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áÓË∏@Z @

من ) 14(المادة بناء على  في جدول أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام تم إدراج هذا البند
  .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي) أ(فقرة ) 20(والمادة  النظام الداخلي للمؤتمر العام

  : التقارير التاليةتتضمن الوثيقة و

وقد ). 34/2013/2.1.ت.م(في الوثيقة  2012المنظمة لسنة  أنشطةعن  تقرير المدير العام .1
) 2013أكتوبر  8-7الرباط، ( والثالثين الرابعةدرس المجلس التنفيذي هذا التقرير في دورته 

المذكور تقرير اعتمد ال حيث ،)2.1.ق/34/2013.ت.م(بشأنه القرار المرفق رقم  واتخذ
 . عشرة للمؤتمر العام وأوصى بالمصادقة عليه الثانيةالدورة  ىووافق على رفعه إل

وقد ). 35/2014/2.1.ت.م(في الوثيقة  2013تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة لسنة  .2
) 2014 يونيو 23الرباط،(والثالثين  الخامسةدرس المجلس التنفيذي هذا التقرير في دورته 

، حيث اعتمد التقرير المذكور )2.1.ق/35/2014.ت.م(بشأنه القرار المرفق رقم واتخذ 
 . عشرة للمؤتمر العام وأوصى بالمصادقة عليه الثانيةالدورة  ىووافق على رفعه إل

درسه المجلس التنفيذي في سيالذي  2014المنظمة لسنة  أنشطةتقرير المدير العام عن  .3
 ).2015نوفمبر  24-23، باكو(الثالثين و السادسةدورته 

ً بعين ، بشأنها واعتماد القرار المناسب اللنظر فيه الموقر العام المؤتمرعلى  ةمعروض والوثيقة أخذا
  .والثالثين بشأنها السادسةاالعتبار توصيات المجلس التنفيذي، في دورته 
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@ @

âÓ–‰n€a@ê‹1a@Êg@Z @

ً إلى المادة  -  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) أ(فقرة ) 20(استنادا

 ،)34/2013/2.1.ت.م( ةفي الوثيق 2012لسنة المنظمة  أنشطةوبعد دراسته لتقرير المدير العام عن  - 

 في هذا الشأن، لإليسيسكووبعد استماعه إلى العرض الذي قدمه المدير العام  -

 وبناءً على ما دار من مناقشات وما عرضه أعضاء المجلس التنفيذي من آراء ومالحظات، - 

@
Ô‹Ì@bfl@äã‘Ì@Z @

 .)34/2013/2.1.ت.م(في الوثيقة  2012لسنة  المنظمة أنشطةتقرير المدير العام عن اعتماد  .1

بالمساعي المتواصلة التي يقوم بها المدير العام من أجل توسيع مجاالت التعاون مع اإلشادة  .2
 .المنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات اإلسالمية والعربية في نطاق تنفيذ البرامج

شكر المدير العام ومعاونيه على جهودهم المتميزة في متابعة تنفيذ البرامج وترشيد اإلنفاق  .3
اة االستجابة ألولويات احتياجات الدول األعضاء والجاليات واألقليات عليها، مع مراع

 .اإلسالمية

 .بالمصادقة عليهته الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام القادم وتوصي .4
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25 @Êbj»í1435@@ÄÁO 23 @ÏÓ„ÏÌ2014@‚ 

 
dìi@äaã”Ê@@á‰j€a2.1@fib‡«˛a@fiÎáu@ÂflZ@ @

 )@Â«@‚b»€a@ãÌáæa@ãÌã‘mÚİì„c@æa@Ú‡ƒ‰@Ú‰è€2013(@ @
 
@ @

âÓ–‰n€a@ê‹1a@Êg@Z @

ً إلى المادة  -  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،) أ(فقرة ) 20(استنادا

 ،)35/2014/2.1.ت.م( ةفي الوثيق 2013لسنة المنظمة  أنشطةالمدير العام عن وبعد دراسته لتقرير  - 

 هذا الشأن،في  لإليسيسكووبعد استماعه إلى العرض الذي قدمه المدير العام  -

 وبناءً على ما دار من مناقشات وما عرضه أعضاء المجلس التنفيذي من آراء ومالحظات، -
@

Ô‹Ì@bfl@äã‘Ì@Z @

 .)35/2014/2.1.ت.م(في الوثيقة  2013لسنة  المنظمة أنشطةتقرير المدير العام عن اعتماد  .1
اإلشادة بالمساعي المتواصلة التي يقوم بها المدير العام من أجل توسيع مجاالت التعاون مع  .2

 .المنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات اإلسالمية والعربية في نطاق تنفيذ البرامج
، في إيطاليا" كوريس"الموافقة على تعيين الدكتور يحي باالفيتشيني، نائب رئيس مؤسسة  .3

، سفيرين في الهند كرهعليالدراسات اإلسالمية في جامعة  وأستاذ يد شاز، خبيروالدكتور رش
 .إليسيسكو للحوار بين الثقافات والحضاراتل

شكر المدير العام ومعاونيه على جهودهم المتميزة في متابعة تنفيذ البرامج وترشيد اإلنفاق عليها،  .4
 .والجاليات واألقليات اإلسالمية مع مراعاة االستجابة ألولويات احتياجات الدول األعضاء

 .بالمصادقة عليهته الموافقة على رفع التقرير إلى المؤتمر العام القادم وتوصي .5
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المقر الدائم - الرباط، المملكة المغربية
ذو الحجة 1434 هـ / 7-8 أكتوبر 2013م

تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة 
لسنة 2012

م.ت. 2.1/2013/34

�عمال�وع جدول ا البند 2.1 من م?<
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áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG

``` ƒμ°ù«°ùjEG ```

¿ƒKÓãdGh á©HGôdG IQhódG/ …ò«ØæàdG ¢ù∏ÛG
á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ` •ÉHôdG ` ºFGódG ô≤ŸG

 áé◊G hP1434/ `g8-7 ôHƒàcCG2013Ω

 óæÑdG ¿CÉ°ûH á≤«Kh2.1:∫ÉªYC’G ∫hóL ´hô°ûe øe

áæ°ùd áª¶æŸG á£°ûfCG øY ΩÉ©dG ôjóŸG ôjô≤J2012

: ó«¡“
Ωó≤àjIOÉŸG ¤EG kGOÉæà°SG ôjô≤àdG Gò¡H ΩÉ©dG ôjóŸG)20  (ΩÉ¶ædG øe )CG( Iô≤a

øe áª¶æŸG äÉWÉ°ûæd kÉ°VôY ôjô≤àdG øª°†àjh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d »∏NGódG
¤EG ôjÉæj —Éa31Èª°ùjO2012.

ÉgGóHCG »àdG äÉ¶MÓŸG ôjô≤àdG Gòg OGóYEG óæY QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ” óbh
.¬æ«eÉ°†e hCG ôjô≤àdG πμ°T ∫ƒM AGƒ°S á≤HÉ°ùdG äGQhódG ‘ ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG

.¬fCÉ°ûH Ö°SÉæŸG QGô≤dG OÉªàYGh ¬«a ô¶æ∏d ôbƒŸG ¢ù∏ÛG ≈∏Y ¢Vhô©e ôjô≤àdGh

Ω á≤«KƒdG.ä34//2013//2.1
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É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG1

á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG25

 Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG67

∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG137

¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ájôjóe á£°ûfCG193

≥«KƒàdGh äÉeƒ∏©ŸGh §«£îàdG õcôe á£°ûfCG227

»ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe á£°ûfCG125
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

øY ôjô≤J
ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG

É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO
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 áæ°S ∫ÓN ,É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG äõμJQG2012,

∫hó˘˘dG ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dG äÉ˘˘bÓ˘˘Y á˘˘jƒ˘˘≤˘˘˘J ‘ â∏˘˘˘ã“ ,á˘˘˘°ù«˘˘˘FQ QhÉfi á˘˘˘KÓ˘˘˘K ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

´É©°TE’G óeh ,á«eÓ°SE’G äÉ«dÉ÷Gh äÉ«∏bC’Gh ájRGƒŸG äÉÄ«¡dGh AÉ°†YC’G

,á«dhódG áMÉ°ùdG ‘ ‘É≤ãdG ÉgQƒ°†M õjõ©Jh áª¶æª∏d »ª∏©dGh …ôμØdG

.áª¶æŸG á£°ûfCG ≈∏Y ÊGó«ŸG ±Gô°TE’Gh

IQƒ°üH É¡aGógCG É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG â≤≤M óbh

iƒà°ùÃ ¢Vƒ¡ædGh ÉgQƒ£Jh áª¶æŸG Ωó≤J ‘ …ƒ≤dG ôKC’G ¬d ¿Éc É‡ ,á«∏L

É¡H áWƒæŸG ΩÉ¡ª∏d É¡FGOCG.

ΩÉ©dG ôjó`ª`dG á£°ûfCG ø`Y ôjô≤J

É¡LQÉNh ô`≤`ŸG á`dhO π`NGO

 ô`````Ñ`````ª`````°ù````jO ` ô``````jÉ```æ`````j2012
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• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SG13 ôjÉæj2012‘ Ω
É˘˘æ˘˘˘«˘˘˘cQƒ˘˘˘H ÒØ˘˘˘°S ,‹ƒ˘˘˘H hÒj ó˘˘˘«˘˘˘°ùdG ,¬˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘e
õjõ©J πÑ°S ¬©e åëHh ,•ÉHôdG ‘ ƒ°SÉa

.ƒμ°ù«°ùjE’G ÚHh √OÓH ÚH ¿hÉ©àdG

• Ωƒj πÑ≤à°SGh18 ôjÉæj2012,¬Ñàμe ‘ Ω
ájQƒ¡ªL ÒØ°S ,…Góf ƒÑ«ÑM hOÉeCG ó«°ùdG
∫ƒ˘˘˘M ¬˘˘˘©˘˘˘e åMÉ˘˘˘Ñ˘˘˘˘Jh ,Üô˘˘˘˘¨ŸG ‘ ∫É˘˘˘˘¨˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG
∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G ÉjÉ°†bh ¿hÉ©àdG äÉbÓY

.ƒμ°ù«°ùjE’G ÚHh ∫É¨æ«°ùdG ájQƒ¡ªL ÚH

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ™bhh26 ôjÉæj2012‘ ,Ω
ôjóŸG ,≠jÉ°üdG »∏Y QƒàcódG ™e ,áª¶æŸG ô≤e
≈∏Y ,IOóéàŸG ábÉ£∏d á«ŸÉ©dG áμÑ°û∏d ΩÉ©dG
áμÑ°ûdG ÚHh áª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG èeÉfôH

 Úàæ°ù∏d2013-2012.Ω

• Ωƒj ,¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SGh31 ôjÉæj2012,
è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fô˘˘˘˘H ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ±Gô˘˘˘˘°TE’G á˘˘˘˘æ÷ ø˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘˘°†YCG
¢†«HC’G ôëÑdG á≤£æe ‘ QÉμàH’G ™«é°ûJ

 §°SƒàŸG(IT1)≈∏Y á∏HÉ≤ŸG √òg äôLh ,
º˘˘FGó˘˘˘dG ô˘˘˘≤ŸG ‘ á˘˘˘æ˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘dG ´É˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘LG á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃ

.•ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤oà°SGh10 ôjGÈa2012,Ω
¢ù«FQ ,…ófƒc ÉØdCG ó«°ùdG áeÉîa ±ôW øe
…Qƒ˘˘˘¡˘˘˘ª÷G ô˘˘˘°ü≤˘˘˘˘dG ‘ ,É˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘Z á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L
¢ù«˘˘˘Fô˘˘˘∏˘˘˘d Ωó˘˘˘b å«˘˘˘M ,…ô˘˘˘cÉ˘˘˘fƒ˘˘˘c á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘˘H
áª°UÉY …ôcÉfƒμd ájQÉcòàdG á«dGó«ŸG »æ«¨dG

 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG2011á≤£æŸG øY

πª©dG õjõ©J ‘ √Oƒ¡÷ kGôjó≤J ,á«≤jôaE’G
ø˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘°†à˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh ,∑Î°ûŸG »˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G
AGOCG ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G º˘˘˘˘˘˘˘˘˘YOh ,»˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G

.ájQÉ°†◊G É¡àdÉ°SQ

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ΩÉbh12 ôjGÈa2012,Ω
º«∏©àdG ôjRh ,…OhGódG ø°ù`◊ Qƒà`códG á≤`aQ
ô``WC’G ø`jƒ``μ˘˘˘˘Jh »`ª`∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG å``ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh ‹É`©˘˘˘˘dG
ìÉ˘˘˘˘˘˘˘æ`L IQÉ˘˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘H ,á``«˘˘˘˘˘˘˘Hô`¨`ª`dG á˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘μ◊G »`a
ìÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Lh ,á˘˘˘˘˘jOƒ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘ª`dG
ÜÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘˘dG ¢Vô˘˘˘˘˘©ŸG ‘ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G

.AÉ°†«ÑdG QGódÉH ô°ûædGh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh12 ôjGÈa2012,Ω
kGóah ,•ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG ‘
á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh øY
óª`fi øH óª`MCG QƒàcódG á°SÉFôH ,ájOƒ©°ùdG

.‹É©dG º«∏©àdG ôjRh ÖFÉf ,∞«°ùdG

• Ωƒ˘˘j π˘˘Ñ˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°SG É˘˘˘ª˘˘˘c15 ô˘˘˘˘˘˘jGÈa2012‘ ,Ω
á«ªæà∏d »Hô©dG ±ô°üŸG øe ÚdhDƒ°ùe ,¬Ñàμe
»˘˘eÓ˘˘°SE’G ∂æ˘˘Ñ˘˘dGh É˘˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aCG ‘ á˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G
πÑ°S ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G ∫hÉæJh .á«ªæà∏d
±ô˘˘˘°üŸGh ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J
äGP ä’ÉÛG ‘ »eÓ°SE’G ∂æÑdGh »Hô©dG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SGh17 ôjGÈa2012,Ω
á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ ,∞∏îj ≈«ëj ó«°ùdG
”h .Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«æ«£°ù∏ØdG

1AÉ°†YC’G ∫hódG ™e ¿hÉ©àdG äÉbÓY ájƒ≤J .
á«eÓ°SE’G äÉ«dÉ÷Gh äÉ«∏bC’Gh ájRGƒŸG äÉÄ«¡dGh
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É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG

,∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ÉjÉ°†b åëH á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN
ƒμ°ù«°ùjE’G ¬eó≤J …òdG ºYódG õjõ©J πÑ°Sh
,á˘˘«˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûª˘˘˘∏˘˘˘d
¢Só≤dG áæjóe ‘ á«aÉ≤ãdG äÉμ∏àªŸG ájÉªMh
¥hóæ°Uh ¢Só≤dG IóMh ∫ÓN øe ,∞jô°ûdG

.ƒμ°ù«°ùjEÓd Ú©HÉàdG ∞jô°ûdG ¢Só≤dG

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SG Éªc21 ôjGÈa2012,Ω
∑QÉ‰GódG áμ∏e êhR ,∂jÔg ÒeC’G ƒª°S
∫ƒ˘˘M ¿É˘˘Ñ˘˘fÉ÷G åMÉ˘˘Ñ˘˘Jh ,á˘˘«˘˘fÉ˘˘ã˘˘˘dG âjô˘˘˘ZQÉ˘˘˘e
∑QÉ‰GódG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG õjõ©J πÑ°S
Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘HÎdG ä’É› ‘ ,ƒ˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’Gh

.∑QÉ‰GódG ‘ Úª∏°ùŸG IóFÉØdh ,áaÉ≤ãdGh

• Ωƒj πÑ≤à°SGh22 ôjGÈa2012,¬Ñàμe ‘ ,Ω
‘ »˘˘˘°ùfô˘˘˘Ø˘˘˘dG ÖFÉ˘˘˘æ˘˘˘dG ,ƒ˘˘˘«˘˘˘fQÉ˘˘˘H π˘˘˘«˘˘˘L ó˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG
ábGó°üdG áYƒª› ¢ù«FQ ,»HhQhC’G ¿ÉŸÈdG
,…QÉ°ûH óªfi QƒàcódGh ,á«Hô¨ŸG á«HhQhC’G
,»HhQhC’G »eÓ°SE’G ô“Dƒª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G
‘ á«eÓ°SE’G Ωƒ∏©∏d Éæ«°S øHG ó¡©e ôjóe

.á«°ùfôØdG π«d áæjóe

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SG Éªc22 ôjGÈa2012,Ω
Iƒ˘˘˘Yó˘˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e ,ó˘˘˘«˘˘˘°Tô˘˘˘dG ¬˘˘˘∏˘˘˘dG ó˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG
ájÒÿG ó«Y ï«°ûdG á°ù°SDƒe ‘ á«LQÉÿG
á˘˘˘∏˘˘˘HÉ˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh ,á˘˘˘˘jô˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG
πª©dG ∫É› ‘ ÚÑfÉ÷G ÚH ¿hÉ©àdG á«ªgCG

.∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SGh29 ôjGÈa2012,Ω
±É˘˘˘bhC’G ô˘˘˘˘jRh ,¢SQÉ˘˘˘˘a ƒ˘˘˘˘HCG Iõ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M Qƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘có˘˘˘˘dG
á«dÉ≤àf’G áeƒμ`◊G »`a á«eÓ`°SE’G ¿hDƒ`°ûdGh
,á˘˘˘∏˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh .á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG

.ƒμ°ù«°ùjE’Gh É«Ñ«d ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY

• Ωƒ˘˘j π˘˘Ñ˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°SG É˘˘˘ª˘˘˘c29 ô˘˘˘˘˘˘jGÈa2012‘ ,Ω
‘ QÉ°ûà°ùŸG ,¿GójR ódh øjõdG ó«°ùdG ,¬Ñàμe

∂jôjEG ¿ƒL ó«°ùdGh ,‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U
êÉeófÓd É«∏«°Sôe õcôe ‘ QÉ°ûà°ùŸG ,ÒHhCG
πÑ°S åëH ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN ”h .»£°SƒàŸG
É˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘°Sô˘˘˘e õ˘˘˘cô˘˘˘eh ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
,‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°Uh »£°SƒàŸG êÉeófÓd
øjƒμàdGh ,áaô©ŸG OÉ°üàbG ºYO ∫É› ‘
áaOÉ¡dG ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdGh ,π¨°û∏d πgDƒŸG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG õjõ©J ¤EG

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh14¢SQÉe
2012,≈Ø£°üe º©æŸG óÑY ø°ùM ó«°ùdG ,Ω

á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘°ù«˘˘˘Fô˘˘˘dG »˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bE’G QÉ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°ùŸG
,¢ShGÎ°S »μfCG Ió«°ùdGh ,Iôé¡∏d á«dhódG
∫hÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh .•É˘˘˘Hô˘˘˘dG ‘ á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG á˘˘˘ã˘˘˘˘©˘˘˘˘H á˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘FQ
õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ,AÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘g ∫Ó˘˘˘˘˘N åjó◊G

.Úàª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SG Éªc14 ¢SQÉe2012,Ω
OÉ–’G ¢ù«˘˘˘˘FQ ,»˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘ªfi ΩÉ˘˘˘˘˘eE’G

 á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ûdG É˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘eC’ »˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G(ISNA),
∫É°üJ’G ôjóe ,»°Sƒæ°ùdG óªfi QƒàcódGh
∫Ó˘˘˘˘˘`˘˘˘˘˘N å˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘`˘˘˘˘˘◊G iô˘˘˘˘˘`˘˘˘˘˘Lh .OÉ˘˘˘˘˘`˘˘˘˘˘–’G »˘˘˘˘˘`˘˘˘˘˘a
ÚH ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘°S ∫ƒ˘˘˘M ,á˘˘˘∏``HÉ˘˘˘≤`ª`dG

.OÉ–’Gh ƒμ°ù«°ùjE’G

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ÉYOh14 ¢SQÉe2012‘ Ω
¤EG ÚjQƒ°ùdG ÚdhDƒ°ùŸG ,‘Éë°U íjô°üJ
¢Vô©àj »àdG Öjò©àdGh πà≤dG ∫ÉªYCG ∞bh
…Qƒ˘˘Ø˘˘dG AÉ˘˘¡˘˘˘fE’Gh ,¿ƒ˘˘˘jQƒ˘˘˘°ùdG ¿ƒ˘˘˘æ˘˘˘WGƒŸG É˘˘˘¡˘˘˘d

.…Qƒ°ùdG Ö©°ûdG IÉfÉ©Ÿ

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SGh19 ¢SQÉe2012,Ω
ô˘˘˘˘jRh ,ó˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘MCG Ö«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘MCG Qƒ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘ahÈdG
»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRƒH ádhódG
äÉãMÉÑŸG âdhÉæJh .¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ‘
ÚH »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ÚÑfÉ÷G ÚH

.ƒμ°ù«°ùjE’Gh ¿GOƒ°ùdG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

•≈∏Y ÊGOƒ°ùdG ôjRƒdGh ΩÉ©dG ôjóŸG ™bhh
¢SOÉ°ùdG »eÓ°SE’G ô“Dƒª∏d Ò°†ëàdG ¥ÉØJG
Qô≤ŸG »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG AGQRƒd
Èª˘˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘˘f ô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°T ∫Ó˘˘˘˘˘N Ωƒ˘˘˘˘˘WôÿG ‘ √ó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘Y

2012ôjóŸG ¤EG áÑ°SÉæŸÉH ôjRƒdG iógCGh .Ω
åë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ‹É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG IQGRh ´QO ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
ádhòÑŸG √Oƒ¡÷ kGôjó≤J ,á«fGOƒ°ùdG »ª∏©dG
åëÑdGh º«∏©àdGh á«HÎdÉH ¢Vƒ¡ædG πLCG øe

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO ‘ »ª∏©dG

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SGh20 ¢SQÉe2012,Ω
ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ,¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG QƒàcódG
¿ÉqªY ‘ √ô≤e óLƒj …òdG ,»Hô©dG ôμØdG
ø°ù◊G ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬°SCGôjh
,á∏HÉ≤ª`dG ∫ÓN åjó◊G ∫hÉæJh .∫ÓW øH
.ióàæŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh22 ¢SQÉe2012‘
ô˘˘jRh ,ƒ˘˘ª˘˘«˘˘ahô˘˘H ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùfGô˘˘a ó˘˘«˘˘˘°ùdÉ˘˘˘H É˘˘˘ehQ
∫Ó˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh ,‹É˘˘˘˘£˘˘˘˘˘jE’G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HÎdG
ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ,á∏HÉ≤ŸG
IQƒ°U í«ë°üJ ∫É› ‘ á«dÉ£jE’G áeƒμ◊Gh
Öà˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘dGh è˘˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘˘æŸG ‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
è˘˘˘eGô˘˘˘H ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘°Sh ,á˘˘˘«˘˘˘HhQhC’G á˘˘˘«˘˘˘°SQóŸG
AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘HCG Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdG ¢ùjQó˘˘˘˘J
øª°V É¡LGQOEGh ,ÉHhQhCG ‘ áª∏°ùŸG äÉ«dÉ÷G
»˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘HhQhC’G ∫hó˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘°SGQó˘˘˘dG äGQô˘˘˘≤ŸG

.É¡H ¿ƒæ£≤j

• Ωƒj iôLCGh23 ¢SQÉe2012,ÉehQ ‘ ,Ω
ƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘jRGô˘˘˘˘˘Z …Rƒ˘˘˘˘˘L ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ™˘˘˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘e
á˘˘jò˘˘ZC’G á˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘ª`d ΩÉ`©˘˘dG ô˘˘jó˘˘ª`dG ,É˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘°SGO
πÑ°S âdhÉæJ ,)hÉØdG( IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh
äGP ä’Ééª`dG »`a »FÉæ`ãdG ¿hÉ`©àdG õjõ©J
¿É˘˘˘aô˘˘˘£˘˘˘dG åë˘˘˘H É˘˘˘˘ª`c ,∑Î`°ûª`dG ΩÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘g’G
á`ª``b OÉ`≤©`fG ∫Ó`N ¿hÉ©`àdGh ≥«°ùæàdG πÑ°S

 ƒ`jQ( +20 .πjRGÈdG »`a )

• Ωƒj ≈≤àdG Éªc23 ¢SQÉe2012ÉehQ ‘
¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jRh ,…OQÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘jQ É˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘fCG ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdÉ˘˘˘˘˘H
,á«dÉ£jE’G áeƒμ◊G ‘ êÉeóf’Gh ‹hódG
,»˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘°S ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘°S ó˘˘˘«˘˘˘°ùdG ÒØ˘˘˘°ùdÉ˘˘˘Hh
äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘dG ‘ ‹É˘˘˘£˘˘˘˘jE’G ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°ùe
,»˘˘æ˘˘˘«˘˘˘aƒ˘˘˘μ˘˘˘fGô˘˘˘a ¿É˘˘˘«˘˘˘L ó˘˘˘«˘˘˘°ùdÉ˘˘˘Hh ,á˘˘˘«˘˘˘LQÉÿG
âdhÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh .‹É˘˘˘˘£˘˘˘˘jE’G ÜGƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ¢ù∏› ¢ù«˘˘˘˘˘FQ
ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘jóŸG ÚH äÉ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘ÑŸG
AÉ˘æ˘HCG º˘«˘∏˘©˘˘à˘˘H á˘˘£˘˘Ñ˘˘JôŸG É˘˘jÉ˘˘°†≤˘˘dG Ú«˘˘dÉ˘˘£˘˘jE’G
π˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°Sh ,É˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘jEG ‘ Úª˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤ŸG Úª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°ùŸG
õ˘«˘«˘ª˘à˘dGh É˘«˘Hƒ˘aƒ˘eÓ˘˘°SE’G Iô˘˘gÉ˘˘¶˘˘d …ó˘˘°üà˘˘dG
äÉ˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG ÚH QGƒ◊G É˘˘˘jÉ˘˘˘°†bh ,…ô˘˘˘°üæ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

.äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh

• Ωƒ˘˘˘j ¬˘˘˘Ñ˘˘˘à`μ˘˘˘e ‘ ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jóŸG π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SGh26

 ¢SQÉ˘˘˘˘˘˘˘e2012ô˘˘˘˘jRh ,ƒ˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘c ø˘˘˘˘˘°ùM ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ,Ω
á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L ‘ á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh á˘˘°VÉ˘˘˘jô˘˘˘dGh ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG
á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh .ô˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG
,»˘˘˘eÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘f á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘MG ìÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘à˘˘˘˘a’ äGÒ°†ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

 áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉY2012øY
ÚH ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dG äÉ˘˘bÓ˘˘Yh ,á˘˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aC’G á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG

.ôé«ædG ájQƒ¡ªLh ƒμ°ù«°ùjE’G

• Ωƒ`j ∫GhR ó``©˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ΩÉ`©`dG ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jóŸG í˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aGh26

 ¢SQÉe2012¬eÉbCG kÉ«æah kÉ«aÉ≤K kÉ°Vô©e Ω
ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG ‘ ¿ƒ«fÉà°ùcÉH áÑ∏W
,º∏°SCG º«æ°ùJ Ió«°ùdG Qƒ°†ëH ,•ÉHôdG ‘
‘ á˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿É˘˘˘à˘˘˘°ùcÉ˘˘˘H á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L IÒØ˘˘˘°S
ÒØ˘˘°S ,±ƒ˘˘˘jÉ˘˘˘HÉ˘˘˘ZCG ô˘˘˘HÉ˘˘˘°U ó˘˘˘«˘˘˘°ùdGh ,•É˘˘˘Hô˘˘˘dG
∂∏˘˘˘˘˘˘°ùdG ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘Y ,¿É˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HQPBG á˘˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘L

.•ÉHôdG ‘ …ƒ«°SB’G »°SÉeƒ∏ÑjódG

• Ωƒ`j ¬˘˘˘Ñ˘˘˘à`μ˘˘˘e ‘ ΩÉ˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jóŸG π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SGh27

 ¢SQÉe2012õjõ©dG óÑY øH »eÉ°S QƒàcódG ,Ω
‘ çƒ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘e ,≠˘˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘˘dG
.¢VÉjôdG ‘ ájÒÿG ódÉN ∂∏ŸG á°ù°SDƒe
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É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG

õjõ©J πÑ°S ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G ∫hÉæJh
‘ á˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸGh ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ™bhh3 πjôHCG2012™e ,Ω
ΩÉ©dG ôjóŸG ,∑ƒH ódh ⁄É°S óªfi ó«°ùdG
Iô˘˘˘˘cò˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G äÉ˘˘˘˘˘YGPE’G OÉ–’

.OÉ–’Gh áª¶æŸG ÚH ºgÉØJ

•ájQƒ¡ªL ¤EG πªY IQÉjõH ΩÉ©dG ôjóŸG ΩÉbh
 øe IÎØdG ∫ÓN ,OÉ°ûJ10 ¤EG12πjôHCG

2012øe OóY ™e äÉãMÉÑe É¡dÓN iôLCG ,Ω
á˘˘˘«˘˘˘HÎdG äÉ˘˘˘YÉ˘˘˘£˘˘˘b ‘ ÚjOÉ˘˘˘°ûà˘˘˘dG ÚdhDƒ˘˘˘˘°ùŸG

 Ωƒ˘˘j ≈˘˘≤˘˘à˘˘dG Gò˘˘μ˘˘gh .á˘˘aÉ˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh10

 πjôHCG2012ôjRh ,Ú«JCG ƒ«°SÉa ó«°ùdG ™e ,Ω
,≈°Sƒe øH ôªY ó«°ùdGh ,»FGóàH’G º«∏©àdG
√ó«L óªMCG ó«°ùdGh ,…ƒfÉãdG º«∏©àdG ôjRh
,»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG ôjRh ,óªfi
,áaÉ≤ãdG ôjRh ,¬∏dG ∞«°V ôªY QÉ«N ó«°ùdGh
.∫É°üJ’G ôjRh ,…QÉcÉH Ó«a ø°ùM ó«°ùdGh

•ô≤ª∏d ¢SÉ°SC’G ôé◊G ΩÉ©dG ôjóŸG ™°Vhh
‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d …ƒ˘˘˘˘HÎdG õ˘˘˘˘cô˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ó˘˘˘˘jó÷G
,õcôŸG áÑ∏W ™e AÉ≤d ó≤Y Éªc ,Éæ«eÉ‚G

.º¡æjƒμJ èeÉfôH øe äGô≤a ≈∏Y ™∏WGh

• Ωƒj QGRh11 πjôHCG2012∂∏ŸG á©eÉL ,Ω
≈∏YC’G ¢ù∏ÛGh ,Éæ«eÉ‚G á©eÉLh ,π°ü«a
Ωƒ«dG ‘ ¢SCGôJh .OÉ°ûJ ‘ á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
ô˘˘˘jRh ,≈˘˘˘°Sƒ˘˘˘e ø˘˘˘H ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ™˘˘˘˘e ,¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f
π˘˘Ø˘˘M ,OÉ˘˘°ûJ á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L ‘ …ƒ˘˘fÉ˘˘ã˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
øe ÚbƒØàŸG ≈∏Y êôîàdG äGOÉ¡°T ™jRƒJ
ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ‘ â°SQO »àdG äÉ©aódG

.áÑ°SÉæŸÉH áª∏c ≈≤dCGh ,OÉ°ûJ ‘ …ƒHÎdG

•ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ áeÉîØH ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh
á°SÉFôdG ô≤e ‘ ,»ÑjO ¢ùjQOEG ó«°ùdG OÉ°ûJ

 Ωƒj ,Éæ«eÉ‚G ‘12 πjôHCG2012ô°†Mh .Ω
º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jRhh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘LQÉÿG ô˘˘˘˘jRh á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘≤ŸG
º«∏©àdG ôjRhh ,‹É©dG º«∏©àdG ôjRhh ,…ƒfÉãdG
ô˘˘˘˘jRhh ,»˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jRhh ,»˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘°SC’G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ÒØ°Sh ,áaÉ≤ãdG

.OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL iód óªà©ŸG

• Ωƒ`j ΩÉ`©dG ô`jó``ª`dG ™`bhh12 π`jô`HCG2012,
,Gôehó«H »LOQƒc ó«°ùdG ™e ,Éæ«eÉ‚G ‘
¿hÉ`©`à`dGh OÉ`°ü`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘b’Gh §˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`£`î˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô`jRh
áeƒμ◊G ÚH ¿hÉ©à∏d á«bÉØJG ≈∏Y ‹hódG

.ƒμ°ù«°ùjE’Gh ájOÉ°ûàdG

•,…OÉ°ûàdG …ƒfÉãdG º«∏©àdG ôjRh ™e ™bh Éªc
ô˘˘˘˘˘°†fi ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ,≈˘˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘˘H ô˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG
ájOÉ°ûàdG áeƒμ◊G ÚH »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G
á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘HÎdG ä’É› ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’Gh

.áÄ«ÑdGh ΩÓYE’Gh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh15 πjôHCG2012‘ ,Ω
»μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e ,¢VÉjôdG áæjóe
óÑY øH ó¡a øH π°ü«a øH ±Gƒf ÒeC’G
øeÉ°†à∏d »°VÉjôdG OÉ–’G ¢ù«FQ ,õjõ©dG
ÚÑ˘˘˘˘˘fÉ÷G ÚH åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Jh .»˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G
¿hÉ©àdG á«bÉØJG π«©ØJ πÑ°S á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN

 áæ°S ‘ Úaô£dG ÚH á©bƒŸG2008.Ω

• Ωƒ`j ™ s̀bhh17 πjô`HCG2012É¡HCG áæjóe ‘ ,Ω
ÖMÉ°U ™e ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘
øH ódÉN øH π°ü«a ÒeC’G »μ∏ª`dG ƒ`ª°ùdG
≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ,Ò°ùY á˘˘˘˘≤˘˘˘˘£˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ÒeCG ,õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘Y
∂∏ŸG á°ù°SDƒeh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG

.ájÒÿG ódÉN

• Ωƒj ™sbh Éªc18 πjôHCG2012áæjóe ‘ ,Ω
ó˘˘˘˘ªfi ø˘˘˘˘˘H ó˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘MCG Qƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘có˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘e ,¢VÉ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘dG
áμ∏ªŸG ‘ ‹É©dG º«∏©àdG ôjRh ÖFÉf ,∞«°ùdG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

á˘˘˘˘æ˘˘˘˘é`∏˘˘˘˘dG ´É˘˘˘˘ª`à˘˘˘˘LG ô˘˘˘˘°†`fi ≈`∏˘˘˘˘Y ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô`©˘˘˘˘˘dG
ÚKÓãdGh áãdÉãdG IQhó∏d Ò°†ëàdÉH áØ∏μŸG
Iô°ûY ájOÉ◊G IQhódGh …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d
‘ Gó≤Y øjò∏dG ,ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ô“Dƒª∏d

 Èªaƒf ô¡°T øe ÊÉãdG ∞°üædG2012‘
.¢VÉjôdG áæjóe

• Ωƒj ¬`Ñà`μe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤`à°SGh24

 πjôHCG2012Ò`Ø°S ,ƒØ°Sƒj hOÉªfi ó«°ùdG ,Ω
¬∏dG óÑY QƒJÉæ«°ùdGh ,¿hÒeÉμdG ájQƒ`¡ªL
É˘˘˘˘˘jÒé˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘f á˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘L ÒØ˘˘˘˘˘˘°S ,‹Gh ó˘˘˘˘˘˘ªfi
∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh .á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘¨ŸG á˘˘˘˘μ˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ªŸG ió˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘jOÉ–’G
ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G

.ÉjÒé«fh ¿hÒeÉμdGh ƒμ°ù«°ùjE’G

• Ωƒ``j ¬Ñà````μe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤```à°SGh9

 ƒjÉe2012ÒØ°S ,»æjÒH ¢SƒfÉL ó«°ùdG ,Ω
∫hÉ`æJh .•ÉHôdG ‘ óªà©ŸG ÉjQÉ¨æg ájQƒ¡ªL
äGP É˘˘˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó`N åjó`◊G
≥˘˘˘˘∏```©˘˘˘˘à˘˘˘˘j É˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘°UÉ`Nh ,∑Î`°ûª`dG ΩÉ`ª`à˘˘˘˘˘g’G
ÚH ∞˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘ë`à˘˘˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘≤`ã˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH QGƒ`◊É˘˘˘˘˘˘˘˘H

.¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdG õjõ©Jh ,äGQÉ°†◊G

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SG Éªc10 ƒjÉe2012,Ω
ó˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘e ¢ù«˘˘˘˘FQ ,hô˘˘˘˘˘H ¿É˘˘˘˘˘°S ∫QÉ˘˘˘˘˘°T Qƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘có˘˘˘˘˘dG
á˘˘©˘˘eÉ÷ ™˘˘HÉ˘˘à˘˘dG ,á˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°Sƒ˘˘˘«÷G äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘dG
∫hÉæJh .¢ùjQÉH ‘ äÉμjO `` ÊhQ ¿ƒHô°ùdG
¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G

.ó°UôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh18 ƒjÉe2012,Ω
‘ AGQRƒdG ¢ù«FQ ,±ƒª«°SÉe Ëôc ó«°ùdÉH
,áfÉà°SCG ‘ ¬Ñàμe ‘ ,¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL
iô˘˘˘cò˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘˘gò˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘dGó˘˘˘˘«ŸG ¬˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°S å«˘˘˘˘M
‘ √OÓH Oƒ¡÷ kGôjó≤J ,ƒμ°ù«°ùjEÓd ÚKÓãdG

.∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G πª©dG õjõ©J

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh24ƒjÉe
2012ÒØ°S ,ójÉμdG ø°ùM »∏Y ó«°ùdG ,Ω

‘ ó˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘©ŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fOQC’G á˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ªŸG
,á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Jh .•É˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘dG
á˘˘μ˘˘∏˘˘ªŸGh ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G ÚH á˘˘æ˘˘˘«˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘dG

.Égõjõ©J ¥ÉaBGh á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

•¢ùjQƒe ó«°ùdG ,¬JGP Ωƒ«dG ‘ πÑ≤à°SG Éªc
á«fƒaƒμfGôØdGh áaÉ≤ãdG ôjRh ,ÉeófÉH ƒcGƒc
åjó◊G ∫hÉæJh .QGƒØjO äƒμdG ájQƒ¡ªL ‘
äƒμdG ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN
‘ É˘˘˘gõ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘˘°Sh ,ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’Gh QGƒ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘jO

.áª¶æŸG ¢UÉ°üàNG ä’É›

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SGh25 ƒjÉe2012,Ω
»côJ øªMôdG óÑY øH õjõ©dG óÑY ó«°ùdG
•É˘˘˘˘Hô˘˘˘˘dG ‘ ô˘˘˘˘£˘˘˘˘b á˘˘˘˘dhO ÒØ˘˘˘˘°S ,»˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ùdG.

äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘dG ,á˘˘˘∏˘˘˘HÉ˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh
ºYOh ,ƒμ°ù«°ùjE’Gh ô£b ádhO ÚH Iõ«ªàŸG
∫BG áØ«∏N øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ô˘˘°ûfh á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J è˘˘˘eÉ˘˘˘fÈd ÊÉ˘˘˘K

⁄É©dG ‘ á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG.

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG iôLCGh1 ƒ«fƒj2012‘ ,Ω
,¿ÉªZôH ó«°ùdG ÒØ°ùdG ™e äÉKOÉfi É«æ«a
ÚH QGƒ◊G ÉjÉ°†≤d …hÉ°ùªædG »æWƒdG ≥°ùæŸG
,∞«à°S ∂jQójôa ó«°ùdG ÒØ°ùdGh ,äÉaÉ≤ãdG
¥ô°ûdGh »Hô©dG Üô¨ŸG á≤£æe ‘ ¢üàıG

ájhÉ°ùªædG á«LQÉÿG IQGRƒH §°ShC’G .∫hÉæJh
äÉbÓY õjõ©J πÑ°S ,Úà∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G
ájhÉ°ùªædG äÉ£∏°ùdGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG
ÉHhQhCG ‘ Úª∏°ùŸG ´É°VhCGh ,áaÉ≤ãdG ∫É› ‘.

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ™bhh5 ƒ«fƒj2012‘ ,Ω
IôjóŸG ,ÉaƒcƒH ÉæjôjEG Ió«°ùdG ™e ,¢ùjQÉH
¿hÉ©à∏d èeÉfôH QÉWEG ≈∏Y ,ƒμ°ùfƒ«∏d áeÉ©dG

 äGƒæ°ù∏d Úàª¶æŸG ÚH.2015-2013
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É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG

• øe IÎØdG ∫ÓN ΩÉ©dG ôjóŸG ΩÉbh6 ¤EG9

 ƒ˘˘«˘˘fƒ˘˘˘j2012á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L ¤EG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y IQÉ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘H ,Ω
,á˘˘«˘˘Jƒ˘˘Ñ˘˘«÷G á˘˘eƒ˘˘μ◊G ø˘˘e Iƒ˘˘Yó˘˘˘H ,»˘˘˘Jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘L
ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ø˘˘˘˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘H É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘dÓ˘˘˘˘˘˘˘˘N ≈˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG

 Ωƒj ™bh å«M ,Ú«JƒÑ«÷G7 ƒ«fƒj2012,Ω
º«∏©àdG ôjRh ,óªMCG óªfi π«Ñf QƒàcódG ™e
á˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘μ◊G ‘ »˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG åë˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘dGh ‹É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG

 AÉ˘˘˘˘°ûfEG á˘˘˘˘«˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘JG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘«÷G(õcôe
»JƒÑ«L ‘ …ƒHÎdG ƒμ°ù«°ùjE’G.)

• Ωƒ`j ΩÉ`©dG ôjóª`dG ≈`≤àdGh9 ƒ«`fƒj2012,Ω
,»∏Y ø°ùM GhGOCG QƒàcódG ,»JƒÑ«L áæjóe ‘
,»˘˘˘æ˘˘˘¡ŸG π˘˘˘«˘˘˘gCÉ˘˘˘à˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdG ô˘˘˘˘jRh
áaÉ≤ãdG ôjRh ,óªMCG ø°ùM …óÑY ó«°ùdGh
,ä’É˘˘˘˘˘˘˘°üJ’Gh ó˘˘˘˘˘˘˘jÈdÉ˘˘˘˘˘˘˘H ∞˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘μŸG ∫É˘˘˘˘˘˘˘˘°üJ’Gh
ó˘˘«˘˘°ùdGh ,á˘˘eƒ˘˘μ◊G º˘˘°SÉ˘˘H »˘˘ª˘˘°Sô˘˘˘dG ≥˘˘˘WÉ˘˘˘æ˘˘˘dG
á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh ,∞°Sƒj »∏Y Oƒªfi
.»˘˘˘Jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘L á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ‘ ‹hó˘˘˘˘dG ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
π˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ`°S á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`HÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤`ª`dG ∫Ó`N åjó`◊G ∫hÉ`æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh
»˘˘˘Jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘L á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L ÚH äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J
Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdG ä’É› ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’Gh

.∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh

• Ωƒj ≈≤àdG Éªc9 ƒ«fƒj2012áæjóe ‘ Ω
,¬∏«L ôªY π«YÉª°SEG ó«°ùdG áeÉîa ,»JƒÑ«L
ÉÃ OÉ°TCG …òdG ,»JƒÑ«L ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ‘ Qƒ˘˘˘£˘˘˘J ø˘˘˘e ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ¬˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘˘≤˘˘˘˘M
.Iõ˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘àŸG √Oƒ˘˘˘¡˘˘˘Lh ΩÉ˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jóŸG äGQOÉ˘˘˘˘ÑÃh
,óªMCG óªfi π«Ñf QƒàcódG AÉ≤∏dG ô°†Mh
‘ »˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG åë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ‹É˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ô˘˘˘jRh
,áeôflÉH AÉ«°V ó«°ùdGh ,»JƒÑ«L áeƒμM
á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ »JƒÑ«L ájQƒ¡ªL ÒØ°S

»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe iódh ájOƒ©°ùdG.

• Ωƒj ” ,»JƒÑ«L ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ øe ôeCÉHh9

»æWƒdG ΩÉ°SƒdÉH ΩÉ©dG ôjóª`dG í`«°TƒJ ƒ«fƒj

(27±ôW øe ,§HÉ°V áLQO øe )ƒ«fƒj
,AGQRƒdG ¢ù«FQ ,Éà«∏jO óªfi Éà«∏jO ó«°ùdG
ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J π˘˘˘LCG ø˘˘˘e á˘˘˘dhò˘˘˘ÑŸG √Oƒ˘˘˘˘¡÷ kGô˘˘˘˘jó˘˘˘˘≤˘˘˘˘J
∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh  á«HÎdG äÉYÉ£b

AÉ°†YC’G ∫hódG ‘.

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG QGRh12 ƒ«fƒj2012ô≤e ,Ω
ΩÓ°SEG ‘ ƒfÉædG É«Lƒdƒæμàd ¢SÉà°ùeƒc õcôe
ó«æL QƒàcódG IQÉjõdG ∫ÓN á≤aGQh ,OÉHBG
É«Lƒdƒæμàd ¢SÉà°ùeƒc ó¡©e ôjóe ,…ójGR

äÉeƒ∏©ŸG.

•¿ÉN õ«‚É°T QƒàcódÉH ,¬JGP Ωƒ«dG ‘ ≈≤àdGh
Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘d ‹GQó˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘˘˘˘˘dG ,‹É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘L
ÖFÉf ,…ófƒc Ëôc ó«°ùdÉHh ,É«LƒdƒæμàdGh
¿É˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùcÉ˘˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘L ‘ ¿ÉŸÈdG ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘˘FQ
,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G ∫hÉæJh .á«eÓ°SE’G
ÚH »LƒdƒæμàdGh »ª∏©dG ¿hÉ©àdG ä’É›

ƒμ°ù«°ùjE’Gh á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL.

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh12 ƒ«fƒj2012‘ Ω
,ø˘˘˘ª˘˘˘Mô˘˘˘dG AÉ˘˘˘£˘˘˘˘Y Qƒ˘˘˘˘°ùahÈdÉ˘˘˘˘H ,OÉ˘˘˘˘HBG ΩÓ˘˘˘˘°SEG
»ª∏©dG ¿hÉ©à∏d áªFGódG áæé∏d ΩÉ©dG ≥°ùæŸG
á˘ª˘¶˘æŸ á˘˘©˘˘HÉ˘˘à˘˘dG )∂«˘˘à˘˘°ùeƒ˘˘c( »˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh
∫ÓN åjó◊G iôLh .»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG
ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG äÉbÓY ∫ƒM á∏HÉ≤ŸG

á«∏Ñ≤à°ùŸG ¬bÉaBGh ,áæé∏dGh ƒμ°ù«°ùjE’G .

• Ωƒj πÑ≤oà°SGh12 ƒ«fƒj2012±ôW øe Ω
¢ù«FQ ,…QGOQR »∏Y ∞°UBG ó«°ùdG áeÉîa
ô˘˘°ü≤˘˘dG ‘ ,á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G ¿É˘˘à˘˘°ùcÉ˘˘H á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L
ôjóŸG iógCGh .OÉHBG ΩÓ°SEG ‘ …Qƒ¡ª÷G
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dGó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘e ,ÊÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùcÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG ¢ù«˘˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d ΩÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG
kGô˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘J ,á˘˘˘jQÉ˘˘˘cò˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘gò˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J ‘ ¿É˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùcÉ˘˘˘˘˘H äÉ˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘°SE’
áª∏c ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh .∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G
ióàæe ∫ÉªYCG ‘ ÚcQÉ°ûŸGh ¢ù«FôdG ΩÉeCG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

∫ÓN AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ äÉ©eÉ÷G AÉ°SDhQ
ÊÉà°ùcÉÑdG ¢ù«FôdG ¬eÉbCG …òdG AÉ°û©dG πØM
,ióàæŸG AÉ°†YCGh ΩÉ©dG ôjóŸG ±ô°T ≈∏Y
ióàæŸG áaÉ°†à°SG ≈∏Y ¿Éà°ùcÉH É¡«a ôμ°T
π˘˘˘Ø˘˘˘M ô˘˘˘°†Mh .¬˘˘˘˘d ìÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SCG Òaƒ˘˘˘˘Jh
á˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘FQh ñƒ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ûdG ¢ù∏› ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘FQ ,AÉ˘˘˘˘˘˘˘°û©˘˘˘˘˘˘˘dG
á˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘dG ‹hDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùe QÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘ch AGQRƒ˘˘˘˘˘˘˘dGh ¿ÉŸÈdG
‘ ¿hóªà©ŸG »eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO AGôØ°Sh

OÉHBG ΩÓ°SEG.

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh4 ƒ«dƒj2012,Ω
¢ù«˘˘˘FQ ,ƒ˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘°ùjEG hOÉ˘˘˘˘ªfi ó˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘î˘˘˘˘Ø˘˘˘˘H
áª°UÉ©dÉH á°SÉFôdG ô≤e ‘ ,ôé«ædG ájQƒ¡ªL
…ôé«ædG ¢ù«Fô∏d ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh ,»eÉ«f
»àdG á£°ûfC’G ∫ƒM kÉ°VôY ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN
ΩÉ˘˘Y ∫Ó˘˘N ô˘˘é˘˘«˘˘æ˘˘dG ‘ ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G É˘˘˘¡˘˘˘Jò˘˘˘Ø˘˘˘f

2012äÉ˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘Y ¿É˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘fÉ÷G ¢Vô˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°SGh ,Ω
ájQƒ¡ªLh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH á≤«KƒdG ¿hÉ©àdG
,ƒfƒc ø°ùM ó«°ùdG ,á∏HÉ≤ŸG ô°†Mh .ôé«ædG
»æeƒe ôªY ó«°ùdGh ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh

.»eÉ«f áæjóe ¢ù∏› ¢ù«FQ ,…QÉbhO

•” ,ô˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ¢ù«˘˘˘˘FQ ø˘˘˘˘e ô`eCÉ`Hh
 Ωƒ`j ΩÉ©`dG ôjóª`dG í«`°TƒJ5 ƒ«dƒj2012,Ω

√Oƒ¡÷ kGôjó`≤J ,»æWƒ`dG ¥É≤ë`à°S’G ΩÉ`°SƒH
á«HÎ``dG äÉYÉ£`b ôjƒ`£J π`LCG øe ádhò`Ñª`dG
∫hó˘˘˘˘˘˘dG ‘ ∫É˘˘˘˘˘˘°üJ’Gh á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dGh
äÉ`aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã``dG ÚH QGƒ`◊G õ˘˘˘˘˘jõ`©˘˘˘˘˘Jh ,AÉ˘˘˘˘˘°†`YC’G
ÚH ¢ûjÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh äGQÉ˘˘˘˘°†◊G ÚH ∞˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh

.¿ÉjOC’G

•Ωô˘˘M ,ƒ˘˘aƒ˘˘°ùjEG É˘˘JÉ˘˘°ùjEG Ió˘˘˘«˘˘˘°ùdG â∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°SGh
ΩÉ©`dG ôjó`ª`dG ,ôé``«`ædG ájQƒ`¡``ªL ¢ù``«FQ

 Ωƒ``j5 ƒ«`dƒ`j2012ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh .Ω
ƒμ°ù«°ùjE’G èeGôH ∫ƒM kÉ°VôY ,AÉ≤∏dG ∫Ó`N
á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘HÎdG ´É˘˘˘˘˘˘°VhC’É˘˘˘˘˘˘H ¢Vƒ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘aOÉ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘dG

ÜÉ`Ñ``°ûdGh ∫É`Ø`WC’Gh AÉ`°ù`æ˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘˘˘«`aÉ`≤`ã``dGh
¥ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤◊G õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh ,AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG »`a
Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ˘˘˘˘°ùŸGh ICGô˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG
‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ‘ ICGôŸG QhO π«©ØJh

.AÉ°†YC’G ∫hódG

• Ωƒ``j ¬`Ñà``μe »`a ΩÉ`©`dG ô`jó`ª`dG πÑ`≤à`°SGh9

 ƒ˘˘«˘˘˘dƒ˘˘˘j2012ÒØ˘˘˘˘˘°S ,QÉ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘H ‹ ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG ,Ω
iôLh .•ÉHôdG ‘ hÉ°ù«H É«æ«Z ájQƒ¡ªL
õjõ©J πÑ°S ∫ƒM ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G
ájQƒ¡ªLh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY

.hÉ°ù«H É«æ«Z

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh14 ƒ«dƒj2012,Ω
ΩÓ˘˘˘˘˘˘YE’G ô˘˘˘˘˘˘jRh ,OGRCG ΩÓ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘˘˘˘HCG ó˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°ùdÉ˘˘˘˘˘˘˘H
IôjRh ,ÊƒeƒÑjO Ió«°ùdGh ,á«aÉ≤ãdG ¿hDƒ°ûdGh
.á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL ‘ á«LQÉÿG
õjõ©J πÑ°S ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G ∫hÉæJh
‘ ¢ûjOÓ˘˘˘¨˘˘˘æ˘˘˘Hh ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ÚH äÉ˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

.∫É°üJ’Gh ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG ∫É›

•ø`jô`jRƒ``dG á`≤`aQ ∂dP ó``©`H í`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`aGh
‘ ’ÉcÉÑ∏«°T á«ÁOÉcCG »`a ,§`î∏d kÉ`°Vô`©`e
É˘˘˘˘cO á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘MG á˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfCG ø˘˘˘˘ª˘˘˘˘°V º˘˘˘˘«˘˘˘˘bCG ,É˘˘˘˘cO

 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ`≤ã∏d áª°UÉY2012ø`Y Ω
.ájƒ«°SB’G á≤£æª`dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh15 ƒ«dƒj2012‘ Ω
ô˘˘˘˘jRh ,ó˘˘˘˘«˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘f ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G Qƒ˘˘˘˘˘f ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdÉ˘˘˘˘˘H ,É˘˘˘˘˘cO
õjõ©J πÑ°S ∫ƒM ¿ÉÑfÉ÷G åMÉÑJh .á«HÎdG
¢ûjOÓ¨æHh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY
á˘˘˘˘˘HQÉfih ,¢SQó˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘J ä’É› ‘
≈≤àdG Éªc .¢ùjQóàdG ègÉæe ôjƒ£Jh ,á«eC’G
¿hDƒ°ûdG ôjRh ΩÓ°SE’G ôªb óªfi ó«°ùdÉH
.á˘«˘Ñ˘˘©˘˘°ûdG ¢ûjOÓ˘˘¨˘˘æ˘˘H á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L ‘ á˘˘«˘˘æ˘˘jó˘˘dG
π˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ∫ƒ˘˘˘˘M á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘N åjó◊G iô˘˘˘˘Lh
‘ IQGRƒdGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J
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É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG

ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG í«ë°üJ ∫É›
.∫GóàY’Gh á«£°SƒdG º«b õjõ©Jh ,Úª∏°ùŸGh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh15 ƒ«dƒj2012‘ Ω
AGQRh á°ù«FQ ,óLGh áæ«°ùM áî«°ûdG ,ÉcO
É˘˘˘gGó˘˘˘gCGh ,á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘°ûdG ¢ûjOÓ˘˘˘¨˘˘˘æ˘˘˘H á˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L
,á˘˘jQÉ˘˘cò˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘Ñ˘˘gò˘˘˘dG ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G á˘˘˘«˘˘˘dGó˘˘˘«˘˘˘e
πª©dG õjõ©J ‘ ¢ûjOÓ¨æH äÉeÉ¡°SE’ kGôjó≤J

.∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G

• Ωƒj ¬Ñàμ`e ‘ ΩÉ©dG ôjó`ŸG πÑ≤`à°SGh19ƒ«dƒj
2012»˘˘˘˘à˘˘˘˘ØŸG ,ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG êÉ˘˘˘˘J â©˘˘˘˘∏˘˘˘˘W ï˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ûdG ,Ω

¢ù«FQ ,ájOÉ–’G É«°ShQ ájQƒ¡ªL ‘ ÈcC’G
á≤aQ ,É«°ShQ »ª∏°ùŸ ájõcôŸG á«æjódG IQGOE’G
ó«°ùdG ,•ÉHôdG ‘ óªà©ŸG »°ShôdG ÒØ°ùdG
á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G QGOh .ÚJƒdƒH ¢ùjQƒH
,ájOÉ–’G É«°ShQ ‘ Úª∏°ùŸG ´É°VhCG ∫ƒM
õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘°Sh ,É˘˘˘¡˘˘˘d IQhÉÛG äÉ˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª÷Gh
É˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ShQ ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dGh QGƒ◊G
.ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódGh ájOÉ–’G
¿CG IQhô°V ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN ΩÉ©dG ôjóŸG ócCGh
√ÉŒ k’OÉY kÉØbƒe ájOÉ–’G É«°ShQ òîàJ
»˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG áŸDƒŸG »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SBÉŸGh IÒ£ÿG çGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘MC’G
,‹hódG ¿ƒfÉ≤dÉH kÉeGõàdG ,á≤£æŸG ‘ …ôŒ
™˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘Yh É˘˘˘˘¡◊É˘˘˘˘°üe ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y kÉ˘˘˘˘XÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘Mh

.¬dhOh »eÓ°SE’G ⁄É©dG Üƒ©°T

• Ωƒ`j ¬Ñà``μe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à`°SGh19

 ƒ˘˘«˘˘dƒ˘˘j2012ø˘˘H Oƒ˘˘∏˘˘˘«˘˘˘e QÉ˘˘˘°üà˘˘˘fG IQƒ˘˘˘à˘˘˘có˘˘˘dG ,Ω
º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒd óYÉ°ùŸG π«cƒdG ,ójGR
iô˘˘˘Lh .á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘μ◊G ‘
õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘°S ∫ƒ˘˘˘˘M á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘N åjó◊G

.ƒμ°ù«°ùjE’Gh É«Ñ«d ÚH ¿hÉ©àdG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG å©Hh25 ƒ«dƒj2012,Ω
GófƒμfƒjO ó«°ùdG áeÉîa ¤EG øeÉ°†J ádÉ°SQ
≈∏Y ,áHÉ«ædÉH ‹Ée ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,…QhGôJ

ÖjôîJh Ωó¡H áë∏°ùe äÉYÉªL ΩÉ«b ôKEG
áæjóe ‘ á«eÓ°SE’G á«KGÎdG ⁄É©ŸG øe OóY

.ƒàcƒÑ“

• Ωƒj ¬Ñà``μe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤`à`°SGh31

 ƒ«dƒj2012ôjóe ,hôH ¿É°S ∫QÉ°T QƒàcódG ,Ω
óLƒj …òdG á«°SÉ«°Sƒ«÷G äÉ°SGQódG ó°Uôe
áæjR Ió«°ùdG ¬eôM á≤aQ ,¢ùjQÉH ‘ √ô≤e
∫ƒM á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G QGOh .»Ñ«£dG
,ó˘˘˘˘°UôŸGh ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘˘LhCG

 ΩÉ©d á›ÈŸG á£°ûfC’Gh.2013

•ôμH ƒHCG êÉ◊G ï«°ûdG ∂dP ó©H πÑ≤à°SG Éªc
‘ á˘˘˘ª˘˘˘FCÓ˘˘˘d ≈˘˘˘∏˘˘˘˘YC’G ¢ù∏ÛG ¢ù«˘˘˘˘FQ ,É˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘a
á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G QGOh .QGƒØjO äƒμdG
ΩÉ˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘g’G äGP á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G É˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘M
´É˘˘˘˘˘°VhC’É˘˘˘˘˘H ≥˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘j É˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘˘Nh ,∑Î°ûŸG
‘ Úª˘∏˘°ùª˘∏˘d á˘˘«˘˘æ˘˘jó˘˘dGh á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh á˘˘jƒ˘˘HÎdG

.á«≤jôaE’G IQÉ≤dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh01‘ ¢ù£°ùZCG
¢ù«FQ ,™«Ø°T óªMCG óªfi ï«°ûdG ,¬Ñàμe
`` á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G Iƒ˘˘˘NCÓ˘˘˘d á˘˘˘jô˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª÷G
‘ »eÓ°SE’G ¢ù∏ÛG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ôμH ƒHCG ¢ùjQOEG ¬∏dG  óÑY QƒàcódGh ,ôé«ædG
äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘dGh á˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûdG á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘c ó˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ,É˘˘˘˘¨˘˘˘˘«˘˘˘˘e
‘ á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘eÉ÷G ‘ á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
åjó◊G á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ª`dG ∫Ó`N iô`Lh .ô˘˘˘˘é`«˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG
ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ∫ƒM
á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G á˘˘©˘˘eÉ÷Gh »˘˘eÓ˘˘°SE’G ¢ù∏˘˘é˘˘ª`dGh

.ôé«ædG ‘

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh9 ¢ù£°ùZCG2012Ω
ÒØ°S ,ƒLÉH ÉHÉc Úe’ ó«°ùdG ,¬Ñàμe ‘
åjó◊G QGOh .•ÉHôdG ‘ É«ÑeÉZ ájQƒ¡ªL
ÚH ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘N

.ƒμ°ù«°ùjE’Gh É«ÑeÉZ ájQƒ¡ªL
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• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh11 ÈªàÑ°S2012,Ω
πã‡ ,êÉ`M êQƒ`L πμjÉe ó«°ùdG ,¬Ñàμe ‘
Ió˘˘˘ë˘˘˘àŸG ·CÓ˘˘˘d á˘˘˘YGQõ˘˘˘dGh á˘˘˘jò˘˘˘ZC’G á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e

(FAO)∫ƒM á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G QGOh .
.Úàª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S

• Ωƒ˘˘˘j ¬˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘e ‘ ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘jóŸG π˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SGh21

 Èª˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S2012,í˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°U ó˘˘˘˘˘˘˘ªfi ÒØ˘˘˘˘˘˘˘°ùdG ,Ω
á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷ óYÉ°ùª`dG ΩÉ©dG Ú`eC’G
.á∏àÙG á«Hô©dG »°VGQC’Gh Ú£°ù∏a ¿hDƒ°ûd
´É˘˘˘˘˘˘°VhC’G á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘Jh
,∞˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°ûdG ¢Só˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dGh Ú£˘˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘a ‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dÉ◊G
‘ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG äÉLÉ«àMG á°UÉîHh
óªMCG ó«°ùdG á∏HÉ≤ŸG ô°†M .∞jô°ûdG ¢Só≤dG

.•ÉHôdG ‘ Ú£°ù∏a ádhO ÒØ°S ,íÑ°U

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤oà°SGh3 ôHƒàcCG2012øe ,
ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,∞««∏Y ΩÉ¡dEG ó«°ùdG πÑb
å«M ,ƒcÉH ‘ á°SÉFôdG ô°üb ‘ ,¿Éé«HQPBG
ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ´QO …QPB’G ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘d Ωó˘˘˘˘˘˘˘˘˘b
≈∏Y áæ°S ÚKÓK Qhôe áÑ°SÉæÃ …QÉcòàdG

.áª¶æŸG ¢ù«°SCÉJ

•ó«°ùdÉH ,¬JGP Ωƒ«dG ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤àdGh
ó«°ùdÉHh ,á«HÎdG ôjRh ,±ƒfGOÒe Ò°ù«e
áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG ôjRh ,∞«jGôb ¢SÉØdG ƒHCG
∫ƒM Éª¡©e åMÉÑJh ,¿Éé«HQPBG áeƒμM ‘
Éª¡«JQGRh ÚHh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘

• Ωƒj ¬Ñà``μe ‘ ΩÉ`©dG ôjóŸG πÑ≤`à°SGh9

 ô˘˘Hƒ˘˘à˘˘cCG2012ô˘˘˘˘jRh ,QÉ˘˘˘˘˘LhCG ó˘˘˘˘˘ªfi ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ,
,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ≥Ñ°SC’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
ΩÓYE’Gh á«WGô≤Áó∏d ¥hô°ûdG õcôe ¢ù«FQ
∫Ó˘˘˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Jh .¿É˘˘˘˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘Mh
ÚH ácGô°ûdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S á∏HÉ≤ŸG
¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SG Éªc .õcôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G

∫ƒM á«ª«∏bE’G IhóædÉH á°UÉÿG äÉÑ«JÎdG
(ä’ƒëàdG øeR ‘ »Hô©dG ΩÓYE’G»àdG )

‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ø˘˘˘˘e º˘˘˘˘Yó˘˘˘˘H õ˘˘˘˘côŸG É˘˘˘˘gó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y
 øe IÎØdG ∫ÓN ,•ÉHôdÉH ºFGódG Égô≤`e15

 ¤EG17 ôHƒàcCG.2012

• Ωƒj ¬Ñà`μe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh11

 ôHƒàcCG2012IÒØ°S ,º∏°SCG º«æ°ùJ Ió«°ùdG ,
•É˘˘Hô˘˘dG ‘ á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G ¿É˘˘˘à˘˘˘°ùcÉ˘˘˘H á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L
ΩÉ©dG ôjóŸG ôμ°Th .É¡eÉ¡e AÉ¡àfG áÑ°SÉæÃ
Ωóbh ,ƒμ°ù«°ùjE’G ™e É¡fhÉ©J ≈∏Y IÒØ°ùdG
kGôjó≤J ,ájQÉcòàdG ƒμ°ù«°ùjE’G á«dGó«e É¡d
ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH äÉbÓ©dG õjõ©J ‘ ÉgOƒ¡÷

.á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªLh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SG Éªc11 ôHƒàcCG2012

¢ù«FQ ,óªfiG ódh OƒªM ó«°ùdG ,¬Ñàμe ‘
äÉ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘˘°ùdGh á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°ü∏˘˘˘˘d É˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘£˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùdG
åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh .É˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘e ‘ á˘˘˘˘jô˘˘˘˘°üÑ˘˘˘˘˘dG
»FÉæãdG ¿hÉ©`àdG õjõ`©J π`Ñ`°S AÉ≤``∏dG ∫Ó``N
ÚfGƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘J ∫É› »`a
∫Ó`N ΩÉ`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG Ωó`bh .á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`eÓ`YE’G
è˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eGÈ`d á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†jô`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG •ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£`ÿG AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
,∫É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ü`J’Gh ΩÓ``YE’G »`a ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«`°ùjE’G
ò«ØæJ á©HÉàe QÉWEG ‘ ádhòÑª`dG É`gOƒ`¡Lh
äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘JGÎ°SG

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ∫É°üJ’Gh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh11 ôHƒàcCG2012‘
á˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘eC’G ,Údhó˘˘˘LÉ˘˘˘e É˘˘˘jô˘˘˘K Ió˘˘˘«˘˘˘°ùdG ,¬˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘˘μ˘˘˘˘e
á˘˘˘«˘˘˘HÎ∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨ŸG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG á˘˘˘æ˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG
∫Ó˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh ,Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dGh
ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘≤ŸG
ájƒHÎdG á£°ûfC’G ºYOh ,á«æWƒdG áæé∏dGh
ÉgòØæJ »àdG á«dÉ°üJ’Gh á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh

.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ áª¶æŸG

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)
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•Ωƒ``j ¬`Ñà`μe »`a ΩÉ`©`dG ô`jóª`dG πÑ``≤`à`°SGh
15 ôHƒàcCG2012Oƒªfi óªMCG ΩRÉM ó«°ùdG ,

,•ÉHôdG ‘ ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL ÒØ°S ,»Ø°Sƒ«dG
äÉ˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘˘˘N åjó◊G ∫hÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Jh
π˘˘˘Ñ˘˘˘˘°Sh ,ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’Gh ¥Gô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ÚH ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
.ƒμ°ù«°ùjE’G ¢UÉ°üàNG ä’É› ‘ Égõjõ©J

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh23 ôHƒàcCG2012‘
ójó÷G ÒØ°ùdG ,∞««∏Y ¥QÉW ó«°ùdG ,¬Ñàμe
Ωób …òdG ,•ÉHôdG ‘ ¿Éé«HQPBG ájQƒ¡ª÷
kÉ˘˘ª˘˘FGO kÓ˘˘ã‡ √OÉ˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YG ¥GQhCG ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d

.ƒμ°ù«°ùjE’G iód √OÓÑd

•ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ‘ ΩÉ©dG ôjóª`dG ∑QÉ`°Th
º«∏`©àdGh á«HÎ`dG AGQRƒd øjô``°û©`dGh ÊÉã`dG
»Hô©dG á«HÎdG Öàμe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ‘
á˘˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ‘ ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y …ò˘˘˘˘˘dG ,è˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏ÿG ∫hó˘˘˘˘˘d

 »eƒj áeÉæŸG á«æjôëÑdG30h31 ôHƒàcCG.2012

É¡«a ÉYO ô“Dƒª`dG ìÉà`àaG »`a áª∏`c ≈≤`dCGh
º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG »`a QÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘ã`à˘˘˘˘˘˘°S’G á˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘YÉ`°†e ¤EG
±ô°ûJh .á«FÉ‰E’G á«ØdC’G ±GógCG ≥«≤ëàd
á˘˘˘μ˘˘˘∏‡ π˘˘˘gÉ˘˘˘˘Y ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ΩÓ˘˘˘˘°ùdÉ˘˘˘˘H ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jóŸG
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓL ,øjôëÑdG
Oƒ˘˘˘aƒ˘˘˘dG AÉ˘˘˘°SDhô˘˘˘˘d ¬˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ió˘˘˘˘d ,á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘N

.ô“DƒŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG

•Ωƒ``j ¬Ñ`à```μe »`a ΩÉ`©dG ô`jóª`dG π`Ñ`≤``à``°SGh
9 È`ª`aƒf2012ôjóŸG ,âdÉa ∂jôjEG ó«`°ùdG ,

ΩÓ˘˘YEG á˘˘«˘˘LQÉÿG äÉ˘˘bÓ˘˘©˘˘∏˘˘˘d ó˘˘˘YÉ˘˘˘°ùŸG ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG
åjó◊G QGOh .ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe ‘ Qƒ¡ª÷G
Iõ«ªàŸG ¿hÉ©àdG äÉbÓY ∫ƒM ÚÑfÉ÷G ÚH
.É˘gõ˘˘jõ˘˘©˘˘J π˘˘Ñ˘˘°Sh ,Úà˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘ª`dG ÚH á˘˘ª˘˘FÉ`≤˘˘dG
øe IƒYO ΩÉ©dG ôjóª∏d âdÉa ó«°ùdG º∏°Sh
π˘˘˘Ø◊G Qƒ˘˘˘°†◊ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ùfƒ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG Iô˘˘˘˘jóŸG
º«∏©àdG ‘ äÉ«àØdG ≥M πLCG øe »æeÉ°†àdG
¥ƒ≤◊ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ™e øeGõàdÉH ó≤Y …òdG

 Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘j ¿É˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’G10 Èª˘˘˘˘˘˘˘°ùjO2012ô˘˘˘≤˘˘˘˘e ‘
.¢ùjQÉÑH ƒμ°ùfƒ«dG

• Ωƒj ¬Ñàμe ‘ πÑ≤à°SG Éªc12 Èªaƒf2012,
ÒØ˘˘˘˘˘˘°S ,Qõ˘˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘g Ò‚CG ≠˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dhh ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°ùdG
åjó◊G ∫hÉæJ .•ÉHôdG ‘ É°ùªædG ájQƒ¡ªL
ÚH ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ,á˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤ŸG ∫Ó˘˘˘˘N
É˘˘˘jÉ˘˘˘°†bh ,É˘˘˘°ùª˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘Lh ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
ÚH ∞˘˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH QGƒ◊G
ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘˘d ÒØ˘˘˘˘°ùdG º˘˘˘˘∏˘˘˘˘°Sh .äGQÉ˘˘˘˘°†◊G
ô˘˘˘jRƒ˘˘˘dG ,É˘˘˘°ùª˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°ùe ÖFÉ˘˘˘˘f ø˘˘˘˘e Iƒ˘˘˘˘YO
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘HhQhC’G ¿hDƒ˘˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘˘d ‹GQó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG
ió˘à˘æŸG Qƒ˘˘°†◊ ,ô˘˘¨˘˘«˘˘dó˘˘æ˘˘Ñ˘˘°S π˘˘μ˘˘jÉ˘˘e ó˘˘«˘˘°ùdG
‘ ó≤Y …òdG äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd ¢ùeÉÿG

 ôjGÈa ô¡°T ∫ÓN Éæ««a.2013

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ™bhh15 Èªaƒf2012™e
»˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG ,êÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘ªfi ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG
á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d ¢ùjÉ˘˘˘°S ¢SÉ˘˘˘˘a á˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª÷
Iôcòe ≈∏Y ,¢SÉa áæjóe ‘ á«YÉªàL’Gh
‘ ∂dPh ,á«©ª÷Gh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ºgÉØJ
áÑ°SÉæÃ á«©ª÷G ¬àª¶f …òdG πØ◊G ΩÉàN

.ƒμ°ù«°ùjE’G ¢ù«°SCÉàd ÚKÓãdG iôcòdG

•,»°SQÉa »æ«Zô°ùdG QƒàcódG ™e ™bh Éªc
‘ ¬∏dG óÑY øH óªfi …ó«°S á©eÉL ¢ù«FQ
ÚH ºgÉØJ Iôcòe ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸÉH ¢SÉa

.á©eÉ÷Gh ƒμ°ù«°ùjE’G

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG iógCGh21´QódG Èªaƒf
¢ù«˘˘˘˘˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘d ÚKÓ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘dG iô˘˘˘˘˘˘˘cò˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d »˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘gò˘˘˘˘˘˘˘dG
ø°ùM óªMCG ôªY Ò°ûŸG ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G
∫Ó˘˘˘N ,¿GOƒ˘˘˘°ùdG á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ¢ù«˘˘˘˘FQ ,Ò°ûÑ˘˘˘˘dG
ôjóŸG ÊGOƒ°ùdG ¢ù«FôdG ¬H ¢üN ∫ÉÑ≤à°SG
,Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘WôÿG ‘ á˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°†dG ô˘˘˘˘˘˘˘°üb ‘ ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG
¢SOÉ°ùdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ

.»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG AGQRƒd

14

É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhO πNGO ΩÉ©dG ôjóŸG á£°ûfCG
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• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh13 Èª°ùjO2012

´É£b ¢ù«FQ ,øjõdG OGôe ó«°ùdG ,¬Ñàμe ‘
åjó◊G ∫hÉæJh .‹hódG ∂æÑdG ‘ á«HÎdG
ÚH äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ,AÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘N
ä’É› ‘ ‹hó˘˘˘˘˘˘˘dG ∂æ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘dGh ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G

.∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG

• Ωƒj ΩÉ`©dG ôjóŸG ≈≤`àdGh28 Èª°ùjO2012

øH ≈Ø£°üe QƒàcódÉH áª°UÉ©dG ¢ùfƒJ ‘
»°ù«°SCÉàdG »æWƒdG ¢ù∏é`ª`dG ¢ù«FQ ,ô`Ø`©L
åjó◊G ∫hÉæJh .á«°ùfƒàdG ájQƒ¡`ª÷G »`a
äÉ˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ,AÉ``≤˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫Ó`N ÚÑ˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ`÷G ÚH
á˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘ª÷Gh ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ÚH Iõ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘àŸG

.É¡ªYO ¥ÉaBGh á«°ùfƒàdG

•»æWƒdG ¢ù∏ÛG ¢ù«Fôd ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh
,»˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘gò˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ΩÉ˘˘˘˘°Sh ,»˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
AÉ˘˘˘˘°ûfEG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°S ÚKÓ˘˘˘˘˘K Qhô˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘æÃ

.áª¶æŸG

•¢ù«˘˘FQ ,‹É˘˘Ñ÷G …OÉ˘˘ª˘˘˘M ó˘˘˘«˘˘˘°ùdG π˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°SGh
 Ωƒ˘˘˘˘j ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jóŸG ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘μ◊G28

 Èª°ùjO2012.êÉWôb ‘ áaÉ«°†dG ô°üb ‘ ,
¿hÉ©àdG ¥ÉaBG ,ÚÑfÉ÷G ÚH åjó◊G ∫hÉæJh
‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’Gh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘μ◊G ÚH
,∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É›

.ájQÉ°†◊G ƒμ°ù«°ùjE’G ádÉ°SQ Ωóîj ÉÃ

•,á«°ùfƒàdG áeƒμ◊G ¢ù«Fôd ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh
Qhô˘˘e á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æÃ »˘˘Ñ˘˘˘gò˘˘˘dG ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ΩÉ˘˘˘°Sh

.áª¶æŸG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y áæ°S ÚKÓK

•ô“DƒŸG ìÉààaG πØM ‘ ,ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh
…QÉcòàdG ƒμ°ù«°ùjE’G ΩÉ°Sh ,ƒ°ùμdCÓd ΩÉ©dG
¢ù«˘˘˘FQ ,»˘˘˘˘bhRôŸG ∞˘˘˘˘°üæŸG ó˘˘˘˘ªfi Qƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘có˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
º˘˘Yó˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y √ô˘˘μ˘˘°Th ,á˘˘«˘˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘˘ª÷G
á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª÷G ø˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G √É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘J …ò˘˘˘˘˘dG
É¡à£°ûfCG ‘ π°UGƒàŸG É¡eÉ¡°SEGh ,á«°ùfƒàdG

.áØ∏àıG É¡›GôHh

15
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• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°T1 ôjGÈa2012‘ ,Ω
‹hó˘˘˘dG ¢Vô˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d ÚKÓ˘˘˘ã˘˘˘dG IQhó˘˘˘˘dG ìÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘à˘˘˘˘aG
IÎØdG ∫ÓN ¢ùjQÉH ‘ äó≤Y »àdG äÉ¨∏d

 øe1 ¤EG4 ôjGÈa.2012

•‹hódG ô“DƒŸG ¤EG kÉãëH ΩÉ©dG ôjóŸG ¬Lhh
…òdG á«eÓ°SE’G IóMƒ∏d øjô°û©dGh ¢ùeÉ`ÿG
,¿Gô¡W á«fGôjE’G áª°UÉ©dG ‘ ¬dÉªYCG íààaG

 Ωƒj9 ôjGÈa.2012¬ãëH ‘ ΩÉ`©dG ôjóŸG ÉYOh
á∏≤f ≥«≤– ¤EG ,¬æY áHÉ«`ædÉH »`≤dCG …òdG
á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ÚH Öjô≤àdG ‘ á«Yƒf

.á∏Ñ≤dG πgCG ÒØμJh Ö°ü©àdG ¢†aôH

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ™bhh8 ¢SQÉe2012‘ ,Ω
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨ŸG á˘˘˘μ˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘μŸG ô˘˘˘˘≤˘˘˘˘e
ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d ∫ƒ˘˘˘˘˘cƒ˘˘˘˘˘Jhô˘˘˘˘˘H ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ,•É˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H
,Üô¨ŸG AÉ°ùæd »æWƒdG OÉ–’Gh ƒμ°ù«°ùjE’G
ΩCG Ód áØjô°ûdG ,OÉ–Ód áHóàæŸG á°ù«FôdG ™e
á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG â–h ,…ƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘ã˘˘˘˘∏˘˘˘˘c
,Ëôe Ód IÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°üd
AGQRƒdG øe OóY Qƒ°†ëHh ,OÉ–’G á°ù«FQ

.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ äÉ«°üî°ûdGh

• Ωƒj ,π«°ùchôH ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th10

 ¢SQÉe2012á°SOÉ°ùdG IQhódG ∫ÉªYCG ‘ ,Ω
¢SCGôJh .É«≤jôaCG ∫ƒM ÉfÉàfƒe õfGôc ióàæŸ
äGó«°ù∏d ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G ∫ÉªYCG
,Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG ‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG »`a ∫hC’G
ó≤Y …òdG ,ICGôª∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ
¢ü°üN ,ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdÉH
∫ÓN øe ICGôŸG áeGôc õjõ©J πÑ°S á°ûbÉæŸ

øe É¡æ«μ“h ,…ô°üæ©dG õ««ªàdG øe É¡àjÉªM
ôjóŸG ô°†Mh .á«aÉ≤ãdGh ájƒHÎdG É¡bƒ≤M
ióàæŸG õFGƒL ™jRƒJ πØM ,áÑ°SÉæŸÉH  ΩÉ©dG

 áæ°ùd2012.Ω

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh20 ¢SQÉe2012kÉãëH ,Ω
( :´ƒ°Vƒe ∫ƒMäÉ©ªàÛG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG

á«Hô©dGÚ©˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ùdGh ø˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ¤EG ,)
áHÉ«ædÉH Çôb ,IôgÉ≤dG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ™ªÛ
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘dG ó˘˘˘jóŒ ¤EG ¬˘˘˘«˘˘˘a É˘˘˘YO ,¬˘˘˘æ˘˘˘˘Y

.Ωó≤àdG áÑcGƒeh äGÒ¨àŸG IôjÉ°ùŸ

•Iô˘˘˘jó˘˘˘à˘˘˘°ùe Ió˘˘˘FÉ˘˘˘e ‘ ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jóŸG ∑QÉ˘˘˘˘°Th
 Ωƒj äó≤Y22 ¢SQÉe2012áª¶æe ô≤e ‘ ,Ω

‘ )hÉØdG( IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh ájòZC’G
‘ ÉYOh .AÉª∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ ,ÉehQ
¤EG ,Iô˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸG Ió˘˘˘˘˘FÉŸG ‘ É˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dCG á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘c
ÒHóàdG πLCG øe »YÉª÷G πª©dÉH ΩGõàd’G

.√É«ª∏d ΩGóà°ùŸG

• Ωƒ`j ¬Ñà`μe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤`à°SGh02

 πjôHCG2012èàæe ,IQƒZƒH ∫ƒ∏L ó«°ùdG ,Ω
¥ôW( »YƒÑ°SC’G èeÉfÈdG ‘ ΩÓ°SE’G á°üM
,á«fÉãdG á«°ùfôØdG IÉæ≤dG ¬ãÑJ …òdG )¿ÉÁE’G
á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN åjó◊G iôLh .óMCG πc ìÉÑ°U
øY áÄWÉÿG äÉeƒ∏©ŸG í«ë°üJ πÑ°S ∫ƒM
ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G π˘˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°Sh ‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G

.á«°ùfôØdG

• Ωƒj √Qó°UCG ¿É«H ‘ ΩÉ©dG ôjó`ŸG ÉYOh3

 π˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘HCG2012äÉ˘˘˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘˘˘£ıG á˘˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘M ¤EG ,Ω
‘ »àμÑæàdG ÉHÉH óªMCG õcôe ‘ á°ù«ØædG

16

2áª¶æª∏d »ª∏©dGh …ôμØdG ´É©°TE’G óe .
á«dhódG áMÉ°ùdG ‘ ‘É≤ãdG ÉgQƒ°†M õjõ©Jh
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QGƒK Iô£«°S â– âfÉc »àdG ƒàμÑ“ áæjóe
.‹Ée ájQƒ¡ªL ‘ OGhRCG

•á©eÉL ‘ äó≤Y á«aÉ≤K Ihóf ‘ ∑QÉ°Th
 Ωƒ˘˘˘˘˘j ÆQƒ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°SGÎ°SG5 π˘˘˘˘jô˘˘˘˘HCG2012∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘M ,Ω

(á˘˘˘HôŒ êPƒ‰ :á˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG ø˘˘˘jO ΩÓ˘˘˘˘°SE’G
¿hDƒ˘˘˘˘˘˘°T ‘ Úã˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘FC’G ø˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘J

ΩÓ°SE’GøjO ΩÓ°SE’G ¿CG ¬àª∏c ‘ RôHCGh .)
AÉNE’Gh ΩÓ°ù∏d IƒYOh ,∫GóàY’Gh á«£°SƒdG

.¢ûjÉ©àdGh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ¬Lhh30 πjôHCG2012,Ω
iôcòdG áÑ°SÉæÃ »eÓ°SE’G ⁄É©dG ¤EG ádÉ°SQ
¤EG É¡«a QÉ°TCG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ¢ù«°SCÉàd ÚKÓãdG

 áæ°S É¡°ù«°SCÉJ òæe áª¶æŸG äGRÉ‚EG1982,
á˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÎdG ä’É› ‘
‘ kÉ«dhO IÈN â«H âëÑ°UCG ≈àM ,∫É°üJ’Gh
kÓYÉa kÉcQÉ°ûe kGƒ°†Yh ,É¡°UÉ°üàNG ä’É›
á«dhódG äGhóædGh äGô“DƒŸG øe ójó©dG ‘
πNóJ »àdG á«fÉ°ùfE’G ÉjÉ°†≤dÉH ≈æ©J »àdG
õ˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘eó˘˘˘≤˘˘˘e ‘h ,É˘˘˘¡˘˘˘°UÉ˘˘˘°üà˘˘˘NG ø˘˘˘ª˘˘˘°V
∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G ´ÉÑJCG ÚH QGƒ◊G

 áÄ«ÑdG ájÉªMh äGQÉ°†◊G ÚH.á«ŸÉ©dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG sπMh2 ƒjÉe2012kÉØ«°V ,Ω
åÑj …òdG )±QÉ`°ûe( »`aÉ≤ãdG èeÉfÈ`dG ≈`∏Y
¥ô£Jh .»Hô¨ŸG ¿ƒjõØ∏à∏d ¤hC’G IÉæ≤dG ≈∏Y
äGRÉ`‚EG ¤EG èeÉfÈdG ∫ÓN ΩÉ©dG ôjóŸG
,iÈ`μdG ájQÉ`°†◊G É¡©jQÉ`°ûeh ƒμ°ù«`°ùjE’G
§«£îàdG ∫É› ‘ É¡à©£b »àdG •Gƒ`°TC’Gh
⁄É˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘≤`à˘˘˘˘˘˘˘°ùe AÉ˘˘˘˘˘˘˘æ`Ñ˘˘˘˘˘˘˘d »˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘JGÎ°S’G
É˘˘˘˘¡˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh ,»˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G
Ωƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HÎdG ä’É› ‘ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G

.É¡à÷É©e πÑ°Sh ,∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th14 ƒjÉe2012‘ ,Ω
ó≤Y …òdG ,IOóéàŸG ábÉ£∏d »ŸÉ©dG ióàæŸG

Ió˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘˘˘˘˘j’ƒ˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ ô˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘fO á˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘˘e ‘
É¡«a ÉYO ,áÑ°SÉæŸÉH áª∏c ≈≤dCGh ,á«μjôeC’G
øe IOóéàŸG ábÉ£dG QOÉ°üe ΩGóîà°SG ¤EG
áμÑ°ûdG âëæeh .ΩGóà°ùeh øeBG πÑ≤à°ùe πLCG
ióàæŸG äó≤Y »àdG IOóéàŸG ábÉ£∏d á«ŸÉ©dG
,ΩÉ˘˘©`dG ô`jó˘˘ª˘˘∏˘˘˘d IOÉ˘˘˘jô˘˘˘dGh õ˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘¡˘˘˘Jõ˘˘˘FÉ˘˘˘L
á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG ä’É› ‘ √Oƒ˘˘˘˘˘˘˘˘¡÷ kGô˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤`J

IOóéàŸG äÉbÉ£dGh áeGóà°ùŸG.

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ¬Lhh30 ƒjÉe2012áª∏c ,Ω

¿ÉjOC’G AÉªYõd ™HGôdG ‹hódG ô“DƒŸG ¤EG

,ÉfÉà°SCG ‘ ó≤Y …òdG ,ájó«∏≤àdGh á«ŸÉ©dG

á˘˘˘˘˘jDhQ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘a Ωó˘˘˘˘˘˘b ,¿É˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùNGRÉ˘˘˘˘˘˘c á˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘˘Y

´É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘JCG ÚH QGƒ◊G É˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘°†b ¤EG ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G

ÚH ∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊Gh ¿ÉjOC’G

Oƒ¡L ºYO ‘ áª¶æŸG ΩÉ¡°SEGh ,äGQÉ°†◊G

∫ó©dG áaÉ≤K ô°ûf πLCG øe ‹hódG ™ªàÛG

íeÉ°ùàdGh QGƒ◊Gh ΩÓ°ùdGh.

•¿Éé∏d ‹hódG ô“DƒŸG ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th

á˘˘æ˘˘jó˘˘e ‘ ó˘˘≤˘˘Y …ò˘˘dG ,ƒ˘˘μ˘˘°ùfƒ˘˘«˘˘∏˘˘d á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG

 øe IÎØdG ∫ÓN ,É°ùªædG áª°UÉY ,Éæ««a31

 ¤EG ƒjÉe1 ƒ«fƒj2012á°ù∏L ‘ çó–h .Ω

( ´ƒ°VƒŸ â°ü°üN »àdG πª©dG¢û«©dG ºq∏©J
É¡LQÉNh á°SQóŸG πNGO :kÉ©e∫ÓN º∏°Sh .)

á˘˘˘˘«˘˘˘˘dGó˘˘˘˘«ŸG ,ô“Dƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘a’G á˘˘˘˘˘°ù∏÷G

,ÉaƒcƒH ÉæjôjEG Ió«°ù∏d ƒμ°ù«°ùjEÓd á«ÑgòdG

øH óªfi ï«°û∏dh ,ƒμ°ùfƒ«∏d áeÉ©dG IôjóŸG

óªfi ï«°ûdG á°ù°SDƒe ôjóe ,ôHÉ÷G ≈°ù«Y

 ôHÉ÷G ≈°ù«Y øHMBI.

• Ωƒj ≈≤dCGh7 ƒ«fƒj2012ô≤e ‘ Iô°VÉfi ,Ω

‘ »˘˘ª˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG åë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ‹É˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG IQGRh

( ∫ƒ˘˘˘˘M »˘˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Låë˘Ñ˘dGh ‹É˘©˘dG º˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG
äGÒ¨àŸG πX ‘ »Hô©dG ⁄É©dG ‘ »ª∏©dG

á«dÉ◊G.)

17

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)
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• øe IÎØdG ∫ÓN ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th28

 Rƒ«dƒj —Éa ¤EG ƒ«fƒj2012 IQhódG ‘23

áæjóe ‘ äó≤Y »àdG ÉfÉàfƒe õfGôc ióàæŸ
â– ,¿É˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘HQPCG á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘cÉ˘˘˘˘H
¢ù«˘˘˘˘˘˘˘FQ ,∞˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘dEG ó˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘˘YQ
á˘˘cQÉ˘˘°ûeh á˘˘«˘˘∏˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘dG ¬˘˘˘à˘˘˘°SÉ˘˘˘Fô˘˘˘Hh ,á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª÷G

ÉØ««∏Y ¿ÉHô¡e ó«°ùdG ¬eôM.

•∫ÉªYCG ìÉààaG ‘ áª∏c ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh
 Ωƒj IQhódG29 ƒ«fƒj2012¤EG É¡«a ÉYO ,Ω

á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘°ùfE’G º˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG √Oƒ˘˘˘°ùJ π˘˘˘°†aCG ⁄É˘˘˘Y AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H
.Üƒ©°ûdGh ·C’G ÚH ácÎ°ûŸG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG iógCGh29 ƒ«fƒj2012Ω
Ió˘˘«˘˘°ùdG ¤EG á˘˘«˘˘Ñ˘˘gò˘˘dG ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G á˘˘«˘˘˘dGó˘˘˘«˘˘˘e
,ÊÉé«HQPC’G ¢ù«FôdG ΩôM ,ÉØ««∏Y ¿ÉHô¡e
IÒØ˘˘˘˘°S ,∞˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y Qó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘FQ
∂dPh ,áæ°ù◊G ÉjGƒæ∏d ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G
¢Vô˘˘©˘˘à˘˘°SGh .ƒ˘˘cÉ˘˘˘H ‘ ¬˘˘˘d É˘˘˘¡˘˘˘dÉ˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°SG ∫Ó˘˘˘N
ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G
ÉãëHh ,∞««∏Y Qó«M á°ù°SDƒeh ƒμ°ù«°ùjE’G
.ácÎ°ûŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd Égôjƒ£J πÑ°S

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ¬Lhh9 ¢ù£°ùZCG2012,Ω
OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ¤EG ádÉ°SQ
á˘˘˘ª˘˘˘≤˘˘˘dG ô“DƒŸ á˘˘˘©˘˘˘HGô˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘FÉ˘˘˘æ˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°S’G IQhó˘˘˘˘dG

 »˘˘˘eƒ˘˘˘j á˘˘˘˘eô˘˘˘˘μŸG á˘˘˘˘μ˘˘˘˘e ‘ »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G 26h27

 ¿É°†eQ1433 `d ≥aGƒŸG ,`g14h15¢ù£°ùZCG
2012Úeô◊G ΩOÉN IQOÉÑÃ É¡«a OÉ°TCG ,Ω

⁄É©dG IOÉb É¡«a ÉYOh ,áª≤dG ó≤©H ÚØjô°ûdG
‘ áeCÓd É«∏©dG ídÉ°üŸG π©L ¤EG »eÓ°SE’G
‘ ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th .º¡J’É¨°ûfG áeó≤e
IQGRh øe IƒYóH á«FÉæãà°S’G áª≤dG ∫ÉªYCG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ á«LQÉÿG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ÉYOh15 ÈªàÑ°S2012,Ω
¿ÉjOC’G ¤EG IAÉ°SE’G ΩôŒ ÚfGƒb QGó°UEG ¤EG

Å°ùe º∏«a êÉàfEG ó©H ∂dPh ,á«æjódG RƒeôdGh
¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ¬˘˘˘∏˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘°U( ó˘˘˘ªfi Ëô˘˘˘μ˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘°Sô˘˘˘∏˘˘˘d
QòMh .á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ )º∏°Sh
Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸG ô˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘°ûÃ ¿hÉ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG IQƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e
iƒYóH º¡JÉ°Só≤e ¤EG IAÉ°SE’G QGôªà°SGh

.ÒÑ©àdG ájôM

• Ωƒj iôLh18 ÈªàÑ°S2012ôjóŸG ËôμJ ,Ω
QƒàcódG Qƒ°†ëH ,¿hÉ°ûØ°T áæjóe ‘ ΩÉ©dG
,»Hô¨ŸG πgÉ©dG QÉ°ûà°ùe ,…QGô÷G ¢SÉÑY
”h .¿hÉ˘˘˘˘˘°ûØ˘˘˘˘˘°T º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘bEG )ß˘˘˘˘˘˘aÉfi( π˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘Yh
á«∏gC’G äÉ«©ª÷G øe OóY πÑb øe ËôμàdG
‘ á˘«˘∏ÙG äÉ˘˘£˘˘∏˘˘°ùdGh á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dGh
ΩÉ©dG ôjóŸG Oƒ¡÷ kGôjó≤J ,¿hÉ°ûØ°T áæjóe
Ωƒ∏©dGh á«HÎdG äÉYÉ£b ôjƒ£J ‘ Iõ«ªŸG
,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO ‘ ∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh
∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G ‘ ¬eÉ¡°SEGh

.¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdGh äGQÉ°†◊G ÚH

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th27 ÈªàÑ°S2012,Ω
á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘e ‘ ÒÑ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ìÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘aG ‘

.á«°ùfôØdG ÆQƒÑ°SGÎ°S

•IQhó˘˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘YCG ‘ ΩÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘jóŸG ∑QÉ˘˘˘˘˘˘°Th
ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ƒcÉH ióàæŸ á«fÉãdG ájƒæ°ùdG

 ΩÉ©d2012,áª°UÉY ƒcÉH ‘ äó≤Y »àdG
,∞««∏Y ΩÉ¡dEG ó«°ùdG ájÉYQ â– ,¿Éé«HQPBG
ÒeOÓa ó«°ùdGh ,¿Éé«HQPBG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ
,á˘˘˘jOÉ–’G É˘˘˘«˘˘˘°ShQ á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L ¢ù«˘˘˘FQ ,ÚJƒ˘˘˘˘H

 øe IÎØdG ∫ÓN4 ¤EG5 ôHƒàcCG2012.
,ió˘˘˘˘à˘˘˘˘æŸG ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG ìÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘à˘˘˘˘˘aG ‘ á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘c ≈˘˘˘˘˘≤`dCGh
 Ωƒj äó≤Y Iôjóà°ùe IóFÉe ‘ ∑QÉ°Th5

 ô˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘cCG2012∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘M ,ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æŸG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘
(™ªàÛG IÉ«M ‘ ájOó©àdG.)

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh12 ôHƒàcCG2012,
á`«`©`eÉ`÷G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ`°ù∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d »````MÉ``à`à``a’G ¢SQó`dG

18
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(2012-2013á˘˘˘aÉ˘˘˘ë˘˘˘°ü∏˘˘˘d ‹É˘˘˘©˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d )
,á«Hô¨ŸG AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe ‘ ∫É°üJ’Gh

( : ¿Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Há˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°Uh ΩÓ˘˘˘˘YE’G á˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘°SQ
πÑ≤à°ùŸG±ô°T ∞«°V ΩÉ©dG ôjóŸG ¿Éch .)

»éjôN øe øeÉãdG êƒØdG Ëó≤J πØM ‘
…OÉ¡dG óÑY º°SEG ¬«∏Y ≥∏WCG …òdG ,ó¡©ŸG

.ƒμ°ù«°ùjEÓd ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG ôjóŸG ,ÖdÉWƒH

•»æWƒdG øeC’G ióàæe ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th
ÉfÉàfƒe õfGôc ióàæe √ó≤Y …òdG ,»ª`dÉ©dGh
IÎØdG ∫ÓN ,ájô°ùjƒ°ùdG ∞«æL áæjóe  ‘

 øe17 ¤EG20 ôHƒàcCG2012,‘ áª∏c ≈≤dCGh
 Ωƒj ióàæŸG ∫ÉªYCG ìÉààaG18 ôHƒàcCG.2012

Ωƒj äó≤Y πªY á°ù∏L ΩÉ©dG ôjóŸG ¢SCGôJh
18ÚH ¿hÉ©àdÉH ióàæŸG ∫ÉªYCG øª°V ôHƒàcCG

( ∫ƒM ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G‘ ICGôŸG QhO
É«≤jôaEGh ⁄É©dG ‘ ΩÓ°ùdG AÉæH.)

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ¢SCGôJh19 ôHƒàcCG2012,
õfGôc ióàæe á«dGó«eh IõFÉL ™jRƒJ πØM

 ΩÉ©d ÉfÉàfƒe2012,á£°ûfCG øª°V º«bCG …òdG

ΩÉàN ‘ º∏°Sh .⁄É©dGh »æWƒdG øeC’G ióàæe
ióàæŸ ájôjó≤àdG äGOÉ¡°ûdG ióàæŸG ∫ÉªYCG

 ΩÉ˘˘˘©˘˘˘d É˘˘˘fÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘e õ˘˘˘˘fGô˘˘˘˘c2012ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ªÛ
.á«HhQhCGh á«≤jôaCG ∫hO øe ÜÉÑ°ûdG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóª`dG º∏`°ùJh2 Èª°ùjO2012‘
ô“Dƒª∏d Iô°ûY ájOÉ◊G IQhódG ∫ÉªYCG ΩÉàN
õ˘«˘ª˘˘à˘˘dG á˘˘Yƒ˘˘°Sƒ˘˘e Iõ˘˘FÉ˘˘L ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjEÓ˘˘d ΩÉ˘˘©˘˘dG

.IQÉ°†◊Gh

• Ωƒj ”h14 Èª°ùjO2012QGódG áæjóe ‘
êôîJ πØM ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG ËôμJ ,AÉ°†«ÑdG
‹É©dG ó¡©ŸG áÑ∏W øe ô°ûY øeÉãdG êƒØdG

.ΩÓYE’Gh áaÉë°ü∏d

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh29 Èª°ùjO2012

ájOÉ◊G IQhó∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G ‘ áª∏c
á«Hô©dG áª¶æª∏d ΩÉ©dG ô“Dƒª∏d øjô°û©dGh
¢ùfƒJ ‘ `` ƒ°ùμdCG `` Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d
»˘Hô˘©˘dG π˘ª˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘ª˘˘gCG É˘˘¡˘˘«˘˘a ó˘˘cCG ,á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘dG
áæWGƒŸG áaÉ≤K õjõ©Jh ,∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G

.íeÉ°ùàdGh QGƒ◊Gh

19
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• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ`°T8 ôjGÈa2012‘ ,Ω
,…ô˘˘˘cÉ˘˘˘fƒ˘˘˘c ‘ º˘˘˘«˘˘˘bCG …ò˘˘˘dG »˘˘˘ª˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘dG π˘˘˘˘Ø◊G
á˘«˘dÉ˘Ø˘à˘MG ΩÉ˘à˘à˘NG á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æÃ ,É˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘Z á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘Y
ΩÉ˘©˘d á˘«˘eÓ˘˘°SE’G á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘Y …ô˘˘cÉ˘˘fƒ˘˘c

2011∫Éb áª∏c ≈≤dCGh ,á«≤jôaE’G á≤£æŸG øY
á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘Y á˘˘˘æ˘˘˘jóŸG √ò˘˘˘˘¡˘˘˘˘H AÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘M’G ¿EG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘a
ÉgQhO ójóŒ ¤EG ±ó¡j á«eÓ`°SE’G áaÉ≤`ã∏d
…òdG ,»FÉ‰E’G …QÉ°†◊G »≤jôaE’G ‘É≤ãdG
,»∏ÙG É¡£«fi ≈∏Y Ö°ùëa ¢ù«d ¢ùμ©æ«°S
.™°SGƒdG »≤jôaE’G §«ÙG ¤EG qóàª«°S É‰EGh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh8 ôjGÈa2012,Ω
ó˘˘«˘˘°ùdG ¤EG á˘˘jQÉ˘˘cò˘˘à˘˘dG ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G á˘˘«˘˘˘dGó˘˘˘«˘˘˘e
ájQƒ¡ªL áeƒμM ¢ù«FQ ,ÉfÉaƒa ó«©°S óªfi
…ò˘˘dG »˘˘ª˘˘°Sô˘˘dG π˘˘Ø◊G ¢ûeÉ˘˘g ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ,É˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘Z
á«dÉØà`MG ΩÉà`àNG áÑ`°SÉæÃ ,…ô`cÉfƒ`c ‘ º«bCG
áæ°ùd á`«eÓ°SE’G á``aÉ`≤`ãdG á`ª`°UÉY …ô`cÉ`fƒc

2011.á«≤jôaE’G á≤£æª`dG ø`Y

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh24 ôjGÈa2012,Ω
ô≤ŸG ‘ º«bCG …òdG AÉ≤∏dG ìÉààaG ‘ áª∏c
á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃ ,•É˘˘˘Hô˘˘˘dG ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d º˘˘˘˘FGó˘˘˘˘dG
á˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘b IOÉ˘˘˘˘˘˘HEG ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y kÉ˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘°ûY Qhô˘˘˘˘˘˘˘e
,ÊÉé«HQPB’G )ÆÉH √ôb( º«∏bEG ‘ )‹ÉLƒN(
ΩÉ©dG ôjóŸG ¬Lhh .á«æ«eQC’G äGƒ≤dG ój ≈∏Y
≈∏Y É«æ«eQCG QÉÑLE’ ‹hódG ™ªàÛG ¤EG AGóf
ÊÉ˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘HQPB’G º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G Gò˘˘˘˘g ø˘˘˘˘e ÜÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°ùf’G

.πàÙG

• Ωƒ`j ¬Ñà``μe ‘ ΩÉ©`dG ôjóŸG πÑ≤`à°SGh6

 ¢SQÉe2012ôjRh ,…ôjhó`dG OGDƒ`a ó«`°ùdG ,Ω

áeƒμ◊G ‘ áÄ«ÑdGh AÉª`dGh ¿OÉ©`ª`dGh ábÉ£dG
AÉ˘˘˘˘°ûfEG ´hô˘˘˘˘°ûe ¿É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘fÉ÷G åë˘˘˘˘˘Hh .á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¨ŸG
,á˘˘eGó˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G á˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘cC’G
¬«`∏Y ¥OÉ°Uh ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ¬àMÎbG …òdG
á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘d ådÉ˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ô“Dƒ˘˘˘˘ª`dG

 ôHƒàcCG ‘ •ÉHôdG ‘ ó≤©æŸG.2008∫hÉæJ Éªc
ô“Dƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d äGÒ°†ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG åjó◊G
‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG AGQRƒ`d ¢ùeÉ`ÿG »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ`°SE’G

 π˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘HCG ô˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘°T ∫Ó˘˘˘˘˘˘N ¿É˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùNGRÉ˘˘˘˘˘˘˘c2012,Ω
…ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG Öà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d ÊÉ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’Gh
ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG ‘ áÄ«Ñ∏d »eÓ°SE’G

 ¢SQÉe ô¡°T ‘ ,•ÉHôdÉH2012.Ω

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG íààaGh7 ¢SQÉe2012,Ω
( ´ƒ˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M Iô˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG Ió˘˘˘˘˘˘FÉŸG∫hGóJ

ΩGÎMGh ÒÑ˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘jô˘˘˘M ÚH äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘ª`dG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤`Mƒμ°ù«°ùjE’G É¡Jó≤`Y »àdG )

á`ª∏c ‘ ø∏`YCGh .•ÉHô`dÉH ºFGódG Égô≤`e »`a
¿CG Öéj äÉeƒ∏©ŸG ∫hGóJ »`a ≥◊G ¿CG ¬d
óYGƒ`≤dGh á«fƒfÉ≤dG §HGƒ°†∏d kÉ≤ah ¢SQÉÁ
ôjóŸG Ωôch .á«æ¡ŸG ≥«KGƒª`dGh á«bÓ`NC’G
ø˘˘˘˘˘e kGOó˘˘˘˘˘˘Y ,ìÉ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘a’G π˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘M ∫Ó˘˘˘˘˘˘N ΩÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG
‘ Úª˘˘˘˘«˘˘˘˘≤ŸG Üô˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘HQÉ˘˘˘˘˘¨ŸG Ú«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’G

.•ÉHôdG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG íààaGh15 ¢SQÉe2012‘ Ω
ÊÉ˘˘ã˘˘dG ´É˘˘ª˘˘à˘˘L’G ,ƒ˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d º˘˘˘FGó˘˘˘dG ô˘˘˘≤ŸG
Qƒ°†ëH ,áÄ«Ñ∏d »eÓ°SE’G …ò«ØæàdG Öàμª∏d
øH ô°UÉf øH »côJ ÒeC’G ƒª°S ,¢ù∏ÛG ¢ù«FQ
ájÉªMh OÉ°UQCÓd ΩÉ©dG ¢ù«FôdG ,õjõ©dG óÑY
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¢ù«FQ ,ájOƒ©°ùdG á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ áÄ«ÑdG
ÉYOh .áÄ«ÑdG AGQRƒd ™HGôdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG
Oƒ¡L ôaÉ°†J ¤EG ¬d áª∏c ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG
ÊÉ°ùfEG πÑ≤à°ùe AÉæH πLCG øe ,á«dhódG Iô°SC’G
¿CG ¤EG kGÒ°ûe ,áÄ«ÑdG Oó¡J ôWÉfl ¿hóH
ƒg áÄ«ÑdG ájÉªM ∫É› ‘ »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG
.∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G πª©dG øe CGõéàj’ AõL

• Ωƒj ìÉÑ°U ΩÉ©dG ôjóŸG πÑ≤à°SGh2ƒjÉe
2012,…QƒchO ôμH ƒHCG QƒàcódG ,¬Ñàμe ‘ Ω

∫hÉæ`Jh .ƒμ°ù«°ùjEÓd …ò«ØæàdG ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ
äGÒ°†ë˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG ,á˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘ª`dG ∫Ó`N åjó`◊G

 IQhódG ó≤©d ájQÉ÷G33…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d
ô¡°T øe ÊÉãdG ∞°üædG ‘ äó≤Y »àdG

 Èª˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘˘f2012Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûY á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOÉ◊G IQhó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh ,Ω
‘ äó≤Y »àdG ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ô“Dƒª∏d

 Èª°ùjO2012áª°UÉY ¢VÉjôdG áæjóe ‘ ,Ω
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªª`dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóª`dG ≈`≤dCGh3 ƒjÉe2012áª∏c ,Ω
ºFGó`dG ô≤ŸG ‘ º«bCG …òdG πØ◊G ìÉààaG ‘
á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘Yô˘˘˘˘˘˘dG â– •É˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«`°ùjEÓ˘˘˘˘˘˘˘d
∂∏ŸG ádÓL á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG πgÉ©d á«eÉ°ùdG
ÚKÓãdG iôcòdG áÑ°SÉæÃ ,¢SOÉ°ùdG óªfi
‘ ΩÉ©dG ôjóŸG OÉ°TCGh .ƒμ°ù«°ùjE’G ¢ù«°SCÉàd
¬àdÓL É¡¡Lh »àdG á«μ∏ŸG ádÉ°SôdÉH ¬àª∏c
∫ÓN áª¶æŸG äGRÉ‚EÉH ôcPh ,áÑ°SÉæŸG √ò¡H
¤EG AÉ˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘˘˘YOh ,á˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘°S ÚKÓ˘˘˘˘˘˘˘˘K
≥≤– ≈àM É¡àjÉYQh É¡ªYO ‘ QGôªà°S’G
øjOÉ«e ‘ É¡∏LCG øe âÄ°ûfCG »àdG ±GógC’G
∫hO ‘ ∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG

•á«dGó«ŸG ,πØ◊G ΩÉàN ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG iógCGh
ø˘˘HG ¬˘˘dE’G ó˘˘Ñ˘˘Y ó˘˘«˘˘°ù∏˘˘d á˘˘jQÉ˘˘cò˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘gò˘˘˘dG
ÓJ …òdG ,á«Hô¨ŸG áeƒμ◊G ¢ù«FQ ,¿GÒc
ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ø˘˘˘e kGô˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘J ,á˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘∏ŸG á˘˘˘dÉ˘˘˘°Sô˘˘˘dG

¿ód øe Éª¡H ≈¶– »àdG ájÉYôdGh ºYó∏d
.ô≤ŸG ádhO ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG

•AÉæeC’G ,¬JGP Ωƒ«dG ‘ ΩÉ©dG ôjóª`dG πÑ≤`à°SGh
á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh á˘˘«˘˘HÎ∏˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ¿É˘˘é˘˘∏˘˘˘d ÚeÉ˘˘˘©˘˘˘dG
”h .É«fÉàjQƒeh øª«dGh ¿ÉæÑd ‘ ,Ωƒ∏©dGh
ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S åëH ,á∏HÉ≤ŸG ∫ÓN
∫hó˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘dGh ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G

.çÓãdG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh3 ƒjÉe2012áª∏c ,Ω
ƒμ°ù«°ùjE’G ƒØXƒe ¬eÉbCG …òdG πØ◊G ‘
ÉYO ,É¡°ù«°SCÉàd ÚKÓãdG iôcòdG áÑ°SÉæÃ
øe ójõŸG ∫òH ¤EG áª¶æŸG ‘ Ú∏eÉ©dG É¡«a
,QRBÉ˘˘à˘˘˘dGh ø˘˘˘eÉ˘˘˘°†à˘˘˘dGh ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ¤EGh ,Oƒ˘˘˘¡÷G
ádÉ°SôdG ±GógCG ≥«≤ëàd AÉ£©dG á∏°UGƒeh
É˘˘˘¡˘˘˘≤˘˘˘dCÉ˘˘˘J õ˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh ,ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘˘d á˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°†◊G

.á«dhódG äÉª¶æŸG ÚH É¡YÉ©°TEGh

•ô“DƒŸG ìÉààaG ‘ áª∏c ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh
ó≤Y …òdG áÄ«ÑdG AGQRƒd ¢ùeÉÿG »eÓ°SE’G

 »eƒj ¿Éà°ùNGRÉc áª°UÉY ,áfÉà°SCG ‘17

h18 ƒjÉe2012ácQÉ°ûe ¿CG É¡«a ø∏YCG ,Ω
 ƒjQ( áªb ‘ »eÓ°SE’G ⁄É©dG+20»æÑæJ )

ÒjÉ˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d Ö«˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘°ùJ á˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘£˘˘˘N ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y
‘ á˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘c ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘jóŸG ≈˘˘˘≤˘˘˘dCG É˘˘˘ª˘˘˘c .á˘˘˘«˘˘˘dhó˘˘˘˘dG
èFÉàædG á∏«°üM ¿EG É¡«a ∫Éb ,ô“DƒŸG ΩÉààNG
äGP áaÉ°VEG πμ°ûJ ,ô“DƒŸG É¡H êôN »àdG
ô“DƒŸG Gòg É¡≤≤M »àdG äGRÉ‚EÓd áª«b
⁄É©dG Qƒ°†◊ kÓ«©ØJh ,¤hC’G ¬JQhO òæe
ΩÉªàg’G äGP á«dhódG πaÉÙG ‘ »eÓ°SE’G

.áÄ«ÑdG ájÉªëH ∑Î°ûŸG

•á«dGó«ŸG ,ô“DƒŸG ìÉààaG ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG iógCGh
ó«°ù∏d ,ƒμ°ù«°ùjEÓd ÚKÓãdG iôcò∏d á«ÑgòdG
‘ á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘M ô˘˘˘˘˘jRh ,±hQÉ˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘c ¿’Qƒ˘˘˘˘˘f
ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª`°ùdG ÖMÉ°üdh ,¿Éà°ùNGRÉc
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ô“DƒŸG ¢ù«FQ ,õjõ©dG óÑY øH ô°UÉf øH »côJ
¢ù«˘˘˘˘˘FQ ,á˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘˘d ¢ùeÉÿG »˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G
¢ù«FôdG ,áÄ«Ñ∏d »eÓ°SE’G …ò«ØæàdG ¢ù∏ÛG
áμ∏ªª`dG »`a áÄ«`ÑdG ájÉª`Mh OÉ`°UQCÓd ΩÉ©dG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ¬Lhh26 ƒjÉe2012áª∏c ,Ω
…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d Iô°ûY á©HÉ°ùdG IQhódG ¤EG
»˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ,»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘L OÉ–’
áμ∏ªŸG áª°UÉY ,¢VÉjôdG áæjóe ‘ äó≤Y
ô˘jóŸG ,á˘HÉ˘«˘æ˘dÉ˘˘H É˘˘gÉ˘˘≤˘˘dCG ,á˘˘jOƒ˘˘©˘˘°ùdG á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG

.óªMCG QÉàfl QƒàcódG ,óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th11 ƒ«fƒj2012‘ ,Ω
∫hódG ‘ äÉ©eÉ÷G AÉ°SDhQ ióàæe ∫ÉªYCG
áª°UÉY ,OÉHBG ΩÓ°SEG ‘ ó≤Y …òdG AÉ°†YC’G
‘ áª∏c ≈≤dCGh ,á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL
º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘ª˘˘gCG É˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a ó˘˘˘cCG ,ió˘˘˘à˘˘˘æŸG ìÉ˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘aG
IQhô˘˘˘˘˘°Vh ,»˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ‘ »˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eÉ÷G
á˘˘˘jOÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ‘ º˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘d ¬˘˘˘˘ª˘˘˘˘YO
á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘cGƒ˘˘˘˘eh ,AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’Gh

.πÑ≤à°ùŸGh ô°VÉ◊G äÉjó–

•á˘˘˘˘˘˘°ù∏÷G ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘N ‘ ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘jóŸG º˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°Sh
á˘˘«˘˘Ñ˘˘gò˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘dGó˘˘˘«ŸG ,ió˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘MÉ˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘a’G
,‹Ó˘˘«˘˘L É˘˘°VQ ∞˘˘°Sƒ˘˘j ó˘˘«˘˘°ù∏˘˘d ƒ˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d
¢SCGô˘˘˘˘˘J …ò˘˘˘˘˘dG ,ÊÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùcÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘˘˘dG ¢ù«˘˘˘˘˘˘FQ
ƒμ°ù«°ùjE’G øe kGôjó≤J ,á«MÉààa’G á°ù∏÷G
ºYO ‘ á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL Qhód
ä’É› ‘ ∑Î°ûŸG »˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G π˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG

.∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ¢SCGôJh29 ƒ«fƒj2012,Ω
™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G É¡Jó≤Y ,πªY á°ù∏L

( : ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ,ƒμ°ùfƒ«dG»g ICGôŸG ¥ƒ≤M
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M IQhódG äÉ«dÉ©a øª°V ,)23

áª∏c ≈≤dCGh .ƒcÉH ‘ ÉfÉàfƒe õfGôc ióàæŸ

,™ªàÛG ‘ ICGôŸG ™°Vh Ú°ù– ¤EG É¡«a ÉYO
á«HÎdG ÒaƒJh ,IGhÉ°ùŸG ≥«≤– ∫ÓN øe
™ªà› AÉæÑd ¿ÉjQhô°V ¿ÓeÉY ÉªgQÉÑàYÉH

.π°†aCG ÊÉ°ùfEG

•â°ü°üN »àdG πª©dG á°ù∏L ‘ ∑QÉ°T Éªc
ÉªgôKCGh ‹hódG ¿hÉ©àdGh áMÉ«°ùdG ´ƒ°VƒŸ
‘ ÉYO å«M ,äGQÉ°†◊G ÚH QGƒ◊G ≈∏Y
áYÉ°TEG ‘ áMÉ«°ùdG QhO π«©ØJ ¤EG ¬àª∏c
ºgÉØàdGh AÉNE’G º«b ô°ûfh ΩÓ°ùdG áaÉ≤K

.Üƒ©°ûdG ÚH ¢ûjÉ©àdGh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th5 ƒ«dƒj2012‘ ,Ω
,»eÉ«f áæjóe ‘ º«bCG …òdG »ª°SôdG πØ◊G
,…ôé«ædG ¢ù«FôdG ¬°SCGôJh ,ôé«ædG áª°UÉY
áª°UÉY »eÉ«f á«dÉØàMG ¥Ó£fG áÑ°SÉæÃ

 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG2012á≤£æŸG øY
RGôHEG ¤EG É¡«a ÉYO áª∏c ≈≤dCGh ,á«≤jôaE’G
á«eÉ°ùdG á«fÉ°ùfE’G º«≤dGh á«aÉ≤ãdG ÚeÉ°†ŸG

.á«eÓ°SE’G IQÉ°†ë∏d

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ó≤Yh10 ƒ«dƒj2012‘ Ω
kGô“Dƒe ,•ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG
çGÎdG ⁄É˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘e Öjô˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘M kÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘°U
πÑ°S øY ¬«a çó– ,ƒàμÑ“ ‘ »eÓ°SE’G
»àdG áæjóŸG √òg ‘ á«îjQÉàdG ⁄É©ŸG ájÉªM
¤EG É˘˘YOh ,á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘°ùfE’G IQÉ˘˘˘°†ë˘˘˘∏˘˘˘d nÉ˘˘˘μ˘˘˘∏˘˘˘e qó˘˘˘©˘˘˘J
IQÉ˘˘jõ˘˘d Úª˘˘∏˘˘˘°ùŸG AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e ó˘˘˘ah π˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘°ûJ
áë∏°ùŸG äÉYÉª÷G IQhÉÙ ,‹Ée ájQƒ¡ªL
πLCG øe ,‹Ée ∫Éª°T ≈∏Y ô£«°ùJ »àdG
ôNõJ »àdG á«îjQÉàdG ⁄É©ŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G

.ƒàμÑ“ áæjóe á°UÉNh ,á≤£æŸG É¡H

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th14 ƒ«dƒj2012‘ ,Ω
É˘˘˘cGO á˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘MG ¥Ó˘˘˘£˘˘˘f’ »˘˘˘˘ª˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘dG π˘˘˘˘Ø◊G

 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉY2012øY Ω
á˘˘î˘˘«˘˘°ûdG ¬˘˘à˘˘°SCGô˘˘J …ò˘˘dG ,á˘˘jƒ˘˘˘«˘˘˘°SB’G á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG
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ájQƒ¡ªL ‘ AGQRƒdG á°ù«FQ ,óLGh áæ«°ùM
AGQRƒdG øe OóY Qƒ°†ëH ,á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH
∂∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YCGh ,ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ch
áª∏c ≈≤dCGh .ÉcGO ‘ ¿hóªà©ŸG »°SÉeƒ∏ÑjódG
IóMƒdG ï«°SôJ ¤EG É¡«a ÉYO ,πØ◊G ‘

.á«eÓ°SE’G áeCÓd á«aÉ≤ãdG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ±ô°TCGh25 ƒ«dƒj2012‘ Ω
áHÉ°ûdG ËôμJ πØM ≈∏Y ,•ÉHôdÉH ºFGódG ô≤ŸG
É˘˘˘gRƒ˘˘˘a á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃ ‹’ƒ˘˘˘˘N AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°ùM á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘¨ŸG
ójƒéàd á«dhódG á≤HÉ°ùŸG ‘ ¤hC’G IõFÉ÷ÉH
Qƒ˘˘˘ÑŸ’Gƒ˘˘˘c ‘ âª˘˘˘¶˘˘˘˘f »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Ëô˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG
,‹’ƒN AÉæ°ù◊ ΩÉ©dG ôjóŸG Ωóbh .Éjõ«dÉÃ
IOÉ˘˘˘¡˘˘˘°Th ,á˘˘˘jQÉ˘˘˘cò˘˘˘à˘˘˘dG ƒ˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘dGó˘˘˘˘«˘˘˘˘e
≈˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘d kÉÁô˘˘μ˘˘J ,á˘˘«˘˘dÉ˘˘e ICÉ˘˘aÉ˘˘μ˘˘eh ,á˘˘jô˘˘jó˘˘≤˘˘J
≈˘˘˘∏˘˘˘Y É˘˘˘¡˘˘˘d kÉ˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûJh ,¬˘˘˘à˘˘˘≤˘˘˘≤˘˘˘˘M …ò˘˘˘˘dG Rƒ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG
.ËôμdG ¬∏dG ÜÉàc áeóÿ ÉgOƒ¡L á∏°UGƒe
¢ü«°üîJ øY ,áÑ°SÉæŸÉH ΩÉ©dG ôjóŸG ø∏YCGh

.á«©eÉ÷G É¡à°SGQO á©HÉàŸ É¡d áëæe

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th8 ÈªàÑ°S2012,Ω
ìÉààaG ‘ ,•ÉHôdG ‘ áª¶æª∏d ºFGódG ô≤ŸÉH
á«fhÎμdE’G áaÉë°ü∏d »æWƒdG ô“DƒŸG ∫ÉªYCG
,»Ø∏ÿG ≈Ø£°üe ó«°ùdG Qƒ°†ëH ,Üô¨ŸG ‘
º˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘H »˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ,∫É˘˘˘˘˘°üJ’G ô˘˘˘˘˘˘jRh
áª∏c ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh .á«Hô¨ŸG áeƒμ◊G
áë∏e âJÉH áLÉ◊G ¿EG É¡«a ∫Éb ,áÑ°SÉæŸÉH
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘dE’G á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y Úæ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J ¤EG
áæ¡ŸG äÉ«bÓNC’h ¿ƒfÉ≤∏d É¡eGÎMG õjõ©Jh
á˘˘«˘˘Yƒ˘˘°VƒŸGh á˘˘bó˘˘dÉ˘˘˘H ΩGõ˘˘˘à˘˘˘d’G ¢Vô˘˘˘Ø˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG

.äÉeƒ∏©ŸG øe ≥≤ëàdGh …ôëàdGh

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ¢SCGôJh13 ÈªàÑ°S2012,Ω
á°ù∏÷G ,•ÉHôdÉH áª¶æª∏d ºFGódG ô≤ŸG ‘

( ∫ƒM ‹hódG ô“Dƒª∏d á«MÉààa’GájÉªM
: á˘˘jhGô˘˘ë˘˘°üdG ≥˘˘WÉ˘˘æŸG ‘ …ƒ˘˘˘«◊G ´ƒ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG

êÓ©dGh äGójó¡àdGh ™bGƒdG¬Jó≤Y …òdG ,)

äÉ˘«ÁOÉ˘˘cCG á˘˘μ˘˘Ñ˘˘°T ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G
»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ∫hO ‘ Ωƒ∏©dG

(NASIC)º«æ°ùJ Ió«°ùdG ,á°ù∏÷G ô°†Mh .
á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL IÒØ°S ,º∏°SCG
,ø˘˘˘ª˘˘˘Mô˘˘˘dG AÉ˘˘˘£˘˘˘Y Qƒ˘˘˘°ù«˘˘˘ahÈdGh ,•É˘˘˘Hô˘˘˘dG ‘
,Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùcÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘˘˘cC’G ¢ù«˘˘˘˘˘FQ
ΩÉ©dG ÚeC’G ,¿ÉN Oƒªfi ódÉN QƒàcódGh

 áμÑ°ûd(NASIC)áª∏c ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh .
äÉfÉμeEG ∫Ó¨à°SG ¤EG É¡«a ÉYO ,áÑ°SÉæŸÉH
‘ áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°Th17 ÈªàÑ°S2012,Ω
»`a äó`≤Y »àdG á«dhódG IhóædG ∫ÉªYCG ‘
)á«Hô¨ŸG áμ∏ªª`dG ∫Éª`°T( ¿hÉ°ûØ`°T áæjóe
Iƒ˘˘Yó˘˘dG á˘˘«˘˘©˘˘ª`Lh ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘˘H

( ∫ƒ˘˘˘M ,¿hÉ˘˘˘°ûØ`°ûH á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’Gƒμ°ù«°ùjE’G
Üô¨dG ‘ ¿ƒª∏°ùŸGh,áÑ°SÉæŸÉH áª∏c ≈≤dCGh .)

QGƒë∏d IójóL ¥ÉaBG øY åëÑdG ¤EG É¡«a ÉYO
.Üô¨dGh »eÓ°SE’G ⁄É©dG ÚH

•,QÉLhCG óªfi ó«°ùdG ™e ΩÉ©dG ôjóŸG ™bhh
ΩÓYE’Gh á«WGô≤Áó∏d ¥hô°ûdG õcôe ¢ù«FQ

 Ωƒj ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh15 ôHƒàcCG2012≈∏Y ,
.õcôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ºgÉØJ Iôcòe

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh20 Èªaƒf2012áª∏c
AGQRƒd ¢SOÉ°ùdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG ìÉààaG ‘
‘ ó≤Y …òdG »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG
ÉYO ,¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL áª°UÉY ,ΩƒWôÿG
™˘˘«˘˘é˘˘°ûJh »˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG åë˘˘Ñ˘˘dG ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J ¤EG É˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a

.Ωó≤àdG ≥«≤ëàd QÉμàH’G

•Ωƒj ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ΩÉàN »`a áª`∏c ≈≤`dCG Éª`c
21 Èªaƒf2012AÉ°†YC’G ∫hódG É¡«a ÉYO

õjõ©Jh »ª∏©dG åëÑdG ™«é°ûJ á∏°UGƒe ¤EG
.áªFÉ≤dG õ«ªàdG õcGôŸ á«ãëÑdG äGQó≤dG

23
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• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG íààaGh28 Èªaƒf2012‘
á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘μ˘˘∏˘˘ªŸG á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘˘Y ,¢VÉ˘˘˘jô˘˘˘dG á˘˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘e
ÚKÓãdGh áãdÉãdG IQhódG ∫ÉªYCG ,ájOƒ©°ùdG

.ƒμ°ù«°ùjEÓd …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d

• Èª°ùjO —Éa Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh2012

Iô°ûY ájOÉ◊G IQhódG ∫ÉªYCG ìÉààaG ‘ áª∏c
¿CG É˘˘¡˘˘«˘˘˘a ó˘˘˘cCG ,ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG ô“Dƒ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d
õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J »˘˘˘˘g á˘˘˘˘aô˘˘˘˘°ûŸG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G äGRÉ‚EG
∑Î°ûŸG »˘˘eÓ˘˘°SE’G π˘˘ª˘˘©˘˘dG ó˘˘«˘˘˘°Uô˘˘˘d AÉ˘˘˘æ˘˘˘ZEGh

.»eÓ°SE’G øeÉ°†àdG IóYÉb ≈∏Y

•ËôμJ ,á«MÉààa’G á°ù∏÷G √òg ΩÉàN ‘ q”h
ø˘˘˘˘Y QOÉ˘˘˘˘°U QGô˘˘˘˘b ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y AÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H ,ΩÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘jóŸG
¬˘˘˘JQhO ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘˘d …ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ¢ù∏ÛG

.ÚKÓãdGh áãdÉãdG

•ΩÉ°Sh ,á°ù∏÷G ΩÉàN ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG iógCGh
øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°ùd »ÑgòdG ƒμ°ù«°ùjE’G
ÚH QGƒ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ÒØ˘˘˘˘˘˘˘°S ,∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘W
QƒàcódG ,¬æY áHÉ«f ¬ª∏°ùJ óbh .äÉaÉ≤ãdG

ôμØdG ióàæŸ ΩÉ©dG ÚeC’G ,¬«≤ØdG ¥OÉ°üdG
.»Hô©dG

• Ωƒj ΩÉ©dG ôjóŸG ≈≤dCGh18 Èª°ùjO2012,
ÉjÉ°†b ∫ƒM »°SGQódG Ωƒ«dG ìÉààaG ‘ áª∏c
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ¬Jó≤Y …òdG ,á«Hô©dG á¨∏dG
¢ù∏ÛG QGô≤H AÉØàMG ,•ÉHôdÉH ºFGódG Égô≤e
ô°ûY øeÉãdG Ωƒj π©éH ƒμ°ùfƒ«∏d …ò«ØæàdG
á˘˘˘˘¨˘˘˘˘∏˘˘˘˘d kÉ˘˘˘˘«ŸÉ˘˘˘˘Y kÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘j ,á˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S π˘˘˘˘˘c Èª˘˘˘˘˘°ùjO ø˘˘˘˘˘e
¤EG ¬àª∏c ‘ ΩÉ©dG ôjóŸG ÉYOh .á«Hô©dG

.É¡àjÉªMh á«Hô©dG á¨∏dÉH ¢Vƒ¡ædG

•( ìÉààaG ‘ áª∏c ≈≤dCG ÉªcÊÉãdG ô“DƒŸG
…CG :äGQÉ°†◊G ∞dÉ–h áæWGƒŸG º«b ∫ƒM
áæWGƒŸG º«b õjõ©J ‘ ÜÉÑ°û∏d á«dhDƒ°ùe

?QGƒ◊Gh á«ªæàdGhô≤ŸG ‘ ó≤Y …òdG ,)
 Ωƒ`j •É`HôdÉH ƒμ°ù«`°ùjEÓd ºFGódG19Èª°ùjO

2012,¿GÒc øHG ¬dE’G óÑY ó«°ùdG Qƒ°†ëH ,
ΩÉ©dG ôjóŸG ÉYOh .á«Hô¨ŸG áeƒ`μ◊G ¢ù«FQ
á˘˘˘«`fÉ˘˘˘°ùfE’G á˘˘˘æ˘˘˘WGƒ``ŸG õ˘˘˘jõ``©˘˘˘J ¤EG ¬˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘c ‘

.É¡ª«b ï«°SôJ ‘ ÜÉÑ°ûdG QhO π«©`ØJh
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äÉ«é«JGÎ°SE’Gh äÉ«©LôŸG
∫É› ‘ ègÉæŸGh ôjƒ£àdG §£Nh

á∏«°UC’G á«HÎdG

•∫ƒM º«∏©àdG IQGRh ‘ô°ûŸ á«æWh IQhO
,á«æjódG ¢SQGóŸG ™bGƒd á«ë°ùŸG äÉ≤«Ñ£àdG

 øe ,∫ƒHÉc ,¿Éà°ùfÉ¨aCG24 ¤EG26πjôHCG
2012( ¿ƒKÓK É¡«a ∑QÉ°T ,30’hDƒ°ùe )

,¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ á«HÎdG IQGRh øe ÉØXƒeh
¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

.âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G

•º«∏©J ègÉæe ôjƒ£J ∫ƒM …ƒHÎdG ≈≤à∏ŸG
‘ ¬eƒ∏Y ¢ùjQóJ ≥FGôWh ËôμdG ¿BGô≤dG

ÒZ º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh ájÒÿG äÉ«©ª÷G
,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,»eÉ¶ædG

 øe02 ¤EG04 ƒjÉe2012¬«a ∑QÉ°T ,
( ¿hô°ûYh óMGh21øY ÚdhDƒ°ùŸG øe )

á°üàıG »eÉ¶ædG ÒZ º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
øe ¬eƒ∏Y  ¢ùjQóJh ËôμdG ¿BGô≤dG ß«ØëàH

ájOƒ©°ùdGh ôFGõ÷Gh ¢ùfƒJh ¿OQC’G
âjƒμdGh ô£bh ¿ÉªY áæ£∏°Sh ¿GOƒ°ùdGh

,øª«dGh É«fÉàjQƒeh Üô¨ŸGh ô°üe h É«Ñ«dh
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

áμ∏ªŸÉH OÉ°TQE’Gh IƒYódGh ±ÉbhC’Gh
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

•¿BGô≤dG ®ÉØ◊ »ª«∏bE’G …ƒHÎdG ≈≤à∏ŸG
,∫GóàY’Gh á«£°SƒdÉH ΩGõàd’G ÒjÉ©e ∫ƒM

 øe ,¿Éà°ùμ«LÉJ ,¬Ñæ°ThO18 ¤EG20ƒ«fƒj
2012( ¿hô°ûYh áFÉe ¬«a ∑QÉ°T ,120)

¿BGô≤dG ß«Ø– ∫É› ‘ ÉÑdÉWh É°üàfl
ájQƒ¡ªL øe ¬eƒ∏Y ¢ùjQóJh ËôμdG

á«ŸÉ©dG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,¿Éà°ùμ«LÉJ
.ËôμdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd

•IOÉe ‘ IOƒ÷G ÒjÉ©e ∫ƒM á°SGQO OGóYEG
 ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,á«eÓ°SE’G á«HÎdG2012.

•»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ¿hÉ©àdG ∫ƒM á«dhO Ihóf
á«Hô©dG  äÉ°SGQódGh á«HÎdG ä’É› ‘

 øe ,»WÉŸCG ,¿Éà°ùNGRÉb ,á«eÓ°SE’G3 ¤EG5

 ôHƒàcCG2012( ¿ƒKÓK É¡«a ∑QÉ°T ,30)
¿OQC’G øe ¢ùjQóJ áÄ«g ƒ°†Yh nGÒÑN

¿Éà°ùμ«LÉJh É«°ShQh ¿Éà°SõZÒbh ¿GOƒ°ùdGh
™e ¿hÉ©àdÉH ,¿Éà°ùNGRÉbh ¿Éà°SÎJh

.¿Éà°ùNGRÉb ‘ Qƒf ájô°üŸG á©eÉ÷G

•‘ …ƒÑædG è¡æŸG ∫ƒM »ª«∏bE’G ¬Ñ°T ≈≤à∏ŸG
,πª©dGh ôHóàdG ¤EG IƒYO : ÊBGô≤dG º«∏©àdG

 øe ,áª°UÉ©dG »JƒÑ«L19 ¤EG22Èªaƒf

27

á«Hô©dG á¨∏dGh á«eÓ°SE’G á«HÎdG º°ùb
á«eÓ°SE’G Üƒ©°ûdG äÉ¨dh

 πª©dG π≤M2.1
á«eÓ°SE’G Üƒ©°ûdG äÉ¨dh á«Hô©dG á¨∏dGh á«eÓ°SE’G á«HÎdG

2.1.1
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2012( ¿ƒKÓK ¬«a ∑QÉ°T ,30øe )
ÒZ º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe øY ÚdhDƒ°ùŸG

ËôμdG ¿BGô≤dG ß«ØëàH á°üàıG »eÉ¶ædG
¿GOƒ°ùdGh »JƒÑ«L øe ¬eƒ∏Y ¢ùjQóJh

ß«Øëàd á«ŸÉ©dG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,øª«dGh
.ËôμdG ¿BGô≤dG

•≥«≤– ‘ …ƒHÎdG åëÑdG QhO ∫ƒM Ihóf
¢ùfƒJ ,á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe º«∏©J IOƒL

 øe ,áª°UÉ©dG17 ¤EG19 Èª°ùjO2012,
( ¿hô°ûY É¡«a ∑QÉ°T20ƒ°†Yh kGÒÑN )

ôFGõ÷Gh øjôëÑdGh ¿OQC’G øe ¢ùjQóJ áÄ«g
É«Ñ«dh âjƒμdGh Ú£°ù∏ah ¿ÉªY áæ£∏°Sh

¿hÉ©àdÉH ,¢ùfƒJh É«fÉàjQƒeh Üô¨ŸGh ô°üeh
.»eÓ°SE’G ióàæŸG ™e

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ôaGh Ö«°üæH óª◊G ¬∏dh ËôμdG ¿BGô≤dG ≈¶ëj
äÉ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª÷Gh á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘gC’G äÉ˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ΩÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘gG ø˘˘˘˘e
π˘˘˘˘˘˘NGO ÊóŸG ™˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘˘eh á˘˘˘˘˘˘˘jÒÿG
áë°VGh ád’O ‘ ,¬LQÉNh »eÓ°SE’G ⁄É©dG
º«∏©àH É¡îjQÉJ ôe ≈∏Y áeC’G ájÉæY QGôªà°S’
É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘ah Gó˘˘˘˘˘jƒŒh É˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø– Ëô˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG
á«eÉ°ùdG ájÉ¨dG √ò¡d â°ù°SCÉJ å«M .ÉWÉÑæà°SGh
Ö«JÉàc øe á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG
¿óŸG ∞∏àfl ‘ á°ü q°üîàe ¢SQGóeh á«fBGôb
,É¡FÉ«MCG øe OóY ‘ ≈àMh πH ,⁄É©dG ÈY
,AÉª∏Yh ¿ƒ°SqQóe á∏«ÑædG áª¡ŸG √ò¡d ÆôØJh
¿BGô≤dG Ωƒ∏Y ¢ùjQóàd á«ª∏©dG »°SGôμdG âÄ°ûfCGh
.¬àZÓHh √RÉéYEG ‘ ôHóàdGh √Ò°ùØJh ËôμdG

¿BGô≤dG º«∏©J ∫É≤àfG ±ôY ób Éfô°üY ¿Éc øÄdh
É¡d qƒÁ á«eÉ¶f ÒZ á«∏gCG äÉ°ù°SDƒe øe ËôμdG
äÉ°ù°SDƒe ¤EG π°†ØdGh ÒÿG πgCGh ¿ƒæ°ùÙG
É˘˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘°SCGh É˘˘˘¡˘˘˘JGQGOEG É˘˘˘¡˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘eÉ˘˘˘¶˘˘˘f á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘J

äGQƒ£J âaôY IÒNC’G √òg ¿EÉa ,á«ª«∏©àdG
ËôμdG ¿BGô≤dG ¢ùjQóJ ¥ôW iƒà°ùe ≈∏Y áª¡e
ÒZ ∫hC’G êPƒªædG πX ÚM ‘ ,¬égÉæeh
¬˘«˘∏˘Y Úª˘FÉ˘≤˘dG äGOÉ˘˘¡˘˘à˘˘L’ É˘˘©˘˘°VÉ˘˘N »˘˘eÉ˘˘¶˘˘æ˘˘dG
Ëƒ≤J ¤EG êÉà– IOó©àe ÜQÉŒ ºcGQ É‡
∫OÉÑJh Oƒ¡÷G ≥«°ùæJ ¤EG êÉà– Éªc ó«°TôJh
áeƒ¶æe IQƒ∏H πLCG øe äGÈÿGh ÜQÉéàdG
ÒZ äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ËôμdG ¿BGô≤dG º«∏©àd ájƒHôJ

ájÒÿG äÉª¶æŸGh á«eÉ¶ædG.

Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG øe É«Yhh

á«ªgCG øe á«eÉ°ùdG ájÉ¨dG √ò¡d ÉÃ áaÉ≤ãdGh

á˘˘˘˘«˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘à`£˘˘˘˘N QÉ`WEG »`a â∏`°UGh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘fEÉ˘˘˘˘˘a

(2010-2012ègÉæe ôjƒ£àd IOƒ¡©ŸG ÉgOƒ¡L )

É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘e åjó–h á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÎdG

™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H äó˘˘≤˘˘©˘˘a ,É˘˘¡˘˘«˘˘a π˘˘ª˘˘©˘˘dG Ö«˘˘dÉ˘˘°SCGh

á˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G ¿hDƒ˘˘˘˘˘˘°ûdGh ±É˘˘˘˘˘˘bhC’G IQGRh

º«∏``©àdG IQGRh »`aô°ûª`d á`«æ`Wh IQhO'' â``jƒ`μdG

¢SQGóª`dG ™`bGƒd á«``ë`°ùª`dG äÉ≤«Ñ`£àdG ∫ƒ``M

,∫ƒ˘˘˘˘HÉ``c á˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ`¨˘˘˘˘aC’G á˘˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘©`dG »`a ''á˘˘˘˘«`æ˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG

¿hDƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG IQGRh ™`e á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cGô`°ûdÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H âª`¶˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fh

OÉ˘˘˘˘˘˘˘°TQE’Gh Iƒ˘˘˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘˘˘dGh ±É˘˘˘˘˘˘˘˘bhC’Gh á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G

…ƒ˘HÎdG ≈˘≤˘à˘˘∏ŸG'' á˘˘jOƒ˘˘©˘˘°ùdG á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘μ˘˘∏˘˘ªŸÉ˘˘H

Ëô˘˘˘μ˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘≤˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J è˘˘˘gÉ˘˘˘æ˘˘˘e ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘M

ájÒÿG äÉ«©ª÷G ‘ ¬eƒ∏Y ¢ùjQóJ ≥FGôWh

Égô≤e ‘ ''»eÉ¶ædG ÒZ º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh

ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘≤˘˘˘Y É˘˘˘ª˘˘˘c ,•É˘˘˘˘Hô˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ¢ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG

¿BGô≤dG ß«Øëàd á«ŸÉ©dG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH

®É˘˘˘Ø◊ »˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G …ƒ˘˘˘HÎdG ≈˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘∏ŸG'' Ëô˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG

á˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H ΩGõ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d’G ÒjÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘M ¿BGô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG

,¿Éà°ùμ«LÉJ ájQƒ¡ªéH ¬Ñæ°ThO ‘ ''∫GóàY’Gh

…ƒÑædG è¡æŸG ∫ƒM »ª«∏bE’G ¬`Ñ°T ≈≤à`∏ª`dG''h

''πª©dGh ôHóàdG ¤EG IƒYO : ÊBGô≤dG º«∏©àdG ‘

™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H âª˘˘¶˘˘fh ,á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘dG »˘˘Jƒ˘˘Ñ˘˘«˘˘L ‘

¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL ‘ Qƒf ájô°üŸG á©eÉ`÷G
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»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ¿hÉ©àdG ∫ƒM á«dhO Ihóf''

á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÎdG ä’É› ‘

ácGô°ûdÉH âª¶fh ,»WÉŸCG áæjóe ‘ á«eÓ°SE’G

åëÑdG QhO ∫ƒ`M Ihó`f'' »eÓ`°SE’G ióà`æŸG ™`e

á«HÎdG IOÉe º«∏©J IOƒL ≥«≤– ‘ …ƒHÎdG

øe OÉØà°SGh .áª°UÉ©dG ¢ùfƒJ ‘ ''á«eÓ°SE’G

¿ƒ°ùªNh óMGhh ¿ÉàFÉe áà°ùdG á£°ûfC’G ∫ÉªYCG

(251äÉ°ù°SDƒe øY ÚdhDƒ°ùŸG øe ÉcQÉ°ûe )

á˘˘°üàıG »˘˘eÉ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dGh »˘˘˘eÉ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dG ÒZ º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG

¬˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¢ùjQó˘˘˘˘Jh Ëô˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ß˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘H

IOƒé∏d ájDhQ IQƒ∏H πLCG øeh .Ú«©eÉL IòJÉ°SCGh

ÉbÓ£fG á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe ‘ á«ª«∏©àdG

äqóYCG ,á«∏ªY äÉ≤«Ñ£Jh ájô¶f äÉ°SGQO øe

‘ IOƒ÷G ÒjÉ©e ∫ƒM á°SGQO'' ƒμ°ù«°ùjE’G

.''á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe

,á£°ûfC’G √òg º«¶æJ øe ƒμ°ù«°ùjE’G ájÉZh
,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH
Gòg ‘ ÉgRôHCG π©d ±GógC’G øe á∏ªL ≥«≤–
äÉª¶æŸG ÚH π°UGƒàdG ô°UGhCG õjõ©J :ΩÉ≤ŸG
á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘HÎdG ä’É› ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘°üàıG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh
á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dGh
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘gCÉ˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘dG ¢SQGóŸG ø˘˘˘˘˘˘Y ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘°ùŸG
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fGó˘˘˘˘˘«ŸG äÉ˘˘˘˘˘YÓ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S’G ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y OÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘Y’G
‘ á«FÉ°üME’G äÉ«£©ŸG ∞«XƒJh á«Áƒ≤àdGh
¢ü«î°ûJh ,á∏«°UC’G á«HÎdG áeƒ¶æe åjó–
ÒZ äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ËôμdG ¿BGô≤dG º«∏©J ™bGh
äÉ˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸGh á˘˘˘˘jÒÿG äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒŸGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG
Ióªà©ŸG ¥ô£dGh ègÉæŸG ÚH Öjô≤àdGh ,á«∏gC’G
™˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘°ûJh ,Ëô˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¢ùjQó˘˘˘˘˘J ‘
∫É› ‘ Ú°üàıGh Úªà¡ŸG ÚH π°UGƒàdG

äGÈÿG ∫OÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘Jh Ëô˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘J
á˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e OGó˘˘˘YEGh ,º˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘H É˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘a ÜQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
ËôμdG ¿BGô≤dG º«∏©J ègÉæÃ AÉ≤JQÓd ácÎ°ûe
√ò˘˘g ‘ á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ¬˘˘˘∏˘˘˘FÉ˘˘˘°Shh ¬˘˘˘°ùjQó˘˘˘J ¥ô˘˘˘Wh
ÒjÉ©e ≥«Ñ£àd á«∏ªY ¢ù°SCG ™°Vhh ,äÉ°ù°SDƒŸG
‘ á«ª«∏©àdG ègÉæŸG Ëƒ≤Jh AÉæH ‘ IOƒ÷G
¿Gó∏ÑdG ∞∏àfl ‘ á«eÓ°SE’G á«HÎdG IOÉe

.IOÉŸG ájOhOôe øe ™aô∏d á«eÓ°SE’G

…CGôdG ´Ó£à°SG äÉfÉÑà°SG ‘ AÉL ÉŸ GQÉÑàYGh
AGÈÿGh á£°ûfC’G √òg ‘ ÚcQÉ°ûª∏d áYƒæàŸG
IOÉ˘Ø˘à˘°S’É˘H á˘˘«˘˘æ˘˘©ŸG äÉ˘˘¡÷Gh É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y Úª˘˘FÉ˘˘≤˘˘dG
á«eÉàÿG ôjQÉ≤àdGh É¡d  áØ«°†à°ùŸG hCG É¡æe
á£°ûfC’G √òg ¿EÉa ,É¡æY IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdGh
á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ≥˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘˘dG ä’É˘˘˘˘μ˘˘˘˘°TE’G º˘˘˘˘gCG â°ùe’
,É¡à°üqî°Th á∏«°UC’G á«HÎdG áeƒ¶æe ôjƒ£J
∫ƒ˘˘˘˘˘∏◊G º˘˘˘˘˘gCG ó˘˘˘˘˘jó– ‘ Iô˘˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘e âª˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘°SCGh
,ä’É˘˘μ˘˘°TE’Gh äÉ˘˘bƒ˘˘©ŸG ∂∏˘˘J RhÉ˘˘é˘˘à˘˘d á˘˘˘©˘˘˘LÉ˘˘˘æ˘˘˘dG
,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ∫ƒ∏◊G ∂∏J πjõæJ á«¨H
ó◊G ‘ ,äÉ°ù°SDƒŸG √òg äÉLôfl Ö«éà°ùàd
ÉgÉ°VôØJ »àdG ¥ƒ°ùdG äÉLÉ«àM’ ,§°SƒàŸG
,ô°ü``©dG Gò`g äGÒ`¨àª`d á`YQÉ`°ùàª`dG á©`«Ñ£dG
á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘°ûdG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG »`a ‹É˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H ΩÉ˘˘˘˘˘˘¡`°SE’Gh
ó˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG ¬˘˘˘fCÉ˘˘˘°T ø˘˘˘e É˘˘˘e ƒ˘˘˘gh ,É˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘ª`à˘˘˘˘é˘˘˘˘ª`d
á˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘HÎdGh á˘˘˘˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†◊G É˘˘˘˘˘˘˘˘gQGhOCG IOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘à`°S’
á˘˘YÉ˘˘æ``≤˘˘dG Rõ`©˘˘j ÉÃ ,á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª`à˘˘L’Gh á˘˘jƒ˘˘ª`æ˘˘à˘˘dGh
É˘˘˘˘¡`›Gô˘˘˘˘Hh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘£``£˘˘˘˘N ¿CÉ˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«`°ùjE’G ió˘˘˘˘˘d
…ò˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘eC’G ,É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e Iƒ˘˘˘˘˘LôŸG è˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ≥`≤–
»`a ójó`éàdGh QÉμ`àH’G á∏°UGƒ`e ¤EG Égƒ`Yój
á```eCÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d º```¡``ª`dG …ƒ```«`◊G Qƒ`ë``ª`dG Gò`g

.AÉ©ªL á«eÓ°SE’G
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ÉgQGhOCGh á∏«°UC’G á«HÎdG äÉ°ù°SDƒe
‘ ájQÉ°†◊Gh ájƒªæàdGh ájƒHÎdG

Ò¨àe ⁄ÉY
•¿BGô≤dG ®ÉØM QhO ∫ƒM …ƒHÎdG ≈≤à∏ŸG

á«ªæàdG ‘ ¿hÒeÉμdGh OÉ°ûJ ‘ ËôμdG
 øe ,OÉ°ûJ ,Éæ«eÉ‚G ,á«YÉªàL’G21¤EG

24 ƒjÉe2012,¿ƒ©HQCGh áKÓK ¬«a ∑QÉ°T
(43¿BGô≤dG ß«Ø– õcGôe øe ÉcQÉ°ûe )

OÉ°ûJ ‘ ¬eƒ∏Y ¢ùjQóJh ËôμdG
á«ŸÉ©dG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,¿hÒeÉμdGh

.ËôμdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd

•á≤«Kh OGóYE’ …ƒHÎdG ÊBGô≤dG ≈≤à∏ŸG
á«æ≤àdGh á«ª∏©dG §HGƒ°†dG ∫ƒM á«©Lôe

ΩGóîà°SÉH ËôμdG ¿BGô≤dG º«∏©àd á«Yô°ûdGh
øe ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,á«LƒdƒæμàdG äGóéà°ùŸG

18 ¤EG21 ƒ«fƒj2012,¿hô°ûY ¬«a ∑QÉ°T
(20¿BGô≤dG ß«Ø– ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG øe )

äGóéà°ùŸG ΩGóîà°SÉH ¬eƒ∏Y º«∏©Jh ËôμdG
¢ùfƒJh øjôëÑdGh ¿OQC’G øe á«LƒdƒæμàdG

¿GOƒ°ùdGh ÉjQƒ°Sh ájOƒ©°ùdGh ôFGõ÷Gh
âjƒμdGh ô£bh Ú£°ù∏ah ¿ÉªY áæ£∏°Sh
áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,øª«dGh ô°üeh É«Ñ«dh

.á«ŸÉ©dG á«eÓ°SE’G ájÒÿG

•¢ùjQóàdG ≥FGôW ∞«XƒJ ∫ƒM á«æWh IQhO
,á«eÓ°SE’G á«HÎdG ∫É› ‘ áãjó◊G

 øe ,ôé«ædG ,»eÉ«f18 ¤EG21 ƒ«fƒj2012,
( ¿hô°ûYh á©°ùJ É¡«a ∑QÉ°T29øe )

‘ á«eÓ°SE’G á«HÎdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG
áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,ôé«ædG ájQƒ¡ªL

.á«eÓ°SE’G IƒYódG

•§HGƒ°†dGh äÉØ°UGƒŸG ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO
OGóYEG ‘ áeÉ©dG á«æØdGh ájƒHÎdG á«é¡æŸG

á«eÓ°SE’G á«HÎdG º«∏©àd »°SQóŸG ÜÉàμdG
»eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN Úª∏°ùŸG IóFÉØd
‘ Úª∏°ùª∏d á«eÓ°SE’G á«HÎdG º«∏©J(

 øe ,É«fÉÑ°SEG ,áWÉfôZ ,)ÉLPƒ‰ É«fÉÑ°SEG23

 ¤EG26 πjôHCG2012,á°ùªN É¡«a ∑QÉ°T
( ¿ƒKÓKh35¢ùjQóJ ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG øe )

á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«eÓ°SE’G á«HÎdG
.ájƒHÎdG äÉeóÿGh ô°ûæ∏d áWÉfôZ

•¤hC’G IõFÉ÷ÉH IõFÉØ∏d ƒμ°ù«°ùjE’G ËôμJ
ËôμdG ¿BGô≤dG ójƒéàd á«dhódG á≤HÉ°ùŸG ‘

 Ωƒj ,ô≤ŸG ,QƒÑŸ’Gƒc ‘ GÒNCG áª¶æŸG25

 ƒ«dƒj.2012

•øe ÚHQóŸG ÖjQóJ IQhód ºYódG Ëó≤J
≈∏Y É¡FGQóeh á«Hô©dG ¢SQGóŸG »ª∏©e
,á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh ΩGóîà°SG

 øe ,É«ÑeÉZ ,∫ƒéæH23 ¤EG26 ƒjÉe.2012

•≥FGô£dG ÚH πeÉμàdG ≈≤à∏Ÿ ºYódG Ëó≤J
,ájô°ü©dGh á«∏°UC’G Úàeƒ¶æŸG ‘ ájƒHÎdG

 ,É«fÉàjQƒe ,•ƒ°ûcGƒf4 ¤EG6 ƒ«fƒj.2012

•ôjƒ£J ∫ƒM ÊBGô≤dG º«∏©àdG ≈≤à∏e
,É¡JÉLôfl Ú°ù–h á«fBGô≤dG äÉ°ù°SDƒŸG

 øe ,∞jódÉŸG ,¬«dÉe17 ¤EG19ôHƒàcCG
2012,( ¿ƒKÓK ¬«a ∑QÉ°T30øe kÉ°üàfl )

Ú∏eÉ©dGh á«fBGô≤dG äÉ°ù°SDƒŸG øY ÚdhDƒ°ùŸG
Éjõ«dÉeh óæ¡dGh Éμf’Ò°S øe É¡«a

á«ŸÉ©dG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,∞jódÉŸGh
.ËôμdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
âbh …CG øe ÌcCG  ,»eÓ°SE’G ÉæŸÉY êÉàëj
¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG Oƒ¡L ∞«ãμJ ¤EG ,≈°†e
ä’ÉÛG ‘ á˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘ªŒh
¤EG ∫ƒ˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘e IOó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘àŸGh á˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘àıG
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,É˘˘¡˘˘«˘˘dEG ƒ˘˘Ñ˘˘°üf »˘˘à˘˘dG á˘˘jô˘˘°ûÑ˘˘dG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘˘dG ±Gó˘˘˘gCG
ájOÉ°üàb’G äÓàμàdG âëÑ°UCG ⁄ÉY ‘ ∂dPh
‘ º°SÉM QhóH ¬«a Ωƒ≤J á«ª∏©dGh á«YÉªàL’Gh

.…QÉ°†◊G Qƒ£àdGh »bôdG

’ »eÓ°SE’G ⁄É©dG ¿CG ≈∏Y ¿ƒ°üàıG ™ªéjh
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOÉŸG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eE’G ’h äGÈÿG √Rƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J
‘ øªμJ iÈμdG á«dÉμ°TE’G øμdh ,ájô°ûÑdGh
áØ∏àfl äÉgÉŒG òNCÉJ »àdG  äÉ££ıG Oó©J
¿hO äÉbÉ£dGh Oƒ¡÷G øe Òãc É¡«a ™«°†J
ójó©dG π©L É‡ ,IƒLôŸG èFÉàædG ¤EG ∫ƒ°UƒdG
äÉ°SGQódGh ,áªFÉ≤dG äÉÄ«¡dGh äÉª¶æŸG øe
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG äGAÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘dGh ,Iõ˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘æŸG çÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘HC’Gh
≥«°ùæJ IQhô°V ¤EG ƒYóJ ,áª¶æŸG äGô“DƒŸGh
™e á¡LƒdG ó«MƒJ πLCG øe äÉbÉ£dGh Oƒ¡÷G

.äGQÉ°ùŸG Oó©J ≈∏Y á¶aÉÙG

øe á«∏°UC’G á«HÎdG äÉ°ù°SDƒŸ Ée ≈ØîJ ’h
⁄É©dG ‘ á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ΩÉ¡°SE’G ‘ á«ªgCG
IOÉ˘˘YEG ‘ É˘˘¡˘˘à˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCG ≈˘˘˘Ø˘˘˘î˘˘˘J ’ É˘˘˘ª˘˘˘c ,»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
ÚH ÚàŸG …QÉ°†◊G π°UGƒàdG ô°UGhCG AÉ«MEG
É¡JQhO ∞fCÉà°ùJ ≈àM á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ∞∏àfl
á˘˘jô˘˘μ˘˘Ø˘˘dG á˘˘˘°†¡˘˘˘æ˘˘˘dG •hô˘˘˘°T ≥˘˘˘≤–h ,á˘˘˘jQÉ˘˘˘°†◊G
ájQÉ°†◊G á°†¡ædG ¢SÉ°SCG Èà©J »àdG á«aÉ≤ãdGh
É¡eÉ¡°SEGh É¡JOÉjQ á«eÓ°SE’G áeCÓd ó«©J »àdG

á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†◊G IÒ°ùe ‘ πYÉØdG.

É¡∏ªY á£N ¤EG kGOÉæà°SGh ¥É«°ùdG Gòg ‘h
 á˘«˘˘KÓ˘˘ã˘˘dG2012-2010É˘˘¡˘˘˘©˘˘˘bƒ˘˘˘e ø˘˘˘e É˘˘˘bÓ˘˘˘£˘˘˘fGh ,

∫hó˘˘dG ÚH ≥˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ≈˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘dhO á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘c
Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎdG ∫É› ‘ AÉ°†YC’G
Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘HÎ∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG äó˘˘˘≤˘˘˘Y
‘ QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh
™e ácGô°ûdÉH Éæ«eÉ‚G OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL áª°UÉY
≈≤à∏ŸG'' ËôμdG ¿BGô≤dG ß«Øëàd á«ŸÉ©dG áÄ«¡dG
‘ ËôμdG ¿BGô≤dG ®ÉØM QhO ∫ƒM …ƒHÎdG
''á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG ‘ ¿hÒeÉ˘˘˘μ˘˘˘˘dGh OÉ˘˘˘˘°ûJ

äÉ°ù°SDƒe ôjƒ£J ∫ƒM ÊBGô≤dG º«∏©àdG ≈≤à∏e''h
‘ ''É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘Lôfl Ú°ù–h á˘˘˘˘«˘˘˘˘fBGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
™e ¿hÉ©àdÉH äó≤Yh ,¬«dÉe á«ØjódÉŸG áª°UÉ©dG
≈˘˘≤˘˘à˘˘∏ŸG'' á˘˘«ŸÉ˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘jÒÿG á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘dG
∫ƒM á«©Lôe á≤«Kh OGóYE’ …ƒHÎdG ÊBGô≤dG
º«∏©àd á«Yô°ûdGh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG §HGƒ°†dG
äGó˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG ΩGó˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘H Ëô˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘dG
‘h ,¿ÉªY á«fOQC’G áª°UÉ©dG ‘ ''á«LƒdƒæμàdG
™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f äGQhódG áÄa
∫ƒM á«æWh IQhO'' á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æe
∫É› ‘ áãjó◊G ¢ùjQóàdG ≥FGôW ∞«XƒJ
á˘˘jô˘˘é˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘©˘˘˘dG ‘ ''á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘«˘˘˘HÎdG
á˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘e ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H âª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c ,»˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘f
IQhO'' á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘HÎdG äÉ˘˘˘˘eóÿGh ô˘˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘Z
á«é¡æŸG §HGƒ°†dGh äÉØ°UGƒŸG ∫ƒM á«ÑjQóJ
ÜÉ˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘dG OGó˘˘˘YEG ‘ á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘HÎdG
Ió˘˘FÉ˘˘˘Ø˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘«˘˘˘HÎdG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘d »˘˘˘°SQóŸG
áæjóe ‘ ''»eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN Úª∏°ùŸG
‘ ácQÉ°ûŸG øe OÉØà°SG å«M ,É«fÉÑ°SEÉH áWÉfôZ
¿ƒ°ùªNh á©Ñ°Sh áFÉe áYƒæàŸG á£°ûfC’G √òg

(157äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘e ‘ Ú∏˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘˘°üàfl )
¿BGô˘˘˘≤˘˘˘dG ß˘˘˘«˘˘˘˘Ø– ∫É› ‘h á˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘°UC’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdG
äGóéà°ùŸG ΩGóîà°SÉH ¬eƒ∏Y ¢ùjQóJh ËôμdG
±Gô°TEÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f Éªc ,á«LƒdƒæμàdG
¿ÉªãY øH õjõ©dG óÑY QƒàcódG ΩÉ©dG ôjóŸG
Ó˘˘˘˘Ø˘˘˘˘M •É˘˘˘˘Hô˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H º˘˘˘˘FGó˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘≤ŸG ‘ …ô˘˘˘˘é˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
Iõ˘˘FÉ÷É˘˘H Iõ˘˘FÉ˘˘Ø˘˘dG á˘˘«˘˘Hô˘˘¨ŸG á˘˘HÉ˘˘°ûdÉ˘˘H AÉ˘˘Ø˘˘à˘˘MÓ˘˘˘d
¿BGô˘˘≤˘˘˘dG ó˘˘˘jƒ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘dhó˘˘˘dG á˘˘˘≤˘˘˘HÉ˘˘˘°ùŸG ‘ ¤hC’G

.QƒÑŸ’Gƒc ‘ GôNDƒe âª¶f »àdG ËôμdG

åjó– øY ÚdhDƒ°ùŸG äGQób ôjƒ£J QÉWEG ‘h
∫hó˘˘dG ‘ á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dGh äGõ˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG
πc ¤EG ºYódG ƒμ°ù«°ùjE’G âeqób AÉ°†YC’G
¢SQGóŸG »ª∏©e øe ÚHQóŸG ÖjQóJ IQhO''øe
IQGOEGh ΩGó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘FGQó˘˘˘˘˘eh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG
∫ƒéæH ‘ äó≤Y »àdG ''á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG
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AÉªàf’G ï«°SôJ ,á«Hô©dG á¨∏dG
ÚH ±QÉ©àdG ¤EG IƒYOh »eÓ°SE’G

·C’G

•ôjƒ£àd Ú°SqQóª∏d á«æWh á«ÑjQóJ IQhO
ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ≥FGôW
iód ™HQC’G ¿É°ù∏dG äGQÉ¡e á«ªæJ Ö«dÉ°SCG''

,‹ÉÑe ,á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G ,''Úª∏©àŸG
 ,GóæZhCG24-21 πjôHCG2012É¡«a ∑QÉ°T ,

( ¿hô°ûYh á«fÉªK28ÚdhDƒ°ùŸG øe )
øe á«Hô©dG á¨∏dG »°SqQóe øeh ÚjƒHÎdG

áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,GóæZhCG ≥WÉæe ∞∏àfl
.¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ‘ á«eÓ°SE’G IƒYódG

•ègÉæŸG …qó©Ÿ …OÉ°TÎ°SG π«dO OGóYEG
á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©àd á«°SQóŸG ÖàμdGh

 ÈªàÑ°S ,ô≤ŸG ,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d2012.

•‹hDƒ°ùe IóFÉØd á«ª«∏bEG ¬Ñ°T πªY á°TQh
OGóYEG ∫ƒM »JƒÑ«Lh ∫Éeƒ°üdG ‘ ègÉæŸG

ÉgQÉªãà°SGh á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdGh OGƒŸG
,É°ù«Lôg ,ájƒ¨∏dG Úª∏©àŸG äGQÉ¡e á«ªæàd

 ¢ù£°ùZCG ,∫Éeƒ°üdG2012É¡«a ∑QÉ°T ,
ÜÉàμdG ∞«dCÉJ AGÈNh ègÉæŸG ƒdhDƒ°ùe

»JƒÑ«L ‘ á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©àd »°SQóŸG
IƒYódG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,∫Éeƒ°üdGh

.¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ‘ á«eÓ°SE’G

•πcÉ«¡dG ∫ƒM »ª«∏bEG »æjƒμJ ≈≤à∏e
»°SQóe π«gCÉàd áãjó◊G ≥FGô£dGh äÉ«dB’Gh

2.1.3

≥FGô£dG ÚH πeÉμàdG ≈≤à∏e'' ¤EGh ,É«ÑeÉ¨H
''á˘˘jô˘˘°ü©˘˘dGh á˘˘«˘˘∏˘˘°UC’G Úà˘˘eƒ˘˘¶˘˘æŸG ‘ á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG
,•ƒ°ûcGƒf á«fÉàjQƒŸG áª°UÉ©dG ‘ ó≤Y …òdG
øe á∏ªL ≥«≤– á£°ûfC’G √òg ó≤Y øe áaOÉg
¢SQódG iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G É¡æe ôcòf ,±GógC’G
§˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘«˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ÊBGô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG
äÉ˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d Ëƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘©˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘àŸGh ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
º˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ‘ …ƒ˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘dG è˘˘˘¡˘˘˘æŸG RGô˘˘˘HEGh ,á˘˘˘«˘˘˘fBGô˘˘˘≤˘˘˘dG
,á˘˘˘ã˘˘˘jó◊G è˘˘˘gÉ˘˘˘˘æŸG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ‘ √QhOh ÊBGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG
º¡∏«gCÉJh ËôμdG ¿BGô≤dG ®ÉØM ±QÉ©e á«ªæJh
IOÉØà°S’Gh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ‘ áªgÉ°ùª∏d
,ËôμdG ¿BGô≤dG º«∏©J ‘ áëLÉædG É¡HQÉŒ øe
äÉ˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG ΩGó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ™˘˘˘˘bGh ¢ü«˘˘˘˘î˘˘˘˘°ûJh
¬˘˘ª˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘Jh Ëô˘˘˘μ˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘≤˘˘˘dG á˘˘˘eó˘˘˘N ‘ á˘˘˘ã˘˘˘jó◊G
á˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘d Qƒ˘˘˘˘°üJ IQƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘Hh ,)ô˘˘˘˘jPÉÙGh ¢Uô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG(
á«æØdGh ájƒHÎdGh á«ª∏©dG §HGƒ°†∏d á«©Lôe
º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ‘ á˘˘ã˘˘jó◊G É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°S’
ø˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘Jh ,√ô˘˘˘˘°ûfh ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Wh Ëô˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ¿BGô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG
º¡HÉ°ùcEGh á«eÓ°SE’G á«HÎdG ∫É› ‘ Úª∏©ŸG

‘ IQƒ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘˘˘˘jQhô˘˘˘˘˘˘˘°†dG äGQÉ˘˘˘˘˘˘˘¡ŸGh äGÈÿG
Úªà¡ŸG ÚH π°UGƒàdG ™«é°ûJh ,…ƒHÎdG ∫ÉÛG
äGÈÿG ∫OÉÑJh ,∫ÉÛG Gòg ‘ Ú°üàıGh
Rô˘˘˘HCG ±Gô˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°SGh ,º˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘H É˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘a ÜQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
Ó˘˘˘c IOÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°SÉ˘˘˘H á˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘˘°ùŸG
øe Iô°UÉ©ŸGh á«∏°UC’G :ÚàjƒHÎdG Úàeƒ¶æŸG
™˘˘˘aQ ó˘˘˘°ûæ˘˘˘j »˘˘˘∏˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘J Qƒ˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ø˘˘˘˘ª˘˘˘˘°V iô˘˘˘˘NC’G
IAÉØμdG å«M øe ájƒHÎdG äÉLôıG iƒà°ùe

.áYÉéædGh á«∏YÉØdGh

ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG AGQBG äÉ˘˘˘˘˘˘˘YÓ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°SG âæ˘˘˘˘˘˘˘ q̆«˘˘˘˘˘˘˘˘H ó˘˘˘˘˘˘˘˘bh

É˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘fBG IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°û`fC’G »`a AGÈ`ÿGh

OGó˘˘˘˘°S É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y IQOÉ˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àıG ô˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh

Gòg ‘ ¬«dEG âÑgP Ée ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äÉ¡LƒJ

á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘e ¤EG É˘˘˘˘˘˘gƒ˘˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘eC’G ,∫ÉÛG

Ú°ù–h ,ná£°ûfC’G √òg øY á≤ãÑæŸG äÉ«°UƒàdG

»˘˘à˘˘dG äGQƒ˘˘°üà˘˘dGh á˘˘«˘˘˘©˘˘˘LôŸG ≥˘˘˘FÉ˘˘˘Kƒ˘˘˘dG ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûe

≈∏Y ºK øe É¡∏jõæJ á«¨H Égôjƒ£Jh É¡JQƒ∏H

.™bGƒdG ¢VQCG

32
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,É°ùfôa ,¢ùjQÉH ,''ÉHhQhCG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG
27-24 ƒjÉe2012( ¿ƒ©HQCG ¬«a ∑QÉ°T ,40)

á¨∏dG »°SqQóe øeh ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùŸG øe
É«fÉŸCGh É«dÉ£jEGh É°ùfôa øe á«Hô©dG

Gô°ùjƒ°Sh Éμ«é∏Hh É«fÉ£jôHh ∑QÉ‰ódGh
á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH ,ÆQƒÑª°ùμ«∏dGh

õcôŸGh ájƒHÎdG äÉeóÿGh ô°ûæ∏d áWÉfôZ
.…ƒHÎdG øjƒμà∏d ‹hódG

•»°SQóeh Ú¡LƒŸG IóFÉØd »æjƒμJ ≈≤à∏e
∞«XƒJ ∫ƒM ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG á¨∏dG

ôjƒ£àd á«LƒdƒæμàdGh ájƒHÎdG äGóéà°ùŸG
,á«Hô¨dG á«aÉ≤ãdG äÉÄ«ÑdG ‘ á«Hô©dG º«∏©J

,á«μjôeC’G Ióë`àª`dG äÉj’ƒ`dG ,ø£`æ°TGh
23-20 ÈªàÑ°S2012á°ùªN ¬«a ∑QÉ°T ,

( ¿ƒ©HQCGh45ÉqjƒHôJ É¡qLƒeh ’hDƒ°ùe )
ø£æ°TGh øe á«Hô©dG á¨∏d É°SqQóeh

á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH ,É¡d IQhÉÛG äÉj’ƒdGh
IQGRhh ájƒHÎdG äÉeóÿGh ô°ûæ∏d áWÉfôZ

,âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G
‘ »Hô©dG QOÉ°üŸGh äÉeƒ∏©ŸG õcôeh

.ø£æ°TGh

•ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùª∏d á«ÑjQóJ á°TQh
ègÉæe ôjƒ£J ∫ƒM Ú°SqQóŸGh Ú¡qLƒŸGh
,»eƒd ,¢SÉ°SC’G á∏Môe ‘ á«Hô©dG º«∏©J

 ,ƒZƒJ06-03 ƒjÉe2012É¡«a ∑QÉ°T ,
( ¿hô°ûY20øeh ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùŸG øe )

≥WÉæe ∞∏àfl øe á«Hô©dG á¨∏dG »°SqQóe
¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,ƒZƒJ

.âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G

•…ƒHÎdG ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe »›ÉfôH ôjƒ£J
á∏Môe ‘ Úª∏©ŸG OGóYEG'' :OÉ°ûJ ‘

äGOÉ«≤∏d á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J''h ''¢SÉ°SC’G
‘ …ƒHÎdG ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ,''ájQGOE’G

 áæ°S ∫GƒW ,OÉ°ûJ ,Éæ«eÉ‚G2012¿hÉ©àdÉH ,

‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d »Hô©dG ±ô°üŸG ™e
¥hóæ°Uh »eÓ°SE’G ióàæŸGh ,É«≤jôaEG

±ÉbhC’G IQGRhh »eÓ°SE’G øeÉ°†àdG
.âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh

•á«Hô©dG º«∏©J ôjƒ£àd ƒμ°ù«°ùjE’G èeÉfôH
á«©eÉ÷G ΩÉ°ùbC’G ‘ ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d

AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh
á≤£æŸG( »eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉNh

äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG IòJÉ°SCG OÉØjEG ,)á«≤jôaE’G
,ƒ°SÉaÉæ«cQƒHh ,OÉ°ûJ ‘ á«ª«∏©àdG

,ÉjÒé«fh ,ôª≤dG QõLh ,∫Éeƒ°üdGh
äƒch ,É«æ«Zh ,É«fÉàjQƒeh ,É«æ«ch ,ôé«ædGh

 áæ°S ∫GƒW ,QGƒØjO2012ÒeCG ƒª°S áëæe ,
.ô£b ádhO

•á«Hô©dG º«∏©J ôjƒ£àd ƒμ°ù«°ùjE’G èeÉfôH
á«©eÉ÷G ΩÉ°ùbC’G ‘ ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d

AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh
ÉμjôeCGh Üô¨dG( »eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉNh

á«Hô©dG º«∏©àd IòJÉ°SCG OÉØjEG ,)á«æ«JÓdG
ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdGh

,ÉμjQÉà°Sƒc ‘ á«eÓ°SE’G á«aÉ≤ãdGh
 áæ°S ∫GƒW ,hÒÑdGh ,Ójhõæah2012áëæe ,

.ô£b ádhO ÒeCG ƒª°S

•á«Hô©dG º«∏©J ôjƒ£àd ƒμ°ù«°ùjE’G èeÉfôH
á«©eÉ÷G ΩÉ°ùbC’G ‘ ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d

AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh
,)ájƒ«°SB’G á≤£æŸG( »eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉNh

áaÉ≤ãdGh á«Hô©dG º«∏©àd IòJÉ°SCG OÉØjEG
á«aÉ≤ãdGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«eÓ°SE’G

∫GƒW ,ÚÑ∏ØdGh ¿Éà°ùμ«LÉJ ‘ á«eÓ°SE’G
 áæ°S2012,ô£b ádhO ÒeCG ƒª°S áëæe ,

.ájÒÿG ó«Y ï«°ûdG á°ù°SDƒe

•á¨d á«Hô©dG'' á«Hô©dG á¨∏d ‹hódG ô“DƒŸG
,''ádhódGh ™ªàÛGh OôØdG á«dhDƒ°ùe :á«ŸÉY
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 ,¿ÉæÑd ,ähÒH23-19 ¢SQÉe2012∑QÉ°T ,
( ¿ƒKÓKh áà°Sh áFÉª©Ñ°S ¬«a736øe )

øe ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùŸGh AGÈÿGh ÚãMÉÑdG
 ‘ Gƒ°ûbÉf ádhO Ú°ùªN88á°ù∏Lh Ihóf

250∫ƒM ô“Dƒª∏d âeób á°SGQOh ÉãëH
á¨∏dG ´É°VhCÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG πª›

á«Hô©dG ∫hódG ‘ Égôjƒ£J ¥ÉaBGh á«Hô©dG
‹hódG ¢ù∏ÛG ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«eÓ°SE’Gh

.ƒμ°ùfƒ«dGh á«Hô©dG á¨∏d

•º«∏©J πÑ≤à°ùe'' ∫ƒM á«dhódG IhóædG ºYO
,É°ùfô`a ,π«d ,''ÉHhQhCG »`a á«Hô`©dG á¨`∏dG

24-22 ƒ«fƒj2012áFÉe É¡«a ∑QÉ°T ,
( ¿hô°ûYh120ÚãMÉÑdGh IòJÉ°SC’G øe )

äÉ«©ª÷G »∏ã‡h ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùŸGh
á«eÓ°SE’G ájƒHÎdGh á«aÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒŸGh

Éæ«°S øHG ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH ,ÉHhQhCG ‘
π«d áæjóe ‘ √ô≤e …òdG á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d

.á«°ùfôØdG

•‘ á«Hô©dG º«∏©J äÉ°ù°SDƒe ójhõJ
º«∏©J äGQô≤Ã ¿Éà°ùNGRÉbh ¿Éà°ùμ«LÉJ

¿Éà°ùμ«LÉJ ,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG
 ÈªàÑ°S ,¿Éà°ùNGRÉbh2012øe äOÉØà°SG ,

‘ á«Hô©dG º«∏©J äÉ°ù°SDƒe ºYódG Gòg
.¿Éà°ùNGRÉbh ¿Éà°ùμ«LÉJ

•‘ á«Hô©dG á¨∏d ådÉãdG ™eÉ÷G ô“DƒŸG ºYO
 ,Éæ«eÉ‚G ,OÉ°ûJ22-19 ƒjÉe2012∑QÉ°T ,
( áFÉª°ùªN ¬«a500IòJÉ°SC’G øe )

ÚãMÉÑdGh AGÈÿGh Ú«eƒμ◊G ÚdhDƒ°ùŸGh
,á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ∫É› ‘ Ú°ü°üîàŸG
ºYO äÉ°ù°SDƒŸ ΩÉ©dG OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH

.OÉ°ûJ ‘ á«Hô©dG á¨∏dG

•ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d ójóL QóæH áª¶æe ºYO
ÖàμH »JƒÑ«L ájQƒ¡ªL ‘ á«YÉªàL’Gh
á«Hô©dG á¨∏dGh á«eÓ°SE’G á«HÎdG º«∏©àd

Ú«JƒÑ«÷G ∫ÉØWC’G øe ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d
ájÒ°†ëàdGh ¢VhôdG äÉjƒà°ùe ‘

 ¢ù£°ùZCG ,»JƒÑ«L ,∫hC’G »FGóàH’Gh2012.

•á¨∏dG º«∏©J ´É°VhCG øY á°SGQO OGóYEG
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG

Úª∏°ùŸG äÉ°ù°SDƒe ‘h á«Hô©dG ÒZ
,qô≤ŸG ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN ájƒHÎdG

 Èª°ùjO2012.

•á«Hô©dG á¨∏dG øY »°SGQO Ωƒj º«¶æJ
Ωƒ«dÉH kAÉØàMG ,»Hô©dG §î∏d ¢Vô©eh

 ,qô≤ŸG ,á«Hô©dG á¨∏d »ŸÉ©dG18Èª°ùjO
2012( ¿ƒà°Sh á°ùªN ¬«a ∑QÉ°T .65øe )

∫hódG AGôØ°Sh äÉ«°üî°ûdG QÉÑch AGQRƒdG
AÉHOC’Gh •ÉHôdG ‘ øjóªà©ŸG á«Hô©dG

Úªà¡ŸG ÚãMÉÑdGh Ú«©eÉ÷G IòJÉ°SC’Gh
.á«Hô©dG á¨∏dG ÉjÉ°†≤H

•ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùª∏d á«æWh á°TQh
øjƒμàdG èeGôHh äÉ«dBG ∫ƒM Ú°SqQóŸGh

á«Hô©dG á¨∏dG »°SqQóŸ π«gCÉàdGh …ƒHÎdG
 ,Éjõ«Zôb ,∂«μ°ûH ,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d16-14

 ôHƒàcCG2012( ¿hô°ûY É¡«a ∑QÉ°T .20øe )
∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG Ú°SqQóŸGh Ú¡qLƒŸG

ógÉ©ŸGh äÉ©eÉ÷G ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ
äÉ¶aÉÙGh ∂«μ°ûH áæjóe ‘ ¢SQGóŸGh

.iôNC’G ájõ«Zô≤dG

•QÉªãà°SG ∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh
º«∏©J ‘ á«LƒdƒæμàdGh ájƒHÎdG äGóéà°ùŸG

¥ô°T ∫hO ‘ ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG
 ,Éjõ«dÉe ,º∏Y √É°T ,É«°SBG6-3 ôjÉæj-2013.

( ¿ƒ°ùªN É¡«a ∑QÉ°T50’hDƒ°ùeh É°SqQóe )
QGO …ÉfhôHh É«°ù«fhófCGh Éjõ«dÉe øe ÉjƒHôJ
,ΩÉæà«ah ÉjOƒÑªch Ú°üdGh óæ∏jÉJh ΩÓ°ùdG

¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
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áj’h áeƒμMh âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G

áWÉfôZ á°ù°SDƒeh Éjõ«dÉe ‘ Qƒ‚Ó°S

.ájƒHÎdG äÉeóÿGh ô°ûæ∏d

•á«Hô©dG ¢SQGóŸG …ôjóŸ á«æWh πªY á°TQh

∫É› ‘ OÉ°ûJ ‘ »Hô©dG º«∏©àdG ‹hDƒ°ùeh

Égò«ØæJh á«ª«∏©àdG èeGÈdG §«£îJ

 ,OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL ,Éæ«eÉ‚G ''É¡ª««≤Jh17-14

 Èªaƒf2012( ¿ƒKÓK É¡«a ∑QÉ°T .30)

øe »Hô©dG º«∏©àdG øY ÉjƒHôJ ’hDƒ°ùe

™e ¿hÉ©àdÉH ,OÉ°ûJ ájQƒ¡ªL º«dÉbCG ∞∏àfl

¥hóæ°Uh »eÓ°SE’G ióàæŸG á°ù°SDƒe

±ÉbhC’G IQGRhh »eÓ°SE’G øeÉ°†àdG

.âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh

•á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©àd ƒμ°ù«°ùjE’G èeÉfôH

ôμØdG ∫É`LQh ÚdhDƒ`°ùŸGh äGOÉ«`≤∏d

,IóëàŸG ôª≤dG ájQƒ¡ªL ‘ áaÉ≤ãdGh

ájQƒ¡ªL ,ÊhQƒe ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G á«Hhóæe

 ôHƒàcCG øe ÉbÓ£fG ,IóëàŸG ôª≤dG2012.

º°Sƒª∏d ójó÷G èeÉfÈdG øe ó«Øà°ùj

 »°SGQódG2013-2012( ¿ƒ°ùªN50É°SQGO )

QÉÑc ¿ƒØXƒeh ¿ÉŸÈdG ‘ AÉ°†YCG º¡æ«H øe

øe ¿ƒdhDƒ°ùeh ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ ‘

øe ÜÓWh ∫ÉªYCG ∫ÉLQh äGQGRƒdG ∞∏àfl

á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH ,ájôª≤dG á©eÉ÷G

.»eÓ°SE’G ióàæŸG

•IòJÉ°SC’G IóFÉØd »°SGQO Ωƒj º«¶æJ

∫ƒM Ú«°ù«fhófC’G Ú«©eÉ÷G ÚãMÉÑdGh

ÚH á«Hô©dG á¨∏dG ô°ûf ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G QhO

,É¡ª«∏©J ≥FGôW ôjƒ£Jh ÉgÒ¨H Ú≤WÉædG

 ,qô≤ŸG21 Èªaƒf2012¬æe OÉØà°SG .

( ¿hô°ûY20É«©eÉL ÉãMÉHh GPÉà°SCG )

‘ á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ΩÉ°ùbCG øe É«°ù«fhófCG

.á«°ù«fhófC’G äÉ©eÉ÷G ∞∏àfl

•∂«àcGójO'' ¿Gƒæ©H á«dhO á«ª∏Y Ihóf ºYO

ádÉ◊G ∞°Uhh äÉHQÉ≤ŸG ,…ƒ¨∏dG Oqó©àdG

 ,•ÉHôdG ,''áægGôdG28-27 Èªaƒf2012.

¿ƒ°ü q°üîàe ¿ƒãMÉHh AGÈN É¡«a ∑QÉ°T

É«fÉàjQƒeh ¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh Üô¨ŸG øe

ó¡©e øeh á«°ùfôa äÉ©eÉL øeh ¿OQC’Gh

.É°ùfôØH á«bô°ûdG äÉaÉ≤ãdGh äÉ¨∏dG

.•ÉHôdG ‘ á«HÎdG Ωƒ∏Y á«∏c ™e ¿hÉ©àdÉH

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ÚH QƒÙG Gòg á£°ûfCG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âLhGR

≥«≤– ¤EG π«Ñ°S Óa ,ójóéàdGh ájQGôªà°S’G

»NƒàH ’EG ™ØædG áª«ªY ôKC’G á≤«ªY èFÉàf

≈˘˘˘∏˘˘˘Y »˘˘˘æ˘˘˘ÑŸG »˘˘˘∏˘˘˘MôŸG ™˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘jQGô˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G

á≤MÓàŸG á£°ûfC’Gh èeGÈ∏d ºμfi §«£îJ

iôNCG ¤EG πªY á£N øeh áæ°S ¤EG áæ°S øe

iƒà°ùŸG ≈∏Y hCG »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y AGƒ°S

AÉæZE’ …Qhô°V •ô°ûa ójóéàdG ÉeCGh ,»ª«∏bE’G

π˘˘Nó˘˘à˘˘dG ∂dÉ˘˘°ùe ™˘˘jƒ˘˘æ˘˘Jh äÉ˘˘HQÉ˘˘˘≤ŸGh ÜQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG

kGQÉªãà°SGh ájQGôªà°S’G QÉWEG »Øa .∑ôëàdGh

ø˘˘˘r«˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘dG Úà˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG r»˘˘˘à˘˘˘°TQh è˘˘˘FÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘æ˘˘˘˘d

ègÉæe ‹hDƒ°ùe IóFÉØd ƒμ°ù«°ùjE’G Éª¡Jó≤Y

r»àæ°S É«≤jôaEG ÜôZ ∫hO ‘ »Hô©dG º«∏©àdG

2010h2011øe ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ‹Ée øe qπc ‘

ègÉæŸG OGóYEG ∫É› ‘ º¡JGQÉ¡e AÉæH πLCG

á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©àd á«æWƒdG á«°SQóŸG ÖàμdGh

π«dO'' OGóYEÉH áª¶æŸG âeÉb ,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d

∫hódG ‘ »Hô©dG º«∏©àdG ègÉæe …qó©Ÿ »¡«LƒJ

¿CG ¬fCÉ°T øe Ée ƒgh ,''iôNCG äÉ¨∏H á≤WÉædG

AGÈN ø˘˘e á˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J Öà˘˘˘c »˘˘˘Ø˘˘˘dDƒŸ í˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘j

ÒZ á˘˘˘jƒ˘˘˘«˘˘˘°SB’Gh á˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aE’G ∫hó˘˘˘dG ‘ è˘˘˘gÉ˘˘˘˘æŸG

á«∏ªY á«©Lôe á≤«Kh øe IOÉØà°S’G á«Hô©dG

»àdG á«∏ª©dG äGAGôLE’G QÉ°ùe ‘ º¡jójCÉH òNCÉJ

»˘˘˘°SQóŸG ÜÉ˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘dG ∞˘˘˘«˘˘˘dCÉ˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y º˘˘˘˘¡˘˘˘˘d ô˘˘˘˘ q°ù«˘˘˘˘J
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

≥ah ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG º«∏©àd »æWƒdG
¿ƒæ¨à°ù«a ,Ióªà©ŸG ájƒHÎdGh á«é¡æŸG ÒjÉ©ŸG
Éªc .iôNCG ∫hO øe áHƒ∏ÛG ÖàμdG øY ∂dòH
ób âfÉc »àdG áfÉÑà°S’G ™jRƒJ áª¶æŸG â∏°UGh
Ú≤˘˘WÉ˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ´É˘˘°VhCG ø˘˘Y É˘˘¡˘˘Jqó˘˘YCG
»àdG ∫hódG ‘ ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L ≈∏Y ÉgÒ¨H
.á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG ∫ÓN É¡àÄÑ©J É¡d qø°ùàj ⁄
∫hódG øe OhOQ øe É¡jód ôaƒJ Ée ¤EG kGOÉæà°SGh
ø˘˘˘e π˘˘˘ª˘˘˘Y ≥˘˘˘jô˘˘˘˘a ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âØ˘˘˘˘∏˘˘˘˘c ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘©ŸG
äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘©ŸG π˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏– ‘ Ú°ü˘˘˘˘˘˘ q°üî˘˘˘˘˘˘˘àŸG AGÈÿG
π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏–h äÉ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S’G á˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘H äÉ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dGh
ôjô≤J áZÉ«°üd Gó«¡“ É¡«a IôaƒàŸG äÉeƒ∏©ŸG
∫hódG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ´É°VhCG øY »∏«∏–
ºYódG ∫Éμ°TCGh iôNCG äÉ¨∏H á≤WÉædG AÉ°†YC’G
É˘˘¡˘˘eó˘˘≤˘˘J ¿CG ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjEÓ˘˘d ø˘˘μÁ »˘˘à˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æŸG

.á«æ©ŸG ¢UÉ°üàN’G äÉ¡÷

äÉ˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG ™˘˘˘e ≥˘˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘à˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘cGô˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘d Gõ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh
á«Hô©dG á¨∏dG ô°ûæH áqªà¡ŸG á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f ,É˘˘˘˘gÒ¨˘˘˘˘˘H Ú≤˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ÚH
‘ á˘˘«˘˘eÓ˘˘˘°SE’G Iƒ˘˘˘Yó˘˘˘dG á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H
ô˘°ûæ˘˘∏˘˘d á˘˘WÉ˘˘fô˘˘Z á˘˘°ù°SDƒ˘˘eh ¿GOƒ˘˘°ùdG á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L
±ÉbhC’G IQGRhh É°ùfôØH ájƒHÎdG äÉeóÿGh

( á°ùªN âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh5)
ÚdhDƒ˘˘°ùŸG Ió˘˘FÉ˘˘Ø˘˘d á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘Jh á˘˘«˘˘æ˘˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘J á˘˘˘£˘˘˘°ûfCG
ø˘˘˘˘e á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘î˘˘˘˘æ˘˘˘˘dGh Újƒ˘˘˘˘HÎdG Ú¡˘˘˘ q̆LƒŸGh
Gó˘˘˘˘æ˘˘˘˘ZhCGh ƒ˘˘˘˘Zƒ˘˘˘˘J ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘¨˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘°SqQó˘˘˘˘˘e
á«HhQhC’G ∫hódGh É°ùfôah »JƒÑ«Lh ∫Éeƒ°üdGh
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘μ˘˘˘˘jô˘˘˘˘eC’G Ió˘˘˘˘ë˘˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘˘j’ƒ˘˘˘˘dGh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘d IQhÉÛG

 á£°ûfC’G √òg øe OÉØà°SGh163GQÉWEGh É°SqQóe
ô“DƒŸG ‘ áª¶æŸG âcQÉ°Th .É«aÉ≤Kh ÉjƒHôJ
,á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘Y á˘˘˘¨˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG'' á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘dG
¬ª¶f …òdG ''ádhódGh ™ªàÛGh OôØdG á«dhDƒ°ùe
á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘©˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘¨˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘dG ¢ù∏ÛG
ÉãMÉH ÚKÓKh áà°Sh áFÉª©Ñ°S Qƒ°†ëH á«fÉæÑ∏dG
Ú°ùªN øe ÉjƒHôJ ’hDƒ°ùeh GÒÑNh É°ü°üîàe

‘ âcQÉ˘˘˘˘˘°Th ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘˘˘YO É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c ,á˘˘˘˘˘˘dhO
''OÉ°ûJ ‘ á«Hô©dG á¨∏d ådÉãdG ™eÉ÷G ô“DƒŸG
ΩÉ©dG OÉ–’G Éæ«eÉ‚G áª°UÉ©dG ‘ √ó≤Y …òdG
∑QÉ°Th OÉ°ûJ ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ºYO äÉ°ù°SDƒŸ
ÒÑNh ∫hDƒ°ùeh …ƒHôJ QÉWEG áFÉª°ùªN ¬«a
Ihóæ∏d ÓKÉ‡ ÉªYO âeqóbh ,»©eÉL PÉà°SCGh
‘ á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J πÑ≤à°ùe ∫ƒM á«dhódG
Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘∏˘˘d É˘˘æ˘˘«˘˘°S ø˘˘HG ó˘˘¡˘˘©˘˘e É˘˘gó˘˘˘≤˘˘˘Y »˘˘˘à˘˘˘dG É˘˘˘HhQhCG
ácQÉ°ûÃ á«°ùfôØdG π«d áæjóe ‘ á«fÉ°ùfE’G

( øjô°ûYh áFÉe120É°ü°üîàe GÒÑNh ÉãMÉH )
õjõ©J QÉWEG ‘h .á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ∫É› ‘
á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒŸG ‘ á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘¨˘˘∏˘˘dG á˘˘fÉ˘˘μ˘˘˘e
âeÉ˘˘˘b ,≈˘˘˘£˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG É˘˘˘«˘˘˘˘°SBG ∫hO ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
á˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘e ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
‘ ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L ójhõàH ô°ûæ∏d áWÉfôZ
á∏°ù∏°S øe OGóYCÉH ¿Éà°ùNGRÉbh ¿Éà°ùμ«LÉJ
Éªc ,''iôNCG äÉ¨∏H Ú≤WÉæ∏d Iô°ù«ŸG á«Hô©dG''
ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d ójóL QóæH áª¶æe äO qhR
‘ á˘˘«˘˘eƒ˘˘μ˘˘M ÒZ á˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘e »˘˘gh á˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’Gh
á˘˘˘«˘˘˘HÎdG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘d Öà˘˘˘˘μ˘˘˘˘H »˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘L á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L
äÉjƒà°ùe ‘ ∫ÉØWCÓd á«Hô©dG á¨∏dGh á«eÓ°SE’G

.∫hC’G »FGóàH’Gh …Ò°†ëàdGh ¢VhôdG

‘ ƒμ°ù«°ùjE’G á£°ûfCG øe …ójóéàdG ó©ÑdG ‘h
QGhOC’G õjõ©àd É¡JÉ¡LƒJ QÉWEG ‘h ,QƒÙG Gòg
á°ü q°üîàŸG ájƒHÎdG ÉgõcGôe É¡H ¢†¡æJ »àdG
É˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘Yó˘˘˘˘d Gó˘˘˘˘«˘˘˘˘cCÉ˘˘˘˘Jh ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dBG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Jh

 áæ°S òæe ,∫ƒ°UƒŸG1996Égõcôe AÉ°ûfEG ïjQÉJ
ájƒ¨∏dG á«FÉæãdG á°SÉ«°ùd ,Éæ«eÉ‚G ‘ …ƒHÎdG
kGQÉªãà°SGh ,ájOÉ°ûàdG ádhódG øe Éq«ª°SQ Iónªà©ŸG
»˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ±ô˘˘˘˘°üŸG √ó˘˘˘˘°UQ …ò˘˘˘˘dG q‹ÉŸG º˘˘˘˘Yó˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
èeÉfôH ôjƒ£àd É«≤jôaEG ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d
ájOÉ°ûàdG ájQGOE’G ôWCÓd á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J
‘ …ƒ˘˘˘˘HÎdG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G õ˘˘˘˘cô˘˘˘˘e √ô˘˘˘ q̆«˘˘˘˘°ùj …ò˘˘˘˘˘dG
ôjƒ£àd á∏eÉμàe á£N áª¶æŸG äqóYCG ,OÉ°ûJ
øe qóà“ õcôŸG ‘ á«æjƒμàdGh á«ª«∏©àdG èeGÈdG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

 á«dÉ◊G áæ°ùdG2012 áæ°S ¤EG2015âYô°Th ,
≥«°ùæàdG ‘ Éæ«eÉ‚G ‘ õcôŸG IQGOEG ∫ÓN øe
á£ÿG ™°Vƒd ájOÉ°ûàdG ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L ™e
¤EG ¢SÉ°SC’ÉH á£ÿG ±ó¡Jh .ò«ØæàdG ™°Vƒe
¿É«YGôj á«Hô©∏d mº«∏©Jh …ƒHôJ øjƒμJ ÒaƒJ
á˘˘˘˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘˘˘W ÚeCÉ˘˘˘˘˘˘˘J ™˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘HÎdG IOƒ÷G ÒjÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘e
áÄ«°ûÃ õcôŸG øqμª«°S Ée ƒgh ,á«dÉY ÜÉ©«à°SG
á«æjƒμàdG áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ∫ƒ°ü◊G øe ¬∏dG
É«Yƒf π°†aCG á«ª«∏©J äÉLôfl ≈∏Y IóMGƒdG
’EG oπÑb øe ≈qJCÉàJ âfÉc Ée èFÉàf ≥«≤–h É«ªch

.Iójó©dG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y

Égò«ØæJ ” »àdG ôjƒ£àdG á£N ô°UÉæY øeh
 ÈªàÑ°S ô¡°T ≈aƒe ¤EG2012èeÉfôH QÉWEG ‘

IOÉjR ,OÉ°ûJ ‘ »Hô©dG º«∏©àdG »ª∏©e OGóYEG
 øe ájƒæ°ùdG øjƒμàdG äÉYÉ°S OóY395áYÉ°S

 áæ°S2011 ¤EG700 áæ°S ∫ÓN áYÉ°S2012,
á¨∏dG º«∏©J èeÉfôH ôjƒ£J QÉWEG ‘ q” Éªc
OóY IOÉjR ,OÉ°ûJ ‘ ájQGOE’G ôWCÓd á«Hô©dG

 øe ájƒæ°ùdG º«∏©àdG äÉYÉ°S160áæ°S áYÉ°S
2011 ¤EG500 áæ°S áYÉ°S2012ábÉW ™aQh ,

r‹GƒM øe ¬HÉ©«à°SG200äGƒæ°ùdG ‘ ¢SQGO
 ¤EG á≤HÉ°ùdG640 áæ°S IQhO ‘ É°SQGO2012,

É¡°ùØf á£ÿG ¥É«°S ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âYô°T Éªc
á«ª«∏©àdGh ájƒHÎdG õcôŸG ≥FÉKh  á©LGôe ‘
OGóYEG ÖfÉL ¤EG É¡àYÉÑWh É¡LGôNEG IOÉYEGh
‘ …ƒ¨∏dG ÈàıG π«¨°ûJh õ«¡Œ IOÉYE’ Iqó©dG
á«ªæà∏d »Hô©dG ±ô°üŸG øe ‹Ée ºYóH õcôŸG

.É«≤jôaEG ‘ ájOÉ°üàb’G

â∏˘˘˘˘˘˘˘°UGh á˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘°ùdG äGƒ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°ùdG QGô˘˘˘˘˘˘˘˘Z ≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Yh
á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ΩÉ°ùbC’ É¡ªYO ƒμ°ù«°ùjE’G
Ò¨H á≤WÉædG AÉ°†YC’G ∫hódG ¢†©H äÉ©eÉL ‘
Úª˘∏˘°ùª˘∏˘d É˘¡˘ª˘«˘∏˘©˘˘J äÉ˘˘°ù°SDƒ˘˘eh á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘¨˘˘∏˘˘dG
á«fÉªK OÉØjEG ∫ÓN øe »eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN

( ÚKÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Kh38É˘˘˘˘˘˘°ü°üî˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘e GÒÑ˘˘˘˘˘˘˘Nh GPÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SCG )

á˘˘jƒ˘˘HÎdG á˘˘«˘˘æ˘˘Ø˘˘dG IQƒ˘˘°ûŸG Ëó˘˘≤˘˘à˘˘d hCG É˘˘¡˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘d
OÉ°ûJ øe πc ‘ ∫ÉÛG Gòg ‘ á∏eÉ©dG ôWCÓd
ôé«ædGh ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ∫Éeƒ°üdGh ôª≤dG QõLh
¿É˘à˘°ùμ˘«˘˘LÉ˘˘Jh QGƒ˘˘Ø˘˘jO äƒ˘˘ch É˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘Zh É˘˘jÒé˘˘«˘˘fh
.ÉμjQÉà°Sƒch Ójhõæah hÒÑdGh É«æ«ch ÚÑ∏ØdGh

´É°VhC’ á«∏«∏– á°SGQO ƒμ°ù«°ùjE’G äqóYCG Éªc
,É¡«a q” ,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J
äÉ«FÉ°üME’Gh äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ¤EG GOÉæà°SG
‘ …ƒHÎdG ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L øe IÉ≤à°ùŸG
OóY ‘h á«Hô©dÉH á≤WÉædG ÒZ AÉ°†YC’G ∫hódG
,»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG êQÉ˘˘˘˘N Úª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸG ∫hO ø˘˘˘˘˘e
±ƒ˘˘˘bƒ˘˘˘dGh ≥˘˘˘FÉ˘˘˘≤◊G ø˘˘˘e ó˘˘˘jó˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ¢UÓ˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG
ôgGƒ¶dG øe OóY ≈∏Y q»ª∏Y »é¡æe πμ°ûH
á¨∏dG ´É°VhCG ‘ ÉHÉéjEG hCG ÉÑ∏°S ¿EG IôKDƒŸG
.iô˘˘˘NCG äÉ˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘H á˘˘˘≤˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
,á°SGQódG √ò¡d á«≤«KƒàdG áª«≤dG øY Ó°†ah
AGƒ˘°S »˘°ùà˘˘μ˘˘J É˘˘¡˘˘æ˘˘e á˘˘°ü∏˘˘î˘˘à˘˘°ùŸG è˘˘FÉ˘˘à˘˘æ˘˘dG ¿EÉ˘˘a
¢UÉ°üàN’G äÉ¡÷ hCG ƒμ°ù«°ùjEÓd áÑ°ùædÉH
á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ÒZ AÉ˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ …ƒ˘˘˘˘˘˘˘HÎdG
êQÉ˘˘N »˘˘eÓ˘˘°SE’G »˘˘Hô˘˘©˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸh
πeDƒj á«¡«LƒJh ájOÉ°TQEG áª«b »eÓ°SE’G ⁄É©dG
»∏Ñ≤à°ùŸG §«£îàdG äÉ«∏ªY ‘ ÉgQÉªãà°SG

.á«æ©ŸG ∫hódG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J èeGÈd

‘ ∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G …ƒHÎdG πª©∏d Ó«©ØJh
,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ∫É›
±ÉbhC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f
á°ù°SDƒeh âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
ø˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘°†à˘˘˘˘˘˘˘dG ¥hó˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°Uh »˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ió˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘æŸG
äÉeóÿGh ô°ûæ∏d áWÉfôZ á°ù°SDƒeh »eÓ°SE’G

( çÓK ájƒHÎdG3…ôjóe IóFÉØd πªY ¢TGQhCG )
Újƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘HÎdG ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ¢SQGóŸG
‘ ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG á¨∏dG »°SqQóeh
QGO …É˘˘˘fhô˘˘˘Hh É˘˘˘jõ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘eh ¿É˘˘˘à˘˘˘°Sõ˘˘˘˘«˘˘˘˘Zô˘˘˘˘bh OÉ˘˘˘˘°ûJ
ÉjOƒÑªch Ú°üdGh óæ∏jÉJh É«°ù«fhófCGh ΩÓ°ùdG
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

äÉ˘˘Yƒ˘˘°Vƒ˘˘˘e ¢TGQhC’G √ò˘˘˘g âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh .ΩÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘ah
É¡ª««≤Jh Égò«ØæJh á«ª«∏©àdG èeGÈdG §«£îJ
á˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘à˘dGh á˘jƒ˘HÎdG äGó˘é˘à˘°ùŸG QÉ˘ª˘ã˘˘à˘˘°SGh
äÉ˘˘«˘˘dBGh É˘˘gÒ¨˘˘H Ú≤˘˘WÉ˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J ‘
»˘˘°SqQóŸ π˘˘«˘˘gCÉ˘˘à˘˘˘dGh …ƒ˘˘˘HÎdG ø˘˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG è˘˘˘eGô˘˘˘Hh
É¡æe OÉØà°SGh ,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG á¨∏dG

( á˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘e100É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘c .…ƒ˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘J ∫hDƒ˘˘˘˘˘˘°ùeh ¢SqQó˘˘˘˘˘˘e )
»àdG á«dhódG á«ª∏©dG IhóædG ƒμ°ù«°ùjE’G âªYO
¿Gƒæ©H •ÉHôdG ‘ á«HÎdG Ωƒ∏Y á«∏c É¡àª¶f
∞°Uhh äÉHQÉ≤ŸG ,…ƒ¨∏dG Oqó©àdG ∂«àcGójO''
øe ÒÑc OóY É¡«a ∑QÉ°Th ''áægGôdG ádÉ◊G
Üô˘˘˘¨ŸG ø˘˘˘˘e Ú°ü˘˘˘˘ q°üî˘˘˘˘àŸG Úã˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh AGÈÿG
ø˘˘˘˘˘eh ¿OQC’Gh É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘eh ¢ùfƒ˘˘˘˘˘Jh ô˘˘˘˘˘FGõ÷Gh
äÉaÉ≤ãdGh äÉ¨∏dG ó¡©e øeh á«°ùfôa äÉ©eÉL

.É°ùfôØH á«bô°ûdG

…ò˘˘dG ,á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘¨˘˘q∏˘˘d »ŸÉ˘˘©˘˘dG Ωƒ˘˘«˘˘dG á˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃh
º∏©dGh á«HÎ∏d IóëàŸG ·C’G áª¶æe äQqôb
‘ Éjƒæ°S ¬H ∫ÉØàM’G `` ƒμ°ùfƒj `` áaÉ≤ãdGh
âª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘f ,Èª˘˘˘˘˘°ùjO ô˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘°T ø˘˘˘˘˘˘e ô˘˘˘˘˘˘°ûY ø˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG
‘ ºFGódG Égqô≤e ‘ É«°SGQO Éeƒj ƒμ°ù«°ùjE’G
¬«a ∑QÉ°T ,á«Hô©dG á¨∏dG ÉjÉ°†b ∫ƒM ,•ÉHôdG

( ¿ƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°Sh á˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘N65)QÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘ch AGQRƒ˘˘˘˘˘˘˘dG  ø˘˘˘˘˘˘˘˘e
øjóªà©ŸG á«Hô©dG ∫hódG AGôØ°Sh äÉ«°üî°ûdG
Ú«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eÉ÷G Iò˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘°SC’Gh AÉ˘˘˘˘˘˘HOC’Gh •É˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘dG ‘
Éªc ,á«Hô©dG á¨∏dG ÉjÉ°†≤H Úªà¡ŸG ÚãMÉÑdGh
¢Vô˘˘©˘˘e »˘˘˘°SGQó˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG ¢ûeÉ˘˘˘g ≈˘˘˘∏˘˘˘Y º˘˘˘¶˘˘˘à˘˘˘fG
á˘«˘MÉ˘à˘˘à˘˘a’G á˘˘°ù∏÷G äó˘˘¡˘˘°Th ,»˘˘Hô˘˘©˘˘dG §˘˘î˘˘∏˘˘d
á˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG IQGOE’G Ëô˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘d
á˘˘°Tƒ˘˘˘°T ¥hQÉ˘˘˘a PÉ˘˘˘à˘˘˘°SC’G ø˘˘˘e qÓ˘˘˘c ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d
IôgÉ≤dG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG ™ªÛ ΩÉ©dG ÚeC’G
¢ù«FQ …ô¡ØdG »°SÉØdG QOÉ≤dG óÑY QƒàcódGh
á«dGó«e Éª¡ëæeh ,Üô¨ŸÉH äÉ«fÉ°ù∏dG á«©ªL
‘ Iõ˘˘˘q«˘˘˘ª˘˘˘àŸG É˘˘˘ª˘˘˘gOƒ˘˘˘¡÷ Gkô˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘J ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G

á«Hô©dG á¨∏dG áeóN .áª¶æŸG ô≤e ø°†àMG Éªc
ÚãMÉÑdGh IòJÉ°SC’G IóFÉØd ôNBG É«°SGQO Éeƒj

ƒμ°ù«°ùjE’G QhO ∫ƒM Ú«°ù«fhófC’G Ú«©eÉ÷G
ÉgÒ¨H Ú≤WÉædG ÚH á«Hô©dG á¨∏dG ô°ûf ‘

( ¬˘˘æ˘˘e OÉ˘˘Ø˘˘à˘˘°SG ,É˘˘¡˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ≥˘˘FGô˘˘˘W ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘Jh20)
ΩÉ°ùbCG øe É«°ù«fhófCG É«©eÉL ÉãMÉHh GPÉà°SCG
äÉ˘˘©˘˘eÉ÷G ∞˘˘∏˘˘àfl ‘ á˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J

á«°ù«fhófC’G.

âYô˘˘˘˘˘°T …ò˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘°ûdG è˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘fÈdG QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘h
 áæ°S ∫ÓN √ò«ØæJ ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G2012ôjƒ£àd

ÉgõcGôe ‘ á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdGh OGƒŸGh èeGÈdG
…ƒHÎdG Qhó∏d Ó«©ØJh ,á°ü q°üîàŸG ájƒHÎdG
ƒμ°ù«°ùjE’G á«Hhóæe rân`°ù u°SqCG …òdG »`aÉ≤`ãdGh
¬`H ´Ó£`°VÓd Ióëàª`dG ôª`≤dG ájQƒ¡`ªL »`a
á``¨˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô``°ûf ∫Ó`N ø`e ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Gò`g »`a
∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ÚH á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«``Hô``©˘˘˘˘dG
ôHƒàcCG ô¡°T ‘ ≥∏£fG ,q…ôª≤dG ™ªàÛG íFGô°T
º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘d ó˘˘jó÷G q…ƒ˘˘æ˘˘°ùdG ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G è˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H
∫É˘˘LQh ÚdhDƒ˘˘°ùŸGh äGOÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘dG
IóëàŸG ôª≤dG ájQƒ¡ªL ‘ áaÉ≤ãdGh ôμØdG.

º˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ó˘˘˘˘jó÷G è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘fÈdG ø˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùjh
 »°SGQódG2013-2012( ¿ƒ°ùªN50)øe É°SQGO

‘ QÉÑc ¿ƒØXƒeh ¿ÉŸÈdG ‘ AÉ°†YCG º¡æ«H
∞˘˘˘∏˘˘˘˘àfl ø˘˘˘˘e ¿ƒ˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘°ùeh á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª÷G á˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘FQ
á©eÉ÷G øe ÜÓWh ∫ÉªYCG ∫ÉLQh äGQGRƒdG

ájôª≤dG .»°SGQódG èeÉfÈdG ¥Ó£f’ áÑcGƒeh
á˘˘˘˘ã˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘M π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sh ø˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘j É˘˘˘˘˘eh ó˘˘˘˘˘jó÷G
ójhõàH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb ,áÑ°SÉæe äGõ«¡Œh
ó˘jóŒh á˘˘«˘˘Hƒ˘˘°SÉ˘˘Mh á˘˘«˘˘æ˘˘≤˘˘J π˘˘FÉ˘˘°Sƒ˘˘H á˘˘«˘˘Hhó˘˘æŸG
,É¡«a ¢ShQódGh äGô°VÉÙG áYÉb äGõ«¡Œ
‘ á˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûª˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘°VEG GPÉ˘˘˘à˘˘˘˘°SCG âHó˘˘˘˘à˘˘˘˘fG É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c

ájôª≤dG ôWCÓd á«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ.

º˘˘«˘˘«˘˘≤˘˘Jh äÉ˘˘«˘˘°Uƒ˘˘à˘˘˘dGh ô˘˘˘jQÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG ¤EG GOÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘°SGh
ó˘˘˘˘cCG ó˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘a ,IQƒ˘˘˘˘˘còŸG á˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘°ûfCÓ˘˘˘˘˘d ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G
äGQOÉ˘˘˘ÑÃ ΩÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG IQhô˘˘˘˘°V É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘a ¿ƒ˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûª`dG
á˘˘˘≤˘˘˘WÉ˘˘˘æ˘˘˘dG AÉ`°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG »`a á˘˘˘˘«˘˘˘˘JGP á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏`fi
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe AGOCÉH ¢Vƒ¡æ∏d iôNCG äÉ¨∏H
äÉÄ«g AÉ°ûfEÉH AóÑdGh É¡«a »eÓ°SE’G »Hô©dG
É¡«a •ôîæj äÉ°ù°SDƒŸG √ò¡d á©eÉL á«≤«°ùæJ
ádhO πc ‘ »eÓ°SE’G »Hô©dG º«∏©àdG ƒdhDƒ°ùe
äGQOÉ˘˘˘ÑŸGh ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûŸGh §˘˘˘£ÿG IQƒ˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘H Ωƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘Jh
π˘˘°UGƒ˘˘J äÉ˘˘«˘˘dBG Òaƒ˘˘Jh ,º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG Gò˘˘g ô˘˘jƒ˘˘£˘˘˘à˘˘˘d
AGÈÿGh Újƒ˘˘˘˘˘˘˘˘HÎdG Ú¡˘˘˘˘˘˘˘ q̆LƒŸG ÚH qô˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe
QGô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGh Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eGOE’ Ú°SqQóŸGh
ƒμ°ù«°ùjE’G ¤EG á«°UƒàdG ¬«LƒJ ™e ,IQÉ°ûà°S’G
¬qLƒŸGh ó°Tôª∏d ájƒHôJ ádOCG ÒaƒJ ≈∏Y πª©∏d
º¡àª¡e ‘ ÚjƒHÎdG Úaô°ûŸG ≥aGôJ …ƒHÎdG
øe ôaƒàj Ée QGôZ ≈∏Y ájOÉ°TQE’G á«¡«LƒàdG
´ÉæbEG √ÉŒÉH ∑ôëàdGh ,Ú°SqQóª∏d á«ª«∏©J ádOCG
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«ª°SôdG ájƒHÎdG äÉ£∏°ùdG
äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bC’Gh äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ÷G ∫hO ‘h á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ÒZ
‘ á«Hô©dG á¨∏d á«LÉeOEG áHQÉ≤e »æÑàH áª∏°ùŸG
äÉ˘˘jƒ˘˘à˘˘˘°ùe ‘ Ió˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘©ŸG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘°Sô˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘é˘˘˘gÉ˘˘˘æ˘˘˘e
¬ë«àj ÉŸ ,»©eÉ÷Gh …ƒfÉãdGh ¢SÉ°SC’G º«∏©àdG
‘ áª∏°ùŸG áÄ°TÉæ∏d ¿RGƒàe »°ùØf AÉæH øe ∂dP
Gòg á£°ûfCG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉYO Éªc .∫hódG √òg

á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘e OQGƒ˘˘˘˘˘˘˘e Òaƒ˘˘˘˘˘˘˘J IQhô˘˘˘˘˘˘˘°V ¤EG Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘ë`ª`dG
á«Hô`©dG á`¨∏dG º«`∏©J è`eGôH Ò«`°ùàd áÁóà`°ùe
ÒZ á«eÓ°SE’G ∫hódG ‘ ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d
êQÉ`N Úª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ù`ª`dG äÉ`°ù°SDƒ˘˘˘˘˘e »`ah á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG
¢ù«˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘J ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ∂dPh ,»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
áÁóà`°ùeh áàHÉ`K Ö`°ùæH É¡«`a º`¡°ùJ ≥jOÉæ`°U
äÉ˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸGh á˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G π˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘e
á˘˘˘˘¨˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘°ûf ∫É› »`a á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘eÉ`©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ`°SE’G
ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘ã˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùJh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG
á˘˘˘«˘˘˘°SQóŸG Öà˘˘˘μ˘˘˘dG OGó˘˘˘˘YEG º˘˘˘˘YO ‘ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘NGó˘˘˘˘e
äÉ˘˘LÉ˘˘«˘˘à˘˘˘M’ á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æŸG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dGh
õ«¡Œh á«Hô©dG »°SQóe π«gCÉJ ‘h ,Ú°SQGódG
OQGƒŸGh OGƒŸÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ¢SQGóŸG
,É¡«a á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ìÉ‚ ÚeCÉàd ájQhô°†dG
á˘˘«˘˘YÉ`°ùdG ƒ˘˘μ˘˘°ù«`°ùjE’G äÉ˘˘¡˘˘Lƒ˘˘à˘˘˘H GhOÉ˘˘˘°TCG É˘˘˘ª˘˘˘c
á«æWƒdG ájƒHÎ`dG õcGôª`dG áHô`Œ ô°û`f ≈`dEG
Ú≤WÉæ∏d á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ‘ á°ü°üîàŸG
º«ª©J ≈∏Y πª©dG ¤EG ÉgÉjEG ÚYGO ,ÉgÒ¨H
AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘∏˘˘˘˘àfl ‘ á˘˘˘˘Hô˘˘˘˘é˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘˘g

.iôNCG äÉ¨∏H á≤WÉædG
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

á«eÓ°SE’G Üƒ©°ûdG äÉ¨d
•‘ Iô˘˘ª˘˘à˘˘°ùe á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG ¬˘˘˘Ñ˘˘˘°T á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J IQhO

OGƒŸG OGó˘˘˘˘˘˘˘YEGh ÊBGô˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘dG ±ô◊G á˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘˘˘˘M
,ΩƒWôÿG ,á«ŸÉ©dG É«≤jôaEG á©eÉL .á«ª«∏©àdG

 ,¿GOƒ°ùdG14 `` ƒjÉe15 ƒ«dƒj2012OÉØà°SG ,
( IQhódG √òg øe14øe πμd ¿ƒªàæj kÉcQÉ°ûe )

.OÉ˘˘°ûJh É˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘ch É˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘Zh É˘˘˘jÒé˘˘˘«˘˘˘fh ¿GOƒ˘˘˘°ùdG
»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–G ™e ¿hÉ©àdÉH

.ΩƒWôÿÉH á«ŸÉ©dG É«≤jôaEG á©eÉLh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
AÉ«MEG πLCG øe ÉgOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G π°UGƒJ
Üƒ©°ûdG äÉ¨∏d ájQÉ°†◊Gh á«aÉ≤ãdG QGhOC’G
∑QóJh ,ÊBGô≤dG ±ô◊ÉH áHƒàμŸG á«eÓ°SE’G
»àdG äGAGôLE’Gh äGƒ£ÿG RôHCG øe q¿CG áª¶æŸG
¬ªNR π«°UC’G …QÉ°†◊G ´hô°ûŸG Gò¡d »£©J

qº˘˘˘˘à˘˘˘˘j ¿CG áŸƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘jqó– á˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘e ‘ ¬˘˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘bh
»˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘dG äÉ˘˘˘eóÿGh π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG
áHÉàμdG ôjƒ£àd áãjó◊G É«LƒdƒæμàdG É¡Jôah
á˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘°U Ò°ù«˘˘˘J á˘˘˘ª˘˘˘K ø˘˘˘eh ,ÊBGô˘˘˘≤˘˘˘dG ±ô◊É˘˘˘˘H

á˘˘HÉ˘˘à˘˘μ˘˘dGh IAGô˘˘≤˘˘dG ¢ùjQó˘˘à˘˘d »˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ÜÉ˘˘à˘˘˘μ˘˘˘dG

Gò˘˘g ‘h .á˘˘«˘˘∏ÙG º˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘H QÉ˘˘˘Ñ˘˘˘μ˘˘˘dGh QÉ˘˘˘¨˘˘˘°ü∏˘˘˘d

ørjô¡°T ióe ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f QÉWE’G

⁄É˘˘©˘˘dG äÉ˘˘©˘˘eÉ˘˘L OÉ–G ™˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ø˘˘ r̆«˘˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘c

Gójó–h á«ŸÉ©dG É«≤jôaEG á©eÉLh »eÓ°SE’G

±ô◊ÉH äÉ¨∏dG áHÉàμd áØ«∏ÿG ∞°Sƒj õcôe

‘ Iôªà°ùe á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á«ÑjQóJ IQhO'' »Hô©dG

OGƒŸG OGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YEGh ÊBGô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ±ô◊G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M

ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ª› ÜÉ˘˘˘°ùcEG π˘˘˘LCG ø˘˘˘e ''á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

É«æ«ch É«æ«Zh ÉjÒé«fh ¿GOƒ°ùdG øe ÚjƒHÎdG

IAGô≤dG º«∏©àd Öàc ∞«dCÉJ ≈∏Y IQó≤dG OÉ°ûJh

.§ªæŸG ÊBGô≤dG ±ô◊ÉH áHÉàμdGh

Gò`g É¡≤`≤ëj »àdG Ió«`÷G èFÉà`æ∏d GQÉÑ`àYGh

 áæ°S ≥∏£fG …òdG èeÉfÈdG2011πª©à°ùa ,

á˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L ™˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G

Úªà`¡ª`dG É¡FÉcô`°T á«`≤Hh á«`ª`dÉ``©`dG É«`≤jô``aEG

≈∏Y á«ª``æà∏d »eÓ`°SE’G ∂æ`ÑdÉc ´hô`°ûª`dÉH

á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG ô`WC’G π˘˘˘˘«`gCÉ˘˘˘˘J »`a É˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘b q»˘˘˘˘˘°†`ª`dG

»àdG äGQÉ¡ŸG º¡HÉ°ùcEGh ∫ÉÛG Gòg ‘ á∏eÉ©dG

QGhOCÉ˘˘˘H ´Ó˘˘˘£˘˘˘°V’G º˘˘˘¡˘˘˘d ô˘˘˘°ù«˘˘˘J ¿CG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘fCÉ˘˘˘˘°T ø˘˘˘˘e

±ô◊ÉH áHÉàμdG ôjƒ£Jh ô°ûf ‘ GôKCG ≥ªYCG

.§ªæŸG ÊCGô≤dG

2.1.4
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äÉ«é«JGÎ°S’Gh äÉ«©LôŸG
ƒfi èeGôHh ôjƒ£àdG §£Nh

QÉÑμdG º«∏©Jh á«eC’G
•∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á«ÑjQóJ πªY á°TQh

¿Éé«HQPCG ,ƒcÉH( ,á«eC’G ƒfi èeGôH ™°Vh:

4-6 ÈªàÑ°S2012 IóFÉØd ,)4ájƒHôJ ôWCG
¿Éé«HQPCG øe á«eC’G ƒfi ‘ á°ü°üîàe

.¿GôjEGh ¢ûjOÓ¨æHh

•IójóL ájDhQ'' á≤«Kƒd á«FÉ¡ædG áZÉ«°üdG
.á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd

•äÉª¶æª∏d á«eC’G áHQÉÙ ƒμ°ù«°ùjE’G õFGƒL
äÉ«©ª÷Gh á«eƒμ◊G ÒZ.

•ƒfi ∫ƒM iƒà°ùŸG á©«aQ Iôjóà°ùe IóFÉe
: É°ùfôa ,¢ùjQÉH ,á«eC’G6-7 ÈªàÑ°S.2012

•ÜQÉéàdG ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T Ihóf
ÒZ á«HÎdG ∫É› ‘ ≈∏ãŸG äÉ°SQÉªŸGh

 øe ,ƒZƒàdG ,»eƒd ,á«eÉ¶ædG17 ¤EG19

 Èª°ùjO2012ô°ûY á°ùªN É¡«a ∑QÉ°Th .
(15É«æ«Zh ƒ°SÉa Éæ«cQƒH øe kÉcQÉ°ûe )

.ƒZƒàdGh ∫É¨æ«°ùdGh ôé«ædGh ‹Éeh

•∫hó∏d ™«ªé∏d º«∏©à∏d »ª«∏bE’G ióàæŸG
 ΩÉ©d ≥jôW áWQÉN : á«Hô©dG2015Éeh
 : ô°üe ,ï«°ûdG Ωô°T ,√ó©H17-15ôHƒàcCG

2012º«¶æJ øe ,kÉ°üî°T Úà°S IóFÉØd ,

∫hódG ‘ á«HÎ∏d »ª«∏bE’G ƒμ°ùfƒ«dG Öàμe
.ähÒH ,á«Hô©dG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
äGƒ˘˘˘˘˘æ`°ù∏˘˘˘˘˘d É˘˘˘˘˘˘¡`∏˘˘˘˘˘˘ª`Y á`£`N ò˘˘˘˘˘˘«``Ø`æ˘˘˘˘˘˘J QÉ``WEG »`a

2012-2010õjõ©àH ≥∏©àŸG É¡≤°T ‘ É°Uƒ°üN ,
áZÉ«°U ≈∏Y á°ü°üîàŸG ájƒHÎdG ôWC’G IQób
äÉ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸG ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àfl ‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eC’G ƒfi è˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘H
äó≤Y ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ Égò«ØæJ ¿Éª°Vh
á°TQh ,¿Éé«HQPCG áª°UÉY ,ƒcÉH ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
ƒfi è˘˘eGô˘˘H ™˘˘˘°Vh ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG ¬˘˘˘Ñ˘˘˘°T π˘˘˘ª˘˘˘Y
ójó©dG πª©dG á°TQh â°ûbÉfh .Égò«ØæJh á«eC’G
π˘˘˘˘˘MGôŸG á˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘N ,á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°üdG äGP ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VGƒŸG ø˘˘˘˘˘e
ƒfi èeGôH §«£îJ É¡æe ôÁ »àdG áØ∏àıG
OQGƒŸG á˘˘Ä˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘Jh á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘àÛG á˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸGh ,á˘˘˘«˘˘˘eC’G
™˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏ÙG äÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùdG QhOh ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏ÙG
ÖjQóJh ,á«eC’G ƒfi èeGôH ™°Vh ‘ ÊóŸG
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘eC’G ƒfi è˘˘˘˘eGô˘˘˘˘H ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ÚØ˘˘˘˘˘XƒŸG
É˘˘ª˘˘c .É˘˘¡˘˘ª˘˘«˘˘«˘˘≤˘˘Jh á˘˘«˘˘eC’G ƒfi è˘˘eGô˘˘˘H á˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘eh

'' äó˘˘˘˘≤˘˘˘˘YÜQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG ∫ƒ˘˘M á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG ¬˘˘˘Ñ˘˘˘°T Ihó˘˘˘f
ÒZ á«HÎdG ∫É`› »`a ≈∏ãª`dG äÉ°SQÉªª`dGh
Ωó˘˘˘˘b å«˘˘˘˘M ,ƒ˘˘˘˘Zƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H »˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘d ‘ ''á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG
ø`Y êPÉ`‰ Ihó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ`dG √ò`g »`a ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûª`dG
ÒZ á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘HÎdG ∫É› ‘ äÉ˘˘˘˘˘˘°SQÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘ª`dG π``°†aCG
QÉ°ùª∏d Gƒbô£J å«M ,º¡fGó∏H ‘ á«eÉ¶`ædG
äÉ˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°S’Gh ÜQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG ∂∏˘˘˘à˘˘˘d »˘˘˘î˘˘˘jQÉ˘˘˘à˘˘˘dG
ó˘˘jó– π˘˘Ñ˘˘°Sh Ú«˘˘æ˘˘©ŸG á˘˘aÉ˘˘c á˘˘Ä˘˘Ñ˘˘©˘˘à˘˘d Ió˘˘ª˘˘à˘˘˘©ŸG

QÉÑμdG º«∏©Jh á«eC’G ƒfih ™«ªé∏d á«HÎdG º°ùb
 πª©dG π≤M2.2

QÉÑμdG º«∏©Jh á«eC’G ƒfih ™«ªé∏d á«HÎdG

2.2.1
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

á∏°üdG äGP èeGÈdG ÒHóJh ,áaó¡à°ùŸG äÉÄØdG
.É¡à©HÉàeh É¡¡«LƒJh

Oƒ˘˘˘˘¡÷ º˘˘˘˘gô˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG ÈY ó˘˘˘˘˘bh
ø˘˘˘˘˘˘e ó◊Gh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eC’G á˘˘˘˘˘˘HQÉfi ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
πãe ó≤Y ¥É£f ™«°SƒàH Gƒ°UhCG Éªc ,ÉgQÉ°ûàfG
‘ AÉ°†YCG iôNCG ’hO πª°ûàd äÉ°TQƒdG √òg
ÜQÉéàdG ∞∏àfl ô°ûf ¤EG GƒYOh .ƒμ°ù«°ùjE’G

.ÚWÉ°ûædG ¤EG âeób »àdG

á≤°ùæe á«é«JGÎ°SG áZÉ«°U ≈∏Y É¡æe É°UôMh
äóYCG ,á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ ∫É©ØdG πNóà∏d
Ió˘˘˘jó˘˘˘L á˘˘˘jDhQ'' :¿Gƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y â– á˘˘˘˘°SGQO á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG
êQóæJh .''á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd
‘ AGÈî∏d ´ÉªàLG ÉgôbCG »àdG ,á°SGQódG √òg
IójóL èeGôH ±Gô°ûà°SG ¥É«°S ‘ ,¢ûcGôe
∫hódG ‘ »eÉ¶ædG ÒZ º«∏©àdGh á«eC’G ƒÙ
ÖjQó˘˘˘à˘˘˘dG ÚH ≥˘˘˘HÉ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ™˘˘˘˘e ,AÉ˘˘˘˘°†YC’G
∑Gô˘˘˘°TEG ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘˘°S äÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘eh
¢ù«°SCÉàdG ‘ ™ªàÛG ‘ á«◊G iƒ≤dG ∞∏àfl
…ôéjh .¬î«°SôJh IÉ«◊G ióe º«∏©àdG Ωƒ¡ØŸ

.á°SGQódG √òg ô°ûf É«dÉM

∫É› ‘ Ió«÷G äÉ°SQÉªª`dG õjõ`©J QÉ`WEG »`ah
ƒÙ É¡JõFÉL ƒμ°ù«°ùjE’G âëæe ,á«eC’G ƒfi
ÒZ äÉª¶æŸGh äÉ«©ªé∏d á°ü°üıG ,á«eC’G

 á˘˘«˘˘eƒ˘˘μ◊G ÒZ á˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d ,á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘μ◊GDhaka

Ahsania Mission,ÉcO ‘ Égô≤e óLƒj »àdG ,
Iõ«ªàŸG ÉgOƒ¡÷ Gôjó≤J ,¢ûjOÓéæH áª°UÉY
øe ÜÉÑ°ûdG Úμ“'' ¿Gƒæ©H ´hô°ûe ò«ØæJ ‘
Gòg õ«ªàjh .''»YÉªàL’G Ò«¨àdG áÑcGƒe πLCG
õjõ©J ‘ ¢UÉN πμ°ûH ºgÉ°ùj ¬fƒμH ´hô°ûŸG
ÚH øgQÉªYCG ìhGÎJ »JGƒ∏dG äÉ«àØdG á«eCG ƒfi

12h18¥É˘˘ë˘˘à˘˘d’G ø˘˘°S ø˘˘¨˘˘∏˘˘H »˘˘JGƒ˘˘∏˘˘dGh ,á˘˘˘æ˘˘˘°S
ø≤ëà∏j ⁄ hCG á°SGQódG øY ø©£≤fG hCG á°SQóŸÉH
´hô°ûŸG Gòg ò«ØæJ õμJôjh .á°SQóŸÉH Ó°UCG
á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG ÇOÉÑe ï«°SôJ ≈∏Y É°SÉ°SCG

Iõ«e ¬«£`©j Ée ƒ`gh ,äÉ«`àØdG A’Dƒ`g iód
äGQÉ¡ŸG ø¡æ«≤∏J ÖfÉL ¤EG ,É¡Yƒf øe Iójôa
ÌcCG É«dÉM ´hô°ûŸG »£¨jh .áeRÓdG á«JÉ«◊G

 øe4000,¢ûjOÓ¨æH ‘ »©ªàÛG º∏©à∏d õcôe
 ‘ √ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J º˘˘˘à˘˘˘˘jh2997¬˘æ˘e ó˘«˘Ø˘˘à˘˘°ùjh Gõ˘˘cô˘˘e

856^54¿CG »˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘j É˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘gh ,É˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S É˘˘˘˘°üî˘˘˘˘°T
¬bÓWEG òæe ,´hô°ûŸG øe øjó«Øà°ùŸG ´ƒª›

 ΩÉY ‘2007 ≠∏H ,279^274áaÉ°VEG .É°üî°T
∑ô°ûoj ¬fƒμH ´hô°ûŸG Gòg õ«ªàj ,∂dP ¤EG
πMGôe ™«ªL ‘ ™ªàÛG øe áØ∏àfl äÉÄa
,»©ªàÛG º∏©àdG õcGôe QÉWEG ‘ ∂dPh ,ò«ØæàdG
πª°û«d √ò«ØæJ ¥É£f ™«°SƒJ ‘ ºgÉ°S Ée ƒgh

.OÓÑdG ≥WÉæe ™«ªL

¿hÉ©àdÉH ,ƒμ°ùfƒ«dG âª¶f ,∂dP ≈∏`Y IhÓ`Y

Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG ,¢ùjQÉH ‘ ,ƒμ°ù«°ùjE’G ™e

â– á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘eC’G ƒfi ∫ƒ`M iƒ˘˘˘˘˘˘˘˘à`°ùª`dG á˘˘˘˘˘˘˘˘©`«˘˘˘˘˘˘˘˘˘aQ

≥``aCG »`a á«`eC’G ƒ`fi ±Gó`gCG Æƒ∏`H'' :QÉ©`°T

 ΩÉY2015√òg ‘ ∑QÉ°T óbh .''óYƒdÉH AÉaƒdG :

 `dG ∫hódG øe AGÈNh AGQRh Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG40

,á`«`eC’G ä’ó˘˘˘˘˘©`e ≈˘˘˘˘˘∏`YCG É˘˘˘˘˘¡`«˘˘˘˘˘a â∏q`é˘˘˘˘˘ o°S »`à˘˘˘˘˘dG

 É¡æª°V ø`eh24,ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ Gƒ°†Y ádhO

äÉª¶æeh iôNCG á«dhO äÉª¶æe ≈∏Y IhÓY

.ÊóŸG ™ªàÛG øe äÉª¶æeh á«eƒμM ÒZ

øjƒμJ øe Iôjóà`°ùª`dG IóFÉª`dG âæ`μe ó`bh

ƒÙ á˘˘æ˘˘˘gGô˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°Vƒ˘˘˘dG ø˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘dƒ˘˘˘ª˘˘˘°T Iô˘˘˘¶˘˘˘f

,á∏°üdG äGP äÉjó`ëàdGh ⁄É`©dG »`a á«`eC’G

á˘«˘∏˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘£˘˘°ûfCÓ˘˘d §˘˘«˘˘£˘˘î˘˘à˘˘dG ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VEG

∫Ó˘˘˘˘˘˘˘N á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘eC’G ƒ`fi Oƒ`¡˘˘˘˘˘˘˘L õ˘˘˘˘˘˘˘˘jõ`©˘˘˘˘˘˘˘˘J ±ó`¡˘˘˘˘˘˘˘˘H

 ΩÉY ó©H Éeh áeOÉ≤dG çÓãdG äGƒæ°ùdG2015.

º«∏©àdG èeÉfôH õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸG QÉWEG ‘h

ió˘˘˘˘à˘˘˘˘æŸG'' ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘°T ,™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘é˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d

…òdG ''á«Hô©dG ∫hó∏d ™«ªé∏d º«∏©à∏d »ª«∏bE’G

∫hó˘˘˘dG ‘ á˘˘˘«˘˘˘HÎ∏˘˘˘d ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG Öà˘˘˘˘μ˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f

ô˘˘˘°üe á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘˘é˘˘˘˘H ï˘˘˘˘«˘˘˘˘°ûdG Ωô˘˘˘˘°T ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

Rap educ ar  20/09/13  7:26  Page 42



( ¿ƒà°S ¬«a ∑QÉ°Th ,á«Hô©dG60kÉjƒHôJ kGÒÑN )

á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ø˘˘˘˘eh ∫hó˘˘˘˘dG »˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ã‡ ø˘˘˘˘˘e

º˘«˘∏˘©˘˘à˘˘dG ±Gó˘˘gCG ≥˘˘«˘˘≤˘˘ë˘˘à˘˘H á˘˘ª˘˘à˘˘¡ŸG á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’Gh

´ÉªàL’G Gòg ó≤Y øe ±ó¡dG ¿Éch .™«ªé∏d

QRBÉJ ≥∏Nh ™«ªé∏d º«∏©à∏d ∫hódG ó°UQ º««≤J

iƒà°ùŸG ≈∏Y ™«ªé∏d º«∏©àdG ≥«°ùæJ ÚH π°†aCG

ô˘HÉ˘ãŸG ó˘˘°Uô˘˘dGh ,»ŸÉ˘˘©˘˘dGh »˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’Gh »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG

AÉ˘˘cô˘˘°ûdG É˘˘¡˘˘H ó˘˘¡˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG äÉ˘˘eGõ˘˘à˘˘d’G ò˘˘«˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘d

¬˘˘«˘˘Lƒ˘˘J Òaƒ˘˘Jh ™˘˘«˘˘ª˘˘é˘˘˘∏˘˘˘d º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ¿ƒ˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘©ŸGh

,™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘d º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘cô◊ ÈcCG »˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°SG

∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘J ï˘˘˘«˘˘˘°Sô˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘«˘˘˘˘aô˘˘˘˘©ŸG Ió˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh

ó˘˘˘«˘˘˘jCÉ˘˘˘à˘˘˘dG ¥É˘˘˘£˘˘˘f ™˘˘˘«˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘J ¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VEG ,á˘˘˘˘aô˘˘˘˘©ŸG

»ŸÉ˘˘©˘˘dG : äÉ˘˘jƒ˘˘à˘˘°ùŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘d º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d

.»æWƒdGh »ª«∏bE’Gh

43

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

á«ªæàdG áeóN ‘ QÉÑμdG º«∏©J
áeGóà°ùŸG

•ó©H Ée á∏MôÃ á°UÉÿG §£ÿG ™«°SƒJ
‘ »ª«∏bE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y á«eC’G ƒfi

: Üô¨ŸG ,¢ûcGôe ,Üô¨ŸG28-29 ƒjÉe.2012

•ÚHqQóª∏d á«ÑjQóJ IQhO ó≤Y ºYO
,•ÉHôdG ,á«eC’G ƒfi èeGôH ≈∏Y Úaô°ûŸGh

: Üô¨ŸG2-5 ƒjÉe2012 IóFÉØd ,50É¡uLƒoe
∫É› ‘ Ú°ü°üîàe É«Hô¨`e ’hDƒ`°ùeh

.á«eC’G ƒfi

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
Öà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘eh ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘
¢ûcGôe ‘ äó≤oY ,»Hô©dG Üô¨ª∏d ƒμ°ùfƒ«dG
ƒfi ó˘˘˘©˘˘˘H É˘˘˘e á˘˘˘∏˘˘˘MôŸ á˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jQó˘˘˘˘J IQhO Üô˘˘˘˘¨ŸÉ˘˘˘˘H
»©ªàÛG Qô°†dG ÈL ´ƒ°Vƒe ∫ƒM á«eC’G

,á«YÉªàL’G ádGó©dGh IôcGòdG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh
 á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûÃ ∂dPh30ÒZ äÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æŸ Ó˘˘˘˘˘ã‡

á«eC’G áHQÉfi ájôjóe øe ÚdhDƒ°ùeh á«eƒμM
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »æWƒdG ¢ù∏ÛGh

äGóMh á°SGQO ,á°TQƒdG √òg ±GógCG øe ¿Éch
®ÉØ◊Gh »©ªàÛG Qô°†dG ÈL ´ƒ°Vƒe ∫ƒM
¤EG áaÉ°VEG ,á«YÉªàL’G ádGó©dGh IôcGòdG ≈∏Y

.ÉgGƒàfi AGôKEGh É¡∏jó©J

∫É≤àf’G Qô≤J ,á°TQƒdG √òg èFÉàf ≈∏Y AÉæHh
‘ πãªàJh ,´hô°ûŸG øe á«fÉãdG á∏MôŸG ¤EG
™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y IQƒcòŸG äGóMƒdG QÉÑàNG
»˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ÜGÎdG ´ƒ˘˘ª› ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘b

.iôNC’G á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏ÑdG ≈∏Y É°†jCGh

ÚHQóŸG ÖjQóàd ÉªYO ƒμ°ù«°ùjE’G âeób óbh
•ÉHQ á«©ª÷ ÚªàæŸG á«eC’G ƒfi ∫É› ‘
óbh .IÒNC’G √òg øe Ö∏W ≈∏Y AÉæH ,íàØdG
äGQób AÉæH øe á«ÑjQóàdG IQhódG √òg âæμe
ègÉæŸGh §£ÿG ™°Vh ∫É› ‘ ÚcQÉ°ûŸG

.á«cQÉ°ûJ áHQÉ≤e ≥ah á«eC’G ƒëÃ á°UÉÿG

2.2.3
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

äÉLÉ«àM’G äGP äÉÄØdG á«HôJ
™ªàÛG á«ªæJh á°UÉÿG

•áHQÉ≤e ∫ƒM áHQóŸGh ÜQóª∏d π«dO ™°Vh
.á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ ´ƒædG

•∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á«ÑjQóJ πªY á°TQh
‘ á«eC’G ƒÙ áÑ°SÉæŸG Ö«dÉ°SC’Gh äÉ«æ≤àdG

: ¿Éà°ùcÉH ,OÉHCG ΩÓ°SEG( AÉ°ùædG ±ƒØ°U3-5

 ƒ«dƒj2012 IóFÉØd ,)13∫É› ‘ ádhDƒ°ùe
¢ûjOÓ¨æHh ¿Éà°ùfÉ¨aCG øe á«eC’G ƒfi

.¿Éà°ùcÉHh ¿GôjEGh

•ƒÙ èeGôH ™°Vh ∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh
IQóŸG ájƒ°ùædG á£°ûfC’ÉH á£ÑJôe á«eC’G

: ¿hÒeÉμdG ,…ófhÉj( πNó∏d24-27

 ÈªàÑ°S2012 IóFÉØd ,)20É°ü°üîàe GQÉWEG
á«eC’G ƒfi ™jQÉ°ûe ò«ØæJh ™°Vh ∫É› ‘

πNó∏d IQóŸG ájƒ°ùqædG á£°ûfC’ÉH á£ÑJôŸG
ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ÚæH :á«dÉàdG ¿Gó∏ÑdG øe
É«æ«Zh ¿ƒHÉ¨dGh ∫É¨æ°ùdGh ƒZƒJh OÉ°ûJh

ôé«ædGh ‹Éeh QGƒØjO äƒch …ôcÉfƒc
¿hÒeÉμdGh.

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
É«dÉM ∫É£j …òdG ¢û«ª¡àdG áëaÉμe QÉWEG ‘
™°Vh ¤EG É«©°Sh ,á«eC’G ƒfi èeGôH ‘ AÉ°ùædG
õjõ©àH á∏«Øc á«eC’G ƒÙ á∏eÉ°T äÉ«é«JGÎ°SG
‘ á∏eÉ©dG ájƒ°ùædG ôWCÓd ájƒHÎdG äGQó≤dG
èeGôH ™°Vh ≈∏Y É¡æe É°UôMh ,∫ÉÛG Gòg
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG äÉÑ∏£àe »Ñ∏J á«eC’G ƒÙ
á∏°ù∏°S ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,ICGôª∏d á«YÉªàL’Gh

.ICGôŸG á«eCG ƒëÃ á∏°üdG äGP á£°ûfC’G øe

ÜQóŸG π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dO ô˘˘˘˘˘˘°ûf êQó˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘j ¥É˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG Gò˘˘˘˘˘˘g ‘
‘ »˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G ´ƒ˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘HQÉ˘˘˘≤˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘M á˘˘˘˘HQóŸGh
¿CG π«dódG Gòg ¿CÉ°T øeh .á«eC’G ƒfi ∫É›
π°†aCG áZÉ«°U ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG óYÉ°ùj
‘ ÊÉ°ùæ÷G Qƒ¶æŸG IÉYGôe º«ª©àd äÉHQÉ≤ŸG
OGƒe ™°Vh ∫ÓN øe ∂dPh ,á«eC’G ƒfi ∫É›
QÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘NGh ,Ú°ùæ÷G Ó˘˘˘μ˘˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘J
≈∏Y AGƒ°S Ú°ü°üîàŸGh äÉª∏©àŸGh Úª∏©àŸG
™jQÉ°ûe IQGOEG iƒà°ùe ≈∏Y hCG …ƒHÎdG iƒà°ùŸG

.á«eC’G ƒfi

πª©dG á£N ò«ØæJ QÉWEG ‘h ,∂dP ≈∏Y IhÓY
2012-2010äÉ°SÉ«°S õjõ©àH ≥∏©àŸG É¡≤°T ‘

AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Hh AÉ˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘dG ±ƒ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘°U ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘eC’G á˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘e
‘ á°ü°üîàŸG ôWC’G ÖjQóàd á«æ≤àdG äGQó≤dG
OÉHBG ΩÓ°SEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,∫ÉÛG Gòg
∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bEG ¬˘˘Ñ˘˘˘°T ÖjQó˘˘˘J á˘˘˘°TQh ¿É˘˘˘à˘˘˘°ùcÉ˘˘˘Ñ˘˘˘H
‘ á«eC’G ƒÙ áÑ°SÉæŸG Ö«dÉ°SC’Gh äÉ«æ≤àdG
πª©dG á°TQh ∫ÓN â°ûbƒfh .AÉ°ùædG ±ƒØ°U
õ«Ø– äÉ«é«JGÎ°SG ¢üîJ ™«°VGƒe IóY √òg
,á«eC’G ƒfi á£°ûfCG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ICGôŸG
ÖjQóàdG á£°ûfCGh ,ICGôª∏d á«dhC’G á«eC’G ƒfih
º˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘cGô˘˘˘˘e ‘ ICGôŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘eCG ƒfih ,»˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘¡ŸG

.∂dP ÒZh á«©ªàÛG

¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘˘˘˘°ûeh äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘HQó˘˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Th
ÈY ó˘˘˘˘˘˘bh .á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eC’G ƒfi ∫É› ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘Hh
∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘YC’ ÒÑ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘gô˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG
º˘˘˘˘Yó˘˘˘˘dG Ëó˘˘˘˘≤˘˘˘˘J IQhô˘˘˘˘°V Ghó˘˘˘˘cCG É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c ,á˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘dG
øe É¡æ«μªàd AÉ°†YC’G ∫hó∏d ‹ÉŸGh »æ≤àdG

.AÉ°ùædG ±ƒØ°U ‘ á«eC’G áaBG áëaÉμe

äGQób õjõ©J ¤EG É«©°Sh ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉHh
‘ á˘˘«˘˘eC’G ƒ˘˘ëÃ á˘˘Ø˘˘∏˘˘˘μŸG á˘˘˘«˘˘˘FÉ˘˘˘°ùæ˘˘˘dG äGOÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG
ÉÃ á∏°üdG äGP ÖjQóàdG èeGôH ™°Vh ∫É›
,…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G §«ÙG ™e ≈°TÉªàj
á«FÉ°üME’G çÉëHC’G õcôeh ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

∫hó˘˘∏˘˘d ÖjQó˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘˘L’Gh á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’Gh

πªY á°TQh ,É«cÎH Iô≤fCG ‘ √ô≤eh ,á«eÓ°SE’G

è`eGô˘˘˘˘˘˘˘H ™``°Vh ∫ƒ`M …ó`fhÉ˘˘˘˘˘˘˘j »`a á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘ª`«˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘bEG

πNó∏d IQóŸG á£°ûfC’ÉH á£ÑJôe á«eC’G ƒ``ëª`d

í«°VƒJ øe á°TQƒdG âæμe óbh .AÉ°ùædG IóFÉØd

§˘˘˘HQ á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘ch á˘˘˘eGó˘˘˘à˘˘˘°ùª`dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª`æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘¡`Ø˘˘˘˘e

√ò˘˘˘˘g ÖfGƒ˘˘˘˘L ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘à˘˘˘˘îÃ á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eC’G ƒfi á˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘°ûfCG

¢VGô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°SG á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘N ” É˘˘˘ª˘˘˘c .á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

ƒfi èeGôH §«£îJ É¡æe ôÁ »àdG πMGôŸG

á∏°üdG äGP äÉ«é«JGÎ°S’G ≈∏Y IhÓY ,á«eC’G
.èeGÈdG √òg ò«ØæàH

ájÉ¨∏d »HÉéjEG º««≤J øY äÉcQÉ°ûŸG äÈY óbh
Ëó≤J øMÎbGh ,IQƒcòŸG πª©dG á°TQh ∫ÉªYC’
ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J ó˘˘˘°üb á˘˘˘«˘˘˘∏ÙG äÉ˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘é˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d º˘˘˘˘Yó˘˘˘˘dG
É¡›GÈH á∏°üdG äGP πNó∏d IQóŸG á£°ûfC’G
ø¡dÉeBG øY ¿ÈY Éªc .á«eC’G ƒëÃ á°UÉÿG
∫ÓN øe ÖjQóàdG øe ´ƒædG Gòg øe QÉãcE’G ‘
.´ƒ°VƒŸG äGP ∫ƒM á«æWh πªY äÉ°TQh º«¶æJ

‘ ÒHóàdGh ≥«°ùæàdGh ácGô°ûdG
QÉÑμdG º«∏©Jh á«eC’G ƒfi ∫É›

•ΩGóîà°SG ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T πªY á°TQh
ƒfi èeGôH §«£îJ ‘ áãjó◊G Ö«dÉ°SC’G

: ¢ûjOÓ¨æH ,ÉcO( á«eC’G25-28ƒ«fƒj
2012 IóFÉØd ,)14∫É› ‘ ÉjƒHôJ ’hDƒ°ùe

…ÉfhôH áæ£∏°Sh ¢ûjOÓ¨æH øe §«£îàdG
.¿GôjEGh Éjõ«dÉeh

•…ƒHÎdG ÒHóàdG ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á°TQh
ÒZ á«HÎdÉH á°UÉÿG á«°SGQódG ∫ƒ°üØ∏d
ÒHGóàdGh πFÉ°SƒdGh äÉHQÉ≤ŸG : á«eÉ¶ædG

,ôé«ædG ,»eÉ«f ,á«é¡æŸG22-24ôHƒàcCG
2012( ô°ûY ÉæKG É¡«a ∑QÉ°T ,12’hDƒ°ùe )

¿hÉ©àdÉH ,ôé«ædGh ‹Éeh ƒ°SÉa Éæ«cQƒH øe
É«≤jôaEG ‘ º«∏©àdG ôjƒ£J á£HGQ ™e

(ADEA.á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ )

•∞«XƒJ ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T πªY á°TQh
êÉàfEGh º«ª°üJ ‘ á«LƒdƒæμàdG äGóéà°ùŸG

 ,á«eC’G ó©H Ée èeGôH11-8 ôjÉæj2013,

 á›ôH øe á∏LDƒŸG á£°ûfC’G øe(2012,)
øjô°ûYh á°ùªN IóFÉØd ,ô°üe ,IôgÉ≤dG

(25á«eC’G áHQÉfi ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG øe )
.ô°üeh É«Ñ«dh ¿GOƒ°ùdGh ¿OQC’G øe

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
øe AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ájƒHÎdG ôWC’G Úμªàd
πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SÉH á«eC’G ƒfi èeGôH §«£îJ
,É˘˘˘˘˘˘˘˘˘cO ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó◊G
∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG ¬˘˘˘Ñ˘˘˘°T π˘˘˘ª˘˘˘Y á˘˘˘°TQh ,¢ûjOÓ˘˘˘¨˘˘˘æ˘˘˘H
èeGôH §«£îJ ‘ áãjó◊G πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SG
‘ É°†jCG √òg πª©dG á°TQh êQóæJh .á«eC’G ƒfi
á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ÉcóH ∫ÉØàM’G QÉWEG

 áæ°ùd2012,.ájƒ«°SC’G á≤£æŸG øY

ÚcQÉ°ûª∏d á°Uôa á°TQƒdG √òg â∏μ°T óbh
§˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘J ∫É› ‘ º˘˘˘¡˘˘˘˘fGó˘˘˘˘∏˘˘˘˘H ÜQÉŒ ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘d
∞∏àfl ≈∏Y ±ô©à∏dh ,á«eC’G ƒfi èeGÈd
∫É› ‘ á˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘jó◊G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SG
™ªL ∫ÓN øe á«eC’G ƒfi èeGôH §«£îJ
,äGô˘˘°TDƒŸG ΩGó˘˘î˘˘à˘˘°SGh ,É˘˘¡˘˘∏˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ùJh äÉ˘˘˘fÉ˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG
øe ,É¡∏«é°ùJh á«ÑjQóàdG äÉLÉ«àM’G º««≤Jh
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

á˘˘£˘˘°SGƒ˘˘H è˘˘eGÈdG √ò˘˘g ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘d É˘˘˘°†jCGh ,á˘˘˘¡˘˘˘L
π˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘ªÙG ∞˘˘˘˘JGƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG
Éªc .iôNCG á¡L øe ,ïdEG ...ájô°üÑdG á«©ª°ùdG
§˘˘˘˘˘˘˘˘£ÿG ™˘˘˘˘˘˘˘˘°Vh ≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG ÖjQó˘˘˘˘˘˘˘˘J ”
ÇOÉ˘˘˘˘˘ÑŸG º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eC’G ƒ˘˘˘˘˘˘ëÃ á˘˘˘˘˘˘°UÉÿG

.∫ÉÛG Gòg ‘ èeGÈdG IQGOE’ á«°SÉ°SC’G

,áYÉ≤dG πNGO ájô¶ædG ¢Vhô©dG ¤EG áaÉ°VEGh
õcGôŸ á«fGó«e IQÉjõH á°TQƒdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ΩÉb
''¢ûà˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘f'' »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘b ‘ á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àÛG º˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG
¢Sƒª∏ŸÉHh Üôb øY ±ô©à∏d ∂dPh ,''OÉ°ûjQÉH''h
á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘LÉ˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘M’G ó˘˘˘˘jó– ¥ô˘˘˘˘W ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

.á«eC’G ƒfi èeGÈd É¡Fƒ°V ≈∏Y §«£îàdGh

IÒÑc IOÉØà°SG GhOÉØà°SG º¡fCG ¿ƒcQÉ°ûŸG ÈàYGh
‘ º¡∏eCG øY GhÈY º¡fCG ÒZ ,ÖjQóàdG Gòg øe
.á«fGó«ŸG äGQÉjõ∏d πeÉc Ωƒj ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG

∫É› ‘ Ióªà©ŸG êPÉªædG ôjƒ£J ¤EG kÉ«©°Sh
äó˘˘≤˘˘Y ,á˘˘«˘˘°SGQó˘˘dG ∫ƒ˘˘°üØ˘˘∏˘˘d …ƒ˘˘HÎdG ÒHó˘˘˘à˘˘˘dG
º«∏©àdG ôjƒ£J á£HGQ ™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G
á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘Y ,»˘˘˘eÉ˘˘˘«˘˘˘f ‘ ,É˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘˘aEG ‘
ÒHó˘˘à˘˘dG ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bEG π˘˘ª˘˘Y á˘˘°TQh'' ,ô˘˘é˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG
á«HÎdÉH á°UÉÿG á«°SGQódG ∫ƒ°üØ∏d …ƒHÎdG

 IóFÉØd ,''á«eÉ¶ædG ÒZ12º¡æ«μªàd kÉcQÉ°ûe
π°üa π«μ°ûàd áªFÓŸG äÉ«é¡æŸG ÜÉ°ùàcG øe
áeAÓeh ,á«eÉ¶ædG ÒZ á«HÎdÉH ¢UÉN »°SGQO
ájƒHÎdG á£°ûfC’G §«£îJh ,ÖjQóàdG á£°ûfCG
.áMhô£ŸG äÓμ°ûª∏d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G OÉéjEGh
¬˘˘˘Ñ˘˘˘°T π˘˘˘ª˘˘˘Y á˘˘˘˘°TQh'' Iô˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ‘ âª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c

 ∫ƒM á«ª«∏bEGá«LƒdƒæμàdG äGóéà°ùŸG ∞«XƒJ
,''á˘˘˘«˘˘˘eC’G ó˘˘˘©˘˘˘˘H É˘˘˘˘e è˘˘˘˘eGô˘˘˘˘H êÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘fEGh º˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘°üJ ‘
øe kÉcQÉ°ûe ¿hô°ûYh á°ùªN É¡æe OÉØà°SGh
á˘˘˘«˘˘˘eC’G á˘˘˘HQÉfi ∫É› ‘ á˘˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘˘dG äGAÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG
ø˘˘˘e ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âaó˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘°SG ó˘˘˘bh .á˘˘˘jOGó˘˘˘˘JQ’G

‘ á«eC’G ƒfi ôWCG äGQób õjõ©J Égó≤Y
ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘J ∫É› ‘ á˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘dG
ƒfi ó©H Ée á∏MôÃ á°UÉÿG èeGÈdG OGóYEGh
,á˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dG äGó˘˘é˘˘à˘˘°ùŸG ΩGó˘˘î˘˘à˘˘°SÉ˘˘H á˘˘«˘˘eC’G
,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘eC’G ƒÙ á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘LQÉÿG á˘˘˘˘˘˘˘˘jOhOôŸG Ú°ù–h
‘ áªgÉ°ùŸG äÉ«dBG ∫ƒM »≤«Ñ£J Qƒ°üJ IQƒ∏Hh

 .∫ÉÛG Gò¡H ¢Vƒ¡ædG

AÉ°ûfEÉH á£°ûfC’G √òg ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ≈°UhCG óbh

ø˘˘˘e ø˘˘˘μ“ »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘°SC’G á˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG

ƒfi èeGôH ‘ áãjó◊G πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SG

¿Éª°†d …Qhô°V •ô°T ∂dP ¿CG QÉÑàYÉH ,á«eC’G

∫hó˘˘˘˘dG ‘ è˘˘˘˘eGÈdG √ò˘˘˘˘g á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ah á˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG

á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG ÒaƒàH Gƒ°UhCG Éªc .AÉ°†YC’G

Iõ¡LC’Gh á«fhÎμdE’G äGó©ŸG πãe ,áãjó◊G

á«ª«∏©àdG OGƒŸG øe ÉgÒZh ájô°üÑdG á«©ª°ùdG

™˘˘˘«˘˘˘°Sƒ˘˘˘Jh ÖjQó˘˘˘˘à˘˘˘˘dG IOƒ˘˘˘˘L ¿É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°†d á˘˘˘˘jQhô˘˘˘˘°†dG

ó©H Ée á∏Môeh ,á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ ¬bÉ£f

‘ πãeC’G QÉªãà°S’G ÉgQÉªãà°SGh á«eC’G ƒfi

∫É› ‘ ÚHQóŸG äGQób AÉæHh ,èeGÈdG √òg

Ò°ù«˘˘˘J ±ó˘˘˘¡˘˘˘H á˘˘˘ã˘˘˘jó◊G π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dG ΩGó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG

ƒfi ‘ äGhOC’G √ò˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘d í˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ΩGó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S’G

äÉeƒμë∏d á«dÉŸG äÉªgÉ°ùŸG õjõ©Jh ,á«eC’G

∫É› ‘ º∏©àdGh º«∏©àdG á«∏ªY åjó– ¿Éª°†d

,á˘˘˘ã˘˘˘jó◊G π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG ΩGó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘«˘˘˘˘eC’G ƒfi

≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd á°SGQO RÉ‚EG GƒMÎbGh

á˘˘˘«˘˘˘fBGô˘˘˘≤˘˘˘dG ¢SQGóŸG É˘˘˘¡˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘fÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘eE’G

¢SQGóŸG √òg QÉÑàYÉH ∂dPh ,É¡à«ªæJh É¡∏«∏–h

áaÉ°VEG ,á«eÉ¶ædG ÒZ á«HÎdG •É‰CG øe kÉ£‰

‘ …ƒHÎdG ÒHóàdG á°TQh ´ƒ°Vƒe êÉeOEG ¤EG

ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ‘ óªà©ŸG ÖjQóàdG êÉ¡æe

óLƒj …òdG ,á«eC’G ƒfi ôWCG ÖjQóàd »ª«∏bE’G

.ôé«ædÉH »eÉ«f ‘ √ô≤e
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äÉ«é«JGÎ°S’Gh äÉ«©LôŸG
áeƒ¶æŸÉH á°UÉÿG πª©dG §£Nh

ájƒHÎdG
•äÉ«é«JGÎ°S’G ∫ƒM á«æWh á«ÑjQóJ IQhO

,•ƒ°ûcGƒf ,¢ùjQóàdG º««≤àd IOó©àŸG
 ,É«fÉàjQƒe06-03 ƒjÉe2012,É¡«a ∑QÉ°T

( ¿ƒKÓK30äÉ«°ûàØe øe ÉjƒHôJ GQÉWEG )
¿hÉ©àdÉH ,á«æ©ŸG ájƒHÎdG äGQGOE’Gh º«∏©àdG

.á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æe ™e

•áμÑ°ûdG ∫ƒM á°SOÉ°ùdG πª©dG á°TQh
äGQÉeE’G ,»HO ,…ƒHÎdG åëÑ∏d á«ª«∏bE’G

 ,IóëàŸG á«Hô©dG09-07 ôjGÈa2012,
( ¿ƒ°ùªNh áà°S É¡«a ∑QÉ°T56øe )

…ƒHÎdG åëÑdG äÉ°SÉ«°S »©°VGhh ÚãMÉÑdG
¿OQC’Gh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G øe

,¿ÉªY áæ£∏°Sh ¢ùfƒJh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh
»æWƒdG õcôŸGh ‹hódG ∂æÑdG ™e ¿hÉ©àdÉH

.¿OQC’G ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæàd

•,¿GOƒ°ùdG ‘ º«∏©à∏d »eƒ≤dG ô“DƒŸG
 ,¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ,ΩƒWôÿG21-19

 ôjGÈa2012,øe ÒÑc OóY ¬«a ∑QÉ°T
º¡æ«H øe Ú«dhódGh Ú«æWƒdG AGÈÿG
ƒ∏ã‡h ƒμ°ù«°ùjE’G Éª¡JóahCG ¿GÒÑN

á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG äÉª¶æŸG

™ªàÛG äÉª¶æeh á«æ©ŸG ájƒHÎdG äÉ¡÷Gh
á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’Gh ¿GOƒ°ùdG ‘ ÊóŸG

IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«æ¡ŸG äGOÉ–’Gh
¿GOƒ°ùdG ‘ ΩÉ©dG º«∏©àdGh á«HÎdG.

•ìÓ°UEG á«é¡æe ∫ƒM á«æWƒdG IhóædG
 ,¢ùfƒJ ,ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG31-29¢SQÉe

2012,¿ƒ«dhOh ¿ƒ«æWh AGÈN É¡«a ∑QÉ°T
äÉ°ù°SDƒe ƒ∏ã‡h ¿ƒjƒHôJ ¿ƒdhDƒ°ùeh

á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,ÊóŸG ™ªàÛG
.á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G ‘

• á«KÓK ´ÉªàLG2012øjƒμàdGh á«HÎdG ∫ƒM
 ,ƒ°SÉa Éæ`«cQƒH ,ƒZhOÉZGh ,É«≤jôaEG ‘17-12

 ôjGÈa2012,¿ƒdhDƒ°ùeh AGÈN ¬«a ∑QÉ°T
™e ¿hÉ©àdÉH ,á«≤jôaE’G ∫hódG øe ¿ƒjƒHôJ

.É«≤jôaEG ‘ º«∏©àdG ôjƒ£J á£HGQ

•OQGƒŸG ∫ƒM »ª«∏bEG AGÈN ´ÉªàLG
,¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe ,áMƒàØŸG á«ª«∏©àdG

08-07 ƒjÉe2012,( áFÉe ¬«a ∑QÉ°T100)
∫hódG øe AGÈÿGh ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùŸG øe

¢ù∏›h ƒμ°ùfƒ«dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«Hô©dG
.¿ÉªY áæ£∏°ùH »ª∏©dG åëÑdG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
äGƒæ°ùdG ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG øe ÒãμdG ó¡°ûJ
á˘˘˘˘˘jQò˘˘˘˘˘Lh á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘°T á˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘LGô˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘˘M IÒNC’G

ájƒHÎdG É«LƒdƒæμàdGh åëÑdGh §«£îàdG º°ùb
 πª©dG π≤M2.3

ájƒHÎdG  É«LƒdƒæμàdGh åëÑdGh §«£îàdG

2.3.1
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

»˘˘Yƒ˘˘dG QÉ˘˘WEG ‘ êQó˘˘˘æ˘˘˘J á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG É˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùd
ÚH …ôgƒ÷G ΩRÓàdÉH ÉNƒ°SQ OGOõj …òdG
á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘≤–h á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG á˘˘˘eƒ˘˘˘¶˘˘˘æŸG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J
ƒμ°ù«°ùjE’G â`YO óbh .áÁó`à°ùª`dGh á∏eÉ`°ûdG
á˘˘˘˘˘˘˘£`°Sƒ`à˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘∏`ª˘˘˘˘˘˘˘˘Y §`£˘˘˘˘˘˘˘˘N ™˘˘˘˘˘˘˘˘«`ª˘˘˘˘˘˘˘˘L »`a
á«KÓãdG á£ÿG ‘ É¡JƒYO äOqóLh á«KÓ``ãdGh

(2010-2012OQGƒŸGh Oƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡÷G ¬˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ¤EG )
QÉªãà°S’G πLCG øe AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áMÉàŸG
ƒgh ,»æWƒdG …ô°ûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ióŸG ó«©H
äÉeƒ¶æe AÉ°SQEG ∫ÓN øe ’EG ≈JCÉàj ’ Ée
ºμÙG §«£îàdG ≈∏Y Ωƒ≤J áμ°SÉªàe ájƒHôJ
™e πYÉØàJh …QhódG Ëƒ≤àdGh Iôªà°ùŸG á©HÉàŸGh
≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°üdG äGP äGQOÉ˘˘˘˘˘˘˘ÑŸGh äGó˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG

.‹hódGh »ª«∏bE’G ørjó«©°üdG

É¡àcGô°T ƒμ°ù«°ùjE’G â∏°UGh ,QÉWE’G Gòg ‘h
∂æ˘˘Ñ˘˘dG ™˘˘e äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°S çÓ˘˘˘K ò˘˘˘æ˘˘˘e â≤˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘fG »˘˘˘à˘˘˘dG
∫ÓN øe …ƒHÎdG åëÑdG ∫É› ‘ ‹hódG
á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bEG á˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°T AÉ˘˘˘°SQE’ π˘˘˘ª˘˘˘Y ¢TGQhCG º˘˘˘«˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘J
äÉYÉ£b øY ÚdhDƒ°ùŸG ™ªŒ …ƒHÎdG åëÑ∏d
∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°T ∫hO ‘ Újƒ˘˘˘˘HÎdG Úã˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG
∫OÉ˘˘Ñ˘˘˘Jh ≥˘˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d §˘˘˘°ShC’G ¥ô˘˘˘°ûdGh É˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aEG
ΩGó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG ä’É› ‘ äGÈÿGh äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘©ŸG
á÷É˘˘˘˘©˘˘˘˘eh ,á˘˘˘˘ã˘˘˘˘jó◊G á˘˘˘˘«˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°üME’G äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG
π«∏ëàdG ¥ôWh ,çƒëÑdGh äÉ°SGQódG äÉ«£©e
âª¶æa ,á«ª«∏©àdG èFÉàæ∏d ¢SÉ«≤dGh Ëƒ≤àdGh
á˘˘˘˘°TQh'' Ió˘˘˘˘ë˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘˘eE’É˘˘˘˘H »˘˘˘˘HO ‘
åëÑ∏d á«ª«∏bE’G áμÑ°ûdG ∫ƒM á°SOÉ°ùdG πª©dG
¿ƒ°ùªNh áà°S É¡æe OÉØà°SG »àdG ,''…ƒHÎdG

(56åëÑdG äÉ°SÉ«°S »©°VGhh ÚãMÉÑdG øe )
¿OQC’Gh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G øe …ƒHÎdG
‘h .¿ÉªY áæ£∏°Sh ¢ùfƒJh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh
´ÉªàLG'' ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T ¬°ùØf ¥É«°ùdG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG OQGƒŸG ∫ƒ˘˘˘˘M »˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘bE’G AGÈÿG
§≤°ùe ‘ ƒμ°ùfƒ«dG ¬Jó≤Y …òdG ''áMƒàØŸG

 ácQÉ°ûÃ100∫hódG øe …ƒHôJ ∫hDƒ°ùeh ÒÑN

áª°UÉ©dG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f Éªc ,á«Hô©dG
á˘˘ª˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H •ƒ˘˘˘°ûcGƒ˘˘˘f á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘à˘˘˘jQƒŸG
∫ƒM á«æWh á«ÑjQóJ IQhO'' á«eÓ°SE’G IƒYódG
''¢ùjQó˘˘à˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘d IOó˘˘˘©˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°S’G

( ¿ƒKÓK É¡æe OÉØà°SG30øe ÉjƒHôJ GQÉWEG )
.á«æ©ŸG ájƒHÎdG äGQGOE’Gh º«∏©àdG äÉ«°ûàØe

∫hó˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG Oƒ˘˘˘˘¡÷G Ió˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘°ùe QÉ˘˘˘˘˘WEG ‘h
É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘LGô˘˘˘˘˘˘e ∫É› ‘ AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G
¤EG É¡H AÉ≤JQ’G ¤EG É«©°S É¡MÓ°UEGh ájƒHÎdG
‘ É˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘Lôfl QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘˘à˘˘˘˘°SGh IOƒ÷G äÉ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe
âª˘YO ,áÁó˘à˘˘°ùŸGh á˘˘∏˘˘eÉ˘˘°ûdG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG ≥˘˘«˘˘≤–
‘ º«∏©à∏d »eƒ≤dG ô“DƒŸG º«¶æJ ƒμ°ù«°ùjE’G
É«°ù«°SCÉJh ÉjQhÉ°ûJ GQÉWEG πqμ°T …òdG ,¿GOƒ°ùdG
äÉ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdGh äÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ‘ Ió˘˘˘˘jó˘˘˘˘L á˘˘˘˘∏˘˘˘˘MôŸ
ó«Øà°ùJ ¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ‘ á«æWƒdG ájƒHÎdG
á«HÎdG ∫ƒ≤M ‘ á≤MÓàŸG äGóéà°ùŸG øe
Ú©H òNCÉJh ∫É°üJ’G πFÉ°Shh Ωƒ∏©dGh º«∏©àdGh
áªLÉædG á«∏ÙGh á«ª«∏bE’G äGÒ¨àdG QÉÑàY’G
óbh ,¿GOƒ°ùdG ÜƒæL ∫É°üØfG øY ¢Uƒ°üÿÉH
QÉÑc øe Ú«dhO øjÒÑN ƒμ°ù«°ùjE’G âHóàfG
á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘HÎdG äÉ˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ∫É› ‘ Ú°ü°üî˘˘˘˘˘àŸG
∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûª∏d ¿GOƒ°ùdG ¤EG Éª¡JóahCGh
‘h .áÑ°SÉæŸG á«æØdG IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh ô“DƒŸG
áª°UÉ©dG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T ¬°ùØf ¥É«°ùdG
á˘«˘é˘˘¡˘˘æ˘˘e ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG Ihó˘˘æ˘˘dG'' ‘ á˘˘«˘˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG
GQÉWEG â∏ãe »àdG ''ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ìÓ°UEG
¢UÉ°üàN’Gh IQƒ°ûŸG πgCG ¬«a ™ªàLG ÉjQhÉ°ûJ
ÚjƒHôJ ÚdhDƒ°ùeh Ú«dhOh Ú«æWh AGÈN øe
π˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e ÊóŸG ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘e »˘˘˘˘∏˘˘˘˘ã‡h
ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ìÓ°UE’ ≥jôW áWQÉN º°SQ
á«ªæJ ‘ Oƒ°ûæŸG ÉgQhóH ¢†¡æJ ≈àM ¢ùfƒJ ‘
™e ºZÉæJ ‘ ¬FÉNQh ¬àeGôc ≥«≤–h ™ªàÛG
É˘gó˘¡˘°ûJ »˘˘à˘˘dG iÈμ˘˘dG á˘˘«˘˘∏˘˘μ˘˘«˘˘¡˘˘dG äÉ˘˘MÓ˘˘°UE’G
äó˘˘˘˘˘˘cCG ó˘˘˘˘˘˘bh ,¢ùfƒ˘˘˘˘˘˘J ‘ äÉ˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘H
π˘˘˘eÉ˘˘˘μ˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘YO É˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûe ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

º««≤àdGh åëÑdGh §«£îàdG
á«HÎdG ä’É› ‘ á©HÉàŸGh

•ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ácÎ°ûe Ihóf
Üô¨ŸG ∫hO ‘ …ƒHÎdG §«£îàdG ∫ƒM

 ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG ,»Hô©dG17-16

 πjôHCG2012,( ¿ƒKÓK É¡«a ∑QÉ°T30)
Üô¨ŸGh É«fÉàjQƒe øe ÉjƒHôJ ’hDƒ°ùe
‘ Ú°ü°üîàŸG øe ¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh

äÉjƒà°ùe ‘ ájƒHÎdG IQGOE’Gh §«£îàdG
º«∏©àdGh »æ¡ŸG øjƒμàdGh ¢SÉ°SC’G º«∏©àdG

.ƒμ°ùfƒ«dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,‹É©dG

•á«é«JGÎ°S’ ádó©e á¨«°U ´hô°ûe OGóYEG
,ô≤ŸG ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ á«HÎdG ôjƒ£J

 Èª°ùjO2012.

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G π˘˘˘ª˘˘˘Y á˘˘˘˘£˘˘˘˘N ‘ AÉ˘˘˘˘L ÉŸ Ó˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘J

( á˘˘«˘˘KÓ˘˘˘ã˘˘˘dG2010-2012õ˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘J IQhô˘˘˘˘˘˘˘°V ø˘˘˘˘˘˘˘e )

º˘˘˘°SQ ∫É› ‘ AGƒ˘˘˘°S §˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ΩÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘g’G

OGóYEG ∫É› hCG á«æWƒdG ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdG

ø˘˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘Jh á˘˘˘«˘˘˘°SQóŸG Öà˘˘˘μ˘˘˘dGh è˘˘˘eGÈdGh è˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘æŸG

,OQGƒŸG ÒHó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh …QGOE’G Ò«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WC’G

äGP äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘˘æŸG ™˘˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘˘cGô˘˘˘˘˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘˘˘˘˘d Gõ˘˘˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh

»æØdG ºYódG QÉWEG ‘h ,ácÎ°ûŸG äÉeÉªàg’G

AÉ°†YC’G ∫hó∏d ¬eó≤J áª¶æŸG âÄàa Ée …òdG

øe É¡«a ÚjƒHÎdG ÚdhDƒ°ùŸG Úμ“ πLCG øe

§«£îàdG ∫É› ‘ äGóéà°ùŸG ôNBG áÑcGƒe

Gò˘˘˘˘˘g ‘ ÜQÉ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh iDhô˘˘˘˘˘dG ∫OÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘Jh …ƒ˘˘˘˘˘˘HÎdG

Öàμe ™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f ,∫ÉÛG

‘ á«æWƒdG á«HÎdG IQGRhh •ÉHôdG ‘ ƒμ°ùfƒ«dG

§«£îàdG ∫ƒM ácÎ°ûe Ihóf'' á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG

Ée IRÈe ,¢ùfƒJ ‘ …ƒHÎdG ìÓ°UE’G äÉ¡Lƒàd
‘ á°UÉN IQƒ°ûeh äGÈN øe ¬eó≤J ¿CG øμÁ
π˘«˘°UC’G º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dGh »˘˘FGó˘˘à˘˘H’G º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ä’É›
øjƒμàdGh á«eÉ¶ædG ÒZ á«HÎdGh á«eC’G ƒfih
ácQÉ°ûe â∏qãeh .‹É©dG º«∏©àdGh »æ¡ŸGh »æ≤àdG

 á˘˘˘«˘˘˘KÓ˘˘˘K ´É˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘LG'' ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G2012∫ƒM
¬˘˘Jó˘˘≤˘˘Y …ò˘˘dG ''É˘˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aEG ‘ ø˘˘jƒ˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘HÎdG
áª°UÉ©dG ‘ É«≤jôaEG ‘ º«∏©àdG ôjƒ£J á£HGQ
äGÈîH ∞jô©à∏d áÑ°SÉæe ƒZhOÉZGh á«æ«cQƒÑdG
á«HÎdG ôjƒ£àH ≥∏©àj Ée ‘ ÉgGDhQh áª¶æŸG

.AÉ°†YC’G á«≤jôaE’G ∫hódG ‘ øjƒμàdGh

IQƒcòŸG á£°ûfC’G øY IQOÉ°üdG ôjQÉ≤àdG âYOh
á˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äGAÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘ã˘˘˘˘μ˘˘˘˘J IQhô˘˘˘˘°V ¤EG
ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGh ÚH ájQhÉ°ûàdGh
AGƒ`°S áØ∏à`îª`dG á«ª«`∏bE’G äÉjƒà`°ùª`dG ≈∏`Y

á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸÉ˘˘˘H á˘˘˘°UÉ˘˘˘N hCG á˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SEG âfÉ˘˘˘˘c

OÉ˘˘˘é˘˘˘jEGh ,á˘˘˘jƒ˘˘˘«˘˘˘°SB’G hCG á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG hCG á˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aE’G

,äGAÉ≤∏dG √ò¡d Iqôªà°ùe á©HÉàe äÉ«dBGh πcÉ«g

AÉ°†`YC’G ∫hó`dG ΩÉª`àgG IQhô`°V äócCG Éªc

Ëƒ˘˘˘˘≤`à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ`°SG »`a AGÈN ø˘˘˘˘jƒ`μ`à˘˘˘˘H

äÉfƒ`μ`e ™«`ªL Ëƒ≤`àdG πª`°ûj ¿CGh øjƒ``μàdGh

π˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘j Ó`a á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘HÎ`dG á˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘¶`æ˘˘˘˘˘˘ª`dG ô˘˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘˘æ`Yh

,Úª`∏˘˘˘©˘˘˘ª`dGh Úª˘˘˘∏`©`à˘˘˘ª`dG AGOCG ≈˘˘˘∏`Y Gô˘˘˘°ü`à˘˘˘≤˘˘˘˘e

áãjó`◊G äÉ«æ`≤àdG ΩGóî`à°SG º«ª©`àH â`°UhCGh

É¡JÉjƒà°ùeh ájƒHÎdG á«∏ª©dG π°UÉØe ™«ªL ‘

hCG …QGOE’G iƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à``°ùª`dÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ô`eC’G ≥˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J AGƒ`°S

Iõ¡LCG AÉ°ûfEÉHh ,»∏«gCÉàdG »æjƒμàdG hCG »ª«∏©àdG

π˘˘˘˘«˘˘˘˘˘gCÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh ø˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘°ùe á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wh

ÚÑ˘˘cGƒ˘˘e Gƒ˘˘∏˘˘˘¶˘˘˘j ≈˘˘˘à˘˘˘M Úª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d ø˘˘ r̆jô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°ùŸG

.ájƒHÎdG äGóéà°ùª∏d

2.3.2
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

É¡«a ∑QÉ°T ''»Hô©dG Üô¨ŸG ∫hO ‘ …ƒHÎdG

( ¿ƒ˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘K30É˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘à˘˘˘jQƒ˘˘˘e ø˘˘˘e É˘˘˘jƒ˘˘˘Hô˘˘˘˘J ’hDƒ˘˘˘˘°ùe )

‘ Ú°ü q°üîàŸG øe ¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh Üô¨ŸGh

äÉ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ‘ á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘HÎdG IQGOE’Gh §˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dGh »˘˘æ˘˘¡ŸG ø˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh ¢SÉ˘˘˘°SC’G º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG

qπμd á°UôØdG IhóædG √òg âMÉJCG óbh .‹É©dG

±É˘˘˘˘˘°ûμ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S’ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dGh ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ø˘˘˘˘˘˘e

∫É› ‘ äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘LÉ◊Gh ≥˘˘˘˘˘˘FGƒ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dGh ¢üFÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG

»˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG Üô˘˘˘¨ŸG ∫hO ‘ …ƒ˘˘˘˘HÎdG §˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

‘ É¡JóFÉØd ∑Î°ûŸG πª©dG ¥ÉaBG ±Gô°ûà°SGh

.ÚàeOÉ≤dG Éª¡∏ªY »à£N QÉWEG

É`¡`H êô``N »`à`dG äÉ``«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`dG Rô```HCG ø```eh
ΩÉ«``≤dG ¤EG º¡Jƒ`YO Ihóæ`dG »`a ¿ƒ`cQÉ`°ûª`dG
π``gCÉ``à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘jƒ`à˘˘˘˘˘˘°ùª`d á˘˘˘˘˘˘«`°ü«`î˘˘˘˘˘˘°ûJ á``°SGQó˘˘˘˘˘˘H
∫hO ‘ ÚjƒHÎdG Ú££`îª`dG ió`d IAÉØ`μdGh
QÉ``WEG á``ZÉ`«``°U ≈`dEGh »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hô`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Üô`¨˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG
π˘˘˘˘˘˘˘gDƒ``J »`à˘˘˘˘˘˘˘˘dG IAÉ˘˘˘˘˘˘˘˘Ø``μ˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ò`jÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©``ª`d »˘˘˘˘˘˘˘˘©``Lô`e
´Ó````£```°VÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d Ú```jƒ```HÎ```dG Ú``£`£```î````ª`dG
≈˘˘˘˘˘∏`Y …Ò``°üª`dG ô``KC’G äGP º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘˘°ù`Ã
á˘˘˘≤˘˘˘£``æ˘˘˘ª`dG »`a º˘˘˘«˘˘˘∏``©˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘HÎ``dG π˘˘˘Ñ˘˘˘≤`à˘˘˘°ùe

.áeOÉ≤dG ∫É«```LC’G πÑ`≤à``°ùe ≈`∏``Yh

á˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°S’Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG QGhOC’G QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
É¡°UÉ°üàNG ä’É› ‘ ƒμ°ù«°ùjE’ÉH áWƒæŸG
¤EG kÉ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°Sh ,»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG ó˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘°U ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y
‘ á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ‘ ΩÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘°SE’G
ÉÃ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dBG ó˘˘˘˘jóŒh AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG
±ô˘˘˘¶˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘°†à˘˘˘≤Ÿ á˘˘˘HÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘°S’G ø˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘μÁ
kÉ«©°Sh ,ájƒªæàdG äÉÑ∏£àª∏dh øgGôdG »ŸÉ©dG
á˘˘˘˘˘jDhô˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Y ‘ π˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤– ¤EG
≈∏Y ó«cCÉàdGh ƒμ°ù«°ùjEÓd áeÉ©dG á«é«JGÎ°S’G

OGóYEÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb ,ájDhôdG √òg âHGƒK
ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°S’ á˘˘˘dó˘˘˘©˘˘˘e á˘˘˘¨˘˘˘«˘˘˘°U ´hô˘˘˘°ûe
§˘˘˘HGÎdG Rõ˘˘˘©˘˘˘˘J »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdG
ƒμ°ù«°ùjE’G πªY ä’É› ∞∏àfl ÚH Oƒ°ûæŸG
‘ äAÉ˘˘˘L É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c á˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G É˘˘˘˘¡˘˘˘˘aGó˘˘˘˘gC’ kÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘≤–
É¡æY È©J »àdG á°ù«FôdG É¡JÉjƒdhC’h ,É¡bÉã«e

.ájQhódG É¡∏ªY §£N

∫hO óYÉ°ùJ ¿CG áª¡ŸG á≤«KƒdG √òg ¿CÉ°T øeh

ÉgOÉªàYGh É¡à°ûbÉæe ó©H ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG

≈∏Y ,á°ü°üîàŸG äÉÄ«¡dG πÑb øe ¬∏dG áÄ«°ûÃ

á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bE’G á˘˘˘˘cGô˘˘˘˘°ûdG √ô˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘J É‡ IOÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S’G

á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e ¤EG AÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘f’G Ió˘˘˘˘˘Mhh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G

äÉ°SÉ«°S º°Sôd ¢Uôa øe IóMGh ájQÉ°†M

á˘«˘ª˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dGh á˘˘jƒ˘˘HÎdG º˘˘¶˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘ª˘˘μfi á˘˘jÒHó˘˘J

π˘˘˘ã˘˘˘eC’G QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘˘°S’G ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘≤– ¤EG Oƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘a

ôNõJ »àdG ájô°ûÑdGh ájOÉŸGh á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d

¥Ó£f’G ” óbh .»eÓ°SE’G ⁄É©dG ¿Gó∏H É¡H

™bGƒ∏d á«∏«∏– IAGôb øe á«é«JGÎ°S’G √òg ‘

‘ ∫ÉÛG Gòg ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡é∏dh …ƒHÎdG

»YGhódG ¢VGô©à°SG q” Éªc ,AÉ°†YC’G ∫hódG

IÉNƒàŸG ±GógC’Gh á«é«JGÎ°S’G ∞«dCÉJ ¤EG

á≤«KƒdG äõcQh ,É¡JÉ«©Lôeh É¡JÉ≤∏£æeh É¡æe

≈˘˘∏˘˘Y ∞˘˘«˘˘dCÉ˘˘à˘˘dGh π˘˘«˘˘∏˘˘ë˘˘à˘˘dGh ¢Vô˘˘˘©˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e

¿CG »¨Ñæj »àdG ájƒdhC’G äGP πª©dG ä’É›

âMÎbG Éªc »eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO É¡H ºà¡J

»eÓ°SE’G πª©∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ¡LƒàdG íeÓe

äÉ¡LƒàdG »gh ,…ƒHÎdG ∫ÉÛG ‘ ∑Î°ûŸG

á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG IQGOE’G ó˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùJ ¿CG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘fCÉ˘˘˘˘°T ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

§£N OGóYEG äÉ«∏ªY ΩÉμMEG ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjEÓd

.áYƒæàŸG á«HÎdG ä’É› ‘ áeOÉ≤dG É¡∏ªY
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

™ªàÛG á«ªæJh ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG

•§«£îàdG QhO ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
ôjƒ£Jh ¢SQGóŸÉH ¢Vƒ¡æ∏d »é«JGÎ°S’G

 ,¿GôjEG ,¿Gô¡W ,ègÉæŸG9-8Èª°ùjO
2012,( ¿hô°ûYh á°ùªN É``¡`«a ∑QÉ``°T25)

ègÉæŸG AGô``Ñ``Nh §`«`£``îàdG ‹hDƒ`°ùe øe
IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,¿GôjEG ‘ á«°SQóŸG

.á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G ‘ á«HÎdG

•º∏«Ø∏d ô°ûY …OÉ◊G »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ºYO
 ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,¢SÉa ,…ƒHÎdG13-11ƒjÉe

2012,¿ƒ«FÉªæ«°S ¿ƒLôfl ¬«a ∑QÉ°T
”h ,¿hóbÉfh ¿ƒãMÉHh ¿ƒjƒHôJ AGÈNh

( øjô°ûYh á©°ùJ ¢VôY ¬dÓN29Éª∏«a )
á«ÁOÉcC’G ™e ¿hÉ©àdÉH ,É«≤FÉKhh ÉjƒHôJ
¢SÉa á`¡éH øjƒμ`àdGh á«Hô`à∏d ájƒ`¡÷G
Éªæ«°ù∏d ´GóHE’G AÉ°†a á«©ªLh ¿ÉŸƒH

.¢SÉØH ìô°ùŸGh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
¤EG á˘˘«˘˘YÉ˘˘°ùdG ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G äÉ˘˘¡˘˘˘Lƒ˘˘˘à˘˘˘d Ó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘J
™˘˘˘ª`à˘˘˘é˘˘˘ª`dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª`æ˘˘˘˘J »`a á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎ`dG QGhOCG õ˘˘˘˘jõ`©˘˘˘˘J
á«≤Hh ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ÚH πYÉØàdG ≥«KƒJh
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«aÉ≤ãdG äÉeƒ¶æŸG
IOƒ÷G ¿CÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉÁEGh ,AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘
ÚH ÉcÎ`°ûe Éª`°SÉb Éfƒ`μj ¿CG »¨`Ñæj ´Gó`HE’Gh
Úã``MÉ˘˘˘˘H ø˘˘˘˘e Ú`∏`YÉ`Ø˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘£`≤˘˘˘˘dG ™`«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘L
á«¨Hh ,Ú`jQGOEGh è`gÉæ`e »`Ø`dDƒ`eh Ú`£`£flh
äÉ˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG åjó– á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCÉ˘˘˘H »˘˘˘Yƒ˘˘˘dG ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘J
πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àM’ Ö«éà°ùj ÉÃ ,ájƒHÎdG
ΩÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ÚYÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG ÚH á˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG Rõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘j ÉÃh

∫É› ‘ ÜQÉéàdG ∫OÉÑJ ¤EG kÉ«©°Sh ,¢UÉÿGh
ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,ájƒHÎdG §£ÿG OGóYEG
QhO ∫ƒM ,¿GôjEÉH ,¿Gô¡W ‘ á«æWh á°TQh
è˘˘gÉ˘˘æŸG ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J ‘ »˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°SE’G §˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘dG
á°TQƒdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¥ô£J óbh .á«°SGQódG
¢ù°SC’G ójó– É¡æ«H øe ™«°VGƒe IóY ¤EG
,á˘«˘fGô˘jE’G á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘jƒ˘HÎdG á˘˘£˘˘î˘˘∏˘˘d á˘˘jô˘˘¶˘˘æ˘˘dG
IOÉ`Ø`à°S’Gh ,»eÓ`°SEG Qƒ`¶æe ø`e á«HÎ`dGh
áeƒ¶æª∏d »é«JGÎ°SE’G §«£îàdG êPƒ‰ ø`e
‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HÎdG IOƒ˘˘˘˘˘Lh ,¢ûjOÓ˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H ‘ á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘HÎdG
,á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘°SGQó˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘°üØ˘˘˘dG : á˘˘˘°SQó˘˘˘ª`dG
,ÜÓ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG OGó˘˘˘˘YCÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘fQÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘e Ú°SQóŸG á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ùfh
ádOC’Gh á«°SQóŸG ÖàμdGh ,á«°SGQódG ègÉæŸGh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘J ΩGó˘˘˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°SGh ,ÚHQóŸÉ˘˘˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘˘˘°UÉÿG
øeh .á«HÎdG ∫É› ‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
Ëó`≤J ƒμ`°ù`«`°ùjE’G â``∏``°UGh iô``NCG á``¡``L
º˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘∏˘˘d »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ¿É˘˘Lô˘˘¡˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d …ƒ˘˘˘æ˘˘˘°ùdG É˘˘˘¡˘˘˘ª`YO
¬˘˘˘˘˘˘JQhO ‘ ó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘fG …ò˘˘˘˘˘˘dG Üô˘˘˘˘˘˘¨ŸG ‘ …ƒ˘˘˘˘˘˘˘HÎdG
ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN ¢SÉa áæjóe ‘ Iô°ûY ájOÉ◊G

2012á©àe ÚH …ƒHÎdG º∏«ØdG'' ¿GƒæY â–
ÌcCG ¬«a ∑QÉ°T óbh .''á«HÎdG IOƒLh áLôØdG

( Ú°ùªN øe50GÒÑNh É«FÉªæ«°S ÉLôfl )
 ¢VôY ¬dÓN ”h ,GóbÉfh ÉãMÉHh ÉjƒHôJ29

.É«≤FÉKhh ÉjƒHôJ Éª∏«a

∫É`°ü``J’G π`FÉ`°Sƒd »eÉæàŸG QhódG ¤EG ô¶ædÉHh

É¡ª«bh äÉ©ªàÛG áaÉ≤K π«μ°ûJ ‘ áãjó◊G

‘h ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G äÉÄ`a ió`d á°UÉ`Nh

,»˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG …ƒ˘˘˘˘˘˘HÎdG AGOC’G π˘˘˘˘˘˘FÉ`°Sh ™˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘æ`J

ΩÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘g’G IOÉ˘˘˘jR ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùa

π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘eO É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘fCÉ˘˘˘˘˘°T ø˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘eGÈdÉ˘˘˘˘˘H

‘ ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ ájô°üÑdG á«©ª°ùdG

‘ É˘˘ª˘˘¡˘˘˘e Ó˘˘˘eÉ˘˘˘Y É˘˘˘gQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘YÉ˘˘˘H AÉ˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘dG

º«b ô°ûf ‘h »ª«∏©àdG AGOC’G IOƒL ≥«≤–

.…QÉ°†◊G ∑ƒ∏°ùdGh áæWGƒŸG

2.3.3
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

2.3.4
ôjƒ£àdGh º«∏©àdG É«LƒdƒæμJ

…ƒHÎdG

•ó¨dG á°SQóe AÉæH'' ∫ƒM ‹hO ióàæe
 ,¢ùfƒJ ,''á«ªbôdG05-03 ƒjÉe2012,∑QÉ°T

¿ƒ¡qLƒeh ¿ƒ«©eÉL ¿ƒãMÉHh IòJÉ°SCG ¬«a
á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒe ƒdhDƒ°ùeh ¿ƒjƒHôJ

hôjEG á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH ,á°UÉNh á«eƒμM
.ájƒHÎdG äGQÉ°ûà°SÓd OÉe

•,¢VÉjôdG ,º«∏©à∏d ‹hódG ióàæŸGh ¢Vô©ŸG
 : ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG17-13ôjGÈa

2012,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh º«¶æJ øe
.ájOƒ©°ùdG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á°UÉÿG á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdGh §£ÿG π¶J
á˘˘°UÉ˘˘Nh á˘˘ã˘˘jó◊G á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG π˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG è˘˘˘eó˘˘˘H
á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG á˘˘£˘˘˘°ûfC’G ‘ É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG
áØ«©°V AÉ°†YC’G ∫hódG øe Òãc ‘ á«æjƒμàdGh
,Ú°ù«FQ Ú≤FÉY ÖÑ°ùH ò«ØæàdG ICÉLôe hCG ôKC’G
IOƒ°UôŸG áeÉ©dG á«dÉŸG áfRGƒŸG ∞©°V Éª¡dhCG
ÉÃ ∫hódG øe ÒãμdG ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG ´É£≤d
á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG §˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘j
ó«©H Éª∏M ¢SQGóŸG ‘ Égô°ûfh á«LƒdƒæμàdG
ô˘˘˘aƒ˘˘˘J ∫É˘˘˘M ‘ ,»˘˘˘Yƒ˘˘˘dG á˘˘˘∏˘˘˘b É˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘Kh ,∫É˘˘˘˘æŸG
ÚdhDƒ˘˘˘˘˘°ùŸG ¢†©˘˘˘˘˘H ió˘˘˘˘˘d ,äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘eE’Gh OQGƒŸG
Qhó˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ô˘˘˘WC’G ø˘˘˘e ¢†jô˘˘˘Y ´É˘˘˘£˘˘˘bh

π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘H ¢†¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ¿CG ø˘˘˘˘˘μÁ …ò˘˘˘˘˘dG ÒÑ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG
Öjô≤J ‘h º∏©àdG äÉ«∏ªY õ«Ø– ‘ áãjó◊G
äÉ˘˘˘jƒ˘˘˘à˘˘˘°ùŸG ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ‘ Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘àŸG ¤EG ò˘˘˘˘NCÉŸG
∫ÓN øe ƒμ°ù«°ùjE’G â©°S óbh ,QÉªYC’Gh
‘ IòØæŸG É¡à£°ûfCGh áÑbÉ©àŸG É¡∏ªY §£N
IQhô°†H ¬≤«ª©Jh »YƒdG ô°ûf ¤EG ∫ÉÛG Gòg
¢ùjQóàdG πFÉ°Sh ‘ á«ª«∏©àdG É«LƒdƒæμàdG èeO
á˘˘˘˘°SQóŸG ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘jQó˘˘˘˘J ∫É˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G º˘˘˘˘à˘˘˘˘˘j ≈˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘M
≈∏Y áëàØæŸG á«ªbôdG á°SQóŸG ¤EG ájó«∏≤àdG
º˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Hh IOó˘˘˘©˘˘˘àŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG OQGƒŸG
ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T QÉWE’G Gòg ‘h ,áYƒæàŸG
ó¨dG á°SQóe AÉæH ∫ƒM ‹hódG ióàæŸG'' ‘
á«°ùfƒàdG áª°UÉ©dG ‘ ¬àª¶f …òdG ''á«ªbôdG
á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘HÎdG äGQÉ˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘°SÓ˘˘˘˘˘d OÉ˘˘˘˘˘e hô˘˘˘˘˘˘jEG á˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘e
¿ƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘L ¿ƒ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘Hh Iò˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘°SCG ¬˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘a ∑QÉ˘˘˘˘˘°Th
á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒe ƒdhDƒ°ùeh ¿ƒjƒHôJ ¿ƒ¡qLƒeh

.á°UÉNh á«eƒμM

¢VhôY ∫ÓN øe ∞jô©àdG ióàæŸG ìÉJCG óbh
êÉ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘fEG ‘ á˘˘˘˘˘˘°ü°üî˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸ á˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘e
OQGƒe øe ôaƒàj ÉÃ á«LƒdƒæμàdG §FÉ°SƒdG
Úª˘˘∏˘˘©˘˘àŸGh Ú°SQó˘˘ª˘˘∏˘˘d í˘˘à˘˘Ø˘˘J á˘˘«˘˘ª˘˘bQ á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J
π`μ˘˘°ûH á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘˘©`à˘˘˘dG á˘˘˘°ù°SDƒ`ª˘˘˘∏˘˘˘dh ¢UÉ`N π˘˘˘μ`°ûH
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘HQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤`ª`dG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©`°SGh É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bÉ`aBG ΩÉ`Y
»ª«∏©àdG AGOC’G Ú°ù–h á«ª«∏©àdG äÉ«æ≤àdGh
¢SQó˘˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘£ŸG á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘«◊G AÉ˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘°VEGh
á˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûe ¤EG IQÉ˘˘˘°TE’G QóŒ É˘˘˘ª˘˘˘c ,»˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
ióàæŸGh ¢Vô©ŸG'' ìÉààaG πØM ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
á«Hô©dG áμ∏ªŸG áª°UÉY ‘ ''º«∏©à∏d ‹hódG

 ¤EG ¬JÉ«dÉ©a äôªà°SGh ,¢VÉjôdG ájOƒ©°ùdG17

 ôjGÈa2012.
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IOƒ÷G ¿ÉgQh ájƒHÎdG á°ù°SDƒŸG
•ÖàμdG ∞«XƒJ ∫ƒM »ª«∏bEG AGÈN ´ÉªàLG

äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«fhÎμd’G äÉÑàμŸGh
 ,¿Éà°ùcÉH ,OÉHBG ΩÓ°SEG ,á«ª«∏©àdG09-07

 ƒjÉe2012,( ô°ûY á©Ñ°S ¬«a ∑QÉ°T17)
‘ Ú°ü q°üîàŸGh ÚjƒHÎdG AGÈÿG øe

øe ÊhÎμdE’G ô°ûædGh äÉ«eƒ∏©ŸG ∫É›
Éμæ∏jô°Sh ¢ûjOÓ¨æHh ∞jódÉŸGh ¿Éà°ùcÉH
™e ¿hÉ©àdÉH ,Éjõ«dÉeh óæ`∏jÉJh ÚÑ`∏ØdGh
‘ á«eÓ`°SE’G ¿hDƒ`°ûdGh ±É`bhC’G IQGRh

.âjƒμdG ádhO

•º«∏©à∏d Ú«ª«∏bE’G Ú°ûàØª∏d á«æWh IQhO
,IOƒ÷G ÒHóJ ∫ƒM »Hô©dG »°ùfôØdG

 ,É«æ«Z ájQƒ¡ªL ,…ôcÉfƒc28-25ƒ«fƒj
2012,( ¿hô°ûYh á°ùªN É¡«a ∑QÉ°T25)

øe »Hô©dG »°ùfôØdG º«∏©àdG »°ûàØe øe
.É«æ«Z ájQƒ¡ªL º«dÉbCG ∞∏àfl

•»°SQóŸG õ«ªàdG'' »Hô©dG …ƒHÎdG ô“DƒŸG
IóFGQ äGÈN ,OÉªàY’Gh IOƒ÷G ÒjÉ©eh

á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO ,''IóFÉb ÒjÉ©eh
 ,IóëàŸG16-14 ôjGÈa2012,¬«a ∑QÉ°T

( ¿ƒ°ùªN50∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG øe )
∫hó`dG ‘ ájƒ`HÎ`dG IQGOE’Gh á«HÎ`dG
õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ,AÉ°†YC’G á«Hô©`dG

.äGQÉ°ûà°SÓd ÚjƒHÎdG

•QOÉb π«L AÉæÑd º«∏©àdG áeGóà°SG ô“Dƒe
á«Hô©dG äGQÉeE’G ,πÑ≤à°ùŸG IOÉ«b ≈∏Y

 : »HO ,IóëàŸG8-5 ¢SQÉe2012 ,∑QÉ°T
( ¿hô°ûYh áKÓK ¬«a23kÉKóëàe )

( áFÉª°ùªNh500.ƒYóe )º«¶æJ øe
á«ª«∏©àdG äÉeóî∏d á«ÁOÉcC’G ácô°ûdG

.…QGOE’G º«¶æà∏d ™LôŸG ácô°Th

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
∫hó˘˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘HÎdG á˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æŸG ô˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘J qôÁ
∂°T ’h ,¿É≤JE’Gh IOƒ÷G πNóe ÈY AÉ°†YC’G
‘ É¡JÉ°SQÉ‡h IOƒ÷G º«gÉØe AÉ°SQEG q¿CG ‘
∫ÓN øe ¢SÉ°SC’ÉH qºàj ájƒHÎdG ÉæJÉeƒ¶æe
QGô˘˘˘≤˘˘˘dG ´É˘˘˘ q̆æ˘˘˘˘°Uh …ƒ˘˘˘˘HÎdG §˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Iõ˘˘˘˘¡˘˘˘˘LCG
πeÉ°T Ωƒ¡Øªc IOƒ÷Éa ,ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdGh
π˘˘˘μ˘˘˘˘°T ‘ É˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘bGh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘J π˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e êÉ˘˘˘˘à–
≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘bO m§˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°V ¤EG ÊGó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘e AGOCGh äÉ˘˘˘˘˘˘°SQÉ‡
≈∏Y óªà©e ƒg Ée ≥ah É¡JÉØ°UGƒeh ÉgÒjÉ©Ÿ
á∏ªL πª°ûàd ∫ÉÛG Gòg ‘ ‹hódG ó«©°üdG
êÉ˘˘˘¡˘˘˘æŸG §˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘c á˘˘˘∏˘˘˘NGó˘˘˘àŸG ô˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e
¬˘˘˘˘FGOCG á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Mh ¢SqQóŸG ø˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘Jh ¬˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Jh
OQGƒŸGh ±QÉ©ŸG ÒHóJh  »°SGQódG º«¶æàdGh
»˘˘˘˘g IOƒ÷G ¿EG å«˘˘˘˘Mh .º˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh ¢SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dGh
Iƒ˘˘˘YO ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Ωƒ˘˘˘≤˘˘˘˘j RÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘H »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SEG Ωƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e
¬˘˘˘˘«˘˘˘˘a ¢UÓ˘˘˘˘NE’Gh π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘JEG ¤EG ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G
¢ù«d ™bGƒdG ‘ ¬∏«©ØJ ¿EÉa ,¥ó°üdG …qô–h
É‰EGh áeQÉ°U ájƒªæJ •hô°T ™e πYÉØJ Oô›
´É£à°SG á«eÓ°SEG º«dÉ©Jh º«≤d π«©ØJ É°†jCG ƒg
¿CG á«gGõdG ºgQƒ°üY ‘ É¡dÓN øe ¿ƒª∏°ùŸG
.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y IOÉjôdG áÑJôe ‘ Gƒfƒμj
§£N ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âYO ≥∏£æŸG Gòg øeh
ô°UÉæY ™«ªL ‘ IOƒ÷G π«©ØJ ¤EG É¡∏ªY
äÉ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Yh äÓ˘˘˘Nó˘˘˘e ø˘˘˘˘e á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘HÎdG á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e ô˘˘˘˘KCG äGP äÉ˘˘˘˘Lôflh
‘ áª¶æŸG âcQÉ°T QÉWE’G Gòg ‘h ,á«æWƒdG
»˘˘˘˘°SQóŸG õ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG'' »˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG …ƒ˘˘˘˘˘HÎdG ô“DƒŸG
Ió˘˘˘˘˘˘FGQ äGÈN ,OÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘Y’Gh IOƒ÷G ÒjÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘eh
ÚjƒHÎdG õcôe √ó≤Y …òdG ''IóFÉb ÒjÉ©eh
á«Hô©dG äGQÉeE’ÉH »HO áæjóe ‘ äGQÉ°ûà°SÓd

( ¿ƒ˘˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘˘N ¬˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘a ∑QÉ˘˘˘˘˘˘°Th ,Ió˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘àŸG50ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e )
‘ ájƒHÎdG IQGOE’Gh á«HÎdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG
¿hÉ©àdÉH äó≤Y Éªc ,AÉ°†YC’G á«Hô©dG ∫hódG

2.3.5

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

ádhóH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh ™e
∞«XƒJ ∫ƒM »ª«∏bEG AGÈN ´ÉªàLG âjƒμdG
äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸG ‘ á˘˘˘«˘˘˘fhÎμ˘˘˘d’G äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘˘μŸGh Öà˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG
¬æe OÉØà°SG á«fÉà°ùcÉÑdG áª°UÉ©dG ‘ á«ª«∏©àdG

( ô˘˘˘˘˘°ûY á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°S17Újƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘HÎdG AGÈÿG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e )
ô˘˘˘°ûæ˘˘˘dGh äÉ˘˘˘«˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG ∫É› ‘ Ú°ü˘˘˘˘ q°üî˘˘˘˘àŸGh
¢ûjOÓ¨æHh ∞jódÉŸGh ¿Éà°ùcÉH øe ÊhÎμdE’G

.Éjõ«dÉeh óæ∏jÉJh ÚÑ∏ØdGh Éμæ∏jô°Sh

Ú¡LƒŸG iód IOƒ÷G º«gÉØe ô°ûf QÉWEG ‘h
π«°UC’G º«∏©àdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG Ú°ûàØŸGh
‘ É˘˘¡˘˘∏˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘˘J ∂dÉ˘˘˘°ùÃh É˘˘˘gÒjÉ˘˘˘©Ã ∞˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh
âª˘˘˘¶˘˘˘f ,º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ø˘˘˘e §˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG Gò˘˘˘g á˘˘˘eƒ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘˘e
Ú°ûàØª∏d á«æWh IQhO …ôcÉfƒc ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
ÒHóJ ∫ƒM »Hô©dG »°ùfôØdG º«∏©à∏d Ú«ª«∏bE’G

( ¿hô°ûYh á°ùªN É¡æe OÉØà°SG ,IOƒ÷G25)
ø˘˘e »˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG »˘˘˘°ùfô˘˘˘Ø˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG »˘˘˘°ûà˘˘˘Ø˘˘˘e ø˘˘˘e

.É«æ«Z ájQƒ¡ªL º«dÉbCG ∞∏àfl

ó≤Y …òdG ô“DƒŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T Éªc
∫ƒ˘˘˘˘˘M Ió˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘˘˘˘eE’É˘˘˘˘˘˘H »˘˘˘˘˘˘HO ‘
IOÉ«b ≈∏Y QOÉb π«L AÉæÑd º«∏©àdG áeGóà°SG''

 ÜQÉ≤j Ée ¬JÉ«dÉ©a øe OÉØà°SGh ,πÑ≤à°ùŸG523

,ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdG Gƒ°ûbÉæ«d Gƒ©ªàLG kÉcQÉ°ûe

º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG IOƒ˘˘˘Lh ,á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG π˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘˘Jh
,Iô˘˘˘˘μ˘˘˘˘ÑŸG á˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘£˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘æŸGh
kÉ˘˘˘°†jCG ô“DƒŸG ∫hÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘jh .äGÈÿGh ÜQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
á˘eƒ˘¶˘æ˘ª˘c á˘jƒ˘HÎdG á˘«˘∏˘ª˘©˘dG ô˘jƒ˘˘£˘˘Jh QÉ˘˘ª˘˘ã˘˘à˘˘°SG
»ªæj πeÉμàeh πeÉ°T è¡æÃ õ«ªàJ áeGóà°ùe
á˘˘˘˘eRÓ˘˘˘˘dG äGQó˘˘˘˘≤˘˘˘˘dGh äGQÉ˘˘˘˘¡ŸG Rõ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘jh ±QÉ˘˘˘˘˘©ŸG
π˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùe ≥˘˘˘«˘˘˘≤– ±ó˘˘˘¡˘˘˘H É˘˘˘gô˘˘˘°UÉ˘˘˘æ˘˘˘Y ™˘˘˘«˘˘˘ª÷
á˘˘˘°ù°SDƒŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘a ió˘˘˘˘e º˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dh ,ΩGó˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe
É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ¢Vô˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘J äGÒ¨˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘X ‘ á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘HÎdG

.õ«ªàdGh ¢ùaÉæàdG

øY IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdGh èFÉàædG äócCG óbh

Éeó`b »°†ª`dG IQhô`°V IQƒcò`ª`dG á`£`°ûfC’G

OÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YGh IOƒ÷G º˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘ØÃ ∞˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG »`a

á˘˘jƒ˘˘HÎdG §˘˘£ÿG ‘ É˘˘¡˘˘JÉ˘˘Ø˘˘°UGƒ˘˘eh É˘˘˘gÒjÉ˘˘˘©˘˘˘e

√òg π«©ØJ ºK ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG

Öà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dGh è˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘æŸG OGó˘˘˘˘˘˘YEG ä’É› ‘ ÒjÉ˘˘˘˘˘˘©ŸG

º¡æjƒμJh Úª∏©ŸG OGóYEGh á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdGh

á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SQóŸG IQGOE’Gh º˘˘˘˘¡˘˘˘˘FGOCG º˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘Jh ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG

‘ ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G π˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°Sh ,OQGƒŸG ÒHó˘˘˘˘˘˘˘Jh

ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘˘g’G õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùŸG É˘˘˘¡›Gô˘˘˘H

äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æŸG ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘Jh IOƒ÷G ´ƒ˘˘˘˘˘°VƒÃ

.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ájƒHÎdG
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2.3.6

ÊÉ≤àdGh »æØdGh »æ¡ŸG º«∏©àdG

•ÖjQóàdGh º«∏©à∏d »ª«∏bE’G AGÈÿG ´ÉªàLG
,§≤°ùe ,á«Hô©dG ∫hódG ‘ »æ¡ŸGh »æ≤àdG

 ,¿ÉªY áæ£∏°S19-17 ¢SQÉe2012∑QÉ°T ,
( ¿ƒ©HQCGh óMGh ¬«a41’hDƒ°ùeh GÒÑN )

áaÉ°VEG AÉ°†YC’G á«Hô©dG ∫hódG øe ÉjƒHôJ
,á«dhO äÉ°ù°SDƒeh äÉª¶æe øe AGÈN ¤EG

á∏eÉ©dG iƒ≤dG IQGRhh ƒμ°ùfƒ«dG ™e ¿hÉ©àdÉH
.¿ÉªY áæ£∏°S ‘ á«HÎdG IQGRhh

•∫ƒM ∞jôdG »ª∏©e ÖjQóàd á«æWh á°TQh
á«∏ª©dG ‘ º«∏©àdG äÉ«æ≤J ∞«XƒJ

,á«æ`ª«dG á`jQƒ¡`ª÷G ,AÉ`©æ`°U ,á«ª«∏`©àdG
17-15 ƒjÉe2012¿ÉæKG É¡«a ∑QÉ°T ,

( ¿hô°ûYh22≥WÉæŸG ∞∏àfl øe Éª∏©e )
IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,øª«dG ‘ á«ØjôdG

.âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G

•‘ á«dhódG iDhôdG ∫ƒM á«ª«∏bEG á°TQh
,ÉfÉà°SBG ,»æ≤àdG º«∏©àdG èeGôH ôjƒ£J

 ,¿Éà°ùNGRÉb23-21 ¢ù£°ùZCG2012∑QÉ°T ,
»æ≤àdG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe øY ¿ƒdhDƒ°ùe É¡«a

∫É› ‘ ¿ƒ°ü°üîàe AGÈNh ¿ƒãMÉHh
¿Éé«HQPCGh ¿Éà°ùNGRÉb øe »æ≤àdG º«∏©àdG

.¿Éà°SõZÒbh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
É«aô©e IQóà≤ŸG ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJ âë°VCG
»æ≤àdGh »æ¡ŸG º«∏©àdG ≈∏Y OÉªàY’ÉH ÉqjQÉ¡eh
Ö«˘˘é˘˘à˘˘°ùjh á˘˘˘«˘˘˘LÉ˘˘˘à˘˘˘fE’G äGÒ¨˘˘˘àŸG ÖcGƒ˘˘˘j …ò˘˘˘dG
∫hó˘∏˘d á˘jOÉ˘°üà˘b’Gh á˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G äÉ˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘à˘˘ª˘˘∏˘˘d
Ö°ùàμj ,º«∏©àdG Gòg π°†ØÑa .áë∏e IQhô°V

≈˘˘˘∏˘˘˘Y äGQó˘˘˘bh äÓ˘˘˘gDƒ˘˘˘eh ±QÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘e ¿ƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘àŸG
äGó˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘e ‘ Ö°SÉ˘˘˘˘æŸG ±qô˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dG
π˘˘˘¨˘˘˘°ûdG ⁄É˘˘˘Y êƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘d º˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘¡˘˘˘˘J äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°TE’Gh
OÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G ¿CGh á˘˘˘°UÉ˘˘˘N ,´RÉ˘˘˘æ˘˘˘oj ’ ¥É˘˘˘≤˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘H
ádÉªY ¤EG áLÉ◊G ¢ù«°ùe ‘ ‹É◊G »ŸÉ©dG
‘ á©jô°ùdG ä’ƒëàdG ™e ∞«μàdG ≈∏Y IQOÉb
è˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘æŸG q¿CG ÒZ ,äÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘˘æŸGh äÉ˘˘˘˘˘eóÿG ⁄É˘˘˘˘˘Y
äÉeƒ¶æŸG ºμ– »àdG äÉ¡qLƒàdGh ÚeÉ°†ŸGh
º`d AÉ`°†`YC’G ∫hó``dG ø`e Oó`Y »`a ájƒÑ`ÎdG
…ƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG §˘˘˘˘˘«`ë˘˘˘˘˘ª`dG ™`e Ωƒ`«˘˘˘˘˘dG ΩAÓ˘˘˘˘˘à`J ó˘˘˘˘˘©`J
’h ,∫hódG √òg ‘ ¬JÉÑ∏£àeh …OÉ°üàb’Gh
äÉÑ∏£àe ™e ΩDhÓàdG ióÃ ≥∏©àj Ée ‘ Éª«°S

.πª©dG ¥ƒ°S

â°Sqô˘˘˘˘˘˘˘c ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘˘˘˘˘g ø˘˘˘˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘fGh
Iô£°ùŸG É¡aGógCG øª°V ÉgOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G

 É˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y á˘˘˘˘£˘˘˘˘N ‘2012-2010√ÉŒÉ˘H ™˘˘aó˘˘∏˘˘d
¿CG øμÁ …òdG º°SÉ◊G …ƒªæàdG QhódG π«©ØJ
á¡LGƒe ‘ »æ≤àdGh »æ¡ŸG º«∏©àdG ¬H ™∏£°†j
QÉWEG ‘h ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«ªæàdG äÉjó–
á«Hô©dG ∫hódG ÚH ácÎ°ûe äÉ¡LƒJ áZÉ«°U
ô“Dƒe ‘ É¡Áó≤àd ∫ÉÛG Gòg ‘ AÉ°†YC’G
øjƒμàdGh º«∏©àdG ∫ƒM ådÉãdG ‹hódG …É¡¨æ°T
´ÉªàLG'' ‘ áª¶æŸG âcQÉ°T ,»æ¡ŸGh »æ≤àdG
»˘æ˘˘≤˘˘à˘˘dG ÖjQó˘˘à˘˘dGh º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘∏˘˘d »˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’G AGÈÿG
¬˘˘˘˘Jó˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y …ò˘˘˘˘˘dG ''á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘˘dG ‘ »˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘¡ŸGh
Ú©HQCGh óMGh ácQÉ°ûÃ  §≤°ùe ‘ ƒμ°ùfƒ«dG

(41á«Hô©dG ∫hódG øe ÉjƒHôJ ’hDƒ°ùeh GÒÑN )
äÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘e AGÈN ¤EG á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘°VEG AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G
Gòg ‘ Úà°TQh äó≤Y Éªc .á«dhO äÉ°ù°SDƒeh
á«æª«dG áª°UÉ©dG ‘ á«æWh ÉªgGóMEG ∫ÉÛG
‘ º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘J ∞˘˘˘Ñ˘˘˘Xƒ˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘M ÖjQó˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d
‘ á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dGh ,á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ‘ á˘˘˘«˘˘˘dhó˘˘˘dG iDhô˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘M ¿É˘˘˘à˘˘˘°ùNGRÉ˘˘˘b
ør«à°TQƒdG øe OÉØà°SGh ,»æ≤àdG º«∏©àdG èeGôH
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

( ¿ƒ©HQCGh ¿ÉæKG42ÉãMÉHh GÒÑNh ’hDƒ°ùe )

.É°ü°üîàe

á£°ûfC’G øY IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdG RôHCG â∏ã“h

äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ¤EG Iƒ˘˘˘˘Yó˘˘˘˘dG ‘ IQƒ˘˘˘˘˘còŸG

øjƒμàdG ∫É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áªFÉ≤dG

Ió˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘©ŸG è˘˘˘eGÈdG á˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘eh »˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸGh »˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

§˘˘˘£ÿG ÚH Iƒ˘˘˘¡˘˘˘dG ΩOQ π˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘Jh

ÉYO Éªc ,™bGƒdG ‘ Égò«ØæJ ≠«°Uh Iô£°ùŸG

åjó– ¤EG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûfC’G √ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG

í˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘j ÉÃ ø˘˘˘jƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∂dÉ˘˘˘˘°ùe ™˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh è˘˘˘˘eGÈdG

äÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘e ™˘e »˘HÉ˘é˘jE’G π˘YÉ˘˘Ø˘˘à˘˘dG ÚLô˘˘î˘˘à˘˘ª˘˘∏˘˘d

õ`jõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©`J ¤EGh ,Ió`jó`÷G π`ª`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ¥Gƒ```°SCG

AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH ≥˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh á`cGô`°ûdG

ácÎ°ûŸG äÉeÉªàg’G äGP á«dhódG äÉª¶æŸGh

áëLÉædG äGQOÉÑŸÉH ∞jô©àdGh ÜQÉéàdG ∫OÉÑàd

 Gòg ‘.∫ÉÛG
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á«YÉªàL’G äÉjóëàdGh á«HÎdG
ájƒªæàdGh

•äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
áeGóà°ùŸG á«ª`æàdG πLCG øe á«æ¡ŸGh á«æ≤àdG

: ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ,ƒZhOÉZGh(6-4ôHƒàcCG
2012 IóFÉØd ,)25.kÉcQÉ°ûe

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
»`æ˘˘¡˘˘˘ª`dGh »˘˘˘æ`≤˘˘˘à˘˘˘dG ÖjQó˘˘˘à`dGh º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©`à˘˘˘dG È`à˘˘˘©˘˘˘j
á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘b äGQÉ˘˘˘˘˘˘¡`e ÜÉ˘˘˘˘˘˘°ù`à˘˘˘˘˘˘c’ á˘˘˘˘˘˘ª`¡˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘∏`«˘˘˘˘˘˘˘°Sh
IQOÉ`bh Iô`gÉe á∏eÉ`Y iƒ`b OGó`YE’h ∞«`Xƒà∏d
≈∏Yh »ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏`Y á°ùaÉæ`ª`dG ≈∏Y
…OÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’G Ωó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh ƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ùŸG
,äGQÉ¡``ª`dG á«ªæJ ádCÉ°ùe πà`–h .ΩGóà`°ù`ª`dG
∫ƒM ¢TÉ≤ædG IQGó°U ,¿Gó∏ÑdG øe Òãc ‘
É˘ª˘˘¡˘˘æ˘˘e É˘˘YÉ˘˘æ˘˘à˘˘bGh .ÖjQó˘˘à˘˘dGh º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG á˘˘°SÉ˘˘«˘˘°S
º˘˘«˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘°û«˘˘˘©˘˘˘j »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘°üdG á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°Vƒ˘˘˘dÉ˘˘˘H
∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ »˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh »˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ`¡`ª`dG ÖjQó``à˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh
á£HGQh ƒμ°ù«°ùjE’G øe πc â∏ªY ,AÉ°†YC’G
õ˘˘˘˘«˘˘˘˘cô˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y É˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘jô˘˘˘˘aCG ‘ º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘J
…òdG ΩÉ¡dG QhódG ∫ƒM ácÎ°ûŸG Éª¡à£°ûfCG

»æ¡ŸG ÖjQóàdGh º«∏©àdG ¬H ™∏£°†j ¿CG øμÁ
äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG øe ÜÉÑ°ûdG Úμ“ ‘ »æ≤àdGh
øe øqμnªoJ »àdG ä’ÉÛG ‘ ∞«Xƒà∏d á∏HÉb
∫hódG ‘ ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG ≥«≤–
á˘˘∏˘˘eÉ˘˘©˘˘˘dG iƒ˘˘˘≤˘˘˘dG Èà˘˘˘©˘˘˘J ,™˘˘˘bGƒ˘˘˘dG ‘h .AÉ˘˘˘°†YC’G
ƒ˘˘ª˘˘æ˘˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘d ¬˘˘˘æ˘˘˘Y ≈˘˘˘æ˘˘˘Z ’ É˘˘˘Wô˘˘˘°T Iô˘˘˘gÉŸG
.ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dGh IhÌdG ≥∏Nh …OÉ°üàb’G
É°Uôa »æ≤àdGh »æ¡ŸG ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôaƒjh
∫É› ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y äGQÉ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘e ÜÉ˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘c’ á˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘g
⁄ÉY ‘ êÉeófE’G π«¡°ùJ É¡fCÉ°T øe ™jQÉ°ûŸG
π˘˘˘ª˘˘˘Y ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘°ü◊G ¿É˘˘˘ª˘˘˘°V º˘˘˘K ø˘˘˘eh π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘˘dG
áeGóà°ùe ¢û«Y πÑ°S ÒaƒJh ôLC’G ´ƒaóe
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG IÉ˘˘˘˘˘«◊G ‘ á˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûŸGh

.ó∏Ñ∏d á«WGô≤ÁódGh

ÉgOƒ¡L ∫ÓN øe É°†jCG ƒμ°ù«`°ùjE’G ≈Nƒà`Jh
Éª«°S ’h ,á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±Gó`gC’G º`YO
AÉ˘˘˘°ùæ˘˘˘∏˘˘˘d ≥˘˘˘F’ π˘˘˘ª˘˘˘Y'' Òaƒ˘˘˘à˘˘˘H ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘j É˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘˘e
‘ Oƒ¡÷G √òg êQóæJh .''ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉLôdGh
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG πLCG øe º«∏©àdG ó≤Y'' QÉWEG

(2014-2009.'')

É˘˘¡˘˘Jó˘˘≤˘˘Y »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG π˘˘ª˘˘©˘˘dG á˘˘°TQh êQó˘˘æ˘˘˘Jh
 ôHƒàcCG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G2012ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ‘

 á«KÓK'' á©HÉàe QÉWEG ‘2012É¡æe OÉØà°SGh ,''
25.kÉcQÉ°ûe

áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ™ªàÛG ÉjÉ°†bh ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG º°ùb
 πª©dG π≤M2.4

áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ™ªàÛG ÉjÉ°†bh ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG

2.4.1
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

»eÓ°SEG Qƒ¶æe øe á«dhódG á«HÎdG

•OGóYEG πLCG øe äGÈÿG ∫OÉÑàd á°TQh
≈∏Y á«HÎdG êÉeOE’ IójóL πªY á£N

,QÉcGO( ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
: ∫É¨æ«°ùdG15-18 ôHƒàcCG2012∑QÉ°T ,)

( ¿hô°ûYh á°ùªN É¡«a25øe k’hDƒ°ùe )
É«æ«Zh É«ÑeÉZh ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ∫É¨æ«°ùdG

.‹Éeh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á«dhódGh á«eÓ°SE’G äÉ«©LôŸG π«©ØJ QÉWEG ‘
¥ƒ≤Mh QGƒ◊G º«b ≈∏Y á«HÎdG ∫É› ‘
»eÉæJ ΩÉeCGh ,ΩÓ°ùdGh ∫ó©dG áaÉ≤Kh ¿É°ùfE’G
äÉjô¶ædG QÉ°ûàf’ kGQÉÑàYGh ,⁄É©dG ÈY ôJƒàdG
,äGQÉ˘˘˘˘°†◊G ΩGó˘˘˘˘°U Iô˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d á˘˘˘˘LhôŸG Iô˘˘˘˘˘£ÿG
IQhô°V ≈∏Y É¡∏ªY §£N ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G õcôJ
QGƒ◊G º˘˘˘˘«˘˘˘˘bh ΩÓ˘˘˘˘°ùdGh ∫ó˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘K êÉ˘˘˘˘˘eOEG
¤EG ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎdG ‘ º˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh ¿É˘˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘Mh
ΩÓ°SE’G á≤«≤M ó«cCÉJ ¤EG ºFGódG É¡«©°S ÖfÉL
øe ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG ≈∏Y ¢†ëj kÉæjO √QÉÑàYÉH
äÉ˘˘°SGQó˘˘dG OGó˘˘YEGh äGAÉ˘˘≤˘˘∏˘˘dG É˘˘¡˘˘ª˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘J ∫Ó˘˘˘N
±ó¡H ,á«dhódGh á«eÓ°SE’G äÉ«©LôŸG π«©Øàd
‘ É¡«dEG ƒYóJ »àdG á«≤«≤◊G º«≤dG ï«°SôJ
äó≤Y ¥É«°ùdG Gòg ‘h .ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG

‘ kÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘fBG É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dEG CÉ˘˘˘˘˘eƒŸG á˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
øe OÉØà°SG å«M ,QÉcGO á«dÉ¨æ°ùdG áª°UÉ©dG

( ¿hô˘˘˘˘˘°ûYh á˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘N É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘YCG25.kÉ˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûe )
∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘J É˘˘˘gó˘˘˘≤˘˘˘Y ø˘˘˘e ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âaó˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘°SGh
∫É› ‘ á˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸGh ¿Gó˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ÚH ÜQÉ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG
É˘˘˘gô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG §˘˘˘˘£˘˘˘˘N OGó˘˘˘˘YEG
¥ƒ≤M ≈∏Y á«HÎdG êÉeOEG πLCG øe ,Égò«ØæJh
èeGÈdG ‘ ΩÓ°ùdGh á«WGô≤ÁódGh ¿É°ùfE’G
áWQÉN ™°Vh á°TQƒdG âNƒJ Éªc .á«ª«∏©àdG
¥ƒ≤M ≈∏Y á«HÎdG π«©ØJ á«¨H ,ó∏H πμd ≥jôW
π˘˘ª˘˘Y §˘˘£˘˘N á˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘àŸ á˘˘˘«˘˘˘dBG OÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YGh ,¿É˘˘˘°ùfE’G
≈˘˘∏˘˘Y â∏˘˘é˘˘˘°S ó˘˘˘bh .É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘YOh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘©ŸG ¿Gó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG
: á˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘¶˘˘˘MÓŸG ¿Gó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g iƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe
,¿É˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘≤◊ á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG è˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘æŸG ø˘˘˘˘qª˘˘˘˘°†J
á«ªgCG ,á«dÉŸG OQGƒŸG ¢ü≤f ,ÖjQóàdG ¢ü≤f
≈∏Y ´ƒ°VƒŸÉH ΩÉªàg’G ¢ü≤f ,AÉcô°ûdG áÑcGƒe
≈˘˘°UhCGh .§˘˘°Sƒ˘˘àŸG …ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG iƒ˘˘˘à˘˘˘°ùe
á«ª∏©dG áÑcGƒŸG IQhô°†H á°TQƒdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG
á£°ûfCG ≥«°ùæJh ÊóŸG ™ªàÛG ¿ód øe á«æØdGh
,á˘˘˘«˘˘˘Yô˘˘˘Ø˘˘˘dG äÉ˘˘˘YÉ˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dG ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ‘ Ú∏˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘˘dG
,äÉ°ü°üîàdG ™jƒæJh ,á«aÉμdG OQGƒŸG ÒaƒJh
è˘˘˘˘eGô˘˘˘˘H ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bEG á˘˘˘˘jDhQ OÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YGh
èeGôH πLCG øe èeGÈdG á©LGôeh ,ÖjQóàdG
ƒμ°ù«°ùjE’G πª©à°Sh .áeAÓe ÌcCG á«LÉ¡æe
kÉbÓ£fG ,É¡aGógCG ≥«≤ëàd kÉeób »°†ŸG ≈∏Y
á£°ûfCG ¤EG áÑbÉ©àŸG É¡∏ªY §£N áªLôJ øe
É¡«dEG ƒYóJ »àdG á«≤«≤◊G º«≤dG èeóJ á«ª∏Y

.ájƒHÎdG áeƒ¶æŸG ‘
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

áMÉàŸG ¢UôØdG DƒaÉμJh á«HÎdG
á«YÉªàL’G äÉÄØdG ™«ª÷

•áªgÉ°ùe'' ∫ƒM »ª«∏bE’G ¬Ñ°T ´ÉªàL’G
á«eC’G ƒfih »°SQóŸG πÑb Ée º«∏©àdG

,É«æ«Z( ''º«∏©àdG IOƒL Ú°ù– ‘ ájô n°SoC’G
: …ôcÉfƒc23-26 πjôHCG2012 Qƒ°†ëH ,)22

äÉª¶æe hCG º«∏©J äGQGRh ¿ƒ∏ãÁ ÉcQÉ°ûe
äGPh ∫ÉÛG ‘ É¡H ±Î©e á«eƒμM ÒZ
:á«dÉàdG AÉ°†YC’G ∫hó∏d »ªàæJ áª¡e IÈN
‹Éeh É«æ«Zh QGƒØjO äƒch ƒ°SÉa Éæ«cQƒH

.∫É¨æ°ùdGh ôé«ædGh

•ÜÉÑ°ûdG äGQób AÉæH'' ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh IOÉ«≤dG ä’É› ‘
ƒJQƒH( ''ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh

: ÚæH ,ƒaƒf28-31 ƒjÉe2012 Qƒ°†ëH ,)40

 ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ ÉHÉ°T20h30ÉeÉY
,ÜÉÑ°ûdG áÑ∏£dG »g äÉÄa ™HQCG ¤EG ¿ƒªàæj
,πª©dG øY ¿ƒ∏WÉ©dG ÜÉÑ°ûdG ¿ƒéjôÿGh
øe ÜÉÑ°ûdG ¿ƒdhÉ≤ŸGh ,¿ƒ∏eÉ©dG ÜÉÑ°ûdGh
.AÉ°ùæ∏d á«aÉc á«∏«ãªàHh ÚæH AÉëfCG ™«ªL

•Ú∏eÉ©dG'' IóFÉØd á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á«ÑjQóJ IQhO
∫ƒM »°SQóŸG πÑb Ée º«∏©àdG ∂∏°S ‘
,¬Ñæ°ThO( ''áãjó◊G ájƒHÎdG Ö«dÉ°SC’G

: ¿Éà`°ùμ`«LÉJ19-21 ƒ«fƒj2012Qƒ°†ëH ,)
15 øe ÉcQÉ°ûe5¿Éà°ùfÉ¨aCG »g ¿Gó∏H

¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°Sõ«ZÒbh ¿Éà°ùNGRÉbh
.¿Éà°ùμ«LÉJh

•Ú°SQóª∏d á«ÑjQóJ IQhO º«¶æJ ºYO
‘ ÚHƒgƒŸÉH á°UÉÿG ¢SQGóŸG ‘ Ú∏eÉ©dG

,ΩƒWôÿG( »°ùØædG ¬«LƒàdG ∫É`›
: ¿GOƒ°ùdG19 `` ƒ«fƒj1 ƒ«dƒj2012.)

•ájÉYQ ∫É› ‘ AGÈÿG ÖjQóàd π«dO ™°Vh
 ÈªàÑ°S :ô≤ŸG( ÚHƒgƒŸG2012.)

•:ÉfÉàfƒe ¢ùfGôc ióàæŸ á°SOÉ°ùdG IQhódG
Úμ“ ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G QhO'' ∫ƒM πªY ábQh
º«∏©àdG ÒaƒJh Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh ICGôŸG

: Éμ«é∏H ,π°ùchôH( ''™«ªé∏d8-10¢SQÉe
2012 øe ÌcCG Qƒ°†ëH ,)200∑QÉ°ûe

.ÉHhQhCGh É«≤jôaCG øe º¡ª¶©e

•øY ÚdhDƒ°ùŸG π«gCÉJ'' ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO
: ¢ûjOÓ¨æH( ''ΩÉàjC’G º«∏©J2-5πjôHCG

2012ájÒÿG áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH  ,)
 Qƒ°†ëHh á«ŸÉ©dG á«eÓ°SE’G23øe ÉcQÉ°ûe

¿Éà°ùcÉHh ∞jódÉŸG QõLh ¢ûjOÓ¨æH
Éjõ«dÉeh ófÓjÉJh ÚÑ∏ØdGh ÉμfÓjô°Sh

.IQƒaÉ¨æ°Sh

•∫ƒ°üM'' ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T πªY á°TQh
ÖjQóàdGh º«∏©àdG ≈∏Y AÉ°ùædGh äÉ«àØdG
''áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d ¿Éª°V qøo¡àcQÉ°ûoeh

: É«fÉàjQƒe ,•ƒ°ûcGƒf(16-18 ƒ«dƒj2012,)
‘ º«∏©àdG ôjƒ£J á£HGQ ™e ¿hÉ©àdÉH

 Qƒ°†ëHh ,É«≤jôaEG15Éæ«cQƒH øe ÉcQÉ°ûe
.∫É¨æ«°ùdGh É«fÉàjQƒeh ‹Éeh ƒ°SÉa

•øY ÚdhDƒ°ùŸG IóFÉØd »ª«∏bEG ´ÉªàLG
á°UÉÿG ájƒHÎdG OGƒŸGh ègÉæŸG åjó–

¢ùfƒJ( »°SQóª`dG π`Ñb Ée º«∏`©àdÉH
: ¢ù`fƒJ ,áª°UÉ©dG26-29 Èª`aƒf2012,)

( ¿hô°ûYh á°ùªN ¬`«a ∑QÉ`°T25kGÒÑN )
É«fÉàjQƒeh Üô¨ŸGh ôFGõ÷Gh ¢ùfƒJ øe

.∫É¨æ«°ùdGh

•‘ RójE’G øe ájÉbƒdG'' ∫ƒM á«ª«∏bEG Ihóf
: ¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe( ''á«Hô©dG á≤£æª`dG

1-3 Èª°ùjO2012¿ÉæKG ¬«a ∑QÉ°Th ,)
( ¿ƒKÓKh32á«Hô©dG äGQÉeE’G øe kÉcQÉ°ûe )
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

ô£bh ¿ÉªY áæ£∏°Sh øjôëÑdGh IóëàŸG
.øª«dGh øjôëÑdGh

•»HôY ôjô≤J OGóYEG ∫ƒM ∫hC’G ´ÉªàL’G
: ô°üe ,IôgÉ≤dG( ábÉYE’G ∫ƒM26Èª°ùjO

2012¥ô°ûd »ª«∏bE’G ÖàμŸG º«¶æJ øe ,)
.á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ §°SƒàŸG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
¥ƒ≤M øe É«°SÉ°SCG É≤M º«∏©àdG ‘ ≥◊G Èà©j
√QÉÑàYÉH ¬î«°SôJh ¬æY ´ÉaódG Ú©àj ¿É°ùfE’G
¥ƒ≤M ¿CÉ°T ∂dP ‘ ¬fCÉ°T ,¬JGP óM ‘ ájÉZ

iôNC’G ¿É°ùfE’G.

DƒaÉμJ ≥«≤– ƒëf RôÙG Ωó≤àdG Èà©j Éªc
øe ó◊Gh ádGó©dG ≥«≤ëàd Éª¡e ÉWô°T ¢UôØdG
±óg πc §HQ ” ,∂dòd .á«YÉªàL’G ¥QGƒØdG
™eh .IOófi ájÉ¨H ™«ªé∏d º«∏©àdG ±GógCG øe
á°Sƒª∏e äÉ«é«JGÎ°SG ¤EG áLÉM áªãa ,∂dP
ä’Ó˘˘˘˘à˘˘˘˘NE’G AGQh á˘˘˘˘æ˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°SC’G è˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J
É¡Mô£j »àdG π«bGô©dG ≈∏Y Ö∏¨à∏d áªFÉ≤dG
ò«ØæJ ” óbh .º«∏©àdG ‘ ¢UôØdG DƒaÉμJ ΩóY
äÉ˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘L Ió˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àfl á˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘°ûfCG

.QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ á«YÉªàL’G

π˘˘LCG ø˘˘e á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°S’G äÉ˘˘¡˘˘˘Lƒ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d Gò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘Jh
,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ IôμÑŸG ádƒØ£dG á«ªæJ
ÚØ∏μŸG AGQRƒ∏d »eÓ°SE’G ô“DƒŸG É¡©°Vh »àdG

 ô˘˘˘˘˘jGÈa ô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°T ‘ á˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘H2011,â∏ªY
á˘˘£˘˘˘°ûfCG á›ô˘˘˘Hh §˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G

.IôμÑŸG ádƒØ£dÉH ¢Vƒ¡ædG ±ó¡à°ùJ

∫ƒM »ª«∏bEG ¬Ñ°T ´ÉªàLG ó≤oY ,É«æ«Z »Øa
ƒfih »˘˘˘°SQóŸG π˘˘˘Ñ˘˘˘b É˘˘˘e º˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘ª˘˘˘˘gÉ`°ùe''
''º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘f Ú°ù– ‘ á˘˘ q̆jô˘˘˘ n°SoC’G á˘˘˘«˘˘˘˘eC’G
∫hO øe ’hDƒ°ùe øjô°ûY øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ

»°ù«FôdG ±ó¡dG ¿Éch .É«≤jôaEG ÜôZ á≤£æe
á˘˘˘˘∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘°T á˘˘˘˘jDhQ ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh ™˘˘˘˘°Vh ƒ˘˘˘˘g ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘LÓ˘˘˘˘d
ádƒØ£dG á«ªæJ ó°üb º«∏©à∏d á∏eÉμàeh áYƒæàeh
äõcQ óbh .AÉ°†YC’G ∫hódG ¢†©H ‘ IôμÑŸG
Ghô°†M øjòdG ÚcQÉ°ûŸGh AGÈÿG ôjQÉ≤Jh AGQBG
É¡∏ãÁ »àdG á∏FÉ¡dG äÉjóëàdG ≈∏Y ´ÉªàL’G
âÑ˘˘˘°üfGh ,»˘˘˘Yô˘˘˘Ø˘˘˘dG »˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘˘dG ´É˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g
á°SÉ«°S ™°Vh IQhô°V ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG äÉ«°UƒJ
IOÉ˘˘YEGh Iô˘˘μ˘˘ÑŸG á˘˘dƒ˘˘Ø˘˘£˘˘dÉ˘˘H ¢Vƒ˘˘¡˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘e
≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G ó˘˘˘˘˘cCGh .á˘˘˘˘˘°SQóŸG QhO ó˘˘˘˘˘jó–
‘ ó«L …ƒHôJ êPƒªæd ¢ù°SC’G ™°Vh IQhô°V
…nô˘˘ o°üæ˘˘˘oY ≈˘˘˘∏˘˘˘Y º˘˘˘FÉ˘˘˘b ¢SÉ˘˘˘°SC’G º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ∫É›
áHQÉ≤ŸGh ,ájô°SC’G áHQÉ≤ŸGh ,IOƒ÷Gh áfhôŸG
IôªK Èà©J »àdG áYƒæàŸGh á∏eÉμàŸGh á«q∏μdG

.ácQÉ°ûŸG ¿Gó∏Ñ∏d áëLÉædG ÜQÉéàdG

ÉYÉªàLG ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,¬JGP ¥É«°ùdG ‘h
 √ô°†M ,¿Éà°ùμ«LÉJ ,¬«Ñæ°ThO ‘15’hDƒ°ùe

±ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘H »˘˘˘˘°SQóŸG π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘b É˘˘˘˘e º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∫É› ‘
á˘«˘ª˘æ˘à˘d á˘ã˘jó◊G á˘«˘ª˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG π˘˘FÉ˘˘°Sƒ˘˘dG á˘˘°ûbÉ˘˘æ˘˘e
¢ûjOÓ¨æH ‘ á«ÑjQóJ IQhOh ,IôμÑŸG ádƒØ£dG
ÚdhDƒ°ùŸG π«gCÉàH á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM
á«æWh §£N ™°Vh IQhô°Vh ;ΩÉàjC’G º«∏©J øY
,IôμÑŸG ádƒØ£dG á«ªæJ á°SÉ«°S ò«ØæJh π«©Øàd
á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘J ∫É› ‘ á˘˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘e äÉ˘˘˘eó˘˘˘N ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¢Uôa Ú°ù–h ,IôμÑŸG ádƒØ£dG
¢Uô˘˘˘a Òaƒ˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y õ˘˘˘«˘˘˘cÎdG ™˘˘˘e ó˘˘˘˘«˘˘˘˘L º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘J
ÌcC’G ∫É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘WCÓ˘˘˘˘d Ió˘˘˘˘«˘˘˘˘L äÉ˘˘˘˘eó˘˘˘˘Nh á˘˘˘˘˘jhÉ˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘e
√òg ò«ØæJ ‘ õ«cÎdG ” óbh .ô£î∏d á°VôY
‘ ¥QGƒØdG øe ¢ü«∏≤àdG IQhô°V ≈∏Y á£°ûfC’G
¿CG ™˘˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘˘dGh .á˘˘˘˘˘˘°SQóŸÉ˘˘˘˘˘˘H ¥É˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d’G ä’ó˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘e
äÉ˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG ÚH á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ¥QGƒ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dG
∫GõJ ’ πNódG ‘ ähÉØàdG ÖÑ°ùH á«YÉªàL’G
.™˘˘«˘˘ª˘˘é˘˘∏˘˘d º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ≥˘˘«˘˘≤– ƒ˘˘ë˘˘f Ωó˘˘≤˘˘à˘˘dG ¥ƒ˘˘©˘˘˘J
IQhô°V ≈∏Y ¢UÉN πμ°ûH äÉ«°UƒàdG äõcQh
A’Dƒ˘˘˘g º˘˘˘Yó˘˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°SG ™˘˘˘˘°Vh
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

äÉ«°†à≤Ÿ Gò«ØæJh ,±É°üfE’G º°SÉH ∫ÉØWC’G

π˘˘aÉ˘˘μ˘˘à˘˘dG CGó˘˘ÑŸ AÉ˘˘ahh ,π˘˘Ø˘˘£˘˘dG ¥ƒ˘˘≤˘˘M á˘˘«˘˘˘bÉ˘˘˘Ø˘˘˘JG

∫ÓN øe É°†jCGh ,ΩÓ°SE’G ¬«dEG ƒYój …òdG

á˘˘˘eRÓ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dÉ˘˘˘H Ú°SQóŸG OGó˘˘˘˘eEG

.á«∏YÉa ÌcCG πμ°ûH ∫ÉØWC’G A’Dƒg ºYód

Ωƒ¡Øªc ,™«ªé∏d º«∏©àdG CGóÑe ≥«Ñ£J ºàj Éªc

»FÓdG á°UÉN ,AÉ°ùædGh äÉ«àØdG ≈∏Y ,πeÉ°T

Gòg á£°ûfCG õcôJh .áehôÙG äÉÄØ∏d Úªàæj

RGô˘˘˘HEGh ø˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘LÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘MG á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fÈdG

±ó¡H ∂dPh ,™ªàÛG ‘ IOó©àŸG øgQGhOCG

ô°UÉæY ø¡æe π©éj πμ°ûH ø¡ª«∏©àH ¢Vƒ¡ædG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ‘ á∏YÉa

π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘°TQh êQó˘˘˘æ˘˘˘J ,ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG ¢üî˘˘˘j É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘ah

∫ƒM ,ÚæH ,ƒaƒf ƒJQƒH ‘ äó≤oY »àdG á«æWƒdG

IOÉ«≤dG ä’É› ‘ ÜÉÑ°ûdG äGQób õjõ©J''

‘ ''ájOÉ°üàb’G á«YÉªàL’G á«ªæàdGh IGhÉ°ùŸGh

π˘˘˘Ñ˘˘˘°ùdG åë˘˘˘H ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G á˘˘˘ª˘˘˘gÉ˘˘˘˘°ùe QÉ˘˘˘˘WEG

IÉ˘˘«◊G ‘ ÜÉ˘˘Ñ˘˘°ûdG á˘˘cQÉ˘˘°ûe π˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘à˘˘H á˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘˘μ˘˘˘dG

≥˘˘˘«˘˘˘≤–h ,π˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùŸG í˘˘˘eÓ˘˘˘e º˘˘˘°SQh ,á˘˘˘æ˘˘˘˘gGô˘˘˘˘dG

¿Gó∏ÑdG ∞∏àfl ‘ ÜÉÑ°ûdG ÚH ¢UôØdG DƒaÉμJ

‘É≤ãdG ´ƒæàdGh ¢ûjÉ©àdG º«b ï«°SôJ πLCG øe

.ÜÉÑ°ûdG iód

äGQó˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘dG ±Gó˘˘˘˘˘gCG ø˘˘˘˘˘e ¿É˘˘˘˘˘ch

äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘N ,ÜÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûdG ió˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG

¿CÉ°ûdG Ò«°ùJ ‘ º¡àcQÉ°ûe õjõ©àd ,äGÒ¨°üdG

âæμe óbh .QGô≤dG ™æ°U äÉÄ«g ‘h ΩÉ©dG

” á«é«JGÎ°SG IGOCG hCG á«dBG ójó– øe á°TQƒdG

¢Vƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘°ûŸG IQÉ˘˘˘˘˘˘°TEG ø˘˘˘˘˘˘gQ É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘°Vh

” »àdG äÉ«°UƒàdG äõcôJh .ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûÃ

IQhô°V ≈∏Y á°TQƒdG ∫É¨°TCG ájÉ¡f ‘ ÉgOÉªàYG

∫hódG ‘ á«HÉÑ°ûdG äGOÉ«≤dG ™e ácGô°T AÉ°SQEG

…OGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘f AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûfEGh ,ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ‘ AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G

ÚH ä’OÉÑŸG π«¡°ùJh ,ÚæH ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G

á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘J äÉ˘˘°TQh º˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘à˘˘d ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G …OGƒ˘˘˘f

ΩÓ°ùdGh IQOÉÑŸG ìhQ πãe ™«°VGƒe ∫ƒM iôNCG

.ÜÉÑ°ûdG ΩÉjCG º«¶æJh ™jQÉ°ûŸG IQGOEGh

ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L â∏ª°T ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉHh

º«∏©J øY ÚdhDƒ°ùŸG Ú°SqQóŸG ÖjQóJ É°†jCG

¢ùjQó˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ÚHƒ˘˘˘˘gƒŸG ∫É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘WC’G

π˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘Jh ,äÉ˘˘˘Ä˘˘˘Ø˘˘˘dG √ò˘˘˘g º˘˘˘FÓ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘˘ã˘˘˘˘jó◊G

‘h .™«ªé∏d ó«÷G º«∏©àdG ≥«≤ëàH ΩGõàd’G

IQhódG øe ¢ù«FôdG ±ó¡dG ¿Éc ,QÉWE’G Gòg

¿GOƒ°ùdÉH ΩƒWôÿG ‘ äó≤Y »àdG á«ÑjQóàdG

¢SQGóŸG »`a Ú∏˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ`©˘˘˘˘˘˘˘˘dG Ú°SQó˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG Ió˘˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø`d

≈∏Y ÜÓ£dG ÖjQóJ ƒg ÚHƒgƒŸÉH á°UÉÿG

Úμªàd ¬«LƒàdGh ±É°ûàc’G äÉ«æ≤J ÜÉ°ùàcG

‘ º˘˘˘¡˘˘˘JGQÉ˘˘˘¡˘˘˘e ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ø˘˘˘e ÚHƒ˘˘˘gƒŸG ∫É˘˘˘Ø˘˘˘WC’G

.á«FÉæãà°S’G ájôμØdG º¡JGQób á«ªæJh á°SQóŸG

É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Y ÈY »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG AGQB’G ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àfl äó˘˘˘˘˘cCG ó˘˘˘˘˘bh

á«ªgC’G øe ¿Éc ÖjQóàdG ¿CG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG

ô˘˘˘˘˘jƒ`£˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘e º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ`μ˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘fCG QÉ˘˘˘˘˘˘Ñ`à˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘H ,¿É˘˘˘˘˘˘μ`Ã

∫É› ‘ Ò`Ñc πμ`°ûH º¡JGQÉ`¡eh º¡`aQÉ©`e

…ôéjh .º¡ª«∏©Jh ÚHƒgƒŸG ∫ÉØWC’G ájÉYQ

‘ Ú°ü°üî˘˘˘˘àŸG ÖjQó˘˘˘˘à˘˘˘˘d π˘˘˘˘«˘˘˘˘dO ™˘˘˘˘°Vh É˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘M

π˘˘˘«˘˘˘dO ƒ˘˘˘˘gh ,ÚHƒ˘˘˘˘gƒŸG ∫É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘WC’G á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘YQ ∫É›

º˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘≤˘˘∏˘˘J ±ó˘˘˘¡˘˘˘H Ú°SqQóŸGh äÓ˘˘˘FÉ˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d ¬˘˘˘Lƒ˘˘˘e

±É˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘c’ á˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘jó◊G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG

ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Jh º˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘YQh º˘˘˘˘˘˘gÒWCÉ˘˘˘˘˘˘Jh ÚHƒ˘˘˘˘˘˘gƒŸG

.™ªàÛG áeóN ‘ É¡∏©Lh º¡JGQÉ¡e

Gòg QÉWEG ‘ É¡JòØf »àdG É¡à£°ûfC’ k’Éªμà°SGh

á«HôJ øe ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G Úμ“ á«¨H QƒÙG

Dƒ˘aÉ˘μ˘J ø˘ª˘°†Jh º˘¡˘JÉ˘LÉ˘˘«˘˘à˘˘M’ Ö«˘˘é˘˘à˘˘°ùJ Ió˘˘«˘˘L

º«∏©àdÉH ¢Vƒ¡ædGh ,çÉfE’Gh QƒcòdG ÚH ¢UôØdG

ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G äó˘˘≤˘˘Y ,™˘˘«˘˘ª˘˘é˘˘˘∏˘˘˘d √Òaƒ˘˘˘Jh ‹hC’G

åjó– øY ÚdhDƒ°ùŸG IóFÉØd kÉ«ª«∏bEG kÉYÉªàLG''

Ée º«∏©àdÉH á°UÉÿG ájƒHÎdG OGƒŸGh ègÉæŸG

Ió˘˘˘FÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d ¢ùfƒ˘˘˘˘J á˘˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ ''»˘˘˘˘°SQóŸG π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘b
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Y ∫É› ‘ k’hDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùe ø˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘°ûYh á˘˘˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘˘˘N
á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘©˘˘˘dG ‘ âª˘˘˘˘¶˘˘˘˘fh ,´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G
ø``e ájÉ`bƒ``dG ∫ƒ`M á«ª«∏`bEG Ihó`f'' §≤`°ùe
É¡æe OÉØà°SGh ,''á«Hô©dG á≤£`æª`dG »`a Ró`jE’G
âaó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SG ó˘˘˘˘˘˘bh .kÉ˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûe ¿ƒ˘˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘˘Kh ¿É˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘KG
¢Vƒ¡ædG ,ÚWÉ°ûædG øjòg ó≤Y øe ƒμ°ù«°ùjE’G
‘ ¢Uô˘˘˘Ø˘˘˘dG Dƒ˘˘˘aÉ˘˘˘μ˘˘˘J ¿É˘˘˘ª˘˘˘°Vh ‹hC’G º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H
¢Vô``e ô˘˘˘˘WÉ`fl í˘˘˘˘«`°Vƒ`Jh ,™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª`é˘˘˘˘∏˘˘˘˘d √Ò`aƒ˘˘˘˘˘J
Iô˘˘˘˘˘˘˘˘°SC’Gh ™˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`é˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dGh ø``Wƒ`dG ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`Y Ró`jE’G
´ÓW’Gh ,¬æe ájÉbƒdG πÑ°Sh ¬dÉ≤àfG á«`Ø«ch
∫ƒ˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª``∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG äGó˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘à`°ùª`dG çó`MCG ≈˘˘˘˘˘˘∏`Y
á``°SGQOh ,É¡``æe IOÉØà`°S’G ¥ô`Wh ≈°Vôª`dG
πFÉ°Sh QhOh ,á«©ªàÛG ácGô°ûdG π«©ØJ πÑ°S
ô°ûfh ájó©ŸG ¢VGôeC’G í«°VƒJ ‘ ΩÓYE’G
º```YO ΩÉ``Y ¬``Lƒ``Hh ,É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘æ`e á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘bƒ`dG á˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘≤`K

¢Vƒ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘dG Oƒ`¡`L
⁄É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ ÜÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ûdGh á˘˘˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘dG ´É˘˘˘˘˘˘˘˘°VhCÉ˘˘˘˘˘˘˘˘H
ácQÉ°ûe ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ Éªc ,»eÓ°SE’G
OGóYEG ∫ƒM ∫hC’G ´ÉªàL’G'' ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
‘ ó≤Y …òdG ,''ábÉYE’G ∫ƒM »HôY ôjô≤J
á«æ©ŸG ±GôWC’G ∑Gô°TEG ±ó¡à°SGh ,IôgÉ≤dG
á©eÉLh ,IóëàŸG ·C’G ä’Éch ∂dP ‘ ÉÃ
á«Hô©dG áª¶æŸGh ,ƒμ°ù«°ùjE’Gh á«Hô©dG ∫hódG
™˘˘˘˘°Vh IQOÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e ‘ ,á˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘YE’G …hP ¢UÉ˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘°TCÓ˘˘˘˘˘d
´ÓWEGh ,É¡àjGóH øe ábÉYE’G ∫ƒM »HôY ôjô≤J
á°ûbÉæeh ,IQOÉÑŸG √òg ÖfGƒL ≈∏Y AÉcô°ûdG
á£Nh ôjô≤àdG OGóYEG á«∏ª©d IOó©àŸG ¬LhC’G
¢Vƒ¡ædG á«¨H ,∂dòd áMÎ≤ŸG ácÎ°ûŸG πª©dG
±Gó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gC’G ‘ º˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡›Oh ÚbÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG ´É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VhCÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H

.á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G
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á«ªæàdGh ‹É©dG º«∏©àdG
‘ ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G

AÉ°†YC’G ∫hódG
•äÉ`°ù`°SDƒe ∫ƒ``M »ª«``∏bE’G ô`“Dƒª`dG

≥«Ñ`£J ‘ É`gQhOh ‹É`©dG º«∏`©`àdG
,ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M äÉ«bÉØ`JG

 ,)¢ù∏HGôW( ¿ÉæÑd23-20 πjôHCG2012,
( ¿ƒKÓKh á«fÉªK38çÓK øe ÉcQÉ°ûe )

äGQÉeE’Gh ¿OQC’G :»g ádhO Iô°ûY
Ú£°ù∏ah ¥Gô©dGh ¿GOƒ°ùdGh ôFGõ÷Gh

Üô¨ŸGh ô°üeh É«Ñ«dh ¿ÉæÑdh ô£bh
á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ,É°ùfôah Gô°ùjƒ°Sh

.¿ÉæÑd ‘ ¿Éæ÷G

•º«∏©àdG åjó– ∫ƒM »ª«∏bEG ≈≤à`∏e
,πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àe ≥ah »©eÉ÷G

 ,)â`jƒ`μ`dG(26-24 È`ªà``Ñ°S2012,
( ¿hô°û`Yh á°ùª``N25ø`e ÉcQÉ`°ûe )

äÉ©`eÉ`L »`a ¢ù`jQóàdG äÉÄ`«g AÉ°†`YCG
äGQÉeE’Gh ¿OQC’G :»g ádhO Iô°ûY â`°S
áæ£∏°Sh ¿GOƒ°ùdGh ájOƒ©°ùdGh øjôëÑdGh

Üô¨`ŸGh ô`°üeh ¿Éæ`Ñdh ô£`bh ¿Éª`Y
É«côJh ¿Éà°ùcÉHh É«°ù«fhófEGh øª«dGh
áÄ«¡dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,É«°ShQh Éjõ«dÉeh
OÉ–Gh á«ŸÉ©dG á«eÓ`°SE’G ájÒ`ÿG

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL

•§«£îàdG áμÑ°T AÉ°ûfEG ∫ƒM á«ª«∏bEG Ihóf
,‹É©dG º«∏©àdG ä’É› ‘ »é«JGÎ°S’G

 øe ,¿OQC’G ,óHQEG30 ¤EG ôHƒàcCG1Èªaƒf
2012( ¿ƒ°ùªNh ¿ÉæKG É¡«a ∑QÉ°T ,52øe )

áμ∏ªŸG øe äÉ©eÉ÷G AÉ°SDhQh AGÈÿG
¥Gô©dGh ¿GOƒ°ùdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

¿hÉ©àdÉH ¿OQC’Gh øª«dGh Ú£°ù∏ah GóæZhCGh
á©eÉLh »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–G ™e

‘ É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG á©eÉLh ∑ƒeÒdG
.á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªŸG

•á÷É©eh ¢ü«î°ûJ ∫ƒM »ª«∏bEG ≈≤à∏e
∫hódG ‘ »©eÉ÷G º«∏©àdG äÉeRCG

 ,ôé«ædG ,»eÉ«f ,á«≤jôaE’G20-17Èª°ùjO
2012( ¿ƒKÓKh á°ùªN É¡«a ∑QÉ°T ,35øe )

øe »©eÉ÷G º«∏©àdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG
ôé«ædGh ‹Éeh ƒ°SÉaÉæ«cQƒHh ∫É¨æ°ùdG

.QGƒØjO äƒμdGh

èFÉàfº««≤àdGh π«∏ëàdG
º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ∫É› ‘ á˘˘≤˘˘HÉ˘˘°ùdG É˘˘gOƒ˘˘˘¡÷ Gõ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J
π˘˘˘°üJ »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘jQGô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°SÓ˘˘˘˘d É˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°Vh ,‹É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
,äGÒ¨àª∏d ÖcGƒe OóŒ ‘ πÑ≤à°ùŸÉH »°VÉŸG
º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘d É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°SG QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
É˘˘˘gô˘˘˘bCG »˘˘˘à˘˘˘dG ,»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG ‘ »˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G
‹É©dG º«∏©àdG AGQRƒd ådÉãdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG

 ΩÉY âjƒμdG ‘ »ª∏©dG åëÑdGh2006AÉæHh ,

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG º°ùb
 πª©dG π≤M2.5

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG

2.5.1
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á«HÎdG ájôjóe á£°ûfCG

äGƒæ°ù∏d ióŸG á£°Sƒàe É¡à£N äÉ¡LƒJ ≈∏Y
2018-2010á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘N QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘h ,

( á«dÉ◊G2012-2010ôjƒ£J ¤EG ±ó¡J »àdG )
⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘dG ‹É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG OQGƒ˘˘˘˘e
á˘˘«˘˘aô˘˘©ŸGh á˘˘jƒ˘˘HÎdG É˘˘¡˘˘˘JGQó˘˘˘b ™˘˘˘aQh »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
π˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘°Sh ∫É˘˘˘˘˘˘˘NOEGh º˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG äGhOCG åjó–h
É˘˘ã˘˘jó˘˘M Ó˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e É˘˘˘gQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘YÉ˘˘˘H IQƒ˘˘˘£˘˘˘àŸG ∫É˘˘˘°üJ’G
Ú«˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G ÚLôÿG OGó˘˘˘YEGh ‘ô˘˘˘˘©ŸG Ohõ˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
º˘˘˘¡˘˘˘H á˘˘˘Wƒ˘˘˘æŸG á˘˘˘«˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùŸG iƒ˘˘˘à˘˘˘°ùe ‘ Gƒ˘˘˘fƒ˘˘˘μ˘˘˘«˘˘˘˘d
™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H ƒ˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘≤˘˘˘Y ,Ó˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùe
∫ƒM »ª«∏bE’G ô“DƒŸG'' ¿ÉæÑd ‘ ¿Éæ÷G á©eÉL
≥«Ñ£J ‘ ÉgQhOh ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe
‘ ''ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M äÉ«bÉØJG
¬æe OÉØà°SG å«M ,á«fÉæÑ∏dG ¢ù∏HGôW áæjóe

( ¿ƒKÓKh á«fÉªK38‘ AGÈÿG øe ÉcQÉ°ûe )
™e ¿hÉ©àdÉH äó≤Y Éªc ,ô“DƒŸG πªY ∫É›
OÉ–Gh á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘jÒÿG á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG
»ª«∏bE’G ≈≤à∏ŸG'' »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL
äÉÑ∏£àe ≥ah »©eÉ÷G º«∏©àdG åjó– ∫ƒM
Ió˘˘FÉ˘˘˘Ø˘˘˘d ,á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘©˘˘˘dG âjƒ˘˘˘μ˘˘˘dG ‘ ''π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘°S

( ø˘˘˘jô˘˘˘°ûYh á˘˘˘°ùª˘˘˘˘N25AÉ˘˘˘˘°†YCG ø˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûe )
.»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL ‘ ¢ùjQóàdG äÉÄ«g

ÚWÉ°ûædG øjòg ó≤Y øe ƒμ°ù«°ùjE’G äó°ûfh

á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘J’G ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Aƒ˘˘˘˘°†dG §˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùJ

É˘˘¡˘˘Mô˘˘°Th á˘˘bÉ˘˘YE’G …hò˘˘H á˘˘°UÉÿG á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’Gh

á˘jÉ˘Yô˘d á˘Ñ˘°SÉ˘æŸG ±hô˘¶˘dG á˘Ä˘«˘˘¡˘˘Jh ,É˘˘¡˘˘≤˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘Jh

á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ É¡›Oh áÄØdG √òg

ójó– äó°ûf Éªc ,á«°SGQódG πMGôŸG ∞∏àîÃ

ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G çÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘HC’G ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ¥ô˘˘˘˘˘W

∞«°UƒJ  ∫ÓN øe ¬JÓμ°ûe êÓYh ™ªàÛG

äÉÑ∏£àe Aƒ°V ‘ ‹É©dG º«∏©àdG äÓNóe

OGó˘˘˘˘˘YE’G Ö«˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘°SCG á˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘eh ,π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘˘˘˘°S

π˘˘ª˘˘©˘˘dG ¢Uô˘˘Ø˘˘H É˘˘¡˘˘£˘˘HQh Úé˘˘jô˘˘˘î˘˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G

ƒμ°ù«°ùjE’G OGôWÉH ƒYój …òdG ôeC’G ,¬Whô°Th

∞∏àfl ™e QÉWE’G Gòg ‘ ÉgOƒ¡L ∞«ãμJ ¤EG

ÚcQÉ°ûŸG äÉ«°Uƒàd á«Ñ∏J ,¬«a á∏YÉØdG äÉ¡÷G

äGP çÉëHCGh §£N øe óéà°ùj ÉŸ á©HÉàeh

á°†¡æd º¡ŸG QÉª°†ŸG Gòg ‘ áaÉ°†e áª«b

.ÉgQƒ£Jh áeC’G

OÉ–G ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘≤˘˘˘Y É˘˘˘ª˘˘˘c
∑ƒeÒ`dG á©eÉ`Lh »eÓ`°SE’G ⁄É`©dG äÉ©`eÉ`L
á˘˘˘μ˘˘˘∏˘˘˘ªŸG ‘ É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘dG á`©˘˘˘˘eÉ`Lh
AÉ°ûfEG ∫ƒM á«ª«∏bEG Ihóf'' á«ª°TÉ¡`dG á`«fOQC’G
ä’É› ‘ »˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°S’G §˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°T
,á˘˘˘«˘˘˘fOQC’G ó`HQEG á˘˘˘æ˘˘˘jó`e »`a ''‹É`©˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©`à˘˘˘˘dG
É˘˘¡˘˘JÉ˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘a »`a á˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûª`dG ø˘˘˘e OÉ˘˘˘Ø˘˘˘à`°SG å`«˘˘˘M

 ¿ƒ˘˘˘°ùª˘˘˘˘Nh ¿É˘˘˘˘æ˘˘˘˘KG(52)AÉ˘˘˘˘˘˘˘°SDhQh AGÈÿG ø˘˘˘˘˘˘˘˘e
⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e á˘˘˘˘bô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘fCG ø˘˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ÷G
≈˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘∏ŸG'' IOô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e äó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c ,»˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G
äÉ˘˘˘˘eRCG á÷É˘˘˘˘©˘˘˘˘eh ¢ü«˘˘˘˘î˘˘˘˘°ûJ ∫ƒ˘˘˘˘M »˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘bE’G
»eÉ«f ‘ ''á«≤jôaE’G ∫hódG ‘ »©eÉ÷G º«∏©àdG
á˘˘°ùª˘˘N Ió˘˘FÉ˘˘Ø˘˘d ,ô˘˘é˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘Y

 ÚKÓKh(35)‘ ¢ùjQóàdG äÉÄ«g AÉ°†YCG øe
 á«≤jôaE’G ∫hódG äÉ©eÉL.AÉ°†YC’G

âaóghÚWÉ°ûædG øjòg ó≤Y øe ƒμ°ù«°ùjE’G
ôjƒ£àd »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¢ù∏› AÉ°ûfEG
ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘˘J ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J Ö«˘˘˘dÉ˘˘˘°SCGh ,»˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
äÉ©eÉé∏d ájò«ØæàdGh á«é«JGÎ°S’G §£ÿG
äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°S ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J ‘ á˘˘ª˘˘gÉ˘˘˘°ùŸGh ,É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘eh
≥«ª©Jh ,øjôNB’G AÉcô°ûdG ™e πª©dGh πjƒªàdG
AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G äÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eÉ÷G ÚH §˘˘˘˘˘˘HGhô˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘Jh
§«£îàdG QhO π«©ØJh ,á«ÑæLC’G äÉ©eÉ÷Gh
º˘˘˘˘˘°SQh ,º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d »˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘JGÎ°S’G
∫hódG ±GógCG ≥«≤ëàd  á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ°SÉ«°ùdG
É¡JóYÉ°ùeh ,‹É©dG º«∏©àdG ôjƒ£J ‘ AÉ°†YC’G
§«£îàdG ∫É› ‘ á«©eÉ÷G äGQó≤dG AÉæH ‘
ôjƒ£àd É¡d »æØdG ºYódG Ëó≤Jh ,»é«JGÎ°S’G
IOƒ÷Gh äGô˘˘˘˘°TDƒŸG êÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fEGh ¢SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘fCG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

á«æWƒdG Oƒ¡÷G õjõ©àd »ÁOÉcC’G OÉªàY’Gh

ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∂dÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe ÚH §˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘

É˘˘ª˘˘c ,AÉ˘˘°†YC’G ∫hó˘˘dG ‘ á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘˘à˘˘˘eh

‘ »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘eRCG ó˘˘˘˘jó– âNƒ˘˘˘˘J

.É¡à÷É©eh á«≤jôaE’G ∫hódG

øjòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG øY Qó°U Ée ≈∏Y AÉæHh

ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘˘d á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘°†à˘˘˘˘°ùŸG äÉ˘˘˘˘¡÷Gh ÚWÉ˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘dG

ÚªãJ ¤EG É¡∏ª› ‘ âÑgP ,AGQBGh äÉ«°UƒJ

ä’É› ‘ É«dÉY ƒμ°ù«°ùjE’G ¬jODƒJ …òdG QhódG

‘ ΩÉ¡°SE’G ∫É› ‘ Éª«°S’h ,áØ∏àıG É¡∏ªY

É˘˘gô˘˘jƒ˘˘£˘˘Jh ‹É˘˘©˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘eƒ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e ìÓ˘˘˘°UEG

á˘«˘˘∏˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘fÉ˘˘°ùfE’G äÉ˘˘«˘˘LÉ◊G ™˘˘e ΩAÓ˘˘à˘˘à˘˘d

‘ Éæ«∏Y ºàëj …òdG ôeC’G ,á«eÓ°SE’G áeCÓd

º˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ø˘˘˘e ´É˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dG Gò˘˘˘g AÓ˘˘˘jEG ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G

Oƒ¡÷G ≥«°ùæJ ∫ÓN øe ,ΩÉªàg’G øe Gójõe

πª©dGh AÉ°†YC’G ÉædhO ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e

áeƒ¶æe åjó– IÒ°ùe á©HÉàŸ ÉgôaÉ°†J ≈∏Y

.É¡«a ‹É©dG º«∏©àdG

2.5.2

ájƒHÎdG áeƒ¶æŸGh ‹É©dG º«∏©àdG
∫hódG ‘ OÉªàY’Gh IOƒ÷G ÉjÉ°†bh

AÉ°†YC’G

•äÉbƒ©e á°SGQód »ª«∏bEG AGÈN ´ÉªàLG
º«∏©àdGh »æØdG …ƒfÉãdG º«∏©àdG ÚH πeÉμàdG

,É¡LÓY πÑ°Sh »©eÉ÷G »LƒdƒæμàdG
 ,)¿ÉªY( ¿OQC’G29-27 ¢ù£°ùZCG2012,

( ô°ûY óMCG11º«∏©àdG ∫É›  ‘ GÒÑN )
»LƒdƒæμàdG º«∏©àdGh »æØdG …ƒfÉãdG
¿OQC’G :»g ∫hO â°S øe »©eÉ÷G

¿Éª`Y áæ£∏`°Sh øjôë`ÑdGh äGQÉ`eE’Gh
.Ú£°ù∏ah ¥Gô©dGh

•≥«≤`– ∫ƒ`M »ª`«∏bEG AGÈ`N ´Éª`àLG
øY º«∏©àdG ‘ »ÁOÉcC’G OÉªàY’Gh IOƒ÷G

 ,)ΩƒWôÿG( ¿GOƒ°ùdG ,ó©H05-03ƒ«dƒj
2012( ¿ƒ°ùªN ,50,kÉ°ü°üîàe kÉcQÉ°ûe )

⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–G ™e ¿hÉ©àdÉH
á©eÉLh Ú∏«ædG á©eÉ`Lh »eÓ`°SE’G

.áMƒàØŸG ¿GOƒ°ùdG

•‘ IOƒ÷Gh áeÉμ◊G ∫ƒM »ª«∏bE’G ô“DƒŸG
§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ‹É©dG º«∏©àdG

‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,É«≤jôaEG ∫Éª°Th
 ,•ÉHôdG11-10 Èª°ùjO2012 ,100

‹hódG ∂æÑdG ™e ¿hÉ©àdÉH ,∑QÉ°ûe
.ÊÉ£jÈdG ¢ù∏ÛGh

•»ª«∏bE’G ≈≤à∏ŸG º«¶æJ ‘ ácQÉ°ûŸG ´ÉªàLG
: ‹É©dG º«∏©àdG »éjôN π«¨°ûJ ∫ƒM
 ,)Üô¨ŸG( áéæW ,∫ƒ∏◊Gh äÉHQÉ≤ŸG20-19

 Èªaƒf2012( ¿ƒ°ùªN ,50kÉcQÉ°ûe )
.ÊÉ£jÈdG ¢ù∏ÛG ™e ¿hÉ©àdÉH ,kÉ°ü°üîàe

èFÉàfº««≤àdGh π«∏ëàdG
á˘˘eƒ˘˘¶˘˘æ˘˘e ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J ‘ ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G ø˘˘˘e É˘˘˘eÉ˘˘˘¡˘˘˘°SEG
á«æH ‘ ôªà°ùŸG ójóéàdGh »©eÉ÷G º«∏©àdG
äÉ©∏£àd  Ö«éà°ùàd á«©eÉ÷G ájƒHÎdG º¶ædG
´É≤jEG ÖcGƒJh AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ äÉ©ªàÛG
§«£îàdG ≈∏Y OÉªàYG ∂dPh ,áÄ°TÉædG É¡à°†¡f
√GDhQ Å˘˘˘˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘˘˘dG ±OÉ˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘JGÎ°S’G
™FÉbƒdÉH á«YGƒdG äÉ°SGQódG ≈∏Y á«MÓ°UE’G
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¬˘˘JÉ˘˘jƒ˘˘dhCG Oó˘˘ë˘˘jh ,äÉ˘˘˘LÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘M’Gh äÉ˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘æŸGh
äGÒ¨˘˘àŸGh äÉ˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H »˘˘˘Yƒ˘˘˘dG ø˘˘˘e É˘˘˘bÓ˘˘˘£˘˘˘fG
,á«ª«∏©àdG ÉjÉ°†≤dG ‘ ÉHÉéjEGh ÉÑ∏°S IôKDƒŸG
á«KÓãdG É¡à£N QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y

( á«dÉ◊G2012-2010á«fOQC’G áª°UÉ©dG ‘ )
äÉbƒ©e á°SGQód »ª«∏bEG AGÈN ´ÉªàLG'' ¿ÉªY
º˘«˘∏˘©˘à˘dGh »˘æ˘Ø˘dG …ƒ˘fÉ˘ã˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ÚH π˘˘eÉ˘˘μ˘˘à˘˘dG
IóFÉØd ''É¡LÓY πÑ°Sh »©eÉ÷G »LƒdƒæμàdG

(11»æØdG …ƒfÉãdG º«∏©àdG ∫É›  ‘ GÒÑN )
∫hó˘˘˘dG ‘ »˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G »˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
OÉ–G ™˘˘˘˘e á˘˘˘˘cGô˘˘˘˘°ûdÉ˘˘˘˘H äó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y É˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c ,AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G
Ú∏˘˘«˘˘æ˘˘dG á˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘Lh »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L
á˘˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ØŸG ¿GOƒ˘˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘Lh
»ª«∏bEG AGÈN ´ÉªàLG'' ΩƒWôÿG á«fGOƒ°ùdG
‘ »ÁOÉcC’G OÉªàY’Gh IOƒ÷G ≥«≤– ∫ƒM
¿ƒ°ùªN ¬dÉªYCG øe OÉØà°SG ,''ó©H øY º«∏©àdG

(50)äÉ©eÉL OÉ–G ‘ kÉ°ü°üîàe kÉcQÉ°ûe
,•ÉHôdÉH ºFGódG Égô≤e ‘ äó≤Y Éªc .⁄É©dG
‹hó˘˘˘˘dG ∂æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘e á˘˘˘˘©˘˘˘˘°SGh á˘˘˘˘cGô˘˘˘˘°T QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
∫ƒ˘˘˘˘M kÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘bEG kGô“Dƒ˘˘˘˘˘e ÊÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘jÈdG ¢ù∏ÛGh
á≤£æe ‘ ‹É©dG º«∏©àdG ‘ IOƒ÷Gh áeÉμ◊G

¬dÓN ÖμfG ,É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG
á∏«ØμdG πÑ°ùdG á°SGQO ≈∏Y áFÉŸG ¿ƒcQÉ°ûŸG
äÉ˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ‘ IOƒ÷Gh á˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘μ◊G ô˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘H
á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘J ¤EG ∂dP AGQh ø˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°S ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G
á˘˘Ñ˘˘cGƒ˘˘˘eh π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘°Sh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘LÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘MG
áYQÉ°ùàŸG á«aô©ŸGh á«LƒdƒæμàdG äGóéà°ùŸG
…ƒfÉãdG º«∏©àdG ÚH πeÉμàdG õjõ©J ∫ÓN øe
AÉ°SQEGh »©eÉ÷G »LƒdƒæμàdG º«∏©àdGh »æØdG
πÑb Ée º«∏©àdGh ‹É©dG º«∏©àdG ÚH §HGhôdG
IOƒ÷G ≥«≤–h AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ »©eÉ÷G
º«∏©àdG ™«é°ûJh ‹É©dG º«∏©àdG ‘ á«YƒædGh

.¬JGƒæb ójóŒh …QÉμàH’Gh »YGóHE’G

ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘˘˘Jh AGQBG ¤EG kGOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGh

áfhÉ©àŸG äÉ¡÷Gh á£°ûfC’G √òg ‘ AGÈÿGh

¿EÉa ,É¡æe Ió«Øà°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh Égò«ØæJ ≈∏Y

∫ÉÛG Gòg ‘ ÉgOƒ¡L Rõ©J ±ƒ°S ƒμ°ù«°ùjE’G

‘ ‹É©dG º«∏©àdG áeƒ¶æe ôjƒ£J ‘ ΩÉ¡°SEÓd

äÉjƒàfi åjó– ∫ÓN øe AÉ°†YC’G É¡dhO

ÌcCG É¡∏©Lh É¡«a á«©eÉ÷G á«ª«∏©àdG ègÉæŸG

.¬JÉ«°†à≤eh ô°ü©dG äGóéà°ùŸ áeAGƒe

Rap educ ar  20/09/13  7:26  Page 66



(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

øY ôjô≤J
Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 67



Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 68



QÉμàH’Gh äÉfÉ≤àdGh Ωƒ∏©dG äÉ°SÉ«°S

•…QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éª∏d ¢SOÉ°ùdG ´ÉªàL’G
É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG á«é«JGÎ°SG ò«Øæàd

ô≤e( á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ QÉμàH’Gh
: á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G2-3

 ƒjÉe2012AÉ°†YC’G ∫hódG »∏ã‡ Qƒ°†ëH )
¢ùeÉÿG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG É¡ÑîàfG »àdG

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG AGQRƒd
 ôHƒàcCG :Éjõ«dÉe ,QƒÑŸ’Gƒc(2010ÖfÉéH )

áª¶æe( iôNC’G á«eÓ°SE’G äÉª¶æŸG
∂æÑdGh ∂«à°ùeƒμdGh »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG

.)á«ªæà∏d »eÓ°SE’G

•Ωƒ∏©dG ∫ƒM »≤jôaE’G ÊÉŸÈdG ióàæŸG
: ô°üe ,IôgÉ≤dG( QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh

19-16 ôHƒàcCG2012áæ÷ ™e ¿hÉ©àdÉH )
É«≤jôaC’ ájOÉ°üàb’G IóëàŸG ·C’G

(UNECAÚYô°ûeh Ú«fÉŸôH ácQÉ°ûÃh ,)
.É«≤jôaEG øe ÚãMÉHh AÉª∏Yh

•áZÉ«°U äÉMÎ≤e ∫ƒM á«æWh á°TQh
,ÉcGO( çƒëÑdG èFÉàf ájÉª◊ ™jQÉ°ûŸG

: ¢ûjOÓ¨æH8-6 Èªaƒf2012OÉØà°SG ,)
 É¡æe30á«eƒμM äÉª¶æe øe kÉcQÉ°ûe

.¢ûjOÓ¨æH øe á«eƒμM ÒZh

•Ωƒ∏©dG äÉ°SÉ`«°S ∫ƒM ‹hó`dG ô“Dƒª`dG
QÉμàHÓd á«æWƒdG º¶ædG AÉæH IOÉ`YEGh

: ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH(5-3 ôHƒàcCG2012,)
 Qƒ°†ëH25á«ª∏Y äÉ°ù°SDƒe øe kÉcQÉ°ûe

.AÉ°†YC’G ∫hódG øe

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎ∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ‹ƒ˘˘˘˘J
É˘˘˘˘¡˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘ã˘˘˘˘«˘˘˘˘e QÉ˘˘˘˘WEG ‘ ,)ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjEG( á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dGh
QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©∏d É¡à«é«JGÎ°SGh
ô“Dƒe ÉgóªàYG »àdG á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘
™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûà˘˘˘d GÒÑ˘˘˘c É˘˘˘eÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘gG ,»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘ª˘˘˘≤˘˘˘dG
∫É› ‘ äGQó≤dG õjõ©Jh á«ª∏©dG äGQƒ£àdG
á«∏©a á«ªæJ ≥«≤– ¤EG É«©°S ÊÉ≤àdG QÉμàH’G
QÉWEG »Øa .AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á∏eÉ°Th áª«∏°Sh

 äGƒæ°ù∏d πª©dG á£N2012-2010OGóYEG ” ,
∫hó˘˘˘dG äÉ˘˘˘LÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘MG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘à˘˘˘˘d è˘˘˘˘eGô˘˘˘˘Hh ™˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûe
™˘˘e É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ∫É› ‘ AÉ˘˘˘°†YC’G
ô˘˘˘˘˘°†NC’G OÉ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’G Ωƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘cÎdG
èeGôH ò«ØæJ ‘ ´ô o°Th .áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh
øe á«dhódG äÉª¶æŸG ™e ¿hÉ©àdÉH á«dƒª°T ÌcCG

.á°Sƒª∏e èFÉàf ≥«≤– πLCG

äÉ°SÉ«°S º°ùb ‹ƒj ,QƒÙG Gòg QÉWEG ‘h
Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘jô˘˘˘jó˘˘˘e ‘ åë˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J
™°Vh πLCG øe äGQó≤dG AÉæÑd É°UÉN ÉeÉªàgG

69

åëÑdGh Ωƒ∏©dG ôjƒ£J äÉ°SÉ«°S º°ùb
 πª©dG π≤M3.1

Ωƒ∏©dG á°SÉ«°S

3.1.1
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,IQGOE’G Ú°ù–h ,Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d Iô˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘e äÉ˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°S
Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘fÉŸÈdG QhO õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh
.á«æWƒdG QÉμàH’G º¶f ôjƒ£Jh ,É«LƒdƒæμàdGh
äó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y ,ô˘˘˘˘jô˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘©ŸG IÎØ˘˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘a
¢ù∏˘˘˘˘é˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d ¢SOÉ˘˘˘˘˘°ùdG ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G
Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°SG ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d …QÉ˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘°S’G
á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh
øY QOÉ°üdG QGô≤dG ≥ah √DhÉ°†YCG ÖîàfG …òdG
º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘˘d ¢ùeÉÿG »˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG
äGQOÉÑŸG åëH å«M ,»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG
áæª°†ŸG ±GógC’G ≥«≤– ¤EG á«eGôdG Iójó÷G
QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG á«é«JGÎ°SG ‘
¢ù∏ÛG ΩÉ˘˘˘˘˘b É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘c .á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G ¿Gó˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG ‘
ò«ØæJ ¿CÉ°ûH RôÙG Ωó≤àdG º««≤àH …QÉ°ûà°S’G
ø˘˘˘˘˘˘˘˘Y IQOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘¡ŸG äGQGô˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘àfl
äÉ˘˘˘«˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘jQGRƒ˘˘˘˘dG äGô“DƒŸG
øY Ó°†ah .∫ÉÛG Gòg ‘ áeó≤ŸG Iójó÷G
`H ≥˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘àŸG ô˘˘˘˘jô˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ¢ù∏ÛG ¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ,∂dP
…OÉ°TÎ°SG π«dO :á°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe''
Ú°ù–h »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L Ëƒ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘d
á˘˘«˘˘°SGQO äÉ˘˘≤˘˘∏˘˘M º˘˘˘«˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘J ¤EG É˘˘˘YOh ,''É˘˘˘¡˘˘˘JOƒ˘˘˘L
≥˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘d AGÈN äÉ˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘LGh π˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘°TQhh
™e á°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe á≤`«KƒH »Yƒ`dG
á°UÉÿG É¡ª¶f õjõ©J ≈∏Y äÉ©eÉ÷G åM
.‹É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ IOƒ÷G ¿É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°†H
ìÎ≤e ¢ù∏ÛG ¢Vô©à°SG ,∂dP ≈∏Y IhÓYh
º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG AÉ˘˘˘˘°ûfEG ´hô˘˘˘˘°ûe
ÇOÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘J ¤EG ±ó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘dG åë˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dGh
¿hÉ©àdG õjõ©àd IGhÉ°ùŸGh πaÉμàdGh øeÉ°†àdG
.É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG äÉ°ù°SDƒe ÚH ∂«Ñ°ûàdGh

IóY …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG ¢ûbÉf óbh

ájƒdhC’G ¬«LƒJ IQhô°†H GhôcPh ,áª¡e ÉjÉ°†b

É˘«˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SG ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘J ‘

»æeR QÉWEG ≥ah èeGôH ™°Vh ƒëf QÉμàH’Gh

á©HÉàe ¿É÷h »YÉªL πªY á«é¡æeh Oófi

Éªc .á«é«JGÎ°S’G √òg ò«ØæJ ‘ IóYÉ°ùª∏d

‘ QÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘ã˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G ¥É˘˘˘˘£˘˘˘˘f ™˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘J ¢ù∏ÛG ìÎbG

õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ¿Gó˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ‘ äÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ÷G

OQGƒŸGh äGÈÿG ∫OÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘J π˘˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG

.ádOÉÑàŸG IOÉØà°SÓd É≤«≤–

,QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ ,ƒμ°ù«°ùjE’G äõcQ Éªc
Ωƒ∏©dG ôjƒ£J ‘ Ú«fÉŸÈdG QhO õjõ©J ≈∏Y
¿ÓYE’G Aƒ°V ‘h .Éªgõjõ©Jh É«LƒdƒæμàdGh
‘ ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G øY QOÉ°üdG ∑Î°ûŸG
,Góæ∏æa ,»μæ°ù∏g ‘ Ú«fÉŸÈ∏d ∫hC’G ióàæŸG

 ΩÉY ‘2003øe kGOóY ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f ,
,»˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’G iƒ˘˘à˘˘°ùŸG ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘«˘˘fÉŸÈdG äÉ˘˘jó˘˘à˘˘˘æŸG
πHƒf õFGƒL ≈∏Y ¿hõFÉMh ¿ƒ«fÉŸôH Égô°†M
.äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øe AÉª∏Yh ¿ƒ«Øë°Uh
IQGOEG OÉªàYG πÑ°S äÉjóàæŸG √òg â°ûbÉf óbh
∫ÓN øe ,É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG º¶æd π°†aCG
≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y QGô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘°U ÚH QGƒ◊G ™˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘°ûJ
AÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dGh Ú«˘˘˘˘˘˘fÉŸÈdGh »˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘μ◊G iƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG
ióàæŸG QÉWEG ‘h .Ú«æ©ŸG Ú∏YÉØdG ∞∏àflh
É˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘d »˘˘˘˘≤˘˘˘˘jô˘˘˘˘aC’G ÊÉŸÈdG

( QÉμàH’GhAIPF-STI™e ácGô°ûH ≥∏WoCG …òdG )
 ΩÉY ‘ ƒμ°ùfƒ«dG2010ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f ,

Ωƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M »˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘aE’G ÊÉŸÈdG ió˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘æŸG
.ô˘°üÃ ,Iô˘gÉ˘˘≤˘˘dG ‘ QÉ˘˘μ˘˘à˘˘H’Gh É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh
äÉfÉŸÈdG ácQÉ°ûe õjõ©J øe ióàæŸG øμe óbh
Üƒ©°ûdG »©°ùd kGó«°ùŒh áeCÓd kÓã‡ É¡àØ°üH
.É¡fGó∏H ‘ Ωƒ∏©dÉH ¢Vƒ¡ædG ƒëf á«≤jôaC’G
äÉjóëàdGh ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM äÉ°TÉ≤ædG äQƒë“h
¿ƒ«fÉŸÈdG ¢ûbÉf å«M ,IQÉ≤dG É¡¡LGƒJ »àdG
õØ– áÄ«H õjõ©J ‘ áª°SÉ◊G πeGƒ©dG ∞∏àfl
Ωƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘c äÉ˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘eE’G Òî˘˘˘˘˘˘˘°ùJ ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y
≥˘˘˘˘«˘˘˘˘≤– π˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e QÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘H’Gh É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
‘ IƒLôŸG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ä’ƒëàdG
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á∏«ØμdG äÉ«dB’G ¿ƒ«fÉŸÈdG ¢SQGóJ Éªc .IQÉ≤dG
Ωƒ∏©dG ä’É› ‘ áÄ°TÉædG ÉjÉ°†≤dG á÷É©Ã
‘ QÉªãà°S’G IOÉjR πãe ,QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh

 ¤EG ôjƒ£àdGh åëÑdG1œÉædG øe πbC’G ≈∏Y %
äGQób AÉæÑH ióàæŸG ≈°UhCGh .‹ÉªLE’G »∏ÙG
™æ°U ‘ º¡cGô°TEG πLCG øe ÜÉÑ°ûdG AÉª∏©dG
É`«Lƒdƒ`æμ`àdGh Ωƒ`∏`©dÉH á∏`°üdG äGP äGQGô≤dG
,∂dP ≈∏`Y IhÓ`Yh .º¡fGó`∏H »`a QÉμ`àH’Gh
ióàæŸG πªY á£N ´hô°ûe ióàæª`dG ¢ûbÉ`f
É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ`μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Ωƒ`∏˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘d »˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘aC’G ÊÉŸÈdG

 º˘˘˘˘°Sô`H QÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘à`H’Gh2013-2012è˘˘˘eGÈdG Gò˘˘˘˘ch
IQGOEG õjõ©àd IójóL äÉjóàæe AÉ°SQEÉH á∏«ØμdG
∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e ,QÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’Gh É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘dG
Ú«fÉŸÈdG ÚH QGƒ◊Gh ¿hÉ©àdG ô°UGhCG ó«WƒJ
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘FGhó˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG »˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘°VGhh
™ªàÛG ‘ Ú∏YÉØdGh á«eÓYE’Gh á«YÉæ°üdGh

.¢UÉÿG ´É£≤dGh ÊóŸG

iƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y äGQÉ˘˘˘˘˘¡ŸG ¢ü≤˘˘˘˘˘f ¤EG ô˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘Hh
íæŸG øe IÒÑc áÑ°ùf ¿EÉa ,AÉª∏©dGh ÚãMÉÑdG
.πãeC’G ƒëædG ≈∏Y π¨à°ùJ ’ ºYódGh áMÉàŸG
πªY äÉ°TQh ó≤Y ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G âHCGO óbh
™jQÉ°ûe OGóYEG øe øμ“ »àdG äGQÉ¡ŸG Òaƒàd
Òaƒ˘˘˘J ø˘˘˘Y kÓ˘˘˘°†a á˘˘˘°ùaÉ˘˘˘æŸG º˘˘˘¡˘˘˘d π˘˘˘Ø˘˘˘μ˘˘˘J Ió˘˘˘«˘˘˘L

 ΩÉY ∫ÓNh .ΩRÓdG πjƒªàdG2012äOÉØà°SG ,
ó˘˘˘˘bh .äÉ˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘˘g ió˘˘˘˘˘MEG ø˘˘˘˘˘e ¢ûjOÓ˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H
äGQÉ˘˘˘¡ŸG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ÚcQÉ˘˘˘˘°ûª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG âMÉ˘˘˘˘JCG
Égôjƒ£Jh É¡£«£îJh ™jQÉ°ûŸG ™°Vƒd áeRÓdG
äÉÄ«g ™e ∫É©a πμ°ûH π°UGƒàdGh π°†aCG πμ°ûH
ô˘˘˘°UÉ˘˘˘æ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°TQh âdhÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh .π˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
OGó˘˘˘YE’G π˘˘˘LCG ø˘˘˘e ìÎ≤ŸG êPƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG

øe á∏ªL âeób Éªc ,™jQÉ°ûŸG äÉMÎ≤Ÿ πãeC’G
.Ió«L ™jQÉ°ûe äÉMÎ≤e áZÉ«°üd äGOÉ°TQE’G

É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘˘JGÎ°SEG QÉ˘˘˘WEG ‘h
á˘˘ã˘˘«˘˘˘ã˘˘˘M GOƒ˘˘˘¡˘˘˘L ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âdò˘˘˘H ,QÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’Gh
.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ Ωƒ∏©dG äÉ°SÉ«°S åjóëàd
äÉ°SÉ«°S »©°VGh øe á∏ãd IƒYódG â¡Lh óbh
ô“Dƒe ‘ ácQÉ°ûª∏d É«dhO º¡H ±Î©ŸG  Ωƒ∏©dG
äÉ¡÷Gh ÚãMÉÑdGh AÉª∏©dG QÉÑc º°V ‹hO
Ωƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°S ò˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG
,AÉ˘°†YC’G ∫hó˘˘dG ø˘˘e QÉ˘˘μ˘˘à˘˘H’Gh É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh
á°ûbÉæe πLCG øe ,ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôH Éª«°S’
Ωƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘e ‘ á˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG

.QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh

äÉ«é¡æŸGh πFÉ°SƒdG ∞∏àfl ô“DƒŸG ¢ûbÉfh

º¶ædG ôjƒ£Jh á«ª∏©dG äGQó≤dG õjõ©àH áæ«ª≤dG

õjõ©Jh ,á«YÉæ°üdG á«ªæàdGh ,QÉμàHÓd á«æWƒdG

.äÉ˘˘fÉ˘˘≤˘˘à˘˘dÉ˘˘H á˘˘°UÉÿG á˘˘«˘˘∏ÙG á˘˘«˘˘à˘˘ë˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘Ñ˘˘dG

,QÉ˘μ˘˘à˘˘HÓ˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG º˘˘¶˘˘æ˘˘dG õ˘˘jõ˘˘©˘˘J ¤EG kÉ˘˘«˘˘©˘˘°Sh

äGhOC’G ô“DƒŸG ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG ¢Vô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SG

´É˘˘£˘˘b äÉ˘˘LÉ˘˘«˘˘à˘˘MG º˘˘«˘˘«˘˘≤˘˘à˘˘d á˘˘«˘˘ª˘˘˘μ˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘æ˘˘˘dG

≈∏Y ójó°ûàdG ” ,Oó°üdG Gòg ‘h .áYÉæ°üdG

á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG º˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG çGó˘˘˘˘MEG hCG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J IQhô˘˘˘˘˘°V

á«fÉ≤àdGh á«ª∏©dG OQGƒŸG áÄÑ©J ±ó¡H QÉμàHÓd

Ö°SÉ˘μ˘e ≥˘«˘≤˘˘ë˘˘à˘˘d É˘˘gÒî˘˘°ùJh á˘˘aô˘˘©ŸG õ˘˘jõ˘˘©˘˘à˘˘d

äÉ°SÉ«°ùdG ¿CG ¿ƒcQÉ°ûŸG ócCG Éªc  .ájOÉ°üàbG

á«Ñ∏àd §≤a ¬LƒJ ’CG »¨Ñæj Ωƒ∏©∏d á«æWƒdG

¿CG »¨Ñæj πH º¡fGó∏Ñd á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉLÉ«àM’G

äGÒ¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG çGó˘˘˘˘ME’ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘dhCG É˘˘˘˘˘°†jCG »˘˘˘˘˘YGô˘˘˘˘˘J

.ádƒeCÉŸG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 71



72

Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

á«ª∏©dG á«àëàdG ≈æÑdG õjõ©J

•,¿ÉªY( ô°ûædGh á«ª∏©dG áHÉàμdG ∫ƒM á°TQh
: ¿OQC’G23-29 Èªaƒf2012OÉØà°SG ,)

 øe ójRCG É¡æe20¿OQC’G øe kÉãMÉHh kÉŸÉY
.¢ùfƒJh ô°üeh

•äGOÉ¡°ûà°S’G ∫ƒM Ú≤°ùæŸG ´ÉªàLG
: ¿GôjEG ,RGÒ°T( á°Sô¡ØdGh á«©LôŸG22-24

 ôHƒàcCG2012»eÓ°SE’G õcôŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ,)
AÉ°SDhQ ácQÉ°ûeh á«©LôŸG äGOÉ¡°ûà°SÓd

Éjõ«dÉeh ô°üe É¡æe ¿Gó∏H IóY øe ôjôëàdG
.¿Éà°ùcÉHh ¿ÉæÑdh ¿GôjEGh

•ÚëfÉª∏d »ŸÉ©dG ióàæŸG 2012πªY á°TQh ``
,QƒÑŸ’Gƒc( áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ºYO ∫ƒM

: Éjõ«dÉe26-27 πjôHCG2012™e ¿hÉ©àdÉH ,)
Qƒ°†ëHh »eÓ°SE’G AÉ£©∏d »ŸÉ©dG ≈≤à∏ŸG
ÒÿG ∫ÉªYC’ áÑfi ábƒeôe äÉ«°üî°T

øjôªãà°ùeh ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG IOÉbh
.AGÈNh Ú«YÉªàLG

•π«ã“ `` AÉcô°ûdG ™e ájQhÉ°ûJ äÉYÉªàLG
á«ª«∏bE’G á«ª∏©dG äÉ«≤à∏ŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G

: á«dhódGh

øjQÉ°ûà°ùª∏d ô°TÉ©dG ´ÉªàL’G ```
AÉ°†YC’G ∫hódG äGQÉØ°ùd ÚjOÉ°üàb’G

‘ Ióªà©ŸG »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ‘
: á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG( Üô¨ŸG12

 ôjÉæj2012.)

á≤«Kh á°ûbÉæŸ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc ´ÉªàLG ``
»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ájDhQ ´hô°ûe

: É«côJ ,∫ƒÑæ£°SG( √É«ŸG ∫ƒM12-14

 ôjÉæj2012¿hÉ©àdG áª¶æe ¬àª¶f …òdG )
äÉHÉ¨dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH »eÓ°SE’G

 Qƒ°†ëHh ,É«côJ ‘ √É«ŸG ¿hDƒ°Th50

øe √É«ŸG ∫É› ‘ iƒà°ùŸG ™«aQ GÒÑN
.AÉ°†YC’G ∫hódG

áë°ü∏d á«¡«LƒàdG áæé∏d ¢ùeÉÿG ´ÉªàL’G ```
: ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ,IóL(31

 ôjÉæj -2 ôjGÈa2012∫hódG ácQÉ°ûÃ )
.á«æ©ŸG á«eÓ°SE’G äÉª¶æŸGh AÉ°†YC’G

ÚdhDƒ°ùŸG AGQRƒ∏d ∫hC’G »eÓ°SE’G ô“DƒŸG ```
:á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G ,∫ƒÑæ£°SG( √É«ŸG øY

05-06 ¢SQÉe2012¬àaÉ°†à°SG …òdG )
É«côJ ‘ √É«ŸG ¿hDƒ°Th äÉHÉ¨dG IQGRh

∫hódG øe AGQRh ÜGƒfh AGQRh Qƒ°†ëH
ÚÑbGôŸGh á«eÓ°SE’G äÉª¶æŸGh AÉ°†YC’G

á«dhódG äÉª¶æŸGh.

»eÓ°SE’G ‹ÉŸG ΩÉ¶ædG ∫ƒM á«ª∏©dG ΩÉjC’G ```
,á«dhódG á«eÓ°SE’G äÓjƒªàdG äÉjó–''

:á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,¢ûcGôe( ''ÉLPƒ‰ Üô¨ŸG
30-31 ¢SQÉe2012á«∏c É¡àª¶f »àdG )

¢VÉ«Y »°VÉ≤dG á©eÉ÷ á©HÉàdG ¥ƒ≤◊G
 ƒëf ácQÉ°ûÃ40äÓjƒªàdG ‘ GÒÑN

.ÉHhQhCGh Üô¨ŸG øe á«eÓ°SE’G

É«∏«°Sôe õcôe ÚH ácÎ°ûe πªY á°TQh ```
QÉªãà°S’G ∂æHh ,»£°SƒàŸG πeÉμà∏d

‘ ÜÉÑ°û∏d á«dhódG áaô¨dGh »HhQhC’G
( ¿ÉæÑd(JCI‘ QÉμàH’Gh ádhÉ≤ŸG'' ∫ƒM )

''§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ÜƒæL ∫hO
IOÉjQh QÉμàH’G IQGOE’ IRhQO õcôe(

,ähÒH ‘ á«μjôeC’G á©eÉ÷G ,∫ÉªYC’G
:¿ÉæÑd ,ähÒH23-26 πjôHCG2012)
 ƒëf ácQÉ°ûÃ40¿ÉæÑd øe ÉHÉ°T ’hÉ≤e

¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh ô°üeh ¿OQC’Gh ÉjQƒ°Sh
ádhÉ≤ŸG äÉeƒ≤e Gƒ°ûbÉf å«M Üô¨ŸGh

ôëÑdG á≤£æe ‘ QÉμàH’G ∫É› ‘
.§°SƒàŸG ¢†«HC’G

3.1.2
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IQÉéà∏d ¢SOÉ°ùdG ‹hódG ô“DƒŸG ```
,RGÒ°T( á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ á«fhÎμdE’G

: á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G9-10

 ƒjÉe2012¿É¡Ø°UCG á©eÉL º«¶æJ øe )
äGOÉ¡°ûà°SÓd »eÓ°SE’G õcôŸGh

¿GôjEG ‘ iôNCG äGQGRhh á«©LôŸG
 ¤EG ¿ƒªàæj AGÈN ácQÉ°ûÃh21Gó∏H

 ‹GƒM Gƒeób å«M164.É°VôY

ÒHGóàdG ∫ƒM AGÈî∏d ‹hódG ô“DƒŸG ```
õjõ©J πLCG øe á«°SÉ«°ùdG äGAGôLE’Gh
‘ Iójó÷G ∫É«LC’G IóFÉØd ±É°üfE’G
∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ∫hO

: á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,äGÒî°üdG( É«≤jôaCG
22-23 ƒjÉe2012áª¶æe º«¶æJ øe )

)∞«°ù«fƒ«dG( ádƒØ£∏d IóëàŸG ·C’G
‘ ájô°ûÑdG á«ªæà∏d »æWƒdG ó°UôŸGh

 ƒëf ácQÉ°ûÃh ,Üô¨ŸG100øe ÒÑN
,É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe

ÉHhQhCGh ,á«Hƒæ÷G ÉμjôeCGh ,É«°SBGh.

á«é«JGÎ°S’G ábQƒdG ∫ƒM á«°SGQódG á≤∏◊G ```
±Gó¡`à°S’G ∫ƒM ‹hódG ∂æÑ∏d Iójó÷G

áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG( á«YÉªàL’G ájÉª◊Gh
: á«Hô¨ŸG30 ƒjÉe2012.)

•‹hódG ¢ù∏é`ª∏d ¿hô°û`©dG IQhó`dG
‹hódG »LƒdhQó«¡dG èeÉfÈ∏d »eƒμ◊G

: É°ùfôa ,¢ùjQÉH( ƒμ°ùfƒ«∏d ™HÉà`dG4-7

 ƒ«fƒj2012.)

•∫Éª°SCGôdG ÒHóJ ∫ƒM ™HGôdG ‹hódG ô“DƒŸG
 : ¿GôjEG ,¿É‚GR( …ôμØdG4-3ôHƒàcCG

2012øjôμØeh Ú«©eÉL IòJÉ°SCG ácQÉ°ûÃ ,)
á«μ∏ŸG ∫ÉéÃ Úªà¡eh ÜÓWh AGÈNh

»ª∏Y ¿hÉ©àHh ,…ôμØdG ∫Éª°SCGôdGh ájôμØdG
 ™e ‹Éeh31.á«æWhh á«dhO áª¶æe

•·C’G èeÉfÈd »Ä«H …QhÉ°ûJ ´ÉªàLG
á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO( áÄ«Ñ∏d IóëàŸG

 : IóëàŸG21 Èªaƒf2012.)

•πª©dG èeÉfôH OGóYEG ∫ƒM ¢TÉ≤æ∏d á°TQh
¿hÉ©àdG áª¶æŸ »é«JGÎ°S’G »ë°üdG

( »eÓ°SE’G2022-2013,Iô≤fCG( ,)
: á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G12-11 ƒ«fƒj2012.)

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á«ªgCG áª«∏°S á«ª∏Y á«à– á«æH OƒLh »°ùàμj
.»LƒdƒæμJ hCG »ª∏Y RÉ‚EG …CG ìÉéæd iÈc
QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äóªY óbh
ô°üæ©dG Gòg ôjƒ£àd ΩRÓdG ºYódG ó°ûM ¤EG
»˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG Qƒ˘˘£˘˘à˘˘∏˘˘d á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æ˘˘e á˘˘Ä˘˘«˘˘H çGó˘˘MEGh º˘˘¡ŸG

.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ »LƒdƒæμàdGh

¿CG ¤EG á«dhO ôjQÉ≤Jh äÉjóàæe IóY Ò°ûJh
∫hódG øe á«ª∏©dG ¥GQhC’G øe kGóL kÓ«∏b kGOóY
äÓ› ‘ ô˘˘˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘˘˘J ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ‘ AÉ˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G
.á«©LôŸG äGOÉ¡°ûà°S’G ô°TDƒe É¡∏ª°ûj áahô©e
ÚãMÉÑdGh AÉª∏©dG  QÉ≤àaG ∂dP ‘ ÖÑ°ùdG π©dh
Ëó˘˘≤˘˘à˘˘˘d á˘˘˘eRÓ˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘¡ŸGh äGÈî˘˘˘∏˘˘˘d ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG
ÒjÉ˘˘˘©ŸG ≥˘˘˘ah ó˘˘˘«˘˘˘L π˘˘˘μ˘˘˘°ûH á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘˘¡˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘H
πLCG øeh .É«dhO É¡«∏Y ±QÉ©àŸG äGAGôLE’Gh
,äGQÉ¡ŸG √òg ÜÉ°ùàcG øe á«æ©ŸG äÉÄØdG Úμ“
á«ª∏©dG áHÉàμdG ∫ƒM á°TQh ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y
.ÜÉÑ°ûdG ÚãMÉÑdG øe áYƒª› IóFÉØd ,ô°ûædGh
ÒjÉ˘˘˘˘˘˘˘©ŸGh ÒHGó˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘N âeó˘˘˘˘˘˘˘˘bh
‘ ô˘˘˘°ûæ˘˘˘∏˘˘˘d çƒ˘˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dG π˘˘˘gDƒ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘˘LPƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG
É˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J ¿ƒ˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG ≈˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘Jh  .á˘˘˘«˘˘˘dhó˘˘˘dG äÓÛG
™jQÉ°ûe OGóYEG äÉ«é¡æeh á«ª∏©dG áHÉàμdG ∫ƒM
‘ á©FÉ°ûdG AÉ£NC’G á°TQƒdG äQÉKCGh .åëÑdG
á«ª∏©dG èFÉàædG Ëó≤J á«Ø«ch á«ª∏©dG áHÉàμdG
≈∏Y πª©dG á°TQh äõcQ Éªc .Ió«L á≤jô£H
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™«°VGƒŸG øe ÉgÒZh á«ª∏©dG ábô°ùdG ádCÉ°ùe
,∂dP ø˘Y kÓ˘˘°†ah .á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG á˘˘HÉ˘˘à˘˘μ˘˘dÉ˘˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG
áHÉàμdG äÉ«bÓNCG ≈∏Y Aƒ°†dG á°TQƒdG â£∏°S
çƒëÑdG áHÉàc ‘ á«fƒfÉ≤dG ÖfGƒ÷Gh á«ª∏©dG
äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J øe á°TQƒdG âæμe Éªc .á«ª∏©dG
»àdG á«ª∏©dG çƒëÑdG ô°ûfh áHÉàc ∫É› ‘
™bƒàŸG øeh .á«ª∏©dG á«∏ª©dG º«ª°U ‘ πNóJ
IQƒ°ûæŸG çÉëHC’G iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ºgÉ°ùj ¿CG
≈∏Y ÚãMÉÑdG á«Yƒf Ú°ù– ‘ kÉØ«ch kÉªc
äÉª¶æŸG iƒà°ùe ≈∏Y Gòch ,…OôØdG iƒà°ùŸG

.≥WÉæŸG ∞∏àflh

Ú≤°ùæŸG ´ÉªàLG ¢ü°üN ,iôNCG á«MÉf øeh
πμ°ûH á°Sô¡ØdGh á«©LôŸG äGOÉ¡°ûà°S’G ∫ƒM
ÌcC’G á«ª∏©dG äÓÛG ôjô– AÉ°SDhôd …ô°üM
√òg ™°†îJh .á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ kGÒKCÉJ
iƒà°ùe ≈∏Y π«∏ëà∏d áª¶àæe IQƒ°üH äÓÛG
Gò˘˘˘˘g ∫Ó˘˘˘˘N ” ó˘˘˘˘bh .á˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dGh ¢SÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘b’G
á∏°üdG äGP ÒjÉ©ŸGh ÉjÉ°†≤dG π«∏– ´ÉªàL’G
º˘˘«˘˘«˘˘≤˘˘à˘˘dGh OÉ˘˘˘¡˘˘˘°ûà˘˘˘°S’G äGhOCGh ä’É˘˘˘≤ŸG ô˘˘˘°ûæ˘˘˘H
ÈY Ió˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘˘©ŸG äÓÛG º˘˘˘˘gCG á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘cGƒŸ »˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
á∏ªL π«°üØàdÉH ´ÉªàL’G ¢ûbÉf Éªc .⁄É©dG
ô°ûf ¥ôW Ú°ù– ¤EG áaOÉ¡dG äÉMGÎb’G øe
≈°UhCGh .IQƒ°ûæŸG ä’É≤ŸG á©LGôeh äÓÛG
™e É¡fhÉ©J õjõ©àH AÉ°†YC’G ∫hódG ´ÉªàL’G
øe á«©LôŸG äGOÉ¡°ûà°SÓd »eÓ°SE’G õcôŸG

.á«ª∏©dG äGQƒ°ûæŸG ôjƒ£J πLCG

 ÚëfÉª∏d »ŸÉ©dG ióàæŸG øe πc º¶ofh2012

øe áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ºYO ∫ƒM πª©dG á°TQhh
áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d ΩRÓdG ºYódG ó°ûM πLCG
∫É˘˘μ˘˘°TCG ó˘˘≤˘˘Yh á˘˘«˘˘JGƒŸG á˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘dG ™˘˘«˘˘é˘˘°ûJ ±ó˘˘¡˘˘˘H
èFÉàf ≥«≤– ¤EG É«©°S á«é«JGÎ°S’G ácGô°ûdG
.á˘«˘YÉ˘ª˘à˘˘L’G á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘°Sƒ˘˘ª˘˘∏˘˘e
ábƒeôe äÉ«°üî°T ióàæŸG Gòg ‘ âcQÉ°Th
ÚYÉ£≤dG IOÉb ÖfÉL ¤EG ÒÿG ∫ÉªYC’ áÑfi

AGÈNh Ú«YÉªàLG øjôªãà°ùeh ¢UÉÿGh ΩÉ©dG
IAÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘H ’ƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Mh á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘bGh iDhQ Gƒ˘˘˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘˘˘b å«˘˘˘˘˘˘˘M
Gò˘˘˘g ¿É˘˘˘ch .á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’Gh á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
á«°VQCGh QÉμaCÓd ¥ƒ°S áHÉãÃ »ŸÉ©dG ióàæŸG
á£≤fh ácGô°ûdG ∫Éμ°TCG ó≤Yh áaô©ŸG ∫OÉÑàd
ióàæŸG ¢ûbÉfh .iÈc ¿hÉ©J á£°ûfC’ ¥Ó£fG
IóYÉ°ùŸG Ëó≤J ∫É› ‘ á«dÉ◊G äÉgÉŒ’G
É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘HQ ™˘˘˘˘˘˘˘e ∫É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°S’G Òaƒ˘˘˘˘˘˘˘Jh
ióàæŸG π¡à°SGh .á«∏©ØdG ¢UôØdGh äÉLÉ«àM’ÉH
º˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ¢Uô˘˘˘˘˘a ø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘ª› ¢Vô˘˘˘˘˘˘Y …ò˘˘˘˘˘˘dG
iƒà°ùŸG á©«aQ áeÉY á°ù∏éH ¬dÉªYCG ∂«Ñ°ûàdGh
á˘˘«˘˘∏˘˘YÉ˘˘Ø˘˘J Iô˘˘jó˘˘à˘˘°ùe ó˘˘FGƒ˘˘eh äÉ˘˘˘°ûbÉ˘˘˘æ˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘J
»ŸÉ©dG ióàæŸG Gòg ºgÉ°Sh .πªY äÉ°TQhh
äÉeÉªàgÓd á«ŸÉY áaÉ≤K AÉæH ‘ πYÉa QhóH
Gòg π©L πLCG øe ÊhÉ©àdG πª©dGh ácÎ°ûŸG

.¢û«©∏d π°†aCG ÉfÉμe ⁄É©dG

Ú«dhódG AÉcô°ûdG ™e ¿hÉ©àdGh πª©dG πX óbh

øe É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ Ú«ª«∏bE’Gh

äÉfƒμŸG óMCG ácÎ°ûŸG ±GógC’G ≥«≤– πLCG

É˘˘˘¡˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘J »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°S ‘ á˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG

 á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘°S ∫Ó˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘a .ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G2012â∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UGh ,

á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ™˘˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘fhÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G

á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸGh á«æWƒdGh á«ª«∏bE’Gh

ácÎ°ûŸG á£°ûfC’G ∫ÓN øe Ωƒ∏©dG äÉ«ÁOÉcCGh

á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh äGô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG hCG

á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG äGAÉ˘˘≤˘˘∏˘˘˘dGh π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘°TQhh äGhó˘˘˘æ˘˘˘dGh

QÉÑc ´ÉªàLG óªàYG ,QÉWE’G Gòg ‘h .iôNC’G

»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ájDhQ ∫ƒM ÚdhDƒ°ùŸG

É˘˘˘˘«˘˘˘˘cÎH ∫ƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘æ˘˘˘˘£˘˘˘˘°SG ‘ ó˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y …ò˘˘˘˘˘dG √É˘˘˘˘˘«ŸG ∫ƒ˘˘˘˘˘M

IÒNC’G äÉ°ùª∏dG ™°Vhh ,ájDhôdG √òg ´hô°ûe

∫hC’G »˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG ∫É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘YCG ∫hó˘˘˘˘˘˘L ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y

»æeõdG ¬›ÉfôHh √É«ŸG øY ÚdhDƒ°ùŸG AGQRƒ∏d

¢ùeÉÿG ´ÉªàL’G ™°Vh Éªc .¬JGQGôb ™jQÉ°ûeh

≈∏Y IÒNC’G äÉ°ùª∏dG áë°ü∏d á«¡«LƒàdG áæé∏d
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á˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdG AGQRƒ˘˘˘˘˘˘d »˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG äÉ˘˘˘˘˘˘«`°Uƒ˘˘˘˘˘˘˘J

äGƒæ`°ù∏d áë`°ü∏d á«é«JGÎ`°S’G πª`©dG á£Nh

2022-2013∫hC’G »˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†Mh .

¢SQÉe ‘ ó≤Y …òdG √É«ŸG øY ÚdhDƒ°ùŸG AGQRƒ∏d

2012AGQRƒdG á«cÎdG ájQƒ¡ª÷ÉH ∫ƒÑæ£°SG ‘ ,

äÉª¶æŸGh ,AÉ°†YC’G ∫hódG øe AGQRƒdG ÜGƒfh

å«M á«dhódG äÉª¶æŸGh ,ÚÑbGôŸGh ,á«eÓ°SE’G

∫ƒM »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ájDhQ äóªàYG

∫hó˘˘˘˘˘dG ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d GQÉ˘˘˘˘˘WEG ô˘˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG √É˘˘˘˘˘˘«ŸG

á˘˘˘˘cÎ°ûŸG äÉ˘˘˘˘jó˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Ö∏˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G

√QÉ˘˘˘KBG π˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘J ™˘˘˘˘e √É˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d π˘˘˘˘ã˘˘˘˘eC’G ΩGó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’Gh

É¡ª¶f »àdG á«ª∏©dG ΩÉjC’G âªgÉ°Sh .IQÉ°†dG

ôNBG ¢VôY ‘ IQÉéàdG á«ªæàd »eÓ°SE’G õcôŸG

∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH IQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ äGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG

â£∏°Sh ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G

∫hó∏d ájQÉéàdG äÉ«∏°†aC’G ΩÉ¶f ≈∏Y Aƒ°†dG

É˘˘ª˘˘˘c .»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e ‘ AÉ˘˘˘°†YC’G

ºéM IOÉjõd áMhô£ŸG äÉjóëàdG É°†jCG âãëH

áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ÚH …QÉéàdG ∫OÉÑàdG

∫ƒM ƒμ°ù«°ùjE’G ¢VôY õcQh .»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG

ÚH §HGhôdG ≈∏Y Iójó÷G πjƒªàdG äÉ«dBG õjõ©J

á©ÑàŸG äÉ«bÓNC’Gh á«eÓ°SE’G äÓjƒªàdG ΩÉ¶f

.á°ù«FôdG ¬JGó««≤Jh ¬bÉ£fh ¬«a

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dhÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤`ŸG'' ∫ƒ`M π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG á`°TQh â°û`bÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fh
¢†«˘˘˘˘˘˘˘HC’G ô˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘dG Üƒ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘L ∫hO ‘ QÉ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘à`H’Gh
QÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘ã˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G ∂æ˘˘˘˘H É˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ''§˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘à``ª`dG
»£`°Sƒàª`dG πeÉμà∏d É«∏«°Sôe õcôeh »HhQhC’G
»`gh ,ÜÉÑ`°û∏d á«dhó`dG áaô¨`dG ™e ácGô°ûH
á«dhódG á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG ºgCG ió`MEG
±ƒØ°U ‘ ádÉ©ØdG áæWGƒŸG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG
IóY ,§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¿Gó∏H ‘ ÜÉÑ°ûdG
Égôjƒ£Jh ä’hÉ≤ŸG AÉ°ûfEG äGQób õjõ©àd äÉ«dBG
IÒ¨°üdG ä’hÉ≤ŸG ´É£b ™«é°ûJ ∫ÓN øe
AÉ°ûfEG äÉeƒ≤eh πªY á£N ™°Vhh ,á£°SƒàŸGh

πjƒªàdG äÉ«é«JGÎ°SG ™°Vhh ,É¡à«æHh äÉcô°ûdG
±QÉ©ŸG π≤fh ¿hÉ©àdG õjõ©J πLCG øe ¬∏FGóHh
ÚdhÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤ŸG •É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ShCG ‘ Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«÷G äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ªŸGh
ôëÑdG á≤£æe ‘ QÉμàH’G ∫É› ‘ Ú∏YÉØdGh
á«dhódG áaô¨dG äQó°UCG óbh .§°SƒàŸG ¢†«HC’G
∫ƒM É«¡«LƒJ ÉÑ«àc ≥HÉ°S âbh ‘ ÜÉÑ°û∏d
Ió˘˘˘˘˘˘˘˘«÷G äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ªŸGh IOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ¢ShQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
‘ QÉμàH’Gh IQOÉÑŸG ìhôH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dGh

.§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG á≤£æe

