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 ةمدقملا
 ،هرسأب ملاعلا ندمو مصاوع نم اهريغ نود اهب درفنت ةزيمم ةيراضح ةرهاظ دعتو ،ةينيطسلفلا ةلودلا ةمصاع سدقلا
 ،ندملاو نكامألا تددعت امهمو ،ىرخأ ةنيدم يف ترفاوت املق ةيراضحو ةينيدو ةيخيرات ٍناعم نم هل زمرت امل كلذو
 اهيفو ،ةيوامسلا تالاسرلاو ءايبنألا ةنيدم يهف ،اهب ىلاعتو هناحبس هللا اهابح يتلا ةسدقملا ةلاهلاب ةظفتحم سدقلا لظت
 انديس دلوم ناكم دعتو ،نيفيرشلا نيمرحلا ثلاثو نيتلبقلا ىلوأ ىصقألا دجسملا اهيفو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىرسم
  .مالسلا هيلع ىسوم انديس ةرجه ناكمو ،مالسلا هيلع ىسيع
 سدقلا عقت ذإ ،ميدقلا ملاعلا تاراق نيب لصاوتلاو لاصتالا ىقتلمو ،نامزلاو ناكملا ثيح نم ةعيفر ةناكمب سدقلا ىظحت
 ةيلودلا تارمملل عمجت ةطقن ةقطنملا هذه لكشتو ،طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم يهو الأ ،هرسأب ملاعلا يف ةقطنم مهأ يف
 .ةيراجتلا قرطلا نم ريثكل ةماهلا
 
 نم تاكاهتنالا نم ديدعلا ىلإ ةينيطسلفلا ندملا رئاسك ضرعتتو ،لالتحالا عماطمو راظنأ طحم تلاز الو تناك سدقلاف
 نإف اذل ،يراضحلاو ،يفاقثلا اهخيرات حسمو ،قرطلا ىتشب اهلهأ نم اهغارفإو اهديوهت ةيغب يليئارسإلا لالتحالا لبق
 ،ةيرصنعلا نيناوقلا نم ديدعلا تردصأو ،سدقلا ىلع ةيناطيتسالا اهتاءارجإو اهتاسايس ةسرامم تزكر لالتحالا تاطلس
 ةمصاع سدقلا ىقبتس كلذ مغر نكلو ،مهل ًةمصاع ةيبرغلاو ةيقرشلا سدقلا رابتعاب يضقي يذلا ةمصاعلا نوناق لثم
 .انبعش ءانبأ دومص لضفب كلذو ،ةينيطسلفلا اهَتيوه ًةلماح ،ةيدبألا نيطسلف ةلود
 
 ،ثيدحلا رصعلا يف ةّيفاقثلاو ةّيخيراتلا تاعارصلا اهلوح رودت يتلا ندملا مهأ ىدحإ سدقلا نأ يف ةساردلا ةيمهأ نمكت
 امك ،نيطسلف ةلود ةمصاع اهرابتعاب نييلصألا نيطسلف لهأو يليئارسإلا لالتحالا نيب عارصلل ًازمر سدقلا ربتعت ذإ
 م2003 ةنسل لدعملا يساسألا نوناقلا نم )3( ةداملا صن كلذكو ،م1988 ماع يف لالقتسالا نالعإ ةقيثو يف درو
 ذإ ،م2002 ةنسل )4( مقر ةمصاعلا نوناق نم )1( ةداملا هيلع تدكأ ام اذهو ."نيطسلف ةمصاع سدقلا" :ىلع هتاليدعتو
 ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ثالثلا تاطلسلل مئادلاو سيئرلا رقملا يهو ةينيطسلفلا ةلودلا ةمصاع فيرشلا سدقلا" :ىلع تصن
 ."ةيئاضقلاو
 معدل ةماهلا تارارقلا نم ديدعلا ةيبرعلا لودلا ةعماج تردصأ ًايمالسإو ًايبرع ةيخيراتلا اهتناكمو سدقلا ةيمهأل ًارظنو
 ماع وكسيسالا نالعإو ،ةيبرعلا ةئيبلل ةمصاعو ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلل ةمئاد ةمصاع سدقلا رابتعا لثم ،سدقلا

  .نيطسلف يف يفاقثلا ثارتلا معد حلاصل يمالسالا ملاعلا يف ثارتلل ًاماع ،م 2019
 ًاقالطناو ،مهتنيدم يف مهدومص معدو ،بابشلا ةئف ةصاخو ،يسدقملا نطاوملا نع فيفختلاو سدقلا ةيامحلو ،انه نم
 نيب ةقثلا زيزعت وهو الأ ،يناثلا يجيتارتسالا فدهلا ًاديدحتو ،رشع ةنماثلا ةموكحلا لمعل ىلوألا موي ةئاملا ةطخ نم
 ةينوناق ةيموكح ةسسؤمك عيرشتلاو ىوتفلا ناويد ىأترا ،ناسنإلا قوقحل ةمظانلا تاعيرشتلا زيزعتو ،ةموكحلاو نطاوملا
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 سدقلا معدل ةمزاللا ةيعيرشتلا تاجايتحالا عوضوم مظنت ةسارد دادعإ ،ةلادعلا عاطق تاسسؤم نمض نم ةصصختم
 ."ةينيطسلفلا عئاقولا" ةيمسرلا ةديرجلا يف ةروشنملا سدقلا نأشب ةرداصلا تارارقلاو ةمظنألاو نيناوقلا ىلإ ًادانتسا
 
 ةـساردلا هذه يف لواحنـس يلاتلابو ،سدقلا معدل ةمزاللا ةيعيرـشتلا تاجايتحالا ىلع فرعتلا يف ةـساردلا ةيلاكـشإ لثمتت
 سدقلا نأـشب ةرداـصلا تاعيرـشتلا ةيمهأ ىدم امو ؟سدقلا نأـشب ةرداـصلا تاعيرـشتلا يه ام :ةيتآلا ةلئـسألا نع ةباجإلا
 مأ ،دومصلا زيزعت ضرغب يفي ةلودلا نع ةرداصلا تاعيرشتلا ىلع تاليدعت ءارجإ لهو ؟نييسدقملا دومـص زيزعت يف
 ؟ةديدج تاعيرشت رادصا ىلإ ةجاحب نحن
 
 يفــصولا نيجهنملا ىلع ًادامتعا ةلئــسألا هذه ىلع ةباجإلا متتــس ،ةيلومــشلاو ةدئافلا نم نكمم ردق ربكأ قيقحتلو
 مأ نيناوق تناك ءاوـس ،سدقلا نأـشب ةرداـصلا تاعيرـشتلا ىلع فرعتلا يف يفـصولا جهنملا دامتعا متيـس ذإ ،يليلحتلاو
 .ءارزولا سلجم تارارق مأ ةمظنأ
 ،نييـسدقملا دومـص زيزعت معد يف سدقلا نأـشب ةرداـصلا تاعيرـشتلا ةيمهأ ليلحتب هدامتعا مت يليلحتلا جهنملا امأ 
 .سدقلا معدل ةمزاللا ةيعيرشتلا تاجايتحالا ةيهام ليلحتو
 
 اهب تماق يتلا تاميسقتلاب فارتعالا مدعل ،ةساردلا هذه يف "ةظفاحم" حلطصم مادختسا متيس هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 ةنجل تايصوت ىلع ةقداصملاب ،م2005 ةنسل )85( مقر ءارزولا سلجم رارقل ًاذيفنتو ،سدقلا ىلع لالتحالا تاطلس
 ةطخلا يف سدقلا ةظفاحم ةقطنم حلطصم مادختسا ينبت ":ىلع هنم )1/1( مقر ةداملا تصن ذإ ،ةمئادلا ةيرازولا سدقلا
 ."خلإ...لالتحالا ةيدلب دودحل ًاقفو سدقلا ةنيدم نم ًالدب سدقلل ةيطسوتملا ةيومنتلا
 
 امأ ،ةيحـصلا تاعيرـشتلا عوـضوم لوألا روحملا نأ مظني ،رواحم ةـسمخ ىلإ ةـساردلا عوـضوم ميـسقت متيـس ،هيلعو
 تاعيرـشتلا عبارلا روحملاو ،ةينكـسلا تاعيرـشتلا مظن ثلاثلا روحملاو ،ةيميلعتلا تاعيرـشتلا مظن دقف يناثلا روحملا
 .ةعونتم تاعيرشت سماخلا روحملاو ،ةيرادإلا ماسجألا ليكشتب ةقلعتملا
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 لوألا روحملا
 ةيحصلا تاعيرشتلا

 
 ةحـصلا يف قحلا ناـسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا لفك ثيح ،ناـسنإلاب ةقيـصللا ةيـساـسألا قوقحلا نم ةحـصلا ربتعت
 هل ةهافرلاو ةحـصلا نامـضل يفكي ةـشيعم ىوتـسم يف قح صخـش لكل " :ىلع تـصن ذإ ،هنم )25/1( ةداملا بجومب
 هلو ،ةيرورـضلا ةيعامتجالا تامدخلا ديعـصو ةيبطلا ةيانعلاو نكـسملاو سبلملاو لكأملا ديعـص ىلع ًةـصاخو ،هترـسألو
 فورظلا نم كلذ ريغ وأ ةخوخيـشلا وأ لُّمرتلا وأ زجعلا وأ ضرملا وأ ةلاطبلا تالاح يف لئاوغلا هب نمأي ام يف ُّقحلا
 بناجلاب ضوهنلا تاـسايـس عـضو ةلودلا قتاع ىلع عقي يلاتلابو  1،"هـشيع بابـسأ هدقفت يتلاو هتدارإ نع ةجراخلا
 .سرمتم يبط رداك لالخ نم ةدوجلا ةيلاع تامدخ مدقت يتلا ةيحصلا تاسسؤملا ءانبو ،يحصلا

 
 ديدعلا هجاوي هنأ الإ ،ةيويحلاو ةطـشنلا ةيتامدخلا تاعاطقلا نم دعي يحـصلا عاطقلا نإف ،نيطـسلف ةلود ىلإ ةبـسنلاب امأ
 نيينيطـسلفلا ىلع ةيرـصنعلا ةيجمهلا تاـسايـسلل هتـسراممو ،يليئارـسإلا لالتحالا دوجو ببـسب ليقارعلاو تايدحتلا نم
 :يتآلاب تاسايسلا هذه لثمتتو ،صاخ لكشب سدقلا ةظفاحم يف نينطاقلا نيينيطسلفلا ىلعو ،ماع لكشب
 

 تايفـشتـسملا يف ةيحـصلا تامدخلا يقلت نم ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفـضلا نم نيينيطـسلفلا نينطاوملا نامرحو عنم .1
 لـصفلا رادج ءانبب ةينيطـسلفلا ندملا يقاب نع ةظفاحملا لزع لالخ نم كلذو ،سدقلا يف ةيحـصلا زكارملاو
 لوـصحلا دعب الإ ةيحـصلا قفارملا هذه ىلإ لوـصولا نم ىـضرملا عنمو ،ةـسايـسلا هذه ززع يذلا يرـصنعلا
 هذه ضفر وأ حنم يف ةماتلا ةيريدقتلا ةطلـسلاب عتمتت يتلا لالتحالا تاطلـسل اهميدقت متي ةـصاخ حيراـصت ىلع
 يتلا تالاحلاو ،مزاللا يروفلا جالعلا يقلت نم ةئراطلا تالاحلا مظعم تمرح ةـسايـسلا هذه لعفبو .حيراـصتلا
 ةيحـصلا قفارملا ىلإ لوـصولل تاطلـسلا هذه نم نذإلا ىلع لوـصحلا دعب الإ يـصـصخت جالع يقلت يعدتـست
  .ةظفاحملا يف

 
 مأ ءابطأ اوناك ءاوـس ،ةظفاحملا يف ةيحـصلا قفارملا يف لماعلا يبطلا رداكلا مامأ ليقارعلاو تابوعـصلا عـضو .2

 .ةظفاحملا يف قفارملا هذه ىلإ لوصولا نم فاعسإلا طابض مأ نيضرمم

 
 اذهل ةعـضاخ اهلعج فدهب ،سدقلا ةظفاحم يف ةلماعلا ةيحـصلا قفارملا ىلع يليئارـسإلا يحـصلا ماظنلا ضرف .3

 ذوفنلاو ةرطيـسلا طـسب ةلواحمو ،سدقلا يف ينيطـسلفلا يحـصلا ماظنلل ةيـساـسألا ةينبلا فاعـضإ يلاتلاب ،ماظنلا
 قفارملا ةفاك ىلع تطرتـشا ذإ ،يليئارـسإلا يحـصلا ماظنلل ًاعبات هلعجو ،ينيطـسلفلا يحـصلا ماظنلا ىلع
 ةرازولا مايق ىلإ ةفاـضإلاب ،ةيليئارـسإلا ةحـصلا ةرازو نم صيخارتلا ىلع لوـصحلا ةظفاحملا يف ةيحـصلا

                                                
 :يتألا طبارلا ىلع روشنملا ،م1948 ةنسل ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعالا 1

1/7/2019. visited on: rights/index.html-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal 
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 ضرفو 2.ةيليئارـسإلا سيياقملاو تافـصاوملل اهتقباطم ىدم نم دكأتلل ،ةيحـصلا زكارملا هذهل ةيدقفت تالوجب
 3.نييسدقملا ىلع يرابجإلا يحصلا نيمأتلا ماظن

 
 ،يحـصلا اهلمع ةـسرامم نم نكمتتل ةظفاحملا يف ةيحـصلا قفارملا ىلع نمثلا ةظهاب موـسرو بئارـض ضرف .4

 مدـع يلاـتلاـبو ،اـهقالغإو اـهراـيهنا ىلإ يدؤي دـق اـمم ،قفارملا هذـه اـهيناـعت يتلا ةـيلاـملا ةـمزألا نم مغرلا ىلع
 .ةيحصلا تامدخلا ميدقت ىلع اهتردق

 
 ربتخمو ،مدلا كنبو ،لــسلا ةحفاكم زكرم قالغإ لثم ،سدقلا ةظفاحم يف ةيحــصلا قفارملا نم ديدعلا قالغإ .5

 حتف ىلإ ىدأ امم 4.ةظفاحملا يف ىرخأ تادايعو ،ةحصلا مسقو ،لافطألل دروفابس ىفشتـسمو ،يزكرملا سدقلا
 .موسرلا عفد لباقم اهتامدخ ميدقتل ةيليئارسإلا ةيحصلا قفارملا مامأ لاجملا

