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��رة إ�� �و�ف ا������ ا������� �������ن ����س ا�وزراء ا�. إ��������& أ$��ت ا�"راب و��در ھ�� ا
  .�و��و و���ت ر,�س وزراء ا�ر,�س ا���زول �ن د+ول ���س ا�وزراء 30وا($�)�م �وم 

�����:  

و�3ن . و��3ت �ر��3 �1$2 1& ا�.ورة. � ا������ ا��)ر�� دورا ر,��� 1& ����د ا0رض �.ورة ����ر����ت ا�ط�
وا���2ظ $�� ا�.ورات ا��& . �ط ا��ظ�م�5 ا�.ورة وإ���� دورا ھ��� 1& �ر��4 ��3"���ت و���درات ا�ط��� ا����

، أن ا�.ورات ا��& ���ت ���1 ا�ط��� ا������ دورا �ر3ز�� �.ل "دول ا�ر��8 ا��ر�&"ا�د��ت ���1 ا)ط�4 7��$ 
أ�� ا�.ورات ا��& ;�ب $��� دور . ا�.ورة ا��و���� وا�.ورة ا��)ر�� ا����3ت ا����ر ا��د�& �:ط��� ����ظ�م

  .ورات ا������ وا������ وا��ور��� ا������ �1د ا�ز��ت 1& ���رات د�و�� �د�رة �.ل ا�.��ا�ط
. .�رت "دھ� ا�ط��� ا������ �م ���د ��و( �وھر�� ��د ا�.ورة وا(��)�د�� ا��&و�3ن ا������ت ا(����$�� 

ا��& أدت ���1ر ا���د�� وا�����زة ;�ر �د إ���ج �5س ا������ت $و�د( �ن أن ��دأ ا����ل 1& ��& .��ر ا�.ورة أ
����1رت ا�0ور 1& ا��را�8 وا���رت ا���0ر 1& ا(ر��5ع و��ءت �روط ا���ل أ3.ر ��� . و����ش ا����ل
، و��� $�� ا�)��د ا�د��و�راط& ��ري �)�ر ا������ت ا������� و��در ا��ق 1& ا���ظ�م �3ن ��ل ا�.ورة

  .���م ا������ ����وة ��3 �و ��3ت .��ر ا�.ورة ��ر�� $�� ا����ل�ل و1ض إ"را�ا�����& و��م ��8 ا���

�ن ذ�ك  وأو�8 ا����را وى�)�ود �د�د ���ر�3 ا������� أ �8 ��د �را1ق ���ھل �ط��ب ا����ل و��8 �ر��3م
�دوي 1& ا���م ا�.��ث ��.ورة � & �ر$ت ��ل .ورة ����ر ��ودا�0راس ا�� �� ��ل. ا�)�ود ا�ذي ��ق .ورة ����ر

ا��وا�ل ����5 ا��& . ;�و�� 1& ���ء �)ر& ا10ق $��� ا�.ورة ����8 1& أ���ء �)ر وا���ب ا��& (�ت 1
 �5��30ر ا���5"�  $& وأ�"� ا�����&$�� ا����وى ا(��)�دي وا(���� ت �رة أ+رى��������ر �1رت .ورة 

��دو ����� �وى ��3�Eم ��"�7  و�م ( ������ س ا���3ري �م ��دم ��ووا��ظ�م ا�ذي ���م ا���ط� �ن ا����. �و��و
و��.�وه ا�������ن إ( ����ھ�ن ����,G  �م ���دث �ظ�م ا�ر,�س ا���زول. �����د ا��3م و�ؤ���ت ا�دو��$�� 

، أ���ت ��5ر�� أن آ+ر �� ��م �7 ا�ر,��� وا(����5ء $�� ا�د��ور ��ت�)��د�ق ا(��+�ب 1& ا��ر���ن وا��+
����ھ2 3ل ا0ز��ت ا��& �����  3��2010م ھو ا����ھ& ����,G ا��+���ت ا��ر���ن 1& ����� ا��زب ا�وط�& ا�

�����  .�1ل ا��وم ���7 ا���ر��. ا��)ر�ون و3ل ا�3راھ�� ا��& �ظ& ��� 1& ا0و��ط ا�

ا�ط��� وا�دور ا�ذي ����7  �2013و��و  �30م ����م �ظ�م ا�+وان ا������ن ا�درس �31ن ا����ب $��را 1&  
��د أ3دت دروس ا���ر�J أن ا�0داث ( ��3رر ����  .2013$�دت ���وم �7 1&  2011ا������ 1& .ورة ����ر 

أن ا�������ت ا�ط���  2013و��� �و��و  ��2011د أ3دت دورة ا��و��ت ا�.ور�� �ن ����ر . د�����������ت �
� �و��و ��و�ب $��� �30 ا��& ����ت �����د ا��3م ��د وا���ط. ا������ وا��5راء ( ��3ن ا�����ل $���� و��و���5

  .أ�ظ�� و�3و��ت ������� ��1ددت �و��ت ا�.ورة و$)5ت ��� 7ا�����ب ا�درس ا�ذي �م ���و$�

�و��و ا��ط��ب ا�����0 �����ل �.ل ا��د ا0د��  30إن ��ر�� أ�ل ��وح $�د�� �"8 �3و�� �� ��د ا���5"�  
�� و���Mل ا��)��8 ا���و��5 $�� رأس �دول أ$����� و��دأ 1& �������� ��� �و�& ��Lور وا��ر��ت ا�����

و�3ن ��ر�� ا�0ل ھذه ��دأ �����دد $�د�� ���+دم ا��3و�� �5س و��,ل ا���8 ا��& ا��+د���� . ����راب �������
�ل ا��و�س ��)�ب $�د�� �5ض ا��وات ا������ ا$�)��� ����� ��� ،ا��3و��ت ا������ "د إ"را��ت ا����ل

��� �و�& ���دد ا��وا�ف دا+ل ا��3و�� . و����ل ���دات ا����ل، أو $�د�� �د+ل ا�د����ت ����� إ"راب ا�����
ط��ب ا�ط��� ���د أ.��ت ا�0داث ا�������� أ�7 ( ���ل ����ھل ��وق و. ���ه ا��ر�3 ا������� و��وق ا����ل

�)ر $�� ا��ذ�3ر �و�وده وأن  ،ي �)ر ا��3و��ت ا�������� $�� �����7وأن �ر�ك ا�.ورة وو�ودھ� ا�ذ. ا������
�رارا أ�7 ا����و��  أ3دت ا�0داث����� . �7 ��وق أ)��� 1& ا�.��ر ا��& ��ري �وز���� 1& 3ل �رة ���دا 7�$

  .1& ;��ب ا�ط��� ا������ �ن ��"G أي .��ر
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����ر ا����دة ���ر ��دم ��راء �ر�دة ا�������  �25ورة  �رور ��ث ��وات �ن ا�د
ع������� 
ا��وري ��ط+* ���و�$ (ول أو��ع ا�ط��� ا�&����  $ا���ر%�ا�درا�� ا����� ا��$ أ�دھ� ا�ر!�ق 

�رة ا���ر��، و(ول دور (ر%�-� ا������� وا������� !$ ا����ل ا�ط��$ !$ ��ر و
 ���� !$ ا�+
 .2013و 2006ا���راو(� �� ��ن 

 ��دي ر�1ق ��د�م

�  عظيم �� انض دور: المية العاملة الطبقة
�

�  ،هوحسم الثوري المسلسل انضاج 

�  سيا)�  وعجز  
�

�  المنتفض الشعب وقيادة قيادته 

 "رور�� �3ن ا������� ا��ر�3 دور أن �ؤ3د ،ا��وم و��� ���رك ��3م ا0+�رة ا��5رة ��ذ ا�0داث �طور"

 �وى ا�5"ت ��د. و����� ا�دو�� ا���داد $ودة $�� ا�طر�ق و�ط8 ا���رع وز+م ا�.ورة ا���رار $�� ����5ظ

 �ن ا�3.�ر ر;م إ���$�� $�� أ��ت ا��& ھ& ا������� ا��ر�3 و�3ن ،إ���� و$�دت ا����د�ن $ن �رات $دة ا�.ورة

 53ؤ، ����& ���ظ�م 3ذ�ك وا��1دت و����ر، و�����ك �وي ��&�� ���ظ�م ا��1دت ا��& ا������� ا��ر�3. ا���و(ت

 طرف �ن �وار: �)ر 1& وا�.ورة ا������� ا��ر�3 ".ا���رارھ� $�� وا���5ظ ا�.ورة د81 1& ھ��� دورا ���ت

   .�)ط�5 ���و�&"وا�د

ا������ �)7�5 ��ر���3 .ور�� ����زا، �����3ل، ��)��� ا�ط���  ،��ذا ا�و"وح �دا81 �)ط�5 ���و�&

$ن دور  1& ���ء ����8 ا��دا�� ا(����$�� وا��ر�� وا�د���راط�� ا(��را��3، ا�ط2,�& ا���ر�+& و�ؤ��� �دورھ�

 �3ب و��ل  ، ھذه ا�.ورة ا��& ����2011ر  125& ا�.ورة ا��)ر�� ا��& ا�ط��ت �رار��� 1&  ا��ر�3 ا�������

��ت ھ& ا��& ��ر"ت ����2 ا��ر�3 ا������� ���.ورة 1& �+��ف ;�ر أن ���ل �ن ا�����2ت وا�درا، ا�3.�ر$��� 

1& ا(و��ط ا�����رات ا�.����1 وا�35ر�� ا���,دة  �ل �را���� وا��ط�����1 ا��3رى، وھذا را�8 ����0س إ�� أن

 &1 ���2$�& �����ل $��ل �)ر و�)����م ا���و�� 1 ،( �ن �ر�ب و( �ن ���د ،�)ر ( �����ا�.����1 وا

  .، زد $�� ذ�ك "�ف ا��ر�3 ا�35ر�� وا������� ا��ر��ط� ���روع ا����ل ا���رريا��ر�� وا��دا�� ا(����$��

�زأ ھ�م �ن  ا��& ���5ظ ��� ا�3.�رون ��� ��1م و ، ا��& 3ر���� و��,ل ا�$2م،و��ل ا�)ورة ا���ط��

1&   ا����را�������رات �وان ا������ن و�����ب و�:+ ا�دور ا���وري وا���وي ھ& ����Mرب ا����ر &���"�

)�ود ���ط8  $ن  ا���ب ا��)ري����دة ا��& $ر��1 ��دان ا���ر�ر، وا��& $�ر �ن +���2 ا ا($�)���ت

�ن 1& ��ن ��Mب $ن ا��د�د  ،وا��دا�� ا(����$�� وا�3را�� �ن أ�ل ا��زاع ��و�7 ا���د�� 1& ا��ر��ا��ظ�ر 

��)ر�� ا�دور ا����N ا0ھ��� ا�ذي ����7 ا�ط��� ا������ ا��)ر�� �واء 1& �و�1ر �روط ا�������ن ����ر ا�.ورة ا
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. ا����ج N��864 $دد ا(������ت  �2013��ر ����ر ���1ب ��ر�ر ��ر ����ر ���ر3ز ا����وي ا�دو�& 
و��3ت ا(������ت ذات ا��ط��ب �ن إ����& ا(������ت % �32.98ت ا������� و��3ت ���� ا(�����

إذ ��"4 أن ا(������ت ا��&  ،و��3ل ھذا �O��5ة .%54ا(��)�د�� وا(����$�� �ن +�رج ا�ط��� ا������ 
30.ر ��ظ��� �وى ������ و��ط�ء ( ��.ل ا����� ا�30ر �ن ا(������ت 1& �)ر ر;م أ��� ا0$�� )و�� وا

�ن  �وا��7 ا�ط��� ا������ وا�ط���ت ا���5رة وا�����م ا�ذي وھو �� �و"4 ��م ا����ھل. �)درا �و��,ل ا�$2م
  .طرف و��,ل ا�$2م ا���,دة 1& �)ر

 ����359 ا����ج  ��864)ل إ��  ،2013، 1& �1را�ر ���ر ا��)در �7�5 إ�� �)�$د ا(������ت��3 
��ر ��رس ط5رة ���ب ��ر�ر  1& ��ن ��د. ��ط��ب ا����$�� وا��)�د������ج ا 113ا����ج $���& و
����  ،ا����ج ����1345 ا(������ت إ��  ت)�وإذ  ،����2012 ��ر ��رس � ���ر�� ا��ر3ز ا����وي 

ز��دة أ+رة 1&  و��د ��ر أ�ر�ل. �)�د�� وا����$���ا����ج ���0ب ا 350و�وا�&  ،ا����ج $���& 334
 ����461  ،ا����ج 1462راط�� �ر�ر �ؤ�ر ا�د��و�+�)� ا������� إذ ��Mت ا(������ت ��ب �ا(������ت 

وا����$�� 1& إ��رة �د�دة ��زا�د ا��+ط و�ط ا����ل وو�ط  �ا��)�د�ا����ج ���0ب  312و ،ا����ج $���&
  .ا�ط���ت ا���5رة أ�"�

ا����ج  450(������ت ا������� إ�� وار��5ت 7�1 ا 1300أ�� ��ر ���و �1د ��د ��ب �5س ا��)در 
% 63.7ا����ج و��3ت ���� ا(������ت ا(����$��  369و��Mت ا(������ت ���0ب ا��)�د�� وا����$�� 

  .�ن ���� ا(������ت 1& ��ر ���و

��رة�$دد ��3ر �ن ا(������ت ��ط�ق  أ�7 ( �و�د �)ر د��ق �O$داد ا(������ت �ظرا 0ن ،��ب ھ�� ا
��ر�ر ر)د ا��ر�3 ا������� $�� �� ���ر $��� 1& و��,ل �و$�دة �� ����د � .3ل $5وي ودون إ$داد ���ق�

ا������� ��دث و����&  ا($�)���ت3��1.�ر �ن ا�"را��ت  ،ا�$2م وھو �� ( ��.ل 3ل ا(������ت ا�������
3ذ�ك ( . ��� ا�����5 أ3.ر ��� �رد ������ر�ر�ذا �ن ا���و�8 أن �3ون ا(������ت ا���� ،دون أن ��ظ� ��(ھ���م

�ق ��دد ا����ر�3ن 1& ا(������ت ا������� وا(����$�� وھو أ�ر 1& ;��� ا0ھ��� 7�0 �ن ��و�د إ�)�ء د
ا���3ن أن ���رك 1& إ"راب $���& وا�د $�رات ا0(ف �ن ا����ل 1& ���Oة "+�� ����� $دة ا"را��ت 

 $ن ا(�)�ءات ا���و1رة $ن ا��ر�3 ا������� ��Mبأ�"� . ( �"م �وى ا��,�تد �$����� 1& ���Pت )�Mرة 
أ�د ��د  ، ر;م أن �دة ا(����جطول �1رة ا(����ج �واء �3ن إ"راب أو ا$�)�م أو �ظ�ھرة3ل �� ����ق �

و$��� و����ك ���ر $ن �درا��� ا���ظ���� و ���ث ���ر �ؤ�را دا(ا��ؤ�رات ا����� $�� �طور ا��ر�3 ا������� 
  .���دا���

 2012ا���2ظ�ت E1ن 3ل ا��ؤ�رات �ؤ3د أن ��د(ت ا(����ج ا�����& 1& �زا�د ��ذ �و��و  ھذهو�3ن ر;م  
$��� ���وات  ونوھو أ�ر ��ط�& إذا و"��� 1& ا($���ر أن ا��ط��ب ا��& ظل ا����ل �دا�1 ،2013و��� ���و 

�ء ا��5رة ا(������� �ط��ت �����ق ��ك ا��ط��ب +�)� ��د ا�و$ود ا��& وأن ا��ر�3 ا������� ��د ا���. �م ����ق
�ن ��8  ��د ا����ل ا���ط� ��ر,�س ا���زولو( �ك أ�"� أن �� ���ق ����5ل . أط��ت 1& ا(��+���ت ا�ر,����

�� ا����ل �ل وإھدارھ� وإ���ء أ$��ء �د�دة $ ،وق ا����ل 1& )��;� ا�د��ور��������2ت ا������� و���ھل �
���ل و��5ذ )�رھم وا���ھ�م ���ز�د �ن ا(����ج أدت ������ ����ط ا� ،� ��دو��وا��5راء 1& ا��واز�� ا����

�ن ھ�� ��"4 أن ا��ر�3 ا������� 1ور �3�ف ز�ف ا�و$ود ا��& أط����  .����ر ا���ط� $�� ���ع �ط����م
��ل ا���ت 1ورا �������7 ���)�5 ا������ت ��1ت 3ل ا�ر,�س ا���زول وظ�ور ا������ ا����د�� ��)��4 ا��

���)�ود ا��وى  2011و�.��� �3ن ���ر�3 ا������� دورا ھ��� 1& ����د ا0رض �.ورة ����ر . ا���د(ت
ا�������، E1ن $�)�5 ا��ر�3 ا������� 1& ا���م ا0ول ��3م ا�ر,�س ا���زول ��3ت أ�وى ����د  ��ت�:"را

