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 مخ،ــُك ِمٍِ ــزمبئ
ٌُ اع  ٕبئ١خـزثــِزَى

 سأٞ اٌّشأح ثشأْ اٌزطشف اٌؼ١ٕف ٚاٌزذخً األِٕٟ

 

 

 ٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخٚدفغ اٍِخض زٛي اٌغ١بعبد ٚاٌّّبسعبد ثشأْ رخف١ف زذح اٌزطشف 
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 زمبئُك ِمٍِمخ،
ٌُ اعزثٕبئ١خ  ِزَى

 سأٞ اٌّشأح ثشأْ اٌزطشف اٌؼ١ٕف ٚاٌزذخً األِٕٟ
 

 وزبثخ
 َعٕبَ َٔشاغٟ أٔذس١ٌٕٟ

 
 ثّشبسوخ:

١َىش َِ  خ١ٌٛٓ شٛ
١ٍٕذا ٌّ٘ٛض َِ 

 عز١فبٟٔ ثش٠زغّبْ
 َسٔب َػالَّ

 
رشش٠ٓ اٌزمش٠ش ئٌٝ اٌّشبٚساد اٌزٟ خشد فٟ ٘زا ٠غزٕذ 
ٔبشطخ فٟ  اِشأح 00أوثش ِٓ  ثّشبسوخ 2015ٔٛفّجش اٌثبٟٔ/ 

 .ثٍذا   15ِٓ  ِدبي اٌغالَ ٚزمٛق اٌّشأح
 
 

ْطً(* َٚ ا٠ُ اُغٔغ ث٤ٖ  ٠ٙذف اٌزسبٌف إٌغٛٞ ٌٍم١بدح األ١ِٕخ )
ٗبّط٢ ٝٗبّطبد اَُالّ ٝؽوٞم أُوأح، ٝأُ٘ظٔبد ٝاُْجٌبد 

ثلبػ٤ِخ ك٢ ٓ٘غ اُزطوف ٝرؼي٣ي اَُالّ ٝاُؾوٞم  أُ٘قوٛخ
 ٝاُزؼلك٣خ، ثٜلف ر٤ٌٖٔ اُزؼبٕٝ أُٜ٘غ٢ ٝاَُزوار٤غ٢. 

 
ْط٣ًؾظ٠ ّوًبء )  ( ثقجوح ًج٤وح ك٢:َٚ

  ٟثل٣ِخ ٝٓؾٞ األ٤ٓخ اُل٤٘٣خرول٣ْ هإ.  
 اػبكح اُزؤ٤َٛ ٝاعزضبس اُزطوف. 
 إالػ اُوطبع األ٢٘ٓ ٝرٞك٤و اُزله٣ت. 
  ٖاُوعبٍ ٝ اَُ٘بءكػْ ؽوٞم االَٗبٕ ٝأَُبٝاح ث٤. 
 ٝاُزٖل١ ُِٔظبُْ ٖٓ فالٍ  غأُغزٔ ادث٘بء هله

   .االعزٔبػ٤خ ٝاالهزٖبك٣خاُجوآظ 
  ّاُلؼبُخ أُٞاٛ٘خٝرؼي٣ي صوبكخ اَُال. 

 
 ًْط ، رؼ٢٘ اُوثٜ أٝ االرٖبٍ ك٢ اُِـبد اُؼوث٤خ ٝاُلبه٤ٍخ َٚ

 ٝاألٝهكٝ.
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 ٚرمذ٠ششىش 
 

ا٠ُ ا٤َُلاد ٝاَُبكح ا٥ر٤خ أٍٔبإْٛ، ٌْو زولّ ثبُٗٞك إٔ ٗ 
خ ُِزوو٣و: ا٤َُلحُٔ ، ػٚٞ ٤ٍ٘لا ٤ًُٞ٘ي آه٤ٍ٘ٞ واعؼزْٜ اُو٤ِّٔ

، ك. ٤ٍال ا٣ِٞهص٢ ؛Earth Futures One ٓغٌِ األٓ٘بء،
ك. ًبص٤ِٖ  ؛(ORG)ٓئٌٍ ٓغٔٞػخ أًَٝلٞهك ُِجؾٞس 

؛ ا٤َُ٘برٞه ٓٞث٤٘ب ٣ًٞUSIP٘بٍذ، َٓزْبه أهلّ ك٢ اُغ٘له، 
؛ ا٤َُلح ك٤٣ب فبٕ، ٓئٌٍ ICANعبكو، هئ٤ٌ ٓغٌِ اكاهح 

Fuuse ٌٍ؛ ا٤َُلح ًب٣ز٤ِٖ ًواكجّٞٔبٕ، ٓئ
Women@The Table ٍٝ؛ ا٤َُلح ٓبها ٓبه٣٘ب٢ً، َٓزْبه أ

؛ ا٤َُلح ًبثو٣بٍ ه٣ل٤ٌ٘ل، ٓل٣و ثوٗبٓظ EEASك٢ اُغ٘له، 
Oxford Process   ُٟلORG  ،؛ ا٤َُلح ٤ٌٗب ٍؼ٤ل١

ٓزقٖٖخ ك٢ ٤ٍبٍبد اُغ٘له ٝاُؼ٤ِٔبد ا٤َُب٤ٍخ ٝث٘بء 
ه٣َ٘ل٤ي، َٓ٘وخ  –؛ ا٤َُلح ٓبه٣زب ٍٞهٛب٣ْ UNDPاَُالّ، 

ّئٕٝ أُوأح ٝاَُالّ ٝاألٖٓ ُلٟ ٝىاهح اُقبهع٤خ اُ٘و٣ٝغ٤خ ؛ 
ا٤َُل ك٣الٕ كبٕ ُٞكٖ، ٓؾَِ ك٢ ّئٕٝ ٌٓبكؾخ  اُزطوف 

