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ٌالعضفضجء ثٌضجسخيٌ فوي صمشٍش ثدلظًن، ثٌزً ثصغُ  زثٌٕجؽق وض وجسصش شؿخ ثٌغودثْ ؾٍي ثإلدثسرب دؿغز ِشثلذز ِشهتٕ
ز ؾٍَّز ثالعضفضجء َصٕفٍؿذ و. ٌٕجخذٌن ثدلضقّغٌن أعٕجء فضشر ثلضشثؼ عٍَّز وِٕػّز دثِش ٌغذؿز أٍجَِٓ ث وجعـدئلذجي 
صمشٍرش ِغرضمذٍ ُ   يف دتغً حتمَمًج ٌضطٍؿجس شؿخ ؽٕوح ثٌغودثْ يف ثصفجلَز ثٌغالَ ثٌشجًِ، وّج  زعَأعج سوَضر

 .ثٌغَجعٌ

ؾٍَّز ثالعضفضجء فىت  لذً إؾالْ ثٌٕضجةؼ ثٌٕ جةَز، جيذ ِشوض وجسصشٕ٘جن ِشثفً فجمسز جيخ ثعضىّجذلج  ضثيصودَّٕج ِج 
 .ًن ثحلمَمٌ إلسثدر ثدلمضشؾٌنِؽ ثدلؿجًٍن ثٌذوٌَز ثخلجطز دجالٔضخجدجس ثٌذميمشثطَز، ودتغً ثٌضؿذ ِضغمًز ؾًٍَّزثُْ 

ظقز ٌثدلطٍودز %  01ثٌر ٍذذو أْ ؾضذز ، وصمجسٍش ثدلشثلذٌن وؽ جس أخشى، وفمًج دلفوػَز ثعضفضجء ؽٕوح ثٌغودثْو
ٌٕضجةؼ ؾرذ   ِذىشردجإلػجفز إىل رٌه، ودٕجًء ؾٍي صمجسٍش و. هنجٍز فضشر ثاللضشثؼُفممش لذً ؾذر أٍجَ ِٓ  ثاللضشثؼ لذ
وٍشفخ ِشوض وجسصش دضظرشاجس  . ٌظجحل ثالٔفظجيثٌىٍَز ٗ ِٓ ثدلؤوذ صمشٍذًج أْ صىوْ ثٌٕضجةؼ ٍذذو أٔ، ثألطوثس

ثجملضّؽ ثٌذويل مبؾشد إؾالْ ثٌٕضجةؼ ثٍؼًج هبج دأهنج عوف صمذً ٔضجةؼ ثالعضفضجء، وٍضولؽ أْ ٍؿضشف  َزىوِز ثٌغودثٔثحل
إال أْ ، ثإلعضفضجء ٔضجةؼ إلعضمذجيميىٓ صف ّٗ دشىً  ِوثطين ؽٕوح ثٌغودثْ ِضٍ فوْ وؾٍي ثٌشغُ ِٓ أْ. ثٌٕ جةَز

 .ِشوض وجسصش اغ ثجلَّؽ ؾٍي ثحملجفػز ؾٍي ثذلذوء يف ثٔضػجسُ٘ ثإلؾالْ ثٌٕ جةٌ ثدلمشس يف دذثٍز ش ش ٔوفّرب ثدلمذً

ًٍ ِٓ ِفوػَز ثعضفضجء ؽٕوح ثٌغودثْ و ِىضخ ثعضفضجء ؽٕوح ثٌغودثْ ٌضظَّّ ُ ؾٍي وٍُ غين ِشوض وجسصش ؾٍي و
أٍؼًج دجألدوثس ثحلجمسز ثٌيت وّج ٍؿضشف ِشوض وجسصش . ثعضفضجء ٔجؽـ سغُ ثٌولش ثٌؼَك وثٌضقذٍجس ثٌٍوؽغضَز صٕفَز
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، و ثدلٕػّز ثٌذوٌَز ٌألٔػّز ثالٔضخجدَز (UNIRED)ٌؿذ ج وً ِٓ لغُ ثالعضفضجء وثالٔضخجدجس ثٌضجدؽ ٌألُِ ثدلضقذر 
(IFES)ثالؾضرشثف  وّج جيخ أٍؼًج . ٍطجس ثالعضفضجء ثٌغودثَٔزخشوْ، دلذ ٍذ ثٌؿوْ ٌغثُذوٌَوْ ثٌششوجء ثٌ، و