��3 أن �داءات ا�"راب ا���م ا��& �دأت ����ردد ��3را 1& )5وف . ا��& أط��ت ��ر�&�و��و  30(���5"� 
�و��و وا����ر�3 ا�����5 �����ل 1& ا���"�ر ��5��2"� �د ��ھ�ت ��وة 1&  30ا�ط��� ا������ ���ل ا���5"� 
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و���ط����  ف ا���ل ا���د���روظأن ا����و�� ا������� �أ�رزھ� ، ��طورات ھ���ط���� ا��ر�3 ا������� و�د أدت 
د ��و�ت آ���ت ا(����ج ا��+���5 �ن إ"راب ��. د أ)��ت .���1 ��,دة 1& )5وف ا����ل� ���وق ا���ل

و( ��دو أن ا�����ر ��������ت ا����ل  .وا$�)�م و�ظ�ھر وو��5ت إ�� �زء ( ���زأ �ن .���1 ا�ط��� ا������
3ذ�ك ��دو أن �+��ف . ا�ز��دة ا��طردة ���دل ا(������ت ا������� و���و�� ��و����، �د أ�رزت أي ���ح �8

���ت ا������� وا�����8 ��طور ا(���. أ����ب ا���8 �واء ا��د��� أو ا��د�دة �م ���3ن �ن ��8 ا������ت ا����ل
إ�� �طور  �������3 أدى ا(��داد ا�ز��& وا��Mرا1& �������2ت ا�� .��3ل ;�ر ��و�8 ت�زا�د���د أن ��د(��� 

�3 ا������� و�3ن �� �دث 1& ا��ر .��3 ��ق أن ذ3ر�� ا��ر�3 ا������� )5وف ���وظ 1& ا�و$& وا���ظ�م 1&
�طور أ3.ر ��د ا�.ورة ���ث أ)��ت ا��ر�3 ا������� ��ل ا�.ورة ��دو ��3رد ، ��ل ا�.ورة و��د ��ذه ا0+�رة

  .ؤ3ده ا����ر�ر ا��& �ر)د ا������ت ا����ل 1& ا��5رة ا0+�رةھذا �� �. ��د�� ���ر�3 ا��& ��5رت ��د ا�.ورة

3�ف ��ر�ر ا��ر3ز ا��)ري ����وق ا(����$�� وا(��)�د�� $ن ا(������ت ا������� وا(����$�� 1& �
����1ر�ر . ا(����ج ا(����$& و+�)� ا(������ت ا���������د(ت ���وظ 1& �زا�د $ن  �2012)ر $�م 

$دد ���وع و���ر ا���ر�ر أن ھذا ا��دد �ن ا(������ت �5وق  2012ا����ج ا����$& 1& $�م  �3817ر)د 
وا��&  ا����ج 3313وا��& ��Mت  2010إ��  2000ا(������ت ا(����$�� ا��& ��د��� �)ر 1& ا��5رة �ن 

  . ا$��رت 1& و���� ط5رة 1& ا��ر�3 ا�������

. �ن أن ا(����ج �7����P ا��+���5 أ)�4 �زء �ن ا�.���1 ا(����$�� ،ل�ن �� ،�ؤ3د �� ذ3ر��ه إن ھذا ا�وا�8 
ا����ج 1969 و�و"4 ا���ر�ر أن ا������ت ا����ل ��3ت ا����� ا�30ر �ن ا(������ت ا(����$�� إذ ��Mت 

  . $���& أي أ3.ر �ن �)ف $دد ا(������ت ا�������

$�ب ا����ل ا���ط� ��ر,�س �د �د.ت  ��2012ت ا(����$�� 1& � ا�30ر �ن ا(�����وا��.�ر �����2ه أن ا���
 ا����ج ا����$& 2710وا��& �دث ���  ،2012أي 1& ا��5رة �ن �و��و إ�� د����ر  ا���زول ���د �ر�&

وھو أ�ر �M� 7زاه، �1ذا ھو و�ت ا����ء ا��5رة ا(������� وا��& ا���ت ���� ذرا,8 ا���و�ف وا����ط�� 1& ا��ط��ب 
�د  2012و���ر ا���ر�ر أن �ط��ب ا����ل 1& ا(������ت $�م . ا��& وا���� ا����ل $�ب ا�.ورة ������ا�

ور1ض ا�;2ق  ،و���و�� ا���5د و�وء ا�دارة ،و�و�1ر 1رص ا���ل ،وا��.��ت 1& ا���ل ،ا�)�ت $�� ا�0ور
  .و;�رھ� �ن ا��ط��بو$ودة ا��ر�3ت ا��& ��ت +)+���  ،وا��ط���� ����Mل ا��ر�3ت ا���و��5

 ب��� ا��ط���ت ا�ر,��� وط� 1& 1& ا��5رة ا��& أ$��ت ا��+���إن ھذا ا��دد ا�"+م �ن ا(������ت و�ر3زھ 
  . ا�دو�� ��ط��ب ا����ل ���ھل$����� ��را��3 وإ����� $���� � ا��& ر���1 ا����ل ��3س ;"��

�م ���Mر $ن ا��ط��ب ����5  ������2012ت 1& أن �ط��ب ا����ل ا��& ر�1ت +2ل ا( ، 3ذ�ك،وا���2ظ
و��2ظ أ�"� $�� ا(������ت . ذ�ك +2ل ا�.ورة و��� ��ل ا�.ورةا��& ر���1 ا����ل 1& ا��5رة ا(������� و3

��& ����ن ا�و�ھرة وا��أ��� ا���رت 1& ���8 ���1ظ�ت ا����ور�� 1& ا� ،ر�ر���ب ا�� ،2012ا������� 1& 
��3 �و"4 ا����ر ا(������ت ا������� 1& . ���ة ا��و�س و����ء و��� ا����1ظ�ت ا���,��وا���ري و���1ظ�ت 

وھو �� ���& أن ا(���س ���ظ�م . ط�$�ت ا������� ا��3و�& وا���م و�ط�ع ا0$��ل وا��ط�ع ا�+�ص��1�3 ا�
  .ط�ع وا�د�� ا������ و( ���)ر $�� ��3ن أو �وا����ھل ھو إ���س $�م 1& أو��ط ا�ط�

ة أ+رى 1& ا��)ف ا0ول �"�$5ت �ر 2012)ف ا0+�ر �ن $�م و�3ن ا(������ت ا��& �)�$دت 1& ا��
 2013إذ �ر)د ��ر�ر �ؤ�ر ا�د��و�راط�� ا�)�در $ن ا��ر3ز ا����وي ا�دو�& 1& ��ر �و��و . �2013ن 

ت ���3 ���ط�8 أي 1& +��� ��ور �1ط، وھ& ��� 2013ا����ج 1& ا��5رة �ن ����ر إ�� ���و  "5544"
و�3ن ���ب ا����ر�ر ا���ر�� ��5س ا��)در ���ل ا(������ت ا�������  .ا������ت $����� وا����$��

  .وا(����$�� ا�)دارة 1& ���� ا(������ت
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 �و�� أ�وى 2006 د����ر ��ث ا�ط��ت 1&"، ا���5ض ا���ب ا��)ري "د ��ط� ���رك ا�د����3ور��

 $���وا��& ��3ت   ،ا���ر�ن ا��رن أر������ت ��ذ �)ر ��د��� $��ل، ا����و�& ، ���وزت$����� إ"را��ت

 �ن �وار: �)ر 1& وا�.ورة ا������� ا��ر�3" ���و�&�)ط�5  " ��رو$7 وا��7���3 ا��ظ�م ا���رار أ��م �د��

  "وا�د طرف

 ا�د��و�راط& ا����Mر �ر�3 ���5ز 1& ا��ر�3 ا������� ا��)ر��ھذا دون إ;�5ل ا�دور ا���وري ا�ذي ����7 

 �ر�3 �.ل و�O.�را ��و�� أ3.ر �ر�3ت �ل و��Oت ��O.�رھ�  ،2006أ)��ت ����Eط �د�د 1& ���  ��3ت �د ا��&

$�ر �و�� ا�"را��ت ا������� ا��3رى ا��&  ���رك ����� ا�د����3ور 1& ا����ل أ�ر�ل، وأ�"� دور 6 ���ب

 ا(�"��م أ$��ت ا��& ا������� ا��وا�8 �ن و;�رھ� ا������� وا������ �:���ت وا��و�س ��)�ب ��د��� ا��و�س

  .��.ورة

���ن  ،����د ا�ر�1ق ���و�& 1& ھذه ا�درا�� $�� ���� �ن ا����ر�ر ا�ر���� وأ+رى ���ظ��ت ;�ر �3و���

�ن أ�ل ا��زاع �ط��ب  ،"د ��ط� ا�رأ���ل ،دور ا��ر�3 ا������� ا��)ر�� 1& ا(����ج �ن ��� ،��3ل ��&

ا�"Mط  ، 1&����$��، و�ن ��� أ+رىا����$�� و��د�� ����ق �����ن ���وى ا�0ور وا��ر��م وا������ ا(

$�� �ظ�م ���رك و��ط� ا��ر��� ا(������� و3ذا ��ط� ا�+وان �ن أ�ل 1رض ا($�راف ��ق ا����ل 1& ا���ظ�م 

ور;م ا�دور ا���وي ����ل �)ر 1& ����ق ا(��)�رات ا��ز,�� . وا�"راب وا���ل ا�����& ا�����ل $ن ا�دو��

 أ)در ا�ذي ��ط� ا����س ا���3ري ي، ;�ر أ��� (�ت ھ�و�� �زدو�� �ن طرفا��& ����� ا���ب ا��)ر

 ا������ت" ا����ل ا������ت ا$��رت ا��& ا������� ا��وى و3ذا �ن ��ل ،ا�"راب ��رم ����ون �ر�و��

  .��.ورة" ا��3رى" ا0ھداف $ن ���دة "��� �)��4 �����ق ��دف" 1,و��

�+2ء ���د�ن ���ت أ;�ب ا��وى ����رة أن ���& ا�د���3ور ���� 3و��د ا�ط��� ����رك، و��د أن ا� ��1�

 ا�رھ�ن $�� ا(��+���تو $�ر )��د�ق ا(��راع"��م ا�)راع " ا��و�7 إ��ا�.ورة، و أن ا��ر��� ���"& 

 دھ�ا������� و� ، ���ن ا�ر�1ق �)ط�M�� �5 ا0ر��م وا���ط��ت �3ف أن ا��ر������3ق أھداف ا�.ورة و�ط�����

 و����Mل �����ل، ا(��)�د�� �����وق ���ط���� ا������ �ن ا����را أ3.ر ا������ت �و�� $�ر ا���ل 1& ا���رت

 . و�������م ���رك �ظ�م ور��ل ا���5د ر�وز �ن وا��ؤ���ت ا��ر�3ت و�ط��ر ا����Pت 1& ا���ط�� ا�ط���ت

 ا��ؤ���ت 1& ���رك �ظ�م �Oذرع ا�ط��� ا����3ل ���ول ا��ر��� ھذه 1& ا������� ا��ر�3 ���ث ��3ت

  .$�� �د ����ره وا����Pت ا(��)�د��

أو 1& �ر��� �3م ا�+وان  ا���3ريا����س  �3م�ر���  ھذا و�م ��و�ف ا��"�ل ا�����& �واء 1&

إ�� أدت إذا ��3ت �د  د�ويا�ا��5�&  ����� ا�����ش ا��& ��ر���� ��ط� ا(��2ب ا���3ري أن، ��3 نا������

، و���3رة �ذ�ك ا�+وان، ��ذر$� ��وا��� �و��و 3 ��ط�+�ف  ��3ل �+ز "����ر"�ا" أ;�ب �3و��ت ا)ط�5ف

����د ا��ر�3 ا������� �ن ا�)راع، �م ���3ن �ن  ، E1ن ����� ا�����ش ��ك����ر �25�3ل ��1ر 0ھداف .ورة 
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 ���ود �د$��� ا�"را��ت و�فإ��  ������وا� ا�ر���� ا������� ا���ظ���ت 1& ا�و�ت ا�ذي د$ت 7�1 �ل ��ث

1& ���ق ا�ردة ا�+ط�رة ا��& ��ر��1 ا�����ل ا�.وري ��5ل ا(��)�ر  ، وذ�ك"ا�رھ�ب $�� �ر���" 1& ا���ط�

 ����ر و����ت  25$�� أر"�� �ط��ب .ورة  ،�رة أ+رى ،ا������� ا��ر�3 و�5ت ا����ق ��.ورة ا��"�دة، 

، وا�د��ت �و�� �ن ا�"را��ت ا���5د و�وا��� ا(����$�� �����وق وا��ط���� ����جا( آ���ت $�� ا����ء ����

  .ا�د�وي ا�ذي ��3م �)ر ��وة ا���ر وا�رھ�ب ا������� 1& و�7 ��ط� ا(��2ب

ا�.��.� �.ورة  ���������� ا� 1& ����ول �راء �ر�دة ا����"�� ا��وم ا��& �"���و��3ن أھ��� ھذه ا�درا��،  

و;�رھ� �ن ا�.ورات ا������ ا��&  ،���ر ا����دة، 1& ط���� و+طورة ا���ظ� ا��& ������ .ورة �)ر� 25

$ر���1 ا���ط�� ا��ر��� وا���Mر���، وا��& ���م �ردة 31ر�� و������ ����M ا�+طورة د�1ت ���ظم �3و��ت 

$��  ��ا�����& وا����3ك 1& �درا� إ�� ا���3ر ��ق ��و��� 1& ��ر�ر �)�رھ�" ا����ر"� ا����را��� وا����ر��"

�+ز و���ن إ�� ���ب  ذ�ك ا)ط5ت ھذه ا��وى ا�����5 ��3لا��"�ل �ن أ�ل ا��ر�� وا��دا�� ا(����$��، و�

�د$وى  ��دو��، أو " ا�ط��8 ا��د�& وا������&"�د$وى �وا��� ا����رات ا�����2 و�5ظ  �وى ا�.ورة ا��"�دة

  .ا��ؤا�رات ا�+�ر���" ا����و"و" و�دة ا�وطن"ا�د�1ع $ن 

���ر�3 ا������� 1& ا��"�ل  ا���وي وا����م دورأ��م ا����ر ا0وھ�م ا����را��� ا���$�� إ�� ط�س ا�و 

ا($���ر  ھذه ا�درا����د �. ا�ط��&، 1& ����ل ا�د$��� �دور ا�ط��� ا�و�ط� 1& ��م �"�� ا����Mر ا�د���راط&

1& ا��"�ل �ن أ�ل م  ا���� هو�دور ، $�� �د ����ر ا�ر�1ق ���و�&،)����ا�ط��� ا��( ��ر�ك ا�.ورة ا����&

�3ل $�م وا(����$& "�� ا����Mر ا�د���راط&ا��دا�� ا(����$�� و�ن أ�ل ��.  