 .Search for Common Groundاُؼ٤٘ق، 
 

  
 

ًٔب ٗزولّ ثبٌُْو ا٠ُ ّوًبئ٘ب أُزؼلك٣ٖ اُن٣ٖ ٍبٛٔٞا ثؤكٌبهْٛ 
ٝهإاْٛ ؽٍٞ ٤ًل٤خ ٓ٘غ اُزطوف ٝر٤ٔ٘خ اَُالّ ٝاُؾوٞم 
ٝاُزؼلك٣خ. َعَود أُْبٝهاد اُز٢ أكد ا٠ُ ٛنا اُزوو٣وثوػب٣خ 

Chatham House Rules  ُؾٔب٣خ ا٤َُلاد ٝاَُبكح
ٓبػلا اُزب٤ُخ ٝهل رْ ؽغت أٍٔبء ٓؼظْ أَُب٤ٖٔٛ، أُْبه٤ًٖ. 

  أٍٔبإْٛ:
 
 
 

 ، اٌغ١ذح ٔذٜٚ اٌذٚعشٞ
 Project on Middle Eastern Democracy 
(POMED)ٖٔا٤ُ ،. 

 
 اٌغ١ذح خذ٠دخ اٌؼشفبٚٞ

 .، ر٣ٌَٞٗٗٞخٝٗبّطخ  خثبؽض
 

 داسِبداعب ف١غبوب اٌغ١ذح 
(، AWAWاُؾوة )ٙؾب٣ب عٔؼ٤خ  هئ٤ٌ ٓغٌِ اكاهح

 .الٌٗبٍو٣
 

 اٌغ١ذح شٙشصاد ِغشثٟ
 .أُوأح ا٤ُِج٤خ، ٛواثٌِ، ٤ُج٤ب ٓ٘زلٟ

 
َغّشاداٌغ١ذح   لذ٠ُ ُِ

 .، ثبًَزبPAIMAN Alumni Trustٕ  ،أُل٣و اُز٘ل٤ن١
  
 
 
 
 

4 
 

  

 
 
 
 
 
 

                                       
 

٣َوٗب أ٣ٚبً إٔ ٗزولّ ثبٌُْو ا٠ُ ا٤َُلاد ٝاَُبكح اُزب٤ُخ 
ََٕٝ، َُٝٔبٛٔزْٜ ك٢ اٛالم ٛنٙ أُجبكهح:   أٍٔبإْٛ ُلػْٜٔ 

  
 ١شٞغٙب١ٔغٛ خَ غاٌغ١ذح 

َْٜو،   .أكـبَٗزبٕ ، OPEN ASIAأُل٣و اُز٘ل٤ن١، أهٓبٗ
 

 ػٍٟ ئبال اٌغ١ذح
 عٔؼ٤خ األَٓ اُؼواه٤خ، اُؼوام آ٘بء ٓغٌٍِبثن ك٢ ػٚٞ 

 ك٢ هٚب٣ب ث٘بء اَُالّ ٝ رؾ٣َٞ اُ٘ياػبد ثبؽضخٝ
 

 اٌغ١ذح ػج١ش زبج اثشا١ُ٘
 ٓئٌٍ ٓجبكهٕٝ، أُٞإٛ٘ٞ اُلبػِٕٞ ك٢ ٍٞه٣خ

 

 اٌغ١ذح ٘بِغزٛ أال١ِّٓ
 ٗبّطخ ك٢ اُغ٘له، ٤ٗغ٤و٣ب

 

 د. ص٠جب ١ِش زٛع١ٕٟ
 ٝػٚٞ ٓئٌٍ ُؾوًخعبٓؼخ ُ٘لٕ  ك٢ اٍزبم ثبؽش ْٓبهى

، األٍوح أَُِٔخ أَُبٝاح ٝاُؼلاُخ ك٢ٖٓ أعَ اُؼب٤ُٔخ َٓبٝاح 
 أٌُِٔخ أُزؾلح

 

 اٌغ١ذح َعدذح ِٛغبي أٚثٟ
 أٌُِٔخ أُزؾلح، JAN Trustٓل٣و 

  

 اٌغ١ٕبرٛس اٌّسزشِخ أٚث١ٕب خبفش
اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ، ٝهئ٤ٌ ٓغٌِ اكاهح اٌُ٘ل١ ا٤ُْٞؿٓغٌِ 

 ً٘لا(، ICAN) ألٔشطخ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ
 

 ٛوبياٌغ١ذح شبس٠ٓ غ
ؽوٞم أُوأح ك٢  عٔؼ٤خٝرؾل١ األ٤ُٕٞبد اُل٤٘٣خ، ٓل٣و عٔؼ٤خ 

 .ً٘لا، (AWID) اُز٤ٔ٘خ
 

 اٌغ١ذح سٚصا ئفزخبسٞ
، (IWPR)ٓل٣و اُجوآظ ك٢ ٓؼٜل ٕؾبكخ اُؾوة ٝاَُالّ 

 .األٓو٤ٌ٣خ اُٞال٣بد أُزؾلح
 

 اٌغ١ذح وبِسْ سا٠ٓ
َٓزْبه أهلّ ك٢ ؽوٞم االَٗبٕ/ ٓوًي ًبهرو، اُٞال٣بد أُزؾلح 

 .األٓو٤ٌ٣خ
 

 اٌغ١ذح عٛصاْ ربِبعبثٟ
اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ٝٓل٣و ٓ٘طوخ اُْوم األٍٜٝ، ٓئٌٍ ػٚٞ 

 .اُٞال٣بد أُزؾلح  ،(ICAN) ألٔشطخ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ
 

