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 :عو,+ملا تامولعم

KB ا"احضلا عضوو ة,لوؤسملاو رABلا @?ج" عو:9م نم ءزجك يداشرإلا ب,ت*لا اذه ردص"
L لا تاعمتجملاOPL رمت Sة,لاقتنا ةلحرم" - 

 كاP?شا لوح تامولعملا p?فوت هنم دَصقlُو .)AHRC( ة,ناسdإلا مولعلاو بادآلا ثوحS سلجم هلوم" تاونس ثالث هتدم عو:9م وهو

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا
L لا @?جABر KB

L لا تاعمتجملاOPL رمت Sة,لاقتنا ةلحرم Sلا ةلحرم ءاهتنا دع?BBعا. 

KB رABلا @?ج تا,لمع رود عو:9ملا صحف"
L لا تاعمتجملاOPL رمت Sة,لاقتنا ةلحرم Sلا ةلحرم ءاهتنا دع?BBع مامتهالا عم عاy وحن 

ÅBدملا عمتجملاو ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةلحسملا تاعامجلا رودو ا"احضلا عضوب ةقلعتملا لدجلل ةp?ثملا را{فألاو تاروصتلاS صاخ
L 

 ةâسàلاS ةعساو ةوجف كانه لازت ال هنأ الإ ،رABلا @?ج تا,لمعل ة,لود p?ياعمو ةد"اPB?م ةسرامم دوجو نم مغرلا yعف .ÇpBحناملاو

  .عقاولا ضرأ yع ذ,فنتلل

åسçإ عو:9ملا اذه دنé نو الام,تاوغو ا,بمولوك( ةساردلل تالاح تسëâو ة,لامشلا ادنلريأو لاì?pو )ادناغوأو وîé نع تانا,ب ةدعاق 

 .اهدعìو عاBB?لا ةلحرم ءانثأ رABلا @?ج تا,لمع ذ,فنçب ةقلعتملا تا"دحتلا نأشï ةنراقم ة,ل,لحت ةسارد م"دقتل رABلا @?ج تا,لمع

KB عو:9ملا قòlف دجاوتlو
L قوقحلا ةسردم Sك ةعماجõl?BB KB

L Sد ةعماجو سكسإ ةعماجو تسافلSنم ءزجكو .زيدنارب ةعماجو نل 

KB تاق,بطت éإ ثحâلا جئاتن ةمجرت
L قحلا ملاعلا,°P

L، إ يداشرإلا ب,ت*لا اذه فدهيé ةكراشم Sلا جئاتنلا نم ضعOPL اهل انلصوت KB
L 

 .هنم ةدافتسالاو ه,لإ لوصولا لهسyL åمع جتان ةروص

أ
¶

 ةلودلل ÇpBعSات ÇpBلعاف( ÇpBقSاس ÇpBلتاقمو ا"احض مهنëب نم تسلا ةساردلا تالاح نمض درف 250 نم ©?®أ عم تالSاقملا تòßlَج

ÅBدملا عمتجملاو )اهل ÇpBعSات p?غ ÇpBلعافو
L لا @?ج جمارب لمع مقطأوABدملا عمتجملا تامظنمو رÅB

L حناملاوÇpB. Ø:lوه عو:9ملا ك 

 .ةرجهلل ة,لودلا ةمظنملاو )ICTJ( ة,لاقتنالا ةلادعلل éLودلا زكرملل ةعSاتلا ةنواعتملا تامظنملا عم REDRESS Trust ةمظنم

 رòlقت :9ع OBLثاو رABلا @?جS قلعتت ة,هيجوت ئداâم éإ ةفاضإلاS عو:9ملا قòlف امهردصأ ÇpBبëتك نم دحاو وه يداشرإلا ب,ت*لا اذه

ÅBوP?*لإلا انعقوم @?ع مهيلع عالطالا نكم" يرطقو ΩL,ضاوم
L: https://reparations.qub.ac.uk/ ع تاثيدحتلا عمy انباسح 

  õl?P @ .TJreparationsت yع
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 يذ5فنت صخلم

ÇpB KBطرخنملا ÇpBلعافلا ©?®أ دحأ ÃL ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا
L لا?BBعو .ددعلا ث,ح نم ملاعلا لوح ةحلسملا تاعاy 

فرط تسœل تاعامجلا ەذه نأ نم مغرلا
ً

KB ا
L ودلا نوناقلاéL ةمظنم تاعامج اهنو*ل هنأ الإ Sع ظفاحت وأ/و ة,فا— ةجردy فنعلا 

B’ارألا عِضخُت وأ/و
L لا اهيدل نوكت نأ نكم,ف اهترط,سل?PBتاما Sناوق بجومÇpB لا نع ةلوؤسم نوكتو برحلا?PBقلعتت ةنيعم تاما 

Sإلا قوقحdه,لإ رظني يذلا رودلاو .ة,لودلا مئارجلاو ناس Sةحلسملا تاعامجلا ةكراشم وه لقأ ةجرد KB
L لا @?ج تا,لمعABلا رOPL 

 لهاجت متي نأ داتعملا نم ،اًعم ة,سا,سو ة,نوناق باâسألو .حلسملا عاBB?لل ةج,çن ا"احضلاS تقحل OPLلا راB◊ألا حالصإ éإ فدهت

KB ة,نعم فارطأ— ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا éإ رظنلا
L لا @?ج تا,لمعABة,لاقتنالا ةلادعلا تاسرامم كردت ن*ل .ر 

KB هâعلت نأ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل بجlو نكم" يذلا رودلا ةد"اPB?م ةروصS اهتسا,سو
L عتلا ةلأسمõlنأ نكم" .تاض 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا طارخنا مدق"
L لا @?ج تا,لمعABةد,فم تاسراممو تاحاض"إ ر Sلاàسâةلادعلا تاقا,سل ة 

KB اذه دعاسå نأ نكمlو .ة,لاقتنالا ةلادعلا OPحو ة,حالصإلا
L دارفألا نم نيدتعملاو ا"احضلا زواجتتل حالصإلا ةلأسم ىدم عيسوت 

الومش ©?®ألا رثألا éإ رظنلا لالخ نم
ً

KB رABلا @?جل قمعألا مهفلا اذه مهاسå نأ نكم" .تاعمتجملا yع حلسملا عاBB?لل 
L ة,لمع 

KB هَّجَوُت OPLلا ة,باقعلا لامعألا ططخ زواجت قòlط نع عاBB?لا لõlحت
L غ ةحلسملا تاعامجلا دض لاوحألا بلغأ?p اتلاSإ ةلودلل ةعé 

KB رظنلا
L اعتلا ةلأسمåامتجالا شflL شملا?Pري نأو ك‡L ةحلاصملل ساسألا KB

L قتسملاâل. 

 راâتعا درو تامولعمو قئاقحلاS تافاP?عاو تاراذتعاو راB◊ألا نع تاضõlعت ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا مدقت نأ نكم"

 تانامض م"دقت لجأ نم رABلا @?ج تا,لمع مادختسا اًض"أ نكمlو .مهتاعمتجم éإ ةدوعلا مهنكم" ÇpBحزانلا صاخشألا نأS تاد,®أتو

Sالومش ©?®ألا فادهألا يذغ" امم راركتلا مدع
ً

 نم اذه بلطتlو .مادتسم مالسو كP?شم شåاعتو ةحلاصم نم ة,لاقتنالا ةلادعلل 

 ف,كو رABلا @?ج ة,لمع نم ا"احضلا هجاتح" ام ةفرعمو د"دحتل ا"احضلا عم „اعتت نأ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا

KB طارخنالا نم عõنلا اذه لثمو .تاجا,تحالا ەذه p?فوت ةحلسملا تاعامجلا ەذهل نكم"
L تا"دحتلا نم ولخ" ال ةلأسملا Sلاàسâة 

 ةSاجتسالا yع ةرداق ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا نوكت نل .ءاوسلا yع ا"احضلاو ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل

KB تثدح OPLلا راB◊ألا حالصإل ΩLسلا مهنكم" ن*ل ا"احضلل ةõlنعملاو ة"داملا تاجا,تحالا عيمجل
L املا’B

L Sأdط بسòlةنكمم ةق 

KB ةجرد ‰قألو
L مهتعاطتسا.  

åطارخنالا دعاس KB
L لا @?ج تا,لمعABع رy إلا ةفص ءافضإdع ة,ناسy لتاقملاÇpB اسلاSقÇpB لوؤسم اونا— نيذلاÇpB ألا نع◊Bلا راOPL 

KB تثدح
L املا’B

L. وlلا @?ج تا,لمع رفوت نأ نكمABكت ف,ك ز@?ت نأ اهنأش نم راوحلل ةصنم رâاسلا نولتاقملا دSأ مهسفنأ نوق◊Bاًرا 

ÇpB KBكراشم اوحâصأ اذاملو ف,كو
L لا?BBط ة,سفنلاو ة,فطاعلاو ة"دسجلا راثآلاو حلسملا عاõlلا دمألا ةلOPL عو .ةكراشملا ەذه اهتفلخy 

KB ةكراشملا ،لاح ل—
L لا @?ج تا,لمعABنأ نكم" ر Êع دعاسy لتاقملا مصو عنمÇpB اسلاSقÇpB ع مهتدعاسموy "ه "مهفõlمهت 

KB ةد"دجلا
L لا ةلحرمل ة,لاتلا ةلحرملا?BBكمتو عا

Á
 .فنع لامعأ نم هS اوماق امS ترثأت OPLلا تاعمتجملاو ا"احضلا عم "حلاصتلا" نم مهن

KB ةكراشملا pِّ?غت نأ اًض"أ نكم"
L لا @?ج تا,لمعABلتاقملا ةقالع ل{ش نم رÇpB اسلاSقÇpB Sغ?pلتاقملا نم مهÇpB اسلاSقÇpB خآلاòlنيذلا ن 

KBو فنع لامعأ نم هS اوماق امS اً,بلس ترثأت OPLلا تاعمتجملا عمو "ءادعألا" مهنودع" اونا—
L Sح نا,حألا ضعOP دارفأ— ا"احضلا عم. 
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 ةمدقم

KB د"ازت كانه
L ودلا نوناقلا نم ل— لوبقéL إلا قوقحلdإلا نوناقلاو ناسdاسÅB

L ودلاéL مئاقلا ة,لوؤسم ةق,قحل ة,لاقتنالا ةلادعلاوÇpB 

 ةلودلل ÇpBعSاتلا ÇpBلعافلا yع طقف pB?كP?لا ن*ل .ةحلسملا تاعاBB?لا ءانثأ ا"احضلل اهوبÈس OPLلا راB◊ألا عم لماعتلا نع  ءاذ"إلا yع

 يذلا رودلا لوح ةماه ةلئسأ p?ثي اذهو .حلسملا عاBB?لا ةلحرم ءانثأ ةلودلل ÇpBعSاتلا p?غ ÇpBلعافلا نم ددع اهبكترا OPLلا راB◊ألا لفغ"

làâΩBو نكم"
L موقت نأ ةحلسملا تاعامجلل Sه KB

L لا @?ج تا,لمعABلا رOPL ألا حالصإ لجأ نم اهم,مصت ىرج◊Bلا راOPL تقحل 

Sعف .ا"احضلاy غ ةحلسملا تاعامجلا ةكراشم ِ@?جُت نأ نكم" ،ريدقت لقأ?p اتلاSةلودلل ةع KB
L لا @?ج تا,لمعABلوؤسملا ءالؤه رÇpB 

KB ا"احضلاS تقحل OPLلا راB◊ألا ثادحإ نع
L املا’B

L عy عالاو اهنع مهتيلوؤسم لوبق?Pفا Sلا ةاناعملاOPL كتâم"دقتو مها"احض اهد 

KB تعقو OPLلا راB◊ألا نع ةلءاسملل عõضخلا لا{شأ نم ل{ش
L املا’B

L. ع ًءانبف ،اذه عموy Sاننإف ،ة,ناد,ملا انثوح dلس
Á

 طارخنا نأS م

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا
L لا @?ج تا,لمعABبك دئاوف مدقت ر?pب نم ىرخأ ةëاجتسالا اهنSة Sتاجا,تحال لضفأ ةروص 

KB اوكراش نم yع "ة,ناسdإلا ةفص ءافضإ ةداعإ" yع ةدعاسملاو ا"احضلا
L لا?BBحلسملا عا KB

L املا’B
L تم ساسأ عضووÇpB تا,لمعل 

الومش ©?®أ ة,عمتجم لوحت
ً

 .اًعاسÊاو 

åسΩ و تامولعملا م"دقتل يداشرإلا ب,ت*لا اذهÊغ ةحلسملا تاعامجلا ةكراشم لوح تاسرامملا ل,كش?p اتلاSةلودلل ةع 

KB
L لا @?ج تا,لمعABر Sلا ةلحرم دع?BBو .عسوألا ة,لاقتنالا ةلادعلا تا,لمع نم ءزجك وأ/و حلسملا عاîن اننΩL نتو تافالتخا كانه نأõع 

p KB?بك
L غ ةحلسملا تاعامجلا?p اتلاSةلودلل ةع KB

L ام ةلحرم تاقا,س Sلا دع?BBتسم دوجو عم عاõlة,م,ظنتلا تاردقلا نم ةفلتخم تا 

 دق اهضعìو .ال اهضعìو اً,نوناقو اًعو:9م حبصأ اهضعìو .ال رخآلا اهضعìو ة,سا,س ةحنجأ كلمت تاعامجلا ەذه ضعâف .ةدا,قلاو

KB نوينعم نحنو 1.ةلاعف ةروصS ة,سا,سلا ةحاسلا رداغ دق رخآلا ضعâلا امنëب ìÇpBراحملا Ïادقل ة,لعف تامظنم éإ روطت
L ماقملا 

KB مهيلإ راشملا( ÇpBقSاسلا اهئاضعأو ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا هتاهب لوألا
L ب,ت*لا اذه SلتاقملاÇpB اسلاSقÇpB( نيذلا 

KBا— ردق yع نوظفاح"
L ةكراشملل ة,م,ظنتلا ةردقلا نم ïلمجم ل{ش KB

L لا @?ج تا,لمع م,مصتABإ اهم"دقتو رé ا"احضلا 

ÅPأت OPLلا صرفلاو تا"دحتلا زاربإل فدهنو .قبس ام,ف ةف,نعلا مهلامعأS ترثأت OPLلا تاعمتجملاو
L ةحلسملا تاعامجلا طارخنا عم 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ
L لا @?ج تا,لمعABر KB

L و .ة,لاقتنالا ةلادعلا تاقا,سìاد,م لمع مادختساÅB
L قا مدقن ،قاطنلا عساو نراقم?Pتاحا 

  .اهيلع ءانبلاو صرفلا ەذه د"دحت نكم" ف,كو اهيلع بلغتلاو تا"دحتلا ەذه ةرادإ اهلالخ نم نكم" OPLلا ة,ف,*لا لوح

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا كا:Øإل ساسألا راصتخاS لوألا مسقلا ددح" .yL" ام— مَّسقم يداشرإلا ب,ت*لا
L 

ÅBوناقلا عضولاو @?ج موهفم مسقلا اذه شقانlو .رABلا @?ج تا,لمع
L غ?p غ ةحلسملا تاعامجلل ددحملا?p اتلاSةلودلل ةع Sبجوم 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا كا:Øإ ءانثأ ةمدختسملا تا,لمعلاو éLودلا نوناقلا
L لا @?ج تا,لمعABإ جتاونو رØ:اه®ا. 

ÅBاثلا مسقلا ضرعlو
L علا طوطخلاòlمل ةضâإ قرطتي مث .اهتاسراممو ة,حالصإلا ةلادعلا ئداé ة,حالصإلا ةلادعلا ىؤر قيبطت مت ف,ك 

KB امS مالسلا ءانب yع
L مث .ة,لاقتنالا ةلادعلل ةعونتم تاقا,س لالخ نم كلذ Sة,حالصإلا ةلادعلا جهن دامتعال ةلمتحملا ةم,قلا ثح 

Sلاàسâلا @?ج تا,لمعل ةABط نع رòlغ ةحلسملا تاعامجلا ق?p اتلاSو .ةلودلل ةعlçل ثلاثلا مسقلا لقنâلا ةم,قلا ثحOPL اهمدقت 

 تاعامجلا ÇpBب لعافتلا نأ ف,ك شقانlو .ا"احضلل ةâسàلاS ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا قòlط نع رABلا @?ج تا,لمع

 ةعونتملا تاجا,تحالا yع ةلثمأ اهدعS مدق" مث .ا"احضلا تاجا,تحا د"دحت متي ÓL يروB◊ رمأ ا"احضلاو ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا

 تاجا,تحالا ەذهل ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تSاجتسا ف,ك صحفlو ة,ناد,ملا انتاسارد ءانثأ ا"احضلا اهنع @?ع OPLلا

KB رظنلاS عبارلا مسقلا متتخlو .ةعونتملا
L نأ نكم" ف,ك Êغ ةحلسملا تاعامجلا ةكراشم مهس?p اتلاSةلودلل ةع KB

L ةلادعلا فادهأ 
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الومش ©?®ألا ة,لاقتنالا
ÇpB KBقSاسلا ÇpBلتاقملا طارخنال نكم" اهلالخ نم OPLلا ة,ف,*لا ثحS اذه لمشÔو .ً

L لا @?ج تا,لمعABض" نأ ر°B
L 

KB مهجامدإ ةداعإ yع دعاسÔو مهيلع ة,ناسdإلا ةفص
L عمتجملا KB

L لل ة,لاتلا ةلحرملا?BBو عاlلوحتلا تا,لمعل ساسألا عض KB
L لا?BBعا 

 ةف,نعلا مهلاعفأ بسï يذألا اهلاط OPLلا تاعمتجملاو ةعزانتم فارطأل ÇpBعSاتلا ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا ÇpBب ام,ف تاقالعلا p?يغت قòlط نع

KB
L املا’B

L مها"احضو. 
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 ةلودلل ةعHاتلا F=غ ةحلسملا تاعامجلاو ر@?لا <=ج تا5لمع .1

KB طرخنت نأ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل نكم" ف,كو رABلا @?ج تا,لمع نع ةماع ةحمل مسقلا اذه مدق"
L اهذ,فنت. 

 ةشقانمل لقتàي ،اذه دعìو .ةفلتخملا هعاونأ yع ةلثمألا ضعS ددح" نأ لâق رABلا @?ج حلطصم OBعمل زجوم فòlعت ركذS أدlâو

ÅBوناقلا عضولا
L غ ةحلسملا تاعامجلل?p اتلاSةلودلل ةع Sودلا نوناقلا بجومéL ع رثؤي نأ عضولا اذهل نكم" ف,كوy اهتكراشم 

KB ةلمتحملا
L لا @?ج جماربABمث .ر Sاهدع åسألا فشكتسâلا باOPL "غ ةحلسملا تاعامجلا لعجت نأ نكم?p اتلاSطرخنت ةلودلل ةع KB

L 

 صحف" نأS متتخlو .ةمئاقلا ةسرامملا ءانثأ اهتظحالم تمت OPLلا ة,عامتجالاو ةõlنعملاو ة,سا,سلا باâسألا اًنëبم رABلا @?ج تا,لمع

Sغ ةحلسملا تاعامجلل نكم" ف,ك يدقن بولسأ?p اتلاSلا @?ج تا,لمع ذ,فنت ةلودلل ةعABقانُتو ددحتت ه,فو .ر
َ

 OPLلا تا,لمعلا ش

Êغ ةحلسملا تاعامجلا اهمدختس?p اتلاSلا @?ج تا,لمع ذ,فنتل ةلودلل ةعABاهجتاونو ر. 

 

 

 ؟ر@?لا <=ج تا5لمع KL ام 1.1

 yع ضَرعُ" ث,ح ة"دام p?بادتلا ەذه نوكت نأ نكم" .ا"احضلاS تقحل OPLلا راB◊ألا ةجلاعمل فدهت p?بادت ÃL رABلا @?ج تا,لمع

:‡ ا"احضلا
Lعتلا( لثم سوملم ءõlلتمملا وأ تاضÒو )تاlمر نوكت نأ نكمÚlط نع ةòlضرع ق ‡:

Lغ ء?p رارقإلا لثم( سوملم 

Sا"احضلل )راذتعالا م"دقت وأ ةق,قحلا ïلا @?ج مدق" نأ نكم" .ام ةم,ق مدق" ل{شABأ نع دارفألا نم ا"احضلل ر◊Bدق ةددحم را 

 لثم( يويàب رB◊ هS قحل دق لما— عمتجمل ة,عامج ةروصS اهب ما,قلا نكم" وأ/و )تاSاصإ ثادحإ نع ضõlعتلا لثم( مهب تقحل

KB مهسفنأS اوبÈسÊ نيذلا دارفألا ضرع" نأ نكم" لثملاìو .)فصقلل تضرعت ة,حص ة"اعر ةدا,ع د,ëشÊ ةداعإ
L ىذألا قاحلإ Sا"احضلا 

 .ام ةعامج بسï اورABت نمل ة,عامج ةروصS ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا اهب موقت نأ نكم" وأ رABلا @?ج م"دقت

 

 

KB قحلاS ةقلعتملا تاهيجوتلاو ة,ساسألا ئداâملا صنت
L لا @?جو فاصتنالاABع رy 'لا @?جAB9لاو لاعفلاو بسانملا رlري عــــÏL إé 

Êاهتنالا كرادت لالخ نم ةلادعلا عيجشıناوقلل ةم,سجلا تاÇpB إلا قوقحل ة,لودلاdاهتنالا وأ ناسıطخلا تا?pإلا نوناقلل ةdاسÅB
L ودلاéL'. 

