تمثل حشٔة القحافةة َحشٔحة اٜمحٝش لؾحال محفش هححذ هٌحك المشتاحضار ةحٓ الاشٔحفر العفمحة َحوحُ
اٜوغفن َتُلٓ الذَل الذٔموشاىٕة حشٔة اٜمٝش َالقافةة اٌتمفمفً خففحفً ععهٍحف تنحمه ٌحزا الاح ةحٓ
دعفتٕشٌف َقُاوٕىٍف الُىىٕة َ ،لك تعذ حشٔة الشهْ َالتعبٕش ةٓ هْ دَلة ؽحنوفً داخهٕحفً  ،لحل هن ٌحزا الاح
تعححذِ ٘ن ٔقححبه اٌٜتمححفش لححً مفلمٕ حفً  ،ار وق ح المححفد  )91مححه اٚمححٝن العححفلمٓ لاوححُ اٜوغححفن
القححفدس ةححٓ العفؽححش مححه دٔغححمبش 9141ش مهححّ هن لاححل اوغححفن الا ح ةححٓ حشٔححة الححشهْ َالتعبٕححش لمححف
ٔتنححمىً رلح مححه حشٔححة امتىححف اٖساب لمححنمه مححه التححذخل َحشٔححة التمححفط المعهُمححفر َا٘ةاححفس َتهوٍٕححف
َارامتٍف لمختهف الُعفئل دَن توٕذ لاذَد الذَلة) .
َهكذر المحفد  )91محه العٍحذ الحذَلٓ الخحفؿ لحفلاوُ المذوٕحة َالغٕفعحٕة القحفدس محفش 9166ش مهحّ
الا ةٓ حشٔة الشهْ َالتعبٕش لتُعع َتفقٕل هكثش ممف عفب ةٓ اٚمٝن َوق مهّ :
 -9لال اوغفن الا ةٓ امتىف آساب دَن منفٔوة.
 -2لال اوغفن الا ةٓ التعبٕش َٔ ،ؾمل ٌزا الاح حشٔتحً ةحٓ التمحفط مختهحف محشَل المعهُمحفر
َا٘ةافس َووهٍف الّ اٖخشٔه دَومحف امتبحفس لهاحذَد  ،عحُاب مهحّ ؽحال ماتحُل هَ ميبحُ هَةحٓ
قفلب ةىٓ هَ لنٔة َعٕهة هخشِ ٔختفسٌف .
 -3تغتتبع ممفسعة الاوُ المىقُؿ مهٍٕحف ةحٓ الفوحش  )2محه ٌحزي َاعبحفر َمغحاَلٕفر خففحة
َمهّ رلح ٔوحُص اخنحفمٍف لحبعل الوٕحُد َلاحه ؽحشٔية هن تاحُن ماحذد لحىـ الوحفوُن َ ،هن
تاُن مشَسٔة :
ه -احتشاش حوُ اٖخشٔه َعمعتٍك
ل -لامفٔة ا٘مه الوُمٓ هَ الىظفش العفش هَ القاة العفمة هَ اٖدال العفمة
ةٕمححف المححفد َ )22مححع حنححشاً مهححّ حح التعبٕححش مهححّ الححشهْ ةححٓ حححفٜر ماححذَد تنححش لححفلموتمع
الذَلٓ َهخشعتٍف مه دائش حشٔة التعبٕش مه الشهْ ٌَٓ
ه -حظش لفلعٍذ هٔة دمفٔة لهاشل
ل -تاظش لفلعٍذ هٔة دمُ الّ الاشإٌة الوُمٕة هَ العىقشٔة هَ الذٔىٕة تؾال تاشٔنفً مهحّ التمٕٕحض
هَ العذاَ هَ العىف)
َةٓ التؾشٔعفر الُىىٕة ةوذ هكذ الذعتُس الٕمىٓ 2229ش) ةٓ مفدتً الغفدعة مهحّ تاكحذ الذَلحة العمحل
لمٕثف ا٘مك المتاحذ َاٚمحٝن العحفلمٓ لاوحُ اٜوغحفن َمٕثحف عفمعحة الحذَل العشلٕحة َقُامحذ الوحفوُن
الذَلٓ المعتشف لٍف لقُس مفمة )
ٝ
ٌزا التنكٕذ ٔهضش الااُمة لفحتشاش حشٔة الحشهْ َالتعبٕحش َحمفٔتحً َحمفٔحة اةحشادي لفمتبحفسي حوحًف هفحٕ ً
لٛوغفن ةٓ التعبٕش مه كل مف ٔذَس لعٕذاً مه المنفٔوفر َممفسعة الشقفلة المخفلفة لٍزا الاح المافحُل
ةححٓ الذعححتُس َالوححُاوٕه َاٜمححٝن العححفلمٓ لاوححُ اٜوغححفن َالعٍ حذ الححذَلٓ الخححفؿ لححفلاوُ المذوٕححة
َالغٕفعٕة َغٕشٌف مه اٜتففقٕفر الذَلٕة .

حرية الصحافة :
فحححإه هن العحححفش 2299ش كحححفن
مكاٌ اصتشهاده
اصه الشهًد
مفمححححفً عحححححٕ فً لاشٔحححححة القحححححافةة و
َاٚمححٝش ممُمححفً ار عححوو عححبعة
اعتؾٍذ ليهوة قىففة ةٓ سهعً ةٓ 2299/3/91ش ةحٓ
عمفل الؾشمبٓ
9
عمعة الاشامة لقىعفب.
ؽححححححححححٍذاب مححححححححححه القححححححححححافٕٕه
اعتؾٍذ ةٓ 2299/3/91ش لشففؿ قىففة ةٓ عمعة
مامذ حغٕه الثٔٝف
َاٚمٝمٕحححححٕه لغحححححبب ت يٕحححححتٍك 2
الاشامة لقىعفب
ٚحححذاا الثححُس الؾححبفلٕة الؾححعبٕة
اعتؾٍذ لشففؿ قىففة ةٓ ححٓ الوفمعحة الوذٔمحة ةحٓ
مبذالموٕذ الغمفَْ
3
2299/1/25ش
الغهمٕة  9مه ىشٔ الوحىـ محه
اعتؾححٍذ ةححٓ مذٔىححة تعححض لوزٔفححة َقع ح مهححّ مىضلححً ةححٓ
مبذالاإك الىُس
قبل هؽخفؿ محُالٕه لىظحفش مهحٓ 4
2299/92/4ش
مبححذاص فححفله َمححه قبححل قححُار
اعتؾٍذ ٌَُ ٔقُس مغٕش ةٓ عُلة كىتفكٓ لفلعففمة
حغه الُظفف
5
فىعفب ةٓ 2299/92/91ش مهّ ٔذ قُار الاشط.
ا٘محححححه  ،ةنحححح ًٝمحححححه مافَلحححححة
اعححتٍذ ٌَححُ خححفسق مححه موححش قىححف الغححعٕذ لشفححفؿ
ةااد الؾمٕشْ
اغتٕححححفل كثٕححححش مححححه القححححافٕٕه 6
قىففة ةٓ 2299/92/22ش.
َافحححفلتٍك افحححفلفر لهٕ حححة َمحححع
اعتؾحٍذ ةحٓ  2299/92/24هثىحفب مؾحفسكة ةحٓ مغححٕش
ةٓ الإف الوفدمة مه تعض الّ فىعفب ةٓ مىيوة حضٔحض
تُةٕ هحمذ مبفد
كل ٌزا اٚعحشاش ظحل القحافُٕن 7
المذخل الوىُلٓ لهعففمة فىعفب مهّ ٔذ قُار اٜمه.
ٔمفسعححُن ممهٍححك ةححٓ ٌححزي البٕ ححة
الوهوة َالمخٕفة َعحع الغحهيفر
الشعمٕة خٝل ا٘مُاش المفمٕة الّ تامٕك هةُاي القافٕٕه َاٚمٝمٕٕه َتعشمح الاثٕحش محه القحاف
َالُعححفئل اٚمٝمٕححة َالقححافٕٕه َاٚمٝمٕححٕه لهخيححش الاوٕوححٓ َكؾححف توشٔححش حوححُقٓ ٔتىححفَل قنححفٔف
اٜوتٍفكفر الُاقعة لا القافٕٕه مه تعحشك  )442حفلحة اوتٍحف َقعح لاح القحافٕٕه  2تُصمح
لحححٕه هممحححفل الوتحححل َالؾحححشَ ةٕحححً َاٜمتحححذابار َالمافكمحححفر َأوحححفف القحححاف َاحشاقٍحححف َتمضٔوٍحححف
َاٜختيحفف َاٜمتوحفل َاٜحتوحفص َحوحب المُاقحع اٜلاتشَوٕحة َالوشفحىة مهٍٕحف ٌَ ،حٓ هممحفل مىفةٕححة
لها ح ةححٓ الإححف َالا ح ةححٓ حشٔححة الححشهْ َالتعبٕححش التححٓ كفهتٍححف المُاثٕ ح الذَلٕححة التححٓ فححفدق مهٍٕححف
الومٍُسٔة الٕمىٕة َكفهٍف دعتُس الومٍُسٔة الٕمىٕة َ )2229الزْ وـ ةٓ مفدتً  )42مهّ "هن لاحل
مُاىه ح اٚعٍفش ةٓ الإف الغٕفعٕة َاٜقتقفدٔة َاٜعتمفمٕة َالثوفةٕة َ ،تافل الذَلحة حشٔحة الفاحش
َاٚمشال مه الشهْ لفلوُل َالاتفلحة َالتقحُٔش ةحٓ ححذَد الوحفوُن" َلحك ٔحىـ الذعحتُس فحشاحة مهحّ
حشٔححة اٚمححٝش لمححف عححفب ةححٓ اٚمححٝن العححفلمٓ لاوححُ اٚوغححفن َالعٍححذ الححذَلٓ الخححفؿ لححفلاوُ المذوٕححة
َالغٕفعٕة َالزْ َقع مهًٕ الٕمه َ ،لحك ٔحىـ الذعحتُس فحشاحة مهحّ حشٔحة القحافةة َاكتفحّ لذٜلحة
الاشٔة ةٓ التعبٕش ةوو تا مغمّ اٚمشال مه الفاش خٕفساً قذ ٔبعث لفٚؽفس الخيحن خففحة َهن ثمحة
ةشقًف دقٕوًف لٕه المقحيهإه  ،ةاشٔحة الحشهْ حح هفحٕل ٔتفحش محه حشٔحة التعبٕحش التحٓ ٌحٓ موحشد آلٕحة
لها ةٓ حشٔة الشهْ َ ،هدا مه هدَاتً . 3
الصحفًىٌ الذيً اصتشهدوا خالل احداث 2011

