
 ايبيل يف ةماعلا ةرادإلا حالصا

 ىدم ىلع ةيطارقميدلا ءاـسرإو ةيداـصتقالا ةيمنتلا لوح تاـشقانملل اًيـسيئر اًنوكم ةماعلا ةرادإلل ديجلا ءادألا حبـصأ

 ةيمنتلاو يطارقميدلا مكحلل ةمساحلا رومألا ديدع نع ةلوؤــــسم ةماعلا ةرادإلا نوكب فارتعالا تابو ،ةريخألا دوقعلا

 ةيمنتلا فادهأ نم رــــــشع سداــــــسلا فدهلاف ،ةدحتملا ممألل ةمادتــــــسملا ةيمنتلا فادهأ عم ىــــــشامتي ،ةيداــــــصتقالا

 تاـســسؤم ءانبو ،عيمجلل ةلادعلا ىلإ لوــصولا ريفوتو ،ةيملــسلا تاعمتmا زيزعت ىلإ حــضاو لكــشب ريــشي ةمادتــسملا

 .تايوتسملا عيمج ىلع ةلءاسملل ةعضاخو ةلاعف

 ناف كلذلو ،ةرادإلاو ةــــــسايــــــسلا تالاجم نم ديدعلا يف تاحالــــــصإ ةماعلا ةرادإلل يرورــــــضلا رايعملا قيقحت بلطتي

 ،عقوتم وه امك ةماعلا ةرادإلا لمعو مكحلا ماظن ريغي ال ،ةــصــصخمو ةأزجم ةقيرطب اهذيفنتو تاحالــصإلل طيطختلا

 ،ةلماـــشلا حالـــصإلا ةيؤر ذيفنتو قيـــسنتو هيجوتو ،ةوجرملا جئاتنلا قيقحت ةماعلا تارادإلاو تاموكحلا نم بلطتي ام

 .ةيولوألا تاذ فادهألا قيقحتو

 ةمادتــــــسالاو ،ةحــــــضاولا ةلءاــــــسملا طوطخو ديج لكــــــشب لمعت يتلا ذيفنتلا تايلآو ةحــــــضاولاو ةلاعفلا ةدايقلا ربتعت

 مدعو ،يلمع لكـشب ةيجيتارتـسإلا ذيفنت نامـضل ةيرورـض ربتعت ذا ،ةحجان حالـصإ ةيجيتارتـسا يأ ميمـص يف ةيلاملا

 ًالـــــــــضف ،ةيمهألا ةياغ يف ارمأ ةيلمع حئاـــــــــصنو ىؤر ميدقت ىلإ  ةجاحلا تناك كلذل ،طقف قرولا ىلع ةيرظن اهئاقب

 .ةماعلا ةرادإلا حالصإ ذيفنتو ريوطت يف نوكراشي نيذلا كئلوأل مادختسالا ةلهس تاودأك اهدوجو نع

 مكحلا ىلإ اهلاقتنا يف ىصحت الو دعت ال تايدحت هجاوت ، ةمسن نييالم 7 ــــب ا�اكس ددع ردقي يتلا ، ايبيل لازت ال

 تاطلـــــس يف ةماعلا ةقثلا مادعنا رارمتـــــسا ةثيدحلا ةيميداكألا تاـــــساردلا رهظت .2011 ةروث باقعأ يف يطارقميدلا

 ءاــــــــــــــــشنإ ةداــعإل ةــلوذــبملا دوهجلا نم مغرلا ىلع ، دوجوم ريغ ةــماــعلا تاــمدــخلا ميدــقت لازي ال .اــهدــيازتو ةــلودــلا

 .تايدلبلا ىوتسم ىلع ةصاخ )تايافنلا ةرادإو يحصلا فرصلاو هايملاو ميلعتلاو ةحصلا( تامدخلا

 ريوطتل ةبـسانملا ةردقلا ىلإ رقتفت ةينطو تاـسـسؤم نم فلأتيو ، يزكرم ماظنلا .اًفيعـض ايبيل يف ماعلا مكحلا لازي ال

