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 شتوو ستيار نمويه8102 ©

ةظوفحم قوقحلا عيمج

قاطن ىلع قئاقحلا ضرعنو ،تاكاهتنالا يف ةقدب ققحُن .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ناسنإلا قوقح نع شتوو ستيار نمويه عفادُت
ءزجك لمعتو ،ةلقتسم ةيلود ةمظنم شتوو ستيار نمويه .ةلادعلا نامضو قوقحلا مارتحال ةطلسلا باحصأ ىلع طغضنو ،عساو
.عيمجلل ناسنإلا قوقح ةيضق زيزعتو ناسنإلا ةمارك معدل ةيويح ةكرح نم

،وغاكيشو ،لسكوربو ،نيلربو ،توريبو ،مادرتسمأ يف بتاكمو ،ةلود04 نم رثكأ يف نيلماع اهل ةيلود ةمظنم شتوو ستيار نمويه
،ينديسو ،وكسيسنارف ناسو ،سيرابو ،كرويوينو ،يبورينو ،وكسومو ،سولجنأ سولو ،ندنلو ،غربسناهوجو ،اموغو ،فينجو
.خيرويزو ،نطنشاوو ،سنوتو ،وتنروتو ،ويكوطو

ra/gro.wrh.www//:sptth :انعقوم ةرايز ىجرُي ،تامولعملا نم ديزمل

H U M A N 

R I G H T S 

W A T C H

تالماعلا قوقح لامعإ
برغملا يف تايلزنملا
برغملا يف لزانملا تالماع ةيامح ذافنإو قيبطت ةيفيك
8102 لوألا نيرشت/ربوتكأ

شتوو ستيار نمويه



ةمدقم
برغملا يف "نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق" لخدي نأ ررقملا نم
هيلع قداص نأ دعب1.8102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ذيفنتلا زيح
اريخأ نوناقلا رفويس ،6102 زومت/ويلوي62 يف يبرغملا ناملربلا
تقول اهنم نمرُح يتاوللا لزانملا تالماع فالآ تائمل ةيامحلا

ريبكلا ةموكحلا مازتلا سكعيو ،اريبك ازاجنإ اذه ّدعُي2.ليوط
لطتي ،كلذ عم .تالماعلا قوقحب ضوهنلاب

ّ
يذلا ،حجانلا ذيفنتلا ب

عازنلا ةيلآ نيتمتل ةموكحلا نم دوهجلا نم ديزملا ،ايساسأ ربتعُي
لامعلاو بعشلا نوكي نأ نامضو ،لمعلا نكامأ شيتفت تايلمعو
طم

ّ
كرت .نوناقلا ىلع نيعل

ّ
لخدتلا تالاجم ىلع ةركذملا هذه ز

.نوناقلا ذيفنتب ةطبترملا ةيسيئرلا يموكحلا

تايفخم ،نلمعي ثيح لمعلا باحصأ لزانم يف ماع لكشب لزانملا تالماع نطقت
لظ يف ابلاغ ،يجراخلا ملاعلا نع

ّ
ةضرع نهلعجي ام ،ةيمسر ريغ لمع تابيترت 

تالماع لمع فورظ يف "شتوو ستيار نمويه" تققح .لالغتسالاو ءاذيإلل
نأ تدجوو ،2102و5002 يماع يف برغملا يف – اماع81 نود – تارصاقلا لزانملا
ةليوط تاعاسل نلمعو ،ةيندب تاكاهتنال نضرعت ماوعأ8 نس نزواجتي مل تايتف
نإ شتوو ستيار نمويه ـل لزانملا يف تالماع تايتف تلاق3.ديهز رجأ لباقم
نهل نوحمسي الو ،ايظفل نهيلإ نوئيسيو نهنوبرضي ام اريثك لمعلا باحصأ
تلّمحت .يفاكلا ءاذغلا نم نهنومرحي ،نايحألا ضعب يفو ،سرادملا ىلإ باهذلاب
رجأ لباقم ،عوبسألا مايأ رادم ىلع ايموي لمع ةعاس21 تارصاقلا تالماعلا ضعب

.رهشلا يف رالود11 زواجتي ال

ةيديهمت ةرتف عم ،اماع81ـب لزانملا تالماعل ىندألا نسلا ديدجلا نوناقلا ددحُي
نوناقلا طرتشي امك .لمعلاب اماع71و61 نيب تايتفلل اهلالخ حمسُي تاونس5 مودت
نمضيو ،مويلا يف لمعلا تاعاس ددع ددحيو ،لزانملا تالماعل ةبسانم لمع دوقع
تامارغ اضيأ نوناقلا ضرفي .رجألل ىندأ ادح عضيو ،ةعوفدملا لطعلاو ةحارلا مايأ

.نيدواعملا نيكهتنملا ىلع نجسلا ةبوقعو ،نيفلاخملا لمعلا باحصأ ىلع ةيلام

لقأ ةيامح رفوي ديدجلا نوناقلا لازي ال ،لزانملا تالماعل بساكملا نم مغرلا ىلع
عيمجل (لمعلا نوناق) ةيبرغملا لغشلا ةنودم اهرفوت يتلا ةيامحلا عم ةنراقُم نهل
يف ةعاس84 ـب تاغلابلا لزانملا تالماع لمع تاعاس ددع ددحُي .نيرخآلا لامعلا
4.نيرخآلا لامعلل ىصقأ دحك لمع ةعاس44 لغشلا ةنودم ددحت امنيب ،عوبسألا

ددحُملا روجألل ىندألا دحلا نم لقأ روجألل ىندأ ادح ديدجلا نوناقلا دّدحي ،كلذك
5.ةئملاب04 ةبسنب ةرحلا نهملاو ،ةراجتلاو ،ةعانصلا تاعاطق يف

،نيحلا كلذ ىتح نكل ،نوناقلا يف روصقلا هجوأ ةجلاعم ةيبرغملا تاطلسلل يغبني
ليصحتب لزانملا تالماعل حمست ريبادت دوجو نامضل ةعرسب كّرحتلا اهيلع
اهيف امب ،نهقوقح

؛اهيلإ لوصولا ةيناكمإو تاعازنلا لح تايلآ ةدوج نيسحت •

؛لمعلا نكامأل يوق شيتفت نامضل بيردتلاو دراوملا ريفوت •

جذومن ريوطتو ،لزانملا تالماع ليجستل لمعلا بابرأل زفاوح يف رظنلا •
؛بتاورلا مئاسقو ،لمعلا تاعاسل

و ؛ةديجلا فيظوتلا تاسرامم عيجشتو ديدجلا نوناقلا لوح ةيعوتلا رشن •

تالماعل قئاللا لمعلا نأشب "ةيلودلا لمعلا ةمظنم" ةيقافتا ىلع قيدصتلا •
ةلود لوأ حبصتل — لزانملا تالماع قوقحل ةيلودلا ةدهاعملا — لزانملا

.ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف فرط

تاعازنلا لح تايلآ
نيناوقلا بجومب ّنهقوقح ليصحتل ةلادعلا ىلإ لوصولا لزانملا تالماعل يغبني
،ىواكشلا ميدقت ةيلآ لامعلل ديدجلا نوناقلا رفوي نيح يف .ةمئاقلاو ةديدجلا
.ةلادعلا ىلإ ٍدجُم لوصو نامضل دهجلا نم ديزم لذب تاطلسلل يغبني

لغشلا شتفم اهعجاري ىواكش ميدقت تالماعلل نكمي ،ديدجلا نوناقلا بجومب
تلشف اذإ .هتيوست ةلواحمو عازنلا يف قيقحتلل نيفرطلا ءاعدتسا هنكمي يذلا
ال نوناقلا نأ نم مغرلا ىلع — ءاضقلا ىلإ ءوجللا لزنملا ةلماع عيطتست ،ةلواحملا
يف مكحل اكاهتنا لغشلا يشتفم دحأ دجو اذإ .حاتملا ينوناقلا ءوجللا عون ددحُي
6.ةماعلا ةباينلا ىلإ هتلاحإو رضحم يف هقيثوت شتفملا ىلع نوكي ،نوناقلا

ىوكشلا ميدقت دعب حلصلا ىلإ لوصولل ينمز لودج يأ ىلع ةيلآلا صنت ال ،كلذ عم
عم تاعازن يف نيحلصمك لغشلا يشتفم رود ودبي .ةيلمعلا قرغتستس مك وأ
يشتفم فئاظو ىلع" هنأب ةيلودلا لمعلا ةمظنم تصوأ .ايلاكشإ لزانملا تالماع
الأ لمعلا

ّ
7."ةيلامعلا تاعازنلاب ةقلعتملا تاءارجإلا يف ميكحتلا وأ قيفوتلا لمشت 

يشتفم ةردق نأشب اهقلق نع ةيلودلا لمعلا ةمظنم ءاربخ ةنجل تبرعأ ،4102 ماع
ام ىلع نوضقي نيشتفملا نأ ىلإ ةريشم ،ةحلاصملا قيقحت ىلع برغملا يف لمعلا
دراوملا نم ةريبك ةبسن مادختسا»و تاعازنلا ةيوست يف مهتقو نم ريثكلا ودبي
8."لمعلا شيتفتل ةيساسألا ماهملل الوأ اهسيركت يغبني يتلا لئاسولاو ةيرشبلا