∂æÑ∏d Iójó÷G á«é«JGÎ°S’G ábQƒdG â°VôYh
á«YÉªàL’G ájÉª◊Gh ±Gó¡à°S’G ∫ƒM ‹hódG

 ¤EG âeób »àdG Üô¨ŸG ‘40É«Hô¨e ’hDƒ°ùe
Ú°ûª¡ŸGh AGô≤ØdG IóYÉ°ùe ¤EG »eôj è¡æd

: Üô¨ŸG ¿Éμ°S ™HQ(8.5ácQÉ°ûŸG ≈∏Y )¿ƒ«∏e
»˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘WÉıG IQGOEGh OÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G ‘ á˘˘˘˘∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG
ôjƒ£àd äGQÉ«N ábQƒdG Ωó≤J Éªc .É¡fƒ¡LGƒj
á˘«˘dƒ˘ª˘°ûdÉ˘H º˘°ùà˘j á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G á˘˘jÉ˘˘ª˘˘ë˘˘∏˘˘d ΩÉ˘˘¶˘˘f
¿É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°V ‘ º˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°ùj å«˘˘˘˘ë˘˘˘˘H ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘°ùMh

.Ú«YÉªàL’G ÚeCÉàdGh IóYÉ°ùŸG

IQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘d ¢SOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG ‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ìÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘JCGh
É«dhO ióàæe á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ á«fhÎμdE’G
¿hÉ©àdGh πYÉØàdG õjõ©Jh ,çƒëÑdG èFÉàf ô°ûæd
IQÉéàdG äÉYÉ£b ‘ Ú°SQÉªŸGh ÚãMÉÑdG ÚH
á˘˘«˘˘fhÎμ˘˘dE’G á˘˘«˘˘aô˘˘°üŸG ∫É˘˘ª˘˘YC’Gh á˘˘«˘˘˘fhÎμ˘˘˘dE’G
á˘˘˘˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘˘˘˘˘˘dE’G ∫Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘eC’G ¥ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Sh
á˘˘«˘˘∏˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùŸGh á˘˘«˘˘dÉ◊G É˘˘jÉ˘˘°†≤˘˘dGh äÉ˘˘LÉ˘˘«˘˘à˘˘˘M’G

.á«fhÎμdE’G IQÉéà∏d

¢TÉ≤æ∏d á°TQh ‘ É°†jCG ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°Th
»˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG π˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘˘˘˘˘H OGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘YEG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘M
»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æŸ »˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘JGÎ°S’G

(2022-2013Gòg ¢Vô©«°Sh .É«cÎH Iô≤fCG ‘ )
ô“DƒŸG ≈∏Y »é«JGÎ°S’G »ë°üdG èeÉfÈdG
√ó≤Y Qô≤ŸG ,áë°üdG AGQRƒd ™HGôdG »eÓ°SE’G

 Èªaƒf ‘2013.É«°ù«fhófG ‘ ,

75

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)
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76

Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

á«YÉæ°üdG á«ªæàdG πeGƒY
ájOÉ°üàb’Gh

•ÚH ácGô°ûdG ∫ƒM á«æWh á«°SGQO á≤∏M
´É£bh äÉ©eÉ÷Gh Ú«ÁOÉcC’G ÚãMÉÑdG

: ‹Ée ,ƒcÉeÉH( áYÉæ°üdG12-16¢SQÉe
2012 Qƒ°†ëH )25∫hódG øe ÉcQÉ°ûe

á«≤jôaE’G AÉ°†YC’G.

•Ωƒ∏©dG á°SÉ«°S ôjƒ£J ∫ƒM á«ÑjQóJ á°TQh
É«LƒdƒæμàdG IQGOEG -QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh

…OÉ°üàb’G ∫ƒëàdG ≥«≤– πLCG øe
: Éjõ«dÉe ,QƒÑe’ ’Gƒc( »YÉªàL’Gh11-15

 ƒ«fƒj2012Ωƒ∏©dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,)
,Éjõ«dÉe ‘ QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh

 ácQÉ°ûÃh42 øe kGÒÑN20kGó∏H.

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
¢Sƒª∏e …OÉ°üàbG Ωó≤J …CG ≥«≤– øμÁ ’
»ª∏©dG åëÑdG èFÉàæd …QÉéàdG ∫Ó¨à°S’G ¿hO
»Øa .»YÉæ°üdG ´É£≤dG ¤EG QÉμàH’G Ö∏Lh
áeÉbEG ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G ≈©°ùJ ,QƒÙG Gòg QÉWEG
øe »YÉæ°üdG ´É£≤dGh á©eÉ÷G ÚH ácGô°T
´É˘˘£˘˘≤˘˘dG Ió˘˘FÉ˘˘Ø˘˘d çƒ˘˘ë˘˘Ñ˘˘dG è˘˘˘FÉ˘˘˘à˘˘˘f Òî˘˘˘°ùJ π˘˘˘LCG
á«fÉ≤àdG äGQƒ£àdG øe IOÉØà°S’Gh »YÉæ°üdG
á«YÉªàL’G á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùJ »àdG
‹ƒ˘˘˘˘˘J É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c .AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘b’Gh
ô°UÉæ©dG ∞∏àfl õjõ©àd ΩÉªàg’G ƒμ°ù«°ùjE’G
™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûJh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG QÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’G º˘˘˘¶˘˘˘˘f ‘ á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¡ŸG

.êÉàfE’G ´É£bh äÉ©eÉ÷G ÚH πYÉØàdG

∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏◊G âª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°Sh
äÉ©eÉ÷Gh Ú«ÁOÉcC’G ÚãMÉÑdG ÚH ácGô°ûdG

™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H âª˘˘˘¶˘˘˘f »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘°üdG ´É˘˘˘£˘˘˘bh
ôjƒ£J ‘ ‹Ée ‘ ƒμ°ùfƒ«∏d á«æWƒdG áæé∏dG
åëÑdG äÉ°ù°SDƒeh äÉ©eÉ÷G ÚH πeÉμàdG ¬LhCG
á˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘dG OQGƒŸG ÖjQó˘˘˘˘J π˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘cô˘˘˘˘°ûdGh
ô≤àØj ¢UÉÿG ´É£≤dG ¿CG ¤EG ô¶ædÉHh .á∏gDƒŸG
∫É› ‘ É˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘°S’h ,á˘˘˘˘eRÓ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG ¤EG
äÉ°ù°SDƒe øe ÉgÒZh äÉ©eÉ÷G ™e ¿hÉ©àdG
´É£≤dG ¿CG ÉÃh ,ä’hÉ≤ŸGh á«≤«Ñ£àdG çƒëÑdG
á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG äGQƒ˘˘£˘˘à˘˘dG ø˘˘e ó˘˘Ø˘˘à˘˘˘°ùj ⁄ »˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘°üdG
¿Éc ,πãeC’G ƒëædG ≈∏Y çƒëÑdG èFÉàfh Iójó÷G
ÚH áfRGƒàeh áæ«àe ácGô°T áeÉbEG …Qhô°†dG øe
Éªc .»YÉæ°üdG ´É£≤dGh á«ÁOÉcC’G •É°ShC’G
á˘˘jƒ˘˘˘«◊G É˘˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘°SGQó˘˘˘dG á˘˘˘≤˘˘˘∏◊G â°ûbÉ˘˘˘f
ò«ØæàdG äÉ«dBG ™°Vhh ácGô°ûdG õjõ©àH á≤∏©àŸG
øjƒμàdG ÚH π°†aCG ≥«°ùæJ ¿Éª°V πLCG øe
á˘˘˘˘eRÓ˘˘˘˘dG ¢ù°SC’G ™˘˘˘˘°Vhh ¥ƒ˘˘˘˘°ùdG äÉ˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘MGh
‘ áeGóà°ùŸG ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G á«ªæà∏d
á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏◊G âæ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘eh .Ú«˘˘˘˘˘˘∏ÙG ¿É˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ùdG •É˘˘˘˘˘˘°ShCG
äÉbƒ©ŸG ≈∏Y ±ô©àdG øe øjó«Øà°ùŸG á«°SGQódG
áfRGƒàeh áæ«àe ácGô°T áeÉbEG ¿hO ∫ƒ– »àdG
´É˘˘£˘˘≤˘˘dGh á˘˘«˘˘ã˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dG äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸG/äÉ˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G ÚH
´É£≤dG ∑Gô°TEÉH â°UhCGh ,ΩÉY πμ°ûH ¢UÉÿG
»ª∏©dG åëÑdG ™«é°ûJh øjƒμàdG ‘ ¢UÉÿG
∞∏àfl ≈∏Y Ö∏¨à∏d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G ìGÎbGh
ÚH ácGô°ûdG õjõ©àd áªFÓŸG äÉ«dB’Gh äÉbƒ©ŸG
ÚH §HGÎdG Ú°ùëàd ∫ÉÛG Gòg ‘ Ú∏YÉØdG

.π«¨°ûàdGh ÖjQóàdG

áeóÿ á«ª∏©dG çƒëÑdG èFÉàf ¬«LƒJ πLCG øeh

äó˘˘˘≤˘˘˘Y ,á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘˘b’Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

á°SÉ«°S ôjƒ£J ∫ƒM á«ÑjQóJ á°TQh ƒμ°ù«°ùjE’G

IQGOEG `` QÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘H’Gh É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG

∫ƒ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤– π˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG

áeAÓe ióe º««≤àd ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G

á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª``gCGh äÉ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«`°ùdG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£`à˘˘˘˘d ΩÉ`©˘˘˘˘˘dG QÉ`WE’G

3.1.3
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è˘˘˘eÉ˘˘˘fô`H π˘˘˘«˘˘˘©`Ø˘˘˘J »`a á˘˘˘˘«˘˘˘˘aGô˘˘˘˘°û`à˘˘˘˘°S’G Iô`¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG

Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘˘H ¢UÉÿG »˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘JGÎ°S’G π˘˘˘˘˘˘˘˘ª`©˘˘˘˘˘˘˘˘dG

á°TQh ∫ÓN ” Éªc .QÉμàH’Gh É«LƒdƒæμàdGh

Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG äÉ˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘J π˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

á°TQƒdG â°Vô©à°SGh .QÉμàH’Gh É«Lƒdƒæ`μàdGh

≥˘˘˘jƒ˘˘˘°ùà˘˘˘dG ô˘˘˘KCG º˘˘˘˘«`«˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘d äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘¡`æ˘˘˘˘ª`dG π˘˘˘˘°†`aCG

…ô˘˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘˘dG ∫ÉŸG ¢SCGQ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Jh Iô◊G IQOÉ˘˘˘˘˘˘ÑŸGh

â∏μ°T Éªc .ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG πjƒ“h

á˘˘˘˘cGô˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘d è˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘H IQƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘æ`e á˘˘˘˘˘°TQƒ`dG

äÉ˘˘˘˘˘°SGQO âæ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘eh .»˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘JGÎ°S’G ¿hÉ˘˘˘˘˘˘©`à˘˘˘˘˘˘dGh

π˘˘˘˘˘°†aCG º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘a ø˘˘˘˘˘˘e ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘°ûŸG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏ÙG á˘˘˘˘˘˘dÉ◊G

äGQÉjõH ¿ƒcQÉ°ûŸG ΩÉb Éªc .πª©dG πFÉ°Sƒd

äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒŸGh åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘e ¤EG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SGQO

.á«YÉæ°üdG

77
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á«ªæàdG ∫É› ‘ á«àëàdG ≈æÑdG
á«fÉ≤àdG

•IQGOEG ∫ƒM ÚjQGOE’G ÚØXƒŸG QÉÑc èeÉfôH
,ÉcO( É«LƒdƒæμàdGh åëÑdG äÉª¶æe

: ¢ûjOÓ¨æH9-12 ƒ«dƒj2012™e ¿hÉ©àdÉH )
á«YÉæ°üdG çƒëÑdG äÉª¶æŸ á«ŸÉ©dG á£HGôdG

( á«LƒdƒæμàdGhWAITRO.)

•Ωƒ∏©dG áÑ∏£d äÉ«dGó«ŸGh õFGƒ÷G º«∏°ùJ
»eRQGƒÿG IõFÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ÚHƒgƒŸG

 : ¿GôjEG ,¿Gô¡W( á«dhódG5 ôjGÈa2012;)
ÚHÉ°T ÚŸÉ©d âª∏°S.

•QÉªãà°S’G ∂æH èeÉfôH ≈∏Y ±Gô°TE’G áæ÷
á≤£æe ‘ QÉμàH’G ™«é°ûJ ∫ƒM »HhQhC’G
,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG

: á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG31 ôjÉæj2012)
πeÉμà∏d É«∏«°Sôe õcôe ÚH ¿hÉ©àdÉH
 ácQÉ°ûÃh ƒμ°ù«°ùjE’Gh »£°SƒàŸG30Óã‡

áμjô°ûdG á«£°SƒàŸG ¿Gó∏Ñ∏d.

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG äÉfÉμeEG äÉfÉ≤àdG í«àJ
äÉfÉ≤àdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQó≤dG Èà©Jh .á∏FÉg
É˘˘˘gÒî˘˘˘°ùJh É˘˘˘gô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘Jh É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘eAÓ˘˘˘eh Ió˘˘˘˘jó÷G

á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’Gh á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G á˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG ¢VGô˘˘˘ZC’
øe ó∏H …CG ‘ …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≈∏Y Gô°TDƒe
ΩÉªàgG õcôJ ,QƒÙG Gòg QÉWEG »Øa .¿Gó∏ÑdG
Ωƒ∏©dG ájôjóe ‘ É«LƒdƒæμàdGh á°Sóæ¡dG º°ùb
ÜÉ˘˘©˘˘«˘˘à˘˘°S’Gh á˘˘˘«˘˘˘∏ÙG äÉ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y
IÉYGôe ™e áªFÓŸG IOQƒà°ùŸG äÉfÉ≤à∏d πYÉØdG
∫hódG Úμªàd ∂dPh ,áMÉàŸG OQGƒŸGh äÉjƒdhC’G
á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG IAÉ˘˘˘˘˘˘Ø``μ˘˘˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘˘˘«`≤– ø`e AÉ˘˘˘˘˘˘˘°†`YC’G
á°TÉ°ûg øe ó◊G ¤EG É«©°S »JGòdG AÉØ`àc’Gh
º˘˘˘°ù≤˘˘˘dG ∫ò˘˘˘Ñ˘˘˘jh .∫É˘˘˘˘é˘˘˘˘ª`dG Gò`g ‘ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘«˘˘˘˘©`°Vh
äÉ˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘μŸG õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J π˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘M GOƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘L
QÉ˘μ˘à˘H’É˘H á˘°UÉÿG á˘«˘à˘ë˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘Ñ˘˘∏˘˘d á˘˘jQhô˘˘°†dG
§£N ™°Vh ‘ IóYÉ°ùŸG ∫ÓN øe ÊÉ≤àdG
´ÉÑJG øe AÉ°†YC’G ∫hódG Úμªàd É«LƒdƒæμàdG
É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ø˘˘˘ª˘˘˘°†J äÉ˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°S
ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SGh á˘˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘MÉ˘˘˘æ˘˘˘dG ø˘˘˘e á˘˘˘eGó˘˘˘à˘˘˘°ùe

.ájOÉ°üàbGh ájQÉŒ ¢VGôZC’ äÉfÉ≤àdG

á«ŸÉ©dG á£HGôdG ™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G ôjóJh
á˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘YÉ˘˘æ˘˘°üdG çƒ˘˘ë˘˘Ñ˘˘dG äÉ˘˘ª˘˘¶˘˘˘æŸ
IQGOEG ∫ƒ˘˘˘˘M ÚjQGOE’G ÚØ˘˘˘˘XƒŸG QÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘c è˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘H
øe IOÉØà°SÓd É«LƒdƒæμàdGh åëÑdG äÉª¶æe
õjõ©J ¤EG ≈©°ùj …òdG »æØdG ¿hÉ©àdG èeÉfôH
¿Gó∏ÑdG ‘ äÉ°SÉ«°ùdG IQGOEGh á«ãëÑdG äGQó≤dG
‘ âª¶f »àdG á°TQƒdG √òg âªgÉ°Sh .á«eÉædG

 áæ°S2012á«é«JGÎ°S’G äGAÉØμdG õjõ©J ‘
åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG äÉ˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘˘æŸ ÚjQGOE’G ÚdhDƒ˘˘˘˘°ùŸG QÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘μ˘˘˘˘d
∫ÓN øe IOÉ«≤dGh IQGOE’G ‘ É«LƒdƒæμàdGh

3.2.1

É«LƒdƒæμàdGh á°Sóæ¡dG º°ùb
 πª©dG π≤M3.2

á«fÉ≤àdG á«ªæàdG
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á°TQƒdG √òg âeóbh .äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ∫OÉÑJ
…hP Ú∏˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘jOÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘jô˘˘˘˘©˘˘˘˘J
åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG äÉ˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e π˘˘˘NGO á˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGAÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG
äÉμÑ°ûdG áeÉbE’ á°UôØdG âMÉJCGh É«LƒdƒæμàdGh
åë˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e ‘ ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘°ùŸG QÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘c ÚH
√òg ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG õjõ©Jh É«LƒdƒæμàdGh
âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh .á˘˘˘«˘˘˘eÉ˘˘˘æ˘˘˘dG ¿Gó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG π˘˘˘NGO äÉ˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG
IQGOEÉH á≤∏©àŸG áª¡ŸG ™«°VGƒŸG ¢†©H á°TQƒdG
äÉ°SÉ«°S ôjƒ£J Éª«°S’h ¬JÉ°SÉ«°Sh åëÑdG
ø˘˘˘e IOÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°S’G á˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG â°ûbÉ˘˘˘˘f É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .IQGOE’G
É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dG ø˘˘e á˘˘˘«˘˘˘JCÉ˘˘˘àŸG á˘˘˘jQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG ¢Uô˘˘˘Ø˘˘˘dG
øe Égôjƒ£Jh º«≤dG AÉ°ûfEG á«Ø«ch ,QÉμàH’Gh

.ôjƒ£àdGh åëÑdG πLCG

ø˘˘˘e GAõ˘˘˘L »˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘˘dG è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fô˘˘˘˘H π˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ûjh
»æ≤àdG ¿hÉ©àdG ™«é°ûàH ΩGõàd’Gh á«é«JGÎ°S’G
»ª«∏bE’G ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ÚH
OÉªàY’G ¤EG ´hõædG ™«é°ûJh ,»ª«∏bE’G ¿hOh
ó˘˘bh .á˘˘«˘˘eÉ˘˘æ˘˘dG ¿Gó˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG ÚH »˘˘˘YÉ˘˘˘ª÷G »˘˘˘JGò˘˘˘dG
πc á«ªæJ ¿CG ¢SÉ°SCG ≈∏Y èeÉfÈdG Gòg ™°V oh
øe ájô°ûÑdG ÉgOQGƒe IAÉØc ≈∏Y ∞bƒàJ ó∏H
∫OÉÑàd ióàæe ôaƒj ¬fCG Éªc ,ÖjQóàdG ∫ÓN

.á«ªæàdÉH á≤∏©àŸG äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG

ôjƒ£àd ÜÉÑ°ûdG ÚãMÉÑdG ƒμ°ù«°ùjE’G ºYóJh
º°ùb π°UGh ,Oó°üdG Gòg ‘h .á«æ¡ŸG º¡JGQÉ°ùe
Ú«æ≤àdGh ÚãMÉÑ∏d ¬ªYO É«LƒdƒæμàdGh á°Sóæ¡dG
.º¡d É¡°ü°üîj »àdG õFGƒ÷G ∫ÓN øe ÜÉÑ°ûdG
çƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘e º˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘J ,¥É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG Gò˘˘˘˘˘g ‘h
á˘˘æ˘˘˘°S π˘˘˘c ‘ É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘fGô˘˘˘jE’G
ôFGhódG âHCGO å«M ‹hódG »eRQGƒÿG ¿ÉLô¡e
…òdG πØ◊G Gòg ìÉààaG ≈∏Y ¿GôjEG ‘ É«∏©dG
á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dGh á˘˘«˘˘eƒ˘˘μ◊G äÉ˘˘¡÷G ∞˘˘∏˘˘àfl √ô˘˘°†–
Éªch .ΩÓYE’G πFÉ°Shh á«dhódG äÉª¶æŸG ƒ∏ã‡h
IõFÉ÷ á≤HÉ°ùdG äGQhódG ∫ÓN IOÉ©dG äôL
çÓK ƒμ°ù«°ùjE’G âª∏°S ,á«dhódG »eRQGƒÿG

.ÚHƒgƒŸG ÜÉÑ°ûdG AÉª∏©∏d äÉ«dGó«eh õFGƒL
ÚãMÉÑdG ™«é°ûJ ‘ É°†jCG õFGƒ÷G √òg ºgÉ°ùJh
QÉμàH’G ƒëf á«∏ª©dG º¡JGQÉ°ùe ¬«LƒJh ÜÉÑ°ûdG
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG Ωó˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘j ÉÃ ÊÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG

.º¡fGó∏Ñd á«LƒdƒæμàdGh

∂æH èeÉfôH ∫ƒM âª¶f »àdG á°TQƒdG â©°Sh

á≤£æe ‘ QÉμàH’G ™«é°ûàd »HhQhC’G QÉªãà°S’G

OÉ°üàbG õjõ©J ¤EG §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG

á˘˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e ¿Gó˘˘∏˘˘H ‘ QÉ˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’G ™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûJh á˘˘˘aô˘˘˘©ŸG

â∏ªY å«M É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG

äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘μ◊G ÚH π˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘°ûJ ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y

¢Vô©à°SG Éªc .»LÉàfE’G ´É£≤dGh äÉ©eÉ÷Gh

‘ QÉμàH’G á«©°Vh πª©dG á°TQh ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG

,É˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘˘aEG ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°Th §˘˘˘˘°ShC’G ¥ô˘˘˘˘°ûdG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘£˘˘˘˘æ˘˘˘˘e

á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘H á˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘Hƒ˘˘˘©˘˘˘°üdG ø˘˘˘eÉ˘˘˘μ˘˘˘e GhOó˘˘˘Mh

√òg ¿CG ÉÃh .á«∏ª©dG É¡ÑfGƒL ‘ QÉμàH’G

QÉμàH’G áaÉ≤K ôjƒ£J ≈∏Y óYÉ°ùJ ⁄ áÄ«ÑdG

»°SÉ«°ùdGh »ª«¶æàdG QÉWE’G ¿CG ¤EG ô¶ædÉHh

,‘ÉμdG πμ°ûdÉH ÉªFÓe øμj ⁄ ájôμØdG á«μ∏ª∏d

äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd πjƒªàdG ájÉØc Ωó©d GQÉÑàYGh

á«∏ª©dG äGhOC’G ôjƒ£J ‘ πé°ùŸG ¢ü≤æ∏dh

¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ÚH §˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘dGh ≥˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘dGh ±Gô˘˘˘˘˘°TEÓ˘˘˘˘˘d

¢ü«˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘H π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘°TQh âeÉ˘˘˘˘˘˘b ,Ö∏˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘dGh

∫ƒ∏M OÉéjEG ¤EG ∂dP ≈°†aCG å«M äÉHƒ©°üdG

,»ª«∏bEG ÊhÉ©J è¡f ™°Vh π«Ñb øe áYƒæàe

äÉμÑ°ûdG áeÉbEGh ,á≤ãdG AÉæÑd äGhOCG çGóMEGh

IQOÉÑŸG ìhQ áaÉ≤K õjõ©Jh Ò«¨àdG πeGƒY ÚH

á°TQh âdhÉæJh .ºFÉ≤dG ¥É«°ùdG »YGôJ å«ëH

™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘˘°ûJ ‘ âª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°S ™˘˘˘˘«˘˘˘˘°VGƒ˘˘˘˘e Ió˘˘˘˘Y π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

äÉ°SQÉªŸG'' ∫OÉÑJ ¤EG äóæà°SG å«M QÉμàH’G

äGhOCG ø˘˘˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘˘˘˘Y AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûfEGh ó˘˘˘˘˘˘˘˘jó–h ,''Ió˘˘˘˘˘˘˘˘«÷G

™jQÉ°ûŸG õjõ©Jh »ª«∏bE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y ºYódG

Újƒà°ùŸG ≈∏Y ´ƒ£àdG ≈∏Y áªFÉ≤dG IóFGôdG

 »ª«∏bE’G.»æWƒdGh

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 79



80

Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

3.2.2
á«ªgC’G äGP äÉfÉ≤àdG Òî°ùJ

á«JGòdG äGQó≤dG á«ªæàd iƒ°ü≤dG

•èFÉàf ≥jƒ°ùàd QÉWEG ™°Vh ∫ƒM πªY á°TQh
,ÉLƒHCG( ôjƒ£àdGh åëÑdGh á«∏ÙG ±QÉ©ŸG

: ÉjÒé«f6-8 ƒ«fƒj2012™e ácGô°ûH )
‘ É«LƒdƒæμàdG õjõ©àd »æWƒdG ÖàμŸG

 øe ÌcCG Qƒ°†ëHh ÉjÒé«f200.ÒÑN

•äÉ≤«Ñ£àdGh »°TGƒŸG á«HôJ ™jQÉ°ûe ºYO
ô≤e( á«YGQõdG áLGô◊G ∫É› ‘ iô¨°üdG

:á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G
 ¢ù£°ùZCG2012.)

•ΩGóîà°SG ∫ƒM á«dhO á«ÑjQóJ IQhO
IóFÉØd …ôdG ÒHóJ ‘ äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ

: ¿Éà°ùcÉH ,OÉHCG ΩÓ°SEG( ÚYQGõŸG QÉ¨°U
27-25 Èª°ùjO2012áμÑ°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH ,)

∂«à°ùeƒch äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæμàd á«eÓ°SE’G
¢ûjOÓ¨æH :á«dÉàdG ∫hódG »∏ã‡ ácQÉ°ûeh

É«fÉàjQƒeh ¿OQC’Gh É«°ù«fhófGh ¿GôjEGh
äGQÉeE’Gh ¿GOƒ°ùdGh Ú£°ù∏ah Éjõ«dÉeh

.øª«dGh

•»YGQqõdG çGÎdG º¶f ∫ƒM ‹hódG ióàæŸG
áaÉ≤ãdG :á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ áqª¡ŸG

ô≤e( áeGóà°ùŸG á«ªæàdG πLCG øe áYGQõdGh
: á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G3-4

 ƒjÉe2012∫hódG »∏ã‡ ácQÉ°ûÃ )
,¢ùfƒJh ,ôFGõ÷G : á«dÉàdG AÉ°†YC’G
,¿GôjEGh ,¿Éà°ùcÉHh ,É«Ñ«dh ,Üô¨ŸGh

,ô°üeh ,∫É¨æ°ùdGh ,ÚæHh ,¿Éà°ùNGRÉch
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸGh

•äGP »YGQõdG çGÎdG º¶æd OôL OGóYEG
∫hódG ¢Uƒ°ü`îH á«`ª`dÉ©dG á«ª`gC’G

,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( ¬àªLôJh AÉ°†YC’G
 πjôHCG : •ÉHôdG2012.)

•É«LƒdƒæμJ ∫ƒM ådÉãdG ‹hódG ô“DƒŸG
É«LƒdƒæμJ É¡ë«àJ »àdG äÉfÉμeE’G `` ƒfÉædG

,QƒÑe’ ’Gƒc( á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ ƒfÉædG
: Éjõ«dÉe7-5 Èª°ùjO2012ácQÉ°ûÃ ,)

160Gƒeób ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ ‘ kÉ°üàfl
πª©dG äÉ°TQh ‘h ô“DƒŸG ∫ÓN kÉ°VhôY
ô°üeh ¿GôjEG :á«dÉàdG ¿Gó∏ÑdG ¿ƒ∏ãÁ ºgh

¢ûjOÓ¨æHh øjôëÑdGh É«°ù«fhófGh ¿Éà°ùcÉHh
 πjôHCG : Éjõ«dÉeh ¿OQC’Gh Ú£°ù∏ah2012  .)

•ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ ∫ƒM á«dhO πªY á°TQh
: á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓ¨æH ájQƒ¡ªL ,ÉcO(21-24

 ÈªàÑ°S2012Ωƒ∏©dG áæ÷ ™e ¿hÉ©àdÉH )
‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG πLCG øe É«LƒdƒæμàdGh

á©eÉ`éH AÉ«ª«μdG º°ùbh )¢ùJÉ°ùeƒc( Üƒæ÷G
.ÉcO ‘ É«LƒdƒæμàdGh á°Sóæ`¡∏d ¢ûjOÓ¨`æH

•IóFÉØd ÊhÎμdEG »ÑjQóJ èeÉfôH OGóYEG
èeGÈdG OGóYEG ≈∏Y ±ô°TCG .AÉ°†YC’G ∫hódG

äÉj’ƒdG øe ¿ƒ«dhO AGÈN á«fhÎμdE’G
¿Éà°ùcÉHh Éjõ«dÉeh á«μjôeC’G IóëàŸG

.⁄É©dG øe iôNCG ≥WÉæeh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
.ÉæJÉ©ªà› ‘ É≤«ªY GÒKCÉJ äÉfÉ≤àdG ôKDƒJ
Iójó÷G äÉfÉ≤àdG èeO É¡H ºàj »àdG IÒJƒdÉa
äÉjOÉ°üàb’Gh ¿Éμ°ùdG IÉ«M ∫ƒ– áeó≤àŸGh
ó˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°üdG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘J á˘˘˘˘≤˘˘˘˘jô˘˘˘˘Wh ¿Gó˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh
ø˘˘˘e Òã˘˘˘μ˘˘˘dÉ˘˘˘H äGÒ«˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g ó˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh .‹hó˘˘˘˘dG
πª©J ,∂dòd .á°û«©ŸG ±hôX Ú°ù–h äGhÌdG
õ«côJ ≈∏Y QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
äÉ˘˘fÉ˘˘≤˘˘à˘˘dG è˘˘eO ≈˘˘∏˘˘˘Y AÉ˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘YO
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

IQGOE’ áãjó◊G äÉgÉŒ’Gh áÄ°TÉædGh Iójó÷G
¤EG É«©°S á«∏ÙG äGQó≤dG á«ªæàd É«LƒdƒæμàdG
≈∏Yh É«LƒdƒæμàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y É¡JQób õjõ©J
ÈcCG ájOÉ°üàbG ™aÉæe ≥«≤– πLCG øe QÉμàH’G

.á«∏ÙG OQGƒŸG ∫ÓN øe É¡JÉjó– á¡LGƒeh

QÉ˘˘˘˘˘˘°üÑ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°S’G ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘°TQh âª˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘ofh
èFÉàf áeAÓe πÑ°S'' ´ƒ°Vƒe ‘ »LƒdƒæμàdG
äÉÑ∏£àe ™e QÉμàH’Gh ôjƒ£àdGh »ª∏©dG åëÑdG
á«ªgCÉH ÉaGÎYG ,ÉjÒé«æH ,ÉLƒHCG ‘ ''¥ƒ°ùdG
´É£b ™e QÉμàH’Gh »ª∏©dG åëÑdG èFÉàf áeAÓe
»ª∏©dG åëÑdG áeAÓe ¿CÉH É«Yhh .áYÉæ°üdG
äGhÌdG ó«dƒJ ‘ …ƒ«M QhóH ™∏£°†J ¿CG øμÁ
‘ ájOÉ°üàb’Gh á«YÉæ°üdG á«ªæàdG ™«é°ûJh
‘ πª©dG á°TQh âªgÉ°S ó≤a ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG
ÚãMÉÑdG äGQób AÉæÑd øjƒμàdGh ÖjQóàdG ÒaƒJ
á˘˘Ä˘˘°TÉ˘˘æ˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘¨˘˘˘à˘˘˘°SG π˘˘˘LCG ø˘˘˘e
ø˘˘˘˘e Qó˘˘˘˘˘b ≈˘˘˘˘˘°übCG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘˘˘°üë˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘«◊Gh
øe ÚãMÉÑdG πª©dG á°TQh âæμe Éªc .™aÉæŸG
Újƒà°ùŸG ≈∏Y åëÑdG ≥jOÉæ°U ≈∏Y ±ô©àdG
äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ´ÓW’G øeh ‹hódGh »∏ÙG

.ájôμØdG á«μ∏ŸG ¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG

á«°SÉ°SC’G áeÉYódG ƒg áYGQõdG ´É£b ¿Éc ÉŸh
∫hódG øe ójó©dG äÉjOÉ°üàbG É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG
≈∏Y õ«cÎdG ” ó≤a ,ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ AÉ°†YC’G
Gòg ‘h .»YGQõdG ´É£≤dG ‘ äGQó≤dG Ú°ù–
IÎØ˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘N ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘˘˘˘˘˘˘YO ,QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘WE’G
iô˘˘˘¨˘˘˘°U á˘˘˘«˘˘˘YGQR ™˘˘˘jQÉ˘˘˘°ûe ô˘˘˘jô˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°ûŸG
π«°UÉÙG áYGQR õjõ©àd ∂«à°ùeƒμdG ™e ¿hÉ©àdÉH
™jQÉ°ûŸG √òg âªgÉ°S å«M ÊGƒ«◊G êÉàfE’Gh
á˘˘˘«˘˘˘°û«˘˘˘©ŸG ±hô˘˘˘¶˘˘˘dG Ú°ù– ‘ ô˘˘˘°TÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e π˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ûH
Ée ÉÑdÉZ »àdG á«FÉædGh ájhô≤dG ≥WÉæŸG ¿Éμ°ùd
óbh .á«°SÉ°SC’G ≥aGôŸGh äÉeóÿG ¤EG ô≤àØJ
≈∏Y á«∏ªY ™jQÉ°ûe ò«Øæàd Ωó≤ŸG ºYódG óYÉ°S
IQƒãdG ≥«≤–h ,ô≤ØdGh ádÉ£ÑdG ≈∏Y AÉ°†≤dG

á«Ä«ÑdG áeGóà°S’G Ú°ù– πLCG øe AGô°†ÿG
.ñÉæŸG Ò¨J QÉKBG øe ó◊Gh

á«YGQR Éª¶f ÚYQGõŸG øe ∫É«LCG äCÉ°ûfCG óbh
≈∏Y â∏ªYh ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ á«©«ÑWh
á˘˘Yƒ˘˘æ˘˘à˘˘e á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘W OQGƒ˘˘e ΩGó˘˘î˘˘à˘˘°SÉ˘˘H É˘˘¡˘˘à˘˘˘fÉ˘˘˘«˘˘˘°U
¥É˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ™˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘J »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG IQGOE’G Ö«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘°SCGh
º¶f º°SG áª¶fC’G √òg ≈∏Y ≥∏WoCGh .»∏ÙG
å«˘˘˘M á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘gC’G äGP »˘˘˘˘YGQõ˘˘˘˘dG çGÎdG
±QÉ©e øe »°VÉŸG √ó¡°T ÉŸ GQGôªà°SG πã“
É«©°Sh .¿hô≤dG ôe ≈∏Y äQƒ£J ó«dÉ≤Jh áaÉ≤Kh
,»Ä«ÑdG QƒgóàdG QÉKBG øe º¶ædG √òg ájÉªM ¤EG
ƒμ°ù«°ùjE’Gh áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe âeÉbCG
áYGQõdG ´É£b ôjƒ£àd ácGô°ûdGh ¿hÉ©à∏d GQÉWEG
á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG ÖfGƒ÷Gh ∑É˘˘ª˘˘°SC’G ó˘˘«˘˘°Uh äÉ˘˘HÉ˘˘˘¨˘˘˘dGh
äGÈÿGh ±QÉ˘˘˘˘©ŸGh É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H
AÉ°†YC’G ∫hódG πNGO É¡H á£ÑJôŸG äÉaÉ≤ãdGh
ióàæŸG ºgÉ°S ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .ƒμ°ù«°ùjE’G ‘
á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘eh ƒ˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f …ò˘˘˘˘dG ‹hó˘˘˘˘dG
»YGQqõdG çGÎdG º¶f ∫ƒM áYGQõdGh ájòZC’G
IQOÉÑe Ëó≤J ‘ á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ áqª¡ŸG
‘ á«ŸÉ©dG á«ªgC’G äGP »YGQõdG çGÎdG º¶f
áaÉ≤ãdG á«ªgCG ∑GQOEG Ò°ù«Jh AÉ°†YC’G ∫hódG
.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d áYGQõdGh
√ò˘˘˘g ß˘˘˘Ø˘˘˘˘M ÚH §˘˘˘˘HGÎdG ió˘˘˘˘à˘˘˘˘æŸG ¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘°SGh
á˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒŸ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘MEG IOÉ˘˘˘˘YEGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YGQõ˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG
á˘«˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸGh á˘«˘dÉ◊G á˘«ŸÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘jó–
ƒëf Iôé¡dGh ,ájhô≤dG ≥WÉæŸG ‘ ô≤ØdG πãe
á«∏ÙG äÉjOÉ°üàb’G OÉ©Ñà°SGh ,iÈμdG ¿óŸG
OQGƒŸG ±Gõ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SGh ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ¥Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°SC’G ø˘˘˘˘˘˘˘˘e

.»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ¿Gó≤ah ,á«©«Ñ£dG

‘ á«YGQõdG á«ªæàdG º¶f åjó– ¤EG kÉ«©°Sh
IQhO ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘f ,AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘dG
É˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘J ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SG ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘dhO á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J
QÉ˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘°U Ió˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘d …ô˘˘˘˘˘˘dG ÒHó˘˘˘˘˘˘J ‘ äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©ŸG
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82

Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

∫ÓN âeóbh .AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ÚYQGõŸG

äÉ«£©e ΩÉjCG áKÓK âeGO »àdG á«ÑjQóàdG IQhódG

øe ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ êÉeOEG ∫ƒM

‘ IQƒ£àŸG äÉ«dB’G çóMCG ΩGóîà°SG ∫ÓN

πãe ,á∏°üdG äGP äÉeóÿG ¤EG áaÉ°VEG …ôdG

™°Vhh ,…ôdGh √É«ŸG äGOGóeEG äÉμÑ°T ™°Vh

á«æeR ∫hGóL ™°Vhh ,√É«ŸÉH á°UÉÿG äÉfRGƒŸG

,»YGQõdG …ôdG øY kÓ°†ah .∂dP ÒZh …ô∏d

∫É˘˘˘˘°üJ’Gh äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘J Ωó˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùJ

äGOGóeEG äÉμÑ°T ‘ ™°SGh ¥É£f ≈∏Y áà“C’Gh

√É«ŸG ÒaƒJh ,AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸG …Qh ,√É«ŸG

∫ÉªYCG â∏∏c óbh .∑Ó¡à°S’G áÑbGôeh á«dõæŸG

ø˘˘˘e ÚcQÉ˘˘˘°ûŸG âæ˘˘˘μ˘˘˘˘eh ìÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H IQhó˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g

¿CG kÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ,∫ÉÛG Gò˘˘˘˘˘g ‘ º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘aQÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘e Ú°ù–

¿Éc ÒNC’G ó≤©dG ‘ πé°S …òdG RôHC’G Ωó≤àdG

,øjÒNC’G øjó≤©dG ‘ h .ä’É°üJ’G ∫É› ‘

ºμëàdG äGóMh õjõ©J øe ‹B’G …ôdG øμe

√É«ŸG ™jRƒJ ¥ôW Ú°ù– ºK øeh áÑ°SƒÙG

õ˘˘˘˘˘cQh .á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°üdG äGP äGó˘˘˘˘˘˘©ŸG AGOCÉ˘˘˘˘˘˘H AÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘JQ’Gh

çƒëÑdG õcGôeh áYGQõdG ´É£b øe ¿ƒcQÉ°ûŸG

á˘˘∏˘˘eÉ˘˘°T á˘˘«˘˘μ˘˘Ñ˘˘°T äÉ˘˘«›ô˘˘˘H ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘°S ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

≈∏Y óªà©J …ô∏d áÑ°Sƒfi º¶f ™°Vh Ò°ù«àd

º¶fh …ƒ÷G ôjƒ°üàdGh á«aGôZƒÑ£dG äÉfÉ«ÑdG

äGó˘˘é˘˘à˘˘°ùŸG ø˘˘μ˘˘ª˘˘à˘˘°Sh .á˘˘«˘˘aGô˘˘¨÷G äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG

…ôdG º¶f º«ª°üJ èeO øe kÓÑ≤à°ùe á«ª∏©dG

ô˘˘°UÉ˘˘˘æ˘˘˘Y ø˘˘˘e Gô˘˘˘°üæ˘˘˘Y É˘˘˘gQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘YÉ˘˘˘H É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘bGô˘˘˘eh

ógÉ©ŸG çƒëH í«àà°S Éªc .áãjó◊G áYGQõdG

≈∏Y óªà©J »àdG ,ájQÉéàdG …ôdG äGó©eh á«æØdG

ÈY á∏é°ùŸG ôFÉ°ùÿG ÜÉ°ùàMG äÉ«›ÈdG

.™jRƒàdG ¥ôW ó«MƒJh …ôdG º¶f ‘ âfÎfE’G

çGÎdG º˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘f'' á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Kh ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘˘Jh

''πÑ≤à°ùŸG πLCG øe á«ŸÉ©dG á«ªgC’G äGP »YGQõdG

Qƒ¡ª÷G Úμªàd á«°ùfôØdGh á«Hô©dG Úà¨∏dG ¤EG

∞∏àfl ≈∏Y ´ÓW’G øe AÉ°†YC’G ∫hódG ‘

á«ŸÉ©dG á«ªgC’G äGP »YGQõdG çGÎdG º¶f ™bGƒe
á≤jô£∏d á≤«KƒdG ¢Vô©Jh .AÉ°†YC’G ∫hódG πNGO
ájƒ«◊G á«FÉjõ«ØdG ¢üFÉ°üÿG É¡H äQƒ£J »àdG
π˘˘X ‘ á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’Gh á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’Gh
»˘°†Ø˘à˘d á˘«˘Ä˘«˘Ñ˘dGh á˘«˘aÉ˘≤˘ã˘dGh á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G Oƒ˘˘«˘˘≤˘˘dG
ó˘˘˘˘˘bh .á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘W ó˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ûeh ô˘˘˘˘˘˘XÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e Rhô˘˘˘˘˘˘H ¤EG
∫hC’G ió˘˘˘à˘˘˘æŸG ∫Ó˘˘˘N á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘dG √ò˘˘˘g âeó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SG
∫ƒ˘˘˘M ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’Gh á˘˘˘YGQõ˘˘˘dGh á˘˘˘jò˘˘˘ZC’G á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸ
á«ªgC’G äGP »YGQõdG çGÎdG º¶f IQOÉÑe ¥ÓWEG

.Égôjƒ£Jh AÉ°†YC’G ∫hódG πNGO á«ŸÉ©dG

»àdG á∏FÉ¡dG ájOÉ°üàb’G äÉfÉμeE’G ¤EG ô¶ædÉHh
º˘˘°ùb ™˘˘é˘˘°T ,ƒ˘˘fÉ˘˘æ˘˘dG É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘J É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y …ƒ˘˘£˘˘æ˘˘J
Oó©àe »ª∏©dG ´ôØdG Gòg É«LƒdƒæμàdGh á°Sóæ¡dG
¬JÉ≤«Ñ£J á«ªgCG ó«cCÉJ ∫ÓN øe äÉ°ü°üîàdG
‘ ¬˘dÓ˘¨˘à˘°SG á˘˘«˘˘fÉ˘˘μ˘˘eEGh á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’Gh á˘˘jQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG
√ò˘˘˘˘¡˘˘˘˘dh .AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG ‘ »˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°üdG ∫ÉÛG
IóY É«LƒdƒæμàdGh á°Sóæ¡dG º°ùb òØf ,ájÉ¨dG
ÉgóªàYG »àdG á«é«JGÎ°SÓd GOÉæà°SG ™jQÉ°ûe
‹É©dG º«∏©àdG AGQRƒd ¢ùeÉÿG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG
,Éjõ«dÉe ,QƒÑŸ’Gƒc ‘ ó≤©æŸG »ª∏©dG åëÑdGh

 ô˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘cCG ‘2010,ΩGõ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘˘jóŒ π˘˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘˘e
™«é°ûàH AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG
äó≤Yh .AÉ°†YC’G ∫hódG ÚH ¿hÉ©àdGh QÉªãà°S’G
∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘M ådÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
ÇOÉ˘˘˘˘ÑŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘cQ …ò˘˘˘˘dG ,ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘J
äÉéàæŸGh äGhOC’Gh É«LƒdƒæμàdG √ò¡d á«°SÉ°SC’G
»àdG äÉ≤«Ñ£àdG Gòch É¡H á∏°üdG äGP á«YÉæ°üdG
.πÑ≤à°ùŸG ‘ kÉjOÉ°üàbG kÉcôfi É¡Ø°UƒH É¡ë«àJ

øe ÌcCG Ωóbh150ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ ‘ kÉ°üàfl
πªY äÉ°ù∏Lh πªY äÉ°TQh ™HQCG ∫ÓN kÉ°VhôY
,ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y Éªc .ô“DƒŸG QÉWEG ‘ äó≤Y
∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘M ådÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ¢ûeÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y
‘ á°üàıG É¡àμÑ°T ´ÉªàLG ,ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ
πÑ°S ´ÉªàL’G ¢ûbÉf å«M ,ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ
á«é«JGÎ°SG QÉWEG ‘ ƒfÉædG É«LƒdƒæμàH ¢Vƒ¡ædG
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»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ ôjƒ£J
AGQRƒd ¢ùeÉÿG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG ÉgóªàYG »àdG
ó˘˘ª˘˘à˘˘YG É˘˘ª˘˘c .»˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG åë˘˘Ñ˘˘dGh ‹É˘˘©˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£ÿG ´É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘L’G ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG AGÈÿG

ΩÉ©d á«é«JGÎ°S’G2013 ,ô“DƒŸG ó≤Y ∫ÓN øe
ƒ˘˘fÉ˘˘˘æ˘˘˘dG É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘M ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d ‹hó˘˘˘dG
äGP OGƒŸG ∫ƒM á«dhO πªY äÉ°TQh ¤EG áaÉ°VEG

É«LƒdƒæμàdG √ò¡H á∏°üdG .

É«LƒdƒæμJ ∫ƒM á«dhódG πª©dG á°TQh âdhÉæJh
áª¡ŸG ´hôØdG πc ÉcO ‘ äó≤Y »àdG ƒfÉædG
πãe É¡H á≤∏©àŸG ä’ÉÛGh ƒfÉædG É«Lƒdƒæμàd
,ábÉ£dGh ,áYGQõdGh ,ájòZC’Gh ,Ö£dGh ,áë°üdG
,∫É˘˘˘°üJ’Gh äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘Jh ,á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh
äÉ˘é˘˘à˘˘æŸGh ,á˘˘YÉ˘˘æ˘˘°üdGh ,á˘˘«˘˘fhÎμ˘˘dE’G Iõ˘˘¡˘˘LC’Gh
∫ÉªYCG øª°V á°ù∏L â°ü°üN Éªc .á«cÓ¡à°S’G
∫É› ‘ º«∏©àdGh åëÑdG ¥ÉaBG á°ûbÉæŸ á°TQƒdG

.¢ûjOÓ¨æH ‘ ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ

º«∏©àdG •É‰CG ƒëf ójGõàŸG ¬Lƒà∏d kGQÉÑàYGh

OGóYEG ƒμ°ù«°ùjE’G äCGóH ,Ωƒ∏©∏d á«°VGÎa’G

Ωƒ`∏`©dG ¢ùjQó``àd á«`°VGÎ`aG á«ª«`∏©J è`eGôH

∫É› ‘ è˘˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘˘˘H OGó˘˘˘˘˘˘˘YEG ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘cÎdG ™`e

OGóYEG ≈∏Y πª©dG ºà«°Sh .ƒfÉædG É«LƒdƒæμJ

ÜÓ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘Y IOƒ˘˘˘˘˘L äGP è˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘H

Ió˘˘˘˘jó÷G ±QÉ˘˘˘˘©ŸG ÜÉ˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘cG ø˘˘˘˘e º˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d

πã`e ¥Ó`WEG ø`μ`Á ¿CG ™`bƒ`à``ª`dG øeh .ádƒ¡`°ùH

π˘˘˘˘˘˘é`°ùª`dG ¢ü`≤˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG RhÉŒ ø˘˘˘˘˘˘e è˘˘˘˘˘˘˘eGÈdG √ò`g

.á˘˘jó˘˘«˘˘∏˘˘≤˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG è˘˘eGÈdG iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏`Y

áØ∏μe ájó«∏≤àdG º«∏©àdG •É‰CG ¿CG ¤EG ô¶ædÉHh

óŒ á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸG ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ¿CGh

¢ü≤˘˘˘˘˘f ÖÑ˘˘˘˘˘°ùH äÉ˘˘˘˘˘eóÿG Ëó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J ‘ á˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘°U

º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ¢UÉÿG è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fÈdG ¿EÉ˘˘˘˘a ,π˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

∫ƒ∏M Ëó≤J ≈∏Y óYÉ°ù«°S Ωƒ∏©∏d »°VGÎa’G

πFGóH ÒaƒJh IAÉØμdGh áØ∏μàdG å«M øe ádÉ©a

.ájó«∏≤àdG •É‰CÓd áãjóM

83

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

äÉfÉ≤àdG ∫É› ‘ äGQó≤dG AÉæH
ájƒ«◊G

•á«dhódG ájQÉ°ûà°S’G áæé∏d ådÉãdG ´ÉªàL’G
äÉgÉŒ’G ∫ƒM ájƒ«◊G É«Lƒdƒæμà∏d

É«LƒdƒæμàdG ‘ åëÑdG ∫É› ‘ áãjó◊G
¿Gó∏Ñ∏d É¡ë«àJ »àdG äÉfÉμeE’Gh ájƒ«◊G

: á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªŸG ,¿ÉªY( á«eÉædG
24-26 ÈªàÑ°S2012.)

•ájòZC’G êÉàfEG ∫ƒM á«dhO á«°SGQO á≤∏M
: ¿Éà°ùcÉH ,OÉHCG ΩÓ°SEG( É¡∏jƒ– äÉfÉ≤`Jh

6-8 Èªaƒf2012∂«à°ùeƒc ™e ¿hÉ©àdÉH ,)
,»eÓ`°SE’G ¿hÉ©`àdG áª¶æª`d á©HÉà`dG

ájòZC’G êÉàfEÉH Úªà¡e ÚãMÉH Qƒ°†ëHh

äÉYÉæ°üdG ‘ Ú°üàfl Ú«æ≤Jh ,É¡∏jƒ–h
á«FGò¨dG äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGhh á«FGò¨dG

á«YGQõdG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G »«æ¡eh
.á«FGò¨dG áeÓ°ùdGh

•ájô£©dGh á«Ñ£dG äÉJÉÑæ∏d ¢ù∏WCG OGóYEG
 ƒ«dƒj :•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e(2012)

á«Ñ£dG äÉJÉÑædG á£HGQ ™e ¿hÉ©àdÉH
»Hô©dG øWƒdG ‘ ájô£©dGh.

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á«KGQƒdG á°Sóæ¡dGh ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG …ƒ£æJ
‘ óLƒJ å«M á∏FÉg ájOÉ°üàbG äÉfÉμeEG ≈∏Y
.‹hó˘˘˘dG iƒ˘˘˘à˘˘˘°ùŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y åë˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfCG Ö∏˘˘˘˘°U
ôjƒ£J á«é«JGÎ°SG ò«ØæJ äÉ«dBG ¤EG GOÉæà°SGh
»àdG »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG

3.2.3
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‹É©dG º«∏©àdG AGQRƒd »eÓ°SE’G ô“DƒŸG ÉgóªàYG
IÎØdG ∫ÓN ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb ,»ª∏©dG åëÑdGh
á˘˘˘˘æ˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘e QhÉ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ô˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ûŸG
»àdG ájƒ«◊G É«Lƒdƒæμà∏d á«dhódG ájQÉ°ûà°S’G
¢VGô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SG ±ó˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘H ≥˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘°S âbh ‘ âKó˘˘˘˘˘˘˘MCG
ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG ôjƒ£J ¬LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dG
á∏«ØμdG πFÉ°SƒdGh πÑ°ùdG ¿CÉ°ûH IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh
.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG ôjƒ£àH

á˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘dG äCÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûfCG ó˘˘˘˘˘˘˘˘b ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âfÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ch
¢Vô¨H ájƒ«◊G É«Lƒdƒæμà∏d á«dhódG ájQÉ°ûà°S’G
»é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¿CÉ°ûH äÉ«°UƒJ Ëó≤J
¤EG GOÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘°SG á˘˘˘jƒ˘˘˘«◊G É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘d
‘ á˘jƒ˘˘«◊G É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dG ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SG
ådÉ`ãdG ´Éª`àL’G ó≤oY óbh .»eÓ°SE’G ⁄É©dG
¿ƒcQÉ°ûŸG ôcP å`«M ¿Éª`Y »`a áæ`é`∏dG √ò`¡d
ÉªgÉ°ùe É¡Ø°UƒH äRôH ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG ¿CG
Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh ,Ö£˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘YGQõ˘˘˘˘dG Ωó˘˘˘˘≤˘˘˘˘J ‘ É˘˘˘˘«˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘FQ
∫É› ‘ IÒNC’G äGQƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dG í˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘Jh .á˘˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG
É`«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘«`Ñ˘˘dG É˘˘ª`«`°S’h á`jƒ˘˘«``◊G É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘fE’G Ú°ùë˘˘˘˘à˘˘˘˘d Ió˘˘˘˘YGh É˘˘˘˘bÉ`aBG á˘˘˘˘«`Ä˘˘˘˘˘jõ`÷G
Ωó˘≤˘Jh ,¿É˘˘°ùfEÓ˘˘d á˘˘«˘˘ë˘˘°üdG á˘˘jÉ˘˘Yô˘˘dGh á˘˘«˘˘YGQõ˘˘dG
ôjó``÷Gh .á«Ä«`ÑdG äÓμ°û`ª∏d Iójó`L ’ƒ∏M
óFGƒ`a »æŒ á«eÓ°SE’G ¿Gó`∏ÑdG ¿CG á`¶MÓª`dÉH
Gô˘˘˘˘˘¶`f á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘«`◊G É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘æ`μ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ø`e IOhó`fi
»˘˘˘©˘˘˘fÉ˘˘˘°U AÓ˘˘˘jEG Ωó˘˘˘Yh ,QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°S’G á˘˘˘jOhó˘˘˘˘ë˘˘˘˘ª`d
ΩóYh ,á«æWƒdG §£ÿG ‘ É¡d ájƒdhC’G QGô≤dG
äõ˘˘˘cQ ó˘˘˘bh .á˘˘˘Hƒ˘˘˘∏˘˘˘˘£ŸG á˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘dG OQGƒŸG ô˘˘˘˘aGƒ˘˘˘˘J
‘ ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y ájQÉ°ûà°S’G áæé∏dG
Gô˘˘°üæ˘˘Y É˘˘gQÉ˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘YÉ˘˘˘H á˘˘˘ë˘˘˘°üdGh á˘˘˘YGQõ˘˘˘dG ‹É›
Gòg ‘h .á«æWƒdG á«ªæàdG á«∏ªY ‘ É«°SÉ°SCG
øe áYƒª› ájQÉ°ûà°S’G áæé∏dG â©°Vh Oó°üdG

.áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN Égò«Øæàd äÉ«°UƒàdG

ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG º¶©e ôaƒàJh
Qhó`H ™˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘£`°†J á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`YGQR äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ü`à`bG ≈`∏`Y

øμÁ ’ …òdG ,»FGò¨dG øeC’G ¿Éª`°†d …ƒ«``M
øe »Ø`μj Ée ¿Éμ`°ù∏d ô`ah GPEG ’EG ¬≤«≤`–
π``LCG ø`e äÉLÉ«`àM’G á«Ñ``∏àd …ò¨`ª`dG ΩÉ`©`£dG
äõ`cQ ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .á«ë°Uh á£°ûf IÉ«M
¿hÉ©`àdÉH âª¶f »àdG á«dhódG á«°SGQódG á≤`∏◊G
ájò`ZC’G êÉà`fEG Éªg ÚÑfÉL ≈∏Y ∂«à°ùeƒμdG ™e
IÒÑc áÑ°ùf ¿CG ÚÑJ óbh  .á«dhC’G É¡à÷É`©eh
AÉ`æKCG AGƒ`°S ∞∏`à∏d ¢Vô©àJ á«FGò¨dG OGƒŸG øe
ôaGƒJ ≈∏Y ôKDƒj É‡ ,π≤`ædG hCG øjõ`îàdG á«∏ª`Y
.QÉ˘˘˘©˘˘˘°SC’G ´É˘˘˘Ø˘˘˘JQG ¤EG É˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘MCG …ODƒ˘˘˘˘jh ,AGò˘˘˘˘¨˘˘˘˘dG
á÷É©e á«ªgCG ≈∏Y á«°SGQódG á≤∏◊G äOó°Th
kÉª`¡e Gô`°üæY ÉgQÉÑà`YÉH É¡©«æ°üJh ájòZC’G
ƒ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤–h »˘˘˘˘˘˘FGò˘˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘˘eC’G ¿É˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘°†d
QhÉfi IóY á≤∏◊G âdhÉæJ óbh .…OÉ°üàb’G
,RQC’G ,íª≤dG( É¡©«æ°üJh π«°UÉÙG êÉàfEG É¡æe
,º˘˘˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘dG ,¢ùWÉ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘dG ,Ò©˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG ,IQò˘˘˘˘˘˘˘˘dG
π˘˘˘«˘˘˘°UÉÙG √ò˘˘˘g ™˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘°üJ äÉ˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘˘Jh ,)QÉ˘˘˘˘°†ÿG
øLGhódG äÉéàæeh á«fGƒ«◊G IhÌdGh ,ÉgÒZh
á˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°Sh á˘˘˘˘«˘˘˘˘FGò˘˘˘˘¨˘˘˘˘dG OGƒŸG ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°üJh ¿É˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dC’Gh

.∂∏¡à°ùŸG Qƒ¶æe øe ájòZC’G

»é«JGÎ°S’G ´hô°ûŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äCGóH Éªc
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d ¢ù∏˘˘˘˘˘˘WCG OGó˘˘˘˘˘˘YEÉ˘˘˘˘˘˘H ¢UÉÿG
¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸGh ±QÉ©ŸG õjõ©J ±ó¡H ájô£©dGh
IOÉYEGh Ió«ØŸG äÉJÉÑædG ôjƒ£Jh á«Ñ£dG äÉJÉÑædG
øª°†àjh .á«Hô©dG AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ É¡∏«gCÉJ
AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘L ´hô˘˘˘˘°ûŸG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H Oô˘˘˘˘˘L OGó˘˘˘˘˘YEGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG
É˘¡˘∏˘°UCGh É˘¡˘JÉ˘˘Ø˘˘«˘˘°Uƒ˘˘Jh É˘˘¡˘˘JÉ˘˘Ø˘˘«˘˘æ˘˘°üJh ,á˘˘jô˘˘£˘˘©˘˘dGh
á˘˘˘°SGQO É˘˘˘°†jCG ´hô˘˘˘°ûŸG ø˘˘˘ª˘˘˘°†à˘˘˘j É˘˘˘ª˘˘˘c .É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘Hh
,ÜÉ°ûYCÓd á«FÉ«ª«μdGh á«Lƒdƒ«ÑdG ¢üFÉ°üÿG
»YÉæ°üdG ´É£≤dÉH á£ÑJôŸG äGhOC’G ΩGóîà°SGh
á«Ñ£dG äÉJÉÑæ∏d áØ∏àıG äÉØ«æ°üàdG ä’É› ‘
®É˘Ø◊G ‘ á˘eó˘î˘à˘˘°ùŸG äÉ˘˘«˘˘æ˘˘≤˘˘à˘˘dGh ,á˘˘jô˘˘£˘˘©˘˘dGh
á«ªgC’ á≤«KƒdG ¢Vô©J ,∂dP øY Ó°†ah .É¡«∏Y

.áYhQõŸG äÉJÉÑædG á«ªgCGh ájÈdG äÉJÉÑædG

84
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áaô©ŸG ≈∏Y ºFÉ≤dG »ª∏©dG Qƒ£àdG

•äÉ«dhDƒ°ùŸGh ‹É©dG º«∏©àdG ∫ƒM πªY á°TQh
á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ á«æ¡ŸG

á«FÉ«ª«μdG OGƒŸÉH á£ÑJôŸG É«LƒdƒæμàdGh
á≤£æe ‘ ájhƒædGh á«YÉ©°TE’Gh á«Lƒdƒ«ÑdGh

: É«dÉ£jEG ,á«bóæÑdG( §°SƒàŸG ÜƒæL3-4

 πjôHCG2012ƒμ°ùfƒ«dG Öàμe ™e ∑GÎ°T’ÉH )
õcôŸ á©HÉàdG hóf’ áμÑ°Th á«bóæÑdG ‘

Éàdƒa hQófÉ°ù«dCG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG.

•á∏°üdG äGP äÉYÉ£≤dG ∫ƒM á«ÑjQóJ á°TQh
‹hDƒ°ùe IóFÉØd »LƒdƒæμàdG QÉμàH’ÉH
ôFGõ÷G( Ωƒ∏©dG äÉ©ª›h äÉcô°ûdG

: ôFGõ÷G ,áª°UÉ©dG25-26 ÈªàÑ°S2012)
»£°SƒàŸG πeÉμàdG õcôe ™e ácGô°ûH
á«ªæàd á«æWƒdG ádÉcƒdG ™e ¿hÉ©àdÉHh
‘ Égôjƒ£Jh á«LƒdƒæμàdG äÉ©ªÛG

:iƒà°ùŸG »©«aQ Ú∏YÉa Qƒ°†ëHh ,ôFGõ÷G
‘ á©bGƒdG ∫hódG øe Ú«eƒμM Ú∏ã‡
¢†«HC’G ôëÑdG ¢Vƒ◊ á«Hƒæ÷G áØ°†dG

AGÈNh ,Ωƒ∏©dG äÉ©ª› AÉ°SDhQh ,§°SƒàŸG
äÉª¶æŸGh ,äÉ©eÉ÷Gh ,ó°UGôŸG øe

.á«ª«∏bE’Gh á«dhódG

•É«°SBG ‘ Ωƒ∏©dG º«ª©J ∫ƒM á«ª«∏bEG á°TQh
: ¿Éé«HQPCG ,ƒcÉH( …OÉ¡dG §«ÙGh1-3

 ôHƒàcCG2012 Qƒ°†ëH ,)15øe kÉcQÉ°ûe
¿Éà°ùcÉH :á«dÉàdG AÉ°†YC’G ájƒ«°SB’G ∫hódG

.¿Éé«HQPCGh ¿GôjEGh ¢ûjOÓ¨æHh

•äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ õ«ªàdG º«fl
: É«ÑeÉZ ,∫ƒ‚ÉH( äÉ«àØdG IóFÉØd AÉjõ«ØdGh

30-27 Èª°ùjO2012 ácQÉ°ûÃ ,)30kIÉàa
Ωƒ∏©dG ‘ äÉbƒØàŸG øe É«ÑeÉZ øe

.äÉ«°VÉjôdGh AÉjõ«ØdGh

•äÉeƒ∏©ŸG áμÑ°T ‘ øeC’G'' ∫ƒM πªY á°TQh
∫OÉÑJ ∫ƒM äÉfÉª°†dG õjõ©Jh )âfÎfE’G(

: ¿OQC’G ,¿ÉªY( ''äÉeƒ∏©ŸG16-20ÈªàÑ°S
2012Ωƒ∏©dG áæ÷ ™e ¿hÉ©àdÉH )

∫hO ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d É«LƒdƒæμàdGh
á«eÓ°SE’G áμÑ°ûdGh ,)¢ùJÉ°ùeƒc( Üƒæ÷G

¢ùJÉ°ùeƒc ó¡©eh ,äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæμàd
á«μ∏ŸG á«©ª÷Gh ,äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæμàd
,Üô¨ŸG øe ÚcQÉ°ûe Qƒ°†ëHh ,Ωƒ∏©∏d
,ÉjÒé«fh ,¿Éà°ùcÉHh ,ô°üeh ,¿OQC’Gh

,ôª≤dG QõLh ,É«fGõæJh ,¢ûjOÓ¨æHh ,¿GôjEGh
¢ùfƒJh ,iÉfhôH áæ£∏°Sh.

•IóFÉØd Ωƒ∏©∏d ƒμ°ù«°ùjE’G »°SGôc çGóMEG
,áª°UÉ©dG ôFGõ÷G( ÉgQhO õjõ©Jh AÉ°ùædG

 ƒ«dƒj :ôFGõ÷G2012.)

•õjõ©J ∫ƒM »Hô©dG ÜÉÑ°û∏d »ª∏©dG ióàæŸG
,ábQÉ°ûdG( Ωƒ∏©dG ôjƒ£J ‘ ÜÉÑ°ûdG QhO

ÊÉ≤àdGh »ª∏©dG º«∏©àdG º°ùb
 πª©dG π≤M3.3

ÊÉ≤àdGh »ª∏©dG º«∏©àdG

3.3.1
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

 : IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G10-8ôHƒàcCG

2012¿Gó∏ÑdG ¿ƒ∏ãÁ ÜÉÑ°T ácQÉ°ûÃ ,)

¿OQC’Gh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G :á«dÉàdG

ô£bh Ú£°ù∏ah ¿ÉªY áæ£∏°Sh ¥Gô©dGh

.øª«dGh ¿ÉæÑdh ô°üeh âjƒμdGh

•áZÉ«°U ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ πªY á°TQh

∞∏àîÃ á∏°üdG äGP QÉÑNC’Gh ôjQÉ≤àdG

: ô°ü`e ,IôgÉ`≤dG( á«ª∏`©dG äÉ°ü`°üîàdG

14-11 ¢ù£°ùZCG2012áHÉ≤f ™e ¿hÉ©àdÉH )

.Újô°üŸG Ú«aÉë°üdG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ójGõàe πμ°ûH áªFÉb ⁄É©dG äÉjOÉ°üàbG âë°VCG

¿CÉH Ωƒ«dG QGôbEG áªKh .äÉeƒ∏©ŸGh áaô©ŸG ≈∏Y

ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘fE’G ∑ôfi »˘˘˘˘˘˘˘˘g á˘˘˘˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG

≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG ™aój É‡ ,…OÉ°üàb’G

∫ÉÛG ‘ º∏©àdGh É«LƒdƒæμàdGh äÉeƒ∏©ŸG QhO

AÉæH ¿CÉH kÉ«Yhh ,Oó°üdG Gòg ‘h .…OÉ°üàb’G

ÜÉ°ùàcG í«àJ áaô©ŸG ≈∏Y áªFÉb äÉjOÉ°üàbG

ƒ˘˘ª˘˘æ˘˘dG ≥˘˘«˘˘≤˘˘ë˘˘à˘˘d É˘˘¡˘˘eGó˘˘î˘˘à˘˘°SGh É˘˘¡˘˘∏˘˘≤˘˘fh ±QÉ˘˘˘©ŸG

‘ π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ¢Uô˘˘˘˘˘˘a çGó˘˘˘˘˘˘MEGh äGhÌdG ó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘Jh

´ƒ°VƒŸG Gòg »¶M ó≤a ,»YÉæ°üdG ´É£≤dG

∞∏àfl ‘ Ωƒ∏©dG èeGôH QÉWEG ‘ ¢UÉN ΩÉªàgÉH

º«∏©àdG º°ùb ∫òH óbh .áª¶æŸG πªY §£N

‘ áã«ãM GOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ ÊÉ≤àdGh »ª∏©dG

πLCG øe ,á≤HÉ°ùdG á«KÓãdG πª©dG §£N QÉWEG

ä’ƒëàdG √òg á«ªgCÉH AÉ°†YC’G ∫hódG á«YƒJ

Qƒ¡ªé∏d á«ª∏©dG áaô©ŸG IóYÉb õjõ©J IQhô°†Hh

ƒμ°ù«°ùjE’G â°UôM ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .¢†jô©dG

õjõ©J ∫É› ‘ Ú∏YÉØdG ∞∏àfl ™«é°ûJ ≈∏Y

´Ó£°V’G ≈∏Y ™ªàÛG ‘ á«ª∏©dG ±QÉ©ŸG

Qƒ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘ª÷G ΩÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘gG õ˘˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘J ‘ ∫É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘a Qhó˘˘˘˘˘˘˘H

.»ª∏©dG ∫ƒ°†ØdG õ«Ø–h á«ª∏©dG äGóéà°ùŸÉH

‹É˘˘©˘˘dG º˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘M π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘°TQh âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh

á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ á«æ¡ŸG äÉ«dhDƒ°ùŸGh

á˘˘«˘˘FÉ˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘μ˘˘˘dG OGƒŸÉ˘˘˘H á˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘JôŸG É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh

á≤£æe ‘ ájhƒædGh á«YÉ©°TE’Gh á«Lƒdƒ«ÑdGh

áÑ°SÉæŸG äGhOC’G ÒaƒJ äÉ«dBG §°SƒàŸG ÜƒæL

ÒjÉ©e ™°Vh ºYód áeRÓdG ájô°ûÑdG OQGƒŸGh

¿CÉ°ûH äÉ¡«LƒàdGh äÉ°SQÉªŸG π°†aCGh á«dhO

á≤£æe ‘ ádhDƒ°ùeh áeGóà°ùe á«ªæJ ≥«≤–

á°TQh â°ûbÉfh .§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ÜƒæL

äÉLÉ«àM’G º««≤J πãe áª¡e ä’É› πª©dG

¢†«HC’G ôëÑdG ÜƒæL á≤£æe ‘ äÉjƒdhC’Gh

∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e äGQó˘˘˘≤˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh ,§˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘àŸG

õ˘˘jõ˘˘©˘˘Jh ,á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J è˘˘˘gÉ˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘ZÉ˘˘˘«˘˘˘°U

•hô°T ≥«≤–h ,á«bÓNC’Gh á«æ¡ŸG á«dhDƒ°ùŸG

ìô°T ‘ πª©dG á°TQh âªgÉ°S óbh .ágGõædG

áªFÓŸG πª©dG πFÉ°Shh äÉ«é¡æe ™°Vh äÉ«dBG

π˘˘˘°†aCG ô˘˘˘°ûfh ,ÊhÎμ˘˘˘˘dE’G º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∫É› ‘

ò«ØæJ á∏°UGƒŸ º«gÉØŸGh ÒjÉ©ŸGh äÉ°SQÉªŸG

¢†«HC’G ôëÑdG ÜƒæL á≤£æe ‘ πª©dG §£N

π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°TQh ‘ ¿ƒ˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûŸG ô˘˘˘˘bCGh .§˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘àŸG

áLÉMh ‹É©dG º«∏©àdG ≈∏Y πFÉg Ö∏W OƒLƒH

çGóME’ »æ¡ŸG ÖjQóàdG øe ójõŸG ¤EG áë∏e

.á«dÉY äGQÉ¡e Ö∏£àJ »àdG πª©dG ¢Uôa

∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG â©˘˘˘˘°Sh

»LƒdƒæμàdG QÉμàH’ÉH á∏°üdG äGP äÉYÉ£≤dG

Ωƒ∏©dG äÉ©ª› ‹hDƒ°ùe IóFÉØd âª¶f »àdG

õcôeh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG ‘

™˘˘«˘˘é˘˘°ûJ ¤EG »˘˘˘£˘˘˘°Sƒ˘˘˘àŸG π˘˘˘eÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘°SQÉ˘˘˘e

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘H’G ∞˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘˘dG

IQGOEG ‘ á∏eÉ©dG ôWC’G ´ÓWEGh á«LƒdƒæμàdG

∫hó˘˘˘˘dG ‘ É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘ª›

â©°S Éªc .Iójó÷G ±QÉ©ŸG ≈∏Y AÉ°†YC’G

ÚH πeÉμàdG ™«é°ûJ ¤EG É°†jCG πª©dG á°TQh

™e »LÉàfE’G ´É£≤dGh äÉ©eÉ÷Gh äÉeƒμ◊G
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Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘ª› AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûfEG ≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘cÎdG
≥jƒ°ùJ ‘ É«°ù«FQ ÓeÉY É¡Ø°UƒH É«LƒdƒæμàdGh
,∂dP ø˘˘˘Y Ó˘˘˘°†ah .ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dGh åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG è˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘f
∞FÉXƒdG èeO ¥ôW ≈∏Y πª©dG á°TQh äõcQ
äÉæ°VÉMh ,åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG( ájQÉμàH’G
äÉ˘˘˘˘cô˘˘˘˘°ûdGh ,á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘°ûdGh ,∫É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘YC’G
äÉ©ª› IQGOEG á«∏ªY ‘ )ÉgÒZh áé°VÉædG
ÚcQÉ°ûŸG á°TQƒdG √òg âæμeh .É«LƒdƒæμàdG
»àdG áægGôdG äÓμ°ûŸGh ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæe øe
™e Ωƒ∏©dG äÉ©ª› øY ¿ƒdhDƒ°ùŸG É¡¡LGƒj
ºYódG äÉeóNh ,∫OÉÑàdGh ,á«æ¡ŸG ≈∏Y õ«cÎdG
,á˘˘˘˘˘˘˘cÎ°ûŸG äÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°VÉ◊G( Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘ªÛ
,‹hó˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘°üdG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ∑Î°ûŸG ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh
â∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Yh .)∂dP ÒZh ,π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘a AÉ˘˘˘˘˘°ûfEGh
…ôjóe ÚH ∂«Ñ°ûàdG õjõ©J ≈∏Y πª©dG á°TQh

.QÉμàH’G ÜÉ£bCGh Ωƒ∏©dG äÉ©ª›

iód ∫ƒ°†ØdG õ«Ø– ‘ Ωƒ∏©dG º«ª©J ºgÉ°ùjh
Éªc ,á«ª∏©dG QÉμaC’G ∫ƒM ¢†jô©dG Qƒ¡ª÷G
ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ‘ …Qƒfi QhóH ™∏£°†j
π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘Jh .á˘˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’Gh
∫hó˘˘˘˘˘dG ‘ Úæ˘˘˘˘˘WGƒŸG Úμ“ ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
á≤jô£H äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe AÉ°†YC’G
‘h .á«ª∏©dG äGQƒ£àdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ
á«ª«∏bE’G á°TQƒdG ∫ÓN âeób ,Oó°üdG Gòg
…OÉ¡dG §«ÙGh É«°SBG ‘ Ωƒ∏©dG º«ª©J ∫ƒM
á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘aô˘˘˘©ŸG Ió˘˘˘YÉ˘˘˘b AÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘d á˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘àfl êPÉ‰
º«ª©àd èeGôH IóY á°TQƒdG â°ûbÉfh .Ωƒª©∏d
IƒéØdG ó°S ±ó¡H ∂dPh É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG
Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG Ωó˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘J ÚH ™˘˘˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘˘˘J âÄ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘a É˘˘˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG
õjõ©J ºK øeh ,™ªàÛG äÉLÉ«àMGh É«LƒdƒæμàdGh
.IÉ«◊G »MÉæe ∞∏àfl ôjƒ£Jh ájô°ûÑdG á«ªæàdG

,Ωƒ∏©dG º«ª©J ¤EG á«eGôdG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘h
á«ª∏©dG äÉª«ıG º«¶æJ ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G âHCGO
º¶f ,áæ°ùdG √òg ‘h .áæ°S πc º¶àæe πμ°ûH

äÉ«°VÉjôdGh Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ õ«ªàdG º«fl
πμ°Th .∫ƒ‚ÉH ‘ äÉ«àØdG IóFÉØd AÉjõ«ØdGh
äÉ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘μ˘˘˘dG ∞˘˘˘∏˘˘˘àı âMÉ˘˘˘JCG á˘˘˘jƒ˘˘˘Hô˘˘˘J IGOCG º˘˘˘˘«ıG
á°ûbÉæeh ,ÜQÉéàdG ∫OÉÑàd ácQÉ°ûŸG ¢SQGóŸGh
¿Éc Éªc .º«∏©àdG ∫É› ‘ IOÉØà°ùŸG ¢ShQódG
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘dG Úμ“h êÉ˘˘˘˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘˘˘˘fÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘d IGOCG º˘˘˘˘˘˘˘˘˘«ıG
∫É› ‘ äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘àŸGh ÚHQóŸGh Ú°SQóŸGh
óYÉ°S Éªc .óMGh ¿Éμe ‘ ´ÉªàL’G øe Ωƒ∏©dG
’ »FÓdG äÉ«àØdG Úμ“ ≈∏Y õ«ªàdG º«fl
’ ,QƒcòdÉH áfQÉ≤e ¢UôØdG ¢ùØf ø¡d ìÉàJ
.É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dÉH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY Éª«°S
õjõ©àd á°Uôa º«ıG ¿Éc ,∂dP ≈∏Y IhÓYh
ÚeOÉ≤dG ÜÓ£dG ÚH ∫OÉÑàdGh á«ª∏©dG ±QÉ©ŸG
±ô°TCG óbh .É«ÑeÉZ øe áØ∏àfl ≥WÉæe øe
‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üàfl ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ÖjQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y
É«LƒdƒæμJh É«Lƒdƒ«ÑdGh AÉjõ«ØdGh äÉ«°VÉjôdG
ÖjQóàdG èeÉfôH πª°Th .∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
áWô°TCG ¢VôY ¤EG áaÉ°VEG á«≤«Ñ£J ÖfGƒL
™e á«HÉ‚E’G áë°üdG ¢Uƒ°üÿÉH ∫hÉæàJ ƒjó«a
Ú©˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùæ÷G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HÎdG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘cÎdG
¢VGô˘˘eCÓ˘˘d á˘˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘°ùdG äÉ˘˘˘°SÉ˘˘˘μ˘˘˘©˘˘˘f’É˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘à˘˘˘dGh
ÖjQóàdG èeÉfôH Ωóbh .RójE’Gh É«°ùæL ádƒ≤æŸG
kÉ˘˘˘eƒ˘˘˘j âeGO á˘˘˘«˘˘˘˘°SGQO á˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘M ∫Ó˘˘˘˘N »˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘Fô˘˘˘˘dG
¢VôY õ«ªàdG º«fl ∫ÓN ” Éªc .kGóMGh
á«Ø«μH á∏°üdG äGP áëLÉædG êPÉªædGh ÜQÉéàdG
á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘¡ŸG ø˘˘˘¡˘˘˘JGQÉ˘˘˘°ùe õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG Úμ“
ø˘˘e ø˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘μ“h π˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùŸG äÉŸÉ˘˘Y ø˘˘˘gQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘YÉ˘˘˘H

.ø¡‡CGh ø¡JÉ©ªà› á«gÉaQ ‘ áªgÉ°ùŸG

¤EG ô¶ædÉH ÊGÈ«°ùdG øeC’G á«ªgCG âªXÉ©Jh
äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘J ΩGó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG »˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘J
á°TQh â°ü°üN ,QÉWE’G Gòg ‘h .∫É°üJ’Gh
äÉ˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©ŸG á˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°T ‘ ø˘˘˘˘˘˘eC’G ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG
∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘M äÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°†dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh )âfÎfE’G(
äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG á˘˘eÓ˘˘°S ÇOÉ˘˘Ñ˘˘e á˘˘°SGQó˘˘˘d äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG
∫ÉÛG Gòg ‘ »YƒdG õjõ©J á«¨H äÉμÑ°ûdGh

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 87



88

Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

∫É› ‘ äÉ˘˘˘˘˘˘˘°SQÉ˘˘˘˘˘˘˘ªŸG π˘˘˘˘˘˘˘°†aCÉ˘˘˘˘˘˘˘H ∞˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dGh
á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘J É˘˘˘ª˘˘˘c .á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘©˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
äÉeƒ∏©ŸG áeÓ°ùH á≤∏©àŸG á°ù«FôdG ÖfGƒ÷G
äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘eRQGƒÿ …ô˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG º˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG â∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘°T å«˘˘˘˘˘M
.äÉμÑ°ûdG º¶æd á≤«bódG π«°UÉØàdGh ÒØ°ûàdG
øª°†àJ áØãμe ¢ShQO á°TQƒdG ∫ÓN âeóbh
ä’ÉÛG ‘ Ú∏eÉ©dG IóFÉØd ±QÉ©eh äÉeƒ∏©e
äõcQh .äÉμÑ°ûdG øeCGh ÒØ°ûàdÉH á∏°üdG äGP
ádOCGh äGô°VÉfi âæª°†J »àdG ¢ShQódG √òg
ájô¶ædG ÖfGƒ÷G ≈∏Y á«∏ªY øjQÉ“h á«¡«LƒJ
QhÉÙG â∏ª°Th .äÉeƒ∏©ŸG áeÓ°ùd á«∏ª©dGh
,äÉ˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG á˘˘˘eÓ˘˘˘°S á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG √ò˘˘˘¡˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘°SC’G
ø˘e ÒØ˘°ûà˘dG äÉ˘«˘æ˘≤˘˘Jh ,á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘à˘˘dG á˘˘eÓ˘˘°ùdGh
ájÎeƒ«ÑdG áeÓ°ùdGh ,äÉμÑ°ûdG áeÓ°S πLCG

.âfÎfE’G áeÓ°Sh

á˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°û`e ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘é`°ûJ ≈˘˘˘˘˘∏`Y ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«`°ùjE’G â`HCGOh

á°UÉÿG äÉjƒà°ùŸGh ä’ÉÛG ™«ªL ‘ ICGôŸG

É˘˘¡˘˘à˘˘ª˘˘gÉ˘˘°ùe ¿É˘˘ª˘˘˘°†d É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘H

,QÉWE’G Gòg ‘h .á«ª∏©dG á«ªæàdG ‘ á∏eÉμdG

™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûà˘˘˘d ΩRÓ˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘g’G ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âdhCG

Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ä’É› ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG AÉ˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘˘°ùe

õ˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘°Só˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘dGh

ô˘˘ª˘˘à˘˘°ùŸG ÖjQó˘˘à˘˘dG ¢Uô˘˘a á˘˘MÉ˘˘JEGh äÓ˘˘«˘˘˘¡˘˘˘°ùà˘˘˘dG

äCÉ˘˘˘˘°ûfCG É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .Iõ˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ùŸG Ëô˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘Jh

ójó©dG ‘ äÉŸÉ©dG AÉ°ùæ∏d m ¢SGôc ƒμ°ù«°ùjE’G

±QÉ©ŸG õjõ©àd »eÓ°SE’G ⁄É©dG ≥WÉæe øe

‘ äÉãMÉÑdGh äÉŸÉ©dG ÚH á«ª∏©dG äGÈÿGh

ƒμ°ù«°ùjE’G äCÉ°ûfCG ,Oó°üdG Gòg ‘h .á≤£æŸG

ô˘˘˘FGõ÷G ‘ äÉŸÉ˘˘˘©˘˘˘dG AÉ˘˘˘°ùæ˘˘˘∏˘˘˘d Gó˘˘˘jó˘˘˘L É˘˘˘«˘˘˘°Sô˘˘˘˘c

Gòg øY ø∏YCGh .ôFGõ÷G á©eÉL ¬àaÉ°†à°SG

øY ø∏YCG Éªc .»ª°SQ πØM ∫ÓN »°SôμdG

.Ú∏˘˘Ñ˘˘≤ŸG ÚeÉ˘˘©˘˘dG ∫Ó˘˘N ¬˘˘∏˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘à˘˘d π˘˘ª˘˘Y á˘˘£˘˘˘N

É¡ªYO ƒμ°ù«°ùjE’G â∏°UGh ,∂dP ™e IGRGƒŸÉHh

‘ âÄ°ûfCG »àdG ''äÉŸÉ©dG AÉ°ùædG »°SGôc'' `d

IóFÉØd á«ª∏Y á£°ûfCG ò«ØæJ ¢Vô¨H ≥HÉ°S âbh

.äÉŸÉ©dG AÉ°ùædG

ÜÉÑ°ûdG ¬H ™∏£°†j …òdG …ƒ«◊G Qhó∏d kGQÉÑàYGh

áªgÉ°ùÃ ±GÎY’G Ú©àj ,á«ª∏©dG á«ªæàdG ‘

áÄ«H øe º¡æ«μ“h ÜÉÑ°ûdG Ú°Sóæ¡ŸGh AÉª∏©dG

Gò˘˘g ‘h .á˘˘jô˘˘μ˘˘Ø˘˘dG º˘˘¡˘˘˘JGQó˘˘˘b õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘d á˘˘˘ª˘˘˘FÓ˘˘˘e

»Hô©dG ÜÉÑ°û∏d »ª∏©dG ióàæŸG ó≤Y ,Oó°üdG

.Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ‘ ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG QhO õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘M

ácQÉ°ûe ,ΩÉjCG áKÓK ΩGO …òdG ,ióàæŸG ó¡°Th

êPÉ‰ Ió˘˘˘˘˘˘Y Gƒ˘˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘˘f ÜÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ûdG ø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘ª›

á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ‘ á˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG ™˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘d

IQhô°V ≈∏Y ióàæŸG Oó°Th .á«æWƒdG á«ªæàdG

∫ÓN øe ,ÜÉÑ°û∏d á«eƒμ◊G äÉ¡÷G ájÉYQ

º˘˘˘¡˘˘˘JGQOÉ˘˘˘Ñ˘˘˘e ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ±ô˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘dEG ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G

Gò˘˘˘ch º˘˘˘¡˘˘˘Ñ˘˘˘˘gGƒ˘˘˘˘eh º˘˘˘˘¡˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘Wh º˘˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûeh

∫ƒ∏◊G OÉéjEG á«¨H º¡°VÎ©J »àdG äÓμ°ûŸG

∫hódG øe ÜÉÑ°ûdG ƒ∏ã‡ Ωóbh .É¡d áªFÓŸG

è˘˘˘eGÈdG ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J Ò°S ø˘˘˘Y äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘°†YC’G

í∏°ùŸG ÜÉÑ°ûdG ¿CG øjócDƒe ,º¡fGó∏H ‘ Ióªà©ŸG

ó«°ùŒ ≈∏Y QOÉb QÉμàH’Gh ´GóHE’Gh ôμØdÉH

Ωó≤J πLCG øe ΩRÓdG Ò«¨àdG ≥«≤–h √QÉμaCG

äGƒæb ≥∏îH äÉeƒμ◊G ióàæŸG ≈°UhCGh .√ó∏H

äGOÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘°ùŸG äÉ˘˘˘˘˘¡÷G ÚH á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûJ

ä’É˘˘˘˘¨˘˘˘˘°ûf’G ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘d ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûdGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG

Ú°Só˘˘æ˘˘¡ŸGh AÉ˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG ¬˘˘LGƒ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dGh

äÓ˘˘μ˘˘°ûª˘˘∏˘˘d á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æŸG ∫ƒ˘˘˘∏◊G OÉ˘˘˘é˘˘˘jEGh ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG

Éªc .»æ¡ŸG ºgQÉ°ùe ôjƒ£J ‘ É¡fƒ¡LGƒj »àdG

ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG ∑Gô˘˘˘˘°TEG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘gCG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ió˘˘˘˘à˘˘˘˘˘æŸG Oó˘˘˘˘˘°T

á«eƒμ◊G èeGÈdG ‘ ºgô¶f äÉ¡Lh IÉYGôeh

ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG Ió˘˘˘YÉ˘˘˘°ùeh º˘˘˘˘YOh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG §˘˘˘˘£˘˘˘˘Nh

kÓ°†ah .á«ª∏©dG á«ªæàdG á«∏ªY õjõ©àd ÚHƒgƒŸG

á˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG Ö«˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘°SCG ió˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘æŸG ¢ûbÉ˘˘˘˘˘˘f ,∂dP ø˘˘˘˘˘˘Y

á˘«˘ª˘∏˘©˘dG á˘«˘ª˘æ˘à˘dG äÉ˘«˘∏˘˘ª˘˘Y ‘ ÜÉ˘˘Ñ˘˘°û∏˘˘d á˘˘∏˘˘YÉ˘˘Ø˘˘dG

Ió˘˘YGƒ˘˘dG á˘˘«˘˘˘HÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG äGOÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG π˘˘˘«˘˘˘gCÉ˘˘˘Jh OGó˘˘˘YEGh
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ô˘˘jó÷Gh .á˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ‘ É˘˘˘eó˘˘˘b »˘˘˘°†ª˘˘˘∏˘˘˘d

øe áã«ãM kGOƒ¡L ∫òÑJ ƒμ°ù«°ùjE’G ¿CG ôcòdÉH

»eÓ°SE’G ÜÉÑ°û∏d Ωƒ∏©dG á«ÁOÉcCG ¥ÓWEG πLCG

≥«°ùæàdG πØμj ÜÉÑ°û∏d Èæe áHÉãÃ ¿ƒμJ ≈àM

≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Ö∏˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘μ◊G äÉ˘˘˘˘˘¡÷G ™˘˘˘˘˘e

.áÄØdG √òg ¬LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dGh äÉjóëàdG

º«ª©J πLCG øe áã«ãM GOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G ∫òÑJh
õ˘˘jõ˘˘©˘˘J ¤EG É˘˘«˘˘©˘˘°S á˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ±QÉ˘˘˘©ŸGh º˘˘˘«˘˘˘gÉ˘˘˘ØŸG
≈∏Y ÜÉÑ°ûdGh ¢SÉædG áeÉY iód º¡ØdGh »YƒdG
’ ¬fCG ó«H .AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ¢Uƒ°üÿG ¬Lh
⁄ Ée á«ª∏©dG ±QÉ©ŸGh º«gÉØŸG º«ª©J øμÁ
âdhCG ,∂dò˘˘d .á˘˘˘MÉ˘˘˘àŸG π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ô˘˘˘î˘˘˘°ùJ
á«ª∏©dG áaÉë°üdG ôjƒ£àd É¡eÉªàgG ƒμ°ù«°ùjE’G
¢SQGóŸGh á«ª∏©dG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ øY Ó°†a
π˘˘˘˘aGƒ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘¡ŸGh ¢VQÉ˘˘˘˘˘©ŸGh á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘àŸG

ƒμ°ù«°ùjE’G º¶æJ ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .á«ª∏©dG
áaÉë°üdG ∫ƒM πªY äÉ°TQh º¶àæe πμ°ûH
≈∏Y ÜÉÑ°ûdG Ωƒ∏©dG »«aÉë°U ÖjQóàd á«ª∏©dG
√ò˘˘˘g ‘ ∑QÉ˘˘˘°ûJh .á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG RÉ‚EG
äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘eh äÉ˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘eGÈdG
Ωƒ∏©dG ƒ«aÉë°U ÜQójh .ÜÉÑ°ûdG Ú«aÉë°üdG
äÉ«∏ª©dGh Ö«dÉ°SC’G øY ôjQÉ≤àdG ôjô– ≈∏Y
äGQÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’Gh äÉ˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dGh ,Ió˘˘˘jó÷G á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘£˘˘˘˘N QÉ˘˘˘˘WEG ‘h .É˘˘˘˘gÒZh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG

 äGƒæ°ù∏d2012-2010πª©dG á°TQh äôKCÉà°SG ,
âª¶f »àdG á«ª∏©dG áaÉë°üdG ∫ƒM á«ÑjQóàdG
Ú«˘˘aÉ˘˘ë˘˘°üdG á˘˘HÉ˘˘≤˘˘f ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H Iô˘˘˘gÉ˘˘˘≤˘˘˘dG ‘
•É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ShCG ‘ ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGh ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H Újô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üŸG
π˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ùdG ¿ƒ˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûŸG ¢ûbÉ˘˘˘˘f å«˘˘˘˘M Ú«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG
¤EG ∫ƒ˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘dG Ú°ùë˘˘˘˘à˘˘˘˘H á˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘dGh

.ôjQÉ≤àdG RÉ‚EG äÉ«æ≤Jh äÉeƒ∏©ŸG

á«ªæJh Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ äÉ°SÉ«°S
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

•Ú°ù–h º««≤àdG ∫ƒM πeÉ°T π«dO OGóYEG

»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL IóFÉØd IOƒ÷G

:á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e(

 ƒ«fƒj2012.)

•¢SOÉ°ùdG »°Sóæ¡dG »LƒdƒæμàdG AÉ≤∏dG ºYO

 :Ú£°ù∏a ádhO ,IõZ(27-25 ¢SQÉe2012)

IQGRhh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

Qƒ°†ëHh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJh ä’É°üJ’G

 øe ÌcCG400∞∏àı Ú∏ã‡h ÖdÉW

.á«LƒdƒæμàdG äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGRƒdG

•äÉ©eÉ÷G èeGôH πjƒ– ∫ƒM á«æWh Ihóf

‘ áægGôdG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd É¡égÉæeh

: ôFGõ÷G ,ájÉéH( á«ª∏©dG ä’ÉÛG29-31

 ƒjÉe2012 øe ÌcCG Qƒ°†ëH )30ÉŸÉY

ôFGõ÷G øe äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGhh ÉãMÉHh

¢ùfƒJh Üô¨ŸG( á«HQÉ¨ŸG á≤£æŸG øeh

 IóëàŸG áμ∏ªŸG øeh )É«Ñ«dh.É°ùfôah

•ΩGóîà°SG ∫ƒM ÚHQóŸG IóFÉØd á«ÑjQóJ á°TQh

á°TQƒdG ó≤Y kGQô≤e ¿Éc( á≤«bódG Ωƒ∏©dG ÜQÉŒ

 Èª°ùjO ‘ 2012 ¤EG â∏LCGh5-2 ôjÉæj2013,

áfhÉ©àŸG á¡÷G øe Ö∏£H ,ôé«ædG ,»eÉ«æH

™e ¿hÉ©àdÉH á°TQƒdG äó≤Yh .)ƒμ°ùfƒ«dG(

 á°ù°SDƒeh ájÒé«ædG á«æWƒdG áæé∏dG"Guri Vie

Meilleure"Ió«`°ùdG áeÉî`a É¡°SCGÎ`J »àdG

 É¡æe OÉØà°SGh ,ôé«ædG »`a ≈`dhC’G31kÉ°SQóe

h Ωƒ∏©∏d100Ωƒ∏©∏d É«∏©dG ¢SQGóŸG ÜÓW øe.

•‘ á°Sóæ¡∏d á«∏c AÉ°ûfE’ …QhÉ°ûJ ´ÉªàLG

 : »JƒÑ«L( »JƒÑ«L18-9 ôHƒàcCG2012.)

3.3.2
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

èFÉàfº««≤àdGh π«∏ëàdG
Ωƒ≤J …òdG ¢SÉ°SC’G ôéM »ª∏©dG º«∏©àdG Èà©j

É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG ΩÉ¶æd á«àëàdG á«æÑdG ¬«∏Y

Ú©˘˘à˘˘jh .á˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘YÉ˘˘æ˘˘°üdG Ió˘˘YÉ˘˘˘≤˘˘˘dGh

ΩÉªàg’G õjõ©Jh »ª∏©dG º«∏©àdG ¥É£f ™«°SƒJ

»˘˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘j ,∂dP ø˘˘˘˘˘˘˘Y Ó˘˘˘˘˘˘˘°†ah .ÖgGƒŸG Üò÷

äÉ«∏μdGh ¢SQGóŸG ‘ º«∏©àdG iƒà°ùÃ ¢Vƒ¡ædG

á«dhódG ÒjÉ©ŸG iƒà°ùe ¤EG ≈bÒd äÉ©eÉ÷Gh

.‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y ¬à«°ùaÉæJ ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

øe QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âHCGOh

OÉªàYG πLCG øe Oƒ¡÷G ∫òH ≈∏Y Ωƒ∏©dG èeGôH

»˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ∫É› ‘ á˘˘ª˘˘FÓ˘˘˘e äÉ˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°S

äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ º«∏©àdG IOƒL Ú°ù–h

ºFÉ≤dG OÉ°üàbÓd IóYÉb áHÉãÃ ¿ƒμàd áª¡ŸG

¿Éª°V ÒHGóJ ≥«Ñ£J ” Éªc .áaô©ŸG ≈∏Y

á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘e §˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘N ™˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh IOƒ÷G

èeO ≈∏Y É°†jCG ƒμ°ù«°ùjE’G õcôJh .OÉªàYÓd

Ωƒ∏©dG º«∏©J ‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ

á˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘àfl á˘˘˘£˘˘˘°ûfCG ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JQGOEGh

.QGô≤dG ÜÉë°UCGh äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGh IóFÉØd

∫hódG ‘ »©eÉ÷G º«∏©àdG Ú°ù– ¤EG É«©°Sh

äGô°TDƒe'' á≤«Kh ƒμ°ù«°ùjE’G äóYCG ,AÉ°†YC’G

Ëƒ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d …OÉ˘˘˘˘˘°TÎ°SG π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dO :á˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘˘dG AGOC’G

.''É¡JOƒL Ú°ù–h »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL

á«FÉæãà°SG IQhO äó≤Y ,á≤«KƒdG √òg OÉªàY’h

‹É˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘d »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ô“Dƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d

á«Hô©dG áμ∏ªŸÉH ,¢VÉjôdG ‘ »ª∏©dG åëÑdGh

 ôHƒàcCG ‘ ,ájOƒ©°ùdG2011äóªàYG å«M ,

ÒjÉ©e Ú°ù– ¤EG á≤«KƒdG »eôJh .≥aGƒàdÉH

∫hó˘˘dG äÉ˘˘©˘˘eÉ˘˘L ‘ Ió˘˘ª˘˘à˘˘©ŸG ‹É˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG

øe äÉ©eÉ÷G Úμ“ ¤EG É«©°Sh .AÉ°†YC’G

äQó˘˘˘˘˘˘˘°UCG ,IOƒ÷G ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘°V ÒHGó˘˘˘˘˘˘˘˘J OÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘YG

≥˘˘˘«˘˘˘≤–h É˘˘˘¡˘˘˘FGOCG Ú°ùë˘˘˘à˘˘˘d kÓ˘˘˘«˘˘˘˘dO ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G

™˘˘e ≈˘˘°TÉ˘˘ª˘˘à˘˘˘j ÉÃ ‹É˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ‘ õ˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG

√òg π¡°ùJ ¿CG ™bƒàŸG øeh .á«dhódG ÒjÉ©ŸG

áë°VGh ÒHGóJ OÉªàYG äÉ©eÉ÷G ≈∏Y á≤«KƒdG

.πÑb øe áMÉàe øμJ ⁄ IOƒ÷G Ú°ùëàd

¢SOÉ°ùdG »°Sóæ¡dG »LƒdƒæμàdG AÉ≤∏dG ≈©°Sh

á©eÉé∏d á©HÉàdG á°Sóæ¡dG á«∏c ¬àª¶f …òdG

±QÉ©ŸGh äGQÉ¡ŸG õjõ©J ¤EG IõZ ‘ á«eÓ°SE’G

∫É› ‘ äGQó≤dG AÉæHh á«ª∏©dG ÜQÉéàdG ¿CÉ°ûH

Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d QÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘H’Gh É˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG

á˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g ìÉ˘˘˘˘JCG ó˘˘˘˘bh .Úé˘˘˘˘˘jôÿG

º˘˘˘˘«˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e ±É˘˘˘˘°ûμ˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’ ÚLô˘˘˘˘î˘˘˘˘àŸG ÜÓ˘˘˘˘£˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d

ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘J ‘ á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y IÈNh Ió˘˘jó˘˘L äÉ˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘eh

™e ¿hÉ©àdÉH AÉ≤∏dG ó≤oYh .º¡LôîJ ™jQÉ°ûe

ä’É˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G IQGRhh ‹É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG IQGRh

ÌcCG ¬æe OÉØà°SG å«M äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJh

 ø˘˘˘˘˘˘˘e400äGQGRƒ˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àı Ú∏˘˘˘˘˘ã‡h ÖdÉ˘˘˘˘˘W

.á«LƒdƒæμàdG äÉ°ù°SDƒŸGh

è˘˘˘eGô˘˘˘H π˘˘˘jƒ– ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG â©˘˘˘˘°Sh

äÉ˘˘LÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘M’G á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘d É˘˘˘¡˘˘˘é˘˘˘gÉ˘˘˘æ˘˘˘eh äÉ˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G

‘ âª¶f »àdG ,á«ª∏©dG ä’ÉÛG ‘ áægGôdG

º«∏©àdG ‘ IOƒ÷G áaÉ≤K õjõ©J ¤EG ,ôFGõ÷G

Éªc .á«∏NGódG IOƒ÷G ÒjÉ©e Ú°ù–h ‹É©dG

äÉ©eÉé∏d »°ù°SDƒŸG »JGòdG º««≤àdG â©é°T

¿É˘˘˘ª˘˘˘°Vh á˘˘˘©˘˘˘eÉ÷G IQGOEG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ‘ âª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°Sh

Ò¨àJ á«ª«∏©àdG äÉ°SÉ«°ùdG ¿CG ÉÃh .IOƒ÷G

É¡«dEG êÉàëj »àdG ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«Yƒf ≥ah

¥ƒ°ùdG OÉ°üàbG ¤EG ∫É≤àf’G ¿CG ÉÃh OÉ°üàb’G

áeƒ¶æŸG ‘ IójóL äÉ°ü°üîJ OÉªàYG Ö∏£àj

≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG ™˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘WG ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘a ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

äÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘ª˘∏˘d á˘HÉ˘é˘à˘˘°SÓ˘˘d §˘˘£ÿGh äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdGh §˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£ÿG ∫É› ‘ Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó÷G

øe á∏gDƒŸG ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJh ájƒHÎdG

Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g âæ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘eh .á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘a á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘J π˘˘˘˘˘LCG

É«Ñ«dh ¢ùfƒJh Üô¨ŸGh ôFGõ÷G øe ÚcQÉ°ûŸG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

º¡JGÈN ∫OÉÑJ øe É°ùfôah IóëàŸG áμ∏ªŸGh
Ú°ù– ¿CÉ°ûH äÉHQÉ≤ª`dG ∞∏àfl ¢VGô©à°SGh
.»˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’Gh »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ø˘˘jó˘˘«˘˘©˘˘°üdG ≈˘˘∏˘˘Y IOƒ÷G
ÚH π˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dBG kÉ˘˘˘˘°†jCG Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG âdhÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Jh
¢Uôa OôL ∫ÓN øe πª©dG ¥ƒ°Sh äÉ©eÉ÷G
á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’Gh á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG äÉ˘˘jƒ˘˘à˘˘°ùŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG
.äÉ˘˘«˘˘dB’G √ò˘˘¡˘˘d π˘˘°†aCG º˘˘˘¡˘˘˘a ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘Jh á˘˘˘«˘˘˘∏ÙGh
IƒéØdG ¢ü«∏≤àd á°Sƒª∏e äÉMÎ≤e âeóbh
äÉ©eÉ÷G »éjôN ≈∏Y Ö∏£dGh ¢Vô©dG ÚH
ÖjQó˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘˘M ’É› á˘˘˘˘©˘˘˘˘eÉ÷G QÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘YGh
™°Vhh IQGOE’Gh QÉªãà°S’Gh åëÑdGh IQƒ°ûŸGh
äÉÑ∏£àeh á©eÉ÷G ÚH πeÉμàdGh πYÉØà∏d á«dBG

.πª©dG ¥ƒ°S

¢SQGóª∏d á«≤«Ñ£àdG äGQó≤dG õjõ©J ¤EG kÉ«©°Sh
äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°ùdG ∫Ó˘˘˘N ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âHCGO ,á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
πªY äÉ°TQh ó≤Y ≈∏Y á«°VÉŸG ô°ûY »æKE’G
¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,á≤«bódG á«ª∏©dG ÜQÉéàdG ∫ƒM
âª˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘f ,Oó˘˘˘˘˘˘°üdG Gò˘˘˘˘˘˘g ‘h .ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘˘e
∫ƒM ÚHQóŸG IóFÉØd á«ÑjQóJ á°TQh ƒμ°ù«°ùjE’G
” å«˘˘M ,á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘bó˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ÜQÉŒ ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SG
AGô``LEG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é`¡˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e ≈`∏˘˘˘˘˘˘Y ÚcQÉ`°ûª`dG ´Ó`WEG
≈˘˘˘∏˘˘˘Y Gƒ˘˘˘aô˘˘˘©˘˘˘J É˘˘˘ª˘˘˘c ,á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘˘bó˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ÜQÉŒ
Gò˘˘˘˘g »`a á˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à`°ùª`dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘˘dG ÖFÉ˘˘˘˘˘≤`◊G
√òg ∫ÓN ÜQÉŒ IóY âjôLCG óbh .∫ÉÛG
AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘FÉ˘˘˘Hô˘˘˘¡˘˘˘μ˘˘˘dG π˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG â∏˘˘˘ª˘˘˘°T á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG
¿ƒ°SQóŸG ¢ûbÉfh .AÉHô¡μdG QÉÑàNGh IôjÉ©ŸGh
ôFGhódGh á«°SGQódG ègÉæŸG ƒ©°VGhh ¿ƒ°ûàØŸGh

á«ª`∏©dG ÖFÉ≤◊G èeO πÑ°S ádhDƒ°ùŸG á«ª«∏©àdG
…ƒfÉãdG º«∏`©àdG »à∏`Môe »`a ¢SQGóª`dG »`a
.ø˘˘jô˘˘NB’G Ú°SQóŸG ÖjQó˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘ch ,‹É˘˘˘©˘˘˘dGh
√òg πãe êÉàfEG á«fÉμeEG ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢SQGóJ Éªc
ègÉæŸG áeAÓeh ôé«ædG ‘ á«ª∏©dG ÖFÉ≤◊G
.ƒμ°ù«°ùjE’Gh ƒμ°ùfƒ«dG É¡JóYCG »àdG á«°SGQódG

 OÉØà°SG óbh100É«∏`©dG ¢SQGóª`dG øe ÖdÉW
±ô©à`dG ø`e Gƒæμ`“h πª©dG á°TQh øe Ωƒ∏`©∏d
ÜQÉŒ IóY GhôLCG Éªc á«ª∏©dG ÖFÉ≤◊G ≈∏Y

.AÉjõ«ØdGh É«Lƒdƒ«ÑdGh AÉ«ª«μdG ‘

IóYÉ°ùe ƒμ°ù«°ùjE’G âeób ,iôNCG á«MÉf øeh
á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘c AÉ˘˘˘°ûfEG π˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘L á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘M ¤EG
…QÉ°ûà`°SG ó`YCG ó`bh .»JƒÑ«`L »`a á°Só`æ`¡∏d
á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘c AÉ˘˘˘°ûfEÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘àŸG ihó÷G á˘˘˘˘°SGQO ‹hO
»˘Ñ˘∏˘Jh á˘«˘dhó˘dG ÒjÉ˘©˘ª˘∏˘d Ö«˘˘é˘˘à˘˘°ùJ á˘˘«˘˘°Só˘˘æ˘˘¡˘˘∏˘˘d
πªYh .»JƒÑ«L ‘ º«∏©àdG ôjƒ£J äÉLÉ«àMG
äÉ¡÷G ™e ≥«Kh ¿hÉ©àH …QÉ°ûà°S’G ÒÑÿG
á£ÿG ´hô°ûe OGóYE’ »JƒÑ«L ‘ ádhDƒ°ùŸG
‘ ™˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûŸG IQGOEG á˘˘˘˘jô˘˘˘˘jó˘˘˘˘e ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘æ˘˘˘˘a º˘˘˘˘Yó˘˘˘˘H(
≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘°Vô˘˘©˘˘d á˘˘«˘˘fƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ≥˘˘FÉ˘˘Kƒ˘˘dGh )»˘˘Jƒ˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘L
.É˘˘gOÉ˘˘ª˘˘à˘˘˘YG ó˘˘˘°üb á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘©ŸG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG á˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘°ùdG
á«àëàdG ≈æÑdG É°†jCG ihó÷G á°SGQO âdhÉæJh
ÚØ˘˘˘XƒŸGh ¢ùjQó˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘˘g AÉ˘˘˘˘°†YCGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘μ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
√òg πãe AÉæÑd áeRÓdG áMÉ°ùŸGh ;Ú∏eÉ©dGh
º««≤àdGh ;´hô°ûª∏d ájôjó≤àdG áØ∏μdGh ;á«∏μdG
á£N øY kÓ°†a ,√QÉKBGh ´hô°ûª∏d …OÉ°üàb’G

.áØ∏μàdGh øeõdG å«M øe ´hô°ûŸG ò«ØæJ
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J êÉeOEG
Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ

•øe Ú«æWƒdG Ú≤°ùæª∏d ∫hC’G ´ÉªàL’G

åëÑ∏d á«eÓ°SE’G áμÑ°ûdG çGóMEG πLCG

:Üô¨ŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( º«∏©àdGh

19-20 ¢SQÉe2012.)

•Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ èeÉfôH ∫ƒM á«æWh á°TQh

 : ¿hÒeÉμdG ,’GhO( ó©H øY7-5ƒ«fƒj

2013 IóFÉØd ,)26á«HÎdG IQGRh øe kÉcQÉ°ûe

äÉ¡L ∞∏àfl øe ájƒHÎdG ógÉ©ŸGh

.¿hÒeÉμdG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ OÉªàYG ºgÉ°S

á«ªbôdG OQGƒŸGh á«°VGÎa’G äÉ©eÉ÷G ÖfÉéH

πeÉ°T Ò«¨J çGóMEG ‘ á«fhÎμdE’G äÉ≤«Ñ£àdGh

â∏˘˘ª˘˘Y ,¥É˘˘«˘˘°ùdG Gò˘˘g ‘h .º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘H ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

™«é°ûJ ≈∏Y èeÉfÈdG Gòg QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G

á«ª«∏©àdG É¡›GôH õjõ©J ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG

»˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG IOƒ˘˘˘L Ú°ùë˘˘˘à˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘°VGÎa’G

ΩÉªàgG õcôJ ,QƒÙG Gòg QÉWEG »Øa .»æ≤àdGh

‘ á«ª«∏©àdG èeGÈdG åjó– ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G

º˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh Ió˘˘˘˘˘jó÷G äGQƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG Aƒ˘˘˘˘˘˘°V

âbƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d π˘˘˘˘ã˘˘˘˘eC’G ∫Ó˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G ó˘˘˘˘°üb ÊhÎμ˘˘˘˘˘dE’G

èeGÈdG ‘ ÉgÒZh ájOÉŸG äÓNóŸGh ábÉ£dGh

.á«ª«∏©àdG

â°Vô˘˘˘Y ,ô˘˘˘jô˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°ûŸG IÎØ˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘Nh

åëÑ∏d á«eÓ°SEG áμÑ°T çGóMEG Iôμa ƒμ°ù«°ùjE’G

¿Gó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ÚH §˘˘˘HGhQ á˘˘˘eÉ˘˘˘bE’ º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh

åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG äÉ˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûd ™˘˘˘ªŒ π˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘˘°ûJh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G

.»˘˘eÓ˘˘°SE’G ⁄É˘˘©˘˘dG ¿Gó˘˘∏˘˘Ñ˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh

Ú≤˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ∫hC’G ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G Qƒ˘˘˘˘˘°†◊ â«˘˘˘˘˘YOh

‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ‘ ó≤Y …òdG Ú«æWƒdG

äÒàNG á«eÓ°SEG l¿Gó∏H á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸÉH •ÉHôdG

åëÑ∏d á«æWƒdG É¡àμÑ°T á«©°Vh ¢SÉ°SCG ≈∏Y

á˘˘°ûbÉ˘˘æ˘˘e ¢Vô˘˘¨˘˘H ‘Gô˘˘¨÷G É˘˘¡˘˘©˘˘bƒ˘˘eh º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh

¢ü∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Nh .á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cÎ°ûŸG ±Gó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gC’Gh äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eE’G

á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG AÉ˘˘˘˘°ûfEG ¿CG ¤EG ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G

πμ°ûH AÉ°†YC’G ∫hódG ó«Ø«°S º«∏©àdGh åëÑ∏d

Gò˘˘˘˘˘˘˘g äô˘˘˘˘˘˘˘°†M »˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH ø˘˘˘˘˘˘˘˘eh .ÒÑ˘˘˘˘˘˘˘˘c

Éjõ«dÉeh ¿Éà°ùNGRÉch ¿GôjEGh ô°üe ´ÉªàL’G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸGh ¿Éà°ùcÉHh Üô¨ŸGh

π°†aCG Ëó≤J IQhô°V ´ÉªàL’G ócCGh .∫É¨æ°ùdGh

á˘˘˘ª˘˘˘gÉ˘˘˘°ùŸGh ,ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°û∏˘˘˘d á˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘ªŸG º˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ÜQÉŒ

≈˘˘∏˘˘Y õ˘˘«˘˘cÎdG ™˘˘e »˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG ‘ á˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘dG

øeh .∫hódG É¡¡LGƒJ »àdG á«≤«≤◊G äÓμ°ûŸG

á˘˘˘ª˘˘˘FÓŸG ±hô˘˘˘¶˘˘˘dG ∂«˘˘˘Ñ˘˘˘°ûà˘˘˘dG í˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘j ¿CG ™˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘àŸG

á˘«˘fhÎμ˘dE’G á˘«˘à˘ë˘à˘dG á˘«˘æ˘˘Ñ˘˘dG á˘˘fÉ˘˘«˘˘°Uh π˘˘«˘˘¨˘˘°ûà˘˘∏˘˘d

äGhOC’Gh OQGƒŸG ∫OÉÑJ π«¡°ùàd ¿hÉ©àdG õjõ©Jh

á˘˘˘˘cÎ°ûŸG çƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J π˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘eRÓ˘˘˘˘˘dG

.ó«÷G º«∏©àdGh

áμÑ°ûdG ´hô°ûe ò«ØæJ ‘ Ωó≤àdG ¤EG É«©°Sh

ø˘˘e Oó˘˘Y êQOoCG ,º˘˘«˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh åë˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G

øª°†J …òdG ´hô°ûŸG ìÎ≤e ‘ πª©dG §£N

åë˘˘Ñ˘˘dG äÉ˘˘μ˘˘Ñ˘˘°ûd ‹É◊G ™˘˘°Vƒ˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘°VGô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°SG

,á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿Gó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG ‘ á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh

øeÉμŸ Éª««≤Jh á«dÉ◊G á«æÑdG ™«°Sƒàd Ó«∏–h

ó˘˘«˘˘˘dƒ˘˘˘Jh ,ô˘˘˘WÉıGh ¢Uô˘˘˘Ø˘˘˘dGh ∞˘˘˘©˘˘˘°†dGh Iƒ˘˘˘≤˘˘˘dG

á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûdG á˘˘˘˘˘HGƒ˘˘˘˘˘H çGó˘˘˘˘˘MEGh ,OQGƒŸG

¿ƒcQÉ°ûŸG ócCGh .âfÎfE’G ≈∏Y º«∏©àdGh åëÑ∏d

á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG AÉ˘˘˘˘°ûfEG ¿CG ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G ‘

Öéj πH ,á°SGQó∏d GQÉ«N ¢ù«d º«∏©àdGh åëÑ∏d

»¨Ñæj å«M É¡FÉ°ûfE’ ΩRÓdG âbƒdG ‘ ÒμØàdG

.É¡d πeÉμdG ºYódG ÒaƒJh IQOÉÑŸG √òg ™«é°ûJ

3.3.3
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

π«∏– RÉ‚EG AÉ°†YC’G ∫hódG ™«ªL øe Ö∏ oWh
ô˘˘˘˘WÉıGh ¢Uô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dGh ∞˘˘˘˘©˘˘˘˘°†dGh Iƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘μŸ
∑GQOEGh ƒμ°ù«°ùjEÓd ∂dP øY ôjô≤J Ëó≤Jh
ô˘˘˘˘WÉıGh ¢Uô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dGh ∞˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°†dGh Iƒ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG •É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘f
≈àM »eÓ°SE’G ⁄É©dG ¿Gó∏`H »`a IOƒLƒ`ª`dG
∫É˘˘˘©˘˘˘a π˘˘˘μ˘˘˘°ûH ´hô˘˘˘°ûŸG Gò˘˘˘¡˘˘˘d §˘˘˘«˘˘˘˘£`î˘˘˘˘à˘˘˘˘dG º˘˘˘˘à˘˘˘˘j
¿ƒ˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG ≈˘˘˘˘°UhCGh .¬˘˘˘˘MÉ‚ •hô˘˘˘˘°T ¿É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°Vh
Òaƒ˘˘˘˘˘˘˘Jh Ió˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘L ÚeÉ˘˘˘˘˘˘˘°†e ™˘˘˘˘˘˘˘°Vh ™˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘˘˘˘H
É≤«≤– AÉ°†YC’G ∫hó∏d äÉeóÿGh äÉ≤«Ñ£àdG

.ádOÉÑàŸG IOÉØà°SÓd

ø˘˘˘e kGó˘˘˘MGh ó˘˘˘©˘˘˘H ø˘˘˘Y º˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘©˘˘˘˘jh
äÉ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG ô˘˘˘°üY á˘˘˘Ñ˘˘˘cGƒŸ á˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘°SC’G •hô˘˘˘°ûdG
Gò˘˘˘˘g QÉ˘˘˘˘WEG ‘h .Ωƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dG ⁄É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘˘°û«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘dG
êÉeOEG õjõ©J ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G â°UôM ,QƒÙG
º«∏©àdG áeƒ¶æe ‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J
º«∏©àdG ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘J äGQhO ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y ∫Ó˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘H ø˘˘˘˘˘˘Y
¢ùjQóJ ∫hÉæàJ á«°SGQO äÉ≤∏Mh πªY äÉ°TQhh
kGOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G âdòH Éªc  .á«ª∏©dG OGƒŸG
øe ó©H øY º«∏©àdG IOƒL Ú°ù– πLCG øe
äÉfÉ≤J ΩGóîà°SGh ,ájƒHÎdG OGƒŸG ÒaƒJ ∫ÓN
èeGôH Òî°ùJh áãjó◊G ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
èeGÈdGh áMƒàØŸG èeGÈdGh ó©H øY º«∏©àdG
äÉ˘˘˘LÉ˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘MG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘à˘˘˘˘d IOó˘˘˘˘©˘˘˘˘àŸG §˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dG äGP

á˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘dG âæ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘e ,Oó˘˘˘˘˘°üdG Gò˘˘˘˘˘g ‘h .ÜÓ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG

ó©H øY Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ èeÉfôH ∫ƒM á«æWƒdG

èeGôH π«∏– øe ¿hÒeÉμdG ‘ äó≤Y »àdG

á≤£æŸG ‘h ¿hÒeÉμdG ‘ ó©H øY º«∏©àdG

º«∏©àdG ÚeCÉJ áHƒ©°U ¤EG ô¶ædÉHh .á«≤jôaC’G

áÑ°SÉæe πª©dG á°TQh â∏μ°T ,ó©H øY Éª«°S’

´GƒfCG øe ÉgÒZh ó©H øY º«∏©àdG ÉjGõe ¢Vô©d

»cÉëj kÉ«cP kÉeÉ¶f √QÉÑàYÉH ,»°VGÎa’G º«∏©àdG

äõcQ Éªc .ájó«∏≤àdG á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG AÉ°†a

øe Iójó÷G äGhOC’G ΩGóîà°SG ≈∏Y á°TQƒdG

 OÉÑjC’G'' π«ÑbiPad,äÉ«›ÈdG øe ÉgÒZh ''

áæeGõàŸG ÒZ ä’É°üJ’G èeGôH ¤EG áaÉ°VEG

,äÉ˘˘˘˘fhóŸÉ˘˘˘˘c ó˘˘˘˘©˘˘˘˘H ø˘˘˘˘Y º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äGhOCG ¢†©˘˘˘˘Hh

( â°SÉ˘˘˘˘cOƒ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh ,»˘˘˘˘μ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘dG è˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘Hhpodcasts.)

º«∏©àdG äÉ«fÉμeEG πª©dG á°TQh ∫ÓN âeóbh

øe §ªædG Gòg äGõ«e Gòch ¬bÉaBGh ó©H øY

á˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ¤EG á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘°VEG ,√ó˘˘˘˘˘˘FGƒ˘˘˘˘˘˘ah º˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG

á°TQƒdG äOó°T Éªc .É¡ë«àj »àdG á«aGô°ûà°S’G

k’ƒ∏M Ωó≤j ±ƒ°S ó©H øY º«∏©àdG ¿CG ≈∏Y

™˘˘e ,™˘˘ª˘˘àÛG ¬˘˘˘LGƒ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘ë˘˘˘∏ŸG äÓ˘˘˘μ˘˘˘°ûª˘˘˘∏˘˘˘d

á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG äÉÑ∏£àe QÉÑàY’G Ú©H òNC’G

''º«∏©àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ IGhÉ°ùŸG'' ‘ á∏ãªàŸG

≈∏Y ójó°ûàdG ” Éªc  .''IÉ«◊G ióe º«∏©àdG'' h

.á«°VGÎa’G äÉ©eÉ÷G AÉ°ûfEG á«ªgCG
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

‹É©dG »ª∏©dG º«∏©àdG

•º«∏©àdG AGQRƒd ¢SOÉ°ùdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG

ájQƒ¡ªL ,ΩƒWôÿG( »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG

 : ¿GOƒ°ùdG21-20 Èªaƒf2012ó≤Y ,)

óªMCG ø°ùM ôªY Ò°ûŸG ó«°ùdG ájÉYQ â–

Qƒ°†ëHh ,¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ,Ò°ûÑdG

áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG øe ájQGRh Oƒah

á«dhO äÉª¶æe »∏ã‡h »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG

 .á«eÓ°SEGh

•IOƒ÷G AGÈÿ iƒà°ùŸG ™«aQ ´ÉªàL’G

á≤«Kh ò«ØæJ á©HÉàe πLCG øe OÉªàY’Gh

…OÉ°TÎ°SG π«dO : á°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe''

Ú°ù–h »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL Ëƒ≤àd

: ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ,IóL( ''É¡JOƒL

5-4 ôHƒàcCG2012IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ó≤Y ,)

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ ‹É©dG º«∏©àdG

áª¶æeh »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–Gh

 ácQÉ°ûÃh ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG15‘ kGÒÑN

 .AÉ°†YC’G ∫hódG øe IOƒ÷G ¿Éª°V ∫É›

•πLCG øe º«∏©àdG ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh

¥ƒ°ùH º«∏©àdG §HQ :á«°ùaÉæàdGh á«ªæàdG

G :ôé«ædG ,»eÉ«f( π¨°ûd26-24 ƒ«dƒj2012.)

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
»°SÉ°SCG QhóH ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ™∏£°†J

…OÉ°üàb’G Ò«¨àdG õ«Ø–h º«∏©àdG ÒaƒJ ‘

∫É› ‘ õ«ªàdG ≥«≤– ó©jh .»YÉªàL’Gh

áÑ°ùædÉH ¬æY ó«fi ’ ÉWô°T ‹É©dG º«∏©àdG

IOÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°SG π˘˘˘LCG ø˘˘˘e »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG ¿Gó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘˘d

á˘˘HÉ˘˘é˘˘à˘˘°S’Gh á˘˘«˘˘dhó˘˘dG á˘˘MÉ˘˘°ùdG ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘fÉ˘˘˘μ˘˘˘e

óbh .áeGóà°ùŸG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG äÉÑ∏£àŸ

≈∏Y ÉehO ÊÉ≤àdGh »ª∏©dG º«∏©àdG º°ùb πªY

‹É©dG º«∏©àdG ∫É› ‘ AGOC’Gh IOƒ÷G Ú°ù–

AÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ‘ AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG Ió˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùŸ

.…OÉ°üàb’G ìÉéædG •hô°T ¿Éª°Vh

»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG ó˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YG ,QÉ˘˘˘˘˘WE’G Gò˘˘˘˘˘g ‘h

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG AGQRƒd ¢SOÉ°ùdG

‘ ‹É©dG º«∏©àdG QhO ∫ƒM ΩƒWôÿG ¿ÓYEG''

πÑ≤à°ùe πLCG øe É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG ôjƒ£J

á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘μ◊G äÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùdG ¿Ó˘˘˘˘YE’G É˘˘˘˘YOh .''ô˘˘˘˘gGR

AÓjEG ¤EG ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«æ©ŸG É«∏©dG

»˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG åë˘˘Ñ˘˘dG ™˘˘«˘˘é˘˘°ûà˘˘d ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘g’G ø˘˘e ó˘˘jõ˘˘e

äÓ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ûe π˘˘˘˘M ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùj ÉÃ ,¬˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘Jh

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO É¡¡LGƒJ »àdG á«ªæàdG

PÉ˘˘˘î˘˘˘JG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûà˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘g åM É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c

º˘˘˘Yó˘˘˘dG ø˘˘˘e ó˘˘˘jõ˘˘˘e Òaƒ˘˘˘à˘˘˘d á˘˘˘eRÓ˘˘˘˘dG äGQGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG

.»˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d õ˘˘˘˘˘aGƒ◊Gh ‹ÉŸG

¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘cGô˘˘˘°ûdG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘H ¿Ó˘˘˘˘YE’G ≈˘˘˘˘°UhCGh

åëÑdGh º«∏©àdÉH á«æ©ŸG •É°ShC’G ÚH ∫É©ØdG

øe ÜQÉéàdG ∫OÉÑàd ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ »ª∏©dG

‘ π°UGƒàdG äÉμÑ°ûd Iójó÷G áeƒ¶æŸG ∫ÓN

‘ ´Gô˘˘˘°SE’Gh ,á˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘cC’Gh á˘˘˘«˘˘˘ã˘˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG ä’ÉÛG

åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG ¤EG ΩÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°†f’G

á˘˘cÎ°ûŸG çƒ˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘e IOÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°SÓ˘˘˘d º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh

AÉ°†YC’G ∫hódG ¿ÓYE’G åMh .ó«÷G º«∏©àdGh

‹É˘˘˘©˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J º˘˘˘¶˘˘˘f äGQó˘˘˘b ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘HÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘°SÓ˘˘˘d É˘˘˘¡˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘f ™˘˘˘«˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘Jh

º«∏©àdG IOƒL Ú°ù–h ,á∏°üdG äGP Iójó÷G

AÓ˘˘jEGh ,‹É˘˘©˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ‘ õ˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘d

AGOC’G äGô˘˘˘°TDƒ˘˘˘˘e'' ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘d ΩRÓ˘˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘g’G

É˘˘¡˘˘à˘˘©˘˘HÉ˘˘à˘˘eh ò˘˘«˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘dBG ™˘˘˘°Vhh ''á˘˘˘°ù«˘˘˘Fô˘˘˘dG

IOƒ÷G õjõ©àd πeÉ°ûdG π«dódG'' øe IOÉØà°S’Gh

…òdG ''»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL ‘ º««≤àdGh

äÓμ°ûŸG ájƒ°ùJh É¡FGOCG º««≤àd ô“DƒŸG √óªàYG

3.3.4
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

º«∏©àdG IOƒL Ú°ù– ¬LGƒJ »àdG äÉÑ≤©dGh
õcGôe ¤EG AÉ≤JQ’G øe É¡æ«μªàd ∂dPh ,É¡«a

.‹hódG iƒà°ùŸG ≈∏Y π°†aCG

ΩÉªàgG AÓjEÉH AÉ°†YC’G ∫hódG ¿ÓYE’G ≈°UhCGh
,‹É©dG º«∏©àdG »éjôN π«¨°ûJ ÉjÉ°†≤H ¢UÉN
á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘à˘˘˘˘H á˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘WC’G Òaƒ˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°†j ÉÃ
äGQGOE’Gh äÉ˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘°ûdGh ä’hÉ˘˘˘˘˘≤ŸG äÉ˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘MG
,áYÉæ°üdG äÉYÉ£bh á«eƒμ◊G ÒZh á«eƒμ◊G
OÉ°ü`àb’G á«ªæàd á«æWƒdG ±GógC’G ≥«≤–h
¢UôØdG áMÉJEGh ,AÉ°†YC’G ∫hó`dG »`a »æWƒ`dG
á«æ≤àdG äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG »≤∏àd É¡d áªFÓŸG
äÉeóN Ëó≤J øe É¡æ«μªàd áeRÓdG á«æ¡ŸGh
.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á°ùaÉæŸGh IOƒ÷G á«dÉY

áÑcGƒe ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG ¿ÓYE’G åM Éªc
ø˘˘˘e ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG ⁄É˘˘˘Y É˘˘˘gó˘˘˘¡˘˘˘°ûj »˘˘˘à˘˘˘dG ä’ƒ˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG
É‡ ,IójóL ∑ƒ∏°S •É‰CGh ∞bGƒe RhôH ∫ÓN
º˘˘«˘˘«˘˘≤˘˘˘à˘˘˘d ΩÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘g’G ø˘˘˘e ó˘˘˘jõ˘˘˘e ¬˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘J Ö∏˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘j
ä’É› ‘ ÜÉÑ°ûdG É¡¡LGƒj »àdG äÉjóëàdG
≈˘˘∏˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘dGh É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dGh º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG
äÉ«ÁOÉcCG AÉ°ûfEG É¡ªgCG øeh ,É¡d ∫ƒ∏◊G OÉéjEG
ÜÉÑ°û∏d á¡LƒŸG ájƒHÎdG äÉ«©ª÷Gh Ωƒ∏©dG
äÉÑ≤©dG RhÉŒh äÉjóëàdG ™aQ øe º¡æ«μªàd
º˘˘˘˘¡˘˘˘˘é˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘eh º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘jDhQ ≥˘˘˘˘˘ah º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘HÉŒ »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

.á°UÉÿG º¡JGQÉ«àNGh

¥É£f ™«°SƒàH ¿ÓYE’G ≈°UhCG ,∂dP øY kÓ°†ah
AÉ˘˘˘°ùæ˘˘˘∏˘˘˘d ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G »˘˘˘˘°SGô˘˘˘˘c AÉ˘˘˘˘°ûfEG è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fô˘˘˘˘H
Ëó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh ,AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ äÉŸÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
πª©dGh ¿hÉ©àdG πLCG øe OQGƒŸGh äÓ«¡°ùàdG
ä’ÉÛG ‘ ICGôŸG Úμ“ ∫É› ‘ ∑Î°ûŸG
,É˘¡˘°û«˘ª˘¡˘J ≈˘∏˘Y AÉ˘°†≤˘˘dGh ,á˘˘«˘˘fÉ˘˘≤˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG
…OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G É¡©°Vh ¬«LƒJ IOÉYEGh
ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG IGhÉ°ùe ≥«≤– πLCG øe
πNGO Ú°ùæ÷G ÚH äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G ‘

.AÉ°†YC’G ∫hódG

Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG äOó°T ,iôNCG á«MÉf øeh
ô“Dƒª∏d á°SOÉ°ùdG IQhódG ∫ÓN äó≤Y »àdG
Ωƒ∏©dG ôjƒ£J ‘ ‹É©dG º«∏©àdG QhO'' ¿Gƒæ©H
≈˘∏˘˘Y ''ô˘˘gGR π˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùe π˘˘LCG ø˘˘e É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh
‘ ‹É©dG º«∏©àdG É¡«°ùàμj »àdG á¨dÉÑdG á«ªgC’G

.á«ª∏©dG á«ªæàdG õjõ©J

´ÉªàL’G ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,¬JGP ¥É«°ùdG ‘h
øe OÉªàY’Gh IOƒ÷G AGÈÿ iƒà°ùŸG ™«aQ
AGOC’G äGô˘˘°TDƒ˘˘e'' á˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Kh ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J á˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘e π˘˘˘LCG
äÉ˘˘©˘˘eÉ˘˘L Ëƒ˘˘≤˘˘à˘˘d …OÉ˘˘°TÎ°SG π˘˘«˘˘˘dO :á˘˘˘°ù«˘˘˘Fô˘˘˘dG
¢ûbÉfh .''É¡JOƒL Ú°ù–h »eÓ°SE’G ⁄É©dG
,á≤«KƒdG √òg ÚeÉ°†e ò«ØæJ πÑ°S ´ÉªàL’G
π«dód á«FÉ¡ædG á¨«°üdG ´ÉªàL’G óªàYG Éªc
⁄É˘˘©˘˘dG äÉ˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L ‘ º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dGh IOƒ÷G õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J
´ÉªàL’G óªàYG ,∂dP ≈∏Y IhÓYh .»eÓ°SE’G
á°ù«FôdG AGOC’G äGô°TDƒe ò«ØæJ á©HÉàe äÉ«dBG

 .‹É©dG º«∏©àdG ‘ IOƒ÷G ¿Éª°V πLCG øe

á«dÉY äGQÉ¡e äGP á∏eÉY iƒb ÜÉ«`Z »`ah
á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ‘ á˘˘˘˘ª˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘°ùŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y IQOÉ˘˘˘˘b
.»∏©a Ωó≤J …CG ≥«≤– »°ü©à°ùj ,ájOÉ°üàb’G
‹É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG §˘˘˘˘˘HQ ¤EG kÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘°Sh ,∂dò˘˘˘˘˘˘d
,á˘eGó˘à˘°ùŸG á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘LÉ˘˘«˘˘à˘˘MÉ˘˘H
∫hó˘˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘˘jhõ˘˘˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G â°Uô˘˘˘˘˘˘˘M
øe É¡æ«μªàd »æØdG ºYódGh ±QÉ©ŸÉH AÉ°†YC’G
á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘àŸ á˘˘˘HÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘°S’G
á˘˘˘˘°TQh âMÉ˘˘˘˘˘JCG ,QÉ˘˘˘˘˘WE’G Gò˘˘˘˘˘g ‘h .á˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸG
∫ƒM ôé«ædG ‘ âª¶f »àdG á«æWƒdG πª©dG
§HQ : á«°ùaÉæàdGh á«ªæàdG πLCG øe º«∏©àdG''
äGQó≤dG AÉæÑd á°UôØdG ''π¨°ûdG ¥ƒ°ùH º«∏©àdG
º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG ÚH §˘˘HGÎdG õ˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Ió˘˘˘YÉ˘˘˘°ùŸGh
‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ™°Vhh .πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMGh
ÚH ™ªéj QÉWE’ kÉ«dƒª°T kGQƒ°üJ πª©dG á°TQh
á˘˘°TQƒ˘˘dG äOó˘˘M É˘˘˘ª˘˘˘c .π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘°Sh º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
π°†aCG §HQ ≥«≤– πLCG øe ∞©°†dG øeÉμe
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áÄ°TÉæ`dGh Iójó`÷G äÉLÉ«à`M’Gh º«∏©àdG ÚH
¿CÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûH IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG âeó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bh ,π`ª`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ¥ƒ`°ùd
»ª«∏©`àdG ΩÉ¶`ædG Òî`°ùàH á∏«Ø`μdG äÉ°SÉ«°ùdG
.OÉ°ü`à`bÓd ™`jô``°ùdG ƒ`ª``ædG »`a áªgÉ°ùª∏d
É¡Ñ∏`£àj »àdG äGQÉ`¡`ª`dG ¤EG QÉ`≤`àa’G ¿CG ÉÃh
™e äGQÉ¡ª`dG ΩDhÓ`J Ωó``Y hCG π`ª©dG ¥ƒ``°S
ÚH §˘˘HGô˘˘˘J ÜÉ˘˘˘«˘˘˘Z á˘˘˘é˘˘˘«`à˘˘˘f É˘˘˘fÉ˘˘˘c äÉ˘˘˘LÉ˘˘˘«`à˘˘˘M’G
¿ƒcQÉ°ûŸG ≈°UhCG ó≤a ,πª©dG ¥ƒ°Sh º«∏`©àdG
»˘˘æ˘˘˘¡ŸG ø˘˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh º˘˘˘«`∏˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG »`JQGRh Ió˘˘˘YÉ`°ùÃ

á˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘LÉ`æ˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°S’G ≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏`Y
»`a Iô`gÉ˘˘˘˘˘˘ª`dG á˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘ª`©˘˘˘˘˘˘dG ø`e äÉ˘˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘à`MÓ˘˘˘˘˘˘˘d
‘ áMƒ`àØe âfÉ`c »`àdG iÈ`μdG ™jQÉ`°ûª`dG
ájƒªæàdG äÉ«é«JGÎ°S’G ™«ªL ò«ØæJh ôé«ædG
äÉ``«°Uƒ`àdG πª©J ¿CG ™bƒàª`dG øeh .iÈμdG
äÉ°SÉ«`°ùdG ¿CÉ`°ûH á`°TQƒ`dG ∫ÓN âeób »`àdG
ôjƒ£àH º«∏©àdG §HQh ™`°VƒdG Ú°ù– ≈∏`Y
äÉ˘LÉ˘«˘à˘˘M’ Ö«˘˘é˘˘à˘˘°ùj »˘˘eÉ˘˘æ˘˘jO »˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J ΩÉ˘˘¶˘˘f

.πª©dG ¥ƒ°S
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•∫Ó¨à°SÓd á«Ä«ÑdG QÉKB’G á÷É©e ∫ƒM Ihóf
:Üô¨ŸG ,•ÉHôdG( á«Hô©dG ∫hódG ‘ »ªéæŸG

22-24 ôjGÈa2012 .)

•ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ á°TQh
áMÓª∏d »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædGh á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG

á«ªæàdG ä’É› ‘ πJGƒ°ùdG á£°SGƒH
: ÚæH ,ƒaƒf ƒJQƒH( áeGóà°ùŸG23-27πjôHCG

2012 øe ÌcCG Qƒ°†ëH )30óMCG øe ÉcQÉ°ûe
,¿hÒeÉμdGh ,ƒ°SÉa Éæ«cQƒHh ,ÚæH :Gó∏H ô°ûY

,ÉjÒé«fh ,ôé«ædGh ,‹Éeh ,¿ƒHÉ¨dGh
.Üô¨ŸGh ,ƒZƒàdGh ,OÉ°ûJh ,∫É¨æ°ùdGh

•äÉ«æ≤àdG ≥«Ñ£J ∫ƒM á«°SGQO á≤∏M
Ö«≤æàdG ‘ á«FÉ«ª«cƒ«÷Gh á«FÉjõ«aƒ«÷G

:Üô¨ŸG ,•ÉHôdG( ¿OÉ©ª`dG øY22-24

 ôjGÈa2012.)

•»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ájÉªM ∫ƒM á«dhO á°TQh
,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( ájhGôë°üdG ≥WÉæŸG ‘

: á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG13-14ÈªàÑ°S
2012Ωƒ∏©dG äÉ«ÁOÉcCG áμÑ°T ™e ¿hÉ©àdÉH )

¿hÉ©àdG áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ‘
.»eÓ°SE’G

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
OQGƒŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ´ƒ°VƒŸ ƒμ°ù«°ùjE’G âdhCG
É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘JQGOEGh AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘dG
ô¶ædÉH á°UÉN á«ªgCG ΩGóà°ùŸG É¡eGóîà°SGh
≥˘˘«˘˘≤– í˘˘«˘˘à˘˘J á˘˘∏˘˘FÉ˘˘g äÉ˘˘˘fÉ˘˘˘μ˘˘˘eEG ô˘˘˘aƒ˘˘˘J É˘˘˘¡˘˘˘fCG ¤EG
≈∏Y ΩÉªàg’G Gòg »æÑæjh .ájOÉ°üàbG ™aÉæe
πc ¢ùÁ ’CG Ú©àj ¬fCÉH »°†≤j CGóÑe ¢SÉ°SCG
∫É˘˘«˘˘LC’G IQó˘˘≤˘˘H á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG OQGƒ˘˘ª˘˘∏˘˘˘d ∫Ó˘˘˘¨˘˘˘à˘˘˘°SG
™àªàdGh á°UÉÿG É¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈∏Y á∏Ñ≤ŸG
»Øa .áª«∏°S áÄ«H øª°V É¡°ùØf IÉ«◊G IOƒéH
ÉgOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G â∏°UGh ,QƒÙG Gòg QÉWEG
øY AÉ°†YC’G ∫hódG äGQób AÉæH ¤EG á«eGôdG
á˘˘ZÉ˘˘«˘˘°U ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘Jó˘˘YÉ˘˘°ùeh É˘˘¡˘˘©˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûJ ≥˘˘˘jô˘˘˘W
≈∏Y Oƒ¡÷G äõcQh .á«æWh ÚfGƒbh äÉ°SÉ«°S
º«¶æJ ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸGh ±QÉ©ŸG õjõ©J
á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’Gh á˘˘«˘˘dhó˘˘dG äGô“DƒŸGh äÉ˘˘YÉ˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G
ájOôØdGh á«°ù°SDƒŸG äGQó≤dG AÉæHh ,á«æWƒdGh
πª©dG äÉ°TQhh á«ÑjQóàdG äGQhódG ∫ÓN øe
™«é°ûJh ,á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G ∫ƒM
á«ªæàdG πLCG øe áªFÓŸG äÉfÉ≤àdG äÉ≤«Ñ£J

.á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d áeGóà°ùŸG

QÉKB’G á÷É©e ∫ƒM âª¶f »àdG IhóædG äõcQh
á«Hô©dG ∫hódG ‘ »ªéæŸG ∫Ó¨à°SÓd á«Ä«ÑdG
á«fó©ŸG OQGƒª∏d πãeC’G ∫Ó¨à°S’G á«ªgCG ≈∏Y
‘ áªgÉ°ùŸG πLCG øe áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e

á«©«Ñ£dG OQGƒŸGh áeGóà°ùŸG áÄ«ÑdG º°ùb
 πª©dG π≤M3.4

áeGóà°ù``ŸG á«``ªæàdGh á«©«Ñ£dG OQGƒ`ŸG ÒHóJ

3.4.1
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ø˘˘jó˘˘©˘˘à˘˘dG ∫É› π˘˘«˘˘gCÉ˘˘J IOÉ˘˘YEGh á˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘dG á˘˘˘jÉ˘˘˘ª˘˘˘M
äÉeƒ∏©ŸG º¶fh ó©H øY QÉ©°ûà°S’G ΩGóîà°SGh
äÓμ°ûŸG π◊ »Ä«ÑdG ∫ÉÛG ‘ á«aGô¨÷G
ó°UQ èeGôH IhóædG â°Vô©à°SG Éªc .áªFÉ≤dG
IOƒéH É¡WÉÑJQGh É¡àÑbGôeh OGƒŸGh äÉKÉ©Ñf’G
äÉ˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y ø˘˘˘Y áŒÉ˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘eOÉ˘˘˘©˘˘˘dG √É˘˘˘«ŸGh AGƒ˘˘˘¡˘˘˘dG
Ió˘˘˘Y Ihó˘˘˘æ˘˘˘˘dG â°ûbÉ˘˘˘˘fh .™˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dGh ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
âæ˘˘˘μ˘˘˘eh ,á˘˘˘«˘˘˘dhOh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG á˘˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘H äÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûJ
á˘˘«˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ∫hó˘˘˘dG ±QÉ˘˘˘©˘˘˘e ∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘J ø˘˘˘e ÚcQÉ˘˘˘°ûŸG
èeÉfôH É°†jCG â°Vô©à°SGh .É¡JGÈNh áØ∏àıG
.áeOÉ©dG √É«ŸGh AGƒ¡dG IOƒéH ≥∏©àŸG ó°UôdG
á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCÉ˘˘˘H »˘˘˘Yƒ˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ‘ Ihó˘˘˘æ˘˘˘dG âª˘˘˘gÉ˘˘˘˘°Sh
¿OÉ©ŸG ∫Ó¨à°SG ∫É› ‘ áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉÙG

.á«fó©ŸG OQGƒŸG äÉYÉ£b ôjƒ£àH ¬àbÓYh

∫ƒM á«ª«∏bE’G á«ÑjQóàdG á°TQƒdG ‘ ∑QÉ°Th
ΩÉ˘˘¶˘˘æ˘˘dGh á˘˘«˘˘aGô˘˘¨÷G äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG ΩÉ˘˘¶˘˘f ≥˘˘«˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘J
ä’É› ‘ πJGƒ°ùdG á£°SGƒH áMÓª∏d »ŸÉ©dG
‘ QGô≤dG »©fÉ°U øe OóY áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
ÒHGó˘˘J â°ûbÉ˘˘f å«˘˘M É˘˘«˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aCG Üô˘˘˘Z á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æ˘˘˘e
çóMCG âeóbh ,áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûH ájƒ«M
ó˘˘˘˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ äGQƒ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘˘dG
âdhÉæJ Éªc .á≤£æŸG √òg ‘ á°UÉNh ,»°VQC’G
Ú°ùëàH á°UÉÿG äÉ°SGQódG èFÉàf πª©dG á°TQh
‘ ó©H øY QÉ©°ûà°S’G ∫É› ‘ äGQó≤dG
ºgÉ°Sh .á«°ùfôØdÉH á≤WÉædG á«≤jôaC’G ¿Gó∏ÑdG
IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG äGhOC’G çó˘˘˘˘˘˘˘˘˘MCG ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ÖjQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
á÷É˘˘©˘˘e ∫ƒ˘˘M á˘˘Ø˘˘∏˘˘àfl äÉ˘˘Ø˘˘«˘˘æ˘˘°üJ ΩGó˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SG(
ó©H øY QÉ©°ûà°S’G äGQób õjõ©J ‘ )Qƒ°üdG
á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG OQGƒŸG IQGOEG ∫É› ‘ ¬˘˘˘JÉ˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘Jh
kÉ°†jCG ÖjQóàdG πª°T Éªc .á«YGQõdG á«ªæàdGh

É¡à÷É©eh äÉfÉ«ÑdG ™ªL ÚH áeAGƒŸG á«Ø«c
∫É› ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘bE’G äGÈÿG ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ∂dP ‘ ÉÃ ,ó©H øY QÉ©°ûà°S’G
‘ ájÉbƒdGh ó°UôdG äÉ«∏ªY πLCG øe äÉfÉ«ÑdG
‘ ÚcQÉ°ûª∏d ÖjQóàdG ìÉJCG óbh .»∏©ØdG É¡àbh
±QÉ˘˘˘©ŸG ¤EG ∫ƒ˘˘˘°Uƒ˘˘˘dG π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S á˘˘˘˘aô˘˘˘˘©˘˘˘˘e á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG
äÉ˘˘°SQÉ˘˘ªŸG π˘˘°†aCG ∫OÉ˘˘Ñ˘˘Jh É˘˘¡˘˘HÉ˘˘°ùà˘˘˘cGh á˘˘˘MÉ˘˘˘àŸG
»àdG äÉfÉμeE’Gh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG º¡Ød áeRÓdG
±ó¡H »ª«∏bE’G iƒà°ùŸG ≈∏Y áYGQõdG É¡ë«àJ
OQGƒŸG IQGOEG äÉ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°S ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ‘ Ió˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘°ùŸG
É˘«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘à˘dG äÉ˘≤˘«˘Ñ˘£˘Jh É˘¡˘˘ã˘˘jó–h á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG

.á«FÉ°†ØdG

≈∏Y ®ÉØë∏d É°UÉN ÉeÉªàgG ƒμ°ù«°ùjE’G ‹ƒJh
,QÉWE’G Gòg »Øa .¬àjÉªMh »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG
´ƒæàdG ájÉªM ∫ƒM á«dhódG á°TQƒdG âªgÉ°S
OÉéjEG ‘ ájhGôë°üdG ≥WÉæŸG ‘ »Lƒdƒ«ÑdG
áMÉ°ùe ™LGôJ øY áŒÉædG äÓμ°ûª∏d ∫ƒ∏M
á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘æŸG ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘YhQõŸG »˘˘˘˘˘˘˘˘°VGQC’G
»˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ø˘˘˘˘Y áŒÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘î˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d …ó˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘dGh
á°TQƒdG √òg â£∏°Sh .ájhGôë°üdG »°VGQC’G
‘ á˘˘˘˘ª˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘WÉıG ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àfl ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y Aƒ˘˘˘˘˘°†dG
∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y â©˘˘˘˘é˘˘˘˘°Th á˘˘˘˘jhGô˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG ≥˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘æŸG
≈∏Y ®ÉØ◊G ¥ôW ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG
É˘˘˘˘°†jCG AGÈÿG ¢ûbÉ˘˘˘˘fh .»˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ´ƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG
≥˘˘«˘˘≤˘˘ë˘˘à˘˘H á˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘μ˘˘dG π˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘dGh π˘˘˘Ñ˘˘˘°ùdG ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl
‘ É¡æe IOÉØà°S’Gh OQGƒª∏d πãeC’G ΩGóîà°S’G
¢Vô©e º¶f Éªc .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤–
RôHCG å«M »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ∫ƒM
π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°Sh ¢VGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘f’É˘˘˘˘˘H IOó˘˘˘˘˘¡ŸG ´Gƒ˘˘˘˘˘fC’G ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àfl

.É¡àjÉªM
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3.4.2

Iójó÷G ábÉ£dG ∫É› ‘ äÉfÉ≤àdG
IOóéàŸGh

•áj’h( IOóéàŸG äÉbÉ£∏d »ŸÉ©dG ióàæŸG
: á«μjô`eC’G Ióë`àŸG äÉj’ƒ`dG ,hOGQƒdƒ`c

13-17 ƒjÉe2012 .)

•,ähÒH( IOóéàŸG ábÉ£∏d »ª«∏bE’G ô“DƒŸG
 : ¿ÉæÑd8-7 Èª°ùjO2012¿hÉ©àdÉH º¶f ,)

áμÑ°ûdGh Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG á«ÁOÉcC’G ™e
 ácQÉ°ûÃ ,IOóéàŸG ábÉ£∏d á«ŸÉ©dG50kÉŸÉY

∫hódG øe IOóéàŸG ábÉ£dG ‘ kÉ°üàfl
.iôNCG ¿Gó∏H øeh AÉ°†YC’G

•IOóéàŸG ábÉ£dG ∫ƒM á«dhO á«°SGQO á≤∏M
á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh

: IóëàŸG áμ∏ªŸG ,¿ƒàjGôH(9-15ÈªàÑ°S
2012äÉbÉ£∏d á«ŸÉ©dG áμÑ°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH )

 Qƒ°†ëHh IOóéàŸG20h ÉcQÉ°ûe13.ÉKóëàe

•äÉbÉ£dG ∫Éª©à°SG ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T Ihóf
á«Hô¨dG É«≤jôaEG ‘ áeGóà°ùŸGh á∏jóÑdG

: ∫É¨æ°ùdG ,QÉcGO(18-16 ôjÉæj2012.)

•ájƒ«°SB’G á°SQó`ª∏d á°ùeÉ`ÿG IQhó`dG
áª¶fC’G ´ƒ°Vƒe ∫ƒM IOóéàŸG ábÉ£∏d
,QƒÑŸ’Gƒc( IQƒ£àŸG á≤«bódG á«bÉ£dG

 : Éjõ«dÉe9`13 ƒ«dƒj2012.)

•ô°ûfh º°SÉ≤J ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ á°TQh
É«≤jôaEG ‘ á«FÉ°†ØdG á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG

: ¿hôeÉμdG ,…ófhÉj(23-26 ƒ«dƒj2012.)

•πLCG øe Ú∏YÉØdG ∞∏àı »æWh ´ÉªàLG
ábÉ£∏d á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG'' ≈∏Y ábOÉ°üŸG

 : ƒZƒàdG ,»eƒd( ''IOóéàŸG22-19Èªaƒf
2012( ÊÉŸC’G ¿hÉ©àdG ádÉch ájÉYôH )GIZ)

ÜôZ ∂æHh »FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôHh
¿hÉ©à∏d á«°ùfôØdG ádÉcƒdGh á«ªæà∏d É«≤jôaEG

( á«ªæàdGh QÉªãà°S’G ∂æHhBIDC™HÉàdG )
É«≤jôaEG ÜôZ ∫hód ájOÉ°üàb’G áYƒªéª∏d

( »≤jôaE’G ¥hóæ°üdGhFABERô°†Mh .)
 ´ÉªàL’G45ábÉ£dG äGQGRh øe kÉcQÉ°ûe

á«dÉŸGh ‹É©dG º«∏©àdGh áYGQõdGh áÄ«ÑdGh
IQÉéàdGh áë°üdGh á«FÉŸG OQGƒŸGh áYÉæ°üdGh

á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸGh §«£îàdGh
 .¢UÉÿG ´É£≤dGh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ÉæJÉLÉ«àMG á«Ñ∏àd á«°SÉ°SCG IOÉe ábÉ£dG Èà©J
Ωó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘jQhô˘˘˘˘˘˘°†dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘°SC’G
≥˘˘˘«˘˘˘≤– ø˘˘˘μÁ ’h ,…OÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’Gh »˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G
’EG π˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùŸG ∫É˘˘«˘˘LC’h É˘˘æ˘˘d ΩGó˘˘à˘˘˘°ùe π˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùe
É˘«˘©˘˘°Sh .IOó˘˘é˘˘àŸG á˘˘bÉ˘˘£˘˘dG QOÉ˘˘°üe ΩGó˘˘î˘˘à˘˘°SÉ˘˘H
≥∏©àŸG IóëàŸG ·C’G πªY èeÉfôH ºYO ¤EG
»eÉæàŸG Ö∏£dG á«Ñ∏Jh IOóéàŸG ábÉ£dG ájƒdhCÉH
á£N QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äòØf ,ábÉ£dG ≈∏Y
á«dhódGh á«æWƒdG á£°ûfC’G øe áYƒª› É¡∏ªY
IOóéàŸG ábÉ£dG ΩGóîà°SG ™«é°ûJ ¤EG á«eGôdG
ábÉ£dG QOÉ°üe ≈∏Y OÉªàY’Gh áYÉéædG õjõ©Jh

.IOóéàŸGh Iójó÷G

º«¶æàd ƒμ°ù«°ùjE’G ¬àeób …òdG ºYódG ìÉJCGh
á˘˘˘j’h ‘ IOó˘˘˘é˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘∏˘˘˘˘d »ŸÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô“DƒŸG
á°UôØdG á«μjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH hOGQƒdƒc
∫hódG øe ÚHƒgƒŸGh ÜÉÑ°ûdG AÉª∏©dG øe Oó©d
º¡KÉëHCG Ëó≤Jh ºYódG øe IOÉØà°SÓd AÉ°†YC’G
iƒ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y äGÈÿGh ±QÉ˘˘˘˘˘˘˘©ŸG ∫OÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘Jh
ó¡°T …òdG ô“DƒŸG AGƒLCG â©é°Th .‹hódG

 øe ÌcCG Qƒ°†M700øe AÉª∏©dG QÉÑc øe
±QÉ˘˘˘˘©ŸG ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘fCG ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àfl

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 99



100

Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

IOó˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘ª`dG á˘˘˘˘˘˘bÉ`£˘˘˘˘˘˘dG ∫É`› »`a ÜQÉ`é˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dGh

IójóL º«gÉØ`eh QÉμ`aCÉH ÚcQÉ°ûª`dG âª`¡dCGh

á˘˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d ó˘˘˘˘˘˘jó÷G ∫ÉÛG Gò˘˘˘˘˘˘g ‘

¿hÉ©à`dÉH ƒμ°ù«`°ùjE’G â∏ª`Y Éªc .IOóéàª`dG

≈∏Y IOóéàŸG äÉbÉ£∏d á«ŸÉ©dG áμÑ`°ûdG ™e

∫ÓN âeób »àdG ¢Vhô©dG äÉ°üî∏e ô°ûf

á˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«ŸÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG âë˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘eh .ô“DƒŸG

ΩÉ©dG ôjóª∏d IOÉjôdGh õ«ªàdG IõFÉL IOóéàŸG

∫É› ‘ √Oƒ˘˘¡÷ É˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e kGô˘˘˘jó˘˘˘≤˘˘˘J ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d

á˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘dG ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SG ™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûJh á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG á˘˘˘jÉ˘˘˘ª˘˘˘˘M

á˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûŸG âæ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘˘bh .IOó˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘àŸG

á˘˘bÉ˘˘£˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’G äGô“DƒŸG ‘ ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjEÓ˘˘˘d

‘ É¡eGõàdG ó«cCÉJh ÉgQhO RGôHEG øe IOóéàŸG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ∫É›

ø˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ‘ AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG êÉ˘˘˘˘˘à–h

»àdG äGQƒ£àdG áÑcGƒe ¤EG á«Hô©dG á≤£æŸG

øμ“ »àdGh ,IOóéàŸG ábÉ£dG ∫É› Égó¡°ûj

QOÉ°üe ÒaƒJh ájôμØdG á«μ∏ŸG áª«b õjõ©J øe

√òg Æƒ∏Ñdh .áØ∏μàdG å«M øe ádÉ©a ábÉW

á«dhOh á«æWh äÉ°SÉ«°S ™°Vh Ú©àj ,ájÉ¨dG

∫Ó˘˘˘¨˘˘˘à˘˘˘°SG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCÉ˘˘˘H »˘˘˘Yƒ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘˘Jh IQƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘e

»ª«∏bE’G ô“DƒŸG õcQ óbh .áãjó◊G äÉfÉ≤àdG

¢SÉ°SC’ÉH ¿ÉæÑd ‘ ó≤Y …òdG IOóéàŸG ábÉ£∏d

‘h .ájô°ûÑdG äGQó≤dÉH á°UÉÿG áHQÉ≤ŸG ≈∏Y

IóëàŸG ·C’G ôjô≤J ô“DƒŸG ∫hÉæJ ,Oó°üdG Gòg

á«ŸÉ©dG ôjQÉ≤àdG Gòch ,ájô°ûÑdG á«ªæàdÉH »æ©ŸG

ôjQÉ≤J á∏°ù∏°S πãe( ¬H á∏°üdG äGP á«ª«∏bE’Gh

,)AGõLCG Iô°ûY øe á«Hô©dG ájô°ûÑdG á«ªæàdG

Ú©H òNC’G ™e ,á«æWƒdG ôjQÉ≤àdG ¤EG áaÉ°VEG

,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ΩóY ô°TDƒe QÉÑàY’G

ô“DƒŸG ∫hÉæJ Éªc .OÉ©HC’G Oó©àe ô≤ØdG ô°TDƒeh

áªFÓŸG á«fÉ≤àdGh á«°Sóæ¡dGh á«ª∏©dG ∫ƒ∏◊G

á«ªgCG ≈∏Y ô“DƒŸG Oó°Th .É¡Hƒ©°Th á≤£æª∏d

QOÉ˘˘°üe ô˘˘aGƒ˘˘J ø˘˘e á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘≤˘˘£˘˘æŸG IOÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°SG

äGQÉ¡ŸGh ájôμØdG äGQó≤dGh ,IOóéàŸG ábÉ£dG

™°Vhh ,…ô°ûÑdG É¡dÉe ¢SCGQ É¡H ™àªàj »àdG

ÉŸ »bÉ£dG øeC’G Òî°ùJ πØμJ äÉ«é«JGÎ°SG

áeó≤ŸG ¢Vhô©dG äRôHCGh .É¡Hƒ©°T ídÉ°U ¬«a

¿ƒ«fÉ≤àdGh ¿ƒ°Sóæ¡ŸGh AÉª∏©dG ¬éàfCG Ée ¿CG

á«dhódG á°ùaÉæŸG iƒà°ùe ¤EG ≈bôj ’ Üô©dG

.á«dÉŸG ájOhOôŸGh ájôμØdG á«μ∏ŸG ó«©°U ≈∏Y

QÉWEG ‘ πª©dG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG Oó°T ,ºK øeh

á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘°üdGh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG •É˘˘˘°ShC’G ÚH äÉ˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘˘°T

QÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’G ™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûà˘˘˘d á˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘˘e IQhô˘˘˘˘°V √QÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘H

äGAÉØμdGh çƒëÑdG ≥aGôŸ πãeC’G ΩGóîà°S’Gh

.áMÉàŸG á«ª∏©dG

‘ ôªà°ùŸG ÖjQóàdG á«ªgCG ƒμ°ù«°ùjE’G ócDƒJh

á≤∏◊G âdhÉæJ ó≤a .IOóéàŸG ábÉ£dG ∫É›

∫ƒM ¿ƒàjGôH ‘ âª¶f »àdG á«dhódG á«°SGQódG

áZÉ«°üH ≥∏©àJ ÉjÉ°†b IóY IOóéàŸG ábÉ£dG

.áÄ«ÑdGh √É«ŸG OQGƒe IQGOEGh øeC’Gh äÉ°SÉ«°ùdG

ÒHGóàdG ∞∏àfl á«°SGQódG á≤∏◊G â°ûbÉf Éªc

.IOóéàŸG ábÉ£dG äÉfÉ≤àH á≤∏©àŸG äÉ°SQÉªŸGh

√ò˘˘˘˘˘g º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âHCGO ó˘˘˘˘˘˘bh

á«ŸÉ©dG áμÑ°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH á«°SGQódG äÉ≤∏◊G

ºYO Éªc .äGƒæ°S IóY òæe IOóéàŸG äÉbÉ£∏d

‘É≤ãdG õcôŸG øe πc á«°SGQódG á≤∏◊G √òg

ÒØ˘˘˘«˘˘˘°ùdEG á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°Th ,ådƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘dGh ,ÊÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘jÈdG

.iôNCG äÉª¶æeh Ωƒ∏©∏d

Gô°üæY á«°ùª°ûdG ábÉ£dG íÑ°üJ ¿CG ™bƒàjh

øe ójó©dG ‘ ábÉ£∏d ΩÉ©dG ó¡°ûŸG ‘ Éª¡e

Qhó˘H ™˘∏˘£˘°†à˘˘°Sh ,á˘˘«˘˘eÉ˘˘æ˘˘dGh á˘˘eó˘˘≤˘˘àŸG ¿Gó˘˘∏˘˘Ñ˘˘dG

IOóéàŸG ábÉ£dG OQGƒe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ º¡e

É«©°Sh .»Ä«ÑdG ó©ÑdG »YGôj ΩGóà°ùe ƒëf ≈∏Y

Ωƒ∏©dG ôjƒ£J IÒJh áÑcGƒe ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G øe

Òaƒ˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y â∏˘˘˘ª˘˘˘Y ,Ió˘˘˘jó÷G É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh

Ióªà°ùŸG AÉHô¡μdG ∫É› ‘ »∏ª©dG ÖjQóàdG

Ú∏eÉ©dG AGÈÿG IóFÉØd á«°ùª°ûdG ábÉ£dG øe

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 100



101

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

»`a iô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG »`a á˘˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘J ∫É`› »`a
ó˘˘˘¡˘˘˘©˘˘˘e ±É˘˘˘°†à˘˘˘°SG ó˘˘˘bh .á˘˘˘jƒ˘˘˘«˘˘˘°SB’G á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æ˘˘˘˘ª`dG
¿É°ù¨fÉÑc á©eÉL ‘ á«°ùª°ûdG ábÉ£dG çƒëH
á˘˘˘jƒ˘˘˘«˘˘˘°SB’G á˘˘˘°SQó˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d ¤hC’G IQhó˘˘˘˘dG É˘˘˘˘jõ˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘e
ÉeCG .á«°ùª°ûdG ábÉ£dG øe Ióªà°ùŸG AÉHô¡μ∏d
ó˘˘˘≤˘˘˘a á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘°SB’G á˘˘˘˘°SQó˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘°ùeÉÿG IQhó˘˘˘˘dG
á˘˘˘«˘˘˘YGôŸG äÉ˘˘˘fÉ`≤˘˘˘à˘˘˘˘dG ΩGó˘˘˘˘î`à˘˘˘˘°SG ≈`∏˘˘˘˘Y â©`é˘˘˘˘°T
™∏WG å«M á«eÉædG ájƒ«°SB’G ¿Gó∏ÑdG ‘ áÄ«Ñ∏d
∫É› ‘ á˘˘˘«˘˘˘dhó˘˘˘dG ÜQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûŸG
‘ É˘˘¡˘˘JÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°Sh á˘˘«˘˘°ùª˘˘°ûdG á˘˘bÉ˘˘£˘˘dG äÉ˘˘≤˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J
•É°ûædG Gòg ∫ÓN âeóobh .ájhô≤dG ≥WÉæŸG
á˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘J ‘ äGó˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG ô˘˘˘˘NBG
âMÉJCGh .ájhô≤dG ≥WÉæª∏d á¡LƒŸG á«°ùª°ûdG
GÒÑN ô°ûY á©HQC’ á°UôØdG ájƒ«°SB’G á°SQóŸG
äGhOCGh ájOGôaEG äÉ°SGQO ≈∏Y ±ô©à∏d É«ª«∏bEG
á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ΩÉ¶f ºéM ¿CÉ°ûH º«ª°üàdG
iô˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘°üdG äÓ˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG §˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Nh ,¬˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Jh
É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘d á˘˘«˘˘∏˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG äGhOC’G ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SÉ˘˘˘H

.GôNDƒe äQƒW »àdG äÉeƒ∏©ŸG

∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG â`©˘˘˘˘°Sh
á«FÉ°†ØdG á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh º°SÉ≤J
¿hÒeÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG »`a â`ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘f »`à˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘jô`aEG »`a
≈£°SƒdG É«≤jôaEG á≤£æe ‘ AGÈÿG IóFÉØd
∫É`› »`a á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘˘˘˘dG äGQó`≤˘˘˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘˘˘jõ`©˘˘˘˘˘˘˘J ¤EG
ô˘˘˘˘˘˘°ûfh ∫OÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘J ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘˘˘°VQC’G ó˘˘˘˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘˘˘˘dG
Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y ∫É› ‘ á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘ª`dG
äõcQh .»μÑ°T ƒëf ≈∏Y AÉ°†ØdG É«LƒdƒæμJh
äÉfÉ«ÑdG ™ªL áeAGƒe ≈∏Y á«ÑjQóàdG á°TQƒdG
‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bE’G äGÈÿG ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Jh É˘˘˘˘¡`à÷É`©˘˘˘˘˘eh
äGhOCGh ó©H øY QÉ©°ûà°S’G ΩGóîà°SG ∫É›
∂dP ‘ ÉÃ ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘aGô˘˘˘˘˘˘¨÷G äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©ŸG ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘f
IQGOEGh ó``°Uô˘˘˘˘˘˘˘˘d äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`Y ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ü`◊G
áÄ«ÑdG ô°UÉæY øe ÉgÒZh á«©«Ñ£dG OQGƒª`dG
ÚcQÉ˘˘˘˘˘°ûª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d âeó˘˘˘˘˘bh .ñÉ˘˘˘˘˘æŸG Ò¨˘˘˘˘˘J ¥É˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°S ‘

äÉ˘˘fÉ˘˘«˘˘Ñ˘˘dG á÷É˘˘©˘˘e äÉ˘˘«˘˘æ˘˘≤˘˘J ¿CÉ˘˘˘°ûH äGó˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘°ùe
á«ª«∏bE’G äGÈÿG ôjƒ£Jh ,á«fÉμŸG á«aGô¨÷G
‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£ŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μŸG äGhOC’G ∫É› ‘
ÖjQóàdG ºgÉ°ùj ¿CG ™bƒàjh .á«Ä«ÑdG äÉ°SGQódG
á˘˘«˘˘≤˘˘«˘˘≤◊G á˘˘«˘˘FÉ˘˘°†Ø˘˘dG äÉ˘˘fÉ˘˘«˘˘Ñ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y »˘˘∏˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG
´É˘˘˘Ø˘˘˘JQ’G êPƒ‰h ,á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘˘°üdG QÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘bC’G Qƒ˘˘˘˘°U(
≈∏Y )ÉgÒZh á«YÉ©°ûdG äÉfÉ«ÑdGh ,»ªbôdG
ó˘˘©˘˘H ø˘˘Y QÉ˘˘©˘˘°ûà˘˘°SÓ˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘˘¡ŸG è˘˘˘eGÈdG á˘˘˘¡˘˘˘LGh
äGQó˘˘b AÉ˘˘æ˘˘˘H ‘ á˘˘˘«˘˘˘aGô˘˘˘¨÷G äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG º˘˘˘¶˘˘˘fh
äÉfÉ«ÑdG √òg IQGOEG ∫É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG
á°ûbÉæÃ É¡dÉªYCG πª©dG á°TQh â¡fCGh .á«fÉμŸG
∫hódG ‘ »°VQC’G ó°UôdG á«©°Vh ∫ƒM áeÉY
∫hó˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘°Sh .á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘aE’G AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G
ô˘˘˘˘°ûfh π˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸG ‘ ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G
∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘FÉ˘˘˘°†Ø˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘aGô˘˘˘¨÷G äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG

.âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y âKóMCG »àdG áëØ°üdG

äÉYÉªàL’G ∫ÓN øe ƒμ°ù«°ùjE’G â°UôMh
á©HÉàe ≈∏Y Égó≤©J »àdG á«ª«∏bE’G ájQhÉ°ûàdG
á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ‘ IOó˘˘˘é˘˘˘àŸG á˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J Oƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘L
´ÉªàLG ó≤Y ,QÉWE’G Gòg ‘h  .á«≤jôaC’G
≈∏Y ábOÉ°üŸG πLCG øe Ú∏YÉØdG ∞∏àı »æWh
,''ƒZƒJ ‘ IOóéàŸG ábÉ£∏d á«æWƒdG á°SÉ«°ùdG''
á«ª«∏bE’G á«°SGQódG á≤∏◊G äÉ«°Uƒàd kGò«ØæJ
äÉ˘bÉ˘˘£˘˘dÉ˘˘H ¢Vƒ˘˘¡˘˘æ˘˘dG ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aC’G ¿Gó˘˘∏˘˘Ñ˘˘∏˘˘d
ó˘˘¡˘˘©˘˘eh ƒ˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘f »˘˘˘à˘˘˘dG IOó˘˘˘é˘˘˘àŸG
‘ ¿hÒeÉμdG ‘ á«fƒØμfGôØ∏d áÄ«ÑdGh ábÉ£dG

2011á˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùH ≥˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘àŸG ´hô˘˘˘°ûŸG »˘˘˘¶˘˘˘M ó˘˘˘bh .
¢Vƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ∫É› ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘JGÎ°SEGh ƒ˘˘˘˘˘Zƒ˘˘˘˘˘J
‘ á°†«Øà°ùe á°ûbÉæÃ ,IOóéàŸG äÉbÉ£dÉH
ƒZƒJ ‘ ó≤Y …òdG ∫hC’G …QhÉ°ûàdG ´ÉªàL’G

 ôHƒàcCG ‘2011‹hódG ÒÑÿG ±ô°TCG å«M ,
AÉcô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G ¬àHóàfG …òdG
ƒZƒJ ‘ IOóéàŸG ábÉ£dG ∫É› ‘ Ú«æ©ŸG
á«é«JGÎ°SEÓd á°†jô©dG •ƒ£ÿG ™°Vh ≈∏Y
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

á«FÉŸG OQGƒª∏d èeóæŸG ÒHóàdG
•∫ƒM ô°ûY ™HGôdG »ª«∏bE’G ´ÉªàL’G

…òdG AÉ≤∏dGh »LƒdhQó«`¡dG »Hô©`dG èeÉfÈ`dG
√É«ŸG IQó`f ádCÉ°ùe á°SGQód ¬°ûeÉg ≈∏Y ó≤Y

: ¿ÉæÑd ,ähÒH( á«Hô©dG ∫hódG »`a30πjôHCG
-2 ƒjÉe2012 Qƒ°†ëH )13øe GÒ`ÑN

∫hódG øe á«FÉŸG OQGƒŸÉH á«æ©ŸG äÉ°ù°SDƒŸG
ájOÉ°üàb’G IóëàŸG ·C’G áæ÷h AÉ°†YC’G

.)Gƒμ°SE’G( É«°SBG »Hô¨d á«YÉªàL’Gh

•√É«ŸG á«∏– ∫ƒ`M á«ª«`∏bEG πª`Y á`°TQh
á≤£æŸG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd

 : ¢ùfƒJ ,áª°UÉ©dG ¢ùfƒJ( á«Hô©dG23-21

 Èªaƒf2012∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG Qƒ°†ëH )
¢ùfƒJh É«Ñ«dh ô°üe øe √É«ŸG á«∏–

 .Üô¨ŸGh ôFGõ÷Gh

•QÉμà`H’Gh ∫hÉ≤ŸG ÜÉÑ°ûdG ∫ƒM á«°SGQO á≤∏M
 : ¿ÉæÑd ,ähÒH( √É«ŸG ∫É› ‘9-8ƒjÉe

2012É«∏«°Sôe õcôe ™e ácGô°ûH äó≤Y ,)
Öàμe ™e ≥«°ùæàdÉHh ,»£°SƒàŸG πeÉμà∏d

 Qƒ°†ëH ,ähÒH ‘ ‹hódG ∂æÑdG15ÉHÉ°T
Iô¶f Gƒ°ûbÉf øjòdG ÚdhÉ≤ŸGh ÚHƒgƒŸG øe
á≤£æe ‘ √É«ŸG ∫É› ‘ QÉμàHÓd ÚdhÉ≤ŸG
™e ±QÉ©ŸG GƒdOÉÑJh §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG

10.¿ÉæÑd ‘ iƒà°ùŸG »©«aQ Ú∏YÉØdG øe

•äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG ∫ƒM ‹hO ô“Dƒe
QÉ`KBG á`°SGQó`d ó`©H ø`Y QÉ©°û`à°S’G

: É«fÉàjQƒe ,•ƒ°ûcGƒf( ôë`°üàdG24-26

 ÈªàÑ°S2012 .)

•äGÒ¨àdG äGÒKCÉJ øY á«ª««≤J äÉ°SGQO
ôë°üàdGh á«FÉŸG OQGƒŸG ≈∏Y á«NÉæŸG

 : ¢ùfƒJ ,áª°UÉ©dG ¢ùfƒJ(30 `` πjôHCG2

 ƒjÉe2012 Qƒ°†ëH )30™Ñ°S øe kÉcQÉ°ûe
.AÉ°†YCG ∫hO

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
IÉ˘˘˘«◊ á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùæ˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘jƒ˘˘˘«˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘gCG AÉŸG »˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘μ˘˘˘˘j
äÉ˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y π˘˘˘μ˘˘˘dh ¬˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘gÉ˘˘˘aQh ¬˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘°Uh ¿É˘˘˘˘°ùfE’G
áÄ«ÑdG áeÓ°S ∂dP ‘ ÉÃ ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
∫É≤àf’Gh ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dGh »FGò¨dG øeC’Gh
πªY á£N âdhCG óbh .ô°†NC’G OÉ°üàb’G ¤EG

 äGƒæ°ù∏d ƒμ°ù«°ùjE’G2012-2010iƒ°üb ájƒdhCG
‘h .√É«ŸG OQGƒŸ áeGóà°ùŸGh ádÉ©ØdG IQGOEÓd
á˘˘˘˘eGó˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG º˘˘˘˘°ùb π˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ,QÉ˘˘˘˘WE’G Gò˘˘˘˘˘g
ò«ØæJ ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ á«©«Ñ£dG OQGƒŸGh
É¡JôbCG »àdG á«FÉŸG OQGƒŸG ÒHóJ á«é«JGÎ°SG
‘ Éjõ«dÉe ‘ äó≤Y »àdG á«eÓ°SE’G áª≤dG

 ΩÉY.2003,ôjô≤àdÉH ádƒª°ûŸG IÎØdG ∫ÓNh
∫ÓN øe á°Sƒª∏e èFÉàf Ωƒ∏©dG ájôjóe â≤≤M

3.4.3

™ªL ” Éªc ,á∏°üdG äGP äÉ°SGQódG çóMCGh
πLCG øe ´ƒ°VƒŸG Gò¡H á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdG áaÉc
√ò˘˘˘g â°ûbƒ˘˘˘fh .á˘˘˘˘∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘°T á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°SEG OGó˘˘˘˘YEG
»æWƒdG ´ÉªàL’G ‘ ¢†«Øà°ùe πμ°ûH á≤«KƒdG
∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘àfl »˘˘˘˘∏˘˘˘˘ã‡ ™˘˘˘˘e ΩÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘g ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y …ò˘˘˘˘˘dG
™HQCG π«μ°ûJ ”h .ƒZƒJ ‘ á«æ©ŸG äÉYÉ£≤dG

»˘˘YGô˘˘J á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SEG ™˘˘°Vƒ˘˘d π˘˘ª˘˘˘Y äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘ª›
á˘˘˘«˘˘˘dÉŸGh á˘˘˘jô˘˘˘°ûÑ˘˘˘dG äGQó˘˘˘≤˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘dG
á¨«°üdG OGóYEG øe ´ÉªàL’G øμe óbh  .áMÉàŸG
âbh ‘ â°VôY »àdG á«é«JGÎ°SEÓd á«FÉ¡ædG
ƒZƒJ ‘ á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG ≈∏Y ≥M’

.ÉgOÉªàY’
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

á˘˘˘˘˘jò˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dB’G ≥˘˘˘˘˘ah è˘˘˘˘˘eGÈdG ò˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘J
.IQƒcòŸG á«é«JGÎ°SÓd

∫ƒM ô°ûY ™HGôdG »ª«∏bE’G ´ÉªàL’G ≥≤Mh
…òdG AÉ≤∏dGh »LƒdhQó«¡dG »Hô©dG èeÉfÈdG
ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘ ¬˘˘˘˘˘˘°ûeÉ˘˘˘˘˘˘g ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y º˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘f
±Gó˘˘˘gC’G ƒ˘˘˘°ùμ˘˘˘dC’Gh ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ùfƒ˘˘˘«˘˘˘dGh ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
áZÉ«°U øe ´ÉªàL’G øμe ó≤a .Éª¡æe IƒLôŸG
§˘˘«˘˘£˘˘î˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘LCG ø˘˘˘e á˘˘˘eGó˘˘˘à˘˘˘°ùeh á˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘a á˘˘˘«˘˘˘dBG
ò«ØæàdG õjõ©Jh ,‹hódG »LƒdhQó«¡dG èeÉfÈ∏d
á«LƒdhQó«¡dG Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ äGQó≤dG AÉæHh
.á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘æŸG ‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘FÉŸG OQGƒŸG IQGOEGh
ƒμ°ùfƒ«dG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh
Ió«÷G IQGOE’G ™«é°ûJ πLCG øe ƒμ°ù«°ùjE’Gh
‘ ∂dPh á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ á«FÉŸG OQGƒª∏d
,äGhOC’G ô˘˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘Jh ,äGQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ∫É›
,åë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ,ÖjQó˘˘˘à˘˘˘dGh ,∂«˘˘˘Ñ˘˘˘°ûà˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
™«ªL ‘ AÉŸG ≈∏Y á¶aÉÙG ≈∏Y á«HÎdGh
»àdG √É«ŸG ÉjÉ°†b ´ÉªàL’G OóMh .äÉjƒà°ùŸG
≥˘˘˘ah á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘£˘˘˘˘æŸG ‘ á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘dhC’É˘˘˘˘H ≈˘˘˘˘¶–
è˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘Hh ‹hó˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘dhQó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘fÈdG
IÎØ∏d πªY á£N óYCGh ƒ°ùμdC’Gh ƒμ°ù«°ùjE’G

2013-2012äÉjóëàdGh äÉLÉ«àM’G ≈∏Y AÉæH
§£N ¤EG GOÉæà°SGh áeÉ©dG á«Hô©dG äÉjƒdhC’Gh
Éªc .á©bƒàŸG ≥FGƒ©dGh Ióªà©ŸG á«dÉ◊G πª©dG
IQGOE’G á°SÉ«°S ™°Vh É°†jCG ´ÉªàL’G ¢ûbÉf
≥ah É¡à«é«JGÎ°SGh á«FÉŸG OQGƒª∏d á∏eÉμàŸG

.á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G

»àdG √É«ŸG á«∏– á«æ≤J ≈∏Y õ«cÎdG QÉWEG ‘h
á°TQh äó≤Y ,á≤£æŸG ‘ É¡«dEG áLÉ◊G äOGORG
á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG ≥˘˘«˘˘≤˘˘ë˘˘à˘˘d √É˘˘«ŸG á˘˘«˘˘∏– ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG
øe âæμe å«M ,á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ áeGóà°ùŸG
õ˘˘jõ˘˘©˘˘à˘˘H á˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘μ˘˘˘dG äGAGô˘˘˘LE’Gh äÉ˘˘˘«˘˘˘dB’G á˘˘˘°SGQO
á«∏– á°UÉNh ,√É«ŸG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG äGQób
QGƒ◊G ™«é°ûàd áÑ°SÉæe á°TQƒdG â∏μ°Th .√É«ŸG

iƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y äGÈÿG ∫OÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘Jh QhÉ˘˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘˘˘dGh
äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ÜÉ©«à°SG πLCG øe »ª«∏bE’G
º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘˘J á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG âMÉ˘˘˘˘JCG É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .∫ÉÛG Gò˘˘˘˘g ‘
√É«ŸG á«∏– ¿Gó«e ‘ áMÉàŸG äÉfÉ≤àdG π°†aCG
≥«Ñ£J á°TQƒdG âMÎbGh .á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘
√É«ŸG á«∏– ∫É› ‘ áMÉàŸG äÉfÉ≤àdG π°†aCG
¢Vƒ˘¡˘æ˘dGh á˘«˘Ø˘jô˘dG ≥˘WÉ˘æŸG äÉ˘˘LÉ˘˘«˘˘à˘˘MG á˘˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘à˘˘d
¤EG ¿ƒ˘˘cQÉ˘˘°ûŸG ó˘˘ª˘˘Y É˘˘ª˘˘c .á˘˘∏˘˘MÉ˘˘˘≤˘˘˘dG ≥˘˘˘WÉ˘˘˘æŸÉ˘˘˘H
äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dGh çƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG çó˘˘˘˘MCG è˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘f º˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘J
‘ äõ‚CG »àdG ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh ôjQÉ≤àdGh
á˘˘˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘˘˘Y kÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°†a ,√É˘˘˘˘˘˘˘˘«ŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘∏– ∫É›
‘ √É˘˘˘«ŸG á˘˘˘«˘˘˘∏– Ò°ù«˘˘˘à˘˘˘d Ió˘˘˘jó÷G äÉ˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘æŸG
hCG á«∏NGódG ≥WÉæŸG ‘ AGƒ°S ,á«ØjôdG ≥WÉæŸG
ΩGóîà°SG õjõ©J ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,á«∏MÉ°ùdG
á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG â°UhCGh .IOó˘˘˘˘é˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG QOÉ˘˘˘˘˘°üe
õ«Øëàd á«∏ª©dG ÒHGóàdG øe á∏ªL OÉªàYÉH
OÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘≤˘˘˘˘£˘˘˘˘æŸG ‘ á˘˘˘˘∏˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘¡÷G
” Éªc ,√É«ŸG á«∏ëàd áeGóà°SG ÌcCG Ö«dÉ°SCG
π˘˘˘eÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘≤– ¤EG á˘˘˘˘LÉ◊G ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘«˘˘˘˘cÎdG
á«ª«∏bE’G ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG ™e ΩÉé°ùf’Gh
πLCG øe ∂dPh ,∫ÉÛG Gòg ‘ IòØæŸG iôNC’G

.πª©dG ¥É£f ™«°SƒJ

∫hÉ≤ŸG ÜÉÑ°ûdG ∫ƒM á«°SGQódG á≤∏◊G âª¶ofh

∫ƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘M Ëó˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘d √É˘˘˘˘˘˘˘«ŸG ∫É› ‘ QÉ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘H’Gh

ÚdhÉ˘˘˘≤ŸG ¬˘˘˘LGƒ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘cÎ°ûŸG äÓ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ûª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d

™e á«ªæàdG ∫ƒM ìƒàØŸG QGƒ◊G õjõ©Jh ÜÉÑ°ûdG

QÉμàH’G ¿hO ∫ƒ– »àdG ≥FGƒ©dG ≈∏Y õ«cÎdG

” »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘FGƒ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¢ùμ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh .√É˘˘˘˘˘«ŸG ´É˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘b ‘

ÚdhÉ˘˘˘˘˘˘˘≤ŸG ÚH á˘˘˘˘˘˘˘cÎ°ûŸG É˘˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘˘˘˘gRGô˘˘˘˘˘˘˘˘HEG

øe ÒãμdG ‘ áYÉæ°üdG ´É£b ‘ Ú∏eÉ©dGh

’ ≥˘˘˘FGƒ˘˘˘©˘˘˘dG √ò˘˘˘g ¿CG ÚÑ˘˘˘Jh .á˘˘˘«˘˘˘eÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ¿Gó˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG

¿ƒ∏ªëàj ÜÉÑ°ûdÉa ,ø°ùdG ÖÑ°ùH Gõ«e øª°†àJ

OóY ¢ûbƒf Éªc .≈∏YCG áØ∏μàH IôWÉıG AÖY

áé«àf ¬fCG É°†jCG ÚÑJ å«M iôNC’G ≥FGƒ©dG øe
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

RGôHEG ºàj ⁄ ,¢UÉÿG ´É£≤dG QhO ìƒ°Vh Ωó©d

™e πeÉ©àdG É¡H øμÁ »àdG Iójó÷G ¥ô£dG

.í«ë°üdG πμ°ûdÉH á«∏ÙG á«eƒμ◊G äÉ£∏°ùdG

øe øμÁ …òdG πjƒªàdG OƒLh ΩóY ÚÑJ Éªc

QÉªãà°S’Gh »°ù«°SCÉàdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

≥«≤– πLCG øe º¡°SC’G ‘ πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y

ÚdhÉ≤ŸG º¶©e »μà°ûjh .áeGóà°S’Gh ƒªædG

∫ƒ°ü◊G ≈∏Y º¡JQób ΩóY øe ÚHƒéà°ùŸG

º¡JGQÉμàHG ¿C’ ÉeEG ±QÉ°üŸG øe ¢Vhô≤dG ≈∏Y

ÚM ‘ ,ÉgGhóL âÑãJ ⁄ ¬fC’ ÉeEGh IójóL

''IOƒL'' øμd ,ìÉàe πjƒªàdG ¿CG ¿hôªãà°ùŸG iôj

¿ƒdhÉ≤ŸG Oôjh .áØ«©°V π¶J áeó≤ŸG ™jQÉ°ûŸG

RGôHEG ¢Uôah ìÉàe ÒZ πjƒªàdG ¿EG ∫ƒ≤dÉH

ø˘˘˘˘Y äQó˘˘˘˘°Uh .IOhófi π˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘J º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ùe

IQhô°†H â°UhCG å«M äÉ«°UƒJ IóY á°TQƒdG

á˘˘ë˘˘LÉ˘˘æ˘˘˘dG ∫É˘˘˘ª˘˘˘YC’G IQGOEG äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘àÃ ΩGõ˘˘˘à˘˘˘d’G

á˘˘jƒ˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG ÜQÉ˘˘é˘˘à˘˘˘dG ó˘˘˘°UQ ó˘˘˘æ˘˘˘Y É˘˘˘¡˘˘˘£˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘Jh

π°†aCG ºYój ¿CG ∂dP ¿CÉ°T øe ¿C’ É¡ª««≤Jh

øμÁ å«M √É«ŸG ´É£b ‘ IôμàÑŸG äÉ°SQÉªŸG

.ó∏ÑdG äÉLÉ«àMG ™e äGQÉ¡ŸG áeAÓe

ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG º¶©e ¿CG ÉÃh
áé«àf »°VGQC’G QƒgóJh ôë°üàdG øe ÊÉ©J
á«NÉæŸG äÉÑ∏≤àdG É¡æ«H øe áØ∏àfl πeGƒ©d
∫ò˘˘˘Ñ˘˘˘J ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ¿EÉ˘˘˘a ,á˘˘˘jô˘˘˘°ûÑ˘˘˘dG á˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfC’Gh
å«M IôgÉ¶dG √òg øe ∞«Øîà∏d áã«ãM GOƒ¡L
Ió˘˘˘˘jó÷G äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘°ûJ ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y â∏˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y
∫ƒ∏M OÉéjEG πLCG øe ó©H øY QÉ©°ûà°S’Éc
.ôë°üàdG áëaÉμeh QÉKB’G √òg øe ∞«Øîà∏d
É«fÉàjQƒe ‘ º¶f …òdG ‹hódG ô“DƒŸG ∫hÉæJh

äGQOÉ˘˘˘ÑŸG á˘˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘WÉıGh ô˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘M
äÉeƒ∏©ŸG ΩGóîà°SG ≈∏Y …ƒ£æJ »àdG äÉ«dB’Gh
‘ ¿Éμ°ùdG ∑Gô°TEGh IQGOE’ÉH á≤∏©àŸG á«FÉ°†ØdG
™˘˘˘«˘˘˘ª÷ ô“DƒŸG ¥ô˘˘˘£˘˘˘Jh .ô˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dG á˘˘˘˘ë˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘e
¢ûbÉfh ±QÉ©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áMÉàŸG OQGƒŸG

.äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ∫OÉÑJ ¥ôW

äó˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘Y ,ô˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∫É› ‘h
∫ƒM ¢ùfƒJ ‘ á«ª«∏bEG πªY á°TQh ƒμ°ù«°ùjE’G
äGÒ¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äGÒKCÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dG
å«˘˘M ô˘˘ë˘˘˘°üà˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘FÉŸG OQGƒŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘NÉ˘˘˘æŸG
√É«ŸG ÚH ábÓ©dGh ,ñÉæŸG Ò¨J π«°üØàH  â°ûbÉf
ÚcQÉ°ûª∏d âeóobh .áÄ«aódG äGRÉZh ôë°üàdGh
Ió˘˘˘˘˘jó÷G äGhOC’Gh ±QÉ˘˘˘˘˘©ŸG π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘°TQh ‘
Ú°Sóæ¡ŸGh AÉª∏©dGh ÚãMÉÑdG äGQób õjõ©àd
Qƒ˘˘˘˘˘˘˘gó˘˘˘˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘FÉŸG OQGƒŸG ∫É› ‘ Ú∏˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG
ÚcQÉ°ûª∏d Ωóob ,∂dP øY Ó°†ah .»°VGQC’G
º««≤J πLCG øe Iójó÷G åëÑdG äÉ«é¡æŸ ìô°T
á∏eÉμàŸG IQGOE’G QÉWEG ‘ É¡æ«°ù–h √É«ŸG IQGOEG
ÇOÉ˘˘˘Ñ˘˘˘e á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG âeó˘˘˘b É˘˘˘ª˘˘˘c .á˘˘˘«˘˘˘˘FÉŸG OQGƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
Ió˘˘FÉ˘˘Ø˘˘d äÉ˘˘°SQÉ˘˘ªŸG π˘˘°†aCGh á˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘J
äÉ°SÉ«°ùdG ∞∏àfl ¿CÉ°ûH íFÉ°üfh äÉ°ù°SDƒŸG
IQGOEG ‘ á˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘˘e äÓ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ûe á÷É˘˘˘˘©Ÿ ÒHGó˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
√É«ŸG ¢VGƒMC’ πª©dG á°TQh âbô£Jh .√É«ŸG
¢VGô©à°SG ∫ÓN øe á«ë£°ùdG √É«ŸGh á«aƒ÷G
áÑbGôe ‘ áeóîà°ùŸG Iójó÷G äÉ«LƒdƒæμàdG
™e ácÎ°ûŸG á«FÉŸG ¢VGƒMC’G ‘ √É«ŸG ó«°UQ
ΩGó˘î˘à˘°SÉ˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG äÉ˘˘©˘˘jô˘˘°ûà˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y õ˘˘«˘˘cÎdG
ÚH äÉeGõàdGh ¥ƒ≤M øe É¡H π°üàj Éeh √É«ŸG

.ôë°üàdGh ,∫hódG

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 104



105

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

ájôëÑdG äGhÌdG

•»∏MÉ°ùdG çƒ∏àdG ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
,AÉ©æ°U( á«FÉŸG AÉ«MC’G ≈∏Y ¬JGÒKCÉJh

: á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G24-26 ÈªàÑ°S2012)
 Qƒ°†ëH27AÉ°†YC’G ∫hódG øe kÉcQÉ°ûe

.É¡LQÉNh

•™e ∞«μàdG ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ á°TQh
ájôëÑdGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ‘ ñÉæŸG Ò¨J

: ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ,IóL(17-19

 ÈªàÑ°S2012.)

•áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ¢SOÉ°ùdG ≈≤à∏ŸG
: ô°üe ,ábOô¨dG( á«∏MÉ°ùdG16-19ƒ«dƒj

2012»Hô`©dG OÉëà`’G ™`e ¿hÉ©`àdÉH )
 Qƒ°†ëHh áÄ«ÑdGh ÜÉÑ°û∏d40øe ÉcQÉ°ûe

.∫hO ÊÉªK

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
’ á˘˘∏˘˘FÉ˘˘g á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘bG äÉ˘˘fÉ˘˘μ˘˘˘eEG äÉ˘˘˘£˘˘˘«ÙG í˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘J
‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ‘ AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùJ
‘ ¢ü≤ædG Èà©jh .º«∏°S πμ°ûH ‹É◊G âbƒdG
äGÈÿGh §˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
¿CG Éªc .á°ù«FôdG ∞©°†dG øeÉμe óMCG ájQGOE’G
‘ ºgÉ°S πMGƒ°ùdGh äÉ£«ÙG ΩGóîà°SG Aƒ°S
ó˘˘bh .ô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°ùe π˘˘˘μ˘˘˘°ûH á˘˘˘jô˘˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dG á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG åjƒ˘˘˘∏˘˘˘J
QƒÙG Gò˘˘˘˘˘˘˘˘g QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G â©˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T
ó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ØŸG ΩGó˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°S’G Rõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG
á°TQh âeób ó≤a .äÉ£«ÙG OQGƒŸ ΩGóà°ùŸGh
∫ƒ˘˘M AÉ˘˘©˘˘æ˘˘°U ‘ âª˘˘¶˘˘f »˘˘à˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG
á«FÉŸG AÉ«MC’G ≈∏Y ¬JGÒKCÉJh »∏MÉ°ùdG çƒ∏àdG
á˘˘jô˘˘ë˘˘Ñ˘˘dG á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG OQGƒŸG IQGOE’ á˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘ã˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘dBG

∫ƒM ≥HÉ°ùdG ‘ Oƒ¡÷G äõcôJ óbh .áÄ«ÑdGh
¥ô˘˘˘˘˘Wh äÉ˘˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘˘∏ŸG QOÉ˘˘˘˘˘˘°üe ∞˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘îÃ ±GÎY’G
á«ÑjQóàdG πª©dG á°TQh â∏ªYh .É¡LÓYh É¡àdGREG
á˘˘˘˘˘˘˘˘ZÉ˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°U ¿CÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûH ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG ¬˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y
∫Ó˘˘¨˘˘à˘˘°SÓ˘˘d á˘˘«˘˘¡˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘J ÇOÉ˘˘˘Ñ˘˘˘eh äÉ˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°SG
äÉ°SÉ«°S IÉYGôe ™e ájôëÑdG OQGƒª∏d ΩGóà°ùŸG
¢ûbÉ˘˘˘˘˘˘fh .á˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘f π˘˘˘˘˘˘MGƒ˘˘˘˘˘˘°S ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘aÉÙG
á˘«˘NÉ˘æŸG äGÒ¨˘à˘˘dG á˘˘∏˘˘μ˘˘°ûe π˘˘«˘˘°üØ˘˘à˘˘H ¿ƒ˘˘cQÉ˘˘°ûŸG
á«FÉŸG IÉ«◊G ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG ¬JGÒKCÉJh çƒ∏àdGh
É«©°S AÉ°†YC’G ∫hódG ¢†©H ‘ »°VGQC’G QƒgóJh
√ò˘˘˘˘g ø˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e OÉ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘jEG ¤EG
iƒà°ùe ™aQ ‘ πª©dG á°TQh äóYÉ°Sh .ôgGƒ¶dG
π˘˘˘˘MGƒ˘˘˘˘°S ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ®É˘˘˘˘Ø◊G á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘gCG ¿CÉ˘˘˘˘°ûH »˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘dG

.Ú∏YÉØdG ∞∏àfl ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,áØ«¶f

øY èàæJ ¿CG πªàÙG øe »àdG QÉKB’G πμ°ûJh

É¨dÉH É≤∏b π«ãe ¬d ≥Ñ°ùj ⁄ πμ°ûH ñÉæŸG Ò¨J

≈∏Y áMhô£ŸG äÉjóëàdG áeÉ°ùL øe ójõ«°S

.áeGóà°ùŸG IQGOE’G ∫É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG

≈∏Y »eÉæjO ΩÉ¶f çGóMEG …Qhô°†dG øe ,∂dòd

ø˘eÉ˘μ˘e º˘«˘«˘≤˘à˘˘d »˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’Gh »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG Újƒ˘˘à˘˘°ùŸG

»Øa .ñÉæŸG Ò¨J ΩÉeCG πMGƒ°ùdG ‘ ∞©°†dG

áÄ«¡dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG

ôªMC’G ôëÑdG áÄ«H ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«ª«∏bE’G

á«ª«∏bE’G á«ÑjQóàdG á°TQƒdG äõcQ ,¿óY è«∏Nh

≥˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘æŸG ‘ ñÉ˘˘˘˘˘æŸG Ò¨˘˘˘˘˘J ™˘˘˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M

∞©°†dG øeÉμe º««≤J ≈∏Y ájôëÑdGh á«∏MÉ°ùdG

ájô¶ædG á«Ø∏ÿG Ëó≤J πLCG øe á°TÉ°û¡dGh

äÉ«é¡æŸGh äÉHQÉ≤ŸG ≈∏Y »∏ª©dG ÖjQóàdGh

á°TÉ°ûgh ∞©°V º««≤J ‘ É«dÉM áeóîà°ùŸG

á˘˘°TQh â°ûbÉ˘˘fh .á˘˘jô˘˘ë˘˘Ñ˘˘dGh á˘˘«˘˘∏˘˘MÉ˘˘°ùdG á˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG

√QÉKBGh ñÉæŸG Ò¨àd IOóÙG πeGƒ©dG É°†jCG πª©dG

á˘˘jô˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘MÉ˘˘˘°ùdG á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘àÙG

OQGƒŸGh á«àëàdG ≈æÑdG Oó¡àJ »àdG ôWÉıGh

á«YÉªàLG ÖfGƒLh »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh á«©«Ñ£dG

3.4.4
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øe ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©à°SGh .iôNCG ájOÉ°üàbGh

á©bGƒdG ∂∏J É¡«a ÉÃ á«Hô©dG AÉ°†YC’G ∫hódG

øe kGOóY ¿óY è«∏Nh ôªMC’G ôëÑdG ≈∏Y

É˘˘¡˘˘H Dƒ˘˘Ñ˘˘æ˘˘à˘˘˘dGh ô˘˘˘WÉıG º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘J ¿CÉ˘˘˘°ûH ™˘˘˘«˘˘˘°VGƒŸG

äÉgƒjQÉæ«°Sh ,DƒÑæàdGh áÑbGôŸG º¶fh ,É¡JQGOEGh

.äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ,á°TÉ°û¡dG

áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØë∏d ¢SOÉ°ùdG ≈≤à∏ŸG ¢ûbÉfh

OQGƒŸG ô°üÃ ábOô¨dG ‘ º¶f …òdG á«∏MÉ°ùdG

ájODƒŸG ÜÉÑ°SC’Gh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ‘ á«°ù«FôdG

äGQÉ¡ŸG õjõ©J ≈∏Y ≈≤à∏ŸG πªYh .çƒ∏àdG ¤EG

≥WÉæŸG ‘ á«Ä«ÑdG º¶ædG äÉ«é¡æe ò«ØæJ ¿CÉ°ûH

IQGOE’G ≥«Ñ£J ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN øe á«∏MÉ°ùdG
äÉ˘˘Kƒ˘˘∏ŸG ó˘˘°UQh ,á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG OQGƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘∏˘˘eÉ˘˘˘μ˘˘˘àŸG
¿CÉ°ûH äGÒ°ùØJ ≈≤à∏ŸG Ωóbh .É¡«∏Y Iô£«°ùdGh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æŸGh ,Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó÷G IQGOE’G ÒHGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J
™˘˘∏˘˘WGh .á˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘bGôŸ á˘˘˘eRÓ˘˘˘dG äÉ˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûà˘˘˘dGh
¢Vô˘˘˘Y ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e äÉ˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘æŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG
ÖjQGóàdGh äGQÉ«ÿG ójó–h ,ájOGôaEG äÉ°SGQO
É˘˘jÉ˘˘°†≤˘˘dG ø˘˘˘e kGOó˘˘˘Y ≈˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘∏ŸG ¢ûbÉ˘˘˘fh .á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG
á«FÉŸG IÉ«ë∏d á«∏MÉ°ùdG IQGOE’G ò«ØæàH á≤∏©àŸG
õ˘˘jõ˘˘©˘˘J ≈˘˘∏˘˘˘Y ≈˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘∏ŸG ó˘˘˘YÉ˘˘˘°S ó˘˘˘bh .á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ‘
π˘˘˘MGƒ˘˘˘˘°S ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ®É˘˘˘˘Ø◊G á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘gCG ¿CÉ˘˘˘˘°ûH »˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘dG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ,áØ«¶f
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•…ò«ØæàdG Öàμª∏d ÊÉãdG ´ÉªàL’G
:•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( áÄ«Ñ∏d »eÓ°SE’G

13-15 ¢SQÉe2012ÖMÉ°U á°SÉFôH ó≤Y ,)
øH ô°UÉf øH »côJ ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG

™HGôdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG ¢ù«FQ ,õjõ©dG óÑY
…ò«ØæàdG ÖàμŸG ¢ù«FQ ,áÄ«ÑdG AGQRƒd

.áÄ«Ñ∏d »eÓ°SE’G

•áÄ«ÑdG AGQRƒd ¢ùeÉÿG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG
: ¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡ªL ,ÉfÉà°SCG(17-18ƒjÉe

2012äÉª¶æŸGh AÉ°†YC’G ∫hódG Qƒ°†ëH ,)
.á«æ©ŸG á«dhódG

•ñÉæŸG Ò¨J áμÑ°T ∫ƒM AGÈî∏d ´ÉªàLG
,É«∏«°SQÉe( áæ«©ŸG á«æWƒdG äÉ¡÷G ióàæeh

: É°ùfôa24-26 ÈªàÑ°S2012 .)

•∫ƒM AGÈî∏d á«ª«∏bEG πªY á°TQh
øe ∞«ØîàdG º¶f ôjƒ£J á«é«JGÎ°SG
á«æWƒdG äGQOÉ`ÑŸGh ¿ƒHô`μdG çÉ©`ÑfG

,É«∏«°SQÉe( √QÉKBG øe ∞«Øîà∏d áªFÓŸG
: É°ùfôa24-26 ÈªàÑ°S2012¿hÉ©àdÉH ,)

õcôŸGh áÄ«Ñ∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH ™e
ábÉ£dG IAÉØch IOóéàŸG ábÉ£∏d »ª«∏bE’G

.‹hódG ∂æÑdGh

•⁄É©dG ‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æe ´ÉªàLG
ô“Dƒe ∫Éª`YCG ∫hó`L ∫ƒ`M »eÓ`°SE’G

 ƒjôH »ŸÉ©dG áª≤dG2012:ô°üe ,ábOô¨dG(
26-29 πjôHCG2012 ‹GƒM Qƒ°†ëH ,)40

.¿Gó∏H á«fÉªK øe kÉcQÉ°ûe

•äGÒ¨àdG ™e ∞«μàdG ∫ƒM AGÈî∏d ´ÉªàLG
á≤£æŸG ‘ á«Ä«ÑdG º¶ædG IÉYGôÃ á«NÉæŸG
≈∏Y á¶aÉëª∏d á›óæe áHQÉ≤e `` á«Hô©dG

≈∏Y á¶aÉëª∏d á«ª«∏bE’G áÄ«¡dG ô≤e( áÄ«ÑdG
,IóL ,¿óY è«∏Nh ôªMC’G ôëÑdG áÄ«H

: ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG30 πjôHCG -2

 ƒjÉe2012 Qƒ°†ëH ,)28øe kÉcQÉ°ûe
ô°ûY øe äÉ°ù°SDƒe IóY »∏ã‡h AGÈÿG

¢ùfƒJh Üô¨ŸGh ¿ÉªYh ¿OQC’G( ∫hO
øjôëÑdGh âjƒμdGh ô°üeh ¿GOƒ°ùdGh

.)»JƒÑ«Lh ájOƒ©°ùdGh

•¢VQC’G á`ª`b »``a ƒμ°ù«``°ùjE’G ácQÉ``°û`e
 ƒ``jQ+20¢ûeÉg ≈∏Y äÉ«≤à∏e º«¶æJh

: πjRGÈdG ,hÒfÉL …O ƒjQ( áª≤dG20-22

 ƒ«fƒj2012.)

•IóëàŸG ·C’G ô“Dƒe ¢ûeÉg ≈∏Y ≈≤à∏e
 ƒjQ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ∫ƒM+20¿CÉ°ûH

ÒHóàd º¡ŸG QhódG :áeGóà°ùŸG á«ªæàdG''
,hÒfÉL …O ƒjQ( ''çQGƒμdG ôWÉfl

: πjRGÈdG22 ƒ«fƒj2012á°SÉFôdG ¬àª¶f )

 πª©dG π≤M3.5
çQGƒμdG ÒHóJh áÄ«ÑdG ájÉªM

3.5.1
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áμ∏ªŸG ‘ áÄ«ÑdG ájÉªMh OÉ°UQCÓd áeÉ©dG
ƒμ°ù«°ùjE’G ™e ¿hÉ©àdÉH ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdGh ‹hódG ∂æÑdGh
çQGƒμdG øe óë∏d »ŸÉ©dG ≥aôŸGh

.ÉgQÉKBG øe ¢TÉ©àf’Gh

•ájòZC’G áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G ≈≤à∏e
áªb ¢ûeÉg ≈∏Y IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh

äGP »YGQõdG çGÎdG º¶f'' ∫ƒM  ƒjQ
:πjRGÈdG ,hÒfÉL …O ƒjQ( ''á«ŸÉ©dG á«ªgC’G

18 ƒ«fƒj2012 .)

•ájòZC’G áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G ¢Vô©e
áªb ¢ûeÉg ≈∏Y IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh
»YGQõdG çGÎdG º¶f èeÉfôH ∫ƒM  ƒjQ
,hÒfÉL …O ƒjQ( á«ŸÉ©dG á«ªgC’G äGP

: πjRGÈdG18-22 ƒ«fƒj2012.)

•ájòZC’G áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G ≈≤à∏e
áªb ¢ûeÉg ≈∏Y IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh
≥«≤– πLCG øe »◊G çGÎdG'' ∫ƒM  ƒjQ

,hÒfÉL …O ƒjQ( ''áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
: πjRGÈdG21 ƒ«fƒj2012.)

•äGQOÉÑŸG Ò°ù«J πÑ°S'' ∫ƒM á«ª«∏bEG á°TQh
 : ô°üe ,IôgÉ≤dG( ''Ú∏YÉØ`dG IOó©àe6-1

 ôHƒàcCG2012OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH äó≤Y ,)
áÄ«ÑdG õcôeh á©«Ñ£dG ≈∏Y ®ÉØë∏d ‹hódG

 ÉHQhCGh »Hô©dG º«∏bEÓd á«ªæàdGh(CEDARE).
 á°TQƒdG øe OÉØà°SGh30ô°üe øe kÉcQÉ°ûe

GóædôjCGh Góædƒgh ¿OQC’Gh Ú£°ù∏ah ¿ÉæÑdh
.Üô¨ŸGh

•IôμàÑŸG äÉ«é«JGÎ°SE’G'' ∫ƒM á«æWh á°TQh
,ÚæL( ''ñÉæŸG Ò¨J ™e ∞«μàdG πLCG øe

 : Ú£°ù∏a10-9 Èª°ùjO2012äó≤Y ,)
≈∏Y ®ÉØë∏d ‹hódG OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH

Ú«LƒdhQó«¡dG áYƒª›h á©«Ñ£dG

,»YGQõdG πª©dG ¿É÷ OÉ–Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG
¿hDƒ°T IQGRhh áYGQõdG IQGRh ™e ácGô°ûHh

,QƒfÉ°U êôe ,ÚæL ‘ √É«ŸG á£∏°Sh √É«ŸG
 Qƒ°†ëH37øe áYƒª› »∏ã‡h kÉcQÉ°ûe

.á«æ©ŸG äÉª¶æŸG

•™e ∞«μàdG á«é«JGÎ°SEG ∫ƒM á°TQh
ô°üe ‘ áÄ«ÑdG ájÉªMh á«NÉæŸG äGÒ¨àdG

 : ô°üe ,IôgÉ≤dG(24-22 Èª°ùjO2012,)
Ú∏YÉØdGh AGÈÿG øe áYƒª› ácQÉ°ûÃ

¿OQC’Gh ô°üe øe áÄ«ÑdG ∫É› ‘
.Ú£°ù∏ah

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dGh á˘˘«˘˘HÎ∏˘˘d á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G á˘˘ª˘˘¶˘˘æŸG â°Uô˘˘M
≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘°ù«˘˘°SCÉ˘˘J ò˘˘æ˘˘e )ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G( á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh
á˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ®É˘˘Ø˘˘ë˘˘∏˘˘d ≈˘˘©˘˘°ùJ á˘˘jDhQ OÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YG
áHÉéà°S’Gh ¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y IÉ«◊G ájÉªMh
øeÉ°†àdG õjõ©Jh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉÑ∏£àŸ
á«ªæàdG ≥«≤– ≈∏Y ¿Gó∏ÑdG IóYÉ°ùŸ ‹hódG
QÉ˘˘˘WEG ‘h .É˘˘˘¡˘˘˘Hƒ˘˘˘©˘˘˘°ûd √É˘˘˘aô˘˘˘dG ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°SCG ¿É˘˘˘ª˘˘˘°Vh
,»˘˘eÓ˘˘°SE’G ⁄É˘˘©˘˘dG ‘ »˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘dG π˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H
»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿Ó˘˘˘˘YE’G ÚeÉ˘˘˘˘°†e ™˘˘˘˘e kÉ˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘°ùfGh
èeÉfÈd ΩÉ©dG QÉWE’Gh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ∫ƒM
á˘˘˘eGó˘˘˘à˘˘˘°ùŸG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘M »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G π˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
AGQRƒ˘˘d »˘˘eÓ˘˘°SE’G ô“DƒŸG É˘˘ª˘˘gó˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YG ø˘˘˘jò˘˘˘∏˘˘˘dG
OQGƒŸGh á˘˘eGó˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘dG º˘˘°ùb ò˘˘˘Ø˘˘˘f ,á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG
è˘˘eGÈdG ø˘˘e kGOó˘˘Y ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G ‘ á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘dG
áÄ«ÑdG IQGOEG äÉjó– á¡LGƒeh áÄ«ÑdG ájÉª◊
øe OóY òîtJG óbh .á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘
á°UÉÿG á«Ä«ÑdG äÉjóëà∏d …ó°üà∏d ÒHGóàdG
,Oó°üdG Gòg ‘h .AÉ°†YC’G ∫hódG ¬LGƒJ »àdG
…ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG Öà˘˘˘μ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d ÊÉ˘˘˘ã˘˘˘dG ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G ó˘˘˘˘≤˘˘˘˘oY

 ΩÉY ájGóH ‘ áÄ«Ñ∏d »eÓ°SE’G2012,å«M
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

™°Vh Éªc áª¡ŸG á«Ä«ÑdG ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl ∫hÉæJ
ô“DƒŸG ∫É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘YCG ∫hó÷ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘˘dG
‘ ó≤Y …òdG áÄ«ÑdG AGQRƒd ¢ùeÉÿG »eÓ°SE’G

.¿Éà°ùNGRÉc ‘ ,ÉfÉà°SCG

»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘˘bh
¿Éà°ùNGRÉμH ÉfÉà°SCG ‘ áÄ«ÑdG AGQRƒd ¢ùeÉÿG
ƒjQ áªb ‘ »eÓ°SE’G ⁄É©dG ácQÉ°ûe QÉWEG ‘

+20.∫ƒM »eÓ°SE’G ¿ÓYE’G ô“DƒŸG óªàYGh
Éªc .áª≤dG √òg ‘ ¬Áó≤àd áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
:ô°†NC’G OÉ°üàb’G'' ∫ƒM á≤«Kh ô“DƒŸG óªàYG
RGôHEG á«¨H ''á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ √GhóLh √QhO
™é`°Th .¢Uƒ°üÿG Gò¡H ¿Gó∏ÑdG √òg ájDhQ
»`a ÒμØàdG ≈∏Y AÉ°†`YC’G ∫hó`dG ô`“Dƒª`dG
ºgÉØ`àdG õjõ©J πLCG øe äÉ«é«JGÎ``°SG ™`°Vh
,ô°†`NC’G OÉ°üàb’G ∫É› ‘ äGQó≤dG AÉæHh
äÉ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh ¢Uô˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘«``≤˘˘˘˘˘˘J IQhô``°V ™``e
≈∏Y πª©dGh Ωƒ¡ØŸG Gò¡H á£ÑJôŸG ôWÉıGh
äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸG π˘˘˘«˘˘˘gCÉ˘˘˘Jh á˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘¡˘˘˘˘J
¤EG ¢ù∏°Sh »éjQóJ ∫É≤àfG ≥«≤ëàd OGôaC’Gh
≈∏Y ô“DƒŸG Oó°Th .…OÉ°üàb’G §ªædG Gòg
‘ ô°†NC’G OÉ°üàb’G ´ƒ°Vƒe ∫hÉæJ á«ªgCG
≈∏Y AÉ°†≤dGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤– QÉWEG
¿hO ¢†fi »Ä«H Qƒ¶æe øe ¬dhÉæJ ΩóYh ô≤ØdG
á«ªæà∏d »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G øjó©ÑdG π«©ØJ

.áeGóà°ùŸG

á˘˘˘˘˘£ÿG ô“DƒŸG ó˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YG ,iô˘˘˘˘˘NCG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘f ø˘˘˘˘˘˘eh
ô˘˘˘WÉfl ø˘˘˘e ó◊G á˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°S’ á˘˘˘˘jò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
»àdG ,á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ É¡JQGOEGh çQGƒμdG
øe óë∏d »ŸÉ©dG ≥aôŸG ™e ¿hÉ©àdÉH òØæà°S
‹hódG ∂æÑdGh ÉgQÉKBG øe ¢TÉ©àf’Gh çQGƒμdG
äÉ«dBG ™°Vh ÖfÉL ¤EGh .iôNCG á«dhO äÉª¶æeh
ƒμ°ù«°ùjE’G â°UôM ,áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d á©LÉf
‘ áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d ΩÉ©dG QÉWE’G Ú«– ≈∏Y
äÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘àŸ Ö«˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùj ÉÃ »˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG

ÚeÉ˘˘˘˘˘˘°†eh ΩAÓ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘j ÉÃh ô˘˘˘˘˘˘˘°†NC’G OÉ˘˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘˘b’G
 ƒjQ áªb ∫ÉªYCG ∫hóL.20+ô“DƒŸG óªàYG Éªc

á«ÁOÉcC’G AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH RôÙG Ωó≤àdG á≤«Kh
.áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh áÄ«Ñ∏d á«eÓ°SE’G

…ƒ«M QhóH ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æe ™∏£°†Jh
á˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘M ¤EG á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘˘˘dG Oƒ˘˘˘˘˘˘˘¡÷G ‘

É˘¡˘«˘∏˘Y á˘¶˘˘aÉÙGh .ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘Y ,Oó˘˘˘˘˘˘°üdG Gò˘˘˘˘˘˘g ‘h
⁄É˘˘˘©˘˘˘dG ‘ ÊóŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸ ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘LG
áª≤dG ô“Dƒe ∫ÉªYCG ∫hóL á°ûbÉæŸ »eÓ°SE’G

 áæ°ùd ƒjôH »ŸÉ©dG2012∞bƒe ¤EG π°UƒàdGh
¿CÉ˘˘˘˘°ûdG Gò˘˘˘˘˘g ‘ »˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘L .Gò˘˘˘˘g ∫hÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ó˘˘˘˘bh

å«˘˘M ,ô˘˘°†NC’G OÉ˘˘°üà˘˘˘b’G ´ƒ˘˘˘°Vƒ˘˘˘e ´É˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G
øe ÊóŸG ™ªàÛG ±hÉfl áÑ°SÉæŸÉH äÒKCG
á˘˘≤˘˘«˘˘Kƒ˘˘dG √ò˘˘¡˘˘d á˘˘eó˘˘≤˘˘àŸG ¿Gó˘˘∏˘˘Ñ˘˘dG PÉ˘˘î˘˘JG á˘˘Ñ˘˘˘¨˘˘˘e
ôjó°üJh OGÒà°SG ≈∏Y Oƒ«≤dG ≥«Ñ£àd á©jQP
ójõ«°S É‡ ,á«eÉædG ¿Gó∏Ñ∏d á«YGQõdG äÉéàæŸG
ójGõJ ¤EG »°†Øjh ,¿Gó∏ÑdG √òg IÉfÉ©e øe
™°VƒdG QƒgóJh ,ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG äÓμ°ûe IóM
±É˘˘˘˘©˘˘˘˘°VEGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eC’G ä’ó˘˘˘˘©˘˘˘˘e IOÉ˘˘˘˘jRh ,»˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdG

á«àëàdG á«æÑdG äGQób .´ÉªàL’G ¢ûbÉf Éªc
∫É› ‘ π˘˘ª˘˘©˘˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fÈd »˘˘˘î˘˘˘jQÉ˘˘˘à˘˘˘dG Qƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dG
Éeh ,¤hC’G ƒjQ áªb òæe áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
èFÉàf ≥«≤– ÜQO ≈∏Y á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ¬à≤≤M

á≤HÉ°ùdG äGô“DƒŸG .áÑ°SÉæe ´ÉªàL’G πμ°T Éªc
,á«ªæàdG Oƒ¡L ¢VÎ©J »àdG äÉÑ≤©dG π«∏ëàd
AÉ˘˘æ˘˘Ñ˘˘d á˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘ªŸG ∫ƒ˘˘˘∏◊Gh π˘˘˘FGó˘˘˘Ñ˘˘˘dG ¢VGô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°SGh

π°†aCG πÑ≤à°ùe .IQhô°V ≈∏Y ´ÉªàL’G Oó°Th
áªb ‘ äÉ°VhÉØŸG ∫ÓN á«∏ªY áHQÉ≤e OÉªàYG

 ƒjQ20+.

™˘˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M AGÈÿG ´É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘LG ¿É˘˘˘˘˘˘ch
á˘˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG º˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘dG IÉ˘˘˘YGôÃ á˘˘˘«˘˘˘NÉ˘˘˘˘æŸG äGÒ¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

 (EBA)èeój •É°ûf ∫hCG á«Hô©dG á≤£æŸG ‘
á°UÉîHh ,á«Ä«ÑdG º¶ædG IÉYGôÃ ∞«μàdG Ωƒ¡Øe
ø˘˘˘Y ÚdhDƒ˘˘˘°ùŸG ø˘˘˘e á˘˘˘£˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘àŸG ô˘˘˘˘WC’G Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

äGQGRƒ˘˘˘˘dG ‘ QGô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘°Uh §˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

á˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ‘ á˘˘˘∏˘˘˘°üdG äGP ä’É˘˘˘cƒ˘˘˘dGh.
∞«μàdG äGQÉ«N OÉªàYG ¤EG ´ÉªàL’G ÉYOh

èeGÈdG ‘ Éª«°S ’ ,á«Ä«ÑdG º¶ædG IÉYGôÃ

∞«μà∏d á«æWƒdG §£ÿGh .´ÉªàL’G Ωób Éªc

∞«μàdG Ωƒ¡Øe º«ª©àd á«æa á«¡«LƒJ ÇOÉÑe

á«æWƒdG §£ÿG ‘ á«Ä«ÑdG º¶ædG IÉYGôÃ.
ÜÉ©«à°SG iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G ‘ ´ÉªàL’G ºgÉ°Sh

¬FOÉÑeh á«Ä«ÑdG º¶ædG IÉYGôÃ ∞«μàdG Ωƒ¡Øe

á«ª∏©dG ÇOÉÑŸG øe ∂dP ÒZh ájô¶ædG ¬à«Ø∏Nh

á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°üdG äGP .§˘˘˘˘HQ IQhô˘˘˘˘°V ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G ó˘˘˘˘˘cCGh

á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG º˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG IÉ˘˘˘˘YGôÃ ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘e

á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘©˘˘˘dG äGQOÉ˘˘˘ÑŸGh äÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘dGh ±Gó˘˘˘˘gC’É˘˘˘˘H

•hô˘˘˘˘˘°T ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G Ωó˘˘˘˘˘b É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘bE’Gh

IÉ˘˘YGôÃ ∞˘˘«˘˘μ˘˘à˘˘dG Ωƒ˘˘¡˘˘Ø˘˘e ≥˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘J äÉ˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘eh

á«Ä«ÑdG º¶ædG.

äGAGôLEG ∫ƒM AGÈÿG πªY á°TQh âdhÉæJh

‘ »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y áªFÓŸG ∞«ØîàdG

É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ¿Gó∏H

õjõ©àd áeRÓdG äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG π≤f πÑ°S

¢†Ø˘˘˘˘˘˘N äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘JGÎ°SG ∫É› ‘ äGQó˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘dG

áªFÓŸG ∞«ØîàdG äGAGôLEGh ¿ƒHôμdG çÉ©ÑfG

¿ÉHôjO ¥ÉØJ’ kGò«ØæJ »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y

ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH .á°Uôa πª©dG á°TQh â∏μ°Th

ºgójhõJh á«æ¡ŸG º¡JÉμÑ°T ™«°Sƒàd ÚcQÉ°ûª∏d

ÜQÉ˘é˘˘à˘˘dG ø˘˘e IOÉ˘˘Ø˘˘à˘˘°SÓ˘˘d á˘˘eRÓ˘˘dG äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸÉ˘˘H

»˘æ˘Wƒ˘˘dG ó˘˘«˘˘©˘˘°üdG ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘ª˘˘FÉ˘˘≤˘˘dG .âæ˘μ˘˘e É˘˘ª˘˘c

‘ ÚcQÉ°ûŸG äGQÉ¡e ôjƒ£J øe πª©dG á°TQh

á«∏«∏ëàdG äGhOC’Gh êPÉªædG ΩGóîà°SG ∫É›

ÉÃ ,á≤£æŸG ¿Gó∏H ÚH ÜQÉéàdG ∫OÉÑJ ™«é°ûJh

≥«≤ëàd á«é«JGÎ°SG º««≤J äÉ«∏ªY AGôLEG í«àj

»àdGh ,¿ƒHôμdG çÉ©ÑfG ¢†ØN »YGôJ á«ªæJ

∞«ØîàdG äGAGôLEG PÉîJG ≈∏Y óYÉ°ùJ ¿CG øμÁ

»æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y áªFÓŸG .á°TQƒdG âæμeh

‘ ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘£˘˘˘˘˘°ûfCG ™˘˘˘˘˘°Vh ø˘˘˘˘˘e ÚcQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG

ábÉ£dG äÉYÉ£b ∂dP ‘ ÉÃ ,IOófi äÉYÉ£b

âMÎbGh .á˘˘˘˘˘˘LGô◊Gh »˘˘˘˘˘˘°VGQC’G ΩGó˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SGh

πjƒ“ ∫É› ‘ á£°ûfC’G øe á∏ªL á°TQƒdG

äÉ«dB’G ΩGóîà°SG ∂dP ‘ ÉÃ ,á«NÉæŸG èeGÈdG

¿ƒHôμdG πjƒªàd á«›ÉfÈdG.

IóëàŸG ·C’G ô“Dƒe ¢ûeÉg ≈∏Y ≈≤à∏e ó≤Yh

 ƒjQ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ∫ƒM+20á«ªæàdG'' ¿CÉ°ûH

: á˘˘˘eGó˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸGô˘˘˘˘˘˘WÉfl ÒHó˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d º˘˘˘˘˘˘˘¡ŸG Qhó˘˘˘˘˘˘˘dG

OÉ°UQCÓd áeÉ©dG á°SÉFôdG ™e ¿hÉ©àdÉH ''çQGƒμdG

áÙ Ωób å«M ,‹hódG ∂æÑdGh áÄ«ÑdG ájÉªMh

É¡JòîJG »àdG äGQOÉÑŸG øY á∏°üØe á«îjQÉJ

ó◊G á«é«JGÎ°SG ò«Øæàd á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG

¿Gó˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JQGOEGh çQGƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘WÉfl ø˘˘˘˘˘e

âcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T ,∂dP ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y kÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†ah .á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G

õ˘˘˘cô˘˘˘e ¬˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f …ò˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘∏ŸG ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G

á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«FÉ°üME’G çÉëHC’G

¢ûeÉ˘˘˘g ≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿Gó˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ÖjQó˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh

áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ∫ƒM IóëàŸG ·C’G ô“Dƒe

 ƒ˘˘˘˘˘˘jQ+20¿Gó˘˘˘∏˘˘˘H Oƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘L IÒJh ™˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ùJ ¿CÉ˘˘˘˘°ûH

IQGOEG ∫É› ‘ »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e

Gòg ‘ πeÉ°T ÒHóJ πLCG øe ,çQGƒμdG ôWÉfl

≈˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘e ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘°T É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .∫ÉÛG

‘ áÄ«ÑdGh OÉ°UQCÓd áeÉ©dG á°SÉFôdG ¬Jó≤Y

áæ÷ ™e ¿hÉ©àdÉH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG

áª≤dG ¢ûeÉg ≈∏Y äÉ°†jƒ©à∏d IóëàŸG ·C’G

á˘˘˘eGó˘˘˘à˘˘˘°ùŸG á˘˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG á÷É˘˘˘˘©ŸG'' ´ƒ˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘M

äÉ˘˘YGõ˘˘æ˘˘dG ó˘˘©˘˘˘H É˘˘˘e π˘˘˘«˘˘˘gCÉ˘˘˘à˘˘˘dG IOÉ˘˘˘YEG äGAGô˘˘˘LEGh

: á˘˘jô˘˘˘μ˘˘˘°ù©˘˘˘dGIó˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG ·C’G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ÷ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘HôŒ

.''äÉ°†jƒ©à∏däÉ˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘LG á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG äó˘˘˘≤˘˘˘Yh

á˘˘«˘˘dhó˘˘dG äÉ˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG ø˘˘˘e ó˘˘˘jó˘˘˘©˘˘˘dG ™˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘fÉ˘˘˘L.
ájòZC’G áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G ≈≤à∏e ¢Vô©à°SGh

ƒjQ áªb ¢ûeÉg ≈∏Y IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh

á«ªæàdG ≥«≤– πLCG øe »◊G çGÎdG'' ∫ƒM

Rap Sciences  20/09/13  7:35  Page 110



111

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

‘ IOÉØà°ùŸG ¢ShQódGh ÜQÉéàdG ''áeGóà°ùŸG
∫ÓN øe ,ô°†NC’G OÉ°üàb’G õjõ©J ∫É›
á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gC’G äGP »˘˘˘YGQõ˘˘˘dG çGÎdG º˘˘˘˘¶˘˘˘˘f á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M
á«∏ÙG ∫ƒ∏◊G ±É°ûμà°SGh ,É¡à«ªæJh á«ŸÉ©dG
¢Uô◊G ™e á«YGQõdG á«ªæàdG áeGóà°SG ¿Éª°†d
≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊Gh ‘É˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG ´ƒ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

.¿É°ùfE’Gh á©«Ñ£dG ÚH ¿RGƒàdG

áeRÓdG ájÉæ©dG AÓjEG ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G âHCGOh

∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘àfl ‘ ñÉ˘˘˘˘æŸG Ò¨˘˘˘˘J äÉ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘fG ´ƒ˘˘˘˘˘°VƒŸ

á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ó˘˘˘¡˘˘˘°ûJh .»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘e

ó˘˘˘jGõ˘˘˘J ,á˘˘˘∏˘˘˘MÉ˘˘˘b á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æ˘˘˘e ó˘˘˘©˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG ,á˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

á«∏eôdG ∞°UGƒ©dGh ,iƒ°ü≤dG á«NÉæŸG ôgGƒ¶dG

™e ,±ÉØ÷G IóM OÉjORG øY kÓ°†a ,á«HGÎdGh

.»FGò¨dG øeC’G ≈∏Y QÉKBG øe ∂dP ¬Ø∏îj Ée

á¨dÉH á«ªgCG ƒμ°ù«°ùjE’G ‹ƒJ ,∂dòH kÉ«Yhh

,Oó˘˘˘˘°üdG Gò˘˘˘˘g ‘h .ñÉ˘˘˘˘æŸG Ò¨˘˘˘˘J ™˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d

á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°SEG ∫ƒ˘˘˘˘˘M π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘°TQh âª˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°S

‘ áÄ«ÑdG ájÉªMh á«NÉæŸG äGÒ¨àdG ™e ∞«μàdG

Oƒ˘˘˘¡÷G õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ‘ á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘°üe á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L

â©°Vh óbh .ñÉæŸG Ò¨J ™e ∞«μà∏d ádhòÑŸG

,ñÉ˘˘˘æŸG Ò¨˘˘˘J ™˘˘˘e ∞˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘˘d π˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y á˘˘˘˘£˘˘˘˘N ô˘˘˘˘°üe

Ò¨˘˘à˘˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ä’É˘˘°üJ’G è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘Hh

á˘˘˘YÉ˘˘˘é˘˘˘˘æ˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°SE’Gh ,ñÉ˘˘˘˘æŸG

ÒHó˘˘˘à˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°SE’Gh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG

áWQÉN øe ô°UÉæY É¡∏c »gh ,áÑ∏°üdG äÉjÉØædG

É¡à£°ûfCG IQGOE’ ô°üe É¡JóªàYG »àdG ≥jô£dG

π«∏– ” óbh .ñÉæŸG Ò¨J ™e ∞«μàdG ∫É› ‘

‘ ÉgQÉKBGh á≤£æŸG ‘ ñÉæŸG ÉjÉ°†b ∞∏àfl

º¡HQÉŒ ¿ƒcQÉ°ûŸG Ωóbh  .äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

IOÉØà°SÓd ∫ÉÛG Gòg ‘ ôWÉıG ójóëàd

®ÉØë∏d ¬H ΩÉ«≤dG »¨Ñæj Ée ≈∏Y ±ƒbƒdGh É¡æe

äóYÉ°Sh .πÑ≤à°ùŸGh ô°VÉ◊G ‘ áÄ«ÑdG ≈∏Y

∞∏àfl º¡a ≈∏Y πª©dG äÉ°ù∏Lh äÉ°ûbÉæŸG

´ÉØJQG ≈∏Y ÒKCÉàdG ∂dP ‘ ÉÃ ,äÉ°SÉμ©f’G

π«°UÉÙG ≈∏Y QÉKB’Gh ôëÑdG í£°S iƒà°ùe

.√É«ŸG IQóf IOÉjRh á«YGQõdG

â∏°UGh ,ôjô≤àdG É¡∏ª°ûj »àdG IÎØdG ∫ÓNh
‹hó˘˘˘˘˘˘˘dG OÉ–’G ™˘˘˘˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
´hô˘˘˘°ûe QÉ˘˘˘WEG ‘ ,á˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ®É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
á«YÉªàL’G ä’ÉÛG ‘ ñÉæŸG Ò¨J áehÉ≤e

 á«YGQõdGh á«Ä«ÑdGh(SEARCH)´hô°ûe ƒgh ,
 IóŸ3¿hÉ©àdÉH á≤£æŸG ‘ √ò«ØæJ ºàj äGƒæ°S
 ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e13π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sh ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SGh OÉ˘˘˘é˘˘˘jE’ É˘˘˘μ˘˘˘jô˘˘˘°T

õjõ©J É¡fCÉ°T øe »àdG ñÉæŸG Ò¨J ™e ∞«μàdG
√ò˘˘˘˘˘g á˘˘˘˘˘ehÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y »˘˘˘˘˘˘∏ÙG ™˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àÛG IQó˘˘˘˘˘˘b
πÑb øe ∫ƒªŸG ,´hô°ûŸG ò«ØæJ ºàjh .IôgÉ¶dG
¿É˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘d( ¿Gó˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘N ‘ ,»˘˘˘˘˘HhQhC’G OÉ–’G
≈àM ”h .)Ú£°ù∏ah Üô¨ŸGh ô°üeh ¿OQC’Gh
∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQO RÉ‚EG ´hô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘ ¿B’G
‘ á˘«˘Ä˘«˘Ñ˘dGh á˘«˘˘YGQõ˘˘dGh á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G ±hô˘˘¶˘˘dG
§HQ øe ´hô°ûŸG øμe Éªc  .§°SƒàŸG ¢VƒM
πLCG øe QGô≤dG »©fÉ°U ™e á«∏ÙG äÉ©ªàÛG
ÒHó˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG Ωhô˘˘˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘˘cÎ°ûe á˘˘˘˘˘˘jDhQ ¤EG π˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG

 ∫ƒ∏ëH á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d ΩGóà°ùŸG2025.

π˘˘Ñ˘˘°S'' ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘°TQh âæ˘˘˘μ˘˘˘eh
äó≤Y »àdG ''Ú∏YÉØdG IOó©àe äGQOÉÑŸG Ò°ù«J
äGQÉ˘˘˘˘˘¡ŸG ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘˘e ,ô˘˘˘˘˘˘°üÃ ,Iô˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG ‘
‘ √É«ŸÉH á∏°üdG äGP ™jQÉ°ûŸG ìÉ‚E’ áeRÓdG
á˘˘«˘˘é˘˘¡˘˘æ˘˘e á˘˘°TQƒ˘˘dG ∫Ó˘˘˘N äó˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YGh .á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG
âªgÉ°S Éªc .ÚcQÉ°ûŸG ÖjQóJ ‘ á«∏YÉØJ
∫ÓN øe ,ÚcQÉ°ûŸG ±QÉ©e õjõ©J ‘ á°TQƒdG
ò«ØæJ ¿CÉ°ûH AGQB’Gh QÉμaC’Gh ÜQÉéàdG ∫OÉÑJ
ä’ÉÛG ‘ ñÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æŸG Ò¨˘˘˘˘˘˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘˘˘˘˘ehÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ´hô˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûe

 á˘«˘YGQõ˘dGh á˘«˘Ä˘«˘Ñ˘dGh á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G(SEARCH).
õjõ©J ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG á«æ≤àdG √òg äóYÉ°Sh
∞˘˘∏˘˘àfl ≈˘˘∏˘˘Y ±ô˘˘©˘˘à˘˘dGh ,º˘˘¡˘˘JGÈNh º˘˘˘¡˘˘˘aQÉ˘˘˘©˘˘˘e
√òg âæμe Éªc .¢Uƒ°üÿG Gò¡H ô¶ædG äÉ¡Lh
´hô°ûŸÉH á«æ©ŸG ájô£o≤dG ¥ôØdG ™«ªL á«æ≤àdG
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

¿CÉ°ûH äGÈÿG º°SÉ≤Jh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ øe
á˘˘˘˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘dG âMÉ˘˘˘˘˘˘˘˘JCG ó˘˘˘˘˘˘˘˘bh .Iò˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘æŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûfC’G
∫ÓN øe º¡FGQBGh ºgQÉμaCG Ëó≤J ÚcQÉ°ûª∏d
ø˘˘˘e É˘˘˘gÒZh äGQƒ˘˘˘Ñ˘˘˘°ùdGh äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘bÉ˘˘˘£˘˘˘H
øe ÚcQÉ°ûŸG Úμ“ πLCG øeh .¢Vô©dG πFÉ°Sh
äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘ª› â∏˘˘˘μ˘˘˘ o°T ,º˘˘˘¡˘˘˘FGQBGh º˘˘˘¡˘˘˘JGÈN ∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘J
äÓμ°ûŸGh º«gÉØŸGh QÉμaC’G á°ûbÉæŸ IÒ¨°U
πc ΩÉ¡e äOóM óbh .á∏°üdG äGP Iójó÷G
º¡JGÈN õjõ©J ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG IóYÉ°ùŸ ≥jôa
âæμeh .á°TQƒdG øe IOƒ°ûæŸG ±GógC’G Æƒ∏Hh
‘ º¡JGQób á«ªæJ øe ÚcQÉ°ûŸG á«é¡æŸG √òg
ΩÉªàgG AÓjEG ™e ,π°UGƒàdGh ¢VhÉØàdG ∫É›
Òaƒ˘˘˘˘Jh äGÈÿGh ±QÉ˘˘˘˘©ŸÉ˘˘˘˘H AÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘JQÓ˘˘˘˘d ¢UÉ˘˘˘˘N
∫ÓN øe ácQÉ°ûŸGh πYÉØàdG øe Qób ≈°übCG
¢VƒY »≤«Ñ£àdG ÖfÉ÷G ≈∏Y ÌcCG õ«cÎdG

.ájô¶ædG áaô©ŸG ≈∏Y QÉ°üàb’G

¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,iôNCG á«MÉf øeh
á°TQh á©«Ñ£dG ≈∏Y ®ÉØë∏d ‹hódG OÉ–’G ™e

πLCG øe IôμàÑŸG äÉ«é«JGÎ°SE’G'' ∫ƒM πªY
´hô˘˘˘°ûe QÉ˘˘˘˘WEG ‘ ''ñÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘ª`dG Ò`¨˘˘˘˘J ™˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
á«YÉªàL’G ä’ÉÛG ‘ ñÉæª`dG Ò¨J áehÉ≤e

 á˘˘«˘˘YGQõ˘˘dGh á˘˘«˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dGh(SEARCH)ò˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘f ó˘˘˘˘˘˘˘bh .
áYGQõdG IQGRh ™e ácGô°ûH Ú£°ù∏a ‘ ´hô°ûŸG
êôe ,Úæ`L ‘ √É«ŸG á£∏°Sh √É«ŸG ¿hDƒ°T IQGRhh
,ñÉæŸG Ò¨J øe QƒfÉ°U êôe Qô°†J óbh .QƒfÉ°U
.™«≤°üdGh ±ÉØ`÷Gh äÉfÉ°†«ØdG øe Éª«°S’
AÉ°SQEG øe πª`©dG á`°TQh âæμe ,Oó°üdG Gòg ‘h
øe ,Ú«æ©ŸG Ú∏YÉØdG ™«`ªL ÚH á«æWh ácGô°T
‘ πªY á`£Nh á«`æWh äÉ°SÉ`«°S áZÉ«°U πLCG
.Ú£°ù∏a ‘ ñÉæŸG Ò¨J ™e ∞«μàdG ∫É›
ÜQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VQCG á˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘dG â∏˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°Th
á˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘dG âMÉ˘˘˘˘˘JCG É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c .á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°üdG äGP ±QÉ˘˘˘˘˘©ŸGh
ñÉæŸG Ò¨J äGÒKCÉJ ÜÉ©«à°SG iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G
kÓ°†a ,É¡fCÉ°ûH ±QÉ©ŸG º°SÉ≤Jh Ú£°ù∏a ‘
Ú∏YÉØdG ∞∏àfl ÚH π°†aCG äÉbÓY è°ùf øY
±QÉ˘˘˘˘˘©ŸG ∫OÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘J π˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Jh

.á∏°üdG äGP á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdGh

á«©«Ñ£dG çQGƒμdG á¡LGƒe

•á«é«JGÎ°S’ ájò«ØæàdG πª©dG á£N OGóYEG
¿Gó∏ÑdG ‘ ÉgÒHóJh çQGƒμdG øe ó◊G
: •ÉHôdG ,ƒμ°ù«`°ùjE’G ô≤`e( á«eÓ`°SE’G

 ƒjÉe2012.)

•äÉaÉ©°SE’Gh äGóYÉ°ùŸG ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO
,ÉcGO( çQGƒμ∏d á°Vô©ŸG ≥WÉæŸG ‘ á«dhC’G

 : ¢ûjOÓ¨æH22-20 Èª°ùjO2012IóFÉØd ,)
40ÒHóàH á«æ©ŸG äÉ£∏°ùdG ‘ kÉØXƒe

¿Éà°ùcÉHh ¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ çQGƒμdG
.¢ûjOÓ¨æHh ∞jódÉŸGh É«°ù«fhófGh

•π«gCÉàdG êÉeOEG ∫ƒM á«ª«∏bEG á«°SGQO á≤∏M
èeGôH QÉWEG ‘ áKÉZE’G ÒHGóJ ‘ ΩGóà°ùŸG

 : É«°ù«fhófG ,ÉJôcÉL( çQGƒμdG IQGOEG13-9

 ƒ«dƒj2012IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH äó≤Y ,)
 Qƒ°†ëH É«°ù«fhófG ‘ á«æjódG ¿hDƒ°ûdG23

¢ûjOÓ¨æHh Éjõ«dÉeh É«°ù«fhófG øe ÉcQÉ°ûe
.∞jódÉŸGh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
äÉ˘fÉ˘°†«˘˘Ø˘˘dG π˘˘ã˘˘e ,á˘˘«˘˘©˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG çQGƒ˘˘μ˘˘dG ∞˘˘∏˘˘î˘˘J
ÚjÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ∫R’õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh ÚcGÈdGh ∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh
á˘˘«˘˘à˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG ≈˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘dG Òeó˘˘˘J ø˘˘˘Y kÓ˘˘˘°†a ,äÉ˘˘˘«˘˘˘aƒ˘˘˘dG
,¿Éμ°ùdG øe IÒÑc OGóYCG π«MôJh ,á°ù«FôdG

3.5.2
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

≈˘˘≤˘˘Ñ˘˘Jh .ΩÉ˘˘˘Y π˘˘˘c á˘˘˘MOÉ˘˘˘a á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘bG ô˘˘˘FÉ˘˘˘°ùNh
ÌcCG ,É«≤jôaEG ‘ Éª«°S ’ ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG
∞˘˘˘˘©˘˘˘˘°V ÖÑ˘˘˘˘°ùH ∂dPh çQGƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘¡˘˘˘˘d á˘˘˘˘°Vô˘˘˘˘˘Y
äÉeƒ∏©ŸG ¢ü≤fh ,á«àëàdG É¡à«æHh É¡JÉjOÉ°üàbG
çQGƒμdG √òg ójõJ å«M ,äGQó≤dGh äGQÉ¡ŸGh
kÉ«Yhh .¿Gó∏ÑdG √ò¡H ¢û«©dG ±hôX IhÉ°ùb øe
§£N QÉWEG ‘ ,ƒμ°ù«°ùjE’G â°UôM ,∂dòH
≈˘˘∏˘˘Y ,Ò°ü≤˘˘dGh π˘˘jƒ˘˘£˘˘˘dG ÚjóŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y
¿Gó˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g ó˘˘˘˘jhõ˘˘˘˘à˘˘˘˘d á˘˘˘˘eRÓ˘˘˘˘dG OQGƒŸG ó˘˘˘˘°ûM
πLCG øe äÉfÉ≤àdG çóMCGh áªFÓŸG ≥aGôŸÉH
≈˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘Mh ,äÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ªŸGh ìGhQC’G PÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘fEG
ôFÉ°ùÿG IóM øe ∞«ØîàdGh ,á°ù«FôdG á«àëàdG
çQGƒ˘˘μ˘˘dG É˘˘¡˘˘Ø˘˘∏˘˘î˘˘J »˘˘à˘˘dG á˘˘MOÉ˘˘Ø˘˘dG á˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G
äó˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘YG ,Oó˘˘˘˘˘˘°üdG Gò˘˘˘˘˘˘g ‘h .á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘dG
çQGƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘WÉfl ø˘˘˘˘˘˘˘e ó◊G á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘JGÎ°SG
±ó¡J »àdG ,á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ É¡JQGOEGh
¬Ø∏îJ Ée IóM øe ∞«ØîàdG ¤EG ¢SÉ°SC’ÉH
∫É› ‘ Ió«÷G áeÉμ◊G õjõ©Jh çQGƒμdG
èeGÈdGh ™jQÉ°ûŸG ≥«°ùæJh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
” ,QÉWE’G Gòg ‘h .á∏°üdG äGP äGQOÉÑŸGh
ô˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG ÖjQó˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘cGô˘˘˘˘°ûdG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘cÎdG
√ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘g »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh .IÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«◊G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘f Ú°ù–h
IAÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG çƒ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG AGô˘˘˘˘˘˘LEÉ˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘JGÎ°S’G
á˘˘£˘˘N ø˘˘e IOÉ˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°S’Gh äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SGh

 »Hƒc πªY(Kobe)á«é«JGÎ°S’G å– Éªc .
AÉ°†YC’G ∫hódG ÚH ¿hÉ©àdG ô°UGhCG ó«WƒJ ≈∏Y
AÉ˘˘æ˘˘Hh äGÈÿG ∫OÉ˘˘Ñ˘˘˘Jh π˘˘˘aÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG ¢SÉ˘˘˘°SCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y
äGhOCG ôjƒ£Jh ,äÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y äGQó≤dG
∞∏àfl ÚH QGƒ◊G Ò°ù«àd äÉeƒ∏©ŸG äÉ«dBGh
ìÎ≤J ,∂dP ≈∏Y IhÓYh .Ú«æ©ŸG AÉcô°ûdG
äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ äÉμÑ°T áeÉbEG á«é«JGÎ°S’G
π˘˘˘ª˘˘˘Y äÉ˘˘˘«˘˘˘dBG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘d äÉ˘˘˘fÉ˘˘˘«˘˘˘H ó˘˘˘YGƒ˘˘˘b ™˘˘˘°Vhh

.äGÈÿG ∫OÉÑJ õjõ©Jh ácÎ°ûe

»eÓ°SE’G ô“DƒŸG óªàYG ,iôNCG á«MÉf øeh
,ÉfÉà°SCG ‘ ó≤Y …òdG áÄ«ÑdG AGQRƒd ¢ùeÉÿG

 ƒjÉe ‘ ,¿Éà°ùNGRÉμH2012ájò«ØæàdG á£ÿG
çQGƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘WÉfl ø˘˘˘˘˘˘e ó◊G á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘JGÎ°S’
äóªàYG »àdG ,á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ É¡JQGOEGh
AGQRƒd »eÓ°SE’G ô“Dƒª∏d á©HGôdG IQhódG ‘
‘ ,¢ùfƒàH ,äÉeÉª◊G ‘ ó≤Y …òdG ,áÄ«ÑdG

 ôHƒàcCG.2010ájò«ØæàdG á£ÿG √òg òØæà°Sh
»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ÚH ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H
ájÉªMh OÉ°UQCÓd áeÉ©dG á°SÉFôdGh ƒμ°ù«°ùjE’Gh
≥aôŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ áÄ«ÑdG
ÉgQÉKBG øe ¢TÉ©àf’Gh çQGƒμdG øe óë∏d »ŸÉ©dG
óbh .‹hódG ∂æÑdGh á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdGh
≈˘˘≤˘˘à˘˘∏˘˘e ∫Ó˘˘N á˘˘jò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘dG á˘˘˘£ÿG √ò˘˘˘g âeó˘˘˘b
∫ƒM IóëàŸG ·C’G ô“Dƒe  ¢ûeÉg ≈∏Y ó≤Y

 ƒjQ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG+20 ƒ«fƒj ‘2012

ÒHóàd º¡ŸG QhódG :áeGóà°ùŸG á«ªæàdG'' ¿CÉ°ûH
.''çQGƒμdG ôWÉfl

∫ƒ˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘J IQhO ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘Yh
≥˘˘˘WÉ˘˘˘æŸG ‘ á˘˘˘«˘˘˘dhC’G äÉ˘˘˘aÉ˘˘˘©˘˘˘°SE’Gh äGó˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùŸG
‘ ºFÓŸG ÖjQóàdG Ëó≤àd ,çQGƒμ∏d á°Vô©ŸG
ÉÃ ,á«dhC’G áKÉZE’G ÒHGóJh äGóYÉ°ùŸG ∫É›
.çQGƒμdG á¡LGƒe ≈∏Y ™ªàÛG äGQób Rõ©j
≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG á«ÑjQóàdG IQhódG âãMh
çQGƒμdG ôWÉfl øe óë∏d iƒ°üb ájƒdhCG AÓjEG
äÉ°ù°SDƒe AÉæHh π«©ØJh ,á«æWƒdG É¡JÉ°SÉ«°S ‘
∂∏˘˘˘˘J ò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘J ¿É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°†d ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘e
§˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£ÿG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Vh ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ,äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG
AGô˘˘˘˘LEGh á˘˘˘˘eRÓ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘°ü«˘˘˘˘î˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dGh
∫ÓN âeób Éªc .áÑ°SÉæŸG º««≤àdG äÉ«∏ªY
äGAGôLEGh ¥ôW øY á∏°üØe äÉeƒ∏©e ÖjQóàdG
OGƒŸÉ˘˘˘H π˘˘˘°üà˘˘˘j É˘˘˘e É˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘°S’ ,á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG á˘˘˘˘KÉ˘˘˘˘ZE’G
äGóYÉ°ùŸGh AGƒjE’Gh áØ«¶ædG √É«ŸGh á«FGò¨dG
çQGƒμdG ÉjÉë°V PÉ≤fE’ ∂dPh ,ÉgÒZh á«Ñ£dG
É°†jCG ÖjQóàdG πª°Th .º¡JÉfÉ©e øe ∞«ØîàdGh
AÉæH IOÉYE’ πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y π«gCÉàdG IOÉYEG
çQGƒμdG AGôL øe äôKCÉJ »àdG ≥aGôŸG ∞∏àfl
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π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aGô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh ∫RÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æŸG ∂dP π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûjh(
´QGõŸGh ô˘˘˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘˘˘àŸGh ¢SQGóŸGh äÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh
.)á˘«˘˘°üî˘˘°ûdG á˘˘«˘˘dÉ˘˘ª`dG ô˘˘FÉ˘˘°ù`ÿGh ,äGQÉ`≤˘˘©˘˘dGh
ø`e ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûª`dG ÖjQó`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Gò`g ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ`e ó`bh
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhC’G á˘˘˘˘KÉ˘˘˘˘ZE’G ∫É› ‘ º˘˘˘˘¡˘˘˘˘JGQó˘˘˘˘˘b õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©`J
»˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ø˘˘jó˘˘«˘˘©˘˘°üdG ≈˘˘∏˘˘Y çQGƒ˘˘μ˘˘dG á˘˘¡˘˘˘LGƒ˘˘˘eh

.»ª«∏bE’Gh

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏◊G äó˘˘˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°S ,¬˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù`Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘f ¥É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`°ùdG »`ah
≈˘˘˘∏˘˘˘Y É˘˘˘«˘˘˘°ù«˘˘˘fhó˘˘˘fEG ‘ äó˘˘˘≤˘˘˘Y »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘°SGQó˘˘˘dG
.áKÉZE’G ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG äGQÉ¡e Ú°ù–
¿ƒ«dhO AGÈN á≤∏◊G ÒWCÉJ ≈∏Y ±ô°TCG óbh
äGQÉ˘˘˘˘¡ŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ÚcQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG Gƒ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘WCG ¿ƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏fih
á«Ø«ch áKÉZE’G ÒHGóJh çQGƒμdG IQGOE’ áeRÓdG
,áKÉZE’G ∫ÉªYCG ≥«©J »àdG äÓμ°ûŸG á÷É©e

∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘àı ∫ƒ˘˘˘˘˘˘∏◊G ø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘L Gƒ˘˘˘˘˘˘MÎbG É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘c
.äÉ°ûbÉæŸG ∫ÓN É¡dhGóJ ” »àdG äÓμ°ûŸG
á«°SGQódG á≤∏◊G â©°Vh ,∂dP øY kÓ°†ah
πLCG øe ájQhô°†dG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£àd èeGôH
çQGƒ˘˘˘μ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒŸ π˘˘˘˘°†aCG π˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ûH OGó˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G
Gòg ‘ áeó≤ŸG ¢Vhô©dG äõcQh  .á«©«Ñ£dG
çQGƒμdG QÉKBG øe ∞«ØîàdG äÉfÉ≤J ≈∏Y Oó°üdG
•É˘˘°ShCG ‘ ∞˘˘«˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘eÓ˘˘˘°ù∏˘˘˘d á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘K ≥˘˘˘∏˘˘˘Nh
‘ ¿ƒ˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG Oó˘˘˘°Th .™˘˘˘ª˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘Ä˘˘˘˘a ™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘L
ôμÑŸG QGòfE’G á«ªgCG ≈∏Y á«°SGQódG á≤∏◊G
…ó°üàdG πLCG øe »YƒdG iƒà°ùe ™aQh º«∏©àdGh
á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘∏◊G âæ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘eh .çQGƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d π˘˘˘˘˘˘°†aCG π˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ûH
äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øe ÚcQÉ°ûŸG á«°SGQódG
º¡JGÈN ∫OÉÑJ øe çQGƒμdG øe ó◊G ∫É› ‘

.º¡aQÉ©eh
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Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ äÉ°SÉ«°ùdG
á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G

•ƒμ°ù«°ùjE’G ôjô≤J ´hô°ûe Ëó≤àd á°TQh
'' ∫ƒM »£°SƒàŸG πeÉμà∏d É«∏«°Sôe õcôeh
kÉeób »°†ŸG : á«Hô©dG äGOÉ°üàb’G πjƒ–

ô≤``e( ''QÉμ``à`H’Gh áaô©ŸG ≥jôW ≈∏Y
: •ÉHô`dG ,ƒμ`°ù«``°ùjE’G26-25 ƒ«fƒj2012)

 Qƒ°†ëH40øY ¿ƒdhDƒ°ùe º¡æe kÉcQÉ°ûe
§°ShC’G ¥ô°ûdG ¿Gó∏H øe äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh

¿OQC’Gh ô°üe :á«dÉàdG É«≤jôaEG ∫Éª°Th
AGÈNh ,¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh Üô¨ŸGh ¿ÉæÑdh

∂æÑdÉc ,á«ª«∏bEGh á«dhO äÉª¶æe øe
ó¡`©ª`dGh á«ª`æàdGh QÉª`YE’G IOÉYE’ »HQhC’G

QÉªãà°SÓd »HQhC’G ∂æÑdGh »£°SƒàŸG
øY ¿ƒ∏ã‡h ,á«ªæà∏d …QƒμdG ó¡©ŸGh

á≤£æe øe ÊóŸG ™ªàÛGh ¢UÉÿG ´É£≤dG
.É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG

•OÉ°üà`bG ∫ƒ`M ''ìƒà``Øe Ωƒ`j'' º«``¶æJ
,‹Ée( AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áaô`©`ª`dG

: ∞jódÉŸG5 ƒjÉe2012.)

•áaô©ŸG OÉ°üàbG ∫ƒM ''ìƒàØe Ωƒj'' º«¶æJ
: øª«dG ,AÉ©æ°U(16 ÈªàÑ°S2012 .)

•∞bƒ`dG ∫ƒ`M á«ª«`∏bEG á«`°SGQO á≤`∏M
äÓμ°ûŸG πM ‘ ÉªgQhOh IÉcõdGh

‘ á≤∏◊G ó≤Y kGQô≤e ¿Éc( á«YÉªàL’G
ƒ«fƒj2012 ïjQÉJ ¤EG â∏LCÉJh15-14ôjÉæj
2013,,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,ábQÉ°ûdG

IƒYódG áª¶æe( áfhÉ©àŸG á¡÷G øe Ö∏£H
á«°SGQódG á≤∏◊G ‘ ∑QÉ°Th .))á«eÓ°SE’G

‘ Ú∏YÉØdGh Úª∏°ùŸG AÉª∏©dG øe á∏K
 .á«dÉe äÉ°ù°SDƒe äGOÉ«bh ÊóŸG ™ªàÛG

•Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G åëH íæe
,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G

 ƒ«dƒj :•ÉHôdG2012.)

•áaô©ŸG OÉ°üàbG ∫ƒM á°SGQO QGó°UEG
:ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( á«eÓ°SE’G äÓjƒªàdGh

 ÈªàÑ°S2012.)

•á«μ∏ŸG ájÉªM ∫ƒM á«ª«∏bEG á«°SGQO á≤∏M
,…ƒd ¿É°S( ájó«∏≤àdG ±QÉ©ŸGh ájôμØdG

 : ∫É¨æ«°ùdG20-18 Èª°ùjO2012Qƒ°†ëH ,)
24.∫É¨æ«°ùdGh É«æ«Zh ‹Ée øe kÉcQÉ°ûe

• äGQób õjõ©J ∫ƒM á«æWh á°TQh50

∫É› ‘ ±ÉjQC’G AÉ°ùf øe Ió«Øà°ùe
É¡æjõîJh á«YGQõdG äÉéàæŸG πjƒ– äÉ«æ≤J

: ƒZƒàdG ,»eƒd( É¡≤jƒ°ùJh26-30¢SQÉe
2012AÉ°ùædG øe ÒÑc OóY ácQÉ°ûÃ )

‘ ájhô≤dG ≥WÉæŸG ∞∏àfl øe äÉjhô≤dG
.ƒZƒàdG

á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG º°ùb
 πª©dG π≤M3.6

á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG

3.6.1
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º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
‘ çƒ˘˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dG ™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûJ ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âHCGO
π«∏ëàd á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ∫É›
‘ ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG É˘˘˘gó˘˘˘¡˘˘˘°ûj »˘˘˘à˘˘˘dG iÈμ˘˘˘dG ä’ƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
á«LƒdƒæμàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G øjOÉ«ŸG
Ú°ù– πLCG øe ∂dPh ,áŸƒ©dG AGôL á«Ä«ÑdGh
á˘jOÉ˘°üà˘˘b’G á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°S á˘˘ZÉ˘˘«˘˘°U ¥ô˘˘W
á«YÉªàL’G äÓμ°ûª∏d …ó°üàdGh á«YÉªàL’Gh

.™ªàÛG ¬LGƒJ »àdG iÈμdG

õcôeh ƒμ°ù«°ùjE’G äóYCG ,QÉWE’G Gòg ‘h
ô˘jô˘˘≤˘˘J ´hô˘˘°ûe »˘˘£˘˘°Sƒ˘˘àŸG π˘˘eÉ˘˘μ˘˘à˘˘∏˘˘d É˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘°Sô˘˘e
»°†ŸG : á«Hô©dG äGOÉ°üàb’G πjƒ– '' ∫ƒM
±ó¡H ,''QÉμàH’Gh áaô©ŸG ≥jôW ≈∏Y kÉeób
Ú«æ©ŸG Ú∏YÉØdGh äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGh á«YƒJ
á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°üdG ´É˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘bh äÉ˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘μ◊G( Ú«˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG
á˘˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e ø˘˘e )™˘˘˘ª˘˘˘àÛGh á˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘cC’G •É˘˘˘°ShC’Gh
áHQÉ≤e OÉªàYG á«ªgCÉH §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG
kGô°üæY ÉgQÉÑàYÉH áaô©ŸG OÉ°üàbG ¤EG óæà°ùJ
á∏jƒW á«eƒμM á«é«JGÎ°SG πc ‘ É«°SÉ°SCG
.πª©dG ¢Uôa çGóMEGh ƒªædG õjõ©J ΩhôJ ióŸG
»àdG á°TQƒdG √òg ∫ÓN äÉ°ûbÉæŸG äõcôJh
πÑ°S ∫ƒM ôcòdG ∞dÉ°S ´hô°ûŸG Ëó≤àd äó≤Y
ìÉéædG ≥«≤ëàd ójóL …OÉ°üàbG êPƒ‰ áeÉbEG
‘h .áaô©ŸG OÉ°üàbG ƒëf ∫É≤àf’G á«∏ªY ‘
¤EG á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¿Gó˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG êÉ˘˘˘˘˘à– ,Oó˘˘˘˘˘°üdG Gò˘˘˘˘˘g
ÈcCG á˘˘«˘˘°ùaÉ˘˘æ˘˘Jh á˘˘«˘˘LÉ˘˘à˘˘fEÉ˘˘˘H º˘˘˘°ùà˘˘˘J äÉ˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘bG
∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘J ó˘˘˘bh .QÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘˘H’Gh á˘˘˘˘aô˘˘˘˘©ŸG ¤EG ó˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùJh
ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ∫É› ‘ º˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘HQÉŒ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG
äÉ°SÉ«°ùdG Gòch áaô©ŸG OÉ°üàbG äÉ«é«JGÎ°SG
äÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘Jh º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh QÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘H’É˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°üdG äGP
¿ƒcQÉ°ûŸG ¢Vô©à°SG Éªc .∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
øe ójõe çGóMEÉH á∏«ØμdG πÑ°ùdG á°TQƒdG ‘
QÉªãà°S’G ∫ÓN øe á≤£æŸG ‘ πª©dG ¢Uôa
.±QÉ˘˘˘˘˘˘˘©ŸÉ˘˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘àŸG ä’ÉÛG ∞˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘àfl ‘

øe ójõe OÉªàYG IQhô°V ≈∏Y á°TQƒdG äOó°Th
,Ióªà©ŸG äÉ°SÉ«°ùdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉMÓ°UE’G
äÉ«é«JGÎ°S’ ìÉéædG πÑ°S ÒaƒJ πLCG øe
‘h .á≤£æŸG ‘ áaô©ŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG á«ªæàdG
,á˘˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘Y IQOÉ˘˘˘˘˘˘˘°üdG äÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG Aƒ˘˘˘˘˘˘˘°V
ô˘jô˘≤˘à˘dG á˘©˘˘LGô˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G ¢Uô˘˘ë˘˘à˘˘°S
™e ,á«FÉ¡ædG ¬àî°ùf ‘ √OGóYEGh ¬«dEG QÉ°ûŸG
πLCG øe ájô£≤dG äÉ«é«JGÎ°S’G ≈∏Y õ«cÎdG
‘ á«eƒμ◊G ôFGhódG ™e ÜQÉéàdG ∫OÉÑJ Ò°ù«J
Å°ûæà°S ,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h .á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG
≈∏Y kÉ©bƒe Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
.áaô©ŸG OÉ°üàb’ ¢ü°üî«°S âfÎfE’G áμÑ°T

≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G âHCGO ,QƒÙG Gòg QÉWEG ‘h
ºFÉ≤dG OÉ°üàb’G'' ∫ƒM áMƒàØe ΩÉjCG º«¶æJ
äGQób ôjƒ£àd ,º¶àæe πμ°ûH ''áaô©ŸG ≈∏Y
OÉ°üàbG ƒëf É¡dÉ≤àfG πØμj ÉÃ AÉ°†YC’G ∫hódG
ôFGhódG á«YƒJ ΩÉjC’G √òg ±ó¡à°ùJh .áaô©ŸG
’ ,QÉμàHÓd á«HÉéjE’G äÉ°SÉμ©f’ÉH á«eƒμ◊G
∫ÓN øe ,OÉ°üàb’G ‘ áaô©ŸG êÉeOEG Éª«°S
≈∏Y Égô°ûfh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J êÉeOEG õjõ©J
ájQÉéàdG ä’hÉ≤ŸG iƒà°ùe ≈∏Y ™°SGh ¥É£f
πNGO Ú∏YÉØdG ∞∏àflh ádhódGh ÚæWGƒŸGh
‘ áMƒàØŸG ΩÉjC’G √òg ºgÉ°ùJ Éªc .™ªàÛG
‘ áaô©ŸG êÉeOEG á«ªgCÉH ¢SÉædG áeÉY á«YƒJ
,ôjô≤àdG É¡∏ª°ûj »àdG IÎØdG ∫ÓNh .OÉ°üàb’G
,‹É˘˘e ‘ á˘˘Mƒ˘˘à˘˘Ø˘˘e kÉ˘˘eÉ˘˘˘jCG ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘¶˘˘˘f
RGôHEG ” å«M ,øª«dÉH ,AÉ©æ°Uh ,∞jódÉŸÉH
õjõ©àd É«°SÉ°SCG kÓeÉY ÉgQÉÑàYÉH áaô©ŸG á«ªgCG
IOÉ˘˘˘jRh ,äGhÌdG çGó˘˘˘˘MEGh …OÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G ƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG
∫ÓN øe ,»YÉæ°üdG ´É£≤dG ‘ πª©dG ¢Uôa
™°Vh øY ÚdhDƒ°ùŸGh ,ÜÓ£dG ™e πYÉØàdG

.ºgÒZh ÊóŸG ™ªàÛGh ,äÉ°SÉ«°ùdG

∫ƒM ƒμ°ù«°ùjE’G É¡Jô°ûf »àdG á°SGQódG ócDƒJh
ábÓ©dG ,»eÓ°SE’G πjƒªàdGh áaô©ŸG OÉ°üàbG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

OÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’Gh »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G π˘˘˘jƒ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG ÚH á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘dG

äÓ˘˘˘jƒ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG ¿CG kÉ˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ,á˘˘˘˘aô˘˘˘˘©ŸG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y º˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG

äÉ˘˘YÉ˘˘£˘˘≤˘˘dG ÌcCG ó˘˘MCG É˘˘«˘˘dÉ˘˘M ó˘˘˘©˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G

É¡fCG øY kÓ°†a á«ŸÉ©dG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ kGQƒ£J

≠«°üd á°SGQódG ¢Vô©Jh .IôμàÑe á«dÉe IGOCG

á«dÉŸG º¶ædG QÉWEG ‘ kGQÉ°ûàfG ÌcC’G πjƒªàdG

ÒaƒàdG äÉHÉ°ùMh ájQÉL äÉHÉ°ùM( á«eÓ°SE’G

,áëHGôŸGh ,á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ™e á≤aGƒàŸG

.)´Éæ°üà°S’Gh ,áHQÉ°†ŸGh ,ácQÉ°ûŸGh ,IQÉLE’Gh

ÚH ¥ô˘˘˘Ø˘˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘bó˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘°SGQó˘˘˘dG ∫hÉ˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘J É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c

äÉ˘jó˘ë˘à˘dGh á˘jó˘«˘∏˘≤˘à˘dGh á˘«˘eÓ˘°SE’G äÓ˘jƒ˘ª˘à˘˘dG

.πÑ≤à°ùŸG ‘ É¡¡LGƒà°S »àdG

äÉ˘˘˘˘°SQÉ˘˘˘˘ªŸG º˘˘˘˘˘gCG ø˘˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘dGh IÉ˘˘˘˘˘cõ˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh

Úμ“ ‘ º¡e QhóH ™∏£°†J »àdG ájOÉ°üàb’G

kÉ«Yhh .¢û«©dG iƒà°ùe Ú°ù–h »∏ÙG ™ªàÛG

QhO õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ¢Uô– ,∂dò˘˘˘˘H

á«ªæàdG ‘ á∏YÉØdG áªgÉ°ùª∏d ∞bƒdGh IÉcõdG

Gòg ‘h .ô≤ØdG ICÉWh øe ∞«ØîàdGh áeGóà°ùŸG

á«ª«∏bE’G á«°SGQódG á≤∏◊G âªgÉ°S ,Oó°üdG

äÓμ°ûŸG πM ‘ ÉªgQhOh IÉcõdGh ∞bƒdG ∫ƒM

º¡àÄÑ©Jh QGô≤dG »©fÉ°U á«YƒJ ‘ á«YÉªàL’G

á«é«JGÎ°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG πªY º«¶æJ πLCG øe

á«°SGQódG á≤∏◊G â∏μ°Th .IÉcõdG ∫GƒeCG ™ª÷

‘ á∏YÉØdG äÉ¡÷Gh Úª∏°ùŸG AÉª∏©∏d á°Uôa

AÉ≤àdÓd á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG IOÉbh ÊóŸG ™ªàÛG

π«∏–h Ió«÷G äÉ°SQÉªŸGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh

.á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG ≈∏Y ∞bƒdGh IÉcõdG ÒKCÉJ

äÉ˘˘˘MÎ≤˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘°SGQó˘˘˘dG á˘˘˘≤˘˘˘˘∏◊G ∫Ó˘˘˘˘N âeó˘˘˘˘bh

™˘ª÷ á˘«˘∏˘˘ª˘˘Y á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SEG OÉ˘˘ª˘˘à˘˘Y’ á˘˘°Sƒ˘˘ª˘˘∏˘˘e

±hô˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘dG Ú°ù–h IÉ˘˘˘˘˘cõ˘˘˘˘˘dG ∫Gƒ˘˘˘˘˘eCG ∞˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘˘Jh

.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ AGô≤Ø∏d á«°û«©ŸG

¬LGƒJ »àdG äÓμ°ûŸGh äÉHƒ©°üdG ¤EG ô¶ædÉHh

á˘˘«˘˘£˘˘¨˘˘à˘˘dG iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G äÉ˘˘˘Ä˘˘˘Ø˘˘˘dG

,»˘˘˘FGò˘˘˘¨˘˘˘dG »˘˘˘JGò˘˘˘dG AÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘c’G ÚeCÉ˘˘˘Jh á˘˘˘«˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG

AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘∏◊G â°UhCG

IÉ˘˘cõ˘˘dG ™˘˘aO π˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘à˘˘d á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y äGQOÉ˘˘Ñ˘˘e PÉ˘˘î˘˘˘JÉ˘˘˘H

ΩÉ˘˘˘˘¶˘˘˘˘f ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J á˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏◊G âMÎbGh .á˘˘˘˘°Vhô˘˘˘˘˘ØŸG

™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘°ûJh IÉ˘˘˘˘˘˘cõ˘˘˘˘˘˘dG ∫Gƒ˘˘˘˘˘˘eC’ Ió˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°Tô˘˘˘˘˘˘dG IQGOE’G

ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©`dG ÚYÉ`£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG »`a Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘FGô`dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cô`°ûdG

∫Gƒ`eCG ¬`«``Lƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ó`°ü`b É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡`ª`YOh ¢UÉ`ÿGh

∫É› ‘ á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘ª`dG ¤EG IÉ˘˘˘˘˘˘cõ`dG

∞«XƒJ ¿ƒcQÉ°ûŸG ìÎ`bG Éªc .ô≤ØdG áëaÉ`μe

»àdG á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G á÷É©ª`d IÉcõ`dG ∫Gƒ`eCG

•É˘˘˘˘°ShCG ‘ á˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ÖÑ˘˘˘˘˘°ùH CÉ˘˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘˘J ¿CG ø˘˘˘˘˘μÁ

≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏◊G äOó˘˘˘˘˘°Th .ÜÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûdG

AGÈÿG äÉYÉªàLG øe ójõŸG º«¶æJ IQhô°V

áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G ìGÎb’ á«ÑjQóàdG äGQhódGh

¥QGƒ˘˘Ø˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘°Vô˘˘˘Ø˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG Aƒ˘˘˘°V ‘

¥É«°S ‘ ójóL øe äRôH »àdG á«YÉªàL’G

áë°üdGh º«∏©àdG ä’É› ‘ á°UÉNh ,áŸƒ©dG

.π«¨°ûàdGh ájò¨àdGh øμ°ùdGh

QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âLQO ,iôNCG á«MÉf øeh

πLCG øe çƒëÑdG ™jQÉ°ûe ºYO ≈∏Y QƒÙG Gòg

≈˘˘∏˘˘Y Ió˘˘jó÷G ä’ƒ˘˘ë˘˘à˘˘˘dG ô˘˘˘KCG º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘Jh π˘˘˘«˘˘˘∏–

á«eÓ°SE’G º«≤dG Aƒ°V ‘ ∂dPh ,ÉæJÉ©ªà›

QÉ˘˘°ûà˘˘˘fG ΩÉ˘˘˘eCGh .á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûdG ÇOÉ˘˘˘Ñ˘˘˘eh

»àdG Iójó÷G äÉfÉ≤à∏d ™jô°ùdG Qƒ£àdGh áŸƒ©dG

,ÉæJÉ©ªà› πNGO ábƒÑ°ùe ÒZ ä’ƒ– çó–

á¶aÉëª∏d Oƒ¡÷G øe ójõŸG ∫òH ΩRÓdG øe ¿Éc

ó˘˘˘bh .»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘°üN ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y á˘˘˘£˘˘˘N QÉ˘˘˘˘WEG ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G â°ü°üN

 äGƒæ°ù∏d2012-2010ó°UQ ¿CÉ°ûH åëÑ∏d kÉëæe ,

π˘˘˘˘NGO á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G ä’ƒ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

ÉgÒHóJ πLCG øe Öãc øY É¡à°SGQOh ÉæJÉ©ªà›

í˘˘˘˘æŸG √ò˘˘˘˘g ±ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùJ É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .π˘˘˘˘ã˘˘˘˘eCG ƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘f ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y

É˘˘æ˘˘˘JÉ˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘àÛ »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ™˘˘˘HÉ˘˘˘£˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊G

OÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘YG ƒ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘f á˘˘˘˘˘˘eOÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘LC’G ¬˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘Jh

≈∏Y IhÓYh .áª«∏°ùdG äGQÉ«àN’G≈Nƒàj ,∂dP
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

∫É› ‘ åëÑdG á£°ûfCG Ú°ù– íæŸG √òg øe
äÉ©eÉL πNGO á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG

.AÉ°†YC’G ∫hódG

ø˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘gÒZh äÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eÉ÷G äGQó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘d kGõ˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Jh
á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ åëÑdG äÉ°ù°SDƒe
â∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UGh ,AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’Gh
RÉ‚EG ºYOh åëÑdG íæe Ëó≤J ƒμ°ù«°ùjE’G
ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘gGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘àfl ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘˘˘˘˘˘d äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
è˘˘˘FÉ˘˘˘à˘˘˘f ô˘˘˘°ûf ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¢Uô◊G ”h .á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G
ÚdhDƒ°ùŸG •É°ShCG ‘ ™°SGh ¥É£f ≈∏Y çƒëÑdG
Úã˘˘˘MÉ˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh AÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ™˘˘˘˘°Vh ø˘˘˘˘Y
ÜÉ˘©˘«˘à˘°SG ø˘e º˘¡˘˘æ˘˘«˘˘μ˘˘ª˘˘à˘˘d Qƒ˘˘¡˘˘ª÷Gh ÜÓ˘˘£˘˘dGh
É˘˘˘˘˘gó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°ûJ »˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘L’G ä’ƒ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG
¢Uƒ°üÿG Gò¡H ájƒdhC’G â«£YCGh .º¡JÉ©ªà›
.iƒ°ü≤dG á«ªgC’G äGP á«YÉªàL’G äÓμ°ûª∏d
Gòg ‘ åëÑ∏d Iójó÷G äÉjƒdhC’G Oóëà°S Éªc
á÷É©Ÿ åëÑdG äÉ¡LƒJ ó°UQ ∫ÓN øe ∫ÉÛG
á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G ä’ƒ˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘JôŸG É˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘dG
¢ü≤˘˘˘f ¤EG ô˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Hh .iÈμ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’Gh
äÉ°SGQódG RÉ‚E’ áeRÓdG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG
äÉ°TQhh äGQhO º¶æà°S ,çƒëÑdGh á«fGó«ŸG
πFÉ°SƒdGh ±QÉ©ŸG èeO ±ó¡H áªFÓe á«ÑjQóJ

.Iójó÷G á«fÉ≤àdG

hCG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏``ë˘˘˘˘˘˘ª`dG ±QÉ˘˘˘˘˘˘©ŸG ÚH á˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘Jh
øe IóMGh ájôμ`ØdG á«μ∏ª`dG ¿ƒfÉbh ájó«``∏≤àdG
Gòg ‘h .Ió≤©ŸG Iô°UÉ©ŸG á«fƒfÉ≤dG äÓμ°ûŸG
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó`dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤`∏◊G âaó˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SG ,Oó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG
á˘˘˘jô˘˘˘μ˘˘˘Ø˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘∏˘˘˘ª`dG á˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M ∫ƒ`M á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª`«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bE’G
º`¶f ájÉª`M π`Ñ°S ójó– ájó«∏`≤àdG ±QÉ©`ª`dGh
ΩÉ¶`f QÉ`WEG »`a AGƒ``°S ájó«∏`≤àdG ±QÉ©`ª`dG
¢†©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H QÉ``WEG »`a hCG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô`μ`Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ`∏`ª`dG
∫hÉæJh .á∏°üdG äGP äÉ°SÉ«°ùdG hCG äÉ©jô°ûàdG
±hÉîª`dG á«°SGQódG á≤∏`◊G »`a ¿ƒcQÉ°ûª`dG
É˘˘ª˘˘«`°S’ ,á˘˘«˘˘∏˘˘°UC’G Üƒ˘˘©˘˘˘°ûdG É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘Y È©˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG

¥ƒ≤M πª``°ûJ »`àdG á«fƒ`fÉ`≤dG πFÉ°ù`ª`dG ¿CÉ°û`H
ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh ´GÎN’G äGAGôHh ∞«dCÉàdG
OÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘HC’G ø˘˘˘˘˘˘Y kÓ˘˘˘˘˘˘°†ah .á˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°ùdG äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©ŸGh
É¡`fEÉa ,É`jÉ°†`≤dG √ò`¡`d ájQÉ`é`àdGh á«fƒfÉ≤`dG
á«aÉ≤`Kh á«bÓ`NCG OÉ©HCG äGP kÉ°†jCG ¿ƒμJ ó`b
óbh .á«MhQ hCG á«æjOh á«°SÉ«°Sh á«`îjQÉ`Jh
IQhô˘˘˘˘˘˘˘˘°V ≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏`Y á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó`dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`◊G äOó`°T
QhóH º¡YÓ£°VGh Ú«∏°UC’G ¿Éμ°ùdG ∑Gô°TEG
ΩGóîà°S’ áªFÓŸG ôWC’G áZÉ«°U ‘ …Qƒfi
™°Vh á«ªgCG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG õcQ Éªc .º¡aQÉ©e
¿Éμ°ùdG Qƒ¶æe ™«é°ûJh õjõ©àH á∏«ØμdG ôWC’G
áÄ°TÉæ`dG hCG áªFÉ`≤dG äÉ«é¡æŸG ¿CÉ°ûH Ú«∏°UC’G
á≤∏◊G â°UhCGh .áaô©ª`dG ÒHó``àH á∏`°üdG äGP
±QÉ˘˘˘˘˘˘©`ª`dG ¤EG ô`¶˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG RhÉ˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘dG
É¡æe π¡æj ΩÉN IOÉe Oô› ÉgQÉÑàYÉH ájó«∏`≤àdG
ÖdÉ£e á«°SGQódG á≤∏◊G âdhÉæJh .¿hôNB’G
º˘˘¡˘˘ª˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘H ±GÎY’G ¿CÉ˘˘˘°ûH Ú«˘˘˘∏˘˘˘°UC’G ¿É˘˘˘μ˘˘˘°ùdG
á˘˘aô˘˘©ŸG ¤EG ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘˘dG ÒHó˘˘˘J ¥ô˘˘˘Wh á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG
º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘H ±GÎY’G ø˘˘˘˘˘Y kÓ˘˘˘˘˘˘°†a ,É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SGh
»àdGh ,É¡JÉªMh áaô©ŸG √òg ÜÉë°UCG º¡àØ°üH
á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘°UC’G äÉ˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG π˘˘˘˘˘NGO á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘b Ö°ùà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘J

.É¡LQÉNh

≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G â°UôM ,iôNCG á«MÉf øeh
´ƒ˘˘˘æ˘˘˘dG Qƒ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e º˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘J ¿CÉ˘˘˘°ûH ≥˘˘˘aGƒ˘˘˘à˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J
º˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dGh ÇOÉ˘˘˘ÑŸG ™˘˘˘e º˘˘˘é˘˘˘°ùæ˘˘˘j ÉÃ »˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘˘L’G
ácQÉ°ûŸG ≈∏Y õØ– áÄ«H OÉéjE’ á«eÓ°SE’G
á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ‘ ICGô˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘∏˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG
á˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘N á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y AÓ˘˘˘˘jEG ” É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .á˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’Gh
‘ iƒ˘˘˘°ü≤˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gC’G äGP É˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘dG á÷É˘˘˘˘©Ÿ
Ú°ùæ÷G ÚH áÄaÉμàŸG ájô°ûÑdG á«ªæàdG ∫É›
AÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H ‘ á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ùŸGh ÜÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸGh
Gò˘˘˘˘˘g ‘h .ΩÓ˘˘˘˘˘°ùdG É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘a Oƒ˘˘˘˘˘˘°ùj äÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à›
á«æWƒdG á«ÑjQóàdG πª©dG á°TQh âfÉc ,Oó°üdG
á«dƒZƒàdG á«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdÉH äó≤Y »àdG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

´ƒ˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YGQõ˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘æŸG ‹ƒÙ
É¡æjõîJh á«YGQõdG äÉéàæŸG πjƒ– äÉ«æ≤J''
‘ ó˘˘˘≤˘˘˘©˘˘˘j ¬˘˘˘Yƒ˘˘˘f ø˘˘˘e •É˘˘˘˘°ûf ∫hCG ,''É˘˘˘˘¡˘˘˘˘≤˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘°ùJh
øe ÒÑc OóY á°TQƒdG øe OÉØà°SGh .ƒZƒàdG
ájhô≤dG ≥WÉæŸG ∞∏àfl øe äÉjhô≤dG AÉ°ùædG
¢Uôa Ú°ù– øe á°TQƒdG âæμeh .ƒZƒàdG ‘

õjõ©Jh ,ájhô≤dG ICGôŸG IóFÉØd á«LÉàfE’G ôjƒ£J
äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J ∫ÓN øe ,™ªàÛG ‘ ÉgQhO
äÉéàæª∏d á«æØdG á÷É©ŸG ≈∏Y ÖjQóàdG ÈY
√ò˘˘g âà˘˘Ñ˘˘KCG ó˘˘bh .É˘˘¡˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊Gh á˘˘˘«˘˘˘YGQõ˘˘˘dG
‘ áªgÉ°ùŸG ≈∏Y ájhô≤dG ICGôŸG IQób IQOÉÑŸG

.™ªàÛG áeóÿ á«aÉμdG OQGƒŸG áÄÑ©J

∫ó©dGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©J
ΩÓ°ùdGh

•»YÉªàL’G º∏`°ùdG ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
: »JƒÑ«L ,»JƒÑ«L( ÊÉ°ùfE’G øeC’Gh24-27

 ÈªàÑ°S2012 .)

•ìÓ°UE’G ∫ƒM á«æWh á«°SGQO á≤∏M
∑ƒ∏°ùdG •É‰CG øe ájÉª◊Gh »YÉªàL’G

 : ¿hÒeÉμdG ,…ófhÉj( ájƒ°ùdG ÒZ29-26

 Èªaƒf2012IƒYódG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,)
 Qƒ°†ëH á«eÓ°SE’G30øe kÉcQÉ°ûe

ÉjÉ°†≤H á«æ©ŸG á«eƒμ◊G äÉYÉ£≤dG
 .ÜÉÑ°ûdG

•äÓμ°ûŸG ∫ƒM »∏«∏– π«dO QGó°UEG
ΩÓ°ùdG ≥«©J »àdG á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G
,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( ⁄É©dG ‘ áæ«fCÉª£dGh

 πjôHCG :•ÉHôdG2012.)

•áë∏ŸG äÓμ°ûŸG ∫ƒM á°SGQO QGó°UEG
ÖÑ°ùàJ »àdG »YÉª`àL’G ø`eC’ÉH á£ÑJô`ŸG

äÉ©ªàÛG ‘ äÉYGõædG ´’ófG ‘

:•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( á«eÓ°SE’G
 ÈªàÑ°S2012.)

èFÉàfº««≤àdGh π«∏ëàdG
ôgÉ¶e ¬àæJ ⁄ Ée ΩÓ°ùdG ≥«≤– øμÁ ’
QGôbEG Ö∏£àjh .AGó©dG ôYÉ°ûe OóÑàJh º∏¶dG
ø˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘ª`dG ∫ò`H ø`eC’G ÜÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘à`à˘˘˘˘˘˘°SGh º˘˘˘˘˘˘∏`°ùdG
øe IÒãc á∏ãeC’G π`©dh .ÉæJÉ©ªà`› »`a ó¡÷G
ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ·C’G º˘˘˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘˘˘©`e ¬˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°û«`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`d É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dƒ``M
ºgÉØàdG º«b õjõ©J á«¨Hh .ÜhôMh äÉHGô£``°VG
≥``«˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤– »`a á˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùª`dGh Úª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`°ùª`dG ÚH
á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘æ``Y ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«``°ùjE’G â`dhCG ,ø`eC’Gh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘°ùdG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª`à˘˘˘˘L’G É˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘°†`≤˘˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘à`î˘˘˘˘˘ª`d á˘˘˘˘˘°UÉ``N
»eÓ°SE’G ™ªà`éª`dG AÉæ`H π`LCG øe á«fÉ``°ùfE’Gh
ƒμ°ù«°ùjE’G â¡Lh ,QÉWE’G Gòg ‘h .Oƒ°ûæŸG
äÓ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°û``ª`dG á÷É˘˘˘˘˘˘˘˘©``ª`d ΩRÓ˘˘˘˘˘˘˘˘dG ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘g’G
QGô≤à``°S’Gh ΩÓ`°ùdG Oó¡`àJ »àdG á«YÉªà``L’G
ø`e ó`jó``©dG PÉ`î`JG ∫Ó`N øe »YÉ``ªàL’G
õjõ©J ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G âHCGO óbh .äGQOÉÑ``ª`dG
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘b’Gh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fóŸG ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M
¥ƒ≤``◊G √ò`g ¿CÉH É¡`æe kÉ«`Yh ,á«YÉªàL’Gh
≥«≤–h ΩÓ`°ùdG AÉæ``Ñd áæ«`àe IóYÉb πμ`°ûJ

3.6.2
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

‘ ∑Î°ûŸG ¢û«©dG øe ™«ª÷G Úμ“h ádGó©dG
.ájô◊Gh áeGôμdG πX

ÜÉÑ°ûdG •É°ShCG ‘ •ÉÑME’G ôYÉ°ûe ójGõàJh
ΩóYh ádÉ£ÑdG É¡æe ,áØ∏àfl ÜÉÑ°SCG áé«àf
ΩÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ñÉ˘˘˘˘˘˘æŸG Aƒ˘˘˘˘˘˘°Sh »˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG QGô˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°S’G
πeGƒY IóY ºgÉ°ùJh .ƒªædG ∞©°Vh QÉªãà°SÓd
OÉ◊G ´É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘JQ’É˘˘˘˘˘c ,•É˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ME’G Gò˘˘˘˘˘g º˘˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘J ‘
Ió˘˘M ó˘˘˘jGõ˘˘˘Jh ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG ió˘˘˘d á˘˘˘dÉ˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘dG ä’ó˘˘˘©Ÿ
á˘˘˘˘°Vô˘˘˘˘Y ÌcCG á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g π˘˘˘˘©˘˘˘˘é˘˘˘˘j É˘˘˘˘e ,ô˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG
∫ƒëμdG ¿ÉeOEGh áÁô÷Gh áæWƒàŸG ¢VGôeCÓd
á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘WGƒŸG ¢ùM ΩGó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘fGh ∞˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dGh äGQóıGh
ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG ÒWCÉ˘˘˘˘J ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘jh .ÊGhó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ∑ƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùdGh
ƒμ°ù«°ùjE’G É¡«dƒJ »àdG ™«°VGƒŸG øe kGóMGh
kGó˘˘¡˘˘˘L á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG ƒ˘˘˘dCÉ˘˘˘J ’ å«˘˘˘M ,á˘˘˘°UÉ˘˘˘N á˘˘˘jÉ˘˘˘æ˘˘˘Y
±hô˘˘˘˘˘˘˘X Ú°ù–h ÜÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG É˘˘˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†b á÷É˘˘˘˘˘˘˘˘©Ÿ
ΩÉ¡°SEÓd º¡JÉbÉW Òî°ùJ πØμj ÉÃ ,º¡à°û«©e
Gòg ‘h .áeC’G AÉæH á«∏ªY ‘ πYÉa πμ°ûH
¿hÒeÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y ,Oó˘˘˘˘˘°üdG
»YÉªàL’G ìÓ°UE’G ∫ƒM á«æWh á«°SGQO á≤∏M
º¡a( ájƒ°ùdG ÒZ ∑ƒ∏°ùdG •É‰CG øe ájÉª◊Gh
ájOÉ©ŸG ∑ƒ∏°ùdG •É‰CG øY áÑJÎŸG äÓμ°ûŸG
…ó°üàdGh ÜÉÑ°ûdG •É°ShCG ‘ ™ªàÛG º«≤d
,á«HÉÑ°ûdG äGOÉ«≤dG á≤∏◊G √òg âæμeh .)É¡d
äÉª¶æeh äÉ«©ªL ≈∏Y Úaô°ûŸG º¡«a øÃ
á«dÉ©a ÌcC’G ∫ƒ∏◊G á°ûbÉæe øe ,ÜÉÑ°ûdG
ôYÉ°ûe ójóÑJh áªFÉ≤dG äÉHƒ©°üdG øe óë∏d
äGhOC’G ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG ±ô©J Éªc .•ÉÑME’G
•É‰CG øe ÒÑc πμ°ûH ó◊G É¡fCÉ°T øe »àdG
‘ á˘˘«˘˘°ûØ˘˘àŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG º˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘d á˘˘˘jOÉ˘˘˘©ŸG ∑ƒ˘˘˘∏˘˘˘°ùdG

.Ú©aÉ«dG •É°ShCG

á÷É©e ÚcQÉ°ûª∏d á«°SGQódG á≤∏◊G âMÉJCGh
•É‰CG π˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘b ø˘˘˘e ,á˘˘˘¨˘˘˘dÉ˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCG äGP É˘˘˘jÉ˘˘˘˘°†b
•É˘˘˘˘°ShCG ‘ ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG º˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘d á˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘©ŸG ∑ƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùdG
∞æ©dG ôgÉ¶eh çGóMC’Gh ±hô¶dG : Ú©aÉ«dG

âfÉc óbh .Ú©aÉ«dG iód á«cƒ∏°ùdG äÓμ°ûŸGh
óbh  .ÚcQÉ°ûŸG äÉ©bƒJ iƒà°ùe ‘ á≤∏◊G
IóM IOÉjR ¿CG ≈∏Y á«°SGQódG á≤∏◊G äOó°T
∂μØàdG øe á«∏ªY ‘ Iô°SC’G πNóJ ô≤ØdG
ÖbGƒY øe ∂dP øY ÖJÎj Ée ™e ™jô°ùdG
iƒà°ùe ≈∏Y Iô°SC’G QhO ™LGôJ ÖÑ°ùH áª«Nh
ÒÑc QhóH äÉ¡eC’Gh AÉHB’G ™∏£°†jh .ÒWCÉàdG
∫É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘WCÓ˘˘˘˘d »˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G êÉ˘˘˘˘˘eOE’G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y ‘
ô°ûf ‘ ºgÉ°ùJ »àdG êPÉªædG øe º¡àjÉªMh

.±Gôëf’Gh áÁô÷Gh ∞æ©dG ôgÉ¶e

ΩÓ°ùdG õjõ©J ¤EG á«eGôdG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘h
IOÉ˘˘˘«˘˘˘°S ï˘˘˘˘«˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘Jh ¿É˘˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘Mh á˘˘˘˘dGó˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh
¢ü°üN kÓ˘˘˘˘«˘˘˘˘dO ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘YCG ,¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG
ƒμ°ù«°ùjE’G â©°Sh .á«HQÉ¨ŸG ¿Gó∏Ñ∏d ¢SÉ°SC’ÉH
äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG ô˘˘˘˘°ûf ¤EG π˘˘˘˘«˘˘˘˘dó˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e
≥˘˘«˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G äÓ˘˘μ˘˘°ûŸÉ˘˘H á˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘àŸG
≈Nƒàj oh .äÉ©ªàÛG πNGO áæ«fCÉª£dGh ΩÓ°ùdG
∫hó˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d kÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘e ¿ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘j ¿CG π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dó˘˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘g ø˘˘˘˘˘e
á˘˘aÉ˘˘≤˘˘K ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J è˘˘eGô˘˘H ™˘˘°Vƒ˘˘˘d AÉ˘˘˘°†YC’G
äGP äÉ°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G QGƒ◊Gh ΩÓ°ùdG
π«dódG ¢Vô©à°ùj ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉHh .á∏°üdG
≥«©J »àdG á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG ºgCG
‘ á°UÉN( ⁄É©dG ‘ QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG õjõ©J
äÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Ωó˘˘˘˘≤˘˘˘˘j É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c ,)á˘˘˘˘«˘˘˘˘HQÉ˘˘˘˘¨ŸG ¿Gó˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG
¿É°ùfE’G áeGôc ¿ƒ°üd áeRÓdG á«é«JGÎ°S’G

.øeÉ°†àdG º«b õjõ©Jh

á°SGQO ƒμ°ù«`°ùjE’G äQó°UCG ,∂dP ø`Y Ó`°†ah
ø`eC’ÉH á£`ÑJôª`dG á`ë∏ª`dG äÓμ°ûª`dG ∫ƒ`M
´’ó`fG »`a ÖÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J »``à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`à`L’G
å`«M ,á«eÓ`°SE’G äÉ©`ªà``éª`dG »`a äÉYGõ`ædG
ÒKCÉ˘˘˘˘J ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘£˘˘˘˘˘°ùÑ˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘ª`d É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘FGô`≤˘˘˘˘˘d Ωó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J
∫hó`dG »`a »YÉªà`L’G ø`eC’G ≈∏`Y äÉYGõ`ædG
äÉ`YGõ`æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó`dG ∫hÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Jh .AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`î˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG √ô`gÉ`¶˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e »`a ø`eC’G ΩGó`©`fGh
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

ô≤ØdG ICÉWh øe ∞«ØîàdG
•ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ∫ƒM AGÈî∏d ´ÉªàLG

: ¿Éé«HQPCG ,ƒcÉH( ≈£°SƒdG É«°SBG á≤£æe ‘
21-23 ƒjÉe2012á°ùªN Qƒ°†ëH ,)

¿Éà°ùμLÉJh ¿Éà°ùNGRÉc øe ÚcQÉ°ûe
¿Éà°SõZÒbh ¿Éà°ùμHRhCGh ¿Éà°ùæªcôJh

Iô°ûYh )ó∏H πc øe óMGh ∑QÉ°ûe(
.¿ÉéÑjQPCG øe ÚcQÉ°ûe

•™jQÉ°ûŸG ÒHóJ ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
,ΩƒWôÿG( çƒëÑdG πjƒ“h iô¨°üdG

: ¿GOƒ°ùdG9-12 πjôHCG2012™e ¿hÉ©àdÉH ,)
ÒÑc OóY IóFÉØd ,á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æe

.iô¨°üdG πjƒªàdG äÉ°ù°SDƒe øe

•á«YƒàdG äÉ«æ≤J ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
RójE’G áHQÉfi ∫É› ‘ á«YÉªàL’G

: É«æ«Z ,…ôcÉfƒc(9- 11 πjôHCG2012.)

•á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG á£°ûfCG ºYO
äÓμ°ûª∏d …ó°üàdG ¤EG áaOÉ¡dG

ô≤e( AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áë∏ŸG á«YÉªàL’G
 ¢SQÉe :•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G2012.)

•áWÉ«ÿG ∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO ´hô°ûe
.)ôé«ædG( º«ª°üàdGh

•á«°SGQódG äGôé◊G ójhõJ ´hô°ûe
‘ âfÎfE’G áμÑ°ûH §HôdGh AÉHô¡μdÉH

ÉJÉaÉH ‘ á«ª«∏bE’G ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG ióMEG
.)hÉ°ù«H É«æ«Z(

• IóFÉØd πªY á°TQh50øe ÉLôîàe ÉHÉ°T
Iô◊G IQOÉÑŸG ∫ƒM πª©dG øY Ú∏WÉ©dG

.)ƒ°SÉa Éæ«cQƒH( πNó∏d IQóŸG á£°ûfC’Gh

•ICÉWh øe ∞«ØîàdG :¢û«©dG Ö°ùμd ´hô°ûe
äÉjhô≤dG AÉ°ùædG •É°ShCG ‘ ô≤ØdG

.)¢ûjOÓ¨æH(

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ºbÉØJ ¤EG ,™bóŸG ô≤ØdG Éª«°S’h ,ô≤ØdG …ODƒj
,Gòd .áë∏ŸG á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G äÓμ°ûŸG
É˘˘jÉ˘˘°†≤˘˘dG á÷É˘˘©Ÿ É˘˘gOƒ˘˘¡˘˘L ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G âØ˘˘ã˘˘c
øY áªLÉædG á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G äÓμ°ûŸGh
á˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘æŸG ¢ü≤˘˘˘˘˘˘f ¢ShÒa π˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘b ø˘˘˘˘˘˘e ,ô˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘dG
äGQóıG ‘ QÉŒ’Gh ,Ró˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jE’G/á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
.ÉgÒZh ∫ÉØWC’G ∫Ó¨à°SGh ,∞æ©dGh ,É¡fÉeOEGh
á˘˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d äÓ˘˘˘ª˘˘˘Mh á˘˘˘°UÉ˘˘˘N ™˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûe äò˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ofh
™jQÉ°ûŸG á«∏YÉa øe ™aôdGh ≥«°ùæàdG õjõ©àd
äÉ˘˘˘jó˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘e âª˘˘˘¶˘˘˘f ,∂dP ø˘˘˘Y kÓ˘˘˘°†ah .Iò˘˘˘Ø˘˘˘˘æŸG
ÉgÒZh äGô“Dƒeh á«°SGQO äÉ≤∏Mh ¢TÉ≤æ∏d

™˘˘e )á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdGh á˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’Gh á˘˘˘jOÉ˘˘˘°üà˘˘˘b’G(
.ø˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘dGh ¿É˘˘˘à˘˘˘°ùfÉ˘˘˘¨˘˘˘aCGh ¥Gô˘˘˘©˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘«˘˘˘˘cÎdG
√É``aô`dG õjõ`©J á«ª`gCG ≈∏`Y á°SGQó`dG äOó`°Th
,ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y π``μ`°ûH ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ`°ùdG Ió`FÉ`Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d á`ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdGh
,¢Uƒ˘˘˘˘˘˘˘°üÿG ¬˘˘˘˘˘˘˘Lh ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘˘˘°û¡˘˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘Ä``Ø˘˘˘˘˘˘˘˘dGh
Ú∏˘˘˘˘WÉ`©`dGh ≈˘˘˘˘°Vô˘˘˘˘ª`dGh Úæ`°ùª`dGh ∫É˘˘˘˘Ø`WC’É˘˘˘˘˘c

ø`eC’G ¿É`c Éª`d ,∂dP ≈∏Y IhÓ`Yh .πª`©dG ø`Y
¿EÉ˘˘˘˘˘a ,á˘˘˘˘˘ë`∏˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ`°ùfEG IQhô`°V »˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘ª`à˘˘˘˘˘˘L’G
»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G Ωƒ˘˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘ª`dG kÉ˘˘˘°†`jCG ∫hÉ˘˘˘˘æ`à˘˘˘˘J á˘˘˘˘°SGQó`dG
,IÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫Ó`N ø`e »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘L’G ø`eCÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d
ø˘˘˘˘˘˘eC’G ¿É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°†d á˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘˘e ∫hCG É˘˘˘˘˘˘˘gQÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘H

.ΩÓ°SE’G ‘ »YÉªàL’G

3.6.3
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Ωƒ∏©dG ájôjóe á£°ûfCG

ôWÉıG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd äÉ«≤à∏ŸG øe
,äÓμ°ûŸG ºgCG É¡«∏Y …ƒ£æJ »àdG á«≤«≤◊G
” Éªc .Ióªà©ŸG ò«ØæàdG äÉ«dBG á«∏YÉa ôjƒ£Jh
ø˘˘e ,É˘˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dG √ò˘˘˘¡˘˘˘d ¢ü°üıG º˘˘˘Yó˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J
äÉμÑ°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸG ™e ¿hÉ©àdG ó«WƒJ ∫ÓN
á©HÉàdG ä’ÉcƒdG ™e Gòch ,á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG
” ,Oó°üdG Gòg ‘h .IóëàŸG ·C’G áª¶æŸ
»àdG äÉª¶æŸGh äÉ«©ªé∏d á°UÉN ájÉæY AÓjEG
.º¡JÉfÉ©e øe ∞«Øîà∏d ÜÉÑ°ûdGh ICGôŸÉH ≈æ©J

‘ ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y …ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG AGÈÿG ´É˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘LG π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ`°Th
á≤£æe ‘ ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG ∫ƒM ¿Éé«HQPBG
ÜQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG ∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘˘d á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘£˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dG É˘˘˘˘«˘˘˘˘°SBG
¿Gó˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘e ‘ ¿hÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG ä’É› ±É˘˘˘˘˘˘˘°ûμ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SGh
äÓμ°ûŸG á÷É©eh ô≤ØdG ICÉWh øe ∞«ØîàdG
á«∏YÉa õjõ©J ¤EG kÉ«©°Sh .iÈμdG á«YÉªàL’G
IóM øe ∞«ØîàdG πLCG øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G
á˘˘˘˘°TQh ∫Ó˘˘˘˘˘N ,ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âMÎbG ,ô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG
∫ƒM ¿GOƒ°ùdG ‘ äó≤Y »àdG á«æWƒdG πª©dG
’ƒ∏M çƒëÑdG πjƒ“h iô¨°üdG ™jQÉ°ûŸG ÒHóJ
øe á«dÉŸGh ájQGOE’G äGAGôLE’G Ò°ù«àd á£°ùÑe
.iô˘˘˘˘¨˘˘˘˘°üdG ™˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d π˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘eC’G ÒHó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘LCG
ÒÑc OóY Égô°†M »àdG πª©dG á°TQh â°ûbÉfh
π˘˘˘˘˘°†aCG ,iô˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘°üdG π˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘˘e
∫É› ‘ Ió˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æŸGh äÉ˘˘˘˘˘°SQÉ˘˘˘˘˘ªŸG
iô¨°üdG äÓjƒªàdÉH á≤∏©àŸG çƒëÑdG ôjƒ£J

.ó«÷G ÒHóàdGh

QhóH á«YÉªàL’G äÉeóÿGh áë°üdG ™∏£°†Jh
AGô˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG IÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘e ø˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ‘ …Qƒfi
,Oó°üdG Gòg ‘h .º¡à°û«©e iƒà°ùe Ú°ù–h
§£N QÉWEG ‘ áã«ãM GOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G âdòH
äÉeóÿG iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G πLCG øe É¡∏ªY

 ΩÉ˘˘˘˘Y ∫Ó˘˘˘˘Nh .á˘˘˘˘«˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdG2012á˘˘˘˘°TQh âæ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘e ,
á˘˘˘˘«˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG
É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘f »˘˘˘à˘˘˘˘dG Ró˘˘˘˘jE’G á˘˘˘˘HQÉÙ á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G

™e ¿hÉ©àdÉH É«æ«Z ájQƒ¡ªL ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G øe á«æWƒdG ∫É°üJ’G á£≤f
ø˘˘˘˘e á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘dG ¿CÉ˘˘˘˘°ûH ±QÉ˘˘˘˘©ŸG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh »˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘dG
.Ró˘˘˘˘˘˘jE’G / á˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘æŸG ¢ü≤˘˘˘˘˘˘˘f ¢ShÒa
,Ró˘˘jE’G á˘˘˘ë˘˘˘aÉ˘˘˘μ˘˘˘e ¥É˘˘˘«˘˘˘°S ‘ á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh
∫ƒ˘˘˘˘˘˘∏◊Gh ,»˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘L’G ≥˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘˘˘eGô˘˘˘˘˘˘˘H
π˘Nó˘dG …hò˘˘d á˘˘MÉ˘˘àŸG á˘˘jQÉ˘˘é˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G
â°ûbÉfh .ô£î∏d á°Vô©ŸG äÉÄØdGh OhóÙG
äÉ˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘H ‘ è˘˘˘˘˘˘eGÈdG √ò˘˘˘˘˘˘g á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘a á˘˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘˘dG
áaÉ°VEG ,áØ∏àfl á«aÉ≤Kh á«°SÉ«°Sh ájOÉ°üàbG
QhOh »YÉªàL’G ≥jƒ°ùàdG Ωƒ¡Øe ójó– ¤EG
á˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e ¥É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°S ‘ è˘˘˘˘˘˘eGÈdG √ò˘˘˘˘˘˘g
í«°VƒJ ≈∏Y á°TQƒdG â°UôM Éªc .á«eƒª©dG
‘ º˘˘¡ŸG √QhOh »˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G ≥˘˘˘jƒ˘˘˘°ùà˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘e
/ ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa øe ájÉbƒdG
á°TQƒdG âaó¡à°SGh .√QÉ°ûàfG øe ó◊Gh RójE’G
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷Gh ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«ŸG ±QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e åjó–
QhO ∫ƒM É«æ«Z ‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æeh
óbh .RójEÓd …ó°üàdG ‘ »YÉªàL’G ≥jƒ°ùàdG
»YÉªàL’G ≥jƒ°ùàdG ∫É› ‘ ÖjQóàdG âÑKCG
øe ó◊G ‘  áØ∏μàdG å«M øe ¬àYÉ‚h ¬à«ªgCG
.RójE’G / ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa QÉ°ûàfG

™e ,QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ ,ƒμ°ù«°ùjE’G πª©J Éªc
∫É› ‘ á˘˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘μ◊G ÒZ äÉ˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG
õjõ©J πLCG øe á«fÉ°ùfE’Gh á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG
É˘˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘àfl á÷É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘e ‘ É˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘JGQó˘˘˘˘˘˘˘˘b
,äGQóıG ‘ QÉŒ’G πãe áë∏ŸG á«YÉªàL’G
,çƒ˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘dGh ,±Gô˘˘˘ë˘˘˘˘f’Gh ,∞˘˘˘˘æ˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh ,¢VGô˘˘˘˘eC’Gh
äÉ˘˘Ä˘˘Ø˘˘dG É˘˘¡˘˘«˘˘fÉ˘˘©˘˘J »˘˘à˘˘dG äÓ˘˘μ˘˘°ûŸG ø˘˘˘e É˘˘˘gÒZh
IÎØdG ∫ÓNh .¿hRƒ©ŸGh ¿ƒbƒ©ŸGh áehôÙG
ºYO ƒμ°ù«°ùjE’G â∏°UGh ,ôjô≤àdG É¡∏ª°ûj »àdG
É¡JGQó`b õjõ©`àd á«eƒ`μ◊G Ò`Z äÉª¶æ`ª`dG
á˘˘˘˘˘˘°TQh âeó˘˘˘˘˘˘bh .ô˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘HQÉ`fi ∫É`› »`a
Ú∏WÉ`©dGh ÚLôî`à`ª`dG ÜÉÑ°ûdG IóFÉ`Ød πª`©dG
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Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ á«bÓNC’G ÉjÉ°†≤dG
äÉfÉ≤àdGh

•ƒμ°ù«°ùjE’G áHGƒH äÉfÉ«H IóYÉb õjõ©J
ô≤e( äÉ«bÓNC’ÉH á°UÉÿG á«fhÎμdE’G

 πjôHCG :•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G2012â≤∏WCG .)
iôcòdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G AÉØàMG áÑ°SÉæÃ áHGƒÑdG

.É¡°ù«°SCÉàd ÚKÓãdG

•ƒμ°ù«°ùjE’G áæé∏d ÊÉãdG ´ÉªàL’G
: ¿OQC’G ,¿Éª`Y( á`jƒ«`◊G äÉ«`bÓ``NCÓd

22-23 ƒjÉe2012øe ÚcQÉ°ûe Qƒ°†ëH ,)
¿OQC’Gh ¿ÉæÑdh ô°üeh ¢ùfƒJh Üô¨ŸG

.¿ÉªYh ¥Gô©dGh ¿Éà°ùcÉHh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
É˘˘æ˘˘JÉ˘˘©˘˘ª˘˘à› äÉ˘˘˘«˘˘˘°Uƒ˘˘˘°üN ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊G ó˘˘˘©˘˘˘j
π˘˘eGƒ˘˘Yh äGó˘˘jó˘˘¡˘˘˘à˘˘˘dG ∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ø˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘jÉ˘˘˘ª˘˘˘Mh
»àdG á°ù«FôdG ±GógC’G øe kGóMGh ¬jƒ°ûàdG
äõ˘˘˘cQ ó˘˘˘bh .É˘˘˘¡˘˘˘Zƒ˘˘˘∏˘˘˘H ¤EG ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ≈˘˘˘©˘˘˘˘°ùJ
OÉ©HC’G π«∏– ≈∏Y É¡FÉ°ûfEG òæe ƒμ°ù«°ùjE’G
É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dG äGó˘˘é˘˘à˘˘°ùŸ á˘˘˘«˘˘˘bÓ˘˘˘NC’G

.á«eÓ°SE’G º«≤dGh ÇOÉÑŸG Aƒ°V ‘ É¡ª««≤Jh
á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘dG âÄ˘˘˘°ûfCG ,Oó˘˘˘°üdG Gò˘˘˘g ‘h

 É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘NC’(IBEST)

IQÉ˘˘°†ë˘˘∏˘˘d Iõ˘˘«˘˘ªŸG ¢üFÉ˘˘°üÿG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘∏˘˘˘d
á«bÓNC’G äÉjóëàdG øe É¡àjÉªMh á«eÓ°SE’G
âæμeh .É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG Qƒ£J øY áªLÉædG
∫ÓN ,QƒÙG Gòg QÉWEG ‘ äòØf »àdG èeGÈdG

 á«KÓãdG πª©dG á£N2012-2010ó°UQ øe
ô˘˘¶˘˘f á˘˘¡˘˘Lh ø˘˘e á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG äGQƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘«˘˘˘∏–h
ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d ìÉ˘˘˘JCG É‡ ,á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûdG
ÚH AGQB’G ‘ ≥aGƒJ AÉæHh ΩRÓdG ¬«LƒàdG Ëó≤J

.á«bÓNC’G ÉjÉ°†≤dG ¿CÉ°ûH AÉ°†YC’G ∫hódG

»àdG ''äÉ«bÓNCÓd á«eÓ°SE’G áμÑ°ûdG'' Èà©Jh
Gòg øe ≥HÉ°S âbh ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G É¡àKóMCG
äÉ«bÓNC’ á«eÓ°SE’G áÄ«¡dG QÉWEG ‘ ΩÉ©dG
ÚKÓãdG iôcòdÉH kAÉØàMGh É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG
ÚH π°UGƒà∏d ô°ùL áHÉãÃ ,ƒμ°ù«°ùjE’G AÉ°ûfE’
¿CÉ˘˘°ûH π˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘°VQCGh AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh Úã˘˘˘MÉ˘˘˘Ñ˘˘˘dG
á«eÓ°SE’G áμÑ°ûdG Ωó≤Jh .á«bÓNC’G ÉjÉ°†≤dG
ø˘˘˘Y ô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°ùe π˘˘˘μ˘˘˘°ûH äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘e äÉ˘˘˘«˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘NCÓ˘˘˘˘d
ô˘˘˘˘¶˘˘˘˘f á˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Lh ø˘˘˘˘˘Yh ΩÉ˘˘˘˘˘Y π˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ûH äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘NC’G
äÉ«bÓNC’ÉH ≥∏©àJ áæ«©e ÉjÉ°†b ¿CÉ°ûH ΩÓ°SE’G
,á«Ñ£dG äÉ°SQÉªŸGh åëÑdG ä’É› ™«ªL ‘
»YƒdG IOÉjRh Ió«ØŸG äÉeƒ∏©ŸG ô°ûf í«àj É‡

á£°ûfC’Gh Iô◊G IQOÉÑª`dG ∫ƒ`M πª`©dG ø`Y
™˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`ª÷ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘a Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YÉ`°ùe π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Nó`∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d IQó`ª`dG
á«ªæàdG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG á«HÉÑ°ûdG äÉ«©ª÷G
É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘c .π˘˘˘˘˘˘ª`©˘˘˘˘˘˘dG ¢Uô`a çGó`MEGh á˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘°ü`à˘˘˘˘˘˘b’G
Ú∏WÉ©dG ÚéjôÿG äÉ«©ªL á°TQƒdG â©∏WCG
ó˘˘jó˘˘ë˘˘à˘˘d »˘˘é˘˘¡˘˘æŸG Üƒ˘˘∏˘˘˘°SC’G ≈˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘Y

.π˘˘˘˘Nó˘˘˘˘∏˘˘˘˘d Qó`e •É`°ûf …CG ò˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ø`æ˘˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘˘ZÉ˘˘˘˘˘«`°Uh
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£`°ûfC’G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J º˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gÉ`°ùJ ¿CG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bƒ`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jh
≥WÉæŸG ¢TÉ©fEG ‘ πNó∏d IQóŸG ájOÉ``°üàb’G
‘ É¡Kó– »àdG á«cô◊G ¤EG ô¶ædÉH ájhô≤dG
™jQÉ°ûe êÉeOEG ‘ É¡àªgÉ°ùŸh ≥WÉæŸG √òg

.á«fÉμ°ùdG á«ªæàdG

3.6.4
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á°SÉ°ù◊Gh áª¡ŸG á«bÓNC’G ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîÃ
∫hó˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘©˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûdG Qƒ˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘e
á˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ûdG ¬˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°†à˘˘˘˘˘˘J É˘˘˘˘˘˘e ÚH ø˘˘˘˘˘˘eh .AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G
∫É› ‘ π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Y ¥ô˘˘˘˘˘˘ah ,Ió˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘e
,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG äGP äGQGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UE’Gh ,äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘NC’G
,äÉ˘˘˘«˘˘˘bÓ˘˘˘NC’G ∫É› ‘ á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘˘jQó˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äGQhó˘˘˘˘dGh
´ƒ°VƒŸG Gò¡H ≈æ©J »àdG äÓÛG ô¡°TCG áªFÉbh
,á«fhÎμd’G É¡©bGƒe ™e AÉ°†YC’G ∫hódG ‘
á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG á˘˘«˘˘dhó˘˘dG É˘˘jÉ˘˘°†≤˘˘dG ™˘˘«˘˘ª˘˘L ¤EG á˘˘˘aÉ˘˘˘°VEG
√òg âÄ°ûfCGh .É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG äÉ«bÓNCÉH
ójó©dG Ióe òæe ¬H Ωó≤J Ö∏£d áHÉéà°SG áHGƒÑdG
™bƒàŸG øeh .äÉ«bÓNC’G ∫É› ‘ AGÈÿG øe
‘ ΩÉ≤à°S  »àdG ¢TÉ≤ædG äÉjóàæe ºgÉ°ùJ ¿CG
AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Hh AGQB’G ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ‘ á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG QÉ˘˘˘˘˘WEG
É˘˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dG ¿CÉ˘˘˘°ûH AÉ˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG ÚH ≥˘˘˘˘aGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

.ájƒ«◊G á«ªgC’G äGP á«bÓNC’G

¿É˘˘é˘˘∏˘˘d ÊÉ˘˘ã˘˘dG ´É˘˘ª˘˘à˘˘L’G ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G äó˘˘≤˘˘Yh
AÉ°†YC’G ∫hó`dG »`a äÉ«bÓ`NCÓd ƒμ°ù`«°ùjE’G

äGP äÉ©jô`°ûàdG á°ûbÉæª`d ,¿ÉæÑ`∏H ,ähÒ`H »`a

π˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘«◊G Ωƒ˘˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘bÓ`NCÉ˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘∏`°üdG

¢ûbÉfh .…ô°ûÑdG Úéª`dGh á«Yò`÷G ÉjÓÿG

ájô£o`≤dG á£`°ûfC’G π`c π«°ü`ØàdÉH ¿ƒcQÉ°û`ª`dG

.ájƒ«◊G äÉ«bÓNC’G ∫É› »`a äòØf »`àdG

áægGôdG ÉjÉ°†≤dG ¿CÉ°ûH ±QÉ©ŸG GƒdOÉÑJ Éªc

á∏°üdG äGP äÉ©jô°ûàdGh ájƒ«◊G äÉ«bÓNCÓd

≈≤∏J ,∂dP øY kÓ°†ah .AÉ°†YC’G ∫hódG ‘

≈˘˘∏˘˘Y É˘˘«˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y É˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J ´É˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G ‘ ¿ƒ˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG

á˘˘˘˘˘˘Ä`«˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d Êhô`à``μ˘˘˘˘˘˘˘dE’G ™``bƒ˘˘˘˘˘˘˘ª`dG ΩGó``î``à```°SG

É˘«˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dG äÉ˘˘«˘˘bÓ˘˘NC’ á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G

´ÉªàL’G ≈°UhCG óbh .ƒμ°ù«°ùjE’G ¬à≤∏WCG …òdG

á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°T ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ™˘˘˘bƒŸG Gò˘˘˘g AÉ˘˘˘æ˘˘˘ZEÉ˘˘˘H ¢Uƒ˘˘˘˘°üÿÉ˘˘˘˘H

∫hódG ‘ Úeóîà°ùŸG ™«ªL ™«é°ûJh âfÎfE’G

äÉ«bÓNC’G ióàæe ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y AÉ°†YC’G

Éªc .ÊhÎμdE’G ™bƒŸG Gòg ≈∏Y ìÉàŸG ájƒ«◊G

»˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘Y ¢Sƒ˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘b QGó˘˘˘˘˘°UEÉ˘˘˘˘˘H ¿ƒ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG ≈˘˘˘˘˘°UhCG

.ájƒ«◊G äÉ«bÓNCÓd
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

øY ôjô≤J
ƒμ°ù«°ùjE’G õcô`e á£°ûfCG
»ª∏©dG åë`ÑdG õjõ©`àd
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äÉfÉ≤àdG ºYOh åëÑdG á°SÉ«°S

•»eÓ°SE’G ⁄É©∏d á«ª∏©dG áμÑ°ûdG õjõ©J

(www.icpsr.org.ma,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,)

äÉ©eÉ÷G ;áæ°ùdG ∫GƒW ,Üô¨ŸG ,•ÉHôdG

»ª∏©dG åëÑ∏d á«æWƒdG õcGôŸGh ógÉ©ŸGh

.¢ùJÉ°ùeƒc ,»æ≤àdGh

•áeƒμ◊G'' ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ‹hódG ô“DƒŸG

ádÉ©a IQGOE’ ¢SÉ°SCG IGOCG : á«fhÎμd’G

,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e( ''áaÉØ°Th

 :Üô¨ŸG6 ƒ«fƒj2012 Qƒ°†ëH ,)150

IQGOE’G ‘ QÉÑc ¿ƒdhDƒ°ùe º¡æ«H øe ÉcQÉ°ûe

á«fhÎμd’G IQGOE’G ä’Éch hôjóeh á«Hô¨ŸG

AGÈNh ∫ÉÛG Gòg ‘ á«©LôŸG ¿Gó∏ÑdG ‘

áÑ∏W AÉeób á«©ªL ¤EG áaÉ°VEG ,¿ƒ«dhO

¢ùjQÉH ‘ ä’É°üJÓd á«æWƒdG á°SQóŸG

(Telecom ParisTech.)

•∫ÉØàM’G'' ∫ƒM ‹hódG ô“DƒŸG ºYO

 iôcòdÉH800áeÓ©dGh Ö«Ñ£dG OÓ«Ÿ

''…RGÒ°ûdG øjódG Ö£b RQÉÑdG ÊGôjE’G

 : ¿GôjEG ,RGÒ°T(20-19 Èª°ùjO2012.)

á©eÉL ,á«ë°üdG äÉ°SÉ«°ùdG çÉëHCG õcôe

.á«Ñ£dG RGÒ°T

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
äGQó≤dG õjõ©àd IÒÑc á«ªgCG ƒμ°ù«°ùjE’G ‹ƒJ
»˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG åë˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ äGQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡ŸGh
∫hó˘˘˘˘dG Oƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘L º˘˘˘˘YO π˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
áªgÉ°ùŸG ‹ÉàdÉHh ä’ÉÛG √òg ‘ AÉ°†YC’G
QÉWEG ‘h .ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G É¡à«ªæJ ‘
õjõ©àd ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ∫òÑj ,QƒÙG Gòg
Ωƒ∏©dG áæ÷  ™e ≥«Kh ¿hÉ©àH ,»ª∏©dG åëÑdG
‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG πLCG øe É«LƒdƒæμàdGh
πLCG øe IOô£e GOƒ¡L ,)¢ùJÉ°ùeƒc( Üƒæ÷G
Ú°Sóæ¡ŸGh ÚãMÉÑdGh á«ª∏©dG ógÉ©ŸG ∂«Ñ°ûJ
¢Uôëj Éªc .âfÎfE’G ≈∏Y ¢ùjQóàdG äÉÄ«gh
ógÉ©Ã á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb åjó– ≈∏Y
Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘˘˘˘˘cCGh ô˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dGh åë˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘dG
kÉ˘˘˘°†jCGh ,º˘˘˘¶˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘e π˘˘˘μ˘˘˘°ûH AGÈÿGh äÉ˘˘˘©˘˘˘eÉ÷Gh
á£°ûfC’ÉH á∏°üdG äGP äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ ≈∏Y
¢ùJÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùeƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ch ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ÚH á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cÎ°ûŸG
äò˘˘˘Ø˘˘˘of »˘˘˘à˘˘˘dG ,)...π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘°TQhh äGô“DƒŸG(

 áæ°S ∫ÓN2012∑Gô°TEG πLCG øe ÚãMÉÑ∏d ,
π°UGƒj ,∂dP ¤EG áaÉ°VE’ÉHh .º¡æe Úªà¡ŸG
ÒaƒJ »ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe
á˘˘˘˘˘∏›'' ø˘˘˘˘˘e Ió˘˘˘˘˘jó÷G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘˘d’G á˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘˘dG
»˘˘˘à˘˘˘dG ,''É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
π«¡°ùJ ó°üb âfÎfE’G ≈∏Y ÉfÉ› ,ÉgQó°üj
ÚH äGÈÿG ∫OÉ˘˘˘Ñ˘˘˘˘Jh äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG ø˘˘˘˘Y åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG
≈∏Y IhÓY .‹hódG ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ÚãMÉÑdG

127

 πª©dG π≤M3.7
»ª∏©dG åëÑdG ¢ù°SCG õjõ©J

3.7.1
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Úã˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘˘°üM •hô˘˘˘˘˘°T §˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùÑ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dh ,∂dP
`` ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjEG åë˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG í˘˘˘˘˘ n̆æ˘˘˘˘˘ p̆e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y ÜÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ûdG
Ö∏˘˘˘W äGQÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°SG ™˘˘˘°Vh É˘˘˘˘°†jCG ” ,∂«˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùeƒ˘˘˘˘c
,çÓãdG áª¶æŸG πªY äÉ¨∏H IQôfi ,áëæŸG
¿ÓYE’G ∂dòc ” Éªc .âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y
ÜÉH íàa øY âfÎf’G ≈∏Y õcôŸG ™bƒe ≈∏Y
ƒμ°ù«°ùjE’G õFGƒL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉë«°TÎdG

 á˘˘˘˘æ˘˘˘˘°ùd2012Ωƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ í˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘oJ »˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ,
á˘«˘fÉ˘μ˘eEG ø˘Y Ó˘°†a ,É˘«˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘°SÉ˘˘°SC’G
Gò¡d É¡àÄÑ©J Ú©àj »àdG äGQÉªà°S’G π«ª–
ÈcCG ΩÉeCG ∫ÉÛG íàa ó°üb ∂dPh ,¢Vô¨dG
ÚYó˘˘˘˘˘˘˘˘ÑŸGh Úbƒ˘˘˘˘˘˘˘˘eôŸG Úã˘˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y

.IõFÉ÷G √òg ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d

ójÈdG πFÉ°SQ øe ÒÑμdG Oó©dG ¤EG OÉæà°S’ÉHh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ``«`Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ™`e á``∏`YÉ`Ø`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG »``fhÎ``μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dE’G
∫ƒ≤dG øμÁ ,áHGƒÑdG ≈∏Y IOƒLƒŸG äÉeƒ∏©ª`dGh
á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fhÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°VGÎa’G á˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ûdG √ò˘˘˘˘˘˘g ¿EG
QRBÉàdG ≥∏ÿ ájƒ«Mh á«°SÉ°SCG á∏«°Sh á«∏YÉØàdGh
‘ á«ªæàdG πLCG øe »ª∏©dG ™ªàÛG Oƒ¡L ÚH

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG

ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ™bƒe Ú°ùëàd ¬æe kÉ«©°Sh
âfÎfE’G áμÑ°T ≈∏Y »ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd
∫É› ‘ áãjó◊G äGQƒ£àdG áÑcGƒe ±ó¡H
,Iójó÷G É¡JÉÄ«Hh á›ÈdG πFÉ°Shh äÉfÉ≤àdG
™bƒŸG åjó– ‘ ÒμØJ á«∏ªY õcôŸG ≥∏WCG
äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸG ∫OÉ˘˘Ñ˘˘J õ˘˘jõ˘˘©˘˘J ‘ á˘˘˘ª˘˘˘gÉ˘˘˘°ùŸG ±ó˘˘˘¡˘˘˘H
Ú°SQóŸGh Úã˘˘˘MÉ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ÚH á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGÈÿGh

.áÑ∏£dGh Ú°Sóæ¡ŸGh

™e ∞«μàdG ¤EG ÊhÎμdEG ™bƒe …CG êÉàëjh
±ó¡H äÉfÉ≤àdG ∫É› ‘ Iójó÷G äÉ¡LƒàdG
äÉ˘˘LÉ˘˘«˘˘à˘˘M’G á˘˘«˘˘Ñ˘˘∏˘˘˘Jh ¬˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘HPÉ˘˘˘L ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊G
á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG OGhô˘˘˘d QGô˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°SÉ˘˘˘H IÒ¨˘˘˘àŸGh Ió˘˘˘jGõ˘˘˘˘àŸG
â≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘fG ,QÉ˘˘˘˘˘WE’G Gò˘˘˘˘˘g ‘h .á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG

 Èª°ùjO ‘ äGQhÉ°ûŸGh äÉ°ûbÉæŸG2012ÚH

É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG áæ÷ ¬μjô°Th ƒμ°ù«°ùjE’G
Üƒ˘˘˘˘˘æ÷G ‘ á˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘˘e
äÉ˘˘˘˘˘˘MÎ≤Ã êhôÿG π˘˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘˘e )¢SÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùeƒ˘˘˘˘˘˘˘c(
•hô°T á«Ñ∏Jh ™bƒŸÉH AÉ≤JQ’G √ÉŒG ‘ Ö°üJ

.Iójó÷G IOƒ÷G äÉÑ∏£àeh

Ëó˘˘˘≤˘˘˘J ” ,™˘˘˘bƒŸG º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘˘J á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘KEG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Yh
 áæ°ùd áÑ°ùædÉH á«dÉàdG äÉ«°UƒàdG2013º«ª°üJ :

∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘àfl §˘˘˘˘«˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘J ;™˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d Ió˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘L á˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘LGh
Ú≤°ùæŸG qåM ∫ÓN øe á«Yƒ°VƒŸG äÉYƒªÛG
π˘˘˘˘˘c AÉ˘˘˘˘˘°†YCG ™˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y
í«àj …òdG óæÑ∏d ójóL º«ª°üJ ™°Vh ;áYƒª›
Ωƒ∏©∏d ƒμ°ù«°ùjE’G á∏›'' `d ô°TÉÑŸG íØ°üàdG
ä’É˘˘˘˘ch ≥˘˘˘˘aGƒ˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘à˘˘˘˘M ∂dPh ''É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh

 π˘˘˘ã˘˘˘e ,IQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘°ûŸG á˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dGGoogle Scholar

h ScopushISISπμ°ûH ™bƒŸG á°Sô¡a ≈∏Y ,..
åjó– ;ÉëØ°üJ ÌcCGh ÉMƒ°Vh ÌcCG ¬∏©éj
ÒaƒJ ∫ÓN øe iôNC’G ™bƒŸG òaGƒf äÉfÉ«H

.)»°ùfôa `` …õ«∏‚EG( á¨∏dG êhOõe iƒàfi

OÉéjEG ‘ Oƒ≤Y òæe ÊóŸG ™ªàÛG ºgÉ°ùjh
QÉWEG ‘h .ô°ü©dG ÉjÉ°†≤d ádÉ©ah áÑ°SÉæe ∫ƒ∏M
í˘˘˘FGô˘˘˘°T ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ìÉ˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘f’G ‘ É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°S
á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L IQOÉ˘˘Ñ˘˘e ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘YO ,™˘˘˘ª˘˘˘àÛG
‘ ä’É°üJÓd á«æWƒdG á°SQóŸG áÑ∏W AÉeób

 ¢ùjQÉ˘˘˘˘˘˘H(Telecom ParisTechô“Dƒ˘˘˘e ó˘˘˘≤˘˘˘©˘˘˘˘d )
IGOCG á«fhÎμd’G áeƒμ◊G'' ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ‹hO
ó≤a ,π©ØdÉHh .''áaÉØ°Th ádÉ©a IQGOE’ ¢SÉ°SCG

 ƒjÉe ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G â∏ØàMG2012iôcòdÉH
áÑ°SÉæŸG √òg ‘ âeõàdGh É¡°ù«°SCÉàd ÚKÓãdG
äÉjƒdhCG Ö∏°U ‘ »g »àdG èeGÈdG ™jô°ùàH
ò«ØæàH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S ’ ,AÉ°†YC’G ∫hódG
™ªàÛ »ŸÉ©dG áª≤dG ô“DƒŸ iÈμdG äÉ¡LƒàdG

 ,¢ùfƒ˘˘˘˘˘˘˘J( äÉ˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©ŸG2005É˘˘¡˘˘à˘˘«˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°SGh )
‘ ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ ôjƒ£àd

 ΩÉY ‘ äóªoàYG »àdG ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG.2007
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√ò˘˘˘˘˘˘g QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘ ‹hó˘˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG Gò˘˘˘˘˘˘˘g êQó˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘jh
ìÉ«JQÉH â∏é°S áª¶æª`dG ¿CGh á°UÉ`N ,á«∏`ª©dG
IQGOE’G äóªàYG ób AÉ°†YC’G ∫hódG ¢†©H ¿CG
áeÉ©dG É¡JÉeó``N åjóë`àd IGOCÉc á«fhÎ`μdE’G
Ωó≤àdG ¿Éª°Vh á«WGô≤ÁódG õjõ©J πLCG øe
IQÉ`°TE’G Ú©`àj ,Oó°üdG Gò`g »`ah .πeÉ`°ûdG
Éjõ«dÉe ¤EG áaÉ°VEG ,â°ùdG è«∏ÿG ∫hO ¿CG ¤EG
IóëàŸG ·C’G ôjô≤J É¡Øæ°U ób ,¿Éà°ùNGRÉch

 `dG øª`°V á«fhÎ`μdE’G áeƒ`μ◊G π`ƒM50ádhO
IQGOEG á˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘bEG ø˘˘˘˘˘˘˘e âæ˘˘˘˘˘˘˘μ“ »˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG ⁄É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG »`a
É˘˘¡˘˘JGAGô˘˘LEG §˘˘«˘˘°ùÑ˘˘J π˘˘°†Ø˘˘H á˘˘ë˘˘LÉ˘˘f á˘˘«˘˘fhÎμ˘˘dEG
Úæ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WGƒŸG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘qμ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e …ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG A»˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jQGOE’G
¿Gó∏ÑdG √òg »`a AGƒ`°S ó`M ≈∏`Y äÉcô`°ûdGh
ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡÷Gh âbƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e Òã˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Òaƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e
Oƒ˘˘¡˘˘L º˘˘YO ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘æ˘˘e É˘˘˘°Uô˘˘˘Mh .∞˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh
¤EG ™jô°ùdG ∫É≤àfÓd iôNC’G AÉ°†YC’G ∫hódG
¿EÉa ,Ió«÷G áeÉμ◊G øe ójó÷G §ªædG Gòg
õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ∫hó˘˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘˘g å– ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G
∫Ó˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e Úæ˘˘˘˘˘WGƒŸGh IQGOE’G ÚH äÉ˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG
Ée ƒgh ,á«°VGÎaG áeÉY äÉeóÿ ¢ù«°SCÉàdG
√òg ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¢Uôa ™«°SƒàH íª°ù«°S
á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘°ûdG ø˘˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘˘jõŸG ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘≤–h äÉ˘˘˘˘˘˘˘eóÿG
ôKCG ™e ,∫ÉÛG Gòg ‘ ±É°üfE’Gh á«dÉ©ØdGh
Gòd .ÚæWGƒª∏d »eƒ«dG ™bGƒdG ≈∏Y »≤«≤M
òNCG ≈∏Y AÉ°†YC’G ∫hódG ƒμ°ù«°ùjE’G ™é°ûJ
Ú©˘˘˘˘˘H ô“DƒŸG Gò˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG
á˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘μ◊G è˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘˘H π˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘L »˘˘˘˘˘˘gh ,QÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘Y’G

 á˘˘HÉ˘˘˘ãÃ á˘˘˘«˘˘˘fhÎμ˘˘˘dE’Gá«˘æ˘Wh á˘jƒ˘dhCG™˘˘«˘˘°Sƒ˘˘˘Jh ,
™e ,á∏°üdG äGP äÉeóÿG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¥É£f
»˘˘∏˘˘˘μ˘˘˘«˘˘˘g π˘˘˘μ˘˘˘°ûH á˘˘˘ehôÙG äÉ˘˘˘Ä˘˘˘Ø˘˘˘dG ±Gó˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘°SG
AÉ£YEGh ,)á«eC’Gh á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘ ô≤ØdG(
äGP IÒÑμdG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y õ«cÎdGh ájƒdhC’G
çGóMEG É¡fCÉ°T øe »àdG á«dÉ©dG áaÉ°†ŸG áª«≤dG
É˘˘˘¡˘˘˘˘jó˘˘˘˘d ≈˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∂∏˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y IhÓ˘˘˘˘Y ,ÒÑ˘˘˘˘c ¥GÎNG

.IÒÑc ìÉ‚ ä’ÉªàMG

 ô“DƒŸG Gòg ô°†M óbh150‘ ÉÃ ,ÉcQÉ°ûe
,á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘˘¨ŸG IQGOE’G ‘ ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘c ∂dP
øe πc ‘ á«fhÎμdE’G IQGOE’G ä’Éch hôjóeh
,∂«°ùμŸGh É«æ«aƒ∏°Sh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG
äÉª¶æeh äÉ°ù°SDƒe øe AGÈN ¤EG áaÉ°VEG

.ábƒeôe á«dhO

∫É› ‘ çÉëHC’G õcôe'' ¬Lh ,∂dP ≈∏Y IhÓY
á˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘dG á˘˘©˘˘eÉ˘˘é˘˘∏˘˘d ™˘˘HÉ˘˘à˘˘dG ''á˘˘«˘˘ë˘˘°üdG äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG
ÉÑ∏W á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G ‘ RGÒ°ûH
É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘YO ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘˘°ü◊G ó˘˘˘˘°üb ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ¤EG

 `dG iôcòdÉH ∫ÉØàMÓd800⁄É©dGh Ö«Ñ£dG OÓ«Ÿ
,…RGÒ°ûdG øjódG Ö£b º«μM Ò¡°ûdG ÊGôjE’G
¬H ™∏£°†J …òdG ΩÉ¡dG QhódG ¤EG ô¶ædÉH ∂dPh
á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊ÉH ∞jô©àdG ∫É› ‘ áª¶æŸG
ΩÓ°SE’G øY Iô°UÉ©ŸG á«£ªædG Qƒ°üdG áëaÉμeh
âeóbh Ö∏£dG Gòg á«Ñ∏J â“ óbh .Úª∏°ùŸGh
.áeÉ¡dG IôgÉ¶àdG Gòg º«¶æàd kÉªYO ƒμ°ù«°ùjE’G

√ò˘˘˘˘˘˘˘g π˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘e AGQh ø˘˘˘˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ≈˘˘˘˘˘˘˘˘Nƒ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘Jh
ΩÉ¡°SE’G ,iôNCG ±GógCG á∏ªL øe ,äGôgÉ¶àdG
∫ÓN øe Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G IQƒ°U í«ë°üJ ‘
πH º∏©dG Ö∏W ≈∏Y åM ΩÓ°SE’G ¿CÉH ÒcòàdG
Ée ƒgh ,áª∏°ùeh º∏°ùe πc ≈∏Y á°†jôa ¬∏©Lh
ió˘˘˘˘d á˘˘˘˘£˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ûf á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘K á˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘M ¬˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Y â°†î“
ÚH á©bGƒdG IÎØdG ∫ÓN É¡LhCG â¨∏H Úª∏°ùŸG
óbh .OÓ«ª∏d ô°ûY ¢ùeÉÿGh  ™HÉ°ùdG Úfô≤dG
¤EG á˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘cô◊G √ò˘˘˘˘˘˘g äOCG
∂∏ØdGh äÉ«°VÉjôdG Ωƒ∏Y ‘ áeÉg äÉaÉ°ûàcG
á˘˘¡˘˘L ø˘˘eh .ï˘˘dEG ..Ö£˘˘dGh AÉ˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘μ˘˘dGh AÉ˘˘jõ˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘dGh

 ø°S ¿hO ÜÉÑ°ûdG ¿ƒμd GQÉÑàYGh ,iôNCG25áæ°S
 ¿ƒ``∏```μ``°û``j30 ≈```dEG%40º``dÉ``©``dG ¿É```μ``°S ø```e

áã«ãM GOƒ¡L ∫òÑJ ƒμ°ù«°ùjE’G ¿EÉa ,»eÓ°SE’G
A’Dƒg ™«é°ûJ πLCG øe ájƒHÎdG ä’ÉÛG ‘
åë˘˘˘Ñ˘˘˘dÉ˘˘˘H ΩÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘˘g’G ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y º˘˘˘˘gõ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø–h ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG
Úª∏°ùŸG AÉª∏©dG äGRÉ‚EG ≈∏Y GOÉªàYG »ª∏©dG
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»ª∏©dG åëÑdG ≥aGôe

•Ωƒ∏©∏d ƒμ°ù«°ùjE’G á∏›'' ô°ûf
 ó∏ÛG ,''É«LƒdƒæμàdGh8 ºbQ ,13ô≤e(

 ƒjÉe ,Üô¨ŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G2012;)
åëÑdG äÉ°ù°SDƒe øe ójó©dG øe ¿ƒãMÉH

.»æ≤àdGh »ª∏©dG

•äGó©ŸG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG'' ∫ƒM á«æWh á°TQh
åëÑdG ógÉ©eh äÉ©eÉ÷G ‘ á«°Sóæ¡dG

‹É©dG ó¡©ŸG ,''IÒ¨°üdG äÉYÉæ°üdGh
 ,¢ùfƒJ ,πHÉf( á«LƒdƒæμàdG äÉ°SGQó∏d14-10

 Èª°ùjO2012 ;)30 øe É°SQóe5ógÉ©e
.¢ùJÉ°ùeƒc ,á«°ùfƒJ É«∏Y

•Ωƒ∏©∏d ƒμ°ù«°ùjE’G á∏›'' ô°ûf
 Aõ÷G ,''É«LƒdƒæμàdGh8 OóY ,14ô≤e(

Èªaƒf ,Üô¨ŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G
2012.á«æ≤Jh á«ª∏Y ógÉ©e øe ¿ƒãMÉH ;)

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
,»ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ¤ƒàj
á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘∏ÛG ô˘˘˘˘°ûf ,¬˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘N’ É˘˘˘˘≤˘˘˘˘ah

Ωƒ∏©∏d ƒμ°ù«°ùjE’G á∏›'' äÉ°ü°üîàdG IOó©àe
≈∏Y ô¡°ùJh .áæ°ùdG ‘ ÚJôe ''É«LƒdƒæμàdGh
‘ É¡àª¡e πãªàJ IAGô≤∏d áæ÷ á∏ÛG √òg
≥``ah ,∫É`Y iƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`°ùe äGP ä’É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤`e QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`NG
á˘˘˘∏ÛG ≈˘˘˘˘Nƒ`à˘˘˘˘Jh .á``eQÉ`°U á˘˘˘˘«˘˘˘˘ã`ë˘˘˘˘H á˘˘˘˘«˘˘˘˘é`¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e
äÉ°ü°ü`îàdG ∞∏``àfl »`a ±QÉ©``ª`dG ï«°SôJ
á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘eƒ`∏˘˘˘˘˘©``ª`dG ∫OÉ`Ñ˘˘˘˘˘Jh ô`°ûf ±ó`¡˘˘˘˘˘H
√òg ô°ûf í«àjh .‹É©dG iƒà°ùŸG äGP á«æ≤àdGh
âfÎf’G áμÑ°T ≈∏Y õcôŸG ™bƒe ‘ á∏ÛG
.º¡J’É≤e ÒKCÉJ IOÉjRh ÜÉàμdG ¥ÉaBG ™«°SƒJ
OGƒŸG øe ójGõàe Oó©H ƒμ°ù«°ùjE’G π°UƒàJh
…ò˘˘˘dG A»˘˘˘°ûdG ,á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG çƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh ä’É˘˘˘˘≤ŸGh
πLCG øe √Oƒ¡L áØYÉ°†e õcôŸG øe Ö∏£àj
∫hó˘˘˘dG ‘ AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh Úã˘˘˘MÉ˘˘˘Ñ˘˘˘dG º˘˘˘YO á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘e
√òg ô°ûf ‘ QGôªà°S’G ∫ÓN øe AÉ°†YC’G
√òg ‘ Qƒ°ûæŸG ∫hC’G Oó©dG πªà°ûjh .á∏ÛG
ô˘˘˘˘˘FGõ÷G ø˘˘˘˘˘e mÜÉ˘˘˘˘˘qà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘d ä’É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘°ùdG
‹É˘˘eh É˘˘jõ˘˘«˘˘dÉ˘˘eh ó˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘dGh ¿Gô˘˘˘jEGh ¢ûjOÓ˘˘˘é˘˘˘æ˘˘˘Hh
πãe áYƒæàe ™«°VGƒe èdÉ©J ¢ùfƒJh ¿GOƒ°ùdGh
,á˘«˘YGQõ˘dG É˘¡˘JÉ˘˘eGó˘˘î˘˘à˘˘°SGh IOó˘˘é˘˘àŸG äÉ˘˘bÉ˘˘£˘˘dG
á◊É˘˘˘˘°üdG »˘˘˘˘°VGQCÓ˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG á÷É˘˘˘˘˘©ŸGh
∫É› ‘ IOƒ÷G áÑbGôeh ,É«≤jôaCG ‘ áYGQõ∏d
øe õcôŸG ≈©°ùjh .ÉgÒZh ájhOC’G áYÉæ°U
è˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘f ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ¤EG á˘˘˘˘∏ÛG √ò˘˘˘˘˘g ∫Ó˘˘˘˘˘N
ÚHh »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ AÉª∏©dG ÚH çƒëÑdG

∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG Úμ“ ±ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ∂dPh ,∫ÉÛG Gò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ‘
∂°T ’h .É¡gÉaQh É¡à°†¡f ≥«≤– øe AÉ°†YC’G
áeÉbE’ É°†jCG ∂dP AGQh øe ≈©°ùJ áª¶æŸG ¿CG
⁄É©dG ·CG á«≤H ™e Oóéàeh ôªãe ¿hÉ©J äÉbÓY
≈∏Y áªFÉb áaô©ŸGh º∏©dG ™ªà› ..... ¬Hƒ©°Th
.ΩÓ°ùdGh QGƒ◊G ≈∏Y ºK øeh ∫OÉÑàŸG ΩGÎM’G

 Ëó≤Jh QÉ«àNG ” ,QƒcòŸG ô“DƒŸG QÉWEG ‘h30

h ádÉ≤e50Ö«Ñ£dG ∫ÉªYCGh IÒ°S ∫ƒM ÉãëH
…RGÒ°ûdG øjódG Ö£b º«μM Ò¡°ûdG ÊGôjE’G

 π°UCG øe200¿Éch .¿ƒª¶æŸG ¬H π°UƒJ πªY
¿Éà°ùμ«LÉWh ¿Éà°ùcÉH øe Ú∏NóàŸG º¶©e

.¿GôjEGh ¥Gô©dGh
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∫OÉÑJ IOÉjR πLCG øe á«dhódG á«ª∏©dG ôFGhódG
iƒ˘˘˘à˘˘˘°ùÃ AÉ˘˘˘≤˘˘˘JQ’Gh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘∏˘˘˘˘≤˘˘˘˘fh á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏ÙG ±QÉ˘˘˘˘©ŸG
´ô°SCG πμ°ûH AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ »ª∏©dG åëÑdG
πYÉØàdG ∞«ãμJ ∫ÓN øe ‹hódG ó«©°üdG ≈∏Y

.Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ÚH

äGó˘˘˘˘˘˘©ŸG á˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°U Èà˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘j ,∂dP ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y IhÓ˘˘˘˘˘˘˘Y
,Ió«L á«æ≤J ádÉM ‘ É¡FÉ≤HE’ á«ª∏©dG Iõ¡LC’Gh
õcGôeh Ωƒ∏©dG äÉ©eÉL ‘ ∂dP ¿ÉcCG AGƒ°S
É«°SÉ°SCG GôeCG ,á«YÉæ°üdG äGóMƒdG ‘ hCG åëÑdG
øe ™aôdGh çƒëÑdG ∫É› ‘ Ωó≤àdG ¿Éª°†d
ájô°ûH OQGƒe Ö∏£àj ∂dP ¿CG ÒZ .á«LÉàfE’G
¿Éª°Vh á∏ªàÙG ∫É£YC’G ìÓ°UE’ á∏gDƒeh ICÉØc

.πãeCG πμ°ûH äGó©ŸG ∂∏J ∫É¨à°TG

AÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘˘b’ á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘˘e äGOÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘YG ∫hó˘˘˘˘dG ¢ü°üî˘˘˘˘Jh
≈∏Y ÖjQóàdG ¿CG ÚM ‘ ,á«ª∏©dG äGó©ŸG
IOÉ˘˘˘˘Y ≈˘˘˘˘¶– ’ ìÓ˘˘˘˘°UE’Gh á˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°üdG ∫É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘YCG
AGôL øe É«∏c É¡dÉªgEG ºàj hCG á«ªgC’G ¢ùØæH
´ÉØJQG ÖÑ°ùH hCG Ú°ü°üîàŸG ÚfƒμŸG ÜÉ«Z
GÒÑc GOóY ¿EÉa ,ÖÑ°ùdG Gò¡dh .áfÉ«°üdG áØ∏c
É¡dBÉe ¿ƒμj øªãdG á«dÉ¨dG Iõ¡LC’G √òg øe

.∫É£YC’ É¡°Vô©J óæY ∫ÉªgE’G

òæe ƒμ°ù«°ùjE’G â≤∏WCG ,≈£©ŸG Gòg Aƒ°V ≈∏Yh
 ΩÉY2004øe á∏°ù∏°S ,¢ùJÉ°ùeƒc ™e ¿hÉ©àdÉHh ,

äGó©ŸG ìÓ°UEG ∫ƒM á«æWƒdG ÖjQóàdG äÉ°TQh
.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ É¡àfÉ«°Uh á«ª∏©dG Iõ¡LC’Gh
ÖjQóJ ÒaƒJ ¤EG É°SÉ°SCG äÉ°TQƒdG √òg ±ó¡Jh
‘ º¡JGQÉ¡e π≤°U πLCG øe ÚcQÉ°ûª∏d »∏ªY
¿hO É¡MÓ°UEGh á«ª∏©dG Iõ¡LC’G áfÉ«°U ∫É›
óbh .Ú°ü°üîàe AGÈîH áfÉ©à°S’G ¤EG áLÉ◊G

 Ωƒ`«dG á`jÉ`Z ≈`dEG OÉØ`à°SG180kÉ`°Só`æ``¡eh kÉª`dÉ``Y
¢ü«∏≤J øe º¡æqμe …òdG ÖjQóàdG Gòg øe kÉ«æ≤Jh
äGP äÉeóN …Ohõe ≈∏Y ÒÑc πμ°ûH ºgOÉªàYG

.á«dÉY áØ∏c

äÉ˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG ¬˘˘˘à˘˘˘aô˘˘˘Y …ò˘˘˘dG ìÉ˘˘˘é˘˘˘æ˘˘˘dG Aƒ˘˘˘°V ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Yh

√òg ¢ùJÉ°ùeƒch ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f ,á≤HÉ°ùdG

á«°ùfƒàdG á«æWƒdG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdÉHh ,áæ°ùdG

äGP ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘°TQh ,á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎ∏˘˘˘˘d

É¡¡LGƒJ »àdG πcÉ°ûŸG á°SGQO πLCG øe ´ƒ°VƒŸG

ìÓ°UE’G ∫É› ‘ á«°ùfƒàdG åëÑdG äGÈàfl

∞˘˘˘∏˘˘˘àfl ‘ á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG âª˘˘˘¶˘˘˘of ó˘˘˘bh .á˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°üdGh

äÉ˘°SGQó˘∏˘d ‹É˘©˘˘dG ó˘˘¡˘˘©˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘©˘˘HÉ˘˘à˘˘dG äGÈàıG

 É¡æe OÉØà°SGh πHÉf áæjóe ‘ á«LƒdƒæμàdG30

 øe )¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG( kÉcQÉ°ûe5¿óe

ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jÒÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘N ±Gô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°TEG â– ∂dPh ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J

åë˘˘Ñ˘˘∏˘˘d ÊÉ˘˘à˘˘°ùcÉ˘˘Ñ˘˘dG ¢ù∏ÛG ø˘˘e ¿É˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘à˘˘˘°ùcÉ˘˘˘H

.»°ùfƒJ ÒÑN ≈∏Y IhÓY ,»YÉæ°üdGh »ª∏©dG

 ∫Ó`Nh10¿ƒ`cQÉ`°ûª`dG ≈≤``∏J ,á«æ``≤J äÉ`°ù∏`L

äÉ˘°ü°üî˘J â∏˘˘ª˘˘°T á˘˘«˘˘≤˘˘«˘˘Ñ˘˘£˘˘Jh á˘˘jô˘˘¶˘˘f É˘˘°ShQO

ìÓ°UEG øe á°TQƒdG √òg âæμe óbh .IójóY

IOÉ˘˘˘˘˘˘˘YEGh ó˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘©ŸG äGÈàfl ‘ äGó˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG ¢†©˘˘˘˘˘˘˘˘H

≈∏Y á«æ≤J IÈN AGôLEG ” ÚM ‘ ,É¡∏«¨°ûJ

≈˘˘˘∏˘˘˘Y AGÈÿG ìÎbG ,á˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘˘©˘˘˘˘e iô˘˘˘˘NCG äGó˘˘˘˘©˘˘˘˘e

kÉ˘˘˘«˘˘˘∏fi ÜÉ˘˘˘£˘˘˘YC’G √ò˘˘˘g ìÓ˘˘˘°UE’ ’ƒ˘˘˘∏˘˘˘M É˘˘˘gô˘˘˘˘KEG

πμ°ûH ìÓ°UE’G áØ∏c øe ‹ÉàdÉH ¢ü«∏≤àdGh

 π«¨°ûJ IOÉYEG ” ¿CG áé«àædG âfÉch .ÒÑc22

 ¢VGôZC’ É«ª∏Y GRÉ¡LâfÉc ,á«ª«∏©Jøe ÊÉ©J

.á«fhÎμdEGh á«μ«fÉμ«eh á«FÉHô¡c ∫É£YCG

øY πeÉμdG ºgÉ°VQ øY ¿ƒcQÉ°ûŸG ÈY óbh

IÒÑc áÑ°ùf ≥«≤– ‘ âë‚ »àdG á°TQƒdG √òg

ø˘˘qμ˘˘ª˘˘à˘˘°S É˘˘¡˘˘fƒ˘˘μ˘˘d GQÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘YG ∂dPh ,É˘˘˘¡˘˘˘aGó˘˘˘gCG ø˘˘˘e

»àdG äÉeƒ∏©ŸGh ±QÉ©ŸG ≥«Ñ£J øe ÚcQÉ°ûŸG

GhócCG Éªc .»eƒ«dG º¡∏ªY ‘ ÉãjóM ÉgƒÑ°ùàcG

¿Gó∏H ÚH Éª«a É«LƒdƒæμàdG π≤f á«ªgCG ≈∏Y

á˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘¡ŸG IAÉ˘˘Ø˘˘μ˘˘dÉ˘˘H ¬˘˘jƒ˘˘æ˘˘à˘˘dG ”( Üƒ˘˘æ÷G

ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G Gƒ˘˘YOh )Ú«˘˘fÉ˘˘à˘˘˘°ùcÉ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘jÒÑ˘˘˘î˘˘˘∏˘˘˘d

√òg πãe º«¶æJ ‘ QGôªà°S’G ¤EG ¢ùJÉ°ùeƒch

äÉ°SGQó∏d ‹É©dG ó¡©ŸG äGÈàfl ‘ äÉ°TQƒdG
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á«ª∏©dG çƒëÑdG ÚH πeÉμàdG ºYO
á«fÉ≤àdGh

•:»ãëÑdG ´hô°ûª∏d ºYódG Ëó≤J á∏°UGƒe
∞jQÉ°†¨dG á¨°†Ÿ á«Yò÷G ÉjÓÿG õjÉ“''
á«YhCÓd á«fÉ£ÑdG ÉjÓÿG ƒëf áª«°ûŸG Ωód
Ö«HÉfC’G AÉ«ME’ ájôjô°S äÉ≤«Ñ£J :ájƒeódG

iƒ∏μdG Qƒ°ü≤dG AGôL øe áØdÉàdG ájƒ∏μdG
QGódG ‘ Qƒà°SÉH ó¡©e( ''¿É°ùfE’G iód

 ƒ«fƒj `` ôjÉæj ,Üô¨ŸG ,AÉ°†«ÑdG2012;)
.AÉ°†YC’G ∫hódG øe ¿ƒãMÉH

•:»ãëÑdG ´hô°ûª∏d ºYódG Ëó≤J á∏°UGƒe
¢†©Ñd …ôμ°ù∏d OÉ°†ŸG •É°ûædG QÉÑàNG''

''¿Éà°ùcÉH ∫Éª°T ‘ äÉJÉÑædG äÉ°ü∏îà°ùe
,OÉHCG ΩÓ°SEG ,º¶YC’G óFÉ≤dG á©eÉL(

 ÈªàÑ°S `` ôjÉæj ,¿Éà°ùcÉH2012¿ƒãMÉH ;)
.AÉ°†YC’G ∫hódG øe

•:»ãëÑdG ´hô°ûª∏d ºYódG Ëó≤J á∏°UGƒe
ƒëf á£«°SƒdG á«Yò÷G ÉjÓÿG õjÉ“''

á«ÑjôdG ¢VÉªMC’G ΩGóîà°SÉH ájóÑμdG á«∏ÿG

ó¡©ŸG( ''…óÑμdG õjÉªàdG ‘ á≤«bódG ájhƒædG
É«LƒdƒæμàdGh á«KGQƒdG á°Sóæ¡∏d »æWƒdG
πjôHCG `` ôjÉæj ,¿GôjEG ,¿Gô¡W ,á«FÉ«ME’G

2012AÉ°†YC’G ∫hódG øe ¿ƒãMÉH ;).

•øe áμÑ°T ôjƒ£J'' ´hô°ûŸ á«ãëH áëæe
äÉ°SGQó∏d äÉbÉ£ædG IOó©àe äÉ«FGƒ¡dG

±Ó¨dGh ∫R’õdG ÚH  ¿QÉ≤àdG ∫ƒM
á©eÉL ,AÉ°†ØdG Ωƒ∏Y ó¡©e( ''ÊƒjC’G

,Éjõ«dÉe ,Qƒ¨fÓ«°S ,»¨fÉH ,¿É°ù¨fÉÑ«c
 áæ°S ∫GƒW2012∫hódG øe ¿ƒãMÉH ;)

∂«à°ùeƒc ;AÉ°†YC’G.

•äGP äÉbÉbQ êÉàfEG'' ´hô°ûŸ á«ãëH áëæe
áÑÑ°ùŸG äGôØ£dG øY ∞°ûμ∏d …hƒf ¢†ªM
≈∏Y á∏£ŸG É«≤jôaCG ∫Éª°T ¿Gó∏H ‘ ºª°ü∏d

õcôe( ''§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôë`ÑdG
,¢ùfƒJ ,¢ùbÉØ°üH ájƒ«◊G É«LƒdƒæμàdG

 áæ°S ∫GƒW2012∫hódG øe ¿ƒãMÉH ;)
.∂«à°ùeƒc ;AÉ°†YC’G

•∫GõàNG ±É°ûàcG'' ´hô°ûŸ á«ãëH áëæe
á«∏éæŸG IQƒ°üàŸG `` IOó`fi äÉ£Ñãe

Enoyl-ACPá«ÑW äÉJÉÑf øe ÉbÓ£fG

3.7.3

Gô¶f ,iôNC’G á«°ùfƒàdG ¿óŸG ‘ á«LƒdƒæμàdG

AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘˘¡Ã AÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘JQ’G í˘˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘à˘˘˘˘°S É˘˘˘˘¡˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘d

.πμc ó∏ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y Ú«æ≤àdGh

äGQó˘˘˘˘b ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘àfl ô˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°†J π˘˘˘˘«˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘°ùJ π˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘eh
á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG á˘˘eó˘˘N ‘ É˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘Lh AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ™˘˘˘ª˘˘˘à›
õ˘˘˘˘cô˘˘˘˘e ô˘˘˘˘˘°ûf ,AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘eGó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸG
ô¡°T ‘ ,»ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd ƒμ°ù«°ùjE’G

Èªaƒf2012Éªc , Oó©dG ,É›Èe ∂dP ¿Éc14

.É˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘à˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘∏˘˘d ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G Iô˘˘°ûf ø˘˘e

ä’É› Oó©dG Gòg ‘ IOQGƒdG ä’É≤ŸG â£Zh
áª¶fCGh á«FÉHô¡μdG áª¶fC’Gh IOóéàŸG ábÉ£dG
á«μ«fÉμ«ŸG á°Sóæ¡dGh AÉ«MC’G º∏Yh ä’É°üJ’G
.áYGQõdGh áÄ«ÑdGh ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤Jh

≈∏Y GÒÑc É©«é°ûJ ≈≤∏J ƒμ°ù«°ùjE’G ∫GõJ ’h
≈∏Y πª©J »àdG á∏ÛG √òg ô°ûf ‘ QGôªà°S’G
∫ÉY iƒà°ùe äGPh ábƒÑ°ùe ÒZ çÉëHCG ô°ûf
á«ª∏©dG ±QÉ©ŸG ô°ûf ‘ áªgÉ°ùŸG πLCG øe

.áÑ∏£dGh Ú°SQóŸGh ÚãMÉÑdG ÚH á«æ≤àdGh
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IOÉ°†e ájhOCG ôjƒ£J ƒëf :á«fGOƒ°S
äÉJÉÑædG ∫ƒM çƒëÑdG ó¡©e( ''ÉjQÓª∏d

,çƒëÑ∏d »eƒ≤dG õcôŸG ,ájô£©dGh á«Ñ£dG
 áæ°S ∫GƒW ,¿GOƒ°ùdG2012øe ¿ƒãMÉH ;)

.∂«à°ùeƒc ;AÉ°†YC’G ∫hódG

•áHÎdG çƒ∏J ádÉM'' ´hô°ûŸ á«ãëH áëæe
á≤£æe ‘ äGó«ÑŸG ÉjÉ≤ÑH á«aƒ÷G √É«ŸGh

 ‘ ø£≤dG êÉàfEGNotse‘ Ωƒ∏©dG á«∏c( ''
 áæ°S ∫GƒW ,ƒZƒJ ,»eƒd á©eÉL2012;)

.∂«à°ùeƒc ;AÉ°†YC’G ∫hódG øe ¿ƒãMÉH

•É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G õFGƒL
ÈªàÑ°S ,Üô¨ŸG ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e(

2012:á«dÉàdG ¿Gó∏ÑdG øe øjõFÉa áà°S ,)
,¿Éà°ùNGRÉc ,¿Éà°ùcÉH ,¿OQC’G ,¿Éé«HQPCG

Üô¨ŸGh Éjõ«dÉe.

• IQhó`dG º`YO17çƒë`Ñ∏d …RGô`dG Iõ`FÉ`÷
 ,¿GôjEG ,¿Gô¡`W( á«`Ñ£dG Ωƒ∏`©dG »`a17

 ôjÉæj2012‘ ¿ƒãMÉHh ¿ƒ°ü°üîàe ;)
áë°üdG IQGRh ,á«`Ñ£dG Ωƒ∏`©dG ∫É`›

.»Ñ£dG º«∏©àdGh

•»HGQÉØdG ¿ÉLô¡Ÿ á°SOÉ°ùdG IQhódG ºYO
 ,¿GôjEG ,¿Gô¡W ; ‹hódG27 ôHƒàcCG2012;

á«eÓ°SE’G Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ ¿ƒãMÉH
åëÑdGh Ωƒ∏©dG IQGRh ;á«fÉ°ùfE’Gh

.»LƒdƒæμàdGh

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
äÉ˘˘YÉ˘˘˘£˘˘˘≤˘˘˘dG ø˘˘˘e Gó˘˘˘MGh »˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG ó˘˘˘©˘˘˘j
ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G É˘˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘é˘˘˘˘°ûJ »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°S’G
Éªc ,á«ªæàdGh ƒªædG πeGƒY øe ÓeÉY √QÉÑàYÉH
IhÌdGh π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¢Uô˘˘˘˘˘a ≥˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘N ‘ º˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ùj ¬˘˘˘˘˘˘fCG
∂°SÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh QGô˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°S’G ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤– ‹É˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘Hh

¢û«Y iƒà°ùe Ú°ù– ∫ÓN øe »YÉªàL’G
 ¿CG ¤EG äGAÉ°üME’G ôNBG Ò°ûJh .ÚæWGƒŸG30%

á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘a ø˘˘˘˘˘e º˘˘˘˘˘g »˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°S ø˘˘˘˘˘e
∂∏°S ≈∏Y ÜÉÑ°ûdG ™«é°ûJ ¿EÉa Gòd .ÜÉÑ°ûdG
êQóoj ¿CG »¨Ñæj »æ≤àdGh »ª∏©dG åëÑdG ≥jôW
AÉ°†YC’G ∫hó∏d á«é«JGÎ°S’G äÉjƒdhC’G øª°V
á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G ≥«≤– πLCG øe

 ΩÉ˘˘˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘H.2015π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘J ÖÑ˘˘˘˘˘°ùdG Gò˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘d
åëÑdG õjõ©àd Égõcôe ∫ÓN øe ,ƒμ°ù«°ùjE’G
ácGô°ûH »ª∏©dG åëÑ∏d íæe ¢ü«°üîJ ,»ª∏©dG
»˘æ˘≤˘à˘dGh »˘ª˘∏˘©˘dG ¿hÉ˘©˘˘à˘˘∏˘˘d á˘˘ª˘˘FGó˘˘dG á˘˘æ˘˘é˘˘∏˘˘dG ™˘˘e
øjó«Øà°ùŸG OóY IOÉjR πLCG øe )∂«à°ùeƒc(
á˘˘ª˘˘∏˘˘°ùe äÉ˘˘©˘˘ª˘˘à› AÉ˘˘æ˘˘˘H ‘ á˘˘˘ª˘˘˘gÉ˘˘˘°ùŸGh É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e
 ™jRƒJ ” ó≤a Gòμgh .áaô©ŸG ≈∏Y áªFÉb7

 ø°S â– ÜÉÑ°T äÉãMÉHh ÚãMÉH ≈∏Y íæe40

 íæe ºà«°S Éªc ,ÉeÉY5ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH iôNCG íæe
 ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y.2012á˘˘˘«˘˘˘ã˘˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG í˘˘˘˘æŸG √ò˘˘˘˘g ¢ü°üî˘˘˘˘oJh

É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh ,ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘æ˘˘˘dG É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘J ä’ÉÛ
Ωƒ∏©dGh ,á°Sóæ¡dG Ωƒ∏Yh ,á«YGQõdGh ájƒ«◊G
Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh ,á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG
.ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJh á«≤«Ñ£àdG

 áëæŸG áª«b ≠∏ÑJh000^10»gh ,»μjôeCG Q’hO
Úàæ°S ‘ É¡Jóe IOófi ™jQÉ°ûŸ á°ü°üfl
hCG á«ª∏Y óFGƒah IÒÑc á«YGóHEG á¨Ñ°U äGPh

.á∏ªàfi ájOÉ°üàbG hCG á«æ≤J

Ëó≤J íæŸG √òg øe øjó«Øà°ùŸG ≈∏Y Ú©àjh
‘ º˘˘˘˘¡˘˘˘˘eó˘˘˘˘≤˘˘˘˘J ió˘˘˘˘e ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S ™˘˘˘˘HQ ô˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J
º˘gô˘jô˘≤˘˘J Ëó˘˘≤˘˘J º˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y Öé˘˘j É˘˘ª˘˘c ,º˘˘¡˘˘dÉ˘˘ª˘˘YCG
™°Vh ºàj á«Ñ«côJ ábQh πμ°T ≈∏Y »FÉ¡ædG
™˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘L IQÉ˘˘˘˘˘°TEG ø˘˘˘˘˘gQ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘˘dE’G É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘°ùf
á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°T ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y õ˘˘˘˘˘côŸG ™˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y Úã˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG

.âfÎf’G

™ªàÛG ™«é°ûJ ≈∏Y áªFÉ≤dG É¡àjDhQ QÉWEG ‘h
äÉjƒdhCÓd ¬∏ªY á©«ÑW Ö«éà°ùJ …òdG »ª∏©dG
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»ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe á£°ûfCG

á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ºgÉ°ùj …òdG hCG á«æWƒdG
ƒμ°ù«°ùjE’G â©°Vh ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G
É˘˘¡˘˘dò˘˘Ñ˘˘j »˘˘à˘˘dG Oƒ˘˘¡÷G ICÉ˘˘aÉ˘˘μ˘˘eh º˘˘«˘˘«˘˘≤˘˘à˘˘d äÉ˘˘˘«˘˘˘dBG
õFGƒL'' êQóæJh .»ª∏©dG ∫ÉÛG ‘ ¿ƒãMÉÑdG
á˘˘æ˘˘°ùd É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G

2012,'' á°ùªÿ á°ü°üıG(5øe ±Éæ°UCG )
á∏°ù∏°S QÉWEG ‘ ,É«LƒdƒæμàdGh á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG
.õ«ªàdG ™«é°ûJ ±ó¡à°ùJ »àdG äGQOÉÑŸG øe
√ò¡d äÉë«°TÎdG ÜÉH íàa øY ¿ÓYE’G ” óbh
hCG ƒμ°ù«°ùjEÓd áHGƒH ∫ÓN øe AGƒ°S õFGƒ÷G
á«æWƒdG ¿Éé∏dG ™«ªL á∏°SGôe ≥jôW øY É°†jCG
⁄ ,∂dP ™eh .¿CÉ°ûdG Gòg ‘ AÉ°†YC’G ∫hó∏d

 `H ’EG á«æ©ŸG äÉ¡÷G π°UƒàJ88øe Éë«°TôJ
14 ΩÉY ‘( Gƒ°†Y ádhO2010,â∏°UƒJ ,Óãe

 `H áª¶æŸG105 øe Éë«°TôJ22óbh .)Gó∏H
º˘˘˘˘«˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J Ú«˘˘˘˘˘LQÉÿG AGÈÿG ø˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘æ÷ âdƒ˘˘˘˘˘J
»˘˘˘˘g IOófi ÒjÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘e ≥˘˘˘˘ah Úë˘˘˘˘˘°TôŸG äÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘e
,≈˘∏˘ãŸG IOÉ˘Ø˘˘à˘˘°S’Gh QÉ˘˘μ˘˘à˘˘H’Gh ,»˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG êÉ˘˘à˘˘fE’G
á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘°ùŸGh ,»˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ±Gô˘˘˘˘˘°TE’Gh
äó≤©fG ,≥M’ âbh ‘h .⁄É©dG ≈∏Y ìÉàØf’Gh
â– ,Ú«∏NGódG AGÈÿG øe áfƒμe á«fÉK áæ÷
ó°üb ,ƒμ°ù«°ùjEÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ôjóŸG á°SÉFQ
º˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ™˘˘˘bh ø˘˘˘jò˘˘˘dG Úë˘˘˘°TôŸG á˘˘˘ª˘˘˘FÉ˘˘˘˘b á˘˘˘˘°SGQO
ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘bh .Ú«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘LQÉÿG AGÈÿG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ÷ QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘NG

 áæé∏dG âMÎbG6ΩÉ©dG ôjóŸG ≥aGhh øjõFÉa
º˘˘˘∏˘˘˘Y Iõ˘˘˘FÉ˘˘˘L âë˘˘˘æ˘˘˘e Gò˘˘˘μ˘˘˘gh .É˘˘˘¡˘˘˘˘MGÎbG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y
IõFÉLh ,¿OQC’G øe »∏Ñ°T É°VQ Qƒàcó∏d AÉ«MC’G
ø˘˘˘˘˘e ±ƒ˘˘˘˘˘eGôfi π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HCG Qƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘có˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d AÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘dG
¿Éμ«H Qƒàcó∏d É«Lƒdƒ«÷G IõFÉLh ,¿Éé«HQPCG
äÉ«°VÉjôdG IõFÉLh ,¿Éà°ùNGRÉc øe ±ƒª«°SEG
Iõ˘˘FÉ˘˘˘Lh ,¿É˘˘˘à˘˘˘°ùcÉ˘˘˘H ø˘˘˘e IÉ˘˘˘«˘˘˘M Q sƒ˘˘˘°üJ Qƒ˘˘˘à˘˘˘có˘˘˘∏˘˘˘d
ø˘˘e IOÉ˘˘eƒ˘˘M ΩÓ˘˘°ùdG ó˘˘˘Ñ˘˘˘Y Qƒ˘˘˘à˘˘˘có˘˘˘∏˘˘˘d AÉ˘˘˘jõ˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘dG
√OhCG Qƒ˘˘à˘˘có˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG Iõ˘˘˘FÉ˘˘˘Lh ,Üô˘˘˘¨ŸG
òæe ,áª¶æŸG âHCGO óbh .Éjõ«dÉe øe º°TÉg

 áæ°S1997,πc Iôe õFGƒ÷G √òg íæe ≈∏Y

ô“DƒŸG OÉ≤©fG AÉæKCG ΩÉ≤j πØM ∫ÓN Úàæ°S
åë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ‹É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘d »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G

 ≠∏Ñe ≈∏Y õFÉa πc π°üëjh .»ª∏©dG5000

á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘gP á˘˘˘«˘˘˘dGó˘˘˘«˘˘˘˘e ¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VEG »˘˘˘˘μ˘˘˘˘jô˘˘˘˘eCG Q’hO
É˘˘HÉ˘˘gP Iô˘˘FÉ˘˘W Iô˘˘cò˘˘Jh ¬˘˘ª˘˘°SÉ˘˘H ô˘˘jó˘˘≤˘˘J IOÉ˘˘˘¡˘˘˘°Th
í«àJh .πØ◊G OÉ≤©fG ¿Éμe ¤EG √ó∏H øe ÉHÉjEGh
ôjó≤J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G É¡H øjõFÉØ∏d õFGƒ÷G √òg

.Ú«dhO ±GÎYGh

 ΩÉY òæeh1995,çƒëÑ∏d »eƒ≤dG õcôŸG ÜCGO
íæe ≈∏Y ¿GôjEG ‘ á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ∫É› ‘
QÉμàH’G ™«é°ûJ ±ó¡H áæ°S πc …RGôdG IõFÉL
IõFÉ÷G √òg íæ“h .á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ‘ åëÑdGh
äÉæ°VÉMh åëÑdG õcGôeh äÉ©eÉ÷Gh ÚãMÉÑ∏d
ÒZ äÉª¶æŸGh »ª∏©dG åëÑ∏d á¡LƒŸG ∫ÉªYC’G
hCG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘dG çƒ˘˘˘ë˘˘˘Ñ˘˘˘dG º˘˘˘Yó˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘μ◊G
.á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ‘ á°ü°üîàŸG á«ª∏©dG äÓÛG
º°SG πªëj »ª°SQ πØM ∫ÓN õFGƒ÷G íæªoJh
º˘˘∏˘˘°ùŸG Ö«˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘dG ¤EG á˘˘˘Ñ˘˘˘°ùf ,…RGô˘˘˘dG ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡˘˘˘e
™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGhCG ‘ ¢TÉY …òdG Ò¡°ûdG
ióe ≈∏Y πμ°T …òdGh ,ô°TÉ©dG ¿ô≤dG ájGóHh
⁄É©dG ‘ á«Ñ£dG äÉ©eÉ÷G ‘ kÉ©Lôe ¿hôb
…RGôdG ¿Éc óbh .)ÉHhQhCG ‘ á°UÉNh( áÑWÉb
óMCGh ÉãMÉHh Éaƒ°ù∏«ah AÉjõ«ØdG ‘ ÉŸÉY É°†jCG

.áãjó◊G AÉ«ª«μdG »°ù°SDƒe

IRQÉ˘˘˘H äÉ˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°T AÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°SCG ¥Ó˘˘˘˘WEG ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘eh
≈∏Y ΩÓ°SEÓd »ÑgòdG ô°ü©dG øe ábƒeôeh
,…RGô˘˘˘˘dG É˘˘˘˘jô˘˘˘˘cR ó˘˘˘˘ªfi ∫É˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘eCG ,õ˘˘˘˘˘FGƒ÷G √ò˘˘˘˘˘g
á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘°ùfE’G ¿CÉ˘˘˘H Òcò˘˘˘à˘˘˘dG ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ≈˘˘˘˘Nƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘J
A’Dƒ˘˘˘g äÉ˘˘˘aÉ˘˘˘°ûà˘˘˘cG ø˘˘˘e äOÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°SG ó˘˘˘b AÉ˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘L
∫É`› »`a Éª«`°S ’ ,º¡JÉYGÎ`NGh AÉª`∏©dG
¬JGP â``bƒdG »`a ΩhôJ Éª`c .á«Ñ£dG Ωƒ∏`©dG
IQƒ˘˘˘°U ¬˘˘˘jƒ˘˘˘°ûJ ¿ƒ˘˘˘dhÉ˘˘˘ë˘˘˘j ø˘˘˘jò˘˘˘˘dG ∂Ä˘˘˘˘dhCG Òcò˘˘˘˘J
⁄É©∏d IÒæà°ùŸG ¿hô≤dÉH Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G
™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘L ‘ Úª˘˘˘∏˘˘˘°ùŸG äÉ˘˘˘ª˘˘˘gÉ˘˘˘°ùÃh »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
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≥«≤– øe âæμe »àdGh ,áaô©ŸGh º∏©dG øjOÉ«e
,iôNCG á«MÉf øeh .AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓd √ÉaôdG
‘ ÚãMÉÑdG ™«é°ûJ ≈NƒàJ õFGƒ÷G √òg ¿EÉa
‘ êÉ˘˘˘à˘˘˘fE’Gh QÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’G ≈˘˘˘∏˘˘˘Y »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
º˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘aÓ˘˘˘˘˘˘°SCG ∫É˘˘˘˘˘˘M ¿É˘˘˘˘˘˘c É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘c ,»˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘dG ∫ÉÛG
¿CÉ°T øe ™aôJ õFGƒ÷G √òg ¿EÉa Gòd .øjõ«ªŸG
AÉ˘˘˘£˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e ó˘˘˘jõŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y º˘˘˘gõ˘˘˘Ø–h É˘˘˘æ˘˘˘FÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘Y
ƒëf º¡©aóJ »àdG á°ùaÉæŸG ìhQ º¡æ«H »còJh

.´GóHE’Gh õ«ªàdG

 IQhó˘˘˘˘˘˘dG äó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘oY ó˘˘˘˘˘˘bh17á˘°SÉ˘Fô˘H ¿É˘Lô˘¡˘ª˘∏˘d
¢ù«FQ ,OÉ‚ …óªMCG Oƒªfi QƒàcódG ‹É©e
ÖFÉf Qƒ°†ëHh ,á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ª÷G
áë°üdG IôjRhh É«LƒdƒæμàdGh åëÑ∏d ¢ù«FôdG
ø˘˘˘e ó˘˘˘jó˘˘˘©˘˘˘˘dG ¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VEG ,»˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
±ó˘¡˘Jh .á˘«ÁOÉ˘˘cC’Gh á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG äÉ˘˘«˘˘°üî˘˘°ûdG
á˘˘«˘˘˘fGô˘˘˘jE’G á˘˘˘Ñ˘˘˘î˘˘˘æ˘˘˘dG ™˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ûJ ¤EG Iõ˘˘˘FÉ÷G √ò˘˘˘g
π°†aC’G Ëó≤àd Oƒ¡÷G áØYÉ°†e ≈∏Y á«Ñ£dG
Éªc ,áë°üdGh IÉ«◊G Ωƒ∏Y ∫É› ‘ á«fÉ°ùfEÓd
á«æWƒdG á«ª∏©dG äGAÉØμdÉH ¢Vƒ¡ædG ¤EG ±ó¡J

á¨eOC’G Iôég IôgÉX áëaÉμe πLCG øe.QóŒh
 èjƒàJ ” ób ¬fCG ¤EG IQÉ°TE’G43π°UCG øe ÉŸÉY

825IOÉ¡°T ƒμ°ù«°ùjE’G º¡àëæe Éªc .Éë°Tôe
≈∏Y ∂dòc ÜÉÑ°T øjõFÉa áà°S π°üMh ,ôjó≤J

 É¡àª«b ájõeQ á«dÉe ICÉaÉμe500πμd Q’hO
.º¡æe óMGh

:á«dÉàdG äÉ°ü°üîàdG ‘ õFGƒ÷G √òg íæªoJh
åëÑdGh ,áMGô÷Gh ,…ôjô°ùdG Ö£dGh ,QÉμàH’G
,»æWÉÑdG Ö£dGh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG ∫É› ‘
á«Ñ£dG ¬Ñ°T Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ åëÑdGh ,ájò¨àdGh

.π«gCÉàdG IOÉYEGh

¿É˘˘˘˘Lô˘˘˘˘¡Ÿ á˘˘˘˘°SOÉ˘˘˘˘°ùdG IQhó˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ≥˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘˘j É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ah
,ƒμ°ù«°ùjE’G âHÉéà°SG ó≤a ,‹hódG »HGQÉØdG
á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘°ùdG äGQhó˘˘˘˘˘dG ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JOÉ˘˘˘˘˘Y ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y É˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘L

IQGRh ¬H âeó≤J …òdG ºYódG Ö∏£d ,¿ÉLô¡ª∏d
.¿GôjEG ‘ É«LƒdƒæμàdGh åëÑdGh Ωƒ∏©dG

≈Nƒàjháæ°S πc º¶æoj …òdG ,¿ÉLô¡ŸG Gòg
,á«dhOh á«æWh á«ª∏Y äÉª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH
,á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódGh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG õjõ©J
∫É› ‘ åëÑdG ≥«ª©J ≈∏Y ÚãMÉÑdG ™«é°ûJh
,á«∏ÙG ±QÉ©ŸG ≈∏Y GOÉªàYG á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG
¿É˘˘Lô˘˘¡ŸGh.ÜÉ˘˘Ñ˘˘°ûdG Úã˘˘MÉ˘˘Ñ˘˘dG π˘˘°†aCG ICÉ˘˘aÉ˘˘μ˘˘eh
ÖfÉLC’Gh Ú«fGôjE’G ÚãMÉÑdG ¬Lh ‘ ìƒàØe
á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G IQÉ˘˘°†◊G º˘˘¡˘˘KÉ˘˘ë˘˘HCG ∫hÉ˘˘æ˘˘˘à˘˘˘J ø˘˘˘jò˘˘˘dG
á˘˘bÓ˘˘N ’ƒ˘˘∏˘˘M ¿ƒ˘˘MÎ≤˘˘jh á˘˘«˘˘fGô˘˘jE’G á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh
ΩGÎMG QÉ˘˘˘WEG ‘ ¬˘˘˘J’É˘˘˘μ˘˘˘°TEGh ô˘˘˘°ü©˘˘˘dG É˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘d

.á«eÓ°SE’G ÇOÉÑŸGh º«≤dG

 ¬Yƒª› ÉÃ ¿ÉLô¡ŸG π°UƒJ óbh2998kÉãëH
(2686h Ú«fGôjEG ÚãMÉH øe312ÚãMÉH øe

 »```a )êQÉ```î``dG ø``e14¿ƒ``æ``Ø``dG( kÉ`°ü``°ü``î``J
Ωƒ∏Y ;áÑ°SÉÙGh IQGOE’Gh OÉ°üàb’G ;á«dÉª÷Gh
á«HÎdGh ∑ƒ∏°ùdG Ωƒ∏Y ;¢ùØædG º∏Y ;á«HÎdG
¿BGô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Yh ¬˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘°UCGh ¬˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG ;á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fó˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG
;QÉKB’G Ωƒ∏Yh É«aGô¨÷Gh ïjQÉàdG ;åjó◊Gh
;äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘μŸG OÉ˘˘˘°üà˘˘˘bGh äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG É˘˘˘˘«˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘J
ΩÉ˘˘˘˘˘˘eE’Gh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G IQƒ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘M äÉ˘˘˘˘˘˘˘°SGQO
á˘˘Ø˘˘°ù∏˘˘Ø˘˘dG ;¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG ;ÜGOB’Gh á˘˘¨˘˘∏˘˘dG ;»˘˘æ˘˘˘«˘˘˘ªÿG
;±ƒ°üàdGh øjódGh ¥ÓNC’Gh äƒgÓdG º∏Yh
á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘˘˘˘˘dG
á«YÉªàL’G äÉ°SGQódG ;á«ª«∏bE’G äÉ°SGQódGh
” ,¢ü«˘˘ë˘˘ª˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘°SGQó˘˘˘dG ó˘˘˘©˘˘˘Hh .)π˘˘˘°UGƒ˘˘˘à˘˘˘dGh

 QÉ«`à`NG43( kGõ`FÉ``a40h kÉ«`fGô`jEG3)Ö`fÉ`LCG
Iò˘˘˘JÉ˘˘˘°SCG ø˘˘˘e á˘˘˘f qƒ˘˘˘μ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘˘Y á˘˘˘˘æ÷ ±ô˘˘˘˘W ø`e
á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG ‘ AGÈNh øjRQÉH Ú«©eÉL
õ˘˘˘FGƒ˘˘˘L ø˘˘˘jõ˘˘˘FÉ˘˘˘Ø˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y âYqR ohh .á˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’Gh
kÉ°ü«`°üN º¶`f π`Ø`M ∫ÓN ájôjó≤J äGOÉ`¡°Th
Oƒªfi QƒàcódG ‹É©e Qƒ°†ëH ,¢Vô¨dG Gò¡d
á˘˘«˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª÷G ¢ù«˘˘˘FQ ,OÉ‚ …ó˘˘˘ª˘˘˘MCG
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É«LƒdƒæμàdGh åëÑdGh Ωƒ∏©dG ôjRhh ,á«fGôjE’G
.á«ÁOÉcC’Gh á°SÉ«°ùdG äÉ«°üî°ûdG øe OóYh

Égó¡°ûj »àdG áYQÉ°ùàŸG äGÒ¨àdG Aƒ°V ≈∏Yh
¿É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Lô`¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ¿EG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤`dG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ`Á ,Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`dG ⁄É`Y
Ωƒ∏©dÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ ºgÉ°ùj ‹hódG »HGQÉØdG
±ó˘˘˘˘˘¡`H á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ`°SE’G äÉ˘˘˘˘˘˘°SGQó`dGh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fÉ`°ùfE’G

ø˘˘`˘˘`˘˘eC’Gh ΩÓ˘˘`˘˘°ù˘˘`˘˘dG QGô˘˘`˘˘`˘˘bE’ π˘˘`˘˘FGó˘˘`˘˘H OÉ˘˘`˘˘`˘˘é˘˘˘`˘˘˘`˘˘˘jEG
Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘e ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ É˘˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘˘î˘˘˘˘«˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘Jh
…òdG ÒÑμdG ìÉéædG ¤EG ô¶ædÉHh .±QÉ©ŸGh
” ó≤a ,¿ÉLô¡ª∏d á≤HÉ°ùdG äGQhódG ¬àaôY
á©HÉ°ùdG IQhó∏d í«°TÎdG ÜÉH íàa øY ¿ÓYE’G
™bƒŸG ≈∏Y hCG ÊhÎμdE’G ójÈdG ∫ÓN øe

www.farabiaward.ir/en/
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…OÉŸG ÒZ »eÓ°SE’G çGÎdG
•á°ü≤∏d ô°TÉ©dG »æWƒdG ≈≤à∏ŸG º«¶æJ ºYO

 ,Üô¨ŸG ,¢SÉa ,IÒ°ü≤dG15-14πjôHCG
2012,áaÉ≤ã∏d ÚfÉæØdG á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH

IQGRh á«Hhóæeh ¢SÉa áæjóÃ ìô°ùŸGh
.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ áaÉ≤ãdG

•≈≤«°Sƒª∏d ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG ºYO
 ,¿Éé«HQPCG ,ƒcÉH ‘ á«μ«°SÓμdG28-27

 πjôHCG2012äÉæFÉc õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ,
.¿Éé«HQPCG ájQƒ¡L ‘ ÜÉÑ°û∏d

•ΩÓYCG óMCÉH AÉØàMÓd á«æWh Ihóf ó≤Y
,ÉcGO ,¢ûjOÓ¨æH ‘ »eÓ°SE’G ôμØdG

  ,¢ûjOÓ¨æH15 ƒ«dƒj2012,â°ü°üN
¿ÉeõdG Òæe »æjódG ôμØŸÉH AÉØàMÓd

.…OÉÑeÓ°SE’G

•ΩÓYCG óMCÉH AÉØàMÓd á«æWh Ihóf ó≤Y
 ,»eÉ«f ,ôé«ædG ‘ »eÓ°SE’G ôμØdG24-23

 ƒ«dƒj2012,ï«°ûdÉH AÉØàMÓd â°ü°üN
ƒjOƒa ¿GO ¿ÉªãY.

•AÉæHC’ ËôμdG ¿BGô≤dG ß«Ø– ´ƒÑ°SCG º«¶æJ
 ,Éμ«é∏H ‘ Úª∏°ùŸG5-1 ¢ù£°ùZCG2012,

á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
áμ∏ªŸG ‘ ,OÉ°TQE’Gh IƒYódGh ±ÉbhC’Gh
á£HGQ ™e ≥«°ùæàdÉHh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

.π«°ùchôH ‘ »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG

•‹hDƒ°ùe IóFÉØd á«æWh πªY á°TQh ó≤Y
,É«æ«Z ,»H’ ,á«∏FÉ©dG äÉWƒ£ıG äÉÑàμe

13-9 ƒ«dƒj.2012

•,çGÎ∏d á«HQhC’G ΩÉjC’G ‘ ácQÉ°ûŸG
 ,¢UÈb ,É«°Sƒ≤«f16-14 ôHƒàcCG2012,

.ÉHQhCG ¢ù∏› ™e ¿hÉ©àdÉH

•äÉ°SGQó∏d ¿ƒæc ¬∏dG óÑY IõFÉL º«¶æJ ºYO
 ,»Hô¨ŸG ÜOC’Gh á«eÓ°SE’G28Èª°ùjO

2012  .á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,áéæW ,

•‘ ájƒÑædG IÒ°ùdG ∫ƒM Ihóf º«¶æJ ºYO
 ,á«μ«é∏ÑdG äÉHÉàμdG22-21 Èª°ùjO2012,

¢ù∏› ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,¢SÉa
ÜGOB’G á«∏ch êQÉÿG ‘ á«Hô¨ŸG á«dÉ÷G

  .¢SÉa `` ¢ùjÉ°S ,á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh

•äÉWƒ£ıG ∫ƒM Iôjóà°ùe IóFÉe ó≤Y
,≈£°SƒdG É«°SBG ∫hO ‘ äÉÑàμŸG ‘ IQOÉædG

15-14 Èªaƒf2012,OÉHBG ≥°ûY ,
á°ù`°SDƒe ™`e ¿hÉ`©àdÉH ,¿Éà°ù`æªcôJ

 …ƒ°ùcô`JTURKSOY  .

•ºé©ŸG ∫ƒM AGÈî∏d Ihóf ‘ ácQÉ°ûŸG
 ,»îjQÉàdG11-10 Èªaƒf2012,áMhódG ,

á°SGQOh çÉëHCÓd »Hô©dG õcôŸG ™e ¿hÉ©àdÉH
  .ô£b ádhO ‘ äÉ°SÉ«°ùdG

•ÜÉàμdG ïjQÉJ ∫ƒM Ihóf ó≤Y ‘ ácQÉ°ûŸG
 ,…QÉ°†◊G √QhOh »Hô©dG27-26Èªaƒf
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2012áÑàμe ™e ¿hÉ©àdÉH ,ájQóæμ°SE’G ,
  .ájQóæμ°SE’G

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ióŸG á£°Sƒàe á£ÿG äÉ¡LƒJ øe kÉbÓ£fG

2018-2010á«KÓãdG πª©dG á£N ¤EG kGOÉæà°SGh ,
2012-2010õ«M ¢ü«°üîJ IQhô°V äócCG »àdG

º˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘d É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘£`°ûfCGh ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«`°ùjE’G è˘˘˘˘˘˘eGô`H ø`e
,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ¿ƒæØdGh ÜGOB’G ÉjÉ°†b
≈≤à∏ŸG º«¶æàd ºYO Ëó≤àH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb
™e ácGô°ûH ,Üô¨ŸÉH IÒ°ü≤dG á°ü≤∏d ô°TÉ©dG
áYÉª÷Gh ,ìô°ùŸGh áaÉ≤ã∏d ÚfÉæØdG á«©ªL
å«M ,áaÉ≤ãdG IQGRhh ,¢SÉa áæjóŸ ájô°†◊G
¢ü°ü≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘d äGAGô˘˘˘˘b ≈˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘∏ŸG á˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfCG âæ˘˘˘˘ª˘˘˘˘°†J
áμ∏ªŸG ä’ÉªYh º«dÉbCG ∞∏àfl øe ácQÉ°ûŸG
™«é°ûàd ÚYóÑŸG óMCG ËôμJ ” Éªc ,á«Hô¨ŸG
¬˘˘˘˘˘˘JÒ°ùe á˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG ÜÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ûdG

.á«YGóHE’G

¿ÉLô¡ŸG º«¶æJ ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T Éªc
ƒ˘˘˘cÉ˘˘˘H ‘ á˘˘˘«˘˘˘μ˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÓ˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘dG
ájQƒ¡ªL ‘ ÜÉÑ°û∏d äÉæFÉc õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH
á˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûÃ ¿É˘˘˘˘˘Lô˘˘˘˘˘¡ŸG õ˘˘˘˘˘«“  ó˘˘˘˘˘bh .¿É˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HQPCG
≈˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SƒŸG ∫É› ‘ ÚYó˘˘˘˘˘ÑŸG ø˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘ª›

.á«HôYh ájƒ«°SBG ∫hO IóY øe á«μ«°SÓμdG

øe »g »àdG ¿ƒæØ∏d nÉªYOh ,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h
,äÉaÉ≤ãdGh äGQÉ°†◊G ÚH ÜQÉ≤àdG óaGhQ ºgCG
á˘˘«˘˘æ˘˘a äÉ˘˘«˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘e Ió˘˘˘Y ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘°T
∫ÓN øe ∂dPh ÚYóÑŸGh ´GóHEÓd É¡æe kÉªYO
¿ÉLô¡ŸG É¡æe á«dhO äÉfÉLô¡e ‘ Qƒ°†◊G
≈≤«°SƒŸG ¿ÉLô¡eh á«aƒ°üdG áaÉ≤ã∏d ‹hódG
‘ ¢SÉa áæjóe ‘ Gó≤Y ¿Gò∏dG á≤jô©dG á«ŸÉ©dG
¢VQÉ©eh ¢VhôY âª¶f Éªc ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG

.ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ‘ áYƒæàe á«æa

É¡à£°ûfCGh ƒμ°ù«°ùjE’G èeGôH ò«ØæJ QÉWEG ‘h
,á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG á˘˘jƒ˘˘¡˘˘˘dG É˘˘˘jÉ˘˘˘°†b á÷É˘˘˘©Ÿ
AÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘d ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G è˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘ q°UÉ˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘Hh
ó≤©H ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb ,á«aÉ≤ãdG º°UGƒ©dÉH
ΩÓYCG øe Úª∏©H AÉØàMÓd Úà«æWh ÚJhóf
ô˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘dGh ¢ûjOÓ˘˘˘˘¨˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H ‘ »˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G ô˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG
áaÉ≤ã∏d Úàª°UÉY »eÉ«fh ÉcGO QÉ«àNG áÑ°SÉæÃ
óbh ,É«≤jôaEGh É«°SBG »à≤£æe øY á«eÓ°SE’G
‘ ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG Iò˘˘˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°SC’G çÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘HCG âª˘˘˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°S
Éªg ÚJRQÉH Úà«°üî°ûH ∞jô©àdG ‘ ÚJhóædG
ø˘˘˘˘˘˘˘e …OÉ˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘eõ˘˘˘˘˘˘˘˘dG Òæ˘˘˘˘˘˘˘˘e ô˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘ØŸG
ø˘˘˘e ƒ˘˘˘jOƒ˘˘˘a ¿GO ¿É˘˘˘ª˘˘˘˘ã˘˘˘˘Y ï˘˘˘˘«˘˘˘˘°ûdGh ,¢ûjOÓ˘˘˘˘¨˘˘˘˘æ˘˘˘˘H
á©«ÑW ≈∏Y Aƒ°†dG ¿ÉJhóædG â£∏°Sh ,ôé«ædG
ÉJRôHCGh ôé«ædGh ¢ûjOÓ¨æH ‘ á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G
»˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘°ûf ‘ Úà˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°üî˘˘˘˘˘˘°ûdG QhO

.Éª¡jó∏H ‘ ‘É≤ãdG ójóéàdGh

º«¶æJ s” ËôμdG ¿BGô≤dÉH ájÉæ©dG ∫É› ‘h
Éμ«é∏ÑH π«°ùchôH ‘ ¿BGô≤dG ß«Ø– ´ƒÑ°SCG
∂dPh ,¢SQGóŸG áÑ∏W øe Úª∏°ùŸG AÉæHCG IóFÉØd
¬∏«JôJh ,¬¶ØMh ¿BGô≤dG º∏©J ≈∏Y º¡©«é°ûàd
,¬dƒ°UCGh ¬ahôëH ≥£ædG í«ë°üJh ,√ójƒŒh

.¬ª°SQ §Ñ°Vh

É¡àjÉæY á©HÉàe ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G â∏ªY Éªc
á°TQh äó≤Y å«M ,á«eÓ°SE’G äÉWƒ£ıÉH
äÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘e ‹hDƒ˘˘˘˘˘°ùe Ió˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Wh π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Y
É«æ«¨H ,»H’ áæjóe ‘ ,á«∏FÉ©dG äÉWƒ£ıG
á˘˘°Sô˘˘¡˘˘Ø˘˘dG äÉ˘˘«˘˘æ˘˘≤˘˘J ≈˘˘∏˘˘Y º˘˘¡˘˘Ñ˘˘jQó˘˘à˘˘d ,…ô˘˘cÉ˘˘˘fƒ˘˘˘c
Oƒ¡÷G ≈∏Y ±ƒbƒ∏d áÑ°SÉæe âfÉch ,≥«KƒàdGh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘£ıG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°U ∫É› ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘dhò˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÑŸG
¬H ôNõJ …òdG ‘É≤ãdG çGÎdG ≈∏Y á¶aÉÙGh

á«∏FÉ©dG äÉWƒ£ıG äÉÑàμe.

øe ƒμ°ù«°ùjE’G É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡é∏d kGõjõ©Jh
‘ »˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G çGÎdG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘aÉÙG π˘˘˘˘˘˘LCG
ΩÉ˘˘˘˘jC’G ‘ á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æŸG âcQÉ˘˘˘˘˘°T ,AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG
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,É˘˘˘«˘˘˘°Sƒ˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘f ‘ äó˘˘˘≤˘˘˘Y »˘˘˘à˘˘˘dG çGÎ∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘HQhC’G
¢ù∏› ™e ¿hÉ©àdG èeÉfôH QÉWEG ‘ ,¢UÈ≤H
¢ù∏› ¢Uôëj ,ΩÉjC’G √òg ¥ÓWEG òæeh .ÉHQhCG
•É°ûædG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ∑Gô°TEG ≈∏Y ÉHQhCG
á°SGQód ÚcQÉ°ûŸG ΩÉeCG á°UôØdG í«àj …òdG

.çGÎdÉH á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏àfl

ƒμ°ù«°ùjE’G ácQÉ°ûe ¿CG »∏NGódG º««≤àdG ócDƒjh
áÑcGƒe øe É¡àæμe çGÎ∏d á«HQhC’G ΩÉjC’G ‘
‘ Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ¿CÉ°ûH ôFGódG ¢TÉ≤ædG
ájõcôe’ iƒà°ùe ≈∏Y Éª«°S ’ ,çGÎdG ∫É›

.¬àª«b øe ™aôdGh çGÎdG ÒHóJ

çGÎdÉH ájÉæ©dG ∫É› ‘ ÉgOƒ¡÷ á©HÉàeh
,AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ …OÉŸG ÒZ »˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
â∏˘˘˘˘°UGh ,QÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YCÉ˘˘˘˘˘Hh ¬˘˘˘˘˘H ∞˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh
¿ƒæc ¬∏dG óÑY IõFÉL º«¶æJ É¡ªYO ƒμ°ù«°ùjE’G
É¡àØ°üH ,»Hô©dG ÜOC’Gh á«eÓ°SE’G äÉ°SGQó∏d
±ó¡H ,É¡KGóMEG òæe IõFÉ÷G áæ÷ ‘ kGƒ°†Y
áæ«°UôdGh IOÉ÷G çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ™«é°ûJ
,»˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ÜOC’Gh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G äÉ˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘dG ‘
ójõŸG ∫òÑd Ú°ü°üîàŸGh ÚãMÉÑdG õ«Ø–h
Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ åë˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘e

.á«eÓ°SE’G

IhóædG º«¶æJ ºYO ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T Éªc
äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘dG ‘ á˘˘˘jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘dG IÒ°ùdG ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘dhó˘˘˘˘dG
∞jô©àdG ±ó¡H ,¢SÉa áæjóe ‘ ,á«μ«é∏ÑdG
IÒ°ù∏d º¡à°SGQO ‘ Ú«μ«é∏ÑdG ÜÉàμdG Oƒ¡éH
Ú«μ«é∏ÑdG Úbô°ûà°ùŸG ègÉæe ¿É«Hh ,ájƒÑædG
äÉ˘˘HÉ˘˘à˘˘˘c Ëƒ˘˘˘≤˘˘˘J º˘˘˘K ,á˘˘˘jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘dG IÒ°ùdG á˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘c ‘
Úª˘˘˘˘à˘˘˘˘¡ŸG Ú«˘˘˘˘μ˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG Ú°SQGó˘˘˘˘dG Úã˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG
∫ƒ°SôdG IQƒ°U øY ∞°ûμdG ™e ,ájƒÑædG IÒ°ùdÉH
∞˘˘˘˘≤˘˘˘˘ãŸG á˘˘˘˘∏˘˘˘˘«fl ‘ º˘˘˘˘∏˘˘˘˘°Sh ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¬˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°U
Qƒ°†ëH IhóædG √òg äõ«“ Éªc .»μ«é∏ÑdG
øjƒ°†æŸG Éμ«é∏H øe º∏°ùŸG ÜÉÑ°ûdG øe áÑîf
GƒcQÉ°T øjòdG )ΩÓ°SEG hQhCG( áª¶æe AGƒd â–

á«∏«∏– äGAGôbh á°Sƒª∏e ÜQÉŒ øe kÉbÓ£fG
.Üô¨dG ‘ Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G IQƒ°üd

‘ IQOÉ˘˘˘æ˘˘˘dG äÉ˘˘˘Wƒ˘˘˘£ıÉ˘˘˘H É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘jÉ˘˘˘æ˘˘˘˘Y QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
Ió˘˘FÉ˘˘e ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G äó˘˘≤˘˘Y ,»˘˘eÓ˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG
äÉÑàμe ‘ IQOÉædG äÉWƒ£ıG ∫ƒM Iôjóà°ùe
Gò˘˘˘¡˘˘˘H ∞˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ±ó˘˘˘¡˘˘˘H ,≈˘˘˘£˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG É˘˘˘«˘˘˘°SBG ∫hO
åëÑdGh ,áeC’G IôcGP √QÉÑàYÉH …QÉ°†◊G çQE’G
É˘¡˘æ˘˘«˘˘eÉ˘˘°†Ã ∞˘˘jô˘˘©˘˘à˘˘dGh ,É˘˘¡˘˘H á˘˘jÉ˘˘æ˘˘©˘˘dG π˘˘Ñ˘˘°S ‘
á˘°Sô˘¡˘ah á˘fÉ˘˘«˘˘°Uh kÉ˘˘ª˘˘«˘˘bô˘˘J ,É˘˘¡˘˘«˘˘∏˘˘Y á˘˘¶˘˘aÉÙGh
.áeC’G AÉæHC’ kÉjôμa kÉfhõflh á«M IôcGP ≈≤Ñàd

∫ƒM AGÈî∏d Ihóf ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T Éªc
»˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘côŸG É˘˘˘˘gó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y ,»˘˘˘˘î˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG º˘˘˘˘é˘˘˘˘©ŸG
,ô£b ádhO ‘ äÉ°SÉ«°ùdG á°SGQOh çÉëHCÓd
á«Hô©dG á¨∏dG ®ÉØdCG øe ¥ôØJ Ée ™ªL ±ó¡H
º¡Ø∏d »ª∏Y óæ°S ‘ ∂dP QÉªãà°SGh ,É¡¶ØMh
π˘˘˘˘μ˘˘˘˘H »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G »˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG çGÎ∏˘˘˘˘˘d í˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdG
Qƒ£J πMGôe ójó– ≥jôW øY ∂dPh ,¬Yhôa
âcQÉ°T óbh .ád’Oh á«æH ∫Éª©à°S’G ‘ ßØ∏dG
ÉgOƒ¡L ∫ƒM åëÑH IhóædG √òg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
∫É› ‘ kÉ°Uƒ°üN ,É¡à°SGQOh ºLÉ©ŸG ô°ûf ‘
»˘˘˘˘à˘˘˘˘dG º˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘©ŸGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G Üƒ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°ûdG äÉ˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘d

.ÊBGô≤dG ±ô◊G Ωóîà°ùJ

,á˘˘˘jQó˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘°SE’G á˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘e ™˘˘˘e É˘˘˘¡˘˘˘fhÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘J QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
ï˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘J( ∫ƒ˘˘˘˘˘M Ihó˘˘˘˘˘f ‘ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘˘˘°T
±ó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘H )…QÉ˘˘˘˘˘°†◊G √QhOh »˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ÜÉ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘dG
¬˘˘˘à˘˘˘fÉ˘˘˘μ˘˘˘e RGô˘˘˘HEGh »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ÜÉ˘˘˘à˘˘˘˘μ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ∞˘˘˘˘jô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
…QÉ°†◊Gh ‘É≤ãdG π°UGƒàdG ‘ √QhOh ,á«ŸÉ©dG
π≤f ‘ √ôKCG ¿É«Hh ,á«Hô©dG ÒZ Üƒ©°ûdG ™e
IQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†◊G ¤EG áÁó˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘dG ±QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸGh Ωƒ˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
¤EG IhóædG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢ü∏N óbh .Iô°UÉ©ŸG
åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘J :É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e äÉ˘˘˘«˘˘˘°Uƒ˘˘˘à˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘Y
…QÉ˘˘˘˘˘°†◊G Qhó˘˘˘˘˘dG ±É˘˘˘˘˘°ûμ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SG ‘ á˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘dGh
¢Uƒ°üædG ∫ÓN øe kÉ°Uƒ°üN ,»Hô©dG ÜÉàμ∏d
AÉª∏©dG ΩÉ¡°SEG ô¡¶J »àdG áªLÎŸGh áWƒ£ıG
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…OÉŸG çGÎdG

•ƒμ°ù«°ùjE’G áæé∏d ¢ùeÉÿG ´ÉªàL’G ó≤Y
äÉcÉ¡àf’G ∫ƒM ÚjQÉKB’G AGÈî∏d

óé°ùŸG §«fi ‘ Iójó÷G á«∏«FGô°SE’G
 ,¿OQC’G ,¿ÉªY ,≈°übC’G5-4 ¢SQÉe.2012

•≥«KƒJ ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ IQhO ó≤Y
πFÉ°Sh ΩGóîà°SÉH »eÓ°SE’G çGÎdG

,¿GOƒ°ùdG ,ΩƒWôÿG ,áãjó◊G É«LƒdƒæμàdG
24-20 ƒjÉe2012,áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH

.á«eÓ°SE’G IƒYódG

• IQhódG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ácQÉ°ûe36áæé∏d
É«°ShQ ,ÆQƒÑ°SÎH ¿É°S ,»ŸÉ©dG çGÎdG

 ájOÉ–’G24 `` ƒ«fƒj6 ƒ«dƒj2012 .

•QÉKB’G ô“Dƒe ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ácQÉ°ûe
 ,áª°UÉ©dG ôFGõ÷G ,‘É≤ãdG çGÎdGh15-13

 ¢SQÉe2012,.ƒ°ùμdC’G áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH

•»ª«∏bE’G ô“DƒŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ácQÉ°ûe
ôéah ïjQÉàdG πÑb Ée Qƒ°üY ∫ƒM

,áeÉæŸG ,á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ äGQÉ°†◊G
 ,øjôëÑdG28 `` πjôHCG2 ƒjÉe.2012

•¿ƒæØ∏d »°VGÎa’G ƒμ°ù«°ùjE’G ∞ëàe Ú«–
á«≤FÉKƒdG Qƒ°üdGh OGƒŸGh ¢Vhô©dÉH á«eÓ°SE’G

áaÉ≤ãdG »àª°UÉY »eÉ«fh ÉcGO »àæjóe ∫ƒM
 áæ°ùd á«eÓ°SE’G2012,ΩÉ©dG ∫GƒW ,ô≤ŸG.

•‘ á«ØëàŸG äÉ«æà≤ŸGh äÉWƒ£ıG OôL
 ,¿hôeÉμdG ,¿ÉÑeƒa ‘ »μ∏ŸG ô°ü≤dG11-6

 ôjGÈa.2012

•äÉWƒ£ıG áÑàμŸ »æ≤àdG  ºYódG Ëó≤J
ÖjQóJh ∫É¨æ«°ùdG ‘ GQÉªc ≈°Sƒe ï«°û∏d

,π‚ÉL ,á°Sô¡ØdG äÉ«æ≤J ≈∏Y É¡H Ú∏eÉ©dG
 ,∫É¨æ°ùdG31-26 ¢SQÉe.2012

•∞ë`àe AÉ`°ûfE’ »æØdG º`YódG º`jó≤`J
 ,¿ƒHÉ¨dG ‘ á«eÓ°SE’G ¿ƒæ`ØdG31-27

 ¢ù£°ùZCG.2012

•ájÉªM πÑ o°S á°SGQód ÇQÉ£dG ´ÉªàL’G ó≤Y
,IôgÉ≤dG ,Ö∏M áæjóe ‘ …QÉ°†◊G çGÎdG

1-2 ôHƒàcCG.2012

•ô°ûY ¢ùeÉÿG ô“DƒŸG º«¶æJ ‘ ácQÉ°ûŸG
,IóLh ,Üô©dG ÚjQÉKBÓd ΩÉ©dG OÉ–Ód

 ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG13-15 ôHƒàcCG.2012

•çGÎ∏d áMƒàØŸG ΩÉjC’G º«¶æJ ºYO
á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG º°UGƒY ‘ »eÓ°SE’G

4.1.2

,áãjó◊G á°†¡ædG QhòL ¢ù«°SCÉJ ‘ Úª∏°ùŸG
ÜÉàμdG ïjQÉàd »©Lôe ÜÉàc OGóYEÉH Gƒ°UhCGh
áeC’G AÉæHCG Úμªàd áªLÎdÉH ájÉæ©dGh ,»Hô©dG
GƒYO Éªc ,áãjó◊G IQÉ°†◊G øe IOÉØà°S’G øe
áÑàμe AÉ°ûfEGh á«ªbôdG äÉÑàμŸÉH ΩÉªàg’G ¤EG
.âfÎf’G áμÑ°T ≈∏Y á©eÉL á«eÓ°SEG á«ªbQ

√ò˘˘˘g ´ƒ˘˘˘ªÛ º˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG è˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘f ¤EG ô˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Hh
QhO í˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘J ‘ É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gCG ¤EGh ,á˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘°ûfC’G

í˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘dGh ΩÓ˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘K ô˘˘˘˘˘°ûf ‘ ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G
¿ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dGh ,QGƒ◊Gh ô˘˘˘˘˘NB’G ∫ƒ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘bh
≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y ®É˘˘˘˘˘˘˘˘Ø`◊G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`gCGh ,´Gó`HE’Gh ÜGOB’Gh
»JCÉJ ,áeÉY áØ°üH »eÓ°SE’G …ôμØdG çGÎdG
ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘N Úª˘˘˘˘˘˘°†J á˘˘˘˘˘˘«`ª˘˘˘˘˘˘˘gCG

 äGƒæ°ù∏d2015-2013‘ á£°ûfC’G øe ójõŸG
.∫ÉÛG Gòg
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

 áæ`°ùd2012 ,¢ûjOÓ`¨æH ,É`cO ,21-20

 ôHƒà`cCG.2012

•≥«KƒJ ∫ƒM á«æWƒdG á«ÑjQóàdG IQhódG ó≤Y
‘ »eÓ°SE’G …QÉ°†◊G çGÎdG

,…ƒ°ùcôJ áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,¿Éà°ùNGRÉc
 ,¿Éà°ùNGRÉc ájQƒ¡`ªL ,ÉfÉ`à°SCG22-24

 ôHƒàcCG.2012

•‘ çGÎdG áæé∏d ådÉãdG ´ÉªàL’G ó≤Y
ájQƒ¡ª÷G ,¢ùfƒJ ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG

 ,á«°ùfƒàdG29-27 Èªaƒf.2012

•∫ƒM ådÉãdG ‹hódG ô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG
,»HO ,ÊGôª©dG çGÎdG ≈∏Y ®ÉØ◊G

 ,Ióë`àª`dG á«Hô©`dG äGQÉ`eE’G17-19

 Èª`°ùjO.2012

•∞MÉàŸG QhO ∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh ó≤Y
∫hódÉH áMÉ«°ùdG ºYO ‘ ájhó«dG ±ô◊Gh

™e ¿hÉ©àdÉH ,≈£°SƒdG É«°SBÉH AÉ°†YC’G
¿Éà°SõZÒ`b ,∂«μ`°û«H ,…ƒ°ù`côJ áª`¶æe

5-4 Èª°ùjO.2012

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
 áæ°ùd ƒμ°ù«°ùjE’G πªY á£N QÉWEG ‘,2012

…QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†◊G çGÎdG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘M ¤EG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘aOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘NCÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘d ¢Vô˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG »˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
äÉ°Só≤ŸG ¬d ¢Vô©àJ Ée á°UÉîHh ,AÉ°†YC’G
Òeó˘˘˘˘J ø˘˘˘˘e ∞˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûdG ¢Só˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G
,≈°übC’G óé°ùŸG §«fi ‘ kGójó–h ,ójƒ¡Jh
,»˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘FGô˘˘˘˘°SE’G ∫Ó˘˘˘˘à˘˘˘˘M’G äÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘∏˘˘˘˘°S ±ô˘˘˘˘W ø˘˘˘˘e
áæé∏d ¢ùeÉÿG ´ÉªàL’G ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y
OGóYEÉH ÚØ∏μŸG ÚjQÉKB’G AGÈî∏d ƒμ°ù«°ùjE’G
ójƒ¡J ä’hÉfi ∫ƒM á«æah á«fƒfÉb ôjQÉ≤J
,á«fOQC’G QÉKB’G IôFGO ô≤Ã ,∞jô°ûdG ¢Só≤dG

á˘«˘˘æ˘˘«˘˘£˘˘°ù∏˘˘Ø˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG á˘˘æ˘˘é˘˘∏˘˘dG ™˘˘e ≥˘˘«˘˘°ùæ˘˘à˘˘dÉ˘˘H
∫É¨°TCG â°ü°üN óbh ,Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d
»æØdG ôjô≤àdG OÉªàYGh á°SGQód ´ÉªàL’G Gòg
âeÉb »àdG Iójó÷G äÉcÉ¡àf’G ó°Uôj …òdG
»`a »˘˘˘˘˘˘˘∏`«˘˘˘˘˘˘˘FGô`°SE’G ∫Ó`à˘˘˘˘˘˘˘M’G äÉ˘˘˘˘˘˘˘£`∏˘˘˘˘˘˘˘˘°S É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘H
-ôjô≤àdG Gòg áªLôJ âq“h ,∞jô°ûdG ¢Só`≤dG
ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G π˘˘˘˘ª˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘¨˘˘˘˘d ¤EG √OÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘YG ó˘˘˘˘©˘˘˘˘˘H
á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bE’G äÉ˘˘ª˘˘¶˘˘æŸG ≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘ª˘˘«˘˘ª˘˘©˘˘Jh ,çÓ˘˘ã˘˘˘dG
…QƒØdG ∞bƒdÉH áÑdÉ£ª∏d ,á∏°üdG äGP á«dhódGh
§˘˘˘«fi ‘ á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘˘FGô˘˘˘˘°SE’G äÉ˘˘˘˘cÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘d

.≈°übC’G óé°ùŸG

¥É«°ùdG Gòg ‘ ÉgOƒ¡L ƒμ°ù«°ùjE’G π°UGƒJh
≈˘˘°ü≤˘˘à˘˘d Iô˘˘˘¨˘˘˘°üe á˘˘˘æ÷ É˘˘˘gOÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘YG ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e
á«æa ôjQÉ≤J OGóYE’ ,¿ÉμŸG ÚY ‘ ≥FÉ≤◊G
á«eƒ«dG á«∏«FGô°SE’G äÉcÉ¡àf’G ó°Uôd á«fGó«e
´É˘˘ª˘˘à˘˘L’G ≈˘˘∏˘˘Y É˘˘¡˘˘°Vô˘˘Yh ,¢Só˘˘˘≤˘˘˘dG á˘˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘e ‘
,ÚjQÉ˘˘KB’G AGÈî˘˘∏˘˘d ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G á˘˘æ˘˘é˘˘∏˘˘d ΩOÉ˘˘≤˘˘dG

 ¢SQÉe ‘ ó≤©æ«°S …òdG2013IôFGO ô≤e ‘
á˘˘©˘˘HÉ˘˘à˘˘e ±ó˘˘¡˘˘˘H ∂dPh ,á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘fOQC’G QÉ˘˘˘KB’G
‘ á˘∏˘°UGƒ˘˘àŸG á˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘FGô˘˘°SE’G äÉ˘˘cÉ˘˘¡˘˘à˘˘f’G ó˘˘°UQh
…ó°üàdG ≈∏Y πª©dGh ,≈°übC’G óé°ùŸG §«fi

.á∏°üdG äGP á«fƒfÉ≤dG πFÉ°SƒdÉH É¡d

∫hódG ‘ …QÉ°†◊G çGÎdG áª«≤d kGôjó≤Jh
∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG èeÉfÈd kGò«ØæJh ,AÉ°†YC’G
á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G Iƒ˘˘Yó˘˘dG á˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘eh ƒ˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ÚH

 »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘°ùd2012-2011ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘Y ,
‘ á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G Iƒ˘˘Yó˘˘dG á˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H
∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘à˘˘˘dG IQhó˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘WôÿG
π˘˘FÉ˘˘˘°Sh ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SÉ˘˘˘H »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G çGÎdG ≥˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘J
±ó˘˘˘¡˘˘˘H ,Ωƒ˘˘˘WôÿG ‘ á˘˘˘ã˘˘˘jó◊G É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG
çGÎdG ájÉªM ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG äGQÉ¡e á«ªæJ
çGÎdG ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘˘˘J ø˘˘˘˘˘˘˘e º˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘μ“h …QÉ˘˘˘˘˘˘˘°†◊G
‘ IQƒ£àŸG äÉ«›ÈdG ΩGóîà°SÉH »eÓ°SE’G
ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJh ,AÉ°†YC’G ∫hódG
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OGóYEG ä’É› ‘ ÚHQóàŸGh Ú°ü°üîàŸG ÚH
åë˘˘˘Hh ,»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G çGÎ∏˘˘˘d äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG ó˘˘˘YGƒ˘˘˘b
Ò«°ùJh IQGOEG ‘ ‹B’G ÒHóàdG ¥ôW çóMCG
‘ …QÉ°†◊G çGÎdG ôFÉNP ájÉª◊ πª©dG
ÖjQóàd IQhódG √òg â°ü°üoNh ,»Hô©dG øWƒdG
≥«KƒJ ∫É› ‘ É°ü°üîàe GQÉWEG ô°ûY á°ùªN
á˘˘˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G ø˘˘˘˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘˘˘˘c ‘ …QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†◊G çGÎdG
á˘dhOh ,á˘«˘ª˘˘°TÉ˘˘¡˘˘dG á˘˘«˘˘fOQC’G á˘˘μ˘˘∏˘˘ªŸGh ,á˘˘«˘˘æ˘˘ª˘˘«˘˘dG
áμ∏ªŸGh ,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh ,Ú£°ù∏a

.¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªLh ,á«Hô¨ŸG

πeÉμàdG º«YóJ øe kÉbÓ£fGh ,QÉWE’G Gòg ‘h

»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ‘É˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘Jh

∫hódG ‘ çGÎdG ájÉªM ∫É› ‘ ∑Î°ûŸG

á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∞bGƒŸG ó«MƒJh ,AÉ°†YC’G

,á°ü°üîàŸG á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉjóàæŸG ‘

 IQhódG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T36çGÎdG áæé∏d

ÆQƒÑ°SÎH ¿É°S áæjóe ‘ äó≤Y »àdG ,»ŸÉ©dG

‘ âcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°T É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c .á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOÉ–’G É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ShQ ‘

OƒaƒdG IóFÉØd ájƒæ°ùdG á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G

IQhódG √òg ‘ ácQÉ°ûŸG á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG

¿CÉ˘˘°ûH á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’Gh á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG ∞˘˘˘bGƒŸG ó˘˘˘«˘˘˘Mƒ˘˘˘à˘˘˘d

.É˘˘¡˘˘dÉ˘˘ª˘˘YCG ∫hó˘˘L ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘°Vhô˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘°VƒŸG

º«ª©àH IQhódG √òg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb Éªc

á˘«˘∏˘«˘FGô˘°SE’G äÉ˘cÉ˘˘¡˘˘à˘˘f’G ∫ƒ˘˘M »˘˘æ˘˘Ø˘˘dG ô˘˘jô˘˘≤˘˘à˘˘dG

OƒaƒdG AÉ°SDhQ ≈∏Y ¢Só≤dG áæjóe ‘ Iójó÷G

πª©dG πLCG øe ,ácQÉ°ûŸG á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG

á«dhódG äÉ«bÉØJ’G ò«ØæJ π«FGô°SEG ΩGõdEG ≈∏Y

‹hO QGôb QGó°üà°SG ±ó¡Hh ,¿CÉ°ûdG Gòg ‘

ô˘˘˘£˘˘˘N ø˘˘˘e ∞˘˘˘jô˘˘˘°ûdG ¢Só˘˘˘≤˘˘˘dG á˘˘˘æ˘˘˘˘jó˘˘˘˘e á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª◊

¤EG áaOÉ¡dG Oƒ¡÷G ≥«°ùæJh ójƒ¡àdGh ÒeóàdG

çGÎdG áªFÉb ≈∏Y IójóL ájôKCG ™bGƒe π«é°ùJ

‘ çGÎdG áæé∏H ∞jô©àdG á∏°UGƒeh ,»ŸÉ©dG

Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd á©HÉàdG »eÓ°SE’G ⁄É©dG

.‹hódG ≈≤à∏ŸG

‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘°T ,¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f ¥É˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ‘h
¿Éch ,ôFGõ÷G ‘ ‘É≤ãdG çGÎdGh QÉKB’G ô“Dƒe
∞˘˘jô˘˘©˘˘à˘˘∏˘˘˘d ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æ˘˘˘e ô“DƒŸG Gò˘˘˘g
çGÎdGh QÉ˘˘˘˘KB’G á˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°U ∫É› ‘ É˘˘˘˘˘gOƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘H

.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ‘É≤ãdG

»ª«∏bE’G ô“DƒŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T Éªc
äGQÉ°†◊G ôéah ïjQÉàdG πÑb Ée Qƒ°üY ∫ƒM
‘ ,áeÉæŸG ‘ ó≤©fG …òdG ,á«Hô©dG á≤£æŸG ‘
áæ°ùd á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d áª°UÉY É¡H AÉØàM’G QÉWEG

2012: ¿Gƒæ©H πªY ábQh Ëó≤J ” å«M ,
'': »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ çGÎdG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ÷

≈˘∏˘Y ®É˘Ø˘ë˘∏˘d Ió˘ª˘à˘©˘˘e Ió˘˘jó˘˘L á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SEG

»˘eÓ˘°SE’G ‘É˘˘≤˘˘ã˘˘dG çhQƒŸG¿É˘˘˘˘°ùë˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SG âb’ ,''
.º¡ŸG »ª«∏bE’G ô“DƒŸG Gòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG

≥∏©àŸG É¡Yhô°ûe ôjƒ£J ƒμ°ù«°ùjE’G π°UGƒJh
ø˘˘e á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G ¿ƒ˘˘æ˘˘Ø˘˘∏˘˘d »˘˘°VGÎa’G É˘˘¡˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘àÃ
Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdGh OGƒŸGh ¢Vhô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jóŒ ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘N
áaÉ≤ãdG º°UGƒ©H ±ô©J »àdG kÉ°Uƒ°üN á«≤FÉKƒdG

 áæ°ùd á«eÓ°SE’G2012,»eÉ«fh ÉcGO Éªgh ,
á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘˘dG º˘˘˘°UGƒ˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘H ∞˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ±ó˘˘˘¡˘˘˘H ∂dPh
∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ,‘É˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘KGô˘˘˘˘˘Jh É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘H ≈˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘àÙG
πª©dGh ,áãjó◊G ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG
ï«°SôJ ‘ »eÓ°SE’G çGÎdG á«ªgCG RGôHEG ≈∏Y
AÉæH ‘ ¬eÉ¡°SEG ¿É«Hh á«eÓ°SE’G áeC’G ájƒg
ΩÉ˘˘˘˘˘˘eCG ∫ÉÛG á˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘JEGh ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’G IQÉ˘˘˘˘˘˘˘°†◊G
≈∏Y ´ÓWEÓd ÚãMÉÑdGh Ú°ü°üîàŸGh AGÈÿG
±ô©àdGh ,)ó©H øY( »eÓ°SE’G çGÎdG ⁄É©e
.ájôKCG äÉ«æà≤eh Rƒæc øe ¬«∏Y πªà°ûj Ée ≈∏Y

äÉWƒ£ıG ≥«KƒJh áfÉ«°üH ájÉæ©dG ∫É› ‘h
äÉ«æà≤ŸG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,É¡à°Sô¡ah áÁó≤dG
¤EG kÉ«æ≤J kÉªYO ƒμ°ù«°ùjE’G âeób ,á«ØëàŸG
¿É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘a ‘ »˘˘˘˘μ˘˘˘˘∏ŸG ô˘˘˘˘°ü≤˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘e ø˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘c
≈°Sƒe ï«°û∏d äÉWƒ£ıG áÑàμeh ,¿hôeÉμdÉH
á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdG ∞ëàeh ,∫É¨æ°ùdG ‘ GQÉªc
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≈∏Y Ú∏eÉ©dG äGQób õjõ©àd ∂dPh ,¿ƒHÉ¨dG ‘
‘ á°UÉN á«FÉbƒdG áfÉ«°üdG äÉ«æ≤J ∫Éª©à°SG
á«ØëàŸG äÉ«æà≤ŸGh äÉWƒ£ıG OôL á«∏ªY
äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Ú«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘μŸG ÖjQó˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘L ø˘˘˘˘˘e

.á°Sô¡ØdG

¿CG á˘˘£˘˘°ûfC’G √ò˘˘˘¡˘˘˘d »˘˘˘∏˘˘˘NGó˘˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG ø˘˘˘q«˘˘˘Ñ˘˘˘jh
á«Yƒ`J ≈`dEG ≈°†`aCG ∫Éé`ª`dG Gò`g »`a ÖjQó`àdG
äÉ˘˘Wƒ˘˘£ıG ≥˘˘«˘˘Kƒ˘˘J á˘˘ª˘˘«˘˘≤˘˘˘H á˘˘˘°üàıG äÉ˘˘˘¡÷G
á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘jQÉ`à˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘à`μ˘˘˘˘˘˘dG »`a É`gQhOh áÁó`≤˘˘˘˘˘˘dG
º˘˘˘«˘˘˘«`≤``à``dG Ú`Ñ˘˘˘j É˘˘˘ª`c .á˘˘˘«``YÉ```ª`à˘˘˘L’G Ωƒ˘˘˘∏`©˘˘˘dGh
ÖjQóà∏d á°ü°üıG á«æeõdG IóŸG IOÉjR IQhô°V
≥aGƒàJ äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG øe Ú∏eÉ©dG Úμªàd
á˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘ah á˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°üd á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘˘dG ÒjÉ˘˘˘˘˘˘˘©ŸG ™˘˘˘˘˘˘˘e

.äÉWƒ£ıG

áæ°ùd ƒμ°ù«°ùjE’G πªY á£N á∏°UGƒe QÉWEG ‘h
2012…QÉ°†◊G çGÎdG ájÉªM ¤EG áaOÉ¡dG ,

∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘NCÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘d ¢Vô˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG »˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
ájÉªM ≈∏Y πª©∏d ÉgOƒ¡L øª°Vh ,AÉ°†YC’G
óLÉ°ùŸGh »eÓ°SE’G …QÉ°†◊G çGÎdG ⁄É©e
,ájQƒ°ùdG ¿óŸG áaÉch Ö∏M áæjóe ‘ ájôKC’G
É¡ØMÉàeh á«KGÎdG É¡à«æHCG ájÉªM ≈∏Y πª©dGh
