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يف ةماه  لوحت  ةطقن  ماع 2005 ، ربمتبس  نم  رشع  يناثلا  يف  ةزغ  عاطق  نع  ينويهـصلا  لالتحالا  راحدنا  لكش 
.ةينيطسلفلا ةمواقملا  تاردق  مظاعتو  روطت  ديعص  ىلع  ةيعون  ةلقنو  رصاعملا ، ينيطسلفلا  خيراتلا 

ةطخ راطإ  يف  بناجلا " ةيداحأ   " ةوطخ هنأب  ةزغ  نع  هراحدـنا  ررب  نوراش ، ليئرأ  كاذـنآ  لالتحالا  ةـموكح  سيئر 
ول ال ٌنكي  مل  هراحدنا  نكل  ينيطسلفلا ، داصتقالاو  ةينيطسلفلا  ةايحلا  جيـسن  نيـسحتو  ةزغ ، يف  عقاولا  نيـسحتل 
ةزغ عاطق  ضرأ  ىلع  ةـمثاجلا  ةينويهـصلا  تانطوتـسملا  تّلوح  يتلاو  اهتلاسبو ، ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  ةوارض 

.ةميزهلاو ةبيخلا  لايذأ  رٌجي  بورهلل  لالتحالا  اهلالخ  رطٌضا  قاٌطي ، ميحج ال  ىلإ 

لـالتحالل ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  رحد  ىلع  رـشع  ةـسداسلا  ىركذـلا  ربمتبـس  نم  رـشع  يناـثلا  موـيلا  قـفاويو 
.ريظنلا ةعطقنم  ةماركو  ةزع  يف  ةزغ  شيعتل  اًماع ، ماد 38  لالتحا  دعب  ةزغ  ضرأ  نع  ينويهصلا 

ةيجيتارتسا ةرطيس  طاقن  ةباثمب  تناك  ةزغ ، عاطق  ةحاسم  نم  وحن 35 % ةينويهص  ةنطوتسم  تلثمو 25 
نم كلذ  ىلع  لدأ  سيلو  عاطقلل ، ةيعيبطلا  دراوملا  لالتحالا  اهلالخ  نم  بهن  ايقيقح  ازنك  تلكش  امك  لالتحالل ،

.ةلتحملا ضرألا  لخادل  اهلقن  يتلا  ةيلمرلا  نابثكلاو  ةبذعلا ، ةيفوجلا  هايملا  هتقرس 

، ةـمواقملا تابرـض  لـعفب  اـهنع  راحدـنالا  بقع  نيع  دـعب  اًرثأ  عاـطقلا  ضرأ  ىلع  ةـمثاج  ةبـصتغم  تحبصأو 25 
.مهتالقنتو هلهأ  تاكرحت  لشتو  هقطانمو  عاطقلا  تاظفاحم  ئزجت  ةيناطرسلا  ددغلاك  تناك  املاطلو 

ةمواقملا ةلاح  دعاصت 

ةمواقم ةلاح  ةصاخ  ةزغ  عاطق  يفو  ةماع  ةينيطسلفلا  ةحاسلا  تدهش  ىصقألا  ةضافتنال  لوألا  مويلا  ذنمو 
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؟ بناجلا يداحأ  ةزغ  نع  راحدنالا  نكي  مل  اذامل  ريرقت :
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اهتاودأ زربأ  ناك  يتلا  ىلوألا ، ةضافتنالاب  ةنراقم  ةينيطسلفلا ، ةمواقملا  تاودأ  يف  اًروطت  تدهشو  ةدعاصتم 
". ةقراحلا تاجاجزلا  و" ةراجحلا " "

ماحتقا تايلمع  ىلإ  تروطت  ام  ناعرـس  ةيموي ، تاهجاوم  ةزغ  عاطق  يف  لالتحالا  عم  سامتلا  طاقن  لك  تدـهش 
ّةيركــسعلا ةـهجاوملا  ةـعيبط  تـضرف  دــقلو  دوـنجلا ، ىلع  راـنلا  قـالطإ  تاـيلمعو  ةينويهــصلا  تانطوتــسملل 

ةيبلت ىلع  ةرداق  عنـصلا  ّةيلحم  ّةيلاتق  لئاسو  ريفوت  ةرورـض  ةضافتنالا  لالخ  لالتحالاو  ةمواقملا  نيب  ةدـعاصتملا 
فئاذقلاك ةحلسألا  نم  ديدعلا  تّعنصو  اهيدل ، عينصتلا  ةموظنم  نم  ةمواقملا  تروطف  ديازتملا ، ّيناديملا  جايتحالا 

.ةفسانلا ةمزحألاو  ةيوديلا  لبانقلاو  عوردلا  تاداضمو  ةيخوراصلا 

، ةزغ يف  نينطوتـسملا  ةيامح  ةروتاف  عفر  ةضافتنالا  لالخ  ةمواقملل  ةيركـسعلا  تاردقلل  عراستملا  روطتلا  اذـه 
.هنم صلختلا  يف  نوراش  ملحي  اًسوباك  ةزغ  نم  لعج  يذلا  رمألا 

 

قافنألا حالس 

يفو ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  تقـشتما  ةزغ ؛ عاطقب  اـهيف  ةـضافتنالا  ترمتـسا  يتلا  ةـسمخلا  تاونـسلا  لـالخو 
ابولسأ ماسقلا  بئاتك  تركتباف  ينويهـصلا ، لالتحالا  ةهجاوم  يف  تارايخلاو  تاودألا  لك  ماسقلا  بئاتك  اهتمدقم 

.ةينويهصلا ةيركسعلا  عقاوملا  فادهتساو  قافنألا  رفح  يف  لثمت  لالتحالا  ةمواقم  يف  اديدج 