نامض لالخ نم ،عضولا اذه ةجلاعم ىلإ برغملا ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةنجل تعد
اهب دهعُي نأ نكمي يتلا ةرادإلاو قيفوتلاب ةقلعتملا ةيفاضإلا تابجاولا لخادت مدع
صصخُملا قيفوتلا رود يدؤي دق9.ةيساسألا مهتابجاو ءادأ عم يشتفم ىلإ
تاعازنلا ةيوست ىلع مهتردق ةلكشم مقافت ىلإ ديدجلا نوناقلا يف نيشتفملل
.ىرخألا مهماهمب عالطضالاو

تاطلسلا ىلإ نوناقلا تاكاهتنا ةلاحإ لمعلا يشتفمل يغبني ،كلذ ىلع ةوالع
،ةمالسلاو ةحصلا تاكاهتنا ةلاحإ يغبني .ةماعلا ةباينلا ىلإ طقف سيلو ةصتخملا
ليكو ىلع يرسقلا لمعلا وأ فنعلا كلذ يف امب ةيئانجلا لئاسملا نم اهريغو
،لاثملا ليبس ىلع ،ةيئانجلا ريغ ىرخألا لمعلا تاكاهتنا ةلاحإ يغبني نكل ،كلملا
.لمعلا اياضق يف رظنت يتلا مكاحملا ىلع

لُح اذإ ىتح
ّ

يتلا تايدحتلا ديدجلا نوناقلا جلاعي ال ،تاردقلاب ةقلعتملا لكاشملا ت
:لثم لانملا ةديعب ةلادعلا لعجت دق

نوكي دق ،ةيعوط قيفوتلا ةيلمع يف لمعلا باحصأ ةكراشم نوكت امدنع •
ال ،لاثملا ليبس ىلع .ةلادعلا ىلإ لوصولا تايلزنملا تالماعلا ىلع ابعص
يف اوكراش نإ هب مايقلا لمعلا باحصأ نم بولطم وه ام نوناقلا لوانتي
؛قئاثو ريفوتب مازتلالا لثم ،قيفوتلا ةيلمع

باحصأ ىدل تاميقملا تايلزنملا تالماعلا مدقت نأ لمتحملا نم نوكي ال دق •
نوميقي ناكم مهيدل نكي مل اذإ عازنلا ةيلآ عم نلصاوي وأ ىواكش نهلمع
؛مهسفنأ ةلاعإل ةليدب تايناكمإ وأ هيف

يسفنو يبط جالع ىلإ نهيلع ىدتعُملا تايلزنملا تالماعلا جاتحت دق •
و ؛يعامتجاو

ال ،تارجاهملا تايلزنملا تالماعلا مدقت نأ اضيأ لمتحملا نم نوكي ال دق •
ندقفيس امإ  نهنأ  ندقتعي نك اذإ ىواكش  ،تايعرشلا ريغ تالماعلا اميس

ريغ نهعضو ببسب تاطلسلا نهبقاعتس وأ ،دالبلا يف ةينوناقلا نهتماقإ
.ينوناقلا
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تايصوت
:ةيبرغملا تاطلسلل يغبني

:ىلع نوناقلا وأ ةسايسلا لالخ نم صيصنتلا

ىلإ ىقرت ال يتلا لمعلا تاقورخ لغشلا وشتفم ليحي نأ —
؛لغشلا اياضق يف رظنت يتلا مكاحملا ىلع ةميرجلا ىوتسم

كلذ يف امب ،ىوكش ميدقت دعب قيفوتلا ةيلمعل ينمز لودج —
امب ،لمعلا باحصأ تامازتلا حيضوتو ،رارق ىلإ لوصولا ةرتف
؛ةيلمعلا يف ةكراشملا اهيف

تايلزنملا تالماعلل ةحاتم نوكت ءاضقلا ىلإ ءوجلل ةحضاو لبس —
،مكاحملا ىلإ لوصولا لمشي امب قيفوتلا حاجن مدع لاح يف
.تالماعلل ةدعاسملاو ةيناجملا ةينوناقلا ةروشملا نع الضف

رفاوتلا نامضل لغشلا يشتفم ددع ةدايز وأ ،نيبردم نيقفوم فيظوت •
.تايلوؤسملا يمانت عم لماعتلل يفاكلا

ةيوست مدقت نأ اهنكمي يتلا تاعازنلا لح تاءارجإ عيرست يف رظنلا •
لاملا نم نيعم غلبم - "ةريغصلا تابلاطملا" ـل الثم ةفصنمو ةلداع
.ضيوعتلل ىرخأ لاكشأو ،يفاضإلا لمعلاو ،روجألاب قلعتي

ىلع ةدعاسملل تاباقنلاو ةيموكحلا ريغ ةيلحملا تامظنملا عم لمعلا •
كلذ يف امب ،تاكاهتنالل نضرعتي يتاوللا تايلزنملا تالماعلا معدلا ريفوت
،ةينوناقلا ةدعاسملاو ،ةيلاملا ةدعاسملاو ،ةتقؤملا ةماقإلاب اماكحأ
.يعامتجالا-يسفنلا معدلاو ،يبطلا جالعلاو

نهنكمي هنأو ،نهعازن ببسب تارجاهملا تالماعلا ةماقإ ءاهنإ مدع نامض •
حنم .كلذ يف نبغر اذإ رخآ لمع بحاص ىدل لمعلل دلبلا يف ءاقبلا
نامضو نهعضو ةيوستل ةلداع ةصرف تايعرشلا ريغ تايلزنملا تالماعلا
دض عازن ةيضق نعباتي ّنك اذإ ةرجهلا نيناوق نهكاهتنال نهتبقاعم مدع

.لمعلا بحاص

لمعلا شيتفت
عسوي ال ،ةيدرفلا تاعازنلا يف قيفوتلا ةلواحمب لغشلا يشتفم ةمهم فالخب
.يلزنملا لمعلا لمشتل لغشلا ةنودم بجومب ىرخألا مهفئاظو ديدجلا نوناقلا
:فئاظولا هذه لمشتو

؛لغشلاب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا ماكحألا قيبطت ىلع رهسلا •

لئاسولا عجنأ لوح ةينقت حئاصنو تامولعم ءارجألاو نيلغشملا ءاطعإ •
و ؛ةينوناقلا ماكحألا ةاعارمل

ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تايضتقملا يف زواجت وأ صقن لك نع غالبإلا •
21.اهب لومعملا

ةشيعم فورظ مييقتل ةيلزنملا تارايزلا ماظن" نأ ةيلودلا لمعلا ةمظنم تظحال
ردصملا يف ةلمتحم لكاشم ديدحت يف دعاسي دق نيميقملا تالماعلا لمعو
عضو برغملل يغبني31."لمعلا ةقالع ءدب لبق لمعلا باحصأل ةروشملا ءادسإو
تارابتعاو ،يلزنملا لمعلل ةصاخلا تامسلاب فرتعت لمعلا شيتفتل ريبادت ذيفنتو
لزنم ىلإ لوخدلاب حامسلا اهبجومب زوجي يتلا فورظلا كلذ يف امب ،ةيصوصخلا
41.ةرسألا

ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهتعضو يتلا "نييلزنملا لامعلل قئاللا لمعلا ةيقافتا" جلاعت
تالماعلا قحو مهلزانم ةيصوصخ يف لمعلا باحصأ قح – نيسفانتم نيقح
تصنو .دودحم ةرسألا لزنم ىلإ لوخدلا نأ ىلع صنتو – ةيامحلا يف لامعلاو
،يئاضق نذإ وأ ةرسألا ةبر وأ بر ةقفاوم ىلإ ةجاحلا ىلع ةيلودلا لمعلا ةمظنم
لمعلاب ةقلعتم ةريطخ تاكاهتنا ةلاح يف ةلجعتسم تاءارجإ ىلإ اضيأ تعد اهنكل
تايلزنملا تالماعلا ةلباقم يغبني51.يسنجلا شرحتلاو لافطألا ليغشتو يرسقلا
.لمعلا بحاص نع اديعبو ةيرس يف

ةسراممك نويموكحلا نولوؤسملا دمتعي نأب ةيلودلا لمعلا ةمظنم تصوأ
بحاص نع اديعب ةيرس ةلباقم لالخ نم نييلزنملا لامعلا عم "ققحتلا" ةيجذومن
.طورشلا هذه نم يأ ددحي ال ديدجلا نوناقلا نإف ،كلذ عمو61.لمعلا

ةباجتسالاو لمعلا تاكاهتنا تالاح ديدحت ىلع ةيرسلا تالباقملا دعاست نأ نكمي
هذه ءارجإ صرف قلخ تاطلسلل نكمي .راجتالاو يرسقلا لمعلا تالاح كلذكو ،اهل