 2.راركتلا مدع تانامضو ة,ضP?لا p?بادتو حالصإلاو ل,هأتلا ةداعîو تاضõlعتلا عفدو قوقحلا در رABلا @?ج تا,لمع نمضتت نأ بج"

• åإ ة,حضلا ةداعإ قوقحلا در لمشé لا ثدح" مل ول ه,ف نوكتل تنا— يذلا عضولاABسا' نمضتي نأ نكم" يذلاو ،ر?Pعاج 

 فئاظولا ةداعتساو صخشلا ةماقإ نا{م éإ ةدوعلاو ة,سàجلاو ةØlألا ةا,حلاو ةõlهلاو ناسdإلا قوقحS عتمتلاو ةòlحلا

  .'تاÒلتمملا عاجرîو

KB ا"احضلا éإ لاومألا م"دقت تاض-,عتلا لمشÊو •
L م ل{شâطقم غلõرود تاعوفدم وأ عlاوناع يذلا ىذألا راثآ ف,فختل ة 

  .هنم
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كمت نأ نكم" OPLلا ة,نوناقلاو ة,بطلاو ة,عامتجالا تامدخلا نم ةعومجم م"دقت حالصإلاو ل56أتلا ةداعإ لمشÔو •
Á

 ة,حضلا ن

  .ةمòlك ةا,ح شœعو اهتا,ح ةدوج ÇpBسحت نم

 م"دقتو ة,لوؤسملاS رارقإلا :نمضتتو .تاıاهتنالل ةراضلا راثآلا فِقوتو ا"احضلا ةمارك نع اًنلع ة6ضB@لا A@بادت عفادت •

KBاعتلاو قئاقحلا نع فش*لاو مòlكتلاو OBLلعلا راذتعالا
L يعتوÇpB هلاõlو ةîئانجلا سوقطلا ةماقÚlسانملا ةâفتخملا تافرل ةÇpB 

  .ا"احضلا ىركذ ءا,حîو ÇpBلوؤسملا ةâساحمو نيدوقفملاو

 تانامضلا نمضتت دقو .تافلاخملل ةlرذجلا باâسألا ةلازإل فدهت ة,م,ظنتو ة,عÊ9:l تاحالصإ ÃL راركتلا مدع تانامض •

ÅBاسdإلا نوناقلاو ناسdإلا قوقح yع ةط:9لاو شœجلا ءاضعأ بlردتو تاحالصإلا
L ودلاéL وîdةلقتسم ة,ئاضق ةطلس ءاش 

 .ة,لودلا p?ياعملا عم :‡امتت ث,حS كولسلا دعاوقو تاعاBB?لا لح تا,لآ زÚlعتو

 ةم,سجلا ناسdإلا قوقح تافلاخم ةجلاعمل لماش جهن نمض اًعم رABلا @?ج تا,لمعل سمخلا روصلا ەذه مادختسا مPَBَ?عlُو

ÅBاسdإلا نوناقلل ةp?طخلا تاقورخلاو
L ودلاéL. عفy سÈ,عتلا عفد ،لاثملا لõlتك تاضAعم لمح" نأ اًض"أ نكم" يدام فOB يزمر 

KB هSا{ترا ىرج يذلا ̆„اخلا فAتلاS فاP?عا هنأ yع غلâملا لوبق مت نإ
L امجلا راذتعالا سكع" نأ نكم" .ة,حضلا قحflL رداصلا 

فاP?عا مدقlو اهدارفأ ءارآ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا ىدحإ نع
ً

 نم مغرلا yع ،نورخآلا ا"احضلاو .ا"احضلا ةاناعمS ا

 دقو .مئالم ل{شï هحلص" الو ة,صخش ةروصS هنم اوناع يذلا ىذألاS اâًسانم اًرارقإ ل{شå ال flLامجلا راذتعالا نأ نورعشå دق ،اذه

 هلجأ نم اوìراح امل ةنا,خ ەراâتعاS راذتعا رادصإ ةركف ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا ءاضعأ ضعS ضراع" نأ éإ رمألا لص"

 اًعم اهن*ل بلاثمو دئاوف ٍلÒلو .ة,عامجلاو ة"درفلاو ةÚlمرلاو ة"داملا رABلا @?ج تا,لمعل بويعو ا"ازم دجوت .هلجأل مهقافر تام امو

الما{ت ©?®أ بولسأ م"دقتل فدهت
ً

  .ا"احضلا yع عقاولا رABلا حيحصتل 
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@Rوناقلا فقوملا 2.1
L ودلاSL غ ةحلسملا تاعامجلل=F اتلاHةلودلل ةع 

 p?غ اهب تÈâسOPL Êلا راB◊ألا حالصإل رABلا @?ج تا,لمعS ما,قلاS ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا yع ماPB?لا دوجو ةلأسم لظت

 ةتباثلا رومألا نم 4.ه,ف ةطرخنملا ةلعافلا فارطألاو ثداحلا عاBB?لا فòlعت ÃL ة,ئدâملا ةõìعصلاو éL.3ودلا نوناقلا بجومS ةحضاو

Sإلا نوناقلا بجومdاسÅB
L ودلاéL )IHL( أ نأdغ ةحلسملا تاعامجلا ةطش?p اتلاSةلصتملا ةلودلل ةع Sلا?BBت تاعاàلا اهنع أش?PBتاما 

Sلا صوصخ?BBغ ةلحسملا تاعا?p ة,لودلا Sشملا ةداملا بجوم?Pو ف,نج تا,قافتا نم 3 ةكìةصاخ
ً

 ةمظنم تاعامجلا ەذه نوكت ÇpBح 

KBاضإلا لوكوتو@?لا بجومS ذوفن ةقطنم yع ةرط,س اهلو
L اثلاÅB

L.5 لا كانه تنا— نإ ام لوح اًمدتحم شاقنلا لظ" اذه عمو?PBتاما 

 6.ال مأ ناسdإلا قوقحS قلعتت اهيلع

Sإلا نوناقلا بجومdاسÅB
L ودلاéL اضإلا لوكوتو@?لاوKB

L اثلاÅB
L راتب ف,نج تا,قافتا نمlلصتي امو بآ/سطسغأ 12 خــــ Sا"احض ة"امح 

 ةمظنم نوكت نأو ذوفن ةقطنم yع ةرط,س ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل نوكت نأ بجوتي ،ة,لودلا p?غ ةحلسملا تاعاBB?لا

 ةدا,ق دوجو طقف بلطتت ث,ح تاطاP?شالا نم ÅBدأ دح اهيدل ،اذه نم ض,قنلا yع ،3 ةكP?شملا ةداملا .ام "ةلوؤسم ةدا,ق" تحت

 تاعامجلا نم د"دعلا تثدحأ دق ،قبس امم مغرلاS ،هنأ ةق,قحلا لظتو 7.ذوفن ةقطنم yع ةرط,سلل ةجاحلا نود ة,فا— ةدحو ةمظنم

KB اًراB◊أ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا
L لا?BBغ ةحلسملا تاعا?p ب عازن لثم( ة,لودلاÇpB غ ةحلسم ةعامجو ةلودلا?p اتSنمض اهل ةع 

الدS ةلودلل ة,م,لقإلا ة,ئاضقلا ة"الولا
ً

ÅBاسdإلا نوناقلاS صاخلا دحلا ةâتع ىدعتت مل )ÇpBتلود ÇpBب حلسملا éLودلا عاBB?لا نع 
L ودلاéL.8 

ÅBاسdإلا نوناقلا تكس ،قبس ام yع ةوالعو
L ودلاéL ïةهاجو ©?®ألا ةلئسألا نم د"دعلا نأش Sلا @?ج صوصخABام :ر ÃL تافلاخملا 

KB قحلا اهنع أشàي OPLلا
L لا @?جABر Sلاàسâامج وأ يدرف قح كانه نا— نإ امو ،ا"احضلل ةflL لا @?جلABذافنإلا ة,لآ ل{ش امو ،ال مأ ر 

 9.ة,لودلا p?غ ةحلسملا تاعاBB?لا yع اذه قبطني دق ف,كو ةمئالم ©?®ألا

KBو
L ناوقÇpB إلا قوقحلاdغ ةحلسملا تاعامجلا ،ناس?p اتلاSل ةلودلل ةعœفرط تس

ً
KB ا

L إلا قوقح تا,قافتاdمهتيلوؤسمو .ناس Ê9ي 

KB طقف
L ع ةطلس مهل نوكت ث,ح ةردانلا لاوحألاy عف 10.ذوفن ةقطنمy لا تافلاخملا ا"احض فالخOPL ال ،ةلودلا اهبكترت åعيطتس 

 ةم{حملا لثم تا,لآ لالخ نم ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا عم لماعتلا ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا ا"احض

KB د"ازت كانه كانه هنأ الإ 11.ناسdإلا قوقحS ة,نعملا ةدحتملا ممألا ةنجل وأ ناسdإلا قوقحل ة,ìوروألا
L قت ناجل ما,ق‰L قئاقحلا 

 ةیعامجلا
 تَلِخدُأ وأ تاعومجملا ىدحإ اھب تماق يتلا ریبادتلا

 اھیلع

 ةیدرفلا
 ھقحب تَذِختا وأ دارفألا دحأ اھب ماق يتلا ریبادتلا

 ةیداملا
 حالصإل ةمدقملا ةسوململا علسلاو تامدخلا

 ةماركلا ةداعتساو ررضلا

 ةیزمرلا
 حالصإل اھمیمصت مت يتلا ةسوململا ریغ ریبادتلا

 ةماركلا ةداعتساو ررضلا

 ربج تایلمع
 ررضلا
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 ةم,سجلا تافلاخملا نع جتانلا رABلا @?ج تا,لمع ذ,فنتل ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا وعدت OPLلا ةلثامملا تائيهلاو

 12.ناسdإلا قوقحل

 

Sغ ةحلسملا تاعامجلا علطضت نأ نكم" ،ةلودلل ة,لوؤسملا دانسإ ةدعاق بجوم?p اتلاSةلودلل ةع Sلا?PBاهتنا ةجلاعم تاماıاهتا KB
L 

KB تحجن نإ قباسلا
L ع ةرط,سلاy لاâف دالâعو 13.ةلودلا ة,لوؤسم ەذه حبصت ساسألاy حÇpB ذخألا عم ةدعاقلا ەذه تغ,ص KB

L 

KB ةدرمتملا تاعامجلل ة,سا,سلا ةحنجألا اهيف كراشOPL Êلا فقاوملا ÇpBمضت لمتحملا p?غ نم هنأ الإ 14،ةلءاسملل ة,لSاقلا ناâسحلا
L 

KB 15.ة,طارقم"د تاSاختنا @?ع ةطلسلا éإ لصت وأ ةطلسلا كراشçل تاقافتا
L انجلا نوناقلاÅ̆L ودلاéL "ع نوك" نأ نكمy ةداق 

 كانه لظ" ،اذه عمو .ةمظنملا اهتبكترا OPLلا ة,لودلا مئارجلا نع ة"درف ة,ئانج ة,لوؤسم ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا

 16.ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل ة,عامجلا ة,نوناقلا ة,صخشلاS فاP?عالا نع ماجحإ

 

 لظت ،ناسdإلا قوقحل ةم,سجلا اهتاıاهتنا وأ ف,نج تا,قافتال ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا تافلاخم yع انزكر نîو OPح

 مادعإلا تالاحOBL Sعملا ةدحتملا ممألل صاخلا ررقم ركذ" .ةحضاو p?غ مهنم رABلا @?ج صالختسا اهقòlط نع نكم" OPLلا ة,ف,*لا

KB "لوبقملا p?غ p?ب*لا زجعلا" اًفسعت وأ ةزجوم تاءارج#ب ،ءاضقلا جراخ
L ساحمل ة,لودلا ة,نوناقلا رطألاâغ ةحلسملا تاعامجلا ة?p 

الح éLودلا Å̆Lانجلا نوناقلا مدق" دق امنëب 17.ةلودلل ةعSاتلا
ً

المتحم 
ً

 ضâقلا ءاقلإ مت نمل ة"درفلا ة,لوؤسملا yع pB?كP?لا قòlط نع 

 رABلا @?جS ما,قلل دراوملا نو*لم" ال اâًلاغ دارفألا ءالؤه نأ رهظت هخlرات OPح ة,لودلا ة,ئانجلا ةم{حملا ةòìجت نأ الإ 18،مهيلع

Sعص كانهو 19.مهسفنأõìلثمتت ة,فاضإ ة KB
L غ ةحلسملا تاعامجلا نم د"دعلا نأ?p اتلاSتعا متي وأ ةروظحم ةلودلل ةعâغ اهرا?p 

KB ةد"اPB?م ةõìعص كانه لعج" اذهو .éLودلا وأ/و yLحملا نوناقلا بجومS ة,باهرإ تامظنم وأ ة,نوناق
L تاهجلا مهعم طرخنت نأ 

KB ةلعافلا
L إلا لاجملاdاسÅB

L ملل‰B
L اًمدق KB

L لا @?ج جماربABو .رìعâث*لا نوناقلا انل مدق" ال ،ىرخأ ةرا?p Sلاàسâبج" ف,ك حيضوتل ة 

 .اذاملو رABلا @?جS موقت نأ ةحلسملا تاعامجلا yع

 

 ؟ر@?لا <=جH ةلودلل ةعHاتلا F=غ ةحلسملا تاعامجلا موقت اذامل 3.1

KB
L جاولا با,غâفوتل ة,نوناقلا تا?p لا @?جABر Sضوب ةددحم ةروصõغ ةحلسملا تاعامجلا راتخت دق ،ح?p اتلاSما,قلا ةلودلل ةع Sج?@ 

KB ةطرخنملا ةعامجلاS صاخلا L@$ولويد"ألا ساسألا ة,سا,سلا باâسألا سكعت دق .ةõlنعمو ة,عامتجاو ة,سا,س باâسأل رABلا
L 

B’املا ءاطخأ حيحصت yع م,مصت ةõlنعملا باâسألا سكعت دقو .ة,لاقتنالا ةلادعلا ة,لمع وأ/و حلسملا عاBB?لا
L ط نعòlام جالع ق 

KB ا"احضلاو ÇpBقSاسلا ìÇpBراحملا ÇpBب كP?شم L%لس شåاعت زÚlعتب ة,عامتجالا باâسألا قلعتت دقو .حورج نم هثادحإ مت
L ام عمتجم 

Sلا دع?BBب ام,ف عطاقتت دق عفاودلا ەذه  .عاëعت اهن*ل 20،اهن&L إ ة,ف,ك نع ةقمعتم ةرظنØ:ةحلسملا تاعامجلا كا KB
L ج تا,لمع?@ 

 .رABلا

 

 ة,سا,سلا باâسألا
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 ةلودلل ةعSات p?غ ةحلسم تاعامج .ءاف:ìÇpB Øراحم— ةحلسملا ةعامجلل تاذلا ةروص نم ززع" نأ نكم" ÇpBيندملل رABلا @?ج م"دقت

éLاëâنلا O@Lعشلا رòlحتلا شœج لثم
 ةق,قحلا نالعإل p?بادت اومدق دق ا,قòlفأ بونجل OBLطولا رمتؤملاو يدنلريألا يروهمجلا شœجلاو 21

فالخ رABلا نم نويندملا اهيف ÅBاع OPLلا فقاوملا نع راذتعالا م"دقتو
ً

 ەذه نع ة,لوؤسملا لمحت ءانثأو .ةعâتملا كولسلا دعاوقل ا

ÇpB KBيندملاS قحل يذلا ىذألا p?طأت ةداعإ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل حيçي رABلا @?ج م"دقت نإف ،راB◊ألا
L ەذه لثم 

الدS يركسع "ريدقت ءوس" وأ "تازواجت" ەراâتعاS لاوحألا
ً

 22.ةدمعتم تاıاهتنا اهنوك نم 

 

KB طارخنالا ىرت دق ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا نأ OPح
L ة,لاقتنالا ةلادعلا تا,لمع، Sام KB

L لا @?ج تا,لمع كلذABر، 

Sتعاâلل ة,سا,س ةلصاوم ەرا?BBح اًصوصخ حيحص رمألا اذهو .قباسلا حلسملا عاÇpB غ ةحلسملا تاعامجلا نمؤت?p اتلاSاهنأ ةلودلل ةع 

الدع ©?®أ عمتجم ةماقإ لجأ نم براحت تنا—
ً

 ةحلسملا تاوقلا ةداق دحأ .لتحم/رمعتسم نم OBLطولا ررحتلا لجأ نم وأ ةاواسمو 

 دحأ ان@?خأ لثملاìو 23.عمتجملا ÇpBسحت لجأ نم "حاف*لا ةلصاومل ىرخأ ةادأ" ÃL رABلا @?ج ة,لمع نأ ان@?خأ ة,بمولو*لا ةlروثلا

 بلغتلا yع ا"احضلا دعاسd نحن نآلاو B‰م ام,ف تاSاصع برح لاجر نوكن نأ اندتعا دق" هنأ الام,تاوغ نم ÇpBقSاسلا ìÇpBراحملا

 24."انه حفا{نو براحن انلز ام اننإ...برحلا تاعâت yع

 

KB @?®ألا ءاضعألا ÇpBب ةصاخ ةفصS اõlًق نوك" دق داقتعالا اذهو
L غ ةحلسملا تاعامجلا?p اتلاSحتل نوفدهي نيذلا ةلودلل ةعõlل 

KB ة,عامج ةروصS ةكراشملا yع ةعامجلا لمحف L.25‡ا,س بزح éإ ةعامجلا
L ألا @?ج لثم ة,لاقتنالا ةلادعلا تا,لمع◊Bنأ نكم" را 

KB جامدنالا yع مهدعاسÔو اً,سا,س اًمعد OBLبي
L ة,طارقم"دلا ة,لمعلا. 

 

 ة-,نعملا با%سألا

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا ةâغر سكع" نأ نكم" راB◊ألا @?ج م"دقت
L "لا ءانثأ هثادحإ مت يذلا ىذألا "حالصإ?BBنكم" .عا 

 نع p?فكتلا لواحتس ة,لودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا تنا— نإ ام yع اهع,مج L‡ا,سلا قا,سلاو ةفاقثلاو ة,جولويد"ألا رثؤت نأ

 اهعمتجم نمض قمعS ةجمدم ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا نوكت ÇpBح اًصوصخ حيحص اذهو .حلسملا عاBB?لا بقع اهلاعفأ

KB بغرتو
L ع ةظفاحملاy لا ةلحرم نم لاقتنالا ءانثأ ة,عمتجملا تالصلاA26.حلسملا عا  

KB طارخنالا ثعâي نأ كلذك نكم"
L ألا @?ج◊Bع راy عمتجملاو ا"احضلا ةنأمط Sغ ةحلسملا ةعامجلا نأ ©?®أ ةماع ةروص?p اتلاSةع 

 نîو OPح ةعامجلا بسï اوذأت نم عم تاقالعلا حالصإ ةلواحم مالسلا وحن ماPB?لالا OBLع"  27.مالسلا قيقحتل لعفلاS لمعت ةلودلل

KB ةصاخ ةفصS ا'ظوحلم اذه نا— .ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا حــــòlت ال ة,لمعلا ەذه تنا—
L ة,لامشلا ادنلريأ Sلاàسâنمل ة 

KB ءاج ام—و .نوlروهمجلا مهافخأ
L اقملا ىدحإSبك زفاح دجوي" ،تال?p روهمجللlÇpB د"دحت اولواح" نأو رمألا كلذ ءاهنإ اولواح" نأ 

KB ةp?بك ءادوس ةمالع مهل ةâسàلاS ل{شÇpB åفتخملا سانلا رمأ نأل ثثجلا عيمج ن®امأ
L راتl28".مهخ 

 ة3عامتجالا با%سألا
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KB ةكراشملا
L ألا @?ج تا,لمع◊Bي نأ اًض"أ نكم" راçغ ةحلسملا تاعامجلل حي?p اتلاSةمهاسملا ةلودلل ةع KB

L لا ةداعإçامتجالا ل,كشflL 

KB نيددP?م نوقSاسلا نوìراحملا لظ" دق امنëبف .عاBB?لا بقع عمتجملل
L عالا?Pفا Sنعملا وأ ة,نوناقلا ءاطخألاõlتل ةAمهتاف KB

L ءوض 

KB اوكراشå نأ مهنم اذه بلطتlو .ا"احضلا عم ة"دام ةحاسم كراشçل نورطضم اâًلاغ مهنأ الإ ،ةعامجلا ة,جولويد"أ
L إلا ةفل{تلاdة,ناس 

لوي نأ نكم" اهيف بسçلا مت OPLلا راB◊ألا حالص#ب ماPB?لالا راهظإ 29.فنع نم هS اوماق امل
Á

 شåاعت éإ يدؤlو @?®أ flLامتجا كسامت د

 .ÇpBقSاسلا ìÇpBراحملا دض ةهجوملا ماقتنالاS تاد"دهتلاو ءا,çسالا رعاشم ل,لقت yع اذه دعاسå نأ نكمlو .اًملس ©?®أ كP?شم

 لخاد ثداحلا ىذألا بسï ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا لخاد تاماسقنالا رABلا @?ج تا,لمع حلصت نأ اًض"أ نكم"

òl°Pفإلا OBLطولا رمتؤملا أشdأ ،لاثملا ل,Èس yعف .عاBB?لا ءانثأ عقو يذلاو ةعامجلا
L كس ناجلõlë,ومو اÊا,نوسÅB

L قيقحتلل KB
L تالاح 

 ەذه نع ة,عامجلا ة,لوؤسملا لوبقل ال"دنام نوسل,ن اذه عفد دقو .مهــÚlجتحمو مهئانجس دض تثدح OPLلا ب"ذعتلاو ةلماعملا ءوس

 30.ا"احضلل رذتعاو ةدا,قلا نع ةSا,نلاS راB◊ألا

 ؟ر@?لا <=ج تا5لمعH ةلودلل ةعHاتلا F=غ ةحلسملا تاعامجلا موقت نأ نكمY ف5ك 4.1

 تا3لمعلا

 

 ÇpBيندملاS قحل يذلا ىذألا حيحصت ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا لواحت نأ نكم" اهلالخ نم ةفلتخم تا,لمع كانه

 :ىرخألا تاعومجملا ءاضعأìو مهسفنأ اهئاضعأìو اهعمتجمìو

 

 

 ریفوت
 تامدخلا

 ةماقإ
 معدلا ىواعدلا

 رارضألا
 لخاد

 ةعامجلا

 رارضألا
 نیب امیف
 تاعامجلا
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 ÇpBيندملل ة:Øاâم رABلا @?ج تامدخ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا مدقت نأ نكم" - اJاحضلل تامدخلا مJدقت .1

 OPLلا مıاحملا قòlط نع اذه متي نأ نكمlو .مهتاÒلتمم ةرداصم تمت نمل وأ مهتلتق وأ تاSاصإ مهب ةعامجلا تقحلأ نيذلا

KB ا"احضلا قحS فاP?عالا ةطاسب مهنكم" وأ 31،مهتطلس تحت ةعقاولا قطانملا لخاد لمعت
L و حيحصتلا بلطlاوقفاو 

 32.اهب اوماق OPLلا فنعلا لامعأS اورثأت نمل رABلا @?ج تامدخ م"دقت yع

 ،لاثملا ل,Èس yعف .مهتاعمتجم نع ةSا,نلاS ىواعد ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا م,قت نأ نكم" ىواعدلا ةماقإ .2

KB
L ءاضعأ بلط نادوسلا بونج KB

L جلاœعشلا شO@L حتلòlنادوسلا ر KB
L م ةضراعملاâمأ رالود 200,000 غلòl)L عتكõlض 

ÇpB KBيàي*لا نlرا,طلا نم ÇpBنثا طوبه نع ا,àيك نم
L ثداح KB

L نم ددعو ة,لحم ةد,س لتقم نع رفسأ امم نادوسلا بونج 

:‡اوملا
L. 33 وlةدرمتملا تاعامجلا تمدق .مالسلا تاضوافم نم ءزج ىواعدلا ةماقإ نوكت نأ كلذك نكم KB

L روهمجlة 

 ىرج نمل نكسلا كلذ ÇpBب نمو ،ترثأت OPLلا تاعمتجملاو ا"احضلا نع ةSا,نلاS بلاطملا نم ةعومجم &سولا ا,قòlفإ

Ê9:lو مهدîdعتل قودنص ءاشõlروثلا ةحلسملا تاوقلا ةداق دحأ ركذ ام— ،ن*ل 34.ا"احضلا تاضlنأ ، ة,بمولو*لا ة 

الدâف 35.ة,ندملا بوعشلل "ÇpBسراح ةكئالم" تسœل ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا
ً

 ،ا"احضلا عيمج نع عافدلا نم 

  .مهــl◊انم وأ مهعمتجم نع ىواعدلا اوم,ق" نأ طقف مهنك"

 قافرل معدلا ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا مدقت نأ نكم"  :ةعامجلا لخاد TAUباصملا/Qتقلل معدلا مJدقت .3

KB اولتق نيذلا حالسلا قافر تالئاعل وأ ÇpBباصملا حالسلا
L عف .ةكرعملاy سÈ,ج بلط ،لاثملا لœةمواقملل برلا ش KB

L 

  36.مالسلل اõìج تاضوافم ءانثأ مهسفنأ مه اهودâكت OPLلا رئاسخلا نع تاضõlعت ادنغوأ

B]لا راZUألا حالصإ .4
 ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا لعافتت ام— ةعامجلا لخاد ىذألا :ةعامجلا لخاد تعقو \

B°ف  .مهسفنأ اهئاضعأ دض ةعامجلا لخاد هقاحلإ مت يذلا ىذألا عم
L نëâجأ ،لاòlاقم انSواملا نم ددع عم تالlÇpB اسلاSقÇpB 

  .ا"احضلل معدلا م"دقتو ثانإلا نم ءاضعأ yع تعقو ة,سàج تاءادتعا ءارج تاõìقع نع اوثدحت نيذلا

 مت يذلا ىذألا حيحصت ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا ضعS لواحت :تاعومجملا TAUب ةثداحلا راZUألا حالصإ .5

 رòlحتلا شœجوة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا تماق لاثملا ل,Èس yعف 37.ىرخأ ةحلسم تاعامج دض هSا{ترا

KB قافتا yع عيقوتلاOBL Sطولا
L رارقإلل 2010 اعلا Sألا◊Bلا راOPL مهنم ل— اهثدحأ Sو رخآلاìاذه نع راذتعالاو مهتاعمتجم 

ق ام— .رمألا
ُ

ÇpB.38 KBيندملا ضعâل تاضõlعتلا تمِّد
L حلصلاو ة.-س0لا ناجل ;:ع لتقلا تالاح ة.-س0ل ة.-ق ةسرامم دجوت نم,لا 

  39.ةحلسملا لئاFقلا CDEب ثدحN يذلا فنعلا نع لئاFقلا CDEب

 ةSاجتسا— ةعونتملا مالسلا تا,قافتا نم ددع نم ءزجك رABلا @?ج تا,لمعS اًض"أ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تمPB?لا دقو

KB ملسلل ة,ئاضقلا ة"الولا لثم ةصاخلا ة,ئانجلا مıاحملا رماوأل لاثتماللو قئاقحلا L‰قت ناجل تا,صوتل
L و .ا,بمولوكìدق نوكن اذهــ 

 ةدعاسملاو 40،ا"احضلا ضõlعت :اهنëب نم مالسلا تاقافتا بجومS رABلا @?ج p?بادت نم ةعومجمS مPB?لت ةحلسملا تاعامجلا انيأر

KB ةمهاسملاو ÇpB،42يع:9لا اه®المل تاÒلتمملا ةداعîو 41،نيدوقفملا ةداعتسا yع
L امتئا قودنصÅB

L ارألا درو 43،ا"احضلا ل,هأتل’B
L 

 46.راركتلا مدع تانامضو ة,ضP?لا p?بادتو 45،اوحزن نم ةدوعو 44،تاÒلتمملاو

 جئاتنلا
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 عõقو لâق ا"احضلا ه,لع تنا— يذلا عضولا ةداعتسا éإ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تعس دقل :قوقحلا در .1

 OPLشœل روم,ت ìÇpBراحم طارخنا لثم .ÇpBيع:9لا اه®المل ةقو9ملا تاÒلتمملا ةداعإ ،لاثملا ل,Èس yع ،قòlط نع ىذألا

ÇpB KBقSاسلا
L "مرلا "ةحلاصملا لامعأÚlلا ،ةOPL لتمملا ةداعإ تنمضتÒ47.ةقو9ملا تا 

 تاعامجلل ة,نوناقلا p?غ لوصألا ةداعتساS قلعتت ة,نوناقو ة,ئارجîو ة,çسœجول تاõìعص دوجو نم مغرلا yع :تاض-,عتلا .2

KB ة,لاملا ةمهاسملل اًدادعتسا تاعامجلا ەذه ضعS تدSأ دقف ،ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا
L مت قيدانصõlا"احضلا ل. 