َالمتتبحع لٝوتٍفكححفر الُاقعحة لاح القحافٕٕه َاٚمٝمٕححٕه َالقحاف َالُعححفئل اٚمٝمٕحة ٔححذس تمفمح ًف
مححذِ اؽححتذاد اٜوتٍفك حفر خححٝل العححفش 2299ش مهححّ القححافٕٕه  ،ار لوححٓ عححبعة فححافٕٕه حححتفٍك لغححبب
ممهٍك القافٓ .
َاحتهح الححٕمه المشتبححة  961مهححّ مغححتُِ العححفلك ةححٓ حشٔححة القححافةة َةوححف لتوشٔححش مىظمححة مشاعححهُن

 9توشٔش مىظمة فافٕفر ل ٝقُٕد مه اٜوتٍفكفر الُاقعة لا القافٕٕه لعفش 2299ش َتوشٔش ووفلة القافٕٕه الٕمىٕٕه لعفش 2299ش.
 2المشعع الغفل .
 3احمذ الُادمٓ ،حشٔة الشهْ  ،القافةة ةٓ الٕمه – الوضب اَ٘ل – مىظمة فافٕفر ل ٝقُٕد ،وُةمبش 2226ش فـ.295

لٝحذَد لهعفش ََ ، 2293فف التوشٔش الٕمه لنوً  ٜصال محه هكثحش الحذَل خيحُس مهحّ القحافٕٕه محه
خٝل اٜمتذابار َالقعُلفر َالوُاوب الوفوُوٕة التٓ ٔٝقٍٕف القافةٓ اثىفب ممفسعة ممهً.
َكفو ح ووفلححة القححافٕٕه الٕمىٕححٕه هلححذر قهوٍححف الابٕححش لتضأححذ اٜوتٍفكححفر توححفي القححافٕٕه خححٝل اَٖوححة
ا٘خٕحش َ ،قفلح اوٍححف تهوح محاخشا لٝغححفر مححه مححذد مححه القحافٕٕه ٔفٕححذَن تعشمححٍك ٜوتٍفكححفر مهححّ
خهفٕة ممفسعفتٍك ٘ممفلٍك المٍىٕة.
جدول يىضح االىتهاكات اليت تعزض هلا الصحفًىٌ خالل العاو 2011و

4

معاقبة الشهىد

ش

القحححافُٕن َاٚمٝمٕحححُن ٌحححك ؽحححٍُد كثٕحححش محححه
الُقفئع َا٘حذا ٌَك ا٘كثش مشمة لٝوتٍفكفر َارا
كححفن عححب الوححُل هن عححبعة فححافٕٕه عححويُا ؽححٍذاب
لهاهمة َلاشٔة الشهْ َالتعبٕش ٚظٍفس الاوٕوحة لهىحفط
خحححٝل العحححفش 2299ش َتعحححشك لعنحححٍك لماحححفَٜر
اٜغتٕحفل َاٜمتححذاب َاٜمتوحفل َاٜختيححفف َاٚخفححفب
َالمافكمحححفر َغٕشٌحححف محححه اٜوتٍفكحححفر كمحححف ٔظٍحححش
الوحححذَل الغححححفل ةححح ن العحححفش 2292ش لححححك تفوححححذ ةٕححححً
القافةة الٕمىٕة َاٜمٝش الٕمىٓ ؽحٍٕذاً  ،لاحه كثٕحشاً
مه اٜوتٍفكفر َقع لا القحافٕٕه َٔظٍحش توشٔحش
حوححُقٓ 5تعححشك  )935حفلححة اوتٍححف َقع ح لا ح
القحححححافٕٕه َاٜمٝمٕحححححٕه تىُمححح ح لحححححٕه اٜمتوحححححفل
َاٜمتحححذاب َالتٍذٔحححذ َالمافكمحححفر َحوحححب المُاقحححع
اٜلاتشَوٕة  ٌَُ ،مف ٔاكذ اعتمشاس وٍج العىف توحفي
سَاد الاححححشف َالاهمححححة ةححححٓ مححححٕ ؽححححذٔذ لفلعمححححل
القححافٓ َاٚمٝمححٓ  ،فححإه هن ثمححة ةححفس كبٕححش
لحٕه اٜوتٍفكحفر الُاقعحة لاح القحافٕٕه خحٝل العحفش
2299ش َالعححححححفش 2292ش ا ٜهن ٌححححححزي اٜوتٍفكححححححفر
مفصال تمفسط مه قبل ا٘عٍض ا٘مىٕة ٌَُ هعحهُل
اوتٍوتً ٌزي ا٘عٍض مىحز مؾحشار الغحىٕه  ،ةحٓ ظحل
التعب ححة الخفى ححة مححه هن القححافٓ مححذَ َخقححك لححذَد
لهىظفش َلفلتفلٓ ةمٍمة ا٘عٍض ا٘مىٕة تندٔبً هَ ٌاحزا
كفن المفٍُش لذٍٔك َمفصال مىذ اغهبٍك.
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فإه هن ُٔش  23وحُةمبش محه كحل محفش ٌحُ الٕحُش العحفلمٓ لمٝحوحة قتهحة القحافٕٕه َمحذش اوفٝتٍحك محه
العوحفل لاىىحف ةح ن ا٘عحش القحافٕة ٔوحب ان تعمحل عفٌحذ كحٓ ٔ ٜفهح الوتهحة محه العوحفل ،لحٕظ عمحفل
الؾشمبٓ َحذي مه اعتؾٍذ ةٓ ثُس  99ةبشأش 2299ش الموٕذ ةوذ لاوحً الؾحٍٕذ حغحه الُظحفف الحزْ
ظه كفمٕشتً تٝح الوتهة ٌَك ٔمفسعُن اعشامٍك ححٕه كحفن ُٔثح لاظحة اعحشاش الوتهحة ٌَموٕحتٍك محذ
 4توشٔش مىظمة فافٕة ل ٝقُٕد مه اوتٍفكفر حوُ القافٕٕه لعفش 2292ش .

الثُاس  ،اقتىقً هحذ الوتهة كٓ ٔ ٜغتمش ةٓ هخز فُسٌك َ .ةع ٝهعحتيف الماتحشف الُظحفف هن ٔهحتوو
ٌححزي الهاظححفر الففسقححة لححٕه الوتهححة َالثححُاس ،لححٕه الاشٔححة َالعبُدٔححة  ،لححٕه المغححفَا َلححٕه التمٕٕححض  ،لححٕه
احتشاش حوُ اٜوغفن َلٕه اوتٍفكٍف .
خمطط يىضح ىضبة االىتهاكات اليت تعزض هلا الصحفًىٌ خالل العاو 2011و

خمطط يىضح عدد االىتهاكات اليت تعزض هلا الصحفًىٌ خالل العاو 2011و
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تزحًل صحفًني أجاىب

اتهامات

احملاكنات وإصدار األحكاو

املالحكة واحملاصزة

إيكاف مزتبات وتىقًف عً العنل

االختطاف

احلحب والكزصية

االحتحاس

االعتكال

الشزوع يف الكتل

مصادرة أجهشة الصحفًني ومعداتهه

التهديدات

مصادرة الصحف وإحزاقها وإتالفها

8

10

االعتداء

3

3

6

7

الكتل

18

20

24

25

25
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دةححع القححافُٕن ةححٓ مححفمٍك ا٘عححُد 2299ش) الححّ عفوححب عمححفل الؾححشمبٓ َحغححه الُظححفف  ،ةححااد
الؾمٕشْ ،مبذ الاإك الىُس َ ،مامذ الثٔٝف َ ،مبذالموٕذ الغمفَْ َتُةٕ مبفد َكهٍك كفوُا متُاعحذٔه
ةٓ مىفى اٜحذاا َ ،قذمُا اسَاحٍك قشٔبٕه مه اعل امٝب الاهمة َوول الاوٕوة لهىفط.
َلفلىغبة لهؾٍٕذ تُةٕ هحمذ مبفد ةوذ اعتؾٍذ ةٓ مغٕش الإف الوفدمة مه مافةظة تعض ٌَٓ -المافةظحة
التٓ ةوشر الؾشاس اَ٘لّ لهثُس الؾبفلٕة الؾعبٕة الغهمٕة َ -هعتؾٍذ ةحٓ  2299/92/24ةحٓ المحذخل
الوىُلٓ لهعففمة فىعفب مهّ أذْ قُار اٜمه .
ةحححٓ العحححفش  )2299سفحححذر مىظمحححة فحححافٕفر لححح ٝقٕحححُد  )442حفلحححة اوتٍحححف َ ،6 5تُصمح ح ٌحححزي
اٜوتٍفكفر لٕه الوتل َالؾشَ ةٓ الوتل َاٜختيفف َاٜمتوفل َالاوب َالوشفىة َمقحفدس القحاف
َتمضٔوٍححف َاحشاقٍححف  ،ةنحح ٝمححه النححشل َاعححتخذاش ال ححفص مححذ القححافٕٕه َ،الوححزائف مححذ مىححفصل
القحححافٕٕه َالمافكمحححفر الوحححفئش َغٕشٌحححف محححه اٜوتٍفكحححفر التحححٓ مفسعح حتٍف الوحححُار الااُمٕحححة محححذ
القافٕٕه َاٜمٝمٕٕه الزٔه كؾفُا َٔاؾفُن حوٕوة مف ٔاذا مه اعشاش َاوتٍفكفر لهموتمع.
 5المقذس توشٔش مىظمة فافٕفر ل ٝقُٕد مه اٜوتٍفكفر لا القافٕٕه لعفش 2299ش.