 اٌغ١ذ سٚدٌٚفٛ د١ِٕٚى١ض
ِّ ٓزقٖٔ ك٢ ؽوٞم االَٗبٕ، اُغٔؼ٤خ أُل٤ٗخ ُ ِؼلاُخ ٓؾب

 .ٝاُغ٘له، ا٤ٌَُٔي م اإلَٗبٕٝؽوٞ
 

 عؼ١ذ١ٞىب ٔاٌغ١ذح 
ٓزقٖٖخ ك٢ ٤ٍبٍبد اُغ٘له ٝاُؼ٤ِٔبد ا٤َُب٤ٍخ ٝث٘بء 

، اُٞال٣بد أُزؾلح UNDPاَُالّ، ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِز٤ٔ٘خ 
 .األٓو٤ٌ٣خ
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 ٚرمذ٠ششىش 
 

ا٠ُ ا٤َُلاد ٝاَُبكح ا٥ر٤خ أٍٔبإْٛ، ٌْو زولّ ثبُٗٞك إٔ ٗ 
خ ُِزوو٣و: ا٤َُلحُٔ ، ػٚٞ ٤ٍ٘لا ٤ًُٞ٘ي آه٤ٍ٘ٞ واعؼزْٜ اُو٤ِّٔ

، ك. ٤ٍال ا٣ِٞهص٢ ؛Earth Futures One ٓغٌِ األٓ٘بء،
ك. ًبص٤ِٖ  ؛(ORG)ٓئٌٍ ٓغٔٞػخ أًَٝلٞهك ُِجؾٞس 

؛ ا٤َُ٘برٞه ٓٞث٤٘ب ٣ًٞUSIP٘بٍذ، َٓزْبه أهلّ ك٢ اُغ٘له، 
؛ ا٤َُلح ك٤٣ب فبٕ، ٓئٌٍ ICANعبكو، هئ٤ٌ ٓغٌِ اكاهح 

Fuuse ٌٍ؛ ا٤َُلح ًب٣ز٤ِٖ ًواكجّٞٔبٕ، ٓئ
Women@The Table ٍٝ؛ ا٤َُلح ٓبها ٓبه٣٘ب٢ً، َٓزْبه أ

؛ ا٤َُلح ًبثو٣بٍ ه٣ل٤ٌ٘ل، ٓل٣و ثوٗبٓظ EEASك٢ اُغ٘له، 
Oxford Process   ُٟلORG  ،؛ ا٤َُلح ٤ٌٗب ٍؼ٤ل١

ٓزقٖٖخ ك٢ ٤ٍبٍبد اُغ٘له ٝاُؼ٤ِٔبد ا٤َُب٤ٍخ ٝث٘بء 
ه٣َ٘ل٤ي، َٓ٘وخ  –؛ ا٤َُلح ٓبه٣زب ٍٞهٛب٣ْ UNDPاَُالّ، 

ّئٕٝ أُوأح ٝاَُالّ ٝاألٖٓ ُلٟ ٝىاهح اُقبهع٤خ اُ٘و٣ٝغ٤خ ؛ 
ا٤َُل ك٣الٕ كبٕ ُٞكٖ، ٓؾَِ ك٢ ّئٕٝ ٌٓبكؾخ  اُزطوف 

 .Search for Common Groundاُؼ٤٘ق، 
 

  
 

ًٔب ٗزولّ ثبٌُْو ا٠ُ ّوًبئ٘ب أُزؼلك٣ٖ اُن٣ٖ ٍبٛٔٞا ثؤكٌبهْٛ 
ٝهإاْٛ ؽٍٞ ٤ًل٤خ ٓ٘غ اُزطوف ٝر٤ٔ٘خ اَُالّ ٝاُؾوٞم 
ٝاُزؼلك٣خ. َعَود أُْبٝهاد اُز٢ أكد ا٠ُ ٛنا اُزوو٣وثوػب٣خ 

Chatham House Rules  ُؾٔب٣خ ا٤َُلاد ٝاَُبكح
ٓبػلا اُزب٤ُخ ٝهل رْ ؽغت أٍٔبء ٓؼظْ أَُب٤ٖٔٛ، أُْبه٤ًٖ. 

  أٍٔبإْٛ:
 
 
 

 ، اٌغ١ذح ٔذٜٚ اٌذٚعشٞ
 Project on Middle Eastern Democracy 
(POMED)ٖٔا٤ُ ،. 

 
 اٌغ١ذح خذ٠دخ اٌؼشفبٚٞ

 .، ر٣ٌَٞٗٗٞخٝٗبّطخ  خثبؽض
 

 داسِبداعب ف١غبوب اٌغ١ذح 
(، AWAWاُؾوة )ٙؾب٣ب عٔؼ٤خ  هئ٤ٌ ٓغٌِ اكاهح

 .الٌٗبٍو٣
 

 اٌغ١ذح شٙشصاد ِغشثٟ
 .أُوأح ا٤ُِج٤خ، ٛواثٌِ، ٤ُج٤ب ٓ٘زلٟ

 
َغّشاداٌغ١ذح   لذ٠ُ ُِ

 .، ثبًَزبPAIMAN Alumni Trustٕ  ،أُل٣و اُز٘ل٤ن١
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٣َوٗب أ٣ٚبً إٔ ٗزولّ ثبٌُْو ا٠ُ ا٤َُلاد ٝاَُبكح اُزب٤ُخ 
ََٕٝ، َُٝٔبٛٔزْٜ ك٢ اٛالم ٛنٙ أُجبكهح:   أٍٔبإْٛ ُلػْٜٔ 