دور ا��ر�3 ا������� 1& ا��"�ل ا�ط��& ��)ر �ن +2ل  ا�درا�� ت ھذه��و��ن ا������ ا������� � و  

  :ا������ ا����ور

����ر �ن $�م  ��25ر�3 ا������� 1& �و�1ر �روط ا���5ض ا���ب ا��)ري 1& دور ا •

 .�را�ل ا�.ورة ا��)ر�� أ.��ء �+��ف، و3ذا دورھ� 2011

أو"�ع ا����ل و�ط����م و��م ا���Mر ا�ذي طرأ $���� �8 ا�.ورة، و1& ا��5رة ا(�������،  •

 .و��د ا����ل ا���ط� �:+وان ا������ن

�و��و، وأ���د ا�)�ود ا�����& ا�ذي $ر7�1 ھذه  ������30 $��� ا���5"� ���� ا��ر�3 ا� •

 . ا��ر���
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ب ا����ل أن ا����زات ا�دو�� ���ت إ�� ��� 2014 – ����2013م ا����&  د أ3دت ا��واز�� ا����� ��دو���و
أ0ف  �12ن ���� أ(ف إ��  2014 – 2013واز�� $�م د �م ر81 �د ا�$�5ء ا�"ر��& 1& ��1 .وا��3د��ن

، ��� ���& أن ا����� ا������ ��ذا ا����N �د 2011ا��د ا�ذي �3ن �طرو�� ����5ل 1& $�م وھو  ،���7 ��و��
���7  1200و�ن ا�Mر�ب أن �3ون �ط�ب ا����ل ������� ���د ا0د�� ��Lور . ا�+5"ت ��5ل ��د(ت ا��"+م
��ك ا����� 0ول �رة $�م ر81 ھذا ا��ط�ب �. N �53& ����3د ��و�1ر ���ة 3ر�����ر�� $�� ا$���ر أن ھذا ا����

أ�ف ����O�1 12  7& �د ا�$�5ء   ،وھو �� ���& أن ا����N �7�5 �1د �زءا ��3را �ن ����7 ���ب ا��"+م 2008
��3 أ�7 ��ل $ن ��و�ط �)�ب ا�5رد . ���7 1& ا���ر أي أ�ل ��� �ط��7 ا����ل �3دا ���53ف ��1000و�� أي 

�� Nا���� &�����دو(ر ��و�� وا�ذي ��5رض أن �3ون ����را  2600ك ا�دو�& ��ب ا���ن ا����G ا����& ا
أداء و�ذ�ك �"طر �ن ��ل د+��م $ن ��و�ط �)�ب ا�5رد �ن ا����G ا����& ا�����& . �:$�5ء �ن ا�"را,ب
و1& . وھو و"8 �+�و �ن ا��دا�� ��د$�وا ا��واز�� ا����� ��دو�� �د( �ن أن �د$��م ا�دو�� "را,ب $�� ا�د+ل

ا��5راء أ�"� �����  ����ر وھو �� ��د81 .��7 �15وا�8 ا�و�ت �7�5 ��دف ا��واز�� إ�� ز��دة �)��� ا������ت 
  .ا�د+ول ا��ر���5 أ)��ب �ء �د�دة �ذ3ر $���أ$ 7�5 أ���م �"�1 ا�ذي �57ت ��1& ا�و ، وذ�كر81 ا���0ر

�ل ا�.ورة و���3ت ���1ت 1& ا(������ت ا��& ر ���ط��ب ا�����ا�  ، أھ��� 0ن��"4 $دة أ�ور ق��� ��
�5رة ���� $�ب ا�.ورة و��� ��د ا����ء ادم $�� طر�ق ا��زاع ��"�� �م إھ����ن ا������5ل،  ،ا��ر�3 ا�������

و�م ��و�ف ا�0ر $�د ذ�ك �1د �دأت ا��ر�3 ا������� ���رض ���8 . ��� و�و�& ر,�س ���+ب ����ط�ا(����
وأ�"� ���1 ����ق �Oو"�ع . م و��,ل و���� �م ���+دم �ن ��ل �.ل ا�23ب ا��و�����وا"ط��د ��ظم و����+دا

ا����� �����ل �د ��1وا"4 ��� ��ق أن ا0و"�ع  ،ا����ل �ن ��ث �و1ر ا�5رص ا���ل وا�0ور وظروف ا���ل
��3 . � ��ط�ع أ�لظ ������� ���ط�ع ا0و�8 �ن ا������ن ��Oر و�م �طرأ $���� ���ن ������و��را��ت ��3ل ��

�ل ��رت ا�0ور 1& ا(���ه  ،�1طت ا��+���� �م ��م ا��3وص $���� ��"4 أن ا�و$ود ا��& ����ھ� ا����ل 1& ������
  . ا��ردي 1& أو"�ع ا����ل نا���3& ��و ا��ز�د �

�د�2ت �و��و ��� ��م إد+�ل � 30وا�ذي �م ��ط��7 $�ب ا���5"�  ،و����ر و"8 ��وق ا����ل 1& ا�د��ور
ھو ا�+طوة ا��3��5 ���وا�� ا������� ا��"�رة ���ه ا��ر�3 ا������� و��وق ا����ل إذ ���ول ��3Oد ��)ل 7��$، 

  .ا�دو�� �ن ��,و������ ���ه ا����ل و�)�درة ا���وق ا������� �واء ا(��)�د�� وا(����$�� أو ا�������

و��ن ا��ر�3 ا(������� �����ل و���و����  ،�ن �����ا����2 ا�وا"�� �دا ��ن أو"�ع وظروف ا����ل إن  
�ؤ3د أن ��ك ا������ت وا��وا�ف ا��& أھدرت ��وق ا����ل ��3ون ��� رد �1ل  �ن ����� أ+رى، ��ذه ا0و"�ع

��د أ3دت ا�0داث 1& ا���وات ا������ أن ا���و�ف . ا����ل فوأ��� ��و�د ا��ز�د �ن ا�M"ب ��ن )5و
أ.��ت ا��ر�3 ا������� 1& ا���وات ا0+�رة أ��� ����ز  ��3.�وق ا������� ��5و��� �زول �ر���وا����ط�� 1& ا��

وأن ا�رھ�ن $�� إ���ط ا��ر�3 ا������� وا�)را��1  ،���)�ر و�����3�E ا����ك ��ط����� ا���رو$� ��5رات طو���
������ت ا������� وا(����$�� 1& وا��را�ب ��طور ا(. $ن �ط����� و��و��� ھو رھ�ن +��ر 1& 3ل ا�0وال

 .ا���ور ا0+�رة ���د أن ا�ط��� ا������ ����5ل �د �5ذ )�رھ�

  ا��ط��ب ا��د��� !$ ا
(�����ت ا��د�دة

إ�� ��5ر أ�3ر  وا��& أ�ر�� إ���� �ن ��ل � ا������ ��ل ا�.ورة�ا��& $����� ا�ط� ت ا�ظروف وا0و"�عأد
و�د ���زت ھذه ا��ر�3 ا������� ����دادھ� . �ر�3 ا������� 1& )5وف ا����ل ��د��� �)ر 1& ��ر�+��

��ث ���ت 3ل  � ا��Mرا1&،وا��دادھ و( زا�ت ���5رة إ�� اRن،  2006ا�ز��&، ��ث ا�ط��ت 1& د����ر 
��ث ���ت 3ل �ط�$�ت ا������ن ��Oر �ن ا������ن ����3و�� وا��ط�ع  ،���1ظ�ت �)ر، وا��دادھ� ا��ط�$&

  . ��ظ��ا�;�ر ��ل وا��ط�ع ا�+�ص و��� ا������ ا���م و�ط�ع ا$0
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إرھ��� ������ ���ر�3 ا������� �واء ������� �������ت ا������� أو ا������ و�����"�ن �8  53، �52�3ل ا��واد و
�ر�� إ���ء ا������ت "� أن ��ص $�) 52(��"��� ��3ل +�ل �ن ا(���ق و;�ر د��وري أ)2، ����1دة 

وا(���دات وا����و���ت �53و��، و�3ون ��� ا��+)�� ا($���ر��، و��وم $�� أ��س د���راط�، و���رس ���ط�� 
و( ��وز ". ��ر��، و���رك �1 +د�� ا�����8 و�1 ر81 ���وى ا����53 ��ن أ$"�,�� وا�د�1ع $ن ��و��م

  .��3م �"�,�����ط�ت ���� أو �ل ����س إدار��� إ( 

����ط� ا��ق 1& �ل ا������ت أو ا(���دات و��س ��رد �ل ����س إدارا���، وھو �ص  و��ط& ھذا ا��ص
إرھ��& �3ل ا����ل وا������ن ا�ذ�ن ����3ون أي ����� و( $��2 �7 ���طق ا��ر��ت ا�������، �ل ������ط 

  .ا(���دادي

�����ت ا������، وإدار��� $�� أ��س د���راط�، وطر��� ���ء�� ��ظم ا����ون ا�"��ص $�� أن ) 53(وا���دة 
و( ���O ���ظ�م ا����� �وى ����� . أ$"�,�� $ن ��و�3م �1 ���ر�� ���ط�م ا����� و1ق �وا.�ق �رف أ+���2

  ".و( ��وز ����ط�ت �ل ���س إدار��� إ( ��3م �"�,�، و( �5رض $���� ا��را��. ����� وا�دة

وھ& �����ض �8 ا���دة . ��ص ��3ل وا"4 $�� أ�7 ( ���O ���ظ�م ا����� �وى ����� وا�دة) 53( وھذه ا���دة
وا��& ���ت ��� وھ& �و��� ���ر�م ا������ت ا����". �ر�� إ���ء ا������ت �53و��"ا��& ��ص $�� أن  52

 .ا��ر�3 ا������� 1& ا��زا$�� �ل ا�.ورة
 

ووا�ب و�رف �3ل �واطن، �7�53 ا�دو�� $�� أ��س ���دئ ا����واة ا���ل �ق "$�� أن ) 63(��ص ا���دة 
و���ل ا��وظف ا���م �1 +د�� . و( ��وز 1رض أى $�ل ��را إ( ����"� ���ون. وا��دا�� و�1�3ؤ ا�5رص

ا���ب، و���4 ا�دو�� ا�وظ�,ف ا����� ���واط��ن $�� أ��س ا��دارة، دون �����ة أو و��ط�، و�+���5 ذ�ك 
و�53ل ا�دو�� �ق 3ل $��ل �1 ا�0ر ا���دل وا���زات، وا����$د وا����Oن . ��ب $���� ا����ون�ر��� ��

ا(����$�، وا�ر$��� ا�)���، وا������ "د �+�طر ا���ل، و�وا1ر �روط ا����2 ا������ �1 أ��3ن ا���ل؛ 
وا�"راب ا����� �ق، . ونو( ��وز 1)ل ا����ل إ( �1 ا���(ت ا���)وص $���� �1 ا����. و��1 �����ون

  ".و��ظ�7 ا����ون

( ��زم ا�دو�� ��و�1ر 1رص ا���ل ���واط��ن، و������& E1ن �ق ا���ل �3ق أ���& 3��ُن ) 63(ھذه ا���دة 
ا�دو�� "���� ��ق ا���ل �3ل " و�3ن ���M& ا��ص $�� أن . ا���ر �ن �3ب $���م �3را�� ھو �ق ;�,ب

��م �ن �3ب $���م �3را��، �ن +2ل إ���د 1رص ا���ل ا������� �)ورة ����رة ا��واط��ن 1& �ن ا���ل ����3
�دى ا��ط�ع ا���م وا���,�ت ا(��)�د�� وا����ز ا��3و�&، و�)ورة ;�ر ����رة �ن +2ل ���,� ا���,� ا(��)�د�� 

ر و���3ن �ن إ���د �����ط ور$��� ا0$��ل ا�+�)� ا�)�Mرة وا����و��� وا���و�ط� وا���3رة ��� ���و و�زدھ
$�� أن ا�دو�� ��,و�� $ن ����دة  �ص��3 �3ن ���M& ا�". �ؤھ��ن ����ل1رص ا���ل ا�"رور�� ����Mل ا�

ا���ط��ن و��د�م إ$���ت ا����$�� �ؤ��� ��م، إذا �م ��دوا 1ر)� ����ل �دى ا�دو�� أو ا��ط�$�ن ا�+�ص 
1"2 $ن أ�7 �وع �ن ا�"Mط ا���روع $�� ا��3و��  وا����و�&، وذ�ك "�ن ا���,و���ت ا(����$�� ��دو��،

ص ا���ل ��طو�ر أدا,�� و����ن ��,� ا0$��ل ����$د��� $�� ا���و وا��طور و��ز�ز �در��� $�� إ���د 1ر
و�3ل �واطن . �53ل ا�دو�� +د��ت ا����Oن ا(����$�"ا��& ��ص $�� أن ) 65(ا���دة  ا�������، +�)� وأن 
����$�؛ إذا �م �3ن ��درا $�� إ$��� �7�5 أو أ�ر�7، �1 ��(ت ا���ز $ن ا���ل أو ا��ط��� ا��ق �1 ا�"��ن ا(

  " .�م �ذ3ر �)� )ر���  �5رض ��د�م إ$��� ا��ط��� ����ط��ن  ".+�، و��� �"�ن ��م �د ا����53أو ا���+و

ر ا(�)�دي أ��د ا���د ��3 أو"��� ا$��د�� 1& ا�����ق $�� ا�د��ور $�� �� ورد �)� 1& درا�� ا�+��*
   .أ$2ها����ر ا����ر إ���� 
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  رشيك الثورة املنيس.. الطبقة العاملة املرصية 

  2011يناير  25 ثورةلع#ل وحركتهم قبل وأثناء وبعد أوضاع ا

’²<áçè…çnÖ]<áçéÒ]��÷]<íÒ†u<ç–Â<êÞçéŠe<îËŞ’Ú<HÐéÊ†Ö]<Ü×Ïe†< <

�د���:  

و��3ت ا0و"�ع ا(����$�� ا������  ،�)درت ا��دا�� ا(����$�� ا����رات ا��& ر���1 ا���ب 1& .ورة ����ر
�ط���ت ا���5رة �ر��ل ا0$��ل وا����.�ر�ن وإھدار ��وق ا����ل وا $ن �ط��ق ا������ت ا(��)�د�� ا�����زة

ا��& ، ���ت ���رك ا(��)�د�� وا(����$���.ر �O.را ��و�د ��3ت ا�ط��� ا������ ھ& ا30. أھم دوا81 ا�.ورة
�"��ت إ)دار �ز�� �ن ا���ر���ت $)5ت �����وق ا������3 �����ل �.ل ���ون �ط�ع ا0$��ل ا�ذي 4�1 
ا�طر�ق �+)+)� ا��ر�3ت وا��+�ص �ن ا����ل، و���ون �وا1ز ا(��.��ر ا�ذي ��4 �زا�� "+�� �����.�ر�ن 

�����8 33ل، و���ون ا���ل ا�ذي 4�1 ا�طر�ق ��5)ل ا����$& �����ل ��درا �ق ا���ل $�� ���ب ا����ل وا
�را1ق ذ�ك �8 �را�8 ا�دور ا(����$& ��دو�� 1& ا��وظ�ف و+�ق 1رص ا���ل و1& ا�ر$��� ا�)���  .�7�5

��& أدت ��دھور ��ك ا������ت ا .��� "�$ف �ن �O.ر ا����ل وا��5راء ��ذه ا������ت ،و;�رھ� وا�����م وا��3ن
ود����1 أ�"� 0ن  ،�ت ا���5رة د�1ت ا��ر�3 ا������� ���5�2ر ��3را ��ل ا�.ورة ���وات�أو"�ع ا����ل وا�ط�

ا�.ورة ا��دا�� ا��& ا��1دھ� ا����ل 1& ظل  ق$�� أ�ل أن ���Mر ا0و"�ع و���. �3ون 1& ا�)5وف ا�����0 ��.ورة
  .�����ت ���رك

  :��& ���و"�4 ول و1& ھذه ا�درا�� ����

 .ا�دور ا�ذي ����7 ا��ر�3 ا������� 1& ا�����د ��.ورة ودورھ� أ.��ء ا�.ورة -1
 

 ،و1& ا��5رة ا(������� ،أو"�ع ا����ل و�ط����م و��م ا���Mر ا�ذي طرأ $���� �8 ا�.ورة -2
 . �و��و 30ا�ذي �م $ز�7 $�� إ.ر ا���5"� ، �ر�&، و��د ا����ل ا���ط� ��ر,�س ا����+ب

 
)�ودا ;�ر ���وق  �و��و وا��& ��دت �30ر�3 ا������� $��� ا���5"� ���� ا� -3

  .�:"را��ت ا������� وآ�1ق �طورھ� وأ���دھ�

  .دور ا�ط��� ا�&���� !$ ا��ورة

�)�$دت ا��ر�3 ا������� ��وة 1& ا���وات ا������ $��  ،1& �وا��� ا��دھور ا�����ر �Lو"�ع ا(����$��
ا��& ��و�ت ا��)دي ���روع �را��� ���وظ� ��ر�3 ا�)2ح ا�د��و�راط&  2006د $�م ��د ��. ا�.ورة

ا������ و�3ن . �ور�ث ا��3م ����ل ���رك و��ھ"ت إ$�دة �ر�4 ���رك ��ر,��� و��و�ت ��د�2ت ا�د��ور
�,�� �Lو"�ع و����� �3ن ا��ظ�م �ط. ���8 ا�����& 1& ا��"& �د�� 1& +ططا����0 ��ظ�م ���رك ���ت $�ر ا��

وا��ط�$ت أن ��.ل ��د�� ������  2006ا��5رت ا��ر�3 ا������� $�� �ط�ق وا�8 1& ����� $�م  ،ا��& ر����
  . ��ظ�م ���رك

وإن ��3ت �دأت 3ذ�ك، �ل أ+ذت 1&  ،�م ��و�ف ا��ر�3 ا������� 1& ��ك ا��5رة $�د ط����� ا��ط��& �1ط
وو)�ت ���� �O.�رھ� 1& ا���5"� ا����� ا��& . ���� وا�وا�8 ا�����&ا��طور ��)�4 أ3.ر �O.�را 1& ا����ة ا�

وا��& �رى ���1 ��ط�م )ور ���رك 1& ���د�ن ا����� 1& إ��رة ��3رة ���  2008أ�ر�ل  6ا��5رت 1& 
  . ���2011ري 1& ����ر 
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��رك ���1 ���2ن  ��ھ�ت ا��ر�3 ا������� 1& ����د ا0رض ��.ورة ��س �1ط $�ر ا(������ت ا����دة ا��&
��ث ��در إ�)�ء (���د $��ل ا�)��$�ت ا�0ر�3& $دد �ن  ،ا����ل $�� �دار ا���وات ا������ $�� ا�.ورة

