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 ، ويشري إىلجىوب كردفان إقبال انىاخبني نهتسجيم يف يبذي قهقه مه تذين مركس كارتر
 موثوقتيت اقتراع نعمه انالزمت وطواثاخل

 

يف  اٛو٠َٜةخ  عود ، ؽَش، ثبٗز٠بٙ ه٠َٜخ اٛزَغَٚ يف ع٤وة ٗوكُب١يف ثَب١ طله ه٦٤ اَٛوٟٝوٗي ٗبهرو  هؽت
أشبه ئىل ادلوٗي  أ١ّ ئاّل ،ٗجريح ولٞ ٟواٗي اٛزَغَٚ كو١ ؽلوس ٟش٘الداٛو٠ٚ يف ٟ ومّت ،ٌ ثش٘ٚ هب٤ٟٝبؿ ٠ٍّٜ
ُشةٚ   ٢ٟ ػة٤٠اب  ،إلٓجبٙد ئىل ػوَ اغَٚ وأّكه٠َٜخ اٛزَ ثش٠وَٛخ وٍالٟخ أوع٦ اٛٔظوه اٛيت أػودمجٜخ ٢ٟ 

 ه٢ هلٝ ُؼاًل ،ثنٖٛا٤ٛبفجني وئهلاك ٍغٚ علٍل  ٛزَغَٚ مجَنِٟوػَخ اال٣زقبثبد يف روُري ُوّ رَغَٚ ٗبَُخ 
 .ادلإ٧ٜني ٛؼ٠ب١ ٟشبهٗخ مجَن ا٤ٛبفجني رضََٔ ا٤ٛبفجني ثش٘ٚ ٟالئٞ

 
 اٛٔوَٟةخ  ادلِوػةَخ ٛزظةوٍؼ   ، وؿجٔةبً ً ٟوٗيا 2574ٍْ رَغَٚ ٟزغوٙ ًـذ ُو 221َغَٚ ٛزٓبٝ ثاعواء ا
 3121و٧ٞ أٓٚ ٢ٟ هلك األشقبص ادلَغٜني يف ا٣زقبثبد أثوٍةٚ   ،ًبشقظ 753666مت رَغَٚ  ٛال٣زقبثبد،

شل٢٘ ٢ٟ هلك قزَٜ ادل٤بؿْ ثٌَخ اٛوطوٙ ئىل أٗ ر  دل اٛزَغَٚ ٍبُو ٟوكِو ، وث٠٤َبشقض رٔوٍجًب 211111ث٤ؾو 
ٍٍ ٛزضََٔ هٜي ضلٍومل حيلوا ثب ادلواؿ٤ني أ١ّ ا٤ٛبفجني ادلإ٧ٜني، ئاّل احملز٠ٜةخ  ئثالًاٞ ه٢ ٟواٗي اٛزَةغَٚ  مل ٍزٞ و ٗب

َغَٚ، و ٟب ىاك اٛوػن ٌ ٟولالد اٛزيف رل٣ّ وهدبب ٗب١ اٛولك احمللوك دلواٗي اٛزَغَٚ ٍججًب وٟواهَل ٟجبشوهتب ٜٛو٠ٚ،



 
 

ٍ شوٌٍ٘ ارِبَٓخ اَٛةالٝ  الخب٢ٟ ٓجٚ اجملز٠ن ادللين واألؽياة اََٛبٍَخ األفوى  ادلشبهٗخ واٛزوجئخ احمللوكح ،ٍوًء
   .روجئزاٞيف رضََٔ ا٤ٛبفجني و ،اٛشبٟٚ، ادلإسبو اٛوؿين واحلوٗخ اٛشوجَخ ٛزؾوٍو اَٛوكا١

        
ني هٜي ادلِوػةَخ  أ٦٣ ٍزّو ًرياٛزؾلٍبد اٛيت مت هطل٧ب فالٙ رَغَٚ ا٤ٛبفجني ٢ٛ رٔلػ يف ٣يا٧خ اٛو٠َٜخ يف رل٠ٜاب، 

اٛزلاثري اٛالىٟخ ٛؼ٠ب١ ؽظوٙ  َخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد واألؿواٍ األفوى ادلو٤َخ ازببماٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد واٜٛغ٤خ اٛوالئ
وٍوًت . ادلٔجٚ ٟبٍو 3مجَن ا٤ٛبفجني ادلَغٜني هٜي ُوص ٟزَبوٍخ ٠ٜٛشبهٗخ فالٙ ُزوح االٓزوام ادليٟن ئعواؤ٥ يف 

خ ٤ٛشبؿبد رَةغَٚ  َادل٠بهٍبد ادلَزٜٔج يف ٛالٍزِبكح ٤ٟاب ادلَزقظٜخ يف اٛز٤و٦ٍ هبن٥ اٛٔؼبٍب ٛزٔلًن اٛلهوًادلوٗي 
اال٣زقبثَخ واجلابد ادلو٤َخ األفةوى ثبزبةبم    لٍل رلبالد ثو٤َاب ٛزٔوٝ اَٜٛـبدا٤ٛبفجني يف اَٛوكا١، وئما أ٢ٟ٘، رب

 ورز٠بشي ،، وشِبًَُخادلواؽٚ ادلزجَٔخ ٢ٟ اٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ ٍز٘و١ أٗضو ٟظلآَخ، ومشواًل اٛؼووهٍخ ٛؼ٠ب١ أ١ّاٛزلاثري 
    .ٟن اٛزياٟبد اَٛوكا١ اٛوؿ٤َخ واٛلوَٛخ

 
ٗبُخ  وئؿالم،  ٟواٍد ٟواٗي االٓزوام يف ٟوهٍلهٜي ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد اإلهال١ ه٢ هلك وٟوآن ت وٍزوّع

١ ؽظةوٙ  بػ٠ ، و٧نا ٟب ٍَبهل هٜيا٤ٛبفجني ادلَغٜني ه٢ ؽٔوٓاٞ اال٣زقبثَخ وٟوآن ٟواٗي االٓزوام احمللكح ذلٞ
حيش ٟوٗي ٗبهرو ٤ٟلويب األؽياة اََٛبٍَخ هٜةي   ٠ٗب .طوٙ ٟز٘بيفء دلواٗي االٓزواما٤ٛبفجني ادلَغٜني ٛوٗبُخ 
وروجئخ ادلوآجني احملَٜني ثظوهح أٗ ر دلوآجخ ه٠َٜةخ   ،شبهٗخ اٛووٍؼخ ٛألؽياة اََٛبٍَخ دبقزَٜ روعابهتب اََٛبٍَخادل

ألمهَخ ا٣زقبثبد ع٤وة ٗوكُب١  وآجني اٛلوَٛني اإلػبَُني ٣لوًاهٜي مٖٛ، ٍوؽت ادلوٗي دبشبهٗخ ادل هالوًح .االٓزوام
 .جل٠َن اَٛوكا١

 
ٍٝ ئىل اٛزياٟبد اَٛوكا١ ثؼ٠ب١ احلْ يف االٓزوام ثش٘ٚوثب٤ٛلو  َٓخ اَٛالٝ بٛز٤َِن ادلقٜض الرِبث ، واالٛزياٝوٟزَبٍو هب

كا٣َخ ثبٛشواٗخ ٟن شلضٜةٌ اجملز٠ةن اٛةلو     اٛزوجري، ٍزو٢َّ هٜي احل٘وٟخ اَٛو حلوٍخ اٛزغ٠ن، وؽوٍخ اٛشبٟٚ ومحبٍز٦
ادلوعوك٢ٍ يف ع٤وة ٗوكُب١، االٍز٠واه يف ٟوآجخ اٛوػن يف اٛوالٍخ ه٢ ٗضت، ال٠ٍَب اٛزؾؼري ٛال٣زقبثبد اٛةيت  

ْ  األؿواٍ اٛو٠ٚ ٍوًٍب مجَن ثأ١ّ اال٣زقبثبد ٍجبّ ٍَبٌٍ، ٍزوعت هٜي ، وٟن آواه٣بادلٔجٚ غوى يف ٟبٍوُر  ٛزؾَٔة
  . َٛخ ٠ٍَٜخ يف اٛوالٍخه٠َٜخ ا٣زٔب

 
ٛإلهةلاك   ُ راٍةو،  ٤ٍ23ةبٍو ئىل   35 اِٛزوح ٢ٟيف ٓبٝ ٟوٗي ٗبهرو دبوآجخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني يف ع٤وة ٗوكُب١، 

 ٟوٗةياً  78ٍزخ ٟوآجني ؿةبُوا  ادلوٗي  ٟبٍو، ؽَش ٣شو 3ٍخ ادليٟن أعواؤ٧ب يف ال٣زقبثبد اجملٌٜ اٛزشوٍوٌ ثبٛوال
وٍشَل ٟوٗي ٗةبهرو ثبدلِوػةَخ   . كائوح 43 ٢ٟ أطٚ ثبٛوالٍخ عٌواَُخكائوح  :2ٜٛزَغَٚ يف ع٤وة ٗوكُب١ يف 

يف ٣شةو   رةأفري اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد وَٓبٟاب دب٤ؼ االهز٠بك دلوآيب ادلوٗي يف اٛوٓذ ادل٤بٍت ٛؼ٠ب١ هلٝ ؽةلوس  
 .ادلوآجني

 



 
 

 وةل االٓزةوام، وه٠َٜةبد اٛ  وخ، دلوشؾني، وُزوح احل٠الد اال٣زقبثَا روَني ٍَجٔي ٟوٗي ٗبهرو يف اَٛوكا١ دلوآجخ
 يف اَٛوكا١ ا٣ـالًٓب ٢ٟ ارِبَٓخ اَٛالٝ اٛشبٟٚ ٣زقبثبدٞ ٟوٗي ٗبهرو ه٠َٜبد االٍَّٔو . ال٣زقبثبد ع٤وة ٗوكُب١

اٛواهكح يف االرِبَٓبد اَٛوكا١ واٛزياٟبد  ،وٓب٣و١ اال٣زقبثبد اٛٔوَٟخ، َٜٛوكا١ اال٣زٔب  ٔوٌٟاٛ ، واٛلٍزوه3116
ٟوآت ؿوٍٚ األٟل يف  23ويف اٛوٓذ اٛوا٢٧، ٛلى ٟوٗي ٗبهرو  .كدئواؿَخ َخ ثشأ١ ئعواء ا٣زقبثبداإل٠ََٜٓخ واٛلوٛ

اَٛوكا١ ٛزٔلًن اٛزٔبهٍو ؽوٙ ه٠َٜبد ٟب ثول االٍزِزبء، ودلوآجخ ورٔلًن اٛزٔبهٍو ؽوٙ اال٣زقبثبد ادلإعٜخ يف ع٤وة 
ل جمل٠ٚ عوكح اال٣زقبثبد ٗبهرو ئىل رٔلًن رََٔٞ زلبٍ وهتلٍ ثوضخ ٟوٗي. ٗوكُب١، وادلشوهح اٛشوجَخ يف ا٤َٛٚ األىهّ

 .واٛزووٍظ ٛو٠َٜخ شبٟٜخ جل٠َن ٟواؿين ع٤وة ٗوكُب١ وئكابه اال٧ز٠بٝ اٛلو  ثبٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ
 

 ٛةيت ا اَٛةٜوٕ،  ٓواهل الئؾخو ٛال٣زقبثبد، اٛلوَٛخ ادلوآجخ ٟجبكب إلهال١ ؤًُبوآجخ ادلوجيوً ٟوٗي ٗبهرو أ٣شـخ 
٤ٍَشو ٟوٗي ٗبهرو ثَب٣ةبد هبٟةخ   ٧نا و. ٟوآجخ رل٠وهخ 46 بهَٜا وطبكٓذ 3116 هبٝ ادلزؾلح األٟٞ باهز٠لهت

  www.cartercenter.org.:كوهٍخ ؽوٙ ٣زبئظ االٍزِزبء، وٍز٘و١ ٟزبؽًخ هٜي ادلوٓن االٛ٘زووين ٠ٜٛوٗي
 

#### 

ثواٍـخ هئٌَ اٛوالٍبد ادلزؾلح اَٛبثْ ع٠ٌَ ٗبهرو وىوعز٦ هوىاٛني، ثبٛشواٗخ  2891ٝ مت ئ٣شبء ٟوٗي ٗبهرو هب
وادلوٗي ٤ٟل٠خ ًري هحبَخ وًري . يف مجَن أضلبء اٛوبمل بٛظؾخاالهرٔبء ثاَٛالٝ و ٛلُن ه٠َٜبدٟن عبٟوخ اديوهً، 

 اٛلدئواؿَخ، وؽٔوّ كهٞو ؽٚ ا٤ٛياهبد؛ثٜلا ه ر  07ؽ٘وَٟخ، وٓل ٍبهل هٜي ربَني ؽَبح ا٤ٛبً يف أٗضو ٢ٟ 
ىٍبكح  هٜي اٛظؾخ ا٤ََِٛخ؛ وروَٜٞ ادلياههنيفلٟبد األٟواع؛ ورـوٍو  ٘بُؾخالٓزظبكٍخ؛ وٟااإل٣َب١، واِٛوص 

بٛظؾخ وؽٚ ا٤ٛياهبد و االهرٔبء ثهٜي  ،ألٗضو ٢ٟ هشو٢ٍ هبٟب ، وٟوٗي ٗبهرو يف اَٛوكا١وٍو٠ٚ . ئ٣زبط احملبطَٚ
  www.cartercenter.org  ٟوٓو٤ب ٍوعي ىٍبهح ادلوٗي ٠ٜٛٙيٍل ٢ٟ اٛزِبطَٚ ؽو .اب٤ٟو
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  انعمهيت تسجيم انىاخبني نالوتخاباث املؤّجهت يف جىوب كردف أويل حولبيان 
 