  
 ١شٞغٙب١ٔغٛ خَ غاٌغ١ذح 

َْٜو،   .أكـبَٗزبٕ ، OPEN ASIAأُل٣و اُز٘ل٤ن١، أهٓبٗ
 

 ػٍٟ ئبال اٌغ١ذح
 عٔؼ٤خ األَٓ اُؼواه٤خ، اُؼوام آ٘بء ٓغٌٍِبثن ك٢ ػٚٞ 

 ك٢ هٚب٣ب ث٘بء اَُالّ ٝ رؾ٣َٞ اُ٘ياػبد ثبؽضخٝ
 

 اٌغ١ذح ػج١ش زبج اثشا١ُ٘
 ٓئٌٍ ٓجبكهٕٝ، أُٞإٛ٘ٞ اُلبػِٕٞ ك٢ ٍٞه٣خ

 

 اٌغ١ذح ٘بِغزٛ أال١ِّٓ
 ٗبّطخ ك٢ اُغ٘له، ٤ٗغ٤و٣ب

 

 د. ص٠جب ١ِش زٛع١ٕٟ
 ٝػٚٞ ٓئٌٍ ُؾوًخعبٓؼخ ُ٘لٕ  ك٢ اٍزبم ثبؽش ْٓبهى

، األٍوح أَُِٔخ أَُبٝاح ٝاُؼلاُخ ك٢ٖٓ أعَ اُؼب٤ُٔخ َٓبٝاح 
 أٌُِٔخ أُزؾلح

 

 اٌغ١ذح َعدذح ِٛغبي أٚثٟ
 أٌُِٔخ أُزؾلح، JAN Trustٓل٣و 

  

 اٌغ١ٕبرٛس اٌّسزشِخ أٚث١ٕب خبفش
اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ، ٝهئ٤ٌ ٓغٌِ اكاهح اٌُ٘ل١ ا٤ُْٞؿٓغٌِ 

 ً٘لا(، ICAN) ألٔشطخ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ
 

 ٛوبياٌغ١ذح شبس٠ٓ غ
ؽوٞم أُوأح ك٢  عٔؼ٤خٝرؾل١ األ٤ُٕٞبد اُل٤٘٣خ، ٓل٣و عٔؼ٤خ 

 .ً٘لا، (AWID) اُز٤ٔ٘خ
 

 اٌغ١ذح سٚصا ئفزخبسٞ
، (IWPR)ٓل٣و اُجوآظ ك٢ ٓؼٜل ٕؾبكخ اُؾوة ٝاَُالّ 

 .األٓو٤ٌ٣خ اُٞال٣بد أُزؾلح
 

 اٌغ١ذح وبِسْ سا٠ٓ
َٓزْبه أهلّ ك٢ ؽوٞم االَٗبٕ/ ٓوًي ًبهرو، اُٞال٣بد أُزؾلح 

 .األٓو٤ٌ٣خ
 

 اٌغ١ذح عٛصاْ ربِبعبثٟ
اٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ٝٓل٣و ٓ٘طوخ اُْوم األٍٜٝ، ٓئٌٍ ػٚٞ 

 .اُٞال٣بد أُزؾلح  ،(ICAN) ألٔشطخ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ
 

 اٌغ١ذ سٚدٌٚفٛ د١ِٕٚى١ض
ِّ ٓزقٖٔ ك٢ ؽوٞم االَٗبٕ، اُغٔؼ٤خ أُل٤ٗخ ُ ِؼلاُخ ٓؾب

 .ٝاُغ٘له، ا٤ٌَُٔي م اإلَٗبٕٝؽوٞ
 

 عؼ١ذ١ٞىب ٔاٌغ١ذح 
ٓزقٖٖخ ك٢ ٤ٍبٍبد اُغ٘له ٝاُؼ٤ِٔبد ا٤َُب٤ٍخ ٝث٘بء 

، اُٞال٣بد أُزؾلح UNDPاَُالّ، ثوٗبٓظ األْٓ أُزؾلح ُِز٤ٔ٘خ 
 .األٓو٤ٌ٣خ
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عٕخ فٟ ِدبي ع١بعبد ِىبفسخ االس٘بة، ٌٚىٓ دْٚ  15"لض١ٕب 
  خذٜٚ" 

 ٗبّـطخ َٗــ٣ٞخ ثبًَــزب٤ٗخ   -                   
 
 

 رٙذ٠ذاد أ١ِٕخ ِشزشوخ
 

اُزٜل٣لاد األ٤٘ٓخ اُؼب٤ُٔخ أًضو  ؽلٟبً ثوى اُزطوف اُؼ٤٘ق
ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء  ثِلاً  120ؽٞا٢ُ ؽ٤ش ٣ٞاعٚ أ٤ٔٛخ ك٢ ػٖوٗب. 

 1اُزؼوٗ ُِزطوف اُؼ٤٘ق.، ٓقبٛو 2016ػبّ فالٍ اُؼبُْ 
ك٢ ا٣ُٜٞبد اُل٤٘٣خ ٝاُؼوه٤خ ٝاُو٤ٓٞخ، كبألكٌبه أُـوٍٝخ 

، اُزؼلك٣خ ُِٔغزٔؼبداُطج٤ؼخ  ، رٜلكػ٠ِ ٗؾٞ ٓزيا٣لٝاُ٘ب٤ٓخ 
ٔبٍي االعزٔبػ٢ ك٢ اما روًذ ُؾبُٜب إٔ رٜلك اُزٖٝٓ ّؤٜٗب 

أُغزٔغ  ، هبّاُوٚب٣بٛنٙ  ُزؼول اكهاًبً ٓ٘ٚ. ًض٤و ٖٓ اُلٍٝ
 ثز٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِاُٞال٣بد أُزؾلح  ثو٤بكح 2015ػبّ  اُل٢ُٝ
ثبػزجبهٙ ه٤ٚخ ( P/CVEاُزطوف اُؼ٤٘ق ) ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ

األٙٞاء  إٔجؾذًٔب ا٤َُبٍخ اُؼب٤ُٔخ. ك٢ ٣ُٞٝخ رؾزَ األ
ٝأْٗطخ  )اُغ٘له( رؾ٤َِ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٜ ػ٠َِِ  رُ 