جدول يىضح عدد وىضبة حاالت االىتهاكات اليت تعزض هلا الصحفًىٌ

ٌزي اٜوتٍفكفر التٓ مُسع محذ القحافٕٕه َاٚمٝمٕحٕه
خالل العاو 2012و
ٜؽ هوٍف هثشر مهّ هداب القافٕٕه َامحيشر كثٕحش محه
القاف الّ التُقحف لغحبب كثحش مقحفدستٍف َتُقحف دمحك
العذد الىغبة
الافلة  /الُاقعة
ش
ٌزي القاف مه خٝل اٚمٝوفر َغٕشٌف محف امحيش معحً
 9اٜمتذابار
44.44 62
الاثٕش مه القافٕٕه الّ الٍوش مه العففمة فحىعفب الحّ
 2التٍذٔذار
25.19 34
مافةظحححفتٍك تعحححض – ال – الاذٔحححذ  -محححذن) َغٕشٌحححف محححه
1
َالتؾٍٕش
التاشٔل
3
6.67
المافةظححفر َهغهوححُا فححافٍك َظححل القححافُٕن العححفمهُن
7
اٜحتوفص
4
5.19
ةٓ ٌزي القاف دَن مشتبفر مف ععهٍك ٔعٕؾُن حفلحة ةوحش
6
غتٕفل
اٜ
مافَلة
5
4.44
مذقع لعذ ان هَقف مقذس مٕؾٍك الُحٕذ َ،مفسعح قحُار
5
ا٘مححححه َالوححححٕؼ اعححححتٍذاف الُعححححفئل اٚمٝمٕححححة َتاذٔححححذا  6الاوب َاٜختشا
3.70
5
الوىُار الفنفئٕة ار ققف قىف عٍٕل هكثش مش َتك تحذمٕش  7المافكمفر َافذاس ا٘حافش
3.70
4
كثٕححش مححه مافتبٍححف َهعٍضتٍححف َاعححتُدٌُٔفتٍف َغٕشٌححف مححه  1الفقل التعغفٓ
2.96
ا٘عٍححض اٚمٝمٕححة غفلٕححة الححثمه َالاهفححة َ ،ققححف قىححف
3
 1اٜمتوفٜر
2.22
2
الغعٕذ ةٓ ماتبٍف الوذٔذ ةٓ مذٔىحة فحُةفن َاعتؾحٍذ هححذ  92اٜختيفف
1.48
ىحُاقك الوىححف َ ٌححُ الؾححٍٕذ ةححااد مبححذالوبفس الؾححمٕشْ الححزْ اٚعمـــــــــــــــــــــــفلٓ
%922 935
هفٕب ليهوة غفدس هسدتً ؽحٍٕذا مهحّ الفحُس ةٕمحف هفحٕب
صمٕهً ةٓ وفظ الوىف مامذ دلُان َكفو اففلتً لفل ة لاىً لك ٔغتؾحٍذ َ ،ظهح الامهحة المغحعُس مهحّ
القاف َالقافٕٕه َالوىُار الفنفئٕة َاٚمٝمٕة َاٚمٝمٕٕه َالمُاقع اٜلاتشَوٕة اٜخبفسٔحة  ،لحل
هوٍف توشفحى مهٍٕحف َاختشقتٍحف َدمحشر كحل ماتُٔفتٍحف لحل هل ح سَالحو ٌحزي المُاقحع َلحك ٔغحتيع هححذ
الُفححُل الٍٕححف َتقححفاٍف ٌَححُ مححف احححشش كثٕححش مححه المححُظفٕه مححه حوححُقٍك َمقححذس سصقٍححك َععهٍححك
ٔتاففُن .
لحٕظ الوىحُار اٜمٝمٕحة الفنحفئٕة عححٍٕل –الغحعٕذ ) ٌحٓ التحٓ ُمححشل َُدمحشر مافتبٍحف َقتحل لعححل
العفمهٕه ةٍٕف لل ان َكفلة ا٘وبفب الٕمىٕة عبن هٔنف ُدمشر لفلافمل َدمحشر كحل ماتُٔفتٍحف َكحل هعٍضتٍحف
الاذٔثة َوٍب مف تبوّ مىٍف ٌَٓ الّ الُٕش ؽفٌذ مٕفن مهّ اٜعحشاش لاح َعحفئل اٜمحٝش لحل َحُفحش
هكثش مه مؾش فافٕٕه لذاخل المبىّ مبىّ الُكفلة ) َكحفدر القحافةة وفوحذ خٕحش ٌحاٜب القحافٕٕه
العفمهٕه ةٓ الُكفلة  ،لاىٍك اعتيفمُا الخشَق َالىوف لحنسَاحٍك تحفسكٕه العمحل القحافٓ َسائٍحك َمحه
خمطط يىضح عدد االىتهاكات اليت تعزض هلا الصحفًىٌ خالل العاو 2012و

خمطط يىضح ىضبة االىتهاكات اليت تعزض هلا الصحفًىٌ خالل العاو 2012و

ُٔمٍف لك ٔغتيٕعُا العُد حتّ الهاظة الّ ممهٍك َلك ٔعفد لىفب َافٝح مبىّ الُكفلة مهحّ الحشغك محه
اوٍف الُكفلة الُحٕذ الىفىوة لفعك الومٍُسٔة الٕمىٕة  ،لاحه ٌحزا القحُر تحك اخشاعحً الحّ اٖن مىحز اكثحش
مه مفش َوقف مهّ ققفً َتحذمٕشي لحٕه قحُِ القحشا َقحُِ الىفحُر ةحٓ الحبٝد َ ،النحإة محفد محف
ٔاُن القافٓ هَ فإفتً َالُعٕهة اٜمٝمٕة التٓ ٔعمحل ةٍٕحف مشمحة لٝوتٍحف مهحّ أحذْ كحل الوحُِ
َسلمف ٔتفح الاثٕحش مهحّ اخحتٝةٍك – مهحّ اوتٍحف القحافٓ َاٚمٝمحٓ ٘وحً ُٔ ٜعوحب الاثٕحش محه قحُِ
الىفُر التٓ تشٔذ توٕٕشي لقفلاٍف َةٓ ال فلب  ٜتىوه .
كمف ُمشل أنحف لعحل موحشار القحاف كموحش القحاُ المعفسمحة َفحاف َغٕشٌحف محه القحاف
ٌَُ مف ٔاكذ ان العمحل القحافٓ ٔ ٜحشَ لحنْ ححفل محه ا٘ححُال لهىفةحزٔه َكثٕحش محه المغحاَلٕه ٘وٍحف
تفنححاٍك مهححّ الححذَاش َلفلتححفلٓ كفو ح الاححشل لححٕه مأححذْ الثححُس َخقححُمٍف عححفحتٍف َعححفئل اٜمححٝش
سعمٕة – معفسمً َهٌهًٕ َلك تغتثه ٌزي الاشل الظفلمة هْ فافٓ اَ َعحٕهة امٝمٕحة َلحك تفحش لحٕه
مأذ َمعفسك .
الفضاء المفتىح :
فإه ان قفوُن القافةة َالميبُمفر لك ٔىظك اٜمٝش المشئحٓ َالمغحمُ َلحٕظ ثمحة قحفوُن خحفؿ
ٔىظك ٌزي الُعفئل اٚمٝمٕة َ ،لفر كل محه ٔشغحب ةحٓ اوؾحفب قىحف ةنحفئٕة هن ٔيهحب تحشخٕـ الخذمحة
مه دَلة غٕش الٕمه َٔ ،ماه لً ةته ماتب ةٓ الٕمه ٚمفد لث المفد اٚمٝمٕة مبش الفنفب الحّ الومحش
اٜفيىفمٓ لٕعفد لثٍف ةٓ الوىحف ٌ ،حزا اٜحتاحفس كحفن َٔ ٜحضال لغحبب محذش َعحُد قحفوُن ٔحىظك اٜمحٝش
المشئٓ َالمغمُ ٌَُ ٔخفلف التضاش الٕمه همفش الموتمع الذَلٓ ةٓ تُقٕعٍف َتقذٔوٍف مهّ المعفٌحذار
َاٜتففقٕححفر َاٜمٝوححفر الذَلٕححة ٌَ ،ححزا اٜحتاححفس الححزْ مححُسط خححٝل الثٝثححة العوححُد المفمححٕة لٛمححٝش
المشئٓ َالمغمُ لك ٔشعح قحٕك الاشٔحة َالعذالحة َالمغحفَا َاحتحشاش حوحُ اٜوغحفن لحل كحشط الفشدٔحة
َتموٕذ الىظفش َالتيبٕل لً لٕل وٍفس مف ععحل عمٍحُس المتهوحٕه َالمتعشمحٕه لحً ةحٓ محضَف دائحك لغحبب
اعححت ففل َمححذش احتححشاش لعوححُل الىححفط َمححذش احتححشاش حوٍححك ةححٓ تهوححٓ المعهُمححفر َا٘خبححفس القححإاة
الىفموة َالمعهُمة ا٘كٕذ  ،مه كل ا٘ىشافٌ ،زي ا٘حفدٔة ٌَزا اٜحتافس وغتيٕع الوُل هوً كُغش الّ
حذٍ كبٕش  ،فإه هن لٕظ ثمة قفوُن حتّ ٌزي الهاظة ٔحىظك اٚمحٝش المشئحٓ َالمغحمُ ا ٜهن الفنحفب
الٕمىححٓ هفححبه الٕححُش ٔشخحض لعذٔححذ قىححُار امٝمٕححة َمايححفر ةنححفئٕة سعححمٕة َهٌهٕححة َ ،قشٔب حفً مايححفر
ارامٕححة  ،التححٓ لححذب لعنححٍف ةححٓ البححث لعححذ عححمفح َصاس اٚمححٝش لححزل  ، 6ان َعححُد ٌححزا الاححك مححه ٌححزي
الُعفئل اٚمٝمٕة ادخل مىقش المىفةغة لٕىٍف لتهبٕة اٜحتٕفعفر اٚمٝمٕة لهمُاىه  ،ةنفبا تتبحفسِ
ةٓ وول ا٘خبفس َا٘حذاا َالتاهٕٝر ةٓ عمٕع الؾحاَن  ،ةتاوح لهمحُاىه حوحً اٚمٝمحٓ ةحٓ هن ٔعهحك
َهن ُٔعهححك مىححً  ،كمححف اتفح ح التاىُلُعٕححف الاذٔثححة ةتححشار ىُٔهححة مححه البححث لهبححشامج َ ،اتفح ح الفشفححة
لهمؾححفٌذ لهمؾححفسكة ةحٓ المُمححُمفر المختهفححة لححفلشهْ َالىوححذ َالتاهٕححل ٌَ ،ححزا حح آخححش لهمؾححفٌذ ٌَححُ
التعبٕش لاشٔة مه آسابي َمعتوذاتً . 7
قيىد النشر ومحظىراته :
اٌتك اٚمٝن العفلمٓ لاوُ اٚوغفن اٌتمفمفً كبٕشًا ةٓ حشٔحة الحشهْ َالتعبٕحش َالاح ةحٓ الىؾحش َحشٔحة
القافةة ةٓ اعتوفب ا٘خبفس َوؾشٌف َتذاَلٍف  ،ا ٜهن ثمة قُٕد هَسدٌف المؾحش الٕمىحٓ مهحّ ٌحزا الاح
مه خٝل ةشك قُٕد مهّ الىؾش محه خحٝل المحُاد المتعهوحة لفلشقفلحة هَ الاظحش غفلبحًف محف ٔاحُن ل حشك
امففب غيفب مهّ تاذٔذ ويف ٌزي الوُٕد  ،مع هن موتنّ تٕفس الذٔموشاىٕة َالاشٔحة الحزْ هخحز ٔ حضَ
6