3شتوو ستيار نمويه

تاعازنلا لح تايلآ عيرست
يتلا ةليوطلا تايلمعلا يدؤت دق .تاعازنلا ةيلآ قيعي دق يلزنملا لمعلا عاطق لخاد تاعازنلا ددع نإف ،ذافنلا زيح نوناقلا لخدي نأ درجمب هنأ عقوتي نأ برغملا ىلع
.ةفصنمو ةلداع ةيوست رفوت نأ نكمي يتلا تاعازنلا تايلآ عيرست يف رظنلا تاطلسلل يغبني .نهبلاطم تالماعلا طاقسإ ىلإ تاونس وأ رهشأ ةدع قرغتست

ملاظملا نيمأ بتكم" ددحي ،لاثملا ليبس ىلع .لاملا نم نيعم غلبمب ةقلعتملا "ةريغصلا تابلاطملا" تاعازن عم لماعتلا تاءارجإ عيرستل تائيه نادلبلا نم ددع لخدأ
عم عازنلا لح ىلإ لاقتنالا ررقي نأ لبق ةيرورض ذافنإلا تاءارجإ تناك اذإ امو ىوكشلا ةيفلخ - تاعازنلا عم لماعتت ةلقتسم ةئيه وهو - ايلارتسأ يف "لداعلا لمعلل
نع لقت بلاطملا تناك اذإ) ملاظملا نيمأ بتكمل ةريغصلا بلاطملا ةيلمع ىلع لاحُت دق ،لح نود لازت ال بلاطملا تناك اذإ .ةلكشملل الح روطيو شقاني بَّردم طيسو
01.ذيفنتلا تارايخ يف رظنلل لداعلا لمعلاب صتخم شتفم ىلع اهتلاحإ نكمي ،ةيدج رثكأ تناك اذإ .((يكيرمأ ارالود216،41) يلارتسأ رالود000،02

وأ ،شيتفتلا يف فظوم قيرط نع امإ لمعلاب ةقلعتملا مهقوقح تاكاهتنا نأشب لامعلا نم ةمدقملا ىواكشلا عم ادنلريإ يف "لمعلا ناكم يف تاقالعلا ةنجل" لماعتت
بحاص لمحل ةمكحملا نم رمأ ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يعدُملل نكمي ،ميكحتلا فظوم هذختا يذلا رارقلا لمعلا بحاص ذفنُي مل اذإ .رارق ذاختال ميكحتلا وأ ،ةطاسولا
ىقبي ،ميكحتلا فظوم رارق نع ضار ريغ نيفرطلا دحأ ناك اذإ نكل ،لمعلا ةمكحم نم عرسأ ةيلمع ميكحتلا فظوم لالخ نم ىواكشلا لح ربتعي .كلذب مايقلا ىلع لمعلا
11.ةمكحملا ىلإ ءوجللا هناكمإب



لمعلا بحاص مدقي امدنع ةيلزنملا ةلماعلا روضح طارتشا لالخ نم تالباقملا
وأ بلط ميدقت ءانثأ تارجاهملا تالماعلا روضح طارتشاو ،لمعلا دقع نم ةخسن
تالباقم ءارجإب لمعلا يلوؤسمل حمسي نأ هنأش نم اذهو .نهلمع حيرصت ديدجت
انكمم نكي مل اذإو ،كلذ عم .بتاكملا لخاد صاخو ئداه ناكم يف تالماعلا عم
تالاح عم تالباقم ءارجإ ةيلودلا لمعلا ةمظنم تحرتقا ،تالماعلا عيمج ةلباقم
.ايئاوشع ةراتخُم

.شيتفتلا اذه لثم ترجأ وأ لزانملا شيتفتب حمست نيناوق ىلع ىرخأ لود رفوتت
نأ ىلإ6102 ماعل ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ريرقت راشأ ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف
لزانم5 تشتف ندرألا يف تايلزنملا تالماعلا ةيامح نع ةلوؤسملا ةرادإلا
بتاكم شيتفت ىلع تيوكلا يف ةيلزنملا ةلامعلا نوناق صنيو71.اهباحصأ ةقفاومب
لامع نأشب7102 ماعل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نوناق صني81.فيظوتلا ةلاكو
ةماقإو لمع نكامأ كلذكو ،مادقتسالا بتاكم شيتفت ىلع ةدعاسملا تامدخلا
نم نذإب شيتفتلا تايلمع ءارجإ نيشتفملل نكمي امك .اهباحصأ نم نذإب تالماعلا
دوجو وأ ،لمعلا بحاص نم وأ ةلماعلا نم ىوكش دوجو ةلاح يف ةماعلا ةباينلا
ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاو نوناقلا ماكحأل تافلاخم عوقو ىلع ةلوقعم لئالد
91.هل اذيفنت

.لمعلا تايشتفم ةيالو نمض تايلزنملا تالماعلا ىرخأ نادلب عضت ،ةقطنملا جراخ
"فيظوتلا قوقحل ةينطولا ةطلسلا"و ةروفاغنس نم لك ترجأ ،لاثملا ليبس ىلع
لمعلا باحصأب لاصتالا قيرط نع لزانملا يف لمعلا شيتفت تايلمع ادنلريإ يف
بحاصل قحيو .شيتفت ءارجإل مهلزانم لوخد تبلطو ،ةيئاوشع ةعومجم يف
تالباقملا ءارجإل ليدب ناكم ريفوت ذئدنع هيلع بجي نكلو ،شيتفتلا ضفر لمعلا
02.ىرخأ تاءارجإو ةبوقع هجاوي وأ ،تادنتسملا ليلحتو

ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا
لاحلا نكل .لزنملاب نرتقُم هنأل اميس ال ،نمآ يلزنملا لمعلا نأ ضرتفُي ام ابلاغ
ءانحنالا نم ريثكلا اهيف ةرركتم تاكرحب" يلزنملا لمعلا نرتقي ام ابلاغ .كلذك سيل
نم ةبرقم ىلع لمعلاب ةنرتقملا رطاخملاو لاقثألا لمح ىلإ ةفاضإ ،ططمتلاو
داومو (نيكاكسلا) ةداح ءايشأ عم لماعتلاو (يكلاو يهطلا) ىوصق ةرارح تاجرد
ىرخأ ةطشنأ كانه نأ امك12."رابغلل لوطملا ضرعتلاو ةماس نوكت دق فيظنت

يوطنت ،ملالسلا مادختساو ،ولعلا يف فيظنتلاو ،تافرشلا يف لمعلا لثم ةعئاش
قاهرإلا عم رطاخملا هذه دادزت .تالماعلا ةمالسو ةحص ىلع رطخ ىلع اضيأ
ةحصلا ىلع ارطخ اهتاذ دح يف لكشت يتلا ةليوطلا لمعلا تاعاس نع جتانلا
تايلزنملا تالماعلاو لمعلا باحصأ ةيعوت مهملا نم ،وحنلا اذه ىلعو22.ةمالسلاو
.ةحصلا ىلع رطاخملاو تاباصإلا نم ةياقولا قرطو ،رطخلا رداصمب

يتاوللا تايلزنملا تالماعلا نم اوبلطي نأ لمعلا باحصأ ىلع ديدجلا نوناقلا رظحي
وأ ةريطخ نوكت دق لامعأ ءادأ وأ ،اليل لمعلا اماع81و61 نيب نهرامعأ حوارتت
يف ردص رخآ موسرم كانهو32.مهتمالس وأ مهتحص ىلع ارطخ لكشت

اهضرف لمعلا باحصأ ىلع رظحي يتلا لامعألاب ةمئاق لصفي7102 لوليأ/ربمتبس
42.لافطألا تايلزنملا تالماعلا ىلع

ىلع رطاخملا وأ ةرطخلا ماهملاب قلعتت ةلصفنم حئاول تاطلسلا ردصت مل ،كلذ عمو
لامعلاو تالماعلا نوناق يف ةدام نع رظنلا ضغبو .تاغلابلا تايلزنملا تالماعلا
ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذختي نأ" ةماع ةفصب لغشُملا نم بلطت طرتشت نييلزنملا
مهمايق دنع مهتماركو ،مهتحصو نييلزنملا لامعلا وأ تالماعلا ةحص ةيامحل
يه امو رطاخملا يه ام نوناقلا ددحي ال ،"هترمإ تحت اهنوزجني يتلا لاغشألاب
52.اهل ةباجتسالل اهذاختا نكمي يتلا ريبادتلا

8102 لوألا نيرشت/ربوتكأ

برغملا يف لزانملا تالماع ةيامح ذافنإو قيبطت ةيفيك:برغملا يف تايلزنملا تالماعلا قوقح لا

4

لمعلا دقع يف اديدج ادنب ارخؤم ةموكحلا تجردأ ،(نيصلا) غنوك غنوه يف
فيظنت لالخ نويلزنملا لامعلا ههجاوي يذلا يدجلا رطخلا عم لماعتلل يرايعملا
وأ ةقلغم ةكبشب ةدوزُم اهفيظنت متي يتلا ةذفانلا نوكت نأ“ طرتشيو .ذفاونلا

ىلإ ةدعاسملا دسج نم ءزج يأ دتمي الو ؛حتفلا نم ةكبشلا عنمت ةقيرطب ةنمؤم
62.”اهيعارذ ءانثتساب ةذفانلا ةفاح ءارو ام