أُ٘ظٔبد اُز٢ روإٍٜب أُوأح ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُؼب٢ُٔ 
  .ٝأُؾ٢ِ

 
ك٢ عٔبػبد ؽوٞم أُوأح  ًبٗذألٍجبة ٝع٤ٜخ 

٤ٖ ٝآ٤ٍب ٝأكو٣و٤ب ٝاُْوم األٍٜٝ رؾنه ٖٓ ٗٔٞ األٓو٤ٌ٣ز
ٛنٙ  ًبٗذ. ٝٓب٣ووة ٖٓ صالصخ ػوٞك ٓ٘ن اُزطوف

 أٍٝ ٖٓ الؽع ٝرؾَٔ ٝٛؤح اُوٟٞ اُوعؼ٤خ، اُغٔبػبد
أُجبكة األٍب٤ٍخ ُؾوٞم روق ػ٠ِ اُ٘و٤٘ ٖٓ اُز٢ 

ػ٠ِ اُٖؼ٤ل هل هبٓذ اإلَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ ٝاُزؼلك٣خ. ٝ
ك٢ اُز٤ٔ٘خ ؽوٞم أُوأح  غٔؼ٤خًٓ٘ظٔبد  اُل٢ُٝ،

(AWID )ٝ ٤ِٛخ اَُ٘ٞاد  رؾ٤َِ ٛنٙ اُوٚب٣بثو٤بكح اُجؾٞس
  2.اُؼْو أُٖ٘وٓخ
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عٕخ فٟ ِدبي ع١بعبد ِىبفسخ االس٘بة، ٌٚىٓ دْٚ  15"لض١ٕب 
  خذٜٚ" 

 ٗبّـطخ َٗــ٣ٞخ ثبًَــزب٤ٗخ   -                   
 
 

 رٙذ٠ذاد أ١ِٕخ ِشزشوخ
 

اُزٜل٣لاد األ٤٘ٓخ اُؼب٤ُٔخ أًضو  ؽلٟبً ثوى اُزطوف اُؼ٤٘ق
ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء  ثِلاً  120ؽٞا٢ُ ؽ٤ش ٣ٞاعٚ أ٤ٔٛخ ك٢ ػٖوٗب. 

 1اُزؼوٗ ُِزطوف اُؼ٤٘ق.، ٓقبٛو 2016ػبّ فالٍ اُؼبُْ 
ك٢ ا٣ُٜٞبد اُل٤٘٣خ ٝاُؼوه٤خ ٝاُو٤ٓٞخ، كبألكٌبه أُـوٍٝخ 

، اُزؼلك٣خ ُِٔغزٔؼبداُطج٤ؼخ  ، رٜلكػ٠ِ ٗؾٞ ٓزيا٣لٝاُ٘ب٤ٓخ 
ٔبٍي االعزٔبػ٢ ك٢ اما روًذ ُؾبُٜب إٔ رٜلك اُزٖٝٓ ّؤٜٗب 

أُغزٔغ  ، هبّاُوٚب٣بٛنٙ  ُزؼول اكهاًبً ٓ٘ٚ. ًض٤و ٖٓ اُلٍٝ
 ثز٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِاُٞال٣بد أُزؾلح  ثو٤بكح 2015ػبّ  اُل٢ُٝ
ثبػزجبهٙ ه٤ٚخ ( P/CVEاُزطوف اُؼ٤٘ق ) ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ

األٙٞاء  إٔجؾذًٔب ا٤َُبٍخ اُؼب٤ُٔخ. ك٢ ٣ُٞٝخ رؾزَ األ
ٝأْٗطخ  )اُغ٘له( رؾ٤َِ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٜ ػ٠َِِ  رُ 

أُ٘ظٔبد اُز٢ روإٍٜب أُوأح ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُؼب٢ُٔ 
  .ٝأُؾ٢ِ

 
ك٢ عٔبػبد ؽوٞم أُوأح  ًبٗذألٍجبة ٝع٤ٜخ 

٤ٖ ٝآ٤ٍب ٝأكو٣و٤ب ٝاُْوم األٍٜٝ رؾنه ٖٓ ٗٔٞ األٓو٤ٌ٣ز
ٛنٙ  ًبٗذ. ٝٓب٣ووة ٖٓ صالصخ ػوٞك ٓ٘ن اُزطوف

 أٍٝ ٖٓ الؽع ٝرؾَٔ ٝٛؤح اُوٟٞ اُوعؼ٤خ، اُغٔبػبد
أُجبكة األٍب٤ٍخ ُؾوٞم روق ػ٠ِ اُ٘و٤٘ ٖٓ اُز٢ 

ػ٠ِ اُٖؼ٤ل هل هبٓذ اإلَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ ٝاُزؼلك٣خ. ٝ
ك٢ اُز٤ٔ٘خ ؽوٞم أُوأح  غٔؼ٤خًٓ٘ظٔبد  اُل٢ُٝ،

(AWID )ٝ ٤ِٛخ اَُ٘ٞاد  رؾ٤َِ ٛنٙ اُوٚب٣بثو٤بكح اُجؾٞس
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عٕخ فٟ ِدبي ع١بعبد ِىبفسخ االس٘بة، ٌٚىٓ دْٚ  15"لض١ٕب 
  خذٜٚ" 

 ٗبّـطخ َٗــ٣ٞخ ثبًَــزب٤ٗخ   -                   
 
 

 رٙذ٠ذاد أ١ِٕخ ِشزشوخ
 

اُزٜل٣لاد األ٤٘ٓخ اُؼب٤ُٔخ أًضو  ؽلٟبً ثوى اُزطوف اُؼ٤٘ق
ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء  ثِلاً  120ؽٞا٢ُ ؽ٤ش ٣ٞاعٚ أ٤ٔٛخ ك٢ ػٖوٗب. 