 
 عــضو لالخ نم سدقلا ةظفاحم يف ةيحــصلا قفارملا ينابم يف تاحيلــصت يأ ءارجإ وأ ءانبلا ةداعإ ةقاعإ .6

 .ةيسايس بابسأل كلذو ،ةظفاحملا يف ةينيطسلفلا ةيحصلا قفارملا ىدل ءانبلاو طيطختلا ةيلمع يف تابقع

 
 ةينيطسلفلا ةيودألا لعج امم ،ةيودألا اهنم عنصت يتلا ماخلا داوملا ىلع ةيبيرض موسر لالتحالا تاطلس ضرف .7

  5.ةيليئارسإلا ةيودألا ةسفانم ىلع ةرداق ريغ تحبصأ ،هيلعو ،ةيليئارسإلا ةيودألا عم ةنراقم رعسلا ةعفترم

   نم ةينيطـسلفلا ةيودألا بحـس ىلع ةينيطـسلفلا ةيحـصلا قفارملا تربجأ لالتحالا تاطلـس نإف ،كلذ ىلع ةوالع       
 6.اهتايلديص

 
 ،اهنم ديدعلا ىلع ءاليتسالاو ،ةينمأ بابسأ ةجحب كلذو ،ةظفاحملا يف ةينيطسلفلا ةيحصلا قفارملا ىلع ءادتعالا .8

 ىفـشتـسم كلذكو ،ةيليئارـسإلا ةطرـشلا ةرازو رقم ىلإ هليوحت مت يذلا حارج خيـشلا يف يموكحلا ىفـشتـسملا لثم
 افافـص تيب ىفـشتـسمو ،"نويهـص لبج" مـسا لمحي يحايـس قدنف ىلإ هليوحت مت يذلا نويعلا ضارمأل انح ويرام
 7.ةينيد ةسردم ىلإ هليوحت مت يذلا ةيدعملاو ةيراسلا ضارمألل

 

                                                
 ص )2017 ،ةزغ ،رهزألا ةعماج ،ريتسجام ةلاسر( 2014-1994 ةينيطسلفلا يضارألا يف يحصلا عاطقلا ىلع اهتايعادتو ةيليئارسإلا تاسايسلا ،شربلا ناندع 2

83. 
 :يتألا طبارلا ىلع روشنم ،سدقلا ةظفاحم يف يحصلا عضولا ،ريط وبأ ميعن 3

visited on 1/7/2019.http://www.hussamkhader.org/?page=details&newsID=510&cat=46 
 .126 ص ،قباس عجرم ،هللا داج دمحم4
  .82 ص ،قباس عجرم ،شربلا ناندع 5
 .79 ص )2013 ،نيطسلف :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سدقلا نوؤش ةرئاد( ةيحصلا تامدخلا عقاوو ةيليئارسإلا تاسايسلا ،شامخ ةيمأ 6
 .124 ص ،قباس عجرم ،هللا داج دمحم 7
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 بابشلاو ،ماع لكشب ةظفاحملا يف نييسدقملا يديأ لوانتم يف اهلعجو ،تاردخملل جيورتلاب لالتحالا تاطلس مايق  .9
 لعجو ،ةظفاحملا ىلع ينيطسلفلا يليئارسإلا عارصلا نع نييسدقملا نهذ بييغت فدهب كلذو ،صاخ لكشب
 ينيطسلفلا يزكرملا ءاصحإلا زاهج ردصأ دقو .اهيطاعتو تاردخملا ريفوت وه ةايحلا يف يساسألا مهفده
 نوطاعتي صاخشأ دوجوب داقتعالا بسح سدقلا ةظفاحم يف ةينيطسلفلا رسألل يبسنلا عيزوتلا لوح ةيئاصحإ
 يتلا ةينيطسلفلا رسألل ةبسنلا تناك ذإ ،م2013 ةراتخم تارشؤمو ةقطنملا بسح ةطيحملا ةئيبلا يف تاردخملا
 نم )%59.4( ةبسنب -سدقلا ةظفاحمب يأ - مهب ةطيحملا ةئيبلا يف تاردخملا نوطاعتي صاخشأ دوجوب دقتعت
 8.نينطاقلا ناكسلا ددع

 
 ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلهألا تاسسؤملاو ،نيينيطسلفلا نيئجالل ثوغلا ةلاكو لالخ نم نييسدقملل ةيبطلا تامدخلا مدقت .10

 ءاقبلا لجأ نم عراصتو ،ةمج ةيرصنع تاسايس هجاوت قفارملا هذه ،ةصاخلا ةيحصلا قفارملا نم ديدعلا
 امإ اهددع صلقتي قفارملا هذه نكلو ،ةظفاحملا يف ينيطسلفلا دومصلا زيزعتو ةينيطسلفلا ةيوهلا ىلع ظافحلاو
 ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا نع ةرداصلا ةيئاصحإلا يف كلذ ىلجت دقو ،جامدنالا وأ قالغإلا قيرط نع

 ددع لوح تايفشتسملا
 ةّرسألاو ةظفاحملا يف

-2012 تناك ذإ ،م2017
 ىلع 9:يتآلا وحنلا

 
 
 
 
 
 
 
 م2003 ةنـسل لدعملا يـساـسألا نوناقلا ماكحأو يلودلا نوناقلا دعاوقب اهمازتلا نم ًاقالطنا نيطـسلف ةلود تـصرح دقو
 تردـصأ ذإ ،ةظفاحملا يف يحـصلا بناجلاب ةقلعتملا ماكحألا مظنت يتلا تاعيرـشتلا نم ديدعلا رادـصإ ىلع هتاليدعتو
  :ةيتآلا تاعيرشتلا

 اتانع ةدلب يف ةحصلا ةرازو حلاصل ضرأ ةعطق نم ءزج ةعفنم صيصخت نأشب ،م2011 ةنسل )36( مقر رارق .1
 10.يحص زكرم ةماقإل سدقلا ةظفاحمب

                                                
 .124 ص )2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا يئاصحإلا سدقلا باتك 8
 .45 ص )2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا يئاصحإلا سدقلا باتك 9

 .47 ص ،91 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 10

 ةرسألا ددع تايفشتسملا ددع ةنسلا
2012 9 642 
2013 9 643 
2014 8 658 
2015 7 672 
2016 7 698 
2017 7 714 
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 11.سدقلا -ةيمالسإلا ةيريخلا دصاقملا ةيعمجل ةيرادإلا ةئيهلا ليكشت ةداعإ نأشب ،م2012 ةنسل )126( مقر رارق .2
 12.سدقلا - ةيمالسإلا ةيريخلا دصاقملا ةيعمجل ةيرادإلا ةئيهلا ليكشت ةداعإ نأشب ،م2016 ةنسل )55( مقر رارق .3
 13.سدقلا - ةيمالسإلا ةيريخلا دصاقملا ةيعمجل ةيرادإلا ةئيهلا لمع ديدمت نأشب ،م2018 ةنسل )104( مقر رارق .4
 14.سدقلا ةظفاحم يف ىفشتسم ءاشنإب ،م2004 ةنسل )80( مقر ءارزولا سلجم رارق .5
 ةيعمج ىفشم ىلع ةبترتملا تامازتلالا ديدست يف ةمهاسملاب ،م2005 ةنسل )91( مقر ءارزولا سلجم رارق .6

 15.سدقلا ةظفاحم يف رمحألا لالهلا
 ةظفاحمب مارلا ةدلبل يندم عافد زكرمو فاعـسإ زكرم ءاـشنإب ،م2005 ةنـسل )190( مقر ءارزولا سلجم رارق .7

 16.سدقلا
 ةدايعل ثلاثلا قباطلا فقس يف ةمهاسملل يلاملا معدلا ميدقتب ،م2005 ةنسل )338( مقر ءارزولا سلجم رارق .8

 17.سدقلا ةقطنمب ةيقرشلا ةرحاوسلا يف بلاط يبأ نب رفعج دجسمو
 يجالعلا يبطلا ينيسحلا لصيف زكرمل يلاملا معدلا ميدقتب ،م2005 ةنسل )343( مقر ءارزولا سلجم رارق .9

 18.سدقلا ةقطنمب يداشرإلا
 19.نييسدقملا دومص معدل يلاملا ماظنلاب ،م2018 ةنسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق  .10

 
 دصاقملا ةيعمجل ةيرادإلا ةئيهلا لمع ديدمتو ليكشت ىلع اهمامتها تزكر اهنأ انل حضتي تاعيرشتلا هذه ىلع عالطالا دعب
 هلمكأب يحصلا عاطقلا ميظنت اهبجومب متو ،)10( لصأ نم صوصخلا اذهب تاعيرشت )3( تردصأ ذإ ،ةيمالسإلا ةيريخلا
 ،يواسنرفلا ىفشتسملا لثم ،سدقلا يف ةيحصلا قفارملا نم ديدعلا ىلإ معدلا ميدقت تلفغأ تاعيرشتلا نأ امك ،سدقلا يف
 .جروج تناسو ،علطملاو
 
 ذإ ،نييسدقملل ةيبطلا ةيلاملا تادعاسملا ميدقت ميظنت مت ،م2018 ةنسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق رودصبو هنأ الإ
 :ىلع نييسدقملا دومص معدل يلاملا ماظنلا نم )23( ةداملا تصن
 قفو هضرأ ىلع هنيكمتو ،يسدقملا دوجولا زيزعت ىلإ فدهت يسدقملا نطاوملل ةيناسنإ تادعاسم ةرازولا مدقت .1"
 .ةلودلاب ةحاتملا ةيلاملا تايناكمإلاو ،ماظنلاب ةددحملا فوقسلا

                                                
 .30 ص ،99 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 11
 .50 ص ،120 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 12
 .64 ص ،149 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 13
 .208 ص ،52 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 14
 .573 ص ،63 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا  يف روشنملا 15
 .354 ص ،64 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا16
 .290 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا  يف روشنملا 17
 .295 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 18
 .54 ص ،148 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 19
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 نايب اهنم ديفتسملاو اهيقلتم يف طرتشيو ،ةيناسنإ بابسأل يسدقملا نطاوملل ةدعاسم فرص ىلع ةقفاوملا ةرازولل .2
 هذه يف ةمسقملا تائفلا بسح ددحملا نع ةدعاسملا فقس ديزي ال ثيحب ،اهيلع لوصحلل هلهؤت يتلا قئاثولاو بابسألا
 :يتآلاك ةمدقملا تابلطلا صحفب ةيلاملا ةنجللا تاءارجإو قيثوت بسحو ،ةرقفلا

 .لكيش فالآ ةسمخ )5,000( ىصقأ دحب ةيلاملا عاضوألا ءوسو ،ةيعامتجالا ةيفلخلا .أ
 .لكيش فالآ ةرشع )10,000( ىصقأ دحب ةيبطلا اياضقلا .ب
 .لكيش فالآ ةعبس )7,000( ىصقأ دحب باجنإلاو باصخإلاب ةقلعتملا ةيبطلا اياضقلا .ج
 ىلع تالماعملا كلت فرص فدهب ةقالعلا تاذ ناجللا ىلع ضرعت ال لزانملا قرحو ةعيبطلا ثراوكلا اياضق .د

 فالآ ةرشع )10,000( ةدعاسملل ىصقأ دحب ليكولا نم بيسنتبو ،ريزولل فرصلا رارق نوكيو ،ةعرسلا هجو
 نم ةقثوم ةداهش وأ ،ةطرشلا ،ةيئافطإلا ،يندملا عافدلا :ةيلاتلا تاهجلا ىدحإ نع رداص ريرقت ىلع ًءانب ،لكيش
 ةيلاملا ةنجللا ىلع اهضرع متي نأ ىلع ،سدقلا ةظفاحم دودح يف ةيلحملا سلاجملا وأ سدقلاب رخآلا فرطلا ةيدلب
 .ًاقحال

 هعيقوتب لكيش فالآ ةرشع )10,000( ىصقأ دحب تادعاسم يأ فرص ةيناسنإلا تادعاسملا ةنجل بيسنتبو ريزولل .ه
 ةنجل نم ةيصوتب ةيناسنإلا تادعاسملا ةفاك فرصتو ،ةمزاللا فرصلا تاززعم رفوت مدع لاح يف هدامتعاو
 .ريزولا ةقداصمو ةيناسنإلا تادعاسملا

 :يتآلاب ةيناسنإلا تادعاسملاب ةصاخلا فرصلا تاددحم لثمتت .3
 .اهتاذب ةدحو فلم لك ربتعي .أ

 .ةيناسنإلا تادعاسملا اياضق يف رظنلاب ةلكشملا ةيلاملا ةنجللا رارق .ب
 .اهتعيبطو ةيناسنإلا ةلاحلا تبثت تادنتسمو قئاثو دوجو .ج
 .ةيناسنإلا ةدعاسملا فرص يف لاحلا عقاو دكؤت تادنتسمو تاززعم ميدقت .د
 .اهلاكشأ ةفاكب بئارضلا اياضقب ةقالعلا تاذ تالماعملا ةفاك اهنم ىنثتست .ه
 .مدلا اياضقو ةيرئاشعلا تالاكشإلاب ةقالعلا تاذ تالماعملا ةفاك اهنم ىنثتست .و
 ةيمسر تاهج نم ةلاحلا سفن ىلع تادعاسم نم هتدافتسا تبثت صخش لك ةيناسنإلا ةدعاسملا نم ىنثتسي .ز
 .ماع ةدم اهيلع ضمي ملو ،اهمومعب ةيمسر ريغو
 اياضق يف ةيئانثتسا ةيفلخ ىلع ةدعاسملاب حمسي ماظن امنإو ،نوناق ىلع سسؤم ريغ ةيناسنإلا ةدعاسملا أدبم .ح
 .ةقثومو ةقحم
 فرص نامضل ةيناسنإلا ةدعاسملا ةعيبط بسح ةصتخملا ةيموكحلا تاهجلا عم كيبشتلا ةرازولل زوجي .ط
 .اهنم فدهلاو ضرغلا ققحيو ةدعاسملا