شيتفتلا نأشب كلذ يف لودلل تاهيجوت102 ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيصوت رفوت
يصوتو .نييلزنملا لامعلاو تالماعلاب قلعتي اميف ةينهملاو ةيحصلا ةمالسلاو
كلذ يف امب ،ةينهملاو ةيحصلا ةمالسلا نأشب لمعلا باحصأل ةروشملا ميدقتب
ئدابم رشنو ،ةيبيردت جمارب عضوو ؛ةيامحلا تادعمو نامألاب ةقلعتملا بناوجلا
72.يلزنملا لمعلاب ةصاخلا ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا تابلطتم نأشب ةيهيجوت

ضارمألاو ثداوحلاب ةقلعتملا تاءاصحإلا رشنو عمجل تاءارجإ عضوب يصوت امك
ةياقولا يف مهاست اهنأ ربتعُي يتلا ىرخألا تاءاصحإلاو ،يلزنملا لمعلاب ةقلعتملا

.ةيحصلاو ةينهملا تاباصإلاو رطاخملا نم

لمعلا يشتفمل صصختملا بيردتلا
ريفوت مهملا نم ،تايلزنملا تالماعلل ةيامحلا ريفوت ىلع نوناقلا صني نيح يف
طورشب ةيارد ىلع اونوكي نل ،كلذ ادع ،نيذلا لغشلا يشتفمل صصختم بيردت
بيردت يغبني ،صوصخلا هجو ىلعو .يلزنملا لمعلا لاجم يف لمعلا شيتفت
اهيلع يوطني يتلا رطاخملاو ،يلزنملا لمعلل ةزيمملا صئاصخلا ىلع نيشتفملا
لجأ نم كلذو ،تاكاهتنالل نهضرعت يتلا تالماعلا فعض بناوجو ،(هالعأ ةروكذم)
،يلزنملا لمعلل ةيمسرلا ريغو ةقلغملا ةئيبلا ةعيبطل ارظنو .نهل ةيفاك ةيامح ريفوت
تالماعلا ةقث بسكل لصاوتلا تاينقت ىلع لغشلا يشتفم بيردت اضيأ مهملا نم
لافطألا لثم ،ةفيعضلا تاعومجملا عم لصاوتلاو ،نهلمع باحصأو تايلزنملا
.تارجاهملاو

يقلت مدعو ،لمعلا يف طارفإلا لثم ةددحم فعض طاقنل ةضرع تايلزنملا تالماعلا
مظعمب ةنراقم ريثكب رثكأ تاعاس نلمعي ام ابلاغ .ةقياضملاو ،فنعلاو ،روجألا
نهلمع باحصأ لزانم يف تاميقملا  تايلزنملا تالماعلا ةصاخ ،نيرخآلا لامعلا
ىلع ءاقبلاو ةحارلا نم ليلق عم ةعاسلا رادم ىلع لمعلا نهنم عقوتُي يتاوللاو
اريثكو .نهلمع تاعاس سايق بعصلا نم لعجي ام ،"بلطلا تحت" وأ "دادعتسا"
نهجاوي وأ ،يفاضإلا لمعلا ءاقل رجأ وأ ،تازاجإ وأ ،ةحار مايأ ىلع نلصحي ال ام
ىلع نهرابجإ وأ ،اهعفد مدع وأ روجألا عفد يف رخأتلا وأ بتاورلا نم تاعاطقتسا
زاجتحا عم ،ةلزعلا نهجاوي امك .ةقبسم ةقفاوم نودب رجأك ةينيع تاعوفدم لوبق
لاصتالا نم نعنمُي ؛ةرداغملا نم نهعنم وأ لمعلا باحصأ لزانم يف تاريثكلا
امبو .نهتاثداحم نهلمع باحصأ بقارُي وأ ،تالاصتالا هذه دح متي وأ نهتالئاعب
كلذبو ،يجراخلا ملاعلل تايئرم ريغ نيقبي نهنإف ،ةقلغملا باوبألا فلخ نلمعي نهنأ
باحصأ ةلئاع دارفأ لبق نم شرحتلاو فنعلا نم ةفلتخم لاكشأل نضرعتي دق
82.لزنملا راوزو ،نيرخآلا لامعلاو ،لمعلا

تعضو92.يرسقلا لمعلا تالدعم ىلعأ تاذ تاعاطقلا دحأ اضيأ وه يلزنملا لمعلا
ىلع لمعلا يشتفم ةدعاسمل تارشؤملاب ةيعجرم ةمئاق ةيلودلا لمعلا ةمظنم
- تاراهملا ىلع نيشتفملا بيردت كلذ لمشيو03.يرسقلا لمعلا اياحض ديدحت
تارشؤم نأشب ةلدألا عمجل ةيرورضلا - لصاوتلاو رخآلا عم لماعتلا تاراهملا لثم
يأ وأ ،لمعلا بحاص وأ ،ةلمتحملا ةيحضلاب لاصتالا دنع ةصاخ ،يرسقلا لمعلا

ةيفيك ىلع بيردتلا نوكي دق ،لاثملا ليبس ىلع .ةيحضلاب لاصتا ىلع رخآ صخش
،اضيأ .نيمساح نيرمأ ةلاعف تالباقم ءارجإو ،ةيمالكلا ريغو ةيمالكلا زومرلا ةءارق

ةدعاسملا وأ ةبولطملا ةيوغللا تاراهملا ىلع نورفوتي لغشلا يشتفم نأ نامض
،ةيبرعلاب تاقطانلا ريغ تالماعلا ىلإ لوصولا نوعيطتسي مهنأ ينعي ةمجرتلا يف

شيتفت قرف فلأتت نأ اضيأ نكميو .تارجاهملاو غيزامألا تالماعلا ضعب لثم
.ةرسألا لزنم ىلإ لوصولا ةلوهس نامضل ءاسنلاو لاجرلا نم لمعلا

تايصوت

:ةيبرغملا تاطلسلل يغبني

نكامأ شيتفت ءارجإ اهيف نكمي يتلا تالاحلا ىلع ةحارص صيصنتلا •
،ةينعملا تاطلسلا نم حيرصتب وأ لمعلا بحاص/كلاملا ةقفاومب لمعلا
فورظب قلعتت ىوكش اهيف نوكت نأ نكمي يتلا تالاحلا يف كلذ يف امب
.تايلزنملا تالماعلا لمع

.لمعلا بحاص ةقفاومب ةيئاوشعلا تالباقملاو شيتفتلا تايلمع يف رظنلا •
ةقفاوملاب مهتبلاطم يغبني ،لزنملا شيتفت لمعلا باحصأ ضفري امدنع
.ةيلزنملا ةلماعلا عم ةيرس ةلباقم ءارجإو ،ةلباقملل ليدب ناكم ىلع

تايلزنملا تالماعلا ةيامحل ريبادتو ةرطخلا فورظلاب ةمئاق رادصإ •
نامضو ،كلذ نع ةجتان تاباصإ وأ ةيحص لكاشم دبكت نم تاغلابلا
 .تايلزنملا تالماعلاو لمعلا باحصأ ىلع تامولعملا هذه رشن

:ىلع لغشلا يشتفم بيردت •

ةددحملا فعضلا طاقنو ،يلزنملا لمعلل ةزيمملا صئاصخلا —
ةلزعلاو زجحلاو ،طرفُملا لمعلل ةضرع نهلعجت يتلا تالماعلا
لمعلا تارشؤم نع الضف ،شرحتلاو ،فنعلاو ،نييرسقلا
؛راجتالاو يرسقلا

؛يلزنملا لمعلا اهيلع يوطني يتلا رطاخملا —

تايلزنملا تالماعلا ةقث بسكل ةمدختسملا لصاوتلا تاينقت —
و ؛مهعم ةلاعف تالباقم ءارجإو ،لمعلا باحصأو

لافطألا لثم ةشه ةيعضو يف تاعومجمب لاصتالا ةيفيك —
 .مهعم تالباقم ءارجإو تارجاهملاو

:ـب لغشلا يشتفم ةبلاطم •

ةنمآ لمع ةئيب نامض لبس نأشب لمعلا باحصأ داشرإو غالبإ —
؛ةيحصو

لالخو لزانملا شيتفت ءانثأ يلزنملا لمعلا رطاخم ديدحت —
 ؛تايلزنملا تالماعلا عم مهتالباقم

دنع ةمجرتلا يف ةدعاسملا وأ ةبولطملا ةيوغللا تاراهملا كالتما —
 ؛تايلزنملا تالماعلا عم شيتفت وأ تالباقم ءارجإ ءانثأ ةرورضلا

تاشتفمو يشتفم نم لمعلا شيتفت قرف نوكتت نأ نامض —
.ةرسألا لزنم ىلإ لوصولا ليهست يف ةدعاسملل - لمعلا

نم ةخسن لمعلا بحاص ميدقت ءانثأ تايلزنملا تالماعلا روضح طارتشا •
ءانثأ تارجاهملا تالماعلا روضح طارتشاو ،تاطلسلا ىلإ لمعلا دقع
لغشلا يشتفم ءارجإ ىلع صيصنتلا مث ،نهلمع حيرصت ديدجت وأ بلط
.تايلمعلا هذه لثم لالخ تايلزنملا تالماعلا عم ةيرس تالباقم