 1اُزؼوٗ ُِزطوف اُؼ٤٘ق.، ٓقبٛو 2016ػبّ فالٍ اُؼبُْ 
ك٢ ا٣ُٜٞبد اُل٤٘٣خ ٝاُؼوه٤خ ٝاُو٤ٓٞخ، كبألكٌبه أُـوٍٝخ 

، اُزؼلك٣خ ُِٔغزٔؼبداُطج٤ؼخ  ، رٜلكػ٠ِ ٗؾٞ ٓزيا٣لٝاُ٘ب٤ٓخ 
ٔبٍي االعزٔبػ٢ ك٢ اما روًذ ُؾبُٜب إٔ رٜلك اُزٖٝٓ ّؤٜٗب 

أُغزٔغ  ، هبّاُوٚب٣بٛنٙ  ُزؼول اكهاًبً ٓ٘ٚ. ًض٤و ٖٓ اُلٍٝ
 ثز٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِاُٞال٣بد أُزؾلح  ثو٤بكح 2015ػبّ  اُل٢ُٝ
ثبػزجبهٙ ه٤ٚخ ( P/CVEاُزطوف اُؼ٤٘ق ) ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ

األٙٞاء  إٔجؾذًٔب ا٤َُبٍخ اُؼب٤ُٔخ. ك٢ ٣ُٞٝخ رؾزَ األ
ٝأْٗطخ  )اُغ٘له( رؾ٤َِ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٜ ػ٠َِِ  رُ 

أُ٘ظٔبد اُز٢ روإٍٜب أُوأح ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُؼب٢ُٔ 
  .ٝأُؾ٢ِ

 
ك٢ عٔبػبد ؽوٞم أُوأح  ًبٗذألٍجبة ٝع٤ٜخ 

٤ٖ ٝآ٤ٍب ٝأكو٣و٤ب ٝاُْوم األٍٜٝ رؾنه ٖٓ ٗٔٞ األٓو٤ٌ٣ز
ٛنٙ  ًبٗذ. ٝٓب٣ووة ٖٓ صالصخ ػوٞك ٓ٘ن اُزطوف

 أٍٝ ٖٓ الؽع ٝرؾَٔ ٝٛؤح اُوٟٞ اُوعؼ٤خ، اُغٔبػبد
أُجبكة األٍب٤ٍخ ُؾوٞم روق ػ٠ِ اُ٘و٤٘ ٖٓ اُز٢ 

ػ٠ِ اُٖؼ٤ل هل هبٓذ اإلَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ ٝاُزؼلك٣خ. ٝ
ك٢ اُز٤ٔ٘خ ؽوٞم أُوأح  غٔؼ٤خًٓ٘ظٔبد  اُل٢ُٝ،

(AWID )ٝ ٤ِٛخ اَُ٘ٞاد  رؾ٤َِ ٛنٙ اُوٚب٣بثو٤بكح اُجؾٞس
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اُؾ٤ٌٓٞخ  ؿ٤وأُؾ٤ِخ أُ٘ظٔبد  ٝٙؼذك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح 
ك٢ اُؼوام ٍٝٞه٣ب ٝثبًَزبٕ، ا٣َُٞ٘خ  ٤خٔ٘ظٔبد أُغزٔؼاُٝ

٣ل٣ُٞٞع٤بد أُزطوكخ ُإل ُِزٖل١ٝؿ٤وٛب أٍب٤ُت ٓجزٌوح 
ًَ ٖٓ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و هجَ ٝأُٔبهٍبد اُؼ٤٘لخ ٖٓ 
  اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ٓغزٔؼبرْٜ.

ػجو  ٝهؿْ اُز٤٤ٚن أُزيا٣ل ك٢ أُغبٍ اُؼبّ ٝر٘بهٔ أُٞاهك
 أُ٘بٛن أُزؤصوح، رٌٔ٘ذ أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ ٖٓ ا٣غبك اَُجَ

 ٝاهٖبء أُ٘ـ٤َٖٔ ك٢ اُزطوف، ،اُالػج٤ٖإلّواى ٛئالء 
أُزطوكخ. ؾوًبد اُ ادإلؿواءاُن٣ٖ ْٛ ػوٙخ ٝٓ٘غ رغ٤٘ل 

َٖ  ثٖٔلاه٤خ  َٕ ٣زٔزؼ و ِٕ ٝثبُؼَٔ ٖٓ اُغنٝه ٓؾ٤ِبً ٝك٤ُٝبً، 
ٖ ٣لٜٔ . اٜٖٗغ اُؾًٍِٞج٤وح ٝهلهح ػ٠ِ اُزٖل١ ُِْٔبًَ ٝٝٙ

 ،اُوطبػبد حٝاٍؼخ ٓزؼلكٓ٘بٛظ رؼو٤لاد اُزؾل٣بد ٝاُؾبعخ ا٠ُ 
ٝإالػ  هزٖبك٣خٝاُز٤ٔ٘خ اال األٖٓ بدهطبػرؼبُظ هٚب٣ب 

  .، ٝؿ٤وٛب. اُزؼ٤ِْ

رْ ، اُقبٕخ ثب٤َُبٍبد ٍَِِخ اُزوبه٣واألٍٝ ٖٓ ٛٞ اُزوو٣و ٛنا 
َٝ  اُزؾبُق ا١َُٞ٘ ُِو٤بكح األ٤٘ٓخاػلاكٙ ٖٓ هجَ  َٓز٘لاً َ( ْٕ )

ٗبّطخ  آوأح 71أًضو ٖٓ  ثْٔبهًخا٠ُ أُْبٝهاد اُز٢ عود 
ػجو اُْوم األٍٜٝ  ثِلاً  15ٖٓ  ك٢ ٓغبٍ اَُالّ ٝؽوٞم أُوأح

 ٖٛٗظوٝٝعٜبد  ٜٖفجوار. ٣ٌْٝق ٛنا اُزوو٣و ػٖ 3ٝآ٤ٍب
اُزطوف اُؼ٤٘ق ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ ع٘لح ألؽٍٞ األثؼبك األ٤٘ٓخ 

(P/CVE) ٝا٤َُبٍبد ٝاُزلفالد  رل٤ل ٜٓٔخ بً كهٍٝ ٣ؼط٢
اُنار٤خ ك٢  ٖعٜٞكٛ اُزوو٣و ًنُي ٣ٌِٝٔاُل٤ُٝخ ٝا٤ُ٘ٛٞخ. 