ُ راٍو  ٤ٍ23بٍو ئىل  35ٓبٝ ٟوٗي ٗبهرو دبوآجخ ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني يف ع٤وة ٗوكُب١ اٛيت ُأعوٍذ يف اِٛزوح ٢ٟ 
ٟوٗةي   78ٟوآجني ؿبُوا  ٣7شو ادلوٗي و، 1ٟبٍو 3ثبد اجملٌٜ اٛزشوٍوٌ ثبٛوالٍخ ادلزوٓن ئعواؤ٧ب يف ال٣زقب سباَلًا

زوطَبد وٓل ٗب١ اٛزؾَٜٚ واٛ. كائوح ثبٛوالٍخ ٢ٟ43 أطٚ  ا٣زقبثَخكائوح  :٤ٟ2زشوح يف  رَغَٚ يف ع٤وة ٗوكُب١
 .ب ٟوآجو ادلوٗيادلوآجخ ادلجبشوح اٛيت ٓبٝ هب ادلؼ٤٠خ يف ٧نا اٛجَب١ َٟز٤لح هٜي

 
اٛزَغَٚ ٓل أكوا ه٠ٜاٞ يف ٟواٗي اٛزَغَٚ جب٤وة ٗوكُب١ ثش٘ٚ ٟوصوّ حلل ٗجري،  ٟوكٌِ ادلوٗي أ١ّ ٣٥ّو، ئمجباًل

 عوى اٛو٠ٚ يف ٛٔل.شوّ ا٠َٛبأ٤َٟخ ثََـخ يف  وآوخومت ئعواء اٛزَغَٚ يف ٤ٟبؿ ٠ٌٍٜ يف ٟولٞ ادل٤بؿْ ٠َُب هلا 
اِٛوطخ دلواؿين ع٤وة ٗوكُب١ ٜٛزَغَٚ ٛال٣زقبثبد ادلٔوهح يف  ٟب أربػ ٗجريحكو١ ؽلوس هوآَٚ ٟواٗي اٛزَغَٚ 

 .3122ٟبٍو 
 

شلب ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني  اٛيت أػود ثش٠وَٛخ وٍالٟخ االفِبٓبدبد، ُٔل ٗب٣ذ ٤٧بٕ اٛولٍل وهًٞ ٧ن٥ ا٤ٛغبؽ
ادلَغٜني  ا٤ٛبفجني أ١ّ ئمجب  هلك أكى ئىل ػوَ ئٓجبٙ ا٤ٛبفجني ٜٛزَغَٚ، وٓل أه٤ٜذ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد

و٧و أٓٚ ٢ٟ هلك ا٤ٛبفجني اٛن٢ٍ مت رَغَٜاٞ يف والٍخ ع٤وة ٗوكُب١ ٛال٣زقبثبد اٛٔوَٟخ  ًبشقظ 753666ثٜي 
ثٜي هلك ا٤ٛةبفجني   3121اَٛ٘بين يف ٍو٣َو  ، وؽَت اٛزولاكشقض رٔوٍجًب 2111111ث٤ؾو  3121يف أثوٍٚ 

 ربلٍل اَٛجت احلٌَٔٔ وهاء اإلٓجبٙ ادلزلين ٤ٜٛةبفجني فالُةبً   ، وث٠٤َب ٍزونهًب٣بفج 2283715ادلإ٧ٜني يف اٛوالٍخ 
ٍٍ، وٜٓخ هلك ٟواٗي اٛزَغَٚ، واٛزؾؼرياد اٛؼةوَِخ ٟة٢ ٓجةٚ    ٜٛزوٓوبد، ُا ٍٚ ٗب ١ّ هلٝ رضََٔ ا٤ٛبفجني ثش٘

ٚ  ٌُِ فالٙ ُزوح اٛز .نٖٛٛ ادلَبهلح ٗب٣ذ ٢ٟ ػ٢٠ اٛوواٟٚهدبب  ،ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد  َةغَٚ، مل رو٠ة
ٍٍ ٢ٟ ٟوكٌِ ٣شو هلٍكهٜي  ٟإٍَبد ئكاهح اال٣زقبثبد اٛزَغَٚ ٛؼ٠ب١ رَغَٚ ٗبُخ ادلواؿ٤ني وٟشةبهٗزاٞ   ٗب

 ؽوٙ ضََٔ ا٤ٛبفجنيٗب١ ٤٧بٕ اُزٔبه ٛز٠ٗب ، غٚ علٍل ٤ٜٛبفجنييف اٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ يف ع٤وة ٗوكُب١ وئهلاك ٍ
وٓل ىاك ٢ٟ وؿأح ٧ن٥ اٛووآَٚ هةلٝ   .اٛزَغَٚ يف ادلوآن وكٌِرواعل هلك َٜٓٚ ٢ٟ ٟه٢  ُؼاًل ،ه٠َٜخ اٛزَغَٚ

ٍٍ ر ٍٚ ٗب وٟوآن ٣شو ُوّ اٛزَغَٚ، ٟب ٍٜٔٚ ٢ٟ ه٤بء ٍةِو ا٤ٛةبفجني دلوآةن     هَلٟوا ؽوٙضََٔ ا٤ٛبفجني ثش٘
 .اٛزَغَٚ يف ؽبٛخ وعوك اِٛوّ اجلواٛخ

 
هٜي ادلِوػَخ اٛٔوَٟةخ ٛال٣زقبثةبد،   رَغَٚ ا٤ٛبفجني، ٍزوعت  ث٠٤َب أمساذ ادلش٘الد ادلنٗوهح يف ػوَ ٣َجخ

، واألؿواٍ ادلو٤َخ األفوى اَٛٔبٝ خبـواد ٠ٜٟوٍخ ٜٛزؾؼري ٛال٣زقبثبد يف ع٤وة اٛوالئَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد واٜٛغ٤خ
ٗوكُب١ ٛؼ٠ب١ ؽظوٙ أٗ ر هلك شل٢٘ ٢ٟ ا٤ٛبفجني ادلَغٜني هٜي ادلوٜوٟبد وادلواهك اٛالىٟخ ٛإلكالء ثأطواهتٞ يف 
                                                           

 .ب اٍزلهي سبلٍل اخلؾ اٛيٟين ٛال٣زقبثبدرأّفو ٣شو ٍغٚ ا٤ٛبفجني شل٣زقبثبد دللح صالصخ أٍبٝ ثَجت اال مت رأعَٚ  1



 
 

 ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد، ، ثلهٞ ٢ٟزقبثبداٛوَٜب ٛال٣ اٛوالئَخ وهٜي اٜٛغ٤خ. َٔخ وربلي ثبدلظلآَخا٣زقبثبد ؽٔ
ٞ   ئىل٤ٜٛبفجني ٓجٚ االٓزوام وروع٦َ ا٤ٛبفجني واٍوخ وشبٟٜخ ػ٠ب١ اَٛٔبٝ ثأه٠بٙ رضََٔ  .ٟوآن االٓزوام احمللكح ذلة

بهلح اجملز٠ن اٛلو ، ا١ آزؼذ اٛؼووهح، ٟؼبهِخ عاةوك٧ٞ  وهٜي ٤َٟويب األؽياة اََٛبٍَخ واجملز٠ن ادللين، دبَ
 .  ٛالٍابٝ يف ربَني رضََٔ ا٤ٛبفجني ٢ٟ ٟواؿين ع٤وة ٗوكُب١

 
 خهفيت عه انعمهيت االوتخابيت يف جىوب كردفان

 
ٓزاب ٜذ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد ا٣زقبثبد اجملٌٜ اٛزشوٍوٌ ثبٛوالٍخ ثَجت ادلياهٞ اٛيت ٍبأّع 3121يف ٟبهً 

احلوٗخ اٛشوجَخ ٛزؾوٍو اَٛوكا١ ورزٜقض يف ػوَ سبضَٚ ع٤وة اَٛوكا١ وع٤وة ٗوكُب١ يف اجملٌٜ اٛوؿين ثَجت 
ادلإسبو اٛوؿين واحلوٗخ اٛشوجَخ ٛزؾوٍو  –، وٓل ه٠ٚ احليثب١ احلب٠ٗب١ 3119هلٝ كٓخ ٣زبئظ اٛزولاك اَٛ٘بين ٛوبٝ 

ٜٛغ٤وة يف اجملٌٜ اٛوؿين ُرقّظض ٤ٟاب  ئػبًَُب ٟٔولًا 51 اَٛوكا١ هٜي ذببوى ٧ن٥ اٛؤجخ ثبٛزِبوع ؽوٙ زبظَض
ثةبد  وأُذ احلوٗخ اٛشوجَخ هٜي ادلشبهٗخ يف اال٣زقب .ٟٔبهل دل٤لٔخ عجبٙ ا٤ٛوثخ جب٤وة ٗوكُب١ ؤٟول٢ٍ ألثٌَ 5

الح وا٣زقبثةبد  ه، ٠َُب مت رأعَٚ ا٣زقبثبد اٛودلب رّٔو اٛ ردلب٣َخ يف ع٤وة ٗوكُب١ ؤًُب اٛوئبٍَخ واال٣زقبثبد اٛوؿ٤َخ
 .  اجملٌٜ اٛزشوٍوٌ ئىل ٟوهل الؽْ

 
ؼذ ادلِبوػبد ه٢ ارِبّ ثني اٛـوُني ٓؼي ثاعواء رولاك ٍ٘بين علٍل يف ع٤وة ٗوكُب١، وًري٥ ٟة٢  أٍؼب سبّق

رولاك ٍ٘بين علٍل وثٜي هةلك   ُاعوى .اٛزلاثري اٛزؾؼريٍخ اٛوئََخ ادلزؤٜخ ثزوٍَٞ اٛلوائو اجلٌواَُخ ورضََٔ ا٤ٛبفجني
٣بفت علٍل زلز٠ٚ ثبدلٔبه٣خ ٟةن   451111ثيٍبكح  رٔوٍجًب 2يف اٛوالٍخ ٣بفجًب ٤2283517بفجني ادلإ٧ٜني دبوعج٦ اٛ

 .٣بفت رٔوٍجًب 851111اٛجبٛي هلك٧ٞ  3121هلك ا٤ٛبفجني اٛن٢ٍ مت رَغَٜاٞ ال٣زقبثبد أثوٍٚ 
 

ٍَزٞ ا٣زقبة اجملٌٜ اٛزشةوٍوٌ  ٠ٗب ائوح، ك 43ٍُزؤل اال٣زقبثبد يف مجَن اٛلوائو اجلٌواَُخ ثبٛوالٍخ وهلك٧ب ٧نا و
٢ٟ فالٙ اٛزظةوٍذ ا٤َٛةيب يف    ٟٔولًا 25ك يف اٛلوائو اجلٌواَُخ ثبٛوالٍخ، وبٛزظوٍذ ادلزوّلث ًأٟول ٢ٟ43 فالٙ 

، ويف ادلٔبثٚ ٍَُوـي ا٤ٛبفجو١ أهثن ثـبٓبد يف َخٔبئ٠خ احليثاٟٛٔبهل ٢ٟ فالٙ اٛزظوٍذ ا٤َٛيب يف  9ٓبئ٠خ ادلوأح، و
اال٣زقبثبد يف ع٤ةوة  رش٘ٚ . 3َخٔبئ٠خ احليثاٛٓبئ٠خ ادلوأح، وواٛلائوح اجلٌواَُخ، و، االٓزوام ال٣زقبة اٛوا  ٗيٟوا

اٛيت روز ر  –يف اٛوالٍخ ٛإلشواٍ هٜي ادلشوهح اٛشوجَخ  ػووهٍخ ٛؼ٠ب١ ٓلوٝ ؽ٘وٟخ ٤ٟزقجخ كدئواؿًَب ٗوكُب١ فـوًح
 .هالٟخ ُبهٓخ يف ارِبَٓخ اَٛالٝ اٛشبٟٚ

 
                                                           

 .شقظب 0326046وث٢َّ أ١ اٛولك اٌٜٛ٘ َٛ٘ب١ ع٤وة ٗوكُب١ ٍجٜي  ٤ٍ0200بٍو -0202روٍَٞ اٛلوائو اجلٌواَُخ اٛنً ُأعوً يف اِٛزوح ٣و٠ُ ر   2
 . ٢ٟ ٓب٣و١ اال٣زقبثبد اٛٔوَٟخ 10ادلبكح   3



 
 

لاٍخ، ٍوذ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد ٛزؾلٍش اَٛغٚ اال٣زقبيب احلب ، و٢٘ٛ ثول ٤ٟبشلاد احلوٗخ اٛشوجَخ يف اٛج
 –٢ ربلٍش اَٛغٚ ادلوةل يف ٣ةو٠ُ ر   ه هوػًب ٛزؾوٍو اَٛوكا١ وأؽياة ادلوبهػخ ٓوهد ئهلاك ٍغٚ علٍل ًَٜٗب

٤ُٟؾذ اٛوٓذ اٛ٘بيف ٜٛزؾؼري، :311ك٠ٍَ ر  ٓواه٧ب اٛٔبػٌ ثاهلاك ٓبئ٠خ علٍلح ئىل ئهلاك  هدبب أُؼيو، وئما ٟب 
ٍغٚ شبٟٚ ٤ٜٛبفجني، وهًٞ اإلشبكح ثبدلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد الٍزغبثزاب دلـبٛت احليثني، ُٔل أفِٔذ، ه٤ل 
زبـَـاب إلعواء اٛزَغَٚ، أ١ رؼن يف اهزجبه٧ب ادلواهك ورضََٔ ا٤ٛبفجني ثب٤ٛلو ئىل ػةووههت٠ب يف رَةغَٚ ٗبُةخ    