 ماع ذنم اهنم ديدعلا راركت مت دقو ، ةلءاـسملاو ةيفافـشلاب مـستتو نطاوملا لوح روحمتت تايلمعو تاـسايـس ذيفنتو

 عم معدلاو ةرطيــــــسلاو ا�دايق ذيفنت ىلع ةردق لقأ ًايجيردت ةيزكرملا ةموكحلا تحبــــــصأ ، كلذ ىلع ةوالع .2014

 ريفوتب قلعتي اميف اميــــس ال( ةينطولا ةموكحلل ةنيعم ماهم ةيلحملا تاطلــــسلا تلوت ، نكمأ امثيح .عارــــصلا دادتــــشا

 ىلع تاـــســـسؤملا عم ةقالعلا ىلع طغـــضلا ةدايز يلاتلابو ، )ةيـــساـــسألا ةماعلا تامدخلا ةداعتـــساو يلحملا رارقتـــسالا

 ىلإ تايدلبلا ىلإ ةيزكرملا تاطلــــــــــــــسلا نم ةمظتنملاو ةيفاكلا ةيلاملا تاليوحتلا ىلإ راقتفالا ىدأ .ينطولا ىوتــــــــــــــسملا

 .ةينطولا نودو ةينطولا تاسسؤملا نيب ةيسأرلا طباورلا فاعضإ



 

 ةدايق ديري يبيللا بعــــــشلا نأ ، ينطولا رمتؤملل اًدادعتــــــسا ، ةيلود ةياعرب ةطاــــــسولا دوهجو تارواــــــشملا ترهظأ دقو

 ةيراج ةينفلا تادادعتـــــــسالا .لداعلا ليثمتلاو تاباختنالا ساـــــــسأ ىلع ، ةيعرـــــــش تائيه لبق نم ةلاعفو ةحـــــــضاو

 ، كلذ نوــضغ يف .ةيــسايــس ةيوــست ىلإ لــصوتلا مدع لظ يف ، اهدعوم ديكأت مدع نم مغرلا ىلع ، تاباختنالل

 نم يلك لكـــــــــشب لماـــــــــش مكح ماظن ىلع قافتالا ةجلاعم متت مل ام ، ًايقيقح ةلودلا ككفت نم ديزملا رطخ لظي

 .فارطألا عيمج لبق

 وحن تاوطخ ذاختا نم نآلا ىتح ينطولا قافولا ةموكح تنكمت ، ةـــــصـــــصخملا ريبادتلاو ميـــــسارملا دامتعا لالخ نم

 نأشب 2012 ةنسل 59 نوناقلا نم ءازجأل يئدبملا ذيفنتلا لاثملا ليبس ىلع ، ةيساسأ اهنكلو ةدودحم تاحالصإ

 .لوــــصألا ةرادإل بتكمو داــــسفلا ةحفاكمل ةينطو ةئيه ءاــــشنإو ؛ لفطلا ةيامحل ةوق رثكأ ماظن لاخدإ ؛ ةيزكرماللا

 يتلا( تامدخلا ميدقت يف اًيمسر ةدمتعملا ةيزكرماللا نأ ودبيو ، ةدودحملا تاحالـصإلا هذه لثم رمتـست نأ عقوتملا نم

 زيزعتل يرورــض رمأ وهو ، ةوق رثكأ حالــصإ تايلمع ذيفنت لظيــس .ةحجرم )ةيــسيئرلا تاعاطقلا يف اًيجيردت تأدب

 ىلع ةدمتعم ةيجيتارتــساو ايبيل لبقتــسمل ةحــضاو ةيؤرو ةدحوم ةموكح بايغ يف اًدودحم ، ايبيل يف ةلماــشلا ةمكوحلا