الغٕفعة اٚمٝمٕة َاعتوفلتٍف لونفٔف حوُ اٚوغفن د .مامذ حغه قٕضان – َاقع اٚمٝش الاوُقٓ ةٓ الٕمه الزْ اوعوذ لقىعفب  92-1دٔغمبش 2292ش.
7
حغه حفمذ سئٕظ موهظ همىفب اتافد اٚرامة َالتهٕفضُٔن  ،مذاخهة تعوٕبًٕ ةٓ اةتتفح الىذَ اٚقهٕمٕة حُل اٚمٝش َحوُ اٚوغفن – الوفٌش ٔ22 -29ىفٔش 2223ش.

الٕمه ٔفتشك هن تىقب هثفسي مهّ تخفٕف الوُٕد المفشَمة مهّ حشٔة الىؾش لفمتبحفس هن ٌحزي ا٘خٕحش
ٌٓ معٕحفس لتاوٕح الذٔموشاىٕحة  َٜ ،عحذال ةحٓ هوحً كهمحف ؽحٍذوف وضَمحًف محه المؾحش ةحٓ هْ دَلحة واحُ
تخفٕححف الوٕححُد التححٓ تابححل حشٔححة الىؾححش كهمححف اعححتيعىف تهمححظ مظححفٌش الذٔموشاىٕححة َاٜعححتوشاس الغٕفعححٓ
َاٜعتمفمٓ لته الذَل َ ،حٕث وعتشف لاشٔة الىؾش دائمحفً لنحوٕتٍحف المتنفحهة لفمتبحفس هن حشٔحة الىؾحش
ٌٓ ا٘فل َالاظش ٌُ اٜعتثىفب َ ،ارا كىف وتمغ لفلمبذه الزْ ٔعتبش ٌزي الاشٔة ك ٕشٌف محه الاشٔحفر
ٜلذ هن واتاك الّ ماحذدار  ،ةحٔ ٝوحُص هن ٔعيحل هفحل الاح كفلشقفلحة اٚداسٔحة هَ الشقفلحة المغحبوة هَ
الماظُسار غٕش ماذد المنمُن . 1
َٔاظحش قححفوُن القححافةة َالميبُمححفر سقححك  )25لغححىة 9112ش ةححٓ مفدتححً )923مهححّ العححفمهٕه ةححٓ
القافةة الموشَب َالمغمُمة َالمشئٕة مىع ىبفمة َوؾش َتذاَل مف ٔمظ العوٕذ اٚعٝمٕة َالمقحهاة
العهٕف لهبٝد َ ،تىـ ٌزي المفد مهّ ٔهتضش كل العحفمهٕه ةحٓ القحافةة الموحشَب َالمغحمُمة َالمشئٕحة
َلقفة خففة المغاَلٕه ةٓ اٚرامة المغمُمة َالمشئٕة َكل محه فحفحب القحإفة َسئحٕظ التاشٔحش
المغححاَل َفححفحب الميبعححة َدَس الىؾححش َالقححافٕٕه لفٜمتىححف مححه ىبفمححة َوؾححش َتححذاَل َارامححة مححف
ٔهٓ:
 -9مف ٔمظ العوٕذ اٚعٝمٕة َمبفدئٍف الغفمٕة هَ ٔاوش الذٔفوفر الغمفَٔة َالعوفئذ اٚوغفوٕة .
 -2مف ٔمظ المقهاة العهٕف لهبٝد محه َثحفئ َمعهُمحفر عحشٔة هَ اةؾحفب اعحشاس ا٘محه َالحذةف محه
الُىه َةوفً لهوفوُن.
 -3مف ٔادْ الّ اثفس الىعشار الوبهٕة هَ اليفئفٕحة هَ العىقحشٔة هَ المىفىوٕحة هَ الغحٝلٕة َلحث سَح
التفشقة لٕه هةشاد الموتمع هَ مف ٔذمُ الّ تافٕشٌك.
 -4مححف ٔححادْ الححّ تححشَٔج ا٘ةاححفس المعفدٔححة ٌ٘ححذاف الثححُس الٕمىٕححة هَ المغححفط لفلُحححذ الُىىٕححة هَ
تؾُٔة التشاا َالانفس الٕمىٕة َالعشلٕة َاٜعٝمٕة .
 -5مف ٔادْ الّ اٜخحٝل لحفٖدال العفمحة َمحف ٔمحظ كشامحة ا٘ؽحخفؿ َالاشٔحفر الؾخقحٕة لٍحذف
التشَٔج َالتؾٍٕش الؾخقٓ.
َ -6قفئع الوهغفر غٕش المعهىة لٍٕ فر عهيفر الذَلة العهٕف.
َ -7قفئع التاوٕ هثىفب مشحهتٓ التاوٕح َالمافكمحة ممحف ٔحاثش مهحّ عحٕش العذالحة َالتحٓ ٔاظحش ةٍٕحف
الىؾش مه هعٍض الباث َالتاشْ َاٜدمفب َالونفب.
 -1تعمححذ وؾححش لٕفوححفر هَ هوبححفب هَ معهُمححفر هَ هخبححفس غٕححش فححإاة لٍححذف التححنثٕش مهححّ الُمححع
اٜقتقفدْ َاحذاا تؾُٔؼ هَ لهبهة ةٓ البٝد.
 -1التاشٔل مهّ اعتخذاش العىف َاٚسٌفل.
 -92اٚمٝوححفر المتن حمىة مبححفسار هَ فححُساً تتىححفةٓ مححع الوححٕك اٚعححٝمٕة َاٖدال العفمححة هَ قححزف
َتؾًُٔ عمعة ا٘ؽخفؿ هَ اٜمتذاب مهّ حوُ ال ٕش هَ تنهٕل الومفٌٕش.
 -99امٝوفر المغتانشار اليبٕة َالتومٕهٕة َالمُاد ال زائٕة دَن هرن مه الوٍة المختقة .
 -92التعشك لفلىوذ المبفؽش َالؾخقحٓ لؾحخـ سئحٕظ الذَلحة َ ٜهن تىغحب الٕحً هقحُا ٜهَ تىؾحش لحً
فُسا ا ٜل رن مغب مه ماتب الشئٕظ هَ َصاس اٜمٝش مفلك ٔاه ٌزا الوحُل هَ التقحُٔش تحك ةحٓ
حذٔث مفش لهومٍُس هَ ةٓ موفلهة مفمة  ٜ ،تغشْ ٌزي ا٘حافش لفلنشَس مهّ الىوحذ المُمحُمٓ
البىفب)
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َٔماه الوُل هن المفد  ) 923مه قحفوُن القحافةة َالميبُمحفر حفَلح التُعحع ةحٓ ويحف المغحاَلٕة
ةعمذر الّ تعذاد كل مه لً مٝقة ل فذاس القاف ار ركشر العفمهٕه لفلقافةة الموحشَب َالمغحمُمة
َالمشئٕة َخففة المغاَلٕه محه اٚرامحة المغحمُمة َالمشئٕحة َكحزل فحفحب داس الىؾحش َالقحافٓ ،
ٌَزا ٔخفلف مبذه ؽخقٕة الوشٔمة َؽخقٕة العوُلة َقذ اعتوش الفوً َالونفب ةٓ غفلحب الحبٝد العشلٕحة
مهّ مذش مغحاَلٕ ة فحفحب الوشٔحذ هَ سئحٕظ التاشٔحش هَ داس الىؾحش ىفلمحف هن القحافٓ ٌحُ الحزْ قحفش
لفلاتفلة ةٕغنل َحذي مه هةعفلً ٌَُ قفمذ مغتوش  ،امف ةٓ حفلة وؾش الموفل دَن اعك القحافٓ الافتحب
ةفححٓ ٌححزي الافلححة ٔغححنل سئححٕظ التاشٔححش تمفؽححٕفً مححع قُامححذ حشٔححة الفاححش َالُعححذان ،همححف فححفحب الوشٔححذ
ةٕ غنل مه الاوُ المذوٕة المتمثهة ةٓ التعُٔل لفلتنفمه مع القحافٓ المغحاَل محه الخبحش هَ الموحفل
هَ الافسٔاححفتُس  ،همححف التُعححع ةححٓ ويححف المغححاَلٕة الوىفئٕححة ةٍححُ همححش غٕححش مامححُد ةححٓ ويححف حشٔححة
القافةة َحشٔة الشهْ َالتعبٕش.
كمف هن المفد  )923حففشر حشٔة الشهْ َالتعبٕش لنن محذدر َعحفئل العٝوٕحة ٌَحٓ اليفلعحة َالىؾحش
َاٚرامة َهلضم عمٕع المزكُسٔه ةٓ فذَس المفد لفٜمتىحف محه ةعحل ٌحُ اليبفمحة َالىؾحش َالتحذاَل
هَ اٚرامححة َرل ح مهححّ الححشغك مححه هن المغححاَلٕة ؽخقححٕة َٔوححب اواقححفسٌف ةححٓ ؽححخـ القححافٓ هَ
الافتب هَ المالف 1ثك هن التعذاد الُاسد لفلفوشار مه  )92-9ةثمة مذٔذ مثفلب ؽفل ٌزا التعحذاد حٕحث
هن معظك ٌزي الفوشار قذ َعع مه ويف التوشٔك الّ هلعذ الاذَد مهّ الحشغك محه َعحُد قفمحذ ةوٍٕحة
َقنفئٕة اعتوش العمل مهٍٕف ٌَٓ هن ا٘فل ةٓ ا٘ؽٕفب اٚلفحة َالتاشٔك ٌُ اٜعتثىفب  ،همف ٌزي المحفد
تُعع كثٕشاً ةٓ ويف التوشٔك ةن ًٝمه هن ثمة مذٔذ ةوشار حمه فٕفغة ةنففمة تاتمحل التنَٔحل
َاٚمفةة  ،كمف تاتمل التفغٕشار المختهفة ةفٓ الفوش اَ٘لّ محه ٌحزي المحفد َالتحٓ تاحذث محه العوٕحذ
اٚعٝمٕة َمبفدئٍف الغفمٕة هَ تاوٕش الذٔفوفر الغحمفَٔة َالعوفئحذ اٚوغحفوٕة ةٍحٓ كهٍحف همحُس محه القحعب
تاذٔذٌف لذقة َقذ ٔعتبش هْ موتٍذ هن هةافسي َآسائحً تعتبحش مخفلفحة لٍحزي الفوحش  ،كمحف هن الاح المعتحذْ
مهًٕ فعب تاذٔذي هٔنًف  ،ةمبفدئ الؾحشٔعة الغحفمٕة ٌحٓ همحش غٕحش ماحذد َكحزل العوفئحذ اٚوغحفوٕة ، 92
همف الفوش الثفوٕة َالتٓ تاذث مه المقهاة العهٕف لهحبٝد ةٍحٓ همحش ةنحففك َغٕحش مىنحبو َمحه الحزْ
ٔمه تاذٔذ محف ارا كحفن ٌحزا ا٘محش ٔتعهح لفلمقحهاة العهٕحف لهحبٝد محه مذمحً َ ،ةحٓ الفوحش الثفلثحة َالتحٓ
اوقب مهّ توشٔك مف افيهه مهّ تغمٕتً ل ثفس الىعشار الوبهٕة هَ اليفئفٕة هَ العىقشٔة هَ المىفىوٕة