 نع دÚlي ام نع yLختلا yع 2016 مالسلا قافتا بجومS ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا تقفاو ،لاثملا ل,Èس yع

KB ةمهاسم— لوصألا نم òl)Lمأ الود نويلم 300
L لا @?ج تا,لمعABن*لو .ر، Sم دع‰B

L رأìطقف تلخت دق تنا— تاونس عــ 

KB ةموكحلا ة,ن ءوسï ةدهشçسم òl)Lمأ رالود نويلم 12.9 نع
L ثدح يذلاو رمتسملا فنعلا عم لماعتلا KB

L املا’B
L دض 

 48.مهحÊ9l مت نيذلا ÇpBقSاسلا ìÇpBراحملا

KB :ل56أتلا ةداعإ .3
L اسلا نولتاقملا ،ادنغوأ لامشSنوق KB

L جœأ وأ فاطتخالل اوضرعت نيذلا ةمواقملل برلا ش
¶

 yع اوِ@?ج

 @?ع تاòlخألا "تاهمألا تا,تفلا" معدل ة,عمتجم عــــlراشم نوريد" ،اً,سàج مهداâعتسا مت وأ عئاضâلا لمح وأ لاتقلا

 49.مهتاعمتجم عم ةحلاصملل نوعسÔو لافطألا ة"اعرو م,لعتلاو ةروشملا تامدخ

 يذلا ىذألا نع اهتيلوؤسمS اهيف رقت ا"احضلل ةمهم تانا,ب ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تقلأ دقل :ة6ضB@لا .4

KB ثدح
L ألا ەذه ثادحإ لوح ةنيعم قئاقح حضوتو قباسلا◊Bو راKB

L Sاهيلع اهمدن نع برعت ،تالاحلا ضع. KB
L ادنلريأ 

KB ة,لخاد تاق,قحت ةموكحلل نولاوملاو نوlروهمجلا ىرجأ دق ،ة,لامشلا
L جتن دقو .اهح,ضوتو قئاقحلل لصوتلل مئارجلا 

KB تاق,قحتلا ەذه نع
L Sتعا مت نيذلا كئلوأل اًصوصخ تاراذتعالا م"دقت تالاحلا ضعâةاشو مهرا Sطòlة,مهأ 50.أطخلا ق 

 دقتعأ" :انل لاق يذلا ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا ةداق دحأ اهيل راشأ ا"احضلل ةق,قحلا م"دقتو ة,لوؤسملاS رارقإلا

 اذهلو ةقòlطلا ەذهب رمألا اذهب انمق دقل ،اورظنا ،سانلا ان@?خأ ث,ح تاثداحملا كلت انòlجأ دق اننأ ة"اغلل مهملا نم هنأ

 ةداعإ تاضیوعتلا قوقحلا در
 مدع ةیضرتلا لیھأتلا

 راركتلا
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الوأ ]...[ .بسلا
ً

 ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا هS تماق ام لوح ةق,قحلا سانلا فرع,سو .ةفورعم نوكتس ةق,قحلا ،

  51".ة,بمولو*لا

 

 اهنأ عمتجملا @?خت ÓL اًض"أ رABلا @?ج تا,لمع ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تمدختسا دقو :راركتلا مدع .5

KB تعقو OPLلا راB◊ألا ثودح راركت عنم yع ةممصم
L املا’B

L. لاغوâًطأت متي ا?p راجت مادختسا ة,حان نم اذهìاسلا اهــSةق 

ÇpB KBقSاسلا ةداقلا دحأ جتحا .حلسملا عاBB?لا ددجت بنجتت ÓL ةقحاللا لا,جألا ةدعاسمل
L روثلا ةحلسملا تاوقلاlة 

 ."حفصلا نوبلطN مهو ةRبمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلا عم عاEE:لا \تنا دقل رظنا" هنأ عمتجملا ;:خت نأ كRلع" :نأS ة,بمولو*لا

 ;:ج روص نم ةروصك هn ماRقلل فاطملا انب k\تنjس ام وه تافhتلا نم ع-نلا اذه نأو رhEلا ;:ج D:بادت gوأ وه اذه نأ دقتعأ ]...[

 رقن نحن ،اورظنا هنأn مهراFخإ }ع ةردقلا كالتماn قلعتي رمألا نأل ،ةدNدجلا لاRجألا عم ،لFقتسملاn قلعتي امRف اًصوصخ ،رhEلا

nانبا~ترا nرقن نحنو ءاطخألا ضع nلا:EEموقنو عا nيغتل اذكو اذك:D52".ە 

 
 

KBو
L غ ةحلسملا تاعامجلا ترهظأ ،انتاشقانم قا,س?p اتلاSلا @?ج تا,لمعل اًعساو اًمهف ةلودلل ةعABج تا,لمع @?تعا د"دعلاو .ر?@ 

àâΩBي اًئëش رABلا
L هم"دقت Sلا تاعمتجملل ة,عامج ةروصOPL ترثأت Sفنعلا Sالد

ً
 مت ،لاثملا ل,Èس yع .مهدحو ا"احضلا دارفأ نم 

 yع ة,àبم نوكت نأو "ةءانب" رABلا @?ج جمارب بجومÇpB SقSاسلا ÇpBلتاقملا yع اهضرف متي تاõìقع ة"أ نوكت نأ بوجو حاP?قا

  :ل{— عمتجملا لاوحأ ÇpBسحت

 

KB ام صخش ءاقلإ
L ل نجسلاœقعلا نع ثدحتن نحن...ًءانب اًرمأ سõìع رمألا صصخنو ،ةءانبلا تاy وحنلا اذه، 

B$أ ا" تنأ
L، "الوؤسم تكرت نم ا

ً
:‡ ءافتخا نع وأ ءزجلا اذهب ما,قلاو طاشàلا اذه نع 

Lنأ روهش ةتس ةدمل ام ء 
KB سÔردتلاS مق نذإ ،ام ةفرعم كلمت نم ا" ،اًملعم لمعت نم ا" تنأ ،عمتجملا اذه عم لمعت

L ةدمل ةسردملا كلت 
فالخو ،وحنلا اذه yع رمألا ىرن نحن... .ماعلا لالخ روهش تس

ً
 ما{حأ .ةد,فم p?غ نجسلا ما{حأ نإف اذهل ا

:‡ يأ OBLبت نل نجسلا
L53.ء 

 

KB ركفتت ÓL ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل ةد,فم ةصرف مدقت دق رABلا @?ج تا,لمع نأ حاP?قا مت هنأ OPح
L نع اهتا,لوؤسم 

 :ة,ئëبلا راB◊ألا

 

KB رمألا اذه عضن نأ انلواح ... ،راB◊ألا @?جS قلعتي ام,ف
L ل اذه نأ راطإœس Sإ رظنلا صوصخé ا"احض Sمهنيع، 

 p?جفتب نوموق" OBLعأ ...دق مهنأل ،مهعم رABلا @?ج عõضوم اهراâتعاS ةئëبلا éإ رظننلف ن*ل ،:9لا نم ا"احضلا
 نأ تركفو  .اهنع مهتلئاسم متت مل OPLلا ،ة,ئëبلا راB◊ألا نم p?ب*لا ردقلا اذه لثم اوثدحأ دقو ،بœبانألا طخ
 مهنيعS صاخشأ éإ مهم"دقتل رارطضالا نود اهوبÈس OPLلا راB◊ألا ةجلاعمو هجولا ءام ظفحل ةصرف ام اًعون اذه
   éL."54 رABلا اذه ثادح#ب بنذم تنأ ،يردت له ،نولوق" دق
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àâΩBي هنأS مهنام"إ yع مهعم تالSاقملا تòlجأ نم انعلطأ دق ام—
L عت نأ?Pلا @?ج تا,لمع فABر "Sن*ل ،"ة,عامجلا تا,لوؤسملا 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا كا:Øإ نأ رمألا ذه سكعlو 55".ة"درفلا تا,لوؤسملاS اًض"أ
L لا @?ج تا,لمعABنأ جاتح" ر 

 ÇpBلتاقملا ءالؤه نأش نمف .اهنيعS راB◊أ نع ة,صخش ةفصÇpB Sلوؤسم اونا— نيذلا ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملل ة"درفلا تالخدملا نمضتي

 نأ رABلا @?ج تا,لمع بلطتت .ةئëبلاو تاعمتجملاو ا"احضلاS تقحل OPLلا راB◊ألا حالصإل نòlخآلا عم اõlًس اولمع" نأ ÇpBقSاسلا

 .لاعفألا ەذهب رثأت نمل راذتعالا اومدق" نأو مهلاعفأ نع ÇpBلوؤسم اونا— نم بَساحُ"

 

@b ة5حالصإلا ةلادعلا ةم5ق .2
L عا@@=لا بقع ة5لاقتنالا لحارملا 

KB
L بن مسقلا اذهÇpB Sو ة,حالصإلا ةلادعلا موهفم راصتخاdةلمتحملا هتم,ق فشكتس KB

L لا بقع ة,لاقتنالا لحارملا?BBع .عاy مغرلا 

KB عمتجملل ة"داعملا تافAتلاو مئارجلا ةجلاعمل ة,مارلا روهجلا نم هتأشd نم
L د"ازت كانه نأ الإ ،"ةرقتسملا" تا,طارقم"دلا KB

L 

 .ة,لاقتنالا ةلادعلل ةعونتم تاقا,س yع ة,حالصإلا ةلادعلا قيبطت

 

 ؟ة5حالصإلا ةلادعلا KL ام 1.2

 ەذه éإ رظنت 0Lف .عمتجملل ة"داعملا تافAتلا وأ ناسdإلا قوقح تاıاهتنا وأ مئارجلا مهفل فلتخم اõìًلسأ ة,حالصإلا ةلادعلا مدقت

 مه ة,نعم فارطأ ثالث نمضتي "ىذأ هنع جتàي" فAتك @?®أ ةجردìو ةلودلا دض ةمòlجو نوناقلل قرخك لقأ ةجردS لاعفألا

 وحن يدتعملا باقع نع اًد,عpB S?كP?لا ة,حالصإلا ةلادعلا لقنت ،ة,باقعلا ةلادعلا نم ض,قنلا yعف 56.عمتجملاو ة,حضلاو يدتعملا

 p?غ ىرخأ قرطS نيدتعملا ةâساحمل اًض"أ ΩسÊو .تاعمتجملاو ا"احضلا نم ل{S قحل يذلا رABلا حالصإ ةلواحم نع هتيلوؤسم

KB مهل مدقت امنëب ،ةõìقعلا
L ىرخأ ةرم مهجامدإ ةداعإل راسم تقولا سفن KB

L عمتجملا Sنع مهتا,لوؤسم ةجلاعم متت نأ درجم 

  57.حالصإلا

 

 ة,عامج ةõlسçل لوصولا لجأ نم ةددحم ةمòlجS ترثأت OPLلا فارطألا عيمج ÇpBب عمجلا ة,حالصإلا ةلادعلا ةسرامم نمضتت ًةداع

Sجلا راثآ عم لماعتلا ة,ف,ك صوصخòlب ةطاسولا :ة,حالصإلا ةلادعلا تا,لمع نمضتت 58.ةمÇpB ةطاسولاو يدتعملاو ة,حضلا 

 تاقالعلا ةداعتساو "تاراذتعالا م"دقت" ل,هسÊو راB◊ألا ةجلاعمل ةممصم ىرخأ تا,نقتو ةØlألا ةعامجلا تالوادمو ة,عمتجملا

 عيجشçلا @?ع 60،اًمومع عمتجملاو ة,ناسdإلا تاقالعلا لõlحت éإ فدهي yL{,ه دعS ة,حالصإلا ةلادعلل نأ ام— 59.ة,نعملا فارطألا ÇpBب

 61.ة,عامتجالا ةلادعلاو فنعاللاو ناسdإلا قوقحS عسوأ ΩLمتجم ماPB?لا yع

 

 عا@@=لا بقع ة5لاقتنالا ةلحرملاو ة5حالصإلا ةلادعلا 2.2

KB ة,لاقتنالا ةلادعلا yع ةد"اPB?م ةروصS ة,حالصإلا ةلادعلا قيبطت مت دقل
L لاâلا نادلOPL لا نم اهوتل تجرخ?BBعا KB

L ةعونتم تاقا,س 

KB 62.ناتس®اìو OPLشœل روم,تو نام,لس رزج لثم اpً?بك اًعونت
L فأ بونجòlا,ق Sنعلا لصفلا ءاهتنا دعAطأت مت ،ي?p قت ةنجل‰L قئاقحلا 

KB 2016 مالسلا قافتا نمضتي ام— 63.ةحلاصملا زÚlعتل ةممصم ة,حالصإلا ةلادعلل ةادأ اهراâتعاS ةحاSA ةحلاصملاو
L ا,بمولوك 
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 قحS ةدراصلا ةففخملا ما{حألا د,شP?ل ةقòlطك كلذك )رABلا @?ج جمارìو قئاقحلا L‰قت ةنجل لثم( ة,حالصإلا ةلادعلا نم ◊انع

KB ةمهاسملاو ناسdإلا قوقحل تاıاهتناو برح مئارج مهبا{تراS اوفP?عا نم
L لا @?جو ةق,قحلا فشكABو 64.رKB

L ة,لامشلا ادنلريأ، 

KB ةموكحلل ÇpBلاوملاو يدنلريألا يروهمجلا شœجلا ÇpBب رانلا قالطإ فقو بقع
L عل دق ،1990 ماع طساوأâةلادعلا تاعو:9م ت 

KBو( ة,حالصإلا
L اسلا نولتاقملا اهب لمع" نا— لاوحألا نم د"دعلاSكرم اًرود )نوقÚlًا KB

L ساçâقعلا فنع لادõìش تاâكسعلا هòlة 

 تعضخ OPLلا ةعضاخلا ةط:9لا ةرئادو ة,خlراتلا ة,حانلا نم طخسلاS ةفورعملا ةlروهمجلا تاعمتجملا ÇpBب تاقالعلا ÇpBسحتو

KB ،لثملاìو 65.حالصإلل
L روهمجlقا مت دق ،ة,طارقم"دلا وغنو*لا ة?Pة,حالصإلا ةلادعلا حا Sتعاâأ اهراdةجلاعمل لمع راطإ بس 

KB مهلاعفأ بسï ىذألا اهقحل OPLلا تاعمتجملاو ا"احضلا عم ةحلاصملا عيجشÊو ÇpBقSاسلا دونجلا لافطألا تاجا,تحا
L املا’B

L.66 

 

ÅBاد,ملا انلمع نم حضتي ام— ة,حالصإلا ةلادعلا لا{شأ نم فلتخم ل{شك ةرطؤملا ة,لمعلا رABلا @?ج تا,لمع د,يأت
L. دحأ ثدحت 

 مهفلو د"دجو فلتخمو ل"دS قطنمS" رABلا @?ج عم لماعتلل ةجاحلا نع تالSاقملا مهعم تòlجأ نيذلا ÇpBيبمولو*لا صاخشألا

 ة,مهأ éإ ÇpBيفوp?بلا ÇpBبقارملا دحأ راشأ ،لثملاìو 67".ةحلاصملا قطنم نمض ...ة,حالصإلا ةلادعلاو ة,باقعلا ةلادعلاو ةلادعلا

KB ةلودللو ،ا"احضلل هلمع بج" ام لوأ نإ" :ة,حالصإلا ةلادعلا جهن éإ زكترت OPLلا راوحلا تا,لمع
L راوحلل تاحاسم حتف وه ،مومعلا 

  68".حاتفنالاو قدصلا ةد"دش ةقòlطS تاراذتعالا م"دقتو ءاطخألاS فاP?عالاو ءارآلا p?يغتلو تارظانملل صرف قلخو

 

KB ة,حالصإلا ةلادعلا اًض"أ تشقون ،ة,مومع ©?®أ ةروصìو
L اد,ملا انلمعÅB

L Sتعاâكتل ردصم اهراõlلا" نâص?pو - "ةÃL ه,لإ راشأ ام 

 عم لماعتن" OPح هلمع بج" يذلا ام اًض"أ ن*لو فنعلل ة,ل{,هلا باâسألا مهفل "ة,لومش" ©?®أ بولسأ ەراâتعاS نورخآو نوسمس

 دوهجلا yع pB?كرت درجم تسœل ة,حالصإلا ةلادعلا 69".اهتشåاعم تمت OPLلا ةعونتملا ملظلا تا@?خو عاBB?لا ءارو ةنماÒلا باâسألا

 عسوملا مهفلا عم ةدشï قفاوتي حــــõlyL ◊lحت نوكم كلتمت 0Lف .ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملاو ا"احضلا ÇpBب ة"درفلا راB◊ألا حالصإل ةلوذâملا

الثمف .انثاحSأ هسكعت يذلا رABلا @?ج تا,لمعل
ً

 :ÇpBقSاسلا ÇpBيفوp?بلا ÇpBلتاقملا دحأ ان@?خأ ام—و ،

 

KB قحلا حالصإ رABلا @?ج تا,لمع بلطتت ال
L و ةا,حلاKB

L و ةحصلاKB
L و م,لعتلاKB

L و جامدإلاKB
L ب نم ،طقف ءاصقإلا مدعÇpB 

 سانلا شåاع دقل .ةمئادو ة,جهنم ةروصS ةلودلا اهتكهتنا OPLلا صخشلل ة,ساسألا قوقحلا ،ىرخألا L$اونلا نم د"دعلا
KB اًهجوم نوك" ،رمتسم L‡ا,س فنعو رمتسم flLامتجا فنع

L Sةحلسملا تاعامجلا ەاجت كلذكو ةلودلا ەاجت نا,حألا ضع 
 @?ج تا,لمعل لماÒلا قا,سلا سœل اذه - ةحلسملا لاعفألا ÃLو - عاBB?لا L$اون نم ةدحاو ة,حان حالصإ طقف اننكم" اذل
 مهتلاحل ماP?حا كانه نوك" نأ وه طقف هجاتحن ام ،ةساردلا تاعاقو ةدمعألاو قرطلا حالصإل طقف سانلا جاتح" ال .رABلا
 .اوروطتlو اومني نأو ةماركS اوشœع" نأ ،:9لا عيمج لثم ،ة,ناسdإلا
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KB تثدح OPLلا راB◊ألا ةجلاعمل ةماعلا تاسا,سلل œ1Lئر يرظن راطإ éL ÃLاتلاS ة,حالصإلا ةلادعلا نإ ،لوقلا ةصالخ      
L املا’B

L KB
L 

KB ماه Aنع ÃL رABلا @?ج تا,لمع ،اًد"دحت ©?®أ ل{ش2و .عاBB?لا نم اهوتل تجرخ OPLلا تاعمتجملا
L دارفألا "ةداعتسا" ة,لمع 

KB قثدح OPLلا فنعلا لامعأS قمعS ترثأت OPLلا تاعمتجملاو تاعامجلاو
L املا’B

L يغتو?p سألاâلا باÒفنعلل ةنما. 

 

 اYاحضلا تاجا5تحاو ةلودلل ةعHاتلا F=غ ةحلسملا تاعامجلا .3

KB
L ذخأن ،ل,لدلا نم ءزجلا اذه SعÇpB تعالاâب ةقالعلا راÇpB لا @?ج تا,لمعABغ ةحلسملا تاعامجلاو ر?p اتلاSا"احضلاو ةلودلل ةع. 

 تاجا,تحاو ،ا"احضلل ةâسàلاS رABلا @?ج تا,لمع ةم,ق :ة,لاتلا ثالثلا تالاجملا نأشï تا,صوتلا مدقنو فشكتسd ،اذهب ما,قللو

 لمع .ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا نم رABلا @?ج تا,لمع نولâق,س ا"احضلا نا— نإ امو ةÚlمرلاو ة"داملا ا"احضلا

KB ا"احضلا كا:Øإ yع ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا
L لا @?ج تا,لمعABئر نوكم دع" رœ1L بادتلا ەذه نوكت نأ نامضل?p 

 ل,هسçل ÇpBقوثوم نlرواحم @?ع متت نأ وأ اًتقو ةكراشملا ەذه بلطتت دق .ا"احضلا تاجا,تحا ة,بلتل ة,فا—و ةâسانم p?بادتك اهيلع قفتم

 وأ ةحلسملا تاعامجلا وأ ا"احضلا عم ةهجاوملا ەذه جاتحت .مهلزانم éإ مهتدوع وأ ÇpBحزانلا تافر ةداعتسا لثم ة,م,مP?لا جتاونلا

KB مهرودو ةحلسملا تاعامجلا عم طارخنالا دنع ةوقلا تا,مانيدو ا"احضلا حلاصم كاردإل نlرواحملا امìرو ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا
L 

KB مهلاعفأ نع ةمجانلا ءاطخألا حالصإ نع ة,لعف ة,لوؤسم لمحت
L املا’B

L. 