5شتوو ستيار نمويه

ةلمتحملا ةيحصلا لكاشملا/تاباصالا ةرطخلا فورظلا ماهملا

باهتلا ،يسفنتلا زاهجلا ضارمأ ،قورحلا ،حورجلا
رسك ،لمعلا ةئيب تاباصإ ،ةيساسحلا ،دلجلا
توملا ىتحو ،تامدصلا ،ماظعلا

،ةنخاسلا تاودألاو حطسألا ،ةداحلا تارفشلا
لامحألا ،(تاضيبملا لثم) ةماسلا ةيئايميكلا داوملا
نكامألا يف لمعلا، ،(ثاثألاو داجسلا لثم) ةليقثلا
(ملالسلاو فقسألاو ذفاونلا فيظنت لثم) ةعفترملا

ىرخألا ةيلزنملا لامعألاو ،يكلا ،فيظنتلا ،يهطلا

ةبرض ،ةيلكيهلا ةيلضعلا تابارطضالا ،حورجلا
تاعسل ،فافجلا ،سمشلا قورح ،سمشلا
ةيبصعلا تاريثأتلا ،تاناويحلا تاضعو تارشحلا

ةيوجلا لاوحألا ،ةليقثلا لامحألا ،ةداحلا ماسجألا
ةيرشحلا تاديبملا ،ةعساللا تارشحلا ،ةئيسلا
 ةفيعضلا ةياقولا تاذ تالآلاو ،ةدمسألا ،ةماسلا

ةنتسبلا

نع ةمجانلا تاباصإلا ،ىرخألا تالضعلاو رهظلا مالآ
شرحتلاو يرضحلا فنعلا وأ رورملا ثداوح

تافاسمل ريسلا ،رورملا ةكرح ،ةليقثلا تالومحلا
ةليوط

ةلاقبلاو ءاملاو دوقولا بلج

،بائتكالا ،عوجلا ،قاهرإلا ،مونلا تابارطضا
اهريغو ،قورحلا ،تامدكلا ،ةيكولسلا تابارطضالا

مادختسالا ءوس نع ةمجانلا تاباصإلا نم

،ةليوطلا لمعلا تاعاس ،ىوأملاو ماعطلا ةيافك مدع
وأ ةنيهملا ةلماعملاو ،ةءاسإلا ،ةيصوصخلا مادعنا
 ةماركلل ةطاحلا

ةماع نكامأ يف اهب مايقلا دنع ماهملا عيمج

ةيسفنلا تابارطضالا نيرخآ دوجو نود اهئادأ دنع ماهملا عيمج ةرسألاو نارقألا نع لصفلاو ةلزعلا

يلزنملا لمعلا يف ةينهملا رطاخملا :لودج
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لاثتمالا دصرو لامعلا ليجست
تابيترت ىلإ ةيمسرلا ريغ لمعلا تابيترت نم يلزنملا لمعلا عاطق لقن لجأ نم
لمعلا باحصأ زيفحت يف رظنلا ةيبرغملا تاطلسلل يغبني ،ةيمسر رثكأ لمع
نم ةخسن عاديإب لمعلا بحاص نييلزنملا لامعلا نوناق بلاطي .نهتالماع ليجستل
ةباثمب ءارجإلا اذه نوكي نأ نكمي13.لغشلا ةيشتفم ىدل ديدجلا لمعلا دقع
غالبإلل زفاوح لمعلا بابرأ ىدل ناك اذإ .برغملا يف لزانملا تالماع ليجست ةيلمع
شيتفت ةئيه ىدل يرايعم دقع ميدقتو ةمئاق وأ ةديدج يلزنم لمع ةقالع نع
لكشب تايلزنملا تالماعلا لمع فورظ بقارتو لجست نأ تاطلسلل نكمي ،لمعلا
 .لضفأ

تالماعلا ةيعضو ةيوستل زفاوح (6002)42311 مقر نوناقلا عضو ،ليزاربلا يف
ىلع لوصحلل نيلهؤم لمعلا باحصأ حبصي ثيحب ،نهب حرصملا ريغ تايلزنملا
امك .يعامتجالا نامضلا ماظن يف تالجسم مهتالماع نأ اوتبثأ اذإ ةيبيرض تازايتما
.عفدلا تاءارجإ زفاوحلا لهست

لجأ نم تايلزنملا تالماعلا فيظوت نع غالبإلاب لمعلا باحصأ ىرخأ نادلب تبلاط
1 اينابسإ تددح ،لاثملا ليبس ىلع .نهلمع فورظ ةبقارمو نهدوجو ليجست
مهفيظوت مت يتاوللا تايلزنملا تالماعلا ليجستل يئاهن دعومك2102 زومت/ويلوي
.نهتالماع اولجسي مل نيذلا لمعلا باحصأ ةبقاعم خيراتلا كلذ دعب متتل ،العف
74 ىلإ يعامتجالا نامضلا يف ليجستلا لدعم عفترا ،2102 ناسين/ليربأ لولحبو
23.دلبلا يف تايلزنملا تالماعلل ردقملا يلامجإلا ددعلا نم ةئملاب

تاعاس قيثوت ىلإ تاطلسلا جاتحت ،تايبنجألا تالماعلا ليجست ىلإ ةفاضإلاب
صني .ةيلاعف رثكأ لكشب لاثتمالا ةبقارم لجأ نم بتاورلا تاعوفدمو لمعلا
بلطي نأ لغشلا شتفمل نكمي هنأ ىلع ديدجلا نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق
،كلذ عمو .هماهمب مايقلا ىلع هدعاست نأ اهنكمي يتلا قئاثولاب هديوزت نيفرطلا نم
لوادج تالجس وأ بتاورلا مئاسق ريفوت لمعلا باحصأ ىلع نوناقلا طرتشي ال
33.اهب ظافتحالا وأ لمعلا

،ةقدب لمعلا تاعاس ليجست بوجوب102 مقر ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيصوت يصوت
نأو ،لمعلل دادعتسالا ةلاح يف ءاقبلا تارتفو ةيفاضإلا لمعلا تاعاس كلذ يف امب
تالماعلل يغبني امك43.تايلزنملا تالماعلا لوانتم يف تالجسلا هذه نوكت
لماك نع يطخ نايب ىلع ،اهيف عفدلا متي ةرم لك يف ،لوصحلا تايلزنملا
53.اهنم ضرغلاو تاعاطقتسا يأل ددحملا غلبملاو نهل ةقحتسملا تاعوفدملا

لمعلا تارتف نم نيناعي ام ابلاغ تايلزنملا تالماعلا نأل صاخ لكشب مهم اذهو
تعضو دقو .لمعلا باحصأ لزانم يف نهتماقإ ةعيبط ببسب ةياغلل ةليوطلا

تالماعلا ديدحت ةيفيك نأشب تاداشرإلاو تاودألا ضعب ةيلودلا لمعلا ةمظنم
63.نهلمع تاعاسل ةينمزلا لوادجلاو ماهملل لمعلا باحصأو

وأ ئراط لمع يأل تالجسو لمع لوادج ميدقت ،ادنلنف لثم ،لودلا ضعب طرتشت
ىلإ تالجسلا هذه نع بوتكم ريرقتو ،ةينهملا ةمالسلاو ةحصلا ةطلس ىلإ يفاضإ
73.كلذ اوبلط اذإ نهيلثمم وأ تالماعلا

تالماعلل تاعوفدملا عيمج نم خسنب ظافتحالاب لمعلا باحصأ ىرخأ نادلب بلاطت
لمعلا باحصأ ىلع ،يوبابميزو ،ايقيرفأ بونجو ،لاغتربلاو ،نيبلفلا يف .تايلزنملا

يلامجإلا ددعلاو ،روجألا لدعم نيبت يتلا بتاورلا مئاسقب تايلزنملا تالماعلا دم
،ةينيعلا عفانملا ةميقو ،ةينعملا ةرتفلاو ،تآفاكم وأ تاوالع يأو ،لمعلا تاعاسل
ىلع نوناقلا طرتشي ،ندرألا يف .اهب مايقلا نيعتي تاموصخ ةيأو ،رجألا يفاصو

83.ةيرهشلا تاعوفدملا عيمج ىلع ليلدب ظافتحالا لمعلا بحاص

تايصوت

:ةيبرغملا تاطلسلل يغبني

وأ تاديدجلا تايلزنملا تالماعلا ليجستل لمعلا باحصأل زفاوح يف رظنلا •
.تايلاحلا

مايأو ،ةحارلا تاقوأو ،لمعلا تاعاس يطغت) ةيجذومن لمع لوادج عضو •
ةبلاطمو ،بتاورلا مئاسقو ،يفاضإلا لمعلا تالجسو ،(لطعلاو ،ةحارلا
تالماعلل اهنم خسن ميدقتو قئاثولا هذهب ظافتحالاب لمعلا باحصأ
.تايلزنملا

ةيرحو ،تايكولسلا رييغتو ،ةيعوتلا
تايعمجلا نيوكت
ةريبكو ةماه ةوطخ برغملا يف ديدجلا نوناقلا لثمي ،هتايدحت ضعب لظ يف ىتح
نوناقلاب ةيعوتلا مدعف ،كلذ عمو .تايلزنملا تالماعلا قوقح ةيامح يف مامألا ىلإ
نهقوقح نع عافدلا ىلع تالماعلا ةردق نم دحت ةحاتملا فاصتنالا لئاسوو
ديدجلا نوناقلا لوح تامولعملا رشن مهملا نم ،اذل .نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