 . دٕؾجؿجر٘ج خطوثس صؼّٓ إؽشثء ثٌؿٍَّز فىوِز ؽٕوح ثٌغودثْ الختثحلىوِز ثٌغودثَٔز وجب ذ 

 :والفػش دؿغز ِشوض وجسصش ثٌٕضجةؼ ثٌشةَغَز ثٌضجٌَز أعٕجء ؾٍَّز ثالعضفضجء

  ٕجخذٌن ثٌزٍٓ أدٌوث دأطوثهتُ يف ِٕجك جيّؽ دٌن ٌٍ وجعـٍٕجٍش ؾٓ إلذجي  71-3دتخؼش فضشر ثاللضشثؼ دٌن
وؾٍي ثٌشغُ ِٓ أْ ثحلّرجط لرجد إىل   . ؾٍي ثدلشجسوز يف ؾٍَّز ثعضفضجء صجسخيَز ثحلجصَثٌضظَُّ ّجط وثحل

 . ثالٌضضثَإال أْ ثٌٕجخذٌن أغ شوث ثٌظرب و طوٍٍز أعٕجء ثألٍجَ ثألوىل ِٓ ثاللضشثؼ يف ؽٕوح ثٌغودثْ، طفوف

  ُِّأ فمذ ِؿضوٌز،ٍٍَز لفوثدط دجعضغٕجء فَظ وجٔش ِوثد ثاللضرشثؼ  . وِٕػُ ؽشى ثاللضشثؼ يف ِٕجك عٍّ
جِ ُ ؾٍي حنو ِالةرُ  وأدى ِؿػُ ثدلغتوٌٌن ِ  ِؿػُ ثدلشثوض ؾٕذ دذثٍز ثاللضشثؼ،ِوؽودر يف أِجوٕ ج يف 

 . يف غجٌخ ثألفَجْثدلجٌَز دجٌغمز، ؾجٌٍِن جبذ ودوْ صٍمٌ ِغضقمجهتُ  ِفؿُو

 يف ثٌؿذٍذ ِٓ ثدلوثلؽ، % 711ذجي ثٌٕجخذٌن ؾٍي ثاللضشثؼ عجفمًج يف ثجلٕوح، ِشجسفًج فذود دَّٕج وجْ إلو
ٌطوٍٍز و إْ ثدلغجفجس ث. إال أْ ثدلشجسوز يف ثٌضغؾًَ وثاللضشثؼ يف ثٌشّجي ؽجءس ِٕخفؼز دشىً ٍِقوظ

شوز ثٌشرؿذَز  ثدلوثطالس إىل ِوثلؽ ثالعضفضجء سمبج عجمهش يف ٘زٖ ثٌٕضَؾز؛ وّج شؾؿش ثحل ٔمض وعجةً
إْ وّج . ٌضقشٍش ثٌغودثْ ثجلٕودٌَن ثٌزٍٓ ٍؿَشوْ يف ثٌشّجي ؾٍي ثٌؿودر إىل ثجلٕوح ٌٍضغؾًَ وثاللضشثؼ

ثألؾذثد ثٌؼخّز ِٓ ثجلٕودٌَن ثٌزٍٓ لشسوث ثٌؿودر إىل ثجلٕوح دؿذ ثٌضغؾًَ لذ دتغً ؾٍي ثألسؽـ ؾرجِاًل  
 .يف ثٌشّجيؾٍي ثٌضظوٍش آخشًث يف ثإللذجي ثدلضذين 

 ٍَِوْ ؽٕرو  ٌٍضظروٍش،    9.3ء فضشر صغؾًَ ثٌٕجخذٌن يف ش شً ٔوفّرب ودٍغّرب، عؾً أوغش ِٓ أعٕج
. ِؿػّ ُ يف ؽٕوح ثٌغودثْ وٌىٓ أٍؼًج يف مشجي ثٌغودثْ إىل ؽجٔخ ِوثلؽ ثاللضشثؼ يف ثٌذوي ثٌغّجَٔرز 