 

 ؟اYاحضلل ةiسhلاH ر@?لا <=ج تا5لمع ةم5ق KL ام 1.3

ةق,قح "ة,حضلا yع زكرت" ة,لاقتنالا ةلادعلا تا,لمع ضعS نوك ىدم
ً

 .ÇpBسرامملاو تاسا,سلا ΩLناصو ÇpBيم"داıألا ÇpBب لدج راثم وه 

KBو
L Sلا ىأر ،تالاحلا ضعâةعوفدم تا,لمعلا ەذه نأ ضع KB

L لوألا ماقملا Sلوأõlام عضولا تا Sلا دع?BBعا Sالد
ً

 نيذلا ا"احضلا نم 

 OPLلا راB◊ألا ةجلاعم وحن ةسوململا تاماPB?لالا ©?®أ اهنأ yع اهيلإ راشå ،اذه عم ،رABلا @?ج تا,لمع ن*ل .ىذألاو راB◊ألا نم اوناع

 مهتكراشمو ا"احضلا عم رABلا @?ج تا,لمع نأشï رواشçلا بوجو yL ÃLثملا ةلاحلا نوكت ،éLاتلاìو .عاBB?لل ةج,çن ا"احضلا اهدâكت

KB ة:Øاâملا مهتكراشم نإف ،ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا رود بس2و .اهيلع مهمزعو اهيف
L لا @?ج تا,لمعABنأ نكم" ر Êلعافلا ءالؤه دعاسÇpB 

 نم اذه بلطتlو 70.مهعاضوأ حالصîو مها"احض ضõlعتل ةجاحلا مهفو اهيف اوبÈسOPL Êلا راB◊ألا نع لمشأ ة,لوؤسم لمحت yع

 ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملل نكم" ف,كو ةددحملا مهتاجا,تحا yع فوقولل ا"احضلا عم طرخنت نأ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا

ÇpB KBقSاسلا ةداقلا دحأ .اهوجلاع" نأ
L جœحتلا شòlطولا رOBL لا ة,مهأ كردأçمهل عامتسالاو ا"احضلا عم رواش:  
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 ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا عيطتسOP Êح برحلا ءانثأ ەوناع امع اوثدحتlو اورداâي نأ ا"احضلل ةâسàلاS مهملا نم
 اً"دام ا"احضلا ءالؤه ضõlعت متي نأ مهل ةâسàلاS مهملا نم ،كلذS لصتي ام,فو .ثدح ام ءازإ اهتا,لوؤسم لمحت
 71.اً,ئëب OPحو اõlًنعمو

 

الئاق يأرلا سفن éإ تالSاقملا مهعم تòlجأ نيذلا صاخشألا دحأ بهذ دقو
ً

 متي قافتا اهنأ yع رABلا @?ج تا,لمع éإ رظنن" ،

   72".اهلالخ نم مهضõlعت متي نأ نوبغري OPLلا ة,ف,*لا دلوت ةعومجملا ءالؤه نمو ة,ئانج مئارجل ا"احض اونا— نم عم هل لصوتلا

ÇpB KBبغار وأ نlرداق ا"احضلا عيمج نوك" نل ،ن*ل
L لتاقملا عم طارخنالاÇpB اسلاSقÇpB عy ةمدصلاو فوخلا عنم" دق .وحنلا اذه 

 ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا عم طارخنالا نم ا"احضلا مالسلا تاقافتا ءانثأ ة,سا,سلا تاõlسçلا ضفرو كشلاو بضغلاو

 .ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا اهمدقت دق OPLلا رABلا @?ج تا,لمعل ا"احضلا لوبقل تانامض يأ دجوت ال هنأ ام— 73.ةلودلل

 مهنأ دقتعأ ال .مهنم هلâقأ نلف ،ضرعلا اذهب éإ مهدحأ ءاج نإ" ،لاق يذلا ة,لامشلا ادنلريأ نم ا"احضلا دحأ تاق,لعت تحضوأ دقو

ÇpB KBكراشملا ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا عفاود لوح ا"احضلا ىدل نوك" دق يذلا ΩL,بطلا ك,كشçلا ".ÇpBقداص اونوك,س
L ج تا,لمع?@ 

B KB°تخا دق اهجوز نا— ةأرما تأر ،لثملاìو 74.رABلا
L نëâو هنأ لاîلحم اهجوز نفد نا{م لوح تامولعملا م"دقتو راذتعالا نا— ن 

  :ةâساحملا روص نم ةروصك ةâسانم نوكت نل اهنأ الإ ب,حرت

 

 معدن نأ عيطتسd ال انن*ل ،ةثجلا دوجو نا{م نع انراâخ#ب صخشلا كلذ رداS نإ حماسd نأ ة,صخش ةفصS اننكم"
 راذتعالاS اورداS نإ نآلاو ،لõlط تقول انëناع دق اننأل ةثجلا نا{مS انراâخإ درجمل وفعلاS حامسلا نكم" ال .وفعلا هحنم
 75.اً,فا— اذه نوك" نلف ،ةثجلا نا{مS انراâخîو

 

KB ةكراشملا ددصS نيددP?م مهكP?ي امم ،مهلجأ نم ال ،مهيلع متت رABلا @?ج تا,لمع نأ اًض"أ ا"احضلا رعشå دقو
L مهل نك" مل ة,لمع 

KB ا"احضلا كا:Øإ ة,مهأ ىرخأ ةرم ز@?ي اذهو 76.ةوق وأ يأر اهيف
L لا @?ج تا,لمع م,مصتABةركتبملا تامسلا دحأ .اهذ,فنتو ر 

KB ا,بمولوك ةموكحو ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا ÇpBب ةلوطملا ة,سا,سلا تاضوافملل
L ك ،انافاهõìتنا— )2016-2012( ا 

KB انافاه éإ اًوج ا"احضلا نع دفو رفاس تاضوافملا ەذه ءانثأ .ا"احضلا كاP?شا
L قم م"دقتل" 2014 ماع?Pءانب لوح مهتاعقوتو مهتاح 

 نوضوافتملا هجوي ث,ح 78،ة,سا,سلا تاضوافملا yع قيمع p?ثأت اهل ەذهل ةهباشملا تاهجاوملا 77".ا"احضلا قوقح ة,بلتو مالسلا

ÇpB KBلماعلا صاخشألا دحأ حP?قا 79.ا"احضلا تاجا,تحا O@Lلت p?بادتل لصوتلا éإ مهpB?كرت
L ودلا مالسلا عنصéL جأ يذلاòlاقم هعم تSةل 

ÅBاسdإلاو 1Lسؤملا ىوتسملا yع كلذك p?ثأت هل رمألا اذه نا
L بÇpB لتاقملاÇpB اسلاSقÇpB KB

L روثلا ةحلسملا تاوقلاlة,بمولو*لا ة: 
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KB ا"احضلا عم ]ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا OBLع"[ اهب اوماق OPLلا ةكراشملا ضعS نأ دقتعأ
L ة@?خ تنا— انافاه 

KB امنëب ،اذل  .سانلا تp?غ ام— مهتp?غ اهنأ دقتعأو .مهل ة,م,لعت
L لاâر ،ة"ادìا"احضلا عم ةكراشملا تنا— ام Sضرغ 

 ،عطقلاìو .دعSأ وه امل رمألا اذه تزواجت اهنأ الإ ،كلذ éإ امو L‡ا,سلا مهــÚìح ءانìو ،ة,سا,سلا مهتيقادصم زÚlعت
 يذلا ملألا ىدمل ريدقت كانه نأ ة"درف ةفصS ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا ءاضعأ عم ث"دحلا ءانثأ رعشأ

KB مهتمهاسمS فاP?عاو سانلا ەاناع
L 80.هثادحإ  

 ؟اYاحضلا ەدklي يذلا ام 2.3

 ةفلتخم تاجا,تحا ÇpBفلتخملا ا"احضلل نوك,س ،ن*ل .ا"احضلل ة,مويلا ةÚlمرلاو ة"داملا تاجا,تحالا رABلا @?ج تا,لمع O@Lلت نأ بج"

 رABلا لثم لماوع راâتعالا ÇpBعS رABلا @?ج تا,لمع ذخأت نأ بج" .مهل ةâسàلاS مئالملا رABلا @?ج لوح ةفلتخم رظن تاهجوو

 بلط" دق ،لاثملا ل,Èس yعف .ة,لصألا بوعشلل ءامتنالا ث,ح نم ة,فلخلاو عقوملاو رمعلاو ةقاعإلاو à1Lجلا عõنلاو عقو يذلا

KB عاضوألل حيحصت ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا هS تماق يذلا فنعلا ا"احض
L عت ةروصõlةداعإل ة,حص تامدخ وأ تاض 

KBو 81.ةp?طخ تاSاص#ب اوبëصأ دق اونا— نإ ل,هأتلا
L حزانلا نم ا"احضلا بلط" دق ،ىرخأ تالاحÇpB لتمم ةداعتساÒع لوصحلاو مهتاy 

 .نيدوقفملا مهئاâحأ p?صم لوح تامولعم نوبلط" نورخآلا لظ" امìرو .نامأS كانه شœعلل مهتدوع ة,نا{مإ yع ة,فاضإ تاد,®أت

ÅBاد,ملا انلمع ءانثأ ترهظ OPLلا ا"احضلل ةعونتملا تاجا,تحالا ەاندأ شقانن
L: ة6لوؤسملا لمحت لوبقو ،حالصإلاو ،قوقحلا در، 

 .راركتلا مدع تانامضو ،راذتعالاو ،رارقإلاو ،تاض-,عتلاو ،قئاقحلا فشكو ،ةلءاسملل ع,ضخلاو
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 حالصإلاو قوقحلا در

ÅBاد,ملا انلمع ءانثأ ةراشإلا تمت
L إé حزانلا ا"احضلل ة,*لملا قوقح ةداعتسا ة,مهأÇpB مورحملاوÇpB لتمم نمÒو .مهتاlاذه نمضت 

 p?غ ةحلسملا تاعامجلا لâق نم تاد"دهتلل رارمتسا يأ نودS اهل مهتي*لم قوقحS عتمتلاو مهتاÒلتمم éإ ةدوعلاÇpB Sحزانلل حامسلا

 :éLاتلا وحنلا yع ةلأسملا غاص ÇpBيبمولو*لا ÇpBبقارملا دحأ .ةلودلل ةعSاتلا

 رABلا @?ج تا,لمع OPحو ةلادعلاو ةق,قحلاS قلعتي ام,ف ا"احضلا وحن ة,لوؤسم ÇpBحلسملا ÇpBلعافلا عيمج yع
B’ارأ yع ت,لوتسا دق تنك نإ امS ،لاثملا ل,Èس yع ،قلعتي ام,ف

L، لا @?ج تا,لمع نم ءزج نإفABدر وه ر 
B’ارألا ەذه

L ارألا نأ ةق,قح .اهباحصأل’B
L ةكولمم éL Sنأ وأ مسالا éL ع بوني عباتOBL ش دارفأ ثالث وأâه 

 تا,لآ نم ءزجك مهيلع لوصحلا بج,ف ،ةòlكسع هâش تاهجØ: Sاâم لاصتا yع اهلمıأOPL Sلئاع نأ وأ òlÇpBكسع
B’ارألا ەذهل دوعأس تنك نإ امع رظنلا ضغS اذهو .رABلا @?ج تا,لمع

L لتمم اهنأل ،ال مأÒاهتعزن دق انأو كتا 
 82.كنم

 عمتجملا عم ةرABتملا تاقالعلا اوحلص" ÇpB ÓLقSاسلا ÇpBلتاقملل ةصرف اًض"أ رABلا @?ج تا,لمع تلثم ،ا"احضلا ضعâل ةâسàلاìو

KB ةصاخ ةفصìو .عسوألا yLحملا
L لتاقملا طارخنا لالخ نم رمألا اذه دهوش ،ا,بمولوكÇpB اسلاSقÇpB KB

L جل ة,عامجلا تا,لمعلا?@ 

KB ة,تحتلا ة,àبلا ءانب ةداعîو ماغلألا ةلازإ جمارب لثم رABلا
L لا ة,لحملا تاعمتجملاOPL ترثأت Sلا?BBعف .عاy سÈ,دحأ ان@?خأ ،لاثملا ل 

 :ث,ح تالاحلا ىدحإ نع تالSاقملا مهعم تòlجأ نيذلا صاخشألا

 ایاحضلا

 رارقإلا

 قوقحلا در

 راذتعالا

 تاضیوعتلا

 لمحت لوبق قئاقحلا
 ةیلوؤسملا

 تانامض
 مدع

 راركتلا

 حالصإلا

 عوضخلا
 ةلءاسملل
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Sروثلا ةحلسملا تاوقلا زاجتحا ءانثأ اولتق دق اونا— ا"احض[ ةلئاع دارفأ ضعlبغرن ،اولاق ]مهل ة,بمولو*لا ة KB
L 

KB اًدج ةمهم ةسردم ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا OBLبت نأ
L لاâتيدلÇpB تللاÇpB امهيف ا"احضلا زاجتحا مت 

KB لافطألا ةمدخل ةسردملا ەذه نوكتو امهفطخو
L تاهÇpB لاâتيدلÇpB. اقو نكمم عو:9ملا اذه نأ دقتعأوSل 

 83.ذ,فنتلل

ÇpB KBقSاسلا ءاضعألا دحأ نأ OPحو
L اصعلا برحل 19-مإ ة,بمولو*لا ةعومجملاSقا تا?Pلا @?جل تاقافتالا ەذه لثم نأ حABنكم" ر 

KB @?®أ ةروصÇpB SقSاسلا ÇpBلتاقملا لوبق متي نأ yع دعاسÊ نأ
L لا ءاهتنا بقع عمتجملا?BBعا: 

ÇpB KBقSاسلا ءاضعألا دهاشÊ ث,ح
L روثلا ةحلسملا تاوقلاlي ة,بمولو*لا ةÈوأ قرطلا نون åوأ ەا,ملا تاونق نوقش 

KB لS ،مهلجأ نم طقف سœل اذه ن*ل ،ةعارزلا لامعأS نوموق"
L اذهو .اًض"أ سانلا لجأ نم متي رمألا اذه ةق,قحلا 

 اًض"أ كانه نوك,سف دئاوفلا سانلا ىأر نإ هنأS نمؤأ ... .تا,لقألل لزاعم ددصS رمألا سœل ،OBLعأ ... ة"اغلل مهم رمأ
 انه سانلا ەاري ال ام وه رمألا اذهو ،ÇpBحلسم اودوع" مل مهنأ بناج éإ فواخملاو تاpB?حتلاو مصولا نم لقأ ردق
نا,حأ  تنأف .فالتخالا مامت فلتخم رمأ قباس تاSاصع براحم نوكت نأو رمأ تاSاصعلا Å@Lراحم دحأ نوكت نأف اً
KB تع:Øو كحالس ت,قلأ نإ

L لمعلا KB
L حملا عمتجملاyL، روعشلل رطضت نل Sع فوخلاy 84.ة,ناث وحنلا اذه 

 
 ةلءاسملل عtضخلاو ة5لوؤسملا لمحت لوبق

 ة,لوؤسملا لمحت اولâق" ÇpB ÓLقSاسلا ÇpBلتاقملل ةصرف تلثم رABلا @?ج تا,لمع نأ تالSاقملا مهعم تòlجأ نيذلا صاخشألا حP?قأ ام—

KB مهلاعفأ نع ة,لوؤسملل ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا لمحت قلخ دقو .ا"احضلل اهوبÈس OPLلا راB◊ألا نع
L ام اًروعش مها"احض روضح Sضخلاõع 

 :لاق ÇpBح تالSاقملا مهعم تòlجأ نيذلا صاخشألا دحأ رمألا اذه حضو دقو .ةلءاسملل

 

 p?غصلا اذه نألو ،كانه اوتام نم بسï ،ا"احضلا دحأل نبا وه ،لفط فق" نأ نم @?®أ ةõìقع دجوت له
Êەرا{فأ تممس Sە@?خأ ام لعف Sراقأ هìصلا اذه فق,ف ،ةلتقلا مه ءالؤه نأ ،ەووذو هO@L غصلا?p وبموتاتا— مامأ 
KB ولSاS دئاقلا[

L روثلا ةحلسملا تاوقلاlأ تلتق تنأ ،لتاق تنأ ]لوق"[و ،]ة,بمولو*لا ةÅ@L. روعشلا دلوي رمألا اذه 
Sراعلاو يزخلا Sأ ا" لعفلا$B

L، أ ال انهSأد KB
L Ø:صلل رمألا حO@L، ف,ك مهف" ال هنأل ÃL نوكت ف,كو برحلا 

KB تاهباجملا تا,مانيد
L حملا عمتجملاyL. أ نأ بج" فقوملا اذهب رورملا لمحتأل ن*لSأد KB

L روعشلا Sةقفشلا، 
Sلاàسâة éL يâرمألا أد Sلعفلا ïيروعش Sع ةقفشلاy احéL عوy وقوKB

L نأ ك@?خأل عضاوتملا فقوملا اذهOBL انه 
ÓL ەانقحلأ ام راثآ هجاوأ Sنم ك ◊Bأ ا" ر$B

L، أو اذهب ترثأت تنأفSأد KB
L تâهل ةلأسملا حيضوتو هعم راوحلا لدا، 

KB رABت ام ءانب د,عن انعد .ÇpBنثالا نحن اننëب ةمغانتملا ةõlخألا تاقالعلا ءانب د,عن انعد نأ
L 85.قباسلا  

 

KB اًحلم اًرمأ ة,لوؤسملا لمحت لوبق حبصأ دقو
L بقارملا دحأ ان@?خأ ث,ح ،كلذك ادنغوأÇpB هنأ: 

 

 قئاقحلا اولوقlو اورداâي نأ ةانجلا yع نوك,س ،ةلادعلا ةماقإ اندرأ ولف ةمواقملل برلا شœج ةلاح éإ انرظن نإ
Sو ةنامأlاورق Sلوؤسم اونا— مهنأÇpB وlلا عئاظفلا نع نولوؤسم اننإ نولوقOPL ج اهنع لوؤسملا نا— .انه تثدحœش 
 مث ".مıانيذآ دقل معن" اولوقlو ةحلاصملل اذه دوق" نأ بج" مث رخآ صخش يأ وأ ةموكحلا وأ ةمواقملل برلا
 86".اًمدق B‰من نأ انيلع ن*ل انومتيذآ دقل معن" ،اًض"أ سانلا لوق"

 

 ة,لوؤسملا لمحتل ة,فاقثلا ة,مهألا نع تالSاقملا مهعم تòlجأ نمم ادنغوأ نم نòlخآلا صاخشألا دحأ ثدحت ،لاح ل— yعو

 لتاقملاو ة,حضلا ÇpBب نوكت نأ نم رABلا @?ج ة,لمع اذه لوح دقو  .نوقSاسلا نولتاقملا اهيف بسOPL Êلا راB◊ألا نع ة,عامجلا

 :هنأ انو@?خأ ،رمألا اذهل اًح:Øو .قباسلا لتاقملا ةp?شعو ة,حضلا ةp?شع ÇpBب نوكت نأل قباسلا
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 حمسÊ انتفاقث OPح الو .ال .ام غلâمS ا'{,ش ررحأ نأ ةطاسب OBLنكم" ال ،عئاظفلا ىدحإ با{تراS تمق نإ
 ،؟م— لوقأو تا{,شلا P?فد جòخأ نأ ةطاسب طقف OBLنكم" ال ،اه*لتمأ OPLلا لاومألا مجح نع رظنلا ضغS...اذهب
الوبقم اذه نوك" نل .ك,ش ررحأ مث ؟لاملا نم دòlت م—

pÅP?شع yع هنأ وه هلوبق نكم" ام .ً
L نكم"...سلجت نأOBL 

pÅP?شع دارفأ عيمج yع بجوتëس ن*ل ،مهاسأ نأ
L نأ بج" هنأل اوتأ" نأ åسçعفد" نأ بج"...رمألا سانلا رعش 

 87.ةقدلا اندرأ نإ ،ةصاخلا مهلاومأ نم نمثلا عيمجلا

KB
L ادنغوأ، Sا ©?®أ رئاعش جهنلا اذه سكع" ،عبطلاÊةرذجتملا توبأ وتام سوقط لثم جامدإلا ةداعإل اًعاس KB

L ة,لحملا د,لاقتلاو ةفاقثلا: 

 

 اذكه[ نوسلج" مه امنìëو هنأل سوقطلا لالخ نم رABلا @?ج تا,لمع اوذفني نأ بلاطن ،اذه دعS اورداëâس نملو
KB ةهــòlك رومأ ÃLو ةق9لاو لتقلا— ةئëس رومأS اوماق مهنأ نمؤن اننإف ]تدرو

L أ ةقطنمÊوشéL لا @?ج تا,لمعف اذلABر 
◊Bروl88.سوقطلا ةسرامم— ردقلا سفنب ة 

 
 راشأ ام—و .ة,ئانجلا ةلادعلل ة,باقعلا تا,لمعلا لالخ نم الإ ةلءاسملل عõضخلا قيقحت نكم" ال ،اذه عم ،نòlخآلا ا"احضلل ةâسàلاìو

 :تالSاقملا مهعم تòlجأ نمم ÇpBيلام,تاوغلا صاخشألا دحأ

 ثحâلا يرج" نأو اهنوبلط" OPLلا رABلا @?ج p?بادت دحأ وه ةلادعلا لâس نع ثحâلا نأS مات ملعو ة"ارد yع مهنإ
 نأ اًض"أ ن*ل ة,ساسألاو ة"داصتقالا تامدخلا طقف تسœل اهنإ  .مهتمıاحمو مئارجلا نع ÇpBلوؤسملا ءالؤه نع
 نوملع" مه .تاق,قحتلا تا,لمع هنع رفسÊ ام yع ًءانب مهتنادîو مئارجلا نع ÇpBلوؤسملا ءالؤه ةمıاحم متت
 انك يذلا لمعلا نم ءزج اذه نأل لوؤسملا صخشلا yع ما{حألا رادصîو قيقحتلل تا,لآ كانه نأ ملعلا مامت
KB تالئاعلا عم نآلا ةد"دع تاونس ذنم ەانأدS دق

L ر ةلاحl89.ورغ,ن و 

 قئاقحلا فشك 

KB ةق,قحلا نأ دَقَتعُ"
L اهتاذ دح ÃL لا @?ج روص ىدحإABقا دقو .ر?Pع ةوالع حy ةق,قحلا نأ كلذ ÃL Ø:وأ طéL لا" لوبقل?PBما 

 طارخنالل ةدعتسم p?غ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تنا— نإ 90.رABلا @?ج تا,لمعل مهف يأ ه,لع زكتري يذلا "حالصإلا

KB
L غ نم هنإف قئاقحلا نع فش*لل ة"دجم ة,لمع?p ا"احضلا قثي نأ لمتحملا KB

L لا قدص?PBألا حالص#ب تاعامجلا ەذه ما◊Bلا راOPL 

ÊسÈâح .اهيف تOP وîغ اونا— ن?p رداقlع نy ث*لا م"دقت?p لا @?ج تا,لمع @?ع ا"احضللABلتاقملل نكم" ،ة"داملا رÇpB اسلاSقÇpB عy 

KB اومهاسå نأ لقألا
L لع ام— .قئاقحلا نع فش*لا

5
 :رمألا اذه yع وp?ب نم ÇpBبقارملا دحأ ق

 

KB
L س ةمظنم ةلاحëت ةكرح وأ وريدنõìروثلا ورامأ كاlل مهف ،ةœاوس KB

L عضو åب مهل حمسçلا @?ج تا,لمع ذ,فنABر 
 حيضوتو ءاطخألا كاردîو تا@?خلا لقن - ةõlنعملا رABلا @?ج تا,لمع ذ,فنت مهنكم" هنأ لعفلاS دقتعأ ن*ل .ة"داملا
 91.ه,ف ةمهاسملا مهنكم" يذلا لمعلا عõن وه اذه نأ دقتعأو .ةقSاسلا لاعفألا

 ةSاصإ اهجوز بœصأ OPLلا ءاسàلا ىدحإ انت@?خأ دقف .رABلا @?ج تا,لمعو قئاقحلا فشك ÇpBب مهعم انثدحت نيذلا ا"احضلا دحأ طìر
Sةغلا KB

L جفتلا دحأ?pلا تاOPL جلا اهب ماقœاهرظن ةهجو نأ يدنلريألا يروهمجلا ش Sلا @?ج تا,لمع صوصخABام— تنا— ر "yL، 

:‡ يأ دòlن ال نحن ،نآلا .p?جفتلاS ماق نم فرعن نأ دون
Lملا نم ةفرعم دون طقف ،ءçسبغرأ ال .ب KB

L يأ رودص 
:‡ يأ وأ ةنادإلاS ما{حأ

Lهنأل رخآ ء، KB
L علا اولواح" نأ مهيلعو ؟ةدئافلا ام ،عقاولاœقا ام عم ش?Pن*ل ،ەوفOBL بغرأ KB

L 
KB بغرأ OBLنأ اًض"أ حضاولا نمو p?جفتلاS ماق نم ةفرعم

L ظنلا ةفرعمòlلا تاOPL ما,قلل مهتداق Sو هîدق اذه نا— ن 
 92.روصلا نم ةروص يأS مهدافأ

 ،هعم اًراوح انòlجأ دق انك نòlخآلا ÇpBيبمولو*لا صاخشألا دحأ لاق
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 قلعتي ام,ف اًصوصخ اًدج يوق بلطم كانه نأ كردت ،ÇpBحزانلا نا{سلا عم ثدحتت ÇpBحو ا"احضلا عم ثدحتت ÇpBح
Sل ةجاح دجوت .ةق,قحلاòìلا @?ج ةلأسمو ةلادعلاو قئاقحلا حيضوت ةلأسم طABر. Sطعأ سانلا لوق,س عبطلاOBL 
المع OBLطعأو اًنكسم