هَ الغٝلٕة َ ،لث ةٍٕف سَح الؾوف َالتفشقة لح ٕه هةحشاد الموتمحع هَ محف ٔحذمُ الحّ تافٕحشٌك ةاهٍحف همحُس
غٕش مىنبية َٔماه تنَٔل هْ ممل هَ موفل هَ تاوٕح فحافٓ مهحّ هوحً ٔىيحُْ مهحّ اثحفس ؽحٓب محه
ٌزي الىعشار ٌَزي الفوحش كثٕحشًا محف تغحتخذش محذ القحافٕٕه ةحٓ هغهحب الونحفٔف التحٓ وظشتٍحف الماحفكك ،
َالفوححش الشالعححة َالتححٓ تاححذث مححه توحشٔك التححشَٔج ٘ةاححفس معفدٔححة ٌ٘ححذاف الثححُس الٕمىٕححة هَ المغححفط
لفلُحذ الُىىٕة هَ تؾحًُٔ التحشاا َالانحفس الٕمىٕحة َالعشلٕحة َاٚعحٝمٕة ةومٕعٍحف همحُس غٕحش ماحذد
حتححّ ٔماححه الوٕححفط مهٍٕححف لبٕححفن مححف ارا كححفن الفعححل ٔعتبححش عشٔمححة مححه مححذمٍف ٌَ ،ححزا ا٘مححش ٔىيبح مهححّ
الفوشار  ) 1،1،92،99،5،6،7مه رار المفد  ) 923همحف الفوحش الثفوٕحة مؾحش محه رار المحفد َالتحٓ
عشم ح التعححذْ لفلىوححذ المبفؽححش لؾححخـ سئححٕظ الذَلححة َ ٜتىغححب الٕححً اقححُا ًٜهَ تىؾححش لححً فححُس ةمححه
المغححتوش مهٕححً هن مىقححب سئححٕظ الومٍُسٔححة مىقححب عٕفعححٓ َٔخنححع مثهححً مثححل هْ ؽخقححٕة عٕفعححٕة
هخشِ لهىوذ َالشد  ،لاه وٍفٔحة ٌحزي الفوحش اعحتثى الىوحذ المُمحُمٓ البىحفب محه ويحف التوحشٔك َلفلتحفلٓ
هفبه مهّ الوفمٓ لٕفن الُقفئع المىغُلة لهمتٍك محف ارا كفوح تؾحال ووحذًا لىحف ًب محه مذمحً محف معٕحفس ٌحزا
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الىوذ البىفب المغتففد مه وـ المفد  ٌَٓ )923الخففة لتعحذاد الوحشائك القحافٕة هوٍحف عحفبر غفمنحة
َغٕش َاماة َٔاُىٍف أٍٚفش َمذش التاذٔذ.99
َارا كفو المفد عفلفة الزكش مه قفوُن القافةة َالميبُمحفر قحذ قٕحذر مهحّ القحافٕٕه العمحل لاشٔحة
َكب هتٍك لوفئمة ماظُسار مهّ ممهٍك القافٓ  ،ة ن مف لحك ٔحشد ةحٓ ٌحزي المحفد محه ماظحُسار اكمهتحً
المُاد  )222 -912مه قفوُن الوشائك َالعوُلفر َالتٓ َعع قفئمة الماظُسار.
المفد : )912
"ٔوقذ لفلعٝوٕة ةٓ تيبٕ ٌزا البفل الوٍش َاٚرامة هَ الىؾش هَ العحشك هَ الهقح هَ التُصٔحع مهحّ
ا٘ؽخفؿ دَن تمٕٕض لٕىٍك ةٓ مافن مفش هَ مبفح لهافةة هَةٓ مافن ٔغتيٕع عحمفمة هَ سئتحً محه كحفن
مُعُداً ةٓ ما فن مفش َرل لفلوُل هَ القٕفح هَ الاتفلة هَ الشعُش هَ القُس هَ هٔة َعحٕهة هخحشِ محه
َعفئل التعبٕش مه الفاش .
َٔعتبش مه العٝوٕة موشد التُصٔع مهّ ا٘ؽخفؿ دَن تمٕٕض لٕىٍك َلُ كفن رل ةٓ مافن غٕش مفش " .
المفد : )913
"كل مه هغشِ هَ حشك مهىفً مهّ استافل عشٔمة هَ مذ عشائك ةُقع لىفبً مهحّ رلح ٔعتبحش ؽحشٔا ًف
ةٍٕف َٔعفقب لفلعوُلة الموشس لٍف محف لحك تاحه ححذاً هَ ققففحفً َتاحُن العوُلحة الاحبظ محذ  ٜتضٔحذ مهحّ
خمظ عىُار هَ ال شامة " .
مفد : )914
"ٔعفقب لفلابظ مذ  ٜتضٔذ مهّ ثٝا عىُار هَ لفل شامة
هَ :َٜمه هرا مهىفًُ آساب تتنمه عخشٔة هَ تاوٕش الذٔه ةٓ موفئذي هَ ؽعفئشي هَ تعفلٕمً"
ثفوًٕف  :مه حشك مهىًَف مهّ اصدساب ىفئفة مه الىحفط هَ ت هٕحب ىفئفحة َكحفن محه ؽحنن رلح تاحذٔش الغحهك
العفش ).
المححفد  : )915تاححُن العوُلححة الاححبظ مححذ  ٜتضٔححذ مهححّ خمححظ عححىُار هَ ال شامححة ارا كححفن الححذٔه هَ
المزٌب الزْ وفلتً الغخشٔة هَ التاوٕش هَ التق ٕش ٌُ الذٔه اٚعٝمٓ.
مفد : )916
ٔ ٜعذ تاشٔنفً هَ اغشابً هَ تاغٕىف ارامة لاث مهمٓ ةٓ دٔه هَ مزٌب ةٓ مافمش هَ موفل هَ كتحفل
ل عهُل مهمٓ ٌفدئ متضن خفل مه ا٘لففً المثٕش َثب اتوفي المالف الّ الىوذ العهمٓ الخفلـ ).
مفد : )917
 : ٜكحل محه
ٔعفقب لفلابظ مذ  ٜتضٔذ مهّ عىتٕه هَ لفل شامة التٓ  ٜتضٔذ مهحّ هسلعحة آٖف سٔحفل هَ ً
هٌفن مهىفً سئٕظ الذَلة لمف ٔغٕئ الًٕ هَ ٔمظ مه ؽخقً ةٓ الموتمع.
ثفوٕفً  :كل مه مفل مهىفً ةٓ ح مه هَ سئٕظ دَلة هَ ممثل لذَلة هعىبٕة معتمذ ةٓ الومٍُسٔة الٕمىٕحة
لغبب همُس تتعه لُظٕفتً.
99
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ثفلثفً  :كل مه هٌفن مهىًف سئفعة الذَلة هَ موهحظ الحُصساب هَ غٕشٌحف محه الٍٕ حفر الىٕفلٕحة هَ الىظفمٕحة هَ
الوٕؼ هَ المافكك هَ الغهيفر هَ المقفله العفمة .
مفد : )911
ٔعفقب لفلابظ مذ  ٜتضٔذ مهّ عىة هَ لفل شامة  ٜتتوفَص هلف.
 : ٜكل مه هرا هَ وؾحش مهىحًف َلغحُب ققحذ هخبحفسًا هَ هَساقحًف كفرلحة هَ محضَس هَ مختهوحة هَ مىغحُلة
هَ ً
كزلفً الّ ال ٕش ارا كفن مه ؽنوٍف تاذٔش الغهك العفش هَ اٚمشاس لفلقفله العفش  ،ة را تشتب مهحّ اٚرامحة
هَ الىؾش تاذٔش الغهك العفش هَ اٚمشاس لفلقفله العفش مُمف العوُلة .
ثفوٕفً  :كل مه هرا هَ وؾش مهىفً مف داس ةٓ الوهغفر الغشٔة لهموفلظ التؾشٔعٕة هَ التىفٕزٔة هَ الونحفئٕة
هَ المافكك هَ وؾش ل ٕش همفوة َلغُب ققذ مف عشِ ةٓ الوهغفر العهىٕة لٍف) .
مفد : )911
ٔعفقب لفلابظ مذ  ٜتضٔذ مهّ عىتٕه هَ لفل شامة .
 : ٜكل محه هرا هَ وؾحش مهىحًف ميبُمحفر هَ سعحُمفر هَ امٝوحفر هَ فحُس مافحُس هَ مىوُؽحة هَ
هَ ً
سعُمفر ٔذَٔة هَ ةُتُغشاةٕة هَ اؽفسار سمضٔة هَ غٕش رلح محه ا٘ؽحٕفب هَ القحُس العفمحة ارا كفوح
مىفةٕة لٗدال العفمة .
ثفوٕفً  :كل مه همهه مه ا٘ؽٕفب المتوذش ركشٌف هَ مشمحٍف مهحّ هوظحفس الومٍحُس هَ لفمٍحف هَ هعشٌحف هَ
مشمٍف لهبٕحع هَ أٚوحفس َلحُ ةحٓ غٕحش مٝوٕحة َ ،قحذمٍف مٝوٕحة ليشٔوحة مبفؽحش هَ غٕحش مبفؽحش َلحُ
لفلموفن َةٓ هْ فُس مه القُس هَ صسمٍف هَ عهمٍف لهتُصٔحع لنٔحة َعحٕهة مهىحًف هَ عحشًا لوقحذ اةغحفد
ا٘خ. ٝ
ثفلثفً  :كل مه م ىع هَ حفص لوقحذ اٜتوحفس هَ التُصٔحع هَ أٚوحفس هَ اعحتُسد هؽحٕفب ممحف وحـ مهٕحً ةٕمحف
توذش لٙغشاك المزكُس .
سالعفً  :كل مه عٍش مٝوٕة لنغفن هَ فٕفح هَ خيب مىفةٕة لٗدال العفمة
خفمغ ًف  :كل مه اغشِ مهىفً مهّ الفوُس هَ وؾش امٝوفر هَ َعفئل لٍزا ال شك هٔ ًف كفو مبفستٍف ).
مفد : )222
ٔعفقب لفلابظ مذ  ٜتضٔذ مه عىتٕه هَ لفل شامة كل مه :
هَ : ًٜحححفص هَ َمححع لوقححذ اٜتوححفس هَ التُصٔححع هَ أٚوححفس هَ الهقح هَ العححشك هَ مححشك لىفغححً هَ
لُاعية غٕشي مهىفً هَ عشاً فُساً مه ؽنوٍف اٚعفب الّ عمعة البٝد عُاب كفن رل لمخفلفحة الاوٕوحة هَ
تؾٍٍُٔف هَ اميفب َفف غٕش فإه هَ الشاص مظفٌش غٕش ٜئوة هَ لنٔة ىشٔوة هخشِ .
ثفوٕفً  :كل مه اعتُسد هَ فُس هَ وول لىفغً هَ لُاعية غٕشي ؽٕ فً ممف توذش له شك المزكُس َكحل محه
همهه مىً هَ مشمً مهّ ا٘وظفس هَ لفمً هَ هعشي هَ مشمً لهبٕع هَ لٔٛوحفس َلحُ ةحٓ غٕحش مٝوٕحة ،
َكل مه قذمً مٝوٕة لفلموفن هَ َصمً هَ عهمً ).
مفد : )229