��ر3وا �ن ا����ل 1& ��3O.ر �ن ���و�& $��ل 1& ��ك ا��5رة، و�3ن أ�"�  ،�)ر ، ا��& ��د���"را��تا
  .��دي ����& ��ؤ���ت �ظ�م ���رك �����ول ا��و$& 1& أ����ب ا(����ج وا�ذي ��ول إ��

  :ا������ $�� ا�.ورة ��وات و�و"4 ا��دول ا����& �)�$د ا(������ت ا������� 1& ا���ر

  

  

  

  

  

  
 

  ."2012ا
(�����ت ا�&����� !$ ��ر ��م "��ر�ر ا��ر%ز ا���ري ��(�وق ا
������� وا
�0��د��  :ا���در

و�3ن $دد  .�و"4 ا��دول �"�$ف ��د(ت ا(������ت ا������� 1& ا���وات ا������ $�� ا�.ورة
�"م  ،اب $���& وا�د�1د �3ون ھ��ك إ"ر. ا(������ت ( ���ر و�ده $ن ��م ا��ر�3 ا������� 1& ��ك ا��5رة

�إ"راب $��ل �ر�3 ;زل ا�����  ،و�.�ل ذ�ك ،��.ل ��و( 1& ا��ر�3 ا��������د  ،�ن ا����ل اR(فت را$
�د و. (���5ر ا�"را��ت ا������� ������ و�3ل �دا�� ،أ�ف $��ل 20ا�ذي "م أ3.ر �ن  12006& د����ر 

ا�ذي ��دو ا�0ل  2.�12008 $�م . 1& ا������ت ���دة��دت ��ك ا���وات د+ول ا������ت ا������� ا�"+�� 
1& ا(������ت ا������� 1& ا���وات ا0ر��� ا������ $�� ا�.ورة، إ( أ�7 ا���م ا�ذي ��د ا���5"� ا����� ا��& 

��دت ��ك ا���وات ا����ل آ���ت ا(����ج ا�����& . ��رك ���1 �,�ت ا0(ف �ن $��ل وأھ��& ا����� ��3
   .�ت �م �3ن ���ب "�ن ا��ر�3 ا�������، �.ل �وظ5& ا��3و�� وا������ن وا0ط��ء و;�رھم��ط�$

$دة ظواھر ������ أ3.ر �ذر�� و�"�� و�O.�را 1& ���ر  ،ة���ل ا�.ور ،� ا��ر�3 ا���������د طرأت $� 
  .أ)��ت أ3.ر �رأة و.ور��أ����ب ا(����ج ا�������  ا��&  أ�رزھ� ھو و��ل .ا�0داث ا��& ��3ت ���7 ���5�2ر

  

���زت ا��ر�3 ا������� ����وا�ف  ،ا��& ��د �رو�1 ��3رة �.ورة ����ر 12008& ��1�"��1 (���5"� ا����� 
 ،2007زراء 1& د����ر و�ن �وظ5& ا�"را,ب ا����ر�� ����س ا� اR(ف�)�ر $�رات �.ل . ا��ر�,�

  .2010.م ���و�� ا�����7 1& ���و  ،و�)�ر ���س ا���ب �ن ��ل $��ل $دد �ن ا��ر�3ت

��� أ.ر ��دة $��  ،��درة $�� ا����درة وا��وا��� وا����,�أ���  ،$��� ا�.ورة ،��د أ3دت ا��ر�3 ا������� 
. و$�� ���ب آ+ر ��دت ا��ط��ب ا������� �طورا ھ��� 1& ��ك ا��5رة. ا��راك ا�����& 1& �)ر 1& ذ�ك ا�و�ت

��ل 1& ا��������م ��)ب $�� ا��ط��ب ا��)���� ا�����رة، وا��ط��ب ا��ز,�� ا��& ��1دة �� ��3ت �ط��ب ا��
�ذا ��3ت ا��ط��ب ا������� ا30.ر ��و$� �ر��ط ��دل ا�و��� . �+ص �ؤ��� ������ أو ��� �زء �ن ا��ؤ���

�ط��ب ا������� �دأت ا�و�3ن �8 �)�$د ا��ر�3 ا������� . وا��وا1ز وا0ر��ح و;�رھ� �ن ا��ط��ب ا��)����
��ط�  �12008را�ر  �17�رة أ(ف $��ل �ن �ر�3 ;زل ا����� 1& ���د ��3ت �ظ�ھرة . �)�4 أ3.ر $���
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، ��ث ���دد ا������� ��دى �دا.� اR(ت ا��& ���ل $����، وا��ظ�م ا�داري %99ا����ل ���ت ��,و���7 ����� 
و�م ���دث ھذه ا���دة $ن أي $��2 .  $�د�� ��.واب وا����با�ذي ���ل 1& ظ�7 وا�ذي �و�د �7 آ���ت )�ر�� و

 .�ل ;2ء ������ظ�م ���رك �3ن 7�1 ��� 1& ��ن أن. ��ن ا�0ور وا���0ر
  

���ل ا�دو�� $�� �و�1ر ���ش ����ب �)�Mر ا���25ن وا����ل ا�زرا$��ن "$�� أن ) 66(��ص ا���دة و
  ".و��ظم ا����ون ذ�ك. ��ظ�م ا����Oن ا(����$� وا������ ;�ر ا����ظ��، و�3ل �ن ( ����8

��3 ". ���ل ا�دو��"�د( �ن " ���زم ا�دو��"وھذه ا���دة �)�� "��ف، ��ث �3ن �ن ا10"ل أن ��ص $�� أن 
أ��� �م ��دد �� ھو ا����ش ا�����ب و�� ھ& $7��2 ����د ا0د�� ��Lر أو ا����ش، و�� ��ر�ب $�� ا�25ح أو 

  . و�3ن ���M& أن �3ون 3ل ذ�ك ��"��� 1& ا���دة. را$& �ن أ$��ء ������O ���)ول $�� ھذا ا����شا����ل ا�ز

و����ر $��2 3ل �ن ���ل % ��50.ل ا����ل وا���25ن ����س ا��واب ����� "$�� أن  236ا���دة و��ص 
  ".��دة دورة �ر������ وا�دة��وات $�� ا�0ل وذ�ك  �10دى ا��Mر ��Oر، و����ر ��21 3ل �ن $�ل ���زرا$� 

��3 . د��ور1& ا� ���ظ�ت ��ط��7 ا���ر���� ���& ���� ا����ل وا���25ن ����س ا��ورى ا�ذي وھذه ا���دة
. و�ذ�ك ��"& $�� �ق ���3ب ورا�J �����ل. ا��� ���ل ھذه ا����� ��دة دورة وا�دة �1ط و��م إ��M,�� ��د ذ�ك

أن ��ر�4 $�� أ�7  و أ���ذ ����&+ر�G أ ��1ذا ا���ر�ف ��3ن 0ي ضوا�8 و1"��3�5 أن ��ر�ف ا����ل 
ھو ���3ن ) ����& ا��واب وا��ورى(1& ��ن أن ا0)ل 1& �+)�ص ���� �ن ���$د ا���ط� ا���ر���� . $��ل

�5س  ا����ل ا�ذ�ن ( ��و1ر �د��م ا�0وال ا���1�3 ���.�ل �)����م ������1س �8 �ظرا,�م �ن ا����ل ا�ذ�ن ھم 1&
�ت ظرو�1م ا������، و��س �8 ا������ن وأ���ذة ا������ت وا�+�راء ا�ذ�ن �د��م �درات ����� و�)��4 و�و��

$�� �ق ا����ل وا���25ن 1& ا���.�ل 1& ا���ط�  ھذه ا���دة و�ذ�ك ��"&. �+���5 $ن ا��)��4 ا�������
  . ا���ر����

و( �3ون . �س ا�"را,ب و;�رھ� �ن ا�����3ف ا������ ا�����ا��دا�� ا(����$�� أ�"$�� أن ) 26(��ص ا���دة 
إ���ء ا�"را,ب ا����� و( ��د���� و( إ��Mؤھ� إ( ����ون، و( �5��ُ أ�د �ن أدا,�� �1 ;�ر ا�0وال ا������ �1 

  ".و( ��وز ���3ف أ�د �Oداء ;�ر ذ�ك �ن ا�"را,ب وا�ر�وم إ( �1 �دود ا����ون. ا����ون

( ��"�ن أي إ��رة إ�� 31رة ��دد ا��را,4 ا�"ر���� و�)�$د ��د(��� و��و��� �����3ب ) 26(ة ھذه ا���دو
��3 �م ��ص $�� إ$�5ء ا��5راء و��دودي ا�د+ل �ن ا�"ر���، و( $�� ��ر�ك �د ا�$�5ء ا�"ر��& . ا�رأ������

أن �)ب 3ل أ�واع ا�"را,ب  ��3 �م ��ص $��). ��دل ار��5ع أ���ر ا�������3ن(��5س ���� ��دل ا��"+م 
وا�ر�وم وا�Mرا��ت وا���وات ا��5رو"� ��3م ���دة ا�دو�� و��ط��� 1& وزارة ا������، ��� �4�5 ا���ب 0ن 
����ر ا�و"8 ا�راھن ���رب �زء ��3ر �ن ھذه ا��رادات ا����� إ�� ا�)��د�ق ا�+�)� وإ�� ���ت ( ��ق ��� 

 .  ��ا��)ول ����رة $�� ا��رادات ا���
 

و��ظم . ا�دو�� ���8 ا(د+�ر، و���� ا��د+رات وأ�وال ا������Oت وا������ت"$�� أن ) 28(��ص ا���دة 
  ".ا����ون ذ�ك

����ھل ��وق $دة ���2ن �ن ا��)ر��ن �ن أر��ب ا������ت ��ن أ�1وا $�رھم 1& +د�� ) 28(ھذه ا���دة و
اء، و�م �"8 أي ��$دة ��د,�� ��و)�ف أ�وال ا��ؤ�ن ا�وطن و��)�ون $�� �����ت ���در ��م ��)�ف ا��5ر

... $���م $�� أ��� أ�وال +�)� ��م و���ت ��( $���، و( $ن ا����دئ ا����� �دار��� �)��4 أ)�����
و�3ن ���M& أن �و"8 �)و)� وا"�� ������ أ�وال ا������Oت �ن  .��ص ا�ذي ا��ر��7 1& ھذا ا��Oن��& ا و���1

  .و ا�����2M �5وا,د �+5"� وأن �و"8 ا��وا$د ا�2ز�� �دار��� ���طرق ا��& �در أ1"ل $�,د��طرة ا�دو�� أ
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ھذا ا��راء ا�ذي ( ���م �1ط ���و���� وإ��� . ل����+دام ا�23ب ا��و����� وإ)��� $دد �ن ا���� 2013أ�ر�ل 
���ر $ن $داء ;�ر $�دي ���ر�3 ا������� ا��& �3ن ��� ا�5"ل 1& 4�1 ا�طر�ق أ��م �وى ���ر"� و����2 �ن 

1& ا���ر �7�5 1& �طور  ا��ط�ر ��وات ا������ ����ء إ"راب ��,�&��3 �د+�ت ا .�ظ�م ���رك ��)ل ����ط�
   . ا��� ا������ت ا����ل����0ب �وآ+ر 

��د ���ت ا��ر�3 ا������� 1& ظل . ���� ����3 أو ھ�� �ن أي ��ط��إن ا��ر�3 ا������� �م ���ظر ا��ر��ت ا��
و�8 . ���ون ا�طوارئ وا��3م ا(���دادي 1& ا��زاع ا������ت ا������� و1ر"��� دون ا����� ��ن ��ر�8 �د�د

دار ���ون ا��ر��ت ا������� ��د ا�.ورة ��3 أ����5 $�� ا�ر;م �ن )��;�7 ذ�ك �رى ا���و�ف وا����ط�� 1& إ)
و$�ب ا����ل ا���ط� �م . $�ر �وار ا����$& ��رك 1& أطراف $��2 ا���ل وا�وى ا������� وا�����8 ا��د�&

�د ا�ر��& ا��را�8 $ن ��روع ا����ون ا���5ق $��7 وأ)�4 ا��م ا�30ر ����ط� ا��د�دة ھو ا���طرة $�� ا(��
  .و���و�� ا������ت ا������� ا��& ���ھ� ا����ل $�ر �ر��3م ��ل و��د ا�.ورة و��� أ.��,�� ��3 أ����5

 G��3 1& �ر����ت ��ؤ�& .��ره، و( أن �أ�7 ����ج ا��ز�د �ن ا�و �م �3نا(��+��& " ��روع ا���"�"إن ا��
�3� ��3ت � ا�ر,���� أن ا�+طوات ا�����5 $�� أرض ا�وا�8ا�ظروف وا0و"�ع ا(��)�د�� ��وق ا���دم 7�1، ا��

Gل  ،�ط��ب ا����ل وا��������م��س �1ط ���ھ2 � وأن ا������ت ا������ �.�ت ���ر 1& $3س �� أ$��7 ا��ر����
1& 1ض ا($�)���ت ا������  ا�23ب ا��و����� �ل و���ر�3 ا������� $�د�� ا��+د�ت)را�� ا��داء ���� أ$��ت

� ا����0ب ا��& �م ��ر��1 �وى أ�وأ أ��3ل ا�د����3ور�و، ����� �ذ�ك ا������ت ا�������ن وا"ط�د��م و(��ت
  . 1& ا����م

 ، و3ذا���د �ر�& ����ط�ا���زول ا��2م ا�ر,�س  1& ا���م ا0ول �ن �3�ف ا������ت ا��& ط��تھذا، و
�� وا��5ر وا�+�5ض ا�0ور أن �� ورد ��ر����7 ا����,G ا��& ����ت ����5ل $�� أرض ا�وا�8 �ن �زا�د ا��ط�

و��س  ،��+���� ��دف ���)ول $�� أ�3ر $دد ��3ن �ن أ)وات ا����ل�م �3ن �وى ��رد د$��� اا(��+��& 
ا����زا ��دا ���وق و�ط��ب ا����ل وا��3د��ن ا�ذ�ن ��ر3وا 1& )�8 ا�.ورة و��1وا ا�طر�ق (��+���ت ر,���� 

  .& �)ر������1 0ول �رة 1

و��ل أ�3ر د��ل $�� أن �� ورد 1& ا��ر���G ا(��+��& �م �3ن �وى د$��� ا��+���� أن ا�د��ور ا�ذي ��ت 
)��;�7 $�ر ����� ������O ھ��ن $���� ا(���ه ا�����& ا�ذي ����& إ��7 ر,�س ا����ور�� ��ء ���را $ن 

واد ا�د��ور ا������� ������ل $�� درا�� ا�+��ر $�� � قو�����د 1& ا����� .ا��و�ف ا�����& �ن ��وق ا����ل
  .ا�)�درة ��ل ا��)و�ت $�� ��ودة ا�د��ور" د��ور �ر�& ـ ا�Mر���&"ا(��)�دي أ��د ا���د ا����ر 

ا(��)�د ا�وط�� ��دف إ�� ����ق ا������ ا��طردة ا������، ور81 ���وى " $�� أن ) 14(��ص ا���دة 
. �"�ء $�� ا��5ر وا��ط���، وز��دة 1رص ا���ل، وز��دة ا����ج وا�د+ل ا��و�&ا������ و����ق ا�ر�1ه، وا�

و���ل +ط� ا������ $�� إ���� ا��دا�� ا(����$�� وا��1�3ل، و"��ن $دا�� ا��وز�8، و����� ��وق ا������ك، 
وا(����م ا���دل  وا����1ظ� $�� ��وق ا������ن، وا����ر�3 ��ن رأس ا���ل وا���ل �1 ���ل ����3ف ا������،

و��ب ر�ط ا�0ر ������ج، و��ر�ب ا�5وارق ��ن ا�د+ول، و"��ن �د أد�� ��Lور وا������ت �53ل . ��وا,دھ�
   ".���ة 3ر��� �3ل �واطن، و�د أ�)� �1 أ��زة ا�دو�� ( ���.�� ��7 إ( ���ء $�� ���ون

���E1 و�د أ�)� �0ر ا������ن ���دو��، �و"8 �د أد�� �0ر ا������ن $�و��، ) 14(�ط��ب ا���دة وإذ 
���� ا���ل ، وھو �� �M. 4�5رات وا��� �3& ت �ن ا��د ا�0)� ����ون�"�ف أ�7 ��3ن أن �3ون ھ��ك ا��.��ءا

$�� �� �3ن $��7 �ن روا�ب ����M ا��د�& �������M ا������ �ن ا������ن ��Oر ���ذات 1& ا����ز ا��3و�&، ود+ول 
 .و�3ن �ن ا�"روري ��8 ا(��.��ءات ���,�� ر،م إ$ط�,�م ا��.��ء (+�راق �ظ�م ا�0وأ�طور�� ��ن ���

  
��ص $�� و"8 �د أد�� ��Lر �53& ����ة 3ر���، وو"8 �د أ�)� �����ل ا�5وارق  1971د��ور  و�3ن