É˘˘¡˘˘JÉ˘˘μ˘˘∏˘˘à‡ IOÉ˘˘©˘˘à˘˘°SG ‘ á˘˘ª˘˘gÉ˘˘°ùŸGh ,á˘˘«˘˘eƒ˘˘˘≤˘˘˘dG
‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘≤˘˘˘˘Y ,á˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘ë˘˘˘˘àŸG
,QÉKB’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ájÉYQ â– IôgÉ≤dG
ÇQÉ˘£˘dG ´É˘˘ª˘˘à˘˘L’G ,á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG ô˘˘°üe á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘é˘˘H
‘ …QÉ˘˘˘˘°†◊G çGÎdG á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘ o°S á˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘d
,QÉKB’G áfÉ«°U õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ,Ö∏M áæjóe
´ÉªàL’G ∫hÉæJh .IôgÉ≤dG á©eÉL -QÉKB’G á«∏μH
áæjóe ‘ …QÉ°†◊G çGÎdG ájÉªM πÑ o°S á°SGQO

 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉY ,Ö∏M2006,
´Gô°üdG äÉ°SÉμ©fG ójó–h ,á«ª∏©dG ¬ÑfGƒL ‘
çGÎdG á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°Vh ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y É˘˘˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°S ‘ ô˘˘˘˘˘˘˘˘FGó˘˘˘˘˘˘˘˘dG
πª©dGh ,á«îjQÉàdG áæjóŸG √òg ‘ …QÉ°†◊G
™˘˘jô˘˘°ùdG π˘˘Nó˘˘à˘˘∏˘˘d »˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H Òaƒ˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y

,QÉ£NCÓd ¢Vô©ŸG …QÉ°†◊G çGÎdG PÉ≤fE’
Oô÷Gh ≥«KƒàdÉH hCG áfÉ«°üdGh º«eÎdÉH AGƒ°S
Òeó˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d â°Vô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘KC’G ⁄É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d
Gòg ‘ ∑QÉ°Th .Ö¡ædGh Ö∏°ùdGh ,ÖjôîàdGh
ájQƒ¡ª÷G :øe πc øe QÉKBÓd AGÈN ´ÉªàL’G
,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªŸGh ,ájQƒ°ùdG á«Hô©dG
,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸGh ,Ú£°ù∏a ádhOh

.á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh

á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘à˘˘˘dG IQhó˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c
…QÉ˘˘˘˘˘˘°†◊G çGÎdG ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘˘˘dG
áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,¿Éà°ùNGRÉc ‘ »eÓ°SE’G
ájQƒ¡ªL áª°UÉY ,ÉfÉà°SCG áæjóe ‘ ,…ƒ°ùcôJ
Ú∏eÉ©dG ÜÉ°ùcEG ¤EG âaóg »àdG ,¿Éà°ùNGRÉc
äGQÉ¡ŸG »eÓ°SE’G çGÎdG ≥«KƒJ ∫É› ‘
É«LƒdƒæμàdG πFÉ°Sh ΩGóîà°S’ á∏gDƒŸG á«æØdG
á«ªbQ á«fÉ«H IóYÉb ÒaƒJ πLCG øe áãjó◊G
∫OÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘Jh ,»˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G çGÎdG ô˘˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘M
Ú°ü°üî˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG ÚH ÜQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh äGÈÿG
ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘b OGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YEG ä’É› ‘ ÚHQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à`ª`dGh
á˘˘˘˘˘˘°ûbÉ`æ˘˘˘˘˘˘eh ,»˘˘˘˘˘˘eÓ`°SE’G çGÎ`∏˘˘˘˘˘˘d äÉ˘˘˘˘˘˘˘eƒ`∏`©`ª`dG
ÒHó˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ¥ô˘˘˘˘W çó˘˘˘˘MCG åë˘˘˘˘Hh ,√ô˘˘˘˘jƒ`£˘˘˘˘J π˘˘˘˘Ñ`°S
ΩGó˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘°SGh AÉ˘˘˘æ`à˘˘˘bG á˘˘˘«˘˘˘Ø`«˘˘˘ch ,√ô˘˘˘°UÉ˘˘˘æ`©˘˘˘˘d ‹B’G
πª`©dG Ò«`°ùJh IQGOEG »`a äÉ``eƒ`∏`©`ª`dG á«æ`≤J
∫hódG ‘ …QÉ°†◊G çGÎdG ôFÉNP ájÉª◊

.AÉ°†YC’G ájƒ«°SC’G

çGÎdG á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M π˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘gOƒ˘˘˘˘¡÷ Gõ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh
π«©ØJ ∫ÓN øe ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ …QÉ°†◊G
äó≤Y ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ çGÎdG áæ÷ πªY
á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG á˘˘˘æ˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘dG ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
ájÉYQ â–h ,áaÉ≤ãdGh º∏©dGh á«HÎ∏d á«°ùfƒàdG
,á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G ‘ áaÉ≤ãdG ôjRh ‹É©e
⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ çGÎdG á˘˘˘˘æ˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ådÉ˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G
¢ü°üNh ,¿GhÒ≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jóÃ ,»˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
™˘˘˘˘bGƒŸG ™˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûe ¢üë˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d ¬˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

,AÉ°†YC’G ∫hódG øe IOQGƒdG á«©«Ñ£dGh á«aÉ≤ãdG
á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG ™˘˘˘bGƒŸG π˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ùJ á˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘eEG á˘˘˘˘°SGQOh
π«é°ùàdG ÒjÉ©eh •hô°ûd IÉaƒà°ùŸG á«©«Ñ£dGh
º««≤Jh ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ çGÎdG áªFÉb ‘
⁄É©dG ‘ ÊÉ°ùfE’G çGÎ∏d áægGôdG á«©°VƒdG
,QÉ£NCÓd á°Vô©ŸG ™bGƒŸG ójó–h ,»eÓ°SE’G
≈∏Y áæé∏dG â≤aGhh .É¡àjÉªM πÑ o°S á°SGQOh
çGÎdG áªFÉb ¢SCGQ ≈∏Y ¢Só≤dG áæjóe êGQOEG
™˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àÛG å◊ ∂dPh ,»˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ‘
≈∏Y á∏°üdG äGP á«dhódG äÉª¶æŸGh ‹hódG
á«∏«FGô°SE’G äÉcÉ¡àf’G ∞bƒd …QƒØdG πNóàdG
¢Só˘˘˘≤˘˘˘dG ‘ á˘˘˘«˘˘˘ë˘˘˘«˘˘˘°ùŸGh á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
‘ êÉgƒ°S ‘ ôªMC’G ôjódG π«é°ùJh ,∞jô°ûdG
ócDƒj É‡ »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ çGÎdG áªFÉb
çGÎdG ≈∏Y á¶aÉÙG ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G ¢UôM
´ÉªàL’G Gòg ‘ ∑QÉ°Th .ΩÉY ¬LƒH ÊÉ°ùfE’G
‘ çGÎdG áæ÷ ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ƒ∏ã‡
,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL øe »eÓ°SE’G ⁄É©dG
∫É˘˘¨˘˘æ˘˘°ùdG á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘Lh ,á˘˘«˘˘°ùfƒ˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª÷Gh
á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª÷Gh ,É˘˘jõ˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘eh ,ô˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘Lh
øe OóY ¤EG áaÉ°VE’ÉH .á«fGôjE’G á«eÓ°SE’G

.á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G øe AGÈÿG

»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ çGÎdG áæ÷ π°UGƒà°Sh
çGÎdG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊G ¤EG á˘˘˘aOÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG É˘˘˘˘gOƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘L
∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘˘˘˘e ,AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ …QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†◊G
∫hó˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘jô˘˘˘˘KC’G ™˘˘˘˘bGƒŸG π˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘°ùJ á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘e
⁄É˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ çGÎdG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘F’ ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G
á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘˘˘˘bGƒŸG ≥˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘˘˘˘Jh ,»˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
…ó˘˘°üà˘˘˘dG ‘ É˘˘˘gOƒ˘˘˘¡˘˘˘L ó˘˘˘«˘˘˘Mƒ˘˘˘Jh ,á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’Gh
⁄É˘˘©ŸGh ™˘˘bGƒŸG ó˘˘jƒ˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘d IQô˘˘˘μ˘˘˘àŸG ä’hÉ˘˘˘ë˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d

.á«æ«£°ù∏ØdG ájôKC’G

äÉª¶æŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH π°UGƒàdG QÉWEG ‘h
ô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG äAÉL á«ª«∏bE’Gh á«dhódG
çGÎdG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ®É˘˘˘˘˘Ø◊G ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M ådÉ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG ‹hó˘˘˘˘˘˘dG

ájÉYQ â– »HO ájó∏H ¬àª¶f …òdG ,ÊGôª©dG
ÖFÉf ,Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S
¬Yƒ°Vƒe ô“DƒŸG Gòg ¢ü°üN óbh ,»HO ºcÉM
≈∏Y ®ÉØ◊G äÉ«é«JGÎ°SEGh äÉ°SÉ«°S ¢SQGóàd
á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG QhOh ,‘É≤ãdG çhQƒŸG
¿óŸG õcGôe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«eƒμ◊G ÒZh
π˘«˘é˘°ùà˘dG ‘ á˘ë˘LÉ˘æ˘˘dG ÜQÉ˘˘é˘˘à˘˘dGh ,á˘˘«˘˘î˘˘jQÉ˘˘à˘˘dG
ø˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘gÒZh ,»ŸÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG çGÎdG á˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘F’ ø˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°V
ô“DƒŸG Gòg ‘ ∑QÉ°Th .á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dG
ÉjÉ°†b ‘ Ú°ü°üîàŸG ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe OóY
ƒμ°ù«°ùjE’G âeóbh ,á«Hô©dG ∫hódG ‘ çGÎdG

( ¿Gƒæ©H πªY ábQh ô“DƒŸG Gòg ∫ÓN®ÉØ◊G
çGÎdG áæ÷ QÉWEG ‘ …QÉ°†◊G çGÎdG ≈∏Y

»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘.)

‘ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘˘°T ,¥É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘˘˘˘˘f ‘h
ΩÉ©dG OÉ–Ód ô°ûY ¢ùeÉÿG ô“DƒŸG º«¶æJ
óªfi á©eÉL ¬àª¶f …òdG ,Üô©dG ÚjQÉKBÓd
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¨ŸG á˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ªŸÉ˘˘˘˘˘H Ió˘˘˘˘˘Lh á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘e ‘ ∫hC’G
øY ≥ãÑæŸG Üô©dG ÚjQÉKBÓd ΩÉ©dG OÉ–’Gh
åë˘˘˘Ñ˘˘˘dGh É˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘∏˘˘˘˘d »˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ¢ù∏ÛG
∑QÉ°T óbh ,á«Hô©dG äÉ©eÉ÷G OÉ–E’ »ª∏©dG
áª¶æe :øY ¿ƒ∏ã‡h ,…QÉKBG åMÉH ÉàFÉe ¬«a
IQGRhh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘Lh ,ƒ˘˘˘˘˘°ùμ˘˘˘˘˘dC’G
á˘˘˘μ˘˘˘∏˘˘˘ªŸG ‘ á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG IQGRhh ‹É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG º˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
É˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘dG äÉ˘˘°SGQó˘˘∏˘˘d »˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG ¢ù∏ÛGh ,á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨ŸG
á°ûbÉæŸ ô“DƒŸG Gòg ¢ü°üNh .»ª∏©dG åëÑdGh
øWƒdG ‘ QÉKB’G º¡J ,á«ÁOÉcCG äÉ°SGQOh çƒëH
çGÎdG π«é°ùJ ºYO á«°†b á°SGQOh ,»Hô©dG

.»ŸÉ©dG çGÎdG áªFÉb ‘ »æ«£°ù∏ØdG

á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘Y É˘˘˘˘có˘˘˘˘H AÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘M’G ø˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°Vh
 áæ°ùd ájƒ«°SB’G á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G2012,

áMƒàØŸG ΩÉjC’G º«¶æJ ºYóH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb
AÉ«MEG ±ó¡H ∂dPh ÉcO ‘ »eÓ°SE’G çGÎ∏d
∞∏àı »YÉª÷G »YƒdG ‘ ‘É≤ãdG çGÎdG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

ájƒ¡dÉH RGõàY’G º«b õjõ©Jh ,™ªàÛG äÉÄa
»©°ùdG á∏°UGƒeh ,á«eÓ°SE’G áeCÓd á«aÉ≤ãdG
±Ó˘˘˘à˘˘˘NG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y Úæ˘˘˘˘WGƒŸG Qƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L Òcò˘˘˘˘J ¤EG
≈æZ ¤EG ,ºgQÉ¶fCG âØdh ,º¡JÉÄah º¡JÉjƒà°ùe
‘ ájQƒÙG ¬à«ªgCGh ¬YƒæJh ‘É≤ãdG º¡KGôJ
¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VE’É˘˘˘˘H ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘dG ï˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘J
»˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G çGÎdG ΩÉ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°SG ‘ á˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘°ùŸG

.á«aÉ≤ãdG äÉÑ°SÉæŸG √òg ‘ ¬FÉ«MEGh

‘ äó˘˘≤˘˘Y »˘˘à˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bE’G á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘Jh
á£`°ûfC’Gh ∞`MÉàª`dG QhO ´ƒ°Vƒ`e ∂«μ`°û«H
‘ ÉgQhOh ájó«∏≤`àdG ±ô`◊Éc É¡H á∏`°üdG äGP
¿ƒ∏ã‡ É¡«a ∑QÉ°Th .áMÉ«°ùdG ´É£≤H ¢Vƒ¡ædG
,¿É˘˘˘à˘˘˘°ùNGRÉ˘˘˘˘c : á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘Y
,¿É˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘J ,¿É˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùμ˘˘˘˘˘˘HRhCG ,¿É˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°Sõ˘˘˘˘˘˘ZÒb
Úæ˘˘˘KG ø˘˘˘jQƒfi Gƒ˘˘˘°ûbÉ˘˘˘f ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG ,¿É˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘ª˘˘˘˘cô˘˘˘˘J
ß˘˘˘Ø◊ kAÉ˘˘˘°†a √QÉ˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘H ∞˘˘˘˘ë˘˘˘˘àŸÉ˘˘˘˘H ¿É˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏`©˘˘˘˘à˘˘˘˘j
√òg äócCG óbh .πNó∏d kGQóe kGQó°üeh IôcGòdG
¢ùμ©J IBGôe ¬Ø°UƒH ∞ëàŸG á«ªgCG ≈∏Y á°TQƒdG
ó∏ÑdG hCG á≤£æª∏d ájOÉŸG ÒZh ájOÉŸG áaÉ≤ãdG
…òdG πãeC’G ¿ÉμŸG ¬àØ°üHh ,¬æ°†àëj …òdG
…ô°ü©dG ´GóHE’Gh ‘É≤ãdG çGÎdG ¬«a ¢ûjÉ©àj
øY kÓ°†a ,∫É«LC’G ÚH ¬aQÉ©e π≤f πX ‘
ΩÉ˘˘˘©˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘°üH ,∞˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfCG •É˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘JQG
É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘H ø˘˘˘˘˘e iô˘˘˘˘˘NCG äÉ˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘H ,¢ü°üî˘˘˘˘˘àŸGh
∞˘˘˘ë˘˘˘àŸG ÚH á˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘˘dG â∏˘˘˘˘X å«˘˘˘˘M ,OÉ˘˘˘˘°üà˘˘˘˘b’G

ø˘˘˘˘e Òã˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘j äÉ˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘Y OÉ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’Gh
⁄ çGÎ∏d »æ¨dG ΩÉ¡°SE’G ¿CG Éªc ,¢Vƒª¨dG
äÉ«FÉ°üME’G ‘ ¬∏gÉŒ ” πH ,√Qób ≥M Qó≤j
á«≤«≤◊G áª«≤dG Ωó≤J ’ »àdG ,ájOÉ°üàb’G
å«M ,∞MÉàŸG IQÉjR øe á°ü∏îà°ùŸG π«NGóª∏d
É¡«æŒ »àdG ìÉHQC’G QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJ ’
´É˘˘˘£˘˘˘bh ¥OÉ˘˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘dG ´É˘˘˘£˘˘˘bh á˘˘˘jó˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ±ô◊G

.ΩÉY ¬LƒH IQÉéàdG

ÚÑàj ,•É`°ûæ∏d »∏NGó`dG º««`≤àdG ∫Ó`N ø`eh
á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æ˘˘˘e â∏˘˘˘μ˘˘˘°T á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏`bE’G á`°TQƒ˘˘˘˘dG √ò`g ¿CG
π°†`ØH É¡HQÉ`Œ ∫OÉ`Ñàd ≈£°Sƒ`dG É«`°SBG ∫hó`d
áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ™ªŒ »àdG ácGô°ûdG
äÉ¡LƒàdG ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢SQGóJ å«M ,…ƒ°ùcôJ
±ô`◊Gh ∞``MÉ`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG ∫É`› »`a Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó`÷G
øjRÈe ,á«aÉ≤`ãdG áMÉ«`°ùdG Gò`ch ájó«∏≤`àdG
ôcòdÉH ôjó÷Gh .É¡àÄ«Hh á≤£`æª`dG çGô`J ≈`æZ
≈∏Y É¡aÉ°ûμà°SG Ú©àj iôNCG ä’É› áªK ¿CG
±ô◊Gh ∞˘˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG ÚH á˘˘˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG iƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe
¿CG ‘ ∂°T ’h .áMÉ«°ùdG ´É£bh ájó«∏≤àdG
äÉª¶æŸG øe É¡FÉcô°T ™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G
á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘ª`dG kÉ˘˘˘°Uƒ`°üNh ,á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘«`∏˘˘˘˘bE’Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó`dG
´ƒ°VƒŸG Gòg ‹ƒà°S á«cÎdG áaÉ`≤ã∏d á«dhódG
¤EG ô¶`ædÉH Éª«`°S ’ ,ΩÉª`àgG øe ¬≤ëà`°ùj Ée
»`a Ò`ãμdG ô¶à`æJ ≈`£°SƒdG É«`°SBG ¿Gó`∏H ¿CG

.Oó°üdG Gòg
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

√ójóŒh ‘É≤ãdG çGÎdG ájÉYQ
•∞«XƒJ ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh ó≤Y

‘ á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdG ôjƒ£J ‘ çGÎdG
 ,»eÉ«f ,ôé«ædG9-6 ƒ«dƒj.2012

•πÑ°S ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T πªY á°TQh ó≤Y
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdG ôjƒ£J

,ÉcGO ,∂«Ø°SÉÑdG á≤£æeh É«°SBG ‘
 ,¢ûjOÓ¨æH5-3 ÈªàÑ°S.2012

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
áaÉ≤ãdG áª°UÉY »eÉ«æH AÉØàM’G QÉWEG ‘h

 áæ°ùd á«≤jôaE’G á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G2012,
á˘˘«˘˘æ˘˘Wh π˘˘ª˘˘Y á˘˘°TQh ó˘˘≤˘˘˘©˘˘˘H ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âeÉ˘˘˘b
á˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG ô˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘J ‘ çGÎdG ∞˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘˘M
á˘˘æ˘˘é˘˘∏˘˘˘dG ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ,ô˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘dG ‘ á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG
Ú∏˘eÉ˘©˘˘dG ÜÉ˘˘°ùcEG ±ó˘˘¡˘˘H ,á˘˘jÒé˘˘«˘˘æ˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG
äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG ,çGÎdG ∫É› ‘ ÚjÒé˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘dG
ôjƒ£J ‘ çGÎdG ô°UÉæY ∞«Xƒàd áãjó◊G
øjó«Øà°ùŸG ÖjQóJ ” Éªc ,á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdG
á«còdG äÉ«›ÈdG ΩGóîà°SG ≈∏Y á°TQƒdG øe
è˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y º˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘YÓ˘˘˘˘˘˘˘WEGh ,∫ÉÛG Gò˘˘˘˘˘˘˘g ‘
∫ƒ∏◊G ìGÎbGh ,º«eÎdGh áfÉ«°üdG Ö«dÉ°SCGh
.ôé«ædG ‘ …QÉ°†◊G çGÎdG ájÉª◊ áÑ°SÉæŸG

á˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘Y É˘˘˘˘cGó˘˘˘˘H kAÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘MGh ,¥É˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG Gò˘˘˘˘g ‘h
áæ°ùd ájƒ«°SC’G á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d

2012á˘˘«˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘JGÎ°SG ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J QÉ˘˘˘WEG ‘h ,
»àdG »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ùdG
AGQRƒd ¢SOÉ°ùdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG ÉgóªàYG

 ¿Éé«HQPCG( áaÉ≤ãdG2009ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y  ,)
‘ á˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdGh á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG IQGRh ™˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H
á«HÎ∏d á«dÉ¨æÑdG á«æWƒdG áæé∏dGh ¢ûjOÓ¨æH
∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh ,Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh
∫hó˘˘dG ‘ á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG á˘˘˘MÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J π˘˘˘Ñ˘˘˘°S''
âcQÉ°T ,''∂«Ø°SÉÑdG á≤£æeh É«°SBG ‘ AÉ°†YC’G
,¿Éà°ùcÉÑdGh ,¿GôjEGh ,¿Éà°ùfÉ¨aCG øe πc É¡«a

h ,∞˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘dÉŸGh20.¢ûjOÓ˘˘˘˘¨˘˘˘˘æ˘˘˘˘H ø˘˘˘˘˘e kÉ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûe
áMÉ«°ùdG ∫ƒM á°TQƒdG √òg ∫ÉªYCG äQƒë“h
áMÉ«°ùdG QhOh ,äÉjóëàdGh äÉfÉgôdG :á«aÉ≤ãdG
õjõ©J á«ªgCGh ,OÉ°üàb’G õjõ©J ‘ á«aÉ≤ãdG
á˘˘MÉ˘˘«˘˘°ùdG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘d á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG õ˘˘˘cGôŸGh …OGƒ˘˘˘æ˘˘˘dG
ìô˘˘˘˘˘°ùŸGh ≈˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SƒŸG QhO RGô˘˘˘˘˘HEGh ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG

.Üƒ©°ûdG ÚH Öjô≤àdG ‘ áaÉ°ûμdGh

,Úà°TQƒdG ÚJÉ¡d º««≤àdG èFÉàf ¤EG ô¶ædÉHh

ä’’ó˘˘dG π˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘J ‘ É˘˘ª˘˘¡˘˘à˘˘«˘˘ª˘˘gCG ø˘˘e É˘˘bÓ˘˘£˘˘fGh

á˘˘˘MÉ˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘J á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°S’ á˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°†◊G

IQhô°V ÚÑJ ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ á«aÉ≤ãdG

¤EG ô¶ædÉH ,∫ÉÛG Gòg ‘ πª©dG á∏°UGƒe

áMÉ«°ùdG ´É£b É¡∏àëj äÉH »àdG Iõ«ªàŸG áfÉμŸG

kGQÉÑàYGh ,‹hódG »MÉ«°ùdG ó¡°ûŸG ‘ á«aÉ≤ãdG

Qƒ°ùL óe ‘ ¬H ™∏£°†j …òdG …ƒ«◊G Qhó∏d

Üƒ˘˘˘©˘˘˘˘°ûdG ÚH ‘É˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dGh …QÉ˘˘˘˘°†◊G π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG ‘ áªgÉ°ùŸGh

.AÉ°†YC’G ∫hó∏d

4.1.3
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ÜÉÑ°ûdGh ádƒØ£dGh ICGô`ŸG ¿hDƒ`°T º°ùb
 πª©dG π≤M4.2

áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤–h ´GóHE’G : ‘É≤ãdG ´ƒæàdG

4.2.1
¥ƒ≤◊Gh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ™«é°ûJ

á«aÉ≤ãdG
•ÜÉÑ°T( á«dhódG IhóædG º«¶æJ ‘ ácQÉ°ûŸG

äÉ«°†à≤eh ójóéàdGh äÉ©∏£àdG ÚH áeC’G
,)ΩÓ°SE’G Qƒ¶æe ‘ ó«°TÎdGh ™bGƒdG

 ,É«fÉàjQƒe ,•ƒ°ûcGƒf3-1 ôjGÈa2012,
‘ »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG ™ªéàdG ™e ¿hÉ©àdÉH

É«fÉàjQƒe.

•∫ƒM ‹hódG ô“DƒŸG º«¶æJ ‘ ácQÉ°ûŸG
»à°û¡H ó«¡°ûdG á©eÉL ,áŸƒ©dGh Iô°SC’G

 ,¿Gô¡£H14-12 ƒjÉe.2012

•¢ùeÉÿG ‘É≤ãdG ≈≤à∏ŸG º«¶æJ ºYO
,Ú£°ù∏a ,¬∏dG ΩGQ ,»æ«£°ù∏ØdG ÜÉÑ°û∏d

19-8 πjôHCG.2012

•‘ ÜÉÑ°ûdG QhO ∫ƒM á«æWh á°TQh ó≤Y
,ôé«ædG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉ°SÉ«°S

 ,»eÉ«f6-2 πjôHCG.2012

•‹hDƒ°ùe IóFÉØd á«æWh πªY á°TQh ó≤Y
ójhõJh ƒZƒ£dÉH …Oƒμ°S ‘ IAGô≤dG õcôe

,…Oƒμ°S ,á«JÉeƒ∏©e äGõ«¡éàH õcôŸG
 ,ƒZƒ£dG11-7 ƒjÉe.2012

•∫É¨æ°ùdG ájQƒ¡ªL ‘ IAGô≤dG õcGôe ójhõJ
 ¢SQÉe ,á«JÉeƒ∏©e äGõ«¡éàH.2012

•á«°†b åëÑd á«æWh á«°SGQO á≤∏M ó≤Y
 ΩƒWôÿG ,øjOô°ûŸG §°Sh ¿ÉeOE’G29

 ¢ù£°ùZCG2012,áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH
 ‘ á«eÓ°SE’G IƒYódG.ΩƒWôÿG

•:Oô°ûàdG ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh ó≤Y
 ,OÉ°ûJ ,Éæ«ª‚G ,¥ÉaB’Gh äÉjóëàdG8-6

 Èªaƒf2012IƒYódG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,
 ‘ á«eÓ°SE’G.ΩƒWôÿG

•´ƒæàdG ∫ƒM »æWh ¿ÉLô¡e º«¶æJ ºYO
 Èª°ùjO ,»eÉ«f ,ôé«ædG ‘ ‘É≤ãdG.2012

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á˘˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dG Ihó˘˘˘æ˘˘˘dG ó˘˘˘≤˘˘˘Y ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘°T
º∏°ùŸG ÜÉÑ°ûdG'' ¿GƒæY â– ,á«dhódG á«eÓ°SE’G
ó˘˘˘«˘˘˘°TÎdG äÉ˘˘˘«˘˘˘°†à˘˘˘≤˘˘˘eh Ò«˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘J ÚH
ájQƒ¡ª÷ÉH •ƒ°ûcGƒf ‘ Ió≤©æŸG ''ójó°ùàdGh
™˘˘ª˘˘é˘˘à˘˘dG  ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H ,á˘˘«˘˘fÉ˘˘à˘˘jQƒŸG á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G
±ó¡dG ¿Éch .É«fÉàjQƒe ‘ »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG
∑Gô◊G IôgÉX Ò°ùØJh º¡a ádhÉfi IhóædG øe
á«Hô©dG áMÉ°ùdG ‘ Ióéà°ùŸG »Ñ©°ûdGh »HÉÑ°ûdG
äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dB’Gh π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dG ±É˘˘˘˘˘°ûμ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SGh ,É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘LQÉ˘˘˘˘˘Nh
¿ƒμ«d ∑Gô◊G Gòg ó«°TÎH á∏«ØμdG Ö«dÉ°SC’Gh
ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘μ“h á˘˘˘˘eC’G AÉ˘˘˘˘eO ó˘˘˘˘jóŒ ‘ Ó˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘Y
‘ áªgÉ°ùŸGh ,IOÉjôdGh IQOÉÑŸG ΩÉeR IOÉ©à°SG
Ò«˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ÚH ΩRÓ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG IQhô˘˘˘˘˘˘°†H »˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘°ûf

149
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

øe áYƒª› IhóædG √òg âaó¡à°SGh .ó«°TÎdGh
çƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘cGô˘˘˘˘e :»˘˘˘˘˘gh äÉ˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG
,QGƒ◊Gh ôμØdG äÉjóàæeh ,á«©eÉ÷Gh á«ª∏©dG
,ô˘˘˘˘˘˘°VÉÙGh É˘˘˘˘˘˘jGhõ˘˘˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘dGh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸGh ,ÊóŸG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh
ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Shh ,á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘b’G
ÜÉÑ°Th øjôWDƒe øe Ú∏YÉØdG ™«ªLh ,∫É°üJ’Gh
ábQh ƒμ°ù«°ùjE’G  âeóbh .IòJÉ°SCGh ÚãMÉHh
AÉæH ‘ ÜÉÑ°ûdG QhO π«©ØJ ´ƒ°Vƒe ‘ πªY
»àdG á≤«KƒdG ¤EG kGOÉæà°SG ,QGƒ◊Gh º∏°ùdG áaÉ≤K
™ªàéª∏d á«aÉ≤ãdG QGhOC’G'' ∫ƒM áª¶æŸG É¡JóYCG
»àdGh ,''º∏°ùdGh QGƒ◊G õjõ©J πLCG øe ÊóŸG
AGQRƒd ™HÉ°ùdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG É¡«∏Y ¥OÉ°U

 Èª°ùjO ,ôFGõ÷G( áaÉ≤ãdG2011âaôY óbh .)
É˘˘˘˘¡˘˘˘˘Jô˘˘˘˘°†Mh Iõ˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘eh IÒÑ˘˘˘˘c á˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûe Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG

.IRQÉH á«°SÉ«°Sh ájôμa äÉ«°üî°T

»àdG á£°ûfC’G ò«ØæJ ‘ ÉgOƒ¡÷ á∏°UGƒeh

‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T ,Iô°SC’G ÉjÉ°†≤H »æà©J

,áŸƒ©dGh Iô°SC’G ∫ƒM ‹hódG ô“DƒŸG º«¶æJ

»à°û¡H ó«¡°ûdG á©eÉL ÜÉMQ ‘ ó≤©fG …òdG

äÉª¶æŸG øe ÒÑc OóY ¬«a ∑QÉ°Th ,¿Gô¡£H

Ú«ÁOÉ˘˘˘˘cCGh AGÈNh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘μ◊G ÒZ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘dG

á˘˘«˘˘£˘˘¨˘˘à˘˘H »˘˘¶˘˘Mh , IRQÉ˘˘˘H á˘˘˘jô˘˘˘μ˘˘˘a äÉ˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°Th

ô“DƒŸG Gò˘˘˘˘˘˘˘g ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘N ”h .á˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°SGh á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘YEG

ÒKCÉJ É¡àeó≤e ‘ ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG á°ûbÉæe

áŸƒ©dG QÉKBGh Iô°SC’G áØ«Xhh á«æH ≈∏Y áŸƒ©dG

äÉbÓYh Iô°SC’G OÉ°üàbGh ¢û«©dG •É‰CG ≈∏Y

á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸÉ˘˘˘H Iô˘˘˘°SC’G

QÉ˘˘˘˘KB’G á˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘e ¤EG ô“DƒŸG É˘˘˘˘YOh .á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘HÎdGh

ôgÉ¶e á∏LÉ©eh Iô°SC’G ≈∏Y áŸƒ©∏d á«Ñ∏°ùdG

á˘˘˘jƒ˘˘˘g õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ‘É˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG ÜÓ˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G

,ôNB’G ΩGÎMG ¤EG óæà°ùJ ájQÉ°†Mh á«bÓNCG

ÚH QGƒ◊Gh ÅaÉμàŸG ∫OÉÑàdG ôgÉ¶e õjõ©Jh

.äÉaÉ≤ãdG ™«ªL

â∏°UGh ,¿É°ùfE’Gh á«°†≤dG Ú£°ù∏ØH kÉeGõàdGh
ÜÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ûdG º˘˘˘˘˘˘˘YO ‘ É˘˘˘˘˘˘˘˘gOƒ˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘L ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
∂dPh ,¬dÉeBGh ¬JÉ©∏£J IófÉ°ùeh »æ«£°ù∏ØdG
‘É≤ãdG ≈≤à∏ŸG º«¶æJ ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ÓN øe
á°ùeÉÿG áæ°ù∏d ,»æ«£°ù∏ØdG ÜÉÑ°û∏d ¢ùeÉÿG
Ée ácQÉ°ûe ≈≤à∏ŸG ±ôY óbh .‹GƒàdG ≈∏Y
π˘˘NGO ø˘˘e »˘˘æ˘˘«˘˘£˘˘˘°ù∏˘˘˘a ÜÉ˘˘˘°T á˘˘˘FÉ˘˘˘e ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ó˘˘˘jõ˘˘˘j
ø˘˘e ÚeOÉ˘˘≤˘˘˘dG kÉ˘˘˘°Uƒ˘˘˘°üN ,É˘˘˘¡˘˘˘LQÉ˘˘˘Nh Ú£˘˘˘°ù∏˘˘˘a
ø˘˘˘μ“ ó˘˘˘bh .»˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘°ù∏˘˘˘Ø˘˘˘˘dG Aƒ˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘«fl
‘É≤ãdG ó¡°ûŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG øe ¿ƒcQÉ°ûŸG
∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘M’G π˘˘˘˘˘˘˘˘˘X ‘ Ú£˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘a ‘ …ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘HÎdGh
¢ù«FQ ácQÉ°ûÃ ≈≤à∏ŸG õ«“ Éªc ,»∏«FGô°SE’G
Ú«æ©ŸG AGQRƒdG øe OóYh »æ«£°ù∏ØdG AGQRƒdG
á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG ,á˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘àŸG ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfCG ‘

.ájƒHÎdGh

äÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æÃ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G ΩÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘gG QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘h
áª°UÉY »eÉ«f áæjóÃ kAÉØàMGh ,ÊóŸG ™ªàÛG
áæ°ùd á«≤jôaE’G á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d

2012∫ƒM á«æWh á°TQh ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f ,
,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉ°SÉ«°S ‘ ÜÉÑ°ûdG QhO
ó˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘dÓ˘˘˘˘˘N õ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘cÎdG ” å«˘˘˘˘˘M
áeÉμ◊Gh áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉÙG ‘ á«≤jôaE’G

.Ió«÷G

áYƒª› ‘ πã“ kÉªYO ƒμ°ù«°ùjE’G âeób Éªc
πc ‘ IAGô≤dG õcGôŸ á«JÉeƒ∏©ŸG äGõ«¡éàdG øe
,É¡«∏Y Ú∏eÉ©dG ÖjQóJh ƒZƒ£dGh ∫É¨æ°ùdG øe
,ÚWÉ°ûædG øjò¡d º««≤àdG èFÉàf ¤EG ô¶ædÉHh
É¡fCG á°UÉN õcGôŸG √ò¡H ΩÉªàg’G IQhô°V ÚÑJ
ôaƒàJ ’ á«FÉf ¿óe ‘h á«ØjQ ≥WÉæe ‘ óLƒJ

.á«aÉ≤K äÉ«æH É¡«a

á˘˘«˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G É˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dÉ˘˘˘H É˘˘˘¡˘˘˘eÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘gG QÉ˘˘˘WEG ‘h
á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘μ˘˘˘°ùdG äÉ˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dGh äÓ˘˘˘μ˘˘˘°ûŸG á˘˘˘˘ q°UÉ˘˘˘˘î˘˘˘˘Hh
á˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°Sh ¿ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ìÓ˘˘˘˘˘°üd IOó˘˘˘˘˘¡ŸG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdGh
™˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âeÉ˘˘˘˘b ,á˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûÑ˘˘˘˘dG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

ó≤©H ΩƒWôÿG ‘ á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æe
¿É˘˘eOE’G á˘˘«˘˘°†b åë˘˘Ñ˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘Wh á˘˘˘«˘˘˘°SGQO á˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘M
kGÒÑN ¿ƒKÓK É¡«a ∑QÉ°T ,øjOô°ûŸG §°Sh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ∞˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘àfl ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘ãÁ kÉ˘˘˘˘˘˘˘°ü°üî˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘eh
¬˘˘«˘˘Lƒ˘˘˘à˘˘˘dG IQGRƒ˘˘˘c ,ÊóŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛGh á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘μ◊G
ádƒØ£∏d »eƒ≤dG ¢ù∏ÛGh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
™ªàÛG äÉ°SGQO õcôeh ™ªàÛG øeCG áWô°Th
á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°Th äGQóıG á˘˘˘˘ë˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘μŸ á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG IQGOE’Gh
óbh .äGQóıG áëaÉμe ‘ á∏eÉ©dG äÉª¶æŸG
iƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ™˘˘˘˘aQ ¤EG á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏◊G âaó˘˘˘˘˘g
∫ÉØWCG §°Sh ¿ÉeOE’G á«°†≤H »©ªàÛG »YƒdG
ÉgQÉKCGh á∏μ°ûŸG ºéM ≈∏Y ±ô©àdGh ´QGƒ°ûdG
É˘˘¡˘˘à˘˘ë˘˘aÉ˘˘μŸ á˘˘˘ë˘˘˘°VGh á˘˘˘jDhô˘˘˘H êhôÿGh á˘˘˘Ñ˘˘˘dÉ˘˘˘°ùdG
áaÉ°VEG ,É¡æe øjOô°ûŸG ∫ÉØWC’G ™ªà› ájÉbhh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh è˘˘˘˘˘˘˘˘˘eGÈdGh §˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£ÿG ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Vh ¤EG
ÜÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°SCG á˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eh ,¿É˘˘˘˘˘eOE’G Iô˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘X á÷É˘˘˘˘˘˘©Ÿ
QÉKB’G á÷É©eh ,´QGƒ°ûdG ∫ÉØWCG ¿ÉeOEG ™aGhOh

.Úæeóª∏d á«YÉªàL’Gh á«°ùØædGh ájó°ù÷G

ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ácÎ°ûŸG á£°ûfC’G QÉWEG ‘h
ôWÉîÃ kÉYÉæàbGh á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æeh
É¡°ü«î°ûJ IQhô°†Hh ,Oô°ûàdG IôgÉX QÉ°ûàfG
øe óë∏d ∫ƒ∏M ìGÎbGh ,∫ÉØWC’G •É°ShCG ‘
™°†J á«æWh áWQÉN º°SQh ÉgôWÉflh É¡«°ûØJ
,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘d …ó˘˘˘˘°üà˘˘˘˘dGh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘LÓ˘˘˘˘©˘˘˘˘d á˘˘˘˘eRÓ˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dB’G
á«æ©ŸG äÉYÉ£≤dG ™«ªL ÚH ácGô°û∏d É©«é°ûJh
á«æWh πªY á°TQh º«¶æJ ” ,IôgÉ¶dG √ò¡H
π«gCÉJ ±ó¡H ∂dPh OÉ°ûJ ‘ Oô°ûàdG ∫ƒM
á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘HÎdGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘fóŸGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘μ◊G äÉ˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG
Úμªàd ,IôgÉ¶dG √òg áHQÉÙ É¡æ«H ≥«°ùæàdGh
¢SQó˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ‘ ¢SÉ˘˘˘˘°SC’G ¬˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘M ø˘˘˘˘e π˘˘˘˘Ø˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG
äÉ¡÷G ¢ù«°ù–h »°SQóŸG Qó¡dG áHQÉfih

Ú°ùëàd É¡æ«H Éª«a ≥«°ùæàdG á«ªgCÉH á∏YÉØdG
•ƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘˘N ™˘˘˘˘˘°Vhh ,OÉ˘˘˘˘˘°ûJ ‘ π˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°Vh
IôgÉX á÷É©Ÿ á«æWh πªY á£ÿ á°†jôY
øeC’G πÑ≤à°ùe ΩGƒb º¡àØ°üH ∫ÉØWC’G Oô°ûJ

.º∏°ùdGh

¿ÉLô¡e º«¶æJ ºYO ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G â°UôMh
∫ÉØàM’G QÉWEG ‘ ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ∫ƒM »æWh

 áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY »eÉ«æH2012,
ôé«ædG ¬H âeó≤J …òdG Ö∏£∏d káHÉéà°SG ∂dPh
RGôHEG •É°ûædG Gòg ±ó¡à°SGh .¢Uƒ°üÿG Gò¡H
‘ ‘É≤ãdG ´ƒæàdG øY ÒÑ©àdG ∫Éμ°TCG áª«b
»∏NGódG º««≤àdG ócDƒjh .ôé«ædG AÉëfCG ∞∏àfl
õjõ©J ‘ ºgÉ°ùJ á£°ûfC’G √òg πãe ¿CG •É°ûæ∏d
´Gó˘˘HE’É˘˘H ∞˘˘jô˘˘©˘˘à˘˘dG º˘˘à˘˘j å«˘˘M ,‘É˘˘≤˘˘ã˘˘dG ´ƒ˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG
ó©jh .á«∏ÙG äÉ¨∏dGh á«Ñ©°ûdG ó«dÉ≤àdGh »æØdG
ƒμ°ù«°ùjE’G øe áªgÉ°ùe ,¿ÉLô¡ŸG Gòg ºYO
‘É≤ãdG ´ƒæàdG øY ÒÑ©àdG ∫Éμ°TCG õjõ©J ‘
á˘aÉ˘≤˘ã˘∏˘˘d á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘Y »˘˘eÉ˘˘«˘˘æ˘˘H ∫É˘˘Ø˘˘à˘˘M’G á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æÃ

 º°SôH á«eÓ°SE’G2012.

á˘˘˘˘£``°ûfC’G √ò`g á˘˘˘˘∏˘˘˘˘«`°üM º˘˘˘˘«˘˘˘˘«`≤˘˘˘˘˘J ≈`∏˘˘˘˘˘Y kAÉ`æ˘˘˘˘˘Hh
ÚÑ``à˘˘˘˘˘˘˘˘˘j ,Qƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ë`ª`dG Gò`g QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘WEG »`a Iò˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ`ª`dG
á˘˘˘˘°ü`°üî˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘jƒ`Yƒ`J è˘˘˘˘˘eGô`H Ëó`≤˘˘˘˘˘J IQhô`°V
Êó`ŸG ™˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘à`ÛGh AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†`YC’G ∫hó`dG Ió˘˘˘˘˘˘˘˘FÉ`Ø˘˘˘˘˘˘˘˘d
»˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG »˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘dG iƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùe ™˘˘˘˘˘aQ ¤EG ±ó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘J
É˘˘˘˘¡``æ˘˘˘˘e ÊÉ`©˘˘˘˘˘J »`à˘˘˘˘˘dG Iô˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ª`dG É˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘°†`≤˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H
á≤∏©àŸG É¡æe á°UÉN ,á«eÓ`°SE’G äÉ©ª`àéª`dG
∫ÉØWC’Gh ÜÉÑ°ûdGh OGôaCÓd á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤◊ÉH
ƒμ°ù«°ùjE’G á∏°UGƒe QÉWEG ‘ ∂dPh ,AÉ°ùædGh
äÉjóëàdG √ò``g á¡LGƒ`e π`LCG ø`e ÉgOƒ¡`÷
á˘˘«˘˘˘KÓ˘˘˘ã˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘£˘˘˘N ‘ á˘˘˘MÎ≤ŸG É˘˘˘¡›Gô˘˘˘H ÈY

2015-2013.
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

¥ƒ≤◊Gh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ™«é°ûJ
(ÖàμdG) á«aÉ≤ãdG

•¿BGô≤dG ®ÉØdCG ÊÉ©e áYƒ°Sƒe'' ÜÉàc áYÉÑW
.ô≤ŸG ,…OƒªM ø°ùM …OÉ`g Qƒàcó`∏d ,''ËôμdG

•óFGôah ¢ü«°üîàdG ÖgGƒe'' ÜÉàc áYÉÑW
ógGƒ°T øe º¡ÑfG øe ìô°T ‘ ¢ü«∏îàdG

Ö«£dG øH óªfi PÉà°SC’G ¬ØdDƒŸ ,''¢ü«î∏àdG
ô≤ŸG ,…QOÉ≤dG.

•¬JÉ«M : »HGóLC’G øHG º«gGôHEG ÜÉàc áYÉÑW
,)Iôjóà°ùe IóFÉe ∫ÉªYCG( »ª∏©dG ¬LÉàfh

ô≤ŸG.

•ø°ù◊G »HC’ ''áë°üdG ßØM'' ÜÉàc áYÉÑW
ô≤ŸG ,…È£dG øqHQ øH »∏Y.

•IQÉ°†◊G ‘ á«Ñ£dG ¢SQGóŸG'' ÜÉàc áYÉÑW
ô≤ŸG ,)Ihóf ∫ÉªYCG( ''á«eÓ°SE’G.

•‘ º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U óªfi'' ÜÉàc áYÉÑW
ô≤ŸG ,''Üô©dG iQÉ°üædG ô©°T.

•Üô¨dG ‘ »Hô©dG ô©°ûdG'' ÜÉàc áYÉÑW
,''…OÓ«ŸG øjô°û©dG ¿ô≤dG ∫ÓN »≤jôaE’G

ô≤ŸG ,¿GôªY ÉÑc Qƒàcó∏d.

•,''QGƒë∏d á«fBGôb äÉ≤∏£æe'' ÜÉàc áYÉÑW
ô≤ŸG ,…ófÉa ⁄É°S ó«©°S Qƒàcó∏d.

•πMÉ°ùdGh ƒàμÑæJ çGôJ øe'' ÜÉàc áYÉÑW
ÜOO óªfi Oƒªfi ï«°û∏d ''»≤jôaE’G

ô≤ŸG ,ÊGQhC’G »àμÑæàdG.

•‘ Úª∏°ùŸG AÉª∏©dG Oƒ¡L'' ÜÉàc áYÉÑW
ô≤ŸG ,)Ihóf ∫ÉªYCG( ''äGQóıG áëaÉμe.

•áæjóŸ »îjQÉàdG å∏ãŸG ‘ á∏MQ'' ÜÉàc áYÉÑW
»æeƒŸG ó«°TQ PÉà°SC’G ¬«ØdDƒŸ ,''¢SÉa

.)Ihóf ∫ÉªYCG( ,»°ùjQOE’G ø°ùfi PÉà°SC’Gh

•á«eÓYE’G äÉ©jô°ûà∏d áfQÉ≤e á°SGQO OGóYEG
,É«≤jôaEG ÜôZ á≤£æÃ AÉ°†YC’G ∫hódG ‘

 ÈªàÑ°S ,ô≤ŸG.2012

•á«eÓ°SEG ô¶f á¡Lh'' ¿Gƒæ©H á°SGQO OGóYEG
∫ƒM ¢TÉ≤æ∏d áeó≤e : ô°UÉ©ŸG º∏©dG ∫ƒM

 Èª°ùjO ,ô≤ŸG ,''¿ÉÁE’Gh º∏©dG.2012

•ä’É›'' ¿Gƒæ©H …OÉ°TÎ°SG π«dO QGó°UEG
á«YÉªàL’G ádGó©dGh ≥FÓdG πª©dG :ÜQÉ≤àdG

 Èª°ùjO ,ô≤ŸG ,''á«æjódG ó«dÉ≤àdG ‘.2012

•áeAÓe ‘ OÉ¡àL’G QhO'' Ihóf ∫É¨°TCG ô°ûf
 Èª°ùjO ,ô≤ŸG ,''ô°ü©dG.2012

•á«aÉ≤ãdG QGhOC’G'' ∫ƒM á°SGQO ô°ûfh áYÉÑW
QGƒ◊G õjõ©J πLCG øe ÊóŸG ™ªàéª∏d

 Èª°ùjO ,ô≤ŸG ,''º∏°ùdGh.2012

•ä’hÉ≤ŸG'' øY á°SGQO ô°ûfh áYÉÑW
,ô≤ŸG ,''AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«aÉ≤`ãdG

 Èª°ùjO.2012

•äGAÉØμdG π«©ØJ ¿Gƒæ©H á°SGQO ô°ûfh áYÉÑW
‘ »eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN áª∏°ùŸG ájƒ°ùædG
,áª∏°ùŸG ICGôŸG øY á«£ªædG IQƒ°üdG Ò«¨J

 Èª°ùjO ,ô≤ŸG.2012

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ƒμ°ù«°ùjEÓd áeÉ©`dG IQGOE’G á°SÉ«`°S QÉ``WEG »`a

çGÎdÉ˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘¡ŸGh IOÉ÷G Öà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG QGó˘˘˘˘˘˘°UEG ‘

∫É› ‘ É¡eÉªàgG OGORG ,»eÓ°SE’G …ôμØdG

 áæ°S ∫ÓN ô°ûædGh ∞«dCÉàdG2012,≥ah ∂dPh

»˘˘eÓ˘˘°SE’G çGÎdG á˘˘eó˘˘î˘˘H á˘˘≤˘˘∏˘˘©˘˘àŸG É˘˘¡˘˘JÉ˘˘jƒ˘˘˘dhCG

á˘˘˘¨˘˘˘d á˘˘˘eó˘˘˘Nh ,á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG á˘˘˘jƒ˘˘˘¡˘˘˘˘dGh

,´GóHE’G ¢ùM á«ªæJh ,É¡àZÓHh ËôμdG ¿BGô≤dG

,Oó°üdG Gòg ‘h ,»eÓ°SE’G QGƒ◊G õjõ©Jh

Öà˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘ª› ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G äQó˘˘˘˘˘°UCG

4.2.1
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

ÜÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘c á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘W É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ,äÉ˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dGh π˘˘˘˘F’ó˘˘˘˘dGh
ËôμdG ¿BGô≤dG ÊÉ©e áYƒ°Sƒe‘ âdhÉæJ »àdG ,

á˘˘˘«˘˘˘fBGô˘˘˘≤˘˘˘dG ®É˘˘˘Ø˘˘˘dCÓ˘˘˘˘d …ƒ˘˘˘˘¨˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG Qò÷G ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘∏›
á˘˘Ñ˘˘Jô˘˘e ,É˘˘¡˘˘d ÊBGô˘˘≤˘˘˘dG ∫É˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°S’Gh É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘©˘˘˘eh
…ƒ¨∏dG ¥É«°ùdG ‘h ,»FÉé¡dG Ö«JÎdG Ö°ùëH

 á˘˘˘YÉ˘˘˘Ñ˘˘˘W »˘˘˘JCÉ˘˘˘J ¬˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f∞°ûμà˘°ùŸG º˘é˘©˘eƒgh
¢Sƒ˘˘˘eÉ˘˘˘≤˘˘˘dG ø˘˘˘e á˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘°üe á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘˘©˘˘˘˘e á˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘e
π˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dó˘˘˘˘˘dG äGó˘˘˘˘˘∏› á˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘N ‘ ™˘˘˘˘˘ªŒ §˘˘˘˘˘«ÙG
ó˘˘˘˘˘˘gGƒ˘˘˘˘˘˘˘°ûdGh ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘d’ó˘˘˘˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘≤◊Gh ,»˘˘˘˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘˘˘°üdG
,…ƒ¨∏dG RƒæμŸGh ,…ƒ¨∏dG Üô¨à°ùŸGh ,á«aÉ≤ãdG
ΩÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘g’G ¥É˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°S ‘h .»˘˘˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘˘°üdG ÜQÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘àŸGh
»˘˘JCÉ˘˘J á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘dG Gƒ˘˘˘eó˘˘˘N ø˘˘˘jò˘˘˘dG ΩÓ˘˘˘YC’É˘˘˘H

  áYÉÑW»HGóLC’G øHG º«gGôHEG Ihóf ∫ÉªYCG.
É°SÉ°SCG IõμJôŸG á«Hô©dG áZÓÑdG ´ƒ°Vƒe ‘ ÉeCG
ÜÉàc áYÉÑW »JCÉàa á«fBGô≤dG ógGƒ°ûdG ≈∏Y
ìô°T ‘ ¢ü«∏îàdG óFGôah ¢ü«°üîàdG ÖgGƒe

¢ü«î∏àdG ógGƒ°T øe º¡ÑfG Ée‘ …QOÉ≤∏d ,
.™jóÑdG º∏©H ¢üàîj …òdG ,øjó∏›

ÜÉàc QGó°UEG »Ñ£dG çGÎdG ∫É› ‘ ” óbh

á˘ë˘°üdG ß˘Ø˘Mø˘˘˘ q̆HQ ø˘˘˘˘H »˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘˘°ù◊G »˘˘˘˘˘HC’

IóŸG ‘ ∞«dCÉàdG øY È©e êPƒ‰ ƒgh ,…È£dG

∞«dCÉàdG ô°üYh áªLÎdG ô°üY ÚH á©bGƒdG

ß˘˘˘Ø˘˘˘M ‘ ∞˘˘˘sdDƒ˘˘˘e ∫hCG ó˘˘˘©˘˘˘jh ,»˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG

»JCÉJ ¬°ùØf ∫ÉÛG ‘h ,√ô°üY ‘ áë°üdG

 á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘W‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG ¢SQGóŸG Ihó˘˘˘˘˘f ∫É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘YCG

á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊GçƒëH ≈∏Y â∏ªà°TG »àdG

⁄É˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘dG ¢SQGóŸG º˘˘˘˘˘˘˘gCG ∫hÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘J

á˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG IQÉ˘˘˘˘°†◊G Qƒ˘˘˘˘°üY ∫Ó˘˘˘˘N »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G

 áYÉÑW ∫ÉÛG Gò¡H π°üàjh ,á«eÓ°SE’G∫ÉªYCG

á˘˘ë˘˘aÉ˘˘μ˘˘e ‘ Úª˘˘∏˘˘°ùŸG AÉ˘˘ª˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG Oƒ˘˘˘¡˘˘˘L Ihó˘˘˘f

äGQóıG∫GõJ Ée á«KGôJ ÉjÉ°†b ∫hÉæàJ »àdG

∫ƒ∏◊G ô¶àæJh á«fÉ°ùfE’G äÉ©ªàÛG ≥∏b ÒãJ

Oƒ˘˘˘¡˘˘˘˘L ¿CG ∂°T ’h ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y AÉ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘HôÛG

.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ QÉÑàYG äGP Úª∏°ùŸG AÉª∏©dG

á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°üdG äGP á˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘¡ŸG äGQGó˘˘˘˘˘˘˘°UE’G √ò˘˘˘˘˘˘˘g ø˘˘˘˘˘˘˘eh
∂∏`J º`¡˘˘˘HGOBGh º˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘aÉ˘˘˘≤`Kh Úª˘˘˘∏`°ùª`dG Ió˘˘˘˘«˘˘˘˘≤`©˘˘˘˘H
≈∏Y õcôJ hCG áeÉ©H »Hô©dG ÜOC’G ∫hÉæàJ »àdG

 ∂dP øeh ,¬ÑfGƒL øe óMGh ÖfÉLóªfi˜
Üô`©dG iQÉ°ü`ædG ô`©°T »`a¢Vô©``à°ùj …ò`dG

»˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘©`°ûdG ø`Y á˘˘˘˘jó``≤˘˘˘˘f á˘˘˘˘«`î˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘J Iò`Ñ˘˘˘˘f
ÉÁó˘˘˘˘˘˘˘b ˜∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘˘˘dG ìóÁ …ò˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÊGô`°üæ˘˘˘˘˘˘˘˘dG
π«ã``ªà∏d É¡æ`«©H ¢Uƒ`°üf ó`æY ∞`≤j ºK Éãjó`Mh
,»˘˘˘˘˘Hô`©˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘©`°ûdG QÉ`WEG »`ah  .OÉ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘˘°S’Gh
â©˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘W ,IOófi á˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H ∫Ó`N ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ø``μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dh

 ÜÉ˘˘˘à˘˘˘˘c ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G»˘≤˘jô˘aE’G »˘Hô˘˘©˘˘dG ô˘˘©˘˘°ûdG

ø˘˘˘jô˘˘˘°û©˘˘˘dG ¿ô˘˘˘≤`dG ∫Ó`N,AGõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘LCG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘K ‘ ,
»˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aE’G Üô˘˘˘¨˘˘˘dG ‘ »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘©˘˘˘°ûdG âdhÉ˘˘˘æ˘˘˘J
¬˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘°üfh ¬˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YCG âaƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°SGh ,ó˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H

 ÜÉàc ∫hÉæJ Éªc .ó≤ædGh á°SGQódÉHçGôJ øe

»˘≤˘jô˘aE’G π˘MÉ˘°ùdGh ƒ˘à˘μ˘Ñ˘æ˘˘JOƒ˘˘ªfi ï˘˘«˘˘°û∏˘˘˘d
√ò˘˘˘˘˘g nÜOCG ÊGhQC’G »˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ÜOO ó˘˘˘˘˘˘ªfi
QÉgORG IÎØH á∏°U …P ≥HÉ°S ïjQÉJ ‘ á≤£æŸG

.…ôé¡dG ô°TÉ©dG ¿ô≤dG òæe ƒàμÑæJ

¿É«ÑJh Úª∏°ùŸG ÚH QGƒ◊G õjõ©J ∫É› ‘h
áYÉÑW á«ªgCG »JCÉJ QGƒ◊G øe ΩÓ°SE’G ∞bƒe

 ÜÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘cQGƒë˘∏˘d á˘«˘fBGô˘b äÉ˘≤˘∏˘£˘æ˘eAÉ˘˘˘˘L …ò˘˘˘˘dG
IQhÉfih QGƒ◊G øe ¬∏dG ÜÉàc ∞bƒe π«°UCÉàd
ÉjÉ°†≤dG øe OóY ÖfÉL ¤EG ,Úª∏°ùŸG ÒZ

.É¡dƒM kGôFGO QGƒ◊G ∫Gõj Ée »àdG

äQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UCG Úª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d …OÉŸG çGÎdG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eh
 ¿Gƒ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘H kÉ˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘c ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’Gå∏˘˘˘˘ãŸG ‘ á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘MQ

¢SÉa áæjóŸ »îjQÉàdG¿ÉØdDƒŸG ¬«a ó°UQ …òdG
∞«XƒJ πÑ°S »°ùjQOE’G ø°ùfih »æeƒŸG ó«°TQ
á«MÉ«°ùdG á«ªæà∏d ‘É≤ãdGh …QÉ°†◊G çGÎdG
ó©Ña ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG øe êPƒ‰ ‘ á«aÉ≤ãdG
CGóH ,OƒLh ≥M á«ªæàdG ‘ ≥◊G ¿CG øY áeó≤e
¢SÉa áæjóŸ »îjQÉàdG å∏ãŸG á∏MQ ‘ ¿ÉãMÉÑdG
á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG èeÉfôH ≈∏Y GõqcQh ,á≤jô©dG
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

å«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG √ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡`````d á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jƒ```¡`÷G
º˘˘˘˘gCGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘KGÎdG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Uƒ`°üÿG

.á«MÉ«°ùdG äGô°TDƒŸG

ôjƒ£àH ƒμ°ù«°ùjE’G ΩÉªàgG á∏°UGƒe QÉWEG ‘h
‘  ΩÓYE’ÉH á£ÑJôŸG ÚfGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG
ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SG ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘d AÉ˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘dG
⁄É˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ ∫É˘˘˘˘˘˘˘°üJ’Gh äÉ˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘J
ºYO ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G øe kÉ°UôMh ,»eÓ°SE’G
á«≤jôaE’G á≤£æŸG ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG Oƒ¡L
É˘˘¡˘˘JÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘˘°Sh É˘˘˘¡˘˘˘£˘˘˘£˘˘˘N á˘˘˘©˘˘˘LGô˘˘˘e ¤EG á˘˘˘aOÉ˘˘˘¡˘˘˘dG
áYQÉ°ùàŸG ä’ƒëà∏d áÑcGƒe ¿ƒμàd á«eÓYE’G
ó˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘°üdG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ∫É˘˘˘˘°üJ’Gh ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G ´É˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘b ‘

 OGó˘˘˘˘˘˘YEÉ˘˘˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âeÉ˘˘˘˘˘˘b ,‹hó˘˘˘˘˘˘dGá°SGQO

∫hó˘˘˘dG ‘ á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G äÉ˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûà˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘fQÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘e

É«≤jôaEG ÜôZ á≤£æÃ AÉ°†YC’Gá°SGQO »gh .
∫hódG øe áæ«Y â∏ª°T á«fƒfÉb á«fGó«e á«ª∏Y
QGƒØjO äƒch ∫É¨æ°ùdG »gh á≤£æŸG √òg ‘
¤EG á˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG ±ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘Jh .É˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘Zh É˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fh
∫hódG √òg ‘ áaÉë°üdG ájôM ™bGh ¢ü«î°ûJ
πª©dG á°SQÉ‡ ¿hO ∫ƒ– »àdG äÉHƒ©°üdGh
¥ÓNCÉH ΩGõàd’Gh ájô◊G QÉWEG ‘ »Øë°üdG
äGP äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dG ¬Ñ∏£àJ Éeh áæ¡ŸG
Ú«aÉë°üdG Úμªàd ôjƒ£Jh á©LGôe øe á∏°üdG
á˘˘˘˘˘jô◊G ø˘˘˘˘˘e QÉ˘˘˘˘˘WEG ‘ º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘¡Ã ΩÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘e
π˘˘˘˘MGôŸG á˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG ¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘J É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘°ùŸGh
É¡æe äôe »àdG ¢SÉ°SC’G äÉ£ÙGh á«îjQÉàdG
ø˘˘˘ª˘˘˘°†à˘˘˘Jh á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG √ò˘˘˘g ‘ á˘˘˘aÉ˘˘˘ë˘˘˘°üdG á˘˘˘jô˘˘˘˘M
»é¡æŸG ÖfÉ÷G ∫hÉæàJ ∫ƒ°üa á©Ñ°S á°SGQódG
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô◊ ‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏ÙG ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WE’Gh
∫hódG ‘ áaÉë°üdG ájôM Ωƒ¡Øeh ,áaÉë°üdG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG ¢ù°SC’Gh ,É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘aEG ‘ AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G
á˘˘˘jô◊ á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdGh á˘˘˘«˘˘˘JÉ˘˘˘°ù°SDƒŸGh
äÉ˘˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘˘°UE’G QhOh É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘aEG ‘ á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdG
‘ á«eÓYE’G ájOó©àdG õjõ©J ‘ á«WGô≤ÁódG

.á«≤jôaE’G ∫hódG

¿Gƒæ©H á°SGQO OGóYEÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb Éªc
'': ô˘°UÉ˘©ŸG º˘˘∏˘˘©˘˘dG ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SEG ô˘˘¶˘˘f á˘˘¡˘˘Lh

¿ÉÁE’Gh º∏©dG ∫ƒM ¢TÉ≤æ∏d áeó≤e∑QÉ°T ''
,Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG AÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘f É˘˘˘˘˘gOGó˘˘˘˘˘YEG ‘
áæjóe ‘ »μ∏ØdG ó°UôŸG ¢ù«FQ ™e ¿hÉ©àdÉH
Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ƒ°†Yh ,¿ƒ«d
.»˘˘eÓ˘˘°SE’G ⁄É˘˘©˘˘dG êQÉ˘˘N Úª˘˘∏˘˘°ùª˘˘∏˘˘d á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘˘dGh
∞bƒe ∫ƒM ∫ƒ°üa IóY çÉëHC’G âdhÉæJ óbh
,¿ƒμdG ïjQÉJh ,IOÉŸG á«æHh ,º∏©dG øe ΩÓ°SE’G
√ò˘˘˘˘˘˘g ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âeqó˘˘˘˘˘˘˘bh .IÉ˘˘˘˘˘˘˘«◊G ï˘˘˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘˘˘Jh
á˘˘˘°ü°üıG Iô˘˘˘jó˘˘˘à˘˘˘°ùŸG Ió˘˘˘FÉŸG ∫Ó˘˘˘˘N á˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG
¿hÉ©àdÉH É¡Jó≤Y »àdG ,¿ÉÁE’Gh º∏©dG ´ƒ°VƒŸ
ø˘˘˘ª˘˘˘°V á˘˘˘jQPB’G á˘˘˘MÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdGh á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG IQGRh ™˘˘˘˘e
äGQÉ°†◊G QGƒ◊ ÊÉãdG ƒcÉH ióàæe ∫É¨°TCG

 ƒ«fƒj ájGóHh ,ƒjÉe ájÉ¡f ‘ äÉaÉ≤ãdGh2013.

ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘H QÉ˘˘˘˘˘WEG ‘h
ÚH ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H Qó˘˘°U ,á˘˘«˘˘dhó˘˘dG π˘˘ª˘˘©˘˘dG á˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘eh

'' ¿Gƒæ©H …OÉ°TÎ°SG π«dO ,Úàª¶æŸGä’É›
á«YÉªàL’G ádGó©dGh ≥FÓdG πª©dG : ÜQÉ≤àdG

á«æ˘jó˘dG ó˘«˘dÉ˘≤˘à˘dG ‘ÜÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘g Qó˘˘˘˘˘°Uh .''
á«°ùfôØdGh ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG »g äÉ¨d ™HQCÉH
á¡Lh øe ≥FÓdG πª©dG Ωƒ¡Øe ∫ƒM á«fÉÑ°SE’Gh
πμ°T ‘ ¬°ùØf π«dódG Qó°U Éªc .á«æjO ô¶f
π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dó˘˘˘˘˘dG Gò˘˘˘˘˘g »˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘M ó˘˘˘˘˘˘bh .ÊhÎμ˘˘˘˘˘˘dEG ¢Uô˘˘˘˘˘˘b
á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG π˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘b ø˘˘˘˘˘˘˘˘e Ö«˘˘˘˘˘˘˘˘MÎdÉ˘˘˘˘˘˘˘˘H
π«°UCÉJ ∫hÉæàj ƒgh .á«ŸÉ©dG á«æ¡ŸG äÉª¶æŸGh
‘ ™jô°ûàdG QOÉ°üe ¤EG OÉæà°S’ÉH ≥FÓdG πª©dG
ádGó©dGh »YÉªàL’G QGƒ◊G ¢Uƒ°üîH øjO πc
,∫Éª©∏d á«fÉ°ùfE’G áeGôμdG ≥«≤–h á«YÉªàL’G
á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG ≥Mh ∫ÉØWC’G π«¨°ûJ ÉjÉ°†bh

.á«HÉ≤f äÉª¶æe øª°V AGƒ°†f’G ‘

ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG QÉWEG ‘h
…òdG ,á«°SÉ«°S `` ƒ«÷G äÉ°SGQódG ó°Uôeh
ó¡©ŸG ΩÉb ,hôH ¿É°S ∫QÉ°T PÉà°SC’G ¬°SCGôj
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

∫É¨°TCG ô°ûæH É°ùfôa ‘ »ª∏©dG åëÑ∏d »æWƒdG
 á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°S äó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG Ihó˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG2009ô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘e ‘

'' ∫ƒ˘˘˘M ¢ùjQÉ˘˘˘Ñ˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG‘ OÉ˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘L’G QhO
ô°ü©dG áeAÓekÉ°†jCG É¡ª«¶æJ ‘ ∑QÉ°T »àdG ''

,¿QÉ˘˘˘˘≤ŸGh »˘˘˘˘HhQhC’Gh ‹hó˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘e
äQÉμjO ¬«æjQ á©eÉL ‘ ¥ƒ≤◊G á«∏μd ™HÉàdG
±Gô°TEG â– ÜÉàμdG Qó°U óbh .¢ùjQÉH ‘
,…ô˘˘é˘˘jƒ˘˘à˘˘dG ¿É˘˘ª˘˘ã˘˘Y ø˘˘H õ˘˘jõ˘˘©˘˘dG ó˘˘Ñ˘˘˘Y Qƒ˘˘˘à˘˘˘có˘˘˘dG
¿É°S ∫QÉ°T PÉà°SC’Gh ,ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG
øe ÚcQÉ°ûª∏d á«ª∏©dG çÉëHCÓd Éæª°†àe ,hôH
iÈμdG á«æjódGh ájôμØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG
Üô¨ŸGh ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh âjƒμdGh ¿GOƒ°ùdG ‘
.Éμ«é∏Hh É«fÉÑ°SEGh É°ùfôah ô°üeh ôFGõ÷Gh
ÉjÉ°†b πM ‘ OÉ¡àL’G Qhód ÜÉàμdG ¢Vô©jh
ÉjÉ°†bh ,á«YÉªàL’G ä’ƒëàdG áÑcGƒeh ô°ü©dG
OÉ¡àL’G QhO ¤EG áaÉ°VEG ,á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G

.áãjó◊G á«eÓ°SE’G á«Hô©dG á°†¡ædG ‘

∫ƒM á°SGQO ô°ûfh áYÉÑ£H ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉbh
''πLCG øe ÊóŸG ™ªàéª∏d á«aÉ≤ãdG QGhOC’G

 ''º˘˘∏˘˘°ùdGh QGƒ◊G õ˘˘jõ˘˘©˘˘˘Já˘ª˘¶˘æŸG π˘˘ª˘˘Y äÉ˘˘¨˘˘∏˘˘H
ô“DƒŸG É¡«∏Y ¥OÉ°U  ¿CGh ≥Ñ°S »àdGh ,çÓãdG
Èª˘˘˘°ùjO( á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘d ™˘˘˘HÉ˘˘˘°ùdG »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G

2011‹hO ióàæe ó≤©H ƒμ°ù«°ùjE’G ∞∏ch ,)
»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æª∏d
¤EG ¬dÉªYCG øY ôjô≤J ™aQh ,´ƒ°VƒŸG äGP ‘
¬∏dG ∫ƒëH ó≤©æà°S »àdG ô“Dƒª∏d á∏Ñ≤ŸG IQhódG
áª°UÉY ÉgQÉ«àNG áÑ°SÉæÃ IQƒæŸG áæjóŸG ‘

 áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d2013√òg ±ó¡Jh .
¤EG ájODƒŸG á«aÉ≤ãdG QGhOC’G ¿É«H ¤EG á≤«KƒdG
.º∏°ùdGh ∫ó©dG áaÉ≤K áYÉ°TEG h QGƒ◊G õjõ©J
⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ ÊóŸG ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG ΩÉ˘˘˘˘˘eCG ìô˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘gh
á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G äÉ˘˘˘Ä˘˘˘Ø˘˘˘dG §˘˘˘HQ …ó– »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
ÜÉ˘˘Ñ˘˘°ûdGh ∫É˘˘Ø˘˘WC’G É˘˘¡˘˘°SCGQ ≈˘˘∏˘˘˘Yh ,á˘˘˘aó˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘°ùŸG
≈∏Y πª©dGh ,IódÉÿG É¡JQÉ°†M º«≤H ,ICGôŸGh
∫Ó˘˘N ø˘˘e ,⁄É˘˘˘©˘˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y äÉ˘˘˘Ä˘˘˘Ø˘˘˘dG √ò˘˘˘g ìÉ˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘fG

á°SGQódG √òg Qhó°U »JCÉjh .º«≤dG √ò¡H ™Ñ°ûàdG
øe IOó©àe äGƒ°UCG ¬«a äóYÉ°üJ âbh ‘
ójõÃ ÖdÉ£J ÊóŸG ™ªàÛG äBÉ«gh äÉª¶æe
¥ƒ˘˘≤˘˘M á˘˘eƒ˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘Jh á˘˘˘«˘˘˘WGô˘˘˘bƒÁó˘˘˘dG ø˘˘˘e
´GóHEG ‘ AÉ°ùædGh ÜÉÑ°ûdG ∑Gô°TEGh ,¿É°ùfE’G
á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘à› äGó˘˘˘bÉ˘˘˘©˘˘˘˘J ≥˘˘˘˘ah á˘˘˘˘æ˘˘˘˘WGƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d êPƒ‰

.IójóL

á°SGQO ô°ûfh áYÉÑ`£H ƒμ°ù«`°ùjE’G âeÉb É`ªc
 ø˘˘˘˘˘˘˘YAÉ˘°†YC’G ∫hó˘˘dG ‘ á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG ä’hÉ˘˘≤ŸG

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG çÓ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æŸG π˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘H
ƒμ°ù«°ùjEÓd ≥Ñ°S óbh .á«°ùfôØdGh ájõ«∏‚E’Gh
É¡«∏Y ¥OÉ°U »àdG á°SGQódG √òg äóYCG ¿CG
á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘˘d ™˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘°ùdG »˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG

 Èª°ùjO( ôFGõ÷G ‘ ó≤©æŸG2011±ó¡Jh .)
Ú`à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jÉ`Z Ú`H ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`÷G ≈`dEG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQó`dG √ò`g
™`°Vh ≈∏`Y AÉ°†``YC’G ∫hó``dG IóYÉ`°ùe Éª`g’hCG
ø˘˘e Ú∏˘˘YÉ`Ø˘˘dG Úμ`“h ,á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤`ã˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘JÉ`°SÉ˘˘˘«`°S
≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤– ‘ º˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ùJ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤`K ä’hÉ˘˘˘˘˘≤`e í˘˘˘˘˘˘à`a
¿CG ≈˘∏˘Y ó˘˘«˘˘cCÉ˘˘à˘˘dG É˘˘ª˘˘¡˘˘«˘˘fÉ˘˘Kh ,á˘˘∏˘˘eÉ˘˘°ûdG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘à˘˘dG
¿CG Öéj á«YÉæ°üdG IQhódG ‘ áaÉ≤ãdG ∫ƒNO
º«≤∏d »£©J á«eÓ°SEG ájQÉ°†M ájDhQ ≥ah ºàj
á«ëHôdG ájÉ¨dG ≥≤– Ée Qó≤H ÉgQhO ájƒ¡dGh
√ò˘˘g º˘˘°ù≤˘˘æ˘˘Jh .á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG §˘˘FÉ˘˘°Sƒ˘˘˘dG êÉ˘˘˘à˘˘˘fEG ø˘˘˘e
Ωó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘j É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘dhCG ,Úæ˘˘˘˘˘KG Úª˘˘˘˘˘°ùb ¤EG á˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dG
ÚÑjh ,ΩÉ©dG É¡eƒ¡Øe ‘ ájOÉ°üàb’G ádhÉ≤ŸG
É˘˘eCG .É˘˘¡˘˘«˘˘a Ú∏˘˘eÉ˘˘©˘˘dGh ,É˘˘˘¡˘˘˘°üFÉ˘˘˘°üNh É˘˘˘¡˘˘˘aGó˘˘˘gCG
ádhÉ≤ŸG Ωƒ¡Øe ≈∏Y õcôj ¬fEÉa ,ÊÉãdG º°ù≤dG
‘ É˘˘˘gQhOh ,É˘˘˘¡˘˘˘JGõ˘˘˘«‡h É˘˘˘˘¡˘˘˘˘YGƒ˘˘˘˘fCGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG
.á«aÉ≤ãdG äÉ°SÉ«°ùdG AÉæHh ,‘É≤ãdG ¢Vƒ¡ædG
ádhÉ≤ŸG ÒHóJ á«Ø«c ¿É«ÑH º°ù≤dG Gòg ºà¡j Éªc
…ò˘˘˘dG Êƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘dG QÉ˘˘˘WE’Gh ,É˘˘˘¡˘˘˘JQGOEGh á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG

.É¡ªμëj ¿CG »¨Ñæj

áYÉÑ£H ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb ,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h
 ¿Gƒæ©H á°SGQO ô°ûfhájƒ°ùædG äGAÉØμdG π«©ØJ

Rap cul ar2012  20/09/13  7:31  Page 155



á«ªæJh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG õjõ©J
á«∏ÙG äÉaÉ≤ãdG

•áë°üdG ∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh ó≤Y
,ähÒ`H ,Ú°ùæ`÷G ÚH IGhÉ`°ùŸGh á«HÉ‚E’G

 ,¿Éæ`Ñd27-25 ôjÉæj.2012

•äGOÉ«≤dG QhO ∫ƒM á«æWh Ihóf ó≤Y
è«°ùædG §HQh ºgÉØàdG ìhQ åH ‘ á«∏gC’G
,QƒaQGO ∫Éª°T áj’h ,ô°TÉØdG .»YÉªàL’G

 ,¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL10-8 πjôHCG.2012

á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH.

•á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdG §«°ûæJ ≈≤à∏e º«¶æJ ºYO
ô°üe ájQƒ¡ªL ,Ωƒ«ØdG / IôgÉ≤dG .á«Hô©dG

 ,á«Hô©dG8-5 ƒ«fƒj.2012™e ¿hÉ©àdÉH
áÄ«ÑdGh ÜÉÑ°û∏d »Hô©dG OÉ–’G.

•∫ƒM á«fÉãdG á«£°SƒàŸG IôXÉæŸG ‘ ácQÉ°ûŸG
 ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,¿Gƒ£J ,ádƒØ£dG28-26

 πjôHCG.2012á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
OÉ–’Gh á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ á«æWƒdG

Üô¨ŸG AÉ°ùæd »æWƒdG.

•π«©ØJ πÑ°S ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh ó≤Y
™ªàÛG äÉ°ù°SDƒŸ á«HÉÑ°ûdG äGOÉ«≤dG QhO

‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG õjõ©J ‘ ÊóŸG
 ,»eƒd ,ƒZƒ£dG12-9 ƒjÉe.2012

•º««≤àd á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á«°SGQO á≤∏M ó≤Y
á«ªæàdGh ájó«∏≤àdG äGQÉ¡ŸG ∫ƒM äÉ°SGQódG

∫hódG ‘ ‘É≤ãdG ´ƒæàdGh áeGóà°ùŸG
,»eÉ«f ,kÉLPƒ‰ …ó«∏≤àdG Ö£dG : á«≤jôaE’G

 ,ôé«ædG16-13 ƒ«fƒj.2012

•π«©ØJ πÑ°S á°SGQód AGÈî∏d ´ÉªàLG ó≤Y
,ôé«ædG ‘ á«aÉ≤ãdG ä’hÉ≤ŸG ´hô°ûe

 ,»eÉ«f13-11 ¢ù£°ùZCG.2012

•á«aÉ≤ãdG QGhOC’G ∫ƒM Iôjóà°ùe IóFÉe ó≤Y
õjõ©J πLCG øe ÊóŸG ™ªàÛG äÉÄ«¡d
,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤◊G

 ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,•ÉHôdG20 Èª°ùjO.2012

•»Hô©dG »Ä«ÑdG ≈≤à∏ŸG º«¶æJ ‘ ácQÉ°ûŸG
ájQƒ¡ªL ,ô°übC’G ,ÜÉÑ°û∏d ™HGôdG »≤jôaE’G

 ,á«Hô©dG ô°üe19-16 ôHƒàcCG2012,
ÜÉÑ°û∏d »Hô©dG OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH

.áÄ«ÑdGh

4.2.2

Ò«˘˘˘¨˘˘˘J ‘ »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘˘dG êQÉ˘˘˘˘N á˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG
á˘ª˘∏˘˘°ùŸG ICGôŸG ø˘˘Y á˘˘«˘˘£˘˘ª˘˘æ˘˘dG IQƒ˘˘°üdGá˘˘¨˘˘∏˘˘dÉ˘˘H ,

á«£ªædG Qƒ°üdG ´GƒfCG á°SGQódG ÚÑJh .á«Hô©dG
,»eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN áª∏°ùŸG ICGôŸÉH á£ÑJôŸG
hCG ,á«Hô¨dG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ ∂dP ¿Éc AGƒ°S
ÜGõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘MC’G ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d hCG ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQóŸG äGQô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤ŸG ‘
äÉbÓ©dG ‘ hCG ,á«Hô¨dG äÉ°ù°SDƒŸGh á«°SÉ«°ùdG
.á˘˘eÉ˘˘Y á˘˘˘Ø˘˘˘°üH á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘«˘˘˘dG IÉ˘˘˘«◊Gh á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G
äGõ«‡ IóY ≈∏Y á«£ªædG IQƒ°üdG õμJôJh
hCG kÉ˘˘˘à˘˘˘HÉ˘˘˘K kÉ˘˘˘Ø˘˘˘°Uh É˘˘˘¡˘˘˘fƒ˘˘˘c  ‘ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘°ü«˘˘˘˘î˘˘˘˘∏˘˘˘˘J ø˘˘˘˘μÁ

¤EG kÉeÉYh ,,•GôaE’G óM ¤EG kÉ£«°ùHh ,kGóeÉL
óbh .á«gGôμdG óM ¤EG kÉgƒ°ûeh ,∫ƒª°ûdG óM
∫ƒM á«£ªædG Qƒ°üdG ºgCG á°SGQódG äó°UQ
,á«£ªædG IQƒ°ü∏d ÉØjô©J âeóbh áª∏°ùŸG ICGôŸG
¿ô˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG á˘˘˘˘jGó˘˘˘˘˘H ‘ Ωƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘ØŸG Gò˘˘˘˘˘g ICÉ˘˘˘˘˘°ûf ï˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘Jh
á˘˘«˘˘£˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG IQƒ˘˘˘°üdG ÚH äõ˘˘˘«˘˘˘e É˘˘˘ª˘˘˘c .ø˘˘˘jô˘˘˘°û©˘˘˘dG
ø˘˘˘˘e ÊÉ˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG º˘˘˘˘°ù≤˘˘˘˘˘dG ‘h .á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘gò˘˘˘˘˘dG IQƒ˘˘˘˘˘°üdGh
äGAÉØμdG QhO ≈∏Y ΩÉªàg’G Ö°üfG á°SGQódG
ICGôŸG øY á«£ªædG Qƒ°üdG Ò«¨J ‘ áª∏°ùŸG

.áª∏°ùŸG

156

∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG
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157

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

•á«ª«∏bEG πªY á°TQh º«¶æJ ‘ ácQÉ°ûŸG
äGQóıG ≈∏Y ¿ÉeOE’G IôgÉX »eÉæJ ∫ƒM

äÉ°ù°SDƒŸG QhOh äÉ©eÉ÷G ÜÓW ÚH
‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æeh á«ª°SôdG

,¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL ,ΩƒWôÿG ,É¡à¡LGƒe
15-13 Èªaƒf2012OÉ–G ™e ¿hÉ©àdÉH ,

É«≤jôaEG á©eÉLh ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL
.äGÒÿG πaGƒf áª¶æeh á«ŸÉ©dG

•ÊÉãdG ‹hódG ô“DƒŸG ó≤Y ‘ ácQÉ°ûŸG
…CG( äGQÉ°†◊G ∞dÉ–h áæWGƒŸG º«≤d

áæWGƒŸG º«b õjõ©J ‘ ÜÉÑ°û∏d á«dhDƒ°ùe
,ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG ,)QGƒ◊Gh á«ªæàdGh

21-19 Èª°ùjO2012áfÉeCG ™e ¿hÉ©àdÉH ,
∞dÉ–h áæWGƒŸG º«≤d ‹hódG ô“DƒŸG

™ªàÛG äÉ°ù°SDƒeh äÉª¶æeh ,äGQÉ°†◊G
.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ÊóŸG

•»Hô©dG »HÉÑ°ûdG ô“DƒŸG ‘ ácQÉ°ûŸG
πÑ≤à°ùŸG( »Hô©dG ôμØdG ióàæŸ ¢ùeÉÿG

,¿ÉªY ,)»HÉÑ°ûdG ∑Gô◊G Aƒ°V ‘ »Hô©dG
 ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªŸG11-8Èª°ùjO

2012.»Hô©dG ôμØdG ióàæe ™e ¿hÉ©àdÉH ,

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G É¡àdòH »àdG Oƒ¡é∏d á∏°UGƒe
äÉ˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh á˘˘eGó˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ∫É›
á«aÉ≤ãdG á«é«JGÎ°S’G ¤EG kGOÉæà°SGh ,á«∏ÙG
á˘«˘©˘Lô˘e á˘≤˘«˘Kh É˘gQÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘YÉ˘˘H ,»˘˘eÓ˘˘°SE’G ⁄É˘˘©˘˘∏˘˘d
ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,»eÓ°SE’G ‘É≤ãdG πª©∏d
á«HÉ‚E’G áë°üdG ∫ƒM á«ª«∏bEG πªY á°TQh
äGÒÑN É¡«a ∑QÉ°T ,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh
,AÉ˘˘˘°†YC’G á˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e äÉ˘˘˘˘°ü°üî˘˘˘˘à˘˘˘˘e
»˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G ´ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ´ƒ˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘e É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘a ø˘˘˘˘°SQGó˘˘˘˘J
,IOÉ˘˘˘˘˘Lh Ió˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘L á˘˘˘˘˘jDhô˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HÉ‚E’G á˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdGh

Éªc .áª¡ŸG äÉ«°UƒàdG øe OóY ¤EG ø°ü∏Nh
áHQÉ≤e á°ûbÉæeh Ëó≤àH á°TQƒdG √òg äõ«“
á˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdGh »˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G ´ƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ØŸ á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jO
Úª∏°ùe AGÈN ácQÉ°ûe ∫ÓN øe ,á«HÉ‚E’G
äÉ°ûbÉæŸG AÉæZEG É¡fCÉ°T øe ¿Éc ,Ú«ë«°ùeh

.äÉMGÎb’Gh

áaÉ≤K õjõ©Jh ô°ûæH ¢UÉÿG èeÉfÈ∏d á©HÉàeh
äó≤Y ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùàdG
QhO ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M iÈc á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘Wh Ihó˘˘˘˘˘˘˘f ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
§HQh ºgÉØàdG ìhQ åH ‘ á«∏gC’G äGOÉ«≤dG
‘ QƒaQGO ∫Éª°T áj’h ‘ ,»YÉªàL’G è«°ùædG
Qƒ˘˘˘°†ë˘˘˘˘H Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g äõ˘˘˘˘«“ ó˘˘˘˘bh .¿GOƒ˘˘˘˘°ùdG
á˘˘˘˘jò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ã‡ á˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûeh
IÉ˘˘˘Yó˘˘˘dGh AÉ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘FÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûà˘˘˘˘dGh
ÚMRÉædG äGôμ°ù©e »∏ã‡h á«∏ÙG IQGOE’Gh
á∏«Ñ≤dG QhO ≈∏Y IhóædG äõcQ óbh .áj’ƒdG ‘
á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘˘dG á◊É˘˘˘°üŸG á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘K õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘Jh AÉ˘˘˘°SQEG ‘
¤EG k’ƒ°Uh ,πFÉÑ≤dG ÚH »©ªàÛG ¢ûjÉ©àdGh
.kÉ©«ªL º«∏bE’G áæcÉ°ùd »YÉªàL’G QGô≤à°S’G
QhO õjõ©àd πÑ°ùdG π°†aCG IhóædG â°SQO Éªc
è˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘JQh §˘˘˘˘˘HQ ‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘gC’G äGOÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG
‘ ø˘˘˘jó˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘LQh IÉ˘˘˘˘Yó˘˘˘˘dG QhOh ,»˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G
,ÜGÎM’G ò˘˘˘Ñ˘˘˘fh á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ü©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘HQÉfi
OGô`aC’G ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ìÓ`°ùdG ´õ`f ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏`Y π˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh
QhO ≈``∏˘˘˘˘Y AÉ˘˘˘˘≤``HE’Gh ,äÉ˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘ª`÷Gh π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘Ñ`≤˘˘˘˘˘dGh
™«ªé∏d øeC’Gh ΩÓ°ùdG ô°ûf ‘ á«fóŸG ádhódG

.AGƒ°S óM ≈∏Y

πª©dG ∫É› ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘h
≈∏Y ìÉà`Øf’Gh ,áeGóà`°ùª`dG á«ª``æàdGh »Ä``«ÑdG
∫É› »`a á˘˘˘˘∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘«`¡˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶`æ˘˘˘˘˘ª`dG
§«°ûæJ ∫ƒM ≈≤à∏e ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f ,áÄ«`ÑdG
OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH ,á«Hô©dG á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdG
IQGRh á˘˘ª˘˘˘gÉ˘˘˘°ùÃh ,á˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°û∏˘˘˘d »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG
ó˘˘˘bh .á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘°ü`e á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡`ª˘˘˘˘L »`a á˘˘˘˘Ä`«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

Ú©Ñ°S ≈∏Y ójõj Ée ≈≤à∏ŸG Gòg øe OÉØà°SG
Gƒæμ“ ,AÉ°†YC’G á«Hô©dG ∫hódG øe ÉcQÉ°ûe
∂dÉ˘˘˘˘°ùeh Ωƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘Ø˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ±ô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘dÓ˘˘˘˘˘N
Gƒ°SQGóJh ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdG
áMÉ«°ùdG øe ´ƒædG Gò¡H AÉ≤JQÓd πÑ°ùdG π°†aCG
äÉ˘˘˘«˘˘˘ªÙG É˘˘˘°Uƒ˘˘˘°üNh á˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H QGô˘˘˘˘°VE’G ¿hO
á°SGQóH ≈≤à∏ŸG ∫ÉªYCG äõ«“ Éªc .á«©«Ñ£dG
á˘˘eGó˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘M »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿Ó˘˘˘YE’G
AGQRƒd ™HGôdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG øY QOÉ°üdG
⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûe Qƒfi ¿É˘˘˘˘˘c …ò˘˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG
á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘M ‹hó˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ‘ »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G

 ƒjQ( áeGóà°ùŸG+20.)

Iô˘˘˘˘˘˘XÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘ª`dG »`a ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù`«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ`°T É˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘c
‘ Ió≤©æŸG ádƒØ£dG ∫ƒM á«fÉ`ãdG á«£`°SƒàŸG
É¡àª¶f »àdG ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸÉH ¿Gƒ£J áæjóe
™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘˘Hô˘˘¨ŸG á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘HÎdG IQGRh
‘ ∑QÉ°T óbh .Üô¨ŸG AÉ°ùæd »æWƒdG OÉ–’G
ÒÑ˘˘˘˘˘˘N á˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘j É˘˘˘˘˘˘˘e Iô˘˘˘˘˘˘˘XÉ˘˘˘˘˘˘˘æŸG √ò˘˘˘˘˘˘˘g
IôXÉæŸG √òg ∫ÉªYCG äõ«“ óbh .¢ü°üîàe
™jô°ùJ ¿CÉ°ûH ¢ù∏HGôW ¿ÓYEG á°ûbÉæeh á°SGQóH
⁄É˘˘˘©˘˘˘dG ‘ Iô˘˘˘μ˘˘˘ÑŸG á˘˘˘dƒ˘˘˘Ø˘˘˘£˘˘˘dÉ˘˘˘H ¢Vƒ˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG IÒJh
»˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG ø˘˘˘˘˘˘˘Y QOÉ˘˘˘˘˘˘˘°üdG »˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
¬Jó≤Y …òdG ádƒØ£dÉH ÚØ∏μŸG AGQRƒ∏d ådÉãdG

 ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘jGÈa ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G2011á˘˘˘˘æ˘˘˘˘jó˘˘˘˘e ‘
.É«Ñ«d áª°UÉY ,¢ù∏HGôW

iô˘˘˘˘˘˘˘cò`dG á˘˘˘˘˘˘˘Ñ`°SÉ˘˘˘˘˘˘˘æ`Ãh ,¬˘˘˘˘˘˘˘°ù`Ø˘˘˘˘˘˘˘f ¥É˘˘˘˘˘˘˘«``°ùdG »`ah
á`°TQh äó≤©fG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ¢ù«°SCÉàd ÚKÓ`ãdG
QhO π`«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©`Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J π`Ñ`°S ∫ƒ``M á`«``æ`Wh π`ª`Y
ÊóŸG ™ªàÛG äÉ°ù°SDƒª`d á«HÉÑ°ûdG äGOÉ«`≤dG
,ƒZƒ£dG »`a áeGóà°ùª`dG á«ª`æàdG õjõ`©J »`a
á˘˘˘˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æ`ª˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`°VQCG ≥`∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘N É˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘aó`g ¿É`ch
á«©eÉ÷G äÉ°ù°SDƒŸGh áÑ∏`£dG  ÚH QhÉ``°ûàdGh
Î°SÉŸGh IRÉ`LEÓd ójó÷G ΩÉ¶`ædG AÉ`°ûfE’ kÉ©`ÑJ

.√GQƒàcódGh

∫ƒM Iôjóà°ùe IóFÉe ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y Éªc
øe ÊóŸG ™ªàÛG äÉÄ«¡d á«aÉ≤ãdG QGhOC’G
⁄É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ¥ƒ˘˘˘˘˘≤◊G õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J π˘˘˘˘˘˘LCG
,•ÉHôdÉH ºFGódG Égô≤e ‘ ∂dPh ,»eÓ°SE’G
º˘˘«˘˘≤˘˘d ÊÉ˘˘ã˘˘˘dG ‹hó˘˘˘dG ô“DƒŸG äÉ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘a ø˘˘˘ª˘˘˘°V
á˘˘˘«˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘°ùe …CG'' äGQÉ˘˘˘˘°†◊G ∞˘˘˘˘dÉ–h á˘˘˘˘æ˘˘˘˘WGƒŸG
á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘æ˘˘˘WGƒŸG º˘˘˘«˘˘˘b õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ‘ ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘d
ÖMÉ˘˘˘˘˘°üd á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘Yô˘˘˘˘˘˘dG â– ''QGƒ◊Gh
áμ∏ªŸG πgÉY ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G
AGÈN Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘FÉŸG √ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ‘ ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Th .á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¨ŸG
øe á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤◊G ÉjÉ°†b ‘ ¿ƒ°ü°üîàe
.»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉÄ«g
Úà≤«Kh ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G â°VôYh
á˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG QGhOC’G á˘˘˘˘≤˘˘˘˘«˘˘˘˘Kh : É˘˘˘˘ª˘˘˘˘g Úà˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘°SCG
,º∏°ùdGh QGƒ◊G õjõ©J πLCG øe ÊóŸG ™ªàéª∏d
á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤◊G á≤«Kƒd á°†jô©dG •ƒ£ÿGh

.¥ÉaB’Gh ™bGƒdG : »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘

Ió˘˘˘˘FÉŸG √ò˘˘˘˘g ó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y ø˘˘˘˘˘e ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âaó˘˘˘˘˘gh
IQƒ∏H ¤EG ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æŸ Iôjóà°ùŸG
∫hódG ‘ á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤◊G ∫ƒM á«©Lôe á≤«Kh
áZÉ«°üd áeÉ©dG äÉ«°UƒàdG ìGÎbGh AÉ°†YC’G
Úμªàd ,á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤ë∏d »eÓ°SE’G ¿ÓYE’G
,á«aÉ≤ãdG É¡JÉ°SÉ«°S º°SQ øe AÉ°†YC’G ∫hódG
øe »eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ ÊóŸG ™ªàÛG Úμ“h
¬JÉjƒdhCGh ¬aGógCGh ¬JÉ«©Lôeh ¬JÉ¡LƒJ ójó–

.¬∏ªY πFÉ°Shh äÉ«dBGh

AGQRƒd ™HÉ°ùdG »eÓ°SE’G ô“Dƒª∏d ≥Ñ°S óbh

 Èª°ùjO ,ôFGõ÷G( áaÉ≤ãdG2011Qó°UCG ¿CG )

äÉÄ«¡d ióàæe ó≤©H ƒμ°ù«°ùjE’G ¬«a ∞∏c kGQGôb

áæeÉãdG IQhódG ¤EG ¬éFÉàf ™aQh ÊóŸG ™ªàÛG

IQƒ˘˘˘˘æŸG á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jóŸG ‘ É˘˘˘˘˘gó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y Qô˘˘˘˘˘≤ŸG ô“Dƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d

á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ÉgQÉ«àNG áÑ°SÉæÃ

 áæ°ùd1434/`g2013.Ω
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

á˘˘˘jÉ˘˘˘YQ ∫É› ‘ á˘˘˘dhò˘˘˘˘ÑŸG Oƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘eh
ºgÉjÉ°†b áeóNh AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ÜÉÑ°ûdG
äÉ˘˘˘jó˘˘˘à˘˘˘æŸG è˘˘˘FÉ˘˘˘à˘˘˘f ¤EG kGOÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘°SGh ,º˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘£˘˘˘˘Jh
ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,á≤HÉ°ùdG á«HÉÑ°ûdG äÉ«≤à∏ŸGh
ÜÉÑ°û∏d ™HGôdG »≤jôaE’G »Hô©dG »Ä«ÑdG ≈≤à∏ŸG
,á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH ô°übC’G áæjóe ‘
áÄ«ÑdGh ÜÉÑ°û∏d »Hô©dG OÉ–’G ™e ¿hÉ©àdÉH
ô˘˘˘˘¡˘˘˘˘f'' QÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘°T â– )á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘L(
≈∏Y ójõj Ée ácQÉ°ûÃh ''óMGh Ö©°T...óMGh
¢ü°üN óbh .»≤jôaEGh »HôY ÜÉ°T áFÉªKÓK
‘ ÜÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ûdG QhO ¢SQGó˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d ≈˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘∏ŸG ´ƒ˘˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘˘e
Égó«°TôJ πÑ°Sh á«FÉŸG äGhÌdG ≈∏Y ®ÉØ◊G
π«ædG ¢VƒM º«∏bEG ‘ ,É¡àaÉ¶f ≈∏Y ®ÉØ◊Gh
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ∫hó˘˘˘dG ø˘˘˘e ó˘˘˘jó˘˘˘©˘˘˘dG ÚH ™˘˘˘ª˘˘˘˘é˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘dG
ácQÉ°ûÃ ≈≤à∏ŸG Gòg õ«“ óbh .á«≤jôaE’Gh
á«HÉÑ°ûdG äÉÄ«¡dGh äÉª¶æŸG »∏ã‡ øe ójó©dG
ø˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘Yh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘jô˘˘˘˘aE’Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e
ájQƒ¡ªL ‘ äÉ«°üî°ûdGh äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGRƒdG
¢ù«˘˘˘˘FQ QÉ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘°ùe º˘˘˘˘¡˘˘˘˘eó˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘j ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘°üe
ó˘˘bh .á˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘dG ¿hDƒ˘˘°ûd á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG ô˘˘°üe á˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L
äÉ«°UƒàdG øe OóY ™°Vh ¤EG ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢ü∏N
ø˘˘˘e ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG á˘˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘à˘˘˘d á˘˘˘£˘˘˘N ™˘˘˘°Vh É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘gCG ø˘˘˘e
ô¡ædG ájÉª◊ π«ædG ¢VƒM ≈∏Y á©bGƒdG ¿Gó∏ÑdG
¢Vƒ◊G ∫hO ÚH ¿hÉ©J ´hô°ûeh ,çƒ∏àdG øe
π«©ØJ πÑ°S Gƒ°SQGóJ Éªc .ô¡ædG √É«e ÒHóàd
ø°ùM'' ¢Uƒ°üîH á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL IQOÉÑe
óbh ,π«ædG ¢VƒM ‘ á©bGƒdG ∫hódG ÚH QGƒ÷G
¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G É¡«a âeób áÑ°SÉæe ≈≤à∏ŸG ¿Éc
‘ á«FÉŸG OQGƒŸG ÒHóJ áé«JGÎ°SG'' ÚcQÉ°ûŸG
áª¶æŸG É¡à©°Vh ¿CG ≥Ñ°S »àdG ''»eÓ°SE’G ⁄É©dG
√É«ŸG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJh ÒHóàd ÉgOƒ¡L QÉWEG ‘

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘

ôWÉfl øe ÜÉÑ°ûdG ájÉª◊ ÉgOƒ¡L QÉWEG ‘h
ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,IQÉ°†dG äGOÉ©dGh äÉaB’G

πªY á°TQh »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–Gh
≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¿É˘˘˘eOE’G Iô˘˘˘gÉ˘˘˘X »˘˘˘eÉ˘˘˘æ˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bEG
QhOh äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ÷G ÜÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘W ÚH äGQóıG
ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æeh á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG
É˘˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aEG á˘˘©˘˘eÉ˘˘L ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H ,É˘˘¡˘˘à˘˘¡˘˘˘LGƒ˘˘˘e ‘
.¿GOƒ°ùdG ‘ äGÒÿG πaGƒf áª¶æeh á«ŸÉ©dG
OÉ˘˘˘©˘˘˘HC’É˘˘˘H ∞˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ¤EG á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG âaó˘˘˘˘g ó˘˘˘˘bh
,É˘˘gQÉ˘˘KBGh äGQóıG »˘˘WÉ˘˘©˘˘˘J Iô˘˘˘gÉ˘˘˘¶˘˘˘d IOó˘˘˘©˘˘˘àŸG
,á«Hô©dG äÉ©eÉ÷G ÜÉÑ°T •É°ShCG ‘ kÉ°Uƒ°üN
á«ë°üdGh á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG ôWÉıG ¿É«Hh
á°TQƒdG âãëH Éªc ,IôgÉ¶dG √ò¡d ájOÉ°üàb’Gh
…ó°üà∏d á«Hô©dG á«é«JGÎ°S’G π«©ØJ πÑ°S ‘
äÉ°ù°SDƒŸG Oƒ¡L ≥«°ùæJh ,äGQóıG IôgÉ¶d
‘ ÊóŸG ™˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘eh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘˘dG
øe ójõŸ ΩÓYE’G πFÉ°Sh õ«Ø–h ,É¡àëaÉμe
Ée á°TQƒdG √òg ‘ ∑QÉ°T óbh .ÉgQÉKBÉH á«YƒàdG
øe kGOóY ¿ƒ∏ãÁ ó«Øà°ùe áFÉª°ùªN ≈∏Y ójõj
á˘«˘æ˘eC’G á˘«˘Hô˘©˘dG á˘«˘Ñ˘˘©˘˘°ûdGh á˘˘«˘˘ª˘˘°Sô˘˘dG Iõ˘˘¡˘˘LC’G

.ájƒYódGh á«aÉ≤ãdGh á«ë°üdGh á«ª«∏©àdGh

øe áYƒª› ™°Vh ¤EG á°TQƒdG â°ü∏N óbh
á˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘à˘˘˘dG ‘ ΩÉ˘˘˘¡˘˘˘°SE’G ¤EG ±ó˘˘˘¡˘˘˘J äÉ˘˘˘«˘˘˘°Uƒ˘˘˘à˘˘˘dG
πÑ°Sh äGQóıG ≈∏Y ¿ÉeOE’G IôgÉX ôWÉîÃ
äÉ˘˘˘˘˘˘«`°Uƒ`à˘˘˘˘˘˘dG ∂∏˘˘˘˘˘˘J Rô`HCG ø``eh .É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘d …ó`°üà˘˘˘˘˘˘˘dG
ø˘˘˘˘e ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG á˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘ª◊ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘Y IQOÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e ™`°Vh
ÖàμŸG á«é«JGÎ°SG ¤EG OÉæà°S’ÉH ,äGQóıG
äGQóıÉ˘˘˘H »˘˘˘æ˘˘˘˘©ŸG Ió˘˘˘˘ë˘˘˘˘àŸG ·CÓ˘˘˘˘d »˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘bE’G
§˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘J ‘ ÜÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°ûdG ∑Gô˘˘˘˘˘˘˘°TEGh ,áÁô÷Gh
,»WÉ©àdG øe ájÉbƒdG èeGôH á©HÉàeh ò«ØæJh
™˘˘ª˘˘àÛG äÉ˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘e Oƒ˘˘¡˘˘˘L ™˘˘˘«˘˘˘°Sƒ˘˘˘J ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘eh
Iô°SC’G QhO ≈∏Y õ«cÎdGh ,´ƒ°VƒŸG ‘ ÊóŸG
á˘˘˘°ù°SDƒŸG Oƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘L õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh ,AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘HC’G á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M ‘
Iô˘˘˘˘μ˘˘˘˘ÑŸG á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘ª◊G ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘HÎdG
ó˘˘˘°UÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘eh ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG …ó˘˘˘˘g ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘Jh ,ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°û∏˘˘˘˘d

.äGQóıG áëaÉμe ‘ á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

õjõ©J ¤EG áaOÉ¡dG »YÉ°ùŸGh äGQÉ«î∏d á©HÉàeh
äó˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘Y ,ÜÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ûdG •É˘˘˘˘˘˘°ShCG ‘ á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘WGƒŸG º˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘b
…CG'' ∫ƒ˘˘˘˘˘M ÊÉ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ‹hó˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
á«ªæàdGh áæWGƒŸG º«b õjõ©J ‘ ÜÉÑ°û∏d á«dhDƒ°ùe
º«≤d ‹hódG ô“DƒŸG áfÉeCG ™e ¿hÉ©àdÉH ''QGƒ◊Gh
.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ äGQÉ°†◊G ∞dÉ–h áæWGƒŸG
äÉª¶æe »∏ã‡ øe OóY ô“DƒŸG ‘ ∑QÉ°T óbh
,É¡LQÉNh á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG øe ÊóŸG ™ªàÛG
‘ ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°û∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘∏˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG á˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûŸG QÉ˘˘˘˘WEG ‘ ∂dPh
á˘˘æ˘˘WGƒŸG ìhQ AÉ˘˘cPEGh ,á˘˘«˘˘fÉ˘˘˘°ùfE’G º˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG ï˘˘˘«˘˘˘°Sô˘˘˘J
•É˘˘˘˘˘˘˘°ShCG ‘ ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘jOC’Gh äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH QGƒ◊Gh
‹É©e ô“DƒŸG Gòg ìÉààaG ¢SCGôJ óbh .ÜÉÑ°ûdG
á˘˘˘eƒ˘˘˘μ◊G ¢ù«˘˘˘FQ ,¿GÒμ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H ¬˘˘˘˘dE’G ó˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Y PÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘°SC’G

.ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸGh ,á«Hô¨ŸG

»˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘ã‡ á˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘°ûÃ ô“DƒŸG √ò˘˘˘˘˘˘˘g õ˘˘˘˘˘˘˘˘«“ É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘c
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ÊóŸG ™ªàé`ŸG äÉª`¶æe
á˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘jô˘˘˘˘aE’Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG çÓ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘æŸG ø˘˘˘˘˘e
‘ Ú∏˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG Oó˘˘˘˘˘Y ¤EG á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘°VEG á˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°SB’Gh
‘h .Üô˘˘¨˘˘dG ‘ á˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SEG äÉ˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘gh äÉ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L
≈°UhCG kÉ«eÉàN kÉfÉ«H ô“DƒŸG Qó°UCG ¬dÉªYCG ájÉ¡f
‘É≤ãdG ¿CÉ°ûdG ‘ ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe õjõ©àH ¬«a
áæWGƒŸG º«gÉØe èeOh ,…QÉ°†◊Gh …ƒªæàdGh
IAÉ°SE’G ËôŒh ,á«ª«∏©àdG ègÉæŸG ‘ QGƒ◊Gh

äGQÉ°†◊Gh äÉaÉ≤ãdGh ájhÉª°ùdG ¿ÉjOC’G ¤EG
OGó˘˘˘˘˘˘˘˘YEÉ˘˘˘˘˘˘˘˘H ô“DƒŸG ≈˘˘˘˘˘˘˘˘°UhCG É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘c .á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’G
äÉYGõæ∏d »ª∏°ùdG ÒHóà∏d á«dhO á«é«JGÎ°SG
áaÉ≤ãd ‹hO ó°Uôe AÉ°ûfEGh ,ÜÉÑ°ûdG IóFÉØd

.QGƒ◊Gh º∏°ùdG

äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ™˘˘˘˘e »˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘jE’G ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
‘ á˘˘˘∏˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘dG á˘˘˘jô˘˘˘μ˘˘˘Ø˘˘˘dG äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸGh äÉ˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘˘dGh
‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°T ,AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
»Hô©dG ôμØdG ióàæŸ ¢ùeÉÿG »Hô©dG ô“DƒŸG''
)»HÉÑ°ûdG ∑Gô◊G Aƒ°V ‘ »Hô©dG πÑ≤à°ùŸG(
‘ »˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ô˘˘˘μ˘˘˘Ø˘˘˘dG ió˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘e ±ô˘˘˘W ø˘˘˘e º˘˘˘¶˘˘˘æŸG
OÉØà°SGh ,ô“DƒŸG Gòg ‘ ∑QÉ°T óbh .¿OQC’G
øe ÜÉ°T áFÉªKÓK ≈∏Y ójõj Ée ,¬dÉªYCG øe
á˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¢Uô˘˘˘M É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘dG
øH ø°ù◊G ÒeC’G ƒª°S ¬dÉªYCG IQGOEG ‘ á«∏©ØdG
AÉ°SDhQ áKÓK ÖfÉL ¤EG ,ióàæŸG ¢ù«FQ ,∫ÓW
AGÈÿG äGô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûYh Ú≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°S Ú«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘fOQCG AGQRh
∫hó˘˘˘dG ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘àfl ø˘˘˘˘e ,Ú°ü°üî˘˘˘˘àŸG Iò˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘°SC’Gh
¥É˘˘˘ã˘˘˘˘«ŸG ´hô˘˘˘˘°ûe'' ¿EG ∫ƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘μÁh .á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
ó©H ,ô“DƒŸG øY QOÉ°üdG ''»Hô©dG »YÉªàL’G
á˘˘ª˘˘¡˘˘e á˘˘«˘˘©˘˘Lô˘˘e á˘˘≤˘˘«˘˘Kh ó˘˘˘©˘˘˘j ,á˘˘˘©˘˘˘HGô˘˘˘dG ¬˘˘˘JAGô˘˘˘b
á˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûŸGh IGhÉ˘˘˘˘˘˘°ùŸGh á˘˘˘˘˘˘jô◊G º˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘d ¢ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘J

 ºμMh ádGó©dGh.¿ƒfÉ≤dG
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á«μ∏ŸG ájÉªMh ´GóHE’G ¢ùM á«ªæJ
äÉYÉæ°üdG ôjƒ£Jh ájôμØdG

á«aÉ≤ãdG
•π«©ØJ πÑ°S á°SGQód AGÈî∏d ´ÉªàLG ó≤Y

,ôé«ædG ‘ á«aÉ≤ãdG ä’hÉ≤ŸG ´hô°ûe
 ,»eÉ«f13-11 ¢ù£°ùZCG.2012

•π«©ØJ πÑ°S á°SGQód AGÈî∏d ´ÉªàLG ó≤Y
,¢ûjOÓ¨æH ‘ á«aÉ≤ãdG ä’hÉ≤ŸG ´hô°ûe

 ,ÉcGO25 Èª°ùjO.2012

•èàæe ø°ùMC’ ƒμ°ù«°ùjE’G IõFÉL íæe
áÑ°SÉæÃ ÉcGO ‘ ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°ü∏d

áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ÉgQÉ«àNG
2012 ,ÉcGO ,26 Èª°ùjO.2012

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
‘ á«aÉ≤ãdG á«ªæàdG ≥«≤ëàd ÉgOƒ¡L QÉWEG ‘
≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ™˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG
´É˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘H ¢Vƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dBG ô˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘Jh ó˘˘˘˘˘˘jóŒ
á˘˘˘°UÉ˘˘˘î˘˘˘Hh ,á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘˘dG ä’hÉ˘˘˘˘≤ŸGh äÉ˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°üdG
á˘˘«˘˘°ùaÉ˘˘æ˘˘à˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘LÉ˘˘˘à˘˘˘fE’G äÉ˘˘˘fƒ˘˘˘μŸG ‘ ΩÉ˘˘˘¡˘˘˘°SE’G
ó©ÑdG äGP ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d QÉμàH’Gh ´GóHEÓd
»˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG QGô˘˘˘≤˘˘˘d  kÓ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘Jh ,‘É˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG

 ,ô˘˘˘˘˘˘FGõ÷G( á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘˘˘˘d ™˘˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘˘°ùdG19-18

 Èª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjO2011á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘gCG'' ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘˘˘˘cCG …ò˘˘˘˘˘˘˘dG )
õjõ©Jh ,´GóHE’G á«ªæJ ‘ á«aÉ≤ãdG ä’hÉ≤ŸG

,á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ‘ ΩÉ¡°SE’Gh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG
,''á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G IQÉ˘˘°†◊G ¢üFÉ˘˘°üî˘˘H ∞˘˘jô˘˘©˘˘˘à˘˘˘dGh
»eÉ«æH AÉØàM’G QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y

 á˘˘˘æ˘˘˘°ùd á˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘Y2012,
´hô°ûe π«©ØJ πÑ°S á°SGQód AGÈî∏d kÉYÉªàLG

 ¬«a ∑QÉ°T ,ôé«ædG ‘ á«aÉ≤ãdG ä’hÉ≤ŸG30

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘ah á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘K äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘e ¿ƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ãÁ kGÒÑ˘˘˘˘˘˘N
ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y Éªc .á«MÉ«°Sh á«eÓYEGh
Ωƒj ¬°ùØf ´ƒ°VƒŸG ‘ AGÈî∏d ôNBG kÉYÉªàLG

25 Èª°ùjO2012É¡H AÉØàM’G áÑ°SÉæÃ ÉcGóH
 áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY2012∑QÉ°T

.á«aÉ≤ãdG ä’hÉ≤ŸG ‘ ¿ƒ°ü°üîàe AGÈN ¬«a
≈˘˘˘∏˘˘˘Y ÚYÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G ø˘˘˘jò˘˘˘g ∫Ó˘˘˘N õ˘˘˘˘«˘˘˘˘cÎdG ”h
≥˘˘˘«˘˘˘≤– ‘ á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG ä’hÉ˘˘˘≤ŸG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCG RGô˘˘˘˘HEG
¢Uôa ºYOh ,ájOÉ°üàb’G ájOhOôŸGh á«ªæàdG
IÒJh ™jô°ùJh ‘É≤ãdG π≤◊G ‘ QÉªãà°S’G
äÉYÉæ°üdÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ á«aÉ≤ãdG äÉ°SÉ«°ùdG
Ú∏YÉØdGh äÉ©jô°ûàdG ∫ÉéÃ á£ÑJôŸG á«aÉ≤ãdG
ájhó«dG ±ô◊G ‘ Ú∏eÉ©dG øjƒμJh Ú«aÉ≤ãdG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘Y IÈ©ŸG á˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG

.á«eÓ°SE’G

É˘˘cGó˘˘H AÉ˘˘Ø˘˘à˘˘M’G äÉ˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘©˘˘˘a ΩÉ˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘NG á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃh
 áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY2012âeÉb ,

IOÉ¡°T íæeh á«dÉe IõFÉL Ëó≤àH ƒμ°ù«°ùjE’G
á«aô◊G áYÉæ°ü∏d èàæe π°†aCG ¤EG ájôjó≤J
Ú«˘aô˘ë˘∏˘d kÉ˘©˘«˘é˘˘°ûJ ,¢ûjOÓ˘˘¨˘˘æ˘˘H ‘ á˘˘jó˘˘«˘˘∏˘˘≤˘˘à˘˘dG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘gCÉ˘˘˘˘H kÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘YGó˘˘˘˘˘HEÉ˘˘˘˘˘H Úbƒ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘àŸG
çGÎdG RGôHEG ‘ ájó«∏≤àdG á«aô◊G á«YÉæ°üdG

.‘É≤ãdG

á«aÉ≤ãdG äÉYÉæ°üdG º°ùb
ájôμØdG á«μ∏ŸGh ∞«dCÉàdG ¥ƒ≤Mh

4.2.3

Rap cul ar2012  20/09/13  7:31  Page 161



162

ácÎ°ûŸG á«aÉ≤ãdG IôcGòdGh º«≤dG
QGƒ◊Gh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG õjõ©àd

äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh
•,á≤jô©dG ¿óŸG ¿ÉLô¡e ‘ ácQÉ°ûŸG

 ,É«fÉàjQƒe ,•ƒ°ûcGƒf10-4 ôjGÈa2012,
á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

É«fÉàjQƒe ‘ ÜÉÑ°ûdGh.

•»eÓ°SE’G çGÎ∏d áMƒàØŸG ΩÉjC’G º«¶æJ ºYO
 áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG º°UGƒY ‘2012,

 ,ôé«ædG ,»eÉ«f18-16 ƒjÉe.2012

 .¢ûjOÓ¨æH ,ÉcGO20`22 ôHƒàcCG2012.

•øe ÚYóÑª∏d ƒμ°ù«°ùjE’G IõFÉL ¢ü«°üîJ
º°UGƒY ‘ ÚfÉæØdGh ÜÓ£dGh IòJÉ°SC’G

 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG.2012

.¢ûjOÓ¨æH ,ÉcGO ;ôé«ædG ,»eÉ«f

•º°UGƒ©H AÉØàM’G èeÉfôH ò«ØæJ á©HÉàe
 ΩÉ©d á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG2012∫GƒW ,ô≤ŸG ,

.áæ°ùdG

•‘É≤ãdG ´ƒæàdG ƒM á«ª«∏bEG Ihóf º«¶æJ
,äGQÉ°†`◊G ÚH QGƒ`◊G AGô`KEG ‘ √QhOh

13-11 Èªaƒf2012áæ£∏°S ,§≤°ùe ,
¿ÉªY.

•∫ƒM ∫hC’G ‹hódG ióàæŸG ‘ ácQÉ°ûŸG
⁄ÉY ‘ íeÉ°ùàdG õjõ©J :øjódGh ádhódG

 ,Ò¨àe21-19 Èª°ùjO2012,ƒcÉH ,
áØ∏μŸG ádhódG áæ÷ ™e ¿hÉ©àdÉH ,¿Éé«HQPCG
ájQƒ¡ªL ‘ á«æjódG äÉª¶æŸG ™e πª©dÉH

.¿Éé«HQPCG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
¿óŸG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ áeÉîa ¬°SCGôJ …òdG á≤jô©dG
∞∏àfl øe á«dhO Oƒah Qƒ°†ëH ,á«fÉàjQƒŸG
á˘˘˘jô˘˘˘KC’G ¿óŸG √ò˘˘˘¡˘˘˘H AÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘d ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘fCG
á«MÉ«°ùdGh á«aÉ≤ãdG É¡JÓgDƒe ≈∏Y á¶aÉÙGh
.QGQOCG ∫ÉÑL á∏°ù∏°S §°Sh á«æ«£dG É¡JQÉªYh
ób âfÉc ƒμ°ùfƒ«dG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh

 áæ°S âæ∏YCG1996,áJ’h ,¿GOh ,§«≤æ°T ¿óe
,»ŸÉ©dG …OÉŸG çGÎdG áëF’ øª°V ,â«à°T
‘ É¡FÉ°ûfEG òæe ‘É≤ãdG É¡YÉ©°TEG ¤EG ô¶ædÉH
.ÚjOÓ«ŸG ô°ûY ÊÉãdGh ô°ûY …OÉ◊G Úfô≤dG
‘ ¿ÉLô¡ŸG Gò¡d ¤hC’G IQhódG äó≤Y óbh
áî°ùædG √òg âæª°†Jh .á≤jô©dG §«≤æ°T áæjóe
π˘˘ã˘˘e á˘˘Yƒ˘˘æ˘˘à˘˘e äÉ˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘a ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG ø˘˘e á˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘ã˘˘˘dG
¢VQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘eh ,Iô˘˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ó˘˘˘˘˘˘˘˘FGƒŸGh äGhó˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG
±ó˘˘¡˘˘jh .á˘˘jó˘˘«˘˘∏˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘°üdGh äÉ˘˘˘Wƒ˘˘˘£ıG
‘É≤ãdG çGÎdG ≈∏Y á¶aÉÙG ¤EG ¿ÉLô¡ŸG
É˘˘˘¡ŸÉ˘˘˘©˘˘˘e º˘˘˘«˘˘˘eô˘˘˘Jh á˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘dG ¿ó˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d …QÉ˘˘˘ª˘˘˘©ŸGh
RGôHEGh É¡JÉÑàμe äÉWƒ£fl áfÉ«°Uh ájôKC’G
á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘°ûf ‘ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y QhOh É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘˘J

.É«≤jôaEG ´ƒHQ ‘ á«eÓ°SE’G

4.3.1

‘É≤ãdG ´ƒæàdGh á«aÉ≤ãdG äÉ°SÉ«°ùdG º°ùb
 πª©dG π≤M4.3

á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉbÓ©dG ‘ äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh QGƒ◊G
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

º°UGƒ©H AÉØàMÓd á∏°UGƒeh ,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h
 áæ°ùd á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG2012á£°ûfCG øª°Vh ,

á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘˘Y »˘˘˘eÉ˘˘˘«˘˘˘f »˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘jóÃ AÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘M’G
 áæ°ùd á«≤jôaE’G á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G2012,

á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉY ,ÉcOh
 á˘˘˘æ˘˘˘°ùd á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘°SB’G2012ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«`°ùjE’G âeó`b ,

áMƒà`Øª`dG ΩÉ`jC’G º«¶`æàd »æØdGh ‹ÉŸG ºYó`dG
±ó¡H ∂dPh ÚàæjóŸG ‘ »eÓ°SE’G çGÎ`∏d
»˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª÷G »˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘dG ‘ ‘É˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG çGÎdG AÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘MEG
RGõàY’G º«b ï«°SôJh ,™ªàÛG äÉÄa ∞∏àı
á∏°UGƒeh ,á«eÓ°SE’G áeCÓd á«aÉ≤ãdG ájƒ¡dÉH
âØ˘˘˘˘dh Úæ˘˘˘˘WGƒŸG Qƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L Òcò˘˘˘˘˘J ¤EG »˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°ùdG
‘ º¡JÉÄah º¡JÉjƒà°ùe ±ÓàNG ≈∏Y ,ºgQÉ¶fCG
‘É˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG º˘˘˘˘¡˘˘˘˘KGô˘˘˘˘J ≈˘˘˘˘æ˘˘˘˘Z ¤EG ,AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG
,á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG á˘˘˘jƒ˘˘˘¡˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ‘ √QhOh ¬˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh
çGÎdG ΩÉ¡∏à°SG ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 äÉÑ°SÉæŸG √òg ‘ ¬FÉ«MEGh »eÓ°SE’G.á«aÉ≤ãdG

á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG º°UGƒ©H AÉØàM’G QÉWEG ‘h
 á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°ùd2012É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘a ™˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘°ûJ π˘˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘˘eh ,

ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âë˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e ,É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘KGô˘˘˘˘˘Jh É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘YGó˘˘˘˘˘HEGh
Iò˘˘JÉ˘˘°SC’Gh ÜÓ˘˘£˘˘dG ø˘˘e ÚYó˘˘Ñ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘gõ˘˘˘FGƒ˘˘˘L
á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉY ÉcO ‘ ÚfÉæØdGh

 á˘˘˘æ˘˘˘°ùd á˘˘˘jƒ˘˘˘«˘˘˘°SB’G á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ø˘˘˘Y2012»˘˘eÉ˘˘«˘˘fh ,
á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG á˘˘˘˘ª˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘Y

 áæ°ùd á«≤jôaE’G2012πØM áÑ°SÉæÃ ∂dPh ,
QÉ˘˘˘Ñ˘˘˘c Qƒ˘˘˘°†ë˘˘˘Hh AÉ˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘M’G äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘a ΩÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘à˘˘˘˘NG
ÚfÉ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘dGh AÉ˘˘˘˘˘˘˘HOC’G ø˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘fh ÚdhDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG

.øjó∏ÑdG ‘ øjôμØŸGh

è˘˘eÉ˘˘fô˘˘H ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘˘d á˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘eh ,¥É˘˘˘«˘˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘˘f ‘h
¢ûeÉg ≈∏Yh ,á«eÓ°SE’G º°UGƒ©dÉH AÉØàM’G
ΩÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸGh …ò˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ¢ù∏ÛG ∫É˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘°TCG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ªŸG ,¢VÉ˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘dG( ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘˘˘d

 ,ájOƒ©°ùdG28  Èªaƒf2 Èª°ùjO2012ó≤a ,)
äÉ˘˘˘¡÷G ™˘˘˘e π˘˘˘°UGƒ˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âYô˘˘˘˘°T

äGÒ°†ëàdG AóÑd AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á°üàıG
IQô≤ŸG á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG º°UGƒ©H AÉØàMÓd

 áæ°ùd2013áaÉ≤ã∏d áª°UÉY IQƒæŸG áæjóŸG »gh
á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃ á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘£˘˘˘˘æŸG ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G
»eÓ°SE’G ô“Dƒª∏d áæeÉãdG IQhódG É¡fÉ°†àMG
á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L ‘ ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘c á˘˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘eh ,á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG AGRQƒ˘˘˘d
á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d áª°UÉY ájOÉ–’G ÉjÒé«f
‘  ÊRÉZ áæjóeh ,á«≤jôaE’G á≤£æŸG øY
á˘˘˘ª˘˘˘°UÉ˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿É˘˘˘à˘˘˘˘°ùfÉ˘˘˘˘¨˘˘˘˘aCG á˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘L
Gòc h ,ájƒ«°SC’G á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d
áª°UÉY á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G ‘ ¢ù∏HGôW áæjóe

.á«Hô©dG á≤£æŸG øY á«eÓ°SE’G áaÉ≤ã∏d

‘É≤ãdG ´ƒæàdG ºYO ∫É› ‘ ÉgOƒ¡÷ á©HÉàeh
äó≤Y ,äÉaÉ≤ãdG ÚH ¢ûjÉ©àdG ‘ √QhO RGôHEGh
áaÉ≤ãdGh çGÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G
´ƒ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG Ihó˘˘˘f ¿É˘˘˘ª˘˘˘Y á˘˘˘æ˘˘˘£˘˘˘∏˘˘˘˘°ùH
,äGQÉ°†◊G ÚH QGƒ◊G AGôKEG ‘ √QhOh ‘É≤ãdG
∫ƒ˘˘M »˘˘eÓ˘˘°SE’G ¿Ó˘˘YE’É˘˘H ∞˘˘jô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a ”
´ƒæJ õjõ©Jh ájÉªM á«bÉØJGh ,‘É≤ãdG ´ƒæàdG
á«Hô©dG ∫hódG IƒYOh ,‘É≤ãdG ÒÑ©àdG ∫Éμ°TCG
√òg âfÉc óbh .á«bÉØJ’G ¤EG ΩÉª°†f’G ¤EG
Ëó˘≤˘à˘d ƒ˘μ˘°ù«˘˘°ùjEÓ˘˘d á˘˘«˘˘aÉ˘˘°VEG á˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æ˘˘e Ihó˘˘æ˘˘dG
ÚH ¬bÉaBGh ‘É≤ãdG QGƒë∏d ÉgQƒ¶æeh É¡àjDhQ

.äGQÉ°†◊G

∫hC’G ‹hódG ióàæŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°Th
⁄ÉY ‘ íeÉ°ùàdG õjõ©J : øjódGh ádhódG ∫ƒM
ájQƒ¡ªL áª°UÉY ƒcÉH áæjóe ‘ ó≤©æŸG ,Ò¨àe
øjódG äÉbÓY õjõ©J ±ó¡H ∂dPh ,¿Éé«HQPCG
AÉ°SDhQ ácQÉ°ûÃ ióàæŸG Gòg õ«“ óbh .ádhódÉH
¿GôjEGh É«côJh ¿Éé«HQPCG ‘ á«æjódG ôFGhódG
¤EG áaÉ°VEG ,»°ShôdG OÉ–’Gh ô°üeh âjƒμdGh
≥°ùæeh ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G
øe Ú∏ã‡h ,¿Éé«HQPCG ‘ IóëàŸG ·C’G áª¶æe
ájOƒ¡«dGh á«°ùcPƒKQC’Gh á«μ«dƒKÉμdG ∞FGƒ£dG
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

êQÉN »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG πª©dG
»eÓ°SE’G ⁄É©dG

•á«aÉ≤K äÉ«©ªLh õcGôe á°ùªN ºYO
πª©dG á«é«JGÎ°SG èeGôH ò«Øæàd á«eÓ°SEG
.»eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG

¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH
.âjƒμdG ádhO ‘ á«eÓ°SE’G

•´É°VhCG á°SGQód »≤«°ùæJ ´ÉªàLG ó≤Y
,É«≤jôaEG ¥ô°T QõL ‘ áª∏°ùŸG äÉ«∏bC’G

 ,¿ƒ«fƒjQ’ IôjõL22-18 ƒ«fƒj.2012

•áªFC’G øjƒμàd á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ IQhO ó≤Y
,∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh QGƒ◊G º«b ≈∏Y

 ,πjRGÈdG ,ƒ°SGƒZEG hORƒa30-27¢SQÉe
.2012±É`bhC’G IQGRh ™`e ¿hÉ©`àdÉH

.âjƒμdG ádhO ‘ á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh

•πÑ≤à`°ùe ióà`æe ‘ ácQÉ`°ûŸG
äÉYÉªLh á«HQhC’G äÉ«WGô≤ÁódG

 ,É«côJ ,∫ƒÑfÉà°SG ,Úª∏°ùŸG11-10ƒjÉe
.2012á«cÎdG á«LQÉÿG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

ƒμ°ùÁE’Gh Ö«LƒμdGh.

•,∫hC’G »Hô©dG ‘É≤ãdG Ωƒ«dG º«¶æJ ºYO
 ,IófÓJƒμ°SÉH øjOôHCG á©eÉL9 ƒjÉe.2012

•»YÉªàL’G ¢ù∏ÛG ´ÉªàLG ‘ ácQÉ°ûŸG
É«°ShQ ,ƒμ°Sƒe ,ájOÉ–’G É«°Shôd

 ,ájOÉ–’G6 ƒ«fƒj.2012

•≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ô°ûY ÊÉãdG ´ÉªàL’G ó≤Y
⁄É©dG êQÉN áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

 ,IQƒaÉ¨æ°S ,»eÓ°SE’G18 ôHƒàcCG.2012

•õcGôŸG AÉ°SDhôd øeÉãdG ´ÉªàL’G ó≤Y
ÜƒæL ‘ á«eÓ°SE’G á«aÉ≤ãdG äÉ«©ª÷Gh
,IQƒaÉ¨æ°S ,…OÉ¡dG §«ÙGh É«°SBG ¥ô`°T

21-19 ôHƒàcCG2012IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,
ádhO ‘ á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G
á«eÓ°SE’G ájÒÿG áÄ«¡dGh ,âjƒ`μdG
IƒYódG á«©ªL ™e ≥«°ùæàdÉH ,á«ŸÉ©dG

IQƒaÉ¨æ°S ‘ á«eÓ°SE’G.

•á£°ûfC’ á«eÓYE’G á«£¨àdG ºYO
ÉμjôeCG ‘ Úª∏°ùŸG IóFÉØd ƒμ°ù«°ùjE’G

áæ°ùdG ∫GƒW ,ô≤ŸG ,á«dÉª°ûdG.

•á£°ûfC’ á«eÓYE’G á«£¨àdG ºYO
ÉμjôeCG ‘ Úª∏°ùŸG IóFÉØd ƒμ°ù«°ùjE’G
áæ°ùdG ∫GƒW ,ô≤ŸG ,»ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG.

4.3.2

¢SQO ó˘˘˘˘bh .É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘LQÉ˘˘˘˘˘Nh ¿É˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HQPCG π˘˘˘˘˘NGO ø˘˘˘˘˘e
É˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dGh äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘°VƒŸG ø˘˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ª› ió˘˘˘à˘˘˘æŸG
,á˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¿hDƒ˘˘˘˘˘°ûdG ∫hGó˘˘˘˘˘Jh í˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘dG : É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e
,ádhódÉH øjódG ábÓY ‘ Iô°UÉ©ŸG äÉ¡LƒàdGh
í˘˘eÉ˘˘°ùà˘˘dGh ,á˘˘«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dGh á˘˘«˘˘˘æ˘˘˘jó˘˘˘dG á˘˘˘jƒ˘˘˘¡˘˘˘dG ∫ó˘˘˘Lh
.Êƒc QGƒM øY åëÑdGh ÒÑ©àdG ájôM ΩGÎMGh

äÉ¡LƒàdG ¢ùqª∏àj ¿Éc ióàæŸG ¿CÉH ∫ƒ≤dG øμÁh
ø˘˘˘˘jó˘˘˘˘dG ´ƒ˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘M á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘bE’G
»JÉ«aƒ°ùdG çQE’G á«Ø∏N ≈∏Y ∂dPh ,ádhódGh
á˘˘ã˘˘jó◊G äÉ˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª÷G ™˘˘˘bGh ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¬˘˘˘°SÉ˘˘˘μ˘˘˘©˘˘˘fGh
)kÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘°S( »˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘°ùdG OÉ–’G ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘æŸG

.»ª«∏bE’G QGƒ÷G ‘ ôKDƒJ »àdG äGQƒ£àdGh
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

•QhO π«©ØJ πÑ°S ∫ƒM á«°SGQO á≤∏M ó≤Y
É«fÉ£jôH ‘ áª∏°ùŸG á«eÓ`YE’G äGAÉØ`μdG
ΩÓ°SE’G øY á«£ª`ædG Qƒ`°üdG á÷É©`e ‘

 ,¿óæd ,ÊÉ£jÈdG ΩÓYE’G ‘14-12

 ÈªàÑ°S.2012

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á˘˘ª˘˘¶˘˘æŸG ¢ù«˘˘°SCÉ˘˘à˘˘d ÚKÓ˘˘˘ã˘˘˘dG iô˘˘˘cò˘˘˘∏˘˘˘d kGó˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘î˘˘˘J
kGOÉæà°SGh ,áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G
á«°üî°ûdG ájÉªM ¤EG »YGódG É¡bÉã«e ¤EG
ÒZ ¿Gó˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘˘JGÎ°S’ kGò˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘æ˘˘˘˘Jh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G
⁄É˘˘˘©˘˘˘dG êQÉ˘˘˘N Úª˘˘˘∏˘˘˘°ùª˘˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ‘É˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG
á«ÑjQóJ IQhO ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,»eÓ°SE’G
QGƒ◊G º˘˘˘˘«˘˘˘˘b ô˘˘˘˘˘°ûf ∫É› ‘ á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘FC’G ø˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d
IQGRh ™˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ,∫Gó˘˘˘˘à˘˘˘˘Y’Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dGh
,âjƒμdG ádhO ‘ á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G
‘É˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘dG …ÒÿG õ˘˘˘˘˘˘˘côŸG ™˘˘˘˘˘˘˘e ≥˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘Hh
‘ ƒ˘˘˘˘˘˘°SGƒ˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘jEG hORƒ˘˘˘˘˘˘a á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘e ‘ »˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
ádhO ‘ áªFC’G QhO π«©Øàd kÉ«©°S ,πjRGÈdG
áaÉ≤ãdG RGôHEGh ,É¡d IQhÉÛG ≥WÉæŸGh πjRGÈdG
‘ É˘˘˘¡˘˘˘˘ã˘˘˘˘Hh É˘˘˘˘gô˘˘˘˘°ûf ¥É˘˘˘˘aBG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G
√ò˘˘˘˘˘˘˘g ‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ÒZh Úª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG •É˘˘˘˘˘˘˘˘°ShCG
QGƒ◊G ‘ ΩÓ°SE’G º«b ≈∏Y AÉæH ,äÉ©ªàÛG

 IQhódG ‘ ∑QÉ°Th .∫GóàY’Gh á«£°SƒdGh30

Úà˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘LQC’Gh π˘˘˘˘˘˘˘˘jRGÈdG ø˘˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘YGOh kÉ˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘˘eEG
.áØãμe á«eÓYEG á«£¨àH â«¶Mh ,…GƒZGQÉÑdGh
äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°üî˘˘˘˘°T ìÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘a’G π˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘M ‘ ∑QÉ˘˘˘˘˘°T É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c

.πjRGÈdG øe á«°SÉ«°S

¢ù«˘˘°SCÉ˘˘à˘˘˘d ÚKÓ˘˘˘ã˘˘˘dG iô˘˘˘cò˘˘˘dG AÉ˘˘˘«˘˘˘MEG á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃh
¬˘˘˘eó˘˘˘≤˘˘˘J …ò˘˘˘dG º˘˘˘Yó˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘WEG ‘h ,ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G
á«aÉ≤ãdG äÉ«©ª÷Gh á«aÉ≤ãdG õcGôª∏d áª¶æŸG
á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SG ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘d »˘˘eÓ˘˘°SE’G ⁄É˘˘©˘˘dG êQÉ˘˘N

êQÉN Úª∏°ùŸG IóFÉØd »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG πª©dG
¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG
áÑ∏W OÉ–’ á©HÉàdG Üô©dG â«H á«©ªL ™e
Ωƒ«dG º«¶æJ ºYóH ,IófÓJƒμ°SÉH øjOôHCG á©eÉL
øª°†J óbh .á©eÉ÷ÉH ∫hC’G »Hô©dG ‘É≤ãdG
á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘K kÉ˘˘°Vhô˘˘Y ‘É˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG Ωƒ˘˘˘«˘˘˘dG Gò˘˘˘g è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H
É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Jô˘˘˘˘˘°ûf »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG Öà˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d kÉ˘˘˘˘˘˘°Vô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘eh ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘ah
IQÉ°†◊ÉH ∞jô©àdG ±ó¡H ∂dPh ,ƒμ°ù«°ùjE’G
¿É˘μ˘˘°ùdh á˘˘©˘˘eÉ÷G á˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘d á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG

.øjOôHCG áæjóe

ióàæe  ‘ áª¶æŸG âcQÉ°T ,¬°ùØf QÉWE’G ‘h
‘ Úª∏°ùŸG äÉYÉªLh äÉ«WGô≤ÁódG πÑ≤à°ùe
á«cÎdG á«LQÉÿG IQGRh ¬Jó≤Y …òdG ∫ƒÑfÉà°SEG
äÉaÉ≤ãdG Oó©àŸG ÜÉÑ°ûdG ¢ù∏› ™e ≥«°ùæàH
.∫ƒ˘˘Ñ˘˘fÉ˘˘à˘˘°SEG ‘ IQÉ˘˘é˘˘à˘˘dG á˘˘©˘˘eÉ˘˘Lh ,)Ö«˘˘Lƒ˘˘μ˘˘˘dG(
øe ÒÑc OóY ióàæŸG Gòg ‘ ∑QÉ°T óbh
»¶Mh Ú«ÁOÉcC’Gh á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG

.á©°SGh á«eÓYEG á«£¨àH

á˘˘˘jƒ˘˘˘¡˘˘˘dG ¿CG ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y ió˘˘˘˘à˘˘˘˘æŸG ‘ ¿ƒ˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûŸG ó˘˘˘˘cCGh
¿CGh ,á˘˘˘«˘˘˘˘HhQhC’G á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e Aõ˘˘˘˘L á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G
¿CGh ,»ŸÉY ƒg Ée Qó≤H »HhQhCG øjO ΩÓ°SE’G
∫ƒëà∏d Iƒbh á©aGQ ¿ƒ∏μ°ûj ÉHhQhCG ‘ Úª∏°ùŸG
õcQ Éªc .É«aÉ≤K IOó©àe á«HhQhCG äÉ©ªà› ƒëf
¿ƒæeDƒj Ú«HhQhC’G Úª∏°ùŸG ¿CG ≈∏Y ¿ƒcQÉ°ûŸG
É«aÉ≤K IOó©àe äÉ©ªà› øe ∫É≤àf’G IQhô°†H
¬Ñfh .kÉ«aÉ≤K á∏NGóàeh áYƒæàe äÉ©ªà› ¤EG
á«gGôμdG »eÉæJ ôWÉfl ¤EG »eÉàÿG ¿É«ÑdG
∂dP ≈∏Y äócCG Éªc ÉHhQhCG ‘ É«HƒaƒeÓ°SE’Gh

.á«dhódG ƒØ©dG áª¶æe ôjQÉ≤J

äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘∏ŸG è˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘fô˘˘˘˘˘˘H ‘ á˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûŸG QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘h
∫É› ‘ á«dhódG Oƒ¡é∏d á∏°UGƒeh ,á«dhódG
‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘°T ,äGQÉ˘˘˘˘°†◊G ∞˘˘˘˘˘dÉ–
äGQÉ˘˘˘°†◊G ∞˘˘˘dÉ– á˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘e AÉ˘˘˘cô˘˘˘˘°T ió˘˘˘˘à˘˘˘˘æ˘˘˘˘e
º««≤àd ∫ƒÑfÉà°SEG ‘ IóëàŸG ·C’G áÄ«¡d ™HÉàdG
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

¢ùªÿG äGƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°üM
π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸG ¥É˘˘˘˘aB’G á˘˘˘˘°SGQOh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘°VÉŸG
ÜÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ûdGh  á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HÎdG ä’É› ‘ ∞˘˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG
πjƒªàd QOÉ°üe øY åëÑdGh ,ΩÓYE’Gh Iôé¡dGh
óbh .É¡«∏Y ≥ØàŸG èeGÈdGh ™jQÉ°ûŸGh §£ÿG
,¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ ó«°ùdG  ióàæŸG ¢SCGôJ
ÚeC’G ,¿ƒe »c ¿ÉH ó«°ùdGh ,É«côJ AGQRh ¢ù«FQ
∫É¨°TCG ‘ ∑QÉ°Th .IóëàŸG ·C’G áÄ«¡d ΩÉ©dG
π˘˘˘˘ã“ Oƒ˘˘˘˘ahh äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘Mh ∫hO AÉ˘˘˘˘°SDhQ ió˘˘˘˘à˘˘˘˘˘æŸG
äÉ°ù°SDƒeh ,∫ÉªYCG ∫ÉLQh á«dhódG äÉª¶æŸG
πμ°T óbh .á∏°üdG äGP ä’ÉÛG ‘ á∏eÉY
√QÉÑàYÉH ióàæª∏d kGQÉ©°T ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ´ƒ°Vƒe

.¬∏ª– Öéj ÉÄÑY ¢ù«dh á©aGO Iƒb

‘ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘˘°T ,¬˘˘˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘˘˘f QÉ˘˘˘˘˘˘WE’G ‘h

ájOÉ–’G É«°Shôd »YÉªàL’G ¢ù∏ÛG ´ÉªàLG

´hô°ûe á°SGQód ¢ü°üN …òdGh ,ƒμ°Sƒe ‘

á˘˘«`‡C’G á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤`ã˘˘˘dG á˘˘˘jô˘˘˘ë`Ñ˘˘˘dG á˘˘˘ã`©˘˘˘Ñ˘˘˘dG º˘˘˘«`¶˘˘˘æ˘˘˘J

¤EG Ú∏eô`μdG QGƒ`°SCG ø`e'' : ¿Gƒæ`Y âë``J

ôjóŸG ¬Lh óbh .''á«ŸÉ©dG äGQÉ°†◊G ™HÉæe

∑QÉ°Th ,Ú©ªàÛG ¤EG áª∏`c áª¶æ`ª∏d ΩÉ`©dG

äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°üî˘˘˘˘˘˘°ûdG ø˘˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘˘Y ´É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘L’G Gò˘˘˘˘˘˘g ‘

»°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG AÉ°†YCGh IRQÉÑdG á«°ShôdG

 ‹GƒM á∏MôdG â©£bh .É«°ShQ ‘37π«e ∞dCG

á«aÉ≤ãdG õcGôŸG ºgCG óæY âØbƒJ Éªc ,…ôëH

á˘˘˘μ˘˘˘˘e ,AGÎÑ˘˘˘˘dG ,GÒŸÉ˘˘˘˘H ,∂Ñ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘H π˘˘˘˘ã˘˘˘˘e á˘˘˘˘«ŸÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

,IôgÉ≤dG ,êÉWôb ,∞jô°ûdG ¢Só≤dG ,áeôμŸG

äQGR É˘˘˘ª˘˘˘c .Gó˘˘˘«˘˘˘°U ,Qƒ˘˘˘°U ,)¢Sƒ˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘˘H( π˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘L

OÓ˘˘˘Hh hQÉ‚É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘˘c π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Lh á˘˘˘˘°ûÑ◊G á˘˘˘˘ã˘˘˘˘©˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG

äÉ˘˘Jƒ˘˘ë˘˘æŸGh ,»˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ƒ˘˘˘dhõ˘˘˘dGh ¿É˘˘˘ª˘˘˘°Tƒ˘˘˘Ñ˘˘˘dG

QGR É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c .»˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘J AGô˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°U ‘ á˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘°üdG

É«fódG ÖFÉéY øe kÉ°ùªN áã©ÑdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG

á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘e ¢Vô˘˘˘˘˘Y ‘ ¢Uƒ˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘dG ” É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c .™˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ùdG

.á˘Ñ˘«˘é˘©˘˘dG É˘˘¡˘˘JQÉ˘˘æ˘˘e É˘˘jÉ˘˘≤˘˘H á˘˘æ˘˘jÉ˘˘©Ÿ á˘˘jQó˘˘æ˘˘μ˘˘°SE’G

ó˘˘˘bh ,á˘˘˘∏˘˘˘eÉ˘˘˘c á˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S á˘˘˘˘ã˘˘˘˘©˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g âbô˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘°SGh

ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘e ‘ Ú∏˘˘˘˘eô˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘°S ø˘˘˘˘e â≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘fG

Üƒéàd áæjóŸG IóªYh É«°ShQ ¢ù«FQ Qƒ°†ëH

É˘˘˘˘˘eCG .áÁó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘°ùfE’G IQÉ˘˘˘˘˘˘°†◊G õ˘˘˘˘˘˘cGô˘˘˘˘˘˘e

≥ah ΩGôgC’G øe Üô≤dÉH â≤∏£fG ó≤a ,ÖcGôŸG

ñQDƒŸG É˘˘˘˘˘gô˘˘˘˘˘cP »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘aGô˘˘˘˘˘˘¨÷G äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘©ŸG

.ähOhÒg Ëó≤dG ÊÉfƒ«dG

ô°ûY ÊÉãdG ´ÉªàL’G ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y Éªc
á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘HÎ∏˘˘˘d ≈˘˘˘∏˘˘˘YC’G ¢ù∏˘˘˘é˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d
‘ »˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG êQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘N Úª˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘d
øY ≥ãÑæe …Qƒà°SO RÉ¡L ¢ù∏ÛGh .IQƒaÉ¨æ°S
IQGOE’G ™˘˘e ≥˘˘«˘˘°ùæ˘˘à˘˘dG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ô˘˘˘¡˘˘˘°ùj ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G
πª©dG á«é«JGÎ°SG ò«ØæJ ‘ áª¶æª∏d áeÉ©dG
⁄É˘˘˘©˘˘˘dG êQÉ˘˘˘N Úª˘˘˘∏˘˘˘°ùª˘˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ‘É˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG
øe áYƒª› ¬àjƒ°†Y ‘ º°†jh .»eÓ°SE’G
‘ π¨à°ûJ »àdG áª∏°ùŸG äGAÉØμdGh äÉ«dÉ©ØdG
⁄É©dG êQÉN »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG πª©dG QÉWEG
ÉHhQhCGh á«æ«JÓdG ÉμjôeCG øe πc ‘ »eÓ°SE’G
á°SGQód ô°ûY ÊÉãdG ´ÉªàL’G ¢ü°üNh .É«°SBGh
á©HQCG øª°V ≥FÉKƒdGh ôjQÉ≤àdG øe áYƒª›
É¡à£°ûfCG ∫ƒM ƒμ°ù«°ùjE’G ôjô≤J : »g QhÉfi
πª©dG á«é«JGÎ°SG QÉWEG ‘ IòØæŸG É¡›GôHh
⁄É©dG êQÉN Úª∏°ùŸG IóFÉØd »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG
ôjQÉ≤Jh ,≈∏YC’G ¢ù∏ÛG »JQhO ÚH »eÓ°SE’G
á«HÎ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d á©HÉàdG ¿Éé∏dG AÉ°SDhQ
⁄É˘˘˘©˘˘˘dG êQÉ˘˘˘N Úª˘˘˘∏˘˘˘°ùª˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dGh Ωƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh
•ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘£ÿG á˘˘˘˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘eh ¢Vô˘˘˘˘˘˘˘˘Yh ,»˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
øjó°TôŸGh áªFCÓd ƒμ°ù«°ùjE’G π«dód á°†jô©dG
¢Vô˘˘˘˘Yh ,»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG êQÉ˘˘˘˘˘N Ú«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘dG
QhO π«©ØJ πÑ°ùd á°†jô©dG •ƒ£ÿG á°ûbÉæeh
⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG êQÉ˘˘˘˘N á˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘dG äGAÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG
ICGôŸG øY á«£ªædG Qƒ°üdG Ò«¨J ‘ »eÓ°SE’G

.áª∏°ùŸG

¢ù∏éª∏d ô°ûY ÊÉãdG ´ÉªàL’G ™e øeGõàdÉHh
Úª˘˘∏˘˘°ùª˘˘∏˘˘d á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dGh á˘˘«˘˘HÎ∏˘˘d ≈˘˘∏˘˘˘YC’G
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ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘≤˘˘˘Y »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘˘dG êQÉ˘˘˘˘N
äÉ«©ª÷Gh õcGôŸG AÉ°SDhôd øeÉãdG ´ÉªàL’G
É˘˘˘«˘˘˘°SBG ¥ô˘˘˘°T Üƒ˘˘˘æ˘˘˘L ‘ á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG
±ÉbhC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,…OÉ¡dG §«ÙGh
áÄ«¡dGh ,âjƒμdG ádhO ‘ á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
™˘˘˘e ≥˘˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ,á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘˘jÒÿG
óbh .IQƒaÉ¨æ°S ‘ á«eÓ°SE’G IƒYódG á«©ªL
õ˘˘˘˘˘cGôŸG ø˘˘˘˘˘e Oƒ˘˘˘˘˘ah ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G Gò˘˘˘˘˘g ‘ ∑QÉ˘˘˘˘˘°T
,É«dGÎ°SCG ‘ á«eÓ°SE’G á«aÉ≤ãdG äÉ«©ª÷Gh
,ÉjOƒÑªch ,ΩÓ°ùdG QGO …ÉfhôHh ,¢ûjOÓ¨æHh
,óæ¡dGh ,≠fƒc ≠fƒgh ,»é«a QõLh ,Ú°üdGh
,QÉ‰É˘˘«˘˘eh ,É˘˘jõ˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘eh ,¿É˘˘˘HÉ˘˘˘«˘˘˘dGh ,É˘˘˘«˘˘˘°ù«˘˘˘fhó˘˘˘fCGh
,Iójó÷G É«æ«Z GƒHÉHh ,¿Éà°ùcÉHh ,Ióæ∏jRƒ«fh
…ô°Sh ,á«Hƒæ÷G ÉjQƒch ,IQƒaÉ¨æ°Sh ,ÚÑ∏ØdGh
.á˘˘«˘˘bô˘˘°ûdG Qƒ˘˘ª˘˘«˘˘Jh ,ó˘˘fÓ˘˘jÉ˘˘˘Jh ,¿Gƒ˘˘˘jÉ˘˘˘Jh ,É˘˘˘μ˘˘˘f’
äÉª¶æŸG ´ƒ°Vƒe á°SGQód ´ÉªàL’G ¢ü°üNh
,äÉjó–h ÉjÉ°†b : á«eƒμ◊G ÒZ á«eÓ°SE’G
á«eƒμ◊G ÒZ äÉª¶æŸG  : á«dÉàdG QhÉÙG ‘
äÉ˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘eh áŸƒ˘˘©˘˘dG .IQƒ˘˘aÉ˘˘¨˘˘æ˘˘°S ‘ á˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
»˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dGh É˘˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dG ; ÊóŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG
á«eÓ°SE’G ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æe É¡¡LGƒJ
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL ‘ É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh
π˘˘ª˘˘©˘˘d á˘˘«˘˘∏˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùŸG á˘˘˘jDhô˘˘˘dG ; …OÉ˘˘˘¡˘˘˘dG §˘˘˘«ÙGh
äGÈÿG ∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J ; ÊóŸG ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e
™˘˘ª˘˘àÛG äÉ˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘e ÚH ÜQÉ˘˘é˘˘à˘˘dGh äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘˘©ŸGh
Gò˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ∫Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘N ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âeó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bh .ÊóŸG
á˘˘«˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG QGhOC’G á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Kh ø˘˘˘Y á˘˘˘bQh ´É˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G
,º∏°ùdGh QGƒ◊G õjõ©J πLCG øe ÊóŸG ™ªàéª∏d
ô“DƒŸG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¥OÉ˘˘˘˘˘°U »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘dG »˘˘˘˘˘gh
‘ ó≤©æŸG áaÉ≤ãdG AGQRƒd ™HÉ°ùdG »eÓ°SE’G

 Èª°ùjO ô¡°T ‘ áª°UÉ©dG ôFGõ÷G2011.

á«£¨àd ºYódG Ëó≤J ƒμ°ù«°ùjE’G â∏°UGh Éªc

õcôŸG ™e ¿hÉ©àdÉH á«dÉª°ûdG ÉμjôeCG ‘ É¡à£°ûfCG

.ΩÓYE’Gh çÉëHC’Gh áªLÎ∏d »μjôeC’G »Hô©dG

»˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG QOÉ˘˘˘˘°üŸGh äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG õ˘˘˘˘cô˘˘˘˘e ΩÉ˘˘˘˘b ó˘˘˘˘bh

è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H ™˘˘˘°Vh ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ™˘˘˘˘e ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H

∫ƒM ∫hC’G »æjƒμàdGh …ƒHÎdGh ‘É≤ãdG ≈≤à∏ŸG''

á˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG äGó˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘°ùŸG ∞˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘J

‘ É˘˘gÒ¨˘˘H Ú≤˘˘WÉ˘˘æ˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG º˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘J ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘d

kÉ«à°ùLƒd Ò°†ëàdÉHh''á«Hô¨dG á«aÉ≤ãdG äÉÄ«ÑdG

 øe ÌcCÉH ∫É°üJ’ÉHh ¬d kÉ«ª«¶æJh kÉ«eÓYEGh70

ø£æ°TGh á«μjôeC’G áª°UÉ©dG ‘ áª∏©eh kÉª∏©e

.ó˘˘˘fÓ˘˘˘jÒeh É˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘«˘˘˘˘LÒa äÉ˘˘˘˘j’hh ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘MGƒ˘˘˘˘°Vh

πÑb øe á©°SGh á«eÓYEG á«£¨àH ≈≤à∏ŸG »¶Mh

äOÉ°TCG »àdG á«Hô©dGh á«μjôeC’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh

‘É≤ãdGh …ƒHÎdG ∫ÉÛG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G QhóH

™˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘àÛG ™˘˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Jh »ÁOÉ˘˘˘˘˘˘cC’Gh

‘ á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’Gh á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘dÉ÷Gh »˘˘˘μ˘˘˘jô˘˘˘eC’G

QOÉ˘˘˘°üŸGh äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG õ˘˘˘cô˘˘˘˘e ΩÉ˘˘˘˘b É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .É˘˘˘˘μ˘˘˘˘jô˘˘˘˘eCG

äGQGó˘˘˘˘˘˘˘°UEG Rô˘˘˘˘˘˘˘HCG è˘˘˘˘˘˘˘jhô˘˘˘˘˘˘˘Jh ™˘˘˘˘˘˘˘˘jRƒ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘H »˘˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG

ô˘˘˘jQÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Öà˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e á˘˘˘˘jô˘˘˘˘¡˘˘˘˘°ûdG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G

QGƒM ∫ƒM èeGôHh äGô“Dƒe IóY ‘ äÉ°SGQódGh

á˘˘˘˘«˘˘˘˘μ˘˘˘˘jô˘˘˘˘eC’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘LQÉÿG IQGRh ‘ äô˘˘˘˘˘L ¿É˘˘˘˘˘jOC’G

.á«μjôeC’G ¿hÉàLQƒLh ófÓjÒe á©eÉLh

Ëó≤J ƒμ°ù«°ùjE’G â∏°UGh ,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h
á«æ«JÓdG ÉμjôeCG ‘ É¡à£°ûfCG á«£¨àd ºYódG
''»Hô©dG ⁄É©dG'' á∏› ™e ¿hÉ©àdÉH »ÑjQÉμdGh
»àdG á∏ÛG â£Z óbh .á«fÉÑ°SE’ÉH IQOÉ°üdG
É¡JòØf »àdG IÒÑμdG á£°ûfC’G Éjô¡°T Qó°üJ
∫ÉØàMG øY kÉ°UÉN kGOóY â°ü°üN Éªc .áª¶æŸG

.É¡°ù«°SCÉàd ÚKÓãdG iôcòdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G

≈˘˘∏˘˘˘Y Oô˘˘˘dG è˘˘˘eÉ˘˘˘fô˘˘˘H ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J á˘˘˘©˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘e QÉ˘˘˘WEG ‘h
πFÉ°Sh ‘ ΩÓ°SEÓd »eÓYE’G ¬jƒ°ûàdG äÓªM
≥«°ùæàdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,á«Hô¨dG ΩÓYE’G
á≤∏M  ,¿óæd ‘ »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG õcôŸG ™e
äGAÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG QhO π˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘J π˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°S ∫ƒ˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SGQO
á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e ‘ áª∏°ùŸG á«eÓYE’G
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sh ‘ Úª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘˘˘Y
.á«fÉ£jÈdG

¢üFÉ°üN ¢ü«î°ûJ ¤EG á≤∏◊G √òg âaógh
‘ Úª˘˘˘∏˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘°SE’G ø˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘°üdG
äÉbÓY õjõ©J πÑ°S åëHh ,ÊÉ£jÈdG ΩÓYE’G
á˘˘«˘˘eÓ˘˘YE’G äGAÉ˘˘Ø˘˘μ˘˘dG ÚH ≥˘˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘à˘˘˘dGh ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
πLCG øe É«fÉ£jôH ‘ áª∏°ùŸG ÒZh áª∏°ùŸG
ájôM ÚH õ««ªàdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤K õjõ©J
ájô°üæ©dG òÑfh ¿ÉjOC’G ¤EG IAÉ°SE’Gh ÒÑ©àdG
äÉ«dBG ôjƒ£J ¤EG á≤∏◊G â©°S Éªc .á«gGôμdGh
‘ áª∏°ùŸG á«eÓYE’G äGAÉØμdG ÚH ¿hÉ©àdG
á˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘cCG á˘˘˘£˘˘˘N π˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘J π˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e É˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘jô˘˘˘˘H
ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©Ÿ á«eÓYEGh
‘ ∑QÉ°Th. ÊÉ£jÈdG ΩÓYE’G ‘ Úª∏°ùŸGh
Úª∏°ùŸG AGÈÿG øe OóY á«°SGQódG á≤∏◊G
á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdG ‘ Ú°ü°üî˘˘˘˘˘˘àŸG Úª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ÒZh
‘h ,á«fhÎμdE’Gh ájô°üÑdG á«©ª°ùdGh áHƒàμŸG
Iò˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘°SCGh ,¿É˘˘˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Mh ΩÓ˘˘˘˘˘˘YE’G ¿ƒ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘b
ádOÉÑàŸG á«£ªædG Qƒ°üdG ÉjÉ°†b ‘ ¿ƒãMÉHh
…OÉ˘˘˘˘˘˘f AÉ˘˘˘˘˘˘°†YCGh ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘FQh ,‘É˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘dG ´ƒ˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dGh

.É«fÉ£jôH ‘ ÚjOƒ©°ùdG Ú«eÓYE’G

¤EG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏◊G ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG É˘˘˘˘˘YOh
á«ª∏©dGh á«©eÉ÷G äÉ°ù°SDƒŸG Oƒ¡L QÉªãà°SG
IQƒ˘˘˘˘°U á˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘H §˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Jô˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘jÈdG
ÊÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘jÈdG ΩÓ˘˘˘˘˘˘YE’G ‘ Úª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
á«£ªædG Qƒ°üdG øe ÒãμdG á÷É©e ‘ ,áeÉY
äÓªM ≈∏Y OôdGh ,ΩÓ°SE’G ∫ƒM áWƒ∏¨ŸG
GhOÉ˘˘˘°TCGh .»˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dBÉ˘˘˘˘H ¬˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘dG
Ú«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’G ÖjQó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G è˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘fÈH
∫ƒM »°SGQódG êÉ¡æŸGh ,Üô¨dG ‘ Úª∏°ùŸG
πFÉ°Sh ‘ ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e
äGQhO º«¶æJ ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G GƒYOh ,ΩÓYE’G
‘ Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG Ú«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’G Ió˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘jQó˘˘˘˘˘J
»`aÉ``≤``ã˘˘˘dG õ```cô`ª`dG ™`e ¿hÉ˘˘˘©`à˘˘˘dÉ˘˘˘H É˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘£`jô˘˘˘˘H

á˘˘«˘˘©˘˘ª˘˘L ™˘˘e ≥˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘Hh ,¿ó˘˘˘æ˘˘˘d ‘ »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
(Engage)äGP á˘˘«˘˘fƒ˘˘fÉ˘˘≤˘˘dG º˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘K õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘d ,

ÉÃ ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓYE’G ∫ÉéÃ á∏°üdG
º˘˘¡˘˘à˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘Kh º˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘jƒ˘˘˘g ø˘˘˘Y ´É˘˘˘aó˘˘˘dG ø˘˘˘e º˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘μÁ
äGó˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘©ŸGh ÚfGƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘ á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G
ƒμ°ù«°ùjE’G GƒYOh .É¡«∏Y ±QÉ©`àª`dG á«dhódG
äÉ˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘ª`dG ™˘˘˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘˘˘˘©`à˘˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘˘Ñ`°S å`ë˘˘˘˘˘˘˘H ¤EG
øe É«fÉ£jôH ‘ É«HƒaƒeÓ°SE’G IôgÉ¶H áªà¡ŸG
√ò˘˘˘˘¡˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘≤◊Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG á÷É˘˘˘˘˘©ŸG π˘˘˘˘˘LCG
‘ ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°ü∏dh ,IôgÉ¶dG
¥ƒ≤M º«b ¤EG kGOÉæà°SG ,ÊÉ£jÈdG ΩÓYE’G
á«ªgCG GhócCGh .kÉ«dhO É¡«∏Y ±QÉ©àŸG ¿É°ùfE’G
,äÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘dGô˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘dGh ,äÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘˘˘˘˘J
≥«°ùæJh Oƒ¡÷G ¬«LƒàH á∏«ØμdG äÉ°ù°SDƒŸGh
øe É«fÉ£jôH ‘ »eÓ°SE’G »eÓYE’G πª©dG
Qƒ˘˘˘°†◊Gh ,á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘bÓ˘˘˘©˘˘˘dG QÉ˘˘˘ª˘˘˘ã˘˘˘à˘˘˘°SG π˘˘˘LCG
,á˘˘«˘˘dhó˘˘dG äÉ˘˘«˘˘≤˘˘à˘˘∏ŸG ‘ Ú«˘˘eÓ˘˘YEÓ˘˘d »˘˘HÉ˘˘é˘˘jE’G
äÉ˘˘˘˘cƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùdGh çGó˘˘˘˘MC’G ™˘˘˘˘e »˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG π˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh
‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üd á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG
á˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘°T ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘˘˘˘J ¤EG Gƒ˘˘˘˘˘˘˘YOh .É˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘H
¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘j ,É˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘jô˘˘˘˘H ‘ Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG Ú«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘YEÓ˘˘˘˘d
¤hC’G É¡JGƒf á≤∏◊G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒ«eÓYE’G
,ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘Yô˘˘˘˘H ,Ú°ù°SDƒŸG É˘˘˘˘gAÉ˘˘˘˘°†YCGh
õcôŸG ô≤e ‘ ∫hC’G É¡YÉªàLG º«¶æJ ºYOh
™°Vh πLCG øe ,¿óæd ‘ ‘É≤ãdG »eÓ°SE’G
»æ¡ŸG »ÁOÉcC’G ÖfÉ÷G πª°ûJ πªY á£N
π˘˘˘˘«˘˘˘˘dO OGó˘˘˘˘YEGh ,»˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘≤◊G Êƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG ÖfÉ÷Gh
É˘˘«˘˘fÉ˘˘£˘˘jô˘˘H ‘ Ú∏˘˘eÉ˘˘©˘˘dG Úª˘˘∏˘˘°ùŸG Ú«˘˘eÓ˘˘˘YEÓ˘˘˘d
‘ ,º¡æ«H Éª«a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG π«¡°ùJ ó°ü≤H
øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©Ÿ á«æ¡e áμÑ°T QÉWEG
,‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G ‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
èeGÈdG ∞∏àfl ≥«Kƒàd äÉeƒ∏©e ∂æH ¢ù«°SCÉJh
∫hÉ˘˘æ˘˘à˘˘J »˘˘à˘˘dG á˘˘«˘˘ª˘˘bô˘˘˘dGh á˘˘˘jõ˘˘˘Ø˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G
,É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘H ‘ Úª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G É˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘°†b

 á«©ªL áHôŒ øe IOÉØà°S’Gh(Engage).
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

ÚH ájQhO äÉ«≤à∏e ó≤Y ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G GƒYOh
º˘˘¡˘˘FGô˘˘¶˘˘fh É˘˘«˘˘fÉ˘˘£˘˘jô˘˘H ‘ Úª˘˘∏˘˘°ùŸG Ú«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G
õ˘˘jõ˘˘©˘˘Jh ,ô˘˘¶˘˘æ˘˘dG äÉ˘˘¡˘˘Lh Öjô˘˘≤˘˘à˘˘d Ú«˘˘fÉ˘˘˘£˘˘˘jÈdG
áæ¡e äÉ«bÓNCG ΩGÎMG QÉWEG ‘ ºgÉØàdGh º¡ØdG
IôgÉX øe óë∏d ,‘É≤ãdG ´ƒæàdGh ,áaÉë°üdG
¢ûjÉ©àdG ‘ ΩÓYE’G QhO π«©ØJh ,É«HƒaƒeÓ°SE’G

.áæ«°ûŸG IôgÉ¶dG √òg á¡LGƒeh Üƒ©°ûdG ÚH

äÉ¡÷G ,á«°SGQódG á≤∏◊G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG såMh
É«fÉ£jôH ‘ Úª∏°ùŸG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh á«ª°SôdG

∂∏“h ,»eÓYE’G ÖfÉ÷G ‘ QÉªãà°S’G ≈∏Y
…CGôdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ¿ƒjõØ∏àdG äGƒæbh ∞ë°üdG
øjQÉ°ûà°ùŸG GƒYOh ,¬«a ÒKCÉàdGh »Hô¨dG ΩÉ©dG
»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO äGQÉØ°S ‘ Ú«eÓYE’G
ô˘˘jƒ˘˘£˘˘Jh º˘˘¡˘˘MÉ˘˘à˘˘Ø˘˘˘fG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ¤EG É˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘£˘˘˘jô˘˘˘H ‘
™˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ º˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘FGOCG

.É«fÉ£jôH ‘ Ú«eÓYE’G

‘ ‘É≤ãdG »é«JGÎ°S’G πª©dG
ÜQÉ≤àdG õjõ©Jh á«ªæàdG áeóN

Üƒ©°ûdG ÚH πeÉμàdGh
•á«£°SƒdG ∫ƒM á«dhódG IhóædG º«¶æJ ºYO

 ,É°ùfôa ,ÆQƒÑ°SGÎ°S ,É¡dÉªYCG ô°ûfh5

 πjôHCG.2012äÉ°SGQódG ó°Uôe ™e ¿hÉ©àdÉH
ÆQƒÑ°SGÎ°S á©eÉLh á«°SÉ«°Sƒ«÷G.

•‘ á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG ´ƒÑ°SCG ‘ ácQÉ°ûŸG
 ,É`ehQ28-21 ƒjÉe.2012™`e ¿hÉ`©àdÉH

ÉehQ ájó∏H.

•ƒμ°ù«°ùjE’G »°Sôc á£°ûfCG π«©ØJ ºYO
,’ÉÑªc ,GóæZhCG ‘ á«eÓ°SE’G á©eÉ`÷ÉH

18-17 ôjGÈa.2012

•äÉ«dBG ∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ°T πªY á°TQh ó`≤`Y
‘É≤ãdG πaÉμàdG õjõ©J ‘ IÉcõdG QhO π«©ØJ

,ΩƒWôÿG ,á«≤jôaE’G äÉ©ªàÛG ‘

 ,¿GOƒ°ùdG11-10 ƒ«dƒj2012,™e ¿hÉ©àdÉH
 ‘ IÉcõ∏d ‹É©dG ó¡©ŸG.¿GOƒ°ùdG

•¿ƒª`∏°ùª`dGh ƒμ°ù«`°ùjE’G ∫ƒ`M Ihó`f ó`≤`Y
 ,Üô¨ŸG ,¿hÉ°ûØ°T ,Üô¨dG ‘18-17

 Èªà`Ñ°S2012,á«©`ªL ™`e ¿hÉ©`àdÉH
¿hÉ`°û`Ø°T ‘ á«eÓ``°SE’G Iƒ`YódG

 á`μ`∏`ª`ª`dÉH.á«Hô¨ŸG

•¬≤ØdG ™ªÛ øjô°û©dG IQhódG ‘ ácQÉ°ûŸG
 ,ôFGõ÷G ,¿Gôgh ,‹hódG »eÓ°SE’G18-13

 ÈªàÑ°S.2012

•¢ù∏éª∏d ô°ûY ÊÉãdG ´ÉªàL’G ó≤Y
á«é«JGÎ°S’G ò«ØæàH ∞∏μŸG …QÉ°ûà°S’G
ô≤e ,•ÉHôdG ,»eÓ°SE’G ⁄É©∏d á«aÉ≤ãdG

 ,ƒμ°ù«°ùjE’G6 Èª°ùjO.2012

•á«©ªé∏d »ŸÉ©dG ô“DƒŸG ‘ ácQÉ`°ûŸG
,äÉaÉ≤ãdG ÚH Ée ‘ åëÑ∏d á«dhódG

 ,óæ¡dG ,»¡dOƒ«f19-17 Èª°ùjO.2012

4.3.4
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

•á«ªæàdGh äÉ°SÉ«°ùdG ô“Dƒe ‘ ácQÉ°ûŸG
 ÈªàÑ°S ,øª«dG ,AÉ©æ°U ,á«aÉ≤ãdG,2012

á«æª«dG áaÉ≤ãdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH.

•çGÎdG ≈∏Y á¶aÉÙG ióàæe ‘ ácQÉ°ûŸG
 ,¢UÈb ,∫ƒ°SÉª«d ,§°SƒàŸG ‘ »ŸÉ©dG23-

22 Èªaƒf.2012

•…QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éª∏d ™HGôdG ´ÉªàL’G ó≤Y
,á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ÚH Öjô≤à∏d ≈∏YC’G

21-20 Èª°ùjO2012™e ¿hÉ©àdÉH ,¢ùfƒJ ,
 á©eÉL.áfƒàjõdG

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
ó˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘e ™˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Y
ÆQƒÑ°SGÎ°S á©eÉLh ,á«°SÉ«°Sƒ«÷G äÉ°SGQódG
ΩÓ°SE’G'' ´ƒ°Vƒe ‘ á«dhO Ihóf ,É°ùfôa ‘
áªFC’G øjƒμJ áHôŒ øe êPƒ‰ : á«£°SƒdG øjO
á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘e ‘ ,''ΩÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G ¿hDƒ˘˘˘˘˘˘°T ‘ Úã˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dGh
á©eÉL ¿EÉa ,IQÉ°TEÓdh .á«°ùfôØdG ÆQƒÑ°SGÎ°S
íæ“ »àdG É°ùfôa ‘ Ió«MƒdG »g ÆQƒÑ°SGÎ°S
óbh .á«eÓ°SE’G äÉ°SGQó∏d ‘ Î°SÉŸG IOÉ¡°T
IhóædG √òg ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ∑QÉ°T
ΩÓ°SE’G `` : É¡æ«H øe QhÉfi IóY âdhÉæJ »àdG
∫É› ‘ ÚãMÉÑdG øjƒμJ `` .á«£°SƒdG øjO
äÉ˘˘¨˘˘∏˘˘dG º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘J á˘˘HôŒh á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘dG
≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y á˘˘˘˘ª˘˘˘˘FC’G ø˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘J `` .ô˘˘˘˘˘°üe ‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘LC’G
áμ∏ªŸG ‘ »μdÉŸG ÖgòŸG Ö°ùM á«£°SƒdG
á˘˘˘jƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘jó–h á˘˘˘˘ª˘˘˘˘FC’G ø˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘J  .á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘¨ŸG
ÚH äÉbÓ©dG `` .Éμ«é∏H ‘ Iô°UÉ©ŸG á«æjódG
åëÑdGh á«£°SƒdG `` .Úª∏°ùŸG ÒZh Úª∏°ùŸG
¢ùjQóJ á«Ø«c `` .ójóL …QÉ°†M êPƒ‰ øY
π˘˘˘˘˘˘˘NGO ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ‘ á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘NC’G á˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘°ù∏˘˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘˘dG
Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG â«˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘M ó˘˘˘˘˘bh .á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HhQhC’G äÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ÷G
É˘YOh ,á˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘dGh Iò˘˘JÉ˘˘°SC’Gh Úã˘˘MÉ˘˘Ñ˘˘dG ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘gÉ˘˘H

ÉjÉ°†b ‘ á∏KÉ‡ äGhóf ó≤Y ¤EG ¿ƒcQÉ°ûŸG
.QGƒ◊Gh áæWGƒŸG

âcQÉ˘˘˘˘˘˘°T ,‹Gƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘dG Iô˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘dh
áaÉ≤ãdG ´ƒÑ°SC’ á«fÉãdG IQhódG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
.áæjóŸG ájó∏H ¬àª¶f …òdG ÉehQ ‘ á«eÓ°SE’G
¢Vô©e É¡æe äÉ«dÉ©a IóY ´ƒÑ°SC’G øª°†J óbh
º«bCG ,¬bôWh ΩGô◊G ¬∏dG â«H ¤EG è◊G ∫ƒM
IQÉ˘˘˘Ø˘˘˘°S ™˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘H ÒÑ˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG É˘˘˘˘ehQ ó˘˘˘˘é˘˘˘˘°ùe ‘
‘ áª«N âª«bCG Éªc .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG
É¡à£°ûfCG ≈∏Y âaô°TCG á«dÉ£jE’G áª°UÉ©dG Ö∏b
¿GƒdCGh ∫Éμ°TCG Ëó≤àd á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG IQÉØ°S
É¡fƒæah á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊ÉH ∞jô©à∏d IOó©àe
¢Uƒ˘˘˘˘°üæ˘˘˘˘d äGAGô˘˘˘˘bh Ihó˘˘˘˘f âª˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘bCGh ..É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘HGOBGh
AÉ≤d º«bCG Éªc .»ehôdG øjódG ∫ÓL ôYÉ°ûdG
ΩÓ°SE’G AÉª∏Y áªgÉ°ùe QÉ¡XE’ ó°TQ øHG ∫ƒM
ô≤e ‘ ôNBG AÉ≤dh ,ÊÉ°ùfE’G ôμØdG Ωó≤J ‘
ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ∫ƒM ‹É£jE’G ¿ÉŸÈdG

.§°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM ∫hO

‘ ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G »˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘c π˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘J QÉ˘˘˘˘˘˘WEG ‘h
âeób ,AÉ°†YC’G ∫hódÉH á«eÓ°SE’G äÉ©eÉ÷G
á˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ÷G ¤EG kÉ˘˘˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘e kÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘YO ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
»°Sôc π«©ØJ QÉWEG ‘ GóæZhCG ‘ á«eÓ°SE’G
¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,á©eÉ÷G √òg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
…òdG »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–G  ™e
¢ù∏Û øjô°û©dGh ™HGôdG ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°T

.GóæZhCG ‘ á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G AÉæeCG

™e ¿hÉ©àdÉH ΩƒWôÿÉH ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y Éªc
¬Ñ°T πªY á°TQh á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æe
õjõ©J ‘ IÉcõdG QhO π«©ØJ äÉ«dBG ∫ƒM á«ª«∏bEG
,á˘˘«˘˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aE’G äÉ˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘àÛG ‘ ‘É˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG π˘˘˘aÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘dG
IÉcõdG »Yƒ°Vƒe ‘ ¿ƒ°ü°üîàe É¡«a ∑QÉ°T
,ô°üeh ,¿GOƒ°ùdG øe xπc øe ,‘É≤ãdG πaÉμàdGh
»˘˘˘Yƒ˘˘˘dG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ±ó˘˘˘¡˘˘˘H ∂dPh ,OÉ˘˘˘°ûJh ,É˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘«˘˘˘˘dh
,‘É≤ãdG πaÉμàdG ‘ IÉcõdG áªgÉ°ùe á«ªgCÉH
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á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘Yô˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG IÉ˘˘˘˘˘˘˘˘cõ˘˘˘˘˘˘˘˘dG ±QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°üe ÚH á˘˘˘˘˘˘˘˘˘eAGƒŸGh
πaÉμàdG ¬LhCG ¿É«Hh ,‘É≤ãdG πaÉμàdG ±QÉ°üeh
,IÉcõdG o∫GƒeCG Égsó°ùJ ¿CG øμÁ »àdG ‘É≤ãdG
IÉcõdG QhO π«©ØJ äÉ«dBG øe êPÉªæH ∞jô©àdGh
.º∏°ùŸG ™ªàÛG ‘ ‘É≤ãdG πaÉμàdG õjõ©J ‘

äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊ÉH á°UÉÿG èeGÈ∏d kGò«ØæJh
π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d kGõ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘Jh ,äGQÉ˘˘˘°†◊G ÚH ∞˘˘˘dÉ˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dGh
òæe ƒμ°ù«°ùjE’G ¬«∏Y âHCGO …òdG »é«JGÎ°S’G
⁄É˘˘˘©˘˘˘dG π˘˘˘NGO á˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG ä’ÉÛG ‘ äGƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S
‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘≤˘˘˘Y ,¬˘˘˘˘LQÉ˘˘˘˘Nh »˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G
á«dhO Ihóf ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸÉH ¿hÉ°ûØ°T áæjóe
‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸGh ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G( ´ƒ˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M
á«eÓ°SE’G IƒYódG á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH ,)Üô¨dG
IhóædG √òg ∫ÉªYCG ‘ ∑QÉ°Th .¿hÉ°ûØ°T ‘
»˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘e AGÈÿG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y
,ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjEÓ˘˘d ΩÉ˘˘©˘˘dG ô˘˘jóŸG Qƒ˘˘˘°†ë˘˘˘H ,¬˘˘˘LQÉ˘˘˘Nh
Ú«ÁOÉ˘˘˘cC’G Úã˘˘˘MÉ˘˘˘Ñ˘˘˘dGh ø˘˘˘jô˘˘˘μ˘˘˘ØŸG ø˘˘˘e á˘˘˘Ñ˘˘˘î˘˘˘fh
∞jô©àdG ∫ƒM QƒëªàJ kÉ°VhôY Gƒeób øjòdG
‘ Úª˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘eó˘˘˘˘N ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G Oƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘é˘˘˘˘H
»àdG äÉ«é«JGÎ°S’G èeGôHh ±GógCGh ,Üô¨dG
»àdG á«aÉ≤ãdG äÉWÉ°ûædGh ,ƒμ°ù«°ùjE’G É¡à©°Vh
≥«ª©J ±ó¡H ÚàμjôeC’Gh ÉHhQhCG ‘ É¡JòØf
Üô˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘dG ‘ Úª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°ùŸG ÚH á˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘°UGhCG
á«∏Ñ≤à°ùe ¥ÉaBG ¤EG ™∏£àdGh ,á∏«°UC’G º¡àaÉ≤Kh
∞jô©àdGh ,Üô¨dG ‘ »eÓ°SE’G OƒLƒ∏d IôgGR
QGƒ˘˘˘M ∫É› ‘ É˘˘˘gQÉ˘˘˘KBGh ƒ˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G Oƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘é˘˘˘˘H
≈∏Y äó≤Yh .äGQÉ°†◊G ∞dÉ–h äÉaÉ≤ãdG
´ƒ°Vƒe ∫ƒM Iôjóà°ùe IóFÉe IhóædG ¢ûeÉg

(IAGôH º∏«a ‘ ËôμdG ∫ƒ°SôdG ¤EG IAÉ°SE’G

π˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°Sh »˘˘˘˘˘˘YGhó˘˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘∏ÿG :Úª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°ùŸG

á÷É©ŸG¬jƒ°ûJ IôgÉX ¿ƒcQÉ°ûŸG É¡«a ¢ûbÉf ,)
πFÉ°Sh ‘ á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊Gh ΩÓ°SE’G IQƒ°U
ï˘˘˘«˘˘˘°Sô˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG ,á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨˘˘˘˘dG ΩÓ˘˘˘˘YE’G
øWGƒŸG á«ægP ‘ ΩÓ°SEÓd á«£ªædG IQƒ°üdG
á«Ñ∏°S IQƒ°U øjƒμJ ‘ ºgÉ°ùJh ,…OÉ©dG »Hô¨dG

.Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G øY »YÉª÷G π«îàŸG ‘
äGOÉ«≤dG Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉYOh
π«©ØJ ¤EG »eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN á«eÓ°SE’G
óë∏d á«bƒ≤◊Gh á«ÁOÉcC’Gh á«fƒfÉ≤dG äÉ«dB’G
‘ √RƒeQh ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG øe
≈˘˘∏˘˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘dGh á˘˘«˘˘Hô˘˘¨˘˘dG á˘˘«˘˘eÓ˘˘YE’G äÉ˘˘˘YÉ˘˘˘æ˘˘˘°üdG
ÚH QGƒ◊Gh ∑Î°ûŸG ¢û«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘b ï˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘J

.¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdGh äÉaÉ≤ãdG

™ªÛ øjô°û©dG IQhódG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°Th
¿hÉ©àdG áª¶æŸ ™HÉàdG ‹hódG »eÓ°SE’G ¬≤ØdG
,ôFGõ÷ÉH ¿Gôgh ‘ äó≤Y »àdG ,»eÓ°SE’G

 É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘a ∑QÉ˘˘˘˘˘˘°Th147AÉ˘˘ª˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ø˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°T
 øe ÚqjOÉ°üàb’G AGÈÿGh AÉ¡≤ØdGh57ádhO

 øe ÌcCG É¡«a Gƒ°VôY áq«eÓ°SEGh áq«HôY60

ábÓY É¡d áØ∏àfl áq«¡≤a QhÉfi ∫hÉæàJ kÉãëH
‘ á˘˘æ˘˘gGqô˘˘dG äGqó˘˘é˘˘à˘˘°ùŸGh É˘˘jÉ˘˘°†≤˘˘˘dÉ˘˘˘H Iô˘˘˘°TÉ˘˘˘Ñ˘˘˘e
¿É«H IQhódG √òg øY Qó°Uh .»eÓ°SE’G ⁄É©dG
,q»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ AÉàaEÓd áq«©Lôe √PÉîJ’
,á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ÖgGòŸG ÚH ≥˘˘˘aGƒ˘˘˘qà˘˘˘dG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y kAÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘H
,™˘˘˘ªÛG äÉ˘˘˘WÉ˘˘˘°ûf π˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘˘d äGƒ˘˘˘˘£˘˘˘˘N ìGÎbGh
ó«MƒJh ,IÉ«◊G ä’É› ™«ªL ‘ ìÓ°UE’Gh
,Úª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸG ÚH ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘ q̆à˘˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dGh q∞˘˘˘˘˘°üdG

.øjqódG ‘ qƒ∏¨dGh …ôμØdG Ö q°ü©à∏d …qó°üàdGh

ô°ûY ÊÉãdG ´ÉªàL’G ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y Éªc
á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°S’G ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘à˘˘d …QÉ˘˘°ûà˘˘°S’G ¢ù∏˘˘é˘˘ª˘˘∏˘˘˘d
.•ÉHôdÉH Égô≤e ‘ »eÓ°SE’G ⁄É©∏d á«aÉ≤ãdG
´hô°ûe IQhódG √òg ∫ÓN ¢ù∏ÛG ¢SQGóJh
¿Gó∏H ‘ á«aÉ≤ãdG ¥ƒ≤ë∏d á°†jô©dG •ƒ£ÿG''
,''ô˘˘jƒ˘˘£˘˘à˘˘dG π˘˘Ñ˘˘˘°Sh ™˘˘˘bGƒ˘˘˘dG : »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘©˘˘˘dG
ájò«ØæàdG á£ÿG ´hô°ûŸ á°†jô©dG •ƒ£ÿG''h
ÚH QGƒë∏d ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN IQOÉÑŸ
¢VôY ¤EG áaÉ°VEG ''äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G ´ÉÑJCG
øeÉãdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG ∫ÉªYCG ∫hóL ´hô°ûe
‘ ¬∏dG ∫ƒëH √ó≤Y Qô≤ŸG ,áaÉ≤ãdG AGQRƒd
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG áª°UÉ`Y IQƒæª`dG áæjóª`dG
áæ°ùd2013IQOÉÑŸ ájò«ØæàdG á£ÿG ´hô°ûeh ,

´É˘˘˘Ñ˘˘˘˘JCG ÚH QGƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ÚØ˘˘˘˘jô˘˘˘˘°ûdG Úeô◊G ΩOÉ˘˘˘˘N
.ƒμ°ù«°ùjE’G ¬JóYCG …òdG äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G
AÉ˘˘˘˘˘°†YCG ´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G Gò˘˘˘˘˘g ∫É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘YCG ô˘˘˘˘˘°†M ó˘˘˘˘˘˘bh
: á«dÉàdG ∫hódG ƒ∏ã‡ ,…QÉ°ûà°S’G ¢ù∏ÛG
á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘L ,Ió˘˘˘ë˘˘˘àŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘˘eE’G á˘˘˘˘dhO
á˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘L ,É˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘Z á˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘L ,¥Gô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG
á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘FGõ÷G á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G ,¿É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùNGRÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘c
áμ∏ªŸG ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ÁódG
,hÉ˘˘°ù«˘˘H É˘˘«˘˘æ˘˘«˘˘Z á˘˘jQƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L ,á˘˘jOƒ˘˘©˘˘°ùdG á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘˘dG
¿hDƒ˘˘˘˘°ûdGh ΩÓ˘˘˘˘YEÓ˘˘˘˘d á˘˘˘˘ª˘˘˘˘FGó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘æ˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG π˘˘˘˘ã‡h

 á˘«˘aÉ˘≤˘˘ã˘˘dG(COMIAC)´É˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’G ø˘˘˘˘Y Ö«˘˘˘˘¨˘˘˘˘Jh .
ájQƒ¡ªLh  ,¿Éà°ùμ«LÉJ ádhO : øe πc ƒ∏ã‡
,¿ƒ˘˘˘HÉ˘˘˘¨˘˘˘dG á˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘Lh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ¿É˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùcÉ˘˘˘˘H

.»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æŸ áeÉ©dG áfÉeC’Gh

≈ŸÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘°T É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c

äÉaÉ≤ãdG ÚH Éª«a åëÑ∏d á«dhódG á«©ªé∏d

(ARIC)á«æ«ÑdG ≈∏Y ∫É¨à°T’G'' ¿GƒæY â–

çÉëHCG ,á«YÉªàL’G §HGhôdG á«ªæJh á«aÉ≤ãdG

á˘˘∏˘˘˘Ä˘˘˘°SCG : á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘LG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘Jh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘K

™e ¿hÉ©àdÉH ,»¡dOƒ«f ‘ ó≤Y …òdG ,''ÒHGóJh

á«dhódG á«©ª÷Gh ,hô¡f ∫’ ôgGƒL á©eÉL

 äÉaÉ≤ãdG ÚH Éª«a åëÑ∏d(ARIC)‘ ∑QÉ°Th .

 ¬dÉ¨°TCG200 øe »©eÉLh åMÉH40á©eÉL

á°SGQO ¤EG ô“DƒŸG ±ógh .⁄É©dG ÈY á«dhO

§HGhôdGh á«æ«ÑdG á«aÉ≤ãdG ÉjÉ°†≤dG ÚH ≥FÓ©dG

OÉ˘˘©˘˘HCG É˘˘¡˘˘d »˘˘à˘˘dG É˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dG »˘˘˘gh ,á˘˘˘«˘˘˘YÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G

‘ º∏°ùdG õjõ©J πLCG øe á«fƒch á«°Uƒ°üN

ábÓY ‘ QhÉfi IóY çÉëHC’G âdhÉæJh .⁄É©dG

¢üîJ ä’É› ‘ á«YÉªàL’G á«ªæàdÉH áaÉ≤ãdG

ÜÉÑ°ûdGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ÊóŸG ™ªàÛG

äÉ˘˘«˘˘∏˘˘bC’Gh ô˘˘≤˘˘˘Ø˘˘˘dGh Iô˘˘˘é˘˘˘¡˘˘˘dGh ICGôŸGh á˘˘˘ë˘˘˘°üdGh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh

 áæ°S âcQÉ°T ¿CG ƒμ°ù«°ùjEÓd ≥Ñ°S óbh2011

 ô“DƒŸG ‘13Éª«a åëÑ∏d á«dhódG á«©ªé∏d
∑hôHÒ°T á©eÉL ‘ ó≤Y …òdG äÉaÉ≤ãdG ÚH
∞«°†à°ùà°S Éªc .Góæc ‘ ∂Ñ«μdG º«∏bEG ‘

 ‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG ô“DƒŸG ,ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G14á«©ªé∏d
•ÉHôdG ‘ ,äÉaÉ≤ãdG ÚH Éª«a åëÑ∏d á«dhódG

 Èª°ùjO ô¡°T ∫ÓN2013á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH
.•ÉHôdÉH ¢ùeÉÿG óªfi

äÉ°SÉ«°ùdG ô“Dƒe ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T Éªc
áaÉ≤ãdG IQGRh ¬Jó≤Y …òdG á«aÉ≤ãdG á«ªæàdGh

 ÈªàÑ°S ‘ AÉ©æ°U ‘ á«æª«dG2012∑QÉ°Th .
á«ãëÑdGh á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG øe OóY ¬«a
äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°üî˘˘˘˘˘˘°ûdGh ÊóŸG ™˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘˘eh
øμÁ Ée ÚÑJ  ¤EG ô“DƒŸG ±óg óbh .ájôμØdG
∫ƒ∏◊G OÉéjEGh á«ªæàdG ‘ áaÉ≤ãdG ¬H º¡°ùJ ¿CG
á˘˘˘«˘˘˘°†b π˘˘˘ã˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘eRC’Gh π˘˘˘˘cÉ˘˘˘˘°ûª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
äGA’ƒ˘˘˘dG ´Rƒ˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG Ió˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘dGh ÜÉ˘˘˘˘gQE’G
ó˘˘˘˘≤˘˘˘˘a ô“DƒŸG á˘˘˘˘¨˘˘˘˘«˘˘˘˘°U É˘˘˘˘eCG .™˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘àÛG â«˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘Jh
AGQB’Gh äGÈÿG ∫OÉÑàd ióàæe πμ°T äòîJG
πM ‘ áaÉ≤ãdG É¡H º¡°ùJ ¿CG øμÁ »àdG á«∏ª©dG
¤EG ô“DƒŸG ≈˘˘˘˘©˘˘˘˘°S É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .á˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘˘eRC’G
á˘˘¶˘˘aÉÙGh ‘É˘˘≤˘˘ã˘˘dG çGÎdG á˘˘«˘˘ª˘˘˘gCÉ˘˘˘H á˘˘˘«˘˘˘Yƒ˘˘˘à˘˘˘dG
á°SÉ«°ùdG äGõμJôe øe GõμJôe √QÉÑàYÉH ¬«∏Y
™˘˘˘˘ª˘˘˘˘à› ¬˘˘˘˘ë˘˘˘˘«˘˘˘˘à˘˘˘˘j É˘˘˘˘e ¤EG á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘°VEG ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG
áaÉ≤ã∏d π«gCÉJ øe áaô©ŸG OÉ°üàbGh äÉeƒ∏©ŸG
.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤– ‘ ‘É≤ãdG çhQƒŸGh
ôjQÉ≤àdG øe áYƒª› ô“DƒŸG ∫ÓN âeóbh
á˘˘˘˘˘WQÉÿGh …QÉ˘˘˘˘˘KB’G åë˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘Y ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M
á˘˘jQÉ˘˘KB’G äÉ˘˘ã˘˘©˘˘Ñ˘˘dG ô˘˘jQÉ˘˘≤˘˘Jh ø˘˘ª˘˘˘«˘˘˘dG ‘ á˘˘˘jQÉ˘˘˘KB’G
´É£≤dG É¡æe ÊÉ©j »àdG πcÉ°ûŸGh á«ÑæLC’G
∫ƒM ôjQÉ≤J âeób Éªc .É¡∏Mh É¡©aQ ¥ÉaBGh
¿óY áæjóe π«é°ùJ ∞∏eh ,á«îjQÉàdG ¿óŸG
IôjõL ∫ƒM ôjô≤Jh ,»ŸÉ©dG çGÎdG áëF’ ≈∏Y
ô°ûædGh ™Ñ£dG πcÉ°ûe ¤EG áaÉ°VEG .Iô£bƒ°S
»FÉªæ«°ùdGh »Mô°ùŸGh »æØdGh »HOC’G ´GóHE’Gh
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

äÉ°ù°SDƒe QhO kGÒNCGh .√ôjƒ£J ¥ÉaBGh øª«dG ‘
π˘˘˘ã˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ‘ ÊóŸG ™˘˘˘˘ª˘˘˘˘àÛG
á°ù°SDƒeh ∞«Ø©dG á°ù°SDƒeh ó«©°ùdG á°ù°SDƒe

.ÒãcÉH á°ù°SDƒeh ´GóHEG

äÉ˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G è˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘fô˘˘˘˘H QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
á¶aÉÙG ióàæe ‘ áª¶æŸG âcQÉ°T ,á«dhódG
‘ ó≤Y …òdG ,§°SƒàŸG ‘ »ŸÉ©dG çGÎdG ≈∏Y
ióàæŸG Gòg ‘ ∑QÉ°Th .¢UÈb ,∫ƒ°SÉª«d
áeƒμM ‘ á«LQÉÿG IQGRhh á«HhQhC’G áæé∏dG
¢SDhô˘˘˘˘J á˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘æÃ ∂dPh ,ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dGh ,¢UÈb
IóY ióàæŸG øª°†Jh .ÉHhQhCG ¢ù∏Û ¢UÈb
Ühôë∏d á«Ñ∏°ùdG èFÉàædG ÉgRôHCG øe QhÉfi
Qƒfih ,»ŸÉ©dG ‘É≤ãdG çGÎdG ≈∏Y äÉYGõædGh
»MhôdG çGÎdG ÉjÉ°†bh ,»Hô©dG ™«HôdG ∫ƒM
á«dhódG äÉª¶æŸGh äÉ°ù°SDƒŸG QhOh ,»æjódGh
‘ »ŸÉ©dG ‘É≤ãdG çhQƒŸG ≈∏Y á¶aÉÙG ‘
É˘˘˘gó˘˘˘¡˘˘˘°ûj »˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«ŸÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉŸG á˘˘˘˘eRC’G Aƒ˘˘˘˘°V

.⁄É©dG

,ƒμ°ù«°ùjE’G ¢ù«°SCÉàd ÚKÓãdG iôcò∏d kGó«∏îJh
áÑ°SÉæŸG √ò¡H á«dÉØàMG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
á«aÉ≤ãdG á«ªæà∏d ¢ùjÉ°S ¢SÉa á«©ªL É¡àª¶f
¢SÉa á¡L áj’hh ,ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
¢ù∏›h ,¿ÉŸƒ˘˘˘˘˘˘H ¢SÉ˘˘˘˘˘˘a á˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘L ¢ù∏›h ,¿ÉŸƒ˘˘˘˘˘˘˘H

á©eÉLh áaÉ≤ãdG IQGRh ájôjóeh ¢SÉa áæjóe
.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ¬∏dG óÑY øH óªfi …ó«°S
äÉ˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°T á˘˘˘«˘˘˘dÉ˘˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘M’G √ò˘˘˘g ‘ ∑QÉ˘˘˘°T ó˘˘˘bh
âeó˘˘˘˘˘˘bh .¬˘˘˘˘˘˘LQÉ˘˘˘˘˘˘Nh Üô˘˘˘˘˘˘¨ŸG π˘˘˘˘˘˘NGO ø˘˘˘˘˘˘e IRQÉ˘˘˘˘˘˘H
á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG ≥˘˘˘M ‘ äÉ˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘ch çÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘HCGh äGOÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘°T
øY §jô°T ¢VôY ” Éªc .ΩÉ©dG Égôjóeh

 ∫Ó˘˘˘˘˘˘N ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G äGRÉ‚EG30”h .á˘˘˘˘æ˘˘˘˘°S
á«©ªLh áª¶æŸG ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG
óÑY øH óªfi …ó«°S á©eÉLh ,¢ùjÉ°S ¢ùjÉa

.¢SÉa ‘ ¬∏dG

áaÉ≤ãH AÉ≤JQ’G ∫É› ‘ ÉgOƒ¡÷ á∏°UGƒeh
∫É˘˘˘˘«˘˘˘˘LC’G ió˘˘˘˘d »˘˘˘˘¡˘˘˘˘≤˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dGh »˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘gòŸG Öjô˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG
…OÉ¡àL’G πª©dG CGóÑŸ  Ó«©ØJh ,á«eÓ°SE’G
,ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y ,¬˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘Yh ¬˘˘˘˘bÉ˘˘˘˘aBG í˘˘˘˘à˘˘˘˘ah
,É˘˘gô˘˘˘≤˘˘˘e ‘h á˘˘˘fƒ˘˘˘à˘˘˘jõ˘˘˘dG á˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H
≈∏YC’G …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éª∏d ™HGôdG ´ÉªàL’G
Qôb óbh ,á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ÚH Öjô≤à∏d
¥É˘˘˘˘ã˘˘˘˘«˘˘˘˘e OÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘YG ,´É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G Gò˘˘˘˘˘g ‘ ¢ù∏ÛG
ájQÉ°ûà°SG áÄ«g π«μ°ûJh ,á«eÓ°SE’G âHGƒãdG
º«¶æJh ,á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ÚH Öjô≤àdG á∏Û
‘ á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G AGQRƒd ô“Dƒe
Öjô≤àdG á«é«JGÎ°SG π«©Øàd ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG
äÉYƒ°VƒŸG øe OóYh á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ÚH
.á«eÓ°SE’G ÖgGòŸG ÚH Öjô≤àdÉH á∏°üdG äGP
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‘ »eÓ°SE’G ⁄É©dG äGQób á«ªæJ
∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J ∫É›

•äÉ©jô°ûàdG ∫ƒM á«ª«∏bEG Ihóf ó≤Y
Qƒ£J πX ‘ »Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«eÓYE’G

 ,ô≤`ŸG ,Iójó`÷G ∫É`°üJ’G πFÉ`°Sh6-4

 ƒ«`fƒj.2012

•¢SÉæLC’G ÜÉàc á°ûbÉæŸ »∏°UGƒJ AÉ≤d ó≤Y
 ,ô≤ŸG ,»æ¡ŸG ΩÓYE’G ìÉàØe :á«Øë°üdG22

 ƒjÉe.2012

•∫ƒM á«ª«∏bEG  á«ÑjQóJ IQhO º«¶æJ ºYO
 á«æ≤àH …õØ∏àdG åÑdG TNT∫hódG ‘

 ,ô≤ŸG ,á«≤jôaE’G9-5 ƒjÉe.2012

•‘ ΩÓYE’G QhO ∫ƒM á«ª«∏bEG Ihóf ó≤Y
,ƒcÉH ,äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G õjõ©J

 ,¿Éé«HQPCG30-28 ¢ù£°ùZCG2012,¿hÉ©àdÉH
…ƒ°ùcôJ áª¶æe ™e.

•∫ƒM á«ª«∏bEG ¬Ñ`°T á«`°SGQO á≤∏`M ó≤`Y
É«ÑeÉZ ‘ á«∏ÙG äÉYGPE’G ôjƒ£J πÑ°S

 ,‹Ée ,ƒcÉeÉH ,∫É¨æ°ùdGh ‹Éeh14-12

 Èªaƒf.2012

•äÉ«æ≤J ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ IQhO ó≤Y
ô°ûfh …ƒYódG πª©dG ‘ ΩÓYE’G ∞«XƒJ

:É«≤jôaEG ÜôZ ‘ á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG
 ,É«ÑeÉZ ,∫ƒ‚ÉH ,kÉLPƒ‰ áYGPE’G29-27

 Èª°ùjO2012IƒYódG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,
 á«eÓ°SE’G.ΩƒWôÿÉH

•äÉ«æ≤J ∫ƒM á«ª«∏bEG á`«ÑjQó`J IQhO ó`≤Y

äÉYGPE’G ‘ ájQGƒ◊G èeGÈdG OGóYEG

 ,¿GOƒ°ùdG ,ΩƒWôÿG ,á«Hô©dG6-4Èª°ùjO

2012äÉYGPE’G OÉ–G ™e ¿hÉ©àdÉH ,

 ΩÓYE’G IQGRhh ,á«eÓ°SE’G.á«fGOƒ°ùdG

•áaÉë°üdG ∫ƒM »°SGQO Ωƒj º«¶æJ ºYO

áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG ,Üô¨ŸG ‘ á«fhÎμdE’G

 ,á«Hô¨ŸG6 Èªaƒf.2012

•ô`jƒ£`J ∫ƒ`M á`«`°SGQO á≤`∏M ó`≤Y

 ,ƒcÉeÉH ,á«JÉYÉª÷G äÉ`YGPE’G14-12

 Èªaƒf2012.

•á«ªgCG ∫ƒM á«æjƒμJ á°TQh º«¶æJ ºYO

‘ ¿Gƒæ©dG áYÉæ°U äGQÉ¡eh QOÉ°üŸG

 ,ô≤ŸG ,á«fhÎμdE’G áaÉë°üdG16â°ûZ

2012á«Hô¨ŸG á£HGôdG ™e ¿hÉ©àdÉH ,

.á«fhÎμdE’G áaÉë°ü∏d

•∫hC’G »æWƒdG ô“DƒŸG º«`¶æJ º`YO

,ô≤ª`dG ,Üô¨ª`dG »`a á«fhÎ`μdE’G áaÉë`°ü∏d

9-7 ÈªàÑ°S2012.

4.4.1

∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG º°ùb
 πª©dG π≤M4.4

áeGóà°ùŸG á«ªæàdG áeóN ‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J
»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á˘˘˘˘˘˘eAGƒ˘˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘dG å◊ kÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘°S
»àdG áYQÉ°ùàŸG ä’ƒëàdG ™e á«æWƒdG É¡JÉ©jô°ûJ
á«YƒàdGh ,∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG ´É£b Égó¡°ûj
∫Éª©à°SGh äÉeƒ∏©ŸG ‘ ≥◊G õjõ©J á«ªgCÉH
ΩGÎMG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘ Ió˘˘˘˘˘˘˘˘jó÷G ∫É˘˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G π˘˘˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Sh
á«aÉ≤ãdG ÉgOÉ©HCG ‘ âHGƒãdÉH ΩGõàd’Gh ¿ƒfÉ≤dG
Ihóf ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,á«bÓNC’Gh á«æjódGh
‘ á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG á«©°Vh ∫ƒM á«ª«∏bEG
∫É°üJ’G πFÉ°Sh Qƒ£J πX ‘ »Hô©dG ⁄É©dG
ÚKÓãdG iôcòdÉH ∫ÉØàM’G QÉWEG ‘ Iójó÷G
Iƒ≤dG •É≤f ¢ü«î°ûJ πLCG øe ∂dPh ,É¡°ù«°SCÉàd
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG äÉ˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûà˘˘˘dGh ÚfGƒ˘˘˘≤˘˘˘dG ‘ ∞˘˘˘˘©˘˘˘˘°†dGh
RGô˘˘˘˘HEGh ,Ió˘˘˘˘jó÷G ∫É˘˘˘˘°üJ’G π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘H á˘˘˘˘≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘àŸG
á˘«˘Hô˘©˘dG á˘«˘©˘jô˘°ûà˘dG ÚfGƒ˘≤˘dG ô˘jƒ˘˘£˘˘J äÉ˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘à˘˘e

.πFÉ°SƒdG √ò¡H á≤∏©àŸG

¿ƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘˘°S AGQRh Ihó˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘YCG ‘ ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘°Th
õcôe ¢ù«FQh ,¿GOƒ°ùdGh Üô¨ŸG ‘ ΩÓYEÓd
á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d QÉÑ°SCG
á«aÉ≤ãdG ¿hDƒ°ûdG ‘ ¿hQÉ°ûà°ùŸGh ,ájOƒ©°ùdG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°S ió˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’Gh
IòJÉ°SC’G øe º¡e OóYh ,•ÉHôdG ‘ óªà©ŸG
áÑ∏Wh ,¿ƒfÉ≤dGh ΩÓYE’G ∫É› ‘ AGÈÿGh
ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘©ŸGh ,∫É˘˘˘˘°üJ’Gh ΩÓ˘˘˘˘YEÓ˘˘˘˘d ‹É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘©ŸG
á«∏ÙG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ƒ∏ã‡h ,AÉ°†≤∏d ‹É©dG

.á«dhódGh á«Hô©dGh

äÉ©jô°ûàdG QhÉfi IhóædG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢ûbÉfh
‘ Ió˘˘˘˘˘˘jó÷G ∫É˘˘˘˘˘˘°üJ’G π˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘YE’G
∫hó˘˘˘˘dG ÜQÉŒh  ,»˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dGh ‹hó˘˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG
πFÉ°Sƒd ™jô°ûàdGh ájOó©àdG ∫É› ‘ á«Hô©dG
äÉ˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘e êPÉ‰h ,Ió˘˘˘˘˘˘jó÷G ∫É˘˘˘˘˘˘°üJ’G
,Ió˘˘˘jó÷G ∫É˘˘˘°üJ’G π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sh Qƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘˘H á˘˘˘˘£˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘JôŸG
á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æŸGh äÉ°ù°SDƒŸG ájDhQh

ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J äÉ˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘àŸ ÊóŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘Lh
Qƒ£J πX ‘ á«Hô©dG á«eÓYE’G äÉ©jô°ûàdG

.Iójó÷G ∫É°üJ’G πFÉ°Sh

™°VƒH ¿ƒcQÉ°ûŸG ≈°UhCG IhóædG ∫ÉªYCG ΩÉàN ‘h
ΩÓ˘˘˘˘YE’G ÚfGƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘d á˘˘˘˘∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘°T á˘˘˘˘«˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘b á˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e
ácQÉ°ûŸG õjõ©àd á«Hô©dG ∫hódG ‘ ∫É°üJ’Gh
äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉ«≤à∏ŸG ‘ á«Hô©dG
¥ƒ˘˘˘≤˘˘˘M ΩGÎMGh ÒÑ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘jô˘˘˘˘M º˘˘˘˘Yó˘˘˘˘H á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°üdG
GƒYOh .∫É°üJ’G äÉ«bÓNCÉH ΩGõàd’Gh ¿É°ùfE’G
É¡æ«fGƒbh É¡JÉ©jô°ûJ áeAGƒe ¤EG á«Hô©dG ∫hódG
,∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG »YÉ£≤H á≤∏©àŸG á«æWƒdG
¥ƒ≤M áaÉ≤ãH ¢Vƒ¡ædGh á«dhódG äGóéà°ùŸG ™e
·C’G ¥É˘˘˘ã˘˘˘«˘˘˘˘e ÇOÉ˘˘˘˘ÑÃ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e kÉ˘˘˘˘eGõ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ,¿É˘˘˘˘°ùfE’G
¿Ó˘˘˘YE’Gh ,ΩÓ˘˘˘YEÓ˘˘˘d ‹hó˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘fÉ˘˘˘≤˘˘˘˘dGh Ió˘˘˘˘ë˘˘˘˘àŸG
IQOÉ°üdG πª©dG á£Nh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »ŸÉ©dG
‘ Ió≤©æŸG äÉeƒ∏©ŸG ™ªàÛ á«ŸÉ©dG áª≤dG øY

 áæ°S ¢ùfƒJ.2005¥Éã«e ™°Vh á«ªgCG GhócCG Éªc
πFÉ°Sh ∫Éª©à°SGh áæ¡ŸG äÉ«bÓNCGh ÜGOB’ »HôY
¿ƒ«æ¡ŸG É¡H ó°TÎ°ùj á«©Lôe πμ°û«d ,∫É°üJ’G
ÚH ¬HÉ°ûàdGh ÜQÉ≤àdG ¤EG ô¶ædÉH ,ádhO πc ‘
∫hó˘˘˘dG ‘ É˘˘˘¡˘˘˘H ∫ƒ˘˘˘ª˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûà˘˘˘˘dGh ÚfGƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG
™˘˘ª˘˘àÛG äÉ˘˘°ù°SDƒ˘˘e ∑Gô˘˘°TEÉ˘˘H Gƒ˘˘°UhCGh .á˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG
∫hódG ‘ Ú«eÓYEÓd á«æ¡ŸG äÉÄ«¡dGh ÊóŸG
äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dG á©LGôeh ™°Vh ‘ á«Hô©dG

.Iójó÷G ∫É°üJ’G πFÉ°SƒH á∏°üdG äGP

º˘˘YO á˘˘∏˘˘°UGƒ˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ø˘˘˘e kÉ˘˘˘°Uô˘˘˘Mh
äÉ˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘eh π˘˘˘˘«˘˘˘˘gCÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh ø˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘e
AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ …ÒgÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G ∫É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G
É¡æμ“ »àdG áeRÓdG á«æØdG IÈÿÉH ÉgójhõJh
∫É˘˘˘°üJ’G ´É˘˘˘£˘˘˘b ‘ Ú«˘˘˘°UÉ˘˘˘°üà˘˘˘NG ø˘˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘J ø˘˘˘˘e
øe º¡fGó∏H Úμªàd Ú∏gDƒe äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤Jh
á«dhódG Oƒ¡÷G ‘ »HÉéjE’Gh »∏©ØdG •Gôîf’G
äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG ™˘˘˘ª˘˘˘à› AÉ˘˘˘æ˘˘˘H ≥˘˘˘«˘˘˘≤– ¤EG á˘˘˘«˘˘˘eGô˘˘˘dG
ÚKÓãdG iôcòdÉH AÉØàM’G QÉWEG ‘h ,áaô©ŸGh
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

»∏°UGƒJ AÉ≤d ó≤Y ” ,ƒμ°ù«°ùjE’G ¢ù«°SCÉàd
 ÜÉàc á°ûbÉæŸ¢SÉæLC’G :»æ¡ŸG »Øë°üdG π«dO

»˘˘˘æ˘˘˘¡ŸG ΩÓ˘˘˘YE’G ìÉ˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘°üdG…ò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ,
 áæ°S ájÉ¡f ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ¬JQó°UCG.2011

‘ ΩÓYE’G º°ùb ¢ù«FQ Ωób ,AÉ≤∏dG Gòg ∫ÓNh
á°†jô©dG •ƒ£ÿG ∫ƒM kÉ°VôY ,ƒμ°ù«°ùjE’G
ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G ‹É› ‘ á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æŸG π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y è˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘fÈd
á˘˘˘˘∏˘˘˘˘°üdG äGP ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G Oƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Lh ,∫É˘˘˘˘˘°üJ’Gh
‘ á«æ¡ŸG º¡JGQób á«ªæJh Ú«aÉë°üdG π«gCÉàH
ΩÉbh .»eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉNh ,AÉ°†YC’G ∫hódG
,Ú«aÉë°üdG øe πc ,ÜÉàμ∏d ájó≤ædG IAGô≤dÉH
IójôL Öàμe ôjóe ,±hô©e Oƒªfi PÉà°SC’G
≥«aƒJ PÉà°SC’Gh ,•ÉHôdG ‘ )»Hô©dG ¢Só≤dG(
Ωƒ˘˘«˘˘dG QÉ˘˘Ñ˘˘NCG( Ió˘˘jô˘˘˘L ô˘˘˘°ûf ô˘˘˘jó˘˘˘e ,ø˘˘˘jô˘˘˘°ûYƒ˘˘˘H
øª°V ÜÉàμdG Gòg Qhó°üH GOÉ°TCÉa ,)á«Hô¨ŸG
á˘˘aÉ˘˘°VEG π˘˘ãÁ …ò˘˘dGh ,ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘e
¢Vô©à°SGh .á«Hô©dG á«eÓYE’G áÑàμª∏d á«Yƒf
≈∏Yh ,Ú°Vô©dG ≈∏Y √OQ ‘ ÜÉàμdG ∞dDƒe
,ÜÉ˘˘à˘˘μ˘˘dG ∞˘˘«˘˘dCÉ˘˘˘J ±hô˘˘˘X ,Qƒ˘˘˘°†◊G äÓ˘˘˘NGó˘˘˘e
πÑ°Sh ,áaÉë°üdG áæ¡e É¡aô©J »àdG äÉjóëàdGh
AGOCÉ˘˘˘H »˘˘˘bô˘˘˘dGh ,»˘˘˘æ˘˘˘¡ŸG ‘É˘˘˘ë˘˘˘°üdG AGOCG ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘˘J

.á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG

ΩÓYE’G IòJÉ°SCG øe OóY AÉ≤∏dG Gòg ô°†Mh
ø˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘Y ‘ π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘dhDƒ˘˘˘˘˘°ùeh ,∫É˘˘˘˘˘°üJ’Gh
É«∏©dG áÄ«¡dG øY πã‡h ,á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG
π˘˘FÉ˘˘°Sƒ˘˘dG ‘ ¿ƒ˘˘«˘˘aÉ˘˘ë˘˘°Uh ,…ô˘˘°üÑ˘˘dG »˘˘©˘˘ª˘˘˘°ù∏˘˘˘d
á˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°üÑ˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘°ùdGh á˘˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘μŸG ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘YE’G
‹É©dG ó¡©ŸG áÑ∏W øe ™ªLh ,á«fhÎμdE’Gh

.∫É°üJ’Gh ΩÓYEÓd

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª``¶˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ`ŸG âaÉ`°†à˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SG ¬˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù`Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘f ¥É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`°ùdG ‘h
`` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G
á˘˘˘˘°ù∏÷G ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘YCG •É˘˘˘˘Hô˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H º˘˘˘˘FGó˘˘˘˘˘dG É˘˘˘˘˘gô˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘e ‘
á˘˘£˘˘˘HGô˘˘˘∏˘˘˘d ∫hC’G »˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG ô“Dƒ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘MÉ˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘a’G
¬˘˘Jó˘˘≤˘˘Y …ò˘˘dG á˘˘«˘˘fhÎμ˘˘˘dE’G á˘˘˘aÉ˘˘˘ë˘˘˘°ü∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨ŸG

 øe IÎØdG ∫ÓN á£HGôdG7 ¤EG9 ÈªàÑ°S2012

 øe ÌcCG ¬«a ∑QÉ°Th150øe kÉ«fhÎμdEG kÉ«eÓYEG
ìÉààaG ô°†Mh .á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG äÉ¡L ∞∏àfl
ø˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘Yh ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘˘˘d ΩÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘jóŸG ô“DƒŸG
á°ù∏÷G ô°†M Éªc .á«Hô¨ŸG áeƒμ◊G ‘ AGQRƒdG
äÉ˘˘Ä˘˘«˘˘¡˘˘dG ø˘˘e Oó˘˘Y ƒ˘˘∏˘˘ã‡ ô“Dƒ˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘MÉ˘˘˘à˘˘˘à˘˘˘a’G
ΩÓ˘˘˘YE’G É˘˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘H á˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘¡ŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ∫É°üJ’Gh

Iôcòe ™«bƒJ á«MÉààa’G á°ù∏÷G ∫ÓN ”h
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘˘¨ŸG á˘˘˘˘£˘˘˘˘HGô˘˘˘˘dGh ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G ÚH º˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘J
¬JQó°UCG ÜÉàc Ëó≤Jh ,á«fhÎμdE’G áaÉë°ü∏d
:¿GƒæY â– ƒμ°ù«°ùjE’G øe ºYóH á£HGôdG

''á˘˘˘°SGQO :Üô˘˘˘¨ŸG ‘ á˘˘˘«˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘dE’G á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG
á«fGó«e.''

º˘˘˘FGó˘˘˘dG É˘˘˘gô˘˘˘˘≤˘˘˘˘e ‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùj’G âaÉ˘˘˘˘°†à˘˘˘˘°SGh
á£HGôdG É¡àª¶f á«æjƒμJ á°TQh ∫ÉªYCG •ÉHôdÉH
´ƒ°Vƒe ∫ƒM á«fhÎμdE’G áaÉë°ü∏d á«Hô¨ŸG
‘ ¿Gƒæ©dG áZÉ«°U äGQÉ¡eh QOÉ°üŸG á«ªgCG(
á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG ‘ ∑QÉ˘˘˘°Th ,)á˘˘˘«˘˘˘fhÎμ˘˘˘dE’G á˘˘˘aÉ˘˘˘ë˘˘˘°üdG

 »≤«Ñ£àdG É¡›ÉfôH øe OÉØà°SGh50kÉ«eÓYEG
.øjQƒ°üeh Ú«æ≤Jh Ú«aÉë°U øe kÉ«fhÎμdEG

Ú«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘YE’G ¢ù«˘˘˘˘˘˘°ù– ¤EG á˘˘˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘˘˘dG âaó˘˘˘˘˘˘˘gh
á«ªgCÉH áHƒàμŸG áaÉë°üdG ∫É› ‘ Ú°SQÉªŸG
º¡àª¡e AGOCG ∫ÓN á«ª°SôdG QOÉ°üŸG OÉªàYG
ábƒKƒe äÉeƒ∏©Ã ΩÉ©dG …CGôdG ójhõJ πLCG øe
ΩGõ˘˘˘à˘˘˘˘d’Gh á˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘NCG ΩGÎMG QÉ˘˘˘˘WEG ‘
¤EG á˘˘˘°TQƒ˘˘˘dG â©˘˘˘°S É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c .á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG ¿ƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘H
ájƒ¨∏dGh á«æØdG äGQÉ¡ŸG øe ÚcQÉ°ûŸG Úμ“
á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°U ‘ Ió˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘˘©ŸG Ió˘˘˘˘˘jó÷G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’Gh

  .á«Øë°üdG ä’É≤ŸG øjhÉæY

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YGPE’G OÉ–G ™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘h
É˘˘˘gô˘˘˘≤˘˘˘e ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G
…õØ∏àdG åÑdG ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ IQhO ºFGódG
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 á˘«˘æ˘≤˘à˘˘H TNTäOÉ˘˘Ø˘˘à˘˘°SG ,á˘˘«˘˘≤˘˘jô˘˘˘aE’G ∫hó˘˘˘dG ‘
Éæ«cQƒH ,ÚæH : á«dÉàdG AÉ°†YC’G ∫hódG  É¡æe
,É«æ«Z ,¿ƒHÉ¨dG ,QGƒØjO äƒc ,¿hôeÉμdG ,ƒ°SÉa
,ôé«ædG ,É«fÉàjQƒe ,Üô¨ŸG ,‹Ée ,hÉ°ù«H É«æ«Z
IQhódG √òg âaógh .ƒZƒ£dGh  OÉ°ûJ ,∫É¨æ°ùdG
‘ …õØ∏àdG åÑdG äÉ°ù°SDƒe äGQób õjõ©J ¤EG
á˘˘«˘˘ª˘˘bô˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘≤˘˘à˘˘dG ∫É› ‘ á˘˘«˘˘≤˘˘˘jô˘˘˘aE’G ∫hó˘˘˘dG
åÑdG ‘ á∏°UÉ◊G äGQƒ£àdG áÑcGƒeh ,á«°VQC’G
»∏NGódG º««≤àdG èFÉàf äô¡XCG óbh .»ªbôdG
á«ªbôdG á«æ≤àdG äGõ«‡ øe IOÉØà°S’G á«ªgCG
IQƒ˘˘˘˘˘˘°üdG IOƒ˘˘˘˘˘˘L É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e kÉ˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘°üN ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°VQC’G
∫É≤àf’Gh ,∫É°SQE’Gh åÑdG ∞«dÉμJ ¢VÉØîfGh
∫É°SQE’G ΩÉ¶f ¤EG …ôXÉæàdG åÑdG ΩÉ¶f øe
á«≤jô`aE’G AÉ°†`YC’G ∫hódG Úμ`ªàd »`ªbôdG
∫É˘˘˘˘˘˘˘˘°üJ’G ∫É› ‘ É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘JGQó˘˘˘˘˘˘˘˘b á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ø`e

.äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJh

Ió˘˘˘FÉ˘˘˘Ø˘˘˘d á˘˘˘¡˘˘˘LƒŸG á˘˘˘£˘˘˘°ûfC’G ò˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘J QÉ`WEG »`ah
IÎØdG ∫ÓN ≈£°SƒdG É«°SBÉH AÉ°†YC’G ∫hódG

2015-2012á«ª«∏bEG Ihóf ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y ,
ÚH QGƒ◊G õ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ‘ ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G QhO ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M
™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dÉ˘˘H ,¿É˘˘é˘˘«˘˘HQPCÉ˘˘H ƒ˘˘cÉ˘˘H ‘ ,äÉ˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘˘dG
ºYO ¥hóæ°U ™e ≥«°ùæàdÉHh ,…ƒ°ùcôJ áª¶æe
á˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘d ™˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘°üJ’Gh ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sh
áaÉ≤ãdG IQGRhh ¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªéH ájQƒ¡ª÷G
Ihó˘˘æ˘˘dG ‘ ∑QÉ˘˘°Th .á˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘é˘˘˘«˘˘˘HQPC’G á˘˘˘MÉ˘˘˘«˘˘˘°ùdGh
∫hódG ‘ áaÉë°üdGh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ƒdhDƒ°ùe
¿Éà°SõZÒbh ¿Éà°ùNGRÉch ,¿Éé«HQPCG : á«dÉàdG
âaó˘˘˘gh .É˘˘˘˘«˘˘˘˘cô˘˘˘˘Jh ,¿É˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùμ˘˘˘˘HRCGh ¿É˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùμ˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘Jh
»˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG ∫ÉÛG ‘ π˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ≥˘˘˘˘∏˘˘˘˘N ¤EG Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG
äÉbÓY ™«é°ûJh ,ÚcQÉ°ûŸG ÚH »ÁOÉcC’Gh
,ΩÓYE’G á£°SGƒH Üƒ©°ûdG ÚH ‘É≤ãdG ºgÉØàdG
äÉYÉª÷G ∞∏àfl ÚH ‘É≤ãdG QGƒ◊G ó«WƒJh
¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dG ¥É˘˘aBG ™˘˘«˘˘°Sƒ˘˘Jh ,á˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘°ù∏˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG
∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G ∫É› ‘ »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘bE’G
É¡dÉ¨°TCG ΩÉààNG ‘ IhóædG â°UhCG Éªc .ácQÉ°ûŸG

ÊóŸG ™ªàÛG äÉ°ù°SDƒeh ΩÓYE’G QhO ºYóH
º˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ÚH QGƒ◊G õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J ‘
.ôμØdG ájôMh ´ƒæàdG ΩGÎMG πLCG øe ∫OÉÑàŸG
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L IƒYOh
á˘˘˘˘jó˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘°üJ’G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sh QhO π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d
QGƒ◊G á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘K õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J π˘˘˘LCG ø˘˘˘e á˘˘˘˘«˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘d’Gh
AÉ˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘f’É˘˘˘H RGõ˘˘˘à˘˘˘Y’Gh á˘˘˘æ˘˘˘WGƒŸG º˘˘˘«˘˘˘b ï˘˘˘«˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘Jh
IQhô˘˘°V ≈˘˘∏˘˘Y ó˘˘«˘˘cCÉ˘˘à˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G IQÉ˘˘˘°†ë˘˘˘∏˘˘˘d
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ÜÉÑ°ûdGh ∫ÉØWC’G á«YƒJ
πLCG øe ¬eGÎMGh ôNB’G ™e QGƒ◊G  á«ªgCÉH
∞æ©dG áaÉ≤K QÉ°ûàfG ôWÉfl øe º¡æ«°ü–
`` ÎjƒJ( Iójó÷G ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ ±ô£àdGh
âYO Éªc .).... äÉfhóŸG `` ÜƒJƒj `` ∑ƒÑ°ùjÉa
ΩÓYE’G äÉ°ù°SDƒe ºYO ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G IhóædG
‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉÄ«gh á°UÉÿGh áeÉ©dG
π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG IÈÿÉ˘˘˘˘H AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘dG
á«aÉ≤K á«∏°UGƒJ äÉ«≤à∏e §«°ûæàH ΩÉ«≤∏d ájOÉŸG
QGƒ◊G º˘˘˘˘«˘˘˘˘b ï˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÎd á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VÉ˘˘˘˘˘jQh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Sh
kÉ˘˘˘˘˘˘°†jCG âYOh .∑Î°ûŸG ¢û«˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dGh í˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘°ùà˘˘˘˘˘˘˘dGh
äGhófh äÉYÉªàLG º«¶æJ ¤EG …ƒ°ùcôJ áª¶æe
∫É˘˘˘˘˘LQ Ió˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘d äÉ˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG ÚH QGƒ◊G ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M
¢TÉ≤f ¥ÓWEG πLC’ AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ΩÓYE’G
Qƒ˘˘˘°üdG á÷É˘˘˘©˘˘˘e ‘ º˘˘˘gÉ˘˘˘°ùj ìƒ˘˘˘à˘˘˘Ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘°S

.á«YÉªàL’G äÉÄØdG ∞∏àfl ÚH á«Ñ∏°ùdG

»àdG á«ª«∏bE’G ¬Ñ°T á«°SGQódG á≤∏◊G äRôHCGh
É«ÑeÉZ øe ÚcQÉ°ûe IóFÉØd ƒcÉeÉH ‘ äó≤Y
á«∏ÙG äÉYGPE’G ÒKCÉJ ióe ∫É¨æ°ùdGh ‹Éeh
™∏£°†J …òdG º¡ŸG QhódGh á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘
á≤∏◊G â£∏°S Éªc .π°UGƒàdG äÉ°SÉ«°S ‘ ¬H
¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ≈∏Y Aƒ°†dG á«°SGQódG
∂dP ‘ ÉÃ ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘ª÷G äÉ˘˘˘˘˘˘˘YGPE’G äÉ˘˘˘˘˘˘˘£fi
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YGPE’G äGƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘JQG
¿ƒ˘μ˘J É˘eó˘æ˘Y á˘«˘fÉ˘˘≤˘˘à˘˘dGh á˘˘«˘˘dÉŸG É˘˘¡˘˘à˘˘«˘˘dÓ˘˘≤˘˘à˘˘°SGh
äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæμàd É¡Ø«XƒJh ,á°UÉN äGƒæb
.áaô©ŸG ™ªà› êƒdh ≈∏Y É¡JQóbh ,∫É°üJ’Gh
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

‘ äó≤Y »àdG á«ª«∏bE’G á«ÑjQóàdG IQhódG ÉeCG
É˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘cQƒ˘˘˘H ø˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘∏˘˘˘˘ã‡ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘a ∑QÉ˘˘˘˘°Th ∫ƒ‚É˘˘˘˘H
É«æ«Zh ,É«æ«Zh ,É«ÑeÉZh ,QGƒØjO äƒch ,ƒ°SÉa
QhO ≈∏Y äõcQ ó≤a ,∫É¨æ°ùdGh ,‹Éeh ,hÉ°ù«H
Qƒ£J ºZQ ÒÑc Qƒ¡ªéH ßØà– »àdG ,áYGPE’G
á«ªbôdG äGhOC’G ∞«XƒJ IQhô°Vh ,¿ƒjõØ∏àdG
IÉYódG IQÉ°TEG øgQ ™°Vƒd á«YGPE’G äÉ£ëª∏d
,±QÉ©ŸGh ≥FÉKƒdG øe πFÉ¡dG ºμdG øjó°TôŸGh
πª©dG ¿ƒª°†e Ò¨j á«ªbôdG á«æ≤àdG ô°üY ¿C’
±QÉ˘˘˘˘©ŸÉ˘˘˘˘H ¬˘˘˘˘£˘˘˘˘HQ Ò°ù«˘˘˘˘J ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e ,…ƒ˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘dG
Oó°T óbh .á«dhódG QÉÑNC’Gh á«eƒ«dG çGóMC’Gh
ø˘˘˘˘˘˘˘˘e Ö∏˘˘˘˘˘˘˘˘W ≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y kAÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘H ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG AGÈÿG
…ƒYódG πª©dG ¬«LƒJ IQhô°V ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G
QGƒ`◊G õjõ`©Jh ,ΩÓ`°ùdG áaÉ`≤K ï«°Sô`J ƒëf
kÓ°†a ,¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤`ãdGh äGQÉ`°†◊G ÚH
ÉjÉ°†≤H ¢Vƒ¡ædGh ‘É≤ãdG ´ƒæàdG õjõ©J øY

.»YÉªàL’G ´ƒædG

äÉ«°Uƒàd »∏NGódG º««≤àdG èFÉàf äócCG óbh

äÉ˘˘YGPE’G á˘˘ª˘˘gÉ˘˘°ùe á˘˘«˘˘ª˘˘gCG á˘˘«˘˘°SGQó˘˘dG á˘˘≤˘˘∏◊G

øWGƒŸG AÉæH ‘h »∏ÙG OÉ°üàb’G ‘ á«∏ÙG

â“ É˘˘˘ª˘˘˘c .á˘˘˘æ˘˘˘gGô˘˘˘dG É˘˘˘jÉ˘˘˘°†≤˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘«˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘J ÈY

√ò˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°T çGó˘˘˘˘˘˘MEG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘gCG ¤EG IQÉ˘˘˘˘˘˘°TE’G

É˘˘˘˘eCG .á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘©ŸG á˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ¿Gó˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ‘ äÉ˘˘˘˘˘£ÙG

‘ âª¶f »àdG á«ÑjQóàdG IQhódG ¢Uƒ°üîH

•É°ûæ∏d »∏NGódG º««≤àdG õcQ ó≤a ,∫ƒ‚ÉH

Éeh ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J ÉjGõe ≈∏Y

≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y Gò`ch ,ô˘˘˘˘˘˘˘˘WÉ`fl ø˘˘˘˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘∏`Y …ƒ`£˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘J

ôjƒ£`àd äGhOC’G √ò`g É¡ë«`àJ »`àdG äÉfÉμ`eE’G

ÚcQÉ˘˘˘˘°ûŸG π˘˘˘˘©˘˘˘˘L É˘˘˘˘e Gò˘˘˘˘˘gh .…ƒ˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘ª`©˘˘˘˘˘dG

IQhô°V ≈∏Y •É°ûædG Gòg ΩÉàN ‘ ¿ƒë∏j

Gòg ∫ƒM á«ÑjQóàdG äGQhódG øe ójõe º«¶æJ

ô˘˘˘˘˘˘Jƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘e ¤EG ô˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘˘Hh .´ƒ˘˘˘˘˘˘˘°VƒŸG

,É«≤jôaEG ÜôZ á≤£æe É¡aô©J »àdG äÉYGõædGh

á«ªgCG »°ùàμJ á«ÑjQóàdG äGQhódG √òg πãe ¿EÉa

¬aó¡à°ùj …òdG ¢†jô©dG Qƒ¡ªé∏d kGô¶f ,á¨dÉH

.…ƒYódG πª©dG

OÉ–G ™˘˘e ¿hÉ˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘≤˘˘˘Y É˘˘˘ª˘˘˘c
ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G IQGRhh ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YGPE’G
¿GOƒ°ùdG á«ÁOÉcCG ™e ≥«°ùæàdÉHh ,á«fGOƒ°ùdG
∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bEG á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J IQhO ∫É˘˘˘°üJ’G Ωƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘d
,áYGPE’G ‘ ájQGƒ◊G èeGÈdG OGóYEG äÉ«æ≤J
øjƒμà∏d »ª«∏bE’G ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ô≤Ã ∂dPh
.ΩƒWôÿG áæjóÃ …ô°üÑdG »©ª°ùdG êÉàfE’Gh
ájÉæ©dG á«ªgCÉH á«YƒàdG ¤EG IQhódG âaógh
,»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«YGPE’G ájQGƒ◊G èeGÈdÉH
»Hô©dG ⁄É©dG ‘ ÜÉÑ°ûdG Ú«YGPE’G π«gCÉJh
ájQGƒM èeGôH Ëó≤Jh OGóYE’ º¡ÑgGƒe π≤°Uh
ÚH äGÈÿG ∫OÉÑJ h ,kÉfƒª°†eh kÓμ°T Iõ«ªàe
Éªc .á«Hô©dG äÉYGPE’G ‘ Ú∏eÉ©dG Ú«eÓYE’G
á«æØdG äÉÑ∏£àŸÉH ∞jô©àdG ¤EG IQhódG â©°S
õjõ©Jh ,ájQGƒ◊G èeGÈdG ôjƒ£àd á«aô©ŸGh
á˘˘˘˘jQGƒ◊G è˘˘˘˘eGÈdG ÚeÉ˘˘˘˘˘°†Ÿ ‘É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«YGPE’G

ájô¶f ¢VhôY Ëó≤J IQhódG èeÉfôH πª°Th
⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YGPE’G á˘˘˘˘˘jQGƒ◊G è˘˘˘˘˘eGÈdG ∫ƒ˘˘˘˘˘M
¢üFÉ°üÿGh ,±GÎM’Gh ájGƒ¡dG ÚH »Hô©dG
â«˘˘˘˘˘˘˘fÎfC’G ø˘˘˘˘˘˘˘eR ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘jOGô˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG
∫hó˘˘˘˘dG ÜQÉŒ ∫ƒ˘˘˘˘M ¢Vhô˘˘˘˘Yh ,äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘˘dGh

.»YGPE’G πª©dG ∫É› ‘ á«Hô©dG

¢ü°üM çÓK º«¶æJ ” »≤«Ñ£àdG ÖfÉ÷G ‘h
á˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G á˘˘˘HÉ˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘J  ∫ƒ˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J
Ëó≤J äÉ«æ≤Jh  ,áYGPE’G ‘ ájQGƒ◊G èeGÈ∏d
á«∏«∏– IAGôbh ,áYGPE’G ‘ ájQGƒ◊G èeGÈdG
‘ É¡ãH ≥Ñ°S ájQGƒM èeGôH øe êPÉªæd ájó≤f

 äÉYGPE’G.á«Hô©dG

ó¡©dG ƒãjóM ¿ƒ«eÓYEG IQhódG øe OÉØà°SG óbh
É˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘à˘˘˘jQƒ˘˘˘eh Üô˘˘˘¨ŸG ∫hO ‘ »˘˘˘YGPE’G π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘˘H
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

ájOƒ©°ùdGh ¿OQC’Gh ô°üeh ¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh
Qõ˘˘Lh »˘˘Jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘Lh ¥Gô˘˘˘©˘˘˘dGh Ú£˘˘˘°ù∏˘˘˘ah ø˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘dGh
¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒ«eÓYE’G ócCGh .¿GOƒ°ùdGh ôª≤dG
‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jQGƒ◊G è˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eGÈdG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gCG IQhó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘
,øWGƒŸG á«YƒJ ‘ ÉgQhOh á«Hô©dG äÉYGPE’G
GƒYOh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ‘ ¬àªgÉ°ùe õjõ©Jh
‘ á˘˘˘˘˘jQGƒ◊G è˘˘˘˘˘eGÈdG á˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ùe õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘J ¤EG
≈˘˘˘∏˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G á˘˘˘˘eóÿG ≥˘˘˘˘«˘˘˘˘≤–
IQhô°V ≈∏Y GhOó°Th .»æWƒdGh »∏ÙG iƒà°ùŸG
ÉÃ á«Hô©dG ∫hódG ‘ ájQGƒ◊G èeGÈdG ôjƒ£J
,á«dhDƒ°ùŸG QÉWEG ‘ ÒÑ©àdG ‘ ≥◊G ºYój
≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤–h äÉ˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©ŸG ∫hGó˘˘˘˘˘J ‘ ≥◊G Rõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘jh
ƒμ°ù«°ùjE’G øe GƒÑ∏Wh .∫É°üJ’G á«WGô≤ÁO
á˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘æ`©˘˘˘˘dG AÓ`jEG á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ`°SE’G äÉ`YGPE’G OÉ˘˘˘˘˘ë`JGh
Ú«eÓYE’G øjƒμJ ∫Éªμà°SGh øjƒμàd á∏eÉμdG
á«æjódG ájQGƒ◊G èeGÈdG OGóYEG ≈∏Y Úaô°ûŸG
ô°ûf πLCG øe ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG äÉYGPE’G ‘
∞˘˘jô˘˘©˘˘à˘˘dGh ,»˘˘æ˘˘jó˘˘dG í˘˘˘eÉ˘˘˘°ùà˘˘˘dGh QGƒ◊G á˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘K
á˘˘«˘˘£˘˘°Sƒ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘˘ª˘˘˘FÉ˘˘˘≤˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G º˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dÉ˘˘˘H

.∫GóàY’Gh

¿GOƒ°ùdG á«ÁOÉcCGh ƒμ°ù«°ùjE’G ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉYOh
‘ á«ÑjQóJ äGQhO á›ôH ¤EG ∫É°üJ’G Ωƒ∏©d
õ˘˘˘˘˘˘˘côŸG QÉ˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘ ,…ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘dG ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G ∫É›
,…ô°üÑdG »©ª°ùdG êÉàfE’Gh øjƒμà∏d »ª«∏bE’G
Ió˘˘˘˘˘jó÷G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘£ÿG äÉ˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘J ≥˘˘˘˘˘˘ah

 äGƒæ°ù∏d ƒμ°ù«°ùjEÓd2015-2013äÉLÉ«àMGh ,
ÖjQó˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ ¿GOƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘L
äÉ˘˘˘YGPE’G ¢†©˘˘˘H ÜQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘H Gƒ˘˘˘gƒ˘˘˘fh .»˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G
GƒYOh ,ájQGƒ◊G èeGÈdG ∫É› ‘ á«Hô©dG
¿hÉ©àdGh ácGô°ûdG õjõ©J ¤EG É¡æY ÚdhDƒ°ùŸG
∫OÉÑJ πLCG øe á«Hô©dG äÉYGPE’G ÚH »FÉæãdG

.Oƒ¡÷G ≥«°ùæJh äGÈÿG

OÉ–Gh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YGPE’G OÉ–G Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YOh
¿hÉ©àdG äÉ«dBG π«©ØJ ¤EG á«eÓ°SE’G äÉYGPE’G

øe ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ∫hódG ÚH »YGPE’G
ÒμØàdGh ,á«YGPE’G èeGÈdG ∫OÉÑJ õjõ©J ∫ÓN
∫hÉæàj »YGPEGh …QGƒM èeÉfôH êÉàfEGh OGóYEG ‘
‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG º¡J »àdG iÈμdG ÉjÉ°†≤dG
ƒμ°ù«°ùjE’G Gƒ°UhCGh .»eÓ°SE’Gh »Hô©dG ⁄É©dG
á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘YGPE’G OÉ–Gh á˘˘˘˘˘˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘cC’Gh
IóFÉØd á«ÑjQóàdG äGQhódG øe ójõŸG º«¶æàH
º¡JGQób ôjƒ£àd á«Hô©dG ∫hódG ‘ Ú«eÓYE’G
á˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘JôŸG Ió˘˘˘˘jó÷G äÉ˘˘˘˘°ü°üî˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG
á˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘eõ˘˘˘˘dG IóŸG ‘ IOÉ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘dGh ,»˘˘˘˘YGPE’G ∫ÉÛÉ˘˘˘˘H
,kÓ˘˘˘Ñ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe á˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘jQó˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äGQhó˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘°ü°üıG

.IOƒ°ûæŸG ±GógC’G ≥«≤ëàd

»∏ã‡ ÚH π°UGƒàdG á«dBG π«©ØJ á«ªgCG GhócCGh
á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°T AÉ˘˘˘°ûfEG ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘e ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘YGPE’G
∫OÉÑJ πLCG øe ,Üô©dG Ú«YGPE’G Ú«eÓYEÓd
‘ ∞bGƒŸG ó«MƒJh Oƒ¡÷G ≥«°ùæJh äGÈÿG
‘ á«eÓYE’G á«dhódG äGôgÉ¶àdGh äGô“DƒŸG
äÉ©jô°ûàdG á©LGôe ∫ÓN øe á«Hô©dG ∫hódG
≥«≤ëàd »©ª°ùdG ΩÓYE’ÉH á°UÉÿG ÚfGƒ≤dGh

.äÉeƒ∏©dGh ∫É°üJ’G ‘ ≥◊G EGóÑe

ÊóŸG ™˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘e º˘˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘˘˘d kÉ˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°Sh
∫hódG ‘ ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G ∫É› ‘ á£«°ûædG
á˘˘eRÓ˘˘dG á˘˘«˘˘æ˘˘˘Ø˘˘˘dG IÈÿÉ˘˘˘H É˘˘˘gó˘˘˘jhõ˘˘˘Jh AÉ˘˘˘°†YC’G
¢Vƒ¡ædG ‘ ÉgQhóH ΩÉ«≤dG øe É¡æμ“ »àdG
âªgÉ°S ,äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤Jh ∫É°üJ’G ´É£≤H
∫ƒM Iôjóà°ùe IóFÉe º«¶æJ ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG ∫ƒ˘˘˘˘M á˘˘˘˘«˘˘˘˘fGó˘˘˘˘«ŸG á˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dG è˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘f
á£HGôdG É¡Jó≤Y »àdG Üô¨ŸG ‘ á«fhÎμdE’G
™e ≥«°ùæàdÉH ,á«fhÎμdE’G áaÉë°ü∏d á«Hô¨ŸG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘L’Gh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG çÉ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘HC’G õ˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘e
…OÉf ô≤Ã ∂dPh ,á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQódGh

.•ÉHôdG ‘ áaÉë°üdG

èFÉàf á°ûbÉæe Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG √òg ∫ÓN ”h
á˘˘«˘˘fhÎμ˘˘dE’G á˘˘aÉ˘˘ë˘˘°üdG ∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘fGó˘˘«ŸG á˘˘°SGQó˘˘dG
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™e ¿hÉ©àdÉH á£HGôdG É¡JóYCG »à`dG Üô`¨`ª`dG »`a
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’Gh á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG çÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘HC’G õ˘˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘˘e
øe »æah ‹Ée ºYóHh á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQódGh
π«©`ØàH á∏«ØμdG πÑ°ùdG åëH ” Éªc .ƒμ°ù«°ùjE’G
πLCG øe IQƒcòŸG á«fGó«ŸG á°SGQódG äÉ«`°Uƒ`J
,Üô¨ŸG ‘ á«fhÎμdE’G áaÉë°üdG ´É£≤H ¢Vƒ¡ædG
∫ƒM kÉ«dÉM …QÉ÷G ¢TÉ≤ædG ‘ É¡éFÉàf QÉªãà°SGh
∫É› ‘ á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘¡ŸG äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘NCGh ¿ƒ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘b ´hô˘˘˘˘˘˘°ûe
á«ª∏©dG áæé∏dG QÉWEG ‘ á«fhÎμdE’G áaÉë°üdG
‘ ∫É°üJ’G IQGRh ±ôW øe áØ∏μŸG ájQÉ°ûà°S’G
á≤∏©àŸG ÚfGƒ≤dG ™jQÉ°ûe á°SGQóH á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG

.ô°ûædGh áaÉë°üdG áfhóe ´hô°ûÃ

¬˘˘Ñ˘˘°T á˘˘«˘˘˘°SGQO á˘˘˘≤˘˘˘∏˘˘˘M ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùj’G äó`≤`Y É˘˘˘ª˘˘˘c
∫ƒ`M ,‹Ée áª°UÉY ,ƒcÉeÉH áæjó`e »`a á«ª«`∏bEG
É«ÑeÉZ ‘ á«JÉYÉª÷G äÉYGPE’G ôjƒ£J πÑ`°S
‘ …ƒ«◊G ÉgQhód ∂dPh ,∫É¨æ«°ùdGh ‹Éeh
.á«≤jôaE’G ∫hódG ‘ êÉeóf’Gh á«ªæàdG ≥«≤–

∫OÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘J ¤EG á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏◊G √ò˘˘˘˘˘g âaó˘˘˘˘˘gh
äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘YGPE’G ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y Úaô˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG ÚH ÜQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG

πÑ°S ¢SQGóJh ,çÓãdG ∫hódG ‘ á«JÉYÉª÷G
∫ÓN øe äÉYGPE’G √ò¡d ‹ÉŸG AÉØàc’G ≥«≤–
,…QÉéàdGh »YÉæ°üdGh …ô°ûÑdG É¡£«fi ºYO
á«∏ÙG ±QÉ©ŸGh á«æWƒdG äÉ¨∏dG áfÉμe õjõ©Jh
á«YGóHE’Gh á«aÉ≤ãdG èeGÈdG ‘ áæWGƒŸG º«bh

äÉYGPE’G √òg É¡ãÑJ »àdG á«¡«aÎdGh

ÜQÉŒ á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘∏◊G ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG ¢Vô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°SGh
äÉjóëàdGh ,º¡dhO ‘ á«JÉYÉª÷G äÉYGPE’G
‘ äÉ˘˘˘˘YGPE’G √ò˘˘˘˘g á˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘eh ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘°VÎ©˘˘˘˘J »˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG
á˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’G äGQƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG Aƒ˘˘˘˘˘°V ‘ É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘aEG

.IQÉ≤dG ∫hO É¡aô©J »àdG á«Ä«ÑdGh á«aÉ≤ãdGh

´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ Iôjóà°ùe IóFÉe äó≤Y Éªc
±QÉ˘˘˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘gQh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘ª÷G äÉ˘˘˘˘˘˘YGPE’G(
áë°üdGh »YôdGh áYGQõdG ∫É› ‘ á«∏ÙG

.)áÄ«ÑdGh

øe OóY á«°SGQódG á≤∏◊G ∫ÉªYCG ‘ ∑QÉ°Th
‘ á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘ª÷G äÉ˘˘˘˘˘˘˘YGPE’G ô˘˘˘˘˘˘˘WCGh ‹hDƒ˘˘˘˘˘˘˘°ùe

.∫É¨æ«°ùdGh ‹Éeh É«ÑeÉZ
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4.4.2

äÉjó–h »eÓ°SE’G ⁄É©dG
äÉeƒ∏©ŸG ™ªà› ‘ êÉeóf’G

áaô©ŸGh

•OÉ©HC’G ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh ó`≤`Y
,Ωƒ`Wô`ÿG ,ô°UÉ`©ŸG ΩÓ`YEÓd á«ª«≤dG

 ,¿GOƒ`°ùdG28-25 ƒ«fƒj2012,™e ¿hÉ©àdÉH
.á«eÓ°SE’G IƒYódG áª¶æe

•»Hô`©dG ΩÓ`YE’G Ihóf º«¶`æJ ‘ ácQÉ`°ûŸG
ΩCG á«æ¡ª∏d ô°üàfG πg : ä’ƒëàdG øeR ‘

ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG ,? áæàØdG èLCG
 ,•ÉHôdÉH17-15 ôHƒàcCG2012™e ¿hÉ©àdÉH ,

ΩÓYE’Gh á«WGô≤Áó∏d ¥hô°ûdG õcôe
.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh

•ÚfGƒ≤dGh äÉ©jô°ûà∏d áfQÉ≤e á°SGQO OGóYEG
É«≤jôaEG ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«eÓYE’G

 ÈªàÑ°S ,ô≤ŸG ,á«Hô¨dG2012™e ¿hÉ©àdÉH ,
.á«eÓ°SE’G äÉYGPE’G OÉ–G

•´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ Iôjóà°ùe IóFÉe ó≤Y
ΩGÎMGh ÒÑ©àdG ájôM ÚH äÉeƒ∏©ŸG ∫hGóJ

 ,ô≤ŸG ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M7 ¢SQÉe2012.

•áaÉë°üdG ∫ƒM á«fGó«e á°SGQO OGóYEG ºYO
 ÈªàÑ°S ,ô≤ŸG ,á«fhÎμdE’G2012.

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
IƒYódG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdG á£°ûfCG QÉWEG ‘

 á˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°S º˘˘˘˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G2012äó˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ,
 ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’GOÉ˘©˘HC’G ∫ƒ˘M á˘˘«˘˘æ˘˘Wh π˘˘ª˘˘Y á˘˘°TQh

ô°UÉ©ŸG ΩÓYEÓd áª«≤dG≈∏Y ó«cCÉàdG ±ó¡H ,
π˘˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d á˘˘«˘˘©˘˘Lô˘˘ª˘˘c ,á˘˘«˘˘eÓ˘˘˘°SE’G º˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCG

ó˘˘˘˘bh .á˘˘˘˘eC’G É˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘°†b á÷É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e ‘ ,»˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G
kÉ°SQGO ¿ƒKÓK á°TQƒdG √òg øe OÉØà°SGh ∑QÉ°T
ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àfl ¤EG ¿ƒªàæj kÉ«eÓYEG
â°ü∏˘˘˘˘N ó˘˘˘˘bh .á˘˘˘˘«˘˘˘˘FôŸGh IAhô˘˘˘˘˘≤ŸGh á˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ùŸG
»∏«gCÉàdG ó©ÑdG ÜÉë°üà°SG á«ªgCG ¤EG á°TQƒdG
ÚH êõŸG IQhô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Vh ,ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G ‘
áfÉ≤àdG IôjÉ°ùeh áÑcGƒe ‘ Iô°UÉ©ŸGh ádÉ°UC’G

.áãjó◊G

øe ƒμ°ù«°ùjE’G É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G QÉWEG ‘h
™˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘à› ‘ AÉ˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG êÉ˘˘˘˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘˘˘˘fG π˘˘˘˘˘˘˘˘LCG
ÚH ¿hÉ˘˘©˘˘à˘˘dG õ˘˘jõ˘˘©˘˘à˘˘d É˘˘¡˘˘æ˘˘e É˘˘«˘˘©˘˘°Sh ,äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘˘©ŸG
AÉæH ±ó¡H á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG
πeÉμàdG ≥«≤–h ,∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG ™ªà›
ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G â∏˘˘˘°UGh ,É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘H É˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘a »˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G
¢ü«î°ûàH á∏«ØμdG äÉ«dB’G π«©ØàH É¡eÉªàgG
‘ »˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ΩÓ˘˘˘YE’G ¬˘˘˘LGƒ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘jó˘˘˘˘ë˘˘˘˘à˘˘˘˘dG
âcQÉ˘˘˘˘˘°T ,á˘˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘˘©`ª`dGh äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ª`dG ™˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à`›
∫ƒ˘˘M á˘˘«˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘bEG Ihó˘˘˘f º˘˘˘«˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘J  ‘ ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G

'' ´ƒ°Vƒe:ä’ƒëàdG øeR ‘ »Hô©dG ΩÓYE’G
ÏØ˘˘dG è˘˘˘LCG ΩCG á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d ô˘˘˘°üà˘˘˘fG π˘˘˘g»˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ''

ΩÓYE’Gh á«WGô≤Áó∏d ¥hô°ûdG õcôe Égó≤Y
ºYóH á«Hô¨ª`dG áμ∏ªª`dG »`a ¿É`°ùfE’G ¥ƒ`≤Mh

.ƒμ°ù«°ùjE’G øe

π˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S ∫ƒ˘˘˘˘M ¢TÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘f í˘˘˘˘à˘˘˘˘a ¤EG Ihó˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG âaó˘˘˘˘gh
,á˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SQÉ‡ äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘NCG ΩGÎMG
≥«≤– ∫É› ‘ áMhô£ŸG äÉjóëàdG á¡LGƒeh
»eÓYE’G πª©dG á°SQÉ‡ ‘ á«æ¡ŸGh ájOÉ«◊G
»©ª°ùdG ´É£≤dG ‘ á°UÉN ,á«Hô©dG ∫hódG ‘
iƒà°ùe º««≤J ¤EG IhóædG âaóg Éªc .…ô°üÑdG
É˘˘¡˘˘Jó˘˘¡˘˘°T »˘˘à˘˘dG çGó˘˘MC’G á˘˘«˘˘˘£˘˘˘¨˘˘˘J ‘ á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘ª`dG
¬«∏Y í∏£°UG Ée QÉWEG ‘ á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H

.»Hô©dG ™«HôdÉH

ø˘˘˘˘˘˘e º˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘e Oó˘˘˘˘˘˘Y Ihó˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘YCG ‘ ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘°Th
Iò˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘°SCGh á˘˘˘˘«˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘≤◊Gh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘YE’G äGOÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘dG
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ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã‡h ,ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G ‘ AGÈ`Nh ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©`eÉ`L
É˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘H á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘©ŸG ÊóŸG ™˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘˘ª`¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e
,ôFGõ÷G h Üô¨ŸG øe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓYE’G
á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG äGQÉ˘˘˘eE’Gh ,ô˘˘˘°üeh ,É˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘«˘˘˘dh ,¢ùfƒ˘˘˘˘Jh
áμ∏ªŸGh ,âjƒμdGh ,ô£bh ,É«fÉàjQƒeh ,IóëàŸG

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

ócCGhIhó˘˘æ˘˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘eÉ˘˘˘àÿG ¿É˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘dG ‘ ¿ƒ˘˘˘cQÉ˘˘˘°ûŸG
á«Hô©dG á≤£æŸG É¡°û«©J »àdG á«aô¶dG á«ªgCG
QhOh ,iÈμdG ä’ƒëàdG á∏Môe ∫ÓNh ó©H
ájôMh ,á«WGô≤ÁódG õjõ©J ‘ »Hô©dG ΩÓYE’G
á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG OÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘YGh ,±Ó˘˘˘˘à˘˘˘˘N’G ≥˘˘˘˘Mh ,ΩÓ˘˘˘˘YE’G
øeR ‘ »Hô©dG ΩÓYEÓd ≈ª°SCG kÉaóg ádhDƒ°ùŸG
ΩÓYE’G áeóN ¿CG ≈∏Y Gƒ©ªLCGh .ä’ƒëàdG
ó◊É˘˘˘H ΩGõ˘˘˘à˘˘˘˘d’G ¿É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°V ‘ ó˘˘˘˘°ùé˘˘˘˘à˘˘˘˘J »˘˘˘˘Hô˘˘˘˘©˘˘˘˘dG
iƒ°S º«≤à°ùJ’ »àdG ádhDƒ°ùŸG á«æ¡ª∏d ≈°übC’G
,á˘˘˘«˘˘˘˘WGô˘˘˘˘≤Áó˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘jô◊G ¢ûeGƒ˘˘˘˘g ™˘˘˘˘«˘˘˘˘°Sƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘H
‘ ≥◊Gh ,ÒÑ©àdG ‘ ≥◊G Ö°ùμe ¿ƒ°Uh
Ú«Øë°üdG äGQób ºYOh ,áeƒ∏©ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG
,á«eÓYEG ±ô°T ≥«KGƒe OGóYEGh ,ôªà°ùe πμ°ûH
äÉ˘˘˘fƒ˘˘˘μ˘˘˘e IQƒ˘˘˘°U ó˘˘˘°ùé˘˘˘j ´ƒ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘e ΩÓ˘˘˘˘YEG ≥˘˘˘˘∏˘˘˘˘Nh
Éªc .±ôW …C’ AÉ°übEG ¿hO á«Hô©dG äÉ©ªàÛG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÓ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ¿É˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°V ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ¢Uô◊É˘˘˘˘˘H Gƒ˘˘˘˘˘°UhCG

.»LQÉN ÒKCÉJ hCG ¬«LƒJ …CG øY ΩÓYE’G

äÉ˘˘˘jó˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ΩÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘g’G ¤EG ¿ƒ˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûŸG É˘˘˘˘YOh
IQƒK Ö≤Y …ó«∏≤àdG ΩÓYE’G ≈∏Y á°VhôØŸG
á˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘°U â≤˘˘˘˘∏˘˘˘˘N »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∫É˘˘˘˘°üJ’Gh äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG
Éªc  .kGójóL kÉ«eÓYEG kÉØæ°U ÉgQÉÑàYÉH áæWGƒŸG
¤EG ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ‘ AÉ˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘dG Gƒ˘˘˘˘˘˘˘˘YO
§«£îJ ‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉ°ù°SDƒe ∑Gô°TEG
á˘«˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dG äÉ˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG Ëƒ˘˘≤˘˘J á˘˘©˘˘HÉ˘˘à˘˘eh ò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘Jh
º˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘bh á˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘H ¢Vƒ˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘YE’Gh
á«HÎdG êÉeOEGh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«WGô≤ÁódG
‘ á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG ègÉæe øª°V á«eÓYE’G

.»Hô©dG ⁄É©dG

ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G âeô˘˘c ,Ihó˘˘æ˘˘dG OÉ˘˘≤˘˘©˘˘fG á˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æÃh
á˘˘«˘˘eÓ˘˘YE’Gh á˘˘jô˘˘μ˘˘Ø˘˘˘dG äÉ˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°ûdG ø˘˘˘e oGOó˘˘˘Y
ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G ø˘˘e kGô˘˘jó˘˘≤˘˘J ,á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG á˘˘«˘˘bƒ˘˘≤◊Gh
»Hô©dG »eÓYE’G πª©dG ôjƒ£J ‘ º¡JÉeÉ¡°SE’

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤K õjõ©Jh

ÖfGƒ÷É˘˘˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ΩÉ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘gG QÉ˘˘˘˘˘˘˘WEG ‘h

‘ ∫É°üJ’Gh ΩÓYEÓd á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG

äÉ¡L á«Yƒàd É¡æe É«©°Sh ,AÉ°†YC’G ∫hódG

IOƒLƒŸG äGô¨ãdÉH ∫hódG √òg ‘ ¢UÉ°üàN’G

Égôjƒ£Jh É¡cQGóJ πLCG øe ÚfGƒ≤dG √òg ‘

Gòg »`a áYQÉ°ùàª`dG ä’ƒë`àdG ÖcGƒ`j É`Ã

‘ kÉ`«dhO kGÒ`ÑN ƒμ°ù`«°ùjE’G âØ`∏c ∫Ééª`dG

á˘˘˘˘˘˘˘fQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘˘°SGQO OGó˘˘˘˘˘˘˘˘YEÉ˘˘˘˘˘˘˘˘H ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘b

∫hó˘˘˘dG ‘ á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G ÚfGƒ˘˘˘≤˘˘˘dGh äÉ˘˘˘©˘˘˘jô˘˘˘°ûà˘˘˘˘∏˘˘˘˘d

OGóYEG ” óbh .á«Hô¨dG É«≤jôaEG ‘ AÉ°†`YC’G

äÉYGPE’G OÉ`–G ™e ¿hÉ©`àdÉH á°SGQó`dG √ò`g

‘ á°SGQódG √òg á«ªgCG øªμJh .á«eÓ°SE’G

™``bGh ø`Y á∏°ü`Øeh á∏eÉ`°T IQƒ`°U Ωó≤J É¡`fƒ`c

ø˘˘e á˘˘fƒ˘˘˘μ˘˘˘e á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘ã“ á˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘Y ‘ ΩÓ˘˘˘YE’G á˘˘˘jô˘˘˘M

É˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘f »˘˘˘˘˘gh AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘aE’G ∫hó`dG

äõcQ óbh .êÉ©dG πMÉ°Sh ∫É¨æ«°ùdGh É«ÑeÉZh

á«aôX QÉ°†ëà°SG ≈∏Y âa’ πμ°ûH á°SGQódG

πc ¬H äôeh ¬à°TÉY …òdG »°SÉ«°ùdG •ô°ûdG

á°SGQódG â©°Vh Éªc .âdGR’h IóM ≈∏Y ádhO

á˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘°SÎdG ‘ π˘˘˘˘˘∏ÿG ø˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y ™˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°UC’G

¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ,™HQC’G ∫hó∏d á«©jô°ûàdG

¿EG ,É¡∏bô©J πbC’G ≈∏Y hCG ΩÓYE’G ájôM π£©J

ºgCG QÉ¡XEG πLC’h .¬«∏Y »gÉe ≈∏Y â«≤H »g

√òg ‘ ΩÓYE’G ÚfGƒb É¡H äôe »àdG äÉ£ÙG

»˘˘˘Ø˘˘˘°Uƒ˘˘˘dG è˘˘˘˘¡˘˘˘˘æŸG á˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘dG äó˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘YG ,∫hó˘˘˘˘dG

IóàªŸG IÎØdG ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN øe »îjQÉàdG

É¡dÓNh ,Ωƒ«dG ≈àM ájQÉª©à°S’G á¶ë∏dG øe

á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘dG ¢ù°SC’G ó˘˘˘˘˘˘˘jó– ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘Y äOó˘˘˘˘˘˘˘˘°T

πfi ∫hódG ‘ áaÉë°üdG ájô◊ á«JÉ°ù°SDƒŸGh
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âæ«H á°üMÉa á«ª«≤J Iô¶f â£YCÉa ,á°SGQódG

áfÉ°SÎdG äQƒ£J ióe …CG ¤EG É¡dÓN øe

ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G É˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘°†≤˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°üdG äGP á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG

øe É¡H Ée ∞°ûc ádhÉfi ™e ,É¡«a ∫É°üJ’Gh

,ÜÉ˘˘£˘˘YCGh π˘˘˘«˘˘˘bGô˘˘˘Y ø˘˘˘e ¬˘˘˘¡˘˘˘LGƒ˘˘˘J É˘˘˘eh ,äGô˘˘˘¨˘˘˘K

á˘˘˘jô˘˘˘Mh á˘˘˘aÉ˘˘˘ë˘˘˘°üdG á˘˘˘jô˘˘˘˘M ï˘˘˘˘«˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘J ¿hO ∫ƒ–

.ÒÑ©àdGh …CGôdG

‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G äó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y ,¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f ¥É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ‘h
á°ûbÉæŸ Iôjóà°ùe IóFÉe •ÉHôdÉH ºFGódG Égô≤e
ÒÑ©àdG ájôM ÚH äÉeƒ∏©ŸG ∫hGóJ'' ´ƒ°Vƒe

 ¥ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M ΩGÎMGhâcQÉ˘˘˘˘˘˘°T .''¿É˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’GÉ¡«a
á˘˘HQÉ˘˘¨˘˘e AGÈNh ,á˘˘«˘˘aÉ˘˘≤˘˘Kh á˘˘jô˘˘˘μ˘˘˘a äÉ˘˘˘«˘˘˘°üî˘˘˘°T
¥ƒ≤Mh ΩÓYE’G ¿ƒfÉb ‘ ¿ƒ°ü°üîàe ¿ƒ«dhOh
,á˘˘«˘˘dhOh á˘˘«˘˘ª˘˘«˘˘∏˘˘bEG äÉ˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘e ƒ˘˘˘∏˘˘˘ã‡h ,¿É˘˘˘°ùfE’G
‘ á˘˘£˘˘«˘˘°ûæ˘˘˘dG ÊóŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘g ƒ˘˘˘∏˘˘˘ã‡h
øe OóYh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓYE’G ‹É›
Üô˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘HQÉ˘˘˘˘¨ŸG Ú«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdGh Ú«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’G

.•ÉHôdG ‘ øjóªà©ŸG Ú«dhódGh

ËôμJ º`J ,Iôjóà°ùª`dG IóFÉª`dG ¢û`eÉ`g ≈`∏Yh
,Üô`©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘HQÉ`¨`ª`dG Ú«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ`YE’G ø`e Oó`Y
õjõ©J ‘ º¡J’É≤eh º¡KÉëHCÉH GƒªgÉ°S øjòdG
‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ΩGÎMGh ÒÑ©àdG ájôM áaÉ≤K

.á«Hô©dG ∫hódG

•ƒ£ÿG ¢VôY ,IóFÉŸG √òg ∫ÓN ” Éªc
»YÉ£b ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G πªY èeÉfÈd á°†jô©dG
‘ ‹hO ÒÑN Ωób Éªc ,∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G
∫ƒM kÉ°VôY ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓYE’G ¿ƒfÉb
äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG ∫hGó˘˘˘à˘˘˘d ‹hó˘˘˘dG Qƒ˘˘˘¶˘˘˘æŸG'' ´ƒ˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘e
:¿É˘˘˘˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘M ΩGÎMGh ÒÑ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘Mh

.á«bÓNC’Gh á«fƒfÉ≤dG äÉjóëàdG

á°SGQO OGóYE’ kÉ«dÉe kÉªYO ƒμ°ù«°ùjE’G âeóbh
Üô¨ŸG ‘ á«fhÎμdE’G áaÉë°üdG ∫ƒM á«fGó«e
¢Vô©j ≥«bO »ª∏Y åëH ∫hCG ó©J ,É¡àYÉÑWh
á˘˘aÉ˘˘ë˘˘°üdG ø˘˘Y äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘eh π˘˘«˘˘°UÉ˘˘˘Ø˘˘˘J ΩÉ˘˘˘bQC’É˘˘˘H

 ‘ á°SGQódG ™≤Jh .Üô¨ŸG ‘ á«fhÎμdE’G80

ºK ,áeó≤eh kÓNóeh kÉÁó≤J øª°†àJh áëØ°U
:á«dÉàdG ™«°VGƒŸG ∫ƒM QƒëªàJ ∫ƒ°üa áà°S
‘É˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG äÓ˘˘˘˘gDƒ˘˘˘˘eh á˘˘˘˘«˘˘˘˘aGô˘˘˘˘¨Áó˘˘˘˘dG á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG
¢üFÉ˘˘˘˘°üNh á˘˘˘˘©˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘Wh ,Üô˘˘˘˘˘¨ŸG ‘ ÊhÎμ˘˘˘˘˘dE’G
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘dE’G á˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG ∫É˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°TG ä’É›h
áaÉë°üdG ∫É› ‘ ∫É¨à°T’G ±hôXh ™aGhOh
ÚH á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘˘dE’G á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdGh ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘˘˘dE’G
ó˘˘˘°UQh ,™˘˘˘bGƒ˘˘˘dG äÉ˘˘˘jó–h ÇQÉ˘˘˘≤˘˘˘dG äÉ˘˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘e
∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘M ÊhÎμ˘˘˘˘˘˘˘dE’G ‘É˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘˘°üdG AGQBGh ∞˘˘˘˘˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘e
á˘˘˘aÉ˘˘˘ë˘˘˘°üdG ™˘˘˘°Vh º˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘Jh ,¬˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘°TG ±hô˘˘˘˘X
»˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡˘˘˘˘e äGQÉ˘˘˘˘¶˘˘˘˘à˘˘˘˘fGh Üô˘˘˘˘¨ŸG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘dE’G

.´É£≤dG
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

¬jƒ°ûàdG äÓªM ≈∏Y OôdG
Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SEÓd »eÓYE’G

•IÉ`Yó`dGh á`ª`FC’G IóFÉØ`d á«æjƒ`μ`J IQhO ó`≤`Y
á÷É©e πLCG øe π°UGƒàdG äÉ«æ≤J ∫ƒM

ΩÓYE’G ‘ ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG
 ,É«dÉ£jEG ,ÉahOÉH ,‹É£jE’G17-14ƒjÉe

.2012∞jô`°ûdG ¢Só≤dG á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH
.É«dÉ£jEG ‘ á«dhó``dG …hBÉ`ŸG á«©`ªLh

•á÷É©e äÉ«æ≤J ∫ƒM πªY á°TQh ó≤Y
∞ë°üdG ‘ ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG

,á«fƒfÉ≤dGh á«ÁOÉcC’G áHQÉ≤ŸG :á«HQhC’G
 ,Éμ«é∏H ,âfÉN17-15 ƒ«fƒj.2012

•∫hódG øe AGÈNh ƒμ°ù«°ùjE’G ácQÉ°ûe
 IQhódG ‘  AÉ°†YC’G19ºFGódG ô“Dƒª∏d

¢VƒM ‘ ájô°üÑdG á«©ª°ùdG πFÉ°Sƒ∏d
 ,¢û`cGô`e ,§`°Sƒ`à`ª`dG ¢†«`HC’G29` ¢SQÉ`e

1 πjôHCG.2012

•»eÓ°SE’G ô“DƒŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ácQÉ°ûe
,¿ƒHÉ¨dG ,π«ahÈ«d ,ΩÓYE’G AGQRƒd ™°SÉàdG

20-17 πjôHCG.2012

•åëH ø°ùMC’ ƒμ°ù«°ùjE’G IõFÉL íæe
ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG ∫ƒM »©eÉL

á«Hô©dG áμ∏ªŸG ,¢VÉjôdG ,Úª∏°ùŸGh
 ,ájOƒ©°ùdG2 Èª°ùjO2012.

•ΩÓ°SE’G IQƒ°U ∫ƒM á«dhO Ihóf º«¶æJ ºYO
‘ ácQÉ°ûŸGh á«Hô¨dG â«fÎfE’G ™bGƒe ‘

 ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,¢SÉa ,É¡dÉªYCG21-20

 È`ªaƒf2012õcôe ™e ¿hÉ©`àdÉH ,
í«ë°üJ ∫É› ‘ çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG

.ΩÓ°SE’G IQƒ°U

•ÉHQhCG ‘ ΩÓYE’G »«æ¡Ÿ ∫hC’G ≈≤à∏ŸG ó≤Y
º¡ØdG õjõ©J πLCG øe »eÓ°SE’G ⁄É©dGh

 ,É°ùfôa ,π«d ,ºgÉØàdGh22-20Èª°ùjO
2012¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,

äÉYGPE’G OÉ–Gh âjƒμdG ádhóH á«eÓ°SE’G
.á«eÓ°SE’G

•á÷É©e πÑ°S ∫ƒM á«°SGQO á≤∏M ó≤Y
ΩÓYE’G ‘ ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG IQƒ°üdG

 ,IóëàŸG áμ∏ªŸG ,¿óæd ,ÊÉ£jÈdG14-12

 Èªaƒf2012‘É≤ãdG õcôŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ,
.¿óæ∏H »eÓ°SE’G

•¤EG IAÉ°SE’G ∫ƒM Iôjóà°ùe IóFÉe ó≤Y
: Úª∏°ùŸG IAGôH º∏«a ‘ ËôμdG ∫ƒ°SôdG

á÷É©ŸG πÑ°Sh »YGhódGh äÉ«Ø∏ÿG
.áª«μ◊G

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
áªFC’G øjƒμàd á«ÑjQóJ IQhO ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y
QGƒ◊G º˘˘˘˘«˘˘˘˘b ô˘˘˘˘°ûfh π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J ∫ƒ˘˘˘˘˘M
á˘°ù°SDƒ˘e ™˘e ≥˘˘«˘˘°ùæ˘˘à˘˘dÉ˘˘H ∫Gó˘˘à˘˘Y’Gh á˘˘«˘˘£˘˘°Sƒ˘˘dGh
É˘˘˘˘˘ahOÉ˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘dG ihCÉŸGh ∞˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘°ûdG ¢Só˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG
É«dÉ£jEG ‘ áªFC’G QhO π«©Øàd É«©°S ,É«dÉ£jEG
á˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘dG RGô˘˘˘˘˘˘˘˘HEGh ,É˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘d IQhÉÛG ≥˘˘˘˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘˘˘˘æŸGh
‘ É˘˘˘¡˘˘˘˘ã˘˘˘˘Hh É˘˘˘˘gô˘˘˘˘°ûf ¥É˘˘˘˘aBG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G
√ò˘˘˘˘˘˘˘g ‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ÒZh Úª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG •É˘˘˘˘˘˘˘˘°ShCG
Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G IQƒ°U Ú°ù–h ,äÉ©ªàÛG
,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©eh
á«£°SƒdGh QGƒ◊G ‘ ΩÓ°SE’G º«b ≈∏Y AÉæH

 IQhódG ‘ ∑QÉ°Th .∫GóàY’Gh30á«YGOh kÉeÉeEG
πØM ô°†M óbh .É«dÉ£jEG ≥WÉæe ∞∏àfl øe
á«°SÉ«°ùdGh á«fóŸG äÉ£∏°ùdG øY Oƒah ìÉààa’G
øe áYƒª› ¤EG áaÉ°VEG ,ÉahOÉH ‘ á«aÉ≤ãdGh

4.4.3
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

¿CÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûdG ‘ AGÈÿGh ÚeÉÙGh Iò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SC’G
»˘˘∏˘˘ã‡h á˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘dGh É˘˘ahOÉ˘˘H á˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘é˘˘˘H »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G
.ÉahOÉH ájó∏H ÖFÉæc á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H

±GógC’G ≥«≤– ≈∏Y  ƒμ°ù«°ùjE’G øe kÉ°UôMh
∫òH IQhô°†d É¡æe kÉcGQOEGh ,QƒÙG Gò¡d IOóÙG
áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG RGôHE’ ó¡÷G øe ójõe
≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y Oô˘˘˘˘dGh ¬˘˘˘˘JQƒ˘˘˘˘°U í˘˘˘˘«˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üJh ΩÓ˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘Y
â∏˘˘˘°UGh ,¬˘˘˘«˘˘˘dEG á˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘YE’G äÓ˘˘˘˘ª◊G

 áæ°S ∫ÓN2012π«©ØJ ¤EG áaOÉ¡dG ÉgOƒ¡L
Oô∏d πª©dG èeÉfÈd ΩÉ©dG QÉWE’G äÉ«°†à≤e
ΩÓ˘˘˘°SEÓ˘˘˘d »˘˘˘eÓ˘˘˘˘YE’G ¬˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘dG äÓ˘˘˘˘ª˘˘˘˘M ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y
Qƒ°üdG á÷É©Ÿ kÉ«©°Sh .á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊Gh
ΩÓ˘˘˘˘YE’G π˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°Sh ‘ ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG
äó˘˘˘≤˘˘˘Y ,á˘˘˘«˘˘˘fÓ˘˘˘≤˘˘˘Yh á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘¡˘˘˘˘e ¥ô˘˘˘˘£˘˘˘˘H á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘¨˘˘˘˘dG
á«eÓ°SE’G á«ÁOÉcC’G ™e ≥«°ùæàdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G
á˘˘HQÉ˘˘≤ŸG ∫ƒ˘˘M π˘˘ª˘˘Y á˘˘°TQh ,åë˘˘Ñ˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d
¬jƒ°ûJ äÓªM ≈∏Y Oô∏d á«fƒfÉ≤dGh á«ÁOÉcC’G
,á«HQhC’G ∞ë°üdG ‘ Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G IQƒ°U
á°TQƒdG â©°Sh .Éμ«é∏H ‘ âfÉN áæjóÃ ∂dPh
øY á«£ªædG Qƒ°üdG ¢üFÉ°üN ¢ü«î°ûJ  ¤EG
,á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘HhQhC’G ∞˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdG ‘ Úª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G
Ú«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’G ÚH ≥˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh ¿hÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘YOh
¥ƒ≤M áaÉ≤K õjõ©J πLCG øe ÉHQhCG ‘ Úª∏°ùŸG
IAÉ°SE’Gh ÒÑ©àdG ájôM ÚH õ««ªàdGh ¿É°ùfE’G
åëHh ,á«gGôμdGh ájô°üæ©dG òÑfh ¿ÉjOC’G ¤EG
Qƒ°ü∏d á∏jóH Qƒ°U êÉàfEG äÉ«dBG ôjƒ£J πÑ°S

.á«HhQhC’G áaÉë°üdG ‘ á«£ªædG

¿ƒª«≤e ¿ƒª∏°ùe ¿ƒ«eÓYEG á°TQƒdG ‘ ∑QÉ°Th
,Éμ«é∏H ‘ Qó°üJ ∞ë°U ‘ ¿ƒ∏ª©j ,ÉHhQhCG ‘
,É˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘jô˘˘˘˘Hh ,É˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘æ˘˘˘˘dGh ,É˘˘˘˘°ùfô˘˘˘˘ah ,Gó˘˘˘˘æ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘gh
ø˘˘˘˘e Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùe ÒZ Ú«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YEG ¤EG á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘°VE’É˘˘˘˘˘H
áHQÉfih ¢UôØdG DƒaÉμJ õcôe πã‡h ,Éμ«é∏H
‘ ¢SôØfCG á©eÉL ¢ù«FQh ,Éμ«é∏H ‘ ájô°üæ©dG
á˘˘˘˘˘«ŸÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG …É˘˘˘˘˘g’ á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘L ¢ù«˘˘˘˘˘FQh ,É˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘H

áYGPE’Gh IõØ∏àdG ¢ù«FQh ,ΩÓYE’Gh áaÉë°ü∏d
.Éμ«é∏H ‘ á«eÓ°SE’G

IóªY ÖFÉf á°TQƒ∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G ô°†Mh

‘ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ∫hDƒ°ùeh ,âfÉN áæjóe

»ë«°ùŸG Üõ◊G øY ¿É«fÉŸôHh ,âfÉN ájó∏H

ø˘˘e Oó˘˘˘Yh »˘˘˘μ˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘dG »˘˘˘WGô˘˘˘≤Áó˘˘˘dG Üõ◊Gh

.Éμ«é∏H øe Ú«eÓYE’Gh ÚØ≤ãŸG

á«dhódG á«dGQó«ØdG á°TQƒdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉYOh

‘ ô˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG …ô˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘eh ‹hDƒ˘˘˘˘˘°ùe á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°ü∏˘˘˘˘˘˘d

á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘¡ŸÉ˘˘˘˘˘˘H ΩGõ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘d’G ¤EG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘HhQhC’G ∞˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘°üdG

∫hÉæàH ΩÉ«≤dG ÚM áæ¡ŸG äÉ«bÓNCGh á«Yƒ°VƒŸGh

IAÉ``°SE’G …OÉØJh ,Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G ´ƒ°Vƒe

IQhô°V Ghó`cCGh .á`«æ`jódG Rƒ`eô`dGh ¿É``jOC’G ¤EG

á˘˘«˘˘dhó˘˘dG äÉ˘˘fÓ˘˘YE’Gh á˘˘«‡C’G äGQGô˘˘≤˘˘dG π˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘J

õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh ,¿É˘˘˘˘jOCÓ˘˘˘˘d IAÉ˘˘˘˘°SE’G Ωó˘˘˘˘Y ¤EG á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YGó˘˘˘˘˘dG

äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G

¥ƒ≤M ÇOÉÑe ΩGÎMGh ,¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdGh

±QÉ©àŸG áaÉë°üdG áæ¡e äÉ«bÓNCGh ¿É°ùfE’G

•Gô˘˘˘î˘˘˘fG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y GhOó˘˘˘°Th .kÉ˘˘˘«˘˘˘dhO É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

‘ ¬LQÉNh »eÓ°SE’G ⁄É©dG πNGO Ú«aÉë°üdG

∫É› ‘ á˘˘˘£˘˘˘«˘˘˘°ûæ˘˘˘dG ÊóŸG ™˘˘˘ª˘˘˘àÛG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘L

,…ô˘˘°üæ˘˘©˘˘˘dG õ˘˘˘«˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘HQÉfih ¿É˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘≤˘˘˘M

ÒZ º˘˘˘¡˘˘˘FÓ˘˘˘eR ™˘˘˘e á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘¡ŸG äÉ˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh

áaÉë°ü∏d á«dhódG á«dGQó«ØdG QÉWEG ‘ Úª∏°ùŸG

.OhóM ÓH ¿ƒ«aÉë°U áª¶æeh

øjƒμJ ∫ƒM »°SGQódG êÉ¡æŸÉH ¿ƒcQÉ°ûŸG OÉ°TCGh

ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘°üdG á÷É˘˘˘˘©Ÿ Ú«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdG

…òdG ,»Hô¨dG ΩÓYE’G ‘ Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G

äGQhO º«¶æJ ¤EG ÉgƒYOh ,ƒμ°ù«°ùjE’G ¬JóYCG

Úª˘˘∏˘˘°ùŸG Ú«˘˘eÓ˘˘YE’G Ió˘˘FÉ˘˘Ø˘˘d ¬˘˘fCÉ˘˘°ûH á˘˘«˘˘Ñ˘˘˘jQó˘˘˘J

ógÉ©e ™e ≥«°ùæàdÉH ÉHhQhCG ‘ Úª∏°ùŸG ÒZh

åë˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘eh Ú«˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°üdG ø˘˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘J

.ÉHhQhCG ‘ »eÓYE’G
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG É˘˘˘˘˘˘˘˘YO ,Êƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫ÉÛG ‘h
π«©ØJ ¤EG á«Hô¨dGh á«eÓ°SE’G ∫hódG ,á°TQƒdG
,¿ÉjOC’ÉH ¢SÉ°ùŸG ™æ“ »àdG á«fƒfÉ≤dG óYGƒ≤dG
¿CÉ°ûH á«dhO á«bÉØJG ™°Vh IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdGh
¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG åMh . ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘jOCÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘d IAÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G Ωó˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y
õjõ©J ≈∏Y ÉHhQhCG ‘ á«eÓ°SE’G äÉ«©ª÷G
‘ á«bƒ≤◊G äÉ«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdGh ácGô°ûdG
á˘˘ª˘˘∏˘˘°ùŸG äÉ˘˘«˘˘∏˘˘bC’G ¥ƒ˘˘≤˘˘M ø˘˘Y ´É˘˘aó˘˘˘∏˘˘˘d Üô˘˘˘¨˘˘˘dG
¤EG GƒYOh ,á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh á«°SÉ«°ùdG
‘ á«eÓ°SE’G äÉ«©ª÷G ÚH ≥«°ùæàdG IQhô°V
øe á«Yƒ°Vƒeh á∏LÉY ∞bGƒe PÉîJGh ÉHhQhCG
á«fƒfÉb ÒZ äÉaô°üJ øY áŒÉædG çGóMC’G
áaô£àe äÉ¡L øe hCG Úª∏°ùŸG AÉæHCG øe AGƒ°S

.øjôLÉ¡ŸGh Úª∏°ùª∏d ájOÉ©e á«HhQhCG

‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘°†ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘d Gõ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh
IQƒ°üdG RGôHEGh ,á«eÓYE’G äGô“DƒŸGh äÉ«≤à∏ŸG
, áëª°ùdG ¬ª«≤H ∞jô©àdGh ΩÓ°SEÓd á«≤«≤◊G
Iô˘˘˘°ûY á˘˘˘©˘˘˘°SÉ˘˘˘à˘˘˘dG IQhó˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG âcQÉ˘˘˘˘°T
‘ ájô°üÑdG á«©ª°ùdG πFÉ°Sƒ∏d ºFGódG ô“Dƒª∏d
»àdG )ΩÉ«Hƒc( §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM
OƒæH á°ûbÉæe ∫ÓNh .¢ûcGôe áæjóe ‘ äó≤Y
∫hO ‘ Ú«eÓYE’G øjƒμJ áæ÷ ∫ÉªYCG ∫hóL
πã‡ , ΩÓYE’G º°ùb ¢ù«FQ  Ωób ,§°SƒàŸG
QÉ°TCG á∏NGóe ,QƒcòŸG ô“DƒŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
øjƒμJ ∫É› ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G èeGôH ¤EG É¡«a
õcGôŸG QÉWEG ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ Ú«eÓYE’G
≥˘˘˘˘˘°ûeOh Ωƒ˘˘˘˘˘˘WôÿG ‘ á˘˘˘˘˘˘KÓ˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘bE’G
á˘˘°†jô˘˘©˘˘dG •ƒ˘˘£ÿG ¢Vô˘˘©˘˘à˘˘°SG É˘˘ª˘˘˘c .¿Gô˘˘˘¡˘˘˘Wh
≈˘∏˘˘Y Ú«˘˘aÉ˘˘ë˘˘°üdG ø˘˘jƒ˘˘μ˘˘à˘˘d »˘˘°SGQó˘˘dG êÉ˘˘¡˘˘æ˘˘ª˘˘∏˘˘d
‘ ΩÓ˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘˘°üdG á÷É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e

.»Hô¨dG ΩÓYE’G

‘ ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G âcQÉ˘˘˘˘°T ,¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f ¥É˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ‘h
…òdG ΩÓYE’G AGQRƒd ™°SÉàdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG
IQGRhh »˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘Jó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Y

,á«fƒHÉ¨dG ójÈdGh ∫É°üJ’Gh »ªbôdG OÉ°üàb’G
º˘˘˘˘˘°ùb ¢ù«˘˘˘˘˘FQ Ωó˘˘˘˘˘b å«˘˘˘˘˘M ,π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ahÈ«˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘jóÃ
´ÉªàLG ∫ÓN kÉ°VôY ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ ΩÓYE’G
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L ¬«a ∫hÉæJ ÚØXƒŸG QÉÑc
ΩÓ°SE’G øY áÄWÉÿG äÉeƒ∏©ŸG í«ë°üJ ∫É›
.É«HƒaƒeÓ°SE’G IôgÉ¶d …ó°üàdGh ,Úª∏°ùŸGh
ø˘˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘J êÉ˘˘˘¡˘˘˘æŸ á˘˘˘°†jô˘˘˘©˘˘˘dG •ƒ˘˘˘£ÿG Ωó˘˘˘˘b É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c
Qƒ˘˘˘˘˘˘°üdG á÷É˘˘˘˘˘˘©Ÿ Ú«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘YE’Gh Ú«˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘°üdG
…òdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG
ô“DƒŸG ¬˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ¥OÉ˘˘˘˘˘˘°Uh ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ¬˘˘˘˘˘˘Jó˘˘˘˘˘˘YCG
‘ ó≤©æŸG áaÉ≤ãdG AGQRƒd ™HÉ°ùdG »eÓ°SE’G

 »eƒj ôFGõ÷G18h19 Èª°ùjO.2011óbh
ΩÓYE’G AGQRƒd ™°SÉàdG »eÓ°SE’G ô“DƒŸG óªàYG
√ò«ØæJ ¤EG AÉ°†YC’G ∫hódG ÉYOh QƒcòŸG êÉ¡æŸG
á˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘fÉ˘˘˘eC’Gh ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ™˘˘˘e ≥˘˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H

.»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æŸ

≈∏Y Oô∏d á«©eÉ÷G çÉëHC’G ™«é°ûJ QÉWEG ‘h

,Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SEÓd »eÓYE’G ¬jƒ°ûàdG äÓªM

ÚãMÉÑdG ΩÉeCG IƒYódG ¥ÓWEÉH áª¶æŸG âeÉb

ácQÉ°ûª∏d ⁄É©dG ÈY á«eÓ°SE’G äÉ©eÉ÷G øe

çƒ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G Iõ˘˘˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘˘˘L ‘

í˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üJ π˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’G äÉ˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dGh

‘ Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G IQƒ°U øY äÉeƒ∏©ŸG

Qƒ°üdG ∫É› ‘ »©eÉL åëH ø°ùMCG : ´ƒ°Vƒe

â∏°SGQ óbh .Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG

á˘˘«˘˘eÓ˘˘°SE’G äÉ˘˘©˘˘eÉ÷G ø˘˘e á˘˘˘Yƒ˘˘˘ª› á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG

»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–G ‘ ájƒ°†æŸG

äÉ¨∏H ájƒ«°SB’Gh á«≤jôaE’Gh á«Hô©dG á≤£æŸG ‘

øe áYƒªéÃ â∏°UƒJh .çÓãdG áª¶æŸG πªY

áæ÷ âæ∏YCG ,ádhGóŸGh RôØdG ó©Hh .çÉëHC’G

áæ«ãH IQƒàcódG áãMÉÑdG Rƒa QGôb øY IõFÉ÷G

ÜOC’G IPÉ˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°SCG ,≈˘˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y óÛG ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘HCG ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘MCG

á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘°ùfE’G äÉ˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘c ‘ …õ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘∏‚C’G

ô°üe ájQƒ¡ªL ‘ IôgÉ≤dG ‘ ôgRC’G á©eÉéH
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

á˘jõ˘«˘˘∏‚’G á˘˘¨˘˘∏˘˘dÉ˘˘H Ωó˘˘≤ŸG É˘˘¡˘˘ã˘˘ë˘˘H ‘ ,á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dG

Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SEÓd á«£ªædG IQƒ°üdG :¿Gƒæ©H

ICÉaÉμŸG º«∏°ùJ ” óbh .…õ«∏‚’G ÜOC’G ‘

IQhódG ∫ÓN áãMÉÑdG ¤EG ôjó≤J IOÉ¡°Th á«dÉŸG

‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ô“Dƒª∏d Iô°ûY ájOÉ◊G

 Ωƒj ¢VÉjôdG2 Èª°ùjO2012.

IhóædG ¢SÉa áæjóe ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y Éªc
âfÎfC’G ™bGƒe ‘ ΩÓ°SE’G IQƒ°U'' á«dhódG
¿hÉ©àdÉH ''í«ë`°üàdG πÑ`°Sh ™bGƒ`dG : á«Hô`¨dG
∫É› ‘ çÉ˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘HC’Gh äÉ˘˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘˘˘˘e ™`e
á˘˘˘©˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘Lh ,¢SÉ˘˘˘˘a ‘ ΩÓ˘˘˘˘°SE’G IQƒ˘˘˘˘°U í˘˘˘˘«˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üJ
¬∏dG óÑY øH óªfi …ó«°S á©eÉLh ,Újhô≤dG
,¢SÉ`ØH áaÉ≤`ãdG á«Hhó`æeh ¢SÉ`a á`¡L ¢ù∏`›h
Ú©eÉ÷Gh ÚãMÉÑdG øe áYƒª› É¡«a ∑QÉ°Th
á˘˘˘˘«˘˘˘˘ã``ë˘˘˘˘H ó`gÉ˘˘˘˘©`eh äÉ``©`eÉ`L ¤EG ÚÑ˘˘˘˘°ùà`æ˘˘˘˘ª`dG
ôFGõ`÷Gh ¿OQC’Gh ájOƒ©`°ùdGh Üô¨`ª`dG »`a
øe áYƒª`› Ihó`ædG âdhÉæ`J ó`bh .¢ù`fƒ`Jh
áØ`Xƒª`dG å`ëÑdG ègÉ`æe : ÉgRô`HCG QhÉë`ª`dG
âfÎf’G ™bGƒe ‘ ΩÓ°SE’G IQƒ°U ¬jƒ°ûJ ‘
á˘˘˘˘˘˘˘æ`°ùdGh Ëô`μ˘˘˘˘˘˘˘dG ¿BGô`≤˘˘˘˘˘˘˘dG IQƒ`°Uh ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Hô`¨˘˘˘˘˘˘˘˘dG
™bGƒe ‘ »eÓ°SE’G ™jô°ûàdGh ¬≤ØdGh ájƒÑædG
á÷É˘˘©ŸGh π˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘Ñ˘˘˘°Sh ,á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘¨˘˘˘dG âfÎf’G
QhOh ,ΩÓ˘˘˘°SE’É˘˘˘H ∞˘˘˘jô˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ¥ô˘˘˘Wh ∞˘˘˘jô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh
á¡LGƒe ‘ á«eÓ°SE’G äÉª¶æŸGh äÉ°ù°SDƒŸG
™˘˘˘˘˘bGƒ˘˘˘˘˘e ‘ ΩÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G IQƒ˘˘˘˘˘˘°U ¬˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘°ûJ äÓ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘M

.á«Hô¨dG âfÎf’G

±GógC’G ≥«≤– ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G øe kÉ°UôMh
∫òH IQhô°†d É¡æe kÉcGQOEGh ,QƒÙG Gò¡d IOóÙG
áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG RGôHE’ ó¡÷G øe ójõe
≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y Oô˘˘˘˘dGh ¬˘˘˘˘JQƒ˘˘˘˘°U í˘˘˘˘«˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üJh ΩÓ˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘Y
É˘˘˘˘¡˘˘˘˘fEÉ˘˘˘˘a ,¬˘˘˘˘«˘˘˘˘dEG á˘˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùŸG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘YE’G äÓ˘˘˘˘˘ª◊G

 áæ°S ∫ÓN â∏°UGh2012¤EG áaOÉ¡dG ÉgOƒ¡L
πª©dG èeÉfÈd ΩÉ©dG QÉWE’G( äÉ«°†à≤e π«©ØJ
ΩÓ°SEÓd »eÓYE’G ¬jƒ°ûàdG äÓªM ≈∏Y Oô∏d

∞˘˘˘˘«˘˘˘˘Xƒ˘˘˘˘J ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e )á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G IQÉ˘˘˘˘˘°†◊Gh
∞jô©àdG áeóN ‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J
äÉμÑ°T §HQh , á«eÓ°SE’G IQÉ°†◊Gh ΩÓ°SE’ÉH
á˘˘«˘˘eÓ˘˘YE’Gh á˘˘«˘˘∏˘˘gC’G äÉ˘˘˘°ù°SDƒŸG ™˘˘˘e π˘˘˘°UGƒ˘˘˘à˘˘˘dG
á˘˘˘Ñ˘˘˘°SÉ˘˘˘æŸG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘∏◊G OÉ˘˘˘é˘˘˘jEGh ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dG
ΩÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG …CGô˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘Jh äÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘˘¨ŸG í˘˘˘˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘˘˘˘d

.É¡aGógCGh Égó°UÉ≤Ã ‹hódGh »eÓ°SE’G

™e ¿hÉ©àdÉH ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y QÉWE’G Gòg ‘h
ádhO ‘ á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh
ó¡©eh á«eÓ°SE’G äÉYGPE’G OÉ–Gh ,âjƒμdG
≈≤à∏ŸG ,É°ùfôa ‘ á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d Éæ«°S øHG
»˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘°SE’G ⁄É˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ‘ ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G »˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘¡Ÿ ∫hC’G
á÷É©Ÿ ¿hÉ©àdG äÉ«dBG åëH πLCG øe ÉHQhCGh
,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ ádOÉÑàŸG á«£ªædG Qƒ°üdG

.á«°ùfôØdG π«d áæjóÃ ∂dPh

Ú«eÓYE’G øe OóY ≈≤à∏ŸG ∫ÉªYCG ‘ ∑QÉ°Th
ΩÓYE’G ¿ƒ∏ãÁ »eÓ°SE’G ⁄É©dG øeh ÉHQhCG øe
AÉ˘˘Ñ˘˘fC’G ä’É˘˘chh …ô˘˘˘°üÑ˘˘˘dG »˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘°ùdGh Üƒ˘˘˘à˘˘˘μŸG
‘ AGÈNh ,á˘˘«˘˘æ˘˘¡ŸG äÉ˘˘ª˘˘«˘˘¶˘˘æ˘˘à˘˘dGh äÉ˘˘«˘˘©˘˘˘ª÷Gh
≈≤à∏ŸG ≈©°Sh .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓYE’G ¿ƒfÉb
Iô˘˘˘˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘X QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘˘˘˘˘fG ÜÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SCG ¢ü«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûJ ¤EG
åëH Éªc ,∂dP ‘ ΩÓYE’G QhOh É«HƒaƒeÓ°SE’G
Ú«eÓYE’G ÚH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ºYO πÑ°S
õ««ªàdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤K õjõ©J πLCG øe
òÑfh ¿ÉjOC’G ¤EG IAÉ°SE’Gh ÒÑ©àdG ájôM ÚH
¢û«©dG äÉÑ∏£àe ÒaƒJh á«gGôμdGh ájô°üæ©dG
ÚH ¿hÉ©àdG ôjƒ£J äÉ«dBG á°SGQOh ,∑Î°ûŸG
‘ ÉHQhCG øe º¡FÓeRh Úª∏°ùŸG Ú«eÓYE’G
ÚfGƒ˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘dG ΩGÎMGh á˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘¡ŸG äÉ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘NCG QÉ˘˘˘˘˘˘˘WEG

.∫É°üJ’Gh ΩÓYEÓd á«dhódG

‘ ≈≤à∏ŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒ«eÓYE’G óªàYGh
π˘˘˘LCG ø˘˘˘e π˘˘˘«˘˘˘d ¿Ó˘˘˘YEG( ,≈˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘∏ŸG ∫É˘˘˘ª˘˘˘YCG ΩÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘N
Iô˘˘gÉ˘˘X ø˘˘˘e ó◊Gh á˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG Qƒ˘˘˘°üdG á÷É˘˘˘©˘˘˘e
Qƒ°üdG á÷É©e ¤EG ÉYO …òdG )É«HƒaƒeÓ°SE’G
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

Iô˘˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘˘X ø˘˘˘˘˘˘˘e ó◊Gh á˘˘˘˘˘˘˘dOÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘dG
ÇOÉÑeh äÉ¡LƒJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,É«HƒaƒeÓ°SE’G
‹hó˘˘˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘dGh ,Ió˘˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘˘àŸG ·C’G ¥É˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘e
¿ÓYE’ÉH ΩGõàd’Gh πeÉμdG ΩGÎM’Gh ájOó©àdGh
Üƒ©°ûd ≈æ°ùàj ≈àM ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »ŸÉ©dG
πX ‘ ∑Î°ûŸG ¢û«©dG ¿Éμe πc ‘ ⁄É©dG
Gƒ≤≤ëj »c ,AÉNE’Gh íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdGh øeC’G
ó°UÉ≤ŸGh ±GógC’G Gƒ¨∏Ñjh πeÉμdÉH º¡JÉfÉμeEG
∂dP ‘ ÉÃ ,kÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dhO É˘˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ≥˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘FÉ‰E’G

.á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G

¿É˘˘˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘M á˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘b Ωó˘˘˘˘Y ¿Ó˘˘˘˘˘YE’G ó˘˘˘˘˘cCGh
É˘˘˘¡˘˘˘£˘˘˘HGô˘˘˘Jh ,á˘˘˘˘Fõ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘°SC’G äÉ˘˘˘˘jô◊Gh
ÉŸ kÉ≤ah ,á«ªæàdG ‘ ≥◊G É¡«a ÉÃ ,ÉgQRBÉJh
á˘˘˘˘«˘˘˘˘WGô˘˘˘˘˘≤Áó˘˘˘˘˘dG ¿CGh .É˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘a ¿Ó˘˘˘˘˘YEG √ó˘˘˘˘˘°ùé˘˘˘˘˘j
¿É˘˘°ùfE’G ¥ƒ˘˘≤˘˘M ΩGÎMGh á˘˘eGó˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘ª˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dGh
,Ió˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°Tô˘˘˘˘˘˘˘dG IQGOE’Gh ,á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘˘°SC’G äÉ˘˘˘˘˘˘˘jô◊Gh
¤EG ¿Ó˘˘YE’G É˘˘˘YOh .¢†©˘˘˘Ñ˘˘˘H É˘˘˘¡˘˘˘°†©˘˘˘H á˘˘˘£˘˘˘Ñ˘˘˘Jô˘˘˘e
á«dhódG QƒeC’G ‘ ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ΩGÎMG õjõ©J
π˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ¿CG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¿Ó˘˘˘˘YE’G Oó˘˘˘˘°Th .á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘˘dGh
≥aóJ ájôMh ÒÑ©àdG ájôM ≈∏Y Ωƒ≤j »eÓYE’G
√ò˘˘˘˘˘˘˘˘g ¿CGh ,QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘˘aC’Gh ±QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸGh äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG
¢üf Éªc ,á«dhDƒ°ùŸÉH ¿Î≤J ¿CG Öéj äÉjô◊G
á˘˘˘ª˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘Y QOÉ˘˘˘˘°üdG ¢ùfƒ˘˘˘˘J ΩGõ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ∂dP ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y

 áæ°S ¢ùfƒJ( äÉeƒ∏©ŸG ™ªàÛ á«ŸÉ©dG2005.)

º¡«©°S ≈≤à∏ŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒ«eÓYE’G ócCGh
AGô˘˘˘K »˘˘˘YGô˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YEG π˘˘˘FÉ˘˘˘°SQ è˘˘˘jhô˘˘˘˘Jh êÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘fE’
QÉ˘˘˘˘˘WEG ‘ ÊÉ˘˘˘˘˘°ùfE’G ‘É˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘dG çGÎdG äGõ˘˘˘˘˘«‡h
ΩGÎMÉH º¡eGõàdGh ,QGƒ◊Gh íeÉ°ùàdGh ΩGÎM’G
»˘˘∏˘˘ë˘˘à˘˘dGh ,á˘˘«˘˘æ˘˘¡ŸG ¥Ó˘˘NCÓ˘˘d á˘˘«˘˘˘°SÉ˘˘˘°SC’G ÇOÉ˘˘˘ÑŸG
‘ á«Yƒ°VƒŸGh ábódGh ±É°üfE’Gh á«dhDƒ°ùŸÉH
πμd º¡°†aQ Gƒæ∏YCGh .™FÉbƒdGh çGóMC’G Oô°S
ΩóYh ∞æ©dG ≈∏Y ¢†jôëàdGh ájô°üæ©dG ∫Éμ°TCG
QÉWEG ‘ ,»æjódGh …ô°üæ©dG √ôμdGh íeÉ°ùàdG

.ÒÑ©àdG ájôM ΩGÎMG

á«dhO á«bÉØJG QGó°UEG ¤EG IóëàŸG ·C’G GƒYOh
QÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘YGh ,á˘˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘c ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘˘jOCÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘d IAÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SE’G ΩôŒ
Éªc ,É¡«∏Y áÑbÉ©ŸG Öéj áÁôL É«HƒaƒeÓ°SE’G
IóëàŸG ·C’G áÄ«g ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG GƒYO
™˘˘˘˘æŸ á˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘N á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘Wh äÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘°ûJ QGó˘˘˘˘˘°UEG ¤EG
õ˘˘«˘˘«˘˘ª˘˘à˘˘dGh ÖfÉ˘˘LC’G á˘˘«˘˘gGô˘˘ch ¿É˘˘jOCÓ˘˘˘d IAÉ˘˘˘°SE’G
≥«°ùæàdG õjõ©J á«ªgCG GhócCGh .»æjódGh »bô©dG
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ Ú«eÓ`YE’G ÚH ¿hÉ©`àdGh
QÉWEG ‘ ÉHQhCG ‘ º¡FÓeRh ƒμ°ù«°ùjE’G ‘
ø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘jÉ˘˘˘˘˘˘Yô˘˘˘˘˘˘Hh ,á˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘°ü∏˘˘˘˘˘˘d ‹hó`dG OÉ`–’G
á˘˘˘cGô˘˘˘°T ≥˘˘˘∏˘˘˘N π˘˘˘LCG ø˘˘˘e ƒ˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘e
åëÑdGh øjƒμàdG ∫É› ‘ äGÈÿG ∫OÉÑJh

.»eÓYE’G »ª∏©dG

Ú«eÓYE’G øjƒμàd ƒμ°ù«°ùjE’G êÉ¡æÃ GhOÉ°TCGh
á«dBG √QÉÑàYGh ,ádOÉÑàŸG á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©Ÿ
™e »ª∏©dGh »æ¡ŸG πeÉ©àdG ‘ Ió«Øeh á«∏ªY
GƒYOh ,É«HƒaƒeÓ°SE’G IôgÉXh á«£ªædG Qƒ°üdG
IóFÉØd á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJ ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G
Ωƒ∏©∏d Éæ«°S øHG ó¡©e ™e ≥«°ùæàdÉH Ú«eÓYE’G
‘ Ú«˘˘˘aÉ˘˘˘ë˘˘˘°üdG ø˘˘˘jƒ˘˘˘μ˘˘˘˘J á˘˘˘˘°SQó˘˘˘˘eh á˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘°ùfE’G

.π«d áæjóe

Ú«eÓYEÓd á«dhódG á£HGôdG AÉ°ûfEÉH Gƒ°UhCGh
á˘˘dOÉ˘˘˘Ñ˘˘˘àŸG á˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG Qƒ˘˘˘°üdG á÷É˘˘˘©˘˘˘e π˘˘˘LCG ø˘˘˘e
õ˘˘jõ˘˘©˘˘˘Jh ¿É˘˘˘jOCÓ˘˘˘d IAÉ˘˘˘°SE’G Iô˘˘˘gÉ˘˘˘¶˘˘˘d …ó˘˘˘°üà˘˘˘dGh
.∑Î°ûŸG ¢û«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùdGh QGƒ◊G á˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘K
ÉHhQhCG ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd õcôe AÉ°ûfEÉH GƒÑMQh
‘ Úª∏°ùe ÒZh Úª∏°ùe Ú«eÓYEG øjƒμàd
ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e ∫É›
GƒYOh ,á«dhódG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ Úª∏°ùŸGh
Éæ«°S øHG ó¡©e ™e ¿hÉ©àdG ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G
Ú«aÉë°üdG øjƒμJ á°SQóeh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©∏d
õcôª∏d á«∏©a ábÓ£fG πLCG øe π«d áæjóe ‘

 áæ°S øe AGóàHG QƒcòŸG2013´ÉªàLG ó≤Yh ,
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘HGô`∏˘˘˘˘˘˘d …ò˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Ø````æ`à˘˘˘˘˘˘dG Öà````μ˘˘˘˘˘˘ª`dG
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á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e πLCG øe Ú«eÓ``YEÓd
¿É˘˘jOCÓ˘˘d IAÉ˘˘°SE’G Iô˘˘gÉ˘˘¶˘˘d …ó˘˘°üà˘˘dGh á˘˘dOÉ˘˘˘Ñ˘˘˘àŸG

 áæ°S ∫ÓN2014.

á«eÓ°SE’G áª¶æŸG äó≤Y ,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h
≥«°ùæàdÉH `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d
á≤∏M  ,¿óæd ‘ »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG õcôŸG ™e
äGAÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG QhO π˘˘˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘Ø˘˘˘˘J π˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°S ∫ƒ˘˘˘˘˘M á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SGQO
á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e ‘ áª∏°ùŸG á«eÓYE’G
ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sh ‘ Úª˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘˘˘Y
Ió˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘ªŸÉ˘˘˘˘˘˘H ¿ó˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘d ‘ ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘jÈdG

.)É«fÉ£jôH(

¢ü«˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘°ûJ ¤EG á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘∏◊G âaó˘˘˘˘˘˘gh
ΩÓ˘˘˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘˘˘˘°üdG ¢üFÉ˘˘˘˘˘˘˘°üN
πÑ°S  åëHh ,ÊÉ£jÈdG ΩÓYE’G ‘ Úª∏°ùŸGh
äGAÉØμdG ÚH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J
É«fÉ£jôH ‘ áª∏°ùŸG ÒZh áª∏°ùŸG á«eÓYE’G
õ««ªàdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áaÉ≤K õjõ©J πLCG øe
òÑfh ¿ÉjOC’G ¤EG IAÉ°SE’Gh ÒÑ©àdG ájôM ÚH
¤EG á≤∏◊G â©°S Éªc .á«gGôμdGh ájô°üæ©dG
á«eÓYE’G äGAÉØμdG ÚH ¿hÉ©àdG äÉ«dBG ôjƒ£J
á˘˘£˘˘N π˘˘«˘˘©˘˘Ø˘˘J π˘˘LCG ø˘˘e É˘˘«˘˘fÉ˘˘£˘˘jô˘˘˘H ‘ á˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘°ùŸG
øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©Ÿ á«eÓYEGh á«ÁOÉcCG

.ÊÉ£jÈdG ΩÓYE’G ‘ Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G

´ƒ˘˘˘°Vƒ˘˘˘e ∫hÉ˘˘˘æ˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘°SGQó˘˘˘dG á˘˘˘≤˘˘˘∏◊G ∫Ó˘˘˘˘N ”h
ÚeÉ˘˘˘°†ŸG ‘ ΩÓ˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘ª˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘°üdG
,OÉ˘˘©˘˘HC’Gh ÜÉ˘˘Ñ˘˘°SC’G :É˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘£˘˘˘jô˘˘˘H ‘ á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G
óë∏d á«ÁOÉcC’Gh á«fƒfÉ≤dG äÉ«dB’G á°ûbÉæeh
ÊÉ˘˘˘£˘˘˘jÈdG ΩÓ˘˘˘YE’G ‘ á˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘°üdG ø˘˘˘˘e
ÚH QGƒ◊Gh ∑Î°ûŸG ¢û«˘˘˘˘©˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘b ï˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘Jh
‘ äó≤Y Éªc .¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdGh äÉaÉ≤ãdG
Iô˘˘˘˘jó˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏◊G ø˘˘˘˘˘e ÒNC’G Ωƒ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dG
äÉÑ∏£àe ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJh QhÉ°ûà∏d
Ú«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘YE’G ÚH ¿hÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh π˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘J
Ú«fÉ£jÈdG º¡FGô¶fh É«fÉ£jôH ‘ Úª∏°ùŸG

ΩÓ˘˘˘˘˘°SE’G ø˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG Qƒ˘˘˘˘˘°üdG ø˘˘˘˘˘e ó˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d
.ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ Úª∏°ùŸGh

πªY á°ù∏L ¢ü«°üîJ á≤∏◊G √òg ∫ÓN ”h
Ú«˘aÉ˘ë˘˘°üdG ø˘˘jƒ˘˘μ˘˘J êÉ˘˘¡˘˘æ˘˘e'' á˘˘°ûbÉ˘˘æ˘˘eh ¢Vô˘˘©˘˘d
Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©Ÿ
¬˘˘˘˘Jó˘˘˘˘˘YCG …ò˘˘˘˘˘dG ''á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Hô˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘dG ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G π˘˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘˘°Sh ‘
»˘˘eÓ˘˘˘°SE’G ô“DƒŸG ¬˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Y ¥OÉ˘˘˘°Uh ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G
»˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘°SE’G ô“DƒŸGh á˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘˘d ™˘˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘˘°ùdG

.ΩÓYE’G AGQRƒd ™°SÉàdG

AGÈÿG øe OóY á«°SGQódG á≤∏◊G ‘ ∑QÉ°Th
‘ Ú°ü°üî˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG Úª˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ÒZh Úª˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG
á˘˘˘˘jô˘˘˘˘°üÑ˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°ùdGh á˘˘˘˘˘Hƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘μŸG á˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘°üdG
¥ƒ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘Mh ΩÓ˘˘˘˘˘YE’G ¿ƒ˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘b ‘h ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘˘˘dE’Gh
Qƒ°üdG ÉjÉ°†b ‘ ¿ƒãMÉHh IòJÉ°SCGh ,¿É°ùfE’G
¢ù«˘˘FQh ,‘É˘˘≤˘˘ã˘˘dG ´ƒ˘˘æ˘˘˘à˘˘˘dGh á˘˘˘dOÉ˘˘˘Ñ˘˘˘àŸG á˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG
‘ ÚjOƒ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘°ùdG Ú«˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G …OÉ˘˘˘˘˘˘˘˘f AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°†YCGh

.É«fÉ£jôH

πÑ°S ∫ƒM á«°SGQódG á≤∏◊G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉYOh
‘ á˘˘ª˘˘∏˘˘°ùŸG á˘˘«˘˘eÓ˘˘YE’G äGAÉ˘˘Ø˘˘˘μ˘˘˘dG QhO π˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Ø˘˘˘J
Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e
QÉªãà°SG ¤EG ,á«fÉ£jÈdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘
á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘eÉ÷G äÉ˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG Oƒ˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘L
IQƒ˘˘˘˘°U á˘˘˘˘°SGQó˘˘˘˘H §˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘Jô˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ,á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘jÈdG
ÊÉ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘jÈdG ΩÓ˘˘˘˘˘˘YE’G ‘ Úª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘°ùŸGh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘°SE’G
á«£ªædG Qƒ°üdG øe ÒãμdG á÷É©e ‘ ,áeÉY
äÓªM ≈∏Y OôdGh ,ΩÓ°SE’G ∫ƒM áWƒ∏¨ŸG

.»ª∏©dG åëÑdG äÉ«dBÉH ¬jƒ°ûàdG

π˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘gCÉ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘d ƒ˘˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘˘˘°ùjE’G è˘˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘˘fÈH GhOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°TCGh
êÉ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘æŸGh ,Üô˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘dG ‘ Úª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘°ùŸG Ú«˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘YE’G
øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e ∫ƒM »°SGQódG
,á«Hô¨dG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G
á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJ ¤EG ƒμ°ù«°ùjE’G GƒYOh
É˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘£˘˘˘jô˘˘˘˘H ‘ Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG Ú«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘YE’G Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d
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∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóe á£°ûfCG

,¿óæd ‘ »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG õcôŸG ™e ¿hÉ©àdÉH
 á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘L ™˘˘˘e ≥˘˘˘«˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘à˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Hh(Engage)õ˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘d ,

ΩÓYE’G ∫ÉéÃ á∏°üdG äGP á«fƒfÉ≤dG º¡àaÉ≤K
øY ´ÉaódG øe º¡æμÁ ÉÃ ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh
ÚfGƒ≤dG QÉWEG ‘ á«eÓ°SE’G º¡àaÉ≤Kh º¡àjƒg

.É¡«∏Y ±QÉ©àŸG á«dhódG äGógÉ©ŸGh

,äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª÷G ¢ù«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SCÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘J á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gCG Ghó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cCGh
¬˘«˘Lƒ˘à˘H á˘∏˘«˘Ø˘˘μ˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒŸGh ,äÉ˘˘«˘˘dGô˘˘jó˘˘«˘˘Ø˘˘dGh
‘ »eÓ°SE’G »eÓYE’G πª©dG ≥«°ùæJh Oƒ¡÷G
,áeÉ©dG äÉbÓ©dG QÉªãà°SG πLCG øe É«fÉ£jôH
äÉ«≤à∏ŸG ‘ Ú«eÓYEÓd »HÉéjE’G Qƒ°†◊Gh
çGó˘˘˘˘˘MC’G ™˘˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘¡ŸG π˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh ,á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘dG
Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G IQƒ°üd áÄ«°ùŸG äÉcƒ∏°ùdGh

.É«fÉ£jôH ‘

ájQhO äÉ«≤à∏e ó≤`Y ¤EG ƒμ°ù«`°ùjE’G GƒYOh
É˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘H ‘ Úª˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG Ú«˘˘˘˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘˘˘˘YE’G ÚH
,ô¶ædG äÉ¡Lh Öjô≤àd Ú«fÉ£jÈdG º¡FGô¶fh
ΩGÎMG QÉ˘˘˘˘WEG ‘ º˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dGh º˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Jh
,‘É˘≤˘ã˘dG ´ƒ˘æ˘à˘dGh ,á˘˘aÉ˘˘ë˘˘°üdG á˘˘æ˘˘¡˘˘e äÉ˘˘«˘˘bÓ˘˘NCG
QhO π«©ØJh ,É«HƒaƒeÓ°SE’G IôgÉX øe óë∏d
√òg á¡LGƒeh Üƒ©°ûdG ÚH ¢ûjÉ©àdG ‘ ΩÓYE’G

.áæ«°ûŸG IôgÉ¶dG

äÉ¡÷G ,á«°SGQódG á≤∏◊G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG såMh
É«fÉ£jôH ‘ Úª∏°ùŸG ∫ÉªYC’G ∫ÉLQh á«ª°SôdG
∂∏“h ,»eÓYE’G ÖfÉ÷G ‘ QÉªãà°S’G ≈∏Y
…CGôdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ¿ƒjõØ∏àdG äGƒæbh ∞ë°üdG
øjQÉ°ûà°ùŸG GƒYOh ,¬«a ÒKCÉàdGh »Hô¨dG ΩÉ©dG
»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO äGQÉØ°S ‘ Ú«eÓYE’G
ô˘˘jƒ˘˘£˘˘Jh º˘˘¡˘˘MÉ˘˘à˘˘Ø˘˘˘fG õ˘˘˘jõ˘˘˘©˘˘˘J ¤EG É˘˘˘«˘˘˘fÉ˘˘˘£˘˘˘jô˘˘˘H ‘
™˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ º˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘FGOCG

.É«fÉ£jôH ‘ Ú«eÓYE’G

á«eÓ°SE’G áª¶æŸG äó≤Y ,¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h
áæjóe ‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘e ,á˘˘˘˘«˘˘˘˘Hô˘˘˘˘¨ŸG á˘˘˘˘μ˘˘˘˘∏˘˘˘˘ªŸG ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘°T ,¿hÉ˘˘˘˘°ûØ˘˘˘˘˘°T
¤EG IAÉ˘˘˘˘˘˘°SE’G( ´ƒ˘˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘˘˘æŸ Iô˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùe
: Úª˘˘˘˘∏˘˘˘˘°ùŸG IAGô˘˘˘˘H º˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘a ‘ Ëô˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘˘˘°Sô˘˘˘˘˘dG
.)áª«μ◊G á÷É©ŸG πÑ°Sh »YGhódGh äÉ«Ø∏ÿG

øe OóY Iôjóà°ùŸG IóFÉŸG ∫ÉªYCG ‘ ∑QÉ°Th

¿ƒfÉ≤dGh ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG ä’É› ‘ AGÈÿG

GƒdhÉæJ øjòdG ,¬LQÉNh »eÓ°SE’G ⁄É©dG øe

çÓ˘˘˘K º˘˘˘¡˘˘˘JÉ˘˘˘˘°ûbÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘eh º˘˘˘˘¡˘˘˘˘JÓ˘˘˘˘NGó˘˘˘˘e ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e

‘ ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG »g ÉjÉ°†b

äÉ˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘∏ÿG :Üô˘˘˘¨˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘YE’G á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°üdG

QGôb π«©ØJ äÉÑ∏£àeh ,ôWÉıGh »YGhódGh

 ºbQ IóëàŸG ·CÓd á«eƒª©dG á«©ª÷G224/65

QhOh ,¿É˘˘˘˘jOC’G IQƒ˘˘˘˘°U ¬˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘°ûJ á˘˘˘˘°†gÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘e ∫ƒ˘˘˘˘˘M

‘ »eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN á«eÓ°SE’G äGOÉ«≤dG

á«bƒ≤◊Gh á«ÁOÉcC’Gh á«fƒfÉ≤dG äÉ«dB’G π«©ØJ

√RƒeQh ΩÓ°SE’G øY á«£ªædG Qƒ°üdG øe óë∏d

º«b ï«°SôJh á«Hô¨dG á«eÓYE’G äÉYÉæ°üdG ‘

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ÚH QGƒ◊Gh ∑Î°ûŸG ¢û«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG

.¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdGh

Ió˘˘˘˘˘˘FÉŸG ∫É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘YCG ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘˘°ûŸG AGÈÿG É˘˘˘˘˘˘YOh

äÉ˘˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘fE’G ™˘˘˘˘˘˘e π˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ¤EG ,Iô˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘°ùŸG

á˘˘«˘˘æ˘˘jó˘˘dG √Rƒ˘˘eQh ΩÓ˘˘°SEÓ˘˘d á˘˘Ä˘˘«˘˘°ùŸG á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YE’G

,ô°üÑàdGh áªμ◊G ≈∏Y ºFÉb »ª∏Y Üƒ∏°SCÉH

Aƒé∏dGh ,áéæ°ûàŸG π©ØdG OhOQ øY OÉ©àH’Gh

OGô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aC’G IÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤Ÿ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dhó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG º˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘cÉÙG ¤EG

á«gGôμdG è«LCÉJ ≈∏Y πª©J »àdG äÉ°ù°SDƒŸGh

,¬«≤æà©eh »eÓ°SE’G øjódG ó°V ájô°üæ©dGh

.á°Só≤ŸG √RƒeQ ¤EG IAÉ°SE’Gh

äÉ°ù°SDƒŸG ÚH Oƒ¡÷G ≥«°ùæJ IQhô°V GhócCGh

á«bƒ≤◊G ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æeh á«ª°SôdG

 ºbQ »‡C’G ¿ƒfÉ≤dG π«©ØJ πLCG øe224/65

Ghó°TÉf Éªc .¿ÉjOC’G IQƒ°U ¬jƒ°ûJ Ωôéj …òdG

á∏eÉ©dG äÉÄ«¡dGh áaÉë°ü∏d á«dhódG á«dGQó«ØdG
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(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

QGó°UEÉH π«é©à∏d …ô°üÑdG »©ª°ùdG ∫ÉÛG ‘

∞∏àfl Ωõ∏J á«dhO á«bÉØJG hCG ±ô°T ¥Éã«e

∫É°üJ’G πFÉ°Sh ´É£b ‘ á∏YÉØdG ±GôWC’G

ΩGÎMÉ˘˘H »˘˘FÉ˘˘ª˘˘æ˘˘«˘˘°ùdG êÉ˘˘à˘˘fE’G ´É˘˘£˘˘˘bh Ió˘˘˘jó÷G

QGôb ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉ«°†à≤ŸGh OƒæÑdG

‘h ,QƒcòŸG IóëàŸG ·CÓd áeÉ©dG á«©ª÷G

¥ƒ≤ëH á≤∏©àŸG á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh äÉfÓYE’G

á«YÉª÷Gh ájOôØdG äÉjô◊G ΩGÎMGh ,¿É°ùfE’G

GhOó°Th .¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdGh ¿É°ùfE’G áeGôch

á«dhDƒ°ùŸÉH ÒÑ©àdG ájôM §HQ IQhô°V ≈∏Y

.ÚdÉ«μÃ π«μdG ΩóYh

äÉ˘˘˘˘Ä˘˘˘˘°ûæŸG Öjô˘˘˘˘î˘˘˘˘Jh OGô˘˘˘˘aC’G ∫É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ZG Gƒ˘˘˘˘˘fGOCGh
∫hO »`a á«Hô¨dG ∫hó∏d á«°SÉeƒ∏HódG äGô≤`ŸGh
∞`bGƒª`dG ¢†©H Ghôμæà°SGh ,»eÓ`°SE’G ⁄É©`dG
GhOÉ`°TCGh ,º˘˘˘˘∏˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG »˘˘˘˘é`à˘˘˘˘æ˘˘˘˘e á`fGOE’ á˘˘˘˘°†`aGô``dG
á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤`ã˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG ∞˘˘˘˘˘bGƒÃ
á«æ`jó`dGh á«°SÉeƒ∏Hó`dGh á«`æØdGh á«eÓ`YE’Gh
º∏«Ø∏d É¡fÉé¡à°SG øY äÈY »`àdG ⁄É©`dG »`a
.á«eÓ°SE’G á«æjódG RƒeôdG ΩGÎMÉH É¡àÑdÉ£eh

»˘˘eÓ˘˘°SE’G ÚŸÉ˘˘©˘˘dG ø˘˘e AÓ˘˘≤˘˘©˘˘˘dÉ˘˘˘H Gƒ˘˘˘HÉ˘˘˘gCG É˘˘˘ª˘˘˘c
ΩóY ≈∏Y πª©dGh πμ°ûŸG ≥jƒ£J ¤EG »Hô¨dGh

º˘˘∏˘˘°ùdG ≈˘˘∏˘˘˘Y kÉ˘˘˘XÉ˘˘˘Ø˘˘˘Mh AÉ˘˘˘eó˘˘˘∏˘˘˘d kÉ˘˘˘æ˘˘˘≤˘˘˘M ,√QGô˘˘˘μ˘˘˘J
ÚH íeÉ°ùàdGh ¿ÉjOC’G ÚH ¢ûjÉ©àdGh øeC’Gh
äGAGôLE’G PÉîJG ‘ ≥«°ùæàdGh ,¿ÉjOC’G »≤æà©e
á«aÉ≤ãdGh á«bƒ≤◊Gh á«fƒfÉ≤dGh á«°SÉeƒ∏HódG
øY ÚãMÉÑdG ¬Lh ‘ ≥jô£dG ó°ùd ájƒHÎdGh
á«Hô¨dG ∫hódG ‘ ΩÓ°SE’G »gQÉc øe áæàØdG
‘ ±ô£àdGh ∞æ©dG ¤EG á«YGódG äÉYÉª÷Gh

.»eÓ°SE’G ⁄É©dG

á˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘e ¤EG ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G ¿ƒ˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûŸG É˘˘˘˘˘YOh

øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©e ∫É› ‘ ÉgOƒ¡L

GhOÉ°TCGh ,á«dhódG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ‘ ΩÓ°SE’G

É˘˘¡˘˘à˘˘MÎbG »˘˘à˘˘dG á˘˘«ÁOÉ˘˘cC’Gh á˘˘«˘˘æ˘˘¡ŸG á˘˘˘HQÉ˘˘˘≤ŸÉ˘˘˘H

»°SGQódG êÉ¡æŸG OGóYEG ∫ÓN øe ƒμ°ù«°ùjE’G

Qƒ°üdG á÷É©e ∫É› ‘ Ú«eÓYE’G π«gCÉàd

.ádOÉÑàŸG á«£ªædG

ÚLôıG ájÉæY IQhô°†H ¿ƒcQÉ°ûŸG ≈°UhCGh

»˘˘eÓ˘˘°SE’G ⁄É˘˘©˘˘dG ‘ Ú«˘˘FÉ˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘°ùdG Úé˘˘˘à˘˘˘æŸGh

á˘˘˘˘«˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘Y á˘˘˘˘©˘˘˘˘aGóŸG ™˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VGƒŸÉ˘˘˘˘˘H

áëª°ùdG á«eÓ°SE’G º«≤dÉH áauô©ŸGh á«eÓ°SE’G

.ËôμdG ∫ƒ°Sô∏d á∏«ÑædG ¥ÓNC’Gh
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»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe
 É¡JÉ°ù°SDƒeh

•√É«ŸÉH ÚØ∏μŸG AGQRƒ∏d »eÓ°SE’G ô“DƒŸG
 ,∫ƒÑæ£°SEG )¤hC’G IQhódG(6-5¢SQÉe

2012Gòg ‘ ƒμ°ù«`°ùjE’G âcQÉ``°T ,Ω
Oƒ¡L øY kGôjô≤J âeóbh ô“DƒŸG

√É«ŸÉH á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘

•IQhódG( ΩÓYE’G AGQRƒd »eÓ°SE’G ô“DƒŸG
 ,¿ƒHÉ¨dG ,π«ahÈ«d )á©°SÉàdG20-17πjôHCG

2012ô“DƒŸG Gò`g »`a ƒμ°ù«`°ùjE’G âcQÉ`°T ,Ω
É¡JóYCG »àdG ™jQÉ°ûŸG øe kGOóY âeóbh

óbh .∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G ∫É› ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
∫hódG ÖdÉWh ™jQÉ°ûŸG √òg ô“DƒŸG óªàYG

.Égò«ØæJ ‘ ´Gô°SE’Gh É¡ªYóH AÉ°†YC’G

•∫hO ‘ á«LQÉÿG AGQRƒd »eÓ°SE’G ô“DƒŸG
,)¿ƒKÓãdG á©°SÉàdG IQhódG( »eÓ°SE’G ⁄É©dG

 ,»JƒÑ«L ájQƒ¡ªL ,»JƒÑ«L17-15Èªaƒf
2012Ω .ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T

É¡JòØf »àdG á£°ûfC’G øY ôjQÉ≤J âeóbh
Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É› ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh

áæeÉãdG ÚJQhódG ÚH Ée IÎØdG ∫ÓN
‘ ,ô“Dƒª∏d ÚKÓãdGh á©°SÉàdGh ÚKÓãdGh

É¡àªgÉ°ùeh ƒμ°ù«°ùjE’G äÉ°UÉ°üàNG QÉWEG
¿hÉ©àdG áª¶æŸ …ô°û©dG èeÉfÈdG ò«ØæJ ‘

á«eÓ°SE’G áeC’G äÉjó– á¡LGƒŸ »eÓ°SE’G
.øjô°û©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG ‘

•á«ªæJ ‘ ICGôŸG QhO ∫ƒM …QGRƒdG ô“DƒŸG
¿hÉ©àdG áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG

,ÉJôcÉL ,)á©HGôdG IQhódG( »eÓ°SE’G
 ,É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªL6-4 Èª°ùjO2012.Ω

âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
AÉæH ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L øY kGôjô≤J

á«ªæàdG ‘ ÉgQhO õjõ©Jh ICGôŸG äGQób
.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áeGóà°ùŸG

á«eÓ°SE’G äÉYGPE’G OÉ–G
ºgÉØJ Iôcòe

•ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ”
ôjƒ`£J π`LCG ø`e OÉë`J’Gh ƒμ°ù«`°ùjE’G

¿hÉ©àdG á«ªæJ »`a ∑Î`°ûª`dG πª`©dG
‘ »eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO ÚH ≥«°ùæàdGh
ä’hÉ≤ŸG QhO õjõ©Jh ,»YGPE’G ∫ÉÛG
ò`«Ø`æJh ,ΩÓ`YE’G ´É`£b »`a áÄ`°TÉædG

‘ Ú«eÓYE’G IóFÉØd ácÎ°ûe è`eGô`H
,•É`Hô`dG ,ƒ`μ°ù«°ùjE’G ô≤e ,AÉ`°†YC’G ∫hódG

3 πjôHCG2012.Ω

øeÉ°†à∏d »°VÉjôdG OÉ–’G
»eÓ°SE’G

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•¬LhCG åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
á£°ûfCGh èeGôH OGóYEG ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ¿hÉ©àdG
AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ÜÉÑ°û∏d á¡Lƒe ácÎ°ûe
∂dPh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘

195

 πª©dG π≤M5.1

á«eÓ°SE’G á«Hô©dG äÉ°ù°SDƒŸG h äÉª¶æŸG
(ácÎ°ûŸG ¿Éé∏dGh á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG)

Coop OAr  20/09/13  7:29  Page 195



ÚH á©bƒŸG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG π«©ØJ QÉWEG ‘
 ΩÉY OÉ–’Gh ƒμ°ù«°ùjE’G2008,¢VÉjôdG ,Ω

15 πjôHCG2012.Ω

á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•QhÉfi åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
»eÓ°SE’G ∂æÑdGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG

 äGƒæ°ù∏d2015-2013,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,Ω
 ,•ÉHôdG15 ôjGÈa2012.Ω

äÉ°ù°SDƒe ÚH ¿hÉ©àdG ´ÉªàLG
¿hÉ©àdGh IóëàŸG ·C’G »àeƒ¶æe

»eÓ°SE’G

•èeGôH º««≤J ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
äÉ°ù°SDƒe ÚH ácÎ°ûŸG ¿hÉ©àdG á£°ûfCGh

¿hÉ©àdGh IóëàŸG ·C’G »àeƒ¶æe
 »eÉY ∫ÓN ,»eÓ°SE’G2011-2010,Ω

èeGÈdGh ¿hÉ©àdG QhÉfi ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh
 äGƒæ`°ù∏d ácÎ`°ûŸG2014-2012,∞«æL ,Ω

3-1 ƒjÉe2012.Ω

¿hÉ©àdG ∫ƒM áªFGódG áæé∏dG
»LƒdƒæμàdGh »ª∏©dG

(∂«à°ùeƒμdG)

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•´ÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y ´ÉªàL’G Gòg ó≤Y
·C’G »àeƒ¶æe äÉ°ù°SDƒe ÚH ¿hÉ©àdG
¬dÓN ”h ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdGh IóëàŸG
IòØæŸG ácÎ°ûŸG ¿hÉ©àdG á£°ûfCG º««≤J

 ΩÉY ∫ÓN2011ò«ØæJ á«©°Vh åMÉÑJh ,Ω
 ΩÉ©`d ácÎ``°ûª`dG á£`°ûfC’G2012,∞«æ`L ,Ω

2 ƒjÉe2012.Ω

áYÉæ°üdGh IQÉéà∏d á«eÓ°SE’G áaô¨dG
»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•õjõ©J πÑ°S åMÉÑJ  ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
á«eÓ°SE’G áaô¨dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG

,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘
á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ºYO ∫É› ‘ á°UÉNh

‘ á«Hô©dG Ò¨H á≤WÉædG AÉ°†YC’G ∫hódG ‘
 ΩÉY á©bƒŸG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG QÉWEG2006,Ω

 ,∞«æL2 ƒjÉe2012.Ω

»eÓ°SE’G ô“DƒŸG ÜÉÑ°T ióàæe
¿hÉ©àdGh QGƒë∏d
»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•QhÉfi åMÉÑJ  ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
‘ ÜÉÑ°ûdG ióàæeh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG
QGƒ◊Gh íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ô°ûf ∫É›

∫hódG ‘ á«HÉÑ°ûdG äGOÉ«≤dG ÚH ¿hÉ©àdGh
 ,∞«æL ,AÉ°†YC’G2 ƒjÉe2012.Ω

á«FÉ°üME’G çƒëÑdG õcôe
ÖjQóàdGh á«YÉªàL’Gh á`jOÉ°üàb’Gh

(∂jô°ù«°S) á«eÓ°SE’G ∫hó∏d
»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•á£°ûfCG º««≤J ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
 ΩÉY ∫ÓN ácÎ°ûŸG ¿hÉ©àdG2012,Ω

äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¿hÉ©àdG QhÉfi åMÉÑJh
 ,∞«æL ,áeOÉ≤dG2 ƒjÉe2012.Ω

»eÓ°SE’G øeÉ°†àdG ¥hóæ°U
»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•õjõ©J πÑ°S åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
∫ÓN ájƒdhC’G äGP ä’ÉÛG ‘ ¿hÉ©àdG

 ,∞«æL ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG2 ƒjÉe2012.Ω
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 ‹hódG ∫Ó¡∏d á«eÓ°SE’G áæé∏dG

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•¿hÉ©àdG ¬LhCG åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
∫Ó¡∏d á«eÓ°SE’G áæé∏dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH
ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ,‹hódG

 ,∞«æL ,âbh ÜôbCG ‘2 ƒjÉe2012.Ω

IQÉéàdG á«ªæàd »eÓ°SE’G õcôŸG

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•õjõ©J πÑ°S åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
»eÓ°SE’G õcôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG

,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘
 ,∞«æL2 ƒjÉe2012.Ω

áª¶æŸ á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG
áMÉ«°ùdG ∫ƒM »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG

(áãdÉãdG IQhódG)

•´ÉªàL’G Góg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
Oƒ`¡`L ∫ƒ`M π`ª`Y á`bQh â`eó`bh

á«aÉ≤ãdG áMÉ«`°ùdG á«`ªæJ »`a ƒμ°ù`«°ùjE’G
 ,¿Gô`¡`W ,AÉ°†`YC’G ∫hó`dG Ú`H13-12

 ƒ«`fƒ`j2012.Ω

ò«ØæJ ∫ƒM »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G
¿hÉ©àdG áª¶æŸ …ô°û©dG πª©dG èeÉfôH

(á°SOÉ°ùdG IQhódG) »eÓ°SE’G

•´ÉªàL’G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ƒμ``°ù«`°ùjE’G Oƒ``¡`L ø`Y kÉ°Vô`Y â`eó`bh

…ô`°û`©dG èeÉfÈ`dG ò«Ø`æJ QÉ`WEG »`a
∫ÓN ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶`æª``d

 äGƒæ°ùdG2012-2006áeÉ©dG áfÉeC’G ô≤e ,Ω
 ,IóL ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æŸ17-16

 ƒ«fƒj2012.Ω

¿hDƒ°û∏d á«eÓ°SE’G áæé∏dG ´ÉªàLG
á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’G

(¿ƒKÓãdGh á°ùeÉÿG IQhódG)

•´ÉªàL’G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ƒμ°ù«°ùjE’G á£°ûfCG øY kGôjô≤J âeóbh

áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É› ‘ IòØæŸG
 Úàæ°ùdG ∫ÓN2012-2011áfÉeC’G ô≤e ,Ω

,IóL ,»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶`æª`d áeÉ`©dG
20-18 ƒ«fƒj2012.Ω

IQhódG) »eÓ°SE’G áª≤dG ô“Dƒe
(á©HGôdG á«FÉæãà°S’G

•áª≤dG ô“Dƒe ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
á©HGôdG á«FÉæãà°S’G ¬JQhO ‘ »eÓ°SE’G

Úeô◊G ΩOÉN √ó≤Y ¤EG ÉYO …òdG
∫BG õjõ©dG óÑY øH ¬∏dG óÑY ∂∏ŸG ÚØjô°ûdG
OóY Égó¡°ûj »àdG ´É°VhC’G åëÑd ,Oƒ©°S
,áeôμŸG áμe ,»eÓ`°SE’G ⁄É©`dG ∫hO øe

15-14 ¢ù£°ùZCG2012.Ω

ôNGƒÑdG »μdÉŸ »eÓ°SE’G OÉ–’G
OÉ–’G áª¶æŸ …ƒæ°ùdG ´ÉªàL’G)

(ôNGƒÑdG »μdÉŸ »eÓ°SE’G

•øe ´ÉªàL’G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
óbh ,ábQÉ°ûdG ‘ »ª«∏bE’G É¡Ñàμe ∫ÓN
Úà°ù°SDƒŸG ÚH ´ÉªàLG ¬°ûeÉg ≈∏Y ó≤Y
ä’ÉÛG ‘ Éª¡æ«H ¿hÉ©àdG ¬LhCG åëÑd

 Ωƒj ,»HO ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP21

 Èªaƒf2012.Ω

É¡JÉ°ù°SDƒeh á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL

¢Só≤dG Iô°üæd ΩÉ©dG ô“DƒŸG

•ô`“Dƒª`dG Gò`g »`a ƒμ°ù«`°ùjE’G âcQÉ`°T
´É``°VhCG å``ëH π``LCG ø`e ó≤`Y …òdG

197
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,IôgÉ≤dG ,ôgRC’G áî«°ûe ,∞jô°ûdG ¢Só`≤dG
15 ôjGÈa2012.Ω

‹hódG ¢Só≤dG ô“Dƒe

•âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ºYO ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L ∫ƒM kÉ°VôY

‘ áØ∏àıG ä’ÉÛG ‘ á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG
¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ,∞jô°ûdG ¢Só≤dG

 ,áMhódG ,á«°VÉŸG27-25 ôjGÈa2012.Ω

ájƒHÎdG ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ´ÉªàLG
á°SOÉ°ùdG IQhódG) Ú£°ù∏a AÉæHC’

(¿ƒà°ùdGh

•´ÉªàL’G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L øY kGôjô≤J âeóbh

á«ª∏©dGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒª`dG º`YO
,Ú£°ù∏ah ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«aÉ≤ãdGh

 »eÉY ∫ÓN2011h2012áfÉeC’G ô≤e ,Ω
,IôgÉ≤dG ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ`÷ áeÉ©`dG

14-9 ƒ«fƒj2012.Ω

¿hDƒ°T ≈∏Y Úaô°ûŸG ô“Dƒe
á«Hô©dG ∫hódG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG

(¿ƒfÉªãdGh áæeÉãdG IQhódG) áØ«°†ŸG

•ô“DƒŸG Gòg »`a ƒμ°ù«`°ùjE’G âcQÉ`°T
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L øY kGôjô≤J âeóbh

á«ª∏©dGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒª`dG º`YO
,Ú£°ù∏ah ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«aÉ≤ãdGh

 »eÉY ∫ÓN2011h2012áfÉeC’G ô≤e ,Ω
,IôgÉ`≤dG ,á«Hô©`dG ∫hó`dG á©eÉ`÷ áeÉ`©dG

30ƒ«fƒj -5 ƒ«dƒj2012.Ω

‹hDƒ°ùe ÚH ∑Î°ûŸG ´ÉªàL’G
¿hDƒ°ûdG ¢ù∏›h GhôfhC’G ‘ º«∏©àdG

IQhódG) Ú£°ù∏a AÉæHC’ ájƒHÎdG
(¿hô°û©dGh á«fÉãdG

•´ÉªàL’G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L øY kGôjô≤J âeóbh

á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG ºYO
ΩÉY ∫ÓN ,Ú£°ù∏ah ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘

2012∫hódG á©eÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’G ô≤e ,Ω
 ,IôgÉ≤dG ,á«Hô©dG21-17 Èªaƒf2012.Ω

ájƒHÎdG ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏› ´ÉªàLG
á©HÉ°ùdG IQhódG) Ú£°ù∏a AÉæHC’

(¿ƒà°ùdGh

•´ÉªàL’G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L øY kGôjô≤J âeóbh

á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG ºYO
ΩÉY ∫ÓN ,Ú£°ù∏ah ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘

2012∫hódG á©eÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’G ô≤e ,Ω
 ,IôgÉ≤dG ,á«Hô©dG22 Èªaƒf2012.Ω

¿hDƒ°T ≈∏Y Úaô°ûŸG ô“Dƒe
á«Hô©dG ∫hódG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG

(¿ƒfÉªãdGh á©°SÉàdG IQhódG) áØ«°†ŸG

•âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ºYO ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L øY kGôjô≤J

‘ á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG
ΩÉY ∫ÓN ,Ú£°ù∏ah ∞jô°ûdG ¢Só≤dG

2012∫hódG á©eÉ÷ áeÉ©dG áfÉeC’G ô≤e ,Ω
 ,IôgÉ≤dG ,á«Hô©dG27-22 Èª°ùjO2012.Ω

iô°SC’G ™e øeÉ°†à∏d ‹hódG ô“DƒŸG
‘ Üô©dGh Ú«æ«£°ù∏ØdG Ú∏≤à©ŸGh

»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G ¿ƒé°S

•âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
IófÉ°ùe ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L øY kGôjô≤J
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á«dhódG πaÉÙG ‘ á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
á«ª∏©dGh ájƒHÎdG É¡JÉ°ù°SDƒe ºYOh

 ,OGó¨H ,á«aÉ≤ãdGh12-11 Èª°ùjO2012.Ω

áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«Hô©dG áª¶æŸG
(ƒ°ùμdC’G) Ωƒ∏©dGh

‘ …QÉ°†◊G çGÎdGh QÉKB’G ô“Dƒe
»Hô©dG øWƒdG

•âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L ∫ƒM πªY ábQh

⁄É©dG ‘ …QÉ°†◊G çGÎdG ájÉªM
Gòg ±GógCG ºgCG øe ¿Éch .»eÓ°SE’G

ájôKC’G ⁄É©ŸG áfÉ«°U πÑ°S á°SGQO ô“DƒŸG
áMÉ«°ùdG π«©ØJh ,á«Hô©dG ∫hódG ‘

AÉæÑH á∏«ØμdG äGAGôLE’G á°ûbÉæeh ,á«aÉ≤ãdG
⁄É©ŸG ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«Hô©dG äGQó≤dG
á«ªæàdG äÉeƒ¶æe ‘ É¡LGQOEGh ájôKC’G

 ,ôFGõ÷G ,á∏eÉ°ûdG15-13 ¢SQÉe2012.Ω

á«Hô©dG áª¶æª∏d ΩÉ©dG ô“DƒŸG
IQhódG) Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d

(¿hô°û©dGh ájOÉ◊G

•…òdG ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ÚH »≤«°ùæJ ´ÉªàLG ó≤Y ¬°ûeÉg ≈∏Y

¿hÉ©àdG èeGôH á°SGQód ƒ°ùμdC’Gh ƒμ°ù«°ùjE’G
ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘ ácGô°ûdGh

ájGóH ‘ É¡«∏Y ™«bƒà∏d kGÒ°†– ,∑Î°ûŸG
,á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G ,¢ùfƒJ ,πÑ≤ŸG ΩÉ©dG

30-29 Èª°ùjO2012.Ω

á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d á«Hô©dG áª¶æŸG
  øjó©àdGh

»Hô©dG »YÉæ°üdG ¿hÉ©àdG ô“Dƒe
»cÎdG

•…òdG ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY ôjƒ£J πLCG øe ó≤Y

¢UôØdG áMÉJEGh ,É«côJh á«Hô©dG ∫hódG
äÉeƒμ◊G äÉjƒà°ùÃ øjôªãà°ùª∏d

∫OÉÑJh ,ä’ÉÛG ∞∏àfl ‘ ¢UGƒÿGh
,á∏°üdG äGP ä’ÉÛG ‘ IóFGôdG äGÈÿG

 ,É«Ñ«d ,¢ù∏HGôW4-3 ƒ«fƒj2012.Ω

 ájÒÿG ó«Y ï«°ûdG á°ù°SDƒe

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•QhÉfi åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
,∑Î°ûŸG »eÓ°SE’G πª©dG ‘ ¿hÉ©àdG

 ΩÉ©d ¿hÉ©àdG èeÉfôH ≈∏Y ™«bƒàdGh2012,Ω
‘ ácÎ°ûŸG á£°ûfC’G øe kGOóY øª°†àj

ô≤e ,á«aÉ≤ãdGh ájƒHÎdG ä’ÉÛG
 ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G22 ôjGÈa2012.Ω

OÉ°ûJ áeƒμM

¿hÉ©J á«bÉØJG

•ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ”
kGQÉWEG øª°†àJ ,OÉ°ûJ áeƒμMh ƒμ°ù«°ùjE’G

,OÉ°ûJ ‘ …ƒHÎdG ƒμ°ù«°ùjE’G õcôŸ kÉ«fƒfÉb
kÉ«ª«∏bEG kGõcôe √QÉÑàYÉH ,ójó÷G ¬∏μ°T ‘

‘ ,á«≤jôaG ádhO Iô°ûY ióMEG »£¨j
º«∏©àdG ôjƒ£Jh ájƒ¨∏dG á«FÉæãdG ‹É›

 ,Éæ«eÉ‚G ,»Hô©dG12 πjôHCG2012.Ω

»Hô©dG ôμØdG ióàæe

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•πÑ°S å`MÉ`ÑJ ´Éª`àL’G Gò`g ∫Ó`N ”
äGP ä’Ééª`dG »`a ¿hÉ`©àdG õjõ©`J

,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,∑Î°ûŸG ΩÉª`àg’G
 ,•ÉHôdG20 ¢SQÉe2012.Ω
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ÉμjôeC’ »eÓ°SE’G OÉ–’G
á«dÉª°ûdG

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•¬LhCG åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
»`a ,OÉ`–’Gh ƒμ°ù«`°ùjE’G Ú`H ¿hÉ©`àdG
ΩÉY á©bƒŸG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG π«©ØJ QÉWEG

2001 ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô`≤e ,Ω14

 ¢SQÉe2012.Ω

¢VÉ«Y »°VÉ≤dG á©eÉL

ΩÉ¶ædG ∫ƒM ¤hC’G á«ª∏©dG ΩÉjC’G
»eÓ°SE’G ‹ÉŸG

•âeóbh ≈≤à∏ŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
:»eÓ°SE’G πjƒªàdG äÉ«dBG ∫ƒM πªY ábQh

πjƒªàdG ΩÉ¶æd »bÓNC’G ¢SÉ°SC’G
πLCG øe ≈≤à∏ŸG Gòg ó≤Y óbh .»eÓ°SE’G

πjƒªàdG ¬H Ωƒ≤j …òdG QhódG RGôHEG
√ôKCGh »∏ÙG OÉ°üàb’G ¢TÉ©fEG ‘ »eÓ°SE’G

,¢ûcGôe ,™ªàÛG ‘ õ«ªàŸG »HÉéjE’G
 ,Üô¨ŸG31-30 ¢SQÉe2012.Ω

Üô¨ŸG AÉ°ùæd »æWƒdG OÉ–’G

¿hÉ©J á«bÉØJG

•ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ”
¿hÉ©àdG õjõ©J πLCG øe OÉ–’Gh ƒμ°ù«°ùjE’G

äGP ä’ÉÛG ‘ ácÎ°ûe èeGôH ò«ØæJh
≥∏©àj Ée ‘ á°UÉNh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G
∫É› ‘ á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG ºYO ∫ÉéÃ

,AÉ°ùædG •É°ShCG ‘ á«eC’G áHQÉfih á«HÎdG
IQóŸG ™jQÉ°ûŸG ºYOh ,ΩC’G áë°üH ájÉæ©dGh

ºYOh ,AÉ°ùædG ¥ƒ≤ëH á«YƒàdGh ,πNó∏d
‘ ø¡∏«gCÉJh ,AÉ°ùæ∏d ájhó«dG äÉéàæŸG

‘ ΩÓYE’G QhO õjõ©Jh ,ä’ÉÛG ∞∏àfl

,É¡H ¢Vƒ¡ædGh ICGôŸG ÉjÉ°†≤H á«YƒàdG
 ,•ÉHôdG8 ¢SQÉe2012.Ω

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH »≤«°ùæJ ´ÉªàLG ó≤Y
ò«ØæàH á≤∏©àŸG äÉÑ«JÎdG ™°Vƒd OÉ–’Gh

ΩÉY ∫ÓN ácÎ°ûŸG á£°ûfC’G øe OóY
2013,Üô¨ŸG AÉ°ùæd »æWƒdG OÉ–’G ô≤e ,Ω

 ,•ÉHôdG17 Èª°ùjO2012.Ω

ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ácÎ°ûŸG áæé∏dG ´ÉªàLG
Üô¨ŸG AÉ°ùæd »æWƒdG OÉ–’Gh

•äÉMÎ≤e å`ëH ´Éª`àL’G Gò`g ∫Ó`N ”
,¿hÉ©àdG á«bÉØJG ¿ƒª`°†e QÉ`WEG »`a

ájò«ØæàdG äGAGôLE’G PÉîJG ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh
∫ÓN ácÎ`°ûª`dG èeGÈ`dG ø`e Oó©`d

 äGƒæ°ùdG2015-2013,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,Ω
 ,•ÉHôdG21 ƒjÉe2012.Ω

¢ùfƒJ ájQƒ¡ªL

¢ùfƒJ ‘ º«∏©àdG ìÓ°UE’ »æWƒdG ô“DƒŸG

•âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
º«∏©àdGh á«HÎdG ìÓ°UEG ∫ƒM πªY ábQh

ôjƒ£àd ƒμ°ù«°ùjE’G á«é«JGÎ°SEG øe kÉbÓ£fG
Gòg ó≤Y óbh .á«eÓ`°SE’G OÓ`ÑdG »`a á«HÎ`dG
…ƒHÎ`dG ΩÉ¶ædG ™bGh åMÉÑJ πLCG øe ô“DƒŸG
äGÒ¨àdG Aƒ°V ≈∏Y ¬MÓ°UEG πÑ`°Sh »°ùfƒ`àdG

 ,¢ùfƒJ ,Iójó÷G31-29 ¢SQÉe2012.Ω

¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªL

 ÊÉ°ùfE’G ‹hódG ƒcÉH ióàæe2012Ω

•¬JQhO ‘ ióàæŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
óbh .ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG Qƒ°†ëH á«fÉãdG

ájôμa äÉ«°üî°T ióàæŸG ∫ÉªYCG ‘ ∑QÉ°T
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⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl øe ájOÉ°üàbGh á«°SÉ«°Sh
áª¡ŸG ™«°VGƒŸG øe kGOóY Gƒ°ûbÉf øjòdG

á«ªæàdG êPÉ‰ ‘ á«fÉ°ùfE’G ÖfGƒ÷G ,É¡æe
áãjó◊G ΩÓYE’G πFÉ°Shh ,ájOÉ°üàb’G

…ó«∏≤àdG º«≤dG ΩÉ¶fh ,Iójó÷G äÉjóëàdGh
äÉHQÉ≤ŸGh ,áKGó◊G ó©H Ée áaÉ≤K QÉWEG ‘
∫ÓN áŸƒ©dG äÉ°SQÉªŸ Iójó÷G á«é¡æŸG

Iô¶ædGh äÉfÉ≤àdGh ,øjô°û©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG
,áÄjõ÷G É«Lƒdƒ«ÑdGh åjó◊G Ö£∏d IÒ¨àŸG

,‘É≤ãdG »JGòdG »YƒdGh á«aÉ≤ãdG ájOó©àdGh
,ƒcÉH ,™ªàÛG IÉ«M ‘ á«aÉ≤ãdG ájOó©àdGh

 ,¿Éé«HQPCG5-4 ôHƒàcCG2012.Ω

AÉ£©∏d »ŸÉ©dG ≈≤à∏ŸG á°ù°SDƒe
»eÓ°SE’G

…ÒÿG πª©dG ∫ƒM »ŸÉ©dG ióàæŸG
QÉªãà°S’Gh

•…òdG ióàæŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
§£N ôjƒ£J πÑ°S åMÉÑJ πLCG øe ó≤Y
‘ É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ ´GóHE’G

™«ªŒ õjõ©Jh ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO
∫OÉÑJ πLCG øe ácGô°ûdG π«©ØJh QÉμaC’G
IóFÉe ƒμ°ù«°ùjE’G äó≤Y óbh .áaô©ŸG
á°SGQód ióàæŸG ¢ûeÉg ≈∏Y Iôjóà°ùe

∫É› ‘ ´GóHE’ÉH á°UÉÿG äÉYƒ°VƒŸG
»eÓ°SE’G πjƒªàdGh ,É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG

ácQÉ°ûe π«©ØJ πÑ°Sh ,á∏°üdG äGP ™jQÉ°ûª∏d
,QƒÑŸ’Gƒc ,»ª∏`©dG ´Gó`HE’G »`a ÜÉÑ`°ûdG

13-11 πjôHCG2012.Ω

¿Éæ÷G á©eÉL

äÉ°ù°SDƒe QhO ∫ƒM »ª«∏bE’G ô“DƒŸG
¥ƒ≤M ºYO ‘ ‹É©dG º«∏©àdG

ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G

•âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
∫É› ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L ∫ƒM πªY ábQh
.á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP ¢UÉî°TC’G º«∏©J

QhO õjõ©J πLCG øe ô“DƒŸG Gòg ó≤Y óbh
èeódG ≥«≤– ‘ ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG

…hP ¢UÉî°TCÓd ¢UôØdG DƒaÉμJ øe øμªàdGh
äÉ°ù°SDƒŸG π«gCÉJ ≈∏Y πª©dGh ,ábÉYE’G
õjõ©Jh ,áÄØdG √òg ÜÉ©«à°S’ á«©eÉ÷G

Gòg ‘ á∏eÉ©dG á«dhódG äÉª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG
á«dhódG äÉ«bÉØ`J’G π«©ØJ πLCG øe ∫ÉÛG

äÉLÉ«àM’G …hP ¢UÉî°TC’ÉH á≤∏©àŸG
 ,ähÒH ,á°UÉÿG22-20 πjôHCG2012.Ω

ájÒÿG ódÉN ∂∏ŸG á°ù°SDƒe
»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•õjõ©J πÑ°S åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
∂∏ŸG á°ù°SDƒeh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG

,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘ ódÉN
∫ÓN ¿hÉ©àdG á«bÉØJG ™«bƒJ ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh
ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóª∏d áÑ≤JôŸG IQÉjõdG
,•ÉHô`dG ,ƒμ°ù«`°ùjE’G ô≤`e ,¢VÉjô`dG ¤EG

27 ¢SQÉe2012.Ω

¿hÉ©J á«bÉØJG

•ÚH ¿hÉ©J á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ”
ájÒÿG ódÉN ∂∏ŸG á°ù°SDƒeh ƒμ°ù«°ùjE’G
èeGôH ò«ØæJ ‘ ¿hÉ©àdG ¤EG ±ó¡J »àdG

á«HÎdG ä’É› ‘ ácÎ°ûe ™jQÉ°ûeh
ájÉYôdG ∫É› ‘ á°UÉNh ,áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh

…hPh øjOô°ûŸGh ΩÉàjCÓd á«YÉªàL’G
á£°ûfC’G õjõ©Jh ,á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G

ájÉYôdG ÉjÉ°†≤H á«YƒàdG ¤EG áaOÉ¡dG
‘ ÜÉÑ°ûdGh ICGôŸG QhO õjõ©Jh á«YÉªàL’G

 ,É¡HCG ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG17 πjôHCG2012.Ω
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á«ŸÉ©dG Iô°üædG áª¶æe

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•õjõ©J πÑ`°S åMÉ`ÑJ ´Éª`àL’G Gò`g ∫Ó`N ”
,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘ ¿hÉ©àdG

IQƒ°üdÉH ∞jô©àdG ∫É› ‘ á°UÉNh
¬JQÉ`°†Mh ¬àaÉ≤Kh ΩÓ°SEÓd áë«ë°üdG

¬∏dG ≈∏°U óªfi »`ÑædÉH ∞jô`©àdGh ,√Rƒ`eQh
ádÉ°SôdGh áª«¶©dG ¬àfÉμeh º∏°Sh ¬«∏Y

äGAGÎa’Gh äÉ¡Ñ°ûdG ≈∏Y OôdGh ,á«¡dE’G
ô`≤`e ,á``Ø`jô``°ûdG á``jƒ`Ñ``ædG ¬JÒ°ùH á≤∏©àŸG

 ,ƒ``μ`°ù«`°ùjE’G14 ƒjÉe2012.Ω

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•™e ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ‘ ´ÉªàL’G Gòg ó≤Y
É¡æ«eCG ácQÉ°ûÃ á«ŸÉ©dG Iô°üædG áª¶æe óah

,É¡JQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG øe OóYh ΩÉ©dG
∫ÓN ÚÑfÉ÷G ÚH åjó◊G ∫hÉæJh

Úàª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S ´ÉªàL’G
,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘

óªfi »ÑædÉH ∞jô©àdG ∫É› ‘ á°UÉNh
,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U

 ,•ÉHôdG27 Èªaƒf2012.Ω

çGÎdÉH ¢Vƒ¡æ∏d á«Hô¨ŸG á°ù°SDƒŸG
…hGôë°üdG

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•¬LhCG åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘ ¿hÉ©àdG
ò«`ØæàdG ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ,∑Î`°ûª`dG

á£`°ûfC’Gh èeGÈ`dG øe Oó`©d ∑Î``°ûª`dG
∫Ó``N …hGô`ë`°üdG çGÎ`dG ∫É› »`a

 äGƒæ`°ùdG2015-2013,ƒμ°ù«``°ùjE’G ô`≤`e ,Ω
11 ƒ`jÉ`e2012.Ω

ø°ù◊G ódÉN á°ù°SDƒe

¢Só≤dG QÉ°üM ô°ùμd á«dhódG á∏ª◊G

•√òg äÉ«dÉ©a ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
QÉ°üM ô°ùc πLCG øe á«dhódG á∏ª◊G

,¢Só≤dG ∫Ée â«H ô≤e ,∞jô°ûdG ¢Só≤dG
 ,•ÉHôdG12 ƒjÉe2012.Ω

ÉgOÉ©HCG ‘ Ú£°ù∏a á«°†b ô“Dƒe
á«°SÉ«°ùdGh á«fƒfÉ≤dGh á«aÉ≤ãdG

•…òdG ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ÜÉÑ°ûdG »Yh π«°UCÉJ πLCG øe ó≤Y

õcôŸG ,Ú£°ù∏ah ¢Só≤dG á«°†≤H ÚãMÉÑdG
,»æ≤àdGh »ª∏©dG åëÑdG ºYód »æWƒdG

 ,•ÉHôdG5 ƒ«dƒj2012.Ω

É«≤jôaEG ‘ á«ªæà∏d »Hô©dG ±ô°üŸG

»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•õjõ©J πÑ°S åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
QÉWEG ‘ ±ô°üŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG

 ΩÉY á©bƒŸG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG π«©ØJ1994,Ω
ä’ÉÛG ‘ ¿hÉ©àdG äÉMÎ≤e ¢SQGóJh

ò«ØæJ ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP
á¨∏dG º«∏©J ‹É› ‘ ™jQÉ°ûŸG øe OóY

,á«`eC’G ƒ`fih ,ÉgÒ¨`H Ú≤WÉæ`∏d á«Hô©`dG
äGƒæ``°ùdG ∫Ó`N É«≤jô`aEG á≤`£æe »`a

2015-2013,•É`Hô`dG ,ƒμ°ù«`°ùjE’G ô≤`e ,Ω
15 ôjGÈa2012.Ω

ºgÉØJ ÜÉ£N

•ÚH ºgÉØJ ÜÉ£N ≈∏Y ™«bƒàdG ”
¬ÑLƒÃ ºà«°S …òdG ±ô°üŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G
∫É› ‘ »ÑjQóJ èeÉfôH ò«ØæJ ‘ ¿hÉ©àdG

IóFÉØd πNó∏d IQóŸG IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG
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á«≤jôaE’G á≤£æŸG ‘ AÉ°†YCG ∫hO ™HQCG
¿hÒeÉμdG ,ƒZƒàdG ,ƒ°SÉa Éæ«cQƒH(
´hô°ûe QÉWEG ‘ ∂dPh ,)ôé«ædGh

»æ¡ŸG øjƒμàdGh á«eC’G ƒÙ ƒμ°ù«°ùjE’G
ô≤`e ,á«FÉ°ùædG äÉYƒªÛG IóFÉØd

 ,•É`Hô`dG ,ƒμ°ù«`°ùjE’G17 ÈªàÑ°S2012.Ω

äGQÉ°ûà°SÓd …ƒHÎdG õcôŸG
õ«ªàdG ∫ƒM »Hô©dG …ƒHÎdG ô“DƒŸG
OÉªàY’Gh IOƒ÷G ÒjÉ©eh »°SQóŸG

•âeóbh ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ôjƒ£J ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G QhO ∫ƒM πªY ábQh
∫hódG ‘ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É›

‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ΩÉ¡°SEG á°UÉNh ,AÉ°†YC’G
IOƒ÷G ÒjÉ©eh »°SQóŸG õ«ªàdG ä’É›
±ó¡H ô“DƒŸG Gòg ó≤Y óbh .OÉªàY’Gh

ÉgQhO RGôHEGh IOƒ÷G áaÉ≤K ô°ûf πÑ°S õjõ©`J
∫OÉÑJh ,á«ª«∏©àdG áeƒ¶æŸG ôjƒ`£J »`a

…ƒHÎdG ôjƒ£àdG ∫É› ‘ IóFGôdG äGÈÿG
 ,»HO ,»Hô©dG ⁄É©dG ‘16-14 ôjGÈa2012.Ω

áeôμŸG áμÃ AÉ«MC’G õcGôe á«©ªL
»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•πÑ`°S åMÉÑ`J ´Éªà`L’G Gò`g ∫Ó`N ”
‘ á«©`ª÷Gh ƒμ°ù«`°ùjE’G ÚH ¿hÉ©`àdG õjõ`©J
‘ á°UÉNh ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG

…òdG ''ΩGô`◊G ó∏ÑdG º«¶©J ´hô°ûe'' QÉWEG
ó∏ÑdG º«¶©J ôYÉ°ûe ájƒ≤`J π`LCG ø`e ™`°Vh
QGhRh »`μ``ª`dG ™ª`àÛG OGôaCG iód ΩGô◊G

‘ ™ªàÛG QhO π«©`Øàd ΩGô`◊G â«`ÑdG
¿É°ùME’Gh ºMGÎdGh π°UGƒàdG áYÉ°TEG

º©`æj ≈à`M º¡æ«H Éª«a øeÉ°†àdGh ¿hÉ©àdGh
ô≤`e ,¬«`a ¿É`eC’Gh øeC’ÉH ™«ª`÷G

 ,•ÉHô`dG ,ƒμ°ù`«°ùjE’G10 ôjGÈa2012.Ω

»JƒÑ«L ájQƒ¡ªL áeƒμM

ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe AÉ°ûfE’ á«bÉØJG
»JƒÑ«L ‘ …ƒHÎdG

•ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ”
õcôe( AÉ°ûfE’ »JƒÑ«L ájQƒ¡ªL áeƒμMh

.)»JƒÑ«L áª°UÉ©dG ‘ …ƒHÎdG ƒμ°ù«°ùjE’G
õcôe Ωƒ≤«°S á«bÉØJ’G √òg ÖLƒÃh

¢SQGóŸG »ª∏©e ÖjQóàH …ƒHÎdG ƒμ°ù«°ùjE’G
á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©Jh ,á¨∏dG á«FÉæKh á«Hô©dG

çÉëHC’G ôjƒ£Jh ,ájQGOE’G äGOÉ«≤∏d
™°Vhh ÖjQóàdG ä’É› ‘ äÉ°SGQódGh

πFÉ°SƒdG º«ª°üJ ºYOh ,á«°SGQódG èeGÈdG
 ,»JƒÑ«L ,É¡LÉàfEGh á«ª«∏©àdG7 ƒ«fƒj2012.Ω

∞««∏Y Qó«M á°ù°SDƒe
»≤«°ùæJ ´ÉªàLG

•¬LhCG åMÉÑJ ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”
ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘ ¿hÉ©àdG

õ``jõ``©J ∫É`› »`a á°UÉ`Nh ,∑Î`°ûª`dG
ÚH ∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G
ΩÓ``°ù`dG á`aÉ`≤K ô°û`fh ,äGQÉ°†`◊G
Ú`H ¢ûjÉ©à`dGh íeÉ°ù`àdGh AÉ``NE’Gh

π«`©``ØJ QÉ``WEG »``a ∂dPh ,Üƒ©``°ûdG
ÚH á©`bƒ`ª``dG ¿hÉ`©``àdG á«`bÉ`Ø`JG

 ΩÉY á°ù`°SDƒŸGh ƒμ°ù`«°ùjE’G2007,ƒcÉH ,Ω
29 ƒ«fƒj2012.Ω

áaÉë°ü∏d á«Hô¨ŸG á£HGôdG
á«fhÎμdE’G

ºgÉØJ Iôcòe

•ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ”
ôjƒ£J πLCG øe ,á£HGôdGh ƒμ°ù«°ùjE’G

,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ÊhÎμdE’G ΩÓYE’G

203

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

Coop OAr  20/09/13  7:29  Page 203



πª`Y ¢TQhh á«`ÑjQóJ äGQhO º«`¶æJh
∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG Ú«aÉë°üdG Ió`FÉØ`d

ô≤ŸG ádhO πNGO ÊhÎμdE’G ΩÓYE’G
,çƒëÑdGh äÉ°SGQódG OGóYEGh ,É¡LQÉNh
‘ Ú«eÓYE’G ácQÉ°ûe ¿CÉ°ûH ≥«°ùæàdGh

á«dhódG äGô“Dƒª`dGh äÉjóàæª`dG
 ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,á°ü°üîàŸG8

 ÈªàÑ°S2012.Ω

è«∏ÿG ∫hód »Hô©dG á«HÎdG Öàμe
º«∏©àdGh á«HÎdG AGQRƒd ΩÉ©dG ô“DƒŸG

(¿hô°û©dGh á«fÉãdG IQhódG)

•ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«`°ùjE’G âcQÉ`°T
óbh ,ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG Qƒ`°†ëH
∫hódG Oƒah AÉ°SDhQ ™e äÉKOÉfi äôL

ÚHh É¡æ«H ¿hÉ©àdG õjõ©àd AÉ°†YC’G
,øjô`ëÑdG áμ∏`‡ ,áeÉæ`ª`dG .ƒμ°ù«`°ùjE’G

31-30 ôHƒàcCG2012.Ω

á°SGQOh çÉëHCÓd »Hô©dG õcôŸG
äÉ°SÉ«°ùdG

»îjQÉàdG »Hô©dG ºé©ŸG Ihóf

•»àdG IhóædG √òg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
‘ πª©dG ´hô°ûe á°SGQO πLCG øe äó≤Y

™ªL ¤EG ±OÉ¡dG »îjQÉàdG »Hô©dG ºé©ŸG
,É¡¶ØMh á«Hô©dG á¨∏dG ®ÉØdCG øe ¥ôØJ Ée
º¡Ø∏d »ª∏Y óæ°S ÒaƒJ ‘ ∂dP QÉªãà°SGh

πμH »eÓ°SE’G »Hô©dG çGÎ∏d í«ë°üdG
ïjQÉJ ójóŒ ≥jôW øY ∂dPh ,¬Yhôa

ká«æH ∫Éª©à°S’G ‘ ßØ∏dG Qƒ£J πMGôe
§∏°ùJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG øe Ég ÒZh kád’Oh

¬FÉ≤H hCG √QÉKófGh ¬dÉªgEG äGÎa ≈∏Y Aƒ°†dG
 ,ô£b ádhO ,áMhódG ,¬dÉªYEGh11-10

 Èªaƒf2012.Ω

áæ£∏°S ‘ áaÉ≤ãdGh çGÎdG IQGRh
¿ÉªY

‘É≤ãdG ´ƒæàdG ∫ƒM á«ª«∏bE’G IhóædG
äGQÉ°†◊G ÚH QGƒ◊G AGôKEG ‘ √QhOh

•âeóbh IhóædG √òg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
ÚH ‘É≤ãdG QGƒ◊G ¥ÉaBG'' ∫ƒM πªY ábQh
.''É¡àjDhQh ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L :äGQÉ°†◊G

á«bÉØJG π«©ØJ IhóædG ±GógCG ºgCG øe ¿Éch
‘É≤ãdG ÒÑ©àdG ∫Éμ°TCG ´ƒæJ õjõ©Jh ájÉªM

∫hódG åMh É¡H ∞jô©àdG ∫ÓN øe
ΩÉª°†f’G ≈∏Y á«Hô©dG á≤£æŸG ‘ AÉ°†YC’G

 ,¿ÉªY áæ£∏°S ,§≤°ùe ,É¡«dEG13-11

 Èªaƒf2012.Ω

á«WGô≤Áó∏d ¥hô°ûdG õcôe
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓYE’Gh

ºgÉØJ Iôcòe

•ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ”
≈∏Y IôcòŸG ¢üæJh .õcôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G

πªY ¢TQhh äÉYÉªàLG º«¶æJ ‘ ¿hÉ©àdG
∫É› ‘ Ú«eÓYEÓd á«ÑjQóJ äGQhOh

,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ΩÓYE’Gh á«WGô≤ÁódG
⁄É©dG êQÉN Ú∏eÉ©dG Ú«eÓYEÓdh

¥ƒ≤ëH á«YƒàdG ∫É› ‘ »eÓ°SE’G
»YƒdG ô°ûfh ,¿ÉjOC’G ΩGÎMGh äÉ«∏bC’G

èeGÈdG ºYO ‘ ΩÓYE’G QhO á«ªgCÉH
,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e,AÉ°†YC’G ∫hó∏d ájƒªæàdG

 ,•ÉHôdG15 ôHƒàcCG2012.Ω

á«ªæà∏d ¢ùjÉ°S ¢SÉa á«©ªL
á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG

ájOÉ°üàb’Gh

ºgÉØJ Iôcòe
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•ÚH ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdG ”
≈∏Y ¢üæJ »àdG á«©ª÷Gh ƒμ°ù«°ùjE’G

èeGÈdG øe áYƒª› ò«ØæJ ‘ ¿hÉ©àdG
Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É› ‘ á£°ûfC’Gh

QGƒM ∫É› ‘ á°UÉN ,∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh
‘É≤ãdG çGÎdGh äGQÉ°†◊Gh äÉaÉ≤ãdG

ΩÓYE’Gh ádƒØ£dGh ÜÉÑ°ûdGh ICGôŸG ÉjÉ°†bh
äÉLÉ«àM’G äGP äÉÄØdG ÉjÉ°†bh …ƒHÎdG
,á«Hô¨ŸG áμ∏ªª`dG ,¢SÉ`a áæjó`e ,á°UÉ`ÿG

15 Èªaƒf2012.Ω

á«©ªàÛG á«Yƒà∏d »æWƒdG ¢Vô©ŸG
á«fÉ°ùfE’G äÉeóÿGh

•…òdG ¢Vô©ŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
áæjóe ‘ á«JGQÉeE’G á«YƒàdG á°ù°SDƒe ¬àª¶f

èeGÈH ∞jô©àdG ¤EG ±ó¡j ,»ÑX ƒHCG
IQOÉÑŸG ìhQ ô°ûfh ,á«©ªàÛG á«YƒàdG
∞jô©àdGh ,™ªàÛG OGôaCG ÚH ´ƒ£àdGh

èeGôH Ωó≤J »àdG äÉª¶æŸGh äÉ°ù°SDƒŸÉH
ICGôŸGh ádƒØ£dG ∫É› ‘ á«Yƒà∏d á£°ûfCGh

,á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hPh ÜÉÑ°ûdGh
QhO'' øY kÉ°VôY ƒμ°ù«°ùjE’G âeóbh

Ëó≤Jh á«©ªàÛG á«YƒàdG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
,''AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á«fÉ°ùfE’G äÉeóÿG

á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ,»ÑXƒHCG áæjóe
 ,IóëàŸG21-19 Èªaƒf2012.Ω

Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG ∞jÉf á©eÉL
á«æeC’G

á«ªæàdG ≈∏Y ÜÉgQE’G ôKCG ∫ƒM ô“Dƒe
á«YÉªàL’G

•âeóbh ô“DƒŸ Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
∫É› ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G Oƒ¡L ∫ƒM kÉ°VôY

¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ô°ûfh QGƒ◊G õjõ©J

á«Hô©dG áμ∏ªŸG ,¢VÉjôdG ,»ª∏°ùdG
 ,ájOƒ©°ùdG26-24 Èªaƒf2012.Ω

≈æÑ∏d »æ≤àdG §Hô∏d ‹hódG ≈≤à∏ŸG
‘ á«Hô©dG á«fhÎμdE’G á«àëàdG

á«ŸÉ©dG ≈æÑdG QÉWEG

•âeóbh ≈≤à∏ŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
åëÑ∏d á«eÓ°SE’G áμÑ°ûdG ∫ƒMkÉ°VôY

,≈≤à∏ŸG ±GógCG ºgCG øe ¿Éch .º«∏©àdGh
äÉμÑ°ûd á«Hô©dG áª¶æŸG ¬Jó≤Y …òdG

,»HO ‘ ójGR á©eÉL ‘ ,º«∏©àdGh åëÑdG
äÉμÑ°T ÚH ¿hÉ©àdG ¢Uôa ôjƒ£J ¤EG

,á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG á«Hô©dG º«∏©àdGh åëÑdG
™«°SƒJh ,á«Hô©dG áμÑ°ûdG ¢ù«°SCÉàd ≥«°ùæàdGh
á«àëàdG ≈æÑdG §Hôd ádÉ©ØdG ácQÉ°ûª∏d QÉWEG
äGQÉeE’G ,»HO áæjóe ,á«Hô©dG á«fhÎμdE’G

 ,IóëàŸG á«Hô©dG13-12 Èª°ùjO2012.Ω

øjódGh ádhódG ∫ƒM ‹hódG ióàæŸG

•‹hódG ióàæŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
õjõ©J'' QÉ©°T â– ó≤Y …òdG ∫hC’G

øe ¿Éc …òdGh ,''Ò¨àŸG ⁄É©dG ‘ íeÉ°ùàdG
øjódÉH ádhódG äÉbÓY õjõ©J ,¬aGógCG ºgCG
¥ÉaBG ôjƒ£Jh ,Iô°UÉ©ŸG äÉjóëàdG á¡LGƒŸ
äÉÄ«¡dGh á«æjódG äÉ°ù°SDƒŸG ÚH äÉbÓ©dG

∫OÉÑJh ,åjó◊G ô°ü©dG ‘ á«eƒμ◊G
äÉbÓ©dG º«¶æJ πLCG øe á«dhódG äGÈÿG

,»æjódG íeÉ°ùàdG õjõ©Jh ,øjódGh ádhódG ÚH
á°SÉ«°ùdG ™e ÚdhDƒ°ùŸG πeÉ©J π«©ØJh

‘ ∑QÉ°Th ,¿Gó∏ÑdG ∞∏àfl ‘ á«æjódG
äÉ°SGQódG ‘ ¿ƒ°ü°üîàe AGÈN ¬dÉªYCG

,ájRÉbƒ≤dGh ájQPB’G áaÉ≤ãdGh á«æjódG
º∏Yh ïjQÉàdGh á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG ‘ ¿ƒãMÉHh
Ú∏ãªŸGh ÊóŸG ™ªàÛG äGOÉ«bh ,´ÉªàL’G
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,ƒcÉH áæjóe ,á«dhódG äÉª¶æŸG øe OóY øY
 ,¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªL21-19 Èª°ùjO2012.Ω

≈∏Y ®ÉØ◊G ∫ƒM ‹hódG ô“DƒŸG
ÊGôª©dG çGÎdG

•…òdG ô“DƒŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
á°SGQO ±ó¡H »HO áæjóe ájó∏H ¬àª¶f
≈∏Y ®ÉØ◊G äÉ«é«JGÎ°SGh äÉ°SÉ«°S

á«eƒμ◊G äÉ°ù°SDƒŸG QhOh ,‘É≤ãdG çhQƒŸG
õcGôe ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«eƒμ◊G ÒZh
‘ áëLÉædG ÜQÉéàdGh ,á«îjQÉàdG ¿óŸG
,»ŸÉ©dG çGÎdG áëF’ øª°V π«é°ùàdG
óbh .á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dG øe ÉgÒZh

ô“DƒŸG ¤EG πªY ábQh ƒμ°ù«°ùjE’G âeób
:»eÓ°SE’G ⁄É©dG ‘ çGÎdG áæ÷'' ∫ƒM

≈∏Y ®ÉØë∏d Ióªà©e IójóL á«é«JGÎ°SG
,»HO áæjóe ,''»eÓ°SE’G ‘É≤ãdG çhQƒŸG

19-17 Èª°ùjO2012.Ω

¿óæd ‘ »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG õcôŸG

ºgÉØJ Iôcòe

•ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ”
∂dPh ,¿óæ∏H »eÓ°SE’G ‘É≤ãdG õcôŸGh

™ªàÛG äÉ«©ª÷ ‹hódG ô“DƒŸG áÑ°SÉæÃ
∞dÉ–h áæWGƒŸG º«b ∫ƒM ÊóŸG

ºFGódG ô≤ŸG ‘ ó≤Y …òdG ,äGQÉ°†◊G
 øe IÎØdG ∫ÓN ,ƒμ°ù«°ùjEÓd19 ¤EG21

ºgÉØàdG Iôcòe ±ó¡Jh .…QÉ÷G Èª°ùjO
‘ õcôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG ¤EG
äGQhOh πªY ¢TQhh äÉYÉªàLG º«¶æJ

çÉëHC’G ô`°ûfh OGó`YEGh ,á«ÑjQó`J
ΩÉªàg’G äGP ä’ÉÛG ‘ äÉ°SGQódGh

áaÉ≤ãdG ô°ûf ∫É› ‘ á°UÉNh ,∑Î°ûŸG
á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©Jh ,á«eÓ°SE’G ¿ƒæØdGh

ÚH QGƒ◊G õjõ©Jh ,ÉgÒ¨H Ú≤WÉæ∏d
…ó°üàdGh ,¿ÉjOC’Gh äGQÉ°†◊Gh äÉaÉ≤ãdG

ΩÓ°SEÓd »eÓYE’G ¬jƒ°ûàdG äÓª◊
øY á«£ªædG Qƒ°üdG á÷É©eh ,Úª∏°ùŸGh

ÖàμdG ‘ ¬JÉ°Só≤eh √RƒeQh ΩÓ°SE’G
,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,ÉHhQhCG ‘ á«°SQóŸG

 ,•ÉHôdG21 Èª°ùjO2012.Ω
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 ƒμ°ùfƒ«dGUNESCO

¿hÉ©J ¥ÉØJG

•iƒà°ùŸG á©«aQ á«dhO Iôjóà°ùe IóFÉe
¢ùjQÉH ‘ á«eC’G ƒfi ¿CÉ°ûH ,7-6Èæà°T

2012áª¶æŸG äó≤Y .É°ùfôa ,¢ùjQÉH ,
`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

IóFÉe ƒμ°ùfƒ«dG ™e ¿hÉ©àdÉH `` ƒμ°ù«°ùjEG
:¿GƒæY â– iƒà°ùŸG á©«aQ á«dhO Iôjóà°ùe

ΩÉY ∫ƒ∏ëH á«eC’G ƒfi ±óg ≥«≤–''
2015ô≤e ‘ ∂dPh ''äGó¡©àdÉH AÉaƒdG :

 »eƒj ¢ùjQÉÑH ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æe6h7

 ÈæàÑ°T.2012¢VGô©à°SG ,IóFÉŸG ∫ÓN q”h
≈∏Y á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ á≤≤ÙG èFÉàædG
∫ƒM ‹hódG ióàæŸG òæe »ŸÉ©dG ó«©°üdG

 áæ°S QÉcGO ‘ ó≤©æŸG á«HÎdG.2000” Éªc
¢VÎ©J »àdG á«dÉ◊G äÉjóëàdG åëH

,á«eC’G ƒfi ∫É› ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G
Aƒ°V ‘ É¡d áÑ°SÉæŸG ∫ƒ∏◊G ¿CÉ°ûH QhÉ°ûàdGh

äÉ¡÷Gh AGÈÿG øe áeó≤ŸG äÉMÎ≤ŸG
∫hódG äGó`¡©J ≈∏Y õ«cÎdG ”h .á°üàıG

ƒfi ∫É› ‘ á«æWƒdG É¡∏ªY §£ÿ kÉ≤`ÑW
 ƒ∏ã‡ IóFÉŸG ‘ ∑QÉ°Th .á«eC’G41ádhO

‘ ∑QÉ°T Éªc ,kGôjRh øjô°ûY º¡æ«H øe
äÉª¶æe »∏ã‡h ,AGÈÿG øe OóY É¡dÉ¨°TCG

øe OóY »∏ã‡h á«eƒμM ÒZh á«dhO
OÉ≤©fG ∫ÓNh .ÊóŸG ™ªàÛG äÉ°ù°SDƒe

ƒÙ ƒμ°ùfƒ«dG õFGƒL º«∏°ùJ q” IóFÉŸG
ƒμ°ù«°ùjE’G IõFÉL âª∏°S Éªc ,á«eC’G

 ΩÉ©d á«eC’G áHQÉÙ2012ÒZ áª¶æª∏d

á«dÉ¨æÑdG á«eƒμ◊G(Dhaka Ahsana

 Mission)á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG πãeh
IóFÉŸG √òg ∫ÉªYCG ‘ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh

èeGôH »°UÉ°üàNG ,»°ù«°S hó«°S QƒàcódG
 .á«HÎdG ájôjóe ‘

•‘É≤ãdG çGÎdG ∫ƒM »≤«°ùæJ ´ÉªàLG
‹Ée ‘ ,27 ƒ«fƒj2012QÉWEG ‘ .‹Ée ,

á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG

áª¶æeh `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh

á`aÉ≤`ãdGh Ωƒ∏`©dGh á`«HÎ∏d Ió`ë`à`ª`dG º`eC’G

QhÉ°ûàdG äÉ«dBG õjõ©àd kÉ«©°Sh ,`` ƒμ°ùfƒj ``

â©∏WCG Úàª¶æŸG ÚH áªFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh

áeÉ©dG IôjóŸG ,ÉæjôjEG ÉaƒcƒH Ió«°ùdG

≈∏Y ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ƒμ°ùfƒ«∏d

¬à∏°SQCG …òdG »æØdG ≥jôØdG πªY èFÉàf

™bGh ∫ƒM ≥FÉ≤◊G »°ü≤àd ƒμ°ùfƒ«dG

á°UÉNh ,‹Ée ájQƒ¡ªL ‘ ‘É≤ãdG çGÎdG

øe ìGÎbG ≈∏Y AÉæH ,ƒàcƒÑ“ áæjóe ‘

äQôb ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .ƒμ°ù«°ùjE’G

´ÉªàLG ó≤Y ƒμ`°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«`°ùjE’G

á«dÉŸG äÉ£∏°ùdG ™e QhÉ°ûàdÉH »≤«°ùæJ

á∏Ñ≤ŸG äGƒ£ÿG ≈∏Y ¥ÉØJÓd ,á°üàıG

‘É≤ãdG çGÎdG ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH á∏°üdG äGP

Ée á°UÉNh ,‹Ée ‘ ¢VGô≤f’ÉH Oó¡ŸG

‘ IOƒLƒŸG á°ù«ØædG äÉWƒ£ıÉH §ÑJôj

É«∏`©dG äÉ°SGQó`∏d ÉHÉH ó`ªMCG ó`¡©e

QÉ°ûjh .ƒàcƒÑ“ ‘ á«eÓ`°SE’G çƒ`ëÑdGh

‘ á«dÉ◊G áeƒ`μ◊G ¢ù`«FQ ¿CG ¤EG

ƒg ,GQÉjO ƒÑjOƒe ï«°ûdG ,‹Ée ájQƒ¡ªL
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QGƒë∏d áæ°ù◊G ÉjGƒæ∏d ƒμ°ù«°ùjE’G ÒØ°S

 .äÉaÉ≤ãdGh äGQÉ°†◊G ÚH

•ÚH ¿hÉ©à∏d èeÉfôH QÉWEG ™«bƒJ
ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ,5 ƒ«fƒj2012,

øH õjõ©dG óÑY QƒàcódG ™bh .É°ùfôa ,¢ùjQÉH
áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY

`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ`∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G
IôjóŸG ,ÉaƒcƒH ÉæjôjEG Ió«°ùdGh  `` ƒμ°ù«°ùjEG
QÉWEG ≈∏Y ¢ùjQÉH ‘ Ωƒ«dG ƒμ`°ùfƒ«∏d áeÉ©dG

äGƒæ°ù∏d Úàª¶æŸG ÚH ¿hÉ©à∏d èeÉfôH
2015-2013,áæé∏dG ´ÉªàLG OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ

ô≤e ‘ ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ácÎ°ûŸG
¢ùjQÉH ‘ á«dhódG áª¶æŸG.™«bƒàdG ô°†Mh

‘ AÉ°†YC’G ∫hódG AGôØ°S øe OóY
.ƒμ°ùfƒ«dG iód øjóªà©ŸG ƒμ°ù«°ùjE’G

ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ácÎ°ûŸG áæé∏dG â°ûbÉfh
ÚH ¿hÉ©àdG èeÉfôH π«°UÉØJ ƒμ°ùfƒ«dGh

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN Úaô£dG2015-2013‘
.∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É›

Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG πãeh
óªMCG QƒàcódG áæé∏dG √òg ‘ áaÉ≤ãdGh

á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ôjóe ,√ÉHG ódh ó«©°S
ôjóe »JÉ«¨dG Ö«‚ ó«°ùdGh ,¿hÉ©àdGh

.Ωƒ∏©dG ôjóe ,∫ÓH ≥FÉa QƒàcódGh ,á«HÎdG
Éª¡©ªŒ ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ¿CG ôcòjh

 áæ°S â©bh ¿hÉ©J á«bÉØJG1984,äOóLh
 áæ°S2010.ójó©dG ò«ØæJ ÉgQÉWEG ‘ ”h

ä’É› ‘ á£°ûfC’Gh èeGÈdG øe
 .Éª¡JÉ°UÉ°üàNG

•ƒμ°ùfƒ«∏d á«æWƒdG ¿Éé∏d ‹hO ô“Dƒe
Éæ««a ‘ ,31 ƒjÉe2012ΩÉ©dG ôjóŸG ∫Éb .

â– ó≤Y …òdG ô“DƒŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd
áªgÉ°ùe :»Hô©dG `` »HhQhC’G QGƒ◊G( ¿GƒæY

GPEG'' :)IójóL á«fÉ°ùfEG áYõf ≥∏N πLCG øe

ó«©°üdG ≈∏Y »Hô©dG `` »HhQhC’G QGƒ◊G ¿Éc
á≤£æŸG πNO ób »JÉ°ù°SDƒŸG »°SÉ«°ùdG

QÉ°ûŸG πeGƒ©dGh ÜÉÑ°SCÓd áéÑ«àf á«HÉÑ°†dG
‘ âëàØfG ób á©°SGh Ék`bÉaBG ¿EÉa ,É¡«dEG

≈∏Y πeÉ°ûdG ÊÉ°ùfE’G QGƒ◊G ¬Lh
,á«eÓYE’Gh ájƒHÎdGh á«aÉ≤ãdG äÉjƒà°ùŸG

∫OÉÑà∏d ácÎ°ûe πFÉ°Sh OÉéjEG πLCG øe
Ωóîj …òdG ™°SGƒdG ¬eƒ¡ØÃ ‘ô©ŸG

»gh ≈∏ãŸG ájÉ¨dG ≥≤ëjh ,á∏«ÑædG ±GógC’G
øjOÉ«e ™«ªL ‘h á°SQóŸG ‘ )Ék©e ¢û«©dG(
ÉYO …òdG ƒg ôeC’G Gòg ¿CG ôcPh .''IÉ«◊G

QGƒ◊G º«gÉØe ôjƒ£J ‘ ÒμØàdG ¤EG
¤EG ájDhôdG åjó– ‘h ,¬æ«eÉ°†eh

á©LGôe ó©H ,É¡≤«≤– äÉ«dBGh ±GógC’G
≈∏Y AGƒ°S ,á≤HÉ°ùdG áHôéà∏d á«ª««≤J

πμ°ûH »Hô©dG `` »HhQhC’G QGƒ◊G iƒà°ùe
QÉWEG ‘ QGƒ◊G iƒà°ùe ≈∏Y hCG ,ΩÉY
á«HÎ∏d á«æWƒdG ¿Éé∏dG ÚH ƒμ°ùfƒ«dG

≈∏Y hCG ,á«HhQhC’Gh á«Hô©dG áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
¢ù∏›h ƒμ°ùfƒ«dG ÚH ¿hÉ©àdG iƒà°ùe
Öàμeh ƒ°ùμdC’Gh ƒμ°ù«°ùjE’Gh ÉHhQhG
≈∏Y hCG ,è«∏ÿG ∫hód »Hô©dG á«HÎdG

™ªàÛG äÉª¶æe ≈∏Y ìÉàØf’G iƒà°ùe
ó°ü≤H ¢UÉÿG ´É£≤dG ™«é°ûJh ÊóŸG

,±GôWC’G Oó©àe QGƒ◊G Gòg ‘ Éª¡cGô°TEG
ä’ÉÛG ‘ ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG  ’ƒ°Uh

.''QGƒ◊G øe ¢ù«FôdG ±ó¡dG ƒg …òdG áaÉc
í«ë°üàd …Qhô°†dG ôjƒ£àdG ¿CG ø∏YCGh
ô°ûfh ¢ûjÉ©àdG ≥«ª©àdh ,QGƒ◊G QÉ°ùe

πÑ°S QÉμàHG ƒëf π«Ñ°ùdG ƒg ,íeÉ°ùàdG áaÉ≤K
¿ƒμj ≈àM ,á«∏ªY äGQOÉÑe PÉîJGh IójóL

¿hÉ©à∏d GkRõ©eh  ÓYÉah Gkôªãe QGƒ◊G
Iójó÷G á«fÉ°ùfE’G áYõædG QÉWEG ‘ ‹hódG

äÉbÓ©dG Ö«JôJ IOÉYEG ¤EG áfiÉ£dG
ΩÓ°ùdG Rõ©j ÉÃh º«∏°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«dhódG
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…òdG π∏ÿG Ëƒ≤J ‘ áÑZGôdGh ,»ŸÉ©dG
ájDhQ ∫ÓN øe ,Ωƒ«dG ÉæŸÉY ¬aô©j

¢SÉ°SCG ≈∏Y Ωƒ≤J áëàØæeh áaÉØ°T á«∏Ñ≤à°ùe
á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑŸGh á«bÓNC’G º«≤dG øe Úàe

çhQƒŸG øeh ,‹hódG ¿ƒfÉ≤dG óYGƒbh
:¢Uƒ°üÿG Gò¡H ∫Ébh .∑Î°ûŸG ÊÉ°ùfE’G
AÉªμ◊G è¡æe ƒg QGƒ◊G ¿CÉH ÉæfÉÁEG ¿EG{

,‹hódG ¿hÉ©àdG ó«°TôJ ¤EG AÓ≤©dG π«Ñ°Sh
≈∏Y ,ójóL ÊÉ°ùfEG »ŸÉY ΩÉ¶f áeÉbEGh

º«≤d á«fÉÑdG á«HÎdG øe Úàe ¢SÉ°SCG
…òdG ƒg ,á«fÉ°ùfE’G ¢ùØædG ‘ ¢ûjÉ©àdG
á«dhódG Oƒ¡÷G ‘ •Gôîf’G ¤EG ÉfÉYO
äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G õjõ©J ¤EG á«eGôdG

‘ áªgÉ°ùŸGh ,äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh
¢ûjÉ©àdG º«bh ΩÓ°ùdGh ∫ó©dG áaÉ≤K ô°ûf

±É°VCGh .z∫OÉÑàŸG ΩGÎM’Gh íeÉ°ùàdGh
‹ƒª°ûdG Qƒ¶æŸG Gòg ∫ÓN øe'' : ÓFÉb

ó©HCG ¤EG á°SQóŸG øe ¬«a ≥∏£æf …òdG
IQhô°†H ÉæYÉæàbG ¤EG GkOÉæà°SGh ,¥ÉaB’G

øe º«∏©à∏d ÉÃh ,¬à«ªgCGh √GhóLh QGƒ◊G
IOÉYEG ‘h äÉ©ªàÛG ìÓ°UEG ‘ ¢ù«FQ QhO

º«≤dG øe óYGƒb ≈∏Y »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG AÉæH
»Hô©dG-»HhQhC’G QGƒ◊G ¿CG iôf ,á«bÓNC’G

¿Gƒæ©dG ƒg …òdGh ,Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y

lOhOôe ¬d ¿ƒμj ød ,ô“DƒŸG Gò¡d ¢ù«FôdG
‘ w»HÉéjEG lÒKCÉJh ,¢VQC’G ≈∏Y w»∏ªY
óYGƒb ≈∏Y º≤j ⁄ Ée ,¢û«©ŸG ™bGƒdG

áeRÉM á«YÉªL IOGQEG ¤EG óæà°ùjh ,áî°SGQ
»àdG •ƒ¨°†dG øe Qôëàjh ,ábOÉ°Uh

¿ƒgQÉμdGh ,ΩÓ°ù∏d ¿hOÉ©ŸG É¡°SQÉÁ
äÉYGô°üdG ÒéØJ ¤EG ¿ƒYÉ°ùdGh ,¢ûjÉ©à∏d
QƒàcódG ócCGh .''äGQÉ°†◊Gh äÉaÉ≤ãdG ÚH
‹hódG ô“DƒŸG ‘ …ôéjƒàdG õjõ©dG óÑY

á°ù°SDƒeh ƒμ°ùfƒ«dG ÚH ¿hÉ©àdÉH ó≤©j …òdG
 ôHÉ÷G ≈°ù«Y øH óªfi ï«°ûdGMBI≈∏Y ,

Éª«a á≤ãdG õjõ©Jh ,AGƒLC’G á«Ø°üJ IQhô°V''
ºμ– »àdG ≥«KGƒŸÉH ÉæeGõàdG ó«cCÉJh ,Éææ«H

ƒμ°ù«°ùjE’Gh ƒμ°ùfƒ«dG øe πc ‘ Éæ∏ªY
∫hód »Hô©dG á«HÎdG Öàμeh ƒ°ùμdC’Gh

¤EG ™ØJôf ≈àM ,ÉHhQhCG ¢ù∏›h è«∏ÿG
ÉfõØëjh Éfhóëj …òdG ìƒª£dG iƒà°ùe

¿hÉ©àdG ≥jôW ≈∏Y πª©dG øe ójõª∏d
óYGƒ≤dG Ék©e »æÑf ¿CG πLCG øe ,ácGô°ûdGh

Gòg ‘h .∑Î°ûŸG Éæ∏Ñ≤à°ùŸ áî°SGôdG
¿CG √ójôf …òdG Gòg Éfô“Dƒe πNój QÉWE’G

QGƒ◊G øe IójóL á∏MôŸ Ék`≤∏£æe ¿ƒμj
‘ ôFÉ°ùdGh ,ájƒ≤dG ¢ù°SC’G ≈∏Y ºFÉ≤dG
Ú°ù– ¤EG ±OÉ¡dGh ,í«ë°üdG √ÉŒ’G

É¡àjƒ≤Jh ¢ùªÿG äÉª¶æŸG ÚH äÉbÓ©dG
ÇOÉÑŸG QÉWEG ‘ Égôjƒ£Jh Égõjõ©Jh
±GógC’G ≥«≤– πLCG øeh á«fÉ°ùfE’G

.''ácÎ°ûŸG

••ÉHôdG ‘ á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á«°SGQO á≤∏M
…ƒHÎdG §«£îàdG ∫ƒM ,16-17πjôHCG

 2012á«eÓ°SE’G áª¶æŸG äó≤Y .•ÉHôdG

`` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

‘ »ª«∏bE’G ƒμ°ùfƒ«dG Öàμe ™e ¿hÉ©àdÉH

¬«LƒàdG õcôe ™e ≥«°ùæàdÉHh ,•ÉHôdG

á«HÎdG IQGRƒd ™HÉàdG …ƒHÎdG §«£îàdGh

á«ª«∏bEG ¬Ñ°T á«°SGQO á≤∏M ,á«Hô¨ŸG á«æWƒdG

 »eƒj •ÉHôdG ‘16h17 πjôHCG2012,

øe »ª«∏bEG πªY èeÉfôH IQƒ∏H πÑ°S ¢SQGóàd

∫É› ‘ ÒHóàdGh §«£îàdG õjõ©J πLCG

Üô¨ŸG á≤£æe ∫hO ‘ á«HÎdG

»Hô©dG.AGÈN á«°SGQódG á≤∏◊G ‘ ∑QÉ°Th

Üô¨ŸG øe …ƒHÎdG ÒHóàdGh §«£îàdG ‘

á≤∏◊G ±ó¡Jh .É«fÉàjQƒeh ¢ùfƒJh ôFGõ÷Gh

øe πªY èeÉfôH ⁄É©e ™°Vh ¤EG á«°SGQódG

èeGÈdG …uó©e äÉjÉØμd ™Lôe áZÉ«°U πLCG
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¢ûbÉfh .»Hô©dG Üô¨ŸG ∫hO ‘ ájƒHÎdG

,á«°SGQódG á≤∏◊G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG AGÈÿG

…ƒHÎdG §«£îàdG Qƒ£J :á«dÉàdG QhÉÙG

ójó–h ,á≤£æŸG ∫hO ‘ ¬JÉgÉŒGh

§«£îàdG ∫É› ‘ Iójó÷G äÉjóëàdG

ä’ƒëàdÉH ábÓ©dG äGP …ƒHÎdG ÒHóàdGh

≈∏Y ÉgôKCGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

äÉ«é«JGÎ°SG π«∏–h ,ájƒHÎdG äÉ°SÉ«°ùdG

áØ∏μŸG äÉYÉ£≤dG ‘ äGAÉØμdG ôjƒ£J

º«∏©àdGh »æ¡ŸG øjƒμàdGh »°SÉ°SC’G º«∏©àdÉH

á°UÉN øjƒμà∏d äÉ££fl ìGÎbGh ,‹É©dG

´òL áZÉ«°Uh á≤£æŸG ∫hO øe ádhO πμH

áª¶æŸG πãeh .äÉ££ıG √òg ÚH ∑Î°ûe

√òg ‘ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

º«gGôHEG QƒàcódG ,á«°SGQódG á≤∏◊G

õcôe ‘ èeGÈdG »FÉ°üNCG ,»JGó°ûdG

∫ƒM ábQh Ωób …òdG ,äÉeƒ∏©ŸGh §«£îàdG

∫É› ‘ øjƒμà∏d ƒμ°ù«°ùjE’G ºYO

.…ƒHÎdG ÒHóàdGh §«£îàdG

ƒμ°ùfƒ«dG

´ÉªàLG

•ƒμ°ùfƒ«dG ‘ óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ôjóŸG ΩÉb
•ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ù`jE’G ô≤`e ¤EG IQÉjõ`H
.ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ¬∏Ñ`≤à°SG å«`M

∫ƒ``M Ú`ÑfÉ`é`dG ÚH å`jó``◊G QGOh
ÚH áªFÉ≤dG Iõ«ªàŸG ¿hÉ©`àdG äÉbÓ`Y

∫ƒM äÉÑ«JÎdGh ,Égõjõ©J πÑ°Sh Úàª¶æŸG
»æeÉ°†àdG πØ◊G ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ácQÉ°ûe

…òdG º«∏©àdG ‘ äÉ«àØdG ≥M πLCG øe
ô≤e ‘ ΩOÉ≤dG Èª°ùjO ô¡°T ‘ ó≤©«°S
Ωƒ«dG ™e øeGõàdÉH ¢ùjQÉH ‘ ƒμ°ùfƒ«dG

,ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »ŸÉ©dG
 ,•ÉHôdG9 Èªaƒf2012Ω.

»£°SƒàŸG êÉeófÓd É«∏«°Sôe õcôe
CMI

•»àdG πª©dG á°TQh ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG AGÈÿG ócCG
É«∏«°Sôe õcôeh ƒμ°ù«°ùjE’G É¡Jó≤Y

ôjô≤J ´hô°ûe á°ûbÉæŸ »£°SƒàŸG êÉeófÓd
:á«Hô©dG äÉjOÉ°üàb’G πjƒ–( :¿Gƒæ©H

á«ªgCG ,)QÉμàH’Gh áaô©ŸG ÜQO ≈∏Y Ò°ùdG
¤EG áaOÉ¡dG ájô£≤dG äÉ«é«JGÎ°S’G π«©ØJ

.á«Hô©dG ∫hódG ‘ áaô©ŸG OÉ°üàbG ôjƒ£J
á©LGôe ¤EG á°TQƒdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ÉYOh
äÉ«é«JGÎ°S’G ≈∏Y õ«cÎdGh ,ôjô≤àdG

á«dhC’G äÉ°SGQódG á°UÉNh ,ájô£≤dG
øe á«fOQC’Gh á«Hô¨ŸG áHôéàdÉH á°UÉÿG

äÉYÉ£≤dG ≈∏Y kÉ≤M’ É¡ª«ª©J πLCG
.á«Hô©dG ∫hódG »bÉH ‘ á«æ©ŸG á«eƒμ◊G

äÉ«dB’G á©LGôe IQhô°†H ¿ƒcQÉ°ûŸG ≈°UhCGh
øe QÉμàH’Gh áaô©ŸG OÉ°üàbG øμ“ »àdG

á«ªæàdG äÉjó– á¡LGƒe ‘ áªgÉ°ùŸG
,á«Hô©dG ∫hódG É¡¡LGƒJ »àdG ájOÉ°üàb’G

áeRÓdG á«°SÉ«°ùdG ÒHGóàdG ójó–h
,ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G ò«Øæàd áÑ°SÉæŸGh

á«ªæàdG ≥«≤–h ,π¨°û∏d ¢Uôa ≥∏Nh
ÉYOh .á«Hô©dG ∫hódG ‘ ájOÉ°üàb’G

äGAGôLE’G ™°Vh ¤EG á°TQƒdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG
ÚH áHƒ∏£ŸG áeAGƒŸG ≥«≤ëàH á∏«ØμdG á«∏ª©dG
±hô¶dGh ájƒªæàdG äÉ«é«JGÎ°S’G ÚeÉ°†e
ô≤ŸG ‘ á°TQƒdG äó≤Yh .á«æWƒdG á«∏NGódG
Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æª∏d ºFGódG

 »eƒj ,•ÉHôdÉH `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh25

h26 ƒ«fƒj.2012á«MÉààa’G á°ù∏÷G ô°†Mh
ôjóŸG ,óªMCG QÉàfl QƒàcódG øe πc á°TQƒ∏d
QGõf ó«°ùdGh ,ƒμ°ù`«`°ùjEÓd ó``YÉ`°ùŸG ΩÉ`©dG
áeƒμ◊G ‘ á«dÉŸGh OÉ°üàb’G ôjRh ,ácôH

ôjóe ,¿ƒ°ùdQÉc ¢ùJÉe ó«°ùdGh ,á«Hô¨ŸG
,»£°SƒàŸG êÉeó``fÓd É«∏«°Sôe õcôe
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AGÈÿG ÒÑc ,Òe ôjO ¿Éa ∑ÉL ó«°ùdGh
QÉªãà°S’G ∂æH ‘ ÚjOÉ°üàb’G

»HhQhC’G.äó≤Y AGÈî∏d πªY á°TQh âfÉch
 »eƒj É«∏«°Sôe ‘13h14áæ°ùdG øe Èªaƒf

õcôeh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdÉH ,á«°VÉŸG
∂æHh ,»£°SƒàŸG êÉeófÓd É«∏«°Sôe

.ôjô≤àdG â≤∏WCG ób ,»HhQhC’G QÉªãà°S’G

•πÑ≤à°ùj ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG
êÉeófÓd É«∏«°SQÉe õcôe øe ÚdhDƒ°ùe

»£°SƒàŸG ,29 ôjGÈa2012.•ÉHôdG ,
¿ÉªãY øH õjõ©dG óÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG

á«eÓ°SE’G áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôéjƒàdG
Ωƒ«dG `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d
ôjRƒdG ,¿GójR ódh øjõdG ó«°ùdG ,¬Ñàμe ‘
kÉbƒaôe ¿Éc …òdG ≥Ñ°SC’G ÊÉàjQƒŸG ∫hC’G

 ÒHhCG ∂jôjEG ¿ƒL ó«°ùdÉH(John Eric

AUBERT)É«∏«°SQÉe õcôe ‘ QÉ°ûà°ùŸG ,
.‹hódG ∂æÑ∏d ™HÉàdG »£°SƒàŸG êÉeófÓd

¿hÉ©àdG πÑ°S åëH ,á∏HÉ≤ŸG √òg ∫ÓN ”h
êÉeófÓd É«∏«°SQÉe õcôeh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH
,áaô©ŸG OÉ°üàbG ºYO ∫É› ‘ »£°SƒàŸG

äÉ°SÉ«°ùdGh ,π¨°û∏d πgDƒŸG øjƒμàdGh
á«ªæàdG õjõ©J ¤EG áaOÉ¡dG ájƒHÎdG

âdhÉæJ Éªc .AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ áeGóà°ùŸG
¿hÉ©àdG õjõ©J ¥ÉaBG ,Úaô£dG ÚH äÉãMÉÑŸG
‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U ÚHh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH

ódh øjõdG ó«°ù∏d Iójó÷G ΩÉ¡ŸG Aƒ°V ‘
…QÉ°ûà°ùe QÉÑc óMCG ¬àØ°üH ¿GójR

.ø£æ°TGh ‘ ¥hóæ°üdG

•áª¶æŸG ÚH ™bƒŸG ¿hÉ©àdG ∫ƒcƒJÈd Gkò«ØæJ
`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

êÉeófÓd É«∏«°SQÉe õcôeh `` ƒμ°ù«°ùjEG
 »£°SƒàŸGCMI ïjQÉàH ¢ùjQÉÑH27ôHƒàcCG

2012øH õjõ©dG óÑY QƒàcódG πÑb øe

,ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY
ΩÉb ,ø°ùdQÉc ¢ùJÉe ó«°ùdG õcôŸG ôjóeh

ôjóe ,√ÉHCG ódh ó«©°S óªMCG QƒàcódG
ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG

, ™«bƒàdÉH ,õcôŸG øe õJhCG ÉLƒfCG Ió«°ùdGh
 áæ°ùd »FÉæãdG ¿hÉ©àdG èeÉfôH ≈∏Y2012ÚH

á£°ûfCG á©HQCG º°†j …òdGh ,õcôŸGh áª¶æŸG
áÄ«ÑdGh É«LƒdƒæμàdGh OÉ°üàb’G ä’É› ‘

.ä’hÉ≤ŸGh AÉŸGh

»£°SƒàŸG êÉeófÓd É«∏«°Sôe õcôe

¿hÉ©J èeÉfôH

•ÚH ™bƒŸG ¿hÉ©àdG ∫ƒcƒJhÈd nGò«ØæJ
 ΩÉY õcôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G2011™«bƒàdG ” ,Ω

õcôŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG èeÉfôH ≈∏Y
 äGƒæ°ù∏d2015-2012èeÉfÈdG øª°†àjh .Ω

∫É› ‘ ácÎ°ûŸG á£°ûfC’G øe kGOóY
∫hO IóFÉØd QÉμàH’Gh áaô©ŸG OÉ°üàbG

,É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
 ,¢ùjQÉH23 ôHƒàcCG2012.Ω

πLCG øe'' ¿Gƒæ©H ôjô≤J ¥ÓWEG πØM
¢†«HC’G ôëÑdG ¿Gó∏H ‘ ô°†NCG ƒ‰

§°SƒàŸG

•…òdG πØ◊G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
»£°SƒàŸG êÉeófÓd É«∏«°Sôe õcôe √ó≤Y
√OGóYEG øe AÉ¡àf’G áÑ°SÉæÃ É«∏«°Sôe ‘

 ,É«∏«°Sôe ,√ô°ûfh17 ôHƒàcCG2012.Ω

πjƒ–'' ´hô°ûe ∫ƒM AGÈN ´ÉªàLG
≈∏Y Ò°ùdG :á«Hô©dG äÉjOÉ°üàb’G

''QÉμàH’Gh áaô©ŸG ÜQO

•…òdG ´ÉªàL’G Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
∫ƒM ôjô≤àdGh ´hô°ûŸG á°ûbÉæe ±ó¡H ó≤Y
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á«HÎdG á«Hô©dG äÉjOÉ°üàb’G ´ƒ°Vƒe
‹hódG ô“Dƒª∏d kGÒ°†– ,QÉμàH’Gh Ωƒ∏©dGh

 ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG ‘ ó≤©«°S …òdG2013‘ Ω
≥«≤–'' ∫ƒM ,•ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e
»°†ŸG :á«Hô©dG äÉjOÉ°üàb’G ‘ ∫ƒëàdG

,''QÉμàH’Gh áaô©ŸG ≥jôW ≈∏Y kÉeób
 ,É«∏«°Sôe18 ôHƒàcCG2012.Ω

 á«HhQhC’G ácô◊GEuropean
Movement

•ôëÑdG ∫Éª°T `` ÜƒæL QGƒë∏d ô“Dƒe
¢ùfƒJ ‘ §°SƒàŸG ¢†«HC’G ,7 -9ƒ«fƒj

.2012á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG âcQÉ°T
ô“DƒŸG ‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh

ôëÑdG ∫Éª°T `` ÜƒæL QGƒë∏d ådÉãdG
á°ù°SDƒe ¬Jó≤Y …òdG §°SƒàŸG ¢†«HC’G

 πÑ≤à°ùª∏d IóMƒe ájDhQ''A Shared Vision

of the Future∫ÓN ¢ùfƒJ áæjóe ‘ ''
 ø`e IÎ`ØdG7 ¤EG9 ƒ«`fƒj2012,â–

äÉ£∏°ùdGh ÊóŸG ™ªàÛG( : QÉ©°T
π`ãeh .)? ácGô`°T …CG : á«eƒ`ª©dG

óªfi QƒàcódG ,ô“DƒŸG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G
äÉbÓ©dG º°ùb øY ∫hDƒ°ùŸG ,ƒJÉà°TG

ájôjóÃ á«dhódG äÉª¶æŸG ™e ¿hÉ©àdGh
.¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG

IóëàŸG ·CÓd á«eÉ°ùdG á«HhóæŸG
 äGQÉ°†◊G ∞dÉëàdUNAOC

•á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG AÉcô°T ióàæe
äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd(31 ¤EG ƒjÉe1ƒ«fƒj

2012 .É«côJ ,∫ƒÑfÉà°SG )áª¶æŸG âcQÉ°T
`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

`` ƒμ°ù«°ùjEGAÉcô°ûd ∫hC’G ióàæŸG ‘
äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG
‘ ó≤©«°S …òdG IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdG

 øe IÎØdG ‘ ∫ƒÑfÉà°SG áæjóe31¤EG ƒjÉe
1 ƒ«fƒj2012AGQRƒdG ¢ù«FQ øe IƒYóH ,

¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ ó«°ùdG ,»cÎdG.
øe OóY ƒ∏ã‡ ióàæŸG Gòg ‘ ∑QÉ°Th

äÉ«©ª÷Gh ,á«dhódG äÉª¶æŸGh äÉeƒμ◊G
õcGôeh á«ÁOÉcC’G äÉ°ù°SDƒŸGh á«∏gC’G

∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe OóYh çÉëHC’G .≈©°ùjh
ôM ⁄É©d IóMƒe ájDhQ áZÉ«°U ¤EG ióàæŸG

ÚH äÉeÉ°ù≤f’Gh äÉYGô°üdG øY kGó«©H
å«Mh ,äGQÉ°†◊G ÚH ΩGó°üdG hCG äÉaÉ≤ãdG

 ¢ù«dh Iƒb ‘É≤ãdG ´ƒæàdG ¿ƒμj¢SCGôJh .kÉÄÑY
ÖLQ ó«°ùdG ,É«côJ AGQRh ¢ù«FQ ióàæŸG

,IóëàŸG ·CÓd ΩÉ©dG ÚeC’Gh ,¿ÉZhOQCG Ö«W
¿ƒe »c ¿ÉH ó«°ùdG.‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢ûbÉfh

∞dÉ– πªY á∏«°üM ióàæŸG Gòg
á«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ‘ äGQÉ°†◊G
∞dÉ– ∫É› ‘ ájƒdhC’G äGP ™jQÉ°ûŸGh
á«HhóæŸG ÚH á∏°üdG §HQh ,äGQÉ°†◊G
∫ÉªYC’G âdhÉæJ Éªc ,¢UÉÿG ´É£≤dGh

‘ ∞dÉëàdG á£°ûfCG πjƒªàH ≥∏©àJ ÉjÉ°†b
 »àæ°S2012h2013,øY åëÑ∏d á«dBG ™°Vhh

≈∏Y ∞dÉëàdG äÉjƒdhCG èeGôH πjƒ“ QOÉ°üe
ó«©ÑdG ióŸG.Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G πãeh

ÒÑÿG ,áaôY øH ¬dE’G óÑY QƒàcódG ióàæŸG
∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóÃ.

•∞dÉëàd »μjôeC’G `` »HhQhC’G ≥jôØdG
ƒμ°ù«°ùjE’G Qhõj äGQÉ°†◊G ,6-1πjôHCG

2012`` »HhQhC’G ≥jôØdG ΩÉb .•ÉHôdG ,
ô≤e IQÉjõH ,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd »μjôeC’G

áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG
πª©dG Ò°S ≈∏Y ™∏WG å«M ,`` ƒμ°ù«°ùjEG ``

±GógCG ∫ƒM ìhô°T ¬d âeóbh ,áª¶æŸG ‘
É¡à£°ûfCGh É¡›GôHh ƒμ°ù«°ùjE’G

∫É› ‘ É¡WÉ°ûf á°UÉNh ,É¡JÉYhô°ûeh
ÚH ∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G õjõ©J
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`` »HhQhC’G ≥jôØdG QGRh .äGQÉ°†◊G
¿ƒμàj …òdG ,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd »μjôeC’G

 øe12ΩÉjCG áà°S IóŸ Üô¨ŸG ,áHÉ°Th kÉHÉ°T
 ¤EG πjôHCG —Éa øe6 ¬æe2012,øe IƒYóH

á«eÉ°ùdG á«HhóæŸG ™e ¿hÉ©àdÉHh ,ƒμ°ù«°ùjE’G
∫hódG á©eÉLh ,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd
IóYh ,ÊÉ£jÈdG ¢ù∏ÛGh ,á«Hô©dG

âª¶f óbh .iôNCG á«ª«∏bEGh á«dhO äÉª¶æe
»μjôeC’G `` »HhQhC’G ≥jôØ∏d ƒμ°ù«°ùjE’G

πª°ûj kÉ«aÉ≤K kÉ›ÉfôH ,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd
,¢SÉa ‘ ¬∏dG óÑY øH óªfi á©eÉL IQÉjR

»μ∏ŸG ó¡©ŸGh ,»Hô¨ŸG ¿ÉŸÈdG ô≤eh
OóYh ,•ÉHôdG áæjóe ‘ á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d
ájƒHÎdGh á«ª∏©dGh á«aÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒŸG øe

Újhô≤dG á©eÉL πãe ájôKC’G ⁄É©ŸGh
óé°ùeh ,¢SÉØH á«fÉæYƒÑdG á°SQóŸGh

á©HÉàdG á«fBGô≤dG á°SQóŸGh ,ÊÉãdG ø°ù◊G
,á«LQÉÿG äÉbÓ©∏d ‹hódG ó¡©ŸGh ,¬d
‘ ∞«XƒàdG πLCG øe º«∏©àdG á°ù°SDƒeh

AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe.áª¶æŸG âHóàfGh
QƒàcódG áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

‘ èeGÈdG »°UÉ°üàNG ,ƒJÉà°TG óªfi
,¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ájôjóe

»μjôeC’G `` »HhQhC’G ≥jôØdG á≤aGôŸ
.Üô¨ª∏d ¬JQÉjR ‘ äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd

•∞dÉëàd »μjôeC’G `` »HhQhC’G ≥jôØdG
ƒμ°ù«°ùjE’G Qhõj äGQÉ°†◊G ,28-24

 ÈªàÑ°S2012≥jôØdG ΩÉb .•ÉHôdG ,
,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd »μjôeC’G `` »HhQhC’G

á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG ô≤e IQÉjõH
™∏WG å«M ,`` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh

¬d âeóbh ,áª¶æŸG ‘ πª©dG Ò°S ≈∏Y
É¡›GôHh ƒμ°ù«°ùjE’G ±GógCG ∫ƒM ìhô°T
É¡WÉ°ûf á°UÉNh ,É¡JÉYhô°ûeh É¡à£°ûfCGh

äÉaÉ≤ãdG ÚH QGƒ◊G õjõ©J ∫É› ‘

äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh.≥jôØdG Qhõjh
,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd »μjôeC’G `` »HhQhC’G

 øe ¿ƒμàj …òdG12Üô¨ŸG ,áHÉ°Th kÉHÉ°T
 øe ΩÉjCG áà°S IóŸ24 ¤EG ÈªàÑ°S28¬æe

2012™e ¿hÉ©àdÉHh ,ƒμ°ù«°ùjE’G øe IƒYóH
,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd á«eÉ°ùdG á«HhóæŸG

¢ù∏ÛGh ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉLh
á«ª«∏bEGh á«dhO äÉª¶æe IóYh ,ÊÉ£jÈdG

≥jôØ∏d ƒμ°ù«°ùjE’G âª¶f óbh .iôNCG
,äGQÉ°†◊G ∞dÉëàd »μjôeC’G `` »HhQhC’G

‘ IôM á©eÉL IQÉjR πª°ûj kÉ«aÉ≤K kÉ›ÉfôH
ó¡©ŸGh ,»Hô¨ŸG ¿ÉŸÈdG ô≤eh ,¢ûcGôe

,•ÉHôdG áæjóe ‘ á«¨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »μ∏ŸG
á«ª∏©dGh á«aÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒŸG øe OóYh

,™jóÑdG ô°üb πãe ájôKC’G ⁄É©ŸGh ájƒHÎdGh
á°SQóŸGh ,¢ûcGôe ‘ ÉæØdG ™eÉL áMÉ°Sh

( •ÉHôdÉH áeÉμë∏d á«dhódGEGEóé°ùeh ,)
á©HÉàdG á«fBGô≤dG á°SQóŸGh ,ÊÉãdG ø°ù◊G

QGódG áæjóe ‘ AÉ«MC’G êÉeOEG á°ù°SDƒeh ,¬d
á«eÓ°SE’G áª¶æŸG âHóàfGh .AÉ°†«ÑdG

óªfi QƒàcódG áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d
ájôjóe ‘ èeGÈdG »°UÉ°üàNG ,ƒJÉà°TG

á≤aGôŸ ,¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG
∞dÉëàd »μjôeC’G `` »HhQhC’G ≥jôØdG

.Üô¨ª∏d ¬JQÉjR ‘ äGQÉ°†◊G

·CÓd áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe
 IóëàŸGFAO

•hÉØdGh ƒμ°ù«°ùjEÓd á«Ø«≤ãJ á°TQh
áªb ¢ûeÉg ≈∏Y »◊G çGÎdG ∫ƒ`M

ƒjQ20+(14 ƒ«fƒj2012.á«∏jRGÈdG ƒjQ )
Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG äó≤Y

 ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGháª¶æeh ``ájòZC’G
 IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh (FAO)á°TQh

á«ªæàdG ‘ »◊G çGÎdG QhO ∫ƒM á«Ø«≤ãJ
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…QÉ÷G ô¡°ûdG øe øjô°û©dG ‘ ,áeGóà°ùŸG
 ƒjQ áªb ¢ûeÉg ≈∏Y+20‘ Égó≤Y ™eõŸG
á«∏jRGÈdG ƒjQ áæjóe.¤EG á°TQƒdG ±ó¡Jh

Òî°ùàH á≤∏©àŸG OÉ©HC’G ∞∏àîÃ ∞jô©àdG
á«ªæàdG ÉjÉ°†b áeóÿ »◊G çGÎdG

ƒμ°ù«°ùjE’G áHôŒ ∫ÓN øe áeGóà°ùŸG
OÉ°üàb’ÉH ¢Vƒ¡ædG ∫É› ‘ hÉØdGh

çGÎdG º¶f ≈∏Y á¶aÉÙGh ô°†NC’G
,»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y á«ªgC’G äGP »YGQõdG

á«ªæàdG áeGóà°SG ∫Éμ°TCG ¢VGô©à°SGh
‘É≤ãdG ´ƒæàdG ájÉªëH áfhô≤ŸG á«YGQõdG
¿É°ùfE’Gh á©«Ñ£dG ÚH ΩÉé°ùf’G õjõ©Jh.
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°TQƒdG √òg ‘ ∑QÉ°Th

ΩÉ©dG ¢ù«FôdG ,ô°UÉf øH »côJ ÒeC’G »μ∏ŸG
á«Hô©dG áμ∏ªŸG ‘ áÄ«ÑdG ájÉªMh OÉ°UQCÓd

»eÓ°SE’G ô“DƒŸG ¢ù«FQ ,ájOƒ©°ùdG
ÖàμŸG ¢ù«FQ ,áÄ«ÑdG AGQRƒd ¢ùeÉÿG

…RƒL QƒàcódGh ,áÄ«Ñ∏d »eÓ°SE’G …ò«ØæàdG
áª¶æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ,ÉØ∏«°SGO ƒfÉjRGôZ

áaÉ°VE’ÉH ,IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh ájòZC’G
áªb ‘ ácQÉ°ûŸG ∫hódG øe OóY »∏ã‡ ¤EG

 ƒjQ+20

•çGÎdG º¶f ∫ƒM ‹hódG ióàæŸG
á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ áqª`¡ŸG »YGQqõdG,

2 ƒjÉe2012¤EG ióàæŸG ±ó¡jh .•ÉHôdG ,
,hÉØdGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J

ájó«∏≤àdG á«YGQõdG º¶ædG èeÉfÈH ∞jô©àdGh
¢SÉ«L( á«ŸÉY á«ªgCG GP kÉKGôJ πã“ »àdG

GIAHS™bGƒŸGh ‹É◊G ™°VƒdG ¢VôYh ,)
∫hO ‘ ''¢SÉ«L'' øY á«dhC’G äÉ°SGQódGh

äÉjƒdhC’G ≈∏Y ±ô©àdGh ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG
,á«eÓ°SE’G ¿Gó∏Ñ∏d á«aGô¨÷Gh á«Yƒ°VƒŸG
ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©à∏d πªY á£N OGóYEGh

 IÎØdG ∫ÓN hÉØdGh2014-2012∑QÉ°Th .

AÉ°†YC’G ∫hódG ƒ∏ã‡ ióàæŸG Gòg ‘
,É«Ñ«dh ,Üô¨ŸGh ,¢ùfƒJh ,ôFGõ÷G :á«dÉàdG

,ÚæHh ,¿Éà°ùNGRÉch ,¿GôjEGh ,¿Éà°ùcÉHh
á«Hô©dG áμ∏ªŸGh ,ô°üeh ,∫É¨æ°ùdGh

∂æÑdÉc áëfÉŸG äÉ¡÷G ƒ∏ã‡h ,ájOƒ©°ùdG
á«ªæàdG ±ô°üeh ,á«ªæà∏d »eÓ°SE’G

º¶qædG πã“h ,‹hódG ∂æÑdGh ,…ƒ«°SB’G
GP kÉKGôJ πqã“ »àdG áqjó«∏≤qàdG á«YGQqõdG

áaÉ≤ã∏d kGQGôªà°SEG ''¢SÉ«L'' áq«ŸÉY áq«ªgCG
äQƒ£J »àdG ±QÉ©ŸGh ó«dÉ≤àdGh á«îjQÉàdG
áaÉ≤ãdG √òg ßØM tó©jh .¿hô≤dG ôe ≈∏Y
á¡LGƒŸ á°Uôa á«YGQõdG º¶ædG AÉ«MEG ™e
á«dÉ◊G á«ŸÉ©dG á«ªæàdG äÉjó– äÉHÉLEG

Iôé¡dG ,∞jôdG ‘ ô≤ØdG πãe , á«∏Ñ≤à°ùŸGh
äGOÉ°üàbE’G OÉ©Ñà°SGh ,iÈμdG ¿óŸG ƒëf

OÉØæà°SGh ,á«dhódG ¥Gƒ°SC’G øe á«∏ÙG
.´ƒæàdG ¿Gó≤a äGójó¡Jh ,á«©«Ñ£dG OQGƒŸG

ájòZC’G áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G ¿CG ôcòj
¿hÉ©J èeÉfôH ≈∏Y Éà©bh )hÉØdG( áYGQõdGh

 Èªaƒf ‘ ºgÉØJ Iôcòe ∫ÓN øe.2011

•áª¶æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ™e äÉãMÉÑe
áYGQõdGh ájòZC’G(FAO)23¢SQÉe

2012øH õjõ©dG óÑY QƒàcódG iôLCG .ÉehQ ,
áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY

`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SG
 ïjQÉàH `` ƒμ°ù«°ùjEG23 ¢SQÉe2012‘

ƒfÉjRGôZ …RƒL ó«°ùdG ™e äÉãMÉÑe ,ÉehQ
ájòZC’G áª¶æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ,ÉØ∏«°S GO

 IóëàŸG ·CÓd áYGQõdGh(FAO)âdhÉæJ ,
ä’ÉÛG ‘ »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J πÑ°S

¢Vô©à°SGh .∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP
á£°ûfC’G ,AÉ≤∏dG Gòg ∫ÓN ¿ÉÑfÉ÷G

Égò«ØæJ äÉ«dBGh Úàª¶æŸG ÚH ácÎ°ûŸG
kÉ°†jCG ¿Éaô£dG åëHh .ájQÉ÷G áæ°ùdG ∫ÓN

áªb OÉ≤©fG ∫ÓN ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG πÑ°S
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 ƒjQ+20Égó≤©à°S »àdG ájRGƒŸG á£°ûfC’Gh
.áÑ°SÉæŸG √ò¡H ¿Éàª¶æŸG

•Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G ‘ ¬àcQÉ°ûe áÑ°SÉæÃ
ΩÉ©dG ôjóŸG :ÉehQ ‘ AÉª∏d »ŸÉ©dG

QÉÑc øe kGOóY »≤à∏j ƒμ°ù«°ùjEÓd
Ú«dÉ£jE’G ÚdhDƒ°ùŸG ,É«dÉ£jEG ,ÉehQ ,23

 ¢SQÉe2012øH õjõ©dG óÑY QƒàcódG iôLCG .
áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY

`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G
 ïjQÉàH `` ƒμ°ù«°ùjEG23 ¢SQÉe2012,ÉehQ ‘

ôjRh ,…OQÉμjQ ÉjQófCG ó«°ùdG ™e äÉãMÉÑe
áeƒμ◊G ‘ êÉeóf’Gh ‹hódG ¿hÉ©àdG

,»æ«fÉØ«à°S ƒfÉØ«à°S ÒØ°ùdG ™eh ,á«dÉ£jE’G
äÉbÓ©dG ‘ ‹É£jE’G ¢ù«FôdG QÉ°ûà°ùe

¿É«L ó«°ùdG ™e AÉ≤d ó≤Y Éªc .á«LQÉÿG
,‹É£jE’G ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,»æ«a ƒμfGôa

ÚH äÉãMÉÑŸG âdhÉæJh .¢ù∏ÛG ô≤e ‘
ÚdhDƒ°ùŸGh ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG

AÉæHCG º«∏©àH á£ÑJôŸG ÉjÉ°†≤dG Ú«dÉ£jE’G
á÷É©e πÑ°Sh ,É«dÉ£jEG ‘ Úª«≤ŸG Úª∏°ùŸG

,…ô°üæ©dG õ««ªàdGh É«HƒaƒeÓ°SE’G IôgÉX
‘ Úª∏°ùŸG êÉeófG π«¡°ùJ äÉÑ∏£àeh
ÚH QGƒ◊G ÉjÉ°†bh ,‹É£jE’G ™ªàÛG

ô°†M .äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdG
,»æ«°ûà«aÓH ≈«ëj QƒàcódG ,äGAÉ≤∏dG √òg

áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏ÛG ¢ù«FQ
,»eÓ°SE’G ⁄É©dG êQÉN Úª∏°ùª∏d Ωƒ∏©dGh

,É«dÉ£jEG ‘ á«eÓ°SE’G á«©ª÷G ¢ù«FQ ÖFÉf
ôjóe ,√ÉHG ódh ó«©°S óªMCG QƒàcódGh

.ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG

•ÚH •ÉHôdG ‘ »≤«°ùæJ ´ÉªàLG
IóëàŸG ·C’G áª¶æeh ƒμ°ù«°ùjE’G

áYGQõdGh ájòZCÓd ,26 ôjÉæj2012,
ò«Øæàd á«ª∏©dG áæé∏dG äó≤Y .•ÉHôdG

á«eÓ°SE’G áª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG èeÉfôH
`` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

áYGQõdGh ájòZCÓd IóëàŸG ·C’G áª¶æeh
 (FAO) Ωƒj26 ôjÉæj2012∫hC’G É¡YÉªàLG

.•ÉHôdÉH ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG ‘
õ«aQÉH QƒàcódG ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°Th

 ¿ÉμaÉgƒc(Parviz Koohafkan)≥°ùæe
πqã“ »àdG áqjó«∏≤qàdG á«YGQqõdG º¶qædG IQOÉÑe

 áq«ŸÉY áq«ªgCG GP kÉKQEGGIAHS¢ûbÉfh .
ÉgòØæà°S »àdG ácÎ°ûŸG á£°ûfC’G ´ÉªàL’G

( IÎØdG ∫ÓN ¿Éàª¶æŸG2012-2014.)
ƒμ°ù«°ùjE’Gh hÉØ∏d á«ª∏©dG áæé∏dG âãëHh

òØæ«°S …òdG ''¢SÉ«L'' èeÉfôH ,π°üØe πμ°ûH
πª°ûj …òdGh ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO ‘

»ª∏©dG åëÑdG ºYOh π°UGƒàdG á«é«JGÎ°SG
‘ •ÉHôdG ‘ ó≤©«°Sh .Iõ«ªàŸG äGQOÉÑŸGh
IQOÉÑe ¥ÓWE’ »ª«∏bEG ´ÉªàLG ,≥M’ âbh
QÉWEG ‘ ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG ∫hO ‘ ''¢SÉ«L''

 áæ`°ùd πª©dG á£N.2012IQOÉÑŸG QÉàî`à°Sh
á«YGQR kÉª`¶f ,á∏Ñ`≤ŸG äGƒæ`°ùdG ∫ÓN

≥Ñ°S »àdG º¶ædG ÖfÉL ¤EG iôNCG ájó«∏≤J
,Üô¨ŸG ‘ ƒcÓeCG π«°û∏«eEG áMGh( ,ÉgDhÉ≤àfG

áMGhh ,ôFGõ÷ÉH ájGOôZ ‘ •GƒZC’Gh
º¶qædG IQOÉÑe ±ó¡Jh .)¢ùfƒJ ‘ á°üØb

áq«ªgCG GP kÉKQEG πqã“ »àdG áqjó«∏≤qàdG á«YGQqõdG
 áq«ŸÉYGIAHS±GÎY’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¤EG

πμ°ûH ÉgÒHóJh ,º¶ædG √òg á«ªgCÉH ‹hódG
´ƒæàdG ≈∏Y á¶aÉÙG πÑ°S õjõ©Jh ,ΩGóà°ùe

.É¡«a OƒLƒŸG …ƒ«◊G

IóëàŸG ·CÓd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG
 ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûdUNHCR

•Ú`ÄLÓdG ∫ƒ`M »`dhó`dG ô`“DƒŸG
¿É`¨aC’G ,3-2 ƒ``jÉ`e2012.∞«`æ``L ,

Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª`¶`æŸG â`cQÉ`°T
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`` áaÉ≤ãdGh`` ƒμ°ù«°ùjEG‹hódG ô“DƒŸG ‘
áeGóà°ùe ∫ƒ∏M OÉéjEG á«`é«JGÎ`°SG ∫ƒM

IOƒ©dG ≈∏Y ¿É¨aC’G ÚÄLÓdG IóYÉ°ùŸ
Ëó≤Jh ,¿Éà°ùfÉ¨aCG ‘ º¡LÉeOEGh á«Yƒ£dG
√ó≤©J …òdG ,º¡d áØ«°†ŸG ∫hódG IóYÉ°ùe

IóëàŸG ·CÓd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG ∞«æL ‘
 ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûd (UNHCR)áeƒμ◊Gh

 ø`e IÎ`ØdG ∫Ó`N ájô°ùjƒ°ùdG2 ¤EG3ƒjÉ`e
.2012á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶`æŸG πã`eh

QƒàcódG ,ô“DƒŸG Gòg ‘ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
äÉbÓ©dG ôjóe ,√ÉHG ódh ó«©°S óªMCG

 á«LQÉÿG .¿hÉ©àdGh

IOóéàŸG ábÉ£∏d á«ŸÉ©dG áμÑ°ûdG
WREN

•¿hÉ©àdG èeÉfôH ≈∏Y ™«bƒàdG(17-13

 ƒjÉe2012,IóëàŸG äÉj’ƒdG ,ôØfO
 )á«μjôeC’GøH õjõ©dG óÑY QƒàcódG ™bh

áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY
`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

ôjóŸG ,≠jÉ°üdG »∏Y QƒàcódG ™e ,`` ƒμ°ù«°ùjEG
IOóéàŸG ábÉ£∏d á`«ŸÉ©dG áμÑ°û∏d ΩÉ©dG

 (WREN) ïjQÉàH26 ôjÉæj2012,≈∏Y
áμÑ°ûdGh áª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG èeÉfôH

 Úàæ°ù∏d.2013-2012»∏Y QƒàcódG ¬sLhh
ôjóŸG ¤EG IƒYO ,áÑ°SÉæŸG √òg ‘ ≠jÉ°üdG
»ŸÉ©dG ióàæŸG Qƒ°†◊ ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG

 IOóéàŸG ábÉ£∏d(WREF 2012)ó≤Y …òdG ,
IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ôØfO áæjóe ‘

 ƒjÉe ô¡°T ∫ÓN á«μjôeC’G.2012

É«≤jôaCG ‘ º«∏©àdG ôjƒ£J á£HGQ
ADEA

• á«KÓK ´ÉªàLG2012ôjƒ£J á£HGôd
É«≤jôaCG ‘ º«∏©àdG ,12-17 ôjGÈa2012,

áª¶æŸG âcQÉ°T .ƒ°SÉaÉæ«cQƒH `` ƒZhOÉZGh
`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G

 á«KÓK ´ÉªàLG ‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG2012…òdG
É«≤jôaCG ‘ º«∏©àdG ôjƒ£J á£HGQ √ó≤©J

(ADEA)áª°UÉY ƒZhOÉZGh áæjóe ‘
 øe IÎØdG ∫ÓN ,ƒ°SÉaÉæ«cQƒH12 ¤EG17

 ôjGÈa.2012…òdG ´ÉªàL’G Gòg ±ó¡jh
º«∏©à∏d äÉeƒ¶æe ƒëf( QÉ©°T â– ó≤©j

áeGóà°ùŸG á«ªæàdG áeóN ‘ ÖjQóàdGh
äGQÉ¡ŸGh ±QÉ©ŸG õjõ©J ¤EG ,)É«≤jôaC’

á«ªæàdG ≥«≤– πLCG øe ¢SÉ°SC’G äÓgDƒŸGh
áeÉbEG ∫ÓN øe ∂dPh ,É«≤jôaCG ‘ áeGóà°ùŸG
ä’Échh ,º«∏©àdGh á«HÎdG äGQGRh ÚH QGƒM
∫hódG ‘ ÊóŸG ™ªàÛG äÉª¶æeh ,á«ªæàdG
ÜQÉéàdGh AGQB’G ∫OÉÑJ πLCG øe ,á«≤jôaC’G

√òg ´ÉªàL’G õcQh .∫ÉÛG Gòg ‘ IóFGôdG
ºYO πÑ°S ≈∏Y ¬∏ªY äÉ°ù∏L ‘ ,áæ°ùdG
≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IÉ«◊G ióe º∏©àdG èeGôH

á«ªæàdG äÉÑ∏£àŸ Ö«éà°ùJ äÉjÉØch äGQÉ¡e
‘ ∑QÉ°Th .á«≤jôaC’G ∫hódG ‘ áeGóà°ùŸG

º«∏©àdGh á«HÎdG AGQRh øe OóY ´ÉªàL’G
,¬dÉªYCG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G πãeh ,ábQÉaC’G

ájôjóe ‘ ÒÑÿG ,»°ù«°S hó«°S QƒàcódG
≥Ñ°S á£HGôdGh ƒμ°ù«°ùjE’G ¿CG ôcòjh .á«HÎdG
ÜÉÑ`°û∏d …QhÉ°ûJ ióàæe º«¶æJ ‘ ÉfhÉ©J ¿CG

´ÉªàLG OGóYEG ‘ ÜÉÑ°ûdG QhO( :´ƒ`°Vƒe »`a
 á«KÓK2012ºFGódG ô≤ŸG »`a ó≤`Y …ò`dG )

 øe IÎØdG ∫ÓN ƒμ°ù«°ùjEÓd19 ¤EG21

 ôHƒàcCG2011 ácQÉ°ûÃ75.É«≤jôaCG øe kÉHÉ°T
Iôcòe Éà©bh ób á£HGôdGh ƒμ°ù«°ùjE’G âfÉch

.»°VÉŸG Èªaƒf ‘ Éª¡æ«H ºgÉØJ

 Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸGIOM

•πÑ≤`à°ùj ƒμ°ù`«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjó`ª`dG
Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸG øe ÚdhDƒ°ùe,
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14 ¢SQÉ``e2012πÑ≤à`°SG .•É`Hô`dG ,
,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY øH õjõ©dG óÑY Qƒàcó`dG

á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG
ï`jQÉà`H `` ƒμ`°ù«`°ùjEG `` á`aÉ``≤`ãdGh Ωƒ`∏©`dGh

14 ¢SQÉe2012ø°ùM ó«°ùdG ¬Ñàμe ‘
»ª«∏bE’G QÉ°ûà°ùŸG ,≈Ø£°üe º©æŸG óÑY

,Iôé`¡∏d á«dhó`dG áª¶æª`∏d ¢ù«Fô`dG
 ¢ShGÎ°S »μfCG Ió«°ùdGh(Anke Strauss),

∫hÉæJh .•ÉHôdG ‘ áª¶æŸG áã©H á°ù«FQ
õjõ©J πÑ°S AÉ≤∏dG Gòg ∫ÓN åjó◊G

èeGôH ò«Øæàd Úàª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG
¬LhCGh ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ á£°ûfCGh

»ª«∏bE’G Újƒà°ùŸG ≈∏Y Éª¡æ«H ≥«°ùæàdG
áª¶æŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ¿CG ôcòjh .‹hódGh
‘ ¿hÉ©à∏d á«bÉØJG Éà©bh Iôé¡∏d á«dhódG

 áæ°S ∞«æL.2003

 »μjôeCG »HÓW óahIES Abroad

•Qhõ`j »`μjô`eCG »HÓ`W ó`ah
ƒμ°ù«`°ùjE’G ,27 ¢SQÉe2012.•ÉHôdG ,

á`jƒ`HÎ`dG á```°ù°SDƒª`dG áÑ`∏W øe OóY ΩÉb

 á«``μjô`eC’G(IES Abroad),•ÉHôdG ´ôa ,

á«eÓ°SE’G áª¶æª∏d ºFGódG ô≤ŸG IQÉjõH

.`` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

ìhô°T áÑ∏£∏d âeób ,IQÉjõdG √òg ∫ÓNh

‘ É¡à£°ûfCGh ƒμ°ù«°ùjE’G πªY èeGôH ∫ƒM

èeáaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’G

QGƒ◊G õjõ©J ∫É› ‘ ÉgOƒ¡Lh ,∫É°üJ’Gh

.äGQÉ°†◊G ÚH ∞dÉëàdGh äÉaÉ≤ãdG ÚH

kÉ£jô°T ¿ƒ«μjôeC’G áÑ∏£dG ógÉ°T Éªc

™jQÉ°ûŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ïjQÉJ ∫ƒM kÉ«≤FÉKh

≈∏Y ±ô°ûJ »àdG iÈμdG ájQÉ°†◊G

∫É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG IóFÉØd Égò«ØæJ

.É¡JÉ°UÉ°üàNG

çƒëÑdG äÉª¶æŸ á«ŸÉ©dG á£HGôdG
á«LƒdƒæμàdGh á«YÉæ°üdG

WAITRO

•äÉª¶æŸ á«ŸÉ©dG á£HGôdG øe óah
Qhõj á«LƒdƒæμàdGh á«YÉæ°üdG çƒëÑdG

ƒμ°ù«°ùjE’G ,23 πjôHCG2012,ΩÉb .•ÉHôdG
çƒëÑdG äÉª¶æŸ á«ŸÉ©dG á£`HGôdG øe óah

 á«LƒdƒæμàdGh á«YÉæ°üdG (WAITRO)¿ƒμàj
ÒJôμ°ùdG ,º«°TÉg ÊÉMhQ QƒàcódG øe
ôjóe ,óªfi πØμdG hP ó«°ùdGh ,ΩÉ©dG

ô≤e ¤EG πªY IQÉjõH ,OÉ–’G ‘ èeGôH
áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG

```` ƒμ°ù«°ùjEG ïjQÉàH23 πjôHCG2012≈≤àdG
QƒàcódG ,óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ôjóŸÉH É¡dÓN

≥FÉa QƒàcódG ,Ωƒ∏©dG ôjóeh ,óªMCG QÉàfl
,¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ôjóeh ,∫ÓH
óah iôLCGh .√ÉHCG ódh ó«©°S óªMCG QƒàcódG

‹hDƒ°ùe ™e äÉãMÉÑe á«ŸÉ©dG á£HGôdG
¿hÉ©àdG äÉbÓY âdhÉæJ ƒμ°ù«°ùjE’G

Égôjƒ£J πÑ°Sh ∑Î°ûŸG .¢ûbÉf Éªc
¿hÉ©àdG á£°ûfC’ ¢SÉ°SC’G QhÉÙG ¿ÉÑfÉ÷G

 áæ°S ∫ÓN Égò«ØæJ ìÎ≤ŸG.2013

 ¿Éà°ùcÉH øe »©eÉL óah

•‘ ÊÉà°ùcÉH »æah ‘É≤K ¢Vô©e áeÉbEG
•ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ,26¢SQÉe

2012 ,á«eÓ°SE’G áª¶æŸG ô≤e ‘ º«`bCG
`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d`` ƒμ°ù«°ùjEG‘

øe áÑ∏£d »æah ‘É≤K ¢Vô©e •ÉHôdG
á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL .íààaG óbh

¿ÉªãY øH õjõ©dG óÑY QƒàcódG ¢Vô©ŸG
,ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ,…ôéjƒàdG

IÒØ°S ,º∏°SCG º«æ°ùJ Ió«°ùdG Qƒ°†ëH
,•ÉHôdG ‘ á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL

217

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

Coop OI  20/09/13  7:28  Page 217



ájQƒ¡ªL ÒØ°S ,±ƒjÉHÉZCG ôHÉ°U ó«°ùdGh
»°SÉeƒ∏ÑjódG ∂∏°ùdG ó«ªY ,¿Éé«HQPCG

øe OóYh ,•ÉHôdG ‘ óªà©ŸG …ƒ«°SC’G
∫hódG äGQÉØ°S ‘ Ú«aÉ≤ãdG Ú≤ë∏ŸG
»ØXƒeh ôWCGh ,•ÉHôdG ‘ á«eÓ°SE’G

ƒμ°ù«°ùjE’G .Ëó≤J ¢Vô©ŸG Gòg ∫ÓN ”h
ó°ùŒ Iõ«ªàe á«YGóHEG á«aÉ≤Kh á«æa äÉMƒd

á«YÉªàL’G äGOÉ©dGh ‘É≤ãdG çGÎdG
á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ‘ á∏«°UC’G.
IÒØ°ùdGh ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ø°TOh

Qƒ°üd kÉ°Vô©e ,…QPB’G ÒØ°ùdGh á«fÉà°ùcÉÑdG
á«aÉ≤ãdG ™bGƒŸGh á«îjQÉàdG ôKBÉŸG øe OóY

áÑ∏£dG äÉYGóHEGh ,¿Éà°ùcÉH ‘
Ú«fÉà°ùcÉÑdG.

•Qhõj ÊÉà°ùcÉH »©eÉL óah
ƒμ°ù«°ùjE’G ,27-20 ¢SQÉe2012,.•ÉHôdG

 º°†j ÊÉà°ùcÉH »©eÉL óah ΩÉb5IòJÉ°SCG

h21OÉHCG ΩÓ°SEG äÉ©eÉL øe kÉãMÉH kÉÑdÉW

á«eÓ°SE’G áª¶æŸG ô≤e IQÉjõH Qƒg’h

`` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏dOóYh

á«Hô¨ŸG á«aÉ≤ãdGh á«©eÉ÷G äÉ°ù°SDƒŸG øe

 øe IÎØdG ∫ÓN20 ¤EG27 ¢SQÉe.2012

á©eÉL ÊÉà°ùcÉÑdG »©eÉ÷G óaƒdG QGRh

,¢ûcGôe áæjóe ‘ ¢VÉ«Y »°VÉ≤dG

‘ ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡∏d á«æWƒdG á°SQóŸGh

 •ÉHôdG .øe OóY IQÉjõH ∂dòc óaƒdG ΩÉbh

•ÉHôdG »àæjóe ‘ á«æjódGh á«îjQÉàdG ôKBÉŸG

.AÉ°†«ÑdG QGódGh‘ IQÉjõdG √òg êQóæJh

Ωƒ∏©dG áæ÷h ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG QÉWEG

áeGóà°ùŸG á«ªæ`àdG π`LCG ø`e É«Lƒdƒæμ`àdGh

 Üƒæ`÷G »`a (COMSATS)≥`aGQ ó`bh

QƒàcódG ,Üô¨ŸÉH √Oƒ`Lh ∫Ó`N óaƒdG

äÉbÓ©dG ájôjóe øe ƒJÉà°TG óªfi

¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG.

 á«fƒaƒμfôØ∏d á«dhódG ádÉcƒdGOIF

•¢ùjQÉH ‘ äÉ¨∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG
ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG Qƒ°†ëH—Éa ,

 ôjGÈa2012á£°ûfCG â≤∏£fG .¢ùjQÉH ,
äÉ¨∏d ‹hódG ¢Vô©ª∏d ÚKÓãdG IQhódG

 Expolangues—Éa Ωƒj ¢ùjQÉH áæjóe ‘
 ôjGÈa2012äÉ«°üî°T Qƒ°†ëH

øe ,á«eÓYEGh á«aÉ≤Kh ájôμah á«°SÉeƒ∏ÑjO
óÑY QƒàcódG ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG É¡æ«H
ΩÉ©dG ÚeC’Gh ,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY øH õjõ©dG

( á«fƒaƒμfôØdG á«dhódG ádÉcƒ∏dOIF,)
IÉæ≤d áeÉ©dG IôjóŸGh TV5,á«°ùfôØdG

 ¿ƒdÉ°U ¢ù°SDƒehExpolanguesó°ûMh ,
øª°†Jh .Ú«ÁOÉcC’Gh Ú«eÓYE’G øe ÒØZ
äÉ°TQhh äGô°VÉfi ‹hódG ¢Vô©ŸG èeÉfôH

¢VôYh ,‘É≤ãdG ´ƒæàdGh äÉ¨∏dG ∫ƒM πªY
.ÊÉ°ùfE’G ‘É≤ãdG çGÎdG øY á«≤«KƒJ Qƒ°U

 ÊÉ£jÈdG ‘É≤ãdG ¢ù∏ÛG

•º«∏©àdG πÑ≤à°ùe ∫ƒM á«ª«∏bEG Ihóf
§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ ‹É©dG

É«≤jôaCG ∫Éª°Th ,21-22 ôjGÈa2012,
á«eÓ`°SE’G áª¶`æŸG âcQÉ°T .ájóªÙG

‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ`∏d
πÑ≤à°ùe( ∫ƒM á«ª«∏bE’G IhóædG º«¶æJ
¥ô°ûdG á≤£æe ∫hO ‘ ‹É©dG º«∏©àdG

Égó≤Y »àdG )É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G
 ÊÉ£jÈdG ¢ù∏ÛG(British Council)∂æÑdGh
 á«ªæà∏d »≤jôaE’G(BAD)º«∏©àdG IQGRhh ,

ôWC’G øjƒμJh »ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG
ájóªÙG áæjóe ‘ ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸÉH

 »eƒj ,)•ÉHôdG áæjóe ÜƒæL(21h22

 ôjGÈa.2012,IhóædG ∫ÉªYCG ‘ ∑QÉ°Th
AGÈÿGh Ú«©eÉ÷G ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY
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¥ô°ûdG á≤£æe ∫hO øe ÚãMÉÑdGh IòJÉ°SC’Gh
 É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G(MENA)±ó¡Jh .

≈∏Y IóMƒe ájDhQ áZÉ«°U ¤EG IhóædG √òg
á≤£æe ∫hO ‘ ‹É©dG º«∏©à∏d πjƒ£dG ióŸG

¢SQGóJh ,É«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdG
‘ ‹É©dG º«∏©àdG πjhóJh áŸƒ©dG äGÒKCÉJ

¤EG ∂dòc IhóædG ≈©°ùJh .á≤£æŸG ∫hO
»éjôN π«¨°ûJ ádCÉ°ùe ™°Vh πÑ°S á°SGQO

äÉ«é«JGÎ°S’G ΩÉªàgG Ö∏°U ‘ äÉ©eÉ÷G
,á≤£æŸG ‘ á«ª«∏bE’Gh á«æWƒdG á«ª«∏©àdG

¥ƒ°S äGÒ¨àe á¡LGƒŸ áÑ∏£dG OGóYEGh
º«∏©àdG IOƒL QhO ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,π¨°ûdG
º«∏©àdG iƒà°ùe øe ™aôdG ‘ øjƒμàdGh

√òg ∫ÓN ”h .ó«©ÑdG ióŸG ≈∏Y ‹É©dG
á∏°üdG äGP ÉjÉ°†≤dG øe OóY á°SGQO IhóædG
º«∏©àdG ÚH §HôdG :É¡æ«H øe ‹É©dG º«∏©àdÉH

IOƒ÷Gh ,π¨°ûdG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àeh ‹É©dG
º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ‘ ó«°TôdG ÒHóàdGh

,Ihóæ∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G ∫ÓNh .‹É©dG
á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG áª∏c ≈≤dCG

,óªMCG QÉàfl QƒàcódG áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
áª¶æŸG πãeh .óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ôjóŸG

‘ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G
,ƒJÉà°TG óªfi QƒàcódG ,IhóædG ∫ÉªYCG

äÉbÓ©dG ájôjóe ‘ èeGôH »°UÉ°üàNG
.¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

•‘ êOÈeÉc á©eÉL ‘ á«dhO Ihóf
É«fÉ£jôH øe ,28 ¤EG30 ¢SQÉe2012,

á«eÓ°SE’G áª¶æŸG âcQÉ°T .É«fÉ£jôH

‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

¢ù∏ÛG É¡ª¶f »àdG á«dhódG IhóædG

 ÊÉ£jÈdG(British Council)á©eÉLh ,

∫ÓW øH ó«dƒdG ÒeC’G õcôeh ,êOÈeÉc

:´ƒ°Vƒe ‘ ,á«eÓ°SE’G äÉ°SGQó∏d

AÉæH πLCG øe ∑Î°ûŸG »°VÉŸÉH ±GÎY’G(

º∏°ùŸG ‘ ÒμØàdG IOÉYEG:∑Î°ûe πÑ≤à°ùe

 øe IÎØdG ∫ÓN )º∏°ùŸG ÒZh28 ¤EG30

 ¢SQÉe2012¢ûbÉfh .á©eÉ÷G ô≤e ‘

IhóædG √òg ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ¿ƒ«ÁOÉcC’G

,ájƒ¡dGh áæWGƒŸG :á«dÉàdG ™«°VGƒŸG

áaô©e ΩÓ°SE’Gh ,á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûŸGh

Iƒbh ,»eƒª©dG AÉ°†ØdGh øjódGh ,´GóHEGh

á«eÓ°SE’G áª¶æŸG πãeh .Qƒ°üdGh äÉª∏μdG

IhóædG √òg ‘ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

»°UÉ°üàNG ,ƒJÉà°TG óªfi QƒàcódG ,á«dhódG

á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ájôjóe ‘ èeGÈdG

´ƒ°Vƒe ∫ƒM kÉ°VôY Ωób å«M ,¿hÉ©àdGh

.)π°UGƒàe ´GóHEGh á∏eÉμàe áaô©e ΩÓ°SE’G(

∂æÑdGh ÊÉ£jÈdG ‘É≤ãdG ¢ù∏ÛG
‹hódG

•AÉ°ûfEG ∫ƒM •ÉHôdG ‘ AGÈî∏d ´ÉªàLG
äÉ©eÉ÷G áªcƒ◊ áμÑ°T ,12ƒ«dƒj

2012,ºFGódG ô≤ŸG ø°†àMG .•ÉHôdG

áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æª∏d

`` ƒμ°ù«°ùjEG `` Ωƒj ,•ÉHôdG ‘12ƒ«dƒj

2012,±É°ûμà°S’ AGÈî∏d kÉYÉªàLG

.äÉ©eÉ÷G áªcƒ◊ áμÑ°T AÉ°ûfEG á«fÉμeEG

ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdÉH ´ÉªàL’G ó≤Yh

á«dhódG áÄ«¡dGh ÊÉ£jÈdG ‘É≤ãdG ¢ù∏ÛGh

AGÈÿG ¢ûbÉfh .‹hódG ∂æÑdGh ∫Éª∏d

‘ ¿hÉ©àdG äÉfÉμeEG ,´ÉªàL’G ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG

Ú°ù– πÑ°Sh ,äÉ©eÉ÷G áªcƒM ∫É›

™«é°ûàdGh ,á«©eÉ÷G ájƒHÎdG èeGÈdG IOƒL

äÉ©eÉ÷G áªcƒM ¢SÉ«b ábÉ£H OÉªàYG ≈∏Y

IGOCG ÉgQÉÑàYÉH ,‹hódG ∂æÑdG ÉgóYCG »àdG

äÉ©eÉ÷G áYÉ‚ ¿CÉ°ûH ±QÉ©ŸG ∫OÉÑàd

º∏©àdG ™«é°ûJh ,™ªàéª∏d áÑ°ùædÉH ÉgGhóLh
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QÉàfl QƒàcódG ¢Vô©à°SGh .»YÉª÷G

,ƒμ°ù«°ùjEÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ôjóŸG ,óªMCG

™e ƒμ°ù«°ùjE’G É¡é¡àæJ »àdG ácGô°ûdG äÉ«dBG

¿CÉH í°VhCG å«M ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL

™e ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y πª©J ƒμ°ù«°ùjE’G

iƒà°ùe ≈∏Y ∫ÉÛG Gòg ‘ äÉ°ù°SDƒŸG

⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–Gh ,»ÁOÉcC’G πª©dG

AGQRƒd »eÓ°SE’G ô“DƒŸGh ,»eÓ°SE’G

»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG .QÉ°TCG Éªc

øe çÓãdG äÉ«dB’G √òg π«©ØJ IQhô°V ¤EG

‘ AÉcô°ûdG ÚH ¿hÉ©àdG èFÉàf õjõ©J πLCG

,øjõdG OGôe QƒàcódG ÈYh .∫ÉÛG Gòg

øY ,‹hódG ∂æÑdG ‘ á«HÎdG ´É£b ôjóe

Gòg É¡àaÉ°†à°S’ ƒμ°ù«°ùjEÓd √ôμ°T

ÉjÉ°†≤∏d ∫ƒ°UƒŸG É¡ªYódh ,´ÉªàL’G

™ªà› AÉæHh ‹É©dG º«∏©àdÉH á£ÑJôŸG

Gòg ∫ÓN ¿ƒcQÉ°ûŸG ¢ûbÉfh .áaô©ŸG

áæ°ùd ìÎ≤ŸG πª©dG èeÉfôH ,´ÉªàL’G

2013ƒjÉe ô¡°T ‘ ´ÉªàLG ó≤Y GhQôbh ,

2013,πFÉ°SƒdGh ,äGQó≤dG AÉæH ∫ƒM

,±QÉ©ŸG ∫OÉÑJh ÜQÉéàdG π≤fh ,äGQƒ°ûæŸGh

 º«∏©à∏d ‹hódG πjƒªàdGh.‹É©dG

IQGRhh ÊÉ£jÈdG ‘É≤ãdG ¢ù∏ÛG
»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG

(á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG) ôWC’G øjƒμJh

•∫ƒM ƒμ°ù«°ùjE’G ‘ Iôjóà°ùe IóFÉe
πª©dG ¥ƒ°S êƒdƒd π«gCÉàdG ,17ƒ«dƒj

2012ºFGódG ô≤ŸÉH äó≤Y .•ÉHôdG ,
áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æª∏d

 Ωƒj ,•ÉHôdG ‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG ``17ƒ«dƒj
2012,êƒdƒd π«gCÉàdG ∫ƒM Iôjóà°ùe IóFÉe

ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdÉH ,πª©dG ¥ƒ°S
»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRhh

¢ù∏ÛGh ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ôWC’G øjƒμJh
»≤jôaE’G ∂æÑdGh ,ÊÉ£jÈdG ‘É≤ãdG

IóFÉŸG ¢SCGôJh .‹hódG ∂æÑdGh ,á«ªæà∏d
ôjóŸG ,óªMCG QÉàfl QƒàcódG Iôjóà°ùŸG

‘ ∫hÉæJ …òdG ,ƒμ°ù«°ùjEÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG
á«ª«∏©àdG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£J πÑ°S ¬àª∏c

Oƒ¡Lh ,πª©dG ¥ƒ°S äÉÑ∏£àŸ áHÉéà°SÓd
ó≤Y ∫ÓN øe ,∫ÉÛG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G

≥«≤– ¥ôW á°SGQód AGÈî∏d äÉYÉªàLG
.πª©dG ¥ƒ°Sh á©eÉ÷G ÚH πeÉμàdG

,ÆÉHódG ß«Ø◊G óÑY QƒàcódG ¢Vô©à°SGh
åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG IQGRƒd ΩÉ©dG ÖJÉμdG
,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ ôWC’G øjƒμJh »ª∏©dG
´É£≤H ¢Vƒ¡ædG ∫É› ‘ IQGRƒdG á£°ûfCG

AÉcô°ûdG ÚH ¿hÉ©àdG ó«WƒJh ,‹É©dG º«∏©àdG
êƒdƒd π«gCÉàdG ∫É› ‘ Oƒ¡÷G õjõ©àd

IóFÉŸG √òg ‘ áª∏μdG ∫hÉæJh .πª©dG ¥ƒ°S
¢ù∏ÛG ôjóe ,RhQ øJQÉe ó«°ùdG ,Iôjóà°ùŸG
ÊÉeCG IQƒàcódGh ,Üô¨ŸÉH ÊÉ£jÈdG ‘É≤ãdG

»≤jôaE’G ∂æÑ∏d áª«≤ŸG á∏ãªŸG ,ójR ƒHCG
,‹hódG ∂æÑdG πã‡h ,Üô¨ŸÉH á«ªæà∏d

äÉ©eÉ÷G øe Ú«ÁOÉcC’G øe OóYh
Oƒ¡L øY kÉ°VhôY Gƒeób øjòdG ,á«Hô¨ŸG
¥ƒ°S êƒdƒd π«gCÉàdG ∫É› ‘ º¡JÉ°ù°SDƒe

IóFÉŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG OÉ°TCGh .πª©dG
¬H ™∏£°†J …òdG …OÉjôdG QhódÉH Iôjóà°ùŸG
QƒàcódG ,ΩÉ©dG Égôjóe IOÉ«≤H ,ƒμ°ù«°ùjE’G

Éªc ,…ôéjƒàdG ¿ÉªãY øH õjõ©dG óÑY
äGAÉ≤∏dG √òg πãe º«¶æJ ≈∏Y Éghôμ°T
øe Ú«æ©ŸG AÉcô°ûdG ∞∏àfl øμ“ »àdG
.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ¢SQGóJ

‹hódG ∂æÑdG
•ÚH ácÎ°ûŸG áæé∏dG ´ÉªàLG

»`dhó`dG ∂`æ`ÑdGh ƒ`μ°ù«°ùjE’G,
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23 ¢SQÉ``e2012áæé∏dG äó≤Y .•ÉHô`dG ,
á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG ÚH ácÎ°ûŸG

∂æÑdGh `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
 á©ª÷G Ωƒj kÉYÉªàLG ‹hódG23¢SQÉe

2012¬dÓN ” ,áª¶æª∏d ºFGódG ô≤ŸG ‘
IÎØdG ∫ÓN IQô≤ŸG ¿hÉ©àdG á£°ûfCG ¢SQGóJ

2010-2009,äÉMÎ≤e ¿CÉ°ûH ∫hGóàdGh
 »àæ°ùd ¿hÉ©àdG á£°ûfCG2012h.2013

,óªMCG QÉàfl QƒàcódG ´ÉªàL’G ‘ ∑QÉ°Th
,ƒμ°ù«°ùjEÓd óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ôjóŸG

á«HÎdG äÉYÉ£b øe AGÈNh ¿ƒdhDƒ°ùeh
äÉbÓ©dGh ,∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
ƒμ°ù«°ùjE’G õcôeh ,¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

§«£îàdG õcôeh ,»ª∏©dG åëÑdG õjõ©àd
∂æÑdG πnãeh .äÉeƒ∏©ŸGh ≥«KƒàdGh äÉeƒ∏©ŸGh

OGôe ó«°ùdG ´ÉªàL’G Gòg ‘ ‹hódG
§°ShC’G ¥ô°û∏d á«HÎdG ´É£b ôjóe ,øjõdG

 É«≤jôaEG ∫Éª°Th(MENA Region)¿CG ôcòjh .
áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG

ºgÉØJ Iôcòe Éª¡©ªŒ ‹hódG ∂æÑdGh
 áæ°S •ÉHôdG ‘ â©bh.2008

•‘ ‹hódG ∂æÑ∏d á«°SGQO á≤∏M
•ÉHôdG ,30 ƒjÉe2012âcQÉ°T .•ÉHôdG ,

áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG
∂æÑdG Égó≤Y á«°SGQO á≤∏M ‘ -ƒμ°ù«°ùjEG

 ïjQÉàH ‹hódG30 ƒjÉe2012•ÉHôdG ‘
á«é«JGÎ°S’G äÉ¡LƒàdG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM
πãeh .Üô¨ŸG ‘ á«YÉªàL’G ájÉªë∏d
á«°SGQódG á≤∏◊G √òg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G

èeGôH á«°UÉ°üàNG ,¥GRôe É¡e IQƒàcódG
.Ωƒ∏©dG ájôjóe ‘

´ÉªàLG

•‹hódG ∂æÑdG ‘ á«HÎdG ´É£b ∫hDƒ°ùe ΩÉb
å«M •ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e ¤EG IQÉjõH

ó≤Y óbh .ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG ¬∏Ñ≤à°SG
á«æ©ŸG äÉjôjóŸG ÚHh ¬æ«H »≤«°ùæJ ´ÉªàLG
‘ ácÎ°ûŸG èeGÈdG QhÉfi åëH ¬dÓN ”
∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É›

á©LGôeh ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN
»àdG ácÎ°ûŸG á£°ûfC’G ¿CÉ°ûH äÉÑ«JÎdG

 …QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN òØæJ2013ô≤e ,Ω
 ,•ÉHôdG ,ƒμ°ù«°ùjE’G13 Èª°ùjO2012.Ω

É«≤jôaE’ ájOÉ°üàb’G áæé∏dG
 IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdGECA

•äÉ°ù°SDƒŸGh äÉª¶æŸG øe OóY ƒ∏ã‡
πªY IQÉjR ‘ á«ª«∏bE’Gh á«dhódG

¿hÉ©àdG õjõ©J πLCG øe ƒμ°ù«°ùjEÓd
∑Î°ûŸG ,8 ôjGÈa2012ΩÉb .•ÉHôdG ,

äÉ°ù°SDƒŸGh äÉª¶æŸG øe OóY ƒ∏ã‡
áª¶æŸG ô≤Ÿ πªY IQÉjõH á«ª«∏bE’Gh á«dhódG

`` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G
 AÉ©HQC’G `` ƒμ°ù«°ùjEG8 ôjGÈa2012,”

AGÈNh ‹hDƒ°ùe ™e åMÉÑàdG É¡dÓN
Ωƒ∏©dGh ∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh á«HÎdG äÉjôjóe

OÉ–Gh ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dGh
õjõ©J ¬LhCG ∫ƒM »eÓ°SE’G ⁄É©dG äÉ©eÉL
É¡«∏Y ≥ØàŸG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG á£°ûfCGh èeGôH

¢Uƒ°üîH ô¶ædG äÉ¡Lh ∫OÉÑJh kÉ≤HÉ°S
Gòg ‘h .Iójó÷G ¿hÉ©àdG èeGôH ™jQÉ°ûe

•ÉHôdG ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G ô≤e QGR ,QÉWE’G
á«∏c ó«ªYh πMÉ°ùdG á©eÉL π«ch

‘ á«Hô©dG á¨∏dGh á«eÓ°SE’G äÉ°SGQódG
kÉYÉªàLG ó≤Yh ,»àcÉjO ôªY QƒàcódG ,‹Ée

,á«HÎdG ájôjóe ‹hDƒ°ùe ™e kÉ©°Sƒe
äÉ©eÉL OÉ–Gh ,∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdG ájôjóeh

äÉbÓ©dG ájôjóeh ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG
πÑ°S ´ÉªàL’G ∫hÉæJh .¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG

èeGôH ò«ØæJ πLCG øe ¿hÉ©àdG õjõ©J
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,¿Éaô£dG ÉgOGóYEÉH Ωƒ≤j ácÎ°ûe á£°ûfCGh
áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉÑ∏£àŸ áÑ«éà°ùe ¿ƒμJh

ó«°ùdG iôLCGh .»≤jôaE’G πMÉ°ùdG ∫hO ‘
™e äÉãMÉÑe á«HÎdG ôjóe ,»JÉ«¨dG Ö«‚

‘ èeGôH »°UÉ°üàNG ,±ƒ∏©e Ö«∏«a ó«°ùdG
âdhÉæJ ,•ÉHôdÉH ƒμ°ùfƒ«dG Öàμe ‘ á«HÎdG

∫ÉÛG ‘ Úàª¶æŸG ÚH ¿hÉ©àdG ¬LhCG
ôjóe ,∫ÓH ≥FÉa QƒàcódG ≈≤àdGh .…ƒHÎdG

,»°ùéæ∏àfÉ°T å«æ«a ó«°ùdG ,Ωƒ∏©dG
á«YÉªàL’G Ωƒ∏©dG ‘ èeGôH »°UÉ°üàNG
,•ÉHôdÉH ƒμ°ùfƒ«dG Öàμe ‘ á«fÉ°ùfE’Gh

‘ ¿hÉ©àdG ä’É› ∫ƒM ¬©e åMÉÑJh
.ƒμ°ùfƒ«dGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH Ωƒ∏©dG ´É£b
‘ QÉ°ûà°ùŸG ,…Éc ÚeC’G ó«°ùdG ΩÉb Éªc

á©HÉàdG É«≤jôaE’ ájOÉ°üàb’G áæé∏dG Öàμe
 IóëàŸG ·CÓd(CEA)»àdGh ,•ÉHôdG ‘

,É«Hƒ«KEÉH ÉÑ«HCG ¢ùjOCG ‘ Égô≤e óLƒj
,ƒJÉà°TG óªfi QƒàcódG ™e äÉãMÉÑe AGôLEÉH

äÉbÓ©dG ájôjóe ‘ èeGôH »°UÉ°üàNG
õjõ©J πÑ°S âdhÉæJ ,¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG
¢ù«FôdG ÖàμŸGh ƒμ°ù«°ùjE’G ÚH ¿hÉ©àdG

∫OÉÑJh ,É«≤jôaC’ ájOÉ°üàb’G áæé∏d
ò«ØæJ ∫ƒM ô¶ædG äÉ¡Lh ∂dòc ¿Éaô£dG

 »àæ°S ∫ÓN ácÎ°ûe á£°ûfCG2012h2013

.Úàª¶æŸG ¢UÉ°üàNG ä’É› ‘

É«≤jôaE’ ájOÉ°üàb’G áæé∏dG
 IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdG(ECA)

PNUD CIDOB PNUE ESCWA
ONUDI

•áæé∏dG √ó≤©J AGÈî∏d ´ÉªàLG
•ÉHôdG ‘ É«≤jôaC’ ájOÉ°üàb’G ,9-6

 ¢SQÉe2012á«eÓ°SE’G áª¶æŸG âcQÉ°T .
‘ `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d

AGÈÿG áæé∏d øjô°û©dGh ™HÉ°ùdG ´ÉªàL’G

∫Éª°T Öàμe √ó≤©j …òdG ,á«eƒμ◊G
 É«≤jôaE’ ájOÉ°üàb’G áæé∏d É«≤jôaEG(CEA)

‘ ∂dPh ,IóëàŸG ·C’G áª¶æŸ á©HÉàdG
 øe IÎØdG ∫ÓN ,•ÉHôdG áæjóe6 ¤EG9

 ¢SQÉe.2012ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ¢ûbÉfh
 ƒjQ áªb( QÉ©°T â–+20»àdG äÉjóëàdGh

ôjQÉ≤J ,)É«≤jôaCG ∫Éª°T á≤£æe É¡¡LGƒJ
‘ á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G ∫ƒM

∫ÓN âª¶fh .É«≤jôaEG ∫Éª°T ∫hO
áfÉμe á°ûbÉæŸ Iôjóà°ùe óFGƒe ´ÉªàL’G
…OÉ°üàb’G ƒªædG ‘ É«≤jôaEG ∫Éª°T ∫hO

¢UôØdGh äÉjóëàdG ó°UQ ∫ÓN øe »ŸÉ©dG
≥«≤– ‘ …ô°ûÑdG ∫Éª°SCGôdG QhOh ,áMÉàŸG

¤EG ´ÉªàL’G ±ó¡jh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
∫hO ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äÉjó– á°SGQO

·C’G áª≤d kGOGó©à°SG ,É«≤jôaEG ∫Éª°T
 ƒjQ( áeGóà°ùŸG á«ªæà∏d IóëàŸG +20»àdG )

,πÑ≤ŸG ƒ«fƒj ô¡°T ‘ πjRGÈdG ‘ ó≤©à°S
õjõ©àd á∏«°Sh √QÉÑàYÉH ô°†NC’G OÉ°üàb’Gh

êÉeOE’G ≥«≤–h áeGóà°ùŸG á«ªæàdG
,´ÉªàL’G Gòg ‘ ∑QÉ°Th .»YÉªàL’G
,»Hô©dG Üô¨ŸG ∫hO OÉ–G øe AGÈN

 É«≤jôaC’ ájOÉ°üàb’G áæé∏dGh(CEA),
ájOÉ°üàb’G IóëàŸG ·C’G áæ÷h

 É«°SBG Üô¨d á«YÉªàL’Gh(ESCWA)õcôeh ,
 á«dhódG äÉ°SGQó∏d áfƒ∏°TôH(CIDOB),

á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d IóëàŸG ·C’G áª¶æeh
(ONUDI)»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôHh ,
(PNUD)áÄ«Ñ∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôHh ,
(PNUE)á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶æŸG πãeh .

IQƒàcódG ,´ÉªàL’G Gòg ‘ áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
,Ωƒ∏©dG ájôjóe ‘ IÒÑÿG ,¿ƒeÉH á°ûFÉY

OÉ°üàb’G( ∫ƒM kÉ°VôY âeób »àdG
⁄É©dG ‘ ¬àYÉ‚h √QhO :ô°†NC’G

.)»eÓ°SE’G
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áμ∏ªŸÉH ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

•á«dhódG äÉª¶æŸG QhO á°ûbÉæe
É¡©e πª©dG ôjƒ£J πÑ°Sh á«ª«∏bE’Gh,

18 -19 Èæà°T2012áμ∏ªŸG ,¢VÉjôdG ,
º«∏©àdG IQGRh äó≤Y .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

¿hÉ©àdÉH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸÉH ‹É©dG
á«HÎ∏d ájOƒ©°ùdG á«æWƒdG áæé∏dG ™e
 »eƒj πªY á°TQh Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh18h19

 Èæà°T2012äÉª¶æŸG QhO á°ûbÉæŸ ¢VÉjôdÉH
É¡©e πª©dG ôjƒ£J πÑ°Sh á«ª«∏bE’Gh á«dhódG

√òg ™e ábÓ©dG õjõ©J äÉ«dBG øY åëÑdGh
É¡à£°ûfCGh É¡`›GôH øe IOÉØà°S’Gh äÉª¶æŸG

IQƒcòª`dG IQGRƒdG â`¡Lh óbh .ÈcCG πμ°ûH
á«HÎ∏d á«eÓ°SE’G áª¶`æª`dG ¤EG Iƒ`YO

øY ±ô©à∏d `` ƒμ°ù«°ùjEG `` áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh
ä’É› ‘ É¡à£°ûfCGh É¡›GôH ≈∏Y Üôb

âªcGôJ ób áª¶æŸG ¿CG Éª∏Y ,É¡JÉ°UÉ°üàNG
áæ°S ÚKÓãdG ∫ÓN IÒÑc áHôŒ É¡jód

π°†ØH âë°VCGh ÉgôªY øe á«°VÉŸG
á«dhódG äÉª¶æŸG ±É°üe ‘ É¡JÉMÉ‚

•É°ûædG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G πãeh .iÈμdG
º°ùb ∫hDƒ°ùe ,ƒJÉà°TG óªfi QƒàcódG

á«dhódG äÉª¶æŸG ™e ¿hÉ©àdGh äÉbÓ©dG
ƒμ°ù«°ùjE’G áHôŒ øY kÉ°Vô`Y Ωó`b …ò``dG

∑Î°ûŸG »eÓ`°SE’G πª`©dG ∫É`› »`a
.‹hódG πª©dGh

ÉHhQhCG ¢ù∏›

•çGÎdG ∫ƒM á«HhQhC’G ΩÉjC’G ,âcQÉ°T
øe ¿Éc …òdG ≈≤à∏ŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G

á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG á°ûbÉæe ,¬aGógCG ºgCG
¬JÉ≤«Ñ£Jh ¬J’Éª©à°SGh çGÎdG Ωƒ¡ØÃ

ÚH QGƒ◊G õjõ©J πÑ°S á°SGQOh ,IOó©àŸG
çGÎdG ∫ÓN øe äÉaÉ≤ãdGh Üƒ©°ûdG

,É«°Sƒ≤«f ,á«fÉ°ùfE’G √OÉ©HCGh ¬H ∞jô©àdGh
 ,¢UÈb16-14 ôHƒàcCG2012Ω.

ÉfÉàfƒe õfGôc ióàæe

•»æWƒdG øeCÓd »ŸÉ©dG ióàæŸG ,âcQÉ°T
ôjóŸG ¢SCGôJh ióàæŸG Gòg ‘ ƒμ°ù«°ùjE’G

AÉæH ‘ ICGôŸG QhO'' ∫ƒM πª©dG á°ù∏L ΩÉ©dG
ó≤Y …òdG ,''É«≤jôaEG ‘h ⁄É©dG ‘ ΩÓ°ùdG

É¡«a ∑QÉ°T óbh ,ióàæŸG á£°ûfCG øª°V
äGó«°ùdG øe OóYh Oó÷G πÑ≤à°ùŸG IOÉb

,∞«æL ,á«≤jôaE’G ∫hódG øe OóY ‘ ∫hC’G
 ,Gô°ùjƒ°S20-17 ôHƒàcCG2012Ω.

•»ŸÉ©dG øeC’G ô“Dƒe ,ƒμ°ù«°ùjE’G âcQÉ°T
)á©°SÉàdG IQhódG( …ƒæ°ùdG ô“DƒŸG Gòg ‘

øeC’G áZÉ«°U IOÉYEG'' QÉ©°T â– ó≤Y …òdG
É«°SBG »HôZ ÜƒæL á≤£æe ‘ …OÉ°üàb’G
áª¶æe ¬Jó≤Y …òdGh ''§°ShC’G ¥ô°ûdGh
,π«°ùchôH ,ÜôZ ¥ô°T ó¡©eh ∑QÉª÷G

 ,Éμ«é∏H13-12 Èªaƒf2012Ω.
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 πª©dG π≤M5.2

ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG ôjƒ£J ºYOh äÉ°Só≤ŸG ájÉªM
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«YÉªàL’Gh á«ª∏©dGh á«aÉ≤ãdGh

ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG ôjƒ£J
á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh

∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘
•èeGÈdGh ègÉæŸG ôjƒ£àd ºYódG Ëó≤J

º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒeh ¢SQGóª∏d á«ª«∏©àdG
»æ¡ŸG.

•‘ á«aÉ≤ãdGh ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸG  ºYO
.∞jô°ûdG ¢Só≤dG

•ájƒHÎdG ôWCÓd á«ÑjQóJ äGQhO ó≤Y
.á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«ª∏©dGh

»eÓ°SE’G ‘É≤ãdG çGÎdG ájÉªM
äÉ°Só≤ŸGh ájôKC’G ⁄É©ŸG áfÉ«°Uh

∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«eÓ°SE’G

•…ó°üà∏d á¡LƒŸG á«eÓYE’G èeGÈdG ºYO
ájôKC’G ⁄É©ª∏d ójƒ¡àdGh ¢ùª£dG ä’hÉÙ

.á°Só≤ŸG áæjóŸG ‘

•‘ á«eÓ°SEG á«aÉ≤K äÉ°ù°SDƒŸ ºYódG Ëó≤J
∞jô°ûdG ¢Só≤dG.

•ºYód á∏eÉ°T ájò«ØæJ á£N ´hô°ûe OGóYEG
∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á°ü°üîàŸG äÉ°ù°SDƒŸG.

5.2.15.2.2

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
á«ª°SôdG äÉ£∏°ùdG áÑWÉîÃ áª¶æŸG âeÉb
»`a É˘˘¡``JÉ`LÉ˘˘«`à˘˘MÉ˘˘H É`gó``jhõ`à˘˘d á˘˘«˘˘æ```«˘˘£`°ù∏˘˘Ø˘˘dG
”h ,á˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘dGh á˘˘˘jƒ˘˘˘HÎdG ä’ÉÛG
,á˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘°ûfC’G √ò˘˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘˘˘˘°UÉÿG á˘˘˘˘˘˘˘˘fRGƒŸG π˘˘˘˘˘˘˘˘jƒ–
á«ÁOÉcC’Gh á«dÉŸG ôjQÉ≤àdÉH áª¶æŸG â∏°UƒJh
É¡æe OÉØà°SG »àdGh ,IòØæŸG á£°ûfC’ÉH á≤∏©àŸG
äGP ä’ÉÛG ‘ á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG øe OóY

.∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á∏°üdG

äÉjóëàdGh á«fGó«ŸG äÉHƒ©°üdG øe ºZôdÉHh
á«æ«£°ù∏ØdG äÉ£∏°ùdG É¡¡LGƒJ »àdG á«FGôLE’G
±hô˘˘˘˘˘˘X ÖÑ˘˘˘˘˘˘°ùH á˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘°ûfC’G √ò˘˘˘˘˘˘˘g ò˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘J ‘
á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘dG âæ˘˘˘˘˘μ“ ó˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘a ,∫Ó˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘M’G
ø˘˘e á˘˘aÉ˘˘≤˘˘ã˘˘dGh Ωƒ˘˘∏˘˘©˘˘dGh á˘˘«˘˘˘HÎ∏˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘°ù∏˘˘˘Ø˘˘˘dG
äÉ°ù°SDƒª∏d áª¡e Ö°SÉμeh á«Yƒf èFÉàf ≥«≤–

.èeGÈdG √òg øe Ió«Øà°ùŸG
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 πª©dG π≤M5.3

AÉ°†YC’G ∫hódG ™e Égôjƒ£Jh ¿hÉ©àdG äÉbÓY Úà“

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjƒ£Jh π«gCÉJ
á«æWƒdG ¿Éé∏d

•IQhOá«æWƒdG ¿Éé∏dG ‘ Ú∏eÉ©∏d á«ÑjQóJ
á≤WÉædG á«≤jôaC’G AÉ°†YC’G ∫hódÉH

¢Vô¨H ,‹ÉŸGh …QGOE’G ∫ÉÛG ‘ á«°ùfôØdÉH
¿Éé∏dG ‘ Ú∏eÉ©dG øe Úfƒμe OGóYEG

áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG( ∫ÉÛG Gòg ‘ á«æWƒdG
 ,á«Hô¨ŸG25-21¿Éé∏dG É¡«a âcQÉ°Th )ƒjÉe

,QGƒØjO äƒc ,∫É¨æ«°ùdG :á«dÉàdG á«æWƒdG
.É«æ«Z ,ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ,ôé«ædG ,‹Ée ,ƒZƒàdG

•IQhOá«æWƒdG ¿Éé∏dG ‘ Ú∏eÉ©∏d á«ÑjQóJ
‘ ájõ«∏‚E’ÉH á≤WÉædG AÉ°†YC’G ∫hódÉH
ájQƒ¡ªL ,ÉcGO( :‹ÉŸGh …QGOE’G ∫ÉÛG

 ,¢ûjOÓ¨æH30-27É¡«a âcQÉ°T )ƒjÉe
,¿Éà°ùfÉ¨aCG :á«dÉàdG á«æWƒdG ¿Éé∏dG

,É«°ù«fhófCG ,¢ûjOÓ¨æH ,¿Éé«HQPCG
∞jódÉŸG ,Éjõ«dÉe ,¿Éà°SõZõ«`b ,¿Éà`°ùNGRÉ`c

 ,¿Éà°ùμ«LÉJ ,¿Éà°ùcÉÑdG.É«°ù«fhófEG ,¿GôjEG

á«æWƒdG ¿Éé∏dG πªY πFÉ°Sh ºYO
Égôjƒ£Jh

•¿Éé∏dG πªY πFÉ`°Sh õjõ`©J QÉ`WEG ‘
áYƒª`› ójhõ`J ” ,Égôjƒ`£Jh á«`æWƒdG
,Ú£°ù∏a øe πc ‘ á«æWƒdG ¿Éé∏dG øe

Iõ¡LCG øe Oó©H ,É«fÉàjQƒe ,»JƒÑ«L
.áãjó◊G äÉeƒ∏©ŸGh ∫É°üJ’G

•ºYOâ«fÎfC’ÉH É¡£Hôd á«æWƒdG ¿Éé∏dG
ºYO ” :á«fhÎμdE’G É¡©bGƒe ôjƒ£Jh

áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏`©dGh á«HÎ`∏d á«`æWƒdG ¿É`é∏dG
,ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ,QGƒØjO äƒc : øe πc ‘

.Üô¨ŸG ,ƒZƒàdG

•ºYOá«©ª°ùdG πFÉ°SƒdÉH á«æWƒdG ¿Éé∏dG
º`YO ” : á«Ñ`àμŸG äGó©`ŸGh ájô`°üÑdG

áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎ∏d á«æWƒdG ¿Éé`∏dG
á«≤°ùæe ,ôé«ædG :á«JB’G AÉ°†YC’G ∫hódÉH

»`æWƒdG π`°SGôŸG ,OÉ°û`àH ƒμ°ù«`°ùjE’G
.É«æ«`¨H

5.3.15.3.2
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¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG äÉbÓ©dG ájôjóe á£°ûfCG

ÚH ÜQÉéàdGh äGÈÿG ∫OÉÑJ
á«æWƒdG ¿Éé∏dG

•Iôjóe ,…ƒ«¡≤dG QÉ°üàfG Ió«°ùdG IQÉjR
á«æWƒdG áæé∏dÉH ™jQÉ`°ûŸGh èeGÈ`dG

º°ùb ¢ù«FQ ,ÚgÉ°T óªMCG ó«°ùdGh ,á«fOQC’G
á`«`fOQC’G á«æ``WƒdG á`æé``∏dÉH äGô``“Dƒª`dG
IÎØdG ‘ ƒμ°ù`«°ùjEÓd ºFGó`dG ô≤`ŸG ¤EG

(16-12 ¢SQÉe2012.)Ω

•∞XƒŸG »μdÉŸG óLÉe RôM ó«°ùdG ΩÉ«b
ô≤ŸG IQÉjõH ájô£≤dG á«æWƒdG áæé∏dÉH

( IÎØdG ‘ ƒμ°ù«`°ùjEÓd ºFGó`dG22-19

 ¢SQÉe2012.)Ω

•Oó`÷G ÚeÉ`©dG AÉæ`eC’G IOÉ`°ùdG IQÉ`jR
: ºgh AÉ°†YC’G ∫hódÉH á«æWƒdG ¿Éé∏d
áæ`«eCG ,QƒÑ`L ¢û`jhQO Ió«`gR IQƒàcó`dG
QƒàcódG ,á«fÉæÑ∏dG á«æWƒdG áæé∏dG áeÉY
ΩÉY ÚeCG ,…ôª©ŸG ø`°ùM »∏Y ó`ªMCG

IPÉà``°SC’G ,á«æ`ª«dG á`«`æWƒdG áæ``é∏dG
á`eÉ`Y áæ``«eCG ,•É`cCG â```æH á`dƒ``Ø``μ`e
¤EG ,á«```fÉ`à`jQƒ``ŸG á``«`æ``WƒdG á`æ``é`∏dG

 ƒμ`°ù`«``°ùjEÓd º`FGó``dG ô``≤``ŸGIô`à`ØdG »`a
(4-2 ƒjÉe2012.)Ω

•,π¡°S á©ªL π¡°S Ò°ûÑdG PÉà°SC’G IQÉjR
,á`«fGOƒ`°ùdG á`«``æWƒdG á`æ`é∏dG ΩÉ``Y Ú``eCG

 ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG ≈`dEGIÎØdG ‘
(22-20 ƒ«fƒj2012.)Ω

5.3.3
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á«JÉeƒ∏©ŸG äGõ«¡éàdG ôjƒ£J
ájô°ûÑdG OQGƒŸG äGQó≤H AÉ≤JQ’Gh

6.1.1.1

ƒμ°ù«°ùjE’G áHGƒH ôjƒ£J

•áμÑ°ûdG ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G ™bƒe ôjƒ£J
¬à¨«°U ‘ ¬àbÓ£fG AÉ£YEGh , á«JƒÑμæ©dG

 ò`æe Iójó`÷G3 ƒ`jÉe2012∂dPh ,
iô`cò`dÉH áª¶`æŸG ∫ÉØ`àMG áÑ°SÉæ`Ã

 ÚKÓ`ãdG: ¬JGõ«‡ ºgCG øeh ,É¡°ù«°SCÉàd

åëÑdG Ö°ùM ™bƒŸG QGhR OóY áaô©e ``
IógÉ°ûe ÌcC’G ä’É≤ŸG ,ó∏ÑdG ,ïjQÉàdG(

.á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH )...

ôNBGh ƒμ°ù«°ùjE’G á∏Û ójóL Ëó≤J ``
»ªbQ ÜÉàc πμ°T ≈∏Y äGQGó°UE’G

.IAGô≤dGh åëÑdG π«¡°ùàd

øY ƒμ°ù«°ùjE’G á∏› ∫É°SQEG á«fÉμeEG ``
.ÊhÎμdE’G ójÈdG ≥jôW

∞∏àfl ¤EG âfÎ`f’G ≈∏Y Öà`μdG ™«H ``
äÉ¨dh äÉ«æ≤J ∫Éª©à°SÉH ⁄É©dG ∫hO

.IQƒ£àŸG á›ôdÉH

áª¶`æŸG øY IÈ`©e äÉë`Ø°U AÉ°ûfEG ``
Ú©bƒŸG ≈∏Y ,çÓãdG äÉ¨∏dÉH

.∑ƒÑ°ù«ØdGh ÎjƒàdG Ú«YÉªàL’G

: ¬fÉeRh ò«ØæàdG ¿Éμe

.)ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG(

•∫ƒM •ÉHôdG ‘ á«ª«∏bEG πªY á°TQh ó≤Y
G‘ á«fhÎμdE’G äÉ«›ÈdG ΩGóîà°S

AÉ£YEÉH ∂dPh á«YÉªàL’G á«fGó«ŸG äÉ°SGQódG
ÊhÎμdE’G èeÉfÈdG ΩGóîà°SG ∫ƒM ÖjQóJ

( Qó°üŸG ìƒàØŸGh ô◊GLimeSurveyπ«∏ëàd )
.á«YÉªàL’G á«fGó«ŸG äÉ°SGQódG äÉ«£©e

∫hO ™°ùJ ƒ∏ã‡ á°TQƒdG √òg ‘ ∑QÉ°Th
,¿ƒHÉ¨dGh ,ÚæHh ,∫É¨æ«°ùdG : »g AÉ°†YCG
,É«fÉàjQƒeh ,ƒ°SÉaÉæ«cQƒHh ,êÉ©dG πMÉ°Sh

.Üô¨ŸGh ,¢ùfƒJh ,ôFGõ÷Gh

: ¬fÉeRh ò«ØæàdG ¿Éμe

 : •ÉHôdG  ,)ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG(17-14

 Èfƒf2012.

: Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G

á¨∏dÉH á≤WÉædG AÉ°†YC’G á«≤jôaC’G ∫hódG
.á«°ùfôØdG

6.1.1.2

äGhOC’G ÒaƒJh äGõ«¡éàdG áfÉ«°U
ójóŒh áãjó◊G á«JÉeƒ∏©ŸG

äGÈÿG

• ï°SÉf RÉ¡L AÉæàbG DVDπ≤æH Ωƒ≤j Qƒ£àe
 ≈∏Y »ªbôdG iƒàÙG10∫ÓN ¢UGôbCG

πª©dG õjõ©J á«¨H ,IóMGƒdG ï°ùædG á«∏ªY
™jRƒJh êÉàfEG á«∏ªY ™jô°ùJh π«¡°ùJh

≈∏Y É¡JGQGó°UE’ »ªbôdG iƒàëª∏d áª¶æŸG

229

 πª©dG π≤M6.1

ƒμ°ù«°ùjE’ÉH  ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J
»eÓ°SE’G ⁄É©dG áeóN ‘

6.1.1
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äGô“DƒŸG ∫ÓN ±ƒ«°†dGh ÚcQÉ°ûŸG
É¡ª«≤J »àdG ¢TGQhC’Gh äGhóædGh

.ƒμ°ù«°ùjE’G

•á«FÉHô¡μdG ábÉ£∏d áfRÉN ájQÉ£H AÉæàbG
™bƒe ≈∏Y ∫ƒNódG ájQGôªà°SG øª°†J

∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQG á«fÉμeG Gòch ƒμ°ù«°ùjE’G
ádÉM ‘ ƒμ°ù«°ùjEÓd ÊhÎμdE’G ójÈdG
≈æÑÃ á«FÉHô¡`μdG ábÉ£`∏d π£`Y çhó`M

.áª¶æŸG ô≤e

•…QÉæ«°S( èeÉfôH á¡LGh áªLôJ ‘ ΩÉ¡°SE’G
íª°ùj …òdG á«Hô©dG á¨∏dG ¤EG )∫ÉHhCG ``

áª«b á«ªbQ ÚeÉ°†e ô°ûfh ôjƒ£Jh RÉ‚EÉH
á«°SGQódG äGQô≤ŸGh ègÉæª∏d á≤aGƒe h

IóFÉØd á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG
 .Ú°SQóŸGh ò«eÓàdG

•Ú«æWƒdG Ú≤°ùæª∏d ∫hC’G ´ÉªàL’G º«¶æJ
åëÑ∏d á«eÓ°SE’G áμÑ°ûdG AÉ°ûfEG πLCG øe

.º«∏©àdGh á«HÎdGh

: ¬fÉeRh ò«ØæàdG ¿Éμe

 : •ÉHôdG ,)ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG(20-19

 ¢SQÉe2012.

: Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G

.AÉ°†YC’G ∫hódG

: áfhÉ©àŸG á¡÷G

.ƒμ°ù«°ùjE’ÉH Ωƒ∏©dG ájôjóe

6.1.1.3

ÊGÈ«°ùdG øeC’G ôjƒ£J

•∫Éª©à°SG äÉ«bÓNCG ∫ƒM »©Lôe π«dO OGóYEG
.ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J

¿Éμe: ¬fÉeRh ò«ØæàdG

∫ƒW : •ÉHôdG  ,)ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG(
 ΩÉ©dG2012.

: Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G

.AÉ°†YC’G ∫hódG

•ájÉªM ∫ƒM »©Lôe π«dO áYÉÑWh áªLôJ
äÉfÉ≤J ∫Éª©à°SG ôWÉfl øe ∫ÉØWC’G

á«Hô©dG Úà¨∏dG ¤EG ,∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
AÉ°†YC’G ∫hódG ≈∏Y ¬©jRƒJh ájõ«∏‚E’Gh.

•Iõ¡LC’ á«FÉbƒdG áfÉ«°üdG á∏°UGƒe
á«JÉeƒ∏©ŸG É¡à∏μ«gh É¡JÉ«›ôHh ƒμ°ù«°ùjE’G
É¡d ¢Vô©àJ »àdG äÉªé¡dGh πcÉ°ûŸG á¡LGƒŸ

.⁄É©dG ÈY á«JÉeƒ∏©ŸG á£°ûfCG

•AÉæàbG.IQƒ£àe á«JÉeƒ∏©e èeGôHh äGõ«¡Œ

6.1.1.4

á«ªbôdG á©Ñ£ŸG ôjƒ£J

: »YÉÑ£dG ôjƒ°üàdG IóMh

•πNGO πª©dG ôjƒ£àd  èeGôH IóY AÉæàbG
‘ ¬æ«°ù–h »YÉÑ£dG ∞«Ø°üàdG IóMh

º«ª°üàdGh ´GóHE’G ∫É› .

• Iõ¡LCG áà°S AÉæàbGIMACºé◊G øe ,
IóMh »`a π`ª`©dG õjõ©`àd Ò`ÑμdG

 ∞«Ø°üàdG.»YÉÑ£dG

•êGôNE’ áãjóMh IQƒ£àe ádBG AÉæàbG
.äÉLOÉÑdG

•‘ Ú∏eÉ©dG IóFÉØd á«ÑjQóJ IQhO ó≤Y
 ∫Éª©à°SG á≤jôW ∫ƒM ƒμ°ù«°ùjE’G3èeGôH

( º«ª°üàdGh ´GóHE’G ∫É› ‘InDesign +

Adobe Illustrator + Photoshop)

• áYÉÑWh º«ª°üJ72äÉ¨∏dÉH á°SGQOh kÉHÉàc
)á«°ùfôØdG `` ájõ«∏‚E’G `` á«Hô©dG( çÓãdG
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OGƒŸG äÉÄe áYÉÑWh É¡àØ∏ZCG QÉμàHGh
äGQÉ`°ûdGh äGOÉ¡`°ûdGh á«eÓ`YE’G

äÉLOÉÑdGh AÉª°SC’G äÓeÉMh äGƒYódGh
ájQGRƒdG äGô“DƒŸG ≥FÉKhh ôjQÉ≤Jh

»àdG äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸGh á«eÓ°SE’G
ô≤ŸG ádhO πNGO ƒμ°ù«°ùjE’G Égó≤©J

Iô°ûf'' º«ª°üJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH É¡LQÉNh
á«°ùfôØdÉH á«eÓYE’G ''ƒμ°ù«°ùjE’G

''Ωƒ`«dG ΩÓ`°SE’G'' á∏`›h ájõ«∏`‚E’Gh
åëÑdG õjõ©àd ƒμ°ù«°ùjE’G õcôe ájQhOh

⁄É©dG äÉ©eÉL OÉ–G á∏›h ,»ª∏©dG
.''á©eÉ÷G'' »eÓ°SE’G

•áª¶æŸG äGRÉ‚EG ∫ƒM »≤«KƒJ ÜÉàc QGó°UEG
 iôcòdG áÑ°SÉæÃ30( É¡°ù«°SCÉàd1982-

2012º°†j áª¶æª∏d çÓãdG äÉ¨∏dÉH )
¤EG áaÉ°VE’ÉH äÉfÉ«Hh á«FÉ°üMEG äÉ«£©e

.á«dÉØàM’G ™FÉbhh äGOÉ¡°Th ≥«dÉ©Jh Qƒ°U

•‘ çÓãdG äÉ¨∏dÉH ƒμ°ù«°ùj’G π«dO QGó°UEG
,áª¶æª∏d ÚKÓãdG iôcòdÉH á«dÉØàM’G QÉWEG

 IQhódG QÉWEG ‘h33…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d
 IQhódGh11.ΩÉ©dG ô“Dƒª∏d

•øe ƒμ°ù«°ùj’G äGQƒ°ûæe π«dO QGó°UEG
1982 ¤EG2012.

•ájQÉcòJ áª°ShCGh äÉ«dGó«eh äGQÉ°T êÉàfEG
 iôcòdÉH AÉØàM’G áÑ°SÉæÃ30¢ù«°SCÉàd

⁄É©dG IOÉb ¤EG ÉgDhGógEG ” ,ƒμ°ù«°ùjE’G
á«æWƒdG ¿Éé∏dG AÉæeCGh AÉ°SDhQh »eÓ°SE’G
AÉæeCGh AÉ°SDhQh …ò«ØæàdG ¢ù∏ÛG AÉ°†YCGh

.á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æŸG

: á«ªbôdG á©Ñ£ŸG

•á∏°UGƒeáfÉ«°Uh á«ªbôdG á©Ñ£ŸG ôjƒ£J
äÉÑ∏£àŸGh äGQƒ£à∏d áÑcGƒe É¡JGõ«¡Œ

.ájô°ûÑdGh á«æ≤àdG

•AÉæàbG ¥QƒdG ™«£≤àd IÒÑc ádBG(Massicot)

∫É› ‘ IójGõàŸG áª¶æŸG äÉ«LÉM á«Ñ∏àd
.áYÉÑ£dGh ï°ùædG

•AÉæ`àbGIQGƒØ`dG ¥QƒdG ≥«°ù∏J ádBG
(Encolleuse à chaud)á≤jô£H ≥«°ù∏à∏d

äGhOCG øe áª¶æŸG äÉ«LÉ◊ á«Ñ∏J á«æa
π`ª`©`dG ôjƒ£`àd º`é◊G IÒ`ÑμdG ∫É`°üJ’G

 .á©Ñ£ŸG »`a

•ï°ùf øe ÌcC’ áYÉÑWhÊƒ«∏eáëØ°U
 áHGôbh ¢†«HC’Gh Oƒ°SC’ÉH¿ƒ«∏eáëØ°U

áª¶æŸG äGQGó°UEG ∞∏àfl πª°ûJ ,¿GƒdC’ÉH
.É¡≤FÉKhh ÉgôjQÉ≤Jh

•ácQÉ°ûŸGÚ∏eÉ©dG IóFÉØd á«ÑjQóJ IQhO ‘
É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y ±ô©àdG ó°üb á©Ñ£ŸG ‘
QGódG( ô°ûædGh á`YÉÑ£dG ∫É› ‘ áãjó◊G

 ƒjÉe ,AÉ°†«ÑdG2012 .)

•IQÉjRáª¶æŸÉH á©Ñ£ŸG øY ∫hDƒ°ùŸG
É«fÉŸCG ‘ ó≤Y …òdG ‹hódG ¢Vô©ª∏d

äÉYGÎN’Gh äGQÉμàH’G ôNBG ≈∏Y ´ÓWÓd
 áYÉÑ£dG ∫É› ‘ ô°ûædGh,É«fÉŸCG ,É«fƒdƒc(

 øe7 ¤EG11 ƒ«fƒj2012.)

6.1.1.5

á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äGAÉ≤∏dG ‘ ácQÉ°ûŸG
á«JÉeƒ∏©ŸÉH á≤∏©àŸG

á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äGAÉ≤∏dG

•π«°UƒJ áªb äÉYÉª`àLG »`a ácQÉ°ûª`dG
 ,ô£b ádhO ,áMhódG( »Hô©dG ⁄É©dG7-5

 ¢SQÉe2012 .)

•IQGRh É¡àª¶f á«dhO Ihóf ‘ ácQÉ°ûŸG
á«°ùfƒàdG ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ

™«ªé∏d ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ :∫ƒM
 ,¢ùfƒJ(19-17 ÈªàÑ°S2012.)
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•‘ ≥◊G ∫ƒM á«dhO Ihóf ‘ ácQÉ°ûŸG
,AÉ°†«ÑdG QGódG( äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG22-21 ÈªàÑ°S2012.)

•ÊhÎμdE’G ∫OÉÑàdG ∫ƒM πªY á°TQh ó≤Y
õcGôeh äÉÑàμŸG ÚH äÉeƒ∏©ŸGh ≥FÉKƒ∏d

AÉ°†YC’G á«≤jôaE’G ∫hódG ¢†©H ‘ äÉeƒ∏©ŸG
QõL ,ôé«ædG : É¡æeh ,á«°ùfôØdÉH á≤WÉædG

πMÉ°S ,ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ,∫É¨æ«°ùdG ,ôª≤dG
,¢ùfƒJ ,É«fÉàjQƒe ,É«æ«Z ,OÉ°ûJ ,‹Ée ,êÉ©dG

áÑàμŸG ™e ¿hÉ©àdÉH .Üô¨ŸGh ôFGõ÷G
áμ∏ªŸG ,•ÉHôdG( á«Hô¨ŸG áμ∏ªª∏d á«æWƒdG

 ,á«Hô¨ŸG15-12 Èª°ùjO2012.)

ÜÉàμdG ¢VQÉ©e ‘ ácQÉ°ûŸG

•‘ ƒ`μ°ù`«°ùjE’G äGQGó`°UE’ ìÉæ``L á`eÉ`bEG
ÜÉà``μ∏d ‹hó`dG AÉ°†«`ÑdG QGódG ¢Vô`©`e
ôjGÈa ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ,AÉ°†«ÑdG QGódG(

2012 .)

•‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äGQGó°UE’ ìÉæL áeÉbEG
,¢VÉjôdG( ‹É©dG º«∏©à∏d ‹hódG ¢Vô©ŸG

 πjôHCG ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªŸG2012.)

•‘ ƒμ°ù«°ùjE’G äGQGó°UE’ ¢Vô©e áeÉbEG
áÑ°SÉæÃ á«bGô©dG á«æWƒdG áæé∏dG ô≤e
,OGó¨H( ƒμ°ù«°ùjEÓd ÚKÓãdG iôcòdG

 ƒ«fƒj ,¥Gô©dG ájQƒ¡ªL2012.)

•ƒμ°ù«°ùjE’G äGQGó°UE’ ¢VQÉ©e º«¶æJ
á«dhO äGhófh äGô“DƒŸ Égó≤Y áÑ°SÉæÃ

áμ∏ªŸG( ¢VÉjôdG ¿óe øe πc ‘ á«ª«∏bEGh
 )ájOƒ©°ùdG á«Hô©dGájQƒ¡ªL( ÉfÉà°SCGh

  .)á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG( •ÉHôdGh )¿Éà°ùNGRÉb

™jRƒJƒμ°ù«°ùjE’G äÉYƒÑ£e

•ΩÉ¶àfÉH ƒμ°ù«°ùjE’G äGQƒ°ûæe ™jRƒJ ”
Iô°ûf ,äÉjQhódG ,äGQGó°UE’G ôNBG(

»eÓ°S’G ⁄É©dG IOÉb ≈∏Y )ƒμ°ù«°ùjE’G
,á«eÓ°SEG á«ª«∏bEGh á«dhO äÉª¶æe AÉ°SDhQh

äÉ¡Lh á«æWƒdG ¿Éé∏dG AÉæeCGh AÉ°SDhQh
Éªc ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ¢UÉ°üàN’G

äÉ°ù°SDƒe äGQƒ°ûæŸG √òg øe OÉØà°SG
õcGôeh á«æWhh á«ª«∏bEGh á«dhO äÉ«©ªLh
óbh .ÉμjôeCGh Üô¨dG ‘ á«eÓ°SEG á«aÉ≤K

 Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G OóY ¥Éa575á¡L
 Èª°ùjO ¤EG ôjÉæj øe IÎØdG ∫ÓN.2012

•É¡JGQGó°UEGh ƒμ°ù«°ùjE’G äGQƒ°ûæe ∫OÉÑJ ”
 ™e92á«aÉ≤Kh á«ª∏Yh ájƒHôJ á°ù°SDƒe

AÉ°†YC’G ∫hó`dG ‘ á«`æWh äÉÑà`μeh
 á∏éªc ÉgÒZh"EL MUNDO ARABE"

kÉ£°ùb â°ü°üN »àdGh á«fÉÑ°SE’G á¨∏dÉH
iôcòdÉH á«dÉØàM’G á∏ÛG øe kGÒÑc

.ƒμ°ù«°ùjE’G ¢ù«°SCÉàd ÚKÓãdG

• øe ÌcCG äOÉØà°SG108á«ª«∏©J á°ù°SDƒe
äÉYƒÑ£e øe É¡LQÉNh ô≤ŸG ádhóH á«aÉ≤Kh

áæ°ùdG AÉ¡àfG áÑ°SÉæÃ ,õFGƒéc ƒμ°ù«°ùjE’G
∫ÓN á«fBGôb äÉ≤HÉ°ùe º«¶æJ hCG á«°SGQódG

 ¿É°†eQ ô¡°TiôcòH ∫ÉØàM’Gh ËôμdG
.∞jô°ûdG …ƒÑædG ódƒŸG

õjõ©Jƒμ°ù«°ùjE’G áÑàμe

•.IójóL äGQGó°UEÉH áÑàμŸG õjõ©J

•øe  É¡jôFGRh áÑàμŸG »©LGôe Oó`Y ≠`∏H
 Èª°ùjO ¤EG ôjÉæj  —Éa2012¥ƒØj Ée

2000.ôFGR

•ôNBG ¢Vô©J á«LÉLR øFGõN AÉæàbG
π`Nó`e »`a ƒμ°ù`«°ùjE’G äGQGó`°UEG

≈∏Y  áª¶æŸG …ôFGR ´ÓW’ áª¶æª`dG
∫Ó`N É¡H ∞jô©`àdGh äGQƒ°ûæŸG

ó≤©J »`àdG á«dhó`dG äGhó`ædGh  äGô“Dƒª`dG
.áª¶æª`dG ô≤`Ã
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õ``jõ`©``J…ô`°ü```ÑdG »©`ª``°ùdG •É`°û``æ`dG

áª`¶æ`ŸÉH

•IQƒ£àe ôjƒ°üJ ä’BG çÓK AÉæàbG ”
Égô`°ûfh äÓ«é`°ùàdGh Qƒ`°üdG ™«ª`éàd

‘ É`¡``eGó`îà`°SGh ƒ`μ°ù«`°ùjE’G ™bƒ`e ≈`∏Y
ájô`°üH á«©ª`°S á«`eÓ`YEG OGƒ`e êÉ``à`fEG

.á«≤«KƒJ Ö`àch

•‘ÚKÓãdG iôcòdÉH AÉØàM’G QÉWG
∫ƒM É«≤FÉKh Éª∏«a áª¶æŸG âéàfG ƒμ°ù«°ùjEÓd

äÉ¨∏dÉH áæ°S ÚKÓãd ƒμ°ù«°ùj’G äGRÉ‚G
 Ωƒj ¬°VôY ” çÓãdG3 ƒjÉe2012∫ÓN

É¡°ù«°SCÉàd ÚKÓãdG iôcòdÉH »ª°SôdG ∫ÉØàM’G
∂∏ŸG ádÓ÷ á«eÉ°ùdG ájÉYôdG â– ó≤Y …òdG

¢ù«FQ ‹É©e ¬dÉªYCG ¢SCGôJh ¢SOÉ°ùdG óªfi
¿GÒc øHG √’EG óÑY ó«°ùdG á«Hô¨ŸG áeƒμ◊G

AÉ°SDhQh á«Hô¨ŸG áeƒμ◊G AÉ°†YCG Qƒ°†ëH
•ÉHôdÉH ¿hóªà©ŸG á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG

ä’ÉLQ QÉÑc ø`e áYƒª› ¤EG áaÉ°VE’ÉH
”h ,á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸÉH ÜOC’Gh º∏©dGh áaÉ≤ãdG

á«æWƒdG ¿Éé∏dG ≈∏Y ¬©jRƒJh º∏«ØdG Gòg ï°ùf
 .AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ΩÓYE’G πFÉ°Shh

áª¶æŸG ∞«°TQCG ôjƒ£J

•∞«°TQC’ áfÉ«°Uh á÷É©eh º«¶æJh Ö«JôJ
Ö«éà°ù«d º¶æeh »∏ªY πμ°ûH áª¶æŸG
,áª¶æŸG ‘ Ú∏eÉ©dG AGÈÿG äÉ«LÉ◊

‘ õcôŸG ´ô°T ,∞«°TQC’G áfÉ«°Uh á÷É©Ÿh
.á›óe ¢UGôbCG ≈∏Y ∞«°TQC’G π«é°ùJ

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
åjó˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ø˘˘˘˘˘˘e É˘˘˘˘˘˘°Uô˘˘˘˘˘˘M

RGô˘˘˘HE’h ,É˘˘˘¡˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y π˘˘˘FÉ˘˘˘°Sƒ˘˘˘d º˘˘˘FGó˘˘˘dG ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh

á«fhÎμdE’G áμÑ°ûdG ≈∏Y É¡H ≥FÓdG Qƒ°†◊G

≈˘˘˘∏˘˘˘Y ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G ™˘˘˘bƒ˘˘˘e ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘J ” ,á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG

‘ ¬˘˘à˘˘bÓ˘˘£˘˘fEG AÉ˘˘£˘˘YEÉ˘˘H ,á˘˘˘«˘˘˘Jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘μ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG

 ïjQÉàH Iójó÷G ¬à¨«°U3 ƒjÉe2012áÑ°SÉæÃ

,É¡°ù«°SCÉàd ÚKÓãdG iôcòdÉH áª¶æŸG ∫ÉØàMG

¿ƒμJ ,áª¶æª∏d »μ«eÉæjO ™bƒe AÉ°ûfEG ” å«M

ádƒ°Uƒeh á£ÑJôe ¬ªFGƒbh ¬JGóMhh ¬JÉëØ°U

ºμëàdG á«∏ªY π¡°ùj É‡ ,äÉfÉ«ÑdG IóYÉ≤H

¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¢Uô◊G ™e ,ó©H øY  ™bƒŸG  IQGOEGh

ø˘˘e ó˘˘jó˘˘˘©˘˘˘dG ió˘˘˘d á˘˘˘«ŸÉ˘˘˘Y á˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘Lô˘˘˘e äGP á˘˘˘HGƒ˘˘˘Ñ˘˘˘dG

‘ º˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°S É‡ ,á˘˘˘˘˘˘ahô˘˘˘˘˘˘©ŸG á˘˘˘˘˘˘«ŸÉ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘˘˘bGƒŸG

™ªL á«fÉμeEG ™e ,É¡d øjôFGõdG OóY áØYÉ°†e

ø˘˘˘e º˘˘˘¡˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dh ø˘˘˘˘cÉ˘˘˘˘eCG ø˘˘˘˘Yh ,º˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘Y äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°üMEG

OÉªàY’G ” á¡L øªa ,⁄É©dG ≥WÉæe ∞∏àfl

,äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ∫É› ‘ äÉ«æ≤àdG çóMCG ≈∏Y

IQƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG á›ÈdG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dh Öjƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ΩOGƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Nh

äÉëØ°U πμd IójóL º«eÉ°üJ çGóMEGh ,áãjó◊Gh

´ÓW’G π«¡°ùàd ô¶ædG äGÈμe áaÉ°VEGh ,™bƒŸG

ÚeCÉJ ™e ,ô°üÑdG »Ø«©°V πÑb øe áHGƒÑdG ≈∏Y

åëH ∑ôfi çGóMEGh áæ°Uô≤dG ó°V äÉeƒ∏©ŸG

º˘˘FGƒ˘˘≤˘˘˘dG π˘˘˘c π˘˘˘ª˘˘˘°ûj ¢üFÉ˘˘˘°üÿG Oó˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘e Qƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘e

ÚãMÉÑdG IóYÉ°ùŸ ,áHGƒÑdÉH á«fhÎμdE’G OGƒŸGh

á≤∏©àŸG äÉ«£©ŸGh äÉeƒ∏©ŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y

ô°ù«H ,áØ∏àıG É¡›GôHh ƒμ°ù«°ùjE’G á£°ûfCÉH

hCG á˘˘Yƒ˘˘˘ª˘˘˘°ùŸG hCG É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e á˘˘˘Hƒ˘˘˘à˘˘˘μŸG AGƒ˘˘˘°S ,á˘˘˘dƒ˘˘˘¡˘˘˘°Sh

¢VôY RGôHEGh á«dÉªL ÒjÉ©e AÉØ°VEG ™e ,á«FôŸG

¬æ««–h ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG ôjóŸG AÉ°†Ød ójóL

äÉ˘˘˘Yƒ˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘eh QÉ˘˘˘Ñ˘˘˘NC’ ó˘˘˘jó˘˘˘L Ëó˘˘˘˘≤˘˘˘˘Jh ,¬˘˘˘˘ã˘˘˘˘jó–h

É¡àëØ°U ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G äGóéà°ùeh á£°ûfCGh

•ÉHôdÉH ºFGódG ô≤ŸG Qƒ°üd  Gòch ,á«°ù«FôdG

.á«eÓ°SE’G áaÉ≤ãdG º°UGƒ©dh

âë˘˘˘Ñ˘˘˘°UCG É˘˘˘¡˘˘˘fƒ˘˘˘μ˘˘˘d Ωƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G õ˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh
øe ójó©dGh AÉ°†YC’G ∫hódG »∏ã‡ IOÉ¡°ûH

 ,á«dhódG äÉª¶æŸGh äÉ«°üî°ûdG≈∏Y ôaƒàJ
»æZh Qƒ£àe ™bƒeôjóŸG ¬∏LCG øe ôî°S

233

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

Rap cpidar  20/09/13  7:32  Page 233



≈∏Y Ióªà©ŸG º¶ædG çóMCG ƒμ°ù«°ùjEÓd ΩÉ©dG
áãjó◊G É«LƒdƒæμàdG ∫É› ‘ »ŸÉ©dG ó«©°üdG

 íÑ°ü«d ,IQƒ£àŸG á«JÉeƒ∏©ŸG º¶ædGhá¡LGh
ø˘˘Y á˘˘bƒ˘˘Kƒ˘˘e äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©˘˘e Qó˘˘°üeh á˘˘bô˘˘°ûe

á«eÉ°ùdG ¬àª«bh ¬àaÉ≤Kh ΩÓ°SE’GøYh ,
äGQÉ˘˘˘˘°†◊G QGƒ˘˘˘˘M õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘J ∫É› ‘ É˘˘˘˘gOƒ˘˘˘˘¡˘˘˘˘L

¿ÉjOC’Gh äÉaÉ≤ãdGh.

á£≤f AGôKEG ≈∏Y É°UôMh iôNCG á¡L øeh
»˘˘g »˘˘à˘˘˘dGh ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘fhÎμ˘˘˘dE’G π˘˘˘°Uƒ˘˘˘dG
≈∏Y äÉëØ°U AÉ°ûfEG ” ,ÊhÎμdE’G ¬©bƒe
≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ’hGó˘˘˘˘J ÌcC’G á˘˘˘˘«˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘LE’G äÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûdG
,∑ƒ˘˘˘˘˘˘H ¢ùjÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘dGh Îjƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dÉ`c ⁄É˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG iƒ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘°ùe
áWô°TC’ÉH á°UÉN IÉæb çGóMEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
áμÑ°T ≈∏Y ƒμ°ù«°ùjEÓd  ƒjó«ØdG OGƒeh IQƒ°üŸG
∫ƒM äÉ«FÉ°üMEG ™ªL á«fÉμeEG ™e Üƒ«Jƒ«dG
A»°ûdG ,⁄É©dG ‘ IógÉ°ûe Ìc’G äÉgƒjó«ØdG
QGhR OóY áØYÉ°†e ‘ É«HÉéjEG º¡°ù«°S …òdG
äÉëØ°U ≈∏Y ÉgQÉÑNCG »©Ñààeh áª¶æŸG ™bƒe
çÓ˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘¨˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G äÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘°ûdG
.)á«°ùfôØdGh ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG( :ƒμ°ù«°ùjEÓd

 ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh%100É«LƒdƒæμàdG øe

»˘˘g ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘°ùjE’G ™˘˘bƒ˘˘e ô˘˘jƒ˘˘£˘˘J ‘ á˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°ùŸG

( Qó°ü`ŸG áMƒ`à`Ø`eh IôM É«`Lƒ`dƒæ``μJfree &

OpenSource,QÉ°ûàf’Gh ∫Éª©à°S’G á«ŸÉYh )

ƒμ°ù«°ùjE’G IOGQEG É«©bGh ºLÎj …òdG A»°ûdG

,ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh Ò«˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ‘ π˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘°SEGh

è˘˘˘˘eGÈdGh ™˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘°ûŸG π˘˘˘˘c õ˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø– ‘ É˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘ZQh

º˘˘∏˘˘©˘˘dG ô˘˘°ûf »˘˘g É˘˘¡˘˘à˘˘jÉ˘˘Z ¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG QÉ˘˘˘μ˘˘˘aC’Gh

.áaô©ŸG øe ´ÉØàf’Gh ™ØædG º«ª©Jh áaÉ≤ãdGh

Égó≤©H ƒμ°ù«°ùjE’G ôîØJ Oó°üdG Gòg ‘h

,•ÉHôdÉH ºFGódG Égô≤e ‘ á«ª«∏bEG πªY á°TQƒd

ìƒàØeh ôM »JÉeƒ∏©e ΩÉ¶f ΩGóîà°SG ∫ƒM

OGóYEG øjOÉ«e ¢üîj Qƒ£àeh åjóMh Qó°üŸG

,É˘¡˘˘∏˘˘«˘˘∏–h äÉ˘˘fÉ˘˘«˘˘Ñ˘˘dG •É˘˘Ñ˘˘æ˘˘à˘˘°SGh äÉ˘˘fÉ˘˘«˘˘Ñ˘˘à˘˘°S’G

∂dPh á«YÉªàL’G á«fGó«ŸG äÉ°SGQódG IóFÉØd

 øe IÎØdG ∫ÓN14 ¤EG17 Èfƒf2012.

∫hó˘˘˘dG Ió˘˘˘FÉ˘˘˘Ø˘˘˘d âª˘˘˘«˘˘˘˘bCG »˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘°TQƒ˘˘˘˘dG âaó˘˘˘˘g
: ¤EG á«°ùfôØdÉH á≤WÉædG AÉ°†YC’G á«≤jôaE’G

á˘˘˘«˘˘˘fGó˘˘˘«ŸG äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘dG Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘a ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ±ô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ``
§˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ∫É› ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘L’G

.É¡ª««≤Jh èeGÈdG ™ÑàJh »é«JGÎ°S’G

äGQó≤dGh äGõ«ªŸGh ¢üFÉ°üÿG ≈∏Y ±ô©àdG ``
.ÊhÎμdE’G èeÉfÈ∏d á«æØdG

OGó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YEG ¥ô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘W ≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Y ÚcQÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ûŸG ´Ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘WEG ``
É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e äÉ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘©ŸG •É˘˘˘Ñ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘°SGh äÉ˘˘˘fÉ˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G

.É¡éFÉàf π«∏– øe IOÉØà°S’Gh

á«≤jôaE’G ∫hódG ‘ AGÈÿG äGQób õjõ©J ``
∫É› ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùfô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H á˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘WÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘dG AÉ˘˘˘˘˘°†YC’G

.∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J

AÉ°†YC’G ∫hódGh AGÈÿG IOÉaEG ‘ ΩÉ¡°SE’G ``
Iô◊G äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«›ÈdG äGõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«‡h ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ëÃ
IOhóÙG äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Qó°üŸG áMƒàØŸGh

.á«eÉædG ∫hódG OÉ°üàbGh ,πNódG

ójóL Ëó≤J º«ª°üJ ≈∏Y É«dÉM πª©dG ºàj Éªc
πμ°T ≈∏Y äGQGó°UE’G ôNBGh ƒμ°ù«°ùjE’G á∏Û
™˘˘˘e ,IAGô˘˘˘≤˘˘˘dGh åë˘˘˘Ñ˘˘˘dG π˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘°ùà˘˘˘d »˘˘˘ª˘˘˘˘bQ ÜÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘c
≥jôW øY ƒμ°ù«°ùjE’G á∏› ∫É°SQEG á«fÉμeEG
≈∏Y ƒμ°ù«°ùjE’G πª©J Éªc .ÊhÎμd’G ójÈdG
™˘˘˘«˘˘˘˘H π˘˘˘˘LG ø˘˘˘˘e ó˘˘˘˘jó˘˘˘˘L ÊhÎμ˘˘˘˘dG ™˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘e AÉ˘˘˘˘°ûfG
⁄É©dG ≥WÉæe ∞∏àfl ¤EG âfÎf’G ≈∏Y ÖàμdG

.IQƒ£àŸG á›ÈdG äÉ¨dh äÉ«æ≤J ∫Éª©à°SÉH

»àdG Oƒ¡÷G ¤EG áaÉ°VEGh ,¥É«°ùdG ¢ùØf ‘h
,≥«KƒàdGh äÉeƒ∏©ŸGh §«£îàdG õcôe É¡dòÑj
á˘˘˘˘μ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G á˘˘˘˘˘HGƒ˘˘˘˘˘H ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘d
áfRÉN ájQÉ£H AÉæàbEÉH õcôŸG ΩÉb ,á«JƒÑμæ©dG
∫ƒNódG ájQGôªà°SG øª°†J ,á«FÉHô¡μdG ábÉ£∏d
Gò˘˘˘˘ch ,ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘˘d ÊhÎμ˘˘˘˘˘dE’G ™˘˘˘˘˘bƒŸG ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y
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ÊhÎμdE’G ójÈdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG á«fÉμeEG
ábÉ£∏d π£Y çhóM ádÉM ‘ ,ƒμ°ù«°ùjEÓd
á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d º˘˘˘FGó˘˘˘dG ô˘˘˘≤ŸG ≈˘˘˘æ˘˘˘ÑÃ á˘˘˘«˘˘˘FÉ˘˘˘Hô˘˘˘˘¡˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG
ábÉ£dG ódƒe πfi ájQÉ£ÑdG π– PEG ,•ÉHôdÉH
ÚM ¤EG ¬∏ªY πª©Jh ,ô≤ŸG ≈æÑÃ á«FÉHô¡μdG
≈∏Y Ö£©dG ∂dP ôKDƒj ¿CG ¿hO Ö£©dG ìÓ°UEG
ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G ™˘˘˘˘˘˘e Ú∏˘˘˘˘˘˘˘°SGÎŸGh ™˘˘˘˘˘˘˘bƒŸG …ô˘˘˘˘˘˘˘FGR
¤EG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°VEG Gò˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘g ,ÊhÎμ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dE’G ó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jÈdÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘H
»àdG áHhDhódG á«MÓ°UE’Gh á«FÉbƒdG äGOƒ¡ÛG
á˘˘˘eÓ˘˘˘°S ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ,á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘H Ωƒ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J
á˘˘˘«˘˘˘JÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG É˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°Th É˘˘˘¡›Gô˘˘˘˘Hh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘Jõ˘˘˘˘¡˘˘˘˘LCG
…ó˘˘ë˘˘à˘˘dG ø˘˘e GQƒ˘˘˘°U ¬˘˘˘LGƒ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dGh ,á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘NGó˘˘˘dG
á˘˘˘«˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG º˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘∏˘˘˘˘àfl ø˘˘˘˘e á˘˘˘˘°ùaÉ˘˘˘˘æŸGh

.⁄É©dG ÈY ájRGƒŸG äÉ°ù°SDƒª∏d

ø˘˘˘˘e π˘˘˘˘c É˘˘˘˘¡˘˘˘˘dò˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG Oƒ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d á˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°UGƒ˘˘˘˘˘eh

áî`°ùædG êÉà`fEG á«`¨H ƒμ`°ùfƒ`«dGh ƒμ°ù«`°ùjE’G

 ìÉ˘˘˘˘à`Ø˘˘˘˘˘e( »˘˘˘˘˘ª``bô`dG ìÉ˘˘˘˘˘à`Ø˘˘˘˘˘ª`dG ø`e á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ`ã˘˘˘˘˘dG2)

äGP äÉ˘˘˘˘˘˘«›ÈdG ø˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘Yƒ˘˘˘˘˘˘˘ª› º˘˘˘˘˘˘˘°†j …ò``dG

á˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘dG »˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùŸ Iô◊Gh á˘˘˘˘Mƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘ØŸG QOÉ˘˘˘˘°üŸG

É˘˘«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘æ˘˘μ˘˘J êÉ˘˘eOEG ìÉ‚EG ‘ á˘˘Ñ˘˘˘ZQh ,á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG

…ƒ˘˘˘˘˘˘˘HÎdG ∫ÉÛG ‘ ä’É˘˘˘˘˘˘˘˘°üJE’Gh äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG

‘ ƒ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘°ùjE’G âª˘˘˘˘˘˘gÉ˘˘˘˘˘˘°S ,AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d

á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘YÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘à˘˘˘˘dG á˘˘˘˘¡˘˘˘˘LGƒ˘˘˘˘dG á˘˘˘˘ª˘˘˘˘Lô˘˘˘˘J IOƒ˘˘˘˘L Ú°ù–

RÉ‚EÉH íª°ùj …òdG )∫ÉHhCG `` …QÉæ«°S( èeÉfÈd

á≤aGƒeh ,áª«b á«ªbQ ÚeÉ°†e ô°ûfh ôjƒ£Jh

‘ É¡H ∫ƒª©ŸG á«°SGQódG äGQô≤ŸGh ègÉæª∏d

ò˘˘˘˘«˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG Ió˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘d  á˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG

É˘˘˘jƒ˘˘˘Hô˘˘˘J É˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘J É˘˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘J á˘˘˘«˘˘˘˘¨˘˘˘˘H ,Ú°SQóŸGh

: ‹ÉàdG §HGô∏d É≤ah ÉªFÓe

http://nte.mines-albi.fr/CNTE/co/OpaleArabe.html

á˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘μ˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘J …ò˘˘˘˘dG Qhó˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e É˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Yhh

,åMÉÑdGh ÖdÉ£dGh ò«ª∏à∏d áÑ°ùædÉH á«fhÎμd’G

ƒμ°ùfƒ«dG ™e ∑Î°ûŸG ´hô°ûŸG áª¶æŸG â∏°UGh

á˘˘«˘˘ª˘˘bQ á˘˘Ñ˘˘à˘˘μ˘˘˘e Èà˘˘˘©˘˘˘j …ò˘˘˘dG ,''¢ùdÉ›''

á«Hô©dG á¨∏dÉH™LGôŸG äÉÄe ≈∏Y …ƒà–

Oƒ˘˘¡ÛG Gò˘˘g π˘˘˘°†Ø˘˘˘H âë˘˘˘Ñ˘˘˘°UCG »˘˘˘à˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG

äÉ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dDƒŸG ô˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘d á˘˘˘˘ã˘˘˘˘jó˘˘˘˘M á˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°VQCG »˘˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘dG

.™°SGƒdG Qƒ¡ª÷G •É°ShCG ‘ áæªbôŸG ™LGôŸGh

âdÉ˘˘˘˘˘˘f á˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘˘f á˘˘˘˘˘˘HôŒ ´hô˘˘˘˘˘˘°ûŸG Gò˘˘˘˘˘˘˘g qó˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘jh

 êÉàfEG ” å«M ,AÉ°†YC’G ∫hódG ¿É°ùëà°SG4

 ΩÉY ∫ÓN É¡LÉàfEG IOÉYEGh AGõLCG2012‘

Ió˘˘jGõ˘˘àŸG äÉ˘˘Ñ˘˘∏˘˘£˘˘dGh ∫É˘˘Ñ˘˘bE’G IÌμ˘˘d Úà˘˘Ñ˘˘°SÉ˘˘æ˘˘e

 Éªc ,É¡«∏Y≈∏Y ¢UGôbC’G √òg π«ª– ”
ƒμ°ù«°ùjE’Gh ƒμ°ùfƒ«dG »©bƒeÉ¡©jRƒJh ,

AÉ°†YC’G ∫hódG ≈∏Y.

»àdG áã«ã◊G Oƒ¡÷G QÉWEG ‘h á«fÉK á¡L øeh
á˘˘eÓ˘˘°S ≈˘˘∏˘˘Y ®É˘˘Ø˘˘ë˘˘∏˘˘d ƒ˘˘μ˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G É˘˘˘¡˘˘˘H Ωƒ˘˘˘≤˘˘˘J
ºàJ ,á«JÉeƒ∏©ŸG É¡àμÑ°Th É¡›GôHh É¡Jõ¡LCG
π˘˘˘cÉ˘˘˘°ûŸG á˘˘˘¡˘˘˘LGƒŸ É˘˘˘¡˘˘˘d á˘˘˘«˘˘˘FÉ˘˘˘bh á˘˘˘fÉ˘˘˘«˘˘˘°U É˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘˘j
á«JÉeƒ∏©ŸG º¶ædG É¡d ¢Vô©àJ »àdG äÉªé¡dGh
ó≤Y ójóŒ ” QÉWE’G Gòg ‘h ,⁄É©dG ÈY
ôWÉıG …OÉØàd √OƒæH ôjƒ£Jh …ƒæ°ùdG áfÉ«°üdG

 É˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘c ,Ió˘˘˘˘˘˘˘˘jGõ˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG á˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘fGÒÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdGAÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘˘bG ”
IQƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘e ó˘˘˘L á˘˘˘ã˘˘˘jó˘˘˘M äGõ˘˘˘«˘˘˘¡Œ⁄h ,

πH á«æ≤àdG ÖfGƒ÷G ≈∏Y õcôŸG Oƒ¡L ô°üà≤J
≈∏Y πªY å«M ájô°ûÑdG OQGƒŸÉH ∂dòc ºàgG
º¡JóYÉ°ùeh õcôŸG ‘ Ú∏eÉ©dG äGQób ôjƒ£J
¬aô©j …òdG »JÉeƒ∏©ŸG Qƒ£àdG áÑcGƒe ≈∏Y
‘ ácQÉ°ûŸG øe º¡æ«μ“ ∫ÓN øe ,⁄É©dG
á«dhO á«æjƒμJ äÉjóàæe ‘h á«ÑjQóJ äGQhO
≈∏Y º¡JGQób Ú°ù– ‘ âªgÉ°S ,á«ª«∏bEGh
äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤àd π°†aC’Gh πãeC’G ∫Éª©à°S’G

 .ä’É°üJ’Gh

ƒμ°ù«°ùjE’G äGQó≤d Gõjõ©Jh QÉWE’G ¢ùØf ‘h
≈˘˘∏˘˘Y á˘˘«˘˘ª˘˘bô˘˘dG äÉ˘˘˘jƒ˘˘˘àÙG ™˘˘˘jRƒ˘˘˘Jh êÉ˘˘˘à˘˘˘fEG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y
ø˘˘˘˘˘˘˘jò˘˘˘˘˘˘˘dG ¢UÉ˘˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘°TC’G hCG äÉ˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸGh äÉ˘˘˘˘˘˘˘¡÷G
OGƒŸGh OQGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ áHƒ©°U ¿hóéj
≈˘˘˘∏˘˘˘Y hCG ,á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG ≈˘˘˘∏˘˘˘˘Y Iô˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸGh
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‘ ºgÒZh AÉ°†YC’G øe ÚcQÉ°ûŸGh ±ƒ«°†dG
É˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG ¢TGQhC’Gh äGhó˘˘˘˘æ˘˘˘˘dGh äGô“DƒŸG
ï°SÉf RÉ¡L AÉæàbÉH áª¶æŸG âeÉb ,ƒμ°ù«°ùjE’G

(DVD)≈∏Y »ªbôdG iƒàÙG π≤æH Ωƒ≤j Qƒ£àe
10( ¢UGôbCG CD hCGDVDï°ùædG á«∏ªY ∫ÓN )

º˘˘˘˘°ù≤˘˘˘˘H Ú∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQó˘˘˘˘b õ˘˘˘˘jõ˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh , Ió˘˘˘˘MGƒ˘˘˘˘dG
π˘˘˘«˘˘˘˘¡˘˘˘˘°ùJ ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ∫É˘˘˘˘°üJ’Gh äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J
≈˘˘∏˘˘Y »˘˘ª˘˘˘bô˘˘˘dG iƒ˘˘˘àÙG ô˘˘˘°ûf á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘Y ™˘˘˘jô˘˘˘°ùJh

( á«ªbQ —ÉØeUSB Key.)

á˘˘˘˘ë˘˘˘˘aÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘eh ÊGÈ«˘˘˘˘°ùdG ø˘˘˘˘eC’G ¢Uƒ˘˘˘˘°üî˘˘˘˘˘H É˘˘˘˘˘eCG
á˘˘˘ë˘˘˘jô˘˘˘°T á˘˘˘jÉ˘˘˘ª˘˘˘M á˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘H ,á˘˘˘«˘˘˘˘fGÈ«˘˘˘˘°ùdG áÁô÷G
Ò°ù«Jh áeƒ∏©ŸG ¤EG PÉØædG Ò°ù«Jh ∫ÉØWC’G
áªLÎH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb ,±QÉ©ŸÉH ´ÉØàfE’G
ø˘˘˘e ∫É˘˘˘Ø˘˘˘WC’G á˘˘˘jÉ˘˘˘ª˘˘˘M ∫ƒ˘˘˘˘M »˘˘˘˘©˘˘˘˘LôŸG π˘˘˘˘«˘˘˘˘dó˘˘˘˘dG
ä’É°üJE’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J ∫Éª©à°SG ôWÉfl

 áæ°S ¬JóYCG …òdG2011á«Hô©dG Úà¨∏dG ¤EG
.AÉ°†YC’G ∫hódG ≈∏Y ¬©jRƒJ ”h ,ájõ«∏‚E’Gh
∫ÉØWC’G áëjô°T ájÉªM ‘ É¡æe ÉeÉ¡°SEG ∂dPh
,Qƒ˘˘˘°U( á˘˘˘«˘˘˘˘fhÎμ˘˘˘˘dEG OGƒŸ ¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘£˘˘˘˘N ø˘˘˘˘e
á©«∏N hCG áØ«æY )...,ƒjó«a áWô°TCG ,¢Uƒ°üf
Ée πμH á«JƒÑμæ©dG áμÑ°ûdG ≈∏Y º¡Lƒdh AÉæKCG
äÉeƒ∏©eh OGƒe h á«fhÎμdEG  ™bGƒe øe ¬jƒ–

.IQÉ°V iôNCGh á©aÉf áYƒæàe

»©Lôe π«dO OGóYÉH ƒμ°ù«°ùjE’G âeÉb Éªc
äÉ˘eƒ˘∏˘˘©ŸG äÉ˘˘fÉ˘˘≤˘˘J ∫É˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG äÉ˘˘«˘˘bÓ˘˘NCG ∫ƒ˘˘M
∂dP π˘˘˘ª˘˘˘˘°ûjh ,á˘˘˘˘jõ˘˘˘˘«˘˘˘˘∏‚E’G á˘˘˘˘¨˘˘˘˘∏˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ∫É˘˘˘˘°üJ’Gh
äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘NCG ,äÉ˘˘˘˘«›ÈdG AÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘bG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘NCG
äÉ˘˘«˘˘˘bÓ˘˘˘NCG ,á˘˘˘«˘˘˘Jƒ˘˘˘Ñ˘˘˘μ˘˘˘æ˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG ∫É˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘°SG
â«ÑdG ‘ ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ≤J ∫Éª©à°SG

.πª©dG ¢VGôZC’h

É˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG iÈμ˘˘˘˘˘dG á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gCÓ˘˘˘˘˘d kGõ˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Jh
äÉ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘J ô˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘d ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùjE’G
‘  É¡∏©Lh , É¡«dEG êƒdƒdG π«¡°ùJh ∫É°üJE’Gh
åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dGh ,ΩÉ˘˘˘˘Y π˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘°ûH á˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘©ŸG ⁄É˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘eó˘˘˘˘˘N

äó≤Y ,¢UÉN πμ°ûH º«∏©àdGh øjƒμàdGh »ª∏©dG
 á˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘˘˘˘æŸGÚ≤˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ∫hC’G ´É˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’G

á˘˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘°SE’G á˘˘˘μ˘˘˘Ñ˘˘˘°ûdG AÉ˘˘˘°ûfE’ Ú«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG
º«∏©àdGh åëÑ∏dºFGódG Égô≤Ã º«bCG …òdG ,

 »eƒj •ÉHôdÉH19h20 ¢SQÉe ô¡°T øe.2012

AÉ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG QÉ˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘c ø˘˘˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘f ¬˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘a ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘°Th
á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ∫hó˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e ∫ÉÛG ‘ Ú°ü°üî˘˘˘˘˘àŸGh
,¿Éà°ùcÉH ,Üô¨ŸG ,ô°üe ,ájOƒ©°ùdG ,¿GOƒ°ùdG(
)∫É¨æ«°ùdGh ÉjÒé«f ,Éjõ«dÉe ,¿Éà°ùNGRÉc ,¿GôjEG,
á˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘°ûdG AÉ˘˘˘˘˘˘°ûfEG ´hô˘˘˘˘˘˘°ûe ´É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘L’G ¢ûbÉ˘˘˘˘˘˘fh
¤EG ±ó¡j …òdG º«∏©àdGh åëÑ∏d á«eÓ°SE’G
‘ º«∏©àdGh åëÑdG ôFGhO ÚH »μÑ°ûdG §HôdG
≈∏Y ´ÉªàL’G ≥aGh óbh .á«eÓ°SE’G ∫hódG
√ô≤e ¿ƒμj ¿CG Qô≤Jh áμÑ°ûdG AÉ°ûfEG ´hô°ûe

.)ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG( •ÉHôdG

OÉ–Ó˘˘˘˘d ''⁄É˘˘˘˘©˘˘˘˘dG π˘˘˘˘«˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘J'' IQOÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e QÉ˘˘˘˘WEG ‘h
»˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘b OÉ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘fG ó˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘Hh ,ä’É˘˘˘˘˘°üJÓ˘˘˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘˘˘dG

 ΩÉY ''É«≤jôaEG π«°UƒJ''2007áªb π«°UƒJ''h ,
 ΩÉ˘˘˘˘Y ''âdƒ˘˘˘˘æ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘dG ∫hO2009õ˘˘˘˘˘˘˘côŸG ∑QÉ˘˘˘˘˘˘˘°T ,

OÉ–Ód »Hô©dG »ª«∏bE’G ÖàμŸG ™e ≥«°ùæàdÉH
¢ù∏Û á˘˘˘«˘˘˘æ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG á˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘eC’Gh ä’É˘˘˘˘°üJÓ˘˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘dG
‘ ,äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸGh ä’É˘˘˘˘˘°üJÓ˘˘˘˘˘d Üô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG AGQRƒ˘˘˘˘˘dG

''ΩÉ˘˘Y ''á˘˘«˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG á˘˘˘≤˘˘˘£˘˘˘æŸG π˘˘˘«˘˘˘°Uƒ˘˘˘J á˘˘˘ª˘˘˘b
2012 øe áMhódG áæjóe ‘ äó≤©fG »àdG ,5

 ¤EG7 ¢SQÉe2012»àdG IhóædG √òg ±ó¡Jh ,
óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ájÉYQ â– âª¶f

{ ¤EG ô£b ádhO ÒeCG ÊÉK ∫BG áØ«∏N øHáÄÑ©J
áeRÓdG á«æ≤àdGh á«dÉŸGh ájô°ûÑdG OQGƒŸG
äÉ˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©ŸG É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘J ƒ‰ º˘˘˘˘˘˘Yó˘˘˘˘˘˘d
™°SGh ¥É£f ≈∏Y É¡H ±Î©ŸG ä’É°üJ’Gh
»ŸÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG OÉ˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘b’G QÉ˘˘˘˘˘˘gOR’ ∑ô˘˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘c

π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG ‘ á˘eGó˘à˘°ùŸG á˘«˘ª˘æ˘à˘˘dGh.zøeh
á«æ©ŸG ±GôWC’G ¥ÉØJG ,áª≤dG √òg èFÉàf ºgCG
™ªà›h äÉª¶æeh ¢UÉN ´É£bh äÉeƒμM øe
äGƒ˘˘˘æ˘˘˘°ùdG ∫Ó˘˘˘N Oƒ˘˘˘¡÷G ∞˘˘˘«˘˘˘ã˘˘˘μ˘˘˘J ≈˘˘˘∏˘˘˘Y Êó˘˘˘e
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: á«dÉàdG äÉjƒdhC’G ≥«≤– πLCG øe áeOÉ≤dG
»Hô©dG »ªbôdG iƒàëª∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG IOÉjR
äÉjƒà°ùe øe ™aôdGh ,â«fÎfC’G ™bGƒe ≈∏Y
»ªbôdG iƒàëª∏d Üô©dG Ú∏ª©à°ùŸG ∑Ó¡à°SG
≥˘«˘≤–h á˘«˘à˘ë˘à˘dG á˘«˘æ˘Ñ˘dG ∫É˘˘ª˘˘μ˘˘à˘˘°SGh ,»˘˘Hô˘˘©˘˘dGh
,äÉ˘˘˘˘˘˘eóÿG IOƒ˘˘˘˘˘˘L Ú°ù–h π˘˘˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘˘˘°ûdG PÉ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG
ôWÉıG øe Ú∏ª©à°ùŸG ájÉªM á«ªgCÉH QGôbE’Gh
Êƒ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG ÒZ ∫É˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘°S’G ø˘˘˘˘Y CÉ˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘˘J »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG
AÓ˘˘jEG ™˘˘e ,∫É˘˘˘°üJ’Gh äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG É˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘d
™˘˘˘˘°Vhh ,ÜÉ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°ûdGh ∫É˘˘˘˘Ø˘˘˘˘WCÓ˘˘˘˘d ¢UÉ˘˘˘˘N ΩÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘gG
´É£≤dGh äÉeƒμ◊G ÚH ¿hÉ©à∏d ∫ÉªYCG ∫hóL
IOÉjR ‘ ô¶æ∏d á«Hô©dG äÉª¶æŸGh ¢UÉÿG
Iô◊G ∫ÉªYC’Gh ÜÉÑ°û∏d ácÎ°ûŸG äÉ«fÉμeE’G
á˘˘«˘˘dÉ˘˘©˘˘dG äÉ˘˘jƒ˘˘à˘˘°ùŸG á˘˘¡˘˘LGƒ˘˘e á˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘H ,QÉ˘˘˘μ˘˘˘à˘˘˘H’Gh

.á≤£æŸG ‘ ádÉ£Ñ∏d

äÉ˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸGh §˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘e ∑QÉ˘˘˘˘˘°T É˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c
äÉ˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘©ŸG É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘J º˘˘˘˘˘˘°ùb( ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh
É«LƒdƒæμJ IQGRh É¡àª¶f Ihóf ‘ )ä’É°üJ’Gh
ÚH Ée IÎØdG ‘ á«°ùfƒàdG ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG

17 ¤EG19 Èª˘˘˘à˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S2012QÉ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘°T â–
™«ªé∏d ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ.

 øe ÌcCG IôgÉ¶àdG ‘ ∑QÉ°Th1000∑QÉ°ûe
OÉ–’G á˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘˘Y Ú∏˘˘˘˘˘˘˘ã‡ º˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘a ÉÃ
ä’É˘˘˘˘˘˘˘˘˘°üJÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d ‹hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG OÉ–’Gh »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘aE’G
IQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘∏˘˘˘d Ió˘˘˘˘ë˘˘˘˘àŸG ·C’G ô“Dƒ˘˘˘˘eh ƒ˘˘˘˘μ˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dGh
OÉ–’Gh É«≤jôaE’ ájOÉ°üàb’G áæé∏dGh á«ªæàdGh
á˘˘˘˘jó˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG IQÉ˘˘˘˘é˘˘˘˘à˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘æ˘˘˘˘°ü∏˘˘˘˘d »˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG
∂dò˘˘˘˘c ∑QÉ˘˘˘˘˘°T ¥É˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘˘˘˘f ‘h .ƒ˘˘˘˘˘°ùμ˘˘˘˘˘dC’Gh

 ∫ƒM á«dhO Ihóf ‘ õcôŸG∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G
äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG ≈˘˘∏˘˘Y»˘˘˘æ˘˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG ¢ù∏ÛG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘f

»eƒj AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóe ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊
 á˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘ª÷G21 âÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdGh22 Èª˘˘˘à˘˘˘Ñ˘˘˘˘°S2012,

øe OóYh AÉ°†YC’G ∫hódG »∏ã‡ Égô°†Mh
kÉ°UôMh ,á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉª¶æŸG AÉ°SDhQ
äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘dƒ˘˘˘æ˘˘˘˘μ˘˘˘˘J êÉ˘˘˘˘eOEG ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y É˘˘˘˘¡˘˘˘˘æ˘˘˘˘e

,™jRƒàdGh ô°ûædGh ≥«KƒàdG ∫É› ‘ ∫É°üJ’Gh
∫OÉ˘˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG'' ∫ƒ˘˘˘˘˘˘M π˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘˘˘°TQh õ˘˘˘˘˘˘˘côŸG ó˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘Y
äÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘μŸG ÚH äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸGh ≥˘˘FÉ˘˘Kƒ˘˘˘∏˘˘˘d ÊhÎμ˘˘˘dE’G
,AÉ°†YC’G á«≤jôaE’G ∫hódÉH äÉeƒ∏©ŸG õcGôeh
™jRƒà∏d Iójó÷G á°SÉ«°ùdG ºYO É¡æe ≈Nƒàj
áYô°ùdGh ábódG ≈∏Y ¢SÉ°SC’ÉH óªà©j …òdG

.á«æWƒdG ¿Éé∏dG ∑Gô°TEGh

‘ ƒμ°ù«°ùjE’G πªY Ú°ùëàd õcôŸG øe É«©°Sh
 ,ô°ûædG ∫É›IQƒ£àe óL Iõ¡LCG AÉæàbG ”

á©Ñ£ŸGh »YÉÑ£dG ∞«Ø°üàdG IóMh õjõ©àd
ƒμ°ù«˘°ùjEÓ˘d á˘«˘ª˘bô˘dGäÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘μ˘˘˘˘eE’G π˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘Hh ,

,õcôŸG É¡«∏Y ôaƒàj íÑ°UCG »àdG IQƒ£àŸG á«æ≤àdG
,»YÉÑ£dG ∞«Ø°üàdGh º«ª°üàdG  IóMh âeÉb

 ∞«Ø°üJh º«ª°üàH72,kÓ«dOh á°SGQOh ÉHÉàc
»àdG á«eÓYE’G Iô°ûædGh äÉjQhódG ¤EG áaÉ°VE’ÉH
äÉ˘˘˘©˘˘˘eÉ˘˘˘L OÉ–Gh ΩÉ˘˘˘°ùbC’Gh äÉ˘˘˘jô˘˘˘jóŸG É˘˘˘gQó˘˘˘°üJ
√òg ™«ªL áYÉÑW â“ Éªc ,»eÓ°SE’G ⁄É©dG
Ωƒ≤J »àdG ,á«ªbôdG ƒμ°ù«°ùjE’G á©Ñ£e ‘ ≥FÉKƒdG
ƒμ°ù«°ùjE’G ≥FÉKh ™«ªL ï°ùfh áYÉÑ£H ∂dòc

 á«eÓYE’G OGƒŸGh ádOC’Gh ÉgôjQÉ≤JhOGR »àdG
 ≈∏Y ÉgOóY3áëØ°U ¿ƒ«∏eôjÉæj —Éa øe

 ájÉZ ¤EG30 Èª°ùjO2012Êƒ«∏e øe ÌcCG(
.)¿GƒdC’ÉH áëØ°U ¿ƒ«∏eh Oƒ°SC’ÉH áëØ°Uóbh

øe ≥«KƒàdGh äÉeƒ∏©ŸGh §«£îàdG õcôe øμ“
,äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘eE’G π˘˘˘˘˘°†Ø˘˘˘˘˘H äGRÉ‚’G √ò˘˘˘˘˘˘g ≥˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘≤–
ΩÉ©dG ôjóŸG ¬H ¢üN …òdG »FÉæãà°S’G ºYódGh
çó˘˘˘˘˘MCG AÉ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘bG π˘˘˘˘˘LCG ø˘˘˘˘˘e õ˘˘˘˘˘côŸG ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjEÓ˘˘˘˘˘˘d
É«ŸÉY ádhGóàŸG á«©Ñ£ŸGh á«JÉeƒ∏©ŸG äGõ«¡éàdG.

äGõ˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘¡Œ AÉ˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘bG QÉ˘˘˘˘˘˘˘WE’G Gò˘˘˘˘˘˘˘g ‘ ” ó˘˘˘˘˘˘˘bh
á˘˘à˘˘°S AÉ˘˘˘æ˘˘˘à˘˘˘bG º˘˘˘à˘˘˘a ,Ió˘˘˘jó˘˘˘L á˘˘˘«˘˘˘aÉ˘˘˘°VEG äGó˘˘˘©˘˘˘eh

 Iõ¡LCG IMACÖ«°VƒàdGh º«ª°üà∏d .πªY Éªc
äGóMƒdGh ΩÉ°ùbC’G AGOCG Ú°ù– ≈∏Y õcôŸG
á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJ ÈY ¬d á©HÉàdG á«æ≤àdG
OóY ‘ ácQÉ°ûŸG øe º¡æ«μ“h ¬«a Ú∏eÉ©∏d
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Gƒ©∏WG å«M ,á«dhódG ¢VQÉ©ŸGh äGAÉ≤∏dG øe
‘ äGQÉ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘H’Gh äÉ˘˘˘˘˘˘˘YGÎN’G çó˘˘˘˘˘˘˘MCG ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y
∞˘˘«˘˘Ø˘˘°üà˘˘dGh º˘˘«˘˘˘ª˘˘˘°üà˘˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘JÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG ä’É›

á«ªbôdG áYÉÑ£dGh ™jRƒàdGh ô°ûædGh »YÉÑ£dG.

¢ù«°SCÉàd ÚKÓãdG iôcòdÉH AÉØàME’G QÉWEG ‘h

π«dOh »≤«``KƒJ ÜÉà``c RÉ`‚EG ” ƒμ°ù«°ùjE’G

 ∫ÓN ƒμ°ù«°ùjE’G äGõéæÃ ¿Éaô©j30,ÉeÉY

äGQÉ`°T á˘˘˘Ñ`°SÉ˘˘˘æ`ŸÉ˘˘˘H ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘˘°ùjE’G â©˘˘˘˘æ˘˘˘˘°U É˘˘˘˘ª˘˘˘˘c

á«`°†ah á«Ñ`gP ´hQOh á``ª`°ShCGh äÉ«dGó``«eh

äÉ«°ü`î°ûdGh á«eÓ`°SE’G ∫hódG IOÉ`≤d âeó`b

.á«æ`WƒdG ¿Éé``∏dGh …ò«Ø``æàdG ¢ù∏`ÛG AÉ°†`YCGh

äÉ˘˘˘˘˘¡`÷G ó˘˘˘˘˘jhõ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘H ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G âeÉ˘˘˘˘˘˘b É˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘c

AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘ á˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸGh

QÉ`WEG »`a ∂dPh ,É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JGQƒ`°û``æ˘˘˘˘eh É˘˘˘˘¡˘˘˘˘JGQGó˘˘˘˘°UEÉ˘˘˘˘˘H

á˘˘˘˘bó˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H õ˘˘˘˘«`ª˘˘˘˘à˘˘˘˘J ,™˘˘˘˘˘jRƒ`à˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘d Ió˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘L á˘˘˘˘˘°SÉ˘˘˘˘˘«`°S

 ,á˘˘˘«`æ˘˘˘Wƒ˘˘˘˘dG ¿É`é˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ∑Gô``°TEGh á˘˘˘˘Yô˘˘˘˘°ùdGhÉª``c
 øe Ì`cCG äOÉØ````à°SG500á«`æWh á°ù`°SDƒe

á«˘dhOh á˘«˘ª˘«˘∏`bEGhá˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æŸG äGAGó˘˘˘˘˘gEG ø`e

.É¡JGQGó°UEGhâeó˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘b ¥É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘f ‘h

ï``°ùfh ,É¡``JGQƒ°û``æe øe áYƒª``› ƒμ°ù«`°ùjE’G

¤EG É˘˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°SEÉ˘˘˘˘˘H õ˘˘˘˘˘FGƒ`é˘˘˘˘˘c Ëô``μ˘˘˘˘˘dG ¿BGô``≤˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e

áÑ°SÉæÃ ,äÉ«©ª÷Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©dG

»àdG äGôgÉ¶```àdGh äÉ≤HÉ`°ùŸGh ä’É``Ø`àM’G

∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°T ‘ á°UÉNh ,É¡ª````¶æJ

.∞jô°ûdG …ƒÑædG ódƒŸG iôcòH AÉØàM’Gh

∫É› ‘ õcôŸG É¡≤≤M »àdG äGRÉ‚E’G ¿EG

º˘˘˘ZQ ≥˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘à˘˘˘dGh ô˘˘˘°ûæ˘˘˘dGh äÉ˘˘˘«˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘˘©ŸG äÉ˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘J

äÉ«LÉ◊G ™e áfQÉ≤ŸÉH á©°VGƒàe π¶J É¡à«ªgCG

äÉ˘˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘àÛGh AÉ˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘d Ió˘˘˘˘˘˘˘˘˘jGõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘àŸG

∫ÓN ÉgOƒ¡L áª¶æŸG π°UGƒà°Sh .á«eÓ°SE’G

 á˘˘eOÉ˘˘≤˘˘dG É˘˘¡˘˘∏˘˘ª˘˘˘Y á˘˘˘£˘˘˘N2015-2013π˘˘˘LCG ø˘˘˘˘e

É¡àHGƒÑd ∫É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN ôjƒ£J

‘ AÉ°†YC’G ∫hódG Oƒ¡L ºYOh á«fhÎμdE’G

õjõ©Jh ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæμJ ∫É›

äGõ˘˘˘«˘˘˘¡˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘dG Òaƒ˘˘˘Jh É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘˘a Ú∏˘˘˘˘eÉ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG äGQó˘˘˘˘b

ôjƒ£J ±ó¡H Iójó÷G á«JÉeƒ∏©ŸGh á«fhÎμdE’G

ô˘˘˘˘°ûæ˘˘˘˘˘dGh á˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dG ä’É› ‘ õ˘˘˘˘˘côŸG π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y

.áØ°TQC’Gh ™jRƒàdGh ≥«KƒàdGh
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»é«JGÎ°S’G §«£îàdG ôjƒ£J
»μ«eÉæjódG º««≤àdGh

6.2.1.1

ájó«¡ªàdG á«é«JGÎ°S’G äÉ°SGQódG
ä’É› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG äÉÑ∏£àŸ

áª¶æŸG ¢ü°üîJ

•§«£îàdG ∫ƒM π«dO ™ÑWh áªLôJ
 ΩÉY ‘ √RÉ‚G ” …òdG »é«JGÎ°S’G.2011

•.èFÉàædÉH ÒHóàdG ∫ƒM π«dO OGóYEG

•‘ »eÓ°SE’G ⁄É©dG AGÈN π«dO ∞«Ø°üJ
.∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É›

•π«∏ëàdG'' ∫ƒM á«æWh πªY á°TQh
.™‚CG §«£îàd OÉ©HC’G Oó©àe »FÉ°üME’G

: ¬fÉeRh ò«ØæàdG ¿Éμe

 â°ûZ ,ƒμ°ù«°ùjEÓd ºFGódG ô≤ŸG(2012.)

: áfhÉ©àŸG äÉ¡÷G

IQGRh /…ƒHÎdG §«£îàdGh ¬«LƒàdG õcôe
á«æWƒdG áæé∏dGh á«Hô¨ŸG á«æWƒdG á«HÎdG

.ƒμ°ù«°ùj’Gh ƒμ°ùfƒ«∏d á«Hô¨ŸG

: Ió«Øà°ùŸG äÉ¡÷G

16ájƒ¡÷G äÉ«ÁOÉcC’G ¿ƒ∏ãÁ kÉcQÉ°ûe
.á«Hô¨ŸG áμ∏ªŸG ‘ øjƒμàdGh á«HÎ∏d

•ƒμ°ù«°ùjE’G πªY á£N ´hô°ûe OGóYEG
 äGƒæ°ù∏d á«KÓãdG.2015-2013

•äGRÉ‚ÉH á°UÉN äÉfÉ«H IóYÉb OGóYEG
iôcòdÉH ∫ÉØàM’G QÉWEG ‘ ƒμ°ù«°ùj’G

.áª¶æŸG ¢ù«°SCÉàd ÚKÓãdG

6.2.1.2

»∏NGódG º««≤àdGh á©HÉàŸG õjõ©J
»LQÉÿGh

•.º««≤àdG äGô°TDƒe ∫ƒM »©Lôe π«dO OGóYEG

•á£°ûfC’ á«ª««≤àdG äÉfÉÑà°S’G AGôKEGh ôjƒ£J
.áª¶æŸG äÉYhô°ûeh èeGôHh

•AÉ°ûfEGƒμ°ù«°ùjE’G áHGƒH ÈY äÉfÉ«H IóYÉb
 ΩÉ¶fSCAD.

•á°SGQO∫ÓN ƒμ°ù«°ùjE’G AGÈN ôjQÉ≤J
º««≤àd áª¶æŸG á£`°ûfCG ò«ØæJ ≈∏Y º¡aGô°TEG

.É¡d §£ıG ±GógCÓd É¡≤«≤– ióe

•∫ƒM á«¡«LƒJ á«∏NGO äGôcòe OGóYEG
»LQÉÿGh »∏NGódG º««≤àdG äÉ«dBGh á«ªgCG

.IòØæŸG á£°ûfCÓd

•™bƒdG ¢SÉ«bh º««`≤àd á«é`¡æe äÉ«dBG ìGÎbG
.ióŸG á£°SƒàŸG iÈμdG ™jQÉ°ûŸG ¢†©Ñd

º««≤àdGh π«∏ëàdG èFÉàf
™bGƒdG á°SGQóc  ,»é«JGÎ°S’G §«£îàdG Èà©j
,¢Uôah äÉjó–h ∞©°Vh Iƒb øe √OÉ©HCG πμH

239

 πª©dG π≤M6.2

»μ«eÉæjódG º««≤àdG äÉ«dBGh »é«JGÎ°S’G §«£îàdG πFÉ°Sh

6.2.1
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IGOCG ,á˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùe ±Gó˘˘˘gCGh iDhQ º˘˘˘˘°SQ á˘˘˘˘«˘˘˘˘dBÉ˘˘˘˘ch
»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y É¡H πª©dG øe óH’ á∏YÉa
‹É◊G Éæàbh ‘ Éª«°S’h »∏ÙGh »ª«∏bE’Gh
ä’ƒ–h á˘˘˘˘˘˘jOÉ˘˘˘˘˘˘°üà˘˘˘˘˘˘bG äGÒ¨˘˘˘˘˘˘J ±ô˘˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘˘˘˘dG
É¡JÉgÉŒG §Ñ°V ÖLƒà°ùj á≤«ªY á«YÉªàLG

.Oƒ°ûæŸG πÑ≤à°ùŸG ¤EG Æƒ∏Ñ∏d á∏ªàÙG

§«£îàdG π«dO áªLôJ â“ ≥∏£æŸG Gòg øeh
Úà¨∏dG ¤EG á«°ùfôØdG á¨∏dG øe »é«JGÎ°S’G
á˘˘î˘˘°ùæ˘˘dG ™˘˘Ñ˘˘W ” É˘˘˘ª˘˘˘c ,á˘˘˘jõ˘˘˘«˘˘˘∏‚’Gh á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG
‘h .É¡æe IOÉØà°S’Gh É¡©jRƒJ ó°üb á«°ùfôØdG
AÉ°†YC’G ∫hódG äGQób õjõ©àdh QÉWE’G ¢ùØf
õcôe õ‚CG ,á›ÈdGh §«£îàdG ∫É› ‘
∫ƒ˘˘M Ó˘˘«˘˘dO ≥˘˘«˘˘Kƒ˘˘à˘˘dGh äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘©ŸGh §˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘dG
πMGôŸG ™«ªL øª°†àj …òdG èFÉàædÉH ÒHóàdG
»àdG á«cQÉ°ûàdG áHQÉ≤ŸG √òg É¡æe ô“ »àdG
.ájƒªæàdG ™jQÉ°ûŸG ÒHóJ ‘ É¡àYÉ‚ øY âfÉHCG
á˘˘˘aOÉ˘˘˘g á˘˘˘∏˘˘˘ã˘˘˘eCG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ∂dò˘˘˘˘c π˘˘˘˘«˘˘˘˘dó˘˘˘˘dG …ƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘jh
‹ÉY »μ«àcGójO ÖdÉb ‘ â¨«°U á∏°üØeh
¤EG π«dódG ºLôJ ,IóFÉØdG º«ª©àdh .iƒà°ùŸG
¬˘˘©˘˘Ñ˘˘W º˘˘à˘˘«˘˘˘°Sh á˘˘˘jõ˘˘˘«˘˘˘∏‚’Gh á˘˘˘«˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG Úà˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘dG

 áæ°S ¿ƒ°†Z ‘ ¬©jRƒJh2013.¬∏dG ∫ƒëH

É˘˘¡˘˘«˘˘dƒ˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG iÈμ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gC’G ø˘˘˘e É˘˘˘bÓ˘˘˘£˘˘˘fGh
‘ §«£îàdG ôWCG äGQób ôjƒ£àd ƒμ°ù«°ùjE’G
§˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘˘cô˘˘˘˘˘˘e º˘˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘˘f ,AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘dG
á˘˘æ˘˘é˘˘˘∏˘˘˘dG ™˘˘˘e ¿hÉ˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dÉ˘˘˘H ,≥˘˘˘«˘˘˘Kƒ˘˘˘à˘˘˘dGh äÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸGh
õcôe h ƒμ°ù«°ùj’Gh ƒμ°ùfƒ«∏d á«Hô¨ŸG á«æWƒdG
IQGRƒ˘˘d ™˘˘HÉ˘˘à˘˘dG …ƒ˘˘˘HÎdG §˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘î˘˘˘à˘˘˘dGh ¬˘˘˘«˘˘˘Lƒ˘˘˘à˘˘˘dG
∫ƒM á«æjƒμJ á°TQh ,á«Hô¨ŸG á«æWƒdG á«HÎdG
OÉ©HC’G Oó©àŸG »FÉ°üME’G π«∏ëàdG''  ´ƒ°Vƒe
á°TQƒdG ‘ ∑QÉ°T .''™‚CG §«£îJ πLCG øe
á˘˘˘˘«˘˘˘˘HÎ∏˘˘˘˘d á˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘¡÷G äÉ˘˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘˘cC’G ø˘˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘ã‡

 ÉgOóYh øjƒμàdGh16ájôjóe øY ¿ƒ∏ã‡h ,
á˘©˘HÉ˘à˘dG §˘«˘£˘î˘˘à˘˘dGh AÉ˘˘°üME’Gh á˘˘«˘˘é˘˘«˘˘JGÎ°SE’G
á°TQƒdG ‘ ∑QÉ°T Éªc ,á«æWƒdG á«HÎdG IQGRƒd

∫É› ‘ ¿ƒ˘˘˘˘˘˘°ü°üî˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘eh ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘˘MÉ˘˘˘˘˘˘˘H Iò˘˘˘˘˘˘˘JÉ˘˘˘˘˘˘˘°SCG
.§«£îàdGh á«HÎdG äÉjOÉ°üàbGh AÉ°üME’G

áª∏°ùŸG äGÈÿGh äGAÉØμdÉH ∞jô©àdG QÉWEG ‘h
»˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘J ó˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘Hh ,É˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘LQÉ˘˘˘˘˘˘Nh AÉ˘˘˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘˘˘dG ‘
¤G ´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ â∏°SQCG »àdG äÉfÉÑà°S’G
õcôe ΩÉb ,AÉ°†YC’G ∫hódG ‘ ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L
øe ÌcCG á÷É©Ã ≥«KƒàdGh äÉeƒ∏©ŸGh §«£îàdG

3000ó˘˘˘˘©˘˘˘˘H É˘˘˘˘gGƒ˘˘˘˘àfi ∞˘˘˘˘«˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘°üJh á˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘JGP IÒ°S
‘ ¢ü°üîàdGh ó∏ÑdG Ö°ùM É¡ÑjƒÑJh É¡¨jôØJ

'' πμ°Tä’É› ‘ ÚãMÉÑdGh AGÈî∏d π«dO
∫É°üJ’Gh áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG™Ñ£«°S ''

 ΩÉY πÑb AÉ°†YC’G ∫hódG áaÉc ≈∏Y ´Rƒjh2013

.áLÉ◊G óæY ¬æe IOÉØà°SÓd

§˘˘«˘˘£˘˘î˘˘à˘˘dG õ˘˘côÃ á˘˘Wƒ˘˘æŸG ΩÉ˘˘¡˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d É˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘Jh
,áª¶æŸG ¥Éã«e ‘ AÉL Éªc ≥«KƒàdGh äÉeƒ∏©ŸGh
‘ É¡eóbh á«é¡æe πªY á≤«Kh õcôŸG óYCG
øjôjóŸGh AGÈÿG ™«ªL √ô°†M ™°Sƒe ´ÉªàLG
Ió˘˘˘˘jó÷G á˘˘˘˘HQÉ˘˘˘˘≤ŸG ∫ƒ˘˘˘˘M º˘˘˘˘¡˘˘˘˘FGQBG Ghó˘˘˘˘HCG ø˘˘˘˘jò˘˘˘˘dG
äÉYÉªàL’G ∫É¨°TCG âfÉch .º¡«∏Y á°Vhô©ŸG
Gòg ∫ƒM äÉjôjóŸG ™e õcôŸG Égó≤Y »àdG
™«ª÷G •ôîfG å«M ádÉ©ah Iôªãe ´ƒ°VƒŸG
´hô°ûe OGóYG ¢Uƒ°üîH ójó÷G Qƒ°üàdG ‘

 á«KÓãdG ƒμ°ù«°ùjE’G πªY á£N.2015-2013

 á«KÓãdG á£ÿG ¿ƒμJ ≈àM2015-2013ÌcCG
”h ,AÉ˘˘˘˘°†YC’G ∫hó˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘LÉ˘˘˘˘˘M ™˘˘˘˘˘e á˘˘˘˘˘eAGƒ˘˘˘˘˘e
‘ ¢UÉ°üàN’G äÉ¡Lh á«æWƒdG ¿Éé∏dG ójhõJ
á°†`jô©dG •ƒ£ÿG ´hô°û`Ã AÉ°†YC’G ∫hódG

( á«KÓãdG á£î∏d πª©dG äÉjƒdhCGh2013-2015)
¿CÉ°ûH É¡JÉMGÎbGh É¡JÉ«FôÃ áª¶æŸG IÉaGƒŸ

.á£ÿG √òg OGóYEG

πªY á£N ™°Vh øe ƒμ°ù«°ùjE’G øμªàJ ≈àMh
,áë∏ŸG äÉ«LÉë∏d Ö«éà°ùJ ádÉ©ah á«μ«eÉæjO
‘ á«eÓ°SE’G ∫hó∏d ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh É¡æe á«JB’G
á˘«˘˘ª˘˘∏˘˘©˘˘dGh á˘˘jƒ˘˘HÎdGh á˘˘«˘˘°SÉ˘˘«˘˘°ùdG äGÒ¨˘˘àŸG π˘˘X

240

≥«KƒàdGh äÉeƒ∏©ŸGh §«£îàdG õcôe á£°ûfCG
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AÉ°†YC’G  ∫hódG øe âÑ∏W É¡fEÉa ,á«aÉ≤ãdGh
∫ÓN øe É¡J’É¨°ûfGh É¡JÉLÉ«àMG øY ÒÑ©àdG

.¢Vô¨dG Gò¡d äóYCG áfÉÑà°SG Aπe

π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y á˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e IÒNC’G á˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘°ùdG âaô˘˘˘˘˘Y ó˘˘˘˘˘bh
 áª¶æŸG2012-2010∫ÉØàMÓd OGóYE’G øe IÎa

 iôcòdÉH30É¡«a •ôîfG ,áª¶æŸG ¢ù«°SCÉàd
Gòg ‘h .øjôjóeh AGÈN øe Ú∏eÉ©dG ™«ªL
äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘©ŸG ø˘˘˘˘Y åë˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘˘H õ˘˘˘˘˘côŸG ΩÉ˘˘˘˘˘b ,QÉ˘˘˘˘˘WE’G

 áæ°S òæe á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdGh1982RGôHE’
Gòch áª¶æŸG É¡æe äôe »àdG á«îjQÉàdG πMGôŸG
‘ ƒμ°ù«°ùjE’G  É¡à≤≤M »àdG á∏FÉ¡dG äGRÉ‚’G

 ±ôX30IÒÑμdG ájQÉ°†◊G É¡JÒ°ùe øe áæ°S
,ÉØ«ch Éªc ÓFÉg É«Yƒf Éeó≤J âaôY »àdGh
èeGÈdGh á£°ûfC’G OGóYEG iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S
É˘˘¡˘˘JÉ˘˘«˘˘æ˘˘H iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏˘˘Y hCG ,É˘˘«˘˘fGó˘˘«˘˘e É˘˘gò˘˘«˘˘Ø˘˘æ˘˘Jh
âëÑ°UCG ¢Sƒª∏ŸG Ωó≤àdG Gòg π°†ØHh .á«àëàdG
äÉ˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æŸG ±É˘˘˘˘˘˘°üe ‘ ™˘˘˘˘˘˘°Vƒ˘˘˘˘˘˘J ƒ˘˘˘˘˘˘μ˘˘˘˘˘˘°ù«˘˘˘˘˘˘°ùjE’G
AÉ˘˘˘æ˘˘˘Ñ˘˘˘dG ø˘˘˘jOÉ˘˘˘«˘˘˘e ‘ á˘˘˘∏˘˘˘YÉ˘˘˘Ø˘˘˘dG iÈμ˘˘˘dG á˘˘˘«˘˘˘˘dhó˘˘˘˘dG
ΩÉ˘˘˘˘˘˘bQC’É˘˘˘˘˘˘H ¬˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘jhó˘˘˘˘˘˘J ” Gò˘˘˘˘˘˘g π˘˘˘˘˘˘ch .…QÉ˘˘˘˘˘˘˘°†◊G
¬©ÑW ” …òdG »≤«KƒàdG ÜÉàμdG ‘ Qƒ°üdGh

.™°SGh ¥É£f ≈∏Y ¬©jRƒJh

á˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘˘˘¶`æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ª`dG á˘˘˘˘˘˘˘˘˘£``°ûfCG º˘˘˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘˘˘«`≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘J ∫É``› »`ah
§˘˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘˘£````î˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘dG õ˘˘˘˘˘˘˘cô``e ΩÉ```b ,É˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘JÉ``Yhô``°ûeh
ô˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘£```Jh AGô`KEÉ˘˘˘˘˘H ≥`«˘˘˘˘˘˘Kƒ˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dGh äÉ˘˘˘˘˘˘eƒ˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘©```ª`dGh
¿Éé∏dG ¤EG π°SôJ »àdG á«ª««≤àdG äÉfÉÑà°S’G
»``àdG á`£`°ûfC’G »`a …CGô`dG AGó`HE’ á«``æ`WƒdG
…CGôdG Gòg ô°üà≤j ’h  .º¡dhO ‘ Égò«ØæJ ºàj
±hô˘˘˘˘Xh á˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfCÓ˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘æ˘˘˘˘≤˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ÖfGƒ÷G ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y
á©«ÑW áªFGƒe ióe ∂dòc πª°ûj πH Égò«ØæJ
»˘˘à˘˘dG á˘˘dhó˘˘dG äÉ˘˘«˘˘LÉ˘˘ë˘˘˘H ¬˘˘˘©˘˘˘«˘˘˘°VGƒ`eh •É`°ûæ˘˘˘dG
äGP äÉ˘˘eƒ˘˘∏˘˘˘©ŸG √ò˘˘˘g π˘˘˘ã˘˘˘e ó˘˘˘©˘˘˘Jh .É˘˘˘¡˘˘˘«˘˘˘a ò˘˘˘Ø˘˘˘æ˘˘˘j

‘ á«ªgC’G ≈¡àæe ‘ GQó°üe »YƒædG ™HÉ£dG
.º««≤àdG á«∏ªY

∫hódG äGQób õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸG πLCG øeh
OGóYEÉH õcôŸG ΩÉb ,º««≤àdG ∫É› ‘ AÉ°†YC’G
ÇQÉ≤∏d Ωó≤j …òdG º««≤àdG äGô°TDƒe ∫ƒM π«dO
»àdG äGô°TDƒŸG ´GƒfCG ™«ª÷ á∏°üØe ∞jQÉ©J
Éªc .äÉYhô°ûŸGh á£°ûfC’G º««≤J É¡«∏Y »æÑæj
¢SÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘≤˘˘˘˘d á˘˘˘˘«˘˘˘˘é˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e äGhOCG π˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dó˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘°†à˘˘˘˘˘j
á∏ãeCÉH Éæ«©à°ùe ™bƒdGh ôKC’G ¢SÉ«bh äGô°TDƒŸG

.áYƒæàeh IójóY

º««≤àH Ωƒ≤J »àdG á¡é∏d óH ’ Ωƒ∏©e ƒg Éªch
á˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘bO äÉ˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘˘©˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘aƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘J ¿CG á˘˘˘˘£˘˘˘˘°ûfC’G
áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«HÎdG ä’É› ‘ áæ«fih
ó˘˘˘˘˘M …CG ¤EG á˘˘˘˘˘aô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘˘μÁ ≈˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘M ∫É˘˘˘˘˘˘°üJ’Gh
‘ É˘˘¡˘˘Jô˘˘£˘˘°S »˘˘à˘˘dG ±Gó˘˘˘gC’G á˘˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æŸG â≤˘˘˘≤˘˘˘M
AGôLE’G CGóH Oó°üdG Gòg ‘h .É¡∏NóJ ä’É›
π˘˘«˘˘˘∏–h ™˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘d »˘˘˘JÉ˘˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘e ΩÉ˘˘˘¶˘˘˘f ™˘˘˘°Vh ‘
¢ü°üî˘˘˘˘J ä’É› ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘FÉ˘˘˘˘°üME’G äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘©ŸG

( ƒ˘˘˘μ˘˘˘°ù«˘˘˘°ùj’G á˘˘˘HGƒ˘˘˘˘H ÈY á˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸGCAD(@)hCG
DCAA.)ájõ«∏‚E’ÉH

á©HÉàŸGh §«£îàdG Ö«dÉ°SCG Ú°ù– πLCG øeh
Oƒ¡L Qƒëªàà°S ƒμ°ù«°ùjE’G á£°ûfC’ º««≤àdGh

 áeOÉ≤dG πª©dG á£N ∫ÓN õcôŸG2015-2013

»˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘£˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG §˘˘˘˘«˘˘˘˘£˘˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dBG ó˘˘˘˘jƒŒ ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y
Ú∏˘˘˘eÉ˘˘˘©˘˘˘dG äGQó˘˘˘b AÉ˘˘˘æ˘˘˘H ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘e á˘˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d
»LQÉÿGh »∏NGódG º««≤àdG äGhOCG Ú°ù–h
Oƒ¡÷G áØYÉ°†eh É¡©jQÉ°ûeh áª¶æŸG á£°ûfC’
á˘˘°ü°üî˘˘àŸG á˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°ùŸG äÉ˘˘˘°SGQó˘˘˘dG ∫É› ‘
á«fGó«ŸG çÉëHC’Gh á«FÉ°üME’G ôjQÉ≤àdG OGóYEGh

.»ª∏©dGh ‘É≤ãdGh …ƒHÎdG ™bGƒdG ∫ƒM

241

(2012 Èª°ùjO ` ôjÉæj)

(*) Système de collecte et d’analyse des données ou Data
Collection and Analysis System
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المقــر الدائم - الربــاط، المملكة المغربية 
شــعبان 1435 هـــ / 23-24 يونيــو 2014م

تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة 
لعام 2013

م.ت. 2.1/2014/35

�عمال�وع جدول ا البند 2.1 من م?<
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يتقــدم املديــر العــام بهــذا التقريــر اســتناداً إىل املــادة (20) فقــرة (أ) مــن النظــام الداخــيل للمجلــس التنفيــذي، 

ويتضمــن التقريــر عرضــاً لنشــاطات املنظمــة مــن فاتــح ينايــر إىل 31 ديســمرب 2013.

وقــد تــم األخــذ بعــني االعتبــار عنــد إعــداد هــذا التقريــر املالحظــات التــي أبداهــا أعضــاء املجلــس يف الــدورات 

الســابقة ســواء حــول شــكل التقريــر أو مضامينــه.

والتقرير معروض عىل املجلس املوقر للنظر فيه واعتامد القرار املناسب بشأنه.

الوثيقة م.ت 2.1/2014/35
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ارتكــزت أنشــطة املديــر العــام داخــل دولــة املقــر وخارجهــا، خــالل ســنة 2013، عــىل 

ــاء  ــدول األعض ــع ال ــاون م ــات التع ــة عالق ــت يف (1) تقوي ــة، متثل ــاور رئيس ــة مح ثالث

والهيئــات املوازيــة واألقليــات والجاليــات اإلســالمية، و(2) مــد اإلشــعاع الفكــري 

والعلمــي للمنظمــة وتعزيــز حضورهــا الثقــايف يف الســاحة الدوليــة، و(3) اإلرشاف 

ــة. ــطة املنظم ــىل أنش ــداين ع املي

ــورة  ــا بص ــا أهدافه ــر وخارجه ــة املق ــل دول ــام داخ ــر الع ــطة املدي ــت أنش ــد حقق وق

جليــة، مــام كان لــه األثــر القــوي يف تقــدم املنظمــة وتطورهــا والنهــوض مبســتوى أدائهــا 

للمهــام املنوطــة بهــا.

 - 3 -





 - 5 -

1 .��������	
������
���
���������
��������	
�������
��������������
�������������� 
������!"
 ��������#�
�

السفري  مكتبه،  يف  يناير   2 يوم  العام  املدير  استقبل 

الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  الزعايب،  حمدان  نارص 

اإلسالمية يف النيجر، رئيس صندوق التضامن اإلسالمي 

ووقفه، التابعني ملنظمة التعاون اإلسالمي، الذي كان 

مرفوقاً بنائبه يف مجلس أمناء الجامعة، الدكتور عبد 

املقابلة  خالل  الجانبان  وتباحث  الجروان.  الرحمن 

وصندوق  اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  سبل  حول 

ووقفه. اإلسالمي  التضامن 

وقام املدير العام خالل الفرتة من 7 إىل 9 يناير، بزيارة 

فرانسيسكو  بالسيد  خاللها  التقى  إيطاليا،  إىل  عمل 

الرتبية   وزير   ،  (Francisco Profumo) بروفيمو 

والسيد  اإليطايل،  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم 

العام  األمني   ،(Miguel Ayoso) أيوسو  ميگيل 

الفاتيكان،  يف  األديان  بني  للحوار  البابوي  للمجلس 

نائب   ،(Franco Frattini) فراتيني  فرانكو  والسيد 

والشؤون  بالعدل  املكلف  األوروبية  املفوضية  رئيس 

سابقاً. اإليطايل  الخارجية  وزير  الداخلية، 

والتعليم  الرتبية  وزير  مع  العام  املدير  وتباحث 

والبحث العلمي اإليطايل يوم 8 يناير يف مقر الوزارة 

اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  سبل  حول  بروما، 

إيطاليا  يف  والبحثية  والعلمية  الرتبوية  واملؤسسات 

املؤسسات  أنشطة  ودعم  عامة،  بصفة  أوروبا  ويف 

التابعة للجاليات اإلسالمية يف إيطاليا، ومعالجة الصور 

الحوار  قيم  ونرش  واملسلمني،  اإلسالم  عن  النمطية 

الرتبوية.  املؤسسات  يف  الثقايف  والتنوع  والتسامح 

عىل  ذلك  بعد  اإليطايل  والوزير  العام  املدير  وأرشف 

والوزارة. ووقع  اإليسيسكو  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع 

 Stelleci) لوكريتشيا  ستياليش  السيدة  االتفاقية 

lucrecia)، املديرة العامة لقطاع التعليم، والشيخ عبد 

الواحد باالفيتشيني، رئيس الجمعية اإلسالمية يف إيطاليا 

(COREIS). وتهدف هذه االتفاقية إىل تعزيز التعاون 

بني اإليسيسكو واملؤسسات الرتبوية والعلمية والبحثية 

املؤمترات  وإقامة  عامة،  بصفة  أوروبا  ويف  إيطاليا  يف 

والندوات والدورات التدريبية لفائدة القيادات اإلدارية 

يف  اإلسالمية  للجاليات  التابعة  للمؤسسات  والرتبوية 

مراكز  يف  والجامعي  العلمي  البحث  وتشجيع  البلد، 

الدراسات اإليطالية لتقديم الصورة الصحيحة لإلسالم 

واملسلمني، والعمل عىل إدماج قيم الحوار والتسامح 

والتنوع الثقايف يف املؤسسات الرتبوية يف إيطاليا.

فرانكو  السيد  مع  العام  املدير  مباحثات  وتناولت 

فراتيني (Franco Frattini)، نائب رئيس املفوضية 

وزير  الداخلية،  والشؤون  بالعدل  املكلف  األوروبية 

اإليطالية  املؤسسة  ورئيس  سابقاً  اإليطايل  الخارجية 

للمنظامت الدولية، يف اليوم ذاته، سبل تعزيز عالقات 

ذات  املجاالت  يف  الجانبني  بني  والتنسيق  التعاون 

بني  والتحالف  الثقافات  بني  الحوار  بتعزيز  الصلة 

الحضارات،  والنهوض بتعليم اللغة العربية والثقافة 

يف  املقيمة  املسلمة  الجاليات  أبناء  لفائدة  اإلسالمية 

إيطاليا وللمواطنني اإليطاليني غري املسلمني، ومعالجة 

الصور النمطية عن اإلسالم يف اإلعالم اإليطايل والحد 

والعنرصية. والكراهية  اإلسالموفوبيا  ظاهرة  من 

والتقى املدير العام بعد ذلك  يف مقر الربملان االيطايل 

الربملان  رئيس  نائب  بوتيوين،  روكو  بالسيد  روما  يف 

اإليطايل، رئيس التحالف املسيحي الدميقراطي اإليطايل، 

وبحث معه مجاالت التعاون مع اإليسيسكو، وبخاصة 

قضايا الحوار الثقايف ومواجهة اإلسالموفوبيا من خالل 

عىل  املؤسس  الثقايف  والعمل  القانونية  الترشيعات 

الثقايف. والتنوع  الحضارية  الخصوصيات  احرتام 
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كام التقى املدير العام يوم 9 يناير 2013، باملونسنيور 

العام  األمني   ،(Miguel Ayoso)أيوسو ميگيل 

للمجلس البابوي للحوار مع األديان، يف مقر املجلس 

املشرتك،  العمل  مجاالت  حول  معه  وتباحث  بروما. 

إىل  اإلساءة  تجاه  متضامنة  مواقف  اتخاذ  وأهمية 

الكراهية  مظاهر  وجميع  الدينية  والرموز  األديان 

األديان،  أتباع  بني  بالعالقات  ترض  التي  والتشويه 

العامل.  يف  واألمن  السلم  وتهدد 

واستقبل املدير العام يوم 10 يناير يف مكتبه، السيدة 

الوطنية  للجنة  العامة  األمينة  ماجدولني،  ثورية 

املغربية للرتبية والثقافة والعلوم، وتباحث معها حول 

سبل تعزيز التعاون بني اإليسيسكو واللجنة الوطنية 

لإليسيسكو،  الجديدة  الثالثية  الخطة  تنفيذ  إطار  يف 

ودعم األنشطة الرتبوية والعلمية والثقافية واالتصالية 

التي تنفذها يف اململكة املغربية.