ارا استاب الوشائك الغفلوة مه ىشٔح القحاف ٔاحُن سيعحفب التاشٔحش َالىفؽحشَن مغحاَلٕه كفحفمهٕه
هفححهٕٕه لموححشد الىؾححش َةححٓ عمٕححع ا٘حححُال التححٓ ٔ ٜماححه معشةححة مشتاححب الوشٔمححة ٔاححُن المغححتُسدَن
َاليفلعُن هَ الوفئمُن لفلتُصٔع هَ الهق هَ ال شك مغاَلٕة كففمهٕه هفهٕٕه ).
مفد : )222
ٔوححب هن ٔااححك ةححٓ عمٕححع ا٘حححُال لمقححفدس ا٘ؽححٕفب مُمححُ الوشٔمححة هَ اصالتٍححف َٔ هح الححذاس التححٓ
تُل الىؾش هَ العشك مذ  ٜتتوفَص ؽٍشاً) .
َالمتتبع لىقُؿ ٌزي المُاد ٔذس محذِ حشمحفن القحافٓ َالمحُاىه محه حوحً ةحٓ ووحذ ؽحخـ سئحٕظ
الذَلححة َسئفعححة الااُمححة هَ موهححظ الححُصساب هَ غٕشٌححف مححه الٍٕ ححفر الىٕفلٕححة هَ الىظفمٕححة هَ الوححٕؼ هَ
الماحفكك هَ الغححهيفر هَ المقحفله العفمححة ٌَحزا ٔعىححٓ محذش اعححتيفمة هْ ؽحخـ ووححذ الغحهيفر الشعححمٕة
مهححّ الححشغك مححه هوٍححف ةححٓ مىففححب مفمححة َماححل ووححذ لغححبب الُظٕف حة العفمححة  ،لاححه وححـ الوححفوُن هحححشش
المُاىىٕه مه حوٍك ةٓ ووذ الغهيفر الشعحمٕة َسلمحف ٔفغحش الىوحذ مهحّ هوحً اٌفوحة لؾحخـ سئحٕظ الذَلحة
َالااُمححة َغٕححشٌك المححزكُسٔه ةححٓ وححـ المححفد ٌَ )917ححزا ععححل التمححفٔض لححٕه المغححاَلٕه َغٕححشٌك
َععهٍك ةحُ الوحفوُن َةحُ الىوحذ  ،لحٕظ ٌحزا ةاغحب لحل هن الحىـ اتغحع لٕؾحمل مهحُ َسيعحفب الحذَل
ا٘عىبٕة هَ ممثهٕه لذَل هعىبٕة معتمذ ةٓ الومٍُسٔة الٕمىٕة لغبب همُس تتعه لُظٕفتٍك ٌ ،زي الامفٔحة
الخففة لىوذ سيعفب الذَل ا٘عىبٕة هَ ممثهٓ البعثفر ا٘عىبٕة التحٓ امتحذر الحٍٕك لحىـ الوحفوُن هحشمح
المُاىىٕه مه التعبٕش مه آسائٍك ةٓ الونفٔف المقٕشٔة َ ،لىفب مهّ ٌزا الىـ ةٔ ٝوحُص محث ًٝهن ٔىتوحذ
المُاىه الٕمىٓ الموفصس التٓ تاذا ةٓ عُسٔف مهّ ٔذ قُار ا٘عذ هَ التٓ ححذث قبحل ثحُس ٔ 25ىحفٔش
ةٓ مقش ٌَازا ٘ن الىوذ المبفؽش عٕاُن مُعٍفً لؾخـ سئٕظ الذَلة َ ،لفلتفلٓ ةٔ ٝا ْ٘ ؽحخـ
حتّ َلُ اوغفوٕفً التىذٔذ لموحفصس لؾحفس ا٘عحذ َؽحبٕاتً َكحزا سمحُ – محث ًٝسئحٕظ الغحهية الفهغحيٕىٕة
لٛمححٝبار القححٍُٕوٕة َلفلتحفلٓ ةح ن ووححذ لٍححزي المُاقححف ماظححُس لححىـ المححفد َ )917امتححذر الامفٔححة
لتؾمل َتامٓ سيعفب الذَل مه الىوذ .
ان المتتبع لىقُؿ ٌزي المُاد ٔذس محذِ ؽحمُلٕة الماظحُسار َلحك ٔتبح لهقحافٕٕه َغٕحشٌك امافوٕحة
الىوذ َالتعبٕش مه الشهْ ةٓ هْ قنحٕة عحُاب كفوح ماهٕحة هَ هعىبٕحة ٌَحزا الحىـ ٔتعحفسك محع فحشٔه
المححفد  )91مححه اٚمححٝن العححفلمٓ لاوححُ اٚوغححفن َالمححفد  )91مححه العٍححذ الححذَلٓ الخححفؿ لححفلاوُ
المذوٕة َالغٕفعٕة .
َتونححٓ الفوححش  )9مححه المححفد  )5مححه العٍححذ الححذَلٓ الخححفؿ لححفلاوُ المذوٕححة َالغٕفعححٕة لعححذش عححُاص
ةشك قُٕد مهّ ٌزي الاوُ َالاشٔفر هَعع مه ته المىقُؿ مهٍٕف ةٓ العٍذ .
َقفوُن القافةة َالميبُمفر سقك  )25لغىة 9112ش خفلف الؾشمٕة الذَلٕة ار عفب لوُٕد مهّ حشٔحة
الححشهْ َالتعبٕححش َمعظمٍححف مقححفت لعبححفسار ميفىٕححة َمعفوٍٕححف غٕححش مىنححبية َمعظمٍححف لححٕظ لححً مٝقححة
لفحتشاش حوُ ا٘خشٔه َعمعتٍك هَ لامفٔحة ا٘محه الوحُمٓ هَ الىظحفش العحفش هَ القحاة العفمحة هَ اٖدال
العفمة .92
ان حشٔحة التعبٕححش مٍمحة لثٝثححة هعحبفل سئٕغححٕة مهحّ ا٘قححل هَلٍحف هن الاح ةحٓ التعبٕححش محه الححىفظ وفحٕححة
هعفعٕة لاشامة اٚوغفن َ ،ثفوٍٕف هن هةنل ىشٔوة لهُفُل الّ الاوٕوة ٔتاوح محه خحٝل َعحُد "عحُ
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مذِ تُايش قفوُن القافةة مع الؾشمٕة الذَلٕة لاوُ اٚوغفن َسقة ممل مه َاقع التؾشٔعفر القافٕة َآةف تئُشٌف  -المافمٓ َالافتب ٔفعٕه وفؽش 24
ةبشأش 2225ش .