 20أو  15 �.ل أ( �ز�د $ن ،�7�3 �.ل ا�د��ور ا����& �م �"8 �����ر ��ددة ��ذا ا��د ا�0)�. 1& ا�د+ول
، 0ن إ������ أ�ر ;�ر ��ط�&ر�ط ا�0ر ������ج، وھو أن ھذه ا���دة �ط��ب �" ا�طر�ف"و. �.ل ا��د ا0د��
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���7 ��س  �11200د �ظ�ھر ا����ل ��$��� ���ط���� �ر81 ا��د ا0د�� ��Lور ل. ��ول 1& ا��ط��ب ا�������
  .����ل ;زل ا����� و�3ن �3ل $��ل �)ر

0و�� ا��& ��ظم ���1 ا����ج �ر81 �ط�ب $���& $�� ا����وى ا��و�&، و��دھ� أ)�4 �ط�ب ا��رة ا ��3ت و�د
( ����2ت وا��ط��ب ا30.ر $��� و��3ذ�ك �دأت . ا��د ا0د�� ��Lور $�� ��,�� أ;�ب ا(������ت ا�������

  .�م ور1ض ا�+)+)�ا���ل �5رض ����5 $�� ا������ت ا����ل �.ل �ق ا��.��ت 1& ا���ل وا��ق 1& ا���ظ

8�1 ا���ع . �ط��ب )���7 �طور أ3.ر أھ��� $�� ���وى ا���ظ�ما�1& ا��طور 1& أ��وب ا(����ج و ھذا 
و�د ���3ت ا��ر�3 ا������� �ن �طو�ر . �ط�ق ا�"را��ت ا������� 1& �)ر ظ�رت ا����� ������ق وا���ظ�م

ا������ت ��ظ�� $�� ���وى ا����ور�� �.ل إ"راب ظ�ر �O.�رھ� �و�� 1&  ، ا��&آ���ت ا�����ق وا(�)�ل
  . ا������ت ا������ن، ووإ"راب ا��ر�د ،ا�"را,ب ا����ر��

ا�5راغ ا�����& ا�ذي $��� ��7 ا����ل �8 �����  $ن ��م�طور ا��درة ا���ظ���� ���ر�3 ا������� و�د 3�ف 
ا����ل ��3ر ھذه ا������ ����Oس  ��8 د1 ،$��7ا���ظ�م ا�����& ا�ر��& ���3و�� وھ���� ا��زب ا�وط�& ا���3م 

إ���ء �)ف �رن �ن ا���3ر ا�دو�� ������& و .12009& ر��8  �وظ5& ا�"را,ب ا����ر�� 0ول ����� ������ 
�3ن ذ�ك أ�3ر إ���ز أ�رز�7 ا��ر�3 ا������� 1& و�د . �����5ن �ذ�ك �ر�3 ا���2ل ا������ت ،����ل ا�����&

���.ل 1& ا��زاع ا��ق 1& ا���ظ�م، و�3ن أ�"� $�� ا����وى  & ��م �7 ��3ب $�����س �1ط �3و ،�)ر
و���ء �ر�3 ����1ظ�م ا�����& ا�ر��& �3ن أ�د أھم أدوات ا���طرة �دى ا��ظ�م ا���3م 1& �)ر ��$��� . ا�����&

  .������ ������ �.ل ��$��� ھزة �و�� �0د �ؤ���ت ا��ظ�م ا��و��

أ�ن ا��ر�3 : & �)ر، �3ن أ3.ر ا�0,�� �رداداً $�� أ���� ا�������ن وا����ر�3ن ���1 ھو�8 ا�ط2ق ا�.ورة 1
ا��ؤال ا�ذي $ّ�ر $ن ا����ء �ن ;��ب ا��ر�3 ا������� أو "���5 +2ل ا�.ورة، �3ن ��ّ�ر 1& ھذا ا��ّ�����؟ 

و�3ن ا����ؤل . �و$& 1& ا�����8 ا�و�ت ذا�7 $ن أھ��� و�ود ا�ط��� ا������ 1& +"ّم ا(���5"� ��� ��� �ن .�ل
إذ ا��ر�3 ا������� ��داء ا�.ورة،  �م ��O+ر ا������1. �7�5 $�ر $ن $دم إدراك ��� �3ن ��دث $�� ا0رض ����5ل

و�وا�ت أ���ء ا��ر�3 ا������� 1& �دا�� ا��0وع . ا��5رت ����� �ن ا�"را��ت ا������� 1& �+��ف ا��ط�$�ت
(O1 ،إ�)�ؤھ� وھ& ��زا�د 3ل ��$��4 �ن ا�)�ب ا�.��ث �ن ا�.ورة.  

، �.ل ا��و�س ا��ر�3 ا������� ��ل ا�.ورة ��3ت ������ ��"�(ت  ا��& ا���2ظ أّن ا����طق ذات ا�ط��8 ا�����&
  .1"2 $ن ا���ھرة، ��3ت ا30.ر ا���5"� و�1$��� +2ل أ��م ا�.ورة وا����� وا���3در��

��رة إ��7 ��ط��ق �ظر ا���ول 0و��ت  و+�)� �8 ھو أ7�ّ 1& �دا�� ا�.ورة & ھذا ا����ق،، 3�1ن �� ��در ا
و�8 . طو���، ��3ت ھ��ك )�و�� 1& ��8�ّ ا����ل 1& ا����Pت ا��& أ;�ق أ;���� و��4 أ�راؤھ� إ��زة �د1و$�

�& أ$�ن وا� ذ�ك، ظ�رت �وادر ا�"را��ت ا��ّ����� ا�دا$�� ��.ورة 1& ا��و�س 1& �ر�3& ا�)�ب وا����د
�3ن �8 ����ص �1رات �ظر ا���ول وا����ح ����8 ا����ل 1& . $����� ا�"راب وا��2ل ا��ر�3ت د$�� ��.ورة

  .أ��3ن ا���ل، ��ّو�ت ا(������ت ا������� إ�� $�)�5 ������
ا��و�س،  51& ا��و�س �.2ً، د$� إ�� ا($�)�م $ّ��ل أ3.ر �ن $�ر �ر�3ت، ���� أر�8 �ر�3ت ����� ���,� ���ة

. وإن �م �3ن ��)�� �����ل 1& ا���ر ا���2&، ���"��1 إ�� �ر�3 (�1رج ����Lت وا�ز��ج ا���ط4 و;�رھ�
$��ل ا��ظ��1 وا�����ل �����زة �دأوا ا($�)�م . )�(ت ا($�)�م3ذ�ك أ$�ن $��ل ا��ر�3 ا��)ر�� ��2

� 7��1 $��ل �ر�3 أ�و ا����ع ��Mزل وا����G وا�"راب و�ط�وا أ�د ا��وارع ا�ر,���� 1& ا���ط��، وھو �
�ّ������.  

  
��ت ا��و�� ا0و�� �ن ا(������ت ا������� �و�� أ�وى، 5�1ّذ $��ل ا(�)�(ت �ظ�ھرات أ��م ا��د�د �ن 

وأ"رب $��ل ورش ا���3 ا��د�د، . ا����را(ت �����ھرة وا����1ظ�ت أ�وة �ز�2,�م 1& �ر�3 ا(�)�(ت
� ا���ل ا���م $�� +ط ا(������ت ا�������، إذ �دأ �وظ5و .2.� 1روع ���"راب، .م �دأت ���& ود+ل $��ل ھ�,

و�م ��O+ر $��ل ا��ر�د ا�ذ�ن �دأوا ����ظ�ھر أ��م ��ّر ا���,� ا�ر,��& �������، .م �وا�ت �ر��3م . ��"م ��م ا�5روع
ج ا��ر�& �ن ا���ّر�3ت �واء ���"راب $ن و�م �+ُل ���Pت ��و�� �.ل ا��ط�ر و�ر�3ت ا����. ������1ظ�ت
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إ�� ��ض �ر�3ت ا���رول وا����G 1& ��وان و53ر  3ذ�ك و)�ت ا(������ت. �ھر وا($�)�ما���ل أو ا��ظ
و�م ���.ن ا���ر�3ت ا��ط�ع ا�)�&، O1$��ت �ط�$�ت ا���ر�ض ا($�)�م 1& ������5ت أ��وط و53ر . ا�دوار

وا��دث ا�12ت �3ن ا���5"� $��ل ا��ط��8 وا�دارة 1& �ؤ��� . ��ب و;�رھ�ا�ز��ت وا��)ر ا����& و���د ا�
 ور,�س ���س ا�دارةر,�س ا���ر�ر  �ن طرف د+ول ا��ؤ����ن ، وا��ذ�ن ���وا ف ا�)����1روز ا��و�

 وھو، وا����ز ر,�س ا������ و�3ن $��ل ا������ ا������� �د ���وھم إ�� ا($�)�م. رك�ن ��ط� ��� �نا���ّر�
  .ا�وط�&  ����ل ا��وا�& ��دو�� و$"و ا��زب��,ب ر,�س ا���د ا �7�5

  
�����دة ا�.ورة ����رة، ��1"�� �د  �� ���ط�8ا(������ت ا������� ا��& �م ��ط�ق �3 ���ت ھذه �وى $��� �ن

، و1& ا�.ورة�1ت ا�.ورة "د ا��ظ�م و�8 ُر�1ت ���1 ����5ل ���رات ���Oد ا�.ورة ا������، ورّدد ا����ل ھ��
�3ن، 1& ا�و�ت �7�5، ( ��3ن إ;�5ل . ا�����ل، ا�5�3 ا���ض �ر81 ا��ط��ب ا�������، �واء ا(��)�د�� أو ا�������

 .������� ���.ورة و�O.�رھ� O����1.ر ا��ر�3 ا

������ و�د �3ون $دد �ن �د���م ا�ط��� ا������ 3��داء و�)���ن +2ل ا�.ورة أ�3ر د��ل $�� دور ا�ط��� ا
و$�� ا�ر;م �ن  . و�3ن 1& ��م ا��)�ر ا�.ورة $�� �ظ�م ���رك ،��س �1ط 1& ا�����د ��.ورة ،و�ر���3
ا��)ول $�� �����ت ����3 ���داء ا�.ورة ر;م �رور �� ��رب �ن .2.� أ$وام، و�3ن ا������ت ا���وا1رة )�و�� 

$ن ا����3 ا��ر��� ���وق ا����ن E1ن $دد ا�)�در  "��3ب "وء 1& درب ا��ر��"���1ب . ���ل إ��رة ھ���
و1& �)ر آ+ر ����� ����� . ���دا، و�3ن ��Lف ( ��وا1ر �����ت أ;���م ا�+�)� �����ل 841ا���داء 

 �374ن  120و�ن ھؤ(ء ال ،���م �1ط �����ت ������ ������� 120���د �3ن ل 279 ا�)���5ن �م إ�)�ء
;��ب �)ر د��ق ������ت ��داء ا�.ورة E1ن ا������ت ا���و1رة ���ر إ�� أن ور;م . $��ل وا����& ط2ب و�����ن

���� ��3رة �ن ا���داء ��3وا �ن ا����ل 1"2 $ن أن �����ت ��ل ا��3ن ���ر إ�� أن أ;���م �ن ا����طق 
���� �"�����ت ���1ب . �����ھذه ا� و�ؤ3د �����ت �)��& ا�.ورة وھ& ا��0ل 1& ا��)ول $���� . ةا���5ر

�ن ا��)���ن $��ل �دون �ؤھ2ت، % �70)�ب 1& ا�.ورة �3ن  4500وا��& "�ت  "أ�ط�ل و�)��& ا�.ورة
% 7ط2ب �دارس، و% 11، و�ن ا��)���ن �ن ا����ل% 82، أي أن $��ل ��ؤھ2ت ��و�ط�% 12و

ا�.ورة أن ا����ل �و"4 ھذا ا��)�ء ���م ���"��1 �:�)�ءات وا������ت ا���و1رة $ن ��داء . �ؤھ2ت $���
وا��5راء ھم أ3.ر �ن د�1وا "ر��� ا�دم 1& ا�.ورة ا��)ر�� وأن �"�����م ا��ظ��� ھ& �� �3ن ا�.ورة �ن 

  .ا�ط��� ����رك

إن �� ��ق �ؤ3د ��3ل ��ط8 أن ا�ط��� ا������ ا��)ر�� ��3ت �ر��3 ر,���� 1& ا�.ورة ا��& ;�رت ��رى 
�ت �ر��3 ���دور ا�ذي ����7 ��ل ا�.ورة 1& ����د ا0رض و�طو�ر �3. وأط��ت ����ركا�0داث 1& �)ر 

و�ر�ك �دورھ� 1& و"8 ���رات ا��دا�� ا(����$�� 1& )دارة ���رات ا�.ورة . ا��وا��� �8 �ؤ���ت ���رك
و�ر�ك . و�ر�ك أ�"� �دورھ� +2ل ا�.ورة �واء 1O3راد 1& ��دان ا���ر�ر أو ���3$�ت 1& أ��3ن ا���ل

إن ا�دور ا�ذي ����7 ا�ط��� ا������ 1& ا�.ورة ���& . دم ا�ذي �دد�7 ا�ط��� ا������ ��داءا و�)���ن�"ر��� ا�
وأن ا��ط��ب ا��& ر���1 ا����ل 1& و�7 . �3ل ��3Oد أن ��� ا�������ت وأن �ن ���� أن ���& ��"� ��� ����7

 .3ون أ�ل �� ��ب أن ����7 ا����ل ��د ا�.ورةوأن ����� 1& أو"�ع ا����ل �د � ،�ظ�م ���رك �د آن أوان �������
  .و�3ن ������ �طور أو"�ع ا����ل $�ب ا�.ورة ا��& ��ر3وا ���1 �ظ�ر أن ا�0ور �م ��ر $�� ھذا ا���و

  .�ل ا��ورةأو��ع ا�&��ل �0

��� �3ون �����3ن ا���رف $�� در�� ا���Mر  .��ب أو( ا���رف $�� ا0و"�ع ا����� �����ل ���ل ا�.ورة
و�ن ا���5د أن ���رف $�� ��ض ا������ت ا������� . 1& أو"�ع ا����ل ��د ا�.ورة �واء �����ب أو ������ب

�  .رة������ل �ن وا�8 ا��)�,��ت ا�ر���� ��ل ا�.ورة ���

ا�)�درة $ن  ،أي ا���م ا����ق $�� ا�.ورة ����رة ،���2010ب ا���رة ا���و�� ا������ ���وى ا������ ���م 
  :��3ت �����ت ا��وى ا������ �����3& 2011ا����ز ا��ر3زي �����,� ا����� وا��)�ء 1& أ�ر�ل 
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• �����ا�ر$���  ا���دم ���روع ���ون ا����Oن ا�)�& ��� ���8 +)+)� ا����Oن ا�)�& 

  ا������3 1& ا����ون ا����& ا�)��� و�و�1ر ��ل ا��)ول $���� �����8 �8 $دم ا�+2ل �����وق
 

  ؛���� ا�زرا$��& ار��5ع ��5�3 ا��ز��دة د$م ا���25ن ��وا��� ا�ز��دة ا�����رة 1 •
 

  ؛���25ن ���ك ا������ �دون 1وا,د����ل ��د�د �د�و��� )�Mر ا •
 

���5ل ا�دورة ا����و�� ���ك ا������ وا(,���ن ا�زرا$� ود$م ا���رو$�ت ا�)�Mرة �1  •
   ؛�.روة ا���وا��� وا�.روة ا��������3ل ا�زرا$� وا

�1  �8 ��$دة ا����ر�3 ا����و���و"8 +ط� ��طو�ر دور ا(���د ا����و�� ا�زرا$� و�و� •
  ؛���(ت ��و�ق ا����G ا�زرا$�

  ".�ط����م ���5ل ����� ا������ن ���زرا$� وا�ري �����م �دورھ� �1 ر$��� �)����م، و���& •

�3ون �ن ا����ف ط��� ����م �دى ���5ذ ا��ر���G ا(��+��& ��ر,�س دون ا�و"8 1& ا($���ر أ�7 �م ��ر �د 
3ذ�ك ( ��3ن �1�Mل ا�ظروف وا0و"�ع . �دة ا���ررة ����5ذ ا��ر���G ا��و"وع ���5رة ا�ر,�����وى ر�8 ا�

  .ط�ل ���5ذ ا��ر���G أو ��� ���طؤه��ؤدي ��ا������ وا������� وا������� ا��& �د 

ا��& "وء ا������ت ا�ر����  1& ،و"8 ��ك ا�0ور 1& ا($���ر و����ظر �ظروف وأو"�ع ا����ل 8و�3ن �
���,�7 ����5ل $�� أرض ا�وا�8 ھو $3س �� �م ا����د  وظ�رت���5ذه  �رى��د أن ا�����3 ھ& أن ��  ،أورد��ھ�

2.�1 . إن ��ض ا����دات ا��& وردت ����ر���G ( ����ج إ�� +طط وو�ت ����5ذھ�. �7 1& ا��ر���G ا(��+��&
�3ن �ن ا���3ن إ���زھ� +2ل ا���م ا0ول �ن ا��5رة  �ز�� ا���ر���ت ا������� ا��& ���د ا��ر���G ���د����

 ،و�3ن �ن ����O أن �ؤ3د $زم ا�ر,�س $�� ا��"& �د�� 1& ���5ذ $�وده �����ل 1& ا����� ا(��+���� ،ا�ر,����
3ذ�ك إ���ء )�دوق �و�& �$��� ا��ط���  .��� وإن �م �ؤدي ذ�ك إ�� �O.�ر إ����& ����ر $�� أو"�ع ا����ل

و�3ن �� �دث أن ھذه ا���ط� �م ���ھ���  .ن ��3ن ا��دء 7�1 ��� وإن �3ن ����Mرق و�ت ���وم �����7أ�ر �3
   .أ)���O3 2 �م �رد ����ر���G ا(��+��&

��3 أن إ$�دة ���Mل ا�ط���ت ا���ط�� �م ��رز ��دم �ذ3ر ـ ���1 $دا إ$�دة ���Mل �ر�3 ا��)ر �)��$� 
��ج ا��ر�& ـ ����� و���ب ��ر�ر �دار ا�+د��ت ا������� و�ؤ��ر $��ل �)ر ا����رات ��ت إدارة وزارة ا(�

�)�8 1& أ���ء �)ر �د �و�5ت $ن ا���ل ��ذ ���م ا�.ورة 1"2 $ن ا���طل ا��ز,& ��دد أ�3ر  4500ھ��ك 
 إ$�دة ا��ظر �1 ����� ا�+)+)� وا����1ظ� $�� ا���رو$�ت ا����� ا��������3 أن . ���ب �5س ا��)در

���� ورد ����ر���G "�ن ا��راءات ا������ ��وا��� ا��ط��� �3ن ���د$& ���"رورة ���5ذ ا�3�0م ا��"�,�� �
وأ"�ف ����� ا��ط��� �د( �ن  ،وا��& �و�ف ��"�� ����5ل ،ا����,�� ا��& )درت ��ط2ن ��8 ��ض ا��ر�3ت

   .ا�"�G����� �1 ا��و�& وھو إ�راء ( ����ج ��3.�ر �ن ا�و�ت

( ����ق ������ ا��ر���G ا(��+��& ا�ر,��& 1& ����7 ا�����& ا�ذي �رى ا��)و�ت $�� أ���7 ���دل ���5ذه 
 �رى0ن �� . أو �������ت ا��& �د �وا��7. ��� ��3ن ا��ول �Oن �� ���� �ن ا��5رة ا�ر,���� ����د ��د�� 7�1

Gو( $���� وأ+رى آ���، أ+ذ 1& ��1دل ا��ط��� ا�ذي . ���5ذه ����ط� ھو $3س ھذا ا��ر����� Gأ1رد �7 ا��ر���
  .ا��زا�د ���رد ا����ل ا���ط� ��ر,�س ا����+ب �د( �ن أن ��را�8 أو ��� ��و�ف

$�� أرض  ���� E1ن �� �م�ز��دة ����� ا��ر��ت ا��� 51& ا�و�ت ا�ذي ���د 7�1 �ر���G ا�+وان ا�����ون 
ا(�����3ت ا��& و��ت ��ق ا�������ن وا����ل �دار ا�+د��ت ا������� 51& ��ر�ر $ن . ا�وا�8 $3س ذ�ك �����

ا�����3 1رد�� و���$�� �������ن و���دات $����� و$��ل �"ر��ن $ن ا���ل  38و�ؤ��ر $��ل �)ر �رى ر)د 
& ���د �ر�ا���زول أي 1& ا���� أ��ر ا0و�� �ن ا��2م ا�ر,�س  2012ط 1& ا��5رة �ن �و��و إ�� د����ر �1

و�3ن �� �رى ��د ذ�ك �3ن �O��5ة . ����ط�، و�راو�ت ا(�����3ت ��ن ا�5)ل وا���ل �ن ا���ل وا���س و;�رھ�
���� �.2 1ض ا$�)�م ���& ����ل �ور��2د ا���3در�� 1&  ،� ���ر�3 ا��������إذ �دأت ����� ��8 ;�ر $�د
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وا�ذ3ور وا���ث، و����� ا�����M أ��� �ط��� ������ن، و�ر�8 أ���ب ھذه ا�����3 ��وا�ل $دة، ��3 ���دد آ.�رھ� 
 .و����3 ����ر إ�� رؤ���� ����& �����ت ��دف ��ل ا�����3 ا(����$�� وا(��)�د�� وا�������،

 :!* ا�2ل ا����ر

وذ�ك �ط��ن و����ر إ�راءات ا��)ول $����، )�دوق �و�& ���4 إ$��� �ط��� ���إ���ء  •
�����ت ������ $ن أو"�ع  ، و"رورة و�ود ��$دةر��روع ���ون ��ظم ھذا ا�0 �ن +2ل ��د�م

 ؛ا��ط���
•  �M�  ؛ا��و�& ل ا�ط���ت ا���ط�� وا��و�ودة �1 �+��ف �ط�$�ت ا(��)�دإ$�دة �
 ؛إ$�دة ا��ظر �1 ����� ا�+)+)� وا����1ظ� $�� ا���رو$�ت ا����� ا������ •
 ؛$�� ��و��ت ا�ط2ق ا��ط�ع ا�+�ص ا���ل $�� ����ن ���خ ا(��.��ر وا��"�ء •
أ$داًدا   و ا�0ر ا�ذى ����و$با���وض ��را�G ا�+د��ت ا�)��� وا�������� ا����� وھ •

 ؛ا�+ر���نن ��3رة �
  �1 �را�G ا��در�ب ����ن ا��+���5ا��و�8  •

 :!* ا�2ل ا�طو�ل

���2.��ر   ا���ل $�� إ���د 1رص $�ل �����، و����ق ذ�ك �ن +2ل و�ود د��1 �و�� •
�ل ا��د+رات ;�ر ا��)ر�1 ���M وا���و 1& �+��ف �ط�$�ت ا(��)�د ا��و�& �ن +2ل د81 ا����ز

 وا��� ���N �)ف �ر���ون ���7 ا��وظ�5
ا������  �ن ا����G ا�����%  ٣٠ا(ر��5ع ����وى ا(��.��رات ا��و��� ��� ( ��ل $ن  •

 ؛��وق ا���ل��� ��3ن ا�����ب ا0$داد ا�دا+�� ��و��ً 
��ءا(���5دة �ن ا(��.��رات ا�����0 ا�����رة ��3ل ����&  •���د�دة وا���د  ��رو$�ت 

�� ا(��.��رات ا�����0 وا(��.��رات ا���� �در ا����ط�ع $ن )ورة ��ل ا�����3 و3ذ�ك $دم �ر�3ز
 ؛�1 ���ل ا�)��$�ت ا(��+را���

ا��را�ل  ا(ھ���م ��وع ا���3و�و��� ا�����ب ���روع ا������ �1 �)ر، و�+�)� �1 •
 ؛ا������ � وا�)��$�ت �5�.3ا0و�� ��ث �3ون ا�وا�ب ا��ر�3ز $�� ا���3و�و��

  ر��ت ا�����م و��ط���ت �وق ا���لإ$�دة ا��وازن ��ن �+ •
 ؛����ن أو"�ع ا����ل وا���25ن  •
��Lرة  إ$�دة ھ���3 ا�0ور 1& �)ر ��� ���ق ا��د ا0د�� ��و�1ر 1ر)� ���ة 3ر��� •

 ؛د�د ا��د ا�L� ��$0ور�� ا��)ر�� �8 ا�رار ز��دة ��و�� ��53 ��وا��� ا��"+م ���"��1 إ��
  ؛�ق ا����1�5 �ول أ�وال ا������Oت��د�ل ��ض �واد ���ون ا������Oت ا��د�د ���� •
ا������Oت  م، ��Mط& �ظ������١٩٧٥  ��٧٩د�ل ��ض �واد ���ون ا������Oت وا������ت  •

 ؛3ل ا��)ر��ن
 ��ن )��4 م ��� �)�8 �واز�� $�د( ����٢٠٠٣  ��١٢د�ل ��ض �واد ���ون ا���ل  •

 ؛�ت و+د��ت وظروف $�ل أ1"ل �����لا���ل ور��ل ا0$��ل و��ن ����ق �ر��
���  ����95  ١٢ا�+�ص ��������ت ا������� وا����ون ر�م  ����٧٦  ��٣٥د�ل ا����ون ر�م  •

  ؛و��ول دون ���5ت ا���ظ�م ا�������ز�د �ن ����� ا��ر��ت ا������� 
و�Oھ��&  �$�� وا����5، و�طو�رھ� ��� ���ق ���وى �����&ا��و�8 1& إ���ء ا��دارس ا�)� •

 ؛��ز �Mط& �1�3 ��ط���ت �وق ا���ل��
 ا(ر���ء ����در�ب ا��ر�1 و�طو�ر �را3ز ا��در�ب ا��ر�1 ا�����رة �1 أ���ء •

 ؛ا����ور��
  

��م  ا���ل $�� �.��ت ا������ ا��ؤ��� أو �و�1ر �ر���ت وظروف $�ل و$�ود �"�ن •
 ؛.و���وا��م ����.���ن ا(���رار
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أ�ف  ���839ون و 23����Mن و��N $دد ا��. أ�ف $��ل ���180ون و 26 اد �وة ا���ل 1& �)ر��N ��د
  .$�طل أ(ف 351و ���ون 2و��N $دد ا���ط��ن . $��ل

 7���47.2 �و��� 1& ����ل ��و�ط ��$�ت $�ل  41.6و���ب ا��)در �E1 7�5ن ��و�ط أ�ر ا����ل �3ن 
  .��$� أ��و$��

رات $�� أو"�ع �ن أھم ا��ؤ� ، ��دا��& ��ر3ز $�� ا�و"8 ا����و�& �����ل ،و��ل �ؤ�رات �ودة ا���ل
�رات ا������ؤا�� 1&   �5س ا��)در �����3 ا����ل .  

 ؛% 75.1 ا(����$�� �����& ا������ن ���� ا����ل ا����ر�3ن 1& ا������Oت •
  

 ؛%.����49.9 ا����ل ا����ر�3ن 1& ا����Oن ا�)�&  •
  

  ؛%����55.1 ا������ن ���د ���و�&  •
 

 ؛%�23.7 1& ����� $����� أو ���� ���� ا����ر�3ن •
  

  %.����68 ا������ن 1& $�ل دا,م  •

1& ��روط ا�����دة � �موا���1د ���� ��3رة �� ،�ل ا�.ورة$��� 1& أو"�ع ا����ل � د���ب ���3�ف ھذه ا�� 
  .���ل ا�2,ق ا�ذي �53ل ا(���رار وا������ ا����و��� وا�"��ن ا(����$& وأ�"� ا���.�ل ا�����&���س ا

����1ب ا�واردة 1& إ�)�,��ت ا����ز ا��ر3زي �����,� . �����ت ( �و"4 ��م ھذا ا��د�&ا�و�3ن ��� ھذه 
��2ظ� �وز�8 ا����ل $�� �1 .����.�ل ا����& ا��و"�4 ��3ن ( �3�ف ا�و"8 2��3 وا����� وا��)�ء 

ھ& ا����3 ا���رو��  ،���ا��ط�$�ت ا��+���5 ����ن أن ا����3 ا������� ا�30ر وا��& �)ل ��)ف ا������ن ��Oر ��ر
 ،وا30.ر 1& ��$�ت ا���ل ،1"2 $ن أ��� ا�0ل 1& ا�0ر .�ن ا������ ا����و��� وا������Oت وا�"��ن ا(����$&

���1ب ا��دول ا����&، وا���د و��1 ������ت ا����ز ا��ر3زي �����,� ا����� وا��)�ء . وا�0ل ا���رارا 1& ا���ل
���ون �ن ا������ن ��Oر 1& �)ر ����ون ����ط�ع ا�+�ص +�رج  11أن أ3.ر �ن ����ن  ،�ن ا��)در �7�5

وھو �� ���رب �ن �)ف إ����& . ���ون $��ل ��Oر ��3 ���ن ا��دول �24ن إ����& �� ��رب �ن . ا����Pت
  . ا������ن ��)ر

  �دول ���ن �وز�8 ا������ن ��Oر ��ب ا��ط�$�ت ا��+���5 

  

  

  

  

  

 

ا���درة �ن ا��-�ز ا��ر%زي ���&��5  2010ا��دول �ن ا��4رة ا���و�� ا����&� ��(ث ا��وى ا�&���� �&�م �����ت 
  ا�&��� وا6(��ء
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�ظر 1& أ�د �ؤ�رات �ودة ا���ل ���ءا $�� �وز�8 ا����ل $�� ا��ط�$�ت ا��+���5 ���)ل $�� إذا أ$د�� ا�
و�3ن �5س ا��)در ��در ���� . ��3 أ����5% ��55.1در ب � ا������ن ���د $�ل ���و�&���2.�1 . ����ض )�رخ

��ذا  ا������ن �ن % 98.5أي أن  .�1ط% 1.5ا������ن ���د �ن ا������ن ����ط�ع ا�+�ص +�رج ا����Pت ب
 $�ل( �����ون ���ود ���& ھذا أن أ3.ر �ن $�رة ���2ن �ن ا����ل . ا��ط�ع ( �����ون ���د $�ل ���و�&

 وھم ،%41.1أ�� 1& ا��ط�ع ا�+�ص دا+ل ا����Pت ����1 ا������ن ���ود $�ل . 1& ھذا ا��ط�ع �1ط ���و���
. أ3.ر �ن �)�5م ��رو��ن �ن ا��)ول $�� $�د $�ل ،��2نا�ذ�ن ���رب $ددھم ��3 1& ا��دول �ن ا���� �

�1دم و�ود $�ود $�ل �������ن ����Pت ا��ط�ع ا�+�ص ����ر �+���5  .و��3ن أ�"� ا$���ر ھذه ا����� ;�ر د����
  . وھو �� ���ل أ)��ب ا����Pت �+5ون ا0ر��م ا������� �������ن دون $�ود ������Pم ،���و���

����� ( ��ظون ���O  و������&  ،���م أن أ3.ر �ن �)ف ا����ل ( �����ون ���د $�ل�ذ�ك ��"4 ��3ل 
�ن ����ون  ���� �ورد �����ت ا����ز أن �����. ھذا دون إ"��1 ا������ن �دون $�د 1& ���& ا��ط�$�ت .���و���

ا($���د $�� ���G $ن  ھذا ا�����ض ا�)�رخ. ��3 أورد�� �ر�Oن ا����� ا������ن � %���55د $�ل �ز�د $�� 
 $داد ا�����5 ا��&�L ا�����& ��و�طا�ا���ب ا��,و�� �������ن ���د 1& 3ل �ط�ع و��س  ، أي ا�����& ��و�طا�

وا��& . وا�0ر �7�5 ��ط�ق $�� ���� �ؤ�رات ا��ودة 1& ا���ل. �دھورا أ�3ر �3.�ر 1& أو"�ع ا����ل �3�ف 
. وھم ا�����ون 1& ا��ط�ع ا�+�ص +�رج ا����Pت $�� ��ب "�������M�� �5)ل ���1 ا����3 ا�30ر �ن ا����ل 

��8 1& �5س  ،3ذ�ك E1ن ���ب ��و�ط ا�0ر .����� �ر�85 ��ك ا���ب ��ن ا������ن ����3و�� وا��ط�ع ا���م
��دم ��و�ط $�د�� �O+ذ ا���و�ط ��ن ا��را,4 ا������� �ر���5 ا�0ر وا��ط�$�ت ا���3رة ��د��� ا�0ر � ،ا����Mط�

����� ا��ر���ت ا��ر���5  ،ا��& ��)ل $�� أ�ور ��+5"� $�م ��Lر ( ���ر $ن ا��3ل ا�"+�� �ن ا����ل
   .��)ل $���� �ر,�ح ��دودة

وا�)�درة $ن  �2010ن �����ت ا���رة ا���و�� ��)�ءات ا��وظف وا�0ور و��$�ت ا���ل ���م ، ��"4
�ا��ط�ع ا0و�8 �ن ا����ل 1&  �ردي أو"�ع�دى  ،�2011)�ء 1& �����ر ا����ز ا��ر3زي �����,� ا����� وا

�����1 ���ر ا������ت إ�� أن ��و�ط أ�ور ا����ل 1& ا��ط�ع ا���م و�ط�ع ا0$��ل .�)ر ��ل ا�.ورة N��� 542 
�7 �� ( ����وز 7���299 أ��و$��، E1ن أ�ور ا����ل 1& ا��ط�ع ا�+�ص وھو ا��ط�ع ا�30ر ��3 أو"��� 