 . ادلإ٧ٜني يف ع٤وة ٗوكُب١ادلواؿ٤ني
 

٤ٍبٍو، وأُذ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد هٜي ٟوهل علٍل ٛال٣زقبثبد ٓؼي ثأ١ ر٘و١ ُزةوح رَةغَٚ    31ويف 
 221هٜي ٓواه ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد مت ٣شةو   ، واٍز٤بكًا4(ٍوٝ 31)ُ راٍو  ٤ٍ23بٍو ؽىت  35ا٤ٛبفجني ٢ٟ 

 .ٜٛزَغَٚ ٟوٗيًا 2574ُوّ رَغَٚ عواٛخ ٛزٌـٌ 
 

 لههيت نهمشاركت يف االوتخاباثاأل
 

٤ٍخ، وٍز٠زن ثبٛؤٚ اََٜٛٞ، وادلَٔٞ  29ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد ثظوهح هبٟخ ٠ٜٛواؿ٢ اٛنً ٍجٜي ه٠و٥  ر٠َؼ
 5.يف اٛلائوح اجلٌواَُخ دللح ال رٔٚ ه٢ صالصخ شاوه ٓجٚ ربهٍـ ِٓٚ اَٛغٚ ثَٔل امس٦ يف ٍغٚ ا٤ٛبفجني

  
٤ُٟن َُاب ا٤ٛبفجو١متٛٔل  و  ٟخ أو هلٝ روُو اٛوصبئْ اٛضجورَخ،٢ٟ اٛزَغَٚ ثَجت كواهٌ اإلٓب  اإلثالى ه٢ ؽبالد َٜٜٓخ 

اٛزَغَٚ يف ؿٜت اصجبد اٛشقظَخ ٟةب ٍشةري ئىل أ١ّ    اٛيت ىاه٧ب ادلوآجو١، أفِْ ٟوكِو يف ٟولٞ ٟواٗي اٛزَغَٚ
ٍةْ اِٛةوّ   إلعواء اٛزَغَٚ ه٢ ؿو و٣لوًا. ٠َٜخ اٛزَغَٚاٛزلهٍت مل ٍوٗي ثظوهح ٗبَُخ هٜي اخلـواد األوَٛخ ٛو

اٛزَةغَٚ اٛشقظةَخ ألهؼةبء     ووُخ ٟوكٌِأ١ ٍوز٠ل ادلَإوٛو١ ثظوهح َٟز٠وح هٜي ٟ اجلواٛخ، ٢٠ُ ًري ادلوّعؼ
 .ْ ألمهَزاباٛزَغَٚ ثوٍبئٚ اٛزؾّٔ ٗي اٛزلهٍت هٜي ػووهح اٛزياٝ ٟوكٌِيف ادلَزٔجٚ، ٍزوني أ١ ٍزو. اجملز٠ن

 
ه ادلوٗي اْٜٛٔ ٢ٟ ُشٚ اٜٛغ٤خ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد اٛوالئَخ يف ئربؽخ ٍجٚ اٛوطوٙ اٛ٘بَُخ دلواؿين ٤ٟـٔخ أثٌَ ٠ٗب ٍَبو

وحبَت ٟٔزؼَبد ارِبَٓخ اَٛالٝ اٛشبٟٚ، ٍزوني سبضَٚ ٟواؿين أثٌَ يف اجملٌٜ اٛزشوٍوٌ ٛوالٍةخ  . ئىل ٟواٗي اٛزَغَٚ
ٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد أ٧َٜخ ٟواؿين أثٌَ وأشبهد ئىل أهنةٞ  ، ويف فـبة ٠ٜٛوٗي، أٗلد ادلِوػَخ ا6ٛع٤وة ٗوكُب١

43مشبٙ أثٌَ هٓٞ  واٛلثبة كائوح عيء ٢ٟ 
 اٛوَٜةب  اٛوالئَخ ، ئ٦٣ّ أٟو ثبهش ْٜٜٛٔ، واحلبٙ ٗنٖٛ، أ١ رّٔوه اٜٛغ٤خ7

                                                           

 ٤ٍ0222بٍو 02، 89ٛال٣زقبثبد هٓٞ  ٓواه ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ  4
٢ٟ ٟـٜوثبد اٛزَغَٚ، و٢ٟ ال ديٜٖ ثـبٓخ اصجبد  ثـبٓخ اصجبد اذلوٍخ اٛشقظَخ أو شابكح رووٍَ ٢ٟ اٜٛغ٤خ اٛشوجَخ ثبحملَٜخ أو اَٜٛـبد اإلكاهٍخ احملَٜخ  5

 .٠لح ٤ٍض اٛٔب٣و١ هٜي االٍزوب٣خ ثبٛوّوٍِني اٛن٢ٍ ٍٔوٟو١ ثزؾلٍل ا٤ٛبً ادل٤ز٠ني ئىل ٤ٟبؿٔاٞشقظَخ أو شابكح رأ٧َٚ ٟوز
 .٢ٟ ارِبَٓخ اَٛالٝ اٛشبٟٚ 0-6اٛج٤ل   6
 .عالٙ زل٠ل أمحل. ٟوٍٚ ٢ٟ األٟني اٛوبٝ ك 0200ُ راٍو  00بهٍـ زفـبة ث  7



 
 

٠٘ةخ  زل اٛظبكه ٢ٟ ٜٔواهٛ جب٤وة ٗوكُب١ هلٝ ئٓبٟخ ٟواٗي رَغَٚ ٤ٜٛبفجني يف ٣ـبّ ؽلوك أثٌَ ؤًُب ٛال٣زقبثبد
ثٌَخ اٛزَغَٚ  َٜٗوٟزواد مشباًلو، ٟواؿين أثٌَ هٜي اَِٛو ٛولحاٛزؾَ٘ٞ اٛلائ٠خ، وٓل أهًٞ ٧نا اٛٔواه، يف وآن األٟ

دلواؿ٤ني اٛن٢ٍ ال ٍَزـَوو١ رَغَٚ أمسبئاٞ ٜٛزظوٍذ، حيش ادلوٗةي  مل روبًف ؽىت ا١ُ ٟشٜ٘خ ا وث٠٤َب. ٜٛزظوٍذ
وكُب١ هٜي ػ٠ب١ ازببم اإلعواءاد اٛالىٟخ ٛزضََٔ ا٤ٛبفجني ادلَةغٜني يف  ٤وة ٗجب اٛوالئَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد اٜٛغ٤خ

 .ٟبٍو 3أثٌَ ؽوٙ ئعواءاد اٛزظوٍذ وٟوآن ٟواٗي االٓزوام اٛزبثوخ ذلٞ ال٣زقبثبد 
 

 إدارة االوتخاباث 
 

ػة٤٠اب ه٠َٜةخ    رٔن ادلَئوَٛخ هٜي هبرْ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد يف ئكاهح اال٣زقبثبد هٜي اٟزلاك اٛوؿ٢، و٢ٟ
وث٠٤َب اٛزيٟذ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد ثش٘ٚ هبٝ ثبٛٔوا٣ني اٛوا٤٧خ، ُٔل أفِٔذ يف ئعةبىح  . رَغَٚ ا٤ٛبفجني

َّ ، وثزِؼةَٜاب  8اٛو٠َٜخ ٢ ٢ٟ شِبَُخ وٍالٟخو٣شو اٛٔواهاد اإلعوائَخ يف اٛوٓذ ادل٤بٍت، ٟب ٗب١ ٢ٟ شأ٦٣ أ١ حي
٘ َٛوهخ ه٠َٜخ اٛزَغَٚ هٜي ؽَبة مشوذلب ٚ ٗبٟةٚ  ، ُٔل أفِٔذ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد يف أ١ رٜزيٝ ثشة

 ُب٠ٓةذ ٟة٢ ٟووٓةبد   احلْ اال٣زقبيب اٛشبٟٚ وادلزَبوً جل٠َن ادلواؿ٤ني ادلإ٧ٜني و ثبٛزياٟبد اَٛوكا١ يف ِٗبٛخ
 9.ادلشبهٗخ

 
ز٠وٍٚ، وٓل ش٘ب ٟوكِةو  هب٣ذ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد أص٤بء ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني ٢ٟ شؼ اٛٔلهاد وٜٓخ اٛ

ٟة٢ ادلةوكِني   يف ادلبئخ  97، مل ٍزْٜ ئمجباًل. اٛزَغَٚ يف ٟولٞ ادلواٗي اٛيت ىاه٧ب ادلوآجو١ ٢ٟ هلٝ روُو ادلورجبد
اٛزَغَٚ ثزٜٔةَاٞ   اٛيت ىاه٧ب ادلوآجو١، أُبك ٟوكِو هوارجاٞ ؽىت ا١ُ فالٙ ه٠َٜخ اٛزَغَٚ، ويف اٛولٍل ٢ٟ ادلوآن

ٍَبوه اٛولٍل ٢ٟ ادلوكِني و .ٟورجبهت٢ٟٞ ٗٔوع ٍزٞ فظ٦٠ (كواله أٟوٌٍ٘ 81 ؽوا )اين ع٦َ٤ ٍوك 311دلجٜي 
ٍٍ ه٢ ٟوهل اٍزالٝ ٟورجبهتٞ ا٤ٛابئَخ ٍزوعت هٜي ادلِوػَخ اٛٔوَٟةخ  وثنٖٛ  .اإلؽَبً ثأهنٞ مل ٍزٜٔوا أً ر٤وٍٍو ٗب

مجَن ادلوكِني ثظوهح واػؾخ هة٢   ػ٠ب١ ر٤وٍوهٜي ٛال٣زقبثبد اٛو٠ٚ ٟن اٜٛغ٤خ اٛوَٜب ال٣زقبثبد ع٤وة ٗوكُب١ 
ٟوهل اٍزالٝ ٟورجبهتٞ وئهلاك فـخ يف األٍبثَن اَٛبثٔخ ٛالٓزوام ذب٤ت ٟوكِو اال٣زقبثبد اٛزووع الهثبٕ شلبصةٚ أو  

 .رأفري ادلورجبد
 

 عمهيت انتسجيم 
 

                                                           

جيت أ١ ر٘و١ ادلِوػَخ َٟزٜٔخ ٢ٟ ا٤ٛبؽَخ ا٤َِٛخ وادلبَٛخ وأ١ : "ئكاهح اال٣زقبثبد ثبٛٔوٙ ٟإٍَخوٌٟ ٛال٣زقبثبد ثبٍزٔالَٛخ اٛٔب٣و١ اٛٔ ٢ٟ( 5)رٔو ادلبكح   8
 ".بٍل وشِبٍرٔوٝ ثأكاء ٟابٟاب وأهجبئاب ثش٘ٚ َٟزٔٚ وزل

ً خ، وؽْ اٛزظوٍذ، واحلْ ادلزَبوؽْ ادلشبهٗخ يف اٛشئو١ اٛوبٟ"ه٢ ( 00اِٛٔوح ) 03روَْٜ هبٝ  اٛلو  ٜٛؾٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخ،األٟٞ ادلزؾلح، والاٛ  9
 .، جل٤خؽٔوّ اإل٣َب١ اٛزبثوخ ٛألٟٞ ادلزؾلح"يف احلظوٙ هٜي اخللٟخ اٛوبٟخ



 
 

٤٧بٕ  ؽَخ ا٤َِٛخ، ئال أ١ّاب ٟوٗي ٗبهرو ٟابٟاب ثـؤٍخ ٠ٍَٜخ ٢ٟ ا٤ٛبلٞ ٟواٗي اٛزَغَٚ اٛيت ٓبٝ دبوآجزث٠٤َب ٣ِند ٟو
٤وة ٗوكُب١ شلةب  جب اٛوالئَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد اٛ٘ضري ٢ٟ اٛوَوة اإلكاهٍخ ٢ٟ ٓجٚ ادلِوػَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد واٜٛغ٤خ

َُاب ٟوكِةو   اٛيت مل ٍزَٔل أشبه ٟوآجو ٟوٗي ٗبهرو ئىل هلك ٢ٟ احلبالد وٓل .ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني ثَالٟخ أػّو
ه٢ ٍإاٙ ادلةواؿ٤ني هة٢ ٟ٘ةب١     اٛزَغَٚ اد ثش٘ٚ طؾَؼ، أثوى٧ب، رٔبهٌ ٟوكٌِبم اإلعواءاٛزَغَٚ يف ارج

َّغٜني)ئٓبٟزاٞ،  يف ادلبئةخ   :)ئٓبٟزاٞ يف ادل٤ـٔخ  ، وٟلح(اٗي اٛيت ىاه٧ب ادلوآجو١يف ادلبئخ ٢ٟ ادلو 37يف  مت ٍإاٙ ادل
٢ ادلواٗي اٛيت ىاه٧ةب  يف ٟوٗي واؽل ٟوهكد ) ، وئما ٟب ٍجْ أ١ ٍّغٚ اٛشقض امس٦ يف ٟوٗي آفو(٢ٟ ادلَغٜني

اٛزَغَٚ هبن٥ اخلـواد ٜٛؾَٜوٛخ كو١ َٓبٝ ادلواؿ٤ني ثبٛزَةغَٚ   ٔزؼٌ ئعواءاد اٛزَغَٚ اٛزياٝ ٟوكٌِر (.ادلوآجو١
رٔبهٌ ٟوكٌِ اٛزَغَٚ يف ارجبم ٧ن٥ اإلعواءاد ٍّٔوع اٛزةياٝ اَٛةوكا١    ادلزولك يف ع٤وة ٗوكُب١، وثبٛزب  ُا١ّ