تالماعلا ىلإ لصت نأ نكمي يتلا لئاسولا نم ةعونتم ةعومجم لالخ نم
لبق نم ربكأ تالمح لالخ نم كلذكو ،ةعاذإلاو نويزفلتلا لثم ،تايلزنملا
.لغشلا وشتفم مهيف نمب ،ةيعامتجالا نوؤشلاو ليغشتلا ةرازو يف نيلوؤسملا

ةموكحلا تقلطأ ،ذيفنتلا زيح ياوغوروألا يف يلزنملا لمعلا نوناق لخد امدنع
ميدقت وه يسيئر فدهب لمع نكامأ لمعلل ةماعلا ةيشتفملا تراز .ةيعوت ةلمح
93.تايمسرلا ريغ تايلزنملا تالماعلا ةيعضو ةيوستو نوناقلا نع تامولعم

تالماعلل ينطولا اهموي ةصرف اكيراتسوك يف لمعلا ةرازو تلغتسا ،لثملابو
ةينوناقلا نهتاقاقحتسا نأشب تايلزنملا تالماعلا تائمل ةروشملا ميدقتل  تايلزنملا

04.تايلزنملا تالماعلل ةيلغشلا قوقحلا زيزعتل ضرعم لالخ

يندملا عمتجملا تامظنمو ةيلامعلا تاباقنلا عم لمعلا ةيبرغملا تاطلسلل يغبني
.لمعلا باحصأو تايلزنملا تالماعلا نم لك عم اهلاصتا قاطن عيسوتل

،ةيلامعلا تاباقنلا اهيف لمعت يتلا ملاعلا ىوتسم ىلع تالاحلا نم ديدعلا كانه
تالماعلا قوقحب ةيعوتلا ىلع لامعلا تايعمجو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
تامظنم تكرشأ ،لاثملا ليبس ىلع .تايكولسلا رييغت ىلع لمعلاو تايلزنملا
تاقباسم يف لمعلا باحصأ لافطأ ايسآو طسوألا قرشلا يف يندملا عمتجملا
.تايلزنملا تالماعلا هاجت مهفقاوم فاشكتسال ةينف ضراعمو تالاقم ةباتك
موي ةبسانمب ةيونس تاضارعتسا نانبل يف نهئافلحو تايلزنملا تالماعلا تمظنو
تارجاهملا تايلزنملا تالماعلا  تالوكأمب لافتحا كلذ يف امب ،لامعلل يملاعلا
،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،تايلزنملا تالماعلا تايعمج تكراشو .نهتفاقثو
لصاوتلا تاصنم ىلع تالمح تمظنو ،ةينويزفلتو ةيعاذإ جمارب يف تاباقنلاو
مالفأ جاتنإل مالفألا يجتنم عم تلمعو ،"رتيوت"و "كوبسيف" لثم يعامتجالا
14.ةيقئاثو

باحصأ بيردت كلذ يف امب "ةيكولسلا تارييغتلا" زيزعت
لمعلا
ىلع تايلزنملا تالماعلا قوقح نوكت الأ نامض نم مهم ءزج تايكولسلا رييغت
رييغتلا نأ ىرخأ نادلب يف ةبرجتلا رهظت .ةسرامملا يف ةمرتحم لب ،طقف قرولا
ززعت ةقيرطب اهب مايقلا نكمي يتلا كولسلا رييغت تالمحب نرتقي نأ بجي يعيرشتلا

8102 لوألا نيرشت/ربوتكأ

برغملا يف لزانملا تالماع ةيامح ذافنإو قيبطت ةيفيك:برغملا يف تايلزنملا تالماعلا قوقح لا
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كولسلا رييغتل تالمحلا نوكت نأ يغبني ،يلاثم عضو يف .ةلماعلا مارتحاو ةينهملا
،نيفرطلا تابجاوو قوقح يه ام نأشب نيحضاو هيجوتو بيردتب ةبوحصم
.ليلضت وأ مهف ءوس يأ حيحصتل

تالماعل يلودلا داحتالاو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نيب ةكرتشملا ةلمحلا فدهت
لمع باحصأ تايكولسو فقاوم يف رييغت ثادحإ ىلإ – "لداعلا يتيب" – لزانملا
ىلع لمعلا باحصأ عيجشت لالخ نم قئاللا لمعلل اقيقحت ،تايلزنملا تالماعلا
قئاللا لمعلل ةيساسألا ئدابملاب مازتلالاو ،"لداعلا يتيب دهعت" ىلع عيقوتلا
24.تايلزنملا تالماعلل

ةينهم لمع ةقالع هذه نأ ةركف سرغ ىلع اضيأ لمعلا باحصأ بيردت دعاسي
 .لاثتمالا نامضو ةءاسإلا عنم ىلع دعاست نأ نكميو

باحصأ عيمج نم،نايحألا نم ريثك يف ةيروفاغنسلا ةلماعلا ىوقلا ةرازو بلطت
،تايلزنملا تالماعلا اوريغ نيذلاو  تايلزنملا تالماعلا ةرم لوأل نولغشي نيذلا
دكؤي يذلاو ،"لمعلا باحصأ هيجوت جمانرب" ىمسُي تاعاس3 هتدم جمانرب لامكإ
لامكإ بجي .لمعلا بحاص و ةيلزنملا ةلماعلا نيب ةينهملا لمعلا ةقالع ىلع
متي .لمعلا حيرصت بلط ميدقت لبق لقألا ىلع لمع يموي لالخ يهيجوتلا جمانربلا
عم ،يساردلا لصفلا لخاد يهيجوتلا جمانربلا لامكإ ىلع لمعلا باحصأ عيجشت
ةيصخشلا براجتلاو ةلاحلا تاسارد مدقت .تنرتنإلا ربع هلامكإ اضيأ مهنكمي هنأ
فيظوت يف تايلوؤسملاو قوقحلل لضفأ امهف لمعلا بحاصل لصفلا يف ةكرتشملا
34.اهيلع فارشإلاو ةيلزنملا ةلماعلا

يتلا قرطلا زاربإ لالخ نم ،يلزنملا لمعلا هاجت ةيعامتجالا فقاوملا رييغت ناك دقل
.تايلزنملا تالماعلا قوقح لامعإل ىرخأ ةيسيئر ةيجيتارتسا ،هتميق اهب صقتنت
جيورتلاب نيبلفلا يف ناسنإلا قوقح نع نوعفادملا ماق ،لاثملا ليبس ىلع
ةمدختسملا تاحلطصملا لحم لحيل (لزنملا يف ةقيفر)"yahabmasak" حلطصمل
وأ ،(ةدعاسم)"gnolutak" وأ ،(ةاتف)"ahcahcum" لثم ،ةنيهملاو اعويش رثكألا
"yadni"(ةيمأ ةلماعلا نأ ينعي ام ،ةيفير).44

تايعمجلا نيوكت ةيرح
يف تايلزنملا تالماعلا قح يبرغملا نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق ركذي ال
صنت يذلا ،ةيلامعلا تاباقنلا ىلإ مامضنالا يف قحلا كلذ يف امب ،تايعمجلا نيوكت
54.يبرغملا روتسدلا بجومب لوفكم قح اذهو .نيرخآلا لامعلل لغشلا ةنودم هيلع

ةلقتسم ةيعمج" يه ةينواعتلا .تاينواعتلا لمشت نأ بجي تايعمجلا نيوكت ةيرح
ةيداصتقالا مهتاعلطتو مهتاجايتحا قيقحتل ةيعاوط اعم اودحتا صاخشأ نم ةفلؤم
فَرشيو ةيعامج ةيكلم ةكولمم ةأشنم قيرط نع ةكرتشملا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
ايلاح ةلماعلا تاينواعتلا ةيبلاغ فلأتت ،ةياعرلا عاطق يف ،ايملاع64."ايطارقميد اهيلع
ميظنت رود اضيأ ةينواعتلا يدؤت نوكت نأ نكمي74.ءالمع وأ/و تالماعلا نم
باحصأ عم ةكبش نينبي وأ ،ضعبلا نهضعبل معدلا نمدقي يتاوللا ،تالماعلا
.لمعلا

تايصوت

:ةيبرغملا تاطلسلل يغبني

ينطولا نويزفلتلا ،لاثملا ليبس ىلع ،لمشت ةماع ةيعوت ةلمح قالطإ •
تاغل يأو ،ةيغيزامألاو ،(ةجرادلا) ةيبرغملا ةيبرعلا ةغللاب داومب نوكتو
فرعت ىتح ،تارجاهملا تايلزنملا تالماعلا اهب ثدحتت ةزراب ىرخأ
.مهتابجاو لمعلا باحصأ فرعيو نهقوقح تالماعلا

نم ءزجك ايمازلإ نوكي نأ نكمُي يذلا لمعلا باحصأ بيردت ةسسأم •
 .تايلزنملا تالماعلا ليجست