السيد  مكتبه،  يف  يناير   14 يوم  العام  واستقبل  املدير 

جمهورية  وزراء  رئيس  مستشار  أمرييف،  بغداد 

منظمة  لدى  لبالده  الخاص  املبعوث  كازاخستان، 

سفري  أرين،  برييك  والسيد  اإلسالمي،  التعاون 

كازاخستان يف القاهرة، نائب رئيس املجلس التنفيذي 

لإليسيسكو. وتم خالل املقابلة بحث مجاالت التعاون 

بني املنظمة وجمهورية كازاخستان، وسبل تطوير هذا 

املشرتكة. األهداف  يحقق  مبا  التعاون 

ملؤمتر  عرشة  الثانية  الدورة  يف  العام  املدير  وشارك 

القمة اإلسالمي التي عقدت يف القاهرة خالل الفرتة 

إحدى  اإليسيسكو  بصفة   ،2013 فرباير   7 إىل   2 من 

اإلسالمي. التعاون  ملنظمة  املتخصصة  املنظامت 

واستقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الرشيف، 

العام.  املدير  القاهرة،  يف  مكتبه  يف  فرباير   5 يوم 

وتناولت املباحثات بني الجانبني عالقات التعاون بني 

املجاالت  يف  الرشيف  األزهر  ومؤسسة  اإليسيسكو 

خطة  إطار  يف  تطويرها  وسبل  والثقافية  الرتبوية 

.2013-2015 للسنوات  لإليسيسكو  الثالثية  العمل 

بالدكتور مصطفى  العام يوم 6 فرباير  املدير  والتقى 

السيد مسعد، وزير التعليم العايل يف جمهورية مرص 

العربية، وبحث معه عالقات التعاون بني اإليسيسكو 

ووزارة التعليم العايل واللجنة الوطنية املرصية للرتبية 

والعلوم والثقافة يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك 

لإليسيسكو  الثالثية  العمل  إطار خطة  يف  وتطويرها 

.2013-2015 للسنوات 

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  واستقبل 

حاكم  األعىل،   املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن 

الشارقة، يف مكتبه يوم 10 فرباير، املدير العام الذي 

مبناسبة  الذهبي  اإليسيسكو  وسام  لسموه  قدم 

سموه  لدعم  تقديراً  إنشائها  عىل  سنة  ثالثني  مرور 

الشارقة.  يف  اإلقليمي  وملكتبها  لإليسيسكو،  الدائم 

الشارقة حول  حاكم  مع سمو  العام  املدير  وتباحث 

للثقافة  عاصمة  بالشارقة  لالحتفاء  االستعدادات 

أنشطة  تباحث معه حول  اإلسالمية عام 2014، كام 

وآفاق  الشارقة  يف  لإليسيسكو  اإلقليمي  املكتب 

مجاالتها.  وتوسيع  تطويرها 

وزير  محمد،  بن  مصطفى  رسي  داتو  السيد  وسلم 

فرباير،   15 يوم  املاليزي  والصناعة  الدولية  التجارة 

يف  أقيم  حفل  يف  العام،  للمدير  الفخرية  الدكتوراه 

مقر الجامعة اإلسالمية العاملية يف كواالملبور وحرضته 

مديرة الجامعة الدكتوره داتو رسي زليخة قمرالدين 

الدول  سفراء  من  وعدد  الكليات،  وعمداء  ونوابها، 

الفكرية والثقافية والعلمية،  االسالمية، والشخصيات 

اإلعالم. وسائل  وممثلو  والطالب،  والباحثني  واألساتذة 

عبد  بن  فيصل  األمري  السمو  صاحب  من  وبدعوة 

يف  والتعليم  الرتبية  وزير  سعود،  آل  محمد  بن  الله 

العام حفل  املدير  السعودية، حرض  العربية  اململكة 

افتتاح املعرض واملنتدى الدويل الثالث للتعليم الذي 

افتتحه الوزير يوم 18 فرباير، نيابة عن خادم الحرمني 

آل سعود.  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  الرشيفني 

ويقام املعرض سنويا من أجل تبادل الخربات وتوطني 

املدير  والتقى  التعليم.  صناعة  يف  العاملية  التجارب 

يف  والتعليم  الرتبية  بوزراء  الحفل  هذه  خالل  العام 
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اململكة العربية السعودية، واململكة املغربية، ودولة 

ومملكة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة  الكويت، 

العربية  للمنظمة  الجديد  العام  وباملدير  البحرين، 

للرتبية والثقافة والعلوم – ألكسو-، الدكتور عبد الله 

لدول  العريب  الرتبية  ملكتب  العام  واملدير  محارب، 

القرين. عيل  الدكتور  الخليج، 

وشارك املدير العام، بدعوة من الحكومة النمساوية، 

لتحالف  الخامس  العاملي  املتحدة  األمم  منتدى  يف 

النمسا  عاصمة  فيينا،  يف  عقد  الذي  الحضارات، 

يومي  27 و 28 فرباير، تحت شعار «قيادة مسؤولة 

الرائدة  والتجارب  األفكار  لتبادل  والحوار»  التنوع  يف 

يف مجال الحوار، واملبادرات الخالقة للتعاون. وشارك  

املدير العام يف ندوة رئيسة خصصت ملوضوع «تعزيز 

جانب  إىل  والحوار»،  التنوع  يف  املسؤولة  القيادة 

املديرة العامة لليونيسكو السيدة إيرينا بوكوفا، ونائب 

رئيس مجموعة  BMW، السيد بل ماك أندرو، ووزير 

ناتاليقاوا. ماريت  السيد  األندونييس  الخارجية  الشؤون 

مشاركته  خالل  فرباير   27 يوم  العام   املدير  وأعلن 

يف أعامل اجتامع رشكاء التحالف الذي عقد يف إطار 

لتحالف  الخامس  العاملي  املتحدة  األمم  منتدى 

حول  اإليسيسكو  (مبادرة  إطالق  عن  الحضارات، 

اعتمدها  التي  التحالف)  يف  إفريقيا  دور  تفعيل 

املنتدى. وستقود اإليسيسكو هذه املبادرة بالتنسيق 

مع أمانة التحالف بني الحضارات، ومع أهم القيادات 

وخارجها. اإليسيسكو  يف  األعضاء  الدول  من  اإلفريقية 

وأهدى املدير العام خالل االجتامع الوزاري ألصدقاء 

املتحدة  األمم  منتدى  إطار  يف  عقد  الذي  التحالف 

العاملي الخامس لتحالف الحضارات، امليدالية الذهبية 

الربتغايل  الرئيس  سمبايو،  جورج  للسيد  لإليسيسكو 

التابع  الحضارات  لتحالف  السامي  واملمثل  األسبق 

تقديراً  وذلك  مهامه،  انتهاء  مبناسبة  املتحدة،  لألمم 

الحضارات،  بني  التحالف  تعزيز  يف  الفاعل  لدوره 

التعاون  وعرفاناً مبساهمته املتميزة يف متتني عالقات 

الحضارات. وتحالف  االيسيسكو  بني 

والتقى املدير العام يوم 1 مارس يف مقر منظمة األمن 

زانيري  المبريتو  بالسيد  فيينا  يف  أوروبا  يف  والتعاون 

للمنظمة،  العام  األمني   ،(Lamberto Zannier)

بني  مشرتك  عمل  عالقات  بناء  حول  معه  وتباحث 

املنظمتني. واتفق الطرفان عىل تحديد املجاالت ذات 

إطارها. يف  أنشطة  تنظيم  يف  والبدء  املشرتك  االهتامم 

السيد  مكتبه،  مارس يف  يوم 8  العام  واستقبل  املدير 

الرباط.  يف  أذربيجان  جمهورية  سفري  علييف،  طارق 

عالقات  تعزيز  سبل  الطرفني  بني  املباحثات  وتناولت 

يف  االختصاص  وجهات  اإليسيسكو  بني  التعاون 

والعلمية  الرتبوية  املجاالت  يف  أذربيجان  جمهورية 

والثقافية واالتصالية، واإلجراءات والتدابري الجارية ذات 

الصلة بتنظيم املؤمتر الدويل حول تعزيز التعاون الدويل 

يف منع اإلرهاب الذي عقدته اإليسيسكو بالتعاون مع 

مكتب األمم املتحدة املعني بالجرمية واملخدرات يومي 

18 و 19 مارس يف مدينة باكو، تحت الرعاية السامية 

إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان. للسيد 

وهنأ املدير العام يوم 15 مارس، الكاردينال األرجنتيني 

خورخي ماريو برغوليو مبناسبة انتخابه بابا الفاتيكان 

عىل رأس الكنيسة الكاثوليكية، وقال يف رسالة التهنئة 

إنه يأمل أن يتخذ البابا موقفاً قوياً تجاه اإلساءة إىل 

الكراهية  مظاهر  وجميع  الدينية  والرموز  األديان 

األديان  أتباع  بني  اإلنسانية  بالعالقات  ترض  التي 

والثقافات. ودعا املدير العام البابا الجديد إىل تفعيل 

دور الفاتيكان يف نرصة الشعب الفلسطيني، مسلمني 

تجاه  قوي  موقف  اتخاذ  خالل  ومسيحيني، من 

واالعتداءات  الدويل،  للقانون  اإلرسائيلية  االنتهاكات 

وتهويد  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  عىل  املستمرة 

فلسطني. يف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسات 

إلهام  السيد  أذربيجان،  جمهورية  رئيس  استقبل 

علييف يوم 16 مارس، يف القرص الرئايس بباكو،  املدير 

حول  عرضاً  األذربيجاين  للرئيس  قدم   الذي  العام 

عقدته  الذي  اإلرهاب  ملنع  الدويل  املؤمتر  ترتيبات 

اإليسيسكو بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني 

و19   18 يومي   UNODC  والجرمية باملخدرات 



 - 8 -

�NB#�P	
,���
��	Q
RP�Q
�����
,�$��
�JH5K

مارس 2013  يف باكو، وكذلك الرتتيبات لعقد املؤمتر 

اإلسالمي للوزراء املكلفني بالطفولة الذي عقد يف باكو 

.2013 أكتوبر  شهر  يف 

يف  والسياحة  الثقافة  وزير  مع  العام  املدير  وحرض 

جمهورية أذربيجان، السيد أبو الفأس قراييف، عرضاً 

املرسح  يف  باكو  يف  مارس،   16 يوم  مساء  أقيم  فنياً 

الخاص مبوسيقى املقام األذرية العريقة التي أدرجتها 

اليونسكو سنة 2003 يف قامئة روائع الرتاث الشفهي 

للبرشيّة. املادي  وغري 

وقام املدير العام، األمني العام التحاد جامعات العامل 

اإلسالمي، يوم 18 مارس 2013، بزيارة للمدرسة العليا 

أذربيجان، حيث وجد  باكو يف جمهورية  للبرتول يف 

قاسيموف.  أملار  السيد  املدرسة  مدير  استقباله  يف 

ويف ختام زيارته، وقع املدير العام والسيد قاسيموف 

بروتوكول تعاون بني اتحاد جامعات العامل اإلسالمي 

أن  عىل  الطرفان  واتفق  للبرتول،  العليا  واملدرسة 

تستضيف املدرسة مؤمتراً للجامعات املتميزة يف العامل 

اإلسالمي يعقد يف شهر فرباير عام 2014 بالتعاون مع 

اإلسالمي. العامل  اتحاد جامعات 

ألشاد  بالسيد  ذاته  اليوم  مساء  العام  املدير  والتقى 

املكلفة  الحكومية  اللجنة  رئيس  إسكنداروف، 

بالعالقات مع الهيئات الدينية يف جمهورية أذربيجان 

يف مكتبه يف باكو، وتباحث معه حول مجاالت التعاون 

واللجنة.  اإليسيسكو  بني 

بالسيدة  مارس   19 يوم  العام   املدير  التقى  كام 

املكلفة  الحكومية  اللجنة  رئيسة  حسينوفا،  هجران 

جمهورية  يف  واألطفال  واملرأة  األرسة  بشؤون 

حول  معها  وتباحث  باكو،  يف  مكتبها  يف  أذربيجان 

للوزراء  الرابع  اإلسالمي  باملؤمتر  الخاصة  الرتتيبات 

املكلفني بالطفولة الذي عقدته اإليسيسكو بالتعاون 

مع اللجنة وبالتنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي يف 

باكو. يف   2013 سنة  نوفمرب  شهر 

الرابعة  العادية  الدورة  إىل  نداء  العام  املدير  ووّجه 

والعرشين ملجلس جامعة الدول العربية عىل مستوى 

دعا  مارس،   26 يوم  الدوحة  يف  عقدت  التي  القمة، 

ملواجهة  الصف  وحدة  تعزيز  إىل  العرب  القادة  فيه 

املستدامة  الشاملة  التنمية  تعوق  التي  التحديات 

حشد  رضورة  عىل  مؤكًدا  العربية،  املجتمعات  يف 

تهدد  التي  األخطار  لدرء  الجهود  وتعبئة  الطاقات 

العريب، من جراء  العامل  والسالم يف  واألمن  االستقرار 

الطائفي. والتطرّف  واألزمات  الرصاعات  تفاقم 

واستقبل املدير العام يوم 26 مارس يف مكتبه، وفداً 

قيادات  من  يتكون  األمرييك  املدين  املجتمع  عن 

مدنية واجتامعية أمريكية تهتم بتطوير العالقات بني 

اإلسالمي،  العريب  والعامل  األمريكية  املتحدة  الواليات 

اإلسالمية،  األمريكية  العالقات  مجلس  ممثيل  ومن 

ومجلس العالقات الدولية، والدائرة اإلسالمية ألمريكا 

الشاملية. وخالل هذا اللقاء قدم املدير العام للوفد 

األمرييك عرضاً حول اإليسيسكو وأنشطتها وبرامجها 

واالتصال،  والثقافة  والعلوم  الرتبية  قطاعات  يف 

مجال  يف  اإليسيسكو  جهود  العام  املدير  وأوضح 

تعزيز الحوار بني الثقافات والتحالف بني الحضارات، 

السلم  ثقافة  ونرش  األديان،  أتباع  بني  والتعايش 

أجل  العامل من  املشرتك بني شعوب  والعيش  واألمن 

املستدامة. التنمية  تحقيق 

وفداً  مكتبه،  أبريل يف  يوم 24  العام  املدير  واستقبل 

الدكتور  ترأسه  العاملية  اإلسالمية  الدعوة  من جمعية 

الجمعية.  أمناء  مجلس  رئيس  خليل،  الكريم  عبد 

وخالل اللقاء تم عقد اجتامع توجيهي حرضه أعضاء 

وفد الجمعية واملديرون يف اإليسيسكو، ورئيس مركز 

اإليسيسكو لتعزيز البحث العلمي، ورئيس قسم اإلعالم.

واستقبل  املدير العام يوم 26 أبريل يف مكتبه، السيد 

سفري   ،(CAO XUAN THAN) تان  زوان  كاو 

جمهورية فيتنام االشرتاكية يف الرباط. وتناول الحديث 

املشرتك،  االهتامم  ذات  القضايا  املقابلة،  خالل هذه 

اإليسيسكو  بني  التعاون  بتعزيز  يتعلق  ما  خاصة 

الثقافات،  الحوار بني  الفيتنامية يف مجال  والحكومة 

األديان.  أتباع  بني  الحضارات، والتعايش  بني  والتحالف 
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واستقبل املدير العام يوم 6 مايو، يف مكتبه، الدكتور 

سفارة  يف  باألعامل  القائم  الغرايس،  أحمد  نجيب 

الجمهورية اليمنية يف الرباط. وتناولت املباحثات بني 

الطرفني سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو 

وجهات االختصاص يف الجمهورية اليمنية يف املجاالت 

واالتصالية. والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

والتقى املدير العام يوم 22 مايو 2013 يف واغادوغو، 

 Moussa) واتارا  موىس  السيد  بوركينافاسو،  عاصمة 

والعايل.  الثانوي  التعليم  OUATTARA)،  وزير 

وخالل هذا اللقاء، تطرق الجانبان إىل عالقات التعاون 

املجاالت  يف  فاسو  وبوركينا  اإليسيسكو  بني  القامئة 

تطويرها  وسبل  والعايل  الثانوي  بالتعليم  املرتبطة 

اإليسيسكو  عمل  خطة  تنفيذ  إطار  يف  بها  واالرتقاء 

.2015-2013 للسنوات  الثالثية 

 ،(Blaise Compaoré) واستقبل السيد بليز كامباوري

القرص  يف   2013 مايو   23 يوم  فاسو،  بوركينا  رئيس 

الرئايس يف واغادوغو، املدير العام، وتباحث معه حول 

العالقات املتنامية بني بالده واإليسيسكو.

 Luc Adolphe) تياو  أدولف  لوك  السيد  واستقبل 

يف  مايو   23 يوم  البوركينايب،  األول  الوزير   ،(TIAO

مكتبه، املدير العام ووشحه بالوسام الوطني من درجة 

قائد الذي أصدر الرئيس بليز كمباوري مرسوماً مبنحه 

للمدير العام، تقديراً لجهوده يف تعزيز العالقات بني 

إىل  باإليسيسكو  واالرتقاء  وبوركينافاسو،  اإليسيسكو 

الناجحة. مصاف املنظامت الدولية 

املؤمترات  قاعة  يف  مايو   23 يوم  العام  املدير  وعقد 

البوركينابية  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  مبقر 

يف  الوزراء  من  عدد  مع  عمل  جلسة  واغادوغو،  يف 

تندرج  قطاعات  املرشفني عىل  البوركينابية  الحكومة 

ضمن اختصاصات اإليسيسكو. ويتعلق األمر بالسادة 

وزير التعليم الثانوي والعايل، ووزير الرتبية الوطنية 

ووزير  والسياحة،  الثقافة  ووزير  األمية،  ومحاربة 

ووزير  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  االتصال 

االجتامعي  العمل  ووزير  واالبتكار،  العلمي  البحث 

والتضامن الوطني، ووزير الشباب والشغل. وقام بعد 

ذلك بزيارة املتحف الوطني البوركينايب يف واغادوغو، 

االختصاصات. متعدد  الجامعي  واملركز 

واستقبل السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، 

يوم 30 مايو يف مركز حيدر علييف يف باكو، املدير العام 

الذي قدم للرئيس اآلذري عرضاً حول الرتتيبات املتخذة 

لعقد الدورة الرابعة للمؤمتر اإلسالمي للوزراء املكلفني 

بالطفولة التي عقدتها اإليسيسكو يف باكو بالتنسيق مع 

منظمة التعاون اإلسالمي وحكومة أذربيجان يف األسبوع 

األول من شهر نوفمرب 2013. كام أطلع الرئيس األذري 

جمهورية  يف  اإليسيسكو  تنفذها  التي  األنشطة  عىل 

أذربيجان يف املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية. 

مكتبه،  يف  يونيو   03 يوم  العام  املدير  واستقبل 

للجنة  التنفيذي  املدير  أحمد،  مختار  الربوفيسور 

الباكستانية،  اإلسالمية  الجمهورية  يف  للرتبية  العليا 

الذي كان مرفوقاً بالدكتور هارون رشيد، نائب رئيس 

لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة 

هذا  خالل  وتم   .(COMSATS) الجنوب  دول  يف 

بالتحضري  املتعلقة  اإلجراءات  حول  التباحث  اللقاء 

لعقد املنتدى الثاين لرؤساء الجامعات حول موضوع 

العاملية)  التحديات  اإلسالمي:  العامل  يف  (الجامعات 

الذي عقد يف إسالم أباد يومي 23 و 24 سبتمرب 2013.

العام يوم 11 يونيو 2013 يف مكتبه،  واستقبل املدير 

الدكتور عبد الله حمد محارب، املدير العام للمنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم –ألكسو-. واستعرض 

وسبل  الثنايئ  التعاون  عالقات  اللقاء  خالل  الجانبان 

تطويرها مبا يخدم الرسالة الحضارية للمنظمتني ويدعم 

برامج التنمية يف الدول العربية األعضاء، كام بحثا آفاق 

التعاون املشرتك خالل السنوات 2013 – 2015.

واستقبل  املدير العام يوم 19 يونيو يف مكتبه، السيد 

الوطنية  للجنة  العام  األمني  الجامع،  حسني  عصام 

الصومالية للرتبية والثقافة والعلوم، الذي قام بزيارة 

الفرتة  يف  الرباط،  يف  لإليسيسكو  الدائم  للمقر  عمل 

من 17 إىل 19 يونيو 2013.
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عاصمة  ن  عامَّ إىل  عمل  بزيارة  العام  املدير  وقام 

إىل   23 من  الفرتة  خالل  الهاشمية،  األردنية  اململكة 

بالسيد طاهر  يونيو  التقى يوم 23  يونيو. حيث   25

املرصي، رئيس مجلس األعيان األردين، يف مقر املجلس 

وتباحث  الهاشمية،  األردنية  اململكة  عاصمة  بعامن 

معه حول مستجدات األحداث يف املنطقة وتأثرياتها 

خالل  جرى  كام  والثقافية.  القضايا  الرتبوية  عىل 

بني  املثمرة  التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء  هذا 

مجاالت  يف  الهاشمية  األردنية  واململكة  اإليسيسكو 

تعزيزها. وسبل  اإليسيسكو  اختصاص 

جمعه  محمد  الدكتور  ذاته  اليوم  يف  التقى  كام 

األردنية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزير  الوحش، 

الهاشمية،  يف مكتبه يف عامن. وبحث الطرفان عالقات 

القامئة بني اإليسيسكو والوزارة يف املجاالت  التعاون 

الرتبوية والتعليمية وسبل تطويرها وتوسيع مجاالتها، 

بني  التعاون  عالقات  عىل تعزيز  وأكدا الحرص 

اإليسيسكو واللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة 

والعلوم يف إطار تنفيذ خطة عمل اإليسيسكو الثالثية 

.2013-2015 للسنوات 

أبو  كامل  الدكتور  العام  املدير  التقى  ذلك  وبعد 

الدينية  للدراسات  املليك  للمعهد  العام  املدير  جابر، 

إقامة  سبل  اللقاء  خالل  الطرفان  وبحث  األردن.  يف 

املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت  يف  تعاون  عالقات 

الثقافات  بني  الحوار  بتعزيز  يتعلق  وخاصة ما 

وتفعيل  التوحيدية،  معتنقي  األديان  بني  والتعايش 

الحوار اإلسالمي املسيحي من أجل ترسيخ قيم السالم 

املشرتك.  والعيش  والتسامح 

الوزراء  رئيس  النسور،  الله  عبد  السيد  واستقبل 

األردين، يف مكتبه برئاسة الوزراء يوم 24 يونيو 2013 

اللقاء عالقات  استعرض خالل  الذي  العام،   املدير   ،

األردنية  واململكة  اإليسيسكو  بني  املتميزة  التعاون 

الوزراء  لرئيس  وقدم  املستقبلية.  وآفاقها  الهاشمية 

وسام اإليسيسكو الذهبي تقديراً لجهود دولته يف دعم 

العمل اإلسالمي املشرتك. وأشاد املدير العام  بالدعم 

األردنية  اململكة  توليهام  اللذين  الكبريين  واالهتامم 

الهاشمية لإليسيسكو. ومن جانبه نوه رئيس الوزراء 

األردين بالتطور الذي حققته اإليسيسكو يف مجاالت 

اختصاصها وبجهود مديرها العام، وأكد استمرار دعم 

الحضارية. ولرسالتها  لإليسيسكو  بالده 

واستقبل األستاذ فايز الطروانة، رئيس الديوان املليك 

وجرى  العام،  املدير   ،2013 يونيو  يوم25  الهاشمي 

بني  املتميزة  العالقات  حول  الجانبني  بني  الحديث 

اإليسيسكو واململكة األردنية الهاشمية، واألوضاع يف 

العربية.  املنطقة 

املنتدى  العام يوم 25 يونيو بزيارة مقر  وقام املدير 

باإلمام  التقى  حيث  عامن،  يف  للوسطية  العاملي 

مروان  وباملهندس  املنتدى،  رئيس  املهدي،  الصادق 

للمنتدى. العام  األمني  الفاعوري، 

مجلس  رئيس  الرسور،  هايل  سعد  السيد  واستقبل 

النواب األردين، يوم 25 يونيو يف مقر املجلس بعامن، 

التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث  العام،  املدير 

القامئة بني اإليسيسكو والحكومة األردنية يف املجاالت 

واالتصالية.  والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

بزيارة   2013 يونيو   25 يوم  العام  املدير  وقام 

يف  وجد  حيث  عامن،  يف  العريب  الفكر  منتدى  مقر 

الصادق  الدكتور  للمنتدى  العام  األمني  استقباله 

تعزيز عالقات  الطرفان حول سبل  وتباحث  الفقيه. 

ذات  املجاالت  يف  واملنتدى  اإليسيسكو  بني  التعاون 

برامج  بتطوير  يتعلق  ما  وخاصة  املشرتك   االهتامم 

الحوار  وتعزيز  العريب،  العامل  يف  املستدامة  التنمية 

املثقفني  بني  والتواصل  التعاون  وتفعيل  الثقايف، 

الغلو  تيارات  ومواجهة  بالفكر  للنهوض  واملفكرين 

والطائفية. والتطرف 

محمد  الدكتور  يوليو،   14 يوم  العام  املدير  والتقى 

عبد الواحد الحامدي، وزير التعليم العايل والتعليم يف 

دولة قطر يف مكتبه بالدوحة. وتباحث الجانبان حول 

عالقات التعاون املتميزة بني اإليسيسكو ودولة قطر 

وآفاق تعزيزها. 
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واستقبل املدير العام يوم 19 يوليو يف مكتبه، الدكتور 

أبو بكر دوكوري، رئيس املجلس التنفيذي لإليسيسكو. 

وتناول الحديث خالل املقابلة، التحضريات لعقد الدورة 

لإليسيسكو خالل  التنفيذي  للمجلس  والثالثني  الرابعة 

شهر أكتوبر 2013.

كام استقبل املدير العام يوم 20 يوليو يف مكتبه، السيد 

الغابون  جمهورية  سفري  كامبوغو،  غاي  الرزاق  عبد 

املعتمد يف الرباط، والشيخ Nسامعيل  حسيني أوسا، 

وتناول  الغابون.  يف  األعىل  اإلسالمي  املجلس  رئيس 

الحديث بني الجانبني العالقات الوثيقة بني اإليسيسكو 

املجاالت  يف  تعزيزها  وآفاق  الغابون،  وجمهورية 

خطة  إطار  يف  واالتصالية  والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

.2013-2015 العمل 

السيد  مكتبه،  يوليو يف   22 يوم  العام  املدير  واستقبل 

آدم زيلكيك Adem Zilkik، رئيس الجامعة اإلسالمية 

الدراسات  كلية  بعميد  مرفوقاً  كان  الذي  رصبيا  يف 

اإلسالمية يف بلغراد. وخالل هذا اللقاء، تناول الجانبان 

التي  واملجاالت  رصبيا  جمهورية  يف  املسلمني  أوضاع 

والعلمي  األكادميي  الدعم  بتقديم  اإليسيسكو  ستقوم 

فيها لتطوير أداء املؤسسات الرتبوية والثقافية التابعة 

رصبيا. يف  اإلسالمية  للجامعة 

عزيز  الشيخ  مكتبه  يف  يوليو   24 يوم  استقبل  كام 

حسنوفيتش، رئيس املشيخة اإلسالمية يف كرواتيا. ودار 

اإلسالمية  القضايا  حول  املقابلة،  هذه  خالل  الحديث 

باألوضاع  يتعلق  ما  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات 

كرواتيا  يف  للمسلمني  والدينية  والثقافية  الرتبوية 

فيها. التعاون  ومجاالت  البلقان  ومنطقة 

وتباحث املدير العام يف مكتبه يوم 25 يوليو مع السيد 

المني كابا باجو (Lamin Kaba Bajo) سفري جمهورية 

غامبيا  بني  التعاون  عالقات  حول  الرباط،  يف  غامبيا 

واإليسيسكو وآفاق تطويرها يف إطار تنفيذ خطة العمل 

 .(2013-2015) الثالثية 

الشيخ  يوليو يف مكتبه،  يوم 25  العام  املدير  واستقبل 

لألمئة يف  األعىل  املجلس  رئيس  فوفانا،  بكر  أبو  الحاج 

الكوت ديفوار. ودار الحديث خالل هذه املقابلة، حول 

ما  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات  اإلسالمية  القضايا 

يتعلق باألوضاع الرتبوية والثقافية والدينية للمسلمني 

فيها. التعاون  األفريقية، ومجاالت  القارة  يف 

لييل  السيدة  مكتبه  يف  ذاته  اليوم  يف  استقبل  كام 

دول  يف  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  ممثلة  الرحيوي، 

املغرب العريب.  وتناول الحديث خالل هذا اللقاء سبل 

تعزيز التعاون بني اإليسيسكو وهيئة األمم املتحدة يف 

من  ومتكينهن  قدراتهن  ودعم  النساء  تعليم  مجاالت 

بلدانهن.  يف  املستدامة  التنمية  برامج  يف  اإلسهام 

واستقبل املدير العام  يوم 31 يوليو يف مكتبه، الدكتور 

الحضارة  معهد  مدير  كاميلييف،  الله  هبة  سعيد 

للرتبية  األعىل  املجلس  عضو  موسكو،  يف  اإلسالمية 

والثقافة للمسلمني خارج العامل اإلسالمي. ودار الحديث 

بني الجانبني حول أوضاع املسلمني يف روسيا االتحادية، 

تطوير  اسرتاتيجية  تفعيل  إطار  يف  بها  النهوض  وسبل 

اإلسالمي. العامل  خارج  اإلسالمي  الثقايف  العمل 

مكتبه  يف  أغسطس  فاتح  يوم  العام  املدير  واستقبل 

الشيخ الدكتور حسني حسن أبكر، رئيس املجلس األعىل 

الحديث  ودار  تشاد.  جمهورية  يف  اإلسالمية  للشؤون 

ذات  اإلسالمية  القضايا  حول  املقابلة،  هذه  خالل 

اإليسيسكو  بني  التعاون  وعالقات  املشرتك،  االهتامم 

الدعاة  تدريب  مجال  يف  وخاصة  تشاد  وجمهورية 

ودعم املكتبات وتعليم اللغة العربية، وكذلك باألوضاع 

القارة  يف  للمسلمني  والدينية  والثقافية  الرتبوية 

يف  املجاالت  هذه  يف  التعاون  تعزيز  وسبل  األفريقية، 

.2013-2015 للفرتة  اإليسيسكو  عمل  خطة  تنفيذ  إطار 

واستقبل املدير العام يوم 5 أغسطس يف مكتبه، السيد 

الشؤون  وزير   ،(Yacouba TRAORE) تراوري  ياكوبا 

بني  الحديث  ودار  مايل.  والعقائد يف جمهورية  الدينية 

واإليسيسكو  مايل  بني  التعاون  عالقات  حول  الجانبني، 

الثالثية  العمل  خطة  تنفيذ  إطار  يف  تطويرها  وآفاق 

  .(2013-2015)
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واستقبل املدير العام يف مكتبه يوم 12 سبتمرب، السيد 

محمد وحيد الحسن، سفري جمهورية باكستان اإلسالمية 

عالقات  حول  الجانبني،  بني  الحديث  ودار  الرباط.  يف 

يف  تطويرها  وآفاق  واإليسيسكو  باكستان  بني  التعاون 

.(2013-2015) الثالثية  العمل  تنفيذ خطة  إطار 

مكتبه،   يف  سبتمرب   12 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

السيد إياد مدين، األمني العام املنتخب ملنظمة التعاون 

اإلسالمي. ودار الحديث بني الجانبني، حول مجاالت عمل 

اإليسيسكو، باعتبارها الجهاز املتخصص يف ميادين الرتبية 

والعلوم والثقافة، يف إطار منظمة التعاون اإلسالمي.

واستقبل املدير العام يف مكتبه يوم 17 سبتمرب، السيد أبو 

بكر كابا، السفري فوق العادة واملفوض لجمهورية غينيا يف 

الرباط. ودار الحديث بني الجانبني، حول عالقات التعاون 

تنفيذ  إطار  يف  تطويرها  وآفاق  واإليسيسكو  غينيا  بني 

خطة العمل الثالثية (2013-2015).

والتقى املدير العام  يوم 23 سبتمرب، السيد محمد بليغ 

الرحمن، وزير الدولة للرتبية والتكوين والتعليم العايل 

بني  التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث  الباكستاين، 

مجاالت  يف  اإلسالمية  باكستان  وجمهورية  اإليسيسكو 

تطويرها. وسبل  اإليسيسكو  اختصاص 

زاهر،  حامد  السيد  ذلك  بعد  العام  املدير  التقى  كام 

جمهورية  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  الفيدرايل  الوزير 

باكستان اإلسالمية، وتباحث معه حول عالقات التعاون يف 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا وسبل تطويرها، واالستفادة 

من الكفاءات العلمية املتوفرة يف العامل اإلسالمي إلحداث 

نهضة علمية وتكنولوجية مستدامة.

الجامعة  إىل  بزيارة  24 سبتمرب  يوم  العام  املدير  وقام 

اإلسالمية العاملية يف إسالم أباد، حيث استقبله رئيسها 

معصوم  الدكتور  وراعيها  الدريويش،  أحمد  الدكتور 

وتفقد  الكليات.  وعمداء  الرئيس،  ونواب  زاي،  ياسني 

املدير العام مرافق الجامعة وكلياتها ومكتبتها، والتقى 

وطالباتها.  طالبها  من  بعدد 

جمهورية  رئيس  حسني،  ممنون  السيد  واستقبل 

باكستان اإلسالمية يف القرص الرئايس يف إسالم أباد مساء 

يوم 24 سبتمرب، املدير العام الذي قدم له عرضاً مخترصاً 

الدول األعضاء  يف  وبرامجها  أنشطة اإليسيسكو  عن 

وخارجها، وبخاصة تلك التي تنفذ يف باكستان بالتعاون 

العام  املدير  وشكر  املختصة.  والهيئات  الوزارات  مع 

اللذين  والرعاية  الدعم  عىل  الباكستاين  الرئيس  فخامة 

تلقاهام اإليسيسكو من حكومة بالده، وأشاد  بالعالقات 

بينهام. املتميزة 

واستقبل املدير العام يف مكتبه يوم 27 سبتمرب، السيد خالد 

بن عبد الله الفواز، األمني العام ملؤسسة املنتدى اإلسالمي 

املقابلة،  الحديث خالل هذه  له. وجرى  املرافق  والوفد 

حول تعزيز التعاون بني اإليسيسكو واملنتدى.

وقام املدير العام بزيارة عمل إىل الكوت ديفوار بدعوة 

من الحكومة اإليفوارية يومي 3 و4 أكتوبر، حيث التقى 

إبراهيام  السيد  أبيدجان،  العاصمة  يف  أكتوبر   3 يوم 

سييس وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رئيس اللجنة 

الوطنية اإليفوارية للرتبية والعلوم والثقافة، وبحث معه 

ديفوار  وكوت  اإليسيسكو  بني  القامئة  التعاون  عالقات 

العلمي  والبحث  العايل  بالتعليم  املرتبطة  املجاالت  يف 

عمل  تنفيذ خطة  إطار  يف  بها  واالرتقاء  تطويرها  وسبل 

.2015  -  2013 للسنوات  الثالثية  اإليسيسكو 

 ،Guillaume Soro والتقى بعد ذلك السيد غيوم صورو

ديفوار  كوت  الوطنية (الربملان) يف  الجمعية  رئيس 

عالقات  حول  الجانبان  وتباحث  بأبيدجان.  مكتبه  يف 

التعاون القامئة بني اإليسيسكو والحكومة اإليفوارية يف 

املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية واالتصالية، ودور 

الربملانات يف الدول األعضاء يف تعزيز ودعم الرتبية عىل 

اإلنسان. وحقوق  الدميقراطية 

واتارا،  رئيس جمهورية كوت  السيد الحسن  واستقبل 

أبيدجان،  يف  الرئايس  يف القرص  أكتوبر   3 ديفوار يوم 

برامج  حول  واتارا عرضاً  للرئيس  قدم  الذي  املدير العام  

التعاون  عالقات  مستوى  مبينا  اإليسيسكو وأنشطتها 

املتميزة بني اإليسيسكو وكوت ديفوار، ومؤكداً حرصه عىل 

تنميتها وتوسيع مجاالتها. كام أبرز الخطوط العريضة لخطة 

العمل الثالثية لإليسيسكو للسنوات 2013 – 2015 . وقدم 
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املدير العام للرئيس واتارا الدرع الذهبي لإليسيسكو، شاكراً 

فخامته عىل االهتامم الذي تلقاه اإليسيسكو من بالده كام 

قدم له مجموعة من إصدارات االيسيسكو باللغة الفرنسية.

وزارة  مقر  يف  أكتوبر   4 يوم  املدير العام   وعقد  

يف أبيدجان جلسة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

يف  املسؤولني  وكبار  الوزراء  من  عدد  مع  عمل 

تندرج  قطاعات  عىل  اإليفوارية املرشفني  الحكومة 

األمر بوزير  ويتعلق  اإليسيسكو.  اختصاصات  ضمن 

ديوان  ومدراء  العلمي،  والبحث  التعليم العايل 

التقني، ووزير البيئة  والتعليم  الوطنية  وزيرة الرتبية 

والسالمة الحرضية والتنمية املستدامة، ووزير الثقافة 

واملرأة  واألرسة  التضامن  ووزيرة  والفرانكوفونية، 

االتصال. ووزيرة  والطفل، 

الشيخ  أبيدجان،  يف  أكتوبر   4 يوم  املدير العام  والتقى  

يف  لألمئة  األعىل  املجلس  رئيس  بواكاري فوفانا،  الحاج 

حول  اللقاء،  هذا  خالل  الحديث  ودار  كوت ديفوار. 

ما  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات  اإلسالمية  القضايا 

يتعلق باألوضاع الدينية والرتبوية والثقافية للمسلمني يف 

كوت ديفوار  وسبل تطوير عالقات التعاون بني اإلسيسكو 

فوفانا  والشيخ  العام  املدير  وقع  ذلك  بعد  واملجلس. 

األعىل  اإليسيسكو  واملجلس  تعاون بني  عىل اتفاقية 

كوت ديفوار.  يف  األمئة  لتكوين 

بزيارة   أبيدجان  يف  أكتوبر   4 املدير العام يوم  وقام  

واملسجد  يف إفريقيا،  األمئة  لتكوين  الدويل  املعهد 

الكبري، واملدرسة الوطنية لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، 

الفرقان اإلسالمية. وجامعة 

واستقبل املدير العام يف مكتبه يوم 15 أكتوبر، الدكتور 

الوقف  ديوان  رئيس  السامرايئ،  الغفور  عبد  أحمد 

السني يف جمهورية العراق. ودار الحديث بني الجانبني، 

وآفاق  واإليسيسكو  العراق  بني  التعاون  عالقات  حول 

2013-) الثالثية  العمل  تنفيذ خطة  إطار  تطويرها يف 

2015)، وخاصة ما يتعلق بتفعيل اسرتاتيجية التقريب 

مكونات  بني  الحوار  وتعزيز  اإلسالمية،  املذاهب  بني 

اإلسالمية.   املجتمعات 

جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام  السيد  واستقبل 

أذربيجان، املدير العام، يوم 31 أكتوبر 2013، يف مركز 

حيدر علييف للمؤمترات يف باكو. وخالل هذا اللقاء قدم 

عرضاً  إلهام علييف  للرئيس  لإليسيسكو  العام  املدير 

مخترصاً حول  برامج اإليسيسكو ومرشوعاتها يف إطار 

خطة عملها الثالثية الحالية، والرتتيبات املتخذة لعقد 

املكلفني  للوزراء  الرابع  اإلسالمي  املؤمتر  اإليسيسكو 

بالطفولة يف باكو يف الفرتة من 10 إىل 12 نوفمرب 2013. 

وشارك املدير العام يف الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة  العام 

-يونيسكو- التي عقدتها يف مقرها بباريس خالل الفرتة 

من 5 إىل 20 نوفمرب 2013.

وألقى املدير العام كلمة يف افتتاح منتدى القادة الذي 

من  عدد  ملناقشة  نوفمرب   6 يوم  اليونيسكو  عقدته 

االختصاصات  ومتعددة  الشاملة  االسرتاتيجية  القضايا 

بهدف تحديد التوجهات العامة لعمل اليونيسكو لفرتة 

ما بعد 2015.  

واستقبلت السيدة إيرينا بوكوفا، املديرة العامة ملنظمة 

يف  مكتبها  يف  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم 

يوم 9 نوفمرب.  العام  املدير  باريس  اليونيسكو يف  مقر 

وجرى الحديث بني الجانبني حول عالقات  التعاون بني 

التي تشهد تطورا كبريا ورشاكة متميزة. املنظمتني 

يف  الرتبية  وزير  جاباروف،  ميكائيل  السيد  واستقبل 

جمهورية أذربيجان يف مكتبه يوم 12 نوفمرب يف باكو، 

التعاون  عالقات  معه حول  تباحث  الذي  العام  املدير 

تطويرها. وآفاق  واإليسيسكو  وزارته  بني 

النمساوية  الوطنية  املكتبة  مبقر  العام  املدير  والتقى 

إليزابيت  ماغ  السيدة  فيينا،  يف  نوفمرب   19 يوم  صباح 

يف  الوطنية  للمكتبة  العامة  املديرة  نائبة  إدهوفر، 

هذه  يف  الدولية  والعالقات  التنمية  مديرة  النمسا، 

التعاون   عالقات  تعزيز  سبل  معها  وبحث   املكتبة، 

يف  النمساوية  الوطنية  واملكتبة   اإليسيسكو  بني 

املجاالت ذات االهتامم املشرتك ومنها تبادل املنشورات 

واإلصدارات والخربات يف مجال التوثيق املكتبي، كام تم 
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االتفاق عىل تنفيذ برامج خاصة باملخطوطات وتحقيقها 

للمكتبيني.  اإلداري  وبالتدريب  ورقمنتها،  ونرشها 

بالسيد  فيينا  يف  نوفمرب   19 يوم  العام  املدير  والتقى 

فيديريكو مايور، رئيس مؤسسة الثقافة من أجل السالم 

يف إسبانيا، املدير العام األسبق لليونيسكو، وتباحث معه 

حول مجاالت التعاون التي ميكن لإليسيسكو واملؤسسة 

التفاهم بشأنها وبدء عمل مشرتك بينهام يف العام املقبل.

معرض  افتتاح  يف  نوفمرب   22 يوم  العام  املدير  وشارك 

يف  اآلذري  الثقايف  املركز  يف  نظم  الفوتوغرافية  للصور 

(أذربيجان  عنوان:  تحت  باريس،  العاصمة  الفرنسية 

التسامح). أرض 

واستقبل صاحب السمو املليك األمري خالد بن بندر بن 

عبد العزيز، أمري منطقة الرياض بقرص الحكم يوم 27 

نوفمرب، املدير العام، األمني العام التحاد جامعات العامل 

اإلسالمي، واملشاركني يف املؤمتر العام السادس لالتحاد. 

اتحاد جامعات  العام لسمو األمري درع  املدير  وأهدى 

العامل اإلسالمي.

العمل  حول  الدويل  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

وزارة  عقدته  الذي  والحوار  الشباب  لدى  التطوعي 

الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية بالتعاون 

ومنظمة  الوطني  للحوار  العزيز  عبد  امللك  مركز  مع 

–يونيسكو-،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم 

وذلك يف مدينة جدة خالل الفرتة من 3 إىل 5 ديسمرب. 

وتحدث املدير العام يف الجلسة الرئيسة للمؤمتر حول 

التطوعية  الشباب  ألعامل  الدولية  (األرضية  موضوع: 

والحوار). وقال يف كلمته إن اإليسيسكو اهتمت بقضايا 

اسرتاتيجياتها  ويف  املتتالية  عملها  خطط  يف  الشباب 

الشباب  بقضايا  خاصة  مؤمترات  وعقدت  القطاعية 

ألنها  املجال  هذا  يف  الدراسات  من  العديد  وأصدرت 

الحقيقية  ترى أن الشباب هم عامد املستقبل والرثوة 

للدول األعضاء. 

العاهل  مببادرات  ديسمرب   5 يوم  العام  املدير  وأشاد 

املغريب، امللك محمد السادس، الداعمة لقضية القدس 

الرشيف وللشعب الفلسطيني، من خالل لجنة القدس 

التي  الرشيف  القدس  مال  بيت  ووكالة  يرأسها،  التي 

املغربية. اململكة  تستضيفها 

واستقبل املدير العام يوم 9 ديسمرب يف مكتبه، السيدة 

أماين أبو زيد، املمثلة املقيمة للبنك اإلفريقي للتنمية 

يف اململكة املغربية التي جاءت لتوديع املدير العام عىل 

إثر انتهاء مهامها.

كام استقبل يف مكتبه يف اليوم ذاته، الدكتور وليد خلف 

الله محمد دياب، رئيس املنظمة العربية للعالقات العامة 

بقسم  التدريس  هيئة   عضو  الشعبية،  والديبلوماسية 

اإلعالم يف جامعة جنوب الوادي بجمهورية مرص العربية.

واستقبل املدير العام يف مكتبه يوم 10 ديسمرب،  السيد 

أحمد إيهاب عبد األحد جامل الدين، سفري جمهورية 

الجانبني  بني  الحديث  ودار  الرباط.  يف  العربية  مرص 

العربية  مرص  جمهورية  بني  التعاون  عالقات  حول 

واإليسيسكو، وآفاق تطويرها يف إطار تنفيذ خطة عمل 

.2013-2015 الثالثية  اإليسيسكو 

واستقبل املدير العام يف مكتبه يوم 26 ديسمرب، الدكتور 

للمجلس  العام  املنسق  موىس،  بن  الله  عبد  بن  عيل 

بريوت.  يف  مقره  يوجد  الذي  العربية  للغة  الدويل 

التعاون بني  وتناول الحديث بني الجانبني، سبل تعزيز 

بني  العربية  اللغة  مبكانة  لالرتقاء  واملجلس  املنظمة 

اللغات العاملية األخرى، والنهوض بها يف أوطانها، ودعم 

الدولية.  والهيئات  املؤسسات  يف  حضورها 
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أجرى املدير العام يوم 15 يناير يف مكتبه حواراً صحافياً 

اإلعالمية  الرباط  األناضول يف  أنباء  مع مراسلة وكالة 

عممته  الذي  الحوار  وتناول  خرصة.  آيت  سارة 

الوكالة عىل وسائل اإلعالم يوم 21 يناير 2013، عدداً 

العامل  يشهدها  التي  الراهنة  واألحداث  القضايا  من 

اإليسيسكو  باختصاصات  ترتبط  ومواضيع  اإلسالمي، 

واالتصالية. والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

ونرشت جريدة عكاظ السعودية يف عددها ليوم 24 

املدير  مع  الحريب  عيل  الصحايف  أجراه  حواراً  يناير، 

أبرزها  من  املواضيع  من  عدداً  فيه  تناول  العام، 

برنامج اإليسيسكو حول العواصم الثقافية اإلسالمية 

تنفيذها  املقرر  أنشطتها  وبرنامج   عام،  بشكل 

املنورة عاصمة للثقافة  باملدينة  االحتفاء  إطار  يف 

اإلسالمية لعام 2013، وتوجهات وأولويات خطة عمل 

التي   2013-2015 للسنوات  الجديدة   اإليسيسكو 

اعتمدها املؤمتر العام لإليسيسكو يف الرياض يف بداية 

الحوار  تعزيز  يف  اإليسيسكو  ودور  املايض،  ديسمرب 

والتقريب  الحضارات،  بني  والتحالف  الثقافات  بني 

الحوار  مركز  مع  والتعاون  اإلسالمية،  املذاهب  بني 

خادم  إنشائه  إىل  دعا  الذي  اإلسالمية  املذاهب  بني 

العزيز. عبد  بن  الله  عبد  امللك  الرشيفني  الحرمني 

يف  فرباير   5 يوم  صحفياً  لقاءاً  العام  املدير  وعقد 

أخبار  مؤسسة  ميثلون  صحافيون  حرضه  القاهرة، 

أخبار  وجريدة  الدولية،  اليوم  أخبار  وجريدة  اليوم، 

وجريدة  املسائية،  األهرام  وجريدة  اليوم،  العامل 

الصحايف  اللقاء  وتناول  عقيديت.  وجريدة  املسائية، 

يشهدها  التي  الراهنة  واألحداث  القضايا  من  عدداً 

معها،  التعامل  يف  اإليسيسكو  ودور  اإلسالمي،  العامل 

الرتبوية  اإليسيسكو  باختصاصات  ترتبط  ومواضيع 

واالتصالية. والثقافية  والعلمية 

وألقى املدير العام يوم 7 فرباير، محارضة حول موضوع 

يف  وذلك  اإلسالمية)،  الثقافة  ومستقبل  (اإليسيسكو 

القاهرة،  يف  والتنمية  للطفولة  العريب  املجلس  مقر 

مبناسبة استضافته من طرف جريدة إضاءة اإللكرتونية 

العزيز.  واللجنة اإلعالمية لسمو األمري طالل بن عبد 

واستعرض املدير العام يف محارضته جهود اإليسيسكو 

يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال ودورها يف 

تعزيز الحوار بني الثقافات، والتحالف بني الحضارات، 

والتعايش  بني األديان، والتقريب بني املذاهب اإلسالمية. 

كام تطرق إىل جهود اإليسيسكو يف مجال متابعة برنامج 

العواصم الثقافية اإلسالمية، واهتاممها باملحافظة عىل 

األعضاء  الدول  يف  وصيانتها  اإلسالمية  األثرية  املعامل 

وخاصة يف فلسطني والقدس الرشيف. وأشار إىل الربامج 

واألنشطة التي تخصصها اإليسيسكو لفائدة املسلمني 

اسرتاتيجية  تنفيذ  خالل  من  اإلسالمي  العامل  خارج 

العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، والجهود 

اإلسالموفوبيا،  لظاهرة  التصدي  تبذلها يف مجال  التي 

ورؤية اإليسيسكو ملعالجة الصور النمطية عن اإلسالم 

واملسلمني يف وسائل اإلعالم الدولية. 

الجامعة  مقر  يف  فرباير   15 يوم  العام  املدير  وتسلَّم 

االسالمية العاملية يف مدينة كواالملبور املاليزية، الدكتوراه 

الفخرية للجامعة يف الحضارة والفكر االسالمي، تقديراً 

عاماً  مديراً  بصفته   ، يبذلها  التي  املتميزة  للجهود 

لإليسيسكو، وأميناً عاماً التحاد جامعات العامل اإلسالمي، 

مساهمة  ودعم  العلمي  بالبحث  النهوض  أجل  من 

العامل  يف  املستدامة  التنمية  يف  اإلسالمية  الجامعات 

الغزيرة  األكادميية  بإسهاماته  كذلك  اإلسالمي، واعرتافاً 

البناء الحضاري داخل العامل اإلسالمي وخارجه. من أجل 

وألقى املدير العام، األمني العام التحاد جامعات العامل 

«دور  عنوان:  تحت  محارضة  ذلك،  بعد  اإلسالمي، 
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املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف تنمية 

قطعتها  التي  املراحل  أهم  إىل  فيها  وأشار  األمة». 

اإليسيسكو منذ تأسيسها سنة 1982، مربزاً األهداف 

الحيوي  املجال  أن  وأكد  ميثاقها.  عليها يف  املنصوص 

الذي تتحرك فيه اإليسيسكو ليس مقصوراً عىل العامل 

العامل  إىل  املجال  هذا  ميتد  وإمنا  فحسب،  اإلسالمي 

كله، باعتبار أن املهام التي تقوم بها اإليسيسكو، هي 

أوضح  كام  إنساين.  طابع حضاري  ذات  سامية  مهام 

بالصورة  للتعريف  عناية خاصة  تويل  اإليسيسكو  أن 

الصحيحة لإلسالم والثقافة اإلسالمية، وتشجيع الحوار 

بني الحضارات والثقافات واألديان، والعمل عىل نرش 

وحقوق  الحرية  ومبادئ  والسالم  العدل  ثقافة  قيم 

اإلنسان، وفقـًا للمنظور الحضاري اإلسالمي. وتطرق 

املدير العام يف الجزء الثاين من محارضته إىل أهداف 

ومكونات خطة العمل الثالثية الجديدة لإليسيسكو، 

التي اعتمدها مؤمترها العام الحادي عرش املنعقد يف 

شهر ديسمرب 2012 يف الرياض.

وألقيت يوم 14 مارس كلمة بالنيابة عن املدير العام 

يف  العتيقة  للمدن  الثاين  الدويل  املنتدى  افتتاح  يف 

مدينة تطوان (شامل املغرب)، أكد فيها أن االحتـفـاء 

الذي  باإلنسان  احتـفـاء  هو  العتـيـقـة  باملدن 

ليتشكل  محيطها،  يف  باندماجه  بها  حياته  امتـزجت 

من هذا االمتزاج واالندماج، النسيُج املجتمعيُّ الذي 

الذوبان. أو  االنفصام  عىل  يستعيص 

مارس   14 يوم  السعودية  الرياض  جريدة  ونرشت 

يف  مشاركته  مبناسبة  العام  املدير  مع  صحافياً  حواراً 

حفل انطالق احتفالية املدينة املنورة عاصمة للثقافة 

.2013 لعام  العربية  املنطقة  عن  اإلسالمية 

ومتحور الحديث خالل هذا الحوار حول أسباب اختيار 

املنطقة  عن  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  املنورة  املدينة 

العربية عام 2013، ودور اإليسيسكو يف دعم فعاليات 

العام،  لهذا  املنورة  املدينة  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 

واملميزات التي تتفرد بها املدينة املنورة عاصمة الثقافة 

عاصمة  املنورة  باملدينة  االحتفال  برنامج  ثم  اإلسالمية، 

العاملي.  الصعيد  عىل  اإلسالمية  الثقافة 

املدينة  يف  األوسط  الرشق  جريدة  مراسل  أجرى  كام 

املنورة،  لقاء مع املدير العام باملناسبة، أكد فيه أن املدينة 

املنورة تعيش اليوم تطوراً بسبب العناية التي يوليها لها 

خادم الحرمني الرشيفني من خالل عامرة املسجد النبوي 

وتوسيعه وتطوير النطاق العمراين والخدمات، إضافة 

إىل وجود مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 

والجامعة اإلسالمية وجامعة طيبة واملؤسسات الثقافية 

املباركة، مام  املدينة  بها  التي تزخر  الكثرية  والعلمية 

أهل املدينة املنورة ألن تكون عاصمة للثقافة اإلسالمية 

مدى الدهر وليس لعام 2013 فحسب.  

وخص املدير العام قناة بونيفراي التلفزية يف النيجر 

املجيد  عبد  السيد  معه  أجراه  شامل،  صحايف  بلقاء 

حناكوكو، معد ومقدم الربنامج الحواري العريب (واحة 

الثنائية  العالقات  حول  اللقاء  ومتحور  املشاهدين). 

منطقة  يف  األعضاء  والدول  املنظمة  بني  تربط  التي 

الصحراء. وجنوب  إفريقيا  غرب 

ودعا املدير العام يف نداء عاجل وجهه يوم 28 مارس، 

املبادرة  إىل  األعضاء،  الدول  والتعليم يف  الرتبية  وزراء 

بتقديم الدعم لألطفال والطالب السوريني يف مخيامت 

والعراق،  ولبنان  واألردن  تركيا  من  كل  يف  الالجئني 

سوري  وطالب  طفل  مليون  من  أكرث  أن  موضًحا 

يعيشون يف مخيامت الالجئني يف تلك الدول، حرموا من 

الدويل. القانون  الذي يكفله لهم  التعليم  الحق يف 

وحرض  املدير العام يف الحفل الرسمي الفتتاح الدورة 

التاسعة عرشة للمعرض الدويل للنرش والكتاب الذي 

تحت  البيضاء،  الدار  مدينة  يف  مارس،   29 يوم  أقيم 

موالي  األمري  املليك  السمو  لصاحب  الفعلية  الرئاسة 

رشيد، وبحضور السيد محمد األمني الصبيحي، وزير 

الشخصيات  من  وعدد  املغربية،  اململكة  يف  الثقافة 

السياسية والسفراء واملثقفني. وقام املدير العام بزيارة 

محتوياته  عىل  واطلع  املعرض  يف  اإليسيسكو  جناح 

عليه. باملرشفني  والتقى 

للكتاب  العاملي  اليوم  مبناسبة  العام،  املدير  ودعا 

اإلسالمي  العامل  دول  أبريل،   23 يوم  صادف  الذي 
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توزيعه  وتعميم  الكتاب  بنرش  العناية  مضاعفة  إىل 

عىل  املعرفة  إلشاعة  اإلبداع،  عىل  املؤلفني  وتشجيع 

اإلسالمية.  املجتمعات  يف  واسع  نطاق 

وشارك املدير العام يوم 23 أبريل، يف اللقاء التشاوري 

ودعم  القدس  لحامية  منوذج  (أي  موضوع  حول 

صمودها؟)، الذي عقد يف مقر وكالة بيت مال القدس 

الرشيف يف الرباط. وقال يف كلمة ألقاها باملناسبة، إن 

مدينة القدس تتعرض ملخاطَر شديدٍة تهـّدد هويتها 

العربية اإلسالمية التي من أبرز رموزها املسجد األقىص 

املبارك الذي تتواصل الحفريات اإلرسائيلية يف محيطه، 

االحتالل  جنود  طرف  من  حرمته  تـُـنتهك  والذي 

اإلرسائييل والجامعات اليهودية املتطرفة يف تحد سافر 

العاملّي. ملشاعر املسلمني، وللضمري 

يف  عنه  بالنيابة  ألقيت  كلمة  يف  العام  املدير  وقال 

لكل  رافعة   : الوالدية  (الرتبية  حول  الدولية  الندوة 

مرشوع مجتمعي)، التي نظمت يف مدينة الرباط يوم 

لتأسيس  الذهبية  الذكرى  حلول  مبناسبة  أبريل،   24

وعيًا  اإليسيسكو  إن  املغربية،  األرسة  حامية  جمعية 

منها بأهمية الرتبية الوالدية يف تطوير العملية الرتبوية 

بصورة عامة، تواصل جهودها يف هذا االتجاه من خالل 

تعزيز قدرات الدول األعضاء يف هذا املجال الحيوّي، 

وعرب تقديم الخربة الفنية والعلمية لها للنهوض بدور 

الرتبية الوالدية، باعتبارها رافعة لكل مرشوع مجتمعي.

وأكد املدير العام يف رسالة وّجهها إىل العامل اإلسالمي 

يوم 2 مايو، مبناسبة حلول الذكرى الحادية والثالثني 

املهام  أداء  املنظمة  مواصلة  اإليسيسكو،  لتأسيس 

الحضارية املنوطة بها وخدمة قضايا التنمية الرتبوية 

يف  واإلسهام  اإلسالمي،  العامل  يف  والثقافية  والعلمية 

بني  الحوار  تعزيز  يف  الدويل  املجتمع  جهود  دعم 

الثقافات والتحالف بني الحضارات، وصناعة املستقبل 

لإلنسانية. املزدهر  اآلمن 

وحرض املدير العام حفالً نظمته جمعية الصداقة املغربية 

اآلذرية، وسفارة جمهورية أذربيجان يف الرباط، مساء 

يوم 7 مايو، يف املقر الدائم لإليسيسكو بالرباط، مبناسبة 

حيدر  اآلذري  الوطني  الزعيم  مليالد  التسعني  الذكرى 

علييف. وألقى املدير العام كلمة باملناسبة بحضور السيد 

إلهام علييف، املستشار يف سفارة جمهورية أذربيجان يف 

اململكة املغربية، والسيد عبد السالم املصباحي، رئيس 

جمعية الصداقة املغربية اآلذرية، والسيد محمد فقريي، 

الكاتب العام لجمعية الصداقة املغربية - األذربيجانية 

وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والفكرية والثقافية، 

ومديري وخرباء اإليسيسكو.

افتتاح  يف  ديب،  مايو يف   14 يوم  العام  املدير  وشارك 

والتي  العريب،  اإلعالم  ملنتدى  عرشة  الثانية  الدورة 

ترأسها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، رئيس الوزراء 

أحمد  الدكتور  االفتتاح  حفل  وحرض  ديب.  حاكم 

الطيب، شيخ األزهر الرشيف، والدكتور نبيل العريب، 

عبد  والدكتور  العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمني 

لدول  التعاون  ملجلس  العام  األمني  الزياين،  اللطيف 

الخليج العربية، وعدد كبري من الشخصيات الرسمية 

العربية. الدول  من  والثقافية  واإلعالمية 

الجلسة  يف  مايو   15 يوم  العام  املدير  وتحدث 

(صناعة  موضوع:  لدراسة  املخصصة  الرئيسة  الحوارية 

العرب  إدراك  اإلعالم  يُصحح  هل  اإلسالموفوبيا: 

التي قامت بها  والغرب؟). وأشار يف كلمته إىل املبادرة 

اإليسيسكو بإعداد (منهاج تكوين الصحفيني واإلعالميني 

ملعالجة الصور النمطية عن اإلسالم واملسلمني يف وسائل 

اإلعالم الغربية)، مربزاً أن هذا املنهاج هو جزء من الربنامج 

الحيوّي  املجال  هذا  يف  اإليسيسكو  تنفـذه  الذي  العام 

عىل صعيد العامل اإلسالمي، ويف بعض العواصم الغربية، 

والهادف إىل معالجة الصور النمطيـة وتصحيح املعلومات 

وأمة.  ً وثقافة ً وحضارة   ً الخاطئة عن اإلسالم عقيدة 

وأشاد املدير العام يف كلمة له ألقيت بالنيابة بالخصال 

الفكر  أعالم  أحد  الكتاين،  محمد  للدكتور  العلمية 

حالياً  ويشغل  املغربية  اململكة  يف  واألدب  والثقافة 

منصب مكلف مبهمة يف الديوان املليك، وذلك يف حفل 

يف  القرويني  جامعة  نظمته  الكتاين  للدكتور  تكريم 

مايو.  16 يوم  فاس  مدينة 
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اإلرسائييل  االحتالل  قيام سلطات  العام  املدير  واستنكر 

والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  عن  وفد  مبنع 

والثقافة - يونيسكو- من زيارة مواقع أثرية وتاريخية يف 

مدينة القدس كان من املقرر أن يقوم بها يوم 20 مايو 

الرشيف. القدس  التهويد يف  إجراءات  للتحقيق يف 

اليونسكو يف  مايو يف مقر  يوم 27  العام  املدير  وشارك 

األديان  يف  (املرأة  حول  ندوة  أعامل  افتتاح  يف  باريس 

التوحيدية)، وألقى كلمة أكد فيها أهمية دراسة موضوع 

قضية املرأة يف األديان التوحيدية، يف ظل ظهور نظريات 

غريبة، تريد مخالفة الفطرة اإلنسانية، وتهدف إىل تشتيت 

شمل املجتمع اإلنساين القائم عىل األرسة الطبيعية. 

الوطني  املركز  افتتاح  حفل  يف  مايو   29 يوم  شارك  كام 

عن  وأعلن  آذربيجان،  عاصمة  باكو  مدينة  يف  للتسامح 

استعداد اإليسيسكو لتقديم الدعم لهذا املركز وللتعاون معه 

يف تنفيذ األنشطة الثقافية الحوارية اإلنسانية التي تخدم 

الثقافات  بني  الحوار  تعزيز  إىل  املشرتكة، سعيًا  األهداف 

األمم والشعوب. الحضارات والتسامح بني  والتحالف بني 

ندوة  يف  باكو،  يف  مايو   29 يوم  العام  املدير  وشارك 

العاملي  باكو  املنظمة ملنتدى  الجهات  صحافية عقدتها 

الثاين للحوار بني الثقافات، الذي عقد يف الفرتة من 29 

مايو إىل 1 يونيو 2013، تحت شعار: «العيش السلمي 

املشرتك يف عامل متنوع». وحرضالندوة الصحافية ممثلو 

عدد من املحطات اإلذاعية والقنوات التلفزية العمومية 

والخاصة وممثل وكالة األنباء الرسمية، ومندوبو عدد من 

أذربيجان. الورقية واإللكرتونية يف جمهورية  الصحف 

علييف  حيدر  مبركز  مايو   30 يوم  العام  املدير  وألقى 

العاملي  باكو  منتدى  أعامل  افتتاح  يف  كلمة  باكو  يف 

علييف  إلهام  الرئيس  أمام  الثقافات  بني  للحوار  الثاين 

واملديرة  الحضارات،  لتحالف  السامي  املمثل  وبحضور 

العامة لليونسكو، وعدد من رؤساء الحكومات والوزراء 

الدولية. املنظامت  وممثيل  الدينية  والقيادات  والسفراء 

وشارك املدير العام  يوم 31 مايو  يف حفل أقيم يف إطار 

فعاليات منتدى باكو العاملي الثاين للحوار بني الثقافات،  

وتم خالله تسليم جائزة (العيش املشرتك بسالم يف عامل 

متنوع) للفائزين بها. وترشف الحكومة األذرية ومنتدى 

هذه  تنظيم  عىل  الحضارات  لتحالف  املتحدة  األمم 

واملبادرات  املشاريع  ألحسن  دورياً  متنح  التي  الجائزة  

امللموسة الهادفة إىل تفعيل الحوار بني الثقافات، وترسيخ 

التنوع  واحرتام  والسلم،  واألمن  والتسامح  اإلخاء  قيم 

الثقايف،  وتعزيز العيش املشرتك بني شعوب العامل.

عبد  نارص  السيد  مايو   31 يف  العام  املدير  والتقى 

العزيز النرص، املمثل السامي لألمم املتحدة  لتحالف 

التعاون بني  الحضارات، وتباحث معه حول مجاالت 

ممثلية التحالف واإليسيسكو وسبل تعزيزها يف إطار 

عام 2008.   بينهام  املوقعة  التفاهم  مذكرة 

للرتبية  السابع  العاملي  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

البيئية، الذي عقد تحت الرعاية السامية للعاهل املغريب 

محمد السادس، يف مدينة مراكش باململكة املغربية خالل 

الفرتة من 9 إىل 14 يونيو، تحت شعار: «الرتبية عىل البيئة 

والرهانات من أجل انسجام أفضل بني املدن والقرى». ونظم 

بالتعاون  البيئة  املؤمتَر مؤسسة محمد السادس لحامية 

مع الشبكة الدولية للمؤمتر العاملي السابع للرتبية البيئية 

(WEEC)، واإليسيسكو، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية 

للتعليم  العاملية  واملؤسسة  والثقافة –يونسكو-،  والعلم 

 .PNUD) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،(FEE) البيئي

افتتاح املؤمتر يوم 9 يونيو  العام كلمة يف  وألقى املدير 

2013، أبرز فيها العناية الفائقة التي تـُوليها اإليسيسكو 

لقضايا البيئة يف العامل اإلسالمي، بحكم أنها الجهاز املسؤول 

املكلف بالبيئة يف نطاق العمل اإلسالمي املشرتك.

مراكش يف  مدينة  يونيو يف  يوم 10  العام  املدير  وعقد 

من  عدداً  فيه  تناول  صحافياً،  مؤمتراً  املغربية  اململكة 

املناخ  تلوث  العامل  مثل  تهدد  التي  واملشاكل  القضايا 

واالحتباس الحراري ومخاطر التصحر والجفاف وانعكاسها 

وخاصة  العامل  دول  يف  املستدامة  التنمية  مسار  عىل 

صحافيون  املؤمتر  وحرض  اإليسيسكو.  يف  منها  األعضاء 

املحطات  من  وعدداً  الدولية،  األنباء  وكاالت  ميثلون 

واإللكرتونية  املكتوبة  والصحف  والتلفزية،  اإلذاعية 

املغربية والعربية والدولية الذين كانوا يقومون بتغطية 

مراكش. يف  البيئية  للرتبية  السابع  العاملي  املؤمتر  أعامل 
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وترأس املدير العام والسيد فؤاد الدويري، وزير الطاقة 

واملعادن واملاء والبيئة يف حكومة اململكة املغربية، ورشة 

عمل نظمتها الوزارة يوم 10 يونيو، يف مدينة مراكش حول 

للبيئة والتنمية. وألقى  مرشوع إنشاء أكادميية إسالمية 

من  املرشوع  هذا  أن  فيها  أبرز  كلمة  العام  املدير 

املشاريع الحيوية عىل صعيد العامل اإلسالمي، ويعكس 

مبلغ العناية التي يُـوليها صاحب الجاللة امللك محمد 

البيئة. وأكد أن املرشوع أصبح ملزمـًا  السادس لقضايا 

وعىل الدول األعضاء النظُر جديـًا يف إجراءات تنفيذه.

األوىل  العمومية  العمل  جلسة  يف  العام  املدير  وألقى 

ملناقشة  يونيو   10 يوم  صباح  عقدت  التي  للمؤمتر 

كلمة  اإليكولوجي)،  لالنتقال  أساس  (الرتبية  موضوع 

أشار فيها إىل دواعي اهتامم املجتمع الدويل مبوضوع 

االِنتقال اإليكولوجّي، مؤكدا أهمية املقاربة الرتبوية يف 

اإلسالمية  الرؤية  خصائص  ومربزاً  البيئة،  قضايا  تناول 

هذه  ترأست  وقد  القضايا.  هذه  معالجة  يف  الرائدة 

السابقة  الوزيرة  بنخرضة،  أمينة  السيدة  الجلسة 

كاربورات  للهيدرو  الوطني  للمكتب  العامة  واملديرة 

السيدة  فيها  وشاركت  املغربية،  اململكة  يف  واملعادن 

أكيم  والسيد  لليونسكو،  العامة  املديرة  بوكوفا،  إيرينا 

للبيئة،   املتحدة  األمم  لربنامج  التنفيذي  املدير  شتايرن، 

والسيد جان إريكسون،  رئيس املؤسسة الدولية للرتبية 

البيئية، والسيد الحسني التيجاين، رئيس منتدب ملؤسسة 

البيئة.  لحامية  السادس  محمد 

التخريب  أعامل  يونيو   12 يوم  العام  املدير  وأدان 

خارجية،  بأجندات  مرتبطة  مجموعات  بها  تقوم  التي 

أعامل  عىل  والتحريض  البحرين،  مملكة  يف  للمدارس 

مزاولة  من  ومنعهم  والطالب  املعلمني  ضد  العنف 

أعاملهم ومتابعة دراساتهم. ودعا الشعب البحريني إىل 

التضامن والتآزر يف وجه دعاة الطائفية ومحريض الفتنة 

ومثريي الشغب، حفاظـًا عىل الوحدة الوطنية، ومنعـًا 

املشبوهة. األجنبية  للتدخالت 

الدول  يونيو   14 يوم  له  بيان  يف  العام  املدير  ودعا 

الخارجي  الغزو  ملواجهة  الفوري  التدخل  إىل  األعضاء 

لسورية الذي أصبح واضحاً بعد مشاركة جهات أجنبية 

سوريا. يف  القتالية  الساحة  يف 

أذربيجان  تلفزيون  يونيو   20 يوم  العام  املدير  وخصَّ 

يف  تم  الذي  اللقاء  هذا  وخالل  شامل.  صحايف  بحوار 

الحديث  متحور  بالرباط،  لإليسيسكو  الدائم  املقر 

حول عالقات التعاون القامئة بني اإليسيسكو وحكومة 

والعلمية  الرتبوية  املجاالت  يف  أذربيجان  جمهورية 

والثقافية واالتصالية، ودورها يف دعم الرسالة الحضارية 

لإليسيسكو. كام تناول الحوار الرتتيبات الخاصة باملؤمتر 

اإلسالمي الرابع للوزراء املكلفني بالطفولة الذي عقدته 

املكلفة  الحكومية  اللجنة  مع  بالتعاون  اإليسيسكو 

بشؤون األرسة واملرأة واألطفال  يف جمهورية أذربيجان 

ومنظمة التعاون اإلسالمي يف شهر نوفمرب 2013 يف باكو. 

مع  برنامج  «حوار  عىل  ضيفاً  العام  املدير  وحلَّ 

يونيو.   23 يوم  األردين  التلفزيون  بثه  الكبار»  الذي 

ومتحور جزء مهم من هذا اللقاء حول  الخطة الثالثية 

الجديدة لإليسيسكو للسنوات 2015-2013 ودورها يف 

اإلسالمي. العامل  يف  املستدامة  التنمية  تعزيز 

وأقامت  وزارة الثقافة األردنية مساء يوم 24 يونيو  يف 

األمري  رعاية  تحت  العام  للمدير  تكرميياً  حفالً  عامن 

الحسن بن طالل حرضه األستاذ طاهر املرصي، رئيس 

بركات  والدكتور  األمري،  لسمو  ممثالً  األعيان،  مجلس 

والسفراء،  الوزراء،  من  وعدد  الثقافة،  وزير  عوجان 

الثقافة  وزير  وألقى  الجامعات.  وأساتذة  واملثقفني، 

األردين كلمة أشاد فيها باملدير العام ومبكانته الفكرية 

اإلسالمي  العامل  يف  الثقايف  العمل  تطوير  يف  وبجهوده 

املنظامت  كربيات  مصاف  إىل  باإليسيسكو  واالرتقاء 

الدولية. ونوه بالسياسة التي تنهجها اإليسيسكو تحت 

اإلسالمي  العامل  العالقات بني شعوب  تعزيز  قيادته يف 

بروح  اإلنسانية  والحضارات  الثقافات  عىل  واالنفتاح 

حصيفة. ورؤية  متسامحة 

الحسني  مدينة  يف  يونيو   25 يوم  العام  املدير  وتسلم 

الهاشمية،  األردنية  اململكة  عاصمة  ن،  بعامَّ للشباب 

متنحها  التي  لعام 2013   مبدع»  مجدد  «أفضل  جائزة 
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سنوياً رابطة كتاب التجديد ألبرز املفكرين والعلامء يف 

العامل العريب اإلسالمي . وقد تم اختيار املدير العام لنيل 

مسرية  إثراء  يف  الكبرية  ملساهمته  تقديراً  الجائزة  هذه 

إبراز  يف  املهم  بدوره  واعرتافاً  اإلسالمي،  العريب  الفكر 

الحضاري. اإلسالم  ملرشوع  العميل  النموذج 

ملنظمة  العامة  املديرة  بدعوة من  العام  املدير  وشارك 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة -يونيسكو- السيدة 

ايرينا بوكوفا، يف الحفل الثقايف البنغايل الذي أقيم مساء 

وحرضته  باريس  يف  اليونيسكو  مقر  يف  يونيو   26 يوم 

الخارجية  يف  ووزيرة  لليونيسكو،  العامة  املديرة 

العام  املؤمتر  الشعبية،  ورئيسة  بانغالديش  جمهورية 

وعدد  الحسنة،  للنوايا  اليونيسكو  وسفراء  لليونيسكو، 

اليونيسكو. األعضاء  يف  الدول  مندويب  من 

وشارك املدير العام يف االجتامع األول ملجلس أمناء املنظمة 

العاملية للنهوض باللغة العربية الذي عقد يف الدوحة يوم 

15 يوليو 2013 والذي افتتحته الشيخة موزا بنت نارص 

عبد  السيد  االجتامع  هذا  وحرض  قطر.  مؤسسة  رئيسة 

العزيز بن تريك السبيعي، وزير الرتبية والتعليم القطري 

هذا  يف  وتم  املجلس.  وأعضاء  املجلس،  رئيس  األسبق، 

االجتامع تدارس املسائل املتعلقة بتشكيل إدارة املنظمة 

سبق  الذي  األساس  نظامها  إطار  يف  أعاملها  وتسيري 

املدير  اختيار  وتم  التأسيسية.  الهيئة  قبل  من  اعتامده 

العام لإليسيسكو من قبل مؤسس املنظمة، الشيخة موزا 

بنت نارص، ليكون عضواً يف مجلس األمناء.  

ونرشت مجلة (الرابطة) يف عددها رقم 561 الصادر يف 

شهر رمضان 1434ه، حواراً شامالً مع املدير العام، تحدث 

فيه عن نشأة اإليسيسكو وأهدافها واختصاصاتها، وعن 

العمل  من  عقود  ثالثة  خالل  حققتها  التي  اإلنجازات 

والثقافة  والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف  املشرتك  اإلسالمي 

العامل  لدول  خدمة  أدائها  تطوير  وآفاق  واالتصال، 

اإلسالمي. كام تناول الحوار برامج وأنشطة اإليسيسكو 

لفائدة الجاليات اإلسالمية خارج العامل اإلسالمي، ورؤية 

العامل اإلسالمي،  األمية  يف  اإليسيسكو ملعالجة مشكل 

العلمي والتكوين يف جامعات  بالبحث  النهوض  وسبل 

العامل اإلسالمي،  وحامية الطفولة يف الدول األعضاء.

وشارك املدير العام يف املؤمتر العام السادس عرش ملؤسسة 

آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي، الذي عقد يف العاصمة 

أغسطس،   22 إىل   19 من  الفرتة  خالل  عامن،  األردنية 

املؤمتر،  أعامل  افتتاح  يف  باسم املشاركني  كلمة  وألقى 

قال فيها إن هذا املؤمتر أصبح منتدى للفكر اإلسالمي 

األصيل والتجديد الحضاري املتميز.  وألقى املدير العام 

الدولة  مفهوَمي  يف  تأصيلية  ظرات   ) بعنوان:  بحثاً 

ثالث  فيه  تناول  اإلسالمي)،  الفكر  يف  اإلنسان  وحقوق 

اإلسالمي،  الفكر  يف  الدولة  مفهوم  هي:  مركزية  قضايا 

ومفهوم حقوق اإلنسان يف اإلسالم، والفكر اإلسالمي أمام 

والقانونية. الدستورية  التحديات 

 ،2013 أغسطس   20 يوم  صباح  العام  املدير  وترأس 

الثالثة للمؤمتر، والتي كان محورها: «مفاهيم  الجلسة 

وتحدث  اإلسالمية»،  الدولة  ومفهوم  الحديثة  الدولة 

فيها كل من الدكتور محمد السامك من لبنان، والشيخ 

والشيخ  أوزبكستان،  من  يوسف  الصادق  محمد 

مصطفى سرييتش من البوسنة والهرسك، والشيخ عمر 

اليمن.  من  حفيظ  بن 

ودعا املدير العام يف كلمة ألقيت بالنيابة عنه يوم 25 

سبتمرب يف أستانا، عاصمة قازاخستان، يف افتتاح املؤمتر 

األديان  زعامء  ملؤمتر  العارشة  الذكرى  مبناسبة  الدويل 

اإلنسانية  األرسة  جهود  دعم  إىل  والتقليدية،  العاملية 

تعزيز  أهمية  وأكد  العامل،  يف  والوئام  السالم  لنرش 

الحوار بني الثقافات وأتباع األديان، ونرش قيم التسامح 

والتعايش بني األمم والشعوب، يف ظل التفاهم والوئام 

املتبادل. واالحرتام 

وألقى املدير العام  كلمة يف افتتاح ندوة عقدت يوم  10 

أكتوبر يف جامعة محمد األول مبدينة وجدة (رشق املغرب)، 

اسرتاتيجيات  يف  الحضاري  البناء  قيم  (منظومة  حول 

مفهوم  ترجمت  اإليسيسكو  إن  فيها  قال  اإليسيسكو)، 

البناء الحضاري  إىل واقع معيش، من خالل وضعها لست 

عرشة اسرتاتيجية قطاعية، منها اسرتاتيجية تطوير الرتبية 

يف العامل اإلسالمي، واالسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي، 

واسرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، واسرتاتيجية 

تدبري املوارد املائية يف العامل اإلسالمي، واسرتاتيجية تطوير 
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تقانات املعلومات واالتصال، واسرتاتيجية تطوير التعليم 

الجامعي يف العامل اإلسالمي.

 10 يوم  مساء  األول  محمد  جامعة  رئاسة  ونظمت 

حفالً  وجدة،  مبدينة  والصيدلة  الطب  كلية  يف  أكتوبر 

لتكريم املدير العام، األمني العام التحاد جامعات العامل 

تحقيق  أجل  من  املبذولة  لجهوده  تقديراً  اإلسالمي، 

عىل  إشعاعها  وتوسيع  الحضارية،  اإليسيسكو  رسالة 

اإلسالمي  العمل  وتعزيز  والدويل،  اإلقليمي  املستوى 

اإلسالمي.  العامل  يف  الجامعات  ودعم  املشرتك، 

عرش  الخامس  الدويل  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

حول الجرمية العابرة للحدود، الذي عقد يف بروكسيل، 

بدعوة من منتدى كرانز مونتانا، خالل الفرتة من 16 إىل 

19 أكتوبر، وألقى كلمة يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر 

صباح يوم 17 أكتوبر، أوضح فيها أن محاربة الجرمية 

عملية أكرب من أن تخضع للمقاربة األمنية واإلجراءات 

الوقائية وللمقتضيات القانونية فقط. موضًحا أن محاربة 

الجرمية العابرة للحدود عملية متكاملة الحلقات البد 

وأن تستند إىل جانب الردع األمني والقانوين، إىل (الردع 

الرتبوي والثقايف).

مركز  يف  أكتوبر   22 يوم  محارضة  العام  املدير  وألقى 

موضوع  حول  بلندن،  اإلسالمية  للدراسات  أكسفورد 

إنعاش  إىل  فيها  دعا  اإلسالمي)،  الفكر  تجديد  (نحو 

سليم   تصّور  وفق  بتجديده  املعارص  اإلسالمي  الفكر 

لوظيفة التجديد، كام دعـا إىل تقوية التضامن اإلسالمي  

اجتهاد  حتى   يكون  اإلسالمي   املشرتك،   العمل  وتفعيل 

تضافر  جامعيـًا،   صادًرا   عن  اجتهاًدا   تجديديـًا  األمة 

منها،   االختصاص  وأصحاب  وفقهائها  علامئها  جهود 

وتجديُدها لحياتها تجديًدا مشرتكـًا   يف   إطار من التعاون 

والتكامل والتنسيق وتحديثـُها قامئـًا   عىل ثوابت دينها 

املعطاء .   اإلسالمية  حضارتها  ورواسخ 

 225 بالذكرى  االحتفال  إىل  كلمة  العام  املدير  ووجه 

يف  عقد  الذي  روسيا  ملسلمي  الدينية  النظارة  لتأسيس 

مدينة أوفـا بجمهورية باشكورتستان يف روسيا االتحادية، 

ألقاها بالنيابة عنه الدكتور هبة الله سعيد كاملييف، مدير 

معهد الحضارة اإلسالمية يف موسكو، يوم 23 أكتوبر. وأشار 

يف كلمته إىل أن االحتفال ينطوي عىل مغزى كبري ينبغي 

الشعوب  تشد  التي  الروابط  تقوية  اتجاه  يف  يصّب  أن 

اإلسالمية يف الدولة الروسية، إىل مصادر الهوية اإلسالمية 

تشويه  إىل  سابقة،  تسلـّـطية  عهود  يف  تعرضت  التي 

رموزها وطمس معاملها، وإىل حرمان األجيال الجديـدة 

منها طيلة عقود من القمع واالضطهاد واالستبداد.

يف  الخارجية  وزير  من  بدعوة  العام  املدير  وشارك 

الثالثة  السنوية  الدورة  أعامل  أذربيجان، يف  جمهورية 

يف  عقدت  التي  لعام،  اإلنساين  الدويل  باكو  ملنتدى 

و1  أكتوبر   31 يومي  باكو،  اآلذربيجانية  العاصمة 

نوفمرب. وألقى املدير العام كلمة يف افتتاح املنتدى يوم 

31 أكتوبر، كام شارك يف مائدة مستديرة عقدت يوم 1 

(التعدد  موضوع  حول  املنتدى،  إطار  يف  نوفمرب2013 

املجتمع). يف  االندماج  ومشاكل  الثقايف 

يف  برنامج (حوار)  عىل  عىل  ضيفاً  العام  املدير  وحلَّ 

قناة فرانس 24 يف باريس، يوم 9 نوفمرب 2013. وكان 

يف  للثقافة  دور  أي  اإلسالمي:  (العامل  الحوار  موضوع 

التطرف؟). مواجهة 

وحرض املدير العام يوم 21 نوفمرب يف باريس حفل تسليم 

جائزة مؤسسة شرياك ملنع  نشوب النزاعات، الذي ترأسه 

الجمهورية  رئيس  هوالند،  فرانسوا  السيد  باريس  يف 

الفرنسية، وحرض الحفل عدد من الشخصيات السياسية 

وممثلو  وخارجها  فرنسا  يف  والثقافية  والديبلوماسية 

منظامت دولية ومنظامت غري حكومية.

املليك  السمو  من صاحب  بدعوة  العام  املدير  وشارك 

رئيس  املكرمة،  مكة  منطقة  أمري  الفيصل،  خالد  األمري 

الثاين  السنوي  املؤمتر  العريب، يف أعامل  الفكر  مؤسسة 

شعار  تحت  عقد  والذي   ،«12 «فكر  للمؤسسة  عرش 

«استحداث فرص عمل جديدة يف الوطن العريب»، يومي 

4 و5 ديسمرب 2013 يف مركز ديب املايل العاملي مبدينة 

الشيخ محمد بن  ديب، برعاية وحضور صاحب السمو 

العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد 

الوزراء، حاكم ديب. رئيس مجلس  املتحدة، 
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وألقى املدير العام محارضة يوم 10 ديسمرب يف أعضاء 

جمعية الجود يف املقر الدائم لإليسيسكو حول موضوع 

فيها  تناول  املعارصة)،  والتحديات  اإلسالمي  (العامل 

أبعادها   ً محلال  اإلسالمي  العامل  يف  الحالية  األوضاع 

مخاطرها. من  ومحذًرا 

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد  من  بدعوة  و 

االفتتاحي  الدرس  العام   املدير  ألقى   فاس،   - سايس 

يف  اإلعالم  (دور  حول   ،2013-2014 الجامعية  للسنة 

تعزيز الحوار بني الثقافات)، وذلك يف مقر رئاسة جامعة 

سيدي محمد بن عبد الله يف مدينة فاس، يوم األربعاء 

إىل  باملناسبة  العام  املدير  وأهدى   .2013 ديسمرب   11

من  نسخة  الله،  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  رئاسة 

عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  أرسلها  كان  رسالة 

يف  دوبروفنيك  إمارة  حاكم  إىل   ،(1790  -  1710) الله 

كرواتيا،حول مخالفة املراكب التابعة إلمارة دوبروفنيك 

املغربية.  الدولة  وبني  بينها  التفاق 

العلمية  الدولية  (الندوة  إىل  كلمة  العام  املدير  ووجه 

مجاالت  يف  العليا  اإلسالمية  القيم  حول  السادسة 

التي  والعرشين)،  الحادي  بالقرن  الخاصة  التعليم 

أوفـا  مدينة  يف  ديسمرب،   12 يوم  أعاملها  افتتحت 

جمهوريات  إحدى  باشقرتستان  جمهورية  عاصمة 

روسيا االتحادية. وألقى الكلمة الدكتور سعيد هبة الله 

موسكو. يف  اإلسالمية  الحضارة  معهد  مدير  كامليف، 

اللغة  لخدمة  العاملي  امللتقى  يف  العام  املدير  وشارك 

تحت  العاصمة،  تونس  مدينة  يف  عقد  الذي  العربية 

رئيس  املرزوقي،  املنصف  محمد  الدكتور  إرشاف 

وألقى  ديسمرب.  و19   18 يومي  التونسية،  الجمهورية 

للملتقى  االفتتاحية  الجلسة  يف  كلمة  العام  املدير 

العربية  اللغة  أن  فيها  أعلن  التونيس،  الرئيس  بحضور 

أبنائها  بعض  من  خصوًصا  بها،  محدقـًا  خطـرًا  تواجه 

بشتى  ويعملون  ويحاربونها  العـداء  يناصبونها  الذين 

وينفـّـر  مركزها،  يضعف  مام  إقصائها،  عىل  الوسائل 

منها.  الصاعدة  العربية  األجيال 

ونرشت الصحيفة اليومية (العاصمة بوست) التي تصدر 

من العاصمة املغربية الرباط، حواراً مع املدير العام عىل 

حلقتني يومي 18 و19 ديسمرب، تحدث فيه عن مجموعة 

من القضايا التي تهتم بها اإليسيسكو يف إطار اختصاصاتها 

يف مجاالت الرتبية، والعلوم، والثقافة واالتصال.

موضوع  حول  فكرية  ندوة  يف  العام  املدير  وشارك 

العريب  الوضع  ضوء  يف  بوطالب  الهادي  عبد  (فكر 

سايس  فاس  وجمعية  اإليسيسكو،  عقدتها  الراهن)، 

الثقافية واالجتامعية واالقتصادية، ومؤسسة  للتنمية 

عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم والتنوير الفكري، 

محمد  امللك  املغريب  للعاهل  السامية  الرعاية  تحت 

السادس، يوم  الجمعة 20 ديسمرب، بقرص املؤمترات 

يف مدينة فاس املغربية، مبناسبة الذكرى الرابعة لوفاة 

السابق  العام  املدير  بوطالب،  الهادي  عبد  األستاذ 

الندوة عن  العام يف ختام  لإليسيسكو. وأعلن املدير 

إنشاء اإليسيسكو كريس األستاذ عبد الهادي بوطالب 

للفكر اإلسالمي يف جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

العلمية  مبكانته  واعرتافاً  له  تكرمياً  فاس،  مدينة  يف 

لاليسيسكو.  األول  العام  املدير  ولكونه  والفكرية 

وشارك املدير العام يف املؤمتر الوطني األول للغة العربية 

العربية  اللغة  أجل  الوطني من  االئتالف  الذي عقده 

حول موضوع «واقع اللغة العربية باملغرب بني التعددية 

والتنمية»، وذلك  مبدينة الرباط يومي 25 و26  ديسمرب 

اململكة  االتصال يف  ووزارة  الثقافة،  وزارة  مع  برشاكة 

املغربية، واملجلس الدويل للغة العربية، ومكتب تنسيق 

التعريب ومؤسسة عالل الفايس ومؤسسة محمد عابد 

الجابري. وألقى املدير العام كلمة يف الجلسة االفتتاحية 

للمؤمتر يوم 25 ديسمرب، أكد فيها أن الحفاظ عىل اللغة 

تحتـّمها   ٌ ورسالة ورضورة  ومسؤولية  واجٌب  العربية 

طبيعة املواجهة مع التحديات املختلفة التي تستهدف 

الهوية الوطنية من األساس، كام تفرضها متطلبات دعم 

التنمية الشاملة املستدامة التي من رشوطها املوضوعية 

سالمة ُ الجبهة الداخلية، بإشاعة روح االنسجام والتناغم 

التعايش  ثـقـافة  ونشـر  والتوازن،  والتالؤم  والتوافق 

الثقافية  للخصوصيات  املتـبادل  واالحرتام  والحوار 

للمقتضيات  االحتـراُم  كله،  ذلك  وقبـل  والحضارية، 

القانونية الواجبة النفاذ.
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دعا املدير العام يوم 17 يناير، يف افتتاح ورشة العمل 

واملوهوبني)،  املتفوقني  من  الشباب  (العلامء  حول 

التي نظمها االتحاد العاملي للكشاف املسلم بالتعاون 

املقر  يناير 2013 يف  و18  يومي 17  اإليسيسكو  مع 

فكرية  بيئة  تأمني  إىل  بالرباط،  لإليسيسكو  الدائم 

العليا  واملثل  القيم  بني  توازن  للشباب،  وثقافية 

العلامء  وإبداعات  العلم  مستجدات  وبني  لألصالة، 

الحديثة، من أجل االستثامر األمثل لطاقات الشباب 

يف الدول األعضاء باعتبارهم العموَد الفقريَّ للتنمية 

الجلسة االفتتاحية، تم  العامل اإلسالمي. ويف ختام  يف 

املسلم ودروع  للكشاف  العاملي  االتحاد  إهداء درع 

لجهوده  تقديراً  العام،  املدير  إىل  سعودية  جامعات 

واعرتافاً  الشباب،  بقضايا  النهوض  مجال  يف  املخلصة 

بدوره البارز يف تعزيز الحوار بني الثقافات والتحالف 

األديان. بني  والتعايش  الحضارات  بني 

وشارك املدير العام يوم 8 مارس يف الجلسة االفتتاحية 

لنساء  الوطني  االتحاد  عقده  الذي  الدويل  للمؤمتر 

املغرب، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو املليك 

األمرية لال مريم، رئيسة االتحاد، تحت شعار «املرأة 

القروية رشيكة يف صريورة التنمية»، وذلك يف مدينة 

بحضور  مارس،   10 إىل   8 من  الفرتة  خالل  الرباط، 

اإلله بن كريان،  السيد عبد  املغربية  الحكومة  رئيس 

وشخصيات  والسفراء،  الحكومة  أعضاء  من  وعدد 

واألجنبية،  العربية  الدول  من  عدداً  متثل  نسائية 

املغربية. النسائية  القيادات  من  غفري  وجمع 

وشارك املدير العام يف انطالق احتفالية املدينة املنورة 

لعام  العربية  املنطقة  عن  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 

2013، يف حفل رسمي أقيم يوم 12 مارس 2013 يف 

الخيمة الثقافية بجوار مسجد قباء يف املدينة املنورة، 

بن  سلامن  األمري  املليك  السمو  صاحب  من  برعاية 

عبد العزيز آل سعود، ويل العهد، نائب رئيس مجلس 

من  سامية  شخصيات  وحرضه  الدفاع،  وزير  الوزراء 

اململكة العربية السعودية ومن خارجها. وألقى املدير 

العام كلمة يف هذا الحفل قال فيها إن اختيار املدينة 

الحالية، هو  للثقافة اإلسالمية للسنة  املنورة عاصمة 

التي  الكربى  الحضارية  التنويرية  للرسالة  امتداٌد 

الصالة  أزىك  عليه  الكريم،  الرسول  مدينة  بها  قامت 

العهود  الله عليه وسلم ويف  والسالم، يف عهده صىل 

املنورة عاصمًة  املدينة  التي تلت ذلك، حيث كانت 

اإلسالمي  لإلشعاع  ومركزًا  األوىل،  اإلسالمية  للدولة 

الذي امتد إىل اآلفاق البعيدة التي وصل إليها الفتُح 

اإلسالمّي. العريبُّ 

وألقى املدير العام  صباح يوم 18 مارس، يف باكو خالل 

الجلسة االفتتاحية للمؤمتر الدويل حول تعزيز التعاون 

الدويل ملكافحة اإلرهاب، كلمة  أبرز فيها العالقة بني 

اختصاصات  وبني  املخدرات،  ومنع  الجرمية  مكافحة 

اإليسيسكو. وذكَّر املدير العام بالنتائج البناءة للمؤمتر 

عقدته  الذي  اإلرهاب  مكافحة  حول  األول  الدويل 

اإليسيسكو، يف تونس سنة 2007، بالتعاون مع األمانة 

العامة لألمم املتحدة وبالحضور الشخيص لألمني العام  

السيد بان يك مون، ومبشاركة عدد كبري من الشخصيات 

السامية ذات الصلة باملوضوع.

اجتامع  افتتاح  مايو،   02 يوم  العام  املدير  وترأس 

للخرباء لدراسة معوقات الحق يف االتصال والولوج إىل 

املعلومات يف العامل العريب، يف املقر الدائم لإليسيسكوم 

بالرباط، حيث أكد يف كلمته عىل أن االنتشار الواسع 

لثورة املعلوميات سيف ذو حدين، فهو من جهة عزز 

حق األفراد والجامعات يف االتصال وولوج املعلومات 

وتداولها، ولكنه من جهة أخرى أدى إىل املساس بحياة 

بحقوقهم  املساس  إىل  أدى  كام  الشخصية،  األفراد 

األخرى، وذلك بفعل انتشار اإلنرتنيت واستخدامه يف 

حرية  مربر  تحت  سلبيًا  استخداماً  األحيان  من  كثري 
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الرأي والتعبري. وتحدث يف الجلسة االفتتاحية، السيد 

مصطفى الخلفي، وزير االتصال الناطق الرسمي باسم 

أبوك،  ولد  سامل  محمد  والسيد  املغربية،  الحكومة 

املدير العام التحاد اإلذاعات اإلسالمية، والسيد محيي 

املساعد  العام  األمني  تيتاوي،  إدريس  أحمد  الدين 

العرب.  الصحافيني  التحاد 

السنوي  االجتامع  مايو،   6 يوم  العام  املدير  وافتتح 

للجنة املراقبة املالية لإليسيسكو املنبثقة عن املجلس 

فيها  أكد  باملناسبة  كلمة  وألقى  للمنظمة،  التنفيذي 

أهمية اللجنة ودورها األساس يف تطوير األداء اإلداري 

للمنظمة من خالل مراقبته وتقييمه.  واملايل 

املائدة  أعامل  افتتاح  يف  كلمة  العام  املدير  وألقى 

مع  بالتعاون  اإليسيسكو  عقدتها  التي  املستديرة 

مايو،   31 يوم  األذربيجانية  والسياحة  الثقافة  وزارة 

«العلم  املنتدى حول موضوع  أشغال  باكو ضمن  يف 

إسكنداروف،  إلشاد  السيد  املائدة  وحرض  واإلميان». 

مع  بالعالقات  املكلفة  الحكومية  اللجنة  رئيس 

ومجموعة  أذربيجان  جمهورية  يف  الدينية  الهيئات 

من العلامء والخرباء والباحثني املهتمني بالقضايا ذات 

واإلميان. واألديان  بالعلم  الصلة  

مدير  كارلسون،  ماتس  والسيد  العام  املدير  وترأس 

يف  يونيو   04 يوم  املتوسطي،  للتكامل  مرسيليا  مركز 

املقر الدائم لإليسيسكو يف الرباط، الجلسة االفتتاحية 

العربية:  االقتصادات  (تحويل  الدويل حول  لcملؤمتر 

بحضور  واالبتكار)،  املعرفة  طريق  عىل  قدماً  امليض 

السيد نزار بركة، وزير املالية واالقتصاد يف الحكومة 

الرتبية  االفتتاحية وزراء  الجلسة  املغربية. كام حرض 

العراق،  وجمهورية  جيبويت،  جمهورية  يف  والتعليم 

املكلف  والوزير  املوريتانية،  اإلسالمية  والجمهورية 

الحكومة  يف  املدين  واملجتمع  الربملان  مع  بالعالقات 

املنظامت  وممثلو  السفراء،  من  وعدد  املغربية، 

واملؤسسات  الدولية  الحكومية  وغري  الحكومية 

األنباء  وكاالت  وممثلو  العربية،  الدول  يف  الوطنية 

ووسائل اإلعالم املكتوبة والسمعية البرصية املغربية 

والدولية. والعربية 

وأشار املدير العام يف كلمة له يف افتتاح املؤمتر، إىل 

الدويل ومركز  البنك  أعـّده كل من  الذي  التقرير  أن 

حول  واإليسيسكو  املتوسطي  للتكامل  مرسيليا 

(تحويل االقتصادات العربية: امليض قدماً عىل طريق 

املعرفة واالبتكار)، املعروض عىل املؤمتر يضع مبادئ 

االقتصاد  نحو  الطريق  متّهـد  أن  شأنها  من  توجيهية 

األعضاء يف  الدول  تحتاجه  الذي  املعرفة  القائم عىل 

العربية.  الدول  بينها  ومن  اإليسيسكو 

وترأس املدير العام، يوم  04 يونيو يف مقر اإليسيسكو يف 

الرباط، أعامل الجلسة الثانية للمؤمتر الدويل حول تحويل 

االقتصادات العربية، خصصت لعرض ومناقشة  التجارب 

والعراقية  املوريتانية  الحكومات  تبذلها  التي  والجهود 

والجيبوتية واملغربية يف مجال اقتصاد املعرفة يف إطار 

تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية الهادفة إىل  تحقيق التنمية 

الشاملة يف هذه الدول.

باهية،  ولد  أحمد  الدكتور  الجلسة  هذه  يف  وشارك 

وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العايل والبحث 

والسيد  املوريتانية،  اإلسالمية  الجمهورية  يف  العلمي 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  األديب،  عيل  محمد 

العلمي يف جمهورية العراق، والسيد نبيل محمد أحمد، 

جيبويت،  جمهورية  يف  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

والدكتور محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات 

املغربية. اململكة  واملالية يف  االقتصاد  بوزارة  املالية 

ودعا املدير العام يف كلمة ألقاها يوم 6 يونيو، خالل 

(تحويل  حول  الدويل  للمؤمتر  الختامية  الجلسة 

املعرفة  طريق  عىل  قدماً  امليض  العربية:  االقتصادات 

التي أسفر  بالنتائج  بالغ االهتامم  واالبتكار)، إىل إيالء 

عنها املؤمتر، وبالعمل عىل أن يكون (إعـالن الرباط نحو 

اسرتاتيجيات جديدة للتنمية يف العامل العريب) وثيقـة 

العربية.  االقتصادات  يف  مؤثـرة  فعالية  ذات 

الدائم  املقر  يف  يونيو   12 يوم  العام  املدير  وافتتح 

الوطنية  اللجان  بالرباط، أعامل منتدى   لإليسيسكو 

بحضور  العربية،  الدول  يف  والثقافة  والعلوم  للرتبية 

الدكتور عبد الله حمد محارب، املدير العام للمنظمة 
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العربية للرتبية والثقافة والعلوم – ألكسو-، والدكتور 

عيل بن عبد الله الخالق القرين، املدير العام ملكتب 

الحفيظ  عبد  والدكتور  الخليج،  لدول  العريب  الرتبية 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ممثل  الدباغ، 

اللجنة  رئيس  املغربية،  الحكومة  يف  األطر  وتكوين 

والسيد  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  املغربية  الوطنية 

إريك فالت، املدير العام املساعد للعالقات الخارجية 

اليونيسكو. يف  الجمهور  وإعالم 

وقام املدير العام يوم 24 يونيو  بزيارة ملخيم الزعرتي 

الذي  يقع يف محافظة الزرقاء رشقي األردن لالطالع 

الزيارة  عىل أوضاع الالجئني السوريني . وخالل هذه 

الصعبة  اإلنسانية  الوضعية  عىل  العام  املدير  وقف 

األطفال  خاصة  السوريون  الالجئون  يعيشها  التي 

الخدمات  عىل  واطلع  منهم،  السن  وكبار  والنساء 

يف  السوريون  الطالب  منها  يستفيد  التي  التعليمية 

هذا املخيم. ودعا الدول األعضاء  إىل العمل الرسيع 

وأشاد  السوري.  الشعب  إلنهاء معاناة  والحازم 

األردنية يف  الحكومة  بها  تقوم  التي  الكبرية  بالجهود 

هذا املجال، حيث بلغ عدد الطالب السوريني الذين 

تقدم لهم الخدمات التعليمية يف هذا املخيم أكرث من 

خمسني ألف طالب وطالبة. وأكد املدير العام حرص 

اإليسيسكو عىل اإلسهام يف دعم هذه الجهود يف إطار 

خطة العمل الثالثية الحالية. 

بالنيابة صباح  ألقيت  له  كلمة  العام يف  املدير  وقال 

يوم 24 يونيو خالل الجلسة االفتتاحية للدورة األوىل 

املقر  يف  اإلسالمي،  العامل  ألطفال  اإليسيسكو  ملنتدى 

جاء  املنتدى،  إنشاء  إن  بالرباط،  لإليسيسكو  الدائم 

تنفيذاً لقرار املؤمتر اإلسالمي الثالث للوزراء املكلفني 

بالطفولة (فرباير 2011) الذي انعقد يف مدينة طرابلس، 

عاصمة دولة ليبيا، بعد أن درس املؤمتر اإلسالمي الثاين 

للوزراء فكرته األوىل يف مدينة الخرطوم، ليكون اإلطار 

املؤسيس الذي يسعى إىل الرقي بواقع الطفل والنهوض 

قيم  تعزيز  إىل  ويسعى  اإلسالمي،  العامل  يف  بقضاياه 

التسامح وأوارص التعاون والتضامن والتآخي بني أطفال 

برملانات  مع  التعاون  اإلسالمي، ومتتني عالقات  العامل 

وثقافية  أخالقية  قوة  فهو  ولذلك  العامل،  يف  األطفال 

وآلية لتفعيل حقوق األطفال يف عامل جدير بهم.

وشارك املدير العام يف املنتدى الثاين لرؤساء جامعات 

العامل  يف  (الجامعات  موضوع  حول  اإلسالمي،  العامل 

اإلسالمي: التحديات العاملية)، الذي عقد  يف العاصمة 

اإليسيسكو  بني  بالتعاون  آباد،  إسالم  الباكستانية 

العليا  الدراسات  ولجنة  والتكنولوجيا،  العلوم  ووزارة 

يف الجمهورية اإلسالمية الباكستانية (HEC)، ومعهد 

كومساتس لتكنولوجيا املعلومات (CIIT)، يومي 23 

و24 سبتمرب. وألقى كلمة يف افتتاح املنتدى قال فيها إن 

التحديات التي تواجه التعليم العايل قاسٌم مشرتك بني 

جميع الجامعات يف هذا العامل دون استثناء، وأوضح أنه 

يتعيّـن دراسة األسباب املؤدية إليها، وبحث األخطار 

املرتتبة عليها، وتحليل العوامل املؤثرة فيها.

التخرج  حفل  22سبتمرب  يوم  العام  املدير  وترأس 

الخامس والخمسني لطالب كومساتس يف إسالم أباد. 

رئيس  الذي حرضه  الحفل  الرئيسة يف  الكلمة  وألقى 

كومساتس، الربوفيسور جنيد زيدي، والدكتور مختار 

أحمد، املدير التنفيذي للجنة التعليم العايل وعمداء 

تربوية  التدريس، وشخصيات  الكليات وأعضاء هيئة 

املتخرجني.  الطالب  وأرس  باكستانية،  وسياسية 

الدويل  املؤمتر  أعامل  افتتاح  يف  العام  املدير  وشارك 

 30 يوم  واألديان،  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز  حول 

سبتمرب يف مدينة فاس املغربية، وألقى كلمة قال فيها 

بالتنّوع  اإلحساس  تـُلغي  االستعالئية   النزعات  إن 

بالطغيان  الشـر  إرادة  النفوس  يف  وتقّوي  اإلنساين، 

يف  ,بالرغبة  وبالتميز،  بالتفوق  والشعور  األرض  يف 

الهيمنة والقدرة عىل فرض اآلراء وإمالء السياسات، 

بحرية  حياته  ميارس  أن  يف  اإلنسان  حقوق  وانتهاك 

وبكرامة. ومبسؤولية 

وافتتح  املدير العام يوم 7 أكتوبر،  الدورة الرابعة والثالثني 

للمجلس التنفيذي لإليسيسكو يف املقر الدائم للمنظمة 

بالرباط، وأشار يف كلمته إىل أن اإليسيسكو حرصت عىل 

أن تكون سنة 2012، سنة متميّزة يف التنفيذ واإلنجاز 
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عىل املستويات كافة، حيث بلغ عدُد األنشطة املربمجة 

الرتبوية  املجاالت  يف  نشاطـًا   (436) عام 2012  خالل 

الخارجية  والعالقات  واالتصالية  والثقافية  والعلمية 

تنفيذ  تمَّ  والتوثيق،  واملعلومات  والتخطيط  والتعاون 

(412) نشاطـًا منها، بنسبة تنفيذ إجاملية بلغت 94%. 

الختامية  الجلسة  كلمته خالل  العام يف  املدير  وقال 

إن  أكتوبر،   8 يوم  لإليسيسكو  التنفيذي  للمجلس 

دورته  يف  املجلس  اعتمدها  التي  املهمة  القرارات 

الرابعة والثالثني، قد أضافت جديًدا إىل رصيد املنظمة 

الذي أصبح شاهًدا عىل نجاحها يف أعاملها وتفاعلها 

بخاصة،  اإلسالمي  العامل  صعيد  عىل  املتغيّـرات  مع 

عامة. بصورة  الدويل  الصعيد  وعىل 

جامعات  التحاد  العام  األمني  العام،  املدير  وشارك 

وجدة  مدينة  يف  أكتوبر   10 يوم  اإلسالمي،  العامل 

مركز  تدشني  يف مراسم  املغربية)،  اململكة  (رشق 

األول  لجامعة محمد  تابع  والتواصل  للغات  جامعي 

ورئيس  العام  املدير  وقع  ذلك  وبعد  وجدة.  مبدينة 

صادوق،  العزيز  عبد  الدكتور  األول،  محمد  جامعة 

عىل مذكرة تفاهم بني اتحاد جامعات العامل اإلسالمي 

والجامعة. لإليسيسكو  التابع 

وترأس املدير العام يوم 17 أكتوبر يف بروكسيل، جلسة 

عمل يف موضوع (عامل أكرث إنسانية: مفتاح االستقرار 

والتنمية)، عقدتها اإليسيسكو ومنظمة األمم املتحدة 

مع  بالتعاون  -يونيسكو-  والثقافة  والعلم  للرتبية 

من  عدد  لدراسة  خصصت  مونتانا،  كرانس  منتدى 

القضايا ذات الصلة باملساواة بني الجنسني، والكرامة، 

واحرتام الحق يف التعلم وتفعيل دور األديان يف نرش 

األعامل  مجال  يف  األخالقيات  وتعزيز  السالم،  ثقافة 

الدولية.   واالستثامرات 

ووقع املدير العام والدكتور فرحان أحمد نظامي مدير 

مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية مبدينة أكسفورد يف 

اململكة املتحدة يوم 22 أكتوبر، عىل برنامج التعاون 

إطار  يف   2014-2015 لسنتي  واملركز  اإليسيسكو  بني 

اتفاقية التعاون املوقعة بينهام منذ سنة 1994. 

افتتاح  يف  أكتوبر،   24 يوم  كلمة  العام  املدير  وألقى 

يف  عقد  السكانية  القضايا  حول  للخرباء  اجتامع 

كلمته  يف  وذكر  بالرباط.  لإليسيسكو  الدائم  املقر 

الثالثية  العمل  خطة  ضمن  أدرجت  اإليسيسكو  أن 

الحالية، مجموعة من الدورات التدريبية، والورشات 

العمل، والندوات العلمية، ومنها هذا االجتامع الذي 

يف  املرأة،  حقوق  وقضية  السكانية،  القضايا  يتناول 

عقده  املقرر  والتنمية  للسكان  الدويل  املؤمتر  أفق 

الدول  القاهرة خالل سنة 2014، وذلك ملساعدة  يف 

األعضاء يف تكييف موضوعات املؤمتر الدويل للسكان 

وتبادل  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  مع  والتنمية 

بالتنمية  املتعلقة  القضايا  مختلف  حول  املعلومات 

البرشية وموقف اإلسالم منها، وصياغة وثيقة سكانية 

متكاملة جامعة بني البناء الرشعي والقانوين والوعاء 

والتنموي. الدميغرايف 

وشارك املدير العام يوم 25 أكتوبر يف مـقـر املجلس 

صحفي  مؤمتر  يف  بالرباط،  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

لإلعالن عن انطالق (مرشوع ذاكرة العامل) الذي سيتم 

مرشوع  «منظمة  قبل  من  سيناميئ  فيلم  يف  إنجازه 

فيلم ذاكرة العامل»، من خالل رشاكات دولية وبتأييد 

من األمني العام لألمم املتحدة. 

وقال املدير العام يف كلمة له ألقيت بالنيابة عنه خالل 

املعلومات  لتكنولوجيا  السادس  العريب  املؤمتر  افتتاح 

بالرباط،  الدائم لإليسيسكو  املقر  أكتوبر، يف  يوم 29 

إن االيسيسكو قامت بدور فاعل يف تعزيز استخدام 

أساس،  بشكل  شاركت  حيث  املعلومات،  تكنولوجيا 

للقمة  وتونس  جنيف  لدوريت  التحضريية  اللجنة  يف 

سنة  يف  عقدتا  اللتني  املعلومات  ملجتمع  العاملية 

2003 ويف سنـة 2005، من أجل تحسني الوصول إىل 

اسرتاتيجية  ووضعت  األعضاء،  الدول  يف  املعلومات 

 ،2007 عام  يف  اعتمدت  التي  املعلومات  تكنولوجيا 

والتي تتضمن العديد من الربامج واملرشوعات املهمة 

الدول  يف  البرشية  القدرات  وبناء  املهارات،  لتعزيز 

األعضاء يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة، من خالل 

واالتصال. املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  يف  التوّسع 
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الشباب  الثامنة ملنتدى  الدورة  العام يف  املدير  وشارك 

والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  عقدتها  التي 

والثقافة -يونسكو-، يف مقرها مبدينة باريس خالل الفرتة 

من 29 إىل 31 أكتوبر حول موضوع (الشباب واإلدماج 

تنظيمه،  يف  اإليسيسكو  شاركت  والذي  االجتامعي)، 

ودعمت مشاركة عرشين شاباً من الدول األعضاء الذين 

قدموا مشاريعهم وتصوراتهم فيه. وألقى املدير العام 

كلمة يف افتتاح املنتدى يوم 29 أكتوبر، حث فيها الشباب 

املشاركني يف املنتدى عىل التفوق يف التعليم واالنفتاح 

عىل بعضهم بروح التسامح واالحرتام،  والعمل عىل بناء 

عامل أكرث عدالً ومساواة واحرتاماً للتنوع الثقايف والديني.

االجتامع  يف  نوفمرب   8 يوم  العام  املدير  شارك  كام 

يف  األعضاء  الدول  وفود  لرؤساء  العارش  التنسيقي 

افتتاح  يف  كلمة  نوفمرب   9 يوم  وألقى  اإليسيسكو، 

لليونيسكو،  العام  للمؤمتر  والثالثني  السابعة  الدورة 

قوة  يف  العاملي هي  السالم  قوة  أن  فيها  املدير  أكد 

َضـْعـَف  وإن  رسالتها،  أداء  عىل  وقدرتها  اليونسكو 

اليونسكو أمام الضغوط التي تعاين منها، يتسبَّب يف 

الدولية. العالقات  محيط  يف  التوازن  اختالل 

للوزراء  الرابع  اإلسالمي  املؤمتر  العام  املدير  وافتتح 

املكلفني بالطفولة صباح يوم 11 نوفمرب، يف باكو، الذي 

عقد تحت رعاية السيد إلهام علييف رئيس جمهورية 

أوضاع  عن  فيها  تحدث  كلمة  وألقى  آذربيجان. 

األطفال يف العامل يف ضوء تقارير دولية، مشرياً إىل أنَّ 

اختيار موضوع «األطفال وتحديات التمّدن يف العامل 

بأهمية  عميق  وعي  نتيجة  جاء  اإلسالمي»  للمؤمتر 

هذا املوضوع وخطورته، ويف إطار اهتامم املنظامت 

منظمة  مقدمتها  ويف  املتخصصة،  واإلقليمية  الدولية 

الدول  يف  الرسيع  التمدن  اقرتن  أن  بعد  اليونسيف، 

لتجمعات  عالية  وبوترية  عشوايئ،  بانتشار  األعضاء، 

برشية غري منظمة، تتسم بالفوارق الكبرية يف الدخل 

والتنمية، وتنترش فيها بؤر الفقر واالنحرافات وتتفاقم 

االحتياجات. وتتزايد  املشاكل 

ووقع املدير العام والدكتور عبد الكريم محمد خليل، 

العاملية  رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة اإلسالمية 

يوم 12  ليبيا،  عاصمة  طرابلس  يف  مقرها  يوجد  التي 

نوفمرب، يف مدينة باكو عىل محرض برنامج التعاون بني 

اإليسيسكو والجمعية خالل الفرتة 2016-2014 لتنفيذ 

اللغة  بتعليم  املتعلقة  املجاالت  يف  وبرامج  مشاريع 

العربية، والرتبية اإلسالمية، ومحو األمية، والحرف القرآين 

وتصحيح  اإلسالمي،  والرتاث  الثقايف،  والحوار  املنمط، 

التقانات  واستخدام  اإلسالم،  عن  الخاطئة  املعلومات 

اإلعالمية يف خدمة القضايا اإلسالمية، والطاقة املتجددة، 

ومحاربة الفقر، وتنفيذ أنشطة لدعم القدس الرشيف.

وترأس املدير العام الجلسة الحتامية للمؤمتر اإلسالمي 

الرابع للوزراء املكلفني بالطفولة يف باكو يوم 12 نوفمرب، 

إطارًا  املؤمتر تشكل  اعتمدها  التي  الوثيقة  أن  وأعلن 

واسعـًا للتحرك يف هذا املجال الحيوّي من أجل مواجهة 

التحديات.

«صورة  حول  العاملي  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

أتباع  بني  للحوار  إثراًء  أكرث  تعليم  نحو   : اآلخر» 

الله  عبد  امللك  مركز  عقده  الذي  والثقافات،  األديان 

األديان  أتباع  بني  للحوار  العاملي  العزيز  عبد  بن 

والثقافات(KAICIID)، يف مدينة فيينا، النمسا، يومي 

18 و19 نوفمرب 2013. وتحدث املدير العام يف الجلسة 

الرئيسة للمؤمتر حول موضوع: دور املنظامت الدولية 

اآلخر». «صورة  يف  والتشويه  القصور  أوجه  عالج  يف 

نوفمرب يف مقر جامعة   24 يوم  العام  املدير  وافتتح 

الرياض،  مبدينة  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمام 

خادم  وبرعاية  السعودية،  العربية  اململكة  عاصمة 

الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز آل 

سعود، أعامل الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي 

كلمته  يف  وأكد  اإلسالمي.  العامل  جامعات  التحاد 

لتعزيز  تأيت  للمجلس  االستثنائية  الدورة  هذه  أن 

عمله  وتفعيل  اإلسالمي  العامل  جامعات  اتحاد  قوة 

دول  من  جديدة  جامعات  ومتكني  به،  ينهض  الذي 

الجامعات  مع  الخربات  تبادل  من  اإلسالمي،  العامل 

يقدمها  التي  الخدمات  من  واالستفادة  األعضاء، 

التعليم الجامعي  االتحاد، والعمل لإلسهام يف تطور 

مجاالته. وتوسيع 
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جامعات  التحاد  العام  األمني  العام،  املدير  وتسلم 

العامل اإلسالمي، درع جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، تقديراً لجهوده املخلصة يف النهوض بالتعليم 

يف  بدوره املتميز  واعرتافاً  العلمي،  والبحث  العايل 

تطوير الجامعات يف العامل اإلسالمي، وإدارته الحكيمة 

وقام  واإليسيسكو.  اإلسالمي  العامل  جامعات  التحاد 

التنفيذي  املجلس  رئيس  الخيل،  آبا  الدكتور سليامن 

سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  مدير  لالتحاد، 

اإلسالمية يف الرياض بتسليم الدرع إىل املدير العام يف 

ختام الجلسة االفتتاحية للدورة االستثنائية للمجلس 

اإلسالمي. العامل  جامعات  التحاد  التنفيذي 

الرياض،  العام يوم 26 نوفمرب يف مدينة  وافتتح املدير 

املؤمتر العام السادس التحاد جامعات العامل اإلسالمي. 

الجامعة  تنطلق  أن  املتوقع  من  أنه  كلمته  يف  وأعلن 

االفرتاضية اإلسالمية يف املدينة الجامعية يف الشارقة يف 

العام الجامعي 2014/2015 تحت مظلة االتحاد، بدعم 

من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

املجلس األعىل، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، 

مشريًا إىل أن التنسيق جار ٍمع الجامعة اإلسالمية العاملية 

يف ماليزيا، النطالق الهيئة اإلسالمية للجودة واالعتامد يف 

الجامعة تحت مظلة االتحاد.

الجلسة  ألقاها يف  التي  الكلمة  العام يف  املدير  وأكد 

الختامية للمؤمتر يوم 27 نوفمرب، حـرص اإليسيسكو 

واتحاد جامعات العامل اإلسالمي التابع لها، عىل تنفيذ 

ومتابعة جميع القرارات التي اتخذها املؤمتر يف إطار 

واالتحادات  املنظامت  مع  والتكامل  التنسيق  من 

نافعـًا ومحققـًا ألهدافه  العمل  يكون  املوازية حتى 

السامية.

يوم  عنه،  بالنيابة  ألقيت  كلمة  العام يف  املدير  ودعا 

2 ديسمرب يف الجلسة االفتتاحية لورشة العمل رفيعة 

املستوى حول (التعليم لجميع األطفال) التي عقدت 

جهود  تكثيف  إىل رضورة  بالرباط،  اإليسيسكو  مبقر 

قطاَعْي  الجميع، من مؤسسات حكومية وصية عىل 

الرتبية والطفولة، وسلطات محلية وبلدية، ومنتخبيـن، 

املدين،  املجتمع  وجمعيات  وهيئـات  خـاص،  وقطاع 

التالميذ،  وأولياء  آباء  وجمعيات  التعليم،  ونقـابات 

والدولية  اإلقليمية  املنظامت  إىل  إضافـة  واألسـرة، 

التنمية. والعاملة يف مجال  املتخصصة 

ديسمرب   16 يوم  باريس  يف  العام  املدير  والتقى 

ملؤسسة  املؤسس  العضو  تريانوفا،  فالريي  بالسيدة 

يرأسها  التي  املؤسسة  إدارة  مجلس  وعضو  شرياك، 

وتباحث معها  األسبق جاك شرياك،  الفرنيس  الرئيس 

حول إنشاء عالقات تعاون بني االيسيسكو ومؤسسة 

عىل  الطرفان  واتفق  املشرتكة.  املجاالت  يف  شرياك 

إعداد مذكرة تفاهم ومرشوع برامج مشرتكة يف قضايا 

اإلنساين. والعمل  الحوار 
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الرئيس الباكستاين يستقبل املدير العام

رئيس الجمهورية التونسية يستقبل املدير العام

املدير العام يسلّم درع اإليسيسكو إىل رئيس الكوت ديفوار

املدير العام يهدي درع اإليسيسكو إىل رئيس بوركينا فاسو

الرئيس األذربيجاين يستقبل املدير العامّ

الوزير األول البوركينايب يوشح املدير العام بالوسام الوطني من درجة قائد

إهداء وسام اإليسيسكو الذهبي لحاكم الشارقة

املدير العام برفقة رئيس الوزراء األردين (عاّمن)
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املدير العام يف لقاء مع شيخ األزهـرالرشيـف (القاهرة) املدير العام يف مكتبه برفقة األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي

املدير العام يف افتتاح الجلسة العامة للمنتدى

حول آفاق الرشاكة يف مجال الحوار (ڤيينا)

املدير العام يف لقاء مع وزير الرتبية والتعليم العايل والبحث 

العلمي اإليطايل (روما)

وزير التجارة الدولية والصناعة املاليزي مينح املدير العام 

الدكتوراه الفخرية (كواالملبور)

املدير العام يتوسط الخرباء املشاركني يف اجتامع الخرباء حول القضايا 

السكانية من أجل اإلسهام يف بلورة رؤية إسالمية موحدة (الرباط)

اإلمام الصادق املهدي يسلّم للمدير العام لإليسيسكو جائزة 

أفضل مجدد مبدع لعام 2013 (عاّمن)

املدير العام يف لقاء مع األمني العام ملنظمة األمن والتعاون 

يف أوروبا
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املدير العام يف صورة جامعية مع أعضاء جمعية الجود

(مقر اإليسيسكو بالرباط)

املدير العام يلقي كلمته خالل الجلسة االفتتاحية للذكرى 

الرابعة لرحيل األستاذ عبد الهادي بوطالب (الدار البيضاء)

املدير العام يف صورة جامعية ملمثيل الدول األعضاء املشاركني 

يف الدورة 34 للمجلس التنفيذي لإليسيسكو (الرباط)

أل

املدير العام إىل جانب رئيس الحكومة املغربية يف افتتاح

املؤمتر الوطني األول للغة العربية (الرباط)

العاهل األردين امللك عبد الله الثاين بن الحسني يتوسط 

املشاركني يف املؤمر العام السادس عرش ملؤسسة آل البيت للفكر 

اإلسالمي (عاّمن)

رئيس الجمهورية التونسية يلقي كلمته يف افتتاح امللتقى 

العاملي حول خدمة اللغة العربية (تونس)

املدير العام يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر الدويل

حول الحوار بني الثقافات واألديان (فاس)

املدير العام وسط مجموعة من األطفال السوريني الالجئني يف 

مخيم الزعرتي(األردن)
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بتطوير  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  ضمن 

املنظومات الرتبوية للدول األعضاء، تم تحقيق جزء مهم 

من األهداف التي تم تحديدها خالل سنة 2013،  بفضل 

تنفيذ سبعة ومثانني(87) إنجازا شملت ثالثة محاور عمل 

التعليم،  جودة  وتحقيق  األساسية،  الرتبية  تعميم  هي: 

العايل.  التعليم  يف  التنافسية  وتعزيز 

املنشودة  للنتيجة  وتحقيقا  األول  املحور  إطار  ففي 

واضعي  لدى  واالقتناعات  التوجهات  بتعزيز  املتعلقة 

السياسات يف الدول األعضاء برضورة دمج الرتبية ما قبل 

املدرسية يف السياسات الرتبوية العامة، وتطوير قدراتها 

عىل توفري الرتبية األولية الجيدة ألطفال األرياف والفئات 

املحرومة، نفذت اإليسيسكو مثانية (8) إنجازات، تم من 

خاللها تقديم الخربة واملشورة الفنية لجهات االختصاص 

يف عدد من الدول األعضاء، مكنتها بشكل عميل وملموس 

من مراجعة سياساتها التعليمية إلدماج قضايا الرتبية ما 

وثيقة مرجعية حول  إعداد  تم  فيها، كام  املدرسية  قبل 

بتوفري  املتعلقة  الصعوبات  ملعالجة  الناجعة  املبادرات 

الرتبية ما قبل املدرسية. وبهدف تحقيق النتائج املنشودة 

ذات الصلة بتحسني السياسات واملامرسات ذات الصلة 

بالتعليم الجامع واملعزز لتكافؤ الفرص وتعزيز قدرات 

الدول األعضاء يف مجال إعداد السياسات واالسرتاتيجيات 

النظامية  غري  والرتبية  األمية  مبحو  الخاصة  والخطط 

يف  النساء  إدماج  وتعزيز  التكوينية  القدرات  وتطوير 

نظم  وتطوير  النظامية  غري  والرتبية  األمية  محو  برامج 

الدول  املنمط يف  القرآين  الحرف  باستخدام  األمية  محو 

األعضاء، نفذت اإليسيسكو اثنني وعرشين (22)، إنجازا 

املرأة وتكوينها  أمية  املندمج ملحو  املرشوع  أهمها  من 

عىل تدبري املشاريع الصغرى املدرة للربح يف إطار التعاون 

مع املرصف العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا، وتكوين 

مفتيش ومخططي برامج محو األمية يف مركز اإليسيسكو 

الفني  الدعم  وتقديم  النيجر،  يف  األمية  ملحو  اإلقليمي 

يف  العاملة  املدين  املجتمع  مؤسسات  من  لعدد  واملادي 

مجال محو األمية وتعليم الكبار، وإعداد وثيقة مرجعية 

وإصدار  األمية  ملحو  الجديدة  اإليسيسكو  رؤية  حول 

دليل للمكونني واملكونات حول مقاربة النوع االجتامعي 

يف مجال محو األمية، فضال عن منح جائزة اإليسيسكو 

يف مجال محو األمية لسنة 2013 إىل منظمة غري حكومية 

من النيجر تشجيعا لها وتقديرا لجهودها يف مجال محو 

األمية بعدة لغات وطنية مكتوبة بالحرف القرآين املنمط.

ويف إطار املحور الثاين وتحقيقا للنتيجة املنشودة األوىل 

اإلسالمي  العريب  التعليم  هياكل  قدرات  تنمية  حول 

بالعربية  الناطقة  غري  األعضاء  الدول  يف  ومؤسساته 

وخارج العامل اإلسالمي عىل اتخاذ املبادرات واإلجراءات 

الرتبوية ووضع الخطط وتطبيق الربامج التي من شأنها 

تفعيل دور التعليم األصيل يف التنمية، نفذت اإليسيسكو 

اللغة  أساتذة  إيفاد  شملت  إنجازا،  وثالثني(39)  تسعة 

العربية والرتبية اإلسالمية وخرباء متخصصني إىل عدد من 

جامعات الدول األعضاء الناطقة بغري اللغة العربية وإىل 

املسلمة  للجاليات  اإلسالمية  العربية  املدارس  من  عدد 

الالتينية  وأمريكيا  أوروبا  يف  اإلسالمي  العامل  خارج 

من  لتمكينهم  املكونني  وتكوين  آسيا،  رشق  وجنوب 

االضطالع مبسؤوليات تنمية القدرات الرتبوية للمدرسني 
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التعليم  املناهج والكتب املدرسية يف مجاالت  وواضعي 

وتفعيال  العربية.  واللغة  اإلسالمية  والرتبية  القرآين 

ملضامني النتيجة املنشودة الثانية التي تنص عىل رضورة 

تعزيز قدرات الدول األعضاء يف مجال إعداد السياسات 

واالسرتاتيجيات الخاصة بالتعليم املهني والتقني لتنمية 

الثالثة  املنشودة  والنتيجة  العمل  سوق  ولوج  فرص 

لتطوير  املشرتك  اإلسالمي  الرتبوي  العمل  تفعيل  حول 

جودة  وتحقيق  األعضاء  للدول  الرتبوية  السياسات 

ساهمت  إنجازات،    (9) اإليسيسكو  نفذت  التعليم، 

يف  للمكونني  الرتبوية  القدرات  تعزيز  يف  كبري  بشكل 

مجال التعليم املهني والتقني وتحسني طرق إدارة نظم 

التواصل بني  الخربات والتجارب وتيسري  التعليم وتبادل 

صانعي القرار والرشكاء الفاعلني يف مجال تطوير جودة 

اإلعضاء. الدول  يف  التعليم 

األولوية واملتعلق   الثالث واألخري من هذه  املحور  وأما 

التعاون  عىل  العايل  التعليم  مؤسسات  بتشجيع 

تعليم  توفري  خالل  من  املجتمع  تنمية  يف  واملساهمة 

تم  فقد  التنمية،  لقضايا  املناسبة  الحلول  وإيجاد  جيد 

البنك  مع  بالتعاون  بشأنه  إنجازات   (9) تسعة  تنفيذ 

والبنك  املتوسطي  لالندماج  مرسليا  ومركز  الدويل 

اإلفريقي للتنمية واتحاد جامعات العامل اإلسالمي، وقد 

اعتامد  يف  املتمثلة  أهدافها  اإلنجازات  هذه  حققت 

التعليم  مؤسسات  يف  الحكامة  لتطوير  إقليمية  مقاربة 

العايل وتفعيل مؤرشات األداء فيها، واقرتاح حلول عملية 

ومبتكرة ملالءمة برامج التعليم العايل مع متطلبات سوق 

العمل، وتبادل التجارب والخربات بني الجامعات،  بغية 

األطر  قدرات  وتعزيز  العايل  التعليم  سياسات  تطوير 

األعضاء. الدول  يف  فيه  العاملة 
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من  إفريقية  دول  ثالث  إىل  متخصصني  خرباء  إيفاد 

السياسات  يف  املدرسية  قبل  ما  الرتبية  دمج  أجل 

وغينيا   ،2013 يوليو   6 إىل   1 من  (النيجر  الرتبوية، 

من 2 إىل 7 سبتمرب 2013، وبنني من 8 إىل 13 يوليو 

التكوين خمسون (50) مسؤوال  2013). استفاد من 

أما يف  النيجر وبنني،  التعليم ما قبل املدريس يف  عن 

فاعلني  خاص  بشكل  التكوين  استهدف  فقد  غينيا 

أساسيني: (50) متخصصا وتقنيا ممن سيقومون ببلورة 

أو إدارة أو تدبري اسرتاتيجيات تنفيذ مخطط العمل 

والحضانة. األولية  للرتبية  الوطنية  املديرية  لحساب 

دورة تدريبية وطنية لفائدة املكونني املتخصصني يف 

مجال تربية الطفولة املبكرة، واغادوغو، بوركينافاسو، 

مشاركا   (30) ثالثني  لفائدة   ،2013 فرباير   23  -  20

بالتكوين األويل  املكلفني   من مفتيش تربية األطفال 

واملستمر للمستخدمني ورؤساء دوائر الرتبية املكلفني 

التفتيش واإلرشاف. بتنسيق 

 إعداد ونرش وثيقة مرجعية حول « تحديات التعليم 

اإلسالمي  املؤمتر  اعتمدها  التي  املدريس»،  قبل  ما 

أذربيجان،  باكو،  بالطفولة،  املكلفني  للوزراء  الرابع 

أكتوبر 2013. يومي 10 و11 

دورة تدريبية وطنية لتنمية املهارات املهنية ملعلمي 

ذوي  رعاية  عىل  القامئني  األطفال  رياض  ومعلامت 

االحتياجات الخاصة، القاهرة، مرص، 26 - 28 مارس 

2013، شارك فيها عرشون (20) معلمة رياض أطفال.

املشاركة يف االجتامع اإلقليمي للخرباء حول الطفولة 

املبكرة يف حالة الطوارئ: التوجهات العاملية واألجندة 

اإلقليمية، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 16 – 

18 سبتمرب 2013، وقد شارك فيه خمسون (50) من 

املسؤولني املعنيني بقضايا الطفولة املبكرة يف األردن 

واإلمارات العربية املتحدة والسودان وسلطنة عامن 

وفلسطني ومرص وموريتانيا ولبنان واليمن، بالتعاون 

اإلمارات  يف  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  مع 

العربية املتحدة ومكتب اليونسكو اإلقليمي يف بريوت 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونسيف).

ورشة مرشوع دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم 

نوفمرب 2013، وقد   3 القاهرة، مرص،2 –  واملجتمع، 

مجاالت  يف  وخبريا  متدربا  تسعون(90)  فيها  شارك 

دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم العام من األردن 

بالتعاون  ومرص،  ولبنان  وليبيا  والكويت  والسعودية 

العريب للطفولة والتنمية. مع املجلس 

ورشة عمل رفيعة املستوى حول التعليم لجميع األطفال 

األوسط، الرباط،  والرشق  إفريقيا  شامل  منطقة  يف 

اململكة املغربية، 02 - 05 ديسمرب 2013، مائة مسؤول 

من بني واضعي السياسات يف مجاالت التعليم والتخطيط 

وموريتانيا  واملغرب  ومرص  واليمن  لبنان  من  الرتبوي 

واألردن وفلسطني والسودان واململكة العربية السعودية 

الخرباء  من  ثلة  إىل  باإلضافة  وتونس،  عامن  وسلطنة 

الدوليني. بالتعاون مع الرشاكة العاملية من أجل الرتبية، 

للتنمية  األمريكية  والوكالة  للتنمية،  اإلسالمي  والبنك 

.(GIZ) الدولية، والوكالة األملانية للتعاون الدويل

يف  اليتيم  لكفالة  املغربية  للجمعية  الدعم  تقديم 

العملية  هذه  من  استفاد   ،2013 سبتمرب  املـغرب، 

االجتامعية الرتبوية 1125 تلميذا وتلميذة من اليتامى 

تعليمية  مراحل  من  دراسية  مستويات  واملعوزين يف 
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باللوازم  مجهزة  توفري محفظات  من خالل   مختلفة، 

املدرسية لهم مبناسبة بدء العام املدريس الجديد، تشجيعاً 

انقطاع. دون  الدراسـة  متابعة  التالمـيذ عىل  لهؤالء 
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ورشة عمل إقليمية حول تطوير التعليم الجامع، كوتونو، 

يف  ومسؤوال  إطارا   15 ،2013 سبتمرب   19-16 بنني، 

بوركينا فاسو وكوت ديفوار ومايل  الرتبية من  مجال 

وبنني. والتوغو 

لحقوق  الدولية  االتفاقية  حول  وطنية  عمل  ورشة 

الرتبية  مجال  يف  وتطبيقاتها  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

والتعليم، طرابلس، ليبيا، 09 - 11 نوفمرب 2013، شارك فيها 

مثانية وعرشون (28) اختصاصياً تربوياً واجتامعياً يف مجال 

رعاية وتربية وتعليم ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة 

يف ليبيا، بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية ومكتب 

التعاون الدويل بوزارة  التعليم العايل والبحث العلمي.
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إعداد وثيقة مرجعية حول رؤية اإليسيسكو الجديدة 

يف مجال محو األمية، يف أفق تقدميها ملؤمتر اإليسيسكو 

األول لوزراء الرتبية من أجل املصادقة عليها.

اجتامع إقليمي يف الخرطوم حول تعليم الكبار من منظور 

مارس   5-3 السودان،  الخرطوم،  الحياة،  مدى  التعلم 

2013، شارك فيه واحد وثالثون (31) خبريا ومسؤوال عن 

قضايا محو األمية وتعليم الكبار من األردن واإلمارات 

العربية املتحدة وتونس والسعودية والسودان وسوريا 

والعراق وسلطنة عامن وفلسطني وقطر ومرص واملغرب، 

بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لليونسكو ببريوت.

الناجحة  التجارب واملامرسات  إقليمي حول  اجتامع 

النظامية، داكا،  غري  والرتبية  األمية  محو  مجال  يف 

مجايل  يف  إطارا   13 ،2013 يوليو   17-14 بنغالديش، 

محو األمية والرتبية غري النظامية من سلطنة بروناي 

وبنغالديش. وماليزيا  وإيران 

لسنة  األمية  محو  مجال  يف  اإليسيسكو  جائزة  منح 

لتجديد  النيجرية  الحكومية  غري  املنظمة  إىل   2013

(ONIREC / ASSALAM)، املقر  القرآنية  املدارس 

الدائم للمنظمة، 8 سبتمرب 2013. 

يف  االختصاص  لجهة  والفني  املايل  الدعم  تقديم 

فلسطني لتعزيز جهود جمعية الهالل األحمر لقطاع 

غزة،  الكبار،  لتعليم  جديدة  مراكز  إنشاء  يف  غزة 

.2013 يونيو  فلسطني، 
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ورشة عمل إقليمية حول تطوير املواد التعليمية األساسية 

الخاصة مبحو األمية والرتبية غري النظامية، نواكشوط، 

متخصصا  إطارا   15 ،2013 فرباير   28-25 موريتانيا، 

يف مجايل محو األمية والرتبية غري النظامية من املغرب 

وبوركينا فاسو وغينيا ومايل والسينغال وتونس وموريتانيا.

ورشة عمل إقليمية حول تخطيط برامج محو األمية 

وتقييمها، القاهرة،  ومتابعتها  النظامية  غري  والرتبية 

يف  متخصصا  إطارا   17 ،2013 فرباير   28-25 مرص، 

األردن  النظامية من  والرتبية غري  األمية  مجايل محو 

ومرص. واليمن  وتونس  والسودان  واملغرب 

مركز  يف  األمية  محو  مجال  يف  املسؤولني  تدريب 

األمية  محو  أطر  لتكوين  اإلقليمي  اإليسيسكو 

ديسمرب   إىل  أبريل  النيجر، من  نيامي،   ،(CRIFCA)

2013، تم تكوين أربعة مفتشني، اثنني من النيجر واثنني 

غري  والرتبية  األمية  محو  مجال  يف  والتوغو  بنني  من 

املركز اإلقليمي. النظامية عىل مدى مثانية أشهر يف هذا 
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حول  الكبار  تعليم  لقيادات  وطنية  تدريبية  دورة 

الكبار، الرياض،  تعليم  مناهج  وإعداد  التخطيط 

السعودية، 16-18 يونيو 2013، 20  العربية  اململكة 

الكبار. تعليم  قيادات  بني  من  مشاركا 

ورشة عمل وطنية حول استخدام تقانات املعلومات 

غري  والرتبية  األمية  محو  مجال  يف  واالتصال 

النظامية، بغداد، العراق، 24-26 أغسطس 2013، 27 

األمية. محو  مجال  يف  متخصصا  وطنيا  إطارا 

ورشة عمل وطنية حول استخدام تقانات املعلومات 

غري  والرتبية  األمية  محو  مجال  يف  واالتصال 

النظامية، ليربوفيل، الغابون، 14-17 أكتوبر 2013، 15 

األمية. محو  مجال  يف  متخصصا  وطنيا  إطارا  
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الصغرى  املشاريع  إدارة  مجال  يف  تدريب  برنامج 

ومباملايو،  النساء، ياوندي  لفائدة  للدخل  املدرة 

يف  عاملة  امرأة   50 ،2013 مارس   22-18 الكامريون، 

املرصف  مع  للدخل، بالتعاون  املدرة  األنشطة  مجال 

.(BADEA) إفريقيا  يف  االقتصادية  للتنمية  العريب 

الصغرى  املشاريع  إدارة  مجال  يف  تدريب  برنامج 

أبريل   21-15 النساء، دوسو  لفائدة  للدخل  املدرة 

النيجر. 50   ،2013 عام  أبريل   23-17 وديفا   ،2013

للدخل،  املدرة  األنشطة  مجال  يف  عاملة  امرأة 

يف  االقتصادية  للتنمية  العريب  املرصف  مع  بالتعاون 

.(BADEA) إفريقيا 

برنامج تدريب يف مجال إدارة املشاريع الصغرى املدرة 

للدخل لفائدة النساء، من 20 إىل 24 مايو 2013، يف 

بوبو ديوالسو وتنكودوكو، بوركينا فاسو، 50 امرأة عاملة 

يف مجال األنشطة املدرة للدخل، بالتعاون مع املرصف 

.(BADEA) العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا

الصغرى  املشاريع  إدارة  مجال  يف  تدريب  برنامج 

 29  24- من  لومي،  النساء،  لفائدة  للدخل  املدرة 

مجال  يف  عاملة  امرأة  التوغو، 50   ،2013 يونيو 

األنشطة املدرة للدخل، بالتعاون مع املرصف العريب 

.(BADEA) إفريقيا  يف  االقتصادية  للتنمية 

املالمئة  والتقنيات  الطرائق  حول  إقليمية  ورشة 

للتدريب يف مجال محو األمية والرتبية غري النظامية 

الجزائر،          العاصمة،  والنساء، الجزائر  الفتيات  لفائدة 

مجايل  يف  متخصصا  إطارا   14 ،2013 أكتوبر   24-21

محو األمية والرتبية غري النظامية من الجزائر واملغرب 

وتونس. والسنغال  ومايل 

إصدار دليل املدرب واملدربة حول مقاربة النوع يف 

الخطوات  علمي  بشكل  يوضح  األمية،  محو  مجال 

ملسألة  الفعيل  اإلدماج  أجل  من  اتباعها  يجب  التي 

النوع يف جميع مراحل وضع وتنفيذ وتقييم مشاريع 

وبرامجها. األمية  محو 

 GURI Vie)أفضل لحياة  «غوري  مؤسسة  دعم 

meilleure)» من أجل تنفيذ مرشوع متدرس الفتيات 

ومحو أمية النساء، النيجر، فرباير 2013، استفاد من 

التعليم  مؤسسات  من  فتاة   (800) مثامنائة  املرشوع 

األويل والثانوي وكذا ألف ومائتا (1200) امرأة وفتاة 

غري متمدرسة ومترسبة.
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دورة تدريبية وطنية يف مجال محو األمية باستخدام 

والبوالر، بنجول،  املاندينكو  يف  املنمط  القرآين  الحرف 

غامبيا، 25-28 مارس 2013، 30 مدربا يف مجال محو األمية. 

 Association) دعم جمعية التنمية الرتبوية والثقافية

 pour la promotion d’une Education créative

au Sénégal) يف مدينة كوناس بالسينغال، من أجل 

نرش وتوزيع كتيِّبني خاصني بالقراءة والكتابة والحساب 

بلغة البوالر املكتوبة بالحرف القرآين املنمط.
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امللتقى الرتبوي لحفاظ الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن 

الكريم الدارسني يف جامعة األزهر مبرص، العني السخنة، 

مرص، 28-30 يناير 2013، شارك فيه مائة (100) من 

الخرباء ورؤساء كليات القرآن الكريم يف مرص وحفاظ 

القرآن الكريم الدارسني يف جامعة األزهر، بالتعاون مع 

الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم. 

امللتقى القرآين اإلقليمي حول رعاية الحفاظ وتفعيل 

دورهم يف املجتمع، نواكشوط، موريتانيا، 22-25 أبريل 

حفاظ  من   (27) وعرشون  سبعة  فيه  شارك   ،2013

القرآن الكريم ومدراء املؤسسات واملعاهد والجمعيات 

القرآنية يف السينغال وغينيا ومايل واملغرب وموريتانيا، 

بالتعاون مع الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم.

ومعلمي  والدعاة  لألمئة  إقليمية  شبه  عمل  ورشة 

مدريد،  الدينية،  املؤسسات  يف  اإلسالمية  الرتبية 

إسبانيا، 27 - 30 مايو 2013، شارك فيها عرشون (20) 

اإلمامة والرتبية  العاملني يف مجال  من  إماما ومعلامً 

اإلسبانية  واملحافظات  مدريد  مدينة  يف  اإلسالمية 

العاملية.  اإلسالمية  الخريية  الهيئة  بالتعاون مع  األخرى، 

يف  املكونني  لتكوين  إقليمية  شبه  تدريبية  دورة 

اإلسالمية،  الرتبية  لتدريس  الحديثة  الطرق  مجال 

فيها  شارك   ،2013 يونيو   20  - العاصمة،17  جيبويت 

أربعة وثالثون (34) من العاملني يف مجال إعداد مواد 

والسعودية  جيبويت  يف  وتدريسها  اإلسالمية  الرتبية 

والسودان وسلطنة عامن واليمن، بالتعاون مع وزارة 

الكويت. دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

بيداغوجية  آليات  إقليمي حول وضع  اجتامع خرباء 

لتطوير تدريس علوم الزكاة يف التعليم العام، القاهرة، 

 (18) عرش  مثانية  فيه  شارك   ،2013 يوليو  مرص،5-2 

من األطر التعليمية املتخصصة يف تدريس مادة الرتبية 

اإلسالمية من: األردن والسودان واليمن ومرص، بالتعاون 

مع املعهد العايل لعلوم الزكاة يف جمهورية السودان.

وعلومه  الكريم  القرآن  ألساتذة  األول  امللتقى  دعم 

مبؤسسات التعليم العايل واملباراة الوطنية الجامعية 

القرآن  وتفسري  وتجويد  حفظ  يف  عرشة  الحادية 

الكريم،  طنجة - اململكة املغربية، 26-27 يوليو 2013، 

الدراسات  يف  للتنسيق  العلمية  الهيئة  مع  بالتعاون 

املغربية.  اململكة  يف  اإلسالمية 

الكريم،  القرآن  ومعلمي  لحفاظ  الرتبوي  امللتقى 

 ،2013 سبتمرب   15-12 والهرسك،  البوسنة  رساييفو، 

الكريم  القرآن  من حفاظ   (50) فيه خمسون  شارك 

القرآنية  والجمعيات  واملعاهد  املؤسسات  ومدراء 

الهيئة  مع  بالتعاون  والبلقان،  والهرسك  البوسنة  يف 

الكريم.  القرآن  لتحفيظ  العاملية 

امللتقى القرآين الرتبوي حول الوسطية واالعتدال يف 

ترتستان، 31-28  قازان،  الكريم،  القرآن  حياة حفاظ 

أكتوبر 2013، شارك فيه ثالثون(30) من حفاظ القرآن 

والجمعيات  واملعاهد  املؤسسات  ومدراء  الكريم 

القرآنية يف الجمهوريات الروسية، بالتعاون مع الهيئة 

الكريم. القرآن  لتحفيظ  العاملية 

تعليم  وكليات  مؤسسات  لتطوير  اإلقليمي  امللتقى 

بالقرآن  تعنى  «رصوح  شعار  تحت  الكريم  القرآن 
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الكريم «، املدينة املنورة،  اململكة العربية السعودية، 

من  ثالثون(30)  فيه  شارك   ،2013 ديسمرب   27-24

وكليات  املؤسسات  ومدراء  الكريم  القرآن  حفاظ 

القرآن الكريم يف اململكة العربية السعودية والدول 

األعضاء، بالتعاون مع الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن 

املنورة  باملدينة  االحتفاء  إطار  يف  وعقد  الكريم، 

2013 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة 

مجال  يف  املعلمني  لتكوين  وطنية  تدريبية  دورة 

 24-22 السودان،  الخرطوم،  الزكاة،  علوم  تدريس 

األطر  من   (30) ثالثون  فيها  شارك   ،2013 ديسمرب 

التعليمية املتخصصة يف تدريس مادة الرتبية اإلسالمية 

يف السودان واليمن ومرص، بالتعاون مع املعهد العايل 

السودان. جمهورية  يف  الزكاة  لعلوم 
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املؤمتر الدويل الثاين حول «اإلسالم والدراسات اإلسالمية 

يف عامل متغرّي: التحديات والفرص»، فطاين، تايلند، 14-

سونكال  األمري  جامعة  مع  بالتعاون   ،2013 يناير   16

وستون  خمسة  فيه  شارك  املنفذة)،  (الجهة  بفطاين 

(65) باحثا وأكادمييا من املتخصصني يف مجال الدراسات 

من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم  اإلسالمية 

وأندونيسيا  وتايوان  والصني  واليابان  وماليزيا  تايلند 

العربية  واململكة  ومرص  وتونس  وبنغالديش  والهند 

املتحدة. العربية  واإلمارات  واألردن  وقطر  السعودية 

امللتقى الدويل حول تدريس اللغة العربية للناطقني 

بغريها: تجارب ورؤى مستقبلية، القاهرة، مرص، -14 

16 يناير 2013، بالتعاون مع الرابطة العاملية لخريجي 

األزهر، شارك فيه باحثون وأكادمييون متخصصون يف 

مجال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

واعتامد  لدراسة  تشاد  إىل  دوّيل  تربوي  خبري  إيفاد 

 25 تشاد،  انجامينا،  الثنايئ،  التعليم  تعميم  برنامج 

فرباير ـ 01 مارس 2013، بالتعاون مع البنك اإلسالمي 

للتنمية، استفادت من املشورة الفنية التي قّدمها خبري 

متعّددة  التشادية  الفنية  اللجاُن  املوفد  اإليسيسكو 

االختصاصات املكلفة بصياغة مرشوع الربنامج الوطني 

الثنايئ. التعليم  لتعميم 

دورة تدريبية وطنية حول تطوير املناهج والطرائق 

لتعليم العربية للناطقني بغريها، فريتاون، سرياليون، 

األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون   ،2013 مارس   09-06

والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، شارك فيها ثالثون 

(30) من املسؤولني الرتبويني ومن نخبة مدرّيس اللغة 

العربية من مختلف أقاليم جمهورية سرياليون.

العربية  اللغة  تعليم  لتطوير  اإليسيسكو  برنامج 

واملؤسسات  الجامعية  األقسام  يف  بغريها  للناطقني 

الرتبوية يف الدول األعضاء غري العربية وخارج العامل 

بوركينافاسو،  تشاد،  اإلفريقية)،  (املنطقة  اإلسالمي 

الصومال، جزر القمر، نيجرييا، النيجر، كينيا، موريتانيا، 

غينيا، كوت ديفوار، مستمر طوال 2013، تّم يف إطار 

العربية  اللغة  لتدريس  أساتذة  إيفاد  الربنامج  هذا 

والثقافة اإلسالمية يف املؤسسات الرتبوية وأقسام اللغة 

املذكورة. الدول  الجامعات يف  العربية يف عدد من 

للناطقني  العربية  تعليم  لتطوير  اإليسيسكو  برنامج 

بغريها يف األقسام الجامعية واملؤسسات الرتبوية يف 

اإلسالمي  العامل  وخارج  العربية  غري  األعضاء  الدول 

(الغرب وأمريكا الالتينية)، كوستاريكا، فنزويال، البريو، 

مستمّر طوال 2013، تّم يف إطار هذا الربنامج إيفاد 

أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف 

املؤسسات الرتبوية للمسلمني يف الدول املذكورة.

للناطقني  العربية  تعليم  لتطوير  اإليسيسكو  برنامج 

يف  الرتبوية  واملؤسسات  الجامعية  األقسام  يف  بغريها 

اإلسالمي  العامل  وخارج  العربية  غري  األعضاء  الدول 

(املنطقة اآلسيوية)، الفلبني، تاجيكستان، روسيا، مستمّر 

أساتذة  إيفاد  الربنامج  هذا  إطار  يف  تّم  طوال 2013، 

لتدريس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف املؤسسات 

املذكورة. الدول  للمسلمني يف  الجامعية والرتبوية 

والطرائق  املناهج  حول  إقليمية  شبه  عمل  ورشة 

أمريكا  دول  يف  العربية  اللغة  تدريس  يف  الحديثة 
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الالتينية، فوز دو إغواسو، الربازيل، 27-30 أبريل 2013، 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت ومؤّسسة غرناطة للنرش والخدمات الرتبوية 

إغواسو،  دو  فوز  يف  اإلسالمي  الخريي  الثقايف  واملركز 

ومسؤوال  ومدرّسة  مدرّسا   (30) ثالثون  فيها  شارك 

تربويّا من مؤّسسات تعليمية وتربوية من واليات بارانا 

الباراغواي. الربازيل ومن  باولو يف  كاتارينا وساو  وسانتا 

العربية يف  العربية «اللغة  للغة  الثاين  الدويل  املؤمتر 

الجميع رشكاء يف حاميتها»، ديب، 07-10 مايو  خطر، 

2013، بالتعاون مع املجلس الدويل للغة العربية، شارك 

فيه ثالمثائة واثنان وسبعون (372) باحثا متخّصصا يف 

موضوع املؤمتر من سبعني دولة.

دورة تدريبية وطنية حول تطوير املناهج والطرائق 

لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كلنتان، ماليزيا، 

األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون   ،2013 مايو   28-25

والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، شارك فيها سبعة 

وخمسون (57) من مدرّيس اللغة العربية واملوّجهني 

بكلنتان. اإلسالمية  للمؤسسة  التابعة  باملدارس  الرتبويني 

املؤمتر العلمي الّسابع حول برامج تعليم اللغة العربية 

يف أوربا: «طرق تصميم برامج تعليم اللغة العربية يف 

لِيل،  للغات»،  املشرتك  األوريب  املرجعي  اإلطار  ضوء 

فرنسا، 07ـ  08 يونيو 2013، بالتعاون مع معهد ابن سينا 

للعلوم اإلنسانية مبدينة ليل الفرنسية، شارك فيه مائة 

وخمسون (150)  باحثاً يف مجال تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها ينتمون إىل خمس وعرشين دولة.

العربية  اللغة  تدريس  قضايا  حول  الدرايس  اليوم 

يونيو   29 املغرب،  إفران،  مدينة  بغريها،  للناطقني 

شارك  بإفران،  األخويْن  جامعة  مع  بالتعاون   ،2013

فيه أكادمييون وباحثون ومنّسقو برامج تعليم اللغة 

املؤسسات  من  عدد  يف  بغريها  للناطقني  العربية 

وكندا  وإسبانيا  املغرب  من  والجامعات  التعليمية 

األمريكية. املتحدة  والواليات 

اللغة  لتدريس  املكثفة  الصيفّية  التعليمية  الّدورة 

 01 كوسوفا،  برشتينا،  اإلسالمية،  والثقافة  العربية 

يوليو – 02 سبتمرب 2013، بالتعاون مع مركز الشيخ 

فيها  شارك  بكوسوفا،  للثقافة  األرناؤوط  القادر  عبد 

كلية  يف  والثانية  األوىل  السنتني  وطالبات  طالب 

برشتينا. يف  اإلسالمية  الدراسات 

تعليم  مجال  واملتابعة يف  التقويم  ورشة عمل حول 

الواليات  واشنطن،  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة 

بالتعاون   ،2013 أكتوبر   14-11 األمريكية،  املتحدة 

مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت 

املتحدة  الواليات  يف  السعودية  الثقافية  وامللحقية 

األمريكية ومؤسسة غرناطة للنرش والخدمات الرتبوية 

ومركز املعلومات واملصادر العريب يف واشنطن، شارك 

فيها أربعون (40) متدرباً ومتدربة من املسؤولني ومدراء 

العاملني يف  واملدرّسني  الرتبويني  املؤسسات واملرشفني 

مجال تعليم اللغة العربية يف منطقة واشنطن العاصمة 

ومنطقة شامل فرجينيا ووالية مرييالند.

لدى  العربية  اللغة  مهارات  تنمية  عمل حول  ورشة 

الطالب الناطقني بغريها، لندن، اململكة املتحدة، 28-

31 أكتوبر 2013، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون 

للنرش  غرناطة  ومؤسسة  الكويت  بدولة  اإلسالمية 

والخدمات الرتبوية واملركز الثقايف اإلسالمي بلندن، شارك 

فيها سبعون (70) متدرباً ومتدربة من املسؤولني ومدراء 

يف  العاملني  واملدرّسني  الرتبويني  واملرشفني  املؤسسات 

مجال تعليم اللغة العربية يف اململكة املتحدة.

ندوة حول تعليم اللغة العربية يف الهند، نيودلهي، 

مجمع  مع  بالتعاون   ،2013 نوفمرب   03-02 الهند، 

اللغة  وعلامء  أساتذة  واتحاد  بالهند  اإلسالمي  الفقه 

وعرشون  وأربعة  مائة  فيها  شارك  الهند،  يف  العربية 

اللغة  يف  متخّصًصا  وباحثا  جامعيا  أستاذا   (124)

الهندية. واملناطق  الواليات  مختلف  من  العربية 

إطار  (يف  العربية،  اللغة  لخدمة  العاملي  امللتقى 

العربية)،  للغة  العاملي  باليوم  االحتفاء  فعاليات 

تونس، 18 ـ 19 ديسمرب 2013، بالتعاون مع رئاسة 

اإلسالمية  الدعوة  وجمعية  التونسية  الجمهورية 

بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزارة  العاملية 
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واثنان وثالثون (132) من  مائة  فيه  الكويت، شارك 

األساتذة الجامعيني والباحثني والخرباء املتخّصصني يف 

قضايا اللغة العربية من تونس واملغرب وليبيا والجزائر 

والسودان. والكويت  وموريتانيا  ومرص  ولبنان 

املنظمة  مقر  يف  املفتوح  والثقايف  الرتبوي  اليوم 

احتفاء باليوم العاملي للغة العربية، مقّر اإليسيسكو، 

قلم ولوح  بالتعاون مع مؤسسة  18 ديسمرب 2013، 

املنظمة  مقّر  إىل  زيارة  تنظيم  خالله  تم  بالرباط، 

لفائدة طالب من جنسيات  الرباط  الدائم يف مدينة 

للخط  معرض  وتنظيم  وإفريقية  وأوروبية  أمريكية 

العريب وإلصدارات اإليسيسكو يف مجال تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها ويف مجاالت الحوار وثقافة 

السالم والتعايش، وتخللت هذه الزيارَة محارضة عن 

توّجهات اإليسيسكو وجهودها يف مجال تعليم اللغة 

اإلسالمية. بالثقافة  والتعريف  العربية 

اليوم املفتوح حول موضوع أيام االنرتنت العريب (يف 

إطار فعاليات االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية)، 

الرباط، اململكة املغربية، 18 ديسمرب 2013، بالتعاون 

مع جمعية طلبة املعهد العايل لإلعالم واالتصال.

ملتقى علمي بعنوان «سياسة اللغة العربية والبيئة 

العاملي  باليوم  االحتفاء  فعاليات  إطار  (يف  والبقاء» 

للغة العربية)، الرباط، اململكة املغربية، 18 ديسمرب 

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  مع  بالتعاون   ،2013

فيه  شارك  باملغرب،  اللسانيات  وجمعية  بالرباط 

البحث  مجال  يف  متخصصون  وجامعيون  باحثون 

واللساين. اللغوي 

اللغة  «واقع  العربية  للغة  األول  الوطني  املؤمتر 

إطار  (يف  والتنمية»،  التعددية  بني  باملغرب  العربية 

العربية)،  للغة  العاملي  باليوم  االحتفاء  فعاليات 

 ،2013 ديسمرب  و26   25 املغربية،  اململكة  الرباط، 

بالتعاون مع االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية، 

فيه مسؤولون حكوميون وممثلون ملؤسسات  شارك 

وباحثون  وتربوية  املدين ومؤسسات علمية  املجتمع 

متخصصون. وأكادمييون 
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برنامج إعداد معلمي  التعليم العريب يف تشاد، مقّر 

املركز الرتبوي اإلقليمي لإليسيسكو يف أنجمينا وفرعه 

 ،2013 مستمّر  تشاد،   ،(Abéché) أبيش  مدينة  يف 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت، شارك فيه مائتان وخمسة وسبعون (275) 

طالبا يف مجال تعليم اللغة العربية. 

يف  اإلدارية  للقيادات  العربية  اللغة  تعليم  برنامج 

لإليسيسكو،  اإلقليمي  الرتبوي  املركز  مقّر  تشاد، 

أنجمينا، تشاد، مستمّر 2013 ، بالتعاون مع املرصف 

العريب للتنمية االقتصادية يف إفريقيا، شارك فيه مائتان 

الفرنكفونية  التشادية  األطر  من   (240) وأربعون 

والوزارات.  اإلدارات  مختلف  يف  العاملة 

الرتبوية لدى  املهارات  لتنمية  دورة تدريبية 

املسؤولني الرتبويني ومعلمي اللغة  العربية للناطقني 

بغريها، أنجمينا، تشاد، -25 29 مارس 2013، بالتعاون 

العربية  اململكة  يف  للجميع  العربية  مؤسسة  مع 

السعودية، شارك فيها ثالثون (30) من معلمي اللغة 

وخارجها. العاصمة  داخل  من  التشاديني  العربية 

حول  املستديرة  للطاولة  التنظيمية  اللجنة  أعامل 

تعميم التعليم الثنايئ يف تشاد، أنجمينا، تشاد، طوال 

2013، تّم إسناد مهمة املنّسق الثالث ألعامل اللجنة 

إىل إدارة املركز الرتبوي اإلقليمي لإليسيسكو يف تشاد.

يف  اإلسالمية  العربية  املدارس  ملديري  تدريبية  دورة 

تشاد، أنجمينا، تشاد، 17-19 سبتمرب 2013، بالتعاون مع 

كلية الرتبية بجامعة سبها فرع أنجمينا، شارك فيها ثالثون 

(30) من مديري املدارس العربية اإلسالمية يف تشاد.

دورة تدريبية وطنية ملدّريس اللغة العربية للناطقني 

بغريها، أنجمينا، تشاد، 19-23 أكتوبر 2013، بالتعاون 

العربية  اململكة  يف  للجميع  العربية  مؤسسة  مع 

السعودية، شارك فيها ثالثون (30) من مدرّيس اللغة 

العربية يف تشاد.
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للقيادات  العربية  اللغة  لتعليم  اإليسيسكو  برنامج 

جمهورية  يف  والثقافة  الفكر  ورجال  واملسؤولني 

القمر املتحدة، مقّر مندوبية اإليسيسكو يف موروين، 

جمهورية القمر املتحدة، مستمّر 2013، بالتعاون مع 

الكويت،  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

بينهم  من  دارسا   (47) وأربعون  سبعة  فيه  شارك 

أعضاء يف الربملان وموظفون كبار يف رئاسة الجمهورية 

أعامل  ورجال  الوزارات  مختلف  من  ومسؤولون 

القمرية.  الجامعة  من  وطالب 

الصلة  ذات  والندوات  املحارضات  من  عدد  تنظيم 

بالثقافة العربية اإلسالمية، مقّر مندوبية اإليسيسكو 

سنة  طوال  املتحدة،  القمر  جمهورية  موروين،  يف 

2013، استفادت منها األطر القمرية املهتمة بالقضايا 

وأساتذة  ومسؤولني  باحثني  من  اإلسالمية  العربية 

وطالب.  جامعيني 
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املتحدة  القمر  جمهورية  إىل  متخصص  خبري  إيفاد 

التعليم  مجال  يف  الوطنية  اسرتاتيجيتها  لتطوير 

املتحدة،  القمر  جمهورية  موروين،  واملهني،  التقني 

الفنية  املشورة  من  استفادت   ،2013 مايو   12-05

الهياكُل املعنية يف وزارة الرتبية الوطنية يف جمهورية 

املتحدة. القمر 

والتطبيقي،  التقني  التعليم  لتطوير  األول  امللتقى 

غزة، دولة فلسطني، 24-26 سبتمرب 2013، شارك فيه 

ستون (60) باحثا من العاملني يف مؤسسات التعليم 

ماليزيا  من  وباحثون  املحلية  والجامعات  املهني 

الفيديو.  خالل  من  بعد  عن  شاركوا  والعراق 

املبتكرة  املنهجيات  حول  وطنية  دراسية  حلقة 

دولة  والتقني،  املهني  التعليم  مجال  يف  للتدريب 

سبعة  فيها  شارك   ،2013 ديسمرب   24-23 الكويت، 

مجال  يف  العاملة  الكويتية  األطر  من   (17) عرش 

الصناعية.  واملعاهد  والتقني  املهني  التعليم 
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حلقة دراسية حول تعزيز القدرات يف مجال تخطيط 

وتدبري الرتبية والتكوين يف املنطقة العربية، الرباط، 

مع  بالتعاون   ،2013 يناير   23-22 املغربية،  اململكة 

مكتب اليونسكو يف الرباط، شارك فيه اثنان وأربعون 

الجزائر  من  الرتبويني  واملسؤولني  الخرباء  من   (42)

واملغرب  ولبنان  واألردن  املتحدة  العربية  واإلمارات 

وفرنسا. وتونس 

اململكة  لندن،  للتعليم،  العاملي  املنتدى  املشاركة يف 

املتحدة، 28 ـ 30 يناير 2013، بالتعاون مع الجمعية 

الربيطانية ملزّودي القطاع الرتبوي BESA، شارك فيه 

سبعني  من  وخبري  مسؤول   (300) ثالمثائة  من  أكرث 

الرتبية  وزراء  من  كبري  عدد  بينهم  من  دولة،   (70)

والتعليم  الرتبية  مجال  يف  دوليون  وخرباء  والتعليم 

وممثلو املنظامت الدولية واإلقليمية العاملة يف مجال 

والرشكات  املؤسسات  من  عدد  ومسؤولو  الرتبية 

التعليم.  تقنيات  يف  املتخّصصة  العاملية 

دعم إعداد أدلة التميز واإلبداع يف الحقول الرتبوية، 

منه  استفادت   ،2013 اليمنية،  الجمهورية  صنعاء، 

وزارة الرتبية والتعليم يف الجمهورية اليمنية، إسهاماً 

الرتبويني  بني  الجودة  ثقافة  نرش  يف  املنظمة  من 

التعليمية.   املناهج  يف  مبعايريها  والتعريف 

املشاركة يف املؤمتر الدويل للرتبية والتعليم «نحو العاملية 

Going Global 2013»، ديب، اإلمارات العربية املتحدة،  

الثقايف  املجلس  مع  بالتعاون   ،2013 مارس   06-04
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الربيطاين، شارك فيه مسؤولون من أكرث من سبعني (70) 

اثنا عرش (12) وزيرا ومائتان وثالثة  بينهم  دولة، من 

ممثيل  من  كبري  وعدد  جامعة  رئيس   (263) وستون 

املؤسسات واملنظامت التعليمية الرائدة يف العامل.

حلقة دراسية حول سبل تطوير التخطيط الرتبوي يف 

املرجعي  للدليل  الرسمي  «التقديم  العربية:  الدول 

اململكة  الرباط،  الرتبويني»،  املخططني  ملهارات 

بالتعاون مع مكتب  أكتوبر 2013،  املغربية، 08-07 

من   (60) ستون  فيها  شارك  الرباط،  يف  اليونسكو 

الخرباء ومسؤويل التخطيط الرتبوي من الجزائر ومرص 

واملغرب  ولبنان  واألردن  املتحدة  العربية  واإلمارات 

وفرنسا.   وتونس  والسودان  وفلسطني  عامن  وسلطنة 

سياسات  تعزيز  حول  اإلقليمية  الورشة  يف  املشاركة 

الدوحة،  العربية،  املنطقة  يف  واملامرسني  املعلمني 

مع  بالتعاون   ،2013 أكتوبر   29-28 قطر،  دولة 

اليونسكو، شارك فيها خرباء ومسؤولون تربويون من 

العربية. الدول  مختلف 

دمج  حول  اإلفريقي  الوزاري  املنتدى  يف  املشاركة 

الرتبية  برامج  يف  واالتصال  املعلومات  تقانات 

 11-09 التونسية،  الجمهورية  تونس،  والتكوين، 

ديسمرب 2013، بالتعاون مع جمعية تنمية الرتبية يف 

وعرشون  وستة  مائتان  فيه  شارك   ،ADEA إفريقيا 

اثنا  بينهم  من  املسؤولني،  وكبار  الخرباء  من   (226)

اإلفريقية.  الدول  من  وزيرا   (12) عرش 
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الدورة الثانية ملنتدى رؤساء جامعات العامل اإلسالمي 

اإلسالمي:  العامل  يف  «الجامعات  موضوع  حول 

 24-23 باكستان،  آباد،  إسالم  العاملية»،  التحديات 

سبتمرب 2013، شارك فيها مائة وأحد عرش(111) مشاركا 

من بينهم رؤساء جامعات وعمداء ورؤساء مؤسسات 

العربية  واململكة  أفغانستان  من  العايل  التعليم 

وغامبيا  ومرص  والكامريون  وبنغالديش  السعودية 

وغينيا وإندونيسيا وإيران واألردن وقريغزستان وليبيا 

عامن  وسلطنة  ونيجرييا  والنيجر  وماليزيا  واملغرب 

وسوريا  والسنغال  والسودان  وفلسطني  وباكستان 

وتاجيكستان وتركيا وتونس وأوغندا وجمهورية القمر 

العامل  اتحاد جامعات  مع  بالتعاون  واليمن،  املتحدة 

املعلومات  لتكنولوجيا  كومساتس  ومعهد  اإلسالمي 

(CIIT)ووزارة العلوم والتكنولوجيا ولجنة الدراسات 

.(HEC) الباكستانية  اإلسالمية  الجمهورية  يف  العليا 

مؤمتر حول تشغيل خريجي التعليم العايل يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا، الرباط، 12-13 مارس 

2013، شارك فيه مائة (100) من املسؤولني والخرباء 

إفريقيا   األوسط وشامل  الرشق  والباحثني  يف منطقة 

واململكة املتحدة، بالتعاون مع املجلس الثقايف الربيطاين 

ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر 

يف اململكة املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية، والبنك 

الدويل ومركز مرسيليا لالندماج املتوسطي.

 اجتامع خرباء إقليمي حول أساليب تطوير التعليم 

االفرتاضية،  الجامعات  يف  العلمي  والبحث  العايل 

فيه  شارك   ،2013 أغسطس   22-21 ليبيا،  صرباتة، 

الجامعات  رؤساء  من   (24) مشاركا  أربعة وعرشون 

وإيطاليا وتشاد  أوغندا  اإللكرتوين يف  التعليم  وخرباء 

وفنلندا  وفلسطني  عامن  وسلطنة  والسودان  وتونس 

اتحاد  مع  بالتعاون  وهولندا،  ونيجرييا  ومرص  وليبيا 

العايل  التعليم  ووزارة  اإلسالمي  العامل  جامعات 

ليبيا. يف  املفتوحة  والجامعة  العلمي  والبحث 

دورة تدريبية وطنية ألطر التعليم العايل يف مجاالت 

وتنويعها،  املوارد  وتدبري  املناهج  وإعداد  التخطيط 

والحكامة الجامعية،  باكو - أذربيجان، 22-24 أبريل 

مسؤوال   (23) وعرشون  ثالثة  فيها  شارك   ،2013

الوطنية  الرتبية  ووزارة  العايل  التعليم  وزارة  من 

أذربيجان. يف  العلمي  البحث  ومؤسسات 

وطرق  املناهج  لتحديث  إقليمية  تدريبية  دورة 

آسيا،  الجامعية يف جامعات دول  التدريس واإلدارة 

شارك   ،2013 مايو   31-28 تاجيكستان،  دوشنبه، 

الجامعات  أساتذة  من   (57) وخمسون  سبعة  فيها 

مع  بالتعاون  وقازاخستان،  وترتستان  تاجيكستان  يف 

اإلسالمي. العامل  جامعات  اتحاد 

املشاركة يف املنتدى العريب للبحث العلمي الجامعي 

والتنمية املستدامة، تونس،  20 - 22 ديسمرب 2013، 

بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

-األلكسو-.

دعم ثالثة باحثني جامعيني من قازاخستان يف مجال 

قازاخستان،  أملاطى،  اإلسالمية،  العربية  الدراسات 

مارس 2013، بالتنسيق مع الجامعة املرصية للثقافة 

(نور).  اإلسالمية 

املراجع  لتوفري  تشاد  يف  فيصل  امللك  جامعة  دعم 

.2013 يوليو  تشاد،  أنجمينا،  الحديثة،  األكادميية 
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دور  بتعزيز  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  ضمن 

ومعالجة  املشرتكة  اإلنسانية  القيم  ترسيخ  يف  الرتبية 

قضايا التنمية تم تحقيق األهداف املحددة لسنة 2013، 

بفضل تنفيذ عرشين (20) إنجازا توزعت عىل محوري 

عمل هام: الرتبية البيئية والصحية والسكانية، والرتبية 

املشرتكة. اإلنسانية  القيم  عىل 

ففي إطار املحور املتعلق بالرتبية البيئية والصحية والسكانية 

وتحقيقا للنتيجة املنشودة املتعلقة بتطوير املناهج والوسائل 

ثالثة  اإليسيسكو  نفذت  البيئة،  للمحافظة عىل  الرتبوية 

(3) إنجازات، من أهمها املشاركة يف تنظيم املؤمتر العاملي 

السابع للرتبية البيئية مبراكش باململكة املغربية حول الرتبية 

البيئية والرهانات من أجل انسجام أفضل بني املدن والقرى، 

يف سياق التعاون مع مؤسسة محمد السادس لحامية البيئة 

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة واملؤسسة 

الدولية للرتبية البيئية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. وقد 

الرتبية  تعزيز  يف  ملموس  بشكل  املؤمتر  أعامل  ساهمت 

الشباب  وتوعية  املستدامة،  التنمية  عىل  والرتبية  البيئية 

بأهمية التدبري العقالين واملستدام للموارد الطبيعية، وتبادل 

التجارب وأفضل املامرسات واقرتاح مقاربات شاملة جديدة 

لتعزيز الرتبية البيئية.  وبهدف تحقيق النتيجة املنشودة 

جودة  تحسني  أجل  من  القدرات  بتعزيز  العالقة  ذات 

برامج الرتبية ونجاعتها يف مجال الصحة الوقائية، نفذت 

اإليسيسكو أربعة (4) إنجازات، استهدفت تعزيز الربامج 

التشاركية للوقاية الصحية يف املدرسة من خالل تطبيقات 

وطرائق تعلم جديدة، وتشجيع الطالب عىل املشاركة يف 

الحفاظ عىل الصحة يف املدارس، وتوعية آبائهم وإرشاكهم 

أيضاً يف هذه العملية، وصياغة رؤية توجيهية حول أهداف 

مكافحة املخدرات من خالل منظور تشاريك، وتحديد دور 

مختلف الفاعلني يف هذا املجال، وتعزيز دور األرسة يف توفري 

الظروف املناسبة للنمـّو املتوازن للناشئة يف مجاالت الرتبية 

والتعليم والوقاية الصحية.       

ويف إطار محور العمل املتعلق بالرتبية عىل القيم اإلنسانية 

املشرتكة، ولتحقيق نتائجه املنشودة حول: تعزيز الرتبية 

عىل قيم السالم والتعايش يف السياسات والربامج الرتبوية 

والوطنية  املحلية  القدرات  وتعزيز  األعضاء  الدول  يف 

لديها يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان وقيم املواطنة، 

لقضايا  املدمجة  الرتبوية  السياسات  اعتامد  يف  ودعمها 

لتنمية  لديها  الشباب  قدرات  وتعزيز  االجتامعي  النوع 

يف  الكاملة  مشاركتهم  لضامن  واالبتكار  املبادرة  روح 

التنمية، نفذت اإليسيسكو ثالثة عرش(13) إنجازا، ركزت 

عىل الطرق البيداغوجية الكفيلة بدمج وترسيخ قيم السالم 

والتعايش بني الثقافات يف املناهج والكتب الدراسية واملواد 

الرتبوية وتقنيات اإلعالم والتواصل، ودعم جهود جهات 

االختصاص من أجل اعتامد سياسات تربوية تدمج قضايا 

وتفعيل دورهام  واملرأة  الفتاة  لتمكني  االجتامعي  النوع 

وبناء  التنمية،  يف  املشاركة  عىل  وحثهام  املجتمع  داخل 

القدرات واملعارف يف مجال تصحيح الصورة النمطية عن 

اآلخر، من خالل التدريب عىل «دليل مؤلفي كتب التاريخ 

املدرسية» الذي أصدرته اإليسيسكو بالتعاون مع عدد من 

املواطنة  قيم  والرتبية عىل  والدوليني،  اإلقليميني  رشكائها 

وحقوق اإلنسان من خالل التدريب عىل «دليل تكوين 

والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  يف  املكونني 

األعضاء يف  بالدول  الرتبية  اعتمده وزراء  الذي  والسالم» 

املجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا.
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يونيو   14-9) البيئية  للرتبية  السابع  العاملي  املؤمتر 

2013، قرص املؤمترات مبراكش حول موضوع «الرتبية 

املدن  انسجام أفضل بني  البيئية والرهانات من أجل 

والقرى»). نظم هذا املؤمتر بالتعاون مع األمانة الدامئة 

الرشكاء  من  والعديد  البيئية  للرتبية  العاملي  للمؤمتر 

من بينهم املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

ومنظمة  البيئة،  لحامية  السادس  محمد  ومؤسسة 

واملؤسسة  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم 

املتحدة  األمم  وبرنامج  البيئية،  للرتبية  الدولية 

للبيئة. وقد شهد املؤمتر حضور أزيد من 1500 مشارك 

العمومية،  واملؤسسات  واإلدارات  الجامعات،  ميثلون 

والشبكات واملنظامت الدولية، والجمعيات، واملدارس، 

ووسائل اإلعالم، ومراكز الرتبية عىل البيئة. كام شارك 

والباحثون  الجامعيون  األساتذة  خاصة  بصفة  فيه 

وأعضاء  والطلبة،  واملدرسون  مختلفة،  تخصصات  يف 

واملنظامت غري  البيئي،  املجال  العاملة يف  الجمعيات 

القرار  وصناع  املدين،  املجتمع  ومنظامت  الحكومية 

وممثلو املؤسسات، ومسؤولو الهيئات الدولية، ومسريو 

املنتزهات واملناطق املحمية، والصحافيون والفاعلون 

يف املجال البيئي، ورؤساء الرشكات الخاصة املهتمون 

األخرض. االقتصاد  نحو  بالتوجه 

والخربات  التجارب  «تبادل  حول  مستديرة  مائدة 

حول أدوات وآليات تربية الشباب يف مجاالت البيئة 

العاملي  املؤمتر  أعامل  إطار  املستدامة»، يف  والتنمية 

يونيو   12 (مراكش:  البيئة  عىل  الرتبية  حول  السابع 

2013)، بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحامية 

نحو خمسني من  النشاط  البيئة. وقد شارك يف هذا 

الخاص  القطاع  ممثيل  واملدرسني فضال عن  الباحثني 

املحليني  واملنتخبني  الشباب  واملراسلني  والصحافيني، 

البيئة  مجال  يف  العاملة  الحكومية  غري  واملنظامت 

املستدامة. والتنمية 

حول  الرتبويني  للمسؤولني  إقليمية  عمل  ورشة 

الرتبية  يف  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

السعودية،  العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  البيئية، 

االحتفاء  فعاليات  إطار  2013،(يف  نوفمرب   21  –  19

باملدينة املنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2013) 

الرتبوية  القيادات  من   (20) عرشون  فيها  شارك 

ومدراء مراكز الرتبية البيئية وتطوير املناهج يف تونس 

وجيبويت والسعودية والسودان وسلطنة ُعامن ومرص 

املنورة. املدينة  يف  طيبـة  جامعة  مع  بالتعاون  واليمن، 
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واملواد  التعليم  مناهج  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

التعليمية يف مجال الرتبية الوقائية والصحة املدرسية، 

ليربوفيل (الغابون) خالل الفرتة من 22 إىل 25 أبريل 

املعنية،  الوزارات  عن  ممثال   20 مبشاركة   ،2013

شبابية  وجمعيات  ومدرسني،  للمدرسني،  ومكونني 

وكوت  والكامريون  (بنني  إفريقية  بلدان  خمسة  من 

والتوغو).  والغابون  ديفوار 

حلقة دراسية وطنية إليجاد رشاكة فاعلة بني املدرسة 

واملؤسسات  والجامعيني  املدين  واملجتمع  واألرسة 

بالصحة  املرتبطة  القضايا  معالجة  بهدف  الدينية 

مايو   21 إىل   19 من  (أفغانستان)  بكابول  املدرسية، 
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2013، وشهدت الحلقة الدراسية حضور 25 مشاركا، 

ومديرية  الرتبية  وزارة  من  مسؤولون  بينهم  من 

والصحة  اإلسالمية  الرتبية  ووزارة  األمية،  محاربة 

ومنظمة  الدينية  والشؤون  الحج  ووزارة  العمومية 

املدين. واملجتمع  اليونيسف،  للطفولة،  املتحدة  األمم 

التشاركية للوقاية  الربامج  ورشة وطنية حول تحسني 

من استهالك املخدرات يف الوسط املدريس، بالعاصمة 

وذلك   ،2013 ديسمرب  و4   3 يومي  دكار،  السينغالية 

بحضور 30 مشاركا من وزارات الرتبية والصحة والداخلية 

ومدراء  املدين  واملجتمع  املحلية  والجامعات  والعدل 

املؤسسات التعليمية واملدرسني ورجال الدين، والشباب 

املتعلمني يف قطاع الرتبية النظامية وغري النظامية.

الوالدية:  (الرتبية  حول  الدولية  الندوة  يف  املشاركة 

اململكة  الرباط،  مجتمعي)،  مرشوع  لكل  رافعة 

املغربية، يوم 24 أبريل 2013، بالتعاون مع جمعية 

املغربية. األرسة  حامية 

(2013
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ورشة وطنية لفائدة املسؤولني املكلفني بإعداد املناهج 

والتعايش،  السالم  عىل  الرتبية  قضايا  حول  الدراسية 

بورتونوفو، بنني، 28-31 أكتوبر 2013، وشهدت الورشة 

حضور 25 مختصا يف الرتبية النظامية وغري النظامية 

والرشكاء االجتامعيني ومنظامت املجتمع املدين. 

املدريس  الكتاب  إلطالق  الدويل  امللتقى  يف  املشاركة 

املشرتك حول التاريخ املتوسطي، مدينة مارسيليا الفرنسية  

الرتبية  وزراء  من  عدد  بحضور   ،2013 ديسمرب   3-2

واملنظامت  الوزارات  العديد من  وكذا ممثيل  الوطنية 

الحكومية  من 17 بلدا من ضفتي البحر األبيض املتوسط.

يف  الرتبوية  املؤسسة  دور  حول  وطني  منتدى   

مواجهة العنف واالعتداءات، املنامة، البحرين، 16-

فيه ثالمثائة (300) من  يونيو 2013، وقد شارك   18

وزارة  مع  بالتعاون  البحرين،  يف  الرتبوية  القيادات 

البحرين. مبملكة  والتعليم  الرتبية 

منتدى وطني للمسؤولني والفاعلني املدنيني الشباب 

واإلعالميني يف مجال الرتبية عىل السلم وقيم الحوار، 

بريوت، لبنان، 10-11 ديسمرب 2013، شارك فيه مثانية 

عرش(18) مسؤوال وفاعال تربويا  وإعالميا.  
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للمجموعة  املرجعي  الدليل  لتفعيل  عمل  ورشة 

االقتصادية لدول غرب إفريقيا يف مجال الرتبية عىل 

حقوق اإلنسان والدميقراطية والسالم، دكار، السينغال، 

20-22  أغسطس 2013، وقد شارك يف هذا الورشة 20 

فاعال وطنيا يتوفرون عىل خربة ميدانية  يف املجال من 

خالل تجربتهم كمدرسني أو باحثني يف الرتبية أومسريين 

وزارة  مؤسسات  ملختلف  ينتمون  الرتبوية  للمنظومة 

الرتبية واملنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين. 

ورشة وطنية حول إدراج الرتبية عىل حقوق اإلنسان 

يف التعليم الثانوي، واغادوغو، بوركينا فاسو، يوم 10 

أكتوبر 2013، مبشاركة 30 من املسؤولني عن إعداد 

املدين  املجتمع  منظامت  وممثيل  الدراسية  املناهج 

املدرسني. التالميذ ونقابات  أولياء  وجمعيات 

دورة تدريبية شبه إقليمية لفائدة املرشفني واملسؤولني 

تدريس  وطرائق  مناهج  بإعداد  املكلفني  الرتبويني 

يف  بأبيدجان  واملواطنة،  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية 

كوت ديفوار، من 28 إىل 30 مايو 2013، بحضور 20 

برامج  الوطنية املسؤولة عن  اإلدارات  مشاركا ميثلون 

اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  وبرامج  للجميع،  الرتبية 

واملواطنة، من بنني والكامريون وكوت ديفوار والغابون 

والتوغو. والنيجر 
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الفتيات  يف تربية  رائدتني  نسائيتني  جمعيتني  دعم 

استفادت من  أغسطس 2013، حيث  إندونيسيا،  يف 

وامرأة.  فتاة   100 املرشوع 

ندوة إقليمية حول إدماج الطرائق والتقنيات املالمئة 

يف  الرتبوية،  السياسات  يف  والنساء  الفتيات  لتعليم 

 30 مبشاركة   ،2013 سبتمرب   26 إىل   23 من  تونس 
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مسؤوال من وزارات الرتبية والتعليم التقني والتكوين 

املهني ومنظامت غري حكومية من ستة بلدان إفريقية 

( الجزائر ومايل واملغرب والنيجر والسينغال وتونس).

يف  الثانوي  التعليم  مديرات  لفائدة  تكوينية  دورة 

مجال التدبري املايل للمشاريع والربامج، من 15 إىل 18 

يوليو 2013 بإسالم أباد، بباكستان، أكسبت املستفيدات 

املهارات الخاصة بالتدبري املايل للمشاريع والربامج.
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مائدة مستديرة حول املامرسات الجيدة يف مجال الرتبية 

عىل روح املبادرة الحرة، الرباط، اململكة املغربية، 18 

ألساتذة  العليا  املدرسة  مع  بالتعاون   ،2013 ديسمرب 

التعليم التقني بالرباط، شارك فيها واحد وثالثون (31) 

من الخرباء واألساتذة الجامعيني واملسؤولني من وزارة 

الرتبية الوطنية املغربية والجامعات ومن العاملني يف 

املجال الجمعيايت ومجال املرشوعات.

دعم املهرجان الوطني الثاين عرش للفيلم  الرتبوي- دورة 

الفيلم الرتبوي املغاريب-»، فاس – اململكة املغربية،  11-9 

مايو 2013، شارك فيه  عدد من املخرجني السينامئيني 

الشباب، وعرضوا فيه أعاملهم اإلبداعية يف مجال الفيلم 

الرتبوي، واستفادوا من أراء الرتبويني والنقاد، بالتعاون 

فاس  جهة  والتكوين  للرتبية  الجهوية  األكادميية  مع 

بوملان وجمعية فضاء اإلبداع للسينام واملرسح بفاس، 

ومبشاركة وزارة الرتبية الوطنية ووزارة الثقافة.

غري  املنظمة  مرشوع  لتمويل  مايل  دعم  تقديم 

الحكومية «كافودي»: إنقاذ تالميذ مدرسة التعليم، 

غباوينتو، بنني، 22 مايو 2013، لربنامج تنويع الشعب 

من  املتخرجني  الشباب  التالميذ  لفائدة  املتخصصة 

مدرسة «غباوينتو» يف الوسط القروي يف بنني، بهدف 

العمل. إىل سوق  الولوج  من  متكينهم 



افتتاح ورشة عمل رفيعة املستوى حول التعليم لجميع 

األطفال باملقر الدائم لإليسيسكو

صورة جامعية للمشاركني يف دورة تدريبية

حول تربية الطفولة املبكرة ببوركينا فاسو

صور جامعية للمشاركني يف ورشة عمل وطنية ملدريس

اللغة العربية للناطقني بغريها يف قريغزستان

صورة جامعية للمشاركني يف ورشة دولية حول آليات 

املنظومة الرتبوية (اإلسكندرية)

صورة جامعية للمشاركني يف ورشة عمل حول تعليم اللغة 

العربية للناطقني غريها (واشنطن)

املشاركون يف دورة تدريبية حول تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها (ماليزيا)

صورة جامعية للمشاركني يف ملتقى حول تحفيظ القرآن الكريم 

(رساييڤو  البوسنة والهرسك)
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ممثل اإليسيسكو مع وزير الرتبية البنغايل واملشاركني يف اجتامع 

للخرباء حول التجارب الجيدة يف محو األمية والرتبية غري النظامية
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االمتياز  مقومات  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  توفر 

عاملي  اقتصاد  ظل  يف  النجاح  لتحقيق  الالزم  التنافيس 

تنافيس. فخالل سنة 2013، نُّفذ 47 إنجازاً يف إطار هذه 

األولوية. وقد اعتُمد يف هذا الباب نهٌج شامل ومحّفز من 

خالل استثامر توجهات متعددة بغرض تحقيق النجاح. 

وقد ساهم 17 إنجازاً يف دمج سياسات متينة للعلوم يف 

عملية التخطيط الوطنية وتحسني نظم العلوم وإدارتها 

واملامرسات الجيدة. كام ساعد إرشاك الربملانيني يف حشد 

وبناء  متكينية  سياسات  وضع  أجل  من  والدعم  املوارد 

اإلطار القانوين لتشجيع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. 

تحسني  مجال  يف  تحققت  التي  النتائج  ساعدت  كام 

املقاوالت  العلوم وحاضنات  مجمعات  الحكامة وإدارة 

باعتبارها من العنارص االقتصادية والتكنولوجية الكفيلة 

تشجيع  يف  املعرفة،  عىل  القامئة  االقتصاديات  بتعزيز 

روح املبادرة ومزيد من االنسجام والرشاكة بني الباحثني 

ويف  متبادلة.  منافع  تحقيق  أجل  من  األعامل  ومجتمع 

لالبتكار  الوطني  النظام  تعزيز  ساعد  نفسه،  السياق 

عىل توجيه عدة مكونات مهمة من االقتصاد نحو إنجاز 

متكني  ساهم  ذلك،  عن  وفضالً  االبتكارات.  من  العديد 

الشباب أيضاً يف  العلامء والباحثني  الثقة يف  املرأة وبناء 

العلوم  تبسيط  يف  العمل  بورش  كام  األهداف.  تحقيق 

واملراسلني  الصحافيني  تدريب  خالل  من  وتعميمها 

وقد  العلمية.  املخيامت  وتنظيم  الشباب  واملذيعني 

العلمية  الدوائر  مع  الفعال  تعاونها  اإليسيسكو  بارشت 

الدولية، وعملت عىل إبراز وجودها عىل املستوى الدويل.

والشاملة  الجديدة  التقانات  لدمج  إنجازاً   13 ونُفذ 

وروح املبادرة للمساهمة يف تحقيق مكاسب اقتصادية. 

وساعدت أداة االستبصار التكنولوجي عىل تبادل األفكار 

االبتكار  مؤسسات  بني  والتواصل  التعاون  أوجه  بشأن 

وتحديد مجموعة من التقانات املستقبلية. واستُخدمت 

عملية رسم خارطة طريق التكنولوجيا باعتبارها مساراً 

التقانات  برامج  وساعدت  اآلراء.  توافق  إىل  مفضياً 

الزراعية واعتامد  النظم  عىل حامية  الزراعية والغذائية 

يف  جديدة  توجهات  اعتامد  ويتيح  متخصصة.  تقنيات 

التكنولوجيا الحيوية إمكانات كبرية أمام الدول األعضاء 

لتشجيع  الرضورية  املتطورة  التقنيات  من  باعتبارها 

التنمية االجتامعية واالقتصادية. واعتمدت برامج علوم 

الستيعاب  متكاملة  منهجيات  النانو  وتكنولوجيا  النانو 

تقانات النانو وتحديد التدابري الحيوية وأولويات البحث 

وساهم  املتطورة.  واإلنجازات  الفرص  عرض  عن  فضالً 

رفع  عىل  والتكنولوجيا  العلوم  أخالقيات  عىل  الرتكيز 

مختلف  حول  عام  توافق  إىل  والتوصل  الوعي  مستوى 

القضايا األخالقية املهمة وذات الحساسية من وجهة نظر 

اإلسالمية.  الرشيعة 

التعليم  يف  الجودة  مفهوم  لتكريس  إنجازاً   17 ونُفذ 

االقتصاد  تعزيز  أفق  كبري يف  تقدم  تحقق  وقد  العايل. 

عن  أُعد  الذي  التقرير  وعرض  املعرفة.  عىل  القائم 

وخارطة  للتنمية،  جديداً  منوذجاً  املعرفة،  اقتصاد 

وقد  البطالة.  مسألة  وتناول  املعرفة  القتصاد  طريق 

من  العلوم  تعليم  يف  الجودة  مفهوم  تكريس  تحقق 

العلوم  تعليم  بشأن  املعارف  من  املزيد  تعزيز  خالل 

التجارب  اعتُمدت  حيث  االستقصاء  إىل  املستند 

بشأن  املهارات  وُعززت  املدارس،  يف  الدقيقة  العلمية 

كام  الجديدة.  العرض  وتقنيات  اإللكرتونية  املناهج 
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العايل  التعليم  نظام  تطوير  أجل  من  الجهود  بذلت 

مخرجات  وربط  الجامعية  اإلدارة  تحسني  خالل  من 

وفضًال  الوطنية.  العمل  أسواق  مبتطلبات  الجامعة 

الخريجني  توظيف  عن ذلك، تواصلت دراسة موضوع 

وإصالح  تطوير  دعم  خالل  من  تشغيلهم  وقابلية 

العمل  مهارات  نقل  تسهل  التي  والعمليات  النظم 

وتبادل أفضل املامرسات املتعلقة بالروابط بني توجيه 

الشبكة  اعتمدت  كام  العمل.  وفرص  املهنية  املسارات 

بني  الرتابط  لتحسني  خطة  والتعليم  للبحث  اإلسالمية 

األعضاء. الدول  يف  التعليم  وشبكات  الباحثني 
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األنظمة  قدرات  تعزيز  حول  تدريبية  عمل  ورشة 

الوطنية للبحث والتنمية واالبتكار يف الدول اإلفريقية، 

أبيدجان، كوت ديفوار، 15-17 أبريل 2013؛ بالتعاون 

واالبتكار؛  والتكنولوجيا  للعلم  اإلفريقي  املرصد  مع 

املؤسسات  مختلف  من  مشاركا   40 منها  واستفاد 

املعنية.  والوزارات  الوطنية 

للنساء،  املخصصة  العلمية  الكرايس  تشجيع  برنامج 

عينت  2013؛  أغسطس   20 باكستان،  أباد،  إسالم 

األعظم،  القائد  جامعة  من  مريزا  برشى  الدكتورة 

إسالم أباد، باكستان، رئيسة للكريس العلمي املخصص 

للنساء والذي أطلق يف حفل حرضه أساتذة الجامعة 

والطالب.  والباحثون 

للنساء،  املخصصة  العلمية  الكرايس  تشجيع  برنامج 

الدكتورة  عينت  2013؛  أكتوبر   28 الجزائر،  الجزائر، 

للعلوم  بومدين  هواري  جامعة  من  خامر  فريدة 

العلمي  للكريس  رئيسة  الجزائر،  يف  والتكنولوجيا 

حرضه  حفل  يف  أطلق  والذي  للنساء  املخصص 

والطالب.  األكادمييني  من  مجموعة 

حلقة دراسية إقليمية حول «إدارة وتسيري املجمعات 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  والتكنولوجية  العلمية 

وشامل إفريقيا»، الدار البيضاء، املغرب، 4-6 نوفمرب 

2013؛ بالتعاون مع بنك االستثامر األورويب وجامعة 

خبرياً   50 ومبشاركة  البيضاء؛  الدار  يف  مونديابوليس 

املتحدة  اململكة  من  العلمية  للمجمعات  ومسرياً 

وإيطاليا. ولوكسمبورغ  وتركيا  وبولندا  وفرنسا 

الربنامج التدريبي حول العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

سيول،  املستوى،  رفيعي  السياسات  صانعي  لفائدة 

بالتعاون مع  نوفمرب 2013؛  الجنوبية، 15-11  كوريا 

والتكنولوجيا  العلوم  وتخطيط  لتقييم  كوريا  معهد 

واملركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار للتعاون 

رفيع  مسؤوال   24 ومبشاركة  الجنوب؛  بلدان  بني 

وكوستاريكا  فاسو  وبوركينا  الربازيل  من  املستوى 

واإلكوادور وإندونيسيا وإيران وجاميكا وكازاخستان 

والوس ومالوي وماليزيا وترينيداد وتوباغو وأوغندا 

وفيتنام.  وأوزبكستان 

الدول  يف  الربملانيني  «دور  حول  إقليمي  منتدى 

الترشيعات  وسن  السياسات  إعداد  يف  اإلفريقية 

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  مبجاالت  الصلة  ذات 

ديسمرب   5-3 ديفوار،  كوت  أبيدجان،  وتطبيقها»، 

للعلوم  اإلفريقي  املرصد  مع  بالتعاون  2013؛ 

دول  من  برملانيني  ومبشاركة  واالبتكار؛  والتكنولوجيا 

(كوت  إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة 

ديفوار، وبوركينا فاسو، وبنني، والتوغو، وغينيا، ومايل) 

واالبتكار. والتكنولوجيا  العلوم  يف  خبريا   40 وحوايل 

ندوة وطنية حول «دور حاضنات األعامل يف التنمية 

 25-23 النيجر،  نيامي،  واالقتصادية»،  االجتامعية 

ديسمرب 2013؛ مبشاركة 30 خبرياً من بني األكادمييني 

املحلية. واملقاوالت  الحكوميني  واملوظفني 
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املؤمتر العريب الدويل السادس لتكنولوجيا املعلومات 

ملواكبة  وسيلة  املعلومات  (تكنولوجيا  شعار  تحت 

 31-29 املغرب،  اإليسيسكو،  مقر  واإلبداع)،  التطور 
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أكتوبر 2013؛ بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية 

الصناعية والتعدين والصندوق القطري لرعاية البحث 

العلمي ووزارة الصناعة والتجارة واالستثامر واالقتصاد 

الرقمي يف اململكة املغربية؛ حرضه 300 مشارك وخبري 

واملعاهد  والجامعات  والخاص  العام  القطاعني  من 

واملنظامت  والنقابات  والصناعة  التجارة  وغرف 

والدولية. العربية 

اإلقليمية  العلمية  املنتديات  يف  اإليسيسكو  متثيل 

الرشكاء: مع  التعاون  لقاءات  وعقد  والدولية 

املؤمتر األول لعلوم وتكنولوجيا البحار واملحيطات، * 

خورامشهر، إيران، 23-24 يناير 2013؛

مرشوع *  حول  االستشاري  الفريق  خرباء  اجتامع 

التعاون  ملنظمة  االسرتاتيجي  العمل  برنامج 

اإلسالمي يف مجال الصحة (2022-2013)، أنقرة، 

2013؛ فرباير   19-18 تركيا، 

املدينة *  للمياه،  السعودي  التميز  مركز  افتتاح 

2013؛ مارس   22 السعودية،  املنورة، 

شرياز، *  املرأة،  صحة  حول  الثاين  الدويل  املؤمتر 

2013؛ مايو   2-1 إيران، 

املؤمتر الدويل للتعلم اإللكرتوين يف مجال العلوم * 

الطبية، شرياز، إيران، 23-25 أكتوبر 2013؛

شعار»نظم *  تحت  العاملي  األغذية  يوم  مؤمتر 

الغذايئ  األمن  أجل  من  مستدامة  غذائية 

2013؛ أكتوبر   14 إيران،  مشهد،  والتغذية»، 

الصحة، *  لوزراء  اإلسالمي  للمؤمتر  الرابعة  الدورة 

2013؛ أكتوبر   24-22 إندونيسيا،  جاكرتا، 

الفكرية، *  اإلدارة  حول  الخامس  الدويل  املؤمتر 

.2013 سبتمرب   11 إيران،  زنجان، 

اإلعالميني  تعزيز مهارات  إقليمية حول  ورشة عمل 

الشباب وتنمية قدراتهم يف إعداد التقارير العلمية، 

مع  بالتعاون  2013؛  مايو   14-12 اليمن،  صنعاء، 

والعلوم؛  والثقافة  للرتبية  اليمنية  الوطنية  اللجنة 

واستفاد منها 43 صحافياً شاباً من اليمن، والبحرين، 

ولبنان. واألردن،  عامن،  وسلطنة  والسودان،  ومرص، 
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املوهوبني،  العلوم  لطالب  وامليداليات  الجوائز  منح 

طهران، إيران، 6 فرباير 2013؛ منحت اإليسيسكو ثالث 

جوائز لباحثني شباب خالل جائزة الخوارزمي الدولية التي 

نظمت بالتعاون مع املنظمة اإليرانية للعلوم والتكنولوجيا.

التكنولوجي،  االستبصار  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

بالتعاون  2013؛  نوفمرب   21-19 إندونيسيا،  جاكرتا، 

يف  العلمي  البحث  ملؤسسات  الدولية  الجمعية  مع 

مجال الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الشؤون الدينية 

يف  متخصصًا   35 ومبشاركة  إندونيسيا؛  بجمهورية 

وإندونيسيا،  ماليزيا،  من  التكنولوجي  التبرص  مجال 

ونيجرييا.   وباكستان،  ومرص،  واملغرب، 

ورشة عمل حول تعزيز قدرات النظم الوطنية للبحث 

تشاد، 26-24  انجامينا،  تشاد،  واالبتكار يف  والتطوير 

يونيو 2013؛ بالتعاون مع وزارة التعليم العايل التشادية؛ 

واستفاد منها 25 مشاركا ًمن الوزارات املعنية بالعلوم 

والصناعة،  والبحث،  (العلوم،  واالبتكار  والتكنولوجيا 

والزراعة، والصحة، والتجارة، والبيئة وغريها).

العلمية  القدرات  تحسني  حول  وطنية  عمل  ورشة 

والتكنولوجية، رام الله، فلسطني، 26-28 ديسمرب 2013. 
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ورشة عمل دولية حول «إقامة برنامج أنظمة الرتاث 

األعضاء»،  الدول  يف  العاملية  األهمية  ذات  الزراعي 

سيوة، مرص، 14-17 يناير 2013.

للامء  املستدام  «االستعامل  حول  الدويل  املؤمتر 

تحت  املتوسط  حوض  منطقة  يف  الغذايئ  واألمن 

 15-10 املغرب،  أغادير،  املناخية»،  التغريات  تأثري 

الثاين  الحسن  معهد  مع  بالتعاون  2013؛  مارس 

وبحضور  األوروبية؛  واملفوضية  والبيطرة  للزراعة 

وآسيا  أوروبا  من  وخبريا  متحدثا  و75  مشارك   200

اإلسالمية. والبلدان 

األغذية  ومنظمة  اإليسيسكو  بني  تنسيقي  اجتامع 

والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) حول تنفيذ مرشوع 

العاملية، روما،  الزراعي ذات األهمية  الرتاث  أنظمة 

األطراف  جميع  بحضور  2013؛  مايو   4-2 إيطاليا، 

املرشوع.  هذا  بتنفيذ  املعنية 

ندوة دولية حول (األمن الغذايئ والتنمية املستدامة: 

 28-26 تونس،  تونس،  الزراعية)،  البحوث  تحديات 

نوفمرب 2013؛ بالتعاون مع املعهد الوطني للبحوث 

الزراعية يف تونس، واملكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية 

الزراعية  للبحوث  الدويل  واملركز  بتونس،  والزراعة 

املغرب،  من  خبرياً   70 وبحضور  الجافة؛  املناطق  يف 

مراكز  عدة  ومن  ومرص،  واألردن،  وليبيا،  والجزائر، 

بحوث دولية من إيطاليا، والواليات املتحدة، وبلجيكا، 

وأسرتاليا. وكندا، 

مجال  يف  الحديثة  «االتجاهات  حول  الدويل  املؤمتر 

التكنولوجيا الحيوية»، سالنجور، ماليزيا، 12-13 ديسمرب 

التكنولوجيا  معلومات  مركز  مع  بالتعاون  2013؛ 

ماليزيا؛  موناش-فرع  وجامعة  املاليزي  الحيوية 

الحيوية  التكنولوجيا  مجال  يف  خبرياً   66 وبحضور 

واملغرب،  ومرص،  وتونس،  والكويت،  ماليزيا،  من 

وإيران. وإندونيسيا، 

النانو  تكنولوجيا  تطبيقات  حول  دولية  ندوة 

والتخفيف  األخرض  االقتصاد  تعزيز  يف  ودورها 
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إندونيسيا،  سريبونغ،  املناخية،  التغريات  آثار  من 

العلوم  لجنة  مع  بالتعاون  2013؛  ديسمرب   18-16

والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة يف الجنوب، 

اإلندونيسية؛  النووية  للطاقة  الوطنية  والوكالة 

وبحضور 65 مشاركاً من الدوائر العلمية واألكادميية 

و30 خبريا من أسرتاليا، وبنغالديش، والصني، ومرص، 

واملغرب،  وماليزيا،  واليابان،  وإيران،  وإندونيسيا، 

والسعودية. وباكستان، 

مجال  يف  اإلنرتنت  شبكة  عىل  التدريب  برامج 

الشباب،  الطالب والباحثني  لفائدة  النانو  تكنولوجيا 

مقر اإليسيسكو، مايو 2013؛ أطلق الربنامج التدريبي 

إلتاحة  النانو  لتكنولوجيا  اإللكرتوين  املوقع  عىل 

للجميع.  االستفادة 
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اإلسالمية  للهيئة  التحضريي  اإلقليمي  االجتامع 

 30 األردن،  عامن،  والتكنولوجيا،  العلوم  ألخالقيات 

يونيو2- يوليو 2013؛ مبشاركة خرباء يف مجال األخالقيات 

الحيوية من األردن، والسودان، ومرص، وليبيا، وتونس، 

عامن. وسلطنة  وفلسطني،  والكويت،  واملغرب، 

العلوم  ألخالقيات  اإللكرتونية  البوابة  تعزيز 

يوليو 2013؛ أحدث  اإليسيسكو،  والتكنولوجيا، مقر 

الخرباء يف هذا  البوابة اإللكرتونية لتمكني  منتدى يف 

منتظمة.   بصفة  األخالقية  القضايا  مناقشة  من  املجال 
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اجتامع خرباء حول موضوع «منوذج جديد للتنمية يف 

املغرب: أي خريطة طريق من أجل اقتصاد قائم عىل 

املعرفة؟»، مقر اإليسيسكو، الرباط، 10 أبريل 2013؛ 

بالتعاون مع مركز مرسيليا للتكامل املتوسطي، ووزارة 

من   60 حوايل  ومبشاركة  املغربية؛  واملالية  االقتصاد 

صانعي السياسات واألكادمييني واملختصني يف االقتصاد. 

املعرفة  «اقتصاد  موضوع  حول  خرباء  اجتامع 

تونس،  تونس»،  يف  للتنمية  جديد  منوذج  واالبتكار: 

بالتعاون مع مركز مرسيليا  أبريل 2013؛  تونس، 12 

التونيس  االتحاد  واستضافه  املتوسطي،  للتكامل 

وبحضور  التقليدية؛  والصناعات  والصناعة  للتجارة 

مشاركا.   75 حوايل 

والتشغيل»  املعرفة  «اقتصاد  حول  التقرير  ترجمة 

الرباط، املغرب،  اللغة العربية، مقر اإليسيسكو،  إىل 

.2013 أبريل 

ترجمة التقرير حول «اقتصاد املعرفة والتشغيل» إىل 

املغرب،  الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  الفرنسية،  اللغة 

أبريل 2013؛ وزع التقرير عىل الدول األعضاء الناطقة 

الفرنسية. باللغة 

طبع ونرش التقرير حول «اقتصاد املعرفة والتشغيل» 

اإليسيسكو،  مقر  والعربية،  والفرنسية  باإلنجليزية 

الرباط، املغرب، مايو 2013.

بانجول،  املعرفة،  اقتصاد  حول  مفتوح  يوم  تنظيم 

مشاركا.  50 حوايل  بحضور   ،2013 مايو   14 غامبيا، 

العربية:  االقتصاديات  (تحويل  حول  الدويل  املؤمتر 

مقر  واالبتكار)،  املعرفة  طريق  عىل  قدماً  امليض 

2013؛  يونيو   5-4 املغرب،  الرباط،  اإليسيسكو، 

بالتعاون مع البنك الدويل، وبنك االستثامر األورويب من 

خالل مركز مرسيليا للتكامل املتوسطي، وبحضور 150 

واألكادمييني  السياسات  صانعي  أوساط  من  مشاركاً 

والقطاع الخاص واملجتمع املدين يف الجزائر، وجيبويت، 

وموريتانيا،  واألردن،  ولبنان،  وليبيا،  والعراق،  ومرص، 

وتونس،  والسعودية،  عامن،  وسلطنة  واملغرب، 

البنك  عن  وممثلني  وباكستان،  وفرنسا،  واإلمارات، 

وبنك  الربيطاين،  الثقايف  واملجلس  للتنمية،  اإلفريقي 

االستثامر األورويب، واالتحاد األورويب، ومنظمة األغذية 

العلوم  ملعاهد  األورومتوسطي  واملنتدى  والزراعة، 

االقتصادية، والوكالة األملانية للتعاون الدويل «جيز»، 

واملعهد األورويب للمتوسط (إسبانيا)، وصندوق النقد 

اإلسالمي  والبنك  للهجرة،  الدولية  واملنظمة  الدويل، 

للتنمية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومنظمة األمم 

وغريها. الصناعية  للتنمية  املتحدة 

مخيم التفوق يف العلوم والرياضيات لفائدة الفتيات، 

سبتمرب  أغسطس1-   26 فاسو،  بوركينا  واغادوغو، 

فتاة. لفائدة 60   ،2013

املنتدى الثاين لرؤساء جامعات العامل اإلسالمي، إسالم 

مع  بالتعاون  2013؛  سبتمرب   29-24 باكستان،  أباد، 

كومساتس  باكستان، ومعهد  العايل يف  التعليم  لجنة 

والتكنولوجيا،  العلوم  ووزارة  املعلومات،  لتكنولوجيا 

أكرث  وبحضور  اإلسالمي،  العامل  جامعات  واتحاد 

مؤسسات  ومديري  الجامعات،  رؤساء  من   130 من 

واملؤسسات  اإلسالمي  العامل  دول  يف  العايل  التعليم 

دار  وبروناي  وبنغالديش،  أفغانستان،  يف  األكادميية 

وغينيا،  ومرص،  القمر،  وجزر  والكامرون،  السالم، 
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وليبيا،  وقريغزستان،  واألردن،  وإيران،  وإندونيسيا، 

وباكستان،  ونيجرييا،  واملغرب،  وماليزيا،  ولبنان، 

وفلسطني، والسودان، وسوريا، وتاجكستان، وتونس، 

وتركيا، وأوغندا، واململكة املتحدة، واليمن، ومسؤولني 

والسعودية. عامن  سلطنة  من  حكوميني 

إسالم  املعرفة،  اقتصاد  حول  مفتوح  يوم  تنظيم 

املجلس  تنظيم  من  2013؛  أكتوبر   1 باكستان،  أباد، 

مشارك.  200 وبحضور  والتكنولوجيا  للعلوم  الباكستاين 

الشارقة،  املعرفة،  اقتصاد  حول  مفتوح  يوم  تنظيم 

مشاركا.  80 حوايل  لفائدة   ،2013 نوفمرب  اإلمارات، 
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ورشة تدريبية إقليمية حول التجارب املخربية املصغرة 

يف العلوم األساسية، نيامي، النيجر، 3-5 يناير 2013؛ 

التي  األفضل»  «الحياة  غوري  مؤسسة  مع  بالتعاون 

أسستها السيدة األوىل يف النيجر واليونسكو؛ واستفاد 

منها 31 مدرساًللعلوم من مختلف مناطق النيجر. 

مائدة مستديرة دولية وورشة تدريبية حول تدريس 

العلوم القامئة عىل االستقصاء لفائدة أساتذة العلوم 

 18-14 السودان،  الخرطوم،  اإلفريقية،  البلدان  يف 

أبريل 2013؛ بالتعاون مع جامعة املستقبل، واملركز 

العلوم  مجال  الجنوب يف  بلدان  بني  للتعاون  الدويل 

والتكنولوجيا واالبتكار، وأكادميية العامل الثالث للعلوم؛ 

الواليات  من  للعلوم  ومدرساً  خبرياً   20 وبحضور 

اإلفريقية. والبلدان  وماليزيا،  وفرنسا،  املتحدة، 

الخريجني  «قابلية  موضوع  حول  اإلقليمي  املؤمتر 

إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  للتشغيل: 

2013؛  مارس   13-12 اإليسيسكو،  مقر  منوذجاً»، 

والبنك  الربيطاين،  الثقايف  املجلس  مع  بالتعاون 

والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  للتنمية،  اإلفريقي 

العلمي وتكوين األطر املغربية؛ وبحضور 100 مشارك 

وخبري من مرص، وإندونيسيا، ولبنان، وليبيا، واملغرب، 

واليمن. وتونس،  وباكستان،  وفلسطني، 

ورشة عمل شبه إقليمية لفائدة مدريس العلوم حول 

(استخدام طرق التعليم اإللكرتونية وتقنيات العرض 

2013؛  أكتوبر   22-20 البحرين،  املنامة،  الجديدة)، 

بحضور 14 مشاركا ًمن البحرين، وسلطنة عامن، وقطر.

وتطوير  اإلنرتنت  حامية  حول  إقليمية  ورشة 

2013؛  ديسمرب   13-9 تونس،  نابل،  املعلومات، 

أجل  من  والتكنولوجيا  العلوم  لجنة  مع  بالتعاون 

اإلسالمية  والشبكة  الجنوب،  يف  املستدامة  التنمية 

لتكنولوجيا املعلومات يف باكستان؛ ومبشاركة 35 خبرياً 

إيران،  من  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف 

وسلطنة  والسودان،  السعودية،  العربية  واململكة 

والجزائر. وتونس،  واملغرب،  وباكستان،  عامن، 

االجتامع الثاين للمنسقني الوطنيني للشبكة اإلسالمية 

للبحث والتعليم، عامن، األردن، 26-28 مارس 2013؛ 

بحضور خرباء من تونس، ومرص، واملغرب، وفلسطني، 

واألردن، وباكستان.
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تتبع اإليسيسكو املنهج اإلسالمي الذي يدعو إىل الحفاظ 

عىل كرامة اإلنسان وتحقيق مبدأ االستخالف يف األرض 

والسعي  القيم  دمج  يروم  وبناء  جيد  عمل  خالل  من 

الحالية واملستقبلية. فخالل  إىل تحقيق رفاهية األجيال 

إحساسها  من  انطالقاً  اإليسيسكو،  متكنت   ،2013 سنة 

يهدف  إنجازاً   21 تنفيذ  من  البيئية،  باملسؤولية  القوي 

مع  وتفاعلت  البيئة،  الطبيعة وحامية  الحفاظ عىل  إىل 

عىل  وعملت  املستدامة،  بالتنمية  الخاصة  االنشغاالت 

عىل  األعضاء  الدول  ملساعدة  الدويل  التضامن  تشجيع 

شعوبها. وازدهار  تنميتها  تحقيق 

البيئية  وركزت أنشطة بناء القدرات عىل حامية املوارد 

املعارف  والطبيعية واستغاللها املستدام من خالل نرش 

واملهارات الجديدة يف مجال االستشعار عن بعد ونظم 

يف  فعال  بشكل  املساهمة  بهدف  وذلك  األرض  رصد 

معالجة مختلف القضايا الناشئة يف املجال البيئي بفعل 

والوقاية  الطبيعية  املوارد  واستغالل  األرايض  استخدام 

إنجازات  ستة   (6) نُفذت  فقد  الطبيعية.  الكوارث  من 

مصادر  وتشجيع  الطاقة  عىل  الحفاظ  مجال  يف  بنجاح 

السياسات  صانعو  يتخذ  أن  ويُتوقع  املتجددة.  الطاقة 

لتعزيز  ملموسة  تدابري  واملهنيون  واألكادمييون 

وطاقة  الشمسية،  الطاقة  مثل  املستدامة  التكنولوجيا 

والهيدروجني.  الوقود،  الحيوية، وخاليا  والكتلة  الرياح، 

تكنولوجيات  خيارات  عرض  سيساعد  ذلك،  عن  وفضال 

العقبات  ملختلف  التصدي  سياق  يف  املتجددة  الطاقة 

لفائدة  الطاقة  خدمات  عىل  الحصول  دون  تحول  التي 

أنظمة  تطوير  عىل  والنائية  القروية  املناطق  سكان 

ويف  البيئية.  الكفاءة  ذات  والخدمات  النظيفة  الطاقة 

السياق نفسه، ساهمت (7) سبعة برامج إلدارة املياه يف 

اعتامد إدارة متكاملة للموارد املائية بحيث تكون سليمة 

بيئيا ومقبولة اجتامعيا ومجدية اقتصاديا. وسيتيح دمج 

املياه يف إطار مجموعات منظمة تنظيامً جيداً  شبكات 

ونرشها.  والتجارب  والعرب  املشرتكة  املعارف  استخالَص 

كام أفىض الحوار حول السياسات إىل وضع آليات عملية 

للتغلب عىل تحديات املستقبل يف قطاع املياه. ويُتوقع 

أن تساهم الرؤية والتدابري بشأن التعاون العابر للحدود 

وتحسني  املياه،  عىل  النزاعات  حل  يف  املاء،  مجال  يف 

قاعدة املعارف وبناء القدرات يف مجال إدارة موارد املياه 

العابرة للحدود. وعالوة عىل ذلك، نُفذت برامج لتعزيز 

فقد  املحيطات.  موارد  إدارة  مجال  يف  القدرات  بناء 

املرتتبة  اآلثار  عن  رئيَسة  معلومات  اإليسيسكو  قدمت 

عن ارتفاع مستوى البحر، وعملت عىل تطوير املهارات 

بشأن األساليب واألدوات الجديدة لتقييم هشاشة البيئة 

املناطق،  يف  املتوقعة  الهشاشة  أشكال  وفهم  الساحلية، 

ورصد الثغرات يف املعارف والقدرات مع تقديم الخيارات 

املنطقة. يف  ملعالجتها 

القدرات  وبناء  التوعية  أنشطة  اإليسيسكو  وشجعت 

املتعلقة باالقتصاد األخرض من خالل (8) إنجازات ترمي 

بهذا  املرتبطة  واملخاطر  والتحديات  الفرص  تقييم  إىل 

املفهوم وسبل تحقيق االنتقال إليه. فقد ركزت اإليسيسكو 

عىل القضايا الرئيَسة يف مجال االقتصاد األخرض وقدمت 

االقتصاد  مجال  يف  تطبيقها  ميكن  استثامرية  مشاريع 

للشباب وتشجيع  إحداث فرص عمل  أجل  األخرض من 

السياحة البيئية. وسعياً من اإليسيسكو إىل التصدي ألثر 

تغري املناخ، حددت الصعوبات والرصاعات القامئة يف هذا 
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واستكشفت  األولوية،  ذات  املجاالت  وحددت  املجال، 

إطار  بشأن  التفكري  إعامل  أجل  من  الحلول  مختلف 

عىل  أيضا  اإليسيسكو  وعملت  املناخ.  تغري  إزاء  املرونة 

تشجيع ثقافة السالمة واملرونة إزاء مخاطر الكوارث من 

خالل تحسني املهارات يف مجال إدارة الحد من مخاطر 

الكوارث، وتعزيز الحكم الرشيد، والدعوة إىل دمج تدابري 

إدارة مخاطر الكوارث يف عملية تخطيط التنمية الوطنية. 

املستمر،  والتدريب  الرشاكة،  نحو  الرتكيز  ُوجه  وقد 

الطوارئ،  حاالت  يف  الفعال  التدخل  قدرات  وتحسني 

التأهب. بأهمية  الجمهور  وتوعية 
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رصد  بيانات  «استثامر  حول  إقليمية  علمية  ورشة 

األرض وإدماجها يف تدبري مشاريع التنمية املستدامة»، 

مع  بالتعاون  2013؛  مارس   22-18 غينيا،  كوناكري، 

الفضاء  للعلوم وتكنولوجيا  اإلفريقي  اإلقليمي  املركز 

مشاركاً   80 وبحضور  بالفرنسية؛  الناطقة  الدول  يف 

يعملون يف قطاعات البيئة، والزراعة، واملوارد املائية، 

الوطنية. والجامعات  البحوث  ومراكز  العايل،  والتعليم 

الفضاء  وتكنولوجيا  علوم  حول  إقليمي  مؤمتر 

واآلفاق  والتحديات  والعرشين  الحادي  القرن  يف 

املرتبطة بدور الرصد األريض يف التنمية االقتصادية 

 14-11 الكامرون،  ياوندي،  الوسطى،  إفريقيا  يف 

نوفمرب 2013؛ بالتعاون مع املركز اإلقليمي اإلفريقي 

الناطقة  الدول  يف  الفضاء  وتكنولوجيا  للعلوم 

والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية  واللجنة  بالفرنيس، 

من  وخبريا  مهندسا   53 ومبشاركة  الكامرون؛  يف 

والكونغو. والغابون،  الكامرون، 
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الدورة الثالثة عرشة للمنتدى املتوسطي حول الطاقة 

الخرضاء، فاس، اململكة املغربية، 16-20 يونيو 2013؛ 

املتجددة،  للطاقات  العاملية  الشبكة  مع  بالتعاون 

واملعهد الدويل لهندسة النظم، ومخترب مرسيليا لعلوم 

سيدي  جامعة  وباستضافة  فرنسا؛  والنظم،  اإلعالم 

محمد بن عبد الله يف فاس؛ وبحضور 119 متخصصاً 

الطاقات  مجال  يف  وباحثا  والتكنولوجيا  العلوم  يف 

مختلفة. بلدان  من  املتجددة 

الطاقات  حول  اآلسيوية  للمدرسة  السادسة  الدورة 

املتطورة  «األنظمة  شعار  تحت  مباليزيا  املتجددة 

ملحطات الطاقة الصغرية»، بانغى، سيالنغور، ماليزيا، 

1-5 يوليو 2013؛ بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والوكالة الرتكية 

معهد  وباستضافة  (تيكا)؛  والتنمية  الدويل  للتعاون 

البحوث يف الطاقة الشمسية التابع لجامعة كبانغسان 

أذربيجان،  من  مشاركني  وبحضور  ماليزيا؛  يف 

وكازاخستان،  السالم،  دار  وبروناي  وبنغالديش، 

وباكستان. واملالديف،  وماليزيا،  وقريغزستان، 

والتنمية  املتجددة  الطاقات  حول  دولية  ندوة 

املستدامة، برايتون، اململكة املتحدة، 25-31 أغسطس 

للطاقات  العاملية  الشبكة  مع  بالتعاون  2013؛ 

الطاقة  مجال  يف  خبرياً   18 وبحضور  املتجددة؛ 

واملغرب،  والعراق،  وماليزيا،  إيران،  من  املتجددة 

واإلمارات، وإندونيسيا، والجزائر، والبحرين، وسلطنة 

وأوروبا. عامن، 

ورشة عمل تدريبية حول استعامل الطاقات املتجددة 

 27-25 التوغو،  لومي،  والنائية،  الريفية  املناطق  يف 

نوفمرب 2013؛ بحضور 28 مشاركا من وزارة املعادن 

والطاقة ووكاالت التنمية القروية وجامعة لومي.

والتنمية  املتجددة  الطاقة  حول  دولية  عمل  ورشة 

2013؛  نوفمرب   28-25 البحرين،  املنامة،  املستدامة، 

املتجددة؛  للطاقات  العاملية  الشبكة  مع  بالتعاون 

من  خبريا  و16  البحرين  من  مشاركا   25 وبحضور 
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والهند،  والربتغال،  وإيطاليا،  املتحدة،  اململكة 

وإندونيسيا،  ومرص،  والعراق،  والسودان،  وباكستان، 

واليمن. وفلسطني،  وماليزيا، 

الدورة الرابعة للمدرسة اإلفريقية للطاقة الشمسية 

داكار،  الفرنسية،  باللغة  الناطقة  الدول  لفائدة 

مع  بالتعاون  2013؛  ديسمرب   13-9 السنغال، 

والتنمية  الدويل  للتعاون  الرتكية  والوكالة  اليونسكو 

(تيكا)؛ وباستضافة املركز الدويل للتدريب والبحوث 

البوليتكنيك،  مدرسة  يف  الشمسية  الطاقة  مجال  يف 

جامعة داكار؛ وبحضور 21 مشاركا من التوغو، وبنني، 

ومدغشقر،  ديفوار،  وكوت  والسنغال،  والكامرون، 

الدميقراطية،  الكونغو  وجمهورية  وموريتانيا، 

والنيجر. الكونغو،  وجمهورية 
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املائية  املوارد  إدارة  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

2013؛  مايو   28-27 تونس،  العربية،  الدساتري  يف 

القاهرة  لليونسكو يف  اإلقليمي  املكتب  بالتعاون مع 

واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (ألكسو)؛ 

وصانعي  املياه  خرباء  من  مشاركا   30 وبحضور 

من  كل  يف  املياه  قطاع  عن  واملسؤولني  السياسات 

مرص، والسودان، وتونس، واملغرب، واألردن، ولبنان، 

وعامن. وسلطنة  واليمن، 

يف  عليها  واملحافظة  املياه  تدبري  حول  عمل  ورشة 

مايو   30-28 غامبيا،  بانجول،  إفريقيا،  غرب  منطقة 

2013؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية الغامبية للرتبية 

غامبيا؛  يف  املائية  املوارد  وإدارة  والثقافة  والعلوم 

التابعة  اإلدارات  مختلف  من  مشاركا   45 وبحضور 

املائية. واملوارد  البحري  الصيد  لوزارة 

ورشة عمل إقليمية حول الشبكة املعرفية اإلقليمية 

لنظم إدارة املوارد املائية، عامن، األردن، 7-9 أكتوبر 

2013؛ بالتعاون مع االتحاد الدويل لحامية الطبيعة؛ 

وسويرسا،  واألردن،  لبنان،  من  مشاركاً   20 وبحضور 

واملغرب. وفلسطني،  ومرص،  وفرنسا، 

للربنامج  العربية  الوطنية  للجان  اإلقليمي  االجتامع 

يف  (التعاون  موضوع  حول  الدويل  الهيدرولوجي 

مجال املياه املشرتكة يف املنطقة العربية: التحديات، 

مقر  العمل)،  ووسائل  املستقبلية،  والرؤية 

2013؛  أكتوبر   10-9 املغرب،  الرباط،  اإليسيسكو، 

بالتعاون مع املكتب اإلقليمي لليونسكو يف القاهرة؛ 

واملمثلني  املياه  خرباء  من  مشاركا   20 وبحضور 

إدارة  مجال  يف  العاملة  الدولية  للمنظامت  املحليني 

املياه وممثيل اللجان الوطنية للربنامج الهيدرولوجي 

الدويل يف مرص، والسودان، وليبيا، واملغرب، واألردن، 

والجزائر. عامن،  وسلطنة  ولبنان، 

للموارد  املتكاملة  اإلدارة  حول  وطنية  عمل  ورشة 

سبتمرب   21-19 العراق،  بغداد،  العراق،  يف  املائية 

العراق. من  ومسؤوال  خبرياً   25 مبشاركة  2013؛ 

للمياه  العربية  االسرتاتيجية  حول  عمل  ورشة 

نوفمرب   28-26 األردن،  عامن،  التنفيذي،  وبرنامجها 

األمم  لربنامج  اإلقليمي  املكتب  مع  بالتعاون  2013؛ 

آسيا)،  لغرب  اإلقليمي  (املكتب  للبيئة  املتحدة 

والرشاكة  «جيز»،  الدويل  للتعاون  األملانية  والوكالة 

للمياه - فرع املتوسط؛ ومبشاركة 53 ممثالً  العاملية 

املهتمة  واملؤسسات  األهلية  واملنظامت  للجمعيات 

املنظامت  وكذا  العربية،  الدول  يف  املياه  بقضايا 

باملوضوع. الصلة  ذات  واإلقليمية  الدولية 

مستوى  ارتفاع  تأثريات  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

النظام  إىل  املستندة  التكيف  وأشكال  البحر  سطح 

السعودية،  العربية  اململكة  جدة،  الساحيل،  البيئي 

اإلقليمية  الهيئة  مع  بالتعاون  2013؛  يناير   8-6

عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  عىل  للمحافظة 

مشاركا   25 وبحضور  للبيئة؛  املتحدة  األمم  وبرنامج 

واليمن،  وجيبويت،  واألردن،  والسعودية،  مرص،  من 

املتحدة. العربية  واإلمارات  والبحرين،  والسودان، 
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موضوع  حول  عرش  الثاين  البيئي  العريب  املؤمتر 

البيئة)،  يف  االستثامر  وفرص  األخرض  (االقتصاد 

مع  بالتعاون  2013؛  مايو   14-12 مرص،  الغردقة، 

 112 وبحضور  والبيئة،  للشباب  العريب  االتحاد 

البيئة  مجال  يف  وخرباء  أساتذة  بينهم  من  مشاركا 

وفلسطني،  الكويت،  من  املياه  وإدارة  املناخ  وتغري 

وقطر،  والسعودية،  والسودان،  والصومال،  ولبنان، 

واألردن.  ومرص، 
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التغريات  مواجهة  آليات  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

2013؛  أبريل   29-27 املغرب،  مراكش،  املناخية، 

ومرص،  وفلسطني،  األردن،  من  مشاركا   30 بحضور 

واملغرب. ولبنان، 

ورشة عمل حول إعداد االسرتاتيجية الوطنية إلدارة 

نواكشوط،  موريتانيا،  يف  الطبيعية  الكوارث  مخاطر 

موريتانيا، 6-8 مايو 2013؛ بحضور املعاهد والسلطات 

الحكومية املعنية.  

لفائدة  الكوارث  دراسة لوضع سياسة وطنية إلدارة 

املناخ،  تغري  آثار  بشأن  لتدابري  والتخطيط  موريتانيا 

 .2013 نوفمرب  الرباط،  اإليسيسكو،  مقر 
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اجتامع للخرباء حول التعاون يف مجال تقليل املخاطر 

العربية،  املنطقة  يف  املناخي  التغري  مع  والتكيف 

رشم الشيخ، مرص، 25-28 فرباير 2013؛ بالتعاون مع 

اإلقليمي  (املكتب  الطبيعة  لحامية  الدويل  االتحاد 

لغرب آسيا)؛ بحضور 43 مشاركا من الدول األعضاء 

الشاملية. وإفريقيا  األوسط  الرشق  منطقة  يف 

والكوارث  املخاطر  إدارة  حول  الثاين  الخرباء  اجتامع 

الطبيعية والتخفيف من األرضار الناجمة عنها، موروين، 

جمهورية القمر املتحدة، 25-28 نوفمرب 2013؛ بحضور 

20 خبريا من جزر القمر واملناطق املجاورة.
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تعمل اإليسيسكو عىل تعزيز التامسك االجتامعي وقيم 

املجتمع.  داخل  السالم  وبناء  النزاعات  لحل  األخوة 

يهدف  فخالل سنة 2013، نفذت اإليسيسكو 18 إنجازاً 

بالسلم،  تنعم  مجتمعات  بناء  نحو  االهتامم  توجيه  إىل 

النساء  دور  وتفعيل  اإلنسان،  حقوق  احرتام  وتعزيز 

والشباب، وحل النزاعات، والتصدي للمخاطر االجتامعية.

االجتامعية  العلوم  مجال  يف  إنجازات  تنفيذ  تم  وقد 

واإلنسانية من خالل منح البحث بغرض تحسني دراسة 

االجتامعية  والتوجهات  الجديدة،  السلوكية  األمناط 

وفهمها  وتحليلها  االقتصادية  والتحوالت  والثقافية، 

ملعالجة القضايا املجتمعية. كام قامت اإليسيسكو بتحليل 

وضعية البحث يف مجال العلوم االجتامعية واإلنسانية يف 

املنطقة األفريقية، واستخدامه يف مجال نظم املعلومات 

واملعرفة اإلنسانية واالتجاه الذي ينبغي أن يتخذه من 

عميق  تحليل  أُجري  كام  الناشئة.  املشاكل  حل  أجل 

السالم  تعيق  التي  واإلنسانية  االجتامعية  للمشكالت 

واألمن بصفة عامة، وقُدمت عدة حلول واسرتاتيجيات 

للحكومات وصانعي السياسات من أجل اتخاذ القرارات 

املناسبة الكفيلة بضامن السالم. وساهم تحسني املعارف 

تحسني  يف  الناجعة  والتدابري  املبتكرة  السياسات  بشأن 

تحقيق  يف  للمساعدة  االجتامعية  الخدمات  مراكز  أداء 

املستدامة. التنمية  أهداف 

ونفذت اإليسيسكو إنجازين يف مجال متكني املرأة يف إطار 

جهودها لتمكني املرأة يف أفق بناء مجتمع مستقر اقتصاديا 

ومتامسك اجتامعيا، والتخفيف من جميع أشكال التمييز 

التي تستهدف املرأة، وإبراز حقوقها املدنية واالجتامعية 

واالقتصادية. فقد ُوّجه الدعم للمرأة يف املناطق القروية 

من خالل التوعية بأهمية التعليم والصحة، وحقوق املرأة 

املراعية  والتقنيات  األدوات  وساعدت  املبادرة.  وروح 

القرويات. واقُرتحت  الفتيات  متكني  لطبيعة املجتمع يف 

عىل السلطات املحلية تدابري بغرض التصدي للتحديات 

الحادة،  الصحية  واملخاطر  املرأة،  ضد  العنف  قبيل  من 

والتمييز، ونقص املوارد. وتواصل العمل عىل تعزيز دور 

الشباب يف التنمية االجتامعية من خالل إنجازين يهدفان 

إىل تعزيز مشاركتهم واالعرتاف مبنظورهم بشأن أولويات 

عملية التنمية االجتامعية. كام طُرحت عىل بساط الدراسة 

القضايا الرئيسية التي تؤثر عىل حياة الشباب، والسيام من 

خالل توفري الفرص لتحسني املهارات والتطوير الوظيفي.

من  للتخفيف  إنجازات  تسعة   (9) اإليسيسكو  ونفذت 

العيش،  جودة  تحسني  يف  ساهمت  حيث  الفقر  حدة 

االجتامعية  املشكالت  ومعالجة  األمراض،  من  والوقاية 

الرئيسة. وساعد العمل مع املنظامت غري الحكومية عىل 

تخفيف مآيس الفئات الفقرية واملهمشة. كام ساهم دعم 

الحقيقية  لالحتياجات  االستجابة  يف  الحيوية  املشاريع 

للفئات الفقرية، والتصدي للمشكالت الرئيسة، وتخفيف 

معاناة األرس الفقرية. كام قُدمت رؤى وطرائق جديدة يف 

السياق نفسه، ساعدت  الصغرى. ويف  التمويالت  مجال 

فرص تبادل أفضل املامرسات يف مجال التمويالت الصغرى 

األعامل، ويف  لنامذج  املالية  الجوانب  فهم  تحسني  عىل 

عليها  واإلرشاف  األصغر  التمويل  محافظ  تنظيم  مجال 

الصغرى  بالقروض  الخاصة  التوزيع  وقنوات  ومتويلها، 

وغريها من الخدمات املالية.
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إىل  سعيها  إطار  يف  إنجازين  اإليسيسكو  ونفذت 

مجال  يف  الوطنية  والربامج  االسرتاتيجيات  تعزيز  إىل 

مجال  يف  الرشيد  الحكم  آليات  وتشجيع  الصحة، 

لسوء  التصدي  يف  وساهمت  الصحية،  الخدمات 

املعدية.  املعدية وغري  والوقاية من األمراض  التغذية 

التقنيات واملعارف يف مجال الوقاية  وساعدت أحدث 

الجيدة،  الصحية  واملامرسات  املعدية،  األمراض  من 

الوطنية  الصحة  برامج  تعزيز  عىل  الوبائية  واملراقبة 

الخاصة بالوقاية من األمراض وأشكال العدوى. ومّكن 

تحسني املعلومات التي تقدمها الجهات التعليمية من 

املخاطر  ملواجهة  الرسيعة  االستجابة  آليات  إحداث 

الرئيسية املحدقة بالصحة يف املدارس وتحديد عوامل 

بنمط  املرضة  العوامل  والسيام  املدرسية،  الصحة 

والصحة. العيش 
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التنمية  يف  الشباب  دور  حول  إقليمي  ملتقى 

التوغو،  لومي،  إفريقيا،  غرب  دول  يف  االجتامعية 

الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  2013؛  أبريل   25-22

ممثلني  ومبشاركة  والتوظيف؛  املهني  والتكوين 

الوطنية  واملجالس  الشباب  منظامت  من  لعدد 

ديفوار،  وكوت  فاسو،  وبوركينا  بنني،  يف  للشباب 

والتوغو. والنيجر،  ومايل، 

يف  االجتامعي  البحث  (أهمية  حول  إقليمية  ندوة 

التنمية املستدامة)، دكار، السنغال، 27-29 مايو 2013؛ 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية السنغالية؛ ومبشاركة خرباء 

من مراكز األبحاث يف العلوم االجتامعية، ومؤسسات 

التعليم العايل ذات الصلة يف مايل، والتوغو، والنيجر، 

وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، والسنغال.

إقليمية حول موضوع «املشكالت االجتامعية  ندوة 

العامل»،  يف  واالستقرار  للسالم  املعيقة  واإلنسانية 

عامن، األردن، 2-4 سبتمرب 2013؛ مبشاركة 25 خبرياً 

وباحثا يف العلوم االجتامعية واإلنسانية من السعودية، 

وفلسطني، واليمن، وقطر، ولبنان، والعراق، وسلطنة 

واألردن. واإلمارات،  عامن، 

العلوم  مجال  يف  للبحث  اإليسيسكو  منح  تقديم 

نوفمرب  اإليسيسكو،  مقر  واإلنسانية،  االجتامعية 

التالية: البحث  ملشاريع  املنح  قدمت  2013؛ 

يف *  األرايض  تدهور  ملكافحة  تقني  دليل  مرشوع 

االجتامعية. آثاره  من  للحد  الغربية  إفريقيا 

العريب، *  االجتامعي  الحراك  حول  دراسة  مرشوع 

سوسيو-تواصلية. مقاربة 

يف *  ومساهمتها  النحل  تربية  حول  بحث  مرشوع 

التوغو. يف  األوسط  اإلقليم  يف  املزارعني  إفقار  مكافحة 

مرشوع بحث حول أثر سياسة تهيئة املجال عىل * 

الريفية يف موريتانيا. التحوالت 

الرائدات- *  النساء  حول  مسحي  بحث  مرشوع 

الغربية. إفريقيا  يف  االستقالل-  أمهات 

من  الفتيات  متكني  حول  باكستان  يف  ورشات  أربع 

خالل النهوض بالتعليم والصحة والتنمية االقتصادية 

يف املناطق الريفية، القرى الباكستانية التالية: شاكوال، 

وهاريبور، وراواالكوت، وريف بيشاور، 23-26 ديسمرب 

2013؛ بالتعاون مع املنظمة الوطنية لتنمية املوارد يف 

باكستان؛ واستفادت منها أربعون فتاة باكستانية من 

املؤسسات التعليمية يف املناطق القروية. 
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حلقة دراسية شبه إقليمية حول تعزيز قدرات النساء 

ومجتمع  مستقر  اقتصاد  بناء  يف  اإلسهام  أجل  من 

2013؛  أبريل   25-23 الكامرون،  ياوندي،  متامسك، 

مبشاركة 40 خبريا من التوغو وبوركينا فاسو والكامرون. 
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الريف  يف  العاطل  الشباب  لفائدة  تدريبية  دورة 

التوغويل حول تقنيات تربية النحل واستخراج العسل 

أغسطس   29-26 التوغو،  تشالو،  إقليم  الطبيعي، 

إقليم  عاطًال يف  قروياً  منها 40 شاباً  واستفاد  2013؛ 

التوغو. وسط  شالو، 

البيئة وأثرها عىل  إقليمية حول تحديات  ندوة شبه 

التنمية والرعاية الصحية يف املنطقة العربية، الرباط، 

املغرب، 13-14 ديسمرب 2013؛ بالتعاون مع املنظمة 

اإلسالمية للعلوم الطبية، وكلية الطب والصيدلة بجامعة 

محمد الخامس بالرباط، والجمعية املغربية للتواصل 

من  وباحثني  وخرباء  مسؤولني  ومبشاركة  الصحي؛ 

الجزائر، وموريتانيا، واملغرب، وسلطنة عامن، وفلسطني.

الدول  يف  الحكومية  غري  املنظامت  أنشطة  دعم 

تكتيس  التي  االجتامعية  القضايا  ملعالجة  األعضاء 

أبريل-أغسطس  اإليسيسكو،  مقر  قصوى،  أهمية 

2013؛ قدمت اإليسيسكو دعامً لثالث منظامت غري 

يف  العيش  جودة  تحسني  مجال  يف  تعمل  حكومية 

السكان: أوساط 

لتنظيم *   (FADAMA)النيجر يف  فدما  منظمة 

املستخدمة  املحلية  التقنيات  تدريبية حول  دورة 

البلديات  يف  الشباب  املنتجني  لفائدة  الزراعة  يف 

القروية يف إقليم مغريا، ودانتشاو، وباندي وساسا 

.2013 أبريل  النيجر،  أومربوم، 

يف *  املوايش  تربية  وتطوير  األسامك  تربية  جمعية 

يف  تدريبية  دورة  لتنظيم   (APCD)بنغالديش

الفصالة والتطريز لفائدة املرأة الريفية، بنغالديش، 

.2013 يونيو 

التوغو *  يف  الزراعية  املحاصيل  محويل  تعاونية 

إدارة  حول  تدريبية  دورة  لتنظيم   (COTPAT)

امرأة   50 لفائدة  الصغرى  والقروض  املقاوالت 

عاملة يف مجال تحويل املحاصيل الزراعية، التوغو، 

.2013 سبتمرب 

قدرات  تعزيز  حول  إقليمية  شبه  دراسية  حلقة 

العاملني يف مجال التمويالت الصغرى، كوتونو، بنني، 

حكوميا  مسؤوال   40 بحضور  2013؛  سبتمرب   26-24

أبناك  فيهم  مبا  الصغرى  التمويالت  لقطاع  وممثال 

التنمية، واتحاد القروض والتعاونيات واملتخصصني يف 

الصغرى. التمويالت 

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز السياسات الوطنية 

إفريقيا،  غرب  دول  يف  األمراض  عىل  للسيطرة 

واغادوغو، بوركينا فاسو، 24-27 يونيو 2013؛ بدعم 

من  خبرياً   26 منها  واستفاد  واغادوغو؛  جامعة  من 

ذات  املتخصصة  واألجهزة  العمومية  الصحة  وزارات 

والتوغو،  مايل،  التالية:  األعضاء  الدول  يف  الصلة 

والسنغال. فاسو،  وبوركينا  ديفوار،  وكوت  والنيجر، 

ورشة عمل وطنية حول الوقاية من األمراض املعدية 

يف املؤسسات التعليمية، إسالم أباد، باكستان، 25-23 

سبتمرب 2013؛ بدعم من اللجنة الوطنية الباكستانية 

لليونسكو؛ وبحضور 36 مشاركا ًو8 أطباء وعاملني يف 

مجال الصحة. 
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املدير العام يلقي كلمته يف املؤمتر العاملي السابع

للرتبية البيئية (مراكش)

الجلسة االفتتاحية للمنتدى العريب للبحث العلمي

والتنمية املستدامة (تونس)

الجلسة االفتتاحية للمؤمتر العريب السادس

لتكنولوجيا املعلومات (مقر اإليسيسكو بالرباط)

املشاركون يف الندوة اإلقليمية حول جودة إدارة الجامعات

(مقر اإليسيسكو بالرباط)

املشاركون يف املؤمتر الدويل حول تحويل االقتصادات العربية 

(مقر اإليسيسكو بالرباط)

املشاركون يف املائدة املستديرة حول تبادل الخربات واملعارف 

يف مجال الرتبية البيئية (مراكش)

املشاركون يف املؤمتر العريب السادس للتكنولوجيا املعلومات

(مقر اإليسيسكو بالرباط)

االجتامع األول للشبكة العربية إلدارة املوارد املائية

(مسقط ـ سلطنة عامن)
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البحوث  بتعزيز  املتعلقة  القطاعية  األولوية  إطار  يف 

قسمت  إنجازات   (9) تسعة  حققت  املبتكرة،  العلمية 

التي  العلمية  اإلصدارات  تشجيع  وهام:  محورين  إىل 

لنتائج  األمثل  واالستغالل  الجودة،  ملعايري  تستجيب 

العلمي. البحث 

األول،  املحور  من  املتوقعة  النتائج  تحقيق  إىل  وسعيًا 

للعلوم  اإليسيسكو  (مجلة  بجودة  االرتقاء  والسيام 

والتكنولوجيا) وتحيني املوقع اإللكرتوين املوجه للدوائر 

 ،(www.icpsr.org.ma) اإلسالمي:  العامل  يف  العلمية 

تكفل  املجلة مع  إنجازان وهام نرش عددين من  ُحقق 

جودتها  تحسني  شأنها  من  التي  بالخدمات  اإليسيسكو 

البحث  إبراز قيمة  املجلة عىل  وخدماتها. وتعمل هذه 

العلوم  مجاالت  يف  املعرفة  تعزيز  أجل  من  واالبتكار 

العامل  يف  البحوث  ومراكز  الجامعات  يف  والتكنولوجيا 

اإلسالمي. أما البوابة، فهي تشكل منصة لتبادل املعارف 

اإلنرتنت  عىل  العلمية  األوساط  وتشبيك  والتجارب، 

من  الجنوب  بلدان  (بني  الدويل  التعاون  تيسري  بغرض 

أخرى). جهة  من  والجنوب،  الشامل  بلدان  وبني  جهة، 

لفائدة  البحث  منح  من  املزيد  تقديم  يخص  وفيام 

ذات  العلمي  البحث  مجاالت  يف  وإناثًا  ذكورًا  الشباب 

األولوية، ومنح جوائز علمية لتشجيع التميز واالبتكار، 

من  باحثني  لثامنية  دراسية  منحا  اإليسيسكو  قدمت 

الدول األعضاء ملساعدتهم عىل تنفيذ مشاريعهم البحثية 

يف أحسن الظروف. كام قامت برشاكة مع وزارة الصحة 

والتعليم الطبي اإليرانية، بتكريم 34 باحثا و20 مؤسسة  

علمية يعملون يف املجال الطبي خالل «مهرجان الرازي 

الطبية».  والعلوم  لألبحاث 

ويف إطار املحور الثاين، وسعيًا إىل تحقيق النتائج املتوقعة 

من خالل تحسني مستوى مالءمة الجامعة مع متطلبات 

الخاصة بعلامء  البيانات  قطاع الصناعة، وإغناء قاعدة 

تدريبية/اجتامعات  دورات  وتنظيم  اإلسالمي،  العامل 

حققت  الفكرية،  امللكية  بحقوق  التوعية  حول  دورية 

اإليسيسكو ثالثة إنجازات حيث نظمت ملتقى إقليميا 

ضامن  واالبتكار:  (اإلبداع  حول  العربية  الدول  لفائدة 

العربية  املنظمة  مع  بالتعاون  الصناعية)،  للتنافسية 

للصناعة  العامة  والهيئة  والتعدين،  الصناعية  للتنمية 

االقتصادية  املتحدة  األمم  ولجنة  الكويت،  بدولة 

مختلف  وأبرزت  (اإلسكوا).  آسيا  لغريب  واالجتامعية 

اإلبداع  تحديات  اللقاء  هذا  خالل  املقدمة  العروض 

واالبتكار اللذين يعتربان محريك اقتصاد مستدام وتنافيس. 

كام نظمت اإليسيسكو ورشة عمل يف باكستان لفائدة 

الوطنية وامللكية  االبتكار  املنطقة اآلسيوية حول «نظم 

الفكرية»، وذلك بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا 

(كومساتس)  الجنوب  يف  املستدامة  التنمية  أجل  من 

والشبكة اإلسالمية لتقنية املعلومات ومعهد كومساتس 

املالءمة  أهمية  املشاركون  أكد  وقد  املعلومات.  لتقنية 

واملقاوالت  البحث  ومؤسسات  الجامعات  بني  والتفاعل 

مع  الرثوات  وتوليد  النمو  تحفيز  أجل  من  والحكومات 

الفكرية. امللكية  حامية 

املحور  من  املنشودة  األخرية  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

تدريبية حول إصالح معدات  تنظيم ورشات  أي  الثاين، 

املختربات العلمية وصيانتها، مبعدل ورشة كل سنة، مع 

مشاركة النساء والشباب، حقق املركز إنجازين. فقد نظمت 

ورشة عمل حول «إصالح األجهزة الهندسية وصيانتها يف 
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الجامعات ومعاهد البحث واملقاوالت الصناعية الصغرى» 

بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية 

املستدامة يف الجنوب (كومساتس) وبناء عىل طلب مركز 

البحوث واالستشارات الصناعية يف الخرطوم، واستفاد منها  

36 مهندسا ينتمون إىل عرش مؤسسات سودانية عمومية 

وخاصة. كام شاركت اإليسيسكو يف االجتامع األول للقمة 

«نحو  بعنوان   10+ املعلومات  مجتمع  حول  العاملية 

مجتمعات املعرفة من أجل السالم والتنمية املستدامة»، 

مع  بالتعاون  بباريس  اليونسكو  مقر  يف  ُعقد  والذي 

االتحاد الدويل لالتصاالت وبرنامج األمم املتحدة للتنمية 

ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. وقد كان الهدف 

من هذا االجتامع متابعة التطور والتوجهات الجديدة يف 

االحتياجات  والوقوف عىل  املعلومات  تكنولوجيا  مجال 

للدول األعضاء. املستقبلية 
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الجزء  والتكنولوجيا،  للعلوم  اإليسيسكو  مجلة  نرش 

التاسع، العدد 15، مقر اإليسيسكو، الرباط، املغرب، 

املؤسسات  يف  للباحثني  موجهة  مجلة  2013؛  مايو 

األعضاء. الدول  يف  والتكنولوجية  العلمية 

الجزء  والتكنولوجيا،  للعلوم  اإليسيسكو  مجلة  نرش 

التاسع، العدد 16، مقر اإليسيسكو، الرباط، املغرب، 

املؤسسات  للباحثني يف  نوفمرب 2013؛ مجلة موجهة 

الدول األعضاء. العلمية والتكنولوجية يف 

تعزيز وتحديث بوابة الشبكة العلمية للعامل اإلسالمي 

الرباط،  اإليسيسكو،  مقر   ،(www.icpsr.org.ma)

للجامعات  موجهة  بوابة  السنة؛  طوال  املغرب، 

واملعاهد واملراكز الوطنية للبحث العلمي والتقني يف 

الدول األعضاء؛ بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا 

(كومساتس).  الجنوب  املستدامة يف  التنمية  أجل  من 

��SL�� ���/ �u/ ���@�� �\��%� �A �3.8.2 �B&0���� ��������
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مجاالت  يف  العلمي  للبحث  مشاريع  مثانية  دعم 

الزراعية،  الحيوية  والتكنولوجيا  النانو،  تكنولوجيا 

الهندسة،  وعلوم  الصحة،  يف  الحيوية  والتكنولوجيا 

الرباط،  الطبية وغريها، مقر اإليسيسكو،  واألعشاب 

شباب  باحثني   8 لفائدة  2013؛  سنة  طوال  املغرب، 

من أذربيجان، واألردن، وإيران، وباكستان، والتوغو، 

وماليزيا.  وتونس، 
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الرازي  ملهرجان  عرشة  الثامنة  للدورة  الدعم  تقديم 

لألبحاث والعلوم الطبية، طهران، إيران، 14 يناير 2013؛ 

لفائدة املتخصصني والباحثني يف مجال العلوم الطبية؛ 

نظم بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم الطبي اإليرانية.
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للتنافسية  ضامن  واالبتكار..  (اإلبداع  ملتقى 

مبشاركة  2013؛  نوفمرب   12-11 الكويت،  الصناعية)، 

واملقاولني  العلمية  والشخصيات  املوظفني  من  عدد 

من الدول العربية التالية: األردن، واإلمارات، والجزائر، 

والكويت،  وقطر،  وفلسطني،  والسودان،  والسعودية، 

ولبنان، ومرص، واملغرب، وموريتانيا، وممثيل املؤسسات 

بالتعاون مع  الصناعة؛  والجامعات وقطاع  الحكومية 

املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والهيئة 

واالجتامعية  االقتصادية  واللجنة  للصناعة،  العامة 

العربية.  الدول  لفائدة  (اإلسكوا)؛  آسيا  لغريب 

���L�"�� ���"$& �\�6�� �A �3.9.3 �B&0���� ��������
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الوطنية  االبتكار  «نظم  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

وامللكية الفكرية»، إسالم أباد، باكستان، 7-9 أكتوبر 

وممثيل  املجال  هذا  يف  خبريا   70 مبشاركة  2013؛ 

بنغالديش،  التالية:  البلدان  من  الدولية  املنظامت 

ونيبال،  وماليزيا،  وكازاخستان،  وإيران،  والصني، 

والواليات  ورسيالنكا،  الجنوبية،  وكوريا  وباكستان، 

العلوم  لجنة  مع  بالتعاون  نُظّم  وسويرسا؛  املتحدة، 

والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة يف الجنوب 

املعلومات،  لتقنية  اإلسالمية  والشبكة  (كومساتس)، 

الدول  لفائدة  املعلومات؛  لتقنية  كومساتس  ومعهد 

اآلسيوية.  املنطقة  يف  األعضاء 
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الهندسية  األجهزة  «إصالح  حول  وطنية  عمل  ورشة 

واملقاوالت  البحث  ومراكز  الجامعات  يف  وصيانتها 

واالستشارات  البحوث  مركز  الصغرى»،  الصناعية 

الصناعية يف الخرطوم، السودان، 18-22 غشت 2013، 

نظمت بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل 

التنمية املستدامة يف الجنوب (كومساتس)؛ لفائدة 36 

مهندسا من عرش مؤسسات سودانية عامة وخاصة.

اجتامع  والتكنولوجيا:  العلوم  اجتامعات  املشاركة يف 

االستعراض األول +10 «نحو مجتمعات املعرفة من 

اليونسكو،  مقر  املستدامة»،  والتنمية  السالم  أجل 

باريس، فرنسا، 25-27 فرباير 2013، نظمته اليونسكو 

بالتعاون مع االتحاد الدويل لالتصاالت، وبرنامج األمم 

املتحدة للتنمية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ 

لفائدة الدول األعضاء يف األمم املتحدة.  
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ورشة عمل وطنية حول «إصالح األجهزة الهندسية وصيانتها 

يف الجامعات ومراكز البحث واملقاوالت الصناعية الصغرى

(الخرطوم)

املشاركون يف ورشة عمل إقلمية تشاورية حول

النظم الوطنية لالبتكار وامللكية الفكرية (إسالم آباد)

بعض فعاليات الدورة الثامنة عرشة ملهرجان الرازي لألبحاث 

والعلوم الطبية، (طهران)
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يف إطار أولوية العمل القطاعية األوىل املتعلقة بالتبادل 

والتنوع الثقايف يف خدمة الحوار واالستقرار والسلم، تم 

تنفيذ (37) إنجازاً من خالل محوري عمل هام: الحوار 

بني الثقافات والحضارات واتباع األديان، والتنّوع الثقايف 

اللغوية واملذهبية. والتعددية 

ففي إطار محور العمل األول بشأن الحوار بني الثقافات 

املنشودة  للنتيجة  األديان وتحقيقاً  واتباع  والحضارات 

والعملية  النظرية  واآلليات  السياسات  تعزيز  حول 

بني  والتحالف  الثقافات  بني  الحوار  تفعيل  أجل  من 

نفذت  وخارجها،  األعضاء  الدول  داخل  الحضارات 

اإليسيسكو (7) إنجازات، شاركت من خاللها يف عدد من 

املنتديات واملؤمترات الدولية املعنية بقضايا الحوار بني 

الثقافات واألديان، من أهمها املشاركة يف منتدى باكو 

العاملي  املتحدة  األمم  الثقافات، ومنتدى  لحوار  الثاين 

اإليسيسكو  عقدت  كام  الحوارات،  لتحالف  الخامس 

واملنهجية  الرشعية  الضوابط  تناولت  علمية  ندوات 

اإلسالمي  الخطاب  وتجديد  األديان،  أتباع  بني  للحوار 

املشرتك  والعيش  الحوار  تعزيز  أجل  من  الغرب  يف 

اإليسيسكو يف  وتعاونت  والثقافات،  األديان  أتباع  بني 

دولية  مؤسسات  مع  والندوات  املنتديات  هذه  عقد 

عديدة. وإقليمية 

التنسيق  تعزيز  املنشودة حول  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

العاملة  الحكومية  وغري  الحكومية  الهيآت  بني  والتشاور 

لفائدة  املوجهة  واالجتامعية  الثقافية  القضايا  مجال  يف 

والدويل،  الوطني  الصعيد  عىل  والشباب  واملرأة  األطفال 

كان من أهمها  نفذت اإليسيسكو ثالثة عرش (13) إنجازاً 

بالطفولة،  املكلفني  للوزراء  الرابع  اإلسالمي  املؤمتر  عقد 

واملرأة  باألرسة  املكلفة  الدولة  لجنة  مع  بالتعاون  وذلك 

الذي  املؤمتر  أذربيجان وهو  الطفولة يف جمهورية  وقضايا 

تّوج أعامله بإعالن باكو «من أجل مستقبل أفضل لألطفال 

يف املناطق الحرضية يف العامل اإلسالمي»، واستضافت الرباط 

اإلسالمي  العامل  ألطفال  اإليسيسكو  ملنتدى  األوىل  الدورة 

والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  وزارة  مع  بالتعاون 

الدورة  هذه  يف  وشارك  املغربية،  اململكة  يف  االجتامعية 

اإلطار  أعاملها  نهاية  يف  اعتمدوا  أربعون طفال،  التأسيسية 

القانوين للمنتدى. كام عقدت اإليسيسكو االجتامع اإلقليمي 

اإلسالمي  العامل  يف  للشباب  الثقافية  األدوار  تفعيل  حول 

امللتقيات  الحوار والسلم، واملشاركة يف عدد من  من أجل 

والندوات اإلقليمية والدولية املعنية بقضايا الطفولة واملرأة 

قضايا  إىل  خاصة  عناية  اإليسيسكو  أولت  وقد  والشباب. 

وحاميتها  لحقوقها،  املعززة  الترشيعات  وسن  املرأة  متكني 

املشبوهة. الدولية  الوثائق  تجاوزات  من 

الوسائل  تعزيز  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً 

املعلومات  بتقديم  والكفيلة  املناسبة  واألساليب 

اإليسيسكو  نفذت  اإلسالمية،  الحضارة  عن  الصحيحة 

الثالث  االجتامع  عقد  أهمها  من  إنجازات   (5) خمسة 

عرش للمجلس األعىل للرتبية والعلوم والثقافة للمسلمني 

املراكز   لرؤساء  العارش  واالجتامع  اإلسالمي،  العامل  خارج 

الثقافية والجمعيات اإلسالمية يف أوربا، فضال عن إصدار 

اإلسالمي  العامل  خارج  الدينيني  واملرشدين  األمئة  دليل 

عن  النمطية  الصور  حول  لألمئة  تدريبية  دورة  وعقد 

معالجتها. وسبل  واملسلمني  اإلسالم 
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األديب  اإلنتاج  تشجيع  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً 

الحضاري  بالرتاث  والتعريف  وترجمته  ونرشه  والفني 

بني  والحوار  السلم  ثقافة  تعزيز  أجل  من  اإلسالمي 

الحضارات، نفذت اإليسيسكو (5) خمسة إنجازات من 

بينها عقد الندوة الدولية حول لسان الدين ابن الخطيب، 

مجدد فكر التسامح وحوار الثقافات، بالتعاون مع منتدى 

كام  الخطيب،  ابن  ومؤسسة  األردن  يف   العريب  الفكر 

شاركت اإليسيسكو يف املهرجان الدويل الثاين للموسيقى 

الكالسيكية للشباب يف باكو ومهرجان الثقافات املغاربية.

السياسات  تطوير  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً 

الثقافية وبرامج التبادل والتواصل الثقايف لتيسري الحوار 

والعيش املشرتك، نفذت اإليسيسكو (7) إنجازات، كان 

من بينها إطالق فعاليات برنامج االحتفاء باملدينة املنورة 

عاصمة الثقافة اإلسالمية عن املنطقة العربية، وبرنامج 

املنطقة  عن  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  بغزين  االحتفاء 

للرتاث  املفتوحة  األيام  وتنظيم   2013 لسنة  اآلسيوية 

لتشمل  اإلنجازات  تعددت  كام  العاصمتني.  هاتني  يف 

املجاالت الخاصة بدعم القدرات املهنية يف مجال تدبري 

املقتنيات املتحفية والحوار الوطني حول املجتمع املدين 

مجال  يف  االسرتاتيجي  والتخطيط  الدستورية،  واألدوار 

اإلنسان. حقوق 

الثقايف والتعددية  التنّوع  الثاين:  العمل  ويف إطار محور 

حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  واملذهبية،  اللغوية 

للمحافظة  فاعلة  أداة  املنمط  القرآين  الحرف  جعل 

وتعزيز  الحضاري  والتواصل  اللغوي  التنوع  عىل 

نفذت  الثقافية والحضارية للشعوب اإلسالمية،  الهوية 

اإليسيسكو ثالثة عرش (13) إنجازاً، منها عقد (4) دورات 

تدريبية وورشات عمل عىل كتابة اللغات املحلية وإعداد 

وإنشاء  املحوسب  القرآين  بالحرف  التعليمية  الكتب 

برنامج  القرآين ووضع  الحرف  العايل يف حوسبة  الدبلوم 

الالتيني  بالحرف  املكتوبة  النصوص  لتحويل  حاسويب 

بإعداد وطباعة  اإليسيسكو  إىل حرف قرآين، كام قامت 

افريقية،  لغات   (5) لخمس  تعليمية  كتب   (5) خمسة 

وترجمة وإعداد وطباعة معاجم ثنائية وكتب تراثية يف 

الفقه املاليك والشافعي، والسرية النبوية، فضال عن إعداد 

الطبعة الثانية من ترجمة معاين الجزء الثالثني من القرآن 

الكريم «جزء عم» إىل عرش (10) لغات افريقية. وقد بلغ 

عدد الكتب التي تّم إعدادها وترجمتها وإعادة إصدارها 

لغة   (13) عرش  ثالثة  شملت  كتاباً   (32) وثالثني  اثنني 

هي السواحيلية والصومالية والبجاوية والهوسا والفوالين 

واملاندنكو  والسنغايل  والولوف  والصوصو  واليوروبا 

ـ ماليو. والبهاسا  عامر  وبني  واللوغندة 
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املشاركة يف منتدى باكو الثاين لحوار الثقافات الذي 

عقد يف الفرتة من 29 مايو إىل 1 يونيو يف مدينة باكو 

السلمي  «العيش  شعار  تحت  أذربيجان،  بجمهورية 

املنتدى  هذا  يف  وشارك  متنوع».  عامل  يف  املشرتك 

وإقليمية،  دولية  ومنظامت  عاملية  سياسية  قيادات 

وهيئات  شبابية  ومنظامت  املدين،  املجتمع  وهيئات 

السمعية  اإلعالم  وسائل  من  بتغطية  وحظي  فنية. 

والبرصية واملكتوبة، من أجل االطالع عىل املامرسات 

الثقافات.  بني  والتفاهم  الحوار  لتعزيز  الفضىل 

الخامس  العاملي  املتحدة  األمم  منتدى  يف  املشاركة 

لتحالف الحضارات، الذي عقد يف فيينا عاصمة النمسا 

بتاريخ 27-28 فرباير 2013 تحت شعار «قيادة مسؤولة 

يف التنوع والحوار» لتبادل األفكار والتجارب الرائدة يف 

للتعاون. وشارك يف  الخالقة  الحوار، واملبادرات  مجال 

هذا املنتدى قيادات سياسية عاملية ومنظامت دولية 

وهيئات  الخاص،  القطاع  رشكات  وممثلو  وإقليمية، 

فنية  وهيئات  شبابية  ومنظامت  املدين،  املجتمع 

إضافة  واملكتوبة،  والبرصية  السمعية  اإلعالم  ووسائل 

أنجع  دراسة  أجل  من  مانحة،  دولية  مؤسسات  إىل 

الثقافات.  بني  والتفاهم  الحوار  لتعزيز  الطرق 

لتحالف  األورويب-األمرييك  الفريق  مع  لقاء  عقد 

املنظمة.  مقر  يف   2013 نوفمرب   19 يوم  الحضارات 

وضم الفريق 11 شابا وشابة يقومون بزيارة للملكة 

املغربية من 18 إىل 22 نوفمرب، بدعوة من اإليسيسكو 

الحضارات،  لتحالف  السامية  املندوبية  مع  وتعاون 

الربيطاين، وعدة  واملجلس  األملاين،  مارشال  وصندوق 

أخرى.  وإقليمية  دولية  منظامت 

بني  الحوار  تعزيز  حول  الدويل  املؤمتر  يف  املشاركة 

الثقافات واألديان يف الفرتة من 30 سبتمرب إىل 2 أكتوبر 

واملنظمة  اإليسيسكو  بني  بتعاون  عقد  الذي   .2013

الدولية للفرانكفونية ووزارة الخارجية املغربية ودعم 

تحت  اليونسكو،  ومشاركة  سايس  فاس  جمعية  من 

السادس.  محمد  امللك  الجاللة  لصاحب  السامية  الرعاية 

الرشعية  «الضوابط  موضوع  يف  علمية  ندوة  عقد 

مع  بالتعاون  األديان  أتباع  بني  للحوار  واملنهجية 

يف  دلهي  وجامعة  الهند،  يف  اإلسالمي  الفقه  مجمع 

الندوة  أبريل 2013. شارك يف  الفرتة من 22 إىل 24 

الهندية،  والفكرية  السياسية  الشخصيات  من  عدد 

عن  وممثلون  دلهي،  يف  الدبلومايس  السلك  وأعضاء 

وسائل  من  وعدد  فيها،  الرئيسة  الدينية  املؤسسات 

اإلعالم الهندية. كام شارك فيها حوايل مائتي عامل من 

الهندية. الواليات  مختلف 

عقد ندوة دولية حول تجديد الخطاب اإلسالمي يف 

بني  املشرتك  والعيش  الحوار  تعزيز  أجل  من  الغرب 

أتباع األديان والثقافات، يف الفرتة من 7 إىل 9 يونيو 

2013. مبناسبة االحتفاء باملدينة املنورة عاصمة للثقافة 

اإلسالمية 1434 هـ/2013 م، ويف إطار كريس اإليسيسكو 

عن  املعلومات  وتصحيح  الحوار  مجال  يف  للتكوين 

اإلسالم، بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم يف اململكة 

العربية السعودية، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

يف دولة الكويت، وبالتنسيق مع معهد ابن سينا للعلوم 

اإلنسانية يف مدينة ليل بفرنسا، شارك يف الندوة أساتذة 

العريب،  والعامل  أوروبا  من  دولة   25 ميثلون  وباحثون 

ومتت برمجة أكرث من 68 بحثاً علمياً. 
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املشاركة يف امللتقى األول ألساتذة الحديث والسرية 

النبوية بالتعليم العايل واملراكز الجهوية ملهن الرتبية 

والتكوين باململكة املغربية، وذلك بتاريخ 27 و 28 

سبتمرب 2013 مبؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط. 
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الثقافية  األدوار  تفعيل  حول  إقليمي  اجتامع  عقد 

للشباب يف العامل اإلسالمي من أجل الحوار والسلم. 

ثالثون  فيه  شارك   ،2013 مايو   9-7 (األردن)  عاّمن 

العربية. الدول  من  شاباً 

األطفال  «كفالة   : الدولية  الندوة  تنظيم  يف  املشاركة 

املهملني يف البالد اإلسالمية وديار املهجر: الواقع واآلفاق» 

فاس، اململكة املغربية، 14-15 مايو 2013، بالتعاون مع 

رئاسة جامعة القرويني وكلية الرشيعة يف مدينة فاس، 

االجتامعية،  والتنمية  واألرسة  واملرأة  التضامن  ووزارة 

والوزارة املكلفة بالجالية املغربية املقيمة يف الخارج، يف 

اململكة املغربية. وقد شارك يف هذه الندوة ما يزيد عن 

سبعني باحثاً ومفكراً وقانونياً وفقيهاً من املتخصصني.

املشاركة يف تنظيم امللتقى الكشفي العريب األورويب 

بالتعاون  يونيو 2013  إيطاليا، 26-24  العارش، روما، 

مع املنظمة الكشفية العربية، شارك فيه مائة شاب 

العربية واألوروبية. الدول  كشفي من 

عقد الدورة األوىل ملنتدى اإليسيسكو ألطفال العامل 

اإلسالمي، بالتعاون مع وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية يف امللكة املغربية، الرباط، 24-

28 يونيو 2013، شارك فيها أربعون طفالً من أطفال 

الدول العربية األعضاء.

املكلفني  للوزراء  الرابع  اإلسالمي  املؤمتر  عقد 

 ،2013 نوفمرب   12-11 أذربيجان،  باكو،  بالطفولة، 

واملرأة  باألرسة  املكلفة  الدولة  لجنة  مع  بالتعاون 

وبالتنسيق  أذربيجان،  جمهورية  يف  الطفولة  وقضايا 

وقد  اإلسالمي.  التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  مع 

شارك يف هذا املؤمتر وزراء ومسؤولو شؤون الطفولة 

يف الدول األعضاء، وعدد من ممثيل املنظامت الدولية 

الطفولة. بشؤون  املهتمة  واإلسالمية  واإلقليمية 

دعم عقد امللتقى الثقايف السادس للشباب الفلسطيني، 

رام الله، فلسطني، 19-24 أبريل 2013، وقد شارك يف 

امللتقى ما يزيد عن سبعني شاباً فلسطينياً من داخل 

فلسطني ومخيامتها يف الخارج.

عقد دورة تدريبية شبه إقليمية للقيادات النسائية يف 

مجال التمكني، أنجمينا، تشاد، 19-21 نوفمرب 2013، 

بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية، شارك فيها 45 

االجتامعي  النوع  قضايا  يف  املتخصصني  الخرباء  من 

وحقوق املرأة من بنني، وبوركينا فاسو، والكامريون، 

والجابون، والنيجر، و تشاد، واملغرب.

الدولية  الترشيعات  تفعيل  حول  درايس  يوم  عقد 

يف مجال حقوق املرأة، واغادوغو، بوركينا فاسو، 20 

من  متخصصة  خبرية   45 فيه  شارك   ،2013 ديسمرب 

فاسو. بوركينا 

عقد ندوة بعنوان «املرأة يف الديانات التوحيدية» يف 

مقر اليونسكو بباريس يوم 27 مايو 2013، بالتعاون 

موريس  ومركز  الجيو-سياسية،  الدراسات  مرصد  مع 

هوريو لدراسة القانون العام التابع لجامعة الحقوق 

إعالميات عربيات، ومركز  باريس ديكارت، وجمعية 

جنوب شامل التابع ملجلس أوروبا

الثقافية  الحقوق  تعزيز  مائدة مستديرة حول  عقد 

يف العامل اإلسالمي، وذلك يف مقر اإليسيسكو بالرباط 

يوم 16 مايو 2013. وقد شارك يف هذه املائدة خرباء 

هيئات  من  الثقافية  الحقوق  قضايا  يف  متخصصون 

املجتمع املدين يف العامل اإلسالمي، وفاعلون يف املجال 

نفس  يف  عقدت  أن  لإليسيسكو  سبق  وقد  الثقايف. 

الثقافية  األدوار  موضوع  يف  مستديرة  مائدة  اإلطار 

الحقوق  تعزيز  أجل  من  املدين  املجتمع  لهيئات 

املؤمتر  فعاليات  ضمن  اإلسالمي،  العامل  يف  الثقافية 
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الثاين لقيم املواطنة وتحالف الحضارات «أي  الدويل 

والتنمية  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  للشباب  مسؤولية 

إىل 21 ديسمرب 2012. الفرتة من 19  والحوار» يف 

من  املرأة  لحامية  العاملي  امللتقى  يف  املشاركة 

دولة  الدوحة،  املشبوهة،  الدولية  الوثائق  تجاوزات 

اللجنة  وتنفيذ  تنظيم  مايو 2013، من  قطر، 11ـ12 

لعلامء  العاملي  باالتحاد  املرأة  لحامية  العاملية 

املسلمني. شارك فيه ثالثون (30) من رؤساء منظامت 

ومجامع  لهيئات  وممثلون  املرأة  عن  الدفاع  ومراكز 

وغربية.  وإسالمية  عربية  دول  من  دينية 

املشاركة يف املنتدى العريب للتوثيق، مراكش، اململكة 

وتنفيذ  تنظيم  من   ،2013 مايو  17ـ18  املغربية، 

شارك  املغربية.  باململكة  للعدول  الوطنية  الجمعية 

فيه ستامئة (600) من قضاة وموثقي وعدول اململكة 

العربية.   الدول  من  وعدد  املغربية 

للسكان  الدويل  املؤمتر  أفق  يف  خرباء  اجتامع  عقد 

والتنمية، مقر اإليسيسكو، الرباط، اململكة املغربية، 

خبريا  عرش  ستة  فيه  شارك   .2013 أكتوبر  24ـ25 

واجتامعية  دينية  ومؤسسات  هيئات  عن  وممثلون 

واإلسالمية  العربية  الدول  من  عدد  من  ورسمية 

أوربا. يف  اإلسالمية  الجالية  عن  وممثل 
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النمطية عن  عقد دورة تدريبية لألمئة حول الصور 

نابويل  مدينة  يف  معالجتها  وسبل  واملسلمني  اإلسالم 

 31 إىل   27 من  الفرتة  يف  اإليطالية  صقلية  بجزيرة 

والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون   2013 مارس 

اإلسالمية يف دولة الكويت، والهيئة الخريية اإلسالمية 

اإلسالمية  الدينية  الجمعية  مع  وبالتنسيق  العاملية، 

(الكورييس). وقد شارك يف الدورة 30 إماماً وداعية 

إيطاليا.  ووسط  جنوب  من 

العامل  الدينيني خارج  واملرشدين  األمئة  دليل  إصدار 

اإلسالمي بتوصية من االجتامع الحادي عرش للمجلس 

األعىل للرتبية والعلوم والثقافة للمسلمني خارج العامل 

والجمعيات  املراكز  رؤساء  األول  واملنتدى  اإلسالمي، 

(الرباط،  اإلسالمي  العامل  خارج  اإلسالمية  الثقافية 

 .(2010 نونرب 

والعالقات  األخالقيات  حول  التواصيل  اللقاء  عقد 

الثقافية، يف مقر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس 

معهد  مع  بالتعاون   2013 فرباير   8 يوم  النواب) 

الدراسات اإلسالمية العليا، ومبشاركة مؤسسة أنا ليند، 

 Agence Française de للتنمية  الفرنسية  والوكالة 

العاملي  الوئام  أسبوع  ومبادرة   ،Développement

 .World Interfaith Harmony Week بني األديان

وسياسية  فكرية  شخصيات  املحاور  هذه  يف  وشارك 

بارزة من اليونسكو، ومجلس أوروبا ومجلس الشيوخ 

ومعهد  األديان،  بني  الدراسات  وأكادميية  الفرنيس 

والجامعة  ليون،  مدينة  ومسجد  اإلسالم،  ثقافات 

العريب يف  العامل  ليون، ومعهد  مدينة  الكاثوليكية يف 

الفرنسية.  لوموند  وجريدة  باريس، 

الثقافية  املراكز  لرؤساء  العارش  االجتامع  عقد 

 27-26 بتاريخ  أوروبا،  يف  اإلسالمية  والجمعيات 

يونيو 2013 يف لندن باململكة املتحدة ضمن فعاليات 

االحتفاء باملدينة املنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

2013، بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم يف اململكة 

العربية السعودية، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

يف دولة الكويت، وبالتنسيق مع املركز الثقايف اإلسالمي 

الجهات  إىل  إضافة  االجتامع  يف  شارك  لندن.  يف 

املتعاونة، مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز العاملي 

للحوار بني أتباع األديان والثقافات يف فيينا،  وقيادات 

من مختلف الدول األوروبية إضافة إىل أعضاء املجلس 

األعىل للرتبية والعلوم والثقافة للمسلمني خارج العامل 

اإلسالمي، وممثلون عن الديانات املسيحية واليهودية 

سياسية  شخصيات  إىل  إضافة  والبوذية،  والهندوسية 

الربيطاين. اللوردات  مجلس  من 
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للرتبية  األعىل  للمجلس  عرش  الثالث  االجتامع  عقد 

اإلسالمي،  العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة  والعلوم 

املتحدة  باململكة  لندن  يف   2013 يونيو   26 بتاريخ 

ضمن فعاليات االحتفاء باملدينة املنورة عاصمة للثقافة 

اإلسالمية لعام 2013، بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم 

يف اململكة العربية السعودية، ووزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية يف دولة الكويت، وبالتنسيق مع املركز الثقايف 

املجلس  أعضاء  االجتامع  يف  شارك  لندن.  يف  اإلسالمي 

العمل  السرتاتيجية  الجهويون  واملنسقون  والرئيس 

الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي يف أوروبا، وأمريكا 

الالتينية والكاريبي، وجنوب رشق آسيا واملحيط الهندي. 

�H����$�n&9��e���,� �[�����A  4.1.4 �B&0������������
�H/mF,� ��"�<f� ���=��* ���	����$ �Kl�x	�$ ����$

��"�<f��W*�"�0f�$�\�G�� ��P�%� �@�@���'!��u/

=
Z�a�+5��

العلم  حول  إسالمية  «آفاق  بعنوان  دراسة  إعداد 

املعارص: مقدمة للنقاش حول العلم والدين»،  قام 

بها فريق من العلامء املسلمني املتخصصني يف مجاالت 

العلم املعارص هم األساتذة محمد الطاهر بن سعادة، 

وإيناس صايف، ونبيلة أغانيم، ورنا دجاين تحت إرشاف 

الدكتور عبد الحق غيدردوين، مدير املرصد الفليك يف 

مدينة ليون الفرنسية. 

عقد الندوة الدولية حول لسان الدين ابن الخطيب، 

بالتعاون  الثقافات»  وحوار  التسامح  فكر  مجدد 

يف  العريب  الفكر  ومنتدى  الخطيب  ابن  مؤسسة  مع 

اململكة األردنية الهاشمية، وبدعم من مجلس مدينة 

ووزارة  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  وجامعة  فاس 

الثقافة، يف مدينة فاس يومي 15-16 نوفمرب 2013. 

وفكرية  سياسية  شخصيات  الندوة  هذه  يف  شارك 

املغرب واألردن وإسبانيا والجزائر وتونس  بارزة من 

وأملانيا  والنمسا  وفرنسا  والعراق  والكويت  وليبيا 

املشاركة يف تنظيم املهرجان الدويل الثاين للموسيقى 

أبريل   26-23 أذربيجان،  باكو،  للشباب،  الكالسيكية 

ووزارة  للشباب  كائنات  مركز  مع  بالتعاون   ،2013

أذربيجان.  بجمهورية  والثقافة  والرياضة  الشباب 

وتركيا،  ومرص،  الكويت،   : من  شاباً   45 فيه  شارك 

واندونيسيا،  وروسيا،  وأوزبكستان،  وكازاخستان، 

وأذربيجان. وإيران،  وتونس،  العربية،  واإلمارات 

القصرية،  للقصة  الحادي عرش  الوطني  امللتقى  دعم 

شارك   ،2013 أبريل   21-20 املغربية،  اململكة  فاس، 

من  القصرية،  القصة  كتاب  من  مبدعاً  شاباً   30 فيه 

املغربية. اململكة  أنحاء  جميع 

املحمدية،  املغاربية،  الثقافات  مهرجان  يف  املشاركة 

انعقد  الذي   ،2013 يونيو   22-18 املغربية،  اململكة 

بالتعاون بني اتحاد املغرب العريب والجمعية املغربية 

للفنون والثقافات، شارك فيه نخبة من الفنانني واملثقفني 

وليبيا، وموريتانيا.    والجزائر،  املغرب، وتونس،  من 
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املنورة  باملدينة  االحتفاء  برنامج  فعاليات  إطالق 

لعام 2013م عن املنطقة  الثقافة اإلسالمية  عاصمة 

2013م. مارس   12 يوم  العربية، 

إطالق احتفالية غزين عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 

2013م، عن املنطقة األسيوية، يوم 13 أبريل 2013م.

املهنية  القدرات  لدعم  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

يف  املتحفية  املقتنيات  تدبري  مجال  يف  للعاملني 

أفغانستان، مبدينة كابول يف أفغانستان يف الفرتة من 

الورشة  وشارك يف هذه  2013م.  أغسطس   22 ـ   20

األثرية. املتاحف  مجال  يف  العاملني  من  عرش  مثانية 

املدينة  يف  اإلسالمي  للرتاث  املفتوحة  األيام  تنظيم 

العربية)  (املنطقة  اإلسالمية  الثقافة  املنورة عاصمة 

وغزين عاصمة الثقافة اإلسالمية عن املنطقة األسيوية 

لسنة 2013.
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عقد ندوة علمية حول العامل األفغاين حكيم أبو املجد 

الفكر  بأعالم  االحتفاء  إطار  يف  الغزنوي،  سنايئ  آدم 

 ،2013 لسنة  اإلسالمية  الثقافة  عواصم  يف  اإلسالمي 

عاصمة  كابل،  يف   2013 نوفمرب   19-18 يومي  وذلك 

بحوثها  يف  وساهم  اإلسالمية،  أفغانستان  جمهورية 

وأوراق عملها مثانية عرش (18) عاملاً وأستاذاً جامعياً، 

وكابل  غزين  من  باحث   (500) من  أكرث  وحرضها 

املختلفة. أفغانستان  ومحافظات 

عقد ورشة عمل إقليمية حول األمن الفكري والثقايف، 

أكتوبر  27ـ29  السعودية،  العربية  اململكة  الرياض، 

اإلسالمي  العامل  جامعات  اتحاد  مع  بالتعاون   ،2013

وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية. شارك فيه خمسة 

والفكرية  األمنية  املجاالت  يف  خبريا   (95) وتسعون 

والعدل  الداخلية  وزارات  عن  وممثلون  والثقافية 

واإلعالم والثقافة، من مثاين عرشة دولة عربية وإسالمية. 

الوطني  الحوار  فعاليات  إطالق  جلسة  يف  املشاركة 

الجديدة  الدستورية  واألدوار  املدين  املجتمع  حول 
املكلفة  الوزارة  عقدته  الذي  املغربية،  اململكة  يف 

اململكة  يف  املدين  واملجتمع  الربملان  مع  بالعالقات 

الرباط.  يف   2013 مارس   13 األربعاء  يوم  املغربية 

املغربية،  الحكومة  رئيس  االفتتاح  حفل  ترأس  وقد 

املستشارين،  مجلس  ورئيس  الربملان،  رئيس  بحضور 

الحكومية،  والقطاعات  الوزراء  من  كبرية  ومجموعة 

الدولية  واملنظامت  الدبلومايس  السلك  وأعضاء 

املدين.  املجتمع  وهيئات 

املشاركة يف الندوة الدولية يف موضوع «متابعة تنفيذ 

والتخطيط  الشامل  الدوري  االستعراض  توصيات 

االسرتاتيجي يف مجال حقوق اإلنسان : التجارب املقارنة 

واملامرسات الفضىل» يف اململكة املغربية بتاريخ 4-3 

الصخريات  مبدينة  املؤمترات  بقرص   2013 ديسمرب 

ضواحي العاصمة الرباط، التي نظمتها املندوبية الوزارية 

املكلفة بحقوق اإلنسان يف اململكة املغربية. وشارك يف 

هذه الندوة ممثلون عن القطاعات الحكومية، والربملان، 

لحقوق  الوطني  املجلس  مثل  الوطنية  واملؤسسات 

والجامعات،  املدين،  املجتمع  وجمعيات  اإلنسان، 

واملنظامت الدولية كاليونسكو، ومنظمة الفرانكفونية، 

واليونيسف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وهيئة األمم 

املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، واملفوضية 

للهجرة،  الدولية  واملنظمة  الالجئني،  لشؤون  السامية 

ومكتب اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
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مضامني  «تفعيل  حول  إقليمية  تدريبية  دورة  عقد 

عن  السلبية  الصور  ملعالجة  االسرتشادي  الدليل 

املذاهب اإلسالمية يف املقررات املدرسية»، القاهرة، 

 ،2013 ديسمرب  17ـ19  العربية،  مرص  جمهورية 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية املرصية للرتبية والعلوم 

اثنا عرش (12) خبريا من سبعة  فيه  والثقافة. شارك 

وتونس  واملغرب  والجزائر  مرص  هي:  عربية،  بلدان 

عامن. وسلطنة  والسودان  واألردن 

إعداد العدد الثاين من مجلة آفاق التقريب (املقر).

إصدار كتيبات حول آل البيت والصحابة واملذاهب 

اإلسالمية. 

إصدار الدليل االسرتشادي ملعالجة الصور السلبية عن 

املذاهب اإلسالمية يف املقررات املدرسية.
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العام  التعليم  ملعلمي  مستمرة  تدريبية  دورة  عقد 

الحاسوب  استعامل  عىل  للتدريب  األمية  ومحو 

املنمط،  القرآين  بالحرف  املحلية  اللغات  كتابة  يف 

بالتعاون مع اتحاد جامعات العامل اإلسالمي والجامعة 

القرآين. الحرف  كريس  إطار  ويف  النيجر  يف  اإلسالمية 

 31-2012 أكتوبر   14  : النيجر  جمهورية  نيامي، 

متدربا.  262 فيها  ،شارك  مايو2013 

املناهج  وضع  حول  إقليمية  شبه  عمل  ورشة  عقد 

اللغات  كتابة  عىل  والتدريب  الدراسية  واملقررات 

باستخدام  (الجاوي)  القرآين  بالحرف  املحلية 

 ،2013 مارس   7-5 ماليزيا،  كواالملبور،  الحاسوب، 

متدربا.   12 فيها  شارك 

عقد دورة تدريبية إقليمية عىل كتابة لغات الشعوب 

بالتعاون  كوناكري،  الحاسوب،  باستعامل  اإلسالمية 

مع منظمة الدعوة االسالمية واللجنة الوطنية الغينية، 

وأستاذاً  فيها 22 خبرياً  غينيا، 6-9 مايو 2013 شارك 

جامعياً من غينيا والنيجر.

املواد  إعداد  حول  إقليمية  شبه  تدريبية  دورة  عقد 

باستخدام  القرآين  بالحرف  اللغات  وكتابة  التعليمية 

 2 سبتمرب-   2 السودان،  جمهورية  كسال،  الحاسوب، 

نوفمرب  2013 ، وذلك بالتعاون مع جامعة إفريقيا العاملية 

متدربا. فيها 20  السودان، شارك  وجامعة كسال برشق 

القرآين  الحرف  حوسبة  يف  العايل  الدبلوم  إنشاء 

وإعداد املواد التعليمية، بالتعاون مع جامعة إفريقيا 

.2013 (الخرطوم)،  العاملية 

املكتوبة  النصوص  لتحويل  حاسويب  برنامج  وضع 

بالحرف الالتيني إىل حرف قراين بالتعاون مع جامعة 

.2013 العاملية،  إفريقيا 

الدين  أصول  يف  النجاة  سفينة  (منت  كتاب  ترجمة 

اللغة  إىل  الحرضمي،  سمري  بن  سامل  للشيخ  والفقه) 

السواحيلية، ولغة البهاسا املكتوبتني بالحرف القرآين، 

.2013 السودان،  جمهورية  الخرطوم، 

محمد  الشيخ  تأليف  النبوية،  السرية  كتاب  ترجمة 

القرآين  بالحرف  املكتوبة  البهاسا  لغة  إىل  هارون، 

.2013 السودان،  جمهورية  الخرطوم،  «الجاوي»، 

إعداد كتب تعليمية عىل مستوى التعليم العام لفائدة 

5 لغات إفريقية هي: الهوسا والفوالين والولوف والبجا 

وبني عامر، الخرطوم، جمهورية السودان، 2013.

عريب  إفريقية:  للغة  اللغة  ثنائيي  معجمني  إعداد 

الخرطوم،  عريب،   – بهاسا  آسيوية:  ولغة  هوسا   –

.2013 السودان،  جمهورية 

إعداد الطبعة الثانية من ترجمة معاين الجزء الثالثني 

هي:  إفريقية،  لغات  عرش  إىل  الكريم  القرآن  من 

والصوصو  واليوروبا  والفوالين  والهوسا  السواحيلية 

والصومالية والولوف والسنغاي واملاندنكو واللوكندة، 

.2013 اإليسيسكو  مقر 

إعداد الطبعة الثانية من ترجمة كتاب «سرية خاتم 

السواحيلية  هي:  أفريقية  لغات  ست  إىل  النبيني» 

والصومالية،  واملاندينكو  واليوروبا  والفوالين  والهوسا 

.2013 اإليسيسكو  مقر 

كتاب «األخرضي»  ترجمة  الثانية من  الطبعة  إعداد 

يف الفقه املاليك إىل ست لغات إفريقية هي: الهوسا 

والصوصو،  واملاندنكو  واليوروبا  والولوف  والفوالين 

.2013 اإليسيسكو  مقر 



()�*���+���,�����-.
A���=��$��P�%����A�����������:��%�����0�$9�
��&�-�>���
�>$�H:V�!?��e�/��m��(���&�

يف إطار أولوية العمل القطاعية الثانية املتعلقة بالثقافة 

والرتاث: أداتان لالندماج االجتامعي وقيمة اقتصادية، تم 

تنفيذ (20) إنجازاً من خالل محور العمل الثالث وهو: 

املقاربة التشاركية للرتاث.