  ٣.10زقبيب ادلز٘بيفءحب٠بٍخ احلْ اال
 

اٛزَغَٚ اٛن٢ٍ ٗب٣وا ٍو٠ٜو١ يف ٤ٟبؿ ٟٜةٌء ثبٛزؾةلٍبد    د ا٤َِٛخ، ٍشَل ادلوٗي ثأكاء ٟوكٌِوثبٛوًٞ ٢ٟ ادلقبِٛب
ِٗبٍخ  وٓل أٍاٞ اإلمهبٙ، وػوَ اٛزلهٍت، أو هلٝ. وكو١ رـ٠ني واػؼ ٠َُب خيض ٟجبٛي هوارجاٞ وٟواهَل طوُاب

َٚ، ٟب أكى ئىل ثووى اخلٜٚ يف رَغَٚ األمسبء ثشة٘ٚ طةؾَؼ يف ٍةغٚ    اٛزَغ اٛزوَٜٞ، يف ػوَ أكاء ٟوكٌِ
علٍو ثبٛنٗو، أ١ ٟولٞ ٟواٗي اٛزَغَٚ اٛيت ؿبٍ هَٜاب ٟوآجو ٟوٗي ٗبهرو هٜي اٟزلاك ع٤وة ٗوكُب١ . ا٤ٛبفجني
 احمللك ٢ٟ ٓجٚ ثبجللوٙ اٛيٟين واٛزيٟذ ُوّ اٛزَغَٚ سببًٟب( يف ادلبئخ ٢ٟ ادلواٗي 9:)يف اٛوٓذ احمللك  أثواهبب ُزؾذ

 .ادلِوػَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد
 

ٍٚ ٟوآجو وٍَبوه رَغَٜاٞ فالٙ اٛو٠َٜخ اٛيت اٍز٠ود  مّت دل٢ ٌ ٣َجًَبفبص ٢ٟ اٛولك ادلزل٣ّ ٟوٗي ٗبهرو اْٜٛٔ ثش٘
اٛخ اٛيت ٣ُشود ٛزٌـَخ ٗبٍ ٟواٗي اٛزَغَٚ مل ر٢٘ ٗبَُخ ٛزَةغَٚ  ، أ١ّ اِٛوّ اجلّوخعلٍو ثبدلالؽل. هشو٢ٍ ٍوًٟب

ٜني ؽَت اٛزٔلٍو، وأشبهد األهٓبٝ األوَٛخ اٛيت وهكد ئىل اَٜٛـبد اال٣زقبثَخ فةالٙ ٟوؽٜةخ   مجَن ا٤ٛبفجني ادلإ٧ّ
ّٚ اٛزَغَٚ أ١ّ ال٣زقبثبد أثوٍٚ  :311رَغَٚ ا٤ٛبفجني يف ٣و٠ُ ر ٢ٟ ٟولالد  ٟولالد رَغَٚ ا٤ٛبفجني ٍز٘و١ أٓ

َٓةل   فَةبه٢ٍ  ٠خ ٛال٣زقبثبد وػةن هٜي اجلابد ادل٤ّل، ٗب١ ٤ٍجٌٌ هٜي اٛزَغَٚ ٌ اإلٓجبٙٛزل٣ّ و٣لوًا. 3121
٣شو ادليٍل ٢ٟ ُوّ اٛزَغَٚ أو سبلٍل ُزوح اٛزَغَٚ إلربؽخ اِٛوطخ ألٗ ر هةلك شل٘ة٢ ٟة٢ ادلةواؿ٤ني     : االهزجبه
َخ ٛال٣زقبثبد ازبةبم  احلْ اال٣زقبيب اٛوبٝ، ٤ٍجٌٌ هٜي ادلِوػَخ اٛٔوٟ ػ٠ب١وٌٛ٘ ٍٜزيٝ اَٛوكا١ ثبٛزيا٦ٟ . ٜٛزَغَٚ

اَٛٔبٝ دبب ٍٜيٝ هًٞ روطَبد  ادلِوػَخ رٔبهَذ ه٢ ًري أ١ّ. اٛؼووهٍخ ِٛ٘بٛخ ٧نا احلْ جل٠َن ادلواؿ٤ني ُخ اٛزلاثريٗب
ٟةوكٌِ   أشبه هلك ٢ٟ احملبوه٢ٍ، دبب َُاٞوٓل . ادلَزشبه٢ٍ اٛلوَٛني ثبزببم فـواد ٠ٜٟوٍخ ٛزََري ىٍبكح اٛزَغَٚ

 .ٛزَغَٚ ا٤ٛبفجني يف مجَن أهعبء ع٤وة ٗوكُب١ََٛذ ٗبَُخ  اٛوشو٢ٍ ٍوًٟب ٟواٗي اٛزَغَٚ، أ١ّ
 

                                                           

 .، األٟٞ ادلزؾلحٜؾٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخٛ اٛلو  ٢ٟ اٛوال 03األٟٞ ادلزؾلح، ادلبكح  ٢ٟ اإلهال١ اٛوبدلٌ حلٔوّ اإل٣َب١،( 1) 00ادلبكح  10



 
 

دلواٗي ثأ٣ّة٦  يف رلين ٟولالد اٛزَغَٚ، وٓل ٣ّو٥ ادلوآجو١ يف اٛولٍل ٢ٟ ا ٢ٟ اٛوواٟٚ ادلقٜزِخ كوهًا هدبب ٗب١ جل٠ٜخ
زوح ى رلافٚ ٟوٍٞ احلظبك ٟن ُهٜي مٖٛ، هدبب أّك هالوًح. ٜٛزَغَٚ هٜي ادلواؿ٤ني ٓـن َٟبُبد ؿوٍٜخ ٌٜٛبٍخ رو٢َّ

ٖ  ُؼاًل. يف ادلٔبٝ األو٤ٟٙبؿْ اٛوالٍخ ىهاهَخ  ًبٛجَخٌ ٣َجخ اٛزَغَٚ ؽَش أ١ّ اٛزَغَٚ ئىل رل٣ّ شةبهد  ، أه٢ مٛة
ئىل اٛزشةوٍ،،   اءاد اٛزَغَٚ هشَخ اٛزَغَٚ ٓل أكىرٌَري ئعو ادل٤ل٠بد ًري احل٘وَٟخ واألؽياة اََٛبٍَخ ئىل أ١ّ

. ٤َ11خ ٢ٟ أٟو٧ٞ ٠َُب ئما ٗب١ هَٜاٞ اٛزَغَٚ ٟوح أفوى أٝ المل ٍ٘و٣وا هٜي ث :311ُب٤ٛبفجو١ اٛن٢ٍ ٍغٜوا يف 
اٛخ وٟوآواةب، ئال  ث٤شو اِٛوّ اجلو ِٟظاًل ى٤ًَٟب علواًل ٓل أطلهد ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد أ١ يف ؽنيأفريا، 

 .وٟوآن ٣شو ُوّ اٛزَغَٚ هَلٟوا ٜياؿ٤ني هادلو أ٦٣ّ مل ٍزٞ ئؿالم
 

وػن احل ر هٜي أٍلً  ،هٜي ٍجَٚ ادلضبٙ ،اٛزَغَٚ ئىل وٍبئٚ اٛؼ٠ب١ األٍبٍَخ ، اُزٔبك ئعواءادأػَ ئىل مٖٛ
٧ن٥ اٛوٍَٜخ دي٢٘ ئػِبء ٟيٍل ٢ٟ ا٤ٛيا٧خ هٜي  خ كو١ رَغَٜاٞ ألٗضو ٢ٟ ٟوح، و٢ٟ فالٜٙٛؾَٜوٛا٤ٛبفجني ادلَغٜني 

يثني اََٛبٍَني اال٣زقبثبد واحلص٤بئَخ ثني ئكاهح  يف اٛل٤ٛظ، رٜٔي ادلوآجو١ رٔبهٍو ٟوصوٓخ ه٢ ارِبَٓخو . اٛو٠َٜخ
٠َٜٛبػ ثزَغَٚ مجَن اٛـالة جببٟوخ اٛل٤ٛظ ثظوٍ  - ادلإسبو اٛوؿين واحلوٗخ اٛشوجَخ ٛزؾوٍو اَٛوكا١ -ََنياٛوئَ

ئىل اٛ٘ٞ اذلبئٚ ٢ٟ األمسبء ادلَغٜخ  و٣لوًا .ا٤ٛلو ه٢ ٟ٘ب١ ئٓبٟزاٞ ٟب ٍزَؼ اِٛوطخ ٜٛـالة ٜٛزَغَٚ أٗضو ٢ٟ ٟوح
 هٜي ادلوكِو١ ادلو٤َو١ ثاكفبٙ اٛجَب٣بد ُا٦٣ّ ٢ٟ ًري احملز٠ٚ أ١ ٍزوّوٍ ،٠بصٜخه٢ األمسبء ادلز ُؼاًل يف ٍغٚ ا٤ٛبفجني

 .اٍزجوبك٧ب أص٤بء ٟوبجلخ اٛجَب٣بدثلٓخ و حاألمسبء ادل٘وّه
 

ٌ اٛزياٟبد ا ٠َٜخ اٛزَغَٚ يف ع٤وة ٗوكُب١أوع٦ اٛٔظوه اٛيت شبثذ هرّٔوع   َٛوكا١ اٛوؿ٤َخ واٛوبدلَخ، ورَةزله
ٛلووٍ  وٟ رهحٜني احلْ يف اٛزظوٍذ كو١ سبََي وأ١ ر٘و١ اَٛٔوك ألٍجبة ٟؤوٛخ ادلجبكًء ٤ٟؼ ٗبُخ ادلواؿ٤ني ادلإ٧ّ

اٛيت ُهطلد فالٙ ه٠َٜخ اٛزَغَٚ، ٤ٍجٌٌ هٜي ادلِوػَخ اٛٔوَٟةخ ٛال٣زقبثةبد    دادلش٘ال ئىل واٍز٤بكًا. 12اٍزض٤بئَخ
ل اَٛوكا١ ثبٛزياٟبر٦ اٛلوَٛخ دبواهبح احلْ اال٣زقةبيب  كمهب ٛؼ٠ب١ رَّٟٔؼبهِخ عاو ٛال٣زقبثبد اٛوَٜب اٛوالئَخ واٜٛغ٤خ

 .اٛشبٟٚ وادلز٘بيفء ورشغَن ادلشبهٗخ اٛواٍوخ ٤ٜٛبفجني ادلَغٜني يف اٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ
 

 ؽَش ثَخ،ٜخ ٢ٟ اٛو٠َٜخ اال٣زقبوهٜي ادلَئوٛني اَٛٔبٝ دبيٍل ٢ٟ اخلـواد ٛؼ٠ب١ االٛزياٝ هبن٥ ادلجبكًء يف ادلواؽٚ ادلٔج
ٍٚ وٗي ٗبهرودل ٟواٗي اٛزَغَٚ اٛيت ىاه٧ب ادلوآجو١ اٛزبثوني مل ٍو٠ٚ ٟوكِو ا٤ٛبفني ه٢ ٟ٘ب١  ئؿالمهٜي  هبٝ ثش٘

هٜي رٔلًن ٧٘ةنا   13يف هلك َٜٓٚ ٢ٟ اٛلوائوؽَش ه٠ل هلك َٜٓٚ ٢ٟ ادلواٗي  ،اإلكالء ثأطواهتٞ يف ٍوٝ اٛزظوٍذ
يف اٛوٓذ ادل٤بٍت، فبطخ  ٣زقبثَخ هٜي ئٍظبٙ ٧ن٥ اإلهشبكادٜـبد االأ١ رو٠ٚ اَٛ مهَخ دب٘ب٢ٟ١ األئ٦٣  .ٟوٜوٟبد

                                                           

محالد روهَخ  ا٤ٛبفجني يف ٟٜظٔبهتب، وأعودٟوهل ثلاٍخ رَغَٚ  و ئىل رٌَريِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد مل رشجَخ يف هشبك ثأ١ّ ادل٤ٟلوة احلوٗخ اٛشومٗو  11
 . اٛظؾَؾخ ئىل ادلواؿ٤ني ادلإ٧ٜني يف طوههتب زللوكح إلٍظبٙ اٛوٍبٛخ

  ٢ٟ 6 ادلبكح اإلُؤٌٍ، االرببك ،ادلَضبّ اإلُؤٌٍ حلٔوّ اال٣َب١ واٛشووة ٢ٟ 0بكح األٟٞ ادلزؾلح ادل اٛوال اٛلو  ٜٛؾٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخ، ٢ٟ 03ادلبكح   12
 .اإلُؤٌٍ اإلذببك واحل٘ٞ، واال٣زقبثبد ٜٛلدئواؿَخ األُؤٌٍ ادلَضبّ

 .٢ٟ مجٜخ ادلواٗي اٛيت سبذ ىٍبههتب 10، 12، 03، 02ٟواٗي اٛزَغَٚ هٓٞ    13



 
 

رٌَري ادلوٓةن   مّت وئما. ٟواٗي اٛزَغَٚ يف ع٤وة ٗوكُب١ أٟب٢ٟٗواٗي االٓزوام ٓل ال ر٘و١ يف ٣ٌِ  ثب٤ٛلو ئىل أ١ّ
 .يف اٛوطوٙ ئىل ٟواٗي االٓزوام احمللكح ذلٞ ُٔل ٍواعاو١ طووثبد كو١ ئفـبه ا٤ٛبفجني

 
رَغَٚ ٛإلكالء  ػووهح ٛوعوك ئٍظبالد ٗب٣ذ ٤٧بٕ ٟب ئماؽوٙ  شوشخٔي ادلَغٜو١ هٍبئٚ ٟهٜي مٖٛ، رٜ هالوًح

ٙ    ٌَٛ ٟـٜوثًبُا٦٣ وؽَت ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ ٛال٣زقبثبد  .ثبألطواد يف ٍوٝ االٓزوام  ٢ٟ ا٤ٛةبفجني رٔةلًن اٍظةب
ني ٟة٢ اإلكالء  ٝ ٤ٟن ا٤ٛةبفجني ادلَةغٜ  ني ئفـبه ٟوكٌِ ٟواٗي اٛزَغَٚ وٟواٗي االٓزوام ثول، ٛنا ٍزّواٛزَغَٚ