 ".هسفن فلملا نع ًايونس ةدحاو ةرم ديفتسملل ةيناسنإلا ةدعاسملا فرصت .ي
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 ةيلام فقسأ قفو هضرأ ىلع هنيكمتو ،يسدقملا دوجولا زيزعتل ةيناسنإ تادعاسم حنم مت ةداملا هذه ماكحأ بجومبو
 ىلع لوصحلا نم يسدقملا نطاوملا نكمتي ىتح ةنيعم تالاحو طورش رفاوت عرشملا طرتشا امك ،ماظنلا يف ةددحم
  .تادعاسملا
 
 ،تاردخملا ىلع نامدإلا ةجلاعم زكارمو ،ةلوفطلاو ةمومألا زكارم ءاشنإ مظنت مل اهنأ ةقباسلا تاعيرشتلا ىلع ذخؤي
 تاسسؤملا معدل ةينفلا ةنجللا تايصوت ىلع ةقداصملاب ،م2005 ةنسل )212( مقر ءارزولا سلجم رارق دوجو مغر
 لكيش فلأ نيثالثو ةسمخ )35,000( غلبمب ةئراط ةيلام ةدعاسم فرص" :ىلع هنم )1/1( ةداملا يف صن ذإ ،ةيسدقملا
 ماظنب بساحم نييعت ةرورضب ةئيهلل زاعيإلاو ،ةمكارتملا ريتاوفلا زجع ديدستل ؛تاردخملا ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلا حلاصل
 انيأربو ،تاردخملا ةحفاكمل ةينطولا ةئيهلل ينفلاو يلاملا معدلا ميدقتب يضقي يذلا 20".دمتعم رخآ ينوناق ققدمو يئزج
 .يسدقملا عمتجملا يف ةرهاظلا هذهل عساولا راشتنالا عم بسانتت ال ةدعاسم اهنأ
 
 هذه تاجايتحا يبلي ال ًاتقؤم ًامعد تاعيرشتلا هذه بجومب سدقلا يف ةيحصلا قفارملل هميدقت مت يذلا يلاملا معدلا ربتعي
 ةيليئارسإلا تاسايسلل ةهباجملا ةيعيرشتلا تاسايسلا بايغو ،ةيملع سسأ يأ نود ،ةيئاوشع ةروصب متي هنأ امك ،قفارملا
 ةظهاب ةيلاملا ةفلكتلاو ،اهميمرت وأ قفارملا هذه ءانبل صيخارت ىلع لوصحلا ةبوعص لثم ،قفارملا هذه ىلع ةضورفملا
 .راجئتسالا ىتح وأ ،ميمرتلا وأ ءانبلاب مايقلا لباقم قفارملا هذه ىلع ةبترتملا نمثلا

 
 تاعيرشتلا نم ديدعلا تردصأ ذإ ،سدقلا يف يحصلا عاطقلاب تمتها نيطسلف ةلود نأ جتنتسن ،مدقت ام ىلع ًءانب
 دومص زيزعتل ،اهتردصأ يتلا ةيراسلا تاعيرشتلا ليدعتو ،ةديدج تاعيرشت رادصإ ةرورض ىرن اننأ الإ ،هصوصخب
 :يتآلا حرتقن اننإف كلذل ،نييسدقملا

 
 لاجر حنمت ةدام ةفاـضإب 21،هتاليدعتو نيطـسلف يف رامثتـسالا عيجـشت نأـشب ،م1998 ةنـسل )1( مقر نوناق ليدعت .1

 يف ةيحـص عيراـشم ءاـشنإب مهمايق دنع ،نوناقلا يف اهيلع صوـصنملا تازايتمالا نيرمثتـسملاو لامعألا
  .نييسدقملل دومصلا زيزعتل ةلودلا قتاع ىلع ةاقلملا ةيلاملا ءابعألا نم فيفختلل كلذو ،ةظفاحملا

 
 ،ةفيعـضلا تائفلا ةياعر ىلع زيكرتلاو  ةحـصلا ةرازو عم قيـسنتلاب ،ماع لكـشب ةيحـصلا ةياعرلل زكارم ءاـشنإ .2

 ،ةغلابلا اهتيمهأ نم مغرلا ىلع ،زكارملا هذه ةلق ةلكـشم نم سدقلا ةظفاحم يناعت ثيح ،لفطلاو مألا يهو الأ
 ةفآ ةحفاكمل ةيحـص زكارم ءاـشنإو ، ضارمألا نم ةباـصإلا نم ةيامحلل ةيئاقولا ةيحـصلا ةياعرلا مدقت اهنأ ذإ
 .سدقلا ةظفاحم يف تاردخملا
 

                                                
 .381 ص ،64 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 20
 .5 ص ،23 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 21
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 عفر متي ثيحب 22،نييسدقملا دومص معدل يلاملا ماظنلاب ،م2018 ةنسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق ليدعت .3
 ةيحصلا قفارملا معد ىلع زيكرتلاو ،سدقلا ةظفاحم يف يحصلا عاطقلا ةدعاسمل ةصصخملا ةيلاملا فقسألا
 ماظنلا ىلإ ةدام ةفاضإو .نسلا رابكو ،ءاسنلاو ،لافطألا يهو الأ ،ةشمهملاو ةفيعضلا تائفلل اهتامدخ مدقت يتلا
 ةنزاوم نم ةيحصلا قفارملا ىلع لالتحالا تاطلس اهتضرف يتلا موسرلاو بئارضلا عيمج عفد ىلع صنت
 .هجو لمكأ ىلع ةظفاحملا يف ةيحصلا ةيلمعلا ةلصاوم نم قفارملا هذه نكمتتل ،ةلودلا

 
 
 

 يناثلا روحملا
 ةيميلعتلا تاعيرشتلا

 
 ىلع صنلا مت ذإ ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تادهاعملاو قيثاوملا عيمج اهتلفك يتلا ةيـساـسألا قوقحلا نم ميلعتلا يف قحلا دعي
 يلودلا دهعلاو ،ناـسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا بجومب ناـسنإلاب ةقيـصللا ةيـساـسألا قوقحلا نم هرابتعاب قحلا اذه
 ،ةأرملا دـض زييمتلا لاكـشأ عيمج ىلع ءاـضقلا ةيقافتاو ،لفطلا قوقح ةيقافتاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلل
 .ناسنإلا قوقح نوناقو ،يلودلا نوناقلا رداصم نم اهريغو
 ،اهب ةبلاطملل ،ىرخألا ةيــساــسألا هقوقح ةفرعم نم هب عتمتي يذلا صخــشلا نكمي هنأ يف قحلا اذه ةيمهأ نمكتو 
 .اهلاطي دق كاهتنا يأ نم اهنع عافدلاو
 
 ذإ ،هتاليدعتو م2003 ةنـسل لدعملا يـساـسألا نوناقلا نم )24( ةداملا بجومب ميلعتلا قح ينيطـسلفلا عرـشملا لفك دقو
 سرادملا يف يناجمو لقألا ىلع ةيـساـسألا ةلحرملا ةياهن ىتح يمازلإو ،نطاوم لكل قح ميلعتلا -1" :ىلع تـصن
 ىلع لمعتو هتاـسـسؤمو هلحارم عيمج يفو هلك ميلعتلا ىلع ةينطولا ةطلـسلا فرـشت -2 .ةماعلا تاـسـسؤملاو دهاعملاو
 يملعلا ثحبلا ةيرح نمضيو ،يملعلا ثحبلا زكارمو ايلعلا دهاعملاو تاعماجلا ةيلالقتسا نوناقلا لفكي -3 .هاوتـسم عفر
 تاـسـسؤملاو سرادملا مزتلت -4 .اهتناعإو اهعيجـشت ىلع ةينطولا ةطلـسلا لمعتو ،ينفلاو يفاقثلاو يبدألا عادبإلاو
 23."اهفارشإل عضختو ةينطولا ةطلسلا اهدمتعت يتلا جهانملاب ةصاخلا ةيميلعتلا

 
 ضيوقت فدهب لالتحالا تاطلـس اهـسرامت يتلا ليقارعلاو تايدحتلا نم ديدعلا سدقلا ةظفاحم يف يميلعتلا ماظنلا هجاوي
 :يتآلاب تاسايسلا هذه لثمتتو ،نييسدقملا ليهجتل ةيرصنع تاسايس عابتاو ،ماظنلا اذه مئاعد
 

                                                
 .قباس ردصم ،نييسدقملا دومص معدل يلاملا ماظنلاب ،م2018 ةنسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق22
 
 .5 ص ،)1( زاتمملا ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا ،هتاليدعتو م2003 ةنسل لدعملا يساسألا نوناقلا 23
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 ةـباـقرلاـب صتخت تاـهج عبرأ دـجوت ذإ ،ةـظفاـحملا يف ةـيميلعتلا قفارملا ىلع ةـفرــشملا تاـهجلا ةـيجاودزا .1
 ةـيلهألا ساردـملا يكلاـمو ،ةـيمالــسإلا فاـقوألا ةرئاد :يهو ،ةـظفاـحملا يف قفارملا هذـه ىلع فارــشإلاو
 دوجو مدع ىلإ ىدأ امم 24.اهفراعم ةرئادو ،لالتحالا تاطلــس ةيدلبو ،)اورنوألا( ثوغلا ةلاكوو ،ةــصاخلاو
 ىلع ًاـبلــس سكعنا يذـلا ،ميلعتلا عاـطق روطت نم ةـلوليحلل ،يميلعتلا عاـطقلا كاـبرإو ،ةدـحوم ةـيميلعت ةـموظنم
 تاهجلا نم ديدعلا كلانه نوكي نأ لقعي ال ذإ ،ةظفاحملا يف ةيميلعتلا ةيلمعلا ريـس ىلعو ،نييـسدقملا بالطلا
 .ةظفاحملا يف ةدوجوملا ساردملا ىلع ةفرشملا

 
 ةهجلا بسح سدقلا ةظفاحم يف سرادملا ددع لوح ةيئاصحإ ينيطسلفلا ءاـصحإلل يزكرملا زاهجلا ىرجأ دقو
 :يتآلا وحنلا ىلع تناك يتلاو 25،م2018-2014 ماوعألل ةفرشملا
 

 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 ةفرشملا ةهجلا
 122 126 120 116 ةموكح

 15 16 16 16 ثوغلا ةلاكو
 113 118 115 109 ةصاخ
 250 260 251 241 عومجملا

 
 نع ةرداـص ةيئاـصحإ ترهظأ دقف ،يليئارـسإلا لالتحالا ةيدلبو فراعملا ةرئادل ةعباتلا سرادملل ةبـسنلاب امأ
 غلب دق اهددع نأب ،م2018-2017 ماوعألل سرادملا هذه ددع لوح ينيطــسلفلا ءاــصحإلل يزكرملا زاهجلا
 26.سدقلا ةظفاحم ىلع ةعزوم ةسردم )72(
 

 نم سرادملا مظعم يناعت ذإ ،ةظفاحملا يف نييـسدقملا بالطلا باعيتـسال ةيفاكو ةلهؤم ةيتحت ةينب دوجو مدع .2
 ضرألا ريفوت ةبوعـص ببـسب كلذو ،ةيميلعتلا ةيوبرتلا ةيلمعلا ةيرارمتـسال ةحلاـصلا ينابملا يف داح صقن
 تاطلـس تعـضو ذإ 27،اهئانبل ةمزاللا صيخارتلا ىلع لوـصحلا ةبوعـصلو ،اهيلع سرادملا ءانبل ةبـسانملا
 ىلع ةفرـشملا تاهجلا مايق ىلإ ىدأ امم ،ينابملا ءانب وأ يـضارألا ءارـش مامأ ةيزيجعت ًاطورـش لالتحالا
 ةيحـصلا ةمالـسلا ريياعم ىندأ يبلت ال يتلا ةيـسردملا ينابملا نع ليدبك ةينكـس ٍنابم راجئتـسا ىلإ سرادملا
 .يميلعت قفرم يأ يف اهرفوت مزاللا

 

                                                
  .83ص )2018 ،ةزغ ،رهزألا ةعماج :ريتسجام ةلاسر( سدقلا يف ةيوهلا ةيلاكشإ ىلع اهرثأو ةيليئارسإلا تاسايسلا ،ريس وبأ رماس 24
 
 .71 ص )2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا يئاصحإلا سدقلا باتك 25
 77 ص )2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا يئاصحإلا سدقلا باتك 26
 .79 ص )2013 ،نيطسلف :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سدقلا نوؤش ةرئاد( تايدحتو عقاو سدقلا يف ميلعتلا ،ليربج ريمس 27
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 ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا سرادملا يف سردت يتلا ةينيطسلفلا جهانملا يف لخدتلاب يليئارسإلا لالتحالا تاطلس مايق .3
 ةيبرعلا تايمــسملاو ،ةينيطــسلفلا ةيوهلاب قلعتي ام لك ءاغلإو فذح قيرط نع كلذو ،ةظفاحملا يف ميلعتلاو
 .مهتاسدقمو مهتلودب نييسدقملل ينطولا طبارتلا ززعت دق ةمولعم لك فذحو 28،ةينيطسلفلا نكامألاو ندملل

 
 بــصن قيرط نع كلذو ،تاعماجلاو سرادملل نيملعملاو بالطلا لوــصو ةلقرعب لالتحالا تاطلــس مايق .4

 ةياغ يف ًارمأ ةيميلعتلا قفارملا هذه ىلإ لوـصولا حبـصأ هبجومب ذإ ،يرـصنعلا لـصفلا رادج ءانبو ،زجاوحلا
 ،ةينمألاو ةينمزلا اهتاديقعت ةعبت لمحتو ،ةيليئارـسإلا ةيركـسعلا زجاوحلا ربع رورملا كلذ بلطتي ذإ ،ةبوعـصلا
 .سرادملا نم برستلا ةرهاظ زورب ىلإ ىدأ امم ،زجاوحلا هذه ىلع نييسدقملا ةماركب سملاو

 
 لثم ،سدقلا يف ةيميلعتلا قفارملا ىلع موـسرو بئارـض عفد اهعبتي تافلاخم ضرفب لالتحالا تاطلـس مايق .5

 غلبمب تردق ذإ ،م1967 ماع سدقلا ةظفاحم لالتحا ذنم فاقوألا سرادم ىلع تمكارت يتلا انونرألا ةبيرــض
 يتلاو ،صخرملا ريغ ءانبلا ةجحب قفارملا هذه ىلع تـضرف يتلا تافلاخملاو 29.ًايكيرمأ ًارالود نويلم )25(
 .قفارملا هذه نم ديدعلا مده اهنع جتن