ب ���1. أن ��دل ا�ز��دة ا���و�� 1& أ�ور $��ل ا��ط�ع ا�+�ص "���5 �دا�و"4 ا������ت  ��3 .أ��و$�� �1ط
، 7���2008 أ��و$�� 1& ا���وات " 299، 296، 275"�5س ا��)در ��3ت أ�ور $��ل ا��ط�ع ا�+�ص 

  . �1ط ��ر���% 1.1 أي أن ا�ز��دة ��3ت �����. ، $�� ا��وا�&2010، 2009

��رة، أن و�أوردت  ��ث. أ�ور ا����ل 1& ��ك ا��5رة �د ا�+5"ت ����5ل ����� ��د(ت ا��"+م ��در ا
أن ��دل ا��"+م 1& ا��5رة �ن ����ر إ��  2010ا���رة ا���ر�� �Lر��م ا������� ���0ر ا�������3ن 1& ��رس 

أ�ور $��ل ا��ط�ع ا�+�ص أي أن  .�����2009 ��5س ا��5رة $�م  ،%12.7إر�85 �����  ��2010رس 
و�3ن ا(�+�5ض 1& ا�د+ل �د . ��2009م � ���ر��  12010& $�م % 11.7ا�+5"ت 1& ��ك ا��5رة ����� 

1& أ���ر ا�ط��م % �����21.1  �3ن  1& ��دل ا��"+مأو���� أن ا(ر��5ع . ذ�ك �����ن �3ون أ�3ر �ن
� أن ��د(ت ا��"+م ��ك �د أ$���� ار��5$�ت أ+رى 1& و.�����. ا��& �����ك أ;�ب د+ل ا������ن ��Oر وا��راب

���� ھذا أن ا�د+ل ا�����& ���ط�ع ا�30ر �ن ا����ل �د ا�+5ض ���� . 2010ا���0ر +�)� 1& ��ر �و��و 
 .����� ���& ا����ل ����3د ��1ظوا $�� ���و��ت د+��م دون ���ن. ���ت ��������

( ���ر إ( $ن �دھور ����&  � ��و��� �ن ��س وا��دام ا��و"و$��،، ر;م �ا��)�ءات ا�ر���� وE1 7��$ن
��3 ذ3ر�� $�ر ����� ������ �.�ت ا����زا  ھذا ا��دھور �دث. ���و���و��ت ���� ا�ط��� ا������  $�ل�روط �

���ت و�د ��دى ھذا ا(����ز وا"�� 1& ا���ر. وا"�� �ر��ل ا0$��ل وا����.�ر�ن $�� ���ب ا����ل وا��5راء
و�د ا4��1 �ز�� . ا�)�درة ��ذ إط2ق �ر���G ا�)2ح ا(��)�دي ��و)�� �ن )�دوق ا���د وا���ك ا�دو���ن

و���ون . ا�ذي ��د ا�طر�ق ��ر���G ا�+)+)�و ،����1991  203 ر�م �ون �ط�ع ا0$��ل�ا���ر���ت ��ك �
�1د �ظر . ة �����.�ر�ن ور��ل ا0$��لوا�ذي ��4 ا����زات ;�ر ��دود. ����1997  8 �وا1ز ا(��.��ر ر�م

��3 �ظر $�� أي ��� إدار�� ا��د+ل 1& ����ر �����ت . ا����ون ���Oم ا��ر�3ت وا����Pت أو �)�در���
و��8 إ��Mء أو إ���ف ا��ر+�ص ��(���5ع ������رات ا��& ر+ص ��� ���ر�3 . ا��ر�3ت وا����Pت أو ��د�د ر����

�روط ا��ر+�ص و�)در �رار ا���Mء أو ا����ف �ن ر,�س ���س ا�وزراءأو ا����Oة، إ( 1& ���� �+ �5�� . 
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  ف��2
ا�&دد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  2013وا�ر�8 ا2ول  2012ا�را�8  ا�&���� ا�ر�4�8رة ا�ر�8 ��و�� ��(ث ا��وى � �ن �ا������ت �
 

��ر إ���� ���1 $دا �را�8 ط�5ف 1& ا�ر�8 ا�.��ث �ن ���ن ا���رة ا��زا�د ا��طرد ���دل ا��ط��� 1& ا��5رة ا��
، وھ& ا��5رة ا��& ��دت ����� ا��5رة 2013.م $ودة �2ر��5ع و����ل ��ب $���� 1& ا�ر�8 ا0ول �ن ، 2012

����ل $�� �زا�د ��د(ت �)ر ا��دھور 1& أو"�ع ا�و�3ن ( �. ���� و����م ا���ط� ��ر,�س ا����+ب�ا(��
ف وا�0ور و��$�ت ا���ل ���م �إذ ���ر ا���رة ا���و�� ���وظ. أ�"� ا����لأ�ور  �دھورت ، ���ثا��ط���
 845إ��  ،7���2011 أ��و$�� 1& $�م  657إ�� ار��5ع ��و�ط أ�ر ا����ل 1& ا��ط�ع ا���م �ن  ،2012

 395إ��  2011$�م  397ط�ع ا�+�ص ا�+�5"� �ن ����ت أ�ور ا������ن �����3  ، 7���2012 أ��و$�� $�م 
  .و��3 أو"��� 1& �و"8 ���ق ��.ل $��ل ا��ط�ع ا�+�ص ا��زء ا�30ر �ن ا������ن ��Oر. 2012$�م 
 

ا��را�8 ا�����ر 0و"�ع ا����ل ار��5ع ����رع ����Lر و����3ف ا������ ��ث ���ر ا���رة  ��3 وا3ب ھذا 
����Lر $�� ا$���ر ��� أن ا�ر�م ا�����& ، 2013ا���ر�� �Lر��م ا������� ���0ر ا�������3ن ���ر أ�ر�ل 

%. 36أي أن ��د(ت ا��"+م ا���را��3 1& ��ك ا��5رة ��Mت  N��136 " 100=  ����2010ر "ا��0س 
���� ا(ر��5ع 1& أ���ر ا�ط��م وا��راب أن أي  ،152.9و������� ���0ر ا�ط��م وا��راب ��N ا�ر�م ا�����& 

 ���8 أ;�ب د+ول ا������ن ��Oر�وھو ا���د ا�ذي % M��52.9ت  ��2013  أ�ر�ل � 12010& ا��5رة �ن ����ر 
�ن إ����& % ��29.6ث �)ل ���� ا���5ق $�� ا�ط��م وا��راب ������� ��Lر ا��& ���ل $�,��� ��Oر إ�� 

�5���,� ا�)�در $ن ا����ز ا��ر3زي ���� 2010/2011ا���وي ���ب ��ث ا�د+ل وا���5ق وا(���2ك  قا
د ��� ���ط�$�ت ا0و�8 �ن ا������ن ��Oر 1& �)ر ���أن ا�0ور ا�� ھو ھذه ا������ت ه��5د �� .ا����� وا��)�ء

 .��د ا�.ورة 1"2 $ن ا��دھور ا���م 1& ظروف ا���ل��دت ا�+�5"� ���وظ� 
  

8 ا����دات ا��& ض ھذه ا0و"�ع ا��& �.�ت �د��� ���وظ� 1& أو"�ع ا����ل وظروف ا���ل وا�0ور ������
 و�ورد ھ�� .���د �ر�& $�د�� �3ن �ر��� �ر,��� ا����ور�� ر,�س ا���زولوردت ����ر���G ا(��+��& ��

وا�ذي ��.ل " ��روع ا���"�"ا���روف ب ا���زول ا��زء ا�+�ص ������ل 1& ا��ر���G ا(��+��& ��ر,�س
�"&  �ن ا�ط���& �دا ��دو. ت ا���+�ون $�� أ����7ذي )وا��زا�� ������ �ر,�س ا����ور�� إذ أ�7 ا��ر���G ا

د أورد�� ھذا ا��زء �)� ��3 ورد �و .�� ���ق ��7 أن ��م ������7ا��2م ا�ر,�س ����ط� $�م ��ر��� $�� 
Gر�������.  

  
  ���&���� �4%�� ا��ط�

� أ��� ��راوح �� ��ن $�� ا�ر;م �ن �"�رب ا0ر��م ا�+�)� ���م ا��ط��� �1 �)ر، ��ث ���ر ا0ر��م إ�"
إ( أ�7 �ن ا����م �7 أن ا��ط��� �"رب ��ر���ً أ���ب 3ل ��ت �1 �)ر، و���ل ا�ر�ف وا��"ر، %  12إ��  9
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 .وھ& ���� ",��� �دا ،�1ط% 1.1أ�� ا�ز��دة 1& ���� �ن ����ون ���د ���و�& �1د ��3ت . ا����� ;�ر ������
  .���دد ��ك ا�ز��دة أ)2وإذا و"��� 1& ا($���ر �1دان �� ��رب �ن �)ف ���ون وظ��5 

�3د أد��  �1200ط����ن ب �2008ط�ب ا��د ا0د�� ��Lور ا�ذي ر7�1 ا����ل 1& ا��������م ��ذ �1را�ر 
 ��د �م. �ك ا�و�ت��Lر ا���ري، و$�� ا�ر;م �ن ا�+�5ض ��ك ا����� ��5ل ��د(ت ا��"+م ا���را��3 ��ذ ذ

��3 أ�� �ط�ب . إ�����3 و"رورة ���5ذ ذ�ك ا��ط�ب��د�م ا��د�د �ن ا�درا��ت ا(��)�د�� وا(����$�� ا��& �ؤ3د 
ا��د ا0د�� ��Lور ار��ط دا,�� ��ط�ب و"8 �د أ�)� ��Lور ��دف ����ل ا���5وت ا�"+م 1& ا�د+ول وأ�"� 

�� أن و"8 �د أ�)� ��Lور �ر��ط ����د ا0د�� ����ل �ن �L�3ور،  �و�1ر ا��وارد ا���1�3 �ر81 ا��د ا0د��
   .ر81 ا��د ا0د�� ��Lر� ا��ط���� �)��� أ)��ب ا��را,4 ا����� �ن ا�0ور

ا��دف ��7 ���3ن �ط��ب ا����ل  ا��د ا0د�� وا�L� �(�0ور �3ن 1& �"�� ، ����5ل،�ما���2ظ أن �� 
��7 $�ب ا�.ورة ھو ز��دة ا��د ا0د�� ��Lر ا����ل و��س ا���0& �������ن ���دو�� 31ل �� �م ���. و��س �������

 242ور;م )دور  ا��ر�وم ����ون ر�م  .ر81 ا�0ر ا����Mر و��س ا���0& طر�ق وذ�ك $ن .���7 700إ�� 
 ن �م �)در إ( ر�ط7 ����د ا0د��، إ( أن ا�2,�� ا���5ذ�� �����و��Oن ا��د ا�0)� ��د+ول و 2011 ����

و��� ��د )دور ا�2,�� ا����5ذ�� . 2012ا�& أ)دره ر,�س ا�وزراء ��3ل ا���زوري $�م  322 ر�م ����رار
وا���2ظ أن ا��د . 2013$�م  +ر�ف���ظ�م ا����2 ��ن ا��د�ن ا0د�� وا�L� �(�0ور �م ��م ���5ذھ� ��� 

وأن �ط���7 ا��)ر $�� ر81 ا�0ر ا����Mر �1ط وأ�7 . �لا0د�� ا�ذي ��رر �3ن أ�ل �3.�ر $�� ط��ب �7 ا���
وا�وا�8 أن ا��ط�ب ا�ذي . ا��)ر $�� ا������ن ���دو�� أي أن أ3.ر �ن .2.� أر��ع ا������ن ��Oر �م ����5دوا ��7

��1�3 ا������ن ��Oر �3ن �ن  �1200ر81 ا��د ا0د�� ��Lور إ��  2008ر7��1 ا��ر�3 ا������� ��ذ $�م 
  ( أن ��+5ض  �5�2011رض أن �ر�85 �ظرا ���د(ت ا��"+م ا��& �را�3ت ��ذ ر81 ا��ط�ب ��� $�م ا�

و�م  ،أ�� ا��ق 1& ا���ظ�م وا�ذي ا��ز$�7 ����5ل ا��ر�3 ا������� ��ل ا�.ورة ����Oس ا������ت ا������� و1ر"��
ا�ذي �را$&  ،ر;م إ$2ن ا��ر��ت ا�������1. ���� $�ب ا�.ورة �وى إ�راره ��ر���� �1د ��ت ��7 �5س ا����ط��

$�ب ا�.ورة ����ر�3 وز�ر ا��وى ا������ و�د�ر ��ظ�� ا���ل ا�دو��� ����3د �)دار ���ون  ،����ر ا�دو��ا���
، ����1976  �35د�د �������ت ا������� ���4 ا��ق 1& ا���ظ�م وا���2ل ا���ل ا�����& $ن ا�دو�� �د( �ن ا����ون 

�ك ا���ر�8 ظل 1& �و(ت �وار ��ن أطراف $��2 ا���ل و1& ���ن ا��ر���ن و�م ��د طر��7 أ�دا إ( أن ذ
 .��)دور

  
�م ����ق �����ل ،�ر�3ء ا�.ورة، أ�� �ن �ط����م ا��& دا�1وا $��� ��ل وأ.��ء ا�.ورة 1& ا��5رة ا��& أ$��ت 

وا���ر ا����ل 1& ر81 �5س  ،ل $���� دون ���5ذظ�ت �ط��ب ا������ث  ،ا�.ورة وا��& ���ت ����ر��� ا(�������
  .ا��ط��ب و��ظ�م ا(������ت �ن أ�ل ������� دون أن ��د ا(������

  
�����ا�� �&د ا�+�رة ��
 :���ھل وا��ز�د �ن ا��دھورا��ز�د �ن ا�. .

 
إ���د ا���وم ا�دا,م $�� ا��ر�3 ا������� وا�"را��ت ا��& ا���رت ��وة 1& أ$��ب ا�.ورة $�� أن إ$�دة ���ء 
�ؤ���ت ا�دو�� وإ���ز ���م ا��ر��� ا(������� و����م ا���ط� �ر,�س ���+ب و�ؤ���ت ������ و)��;� 

ا��ط��ب "��� ا0و�و�� $�� �� أط�ق $��7  ��& طر�ت طوال ا��5رة ا(��������ور، إ�� آ+ر ا��"��� ا��3رى ا�ا�د
أ�وال ا����ل 1& ا����ن $�ب ا����ء ا��5رة ا(�������  �� �1ن ا��د��& أن ��دأ���وإذا ��3ت ��ك ا�ذرا,8 �. "ا�5,و��

��ن  ���+�� ��ر�������  ا����دوو"8 د��ور �د�د ���2د و. و�و�& ر,��� ا����ور�� ر,�س �د�& ���+ب
�(��+���ت ا�ر,���� ���ق ا�0ر� �واء  ھذا �Mض ا��ظر $ن ������ أي ��2ظ�ت ���ت ��ك ا������ت، .ا��وا��ن

 . أو ;�رھ� ا(����5ء $��7 وأ)��;� ا�د��ور �أو 
  

ن ا��دول و���. $���� ���ن �ل $�� ا��3س �دھورت ���ن ا��ؤ�رات أن أو"�ع ا����ل 1& ��ك ا��5رة �م �طرأ
    .���2013 ا�ر�8 ا0ول �ن  2011ا����& �طور ��د(ت ا��ط��� �ن ����� 
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���د ���ر�ن $��� ���ر�3ت +�رج  و�د إ"��1 �$�5ء ا����Pت وا��ر�3ت �ن ا�"را,ب ��دة +��� ��واتو
ر�وم ��3 أ$�5 ا����ون $�ود ا��ر�3ت وا����Pت �ن . و�و��د ر�وم ا����رك $�� ����ز��ت ا����ج. ا�وادي

O1$�5  ،و�و�8 ا����ون 1& ا�$�5ءات. ا��و.�ق وا���ر و3ذ�ك $�ود ����ل ا0را"& ا�2ز�� ����� ا��ر�3ت
�$�5ءات  �1�"�$وا,د ا���دات وا�)3وك وا0وراق ا������ وا0ر��ح ا������ $ن ا�د��ج ا��ر�3ت أو ������� ��

و$�� ا��3س �ن ذ�ك ��ء  .رار �ن ر,�س ا�وزراءأ+رى �ص $���� ا����ون و��ل إ��Mء ا�$�5ءات �)در ��
وا�ذي أ��ح 1)ل ا����ل و�+�5ض أ�ورھم وو"8 ��ودا )�ر�� $�� �ق  ����2003  12 ر�م ���ون ا���ل

  .ا�"راب

��د أدت ا������ت ا(��)�د�� ا������ ��ل ا�.ورة �ن ��ل �ظ�م ���رك ��ت �����ت ا�)2ح ا(��)�دي  
 . وإ���ء أ$��ء �1د�� $�� ا�ط���ت ا���5رة 1& �)ر ،ا����.�ر�ن إ�� �دھور أو"�ع ا����ل وإ$�دة ا�����3 ود$م

)�ود ا(������ت ا������� 1& ا��5رة ا0+�رة �ن �3م  ��ك ا��راءات ا������3��5ت ا������ ا�����رة �و�د 
 �2006ن د����ر "��� طو��� و�د �3ن ا��داد �و�� ا(������ت ا������� ا�"+�� ��5رة ز�. ���رك ��3 ذ3ر��

دورا ھ��� 1& ��ورة ا��ط��ب ا����$�� �����ل ���"��1 إ�� ا��ط��ب ا��ز,�� ا������� �3ل  " و��� ا���5ر ا�.ورة
�Oة أو �ط�ع $���&��. 