ةحفاكمل تالمح ميمصتو ،تايكولسلاو فقاوملا لوح تاسارد ءارجإ •
.تالماعلا قوقحو ةينهملا ةقالعلا زيزعتو ،تافارخلا

تالمح ريوطت يف ةيبرغملا تاباقنلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا كارشإ •
.كولسلا رييغت عيجشتو ةيعوتلا

نيوكت ةيرح يف قحلا نهل نأ نفرعي تايلزنملا تالماعلا نأ نامض •
تاينواعتلا نيوكتو ،ةيعامجلا تاضوافملا كلذ يف امب ،تايعمجلا
معدو ،لمعلا باحصأ عم نهقوقح يف يعامجلا طارخنالل ةليسوك
 .ضعبلا نهضعب

لمعلا ةمظنم ةيقافتا ىلع ةقداصملا
لامعلل قئاللا لمعلا نأشب ةيلودلا
نييلزنملا
ةيقافتا) نييلزنملا لامعلل قئاللا لمعلا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا تلخد
84.3102 لوليأ/ربمتبس5 يف ذافنلا زيح (981 مقر ةيقافتالا وأ نييلزنملا لامعلا
ةيملاعلا ريياعملا (102 مقر) اهل ةبحاصملا ةيصوتلاو ةدئارلا ةدهاعملا هذه تعضو
ءاسنلا نم مهتيبلاغ - ملاعلا لوح نييلزنم لماعو ةلماع نويلم76 نم رثكأل ىلوألا
ةياعرو ،يهطلاو ،فيظنتلاب نوموقي نيذلا - تارجاهم نهنم ريثكلاو ،تايتفلاو
تالماعلل قحي ،ةيقافتالا بجومب94.ةصاخ رسأ تويب يف نسلا رابكو لافطألا
،نيرخآلا لامعلل ةحاتملا ةيساسألا قوقحلا سفن ىلع لوصحلا نييلزنملا لامعلاو
ىندألا دحلا ةيطغتو ،لمعلا تاعاس ديدحتو ،ةيعوبسألا ةلطعلا مايأ كلذ يف امب
ةحضاو تامولعمو ،يعامتجالا نامضلاو ،يفاضإلا لمعلا نع ضيوعتلاو ،روجألل
.لمعلا فورظو طورش نع

لامعلل قئاللا لمعلا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا حلاصل برغملا تّوص
يف وضع لاقو .ةيقافتالا ىلع دعب قداصُي مل نكل ،ةيصوتب ةلمكُملا نييلزنملا
ةصاخ ةزيمم صئاصخ نهل تايلزنملا تالماعلا نوك نإ كاذنآ برغملا ةموكحلا
،ريرقتلا اذه ةباتك دودح ىلإو05.قئاللا لمعلا يف مهقح نم نهيصقُي ال مهب

15.ةيقافتالا ىلع ةلود52 تقداص

ةيصوت
لمعلا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا ىلع قيدصتلا برغملل يغبني •
قرشلا يف فرط ةلود لوأ هلعجيس قيدصتلاو .نييلزنملا لامعلل قئاللا
.ايقيرفأ لامشو طسوألا

7شتوو ستيار نمويه



،(لزانملا لامعو تالماع نوناق) ،6102 بآ/سطسغأ01 ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلاب ةقلعتملا ليغشتلاو لغشلا طورش ديدحتب6102 ماعل21.91 مقر نوناقلا1
fdp.rA_amlpme/stnemele/7trops/ten.erarda//:ptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).
swen/ra/gro.wrh.www//:sptth/436292/10/80/6102. ،6102 بآ/سطسغأ1 ،شتوو ستيار نمويه ـل يفحص نايب،"لزانملا تالماع قوقح سركي ديدج نوناق :برغملا"2
،5002 لوألا نوناك/ربمسيد ،"برغملا يف لافطألا لزانملا تامداخ ةلماعم ةءاسإ :نوناقلا جراخ ،لزنملا لخاد" ،شتوو ستيار نمويه يريرقت ىلع عالطالا3
164552/91/21/5002/troper/ra/gro.wrh.www//:sptth،973652/51/11/2102. ،2102 يناثلا نيرشت/ربمفون ،"برغملا يف تارصاقلا لزانملا تالماع :ةلزعلا يف ةمدخلا»و/troper/ra/gro.wrh.www//:sptth
،481 ةداملا ،لغشلا ةنودمب قلعتملا99.56 مقر نوناقلا ذيفنتب ،3002 لوليأ/ربمتبس11 يف رداص ،491.30.1 مقر فيرش ريهظ ؛31 ةداملا ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق4
fdp.ra050am/am/ra/swal/scodxel/scode/tni.opiw.www//:ptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).
.91 ةداملا ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق5
.22 ةداملا ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق6
7،7491 luJ11 detpoda ،)18 .oN(7491 ،)noitadnemmoceR noitcepsnI ruobaL OLI( noitcepsnI ruobaL gninrecnoc noitadnemmoceR ،)OLI( noitazinagrO ruobaL lanoitanretnI
8 .tra ،180R:EDOC_OLI_00121P::ON::0:00121:BUPXELMRON=p?f/ne/xelmron/nyd/gro.oli.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت). نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيصوت
اهيلع قداص يتلاو ،0591 ناسين/ليربأ7 ذافنلا أدب خيرات ،(7491 لمعلا شيتفت ةيقافتا) ةراجتلاو ةعانصلا يف لمعلا شيتفت نأشب18 مقر ةيقافتا ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتال ةلمكت يه ،7491 ،لمعلا شيتفت
لمعلاب ضوهنلل لمعلا تاسايسو ريياعم عضو لجأ نم ،ةلود781 نم نيلماعو لمع باحصأو تاموكح عمجت ،ةدحتملا ممألل ةعبات ةبيكرتلا ةيثالث ةلاكو ةيلودلا لمعلا ةمظنم .8591 راذآ/سرام41 يف برغملا
.لاجرلاو ءاسنلا عيمجل قئاللا
8،noitnevnoC noitcepsnI ruobaL eht ot gnitaler occoroM no noitavresbO ،)RCAEC( snoitadnemmoceR dna snoitnevnoC fo noitacilppA eht no strepxE fo eettimmoC OLI
4799813:DI_TNEMMOC_00131P::ON::0:00131:BUPXELMRON=p?f/ne/xelmron/nyd/gro.oli.www//:sptth )5102( noisses CLI ht401 dehsilbup ،4102 detpoda ،)18 .oN(7491(مت
 .(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا

.noitnevnoC noitcepsnI ruobaL eht ot gnitaler occoroM no noitavresbO ،RCAEC OLI92 ةداملا ،اضيأ رظنأ،  

01،OLI :aveneG  .ecfifO ruobaL lanoitanretnI ;kciwneF niloC ،yenooC naeS ،iusibE awaniM yb detide”،weivrevo evitarapmoc a :setupsid ruobal laudividni gnivloseR“ ،OLI
74 .p ،fdp.964884_smcw/noitacilbup/stnemucod/lbup-—/mmocd-—/stropergd-—/cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:sptth ،6102(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت). رظنأ
truoc smialc llams eht ni noitca lagel gnikaT”،detadnu ،tnemnrevoG nailartsuA ،namsdubmO kroW riaF،“ ،اضيأ
truoc-smialc-llams-eht-ni-noitca-lagel-gnikat/seussi-ecalpkrow-gnivloser-pleh/uoy-pleh-ew-woh/pleh-lliw-ew-woh/ua.vog.krowriaf.www//:sptth(31 يف عالطالا مت

.(8102 لوليأ/ربمتبس

،5102 rebotcO”،stnialpmoC ytilauqE dna tnemyolpmE fo noitacidujdA dna noitagitsevnI eht ni serudecorP“ ،)dnalerI( noissimmoC snoitaleR ecalpkroW11

fdp.stnialpmoC_ytilauqE_dna_tnemyolpmE_serudecorP/smroF_snoitacilbuP/ne/ei.snoitalerecalpkrow.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).
مت)fdp.liavart-ud-9991-edoC-coraM/coram/cod/daolpu/moc.euqirfa-tiord.www//:ptth ،235 ةداملا ،(ةيسنرفلاب)3002 لوليأ/ربمتبس11 يف ردص ،لغشلا ةنودمب قلعتملا56.99 مقر نوناقلا21
.(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا

dnoceS ،5102 ،OLI :aveneG – ecfifO ruobaL lanoitanretnI”،ediuG yrotcudortnI :rotces krow citsemod eht ni smsinahcem ecnailpmoc rehto dna noitcepsni ruobaL“ ،OLI31

.65 .p ،mth.xedni/ne—gnal/638924_SMCW/sbup/ofni/nimdabal/gro.oli.www//:sptth ،6102 noitide(8102 لوليأ/ربمتبس72 يف عالطالا مت).
.71 ةداملا ،نييلزنملا لامعلل قئاللا لمعلا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا ،لاثملا ليبس ىلع رظنأ41
51”.ediuG yrotcudortnI :rotces krow citsemod eht ni smsinahcem ecnailpmoc rehto dna noitcepsni ruobaL“ ،OLI

etihw OLI – pihsnoitaler gnikrow evitcudorp a rof sledom evitavonni dna secitcarp gnisimorP :setatS barA eht ni sreyolpme dna srekrow citsemoD“ ،nagaK aihpoS61