 
 تاعماجلا نع ةرداـصلا تاداهـشلاب مهفارتعا مدعل كلذو ،نييـسدقملا فيظوت مدع ةـسايـس لالتحالا تاطلـس عابتا .6

 تاعماج نم تاداهـش نولمحي نيذلا نييـسدقملا مامأ ةدقعم ًاطورـش تـضرف دقف ،كلذ ىلع ةوالع .ةينيطـسلفلا
 30.اهتداهش نولمحي يتلا ةنهملا ةلوازم نم مهنكمت تارابتخاو تاناحتما زايتجا لثم ،اهيف فرتعم ةينيطسلف

 
 رادـصإ ىلع نييـسدقملا دومـص زيزهت فدهبو ،يـساـسألا نوناقلا ماكحأب اهمازتلا نم ًاقالطنا نيطـسلف ةلود تـصرح دقو
  :ةظفاحملا يف يميلعتلا عاطقلاب ةقلعتملا ماكحألا مظنت يتلا ةيلاتلا تاعيرشتلا

 
 يف سرادم مـض عوـضوم ةـساردل ةيرازولا ةنجللا تايـصوتب ،م2016 ةنـسل )28( مقر ءارزولا سلجم رارق .1

 ىلإ راـصنألا ةـسردمو ةـضور مـض مت رارقلا اذه بجومب ذإ 31:يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو كالم ىلإ سدقلا
 عاـطقلا يفظوم نم مهراـبتعاـب اـهيفظوم نم ةـيدـعاـقت تاـمهاــسم عاـطتقاو ،يلاـعلا ميلعتلاو ةـيبرتلا ةرازو كالم
 نع ،سدقلا يف يميلعتلا قفرملا اذه ءاقب زيزعت فدهب ،اهحلاـصل لكيـش )100,000( غلبم صيـصختو ،ماعلا

 .اهدومص زيزعتل مزاللا يلاملا معدلا ريفوت قيرط

                                                
 .83 ص ،قباس عجرم ،ليربج ريمس 28
 .89 ص ،قباس عجرم ،ليربج ريمس29
 :يتآلا طبارلا ىلع روشنم  ،2016 سدقلا يف ميلعتلا نايلع نيرسن 30

http://passia.org/media/filer_public/ad/d0/add0ca3e-b506-4598-b51b-a75bcb826130/edu_final.pdfvisited on: 3/7/2019 
 
 .35 ص ،129 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 31
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 ءارـشو راجئتـسا فيلاكت ةيطغتل يونـسلا يلاملا معدلا ميدقتب ،م2005 ةنـسل )127( مقر ءارزولا سلجم رارق .2
 غلبم صيــصخت" :ىلع هنم )1( ةداملا تــصن ذإ 32:سدقلا ةظفاحم يف سرادملا ضعب ينابم ليهأت ةداعإو
 ةداعإو ءارـشو راجئتـسال ؛يلاحلا يـساردلا ماعلا نم ًءادتبا ًايونـس يكيرمأ رالود ينويلم )$ 2.000.000(
 ."عوــضوملا اذـه ةـعباـتم يلاـعلا ميلعتلاو ةـيبرتلا ريزو فيلكتو ،سدـقلا ةـنيدـم يف سرادـملا ضعب يناـبم لـيهأـت
 ينابم ليهأت ةداعإو ءارـشو راجئتـسال ةيونـس ةروـصبو سرادملل يلاملا معدلا ريفوتب رارقلا اذه ماق ،يلاتلابو
 متي نأ بجيو ،اهعيمجل سيلو ،سرادملا ضعبل هميدقت متيـس معدلا اذه نأ الإ ،سدقلا ةنيدم يف سرادملا ضعب
 .سرادملا عيمج ىلع ةلداع ةروصب ةيفافشب معدلا اذه عيزوت

 )2( ةداملا تصن ذإ 33:ةيميلعتلا ةيلمعلا معدب ،م2019 ماعل )أ.م/و.م/07/08/18( مقر ءارزولا سلجم رارق .3
 ريزوو ةيلاملا ريزو نم لك فيلكتو ،ىوصق ةيولوأ ةيميلعتلا ةيلمعلل تانزاوملا صيصخت رابتعا" :ىلع هنم
 .1 :ةيميلعتلا ةيلمعلا ريس ةمالس بساني امب فرصلا لودج ديدحتب ءارزولا سلجم ماع نيمأو ميلعتلاو ةيبرتلا
 يف نيملعملا تآفاكم جمد .2 .)%100( ةبسنب سدقلا يف يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا زاهج يف نيلماعلا بتاور عفد
 سدقلا يف ينابملا ةبيرض عفد .3 .ملعملل يرهشلا بتارلا نمض اهفرصو سدقلا ةوالع نم ءزجك سدقلا سرادم
 ،سدقلا يف ميلعتلاو ةيبرتلا بتكمل ةيرهش ةفلس فرص .4 .يونس لكشبو ةرشابم كلاملل ةيلاملا ةرازو لبق نم
 ةبلط عيمجل ةيسردملا بتكلا عيزوت تاقفن ةيطغت .5 .)لقيش 50000( زواجتي ال امب ةيراجلا تاقفنلا ةيطغتل
 ينهملا بيردتلا سرادم ليهأتل ةبولطملا ةنزاوملا صيصخت .6 .)لقيش 50000( غلبم زواجتي ال امب سدقلا
 ."ليقارع نودب 2019/2020 يساردلا ماعلا ءدبل رالود نويلم )2( ةميقب
 
 عاطقلا يف نييسدقملا دومص زيزعت ىلع لمع ،رارقلا اذه ماكحأ بجومبو عرشملا نأ انل حضتي ،يلاتلاب
 نمض اهفرصو ،سدقلا ةوالع نم ءزجك سدقلا سرادم يف نيملعملا تآفاكم جمد ىلع صن هنأ الإ ،يميلعتلا
 نأ امك ،بتارلا سفن ىقلتي رمألا ةلصحمب ملعملا نأ املاط ،ءارجإلا اذه نم فدهلا امف ،ملعملل يرهشلا بتارلا
 سيئرلا نع ةرداص ةريشأت بجومب امنإو ،لوعفملا يراس عيرشت يأ بجومب اهيلع صنلا متي مل سدقلا ةوالع
 .تافرع رساي لحارلا

 
 نأ الإ ،سدقلا يف يميلعتلا عاطقلا مظنت يتلا تاعيرشتلا نم ديدعلا تردصأ نيطسلف ةلود نأ جتنتسن ،مدقت ام ىلع ًءانب
 ،اهتردصأ يتلا ةيراسلا تاعيرشتلا ليدعتو ،نييسدقملا دومص زيزعتل ةديدج تاعيرشت رادصإ اهقتاع ىلع عقي ةلودلا
 :يتآلا حرتقن اننإف

 

                                                
 .637 ص ،63 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 32
 .ةيمسرلا ةديرجلا يف روشنم ريغ ،ةيميلعتلا ةيلمعلا معد ،م2019 ماعل )أ.م/و.م/07/08/18( مقر ءارزولا سلجم رارق33
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 يبلت سرادـم ءاـنبل كـلذو ،سدـقلا ةـظفاـحم يف ةـيميلعتلا قفارملل ةـيتحتلا ةـينبلا زيزعتل مزاللا يلاـملا معدـلا ريفوت .1
 تاربتخمو ،ةعـساو تاحاـسو ،ةـسردم لك يف ةبتكم ريفوتب لثمتي اذهو ،بالطلل ةيـسفنلاو ةيحـصلا تاجاحلا
 34.ةديج ةءاضإو ةيوهت تاذو ةعساو ةيفص فرغو ،فصاقمو ،ةيملع

 
 ةيموكح ةرئاد لك مازلإب يـضقي مكح ةفاـضإب 35،هتاليدعتو م1998 ةنـسل )4( مقر ةيندملا ةمدخلا نوناق ليدعت .2

 .ةيـسدقملا ةيوهلا ةلمح نم ةرئادلا هذه يف يميظنتلا لكيهلا ىلع نيلماعلا نيفظوملا نم ةنيعم ةبـسن فيظوتب
 ،نيملعملا ةـصاخ ،ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا نييـسدقملل ةحونمملا سدقلا ةوالع عوـضوم مظني مكح ةفاـضإو
 .ةيرصنعلا هتاسايسو ،لالتحالا تاطلسل ضهانمو ٍعاو ليج ةئشنت يف ماهلا مهرودل

 
 
 يف ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةيميلعتلا قفارملا يف نولمعي نيذلا نيملعملا بتاور عفرب يــضقي عيرــشت رادــصإ .3

 يف نوملعملا اهاـضاقتي يتلا بتاورلا عمو ،ةظفاحملا يف يـشيعملا ىوتـسملا عم بـسانتي امب سدقلا ةظفاحم
 .يليئارسإلا لالتحالا تاطلسل ةعباتلا سرادملا

 
 ذإ ،اهيحاوـضو سدقلا ةظفاحم يف ةلودلل ةعبات ةيموكح تاعماج حتفب يـضقي ءارزولا سلجم نم رارق رادـصإ .4

 مامـضنا ةبوعـصو ،ةيليئارـسإلا تاعماجلا طاـسقأ ءالغو ،ةينيطـسلفلا تاعماجلا ةلق نم نييـسدقملا بالطلا يناعي
  .اهيلإ نييسدقملا بالطلا

 
 ةفاـضإب كلذو 36،نييـسدقملا دومـص معدل يلاملا ماظنلاب ،م2018 ةنـسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق ليدعت .5

 اهتاداهشب فارتعا ىلع لوصحلا يف تاعماجلا هذهل ةلودلا ةدناسم بوجوب يضقي ،ماظنلا نم )18( ةداملل مكح
 مكاحملا مامأ ةيـضق عفرل ةلودلا ةقفن ىلع نيماحم نييعت قيرط نع ،يليئارـسإلا لالتحالا تاطلـس لبق نم
 ةينوناقلا ةدناـسملا تالاح نم نيماحملا نييعت رابتعاو ،تاداهـشلا هذهب فارتعالا ىلع لوـصحلل ةيليئارـسإلا
 .ماظنلا يف اهيلع صوصنملا

 
 ةيموكحلا تاعماجلا يف ةيناجم ةيـسارد دعاقم نييـسدقملا بالطلا حنمب يلاعلا ميلعتلا ريزو نم رارق رادـصإ .6

 دارملا صـصختلا عونو ،بلاطلل يعامتجالاو يداملا عـضولا لثم ،اهديدحت متي ةنيعم طورـشب كلذو ،ةينيطـسلفلا
 .قاحتلالا دعب بلاطلل يلصفلا لدعملاو ،بالطلل ةماعلا ةيوناثلا لدعمو ،هب قاحتلالا

 

                                                
 .م4/7/2019 خيراتب ،هللا مار ةنيدم عيرشتلاو ىوتفلا ناويد يف ،ةيبوروألا ةطرشلا ،ناردب دجمأ ذاتسألا عم تيرجأ ةلباقم 34
 .20 ص ،24 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 35
 .54 ص ،148 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 36
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 يف يلاعلا ميلعتلا تاــســسؤم ةبلطل ضارقإلا قودنــص نأــشب ،م2013 ةنــسل )5( مقر نوناقب رارق ليدعت .7
 ةيميلعت ضورق ىلع لوـصحلا يف قحلا نييـسدقملا بالطلا عيمج حنمب يـضقت ةدام ةفاـضإب كلذو 37،نيطـسلف
 .لمعلاب نييسدقملا بالطلا قاحتلا دعب ضورقلا هذه دادس متي نأ ىلع ،ةيعماجلا مهتسارد لامكإل ةرسيم

 
 
 
 
 
  

                                                
 .58 ص ،101 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 37
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 ثلاثلا روحملا
 ةينكسلا تاعيرشتلا

 
 وأ نوللا وأ سنجلا نع رظنلا ضغب ،ناسنإ يأ اهب عتمتي نأ بجي يتلا ةيساسألا قوقحلا مهأ دحأ نكسلا يف قحلا دعي
 قحلا لثم ،ىرخألا ناسنإلا قوقحب هطابترال ًارظن ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يف ةعيفر ةناكمب ىظحي ثيحب ،نيدلا
 قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا قيثاوملا نم ديدعلا يف نكسلا يف قحلاب فارتعالا مت دقف ،ميلعتلا يف قحلاو ،ةحصلا يف
 ىوتسم يف قحلا نم ءزجك نكسلا يف قحلاب فرتعت ذإ 38،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم )25( ةداملا لثم ،ناسنإلا
 يتلا 40،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )11/1( ةداملاو 39،ٍفاك وأ قئال ةشيعم
 41.ٍفاك ةشيعم ىوتسم يف قحلا نم ءزجك نكسلا يف قحلا تربتعا
 
 ،42هتاليدعتو م2003 ةنـسل لدعملا يـساـسألا نوناقلا بجومب قحلا هذه لفكت نأ ىلع نيطـسلف ةلود تـصرح دقف ،هيلعو
 ال نمل نكـسملا نيمأتل نيطـسلف ةلود ىعـستو ،نطاوم لكل قح مئالملا نكـسملا" :يتآلا ىلع هنم )23( ةداملا تـصن دقف
 ةمالـسلا طورـش ةفاك هيف رفوتت نكـسم يف نكـسلا يف قحلا ينيطـسلف نطاوم لكل لفك عرـشملا نإف يلاتلاب ."هل ىوأم
 .هل نكسم ال نمل نكسم ريفوتو ،ةيسفنلاو ةيحصلا
 
 لعفب كلذو ،نيينيطــسلفلا نينطاوملل مئالملا نكــسملا ريفوت يف ليقارعلاو تايدحتلا نم ديدعلا نيطــسلف ةلود هجاوت
 ذإ ،صاخ لكـشب سدقلا ةظفاحمو ،ماع لكـشب نيطـسلف ةلود يف لالتحالا تاطلـس اهـسرامت يتلا ةيرـصنعلا تاـسايـسلا
 :يتآلاب تاسايسلا هذه لثمتت

 

                                                
  :يتآلا طبارلا ىلع روشنملا ،م1948 ةنسل ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا38