ِشثليب ِشورض   ثألَِٕز، إال أْثٌضقذٍجس ثإلؽشثةَز وثٌٍوؽغضَز ووؾٍي ثٌشغُ ِٓ أْ ثٌضغؾًَ وثؽٗ دؿغ 
 .ووػؿش أعجعًج ِضًَٕج اللضشثؼ شجًِ رثس ِظذثلَزوجسصش وؽذوث ؾٍَّز ثٌضغؾًَ يف ؾّوِ ج 

 

ِشوض ورجسصش  وٌىٓ، أدٍغ ِشثلذو . إمججاًل، ؾٍَّز ثالعضفضجء فىت ثُْ ٔجؽقز وِضغمز دشىً وذًن ِؽ ثدلؿجًٍن ثٌذوٌَز
ؾَز ؾٍَّز ثالعضفضجء، إال إهنج صغضقك ثإلشرجسر إٌَ رج   ثٌيت ال صموع ثدلظذثلَز ثٌؿجِز وششؾٓ ؾذد ِٓ ثدلشىالس، 

 :ٌؼّجْ ثٌضقغَٕجس يف ثٌؿٍَّجس ثالٔضخجدَز ِغضمذاًل يف ثٌغودثْ

 ٕ أْ ثإلؽشثءثس ثٌيت ُلظذ ِٕ ج فً ثٌشىجوى يف إىل ِشثلذو ِشوض وجسصش  جء فضشيت ثٌضغؾًَ وثاللضشثؼ، أشجسأع
مل ُصٕفز دطشٍمز ِالةّز، وفشٍش يف صمذمي ِؿججلرز   -ثالعضتٕجفخظوطًج صشىًَ جلجْ  -ِشثوض ثالعضفضجء
 .فؿجٌز ٌٍشىجوى



 ِضفجوصًج، خجطًز يف مشجي ثٌغودثْ فَظ مت إسؽجؼ  ، أعٕجء فضشر ثٌضغؾًَ،ودجدلغً، وجْ صطذَك ِؿَجس ثألٍَ٘ز
مذٌِن ٌٍضغرؾًَ  ضك ِٓ أٍَ٘ز ثدلوّج أْ ثٌؿشٍفٌن ثٌزٍٓ لظذ ِٓ وؽودُ٘ ثٌضقّم. دؿغ ثدلغؾٌٍن ثحملضٌٍّن

ّّرغٌٍن ٌٍّؾضّرؽ ٍضّضؿروْ    ؿضشف هبُ ِٓ لذً ثدلغؾٌٍن وثدلولؽ أو غًن ِدؿغ جٔوث إِج غجةذٌن ؾٓ و
 .دجدلظذثلَز

 َثٌف رُ  غَجح صغمَف ثٌٕجخذٌن غًن ثدلٕقجص عجُ٘ أٍؼًج يف ثٌٕطجق و زٍٕجخذٌن وثعؿٌصغمَف ؾٍَّز جح إْ غ
ثٌوفرذر   ثسسثس ِضذظشر فوي صأعًنثحملذود ٌٍؿٍَّز ِٓ ؽجٔخ ثٌٕجخذٌن، ولٍض ِٓ لذسهتُ ؾٍي ثختجر لشث

 .ِمجدً ثالٔفظجي

 غجؾذر ثٌيًن أدٍغ ِشثلذو ِشوض وجسصش، أعٕجء فضشر ثاللضشثؼ، ؾٓ وؽود فجالس وثعؿز ثالٔضشجس ِٓ ثاللضشثؼ مب
دجٌٕغذز ٌٍٕجخذٌن غًن ثدلضؿٌٍّن أو روً ثٌضؿٍَُ ثحملذود يف ؽٕوح ثٌغودثْ، ورٌه غجٌذًج دوثعطز ِغرتويل  

لذً ثدلغرتوٌٌن  ش حبغٓ َٔز ِٓ لذ لذِ ِشوض وجسصش أْ ٘زٖ ثدلغجؾذرىً ؾجَ، وؽذ ِشثلذو دش. ثالعضفضجء
ٌىٓ مل ٍذذ أْ ذلج صأعًن ٘زٖ ثدلغجؾذر لذ صموع عشٍز ثاللضشثؼ، أْ وؾٍي ثٌشغُ ِٓ . ِٓ ثدلمضشؾٌن ودشغذز