ٍابٝ يف عاوك رضََٔ ا٤ٛبفجني، بإلث ؿبه اٛزياٝ اٛوالٍخ ويف ئ .زواماٛزَغَٚ يف ٍوٝ االٓ ثأطواهتٞ ئما مل ٍ رىوا ئٍظبٙ
كهاٍخ حبٔةوٓاٞ   مجَن ادلواؿ٤ني ادلإ٧ٜني ٍَ٘و٣وا هٜي ٛؼ٠ب١ أ٤ٍ١ّجٌٌ رورَت أ٣شـخ رضََٔ شبٟٜخ وماد ٟظلآَخ 

  14.َخ دبب َُاب ؽٔاٞ يف اٛزظوٍذ واٛزَغَٚ ٜٛزظوٍذاََٛبٍ

 
 انبياواث إدخال

ٟوبجلخ ثوىد ه٤ل  اٛيتٜٛظووثبد  ٣لوًاو. ُ راٍو 03 - ٤ٍبٍو 10فالٙ اِٛزوح سبذ ٟوبجلخ ثَب٣بد رَغَٚ ا٤ٛبفجني  
يف ٟوٗي  ٍز٠بهاداالاٛشج٘خ، ٓوه ادلَإوٛو١ ٟوبجلخ هلك ٢ٟ  يفاٛجَب٣بد يف ٗبكوٌٜٓ، وا٤ٛبمجخ ه٢ ػوَ االرظبٙ 

يف اخلوؿوٝ  ٟواألٟوبجلزاب يف هنبٍخ سبذ  اٛيت اَٛغالدثٜي هلك . 15اخلوؿوٝ ٛزَاَٚ ٧ن٥ اٛو٠َٜخ يفاٛجَب٣بد 
ؽني ضالصخ أٍبٝ ٛ ٣شو اٛ٘شوُبده٠َٜخ  دئكفبٙ اٛجَب٣بد، ورأفوٍزٞ اِٛواى ٢ٟ  وهًٞ ٧ن٥ اجلاوك، مل. ٍغاًل002

 .ٛال٣زقبثبدهٜي اجللوٙ اٛيٟين  شلب اّصو ثبٛزب ُ راٍو،  01 يفهل احمللك بدلواالٍِبء ث ال دي٢٘ ٣ّ٦أ  طبه عًَٜب

 األفـبء يف ٗبكوٌٜٓ واخلوؿوٝ ثَجتاَٛغالد مت احلغو هَٜاب ٢ٟ  زللوكًا ًاهلك ١ّأأُبك ٟوآجو ٟوٗي ٗبهرو  و
ؽَش ال ٍٔجٚ  ،٢ٟ ٟوح ٗضوألا٤ٛبفجني  هٓبٝأ ٣ٌِ خهبؿجمت ر٘واه بالد، ٢ٟ احلويف صالس . اإلٟالئَخ أو َخاٛـجبه
 يففـبء األاألفوى، ٟضٚ  ادلش٘الدٗب١ ٤٧بٕ هلك َٜٓٚ ٢ٟ ٠ٗب . ٟ٘وهح هٓبًٟبأ ادلَزقلٝ   احلبٍت اُ ثو٣بٟظ

ُؾض أٍؼب ٠ٗب مت . ئكفبٙ اٛجَب٣بد ه٤لاٛيت مت رظؾَؾاب و ،ٗي اٛزَغَٚا٣زقبثَخ أو أهٓبٝ ٟورَغَٚ اٛلوائو اإل
 .16خلٓاٛ دليٍل ٢ٟ ادليكوط ربًَٔٔب ت االكفبٙاٛجَب٣بد ادللفٜخ ٛزغ٤ّ

 اخلوؿوٝ، وأٟواٗي اٛجَب٣بد، ٍواء يف ٗبكوٌٜٓ  ١ُّا، ش٘الداٛشج٘خ وًري٧ب ٢ٟ ادل ٟش٘الدهٜي اٛوًٞ ٢ٟ و
٧ن٥ اٛشِبَُخ  ويف ؽني أ١ّ. 17نيالٍزَِبهاد ادلوآج ٍزغبثخٍوٍوخ اإلثشِبَُخ فالٙ ه٠َٜخ اٛزَغَٚ وٗب٣ذ  ه٠ٜذ

                                                           

14
 .اٛٔب٣و١ اٛٔوٌٟ ٛال٣زقبثبد ٢ٟ 17األٟٞ ادلزؾلح، ادلبكح  خ واََٛبٍَخ،وال اٛلو  ٜٛؾٔوّ ادلل٣َاٛ 07ادلبكح  

 .إلكفبٙ اٛجَب٣بد ُ راٍو 02ىف  ئػبَُخ ئىل اخلوؿوٝ اٍز٠بهح 022222ٙ بهٍمت ا  15
اىل ؽغو كُزو اٛزَغَٚ ُٔل مت ا٢َٛ ،  افزالٍهٜي اٛوًٞ ٢ٟ و ،صالصخ أمسبء ٟزـبثٔخ اٗزشبٍ، مت 10 ادلوٗي هٓٞ، 00 هٓٞلائوح اٛهٜي ٍجَٚ ادلضبٙ يف   16
 .ادلواعوخيٍل ٢ٟ اٛجَب٣بد ادللفٜخ ثول ادلاٛزؾْٔ ٢ٟ  ؽنب
 .٢ٟ مٖٛ أٗلزٞ اٛزمل ٍ ٣ّ٦ئال أٟوكٌِ ٟوٗي اٛجَب٣بد ٗب٣وا أهؼبء يف ؽية ادلإسبو اٛوؿين،  ادلوآجني أ١ّ ٦ ر٤ب٧ي المسبم٣ّثبٛوًٞ ٢ٟ أ  17



 
 

ٗبكوٌٜٓ  يفرجبكٙ ادلوٜوٟبد ثني ٟواٗي اٛجَب٣بد  ًَبةادلوآجني ٗب٣وا ٜٓٔني ثَجت  ١ّئال أ، الؽلخثبدل حعلٍو
هلح  كفٚأاخلوؿوٝ ٓل ٟوٗي هٜي هٜٞ ثأ١ّ مل ٢ٍٟ٘وٗي اٛجَب٣بد يف ٗبكوٌٜٓ  ١ّأ وآوخواخلوؿوٝ، ٠ٗب ٍزؼؼ ٢ٟ 

 .اٛشج٘خ ادلشزوٗخ ماد يفمسبء األاكفبٙ ٗب٣ب ٍٔوٟب١ ثادل٘زجني  مسبء هٜي اٛوًٞ ٢ٟ أ١ّاألآالٍ ٢ٟ 

 عرض انكشوفاث

رٔوٍغ ٓلهح ىل ئ هوع اٛ٘شوُبدٟواٗي هلاك ٛال٣زقبثبد ؽوٙ ٟوآن وأاٛوَٜب  ٜٛغ٤خ اٛوالئَخ وّفادلزأٔواه ٓبك اٛ
ّٗهٜي اا٤ٛبفجني  وٗب١ . َالٟخ اٛو٠َٜخثػو ثبٛزب  شلب أ٤ٜبفجني َٛغٚ األو  اٛ يفٟوعوكح  ذٗب٣ بئاٞمسأ ل ٢ٟ أ١ّٛزأ
يف . 18اٛي٢ٟ ٢ٟ حزللوكِٛزوح   ٍغٚ ا٤ٛبفجني األّوثووع  ٍٜيٝال٣زقبثبد ٛيٟين اٛلوٙ اجل ، أل٦ٛ١ٍَّ إشلب ٧ٍُنا 

ـّ  ؾوٙ الؽًٔبٍزز اٛيتو ٛووع اٛ٘شوُبدٟوٗي  422إل٣شبء أٗضو ٢ٟ ٛال٣زقبثبد  اٜٛغ٤خ اٛوالئَخذ اٛجلاٍخ، فـ
ُ راٍو،  02ٍوٝ  يفو. ادلواهك اٛجشوٍخ يف ٤ٔضٜٛزَغخ ٣ ،، ؽَج٠ب وهكّلٙٓل ُه٧نا اٛٔواه  ١ّئال أ. الٓزوامٛئىل ٟواٗي 
 ٟب٢ٗاألاحلؼوٍخ، و ادلواٗي يف ابٟول٠ ٛووع اٛ٘شوُبد، ٍٔن ًاٟوٗي 010ٛال٣زقبثبد  اٜٛغ٤خ اٛوالئَخأ٣شأد 
 .زغ٠ن يف ؽبالد اجملز٠وبد اٛظٌريحادلوٗيٍخ ٜٛ

  َغٚ األّواٛاٛوُبء دبوهل هوع ٣زقبثبد ٢ٟ اٛوَٜب ٛال واٜٛغ٤خ اٛوالئَخٛال٣زقبثبد  ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ مل رز٢٘٠
  َغٚ األّواٛهوع ُزوح سبلٍل وُ راٍو، رأعَٚ اٛو٠َٜخ دللح صالصخ أٍبٝ،  00ٍوٝ  يف ،رٔوه و. ُ راٍو 01 يف٤ٜبفجني ٛ
. ٟبهً 0 وؽىتُ راٍو  ٤ٜ04بفجني ٢ٟ ٛ  َغٚ األّواٛهوع ىل ئى مٖٛ وأّك. فوىأٍبٝ أ٤ٜبفجني دللح صالصخ ٛ

ٓل  مجَن ٟواٗي هوع اٛ٘شوُبد ٛؼ٠ب١ أ١ّ د اَٜٛـبد اال٣زقبثَخ ُزوح هوع اٛ٘شوُبد، ٟلّكخئجيبثَ هحُ٘جبك
ّٗ ٞٛلٍاثبرذ ا٤ٛبفجني ادلَغٜني  ١ّأاٛٔوائٞ ادلزبؽخ ٤ٜٛبفجني و خهبجٓبٟذ ثـ ل ٢ٟ ئٟ٘ب٣َخ أٗ ر دلواعوخ اٛٔوائٞ ٜٛزأ

 .كٓزاب

 انشكاوى وانوطعون

ادلِوػَخ  ١ّئال أ، ٠شٜ٘خه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني ٗ يفزلين ٣َجخ ادلشبهٗخ ٤ٛلو ر األؽياة اََٛبٍَخ مل يف ؽني أ١ّ 
٢ٟ ٓجٚ احلوٗخ اٛشوجَخ وأؽياة  ،ش٘بوى هلحاٛوَٜب ٛال٣زقبثبد ٓل ر٠َٜذ  واٜٛغ٤خ اٛوالئَخٛال٣زقبثبد  اٛٔوَٟخ

وأهوثذ احلوٗخ  .ا٤ٛبفجنيرَغَٚ ه٠َٜبد  يفاٛنى مت  زيوٍود سلبوٍ ٓوٍخ ثشأ١ ٟياهٞ اٛأثوى ،ادلوبهػخ األفوى
احلوٗخ ٢ٟ ادلوآجني ١ أوٗالء ؽية ادلإسبو اٛوؿين وٗب٣وا حيبثو١ زَغَٚ اٟٛوكٌِ  ١ّأ٢ٟ  ابسلبوُه٢ اٛشوجَخ 

                                                           

 .أٍبٝ 4ٝ ئىل صالصخ أٍب ٢ٟ مت سبلٍل ُزوح هوع اٛ٘شوُبد  18



 
 

ش٘بوى ٗ ب ٢ٟ ٧ن٥ االكهبءادزؾْٔ أٍّمل ر ٟوٗي ٗبهرو، ٟووُخ ٟوآيبوحبَت . ه٠ٜاٞ رزٞ هوٜٓخاٛشوجَخ ٗب٣ذ 
 .همسَخ

كو١ ا٢َٛ  اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد رزوْٜ ثزَغَٚ اٛجوغ ٜٛغ٤خ اٛوالئَخخ اٛشوجَخ ش٘وى همسَخ ٟذ احلو٤ٍٗبٍو، ّٓل 06يف 
زَغَٚ اٛاٛزَغَٚ يف ٟوٗي  بدروَْٜ ه٠َٜ يفوٗالء ؽيهبٞ ئىل ٟواٗي اٛزَغَٚ واٛـو٢ أٍؼب  كفوٙ و٤ٟناٛٔب٣و٣َخ، 

 ثز٤ؾَخ ذؿبٛج٠ٗب ٍخ، اذلو وٍججاب أشقبص رلاوٛٓل ثَجت اِٛوػي اٛيت ٗب١  "شوّ ا٠َٛبػ" يف( 0)هٓٞ 
 أ١ّ وه٠َٜخ اٛزَغَٚ  ثبهبٓخاحلوٗخ اٛشوجَخ  ٍزا٠و١ َُابش٘وى ٟؼبكح، ثادلإسبو اٛوؿين  وَٟإوٛ ورٔلٝ. 19اٛوئٌَ

. ٟؼـوثخ رِزٔل ٤ٜٛلبٝىل اؿالّ ٣به وفْٜ ثَئخ ئى ّكأزظوٍو ادلَغٜني، شلب ٍٔوٟو١ ثوٗالء  ذلب احلوٗخ اٛشوجَخ ٗب١
 يفثبٛزغ٠ن ٤ٜٛبً  ا٠َٛبػ أ١ّ دٓبٛخ اٛوئٌَ، ومٗواثيف هك٧ب، اٛـٜت  وَٜب ٛال٣زقبثبد،اٛ اٜٛغ٤خ اٛوالئَخ هُؼذو