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.htmlvisited on: 8/7/2019. 
 هل ةهافرلاو ةحـصلا نامـضل يفكي ةـشيعم ىوتـسم يف ٌّقح صخـش ِّلكل " :يتآلا ىلع ،م1948 ةنـسل ناـسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم )25/1( ةداملا تـصن39
 ةلاطبلا تالاح يف لئاوغلا هب نمأي ام يف ُّقحلا هلو ،ةيرورـضلا ةيعامتجالا تامدخلا ديعـصو ةيبطلا ةيانعلاو نكـسملاو سبلملاو لكأملا ديعـص ىلع ًةـَّصاخو ،هترـسألو
 ."هشيع بابسأ هدقفت يتلاو هتدارإ نع ةجراخلا فورظلا نم كلذ ريغ وأ ةخوخيشلا وأ لُّمرتلا وأ زجعلا وأ ضرملا وأ

 
 :يتآلا طبارلا ىلع روشنملا ،م1966 ةنسل ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا40

https://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/cescr_arabic.pdfvisited on: 8/7/2019. 
 لك قحب دهعلا اذه يف فارطألا لودلا رقت " :يتآلا ىلع ،م1966 ةنـسل ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )11/1( ةداملا تـصن 41
 فارطألا لودلا دهعتتو .ةيشيعملا هفورظل لصاوتم نيسحت يف هقحبو ،ىوأملاو ءاسكلاو ءاذغلا نم مهتجاحب يفي ام رفوي ،هترسألو هل فاك يشيعم ىوتسم يف صخش
 ".رحلا ءاضترالا ىلع مئاقلا يلودلا نواعتلل ةيساسألا ةيمهألاب ددصلا اذه يف ةفرتعم ،قحلا اذه ذافنإل ةمزاللا ريبادتلا ذاختاب

 .قباس ردصم ،هتاليدعتو م2003 ةنسل لدعملا يساسألا نوناقلا 42
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 نكمت ،ةيرصنع ةينويهص تاعيرشت رادصإ لالخ نم سدقلا يف نيينيطسلفلاب ةصاخلا يضارألا ىلع ءاليتسالا .1
 ليهـستل كلذو ،م1950 ماعل نيبئاغلا كالمأ نوناق لثم ،يـضارألا هذه ىلع اهتنميه ضرف نم لالتحالا تاطلـس
 43.مهرايد نم يرسقلا مهريجهت دعب نوينيطسلفلا اهكرت يتلا يضارألاو تاراقعلاو كالمألا ىلع ةرطيسلا

 
 ةجحب سدقلا ةظفاحم يف نيينيطـسلفلل ةدئاعلا تاراقعلاو يـضارألا ةرداـصم ةـسايـس لالتحالا تاطلـس عابتا .2

 .ةيثارت وأ ةيرثأ قطانم اهنأ ةجحب وأ ،ةماعلا ةعفنملل كالمتسالا
 
 ةفضلا نع ةظفاحملا لزع ىلإ ىدأ امم ،سدقلا ةظفاحم يف يرصنعلا لصفلا رادج ءانبب لالتحالا تاطلس مايق .3

 دادـعأ نم صلختلا فدـهب كـلذو ،ةـظفاـحملا يقاـب نع سدـقلا نم ءاـيحأ لــصف مت لـب ؛طقف اذـه سيلو ،ةـيبرغلا
 ةعباتلا يـضارألا ةرداـصمو ،ةظفاحملا يف دوهيلا ةبـسن عفرو ،ةظفاحملا يف نيينيطـسلفلا ناكـسلا نم ةريبك
 .رادجلا اذه ءانب ةجحب نيينيطسلفلل

 
 لثم ،ةظفاحملا يف نيميقملا نيينيطـسلفلا ىلع نمثلا ةظهاب بئارـضو موـسر ضرفب لالتحالا تاطلـس مايق .4

 .ةظفاحملا نم مهريجهت فدهب ،ةيدلبلا اهمدقت يتلا ةماعلا تامدخلاب عتمتلاو ،اهيف مهتماقإ لباقم كلذو ،"انونرألا"

 
 يف نيميقملا نيينيطـسلفلل ءانبلا صخر حنم ىلع ةيزيجعت طورـش ضرف ةـسايـس لالتحالا تاطلـس جاهتنا .5

 دوجوو ،اهيلع ءانبلا يونملا ضرألا ةعطقل ليجــست ةداهــشل يــسدقملا ةزايح طرــش اهمهأ نم ،ةظفاحملا
 لوـصحلل يـسدقملا نطاوملا لهاك ىلع ضرفت يتلا ةظهابلا ةيلاملا ةفلكتلا نع ًالـضف ،ءانبلل ةيلكيه تاططخم
 )28935( ب ًاعبرم ًارتم )120( هتحاـسم غلبت ءانب ةـصخر ىلع لوـصحلا ةفلكت ردقت ذإ ،ةـصخرلا هذه ىلع
 ،ةينكـسلا ققـشلاو يـضارألا راعـسأ عافترا ىلإ ىدأ امم ،ًالكيـش )159495( لداعي ام يأ 44،ًايكيرمأ ًارالود
 ىلإ ةظفاحملا لخاد نم نييـسدقملا ةرجه ىلإ ىدأ ،هرودب اذهو .ةظفاحملا لخاد راجئتـسا مأ ءارـش مأ عيب ءاوـس
   .بقع رفك لثم ،لالتحالا تاطلسل ةعباتو ةظفاحملا جراخ ةينكس ءايحأ

 
 دارفأ دحأ مايق ةجحب وأ ،تويبلا هذهل صيخرت دوجو مدع ةجحب ةينيطـسلفلا تويبلا مدهب لالتحالا تاطلـس مايق .6

 عم لـصح ام لثم ،يرـصنعلا لـصفلا رادج راـسم نم تويبلا برق وأ ليدعت ةجحب وأ ،ةينطو لامعأب ةرـسألا
 رارقل ًاذيفنت ،ةينكـس ةقـش )100( وحن مدهب لالتحالا تاطلـس تماق ذإ ،رهاب روـص يف صمحلا يداو يح
 لـصفي رادجلا اذه نأ ذإ ،يرـصنعلا لـصفلا رادج نم ققـشلا هذه برق مكحب كلذو ،ايلعلا ةيليئارـسإلا ةمكحملا
 .محل تيب ةظفاحمل عبتت ىرق ةدع نع يحلا

 

                                                
 .20 ص )2016 ،نيطسلف :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ثاحبألا زكرم( سدقلا ةظفاحم يف بعصلا يداصتقالا عضولا ،شرق دمحم 43
 :يتآلا ينورتكلالا طبارلا ىلع روشنملا ،لبقتسملا تاجايتحاو عقاولا سدقلا ةظفاحم يف نكسلا ةمزأ ،ةليوط وبأ داهج 44

https://www.researchgate.net/publication/275339494_azmt_alskn_fy_mdynt_alqds_alwaq_wahtyajat_almstqbl visited on: 
8/7/2019. 

 



القدس لدعم  الترشيعية  االحتياجات 
   

 
 

 عیرشتلاو ىوتفلا ناوید
19 

 

 
 يف نيررـضتملا دارفألا ددعو ،ةمودهملا نكاـسملا ددع لوح ةيئاـصحإ ينيطـسلفلا يزكرملا ءاـصحإلا زاهج ردـصأ دقل
 45:يتآلا وحنلا ىلع تناك ثيح ،م2017-1967 ماوعألل سدقلا ةظفاحم
 
 

 نيررضتملا دارفألا ددع ةمودهملا نكاسملا ددع ةنسلا
1967- 1976 162 777 
1977- 1986 42 161 
1987- 1996 211 1074 
1997- 2006 727 3942 

2007 79 378 
2008 96 396 
2009 112 555 
2010 72 130 
2011 13 69 
2012 64 71 
2013 95 446 
2014 51 167 
2015 47 114 
2016 88 295 
2017 61 155 

 8730 1920 عومجملا
 
 ديدعلا رادصإ ىلع ،هتاليدعتو م2003 ةنسل لدعملا يساسألا نوناقلا نم )23( ةداملا نم ًاقالطنا نيطسلف ةلود تصرح
 :ةيتآلا تاعيرشتلا تردصأ ذإ ،ةظفاحملا يف ينكسلا بناجلاب ةقلعتملا ماكحألا مظنت يتلا تاعيرشتلا نم
 

 ةقطنم يف ناولس ةدلب يف ناتسبلا يح يلاهأ دومص زيزعتب ،م2005 ةنسل )84( مقر ءارزولا سلجم رارق .1
 46.سدقلا

                                                
 .186 ص )2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا يئاصحإلا سدقلا باتك 45
 .543 ص ،63 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 46
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 ناولس يف ناتسبلا ةقطنمل يلكيهلا ططخملا فيلاكت ةيطغتب ،م2005 ةنسل )108( مقر ءارزولا سلجم رارق .2
 47.سدقلا ةظفاحمب

 تارقملا ةرجأ فيلاكت ةيطغتل يونس يلام غلبم صيصختب ،م2005 ةنسل )152( مقر ءارزولا سلجم رارق .3
 48.سدقلا ةظفاحم يف لامعلا تاباقنل ماعلا داحتالل ةثالثلا

 ططخملا عيسوت عورشم فيلاكت ةيطغتل يلاملا معدلا ميدقتب ،م2005 ةنسل )153( مقر ءارزولا سلجم رارق .4
 49.سدقلا ةظفاحم يف رهاب روصل يلكيهلا

 ةظفاحمب ةرحاوسلا ةقطنمب ريشبلا يح يلاهأ دومص زيزعت نأشب ،م2005 ةنسل )283( مقر ءارزولا سلجم رارق .5
 50.سدقلا

 ةيطغتل سدقلا ةظفاحمب روطلا ةدلب يلاهأل يلاملا معدلا ميدقتب ،م2005 ةنسل )314( مقر ءارزولا سلجم رارق .6
 51.ةحاسمو ةيسدنه باعتأو ةاماحم باعتأ

 52.اهنع عافدلاو اهقيثوتو سدقلا تاراقع رصحل ةصاخ ةنجل ليكشت نأشب ،م2006 ةنسل )380( مقر رارق .7
 53.سدقلا قرش بونج ةقطنم يف عسوتلاو مضلا رادج نأشب ،م2007 ةنسل )95( مقر ءارزولا سلجم رارق .8
 54.نييسدقملا دومص معدل يلاملا ماظنلاب ،م2018 ةنسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق .9

 

 يلاملا معدلا ميدقت لالخ نم نييسدقملا دومص زيزعت اهلالخ نم مت هنأ انل حضتي ،تاعيرشتلا هذه ىلع عالطالا دعب
 ةدلبو ،ريشبلاو ،ناتسبلا يح لثم ،يليئارسإلا لالتحالا تاطلس لبق نم اهيلع ءاليتسالا رطخل ةضرعملا قطانملا ضعبل
 .نيحاسملاو نيسدنهملاو نيماحملا باعتأو ةيلكيهلا تاططخملا فيلاكت ةيطغتب قطانملا هذهل معدلا روص تلثمتو .روطلا
 وأ ،ةظهاب ةيلام ةفلكت نم اهيلع بترتي امو ،صيخارتلا رادصإل مزاللا يلاملا معدلا مدقت مل تاعيرشتلا هذه نأ الإ 
  .صخرملا ريغ ءانبلا ةجحب نييسدقملا ىلع لالتحالا تاطلس لبق نم ةضورفملا تافلاخملا ديدست
 
 يذلاو ،نييسدقملا دومص معدل يلاملا ماظنلاب ،م2018 ةنسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق رودص نم مغرلا ىلعو
 صنلا مت يتلا ةيلاملا فقسألا ربتعت ،تافلاخملاو ،مدهلاو ،ءانبلا صخر نأشب نييسدقملل ةيلاملا تادعاسملا ميدقتب يضقي
 ةرداص ةيراوتكا ةسارد ىلع ءانب اهعفر متي نأ بجي اذل ،يسدقملا ىلع ةبترتملا غلابملاب ةنراقم ةليلق ماظنلا بجومب اهيلع
 .نيصتخم صاخشأ نع
 

                                                
 .599 ص ،63 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 47
 .301 ص ،64 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 48
 .302 ص ،64 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 49
 .223 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 50
 .260 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 51
 .38 ص ،68 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 52
 .155 ص ،77 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 53
 .قباس ردصم ،نييسدقملا دومص معدل يلاملا ماظنلاب ،م2018 ةنسل )9( مقر ءارزولا سلجم رارق54
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 ،سدقلا يف نييسدقملل ةينكس عيراشمب مايقلل نيرمثتسملل عيجشت يأ ىلع صنلا نمضتت مل ينكسلا عاطقلا تاعيرشت نأ امك
 .ةظفاحملا يف نييسدقملا دومص زيزعت متيو ،كلذ لالخ نم نافرطلا ديفتسي ثيحب
 
 ديدعلا تردصأ ثيح ،سدقلا ةظفاحم يف ينكسلا عاطقلاب تمتها نيطسلف ةلود نأ ًايلج انل حضتي هنإف ،مدقت ام ىلع ًءانب
 يتلا ةيراسلا تاعيرشتلا ليدعتو ،ةديدج تاعيرشت رادصإ ةلودلا ىلع بجي هنأ ىرن اننأ الإ ،هصوصخب تاعيرشتلا نم
 :يتآلا حرتقن اننإف اذل ،نييسدقملا دومص زيزعتل ،اهتردصأ

 ،سدقلا ةظفاحم يف ةعقاولا تاراقعلا ميمرت وأ ءانب وأ ءارش ليومتل ينطو كنب سيسأتب يضقي عيرشت رادصإ .1
 55."ناكسإلل سدقلا كنب" مسا هيلع قلطيو

 
 لاجر حنمت ةدام ةفاضإب 56،هتاليدعتو نيطسلف يف رامثتسالا عيجشت نأشب ،م1998 ةنسل )1( مقر نوناق ليدعت .2

 مهلاومأ رامثتسا دنع ،نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تازايتمالا لاومألا سوؤر باحصأو نيرمثتسملاو لامعألا
 ،حيرملا طيسقتلا ماظن ةطساوب اهعيبو ،ةباشلا ةيرمعلا تائفلا حلاصل ةيرامثتسا ةينكس عيراشم ءاشنإب ،سدقلا يف
 امم ،ةيندتم دئاوف تاذو ،ةرسيم ةينكس ضورق قيرط نع ةظفاحملا يف تاراقع ميمرت وأ ءانب وأ ءارش وأ
  .مهيضارأ ىلع نينطاوملا تيبثت يف مهاسي
 