فتحقيقاً للنتيجة املنشودة حول تعزيز دور لجنة الرتاث 

اإلسالمي من أجل متكينها من تفعيل املقاربة التشاركية 

يف تدبري الرتاث، نفذت اإليسيسكو خمسة (5) إنجازات 

من أهمها عقد االجتامع السادس للجنة الخرباء اآلثاريني 

املكلفني بإعداد تقارير فنية حول االنتهاكات اإلرسائيلية 

دائرة  مع  بالتعاون  األقىص،  املسجد  محيط  يف  الجديدة 

اآلثار األردنية العامة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية األردنية 

الفلسطينية.  الوطنية  واللجنة  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

التي  الفنية  التقارير  دراسة  االجتامع  هذا  خالل  وتم 

أعدها أعضاء اللجنة املقدسيون، وتم تحيني هذه التقارير 

وترجمتها إىل لغات عمل املنظمة وتعميمها عىل املنظامت 

الدولية واإلقليمية ذات الصلة. كام تم عقد االجتامع الرابع 

للجنة الرتاث يف العامل اإلسالمي الذي تّم خالله تسجيل 

عدد من املواقع األثرية والطبيعية يف الدول األعضاء يف 

العامل اإلسالمي وتسجيل املواقع األثرية املعرضة لألخطار 

واإلسالمية،  العربية  املواقف  وتنسيق  أخرى،  عىل الئحة 

وتوحيد جهودها يف التصدي لالنتهاكات اإلرسائيلية.

هذه  تنفيذ  خالل  من  اإليسيسكو  ساهمت  وقد 

الرتاث  التشاركية يف تدبري  املقاربة  اإلنجازات يف تفعيل 

الالزمة  األدوات  يقدم  أن  شأنه  من  ناجع،  نحو  عىل 

املادية  عنارصه  وتحويل  االقتصادية،  إمكانياته  لتجسيد 

منها وغري املادية إىل مواد ثقافية وتربوية، وبخاصة يف 

يف  تدبريه  التحرص  التي  للرتاث،  الجديدة  املفاهيم  ظل 

املعنية  الوزارات  داخل  والفنية  اإلدارية  الدوائر  نطاق 

تشاركياً، يسهم فيه عىل  فحسب، بل تجعل منه تدبرياً 

من  بالقرب  يعيشون  الذين  السكان  الخصوص  وجه 

لتهيئة  وذلك  الطبيعية،  واملواقع  الذاكرة  حفظ  مواقع 

والبيئي  والثقايف  االقتصادي  باإلدماج  الكفيلة  الظروف 

املستدامة. التنمية  لتحقيق  للرتاث، 

السياسات  مراعاة  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً 

الثقافية يف الدول األعضاء لدور الرتاث يف حامية البيئة 

وتنمية السياحة الثقافية، نفذت اإليسيسكو مثانية (8) 

إنجازات، منها خمس (5) ورشات عمل ودورات تدريبية 

املتحف واملدرسة والتوعية  إقليمية، حول  وطنية وشبه 

باألبعاد البيئية واالقتصادية للرتاث ودعم القدرات املهنية 

وتنشيط  املتحفية  املقتنيات  تدبري  مجال  يف  للعاملني 

السياحة الشبابية والحفاظ عىل الرتاث. ويف هذا السياق، 

شاركت اإليسيسكو يف املنتدى الدويل الثاين للمدن العتيقة 

الذي نظمته الشبكة املتوسطية للمدن العتيقة وامللتقى 

يف  شاركت  كام  الشبابية،  السياحة  تنشيط  حول  العريب 

أعامل الدورة السابعة والثالثني للجنة الرتاث العاملي.

املقاربة  حول  املنشودة  النتائج  تحقيق  وبغرض 

التشاركية للرتاث وتعزيز قدرات املهنيني املسؤولني عن 

الثقافية واملقاوالت  القانونية للصناعات  توفري الحامية 

يف  التقليدية  للمعارف  األمثل  واالستثامر  اإلبداعية، 

معالجة القضايا االجتامعية وتنمية املجتمعات املحلية 

واألقاليم، نفذت اإليسيسكو سبعة (7) إنجازات متثلت 

فاسو،  بوركينا  يف  املاء  ملتحفي  املادي  الدعم  تقديم  يف 

البيئي  البعد  يستأثر  التي  املؤسسة  لهذه  تشجيعاً 
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باهتاممها، كام عقدت ست (6) دورات تدريبية وحلقات 

اإليسيسكو  برنامج  تطبيق  خاللها  من  تم  دراسية، 

املعلومايت لتدبري املتاحف وتشغيلها، والرتكيز عىل القضايا 

الخاصة بتعميم املامرسات الجيدة حول االستثامر األمثل 

االقتصادية  باألهمية  والتوعية  التقليدية  للمعارف 

يف  ودورها  اإلبداعية  واملقاوالت  الثقافية  للصناعات 

من  اإليسيسكو  وساهمت  املحلية.  املجتمعات  تنمية 

بأهمية  الوعي  نرش  يف  اإلنجازات  هذه  تحقيق  خالل 

املحافظة عىل الرتاث الحضاري اإلسالمي لدى القطاعات 

إىل  به  النهوض  عىل  والعمل  املدين  واملجتمع  الرسمية 

املستوى الالئق بقيمته الروحية واملادية، وتجسيد القيم 

الثقافات. يف  املادية  وغري  املادية  واإلبداعات 
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عقد االجتامع السادس للجنة الخرباء اآلثاريني املكلفني 

اإلرسائيلية  االنتهاكات  حول  فنية  تقارير  بإعداد 

إىل   29 (عامن:  األقىص،  املسجد  محيط  يف  الجديدة 

بالتعاون مع دائرة اآلثار األردنية  يناير 2013م)،   31

العامة، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم، واللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية 

يف  خرباء  االجتامع  هذا  يف  وشارك  والثقافة.  والعلوم 

الرتاث من فلسطني، واألردن، ومرص. مجال 

عقد االجتامع املخصص لدراسة سبل التصدي لظاهرة 

االتجار غري املرشوع يف املمتلكات الرتاثية (القاهرة : 

26-28 مارس 2013)، وشارك يف هذا االجتامع تسعة 

عرش من الخرباء يف هذا املجال.

الرتاث  مبفهوم  للتوعية  إقليمية  دراسية  حلقة  عقد 

الثقافية،  السياسات  يف  التشاركية  واإلدارة  الجديد 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية املغربية للرتبية والثقافة 

والعلوم وبالتنسيق مع مديرية الرتاث الثقايف بوزارة 

الثقافة املغربية،  مبدينة شفشاون باململكة املغربية 

يف  وشارك  2013م.  أبريل   28 إىل   26 من  الفرتة  يف 

الرتاث  الدراسية اإلقليمية مختصني يف مجال  الحلقة 

والجزائر،  وتونس،  املغرب،  من:   كل  من  الحضاري 

واألردن. واليمن،  والسودان،  ومرص،  وموريتانيا، 

الرتاث  حامية  ُسبل  لدراسة  الطارئ  االجتامع  عقد 

أكتوبر  و2   1 يومي  حلب،  مدينة  يف  الحضاري 

اآلثار،  لشؤون  الدولة  وزير  رعاية  تحت  2013م، 

بجمهورية مرص العربية، وبالتعاون مع مركز صيانة 

بجامعة  املتحفية  واملقتنيات  واملخطوطات،  اآلثار 

القاهرة. وشارك يف هذا االجتامع خرباء لآلثار من كل 

األردنية  واململكة  السورية،  العربية  الجمهورية  من: 

الهاشمية، ودولة فلسطني، اململكة العربية السعودية، 

التونسية. والجمهورية  العربية،  مرص  وجمهورية 

العامل  يف  الرتاث  للجنة  الرابع  االجتامع  عقد 

نوفمرب   7-5 اليمنية،  الجمهورية  اإلسالمي، صنعاء، 

عىل  للمحافظة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون   .2013

الوطنية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  التاريخية،  املدن 

يف  وشارك  والعلوم.  والثقافة  للرتبية  اليمنية 

االجتامع ممثلو الدول األعضاء يف اللجنة الرتاث يف 

العامل اإلسالمي من كل من: جمهورية مرص العربية، 

وماليزيا،  النيجر،  وجمهورية  السنغال،  وجمهورية 

الثقافة،  ووزارة  اإليسيسكو،  ممثيل  إىل  باإلضافة 

التاريخية،  املدن  عىل  للمحافظة  العامة  والهيئة 

باليمن،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية  واللجنة 

عامن.  سلطنة  وممثيل 
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واملدرسة،  املتحف  حول  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

صنعاء، يف الفرتة من 15 ـ 18 مايو 2013م. وشارك يف 

املتاحف. العاملني يف مجال  الورشة عرشون من  هذه 

عقد حلقة دراسية إقليمية للتوعية باألبعاد البيئية 

واالقتصادية للرتاث، الخرطوم بجمهورية السودان، يف 

الفرتة من 2 إىل 4 يوليو 2013م. بالتعاون مع اللجنة 
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الوطنية السودانية للرتبية والعلم والثقافة. وشارك يف 

الحلقة الدراسية اإلقليمية مختصون يف مجال الرتاث 

الحضاري من كل من: جمهورية السودان، وجمهورية 

جيبويت، وسلطنة عامن، ودولة فلسطني، والجمهورية 

الفدرالية، وجمهورية  الصومال  اللبنانية، وجمهورية 

غينيا، وجمهورية مرص العربية، والجمهورية اليمنية، 

واململكة األردنية الهاشمية. 

املهنية  القدرات  لدعم  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

يف  املتحفية  املقتنيات  تدبري  مجال  يف  للعاملني 

ـ 22  الفرتة من 20  أفغانستان يف  أفغانستان، كابل، 

أغسطس 2013م. وشارك يف هذه الورشة أربعة عرش 

املجال. هذا  يف  العاملني  من 

العتيقة،  للمدن  الثاين  الدويل  املنتدى  يف  املشاركة 

 15 ـ   14 من:  الفرتة  يف  املغربية،  اململكة  تطوان، 

مارس 2013م، الذي نظمته الشبكة املتوسطية للمدن 

تطوان. ملدينة  الحرضية  والجامعة  العتيقة 

للجنة  والثالثني،  السابعة  الدورة  أعامل  يف  املشاركة 

الرتاث العاملي، مبدينة بنوم بنه (Phnom Penh)، يف 

مملكة كمبوديا (CAMBODIA)، يف الفرتة من: 16 ـ 

27 يونيو 2013م. 

املرشدين  لفائدة  إقليمية  شبه  عمل  ورشة  عقد 

للرتاث،  والثقافية  البيئية  األبعاد  حول  السياحيني 

عرشة  فيها  شارك   ،2013 أغسطس   29-27 تونس، 

العريب. املغرب  اتحاد  دول  من  سياحيني  مرشدين 

املشاركة يف عقد امللتقى العريب حول تنشيط السياحة 

الشبابية والحفاظ عىل الرتاث، القاهرة، مرص، 13-10 

للشباب  العريب  االتحاد  مع  بالتعاون   ،2013 سبتمرب 

خمسني  ومبشاركة  العربية)  الدول  (جامعة  والبيئة 

يف  العاملة  والهيئات  الجمعيات  منتسبي  من  شاباً 

مجال حامية البيئة يف الدول العربية.

املشاركة يف عقد الدورة التدريبية الخامسة للشباب 

اإلعالميني العرب واألفارقة (دورة نيلسون مانديال) يف 

القاهرة/األقرص، مرص، 19-24 ديسمرب  البيئة،  مجال 

والبيئة  للشباب  العريب  االتحاد  مع  بالتعاون   2013

الدورة  هذه  يف  شارك  وقد  العربية)  الدول  (جامعة 

أربعامئة شاب ميثلون 26 دولة عربية وإفريقية.

��=�����j"�������*"�%���A�4.3.3�B&0������������

اإليسيسكو  برنامج  حول  تدريبية  عمل  ورشة  عقد 

املتحف  يف  وتشغيله  املتاحف  لتدبري  املعلومايت 

(ليربوفيل،  بالغابون  والتقاليد  للفنون  الوطني 

الغابون: 3 ـ 7 يونيو 2013م). وشارك يف هذه الحلقة 

املجال. هذا  يف  العاملني  من  عرشون 

فاسو  بوركينا  يف  املاء  ملتحفي  املادي  الدعم  تقديم 

الوطني  يونيو 2013م)، واملتحف  ـ  مايو  (واقادوقو، 

2013م). يوليو  ـ  مايو  غامبيا،  (بانجول،  لغامبيا 
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عقد حلقة دراسية وطنية حول األهمية االقتصادية 

داكار،  اإلبداعية،  واملقاوالت  الثقافية  للصناعات 

بجمهورية السنغال، يف الفرتة من 27 فرباير إىل فاتح 

مارس 2013. وشارك يف هذه الحلقة الدراسية ثالثة 

العاملني يف هذا املجال. عرش من 

التوعية  حول  اإلقليمية  شبه  دراسية  حلقة  عقد 

واملقاوالت  الثقافية  للصناعات  االقتصادية  باألهمية 

اإلبداعية يف تنمية املجتمعات املحلية واألقاليم، مبدينة 

بيشكيك، يف الفرتة من : 23-24 مايو 2013م. وشارك 

يف هذه الحلقة مثاين عرشة من العاملني يف هذا املجال. 

غري  الثقايف  الرتاث  حول  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

 23 التوجو:  لومي،  الفكرية،  وامللكية  املادي 

الحلقة  هذه  يف  وشارك  2013م.  سبتمرب   25 إىل 

خمسة عرش من العاملني يف مجال الرتاث الالمادي 

الفكرية. وامللكية 
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عقد حلقة دراسية إقليمية يف إفريقيا جنوب الصحراء حول 

تعميم املامرسات الجيدة حول االستثامر األمثل للمعارف 

التقليدية (كوتونو، بنني: 11 ـ 13 مارس 2013م). وشارك يف 

هذه الحلقة مثانية عرش من العاملني يف هذا املجال.

باألهمية  التوعية  حول  إقليمية  دراسية  حلقة  عقد 

اإلبداعية  واملقاوالت  الثقافية  للصناعات  االقتصادية 

يف تنمية املجتمعات املحلية واألقاليم، مبدينة أملاتا، يف 

املنظمة  مع  بالتعاون  2013م،  مايو   22-21 من  الفرتة 

هذه  يف  وشارك   .(Turksoy) الرتكية  للثقافة  الدولية 

املجال. هذا  العاملني يف  من  الحلقة عرشون 
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مجتمع  ببناء  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 

املعلومات واملعرفة ومعالجة الصور النمطية  املتبادلة، تم 

تنفيذ ثالثة عرش(13) إنجازاً من خالل ثالثة محاور عمل 

هي: دعم حرية التعبري وتعميم ولوج املعلومات وتداولها، و 

بناء القدرات املهنية للعاملني يف مجال املعلومات واالتصال، 

ومعالجة الصور النمطية املتبادلة يف وسائل اإلعالم.

ففي املحور السادس وتحقيقاً للنتيجة حول تعزيز حرية 

املعلومات  ولوج  يف  والحق  املسؤولية  إطار  يف  التعبري 

وااللتزام بأخالقيات املهنة، نفذت اإليسيسكو ستة (6) 

معيقات  لتشخيص  للخرباء  اجتامع  يف  متثلت  إنجازات 

الحق يف االتصال وولوج املعلومات يف العامل العريب، ودعم 

تنظيم املؤمتر الدويل الرابع حول اإلعالم وتقانات االتصال 

موضوع  حول  ندوة  يف  واملشاركة  اإلسالمي،  العامل  يف 

دينامية  التعبري:  وحرية  األنرتنيت  استخدام  (حرية 

األنرتنيت)،   استخدام  تؤطر  التي  واملساطر  القوانني 

املعلومات  العاملي ملجتمع  القمة  (مؤمتر  واملشاركة  يف 

+ 10)، واملشاركة يف لقاء خصص لتقديم ومناقشة كتاب 

«قوانني اإلعالم يف دول املغرب العريب: الواقع والتحديات» 

الرباط،  اليونسكو يف  الذي أصدرته اإليسيسكو ومكتب 

ثم إصدار دراسة باللغة الفرنسية بعنوان (حرية الصحافة 

حاالت  اإليسيسكو:  يف  األعضاء  إفريقيا  غرب  دول  يف 

وغامبيا). ونيجريا  ديفوار  والكوت  السينغال 

ويف إطار املحور السابع، وبغرض تحقيق النتيجة املنشودة 

حول التأهيل األكادميي والتقني ملهنيي اإلعالم واالتصال يف 

الدول األعضاء ودعم برامج مؤسسات التكوين اإلعالمي 

هام:   (2) إنجازين  اإليسيسكو  نفذت  األعضاء،  الدول  يف 

دورة  تكوينية شبه إقليمية حول إعداد الربامج الحوارية 

يف اإلذاعة والتلفزة بدول املغرب العريب. بالتعاون مع اتحاد 

اإلذاعات اإلسالمية وبالتنسيق مع السلطة العليا للصحافة 

أعامل  يف  واملشاركة  موريتانيا،  يف  البرصية  والسمعيات 

الدورة العرشين للمؤمتر الدائم للوسائل السمعية البرصية 

لحوض البحر األبيض املتوسط التي نظمتها  القناة التلفزية 

.COPEAM واألمانة العامة للمؤمتر RAI  اإليطالية

ويف املحور الثامن واألخري من األولوية القطاعية الثالثة، أولت 

النتيجة املنشودة حول  اإليسيسكو عناية خاصة لتحقيق  

متكني اإلعالميني املسلمني وغري املسلمني من تقنيات التعامل 

املهني مع الصور النمطية عن اإلسالم واملسلمني يف وسائل 

اإلعالم الغربية. ويف هذا اإلطار نفذت اإليسيسكو خمسة (5) 

إنجازات من أجل متابعة تفعيل برنامج اإليسيسكو للرد عىل 

حمالت التشويه اإلعالمي لإلسالم والحضارة اإلسالمية الذي 

والتعريف  الثقافة،  لوزراء  الرابع  اإلسالمي  املؤمتر  اعتمده 

بوثيقة (املنهاج الدرايس لتكوين الصحافيني ملعالجة الصور 

النمطية عن اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغرب) الذي أعدته 

اإليسيسكو واعتمده املؤمتر اإلسالمي السابع لوزراء الثقافة 

واملؤمتر اإلسالمي التاسع لوزراء اإلعالم.

واستهدفت هذه اإلنجازات تعزيز دور اإلعالم السمعي 

توظيف  سبل  وتطوير  اإلسالمية  بالقيم  التعريف  يف 

الرسائل اإلعالمية اإلذاعية يف تصحيح املعلومات الخاطئة 

عن اإلسالم واملسلمني يف إفريقيا، ودراسة الصور النمطية 

وأبعادها  أسبابها  األملاين:  العام  الرأي  لدى  اإلسالم  عن 

تطبيق  سبل  وبحث  معالجتها)،  يف  اإلعالميني  ودور 

النمطية املتبادلة،  املنهاج الدرايس حول معالجة الصور 

وإعداد دراسة علمية حول الخروقات القانونية لإلنتاجات 

اإلعالمية الغربية املتحاملة عىل اإلسالم واملسلمني).
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يف  الحق  معيقات  لتشخيص  خرباء  اجتامع  عقد 

املقر  العريب.  العامل  يف  املعلومات  وولوج  االتصال 

وشارك   ،2013 مايو   3-2 الرباط  لإليسيسكو،  الدائم 

تقانات  مجال  يف  الخرباء  من   (30) ثالثون  فيه  

القانون وممثيل  املعلومات واالتصال، 19 أساتذة يف 

حكومية. غري  ومنظامت  حكومية  مؤسسات 

اإلعالم  حول  الرابع  الدويل  املؤمتر  تنظيم  دعم 

عقدته  الذي  اإلسالمي،  العامل  يف  االتصال  وتقانات 

مارس   26 و   25 يومي  لإليسيسكو  الدائم  املقر  يف 

 ،(KICT) 2013 كلية تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 ،(IIUM) ماليزيا العاملية  للجامعة اإلسالمية  التابعة 

جامعة  يف  التطبيقية  للعلوم  الوطنية  واملدرسة 

الدولية  بفاس، واملنظمة  الله  سيدي محمد بن عبد 

للتكامل املعلومايت والتطبيقات والخدمات املعتمدة 

عىل اإلنرتنيت يف أسرتاليا (IIWAS)، وجامعة مهران 

للهندسة والتكنولوجيا (MUET) يف باكستان، ومعهد 

فرع   ،(IEEE) واإللكرتونيات  الكهرباء  هندسة 

املغرب. شارك يف املؤمتر أكرث من 150 خبرياً يف مجال 

وخارجه،  اإلسالمي  العامل  من  واالتصال  املعلومات 

باملوضوع. مهتمة  ودولية  إقليمية  منظامت  وممثلو 

استخدام  (حرية  موضوع  حول  ندوة  يف  املشاركة 

األنرتنيت وحرية التعبري: دينامية القوانني  واملساطر 

مكتب  نظمها  التي  األنرتنيت)  استخدام  تؤطر  التي 

اليونسكو يف الرباط والجمعية املغربية لألنرتنيت برشاكة 

مع وزارة االتصال املغربية، يف مدينة مراكش يومي 15 

و16 فرباير 2013، وشارك فيها ممثلو مؤسسات حكومية 

مجال  يف  وباحثون  وخرباء  حكومية،  غري  ومنظامت 

املغرب وخارجه. املعلومات واالتصال من  تقانات 

ملجتمع  العاملي  القمة  (مؤمتر  اجتامع  يف  املشاركة 

مقرها  اليونسكو يف  نظمته  الذي   (10 + املعلومات 

 2013 فرباير   27 إىل   25 من  الفرتة  خالل  باريس  يف 

بالتعاون مع االتحاد الدويل لالتصاالت، ومؤمتر األمم 

املتحدة  األمم  وبرنامج  والتنمية،  للتجارة  املتحدة 

رفيعي  املسؤولني  من  عدد  فيه  وشارك  اإلمنايئ، 

الخاص واملنظامت  والقطاع  الحكومات  املستوى من 

الحكومية، وخرباء  الدولية  واملنظامت  الحكومية  غري 

وباحثون دوليون يف مجال تقانات املعلومات واالتصال.

املشاركة يف لقاء خصص لتقديم ومناقشة كتاب «قوانني 

اإلعالم يف دول املغرب العريب: الواقع والتحديات» الذي 

أصدرته اإليسيسكو ومكتب اليونسكو يف الرباط. الدار 

البيضاء يوم 2013/2/21، وشارك فيه نخبة من أساتذة 

اإلعالم وقانون الصحافة يف اململكة املغربية.

إصدار دراسة باللغة الفرنسية بعنوان  (حرية الصحافة 

يف دول غرب إفريقيا األعضاء يف اإليسيسكو: حاالت 

املقر  وغامبيا)،  ونيجريا  ديفوار  والكوت  السينغال 

الدائم بالرباط. أبريل 2013.
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عقد دورة  تكوينية شبه إقليمية حول إعداد وتقديم 

املغرب  بدول  والتلفزة  اإلذاعة  يف  الحوارية  الربامج 

 2013 سبتمرب   20-18 موريتانيا  نواكشوط،  العريب. 

وبالتنسيق  اإلسالمية  اإلذاعات  اتحاد  مع  بالتعاون 

يف  البرصية  والسمعيات  للصحافة  العليا  السلطة  مع 

موريتانيا، وشارك فيها مثانية عرش (18) إعالميا من دول 

السودان. جمهورية  من  خارجي  وخبري  العريب  املغرب 

الدائم  للمؤمتر  العرشين  الدورة  أعامل  يف  املشاركة 

للوسائل السمعية البرصية لدول حوض البحر األبيض 

 RAI  املتوسط التي نظمتها  القناة التلفزية اإليطالية

واألمانة العامة للمؤمتر COPEAM مبدينة  كاغلياري 

يف جزيرة رسدينيا يف جنوب إيطاليا، خالل الفرتة من 

21 إىل 24 مارس 2013، وشارك فيها مسؤولو القنوات 

البحر  حوض  دول  يف  اإلذاعية  واملحطات  التلفزية 

األبيض املتوسط، وخرباء وأساتذة يف االتصال، ومهنيو 

وممثلو  املتوسطية،  املنطقة  يف  واالتصال  اإلعالم 

واالتصال،  باإلعالم  معنية  ودولية  إقليمية  منظامت 

دول  يف  والسيناميئ  التلفزي  اإلنتاج  رشكات  وممثلو 

املتوسط. األبيض  البحر  منطقة 
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الدول  يف  القرآنية  اإلذاعات  مسؤويل  اجتامع  عقد 

السمعي  اإلعالم  دور  تعزيز  سبل  لدراسة  األعضاء 

املنورة،  املدينة  السمحة،  اإلسالم  بقيم  التعريف  يف 

اإلذاعات  اتحاد  مع  بالتعاون   2013 أبريل  و14   13

واإلعالم  الثقافة  وزارة  مع  وبالتنسيق  اإلسالمية 

السعودية، شارك فيه خمسة وعرشون (25) مسؤوال 

من اإلذاعات القرآنية يف الدول األعضاء يف اإليسيسكو 

اإلذاعي.  اإلعالم  يف  وخرباء  واالتحاد 

يف  اإلذاعة  دور  حول  إقليمية  دراسية  حلقة  عقد 

إفريقيا،  يف  اإلسالم  عن  النمطية  الصور  تصحيح 

بالتعاون   ،2013 نوفمرب   29  -  27 السينغال،  داكار، 

اللجنة  مع  وبالتنسيق  اإلسالمية  الدعوة  منظمة  مع 

الوطنية السينغالية للرتبية والعلوم والثقافة. وشارك 

الوطنية  اإلذاعات  يف  صحافيا   (20) عرشون  فيها 

اإلفريقية.   املنطقة  يف  األعضاء  بالدول 

عقد حلقة دراسية حول الصور النمطية عن اإلسالم 

ودور  وأبعادها  أسبابها  الغريب:  العام  الرأي  لدى 

اإلعالميني يف معالجتها، بون، أملانيا، 4-6 يوليو 2013، 

وشارك فيها  إثنان وعرشون (22) إعالميا أملانيا من 

أصول مسلمة وغري مسلمة. 

عقد اجتامع خرباء تكوين الصحافيني يف أوربا والعامل 

النمطية  الصور  معالجة  سبل  لدراسة  اإلسالمي 

املتبادلة والتصدي لإلسالموفوبيا، مدينة ليل، فرنسا، 

اإلذاعات  اتحاد  مع  بالتعاون  ديسمرب2013   15-13

للعلوم  سينا  ابن  معهد  مع  وبالتنسيق  اإلسالمية 

اإلنسانية يف مدينة ليل الفرنسية، وشارك فيه مثانية 

وعرشون (28) مختصا يف التكوين اإلعالمي من دول 

اإلسالمي. العامل  ومن  أوربية 

لإلنتاجات  القانونية  الخروقات  حول  دراسة  إعداد 

واملسلمني،  اإلسالم  عىل  املتحاملة  الغربية  اإلعالمية 

.2013 ديسمرب  لإليسيسكو،  الدائم  املقر 
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افتتاح أعامل املؤمتر اإلسالمي الرابع

للوزراء املكلفني بالطفولة(باكو)

الجلسة االحتفالية باملدينة املنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 

2013 برئاسة صاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبد العزيز آل 

سعود ويل عهد اململكة العربية السعودية

الجلسة االفتتاحية مللتقى الشباب العريب اإلفريقي الرابع

(األقرص ـ مرص)

وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية املغربية

مع أطفال العامل اإلسالمي (مقر اإليسيسكو بالرباط)

الجلسة االفتتاحية للندوة اإلقلمية حول اإلعالم العريب

يف زمن التحوالت (مقر اإليسيسكو بالرباط)

املشاركون يف الندوة الدولية حول تجديد الخطاب اإلسالمي

يف الغرب (ليل ـ فرنسا)

املشاركون يف االجتامع العارش لرؤساء املراكز الثقافية

والجمعيات اإلسالمية يف أوروبا (لندنـ  اململكة املتحدة)

املشاركون يف املؤمتر الدويل حول العالقة بني الثقافات

والتنمية االجتامعية (نيودلهيـ  الهند)
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(املؤمترات واالجتامعات واللجان التنسيقية واملشرتكة 

واتفاقيات وبرامج التعاون)
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شاركت اإليسيسكو يف مؤمتر القمة اإلسالمي يف دورته 

الثانية عرشة بحضور املدير العام، وقّدمت عدداً من 

مجاالت  يف  تنفيذها  تم  التي  أنشطتها  عن  التقارير 

الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال يف الدول األعضاء، 

والثانية  الحادية عرشة  الدورتني  بني  ما  الفرتة  خالل 

عرشة للمؤمتر. وقد اعتمد املؤمتر عدداً من القرارات 

مختلف  بشأن  والتقارير  والتوصيات  واإلعالنات 

اإلسالمي.  بالعامل  املتعلقة  القضايا 
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شاركت اإليسيسكو يف الدورة الثانية للمؤمتر اإلسالمي 

القرارات  من  عدداً  اعتمد  الذي  العمل،  لوزراء 

الدول  بني  التعاون  تعزيز  بشأن  والوثائق  واملبادرات 

والحامية  والتشغيل  العمل  مجاالت  يف  األعضاء 

االجتامعية، ومن بينها «إطار منظمة التعاون اإلسالمي 

للتعاون يف القضايا املتصلة بالعمل والتشغيل والحامية 

االجتامعية يف الدول األعضاء»، وإنشاء املركز اإلسالمي 

للعمل يف باكو، التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي، وإنشاء 

التشغيل العمومية للدول األعضاء  منتدى مؤسسات 

واملنظامت  األعضاء  الدول  املؤمتر  دعا  كام  أنقرة،  يف 

وبرامج  مشاريع  إعداد  إىل  الصلة  ذات  واملؤسسات 

العامل اإلسالمي. الشباب يف  لفائدة  تدريبية مشرتكة 
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شاركت اإليسيسكو يف املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء السياحة، 

السياحة  تنمية  مجال  يف  جهودها  عن  تقريراً  وقّدمت 

االسرتاتيجية  تنفيذ  إطار  يف  األعضاء،  الدول  يف  الثقافية 

ذات الصلة التي أعدتها اإليسيسكو والتي اعتمدها املؤمتر 

2009م). (باكو،  الثقافة  لوزراء  السادس  اإلسالمي 
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شاركت اإليسيسكو يف الدورة األربعني ملجلس وزراء 

الخارجية يف دول منظمة التعاون اإلسالمي، وقّدمت 

عدداً من التقارير عن األنشطة التي تم تنفيذها يف 
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مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال يف الدول 

يف  جهودها  وعن  اإلسالمي،  العامل  وخارج  األعضاء، 

بني  والتحالف  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز  مجال 

الرتبوية  املؤسسات  الحضارات، وعن دورها يف دعم 

القدس  ويف  فلسطني  عموم  يف  والثقافية  والعلمية 

الرشيف، كام قدمت وثيقة حول آليات اإليسيسكو 

يف العمل اإلسالمي املشرتك يف مجاالت اختصاصاتها. 

القرارات  من  عدد  اعتامد  املؤمتر  هذا  يف  تم  وقد 

املختلفة. املجاالت  يف  والتوصيات 
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ملنظامت  الخامس  املؤمتر  يف  اإليسيسكو  شاركت   

املجتمع املدين يف العامل اإلسالمي الذي عقدته منظمة 

التعاون اإلسالمي بالتعاون مع هيئة اإلغاثة اإلنسانية 

الرتكية (IHH). وقد ناقش املشاركون يف املؤمتر عدداً 

بينها:  ومن  اإلنساين،  بالعمل  املتعلقة  القضايا  من 

التي  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التحديات 

األعضاء،  الدول  يف  املدين  املجتمع  منظامت  تواجه 

املعقدة،  الطوارئ  حاالت  يف  اإلنساين  والعمل 

واألوضاع اإلنسانية يف عدد من دول العامل اإلسالمي، 

وتأثري أحداث 11 سبتمرب 2001م عىل العالقات بني 

املنظامت اإلنسانية والحكومات يف الدول اإلسالمية، 

والتجارب الناجحة يف مجال اإلغاثة العاجلة والطوارئ، 

ومستجدات العمل اإلنساين الدويل، وتطوير عالقات 

وقد  الصلة.  ذات  املنظامت  بني  والرشاكة  التعاون 

عمل  ورقة  املؤمتر،  هذا  خالل  اإليسيسكو  قّدمت 

والرشاكة  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  جهودها  حول 

الثالثية  عملها  وخطة  املدين،  املجتمع  منظامت  مع 

املنظامت  مع  التعاون  مجال  يف  (2013-2015م) 

ومؤسسات  الحكومية  وغري  الحكومية  والهيئات 

املجتمع، كام قّدمت تقريراً حول جهود اإليسيسكو 

يف  والثقافية  والعلمية  الرتبوية  املؤسسات  دعم  يف 

يف  شارك  وقد  الرشيف.  القدس  ويف  فلسطني  عموم 

ومؤسسة  منظمة   230 عن  املمثلون  املؤمتر  أعامل 

وخارجه. اإلسالمي  العامل  يف  املدين  املجتمع 
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الثالث  التنسيقي  االجتامع  يف  اإليسيسكو  شاركت 

األعضاء  للدول  الحضارات  تحالف  اتصال  لنقاط 

حول  عرضاً  وقدمت  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف 

والتحالف  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز  يف  جهودها 

التنسيقي  االجتامع  ُعقد  قد  وكان  الحضارات.  بني 

األول لنقاط اتصال تحالف الحضارات للدول األعضاء 

2010م،  عام  اإلسالمي، يف جدة،  التعاون  منظمة  يف 

واالجتامع الثاين يف املقر الدائم لإليسيسكو يف الرباط، 

عام 2011م. وقد شارك يف هذه االجتامعات املمثلون 

عن جهات االختصاص يف الدول األعضاء، واملنظامت 

الصلة. ذات  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  واملؤسسات 
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شاركت اإليسيسكو يف اجتامع اللجنة اإلسالمية للشؤون 

ملنظمة  التابعة  واالجتامعية  والثقافية  االقتصادية 

عن  التقارير  من  عدداً  وقّدمت  اإلسالمي،  التعاون 

أنشطة اإليسيسكو يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة 

خالل  األعضاء  الدول  يف  تنفيذها  تم  التي  واالتصال 

عام 2012م. وشارك يف االجتامع املمثلون عن الدول 

واملنتمية  والفرعية  املتخصصة  واملؤسسات  األعضاء 

ملنظمة التعاون اإلسالمي. وقد اعتمد االجتامع عدداً 

الثقافية  بالشؤون  املتعلقة  والتوصيات  القرارات  من 

األعضاء. الدول  يف  واالقتصادية  واالجتامعية 
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التعاون  منظمة  وفد  ضمن  اإليسيسكو  شاركت 

الذي  كشمري،  آزاد  وإقليم  باكستان  لزيارة  اإلسالمي 

تَشّكل من املمثلني عن كل من األمانة العامة ملنظمة 

للتنمية  اإلسالمي  البنك  ومجموعة  اإلسالمي  التعاون 
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الزيارة  التضامن اإلسالمي. وتم خالل هذه  وصندوق 

التباحث مع املسؤولني يف الحكومة الباكستانية وإقليم 

كشمري حول القضايا املختلفة يف هذه املنطقة، واالطالع 

الحكومة  تقدمها  التي  الدعم  ووسائل  الجهود  عىل 

الباكستانية للشعب الكشمريي، والوقوف عىل حاجات 

الرتبوية  بالجوانب  املتعلقة  الكشمريي  املجتمع 

والعلمية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية. وقد رفع 

امليدانية  الزيارة  نتائج هذه  عن  مفصالً  تقريراً  الوفُد 

اإلسالمي. التعاون  ملنظمة  العامة  األمانة  إىل  للمنطقة 
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ُعقد  الذي  االجتامع  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

عىل هامش الدورة األربعني ملجلس وزراء الخارجية 

 11-9 (كوناكري،  اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  يف 

ديسمرب 2013م)، وقّدمت تقريراً عن أنشطة التعاون 

املشرتكة بني اإليسيسكو ومختلف مؤسسات منظمة 

األمم املتحدة، التي تم تنفيذها خالل عام 2013م، يف 

إطار املحاور التي اعتمدها اجتامع التعاون املشرتك 

التعاون  ومنظمة  املتحدة  األمم  مؤسسات  بني 

2012م). مايو   3-1 (جينيف،  اإلسالمي 
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بني  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  االجتامع  خالل  تم 

تم  كام  اإلسالمي،  التضامن  وصندوق  اإليسيسكو 

تقييم األنشطة املشرتكة املنفذة يف مختلف املجاالت 

مجال  يف  وخاصة  املاضية،  الثالث  السنوات  خالل 

الدول  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 

الربنامج  تنفيذ  إطار  يف  وذلك  اإلفريقية،  األعضاء 

الفرنسية». العربية  اللغة:  الثنايئ  «املنهج  املستمر 
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بني  التعاون  مقرتحات  مناقشة  االجتامع  هذا  تم خالل 

املجاالت  يف  اإلسالمي  التضامن  وصندوق  اإليسيسكو 

اللغة  تعليم  مجال  يف  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات 

أفريقيا. منطقة  يف  بغريها  للناطقني  العربية 
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تم خالل االجتامع تقييم أنشطة الدعم الذي قدمته 

خالل  النيجر  يف  اإلسالمية  الجامعة  إىل  اإليسيسكو 

عىل  االتفاق  تم  كام  2012/2011م،  الدرايس  العام 

تقديم الدعم الجديد، خالل السنوات 2013-2015م، 

الجامعة  تطوير  يف  اإليسيسكو  مساهمة  إطار  يف 

املختلفة. بجوانبها 
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اإليسيسكو  بني  التفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  تم 

عىل  تنص  التي  املسلم،  للكشاف  العاملي  واالتحاد 

التعاون بني الجانبني يف عدد من األنشطة يف املجاالت 

مخيامت  تنظيم  بينها  ومن  املشرتك،  االهتامم  ذات 

وندوات واجتامعات وورشات عمل ودورات تدريبية 

املرتبطة  املجاالت  يف  وبحوث،  دراسات  وإصدار 

بقضايا الشباب والطفولة، ونرش ثقافة الحوار والعدل 

اإلسالمية  بالقيم  والتعريف  والتعايش،  والتسامح 

السامية، وبالرتاث الثقايف اإلسالمي، والتوعية بأهمية 

الكشفية. واألنشطة  التطوعي  العمل 
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بني  التعاون  محاور  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

يف  اإلسالمي  للتضامن  الريايض  واالتحاد  اإليسيسكو 

مجال  يف  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت 

التنمية  قضايا  يف  دورهم  وتعزيز  بالشباب  العناية 

الطرفان  ناقش  كام  اإلسالمي،  العامل  يف  املستدامة 

الثاين  اإلسالمي  املؤمتر  بتنظيم  املتعلقة  الرتتيبات 

لوزراء الشباب والرياضة يف النصف األول من العام 

2014م.  املقبل 
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اعتمد  الذي  االجتامع  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

دور  تعزيز  بشأن  والتوصيات  املبادرات  من  عدداً 

الشباب يف تنمية املجتمع وتقوية التعاون والتضامن 

بني الدول اإلسالمية. وقد شارك يف االجتامع املمثلون 

عن الدول األعضاء واملنظامت واملؤسسات العاملة يف 

اإلسالمي. العامل  والرياضة يف  بالشباب  العناية  مجال 
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املشرتكة  التعاون  أنشطة  تقييم  االجتامع  خالل  تم 

ناقش  كام  املاضية،  الثالث  السنوات  خالل  املنفذة 

بني  للتعاون  املقرتحة  املحاور  من  عدداً  الطرفان 

اإليسيسكو ومجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف املجاالت 

املشرتك. االهتامم  ذات 
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تم خالل هذا االجتامع تقييم األنشطة املشرتكة التي 

الثالثية  اإليسيسكو  تنفيذها يف إطار خطة عمل  تم 

املاضية (2012-2010)، كام بحث الجانبان عدداً من 

املقرتحات للتعاون بني اإليسيسكو والبنك يف املجاالت 

املشاريع  مجال  يف  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات 

الفقر يف  اإلنتاجية الصغرى يف إطار برنامج مكافحة 

أوساط النساء القرويات يف الدول األعضاء األفريقية.
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العاملي  املتحدة  األمم  منتدى  يف  اإليسيسكو  شاركت 

شعار  تحت  ُعقد  الذي  الحضارات،  لتحالف  الخامس 

األفكار  لتبادل  والحوار»  التنوع  يف  مسؤولة  «قيادة 

والتجارب الرائدة يف مجال الحوار، واملبادرات للتعاون. 

وشارك يف املنتدى املمثلون عن الدول األعضاء يف منظمة 

األمم املتحدة وعدد من املنظامت واملؤسسات الحكومية 

املنتدى  محاور  أهم  من  وكان  الصلة.  ذات  واألهلية 

مجاالت التقارب والتعايش بني األديان، وحرية الصحافة 

اإلقليمية  واالسرتاتيجيات  واإلدماج،  والهجرة  واإلعالم، 

املستقبيل بني  للتعاون  آفاق  املجاالت، وفتح  يف هذه 

مختلف الجهات العاملة يف إطار تحالف الحضارات. 
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األمم  وتحالف  اإليسيسكو  بني  التعاون  إطار  يف 

اإليسيسكو  بني  اجتامع  ُعقد  للحضارات،  املتحدة 

تم  الحضارات  لتحالف  األورويب-األمرييك  والفريق 

اإليسيسكو  أهداف  حول  رشوحات  تقديم  خالله 

تبادل  تم  كام  وأنشطتها،  برامجها  عملها  وخطة 

بني  الحوار  مجال  يف  اإليسيسكو  برامج  حول  اآلراء 

بني  والتعايش  الحضارات  بني  والتحالف  الثقافات 

النمطية عن «اآلخر»  الصور  األديان، ومعالجة  أتباع 

تكّون  وقد  اإلعالمية.  والوسائل  التاريخية  الكتب  يف 

الفريق األورويب- األمرييك لتحالف الحضارات من 11 

عضواً من عدد من الدول األوروبية والواليات املتحدة 

األمريكية، الذي قام بزيارة للمملكة املغربية، بدعوة 

السامية  املندوبية  مع  وبالتعاون  اإليسيسكو  من 

األملاين،  مارشال  وصندوق  الحضارات،  لتحالف 

واملجلس الربيطاين. وتضمن الربنامج الخاص بالفريق 

والجامعات  الحكومية  املؤسسات  من  لعدد  زيارات 

واملراكز الثقافية واالجتامعية يف كل من مدينة الرباط 

وفاس والدار البيضاء، وعقد اجتامعات ولقاءات مع 

املؤسسات.  هذه  عن  املسؤولني 
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شاركت اإليسيسكو مع مكتب األمم املتحدة املعني 

هذا  تنظيم  يف   (UNODC) والجرمية  باملخدرات 
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وزراء  من  عدد  فيه  شارك  الذي  الدويل،   املؤمتر 

الخارجية  والداخلية والعدل من مختلف دول العامل، 

األمانة  مثل  الدولية  واملؤسسات  املنظامت  ورؤساء 

واالتحاد  األورويب،  واالتحاد  املتحدة،  لألمم  العامة 

اإلفريقي، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجامعة 

الدول العربية، وحلف األطليس، ومركز أمن اإلنرتنت، 

وممثلو  الدينيون،  والزعامء  والربملانيون،  حرضه  كام 

مجال  يف  الدوليون  والخرباء  األهلية،  املنظامت 

والقانون. اإلنسان  وحقوق  اإلرهاب  مكافحة 

حول  اآلراء  تبادل  املؤمتر  أهداف   أهم  من  وكان 

التحديات والفرص ملنع اإلرهاب ومكافحته، واملساعدة 

عىل الفهم الدقيق ملسببات اإلرهاب، وتقديم أفكار 

الخاطئة  والتصورات  النمطية  الصور  ملواجهة  بناءة 

العداء  إشاعة  التي من شأنها  وأتباعها  الديانات  عن 

وانعدام الثقة بني املجتمعات، وتقديم أفكار ملموسة 

املتحدة  األمم  مكتَب  مُتّكن  عملية  مشاريع  واقرتاح 

املعني باملخدرات والجرمية، وأعضاء آخرين يف فرق 

اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف  بالتنفيذ  املعنية  العمل 

من توفري املساعدة الفنية للسلطات الوطنية بغرض 

ومنح  ومكافحته،  اإلرهاب  ملنع  قدراتها  تعزيز 

تحالف  وتعزيز  الثقافات  بني  للحوار  جديدة  دفعة 

الحضارات، وكذلك املساهمة يف تحسني فهم الغرب 

عن  الخاطئة  التصورات  وتصحيح  وقيمه  لإلسالم 

املسلمة.  األغلبية  ذات  املجتمعات  يف  الغرب 

املؤمتر،  يف  مناقشتها  متت  التي  املحاور  وضمن 

ومنع  االجتامعي،  واإلدماج  التنمية  موضوعات 

والحوار  اإلرهاب،  ودعم ضحايا  وتسويتها،  النزاعات 

يف  ودورهام  الحضارات  بني  والتحالف  الثقافات  بني 

مكافحة اإلرهاب، والتعاون يف وضع التدابري التي من 

شأنها حظر التحريض عىل ارتكاب األعامل اإلرهابية، 

إرهابية،  ألغراض  اإلنرتنت  استخدام  ومكافحة 

وتدريب  الترشيعات  إعداد  يف  الفنية  واملساعدة 

قضايا  عىل  واملحققني  العامني  واملدعني  القضاة 

حقوق  باحرتام  الكفيلة  والتدابري  اإلرهاب،  مكافحة 

املكافحة. سياق  يف  القانون  وسيادة  اإلنسان 
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تم خالل هذا االجتامع بحث سبل تعزيز عالقات التعاون 

بني املنظمتني ودراسة املقرتحات للتعاون يف املجاالت 

ذات االهتامم املشرتك، كام تم االتفاق عىل التعاون يف 

التنفيذ املشرتك لعدد من األنشطة يف مجاالت البحث 

العلمي وخاصة يف مجال النظم الزراعية.
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تم التوقيع عىل برنامج التعاون بني اإليسيسكو واليونسكو 

للسنوات 2013-2015م، الذي يتضمن اثني عرش مرشوعاً 

وسيتم  واالتصال.  والثقافة  والعلوم  الرتبية  يف مجاالت 

تنفيذ عدداً من الربامج واألنشطة املشرتكة املتفرعة عن 

هذه املشاريع يف املجاالت ذات األولوية يف الدول األعضاء، 

وخاصة يف مجال محو األمية وتعليم الكبار، والتعليم غري 

النظامي، والطاقات املتجددة ورعاية الشباب والعناية 

بقضايا املرأة وتعزيز دورها يف التنمية املستدامة.
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شاركت إإليسيسكو يف هذا املنتدى الدويل النطالقة 

الذي   (2022-2013) الثقافات  بني  التقارب  عقد 

الكازاخية،  الحكومة  مع  بالتعاون  اليونسكو  نظمته 

مجال  يف  اإليسيسكو  جهود  حول  عرضاً  وقّدمت 

الحضارات. بني  والتحالف  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز 
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مع  املنتدى  هذا  تنظيم  يف  اإليسيسكو  شاركت 

اليونسكو الذي شارك فيه أكرث من أربعامئة مشارك 

العامل  دول  حكومات  ميثلون  والخرباء  املسؤولني  من 

واملنظامت املتخصصة، واملؤسسات التعليمية، واملراكز 

والوكاالت  املدين،  املجتمع  ومؤسسات  اإلعالمية، 

املتحدة.   ألمم  التابعة 
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وكان من أهم أهدافه معالجة مختلف قضايا النوع 

وتعزيز  اإلعالم،  وسائل  يف  املرأة  ومتكني  االجتامعي 

ومتابعة  بصفة خاصة،  اإلعالمية  املنظومة  يف  دورها 

تنفيذ وتفعيل اإلعالنات وااللتزامات الدولية الخاصة 

من  االسرتاتيجية  أهدافها  وتحديث  واإلعالم،  باملرأة 

خالل إنشاء اتحاد عاملي يهتم بهذه القضايا ويتابع ما 

يتم بشأنها من إنجازات 

وحلقات  حوارية  جلسات  املنتدى  برنامج  وتضمن 

واسرتاتيجيات  سياسات  حول  العمل،  وورش  دراسية 

والنوع  املتنوعة،  اإلعالم  وسائل  يف  االجتامعي  النوع 

النساء  وسالمة  الصحافة،  وتدريس  االجتامعي 

اإلنرتنت  شبكة  عىل  اإلعالم  وسائل  يف  الصحافيات 

والنوع  املعلوماتية  األمية  ومحو  واإلعالم  وخارجها، 

االجتامعي، والتقارير اإلعالمية حول املسائل املتصلة 

باملرأة، واإلعالم واإلطار القانوين والتنظيمي والسياسات 

االجتامعي،  بالنوع  الخاصة  الوطنية  واإلسرتاتيجيات 

وحرية  االجتامعي،  النوع  وقضايا  اإلعالمي  والحوار 

التعبري واالتجاهات اإلقليمية والعاملية الخاصة بقضايا 

االجتامعي. النوع 
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شاركت اإليسيسكو يف هذا املؤمترالدويل الذي ُعقد 

إىل  النفاذ  لتيسري  دولية  معاهدة  مرشوع  ملناقشة 

املكفوفني  األشخاص  لفائدة  املنشورة  املصنفات 

قراءة  يف  األخرى  اإلعاقات  وذوي  البرص  ومعاقي 

الدول  عن  املمثلون  املؤمتر  يف  وشارك  املطبوعات. 

واملؤسسات  واملنظامت  املتحدة،  األمم  يف  األعضاء 

أنحاء  مختلف  يف  واألهلية  والحكومية  الدولية 

الدولية  املعاهدة  اعتامد  املؤمتر  يف  وتم  العامل. 

قّدمت  وقد  عليها.  والتوقيع  الذكر  اآلنفة 

حول  ورقة  املتخصصة  الجلسات  خالل  اإليسيسكو 

جهود اإليسيسكو يف مجال العناية باألشخاص ذوي 

األعضاء. الدول  يف  اإلعاقة 
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تم خالل هذا االجتامع  بحث سبل تعزيز التعاون بني 

اإليسيسكو وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف املجاالت 

العناية  مجال  يف  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات 

بقضايا املرأة وتعزيز دورها يف التنمية املستدامة، كام 

وبرنامج  التفاهم  مذكرة  توقيع  عىل  الطرفان  اتفق 

التعاون املشرتك يف أقرب وقت.
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شاركت اإليسيسكو يف هذه الورشة التي ُعقدت ملناقشة 

عدد من الدراسات وألبحاث الدولية التي تم إنجازها 

الحادي  القرن  والشباب يف  األطفال  أمناط حياة  حول 

والعرشين، الذين أعامرهم ما بني 12 و 24 سنة، والذين 

يعيشون يف 21 مدينة يف مختلف دول العامل. وكان من 

أهم أهداف هذه الدراسات واألبحاث تسليط الضوء 

عىل العمليات املعقدة من استهالك الشباب يف املناطق 

الحرضية، وكذلك إطالع صانعي السياسات ومخططي 

التعليمية  واملؤسسات  الشباب،  وقيادات  املدن، 

والرشكات املعنية عىل نتائج توصيات هذه الدراسات 

وشباب  أطفال  احتياجات  توفري  أجل  من  واألبحاث 

املدن ودعمهم لتحقيق حياة أفضل.

��/0Zf����GF���$��V6�����e
خارج منظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة األمم املتحدة
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تم  الذي  االجتامع  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

2013م)،  املتوسطي  عقد(املنتدى  لتحضري  تخصيصه 
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وقدمت ورقة عمل حول تصورها حول املنتدى. وقد 

الرتتيبات  من  عدد  عىل  االتفاق  االجتامع  خالل  تم 

شعار  بينها  ومن  للمنتدى  التنفيذية  والخطوات 

وتاريخ عقد  املتوسط)،  أجل  (مواطنون من  املنتدى 

2013م).  أبريل   7-4) املنتدى 
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شاركت اإليسيسكو يف هذا امللتقى الذي ُعقد مبناسبة 

لعام  للجميع  التعليم  لرصد  العاملي  التقرير  إطالق 

تسخري  واملهارات:  «الشباب  شعار  تحت  2012م، 

عقد  امللتقى  وتم خالل  العمل».  ملقتضيات  التعليم 

وقد  التقرير.  حول  الحوارية  الجلسات  من  عدد 

مجال  يف  جهودها  حول  عرضاً  اإليسيسكو  قدمت 

األعضاء. الدول  يف  بالشباب  العناية 
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شاركت اإليسيسكو يف هذا االجتامع الدوري املخصص 

ملتابعة الشؤون الرتبوية ألبناء فلسطني. وقدمت فيه 

مجال  يف  بتنفيذها  قامت  التي  األنشطة  عن  تقريراً 

دعم املؤسسات الرتبوية والعلمية والثقافية يف عموم 

فلسطني ويف القدس الرشيف بخاصة خالل عام 2012م.
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شاركت اإليسيسكو يف هذا املؤمتر الذي تم تخصيصها 

ملتابعة شؤون الفلسطينيني املقيمني يف الدول العربية 

املجاورة لفلسطني، كام قدمت تقريراً عن جهودها يف 

املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية واالتصالية التي 

املعنية يف  للمؤسسات  الدعم  إطار تقديم  تبذلها يف 

عموم فلسطني ويف القدس الرشيف بخاصة.
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بني  املشرتك  االجتامع  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

مبؤرشات  املعني  العريب  العمل  لفريق  الفنية  األمانة 

لفريق  الفنية  واألمانة  املستدامة،  والتنمية  البيئة 

العمل العريب املعني بشبكة املعلومات البيئية، الذي 

تم تخصيصه ملتابعة القضايا املتعلقة بالبيئة والتنمية 

املستدامة يف املنطقة العربية، وفقاً للتوصيات الصادرة 

ذات الصلة. وقد قدمت اإليسيسكو عرضاً عن جهودها 

يف مجال البيئة والتنمية املستدامة يف الدول األعضاء.
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شاركت اإليسيسكو يف االجتامع التنسيقي حول مكافحة 

تشويه وازدراء األديان والتصدي لظاهرة اإلسالموفوبيا. 

بني  املشرتكة  الجهود  إطار  يف  االجتامع  هذا  وُعقد 

املؤسسات العربية واإلسالمية، تنفيذاً للتوصيات الصادرة 

عن اجتامع الدورة الثالثة للجنة املشرتكة بني منظمة 

مجال  يف  العربية  الدول  وجامعة  اإلسالمي  التعاون 

العمل املشرتك حول مكافحة ظاهرة اإلسالموفوبيا. وتم 

يف االجتامع دراسة املشاريع والربامج واملقرتحات ذات 

الصلة، ووضع اآلليات لتنفيذها خالل السنوات القادمة. 

وخطة  جهودها  عن  عرضاً  اإليسيسكو  قدمت  وقد 

عملها يف املجال ذي الصلة، ومعالجة الصور النمطية 

عن اإلسالم واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية.
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شاركت اإليسيسكو يف هذا االجتامع الذي ُعقد ملراجعة 

النسخة التجريبية للدليل االسرتشادي (دليل مؤلفي كتب 

التاريخ املدرسية: عىل درب مشرتك-مقارنات منهجية 

جديدة لتصحيح صورة «اآلخر» يف كتب التاريخ املدرسية 
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منطقة  حالة  واإلسالمي-  العريب  والعاملني  أوروبا  يف 

اإليسيسكو  بني  بالتعاون  إنجازه  تم  الذي  املتوسط) 

(اليونسكو وجامعة  واملؤسسات  املنظامت  وعدد من 

الدول العربية ومؤسسة أنا ليند األورو املتوسطية للحوار 

بني الثقافات واملعهد السويدي يف اإلسكندرية ومعهد 

جورج إكريت ألبحاث الكتب الدراسية الدولية).

 *E�$�)��	
��@��X��
����)�
���,���
������
�2013
�#��
28
i.��,��
i�W�H��
��+��
C?)B�

املشرتكة  األنشطة  تقييم  االجتامع  هذا  خالل  تم 

وبحث  املاضية،  الثالثية  العمل  خطة  خالل  املنفذة 

ذات  املجاالت  يف  للتعاون  الجديدة  املقرتحات 

تم  كام  2013-2015م،  للسنوات  املشرتك  االهتامم 

االتفاق عىل عقد االجتامع الثاين للجنة املشرتكة بني 

الثاين  النصف  يف  التعاون  برنامج  وتوقيع  املنظمتني 

2013م. يونيو  شهر  من 
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تم التوقيع عىل برنامج التعاون املشرتك بني اإليسيسكو 

واملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (أيدمو) 

لسنتي 2013-2014م. ويتضمن برنامج التعاون عدداً 

من األنشطة املشرتكة التي سيتم تنفيذها خالل العام 

الجاري 2013م، ومن بينها عقد املؤمتر العريب الدويل 

اإلبداع  املعلومات، وندوة حول  لتكنولوجيا  السادس 

واالبتكار وأثرهام عىل املنشآت الصناعية، وورشة عمل 

إقليمية لفائدة صانعي السياسات واالقتصاديني حول 

تعزيز األنظمة الوطنية لالستفادة من نتائج البحوث 

الصناعية، وإقامة قرية  الحاضنات  الصناعية، وتنمية 

القدس  مدينة  يف  التقليدية  للصناعات  افرتاضية 

الرشيف، كام يتضمن برنامج التعاون لسنة 2014م، 

املعدنية،   للرثوة  عرش  الثالث  العريب  املؤمتر  تنظيم 

ملؤسسات  التنسيق  للجنة  عرش  الرابع  واالجتامع 

ومراكز البحوث الصناعية يف الدول العربية، ومتابعة 

تنفيذ الربنامج العريب للعلوم وتقنيات النانو، والرتويج 

املتجددة. الطاقة  الخرضاء، وتصنيع معدات  للصناعات 
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برامج  حول  رشوح  تقديم  االجتامع  هذا  خالل  تم 

اإليسيسكو وأنشطتها وخطة عملها الثالثية للسنوات 

املرأة  بقضايا  العناية  املتعلقة مبجال  2O15-2013م 

بحث  كام  املستدامة،  التنمية  يف  دورها  وتعزيز 

ومنظمة  اإليسيسكو  بني  التعاون  محاور  الجانبان 

املرأة العربية خالل السنوات القادمة، يف إطار اتفاقية 

2010م. عام  الطرفني  بني  املوقعة  التعاون 

 *�[�@��
&	�
��^<��
���,���
������

i",9����
i�[�@��
Z�	�
E�
"K,��
>�k
S��[��
,Oc��

�2013
R�,�K
28�27

الذي  الثاين  اإلقليمى  املؤمتر  يف  اإليسيسكو  شاركت 

الحقوق  بني  اإلعاقة  ذوات  من  )املرأة  حول  ُعقد 

واألعراف) والذي ُعقد بالتعاون بني املنظمة العربية 

لإلعاقة.  األوروىب  واملنتدى  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 

املتعقلة  املوضوعات  عىل  املؤمتر  محاور  وتركزت 

بحقوق النساء ذوات اإلعاقة يف الدول العربية، وسبل 

التي  واالجتامعية  القانونية  التحديات  عىل  التغلب 

اإليسيسكو  قدمت  وقد  اإلعاقة.  ذات  املرأة  تواجه 

ورقًة حول جهودها وبرامجها يف مجال العناية بذوي 

األعضاء. الدول  يف  اإلعاقة 
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اإليسيسكو  بني  التعاون  اتفاقية  عىل  التوقيع  تم 

التعاون  واأللكسو يف صيغة جديدة. التي تنص عىل 

املشاريع والربامج واألنشطة  تنفيذ  املنظمتني يف  بني 

املرتبطة مبجاالت الرتبية والثقافة والعلوم واالتصال، 

والتنسيق والتشاور يف املجاالت املتعلقة بالحوار بني 

الثقافات والتحالف بني الحضارات، وتبادل املعلومات 

ذات  املجاالت  يف  واألبحاث  والدراسات  والوثائق 

اإليسيسكو  وقعت  أن  وسبقت  املشرتك.  االهتامم 

1984م،  عام  بينهام  للتعاون  اتفاقية  أول  واأللكسو 
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التي مبوجبها تم تنفيذ عدد مهم من الربامج واألنشطة 

املشرتكة يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة لفائدة 

العربية. املنطقة  يف  األعضاء  الدول 
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ووزارة  اإليسيسكو  بني  للتعاون  اتفاقية  توقيع  تم 

إيطاليا.  العلمي يف  العايل والبحث  والتعليم  الرتبية 

بني  التعاون  تعزيز  إىل  االتفاقية  هذه  وتهدف 

اإليسيسكو واملؤسسات الرتبوية والعلمية والبحثية 

يف إيطاليا ويف أوروبا بصفة عامة، وإقامة املؤمترات 

القيادات  لفائدة  التدريبية  والدورات  والندوات 

للجاليات  التابعة  للمؤسسات  والرتبوية  اإلدارية 

والجامعي  العلمي  البحث  وتشجيع  اإلسالمية، 

الصورة  لتقديم  اإليطالية  الدراسات  مراكز  يف 

إدماج  عىل  والعمل  واملسلمني،  لإلسالم  الصحيحة 

قيم الحوار والتسامح والتنوع الثقايف يف املؤسسات 

إيطاليا. يف  الرتبوية 
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املشرتكة  األنشطة  تقييم  الجتامع  هذا  خالل  تم 

املنفذة خالل العام املايض 2012م، كام اتفق الجانبان 

عىل عدد من الربامج واألنشطة يف مختلف املجاالت 

ذات االهتامم املشرتك وخاصة يف مجال نرش الثقافة 

العربية  اللغة  وتعليم  السامية  اإلسالمية  والقيم 

للناطقني بغريها، التي سيتم تنفيذها بالتعاون خالل 

2013-2015م. السنوات 
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التعاون  تعزيز  سبل  بحث  االجتامع   هذا  تم خالل 

املجاالت  يف  كازاخستان  وجمهورية  اإليسيسكو  بني 

ذات االهتامم املشرتك، كام اتفق الجانبان عىل محاور 

التعاون خالل السنوات القادمة وعقد اجتامع اللجنة 

املشرتكة يف هذا الشأن.
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تم التوقيع عىل اتفاقية التعاون بني اإليسيسكو ووزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي يف كوت ديفوار. وتنص 

االتفاقية عىل تعزيز التعاون بني اإليسيسكو والوزارة 

إلنشاء مركز إقليمي للرتبية عىل ثقافة السالم يف مقر 

مؤسسة هوفيت بوانيي للسالم يف مدينة ياموسوكرو 

العاصمة السياسية لكوت ديفوار. ومن أهم أهداف 

هذا املركز العمل عىل تطوير الرتبية عىل ثقافة السالم 

يف الدول األعضاء اإلفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، 

وتأهيل األطر الرتبوية يف هذه الدول إلدماج الرتبية 

عىل ثقافة السالم يف مناهج التعليم. وسيتم مبوجب 

هذه االتفاقية  تنفيذ عدد من األنشطة بالتعاون بني 

إقليمية   تدريبية  دورات  عقد  ذلك  يف  مبا  الجانبني 

ثقافة  عىل  الرتبية  مجال  يف  متخصصة  أطر  لفائدة 

الحوار  قيم  حول  ومنتديات  ندوات  وعقد  السالم، 

بأعالم  واالحتفاء  الفريقية،  القارة  يف  السالم  وثقافة 

الفكر وثقافة السالم يف املنطقة، والتعريف بأعاملهم 

الفكرية ونرشها، وتنظيم معارض فنية وثقافية، ومنح 

الجوائز لألساتذة والباحثني والطالب لألعامل املتميزة 

يف مجال ثقافة الحوار والسالم والتعايش.
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ُعقد  الذي  املؤمتر  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  بالتعاون 

العربية والسعودية ومركز امللك عبد العزيز للحوار 

من  نخبة  املؤمتر  يف  وشارك  واليوتسكو.  الوطني 

من  الدولية  والشخصيات  الشبابية  القيادات  أبرز 

مختلف دول العامل. وكان من أهداف املؤمتر تبادل 

التجارب والخربات املحلية والدولية يف مجال أعامل 

الشباب التطوعية والحوار وتعزيز التعاون والرشاكة 

بني املنظامت واملؤسسات واملجتمع املدين. وتضمن 

برنامج املؤمتر مجموعة من الجلسات العلمية وورش 

املحاور  من  عدد  حول  النقاشية  والحلقات  العمل 
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الدولية  األرضية  بينها  ومن  بالشباب،  املتعلقة 

تعزيز  يف  الشباب  ودور  التطوعية،  الشباب  ألعامل 

واملساعدات  السلم  وبناء  والسالم،  الحوار  ثقافة 

التنوع  وتعزيز  املستدامة،  والتنمية  اإلنسانية، 

وعرقياً،  دينياً  التنوع  ذات  املجتمعات  يف  الثقايف 

ودور التكنولوجيات املعلوماتية واالتصالية يف تعزيز 

املسؤولة. واملواطنة  التطوعي  العمل 
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املشرتك،  العمل  مجاالت  بحث  االجتامع  خالل  تم 

وتبادل اآلراء حول أهمية اتخاذ مواقف متضامنة تجاه 

اإلساءة إىل األديان والرموز الدينية ومظاهر الكراهية 

والتشويه التي ترض بالعالقات بني أتباع األديان، وتهدد 

السلم واألمن يف العامل. وأكد الطرفان عىل أهمية دور 

التعارف وترسيخ قيم االحرتام بني  الرتبية يف تحقيق 

الشعوب وااللتقاء حول املشرتك اإلنساين. 
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اللغة  تدريس  حول  امللتقى  يف  اإليسيسكو  شاركت 

املمثلون  فيه  شارك  الذي  بغريها  للناطقني  العربية 

عن عدد مهم من الجامعات واملنظامت واملؤسسات 

العاملة يف مجال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

يف العامل اإلسالمي وخارجه. وتم يف املؤمتر اعتامد عدد 

تعزيز  بشأن  والتوصيات  واملبادرات  القرارات  من 

تعليم اللغة العربية يف البلدان الناطقة بغريها. وقد 

قدمت اإليسيسكو ورقة حول تجربتها وجهودها يف 

الصلة.  املجال ذي 
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ُعقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو وجامع األزهر 

بني  التعاون  سبل  بحث  خالله  تم  الذي  الرشيف 

االهتامم  ذات  املجاالت  يف  واألزهر  اإليسيسكو 

املشرتك، كام وافق الجانبان عىل عقد اجتامع الجنة 

عىل  االتفاق  خالله  سيتم  اآلجال،  أقرب  يف  املشرتكة 

عىل  والتوقيع  القادمة  للسنوات  التعاون  برنامج 

الرشيف. واألزهر  اإليسيسكو  بني  التعاون  اتفاقية 
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تم خالل االجتامع بحث سبل التعاون بني املنظمتني 

وإرساء عالقات العمل املشرتك، كام تباحث الجانبان 

واتفقا  األولويات،  ذات  املجاالت  يف  التعاون  محاور 

لتحديد  اآلجال  أقرب  يف  املشرتكة  اللجنة  عقد  عىل 

القادمة.  للسنوات  التعاون  برنامج 
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بني  التعاون  سبل  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

الهيئات  مع  بالعالقات  املكلفة  واللجنة  اإليسيسكو 

الدينية يف أذربيجان، يف املجاالت ذات االهتامم، كام 

يف  املشرتكة  الجنة  اجتامع  عقد  عىل  الجانيان  اتفق 

التوقيع عىل برنامج  أقرب اآلجال الذي سيتم خالله 

بني  التفاهم  ومذكرة  القادمة  للسنوات  التعاون 

واللجنة. اإليسيسكو 
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واللجنة  اإليسيسكو  بني  تقاهم  مذكرة  توقيع  تم 

املكلفة بالعالقات مع الهيئات الدينية يف أذربيجان.  

يف  املؤسستني  بني  التعاون  عىل  املذكرة  وتنص 

يتعلق  ما  وخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت 

أذربيجان،  يف  للتسامح  الوطني  املركز  أنشطة  بدعم 

وتفعيل الحوار بني األديان، ونرش ثقافة التسامح، من 

وتبادل  التدريبية  والدورات  الندوات  تنظيم  خالل 

الصلة. ذات  واألبحاث  والدراسات  املعلومات 
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بني  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  االجتامع  خالل  تم 

اإليسيسكو واللجنة يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك، كام 

تباحث الجانبان اإلجراءات التنظيمية والرتتيبات الخاصة 

بعقد املؤمتر اإلسالمي الرابع للوزراء املكلفني بالطفولة 

يف مدينة باكو يف النصف الثاين من شهر نوفمرب 2013م.
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تم خالل هذا االجتامع تقييم األنشطة املشرتكة التي 

الجانبان  تباحث  تنفيذها خالل عام 2012م، كام  تم 

-2013 السنوات  خالل  املشرتك  للتعاون  مقرتحات 

2015م يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك. وقد اتفق 

الطرفان عىل عقد اجتامع اللجنة املشرتكة يف النصف 

األول من شهر يونيو الذي سيتم خالله التوقيع عىل 

الثالث 2013-2015م.  للسنوات  التعاون املشرتك  برنامج 
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تم التوقيع عىل برنامج التعاون بني اإليسيسكو ومكتب 

للسنوات 2015-2013م.  الخليج  لدول  العريب  الرتبية 

عدد  تنفيذ  املؤسستني  بني  التعاون  برنامج  ويتضمن 

من األنشطة يف املجاالت ذات الصلة باإلعالم الرتبوي، 

وتطوير قدرات الكفاءات املهنية للمسريين اإلداريني 

العاملني يف مدارس ذوي االحتياجات الخاصة (مدارس 

املوهوبني واملتفوقني)، وإعداد دراسة حول دور التعليم 

األمري  مركز  مع  بالتنسيق  التعليم  تطوير  يف  الخاص 

سلامن ألبحاث اإلعاقة  يف اململكة العربية السعودية.
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للبنك  السنوية  االجتامعات  يف  اإليسيسكو  شاركت 

األفريقي للتنمية يف دورته 48 والصندوق األفريقي للتنمية 

يف دورته 39 التي ُعقدت تحت شعار «التغيري الهيكيل 

ألفريقيا». وتركزت جلسات االجتامعات عىل عدد من 

القضايا املتعلقة بالتنمية األفريقية، والدور االسرتاتيجي 

للبنك األفريقي والصندوق األفريقي للتنمية خالل السنوات 

مختلف  يف  تواجهها  التي  والتحديات  القادمة،  العرش 

املجاالت كالحوكمة والتغريات املناخية والفقر ودور القطاع 

الخاص يف التنمية القارة األفريقية. وشارك يف االجتامعات 

وزراء املالية ومديرو البنوك املركزية ورؤساء املؤسسات 

املالية من الدول األفريقية واملمثلون عن املنظامت الدولية 

واإلقليمية. وقد قدمت اإليسيسكو عرضاً عن الجهود التي 

تبذلها لتنمية الدول اإلفريقية يف مجاالت الرتبية والعلوم 

والثقافة واالتصال، وخاصة يف مجال مكافحة الفقر وتحسني 

األفريقي  القروي  الوسط  يف  للنساء  املعيشة  ظروف 

واملساهمة يف متكينهن معرفياً واقتصادياً واجتامعياً.
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شاركت اإليسيسكو يف هذا املنتدى الذي ُعقد بالتعاون 

املنظامت  من  وعدد  األذربيجانية  الثقافة  وزارة  بني 

السلمي  ”التعايش  شعار  تحت  الدولية،  واملؤسسات 

سويا يف عامل متنوع الثقافات“. وشارك فيه املمثلون عن 

أكرث من مائة دولة والعديد من املنظامت واملؤسسات 

الدولية واإلقليمية. وكان من أهم محاوره بحث أنجع 

ودور  الثقافات،  بني  والتفاهم  الحوار  لتعزيز  الطرق 

سياسة املدينة يف حامية التنوع الثقايف، ودور املجتمع 

املدين يف تعزيز الحوار والتنوع واالندماج، وبناء الكفاءات 

قدمت  وقد  الحضارات،  تحالف  مجال  يف  والقيادات 

اإليسيسكو عرضاً عن جهودها يف مجال تعزيز الحوار 

بني الثقافات وحامية التنوع الثقايف يف املجتمعات.
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السادسة  الدورة  هامش  عىل  االجتامع  هذا  ُعقد 

املتجددة  الطاقة  حول  الصيفية  آلسيوية  للمدرسة 

الطاقة الصغرية، (بانغي،  واألنظمة املتطورة ملحطات 

كواالملبور، 1-5 يوليو 2013م)، وتم خالله تبادل اآلراء 
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حول آفاق التعاون بني اإليسيسكو والوكالة يف املجاالت 

ذات االهتامم املشرتك، كام اتفق الجانبان عىل تقديم 

مقرتحات للتعاون يف أقرب اآلجال عىل أن يتم النظر 

فيها من قبل الجهات املتخصصة يف املنظمة والوكالة. 
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تم التوقيع عىل برنامج التعاون بني اإليسيسكو ومركز 

أكسفورد للدراسات اإلسالمية لسنتي 2014-2015م. 

تنظيم ندوات واجتامعات  التعاون  برنامج  ويتضمن 

الثقافة  مجال  يف  تدريبية  ودورات  عمل  وورش 

اإلسالمية، وتقديم الجوائز املشرتكة لألعامل املتميزة 

القيادات  برامج  ودعم  اإلسالمية،  الدراسات  يف 

السالم  ثقافة  وتعزيز  اإلسالمي،  العامل  يف  الشبابية 

عن  النمطية  الصور  ومكافحة  السلمي  والتعايش 

اآلخر يف الوسائل اإلعالمية الغربية، وإعداد الدراسات 

املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت  يف  واألبحاث 

ونرشها.  وترجمتها 
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(املؤمترات واالجتامعات واللجان التنسيقية واملشرتكة 

واتفاقيات وبرامج التعاون)
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واملعهد  اإليسيسكو  بني  التعاون  برنامج  توقيع  تم 

العايل لعلوم الزكاة للسنوات 2013-2015. ويتضمن 

منها  املشرتكة  األنشطة  من  عدداً  التعاون  برنامج 

يف  عمل  وورشة  تدريبية  ودورات  اجتامعات  عقد 

املجاالت ذات الصلة بتطوير تدريس علوم الزكاة يف 

املقررات  وتأليف  املعلمني،  وتكوين  العام،  التعليم 

املدرسية ملادة فقه الزكاة، واستثامر نتائج النظريات 

واملقاربات الحديثة والتكنولوجيا التعليمية يف تطوير 

الربنامج  الزكاة، كام يشمل  إعداد وتدريس مقررات 

جامعة  يف  الزكاة  لعلوم  مشرتك  علمي  كريس  إنشاء 

القرآن الكريم يف جمهورية السودان، وترجمة كتب 

ونرشها،  والفرنسية  اإلنجليزية  إىل  الزكاة  فقه  حول 

وتنفيذ األنشطة اإلعالمية يف مجال األزمات األخالقية 

للزكاة. العاملي  والخطاب  املعارصة،  واملالية 
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تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو ومؤسسة 

زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية. 

وتنص املذكرة عىل التعاون بني اإليسيسكو واملؤسسة 

من  عدد  يف  واسرتاتيجيات  خطط  إعداد  مجال  يف 

املجاالت ذات األولويات املشرتكة التي من شأنها تعزيز 

التنسيق وتكاتف الجهود يف العمل اإلسالمي املشرتك، 

إقامة  املذكرة يف  الطرفان مبوجب هذه  كام سيشارك 

التطوعي  العمل  تعزيز  شأنها  من  التي  الفعاليات 

واإلنساين، وكذلك تنظيم األنشطة يف مجال التعريف 

اللغة  وتعليم  اإلسالمية،  للحضارة  الصحيحة  بالصورة 

العربية للناطقني بغريها، وحامية الرتاث الثقايف، وتطوير 

السياحة الثقافية، واالحتفاء بأعالم الثقافة اإلسالمية.
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تم خالل هذا االجتامع تقييم األنشطة املشرتكة التي 

الجانبان  اتفق  كام  2012م،  عام  خالل  تنفيذها  تم 

عىل برنامج جديد للتعاون يشمل عدداً من األنشطة 

املشرتكة يف مجال العلوم الطبية التي سيتم تنفيذها 

خالل عام 2013م.
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تم يف االجتامع تقييم األنشطة املشرتكة املنفذة خالل 

عام 2012م واالتفاق عىل عدد من األنشطة الجديدة 

يف املجاالت الرتبوية والثقافية التي سيتم تنفيذها يف 

الدول اإلسالمية وخارجها خالل عام 2013م .
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يف إطار تعزيز العالقات بني املجتمع املدين األمرييك 

العريب اإلسالمي، قام وفد من املجتمع املدين  والعامل 

هذا  وتكّون  اإليسيسكو.  مقر  إىل  بزيارة  األمرييك 

الوفد من قيادات مدنية واجتامعية أمريكية متمثلة 

ومجلس  اإلسالمية  األمريكية  العالقات  مجلس  يف 
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العالقات الدولية والدائرة اإلسالمية ألمريكا الشاملية. 

التعريف  فيه  تم  الزيارة،  هذه  خالل  اجتامع  وُعقد 

املجاالت  يف  وبرامجها  وأنشطتها  وأهدافها  باملنظمة 

الرتبوية والعلمية والثقافية، كام تم تقديم عرض حول 

جهود اإليسيسكو يف مجال تعزيز الحوار بني الثقافات 

والتحالف بني الحضارات، ونرش ثقافة السالم وحامية 

املجتمعات.  يف  الثقافية  التنوعات 
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تم خالل هذا االجتامع تقييم أنشطة التعاون املشرتكة 

التي تم تنفيذها خالل السنتني 2011 و2012م، مبوجب 

برنامج التعاون املوقع بني املنظمتني يف عام 2011م، كام 

للتعاون، واتفقا  الجانبان املقرتحات الجديدة  تباحث 

عىل عدد من األنشطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون 

املشرتك خالل السنوات الثالث 2013-2015م.
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ومنظمة  اإليسيسكو  بني  التعاون  برنامج  توقيع  تم 

الدعوة اإلسالمية الذي يتضمن 41 نشاطاً مشرتكاً يتم 

تنفيذها خالل السنوات 2013-2015م، ومن بينها 13 

نشاطاً يف مجال الرتبية، و12 نشاطاً يف مجال العلوم، 

و16 نشاطاً يف مجال الثقافة واالتصال. وجدير بالذكر 

تربطهام  اإلسالمية  الدعوة  ومنظمة  اإليسيسكو  أن 

تم  مبوجبها  التي  1994م،  عام  منذ  التعاون  اتفاقية 

يف  املشرتكة  واألنشطة  الربامج  من  مهم  عدد  تنفيذ 

الدول  مختلف  يف  والثقافة  والعلوم  الرتبية  مجاالت 

األفريقية. املنطقة  األعضاء وخاصة يف 
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بني  التعاون  سبل  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

املجاالت  يف  األفريقية  الدراسات  ومعهد  اإليسيسكو 

بالحرف  األفريقية  اللغات  كتابة  مبرشوع  املتعلقة 

والثقايف  العلمي  الرتاث  وإعادة نرش  املنمط،  القرآين 

والنهوض  العريب،  بالحرف  املكتوب  األفريقي  واألديب 

واملقتنيات  باملتاحف  والعناية  التقليدية  باملعارف 

النفيسة. كام اتفق الجانبان عىل عقد اجتامع الجنة 

املشرتكة يف أقرب اآلجال لالتفاق عىل برنامج التعاون 

لإليسيسكو  الثالثية  العمل  خطة  إطار  يف  املشرتك 

2013-2015م.  للسنوات 
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تم خالل هذا االجتامع تقييم األنشطة املشرتكة بني 

التي  املتجددة  للطاقة  العاملية  والشبكة  اإليسيسكو 

تم تنفيذها خالل عام 2012م، كام تباحث الجانبان 

من  عدد  عىل  واتفقا  للتعاون،  جديدة  مقرتحات 

األنشطة املشرتكة التي سيتم تنفيذها يف إطار خطة 

2013-2015م.  للسنوات  لإليسيسكو  الثالثية  العمل 
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بني  املشرتك  التعاون  برنامج  عىل  التوقيع  تم 

الذي  املتجددة  للطاقة  العاملية  والشبكة  اإليسيسكو 

يتضمن عدداً من األنشطة يف مجال الطاقة املتجددة 

وتجدر  عامي2014-2015م.  خالل  تنفيذها  سيتم 

للطاقة  العاملية  والشبكة  اإليسيسكو  أن  إىل  اإلشارة 

املتجددة   تربطهام اتفاقية للتعاون منذ عام 2001م 

التي مبوجبها تم تنفيذ عدد مهم من األنشطة املشرتكة 

األعضاء.  الدول  مختلف  يف  املتجددة  الطاقة  مجال  يف 
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عالقات  تعزيز  سبل  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

اإلسالمية  الدعوة  وجمعية  االيسيسكو  بني  التعاون 

تم  التي  املشرتكة  الربامج واألنشطة  العاملية، وتقييم 

تنفيذها خالل السنوات املاضية، كام تباحث الطرفان 
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من  عدد  عىل  واتفقا  للتعاون،  الجديدة  املقرتحات 

التي  املشرتك  االهتامم  ذات  املجاالت  يف  األنشطة 

القادمة. الثالث  السنوات  خالل  تنفيذها  سيتم 
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تم التوقيع عىل برنامج التعاون بني اإليسيسكو وجمعية 

الدعوة اإلسالمية العاملية للسنوات الثالث 2014-2016م، 

املكلفني  للوزراء  اإلسالمي  املؤمتر  هامش  عىل  وذلك 

بالطفولة (باكو، نوفمرب 2013م). ويضم الربنامج عدداً 

من املشاريع واألنشطة املشرتكة التي سيتم تنفيذها يف 

املجاالت املتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 

والرتبية اإلسالمية، ومحو األمية، والحرف القرآين املنمط، 

والحوار الثقايف، والرتاث اإلسالمي، وتصحيح املعلومات 

الخاطئة عن اإلسالم، واستخدام التقانات اإلعالمية يف 

خدمة القضايا اإلسالمية، والطاقة املتجددة، ومحاربة 

الفقر، ودعم املؤسسات الرتبوية والثقافية واالجتامعية 

يف القدس الرشيف.
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ُعقد حول  الذي  امللتقى  اإليسيسكو يف هذا  شاركت 

موضوع (أي منوذج لحامية القدس ودعم صمودها؟). 

وشارك فيه املمثلون عن مختلف املؤسسات واملنظامت. 

دعم  حول  جهودها  ورقة  اإليسيسكو  وقدمت 

املؤسسات الرتبوية والعلمية والثقافية واالجتامعية يف 

الرشيف بخاصة.  القدس  عموم فلسطني ويف 
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شاركت اإليسيسكو يف هذا املؤمتر وقّدمت ورقة حول 

العربية  اللغة  تعليم  مجال  يف  وتوجهاتها  جهودها 

للناطقني بغريها يف العامل اإلسالمي وخارجه. وقد ُعقد 

هذا املؤمتر ألهداف تنسيق الجهود العربية لنرش الوعي 

يف  ودورها  مكانتها  وإبراز  العربية،  باللغة  باالهتامم 

الحفاظ عىل الهوية العربية، وتعزيز استخدامها بالشكل 

الصحيح يف املناهج املدرسية ووسائل اإلعالم واملؤسسات 

الرسمية واألهلية، ودراسة تجاوز العقبات التي تحول 

دون ذلك، وإيجاد أفضل سبل لتعليمها للناطقني بغريها. 

وتركزت محاور املؤمتر عىل جهود الحكومات والهيئات 

الحكومية يف حامية اللغة العربية، وواقع األدب العريب 

ومكانته وطنياً وعربياً ودولياً، وواقع تعليم اللغة العربية 

يف  الرتجمة  وحركة  واألهلية،  الحكومية  الجامعات  يف 

اللغة العربية ودورها يف تعزيز مكانتها. 
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ُعقد هذا االجتامع مبناسبة انعقاد ورشة عمل حول 

   20-21 أملاطي،  (مدينة  الوسطى  آسيا  دول  متاحف 

املشرتكة  األنشطة  تقييم  خالله  وتم  2013م)،  مايو 

يف  تنفيذها  تم  التي  والتوركسوي  اإليسيسكو  بني 

إطار برنامج التعاون، كام تباحث الجانبان املقرتحات 

الجديدة للتعاون يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك 

الوسطى. آسيا  منطقة  األعضاء يف  الدول  لفائدة 
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بني  التعاون  وبرنامج  اتفاقية  عىل  التوقيع  تم 

اإليسيسكو ومؤسسة محمد السادس لحامية البيئة، 

األمرية  املليك  السمو  لصاحبة  الفعلية  الرئاسة  تحت 

لحامية  السادس  محمد  مؤسسة  رئيسة  حسناء،  لال 

بني  التعاون  تعزيز  عىل  االتفاقية  وتنص  البيئة. 

اإليسيسكو واملؤسسة يف املجاالت التي تُعنى بقضايا 

البيئة وحاميتها يف العامل اإلسالمي، كام يتضمن برنامج 

املجاالت  يف  واألنشطة  املشاريع  من  عدداً  التعاون 

منتديات  تنظيم  يف  املتمثلة  املشرتك،  االهتامم  ذات 

وإصدار  تدريبية  ودورات  عمل  وورش  واجتامعات 

يف  وخاصة  املختلفة،  املجاالت  يف  وبحوث  دراسات 

املجاالت املتعلقة بالبيئة، التي سيتم تنفيذها يف إطار 

خالل  واملؤسسة  لإليسيسكو  الثالثية  العمل  خطة 

األعضاء. الدول  لفائدة  2013-2015م،  السنوات 
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تم خالل هذا االجتامع بحث سبل تعزيز التعاون بني 

ذات  املجاالت  يف  العريب  الفكر  ومنتدى  اإليسيسكو 

برامج  بتطوير  يتعلق  ما  وخاصة  املشرتك،  االهتامم 

وتفعيل  الثقايف،  الحوار  وتعزيز  املستدامة،  التنمية 

التعاون والتواصل بني املثقفني واملفكرين للنهوض بالفكر 

البناء تجاه قضايا أولويات األمة، كام اتفق الجانبان عىل 

عقد اجتامع الجنة املشرتكة يف أقرب اآلجال يتم خالله 

االتفاق عىل برنامج التعاون املشرتك للسنوات القادمة.
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اتفاقية  تفعيل  سبل  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

التعاون املوقعة بني املنظمة واملنتدى، واتفق الجانبان 

عىل التعاون يف تنفيذ عدد من األنشطة يف املجاالت 

ومن  املقبلة،  السنوات  املشرتك خالل  االهتامم  ذات 

ابن  الدين  بعنوان « لسان  تنظيم ندوة دولية  بينها 

الثقافات». التسامح وحوار  الخطيب مجدد فكر 
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بني  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

ذات  املجاالت  يف  للوسطية  العاملي  واملنتدى  اإليسيسكو 

برتسيخ  املتعلقة  املجاالت  يف  وخاصة  املشرتك،  االهتامم 

والعدالة  الحرية  قيم  وتعزيز  اإلسالمية،  الوسطية  مفاهيم 

والتعايش  والتنوع  التسامح  ثقافة  ونرش  اإلنسان،  وحقوق 

دوائر  وتوسيع  والطائفية،  والتطرف  العنف  ونبذ  السلمي، 

الجانبان عىل  واتفق  اآلخر.  والحوار مع  والتواصل  التعاون 

يف  واملنتدى  اإليسيسكو  بني  املشرتكة  الجنة  اجتامع  عقد 

للتعاون املشرتك. برنامج  التوقيع عىل  يتم خالله  أقرب وقت، 
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التعاون  تعزيز  سبل  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

بني اإليسيسكو ومؤسسة املنتدى اإلسالمي، وتباحث 

االهتامم  ذات  املجاالت  يف  التعاون  محاور  الجانيان 

مجال  يف  وخاصة  القادمة،  السنوات  خالل  املشرتك، 

األفريقية.  املنطقة  يف  اإلسالمي  العريب  التعليم  تطوير 
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شاركت اإليسيسكو يف تنظيم هذا املؤمتر مع املنظمة 

محمد  امللك  رعاية  تحت  للفرانكفونية  الدولية 

السادس، عاهل اململكة املغربية. واعتمد املؤمتر عدداً 

يف  املشرتك  العمل  وآليات  والتوصيات  املبادرات  من 

وتوسيع  واألديان،  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز  مجال 

والتكامل  التعاون  وترسيخ  االجتامعية،  العدالة 

الثقايف  التنوع  السلمي، واحرتام  والتعايش  والتسامح 

املشرتكة. اإلنسانية  والقيم 
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اإليسيسكو  بني  التعاون  برنامج  عىل  التوقيع  تم 

يف  العلمي  البحث  ملؤسسات  الدولية  والجمعية 

للسنوات   (WAITRO) والتكنولوجيا  الصناعة  مجال 

2013 – 2015م. ويتضمن برنامج التعاون 8 مشاريع 

يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا التي سيتم تنفيذها 

الثالث  السنوات  خالل  األعضاء،  الدول  من  عدد  يف 

العلامء  من  عدد  منها  سيستفيد  والتي  القادمة، 

الشباب واملهندسني والباحثني واملؤسسات املتخصصة 

العاملة يف مجاالت البحث العلمي والتنمية املستدامة 

واآلسيوية. واألفريقية  العربية  املناطق  يف 
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تم التوقيع عىل اتفاقية التعاون بني اإليسيسكو واملجلس 

األعىل لتكوين األمئة يف كوت ديفوار. وتنص االتفاقية عىل 

تعزيز التعاون بني اإليسيسكو  واملجلس يف املجاالت ذات 

االهتامم املشرتك، وخاصة ما يتعلق بتطوير مناهج التعليم 
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واملهني  العايل  والتعليم  اإلسالمية  العربية  املدارس  يف 

وتكوين املدرسني واإلداريني، ودعم تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغريها، وايفاد األساتذة والخرباء الرتبويني، وتوفري 

املنح الدراسة للطلبة، والعناية باملكتبات واملراكز الثقافية، 

وتكوين  اإلسالمية،  الحضارية  املعامل  وحامية  وصيانة  

اإلعالميني واألمئة والدعاة يف كوت ديفوار.
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شاركت اإليسيسكو يف هذا املؤمتر الذي عقده منتدى 

كبار  من  مهم  عدد  فيه  شارك  والذي  مونتانا  كرانس 

الشخصيات من عامل السياسة واالقتصاد والفكر والثقافة 

الجلسات  من  عدداً  املؤمتر  برنامج  وتضمن  واإلعالم. 

الحوارية تناول فيها القضايا واملواضيع التالية: (أزمة األورو 

الجديدة  اإلرهابية  و(التهديدات  العامل)،  عىل  وأثرها 

البرتولية والغازية)،  االقتصاد والصناعات  وتأثريها عىل 

و(تأثريات التغريات املناخية عىل االقتصاد الدويل واألمن 

املكلفة مبعالجة  التنظيامت  العامل)، و(دور  الغذايئ يف 

الوضعيات االستعجالية)، و(ثورة املعلوميات وأثرها عىل 

القرصنة  عمليات  مواجهة  و(سبل  االقتصادي)،  النمو 

وأثرها عىل الصناعة والتجارة البحرية)، و(سبل محاربة 

ظاهرة الرشوة)، و(التعاون جنوب-جنوب ودوره يف توازن 

القرارات  من  عدداً  املؤمتر  واعتمد  الدولية).  العالقات 

واملبادرات والتوصيات بشأن املجاالت ذات الصلة.
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شاركت اإليسيسكو يف االحتفال بالذكرى 225 لتأسيس 

أقيم  التي  روسيا  ملسلمي  املركزية  الدينية  النظارة 

وقد  باشكرتستان.  جمهورية  عاصمة  أوفا،  مدينة  يف 

املركزية ملسلمي روسيا،  الدينية  النظارة  أن  تأسست 

مسمى  تحت  عاماً  وعرشين  وخمسة  مائتني  قبل 

وذلك  املحمدي)  للقانون  التابع  الروحاين  (املجلس 

مبرسوم لإلمرباطورة كاترين الثانية، وكان هذا التأسيس 

يف  اإلسالم  مبكانة  الروسية  الدولة  من  رسمياً  اعرتافاً 

تلك اإلمرباطورية، باعتباره جزء ال يتجزأ من الحضارة 

الثقافات. ومتنوعة  املشارب  متعددة  الروسية 
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شاركت اإليسيسكو يف مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف 

التعليم (WISE) وقدمت عرضاً عن جهودها يف تطوير 

التعليم يف العامل اإلسالمي. وقد ُعقد املؤمتر تحت شعار 

(إعادة ابتكار التعليم من أجل الحياة). ويَُعّد هذا املؤمتر 

فعالية عاملية رفيعة املستوى يشارك فيها نخبة من أبرز صناع 

القرار والشخصيات الرائدة من كافة القطاعات ملناقشة 

العامل، وتشجيع  التعليم يف دول  تواجه  التي  التحديات 

االبتكار والعمل اإلبداعي يف مجال التعليم، كام أنه منتدى 

دويل يقوم املشاركون فيه بتبادل اآلراء الرائدة، ومناقشة 

قضايا التعليم،  واستكشاف سبل التعاون لتلبية االحتياجات 

التعليمية لألفراد واملؤسسات والحكومات يف العامل. 
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اإليسيسكو  بني  التنسيقي  االجتامع  هذا  خالل  تم 

وقطر الخريية بحث عدد من املقرتحات يف املجاالت 

ذات االهتامم املشرتك، واتفق الجانبان عىل التعاون 

يف  والتعليمية  الرتبوية  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يف 

اتفق  كام  القادمة،  السنوات  خالل  األعضاء  الدول 

أقرب  املشرتكة يف  اللجنة  اجتامع  الطرفان عىل عقد 

القادمة. للسنوات  التعاون  برنامج  عىل  للتوقيع  فرصة 
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يف  للخرباء  املستديرة  املائدة  يف  اإليسيسكو  شاركت 

التعليم واملجتمع،  مجال دمج الطفل ذي اإلعاقة يف 
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التي عقدها املجلس العريب للطفولة والتنمية، وقدمت 

ورقة حول «تجربة اإليسيسكو يف مجال دمج الطفل 

املستديرة عىل  املائدة  محاور  وتركزت  اإلعاقة».  ذي 

الدمج وأمناطه،  بينها مفهوم  القضايا، ومن  عدد من 

والتجارب العربية والدولية يف مجال الدمج، والنموذج 

املجتمع  يف  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدمج  االسرتشادي 

املائدة  يف  وشارك  خاص.  بشكل  التعليم  ويف  عامة 

علم  يف  واالستشاريني  الخرباء  من  نخبة  املستديرة 

واملدربني  االجتامعيني  واالختصاصيني  الرتبوي  النفس 

الخاصة. االحتياجات  ذوي  لتعليم  املؤهلني  واألساتذة 

 *
w�
#��U�
S�����
V�V���
$;@
E�
¦�
$;@
���
VW,�
(KAICIIDM
Z�������	
���QA�
C�;LK

�2013
`���5
18
i������
i/9�(L
",W'�
q�[�L

بني  تعاون  وبرنامج  تفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  تم 

العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  ومركز  اإليسيسكو 

مبناسبة  والثقافات،  األديان  أتباع  بني  للحوار  العاملي 

نحو   : اآلخر»  «صورة  حول  الدويل  املنتدى  انعقاد 

والثقافات  األديان  أتباع  للحوار بني  إثراًء  أكرث  تعليم 

(فيينا  -18 19 نوفمرب 2013م). وتنص املذكرة عىل 

تنظيم  يف  واملركز  اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز 

مؤمترات وندوات ومنتديات واجتامعات وورش عمل 

ودورات تدريبية يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك، 

اآلخر،  عن  املغلوطة  الصور  تصحيح   يف  املتمثلة 

الثقايف   والتواصل  األديان،  أتباع  بني  الحوار  وتشجيع 

بني الشعوب، وتعزيز التحالف بني الحضارات، واحرتام 

الدراسات  وإعداد  والسالم.  والعدل  التنوع  قيم 

ونرشها. وترجمتها  املعنية  املجاالت  يف  والبحوث  

 *(ADEAM
����,�K
l
������
����L

��� 

>�XLY�	
Z������
Z�5��L
§��Q�
>�k
&#�a���
�$)���

E���)��	
������
���,�
l
�2013
`���Q
11�9
i*5�L

شاركت اإليسيسكو يف تنظيم هذا املنتدى مع جمعية 

الذي كان من أهم أهدافه  أفريقيا  الرتبية يف  تنمية 

املعلومات  تقانات  استعامل  تطوير  يف  املساهمة 

والتكوينية  الرتبوية  العملية  يف  الحديثة  واالتصال 

الدول األفريقية، وتعزيز  التعليمية يف  يف املؤسسات 

ثقافة الحوار وتوسيع دائرة التعاون والتشاور وتبادل 

الخربات واملعارف بني املسؤولني واملؤسسات املعنية 

بشأن تطبيق تقانات املعلومات واالتصاالت يف مجاَيلْ 

والتكوين. الرتبية 
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صورة جامعية لألمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي مع املدير 

العام وأطر اإليسيسكو(مقر اإليسيسكو بالرباط)

املدير العام واملدير العام لأللكسو يوقعان برنامج تعاون مشرتك

(مقر اإليسيسكو بالرباط)

املدير العام واملدير العام ملكتب الرتبية العريب لدول الخليج يوقعان

برنامج تعاون مشرتك (مقر اإليسيسكو بالرباط)

توقيع مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو ومؤسسة زايد بن سلطان

آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية (أبو ظبي)

توقيع اتفاقية تعاون بني اإليسيسكو ووزارة الرتبية والتعليم 

والبحث العلمي يف إيطاليا (روما ـ إيطاليا)

املدير العام ورئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة اإلسالمية العاملية 

يوقعان برنامج تعاون مشرتك (مقر اإليسيسكو بالرباط)

املدير العام واملديرة العامة لليونسكو يوقعان برنامج تعاون مشرتك

(مراكش  املغرب)

املدير العام لإليسيسكو واملديرة العامة لليونسكو يف افتتاح 

االجتامع التنسيقي لرؤساء وفود الدول األعضاء يف اإليسيسكو 

املشاركني يف املؤمتر العام 37 لليونسكو
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يف إطار أولوية العمل القطاعية املتعلقة بتطوير األبعاد 

اإلسالمي،  العامل  يف  املتخصص  اإلنساين  للعمل  التنموية 

العمل  محور  خالل  من  اإلنجازات  من  عدد  تنفيذ  تم 

الرتبوية والعلمية والثقافية يف  الخدمات  الرابع: تطوير 

الدول األعضاء ذات األوضاع الخاصة (القدس الرشيف).

تحسني  حول  املنشودة  النتيجة  تحقيق  أجل  فمن 

الدول  يف  والثقافية  والعلمية  الرتبوية  املؤسسات  أداء 

بالقدس  املتعلقة  الخاصة  األوضاع  ذات  األعضاء 

مختلف  يف  أنشطة   5 اإليسيسكو  نفذت  الرشيف، 

املناطق يف مدينة القدس الرشيف، بالتنسيق مع اللجنة 

الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، متثلت يف 

عقد دورة تدريبية ملعلمي املعاهد واملؤسسات املهنية، 

القدس  والتعليم يف  الرتبية  بالتعاون مع مديرية  وذلك 

الرشيف، وتوفري وسائل األمن واألمان يف مدرسة النظامية 

بالتعاون  الرشيف،  القدس  يف  شعفاط  بلدة  يف  للبنات 

دورة  وعقد  فلسطني،   يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

القدس  واألهلية يف  الحكومية  املدارس  تدريبية ملديري 

الرشيف يف مجال أدوات القياس والتقييم، بالتعاون مع 

مديرية الرتبية والتعليم يف القدس، وإنتاج فيلم وثائقي 

بعنوان (أطلقها الحاخامات وصدقها العسكر) ملدة 45 

دقيقة حول الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل 

اإلرسائييل يف محيط املسجد األقىص، بالتعاون مع رشكة 

أسبوع  وتنظيم  الفني،  لإلنتاج  الفلسطينية  فوكاس 

الوطني  املرسح  بالتعاون مع  املقدسيني،  لألطفال  ثقايف 

برنامج  استهدف  وقد  الرشيف،  القدس  يف  الفلسطيني 

األسبوع الثقايف تفعيل الحياة الثقافية لألطفال املقدسيني 

من خالل تقديم أنشطة متنوعة: تربوية وثقافية وفنية 

واالنتامء  املواطنة  مفاهيم  تعزيز  عىل  تساعد  ملتزمة، 

لدى األطفال املقدسيني، فضالً عن الرتفيه عنهم يف ظل 

فيها. يعيشون  التي  القاسية  الظروف 
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التعليمية  والربامج  املناهج  لتطوير  الدعم  تقديم 

ملدارس ومؤسسات التعليم املهني يف القدس الرشيف. 

يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية 

الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية الرتبية 

والتعليم يف القدس الرشيف، تم عقد دورة تدريبية 

ملعلمي املؤسسات املهنية يف القدس الرشيف، وشارك 

يف الدورة 17 معلامً ومعلمة من مختلف مؤسسات 

محاور  وتركزت  الرشيف.  القدس  يف  املهني  التعليم 

الدورة عىل الوقاية واألمان يف املشاغل املهنية، حيث 

التدريب  الوقاية يف مشاغل  التدريب عىل طرق  تم 

والسالمة  الصحة  قواعد  عىل  والتعرف  املهني، 

واملخاطر املحتملة أثناء العمل والوقاية منها، وكيفية 

األولية،  واإلسعافات  الحوادث  وقوع  أثناء  الترصف 

كام تم تنظيم زيارات ميدانية إىل عدد من مؤسسات 

التعليم املهني يف القدس الرشيف، تم خاللها التعرف 

يف  املتوفرة  والتخصصات  املستخدمة  املناهج  عىل 

بعض  تزويد  تم  الدورة  ختام  ويف  املؤسسات.  هذه 

األجهزة  من  بعدد  املستهدفة  املهنية  املؤسسات 

املتطورة. واالتصالية  املعلوماتية 

دعم املؤسسات الرتبوية يف القدس الرشيف. 

يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية 

الرتبية  والعلوم، ووزارة  والثقافة  للرتبية  الفلسطينية 

األمن  وسائل  توفري  تم  فلسطني،  دولة  يف  والتعليم 

والسالمة يف مدرسة النظامية للبنات يف بلدة شعفاط 

وسائل  زيادة  خالل  من  وذلك  الرشيف،  القدس  يف 

السياج  برتكيب  املدرسة  لطالبات  واألمان  األمن 

تنفيذ فعاليات  باملدرسة، وتسهيل  الحديدي املحيط 

منصة  بناء  من خالل  املدرسة،  يف  الطالبية  األنشطة 

مسقوفة. إسمنتية  مرسحية 

يف  والعلمية  الرتبوية  لألطر  تدريبية  دورات  عقد 

الرشيف.  القدس  يف  التعليمية  املؤسسات 

يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية 

الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية الرتبية 

والتعليم يف القدس الرشيف، تم عقد دورة تدريبية 

يف مجال أدوات القياس والتقويم،  وشارك يف الدورة 

25 مديراً ومديرة من املدارس الحكومية   والخاصة يف 

القدس الرشيف. وتركزت محاور الدورة عىل تدريب 

مبستوياتها  والتقويم  القياس  أدوات  عىل  املشاركني 

واملوضوعي  واملقايل  والشفوي  (التكويني  املختلفة 

والختامي)، باإلضافة إىل الربط بني األهداف التعليمية 

املعايري  إعداد  عىل  والعمل  املناسبة،  قياسها  وطرق 

واالقرتاحات لتصحيح االختبارات املتنوعة، والتدريب 

املواصفات. عىل تصميم جداول 

العاملي  العام  الرأي  وتنوير  اإلعالمية  الربامج  دعم 

سلطات  بها  تقوم  التي  والتهويد  الطمس  بخطورة 

الرشيف. القدس  يف  اإلرسائييل  االحتالل 

يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية 

إنتاج فيلم  للرتبية والثقافة والعلوم، تم  الفلسطينية 

وثائقي بعنوان (أطلقها الحاخامات وصدقها العسكر) 

ملدة 45 دقيقة، بالتعاون مع رشكة فوكاس الفلسطينية 

التي  الحفريات  عن  الفيلم  ويتحدث  الفني.  لإلنتاج 

تقوم بها سلطات االحتالل أسفل املسجد األقىص وبناء 
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لغات:  ثالث  إىل  الفيلم  تُرجم  وقد  املزعوم.  الهيكل 

العربية واإلنجليزية والفرنسية، كام تم بثه من خالل 

القنوات الفضائية الفلسطينية.

القدس  إسالمية يف  ثقافية  الدعم ملؤسسات  تقديم 

الرشيف. 

يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية 

ومحافظة  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  الفلسطينية 

للطفل  ثقايف  أسبوع  تنظيم  تم  الرشيف،  القدس 

املقديس، بالتعاون مع املرسح الوطني الفلسطيني يف 

القدس الرشيف. وتضمن برنامج األسبوع الثقايف إقامة 

واألنشطة  واملوسيقية،  املرسحية  العروض  من  عدد 

هذا  أهداف  من  وكان  والفنية.  والثقافية  الرتبوية 

املقدسيني،  لألطفال  الثقافية  الحياة  تفعيل  النشاط، 

من خالل تقديم أنشطة ثقافية وفنية ملتزمة، تساعد 

األطفال  لدى  واالنتامء  املواطنة  مفاهيم  تعزيز  عىل 

الظروف  ظل  يف  عنهم  الرتفيه  عن  فضالً  املقدسيني، 

فيها.  يعيشون  التي  القاسية 
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يف إطار أولوية العمل القطاعية املتعلقة مبساعدة اللجان 

كثب  عن  االطالع  أجل  من  األعضاء  الدول  يف  الوطنية 

عىل أهداف اإليسيسكو  وعىل برامجها ووسائل عملها 

والتعرف كذلك عىل حاجات هذه اللجان واالتفاق عىل 

املنظمة،  مع  والتشاور  التنسيق  لتطوير  عملية  آليات 

الوطنية،  للجان  دعمها  اإليسيسكو  مواصلة  إطار  ويف 

وحرصاً منها عىل املزيد من تفاعل هذه اللجان مع رشكاء 

اإليسيسكو  لرتسيخ الدور املنوط بها، قامت اإليسيسكو 

وسائل  وتعزيز  الوطنية  للجان  البرشية  املوارد  بتأهيل 

من  بينها،  والتجارب  الخربات  تبادل  دعم  وكذلك  عملها 

خالل عقدها لعدد من االجتامعات ألمناء اللجان الوطنية 

و تقدميها الدعم القتناء املعدات والتجهيزات اإللكرتونية.

التصميم  النتيجة املنشودة ويف إطار  ومن أجل تحقيق 

الدول  لفائدة  ومشاريعها  املنظمة  لربامج  اإلسرتاتيجي 

ملقر  عمل  زيارات  بتنظيم  اإليسيسكو  قامت  األعضاء 

ملقرات  وكذلك  الجدد  العامني  األمناء  لفائدة  املنظمة 

األعضاء.  الدول  يف  الوطنية  اللجان  بعض 
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نفذت اإليسيسكو ثالث اجتامعات لألمناء العامني للجان 

الوطنية:

اإلفريقية  الوطنية  للجان  العامني  األمناء  اجتامع 

ديفوار،  كـوت   - أبـيدجان  بالفرنـسية،  الناطـقة 

إفريقية:  فيه 10 دول  يونيو 2013، شاركت   13-11

غينيا،  الغابون،  السنغال،  تشاد،  فاسو،  بوركينا  بنني، 

النيجر. مايل،  ديفوار،  كوت  الكامريون، 

العربية  الوطنية  للجان  العامني  األمناء  اجتامع 

-منتدى اللجان الوطنية العربية-، مقر اإليسيسكو يف 

الرباط ، 12-13 يونيو 2013، بالتعاون مع اليونسكو  

شاركت فيه 15 دولة عربية: األردن، اإلمارات العربية 

السعودية،  الجزائر،  تونس،  البحرين،  املتحدة، 

السودان، العراق، سلطنة عامن، الكويت، لبنان، مرص، 

اليمن. موريتانيا،  املغرب، 

اجتامع األمناء العامني للجان الوطنية األسيوية الناطقة 

أكتوبر2013،   24-22 أذربيجان،  باكو،  باألنجليزية، 

شاركت فيه 7 دول أسيوية: أذربيجان، إيران، باكستان، 

بنغالديش، تاجيكستان، املالديف،  ماليزيا.

االتصاالت  بأجهزة  الوطنية  اللجان  بتزويد  يتعلق  وفيام 

واملعلومات الحديثة، تم تقديم الدعم لكل من أفغانستان، 

أوغندا،  بنغالديش،  تونس، سرياليون، مايل، واليمن.

أما بالنسبة لتبادل الزيارات بني اللجان الوطنية يف الدول 

الوطنية  اللجنة  األعضاء، فقد تم تنظيم زيارة عضو من 

املغربية إىل اللجنة الوطنية اللبنانية وتنظيم زيارات اللجان 

الوطنية  العامنية واليمنية إىل املقر الدائم لإلسيسكو يف 

الرباط، خالل شهر أبريل 2013. وزيارة السيد األمني العام 

للجنة الوطنية الصومالية إىل املقر الدائم لإليسيسكو يف 

الرباط خالل شهر يونيو 2013.
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اجتامع لألمناء العامني للجان الوطنية يف الدول اإلفريقية الناطقة بالفرنسية

(أبيدجان ـ كوت ديفوار)

اجتامع لألمناء العامني للجان الوطنية يف الدول األسيوية الناطقة باإلنجليزية

(باكو ـ أذبيجان)

منتدى اللجان الوطنية العربية (مقر اإليسيسكو بالرباط)
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يف إطار أولوية العمل القطاعية املتعلقة بتحسني أساليب 

التخطيط القطاعي والتتبع والتقييم ألنشطة اإليسيسكو، 

بناء  من خالل محوري عمل هام:  إنجازاً  تنفيذ 13  تم 

القطاعي،  االسرتاتيجي  التخطيط  مجال  يف  القدرات 

وبناء القدرات يف مجال تتبع املرشوعات وتقييمها.

ففي إطار املحور األول، وتحقيقا للنتيجة املنشودة بشأن 

والعلوم  الرتبية  أوضاع  حول  امليدانية  الدراسات  توفري 

ذات  والتحديات  األعضاء  الدول  يف  واالتصال  والثقافة 

دراسة  الرتبية  مديرية  مع  بالتنسيق  املركز  أعد  الصلة، 

األعضاء  الدول  يف  والتعليم  الرتبية  لواقع  تشخيصية 

وتحقيق  الالزمة،  امليدانية  املعطيات  توفري  بهدف 

الواقع ومعرفة  تربوية ودراسة معطيات  بيانات  قاعدة 

القطاع. لهذا  املستقبلية  التحديات 

الصلة  ذات  الثانية،  املنشودة  النتيجة  تحقيق  وبهدف 

بالرفع من كفاءات خرباء اإليسيسكو يف مجال التخطيط 

أهمها  من  إنجازات   6 اإليسيسكو  نفذت  االسرتاتيجي، 

عقد ورشات تكوينية لتدريب خرباء املنظمة عىل أحدث 

الطرائق املعتمدة يف مجال التخطيط االسرتاتيجي وإعداد 

االستبانات التقييمية واإلحصائية ذات الصلة. وقد أرشف 

عىل هذه الورشات خرباء متخصصون من اململكة املغربية.

ويف إطار النتيجة املنشودة الثالثة، التي تنص عىل توفري 

والثقافة  والعلوم  الرتبية  مجال  يف  اإلحصائية  املعطيات 

بيانات  قاعدة  وضع  تم  األعضاء،  الدول  يف  واالتصال 

الدول  أغلب  من  خرباء  قوائم  تحتوي  الرتبية  مجال  يف 

ومعلومات  الرتبوية،  التخصصات  مختلف  يف  األعضاء، 

مفصلة ذاتية  سري  خالل  من  عنهم  متكاملة 

عند  بالخرباء  االتصال  تسهيل  القاعدة  هذه  شأن  ومن 

الحاجة لالستفادة منهم يف تنفيذ أنشطة املنظمة (إعداد 

والتدريب). واألبحاث  الدراسات 

ويف إطار املحور الثاين، وتحقيقا للنتيجة املنشودة حول 

والربامج  األنشطة  وتقييم  تتبع  وتقنيات  آليات  تطوير 

شملت  إنجازات،   6 اإليسيسكو  نفذت  واملرشوعات، 

مجال  يف  املنظمة  أطر  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم 

املهارات والخربات  اكتساب  الربامج، مكنتهم من  تقييم 

الرضورية ومن استعامل املنهجية الحديثة املعتمدة عىل 

املنفذة،  لألنشطة  امليداين  واألثر  األداء  مؤرشات  قياس 

ومتنوعة،  رائدة  تقييمية  لتجارب  بنامذج  مستعينني 

كام قامت املنظمة بإعداد 3 استبانات تقييمية وضعت 

تقييم  عند  منها  لالستفادة  الوطنية  اللجان  إشارة  رهن 

شملت  دقة،  أكرث  مؤرشات  تتضمن  التدريبية  الدورات 

تنفيذها وطبيعة  التقييمية لألنشطة وظروف  الجوانب 

فيها  ينفذ  التي  الدول  وحاجيات  ومواضيعه  النشاط 

النوعية  املؤرشات  الحصول عىل هذه  ويعد  وأولوياتها. 

واملتابعة. التقييم  عملية  يف  مهام  مصدرا 
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يف  والتعليم  الرتبية  لواقع  تشخيصية  دراسة  إعداد 

 ،2013 مايو  شهر  خالل  وترجمتها،   األعضاء  الدول 

باملقرالدائم لإليسيسكو، و ذلك بالتعاون مع مديرية 

منهج  وفق  الدراسة  هذه  إعداد  تم  حيث  الرتبية. 

تشاريك يعتمد عىل جميع الفاعلني من ذوي العالقة 

عىل  وسيرشف  األعضاء  الدول  يف  الرتبوي  بالنظام 

متابعة تنفيذ هذه الدراسة مديرية الرتبية بالتنسيق 

لتقييم  والتوثيق،  واملعلومات  التخطيط  مركز  مع 

الربامج  وتنفيذ  تخطيط  يف  منها  واالستفادة  نتائجها 

األعضاء. الدول  لحاجات  امللبية  الرتبوية 
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التخطيط  مجال  يف  تكوينية  ورشات   6 تنظيم 

والخرباء  األطر  لفائدة  القطاعي  اإلسرتاتيجي 

إىل  أبريل  من  الفرتة  اإليسيسكو، خالل  العاملني يف 

أرشف  لإليسيسكو،   الدائم  باملقر   ،2013 ديسمرب 

عليها خرباء متخصصون يف هذه املجاالت، إلطالعهم 

امليادين.  هذه  يف  املعتمدة  الطرائق  أحدث  عىل 

التقييمية  االستبيانات  إعداد  عىل  تدريبهم  تم  كام 

الخرباء واألطر  لفائدة جل  الصلة.  واإلحصائية ذات 

اإليسيسكو. يف  العاملة 
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يف  املنظمة  أطر  لفائدة  تكوينية  دورات   3 تنظيم 

 20 إىل   13 من  الفرتة  خالل  الربامج،  تقييم  مجال 

دجنرب 2013، مبقر اإليسيسكو، متحورت حول تجويد 

آليات التخطيط القطاعي للمنظمة عن طريق إدراج 

عىل  باألساس  يعتمد  الذي  بالنتائج  التدبري  منهج 

أبانت عن نجاعتها يف تدبري  التي  التشاركية  املقاربة 

العاملة   األطر  و  الخرباء  لفائدة   التنموية.  املشاريع 

باإليسيسكو.

التقييم  استبانات  تقييمية، إلثراء  استبانات   3 إعداد 

املوجهة للجان الوطنية يف الدول األعضاء، طول العام، 

تأطري  عىل  املرشفني  للخرباء   ،2013 مبقراإليسيسكو 

الدورات التدريبية وللمشاركني املستفيدين منها، من 

خالل إضافة مؤرشات أكرث دقة لتعزيز تقييم الربامج 

واألنشطة املنفذة. لفائدة الدول األعضاء.
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بتفعيل مركز  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 

تحديات  ملواجهة  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط 

يف  واالندماج  والتكنولوجيا  واالتصاالت  املعلومات 

 3 خالل  من  إنجازا   (38) تنفيذ  تم  املعرفة،  مجتمع 

محاور هي: تطوير خدمات املعلومات واالتصال لبوابة 

اإليسيسكو اإللكرتونية، ودعم جهود الدول األعضاء يف 

مجال تكنولوجيا املعلومات االتصاالت، وتعزيز القدرات 

يف  لإليسيسكو  واملعلوماتية  اإللكرتونية  والتجهيزات 

والتوزيع. والنرش  والتوثيق  الطباعة  مجاالت 

ففي إطار املحور الثالث، وتحقيقا للنتيجة املنشودة حول 

تطوير خدمات املعلومات واالتصال لبوابة اإليسيسكو، 

نفذت  اإليسيسكو،  بوابة  عرب  معلومات  قواعد  وإعداد 

اإليسيسكو 15 إنجازاً، من أهمها تطوير بوابة اإليسيسكو 

اإللكرتونية شكال ومضمونا، بهدف إبراز الدور اإلخباري 

والتوثيقي الذي تضطلع به يف التعريف بأنشطة املنظمة 

وبإنجازاتها يف مختلف املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية 

واالتصالية، وتم تجديد املحتويات واملعلومات املتوفرة يف 

موقع املنظمة، وإنشاء قواعد بيانات وإحصائيات جديدة. 

كام قامت املنظمة برفع قدرة الصبيب (Serveur) الخاص 

حاجيات  مع  يتامىش  حتى  للمنظمة  اإللكرتوين  بالربيد 

العدد املتزايد للموظفني العاملني باملنظمة، وباقتناء خادوم 

جديد، وبإعادة تهيئة منصة تشغيل عدة قواعد بيانات، 

وتغيري  املعلوماتية،  أجهزتها  حامية  برنامج  وباستبدال 

برنامج إدارة بريدها اإللكرتوين، مبا يتامىش مع التطورات 

التكنولوجية واملعلوماتية التي يعرفها هذا القطاع.

ويف إطار املحور الرابع، وبغرض تحقيق النتائج املنشودة 

حول دعم بناء قدرات الدول األعضاء يف مجال تكنولوجيا 

إنجازات،   3 اإليسيسكو  نفذت  واالتصاالت،  املعلومات 

اللجان  يف  للعاملني  املهنية  القدرات  تعزيز  يف  متثلت 

إقليميتني  تدريبيتني  ورشتني  عقد  خالل  من  الوطنية، 

بالعربية  الناطقة  األعضاء  الدول  من  خرباء  لفائدة 

املعطيات  تحليل  عىل  أعاملهام  وتركزت  والفرنسية، 

املستخرجة من االستبانات اإللكرتونية واستطالعات الرأي، 

وكيفية عرض نتائج التحليل، باستعامل أفضل الربمجيات 

املصدر.  واملفتوحة  العامل  يف  املستخدمة  الحرة 

وبهدف تعزيز قدرات اللجان الوطنية وتطوير تجهيزاتها 

وجهة  وطنية  لجنة   33 املنظمة  زودت  املعلوماتية، 

يف  دعمت  كام  محمولة،  حواسيب  بأجهزة  اختصاص 

القمر ومركز  اإليسيسكو يف جزر  مندوبية  اإلطار  نفس 

اإليسيسكو الرتبوي يف تشاد مبعدات إلكرتونية ومكتبية.

تحقيق  وبغرض  واألخري،  الخامس  املحور  إطار  يف  وأما 

يف  العاملني  قدرات  تعزيز  حول:  املنشودة  النتائج 

اإليسيسكو يف مجال املعلومات، وتنمية قدرات العاملني 

يف مطبعة اإليسيسكو ووحدة التصوير الطباعي، وتعزيز 

القدرات لتطوير املكتبة وتنظيم األرشيف، وترشيد عملية 

توزيع منشورات اإليسيسكو، نفذت املنظمة 20 إنجازاً، 

ومطبعية  معلوماتية  وأجهزة  برامج  اقتناء  أهمها  من 

ومكتبية جد متطورة، وطباعة تقارير املنظمة واملؤمترات 

الوزارية املتخصصة، ونسخ أكرث من ثالثة ماليني ونصف 

صفحة باأللوان وباألبيض واألسود، وتصميم وطباعة 68 

إصدارا، باإلضافة إىل الدوريات والنرشات اإلعالمية التي 



 - 142 -

\� �)��	
Z������	
]�J^)��
VW,�
�JH5K

تصدرها املنظمة. كام عملت املنظمة عىل تحسني أداء 

التخطيط  مركز  ووحدات  أقسام  مختلف  يف  العاملني 

تدريبية  دورات  عقد  خالل  من  والتوثيق  واملعلومات 

املهنية.  وقدراتهم  خرباتهم  تطوير  بهدف  لفائدتهم 

وشاركت املنظمة يف العديد من املعارض الدولية للكتاب 

وتم  إصداراتها  ضمت  أجنحة  إقامة  خالل  من  والنرش، 

خاللها عرض أفالم وثائقية تعرف باملنظمة وبإنجازاتها عىل 

امتداد 31 سنة.

وقام املركز بتبادل اإلصدارات واملواد اإلعالمية مع عدة 

مراكز بحثية ومكتبات إقليمية ودولية، وبتوزيع إصداراته 

الوطنية  اللجان  وأمناء  رؤساء  عىل  املختلفة  ومنشوراته 

وجهات االختصاص يف الدول األعضاء، ورؤساء املنظامت 

الدولية واإلقليمية املتعاونة مع املنظمة. وقد فاق عدد 

الجهات املستفيدة من إصدارات املنظمة داخل بلد املقر 

346 جهة ومن خارج بلد املقر 68 جهة، خالل الفرتة من 

يناير إىل ديسمرب 2013.

املركز،  داخل  للتوزيع  خاصة  وحدة  إحداث  تم  كام 

الإليسيسكو  منشورات  توزيع  عمليات  تطوير  بهدف 

فعالية، من  وأكرث  تكلفة  وبأقل  يف أرسع وقت ممكن، 

الحديثة  واملعلومات  االتصال  وسائل  استخدام  خالل 

نافذة جديدة يف  إحداث  إىل  باإلضافة  واألنرتنيت. هذا 

بوابة املنظمة مخصصة لبيع منشورات املنظمة بواسطة 

البنكية. والتحويالت  االئتامن  بطاقات 

ومن جهة ثانية ستواصل املنظمة جهودها خالل عامي 

مجال  يف  عملها  آليات  تطوير  أجل  من  و2015   2014

التخطيط االسرتاتيجي والتقييم، وكذا خدمات املعلومات 

واالتصال لبوابتها اإللكرتونية، ودعم جهود الدول األعضاء 

يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتعزيز قدرات 

العاملني يف املنظمة وتطوير خرباتهم، وتوفري التجهيزات 

عمل  تطوير  بهدف  الجديدة  واملعلوماتية  اإللكرتونية 

املركز يف مجال التخطيط واملعلوميات والطباعة والنرش 

والتوثيق والتوزيع واألرشفة.
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اإللكرتونية  اإلستبانات  بإنشاء  خاص  برنامج  تثبيت 

وقواعد البيانات التابعة ملركز التخطيط و املعلومات 

و التوثيق يف ميادين الرتبية و العلوم و الثقافة، طوال 

لتعبئتها من  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر  العام 2013، 

طرف اللجان الوطنية و جهات االختصاص يف الدول 

األعضاء. لفائدة الدول األعضاء.

اقتناء خادوم جديد خالل شهرأكتوبر 2013، باملقر 

الربيد  حسابات  بإدارة  خاص  لإليسيسكو،  الدائم 

من  الرفع  و  فيها،  للعاملني  و  للمنظمة  االلكرتوين 

سقف الحجم املسموح به بالنسبة للملفات املرفقة 

 5Mo برسائل الربيد اإللكرتوين الصادر و الوارد من

إىل 10Mo، ويعترب هذا الخادوم الجديد من أحدث 

التقنيات العاملية يف مجال اإلدارة اإللكرتونية. وهو 

برنامج حر ومفتوح املصدر يقبل آخر صيغ حامية 

وتشفري كلامت مرور الربيد اإللكرتوين  و لغات العمل 

الثالث للمنظمة. لفائدة  العاملني  يف اإليسيسكو. 

ترجمة دليل مرجعي حول أخالقيات استعامل تقانات 

املعلومات واالتصال من اللغة اإلنجليزية إىل اللغتني 

العربية و الفرنسية، خالل شهر ، دجنرب 2013، باملقر 

الدائم لإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاء.

اعادة تهيئة منصة تشغيل الخادوم وقاعدة للبيانات 

الخاصة بربنامج التكافل االجتامعي ملوظفي اإليسيسكو. 

شهر أكتوبر 2013، باملقر الدائم لإليسيسكو، لفائدة  

العاملني  باملنظمة.

للبيانات  الخادوم وقاعدة  تهيئة منصة تشغيل  اعادة 

الخاصة بالربنامج Pointeuse الخاص بضبط أوقات عمل 

املوظفني العاملني باملنظمة، خالل شهر أكتوبر 2013، 

باملقر الدائم لإليسيسكو،  لفائدة  العاملني  باملنظمة.

ادارة  وبرنامج  الخادوم  تشغيل  منصة  تهيئة  إعادة 

باملقر  باإليسيسكو.  للعاملني  االلكرتونية  الحسابات 

باإليسيسكو. العاملني  لفائدة  لإليسيسكو،  الدائم 

للمنظمة  املعلوماتية  األجهزة  برنامج حامية  استبدال 

 ComodoInternetSecurity بربنامج   Kaspersky

الحائز عىل جوائز عاملية يف مجال حامية األنظمة أو 

 ،2013 نوفمرب  شهر  خالل  املعلوماتية،  الربمجيات 

باملقرالدائم لإليسيسكو، الذي يسمح ترخيصه باستعامله 

مجانا للمؤسسات غري الربحية كاإليسيسكو، إضافة إىل 

كونه حاصل عىل عدة جوائز يف ميدان حامية األنظمة 

والربمجيات املعلوماتية. لفائدة كل العاملني باملنظمة.

 Micorsoft االلكرتوين  الربيد  ادارة  برنامج  استبدال 

 ،Mozilla ThunderBird بربنامج   Office 2007

باملنظمة. العاملني  لفائدة  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر 

 RoundCube استعامل برنامج ادارة الربيد االكرتوين

الذي يتيح ملستعميل الربيد االلكرتوين استقبال وارسال 

و االطالع عىل بريدهم االلكرتوين الخاص من خارج مقر 

اإليسيسكو. خالل شهر، نوفمرب 2013، باملقر الدائم 

لإليسيسكو. وهو برنامج متوافق مع الربامج العاملية 

املتقدمة لحامية الربيد االلكرتوين والتي يوفرها هذا 

الخادوم الجديد، اليشء الذي كان مفقوداً يف الربنامج 

 ،MicrosoftOutlookWebAccess املستعمل سابقا

لفائدة العاملني يف اإليسيسكو
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إدارة بوابة املنظمة عىل شبكة االنرتنيت وتحيني األخبار 

العام  طوال  يتضمنها،  التي  واملعطيات  واملعلومات 

الدائم لإليسيسكو، من خالل  تغطية  ، باملقر   2013

اإليسيسكو  تنفذها  التي  واملؤمترات  األنشطة  جميع 

لفائدة الدول األعضاء واملجتمعات اإلسالمية، من خالل 

تحميل هذه املعلومات، لفائدة العاملني باملنظمة.

عىل  اإلسالمي  العامل  جامعات  إتحاد  موقع  إدارة 

الدائم  باملقر   ،2013 ديسمرب  شهر  األنرتنيت،  شبكة 

اإلسالمي. العامل  جامعات  لفائدة  لإليسيسكو، 

باإليسيسكو،  الخاصة  االجتامعية  الشبكات  إدارة 

طوال العام 2013 ، باملقر الدائم لإليسيسكو، لفائدة 

األعضاء. الدول 

بتسويق  الخاصة  اإللكرتونية  املنصة  وإدارة  إنشاء 

خالل  األنرتنيت.  طريق  عن  اإليسيسكو  إصدارات 

شهر نوفمرب 2013 ، باملقر الدائم لإليسيسكو، لفائدة 

باملنظمة. األعضاء  الدول 

إنشاء موقع خاص مبجلة مركز تعزيز البحث العلمي، 

لفائدة  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر  شهرأكتوبر 2013، 

الدول األعضاء و جامعات العامل اإلسالمي.

إنشاء صفحات خاصة بأهم أنشطة اإليسيسكو عىل 

البوابة اإللكرتونية للمنظمة، طوال العام 2013، املقر 

الدائم لإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاء باملنظمة.
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تنظيم ورشة تدريبية إقليمية للدول األعضاء الناطقة 

 (LimeSurvey) باللغة العربية عىل استخدام برنامج

الرأي،  واستطالعات  اإللكرتونية  اإلستبيانات  إلعداد 

خالل الفرتة من 26 إىل 28 شتنرب 2013، باملقر الدائم 

من  الربنامج  هذا  استخدام  مكن  وقد  لإليسيسكو،  

تجاوز عائق الكلفة املادية املرتفعة بالنسبة لهذا النوع 

من الربمجيات املعلوماتية املتخصصة. واستفادت من 

هذه الورشة الدول األعضاء التالية:  املغرب، األردن، 

والسودان،  قطر  الكويت،  فلسطني،  لبنان،  مرص، 

باإلضافة إىل مجموعة من موظفي اإليسيسكو.

تنظيم ورشة تدريبية إقليمية للدول األعضاء الناطقة 

املستخرجة  املعطيات  تحليل  عىل  الفرنسية  باللغة 

الرأي  واستطالعات  اإللكرتونية  االستبيانات  من 

وكيفية عرض نتائج التحليل. خالل الفرتة من 24 إىل 

26 أكتوبر 2013 ، باملقر الدائم لإليسيسكو، وتركزت 

أعامل الورشة عىل تحليل املعطيات املستخرجة من 

وكيفية   الرأي  واستطالعات  اإللكرتونية  اإلستبيانات 

عرض نتائج التحليل. وهذا هو الهدف الذي حققته 

الورشة من خالل تيسري استعامل تقانات املعلومات 

الحرة  واالتصال واالستفادة من األنظمة والربمجيات 

األعضاء  الدول  منها  استفادت  املصدر.  واملفتوحة 

تونس،غينيا،  الكامرون،  بوركينافاسو،  مايل،  التالية: 

السنيغال، الكوت ديفوار، الجزائر والطوغو، باإلضافة 

اإليسيسكو. إىل مجموعة من موظفي 

دعم اللجان الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة يف الدول 

املعلوماتية  واألنظمة  والربمجيات  باألجهزة  األعضاء 

املتطورة. طوال العام 2013، باملقر الدائم لإليسيسكو، 

وهذا الدعم استفادت منه الدول األعضاء باإليسيسكو 

يف  ومندوبياتها  لإليسيسكو  اإلقليمية  واملكاتب 

اإليسيسكو عداداَ  اقتنت من خاللها   الخارج، حيث 

من الحواسيب املحمولة وزودت بها 33 لجنة وطنية 

الدول  يف  إختصاص  وجهة  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

السودان،  الجزائر،  تونس،  األردن،  التالية:  األعضاء 

فلسطني، قطر، الكويت، لبنان، مرص، املغرب، موريتانيا، 

الصومال، أندونيسيا، اوغندا، بنغالديش، يوركينافاسو، 

سرياليون، غامبيا، غينيا بيساو، قازاخستان، قريغزستان، 

مايل، بنني، الطوغو، السينغال، غينيا، الكامريون، كوت 

تم  كام  القمر.  جزر  النبجر،  ماليزيا،  تشاد،  ديفوار، 

يف  اإليسيسكو  مندوبية  إىل  حواسيب  أجهزة  تقديم 

جزر القمر وإىل مركز اإليسيسكو الرتبوي يف تشاد.
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اقتناء 3 برامج لتطوير العمل داخل وحدة التصفيف 

اإليسيسكو،  مبقر   ،2013 فرباير  والتصميم،  الطباعي 

لفائدة كل العاملني باملنظمة.

العمل يف وحدة  لتعزيز  اقتناء جهاز IMac محمول 

الوزارية  املؤمترات  عقد  خالل  الطباعي  التصوير 

واملتخصصة خارج مقر اإليسيسكو، يونيو 2013، مبقر 

باملنظمة. العاملني  لفائدة  اإليسيسكو، 

واألسود،   باألبيض  متطور  نوع  من  طابعتني  اقتناء 

العاملني  لفائدة  اإليسيسكو،  مبقر   ،2013 أكتوبر 

. ملنظمة با

ما  واحدة)  (1 طرية  سعته  جهاز  كل  جهازين  اقتناء 

يعادل 1000 جيكا لتخزين جميع الوثائق الصادرة عن 

اإليسيسكو باللغات الثالث إلكرتونيا، مايو 2013، مبقر 

اإليسيسكو، لفائدة العاملني باملنظمة.

وثائق  أغلفة  لتجليد  البالستييك،  للتجليد  آلة  اقتناء 

اإليسيسكو،  مبقر   ،2013 مارس  املتزايدة،  املنظمة 

باملنظمة. العاملني  لفائدة 

يف  ورقة   60 سعة  من  باأللوان  طابعة  آلة  اقتناء 

الدقيقة لالستجابة للإلحتياجات املطردة  للمنظمة يف 

مجال الطباعة، أبريل 2013، مبقر اإليسيسكو، لفائدة 

باملنظمة. العاملني 

صفحة  ألف  و750  مليون  من  أكرث  وطباعة  نسخ 

باألسود واألبيض ومليون و500 ألف صفحة باأللوان، 

املنظمة وتقاريرها ووثائقها، طوال  تشمل إصدارات 

العام 2013،مبقر اإليسيسكو، لفائدة  الدول األعضاء 

باإليسيسكو.

الثالث  باللغات  ودراسة  إصداراً   68 وطباعة  تصميم 

(العربية - اإلنجليزية - الفرنسية)، طوال العام 2013، 

باإليسيسكو. األعضاء  الدول  لفائدة  مبقراإليسيسكو، 
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وحدة  يف  العاملني  لفائدة  تدريبيتني  دورتني  عقد 

برنامج  حول  األوىل  واملطبعة،  الطباعي  التصوير 

اإليسيسكو،  مبقر  أكتوبر2013،   ،(Indesign II)

والفنية. املهنية  قدراتهم  تطوير  بهدف 

الثانية حول طريقة توحيد ألوان جميع الوثائق التي 

التصوير  وحدة  أو  املطبعة  من  سواء  إخراجها  يتم 

لفائدة  اإليسيسكو،  مقر  ديسمرب2013،  الطباعي، 

العاملني باإليسيسكو، أرشف عليهام نخبة من أفضل 

املجال. هذا  الخرباء يف 
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دورة تدريبية لفائدة العاملني يف مكتبة اإليسيسكو. 

مبقر اإليسيسكو 2013.

املكتبات  مع  اإليسيسكو  منشورات  وتبادل  االهداء 

العامة و مراكز التوثيق والجامعات يف العامل، طوال العام 
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بتبادل  املكتبة  قامت  حيث  مبقراإليسيسكو،   ،2013

مختلفة،  تعاون  جهات  مع  واملنشورات  املطبوعات 

الخاصة  املطبوعات  قوائم  وتحديث  تحيني  تم  كام 

باإليسيسكو مع الجرد املستمر لقامئة اإلهداءات التي 

تتوصل بها املنظمة. لفائدة الدول األعضاء باإليسيسكو.

بشكل  املنظمة  أرشيف  وصيانة  ومعالجة  تنظيم 

.2013 العام  طوال  ومنظم،  علمي 

الدار  معرض  يف  اإليسيسكو  إلصدارات  جناح  إقامة 

البيضاء الدويل للكتاب. خالل الفرتة من 29 مارس إىل 

07 أبريل 2013.

الدويل  املعرض  يف  اإليسيسكو  إلصدارات  جناح  إقامة 

للتعليم العايل، أبريل 2013، يف الرياض، اململكة العربية 

السعودية، لفائدة جامعات العامل اإلسالمي.

املعرض  يف  اإليسيسكو  إلصدارات  جناح  إقامة 

سبتمرب   19 إىل   15 من  الفرتة  الصيني، خالل  العريب 

2013، مبدينة ينتشوان يف مقاطعة ننغشيا املستقلة 

األعضاء  الدول  لفائدة  الشعبية،  الصني  بجمهورية 

الصني. يف  اإلسالمية  واملجتمعات 

إقامة جناح اإلصدارات ومنشورات املنظمة يف املعرض 

بالرباط،   ،2013 أكتوبر   ،(Rabat Expo) الدويل 

اململكة املغربية، الذي نظم يف إطار فعاليات القمة 

الرابع  (املؤمتر  والجهوية  املحلية  للسلطات  العاملية 

لفائدة  املتحدة)،  املحلية  والحكومات  املدن  ملنظمة 

املعرض. يف  املشاركة  والجهات  األعضاء  الدول 

تنظيم معارض إلصدارات اإليسيسكو مبناسبة عقدها 

الدولية  والندوات  املتخصصة  الوزارية  املؤمترات 

واإلقليمية داخل بلد املقر و خارجه، طوال العام 2013، 

أفغانستان،  أذربيجان،  كازاخستان،  التالية:  الدول  يف 

اململكة العربية السعودية، العراق، الكويت، سلطنة 

الدول األعضاء. لفائدة  عامن، بوركينافاسو وتشاد، 

تصنيع شارات وميداليات وأوسمة ودروع ذهبية وفضية 

وتنظيم  اإلسالمية  الثقافة  بعواصم  االحتفال  إطار  يف 

املؤمترات الوزارية املتخصصة، طوال العام 2013.
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 ،2013 العام  طوال  اإليسيسكو،  مكتبة  تعزيز 

بإصدارات جديدة، حيث بلغ عدد املراجعني للمكتبة 

منشورات  توزيع  تم  كام  زائراً   3250  ،2013 عام 

اإليسيسكو (اإلصدارات، الدوريات نرشة اإليسيسكو، 

املتخصصة  الوزارية  املؤمترات  وثائق  التقارير، 

ووثائق املؤمتر العام واملجلس التنفيذي) عىل جهات 

االختصاص يف الدول األعضاء. . لفائدة الدول األعضاء 

العامل, يف  اإلسالمية  واملجتمعات  الدولية  واملنظامت 

إصداراته  بتوزيع   ،2013 العام  طوال  املركز  قام 

واإلقليمية  الدولية  املنظامت  رؤساء  عىل  املختلفة 

املتعاونة مع املنظمة، ورؤساء وأمناء اللجان الوطنية 

وجهات االختصاص يف الدول األعضاء. لفائدة الدول 

اإلسالمية  واملجتمعات  الدولية  واملنظامت  األعضاء 

العامل, يف 

إصداراها  أهم   ،2013 العام  طوال  املنظمة  وزعت 

الدولية  والجمعيات  املؤسسات  من  عدد  عىل 

يف  اإلسالمية  الثقافية  واملراكز  والوطنية  واإلقليمية 

املستفيدة  الجهات  عدد  فاق  وقد  وأمريكا،  الغرب 

داخل بلد املقر 346 جهة، ومن خارج بلد املقر 68 

 .2013 ديسمرب  إىل  يناير  من  الفرتة  خالل  جهة 

العام 2013، أكرث من 120 مؤسسة  استفادت طوال 

تعليمية وثقافية بدولة املقر وخارجها من مطبوعات 

اإليسيسكو كجوائز، مبناسبة انتهاء السنة الدراسية أو 

رمضان  قرآنية خالل شهر  مسابقات  تنظيم  إطار  يف 

الكريم واالحتفال بذكرى املولد النبوي الرشيف. 
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خرباء اإليسيسكو املشاركون يف الدورات التكونية يف مجايل 

التخطيط والتقييم (مقر اإليسيسكو بالرباط)

جانب من املشاركني يف الدورة التدريبية يف مجال التصوير الطباعي

(مقر اإليسيسكو بالرباط)

ممثل اإليسيسكو يف افتتاح إحدى اجتامعات املنتدى العريب الصيني

(بونشوان ـ الصني)

Expo 2013 جانب من جناح اإليسيسكو يف املعرض الدويل بالرباط

املشاركون يف ورشة عمل حول الوثائق واملعلومات اإللكرتونية

(مقر اإليسيسكو بالرباط)

املدير العام يف صورة جامعية مع املشاركني يف الورشة التدريبية 

للجان الوطنية اإلفريقية (مقر اإليسيسكو بالرباط)

مطبعة اإليسيسكو الرقمية
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بــاكــو، جمهورية أذربـيــجــان
11-12 صفر 1437هـ / 23-24 نوفمEF 2015م

تقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة 
لسنة 2014 

م.ت. 2.1/2015/36

�عمال�البند 2.1 من جدول ا
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أعمال الدورة السادسة والثالثين للمجلس التنفيذي وإعداد ل جدوتم إدراج هذا البند في 
ً إلى المادة  الوثيقة الخاصة به من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، ) أ(فقرة ) 20(استنادا

ً لنشاطات المنظمة من فاتح يناير إلى    .2014ديسمبر  31ويتضمن التقرير عرضا

وقد تم األخذ بعين االعتبار عند إعداد هذا التقرير المالحظات التي أبداها أعضاء المجلس 
  .في الدورات السابقة سواء حول شكل التقرير أو مضامينه

قبل ، والتقرير معروض على المجلس الموقر للنظر فيه واعتماد القرار المناسب بشأنه
  .عليهرفعه إلى المؤتمر العام الثاني عشر للمصادقة 
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ــة املقــر وخارجهــا، خــالل عــام 2014، عــىل  ارتكــزت أنشــطة املديــر العــام داخــل دول

ــاء  ــدول األعض ــع ال ــاون م ــات التع ــة عالق ــت يف (1) تقوي ــة، متثل ــاور رئيس ــة مح ثالث

والهيئــات املوازيــة واألقليــات والجاليــات اإلســالمية، و(2) مــد اإلشــعاع الفكــري والعلمي 

ــداين عــىل  ــة، و(3) اإلرشاف املي ــز حضورهــا الثقــايف يف الســاحة الدولي للمنظمــة وتعزي

أنشــطة املنظمــة.

وقــد حققــت أنشــطة املديــر العــام داخــل دولــة املقــر وخارجهــا أهدافهــا بصــورة جليــة، 

مــام كان لــه األثــر القــوي، يف تعزيــز ثقافــة الحــوار والتعايــش والســالم، ويف تقــدم املنظمة 

وتطورهــا ودعــم إشــعاعها إقليميــاً ودوليــاً، مــام أهلهــا ألن تكــون يف مقدمــة املنظــامت 

واملؤسســات اإلســالمية العاملــة يف مختلــف مياديــن البنــاء الحضــاري يف العــامل اإلســالمي.
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مقر  يف   2014 يناير   9 يوم  العام  املدير  أرشف 

الفائزين  تكريم  حفل  عىل  الرباط  يف  اإليسيسكو 

البيئية  لإلدارة  السعودية  العربية  اململكة  بجائزة 

العامة  الرئاسة  نظمتها  التي  الخامسة،  دورتها  يف 

لألرصاد وحامية البيئة يف اململكة العربية السعودية. 

بحضورالدكتور عبد العزيز بن عمر الجارس، الرئيس 

العربية  اململكة  يف  البيئة  وحامية  لألرصاد  العام 

العام  املدير  الفاعوري،  رفعت  والدكتور  السعودية، 

اإلدارية، والسيدة حكيمة  للتنمية  العربية  للمنظمة 

الحيطي، الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن 

. املغربية  اململكة  يف  بالبيئة  املكلفة  والبيئة  واملاء 

مكتبه،  يف  يناير 2014   10 يوم  العام  املدير  واستقبل 

وفداً من وزارة الرتبية والتعليم يف ليبيا ترأسه السيد رضا 

ارحومه، وكيل الوزارة. وتم خالل هذه املقابلة بحث سبل 

تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو وجهات االختصاص 

إطار خطة  والتعليمية يف  الرتبوية  املجاالت  الليبية يف 

العمل الثالثية لإليسيسكو للسنوات 2015-2013. 

باريس،  يناير 2014 يف   15 يوم  العام  املدير  وأجرى 

فالريي  والسيدة  شرياك،  كلود  السيدة  مع  مباحثات 

األعضاء  السابليري،  دو  مارك  جون  والسفري  تريانوفا، 

السيد  يرأسها  التي  شرياك  مؤسسة  إدارة  مجلس  يف 

مضامني  حول  األسبق،  الفرنيس  الرئيس  شرياك  جاك 

اإليسيسكو  بني  توقيعه  املزمع  التعاون  بروتوكول 

املشرتك،  التعاون  ومؤسسة شرياك، وتحديد مجاالت 

بني  الحوار  وتعزيز  النزاعات  منع  مجال  وبخاصة 

السالم. ثقافة  ونرش  الثقافات 

وترأس املدير العام، والدكتور أحمد محمد عيل، رئيس 

البنك اإلسالمي للتنمية، يوم 26 يناير 2014 يف مقر البنك 

يف جدة، اجتامعاً تنسيقياً بني اإليسيسكو والبنك، خصص 

لبحث سبل تعزيز عالقات التعاون والتشاور والتنسيق  

بني املؤسستني يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك. وتم 

االتفاق عىل تحديد أنشطة وبرامج مشرتكة، وتجديد 

مشرتكة  لجنة  وتشكيل  الطرفني،  بني  التعاون  اتفاقية 

ملتابعة تنفيذ األنشطة والربامج املتفق عليها.

أمينة  تريانوفا،  فالريي  والسيدة  العام  املدير  ووقع 

باريس،  يف   2014 يناير   30 يوم  شرياك  مؤسسة  رس 

التي  واملؤسسة  اإليسيسكو  بني  تعاون  اتفاقية  عىل 

األسبق،  الفرنيس  الرئيس  السيد جاك شرياك،  يرأسها 

تنص  التي  االتفاقية  توقيع  مراسم  الذي أرشف عىل 

واملؤسسة  يف  اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  عىل 

الثقافات  بني  الحوار  وتعزيز  النزاعات  منع  مجال 

ونرش ثقافة السالم، وتبادل املعلومات والخربات حول 

املشرتك. االهتامم  ذات  القضايا 

العام يف مكتبه يوم 4 فرباير 2014،  واستقبل املدير 

العام  األمني  النصار،  العزيز  عبد  بن  فيصل  السيد 

املرافق  والوفد  اإلسالمي  للتضامن  الريايض  لالتحاد 

له. وتناول الحديث خالل هذه املقابلة، سبل تعزيز 

عالقات التعاون بني اإليسيسكو واالتحاد يف املجاالت 

املشرتك. االهتامم  ذات 

ووقع املدير العام واألمني العام لالتحاد برنامج العمل 

اإليسيسكو واالتحاد خالل عامي 2014  املشرتك بني 

بني  املربمة  التعاون  اتفاقية  إطار  يف  وذلك  و2015، 

الطرفني عام 2008. 

كام استقبل املدير العام يوم 4 فرباير 2014 الدكتور 

مراد الزين، ، مدير مركز مرسيليا لالندماج املتوسطي، 
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وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه بني 

العايل،  التعليم  تطوير  مجاالت  يف  واملركز  املنظمة 

الرشق  منطقة  دول  يف  املياه  وتدبري  البيئة،  وحامية 

إفريقيا. وشامل  األوسط 

العام يوم 6 فرباير 2014 يف مكتبه،  واستقبل املدير 

داكار  يف  اإلسالمي  املعهد  مدير  كاه،  ثيرينو  الدكتور 

سبل  بينهام  الحديث  وتناول  السينغال.  بجمهورية 

يف  اإلسالمي  املعهد  وضعها  التي  اإلصالحات  تعزيز 

داكار من أجل تطوير مساهمته يف العناية بالشؤون 

اإلسالمية يف جمهورية السينغال يف إطار تنفيذ خطة 

.2015  –  2013 لإليسيسكو  الثالثية  العمل 

فرباير   21 يوم  مكتبه  يف  العام  املدير  واستقبل 

منظمة  مكتب  مدير  ميلورد،  مايكل  السيد   ،2014

ودار  ملهامه.  استالمه  مبناسبة  الرباط،  يف  اليونسكو 

الحديث بني الجانبني حول عالقات التعاون املتميزة 

املجاالت  يف  تعزيزها  وسبل  املنظمتني  بني  القامئة 

املشرتك. االهتامم  ذات 

أمناء  ملجلس  الثاين  االجتامع  يف  العام  املدير  وشارك 

عقد  الذي  العربية  باللغة  للنهوض  العاملية  املنظمة 

يف  وتم   .2014 فرباير  و27   26 يومي  الدوحة  يف 

واملبادرات  القرارات  من  عدد  اعتامد  االجتامع  هذا 

وآفاق  املنظمة  تأسيس  إجراءات  باستكامل  املتعلقة 

لها. عام  مدير  وتعيني  املستقبيل  عملها 

يوسف  بالسيد  املناسبة،  بهذه  العام  املدير  والتقى 

الخريية  قطر  ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الكواري، 

املشرتكة.  التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث 

يف   ،2014 مارس   03 يوم  العام  املدير  واستقبل 

ومؤسس  رئيس  كارترون،  بول  جون  مكتبه،  السفري 

كريين،  إميانيول  بيري  والسيد  مونتانا،  كرانس  منتدى 

املنتدى. يف  الخارجية  الشؤون  مستشار 

وتباحث الطرفان خالل هذا اللقاء، حول سبل تعزيز 

ودرسا  واملنتدى،  اإليسيسكو  بني  الثنايئ  التعاون 

كرانس  ملنتدى  للدورة 25  باإلعداد  املتعلقة  القضايا 

الرباط  يف  اإليسيسكو  مقر  يف  عقدت  التي  مونتانا 

الفرتة من 19 إىل 22 يونيو 2014، وخصصت  خالل 

جنوب-جنوب. التعاون  عالقات  تطوير  سبل  لبحث 

يف   ،2014 مارس   05 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

التنفيذي  املدير  شهسواري،  صالح  السيد  مكتبه، 

كان مرفوقاً  الذي  اإلسالمي،  للرتاث  الفرقان  ملؤسسة 

بالسيد محمد ادنيدين دريوش، رئيس قسم املشاريع 

سبل  الجانبان  بحث  حيث  باملؤسسة.  واملنشورات 

تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو واملؤسسة يف 

املجاالت ذات الصلة بالرتاث اإلسالمي يف إطار تنفيذ 

.2015-  2013 لإليسيسكو  الثالثية  العمل  خطة 

للوزراء  عرش  الرابع  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الدول 

الرياض،  السعودية  العاصمة  يف  عقد  الذي  العربية، 

وألقى كلمة يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر يوم 13 مارس 

أسـاس  تقوم عىل  التقدم  أن صناعة  فيها  أكد   ،2014

للتعليم. الجـودة  التعليمية لضامن  املنظومة  تطوير 

بن  خالد  بالدكتور  ذاته  اليوم  يف  العام  املدير  والتقى 

محمد العنقري، وزير التعليم العايل يف اململكة العربية 

وتباحث  لإليسيسكو،  العام  املؤمتر  رئيس  السعودية، 

اإليسيسكو  بني  املتميزة  التعاون  عالقات  حول  معه 

ووزارة التعليم العايل وآفاق تطويرها، واستعرض معه 

خطوات تنفيذ خطة عمل اإليسيسكو الثالثية للفرتة 

(2015-2013)  التي اعتمدها املؤمتر العام الحادي عرش 

لإليسيسكو يف الرياض خالل شهر ديسمرب عام 2011.

بزيارة   ،2014 مارس   13 يوم  العام  املدير  وقام 

وزير  الفيصل  خالد  األمري  املليك  السمو  لصاحب 

الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية، وبحث 

وآفاق  واملتميزة  املثمرة  التعاون  عالقات  الجانبان 

مجاالتها.  وتوسيع  تطويرها 

األمني  مدين،  أمني  أياد  بالسيد  العام  املدير  والتقى 

العام ملنظمة التعاون اإلسالمي يوم 16 مارس 2014، 

معه  وتباحث  جدة،  العامة مبدينة  األمانة  مقر  يف 

حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون يف القضايا ذات 
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االهتامم املشرتك. واتفق الجانبان عىل تفعيل مذكرة 

لجنة  وتشكيل   ،1994 عام  بينهام  املوقعة  التفاهم 

واملتابعة. للتنسيق  مشرتكة 

لوزراء  الثاين  اإلسالمي  املؤمتر  يف  العام  املدير  وشارك 

الشباب والرياضة يف جدة يوم 17 مارس 2014، وألقى 

كلمة أكد فيها أن املسؤولية التي يتحملها وزراء الشباب 

والرياضة يف دول منظمة التعاون اإلسالمي، تَتََساَوى من 

حيث الثقل وتَتََكاَمل من حيث املحتوى، مع املسؤولية 

الكبرية التي ينهض بها زمالؤهم وزراء الرتبية والتعليم. 

جدة،  يف   2014 مارس   18 يوم  العام  املدير  والتقى 

الشباب  لوزراء  الثاين  اإلسالمي  املؤمتر  هامش  عىل 

فرانك  السيد  الغواياين،  الثقافة  وزير  والرياضة، 

ستانيسالوس، وتباحث معه حول عالقات التعاون بني 

الثقافية. املجاالت  يف  واإليسيسكو   بالده 

كام التقى املدير العام يوم 18 مارس 2014، يف جدة، 

وزيرة الثقافة والشباب والرياضة يف موريتانيا، وتباحث 

معها حول عالقات التعاون بني بالدها واإليسيسكو يف 

املجاالت الثقافية وقضايا الشباب وآفاق تطويرها. ثم 

التقى  بالدكتور عبد العزيز بن عمر الجارس، الرئيس 

العربية  اململكة  يف  البيئة  وحامية  لألرصاد  العام 

التنسيق  تعزيز  وتباحث معه حول سبل  السعودية، 

اإلسالمي،  العامل  يف  البيئة   مجاالت  يف  والتعاون 

للمؤمتر  السادسة  الدورة  لعقد  التحضري  وإجراءات 

الرباط. يف  اإليسيسكو  مقر  البيئة يف  لوزراء  اإلسالمي 

واستقبل املدير العام يوم 02 أبريل 2014، يف مكتبه 

الدكتور عبد الرحمن بن محمد الجديع ، سفري اململكة 

العربية السعودية يف الرباط، وجرى الحديث بينهام 

حول نشاطات اإليسيسكو وبرامجها واسرتاتيجياتها.

يف   ،2014 أبريل   03 يوم  العام  املدير  استقبل  كام   

مكتبه السيد عبد الله بن عبيد الهنايئ، سفري سلطنة 

عامن يف الرباط. وحرضت هذا اللقاء الدكتورة أمينة 

املساعدة لإليسيسكو. ودار  العامة  املديرة  الحجري، 

بني  التعاون  عالقات  حول  الجانبني،  بني  الحديث 

تطويرها. وآفاق  واإليسيسكو  عامن  سلطنة 

واستقبل املدير العام يوم 03 أبريل 2014، يف مكتبه 

يف  مايل  جمهورية  سفري  يس،  أحمد  عثامن  السيد 

التعاون بني  الرباط، بحث معه سبل تعزيز عالقات 

واإليسيسكو. مايل  جمهورية 

واستقبل املدير العام يوم 15 أبريل 2014، يف مكتبه، 

يف  غامبيا  جمهورية  سفري  باجو  كابا  المني  السيد 

الرباط، الذي جاء لتوديع املدير العام مبناسبة انتهاء 

املغربية. اململكة  يف  مهامه 

كام استقبل املدير العام يوم 16 أبريل 2014، يف مكتبه، 

يف  التونسية  الجمهورية  سفري  حجي،  شفيق  السيد 

الرباط. ودار الحديث بني الجانبني، حول عالقات التعاون 

بني الحكومة التونسية واإليسيسكو وآفاق تطويرها.

واستقبل املدير العام يوم 06 مايو 2014، يف مكتبه، 

الثقايف  والعمل  التعاون  مديرة  الرايض،  ملياء  السيدة 

يف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون املغربية، األمينة 

العامة باإلنابة للجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم 

والثقافة. وتناول الحديث بني الجانبني تعزيز التعاون 

بني اإليسيسكو والحكومة املغربية.

كام استقبل املدير العام يوم 08 مايو 2014، يف مكتبه، 

فوق  السفري  علييف،  أوغلو  إسامعيل  طارق  السيد 

اململكة  لدى  أذربيجان  لجمهورية  واملفوض  العادة 

املغربية. وتناولت املباحثات بني الطرفني سبل تعزيز 

عالقات التعاون بني اإليسيسكو وجمهورية أذربيجان.

وقام املدير العام بزيارة عمل إىل جمهورية الكامريون، 

بدعوة من حكومتها، يومي 13 و 14 مايو 2014، حيث 

التعليم  وزيرة  عامل،  يوسف  خديجة  بالسيدة  التقى 

األسايس، وبالسيد بيري موكوكو مبونغو، وزير العالقات 

الخارجية. كام التقى بالسيد هيالريون ايتونغ، النائب 

األول  لرئيس املجلس الوطني الكامريوين (الربملان)

خادم  مركز   ،2014 مايو   13 يوم  العام  املدير  وزار 

عىل  واطلع  ياوندي،  يف  اإلسالمي  الرشيفني  الحرمني 

جانب من األنشطة التي يقوم بها يف مجاالت الدعوة 

االجتامعية.  والخدمات  والتعليم 
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رئيس  األول  الوزير  فيليمون،  ايانغ  السيد  واستقبل 

املدير   ،2014 مايو   14 يوم  الكامريونية،  الحكومة 

الذي  للعمل  بالده  تقدير  عن  أعرب  حيث  العام، 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  االيسيسكو  به  تقوم 

فيها.  التنمية  لدعم  املختصة  والوزارات  الكامريونية 

وقام املدير العام 14 مايو 2014 بزيارة ملجلس الشيوخ 

يف ياوندي، حيث استقبله السلطان عبد الالي أبو بكاري 

النائب األول لرئيس املجلس الذي كان مرفوقا باألمني 

العام للمجلس ونائبه، وأجرى معهم محادثات حول 

عالقات التعاون بني اإليسيسكو وجمهورية الكامريون.

وعقد الدكتور املدير العام يوم 14 مايو 2014، اجتامع 

الكامريونية  الحكومة  يف  الوزراء  من  عدد  مع  عمل 

اختصاصات  ضمن  تندرج  قطاعات  عىل  املرشفني 

والتعليم  األسايس  التعليم  وزراء  وهم  اإليسيسكو، 

والرتبية  والرياضة  والثقافة  العلمي  والبحث  العايل 

املهني  والتكوين  والعمل  والطاقة  واملاء  البدنية  

واملرأة. والشباب  واالتصال 

والتقى املدير العام  يوم 19 مايو 2014، خالل زيارته 

الرسمية لبيشكيك عاصمة جمهورية غرغيزستان، يف 

أرينيس  اوتورباييف  الخارجية،  السيد  وزارة  مقر 

نائب وزير الخارجية القرغيزي الذي رحب به وشكره 

عىل زيارته لبالده للمشاركة يف حفل افتتاح احتفالية 

عن   2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  بيشكيك 

اآلسيوية.  املنطقة 

واستقبل  السيد  جومارت أوتربايف، رئيس الوزراء 

القرغيزي،  يوم 19 مايو 2014، يف مكتبه، املدير العام، 

قريغزستان  بني  التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث 

لبشكيك  العام   املدير  زيارة  معترباً  واإليسيسكو، 

العالقات. لهذه  تعزيزاً 

وقام املدير العام بزيارة سلطنة عامن، حيث أقيم يوم 

22 مايو 2014، يف مدينة مسقط، حفل لتكرميه مبناسبة 

منحه جائزة (رجل الرتاث العريب لعام 2014) من املركز 

العريب لإلعالم السياحي. وترأس الحفل وزير السياحة 

العامين السيد أحمد بن نارص املحرزي، بحضور وزير 

السياحة السوداين، ووكيل أول وزارة السياحة املرصي، 

السياحي،  لإلعالم  العريب  املركز  إدارة  مجلس  ورئيس 

سياسية  وشخصيات  العامنيني،  املسؤولني  من  وعدد 

وثقافية وإعالمية. 

نارص  بن  أحمد  بنت  مديحة  الدكتورة  واستقبلت 

الشيبانية، وزيرة الرتبية والتعليم يف حكومة سلطنة 

عامن، رئيسة اللجنة الوطنية العامنية للرتبية والثقافة 

مايو 2014، يف مكتبها يف مسقط،  يوم 22  والعلوم، 

املدير العام. وتباحثت معه حول سبل تعزيز عالقات 

اإليسيسكو وبالدها. املتميزة بني  التعاون 

والتقى املدير العام يوم 22 مايو 2014، يف مسقط، 

الرتاث  وزارة  وكيل  املعمري،  هالل  بن  حمد  الشيخ 

سلطنة  حكومة  يف  الثقافية  للشؤون  والثقافة 

اإليسيسكو  بني  التعاون  معه عالقات  عامن، وبحث 

الرتاث  عىل  الحفاظ  مجاالت  يف  العامنية  والحكومة 

املؤمتر  لعقد  الجارية  واالستعدادات  اإلسالمي، 

اإلسالمي التاسع لوزراء الثقافة  يف مسقط ، والربامج 

املقرتح تنفيذها مبناسبة االحتفاء مبدينة نزوى عاصمة 

.2015 لعام  العربية  املنطقة  عن  اإلسالمية  للثقافة 

واستقبل املدير العام يوم 04 يونيو 2014، يف مكتبه، 

وفداً من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي يتكون 

من الدكتور أبو بكر أحمد باقادر، املدير العام للشؤون 

الثقافية واالجتامعية واألرسة، والسيد قمران أخرت، املدير 

اغلدي،  امحمد  والسفري  والتكنولوجيا،  للعلوم  العام 

منايف  الله  عبد  والسيد  القانونية،  الشؤون  مسؤول 

متوالو، خبري يف مديرية الشؤون الثقافية واالجتامعية.

واستقبلت السيدة إيرينا بوكوفا، املديرة العامة ملنظمة 

ـ  اليونيسكو  ـ  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم 

يف مكتبها يوم 10 يونيو 2014، املدير العام، مبناسبة 

يف  للمشاركة  باريس  يف  اليونسكو  مقر  إىل  زيارته 

اليونسكو  (موسوعة  من  األول  تقديم املجلد  حفل 

عن الثقافة اإلسالمية) التي تقدم الحقائق عن اإلسالم 

عن  فيها  تحدث  كلمة  وألقى  املفاهيم.  وتصحح 

املوسوعة.  لهذه  العلمية  القيمة 
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واستقبل املدير العام يوم 12 يونيو 2014، يف مكتبه، 

 Nestorine) كامباوري  سانغار  نستورين  السيدة 

املرأة  تنمية  وزيرة   (SANGARE COMPAORE

والنوع االجتامعي يف جمهورية بوركينافاسو، وبحث 

الصلة  ذات  املجاالت  يف  عالقات  تعزيز  سبل  معها 

وتطويرها. املرأة،  بقضايا 

يف   ،2014 يونيو   12 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

حاالت  وزير  حيدروف،  الدين  كامل  السيد  مكتبه، 

معه  بحث  أذربيجان، حيث  الطوارئ  يف جمهورية 

بني  القامئة   املتميزة  التعاون  عالقات  تعزيز  سبل 

اإليسيسكو وحكومة جمهورية أذربيجان يف املجاالت 

املشرتك. االهتامم  ذات 

واستقبل املدير العام يوم 13 يونيو 2014، يف مكتبه، 

 Andres Ordonez) السيد أندريس أوردنيز كوميز

GOMEZ، سفري املكسيك يف الرباط. وجرى الحديث 

بني الجانبني حول سبل تعزيز التعاون بني اإليسيسكو 

والحكومة املكسيكية يف مجال الحوار بني الثقافات. 

واستقبل املدير العام يوم 18 يونيو 2014، يف مكتبه، 

املساعدة  العامة  املديرة  بركة،  بن  عائشة  السيدة 

بني  الحديث  وتناول  اليونسكو،  يف  إفريقيا  إلدارة 

الجانبني سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو 

املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت  يف  واليونسكو 

املنظمتني. يف  األعضاء  اإلفريقية  الدول  يف  وخاصة 

واستقبل املدير العام يوم 22 يونيو 2014، يف مكتبه، 

الشيخ عبد الواحد بالفيتشيني، رئيس معهد الدراسات 

اإلسالمية العليا يف إيطاليا، وتباحث معه  حول سبل 

ذات  املجاالت  يف  واملعهد  اإليسيسكو  بني  التعاون 

العمل  اسرتاتيجية  تنفيذ  إطار  يف  املشرتك  االهتامم 

الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، وحامية الهوية 

الثقافية  للجاليات واألقليات املسلمة يف العامل، وتعزيز 

الحوار بني الثقافات، ونرش قيم التسامح واالحرتام بني 

شعوب العامل والتعايش بني أتباع األديان.

وقام املدير العام بزيارة إىل بوركينا فاسو للمشاركة يف 

الثقافة  عاصمة  واغادوغو  الحتفالية  الرسمي  الحفل 

اإلسالمية لعام 2014م عن املنطقة اإلفريقية، الذي أقيم 

يوم 28 يونيو 2014، برعاية رئيس بوركينا فاسو. وألقى 

كلمة يف الحفل قال فيها إن اإليسيسكو حريصة عىل أن 

تكون مساهمتها يف هذا االحتـفاء متميزة، مستفيدة 

يف ذلك من تجارب سابقة امتـدت عىل مدى السنوات 

ومهرجانات  أسابيع  فيها  أقامت  املنرصمة،  العرش 

ومسابقات ثقافية، وندوات وورشات وحلقات دراسية 

الثقافة اإلسالمية  تربوية وثقافية وعلمية، يف عواصم 

املكرمة يف سنة  مكة  بدًءا من  بها،  االحتفاء  تم  التي 

2005، ومرورًا باملدينة املنورة يف سنة 2013. 

 Kibsa)والتقى املدير العام السيد كيبسا شارل نيودوغو

charles Niodogo)، نائب عمدة املدينة. كام التقى 

الثقافة  وزير   Baba  HAMA هاما   بابا  السيد 

والسياحة. وتطرق الجانبان إىل عالقات التعاون القامئة 

بني اإليسيسكو وبوركينافاسو يف القطاع الثقايف، وسبل 

واغادوغو  احتفالية  برنامج  استعرضا  كام  تطويرها. 

املنطقة  عن   2014 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 

اإلفريقية. ووقع الجانبان عىل مذكرة تفاهم حول إنشاء 

(املركز اإلقليمي لإليسيسكو لتكوين مهنيي املتاحف) 

السيد  اليوم ذاته،  التقى يف  يف مدينة واغادوغو. كام 

 Amadou Diemdioda ديكو ديومديودا  أمادو 

الوطنية  الرتبية  املنتدب لدى وزيرة  الوزير     Dicko

البوركينابية. الحكومة  يف  األمية  ومحاربة 

يف   2014 يونيو   26 يوم  العام  املدير  التقى  كام 

Samuel Dem-) واغادوغو، السيد صامويل دميبييل

bélé)  رئيس املجلس اإلداري للتحالف الوطني من 

من  عدد  حول  معه  وتباحث  للجميع،  الرتبية  أجل 

ودور  للجميع،  التعليم  بتعميم  املرتبطة  القضايا 

املجال. هذا  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات 

Beyon Luc Ado-) واستقبل السيد بيون لوك أدولف تياو

lphe Tiao)، الوزير األول يف جمهورية بوركينافاسو، يوم 

27 يونيو 2014، املدير العام، وتناول الحديث بني الجانبني 

آفاق التعاون بني الحكومة البوركينابية واإليسيسكو. 

وقام املدير العام يف اليوم ذاته، بزيارة مقر ورش لبناء 

مركز ثقايف للطالب املسلمني يف واغادوغو.
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والتقى املدير العام يوم 27 يونيو 2014، السيدة نستورين سنغار 

كامباوري Nestorine Sangara Compaore، وزيرة  تنمية 

وتباحث  معها  حول  البوركينابية،  الحكومة  يف  املرأة 

لتعزيز  والوزارة،  االيسيسكو  بني  التعاون  عالقات 

برامج  تنمية املرأة يف بوركينا فاسو ويف الدول األعضاء 

اإلفريقية. باملنطقة 

مكتبه،  يف   ،2014 يوليو   08 يوم  العام  املدير  واستقبل 

التنفيذي  املجلس  رئيس  دوكوري،  بكر  أبو  الدكتور 

لإليسيسكو،  مستشار رئيس الجمهورية للشؤون اإلسالمية 

ببوركينا فاسو. وتناول الحديث بني الجانبني، نتائج الدورة 

الخامسة والثالثني للمجلس التنفيذي، وسبل تنفيذ توصياته.

كام استقبل املدير العام يوم 10 يوليو 2014، يف مكتبه، 

الدكتور يحيى بالفيتشيني، رئيس املجلس األعىل للرتبية 

وتباحث  اإلسالمي،  العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة 

معه  حول سبل تفعيل أنشطة املجلس يف إطار تنفيذ 

اسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، 

الرابع  االجتامع  لعقد  الجارية  التحضريات  واستعرضا 

عرش للمجلس يف مدينة روما بإيطاليا خالل شهر سبتمرب 

2014. كام تم التشاور يف هذا اللقاء حول  املهام التي 

سيقوم بها الدكتور يحيى بالفيتشيني عىل إثر اعتامده 

سفرياً لإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات.

العام يوم 14 يوليو 2014، يف مكتبه،  املدير  واستقبل 

التنفيذي لرشكة  الرئيس  أزهر،  املهندس زهري بن عيل 

التدريب والتعليم عن بعد التي يوجد مقرها يف مدينة 

معه  السعودية، وبحث  العربية  اململكة  يف  الرياض 

مجال  يف  والرشكة  اإليسيسكو  بني  التعاون  عالقات 

التكوين والتعليم عن بعد والتوثيق اإللكرتوين واالرتقاء 

باملهارات ذات الصلة بالخدمات الرتبوية والتعليمية يف 

العريب. العامل 

واستقبل املدير العام، يوم 23 يوليو 2014، يف مكتبه، 

السيد محمد ولد مكحلَه، القائم باإلعامل يف سفارة 

الرباط. وتباحث  املوريتانية يف  الجمهورية اإلسالمية 

موريتانيا  بني  التعاون  عالقات  آفاق  حول  الجانبان 

واإليسيسكو.

يف   ،2014 أغسطس   08 يوم  العام  املدير  واستقبل 

مجمع  رئيس  البشري،  أحمد  عصام  الدكتور  مكتبه، 

الفقه اإلسالمي واألمني العام ملنتدى النهضة والتواصل 

مرفوقاً  كان  الذي  السودان،  جمهورية  يف  الحضاري 

جمهورية  سفري  الزين،  التواب  عبد  سليامن  بالسيد 

اللقاء تبادل وجهات  الرباط. وتّم خالل  السودان يف 

النظر حول القضايا التي تهم العامل اإلسالمي، وتعزيز 

السودان. جمهورية  وحكومة  اإليسيسكو  بني  التعاون 

يف   ،2014 سبتمرب   09 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

سفري  الزين،  التواب  عبد  سليامن  السيد  مكتبه، 

للمدير  سلم  الذي  الرباط،  يف  السودان  جمهورية 

الوزراء  ملجلس  العام  األمني  من  رسمية  دعوة  العام 

السودان.  جمهورية  لزيارة 

واستقبل املدير العام يوم 24 سبتمرب 2014، يف مكتبه، 

فوق  السفري  علييف،  أوغلو  إسامعيل  طارق  السيد 

اململكة  لدى  أذربيجان  لجمهورية  واملفوض  العادة 

تعزيز  سبل  الطرفني  بني  املباحثات  املغربية.وتناولت 

أذربيجان. وجمهورية  اإليسيسكو  بني  التعاون  عالقات 

ملقر  بزيارة  يوم 26 سبتمرب 2014،  العام  املدير  وقام 

الجامعة الدولية يف الرباط، حيث استقبله رئيسها الدكتور 

نور الدين مؤدب، ونوابه املكلفون بالشؤون األكادميية 

والشؤون العامة والشؤون العلمية. وخالل هذا اللقاء تم 

التباحث حول آفاق التعاون بني اإليسيسكو والجامعة 

يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك. 

وشارك املدير العام يف أعامل الدورة السنوية الرابعة 

ملنتدى باكو الدويل اإلنساين لعام 2014، التي عقدت يف 

العاصمة اآلذربيجانية باكو، يومي فاتح وثاين  أكتوبر 

الرسمي  االفتتاحي  الحفل  يف  كلمة  وألقى   .2014

أهدافه  باعتبار  هو  املنتدى  إن  فيها  قال  للمنتدى، 

وآلياته، تحالٌف دويلُّ ثـقـايفٌّ وفكـريٌّ من أجل السالم. 

موضحـًا أن محاربة اإلرهاب عىل تعّدد أشكاله، تبدأ 

من محاربة األفكار املتشددة، واالتجاهات املتطرفة، 

العدل  ثـقافة  تعزيز  خالل  من  املنحرفة،  واملفاهيم 

اآلخر  وقبول  والتعايش  الوئام  قيم  ونرش  والسالم، 

بالحق يف االختالف. واالعرتاف 
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جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام  السيد  واستقبل 

أذربيجان، املدير العام يوم فاتح أكتوبر 2014، حيث 

قدم له عرضاً حول االستعدادات الجارية لعقد عدد 

املؤمتر  منها  املقبل،  العام  يف  باكو  يف  األنشطة  من 

والتعليم.  الرتبية  لوزراء  األول  اإلسالمي 

العام، يوم 02 أكتوبر 2014، يف مركز  والتقى املدير 

مهربان  السيدة  بباكو،  للمؤمترات  علييف  حيدر 

حيدر  مؤسسة  رئيسة  اآلذري،  الرئيس  حرم  علييفا، 

سفرية  الحسنة،  للنوايا  اليونيسكو  سفرية  علييف، 

اإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات، وجرى 

يف  التعاون  عالقات  حول  الجانبني  بني  الحديث 

واالجتامعية.  والرتبوية  الثقافية  املجاالت 

باكو،  أكتوبر 2014، يف  يوم 03  العام  املدير  والتقى 

الرتبية يف جمهورية  السيد ميكائيل جاباروف، وزير 

عالقات  تطوير  آفاق  حول  معه  وتباحث  أذربيجان، 

التحضريات  حول  واإليسيسكو،  الوزارة  بني  التعاون 

الرتبية  لوزراء  األول  اإلسالمي  املؤمتر  بعقد  الخاصة 

والتعليم يف مدينة باكو عام 2015، الذي سيعقد قبله 

الرتبية خالل شهر  يف  الدوليني  الخرباء  لكبار  اجتامع 

.2014 ديسمرب 

واستقبل املدير العام يوم 9 أكتوبر 2014، يف مكتبه، 

للجنة  العام  املنسق  خان،  حميد  شوكت  الدكتور 

منظمة  يف  والتكنولوجي  العلمي  للتعاون  الدامئة 

الجانبان  وتناول  (الكومستيك).  اإلسالمي  التعاون 

خالل اللقاء، عالقات التعاون القامئة بني اإليسيسكو 

تطويرها. وسبل  واللجنة 

 ،2014 أكتوبر   13 يوم  العام  املدير  استقبل  كام 

خالد.   عمرو  السيد  اإلسالمي  الداعية  مكتبه،  يف 

التعاون  آفاق  الجانبان  تناول  اللقاء  هذا  وخالل 

الهادفة  التنموية  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يف 

اإلسالم  عن  الصحيحة  باملعلومات  التعريف  إىل 

القامئة  الثقافة اإلسالمية  والحضارة اإلسالمية، ونرش 

التضامن  قيم  وترسيخ  واالعتدال،  الوسطية  عىل 

واإلخاء. والتسامح 

أكتوبر   14 يوم  مكتبه  يف  العام  املدير  واستقبل 

Getachew ENGI- إنغيدا  غيتاشاو  السيد   ،2014

وخالل  اليونسكو،  يف  املساعد  العام  املدير   ،((DA

الجانبني حول عالقات  بني  الحديث  دار  اللقاء،  هذا 

التعاون املتميزة القامئة بني املنظمتني وسبل تعزيزها 

املشرتك.  االهتامم  ذات  املجاالت  يف 

واستقبل املدير العام يوم 22 أكتوبر 2014 يف مكتبه، 

السيد حمد بن عبد الله العامري، املرشف العام عىل 

مؤمترات (فكر) يف مؤسسة الفكر العريب، الذي سلمه 

عرش  الثالث  السنوي  املؤمتر  لحضور  رسمية  دعوة 

استعراض  املقابلة  خالل  وتم   .«13 «فكر  للمؤسسة 

سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو واملؤسسة 

يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

وقام املدير العام بزيارة عمل إىل الجمهورية اإلسالمية 

 28 يومي  حكومتها  من  رسمية  بدعوة  املوريتانية 

أكتوبر،   28 يوم  التقى  حيث   ،2014 أكتوبر   29 و 

السيد أحمد ولد أهل داوود، وزير الشؤون اإلسالمية 

والتعليم األصيل يف الحكومة املوريتانية، وتباحث معه 

حول عالقات التعاون بني االيسيسكو والوزارة. ووقع 

املدير العام والوزير املوريتاين اتفاقية بشأن مقر مركز 

التعليم األصيل  اإليسيسكو الرتبوي اإلقليمي لتطوير 

يف نواكشوط. كام وقعا اتفاقية تعاون بني اإليسيسكو 

والوزارة لتنفيذ املرشوع التكاميل بني املحاظر واملدارس 

العرصية، بدعم مايل من البنك اإلسالمي للتنمية. 

واستقبل فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس 

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، يوم 28 أكتوبر 2014، 

املدير العام الذي عرب له عن شكره وتقديره عىل ما 

بالده.  قبل  من  وعناية  دعم  من  اإليسيسكو  تلقاه 

وأهدى املدير العام الدرع الذهبي لإليسيسكو للرئيس 

املوريتاين، تقديراً لجهوده يف تحقيق التنمية املستدامة 

الحكيمة من  الحميدة ومبادراته  يف بالده، وملساعيه 

أجل استتباب األمن والسلم يف القارة اإلفريقية.

وقام املدير العام صباح اليوم ذاته بزيارة ملقر املعهد 

للدراسات والبحوث اإلسالمية، حيث وجد يف  العايل 
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أحمد،  سيدي  ولد  اباه  ولد  أحمد  السيد  استقباله 

املعهد. أساتذة  من  وعدداً  ومساعديه  املعهد  مدير 

والتقى املدير العام، السيدة فاطم فال بنت اصوينع، 

وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية يف الحكومة املوريتانية، 

رئيسة اللجنة الوطنية املوريتانية للرتبية والثقافة والعلوم.

األول  الوزير  حدمني،  ولد  يحيى  السيد  واستقبل 

املدير  مكتبه،  يف   ،2014 أكتوبر   28 يوم  املوريتاين، 

العام، وتناول الحديث بني الجانبني آفاق التعاون بني 

واإليسيسكو. املوريتانية  الحكومة 

يف   2014 نوفمرب   12 يوم  يف  العام،  املدير  واستقبل 

املدير  القرين،  الخالق  عبد  بن  عيل  الدكتور  مكتبه، 

ودار  الخليج .  لدول  العريب  الرتبية  ملكتب  العام 

الحديث بني الجانبني حول عالقات التعاون املتميزة 

يف  تعزيزها  وسبل  واملكتب،  اإليسيسكو  بني  القامئة 

املشرتك. االهتامم  ذات  املجاالت 

كام استقبل املدير العام، يف مكتبه يوم 14 نوفمرب 2014، 

سموّ   األمري بندر بن خالد الفيصل، عضو مجلس األمناء 

الجانبني،  بني  الحديث  وتناول  العريب.  الفكر  ملؤسسة 

سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو ومؤسسة 

الفكر العريب، يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك.

بزيارة عمل إىل مدينة غرناطة يف  العام  املدير  وقام 

 ،2014 نوفمرب   21 إىل   19 من  الفرتة  خالل  إسبانيا 

للدراسات  العربية   األوروبية  املؤسسة   من  بدعوة 

التنفيذية  األمينة  مع  نوفمرب   19 يوم  ووقع  العليا، 

روتشا،  ماريرو  إينامكوالدا  الدكتورة  للمؤسسة، 

للتنوع  اإليسيسكو  كريس  إنشاء  بخصوص  اتفاقية 

غرناطة.  جامعة  يف  الدويل  والتضامن  الثقايف 

غرناطة،  لجامعة  العامة  املكتبة  العام  املدير  وزار 

يوم 19 نوفمرب 2014، والتقى برئيستها السيدة ماريا 

الدكتور  الجامعة،  برئيس  التقى  كام  أريثا.  خوسيه 

فرانسيسكو غونزاليس لوديريو، وأجرى معه مباحثات 

حول سبل تعزيز عالقات التعاون بني جامعة غرناطة 

ذات  املجاالت  يف  اإلسالمي  العامل  جامعات  واتحاد 

املشرتك. االهتامم 

الدراسات  معهد  نوفمرب   20 يوم  العام  املدير  وزار 

املعهد،  مدير  استقبله  حيث  غرناطة،  يف  العربية 

الدكتور أنطونيو أورهويال، وأطلعه عىل أقسام املعهد 

اختصاصاته.  حول  رشحاً  له  وقدم 

وقام يوم 21 نوفمرب بزيارة مؤسسة الرتاث األندليس 

ثيد  مانويل  السيد خوان  استقبله  غرناطة، حيث  يف 

واملؤسسات،   الخارجية  العالقات  مسؤول  مونيوث، 

التعاون  يف  املؤسسة  رغبة  العام  للمدير  أبدى  الذي 

واستعداداها  الثقافية،  املجاالت  يف  اإليسيسكو  مع 

وفنية.  ثقافية  وأنشطة  معارض  الستضافة 

واستقبل املدير العام يوم 4 ديسمرب 2014، يف مكتبه، 

للمنظمة  العام  املدير  الصقر،  صقر  عادل  السيد 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين – أيدمو-، وبحث 

ذات  املجاالت  يف  املنظمتني  بني  التعاون  آفاق  معه 

املشرتك.   االهتامم 

يف   ،2014 ديسمرب   17 يوم  العام  املدير  واستقبل 

مكتبه، الدكتور دينج هو يف، رئيس مجلس العالقات 

اإلسالمية الصينية. وتناول الجانبان خالل هذا اللقاء 

مجاالت  يف  واملجلس  اإليسيسكو  بني  التعاون  سبل 

ملسلمي  اإلسالمية  والثقافة  العربية  اللغة  تعليم 

مختلف  بني  واالحرتام  الحوار  قيم  وتعزيز  الصني، 

اإلجراءات  الجانبان  بحث  كام  واالثنيات،  الطوائف 

يف  الصني  يف  لإليسيسكو  تربوي  مركز  بفتح  الخاصة 

القريب. املستقبل 

واستقبل املدير العام يوم 17 ديسمرب2014، الدكتور 

اإلسالمية  الجامعة  مدير  نائب  برغوث،  العزيز  عبد 

العاملية يف ماليزيا، وتم خالل هذا اللقاء، بحث سبل 

واإليسيسكو  الجامعة  بني  التعاون  عالقات  تعزيز 

ذات  املجاالت  يف  اإلسالمي  العامل  جامعات  واتحاد 

. املشرتك  االهتامم 

مكتبه،  يف  ذاته،  اليوم  يف  العام  املدير  استقبل  كام 

السفري محمد نعيم خان، األمني العام املساعد للعلوم 

اإلسالمي. التعاون  منظمة  يف  والتكنولوجيا 
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 واستقبل املدير العام يوم 17 ديسمرب2014، الدكتور 

للطاقة  العاملية  للشبكة  العام  املدير  الصايغ،  عيل 

املتجددة (WREN)، وتم خالل هذه املقابلة بحث 

سبل تعزيز التعاون املشرتك بني اإليسيسكو والشبكة 

يف مجال الطاقة املتجددة وتنميتها وتطويرها يف دول 

العامل اإلسالمي. 

واستقبل املدير العام يوم 22 ديسمرب 2014، يف مكتبه، 

الدكتور عبد العزيز السبيل، املدير العام لديوان األمني 

املدير  مبهام  القائم  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  العام 

وبحث  واألرسة،  واالجتامعية  الثقافية  للشؤون  العام 

تطويرها،  وسبل  املنظمتني  بني  التعاون  معه عالقات 

والتنسيق بشأن تنفيذ املشاريع والربامج املشرتكة.
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أشاد املدير العام بالقرارات والتوصيات التي اتخذتها 

العاهل  برئاسة  العرشين  اجتامعها  يف  القدس  لجنة 

املغريب امللك محمد السادس يف مراكش يومي 17 و18 

يناير 2014، وبالكلمتني اللتني ألقاهام جاللته يف افتتاح 

املوقف  فيهام  أكد  واللتني  واختتامها،  اللجنة  أعامل 

تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وتهويد، ومام 

يالقيه الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان.

يف  كلمة   2014 فرباير   4 يوم  العام  املدير  وألقى 

افتتاح املؤمتر اإلقليمي حول التعليم العايل يف منطقة 

املقر  يف  عقد  الذي  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق 

بالتعاون  فرباير،  و5   4 يومي  لإليسيسكو،  الدائم 

والبنك  الربيطاين،  الثقايف  واملجلس  اإليسيسكو  بني 

والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  للتنمية،  اإلفريقي 

املغربية. الحكومة  يف  األطر  وتكوين  العلمي 

حول  الدولية  الندوة  إىل  كلمة  العام   املدير  ووجه 

مرك+++ز  نظمها  التي  القرآين)،  التصور  يف  (األرسة 

يوم  والقانون،  القيم  يف  والبحث  األرسية  الدراسات 

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف   2014 فرباير   5

الرباط.  يف  الخامس  محمد  بجامعة 

وُمنح املدير العام جائزة «شخصية العام الرتاثية» لعام 

حفل  يف  السياحي،  لإلعالم  العريب  املركز  من   ،2014

املرصية،  األقرص  مدينة  يف   2014 فرباير   5 يوم  أقيم 

اعرتافاً بجهوده من أجل املحافظة عىل املعامل األثرية 

وصيانة الرتاث العريب اإلسالمي، وخاصة حامية املعامل 

الحضارية الرتاثية اإلسالمية يف فلسطني بعامة، والقدس 

الرشيف بخاصة، من التدمري والتخريب والتهويد. 

وقام املدير العام بزيارة عمل إىل جمهورية غويانا، حيث 

راموتار، رئيس الجمهورية،  السيد دونالد  استقبله 

مدينة  يف  الرئايس  يف القرص   ،2014 فرباير   10 يوم 

العام  املدير  املقابلة، قدم  تاون. وخالل هذه  جورج 

الثالثية  العمل  خطة  حول  عرضاً  راموتار  للرئيس 

لإليسيسكو للسنوات 2013 – 2015 ، واسرتاتيجيات 

الثقايف  بالعمل  املتعلقة  منها  وخاصة  اإليسيسكو، 

العربية  املدارس  يف  التعليم  وتطوير  اإلسالمي، 

نهاية  اإلسالمي.ويف  العامل  للمسلمني خارج  اإلسالمية 

املدير  إىل  الغويانية  الخارجية  وزيرة  سلمت  اللقاء 

االنضامم  غويانا عىل  موافقة جمهورية  وثيقة  العام 

الجمهورية  رئيس  بحضور  اإليسيسكو،  عضوية  إىل 

املركزية  اإلسالمية  املنظمة  ورئيس  الثقافة،  ووزير 

الدولة  غويانا  جمهورية  أصبحت  وبذلك  غويانا،  يف 

اإليسيسكو. يف  والخمسني  الثانية 

املنظمة  مقر   2014 فرباير   10 يوم  العام  املدير  وزار 

اإلسالمية املركزية يف مدينة جورج تاون، حيث استقبله، 

السيد فضيل محمد فريوز، األمني العام للمنظمة. ودار 

العالقات بني  الجانبني، حول سبل تعزيز  الحديث بني 

اإليسيسكو واملنظمة يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية العمل 

الثقايف اإلسالمي، واسرتاتيجية تطوير التعليم يف املدارس 

العربية اإلسالمية للمسلمني خارج العامل اإلسالمي.

يف  محارضة   2014 فرباير   11 يوم  العام  املدير  وألقى 

جامعة غويانا يف العاصمة، حول (حوار الثقافات وبناء 

حديقة  يف  شجرة  بغرس  وقام  جديد).  عاملي  نظام 

الجامعة، أطلق عليها اسم )شجرة اإليسيسكو)، وذلك 

بحضور وزير الثقافة الغوياين، ورئيس الجامعة، ورئيس 

غويانا. يف  املركزية  اإلسالمية  املنظمة 

واستقبل املدير العام يوم 14 فرباير 2014 يف مكتبه الدكتور 

قطر،  جامعة  رئيس  نائب  املدفع،  الله  عبد  بن  حميد 

املتميزة  لجهوده  الذي سلّمه درع جامعة قطر، تقديراً 

وإسهاماته يف تطوير التعليم العايل يف العامل اإلسالمي.
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جمهورية  رئيس  علييف،  إلهام  السيد  واستقبل 

الرئايس يف  القرص  فرباير 2014، يف   24 يوم  أذربيجان، 

واعتامد  لبحث  أذربيجان  زار  الذي  العام  املدير  باكو، 

اإلجراءات الخاصة باملؤمتر اإلسالمي األول لوزراء الرتبية 

باكو عام 2015.  اإليسيسكو يف  الذي ستعقده   والتعليم 

أبو  بالسيد  فرباير 2014،  يوم 24  العام  املدير  والتقى 

جمهورية  يف  والسياحة  الثقافة  وزير  قراييف،  الفاس 

بني  التعاون  عالقات  حول  معه  وتباحث  أذربيجان، 

ميكائيل  بالدكتور  التقى  كام  ووزارته.  اإليسيسكو 

جاباروف، وزير الرتبية اآلذري، ووقع معه عىل املحرض 

الذكور. باملؤمتر  الخاصة  بالرتتيبات  الخاص 

الشاد  بالسيد  نفسه،  اليوم  يف  العام  املدير  والتقى 

مع  للعمل  الحكومية  اللجنة  رئيس  إسكنداروف، 

وتباحث  أذربيجان  جمهورية  يف  الدينية  املنظامت 

للمساجد  صور تاريخية  معرض  تنظيم  حول  معه 

يف  اإلسالمي  العامل  يف  اإلسالمية  التعليمية  واملؤسسات 

املقر الدائم لإليسيسكو، وعقد اجتامع للخرباء يف مدينة 

املناهج  يف  الدينية  الرتبية  مواد  مضامني  لتطوير  باكو 

األعضاء. الدول  يف  الدراسية 

الدوحة،  يف   2014 فرباير   27 يوم  العام  املدير  والتقى 

عاصمة دولة قطر، بالسيد حمد عبد العزيز الكواري، 

وبحث  القطري.  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزير 

الجانبان  عالقات التعاون القامئة بني اإليسيسكو ودولة 

والرتاث. والفنون  الثقافة  مجاالت  يف  قطر 

يف   2014 مارس  و10   09 يومي  العام  املدير  وشارك 

يف  السلم  العاملي»تعزيز  املنتدى  افتتاح  يف  ظبي   أبو 

املجتمعات املسلمة»، الذي ترأسه سمو الشيخ عبد الله 

اإلمارات  دولة  يف  الخارجية  نهيان،  وزير  آل  زايد  بن 

العربية املتحدة، بحضور األمري األردين غازي بن محمد، 

الرشيف،  األزهر  شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور  والشيخ 

والعلامء  واملفتني  اإلسالمية  الشؤون  وزراء  من  وعدد 

واملفكرين من دول العامل اإلسالمي. وترأس املدير العام 

الرابعة للمنتدى التي خصصت ملناقشة  جلسة العمل 

قدم  العاملي)، حيث  السلم  تحقيق  (اإلسالم يف  إسهام 

يف بدايتها عرضاً حول مفهوم السالم يف اإلسالم والعمل 

الثقايف  الحوار  مجاالت  يف  اإليسيسكو  به  تقوم  الذي 

الحضاري. والتحالف 

والتقى املدير العام يف هذه املناسبة، بالسيد أحمد بن 

شبيب الظاهري، املدير العام ملؤسسة الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية،  وتباحث 

اإليسيسكو  بني  القامئة  التعاون  عالقات  حول  معه 

مجاالتها. وتوسيع  تعزيزها  عىل  والعمل  واملؤسسة، 

الجلسة   ،2014 مارس   21 يوم  العام  املدير  وترأس 

إطار  يف  عقد  الذي  اإلفريقية  املرأة  ملنتدى  االفتتاحية 

بروكسل.  مدينة  يف  مونتانا  كرانز  منتدى 

العام مساء يوم 22 مارس 2014، حفل  املدير  وترأس 

التي  الذهبية  مونتانا  كرانز  منتدى  ميداليات  توزيع 

أعطيت لكل من السيدة أنطوانيت ساسو نقيسو، حرم 

روفيكريي،  جريفس  والسيد  الكونغو،  جمهورية  رئيس 

نائب رئيس جمهورية بوروندي، والسيد محمد توفيق 

مولني، املدير العام للمعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية 

يف اململكة املغربية، والسيدة عائشة بن بركة، املديرة 

لليونسكو لشؤون أفريقيا. العامة املساعدة 

وقدم املدير العام جائزة منتدى كرانز مونتانا إىل السيد 

األوروبية، يف  املفوضية  رئيس  باروزو،  مانويل  خوسيه 

حفل أقامه املنتدى يف بروكسل بحضور رئيس املنتدى، 

السفري جون بول كارتريون، وعدد من الشخصيات من 

أوربا وأفريقيا والدول العربية. 

وشارك املدير العام ببحث حول (اللغة العربية يف عرص 

العوملة) ألقي بالنيابة عنه يف الدورة الثامنني ملجمع اللغة 

العربية يف القاهرة، التي افتتحت أعاملها يوم 25 مارس 

2014، واستمرت إىل غاية السابع من أبريل 2014.

لألم  الدويل  املهرجان  إىل  كلمة  العام  املدير  ووجه 

يف   2014 مارس   29 يوم  عنه  بالنيابة  ألقيت  املثالية 

املدير  تكريم  املهرجان  افتتاح  خالل  القاهرة. وتم 

الثقافية  الحقوق  الدفاع عن  لجهوده يف  العام، تقديراً 

األعضاء. الدول  للمرأة  يف 
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الثاين  الدويل  املؤمتر  إىل  كلمة  العام  املدير  ووجه 

تليت  املنورة،  املدينة  يف  عقد  الذي  اإلرهاب  ملكافحة 

يف الجلسة االفتتاحية يوم  22 أبريل 2014، أكد فيها 

إسالمية  برؤية  عملية  اسرتاتيجية  بناء  إىل  الوصول  أن 

مستوعبة وشاملة للمعالجة الفكرية لإلرهاب، البد أن 

يقوم عىل مراجعات تربوية وتعليمية وإعالمية وطبية 

الخطرية. الظاهرة  لهذه  وقانونية  ونفسيـة 

واستضاف ملتقى إعالميي الرياض يوم 28 أبريل 2014 

املدير العام. ومتحور هذا اللقاء حول موضوع «منظمة 

اإليسيسكو.. وتحديات حامية الثقافة اإلسالمية».

حقل  يف   ،2014 أبريل   29 يوم  العام  املدير  وشارك 

افتتاح االجتامع الثالث لوزراء الثقافة يف الدول العربية 

وألقى  الرياض،  يف  عقد  الذي  الالتينية  أمريكا  ودول 

بني  املشرتكة  الثقافية  الجذور  أن  فيها  أوضح  كلمة 

والربتغالية،  اإلسبانية  الثقافتني  وبني  العربية  الثقافة 

التي  تعود يف منابتها األصلية إىل تلك املرحلة املتألقة 

كان فيها العرب واملسلمون قادةً  للفكر والثقافة، وبُناة 

منها  التي  األندلس  من  انطالقـًا  اإلنسانية،  للحضارة   ً

العامل  إىل  اإلسالمية  العربية  الثقافة  إشعاعات  امتدت 

القرن  يف  اكتشف  الذي  وجنوبه،  شامله  يف  الجديد 

امليالدي. عرش  الخامس 

ووّجـه املدير العام يوم 01 مايو 2014 رسالة إىل العامل 

والثالثني  الثانية  الذكرى  الذكرى  مبناسبة  اإلسالمي، 

إىل  األعضاء  الدول  فيها  دعا  اإليسيسكو،  لتأسيس 

النواحي  الرتبوية من  املنظومة  لتطوير  الجهود  تضافر 

وتحقيق  التعليمية،  بالعملية  النهوض  أجل  من  كافة، 

الجودة من خالل االرتقاء باملناهج الدراسية يف جميع 

املراحل إىل املستوى الذي يستجيب ملتطلبات التجديد 

والتطوير. والتحديث 

الجلسة  يف   ،2014 مايو   02 يوم  العام  املدير  وشارك 

الفكرية التي نظمتها مؤسسة لسان الدين ابن الخطيب 

كلمة  يف  وتحدث  فاس،  مدينة  يف  والثقافة  للتعاون 

الحوار  تعزيز  مجال  يف  تجربته  عن  باملناسبة،  ألقاها 

الثقافات، مستعرًضا بعًضا من جهوده ايل قام بها  بني 

يف هذا املجال، سواء عىل الصعيد الفكري واألكادميي، 

أو عىل صعيد املشاركة يف املؤمترات والندوات الدولية 

الثقافات. بني  الحوار  قضايا  حول 

الرشقية  الجامعة  مقر  يف   ،2014 مايو   19 يوم  وأقيم 

حرضه  أكادميي  حفل  بشكيك،  يف  قشغاري  محمود 

رئيس الجامعة وعمداؤها وأساتذتها وحشد من طالبها، 

تقديراً  الفخرية،  الدكتوراه  العام  املدير  منح  فيه  وتم 

لجهوده يف دعم العلم واملعرفة يف العامل اإلسالمي من 

املتعددة.  وأبحاثه  ومؤلفاته  املتميز  موقعه  خالل 

درجة  اإلنسانية  للعلوم  بيشكيك  جامعة  ومنحت 

بروفيسور للمدير العام، وذلك يف حفل أكادميي أقيم 

الجامعة،  يف  الكربى  القاعة  يف   2014 مايو   19 يوم 

موسايف  الجامعة  الربوفيسور  رئيس  وحرضه 

الكليات،  وعمداء  ونوابه،  انايتوفيتش  ابدوللدا 

املسؤولني. من  وعدد  واألساتذة، 

ووجـه املديـر العـام كلمة إىل املؤمتر العام 22 للمنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم –أليكسو- الذي افتتح 

أعامله يوم 27 مايو 2014، يف تونس العاصمة. 

التاسع  املؤمتر  إىل  كلمة  العام  املدير  ـه  وجَّ كام 

أعامله  افتتح  الذي  العرب  والتعليم  الرتبية  لوزراء 

قال  التونسية،  العاصمة  يف   ،2014 مايو   29 يوم 

املؤمتر  لهذا  اختري  الذي  الرئيَس  املوضوَع  إن  فيها 

العريب)،  الوطـن  يف  األسايس  بالتعليم  (االرتـقـاء 

عامة،  بصورة  التعليمية  للعملية  الزاويـة  حجـُر  هو 

والنـواة الصلبة للمنظومة الرتبوية بأبعادها الواسعة 

العميقة.  ومبفاهيمها 

ومنح معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف مدينة ليل 

السنوي  الدويل   (املؤمتر  انعقاد  مبناسبة  الفرنسية، 

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  حول  الثامن 

بغريها يف أوروبا) ، يوم 8 يونيو 2014، جائزة خدمة 

اللغة العربية للناطقني بغريها لعام 2014، مع شهادة 

تقديراً  العام  للمدير  العايل  والتقدير  االستحقاق 

العربية  اللغة  خدمة  مجال  يف  املتميزة  ملجهوداته 

وخارجه. اإلسالمي  العامل  داخل  بغريها  للناطقني 
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إىل  كلمة   ،2014 يونيو   18 يوم  العام  املدير  ووّجه 

وزراء  ملجلس  واألربعني  الحادية  العادية  الدورة 

التي  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  دول  يف  الخارجية 

اتخاذ قرارات حاسمة  عقدت يف جدة، دعا فيها إىل 

دون  تحول  التي  املوانع  تـُـزيل  صارمة  ومواقف 

إطار  يف  األعضاء،  الدول  لتنمية  الجهود  مواصلة 

اإلسالمية. األخوة  وبروح  اإلسالمي  التضامن 

يف  كلمة   ،2014 يونيو   20 يوم  العام  املدير  وألقى 

كرانز  ملنتدى  السنوي  لالجتامع  االفتتاحية  الجلسة 

أعلن  لإليسيسكو،  الدائم  املقر  الذي عقد يف  مونتانا 

فيها أن العامل يتطلع اليوم إىل مبادرات سلمية وإمنائية 

إنسانية فعالة، لدعم الحوار عىل مختلف املستويات، 

وإلعادة  والحضارات،  والثقافات  األديان  أتباع  بني 

النزاعات  ولتسوية  الدولية،  العالقات  إىل  التوازن 

سليمة   ً تسوية  العامل  من  مناطق  عدة  يف  الناشبة 

تعرقل  التي  التنموية  املشكالت  وملعالجة  عادلة،   ً

وتسلم  والبناء.  والنامء  التقدم  نحو  الشعوب  مسرية 

املدير العام يف هذه الجلسة، الجائزة التذكارية مبناسبة 

املنتدى. تأسيس  عىل  عاماً  وعرشين  خمسة  مرور 

بليز كمباوري،  السيد  بعد ذلك  العام  املدير  والتقى 

عالقات  حول  معه  وتباحث  فاسو،  بوركينا  رئيس 

يجري  التي  وبالده  اإليسيسكو  بني  املتميزة  التعاون 

االحتفاء بعاصمتها واقادوقو عاصمة للثقافة اإلسالمية 

األفريقية. املنطقة  عن  العام  هذا 

كام التقى املدير العام يوم 20 يونيو 2014، السيدة 

مالطا،   رئيسة جمهورية  بريكا،  كولرييو  لويس  ماري 

اإليسيسكو  بني  التعاون  سبل  حول  معها  وتباحث 

املشرتك. االهتامم  ذات  املجاالت  يف  وبالدها 

والتقى استقبل املدير العام بعد ذلك السيد فيليب 

فويانوفيتش، رئيس جمهورية الجبل األسود، وتباحث 

يف  وبالده  االيسيسكو  بني  التعاون  سبل  حول  معه 

الثقافات  بني  الحوار  بتعزيز  الصلة   ذات  املجاالت 

العامل. بني شعوب  واالحرتام  التسامح  قيم  ونرش 

كام التقى املدير العام، السيد بيري نكورونزيزا، رئيس 

جمهورية بوروندي،  وتباحث معه  حول سبل مواجهة 

التحديات التنموية يف القارة اإلفريقية، وسبل التعاون 

االهتامم  ذات  املجاالت  يف  وبالده  االيسيسكو  بني 

املشرتك، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الحوار بني الثقافات  

ونرش قيم التسامح واالحرتام بني الشعوب اإلفريقية.

كارتريون،  بول  جون  والسيد  العام،  املدير  وترأس 

يونيو  يوم 21  مؤسس ورئيس منتدى كرانز مونتانا، 

لكل  الذهبية  املنتدى  جائزة  تسليم  حفل   ،2014

مالطا،  رئيسة  بريكا،  كولريو  لويز  ماري  السيدة  من 

والسيد  فاسو،  بوركينا  رئيس  كمباوري،  بليز  والسيد 

والسيد  بوروندي،،  جمهورية  رئيس  نكورونزيزا  بيري 

الدويل،  الربملاين  االتحاد  رئيس  الرايض،  الواحد  عبد 

الدول  ملنظمة  العام  األمني  النقي،  عباس  والسيد 

أماييش،  جوديث  والسيدة  للنفط،  املصدرة  العربية 

بيري  والسيد  نيجرييا،  يف  ريفرز  لوالية  األوىل  السيدة 

الفرنيس. الوطني  املجلس  يف  النائب  السال، 

وأعلن املدير العام يف كلمة ألقاها يوم 22 يونيو 2014، 

يف بداية الجلسة الختامية لالجتامع السنوي الخامس 

والعرشين ملنتدى كرانز مونتانا،  أن اإليسيسكو تعمل 

والتحديث  واألهداف،  الرؤى  يف  التجديد  خالل  من 

والنظم،  املناهج  يف  والتطوير  واآلليات،  الوسائل  يف 

ملواكبة املتغريات، وملسايرة املستجدات، وللتكيف مع 

التي  السامية  اإلنسانية  األهداف  لتحقيق  التحوالت، 

أنشئت هذه املنظمة من أجلها.

واستنكر املدير العام يوم 31 يوليو 2014 يف بيان له، 

عجز املجتمع الدويل بكل مؤسساته عن وقف الجرائم 

البشعة التي ارتكبتها القوات اإلرسائيلية يف قطاع غزة 

الدول األعضاء إىل املسارعة لنجدة  الفلسطيني. ودعا 

الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة الذي يعاين أبشع جرائم 

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكبها إرسائيل.

حيث  إيطاليا،  إىل  عمل  بزيارة  العام  املدير  وقام 

ألقى يوم 15 سبتمرب 2014، كلمة يف مكتبة مجلس 

الشيوخ اإليطايل يف روما، تحدث فيها حول موضوع 

(اإلسالم وأوروبا : تعزيز للتحالف الحضاري والتفاهم 

الديني)، استعرض فيها املراحل التاريخية التي مرت 
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أن  وأبرز  وأوروبا،  اإلسالمي  العامل  بني  العالقات  بها 

اإلسالم يف أوروبا، كام يف القارات األخرى جميعـًا، يقوم 

واملبادئ  السامية  القيم  نرش  يف  ومؤثر  فاعل  بدور 

املثىل وتعزيز ثـقافة العدل والسالم، وأوضح أن هذا 

الحضور اإلسالمي ال ميثـل خطرًا عىل أوروبا، كام يردد 

دعاة العنرصية بلغات مختلفة ويف مناسبات عديدة، 

الطبيعي  التطور  أمام  عائقـًا  يشكل  ال  اإلسالم  وأن 

دفع  قوة  اإلسالم  أن  مؤكًدا  األوروبية،  للمجتمعات 

اإلنساين. ولالزدهار  وللتقدم  وللنامء  للبناء  حضارية 

وترأس املدير العام صباح يوم 16 سبتمرب 2014، يف 

األعىل  للمجلس  عرش  الرابع  االجتامع  أعامل  روما، 

للرتبية والثقافة للمسلمني خارج العامل اإلسالمي الذي 

اإلسالمية  الجمعية  مع  بالتنسيق  اإليسيسكو  عقدته 

اإليطالية (الكورييس) يومي 15 و16 سبتمرب 2014. 

بها  ينهض  التي  الرسالة  أن  فيها  أكد  كلمة  وألقى 

أتباع  بني  الحوار  تعزيز  مع  تتجاوب  األعىل  املجلس 

تأسيس  أن  موضحـًا  والحضارات،  والثقافات  األديان 

املجلس، كان إنجازا ً متميزًا حرصت اإليسيسكو عىل 

يف  الدويل  املجتمع  جهود  تعزيز  يف  به  تساهم  أن 

والحضارات.  والثـقافات  األديان  أتـباع  بني  الحوار 

  وقام املدير العام يف هذه املناسبة، بتسليم شهادة 

إىل  الثقافات  بني  للحوار  اإليسيسكو  سفري  وميدالية 

املجلس   رئيس  بالفيتشيني،  يحيى  محمد  الدكتور 

العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة  للرتبية  األعىل 

األسبق،  اإليطايل  الوزراء  رئيس  بحضور  اإلسالمي، 

املجلس. وأعضاء  أماتو،  جوليانو  السيد 

يف   ،2014 سبتمرب   17 يوم  العام  املدير  والتقى 

رئيس  توران،  لويس  جان  الكاردينال  الفاتيكان، 

املجلس  البابوي للحوار بني األديان .وخالل هذا اللقاء 

اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  سبل  الطرفان  بحث 

والفاتيكان يف املجاالت ذات الصلة بتعزيز الحوار بني 

واالحرتام  والوئام  السالم  ثقافة  ونرش  األديان،  أتباع 

املتبادل، وتعزيز الرتبية عىل قيم التسامح والتضامن 

السلمي  التعايش  لتحقيق  والشعوب،  األمم  بني 

العامل. يف  األمن  عىل  والحفاظ 

وأهدى املدير العام يوم 25 سبتمرب 2014، يف مكتبه، 

وسام اإليسيسكو إىل السيد يوسف بن أحمد الكواري، 

لجهوده  تقديراً  الخريية،  لقطر  التنفيذي  الرئيس 

ودعم  اإلسالمي  التضامن  تعزيز  مجال  يف  املخلصة 

اختصاصاتها. مجاالت  يف  لإليسيسكو  الحضارية  الرسالة 

وخصَّ املدير العام يوم 7 أكتوبر 2014، إذاعة مونتي 

كارلو  الدولية، بحوار تناول فيه عدداً من املواضيع 

املجتمع  باهتامم  تحظى  التي  الراهنة  والقضايا 

منطقة  يف  (الحوار  ندوة  هامش  عىل  وذلك  الدويل، 

املرأة). نظر  وجهة  من  املتوسط  األبيض  البحر 

العامل  جامعات  التحاد  العام  األمني  العام  املدير  وقام 

اإلسالمي، بزيارة عمل إىل جامعة عليكره اإلسالمية يف 

جمهورية الهند، بدعوة من رئيس الجامعة، وذلك يومي 

أكتوبر،  أكتوبر 2014. حيث شارك يوم 16  16 و 17 

باعتباره ضيف رشف. يف حفل تخرج طالب الجامعة. 

وتسلم باملناسبة الدكتوراه الفخرية من جامعة عليكره 

اإلسالمية تقديراً للجهود التي يبذلها من أجل خدمة 

قضايا العلم واملعرفة والثقافة، ونرش قيم الحوار بني 

أتباع األديان والثقافات والحضارات، والنهوض بالتعليم 

الجاليات  وخدمة  اإلسالمي،  العامل  دول  يف  العايل 

واألقليات اإلسالمية يف شتى املناطق من العامل. 

وألقى املدير العام يف يوم 17 أكتوبر 2014، كلمة يف 

االحتفال الذي أقيم يف الجامعة تخليداً لذكرى ميالد 

مؤسسها العالمة سيد أحمد خان.

وقام املدير العام يف اليوم ذاته بتدشني مقر برنامج الجرس 

يف املبنى التاريخي لجامعة عليكره اإلسالمية. وأرشف 

عىل حفل تنصيب الدكتور رشيد شاز، األكادميي الهندي 

املسلم، أستاذ اللغة اإلنجليزية، ومدير برنامج (الجرس) 

(Bridge Course) يف جامعة عليكره اإلسالمية، سفرياً 

لإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات.

ووّجه املدير العام، كلمة ألقيت بالنيابة عنه، إىل املؤمتر 

الطبي األول حول (الصحة هي الجامل) الذي نظمته 

اإليسيسكو،  برعاية  األوسط،  والرشق  أوروبا  مؤسسة 
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للعلوم  آل مكتوم  راشد  بن  ومؤسسة جائزة حمدان 

الطبية، يف القاهرة يومي 25 و26 أكتوبر 2014.

كام وجه كلمة لقيت بالنيابة عنه، إىل االحتفال بيوم 

الوثيقة العربية، الذي ترأسه  الدكتور نبيل العريب، األمني 

العام لجامعة الدول العربية، وشاركت فيه اإليسيسكو، 

وعدد من املنظامت والهيئات العربية والدولية املعنية.

اإلسالمية  للجمهورية  بزيارة  العام  املدير  وقام 

املوريتانية، خالل الفرتة من 28 غىل 30 أكتوبر 2014، 

وألقى محارضة بعنوان: (العامل اإلسالمي والتحديات 

الوطنية  اللجنة  نظمته  فكري  لقاء  يف  املعارصة)، 

 29 يوم  مساء  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املوريتانية 

أكتوبر 2014، حرضه وزير الشؤون اإلسالمية والتعليم 

األصيل، ورؤساء الجامعات واملعاهد العليا، وعدد من 

واإلعالميني.  واملثقفني  العلامء 

قناة  مقر   ،2014 أكتوبر   29 يوم  العام  املدير  وزار 

تلفزيون املحظرة وإذاعة القرآن الكريم يف موريتانيا، 

سيدي  ولد  الشيخ  محمد  السيد  استقبله  يف  حيث 

موريتانيا. إلذاعة  العام  املدير  محمد 

بيان  يف   ،2014 أكتوبر   30 يوم  العام،  املدير  وأشاد 

له بقرار الحكومة السويدية االعرتاف بدولة فلسطني، 

بالتاريخي  اليوم  صدر  الذي  القرار  هذا  واصفاً 

إىل  كافة  األوربية  الدول  ودعا  واملنصف.  والشجاع 

اتخاذ قرارات مامثلة تنترص للحق، وتعطي للشعب 

كاملة  الفلسطينية  الدولة  بإقامة  األمل  الفلسطيني 

نري  تحت  ترزح  تزال  ال  التي  األرايض  عىل  السيادة 

الغطرسة  وإنهاء  التعسفي،  اإلرسائييل  االحتالل 

حقوق  عىل  والعدوان  القمع  وسياسات  اإلرسائيلية 

ومقدساته. الفلسطيني  الشعب 

كلمة   ،2014 نوفمرب  فاتح  يوم  العام  املدير  وألقى 

الله  أقيم يف جامعة سيدي محمد بن عبد  يف حفل 

الكفاءة  وسام  منح  مبناسبة  املغربية،  فاس  مبدينة 

الفكرية للدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، 

السعودية. العربية  اململكة  يف  واإلعالم  الثقافة  وزير 

العربية  اإلمارات  دولة  إىل  بزيارة  العام  املدير  وقام 

املتحدة خالل الفرتة من 4 إىل 6 نوفمرب 2014، حيث 

الشارقة، حفل  نوفمرب 2014، يف مدينة   5 يوم  أقيم 

لعام  الثقافية  الشخصية  اختياره  مبناسبة  له،  تكريم 

2014، ترأسه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي، عضو املجلس األعىل، حاكم الشارقة. وألقى 

كلمة يف هذه املناسبة.

وألقى املدير العام كلمة، بصفته املتحدث الرئيس، يف 

الجلسة االفتتاحية للندوة التي عقدتها اإليسيسكو حول 

(عامل البحار أحمد ابن ماجد)، يوم 5 نوفمرب 2014 يف 

الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، يف 

إطار احتفالية الشارقة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

2014 عن املنطقة العربية، ومبناسبة معرض الشارقة 

للكتاب. قال خاللها إن االحتفاء بذكرى املالّح  الدويل 

العريب أحمد بن ماجد يعرب عن االهتامم البالغ بتجديد 

الصلة بأعالم الحضارة اإلسالمية النبغاء، وبتخليد ذكراهم 

لتبقى مشاعل منرية تضئ الطريق أمام األجيال الجديدة 

التي تتطلع نحو املجد بالتفوق يف العلم، وبالتألق يف 

املعرفة، وباإلبداع يف الفنون واآلداب. 

وقام املدير العام بزيارة للفاتيكان حيث استقبله البابا 

فرانسيس، بابا الفاتيكان، يوم 24 نوفمرب 2014، يف املقر 

البابوي الذي قدم أمامه عرضاً حول جهود اإليسيسكو 

يف مجاالت الحوار وتعزيز قيم التسامح والتعايش بني 

أتباع األديان والثقافات، وأكد عىل رضورة تفعيل قرار 

الداعي إىل عدم اإلساءة إىل األديان أو  األمم املتحدة 

التطاول عىل مقدساتها، ودعا القيادات الدينية يف العامل 

إىل اتخاذ مواقف متضامنة تجاه أي اعتداء عىل القيم 

الدينية وعىل حقوق اإلنسان وكرامته وأمنه وسالمته، 

جانبه  ومن  ومصادره.  صوره  بكل  اإلرهاب  وتجريم 

رحب قداسة البابا فرانسيس باملدير العام لإليسيسكو، 

الخرية  املبادرات والجهود  وأكد حرصه عىل دعم كل 

التي تهدف إىل تعزيز الحوار والتسامح والتعايش ونرش 

السلم، ومواجهة تيارات اإلرهاب والتطرف والكراهية 

العامل، وتخفيف معاناة شعوب مناطق الرصاعات  يف 
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والكوارث.ويف ختام هذا اللقاء، أهدى املدير العام درع 

االيسيسكو الذهبي إىل بابا الفاتيكان مع مختارات من 

إصدارات اإليسيسكو.

وأشاد املدير العام يوم 3 ديسمرب 2014، يف بيان له 

بقرار الربملان الفرنيس االعرتاف بدولة فلسطني. ودعا 

القرار  هذا  باالعتبار  األخذ  إىل  الفرنسية  الحكومة  

الفرنيس،  الشعب  ممثيل  النواب  أغلبية  عن  الصادر 

السويدية.   بالحكومة  أسوة  فلسطني  بدولة  واالعرتاف 

بيان  يف   2014 ديسمرب   11 يوم  العام  املدير  وأشاد 

له، بقرار مجلس الشيوخ  الفرنيس الذي طالب فيه 

كام  فلسطني.  بدولة  االعرتاف  الفرنسية  الحكومة 

أشاد بتوقيع الربملان اإليرلندي اليوم، مذكرة تطالب 

املدير  ورحب  فلسطني.  بدولة  باالعرتاف  الحكومة 

العام يوم 12 ديسمرب بتوصية الربملان الربتغايل التي 

بالدولة  االعرتاف  إىل  الربتغالية  الحكومة  فيها  دعا 

ماشيت،  روي  السيد  بترصيح  وأشاد  الفلسطينية. 

وزير الخارجية الربتغايل، أمام النواب الذي أكد فيه 

املالئم»  الوقت  «ستختار  الربتغالية  الحكومة  أن 

الدول األوربية  الفلسطينية. ودعا  بالدولة  لالعرتاف 

كافة إىل اتخاذ قرارات مامثلة تعرتف بحق الشعب 

أراضيه. عىل  بكرامة  العيش  يف  الفلسطيني 

وأشاد املدير العام يوم 17 ديسمرب2014 يف بيان له، 

بتصويت برملان لوكسمبورغ، عىل قرار يدعو الحكومة 

إىل االعرتاف رسمياً بدولة فلسطينية عىل أساس حدود 

1967. كام رحب بإعالن الربملان األورويب عن دعمه 

املبديئ لالعرتاف بدولة فلسطني.

العام يوم 19 ديسمرب2014 يف بيان له  ورحب املدير 

أيضاً، باعتامد الجمعية العامة لألمم املتحدة، مرشوع 

قرار بعنوان: «حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري». 

ودعا املجتمع الدويل إىل تفعيل هذا القرار التاريخي، 

لتمكني الشعب الفلسطيني من حقه يف أن تكون له 

دولته املستقلة، يعيش فيها بكرامة ويف أمن وسالم.

 ،2014 ديسمرب   19 يوم  مساء  العام  املدير  وألقى 

كلمة يف الجلسة االفتتاحية املؤمتر الوطني الثاين للغة 

محمد  بجامعة  العلوم  كلية  يف  عقد  الذي  العربية، 

يف  اللغوية  املسألة  أن  فيها  أكد  الرباط،  يف  الخامس 

التعليم، هي إحدى القضايا التي يهتم بها املختصون 

بالشأن الرتبوي، ألنها ترتبط بالتنمية الشاملة املستدامة 

وبإقامة البناء الحضاري. وتسلم املدير العام يف ختام 

الجلسة، الجائزة التكرميية التي قّرر االئتالف الوطني 

حول اللغة العربية املغريب، منحها هذه السنة لربنامج 

اإليسيسكو الحضاري يف مجال كتابة لغات الشعوب 

املنمط. القرآين  بالحرف  اإلسالمية 

بيان  يف   ،2014 ديسمرب   31 يوم  العام  املدير  وأشاد 

من  مريكل،  أنغيال  األملانية  املستشارة  موقف  له 

الحركة املناهضة لإلسالم يف عدد من املدن األملانية، 

حيث دعت مواطنيها يف خطاب مبناسبة حلول العام 

الجديد، إىل عدم املشاركة يف التظاهرات التي تنظمها 

قلوبهم  بأن  إليها  الحارضين  واصفة  الحركة،  هذه 

«مألى باألحكام املسبقة والحقد، وأكدت أنه ال مكان 

والذم».  الكراهية  «للحض عىل  أملانيا  يف 

بيانه، الحكومات األوروبية إىل  العام يف  ودعا املدير 

تعزيز قيم التسامح والعيش املشرتك واألمن والسلم 

اإلساءة  أشكال  كل  منع  خالل  من  اإلنسان  وحقوق 

إىل األديان مبوجب القرار رقم 224/65 الذي اتخذته 

أبريل   11 بتاريخ  املتحدة   لألمم  العامة  الجمعية 

2011 بشأن مناهضة تشويه صورة األديان، وتطبيق 

وأعامل  مظاهر  جميع  عىل  للقضاء  القامئة  القوانني 

وما  األجانب  وكراهية  العنرصي  والتمييز  العنرصية 

أو  القومية  األقليات  ضد  تعصب  من  بذلك  يتصل 

واملهاجرين. والغوية  الدينية  واألقليات  العرقية 
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االجتامع  أعامل  افتتاح  يف  كلمة  العام  املدير  ألقى 

والجمعيات  الثقافية  املراكز  لرؤساء  التاسع 

الذي  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا  يف  اإلسالمية 

السيد  دونالد  بحضور   ،2014 فرباير   9 يوم  عقد 

األوىل،  والسيدة  راموتار، رئيس جمهورية غويانا، 

وعدد  غويانا،  يف  الحكومة  وأعضاء  الوزراء  ورئيس 

يف  اإلسالمية  والجمعيات  الثقافية  املراكز  رؤساء  من 

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي، وممثيل املؤسسات 

االجتامع. يف  املشاركة  اإلسالمية 

يوم  أقيم صباح  استقبال  العام حفل  املدير  وترأس   

07 مارس 2014، يف مقر اإليسيسكو احتفاء بالنساء 

العامالت يف مختلف املديريات واألقسام واملصالح يف 

لليوم العاملي للمرأة.  املنظمة، وذلك تخليداً 

وشارك املدير العام يف حفل  تدشني النصب التذكاري 

الذي   ،2014 لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  للشارقة 

الشيخ  السمو  صاحب   ،2014 مارس   30 يوم  ترأسه  

املجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

األعىل، حاكم الشارقة، بحضور عدد من أصحاب السمو 

الشيوخ والوزراء والضيوف وكبار الشخصيات واإلعالميني.

وألقى املدير العام كلمة يف الحفل أشاد فيها باختيار 

ومبا   2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  الشارقة 

متميزة،  وحضارية  ثقافية  إنجازات  من  فيها  تحقق 

لربنامج  اإليسيسكو  وضعتها  التي  باألهداف  مذكّراً 

لهذا  اإلنسانية  واآلفاق  اإلسالمية  الثقافة  عواصم 

الربنامج الحضاري. ثم أهدى شعار االحتفالية لصاحب 

القاسمي. محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 

النطالق  الرسمي  الحفل  يف  العام  املدير  وشارك 

لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة  الشارقة  احتفالية 

2014، الذي ترأسه مساء يوم 30 مارس 2014، الشيخ 

كلمة  وألقى  القاسمي.  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املناسبة.  بهذه 

قرغيزستان  جمهورية  إىل  بزيارة  العام  املدير  وقام 

رعاه  الذي  لالحتفالية  الرسمي  الحفل  يف  للمشاركة 

رئيس الجمهورية، وذلك يف العاصمة بيشكيك يوم 20 

املناسبة.   مايو 2014. وألقى كلمة يف هذه 

وشارك املدير العام عرص اليوم ذاته، يف افتتاح معرض 

الحرمني الرشيفني والخط العريب الذي أقيم يف مدينة 

بيشكيك باملناسبة.

وشارك املدير العام يوم 01 أغسطس 2014، يف افتتاح 

الذي  املتجددة  للطاقة  عرش  الثالث  العاملي  املؤمتر 

عقد يف جامعة كنقزتون بربيطانيا بالتعاون بني الشبكة 

العاملية للطاقة املتجددة واإليسيسكو والجامعة، وألقى 

كلمة تحدث فيها عن برامج اإليسيسكو يف مجال الطاقة 

املتجددة والتنمية املستدامة. ودعا املدير العام الدول 

الكربى إىل إيالء املزيد من االهتامم باحتياجات الدول 

النامية يف مجال الطاقة املتجددة ومساعدتها يف تطوير 

التكنولوجيا الخاصة بها، والعمل عىل مواجهة املخاطر 

البيئية والحد من آثارها عىل اقتصاديات هذه الدول. 

مقر  يف   ،2014 أكتوبر   7 يوم  العام  املدير  وافتتح 

ندوة  أعامل  باريس،  يف  الفرنيس  الشيوخ  مجلس 

(الحوار يف منطقة البحر األبيض املتوسط من وجهة 

مع  بالتعاون  اإليسيسكو  عقدتها  التي  املرأة)،  نظر 

جمعية النساء اإلعالميات العربيات التي يوجد مقرها 

أنشطة  تنظيم  إىل  فيها  دعا  كلمة  وألقى  باريس،  يف 

املتوسط  نساء  والتبادل بني  الحوار  لتشجيع  متنّوعة 

املجتمع  الربامج واألنشطة ملنظامت  من خالل دعم 

متخصصة  دراسية  وحلقات  ندوات  وعقد  املدين، 

النسوية.  الثقافية  الوساطة  حول  تدريبية  ودورات 

ملقر  بزيارة  ذاته،  اليوم  ظهر  العام  املدير  قام  ثم 

فرانسوا  السيناتور  رفقة  الفرنيس  الشيوخ  مجلس 

غروديديي، والربوفيسور شارل سان برو، رئيس مركز 

باريس.  يف  الجيوسياسية  الدراسات 
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ودعا املدير العام يف كلمة له ألقتها بالنيابة الدكتورة 

أمينة الحجري، املديرة العامة املساعدة لإليسيسكو، 

االستشاري  للمجلس  السابع  االجتامع  افتتاح  يف 

واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  اسرتاتيجية  لتنفيذ 

لإليسيسكو،  الدائم  املقر  يف   ،2014 أكتوبر   9 يوم 

انتقالها  العمل عىل ترسيع وترية  إىل  األعضاء  الدول 

وتشجيع  اقتصادياتها،  وتنويع  املعرفة،  اقتصاد  نحو 

وإيجاد  منتجة  مشاريع  إحداث  خالل  من  االبتكار 

تتبع  الدول األعضاء  فرص عمل جديدة، مؤكًدا عىل 

خارطة الطريق التي أعدتها اإليسيسكو لتيسري انتقال 

املعرفة. اقتصاد  إىل  األعضاء  الدول 

افتتاح أعامل  ألقاها  يف  العام يف كلمة  املدير  ودعا 

األمن  عىل  اإلرهاب  (أثر  حول  الدويل  امللتقى 

املقر  يف   ،2014 أكتوبر   14 يوم  الدوليني)،  والسلم 

ليس  دويل،  تحالف  قيام  إىل  لإليسيسكو،  الدائم 

عىل  بل  فحسب،  والعسكري  األمني  املستويني  عىل 

واإلعالمية  والعلمية  والثقافية  الفكرية  املستويات 

عامة،  بصورة  والديني  الثقايف  الخطاب  تشمل  التي 

اإلرهاب،  لظاهرة  املتزايدة  الخطورة  ملواجهة  وذلك 

بكل  الدويل  املجتمع  عىل  لزامـًا  أصبح  إنه  وقال 

مكوناته، من هيئات وحكومات ومنظامت ومجتمع 

حزم  بكل  لإلرهاب  للتصدي  الجهود  تكثيُف  مدين، 

باملسؤولية.  عميق  وإحساس  وشجاعة 

املقر  يف   ،2014 أكتوبر   27 يوم  العام  املدير  وترأس 

(تنمية  عمل حول  ورشة  افتتاح  لإليسيسكو،  الدائم 

العام  يف  الجامعات  لوكالء  الوطن  خدمة  يف  اإلبداع 

املناسبة. هذه  يف  كلمة  وألقى  اإلسالمي)، 

اإلسالمية  للجمهورية  بزيارة  العام  املدير  وقام 

عىل   ،2014 أكتوبر   29 يوم  فأرشف  املوريتانية، 

املدرسة  يف  الرتبية  لعلوم  اإليسيسكو  كريس  تدشني 

العليا للتعليم، بحضور السيد محمد ولد خباز، مدير 

املسؤولني  من  وعدد  بها،  التدريس  وهيئة  املدرسة 

السامني يف نواكشوط يف القطاعات الحكومية املعنية 

والتعليم. بالرتبية 

جامعة  مقر  بزيارة  ذلك،  بعد  العام  املدير  وقام 

نواكشوط، حيث وجد يف استقباله رئيسها السيد سيدي 

ولد محمد عبد الله. وتم التباحث حول سبل تعزيز 

جامعات  واتحاد  واإليسيسكو  الجامعة  بني  التعاون 

املشرتك. االهتامم  ذات  املجاالت  يف  اإلسالمي  العامل 

شنقيط  جامعة  مقر  بزيارة  العام  املدير  قام  كام 

الدكتور محمد املختار ولد  العرصية، حيث استقبله 

أباه، رئيس الجامعة. وتم التباحث بني الجانبني حول 

سبل تعزيز التعاون بني اإليسيسكو واتحاد جامعات 

العامل اإلسالمي، وجامعة شنقيط العرصية يف املجاالت 

املشرتك. االهتامم  ذات 

ووّجـه املدير العام، يوم 01 نوفمرب 2014، كلمة ألقيت 

بالنيابة عنه، إىل املؤمتر العلمي الدويل األول حول (مستقبل 

اإلعالم يف ظل التحوالت املجتمعية الراهبة) الذي عقد 

يف  باإلسكندرية  فاروس  جامعة  اإليسيسكو يف  برعاية 

جمهورية مرص العربية، أكد فيها أن اإلعالم وسيلة لنرش 

الثقافات والحضارات  الحوار بني  السالم، ولتعزيز قيم 

والتسامح والتعايش بني األمم والشعوب.

وأرشف املدير العام، يوم 6 نوفمرب 2014، يف مدينة 

الشارقة، عىل حفل توزيع (جوائز اإليسيسكو لإلبداع 

اإليسيسكو  خّصصتها  التي  والفني)  واألديب  الرتبوي 

اختيارها  مبناسبة  الشارقة،  مدينة  من  للمبدعني 

 .2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمًة 

اململكة  جناح  ذاته،  اليوم  مساء  العام،  املدير  وزار 

العربية السعودية يف معرض الشارقة الدويل للكتاب، 

اإلنسان  بناء  يف  الثقافة  أهمية  حول  عرضاً  وألقى 

تقوم  الذي  الدور  فيه  بني  األمم،  وتقدم  والعمران 

به اإليسيسكو يف نرش ثقافة البناء والحوار والسالم، 

وترسيخ قيم التعايش والتعاون داخل الدول األعضاء 

العامل.  شعوب  بقية  ومع 

املقر  يف   ،2014 نوفمرب   12 يوم  العام  املدير  وألقى 

األيام  افتتاح  مبناسبة  كلمة  لإليسيسكو،  الدائم 

التعريفية للمنظامت األربع: اإليسيسكو، واليونسكو، 

واأللكسو، ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج،  دعا 
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فيها إىل تعزيز التعاون املتكامل والوفاء بااللتزامات 

جميع  ويف  املستويات  جميع  عىل  واالتفاقات 

األحوال، من أجل تحقيق األهداف الجامعة بني هذه 

املنظامت األربع التي ترسم أمامها معامل الطريق نحو 

جمعاء. لإلنسانية  املزدهر  اآلمن  املستقبل  بناء 

 ،2014 نوفمرب   19 يوم  مساء  العام يف  املدير  وألقى 

للدراسات  العربية  األوروبية  املؤسسة  يف  محارضة 

العليا يف غرناطة حول موضوع (تحالف الحضارات يف 

العنرصية). مواجهة 

وألقى املدير العام كلمة يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر 

والبحث  العايل  التعليم  لوزراء  السابع  اإلسالمي 

العلمي التي عقدت صباح يوم 18 ديسمرب 2014، يف 

املقر الدائم لإليسيسكو. ويف ختام الجلسة االفتتاحية 

مجلس  رئيس  يف،  هو  دينج  الدكتور  وشح  للمؤمتر، 

العالقات اإلسالمية الصينية، املدير العام بوسام سفري 

املتميزة  لجهوده  تقديراً  للمجلس،  الحسنة  النوايا 

والتحالف  الثقافات،  بني  الحوار  تعزيز  مجال  يف 

والتسامح،  واألمن  السلم  قيم  ونرش  الحضارات،  بني 

واعرتافاً مببادراته الرائدة يف النهوض باألوضاع الرتبوية 

اإلسالمي.  العامل  خارج  املسلمة  للجاليات  والثقافية 

كام وقع املدير العام باملناسبة مع الدكتور نور الدين 

مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، عىل اتفاقية 

التابع  اإلسالمي،  العامل  جامعات  اتحاد  بني  تعاون 

لإليسيسكو، والجامعة الدولية للرباط، إلنشاء كريس 

الجامعة. املعرفة يف هذه  اقتصاد 
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بتطوير  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار   يف 

املنظومات الرتبوية للدول األعضاء باعتبارها قاطرة التنمية 

ملجتمعاتنا  أفضل  مستقبل  تأمني  إىل  الرئيس  والسبيل 

اإلسالمية، تم تحقيق عدد مهم من األهداف املثىل التي 

سطرتها اإليسيسكو يف سنة 2014، من خالل تنفيذ سبعني 

(70) إنجازا، ضمن هذه األولوية، توزعت عىل ثالثة محاور 

جودة  وتحقيق  األساسية،  الرتبية  تعميم  هي:  عمل، 

العايل.  التعليم  التنافسية يف  التعليم، وتعزيز 

ففي إطار املحور األول املتعلق بتعميم الرتبية األساسية 

التوجهات  تعزيز  إىل  الرامية  األوىل  النتيجة  وضمن 

واالقتناعات لدى واضعي السياسات يف الدول األعضاء 

السياسات  يف  املدرسية  قبل  ما  الرتبية  دمج  برضورة 

الرتبوية العامة، وتطوير قدراتها عىل توفري الرتبية األولية 

نفذت  املحرومة،  والفئات  األرياف  ألطفال  الجيدة 

اإليسيسكو ثالثة (3) إنجازات، من أهمها «ورشة عمل 

التنمية  العاملني يف مؤسسات  املؤطرين  قدرات  لتعزيز 

املتكاملة للطفولة املبكرة» بسانت لويس بالسنغال، من 

أجل بناء بيئة تعليمية أفضل ملؤسسات التعليم ما قبل 

املدريس، من خالل تطوير الخربات املحلية الساهرة عىل 

كام  الجيدة،  التعليمية  واملواد  الدراسية  املناهج  إعداد 

تعليم  املستوى حول  رفيعة  الورشة  وثائق  ترجمة  متت 

التي  إفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  األطفال يف منطقة 

تحقيق  وبهدف  العربية.  اللغة  إىل  الرباط  يف  عقدت 

ذات  واملامرسات  السياسات  بتحسني  املتعلقة  النتيجة 

عقدت  الفرص،  لتكافؤ  واملعزز  الجامع  بالتعليم  الصلة 

اإليسيسكو ثالثة (3) إنجازات، استهدفت تعزيز القدرات 

الرتبوية للمؤسسات وللمكونني يف مجال التعليم الجامع، 

وتوفري اإلطار الفكري االسرتشادي للعاملني يف مؤسسات 

دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع، ولتحقيق 

الدول  قدرات  بتعزيز  الشأن  ذات  املنشودة  النتائج 

واالسرتاتيجيات  السياسات  إعداد  مجال  يف  األعضاء 

النظامية،  غري  والرتبية  األمية  مبحو  الخاصة  والخطط 

والرتبية  األمية  املكونني يف مجال محو  وتطوير قدرات 

غري النظامية، وتعزيز إدماج النساء يف برامج محو األمية 

والرتبية غري النظامية، نفذت اإليسيسكو أحد عرش (11) 

إنجازا، من أهمها ترجمة وثيقة رؤية اإليسيسكو الجديدة 

إىل  العربية  نسختها  مراجعة  بعد  األمية  مجال محو  يف 

اللغتني الفرنسية واإلنجليزية، وعقد ثالث ورشات تكوينية 

للمسؤولني عن برامج محو األمية وتعليم الكبار، وترجمة 

دليل املكونني واملكونات حول مقاربة النوع االجتامعي 

دراسة  وإعداد  العربية،  اللغة  إىل  األمية  محو  مجال  يف 

توعية  برامج  وتنفيذ  إلعداد  الحديثة  ”الطرائق  حول 

النساء والفتيات يف مجال محو األمية، والربنامج املندمج 

الصغرى  املشاريع  تدبري  وتدريبها عىل  املرأة  أمية  ملحو 

املدرة للربح يف كل من بوركينافاسو والتوغو والكامريون 

والنيجر، بالتعاون مع املرصف العريب للتنمية االقتصادية 

مجال  اإليسيسكو يف  جائزة  منح  إىل  إضافة  إفريقيا،  يف 

من  حكومية  غري  منظمة  إىل   2014 لسنة  األمية  محو 

اململكة املغربية، عرفانا بجهودها ذات األثر االجتامعي 

واالقتصادي والثقايف عىل مستوى تنمية الجامعة واإلقليم، 

وتكرميا لها للميض قدما يف الحد من توسع دائرة األمية يف 

املحيط الذي تعمل يف إطاره.
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املستهدفة  النتيجة  إىل  ووصوال  الثاين  املحور  وضمن 

التعليم  قدرات هياكل  بتنمية  العالقة  ذات  فيه  األوىل 

غري  األعضاء  الدول  يف  ومؤسساته  اإلسالمي  العريب 

اتخاذ  عىل  اإلسالمي  العامل  وخارج  بالعربية  الناطقة 

الرتبوية ووضع الخطط وتطبيق  املبادرات واإلجراءات 

األصيل يف  التعليم  تفعيل دور  التي من شأنها  الربامج 

إنجازا،   (39) وثالثني  تسعة  اإليسيسكو  نفذت  التنمية، 

منفردة يف عدد منها ومتعاونة يف العدد اآلخر مع عدد 

الصلة  ذات  واإلسالمية  العربية  املؤسسات  من  كبري 

بتطوير منظومات التعليم العريب اإلسالمي يف الدول غري 

اإلسالمية،  والجاليات  األقليات  بالعربية وحيث  الناطقة 

ورشات  عقد  بني  ما  اإلنجازات  هذه  تنوعت  وقد 

وتقديم  ووطنية  إقليمية  ودورات  وندوات  وملتقيات 

الدعم املادي والفني للجهات الراغبة يف تطوير برامجها 

وإصدار  وثائق  وترجمة  الرتبوية ومشاركات  وإمكاناتها 

لعدد  إيفادها  عن  فضالً  وتسيريها،  مراكز  وإنشاء  أدلة 

مهم من أساتذة الرتبية اإلسالمية واللغة العربية والخرباء 

إىل عدد من جامعات الدول األعضاء الناطقة بغري اللغة 

اإلسالمية  العربية  املؤسسات  من  عدد  وإىل  العربية، 

يف  اإلسالمي  العامل  خارج  املسلمة  والجاليات  لألقليات 

الفنية  املشورة  لتقديم  الالتينية،  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا 

يف  التعليمية  الطرائق  ولتحديث  واملدرسني  للموجهني 

مجال التعليم العريب اإلسالمي وتطوير قدرات املسؤولني 

وتحقيقا   . واملناهج  الربامج  إعداد  مجال  يف  الرتبويني 

الثانية يف املحور الثاين التي نرنو من  للنتيجة املنشودة 

خاللها إىل تعزيز قدرات الدول األعضاء يف مجال إعداد 

املهني  بالتعليم  الخاصة  واالسرتاتيجيات  السياسات 

والنتيجة  العمل  سوق  ولوج  فرص  لتنمية  والتقني 

اإلسالمي  الرتبوي  العمل  تفعيل  الثالثة حول  املنشودة 

األعضاء  للدول  الرتبوية  السياسات  لتطوير  املشرتك 

عرش  أحد  اإليسيسكو  نفذت  التعليم،  جودة  وتحقيق 

املهني  التعليم  نوعية  تحسني  بهدف  إنجازا،   (11)

والتقني وربط مضامينه بشكل أوثق بقطاعات التنمية 

وتطوير  له،  الشاملة  االسرتاتيجيات  وتفعيل  وتعميمه، 

النظم الرتبوية لتحقيق جودة التعليم يف الدول األعضاء .

لتشجيع مؤسسات  املخصص   الثالث  املحور  إطار  ويف 

تنمية  يف  واملساهمة  التعاون  عىل  العايل  التعليم 

الحلول  وإيجاد  جيد  تعليم  توفري  خالل  من  املجتمع 

املناسبة لقضايا التنمية، نفذت اإليسيسكو، بالتعاون مع 

إنجازات، مستهدفة   (3) ثالثة  املضامر،  رشكائها يف هذا 

أجل  من  القدرات  وبناء  السياسات  تطوير  عقدها  من 

تبادل أفضل املامرسات وتنمية املوارد البرشية يف مجال 

األعضاء.   الدول  يف  العايل  التعليم 
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يف  املختصني  املدربني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة 

الطفولة املبكرة حول رعاية األطفال يف حالة  تربية 

الطوارئ، باماكو، مايل، 25 - 28 فرباير 2014، شارك 

من  مشاركاً   (25) وعرشون  خمسة  الدورة  هذه  يف 

الصغار  األطفال  تعليم  ومفتيش  اجتامعيني،  فاعلني 

للموظفني  واملستمر  األويل  التكوين  عن  املسؤولني 

أو املسؤولني عن تنسيق  الرتبوية،  الدوائر  أو رؤساء 

عمليات التفتيش واإلرشاف. ومتثل الهدف العام من 

من  دقيق  تحليل  إجراء  بعد  الوصول،  يف  االجتامع 

قبل خرباء مختصني، إىل بلورة رؤية توجيهية لرعاية 

الطوارئ، من خالل رؤية  األطفال الصغار يف حاالت 

املوكلة  واملهام  الرئيسة،  املفاهيم  وتوضيح  مشرتكة، 

العمل.  وأدوات  واسرتاتيجيات  الفاعلني،  مختلف  إىل 

يف  العاملني  املؤطرين  قدرات  لتعزيز  عمل  ورشة 

مؤسسات التنمية املتكاملة للطفولة املبكرة، 13 - 15 

هذا  من  استفاد  السنغال،  لويس،  سانت  مايو 2014، 

النشاط ثالثون (30) مشاركاً من بينهم مؤطرون عاملون 

للطفولة  املتكاملة  للتنمية  العمومية  املؤسسات  يف 

 Cases » املبكرة: دور الحضانة ومؤسسات رعاية األطفال

 ،«Cases des Tout-Petits»و  «communautaires

ورياض األطفال، واملدارس الفرنسية العربية (مدرسون 

ومتثل  االختصاصات).  متعددو  ومنشطون  ومدربون 

الهدف الرئيس يف بناء بيئة تعليمية أفضل ملؤسسات 

الخربات  تطوير  خالل  من  املدريس،  قبل  ما  التعليم 

واملواد  الدراسية  املناهج  إعداد  أجل  من  املحلية 

الجيدة. التعليمية 

تعليم  حول  املستوى  رفيعة  الورشة  وثائق  ترجمة 

األطفال يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل 

اللغة العربية، ُعقدت الورشة يف الرباط، عاصمة اململكة 

املغربية، خالل الفرتة من 2 إىل 5 ديسمرب 2013، وقد 

متت ترجمة وثائقها إىل اللغة العربية من أجل نرشها.
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التعليم  يف  اإلعاقة  ذي  العريب  الطفل  دمج  مرشوع 

إطار  يف  وتم  العام،  طوال  املقر/القاهرة،  واملجتمع. 

االسرتشادي  الفكري  اإلطار  إعداد   (1 املرشوع:  هذا 

للعاملني يف مؤسسات دمج الطفل العريب ذي اإلعاقة 

يف التعليم واملجتمع،  2) دعم إصدار قصص مصورة 

عن دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع، 

والتنمية. للطفولة  العريب  املجلس  بالتعاون مع 

ورشة عمل وطنية للعاملني يف مجال ذوي االحتياجات 

الخاصة (االندماج حقوق وواجبات)، طرابلس، ليبيا، 

9- 11 نوفمرب 2014، شارك فيها عرشون (20) مختصة 

تربوية من العامالت يف مجال ذوي االحتياجات الخاصة 

بالتنسيق  الرتبوي،  والتأهيل  اإلدماج  ومسؤويل مراكز 

مع اللجنة الوطنية الليبية للرتبية والثقافة والعلوم.

املهنية  الكفاءات  قدرات  تطوير  دراسية حول  حلقة 

للمسريين اإلداريني العاملني يف مدارس ذوي االحتياجات 

الخاصة- املعاقني، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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24 – 25 ديسمرب 2014، شارك فيها ستة عرش (16) 

مشاركا من املرشفني واملسريين اإلداريني العاملني عىل 

العربية  اإلمارات  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  رعاية 

والبحرين والسعودية وسلطنة عامن وقطر والكويت 

واليمن، بالتعاون مع مكتب الرتبية العريب لدول الخليج 

ومركز األمري سلامن ألبحاث اإلعاقة. 
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تسليم جائزة اإليسيسكو يف مجال محو األمية لفائدة 

وقع  وقد   ،2014 سنة  برسم  العربية  األعضاء  الدول 

للتنمية  الجمعوي  النسيج  «جمعية  عىل  االختيار 

باعتبار  املغربية،  باململكة  زاكورة  يف  والدميقراطية» 
أنشطتها  واستجابة  جهودها،  من  املستفيدين  عدد 

ملجمل املعايري التي نصت عليها اإليسيسكو، وسلمت 

الجائزة إىل املؤسسة غري الحكومية يف ديسمرب 2014، 

املؤمتر اإلسالمي لوزراء التعليم العايل  مبناسبة انعقاد 

الرباط. مدينة  يف  العلمي  والبحث 

مجال  يف  الجديدة  اإليسيسكو  رؤية  وثيقة  ترجمة 

اللغتني  إىل  العربية  بعد مراجعة نسختها  األمية  محو 

الفرنسية واإلنجليزية، وسيتم عرض هذه الوثيقة عىل 

أنظار الدورة القادمة ملؤمتر اإليسيسكو لوزراء الرتبية 

اعتامدها. قصد 
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ورشة تدريبية وطنية للمسؤولني عن تقويم برامج 

أغسطس   14  -  10 اليمن  صنعاء،  الكبار،  تعليم 

من   (22) وعرشون  اثنان  فيها  شارك    ،2014

القيادات املسؤولة عن تقويم أداء معلمي الكبار يف 

العملية  التقويم يف  اليمن، للبحث يف تحديد موقع 

للمعلم،  املهني  النمو  تحقيق  يف  ودوره  التعليمية، 

بالتعاون  وواقعية،  مصداقية  ذات  بيانات  واقرتاح 

مع األلكسو ورعاية جهاز محو األمية وتعليم الكبار 

اليمنية. الجمهورية  يف 

ورشة عمل شبه إقليمية حول مالءمة املنهاج الدرايس 

الرهانات  املتعلمني:  أنشطة  مع  األمية  ملحو  األساس 

واالسرتاتيجيات، نيامي، النيجر، 17- 20  نوفمرب 2014، 

مبشاركة أربعة عرش(14) إطاراً  مختصا يف محو األمية 

والرتبية غري النظامية من العاملني يف مجال املناهج 

الدراسية يف بوركينا فاسو وبنني ومايل والنيجر وتشاد.
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عن  املسؤولة  للقيادات  وطنية  تدريبية  عمل  ورشة 

إعداد برامج ومناهج تعليم الكبار، الجزائر العاصمة، 

23 - 28 نوفمرب 2014، شارك فيها عرشون (20) متدرباً، 

واألنشطة  واملناهج  الربامج  وضع  متطلبات  يف  للنظر 

والتطلعات  االحتياجات  تلبي  التي  للكبار  التعليمية 

بالتعاون  تنفيذها،  عىل  قادرة  برشية  طاقات  وإعداد 

األلكسو. مع 

مجايل  يف  النساء  لفائدة  واملادي  الفني  الدعم  برنامج 

الخياطة والتطريز، 19 - 28 مايو 2014، يف بوبوديوالسو 

الربنامج  من  استفادت  بوركينافاسو،  يف  وتينكودوغو 

والتطريز؛  الخياطة  أنشطة  متارس  امرأة    (20) عرشون 

إفريقيا. للتنمية االقتصادية يف  العريب  بالتعاون مع املرصف 

النساء يف مجايل  لفائدة  الفني واملادي  الدعم  برنامج 

لومي  يف   ،2014 يونيو   29  -  10 والتطريز،  الخياطة 

امرأة   (20) عرشون  الربنامج  من  استفادت  بالتوغو، 

متارس أنشطة الخياطة والتطريز، بالتعاون مع املرصف 

إفريقيا. يف  االقتصادية  للتنمية  العريب 
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النساء يف مجايل  لفائدة  الفني واملادي  الدعم  برنامج 

7 - 16 يوليو 2014، يف مبانكومو  الخياطة والتطريز، 

عرشون  الربنامج  من  استفادت  بالكامرون،  وياوندي 

(20)  امرأة متارس أنشطة الخياطة والتطريز، بالتعاون 

إفريقيا. االقتصادية يف  للتنمية  العريب  مع املرصف 

النساء يف مجايل  لفائدة  الفني واملادي  الدعم  برنامج 

دوسو  يف   ،2014 سبتمرب   24-  15 والتطريز،  الخياطة 

امرأة   (20) عرشون  الربنامج  من  استفادت  بالنيجر، 

متارس أنشطة الخياطة والتطريز، بالتعاون مع املرصف 

إفريقيا. يف  االقتصادية  للتنمية  العريب 

النوع  مقاربة  حول  واملكونات  املكونني  دليل  ترجمة 

العربية،  اللغة  إىل  األمية  محو  مجال  يف  االجتامعي 

ويقدم هذا الدليل الخطوات التي يتعني اتخاذها من 

االجتامعي  النوع  ملوضوع  الناجع  اإلدماج  تيسري  أجل 

األمية  محو  وبرامج  مشاريع  إعداد  مراحل  جميع  يف 

وتقييمها. وتنفيذها 

وتنفيذ  إلعداد  الحديثة  «الطرائق  حول  دراسة  إعداد 

برامج توعية النساء والفتيات يف مجال محو األمية،»  

عملية  مراحل  مختلف  بالتفصيل  الدراسة  هذه  وتبني 

يف  والنساء  للفتيات  املوجه  التوعية  برنامج  تخطيط 

الحديثة،  األساليب  عىل  اعتامداً  األمية،  محو  مجال 

اسرتاتيجيات  الدراسة  هذه  تربز  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

وأنشطة التوعية من أجل تحقيق نتائج كمية ونوعية 

األمية. محو  مجال  يف 
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وتطوير  القرآين  التعليم  لتجويد  الرتبوي  امللتقى 

 ،2014 يناير   28  -25 الهند،   آباد،  حيدر  مؤسساته، 

شارك فيه مائة (100) من أساتذة الجامعات والعاملني 

يف مجال تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه يف الهند، 

الكريم،  القرآن  لتحفيظ  العاملية  الهيئة  مع  بالتعاون 

الهند. الفقه اإلسالمي يف  وبالتنسيق مع مجمع 

 ورشة تكوينية  لألمئة والدعاة ومعلمي الرتبية اإلسالمية يف 

املؤسسات الدينية، بلغراد، رصبيا، 25- 28 مارس 2014،  

العاملني يف  من  إماما ومعلامً   (30) ثالثون  فيها  شارك 

مجال اإلمامة والرتبية اإلسالمية، لتدريبهم عىل اكتساب 

مهارات تواصلية ومنهجية حديثة وتعزيز دورهم لإلسهام 

يف تحقيق نهضة األمة اجتامعيا وتربويا وتعليميا، بالتعاون 

الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

وبالتنسيق مع رئاسة جامعة رصبيا اإلسالمية.

الكتاب  مضامني  تطوير  حول  إقليمية  دراسية  حلقة 

املدريس ملادة الرتبية اإلسالمية، الكويت، دولة الكويت، 

 (26) فيها ستة وعرشون  مارس 2014، شارك   28 –  26

من املوجهني ومدريس مادة الرتبية اإلسالمية من األردن 

عامن،  وسلطنة  والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمارات 

والسعودية وقطر والكويت، بالتعاون مع وزارة األوقاف 

الكويت.  بدولة  اإلسالمية  والشؤون 

اإلسالمية  الرتبية  ومدريس  للموجهني  تكوينية  دورة 

لتطوير طرائق التدريس، غرناطة، إسبانيا، 27 - 30 أبريل 

2014، شارك فيها خمسة وعرشون (25) خبريا من العاملني 

بالتعاون  إسبانيا،  اإلسالمية يف  الرتبية  تدريس  يف مجال 

الكويت  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات اإلسالمية يف إسبانيا.  

الرتبية  ومدريس  واملوجهني  لألمئة  تكوينية  دورة   

اإلسالمية لتطوير طرائق التدريس وتعزيز دور الرتبية 

عىل القيم اإلنسانية املشرتكة، سانت إتيان،  فرنسا، 30 

مايو -2 يونيو 2014، شارك فيها خمسة وعرشون (25) 

اإلمامة  مجال  يف  العاملني  من  ومعلامً  وموجها  إماما 

املهارات  اكتساب  عىل  لتدريبهم  اإلسالمية،  والرتبية 

التواصلية واملنهجية الحديثة يف املجال الرتبوي، وتعزيز 

دورهم يف تربية أبناء الجاليات املسلمة عىل قيم الحوار 

اإلسالمية،  الرتبية  كتاب  خالل  من  االختالف  وثقافة 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت وبالتنسيق مع املركز الثقايف االجتامعي املغريب 

إتيان. يف سانت 

امللتقى الرتبوي حول تطوير عمل املؤسسات القرآنية 

إسبانيا،  مدريد،  اإلسالمي،  العامل  خارج  للمسلمني 

18- 21 يونيو 2014، شارك فيه مثانية وعرشون(28) 

فرنسا  من:  كل  يف  القرآنية  املؤسسات  عن  مسؤوال 

وإسبانيا، لتشخيص واقع املؤسسات القرآنية وتحديد 

معوقاتها العلمية والرتبوية واإلدارية واملالية واقرتاح 

القرآين  التعليم  مبستوى  لالرتقاء  لها،  املوامئة  الحلول 

الربامج  تخطيط  أساليب  تطوير  خالل  من  فيها، 

ومتابعتها وتقوميها، واالستفادة من التجارب الناجحة 

لتحفيظ  العاملية  الهيئة  مع  بالتعاون  املجال،  هذا  يف 

الجمعيات  اتحاد  مع  وبالتنسيق  الكريم،  القرآن 

إسبانيا. يف  اإلسالمية 
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ورشة عمل شبه إقليمية لألمئة والدعاة حول الوسطية 

 ،2014 نوفمرب   6  -  5 السودان،  الخرطوم،  واالعتدال، 

العلامء  من   (420) وعرشون  أربعامئة  فيها  شارك 

املهتمني برتسيخ  السودان وخارجه،  والدعاة من داخل 

قيم الوسطية واالعتدال والحوار، وإشاعة ثقافة العدل 

األمئة  وتوعية  واملواطنة،  اإلنسان  وحقوق  والسالم 

الغلو  املجتمع وصونه من  توجيه  بدورهم يف  والدعاة 

والتطرف، بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية ومنتدى 

السودان. جمهورية  يف  الحضاري  والتواصل  النهضة 

واملدارس  املحظرة  بني  للتكامل  النموذجي  املرشوع 

العرصية يف الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، وقد وتم 

وتهيئة  اسرتاتيجية،  دراسة  إلعداد  التحضري  إطاره  يف 

جسور  ملد  نظامية  مدارس  ثالث  مع  محاظر  ثالث 

للتنمية  اإلسالمي  البنك  مع  بالتعاون  بينها،  التكامل 

ووزارة  األصيل  والتعليم  اإلسالمية  الشؤون  ووزارة 

املوريتانية. اإلسالمية  الجمهورية  يف  الوطني  التهذيب 

الكريم،  القرآن  لتجويد  عرش  الثامن  املهرجان  دعم 

مدينة سال، اململكة املغربية، 21 - 22 يونيو 2014، تم 

الكريم،  القرآن  إقامة مسابقة وطنية يف تجويد  خالله 

الله  كتاب  ترتيل  عىل  وإناثا  ذكورا  للناشئة  تشجيعا 

الطريقة املغربية برواية ورش، وتكرميا  عز وجل وفق 

لشيخ املقرئني املغاربة املرحوم عبد الرحامن بنموىس، 

املغربية. اململكة  رقراق يف  أيب  بالتعاون مع جمعية 

 ،2014 النيجر  نيامي،  األهلية،  العباس  جمعية  دعم 

القرآنية  للمدارس  امليداين  اإلحصاء  برنامج  لتنفيذ 

شاملة  بيانات  قاعدة  إنشاء  بغية  نيامي،  العاصمة  يف 

تلك  يف  التقليدية  القرآنية  املدارس  لجميع  وموثقة 

والتوعوية  التعليمية  الحاجات  عىل  للتعرف  الجهة، 

باملنظومة  للنهوض  املناسبة  الخطط  لوضع  املطلوبة 

الرتبوية لهذه املدارس، واإلسهام يف تعزيز قدرات الدول 

واالسرتاتيجيات  السياسات  إعداد  مجال  يف  األعضاء 

النظامية.  غري  والرتبية  األمية  مبحو  الخاصة  والخطط 

دعم مركز تحفيظ وتدريس القرآن الكريم يف دوشنبه، 

مجال  يف  للمركز  الرائدة  الجهود  لتعزيز  تاجيكستان، 

تحفيظ كتاب الله وتدريسه علومه، واإلسهام يف االرتقاء 

مبستوى التعليم القرآين يف تاجيكستان، من خالل تطوير 

وتعزيز  وتقوميها  ومتابعتها  الربامج  تخطيط  أساليب 

استخدام التقنيات الحديثة  يف املركز.

الرتبية  مادة  يف  الجودة  «معايري  حول  وثيقة  ترجمة 

اإلسالمية من أجل تعزيز دور الرتبية عىل القيم اإلنسانية 

عىل  العتامدها  الوثيقة  عرض  وسيتم  املقر،  املشرتكة»، 

لوزراء  األول  اإليسيسكو  ملؤمتر  القادمة  الدورة  أنظار 

القادم 2015.  العام  الرتبية، املزمع عقده يف 

الرتبية  مادة  يف  املكونني  تكوين  «دليل  طباعة 

اإلسالمية»، املقر، ديسمرب 2014، لتطوير مناهج وطرق 

اإلسالمية. الرتبية  مادة  يف  التكوين  ووسائل 

طباعة «دليل تأليف الكتاب املدريس يف مجال الرتبية 

الباحثني  لرفد   ،2014 ديسمرب  املقر،  اإلسالمية»، 

اإلسالمية،  الرتبية  مجال  يف  املدريس  الكتاب  ومؤلفي 

باملناهج واألفكار الكفيلة بتيرس مهامهم، وإذكاء روح 

لديهم. واالبتكار  اإلبداع 

الدراسات  واقع   » حول  الدويل  املؤمتر  يف  املشاركة 

العامل اإلسالمي: تحديات  اإلسالمية الجامعية يف دول 

مايو   19  –  18 قطر،  الدوحة،  قطر،  جامعة  وآفاق»، 

جامعة  قيادات  من   (50) خمسني  مبشاركة   ،2014

قطر وكبار املسؤولني من الجامعات العاملية وعدد من 

اإلسالمية  الدراسات  يف  الدوليني  املتخصصني  الخرباء 

والدراسات  الرشيعة  كلية  مع  بالتعاون  ومجاالتها، 

قطر.   جامعة  يف  اإلسالمية 

عرش  الرابع  السنوي  الدويل  «املؤمتر  يف  املشاركة 

 -  21 أندونيسيا،  ساماريندا،  اإلسالمية»  للدراسات 

الخرباء  من  كبري  عدد  فيه   شارك   ،2014 نوفمرب   24

ويأيت  اإلسالمية،  الدراسات  مجال  يف  واملتخصصني 

انعقاده يف إطار مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة 

بتفعيل دور الرتبية اإلسالمية يف تطوير التعليم العايل، 

وتسخري العلوم والقيم الدينية املشرتكة يف املجتمعات 

متعددة الثقافات من أجل إرساء السالم وفض النزاعات، 

أندونيسيا.  يف  الدينية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون 
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الرتبويني  املوّجهني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة 

واملدّرسني حول تحديث الطرائق والوسائل التعليمية 

العربية للناطقني بغريها، واغادوغو،  اللغة  يف مجال 

بوركينا فاسو، 23-27 مارس 2014، (يف إطار االحتفاء 

بواغادوغو عاصمة الثقافة اإلسالمية لسنة 2014 عن 

املنطقة اإلفريقية)، شارك فيها عرشون (20) متدّربا 

اللغة  مدرّيس  نخبة  ومن  الرتبويني  املوّجهني  من 

العربية من مختلف أقاليم بوركينافاسو، بالتعاون مع 

الكويت.  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة 

ورشة عمل حول استثامر املقاربات الرتبوية الحديثة 

للناطقني  العربية  اللغة  تدريس  يف  والتكنولوجيا 

بغريها، اسطنبول، تركيا، 31 مايو - 02 يونيو 2014، 

شارك فيها سبعة وثالثون (37) موّجهاً تربوياً ومدرّساً 

من مختلف املؤّسسات التعليمية والرتبوية يف تركيا، 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت ومؤسسة غرناطة للنرش والِخْدمات الرتبوية 

ومعهد الصفة لتدريب املعلمني يف اسطنبول.

ورشة عمل حول الطرائق والوسائل الرتبوية الحديثة 

يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها، كيب تاون، 

جنوب إفريقيا، 19 - 22 يونيو 2014، شارك فيها تسعة 

عرش (19) مسؤوال تربويا وأستاذا جامعيا من أقسام 

إفريقيا،  العربية يف عدد من جامعات جنوب  اللغة 

بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة 

الكويت ومؤسسة غرناطة للنرش والِخْدمات الرتبوية 

وكلية السالم العاملية بجنوب إفريقيا.

غينيا،  يف  العريب  التعليم  ملفتيش  تدريبية  ورشة 

كوناكري، غينيا، 11 - 14 أغسطس 2014، شارك فيها 

خمسة وعرشون (25) مفتشاً للتعليم العريب يف غينيا، 

ومحو  الجامعي  قبل  ما  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 

غينيا. األمية يف جمهورية 

للناطقني  العربية  تعليم  لتطوير  اإليسيسكو  برنامج 

بغريها يف األقسام الجامعية واملؤسسات الرتبوية يف 

العامل اإلسالمي،  العربية وخارج  الدول األعضاء غري 

إيفاد  إطاره  يف  تّم   ،2014 سنة  طوال  مستمر 

والثقافة  العربية  للغة  أستاذا   (44) وأربعني  أربعة 

والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  يف  للتدريس  اإلسالمية 

يف  الجامعات  من  عدد  يف  العربية  اللغة  وأقسام 

القمر ونيجرييا  تشاد وبوركينافاسو والصومال وجزر 

والنيجر وموريتانيا وغينيا وكوت ديفوار وكوستاريكا 

وتاجيكستان. والفلبني  والبريو  وفنزويال 

اللغة  مجال  يف  صيفية  تكوينية  دورة  تنظيم  دعم 

أغسطس   04 املغربية،  اململكة  الرباط،  العربية، 

وعرشون  أربعة  منها  استفاد   ،2014 سبتمرب   12  -

الحديث  بالتعاون مع دار  ا،  تركيٍّ (24) طالبة وطالبا 

الرباط. مدينة  يف  الحسنية 

املقاربات  استثامر  حول  إقليمية  شبه  عمل  ورشة 

الرتبوية الحديثة والتكنولوجيا يف تدريس اللغة العربية 

يف الدول االسكندنافية، أوسلو، الرنويج، 19-21 سبتمرب 

2014، شارك فيها مثانية وثالثون (38) من املدرّسات 

واملدرّسني واملسؤولني الرتبويني من مؤسسات تعليمية 

والسويد  والدمنارك  الرنويج  من  وأهلية  حكومية 

وفنلندا، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

والِخْدمات  للنرش  غرناطة  ومؤسسة  الكويت  بدولة 

الرنويج. الرتبوية والرابطة اإلسالمية يف 

الرتبويني  املوّجهني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة   

ومدّريس اللغة العربية للناطقني بغريها»، ليربوفيل، 

الغابون، 02 ـ 05 ديسمرب 2014، شارك فيها عرشون 

مناطق  مختلف  من  ومدرسا  تربويا  مسؤوال   (20)

والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  الغابون، 

الكويت. بدولة  اإلسالمية 

العريب  التعليم  إقليمية ملسؤويل  دورة تدريبية شبه 

يف تشاد والكامريون، انجامينا، تشاد، 15-18 ديسمرب 

2014، (يف إطار االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية)، 

شارك فيها ثالثون (30) من املسؤولني الرتبويني ومدرّيس 

اإلسالمي  العريب  التعليم  مؤّسسات  يف  العربية  اللغة 

يف تشاد والكامريون، تخللها تنظيم معرض إلصدارات 
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اإليسيسكو احتفاء باملناسبة. كام زودت االتحاد العام 

من  بعدد  تشاد  يف  العربية  اللغة  دعم  ملؤسسات 

إصدارات اإليسيسكو، إسهاماً يف األسبوع الوطني للغة 

بالتعاون  املناسبة،  الذي نظمه االتحاد بهذه  العربية 

يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  ووزارة  األلكسو  مع 

دولة الكويت ومعهد الخرطوم الدويل واالتحاد العاملي 

للمدارس العربية اإلسالمية الدولية.

دعم مؤسسات التعليم العريب اإلسالمي يف دول آسيا 

الوسطى بكتب حديثة ووسائط رقمية لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها، بشكيك، قريغزستان، أكتوبر 

2014،  استفادت جامعة محمود كشغاري يف بشكيك 

الخارجية  لوزارة  التابعة  الدبلوماسية  واألكادميية 

العلوم  بجامعة  الدولية  العالقات  وكلية  القريغزية 

العربية  اللغة  لتعليم  حديثة  كتب  من  اإلنسانية 

بالتعاون  مصاحبة،  رقمية  ووسائط  بغريها  للناطقني 

دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

الرتبوية. والخدمات  للنرش  غرناطة  ومؤسسة  الكويت 

دورة تدريبية إقليمية حول إعداد املناهج والوسائل 

اإلسالمية  الرتبية  لتعليم  الوطنية  املدرسية  والكتب 

واللغة العربية للناطقني بغريها، الخرطوم، السودان، 

وعرشون  اثنان  فيها  شارك   ،2014 نوفمرب   21-18

(22) من مسؤويل املناهج ومدرّيس اللغة العربية يف 

مؤّسسات التعليم العريب اإلسالمي يف السودان وتشاد 

وكينيا وأوغندا ونيجرييا، بالتعاون مع منظمة الدعوة 

اإلسالمية يف السودان.

يف  العربية  اللغة  عن  الثاين  الوطني  املؤمتر  تنظيم 

(يف  ديسمرب 2015،  و20   19 يومي  الرباط،  املغرب، 

إطار االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية)، بالتعاون 

مع االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية يف املغرب.

العربية:  للغة  الثالث  الدويل  املؤمتر  يف  املشاركة 

«االستثامر يف اللغة العربية ومستقبلها الوطني والعريب 

 10  -  07 املتحدة،  العربية  اإلمارات  ديب،  والدويل» 

والخرباء  الباحثني  من   1500 فيه  شارك   ،2014 مايو 

املتخصصني واملسؤولني من جامعات ومؤسسات تربوية 

معنية  ووطنية  وإقليمية  دولية  ومنظامت  وبحثية 

بقضايا اللغة العربية من دول عربية وإسالمية وأجنبية 

العربية.   للغة  الدويل  املجلس  مع  بالتعاون  مختلفة، 

السنوي  للمؤمتر  الثامنة  الدورة  تنظيم  يف  املشاركة 

حول برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف 

أوروبا: «تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقني 

املشرتك  األورويب  املرجعي  اإلطار  حسب  بغريها 

للغات للمستوى الثالث والرابع»، مدينة ليل، فرنسا، 

07 و08 يونيو 2014، شارك فيه خرباء مناهج وباحثون 

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مجال  يف  متخصصون 

مع  بالتعاون  واألوروبية،  العربية  الدول  من  بغريها 

معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف مدينة ليل الفرنسية. 

 املشاركة يف معرض الكتاب الذي نظمه معهد الدراسات 

واألبحاث للتعريب يف الرباط، (يف إطار االحتفاء باليوم 

العاملي للغة العربية)، 18 ديسمرب 2014.

* 
������«�
S��[��
&�����
VW,��
���,�
�������
�)JH5K	
Q�HL
l

تشاد،  يف  العريب  التعليم  معلمي   إعداد  برنامج 

مقّر املركز الرتبوي اإلقليمي لإليسيسكو يف انجامينا 

وفرعه يف مدينة أبشة، تشاد، مستمّر 2014. شارك 

مجال  يف  طالبا   (282) ومثانون  واثنان  مائتان  فيه 

التعليم العريب، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون 

الكويت. بدولة  اإلسالمية 

يف  اإلدارية  للقيادات  العربية  اللغة  تعليم  برنامج 

يف  لإليسيسكو  اإلقليمي  الرتبوي  املركز  مقّر  تشاد، 

ومندو  بنغور  مدن  يف  التعليمية  واملراكز  انجامينا 

ثالمثائة  فيه  شارك   ،  2014 مستمّر  تشاد،  وسار، 

الفرنكفونية  التشادية  األطر  من   (320) وعرشون 

العاملة يف مختلف اإلدارات والوزارات، بالتعاون مع 

إفريقيا. يف  االقتصادية  للتنمية  العريب  املرصف 

الورشة التدريبية الثالثة ملدريس التعليم العريب حول 

 24  -  20 انجامينا،  املدنية»،  الرتبية  دليل  استخدام 

مارس 2014، شارك فيها ثالثون (30) معلام ومعلمة 
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من أبناء مركز اإليسيسكو الرتبوي واملعاهد الرتبوية 

يف تشاد، بالتعاون مع مرشوع السالم من خالل التنمية 

.USAID التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

إقليم  يف  العريب  التعليم  ملدريس  تدريبية  دورة 

البحرية حول استخدام دليل الرتبية املدنية»، مدينة 

بول، تشاد،  29 مايو - 01 يونيو 2014، شارك فيها 

العاملني  من  ومعلمة  معلام   (75) وسبعون  خمسة 

مع  بالتعاون  تشاد،  يف  العريب  التعليم  مؤسسات  يف 

للوكالة  التابع  التنمية  خالل  من  السالم  مرشوع 

.USAID الدولية  للتنمية  األمريكية 

دورة تدريبية ملدريس التعليم العريب يف إقليم كانم 

حول استخدام دليل الرتبية املدنية»، مدينة ماو، تشاد،  

10 - 13 يونيو 2014، شارك فيها خمسون (50) معلام 

ومعلمة من العاملني يف مؤسسات التعليم العريب يف 

تشاد، بالتعاون مع مرشوع السالم من خالل التنمية 

.USAID التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

دورة تدريبية  لفائدة معلمي اللغة العربية يف تشاد 

حول طرائق التدريس الحديثة يف مجال  تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها، مدينة سار، تشاد، 22 - 26 

يونيو 2014، شارك فيها ثالثون (30) من معلمي اللغة 

العربية  مؤسسة  مع  بالتعاون  سار،  مبدينة  العربية 

للجميع باململكة العربية السعودية.  
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اللغة العربية للقيادات  برنامج اإليسيسكو لتعليم 

جمهورية  يف  والثقافة  الفكر  ورجال  واملسؤولني 

القمر املتحدة، مقّر مندوبية اإليسيسكو يف موروين، 

بالتعاون   ،2014 مستمّر  املتحدة،  القمر  جمهورية 

بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

املجتمع  قيادات  من  نخبة  فيه  شاركت  الكويت، 

وموظفون  الربملان  يف  أعضاء  بينهم  من  القمري 

الجمهورية ومسؤولون من مختلف  كبار يف رئاسة 

أعامل.  ورجال  الوزارات 

تنظيم عدد من املحارضات والندوات ذات الصلة بالثقافة 

العربية اإلسالمية، مقّر مندوبية اإليسيسكو يف موروين، 

جمهورية القمر املتحدة، طوال سنة 2014، استفادت 

منها األطر القمرية املهتمة بالقضايا العربية اإلسالمية من 

باحثني ومسؤولني وأساتذة جامعيني وطالب.
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ورشة عمل شبه إقليمية حول املقاربة املنهاجية يف 

اإلمارات  الشارقة،  والتقني،  املهني  التعليم  مجال 

العربية املتحدة، 14-15 يناير 2014، شارك فيها أحد 

عرش (11) خبريا واختصاصيّا يف مجال التعليم املهني 

والسعودية  عامن  وسلطنة  البحرين  من  والتقني 

املتحدة. العربية  واإلمارات  واليمن  والكويت  وقطر 

مؤمتر سبل النهوض بالتعليم التقني والتدريب املهني 

يف الوطن العريب، الخرطوم، السودان، 12 – 13 نوفمرب 

2014، وشارك يف هذا املؤمتر مائة وعرشة (110) من 

والتدريب  العلمي  البحث  ومراكز  الجامعات  أساتذة 

البرشية  املوارد  ووزارات  التقنية  والكليات  املهني 

والقوى العاملة واملنظامت العربية والدولية ذات العالقة 

والقطاع الخاص يف الدول العربية األعضاء، بالتعاون  مع 

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يف الخرطوم.

إيفاد خبري متخصص إىل الجمهورية اإلسالمية املوريتانية 

لتطوير اسرتاتيجيتها الوطنية يف مجال التعليم التقني 

يوليو 2014.  إىل 1  يونيو  نواكشوط، من 23  واملهني، 

واستفادت من املشورة الفنية املصالح املعنية يف وزارة 

التشغيل والتكوين املهني وتقنيات اإلعالم واالتصال.

دعم ندوة حول االبتكارات يف مجال تقانات املعلومات 

النشط  التعلم  منهجيات  يف  وإدماجها  واالتصال 

الرهانات والتحديات، ورزازات،  الرتبوية:  للمنظومة 

املغرب،  4 - 6 ديسمرب 2014، وشارك يف الندوة عدد 

يف  املتخصصني  الخرباء  وكبار  والرتبويني  الباحثني  من 
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املغرب   يف  والتكنولوجيا  واالتصال  املعلومات  تقانات 

وأوربا وكندا، بالتعاون مع الكلية متعددة التخصصات 

بورزازات، جامعة ابن زهر بأكادير، جامعة شريبروك 

لورزازات. املحيل  واملجلس  بكندا 
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االجتامع العاملي حول التعليم للجميع، مسقط، سلطنة 

اليونسكو،  مع  بالتعاون   ،2014 مايو   14  -12 عامن، 

وضم االجتامع أكرث من 300 مشارك من الدول األعضاء، 

ومن الوكاالت املرشفة عىل التعليم للجميع واملنظامت 

املتحدة  األمم  ووكاالت  األطراف،  ومتعددة  الثنائية 

واملنظامت اإلقليمية وأعضاء هيئة التدريس، ومنظامت 

املجتمع املدين، والقطاع الخاص، ومؤسسات البحوث. 

واآلفاق  الرتبوية  التحديات  حول  للخرباء  اجتامع 

 5  -4 أذربيجان،  باكو،  اإلسالمي،  العامل  يف  املستقبلية 

ديسمرب 2014، شارك فيه خمسة وعرشون (25) من كبار 

املسؤولني الرتبويني يف وزارات الرتبية يف كل من أذربيجان 

وباكستان وبنغالدش وتونس والسنغال وماليزيا ومرص 

والنيجر، وأطره ثالثة خرباء دوليني، كام شارك فيه ممثلو 

عدد من املنظامت اإلقليمية والدولية املتخصصة يف قضايا 

الرتبية. وخصص هذا االجتامع للتحضري ملؤمتر اإليسيسكو 

األول لوزراء الرتبية، املقرر عقده خالل سنة 2015 العتامد 

اسرتاتيجية تطوير الرتبية يف العامل اإلسالمي، بالتعاون مع 

وزارة الرتبية يف جمهورية أذربيجان.

جائزة اإليسيسكو ومركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية 

للدراسات  أكسفورد  مركز   ،2014 املربني،  لفائدة 

بالدور  االعرتاف  إىل  الجائزة  هذه  وتهدف  اإلسالمية، 

املحوري الذي تضطلع به فئة املربني، إىل جانب الوالدين 

واألرس يف تنمية امللكات الفكرية لألجيال الصاعدة، فضال 

التعايش  قيم  دمج  يف  املربني  مبساهمة  االعرتاف  عن 

والتسامح يف جميع الدول األعضاء وخارجها.

ديب،  العاملي،  التعليم  ومنتدى  مؤمتر  يف  املشاركة 

شارك   ،2014 مارس   6  – املتحدة،4  العربية  اإلمارات 

فيه عدد كبري من الخرباء الدوليني واإلقليميني، بالتعاون 

املتحدة. العربية  اإلمارات  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 

لوزراء  والعرشين  الثالث  العام  املؤمتر  يف  املشاركة 

الرتبية  مبكتب  األعضاء  الدول  يف  والتعليم  الرتبية 

العريب لدول الخليج، الكويت، دولة الكويت، 21 – 22 

أكتوبر 2014، وبحث هذا املؤمتر، عىل وجه الخصوص، 

موضوعات  ويف  للمكتب  املستقبلية  املرشوعات  يف 

أخرى تتناول العمل الرتبوي املشرتك بني الدول األعضاء .

وجاءت مشاركة منظمة اإليسيسكو يف سياق التعاون 

القائم بينها وبني مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.

االجتامعية،  للعلوم  الرابع  الرتيك  املؤمتر  يف  املشاركة 

مائتا  فيه  أكتوبر 2014، شارك  األردن، 27-25  عامن، 

(200) مشارك من املتخصصني يف الدول العربية وتركيا  

آليات  تعزيز  بهدف  والتنمية،  واالقتصاد  بالتعليم 

للنهوض  وتركيا،  العريب  العامل  بني  املشرتك  التعاون 

بواقع التعليم واالقتصاد والتنمية، بالتعاون مع منتدى 

الفكر العريب باألردن ومعهد الدراسات االسرتاتيجي يف 

األردن. البرتاء يف  تركيا وجامعة 

تقييم  سياسات  حول  اإلقليمية  الندوة  يف  املشاركة 

الطالب يف الدول العربية، الكويت، دولة الكويت، 19 

 (65) وستون  فيها خمسة  شارك   ،2014 نوفمرب   20  -

مشاركا من وزارات الرتبية يف الدول العربية  املعنيني 

بتقييم املناهج وتدريب املدرسني وخرباء من اليونسكو 

واأللكسو والبنك الدويل، وتندرج هذه الندوة يف نطاق 

 ،(ARAIEQ) التعليم  جودة  لتحسني  العريب  الربنامج 

بهدف تبادل الخربات حول التحديات وقصص النجاح 

بخصوص أنظمة التقييم الوطنية وأداء الطالب العرب 

االتفاق  عن  فضال  خاّصة،  والرياضيات  العلوم  يف 

الطالب  تقييم  ملوضوع  إقليمية  طريق  خارطة  عىل 

اليونسكو  مكتب  مع  بالتعاون  القادمة،  يف املرحلة 

والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  ببريوت  اإلقليمي 

(األلكسو). والعلوم 
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تنظيم املؤمتر اإلقليمي حول التعليم العايل يف منطقة 

«وضع  شعار  تحت  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

منوذج لالنتقال من التدبري إىل الحكامة يف الجامعات 

الرباط،  إفريقيا»،  وشامل  األوسط  الرشق  مبنطقة 

مع  بالتعاون   ،2014 فرباير  و5   4 يومي  املغرب، 

املجلس الثقايف الربيطاين يف املغرب، والبنك اإلفريقي 

ووزارة  املتوسطي،  للتكامل  مرسيليا  ومركز  للتنمية، 

يف  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

(100) خبري  مائة  املؤمتر  املغربية. شارك يف  اململكة 

أفريقيا، وماليزيا  من منطقة الرشق األوسط وشامل 

الحكوميني  املسؤولني  من  وعدد  املتحدة،  واململكة 

البحث  مؤسسات  من  وباحثني  الجامعات  ورؤساء 

وغريها. واالعتامد  الجودة  ضامن  وهيئات 

وناقش املؤمتر عدة محاور منها: التحول، والريادة والحكامة 

الجودة  ضامن  بني  والعالقة  والتدبري،  اإلدارة  من  بدالً 

الحسابات،  وتدقيق  املحاسبة  وعمليات  علمية  ألغراض 

واستقاللية وال مركزية املؤسسات، والعالقة بني القطاعني 

العام والخاص يف مجال التعليم العايل.