،7102 ،OLI :turieB - .setatS barA rof ecfifO lanoigeR ،OLI”،repap
fdp.166916_smcw/noitacilbup/stnemucod/turieb-or-—/setatsbara-—/cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).  
.قباسلا71
مادقتسا طاشن لوازت يتلا تآشنملاو بتاكملا شيتفت قح ةيلخادلا ريزو نم رارق مهديدحتب ردصي نيذلا نيفظوملل نوكي“ :ىلع ،ةيلزنملا ةلامعلا نأش يف5102 ةنسل86 مقر تيوكلا نوناق نم44 ةداملا صنت81
.”اهنأشب ابسانم هارت ام ذاختال ةصتخملا تاهجلا ىلإ اهتلاحإو اهنأشب ةمزاللا رضاحملا ريرحتو شيتفتلا ءانثأ مهل رهظت يتلا تافلاخملا طبضو تالجسلاو رتافدلا ىلع عالطالاو ،ةيلزنملا ةلامعلا
.02و91 نيتداملا ،7102 ةنسل ةدعاسملا ةمدخلا لامع نأشب01 مقر يداحتا نوناق ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا91
.21 .ص ،”ةيلودلا لمعلا ةمظنم نع ةرداص ءاضيب ةقرو – ةجتنم لمع ةقالع لجأ نم ةركتبم جذامنو ةدعاو تاسرامم :ةيبرعلا لودلا يف لمعلا باحصأو لزانملا لامع“ ،ناغاك ايفوص02
12،0102 ،aveneG ،noisseS ht99 ،ecnerefnoC ruobaL lanoitanretnI ،)1 traP( VI tropeR”،srekrow citsemod rof krow tneceD“ ،OLI
26 .p ،fdp.007401_smcw/tnemucodgniteem/stnemucod/fnocler-—/mron_de-—/cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:ptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت). اضيأ رظنأ، ،OLI
،5102 ،OLI :aveneG – ecfifO ruobaL lanoitanretnI”،ediug yrotcudortnI :rotces krow citsemod eht ni smsinahcem ecnailpmoc rehto dna noitcepsni ruobaL“
.01 .p ،1 elbat ،mth.xedni/ne—gnal/638924_SMCW/sbup/ofni/nimdabal/gro.oli.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).

etihw OLI – pihsnoitaler gnikrow evitcudorp a rof sledom evitavonni dna secitcarp gnisimorP :setatS barA eht ni sreyolpme dna srekrow citsemoD“ ،nagaK aihpoS22

.51 .p”،repap
.6 ةداملا ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق32
،(ةيسنرفلاب) ةنس81و61 نيب ام مهرامعأ ةحوارتملا نييلزنملا لامعلاو تالماعلا ليغشت اهيف عنمي يتلا لاغشألا ةحئال ميمتتب ،7102 لوليأ/ربمتبس72 يف رداصلا653.71.2 مقر موسرم42
fdp.228501-RAM/5119968631F/105921/228501/CINORTCELE/scod/xeltan/nyd/gro.oli.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).
.21 ةداملا ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق52
62etihw OLI – pihsnoitaler gnikrow evitcudorp a rof sledom evitavonni dna secitcarp gnisimorP :setatS barA eht ni sreyolpme dna srekrow citsemoD“ ،nagaK aihpoS
.51 .p”،repap
،(ـه)91و ،(د)91و ،(ج)91 داوملا ،1102 ناريزح/وينوي61 يف تدمتعا ،102 مقر ،نييلزنملا لامعلل قئاللا لمعلا ةيصوت ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم72
fdp.578842_smcw/noitacilbup/stnemucod/turieb-or-—/setatsbara-—/cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس82 يف عالطالا مت).

8102 لوألا نيرشت/ربوتكأ

برغملا يف لزانملا تالماع ةيامح ذافنإو قيبطت ةيفيك:برغملا يف تايلزنملا تالماعلا قوقح لا

8

.”برغملا يف تارصاقلا لزانملا تالماع :ةلزعلا يف ةمدخلا“ ،شتوو ستيار نمويه82
92،)LF-PAS( ruobaL decroF tabmoC ot emmargorP noitcA laicepS ،ecfifO ruobaL lanoitanretnI”،ygolodohtem dna stluser :ruobal decrof fo etamitse labolG OLI“ ،OLI

mth.xedni/ne—gnal/400281_SMCW/snoitacilbup/ruobal-decrof/scipot/labolg/gro.oli.www//:sptth ،2102 ،OLI :aveneG(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).

،5102 ،OLI :aveneG – ecfifO ruobaL lanoitanretnI”،ediuG yrotcudortnI :rotces krow citsemod eht ni smsinahcem ecnailpmoc rehto dna noitcepsni ruobaL“ ،OLI03

.52 xoB ،15-05 .pp ،6102 noitide dnoceS
.3 ةداملا ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق13
23noitcetorp laicos ،sthgir ruobal fo etats ehT srekroW citsemoD rof kroW tneceD“ ،)OLI-CTI/VARTCA( ertneC gniniarT lanoitanretnI ;seitivitcA ’srekroW rof uaeruB
،3102”،eporuE ni sevitaitini noinu edart dna

ue-ni-sevitaitini-noinu-edart-dna-noitcetorp-laicos-sthgir-ruobal-fo-etats-eht-srekrow-citsemod-rof-krow-tneced-troper-oli-cti-vartca/secruoser/ne/gro.defwdi.www//:ptth
51 .p ، _tnemhcatta/elfi-yalpsid@@/epor(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).
.22 ةداملا ،نييلزنملا لامعلاو تالماعلا نوناق33
.8 ةداملا ،1102 ،102 مقر ،نييلزنملا لامعلل قئاللا لمعلا ةيصوت ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم43
.51 ةداملا ،1102 ،102 مقر ،نييلزنملا لامعلل قئاللا لمعلا ةيصوت ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم53
63،4102”،emit gnikrow rieht tnuoc srekrow citsemod ni-evil pleh ot sreniart rof launam A ?kcolc eht dnuora gnikroW“ ،OLI
fdp.528803_smcw/lairetamlanoitcurtsni/stnemucod/liavart-—/vartorp-—/tcetorp_de-—/cilbup/spuorg/5psmcw/gro.oli.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).

،5102 ،OLI :aveneG – ecfifO ruobaL lanoitanretnI”،ediuG yrotcudortnI :rotces krow citsemod eht ni smsinahcem ecnailpmoc rehto dna noitcepsni ruobaL“ ،OLI73

.8 xoB ،42 .p ،6102 noitide dnoceS
.قباسلا83
93،5102 ،OLI :aveneG – ecfifO ruobaL lanoitanretnI”،ediuG yrotcudortnI :rotces krow citsemod eht ni smsinahcem ecnailpmoc rehto dna noitcepsni ruobaL“ ،OLI
.21 xoB ،03 .p ،6102 noitide dnoceS
.قباسلا04
14stnemevoM ’srekroW citsemoD :sthgiR gnimialC“ ،noitaredefnoC noinU edarT lanoitanretnI eht dna ،krowteN srekroW citsemoD lanoitanretnI ،hctaW sthgiR namuH
.fdp.srekroWcitsemoD_labolG_3102/lairetam_detaler/selfi/tluafed/setis/gro.wrh.www//:sptth ،3102”،mrofeR robaL rof secnavdA labolG dna
،8102 ناريزح/وينوي03 –6102 يناثلا نوناك/رياني1 ،”ةيبرعلا لودلا يف لداعلا يتيب ةلمح“ ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم24

mth.xedni/ra—gnal/802755_SMCW/yawriaf/stcejorp/turieb/gro.oli.www//:sptth(8102 لوليأ/ربمتبس31 يف عالطالا مت).

etihw OLI – pihsnoitaler gnikrow evitcudorp a rof sledom evitavonni dna secitcarp gnisimorP :setatS barA eht ni sreyolpme dna srekrow citsemoD“ ،nagaK aihpoS34

.2 xob8.p”،repap

stnemevoM ’srekroW citsemoD :sthgiR gnimialC“ ،noitaredefnoC noinU edarT lanoitanretnI eht dna ،krowteN srekroW citsemoD lanoitanretnI ،hctaW sthgiR namuH44

”.mrofeR robaL rof secnavdA labolG dna
.22 لصفلا ،برغملا روتسد54
oN(2002 ،noitadnemmoceR sevitarepooC fo noitomorP OLI eht dna ecnaillA evitarepo-oC lanoitanretnI. 391(. رظنأ64

etihw OLI – pihsnoitaler gnikrow evitcudorp a rof sledom evitavonni dna secitcarp gnisimorP :setatS barA eht ni sreyolpme dna srekrow citsemoD“ ،nagaK aihpoS74

. .7102 ،OLI :aveneG - ،ecfifO ruobaL lanoitanretnI”،seidutS esaC dna weiveR erutaretiL ;sevitarepooC hguorht eraC gnidivorP“ ،OLI dna ،32 .p”،repap
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