  .اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ اُغٜبد ٞاعٜخٓ
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أُقبٝف  (٢ٛ1: ) هئ٤َ٤خأهثؼخ ٓغبالد اُزوو٣و ٛنا ٣ـط٢ 
( 6ُٔل٤٤ٖٗ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ )اُز٢ رؼزو١ ااأل٤٘ٓخ 

ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد  اٍزوطبة( 3ٓغ اُْوٛخ أُؾ٤ِخ ) اُزغبهة ٝاُؼَٔ
ٝعٜبد اُ٘ظو ثْؤٕ  (4بعزضبس اُزطوف )ث اُزغبهة أُزؼِوخٝ

 هل أظٜودٝ. اُؼٌَو١ ٝاأل٢٘ٓ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُٞعٞك اُل٢ُٝ 
لّٜٞ ٤ٍٝبٍبد ُٔاُ٘زبئظ االٗزوبكاد اُْبئؼخ ٝأُْزوًخ 

 (P/CVEاُزطوف اُؼ٤٘ق ) ٝٓٞاعٜخ ٌبكؾخهٍبد ٓٝٓٔب
ؾٍِٞ اُٝاُز٤ٕٞبد اُؼ٤ِٔخ ُِٔغزٔغ اُل٢ُٝ ؽٍٞ ٤ًل٤خ كػْ 

ٝاُؼَٔ ثٌَْ كؼبٍ ٓغ اَُ٘بء ٕبٗؼبد اَُالّ  األ٤ِٛخ
 ػٖ ؽوٞم اإلَٗبٕ. بدٝأُلاكؼ

 

ىبفسخ ّغ١بعبد ثثاألعبع١خ اٌخبطخ ّجبدساد آٌ ػ ٌّسخ
 (P/CVEاٌزطشف اٌؼ١ٕف )

   خ اٌخبطخ ثّىبفسخ اٌزطشف  اٌج١ذ األث١ضرطشلذ لِّّ
أ١ّ٘خ  ئٌٝ 5102فجشا٠ش شجبط/ فٟ  ٚاٌزٟ أؼمذد  اٌؼ١ٕف 

ِٛاخٙخ فٟ  ٌٕٛع االخزّبػٟ )اٌدٕذس(اٌّشأح ٚادٚس 
ػ٠ِ رٖبػل  ٝاُوكر٤ٍٞغ ٗطبم اُ٘وبُ  ٝثٜلف. ٌزطشفا

ثوإ٣خ رزغبٝى اُؾلٝك ا٤ُٚوخ ُٔ٘بٛظ ٌٓبكؾخ اُزطوف 
 ،اُزٞعٜبد اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ أَُز٘لح ػ٠ِاالهٛبة 

 –عزٔبػ٤خ االٍزغبثبد االعخ ا٠ُ اُؾب هًيد اُؤخ ػ٠ِ
ّٝغؼذ اُلػْ ُِٔٔبهٍبد أُجزٌوح ٖٓ هجَ  ،هزٖبك٣خاال

ا٠ُ أ٤ٔٛخ  دأّبهًٔب ُٔغزٔغ أُل٢ٗ ٝاُْجبة ٝاَُ٘بء. ا
اُغٔبػبد اُز٢ رض٤و أٝ رؾ٤َِ ك٢  ٓ٘ظٞه اُغ٘لهٓواػبح 

 اُٖلؾخ اُزب٤ُخ( ٣زجغ ك٢) 4.اُزطوف رقلق
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اُؾ٤ٌٓٞخ  ؿ٤وأُؾ٤ِخ أُ٘ظٔبد  ٝٙؼذك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح 
ك٢ اُؼوام ٍٝٞه٣ب ٝثبًَزبٕ، ا٣َُٞ٘خ  ٤خٔ٘ظٔبد أُغزٔؼاُٝ

٣ل٣ُٞٞع٤بد أُزطوكخ ُإل ُِزٖل١ٝؿ٤وٛب أٍب٤ُت ٓجزٌوح 
ًَ ٖٓ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و هجَ ٝأُٔبهٍبد اُؼ٤٘لخ ٖٓ 
  اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ٓغزٔؼبرْٜ.

ػجو  ٝهؿْ اُز٤٤ٚن أُزيا٣ل ك٢ أُغبٍ اُؼبّ ٝر٘بهٔ أُٞاهك
 أُ٘بٛن أُزؤصوح، رٌٔ٘ذ أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ ٖٓ ا٣غبك اَُجَ

 ٝاهٖبء أُ٘ـ٤َٖٔ ك٢ اُزطوف، ،اُالػج٤ٖإلّواى ٛئالء 
أُزطوكخ. ؾوًبد اُ ادإلؿواءاُن٣ٖ ْٛ ػوٙخ ٝٓ٘غ رغ٤٘ل 

َٖ  ثٖٔلاه٤خ  َٕ ٣زٔزؼ و ِٕ ٝثبُؼَٔ ٖٓ اُغنٝه ٓؾ٤ِبً ٝك٤ُٝبً، 
ٖ ٣لٜٔ . اٜٖٗغ اُؾًٍِٞج٤وح ٝهلهح ػ٠ِ اُزٖل١ ُِْٔبًَ ٝٝٙ