 رارقلا يف اهليكشت ىلع صوصنملا ،اهنع عافدلاو ،اهقيثوتو ،سدقلا تاراقع رصحب ةصاخلا ةنجللا رود ليعفت .3
 مأ ٍضارأ تناك ءاوس ،ةيسدقملا تاراقعلا ىلع ظافحلا يف اهتيمهأل ًارظن ،م2006 ةنسل )380( مقر يسائرلا
 قيسنتلاب لمعت "سدقلا يف تاراقعلا ةيامح ةرئاد" ىمست ةرئاد ليكشت حرتقن ،يضارألا برست رارمتسا عمو .ٍنابم
 :ىلع نيبرتغملا نوؤشو ةيجراخلا ةرازو عم

 ةجح تحت اهترداصمل ًاعنم ،مهكالمأ رصحل ،برتغملا يسدقملا ينيطسلفلا بعشلا ءانبأ عم لصاوتلا .أ
  .سدقلا يف ٍضارأ وأ تاراقع ءارشب بغري نمو ،نيبئاغ كالمأ

 عيبلا ةيلمع نأو ،عيبلاب ةبغر يأ نع ةرئادلا غالبإب مهيلإ بلطلاو ةنيدملا يف نينطاوملا عم لصاوتلا .ب
 ىضرب متتس عيبلا ةيلمع نأو ،اهيدل ءارشلاب نوبغري نم دوجول ًارظن ةرئادلا قيرط نع متت نأ بجي
 يأر رابتعالا نيعب ذخألا عم ،هيلع قافتالا متي يذلا رعسلابو ،هاركإ وأ طغض امنود عئابلا ةقفاومو
  .نينمخملا

 
 
 
 

                                                
 .م7/7/2019 خيراتب ،ةريبلا ةظفاحم يف تقؤملا رقملا يف ،قرشلا تيب ةسسؤمل يمالعإلا ريدملا ،ةضيوع هيبن ذاتسألا عم تيرجأ ةلباقم 55
 .5 ص ،23 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 56
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 عبارلا روحملا
 ةيرادإلا ماسجألا ليكشتب ةقلعتملا تاعيرشتلا

 
 ةيرادإ ماسجأ يأ وأ قيدانص وأ تائيه وأ ناجل ليكشت اهبجومب مت يتلا تاعيرشتلا نم ديدعلا نيطسلف ةلود تردصأ
 زيزعت معدل ةمزاللا لئاسولا داجيإ فدهب كلذو ،سدقلا ةظفاحم يف ةيويحلا تالاجملا فلتخم ةعباتم يف صتخت ىرخأ

  :يتآلاب تاعيرشتلا هذه لثمتتو ،ةظفاحملا يف نييسدقملا دومص
 

 57.سدقلا نوؤشل ايلعلا ةئيهلا ءاشنإب ،م2002 ةنسل )5( مقر يسائر موسرم .1
 ةيبرعلا ةفاقثلا ةمصاع" سدقلا ةيلافتحال ريضحتلل ةينطولا ةنجللا ليكشت نأشب ،م2007 ةنسل )30( مقر موسرم .2

 58."م2009 ماعلل
 .59تاسدقملاو سدقلا ةرصنل ةيحيسملا ةيمالسإلا ةئيهلا ءاشنإ نأشب ،م2008 ةنسل )12( مقر موسرم .3
 سدقلا ةرصنل ةيحيسملا ةيمالسإلا ةئيهلا ءاسؤر سلجم ءاضعأ ةيمست نأشب ،م2009 ةنسل 18)( مقر موسرم .4

 60.تاسدقملاو
 ةرصنل ةيحيسملا ةيمالسإلا ةئيهلاو ةسائرلا ناويد يف سدقلا ةدحو مض نأشب ،م2010 ةنسل )9( مقر موسرم .5

 .61سدقلل يبعشلا ينطولا رمتؤملا ىلإ سدقلا
 62.ةيبرعلا ةفاقثلل ةمئاد ةمصاع سدقلا جمانربل ةينطولا ةنجللا ليكشت نأشب ،م2011 ةنسل )7( مقر موسرم .6
 .63سدقلا قودنص ءاشنإ نأشب ،م2013 ةنسل )20( مقر موسرم .7

                                                
 .11 ص ،42 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 57
 .40 ص ،73 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 58
 .9 ص ،78 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 59
 .18 ص ،80 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 60
 .24 ص ،90 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 61
 .29 ص ،91 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 62
 .11 ص ،104 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 63
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 سدقلا نوؤش ةرئاد ىلإ قرشلا تيبو سدقلل يبعشلا ينطولا رمتؤملا مض نأشب ،م 2019ةنسل )4(مقر موسرم .8
 64.ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب

 65.سدقلا نوؤشل ايلعلا ةنجللا ليكشت نأشب ،م2005 ةنسل )36( مقر رارق .9
 عافدلاو اهقيثوتو سدقلا تاراقع رصحل ةصاخ ةنجل ليكشت نأشب ،م2006 ةنسل )380( مقر رارق .10

 66.اهنع
 .67سدقلا معدب قلعتملا ةيبرعلا ةمقلا رارق ةعباتمل ةنجل ليكشت نأشب ،م2010 ةنسل )76( مقر رارق .11
 .68سدقلا معدل ةمئادلا ةيرطقلا ةنجللا يف نيمئادلا نيينيطسلفلا نيبودنملا ةيمستب ،م2013 ةنسل )70( مقر رارق .12
 .69سدقلا قودنصب ةصاخ ةنجل ليكشت نأشب ،م2013 ةنسل )96( مقر رارق .13
 70.ةيبرعلا ةفاقثلل ةمئاد ةمصاع سدقلا جمانربل ةينطولا ةنجللا ليكشت ةداعإب ،م2016 ةنسل )128( مقر رارق .14
 معدل ةمئادلا ةيرطقلا ةنجللا يف نيينيطسلفلا نيبودنملا ةيمست ةداعإ نأشب ،م2017 ةنسل )67( مقر رارق .15

 71.سدقلا
 72.يرصنعلا لصفلا رادجو ناطيتسالاو سدقلا تافلم ةعباتم نأشب ،م2003 ةنسل )6( مقر ءارزولا سلجم رارق .16
 سلجم ةسائر يف سدقلا فلمب ةصصختم ةدحو ءاشنإ نأشب ،م2003 ةنسل )7( مقر ءارزولا سلجم رارق .17

 73.ءارزولا
 74.سدقلا ةظفاحمب صاخ لمع جمانرب عضول ةنجل ليكشت نأشب ،م2004 ةنسل )17( مقر ءارزولا سلجم رارق .18
 75.ةمئادلا ةيرازولا سدقلا ةنجل ليكشت ةداعإب ،م2005 ةنسل )13( مقر ءارزولا سلجم سيئر رارق .19
 76.ةمئادلا ةيرازولا سدقلا ةنجل تايصوت ىلع ةقداصملاب ،م2005 ةنسل )48( مقر ءارزولا سلجم رارق .20
 77.ةمئادلا ةيرازولا سدقلا ةنجل تايصوت ىلع ةقداصملاب ،م2005 ةنسل )69( مقر ءارزولا سلجم رارق .21
 78.ةمئادلا ةيرازولا سدقلا ةنجل تايصوت ىلع ةقداصملاب ،م2005 ةنسل )85( مقر ءارزولا سلجم رارق .22

                                                
 .100 ص ،153 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 64
 .40 ص ،58 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 65
 .قباس ردصم ،م2006 ةنسل )380( مقر رارق66
 .132 ص ،85 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 67
 .63 ص ،102 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 68
 .20 ص ،104 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 69
 .36 ص ،125 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 70
 .19 ص ،136 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 71
 .97 ص ،49 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 72
 .99 ص ،49 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 73
 .129 ص ،50 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 74
 .60 ص ،58 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 75
 .148 ص ،61 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 76
 .199 ص ،61 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 77
 .545 ص ،63 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 78
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 ةنجل نع ةقثبنملا ةينفلا ةنجللا تايصوت ىلع ةقداصملا نأشب ،م2005 ةنسل )114( مقر ءارزولا سلجم رارق .23
 79.ةمئادلا ةيرازولا سدقلا
 ةمصاع سدقلا رابتعا لوح روصت عضول ةنجل ليكشت نأشب ،م2007 ةنسل )83(مقر ءارزولا سلجم رارق .24

 80.ةيبرعلا ةفاقثلل
 81.ةيرازولا سدقلا ةنجل ليكشت ةداعإ نأشب ،م2007 ةنسل )106( مقر ءارزولا سلجم رارق .25

 
 ةمئاد ةمصاع سدقلا جمانربل ةينطولا ةنجللا ليكشت ةداعإب ،م2016 ةنسل )31( مقر ءارزولا سلجم رارق .26

 82.ةيبرعلا ةفاقثلل
 

 نم ًاريبك ًاددع تأشنأ ،ةيرادإلا ماسجألا ليكشتب ةقلعتملا تاعيرشتلا نأ انل حضتي ،تاعيرشتلا هذه ىلع عالطالا دعب
 سدقلا ةرصنل ةيحيسملا ةيمالسإلا ةئيهلاو ،سدقلا نوؤشب ايلعلا ةئيهلا :لثم ،سدقلا نوؤشب متهت يتلا ةيرادإلا ماسجألا
 ريرحتلا ةمظنم يف سدقلا نوؤش ةرئادو ،قرشلا تيبو ،سدقلل يبعشلا ينطولا رمتؤملاو ،سدقلا قودنصو ،تاسدقملاو
 نم اهريغو ،اهنع عافدلاو اهقيثوتو سدقلا تاراقع رصحل ةصاخ ةنجلو ،سدقلا نوؤشل ايلعلا ةنجللاو ،ةينيطسلفلا
 اهنم لك مايق مدع يلاتلابو ،تاصاصتخالاو تايحالصلا براضت ىلإ يدؤي ماسجألا هذه ةرثك نأ الإ .ةيرادإلا ماسجألا
  .يسدقملا دومصلا زيزعتل اهقتاع ىلع ةاقلملا اهتاصاصتخاب
 
  :دوجو حضتي اهل ةمظانلا تاعيرشتلا ماكحأ بجومب ةأشنملا ناجللاو ةيرادإلا ماسجألا ةليكشت ىلع عالطالابو

 ينمزلا تقولا نمض اهقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملا ءاهتناب يهتنت ،ةنيعم ةمهمب مايقلل اهؤاشنإ مت :ةتقؤم ةيرادإ ماسجأ .أ
  .م2009 ماعلل ةيبرعلا ةفاقثلا ةمصاع" سدقلا ةيلافتحال ريضحتلل ةينطولا ةنجللا :لثم ،اهل ددحملا

 سدقلا ةنجل :لثم ،ةرمتسم ةروصب نييسدقملا دومص زيزعتل لامعأب مايقلا اهقتاع ىلع عقي :ةمئاد ةيرادإ ماسجأ .ب
 .ةمئادلا ةيرازولا

 
 ةدحاو ةلظم تحت اهديحوت هعم بجوتي يذلا رمألا ،ةينوناقلا تايعجرملا ددعت ةيلاكشإ نم يناعت ماسجألا هذه نأ الإ
 ةدعاسملا بلطل ماسجألا هذه نم يأ ىلإ هجوتلا يسدقملا ىلع لهسيو ،يسدقملا دومصلا زيزعتل تالاجملا ىتشب ىنعت
  .دهجلاو تقولل عايض امنود ،ًاينف ًامعد مأ ًايلام ًامعد تناكأ ءاوس ،ةمزاللا
 
 صتخت ىرخأ ةيرادإ ماسجأ يأ وأ قيدانص وأ تائيه وأ ناجل ليكشتب تمتها نيطسلف ةلود نأ جتنتسن ،مدقت ام ىلع ًءانب
 :يتآلا حرتقن اننإف اذل ،نييسدقملا دومص زيزعت فدهب اهلمع ةيلآ ميظنت ةرورض ىرن اننأ الإ ،سدقلا نوؤش ةعباتم يف

                                                
 .607 ص ،63 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 79
 .411 ص ،77 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 80
 .169 ص ،77 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 81
 .40 ص ،129 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا82
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 ةرتفلا يف ةلكشملا تاسسؤملاو ناجللا لمع مييقتو ةعجارم ةيسيئرلا اهتمهم )ةيلام ،ةينوناق( ةنجل ليكشت .1

 اهساسأ ىلعو ،اهتازاجنإو اهئادأو اهلمع نع لصفم ريرقت ميدقتو ،لاومألا فرص قرط ةمالسو ،ةيضاملا
 اهحنمو ،ةلعافلا ماسجألا رود زيزعتو ،ةلاعف ريغ تناك لاح يف اهئاغلإ وأ اهجمد صوصخب رارق ذاختا متي
 .ةنجللا هذه لمعل ةينمز ةدم ديدحت متي نأ ىلع .اهقتاع ىلع ةاقلملا ماهملاب مايقلل مزلي ام لك
 

 ديدحتو ،ماسجألا هذه ىلع ةباقرلا ةيحالص اهحنمو ،سدقلا ةظفاحمب ةصاخلا ةيرادإلا ماسجألا ةيعجرم ديحوت .2
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم يف سدقلا نوؤش ةرئاد ىلإ وأ سدقلا نوؤش ةرازو ىلا امإ ةيعجرملا

 
 ىصقألا قودنص ليعفتو ،م2013 ةنسل )20( مقر موسرم بجومب هءاشنإ مت يذلا سدقلا قودنص ليعفت .3

 ةنجل ليكشت نأشب م2010 ةنسل )76( مقر ءارزولا سلجم نع نيرداصلا نيرارقلا ماكحأب هيلع صوصنملا
 ةنجل تايصوت ىلع ةقداصملاب م2005 ةنسل )48( مقرو ،سدقلا معدب قلعتملا ةيبرعلا ةمقلا رارق ةعباتمل
  .ةمئادلا ةيرازولا سدقلا