لالتحالا عم  عارـصلا  ةـلداعم  تبلق  يتلا  تايلمعلا  نم  دـيدعلا  يجيتارتسالا  قاـفنألا  حالـس  ربع  ماـسقلا  تذـفنو 
ربمسيد يف  نودرح  عقوم  ةيلمعو  ماع 2001 ، ربمتبـس  يف  ديمرت  عقوم  ةيلمع  اهزربأ  ةزغ ، نم  بورهلل  هتعفدو 

.م 2004 ربمسيد يف  نيكارب  ةيلمعو  وينوي 2004م ، يف  ةظوفحم  ةيلمعو  ماع 2003 ،

ودعلا رئاسخ 

، ىصقألا ةضافتنا  تاونس  لالخف  ةريبك ، ةيدامو  ةيرشب  رئاسخ  ينويهصلا  لالتحالا  ةينيطـسلفلا  ةمواقملا  تدبكو 
، تابـصتغملل ماحتقاو  تايلآ  ريجفتو  ران  قالطإ  نيب  اـم  ةـيلمع  ماسقلا 68  بئاتك  اهـسأر  ىلعو  ةمواقملا  تذـفن 
مهنم تارشعلا  بيـصأ  امنيب  ًانطوتـسم ، و29  طابـضلاو ، دوـنجلا  نم  مهنيب 106  ًاينويهـص ، لـتقم 135  ىلإ  تدأ 

.حارجب

، لالتحالا دونج  فوفص  يف  ىلتقلا  ددعل  ةبسن  ىلعأ  ةزغ ، نع  راحدنالا  قبس  يذلا  ماعلا  وهو  ماع 2004م ، دهشو 
ً.اليحتسم اًرمأ  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  نم  ًايناكم  هبرقو  ةزغ  يف  لالتحالا  دوجو  لعج  ام  ًايدنج ، هيف 46  لُتق  ذإ 

تتابو حيحصلا ، قيرطلا  وحن  ةمواقملا  تداق  اهنأ  الإ  اهتأشن  ذنم  اهتداقو  سامح  ةكرحل  لالتحالا  فادهتـسا  مغرو 
ةطلـسلا اهـسرامت  تناك  يتلا  اهلاصئتساو  اهحالـس  بحـس  تالواحم  لك  مامأ  اـًعينم  ًادـس  تلكـشو  اـهل ، ةـيماح 

.اهناوعأو ةينيطسلفلا 

ةمواقملا روطت 

ةفلتخملا اهتاردـق  ريوـطتو  لـمعلا  ةـيرح  نم  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  ةزغ ، عاـطق  نم  ينويهـصلا  راحدـنالا  نكم 
.يليئارسإلا لالتحالا  ةهجاوم  يف  ةديدج  تاكيتكت  دادعإ  ىلع  ةمواقملا  تلمع  ذإ  اهدعاصتو ،

انبعــش ىلع  لـصاوتملا  ينويهــصلا  لـالتحالا  ناودـع  ةـهجاوم  يف  دومــصلا  نـم  ةـمواقملا  ـنّكم  روـطتلا  اذـه 
، ةينيطـسلفلا ةـمواقملا  ىلع  ءاضقلا  يف  لالتحالا  فادـهأ  لاشفإ  نم  اـهّنكم  اـمك  ةزغ ، عاـطق  يف  ينيطـسلفلا 

.لالتحالا ةداق  قرؤي  ًاسوباك  مويلا  تدغ  يتلاو 

ىتح ودعلا ، عم  اهتكرعم  عاستاو  اهحالـسو ، ةـمواقملا  ءادأ  روطت  يف  ةريبك  لوحت  ةـطقن  ةزغ  نع  راحدـنالا  تابو 
.راصحلاو عوجلا  مغر  اهل  اًمعادو  ًايماح  اًرهظ  بعشلا  لظو  ىرخألا ، ولت  ةكرعم  يف  عدبت  تحضأ 

نم ديدعلا  ةمواقملا  تذفن  ذإ  لوكأملا 2014 ، فصعلا  ةكرعم  لالخ  ًايناديم  اهئادأ  ىلع  ةـمواقملا  روطت  سكعناو 
عـستا ثيح  سدقلا  فيـس  ةـكرعمل  الوصو  ودـعلا ، طوطخ  فلخ  لازنإلا  تايلمعو  ةـيعونلا  ةيركـسعلا  تايلمعلا 

.ةلتحملا يضارألا  يف  ينويهصلا  قمعلا  لخاد  ىلإ  لصيل  ةمواقملا  خيراوص  قاطن 



ةلداعملا يف  ًابعص  اًمقر  اهيف  نوكت  ةلحرمل  سسؤتو  دمـصت  نأ  نم  ناودعلاو  راصحلا  ةرماؤم  مغر  ةزغ  تّنكمتو 
.ةيلودلاو ةيبرعلاو  ةينيطسلفلا 

يقاب ريرحتل  ةـمدقمو  اينطو  ازاجنإ  ساـمح  هتدـع  يذـلاو  ةزغ ، نع  لـالتحالا  راحدـنا  ىلع  اـماع  رورم 16  دـعبو 
، ماسقلا نينجو  ليلخلاو  سلبان  ىلإ  سدقلا  ىلإ  ةزغ  نم  نطولا  ةطراخ  دادتما  ىلع  ةـمواقملا  ىقبتـس  ضرألا ،
رحدو ريرحتلا  ةـكرعمل  الوصو  اـهتوق  نم  مظاـعتو  مكارت  ةـفاك ، لاكـشألاو  تاودـألا  لـكبو  ةعرـشم  اـتيب ، ةدـلبو 

.نيطسلف لك  نع  لالتحالا 
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