ً
 نمو ثدح اذاملو ثدح اذامS قلعتي ة"اغلل يوق بلطم اًض"أ كانه ن*ل .اذه éإ امو 

 93.لوؤسملا

KB
L لا تالاحلاOPL تخا°B نأ نكم" ،ا"احضلا اهيف åةق,قحلا نع فش*لا دعاس KB

L كمتو صاخشألا ءالؤه تافر ن®امأ د"دحتÇpB مهتالئاع 

 ةق,قحلا فشك ÇpBب طSارلا ة,مهأ لاëâن نم تالSاقملا مهعم انòlجأ نيذلا صاخشألا دحأ شقان .مهئاâحأل ةقئال نفد مسارم ةماقإ نم

 ،لاق ث,ح تافرلا ةداعتساو

ق دق صخش نا— نإ
ُ

نوفدم نوك" نأ نم دS ال ،B°تخا وأ لِت KB اً
L ق ام نا{مòlانع,مج ،كلذ فرعن نحن ،انه نم ب 

KB نونوفدم مهنأ فرع"
L ام نا{م Sع طقف ةلئاعلا تلصح نإ ]...[ .انه نم برقلاy مهنا{م#ب نا— نإ وأ ةثجلا 

 94.ةp?بك ة,ضرت ة,حضلا ةØأل مدق" نأ اذه نأش نمف ءازعو نفد مسارم نم p?خألا مهبجاوب ما,قلا

ÇpB KBقSاسلا ءاضعألا دحأ ان@?خأ .ÇpBفتخملا ا"احضلا تافر ةداعتسا ة,مهأS اًض"أ ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا ترقأ دقو
L 

 نأ حضوت نأ اهنأش نم نأل "ة,سœئرلا مهلغاوش دحأ" تنا— ÇpBفتخملا ةلأسم yع لمعلا نأ ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا

 ÇpB."95فتخملا صاخشألا تافر yع روثعلا ةلأسم نأشï ةداج ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا"

 تاضtlعتلا

 ة"داملا p?بادتلل ةõlلوألا L&ع" دق مهنم د"دعلا نأ OBLع" اذهو .اً"داصتقاو اً,عامتجا ةمورحملا تائفلا نم عاBB?لا ا"احض نوك" ام اâًلاغ

KB .ة,مويلا مهتا,ح نِّسحتس OPLلا
L ع ،ا,بمولوكy سÈ,راقتلا تدافأ دق ،لاثملا لlر Sئرلا ثالثلا تاعقوتلا نأœتنا— ا"احضلل ة,س 

 ا"احضلا ءالؤه &عأ ام— .)%11.4( ةâسàب ةق,قحلا فشكو )%13.6( ةâسàب ةلءاسملل عõضخلاو )%18.3( ةâسàب تاضõlعتلا

 yع لوصحلل @?®أ صرفو ة,م,لعتلاو ة,حصلا تامدخلل لوصولاو اهصوصخS معدلا P°لتو ة,جاتنإلا عــــlراشملل لوصولل ةõlلوألا

Ê96.ة,نامتئا تال,هس KB
L كلذك ،ة,لامشلا ادنلريأ، dلاطملل ا"احضلا طشâة Sعتلاõlاصإلا نع تاضSةقلعتملا تا Sلا?BBو .عاìتماق لعفلا 

  .شاعملا yع ةم,سج تاSاص#ب ÇpBباصملا ا"احضلا لوصحS بلاطت دمألا ةلõlط ةلمحWAVE S ا"احضلا معد ةلمح

 ،"yتقلا ة"د" اهراâتعاS تاضõlعت نم مهيلع ضرع" ام ضعâلا ضفري دق .ا"احضلا ÇpBب ة,فالخ ةلأسم تاضõlعتلا نوكت نأ نكم"

KBاو رارقإ اذه بحاص" مل نإ اًصوصخو
L Sهنأ ة,لامشلا ادنلريأ نم ا"احضلا دحأ ان@?خأ .أطخلا Sلاàسâمهل ة "ÃL ]لا @?ج تا,لمعABر[ 

 ساسأ كانه نأ نورخآ ا"احض ىري دق ،اذه عمو 97".قدصلاو حاصفإلاو ةق,قحلاS" قلعتت اهن*ل ،"لاملا صوصخS طقف تسœل

KB رخآلا ضعâلا رمتسœس امنëب ،تاضõlعتلا م"دقت ةلأسم ه,لإ دنçسÊ يزمر
L تعاâع مهتدعاسمل ةل,سو اهراy ة"داملا مهتاجا,تحا ة,بلت 

 تسل انأ ،اًنسح لوق,س نم ]ا"احضلا[ مهنم كانه" :وp?ب نم تالSاقملا مهعم انòlجأ نيذلا صاخشألا دحأ انل حَّضو ام—و .ة,مويلا

نوع نوك,س لاملا اذه ،نولوق" نورخآ دجويسو ،لاملا لجأ نم انه
ً

  98".يدافحأو éLافطأ ة"اعر لجأ نم éL اًد,ج ا

 

 

 راذتعالاو رارقإلا

 



24 25

24 
 

 

Sلتاقملا مامأ ةصرف اهنو*ل ةفاضإلاÇpB اسلاSقÇpB ÓL "قâنمؤي ،ة,لوؤسملا لمحت اول Sلا @?ج تا,لمع نأ ا"احضلا ضعABنأ نكم" ر 

KBو .اًئطاخ اًرمأ تنا— مها"احضل اهوبÈس OPLلا راB◊ألا نأ كردتو رقت ÓL ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلل ةصنم مدقت
L Sضع 

 صاخشألا دحأ حَّ◊ ام—و .رارقإلا اذه م"دقت لجأ نم رABلا @?جل ةâسانم ةروص نوك,س راذتعالا م"دقت نأ ا"احضلا نمؤي ،تالاحلا

الئاق لاëâن نم مهعم تالSاقملا انòlجأ نيذلا
ً

: 

 

àâΩBي ،اذل .راذتعالا م"دقت مهنكمأ نإ اًد,ج اًرمأ نوك,س
L كئلوأ نع ن*لو لتاقو برحلل بهذ نمع ال اورذتع" نأ 

KB 99 .بنذ نود اولتق وأ اوتام نمعو ءاòlبألا صاخشألا
L اروذتع" نأ مهيلع ،ةلاحلا كلت، Sد,®أتلا. 

 

 O@Lل" هنأ الإ ،ة"داملا ا"احضلا تاجا,تحا ة,بلت نم نكمتي نل راذتعالا نأ نم مغرلا yع هنأ éإ لاëâن نم ىرخأ ة,حض تراشأو

 100".ة,حضلا ةلئاعل ة,ضP?لا عاونأ نم اًعون مدق,س د,®أتلاS هن*ل ىرخأ ةرم ةا,حلل اوتام نم د,ع" نل راذتعالا" :ةمهم ةÚlمر تاجا,تحا

KB مهاسå نأ نكم" راذتعالا مهم"دقتو ة,لوؤسملاS ةحلسملا تاعامجلا رارقإ
L سو ا"احضلا براجت نع عافدلا?pةنسحلا مهت، Sةفاضإلا 

KB اهب اوماق OPLلا تافAتلا ەذه أطخ ىدم ددصS ةماه ةõlنعم لئاسر لاسرإ éإ
L املا’B

L اهراركت عنم لجأ نم. 

 

 راركتلا مدع تانامض

B’املا راB◊أ ثودح راركت عنم امنëب .راركتلا مدع تانامضو رABلا @?ج تا,لمع ÇpBب اًض"أ ا"احضلا طìر
L وه Sماه ءزج لاحلا ةع,بط 

 ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا عم بنج éإ اâًنج شœعلل اâًلاغ نورطض" نيذلا ا"احضلل ةصاخ ةفصS ماه هنأ الإ ،عاBB?لا لõlحتل ة,لمع يأ نم

KB ة,لحملا مهتاعمتجمS وأ مهتالئاعS وأ مهب اوB◊أ نيذلا
L املا’B

L. أ راركت عنم◊Bاملا را’B
L لاغ ا"احضلا هنع @?ع" رمأâًاقملا ءانثأ اSتال 

 مهعم انòlجأ نيذلا صاخشألا دحأ ان@?خأ .اهب اورم OPLلا ةاناعملا سفنب اورم" نأ مهتالئاعل وأ مهلافطأل نودòlي ال مهنأو ،اهــòlجن OPLلا

 :ة,لامشلا ادنلريأ نم تالSاقملا

 

KB تâغر رمعلا Å@L مدقت امل— OBLنأل اًساسأ ÇpBنسلا رم yع نآلا يp?كفت طمن p?غت دقل .رمألا تزواجت دقل
L ملا‰B

L اًمدق. 
KB رومألا رمتسÊ نأ طقف دlرأ

L ملا‰B
L عأ نأو اًمدقœو ]تدرو اذكه[ ة"داع ةا,ح شìلاàسâافطأل ةéL بغرأ ،كلذك 

KB طقف
L ع" نأœع" نأ مهل دوأ...ة"داعلا ةا,حلا اوشœاوش KB

L بط عمتجم,ΩL ث,ح انه åي نأ عيمجلا عيطتسçاوحماس 
 101.مهنëب ام,ف

 لالخ نم ًءاوس 102،راركتلا مدع تانامض م"دقت اهب طونملا ة,سœئرلا ةئفلا اâًلاغ مه عاBB?لا لõlحتب نومPB?لملا نوقSاسلا نولتاقملا

Êع مهقافر عيجشy لالا ةلصاوم?PBما ïسÈ,ث لالخ نم وأ فنع اللا لOBL شلاâطارخنالا نع راغصلا با KB
L لا د"دجت?BB103.حلسملا عا  

 تا,لمع روص نم ةpB?متم ةروص فنعلا ثودح راركت عنم لجأ نم مهدوهج نوك نع ةحاÇpB SAقSاسلا ÇpBلتاقملا دحأ انيلإ ثدحت

KB فنع لامعأ نم هS اوماق امS ترثأت OPLلا ة,لحملا تاعمتجمللو ا"احضلل ةâسàلاS رABلا @?ج
L املا’B

L. ◊َّتاقم دحأ حyL برح 

الئاق ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلاS تاSاصعلا
ً

: 

KB ةكراشملا
L طلل مامضنالاو انءارو حالسلا لمح كرتو ةسا,سلاòlارقم"دلا ق„L ÃL لا @?ج روص ىدحإABنم ،نذإ .ر 

KB بغرن ،فلتخم وحن yع رومألاS ما,قلا دòlن اننأS ةراشإ انلسرأ ،ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا رظن ةهجو
L 

ق دق هنبا نأ à1ي ام اًصخش لعجت نأ عيطتسÊ ال كنأ دكؤملا نم نذإ...ةح,حصلا ةقòlطلاS رمألاS ما,قلا
ُ

 ال .لِت
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dي سانلا لعجن نأ اننكم" ال ،ىرخأ ةرم ةا,حلل مهتداعإ عيطتسàصأ دق مهنأ نوسëمهناطوأ نع اوحزن دق مهنأ ،اوب 
 yع .رخآ صخش يأل ىرخأ ةرم رومألا ەذه لثم ثودح مدع نمضن نأ اننكم" L‡ا,سلا لعفلاS لصتي ام,ف ن*ل
  104.انÈناج نم اذهل ضرعتي نل لقألا

 

3.3 zق5س لiاحضلا لYا Hغ ةحلسملا تاعامجلا نم ر@?لا <=ج تا5لمع=F اتلاH؟ةلودلل ةع 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تلشف نإ
L ألا نع اهتيلوؤسم لوبق◊Bلا راOPL تقحل Sغ نمف ،اهب ترقأو ا"احضلا?p لمتحملا 

KB نوقSاسلا نولتاقملا رمتسÇpB åح ةصاخ ةفصS حيحص رمألا اذه .اهنم رABلا @?ج تا,لمع ا"احضلا لâق" نأ
L مهسفنأ م"دقت 

KB هS اوماق ام اور@?ي وأ 105لاطSأ—
L املا’B

L.106 أ لالخ نمSع ان©?ع ،انثاحy هنأ KB
L لا تالاحلاOPL غ ةحلسملا تاعامجلا اهيف تكراش?p 

KB ةلودلل ةعSاتلا
L لا @?ج تا,لمعABنم مه ا"احضلا نا— ،ر Sنا,حأ - ة,لمعلا اوأد

ً
 .ÇpBبناجلا نم قوثوم رواحم وأ yLحم ط,سو @?ع ا

åحملا عمتجملا ةداق لالخ نم امإ ،ا"احضلا عيطتسyL يدلا ةداقلا وأàيÇpB يلحملا ةداقلا وأÇpB ةلادعلل ©?®أ ة,مسر تا,لمع لالخ نم وأ 

KB اوكراشå نأ ،ة,لاقتنالا
L لتاقملا عم راوحÇpB اسلاSقÇpB لا @?ج تا,لمع لوحABنأ نكم" .ذ,فنتلل ةمءالم ©?®ألا ر Êةكراشملا ەذه دعاس 

الثمف .رABلا @?ج تا,لمع ذ,فنت yع اً,لمع
ً

KBاÒلا مامتهالا ءال"إ نمضت نأ اهنكم" ،
L و تاراذتعالا ةغا,صلì,اذهل نكم" .رارقإلا تانا 

 OPLلا ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا تانا,ب قòlط نع ىرخأ ةمدصS ا"احضلا رورم ة,لامتحا نم ÅBدألا دحلل للق" نأ رمألا

 .مهتءارب ىدم نع لاؤسلا @?ع ا"احضلا ةعمسAB ïت وأ ەوناع يذلا رABلل ة,ج,تاP?سا باâسأ دوجو éإ حملت

KBو
L دق ،ىرخأ تالاح åسΩ ألا @?جل ا"احضلا◊Bغ ةحلسملا تاعامجلا نم را?p اتلاSةرقتسملا تا,لآلا وأ تا,لمعلا لالخ نم ةلودلل ةع 

KB ،لاثملا ل,Èس yعف .اهب لومعملا
L فتخملا صاخشألا نم ددع تالئاع تلصح ادنلريأÇpB روهمجلا تامظنملا ةطساوبlة"دنلريألا ة 

KBو - تامولعم yع
L ط نع - صاخشألا ءالؤه تافر ةداعإ اوعاطتسا تالاحلا ة,بلاغòlا"احضلا تافر د"دحتل ةلقتسملا ةنجللا ق 

 .ة"دنلريألاو ة,ناطl@?لا ÇpBتموكحلا نم ةموعدملا

KB ن*ل
L مل ا"احضلا ضرعتي دق،هنيع تقولاÚlط نع ءاذ"إلا نم دòlغ ةحلسملا تاعامجلا عم مهلماعت ق?p اتلاSوأ ةلودلل ةع ïسب 

B’املا عم لماعتلاS ةط,حملا ة,سا,سلا رومألا
L. الثمف، KB

L نëâةقلعتملا عاضوألا حيحصتل ة,لضفألا ءاطعإل تاءادن كانه تنا— لا 

"Sيق,قحلا ءادهشلاÇpB" )عy سÈ,راحملا نم اولتق نم لاثملا لìÇpB واملاlÇpB انمو◊lع )مهــy يندملا نم ا"احضلاÇpB.107  دجوتو 

KB ةهباشم تاضاP?عا
L فأ بونجòlل روم,تو ا,قœشOPL.108 —قيقحلا نأ ام ÃL عا نأ?Pلتاقملا فاÇpB اسلاSقÇpB Sنم ەوثدحأ ام ◊Bال دق ر 

 ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا نأ yع ÇpBممصملا ا"احضلا ضعS كانه نوك,س اًمئاد .ا"احضلا ضعS ىدل ة,باقعلا بلاطملا ةئدهتل اً,فا— نوك"

الدS اهوثدحأ OPLلا راB◊ألا نع "نمثلا اوعفد"" نأ بج"
ً

 دجوت ،لاثملا ل,Èس yع 109.مالسلل اًعانص اوحâص,ل مهتروص p?يغت ةداعإ نم 

KB ا,سكتوكوروأ وسوخ قباسلا دئاقلا دض ةرمتسم ة,ئانج ىواعد
L لا ضرأ( اتيإ ةمظنمâحلاو كساòlراذتعالا هتعامج م"دقت مغرب )ة 

KB ة,ئادعلا اهلامعأ ءاهنîو ا"احضلل
L 2017 ماعلا. 
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 @ÄFلتاقملا �ع "ة5ناس~إلا ةمس ءافضإ"و ر@?لا <=ج تا5لمعل ةلودلل ةعHاتلا F=غ ةحلسملا تاعامجلا ذ5فنت .4

 @ÄFقHاسلا

 

KB
L نأ نكم" ف,ك صحفن ،مسقلا اذه åغ ةحلسملا تاعامجلا طارخنا دعاس?p اتلاSةلودلل ةع KB

L لا @?ج تا,لمعABع رy "ءافضإ 

 دعاسÊ نأ نكم" ف,ك شقانن .عاBB?لا بسï تعقو OPLلا راB◊ألا نع ÇpBلوؤسم اونا— نيذلا ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا yع "ة,ناسdإلا ةمس

 تا,لمع دعاسÊ نأ نكم" ف,كو ،كلذك راB◊ألا نم اوناع دق اونوك" دق مهسفنأ ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا نأ حيضوت yع رABلا @?ج تا,لمع

KB مهجامدإ ةداعإ yع رABلا @?ج
L نأ نكم" ف,كو عمتجملا Êتا,لمعلا ەذه مهاس KB

L حت تا,لمعõlلا ل?BBعا. 

 

 "دقعم رمألاو" اYاحض مzراiتعاH نوقHاسلا نولتاقملا 1.4

 

 فنعلل اوضرعت دق مهسفنأ ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا نأ ة,لاقتنا لحارمS رمت OPLلا عقاوملا فلتخم @?ع تاساردلا نم د"دعلا ترهظأ دقل

KBو pB.110?يمتلاو ملظلا نم ىرخأ لا{شألو ناسdإلا قوقح تاıاهتنالو
L سأل ا"احض اونا— لاوحألا مظعمâة,عمتجم وأ ة,لئاع وأ ة"درف با 

KB مهطارخنا yع اًقSاس اذه نا—و
L لا?BBإ ىدأ وأ عاé طارخنالا اذه Sم ةروصâاØ:ة,لا{شإ لثم" رمألا اذه ن*ل 111.ة Sلاàسâقطنمل ة 

KB .ةفلتخم تائف éإ ةقدS "نيدتعملا"و "ا"احضلا" م,سقت لواح" يذلا ة,لاقتنالا ةلادعلا
L اسلا نولتاقملا سمط" ،عقاولاSطخلا نوق 

ÇpB KBتئفلا ÇpBتاه ÇpBب لصافلا
L تدرجملا امهيتروصÇpB، ام اولثم,ل åه,لإ راش KB

L بلاغلا Sدقعم اهرمأ" ة,حض" ÃL صاخشألا ءالؤه 

KB نودتعملاو ا"احضلا
L عت 112.دحاو نآ?Pع ةرظنلا ەذه فy بجاولا وحنلا Sع ءرملا ةطلسو يدرفلا را,تخالاy اًض"أ اهن*ل هتارارق 

 .فنعلا ثداوحS ةط,حملا راثآلاو تاقا,سلاو لمشألا باâسألا نمض يدتعملا ةلاحو ة,حضلا ةلاح عضت

 

 

KB تالSاقم مهعم انòlجأ نيذلا صاخشألا ثدحت
L لا ن®امألا فلتخمOPL ف .ةق,قحلا ەذه نيدكؤم ةساردلا تالاح اهيف تدجاوت°B

L 

 ةموكحلا تلتق نيذلا لافطألا دونجلا د,نجت اوداتعا lÇpBواملا نأ تالSاقملا مهعم تòlجأ نمم ددع ان@?خأ ،لاثملا ل,Èس yع لاëâن

KB ،لثملاìو 113.مهتاهمأو مهئاSآ
L اسلا نولتاقملا ان@?خأ ،ة,لامشلا ادنلريأSروعشلا نأ نوق Sة,لحملا مهتاعمتجم نع عافدلل ةجاحلا 

 ÇpBلاوملل ةعSاتلا وأ lÇpBروهمجلل ةعSاتلا ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلاS قاحتلالا yع سانلا عجش ةف,نعلا تامجهلا دض

KBو 114.ةموكحلل
L ع صاخشألا ة,لحملا ىذألا تا@?خ تعجش ،ىرخأ تالاحy طارخنالا KB

L ا,سلا فنعلا‡L و .مظنملاÔاذه لمش 
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KB نسلا تاp?غص ءاسàلا نأ انراâخإ مت دقف .à1Lجلا عõنلا ساسأ yع مئاقلا فنعلا
L اومضنا ا,بمولوك KB

L ةحلسملا تاوقلل بلاغلا 

KB ة,بمولو*لا ةlروثلا
L فنعلاو  ءاذ"إلا نم برهلل نهنم ةلواحم KB

L نهلزانم: 

Sلتاقملا دارفأ ضعÇpB اسلاSقÇpB... جÇ̆B ت تا,فلخ نمçمس Sد"دش فنع KB
L فملا نم ث,ح نهلزانم?Pنعتمتي نأ ض 

Sجلا ءادتعالل نضرعت ث,حو ة"امحلاà1L نلمحت ث,ح وأ كلذك Sعأâم ءا?BBهذت مث .ةل,قث ة,لÇ@B عللœماظن نمض ش 
 yع ك@?ج" ماظنلاف ،]لماوح نحâص" ال ث,حS[ نهسفنأÇpB Sنتع" نأ نهل حيlçو ،ام ةجردS ة"امحلا ضعS نهل رفوي
 ،ÇpBيئاوشع صاخشأ ة:ØاعمS كل حمسå ال ماظنلا نأل @?®أ ةجردS ةمظنم ة,سàجلا كتا,ح نوكتو ،كسفنب ة"انعلا

 برحS تقحتلا امدنع ،ةطاسب لوقت نأ ماع 14 وأ 13 اهرمع ةاتفل نكم" ... .كت:ØاعمS صخش يأل حمسå الو
 نأ دحأ عيطتسå ال éLاتلاìو L@$وز وه نا— اذهل حــــAlت بجومS رمألا اذه نا—و ،م,مح قيدص éL حبصأ ،تاSاصعلا
"ABìOBL الو åاصتغا دحأ عيطتسÅ@L.115 

 عاونأ فلتخمو Å̆Lاضقلا ماظنلا راطإ جراخ لهألاو ءاقدصألا لتقو à1Lجلا فنعلاو ب"ذعتلا تا@?خS نوقSاسلا نولتاقملا رم ام—

KBو ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةسفانملا ةحلسملا تاعامجلاو ةلودلا د" yع ىذألا
L Sع نا,حألا ضعy "لا تامظنملا دOPL يàءانثأ .اهل نومت 

P°لتب ةقلعتملا مهتا@?خ انوكراش ،ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا عم انتالSاقم
L ع ب"ذعتلاy اتلا نمألا تاوق يد"أSةلودلل ةع KB

L ة,لامشلا ادنلريأ، 

أ وأ ءاسàلا دض بكترا يذلا à1Lجلا فنعلاو
¶

KB لاغدألا تاجوز مهراâتعاS ه,لع اوِ@?ج
L ذمو ادنغوأSنم 250 نم برق" ام لتق ةح 

KB عطاسلا بردلا لئاصف قافر
L جسOBL اجنولو نوتنورف لإÊوش KB

L ب?pارغ الو .وSة KB
L لتاقملا ةاناعم رارمتساÇpB اسلاSقÇpB اً,سفنو اً"دسج 

KB مهطارخنال ةج,çن
L لا?BBعا.  