الدول  يف  الطالب  لفائدة  استحقاق  منحة   93 تسليم 

األعضاء واملجتمعات اإلسالمية خارج العامل اإلسالمي، 

البكالوريوس  مسالك  يف  دراستهم  متابعة  أجل  من 

بالتنمية. املتعلقة  التخصصات  يف  والدكتوراه  واملاجستري 

املناهج  تحديث  حول  إقليمية  شبه  عمل  ورشة 

تونس،  العاملية،  املتغريات  وفق  الجامعية  الدراسية 

 (20) عرشون  فيها  شارك   ،2014 نوفمرب   27  -25

يف  باحثون  وأساتذة  املناهج  وضع  يف  متخصصا 

التعليم  مناهج  وضع  مجال  يف  والعاملون  املوضوع، 

العايل يف كل من األردن وتونس والجزائر وليبيا ومرص 

واملغرب، بالتعاون مع اتحاد جامعات العامل اإلسالمي 

االفرتاضية. تونس  وجامعة 
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تؤسس  التي  الثانية  القطاعية  األولوية  ألهمية  اعتبارا 

االجتامعية  التنمية  مفتاح  باعتبارها  لها  ومتكن  للرتبية 

املتوخاة  األهداف  تحقيق معظم  تم  فقد  واالقتصادية، 

 (20) عرشين  تنفيذ  بفضل  وذلك   ،2014 لعام  منها 

إنجازا، ضمن محور الرتبية البيئية والصحية والسكانية 

املشرتكة. اإلنسانية  القيم  عىل  الرتبية  ومحور 

والصحية  البيئية  بالرتبية  الخاص  املحور  فضمن 

تطوير  حول  املنشودة  نتيجته  ولتحقيق  والسكانية، 

املناهج والوسائل الرتبوية للمحافظة عىل البيئة، نفذت 

إنجازات، متثلت يف عقد دورتني  أربعة (4)  اإليسيسكو 

لفائدة  قريغيزستان،  يف  إحداها  وطنيتني،  تدريبيتني 

املسؤولني الرتبويني واملدرسني حول تنمية الوعي البيئي 

من خالل برامج الرتبية البيئية، واألخرى يف القاهرة لقادة 

الشباب العريب حول إدماج الرتبية البيئية يف برامج العمل 

املجتمع  قدرات  تنمية  حول  إقليمية  وورشة  الشبابية، 

املدين يف مجال الرتبية البيئية يف تونس، وتقديم الدعم 

ملرشوع دمج املفاهيم البيئية يف املناهج التعليمية، الذي 

الرتبية  بوزارة  الدراسية  واملناهج  الكتب  إلدارة  خصص 

يف  املكونني  تكوين  منها  استهدفت  األردنية،  والتعليم 

مجال إدماج الرتبية البيئية يف املناهج التعليمية وتوفري 

البيئة.  لحامية  تعليمية  مواد 

القيم  بالرتبية عىل  الخاص  األخري  العمل  وضمن محور 

اإلنسانية املشرتكة، وتفعيال لنتائجه املأمولة حول: تعزيز 

الرتبية عىل قيم السالم والتعايش يف السياسات والربامج 

املحلية  القدرات  وتعزيز  األعضاء،  الدول  يف  الرتبوية 

اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  مجال  يف  لديها  والوطنية 

الرتبوية  السياسات  اعتامد  يف  ودعمها  املواطنة،  وقيم 

قدرات  وتعزيز  االجتامعي،  النوع  لقضايا  املدمجة 

لضامن  واالبتكار  املبادرة  روح  لتنمية  لديها  الشباب 

اإليسيسكو،  نفذت  التنمية،  يف  الكاملة  مشاركتهم 

بالتعاون مع املؤسسات والهيئات ذات االهتامم املشرتكة 

يف هذا املجال، ستة عرش(16) إنجازا داخل العامل اإلسالمي 

من  تشاركية  شبكات  إقامة  منها  مستهدفة  وخارجه، 

أجل تعزيز قيم السالم وحشد الشباب خدمة للتامسك 

االجتامعي، والتوعية والتعريف بقيم اإلسالم والتعايش 

يف اإلسالم يف املؤسسات الغربية، وتصحيح صورة اآلخر 

يف  املدرسية  التاريخية  واملراجع  الرتبوية  الكتب  يف 

الدول الغربية، وتطوير مناهج وطرائق تدريس الرتبية 

وتشجيع  املواطنة  قيم  وتفعيل  اإلنسان  حقوق  عىل 

القدرات يف  وتعزيز  املجال،  العاملة يف هذا  املؤسسات 

الوعي  زيادة  خالل  من  والنساء،  الفتيات  تعليم  مجال 

واإلمكانات  الصحة،  بقضايا  الريفية  املجتمعات  داخل 

األرسة  مستوى  عىل  للدخل  املدرة  املحلية  االقتصادية 

تسليط  عن  فضال  بحقوقهن،  للتوعية  حمالت  وتنظيم 

السالم،  لتحقيق  دعامًة  بوصفها  املرأة  دور  عىل  الضوء 

الدور  وتعزيز  واالقتصاد،  والسياسة  التعليم  خالل  من 

وتعزيز  الصاعدة  األجيال  إعداد  يف  للتعليم  املحوري 

بينهم  فيام  وتداولها  لديهم  الخالقة  التنموية  املبادرات 

للفائدة.    تعميام 
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الرتبويني  املسؤولني  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة 

خالل  من  البيئي،  الوعي  تنمية  حول  واملدرسني 

- قريغيزستان، 15- 20  بشكيك  البيئية،  الرتبية  برامج 

عاصمة  ببشكيك،  االحتفاء  إطار  يف  ديسمرب2014، 

الدورة   هذه  وشارك يف   .2014 لعام  اإلسالمية  للثقافة 

بهدف  وإدارياً،  تربوياً  إطاراً   وعرشون(25)  خمسة 

توعية الطالب بالعالقة بني البيئة والصحة وجعل قضايا 

الرأي  اهتاممات  صلب  يف  املستدامة  والتنمية  البيئة 

الخصوص. وجه  عىل  التعليمية  واملؤسسات  العام 

يف  البيئية  املفاهيم  دمج  ملرشوع  الدعم  تقديم 

املناهج التعليمية، يونيو2014، خصص الدعم إلدارة 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  الدراسية  واملناهج  الكتب 

واإلقليمية. الوطنية  املشاريع  دعم  إطار  يف  األردنية، 

املدين  املجتمع  قدرات  تنمية  حول  إقليمية  ورشة 

 10  -9 العاصمة،  تونس  البيئية،  الرتبية  مجال  يف 

يونيو 2014، استفاد من فعالياتها أربعة عرش (14) 

مشاركاً من املغرب وموريتانيا وليبيا والجزائر ومرص 

واإلمارات وسلطنة ُعامن، للتعرف عىل طرق ووسائل 

تعزيز القدرات الفردية والجامعية لجمعيات املجتمع 

محمد  مؤسسة  مع  بالتعاون  منها،  والتمكن  املدين 

البيئة. لحامية  السادس 

دورة تدريبية متخصصة لقادة الشباب العريب حول 

الشبابية،  العمل  برامج  يف  البيئية  الرتبية  إدماج 

مبشاركة   ،2014 أغسطس   21  -  18 مرص،  القاهرة، 

العريب  الشباب  قادة  من   (75) وسبعني  خمسة 

اإلفريقي، تلقوا تدريباً عملياً ملامرسة أنشطة علمية 

يف  لتجسيدها  البيئية،  باملفاهيم  للنهوض  مبتكرة 

االتحاد  مع  بالتعاون  البيئة،  مع  والتعامل  السلوك 

والبيئة. للشباب  العريب 
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والتسامح  والتعايش  السالم  قيم  تدريبية حول  ورشة 

لفائدة املربني وواضعي املناهج الدراسية حول «دليل 

مؤلفي كتب التاريخ» ، أكسفورد، يناير 2015. عقدت 

أكسفورد  مركز  مع  بالتعاون  الورشة  هذه  اإليسيسكو 

للدراسات اإلسالمية يف أكسفورد، اململكة املتحدة، وفُتح 

واستفاد  املعنية،  األطراف  جميع  أمام  املشاركة  مجال 

منها عىل وجه الخصوص خمسة وعرشون (25) مشاركاً 

من املربني واملسؤولني عن إعداد كتب تاريخ الجنوب 

والباحثني  الجامعات  رؤساء  ذلك  يف  مبا  والشامل، 

وهيئات البحث، من أجل إيجاد فضاء للتبادل يف سبيل 

تعزيز الرشاكة بني املربني ومؤلفي املناهج الدراسية بني 

لتصحيح  جديدة  منهجيات  وبلورة  والجنوب،  الشامل 

صورة اآلخر يف كتب التاريخ يف أوروبا والكتب العربية 

مجال  يف  املطروحة  التحديات  ومواجهة  واإلسالمية، 

مراعاة  مع  التاريخ،  مادة  يف  املدرسية  الكتب  إعداد 

معهد  نظم  وقد  والثقافية،  الدينية  الخصوصيات 

لهذه  التحضريية  االجتامعات  من  سلسلة  أكسفورد 

عام 2014. الورشة خالل 

ثقافة  عىل  للرتبية  اإلقليمي  اإليسيسكو  مركز  إنشاء 

السالم، ياموسوكرو، كوت ديفوار،  بعد توقيع اتفاقية 

التعاون بني اإليسيسكو ووزارة التعليم العايل والبحث 

ُعقدت   ،  2013 أكتوبر   4 بتاريخ  أبيدجان  يف  العلمي 

الفرتة  املركز خالل  الفتتاح  تحضريية  مستديرة  مائدة 

(10) خرباء  أبريل 2014، ضمت عرشة  إىل 10  من 8 

واملنظمة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من 

(إيسيسكو)،  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية 

ووزارة  للسالم،  بوانيي  هوفويت  فيليكس  ومؤسسة 

وزارة  الدولة  الفني، ووزارة  والتعليم  الوطنية  الرتبية 

إطاره   يف  تم  كام  للسالم،  اليونسكو  وكريس  الداخلية، 

عقد «دورة تدريبية إقليمية لفائدة األطر اإلفريقية يف 

الفرتة من 17  السالم» خالل  ثقافة  الرتبية عىل  مجال 

إىل 19 ديسمرب 2014، وسيتم االفتتاح الرسمي للمركز 

 .2015 أبريل   16 بتاريخ 

الرتبية  دور  تعزيز  حول  إقليمية  شبه  تدريبية  دورة 

اإلسالمية يف تعزيز قيم الحوار والسلم االجتامعي، 27- 

من  استفاد  الصومال،  هرجيسيا،   ،2014 أغسطس   30

هذه الدورة خمسة وعرشون(25) مشاركاً من مسؤولني 

إدرايني، وأمئة املساجد ومربني وشخصيات دينية وطالب 

ومنظامت غري حكومية، ومنظامت املجتمع املدين من 

القمر،  وجزر  وأوغندا  وجيبويت  والصومال  السودان 

السلم  دور  وتعزيز  املواطنة،  مفاهيم  تنمية  بهدف 

االجتامعي وثقافة الحوار والتعايش يف تسوية الرصاعات 

الدعوة اإلسالمية. بالتعاون مع منظمة  اإلقليمية، 

حول  املدارس  يف  املفتوحة  «األبواب  أيام  تنظيم 

مايو   16 -15 اآلخر»،  التعليم يف تصحيح صورة  دور 

الحوار  تعزيز   » إيطاليا، حول موضوع  تورينو،   ،2014

التعليم  ويف جودة  السالم  يف  املساهمة  الثقافات:  بني 

والفن  الروحية  والقيم  والتاريخ  الثقافة  عرب  رحلة  أو 

اإلسالمي بني الرشق والغرب»، شارك يف هذا الربنامج 

 (20) وعرشون  طالب،   (300) ثالمثائة  فاعل  بشكل 

مدرساً ورئيسا مؤسستني معنيتني، و عرشة (10) خرباء 

من الكورييس، وخمسة (5) خرباء من الخارج، وممثلو 

هذا  واستهدف  ودولية.  وطنية  ومؤسسات  األديان 

النشاط التعريف بشكل أفضل باألمة اإلسالمية، سعياً 

واألفكار  النمطية  والصور  املسبقة  األحكام  تجاوز  إىل 
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الثقايف  إسهامه  إبراز  خالل  من  اإلسالم،  عن  الخاطئة 

وقيمه الكونية وانفتاحه عىل مختلف الثقافات، بالتعاون 

(الكورييس). اإليطالية  اإلسالمية  الدينية  الجمعية  مع 

يف  السالم  وثقافة  الحوار  حول  اإليسيسكو  كريس 

إطاره عقد جملة من  تم يف  القاهرة، مرص،  جامعة 

األبعاد  «تحليل  حول  ندوة  عقد  أبرزها  األنشطة، 

اإلسالمية يف الرسائل العلمية بكلية االقتصاد والعلوم 

-11 ديسمرب 2014،   9 القاهرة»،  بجامعة  السياسية 

يف  العايل  التعليم  أساتذة  من  مهم  عدد  فيها  شارك 

كلية االقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع اتحاد 

القاهرة. وجامعة  اإلسالمي  العامل  جامعات 

للمربني  التوجيهية  «املبادئ  لكتاب  العربية  الرتجمة 

املسلمني»  ضد  والتمييز  التعصب  مكافحة  أجل  من 

(معالجة اإلسالموفوبيا من خالل التعليم)، املقر، 2014، 

املربني  مساعدة  إىل  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتهدف 

وهي  املسلمني،  ضد  والتمييز  التعصب  مكافحة  عىل 

موجهة إىل العموم، مبن يف ذلك املدرسون واملسؤولون 

عن املؤسسات الرتبوية ومديرو املدارس واملرشفون عىل 

وضع السياسات والخدمات الرتبوية ومكونو املدرسني، 

واملنظامت  املهنية،  والجمعيات  املدرسني  ونقابات 

التوجيهية  املبادئ  الحكومية. وميكن تطبيق هذه  غري 

سواء،  حد  والثانوي عىل  االبتدايئ  التعليم  مرحلتي  يف 

كام ميكن االستعانة بها خارج إطار املدارس، بالتعاون 

مع مجلس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا/ 

اإلنسان. وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات  مكتب 
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تعزيز  أو  إعداد  أجل  من  لدولتني  الدعم  تقديم 

عىل  بالرتبية  للنهوض  متكاملة  وطنية  عمل  خطط 

واملواطَنة: اإلنسان  حقوق 

بنجول، غامبيا، 18 يونيو 2014. ورشة عمل حول  -

اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  مجال  يف  التوعية   »

وإعداد مواد تدريبية لفائدة املدرسني حول الرتبية 

الورشة  يف  وشارك  اإلنسان».  حقوق  مجال  عىل 

ومدرسني  وطالبة  طالب   (100) مائة  من  أكرث 

ومسؤولني  الرتبوية  املنظومة  عىل  ومرشفني 

واملنظامت  الرتبية  وزارة  مصالح   مختلف  من 

توعية  بهدف  املدين،  واملجتمع  الحكومية  غري 

والطالب مبوضوع  املتدربني  واملدرسني  املدرسني 

الرتبية عىل حقوق اإلنسان، ووضع برنامج جديد 

االستعامل.  سهلة  تربوية  حقيبة  عىل  يعتمد 

ديسمرب  -  20  –  18 من  ديفوار،  كوت  أبيدجان، 

الدولة  لهذه  اإليسيسكو  دعم  بفضل   ،2014

وطنياً  فاعالً   (40) أربعون  استفاد  العضو، 

يتمتعون بخربة ميدانية يف هذا املجال، باعتبارهم 

حقوق  الرتبية عىل  ميدان  (يف  تربويني  مؤطرين 

ومرحلتي  األطفال  رياض  يف  واملواطَنة)  اإلنسان 

التنشيط  ومراكز  والثانوي،  االبتدايئ  التعليم 

والتدريب الرتبوي واملدرسة العليا لألساتذة، من 

ورشة تدريبية حول «بناء قدرات املربني يف مجال 

واملواطَنة». اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية 
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إدارة  حول  القرويات  النساء  لفائدة  تدريبية  ورشة 

األنشطة املدرة للدخل، الغابون 17 - 20 نوفمرب 2014، 

الريفية  املناطق  يف  والفتيات  للنساء  وجهت  والورشة 

املتحررات من األمية باستخدام اللغة الوطنية أو اللغة 

الفرنسية، بهدف إبراز أهمية األنشطة املدرة للدخل يف 

مكافحة الفقر وتنمية االقتصاد الوطني، وتزويد النساء 

الدخل  لكسب  الالزمة  باملهارات  الريفية  املناطق  يف 

وتعزيز فرص العمل.

اسرتاتيجيات  املرأة من خالل  لتمكني  تدريبي  برنامج 

 14 موروين  القمر،  جزر  تدريبية،   ومبادرات  تربوية 

- 18  يوليو 2014. استفادت خمسون (50) امرأة من 



45 

ودور  مكانة  تحديد  إىل  يهدف  الذي  التدريب  هذا 

جزر  يف  التنمية  تحقيق  يف  النسائية  األعامل  ريادة 

بريادة  الخاصة  الرتبوية  االسرتاتيجيات  وإعداد  القمر، 

والحرضية. الريفية  املناطق  يف  النسائية  األعامل 

خالل  من  الفتيات  متكني   » حول  وطنية  عمل  ورشة 

التعليم والصحة  والتنمية االقتصادية يف املناطق الريفية 

يوليو    27  -  24 لوكو،  بورت  سرياليون،  سرياليون»،  يف 

من  فتاًة  مثانون(80)  التدريب  من  واستفادت   .2014

ثالثة مدارس يف بورت لوكو. واستهدفت الورشة تشجيع 

تعليم الفتيات يف املناطق الريفية وتطوير قدراتهن، من 

بقضايا  الريفية  املجتمعات  داخل  الوعي  زيادة  خالل 

الصحة، واإلمكانات االقتصادية املحلية املدرة للدخل عىل 

مستوى األرسة وتنظيم حمالت للتوعية بحقوقهن.

تعزيز  يف  متوسطية  األورو  املرأة  دور  حول  ندوة 

الحوار بني الثقافات، فرنسا، باريس 7  أكتوبر 2014، 

من  شخص،   (200) مائتي  من  أكرث  الندوة  يف  وشارك 

مختلفة،  جنسيات  من  املتحدثات  من  العديد  بينهم 

كبري  عدد  رغبة  إبراز  باألساس  الندوة  واستهدفت 

بني  الحوار  تعزيز  يف  واألوروبيني  العرب  املثقفني  من 

الحضارات، وخصوصاً بني الضفتني الشاملية والجنوبية 

الضوء عىل  تسليط  فضالً عن  املتوسط،  األبيض  للبحر 

خالل  من  السالم،  لتحقيق  دعامًة  بوصفها  املرأة  دور 

جمعية  مع  بالتعاون  واالقتصاد،  والسياسة  التعليم 

.(AFACOM) العربيات  اإلعالميات 

املؤهل  التدريب  مجال  يف  الجيدة  املامرسات  دليل 

غرب  منطقة  يف  الفقر  ملحاربة  والنساء  للفتيات 

مع  بالتعاون   ،2014 اإليسيسكو  منشورات  أفريقيا، 

األعضاء. الدول  لفائدة  للفرانكفونية،  الدولية  املنظمة 

تربية  مجال  يف  رائدة  نسائية  لجمعية  الدعم  تقديم 

الخرطوم،  يونيو2014،  العربية)،  (املنطقة  الفتيات 

العلمية  بدري  بابكر  جمعية  منه  استفادت  السودان، 

للدراسات النسوية، تقديرا لجهودها للنهوض باألوضاع 

وملساعدة  مجتمعهن،  لتنمية  للفتيات  التعليمية 

الجمعية عىل تعزيز عملها امليداين يف مرشوع تحريك 

املجتمع املحيل للتوعية بأهمية تعليم الفتيات لتحقيق 

الفرص. تكافؤ 
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برنامج القيادات املسلمة الشابة، أكسفورد، اململكة 

املنتدى  هذا  ويعد   ،2014 سبتمرب   4  -  3 املتحدة، 

أرضية لتوحيد الجهود واملساهمة يف تحقيق تطلعات 

القادة املسلمني الشباب، وقد ضم املنتدى أزيد من 

150 من القادة املسلمني الشباب، بهدف تعزيز الدور 

املحوري للتعليم يف إعداد األجيال الصاعدة، بالتعاون 

مع مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية.

الرتبوي  للفيلم   عرش  الثاين  الوطني  املهرجان  دعم 

اململكة   – فاس   ،- املغاريب  الرتبوي  الفيلم  دورة   -

عدد  فيه   شارك   ،2014 أبريل   19  –  17 املغربية، 

مهم من املخرجني السينامئيني الشباب، حيث عرضوا 

الذي  الرتبوي  الفيلم  مجال  اإلبداعية يف  أعاملهم  فيه 

العملني  بني  وجدلية  نفعية  عالقة  إقامة  إىل  سعى 

الفني والرتبوي لزيادة فعالية محاور العملية الرتبوية 

قفزة  لتحقيق  وتجديدها،  اإلنتاجية  كفايتها  ورفع 

من  واستفادوا  التعليمية،  العملية  يف  ونوعية  كمية 

أراء الرتبويني والنقاد، بالتعاون مع األكادميية الجهوية 

فضاء  وجمعية  بوملان  فاس  جهة  والتكوين  للرتبية 

وزارة  ومبشاركة  بفاس،  واملرسح  للسينام  اإلبداع 

املغربية.  اململكة  يف  الثقافة  ووزارة  الوطنية  الرتبية 
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تعد العلوم والتكنولوجيا مؤرشاً عىل تقدم وازدهار األمة 

ومحركاً لها. فسعياً إىل إحداث بيئة مالمئة لتطوير العلوم 

والتكنولوجيا، نُفذ 49 نشاطاً يف إطار خطة العمل لسنة 

2014. كام ساهم 25 برنامجاً يف تعزيز سياسات العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار وتحسني إدارة العلوم والتجارب 

أجل صياغة  من  للخرباء  الدعوة  ُوّجهت  فقد  الناجحة. 

خارطة طريق لالبتكار يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

الالزمة  السياسية  اإلرادة  حشد  أجل  ومن  إفريقيا. 

ُعقد  قانونية،  عمل  وإطارات  متكينية  سياسات  العتامد 

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  يف  برملاين  منتدى 

يف املنطقة العربية. ولتعزيز ثقافة االبتكار وروح املبادرة 

وتشجيع االنتقال إىل اقتصاد قائم عىل االبتكار، نُظمت 

بني  الرشاكة  أشكال  تعزيز  يف  عمل ساهمت  ورشة   12

التكنولوجيا  وترية  ورسّعت  الصناعي  والقطاع  الجامعة 

الرقمية. وعالوة عىل ذلك، عملت برامج الحوكمة وإدارة 

مجمعات العلوم والتكنولوجيا عىل تعزيز روح املبادرة 

بني  العملية  والرشاكة  التامسك  من  املزيد  وحققت 

الباحثني ومجتمع األعامل قصد تحقيق منافع متبادلة. 

ونفذت الكرايس العلمية املخصصة للنساء والتي أنشئت 

دور  تعزيز  بغرض  الربامج  من  عدداً  سابق  وقت  يف 

املهني  لها ملواصلة مسارها  بيئة مواتية  املرأة وإحداث 

بناء  من أجل متكينها من االضطالع بدورها األسايس يف 

اإليسيسكو  شاركت  ذلك،  إىل  وإضافة  املعرفة.  مجتمع 

يف إطالق األكادميية الدولية للعلامء الشباب لتوفر لهم 

واملساهمة يف تشجيع  آرائهم  للتعبري عن  متينة  قاعدة 

أفضل. كام حرصت  عامل  وإحداث  والتكنولوجيا  العلوم 

العلوم  مجال  يف  الدويل  التعاون  مواصلة  عىل  املنظمة 

عرشين  يف  الفعالة  املشاركة  خالل  من  والتكنولوجيا 

نشاطاً علمياً إضافياً نظمه رشكاؤها عىل املستوى الدويل.

مجال  يف  القدرات  لتطوير  برنامجاً   11 نُفذ  كام 

التقانات الناشئة ملواكبة التقدم الكبري يف مجال االبتكار 

فوائد  عىل  الحصول  قصد  واملعرفة  االبتكار  واستثامر 

اجتامعية واقتصادية. فقد ساعد التدريب عىل اكتساب 

التكنولوجيا األساسية لفائدة القادة الشباب يف املناطق 

النائية عىل إحداث فرص عمل، وساهم يف تحسني اإلنتاج 

الزراعي. كام أُبرز دور االستبصار التكنولوجي يف البحث 

وتحديات  فرص  طرح  خالل  من  التكنولوجيا  وتطوير 

تكنولوجيا  مجال  يف  ناجحة  وتجارب  الباحثني  أمام 

املستقبل بحيث تكون قابلة للتكيف، وربط االحتياجات 

التجارب  وعرض  التكنولوجيا،  باكتساب  التكنولوجية 

للتكنولوجيا.  املستقبيل  التخطيط  مجال  يف  الناجحة 

يف  الشباب  للعلامء  االهتامم  ُوّجه  ذلك،  عىل  وعالوة 

الجوائز  منحهم  خالل  من  والتكنولوجيا  البحث  مجال 

التي تعينهم  وتزويدهم باملهارات والكفاءات واملعارف 

عىل بدء مسارهم بشكل أفضل داخل مؤسساتهم وداخل 

التكنولوجيا  تطبيقات  واعتُمدت  الصناعي.  القطاع 

الحيوية والهندسة الوراثية يف الزراعة ويف مجال الصحة. 

تكنولوجيا  تطوير  اسرتاتيجية  إطار  املنظمة يف  وقدمت 

النانو يف البلدان اإلسالمية، مختلف التطورات واألبحاث 

الجديدة لتشجيع الحكومات عىل إيالء األولوية لتعزيز 

البحث  وتشجيع  الوطنية  الخطط  يف  النانو  تكنولوجيا 

العربية  الشبكة  أُطلقت  ذلك،  إىل  وإضافة  وتطبيقاته. 
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للمساهمة   2014 سنة  خالل  الفكرية  امللكية  لحقوق 

يف إنفاذ حقوق امللكية الفكرية، بالنظر إىل أهمية ذلك 

يتيح  حيث  االخرتاعات  وتسويق  االبتكارات  حامية  يف 

اإلبداعية. أنشطتهم  للعلامء واملؤسسات االستفادة من 

حيث  العايل  التعليم  قطاع  لتعزيز  برنامجاً   14 ونُفذ 

اإلسالمي  للمؤمتر  السابعة  الدورة  اإليسيسكو  عقدت 

أطلق  الذي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لوزراء 

برنامج (تفاهم) لتبادل الطالب واملدرسني والباحثني بني 

تعاون  إقامة  واعتمد مرشوع  األعضاء،  الدول  جامعات 

مشرتك بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف 

مجال التسويق وتعليم ريادة األعامل. وواصلت اللجنة 

رفيعة املستوى للجودة واالعتامد متابعة تنفيذ مضامني 

الرئيسة»، واعتمدت جملة من  األداء  وثيقة «مؤرشات 

تحسني  بغرض  العايل  التعليم  جودة  لتعزيز  التدابري 

أداء الجامعات. كام بُذلت جهود حثيثة لالرتقاء بنظام 

التعليم العايل من خالل تحسني حوكمة الجامعات وربط 

وواصلت  العمل.  لسوق  الوطنية  باملتطلبات  مخرجاتها 

املنظمة اهتاممها بقابلية الخريجني للتوظيف من خالل 

تعزيز قدرات الخريجني ومعارفهم التخصصية ومهاراتهم 

أيام مفتوحة حول  الشخصية والعملية. وساهم تنظيم 

اقتصاد املعرفة إىل جانب برامج أخرى يف تيسري االنتقال 

نحو اقتصاد املعرفة من خالل تفعيل مناذج النمو القامئة 

مجال  تقدم يف  إحراز  عن  فضال  واالبتكار،  املعرفة  عىل 

للدعائم  االهتامم  أويل  كام  واملكاين.  القطاعي  التنويع 

املعلومات  تكنولوجيا  وهي  املعرفة،  القتصاد  األربعة 

واالتصال، والحوكمة الجيدة، واالبتكار، والتعليم العايل. 

وعملت اإليسيسكو أيضاً عىل تعزيز الرتابط بني شبكات 

الشبكة  إطار  يف  واإلقليمية  الوطنية  والبحث  التعليم 

والتعليم.  للبحث  اإلسالمية 
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العلوم  سياسات  تطوير  حول  تدريبية  عمل  ورشة 

 15-8 ماليزيا،  كواالملبور،  واالبتكار،  والتكنولوجيا 

للتعاون  الدويل  املركز  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب 

جنوب-جنوب يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ووزارة 

ومبشاركة  ماليزيا،  يف  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 

 .77 مجموعة  دول  إىل  ينتمون  خبرياً   30 حوايل 

العلمية املخصصة للنساء–  الكرايس  برنامج تشجيع 

املرأة»،  دور  واملجتمع:  «العلم  حول  عمل  ورشة 

مع  بالتعاون  2014؛  يونيو   16-15 الجزائر،  الجزائر، 

يف  والتكنولوجيا  العلوم  يف  للمرأة  اإليسيسكو  كريس 

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا يف مدينة 

وباحثة. عاملة   50 الجزائر، وبحضور حوايل 

للعلامء  اإلسالمية  األكادميية  األول إلطالق  االجتامع 

الشباب وتشجيع مشاركة الشباب والنساء يف العلوم، 

الخرطوم، السودان، 27-28 أبريل 2014؛ بالتعاون مع 

جامعة املستقبل يف الخرطوم وأكادميية العامل الثالث 

للعلوم وأكادميية السودان للعلوم، ومبشاركة 25 عاملاً 

ومرص،  عامن،  وسلطنة  واألردن،  السودان،  من  شاباً 

وإيران،  وبنغالديش،  وباكستان،  والسنغال،  وتركيا، 

واملغرب. وتونس، 

العلوم  مجمعات  حول  إقليمية  دراسية  حلقة 

والتكنولوجيا بعنوان: (إحداث البيئة املناسبة لتثمني 

املعرفة: مجمع ODTU-TEKNOKENT منوذجاً)، 

البنك  أنقرة، تركيا، 16-18 يونيو 2014؛ بالتعاون مع 

للتكامل  مرسيليا  مركز  خالل  من  لالستثامر  األوريب 

األمم  للجنة  التابع  التكنولوجيا  ومركز  املتوسطي، 

املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، واملجمع 

ODTU-TEKNOKENT الرتيك،  لتكنولوجي  ا

وخرباء  االبتكار،  مجال  يف  أتراك  فاعلني  ومبشاركة 

العلوم  ملجمعات  الدولية  الجمعية  من  أوروبيني 

مسؤويل  وبحضور  لالستثامر،  األورويب  والصندوق 

الجامعات  من  وعدد  والتكنولوجيا  العلوم  مجمعات 

واألردن،  والعراق،  ومرص،  البحرين،  التالية:  الدول  يف 

وتونس،  وفلسطني،  وعامن،  واملغرب،  وليبيا،  ولبنان، 

أوروبا. من  املستوى  رفيعي  وخرباء 

اجتامع خرباء إقليمي لصياغة خريطة طريق لالبتكار 

القاهرة،  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 

البنك  مع  بالتعاون  2014؛  نوفمرب   20-19 مرص، 

األورويب لالستثامر وبالتنسيق مع مركز مرسيليا للتكامل 

األمم  للجنة  التابع  التكنولوجيا  ومركز  املتوسطي، 

املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، وجامعة 

املؤسسات  عن  املسؤولني  وبحضور  العربية،  الدول 

التابعة ألنظمة االبتكار الوطنية يف دول املنطقة، مثل 

للعلوم  الوطنية  واملجالس  والتجارة،  الصناعة  غرف 

والعلوم  بالتخطيط  املعنية  والوزارات  والتكنولوجيا، 

لإلحصاء. الوطنية  واملؤسسات  والصناعة،  والتكنولوجيا 

املنتدى الوزاري الثاين للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

2014؛  أكتوبر   17-14 اإليسيسكو،  مقر  إفريقيا،  يف 

بالتعاون مع الحكومتني املغربية والفنلندية، وبرشاكة 

مع اإليسيسكو واليونسكو واالتحاد اإلفريقي، وعدد 

وزراء  وبحضور  واإلقليمية،  الدولية  املنظامت  من 

ومسؤولني سامني، ومديري ورؤساء مؤسسات جامعية 

ومراكز أبحاث، ونخبة من الباحثني والخرباء واألساتذة 

الجامعيني من الدول اإلفريقية.
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والقطاع  الجامعة  بني  الرشاكة  أشكال  حول  مؤمتر 

التنمية  تحقيق  أجل  من  والحكومات  الصناعي 

2014؛  مارس   12-11 إيران،  طهران،  الوطنية، 

بالتعاون  للنهوض  اإليرانية  الجمعية  مع  بالتعاون 

وبحضور  الصناعي،  والقطاع  األكادميي  املجال  بني 

العلوم  وزارات  من  إيرانيني  حكوميني  مسؤولني 

والتجارة  واملعادن  والصناعة  والتكنولوجيا  والبحث 

املنظامت  وبعض  والنفط  الطبي  والتعليم  والصحة 

املختصني. من  وعدد  الحكومية  غري 

املؤمتر السنوي الثامن عرش للرابطة اآلسيوية ملجمعات 

العلوم: فرص االبتكار والتسويق يف العرص املفاهيمي، 

بني  بالتعاون  2014؛  أكتوبر   17-16 إيران،  شرياز، 

والتكنولوجيا،  للعلوم  فارس  ومجمع  اإليسيسكو 

أكرث من 400 مشارك من 50 دولة.   وبحضور 

العرب يف مجال  الثالث للربملانيني  املنتدى اإلقليمي 

العربية  اإلمارات  الشارقة،  والتكنولوجيا،  العلوم 

املتحدة، 19-20 ديسمرب 2014؛ بالتعاون بني كل من 

اإليسيسكو واأللكسو واليونسكو ولجنة األمم املتحدة 

االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا واملؤسسة العربية 

للعلوم والتكنولوجيا يف الشارقة، وباملوازاة مع الدورة 

والتنمية  العلمي  للبحث  العريب  للمنتدى  الثانية 

والسعودية  اإلمارات  من  وبحضور خرباء  املستدامة، 

واألردن  والعراق  واليمن  والكويت  عامن  وسلطنة 

ولبنان وفلسطني ومرص والسودان والبحرين وتونس 

وليبيا واملغرب والجزائر والصومال وموريتانيا واليابان 

وهولندا  وإيطاليا  وفرنسا  واليونان  وكندا  وأمريكا 

وأملانيا. وإيرلندا  وبريطانيا 

العاملات،  بالنساء  النهوض  حول  إقليمية  ندوة 

نظمها  2014؛  ديسمرب   25-24 الجزائر،  الجزائر، 

والتكنولوجيا  العلوم  يف  للمرأة  اإليسيسكو  كريس 

يف  والتكنولوجيا  للعلوم  بومدين  هواري  جامعة  يف 

مدينة الجزائر، وحرضته عاملات متميزات من مختلف 

املؤسسات والواليات يف الجزائر ومن تونس واملغرب 

القمر. وجزر  ديفوار  وكوت  ولبنان  ومرص 
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منتدى حول «املجموعات املوضوعاتية العلمية لتعزيز 

كراتيش،  الصناعة،  وقطاع  الجامعات  بني  الرشاكة 

مجلس  مع  بالتعاون  2014؛  مايو-ديسمرب  باكستان، 

االبتكارات  وبرنامج  والتكنولوجيا،  للعلوم  باكستان 

وتخلله   ،(DICE) األعامل  وريادة  والتعاون  املتميزة 

تنظيم 11 ورشة عمل ليوم واحد يف العديد من جامعات 

باكستان، وامتد عىل مدى عدة أشهر بهدف تدريب 

أكرث من 6000 طالب عىل روح املبادرة وتصميم مناذج 

األعامل من خالل ورشات العمل التالية:

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

واملستقبل، كويتا، باكستان، 5 مايو 2014؛ عقدت 

املعلومات  لتكنولوجيا  بلوشستان  جامعة  يف 

بلوشستان. وجامعة  اإلدارية  والعلوم 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   8 باكستان،  سوكور،  واملستقبل، 

األعامل. إلدارة  سوكور  معهد  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

واملستقبل، فيصل أباد، باكستان، 12 مايو 2014؛ 

أباد. فيصل  يف  الزراعة  جامعة  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   13 باكستان،  الهور،  واملستقبل، 

والتكنولوجيا. اإلدارة  جامعة  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   14 باكستان،  رسغودا،  واملستقبل، 

رسغودا. جامعة  يف  عقدت 

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشات 

مايو 2014؛  باكستان، 19  أباد،  إسالم  واملستقبل، 

جامعة  أباد:  إسالم  يف  جامعات  ثالث  يف  عقدت 

املعلومات،  لتقنية  كومساتس  ومعهد  الطريان، 

رفاه. وجامعة 
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الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   20 باكستان،  سوايب،  واملستقبل، 

عقدت يف معهد غالم إسحاق خان لعلوم الهندسة 

والتكنولوجيا.

ورشة عمل حول الرشكات الناشئة اليوم: مؤسسات  -

الغد، كراتيش، باكستان، 24 مايو 2014؛ عقدت يف 

معهد إدارة األعامل.

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  مايو   26 باكستان،  بيشاور،  واملستقبل، 

والتكنولوجيا. الهندسة  جامعة  يف  عقدت 

ورشة عمل حول الرشكات الناشئة اليوم: مؤسسات  -

الغد، شاكدارا، باكستان، 27 مايو 2014؛ عقدت يف 

جامعة ماالكند.

الحارض  - بني  الناشئة  املقاولة  حول  عمل  ورشة 

2014؛  يونيو   03 باكستان،  كراتيش،  واملستقبل، 

والتكنولوجيا. للهندسة  نيد  جامعة  يف  عقدت 

إيران،  طهران،  األعامل،  لريادة  الثاين  الدويل  املؤمتر 

طهران،  جامعة  مع  بالتعاون  2014؛  فرباير   24-23

ريادة  مجال  يف  متميزاً  وعاملاً  أستاذاً   35 ومبشاركة 

األعامل وأكرث من 400 عامل ومامرس يف مجال ريادة 

الوطني.   املستوى  عىل  األعامل 

البحث  مقرتح  إعداد  حول  تدريبية  عمل  ورشة 

والتطوير وريادة األعامل التكنولوجية لفائدة رابطة 

الدول املستقلة، 13-17 أكتوبر 2014، أستانا، جمهورية 

كازاخستان؛ بالتعاون مع املركز الدويل للتعاون جنوب-

جنوب يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، واملركز الوطني 

والبنك  كازاخستان،  يف  والتكنولوجيا  العلوم  لتقييم 

اإلسالمي للتنمية، ورشكة تطوير التكنولوجيا املاليزية، 

وبنغالديش،  أذربيجان،  من  مشاركاً   26 وبحضور 

والكويت،  وإندونيسيا،  ومرص،  فاسو،  وبوركينا 

وأوزبكستان. وروسيا،  وباكستان،  وماليزيا،  وقريغزستان، 

الدولية  العلمية  األنشطة  يف  اإليسيسكو  متثيل 

الرشكاء: مع  اجتامعات  وعقد  واإلقليمية 

اململكة  - الرباط،  لالستثامر،  دوفيل  مؤمتر رشاكة 

البنك  مجموعة  نظمته  2014؛  مارس   5 املغربية، 

املغربية  الوكالة  مع  بالتعاون  للتنمية  اإلسالمي 

يف  الوزراء  من  عدد  وحرضه  االستثامرات،  لتنمية 

الحكومة املغربية وممثلون رفيعو املستوى للدول 

الثامنية،  (مجموعة  دوفيل  رشاكة  األعضاء يف 

والسعودية، وقطر، والكويت، واإلمارات، وتركيا) إىل 

الدولية. املالية  املؤسسات  من  عدد  مندويب  جانب 

يوم الصحة والبيئة الذي نظمته مجموعة مدارس  -

عبود اإلعدادية العلمية، الرباط، اململكة املغربية، 

15 مارس 2014؛ من تنظيم وزاريت الصحة والرتبية 

مشارك   500 حوايل  وبحضور  املغرب  يف  الوطنية 

من أوساط الطلبة، واألرس واملدرسني. 

ندوة حول «إصالح املنظومة الصحية املغاربية»،  -

2014؛  مارس   26-25 املغربية،  اململكة  الرباط، 

العريب  املغرب  التحاد  العامة  األمانة  نظمتها 

املغربية،  اململكة  يف  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 

الخمسة  البلدان  من  وعلامء  مندوبون  وحرضها 

اإلسالمي  والبنك  العاملية  الصحة  منظمة  ومن 

أخرى. دولية  ومنظامت  للتنمية 

التقنيات  - استخدام  حول  الثالثة  الدولية  الندوة 

الفضائية لتدبري املوارد املائية، الصخريات، اململكة 

املليك  املركز  نظمها   ،2014 أبريل   4-1 املغربية، 

والوكالة  الرباط،  يف  الفضايئ  البعدي  لالستشعار 

لعلوم  اإلسالمية  والشبكة  األوروبية،  الفضائية 

وتقنيات الفضاء، ومنظامت أخرى معنية، وشارك 

خبري.  مائة  من  أكرث  فيها 

للجنة  - التنسيقي  للمجلس  السابع عرش  االجتامع 

املستدامة  التنمية  أجل  من  والتكنولوجيا  العلوم 

2014؛  مايو   20-19 إيران،  طهران،  الجنوب،  يف 

العلوم  يف  للبحث  اإليرانية  املنظمة  نظمته 

والتكنولوجيا، بحضور رؤساء 18 مركزاً من مراكز 

التميز التابعة للجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل 

التنمية املستدامة يف الجنوب يف كل من بنغالديش، 
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والصني، وكولومبيا، ونيجرييا، وباكستان، والسنغال، 

ممثيل  إىل  باإلضافة  وتونس،  وتانزانيا،  ورسيالنكا، 

للعلوم.  الثالث  العامل  وأكادميية  اليونسكو 

السادس  - واالجتامع  للمياه  الثاين  العريب  املؤمتر 

دولة  الدوحة،  للمياه،  العريب  الوزاري  للمجلس 

الجامعة  نظمتهام  2014؛  مايو   29-27 قطر، 

العربية واملؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء، 

وأكرث  باملياه  املكلفون  العرب  الوزراء  وحرضهام 

والدولية. الوطنية  للمنظامت  ممثل   200 من 

الدورة الثانية الجتامع الرشكاء األكادمييني، الرباط،  -

الدولية  الجامعة  نظمتها  يونيو 2014؛   6 املغرب، 

من  أكادميياً  رشيكاً   20 من  أكرث  مبشاركة  للرباط 

أجل  من  وأوروبا  األمريكية  املتحدة  الواليات 

تقديم تقرير عن أنشطتها السنوية وعرض أشكال 

املستقبلية. الرشاكة 

ورشة عمل حول «مواءمة وتنفيذ الخطط الوطنية  -

ملكافحة التصحر مع الخطة االسرتاتيجية العرشية 

التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف املنطقة 

 20-18 املتحدة،  العربية  اإلمارات  ديب،  العربية، 

يونيو 2014؛ نظمتها جامعة الدول العربية ومنظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)، بحضور 73 

وممثلني  واإلفريقية،  العربية  البلدان  من  مشاركاً 

عن نقاط االتصال الوطنية التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة التصحر، واملركز العريب لدراسات املناطق 

املتحدة  األمم  ولجنة  القاحلة،  واألرايض  الجافة 

االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، ومركز دراسات 

التصحر، والصندوق العاملي للبيئة، واآللية العاملية، 

ومجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة، 

واالتحاد الدويل لحامية الطبيعة، واليونسكو.

(إناكتوس)  - التضامنية  للمقاولة  الوطنية  املسابقة 

 8 املغرب،  البيضاء،  الدار  التحكيم)،  لجنة  (عضو 

يوليو 2014، مبشاركة 36 متسابقاً من بلدان العامل؛ 

وقد جمعت املسابقة الوطنية املغربية مئات الطلبة 

من معاهد األعامل والجامعات املرموقة يف املغرب.

االستهالك  - بأمناط  املتعلقة  للربامج  العرشي  اإلطار 

واجتامع  املتحدة  لألمم  التابع  املستدامة،  واإلنتاج 

خرباء حول أمناط العيش املستدامة والتعليم، باريس، 

فرنسا، 9-10 يوليو 2014؛ نظمته اليونسكو مبشاركة 

منظامت دولية من وكاالت األمم املتحدة ومؤسساتها.

املبادرة اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة-»ورشة  -

منطقة  يف  املياه  ندرة  ملعالجة  الوطنية  العمل 

اململكة  الرباط،  أفريقيا»،  وشامل  األدىن  الرشق 

املغربية، 22 يوليو 2014؛ نظمتها منظمة األغذية 

املتحدة. لألمم  والزراعة 

البيولوجيا  - ألخالقيات  الدولية  للجنة   21 الدورة 

واللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا، 

نظمتهام  2014؛  سبتمرب   10-9 فرنسا،  باريس، 

األعضاء. الدول  من  خبرياً   36 بحضور  اليونسكو 

املعني  - العريب  للفريق  عرش  الخامس  االجتامع 

الصلة  ذات  الدولية  البيئة  اتفاقيات  مبتابعة 

بالتصحر والتنوع البيولوجي، القاهرة، مرص، 14-

16 سبتمرب 2014؛ نظمته الجامعة العربية مبشاركة 

العربية. املنطقة  من  خرباء 

اللقاء العريب البيئي السابع حول البيئة الساحلية،  -

رشم الشيخ، مرص، 24-26 سبتمرب 2014؛ بالتعاون 

مع االتحاد العريب للشباب والبيئة وجامعة الدول 

استفادوا  شاب   100 من  أكرث  ومبشاركة  العربية، 

من محارضات ألقاها عرشون خبرياً دولياً ومرصياً.

ندوة حول «سياسة الجوار والشباب يف املتوسط:  -

الدور األسايس للتدريب والتنقل»، روما، إيطاليا، 

اتحاد  نظمها   ،2014 أكتوبر   1 ـ  سبتمرب   30

إيطاليا  يف  فرنسا  وسفارة  املتوسطية  الجامعات 

وشارك فيها مختصون ومسؤولون من أوروبا ودول 

للمتوسط. الجنوبية  الضفة 

العريب  - العمل  فريق  من  لكل  املشرتك  االجتامع 

املستدامة  والتنمية  البيئة  مبؤرشات  املعني 

والفريق العريب املعني بشبكة املعلومات البيئية، 
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نظمته  2014؛  أكتوبر   16-12 مرص،  القاهرة، 

جامعة الدول العربية وشارك فيه خرباء يف مجال 

العربية. املنطقة  من  البيئة 

االجتامع الوطني األول للجمعية املغربية للتواصل  -

كلية  نظمته  2014؛  أكتوبر   18 الرباط،  الصحي، 

الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الخامس حول 

موضوع «تدريس العلوم الصحية بأي لغة؟» بالتنسيق 

مع معهد الدراسات واألبحاث للتعريب ووزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي وتكوين األطر املغربية.

املتوسطي،  - التكامل  ملركز  السنوي  االجتامع 

مبشاركة  2014؛  ديسمرب   9-8 فرنسا،  مرسيليا، 

مسؤولني كبار من البلدان املطلة عىل البحر األبيض 

عن  فضال  والباحثني،  الخرباء  من  وعدد  املتوسط، 

شباب البحر األبيض املتوسط.

التعاون  - ملنظمة  املنتمية  األجهزة  رؤساء  اجتامع 

اإلسالمي  التعاون  منظمة  لقمة  متهيداً  اإلسالمي 

يف العلوم والتكنولوجيا، إسالم أباد، باكستان، 24-

26 ديسمرب 2014؛ نظمه مركز األبحاث اإلحصائية 

واالقتصادية واالجتامعية والتدريب للدول اإلسالمية 

مبشاركة ممثلني عن أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي 

وخرباء من الدول األعضاء.  
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العاملي ملنظامت  البحث لالتحاد  برنامج منح زمالة 

لسنة  واإليسيسكو  والتكنولوجي  الصناعي  البحث 

التكنولوجيا  ربط  حول  تدريبي  برنامج   :2014

يونيو   27 ـ  مايو   19 ماليزيا،  علم،  شاه  والبحث، 

2014؛ بالتعاون مع االتحاد العاملي ملنظامت البحث 

الصناعي والتكنولوجي ومبشاركة 8 علامء شباب من 

واليمن،  وأوغندا،  ونيجرييا،  والعراق،  األردن، ومرص، 

وتايالند، ورسيالنكا اختريوا من بني 40 طلب ترشح 

األوسط. والرشق  وإفريقيا  آسيا  من  بلداً   12 من 

املستقبيل  التخطيط  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

للتكنولوجيا يف املنطقة العربية، عامن، األردن، 13-

15 مايو 2014؛ بالتعاون مع الجمعية العلمية امللكية 

األردنية، ومبشاركة 25 متخصصاً يف التكنولوجيا من 

األردن، والسودان، ومرص، ولبنان، ونيجرييا، وماليزيا، 

وفلسطني.

دورة تدريبية العتامد التكنولوجيا األساسية لفائدة 

املناطق  املحلية يف  واملجتمعات  الشباب  القادة 

النائية، نونوكان / سومطرة / كاليامنتان، إندونيسيا، 

العاملي  االتحاد  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   - مايو 

وتلقى  والتكنولوجي؛  الصناعي  البحث  ملنظامت 

مدرسة  حول  تدريباً  املحلية  واملجتمعات  الطالب 

يف  اإلسالمية  الداخلية  الطبيعية/املدرسة  البيئة 

الغربية. جاوة  مقاطعة 

املتميزين،  العلوم  لطلبة  وميداليات  جوائز  منح 

طهران، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 6 فرباير 2014؛ 

وعلامء  لباحثني  جوائز  ثالث  اإليسيسكو  منحت 

شباب يف مجال التكنولوجيا خالل حفل توزيع جائزة 

اإليرانية  املنظمة  نظمتها  التي  الدولية  الخوارزمي 

والتكنولوجيا. العلوم  يف  للبحث 

اجتامع حول إطالق الشبكة العربية لحامية حقوق 

املغرب،  الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  الفكرية،  امللكية 

العربية  املنظمة  بالتعاون مع  أكتوبر 2014؛   30-29

ممثيل  ومبشاركة  (ألكسو)،  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

العربية  البلدان  يف  االخرتاع  براءات  تسجيل  مكاتب 

والصناعية. البحثية  واملراكز  الجامعات  من  وعدد 
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«التكنولوجيا  حول  األوىل  الوطنية  العمل  ورشة 

قريغزستان،  بيشكيك،  الزراعي»،  املجال  يف  الحيوية 

التكنولوجيا  معهد  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   9-8

الحيوية التابع ألكادميية العلوم الوطنية يف قريغزستان 

ومبشاركة 30 عاملاً مختصاً يف التكنولوجيا الحيوية من 

وقريغزستان. وكازاخستان  روسيا 

يف  الحديثة  االتجاهات  حول  دولية  عمل  ورشة 

اململكة  الرباط،  الفكرية،  لإلعاقة  الورايث  التشخيص 

املغربية، 16-17 سبتمرب 2014؛ بالتعاون مع املؤسسة 

املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار والبحث العلمي، 

يف  جناح  ومستشفى  الطبية،  إقبال  العالمة  وكلية 

والبرشية ،  العصبية  للوراثة  والشبكة الدولية  الهور، 

ومرص،  وتونس،  األردن،  من  عاملاً   50 ومبشاركة 

واملغرب. ولبنان،  عامن،  وسلطنة  والسودان، 
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مجال  يف  اإلنرتنت  شبكة  عىل  التدريب  برامج 

الشباب،  الطالب والباحثني  لفائدة  النانو  تكنولوجيا 

الربنامج  أطلق  2014؛  نوفمرب  اإليسيسكو،  مقر 

النانو  لتكنولوجيا  اإللكرتوين  املوقع  عىل  التدريبي 

مجاناً. للجميع  االستفادة  إلتاحة 

واألدوات  النانو  لتكنولوجيا  الرابع  الدويل  املؤمتر 

2014؛  ديسمرب   9-8 مرص،  القاهرة،  الدقة،  فائقة 

أجل  من  والتكنولوجيا  العلوم  لجنة  مع  بالتعاون 

القومي  واملركز  الجنوب،  يف  املستدامة  التنمية 

مشارك   300 من  أكرث  وبحضور  مرص،  يف  للبحوث 

واألردن،  وباكستان،  وبنغالديش،  ماليزيا،  من 

ألقيت  حيث  ومرص  السعودية،  العربية  واململكة 

محارضة.  36
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العلوم  ألخالقيات  اإللكرتونية  البوابة  تعزيز 

يوليو 2014؛ أحدث  اإليسيسكو،  والتكنولوجيا، مقر 

الخرباء يف هذا  البوابة اإللكرتونية لتمكني  منتدى يف 

منتظمة.   بصفة  األخالقية  القضايا  مناقشة  من  املجال 

املياه  وتحديات  البيئة  أخالقيات  حول  عمل  ورشة 

ديسمرب   12-11 تونس،  تونس،  العريب،  الوطن  يف 

2014؛ بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

تونس  من  خرباء   10 ومبشاركة  (ألكسو)  والعلوم 

واملغرب. ومرص 
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كامباال،  املعرفة،  اقتصاد  حول  مفتوح  يوم  تنظيم 

أوغندا، 31 مارس 2014؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

األوغندية لليونسكو، ومبشاركة جمع من املهتمني من 

أساتذة وباحثون وأكادمييون  بينهم  املعرفة من  عامل 

وطلبة وخرباء ومسؤولون رفيعو املستوى باإلضافة إىل 

ممثيل وسائل اإلعالم.

إنجاز رشيط وثائقي حول حوكمة الجامعة واقتصاد 

إفريقيا:  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  املعرفة 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  لالبتكار  ناجحة  «مناذج 

وشامل إفريقيا «الجامعة الدولية للرباط» منوذجاً»، 

الدويل  البنك  مع  بالتعاون  2014؛  أغسطس/سبتمرب 

ويقدم  املتوسطي؛  للتكامل  مرسيليا  مركز  من خالل 

القتصاد  األساسية  األربع  للركائز  وصفاً  الرشيط 

والحوكمة  واالتصال،  املعلومات  (تكنولوجيا  املعرفة 

العايل).  والتعليم  واالبتكار،  الجيدة، 

لتنفيذ  االستشاري  للمجلس  السابع  االجتامع 

البلدان  والتكنولوجيا واالبتكار يف  العلوم  اسرتاتيجية 

2014؛  أكتوبر   10-9 اإليسيسكو،  مقر  اإلسالمية، 

مبشاركة كل من اإلمارات، وتونس، ومرص، والكويت، 

والسودان، واملغرب، وباكستان، وماليزيا، وغينيا بيساو، 

وتشاد، والسنغال باإلضافة إىل ممثيل منظمة التعاون 

للتنمية. اإلسالمي  والبنك  والكومستيك  اإلسالمي 

ورشة عمل دولية حول تطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

يف مجاالت الرتبية والرعاية الصحية والزراعة، إسالم 

مع  بالتعاون  2014؛  ديسمرب   16-15 باكستان،  أباد، 

لجنة العلوم والتكنولوجيا للتنمية املستدامة يف دول 

املعلومات،  لتكنولوجيا  اإلسالمية  والشبكة  الجنوب، 

وبنغالديش،  األردن،  من  مشاركاً   50 وبحضور 

واملغرب. والسنغال،  ومرص،  والسودان،  وباكستان، 

التعليم  لوزراء  اإلسالمي  للمؤمتر  السابعة  الدورة 

 19-18 اإليسيسكو،  مقر  العلمي،  والبحث  العايل 

العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  2014؛  ديسمرب 

املغربية  اململكة  األطر يف  وتكوين  العلمي  والبحث 

يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزراء  وبحضور 

وإقليمية. دولية  منظامت  إىل  باإلضافة  األعضاء  الدول 

بندر  املعرفة،  اقتصاد  حول  مفتوح  يوم  تنظيم 

نوفمرب   25 السالم،  دار  بروناي  بيغاوان،  سريي 

واالقتصاد التابعة  األعامل  كلية  مع  بالتعاون   ،2014

لجامعة بروناي دار السالم، ومركز السلطان عمر عيل 

الدراسات  ومعهد  اإلسالمية،  للدراسات  الدين  صفي 

اآلسيوية، ومبشاركة مسؤولني عن قطاع التعليم العايل 

السالم. دار  بروناي  من  وأكادمييني  وطلبة 

لبنان،  بريوت،  املعرفة،  اقتصاد  حول  مؤمتر  تنظيم 

22 أكتوبر 2014؛ نظم يف الجامعة اللبنانية بالتعاون 

والجامعة  لليونسكو،  اللبنانية  الوطنية  اللجنة  مع 

العلمية. للبحوث  الوطني  واملجلس  اللبنانية، 
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اجتامع رفيع املستوى لخرباء الجودة واالعتامد ملتابعة 

تنفيذ مؤرشات األداء الرئيسة، جدة، اململكة العربية 
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وزارة  مع  بالتعاون  2014؛  مايو   7-6 السعودية، 

التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية وبحضور 

وإندونيسيا،  األردن،  التالية:  األعضاء  الدول  ممثيل 

ولبنان،  والسعودية،  وباكستان،  وبنغالديش، 

والسنغال، وأوغندا، ونيجرييا، واملالديف، باإلضافة إىل 

للتنمية،  اإلسالمي  والبنك  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

واللجنة الدامئة للتعاون العلمي والتكنولوجي للدول 

واالقتصادية  اإلحصائية  األبحاث  ومركز  اإلسالمية، 

والجامعة  اإلسالمية،  للدول  والتدريب  واالجتامعية 

بنغالديش. يف  للتكنولوجيا  اإلسالمية 

املؤمتر اإلقليمي حول الحكامة يف الجامعات مبنطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا، الرباط، املغرب، 5-4 

الربيطاين  الثقايف  املجلس  بالتعاون مع  فرباير 2014؛ 

يف املغرب، والبنك اإلفريقي للتنمية، ومركز التكامل 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  املتوسطي، 

 100 من  أكرث  وبحضور  املغربية،  األطر  وتكوين 

املتوسطية.  املنطقة  من  وخبري  مشارك 

للشبكة  الوطنيني  للمنسقني  الثالث  االجتامع 

باكستان،  أباد،  إسالم  والتعليم،  للبحث  اإلسالمية 

التعليم  لجنة  مع  بالتعاون  2014؛  أغسطس   29-28

العايل يف باكستان، ومبشاركة خرباء من لبنان، وتونس، 

وباكستان. واألردن،  وماليزيا، 

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز الرتبية عىل التكيف 

مع التغريات املناخية وتدبري الطاقة لفائدة مدريس 

التعليم الثانوي واملديرين الرتبويني، دكا، بنغالديش، 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014؛  ديسمرب   4-2

البنغالية لليونسكو وبحضور 26 مشاركاً ناقشوا سبل 

تعزيز التعاون اإلقليمي بني مؤسسات التعليم الثانوي 

واملجتمعات املحلية واإلدارة املحلية يف مجال الرتبية 

عىل التكيف مع التغريات املناخية وتدبري الطاقة.

املؤمتر الدويل الثاين لرؤساء تحرير مجالت البحث يف 

البلدان اإلسالمية، شرياز، إيران، 1-2 ديسمرب 2014؛ 

بالتعاون مع املركز اإلسالمي   لالستشهادات املرجعية 

ومبشاركة رؤساء تحرير ومندوبني من تركيا، والعراق، 

وسوريا، وباكستان، وإيران، وماليزيا.

«أمن  موضوع  حول  الرابعة  الدولية  العمل  ورشة 

دار  املعلومات»،  تبادل  ضامنات  تعزيز  األنرتنت: 

مع  بالتعاون  2014؛  أكتوبر   23-19 تانزانيا،  السالم، 

لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة 

لتكنولوجيا  اإلسالمية  والشبكة  الجنوب،  دول  يف 

والتكنولوجيا،  للعلوم  التنزانية  واللجنة  املعلومات، 

ومبشاركة باحثني خرباء من نيجرييا، واملغرب، ومرص، 

واململكة  املتحدة،  العربية  واإلمارات  وباكستان، 

العربية السعودية، وسلطنة عامن، وإيران، وماليزيا، 

واألردن. والسنغال،  وتونس،  وأوغندا، 
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البيئية  واملوارد  البيئة  بأهمية  اإليسيسكو  من  وعياً 

باعتبارها ملكاً مشرتكاً ورشطاً رضورياً من رشوط التنمية 

املستدامة، فقد نُفذ يف إطار األولوية الخاصة بالحفاظ 

برنامجاً   21 اإلسالم  لتعاليم  وتبعاً  الحيوي  املحيط  عىل 

البيئة  وصيانة  البرشي  البيئي  االنسجام  تحسني  بهدف 

عليها. والحفاظ 

وإدارتها  الطبيعية  املوارد  حفظ  طرق  ولتحسني 

واستخدامها املستدام، نُظمت دورات تدريبية يف املجاالت 

البيئية الحيوية بغرض اعتامد نهج قائم عىل نظام بيئي 

فريدة  تحديات  تطرح  الجافة  األرايض  أن  ومبا  طبيعي. 

ن بشكل عام  من نوعها لإلدارة املستدامة بحيث ال تضمَّ

التقليدي  النهج  اعتُمد  والتنمية،  السياسات  يف تخطيط 

الطبيعية  واملوارد  املراعي  إدارة  يف  طُبق  الذي  للحمى 

العربية طوال 1400 سنة باعتباره من  الجزيرة  يف شبه 

أفضل الوسائل لصون املوارد الطبيعية واإلدارة املستدامة 

الجافة يف غرب آسيا. ملساحات شاسعة من األرايض 

الطاقة  عىل  الحفاظ  مجال  يف  برامج  أربعة  ونفذت 

وتعزيز الطاقة املتجددة طبقاً السرتاتيجية تعزيز النجاعة 

الطاقية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة واملتجّددة يف  

عرش  الثالث  العاملي  املؤمتر  أبرز  فقد  اإلسالمي.   العامل 

بني  من  مشارك   800 حرضه  الذي  املتجددة  للطاقة 

صانعي السياسات واألكادمييني واملهنيني يف مجال الطاقة 

املستدامة من مختلف أنحاء العامل الدور الذي ميكن أن 

تضطلع به الطاقة املتجددة خدمة للبرشية. كام نُّفذت 

املوارد  تدبري  اسرتاتيجية  إطار  يف  أخرى  برامج  خمسة 

املائية واملحافظة عىل البيئة البحرية. وبالنظر إىل اآلثار 

العميقة لإلدارة الجيدة ملوارد املياه وخدماتها عىل عيش 

السكان، فقد نُظّمت ورشة عمل متخصصة حول أدوات 

تدريبية  ورشة  نُظمت  كام  ومنهجيتها.  املياه  حوكمة 

حول االستخدام الناجع للموارد املائية من خالل اعتامد 

 ،2014 سنة  وخالل  املجال.  هذا  يف  مستدامة  تقنيات 

حظي النظام البيئي الساحيل باهتامم متزايد. ففي هذا 

الصدد، نُظّمت ورشة عمل من أجل تعزيز فهم أفضل 

لتأثريات ارتفاع مستوى البحر ووسائل التكيف املستندة 

أتاحت عرض طرق  الساحلية حيث  البيئية  النظم  عىل 

بضغوط  الساحلية  املناطق  تأثر  قابلية  لتقييم  وأدوات 

والقدرات.  املعارف  يف  الثغرات  وتحديد  املناخ  تغري 

وضع  الساحلية  البيئة  حول  العريب  اللقاء  واستعرض 

النظم البيئية البحرية والساحلية يف العامل العريب وأتاح 

الفرصة لصانعي السياسات والجهات الفاعلة األخرى يف 

بينهم. التعاون فيام  لتعزيز  املجال  هذا 

وباإلضافة إىل ذلك، نُّفذ عدد من الربامج لبناء القدرات 

بعد  عن  واالستشعار  الفضاء  وعلوم  تقنيات  مجال  يف 

للتحوالت  أفضل  فهم  وترسيخ  املعرفة  تعزيز  أجل  من 

بيانات  نرش  تعزيز  بغرض  أنشطة  نُظّمت  فقد  البيئية. 

املجال.  هذا  يف  السياسات  واضعي  لفائدة  األرض  رصد 

«إسهام  حول  اإلقليمي  املؤمتر  قدم  الصدد،  هذا  ففي 

دول  يف  االقتصادية  التنمية  يف  لألرض  الفضايئ  الرصد 

غرب أفريقيا» منهجيات مفيدة للدول األعضاء يف غرب 

اعتمده  الذي  األخرض  االقتصاد  سياق  يف  أما  أفريقيا. 

فقد  ريو20+،  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر 
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ناقشت اإليسيسكو عدة تدابري بشأن االقتصاد األخرض 

التنمية  آلية  من  لالستفادة  املالمئة  الربامج  وقدمت 

التكيف. وصندوق  النظيفة 

ونفذت املنظمة سبعة برامج يف إطار الخطة التنفيذية 

يف  وإدارتها  الكوارث  مخاطر  من  السرتاتيجية الحد 

الكوارث  للتخفيف من مخاطر  البلدان اإلسالمية وذلك 

للتعامل  األعضاء  الدول  قدرات  وتعزيز  وأرضارها 

مهارات  لتطوير  تدريبية  دورات  عقدت  فقد  معها. 

نفسه،  السياق  ويف  منها.  والحد  الكوارث  مخاطر  إدارة 

من  للحد  العربية  للشبكة  الدعم  اإليسيسكو  قدمت 

أخرى مامثلة،  منظامت  مع  بالتعاون  الكوارث،  مخاطر 

الطبيعية وآثارها عىل  الكوارث  تقييم مخاطر  من أجل 

بدمج  اإليسيسكو  أوصت  كام  األعضاء.  العربية  الدول 

التدابري املتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث يف خطط التنمية 

الوطنية، وقدمت الدعم للدول األعضاء من أجل وضع 

الكوارث. أخطار  من  للتخفيف  الوطنية  اسرتاتيجياتها 
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منتدى أعامل الحمى (عهد ووعد) إلعادة استدامة 

ملنطقة  الجافة  األرايض  وتأهيل  الطبيعية  املوارد 

نظم  2014؛  مايو   6-5 األردن،  عامن،  آسيا،  غرب 

مع  وبالتعاون  طالل  بن  الحسن  األمري  سمو  برعاية 

والوكالة  األورويب  الطبيعة  لحامية  الدويل  االتحاد 

مشاركاً.  80 وبحضور   ،(GIZ) الدويل  للتعاون  األملانية 
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املتجددة تحت  للطاقة  الثالث عرش  العاملي  املؤمتر 

شعار «الطاقة املتجددة يف خدمة البرشية»، جامعة 

أغسطس   8-3 املتحدة،  اململكة  لندن،  كينغستون، 

2014؛ بالتعاون مع الشبكة العاملية للطاقة املتجددة 

ومبساهمة 18 منظمة أخرى ومبشاركة 550 مندوباً 

وخبرياً من 95 بلداً.

الطاقات  حول  اآلسيوية  للمدرسة  السابعة  الدورة 

يونيو   20-16 ماليزيا،  سيالنغور،  بانغى،  املتجددة، 

للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون  2014؛ 

الطاقة  بحوث  ومعهد  (اليونسكو)،  والثقافة  والعلم 

الشمسية التابع للجامعة الوطنية يف ماليزيا، وبحضور 

آسيوياً. بلداً  من 11  50 مشاركاً 

ورشة عمل إقليمية يف حول بناء القدرات يف مجال 

االسرتاتيجيات  وإعداد  املناخية  بالتغريات  التوعية 

وخطط العمل الخاصة بتدبري املوارد املائية يف الدول 

2014؛  نوفمرب   18-16 مرص،  الشيخ،  رشم  العربية، 

والوكالة  القاهرة،  يف  اليونسكو  مكتب  مع  برشاكة 

ووزارة البلديات   ،(GIZ) الدويل  للتعاون  األملانية 

واأللكسو، وبحضور  اإلقليمية وموارد املياه العامنية، 

بلدان عربية.  8 من  26 مشاركاً 

ورشة عمل إقليمية حول «التدبري املستدام ملصادر 

الطاقة وموارد تحقيق األمن الغذايئ يف دول الرشق 

ديسمرب   13-12 لبنان،  بريوت،  العريب»،  األوسط 

للعلوم  العربية  األكادميية  مع  بالتعاون  2014؛ 

 30 ومبشاركة  املتجددة  للطاقات  العاملية  والشبكة 

خارجها.  ومن  العربية  األعضاء  الدول  من  خبرياً 

املتجددة  الطاقات  حول  دولية  دراسية  حلقة 

برايتون،  النامية،  البلدان  يف  املستدامة  والتنمية 

اململكة املتحدة، 7-13 ديسمرب 2014؛ بالتعاون مع 

 34 ومبشاركة  املتجددة؛  للطاقات  العاملية  الشبكة 

املتحدة  والواليات  وأوروبا  األعضاء  الدول  من  خبرياً 

املتحدة.  واململكة 
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البحر  مستوى  ارتفاع  تأثريات  حول  إقليمية  ورشة 

البيئية  النظم  عىل  املستندة  التكيف  ووسائل 

 8-6 السعودية،  العربية  اململكة  جدة،  الساحلية، 



64 

�����
��,�$�
�JH5K

يناير 2014؛ بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

األمم  وبرنامج  عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  عىل 

املتحدة للبيئة (مكتب غرب آسيا)، ومبشاركة 25 خبرياً 

واليمن،  وجيبويت،  واألردن،  والسعودية،  مرص،  من 

املتحدة.  العربية  واإلمارات  والبحرين  والسودان، 

ومنهجيتها،  املياه  حوكمة  أدوات  حول  عمل  ورشة 

مع  بالتعاون  2014؛  أبريل   17-16 األردن،  عامن، 

مشاركاً.  40 وبحضور  الطبيعة،  لحامية  الدويل  االتحاد 

اللقاء العريب السابع حول البيئة الساحلية، رشم الشيخ، 

االتحاد  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   26-24 مرص، 

العريب للشباب والبيئَة، والهيئة اإلقليمية لحامية بيئة 

العربية؛  الدول  وجامعة  عدن،  وخليج  األحمر  البحر 

وافتتح اللقاء يف مقر جامعة الدول العربية يف القاهرة، 

ثم نقل إىل رشم الشيخ حيث استفاد منه 100 شاب 

وشابة يؤطرهم أكرث من 20 خبرياً ومحارضاً.

مجال  يف  املستدامة  التقنيات  حول  تدريبية  ورشة 

املياه، رام الله، فلسطني، 20-21 أكتوبر 2014؛ برشاكة 

مع االتحاد الدويل لحامية الطبيعة (املكتب اإلقليمي 

الفلسطينيني  الهيدرولوجيني  ومجموعة  آسيا )  لغرب 

وبحضور 38 مشاركاً. 
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مؤمتر إقليمي حول ”إسهام الرصد الفضايئ لألرض يف 

التنمية االقتصادية يف دول غرب أفريقيا“، أبيدجان، 

كوت ديفوار، 3-6 مارس 2014؛ بالتعاون مع املركز 

اإلقليمي اإلفريقي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة 

 30 أبيدجان وبحضور  وباستضافة جامعة  الفرنسية، 

املائية  واملوارد  والزراعة  البيئة  مجال  يف  متخصصاً 

والتعليم العايل من مراكز البحث والجامعات يف كل 

من بنني، وكوت ديفوار، والنيجر، وموريتانيا، ومايل، 

والتوغو. ونيجرييا،  والسنغال،  وغينيا، 
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الفجائية  السيول  تدبري  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

وتخفيف آثار الكوارث املرتبطة بالسيول يف املناطق 

2014؛  أغسطس   28-26 بنغالديش،  داكا،  الحرضية، 

لليونسكو،  البنغالية  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 

وصانعي  الخرباء  بني  من  مشاركاً   24 وبحضور 

السياسات ورشكاء التنمية (خبريان دوليان، و15 خبرياً 

بنغالديش). يف  أخرى  مدن  من  خرباء  و7  دكا،  من 

ورشة عمل وطنية حول «االنتقال إىل االقتصاد األخرض 

عرب آليات التنمية النظيفة واالستفادة من صناديق 

-24 املتحدة،  العربية  اإلمارات  الشارقة،  التكيف»، 

25 نوفمرب 2014، يف إطار االحتفاء بالشارقة عاصمة 

2014؛  لعام  العربية  املنطقة  عن  اإلسالمية  للثقافة 

جامعية  مؤسسات  من  الخرباء  من  عدد  ومبشاركة 

والصناعة  التجارة  وبحثية، وجهات حكومية، وغرف 

مدن  مختلف  من  الخاص،  القطاع  ومن  والبلديات، 

املتحدة. العربية  اإلمارات 

مجال  القدرات التكنولوجية يف  بناء  حول  ملتقى 

ديسمرب   16-15 األردن،  عامن،  الحديثة،  التقنيات 

2014؛ برعاية صاحب السمو األمري الحسن بن طالل 

للتنمية  العربية  وبالتعاون بني اإليسيسكو واملنظمة 

ومركز  الصناعة يف عامن  وغرفة  والتعدين  الصناعية 

من  عدد  ممثيل  وبحضور  للتكنولوجيا،  اإلسكوا 

الجامعات واملعاهد العليا ومراكز البحوث والتطوير 

والرشكات  الصناعية  واملؤسسات  العربية،  الدول  يف 

الحيوية والنانوية واملواد  التقنيات  العاملة يف مجال 

والدولية  العربية  والصناديق  والبنوك  املتقدمة، 

واالبتكار. والتطوير  للبحث  الداعمة 

املراقبة  بيانات  وتبادل  «نرش  حول  إقليمي  مؤمتر 

الناطقة  وإفريقيا  أفريقيا  شامل  بلدان  يف  األرضية 

والتأثري  البحث  نتائج  مع  التفاعالت   - بالفرنسية 

 24-22 تونس،  تونس،  البيئي»،  القرار  صنع  عىل 

واملركز  اإليسيسكو  بني  بالتعاون  2014؛  ديسمرب 

اإلفريقي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف الدول الناطقة 

بالفرنسية واملركز اإلقليمي لالستشعار عن بعد لدول 

شامل أفريقيا، ومبشاركة خرباء يف مجال البيئة والتنمية 

املستدامة من الجزائر، ومرص، وكوت ديفوار، وليبيا، 

وتونس. والسودان،  والسنغال،  وموريتانيا،  واملغرب، 
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مؤمتر دويل حول «تطوير التعاون لتخفيف عواقب 

أورغانتش،  اآلرال»،  بحر  منطقة  يف  البيئية  الكارثة 

املركز  يف  عقد  2014؛  أكتوبر   29-26 أوزبكستان، 

بني  بالتعاون  األوزبكستاين  خوارزم  إلقليم  اإلداري 

واإليسيسكو  بحر األرال  إلنقاذ  الدويل  الصندوق 

املتحدة ومنظمة  بيئة ميثلون األمم  ومبشاركة علامء 

الصحة العاملية ومؤسسات مالية دولية.   
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الطبيعية،  الكوارث  إدارة  حول  وطنية  عمل  ورشة 

مع  بالتعاون  2014؛  مايو   28-26 غينيا،  كوناكري، 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  الغينية  الوطنية  اللجنة 

إدارة  مجال  يف  العاملني  من  مشاركاً   20 وبحضور 

غينية. ووزارات  مؤسسات  يف  الطبيعية  الكوارث 

من  للتقليل  الوطنية  االسرتاتيجية  ورشة عمل حول 

موريتانيا،  نواكشوط،  الطبيعية،  الكوارث  مخاطر 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014؛  سبتمرب   24-23

ثالثني  وبحضور  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املوريتانية 

خبرياً ميثلون مختلف املؤسسات والوزارات املوريتانية 

باملرشوع. الصلة  ذات 

بأمواج  املبكر  اإلنذار  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

الدول شامل  املحتمل حدوثها يف سواحل  تسونامي 

املتوسط  األبيض  والبحر  األطليس  املحيط  رشقي 

املغربية،  اململكة  الرباط،  لهام،  املتاخمة  والبحار 

املنظامت  لجنة  مع  بالتعاون  23-24 سبتمرب 2014؛ 

الحكومية الدولية لعلوم املحيطات التابعة لليونسكو، 

للبحث  الوطني  واملركز  بالرباط،  اليونسكو  ومكتب 

العلمي والتقني يف اململكة املغربية، وبحضور ممثلني 

عن مؤسسات حكومية وعلمية وخرباء من مؤسسات 

املغاربية. البلدان  يف  الطوارئ  إدارة 

مخاطر  من  للحد  العربية  الشبكة  أنشطة  دعم 

الكوارث  حول  إقليمية  عمل  وورشة  الكوارث 

الطبيعية وآثارها عىل الدول العربية، تونس، تونس، 

العربية  املنظمة  مع  برشاكة  2014؛  ديسمرب   9-8

للرتبية والثقافة والعلوم (ألكسو) ومبشاركة خرباء من 

واليمن. والسودان،  واملغرب،  وتونس،  واألردن،  مرص، 

دراسة مرشوع «االسرتاتيجية الوطنية حول التخفيف 

من مخاطر الكوارث الطبيعية يف موريتانيا، يف سياق 

أقرته  إطار عمل هيوغو ملا بعد عام 2015  والذي 

يف  موريتانيا،  نواكشوط،  يف  املنعقدة  العمل  ورشة 

الوطنية  اللجنة  بالتعاون مع  23-24 سبتمرب 2014 

املوريتانية.  البيئة  املوريتانية لإليسيسكو ووزارة 
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نفذت اإليسيسكو طبقاً لروح تعاليم اإلسالم 18 برنامجاً 

لتعزيز التامسك االجتامعي والسالم ولتحسني نوعية الحياة.

والجامعات  املؤسسات  لفائدة  بحثية  منحاً  فقد قدمت 

االجتامعية  العلوم  مجال  يف  املختصة  البحوث  ومراكز 

واإلنسانية لتمكينها من فهم وتحليل القضايا االجتامعية 

املهمة التي تواجه مجتمعاتها. وواصلت املنظمة أنشطتها 

الرامية إىل تعزيز السلم االجتامعي خالل سنة 2014 من 

خالل الرتكيز عىل دور القادة الدينيني يف هذا املجال ويف 

تعزيز قيم األخوة. فقد اعتمدت اإليسيسكو نهجاً شمولياً 

يف هذه األنشطة من أجل مواجهة التحديات التي تهدد 

مجتمعات  بناء  عىل  تساعد  التي  القيم  وتعزيز  السالم 

واعية عىل أساس احرتام حقوق اإلنسان والتعايش. ويف 

هذا اإلطار، نظمت ورشة عمل حول تقنيات االستشارة 

الشعبية وآليات منع نشوب النزاعات.

املرأة  لتشجيع مشاركة  أنشطة  اإليسيسكو  كام نظمت 

يف جميع القطاعات، والقضاء عىل جميع أشكال التمييز 

التي تستهدفها، وتوفري البيئة التي من شأنها أن تشجع 

مشاركة املرأة يف عملية التنمية الشاملة. ويف هذا اإلطار، 

قدم الدعم للنساء يف املناطق القروية من خالل تنظيم 

حمالت توعية يف مجال التعليم والصحة وحقوق املرأة 

للدخل  مدراً  مرشوعاً   15 أطلق  كام  األعامل.  وريادة 

يف  املرأة  أن  ومبا  واألرامل.  الفقريات  النساء  لفائدة 

الزراعي  اإلنتاج  مهم يف  بدور  تضطلع  القروية  املناطق 

دورات  نُظمت  فقد  االقتصادية،  األنشطة  يف  وتساهم 

اإلنتاج  مجال  يف  النسائية  القيادات  لفائدة  تدريبية 

الزراعي والحيواين حيث قدمت لهن تجارب ناجحة يف 

هذا املجال. وركزت هذه الدورات التدريبية عىل طرق 

الزراعية وحفظها ومعالجتها وتسويقها.  املنتجات  صنع 

التنمية  عملية  يف  الشباب  ملشاركة  االهتامم  أويل  كام 

يف  األولويات  بشأن  ورؤاهم  آرائهم  ومراعاة  الوطنية 

هذا املجال. وشمل االهتامم أيضاً دور الشباب اإليجايب 

والحيوي يف املجتمع من خالل معالجة القضايا الحيوية 

املهني  االرتقاء  أجل  من  مهاراتهم  تطوير  عىل  والعمل 

املجتمع. يف  ثقتهم  وتعزيز 

وعىل صعيد آخر، نُفذ 11 برنامجاً لتحسني جودة الحياة. 

من  التخفيف  بغرض  أنشطة  نظمت  اإلطار،  هذا  ففي 

يف  القدرات  بناء  تدابري  تفعيل  خالل  من  الفقر  حدة 

قدرات  وتعزيز  اإلسالمية  الصغرى  التمويالت  مجال 

العاملني يف هذا املجال. كام قُدمت رؤى وطرائق جديدة 

الصغرى  املشاريع  لتعزيز  الصغرى  التمويالت  يف مجال 

املدرة للدخل، وساعد تبادل التجارب الناجحة يف مجال 

املالية  الجوانب  فهم  تحسني  عىل  الصغرى  التمويالت 

التمويل  محافظ  تنظيم  مجال  ويف  األعامل،  لنامذج 

التوزيع  وقنوات  ومتويلها،  عليها  واإلرشاف  األصغر 

الخاصة بالقروض الصغرى وغريها من الخدمات املالية. 

وعالوة عىل ذلك، أويل االهتامم للعمل الخريي من خالل 

اعتامد أحدث التقنيات والتطبيقات يف هذا املجال. ومبا 

أن الزراعة تعد العمود الفقري القتصاد املناطق القروية 



68 

�����
��,�$�
�JH5K

النامذج  األنشطة  بعض  أبرزت  فقد  عيشها،  ومورد 

املضيئة للزراعة يف تاريخ املسلمني ودربت املستفيدين 

الغذايئ. األمن  تحسني  آليات  عىل  منها 

ومن جهة أخرى، نُفذت سبعة برامج يف مجال تحسني 

تأثرياً  تؤثر  التي  االجتامعية  والخدمات  الصحية  املعايري 

مبارشاً عىل تحسني جودة الحياة. فقد ُعقد مؤمتر حول 

ونُظّمت  الناس،  صحة  تحسني  يف  اإلعالم  وسائل  دور 

الصحية  الطريق  خارطة  وضع  تناولت  أخرى  أنشطة 

من  الوقاية  مجال  يف  واملعارف  التقنيات  وأحدث 

واملراقبة  الجيدة،  الصحية  واملامرسات  املعدية  األمراض 

الخاصة  الوطنية  الصحة  برامج  تعزيز  بغرض  الوبائية 

نُظمت  كام  العدوى.  وأشكال  األمراض  من  بالوقاية 

أنشطة تدريبية لتعزيز دور املقاربة الثقافية يف مكافحة 

ه االهتامم لتعزيز  الحمى النزفية وفريوس اإليبوال. وُوجِّ

الصحة العقلية والرفاهية من خالل املشورة واملنهجيات 

تعزيز  إىل  اإليسيسكو  سعت  وقد  والروحية.  الدينية 

يف  التحكم  مجال  يف  الوطنية  والربامج  االسرتاتيجيات 

األمراض املعدية، وتشجيع آليات الحكم الرشيد يف مجال 

السياسات  تعزيز  عىل  حرصت  كام  الصحية.  الخدمات 

تدريبية  دورة  ونظمت  اإليدز  من  للوقاية  الوطنية 

لهذا  الطبية  الجوانب  عىل  اإلذاعيني  الصحافيني  لفائدة 

وخطورته. انتقاله  وطرق  ومسبباته  املرض 
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العلوم  مجال  يف  للبحث  اإليسيسكو  منح  تقديم 

االجتامعية واإلنسانية، مقر اإليسيسكو، سبتمرب 2014؛ 

قدمت املنح لباحثني من موريتانيا والتوغو والسنغال 

وباكستان وغينيا من أجل إنجاز املشاريع البحثية التالية:

يف  - ومساهمتها  النحل  تربية  حول  بحث  مرشوع 

التوغو. يف  األوسط  اإلقليم  يف  املزارعني  إفقار  مكافحة 

مرشوع بحث حول أثر سياسة تهيئة املجال عىل  -

موريتانيا. يف  الريفية  التحوالت 

مرشوع بحث مسحي حول النساء الرائدات (أمهات  -

االستقالل) يف إفريقيا الغربية.

يف  - املياه  خدمات  «حوكمة  حول  بحث  مرشوع 

(غينيا). سوسيولوجية»  دراسة  الحرضية:  املناطق 

مرشوع بحث حول «دور وسائل اإلعالم يف تعزيز  -

موقف املواطن تجاه العنف يف الجامعات وعاملة 

األطفال» (باكستان).

الشعبية  االستشارة  تقنيات  ورشة عمل وطنية حول 

السودان، 19-17  النزاعات، كردفان،  الحد من  وآليات 

اإلسالمية  الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون  2014؛  يوليو 

وبحضور 50 من قيادات اإلدارة األهلية وممثىل منظامت 

شبابية واتحادات نسوية من جميع مناطق السودان.

مرشوع «تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة يف مجال 

 - أبريل  باكستان،  أباد،  الريفية»، إسالم  التكنولوجيا 

سبتمرب 2014، بالتعاون مع االتحاد العاملي ملنظامت 

املنظمة  ونفذته  والتكنولوجي  الصناعي  البحث 

أرملة  لفائدة 60  باكستان  املوارد يف  لتنمية  الوطنية 

البالد. مناطق  مختلف  من 

الشباب  مشاركة  حول  وطنية  تدريبية  عمل  ورشة 

 21-20 فاسو،  بوركينا  كودوغو،  الوطنية،  التنمية  يف 

نوفمرب 2014؛ بالتعاون مع اللجنة الوطنية وبحضور 

22 فاعال يف مجال تشجيع الشباب مبن فيهم رؤساء 

حكوميون.  ومسؤولون  جمعيات 
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التنمية  يف  املسلمني  إسهام  حول  دراسة  إعداد 

يونيو  اإليسيسكو،  مقر  العاملي،  والسلم  االجتامعية 

اإلسالمية. الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون  2014؛ 

يف  الدينية  القيادات  دور  حول  وطنية  عمل  ورشة 

مايو   22-19 مايل،  باماكو،  االجتامعي،  السلم  تعزيز 

2014؛ بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية واملجلس 

لليونسكو  الوطنية  واللجنة  مايل  يف  األعىل  اإلسالمي 

واإليسيسكو يف مايل، وبحضور 50 مشاركاً قِدم أربعون 

منهم من باماكو وعرشة من مناطق أخرى.

املسلمني،  عند  الزراعة  تاريخ  حول  إقليمية  ندوة 

اإلسكندرية، مرص، 24-26 نوفمرب 2014؛ بالتعاون مع 

جمعية الدعوة اإلسالمية العاملية ومكتبة اإلسكندرية، 

ومبشاركة 16 خبرياً يف مجال التنمية القروية ومختصني 

يف الزراعة ومؤرخني وأكادمييني من تونس، والجزائر، 

ومرص، والسودان، وفلسطني، ولبنان.
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حلقة دراسية يف أبيدجان حول سبل تطوير التمويالت  -

اإلسالمية الصغرى يف البلدان اإلفريقية، أبيدجان، كوت 

ديفوار، 1-3 أبريل 2014؛ بالتعاون مع وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي ومؤسسة راوودا للتمويل يف 

كوت ديفوار وبحضور 40 مشاركاً وخبرياً من كوت 

ديفوار، والسنغال، وبوركينا فاسو، والنيجر، ومايل.

حلقة دراسية وطنية حول تعزيز قدرات العاملني  -

-28 بنني،  كوتونو،  الصغرى،  التمويالت  مجال  يف 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014؛  أبريل   30

 (HGA Conseil) ومكتب  بنني  جمهورية  يف 

املتخصص يف التدريب والخربة يف مجال التمويالت 

الصغرى، لفائدة أكرث من 40 مسؤوال حكومياً وممثال 

لقطاع التمويالت الصغرى (البنوك، وبنوك التنمية، 

إىل  باإلضافة  والتعاونيات)  االئتامنية،  واالتحادات 

بنني. يف  الصغرى  التمويالت  يف  متخصصني 

األمن  - تحسني  آليات  حول  وطنية  عمل  ورشة 

الغذايئ، نواكشوط، موريتانيا، 21-23 أبريل 2014؛ 

والهيئات  اإلسالمية  الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون 

الغذائية يف  األزمات  بالوقاية من  املعنية  الوطنية 

موريتانيا، وبحضور 20 مشاركاً من خمس مناطق 

موريتانيا. يف  مختلفة 

ملرض  - الطبية  الجوانب  حول  إقليمية  عمل  ورشة 

وطرق  (أسبابه،  الوبايئ  الكبدي  وااللتهاب  االيدز 

اإلذاعيني،  الصحافيني  لفائدة  وخطورته)  انتقاله، 

الدار البيضاء، اململكة املغربية، 26-28 يونيو 2014، 

الطبية  للعلوم  اإلسالمية  املنظمة  مع  بالتعاون 

مشاركاً   23 وبحضور  طبية،  ومؤسسات  وباحثني 

(14 من املغرب، و12 من مرص، وتونس، والجزائر، 

والعراق). والصومال،  ولبنان،  وموريتانيا،  والسودان، 

مؤمتر وطني حول دور وسائل اإلعالم يف تحسني  -

صحة الناس، شرياز، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 

7 أغسطس 2014؛ نظمه مركز بحوث السياسات 

شرياز  وجامعة  اإليسيسكو  مع  بالتعاون  الصحية 

للطفولة،  املتحدة  األمم  وصندوق  الطبية  للعلوم 

ومختصاً  ومندوباً  وباحثاً  مسؤوال   150 وبحضور 

واملراكز  األنباء  لوكاالت  ومراسلني  الجامعات  من 

والصحة. اإلعالم  مبجايل  الخاصة 

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز السياسات الوطنية  -

كامباال،  املعدية،  األمراض  يف  التحكم  مجال  يف 

أوغندا، سبتمرب 2014؛ بالتعاون مع منظمة الدعوة 

اإلسالمية ووزارات الصحة وأقسامها يف الدول األعضاء 

أوغندا،  ميثلون  مشاركاً   30 وبحضور  اإلفريقية، 

والكونغو. والسودان،  وكينيا،  ورواندا،  وبوروندي، 

ورشة عمل وطنية حول تقنيات الجودة الشاملة  -

دولة  الكويت،  الخريي،  العمل  يف  وتطبيقاتها 

الكويت، 20-22 أكتوبر 2014، بالتعاون مع الهيئة 

الخريية اإلسالمية العاملية، وبحضور 35 مشاركاً من 

الخريي ومسؤولني عن  العمل  العاملني يف هيئات 

الكويت. التنمية يف مدينة  برامج 

النسائية يف  - القيادات  لتوعية  ورشة عمل وطنية 

دكا،  والزراعي،  الحيواين  اإلنتاج  مشاريع  مجال 
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بني  بالتعاون   ،2014 ديسمرب   31-29 بنغالديش، 

العاملية،  اإلسالمية  الخريية  والهيئة  اإليسيسكو 

يف  لإليسيسكو  الوطنية  اللجنة  مع  وبتنسيق 

النسائية  القيادات  من  ثالثني  لفائدة  بنغالديش، 

ومكافحة  النساء  قدرات  تعزيز  مجال  يف  العاملة 

بنغالديش. مناطق  مختلف  ويف  دكا  يف  الفقر 

ورشة عمل وطنية حول «دور املقاربة الثقافية يف  -

مكافحة الحمى النزفية وفريوس اإليبوال يف غينيا»، 

مع  بالتعاون  ديسمرب 2014،  غينيا، 12  كوناكري، 

وبحضور  غينيا،  يف  لإليسيسكو  الوطنية  اللجنة 

مسؤولني حكوميني يعملون يف مجال الصحة.

مؤمتر دويل حول «تعزيز الصحة العقلية والرفاهية  -

من خالل املشورة واملنهجيات الدينية والروحية»، 

نظم   ،2014 ديسمرب   15-14 إيران،  طهران، 

بالتعاون مع جمعية املشورة اإليرانية مبقر جامعة 

وأكرث  وبحضور مسؤولني حكوميني  اإلسالمية  أزاد 

واملهني  األكادميي  الحقل  من  مشارك   200 من 

 30 من  وأكرث  وطلبة  ومهنيون  أساتذة  فيهم  مبن 

وخارجها. إيران  داخل  من  محارضاً 

الصحية  - الطريق  خارطة  وضع  حول  دويل  مؤمتر 

 ،2014 نوفمرب   27-26 إيران،  شرياز،  إيران،  يف 

بجامعة  املؤمترات  مركز  يف  اإليسيسكو  نظمته 

بحوث  مركز  مع  بالتعاون  الصحية  للعلوم  شرياز 

السياسات الطبية ومبشاركة العديد من املسؤولني 

والباحثني الجامعيني واملحارضين من إيران وكندا 

وإنجلرتا. وكوريا 
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يف إطار األولوية القطاعية املتعلقة بتعزيز البحوث العلمية 

املبتكرة، ُحققت تسعة (9) إنجازات موزعة عىل محورين 

تستجيب  التي  العلمية  اإلصدارات  تشجيع  هام:  اثنني 

ملعايري الجودة واالستغالل األمثل لنتائج البحث العلمي.

خالل سنة 2014، نفذ مركز اإليسيسكو لتعزيز البحث 

العلمي يف إطار املحور األول 5 إنجازات مكنت إىل حد 

ويف  املحور.  هذا  يف  املنشودة  النتائج  تحقيق  من  كبري 

«مجلة  من  جديدين  عددين  إصدار  تم  الصدد،  هذا 

اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا» يتضمنان مقاالت قيمة 

األعضاء.  الدول  مختلف  من  وأساتذة  باحثون  أعدها 

مختلفة،  مجاالت  يف  البحث  نتائج  تقاسم  تم  وهكذا، 

وتقانات  والزراعة  والبيئة  املتجددة  الطاقات  قبيل  من 

والعلوم  الصيدالنية  والصناعات  واالتصال  املعلومات 

عىل  الحرص  وتم  امليكانيكية  والهندسة  البيولوجية 

استغاللها عىل النحو األمثل مبا يسهم يف تحقيق التنمية 

املستدامة لبلدان العامل اإلسالمي. وباإلضافة إىل ذلك، تم 

تحيني املوقع اإللكرتوين ملركز اإليسيسكو لتعزيز البحث 

العلمي (www.icpsr.org) املوجه للدوائر العلمية، مبا 

اإلنرتنيت. رواد  احتياجات  تلبية  من  ميكنه 

الذاتية  القدرات  تعزيز  إىل  وسعياً  أخرى،  ناحية  ومن 

للدول األعضاء يف مجايل العلوم والتكنولوجيا، قدم املركز 

سبع منح للبحث يف مجاالت البحث العلمي ذات األولوية 

الدول  من  شبان   (4) وأربعة  شابات   (3) ثالث  لفائدة 

األعضاء. كام قام املركز بتكريم 27 فائزاً إيرانياً ومنح 6 

جوائز لتشجيع التفوق واالبتكار يف الحقل الطبي خالل 

العلوم  مجال  يف  للبحث  الرازي  ملهرجان   19 «الدورة 

اإلسالمية  الجمهورية  عاصمة  بطهران،  املنظم  الطبية»، 

الدول  من  باحثني   6 فاز  ذلك،  عن  وفضالً  اإليرانية. 

األعضاء بجائزة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا برسم 

املؤمتر  انعقاد  مبناسبة  لهم  سلمت  التي   ،2014 سنة 

اإلسالمي السابع لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي.

من  الثاين،  املحور  املرجوة ضمن  النتائج  تحقيق  وبغية 

خالل تحسني مستوى مالءمة الجامعة مع متطلبات القطاع 

الصناعي، وتنظيم ورشات حول التوعية بحقوق امللكية 

الفكرية وورشات للتدريب عىل صيانة معدات املختربات 

العلمية وإصالحها، مبعدل ورشة كل سنة ومبشاركة مهمة 

ويف  إنجازات.   (4) أربعة  تحقيق  تم  والشباب،  للنساء 

هذا الصدد، شارك املركز يف «املنتدى الوزاري الثاين حول 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف إفريقيا» لتشجيع وتقدير 

املضامني  أحسن  تقدم  التي  إفريقيا  يف  املبتكرة  الحلول 

الرقمية (السيام تطبيقات الهواتف املحمولة) التي أنتجها 

األفارقة وتستجيب الحتياجات األفارقة. كام عقد املركز 

يف مقر اإليسيسكو ورشة عمل لفائدة املنطقة األفريقية 

حول «النظم الوطنية لالبتكار وامللكية الفكرية»، وذلك 

بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية 

املستدامة يف  الجنوب (الكومساتس) والشبكة اإلسالمية 

الدولية لتقنية املعلومات(INIT). وقد ركز املشاركون يف 

ومؤسسات  الجامعات،  بني  التفاعل  أهمية  الورشة عىل 

النمو  تحفيز  أجل  من  والحكومات  واملقاوالت  البحث 

وتوليد الرثوات مع الحرص عىل حامية امللكية الفكرية. 
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ومبا أن وترية إنجاز البحوث العلمية تعتمد بشكل كبري 

فقد  جيدة،  بصيانة  تحظى  التي  العلمية  املعدات  عىل 

حول  وطنية  ورشة  الكومساتس  مع  بالتعاون  ُعقدت 

الجامعات  يف  وصيانتها  الهندسية  املعدات  «إصالح 

ومعاهد البحث العلمي واملقاوالت الصناعية الصغرية». 

وقد استفاد من هذه الورشة أزيد من 60 مهندسا ومدرسا 

أحدث  الكتساب  اإليرانية  املدن  مختلف  من  وتقنيا 

التقنيات يف هذا املجال.

وعالوة عىل ذلك، شاركت اإليسيسكو يف «القمة العاملية 

ملتقى  وهو   ،(SMSI+10) املعلومات»  مجتمع  حول 

رفيع املستوى ُعقد مبقر االتحاد الدويل لالتصاالت بهدف 

القمة  هذه  نتائج  من  تنفيذه  سيتم  ما  مجمل  دراسة 

خالل سنة 2015. وبهدف بناء مجتمع معلومات جامعٍ، 

القمة  نتائج  تنفيذ  حول   +10 القمة  «إعالن  اعتِمد 

العاملية حول مجتمع املعلومات» وكذلك « رؤية القمة 

10+ ملا بعد 2015».
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إصدار «مجلة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا» الجزء 

10، العدد 17، مايو 2014، مبقر اإليسيسكو بالرباط، 

من  واملؤلفني  الباحثني  عىل  توزيعها  وتم  املغرب، 

األعضاء. بالدول  والتقنية  العلمية  املؤسسات 

إصدار «مجلة اإليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا» الجزء 

10، العدد 18، نوفمرب 2014، مبقر اإليسيسكو بالرباط، 

من  املؤلفني  و  الباحثني  عىل  توزيعها  تم  و  املغرب، 

املؤسسات العلمية والتقنية بالدول األعضاء.

تعزيز وتحديث بوابة الشبكة العلمية للعامل اإلسالمي 

بالرباط،  اإليسيسكو  مقر   ،(www.icpsr.org.ma)

املغرب، طوال السنة؛ لفائدة الجامعات واملعاهد واملراكز 

الوطنية التي تعنى بالبحث العلمي و/أو التقني يف الدول 

األعضاء؛ بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل 

التنمية املستدامة يف الجنوب (الكومساتس).
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مواصلة الدعم للسنة الثانية عىل التوايل لثامنية مشاريع 

للبحث العلمي يف مجاالت تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا 

الحيوية الزراعية والتكنولوجيا الحيوية يف الصحة وعلوم 

الهندسة واألعشاب الطبية والعلوم البيولوجية والعلوم 

طوال  املغرب،  بالرباط،  اإليسيسكو  مقر  التطبيقية، 

السنة؛ لفائدة 8 باحثني شباب من أذربيجان واألردن 

وإيران وباكستان والتوغو وتونس وماليزيا.

دعم بحث علمي جديد قدمه سنة 2014 فريق من 

بنيجرييا يف  الرياضيات  البحث يف  الباحثني من مركز 

آثار  يف  التحكم  أجل  من  واملحاكاة  النمذجة  مجال 

تلوث الهواء واملاء باستخدام النامذج الرياضية (تأثري 

والتنوع  الزراعة  وعىل  اإلنسان  صحة  عىل  امللوثات 

يف  التوازن  واختالل  البيئية  واملخاطر  البيولوجي، 

،املغرب؛  بالرباط  اإليسيسكو  مقر  البيئي)؛  النظام 

الكومساتس. مع  بالتعاون 
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للبحث  الرازي  «ملهرجان   19 للدورة  الدعم  تقديم 

يف مجال العلوم الطبية» الذي نظمته جامعة شهيد 

واستفاد   .2014 يناير   13 إيران،  بطهران،  باهشتي 

تم  الطبية  العلوم  يف  باحثا  فائزا   27 الدعم  من 

ترشيحاتهم  قدمت  مرشحا   634 بني  من  انتقاؤهم 

ألمانة املهرجان الذي نظم بالتعاون مع وزارة الصحة 

إيران. يف  الطبي  والتعليم 

(البيولوجيا  األساسية  للعلوم  اإليسيسكو  جائزة 

والفيزياء  والرياضيات  والجيولوجيا  والكيمياء 

املغرب،  بالرباط،  اإليسيسكو  مقر  والتكنولوجيا)؛ 

ينتمون  فائزين  الجائزة ستة (6)  نال  نوفمرب 2014. 

مسعود  سيد  (الدكتور  إيران  التالية:  للبلدان 

برصي)،  ماهريان  (الدكتورة  ماليزيا  هوشامند)، 

الجبوري)،  الله  عبد  إسامعيل  عيل  (الدكتور  العراق 

تونس (الدكتور إحسان اليانقي)، فلسطني (الدكتورة 

هالة جار الله الخزندار)، و مرص (الدكتور أبو العالء 

حسنني).  عطيفي 
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العلوم  الوزاري حول  الثانية «للمنتدى  خالل الدورة 

يف  عقد  الذي  إفريقيا»  يف  واالبتكار  والتكنولوجيا 

تم   ،2014 أكتوبر   17 و   14 بني  ما  املغرب  الرباط، 

وتونس  أوغندا  (من  أفارقة  فائزين  مثانية  انتقاء 

ومرص  وكينيا  ونيجرييا  وغانا  أفريقيا  وجنوب 

واملغرب) من بني 91 مرشحا. وقد تم تكرميهم بفضل 

تطبيقاتهم املبتكرة عىل الهاتف املحمول والتي كان 

لها أثر عىل املجتمعات يف أفريقيا يف تخصصات مثل 

التعلم والعلم عن بعد، والثقافة والسياحة عن بعد، 

والوسائط واإلعالم عن بعد، وغري ذلك. وقد نظم هذه 

الدورة البنك اإلفريقي للتنمية والعديد من املنظامت 

الدولية مبا فيها اإليسيسكو، بالرشاكة مع جائزة القمة 

.(2014 األفريقي  املحتوى  (جائزة  العاملية 
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ورشة إقليمية عىل مدى ثالثة أيام  مبقر اإليسيسكو 

نوفمرب 2014 حول  إىل 27  املغرب، من 25  بالرباط، 

«النظم الوطنية لالبتكار وامللكية الفكرية يف املنطقة 

ذاته  التخصص  يف  خبريا   20 فيها  شارك  اإلفريقية»، 

الخاص من  الدولية والقطاع  وممثلون عن املنظامت 

البلدان التالية: أوغندا وبنني والتوغو والسينغال وغينيا 

وكوت ديفوار والنيجر وتنزانيا وغانا واملغرب وباكستان 

ونظمت  املتحدة.  والواليات  الجنوبية  وكوريا  والصني 

اإلسالمية  والشبكة  الكومساتس  مع  بالتعاون  الورشة 

الدول  لفائدة   (INIT) املعلومات  لتقنية  الدولية 

األفريقية. باملنطقة  األعضاء 
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الهندسية  املعدات  «إصالح  حول  وطنية  ورشة 

واملقاوالت  البحث  ومعاهد  الجامعات  يف  وصيانتها 

الصناعية الصغرية»، يف طهران، إيران، من 28 سبتمرب 

 (60) ستني  من  أزيد  لفائدة  2014؛   أكتوبر   2 إىل 

مهندسا ومدرسا وتقنيا من مختلف املعاهد اإليرانية 

الباكستاين  «املجلس  من  باكستانيان  خبريان  أطرهم 

للبحث العلمي والصناعي» بكراتيش. وقد تم تنظيم 

اإليرانية  الكومساتس واملنظمة  بالتعاون مع  الورشة 

 .(IROST) والتكنولوجيا  العلوم  يف  للبحث 

العاملية  «القمة  املستوى  رفيع  امللتقى  يف  املشاركة 

نسخة  وهي   ،(SMSI+10)«املعلومات مجتمع  حول 

العاملية حول مجتمع  القمة  أكرث شمولية من منتدى 

املعلومات، عقدت ما بني 10 و13 يونيو 2014، مبقر 

االتحاد الدويل لالتصاالت بجنيف يف سويرسا، مبشاركة 

أزيد من 1600 شخص من بينهم وزراء وقادة من أربعني 

دولة قدموا لدراسة ومناقشة وتنسيق مجمل ما سيتم 

تنفيذه من نتائج القمة العاملية حول مجتمع املعلومات 

لسنتي 2003 و2005، ملا بعد 2015 التي حددت أجالً 

عىل  وأرشف  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  لبلوغ  نهائيا 

تنظيم القمة لفائدة جميع شعوب العامل وتنسيق أعاملها 

بالتعاون مع جميع هيئات  لالتصاالت  الدويل  االتحاد 

املتحدة  األمم  اليونسكو ومؤمتر  املتحدة السيام  األمم 

للتجارة والتنمية و برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

املشاركة يف «املؤمتر املغاريب حول التعلم الرقمي واالبتكار 

يف مجال الرتبية» الذي نظمه املجلس الثقايف الربيطاين 

لفائدة دول املغرب العريب (تونس والجزائر واملغرب وليبيا) 

بالعاصمة التونسية تونس من 08 إىل 10 ديسمرب 2014.
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يف إطار أولوية العمل القطاعية األوىل املتعلقة بالتبادل 

والسلم،  واالستقرار  الحوار  خدمة  يف  الثقايف  والتنوع 

تم تنفيذ 80 إنجازاً من خالل محور عمل : الحوار بني 

األديان. وأتباع  والحضارات  الثقافات 

ففي إطار محور العمل األول بشأن الحوار بني الثقافات 

املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  األديان،  وأتباع  والحضارات 

والعملية من  النظرية  السياسات واآلليات  تعزيز  حول 

أجل تفعيل الحوار بني الثقافات والتحالف بني الحضارات 

داخل الدول األعضاء وخارجها، نفذت اإليسيسكو خمسة 

املؤمترات  إنجازات، شاركت من خاللها يف عدد من   (5)

املتخصصة،  والورشات  الدستورية  واالجتامعات  الدولية  

من أهمها عقد االجتامع الثالث عرش للمجلس االستشاري 

يف  اإلسالمي  للعامل  الثقافية  االسرتاتيجية  بتنفيذ  املكلف 

الشارقة مبناسبة االحتفاء بها عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

2014. وشارك يف هذا االجتامع أعضاء املجلس من مناطق 

عمل املنظمة الثالث إضافة إىل األعضاء االستحقاقيني، وتم 

اعتامد مشاريع الوثائق التي ستعرض عىل الدورة التاسعة 

الثقافة. كام نفذت اإليسيسكو  للمؤمتر اإلسالمي لوزراء 

ورشتني متخصصتني يف املنطقة اآلسيوية، إحداهام وطنية 

حول دور الثقافة يف تعزيز السلم والتضامن، والثانية شبه 

اإلرهاب  محاربة  يف  الثقافية  القيم  دور  حول  إقليمية 

الرتبية،  دور  وتفعيل  مناقشة  أجل  من  وذلك  والعنف، 

التسامح، والتعايش  الفاعل، وتعزيز فهم معنى  والحوار 

السلمي، وكيفية متتني أوارص التضامن بني املواطنني.

وتحقيقا للنتيجة املنشودة حول تعزيز التنسيق والتشاور 

بني الهيآت الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال 

األطفال  لفائدة  املوجهة  واالجتامعية  الثقافية  القضايا 

نّفذت  الوطني والدويل؛  الصعيد  واملرأة والشباب، عىل 

اإليسيسكو عرشين (20) إنجازاً، من بينها تنظيم ثالث (3) 

ندوات دولية ولقاءات واجتامعات متخصصة، واملشاركة 

يف أربع ندوات، من أهمها تنظيم االجتامع الثاين لخرباء 

يف  موحدة  إسالمية  رؤية  أجل  من  السكانية  القضايا 

الندوة  وعقد  والتنمية،  والشباب  والطفولة  املرأة  قضايا 

يف  الحضاري  البناء  يف  ودورها  الوسطية  حول  الدولية 

العامل اإلسالمي تشجيعا لقيم االعتدال والتوازن والحوار، 

ومحاربة التطرف والتعصب والطائفية. ويف نفس اإلطار 

ولذات األهداف، عقدت اإليسيسكو ورشة عمل وطنية 

يف كوناكري يف جمهورية غينيا. 

عدة  يف  اإليسيسكو  شاركت  نفسها،  للنتيجة  وتحقيقاً 

ملتقيات دولية، منها عىل سبيل املثال ال الحرص مشاركتها 

يف امللتقى الدويل ملواجهة تحديات األرسة، الذي نظمته 

رابطة املنظامت النسائية اإلسالمية العاملية يف إسطنبول 

وذلك من أجل إنضاج األفكار وتوحيد الرؤى بني الجهات 

اإلسالمية العاملة يف مجال قضايا املرأة واألرسة والطفولة. 

املرأة  وقضية  بوطالب  الهادي  عبد  ندوة  يف  وشاركت 

يف  وشاركت  الدولية.  والقوانني  الرشيعة  مقتضيات  بني 

قوانني  أجل  «من  موضوع  حول  تشاوري  درايس  لقاء 

شاركت  كام  واالستغالل».  العنف  من  املرأة  تحمي 

بهدف   ،20  + بكني  لقمة  التحضريي  جنيف  منتدى  يف 

للمرأة  الدويل  بكني  ملؤمتر  لتقدميها  بتوصيات  الخروج 

أكدت  وقد   .2015 مارس  يف  عقده  املزمع  (بكني+20)، 

اإليسيسكو، ضمن مشاركتها يف هذا املنتدى، عىل رضورة 
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املنبثقة  بالتوصيات  يتعلق  فيام  الثقايف  التنوع  احرتام 

عن اللقاءات الدولية املتعلقة بقضايا املرأة، وتطبيق ما 

يتناسب منها مع ديانات وثقافات الشعوب املعنية بها. 

ونظمت كذلك يوما دراسيا وطنيا لفائدة املرأة املقاولة 

وتفعيل ترشيعات يف مجال حقوق املرأة، وندوة لتعزيز 

املركز  مع  بالتعاون  اإلفريقية،  للمرأة  القيادي  الدور 

األفريقي للتكوين اإلداري من أجل التنمية (كافراد) يف 

املغربية. باململكة  طنجة  مدينة 

الوسائل  تعزيز  املنشودة  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

واألساليب املناسبة والكفيلة بتقديم املعلومات الصحيحة 

 (6) ستة  اإليسيسكو  نفذت  اإلسالمية،  الحضارة  عن 

إنجازات من أبرزها عقد االجتامع التاسع لرؤساء املراكز 

الثقافية والجمعيات اإلسالمية يف أمريكا الالتينية والكاريبي 

اإلسالمية يف دولة  والشؤون  األوقاف  بالتعاون مع وزارة 

الكويت، يف جورج تاون عاصمة غويانا. وقد تُوَِّج االجتامع 

بانضامم هذه الجمهورية إىل عضوية اإليسيسكو. وشارك 

يف االجتامع ثالث وثالثون (33) دولة من أمريكا الالتينية 

فعاليات  االجتامع  هامش  عىل  عقدت  كام  والكاريبي. 

متنوعة من أبرزها محارضة للمدير العام لأليسيسكو يف 

جامعة غويانا حول النظام العاملي الجديد. 

دور  حول  ندوة  اإليسيسكو  عقدت  نفسه،  اإلطار  ويف 

الثقافات  الحوار بني  النساء األورومتوسطيات يف تعزيز 

 100 فيها  شاركت  باريس،  يف  الشيوخ  مجلس  مقر  يف 

املتوسط وصدر  األبيض  البحر  مشاركة من دول حوض 

باريس». «إعالن  وثيقة  عنها 

 كام عقدت اإليسيسكو االجتامع الرابع عرش للمجلس 

العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة  والعلوم  للرتبية  األعىل 

اإلسالمي يف روما، بحضور أعضاء املجلس الذين ميثلون 

وضمن  العامل.  أنحاء  مختلف  من  دول   (10) عرش 

العام  املدير  ألقى  االجتامع،  بهذا  املرتبطة  الفعاليات 

لإليسيسكو محارضة يف مجلس الشيوخ اإليطايل بعنوان 

والتفاهم  الحضاري  للتحالف  «تعزيز   : وأوروبا  اإلسالم 

رفيعة،  وأكادميية  سياسية  شخصيات  حرضها  الديني»، 

وتم  خاللها تعيني رئيس املجلس األعىل سفري اإليسيسكو 

الثقافات. بني  للحوار 

اإليسيسكو  شاركت  نفسها،  املنشودة  النتيجة  وضمن 

اللجان  تجارب  «مقارنة  لـ  املخصص  الدويل  املؤمتر  يف 

الوطنية يف مجال تعزيز التنوع الثقايف والديني» يف فيينا 

بالتعاون مع مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز العاملي 

للحوار بني أتباع األديان والثقافات مبشاركة 30 مشاركاً 

ميثلون ثالث عرشة (13) دولة.

اإلنتاج  «تشجيع  املنشودة  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

بالرتاث  والتعريف  وترجمته،  ونرشه  والفني  األديب 

الحضاري اإلسالمي من أجل تعزيز ثقافة السلم والحوار 

عرش  ثالثة  بإصدار  اإليسيسكو  قامت  الحضارات»،  بني 

(13) مؤلفاً من أهمها طباعة ونرش «مبادرة خادم الحرمني 

الرشيفني للحوار بني أتباع األديان والثقافات : املنجزات 

العربية  هي  لغات   (3) بثالث  املستقبلية»  واآلفاق 

اإلسالمي  املؤمتر  اعتمدها  التي  والفرنسية  واإلنجليزية 

السابع لوزراء الثقافة يف الجزائر عام 2011. كام قامت 

اإليسيسكو بطباعة ونرش الخطة التنفيذية ملبادرة خادم 

والثقافات  األديان  أتباع  بني  للحوار  الرشيفني  الحرمني 

املؤمتر  اعتمدها  والتي  الثالث،  املنظمة  عمل  بلغات 

اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة املنعقد يف املدينة املنورة 

عام 2014. كام أصدرت املنظمة «اإلعالن اإلسالمي حول 

الحقوق الثقافية» بلغات العمل الثالث، والذي اعتمده 

أيضاً املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة. كام أصدرت 

اإليسيسكو «التفسري املوضوعي لحزب سبح» بالفرنسية. 

ويف مجال تأهيل قطاع املتاحف، أصدرت املنظمة مؤلفني 

إفريقيا.  املتاحف يف  يتناوالن 

 (3) ثالثة  اإليسيسكو  نّفذت  نفسها،  للنتيجة  وتحقيقاً 

إنجازات، متثلت يف طبع ونرش ثالثة كتب يف موضوعات 

مختلفة ذات صلة بهذه النتيجة، من أهمها كتاب «نوادر 

مخطوطات شنقيط».

ويف املحور نفسه وضمن الشق الثاين من النتيجة املنشودة 

املتعلق بالتعريف بالرتاث الحضاري اإلسالمي من أجل 

نفذت  الحضارات،  بني  والحوار  السلم  ثقافة  تعزيز 

مهرجان  يف  املشاركة  أهمها  أنشطة  عدة  اإليسيسكو 

فاس الدويل للثقافة الصوفية، والدورة العرشين ملهرجان 

املتواصل  اإليسيسكو  سعي  إطار  يف  العريقة  املوسيقى 
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اإلسالمي  والحضاري  الثقايف  الرتاث  مظاهر  تشجيع  إىل 

يف خدمة الحوار والسلم، كام شاركت يف تنظيم الدورة 

الكالسيكية  للموسيقى  العاملي  كائنات  ملهرجان  الثالثة 

من  أذربيجان،  جمهورية  يف  باكو  مدينة  يف  للشباب، 

وصقل  الشباب  بني  والتسامح  السالم  قيم  نرش  أجل 

مهاراتهم وملكاتهم اإلبداعية. ويف السياق نفسه وضمن 

تشجيع الباحثني املتخصصني يف االستفادة من منشوراتها، 

أصدرت االيسيسكو «دليل األجناس الصحفية» باللغتني 

والفرنسية. اإلنجليزية 

والتعددية  الثقايف  التنّوع  الثاين:  العمل  محور  إطار  ويف 

«تطوير  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  واملذهبية،  اللغوية 

الثقايف  والتواصل  التبادل  وبرامج  الثقافية  السياسات 

مبدينة  االحتفاء  تم  املشرتك»،  والعيش  الحوار  لتيسري 

واغادوغو، عاصمًة للثقافة اإلسالمية، عن املنطقة اإلفريقية 

لعام 2014، كام نظمت «أيام األبواب املفتوحة»، وندوة 

تسليم  عن  فضالً  دكوري،  الله  عبد  فودي  الشيخ  حول 

املناسبة. بهذه  اإليسيسكو  العديد من جوائز 

اإلسالمية،  للثقافة  عاصمة  بالشارقة،  االحتفاء  تم  كام 

الشبيك  الربط  وتم   ،2014 لعام  العربية  املنطقة  عن 

الرسمي  اإليسيسكو  مبوقع  الشارقة  ملتاحف  اإللكرتوين 

اإليسيسكو  توزيع جوائز  اإلنرتنت، فضال عن  يف شبكة 

وأفضل  والفنانني،  واألساتذة  الطالب  من  للمبدعني 

بأحد  واالحتفاء  الشارقة،  يف  التقليدية  الصناعات 

أحمد  البحار  (عامل  الشارقة  يف  اإلسالمي  الفكر  أعالم 

للرتاث  املفتوحة  األيام  تنظيم  إىل  باإلضافة  ماجد)،  بن 

اإلسالمي بالشارقة يومي 6 و7 نوفمرب 2014م. وكذلك 

عن  اإلسالمية،  للثقافة  عاصمة  ببشكيك،  االحتفاء  تم 

.2014 لعام  اآلسيوية  املنطقة 

بني  التقريب  تفعيل  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقا 

الدول  يف  والسلم  الحوار  لتعزيز  اإلسالمية  املذاهب 

أهمها  من  إنجازات،  ثالثة  اإليسيسكو  نفذت  األعضاء، 

الدليل  مضامني  «تفعيل  حول  إقليمية  ورشة  عقد 

اإلسالمية  املذاهب  بني  التقريب  حول  االسرتشادي 

بياتيغورسك  مدينة  يف  اآلخر»  مع  والتسامح  والحوار 

املفكرين والعلامء  االتحادية، حرضها نخبة من  بروسيا 

املهتمني بالتقريب بني املذاهب اإلسالمية وفكر  الحوار 

واإلسالمية  العربية  الدول  من  عدد  من  والتعايش 

وممثيل  االتحادية  روسيا  يف  اإلسالمية  والجمهوريات 

الحكومة الروسية، حيث تم مناقشة الدليل االسرتشادي 

الصادر عن اإليسيسكو يف تفعيل التقريب بني املذاهب 

وبحث  اآلخر  مع  مضامينه  تفعيل  وآفاق  اإلسالمية 

الدليل والدعوة لرتجمته  الوسائل املمكنة لذلك، وإثراء 

إىل اللغتني اإلنجليزية والفرنسية. كام تم إصدار كتابني 

املدرسية  للمقررات  أساسا  موجهة  التقريب  كتب  من 

الصور  للمساهمة يف معالجة  الديني،  التوجيه  ومناهج 

السلبية عن املذاهب اإلسالمية وتفعيال مليثاق الثوابت 

األعىل  املجلس  اجتامع  يف  اإليسيسكو  عن  الصادر 

للتقريب بني املذاهب سنة 2012، وهذان الكتابان هام: 

املذاهب اإلسالمية، وأمري  السنة دعاة تقريب بني  أهل 

املؤمنني عمر بن الخطاب وعالقته بأهل البيت.  كام  تم 

إصدار العدد الثاين من مجلة آفاق التقريب واملتضمن 

وآليات  التقريب  حول  املهمة  البحوث  من  مجموعة 

تفعيل الوحدة اإلسالمية وكيفية معالجة الصور السلبية 

العام  للمدير  كلمة  تصدرتها  اإلسالمية،  املذاهب  عن 

املذاهب  بني  للتقريب  السادس  املؤمتر  يف  لإليسيسكو 

اإلسالمية، وهي مجلة محكمة دولية تصدر عن املجلس 

اإلسالمية.  املذاهب  بني  للتقريب  األعىل 

القرآين  الحرف  جعل  حول  املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً 

اللغوي  التنوع  عىل  للمحافظة  فاعلة  أداة  املنمط 

والتواصل الحضاري وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية 

عرش  سبعة  اإليسيسكو  نفذت  اإلسالمية،  للشعوب 

كتابة  عىل  تدريبية  دورات  عقد  منها  إنجازاً،   (17)

بالحرف  التعليمية  الكتب  وإعداد  املحلية  اللغات 

حوسبة  يف  العايل  الدبلوم  وإنشاء  املحوسب  القرآين 

الخاصة  الدراسية  املقررات  وإصدار  القرآين،  الحرف 

بالدبلوم العايل واملاجستري والدبلوم الوسيط، كام قامت 

اإليسيسكو  بإصدار خمسة (5) كتب تعليمية لخمس 

معاجم  وإصدار  وطباعة  وترجمة  افريقية،  لغات   (5)

الشافعي،  والفقه  املاليك  الفقه  يف  تراثية  وكتب  ثنائية 

من  الثانية  الطبعة  إصدار  عن  فضال  النبوية،  والسرية 
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«جزء  الكريم  القرآن  من  الثالثني  الجزء  معاين  ترجمة 

الثانية  والطبعة  إفريقية.  لغات   (10) عرش  إىل  عم» 

من ترجمة كتاب سرية خاتم النبيني إىل ست (6) لغات 

إفريقية، والطبعة الثانية من ترجمة كتاب األخرضي إىل 

ست (6) لغات إفريقية. كام متت طباعة وإصدار الطبعة 

وكتاب  النووية»  «األربعون  كتاب  ترجمة  من  األوىل 

كل  والعمرة»،  الحج  «مناسك  وكتاب  املسلم»  «حصن 

منها إىل أربع (4) لغات إفريقية. وقد بلغ عدد الكتب 

التي تّم إعدادها وترجمتها وإصدارها وإعادة إصدارها 

أربعة وأربعني (44) كتاباً، تحمل ثالثة عرش (13) عنواناً، 

شملت أربع عرشة (14) لغة هي السواحيلية والقمرية 

واليوروبا  والفوالين  والهوسا  والبجاوية  والصومالية 

واللوغندة  واملاندنكو  والسنغاي  والولوف  والصوصو 

ماليو. والبهاسا  عامر  وبني 
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عقد املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء الثقافة (املدينة 

يناير   23-21 السعودية،  العربية  اململكة  املنورة، 

2014)، بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم يف اململكة 

يف  األعضاء  الدول  فيه  وشارك  السعودية،  العربية 

املنظامت  من  ومجموعة  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

واإلقليمية. الدولية  والهيئات 

الثقافة يف تعزيز  عقد ورشة عمل وطنية حول دور 

 ،2014 يونيو   19-17 الفرتة  خالل  والتضامن  السلم 

بنغالديش. شارك يف هذه  بجمهورية  داكا  مدينة  يف 

وتم  وخبرية،  خبرياً   (34) وثالثون  أربعة  الورشة 

وتعزيز  الفاعل  والحوار  الرتبية  دور  مناقشة  خاللها 

فهم معنى التسامح والتعايش السلمي وكيفية متتني 

املواطنني.  بني  التضامن  أوارص 

االستشاري  للمجلس  عرش  الثالث  االجتامع  عقد 

املكلف بتنفيذ االسرتاتيجية الثقافية للعامل اإلسالمي 

 13-12 املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  (الشارقة، 

نوفمرب 2014)، بالتعاون مع دائرة الثقافة واإلعالم يف 

حكومة الشارقة، مبناسبة االحتفاء بها عاصمة للثقافة 

التالية  الدول  االجتامع  يف  وشارك   .2014 اإلسالمية 

سلطنة عامن، جمهورية مرص   : املجلس  يف  األعضاء 

أذربيجان،  جمهورية  التونسية،  الجمهورية  العربية، 

بوركينا  أندونيسيا،  جمهورية  قريغيزستان،  جمهورية 

إىل  إضافة  النيجر،  جمهورية  بنني،  جمهورية  فاسو، 

األعضاء االستحقاقيني وهم : اململكة العربية السعودية 

(رئيس املؤمتر الثامن ومقر منظمة التعاون اإلسالمي)، 

السنغال (رئيس اللجنة الدامئة لإلعالم والشؤون الثقافية:  

الكومياك)، اململكة املغربية (مقر منظمة اإليسيسكو، 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة)، اإلمارات 

العربية املتحدة مستضيفة االجتامع.

إنشاء كريس عبد الهادي بوطالب للفكر اإلسالمي (فاس، 

طول العام، 2014) بالتعاون مع جامعة سيدي محمد 

بن عبد الله يف فاس، واتحاد جامعات العامل اإلسالمي.

املشاركة يف املنتدى الحادي عرش للتعاون الكوري مع 

ديسمرب   21-20 األردن،  (عامن،  األوسط  الرشق  دول 

والجمعية  للسالم  جيجو  معهد  مع  بالتعاون   (2014

الجنوبية. كوريا  الخارجية يف  ووزارة  الكورية،  العربية 
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األرسة  تحديات  ملواجهة  الدويل  امللتقى  يف  املشاركة 

النسائية  للمنظامت  العاملية  الرابطة  نظمته  الذي 

اإلسالمية يف إسطنبول برتكيا يوم 8 يناير 2014. شارك 

يف هذه امللتقى الدويل مائة وعرشون (120) مشاركا 

ومشاركة من الهيئات العلمية املختلفة، من مجامع 

فقهية، واتحادات وروابط إسالمية، وعلامء ومفكرين، 

باإلضافة  واإلسالمية  العربية  الدول  من  وأكادمييني، 

الخارج  يف  املقيمة  العربية  الجالية  ممثيل  بعض  إىل 

األرسة. بقضايا  املهتمني 

املشاركة يف احتفالية املعهد املليك للثقافة األمازيغية 

باليوم العاملي للغة األم، الذي يصادف يوم 21 فرباير 
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من كل سنة، الرباط ،21 فرباير 2014، بالتعاون مع 

مع مكتب اليونسكو اإلقليمي بالرباط ووزارة الثقافة 

املغربية وكلية علوم الرتبية بجامعة محمد الخامس 

يف الرباط.

تنظيم ورشة وطنية حول دور املرأة يف تنمية املعارف 

ديفوار، خالل  بالكوت  أبيدجان  مدينة  يف  التقليدية 

الفرتة 24- 26 فرباير 2014. ونظمت هذه الورشة يف 

وبناء  ومتكينها  املرأة  بقضايا  اإليسيسكو  عناية  إطار 

وأربعون  خمس  الورشة  هذه  يف  وشارك  قدراتها. 

ديفوار. الكوت  مناطق  خبرية من مختلف 

تنظيم يوم درايس وطني لفائدة املرأة املقاولة وتفعيل 

أبيدجان  ترشيعات يف مجال حقوق املرأة يف مدينة 

يف كوت ديفوار يوم 27 فرباير 2014، استفادت منه 

كوت  مناطق  من  مشاركة   (45) وأربعون  خمس 

ديفوار املختلفة. ويدخل هذا اليوم يف إطار اهتامم 

الرتكيز  عرب  قدراتها  وبناء  املرأة  بتمكني  اإليسيسكو 

االجتامعي. النوع  مقاربة  إدماج  أهمية  عىل 

املشاركة يف ندوة عبد الهادي بوطالب وقضية املرأة 

الدار  يف  الدولية  والقوانني  الرشيعة  مقتضيات  بني 

البيضاء، اململكة املغربية يوم 8 مارس 2014. وشارك 

يف هذه الندوة مائتا (200) متخصص يف قضايا املرأة 

وبخاصة ممثيل املنظامت الدولية وهيئات املجتمع 

باليوم  االحتفاء  إطار  املغربية، يف  اململكة  املدين يف 

العاملي للمرأة.

االجتامعي  «السلم  حول  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

والعدالة والَحوكمة الدميقراطية يف غينيا»، كوناكري، 

يف الفرتة من 17 إىل 19 مارس 2014. 

املشاركة يف تنظيم الندوة اإلفريقية لتمكني القيادات 

النسوية، بالتعاون مع املركز اإلفريقي للتكوين اإلداري 

من أجل التنمية (كافراد)،  خالل الفرتة 17-19 مارس 

2014 يف مدينة طنجة يف اململكة املغربية. وقد شارك 

الندوة واستفاد منها خمسة وأربعون باحثاً  يف هذه 

فاسو،  وبوركينا  القمر،  وجزر  املغرب،  من  وباحثة، 

والكامريون.  وأوغندا،  والكونغو، 

املشاركة يف لقاء درايس تشاوري حول موضوع «من 

واالستغالل»،  العنف  من  املرأة  تحمي  قوانني  أجل 

الذي نظمه منتدى الزهراء للمرأة املغربية بالتعاون 

واالجتامعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  مع 

املغربية،  اململكة  بالرباط يف  الخامس،  جامعةمحمد 

اللقاء  هذا  يف  شارك  وقد   .2014 مارس   27 يوم 

املختصني. واألساتذة  الخرباء  من  عدد  التشاوري 

املشاركة يف الندوة الدولية حول «مناهج البحث يف 

العلوم اإلسالمية والواقع املعارص»، مقر مؤسسة دار 

الحديث الحسنية، الرباط، 2ـ3 أبريل 2014، مبشاركة 

وأساتذة  واملفكرين  العلامء  من  خبريا   (40) أربعني 

الثقافية  املؤسسات  من  عدد  ومسؤويل  الجامعات 

العربية واإلسالمية. الدول  والفكرية، يف عدد من 

املشاركة يف عقد دورة تدريبية إلدارة وتنظيم العمل 

 10-3 األردن،  (عامن،  املتطوعني،  ودعم  الكشفي 

أبريل 2014) بالتعاون مع املنظمة الكشفية العربية، 

القيادات  من  شابا  ستون  منها  واستفاد  فيها  شارك 

العربية. والرتبوية  الكشفية 

البناء  يف  ودورها  «الوسطية  الدولية  الندوة  تنظيم 

الحضاري»، عامن، اململكة األردنية الهاشمية، 29-28 

للرتبية  العربية  املنظمة  مع  بالتعاون   ،2014 أبريل 

والثقافة والعلومـ  ألكسوـ واملنتدى العاملي للوسطية. 

مبشاركة ثالثني (30) من العلامء واملفكرين وأساتذة 

من  وفكرية،  ثقافية  مؤسسات  ورؤساء  الجامعات 

إحدى عرشة (11) دولة عربية وإسالمية وغربية.

الشبايب  الدويل  اللقاء  وتنظيم  عقد  يف  املشاركة 

الحضارات،  وتعاون  الثقافات  لتبادل  عرش  السابع 

(28 أغسطس - 6 سبتمرب 2014، القاهرة) بالتعاون 

اللقاء  يف  وشارك  العربية،  الكشفية  املنظمة  مع 

من  شاباً  سبعني  عن  يزيد  ما  فعالياته  من  واستفاد 

العربية. الكشفية  القيادات 

معايري  تطوير  إقليمية حول  ورشة عمل  املشاركة يف 

القاهرة،  اإلنسان،  حقوق  تعليم  لربامج  الجودة 

سبتمرب   02 ـ  أغسطس   31 العربية،  مرص  جمهورية 
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لجنوب  املتحدة  األمم  مكتب  نظمها  والتي    ،2014

يف  والتوثيق  للتدريب  العربية  واملنطقة  آسيا  غرب 

خبريا   (40) أربعني  مبشاركة  اإلنسان.  حقوق  مجال 

وأساتذة  والبيداغوجيا  الرتبية  مناهج  مسؤويل  من 

عربية. دولة   (15) عرشة  خمس  من  الجامعات، 

من  السكانية:  القضايا  لخرباء  الثاين  االجتامع  عقد 

األردنية  اململكة  عامن،  موحدة،  إسالمية  رؤية  أجل 

الهاشمية، 16ـ17 سبتمرب 2014، بالتعاون مع املنتدى 

العاملي للوسطية، ومؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي 

خبريا؛  وعرشون  أربعة  فيه  شارك  وقد  لندن.  يف 

واملفكرين،  الرشيعة،  وفقهاء  القانون،  فقهاء  من 

القضايا  العليا يف  واملتخصصني يف الدميغرافيا، واألطر 

من ست عرشة  اإلعالم،  ورجال  وبرملانيني  السكانية، 

وغربية. وإسالمية  عربية  دولة   (16)

املؤسسات  «دور  حول  الدولية  الندوة  يف  املشاركة 

الرتبوية والثقافية يف تعزيز منظومة القيم»، الرباط، 

يف  البحث  فريق  تنظيم  من   ،2014 سبتمرب  20ـ21 

الفكر اإلسالمي وفن الخطاب بكلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، واملنتدى 

العاملي للوسطية، ومركز املهدي بن عبود للدراسات 

اإلسالمي.  للفكر  العاملي  واملعهد  واإلعالم،  والبحوث 

شارك فيها ثالثون (30) خبريا من املفكرين والعلامء 

يف  العليا  الدراسات  ومسؤويل  الجامعات  وأساتذة 

مختلف  يف  العليا  الدراسات  وطلبة  الجامعات، 

والعلمية.   اإلنسانية  الشعب 

الثقافية  األدوار  تفعيل  حول  إقليمي  اجتامع  عقد 

العريب،  العامل  يف  والسلم  الحوار  لتعزيز  للشباب 

(14-16 أكتوبر 2014، تونس)  بالتعاون مع املنظمة 

واللجنة  (ألكسو)  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

الوطنية التونسية للرتبية والعلم والثقافة، وشارك يف 

هذا االجتامع اثنا عرش شاباً من القيادات الشبابية يف 

اإليسيسكو.  يف  األعضاء  العربية  الدول 

عقد امللتقى العلمي الدويل حول «أثر اإلرهاب عىل 

لإليسيسكو،  الدائم  (املقر  الدوليني»  والسلم  األمن 

اإليسيسكو  بني  بالتعاون   (2014 أكتوبر   15-14

اململكة  يف  األمنية  للعلوم  العربية  نايف  وجامعة 

اإلسالمي،  العامل  جامعات  واتحاد  السعودية  العربية 

يف  املختصني  والخرباء  املفكرين  من  عدد  مبشاركة 

العدل والداخلية  الدراسات األمنية، وممثيل وزارات 

العربية. الدول  من  عدد  يف  واإلعالم 

بيجني  لقمة  التحضريي  جنيف  منتدى  يف  املشاركة 

املتحدة يف جنيف  األمم  الذي نظم يف قرص   ،20  +

من 3 إىل 5 نوفمرب 2014، بهدف الخروج بتوصيات 

(بكني+20)،  للمرأة  الدويل  بكني  ملؤمتر  لتقدميها 

املنتدى  استعرض هذا  وقد   .2015 املزمع عقده يف 

املنجزات التي تحققت عىل مدى عرشين سنة منذ 

العاملي  املؤمتر  انبثق عن  الذي  للمرأة،  بكني  إعالن 

خالل  الصني،  بكني-  يف  نظم  الذي  للمرأة  الرابع 

 .1995 سبتمرب   15-4 الفرتة 

العامل  إعداد دراسة حول ظاهرة تشغيل األطفال يف 

اإلسالمي وسبل التصدي لها، (مقر اإليسيسكو، 2014).

لحقوق  العاملي  للمنتدى  الثانية  الدورة  يف  املشاركة 

نوفمرب   30-27 املغربية،  اململكة  (مراكش،  اإلنسان 

2014) الذي عقده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

عن  يزيد  ما  أعامله  يف  وشارك  املغربية،  اململكة  يف 

ستة آالف فاعل حقوقي ميثلون 94 دولة من مختلف 

املنظامت  من  العديد  إىل  وينتمون  العامل،  أنحاء 

واإلقليمية. الدولية  والوكاالت  والهيئات 
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الثقافية  املراكز  لرؤساء  التاسع  االجتامع  عقد 

والكاريبي  الالتينية  أمريكا  يف  اإلسالمية  والجمعيات 

بالتعاون   ،(2014 فرباير   11-9 غويانا  تاون،  (جورج 

دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

ألمريكا  اإلسالمية  املنظمة  مع  وبالتنسيق  الكويت، 
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يف  املركزية  اإلسالمية  واملنظمة  والكاريبي،  الالتينية 

غويانا، مبشاركة رؤساء املراكز الثقافية من : األرجنتني 

وفنزويال،  والبريو،  واملكسيك،  واإلكوادور،  وغويانا، 

وكوستاريكا،  وكولومبيا،  وبورتوريكو،  والشييل، 

والجزر  والباربدوس،  وترينداد-توباغو،  وجامايكا، 

والدومينيك،  وغرانادا،  باربودا،  وأنتيغوا  العذراء، 

وتريك  واملارتينيك،  مرتني،  وسان  الكاميان،  وجزر 

وغويانا  والباهاماس،  وسورينام،  وبرمودا،  كايكوس، 

وزارة  عن  وفود  االجتامع  يف  شارك  كام  الفرنسية.  

الكويت،  دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

للتنمية.  اإلسالمي  والبنك  اإلسالمي،  التعاون  ومنظمة 

املخصص «ملقارنة تجارب  الدويل  املؤمتر  املشاركة يف 

اللجان الوطنية يف مجال تعزيز التنوع الثقايف والديني» 

مع  بالتعاون   ،(2014 مايو   31-28 النمسا،  (فيينا، 

للحوار  العاملي  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  مركز 

من  وفود  ومشاركة  والثقافات،  األديان  أتباع  بني 

الكيبك  وإقليم  وبلجيكا،  وإسبانيا،  والرنويج،  النمسا، 

وسنغافورة،  والهند،  ونيوزيلندة،  وأسرتاليا،  كندا،  يف 

مع  وباملوازاة  وفرنسا.  وبريطانيا،  واملغرب،  وماليزيا، 

هذا االجتامع، ألقى املدير العام لإليسيسكو محارضة 

يف مجلس الشيوخ اإليطايل بعنوان «اإلسالم وأوروبا : 

تعزيٌز للتحالف الحضاري والتفاهم الديني» (روما، 15 

سبتمرب 2014)، مبشاركة شخصيات سياسية وأكادميية 

إيطالية كبرية، وحضور حوايل مائتي (200) شخص من 

واإلعالميني. والباحثني  واألكادمييني  الربملانيني 

للرتبية  األعىل  للمجلس  عرش  الرابع  االجتامع  عقد 

اإلسالمي  العامل  خارج  للمسلمني  والثقافة  والعلوم 

تعيني  وتم   .(2014 سبتمرب   16-15 إيطاليا،  (روما، 

رئيس املجلس األعىل بهذه املناسبة سفرياً لإليسيسكو 

الدينية  الجمعية  بالتعاون مع  الثقافات،  بني  للحوار 

اإليطالية (الكورييس)، ومشاركة أعضاء املجلس من: 

وألبانيا  وإنجلرتا  وإسبانيا  وسويرسا  وفرنسا  إيطاليا 

وسنغافورة. وروسيا  والربازيل  واألرجنتني 

يف  األورومتوسطيات  النساء  دور  حول  ندوة  عقد 

تعزيز الحوار بني الثقافات (مجلس الشيوخ الفرنيس، 

باريس- فرنسا 7 أكتوبر 2014) بالتعاون مع جمعية 

 (100) مائة  الندوة  يف  وشارك  عربيات،  إعالميات 

مشارك من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليونان وإيطاليا 

ولبنان وفلسطني وتونس.  والربتغال، واملغرب ومرص 

الدولية. املنظامت والهيئات  باإلضافة إىل مجموعة من 

عقد دورة تدريبية لتفعيل دور الشباب العريب املقيم 

(لندن،  اآلخر.  مع  الحوار  ثقافة  إرساء  الخارج يف  يف 

بالتعاون   (2014 ديسمرب   18-17 املتحدة  اململكة 

اإلسالمي  الثقايف  املركز  مع  وبالتنسيق  األلكسو،  مع 

يف لندن، شارك فيها ثالثون (30) شاباً من القيادات 

الخارج. يف  الشبابية 

لتنفيذ  اإلسالمي  العامل  خارج  ثقافية  مراكز  دعم 

اسرتاتيجية العمل الثقايف اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي 

(طول العام، أمريكا الالتينية 2014)، بالتعاون مع وزارة 

الكويت. األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دولة 
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الدويل  فاس  ملهرجان  الثامنة  الدورة  يف  املشاركة 

املغربية  اململكة  الصوفية يف مدينة فاس يف  للثقافة 

خالل الفرتة 12 – 18 أبريل 2014. وشارك يف هذه 

أعضاء  من  وعدد  دولة،   (60) ستني  ممثلو  الدورة 

املغربية،  اململكة  يف  املعتمد  الدبلومايس  السلك 

الدولية.   املنظامت  بعض  وممثلو 

كائنات  ملهرجان  الثالثة  الدورة  تنظيم  يف  املشاركة 

مدينة  يف  للشباب  الكالسيكية  للموسيقى  العاملي 

 26  –  23 الفرتة  خالل  أذربيجان  جمهورية  يف  باكو 

والسياحة  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون   ،2014 أبريل 

يف  كائنات  ومركز  الفنون  وأكادميية  أذربيجان  يف 

مثاين  من  شباب  فيه  شارك  أذربيجان؛  جمهورية 

كازاخستان،  تركيا،  إندونيسيا،  أذربيجان،   : دول هي 

قرقزستان.  روسيا،  املغرب،  الكويت، 
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املشاركة يف الدورة العرشين ملهرجان فاس للموسيقى 

العريقة، فاس، اململكة املغربية من 13 اىل 21 يونيو 

                                                             .2014

طباعة ونرش مبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار 

واآلفاق  املنجزات  والثقافات:  األديان  أتباع  بني 

واإلنجليزية  العربية  الثالث  باللغات  املستقبلية، 

السابع  اإلسالمي  املؤمتر  اعتمدها  التي  والفرنسية، 

.(2011 ديسمرب  (الجزائر،  الثقافة  لوزراء 

الحرمني  التنفيذية ملبادرة خادم  الخطة  طباعة ونرش 

الرشيفني للحوار بني أتباع األديان والثقافات : املنجزات 

واآلفاق املستقبلية، باللغات الثالث العربية واإلنجليزية 

والفرنسية، التي اعتمدها املؤمتر اإلسالمي الثامن لوزراء 

الثقافة (املدينة املنورة 21-23 يناير 2014).

طباعة ونرش اإلعالن اإلسالمي حول الحقوق الثقافية 

والفرنسية،  واإلنجليزية  العربية  الثالث  باللغات 

الثقافة  الثامن لوزراء  الذي اعتمده املؤمتر اإلسالمي 

.(2014 يناير   23-21 املنورة  (املدينة 

طباعة ونرش التفسري املوضوعي «لحزب سبح» باللغة 

الفرنسية (املقر، طول العام).

طباعة ونرش كتاب « دليل نوادر مخطوطات شنقيط»، 

إرشاف اإليسيسكو وجامعة شنقيط العرصية.

طباعة ونرش كتاب «اإلعجاز العددي يف القرآن الكريم»، 

وهو أعامل الندوة الدولية الرابعة حول اإلعجاز العددي 

يف القرآن الكريم (الرباط، 16 و17 أكتوبر 2010).

طباعة ونرش كتاب «اإلسالم واألزمنة الحديثة»، تأليف 

الدكتور هادي حسن حمودي.

التنشيط  «منهاج  بعنوان  كتاب  ونرش  طباعة 

توري. الله  عبد  للدكتور  املتاحف»  لفائدة  البيداغوجي 

طباعة ونرش كتاب «منهاج تدبري املتاحف اإلفريقية» 

للسيدة الشاذلية عنايب.

عبد  ملؤلفه  الصحفية»  األجناس  «دليل  ونرش  طباعة 

لتمكني  اإلنجليزية والفرنسية  باللغتني  الرامي  الوهاب 

من  األعضاء  الدول  يف  اإلعالم  مجال  يف  املتخصصني 

االستفادة من التقنيات الحديثة يف مجال اإلعالم والتواصل.
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عقد االجتامع التنسيقي للتحضري الحتفالية بيشكيك 

املنطقة  عن  2014م،  لعام  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 

 29  -  28 قريغزستان:  جمهورية  (بيشكيك،  اآلسيوية، 

والسياحة  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  2014م)،  يناير 

قريغزستان. جمهورية  يف  واملعلومات 

اختتام فعاليات احتفالية غزين عاصمة الثقافة اإلسالمية 

لعام 2013م، عن املنطقة اآلسيوية، غزين، أفغانستان : 

23 فرباير 2014)، وتم يف هذا الحفل توزيع الجوائز 

مبشاركة وزير الثقافة يف جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

الثقافة  عاصمة  الشارقة  احتفالية  فعاليات  إطالق 

العربية  اإلمارات  (الشارقة،   ،2014 لعام  اإلسالمية 

املتحدة: 26 مارس 2014م)، برئاسة سمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

العام لإليسيسكو وبحضور  املدير  الشارقة، ومبشاركة 

والضيوف  والوزراء  الشيوخ  السمو  أصحاب  عدد من 

وكبار الشخصيات واإلعالميني من مختلف بلدان العامل . 

الربط الشبيك اإللكرتوين ملتاحف الشارقة مبوقع اإليسيسكو 

الرسمي يف شبكة اإلنرتنت، (املقر،  أبريل 2014). 

قطاع  يف  العاملني  لتأهيل  إقليمي  اجتامع  عقد 

تونس)   ،2014 مايو   15-13) الثقافية،  السياحة 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية التونسية للرتبية والعلم 

من  متخصصاً  خبرياً  عرش  ثالثة  ومبشاركة  والثقافة، 

اإليسيسكو. يف  األعضاء  العربية  الدول 

الثقافة  عاصمة  بيشكيك  احتفالية  فعاليات  إطالق 

اإلسالمية لعام 2014م، عن املنطقة اآلسيوية، (بيشكيك، 

جمهورية قريغزستان : 20 مايو 2014م)، مبشاركة املدير 

العام لإليسيسكو.

الثقافة  عاصمة  واغادوغو  احتفالية  فعاليات  إطالق 

اإلسالمية لعام 2014 عن املنطقة اإلفريقية، (واغادوغو، 

رئيس  مبشاركة  2014م)،  يونيو   28 فاسو:  بوركينا 

لإليسيسكو. العام  واملدير  فاسو،  بوركينا  الوزراء يف 

للرتاث  املفتوحة  األبواب  أيام  لتنظيم  الدعم  تقديم 

اإلسالمي يف واغادوغو، عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 

2014 عن املنطقة اإلفريقية.

بوركينا  يف  اإلسالم  حول  وطنية  «ندوة  تنظيم 

فاسو:  حياة الشيخ فودي عبد الله دوكوري وتراثه 

العلمي»، يومي 1 و2 يوليو 2014، يف واغادوغو، يف 

اإلسالمية. للثقافة  عاصمةً  بواغادوغو  االحتفال  إطار 

منح جوائز اإليسيسكو للمبدعني من الطالب واألساتذة 

والفنانني وأفضل الصناعات التقليدية، مبناسبة اختتام 

احتفالية واغادوغو عاصمًة للثقافة اإلسالمية.

دعم تنظيم املؤمتر العلمي األول حول تنمية السياحة 

أكتوبر   20-18) اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية  يف 

2014،مشهد، إيران) بالتعاون مع املركز األكادميي للرتبية  

والثقافة والبحوث يف طهران (معهد البحوث السياحية) 

وشارك يف املؤمتر عدد من املتخصصني يف مجال تنمية 

السياحة وتطويرها من داخل إيران وبعض الدول األعضاء.

عقد االجتامع التنسيقي للتحضري الحتفالية أملاتا عاصمة 

الثقافة اإلسالمية لعام 2015م، عن املنطقة اآلسيوية، 

(أملاتا، جمهورية كازاخستان : 4 نوفمرب 2014م).

الطالب  من  للمبدعني  اإليسيسكو  جوائز  توزيع 

يف  التقليدية  الصناعات  وأفضل  والفنانني،  واألساتذة 

الشارقة، ( الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة: 6 

لإليسيسكو.   العام  املدير  ومبشاركة  2014م)،  نوفمرب 
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االحتفاء بعامل البحار أحمد بن ماجد٫ بوصفه أحد أعالم 

الفكر اإلسالمي، (الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة: 

ـ 7 نوفمرب 2014م)، ومبشاركة املدير العام لإليسيسكو.    6

تنظيم األيام املفتوحة للرتاث اإلسالمي يف الشارقة (الشارقة، 

دولة اإلمارات العربية املتحدة: 6ـ  7 نوفمرب 2014م). 

نزوى  الحتفالية  للتحضري  التنسيقي  االجتامع  عقد 

املنطقة  لعام 2015م، عن  اإلسالمية  الثقافة  عاصمة 

 : املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  (الشارقة،  العربية، 

2014م). نوفمرب   11
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الدليل  مضامني  «تفعيل  حول  إقليمية  ورشة  عقد 

اإلسالمية  املذاهب  بني  التقريب  حول  االسرتشادي 

روسيا  بياتيغورسك،  اآلخر»،  مع  والتسامح  والحوار 

اإلدارة  مع  بالتعاون   .2014 يونيو   19-17 االتحادية، 

الدينية إلقليم استافروبيل، روسيا االتحادية، واملنتدى 

يف  مندوب   (100) مائة  مبشاركة  للوسطية.  العاملي 

الجلسة االفتتاحية، وعرشين (20) مشاركا يف الجلسات 

العلمية ميثلون سبع (07) دول عربية وإسالمية وغربية، 

الرويس. االتحاد  يف  الجمهوريات  من  وعدد 

إصدار كتاب : أهل السنة دعاة تقريب بني املذاهب 

اإلسالمية.

إصدار كتاب : أمري املؤمنني عمر بن الخطاب وعالقته 

بأهل البيت.
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عقد دورة تدريبية للمرشفني عىل الدورات التدريبية 

منظمة  مع  بالتعاون  القرآين،  الحرف  يف  املستمرة 

الدعوة اإلسالمية وجامعة إفريقيا العاملية، الخرطوم، 

فيها  شارك   .2014 يونيو   11-2 السودان،  جمهورية 

ثالثة عرش (13) أستاذاً جامعياً من السودان وتشاد 

وماليزيا. والنيجر  ونيجرييا  وغينيا 

بالحروف  الكتابة  اإلقليمي حول  املؤمتر  يف  املشاركة 

العربية  اللغة  كلية  رحاب  يف  انعقد  الذي  العربية، 

عيل  الرشيف  السلطان  بجامعة  اإلسالمية  والحضارة 

-17 من  الفرتة  يف  السالم،  دار  بربوناي  اإلسالمية،  

وأساتذة  خرباء  املؤمتر  وحرض   .2014 سبتمرب   18

جامعات ينتمون لكل من بروناي دار السالم وماليزيا 

والصني. وباكستان  وأندونيسيا 

الحرف  حوسبة  مرشوع  حول  للخرباء  اجتامع  عقد 

يف  اإلفريقية،  الشعوب  لغات  لكتابة  القرآين 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  مقر 

 .2014 سبتمرب   30 يوم  الرباط،  يف  -إيسيسكو- 

وشارك يف هذا االجتامع عدد من املسؤولني والخرباء 

كتابة  ومركز  اإليسيسكو  من  املوضوع  يف  املختصني 

يف  العاملية  إفريقيا  بجامعة  القرآين  بالحرف  اللغات 

الحوسبة. لبحوث  قطر  ومعهد  السودان، 

العام  التعليم  ملعلمي  مستمرة  تدريبية  دورة  عقد 

الحاسوب  استعامل  عىل  للتدريب  األمية  ومحو 

املنمط،  القرآين  بالحرف  املحلية  اللغات  كتابة  يف 

بالتعاون مع اتحاد جامعات العامل اإلسالمي والجامعة 

القرآين.  الحرف  كريس  إطار  ويف  النيجر  يف  اإلسالمية 

نيامي، جمهورية النيجر : 3 نوفمرب 2014-31 يوليو 

متدربا.  262 فيها  شارك   ،2015

املشاركة يف اليوم العاملي للغة العربية، الذي يصادف  

السنة  هذه  واملخصص  عام،  كل  من  ديسمرب   18

2014، ملحور الحرف العريب وعالقته باللغات األخرى. 

واملنشورات  للكتب  مبعرض  اإليسيسكو  شاركت 

العريب. بالحرف  املكتوبة  باللغات اإلفريقية  الصادرة 

الحرف  مرشوع  يف  جهودها  حول  ورقة  قدمت  كام 

القرآين عىل مدى ربع قرن. باريس، 18 ديسمرب 2014.

إنشاء الدبلوم العايل (فوق الجامعي) يف حوسبة الحرف 

القرآين وإعداد املواد التعليمية بطريقة التعليم املفتوح، 



92 

>�XLY�	
�������
��,�$�
�JH5K

بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية وجامعة إفريقيا 

العاملية، الخرطوم، جمهورية السودان 2014. 

إبراهيم  الشيخ  مبركز  القرآين  للحرف  كريس  إنشاء 

الطيب وعقد دورة تدريبية مستمرة يف إطار الكريس، 

 29  – نوفمرب   3 االتحادية،  نيجرييا  جمهورية  كانو، 

متدرّب.  (100) مائة  فيها  شارك   .2014 ديسمرب 

النجاة  سفينة  (منت  كتاب  من  األوىل  الطبعة  إصدار 

للشيخ  الشافعي،  الفقه  الدين والفقه)، يف  يف أصول 

السواحيلية،  اللغة  إىل  الحرضمي،  سمري  بن  سامل 

الخرطوم،  القرآين،  بالحرف  املكتوبتني  البهاسا  ولغة 

.2014 السودان،  جمهورية 

إصدار الطبعة األوىل من كتاب السرية النبوية، تأليف 

الشيخ محمد هارون، إىل لغة البهاسا املكتوبة بالحرف 

القرآين «الجاوي»، الخرطوم، جمهورية السودان، 2014.

إصدار كتب تعليمية للقراءة والكتابة بالحرف القرآين 

املنّمط عىل مستوى التعليم العام ومحو األمية لفائدة 

والفوالين  الهوسا  هي:  إفريقية  لغات   (5) خمس 

(البداويت)،  والبجا  (التغري)  عامر  وبني  والولوف 

.2014 السودان،  جمهورية  الخرطوم، 

 - عريب  إفريقية:  للغة  اللغة،  ثنائيي  إصدار معجمني 

هوسا ولغة آسيوية : بهاسا - عريب، الخرطوم، جمهورية 

السودان، 2014.

إصدار الطبعة الثانية من ترجمة معاين الجزء الثالثني 

هي:  إفريقية،  لغات  عرش  إىل  الكريم  القرآن  من 

والصوصو  واليوروبا  والفوالين  والهوسا  السواحيلية 

والصومالية والولوف والسنغاي واملاندنكو واللوكندة، 

.2014 اإليسيسكو  مقر 

إصدار الطبعة الثانية من ترجمة كتاب «سرية خاتم 

النبيني» إىل ست (6) لغات إفريقية هي: السواحيلية 

والهوسا والولوف والفوالين واليوروبا واملاندنكو، مقر 

اإليسيسكو 2014.

إصدار الطبعة الثانية من ترجمة كتاب «األخرضي» يف 

الفقه املاليك إىل ست (6) لغات إفريقية هي: الهوسا 

والصوصو،  واملاندنكو  واليوروبا  والولوف  والفوالين 

مقر اإليسيسكو 2014.

النووية»  «األربعون  كتاب  ونرش  وطباعة  ترجمة 

والبهاسا  والصوصو  الهوسا  لغات هي:   (4) أربع  إىل 

.2014 السودان،  جمهورية  الخرطوم،  واملاندنكو، 

من  املسلم  «حصن  كتاب  ونرش  وطباعة  ترجمة 

إفريقية  لغات   (4) أربع  إىل  والسنة»  الكتاب  أذكار 

والهوسا،  والصومالية  والصونغاي  السواحييل  هي: 

.2014 السودان،  جمهورية  الخرطوم، 

ترجمة وطباعة ونرش كتاب «مناسك الحج والعمرة» إىل 

أربع (4) لغات إفريقية هي: الولوف واليوروبا والفوالين 

والقمرية، الخرطوم، جمهورية السودان، 2014.
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يف إطار أولوية العمل القطاعية الثانية املتعلقة بالثقافة 

والرتاث: أداتان لالندماج االجتامعي وقيمة اقتصادية، تم 

العمل  من خالل محور  إنجازاً   (18) مثانية عرش  تنفيذ 

الثالث وهو: املقاربة التشاركية للرتاث.

املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  املحور،  هذا  إطار  ويف 

متكينها  أجل  من  اإلسالمي  الرتاث  لجنة  دور  «تعزيز 

من تفعيل املقاربة التشاركية يف تدبري  الرتاث، نفذت 

اإليسيسكو مثانية (8) إنجازات، متثلت يف عقد االجتامع 

الدوري للجنة الخرباء اآلثاريني املكلفني بإعداد تقارير 

محيط  يف  املتجددة  اإلرسائيلية  االنتهاكات  حول  فنية 

يف  الرتاث  للجنة  الدوري  واالجتامع  األقىص،  املسجد 

من  عدد  يف  اإليسيسكو  شاركت  كام  اإلسالمي.  العامل 

كاملنتدى  واإلقليمية  الدولية  واملنتديات  امللتقيات 

مدينة  استضافته  الذي  العتيقة  للمدن  الثالث  الدويل 

خالله   من  استطاعت  املغربية،  اململكة  يف  طنجة 

يف  العتيقة  املدن  ملواصفات  رؤيتها  وعرض  تقديم 

العامل اإلسالمي، وبيان مكانتها ودورها يف الحفاظ عىل 

واالنتامء  بالهوية  وعالقته  واإلنساين،  اإلسالمي  املعامر 

إطار  يف  جهودها  اإليسيسكو  وواصلت  الحضاري. 

من  املتخصصة  األطر  تأهيل  خالل  من  النتيجة  هذه 

األعضاء،  الدول  يف  الرتاثية  املواقع  إدارة  يف  العاملني 

كام تم يف بنغالديش. كام واصلت اإليسيسكو   تقديم 

الدعم املادي والفني لتسجيل عدد من املواقع الرتاثية 

والطبيعية يف الدول األعضاء عىل قامئة الرتاث العاملي، 

التاريخية   املواقع  بعض  لصيانة  الدعم  تقديم  وكذلك 

األعضاء. الدول  بعض  يف 

وتحقيقاً للنتيجة املنشودة، تطوير وسائل العمل والتدبري 

واملؤسسات  الخصوصية  واملكتبات  للمتاحف  املعلومايت 

اإليسيسكو  باملخطوطات، عقدت  تعنى  التي  الحكومية 

دورة تدريبية عىل ترميم وصيانة املخطوطات والوثائق 

العربية اإلسالمية لفائدة عدد من األطر العاملة يف مجال 

بهدف  العربية،  الدول  يف  املخطوطات  وترميم  صيانة 

تأهيلها ومتكينها من االطالع عىل أحدث التجارب والتقنيات 

املتبعة يف معالجة وصون الوثائق واملخطوطات..

ويف إطار محور العمل الرابع، دور اإلنتاج الثقايف واملعارف 

التقليدية يف التنمية، وتحقيقاً للنتيجة املنشودة «االستثامر 

األمثل للمعارف التقليدية يف معالجة القضايا االجتامعية 

وتنمية املجتمعات املحلية واألقاليم»، نفذت اإليسيسكو 

أربعة (4) إنجازات، متثلت يف تقديم دعم لطباعة أعامل 

حلقة دراسية حول املعارف التقليدية والتنمية املستدامة 

لفائدة  واحدة  تدريبيتني  عمل  ورشتي  وعقد  بنني،  يف 

املكتبيني والعاملني يف مجال التوثيق، يف مايل، والثانية حول 

الربنامج الوطني لبناء قدرات العاملني يف مجال الصناعات 

الثقافية واإلبداعية يف السنغال. كام شاركت اإليسيسكو يف 

املنتدى العاملي الثالث لليونسكو حول الثقافة والصناعات 

الثقافية، الذي انعقد يف فلورانس يف إيطاليا.

للجميع،  الثقافة  الخامس،  العمل  محور  إطار  ويف 

وتحقيقياً للنتيجة املنشودة، تعزيز قدرات مراكز القراءة، 

يف  القراءة  ملراكز  مايل  دعم  بتقديم  اإليسيسكو  قامت 

السنغال، ومتبكتو يف مايل، وسوكودي يف  بري بجمهورية 

التوغو، لتمكني مراكز القراءة يف هذه الدول من اقتناء 

املعلوماتية. واملعدات  التجهيزات 
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املنشودة  للنتيجة  وتحقيقاً  نفسه،  املحور  ويف 

واألشخاص،  والشباب  النساء  قدرات  بتعزيز  املتعلقة 

حامية  يف  االستقرار،  وعدم  اإلعاقة  يعانون  الذين 

 (4) أربعة  اإليسيسكو  نفذت  الثقافية،  حقوقهم 

يف  دولية  تدريبية  دورة  تنظيم  دعم  هي  إنجازات، 

وورشة  املنشطات،  ومكافحة  الريايض  الطب  مجال 

العمل  حول  الشبابية  القيادات  لفائدة  تدريبية  عمل 

يف  ودورهن  النسائية  للقيادات  وندوة  التطوعي، 

البيئي  املنتدى  عقد  يف  واملشاركة  املستدامة،  التنمية 

اإلفريقي)،  العريب  الشباب  (ملتقى  السادس  الدويل 

 (400) أربعامئة  عن  يزيد  ما  مشاركة  عرف  الذي 

وإفريقية. عربية  دولة   (20) عرشين  ميثلون  شاب 
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عقد االجتامع السابع للجنة الخرباء اآلثاريني املكلفني 

بإعداد تقارير فنية حول االنتهاكات اإلرسائيلية الجديدة 

األردنية  اململكة  (عامن،  األقىص،  املسجد  محيط  يف 

2014م)  مارس   27 إىل   25 من:  الفرتة  يف  الهاشمية، 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة 

الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  والعلوم، 

للرتبية والعلوم والثقافة. وشارك يف هذا االجتامع خرباء 

يف مجال الرتاث الحضاري من فلسطني واألردن ومرص.

العتيقة،  للمدن  الثالث  الدويل  املنتدى  يف  املشاركة 

(مدينة طنجة: 24 ـ 26 أبريل 2014م)، الذي نظمته 

الشبكة املتوسطية للمدن العتيقة والجامعة الحرضية 

خمسني  من  متخصصون  فيه  وشارك  طنجة،  ملدينة 

دولة من مختلف أنحاء العامل.

املشاركة يف الدورة 38 للجنة الرتاث العاملي، (الدوحة 

مائة  فيها  وشارك  2014م)،  يونيو   24 ـ   22  : قطر  ـ 

هيئة  يف  األعضاء  الدول  من  دولة   (130) وثالثون 

األمم املتحدة، كام شاركت اإليسيسكو يف االجتامعات 

الدورة   هذه  هامش  عىل  انعقدت  التي  التنسيقية 

واإلسالمية. العربية  الوفود  لفائدة 

توثيق  حول  الثانية  اإلقليمية  التدريبية  الدورة  عقد 

الرتاث اإلسالمي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، 

سبتمرب   25 إىل   23  : السودان  جمهورية  (الخرطوم، 

2014 م، بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية، وقد 

توثيق  مجال  يف  متخصصون  الدورة  هذه  يف  شارك 

الرتاث الحضاري من اليمن، واألردن، وفلسطني، ومرص، 

والسودان، وتونس، والجزائر، والصومال، وكينيا، وأوغندا.

العامل  يف  الرتاث  للجنة  الخامس  االجتامع  عقد 

العربية: 28 إىل  (القاهرة، جمهورية مرص  اإلسالمي، 

الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  2014م)،  أكتوبر   30

املرصية للرتبية والعلوم والثقافة. وشارك يف االجتامع  

يف  الرتاث  لجنة  يف  األعضاء  الدول  ممثلو  الخامس 

الهاشمية،  األردنية  اململكة  وهي:  اإلسالمي  العامل 

وماليزيا،  السودان،  اليمنية، وجمهورية  والجمهورية 

املتحدة.  القمر  وجمهورية  مايل،  وجمهورية 

الزاوية  حول  الدولية  الندوة  تنظيم  يف  املشاركة 

التاريخ  يف  الرتاثية  وخزانتها  األطلسية  العياشية 

إىل   26 املغربية:  اململكة  ـ  (فاس  الثقايف،  املغريب 

سامل  أيب  جمعية  عقدتها  التي  2014م).  نوفمرب   27
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العيايش للتنمية االجتامعية والرتاثية، وفريق البحث 

بكلية  اإلسالمي،  بالغرب  املاليك  الفقهي  الرتاث  يف 

اآلداب سايس فاس جامعة سيدي محمد بن عبدالله، 

ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية، وشارك 

يف الندوة ثالثون (30) خبرياً يف مجال الرتاث الثقايف.

املواقع  مديري  لفائدة  وطنية  تدريبية  دورة  عقد 

(داكا  اإلسالمي»  الثقايف  الرتاث  حامية  حول  الرتاثية 

ـ جمهورية بنغالديش: 22 إىل 24 ديسمرب 2014م)، 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية يف جمهورية بنغالديش 

الشعبية. وشارك يف هذه الدورة ثالثون (30) مشاركاً 

الشعبية. بنغالديش  الرتاث يف جمهورية  مديريات  من 

تقديم الدعم املادي والتقني لتسجيل ثالثة (3) مواقع 

الرتاث  قامئة  األعضاء عىل  الدول  يف  وطبيعية  تراثية 

اإلسالمي، لعام 2014م، (املقر 2014)، حيث قدمت 

اإليسيسكو الدعم املادي ألعامل الصيانة والرتميم يف 

مسجد بانديا غارا «Bandiagara» يف جمهورية مايل، 

وإعداد  السنغال،  جمهورية  ملف  وترجمة  وإعداد 

ملف رشيد بجمهورية مرص العربية.
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عقد دورة تدريبية عىل ترميم املخطوطات والوثائق 

العربية اإلسالمية وصيانتها، (15-19 سبتمرب 2014، 

القاهرة)، بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية ودار 

الكتب والوثائق القومية يف جمهورية مرص العربية. 

وشارك يف هذه الدورة ثالثة عرش (13) متخصصاً يف 

ترميم الوثائق وحفظها من الدول العربية.
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الدراسية  الحلقة  أعامل  لطباعة  املايل  الدعم  تقديم 

التي  التقليدية والتنمية املستدامة»،  حول «املعارف 

و13   11 بني  ما  الفرتة  خالل  اإليسيسكو  نظمتها 

مارس 2013،  يف كوتونو، لفائدة املجلس االقتصادي 

بنني). جمهورية   ،2014 (فرباير  واالجتامعي 

يف  والعاملني  املكتبيني  لفائدة  تدريبية  «ورشة  عقد 

 ،«(N’ko) «الكتابة بحرف «نكو التوثيق حول  مجال 

من 11 إىل 14  مارس 2014، يف باماكو (جمهورية مايل). 

وقد تم تدريب ثالثة وعرشين (23) مشاركاً يف الكتابة 

بحرف نكو، كام تلقوا تدريباً يف مجال التدريس بهذا 

الحرف واطلعوا عىل اإلصدارات ذات الصلة، فضالً عن 

اآلليات الكفيلة بإقامة رشاكة بني «النارشين/  طباعة 

الكتب واملكتبيني/ املختصني يف التوثيق.»

تنظيم «ورشة تدريبية وطنية حول الربنامج الوطني 

الثقافية  الصناعات  مجال  يف  العاملني  قدرات  لبناء 

واإلبداعية»، داكار (جمهورية السنغال)، من 27 إىل 

واستفاد  الورشة  هذه  يف  وقدشارك   .2014 مايو   28

واإلدارة  الثقافة  من قطاع  متدرباً   (30) ثالثون  منها 

السنغال. يف  الثقافية 

حول  لليونسكو  الثالث  العاملي  املنتدى  يف  املشاركة 

إيطاليا،4-2  (فلورانس،  الثقافية  والصناعات  الثقافة 

 .(2014 أكتوبر 

(2014
`���Q
�
,����M



96 


=
5
R����
#�88¤
[�
��� ��P�%���

"j�,���
VW�,�
Z�#$[
V�V�L
=
4.5.1
"Q�H���
�+�)���

=a�+5��

 (Pire) «بري»  يف  القراءة  ملراكز  املايل  الدعم  تقديم 

بجمهورية السنغال، ومتبكتو بجمهورية مايل، وسوكودي  

(Sokodé) بجمهورية توغو، يف فرباير 2014، من أجل 

تجهيزها بالكتب واملعدات املعلوماتية. 
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الطب  مجال  يف  دولية  تدريبية  دورة  تنظيم  دعم 

 ،2014 يونيو   6-3) املنشطات،   ومكافحة  الريايض 

الريايض  االتحاد  مع  بالتعاون  املغربية)  اململكة  سال، 

للتضامن اإلسالمي، وشارك يف هذه الدورة ما يزيد عن 

ثالثني (30) متخصصاً من القيادات الرياضية والصحية 

اإليسيسكو. األعضاء يف  واإلفريقية  العربية  الدول  يف 

القيادات  لفائدة  إقليمية  تدريبية  ورشة عمل  عقد 

يونيو   26-24) التطوعي،  العمل  حول  الشبابية 

2014، بريوت)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية 

لليونسكو، وشارك يف هذه الورشة خمس عرشة من 

عاملة يف مجال  الشبابية ممثلني ملنظامت  القيادات 

التطوعي. العمل 

حول  النسائية  للقيادات  إقليمية  شبه  ندوة  تنظيم 

يف  املستدامة  التنمية  يف  النسائية  املقاولة  دور 

-19 الفرتة  خالل  املتحدة  القمر  بجمهورية  مورين 

الدعوة  منظمة  مع  بالتعاون   ،2014 سبتمرب   21

والتكوين  الشغل  وزارة  مع  وبالتنسيق  اإلسالمية 

املهني واملقاولة النسائية. وقد شارك يف الندوة مائة 

(100) خبري وخبرية وقيادات نسائية تشتغل يف مجال 

املقاوالت وخرباء يف مجال االستثامر ومتخصصون يف 

املتحدة، ومرص، وكينيا،  القمر  املرأة من جزر  قضايا 

وأوغندا، وتنزانيا، والسودان، باإلضافة إىل مدير عام 

لإلمناء،  اإلداري  والبحث  للتدريب  اإلفريقي  املركز 

قمرية.  شبابية  وقيادات 

املشاركة يف عقد وتنظيم املنتدى البيئي الدويل السادس 

ديسمرب   24-18) اإلفريقي)،  العريب  الشباب  (ملتقى 

بالتعاون مع  أسوان، مرص)،  األقرص،  القاهرة،   ،2014

االتحاد العريب للشباب والبيئة (جامعة الدول العربية) 

العربية،  مرص  جمهورية  يف  والبيئة  الشباب  ووزاريت 

وقد شارك يف هذا امللتقى ما يزيد عن أربعامئة (400) 

شاب من الدول األعضاء ميثلون عرشين (20) دولة.
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مجتمع  ببناء  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 

املعلومات واملعرفة ومعالجة الصور النمطية املتبادلة، تم 

تنفيذ أحد عرش(11) إنجازا من خالل ثالثة (3) محاور عمل 

هي : دعم حرية التعبري وتعميم ولوج املعلومات وتداولها 

وبناء القدرات املهنية للعاملني يف مجال املعلومات واالتصال، 

ومعالجة الصور النمطية املتبادلة يف وسائل اإلعالم

ففي إطار املحور السادس، وتحقيقا للنتيجة املنشودة حول 

تعزيز حرية التعبري يف إطار املسؤولية والحق يف الولوج إىل 

املعلومات وااللتزام بأخالقيات املهنة، نفذت اإليسيسكو 

خمسة (5) إنجازات متثلت يف تنظيم ورشة وطنية لتكوين 

الصحافيني يف جمهورية السينغال، واجتامع للخرباء حول 

دور اإلعالم يف تعزيز الحوار بني األديان واملحافظة عىل 

لقاء درايس  تنظيم  بوركينافاسو، ودعم  املادي يف  الرتاث 

حول اإلعالم الجهوي يف املغرب، واملشاركة يف اجتامع رفيع 

 WSIS) املستوى ملنتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات

بحث  ألحسن  السنوية  اإليسيسكو  جائزة  ومنح   ،(+10

جامعي عن اإلعالم الجديد يف الدول األعضاء.

ويف إطار املحور السابع ، وبغرض تحقيق النتيجة املنشودة  

حول  التأهيل األكادميي والتقني ملهنيي اإلعالم واالتصال 

الدول  يف  اإلعالمي  التكوين  مؤسسات  برامج  ودعم 

 : هي  إنجازات   (4) أربعة  اإليسيسكو  نفذت  األعضاء، 

دورة تدريبية إقليمية حول تقنيات إعداد وتنفيذ الحمالت 

اإلعالمية للتوعية بالقضايا املرتبطة بالتنمية البرشية يف إطار 

لعام  للثقافة اإلسالمية  الشارقة عاصمة  االحتفاء  مبدينة 

2014 عن املنطقة  العربية، ودورة تدريبية شبه إقليمية 

حول الصحافة اإللكرتونية وتقنيات اإلعالم الجديد، ودورة 

تدريبية شبه إقليمية حول تقنيات إعداد الحمالت اإلعالمية 

للتوعية البيئية والصحية يف دول الساحل اإلفريقي، يف إطار 

الدعوة  اإليسيسكو ومنظمة  التعاون بني  أنشطة  برنامج 

اإلسالمية بالخرطوم للسنوات 2013-2015 ، ودورة تكوينية 

الرتبوية  اإلدارات  يف  بالتواصل  املكلفني  لفائدة  وطنية 

باملغرب بالتعاون مع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين 

باملنطقة الرشقية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني يف اململكة املغربية.

ويف املحور الثامن واألخري من األولوية القطاعية الثالثة، 

أولت اإليسيسكو عناية خاصة لتحقيق  النتيجة املنشودة 

من  املسلمني  وغري  املسلمني  اإلعالميني  متكني  حول  

تقنيات التعامل املهني مع الصور النمطية عن اإلسالم 

اإلطار  هذا  ويف  الغربية.  اإلعالم  وسائل  يف  واملسلمني 

نفذت اإليسيسكو أربعة (4) إنجازات من أجل  متابعة 

التشويه  حمالت  عىل  للرد  اإليسيسكو  برنامج  تفعيل 

اعتمده  الذي  اإلسالمية  والحضارة  لإلسالم  اإلعالمي 

األمر  ويتعلق  الثقافة.  لوزراء  السابع  اإلسالمي  املؤمتر 

القانونية  الخروقات  بحلقة  دراسية حول سبل معالجة 

املتحاملة عىل اإلسالم واملسلمني يف  لإلنتاجات اإلعالمية 

اإلعالم الغريب، وحلقة دراسية حول الصور النمطية عن 

اإلسالم يف اإلعالم الغريب بني حرية التعبري واحرتام حقوق 

اإلنسان بالتعاون مع معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية يف 

دراسة  وإعداد  األورويب،  والربملان  الفرنسية  ليل  مدينة 

عن  الغربية  اإلعالمية  (املضامني  بعنوان  العربية  باللغة 

اإلسالم يف ضوء القانون الدويل) ، وترجمة هذه الدراسة إىل 

اللغتني الفرنسية واإلنجليزية.
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يف  الصحافيني  لتكوين  وطنية  عمل  ورشة  عقد 

 ،2014 مارس   26-25 دكار  السنغال.  جمهورية 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية السنغالية للرتبية والعلوم 

وعرشون  خمسة  الورشة  من  واستفاد   والثقافة. 

(25) صحافيا من العاملني يف وكالة األنباء السنغالية 

والصحف الورقية واإللكرتونية واإلذاعات الجامعاتية 

السنغال. جمهورية  محافظات  مختلف  من 

يف  الجهوي  اإلعالم  حول  درايس  لقاء  تنظيم  دعم 

املغرب. أغادير يومي 2 و3 مايو 2014 بالتعاون مع 

اإلنسان  حقوق  مجال  يف  للدراسات  املغريب  املركز 

املغربية. وشارك  اململكة  االتصال يف  واإلعالم ووزارة 

يف هذا اللقاء أكرث من ستني (60) إعالميا إضافة إىل 

اإلعالم. قانون  يف  األساتذة  من  عدد 

القمة  ملنتدى  املستوى  رفيع  اجتامع  يف  املشاركة   

العاملية ملجتمع املعلومات (WSIS +10) الذي عقده 

االتحاد العاملي لالتصاالت يف مقره يف مدينة جنيف 

 ،2014 13يونيو  إىل   10 من  الفرتة  خالل  بسويرسا 

بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

والتنمية. للتجارة  املتحدة  األمم  ومؤمتر 

 دعم تنظيم اجتامع للخرباء حول دور اإلعالم يف تعزيز الحوار 

بني األديان واملحافظة عىل الرتاث املادي يف بوركينافاسو، 

صحافيون  فيه  وشارك   ،2014 أكتوبر  واغادوغو10-9 

متخصصون يف الشأن الثقايف والديني ومهتمون باملحافظة 

عىل الرتاث املادي من مختلف جهات بوركينافاسو.

منح جائزة اإليسيسكو السنوية ألحسن بحث جامعي 

عن اإلعالم الجديد يف الدول األعضاء باملنطقة العربية 

والتي فاز بها باحث من كلية اإلعالم واالتصال التابعة 

لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، يف اململكة 

العربية السعودية حول موضوع ( املرجعية املنهجية 

لقياس التفاعلية يف اإلعالم الجديد).
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عقد دورة تكوينية وطنية لفائدة املكلفني بالتواصل يف 

اإلدارات الرتبوية باملغرب، وجدة 24-25 فرباير 2014، 

والتكوين  للرتبية  الجهوية  األكادميية  مع  بالتعاون 

الوطنية  الرتبية  لوزارة  التابعة  الرشقية  باملنطقة 

منها  واستفاد  املغربية.  اململكة  يف  املهني  والتكوين 

والعالقات  باالتصال  مكلفا    (25) وعرشون  خمسة 

العامة يف املندوبيات الجهوية لوزارة الرتبية الوطنية 

املغرب. الرشقية من  الناحية  املغربية يف 

عقد دورة تدريبية شبه إقليمية حول تقنيات إعداد 

يف  والصحية  البيئية  للتوعية  اإلعالمية  الحمالت 

 2014 يوليو   13-11 نيامي  اإلفريقي.  الساحل  دول 

بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية. واستفاد منها 

عرشون (20)  مشاركا  من دول  كوت ديفوار، ومايل، 

والنيجر.   وبوركينافاسو،  وتشاد  ونيجرييا، 

عقد دورة تدريبية إقليمية حول تقنيات إعداد وتنفيذ 

الحمالت اإلعالمية للتوعية بالقضايا املرتبطة بالتنمية 

إطار  يف  سبتمرب2014   17-16 الشارقة  البرشية. 

اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  الشارقة  مبدينة  االحتفاء 

ستة  فيها  وشارك  العربية.  املنطقة  عن   2014 لعام 

ومن  األعضاء  العربية  الدول  من  إعالميا   (16) عرش 

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة من العاملني يف 

املحلية. التنمية  وإدارات  اإلعالم  وسائل 

الصحافة  حول  إقليمية  شبه  تدريبية  دورة  عقد 

اإللكرتونية وتقنيات اإلعالم الجديد. الخرطوم 24-22 

ديسمرب2014 بالتعاون مع منظمة الدعوة اإلسالمية. 

واستفاد منها اثنا عرش (12) صحافيا من دول  مرص 

والسودان.  والنيجر  وجيبويت  وتشاد  وليبيا 
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الخروقات  معالجة  سبل  حول  دراسية  حلقة  عقد 

اإلسالم  عىل  املتحاملة  اإلعالمية  لإلنتاجات  القانونية 

واملسلمني يف اإلعالم الغريب، مدينة ليل - فرنسا، 8-6 

للعلوم  سينا  ابن  معهد  مع  بالتعاون   ،2014 يونيو 

األوريب،  والربملان  الفرنسية،  ليل  مدينة  يف  اإلنسانية 

العام  القانون  وشارك فيها خمسون (50) مختصا يف 

والدويل والقضاء، وحقوق اإلنسان واإلعالم من دول 

اإليسيسكو. يف  األعضاء  الدول  ومن  أوربية 

مراجعة الدراسة التي صدرت باللغة العربية بعنوان 

ضوء  يف  اإلسالم  عن  الغربية  اإلعالمية  (املضامني 

اللغتني  إىل  الدراسة  هذه  وترجمة  الدويل)،  القانون 

واإلنجليزية. الفرنسية 
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(املؤمترات واالجتامعات واللجان املشرتكة واالجتامعات 

التنسيقية واتفاقيات وبرامج التعاون)
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اجتامع تنسيقي، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 

16 مارس 2014م

تم عقد هذا االجتامع برئاسة املدير العام لإليسيسكو 

واألمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي الذي تم خالله 

بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق يف مجال العمل 

اإلسالمي املشرتك، كام تم االتفاق عىل توسيع مجالت 

بينهام عام  املوقعة  التفاهم  التعاون يف إطار مذكرة 

1994م، وتشكيل لجنة مشرتكة للتنسيق واملتابعة يف 

هذا الشأن. 

والثقافية  االقتصادية  للشؤون  اإلسالمية  اللجنة  اجتامع 

واالجتامعية، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 12-10 

مايو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف الدورة السابعة والثالثني للجنة 

اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتامعية، 

الذي حرضه املمثلون عن الدول األعضاء واملؤسسات 

املتخصصة والفرعية واملنتمية ملنظمة التعاون اإلسالمي، 

أنشطتها  عن  تقريراً  اإليسيسكو  إليه  قدمت  والذي 

املنفذة يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال يف 

الدول األعضاء وخارج العامل اإلسالمي، خالل الفرتة ما 

بني الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنة 

اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتامعية.

اإلسالمي  التعاون  منظومتي  بني  التنسيقـي  االجتمـاع 

2014م مايو   22-20 إسطنبول،  املتحدة،  واألمم 

للتعاون  التنسيقي  االجتامع  يف  اإليسيسكو  شاركت 

بني منظومتَْي التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة، الذي 

تم تخصيصه لتدارس ما تم إنجازه يف مجال التعاون 

بني املنظومتني كامً وكيفاً، واستعراض مشاريع التعاون 
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ميدانياً.  وتنفيذها  املستقبلية، ومناقشة سبل متويلها 

حصيلة  حول  مفصالً  تقريراً  اإليسيسكو  وقدمت 

التعاون بينها وبني هيآت األمم املتحدة. كام تم خالل 

هذا االجتامع، تقديم مقرتحات للتعاون بني اإليسيسكو 

واملؤسسات التابعة لألمم املتحدة يف السنوات القادمة. 

وجدير بالذكر أن اإليسيسكو تربطها اتفاقيات تعاون 

مع مؤسسات األمم املتحدة ذات االختصاص املشرتك، 

وتتوىل تنسيق عدد من محاور التعاون بني منظومتي 

التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة، وبخاصة يف مجاالت 

للجميع،  والتعليم  األمية،  ومحو  الحضارات،  حوار 

والعلوم والتكنولوجيا، واملحافظة عىل الرتاث.

اجتامع اللجنة املشرتكة، مقر اإليسيسكو، الرباط، 6-4 

يونيو 2014م

اإليسيسكو  بني  املشرتكة  اللجنة  اجتامع  عقد  تم 

ومنظمة التعاون اإلسالمي من أجل دراسة مجموعة 

والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف  والربامج  املشاريع  من 

تنفيذها  يف  التعاون  سيتم  التي  واالتصال  والثقافة 

وخارجه. اإلسالمي  العامل  يف  القادمة  السنوات  خالل 

التعاون  منظمة  دول  خارجية  وزراء  مجلس  اجتامع 

اإلسالمي، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 19-18 

2014م يونيو 

واألربعني  الحادية  الدورة  يف  اإليسيسكو  شاركت 

منظمة  يف  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  ملجلس 

أنشطة  عن  تقريراً  وقدمت  اإلسالمي،  التعاون 

والثقافة  والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف  اإليسيسكو 

األربعني  الدورتني  بني  ما  الفرتة  املنفذة يف  واالتصال 

املجلس  اعتمد  وقد  للمجلس.  واألربعني  والحادية 

عدداً من القرارات والتوصيات بشأن العمل اإلسالمي 

املنظمة. باختصاصات  الصلة  ذات  املجاالت  املشرتك يف 

الفكري،  الثقايف  للمؤمتر  التحضريي  املشرتك  االجتامع 

مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 19 يونيو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف االجتامع املشرتك التحضريي للمؤمتر 

ومواجهة  املذاهب  بني  التقريب  حول  الفكري  الثقايف 

الغلو يف املجتمعات اإلسالمية، وقدمت ورقة عمل حول 

املوضوع، وتقريراً عن جهود اإليسيسكو يف هذا املجال. 

وقد تم خالل االجتامع االتفاق عىل اإلجراءات ذات الصلة.

اجتامع حول دعم الجامعات اإلسالمية التابعة ملنظمة 

التعاون اإلسالمي، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 

19 يونيو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف هذا االجتامع الذي ُعقد يف مقر 

تطوير  سبل  بحث  بهدف  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

واالرتقاء  والنيجر،  أوغندا  يف  اإلسالميتني  الجامعتني 

بأدائهام يف ضوء املتطلبات والتحديات األكادميية واملادية 

التي تواجهها الجامعتان. وشارك يف هذا االجتامع  أعضاء 

الجامعة  أن  بالذكر  وجدير  الجامعتني.  أمناء  مجلس 

تأسيسهام بهدف  تم  أوغندا  النيجر ويف  اإلسالمية يف 

تعزيز الثقافة اإلسالمية وحاميتها واملساهمة يف النهوض 

بالتعليم العايل يف إفريقيا، فضالً عن إعداد أطر إفريقية 

مؤهلة علمياً وثقافياً وفكرياً. وقد قامت اإليسيسكو 

يف فرتات سابقة باملساعدة يف تقييم الجامعتني وإعداد 

لوائحهام التنظيمية، يف إطار عضويتهام يف اتحاد جامعات 

العامل اإلسالمي التابع لإليسيسكو.

العلوم  مجال  يف  الوطنية  السياسات  حول  اجتامع 

والتكنولوجيا، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، جدة، 19 

2014م يونيو 

تم  الذي  االجتامع  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

الوطنية  السياسات  تطوير  سبل  حول  تخصيصه 

يف  األعضاء  الدول  يف  والتكنولوجيا  بالعلوم  املتعلقة 

العلوم  لقمة  والتحضري  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

والتكنولوجيا، التي ستعقد يف إسالم أباد، خالل سنة 

تتضمن  عمل  ورقة  اإليسيسكو  وقدمت  2015م، 

املجال. هذا  يف  وتوجهاتها  اإليسيسكو  جهود 

املؤمتر اإلسالمي الوزاري الرابع حول دور املرأة يف التنمية، 

باكو، 20-21 أكتوبر 2014م

شاركت اإليسيسكو يف املؤمتر اإلسالمي الوزاري الرابع 

حول دور املرأة يف التنمية يف الدول األعضاء يف منظمة 
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التعاون اإلسالمي، الذي درس املنجزات املحققة يف مجال 

النهوض بوضعية املرأة وتفعيل دورها يف العامل اإلسالمي.

اجتامع تنسيقي، مقر اإليسيسكو، الرباط، 22 ديسمرب 

2014م

لإليسيسكو  العام  املدير  برئاسة  االجتامع  هذا  عقد 

واالجتامعية  الثقافية  الشؤون  لقطاع  العام  واملدير 

واألرسة يف منظمة التعاون اإلسالمي، الذي تم خالله 

بني  القامئة  املتميزة  التعاون  عالقات  استعراض 

التعاون اإلسالمي، وبحث سبل  اإليسيسكو ومنظمة 

تطويرها مبا يخدم التنمية الشاملة يف الدول األعضاء، 

املشرتكة  والربامج  املشاريع  تنفيذ  بشأن  والتنسيق 

خالل  املنظمتني،  بني  املشرتكة  اللجنة  قررتها  التي 

السابقة. االجتامعات 
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البنك اإلسالمي، جدة، 26 يناير  اجتامع تنسيقي، مقر 

2014م

عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو ومجموعة البنك 

لإليسيسكو  العام  املدير  برئاسة  للتنمية،  اإلسالمي 

البنك، وبحضور املسؤولني من الطرفني، وتم  ورئيس 

اإليسيسكو  بني  التعاون  تعزيز  سبل  تباحث  خالله 

والبنك يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك، وقد اتفقا 

التعاون يف عدد من املشاريع املتعلقة بالحرف  عىل 

القرآين املنمط، وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 

املؤسسات  ودعم  األصيل،  والتعليم  الثنايئ،  والتعليم 

والصومال،  فلسطني  يف  والثقافية  والعلمية  الرتبوية 

والسياحة الثقافية اإلسالمية، كام اتفق الطرفان عىل 

آليات التنسيق واملتابعة يف هذا الشأن.
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اجتامع تنسيقي، مقر اإليسيسكو، 4-5 فرباير 2014م

عالقات  تعزيز  سبل  تباحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

ذات  املجاالت  يف  واالتحاد  اإليسيسكو  بني  التعاون 

التعاون  برنامج  ملرشوع  واإلعداد  املشرتك،  االهتامم 

يف  وخاصة  2014-2016م،  للسنوات  املؤسستني  بني 

املجاالت املتعلقة بالعناية بالشباب وتفعيل دوره يف 

إطار  يف  وذلك  اإلسالمي،  العامل  يف  املستدامة  التنمية 

تفعيل اتفاقية التعاون بني اإليسيسكو واالتحاد املوقعة 

عام 2008م. كام تم التوقيع عىل برنامج العمل املشرتك 

اإلسالمي  للتضامن  الريايض  واالتحاد  اإليسيسكو  بني 

للسنتني 2014-2015م. ويتضمن برنامج العمل املشرتك 

بني املؤسستني مجموعة من الرتتيبات التنظيمية الخاصة 

بعقد املؤمتر اإلسالمي لوزراء الشباب يف الدول األعضاء 

التعاون اإلسالمي، خالل عام 2014م، كام  يف منظمة 

لفائدة  املوجهة  املشاريع واألنشطة  من  يشمل عدداً 

الشباب يف العامل اإلسالمي، وتعزيز دورهم يف تحقيق 

التنمية الشاملة املستدامة يف بلدانهم.
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قمة األمم املتحدة حول تغري املناخ، نيويورك، 23-20 

2014م سبتمرب 

تغري  املتحدة حول  األمم  اإليسيسكو يف قمة  شاركت 

املناخ الذي حرضه ممثلو الدول والحكومات واملنظامت 

املناخ. وتم  الحكومية املهتمة بقضايا  الحكومية وغري 

املواضيع  من  عدد  مناقشة   القمة  اجتامعات  خالل 

والقضايا والرؤى حول تغري املناخ، ومنها الرؤية اإلسالمية 

للمحافظة عىل البيئة والتصدي للتحديات املطروحة يف 

هذا املجال. وقد أجرى ممثل اإليسيسكو لقاءات مع عدد 

من مسؤويل وممثيل املنظامت التابعة لألمم املتحدة 

باإليسيسكو، وتباحث  تعاون  عالقات  تربطها  التي 

معهم حول سبل تعزيز هذه العالقات وتوسيع مجاالتها.

االجتامع التحضريي للقمة اإلنسانية العاملية، عاّمن، 20-

21 سبتمرب 2014م 

للرشكاء  الثاين  االجتامع  يف  اإليسيسكو  شاركت 

التحضريي للقمة اإلنسانية العاملية، الذي تم تخصيصه 
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ملناقشة وتقييم ما تم اتخاذه من تدابري وإجراءات يف 

إطار متابعة التحضريات لعقد القمة اإلنسانية العاملية 

والتنسيق  القادمة،  للمرحلة  الخطط  ووضع  2016م، 

العمل  بفعالية  املتعلقة  املواضيع  بشأن  الرشكاء  بني 

املخاطر،  الضعف وإدارة  اإلنساين، والحد من مكامن 

واالبتكار واإلبداع يف العمل اإلنساين، وتلبية احتياجات 

شارك  وقد  والحروب.  األزمات  وقت  يف  املترضرين 

املنظامت  عن  واملمثلون  املسؤولون  االجتامع  يف 

واملؤسسات املتخصصة يف مجال العمل اإلنساين. وقد 

أجرى ممثل اإليسيسكو لقاءات مع عدد من مسؤويل 

وممثيل املنظامت املشاركة يف االجتامع وتباحث معهم 

اإلنساين،  العمل  مجال  يف  التعاون  تعزيز  سبل  حول 

اإلنساين  املنتدى  مسؤول  مع  اجتامع  بعقد  قام  كام 

اإليسيسكو  باستضافة  املتعلقة  الرتتيبات  شأن  يف 

االجتامع التنسيقي املقبل للجهات اإلنسانية التحضريي 

للقمة اإلنسانية العاملية 2016م، الذي سيعقد يف مقر 

يناير 2015م. الفرتة من 26 إىل 28  اإليسيسكو، خالل 

� ���5����

اجتامع تنسيقي، باريس 10 يونيو 2014م

تم عقد اجتامع بني اإليسيسكو واليونسكو برئاسة املدير 

أجل  من  لليونسكو  العامة  واملديرة  لإليسيسكو  العام 

القضايا ذات االهتامم  التعاون يف  تعزيز سبل عالقات 

املشرتك، وتوسيع مجاالتها يف ضوء أولويات خطة عمل 

مقر  إىل  العام  املدير  زيارة  مبناسبة  وذلك  املنظمتني، 

اليونسكو يف باريس للمشاركة يف حفل تقديم املجلد األول 

من (موسوعة اليونسكو عن الثقافة اإلسالمية) التي تقدم 

الحقائق عن اإلسالم وتصحح املفاهيم وترد الشبهات.
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االجتامع الدويل للخرباء حول مواجهة التطرف،اسطنبول، 

22 - 23 مايو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف االجتامع الدويل للخرباء حول 

سبل تعزيز مواجهة التطرف والغلو من خالل برامج 

األمم  لربنامج  اإلقليمي  املكتب  الذي عقده  التنمية، 

املتحدة اإلمنايئ ألوروبا ورابطة الدول املستقلة الذي 

املشاركون  الخرباء  ناقش  وقد  تركيا.  يف  مقره  يوجد 

ودور  واإلرهاب،  والغلو  التطرف  قضايا  االجتامع  يف 

التصدي  يف  والدولية  اإلقليمية  التنموية  املؤسسات 

العامل.  يف  واألمن  السلم  تهدد  التي  التحديات  لهذه 

االجتامع  حول  إىل  عمل  ورقة  اإليسيسكو  وقدمت 

اإلرهاب  مكافحة  يف  ودورها  اإليسيسكو  «جهود 

وترسيخ  والعنف  التطرف  مكافحة  لسبل  ورؤيتها 

واألمن». والسلم  الحوار  مبادئ 
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اجتامع اللجنة املشرتكة، مقر اإليسيسكو، الرباط، 3 فرباير 

2014م

ومركز  اإليسيسكو  بني  املشرتكة  اللجنة  اجتامع  ُعقد 

للبنك  التابع   (CMI) املتوسطي  للتكامل  مارسيليا 

الرتتيبات  عىل  االتفاق  خالله  تم   ،(WB) الدويل 

التعاون  برامج  من  عدد  بتنفيذ  املتعلقة  التنظيمية 

املشرتكة املقرر تنفيذها خالل عام 2014م، يف مجال 

تطوير التعليم العايل، وحامية البيئة وتدبري املياه يف 

أفريقيا. وجدير  دول منطقة الرشق األوسط وشامل 

بالذكر أن اإليسيسكو وقعت عىل اتفاقية التعاون مع 

للتكامل املتوسطي عام 2011م، ومع  مركز مارسيليا 

عدد  تنفيذ  مبوجبهام  تم  2008م،  عام  الدويل  البنك 

األعضاء. الدول  واألنشطة يف  الربامج  من  مهم 
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املؤمتر التحضريي ملنتدى األمم املتحدة العاملي لتحالف 

الحضارات، الدوحة، 29 - 30 ابريل 2014م 

شاركت اإليسيسكو يف املؤمتر التحضريي ملنتدى األمم 

املتحدة العاملي السادس لتحالف الحضارات، واالجتامع 

الحضارات،  تحالف  اتصال  لنقاط  السنوي  التنسيقي 

وقد شارك يف املؤمتر واالجتامع ممثلون عن مختلف 

دول العامل واملنظامت واملؤسسات الدولية واإلقليمية 
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ذات الصلة، حيث متت مناقشة واعتامد جدول أعامل 

الذي  الحضارات  لتحالف  السادس  الدويل  املنتدى 

2014م،  أغسطس  شهر  خالل  إندونيسيا  يف  سيعقد 

الدولية  ومراجعة عدد من االسرتاتيجيات واملبادرات 

واإلقليمية املتعلقة بالحوار بني الحضارات والثقافات 

املؤمتر  اعتمد  املستدامة. وقد  والتنمية  السالم  ونرش 

التحالف،  يف  أفريقيا  دور  لتعزيز  االيسيسكو  مبادرة 

يف  واإليسيسكو  التحالف  بني  بالتعاون  ورحب 

وأنشطتها  اإليسيسكو  بجهود  نوه  كام  املجال،  هذا 

والتحالف  الثقافات  بني  الحوار  تعزيز  إىل  الهادفة 

األديان. أتباع  بني  والتعايش  بني  الحضارات 
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اجتامع  ويف  املنتدى  هذا  يف  اإليسيسكو  شاركت 

عن  تقريراً  وقدمت  الحضارات،  بني  التحالف  نقاط 

والحوار  الحضارات  بني  التحالف  مجال  يف  أنشطتها 

بني الثقافات وأتباع األديان، التي تم تنظيمها يف إطار 

متابعة تنفيذ خطط عمل اإليسيسكو واسرتاتيجياتها 

وبرامجها املعتمدة. وقد شارك يف االجتامعني املمثلون 

املختصة. والهيئات  املنظامت  عن 
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مؤمتر املرشفني عىل شؤون الفلسطينيني يف الدول العربية، 

مقر جامعة الدول العربية، القاهرة، 20-25 ديسمرب 2014م

شاركت اإليسيسكو يف الدورة الثالثة والتسعني ملؤمتر 

العربية  الدول  يف  الفلسطينيني  املرشفني عىل شؤون 

املضيفة التي عقدتها جامعة الدول ملناقشة التطورات 

الفلسطينية ومحاوالت تهويد  القضية  التي تشهدها 

العربية واإلسالمية،  الرشيف وطمس هويته  القدس 

دعم  يف  اإليسيسكو  جهود  عن  تقريراً  وقدمت 

واالجتامعية  والثقافية  والعلمية  الرتبوية  املؤسسات 

فلسطني. وعموم  الرشيف  القدس  يف 
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 24 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  املشرتكة،  اللجنة  اجتامع 

2014م فرباير 

اإليسيسكو  بني  املشرتكة  اللجنة  اجتامع  عقد  تم 

واأللكسو، من أجل دراسة املشاريع والربامج املقرتحة 

اتفق  وقد  2014-2015م،  العامني  خالل  للتعاون 

واألنشطة  املشاريع  من  مجموعة  عىل  الطرفان 

والثقافية،  والعلمية  الرتبوية  املجاالت  يف  املشرتكة 

التي سيتم اعتامدها والتوقيع عليها من قبل املديرين 

الحقة. مناسبة  يف  للمنظمتني  العامني 
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اإليسيسكو  بني  التعاون  برنامج  عىل  التوقيع  تم 

(ألكسو)،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة 

الرابع عرش للوزراء  خالل الجلسة االفتتاحية للمؤمتر 

يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  املسؤولني 

الوطن العريب. وسيتم مبوجب هذا الربنامج  التعاون 

يف تنفيذ 47 نشاطاً يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة 

و2015م، وخاصة يف  واالتصال، خالل سنتي 2014م  

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  بتعليم  املتعلقة  املجاالت 

وتعليم الكبار، والتعليم األسايس املدريس، والتكنولوجيا 

الحيوية، والبيئة والكوارث الطبيعية، وامللكية الفكرية، 

وتكنولوجيا  املستدامة،  والتنمية  العلمي  والبحث 

العربية،  الرقمية  واملضامني  واالتصال  املعلومات 

واملعارف  الشباب،  وقضايا  والتقني،  الفني  والتعليم 

التقليدية والتنمية املحلية، وتعزيز الوسطية والحوار 

األثرية،  واملعامل  والرتاث  األديان،  وأتباع  الثقافات  بني 

والصناعات الثقافية، كام سيتم التعاون بني املنظمتني 

يف تنفيذ  أنشطة لدعم املؤسسات الرتبوية والعلمية 

والثقافية واإلعالمية يف القدس الرشيف، ودعم اللجان 

العربية،  الدول  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية 

(2014
`���Q
�
,����M



108 

وإنجاز مرشوع تطوير بوابة إلكرتونية حاضنة ملضامني 

تعليمية رقمية عربية مفتوحة املصدر، وإنشاء كريس 

باسم أحد أعالم املسلمني يف معهد البحوث والدراسات 

العربية التابع لأللكسو يف القاهرة. وجدير بالذكر أن 

املنظمتني وقعتا عىل أول اتفاقية للتعاون عام 1984م، 

وتم تجديدها عام 2013م، وقد تم مبوجبهام تنفيذ عدد 

مهم من الربامج واألنشطة املشرتكة يف العامل العريب.

 املؤمتر العام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، 

تونس، 27 - 28 مايو 2014م

والعرشين  الثانية  الدورة  ىف  اإليسيسكو  شاركت 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  للمؤمتر 

من  عدد  اعتامد  خالله  تم  الذي  والعلوم (األلكسو) 

الخطط واملشاريع التنموية املتعلقة بالرتبية والتعليم 

القادمة.  للسنوات  والعلوم  والثقافة 

تونس،  العرب،  والتعليم  الرتبية  لوزراء  التاسع  املؤمتر 

2014م مايو   29

الرتبية  لوزراء  التاسع  املؤمتر  ىف  اإليسيسكو  شاركت 

«االرتقاء  شعار  تحت  عقد  الذي  العرب  والتعليم 

بالتعليم األسايس يف الوطن العريب». وقد متت خالل هذا 

املؤمتر مناقشة مجموعة من املشاريع واالسرتاتيجيات 

البحث  وتطوير  والتعليم  الرتبية  بقضايا  املتعلقة 

العريب. العامل  يف  العلمي 
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ديسمرب   4 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

عقد هذا االجتامع برئاسة املديرين العامني للمنظمتني، 

يف  املنظمتني  بني  التعاون  آفاق  بحث  خالله  تم 

مجال  يف  وبخاصة  املشرتك،  االهتامم  ذات  املجاالت 

الصناعية،  الحاضنات  وتنمية  املعلومات،  تكنولوجيا 

ومتابعة تنفيذ الربنامج العريب للعلوم وتقنيات النانو، 

والرتويج للصناعات الخرضاء، وتصنيع معدات الطاقة 

العليا  واملعاهد  العربية  الجامعات  وربط  املتجددة، 

بالقطاع الصناعي والتعديني لتلبية احتياجات السوق 

العربية اإلسالمية يف قطاع الصناعة والتعدين، كام تم 

تقييم نتائج األنشطة املشرتكة املنفذة خالل السنتني 

2013-2014م، وبحث محاور التعاون لعام 2015م.
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الرباط،  التوقيع عىل مذكرة تفاهم، مقر  اإليسيسكو، 

9 يناير 2014م

تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو واملنظمة 

العربية للتنمية اإلدارية، التي سيتم مبوجبها التعاون 

والدورات  واالجتامعات  الندوات  من  عدد  تنظيم  يف 

االهتامم  ذات  املجاالت  يف  العمل  وورش  التدريبية 

من  عدد  ونرش  وترجمة  إعداد  سيتم  كام  املشرتك، 

البحوث والدراسات يف املجاالت املتعلقة بتنمية املوارد 

البرشية وتطوير الخدمات اإلدارية اإللكرتونية. وجدير 

تأسست  اإلدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  أن  بالذكر 

عام 1961م كإحدى املنظامت املتخصصة املنبثقة عن 

جامعة الدول العربية، لتتوىل مسؤولية التنمية اإلدارية 

يف املنطقة العربية، وسعياً لتحقيق األهداف املرجوة، 

وبرامجها  خدماتها  وتقدم  جهودها  املنظمة  توجه 

لحكومات الدول العربية، وكذلك للجامعات واملنظامت 

الحكومية والقطاع الخاص والقيادات اإلدارية.
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االجتامعات السنوية، كيغايل، رواندا، -19 23 مايو 2014م

شاركت اإليسيسكو يف االجتامعات السنوية ملجموعة 

شعار  تحت  عقدت  التي  للتنمية  اإلفريقي  البنك 

نريدها».  كام  إفريقيا  املقبلة:  الخمسون  «السنوات 

العديد  االجتامعات  هذه  أعامل  جدول  وتضمن 

والتنمية  االقتصاد  بقضايا  املتعلقة  املوضوعات  من 

املستدامة وتطوير املوارد البرشية واألزمات املختلفة 

القارة اإلفريقية. وقد شارك يف االجتامعات نخبة  يف 
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يف  والخرباء  واملسؤولني  والشخصيات  القيادات  من 

وخارجها. اإلفريقية  القارة  من  املجاالت  مختلف 

مايو   29 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تعزيز  سبل  بحث  التنسيقي  االجتامع  هذا  تم خالل 

ذات  املجاالت  يف  والبنك  اإليسيسكو  بني  التعاون 

املدرة  االقتصادية  املشاريع  ودعم  املشرتك،  االهتامم 

للدخل من أجل تحسني ظروف عيش الفئات الفقرية 

واملهمشة، وخاصة يف أوساط النساء يف الدول اإلفريقية، 

كام تم بحث الرتتيبات لعقد املنتدى الثاين للعلوم التقنية 

واالبتكار يف مدينة الرباط خالل شهر أكتوبر 2014م.
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اجتامع حول تطوير الرتبية يف إفريقيا، أديس أبابا، 9-8 

ديسمرب 2014م

تم  الذي  اإلقليمي  االجتامع  يف  اإليسيسكو   شاركت 

تخصيصه لدراسة سبل تعزيز دور الرتبية يف التغيري 

والقيادة من أجل تحقيق التنمية املستدامة يف الدول 

والرابطة  اإليسيسكو  أن  بالذكر  وجدير  اإلفريقية. 

وقعتا اتفاقية تعاون سنة 2011م التي تم يف إطارها 

تنفيذ عدد مهم من األنشطة الرتبوية لفائدة الدول 

اإلفريقية. املنطقة  األعضاء يف 
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مؤمتر القمة، داكار، 29-30 نوفمرب 2014م

عرشة  الخامسة  الدورة  يف  اإليسيسكو  شاركت 

الدولية  للمنظمة  والحكومات  الدول  رؤساء  ملؤمتر 

(املرأة  شعار  تحت  عقده  تم  الذي  للفرانكفونية 

وعاملو  السالم،  قاطرة  الفرانكوفونية:  يف  والشباب 

واملنظمة  اإليسيسكو  أن  بالذكر  وجدير  التنمية). 

سنة  تعاون  اتفاقية  وقعتا  للفرانكفونية  الدولية 

2001م، تم يف إطارها تنفيذ عدد مهم من األنشطة 

واالتصالية. والثقافية  والعلمية  الرتبوية 
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لقاء رسمي، الفاتيكان، 24 نوفمرب 2014م

الفاتيكان،  بابا  وقداسة  العام  املدير  بني  اللقاء  تم 

حيث قدم املدير العام عرضاً حول جهود اإليسيسكو 

والتعايش  التسامح   قيم  وتعزيز  الحوار  مجاالت  يف 

يف  التنموية  وبرامجها  والثقافات،  األديان  أتباع  بني 

التفاهم  الدول األعضاء وحرصها عىل تعزيز عالقات 

يف  واإلسهام  واملسيحيني  املسلمني  بني  والتعاون 

توطيد أسس السلم واألمن الدوليني، كام تم التأكيد 

إىل  الداعي  املتحدة  األمم  قرار  تفعيل  رضورة  عىل 

التطاول عىل مقدساتها،  أو  األديان  إىل  اإلساءة  عدم 

مواقف  اتخاذ  إىل  الدينية  القيادات  جميع  ودعوة 

وعىل  الدينية  القيم  عىل  اعتداء  أي  تجاه  متضامنة 

حقوق اإلنسان وكرامته وأمنه وسالمته يف أي مكان 

و  ومصادره،  بكل صوره  اإلرهاب  وتجريم  العامل،  يف 

تأكيد أنه  ال عالقة له بالدين أو الثقافة بل هو عمل 

البابا  قوة.وأعرب  بكل  له  التصدي  يجب  إجرامي  

عن استعداد الجهات املختصة يف الفاتيكان للتعاون 

يف  دويل  مؤمتر  عقد  عىل  االتفاق  وتم  املنظمة  مع 

2015م. سنة  خالل  األرجنتني 
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منتدى التعليم العاملي السابع ومعرض الخليج ملستلزمات 

وحلول التعليم يف القرن 21، املركز التجاري العاملي، ديب، 

4-6 مارس 2014م

شاركت اإليسيسكو يف املنتدى واملعرض الدوليني اللذين 

والخرباء  والقيادات  الشخصيات  من  عدد  حرضهام 

العامل،  دول  مختلف  من  والتعليم  الرتبية  مجال  يف 

الرشكات  من  مجموعة  عن  املسؤولني  إىل  باإلضافة 

واملؤسسات املختصة، ميثلون رواد صناعة التكنولوجيا 

والتقنيات الرتبوية والتعليمية يف أوروبا وأمريكا وآسيا. 
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وقد ناقش املشاركون عىل مدى ثالثة أيام أكرث من 150 

ورقة علمية يف إطار محاور املؤمتر املتمثلة يف مقومات 

التمكني التكنولوجي لتعليم مهارات وطرق التدريس، 

واإلنجازات  والعرشين،  الحادي  القرن  يف  واملناهج 

إلرشاك  التكنولوجي  التمكني  ومقومات  والتحديات 

الطالب وأولياء األمور يف عملية التعلم.
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الرباط، 26 مارس  اإليسيسكو،  تنسيقي،  مقر  اجتامع 

2014م

يف  وخرباء  ديبلوماسيني  من  يتكون  رسمي  وفد  قام 

القانون الدويل من وزارة الشؤون الخارجية يف اململكة 

العربية السعودية بزيارة املقر الدائم لإليسيسكو، ُعقد 

خاللها اجتامع مع املسؤولني عن مختلف املديريات يف 

املنظمة، وتم خالله إطالع الوفد عىل مهام اإليسيسكو 

واسرتاتيجياتها  الفرعية  وأجهزتها  واختصاصاتها 

القطاعية، وبرامجها السنوية،  كام تم تعريف أعضاء 

الوفد بأنشطة العالقات الخارجية والتعاون القامئة بني 

وبني  املتحدة،  لألمم  التابعة  واملنظامت  اإليسيسكو 

لها. التابعة  التعاون اإلسالمي واملؤسسات  منظمة 
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 18 اإليسيسكو،الرباط،  مقر  تعاون،  اتفاقية  توقيع 

2014م أبريل 

اإليسيسكو  بني  تعاون  اتفاقية  عىل  التوقيع  تم   

االجتامعية  والتنمية  واملرأة واألرسة  التضامن  ووزارة 

يف اململكة املغربية. وتنص االتفاقية عىل التعاون يف 

عقد  من خالل  واألرسة،  والطفل  املرأة  قضايا  مجال 

عمل،  وأوراش  تأهيلية،  ودورات  ولقاءات،  ندوات 

املجاالت ذات االهتامم  وإعداد بحوث ودراسات يف 

املشرتك ونرشها، وتعزيز قدرات املرأة ودعم دورها 

يف التنمية الشاملة، واالهتامم بالفئات ذات الوضعية 

واملسنني،  واألطفال  النساء  من  والهشاشة  الصعبة 

االجتامعية. الرعاية  مبؤسسات  والنهوض 
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أبريل   11 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تم عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو ومركز امللك 

األديان  أتباع  بني  للحوار  العزيز  عبد  بن  الله  عبد 

والثقافات، لبحث سبل تعزيز عالقات التعاون، ودراسة 

مجموعة من املشاريع املقرتح تنفيذها يف إطار تفعيل 

مبادرة خادم الحرمني الرشيفني للحوار بني أتباع األديان 

والحضارات، خالل السنوات (2015 – 2020م). وجدير 

بالذكر أن اإليسيسكو واملركز وقعا عىل مذكرة تفاهم 

يف مقر املركز يف فيينا، يوم 18 نوفمرب 2013م، تنص عىل 

املؤمترات  والندوات  تنظيم  الثنايئ يف  التعاون  تعزيز 

أجل  من  العمل  وورش  واالجتامعات  واملنتديات 

الحوار  وتشجيع  اآلخر،  املغلوطة عن  الصور  تصحيح 

بني أتباع األديان، وتعزيز التواصل الثقايف بني الشعوب، 

والتحالف بني الحضارات، وتبادل املعلومات، وإعداد 

ذات  املجاالت  يف  واملشاريع  والبحوث  الدراسات 

وترجمتها ونرشها. املشرتك،  االهتامم 
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الكويت، 26 مايو 2014م

بجائزة  الفائزين  تكريم  حفل  يف  اإليسيسكو  شاركت 

الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح لتعزيز التعليم الجيد 

لذوي القدرات الذهنية املحدودة، الذي عقد تحت رعاية 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت. 

املساهامت  مكافأة  الجائزة  هذه  أهداف  أهم  ومن 

واملنظامت  والجامعات  األفراد  يقدمها  التي  واألبحاث 

أو املراكز املتخصصة يف مجاالت تتعلق برتبية املعاقني 

ذهنياً، تحت إرشاف وبتحكيم خرباء دوليني وعرب.
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(املؤمترات واالجتامعات واللجان التنسيقية واملشرتكة 

واتفاقيات وبرامج التعاون)
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اجتامع تنسيقي، باريس 15 يناير 2014م

ومؤسسة  اإليسيسكو  بني  تنسيقي  اجتامع  عقد  تم 

شرياك برئاسة املدير العام لإليسيسكو وبحضور أعضاء 

التعاون  مجلس إدارة املؤسسة، من أجل بحث سبل 

بني املؤسستني، واالتفاق عىل مضامني اتفاقية التعاون 

أقرب  يف  واملؤسسة  اإليسيسكو  بني  توقيعها  املقرتح 

ومجاالت  التعاون  محاور  سيتضمن  والذي  اآلجال، 

االهتامم املشرتك، وبخاصة مجال منع النزاعات وتعزيز 

التسامح والسلم.  الحوار بني الحضارات ونرش ثقافة 

توقيع اتفاقية تعاون، باريس 30 يناير 2014م

اإليسيسكو  بني  التعاون  اتفاقية  عىل  التوقيع  تم 

ومؤسسة شرياك التي يرأسها السيد جاك شرياك، الرئيس 

التعاون  الفرنيس األسبق. وتنص االتفاقية عىل تعزيز 

النزاعات  منع  مجال  واملؤسسة  يف  اإليسيسكو  بني 

وتعزيز الحوار بني الثقافات ونرش ثقافة السالم، وتبادل 

االهتامم  ذات  القضايا  حول  والخربات  املعلومات 

املشرتك، كام سيتم مبوجب هذه االتفاقية دعوة مراقبني 

عن املؤسسة لحضور أعامل املؤمتر العام لإليسيسكو 

واالجتامعات التي تعقدها اإليسيسكو حول املواضيع 

والقضايا التي تهتم بها املؤسسة، وحضور اإليسيسكو يف 

الحفل السنوي الذي تنظمه  املؤسسة لتوزيع جوائزها 

حول منع النزاعات، واالجتامعات التي تعقدها وتندرج 

يف إطار اهتاممات اإليسيسكو.
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اجتامع تنسيقي، الدوحة، 27 فرباير 2014م

تم عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو وقطر الخريية 

التنفيذي  والرئيس  لإليسيسكو  العام  املدير  برئاسة 

لقطر الخريية، بحث الجانبان يف خالله سبل التعاون يف 

املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية املتعلقة باملنطقة 

األفريقية ومجتمعات األقليات والجاليات املسلمة يف 

مختلف أنحاء العامل، واالتفاق عىل عدد من املشاريع 

املشرتكة التي سيتم التوقيع عليها الحقاً.

 14 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  املشرتكة،  اللجنة  اجتامع 

2014م مايو 

وقطر  اإليسيسكو  بني  التعاون  عالقات  إطار  يف 

وضع  أجل  من  االجتامع،  هذا  عقد  تم  الخريية، 

من  مجموعة  تنفيذ  يف  للتعاون  الفنية  اإلجراءات 

املشاريع الرتبوية والثقافية يف املجاالت ذات االهتامم 

املشرتك، التي سيتم تنفيذها خالل السنوات القادمة 

لفائدة عدد من الدول األعضاء ومجتمعات األقليات 

املتعلقة  املشاريع  وخاصة  املسلمة،  والجاليات 

بالتدريب عىل تدبري املشاريع الصغرى املدرة للدخل 

األمية  ومحو  املجتمع،  يف  املهمشة  الفئة  لفائدة 

للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم  والتمكني،  الوظيفية 

الثقايف  والعمل  القرآنية،  املدارس  وتطوير  بغريها، 

اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، وكتابة لغات الشعوب 

املنمط. القرآين  بالحرف  اإلسالمية 
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توقيع برنامج تعاون، مقر اإليسيسكو، الرباط، 25 سبتمرب 

2014م 

تم التوقيع من طرف املدير العام والرئيس التنفيذي 

التعاون بني اإليسيسكو وقطر الخريية،  عىل برنامج 

املقرر  واألنشطة  املشاريع  من  عدداً  يتضمن  الذي 

لفائدة  القادمة  الخمس  السنوات  خالل  تنفيذها 

والجاليات  األقليات  ومجتمعات  األعضاء  الدول 

املسلمة خارج العامل اإلسالمي، التي تشمل مجاالت 

التدريب عىل تدبري املشاريع الصغرى املدرة للدخل 

الوظيفية  األمية  ومحو  املجتمع،  يف  املهمشة  للفئة 

بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم  والتمكني، 

اإلسالمي،  العامل  خارج  اإلسالمي  الثقايف  والعمل 

بالحرف  أفريقيا  يف  املسلمة  الشعوب  لغات  وكتابة 

القرآين املنمط. 
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فرباير  الدوحة، 26 27-  األمناء،  الثاين ملجلس  االجتامع 

2014م

أمناء  ملجلس  الثاين  االجتامع  يف  اإليسيسكو  شاركت 

تم   الذي  العربية،  باللغة  للنهوض  العاملية  املنظمة 

خالله اعتامد عدد من القرارات واملبادرات املتعلقة 

باستكامل إجراءات ومتطلبات تأسيس املنظمة وآفاق 

عملها املستقبيل، علامً أن هذه املنظمة تم إنشاؤها 

مببادرة من قبل سمو الشيخة موزا بنت نارص، بهدف 

وتوسيع  وحاميتها  العربية  اللغة  دعم  عىل  العمل 

مجاالت استخدامها يف العامل العريب واإلسالمي وباقي 

العامل. أنحاء 
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مارس   3 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

ومنتدى  اإليسيسكو  بني  تنسيقي  اجتامع  عقد  تم 

التعاون  تعزيز  أجل بحث سبل  مونتانا، من  كرانس 

القضايا  الجانبان  درس  كام  املؤسستني،  بني  الثنايئ 

مونتانا  كرانس  ملنتدى   25 للدورة  باإلعداد  املتعلقة 

خالل  الرباط  يف  اإليسيسكو  مقر  يف  ستعقد  التي 

التي ستخصص  الفرتة من 19 إىل 22 يونيو 2014م، 

جنوب-جنوب  التعاون  عالقات  تطوير  سبل  لبحث 

مبشاركة نخبة من صانعي السياسات ورجال األعامل 

من إفريقيا، ومنطقة البحر األبيض املتوسط، وجنوب 

الناطقة  والدول  وآسيا،  العربية،  والدول  القوقاز، 

والرشقية. الوسطى  وأوربا  الرتكية،  باللغة 
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مارس   5 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تعزيــز  االجتــامع بحــث ســبل  تــم خــالل هــذا 

عالقــات التعــاون بــني اإليسيســكو واملؤسســة يف 

املجــاالت ذات االهتــامم املشــرتك وخاصــة مــا يتعلــق 

بالــرتاث اإلســالمي واملخاطــر التــي تهــدد املعــامل 

األثريــة والحضاريــة اإلســالمية يف الــدول األعضــاء 

التــي تعيــش رصاعــات داميــة، وســبل مواجهتهــا مــن 

خــالل العمــل املشــرتك عــىل توعيــة املجتمــع الــدويل 

ــأن. ــذا الش يف ه
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مارس   13 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

بني  التعاون  آفاق  بحث  االجتامع  هذا  خالل  تم 

املمكن  املشرتكة  واألنشطة  واملعهد  اإليسيسكو 

تنفيذها والتي تعنى مبجال حقوق اإلنسان، والرتبية 

هذا  يف  القدرات  وبناء  املواطنة،  ومبادئ  قيم  عىل 

املجال، وخاصة لفائدة الشباب،  واملرأة، واإلعالميني. 

اإلنسان  لحقوق  جنيف  معهد  أن  بالذكر  وجدير 

يف جنيف  مقرها  يوجد  حكومية  غري  مؤسسة 

وأنشئت عام 2004م وتعمل أساساً يف مجال التدريب 

اإلنسان. حقوق  مجال  يف  واالستشارة 
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توقيع اتفاقية، الرباط وعاّمن، 6 مايو 2014م

اإليسيسكو  توليها  التي  الخاصة  العناية  إطار  يف 

الربامج  لتنفيذ  ومواصلة  الرشيف،  القدس  لقضايا 

املوجهة إىل القدس الرشيف، تم التوقيع عىل اتفاقية 

يف  القدس  لشؤون  امللكية  واللجنة  اإليسيسكو  بني 

اململكة األردنية الهاشمية، من أجل التعاون يف إنجاز 

مرشوع «بيبليوغرافيا القدس». ويهدف هذا املرشوع 

الكتب  عن  املعلومات  وتجميع  حرص  إىل  األكادميي 

واملؤلفات واملراجع املختلفة املتعلقة بقضايا القدس 

السياسية والتاريخية واالجتامعية والدينية، املوجودة 

يف مكتبات وجامعات دول العامل. ويتكون املرشوع من 

ثالثة أجزاء، حيث يشمل الجزء األول الكتب واملراجع 

واململكة  فلسطني  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

للكتب  الثاين  الجزء  بينام خصص  الهاشمية،  األردنية 

الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة  واملراجع 

واملراجع  للكتب  الثالث  والجزء  واإلسالمية،  العربية 

األجنبية  الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

البيبليوغرافيا  وتصدر  واإلسالمي.  العريب  العامل  خارج 

مرتّبة حسَب املوضوع واملؤلِّف ومكان وجود الكتاب 

عاملياً،  بها  املعمول  العلمية  للقواعد  وفقاً  واملرجع، 

القدس،  بقضايا  واملهتمني  الباحثني  أيدي  بني  لتكون 

ووقتهم. لجهدهم  وتوفرياً  ومشقتهم،  ملهمتهم  تيسرياً 
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توقيع مذكرة تفاهم، جدة، 12 مايو 2014م

تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو والهيئة 

اإلسالمية العاملية للتعليم، التي تنص عىل التعاون يف 

تنظيم مؤمترات وندوات واجتامعات ودورات تدريبية 

واملعلومات  والبحوث  الدراسات  وتبادل  متخصصة، 

كل  يصدرها  التي  والرتجامت  واملنشورات  والتقارير 

طرف، وتبادل الخربات يف تأسيس قواعد بيانات علمية 

مشرتكة  لجنة  وتشكيل  ووثائق،  ومعلومات  وبحثية 

للتنسيق واملتابعة. وجدير بالذكر أن الهيئة اإلسالمية 

العامل  رابطة  هيئات  إحدى  هي  للتعليم  العاملية 

مكة  يف  ومقرها  1421هـ  عام  تأسيسها  تم  اإلسالمي 

املكرمة، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومهمتها 

رسم السياسات واألهداف للتعليم، ودعم برامجه مادياً 

ومعنوياً يف املناطق املحتاجة من العامل اإلسالمي ويف 

املجتمعات التي توجد بها أقليات مسلمة.
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اجتامع اللجنة املشرتكة، مقر اإليسيسكو، الرباط، 11-10 

يونيو 2014م

الربامج  تقييم  أجل  من  االجتامع  هذا  عقد  تم 

واألنشطة املشرتكة التي تم تنفيذها خالل الفرتة ما 

بني 2013-2014م، كام اتفق الطرفان عىل مجموعة 

من الخطوات التنفيذية للربامج املشرتكة التي سيتم 

2014م. عام  من  الثاين  النصف  خالل  تنفيذها 
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اجتامع تنسيقي، مقر اإليسيسكو، الرباط، 22 يونيو 2014م

عقد اجتامع تنسيقي بني اإليسيسكو ومعهد الدراسات 

اإلسالمية العليا يف إيطاليا، تم خالله بحث سبل التعاون 

االهتامم  ذات  املجاالت  االيسيسكو واملعهد يف  بني 

املشرتك، وذلك يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية العمل الثقايف 

اإلسالمي خارج العامل اإلسالمي، وخاصة يف مجال حامية 

الهوية الثقافية  للجاليات واألقليات املسلمة  يف العامل، 

وتعزيز الحوار بني الثقافات  وأتباع األديان.
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التوقيع عىل اتفاقية تعاون، مقر اإليسيسكو، الرباط، 14 

يوليو 2014م 

تم التوقيع عىل اتفاقية تعاون بني اإليسيسكو ورشكة 

عىل  االتفاقية  وتنص  بعد.  عن  والتدريب  التعليم 

والتدريب  والدراسات  البحوث  إنجاز  يف  التعاون 

بعد،  عن  والتدريب  التعليم  مجاالت  يف  والتكوين 
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ومحرك  العريب  للمحتوى  اإللكرتونية  واملكتبات 

البحث العريب. وجدير بالذكر أن هذه املؤسسة تعمل 

يف  بعد  عن  والتدريب  التعليم  برامج  تطوير  عىل 

الدول العربية واإلسالمية، واالرتقاء مبهارات الكفاءات 

ملواكبة التطورات العلمية والتعليمية من خالل توفري 

والتدريب. والتعليم  الرتبية  خدمات 
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مقر اإليسيسكو، الرباط، 14 أكتوبر 2014م

التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني اإليسيسكو ورشكة  تم 

التدريب والتعليم عن بعد. وستقوم الرشكة مبوجب هذه 

املذكرة بتقديم خدمات يف مجال التعليم الفني والتدريب 

املهني لجمهورية القمر املتحدة، بالتنسيق مع الجهات 

الوطنية املختصة، ومع مندوبية اإليسيسكو يف موروين.
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أكتوبر   13 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

تم عقد هذا االجتامع  التنسيقي برئاسة املدير العام 

ورئيس املؤسسة، الذي تم خالله بحث آفاق التعاون 

إىل  الهادفة  التنموية  املشاريع  من  عدد  تنفيذ  يف 

التعريف باملعلومات الصحيحة عن اإلسالم والحضارة 

اإلسالمية، ونرش الثقافة اإلسالمية القامئة عىل الوسطية 

واإلخاء،  والتسامح  التضامن  قيم  وترسيخ  واالعتدال، 

وتفعيل دور الشباب العريب يف مجال التنمية.
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أكتوبر   2-1 باكو،   ، الرابع  اإلنساين  الدويل  باكو  منتدى 

2014م

املدير  برئاسة  املنتدى  اإليسيسكو يف هذا   شاركت 

الدول  من رؤساء  عدد  املنتدى  حرض  وقد  العام. 

واالقتصادية  السياسية  الشخصيات  وكبار  والوزراء 

والفكرية الدولية، وبعض الحاصلني عىل جائزة نوبل 

الدولية  املنظامت  وممثلو  مختلفة،  تخصصات  يف 

واإلقليمية املهتمة بقضايا االقتصاد والتنمية املستدامة 

الثقايف  والتنوع  والرتبية  العلمي  والبحث  واالبتكار 

واإلعالم واالتصال. وناقش املشاركون يف املنتدى عددا 

يف  التكنولوجية  املرتبطة  بالتحديات  القضايا  من 

القرن الحادي والعرشين،  والتنوع الثقايف، ووسائل 

االتصال يف العرص الرقمي، والتجارة الدولية، واالبتكار 

اإليكولوجية،  والقضايا  املستدامة  والتنمية  العلمي، 

والعوملة، ومنجزات البيولوجيا الجزيئية بني النظرية 

والتطبيق، والهوية الوطنية يف عرص ما بعد الحداثة، 

للتنمية االقتصادية. واألبعاد اإلنسانية 

اجتامع تنسيقي،  باكو، 17 أكتوبر 2014م 

تم عقد اجتامع لجنة التنسيق بني اإليسيسكو ومؤسسة 

حيدر علييف الذي خصص لتقييم أنشطة التعاون املنفذة 

بني املؤسستني خالل السنوات السابقة، وتبادل وجهات 

النظر والتشاور بشأن مشاريع التعاون املقرتح تنفيذها 

خالل السنوات القادمة. وجدير بالذكر أن اإليسيسكو 

ومؤسسة حيدر علييف وقعتـا اتفاقية للتعاون بينهام 

الرائدة يف  األذرية  املؤسسات  سنة 2007م. وهي من 

مجال العمل الثقايف والتعليمي واالجتامعي واإلنساين 

رئيس  علييفا، حرم  السيدة مهريبان  وترأسها  الخريي، 

جمهورية  أذربيجان، سفرية اليونيسكو للنوايا الحسنة، 

وسفرية اإليسيسكو للحوار بني الثقافات والحضارات. 
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أكتوبر   22 الرباط،  اإليسيسكو،  مقر  تنسيقي،  اجتامع 

2014م

عقد هذا االجتامع التنسيقي برئاسة املدير العام وسمو 

األمري بندر بن خالد الفيصل، رئيس املؤسسة، الذي تم 

خالله بحث سبل تعزيز عالقات التعاون بني اإليسيسكو 

واملؤسسة يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك يف إطار 

بالذكر  املوقعة سنة 2002م. وجدير  التعاون  اتفاقية 

أهليّة  دوليّة  مؤّسسة  هي  العريب  الفكر  مؤّسسة  أن 

مستقلّة تأسست عام 2000م، ويوجد مقرها يف مدينة 
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بريوت، وهي مبادرة تضامنية بني الفكر واملال، من أجل 

تنمية االعتزاز بثوابت األّمة ومبادئها وقيمها وأخالقها، 

إىل  تدعو  التي  والثقافية،  الفكرية  الجهود  وتوحيد 

تضامن األمة والنهوض بها واملحافظة عىل هويتها.

� (Qatar Foundation)
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 ،(WISE) التعليم  يف  لالبتكار  العاملي  القمة  مؤمتر 

2014م نوفمرب   6-4 الدوحة، 

لالبتكار  العاملي  القمة  اإليسيسكو يف مؤمتر  شاركت 

يف التعليم (WISE 2014) الذي عقد تحت شعار « 

تعلَّم – تخيَّل – ابتِكر من أجل اإلبداع يف التعليم»، 

والذي شارك فيه نخبة من أبرز صناع القرار يف مجال 

والباحثني  الخرباء  من  ومجموعة  والتعليم،  الرتبية 

ومؤسسات  األهلية،  الحكومية  املنظامت  وممثيل 

والرتبية  االبتكار  بقضايا  املهتمة  املدين  املجتمع 

والتعليم. ومتت خالل هذا املؤمتر دراسة سبل تحسني 

رائدة،  اتجاهات جديدة  اكتشاف  التعليم من خالل 

بالتغلب  كفيلة  ملموسة  عملية  إجراءات  واقرتاح 

مخططات  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  عىل 

ويعد  الدويل.  الصعيد  عىل  والتعليم  الرتبية  وبرامج 

املؤمتر فرصة سانحة للتعاون وتبادل أفضل الخربات 

يف مختلف املجاالت وخاصة يف قضايا التعليم.  وقد 

شارك ممثل اإليسيسكو يف عدد من جلسات املؤمتر 

وورشه، وقدم عرضاً عن جهود اإليسيسكو وتجاربها 

اإلسالمي. العامل  والتعليم يف  الرتبية  تطوير  يف مجال 
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توقيع اتفاقية تعاون، غرناطة، 19 نوفمرب 2014م

واملؤسسة  اإليسيسكو  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  تم 

إنشاء  حول  العليا،  للدراسات  األوروبية-العربية 

كريس اإليسيسكو للتنوع الثقايف والتضامن الدويل يف 

برنامج  تنفيذ  عىل  االتفاقية  وتنص  غرناطة.  جامعة 

ولقاءات،  محارضات  تنظيم  يشمل  للكريس  سنوي 

وعقد دورات تدريبية وحلقات دراسية وورش عمل 

الثقافات  بني  والحوار  الثقايف  التنوع  تعزيز  أجل  من 

وسيتم  الحضارات.  بني  والتحالف  األديان  وأتباع 

مبوجب هذه االتفاقية تنظيم معارض ثقافية وإعداد 

دراسات متخصصة ونرشها، وتوفري منح دراسية فوق 

الكريس، ومنح  العلمي يف مجاالت  للبحث  الجامعية 

جوائز تقديرية لألعامل البحثية املتميزة يف املجاالت 

والكتب  اإلصدارات  تبادل  إىل  إضافة  الصلة،  ذات 

والدراسات واألبحاث والدوريات واملجالت وغريها من 

وسائل النرش ذات االهتامم املشرتك. وجدير بالذكر أن 

مرشوع هذا الكريس يهدف إىل تعزيز التنوع الثقايف 

الحوار  وتشجيع  الدويل،  والتضامن  اإلنسان  وحقوق 

بني الثقافات وأتباع الديانات والتحالف بني الحضارات. 

اإلسالمي  الفكر  بأعالم  التعريف  إطاره  يف  سيتم  كام 

وعطاءاته  اإلسالم  بوسطية  والتعريف  األندلس  يف 

الحضارية وقيمه اإلنسانية السمحة، ومعالجة الصور 

النمطية عن «اآلخر» يف الكتب واملطبوعات والوسائل 

اإلعالمية يف الدول األوروبية والعربية، إضافة إىل العمل 

والتعريف  االجتامعي  االندماج  بآليات  النهوض  عىل 

بحقوق األجانب وواجباتهم تجاه املجتمعات املضيفة 

,تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ودعم البحث 

الكريس. العلمي يف مجاالت اختصاصات 
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الرباط، 17 ديسمرب  اإليسيسكو،  تنسيقي، مقر  اجتامع 

2014م

العام  املدير  برئاسة  التنسيقي  االجتامع  عقد هذا  تم 

ورئيس مجلس العالقات اإلسالمية الصينية، الذي تم خالله 

بحث آفاق التعاون بني اإليسيسكو واملجلس يف مجاالت 

تعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية ملسلمي جمهورية 

الصني الشعبية، وتعزيز قيم الحوار واالحرتام املتبادل بني 

مختلف الطوائف واإلثنيات، كام متت مناقشة اإلجراءات 

الخاصة بفتح مركز تربوي لإليسيسكو يف جمهورية الصني  

الشعبية يف املستقبل القريب. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا 

املجلس قد عنّي املدير العام لإليسيسكو سفرياً للنوايا 

الحسنة للعالقات الصينية-اإلسالمية.
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يف إطار أولوية العمل القطاعية املتعلقة بتطوير األبعاد 

اإلسالمي،  العامل  يف  املتخصص  اإلنساين  للعمل  التنموية 

العمل  محور  خالل  من  اإلنجازات  من  عدد  تنفيذ  تم 

الرتبوية والعلمية والثقافية يف  الخدمات  الرابع: تطوير 

الدول األعضاء ذات األوضاع الخاصة (القدس الرشيف). 

أداء  تحسني  حول  املنشودة  النتيجة  تحقيق  أجل  ومن 

املؤسسات الرتبوية والعلمية والثقافية يف الدول األعضاء 

ذات األوضاع الخاصة املتعلقة بالقدس الرشيف، نفذت 

اإليسيسكو 6 أنشطة لفائدة القدس الرشيف، بالتنسيق 

مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، 

األردنية  اململكة  يف  القدس  لشؤون  امللكية  واللجنة 

الرتبوية  لألطر  تدريبية  دورة  عقد  متثلت يف  الهاشمية، 

الرشيف،  القدس  يف  التعليمية  واملؤسسات  املدارس  يف 

واملرشدين  املصادر  غرف  ملعلامت  تدريبية  ودورة 

الرتبويني يف املدارس ذات االحتياجات الخاصة يف القدس 

يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  مع  بالتعاون  الرشيف، 

القدس الرشيف، استفاد منهام 150 مشاركاً من املعلمني 

ملؤسسة  دعم  وتقديم  الرتبويني،  واملرشدين  واملعلامت 

البلدة  يف  للبنات»  النهضة  «مدرسة  للبنات  تربوية 

مجموعة  توفري  من خالل  الرشيف،  القدس  يف  القدمية 

ودعم  التعليم،  يف  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  من 

العربية  «الجمعية  الخاصة  االحتياجات  لذوي  مؤسسة 

البلدة القدمية يف القدس الرشيف، من  للمكفوفني» يف 

خالل توفري معدات وتجهيزات مهمة للجمعية يف إطار 

تطوير خدمات التدريب للمعاقني برصياً، ودعم مؤسسة 

القدس  يف  العربية»  الدراسات  « جمعية  بحثية  علمية 

املتطورة  التكنولوجيا  وسائل  توفري  من خالل  الرشيف، 

التي تستخدم يف مجال إعداد األبحاث والدراسات واملسح 

ببليوغرافيا  كتاب  من  الثاين  الجزء  وإصدار  والتوثيق، 

يف  القدس  لشؤون  امللكية  اللجنة  مع  بالتعاون  القدس 

اململكة األردنية الهاشمية الذي يقع يف مجلدين: يتضمن 

األول سجل 1585 مؤلفاً، والثاين 947 مؤلفاً.
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املدارس  يف  الرتبوية  لألطر  تدريبية  دورة  عقد 

إطار  يف  الرشيف.  القدس  يف  التعليمية  واملؤسسات 

هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية 

للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية الرتبية والتعليم يف 

القدس الرشيف، تم عقد دورة تدريبية يف مجال التعلم 

مدريس  من  ومعلمة  معلم   100 فيها  شارك  النشط، 

ملديرية  التابعة  املدارس  مختلف  يف   4-1 الصفوف 

الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف (4 مجموعات وكل 

مجموعة تتكون من 24 مشاركاً). وكان من أهم أهداف 

هذه الدورة: تطوير مامرسات املعلمني التدريسية، التي 

تشمل أساليب التدريس وطرائقه، واملواقف التعليمية 

الحصول  أجل  من  وخارجها،  الصفية  الغرفة  داخل 

عىل نتائج تعليمية متميزة، من خالل: تطوير مهارات 

املعلمني بذخرية من مهارات التدريس وأساليبه، ونرش 

الوعي يف املجتمع الرتبوي حول اسرتاتيجيات التدريس 

وبيان عائداتها عىل عملية التعلم، واكتشاف املبدعني 

من الرتبويني يف امليدان يف مجال اسرتاتيجيات التدريس، 

املرشوع  يخدم  مبا  تجاربهم  وتعميم  دورهم  وتفعيل 

النمو  ويحقق متطلباته، وإثارة دافعية املعلمني نحو 

املهني، وإيجاد جو تعاوين بينهم.

عقد دورة تدريبية حول الدور التكاميل بني معلامت 

يف  املدارس.  يف  الرتبويني  واملرشدين  املصادر  غرف 

الوطنية  اللجنة  مع  وبالتنسيق  النشاط،  هذا  إطار 

الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية الرتبية 

والتعليم يف القدس الرشيف، تم عقد دورة تدريبية 

املصادر  التكاميل بني معلامت غرف  الدور  يف مجال 

إىل  الوصول  بهدف  املدارس،  يف  الرتبويني  واملرشدين 

بني  النفيس  واملسار  األكادميي  للمسار  تكاميل  دمج 

معلامت غرف املصادر واملرشدين الرتبويني يف املدارس 

لتقديم خدمة أفضل لألطفال ذوي صعوبات التعلم يف 

مختلف مدارس القدس. وقد شارك يف هذه الدورة 38 

مشاركًا (19 مرشداً من مجموعة املرشدين الرتبويني، 

املصادر)  غرف  معلامت  مجموعة  من  معلمة  و19 

من مختلف املدارس املقدسية. وجدير بالذكر أن فئة 

املختلفة  واإلعاقات  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال 

األكادميي  املستوى  يف  ضعف  من  تعاين  املدارس  يف 

ويوازي  العمر  نفس  من  بأقرانهم  مقارنة  والتحصيل 

وقصور  الفئة،  لهذه  النفسية  الصحة  يف  ضعفاً  ذلك 

معني يف فهم الذات لدى هؤالء الطلبة بسبب املشاكل 

التي تواجههم نتيجة إخفاقهم املتكرر من جهة وعدم 

من  زمالئهم  وبخاصة  لهم،  املدريس  املجتمع  تقبل 

مام  أخرى  جهة  من  بهم،  املحيطني  اآلخرين  الطلبة 

وبالتايل  بالفشل  كشعورهم  معينة  لخربات  يعرضهم 

تعرضهم ملواقف إحباط وخوف وقلق يزيد لدى هؤالء 

الدراسية والنفسية معاً.  الطلبة ويعمق مشاكلهم 

يف  القدمية  البلدة  يف  للبنات  النهضة  مدرسة  دعم 

القدس الرشيف. يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع 

اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، 

ومديرية الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف، تم تقديم 

دعم لـ «مدرسة النهضة للبنات» يف البلدة القدمية يف 

القدس الرشيف، من خالل توفري وسائل التكنولوجيا يف 

التعليم. وكان من أهداف هذا الدعم: توصيل املعرفة 

وبطريقة سهلة وممتعة ضمن الحيز املتوفر باستخدام 

طاقاتهن  إطالق  من  الطالبات  ومتكني  التكنولوجيا، 
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التكنولوجيا،  باستخدام  وعرضها  البحث  يف  اإلبداعية 

وزيادة اإلقبال عىل املدرسة والتي تقع يف البلدة القدمية 

وتجدر  واملرافق.  الساحات  فيها  تتوفر  وال  القدس  يف 

ملديرية  التابعة   البنات  مدارس  عدد  أن  إىل  اإلشارة 

الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف 18 مدرسة موزعة 

يف مركز املدينة واألحياء املحيطة، ويبلغ عدد الطالبات 

ضيق  من  املدارس  هذه  أغلب  وتعاين  طالبة،   6300

الغرف الصفية ونقص يف املرافق التعليمية، وهي بأشد 

الحاجة إىل توظيف التكنولوجيا لعرض املواد والتقارير 

والتجارب العلمية من خاللها، وأن املدرسة املستفيدة 

من الدعم يبلغ عدد طالباتها 203 طالبة وعدد معلامتها 

15 معلمة. وتضمن الدعم توفري عدد من السبورات 

الذكية التفاعلية، وتدريب املعلامت عىل استخدامها. 

القدس  الخاصة يف  االحتياجات  دعم مؤسسة لذوي 

الرشيف. يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة 

الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، ومديرية 

الرتبية والتعليم يف القدس الرشيف، تم تقديم دعم 

ملؤسسة لذوي االحتياجات الخاصة «الجمعية العربية 

الرشيف،  القدس  القدمية يف  البلدة  « يف  للمكفوفني 

وذلك من خالل توفري معدات وتجهيزات مهمة ملقر 

املهني  التدريب  تطوير خدمات  إطار  يف  الجمعية،  

مهنة  اكتساب  عىل  ومساعدتهم  برصياً  للمعاقني 

مؤسسات  ودعم  اقتصادياً  عائداً  وتحقيق  تناسبهم، 

وكان  الرشيف.  القدس  الخاصة يف  االحتياجات  ذوي 

الحامية  مستوى  رفع  الدعم:  هذا  أهداف  أهم  من 

العربية  الجمعية  مشاغل  داخل  املهنية  والسالمة 

ودعم  العمل،  إصابات  من  وحاميتهم  للمكفوفني 

املكفوفني املتدربني بالجمعية. وقد تضمن الدعم توفري 

مجموعة من األدوات التالية: طفاية حريق، وكاممات 

مفلرتة، وعيص اإلعاقة البرصية، وجهاز تدفئة، وخزانة 

وصيانة  للحريق،  مبكر  إنذار  وجهاز  أويل،  إسعاف 

الوحدة الصحية. وجدير بالذكر أن الجمعية املستفيدة 

تأسست سنة 1932م وموقعها داخل البلدة القدمية يف 

القدس الرشيف، ولها إدارة وسبعة مسؤولني إداريني، 

ولديها مصنع خاص بصناعة املكانس التقليدية اليدوية 

املختلفة.  بأنواعها 

دعم مؤسسات علمية وثقافية واجتامعية يف القدس 

الرشيف. يف إطار هذا النشاط، وبالتنسيق مع اللجنة 

الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، تم دعم 

«جمعية الدراسات العربية» يف القدس الرشيف، من 

الجمعية  أن  العلم  مع   ،(workstation)توفري خالل 

املستفيدة تعد من أهم املؤسسات املقدسية املختصة 

يف إعداد األبحاث والدراسات واملسح  والتوثيق  لكل 

ذلك  يف  مبا  الرشيف،  القدس  مدينة  يف  يجري   ما 

الخرائط  وتحليل البيانات التي تعتمد بشكل واسع 

عىل الصور الجوية الحديثة منها والقدمية،  باإلضافة 

إىل عمل خرائط وتقاطع هذه الصور وفتحها يف آن 

واحد، تحتاج إىل جهاز ذي مواصفات عالية من حيث 

إن استعامل هذا الجهاز يؤدي إىل خدمة رسيعة يف 

معالجة البيانات والرسومات واستغالله لفرتة طويلة.

فلسطني  قضايا  حول  ومراجع  كتب  ونرش  إعداد 

وبالتعاون  النشاط،  هذا  إطار  يف  الرشيف.  والقدس 

مع اللجنة امللكية لشؤون القدس يف اململكة األردنية 

الهاشمية، تم إصدار الجزء الثاين من كتاب ببليوغرافيا 

األول سجل  يتضمن  مجلدين:  يف  يقع  الذي  القدس 

1585 مؤلفاً، والثاين 947 مؤلفاً. ويهدف هذا املرشوع 

الكتب  عن  املعلومات  وتجميع  حرص  إىل  األكادميي 

واملؤلفات واملراجع املختلفة املتعلقة بقضايا القدس 

السياسية والتاريخية واالجتامعية والدينية، املوجودة 

يف مكتبات وجامعات دول العامل. ويتكون املرشوع من 

ثالثة أجزاء، حيث يشمل الجزء األول الكتب واملراجع 

واململكة  فلسطني  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

للكتب  الثاين  الجزء  بينام خصص  الهاشمية،  األردنية 

الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة  واملراجع 

واملراجع  للكتب  الثالث  والجزء  واإلسالمية،  العربية 

األجنبية  الدول  وجامعات  مكتبات  يف  املوجودة 

وخارج العامل العريب واإلسالمي. وتصدر البيبليوغرافيا 

مرتّبة حسَب املوضوع واملؤلِّف ومكان وجود الكتاب 

عاملياً،  بها  املعمول  العلمية  للقواعد  وفقاً  واملرجع، 

القدس،  بقضايا  واملهتمني  الباحثني  أيدي  بني  لتكون 

ووقتهم. لجهدهم  وتوفرياً  ومشقتهم،  ملهمتهم  تيسرياً 
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يف إطار األولوية القطاعية األوىل املتعلقة بتعزيز اآلليات 

التنفيذية للسياسة العامة للمنظمة، تم تحقيق األهداف 

املحدّدة خالل عام 2014، بفضل تنفيذ 36 إنجازا، غطت 

مجاالت املحور الرئيس للعمل، وشملت تعزيز القدرات 

الوطنية،  للجان  واملعلوماتية  اإللكرتونية  والتجهيزات 

إىل  ومعاونيهم  والعاملني  اللجان  ألمناء  زيارات  وتنظيم 

مقر اإليسيسكو، وتنظيم أيام تعريفية باملنظامت الدولية 

العاملة يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال.

وتحقيقاً للنتيجة املنشودة يف إطار هذا املحور، املتعلقة 

بتعزيز القدرات املهنية للمسؤولني والعاملني يف اللجان 

الوطنية، نفذت اإليسيسكو 3 إنجازات، متثلت يف عقد 

غطت  الوطنية،  اللجان  يف  للعاملني  تدريبية  دورات   3

خاللها  تم  اإلسالمي،  للعامل  الثالث  الجغرافية  املناطق 

أحدث  استخدام  عىل  اللجان  هذه  العاملني يف  تدريب 

الطرائق والوسائل، املستخدمة يف مجال تصميم املواقع 

اإللكرتونية، واالستفادة من تقانات املعلومات واالتصال 

الحديثة، واألنظمة والربمجيات الحرة واملفتوحة املصدر.

كام قامت أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، بالتعاون 

باإليسيسكو،  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط  مركز  مع 

بتنفيذ 28 إنجازاً متثل يف تزويد 28 لجنة وطنية وجهة 

اإليسيسكو  ومندوبيات  األعضاء  الدول  يف  اختصاص 

ومراكزها الرتبوية، بأجهزة ومعدات معلوماتية وإلكرتونية، 

لتيسري وسائل  بهدف تعزيز قدراتها وتطوير تجهيزاتها، 

العمل واالتصال باملنظمة، وبالجهات املعنية يف الدولة. 

الدول  يف  الوطنية  اللجان  بني  التعاون  تعزيز  إطار  ويف 

الرتبية  ومكتب  واأللكسو  اليونسكو  ومنظامت  األعضاء 

يومني،  وملدة  املنظمة  استضافت  الخليج،  لدول  العريب 

الدولية، وقد شارك يف هذه  التعريفية باملنظامت  األيام 

الفعالية عدد من ممثيل هذه املنظامت، ومجموعة من 

الرشاكة  لتعزيز  مناسبة  وكانت  األعضاء،  الدول  ممثيل 

املؤسسات. األعضاء وهذه  الدول  بني  والتعاون 

التجارب  وتبادل  والرشاكة  التعاون  تعزيز  أجل  ومن 

والخربات بني اللجان الوطنية، وبهدف متكني األمناء العامني 

للجان الوطنية ومعاونيهم من االطالع عىل آليات العمل 

عملها،  ووسائل  أنشطتها  عىل  والتعرف  املنظمة،  داخل 

وربط االتصال برؤساء قطاعات املنظمة وبالخرباء العاملني 

فيها، قامت اإليسيسكو بتنفيذ 5 إنجازات، متثلت يف ترتيب 

زيارات عمل لهم إىل مقر اإليسيسكو الدائم يف الرباط. 
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دورة تدريبية للعاملني يف اللجان الوطنية اإلفريقية 

الربمجيات  استخدام  مجال  يف  بالفرنسية،  الناطقة 

سبتمرب   25-23 السنغال،  جمهورية  داكار-  الحرة، 

بوركينا  بنني،  إفريقية:  دول   7 فيها  شاركت  2014م، 

والسنغال  النيجر  مايل،  الكامريون،  التوغو،  فاسو، 

ونفذت الدورة بالتعاون مع مركز التخطيط واملعلومات 

اإليسيسكو. يف  والتوثيق 

دورة تدريبية  للعاملني يف اللجان الوطنية العربية، 

تونس،  االلكرتونية،  املواقع  وإنشاء  إدارة  مجال  يف 

دولة   11 فيها  شاركت  2014م،  اكتوبر   29-28

الجزائرية  الجمهورية  التونسية،  الجمهورية  عربية: 

السعودية،  العربية  اململكة  الشعبية،  الدميقراطية 

دولة  عامن،  سلطنة  ليبيا،  دولة  العراق،  جمهورية 

جمهورية  املتحدة،  القمر  جزر  جمهورية  فلسطني، 

مرص العربية، اململكة املغربية، والجمهورية اليمنية. 

ونفذت الدورة بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية 

والعلوم. والثقافة 

 دورة تدريبية للعاملني يف اللجان الوطنية الناطقة 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  باإلنجليزية، 

واالتصال، املقر الدائم لاليسيسكو يف الرباط، 27-25 

أكتوبر 2014، شاركت فيها 5 دول : جمهورية أوغندا، 

غامبيا،  جمهورية  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية 

االتحادية.  نيجرييا  وجمهورية  كازاخستان  جمهورية 

التخطيط  مركز  مع  بالتعاون  الدورة  ونفذت 

والتوثيق. واملعلومات 

االختصاص  وجهة  وطنية  لجنة   28 تزويد  تم 

بأجهزة مكتبية، ومعدات اتصاالت ومعلومات 

املجلس  أمانة  بني  بالتعاون  الربنامج  ونفذ  حديثة، 

التنفيذي واملؤمتر العام واملؤمترات الوزارية املتخصصة، 

واستفادت  والتوثيق،  واملعلومات  التخطيط  ومركز 

االختصاص  وجهات  الوطنية  اللجان  الدعم  هذا  من 

يف الدول األعضاء التالية : جمهورية الكامريون، اململكة 

اإلمارات  دولة  االتحادية،  نيجرييا  جمهورية  املغربية، 

املتحدة، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، جمهورية باكستان 

بنني، جمهورية  البحرين، جمهورية  مملكة  اإلسالمية، 

تشاد، جمهورية التوغو، جمهورية سرياليون، جمهورية 

جمهورية  الدميقراطية،  الصومال  جمهورية  السينغال، 

العراق، سلطنة عامن، جمهورية الغابون، جمهورية غويانا، 

جمهورية غينيا، جمهورية غينيا بيساو، دولة فلسطني، 

جمهورية القمر املتحدة، جمهورية كوت ديفوار، دولة 

الجمهورية  مايل،  جمهورية  املالديف،  جمهورية  ليبيا، 

اإلسالمية املوريتانية، جمهورية النيجر، الجمهورية اليمنية.

تنظيم زيارة  األمناء العامني الجدد للجان الوطنية 

إىل املقر الدائم لإليسيسكو يف الرباط.

اللجنة  - يف  اإليسيسكو  قسم  عن  املسوؤل  قام 

اإليسيسكو،  مقر  إىل  بزيارة  النيجريية  الوطنية 

2014م. فرباير  شهر  خالل 

الليبية بزيارة إىل  - قام األمني العام للجنة الوطنية 

نوفمرب 2014م. اإليسيسكو، خالل شهر  مقر 

اللجنة  - يف  اإليسيسكو،  قسم  عن  املسوؤل  قام 

اإليسيسكو،  مقر  إىل  بزيارة  السودانية  الوطنية 

2014م. نوفمرب  شهر  خالل 

الوطنية  - اللجنة  يف  اإليسيسكو  قسم  رئيس  قام 

شهر  خالل  اإليسيسكو،  مقر  إىل  بزيارة  اليمنية 

2014م. نوفمرب 
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تنظيم األيام التعريفية باملنظامت الدولية (اإليسيسكو 

لدول  العريب  الرتبية  ومكتب  واليونسكو  وااللكسو 

الخليج)، يف املقر الدائم لإليسيسكو يف الرباط، يومي 12-

13 نوفمرب 2014م. شاركت فيها 8 دول عربية : اململكة 

العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية جزر 

القمر املتحدة، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة 

ليبيا، اململكة املغربية، والجمهورية اليمن، باإلضافة إىل 

ممثلني عن املنظامت املذكورة أعاله.
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بتحسني  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 

ألنشطة  والتقييم  والتتبع  القطاعي  التخطيط  أساليب 

خالل  من  إنجازات   (5) خمسة  تنفيذ  تم  اإليسيسكو، 

التخطيط  مجال  يف  القدرات  بناء   : هام  عمل  محوري 

تتبع  مجال  يف  القدرات  بناء  و  القطاعي  اإلسرتاتيجي 

وتقييمها. واملرشوعات  الربامج 

املنشودة  للنتيجة  تحقيقاً  و  األول،  املحور  إطار  ففي 

يف  العاملني  والخرباء  األطر  كفاءات  من  الرفع  بشأن 

القطاعي،  االسرتاتيجي  التخطيط  مجال  يف  اإليسيسكو 

نفذت اإليسيسكو ثالث (3) ورشات تكوينية يف تدريب 

يف  املعتمدة  الطرائق  أحدث  عىل  املنظمة  وخرباء  أطر 

خرباء  عليها  أرشف  قد  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مجال 

خاللها  من  حرصت  املغربية،  اململكة  من  متخصصون 

املنظمة عىل تجويد آليات التخطيط القطاعي يف  بناء 

قدرات العاملني من خرباء ومتخصصيني من أجل وضع 

ذات  العلمية  املعايري  عىل  تنبني  قطاعية  مخططات 

الصلة. و كذا تحويل الرؤية اإلسرتاتيجية إىل واقع عميل 

من خالل الربط بني التخطيط عند وضع الربامج ومتابعة 

وتقييم الربامج أثناء التنفيذ وبعده و التأكد من مواءمة 

األنشطة املنفذة مع مضامني الخطط واملشاريع الوطنية 

للدول األعضاء وخطة عملها الثالثية و توجيهات الخطة 

بشكل  اإلستجابة  لضامن   2018-2010 املدى  املتوسطة 

األعضاء.  الدول  إلحتياجات  فعيل 

ويف إطار املحور الثاين، و تحقيقاً للنتيجة املنشودة حول 

والربامج  األنشطة  وتقييم  تتبع  وتقنيات  آليات  تطوير 

إنجازات،   (4) أربعة  اإليسيسكو  نفذت  واملرشوعات، 

املنظمة  أطر  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  شملت 

املهارات  اكتساب  من  مكنتهم  الربامج،  تقييم  مجال  يف 

الحديثة  املنهجية  استعامل  ومن  الرضورية  والخربات 

امليداين  واألثر  األداء  مؤرشات  قياس  عىل  املعتمدة 

تقييمية  لتجارب  بنامذج  مستعينني  املنفذة،   لألنشطة 

رائدة ومتنوعة، كام قامت املنظمة بإعداد 3 استبانات 

الوطنية لالستفادة  اللجان  تقييمية وضعت رهن إشارة 

مؤرشات  تتضمن  التدريبية  الدورات  تقييم  عند  منها 

أكرث دقة، وشملت الجوانب التقييمية لألنشطة وظروف 

تنفيذها وطبيعة النشاط ومواضيع وحاجيات الدول التي 

ينفذ فيها وأولوياتها. ويعد الحصول عىل هذه املؤرشات 

واملتابعة. التقييم  عملية  يف  مهامً  مصدراً  النوعية 
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تنظيم ثالث (3) ورشات تكوينية يف مجال التخطيط 

االسرتاتيجي القطاعي لفائدة األطر والخرباء العاملني 

شهر  إىل  أبريل   من   الفرتة  خالل  اإليسيسكو،  يف 

يف  متخصصون  خرباء  عليها  ارشف   ،2014 ديسمرب 

هذه املجاالت إلطالعهم عىل إحدى الطرائق املعتمدة 

املوارد  امليادين وذلك بهدف تعزيز قدرات  يف هذه 

البرشية من األطر املتخصصة يف املديريات، وتطوير 

القطاعي.  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مجال  يف  كفاءاتهم 

التقييمية  االستبانات  إعداد  عىل  تدريبهم  تم  كام 

واألطر  الخرباء  جل  لفائدة  الصلة،  ذات  واإلحصائية 

اإليسيسكو. يف  العاملة 
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تنظيم دورة تكوينية واحدة (1) لفائدة أطر املنظمة 

مبقر  مارس2014،  الربامج خالل شهر  تقييم  مجال  يف 

التخطيط  آليات  تجويد  حول  متحورت  اإليسيسكو، 

التدبري  منهج  إدراج  طريق  عن  للمنظمة  القطاعي 

بالنتائج والذي يعتمد باألساس عىل املقاربة التشاركية 

التنموية  املشاريع  تدبري  يف  نجاعتها  عن  أبانت  التي 

لفائدة الخرباء واألطر العاملة باإليسيسكو لرفع كفاءتهم 

يف فهم وتصميم وبناء خطط العمل القطاعية من خالل 

املنهجيات املستخدمة يف التخطيط االسرتاتيجي القطاعي 

التخطيط  وأدواتها وتقنياتها وكذا تتبع مراحل عملية 

االسرتاتيجي كالتحضري، والتحليل، وبلورة وتطوير الخطط 

اإلسرتاتيجية، ومنهجيات تصميم الربامج وإعداد خطط 

عىل  االرتكاز  تم  وقد  هذا  املؤرشات،  ووضع  العمل 

محاور خطة العمل 2013-2015 مثاالً عىل ذلك.

محاور  تغطي  مجموعات  إىل  املشاركني  تقسيم  وتم 

حيث   ،2015-2013 للسنوات  املنظمة  عمل  برامج 

تعميم  من  الرتبية  محاور   : األوىل  املجموعة  ضمت 

وتعزيز  التعليم  جودة  وتحقيق  األساسية،  الرتبية 

الثانية  ضمت  بينام  العايل،  التعليم  يف  التنافسية 

الطبيعية  املوارد  عىل  املحافظة   : العلوم  محاور 

التامس  وتعزيز  الطبيعية  الكوارث  من  والتخفيف 

االجتامعي، وتناولت املجموعة الثالثة : محور التنوع 

ومعالجة  والحضارات  الثقافات  بني  الحوار  الثقايف، 

الصور النمطية عن اإلسالم يف حني تناولت املجموعة 

الرابعة محاور التعاون يف تعزيز التعاون والرشاكة مع 

الحكومية. وغري  الحكومية  املنظامت 
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وقد تم اعتامد أسلوب التفاعل وإرشاك املتدربني من 

خالل الرتكيز عىل الجانب العميل التطبيقي والتأكد من 

قدرتهم عىل تطبيق املهارات التي تعلموها خالل الدورة 

الدورة،  ، والقيام بتقييم املتدربني يف نهاية  التكوينية 

الهدف منها الوقوف عىل حاجيات املتدربني مستقبال يف 

مجال اكتساب مهارات التخطيط االسرتاتيجي.

استبانات  إلثراء  تقييمية  استبانات   (3) ثالث  إعداد 

األعضاء،  الدول  يف  الوطنية  للجان  املوجهة  التقييم 

طول العام، مبقر اإليسيسكو 2014، للخرباء املرشفني 

عىل تأطري الدورات التدريبية وللمشاركني املستفيدين 

لتعزيز  دقة  أكرث  مؤرشات  إضافة  خالل  من  منها، 

تقييم الربامج واألنشطة املنفذة لفائدة الدول األعضاء 

وال  املنظمة.  ومرشوعات  وبرامج  ألنشطة  ومواكبتها 

لألنشطة  التقنية  الجوانب  عىل  الرأي  هذا  يقترص 

مواءمة  مدى  كذلك  يشمل  بل  تنفيذها  وظروف 

طبيعة النشاط ومواضيعه لحاجيات الدولة التي ينفذ 

فيها. وتعد مثل هذه املعلومات ذات الطابع النوعي 

التقييم. األهمية يف عملية  منتهى  يف  مصدراً 

اقتناء برنامج (logiciel) خاص بالتقييم وهو برنامج 

ألنشطة  اإلحصايئ  والتحليل  التقييم  من  سيمكن 

سيساعد  كام  األعضاء،  بالدول  املنفذة  اإليسيسكو 

عىل القيام ببحث شامل من أجل تحصيل املعلومات 

مجموع  ضمن  من  الوطنية  باللجان  الخاصة 

مجال  يف  اإلنرتنت  شبكة  بها  تزخر  التي  الربمجيات 

ثم  وتحليلها  ومعالجتها  وتنقيحها  املعطيات  استرياد 

املنقحة  املعطيات  من  املستخرجة  املعلومات  متثيل 

بيانية. ورسوم  جداول  يف 

ولهذا الغرض، وقع اختيار قسم التخطيط واالسرتاتيجيات 

مبركز  واالتصال  املعلومات  تقانات  قسم  مع  بالتعاون 

أنجح  أحد  عىل  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط 

 R project for ،الربمجيات املتخصصة يف علوم البيانات

املعلومايت  الربنامج  وهو   Statistical Computing

املعتمد يف امليدان األكادميي ومجال البحث العلمي، 

ما  املصدر  ومفتوح  حرا  برنامجا  كونه  إىل  إضافة 

يسمح لألطر التقنية بتقديم الدعم والتطوير الالزمني 

وأقسام  مديريات  حاجيات  يف  الربنامج  الستعامل 

اإليسيسكو من استرياد للبيانات وتنقيحها واستخراج 

املعلومات امليرسة واملساعدة عىل حسن اتخاذ القرار، 

دون اللجوء يف كل مرة وحني إىل أطر وخرباء وجهات 

خارجية.

 ومن ضمن ما يعزز اختيارنا للربنامج املعلومايت املذكور 

كونه يسمح بتمثيل املعلومات املستخرجة سواء عىل 

شكل جداول أو رسوم بيانية عن طريق إنشاء ملفات 

اإليسيسكو  وإصدارات  منشورات  لتعزيز  صورية 

الرقمية عىل حد سواء، كام يسمح  أم  كانت  الورقية 

بإنشاء نوافذ إلكرتونية ميكن إثراء البوابة االلكرتونية 

لإليسيسكو من خاللها بتمثيالت تفاعلية للمعلومات.

وجدير بالذكر أنه ميكن تثبيت الربنامج عىل مجموع 

  Linux التشغيل األكرث استعامال والتي هي :  أنظمة 

بجميع   Windows التشغيل  وأنظمة   MacOS

إصداراتها.

ما  جل  من  االستفادة  عىل  التدريب  يخص  فيام  أما 

عامة  املعلومات  علوم  مجال  يف  الربنامج  يقدمه 

االختيار  وقوع  تم  التقييم،  مجال  يف  فقط  وليس 

جامعة  توفرها  التي  الرقمية  التدريبية  الدورة  عىل 

املتخصصة  املنصة  عىل  األمريكية   Johns Hopkins

البيانات. عامل  أدوات  بعنوان :  وهي   Coursera

مع  التعاقد  تم  األثر،  تقييم  يف  منهجي  دليل  إعداد 

خبري خاص إلعداد الدراسة وسيوايف املنظمة بالدليل 

أوائل سنة 2015، 

والدليل حول تقييم األثر سيكون مبثابة أداة تُستخدم 

ملعالجة  منهجي  بشكل  املختلفة  البدائل  لبحث 

الربامج  أو  السياسات  بتطبيق  املتعلقة  التحديات 

الدليل  هذا  ويشمل  األعضاء.  الدول  يف  الحكومية 

تحليالً مفصالً للتأكد مام إذا كانت البدائل املختلفة 

تقييم  أم ال، وسيساعد دليل  املطلوب  األثر  ستحقق 

أي  أو  محتملة  جانبية  آثار  أي  تحديد  عىل  األثر 

التنفيذ. تكاليف  وتحديد  بديل  لكل  خفية  تكاليف 
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وميكن القول بأن أسباب إجراء دراسة تقييم األثر هي 

اإلسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  من  التأكد  يف  الرغبة 

للتشاور  السياسات  وخضوع  الحكومية،  للسياسات 

مع األطراف املعنية، وأخرياً وضوح التكاليف واملنافع 

النتائج غري  ذلك  (مبا يف  املطروحة  بالبدائل  املتعلقة 

املقصودة لتلك البدائل، لذا فتقييم األثر ال يؤدي فقط 

إىل تحسني جودة السياسات بل وحتى ضامن جودة 

األداء،  وتقدم هذه الدراسة للقارئ، تعاريف مفصلة 

عن األثر وكيفية قياسه اعتامدا عىل النتائج املحصل 

البدائل،  الدراسة،  أهداف  املشكلة،  تعريف   : عليها 

التشاور، التطبيق (التنفيذ) واملتابعة والتقييم، ونرش 

يف  تجارب  من  بنامذج  الدليل  تعزيز  وسيتم  النتائج 

األعضاء. الدول 

وباملوازاة مع ذلك، قام املركز خالل 2014 بأنشطته 

االعتيادية من دراسة لتقارير خرباء اإليسيسكو خالل 

مدى  لتقييم  املنظمة  أنشطة  تنفيذ  عىل  إرشافهم 

مذكرات  وإعداد  لها،  املخطط  لألهداف  تحقيقها 

داخلية وخارجية توجيهية حول أهمية وآليات التقييم 

املنفذة. لألنشطة  والخارجي  الداخيل 

إضافة إىل اقرتاح آليات منهجية لتقييم و قياس الوقع 

لبعض املشاريع الكربى املتوسطة املدى.

وكام هو معلوم ال بد للجهة التي تقوم بتقييم األنشطة 

مجاالت  يف  ومحينة  دقيقة  معطيات  عىل  تتوفر  أن 

إىل معرفة  الرتبية  والعلوم والثقافة واالتصال وصوالً 

إىل أي حد حققت املنظمة األهداف التي سطرتها يف 

مجاالت تدخلها. ويف هذا الصدد بدأ اإلجراء يف وضع 

نظام معلومايت لتجميع وتحليل املعطيات اإلحصائية 

اإللكرتونية  البوابة  عرب  املنظمة  تخصص  مجاالت  يف 

CAD أو DCAA باإلنجليزية سيتم تفريغها إلكرتونيا 

وإتاحتها عىل بوابة اإليسيسكو.

واملتابعة  التخطيط  أساليب  تحسني  أجل  ومن 

والتقييم ألنشطة اإليسيسكو ستتمحور جهود املركز 

خالل خطة العمل القادمة  2015 عىل تجويد آليات 

التخطيط القطاعي للمنظمة من خالل تعزيز قدرات 

العاملني و تحسني أدوات التقييم الداخيل و الخارجي 

الجهود  ومضاعفة  ومشاريعها  املنظمة  ألنشطة 

وإعداد  املتخصصة  املستقبلية  الدراسات  مجال  يف 

الواقع  حول  امليدانية  واألبحاث  اإلحصائية  التقارير 

األعضاء. الدول  يف  والثقايف  الرتبوي 
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بتفعيل مركز  املتعلقة  القطاعية  العمل  أولوية  إطار  يف 

التحديات  ملواجهة  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط 

املعلومات واالتصال واالندماج يف  لتكنولوجيا  املتجددة 

تنفيذ  تم  والتكنولوجي،  العلمي  والتقدم  املعرفة  عامل 

هي :  محاور   (3) ثالثة  خالل  من  إنجازا   (60) ستني 

تطوير خدمات املعلومات واالتصال لبوابة اإليسيسكو 

مجال  يف  األعضاء  الدول  جهود  ودعم  اإللكرتونية، 

القدرات  وتعزيز   واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

يف  لإليسيسكو  واملعلوماتية  اإللكرتونية  والتجهيزات 

والتوزيع. والنرش  والتوثيق  الطباعة  مجاالت 

املنشودة  للنتيجة  وتحقيقا  الثالث،  املحور  إطار  ففي 

لبوابة  واالتصال  املعلومات  خدمات  تطوير  حول 

بوابة  عرب  معلومات  قواعد  وإعداد  اإليسيسكو، 

إنجازا،   (11) أحد عرش  اإليسيسكو  نفذت  اإليسيسكو، 

شكال  اإللكرتونية  اإليسيسكو  بوابة  تطوير  أهمها  من 

ومضمونا، بهدف إبراز الدور اإلخباري والتوثيقي الذي 

تضطلع به يف التعريف بأنشطة املنظمة وبإنجازاتها يف 

مختلف املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية واالتصالية، 

موقع  يف  املتوفرة  واملعلومات  املحتويات  تجديد  وتم 

جديدة. وإحصائيات  بيانات  قواعد  وإنشاء  املنظمة، 

أجهزتها  أمن  قدرات  من  بالرفع  املنظمة  قامت  كام 

مواجهة  من  لتتمكن  الداخلية   وشبكتها  املعلوماتية 

مخاطر االخرتاقات املعلوماتية، وذلك بإقتناء جدار ناري 

جديد (FireWall) متت برمجته حتى يوفر حامية قصوى 

من  الهجامت التي ميكن أن يشنها القراصنة عىل أجهزة 

املنظمة وخصوصا بوابتها الرقمية و برنامج إدارة بريدها 

اإللكرتوين، بهدف اخرتاقها. يعمل الجدار الناري الذي تم 

اقتناءه بالتعرف وكشف جميع الربمجيات الخبيثة املسؤولة 

عىل فتح أبواب أو منافذ يف الشبكة الخرتاقها، ويتصدى 

ألي محاولة الخرتاق  ورسقة البيانات املهمة، إضافة لحامية 

الخاصة. البيانات  الخصوصية واملحافظة عىل رسية 

ويف إطار املحور الرابع، وبغرض تحقيق النتيجة املنشودة 

حول دعم بناء قدرات الدول األعضاء يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، نفذت اإليسيسكو إنجازين (2)، 

متثال يف تعزيز القدرات املهنية للعاملني يف اللجان الوطنية، 

من خالل عقد ورشتني تدريبيتني إقليميتني لفائدة خرباء 

واإلنجليزية،  بالفرنسية  الناطقة  األعضاء  الدول  من 

املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  عىل  أعاملهام  وتركزت 

اإلدارية  الخدمات  يف  املصدر  ومفتوحة  الحرة  واالتصال 

الوطنية، وإنشاء  اللجان  اليومية ألطر وموظفي  واملالية 

تحليل  وكيفية  الرأي،  واستطالعات  الرقمية  االستبانات 

املعطيات املستخرجة، وعرض نتائج التحليل يف التقارير 

والعروض والدراسات باستعامل أفضل الربمجيات الحرة 

املفتوحة املصدر يف ميدان علم املعلومات.

وبهدف تعزيز قدرات اللجان الوطنية وتطوير تجهيزاتها 

املعلوماتية، زودت املنظمة (25) لجنة وطنية وجهة اختصاص 

بأجهزة حواسيب محمولة، بغية تيسري عمل أطرها، وهذه 

الدول هي : دولة اإلمارات املتحدة، الجمهورية اإلسالمية 

البحرين،  مملكة  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  اإليرانية، 

جمهورية بنني، جمهورية تشاد، جمهورية التوغو، جمهورية 

سرياليون، جمهورية السينغال، جمهورية الصومال، جمهورية 

العراق، سلطنة عامن، جمهوريةالغابون، جمهورية غويانا، 

فلسطني،  دولة  بيساو،  غينيا  جمهورية  غينيا،  جمهورية 

جمهورية القمر املتحدة، جمهورية كوت ديفوار، دولة ليبيا، 

جمهورية املالديف، جمهورية مايل، الجمهورية اإلسالمية 

املوريتانية، جمهورية النيجر، الجمهورية اليمنية.
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إعداد قاعدة معلومات إحصائية متعلقة مبيدان الرتبية 

 (LimeSurvey) بالدول األعضاء وذلك بتثبيت برنامج

عىل  الرقمية  االستبانات  وإعداد  إنشاء  يف  املتخصص 

عىل  توزيعها  قصد  للمنظمة،  التابع  الويب  خادوم 

مختلف القامئني عىل اللجان الوطنية وجهات االختصاص 

بالدول األعضاء، بعد استكامل الفرتة التجريبية.

صيانة التجهيزات والنظم والربامج املعلوماتية وتطوير 

بوابة اإليسيسكو الرقمية باالعتامد أساسا عىل تقانات 

املعلومات واالتصال الحرة واملفتوحة املصدر.

تطوير برنامج  يتيح حساب تقسيم املبالغ املالية عىل 

مختلف فئات األوراق املالية والقطع النقدية للدرهم 

الحسابية  العمليات  تيسيري  بغية  وذلك  املغريب، 

املالية. الشؤون  ملديرية 

اقتناء وتثبيت وبرمجة قواعد األمان والرتشيح  لجدار  

الشبكة  حامية  قصد  حديث،   (FireWall) ناري 

والقرصنة. االخرتاق  أخطار  من  للمنظمة  الداخلية 

وتحيني  االنرتنت  شبكة  عىل  املنظمة  بوابة  إدارة 

األخبار واملعلومات واملعطيات التي يتضمنها، طوال 

خالل  من  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر   ،2014 عام 

تنفذها  التي  واملؤمترات  األنشطة  جميع  تغطية 

واملجتمعات  األعضاء  الدول  لفائدة  اإليسيسكو 

اإلسالمية، من خالل تحميل هذه املعلومات، لفائدة 

باملنظمة. العاملني 

الوثائقي  الفيلم  من  نسخة   500 من  أكرث  إعداد 

املكتبة  ومن  اإلنجازات)  من  سنة   30) لإليسيسكو 

عىل  وتوزيعهام  اإليسيسكو،  ملنشورات  الرقمية 

أو  الدائم  ملقرها  زياراتهم  خالل  املنظمة  ضيوف 

والندوات  املؤمترات  يف  ومشاركتهم  حضورهم  عند 

اإليسيسكو. تعقدها  التي  والورشات 

إدارة موقع اتحاد جامعات العامل اإلسالمي عىل شبكة 

األنرتنت، طوال عام 2014، باملقر الدائم لإليسيسكو، 

لفائدة جامعات العامل اإلسالمي.

باإليسيسكو،   الخاصة  االجتامعية  الشبكات  إدارة 

لفائدة  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر   ،2014 عام  طوال 

باملنظمة. األعضاء  الدول 

إصدارات  بتسويق  الخاصة  اإللكرتونية  املنصة  إدارة 

اإليسيسكو عن طريق األنرتنت، طوال عام 2014، باملقر 

الدائم لإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاءباملنظمة.

إدارة موقع مجلة مركز تعزيز البحث العلمي،  طوال 

الدول  لفائدة  لإليسيسكو،  الدائم  باملقر  عام 2014، 

األعضاءباملنظمة.

إنشاء صفحات خاصة بأهم أنشطة اإليسيسكو عىل 

البوابة اإللكرتونية للمنظمة  طوال العام 2014، باملقر 

الدائم لإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاء باملنظمة.
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تنظيم الورشات التكوينية يف مجال تقانات املعلومات 

الدول األعضاء، فقد عقدت  لفائدة أطر  واالتصاالت 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو، 

لفائدة  السينيغالية دكار،  العاصمة  دورة تدريبية يف 

العاملني يف اللجان الوطنية للدول األعضاء اإلفريقية 

تكنولوجيا  استخدام  حول  الفرنسية،  باللغة  الناطقة 

املعلومات واالتصال الحرة ومفتوحة املصدر ، وذلك 

خالل الفرتة من 23 إىل 25 سبتمرب 2014. وكان من 

يف  العاملني  املوظفني  تأهيل  الدورة   هذه  أهداف 

املجاالت  يف  املهنية  قدراتهم  وتطوير  اللجان،  هذه 

ذات الصلة باستعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 

الحرة  الحديثة  الربامج  استخدام  عىل  وتدريبهم 

تشجيع  إىل  الدورة  سعت  كام  املصدر.  ومفتوحة 

الوطنية  اللجان  بني  واملعلومات  الخربات  تبادل 

يف  الوطنية  اللجان  وبني  لإليسيسكو  العامة  واإلدارة 

ما بينها. ويف السياق نفسه عقدت املنظمة يف مقرها 

بالرباط، خالل الفرتة من 25 إىل 27 ديسمرب 2014، 

الدول  الوطنية يف  اللجان  للعاملني يف  تدريبية  دورة 

استخدام  حول  اإلنجليزية،  باللغة  الناطقة  األعضاء 

االستبانات  إعداد  واالتصال يف  املعلومات  تكنولوجيا 

الدورة  هذه  وتهدف  معطياتها.  وتحليل  الرقمية 

عىل  األعضاء  للدول  الوطنية  اللجان  مساعدة  إىل 

لالستفادة  املهنية  قدراتهم  وتطوير  موظفيها  تأهيل 

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  الحاصل  التقدم  من 

ومعايري  أساليب  أحدث  عىل  وتدريبهم  واالتصال، 

استخدام الربمجيات الحرة ومفتوحة املصدر، وتقنيات 

وتوزيعها،  واستبانات  مسوحات  إلجراء  األنرتنيت 

املجال.  الوطنية يف هذا  اللجان  بني  الخربات  وتبادل 

وتم خالل الدورة تقديم عروض حول برمجيات املسح 

واالستبانات وتبيان خصائصها، وإجراء تداريب حول 

االستقصائية  والدراسات  الرقمية،  االستبانات  إعداد 

متعددة اللغات، وطرق نرشها، والحصول عىل أجوبة 

التقارير  يف  واستعاملها  معطياتها،  وتحليل  عليها، 

عدد  الدورة  هذه  يف  وشارك  والدراسات.  والعروض 

األعضاء  الدول  يف  الوطنية  اللجان  يف  العاملني  من 

وكازاخستان،  وغامبيا،  وباكستان،  أوغندا،  التالية: 

ونيجرييا. كام استفاد من الدورة عدد من العاملني يف 

مختلف مديريات وأقسام اإليسيسكو. كام تّم خالل 

هذه الدورة تقديم الدعم الفني واألجهزة املعلوماتية 

األعضاء. الدول  إىل 
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بوحدة  العمل  لتعزيز  محمول   IMac جهاز  اقتناء 

الوزارية  املؤمترات  عقد  خالل  الطباعي  التصوير 

 ،2014 ديسمرب  اإليسيسكو،  مقر  خارج  واملتخصصة 

باملنظمة. العاملني  لفائدة  اإليسيسكو،  مبقر 

التصوير  بوحدة  العمل  لتعزيز   IMac جهاز  اقتناء 

.2014 ديسمرب  اإليسيسكو،  مقر  الطباعي، 

اقتناء أربعة أجهزة سعة كل منها (1 طرية واحدة) ما 

الصادرة  الوثائق  جميع  لتخزين  جيكا   1000 يعادل 

عن اإليسيسكو باللغات الثالث إلكرتونيا، مايو 2014، 

مبقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باملنظمة.

العمل  لتعزيز   IMac نوع من  اقتناء جهاز حاسوب 

داخل وحدة املطبعة، مارس 2014، مبقر اإليسيسكو، 

باملطبعة. العاملني  لفائدة 

اقتناء أربع وحدات مركزية ألربعة (4) حواسب بوحدة 

التصوير الطباعي وذلك لترسيع وضامن تخزين وثائق 

املنظمة، اإليسيسكو، ديسمرب 2014.

نوع  من  باألسود  الرقمية  للطباعة   (2) آلتني  اقتناء 

يف  نسخة   95 سعة  من   Develop INEO 951

لفائدة  اإليسيسكو،  مبقر   ،2014 يوليو  الدقيقة، 

باملنظمة. العاملني 

 Develop اقتناء آلة للطباعة الرقمية باأللوان من نوع

INEO + 452 من سعة 45 نسخة يف الدقيقة، يوليو 

2014، مبقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باملنظمة.

 Develop نوع من  باألسود  للنسخ   (2) آلتني  اقتناء 

يوليو  الدقيقة،  INEO 421 من سعة 21 نسخة يف 

باملنظمة. العاملني  لفائدة  اإليسيسكو،  مبقر   ،2014

 Develop اقتناء ثالث (3) آالت للنسخ باألسود من نوع

INEO 454E من سعة 45 نسخة يف الدقيقة، يوليو 

2014، مبقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باملنظمة.

نسخ وطباعة 1916982 صفحة باألسود و860407 صفحة 

باأللوان، تشمل إصدارات املنظمة وتقاريرها ووثائقها، 

الدول  لفائدة   اإليسيسكو،  مبقر   ،2014 العام  طوال 

باإليسيسكو. األعضاء 

تصميم وطباعة (72) إصداراً ودراسة باللغات الثالث 

(العربية - اإلنجليزية - الفرنسية)، طوال العام 2014، 

مبقراإليسيسكو، لفائدة الدول األعضاء باإليسيسكو.
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عقد دورة تدريبية لفائدة العاملني يف وحدة التصوير 

 ،(Indesign II) برنامج  حول  واملطبعة،  الطباعي 

يوليو 2014، مبقر اإليسيسكو، بهدف تطوير قدراتهم 

والفنية. املهنية 

مركز  يف  العاملني  لفائدة  تدريبية  دورة  عقد 

كل  استعامل  حول  والتوثيق  واملعلومات  التخطيط 

 ،2014 نوفمرب   ،Power Point ،Excel ،Word من 

مقر اإليسيسكو، لفائدة العاملني باإليسيسكو، أرشف 

املجال. هذا  يف  الخرباء  أفضل  من  نخبة  عليها 
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املكتبات  مع  اإليسيسكو  منشورات  وتبادل  اإلهداء 

العامل، طوال  التوثيق والجامعات يف  العامة و مراكز 

املكتبة  قامت  حيث  اإليسيسكو،  مبقر   ،2014 العام 

تعاون  جهات  مع  واملنشورات  املطبوعات  بتبادل 

املطبوعات  قوائم  وتحديث  تحيني  تم  كام  مختلفة، 

لقامئة  املستمر  الجرد  مع  باإليسيسكو  الخاصة 

الدول  لفائدة  املنظمة  بها  تتوصل  التي  اإلهداءات 

باإليسيسكو. األعضاء 

بشكل  املنظمة  أرشيف  وصيانة  ومعالجة  تنظيم 

.2014 العام  طوال  ومنظم،  علمي 

الدويل  البيضاء  الدار  معرض  يف  اإليسيسكو  مشاركة 

للكتاب، من 03 إىل 23 فرباير 2014.

جامعة  نظمته  دويل  معرض  يف  اإليسيسكو  مشاركة 

محمد الخامس بالرباط، اململكة املغربية،  من 16 إىل 
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تنظيم معارض إلصدارات اإليسيسكو مبناسبة عقدها 

الدولية  والندوات  املتخصصة  الوزارية  املؤمترات 

العام  طوال  وخارجه،  املقر  بلد  داخل  واإلقليمية 

العربية  اإلمارات  دولة  التالية:  الدول  يف   ،2014

املتحدة، الكويت، اململكة العربية السعودية وتشاد، 

األعضاء. الدول  لفائدة 

مشاركة اإليسيسكو يف معرض الشارقة الدويل للكتاب 

(اإليسيسكو ضيف الرشف)، خالل الفرتة من 05 إىل 

15 نوفمرب 2014 بالشارقة.

تصنيع شارات وميداليات وأوسمة ودروع ذهبية وفضية 

وتنظيم  اإلسالمية  الثقافة  بعواصم  االحتفال  إطار  يف 

املؤمترات الوزارية املتخصصة، طوال العام 2014.
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 ،2014 العام  طوال  اإليسيسكو،  مكتبة  تعزيز 

بإصدارات جديدة، حيث بلغ عدد املراجعني للمكتبة 

منشورات  توزيع  تم  كام  زائراً،   3300  ،2014 عام 

اإليسيسكو (اإلصدارات، الدوريات نرشة اإليسيسكو، 

املتخصصة  الوزارية  املؤمترات  وثائق  التقارير، 

ووثائق املؤمتر العام واملجلس التنفيذي) عىل جهات 

األعضاء  الدول  لفائدة  األعضاء  الدول  يف  االختصاص 

العامل. يف  اإلسالمية  واملجتمعات  الدولية  واملنظامت 

قام املركز طوال عام 2014، بتوزيع إصداراته املختلفة 

املتعاونة  واإلقليمية  الدولية  املنظامت  رؤساء  عىل 

الوطنية وجهات  اللجان  املنظمة، ورؤساء وأمناء  مع 

األعضاء  الدول  لفائدة  األعضاء.  الدول  االختصاص يف 

العامل. يف  اإلسالمية  واملجتمعات  الدولية  واملنظامت 

إصداراتها  أهم   ،2014 العام  طوال  املنظمة  وزعت 

الدولية  والجمعيات  املؤسسات  من  عدد  عىل 

يف  اإلسالمية  الثقافية  واملراكز  والوطنية  واإلقليمية 

املستفيدة  الجهات  عدد  فاق  وقد  وأمريكا،  الغرب 

املقر 70  بلد  املقر 20 جهة، ومن خارج  بلد  داخل 

 .2014 ديسمرب  إىل  يناير  من  الفرتة  خالل  جهة 

مؤسسة   130 من  أكرث   ،2014 عام  طوال  استفاد 

تعليمية وثقافية بدولة املقر وخارجها من مطبوعات 

اإليسيسكو كجوائز، مبناسبة انتهاء السنة الدراسية أو 

رمضان  قرآنية خالل شهر  مسابقات  تنظيم  إطار  يف 

الرشيف.  النبوي  املولد  بذكرى  واالحتفال  الكريم 