ا٘ةافس" حٕث ٔتك تبفدل ا٘ةافس ََعٍفر الىظش لاشٔة ٌَ ،زا ٔ ٜاُن ا ٜارا احتشمح حشٔحة التعبٕحش ،
َثفلثٍف هوً ٔ ٜاُن ٌىف هْ حُاس مفتُح َووفػ مهىٓ لذَن حشٔة اوغٕفل َتذة المعهُمفر . 93
مىز مذٔذ عىُار توذم الااُمة لمؾشَ قحفوُن لهقحافةة َالميبُمحفر َهحفلتحً الحّ موهحظ الؾحُسِ
لذساعتً َتوذٔك الموتشحفر لؾنوً لٕوذش الّ موهظ الىُال ٚقحشاسي كوحفوُن َ ،ةعح ًٝهحٕحل المؾحشَ الحّ
موهظ الىُال َوُقؼ قبل ؽٍشٔه  ،لاه مىفقؾتً تُقف دَن هن ٔتك اٜتفف مهّ اقشاس مُادي ََ ،محع
القافُٕن اثىف مؾش معٕفساً َمبذه كمشععٕة َمُعٍفر ةٓ حفل مىفقؾة الوحفوُن ٌ ،حزي المبحفدئ لخقح
ميفلب القافٕٕه ةٓ أوفد قفوُن مقشْ ٔتُاكب َٔتُاة مع المعفٕٔش الذَلٕة لاشٔة الحشهْ َالتعبٕحش،
َؽححاه المُعٍححفر ٌححٓ عمهححة مححه التُاةوححفر القححافٕة كححٓ تغححتيٕع كححل َعححٕهة امٝمٕححة َكححل فححافٓ
العمححل لاشٔححة َلححذَن سقفلححة هَ تححذخل هَ خححُف هَ م ح و مححه هحححذ  ،لاححه مذٔححذ هىححشاف عححُاب داخححل
البشلمفن هَ خفسعً ٔ ٜشٔذَن لوفوُن مقشْ هن ٔشِ الىُس ةٓ ظل المت ٕشار الذَلٕة َثُسار الشلٕحع
العشلٓ ٘ ،ن ٌزي الثُسار التٓ ؽاه لٙوظمحة الففعحذ البفئحذ ةحٓ الحٕمه َمقحش َتحُوظ َلٕبٕحف َحتحّ
عُسٔف َغٕشٌف قهوفً كبٕحشاً ىحُال ةتحش عحٕيشتٍف َاحتٝلٍحف لهبهحذان َاعحتعبفدٌف لهؾحعُل سهر هن أوحفد
قُاوٕه مقشٔة تتُاة مع المعفٕٔش الذَلٕة ٔعىٓ الخيش المباش مهّ اوظمتٍحف المتعفىحة َالي ٕحفن َالظهحك
َاٜعححتبذاد الححزْ مفسعححتً ىححُال العوححُد المفمححٕة  ،ةححشهر هن أوححفد َاقححشاس قححُاوٕه َ -خففححة لٛمححٝش
َالقافةة ٔ -عىٓ قشل هعهٍحف ،ةظهح تاحفسل َتوحفَش هْ ميهحب ؽحعبٓ عمحفٌٕشْ لهت ٕٕحش َقٕحذر ٌحزي
الميفلب َالمٕغشار َالمظحفٌشار َالىوحذ لوحُاوٕه سععٕحة هميح الاحفكك عحهية ا٘محش َالىٍحٓ َامحف
الاثٕش مه الوُاوٕه َخففة قُاوٕه القافةة  -العوُلحفر َغٕشٌحف) قذاعحة لهاحفكك المغحتبذ لعوحُد ىُٔهحة
الّ هن كغشر ؽعُل الشلٕع العشلٓ حفعض الخُف َالخىُ َثحفسر مهحّ ى فتٍحف َاححفلتٍك الحّ مضلهحة
التفسٔ ٌ ،زي الثُسار ٔوب هن تتبىّ دعفتٕش َقُاوٕه مقشٔة تتُاة مع ميفلب الومفٌٕش.
ةٓ الٕمه لٕظ الُمع لعٕذاً مه ٌزي المت ٕشار َةٓ امتوفدْ ةح ن المبحفدئ َالمعحفٕٔش اٜثىحف مؾحش التحٓ
قذمٍف القافُٕن كمشععٕحة ٔٚوحفد قحفوُن مقحشْ ٔتُاكحب َالمت ٕحشار الذَلٕحة َقبهٍحف الماهٕحة عحٕاخز
لعٕه اٜمتبفس حتّ َلُ تعيل مىفقؾة الوفوُن ةتش مه الضمه ةهٕظ ثمة لُذ مه ا٘خز لٍزي المعحفٕٔش ٘وٍحف
مال اتفف القافٕٕه َ ،لفلتفلٓ ٔ ٜماه توفٌهٍف لنْ حفل مه ا٘حُال ٌَزي المعفٕٔش ٌٓ : 94
 -9التضاش قفوُن القحافةة َالميبُمحفر لحفلمُاثٕ َالعٍحُد الذَلٕحة التحٓ فحفد مهٍٕحف الحٕمه َمىٍحف
امٝن فىعفب 9116ش .
 -2تاشٔححش مهإححة َعححفئو اٚمححٝش كفةححة َاميححفب الا ح لٛةححشاد َالماعغححفر ةححٓ امتٝكٍححف َخففححة
َعفئل اٚمٝش المغمُمة اٚرامفر) َالمشئٕة التهٕفضُٔن) .
 -3التنكٕححذ مهححّ حشٔححة تححذة المعهُمححفر َحح القححافٓ ةححٓ الاقححُل مهٍٕححف َاعححتوفب اٚخبححفس مححه
مقفدسٌف َةحٓ مُاقحع ا٘ححذاا َمحمفن حمفٔحة َمحذش تعشٔنحً لحٙرِ َالخيحش هثىحفب ممفسعحتً
لعمهً.
 -4الخبش موذط َالشهْ حش ةٓ اىحفس المغحاَلٕة ا٘خٝقٕحة َالتوفلٕحذ المٍىٕحة المهضمحة لهقحافةٓ ةحٓ
ممفسعتً لعمهً.
 -5تعضٔض دَس القافةة َاٚمٝش ةحٓ خذمحة الذٔموشاىٕحة َالتىمٕحة َتاوٕح الؾحففةٕة التحٓ محه ؽحنوٍف
خذمة قنفٔف الموتمع َمافةاة الفغفد َ ،رلح محه خحٝل تاغحٕه َتيحُٔش العٝقحة لحٕه القحافةة
َالموتمححع لافةححة ماعغححفتً الشعححمٕة َ ،التنكٕححذ مهححّ الححذَس أٚوححفلٓ لهقححافةة مححه هعححل تماححٕه
93
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حشٔة الشهْ َالتعبٕش َةو ًف لهمعفٕٔش الذَلٕة لاوُ اٚوغفن د .ىفلب مُك .
الذلٕل الوفوُوٓ لهقافٕٕه الٕمىٕٕه – مٕذْ المىٕفٓ – ووفلة القافٕٕه الٕمىٕٕه .

عمٍُس المتهوٕه مه المؾفسكة ةٓ فحىع الوحشاس محه وفحٕحة َأقحفل الاوحفئ َاٖساب الحّ الاحفكك
مه وفحٕة ثفوٕة .
 -6التمٕٕض الُامه لٕه الوُامذ المىظمة لمٍىة القافةة ةحٓ اىحفس الذعحتُس َالمُاثٕح الذَلٕحة َلحٕه
النُالو ال تٓ تتاُل الّ مُائح َماظحُسار توٕحذ حشٔحة القحافةة َتىحتوـ محه حشٔحة التعبٕحش
َتعٕ القافةة مه الوٕفش لذَسٌف لفمتبفسٌف هحذ هٌك هؽافل التعبٕش الذٔموشاىٓ .
 -7تُفٕف قنفٔف الىؾش لمف ٔتىفعب مع ىبٕعتٍف َاةتشاك حغحه الىٕحة ةٍٕحف َ ،توىحب موفسوتٍحف محع
ا٘ةعفل َالوشائك الوىفئٕة المبفؽش  ،ا ٜمف ٔتقل لونفٔف الغٕفد َا٘مه الوُمٓ .
 -1التنكٕححذ مهححّ هن العمهٕححة اٚمٝمٕححة لوححذس مححف تامهححً مححه سعححفئل تتعه ح لححفلفاش َالححُمٓ َفححىفمة
الشهْ العفش َتُعًٍٕ  ،ا ٜهوٍف وؾفه اقتقفدْ ٔوُش مهّ قفمذ الحشله َالخغحفس ) َلفلتحفلٓ ةح ن
كففلححة حوححُ العححفمهٕه ةححٓ القححافةة لومٕححع َعححفئيٍف همححش مٍححك ٔىب ححٓ مهححّ المؾححش مشامفتٍححف
لتاغٕه الُمع اٜقتقفدْ لهقافٕٕه لنمفن تُةٕش حٕف معٕؾٕة كشٔمة لٍك .
 -1ال فب هٔة ماظُسار تتعه لممفسعة مٍىة القافةة َاٜكتففب لمٕثف ؽشف ٔوشي القافُٕن .
 -92امتبحفس الونحفب المشععٕححة الُحٕحذ ةححٓ قنحفٔف الىؾحش َمىححع ححبظ القححافٓ احتٕفىٕحفً هَ عححوىً
كعوُلححة هَ اغحح ٝالقححإفة هَ َقححف هٔححة َعححٕهة امٝمٕححة َ ،هن  ٜتتوححفَص العوُلححفر التندٔبٕححة
المفلٕة مهّ القافٓ الـ  %52مه سالتً الؾٍشْ .
 -99تأُل اٚؽشاف مهّ اٚمٝش الماهٓ الّ موهظ همهّ لٛمحٝش ٔؾحشف مهٕحً موهحظ الؾحُسِ
لمؾفسكة ممثهٕه مه ماعغفر الموتمع المذوٓ مه هعل تأُحل القحافةة َاٚمحٝش الحّ امحٝش
قُمٓ  %59مىً تفلع لهااُمة َ %41تُمع لٝكتتفل لهعفمهٕه ةٓ ٌزي الماعغفر .
 -92تاوٕ ح المشَوححة َاٚوقححفف َالتححُاصن لححٕه حوححُ القححافٕٕه ََاعبححفتٍك ةححٓ مضاَلححة المٍىححة
َتبغٕو اعشابار معفمهتٍك َتٕغٕش حقُلٍك مهّ التغٍٕٝر الٝصمة لممفسعة ممهٍك.
قضية الصحفي المعتقل عبداالله حيدر
ٔعشف الومٕع هن القافٓ مبذاٜلحً حٕحذس ؽحفٔع المعتوحل مىحز هكثحش محه محفمٕه ةحٓ ا٘محه الغٕفعحٓ
لتٍمة التشَٔج لهوفمذ لل َمغاَلٍف اٚمٝمٓ لاغب اتٍحفش الىٕفلحة لحً ٌَحزي تٍمحة لفىهحة لحل َمهفوحة ٘ن
مه ح هْ فافٓ َلىـ المحفد  )91محه اٚمحٝن العحفلمٓ لاوحُ اٚوغحفن َالمحفد  )91محه العٍحذ
الذَلٓ الخفؿ لفلاوُ المذوٕة َالغٕفعٕة هن ٔاقل مهّ المعهُمفر َٔغحتوٍٕف محه هْ ماحفن َٔتحذاَلٍف
َٔاههٍف ٌَُ محف ةعهحً حٕحذس  ،ار هوحً كحفن ٔاقحل مهحّ المعهُمحفر ليشٔوتحً الخففحة ثحك ٔنحعٍف ٔاههٍحف
َٔيشحٍف لهمتهوٕه مثهٍف مثل غٕشٌف مه المعهُمفر  ،ا ٜهن الوٍفر الشعمٕة امتبشر حوً ةحٓ الاقحُل
مهّ المعهُمفر دلٕل اداوة ةٓ التُافل َالتشَٔج لتىظٕك الوفمذ امٝمٕفً  ٌَُ ،مف ٔاكحذ ماحظ محف وحـ
مهٕححً الذعححتُس َالوححُاوٕه َاٜتففقٕححفر الذَلٕححة التححٓ َقع ح َفححفدق مهٍٕححف الومٍُسٔححة الٕمىٕححة َ ،تاكححذ
مىظمفر حوُقٕة  ، 95هن حٕحذس مظهحُش َهن الااحك الحزْ فحذس لاوحً ظحفلك َعحفئش ٘ ،ن الومٕحع ٔعحشف
عٕذا هن الونفب ةٓ الٕمه غٕش محفدل َةفعحذ
96