KB ةõìعص مهضعS دج" دق .حلسملا عاBB?لا نم لوحتلا ءانثأ ةدقعم ة,جولويد"أو ة,فطاع تا"دحت نوقSاسلا نولتاقملا هجاوي ام—
L 

 د"دج قا,س نمض ة,لحملا مهتاعمتجمS مهتاقالعو مهتاوذ وحن مهروعش د"دحتو "ةõlهلاS ةقلعتم تاعازن" مهسفنأ فòlعت ةداعإ

KB ةõìعص نورخآلا دج" امنëب 116.ف,نع p?غ
L لطملا ة,سا,سلا تامءاوملا لوبقõìاهتنراقم دنع مالسلا عنصل ة Sلا تا,حضتلاOPL اهومدق 

 مهطارخنا اهكرت OPLلا راثآلا صحفت ةداعإ ة,لمع لظت نأ نكم" ،رخآلا ضعâلل ةâسàلاS امنëب 117.نوقSاسلا مهقافر اهمدق وأ مهسفنأ مه

KB
L لا?BBع عاy مهتاقالع Sطو ،ة,لحملا مهتاعمتجمو مهتالئاعâاًع، Sو .ة,لا{شإ مهل لثمت ا"احضلاìلا ةدش لازو درجم?BBع ،عاy لتاقملاÇpB 

 مدع وأ مدنلا وأ فوخلا وأ بنذلا رعاشم éإ ةفاضإلاS ةلئاع دارفأو ءاقدصأ نم اودقف نم yع دادحلا رعاشم اوهجاوي نأ ÇpBقSاسلا

 انòlجأ نيذلا ÇpBيفوp?بلا صاخشألا دحأ غاص دقو 118.نجسلا وأ باوجتسالا تا,لمع ءانثأ اهوشåاع OPLلا ةناهملا وأ ةقثلاS روعشلا

KB نآلا كراشå يذلاو تالSاقم مهعم
L لا @?ج تا,لمع ذ,فنتABعقاولا اذه نع @?عت تامل— ر: 

 وحن ة,لوؤسملاS روعشلاو بنذلا رعاشم ءرملا لمح" اذل ،اوتامو òìÇpBقم ءاقدصأ اونا— ،O@LناجS ءاقدصأ كانه نا— ام—
 ،"L$ انأ اذاملو ت,م قيدصلا كلذ امل ،اً,ح تلز ال اذامل" ،كسفن لئاسÊ ،ة,لوؤسملا كلتل ةفاضإلاS تاويحلا هتاه
  119.ة"اغلل بعص رمأ وهو رومألا ەذه عم شœعلا ملعتت نأ ك,لع نوك" نذإ

 

KB ا"احضلا دحأ نأ OPح
L لا ة,سفنلاو ة,فطاعلا تا"دحتلا كردأ ة,لامشلا ادنلريأOPL اسلا نولتاقملا اههجاويSنوركفتي امدنع نوق KB

L 

الئاق اهب ملسو مهيضام
ً

: 
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 رثؤي نأ  دSال ...بر*لا كلذو سؤبلا كلذو ةرزجملا ەذه تÈâس OPLلا ،لSانقلا اوعرز نيذلا ...صاخشألا ءالؤه
 مهيلع رثؤي لاز ام ەوبÈس يذلا رABلا نأ دSال .رعاشم الS ةلآ صخش دجوي ال هنأل صاخشألا ءالؤه yع اذه
Sماوعألا ەذه ل— رورم دع Sةثداحلا دع. KB

L ح ةئداهلا تاظحللاÇpB "تماص نوسلجÇpB، الSكلانه نوسلج" مهنأ د 
 120";هS تمق يذلا اذه ام ،لوهلل ا"" ،نوركفlو

 

KB ا"احضلا عم ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا طارخنا ة,ع,بط ةروصS قفاp?س يذلا راوحلا نأش نم
L لا @?ج تا,لمعABنأ ر åدعاس KB

L ءافضإ 

 نأ رمألا اذه نأش نمو .مهل عاBB?لا اهفلخ OPLلا ةمئادلا راثآلاو باâسألا نع راتسلا فشك @?ع ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا yع ة,ناسdإ ةمس

KB مهلاعفأ عض"
L املا’B

L جأ نيذلا صاخشألا دحأ د®أ .مئالملا قا,سلا نمضòlاقملا مهعم انSعقاولا اذه ةحص ا,بمولوك نم تال 

لع امدنع
5

الئاق ق
ً

: 

 

KB درفلا اورlو ىذألا مهل بس يذلا صخشلا ا"احضلا ىري امدنع
L ه,ف ماق يذلا قا,سلا Sبا{تراو تارارقلا ذاختا 

KPالخألا بناجلا yع صاخشألا ءالؤه ام ةجردS ةا,حلا عضت ف,ك قمعأ ةروصS نومهف" اذه مهلعج" ،لاعفألا
L 

 121.̆„اخلا

 

 :لاق ÇpBح ةلثامم ةظحالم تالSاقملا مهعم انòlجأ نيذلا ÇpBيدنغوألا صاخشألا دحأ ىدSأ

 

KB ةداقلا ءالؤه رداS نإ
L جœب اورذتعاو ةمواقملل برلا شب متمق م{نأ نوفرعت متنأ نذإ ،ةطاسâرومألا ضع 

 رعشå صخشلا اذه اًنسح لثم ،ةلاسرب اذه ثعâي فوس ...ام yLحم عمتجم عم لıاشم م{"دل تنا— وأ ةئëسلا
Sي اذل مدنلاâسانلا أد KB

L إ رظنلاé لا ةط,حملا فورظلاOPL حاصâا{ترا تSلعفلا كلذل ه، Sالد
ً

 اًنسح" ،لوقلا نم 
P°لن فوس اذل ةلماÒلا كتدار#ب هتلعف كنأ فرعت تنأ ،اذه تلعف نف,çس ا" تنأ

L ك,لع Sالما— موللا
ً

 كSا{ترال 
KB ن*ل ".لعفلا اذه

L لا ةظحللاOPL ع اهيف ركذتâأل فسآ انأ" ةراÅB
L س ،"رمألا اذهب تمقëâسانلا أد KB

L لوقلا، 
 ةعامجلا قاحتلالا نك" مل ،هفاطتخا مت دقل ،وتيف فرعت تنأ  "؟ه,لع ما{حألا قلطنل نحن نم ،OBLعأ ،اًنسح"
 ةعامجلاS اوقحتلا صاخشألا ضعS نأ éإ p?شÊ تاسارد كانه نأ كلذك فرعن نحن عبطلاS .ةرحلا هتدارإ نع عبان

KB نآلا نوأدëâس سانلا نأ دقتعأ ىرخأ ةرم ن*ل ،ة,عاوط
L ر" ،راوحلا كلذ ءارجإìام Sاًقح اًفطتخم نا— لعفلا، 

 122".تنا— اً"أ اهب ماق OPLلا رومألاS ماق اذهلو رماوألا ةوطس تحت نا— دقل

 ا"احض مهنأ ةق,قح اولâق" نأ اذه مغرب مهنكم,ف ،ةعو:9م تنا— ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا لاعفأ نأS لئاقلا يأرلا ا"احضلا لâق" مل نإ OPح

"Sلُت نأ بج" ،ه,لعو ،"ةدقعم ةروصO@َ خآلا ا"احضلا عم رمألا وه ام— مهتاجا,تحاòlن.  

 مهحÖ+l مت نيذلا @ÄFقHاسلا @ÄFلتاقملا جامدإ ةداعإ 2.4
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KB
L لا باقعأ?BBلتاقملا رمأ ةجلاعم متي ًةداع ،حلسملا عاÇpB اسلاSقÇpB ن تا,لمع لالخ نمÚلاو حالسلا عç9lو حــــî123،جامدإلا ةداع Sالد

ً
 

 رطخلا ل,لقت ةركف yع ة,ساسأ ةروصS دنçسÊ ،كلذ مغر ،جامدإلا ةداعîو حــــç9lلاو حالسلا عÚن تا,لمعو .رABلا @?ج تا,لمع نم

الدS نوقSاسلا نولتاقملا هل{شå يذلا OBLمألا
ً

 ،تا,لمعلا ەذه ن*ل 124."ةدقعم ةروصS" ا"احض مهراâتعاS مهتاجا,تحا رمأ ةجلاعم نم 

 لõlحت  نع ة,لوؤسملا لمحت yع مهثح عيجشÊو اً"داصتقاو اً,عامتجا ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا جامدإ ةداعإ ة,لمع ل,هسçل فدهت ،اذه عم

 .فنعلا ةفاقث ءاهنîو عاBB?لا

KB اهانشقان OPLلاو نوقSاسلا نولتاقملا اههجاوي OPLلا ةدقعملا تا"دحتلل اًرظنو
L حالصإلا مهل مدق" نأ مهملا نم ،ەالعأ مسقلا Sةفاضإلا 

KB مهجمد ةداعإ éإ
L ام عمتجم Sلا دع?BBلشفلا يدؤي دقو .عا KB

L إ رمألا اذهب ما,قلاé عف 125."مالسلا ا"احض" نم ةمداق لا,جأ قلخy 

 تاقSاسلا تالتاقملا ىدحإ انت@?خأ دقو .ة,لحملا مهتاعمتجم éإ مهتدوع ىدل نوقSاسلا نولتاقملا مصو متي نأ نكم" ،لاثملا ل,Èس

 :اذه ثودح ة,ف,ك لاëâن نم

KB
L لاâق ءدõìتل Sث*لا?p ل مصولا نمœلئاع نم ن*ل عمتجملا نم طقف سOPL وز ةلئاع نم اًض"أو ،كلذك$@L اًض"أ. 
 .lÇpBواملل تممضنا دق OBLنأل ةفلتخم ة,صخش تاذ وأ ة,ع,بط p?غ تنك ول ام— سانلا نم د"دعلا OBLلماع...

 مامضنالا @?ع ةاجنلا تP?خا اذل .ةاجنلا وأ راحتنالا امإ ،طقف نlرا,خ ÏLامأو ،را,خ يدل نك" مل هنأ ترعش
 تاداقتنالا نم اpً?ثك تهجاو ،ةلماشلا مالسلا تاقافتا دعS م,خملا نم ىرخأ ةرم تدع امدنعو ...lÇpBواملل
 طاâحإلل اÈâًسمو اًنيهم رمألا اذه نا—و ،اًرطخ ل{شأ OBLنأ ول ام— ،ة"اغلل ةفلتخم ةقòlطS تلموع دقل... .مصولاو
 126.قاط" الو

 

ÇpB KBقSاسلا ÇpBلتاقملا مصو متي نأ اًض"أ نكم" ،عاBB?لا دâع ام عمتجم شماه éإ مهب عفدلا éإ ةفاضإلاìو
L ص" تقو يأو لاح يأâاوح 

الثمف .ماقتنالا لجأ نم مامتهالا ةرؤب ه,ف
ً

، KB
L ب?pاحملاو ماقتنالا نم فوخلا كرت وıة,لام تامارغ عفدل رارطضالاو ة,ئانجلا تام 

ÇpB KBقSاسلا ÇpBلتاقملا نم د"دعلا ةp?بك
L ددرت ةلاح ïلا @?ج تا,لمع ذ,فنت نأشABحملا عمتجملا عم ةكراشملاو رyL.127 دحأ جتحاو 

ÇpB KBقSاسلا ءاضعألا
L ت ةكرحõìروثلا ورامأ كاlة Sلا @?ج تا,لمع ذ,فنت بلط نأABلو باقعلا عاونأ نم اًعون نا— ة,لاملا رœالمع س

ً
 

الماع ،هلاق ام بسحS ،رمألا لعج اذهو .ة,حضلا عضو حالصإل
ً

KB طارخنالا ةدارإ نم طâ>ي 
L لا @?ج تا,لمعABلتاقملا ىدل رÇpB 

 ÇpB.128قSاسلا

 اًد"دهت اول{شå نأ دراولا نمف رABلا @?ج تا,لمع @?ع مهتاجا,تحا @Oلت نأ نم نيدعçâسمو ÇpBموصوم نوقSاسلا نولتاقملا لظ نإ

 حبص" ÇpBح .ەراركت مدعل رABلا @?ج تا,لمع نامض ة,نا{مإ نم للق" اًض"أ هن*ل طقف رطخلل عاBB?لا لوحت ة,لمع ضرع" ال اذهو .اً,نمأ

ذح ام— ،مهنكم" رABلا @?ج تا,لمع جراخ مهعضوب "مالسلل ا"احض" نوقSاسلا نولتاقملا
َّ

 اومواق" نأ ،ÇpBيبمولو*لا ÇpBبقارملا دحأ ر

 .جامدإلا ةداعîو حــــç9lلاو حالسلا عÚن تا,لمع مدقت
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KB لعفلاS طاشàب ÇpBطرخنملا صاخشألا نإ
L قت مهنكم" نمو برحلا لامعأòlس برحلا تنا— نإ ام رçلح,س مأ رمتس 

 ةâسàلاS ةل{شملاو .اًدج ةف,عض جامدإلا ةداعإ ة,لمع حبصت ÇpBح كلذو .ةطسوتملا بترلا ووذ ةداقلا مه مالسلا
 نوفرعlو د,نجتلاS نوموق" ف,كو ةحلسألا yع نولصح" ف,ك نوفرع" مهنأ ÃL ةطسوتملا بترلا يوذ ةداقلا ءالؤهل

 ل,Èس يأ مهمامأ نوري ال مهف ،ة"دجS اولَماعُ" مل مهنأ ث,حو .تاسرامملا ەذهب ما,قلا نولصاوي ف,ك اًد,ج
 129.صالخلل

 

 

KB ةمهاسملل اًض"أ ن*لو ا"احضلا عاضوأ حالصإل طقف سœل ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملل ةصرف رABلا @?ج تا,لمع لثمت ه,لعو
L مهتاعمتجم 

 نم د"دعلا نأ دكؤملا نمو .جامدإلا ةداعإ ة,لمع ل,هسÊو لوحتلا تا"دحت عم لماعتلا yع مهدعاسå نأ نكم" بولسأS ة,لحملا

KB هS اوماق امل ف,نع p?غ دادتما اهراâتعاyL Sحملا عمتجملا عم رABلا @?جل ةكراشم يأ ىp?س ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا
L اذه ةمدخل قباسلا 

KB اًقSاس انركذ ام—و 130.حلسملا عاBB?لا ءانثأ yLحملا عمتجملا
L دئاقلا ةلاح KB

L روثلا ةحلسملا تاوقلاlتا,لمع فصو يذلا ة,بمولو*لا ة 

KB مهطارخنال دادتما ەراâتعاS هل ر=ظنُي ΩLمتجملا لمعلا نإف ,131،"حاف*لا ةلصاومل ةادأ" اهنأS رABلا @?ج
L "حاف*لا" Sالد

ً
 ەراâتعا نم 

KB ام— ،نòlخآلل ةâسàلاS .عاBB?لا ءاهتنا بقع جامدإلا ةداعإ éإ قòlط
L ام,تاوغلا لتاقملا ةلاحéL داعأ يذلاو اًفنآ ەانركذ يذلا قباسلا 

 نوكت 132،"برحلا راثآ عم لماعتلا yع ا"احضلا ةدعاسم"ب نآلا نوموق" صاخشأ éإ تاSاصع برح لاجر نم مهتõlه فòlعت

KB ة,لمعلا ةكراشملا لالخ نم مهسفنأ نع مهتركف p?يغت ل,هسçل ةل,سورABلا @?ج تا,لمع
L بادت ذ,فنت?p لا @?جABةمهاسم م"دقتو ر 

 yL.133حملا مهعمتجمل ةسوملم

 

 مهف yع ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا دعاسå نأ نكم" ة,عامجلا رABلا @?ج تا,لمع ذ,فنتل ة,لحملا مهتاعمتجم عم برق نع لمعلاف ه,لعو

KB ةمهاسملاو مهيضام
L حملا مهعمتجمyL ت لالخ نمAو ةءانب تافÊصتلا ةلازإ" تا,لمع ل,هسà,نكم" ."راعلا ةمصو عفر"وأ "تاف 

KB ة,لحملا تاعمتجملا د,فت ب,لاسأS لمعلا لالخ نم بنذملا "لوغلا" ةروص مهنع نوقSاسلا نولتاقملا حòط" نأ
L لا باقعأ?BB134.عا 

الدS 135.ة,حالصإلا ةلادعلا تا,لمع ءانثأ "جامدإلا ةداعإ دنع حضفلاو p?هشçلا" ەراâتعاS اâًلاغ ه,لإ راشå ام ة,مهأ اذه سكع"
ً

 نم 

الدS جامدإلا ةداعإ دنع حضفلاو p?هشçلا مهلماع" ،نوذوبنم مهنأÇpB SقSاسلا ÇpBلتاقملا مصو ةلصاوم
ً

 نود,ج سانأ مهنأ yع اذه نم 

العف اوبكترا دق
ً

 ÇpBلتاقملل جامدإلا ةداعإ دنع حضفلاو p?هشçلا حيçي ،مالسلا عنص ة,لمع ة,حالصإلا ب,لاسألا دشرت امدنعو 136.اًئëس 

KB مهلاعفأ نع مهتيلوؤسمS اورق" نأ ÇpBقSاسلا
L املا’B

L KB
L بëةمعاد ةئ Êع عجشy اورلا ةماقإSو طîمهعمتجم عم جامدإلا ةداع 

 yL.137حملا
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KB عقاولا ضرأ yع ظوحلم رثأ جامدإلا ةداعإ دنع حضفلاو p?هشçلاو "p?خلا لعف"ل نوك" نأ نكم"
L ة,لحملا تاعمتجملا KB

L باقعأ 

ÇpB KBقSاسلا ÇpBلتاقملا طارخنا نأ éإ تالSاقملا مهعم تòlجأ ا,بمولوك نم صاخشأ راشأ دقو .عاBB?لا
L متجملا لمعلاΩL ع دعاس دقy 

ÇpB KBقSاسلا ءاضعألا دحأ ان@?خأ ،لاثملا ل,Èس yع .مهتيحان كولسلا طامنأ p?يغت
L اصعلا برح لاجر ةعومجمSة,بمولو*لا 19-مإ تا 

ÇpB KBقSاسلا ÇpBلتاقملا دجاوت نأ
L روثلا ةحلسملا تاوقلاlة,بمولو*لا ة KB

L ما,قلل" ناد,ملا Sمتجملا لمعلاΩL" تالدعم نم ضفخ" دق 

 ÇpBطرخنملا ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا نأ هلSاقم هعم تòlجأ رخآ صخش ظحال ،لثملاìو 138 .مهتيحان "فوخلا رعاشمو تاpB?حتلاو مصولا

KB
L لا @?ج تا,لمعABمهيلإ ر=ظنُي دع" مل ة,عامجلا ر Sتعاâن*ل "ةم{حملا لخاد كانه عباقلا شحولا" مهرا Sتعاâلعاف" مهراÇpB dطشÇpB 

KB
L و 139".مالسلا ءانبlلا عم اًخراص اًضقانت اذه لثمçهش?p لتاقملا لاط" يذلا مصولاوÇpB اسلاSقÇpB ت نكم" يذلاوÈهني KB

L تاقا,سلا 

 140.ة"د,لقتلا

 

 عا@@=لا لوحتو ر@?لا <=ج تا5لمع 3.4

 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا ةكراشم مهاسÊ نأ اًض"أ نكم"
L لا @?ج تا,لمعABر KB

L حت تا,لمعõlلا ل?BBحت .@?®ألا عاõlل 

KB عاBB?لا
L أïيغت وه هل فصو طس?p اونلا$L بلاو ة,صخشلاàيõlلل ة,فاقثلاو ة,قئالعلاو ة?BBو 141.عاlتارودو ةمادهلا طامنألا 9ك نمضت 

KBو دارفألا ÇpBب تاقالعلا p?يغت لالخ نم عاBB?لا
L اسلا نولتاقملا .عمتجملا لخادSنوق، ïسمهطارخنا ب KB

L فنعلا KB
L املا’B

L، "نكم 

KB اً,عامتجا ظوحلملا مهطارخنا لالخ نم عاBB?لا لõlحت ة,لمعل "ةõlنعم ةوق" اوبلج" نأ
L ع ةوالعو 142.لامعألا ەذه لثمy كلذ، 

KB رABلا @?ج تا,لمع مهاسÊ نأ نكم"
L حتõlلا ل?BBط نع عاòlيغت ق?p حت وأõlلا فورظلا لOPL سانلا اهيف شاع KB

L املا’B
L.143 لاغوâًا 

  .حلسملا عاBB?لا رارمتسا yع دعS ام,ف تظفاحو تÈâس OPLلا ةاواسملا مدعو نامرحلاو ءاصقإلا فورظلا ەذه تنمضت

 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا طارخنإ نأ ةساردلا تالاح عقاوم فلتخم نم تالSاقملا مهعم تòlجأ صاخشأ د®أ
L تا,لمع 

KB تمهاس دق رABلا @?ج
L حت تا,لمعõlلا ل?BBط نع اذه نا—و .عاòlيغت ق?p ب تاقالعلاÇpB لتاقملاÇpB اسلاSقÇpB ة,لحملا تاعمتجملاو 

B’املا ءادعأ ÇpBب وأ/و ةرثأتملا
L ب وأ/وÇpB لتاقملاÇpB اسلاSقÇpB قباس وضع د®أ .ا"احضلاو KB

L روثلا ةحلسملا تاوقلاlنا— ة,بمولو*لا ة 

KB اًطرخنم
L راشمlلا @?ج عــــABحملا عمتجملا عم رyL راشملا ەذه نأlاس ءادعأ عم ءانبلا طارخنالا ةصرف تحاتأ عــــSقÇpB عy ىوتسملا 

ÅBاسdإلا
L. سحت لجأ نم لمعلا لالخ نموÇpB حملا عمتجملا عاضوأyL، غت?pل تاقالعلا تœب طقف سÇpB لتاقملاÇpB اسلاSقÇpB 

 :ةداضتم تاهج نم ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا ÇpBب اًض"أ ن*لو ةرثأتملا تاعمتجملاو
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p KB?كفتلا نع دعتÈن نأ انيلع نأ لعفلاS رعشأ
L اوطرخنا نيذلا صاخشألا KB

L فنعلا لامعأ Sطòlودعلا ةنط,ش ةق. 
 صخشلا ەراâتعاS هل ترظن املاطل يذلاو ماودلا yع يودع نا— يذلا صخشلا كلذ عم طSاور لعفلاOBL Sبن نأ انيلعو
KB انع:Ø نإ  .رl:9لا

L س لمعلاõlًغ" اذهف ،ا?p ن ف,ك نذإ .ةقالعلا ة,مانيد نمâعأ ...لمعلا نم أدOBL، هعم كسولج نإ 
الوأ ،رمأ

ً
 سفن yع اõlًس نوكن امدنع ن*ل ،بعص رمأ اذه ءادعأ— ،لSاقملا بناجلل L%تنأ انأو بناجل L%تàت تنأ 

:‡ لعفS قلعتي رمألا نإ ".اذه لعفن انب ا,ه ،لاعت ،اâًحرم" ،لوقن طقف اننإف ،بناجلا
Lح كلذ ،ةكرحلا ،ام ءÇpB عن?© 

KB اونا— نيذلا صاخشألا ÇpBب ،براقتلا طاقن yع
L ع مهتحلاصم نكم" ال" قباسلاy S144.لاق" ام— "ضع 

 

Sلعفلا، KB
L لا بقع ا,بمولوك?BBن جمارب تدعاس عاÚع ماغلألا عy يغت?p ب تاقالعلا ل{شÇpB اصعلا برح لاجرSاسلا تاSقÇpB جلاوœش 

 ،ماغلألا اهع,مج ةòlكسعلا هâش تاوقلاو تاSاصعلا برح تاوقو ةلودلا تاوق نم ل— تمدختسا امنëبف .عسوألا yLحملا عمتجملاو

KB تاSاصعلا برح لاجرو ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا مهتمدختسا
L جœحتلا شòlطولا رOBL Sم{حتلل ةصاخ ةفص KB

L راضتلاÔس 

B’ارألا لخاد ةلودلا تاوق مدقت ءاطîSو
L لاòlاغلاو ة,فSتلاز ام ماغلألا ەذه نم د"دعلا 145.مهترط,س تحت ةعقاولا تا KB

L اهن®امأ 

 نيذلا صاخشألا دحأ ÇpB.146قSاسلا تاSاصعلا برح لاجرو شœجلاو ة,موكح p?غ تامظنم لمشOPL Êلا ماغلألا عÚن دوهج لصاوتتو

KB طرخنملاو تالSاقملا مهعم انòlجأ
L ب ة"اغلل ة,صخش تاقالع ومن اهنع جتن دق" ة,لمعلا نأ ان@?خأ لمعلا اذهÇpB جلاœو شìضع 

الئاق فاضأ ام— ÇpB[".147قSاسلا[ تاSاصعلا برح لاجر
ً

 ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا ÇpBب كلذك تاقالعلا تp?غ دق ماغلألا عÚن ة,لمع نأ ،

 :ةÚlمرلا كلذكو ة,لمعلا ة,حانلا نم ة,لحملا تاعمتجملاو ة,بمولو*لا

 