إْ ِؿذالس ثألَِز ثٌؿجٌَز ِظقودًز دٕمض صغمَف ثٌٕجخذٌن لذ عجمهج . ؾٍي إسثدر ثٌٕجخذٌن يف ِؿػُ ثحلجالس
 .يف ٘زٖ ثٌػج٘شر

 يف ثجلٕوح، أدٍغ ِشثلذو ِشوض وجسصش ؾٓ ثٌؿذٍذ ِٓ فجالس وؽود ِغتوٌٌن إٌَِٔن دثخً ِشثوض ثالعضفضجء ،
ودَّٕج لذ ٍىوْ فؼوس ِغتويل . ود وذًن يف ثٌشّجي ٌٍؿٕجطش ثدلَٕز خجسػ ثدلشثوضِغٍّج الفع ثدلشثلذوْ وؽ

 . ثألِٓ لظذ ِٕٗ ثحلفجظ ؾٍي ثألِٓ وثٌٕػجَ، إال أْ وؽودُ٘ لذ ٍىوْ ٌٗ أعش صشَ٘يب ؾٍي دؿغ ثٌٕجخذٌن

  ْفٍز ِٓ ٌىً ِشثجملّؿز ثٌٕضجةؼ   ؤششٍشفخ ِشوض وجسصش مبذجدسر ِفوػَز ثعضفضجء ؽٕوح ثٌغودثْ إلؾال
 .ثٌٕضجةؼ ثٌٕ جةَزضؾَّؽ فَّج ٍضؿٍك دثٌشفجفَز  ممج ٍؿضصِشثفً ؾٍَّز جتَّؽ ثٌٕضجةؼ 

 

وِؽ ثخلضجَ ثدلمذً ٌؿٍَّز ثالعضفضجء، ٍذؾو ِشوض وجسصش ثٌفجؾٌٍن يف مشجي وؽٕوح ثٌغودثْ ؾٍي ثٌغوثء، خجطًز ششوجء 
 :ٍجس ثٌضجٌَزثصفجلَز ثٌغالَ ثٌشجًِ، الختجر ثإلؽشثءثس ثٌؿجؽٍز دلؿججلز ثٌضقذ

   جيخ أْ ٍٕخشؽ وً ِٓ فضح ثدلؤدتش ثٌوطين وثحلشوز ثٌشؿذَز ٌضقشٍش ثٌغودثْ فوسًث يف فً وً ثٌمؼرجٍج
خظوطرًج   -لذً ثٔض جء أِذ ثصفجلَز ثٌغالَ ثٌشجًِ -ثٌؿجٌمز ثخلجطز دفضشر ِج دؿذ ثالعضفضجء دأؾؾً ِج صَغش

 .ثٌمؼجٍج ثدلضؿٍمز دأدٌَ وثجلٕغَز

 ٍمًز، فئٔٗ ِؿفَّج خيض ثٌغودثٌَٔن ثجلٕودٌَن يف ثٌشّجي وثٌشّجٌٌَن يف ثجلٕوح صػً  سغُ أْ لؼجٍج ثجلٕغَز
وٍذؾو ِشوض وجسصش طشيف ثصفجلَز ثٌغالَ ثٌشجًِ ٌؼرّجْ  . ِٓ ثألمهَز مبىجْ ػّجْ أِٓ مجَؽ ثٌغودثٌَٔن
 .محجٍز مجَؽ ثٌغودثٌَٔن يف فضشر ِج دؿذ ثالعضفضجء



 ؽٕو  وجٔوث ٍغىٕوْ  ....721إىل ثدلوطٓ ثألطٌٍ دلج ٍمذس ح  أعجسس فضشر ثالعضفضجء ِوؽًز ِٓ ثٌؿودر
ٌضمذمي ثخلرذِجس ثألعجعرَز    ثًسثصىشو ِشثسًثٌمذ وجٔش فىوِز ؽٕوح ثٌغودثْ غًن ِغضؿذر . يف ثٌشّجي
ٍٕووْ ثٌؿرودر إىل   ممٓوٍشؾؽ ِشوض وجسصش ثحلىوِز ؾٍي صٍجدر ِغجؾذهتج ٌٍؾٕودٌَن ثٌؿجةذٍٓ . ٌٍؿجةذٍٓ