 .يلحملا مكحلل ينطولا ىوتسملا

 عم ، ةياغلل أزجم يـسـسؤم دهـشم ىلإ نآلا ىتح ةلوذبملا دوهجلا تدأ ، ةيفافـشلا زيزعتو داـسفلا ةحفاكمب قلعتي اميف

 ةيبيللا لوــصألا دادرتــسا بتكمو ، (NACC) داــسفلا ةحفاكمل ةينطولا ةنجللا نيب ةحــضاو ريغ تاقالع دوجو

 لدــعلا ةرازو كــلذ يف اــمب( ىرخألا نوناــقلا ذاــفنإ تالاــكوو (PG) ماــعلا يعدــملا ، (LARMO) اــ�رادإو

(MoJ) ةيلخادلا ةرازوو (MoI)) ، يزكرملا ايبيل فرـــــــــصمو (CBL) ةيلاملا تاقيقحتلا ةدحو مـــــــــضي يذلا 

(FIU). نكلو ، اًيلاح ا± لومعملا داـــسفلا ةحفاكم تاعيرـــشت ةيقادـــصم نامـــضل ةلادعلا هكرحي ج� روـــصت نكمي 

 .ةحضاولا ريغ ةدايقلاو ةسفانتملا تايالولا ببسب ةطروتم تالاكولا نأ ودبي ، يلاحلا تقولا يف

 ميدــقت ميظنت يف رودــب عالطــــــــــــــضالا يف تأدــبو ةــيدــلبلا سلاــmا ميدــقت مت ، 2012 ماــعل 59 نوناــقلا ىلع ًءاــنب

 قفارملا ، يندملا لجــــسلا لثم( تايدلبلل ةدودحم تاــــصاــــصتخا 59 نوناقلا ددحي ؛ يلحملا ىوتــــسملا ىلع تامدخلا

 تانـــــــــــضاحو ةيلحملا حيراـــــــــــصتلا ، ءانبلا ، يرـــــــــــضحلا طيطختلا ، )خلإ ، رباقملا ، قئادحلا ، ةفاظنلا ، لقنلا( ةماعلا

 حومــسم ريغ - نآلا ىتح - تايدلبلاو ةيلاملا ةيزكرماللا نأــشب حئاول دامتعا متي مل ، كلذ عمو .ةريغــصلا لامعألا

 فرــــــــصلاو هايملاو ميلعتلاو ةحــــــــصلا لثم( ةددحملا ةيعامتجالا تامدخلا لظت .رــــــــشابم لكــــــــشب تاداريإلا ديلوتب اهل



 ىوتسملا ىلع ا�امدخ مدقت يتلا ةماعلا قفارملا تاكرش وأ / و ةيزكرملا تارازولا ةرطيس تحت )ةمامقلا عمجو يحصلا

 .ايزكرم اههيجوت متي نكلو يلحملا

 اًفده يدلبلاو ينطولا ىوتــــــسملا ىلع نينطاوملل ةباجتــــــسا رثكأ نوكتل ةماعلا تامدخلا ميدقت زيزعت نوكي نأ بجي

 تاونقلا نيسحت ةباجتسا رثكألا ةماعلا تامدخلا ميدقت بلطتي .ايبيل يف ةماعلا ةرادإلا حالصإل ةردابم يأل اًيساسأ

 ريفوت نامــــــــــــــضل .ةيعمتmا تامدخلا ميدقتل ةديدج تاونق ريوطتو اًيلاح ةماعلا تامدخلا ميدقت اهلالخ نم متي يتلا

 بجي ، تاعمتmا عيمجل ةيحـصلا ةياعرلاو ميلعتلاو يحـصلا فرـصلاو ءاذغلاو هايملاو نمألا لثم ةيـساـسألا تامدخلا

 .ةيدلبلا تاموكحلل ةبسنلاب ةينطولا ةموكحلا رود حيضوت

 ةيلحملا تاجايتحالا مهفل لــــــــضفأ عــــــــضو يف ةيدلبلا ةيموكحلا تاــــــــســــــــسؤملا نإف ، ةيلحملا تاعمتmا نم ا±رقل اًرظن