 KB
L Sروثلا ةحلسملا تاوقلا تظفاح ،قطانملا ضعlع ة,بمولو*لا ةy ط نع اهتوقòlفئاخ سانلا نا— ،ەار®إلا قÇpB 
ن دق هنأ امS ،مويلاو .مهنم ُÚßروثلا ةحلسملا تاوقلا حالس عlمهعم اولماعتي نأ سانلل نكم" ،ة,بمولو*لا ة Sةروص 
KB مهاسÊ نأ اهرودS ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلل نكمlو .ة:Øاâم

L لا @?ج تا,لمع حاجنABط نع رòlق 
KB ماغلألا عرز دنع اpً?بك أًطخ اوبكترا دق مهنأ اوكردأ دقل .ماغلألا ةلازإ yع ةدعاسملا

L ع رثأ امم لوألا ماقملاy ةا,ح 
 ةلازإ yع دعاسÊ ة,بمولو*لا ةlروثلا ةحلسملا تاوقلا ىري نأ yLحملا عمتجملا عيطتسå نآلا ن*ل .ÇpBيندملا نا{سلا
KB لمألا دلوlو ةقثلاS روعشلا OBLبي اذهو شœجلا عم بنج éإ اâًنج ماغلألا

L مت مالسلا ة,لمع نأ‰B 148.اًمدق  

KB
L غ ةحلسملا تاعامجلا تدهوش ،اًض"أ ،ة,لامشلا ادنلريأ?p اتلاSطرخنت ةلودلل ةع KB

L غ تاقالع ةماقإ?p ثودحلا ةلمتحم 

الثمف .رABلا @?ج تا,لمع yع لمعلا لالخ نم
ً

 د"دحتل ةلقتسملا ةنجللا عم برق نع يدنلريألا يروهمجلا شœجلا لمع ،

 ةمظنملا مهتفخأ نمو مهتلتق نم تافر ةداعتسال ة"دنلريألا ةموكحلاو ة,ناطl@?لا ةموكحلا اهتسسأ OPLلا ،ا"احضلا تافر عقاوم

 ÇpBلثمملا دحأ ان@?خأ .ثثج ثالث ءانثçساS ام,ف مهولتق دق lÇpBروهمجلا نأ ددحت OPLلا ةثج 17لا yع روثعلا مت دقو .عاBB?لا ءانثأ

  :هنأ ا"احضلا نع عافدلل ةمظنم نع
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KBو د,ج نواعت yع ]ةنجللا[ تلصح هتدهش يذلا ردقلاìو
L لا تاقوألاOPL نا— كلذ اهيف ثدح" مل ïسنادقف ب 

 لسلسçلا عم نواعتلا نوضفرlو يدنلريألا يروهمجلا شœجلا عم اوفلتخا دق صاخشألا نأ بسï وأ تامولعملا
  149.يدا,قلا

 

 يروهمجلا شœجلا لعجل فدهت OPLلا تا—رحتلا نم اًءزج اذه نا—و .رمألا حجن دقف ،ÇpBفتخملا ةنجل éإ ترظن نإ" ،رخآ زكرو

 ةنجللاو يدنلريألا يروهمجلا شœجلا ÇpBب ةقث تاقالع تمن ،ةداعتسالاو ثحâلا ة,لمع ءانثأو 150".تثدح OPLلا رومألا هجاوي يدنلريألا

 ةلقتسملا ةنجلل OBLلعلا هجولا نأو اًصوصخ @?®أ ةروصS مامتهالل ةاعدم رمألا اذهو 151.ا"احضلا تافر عقاوم د"دحتل ةلقتسملا

ÅBاطòlب ةط:Ø طSاض وه ا"احضلا تافر عقاوم د"دحتل
L ع لمعلا لالخ نمو .دعاقتمy لا لئاسوو ةق,قحلا م"دقت?Pا"احضلل ة,ض 

 .ةلودلا اهتسسأ ة,مسر ةئيهو اهل ةضهانمو ةلودلل ةعSات p?غ ةحلسم ةعامج ÇpBب يرذج ل{شï ةقالعلا تp?غت ،)تافرلا ةداعإ يأ(

 

 

KB ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا ةعامجلا طارخنا دعاس ام—
L لا @?ج تا,لمعABع رy يغت?p ب تاقالعلا ل{شÇpB لتاقملاÇpB اسلاSقÇpB 

الاثم اندهاش دقلو .اًض"أ دارفألا نم ا"احضلاو
ً

KB رمألا اذه yع ة"اغلل اًحضاو 
L لا تاهمألا ىدحإ انتعلطأ .ا,بمولوكOPL ق

ُ
 تفتخاو اهنبا لِت

 ةسارحلا د"دش نجس ةراÚlل رفسلا ندتعا تاòlخأ تاهمأو اهنأ ف,ك ةلودلل ةعSاتلا p?غ ةحلسملا تاعامجلا دحأ ةطساوب هتثج

 ةأرما 68 تلصح نأ éإ تدأ تالعافتلا ەذهو .نÚlجتحملا ÇpBقSاسلا ÇpBلتاقملا نم ثثجلا دوجو نا{م صوصخS تامولعملا بلطل

 ةمومألا تاقالع تنا— ،لاح ل— yع ،اذه نم مظعأ وه امو .نهئاâحأ تافر ةداعتسال تدأ تامولعم yع ةأرما éL 90امجإ نم

KB مهنرزي نك نيذلا اًنس رغصألا لاجرلاو ءاسàلا ÇpBب تمن OPLلا ة"اعرلاو بحلاS ةمسçملا
L نجسلا:   
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KB مهانعنقأ
L ح اننأل تامولعملا انئاطع#ب فاطملا ة"اهنÇpB ت ةلماعم مهانلماع تاهمأ— كانه انبهذçمس Sبحلا 

 مهل رهظت نأو ةقرو ة"انعS سانلا لماعت نأو اهب ثدحتلل جاتحت OPLلا ةغللاو بولسألا p?غت نأ مهملا نم .ة"اعرلاو
KB نكمملا نم تاهمأ— انل ثدح ام نأ اذه مهل رهظأ ام— .لâق نم ەوقلت اونوك" ال دق يذلا بحلا كلذ

L نأ ةق,قحلا 
 152.صخش يأل ثدح"

 

ÇpB KBقSاسلا ÇpBلتاقملا yع لماÒلاS ة,ناسdإلا ةمس ءافضإ مت ه,لعو
L تالعافتلا لالخ نم ا"احضلا عم مهتقالع تلوحتو ةلاحلا ەذه 

 .رABلا @?ج تا,لمع ءانثأ
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 ةصالخلا

 تائملا راشQنالو ة3لود N?غ ةحلسم تاعازن ة3ناثلا ة3ملاعلا برحلا ذنم تHشCDE Fلا ةحلسملا تاعا@@?لا ة3بلاغ نو:ل اًرظن

@X ةلودلل ةعVاتلا N?غ ةحلسملا تاعامجلا نم
E خألا تاونسلا?Nطنملا نم نوك\ ،ة_D

E رمأ سردن نأ ة3لمعلا ة3حانلا نم 

@X ةحلسملا تاعامجلا ةمهاسم
E و .عاضوألا حالصإ تا3لمعklلا امن?D@ب ةحلسملا تاعامجلا ماQج تا3لمع ذ3فن?p لاq@ر 

@X ةحاVq هV فD?عم اًرمأ سrل
E ودلا نوناقلاwE، عالل ة-,ق ة3لمع با%سأ كانه نأ الإ?Dفا Vج تاسرامم فلتخم?p لاq@ر 

 ةلادعلا ةسدع لالخ نم رظنلا ق-Éط نع .ة3ئادعلا لامعألا ءاهتنا دعkو برحلا ءانثأ ةحلسملا تاعامجلا اهب موقت CDEلا

 CDEلا را@ãألا حالصإل طقف سrل ،مها\احضل ر@qلا p?ج تا3لمع ذ3فنQب ةحلسملا تاعامجلا ما3ق ةم3ق ة-ؤرل ة3حالصإلا

åسçأتلل ن:ل ،اهيف اوبê3ع دë شملا م3قلا?Dو ةكìVاهتنالا ەذه لثم نع مهسفنأ داعñنوكت نأ نكم\ .اهراركت عنمو تا 

@X ةحلسملا تاعامجلا
E نا3حألا مظعم òE لا ةد3حولا ةطلسلاCDE ةموكحلا لثمت X@

E لا ةد3حولا وأ ام ةقطنمCDE ةفرعملا كلمت 

 ة3لوؤسملاV رارقإلا وأ تافرلا نêامأ ةفرعم لثم ،ا\احضلا اهيلإ جاتح\ دق ةددحم ر@p ã?ج تا3لمعV ما3قلا ëع ةردقلا وأ

 ةلاعف ةروصV اهب @üNقVاسلا @üNلتاقملاو ةحلسملا تاعامجلا ءاضعأ فD?ع\ دق .دارفألل ةداضملا ماغلألا ةلازإ ëع ةردقلا وأ

Vمهطارخنا X@
E ج تا3لمع?p لاq@اهيف اوكراش°و ر Vلا لاعفألا حيحصتل ة3لاعفCDE اهب اوماق X@

E املا£@
E. تا3لمع جاتحت دقو 

 لاعف حيحصت نامضل ة3موكحلا ة-رادإلا ر@qلا p?ج جمارب p?ع لم§تسå نأ ةحلسملا تاعامجلا اهذفنت CDEلا ر@qلا p?ج

 نكم\ امنlب .ةحلسملا تاعامجلا ىدل اً%لاغ ةل3لقلا تا3نا§مإلاو ةدودحملا دراوملل اًرظن اذهو ،ا\احضلا عاضوأل بسانمو

 ةعامجلا نأ الإ ،ا\احضلل را@ãألا p?ج نم عسوأ ىدم مدقت نأ اهدرفمV ةموكحلا اهذفنت CDEلا ر@qلا p?ج ة3لمعل اً%لاغ

 ةنيعم عاونأ م\دقت مهنكم\ نيذلا نود3حولا @üNقوثوملا نورواحملا مه اونوك\ دق اهب @üNقVاسلا @üNلتاقملا وأ/و ةحلسملا

@X ا\احضلا بغري CDEلا را@ãألا p?ج تا3لمع نم
E اهيلع لوصحلا. 
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 تاNاغلا .كRساé:يب دRفNد  لاثملا لåRس }ع عجار ،ةلودلل ةعnاتلا D:غ ةحلسملا تاعامجلا ف.äعت نأشà تاشاقنلل ماع ضارعتسا }ع عالطاللو 1
ن :لئاسولاو  تاعامجلا نورخآو éE:لوش رآ ؛)2000 ،ناسïإلا قوقح تاساRسل gkودلا سلجملا( .ةحلسملا تاعامجلا ءازإ ناسïإلا قوقح جهُ
 تاساردل ä.§kمألا وجلا حالس دهعم ،k¢وقلا نمألا تاسارد دهعم رادصإ 57 ة.ود D:غ ةقرو )2004( .لوألا ىوتسملا نم ةRنمأ ة.-لوأ :ةحلسملا
 اNدول∫و ؛ OCP57.pdf-https://www.files.ethz.ch/isn/49704/2004_09 :;:ع حاتم .ä.§kمألا وجلا حالس ةRمNدا•أ ،k¢وقلا نمألا

ΩE ةلودلل ةعnاتلا D:غ ةحلسملا تاعامجلا كاªºإ .نامفوه
k إلا لمعلاïاسæE

k. ودلا مالسلا ظفحgk 13)3( )2006(: 396-409ب ؛jنRب اتيد:Dæé
k، ام 

√k هافملا رطألا ءانب ةداعإ ؟مسالا تالالدRمRغ ةحلسملا تاعامجلل ة:D اتلاnةلودلل ةع ΩE
k لا≈ºلئاسر .طسوألا ق nع حاتم .)2016( 2 فارجلا:;: 

http://dx.doi.org/10.1057/palcomms.2016.89  
ΩE قحلاn ةقلعتملا تاهيجوتلاو ةRساسألا ئداFملا نم 23-19و 15 ئداFملا 2

k لا ;:جو فاصتنالاhEاحضل رNسجلا تا•اهتنالا اRناوقلل ةمCDE لودلاRة 
æEاسïإلا نوناقلل ةD:طخلا تا•اهتنالاو ناسïإلا قوقحل

k ودلاgk، A/RES/60/147، 16 2005 لوأ نونا∫/;:مس‘د. 
æEاسïإلا نوناقلا تافلاخمل رhEلا ;:ج" ،درالRج اراRك-ال.-نامNإ رظنا 3

k ودلاgk" )2003( 85 لودلا ةعجارملاRلصلل ةRرطألا"و 529 رمحألا ب 
ΩE ناسïإلا قوقح ز.ÿعت )2015 لRفRس ةعماج( "تاعاEE:لا ءانثأ ناسïإلا قوقح تافلاخم صخN امRف ةقFطملا ةRمRظنتلا

k سلاRوروألا تاسا⁄Rة 
<http://www.fp7-frame.eu/wp-content/uploads/2016/09/Deliverable-10.2.pdf<. 

 ةمظنم تاعومجملا ەذه راFتعا نكمملا نما نا∫ نإ ام }ع )ةعفترم مأ ةضفخنم( هتدحل ةفاضإلاgk nود وأ k¢وق هنأ }ع عاEE:لا فRصوت رثؤي 4
nا‚لا ردقلاΩE

k „k لا اهيلع نوكت:éEتاما nإلا نوناقلا بجومïاسæE
k ودلاgk س }ع ربدت .ال مأåRاصعلا ةلاح لاثملا لnمارجإلا تاRلاقتنالا ةمظنملا ةRة. 

ΩE رئاسخلا نم D:بك ردق بÂس‰ تاnاصعلا ەذه نأ نم مغرلا }عف
k لا حاورألاÂ≈º.ة nام ΩE

k ب رئاسخلا كلذCDE يندملاCDE، نوناقلا اهيلع ي≈‘ ال هنأ الإ 
æEاسïإلا

k ودلاgk فوتسم هفصوبRًياعملل ا:D ةصاخلا nشملا ةداملا:éاضإلا لوكوتو;:لا وأ 3 ةكΩE
k اثلاæE

k، انجلا نوناقلا ي≈‘ اذهلæÁ
k حملا{k nالد

ً
  .هنع 

 .)2014 دروفسكوأ ةعماج عباطم( ةRلودلا D:غ ةحلسملا تاعاEE:لا نوناق ،ناراموÈافRس ش‘دناس 5
 

 
 تاماéE:لا ،ياروم جاردو )2017 دروفسكوأ ةعماج عباطم( ،ناسïإلا قوقح CDEناوق بجومn ةلءاسملل ةحلسملا تاعامجلا ع-ضخ ،CDEتروف ن.äثا∫ 6
 .ناسïإلا قوقح صوصخn ةلودلل ةعnاتلا D:غ ةحلسملا تاعامجلا
-04/01-06/01-2842 ،م~حلا ،انا⁄-ل دض ءاعدالا ةRضقو ،562 ةرقفلا ،1997 زومت/ويلوي IT(، 7-94-1( ،م~حلا ،كNدات دض ءاعدالا ةRضق 7

ICC، 14 538 ةرقفلا ،2012 راذآ/سرام. 
 ،رمحألا بRلصلل ةRلودلا ةعجارملا ،"ةحلسملا تاعامجلاو ة.ÿمرلا رhEلا ;:ج تاRلمع :ةوجفلا دس" ،يادود نور 8
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æEاسïإلا نوناقلا تاقورخ اNاحضل فاصتنالا لئاسو ،دلفج.ز ثDE⁄Ô:ل 9

k ودلاgk، )497-IRRC 85(851 (2003) 526، و ،507 ةرقفلاÒNال.-نام-
æEاسïإلا نوناقلا تاقورخل رhEلا ;:ج ،درالRج اراRك

k ودلاgk 85)2003( لودلا ةعجارملاRلصلل ةR536 ةرقف ،529 رمحألا ب. 
 ،ناسïإلا قوقحل ة.-نسلا عــ⁄ر ةNدنلوهلا ةÚ≈ºلا ،ةحلسملا تاعامجلا }ع ناسïإلا قوقحل gkودلا نوناقلا قيبطت وحن ،درامالا∫ سÔنجأ 10
 D:فوتب ماéE:لالا D:سفت ؟مهاNاحضل رhEلا ;:جn ماRقلا وحن ماéE:لا ةحلسملا تاعامجلا }ع له ،زج.ردورو DE:كزالn امولا⁄و ؛85-100 ،37)1()2019(

æEاسïإلا نوناقلا تاقورخ نع رhEلا ;:ج
k ودلاgk، جRغ ةلعافلا فارطألا ،)ناررحم( كوج .أو زرماس ه:D اتلاnو لودلل ةعÒïلالا ءاش:éEلودلا تاماRة، 

 414 ةرقفلا ،428-406 ،)2018( ل.äب ،ذافنإلاو رُّوطتلا
 ،رمحألا بRلصلل ةRلودلا ةعجارملا ،"ةحلسملا تاعامجلاو ة.ÿمرلا رhEلا ;:ج تاRلمع :ةوجفلا دس" ،يادود نور 11
 ؛19 ةرقف ،2019 بآ/سطسغأ HRC/A، 15/51/42 ،ة.روسلا ةä⁄Rعلا ة.روهمجلا نأشà قئاقحلا ıkقتل ةلقتسملا ةRلودلا ةنجللا ر.äقت 12
ΩE ناسïإلا قوقح عضوو

k لاRس ذنم تاءادتعالاو تا•اهتنالا اًنمضتم ،نمåأ/;:متNقت 2014 لولä.ر nصفتلا جئاتنلاRلRلا ءا;:خلا ةعومجمل ةFن.زرا 
 .225و 868 تارقفلا ،CRP.1/42/HRC/A ،2019 لولNأ/;:متåس 3 ،نمRلا نأشCDE àيمRلقإلاو CDEيلودلا

 51 ةرقف )gk )2001ودلا نوناقلا ةنجل ،اRًلود ةعوº≈ملا D:غ لاعفألا نع لودلا ةRلوؤسمn ةصاخلا داوملا ،10 ةدام 13
 نوناقلاو gkودلا نوناقلا ةï≈º ،ةRطارقمNد ةروصn نوبختنملا نوحلسملا اهبكتري é̆kلا تافلاخملا :ةلودلا ةRلوؤسمو درمتلا ،تنوم;:سأ ود نياج 14

 439-438 ناترقفلا ،442-427 58)2()2009( ة.-نسلا عــ⁄ر نراقملا
ΩE رhEلا ;:ج نع ةلودلل ةعnاتلا D:غ ةحلسملا ةلعافلا فارطألا ةRلوؤسم :دانسإلا دعn ام ،تRفوم كول رظنا 15

k لامشلا ادنلريأRبمولوكو ةRادنغوأو ا، 
ΩE ةلودلل CDEعnاتلا D:غ CDEلعافلا تاRلوؤسم ،)نوررحم( ،نامترون .مو تراجنر .k̇و رولاج .ن

k لا:EEب ،قاوسألاو ةحلسملا تاعاä.323 ،)2015( ل-
346. 

 .223 ةرقف ،)2003( دلفج.ز 16
 ةعnاتلا D:غ ةحلسملا ةلعافلا تاهجلا صوصخn ةRفسعت وأ ةزجوم تاءارج˚ب ،ءاضقلا جراخ مادعإلا تالاحĔk nعملا صاخلا ررقملا ر.äقت 17
ΩE قحلا ةNامح :ةلودلل

k حلاR44/38 ،ةا/HRC/A، 5 ح/وينويÿ.21 ةرقف ،2018 نار. 
æÁانجلا نوناقلا قاطن عيسوت ،مافال∫ وردنأ 18

k ودلاgk إg أ وه امnإ درفلا نم دعg ةلجم 6 )2008( ،ةحلسملا ةضراعملا تاعامجو تاسسؤملا 
 .899 ةRلودلا ةRئانجلا ةلادعلا

ΩE رhEلا ;:ج :ءاوهلا CDEحاوط ة⁄راحم ،لافودناس ارال∫و تRفوم كول رظنا 19
k ئانجلا ةم~حملاRلودلا ةRل ةلجم ،ةRودلا نوناقلل ندgk 34)3( 

)2021( 749-769. 
ķ ΩEامتجالا ماظنلا :نيدرمتملا ةRطارقمNد ،انوجرأ انأ 20

k لهألا برحلاRبمولو_لا ةR2 ةحفص ،)2016( ردلوب ودارولوك ةعماج ،ة. 
 .46 )2012 ةD:صقلا ةحلسألل ةRئاصقتسالا ةساردلا( ةدرمتملا ةحلسملا تاعامجلا لخاد ةRلخادلا ةnاقرلا كولس دعاوق ،رترجناD n:فRلوأ 21
-783 ،)2011( )883( 93 ،رمحألا بRلصلل ةRلودلا ةعجارملا ،ة.ÿمرلا رhEلا ;:ج تاRلمعو ةحلسملا تاعامجلا :ةوجفلا دس ،يادود نور 22

 .789 ةحفص ،808
ΩE ةدئاق عم ةلnاقم 23

k بمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلاRبمولوك ،ةRش/ريا;:ف ،36 اF2019 طا. 