 .َزرلضّؿجهتُ ثألطٍ

  ًِثخلجصٍؿضمذ ِشوض وجسصش أٔٗ ِٓ ثٌؼشوسً ٌشّجي وؽٕوح ثٌغودثْ صٕفَز ٘ذف ثصفجلَز ثٌغالَ ثٌشج 
وٍشفخ ِشوض وجسصش وٍشؾؽ ثجل ود ثدلذزوٌز ٌٍغؿٌ إىل ؾٍَّز دعضوسٍز . دجٌضقوي ثٌذميمشثطٌ يف ثٌغودثْ

ويف ثٌشرّجي، ٍشرؾؽ   . ٌضوفًن أعجط شجًِ جملضّؽ عَجعٌ صؿذدً رً فَوٍز ؽٕوح ثٌغودثْصوثفمَز يف 
رثس ِؿىن ِؽ ثدلؿجسػز، وؾٍي  صشجوسؿٍَّجس ٍذؾوثس ثدلٕجدٍز دِشوض وجسصش ثحلضح ثحلجوُ ؾٍي ثالعضؾجدز ٌ

 .يف ؽٕوح وشدفجْ وثًٌَٕ ثألصسقثٌشؿذَز دؾُ ؾٍَّجس ثدلشوسر 

 ؽً حتمَك عالَ دثةُ يف دثسفوسجسصش مجَؽ ثألطشثف ؾٍي ثٌؿًّ ِٓ أأخًنًث، اظ ِشوض وو. 

 ية حول بعثة مركز كارترخلف
، ثعضؾجدًز ٌذؾور ِٓ ِفوػَز ثعضفضجء  1171دذأس أٔشطز ِشوض وجسصش دلشثلذز ثالعضفضجء يف ثٌغودثْ يف أغغطظ 

أعٕجء فضشر ثٌضغؾًَ، ٔشش ِشوض ورجسصش  . يف ش ش عذضّربؾٍي ثدلذى ثٌطوًٍ  ٌنِشثلذ ، ودجٌضجيل ٔششؽٕوح ثٌغودثْ
ِشثلخ  711دجٌٕغذز ٌفضشر ثاللضشثؼ، ُٔشش أوغش ِٓ . ثاللضشثؼ ثٌغّجَٔز خجسػ ثٌذالد يف ثٌغودثْ ويف ِوثلؽِشثلذًج  11

 . ثألطوثس يف ثٌغودثْ ويف ِوثلؽ ثاللضشثؼ ثٌغّجَٔز خجسػ ثٌغودثْ شثلذز ؾٍَّز ثاللضشثؼ وجتَّؽدل

عضوس ثالٔضمجيل، ولجٔوْ ٍمَُ ِشوض وجسصش ؾٍَّجس ثالعضفضجءثس يف ثٌغودثْ ثٔطاللًج ِٓ ثصفجلَز ثٌغالَ ثٌشجًِ، وثٌذ
 .1زوثالٌضضثِجس ثٌوثسدر يف ثالصفجلَجس ثإللٍََّز وثٌذوٌَز دشأْ إؽشثء ثٔضخجدجس دميمشثطَر ثعضفضجء ؽٕوح ثٌغودثْ، 

 93دشىً إمججيل، ٍشىً ثٌؿجٍِوْ يف ِشوض وجسصش ِج دٌن لَجدٌٍن وِوغفٌن أعجعٌَن وِشثلذٌن رلّوؾًز ِضٕوؾز ِٓ 
 .2دٍذًث

، وصؿضٍض ؾٍَّرز شرجٍِز   ثالعضفضجء زمي صمََُ زلجٍذ جملًّ ؽودر ؾٍَّيف صمذ ِشوض وجسصش ٌٍّشثلذز ف دؿغزأ٘ذث صضّغً
وجيشً ِشوض وجسصش أٔشطز ِشثلذز . يف ثٌغودثْ ثالعضفضجء ز٘ضّجَ ثٌذويل دؿٍَّجلَّؽ ثٌغودثٌَٔن ثجلٕودٌَن، وإغ جس ثال