 ميدــقتل ةــمزاللا تاودألا اــهيدــل سيل ةــيلحملا ةــيموكحلا تاــناــيكلا نم دــيدــعلا نإــف ، كــلذ عمو .اــهل ةــباــجتــــــــــــــسالاو

 ةليلقلا تاونــــــسلا ىدم ىلع ايبيل زيكرت بــــــصني نأ يغبني ، كلذل .نينطاوملل لاعف لكــــــشب ةيــــــساــــــسألا تامدخلا

 جهنلا ىلإ لوحتلا دعاـــــــسيـــــــس .ةيزكرملا ةموكحلا عم لمعلا تاقالع ليهـــــــستو ةيلحملا ةموكحلا ةردق ءانب ىلع ةلبقملا

 يف دراوملا صيــــــصخت ذخأي نأ نامــــــضو دالبلا يف ةنيعم قطانم شيم� ةجلاعم ىلع ةماعلا تامدخلا ميدقتل ةيعمتmا

 .ةيخيراتلا ملاظملا رابتعالا

 ميدقت تانيــــــــــــــسحتو ةيدلبلا تاموكحلا تاينازيم نيب طبرلا بناج ىلإ تامدخلا ميدقت يف ةيزكرماللا نمــــــــــــــضتــــــــــــــس

 .ا�اعمتجم تاجايتحال اهتباجتــــــــــــساو اًيملاع اهيلع قفتملا تامدخلا ميدقت ريياعمل ةيدلبلا تاموكحلا لاثتما تامدخلا

 ءالمعلا وحن هجوتلا ةدايز ىلع ماعلا عاطقلا يف تامدخلا ميدقت تاحالـــــــصإ زكرت نأ بجي ، ينطولا ىوتـــــــسملا ىلع

 تنرتنإلا ربع ةيـــــــــسيئرلا ةيموكحلا تامدخلا ىلإ لوـــــــــصولا نم تاكرـــــــــشلاو نينطاوملا نيكمتو ةباجتـــــــــسا رثكأ ميدقتو

 يموكح نايك لكل ةباقرلاو ةيرادإلا ةباقرلل لكايه ريوطتو ، ةيلوؤـسملل ةحـضاو طوطخ ديدحت دهجلا اذه لمـشيـس

 تامدخلا ميدقت بيلاسأ دامتعاو ، داسفلا تالاح نم دحلاو ، ةيموكحلا تانايكلا ربع ةدحوم تايلمع نامضو ،

 جمد ىلع ةردقلا عم ىـــــــــــــشامتت حالـــــــــــــصإلا ةريتو نأ نم دكأتلل رييغتلا ةرادإ ةمظنأ ءاـــــــــــــشنإ بجي .تنرتنإلا ربع

 .يلكيهلا رييغتلاو ةماهلا ةيلمعلا ةمادتساو

 

 ، كلذ يف امب ، ةلصأتملاو ةماهلا ةيرادإلا لكاشملا نم ديدعلا نم يناعت لازت ايبيل لازت ال ، ةيفلخلا هذه ىلع