 
 نأ بجي سدقلا ةظفاحمب ةصاخلا ةيرادإلا ماسجألا ليكشتب يضقت يتلا تاعيرشتلا عيمج نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك
 دصرو ،نييسدقملا ىلع ةقبطملا ةيرصنعلا ةيليئارسإلا تاسايسلاو تاءارجإلا ةهجاومل ةلاعفو ةحضاو لمع ةطخ نمضتت
 ةينازيملاو ةطخلا ىلع عالطالا نم يسدقم نطاوم لك نكمتي ىتح ،لمعلا ةطخ ذيفنتب ماسجألا هذه مايقل ةمزاللا ةينازيملا
 أدبمل ًاقيبطت ،اهذيفنت ىدم نع يرادإلا مسجلا ةلءاسمو ةيمسرلا ةديرجلا يف ةروشنم اهنأ مكحب ،مسجلا اذهل ةدوصرملا
 ."ةيعمتجملا ةلءاسملا"
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 سماخلا روحملا
 ةعونتم تاعيرشت

 
 نيينيطـسلفلا ةايح بلـص سمت يتلا ةيويحلا تاعاطقلا نم ديدعلا سدقلا ةظفاحم نأـشب ةرداـصلا تاعيرـشتلا تمظن
 ةفلتخملا ةايحلا يحاون نم بناوج ةدع تاعيرـشتلا هذه تلمـش ذإ ،ةظفاحملا يف مهدومـص زيزعتل ةظفاحملا يف نينطاقلا
 :يتآلاب لثمتت ،سدقلا ةظفاحم يف
 

                                                
  .97 ص ،3 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 83
 .43 ص ،17 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 84
 .40 ص ،114 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 85
 .34 ص ،140 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 86
 .47 ص ،148 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 87
 .298 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 88

 عيرشتلا ناونع عيرشتلا لاجم مقرلا
 فانئتسا ةمكحم ليكشت نأشب ،م1995 ةنسل )6( مقر رارق .1 ءاضقلا .1

 83.ةيعرش
 ةمكحم ءاشنإ نأشب ،1997 ةنسل )42( مـقر رارـق .2
 84.ةيادب
 ةئيه ليكشت دامتعا نأشب ،م2015 ةنسل )87( مقر رارق .3
 يف ةيفقسألا ةسينكلل ةيفانئتسالاو ةيئادتبالا ةيسنكلا ةمكحملا
 85.طسوألا قرشلاو سدقلا

 ةئيه ليكشت دامتعا نأشب ،م2018 ةنسل )8( مقر رارق .4
 يف ةيفقسألا ةسينكلل ةيفانئتسالاو ةيئادتبالا ةيسنكلا ةمكحملا
 86.طسوألا قرشلاو سدقلا

 ةئيه ليكشت دامتعا نأشب ،م2018 ةنسل )96( مقر رارق .5
 يف ةيفقسألا ةسينكلل ةيفانئتسالاو ةيئادتبالا ةيسنكلا ةمكحملا
 87.طسوألا قرشلاو سدقلا

 معدلا ميدـقتب ،م2005 ةـنــسل )346( مقر ءارزولا سلجم رارق  ةعارزلا .2
 ةـظفاـحمب نييعارزلا نيينواـعتلا نيحالفلل ماـعلا داـحتالل يلاـملا
 88.سدقلا
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 .296 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 89
 .297 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 90
 .153 ص ،77 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 91
 .72 ص ،82 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 92
 .82 ص ،82 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 93
 .77 ص ،109 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 94
 .31 ص ،126 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 95
 .114 ص ،91 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 96
 .235 ص ،52 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 97

 ميدـقتب ،م2005 ةـنــسل )344( مقر ءارزولا سلجم رارق .1 ةضايرلا .3
 89.سدقلا ةظفاحمب سدقلا ةيدنأ ةطبارل يلاملا معدلا

 ميدـقتب ،م2005 ةـنــسل )345( مقر ءارزولا سلجم رارق .2
 90.سدقلا ةظفاحمب ودوجلل ينيطسلفلا داحتالل يلاملا معدلا

 نأــشب ،م2007 ةنــسل )94( مقر ءارزولا سلجم رارق .3
 نمألا ظفح ةمهمب سدقلا يف فاـشكلل ايلعلا ةيـضوفملا فيلكت
 91.ىصقألا دجسملا ةقورأو تاحاس لخاد ماعلا ماظنلاو
 ةظفاحم بختنم نأـشب ،م2009 ةنـسل )103( مقر رارق .4
 92.سدقلا

 ءانمأ سلجم ليكشت نأشب ،م2009 ةنسل )111( مقر رارق .5
 93.سدقلا ةظفاحم بختنم

 ةعفنملل كالمتسالا .4
  ةماعلا

 ىلع ةقداـصملا نأـشب ،م2014 ةنـسل )107( مقر رارق .1
 ةظفاحم يف يــضارأ عطق كالمتــساب ءارزولا سلجم رارق
 94.ةماعلا ةعفنملل سدقلا

 ءزج صيـصخت نأـشب ،م2016 ةنـسل )152( مقر رارق .2
 95.ةماعلا ةعفنملل سدقلا ةظفاحم يف ضرأ ةعطق نم

 ةعفنم صيـصخت نأـشب ،م2011 ةنـسل )98( مقر رارق .3
 حلاـصل سدقلا ةظفاحم يـضارأ نم ضرأ ةعطق نم ءزج
 96.لمعلا ةرازو

 ةيريوطت تاقفن .5
 ةيلام تادعاسمو

 لامكتساب ،م2004 ةنسل )101( مقر ءارزولا سلجم رارق .1
 97.سدقلا - ةنطق /شيماشملا يح يف ءابرهكلا عورشم
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  دعب
 
 

 ءارزولا سلجم رارق يف ،طقف سدقلا يف يعارزلا عاطقلا لمع مظن عرشملا نأ انل حضتي ،تاعيرشتلا هذه ىلع عالطالا
 ىلع ،سدقلا ةظفاحمب نييعارزلا نيينواعتلا نيحالفلل ماعلا داحتالل يلاملا معدلا مدق يذلا ،م2005 ةنسل )346( مقر
 يف راعسأب نييسدقملل تاعورزم ريفوتو ،ةظفاحملا يف نييسدقملل لمع صرف ريفوت يف عاطقلا اذه ةيمهأ نم مغرلا

                                                
 .191 ص ،65 ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 98
  .43 ص ،912 ددع ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 99

 .72 ص ،133 ددع ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 100
 .16 ص ،135 ددع ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 101
 .186 ص ،65 ددع ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 102
 .642 ص ،63 ددع ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 103
 .148 ص ،61 ددع ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 104
 .85 ص ،54 ددع ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا 105

 ميدقتب ،2005 ةنسل )261( مقر ءارزولا سلجم رارق .2
 ءاضق ريوطتلاو ةيمنتلل ودب ةيعمج حلاصل يلاملا معدلا
 98.سدقلا

 ةفلس قالغإب م2016 ةنسل )33( مقر ءارزولا سلجم رارق .3
 99.سدقلا يف ءاتشلا لصفب ةصاخلا ئراوطلا

 ةيقافتاب ،م2017 ةنـسل )17( مقر ءارزولا سلجم رارق .4
 ةـظفاـحم ءاـبرهك ةـكرــش ىلع ةـبترتملا نويدـلا دـيدــست
 100.سدقلا

 نم عاـطتقالا نأــشب ،م2017 ةـنــسل )53( مقر رارق .5
 ةـنيدـم يف نينطاوملا دومــص معدـل ةـلودـلا يفظوم بـتاور
 101.سدقلا

 معدلا ميدـقتب ،م2005 ةـنــسل )204( مقر ءارزولا سلجم رارق ةماعلا ةفاقثلا .6
 ةيناضمر تايسمأ ءايحإل عمتجملاو ةفاقثلل يزارلا ةيعمجل يلاملا
 .سدقلا ةنيدم يف

 قباطلا ءانب ليومتب 2005 ةنسل )258( مقر ءارزولا سلجم رارق لفطلا  .6
 102.سدقلا ةعماجب لفطلا دهعمل يناثلا

 ةقداصملاب م2005 ةنسل )130( مقر ءارزولا سلجم رارق .1 ةحايسلا  .7
 103.ةيسدقملا تاسسؤملا معدل ةينفلا ةنجللا تايصوت ىلع

 ةقداصملاب م2005 ةنسل )48( مقر ءارزولا سلجم رارق .2
 104.ةمئادلا ةيرازولا سدقلا ةنجل تايصوت ىلع

 ءاشنإب ،م2004 ةنسل )178( مقر ءارزولا سلجم رارق تالصاوملاو لقنلا  .8
 105.سدقلا قرش ةقطنم يف تالصاوملاو لقنلا ةرازول ةيريدم
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 يدؤي يعارزلا عاطقلا معد نإف ،يلاتلابو .نمثلا ةظهاب ربتعت ةيليئارسإلا تاعورزملا راعسأ نأو ةصاخ ،يديألا لوانتم
 .نييسدقملا دومص زيزعت ىلإ
 
 ةنسل )130( مقر ءارزولا سلجم رارق نم )1/2( ةداملا بجومب هميظنت مت هنأ دجن يحايسلا عاطقلا ىلإ ةبسنلاب امأ

 )$ 1,500( غلبم فرص" :ىلع تصن ذإ ،ةيسدقملا تاسسؤملا معدل ةينفلا ةنجللا تايصوت ىلع ةقداصملاب ،م2005
 ."ةحايسلا ءالدأ ةباقنل ةيرادإ فيراصمل تاصصخمك )2005( ماعلا اذهل ًايرهش يكيرمأ رالود ةئامسمخو فلأ
 ةيرازولا سدقلا ةنجل تايصوت ىلع ةقداصملاب ،م2005 ةنسل )48( مقر ءارزولا سلجم رارق نم )1/4( ةداملا بجومبو 
 PDF ضارقإلا ةسسؤم اهتحنم يتلا ةحايسلا عاطق ضورق ديدست ةرتف ليجأـت ةيناكمإ ثحب" :ىلع تصن ذإ ،ةمئادلا
 ."ةدحاو ةنس ليجأتلا ةدم نوكت نأ ىلع ةروكذملا ةسسؤملا عم
 نم مغرلا ىلع كلذو ،سدقلا يف يحايسلا عاطقلاب مامتهالا يلوي مل عرشملا نأ انل حضتي ،صوصنلا هذه لالخ نمو
 يف نييسدقملا دومص ززعي هنأ ىلع ةوالع ،ينيطسلفلا يموقلا جتانلا ىلع عاطقلا اذه نع جتنت يتلا ةيداصتقالا ةيمهألا
 بلطلاو ضرعلا عافترا لالخ نم ،ةظفاحملا يف ةيراجتلا ةايحلا شاعتناو ،مهل لمع صرف ريفوت قيرط نع ،ةظفاحملا
  .حئاسلل ةيساسألا ةايحلا تامزلتسمو ،ةيحايسلا تاجتنملا ءارش ىلع اهيف
 يف تارامثتسالا ةدايزو ،سدقلا يف ةماقإلا لدعم ةدايزو ،نيدفاولا حايسلل يلامجإلا ددعلا ةدايز ىلع لمعلا بجي ،هيلعو
 .ةيتحتلا ةينبلا
 
 ،م2004 ةنسل )178( مقر ءارزولا سلجم رارقب هميظنت مت دقف ،ةظفاحملا يف تالصاوملاو لقنلا عاطق ىلإ ةبسنلاب امأ
 تاعاطقلا رثكأ نم عاطقلا اذه نأ نم مغرلا ىلع ،سدقلا قرش ةقطنم يف تالصاوملاو لقنلا ةرازول ةيريدم ءاشنإب
 تاءارجإلاو ،ةيليئارسإلا زجاوحلا ةفاك ىلع يرورملا ماحدزالا مكحب ،يموي لكشب يسدقملا نطاوملا اهنم يناعي يتلا
 ،هلمع وأ ،هتيب ىلإ لوصولل زجاوحلا هذه ىلع روبعلا نم يسدقملا نكمتي يكل لالتحالا تاطلس اهضرفت يتلا ةيفسعتلا
 نييسدقملا لقن ىلع لمعت ،ةدحاو ةينيطسلف تالصاومو لقن ةكرش كلانه نأ ىلع ةوالع .نكامألا نم اهريغو ،هتعماج وأ
  .ىرخألا ةيبرغلا ةفضلا ندم ىلإ سدقلا نم
 
 اهسرامت يتلا ةيفسعتلاو ةيرصنعلا تاسايسلا لقن يف هتيمهأ نم مغرلا ىلع مالعإلا عاطقب مامتهالا عرشملا يلوي مل
 .يلودلاو يبرعلا عمتجملا مامأ لالتحالا ةسرطغ راهظإ يف ةغلاب ةيمهأ هل ذإ ،لالتحالا تاطلس
 
 ةظفاحم يف نييسدقملا دومص زيزعتل ةعونتملا تاعيرشتلا نم ديدعلا تردصأ نيطسلف ةلود نأ جتنتسن ،مدقت ام ىلع ًءانبو
 :يتآلاب حرتقن اننإف كلذل ،ةديدج تاعيرشت رادصا وأ ةيراسلا تاعيرشتلا ليدعتو  ةرورض نأ ىرن اننأ الإ ،سدقلا

 
 لاجر عيجشت لالخ نم راثآلاو ةحايسلا ةرازو عم قيسنتلاب ،سدقلا ةظفاحم يف يحايسلا عاطقلاب ضوهنلا .1

 قدانف ءاشنإل ،ةمزاللا تاليهستلاو تاءافعإلا ميدقتو ،يحايسلا لاجملا يف رامثتسالا ىلع نيرمثتسملاو لامعألا
 ،ةظفاحملا يف ةيراجتلا لاحملاو قاوسألا معدو عيسوتل مزاللا يلاملا معدلا ريفوتو ،ىرخأ ةيحايس قفارم يأ وأ



القدس لدعم  الترشيعية     االحتياجات 
 
 

 عیرشتلاو ىوتفلا ناوید
31 

 

 أرجتي ال ًاءزج اهرابتعاب ةظفاحملا اهتدقتفا يتلا فرحلا ءايحإ ةداعإو ،ةظفاحملا اهب رهتشت يتلا فرحلا معدو
  .يبرعلا ثارتلاو ةفاقثلا نم

 
 ةيانعو ةياعر ىلإ نوجاتحي مهنوك ،نسلا رابكو ،ءاسنلاو ،لافطألا لثم ،ةفيعضلا تائفلاب متهت تاعيرشت رادصإ .2

 ةيانعلاو ،ةيفاقثلاو ةيضايرلا زكارملا ءاشنإ لثم ،تائفلا هذه يف ةيانعلل ةصصختم زكارم ءاشنإك ،ةصاخ
 .زكارملا هذهل ةمزاللا ةنزاوملا صيصختو ،اهريغو بهاوملاب
 