يف احلِبف  اٛزوبو١ هَٜا٠ب ٟوًب٤ٍجٌٌ ٦ ٗب١ ٣ّوأزَغَٚ ٧و َٟإوَٛخ ٟشزوٗخ ثني اٛوئٌَ وشلضٌٜ األؽياة؛ اٛ ٟوٓن
 ثب٣ذأٗنٖٛ، . خ اٛوئٌَ وؽل٥، و٧ن٥ ََٛذ َٟإوَٛاؽزشبك٤ٞ٧ت دبب جيٛزَغَٚ ايف ٟوٗي  ا٤ٛبًهٜي رلُْ ؽوٗخ 
ٟو األ يف  ٛزؾَْٔا ٍ٘و١اؿالّ ا٤ٛبه، ثثلأ  ؽوٙ ٢ٟشابكاد اٛ ٛزؼبهة ٦ و٣لوًاأ٣ّ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد اٜٛغ٤خ اٛوالئَخ

 .ادل٤ـٔخ يف ٛزوُري األ٢ٟ "ادللرلخادلشزوٗخ  اداٛوؽل"وؽلح ٢ٟ مت ٣شو ُٔل وٟن مٖٛ، . افزظبص اٛشوؿخ٢ٟ 

هلح ش٘بوى همسَخ ئىل فوى أؽياة أٍجوخ ورَغَٚ ا٤ٛبفجني ، ٓلٟذ احلوٗخ اٛشوجَخ  ٣زابء ٢ٟ ه٠َٜخثول اإل
 االكهبء مشٜذ، (12)هٓٞ لائوح اٛسلبِٛبد ٟيهوٟخ يف وٓوم هذ اّك٧ن٥ اٛش٘بوى . 20ٛال٣زقبثبد ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ

٣زقبثَخ، اللائوح ااٛئشواٍ ػبثؾ ربذ  ٢ٍ٘ ٍو٠ٚٛزَغَٚ ا٤ٛبفجني يف األٍبٝ األفريح مل  ػبيفئُوٍْ  خئػبُ ٦ ٓل مت٣ّثأ
 رٜٖاىاٛخ مجَن ثوؿبٛجذ احلوٗخ اٛشوجَخ . 21ٟجبشوحاٛوَٜب ٛال٣زقبثبد  اٜٛغ٤خ اٛوالئَخ ٠ب ٗب١ ٍو٠ٚ ربذ اٟوح٣ّوئ

مت اٍزلهبء ٟوكٌِ اٛزَغَٚ ٢ٟ اٛلائوح ادلو٤َخ و. 22حيلس مٖٛما مل ئٍخ هنب ٍزضري اهزواػبد عّلأىل ٟشريح ئاألمسبء، 
 .اٛوئٌَ يف وٓذ الؽْ ؽَش سبذ ر٤ؾَخادلَأٛخ،  دل٤بٓشخ ٧ن٥

ئكهاط ٦ ٓل مت ٣ّأ ُ راٍو َٟإوٙ احلوٗخ اٛشوجَخ ٍبٍو هوٟب١ وأؽياة ادلوبهػخ اَٛجوخ 06يف  ؿو٢ رٔلٝ ث٦ىهٞ و
عٌواَُخ كائوح  00عٌواَُخ ُؼال ه٢ ئىاٛخ كائوح  02ًري ٟشووهخ يف اَٛغٚ اال٣زقبيب يف ٣بفت ثـؤٍخ  16152

                                                           

 .ًوة ٗبكٜٓي، (02)اٛلائوح هٓٞ   19
 .، ؽية اٛولاٛخ ، ؽية ادلإسبو اٛشويب ، وؽية اٛجوش اٛٔوٌٟ، احلية اٛٔوٌٟاٛلدئواؿٌ ، ؽية األٟخ االرببكى ، احلية احلية اٛشَوهٌ اَٛوكاىن  20
ه٦َٜ  ب ٧ٌهٜي شلٗب٣ذ أ بألهن 0202ىف  رَغَٚ ا٤ٛبفجني أهٓبٝ واهُؼ ٞأهنثُبك ٓل أأفن يف االهزجبه أ١ ىهَٞ احلوٗخ اٛشوجَخ يف ٗبكوٌٜٓ ٢ٟ٣ ادلاٞ أ١   21
 .اٛوآنىف 
يهٞ أ١ ربحلوٗخ اٛشوجَخ ُ. ، ؽَش ٢ٟ ادلَٜٞ ث٦ ه٠وٟب أ١ االٓجبٙ ٗب١ ػوَِب ٠َٜٛريٍخئىل ؽل ٗجري  رزجن  و٢ٟ اجللٍو ثبٛنٗو أ١ ٧نا ؽلس يف ٤ٟـٔخ  22

٦ ٗب١ ٢ٟ ٣ّأ، ٦٤٘ٛ ٓبٙ اٛيهٞ هُغ ٧نأُل  ؽية ادلإسبو اٛوؿين ب ّٟأ ،ؽية ادلإسبو اٛوؿين٢ٟ ٓجٚ ك مل ٍزٞ اٛوُبء هبب وهوٍٛٔبؿوو١ اٛو٠َٜخ ٗوك ُوٚ  ادلَريٍخ
 .رٜٖ ادل٤بؿْاٛظوت اٛوطوٙ ئىل اٛجلو يف 



 
 

اٛومسي َغٚ اٛثني  ٣بفجًب 36662 رجٜي ٤٧بٕ ُغوح ١ُّا، اٛـو٢ ٧ن٥ُٔب ٛووٍؼخ وو ،ا٤ٛبفجني٢ ٟ 02222هبب 
 ىلئٜٛزؾَْٔ  ب٤َُ بٛال٣زقبثبد ُؤٍ ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ وُلدأ، اٛـوو٧١ن٥ هٜي  وهكًا. واَٛغٚ اٛنى مت ذباَي٥ الؽًٔب

ٟبهً،  4 يفو. اجملٜل٠خ ا٤ٛبفجني يف ٢ٟ ٓبئ ٣04222زَغخ ٛنٖٛ أمسبء  ٍزجولدأ ؽَش  والٍخ ع٤وة ٗوكُب١،
 اٛنًِين اِٛوٍْ اٛ ئىل أ١ّ حهٜي ٧ن٥ وًري٧ب ٢ٟ اٛش٘بوى، ٟشري همسًَب ٛال٣زقبثبد هكًا ادلِوػَخ اٛٔوَٟخأطلهد 

اٛجَب٣بد اٛيت رَز٤ل  وأشبهد أٍؼب ئىل أ١ّ. اٛزيوٍو األفوى ٟياهٞهٜي  ىل والٍخ ع٤وة ٗوكُب١ مل جيل كَٛاًلئ ٦هٍٜزأ
 .االفزالُبد يف أهلاك رَغَٚ ا٤ٛبفجني خ، ٟوػؾخًري كَٓٔ ٛـوو١هَٜاب ا

٦ ٣ّئال أهبب األؽياة اََٛبٍَخ،  رٔلٟذ٠ٜياهٞ اٛيت ٓل اٍزغبثذ ٛٛال٣زقبثبد  ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ هٜي اٛوًٞ ٢ٟ أ١ّ
ٍّادلاٛٔب٣و٣َخ  وادلوبجلبد يٍل ٢ٟ اَُٛبد اِٛوبٛخ ٛؼ٠ب١ ادلٔبػبح اٛشِبُخادل٤ٍجٌٌ أ١ ٍ٘و١ ٤٧بٕ  هٜي و٤ٍجٌٌ  وخ،و

احلٔوّ اََٛبٍَخ  ٣زابٕال ٛزووػ٦ظبٍ زُوك أو ؽية ٍَبٌٍ يف اال٣روزوٍ ثبحلْ األٍبٌٍ ٛ٘ٚ ١ أٛلوٛخ ا
ؽياة، وؽٔوّ األ، ٣زقبةاال ػبُخ حلْئ٤ٗبفت، اٛزَغَٚ احلْ يف وواال٣زقبثَخ، دبب يف مٖٛ احلْ يف اٛزظوٍذ، 

ا٤ٛيام هٜي ضلو ُوبٙ ١ رزٞ رَوٍخ أَٟإوَٛخ اٛلوٛخ ػ٠ب١  ٢ٟ ، ُا١ّوثبإلػبُخ ئىل مٖٛ. 23اال٣زقبثَخ ٠ٜخاحلوؽٔوّ 
 .24ٍٜـخ َٟزٜٔخ و٣يٍاخ ؿو٢ٍْ وهيف اإلؿبه اٛيٟين ٜٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ و

 وشاط األحساب انسياسيت 

خ ٟو ثبٛي األمهَخ َٛالٟخ اٛو٠َٜأل ،ٟظبٌف سلزِٜخ اٞ ديضٜو٣ّ١ؽَش أ ،ا٤ٛشـخ زاٟٞشبهٗوة اؽياالوعوك وٗالء  ١ّئ
ٛإلعواءاد  ادلزني اٞئكهاٗ وهٜيٓلههتٞ هٜي اٛو٠ٚ حبوٍخ، روز٠ل هٜي  وٗالء٧إالء اُٛوبَٛخ  ١ّئال أ. اال٣زقبثَخ
يف ًبٛجَخ ٟواٗي اٛزَغَٚ،  ؽؼوهًاة اؽيوٗالء األ ٗب١فالٙ ُزوح اٛزَغَٚ، و. يف ٧ن٥ اٛو٠َٜخ ٞوكوه٧ َخاال٣زقبث

ٜؾوٗخ ٛوٗب١ . ادلإسبو اٛوؿين واحلوٗخ اٛشوجَخ ؽييب هٜي، ل ٗجريحل ٟٔزظوح،ٗب٣ذ  زاٞهؼوٍ ١ُّاوٟن مٖٛ، 
وفالٙ االعز٠بم ٟن ؽية األٟخ . اٛيت ىاه٧ب ادلوآجو١ واٗيادل هٜي اٟزلاك اٛوالٍخأٗ ر يف مجَن أضلبء  وعوك اٛشوجَخ
 ٦ٍجلو أ٣ّ واٛنىني، احلية مل ٢ٍ٘ ٛل٦ٍ ٟب ٌٍِ٘ ٢ٟ ادلواهك دلوآجخ ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفج ١ّأادلوآجني مت اؿالم اٛٔوٌٟ، 

 .ٗنٖٛ ؽبٙ أؽياة ادلوبهػخ األفوى

األمسبء  ٍَغٜو١، سبذ ٟوآجزاب اٛيت فبهط ًبٛجَخ ٟواٗي اٛزَغَٚ االؽياةٟوآجخ اٛو٠َٜخ، شو٧ل وٗالء  وجبب٣ت
 ضٟٚب ٗب٣وا ٍٔوٟو١ ث٦ دي أ١ّ ٟوآىب ٟوٗي ٗبهرو احليثني٢ٟ  أهؼبء ف روأ. واؿ٤ني٢ٟ ادل نيادلَغٜ هلاكوٍوطلو١ أ

 ٢ٟ مٖٛ أ١ وثبٛوًٞ. ٟوشؾَا١ٞ ٤ٍبذلب أ ادلزوٓن لٍو هلك األطوادزٔوٛ، ٞوٍَٜخ ٛزؤت هلك ادلَغٜني ٢ٟ أهؼبئا
                                                           

 .األٟٞ ادلزؾلح، حلٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخالاٛوال اٛلو  ٢ٟ  0ادلبكح   23
 . االرببك االُؤٌٍ ،حلٔوّ اإل٣َب١ واٛشووةادلَضبّ األُؤٌٍ  ٢ٟ( 05)ادلبكح   24



 
 

ئىل  و٧ي هدبب رإكىه٠َٜخ اٛزَغَٚ،  يففـوح همسَخ  ال سبضٚادل٠بهٍخ  رٜٖ ١ّئال أ، بدٛٔب٣و١ اال٣زقبث ال ديضٚ ا٣زابًٗب
ال ر٤قوؽ يف ٣شبؽ دي٢٘  هؼوٍزاب ١ّأ ػ٠ب١اٛو٠ٚ هٜي اََٛبٍَخ  ؽياةألهٜي او٤ٍجٌٌ . دلَغٜنيا اهثبٕ اٛ٘ضري ٢ٟ

يف  ٧بًٟب رٜوت كوهًا١ أألؽياة اََٛبٍَخ ٛويف ٧نا اٛظلك، دي٢٘ . أ١ ٍٔوع صٔخ اجل٠اوه يف ٣يا٧خ اٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ
ٟن اٛٔوا٣ني اٛوؿ٤َخ  ْرزواُ اب٣ّاٛزو٧َت، وأثأ٠ٜٗاب ٢ٟ اَٛٔو أو  َخو٠َٜخ اال٣زقبثفٜو اٛادلَبهلح هٜي ػ٠ب١ 

 .25واالٛزياٟبد اٛلوَٛخ

ُ راٍو يف ٟٔو  05ٍوٝ  يفٟإسبو طؾٌِ  ٢ٟ26 رَغَٚ ا٤ٛبفجني، هٔلد أؽياة ادلوبهػخ اٛض٠ب٣َخهٔت اِٛواى 
 06يف و. هٜي هؤوً االشابك ٛال٣زقبثبد اٛٔوَٟخ ادلِوػَخئىل  سلبوُابه٢  ٛإلهال١احلوٗخ اٛشوجَخ يف اخلوؿوٝ 

٠ذ أٟبٝ ّلئىاء ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني يف ٟلب٧وح ٣ُ هال١ ه٢ سلبوُاٞاإل و٧بوٗخ اٛشوجَخ وٟإٍلاحل دٗوه ٟبهً
زلبوٛخ ٤ٟواٞ ٢ٟ االٓزواة ٢ٟ ٟٔو  ٦٤ٟ ظلاٛنى َُٓ َ٘ضاٟٛين األوعوك اٛ وثبٛوًٞ ٢ٟ ،ٛال٣زقبثبد اٛٔوَٟخ ادلِوػَخ
ه٠َٜخ رَغَٚ  اٛزؾِلبد هٜيه٢  مت اٛزوجرئل ُوثبإلػبُخ ئىل مٖٛ، . 27ديابٔلاٛووٍؼخ ٓل مت ر ١ّئال أ، ادلِوػَخ