 .ةيلاملا دراوملا ةيافك مدع= 



 .دالبلا لخاد يسايسلا عارصلا رارمتسا= 

 . ةينمألا لكاشملا ضعبو مسقنم عمتجم= 

 .ةلودلا ةيعرش ءاسرإ ةداعإ ىلإ ةجاحلاو ةفيعضلا ةلودلا تاسسؤم= 

 .نيفظوملا فيلاكت عافترا= 

 .ةيندملا ةمدخلا يفظوم نم ريبك ددع= 

 .طفنلا ىلع ريبكلا دامتعالاو داصتقالا روهدت= 

 .حالصإلل ةيلكيهلاو ةيفاقثلا تاقوعملا= 

 .ةيلحملا تاموكحلاو ةيزكرملا ةموكحلا نيب ةيفاكلا ريغ تاقالعلا / تاقالعلا= 

 .سييستلاو ةطرفملا ةيسايسلا ةيزكرملا= 

 .شه لشاف ةلود زاهج= 

 .نييمومعلا نيفظوملا نيب تايلوؤسملاو راودألا لخادت= 

 .ةردقلاو ةيفافشلاو ةيرادإلا ةلءاسملا ةيدودحم= 

 .هعاونأ فلتخمب داسفلا= 

 .ميلستلاو ةسايسلا يف جمدلا تايوتسم ضافخنا= 

 يف حالصإلا تاردابم نم ديدعلا قالطإ مت .يفاذقلا دهع ذنم ايبيل لامعأ لودج ىلع ةماعلا ةرادإلا حالصإ ناك

 ةجيتنلا هذه يف اًرود لماوعلا نم ديدعلا تبعل .لماكلاب هنم ءاهتنالا متي مل اهمظعم نكل ، ةيــــضاملا ةليلقلا دوقعلا

 تاحالـــــــــصإلا ىدم ديدحت يف دلب لكب ةـــــــــصاخلا ةيـــــــــسيئرلا لماوعلا .تقولا رورمب ةتوافتم نازوأبو تقولا سفن يف

 ةلودلا ليكـــــشتو ، ةماعلا تامدخلاو مكحلا نيـــــسحتل ةيديلقتلا ةدايقلاو رئاـــــشعلا / لئابقلا :يلي امك يه ا�ايوتحمو

 يف .ةليلقلاو ةرــشتنملا ةيناكــسلا ةبيكرتلاو ةيلحملا ةموكحلل ةيوــضوفلا ةلاحلاو ةئفاكتملا ريغ ةيزكرماللاو ، يفاذقلا ةرتف يف

 .ةعساو ةيفارغج ةقطنم

 



 ةـعبرألا دوقعلا يف اًـمدـقت رثكألا نادـلبلا يف كـلذـكو ىرخألا ةـيماـنلا نادـلبلا يف ةـماـعلا ةرادإلا تاـحالــــــــــــــصإ تزكر

 :ةيلاتلا ةيولوألا تاذ تالاmا ىلع ةيضاملا

 .قيسنتلاو تاسايسلا عنص= 

 .ةيرشبلا دراوملا ةرادإ= 

 .ةيفافشلاو ةلءاسملاو ةيلوؤسملا ةدايز= 

 .ةينورتكلإلا ةموكحلا ريوطتو ةماعلا ةرادإلا يف تامولعملا تاينقت مادختسا= 

 .يلحملا مكحلا ةرادإ = 

 .ةماعلا ةمدخلا ميدقت قرط= 

 .ةيطارقوريبلا نم ليلقتلا= 

 .ةديدج ةيرادإ تاينقتو تافسلف ينبت= 

 .ةماعلا تاسسؤملا ءادأ ةدايزو يجيتارتسالا هجوتلا نيسحت= 

 .ةماعلا تاسسؤملا نيب قيسنتلاو نواعتلا ريفوت= 

 نواعتلاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارــــشلا كلذ يف امب ، ةمكوحلا نيــــسحتو ةماعلا ةكراــــشملل تايلآ عــــضو= 

 .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب

 

 ميدقت نكمملا نم نوكيــس ، ةيلاقتنا ةلحرمب رمت يتلاو ةــشهلا ىرخألا نادلبلا يف تاربخلا ىلع دامتعالاب

 :ةيلاتلا ةماعلا فادهألا قيقحت ىلع ريرقتلا اذه زكري ثيحب ،ةماعلا ةرادإلا حالصإل تايصوتلا ضعب