 1111 ؾرجَ  ثدلضقذر ثألُِ ثؾضّذصٗ ثٌزً ثٌغٍون، ثؾذلو وِذؤز ٌالٔضخجدجس، ثٌذوٌَز ثدلشثلذز ِذجدا إلؾالْ وفمًج
                                                

 أوضودش 18 يف ثٌضٕفَز فَض ثألفشٍمٌ ثدلَغجق ودخً ،8811 ؾجَ فربثٍش 81 يف وثٌشؿوح ثإلٔغجْ حلموق ثألفشٍمٌ ثدلَغجق ؾٍي ثٌغودثْ طجدق  1
 ؾجَ ِجسط 12 يف ثٌضٕفَز فَض دخً وثٌزً ،8811 ِجسط 81 يف وثٌغَجعَز ثدلذَٔز ٌٍقموق ثٌذويل دجٌؿ ذ ثٌغودثْ ثٌضقك وّج. 8811
8891. 

ثعضشثٌَج، دٍؾَىج، دٌٕن، ثٌىجًِنوْ، وٕذث، ثٌظٌن، مج وسٍز ثٌىٕيو ثٌذميمشثطَز، ثٌذمنجسن، ِظش، أعَودَج، فشٔغج، ؽوسؽَج، : شًّ ٘زٖ ثٌذٍذثْص  2
ِوصٔذَك، ٔجَِذَج، ٘وٌٕذث، َٔؾشٍج، ثٌٕشوٍؼ،  ثدلجَٔج، ثألسدْ، ثذلٕذ، ثٌؿشثق، ثٍشٌٕذث، ثٍطجٌَج، وََٕج، ووعوفو، ٌذٕجْ، ٌَربٍج، ِجالوً، ِجٌَضٍج، ثدليشح،

 .وصِذجدوًعًنثٌَوْ، عٍوفجوَج، ؽٕوح ثفشٍمَج، ثعذجَٔج، ثٌغوٍذ، عوٍغشث، صوغو،ٍوغٕذث، ثدلٍّىز ثدلضقذر، ثٌوالٍجس ثدلضقذر ثألِشٍىَز، صثِذَج، 



عَٕشش ِشوض وجسصش دَجٔجس ؾجِز دوسٍز فوي ٔضجةؼ ثالعضفضجء، وعضىوْ ِضجفًز  .3ِشثلذز رلّوؾز 91 ؾٍَٗ وطجدلش
   .www.cartercenter.org :ؾٍي ثدلولؽ ثالٌىضشوين ٌٍّشوض

#### 

 

 دجٌششثوز ،سوصثٌٌن وصوؽضٗ وجسصش ؽٌَّ ثٌغجدك ثدلضقذر جسثٌوالٍ سةَظ دوثعطز 7321 ؾجَ وجسصش ِشوض إٔشجء مت
 ؾٍي عجؾذولذ  ،فىوَِز وغًن سحبَز غًن ِٕػّز وثدلشوض. ثٌؿجمل فوي وثٌظقز ثٌغالَ ٌضؿضٍض ،ثميوسً ؽجِؿز ِؽ

 ؽوِٕ ثاللضظجدٍز؛ وثٌفشص ثإلٔغجْ، وفموق ثٌذميمشثطَز، وصطوٍش ثٌٕضثؾجس؛ حبً 11 ِٓ أوغش يف ثٌٕجط فَجر حتغٌن
 ثٌغودثْ يف ٍؿًّ وجسصش ِشوض دذأ. ثحملجطًَ إٔضجػ صٍجدر ثدلضثسؾٌن وصؿٍَُ ثٌٕفغَز؛ دجٌظقز ثٌؿٕجٍز وصطوٍش ثألِشثع؛
 سؽجًء. يف ثٌغودثْ ثٌٕضثؾجس وفً ِٕؽ و ثٌظقز حتغٌن سوض ثدلشوض ؾٍيً ؾجِج ؾششٍٓ ِٓ ألوغش و 7320يف ؾجَ 
r www.cartercenteشوجسص ِشوض فوي ثٌضفجطًَ ِٓ ٌٍّضٍذ ِولؿٕج صوسوث

                                                
: يلثٌضج ثدلولؽ يف وثالجنٍَضٍز ثٌؿشدَز ٔغخضٗ يف ثدلذجدا إؾالْ ؾٍي ثالطالؼ ميىٓ  3
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