 .٢إٍل٢ٍٟ ادل 0222االعز٠بم أٗضو ٢ٟ ؽؼو  ؽَشخلوؿوٝ ثب ا٤ٛبفجني يف ٟ٘زت احلوٗخ اٛشوجَخ يف ادلٔو١

 انتثقيف املذين

خ ع٤وة يف مجَن أضلبء والٍ واٍن اال٣زشبه٢٘ ٤ٍٜبفجني مل ٛ اٛزضََٔ ادللين رشري ئىل أ١ّ ادلزواػوخزَغَٚ اٛأهٓبٝ  ١ّئ
الؽْ اِٛشٚ اٛاٛٔواه و ازببم يف ه٠َٜخ ريٜزأفو٣زَغخ ٛ. هٜي َٟزوٍبد ٟشبهٗخ ا٤ٛبفجني ادلإ٧ٜني ّصوشلب أٗوكُب١، 

زوهَخ ٢٠ٛ ادلاٞ ثنٙ ادليٍل ٢ٟ اجلاوك ُواالٓزوام،  شو اٛ٘شوُبد٣ٟوآن  ه٢ئهالٝ ادلَغٜني  يفواٗي اٛزَغَٚ دل
 .طواهتٞاالكالء ثأ َخوَِٗ دب٘ب١ هٜٞ ي ٛؼ٠ب١ عوٚ ا٤ٛبفجني ادلإ٧ٜني هٜ ا٤ٛبفجني

ثوغ  َٓبٝ ا٤ٛبفجني، هٜي اٛوًٞ ٢ٟ روهَخو رضََٔ ٣شـخعاوك ر٤لَٞ أ ه٢ ئىل ؽل ٗجري ًبوٗب١ اجملز٠ن ادللين ًبئج
. ٣شو اٛ٘شوُبدٛزوهَخ ا٤ٛبفجني ؽوٙ ُزوح ا٤ٛبً شل حب ،ة هنبٍخ ه٠َٜخ رَغَٚاوزٓ، ه٤ل امجبهبد اجملز٠ن ادللين

اٛ راٟظ  ه رزضََٔ ا٤ٛبفجني ٛ ٣ل٠ذ ا٣شـخ( ٟجبكهو١)اجملز٠ن ادللين  د٤ٟل٠باؽلى  ٟوٗي ٗبهرو ثأ١ّ ٟوآجووهٜٞ 
زضََٔ ثأٍؼب ( SKCEF)ٛال٣زقبثبد زوثَخ ادلل٣َخ ٤ٟٜٛزلى ع٤وة ٗوكُب١ ٠ٗب ٓبٝ . ٤شوهادادلاإلماهَخ وروىٍن 

ٟجبشوح رضََٔ ٣بفجني ٣شـخ أوئعواء  ٍوًٟب 02دللح  اٛل٤ٛظورشٌَٚ ف٠َخ ئهالَٟخ يف  ،زَغَٚاٛه٠َٜخ  ؽوٙا٤ٛبفجني 
                                                           

ٔوّ اإل٣َب١ ، حلخ األٟٞ ادلزؾلح األٟٞ ادلزؾلح ؛ جل٤ ،ٜؾٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخٛاٛوال اٛلو  ٢ٟ  03اال٣زٔب  ، وادلبكح  اٛٔوٟي٢ٟ اٛلٍزوه  20-22اكوادل  25
 .03اٛزوَْٜ اٛوبٝ 

، ؽية اٛولاٛخ ، ؽية ادلإسبو اٛشويب ،  اٛٔوٌٟ، احلية اٛٔوٌٟاٛلدئواؿٌ، ؽية األٟخ  االرببكىية احلوٗخ اٛشوجَخ ، احلية اٛشَوهٌ اَٛوكاين ، احل  26
 .وؽية اٛجوش

 .ٍوعي االؿالم هٜي َٓٞ اٛش٘بوى واٛـوو١  27



 
 

سبذ ىٍبههتب، ه٢  اٛيتٗٚ ادلواٗي  يفوهٜي اٛوًٞ ٢ٟ مٖٛ مل ٍزٞ اثالى ادلوآجني، . 28زلَٜبديف مخٌ  (وعاب ٛوع٦)
 ٟب ٗب٣ذ و٣بكهًا. ٤ٟبؿٔابزضََٔ ا٤ٛبفجني يف رٔوٝ ثوعوك أً ٤ٟل٠بد رلز٠ن ٟلين أو ٤ٟل٠بد ًري ؽ٘وَٟخ 

٢ٟ اََٛبهاد وادلجبين واٜٛوؽبد  هٜي هلك َٜٓٚ علًا، ؽَش شو٧لد ثبٛٔوة ٢ٟ ٟواٗي اٛزَغَٚل رشب٧ادلٜظٔبد 
ذ أثٌٜو(. ٤ٍبٍو 05-6)ٜزَغَٚ ٛاٛزواهٍـ األطَٜخ سبذ ٟالؽلزاب رب٠ٚ  اٛيتٟولٞ ادلٜظٔبد  وٗب٣ذ. اإلهال٣َخ

 و٠َٜخاٛ ؽوٙ هلٍلحاعز٠بهبد هبٟخ  ٣ل٠واخ اٜٛغ٤خ اال٣زقبثَ َٟإو  أ١ّادلوآجني  اٜٛغ٤خ اٛوالئَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد
 .٣شـخ ثب٣َِاٞمل ٍز٢َ ٠ٜٛوآجني ٟالؽلخ رٜٖ األ١ اال٣زقبثَخ، وئ

األٟٞ ادلزؾلح ادلز٘بٟٚ ٛالٍزِزبء دل٘زت  ربلًٍب٤ٛشو اٛ٘شوُبد ّٟضٚ ُٔؾ  اٟوٗي 010ٓواه ئ٣شبء  صجذ أ١ّوٓل 
. االٓزوام ثش٘ٚ ٤ِٟظٚ ٣شو اٛ٘شوُبد وٟوآنٟوآن  ؽوٙزوهَخ ا٤ٛبفجني ٠َُب ٍزوْٜ ث( UNIRED)واال٣زقبثبد 

 ، SOLO،ECC)رضََٔ ا٤ٛبفجني ٢ٟ فالٙ ادل٤ل٠بد ًري احل٘وَٟخ ، ُ راٍو 02 يف، ثلأوثبٛوًٞ ٢ٟ مٖٛ، ُٔل 
وثبإلػبُخ ئىل مٖٛ، . ٢ٟ فالٙ ٟ٘ راد اٛظود واإلهال٣بد هٜي زلـبد اإلماهخ احملَٜخ( اجل٤له، وٟوٗي  ٟجبكهو١
محٜخ ٍَزٞ ر٤لَٞ  ٦ادلوٗي أٍؼب أ٣ ٟوآيب( UNIRED)ألٟٞ ادلزؾلح ادلز٘بٟٚ ٛالٍزِزبء واال٣زقبثبد اٟ٘زت أثٜي 

 .أمسبئاٞ هٜي ٍغٚ ا٤ٛبفجني ا٤ٛابئٌ ثبٟب٢ٗ كاوها٤ٛبفجني  الؿالم (وعاب ٛوع٦)روهَخ ٟجبشوح 

و٤ٍجٌٌ اَٛوٌ ثني احلني واالفو؛ ر٤لٞ  اٛيت ادللين اإلهال٣بد اٛوبٟخ ضََٔزغبوى اٛزٍٛؼ٠ب١ روهَخ اجل٠اوه، جيت أ١ 
٤٠ٜٛل٠بد  ودي٢٘. هٜيئىل أ٢ٟ َٟزوى اجملز٠ن احملٌٜ َُاب بٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ واٛضٔخ ثجنٙ عاوك ٟزواطٜخ ٛج٤بء ادلووُخ ٛ

ٛؼ٠ب١ ُاٞ  ابوَروٍ اٛو٠ٚ هٜياٛيت ٤ٍجٌٌ ويف كهٞ ٧ن٥ اجلاوك،  ا هئًَََبرٜوت كوًه١ أاٛوؿ٤َخ واٛوٗبالد اٛلوَٛخ 
ا٤ٛبفجني ٢ٟ اٛز٠زن ٢ٟ  وامٍٍٍمجاوه  ٛز٠٘نيرضََٔ ا٤ٛبفجني أٟو ؽَوً  ١ّئ. اال٣زقبثَخ وواعجبهتٞٔوٓاٞ حلجني ا٤ٛبف

اٛزظوٍذ هٜي  ٢ٟمجَن ادلواؿ٤ني  سب٘نيػ٠ب١ ضلو ٛزياٟبد اَٛوكا١ ثبٟجبشوح ظٚ و٧و ٍز اٛزشبهَٗخاٛ٘بٟٚ حبٔوٓاٞ 
 .29أٍبً ادلَبواح وهلٝ اٛز٠ََي

 مشاركت املرأة 

رواع٦  اٛيتاٛزؾلٍبد ٟٔبثٚ  يف ٧نا اصلبى ٟاٞ ، فظوطًب. ادلوأح ث٤شبؽ يف ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني ل ٟشبهٗخمت هط
يف ادلئخ ٢ٟ  32أٗضو ٢ٟ  ٦١ ٓل رالؽق أأُبك ٟوآجو ٟوٗي ٗبهرو أ٣ّ وٓل .اَٛوكا١ يف ِٗبٛخ ادلَبواح ثني اجل٤َني

                                                           

 (.SKCEF)ال٣زقبثبد ؽوٙ اادللين  ضََٔلهٞ ه٠ٚ ٤ٟزلى ع٤وة ٗوكُب١ ٜٛزث ادلوال اٛلدئواؿٌ اٛوؿينٍٔوٝ   28
 (0)وادلبكح  ، اإلهال١ اٛوبدلٌ حلٔوّ اإل٣َب١، األٟٞ ادلزؾلح٢ٟ ( 1) 00وادلبكح  ؛ؾٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخ، األٟٞ ادلزؾلحٜٛاٛوال اٛلو   ٢ٟ (03)ادلبكح   29

 .االرببك األُؤٌٍ، بدلجبكب اٛيت رب٘ٞ اال٣زقبثبد اٛلدئواؿَخ يف أُؤٍَبث اخلبصهال١ ٢ٟ اإل



 
 

وٗب٣ذ . اٛزَغَٚوٗي دب خٟوكِو ٜٛؾية خادلوأح شلضٜ ذاألؽَب١، ٗب٣ ٢ٟضري ٗ يف و. ا٤َٛبء ٗب٣وا ٢ٟادلَغٜني 
 .30يف ادلئخ ٢ٟ ادلٔبهل 03 يفادلز٠ضٜخ  ادلوأح روٍل ؽظزاب ئىل أ١ّ شو١ؽَش أمحبٍخ ال ٠ٍَب يف اٛل٤ٛظ، ٗضو أا٤َٛبء 

ٛؼ٠ب١  ٤٧بٕ ؽبعخ ٛجنٙ ٟيٍل ٢ٟ اجلال ١ّئال أٍز٤بٍت ٟن ؽظزاب ٢ٟ اَٛ٘ب١،  دبب ادلوأح شبهٗذ وهًٞ أ١ّ
خ ٍإلكاهاَئبد اذل يفٟشبهٗزاب بهٗخ ادلوأح هٜي ٓلٝ ادلَبواح يف مجَن عوا٣ت اٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ، دبب يف مٖٛ ٟش
 اٛالىٟخ ـواداخلبزببم ثٛال٣زقبثبد وؽ٘وٟخ اَٛوكا١  اٛٔوَٟخ ادلِوػَخ رٔوٝ و٢ٟ األمهَخ دب٘ب١ أ١. ال٣زقبثبدٛ

هٕ هٜي ٓلٝ ادلَبواح يف ربَْٔ بش١ رأٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ وٛؼ٠ب١ أ١ ٍ٘و١ ٠ٜٛوأح سبضَٚ أٗ ر يف مجَن َٟزوٍبد ا
 .31اٛزؾوٙ اٛلدئواؿٌ يف اَٛوكا١

 ن وانذونيو ونين احملّهواملراقب

ٓل و ،ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجنيفالٙ ادلوعوك يف والٍخ ع٤وة ٗوكُب١ اٛوؽَل ٟوٗي ٗبهرو ُوٍْ ادلوآجني اٛلوَٛني ديضٚ 
ٟوٗي جبب٣ت ، اٛوالٍخوطوٙ اٛ٘بٟٚ ئىل ٟواٗي رَغَٚ ا٤ٛبفجني يف مجَن أضلبء اُٛوطخ ٟوٗي ٗبهرو  وآىبرَؾذ دلُأ

وأهوة ٟوٗي ٗبهرو ه٢ . واعجبر٦ٛ ٥ووٓٚ أكاءٍزووع اِٛوٍْ دلب ٍومل  واٜٛغ٤خ اٛوالئَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبد ادلوٜوٟبد
ؼ٠ب١ هلٝ اٛزأفري ٛ اٛوٓذ ادل٤بٍتيف ادلوٗي رٔلًن االهز٠بك دلوآيب هٜي ٛال٣زقبثبد  اٛٔوَٟخ ادلِوػَخٛو٠ٚ  ٥رٔلٍو

 ١وأٛال٣زقبثبد  اٛٔوَٟخاهز٠بك٧ب ٛلى اٜٛغ٤خ  ثـٜجبد فوىأ٤ٟل٠بد رزٔلٝ وٍأٟٚ ادلوٗي أ١ . يف ٣شو ادلوآجني
 .ه٠َٜبد االٓزوام يف والٍخ ع٤وة ٗوكُب١ ٛوطل ابٟوآجَ رشبهٕ ثبهٍبٙ