 .ةلماشو ةؤفكو ةلاعف تاسايس ميمصت =

 .يسايسلا ريثأتلا نم ةيلاخ ، ةينهمو ةريبخ ةرادإ= 

 . ةيفافشلاو ةلءاسملاو ةيلوؤسملاب مستي يذلا تاسسؤملا لمع= 

 .اهيلإ لوصولا لهسيو ةطيسبو ةعيرس ةقيرطب ةماعلا تامدخلا ميدقت= 



 .تاسسؤملا يف نينطاوملا ةقث ةداعتساو ةماعلا ةرادإلا سييست مدع= 

 .نوناقلا ةدايسو ةيفيظو ةينوناق ةلود= 

 .ةثيدحلا تامولعملا تاينقتل ةيلاعف رثكأو طسبم قيبطت= 

 .ةفافشو ةلءاسملل ةعضاخو ةلوؤسم نوفظومو نوريدمو تاسسؤم= 

 تاكرشلاو نينطاوملل ةدوجلا ةيلاع تامدخ ميدقت= 

 

 ام ةلحرمب رمت يتلاو ىرخألا ةــــشهلاو ةيمانلا نادلبلا يف يرادإلا حالــــصإلا دوهج براجتو تايبدألا ةعجارم ىلع ًءانب

 .:لاتلا وحنلا ىلع ايبيل يف ةماعلا ةرادإلا حالصإل ةيولوألا تاذ تالاmا ضعب حارتقا نكمي ، عارصلا دعب

 

o قيسنتلاو تاسايسلا ةغايص نيسحت. 

o ةيزكرملا ةموكحلل يميظنتلا لكيهلا حالصإ. 

o نييمومعلا نيفظوملا رامثتساو ةرادإل ةفرتحم ةيندم ةمدخ ءاشنإ. 

o داسفلا عنمو ةماعلا ةهازنلا زيزعت. 

o ةديدجلا ةرادإلا تاينقت لالخ نم ءادألا ةدايز. 

o ةينورتكلإلا ةموكحلا ريوطتو تالاصتالاو تامولعملا تاينقتل فثكملا مادختسالا. 

o ا نيكمتmا تامظنم كلذ يف امب ، يندملا عمتmذيفنتلا ةيلمعو ةماعلا ةسايسلا ميمصت يف يندملا عمت. 

o ةماعلا تامدخلا ميدقت يف ةيلحملا ةموكحلا رود يف ريكفتلا ةداعإو ةيزكرماللا. 

o صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا جذامن ريوطت. 

o تامدخلا ميدقت نيسحت. 

 يف دلب لكب ةــــصاخلا لماوعلاو ، حالــــصإلا ضرتعت يتلا قئاوعلاو ، اهديدحت مت يتلا لكاــــشملا رابتعالا يف ذخألا عم

 تاجايتحالا بــــــساني يلــــــصأ حالــــــصإ جمانرب ريوطت مت دقف ، اًمامت ىرخألا ةــــــشهلاو ةيمانلا نادلبلا براجتو ، ايبيل



 ةروكذملا ةيولوألا تاذ ةرـــــــشعلا تالاmا ىلإ اًدانتـــــــسا ، ريرقتلا اذه نم سماخلا لـــــــصفلا يف هـــــــضرعو دلبلل ةيقيقحلا

 ددحملا حالـصإلا جمانربل لاعفلا ذيفنتلل ةيـسيئرلا تايـصوتلا ىلع سداـسلا لـصفلا زكري ، كلذ ىلإ ةفاـضإلاب .هالعأ

 حالـــــصإلا دوهج نم ةدافتـــــسملا سوردلا ةاعارم عم ، هلـــــسلـــــستو هتيقوتو هذيفنت قرط كلذ يف امب ، ريرقتلا اذه يف

 كلت اميـــــــــس الو ، ةماعلا ةرادإلا حالـــــــــصإل ةيلودلا تاربخلا و ، حالـــــــــصإلا تاحرتقم ةعيبطو ، ايبيل يف ةقباـــــــــسلا

 .ةلثامملا تامسلا تاذ ةيمانلا نادلبلاو عارصلا دعب ترم يتلا ىرخألا ةشهلا نادلبلا يف ةدوجوملا

 