 .2018 راNأ/ويام ،الامRتاوغ ،k23̌; ،الامRتاوغ 24

CDE ΩEقnاسلا CDEلتاقملل k"∫ لRلحت :ة!اعملا ةحلسملا تاعاEE:لاn ةRجلويدNألا طاFترا ،جــــ.äك .هRج ويثامو ازراجوأ يإ ناوخ 25
k بمولوكR2013( ،ا( 

 .445 عاEE:لا ة.-س‰ ةلجم 57
Ĕk ΩEطولا ةمواقملا شÔج :CDEيندملاو تاnاصعلا برح لاجر ةكراشم ،D:فسا∫ نوسلRن 26

k فإلا تاساردلا ةلجم 86-1981 ،ادنغوأä.قRة!اعملا ة 
é#ئالع روظنم :ةحلسملا تاعامجلا ةRعªº مهف ،ردوب اRنا∫وس ؛271 43 )2005(

k، غصلا بورحلا:Dن ؛686 )2017( 28 درمتلا تا∫رحو ةRزل 
 19 ةRندملا بورحلا ،ر.äحتلا رومن م~حل CDEيندملا لاثتما }ع نيدرمتملا ةنعªº رثأ مهف :مهتيعªºو نيدرمتملا م~ح ،سك.äف جروجو اé:س$äت
 .409 ةRلهألا بورحلا 17 )2015( ،ةRعº≈لا ةساRسو ةحلسملا تاعامجلا ،E:كنش خــــ.äلوأو تشÔلش سوال∫ ؛279 )2017(

 ةعماجلا ةRنمألا تالوحتلا ةساردلل ةلاح :مالسلل ةانب gإ CDEلتاقم نم لوحتلا نم ،نامDE:ج مÈRاوخ-زناهو اتنالn ن.äتا∫و تNدود كRنوD:ف 27
 ;:جو جامدإلا ةداعÒو حــــ.≈0لاو حالسلا عÿن CDEب طnاورلا ةماقإ" ف.äج ود ولnا⁄و ،)2012( فوهغD:ب ةسسؤم ،ةكراشملاn ةمس0ملاو ةلماشلاو
 حالسلا عEE:ل ةلما~تملا D:ياعملا" ،ةRلاقتنالا ةلادعلل gkودلا زكرملاو جامدإلا ةداعÒو حــــ.≈0لاو حالسلا عEE:ل ةدحتملا ممألا دراوم زكرم ،راE!ألا

 ."ةRلاقتنالا ةلادعلاو جامدإلا ةداعÒو حــــ.≈0لاو حالسلا عÿن ."جامدإلا ةداعÒو حــــ.≈0لاو
 .ادنلريأ ة.روهمج ،نلnد ،19 ةRلامشلا ادنلريأ ،اNاحضلا نع عافدلا 28
ΩE ةRساRسلا ةحلاصملا :تصناو انعم شما ،ويسÚسÔف-الRف زلراش‰ 29

k فأä.قRك ةعماج عباطم( ،اR13 )2009 نوات ب. 
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-783 ،)2011( )883( 93 ،رمحألا بRلصلل ةRلودلا ةعجارملا ،ة.ÿمرلا رhEلا ;:ج تاRلمعو ةحلسملا تاعامجلا :ةوجفلا دس ،يادود نور 30

 .é̆k 796-797حفص ،808
ΩE ةÚRثإلا ةحلسملا تاعامجلا ةطساوب لدعلا تامدخ مNدقتو ةلودلا نم مدقملا رانلا قالطإ فقو ،دRك ا.رام CDEلRهو نوس&راه لوف ا~Rنأ 31

k 
ΩE ةRعامتجالا لئاسملا ةلجم رامناRم قªº بونج

k بونج ªºسآ قR308-306 تاحفص ،326-290 ،)2019()2(34 ا. 
ΩE ءاقدصألاو تالئاعلا CDEب امRف نواعتلاو ة.-س0لاn دهعت 32

k س 7 ،ةعمجلا قوسو ءاروجات ةقطنمåأ/;:متNلوصولا ةادأ ;:ع حاتم - 2018 لول 
 .مالسلا تاقافتال
 19 ،زé:.ور ،نيدرمتملا مساn ثدحتملا ناسل نع ،ض.-عتلا عفد دعCDE nيÚي_لا ن.راRطلا نوررحN نادوسلا بونج ودرمتم ،ومود سÔند رظنا 33
  .2019 طاFش/ريا;:ف

 ة⁄راحمل دوهجلاو ةRسسؤملا تاحالصإلاو ةRلاقتنالا ةلادعلا تاRلمع ءاشïإ ةداعÒو تادعاسملاو نÈاسملا D:فوت ةداعإ اًضNأ مهبلاطم تنمضت 34
ΩE ةحلسملا تاعامجلا بلاطم صخلم .¢اتيلاو لمارألا نم حلسملا فنعلا اNاحض ةدعاسمو DE:يمتلاو ءاصقإلا

k فأ ة.روهمجä.قRسولا ا'، ΩE
k راوب، 

ق ،2018 بآ/سطسغأ 30
ُ

  .مالسلا تاRقافتا gإ لوصولا ةادأ ةطساوب ةمجé:لا تَمِد
 .2019 طاFش/ريا;:ف ،36 اRبمولوك 35
ΩE نوبغري ادناغوأ ودرمتم 36

k ‰≈.جلا حــــÔش، æ;k æ;k k̇ خأللF2006 زومت/ويلوي 18 ،را. 
 ةقRثو رظنا .ةحلسملا لئاFقلا CDEب ثدحN يذلا فنعلا نع لئاFقلا CDEب حلصلاو ة.-س0لا ناجل ;:ع لتقلا تالاح ة.-س0ل ةخسار ةسرامم دجوت 37

é#لوعلا دمحأ نب k}علا ةلRبق تالئاع CDEب ةحماسملاو ةحلاصملا
k، 7 بإä.ن/لÔح - 2019 ناسRبقلا عفدت نأ }ع قافتالا مت ثRم ىرخألا ةلFغل 

 .ةلRبقلا ءاضعأ نم 11 لتقم نع ض.-عتك ĔkمN لا.ر نويلم 10 ەردق هRلع قفتم
 ;:ع ةحاتملا 2011 لولNأ/;:متåس 28 ،اتD:يبأ دادD:ف ةمظنم - ةRبمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلا - دحاولا مالسلا قاثيم رظنا 38

farc-eln-paz-de-pacto-singular-https://verdadabierta.com/un/ 
 نع ض.-عت عفد }ع قافتالا مت ثRح - 2019 ناسÔن/ل.äبإ k، 7}قوعلا دمحأ نب k}علا ةلRبق تالئاع CDEب ةحماسملاو ةحلاصملا ةقRثو رظنا 39
 .ĔkمN لا.ر نويلم 10 ەردق هRلع قفتم غلFمn ةلRبقلا ءاضعأ نم درف 11 ىرخألا ةلRبقلا لتق

 ةداملا ،ةرحلا هRش‰أ ةكرحو اRسÔنودنأ ة.روهمج ةموكح CDEب مهافتلا ةركذم 2005 ،نامRلس رزج مالسلل لRفسïوات قافتا نم )ب()1(3 ءزجلا 40
ΩE ةمواقملل برلا ةكرح/شÔجو ادنغوأ ة.روهمج ةموكح CDEب عقوملا ةحلاصملاو ةلءاسملل ع-ضخلا قافتاو ،5.2.3

k 2007، 3.9و 4.6 داوملا، 
ΩE مالسلل ةحودلا ةقRثو ساسأ }ع نادوسلا-ةاواسملاو ةلادعلا ةكرحو نادوسلا ةموكح CDEب قافتالاو

k 17 ةداملا )2013( روفراد. 
 .نامRلس رزج 2000 مالسلل لRفسïوات قافتا نم )أ()1(3 ءزجلا 41
ΩE ةحلاصملاو مالسلل k̇اRسلا قافتالا 42

k فأ ة.روهمجä.قRش/ريا;:ف 'سولا اF1(5 ةداملا ،2019 طا(. 
ΩE ةحلاصملاو مالسلل k̇اRسلا قافتالا 43

k فأ ة.روهمجä.قRش/ريا;:ف ،'سولا اF12 ةداملا ،2019 طا. 
44 ΩE

k نjFمفون 1 عبسلا طاقنلا قافتا ،لا:; + ‰≈º.أ(6 2011 ناث ن(.  
ΩE لماشلا مالسلا قافتاو ،6.3 ةداملا ،اتوغوب قافتا ،اتاساروسÔمو اوغارا~Rن ةموكح CDEب م;:ملا 1984 قافتا 45

k بيل:D.30و)4(14 داوملا ،ا. 
ΩE رانلا قالطإ فقو قافتاو ،25 ةداملا 1999 مالسلل k¢ول قافتا 46

k لا ءاحنأ عيمجFب دالCDE م داحتا ة.روهمج ةموكحRةحلسملا ةمظنملاو رامنا 
 .25 ةداملا ،ةRقرعلا

ΩE ةحلاصملاو قئاقحلا ıkقتو لاFقتسالا ةنجل سÔسأتب ةصاخلا ةحئاللا 47
k تRلا روم≈ºقR2001+10 ،ة+REG/UNTAET، 13 2001 زومت/ويلوي. 

ΩE ةRعمتجملا ةحلاصملا تاRلمع - ةRحالصإلا ةلادعلا وحن دNدج جهن" ،سجD:ب ك.äتاn اًضNأ رظنا
k تRلا روم≈ºقRة" ΩE

k وعن¢k يفاخو ازا.رآ-تور:D 
ΩE ةRلاقتنالا ةلادعلا ،)ناررحم( ان.رويكز.رام

k علاو يداحلا نرقلا≈º.أ وه ام ،نnقت نم دعık قئاقحلا ΩE
k اقمnجد.;:ما∫ ةعماج عباطم( ةلادعلا ل 

2006( 150-2. 
لس 48

/
æÁاهنلا دعوملا لولحn مالسلا ةقفص نمض اهيلع قفتملا لوصألا نم ءزج ةRبمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلا نم ،ارجنا∫وب نوسلRن م

k، 
 .2020 لوأ نونا∫/;:مس‘د 31 ،زé:.ور

ΩE برحلا بÂسà لافطألا تاهمألا ،اسا∫وم نامرون 49
k لهألا برحلا ثارت :ادنغوأ لامشRملا ةÚ0k، )2017( 27 منتلاR354 عقاولا ضرأ }ع ة، 

 .4-362 ةحفص
 .يادود رظنا 50

ΩE قباس لوؤسم 51
k بمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلاRبمولوك ،ةRس ،22اåأ/;:متNبمولوك ،اتوغوب ،2018 لولRا.  

ΩE قباس لوؤسم 52
k بمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلاRبمولوك ،ةRس ،22اåأ/;:متNبمولوك ،اتوغوب ،2018 لولRا. 

 .اRبمولوك ،اتوغوب ،2019 راذآ/سرام ،40اRبمولوك ،ثحFلا ق.äف عم ةلnاقم 53
 .اRبمولوك ،اتوغوب ،2018 لولNأ/;:متåس 20 ،25اRبمولوك ،ثحFلا ق.äف عم ةلnاقم 54
 .اRبمولوك ،اتوغوب ،2018 لولNأ/;:متåس 12 ،23اRبمولوك ،ثحFلا ق.äف عم ةلnاقم 55
 ةRحالصإلا ةلادعلا ،تNاوثيارب نوج ،)1990 ،دلاD:ه عباطم( .ةلادعلاو مئارجلل دNدج DE:كرت طحم :رومألل رظنلا بولسأ D:يغتغت ،ر.ز دراوه 56
 .)2002 ،دروفسكوأ ةعماج عباطم( .ةnاجتسالا مRظنتو

ΩE ةلءاسملل ع-ضخلا ،0ºk‰ور نال~Nد 57
k حالصإلا ةلادعلاRه ،)2003 ،دروفسكوأ ةعماج عباطم( ةRلCDE س:éدهتلا ،جناNةلادعلا ههجاوت يذلا د 

ΩE ةRحالصإلا
k عمتجملا ةلادعلا عم جمدلا لظR79-75 :)2004( )1(7 ةلادعلل ة!اعم ةعجارم .برطضم يرظن راطإ :ة. 
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æEوت 58

k حالصإلا ةلادعلا ،لاشرامRلخادلا ةرازو( ةماع ةرظن :ةRناط.;:لا ةR37 ،)1999 ،ة. 
 دنالnاش اناوج ،)Ú≈º، 2005لل نسردنأ ةكªº( .تاعمتجملا D:يغتو راE!ألا حالصإ :ةRحالصإلا ةRعمتجملا ةلادعلا ،فRش ارامو رومزاn نودروج 59
  .)2011 ،جدRلتور( .نيدتعملاو اNاحضلل ةعجانلا لولحلا مRيقت .عقاولا ضرأ }ع ةRحالصإلا ةلادعلا نورخآو
  .)2013 ،جدRلتور( .ةRحالصإلا ةلادعلا لRلد ،سÔن ناف لjRنادو نوتسïوج يD:ج 60
  .)2011 ،جدRلتور( .ةRناثلا ةعFطلا .تارظانملاو مRقلاو را~فألا :ةRحالصإلا ةلادعلا ،نوتسïوج يD:ج 61
ΩE مالسلل ءانب ەراFتعاn ةلودلا ءانب :لالظو زئا∫ر ،نورخآو تNاوثيارب نوج 62

k لس رزجRنطولا ةعماجلا عباطم( نامRسألا ة:éلاRج ،)2010 ،ةRه. 
ΩE مالسلا :ناRغطلاو ة.äحلا نم كnاش0ملا م~حلا ،نورخآو تNاوثيارب

k تR00يل رومºk )نطولا ةعماجلا عباطمRسألا ة:éلاRاوثيارب نوج ،)2012 ،ةNت 
-531 :)2014( )3(48 ،عمتجملاو نوناقلا ةعجارم .ناتسÈاn نم ةدافتسملا سوردلا :درمتلاو ةطº≈لا لامعأ ،ةRحالصإلا ةلادعلا ،رهوج k}عو

561. 
ΩE ةحلاصملاو قئاقحلا ةساRس ،نوسل.و رجور ،)1999 ،ردNار( .ةحماسم نودn لFقتسم ال ،وتوت دنومزيد 63

k فأ بونجä.قRا. ªºام ةلود ةنع nدع 
 وحن اRق.äفأ بونجل ǩالصإلا جهنلا ؟ما~حألا رادصإ مأ ةRعº≈لا ءافضإ ،وبjيل ن.-نورب ،)2001 ،جد.;:ما∫ ةعماج عباطم( يhنعلا لصفلا ءاهتنا
  .Ú≈º 36)1( )2003(: 23-51لل é̆kيلوب .ةRلاقتنالا ةلادعلا

ΩE ةRئانجلا ةلادعلا وحن "فطعنملا" ،ا~•ادس gkاتان 64
k ناوقCDE إلا قوقحïلحت :ناسRل ΩE

k سRمولو_لا مالسلا قافتا قا;̆k 2016. ناوق ةعجارمCDE 
 .345-315 :)2019( )2(19 ناسïإلا قوقح
ΩE ةRمسرلا D:غ ةطشïألا دقنو ةRحالصإلا ةلادعلا ،ا~Rم يراهو يوفكم ناD:ك 65

k لامشلا ادنلريأRناط.;:لا ةلجملا .ةRجلا مولعل ةä.2002( )3(42 ةم(: 
ΩE ةلادعلا ،نوسك.رإ انآ ،534-562

k لاقتنالا ةلحرملاRحالصإلا ةلادعلا :ةRعمتجملا ةRة ΩE
k لامشلا ادنلريأRسرادملا .ة ΩE

k لامشلا ادنلريأRل.و( ةRما 
ΩE نوقnاسلا نولتاقملاو "ةمقلل ةدعاقلا نم" k}معلا قيبطتلاو D:ياعملا :تNاوثيارب نوج ،ت;:لأ R{kلأو يوفكم ناD:ك ،)Ú≈º، 2009لل

k ةلادعلا 
 .105-94 :)2020( )1(3 ةRحالصإلا ةلادعلل ةRلودلا ةلجملا .ةRحالصإلا

k ΩE„راش0لا لمعلا ثاحnأ .ةRحالصإلا ةلادعلاو لافطألا دونجلا ،الاRيك نياج 66
k دلا وغنو_لا ة.روهمجNطارقمRلا ة≈ºقR2019 ،رجن.;:س( ة(.  

 .اRبمولوك ،اتوغوب ،2018 لولNأ/;:متåس 12 ،23اRبمولوك ،ثحFلا ق.äف عم ةلnاقم 67
 .وD:ب ،امRل ،2019 راNأ/ويام .ثحFلا ق.äف عم ةلnاقم 68
 ءان⁄و فRنعلا عاEE:لا بوشï عنم نم ءزج امهراFتعاn امهز.ÿعتو ناسïإلا قوقحو ةلادعلا ف.äعت :k}.-حتلا gإ يراRعملا نم" نوسÂمس ماهارج 69

 .400-379 9،3 ،ناسïإلا قوقح تاسرامم ةلجم ".مالسلا
 .395-377 :)2006( )3(37 ةRعامتجالا ةفسلفلا ةلجم .رhEلا ;:ج تاRلمعو ةRحالصإلا ةلادعلا .رÈاو نا⁄روأ ت.äجرام 70
ΩE دئاق 71

k جÔحتلا شä.طولا رĔk، بمولوكRس ،19اåأ/;:متNبمولوك ،اتوغوب ،2018 لولRا. 
 .2018 راNأ/ويام 23 ،الامRتاوغ ،الامRتاوغ ةنيدم ،ةRلصألا اNاملا بوعش ءانبأ نع لثمم عم ةلnاقم 72
ΩE طارخنالا ؟ıEم نمزل ةFسÚلاk̇ nاRسلا فنعلا .ثانرب gkوج 73

k ةكراشملا مدع ΩE
k لاقتنالا ةلادعلاRة ΩE

k ∫دوبمNعامتجالا تاساردلا .اRنوناقلاو ةRة 
28)5( )2019(: 600-624. 
 .2018 نار.ÿح/وينوي 14 ،ةRلامشلا ادنلريأ ،غانامرف ،اNاحضلا عم ةلnاقم 74
 .2018 ناسÔن/ل.äبإ 25 ،لاjFن ،جنوغلاjFن ،اNاحضلا دحأ عم ةلnاقم 75
ΩE اNاحضلا ةكراشمل ä.;̆kجت لRلحت :اNاحضلا روضح درجم نم دعnأ .;:.و ناسو تراو كNام 76

k لاقتنالا ةلادعلاRة ΩE
k بمولوكRتاسرامم ةلجم .ا 

 .228–209 :)2019( )1(11 ناسïإلا قوقح
æÁاهنلا قافتالا مالسلل اRلعلا ةنجللا 77

k لا ءاهنإ }ع:EEمالسلا قافتا( مادتسمو ىوق مالس ءان⁄و عا ΩE
k بمولوكR2016 ،ا(. 

æEدور 78
k بä.احضلا دوفو رود" ،تNا ΩE

k ب مالسلا تاثداحمCDE ئرلاÔبمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلاو سوتناس سRف "ةRتك امFف هÚسÚل.ورد ت 
æEدورو

k بä.س )ناررحم( تRحضلا عضو ةساRة ΩE
k ام تاعمتجملا nلا ءاهتنا دع:EEلحتو ةنراقم رظن تاهجو :عاRلRة )nم~م فارجلاR2018 ،نال(، 

267-300.  
k̇ ΩEاRسلا لRثمتلاو لومشلا ،س‘دنم ازيإ 79

k احضلا دوفو ةلاح :مالسلا تاضوافمNيبمولو_لا اCDE. سلا ةلجمRةسا ΩE
k مأä.~تاللا اjنR3(11 ة( 

)2020(: 272–297. 
ΩE مالسلا ةRلمع نأشCDE àي⁄وروألا ءاطسولاو ن.≈Ôملا دحأ عم ةلnاقم 80

k بمولوكRا، nمفون نم عبارلا ،تسافل:; + ‰≈º.2018 ناث ن. 
 .89-88 ةحفص ،118-87 ،)2013()1(22 نراقملاو gkودلا نوناقلل نالوت ةلجم ،حلسملا عاEE:لا اNاحض ض.-عت بجاو ،لوب .ت توكس 81
æEدم عمتجم ةمظنم 82

k، بمولوكRس ،20اåأ/;:متNبمولوك ،اتوغوب ،2018 لولRا. 
 .اRبمولوك ،اتوغوب ،2019 طاFش/ريا;:ف ،34اRبمولوك ثحFلا ق.äف عم ةلnاقم 83
CDE ΩEقnاسلا ءاضعألا دحأ عم ةلnاقم 84

k بمولوك ،اتوغوب ،19-مإ ةعومجمRش/ريا;:ف 25 ،اFاقم  .2019 طاn4وافم دحأ عم ةلE
k اسلا مالسلاnقCDE 

ΩE
k بمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلاRنطولا ةنجللا وضعو ةRبمولوك ،اتوغوب ،جامدإلا ةداعإل ةRش/ريا;:ف 27 ،اF2019 طا. 

 .اRبمولوك ،اتوغوب ،2019 راذآ/سرام 6 ،40اRبمولوك ،ثحFلا ق.äف عم ةلnاقم 85
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k سRلا تاقا:EEحو ΩE
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k لامشلا ادنلريأRناط.;:لا ةلجملا .ةRجلا مولعل ةä.3(42 ةم( 
)2002(: 534-562. 
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k بمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلاRبمولوك ،اتوغوب ،ةRش/ريا;:ف 27 ،اF2019 طا. 

ΩE تاقnاسلا تاوضعلا ىدحإ ،ةلnاقم 132
k جÔاصعلا برحل ءارقفلا شnتاوغ ،تاRتاوغ ،الولوس ةعطاقم ،الامRأ/ويام 25 ،الامN2018 را. 

ΩE تامءاوملا عامتجا ملع ،Ĕkيت ï≈Eارفو س‘اه تدانر⁄و روورب نوج 133
k لا باقعأ:EEعا )nم~م فارجلاR2018 ،نال(.  

  .)2001 ،ةRك.äمألا سفنلا ملع ةRعمج( اهءانب اودRع.و مهتاويح نوقnاسلا نونادملا حلصN فRك :D:خلا لعف ،انورام داش 134
  .131-115 :)2000( )1(8 ةRساRسلا ةفسلفلا ةلجم .ةRحالصإلا ةلادعلاو ة⁄-تلا سوقط ،تNاوثيارب نوج 135
 .118 :2016 تNاوثيارب 136
ΩE "ةRحالصإلا ةلادعلا قاطن عيسوت ةRفRك ةفرعم" ،تNاوثيارب نوج 137

k تك امFك ه:Dررحم( بمال∫ ي( nحالصإلا ةلادعلا ناونعRة ΩE
k بjلحارملا تائ 

  .)2016 ،جدلتور( ،ةRلاقتنالا
CDE ΩEقnاسلا ءاضعألا دحأ عم ةلnاقم 138

k بمولوك ،اتوغوب ،19-مإ ةعومجمRش/ريا;:ف 25 ،اFاقم  .2019 طاn4وافم دحأ عم ةلE
k اسلا مالسلاnقCDE 

ΩE
k بمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلاRنطولا ةنجللا وضعو ةRبمولوك ،اتوغوب ،جامدإلا ةداعإل ةRش/ريا;:ف 27 ،اF2019 طا. 

CDE ΩEقnاسلا CDEضوافملا دحأ عم ةلnاقم 139
k لمعRبمولو_لا ة.روثلا ةحلسملا تاوقلا عم مالسلا ةRج-ةÔطولا سلجملا وضعو ءارقفلا شĔk ةداعإل 

 .2019 طاFش/ريا;:ف 27 ،اRبمولوك ،اتوغوب ،جامدإلا
ΩE راعلاCDE nقnاسلا CDEلتاقملا مصو ؟لاصفنالا مأ جامدإلا ةداعإ ،CDEلوم~م D."k:ج 140

k لودلا تاساردلا ةعجارم .برحلا باقعأR2013( )2(39 ة(: 
CDE ΩEقnاسلا لافطألا دونجلا CDEب راعلا ةمصوو ضفرلا :"راعلا وحم ءرملا عيطتس‘ ال" ،دنالش‰رام سÔنيÒو فونيد ما.D:مو ،385-414

k بمولوكRا. 
  .240-227 :)2014( )3(20 مالسلا ةRجولوكRس ةلجم :عاEE:لاو مالسلا

ΩE ةمادتسملا ةحلاصملا :مالسلا ءانب ،كاريدRللوب نوج 141
k الولا دهعم عباطم( ةمسقنملا تاعمتجملاNمألا ةدحتملا تاä.كR؛)1997 ،مالسلل ة 

 :;:ع رفوتم .)2004 ،ءانب ل~شà عاhلا ةرادإل فوجD:ب ثاحnأ زكرم( تاهاجتالا ةددعتم ةمهم :عاEE:لا ل.-حت ،لاRيم ويه
https://core.ac.uk/download/pdf/71735641.pdf ناث ؛Rا nلود مالسلا ءانب زلوهنفاRًإ هجتي اg لحملاRلحت :ةRظن لä.لا ل.-حت ة:EEعا 

 .27-11 :)2014( )1(2 مالسلا ءانب .ةRلعفلا ةسرامملا نم ةنس 20 عم ةD:ب_لا اهتهجاومو كريدRلل
ΩE ثحn :اهل ساسأ ال ةلRضف ،gkا⁄رأ k¢ون 142

k ك ؛)2002 ،دروفسكوأ ةعماج عباطم( ة.-نعملا ةوقلا:Dو يوفكم نا⁄Ôش ت:Dن روصت ةداعإ ،ولÿع 
–31 :)2009( )1(13 ة.äظنلا ةم.äجلا مولع .عاEE:لا ل.-حت ءانثأ ة.-نعملا ةوقلاو ةداRقلا ،نوقnاسلا نولتاقملا :جامدإلا ةداعÒو حــــ.≈0لاو حالسلا

59. 
 .عــــ.زوتلا ةلادعو حيحصتلا ةلادع CDEب :ناسïإلا قوقحل ةمRسجلاو ةD:ث_لا تا•اهتنالاو ةRل.-حتلا رhEلا ;:ج تاRلمع ،سÂيي ä."kبأ وج.ردور 143

 .647–625:)2009( )4(27 ناسïإلا قوقحل ة.-نسلا عــ⁄ر ةNدنلوهلا ةÚ≈ºلا
ΩE قباس طشان عم ةلnاقم 144

k جÔحتلا شä.طولا رĔk بمولوك ،اتوغوب ،مالسلل ضوافموRس نم عساتلا ،اåأ/;:متN2018 لول. 
ΩE ىرخألا ةRئاوشعلا ةحلسألاو ماغلألل تاnاصعلا برح لاجر مادختسا :صاخشألا ه.-ش‰" ،ش‰او س0يار نامويه ةمظنم 145

k بمولوكR2007( "ا( 
landmines-antipersonnel-use-people/guerrilla-https://www.hrw.org/report/2007/07/24/maiming- :;:ع رفوتم

indiscriminate-other-and، ام ةافو" ،دلوونورج .ت Nلا صلختلا ءانثأ صخش 200 نم برقRا∫و_لا عرازم نم يود ΩE
k بمولوكRر.راقت "ا 

eradication-manual-in-died-have-020-http://colombiareports.com/nearly-  :;:ع رفوتم .)2015( راNأ/ويام 27 ،اRبمولوك
colombia-in-coca-of/  
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ΩE نوناقلاو رhEلا ;:ج تاRلمعو ةRضرألا ماغلألا :اNاحضلا جاتنإ ،é:نوا∫ سÈام 146
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