  :�� ��& ا��ط��ب ا�ر,���� ���وع ا����ل وا��& ا�)�ت $�� ،ا��5رة+2ل ��ك  ،���ورت �و"وحھذا، و�د  

 ؛1& ا���ل تا��.��& ا��ق 1 •
  

  ؛ وو"8 �د أ�)� ��Lور ���7 ��ر�� 1200ر81 ا��د ا0د�� ��Lور إ��  •
  

 ؛ر�ط ا��د ا0د�� ��Lور ���د(ت ا��"+م  •
  

  .وا��ق 1& ا���ظ�م و���ء ا������ت ا���.�� �����ل ���دا $ن ��طرة ا�دو�� •

���1 )��د . � ;�ر ���ل 1& ا��زاع ھذه ا��ط��بوا������ أن ا��ر�3 ا������� ��� ��ل ا�.ورة �د �ط�ت �وط
ا�0ور 1ر"ت إ"را��ت ا����ل $�� �ؤ���ت ا�دو�� ������ ا��د ا0د�� ��Lور و��د�م $دة ا��را��ت �م �رق 

و$�� )��د ا��ق 1& ا��.��ت 1& ا���ل ا��ز$ت أ�"� ا������ت ا����ل ا$�راف ا�دو�� . ��$��� ��ط��ب ا����ل
و�3ن أ��ر ��ك ا���ر�3ت إ$�)���ت $��ل �را3ز ا����و��ت ا��& ا��ز$ت  .��.��ت 1& ا���ل��ق ا����ل 1& ا

و$�� )��د ا��ق 1& ا���ظ�م ��3ن ا����ل �ن ا��دء ��O� &1س �����ت ������ وإ���ر . �ن ا�دو�� �رار ����.��ت
����ت ا������� ا��& ���Oت ��ل $دد ا�� �3نو. د+ول ���� 1& ��5و"�ت ��ل ا�.ورةا�دو�� $�� ا($�راف ��� وا�

ا��.�ر . ا�.ورة أر�8 �����ت ھ& ����� ا�"را,ب ا����ر�� وا���د ا������ت و����� ا������ن و����� ا����5ن ا�)���ن
 �����O� 30ا��)ري �������ت ا������� 1& ��ب ��دان ا���ر�ر 1&  ����2دأن ا������ت ا0ر�8 �د �ظ�ت �ؤ��را 

إن �)در ا��دا�� ا(����$�� ���رات ا�.ورة �3ن �7 و.�ق ا�)�� ��طور . ����5 ��ء ا�.ورةأي أ. ����2011ر 
و��دم ا��ر�3 ا������� 1& ����ق �ط����� ���ل ا�.ورة �3ن ���& أن ا��ط��ب �ن ��د )�و�� 1& . ا��ر�3 ا�������

E1ن ا��ط��ب ����5 �دت أ��د $�ب  و�3ن ر;م ا��راب ا��ر�3 ا������� �ن ����ق �ط����� ��ل ا�.ورة،. �������
  .ا�.ورة ا��& �3ن ا����ل ��"� �ن و�ودھ�

  :�ددا�&��ل ��ب ا��ورة آ��ل ��

��د ��3ت و��,ل ا(����ج ا����$& �.ل ا($�)�م وا��ظ�ھر وا�"راب ھ& ا0دوات ا��& ا$��د��� ا�.ورة 
و�3ن )�ود ا($�)���ت 1& ��دان ا���ر�ر و�+��ف ���د�ن ا�.ورة �����ق �ط��ب . ا��)ر�� �:ط��� ����رك

��د �زا�دت  .3ر ���ك ا0دوات $�ب ا�.ورة ����رة�Mر�ب ��� أن ��ري ا���و�ن ا. ا�.ورة �د$�ة ����5+ر وا����ھ�ة
��د(ت ا(����ج ا�����& $�ب ا�.ورة وا���رت ا($�)��ت وا�"را��ت 1& 3ل ��3ن ���ط���� ���وق ا����ل 

وأ�"� ���ط���� ��ط��ر . 1& ا�0ور ا���د�� وا��.��ت 1& ا���ل وا���ظ�م ا�����& �����ل و����ن �روط ا���ل
  . ر��ل ا��ظ�م ا����ق و���Mل ا��ر�3ت ا���و��5ا��ؤ���ت �ن 
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أ�7 $�ب ا�.ورة ����رة أ�"� �دأت ���� ���د�� ���ر�3 ا������� $�� ا����وى ا�$�2&  ���ظر، وا���5ت
�ر�3  وا$���رھ� �و)ف ا���ر�3ت ا������� "ا(������ت ا�5,و��"E1$���2 ظ�ر �)ط�4 . وا�����& وا���ر��&
و�دأ ا������ )را�� 1& و��,ل ا�$2م ا��+���5 �������0 و�5"�ل . و���ت �زءا ���� ��5)�� $ن ا�.ورة

�م ��ر ا��وى ا�������  ،و$�� ا����وى ا�����&. ا��ط��ب ا��ز,�� ا�+�)� ������ل $�� ا��ط��ب ا����3 ��.ورة
ا�دا�� ���ر�3 ا������� و�و ا��ر�3 ا������� أي اھ���م و�م ��دم ��� أي د$م و�م �+�و �وا�ف ��ض ا��وى �ن 

 ����2011  ���34ون ر�م ا��ر�وم �$�� ا����وى ا���ر��& �3ن أو ��ر�8 �)در ��د ا�.ورة ھو . �������4
��ر�م ا($�داء $�� �ر�� ا���ل " وا�ذي $رف ����ون  2011،ا����س ا���3رى �1 ا�ر�ل $ن ا�)�در

و����5ل �رى . ���� ����وة وإ���� ا����ل �����3م ا���3ر��1ض ا(������ت ا��� ا�ذي أ��حو "و�+ر�ب ا����Pت
و)در ������3ت ا���3ر�� 1ض ا������ت $����� ����وة أ��م ���س ا�وزراء وأ��ل ا���رات �ن ا����ل  �

���ط���� ��ط��ر ا���0ء  ���ب ا��ظ�ھرأ��ر  �6وظ�5 ��� ;رب ا���3در�� �����س  ��3�11 $�� 
  .���)ب ���د�� ������3ر��ن $ن �و�� وا������ت، وإ���د ا

  .و�و"4 ا��دول ا����& أھم ا��ط��ب ا��& ر���1 ا����ل 1& ا(������ت 1& ا���ور ا������ $�� ا�.ورة

 

  

  

  

  

 

  ����� !$ ا�4-ور ا�واردة ����دول�ر%ز أو
د ا2رض �(�وق ا���6ن �ن ا
(�����ت ا�& ���ر�ر :ا���در

 ..ورةا��دادا ���ر�3 و�ط����� ��ل ا���3ت  ،����ن �ن �����ت ا��دول أن �ط��ب ا��ر�3 ا������� $�ب ا�.ورة
و�3ن ا��ط���� . ��31 ��"4 ��Mت ا�0ور ا����� ا�30ر �ن �ط��ب ا����ل $�ب ا�.ورة .م ا��.��ت 1& ا���ل

��د �.�ت ا��ر�3 ا�������  .��ط��ر ا��ؤ���ت �ن ا���5د و����� �ظ�م ���رك �Mل ���� ���� �ن ا��ط��ب ا�������
ا����.�� 1& ا��دا�� ا(����$��  ��ا�8 ا���ل �����ق أھدا1$�ب ا�.ورة ا���رارا ��.ورة ود��1 ��� إ�� دا+ل �و

ور;م ذ�ك �رت ���و�� �)�ر و$زل ا��ر�3 ا������� $�ب . وا��,)�ل ا���5د �ن �ذوره 1& ا��ؤ���ت
�1د . ر�3 ا������� �ل وأ�وأ ���� أ�"�ا�.ورة وأ$�د ا��+دام �5س و��,ل �ظ�م ���رك 1& ا���8 وا("ط��د ���

� ا������� ���ل ا�.ورة 1رض �ق ا�"راب وأ��رت ا��3و�� $�� ا���5وض �8 ا�"را��ت �د( ���3ت ا��ر3
أ�� $�ب ا�.ورة ا��& ��رك و"�� ���1 . �ن ����� وا��ط�$ت ��3 أ����5 1رض ا������ت ا������� �O3ر وا�8

و�م إ���� ا����ل  ،����و�رى ا�����ر ا���ظم ���"را��ت ا��� ،ا����ل �1د �م 1ض ا������ت $����� ����وة
و���ن ا��دول ا����&  .ھذا 1"2 $ن �دھور أو"�ع ا����ل ا������� ،�����3م ا���3ر�� ����� ا�"راب

 .2011ا���Mرات 1& �ؤ�رات �ودة ا����ل �ن ا���م ا����ق $�� ا�.ورة ����رة إ�� ا���م 
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 2011و �����2010ت ا��دول ��� �ن �4ر�$ ا��-�ز ا��ر%زي ���(����ت ��(ث ا��وى ا�&���� �ن ���$ 

ا��دول ��"4 أ�7 �م �طرأ ��Mرات �ذ3ر $�� أ;�ب �ؤ�رات �ودة ا���ل ������� 0;�ب +2ل ھذا �ن 
 ،2010م $ن $� 2011$��ل 1& $�م  8483200 وا���2ظ� ا0و�� ھو ا�+�5ض $دد ا����ل �وا�. ا����ل

وھو �� د81  .وظ��5 أ"�5ت ���ط�8 ��دا+��ن ا��دد ��وق ا���ل وھو �� ���& �1دان �� ��رب �ن �)ف ���ون
.���� أن ��ض �ؤا�رات �ودة ا���ل �د . 2011$�م % 12.4إ��  2010$�م % ��9دل ا��ط��� �2ر��5ع �ن 

.��.� أن ا����3 ا�30ر �ن ا������ن . �����Oت ا(����$�� و���� �ن ��م $�ل دا,م�را��ت �.ل ���� ا����ر�3ن ���
. ��Oر وا��& �"��� ا��ط�ع ا�+�ص دا+ل و+�رج ا����Pت �د �را��ت 1& �ؤ�رات �ودة ا���ل ��3ل ���وظ

�ز ا��ر3زي ا�واردة ���رة ا��� ،و�ود ھ�� أن �ؤ3د �رة أ+رى $�� أن ا���ب ا������� ��ؤ�رات �ودة ا���ل
ا���م ( �3�ف  ،�����,� ا����� وا��)�ء وا�����دة $�� ا���و�ط ا�����& ���ب ا��ؤ�رات 1& ا��ط�$�ت

   .ا�����& (���1د ا����ل ������ر �ودة ا���ل ����� ا���5وت ا���3ر 1& أ$داد ا����ل ��ن ا��ط�$�ت ا��+���5

و$�� . & $�� أو"�ع ا������ن ��Oر 1& أ$��ب ا�.ورةإن ا��ؤ�رات ا�ر���� �و"4 أ�7 �م �طرأ ���ن ����
 ��299و�ط ا�0ر ا��0و$& ����ل ا��ط�ع ا�+�ص �ن  ار�85إذ  ����ن��ض ا $ر1ت  ا�ر;م �ن أن ا�0ور

8 ��و�ط ا�0ر ا��0و$& �������ن ����ط�ع ا���م و�ط�ع ا0$��ل وار�5، 2011$�م  397إ��  7���2010 $�م 
 2012ف وا�0ور و��$�ت ا���ل ���م ��و�� ���وظ����ب ا���رة ا���5رة ����5 1& ا 657إ��  �542ن 

��� ���& أن ا�0�ط� ا(������� 1& ��ك ا��5رة �����ل ا�)�درة $ن ا����ز ا��ر3زي �����,� ا����� وا��)�ء، 
�ر ��1�3 �ظرا �د ���ت 1& 1رض ��ض ا��ط��ب، إ( أن ��ك ا�ز��دة ���� ���ذات ��ن $��ل ا��ط�ع ا�+�ص ;

����3 أ�7  .%���10.1وي  ��2011ث �3ن ا��ؤ�ر ا���م ���"+م 1& $�م  ،�2ر��5ع ا���وا�& 1& ����3ف ا����
�8 �را�8 $دد  �+�ص إذ أ��� �����ض ��3ل وا"4( ��3ن ا�.�� ����� 1& ��ك ا��ؤ�رات ا������� ����ط�ع ا

��3 ��"4 �ن ا��دول  ��2010م ���ر�� � 2011 $��ل 1& $�م �648300وا�8 ا������ن ����ط�ع ا�+�ص 
  . ��3 أ�7 �����ض أ�"� �8 �را�8 �ؤ�رات �ودة ا���ل ا��و"�� .ا����ق

( �و"4  ،���رة ا����ز ا��ر3زي ا�وارد ،وا�وا�8 أن �ؤ�ر ار��5ع ��و�ط أ�ر ا������ن ����ط�ع ا�+�ص
��� 1& ا�0ور ا��& ���ل �ط�$�ت دا����و��ت ا��� و( ���ر $ن ،��م ا���5وت 1& ا�0ر ��ن ا��را,4 ا��+���5

و�د ��دت ا��واز�� ا0و�� . ھ& ا��ؤ�ر ا0ھم $�� ا����ز���و��ل ا��واز�� ا����� ��دو��  .وا��� �ن ا����ل
����1ودة ا0و�� ���واز�� �د �"��ت "را,ب �د�دة $�� ا0ر��ح ا��وز$� . ��دو�� $�ب ا�.ورة ��5ر�� ھ���

و$�� ���ب آ+ر ��ء 1& ��ودة . و��ت "�ط ��.�& ر��ل ا0$��ل �م ا��را�8 $��� .وا(�د��ج وا(���واذ
��دة �+))�ت ا��واز�� ���و$� �ن ا��راءات ذات ا���د ا(����$& �.ل ز��دة ���ش ا�"��ن ا(����$& وز

ا��ر��� $ن 1رض أ$��ء وھو �� ���& أن ا�دو�� �د $�زت 1& ��ك . �م �+�5"�� د$م ا���8 ا���و���� ;�ر أ�7 
ت �7�5 ا�ذي طرح 7�1 ر81 �د ا�$�5ء ا�"ر��& �ن ���� أ(ف �1& ا�و .�د�دة $�� ا���در�ن ��د$�م ا�������ن

  .��5راء� ا0$��ءل �أ�ف ���7 ��و�� و�م ا��را�8 $�7 ��� ���& ا(���رار 1& ��� �12 إ�� ���7 ��و�

�ب ا�.ورة ھو �دى ا���دم 1& ���5ذ ا��ط��ب ا��& ر�1وھ� ��ل و���� ا��ؤ�ر ا���0& $�� أو"�ع ا����ل $
�م ��د طر���� �����ق  وا��& ،ا��������م ا����دة ���وات ��ل ا�ط��� ����ركھ� 1& و��وروا��&  ،وأ.��ء ا�.ورة

���2ل ا������ت وا(���رار 1& ا���ل  وا��ق 1& ا���ظ�م وا ا��.��ت��د �3ن  . 1& ا��5رة ا������ $�� ا�.ورة ����رة
ھ& ا��ط��ب ا��& ��ور��� ا��ر�3 ا�������  ،ا���دل وا�1�3& ����ة 3ر��� ا��د ا0د�� ��Lور$ن ا�دو�� ، و

  .وأ)��ت $�وان ا������ت ا����ل $��� ا�.ورة

 ���ن ا��ؤ�رات ��ب ا��دول ا����ق أ��� �م ��رز ��دم �ل $�� ،و$�� ���وى ا��.��ت وا(���رار 1& ا���ل
، و+�رج %����13.5 �ن ��م $�ل دا,م 1& ا��ط�ع ا�+�ص دا+ل ا����Pت �را��ت ����� . ا��3س �را��ت

، وھذان ھ�� ا��ط�$�ن ا�30ر ا��ذان ��23ن أ3.ر �ن �)ف ا������ ��3 ھو ���ن %3.8ا����Pت �را��ت ����� 
E1ن ���� ا�ز��دة 1& ا��ط�ع ا���م  ،1& ا��ط�ع ا��3و�& وھ& ���� ",���% 0.5و����� زادت ا����� . ����دول

وھو �� ���ل ا�ز��دة 1&  ،وا���3 ا�+�5ض ��دد ا������ن ����ط�ع ا���م �3O.ر �ن ��,� أ�ف �ن ا������ن% 2.3