شلب ٗب١ ٜي ٣ـبّ واٍن ٢ٟ ٓجٚ ٟوآجني زلَٜني، هرَغَٚ ا٤ٛبفجني مل رزٞ ٟوآجزاب و٢ٟ ادلإٍَ أٍؼب أ١ ه٠َٜخ 
ثب٦٣ ٓل مت ٟوٗي ٗبهرو  ٟوآىب ذ اٜٛغ٤خ اٛوالئَخ اٛوَٜب ٛال٣زقبثبدوأثٌٜ. ٢٠ ىٍبكح اٛشِبَُخ وا٤ٛيا٧خ ٜٛو٠َٜخٍَؼ

 ووشج٘خ رـوٍو اٛلدئواؿَخ وؽٔوّ اإل٣َب١،  ،طالػ)زلَٜخ ٟوآجخ ٢ٟ أهثن رل٠وهبد  رٔوٍجًب ٟوآجًب 002اهز٠بك 
ُ راٍو  0ربهٍـ ٓجٚ وآجخ ادل يف٢ٟ ادلشبهٗخ  اٛٔوٌٟادل٤زلى ادللين ومل ٍز٢٘٠ (. اٛٔوٌٟوادل٤زلى ادللين  ولَٛخاٛضٔخ اٛ

ذلب  ١ّو٧ي ريهٞ أ٤ٍبٍو  05وآجخ يف ادل يفشج٘خ رـوٍو اٛلدئواؿَخ وؽٔوّ اإل٣َب١  وشوهذ. ثَجت َٓوك ادلَيا٣َخ
 َٜٓاًل ًاٟوٗي ٗبهرو هلكُٔل ٓبثٚ ٟوآجو مٖٛ،  وهًٞ.  10 اٛجبٛي هلك٧ب بثَخٗبُخ اٛلوائو اال٣زق و١ٌـٍ ٟزـوهًب 72
 .يف ٗبكوٌٜٓ ادلوٜوٟبديف ٟوٗي  وعوك ادلوآجني أً ذلإالء ث٠٤َب مل ٢ٍ٘ ،٢ٟ ادلوآجني يف ٟواٗي رَغَٚ ا٤ٛبفجني علًا

                                                           

 .ز٠ضَٚ ادلوأحقظض ١ٛ ُرجيت أيف ادلبئخ ٢ٟ األطواد  03 ١ُّاال٣زقبثبد ، ٓب٣و١ ا ٢ٟ  10ؤُب ٠ٜٛبكح   30
 .االرببك االُؤٌٍ ،، ثووروٗوٙ ادلَضبّ األُؤٌٍ حلٔوّ اإل٣َب١ واٛشووة ثشأ١ ؽٔوّ ادلوأح(0) 7ادلبكح   31



 
 

أٍؼب اٛشوٗبء اٛلوَٛني  ٤ٍبشلم، ث٠٤َب وعوك٧ب فالٙ ُزوح االٓزواوكهٞ وٗي ٤ٟل٠بد ادلوآجخ احملَٜخ ٛيٍبكح ادلش وحي
 ادلزجَٔخ ٢ٟ اٛو٠َٜخ اال٣زقبثَخ ادلواؽٚدلوآجخ مجَن  اٛوالٍخٛزٔلًن أً كهٞ ػووهً ٛؼ٠ب١ وعوك ٟوآجني يف مجَن أضلبء 

بٛزياٝ كو  ٛؼ٠ب١ ؽْ ٗٚ ٟواؿ٢ يف ادلشبهٗخ يف اٛشإو١ اٛوبٟخ يف ٍورجؾ ثبَٛوكا١ ُ. واطلاه رٔبهٍو ثنٖٛ
 .32احملَٜخوؽْ ادلشبهٗخ حبوٍخ يف اجملز٠ن ادللين و٤ٟل٠بد ادلوآجخ  اَٛوكا١،

  انقواث األمىيتدور 

ٟواٗي  ٍالٟخيف ػ٠ب١  ثش٘ٚ هبٝ ئجيبثًَب ٛوجذ ٓواد األ٢ٟ يف ٟولٞ ادلوآن يف والٍخ ع٤وة ٗوكُب١ كوهًا
أو ادلؼبٍٔخ ٢ٟ ٓجٚ  اٛزو٧َتؽبالد ٢ٟ  ًادلجبشوح أل ادلالؽلخ رٔوٍجًب ٦ مل رزٞأُبك ٟوآجو ٟوٗي ٗبهرو أ٣ّو. اٛزَغَٚ

احلِبف هٜي ا٤ٛلبٝ فالٙ  يف اجيبثًَب كوهًا ٛوت أُواك اٛشوؿخ اٛوؿ٤َخ ه٠وًٟبو ،د األ٢ٟ يف ٟواٗي رَغَٚ ا٤ٛبفجنيٓوا
 ادلِوػَخ اٛٔوَٟخ دلوعابد ذببوىًاٟواٗي اٛزَغَٚ، ىل ئ١ كفوٙ أُواك اٛشوؿخ وادلوآجوٓل هطل ٧ن٥ اٛو٠َٜخ؛ 

وهكد رٔبهٍو و. 33ٟواٗي اٛزَغَٚ اٛيت سبذ ىٍبههتب ٢ٟرَوخ يف ادلئخ ُٔؾ  يفرَغَٚ ا٤ٛبفجني،  ؽوٙبد ٛال٣زقبث
ٓل  بشّلأهؼبء أؽياة ادلوبهػخ كو١ ٍجت يف ع٤وة ٗوكُب١ فالٙ رَغَٚ ا٤ٛبفجني، ؿبٛذ اهزٔبالد  ه٢ٟويوٛخ 

 .َاٞ يف ىٍبكح اٛزورواد هٜي ادلَزوى احملٌٍٜ

 ود ثبٛظوام اٛلائو ؽبًَٛبرأّص ٓلهٜي احللوك ٟن ع٤وة اَٛوكا١،  رٔن اٛيت، و٤وة ٗوكُب١ع وذبله اإلشبهح ئىل أ١ّ
ٟن شلضٌٜ اجملز٠ن اٛلو   ثبٛزوبو١و٤ٍجٌٌ حل٘وٟخ اَٛوكا١،  .ٜٔوادؽشل ٠ٜٛل٣َني و٣ٛيوػ ٍِو ه٦٤ ٢ٟ ٟب أيف أثٌَ و
ال ٠ٍَب يف اِٛزوح اٛيت رَجْ االٓزوام ، ٍخاٛوالاٛزورواد يف وٟوآجخ يف ع٤وة ٗوكُب١، ٟواطٜخ هطل  بؽبَٛادلوعوك٢ٍ 
 .34اٛوالٍخ٠ٍَٜخ يف  ا٣زٔبٙبٛو٠ٚ ٟوب ٛزؾَْٔ ه٠َٜخ ذبلٍل اٛزياٟاب ثمجَن األؿواٍ هٜي و٤ٍجٌٌ . يف ٟبٍو

 عه بعثت مركس كارتر  خهفيت

بكح ؽ٘وٟخ ث٤بء هٜي كهوح ٢ٟ ٓ 0202 اٛٔوَٟخ ٛوبٝ ال٣زقبثبده٠َٜبد اٟا٠خ ٟوآجخ رل٠ٚ  يفٟوٗي ٗبهرو  شبهٕ
ؽَش ٓبٝ ٟوآجخ االٍزِزبء،  يف ٣شبؿ٦وٗي ادل، ثلأ 0202يف أًَـٌ و. اٛوؽلح اٛوؿ٤َخ وؽ٘وٟخ ع٤وة اَٛوكا١

، دبب يف مٖٛ ع٤وة ٗوكُب١، ؽَش ٤0202شو ٟوآجني هٜي ادللى اٛـوٍٚ يف مجَن أضلبء اَٛوكا١ يف ٍجز٠ ر ث ًبالؽٔ
 اٍز٤بكًاٞ ه٠َٜبد اال٣زقبثبد يف ع٤وة ٗوكُب١ ََٔثزوٗي ادل ؤٍوٝ. اٛوالٍخ ثش٘ٚ كائٞيف  ٟوعوكًا ادلوآجخُوٍْ كٚ 

                                                           

 .، األٟٞ ادلزؾلحٜؾٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخٛ اٛلو  اٛوال٢ٟ  03ادلبكح   32
 ،"االؽياة ادلوآجني ووٗالء"،  0200 ،ٍغٚ اال٣زقبثبد، ئعواءاد ربلٍش اَٛغٚ اال٣زقبيب، ع٤وة ٗوكُب١ٟوشل ٛال٣زقبثبد،  َٟخادلِوػَخ اٛٔو  33
 24.ص



 
 

اعواء ا٣زقبثبد ثٓب٣و١ اال٣زقبثبد، واٛزياٟبد اَٛوكا١ و، اال٣زٔب  ٔوٌٟاٛ اَٛالٝ اٛشبٟٚ، واٛلٍزوه َخهٜي ارِبٓ
حلٔوّ اإل٣َب١ واٛشووة،  واهك يف االرِبٓبد اإل٠ََٜٓخ واٛلوَٛخ، دبب يف مٖٛ ادلَضبّ األُؤٌٍوُْ ٟب ٧و كدئواؿَخ 

ّ٘ٚ و. 35ٜؾٔوّ ادلل٣َخ واََٛبٍَخٛ واٛوال اٛلو  ادللى اٛـوٍٚ  ٟوآيبوٗي ٗبهرو ودل و١األٍبٍَ ِو١ادلوكامجبال، ٍش
 .36ثٜلا 02يف اَٛوكا١ رل٠وهخ ٟز٤وهخ ٢ٟ  ؽبًَٛبادل٤زشو٢ٍ 

. اٛوالٍخ٠ٜوآجخ يف ُٛؤٍني ئػبَُني ٤شو ٓبٝ ادلوٗي ثه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني يف والٍخ ع٤وة ٗوكُب١،  رلشنيثول 
ٟوٗي ٗبهرو  وهآت. ٢ٟ اٛلوائو ٢ٟ10 أطٚ  07ٌـٌ ؽَش رٔبوح، ٛيف ٗبكوٌٜٓ واٛل٤ٛظ وادلوآجخ ُوّ  وروعل

، واحل٠الد، واالٓزوام، واِٛوى يف ع٤وة ٣زقبثبداال ه٠َٜبد ه٠َٜخ رَغَٚ ا٤ٛبفجني وٍَجٔي يف اَٛوكا١ دلوآجخ
ٌ اال٣زٔب  ٔوٟواٛلٍزوه اٛ، 0223وبٝ ٛاَٛالٝ اٛشبٟٚ  َخارِبٓ ٍبًهٜي أن٥ اال٣زقبثبد وٍَزٞ رََٔٞ ٧. ٗوكُب١
ادل٤ظوص هَٜاب يف  ١كاه٢ اٛزياٟبد اَٛو ُؼاًل ٓب٣و١ األؽياة اََٛبٍَخ،و ،اٛٔب٣و١ اٛٔوٌٟ ٛال٣زقبثبد، وَٜٛوكا١

وٟلو٣خ  ادلوآجخ اٛلوَٛخ ٛال٣زقبثبدؽوٙ جبكب إلهال١ ادل ؤًُب ثز٤َِن ٟابٝ ادلوآجخ ادلوٗي ؤٍوٝ. ادلوب٧لاد اٛلوَٛخ
وٍَو٠ٚ . دلوآجخ اال٣زقبثبد خرل٠وه 13 وطبكٓذ هَٜاب 0223األٟٞ ادلزؾلح يف هبٝ  ٧بٓواهل اَٜٛوٕ اٛيت اهز٠ل

: ادلوٗي هٜي ئطلاه ثَب٣بد هبٟخ كوهٍخ ه٢ ٣زبئظ االٍزِزبء، و٧ٌ ٟزبؽخ هٜي ٟوٓو٦ هٜي شج٘خ اال٣زو٣ذ 
www.cartercenter.org 

 
                                                                                                                                                                                    

٢ٟ ٛال٣زقبثبد روُري األ ادلشزوٗخ ادللرلخوؽلح ٢ٟ اٛؿٜجذ اٛىت اٛز٠َزاب  واحملبثبح ٜٛزؾَييف اٛشوؿخ اَٛوكا٣َخ و٣زَغخ  زابصٔه٢ هلٝ أهوثذ احلوٗخ اٛشوجَخ   34
 .رشري ئىل هلٝ ئٟ٘ب٣َخ مٖٛهٜي اٛوًٞ ٢ٟ أ١ اٛٔوا٣ني ماد اٛظٜخ 

وا٣ؼٞ . 0764أٗزوثو  00ؽَي اٛز٤َِن ىف  ّادلَضب كفٚؽَش  0764ُ راٍو  06طبكّ اَٛوكا١ هٜي ادلَضبّ األُؤٌٍ حلٔوّ اإل٣َب١ واٛشووة ىف   35
 .0754ٟبهً  01اٛوال ىف اٛز٤َِن يف  كفٚ، و0764ٟبهً  06يف ََبٍَخ ٜؾٔوّ ادلل٣َخ واٛٛاَٛوكا١ ئىل اٛوال اٛلو  

د األهع٤زني ، ٤ٗلا ، اٛلمنبهٕ ، ٟظو ، ُو٣َب ، عوهعَب ، ادلب٣َب ، ٤٧ٌبهٍب ، ٤ََٗب ، ا٤ٛووٍظ ، أو٤ًلا ، ادل٠ٜ٘خ ادلزؾلح ، اٛوالٍب: رش٠ٚ ٧ن٥ اٛجٜلا١   36
 .ادلزؾلح ، وىٟجبثوً