لل َمختش مه قبل ا٘عٍض ٌَُ حاك قنفئٓ عفئش لغبب تذخهٍف َ ،تنكذ لاثٕش مه المىظمحفر المعىٕحة
لاوُ اٚوغفن َحشٔة الشهْ َالتعبٕش هن حٕذس مغوُن لتعهٕمفر همشٔإة هٔنفً ٌَزا ٔاكذ هن الونحفب
لٕظ مختشقفً مه ا٘عٍض ا٘مىٕة ةٓ الذاخل لل اوً مختش أنف مه الخفسق َالحذلٕل ان مبذاٜلحً حٕحذس
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د .مبذ الاشٔك اٚسٔفوٓ وفئب سئٕظ الماتمش الؾعبٓ العفش ةٓ موفلهة مع فإفة الغٕفعة الأُتٕة 2292ش .

ؽفئع ٔ ٜماه ان ٔخشق مه معتوهً ا ٜارا َاةو الُٜٔحفر المتاحذ ا٘مشٔإحة مهحّ رلح ٌَحُ خحش ةحٓ
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َوظم ووفلة القافٕٕه الٕمىٕٕه َمىظمفر فافٕفر ل ٝقُٕد ٌَُد َمىظمفر غٕشٌف ةعفلٕفر تنحفمىٕة
ََقفححف ر احتوفعٕححة همححفش سئفعححة الومٍُسٔححة َالححُصساب َماتححب الىفئححب العححفش ََصاس العححذل َالغححففس
ا٘مشٔإة َةٓ همفكه هخشِ لهميفلبة لفٚةشاق الفُسْ محه القحافٓ المعتوحل مبذاٜلحً ؽحفٔع َتعُٔنحً
التعُٔل العفدل مه الظهك الزْ َقع لاوً .
ان حشٔة الشهْ َالتعبٕش ةٓ الٕمه مف تضال تُاعً مذٔذ مؾفكل َلٕظ ثمة اوفشاعفً ٔبذَ ةٓ ا٘ةح محه هن
اٚمٝش الٕمىٓ لال مغمٕفتً عٕؾٍذ ت ٕشاً حوٕوحفً ا ٜارا َمحع ححذ لٝوتٍفكحفر التحٓ توحع لاح القحافٕٕه
الٕمىٕٕه َالقاف َالُعفئل اٚمٝمٕحة – سغحك اصدححفش الفنحفب لحفلوىُار اٚمٝمٕحة َ -هل ٕح الوحُاوٕه
التححٓ توٕححذ حشٔححة العمححل القححافٓ َاٚمٝمححٓ َتاظححش مهححٍٕك العمححل ةححٓ لٕ ححة آمىححة لعٕححذاً الماظححُسار
َخففححة المححفد  )923مححه قححفوُن القححافةة َالميبُمححفر سقححك  )25لغححىة 9112ش َالمححُاد - 913
 )222مه قفوُن العوُلفر التٓ كبه العمل القافٓ َخفلف المفد  )91مه اٚمٝن العحفلمٓ لاوحُ
اٚوغفن َالعٍذ الذَلٓ الخفؿ لفلاوُ المذوٕة َالغٕفعٕة َالمفد  )6مه الذعتُس الٕمىٓ .)2229
التىصيات :
 )9افححٝح مىظُمححة البىٕححة التؾححشٔعٕة الذعححتُس َالوححُاوٕه) َخففححة المتعهوححة لفلقححافةة َاٚمححٝش
َافذاس قفوُن القافةة َالميبُمفر لمف ٔتُاة مع المعفٕٔش الذَلٕة َلمف التضم لً الٕمه همحفش
الموتمع الذَلٓ َلمف ٔتُاكب المت ٕشار الماهٕة َالعشلٕة َالذَلٕة .
 )2عحشمة افححذاس قحفوُن اٚمححٝش المشئحٓ َالمغححمُ لمحف ٔتُاةح هٔنحفً مححع المعحفٕٔش الذَلٕححة َٔافححل
حشٔة اٚمٝش َالفنفب اٚمٝمٓ لعٕذاً مه كل الوُٕد .
 )3تفعٕل قفوُن حح الاقحُل مهحّ المعهُمحفر الحزْ فحذس ححذٔثًف َتماحٕه القحافٕٕه َاٚمٝمٕحٕه
َغٕشٌك مه حوٍك ةٓ الاقُل مهّ المعهُمحفر َتاهٕهٍحف َتحذاَلٍف َوؾحشٌف لاحل حشٔحة دَن هْ
تذخل هَ منفٔوة مه هحذ .
 )4ال ححفب كفةححة العوُلححفر الوىفئٕححة مححه قححفوُن القححافةة َالميبُمححفر َمححذش تنححمٕه قححفوُن اٚمححٝش
المشئٓ َالمغمُ حفل مىفقؾتً ةٓ البشلمفن هْ موُلفر عىفئٕة َاعتبذالٍف لوضابار مذوٕة .
 )5تُعححٕع مغححفحة ٌححفمؼ الاشٔححة القححافٕة َاٚمٝمٕححة َكغححش احتاححفس الااُمححة لٛمححٝش المشئححٓ
َالمغمُ َالغمفح ل فذاس تشاخٕـ لهوىُار اٚرامٕحة َالتهٕفضُٔوٕحة محه قبحل الوٍحفر الشعحمٕة
الٕمىٕة لذ ًٜمه هخز تشاخٕـ العمحل اٚمٝمحٓ المشئحٓ َالمغحمُ محه دَل هعىبٕحة لهعمحل داخحل
ا٘سامٓ الٕمىٕة.
 )6العمل مهّ ال فب َصاس اٚمحٝش َاعحتبذالٍف لموهحظ همهحّ لٛمحٝش هَ ٌٕ حة لٛمحٝش تؾحفس ةٕحً
مىظمححفر الموتمححع المححذوٓ َالقححافٕٕه َا٘حححضال الغٕفعححٕة المختهفححة لٕتغححىّ لهموهححظ هَ الٍٕ ححة
َمححع سئححة مغححتوبهة لٛمححٝش الٕمىححٓ مغححتوبٔ ًٝتُاكححب مححع كححل المت ٕححشار الماهٕححة َالعشلٕححة
َالذَلٕة.
المراجع :
 .9توشٔش مىظمة فافٕفر ل ٝقُٕد مه اٜوتٍفكفر الُاقعة لا القافٕٕه لعفش 2299ش َتوشٔش ووفلة القافٕٕه الٕمىٕٕه لعفش 2299ش.
 .2احمذ الُادمٓ ،حشٔة الشهْ  ،القافةة ةٓ الٕمه – الوضب اَ٘ل – مىظمة فافٕفر ل ٝقُٕد ،وُةمبش 2226ش .
 .3توشٔش مىظمة فافٕة ل ٝقُٕد مه اوتٍفكفر حوُ القافٕٕه لعفش 2292ش .
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الغٕفعة اٚمٝمٕة َاعتوفلتٍف لونفٔف حوُ اٚوغفن د .مامذ حغه قٕضان – َاقع اٚمٝش الاوُقٓ ةٓ الٕمه الزْ اوعوذ لقىعفب -1
 92دٔغمبش 2292ش.
حغه حفمذ سئٕظ موهظ همىفب اتافد اٚرامة َالتهٕفضُٔن  ،مذاخهة تعوٕبًٕ ةٓ اةتتفح الىحذَ اٚقهٕمٕحة ححُل اٚمحٝش َحوحُ اٚوغحفن
– الوفٌش ٔ22 -29ىفٔش 2223ش.
التوشٔش الغىُْ لاوُ اٚوغفن َالذٔموشاىٕة ةٓ الٕمه لعفش  2221المشفذ الٕمىٓ لاوُ اٚوغفن .
حشٔفر َقنفٔف القافةة َالىؾش لٕه الوفوُن َالا ةٓ التعبٕش امذاد الماتب العشلٓ لهوفوُن الوفٌش 2225ش
مذِ تُايش قفوُن القافةة مع الؾشمٕة الذَلٕة لاوُ اٚوغفن َسقة ممل مه َاقع التؾشٔعفر القافٕة َآةف تئُشٌف  -المافمٓ
َالافتب ٔفعٕه وفؽش  24ةبشأش 2225ش .
حشٔة الشهْ َالتعبٕش َةوفً لهمعفٕٔش الذَلٕة لاوُ اٚوغفن د .ىفلب مُك .
الذلٕل الوفوُوٓ لهقافٕٕه الٕمىٕٕه – مٕذْ المىٕفٓ – ووفلة القافٕٕه الٕمىٕٕه .
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