 مايقلل مهل يلاملا معدلا ريفوتو ،نييسدقملا نيعرازملا دومص زيزعتل ةعارزلا ةرازو عم قيسنتلاب عيرشت رادصإ .3
 راجشأ ةعارزو ،هايم عيمجت رابآ رفحو ،ةيدانتسا ناردج ءانبو ،ةيعارز قرط قش لثم ،ةيعارزلا ةطشنألاب
 .ىرخأ ةيعارز تاودأ وأ تامزلتسم يأو ،ةيكيتسالب تويب ريفوتو ،ةيجرحو ةرمثم

 
 نيطسلف ةلود نوكت نأ ىلع ،ةيبرغلا ةفضلاو سدقلا نيب لقنلل ةكرش ءاشنإب تالصاوملاو لقنلا ةرازول ةيصوتلا .4

 .لامعألا باحصأو نيرمثتسملا عم ةكرشلا هذه يف ةمهاسم
 

 لح لثم ،لقنتلا يف نويسدقملا اههجاوي يتلا تايدحتلل لولح ميدقت ىلع لمعلاب ةقالعلا تاذ تاهجلل ةيصوتلا .5
 يف ةيلامشلا ندملا نيب لصاوتلاو لاصتالا ةطقن هرابتعاب ايدنلق زجاح هنم يناعي يذلا يرورملا ماحدزالا ةلكشم
 .سدقلا ةظفاحمو ةيبرغلا ةفضلا
 

 ةماقإ ىلع نييسدقملا نينطاوملا عيجشتل ،ةظفاحملا يف ةريغصلا عيراشملاو ةيدرفلا ةيجاتنإلا عيراشملا معد .6
 .ةظفاحملا يف ةيجاتنإ عيراشم
 

 ةفاكب جراخلا يف تايلاجلا ديوزتو ،هقيثوتو سدقلا يف يرجي ام ةعباتم يف هتمهم رصحنت يمالعإ بتكم ءاشنإ  .7
 يف تاسسؤملاو زكارملا ءامسأب يونس بيتك رادصإو ،ةظفاحملا يف يرجي امب ملع ىلع اونوكيل تاروطتلا
  .سدقلا
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 ةمتاخلا
 ،ةيسايسلاو ،ةيداصتقالاو ،ةيناكسلا اهتالخادتو ،اهراوسأب يليئارسإلا ينيطسلفلا عارصلا روحم سدقلا ةنيدم لكشت
 ديعنل ،ممهلا ضاهنتسا عيمجلا نم دغلا لبقو نآلا يعدتسي اذه نإف ،اهدض كاحت يتلا تارماؤملا لظ يفو ،ةينيدلاو
 اهتناكمو ،قرشملا يناسنإلاو يراضحلا اههجوو اهقنور ينيطسلفلا ينطولا عورشملا نم ًايساسأ ًاءزج لثمت يتلا سدقلل
 عيمجو ،نيملسملاو برعلاو ،نيطسلفو سدقلا ءانبأ نم نيصلخملا لك دوهج ىلإ جاتحي اذهو ،اهب قيلت يتلا ةينيدلا
 رارقإو ،تايولوألا ديدحتو ،ةظفاحملا تاجايتحا ثحبل لمع ةطخ عضو بلطتيو ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم هللااب نينمؤملا
 مامأ ةنيدملا اههجاوت يتلا تايدحتلاو تايلوؤسملا مجحو بسانتت ثيحب ،نينطاومو ةنيدم سدقلا تاجايتحا يفكت ةنزاوم
 .مشاغلا لالتحالا تاطلس لبق نم نيينيطسلفلا قحب ةعبتملا ةيرصنعلا تاسايسلا
 :ةيتآلا جئاتنلا ىلإ ةساردلا تلصوت دقو 

 :لثم ،تاعاطقلا نم ديدعلا يف نييـسدقملا دومـص معد زيزعت يف نيطـسلف ةلود نع ةرداـصلا تاعيرـشتلا روـصق .1
  .ينكسلا عاطقلاو ،يميلعتلا عاطقلاو ،يحصلا عاطقلا

 فعـضو ىـضوف ثودح ىلإ يدؤي امم ،ناجللاو ةيميلعتلاو ةيحـصلا قفارملا نم لك يف تايعجرملا ةيجاودزا .2
 .ناجللاو قفارملا هذه نم ةوجرملا فادهألا قيقحت مدعو ،مهنيب اميف لصاوتلاو قيسنتلا

 لثم ،ةظفاحملا يف نينطاقلا نييسدقملا نيينيطسلفلا قحب ةجهنمم ةيرصنع تاسايس عابتاب لالتحالا تاطلـس مايق .3
 ةماقإو ،نكـسلاو ميلعتلاو ةحـصلاك ،تالاجملا ىتـش يف نييـسدقملا ىلع نمثلا ةظهاب موـسرو بئارـض ضرف
   .ةظفاحملا يف ةايحلا يحانم ةفاك ىلع ًابلس رثأ امم ،يرصنعلا لصفلا رادج

 ةروـشنم ريغ تاعيرـشتلا نم ديدعلا دجوي ذإ ،سدقلا صوـصخب ةرداـصلا تاعيرـشتلا ةفاك ىلإ لوـصولا ةبوعـص .4
 .ةيمسرلا ةديرجلا يف

 
 :يتآلا حرتقن اننإف ،مدقت ام ىلع ًءانب

 زيزعت ىلع ةرداق تاعيرـشتلا هذه حبـصت ثيحب ،نيطـسلف ةلود اهتردـصأ يتلا تاعيرـشتلا ىلع تاليدعت ءارجإ .1
 .ةظفاحملا يف نينطاقلا نييسدقملا دومص

 لاجر حنمت ةدام ةفاـضإب ،هتاليدعتو نيطـسلف يف رامثتـسالا عيجـشت نأـشب ،م1998 ةنـسل )1( مقر نوناق ليدعت .2
 مهمايق دنع ةـصاخ تازايتما ىلإ ةفاـضإ ،نوناقلا يف اهيلع صوـصنملا تازايتمالا نيرمثتـسملاو لامعألا
 زيزعت فدهب  ).... ةحايـسلاو ،نكـسلاو ،ةيميلعتلاو ،ةيحـصلا( تالاجملا ةفاك يف سدقلا يف مهلاومأ رامثتـساب

  .نييسدقملا دومص
  .سدقلا ةظفاحم يف ةعقاولا تاراقعلا ميمرت وأ ءانب وأ ءارش ليومتل ينطو كنب سيسأت .3

 رساي لحارلا سيئرلا نع ةرداص ةريشأت بجومب فرصت ةوالعلا نأ ثيح ،عيرشت بجومب سدقلا ةوالع ميظنت .4
 .تافرع

 ًايونـس ةـصاخ ةـصح صـصخت" :ىلع تـصن يتلا ،م2002 ةنـسل )4( مقر ةمـصاعلا نوناق نم )3( ةداملا ليعفت .5
 صاخلاو ماعلا رامثتـسالا عيجـشتل ططخلاو جماربلا عـضوتو فيرـشلا سدقلا ةظفاحم ىلإ ةماعلا ةنزاوملا نم
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 سدقلا ةظفاحم معدل ةيلام تاـصـصخم جاردإب كلذو 106."ةـصاخ ةيولوأ تاذ )أ( ريوطت ةقطنم لظتو اهيف
 .ةظفاحملا يف تاعاطقلا ةفاكب ضوهنلل ،نيطسلف ةلود ةموكح اهدعت ةنزاوم يأ يف ،نوناقلا اذه بجومب
 

 ةرازو ىلإ هعير دوعيو ،ةلودلا يف ةيمسرلا تالماعملا ةفاك ىلع هعضو متي ،سدقلا راعش لمحي عباط رادصإ .6
 .نييسدقملا دومص زيزعتل تاعاطقلا ةفاك معدل ،ةيلاملا

 .اهيلع عالطالا نم يسدقملاو ينيطسلفلا نطاوملا نكمتي ىتح ،سدقلا صوصخب ةرداصلا تاعيرشتلا ةفاك رشن .7

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .قباس ردصم ،م2002 ةنسل )4( مقر ةمصاعلا نوناق 106
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 عجارملاو رداصملا

v رداصملا: 
 زاتمملا ددعلا ،)ةيمسرلا ةديرجلا( ةينيطسلفلا عئاقولا يف روشنملا ،هتاليدعتو م2003 ةنسل لدعملا يساسألا نوناقلا .1
 .5 ص ،)1(
 ةنسل )155( ددعلا ىلإ ،م1994 يف )1( ددعلا نم "ةينيطسلفلا عئاقولا " ةيمسرلا ةديرجلا يف ةرداصلا تاعيرشتلا .2

 .م2019
 :يتآلا طبارلا ىلع روشنملا ،م1948 ةنسل ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا .3

visited on: 1/7/2019. rights/index.html-human-declaration-org/ar/universalhttps://www.un. 
 :يتآلا طبارلا ىلع روشنملا ،م1966 ةنسل ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا .4

on:  isitedv https://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/cescr_arabic.pdf
8/7/2019. 

v عجارملا: 
 :ةينيطـسلفلا ريرحتلا ةمظنم سدقلا نوؤـش ةرئاد( ةيحـصلا تامدخلا عقاوو ةيليئارـسإلا تاـسايـسلا ،شامخ ةيمأ  .1
 .)2013 ،نيطسلف
 ينورتكلإلا طبارلا ىلع روـشنملا ،لبقتـسملا تاجايتحاو عقاولا سدقلا ةظفاحم يف نكـسلا ةمزأ ،ةليوط وبأ داهج .2
 :يتآلا

qds_alwaq_https://www.researchgate.net/publication/275339494_azmt_alskn_fy_mdynt_al
visited on: 8/7/2019. wahtyajat_almstqbl 

 ،ةزغ ،رهزألا ةعماج :ريتسجام ةلاسر( سدقلا يف ةيوهلا ةيلاكشإ ىلع اهرثأو ةيليئارسإلا تاسايسلا ،ريس وبأ رماس .3
2018(. 

 .)2013 ،نيطسلف :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سدقلا نوؤش ةرئاد( تايدحتو عقاو سدقلا يف ميلعتلا ،ليربج ريمس .4
 2014-1994 ةينيطـسلفلا يـضارألا يف يحـصلا عاطقلا ىلع اهتايعادتو ةيليئارـسإلا تاـسايـسلا ،شربلا ناندع .5
 .)2017 ،ةزغ ،رهزألا ةعماج ،ريتسجام ةلاسر(
 .)2016 ،نيطسلف :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ثاحبألا زكرم( تايدحتو عقاو سدقلا ،هللا داج دمحم .6
 ،نيطـسلف :ةينيطـسلفلا ريرحتلا ةمظنم ثاحبألا زكرم( سدقلا ةظفاحم يف بعـصلا يداـصتقالا عـضولا ،شرق دمحم .7

2016(. 
 :يتآلا طبارلا ىلع روشنم ،2016 سدقلا يف ميلعتلا نايلع نيرسن .8
-b51b-4598-b506-passia.org/media/filer_public/ad/d0/add0ca3ehttp://

visited on:  a75bcb826130/edu_final.pdf37/2019/. 
 :يتآلا طبارلا ىلع روشنم ،سدقلا ةظفاحم يف يحصلا عضولا ،ريط وبأ ميعن .9
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visited on 1/7/2019. ://www.hussamkhader.org/?page=details&newsID=510&cat=46http 
 

v تايئاصحإلا: 
 سدقلا باتك ،م2017-1967 سدقلا ةظفاحم يف نيررـضتملا دارفألا ددعو ةمودهملا نكاـسملا ددع لوح ةيئاـصحإ .1
 .)2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا يئاصحإلا

 يئاـصحإلا سدقلا باتك ،م2018-2014 ةفرـشملا ةهجلا بـسح سدقلا ةظفاحم يف سرادملا ددع لوح ةيئاـصحإ .2
 .)2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا

 سدقلا باتك ،م2018-2017 ةيقرـشلا سدقلا يف ةيدلبلاو فراعملا سرادم لوح ةراتخم تارـشؤم لوح ةيئاـصحإ .3
 .)2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا( يونسلا يئاصحإلا

 زاهجلا( يونـسلا يئاـصحإلا سدقلا باتك ،م2017-2012 سدقلا ةظفاحم يف تايفـشتـسملاو ةرـسألا ددع ةيئاـصحإ .4
 .)2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا

 نوطاعتي صاخـشأ دوجوب داقتعالا بـسح سدقلا ةظفاحم يف ةينيطـسلفلا رـسألل يبـسنلا عيزوتلا لوح ةيئاـصحإ .5
 زاهجلا( يونـسلا يئاـصحإلا سدقلا باتك ،م2013 ةراتخم تارـشؤمو ةقطنملا بـسح ةطيحملا ةئيبلا يف تاردخملا
 .)2018 نيطسلف :ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا
 

v ةيصخش تالباقم: 
 ،ةريبلا ةنيدم يف تقؤملا رقملا يف ،قرـشلا تيب ةـسـسؤمل يمالعإلا ريدملا ،ةـضيوع هيبن ذاتـسألا عم تيرجأ ةلباقم .1
 .م7/7/2019 خيراتب
 .م4/7/2019 خيراتب ،عيرشتلاو ىوتفلا ناويد رقم يف ،يسدقم يماحم ،ناردب دجمأ ذاتسألا عم تيرجأ ةلباقم .2
 ةرازو يف ،ةينيطـسلفلا ريرحتلا ةمظنم يف سدقلا نوؤـش ةرئاد سيئر ،ينيـسحلا ناندع ذاتـسألا عم تيرجأ ةلباقم .3
 .م22/7/2019 خيراتب ، مارلا ةدلب يف سدقلا نوؤش
 ىوتفلا ناويد رقم يف ،ءاـسنلل سدقلا زكرمل ةيرادإلا ةئيهلا ةـسيئر ،رعاـشلا ىودف ةذاتـسألا عم تيرجأ ةلباقم .4

 .م16/7/2019 خيراتب ،هللا مار ةنيدم يف عيرشتلاو
 خيراتب سدقلا ةرــصنل ةيمالــسإلا ةيحيــسملا ةئيهلل ماعلا نيمألا ،ىــسيع انح روتكدلا عم تيرجأ ةيفتاه ةملاكم .5

 .م4/8/2019
 
 

 