 ،اُوطبػبد حٝاٍؼخ ٓزؼلكٓ٘بٛظ رؼو٤لاد اُزؾل٣بد ٝاُؾبعخ ا٠ُ 
ٝإالػ  هزٖبك٣خٝاُز٤ٔ٘خ اال األٖٓ بدهطبػرؼبُظ هٚب٣ب 

  .، ٝؿ٤وٛب. اُزؼ٤ِْ

رْ ، اُقبٕخ ثب٤َُبٍبد ٍَِِخ اُزوبه٣واألٍٝ ٖٓ ٛٞ اُزوو٣و ٛنا 
َٝ  اُزؾبُق ا١َُٞ٘ ُِو٤بكح األ٤٘ٓخاػلاكٙ ٖٓ هجَ  َٓز٘لاً َ( ْٕ )

ٗبّطخ  آوأح 71أًضو ٖٓ  ثْٔبهًخا٠ُ أُْبٝهاد اُز٢ عود 
ػجو اُْوم األٍٜٝ  ثِلاً  15ٖٓ  ك٢ ٓغبٍ اَُالّ ٝؽوٞم أُوأح

 ٖٛٗظوٝٝعٜبد  ٜٖفجوار. ٣ٌْٝق ٛنا اُزوو٣و ػٖ 3ٝآ٤ٍب
اُزطوف اُؼ٤٘ق ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ ع٘لح ألؽٍٞ األثؼبك األ٤٘ٓخ 

(P/CVE) ٝا٤َُبٍبد ٝاُزلفالد  رل٤ل ٜٓٔخ بً كهٍٝ ٣ؼط٢
اُنار٤خ ك٢  ٖعٜٞكٛ اُزوو٣و ًنُي ٣ٌِٝٔاُل٤ُٝخ ٝا٤ُ٘ٛٞخ. 

  .اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ اُغٜبد ٞاعٜخٓ
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أُقبٝف  (٢ٛ1: ) هئ٤َ٤خأهثؼخ ٓغبالد اُزوو٣و ٛنا ٣ـط٢ 
( 6ُٔل٤٤ٖٗ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ )اُز٢ رؼزو١ ااأل٤٘ٓخ 

ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد  اٍزوطبة( 3ٓغ اُْوٛخ أُؾ٤ِخ ) اُزغبهة ٝاُؼَٔ
ٝعٜبد اُ٘ظو ثْؤٕ  (4بعزضبس اُزطوف )ث اُزغبهة أُزؼِوخٝ

 هل أظٜودٝ. اُؼٌَو١ ٝاأل٢٘ٓ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُٞعٞك اُل٢ُٝ 
لّٜٞ ٤ٍٝبٍبد ُٔاُ٘زبئظ االٗزوبكاد اُْبئؼخ ٝأُْزوًخ 

 (P/CVEاُزطوف اُؼ٤٘ق ) ٝٓٞاعٜخ ٌبكؾخهٍبد ٓٝٓٔب
ؾٍِٞ اُٝاُز٤ٕٞبد اُؼ٤ِٔخ ُِٔغزٔغ اُل٢ُٝ ؽٍٞ ٤ًل٤خ كػْ 

ٝاُؼَٔ ثٌَْ كؼبٍ ٓغ اَُ٘بء ٕبٗؼبد اَُالّ  األ٤ِٛخ
 ػٖ ؽوٞم اإلَٗبٕ. بدٝأُلاكؼ

 

ىبفسخ ّغ١بعبد ثثاألعبع١خ اٌخبطخ ّجبدساد آٌ ػ ٌّسخ
 (P/CVEاٌزطشف اٌؼ١ٕف )

   خ اٌخبطخ ثّىبفسخ اٌزطشف  اٌج١ذ األث١ضرطشلذ لِّّ
أ١ّ٘خ  ئٌٝ 5102فجشا٠ش شجبط/ فٟ  ٚاٌزٟ أؼمذد  اٌؼ١ٕف 

ِٛاخٙخ فٟ  ٌٕٛع االخزّبػٟ )اٌدٕذس(اٌّشأح ٚادٚس 
ػ٠ِ رٖبػل  ٝاُوكر٤ٍٞغ ٗطبم اُ٘وبُ  ٝثٜلف. ٌزطشفا

ثوإ٣خ رزغبٝى اُؾلٝك ا٤ُٚوخ ُٔ٘بٛظ ٌٓبكؾخ اُزطوف 
 ،اُزٞعٜبد اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ أَُز٘لح ػ٠ِاالهٛبة 

 –عزٔبػ٤خ االٍزغبثبد االعخ ا٠ُ اُؾب هًيد اُؤخ ػ٠ِ
ّٝغؼذ اُلػْ ُِٔٔبهٍبد أُجزٌوح ٖٓ هجَ  ،هزٖبك٣خاال

ا٠ُ أ٤ٔٛخ  دأّبهًٔب ُٔغزٔغ أُل٢ٗ ٝاُْجبة ٝاَُ٘بء. ا
اُغٔبػبد اُز٢ رض٤و أٝ رؾ٤َِ ك٢  ٓ٘ظٞه اُغ٘لهٓواػبح 

 اُٖلؾخ اُزب٤ُخ( ٣زجغ ك٢) 4.اُزطوف رقلق
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اُؾ٤ٌٓٞخ  ؿ٤وأُؾ٤ِخ أُ٘ظٔبد  ٝٙؼذك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح 
ك٢ اُؼوام ٍٝٞه٣ب ٝثبًَزبٕ، ا٣َُٞ٘خ  ٤خٔ٘ظٔبد أُغزٔؼاُٝ

٣ل٣ُٞٞع٤بد أُزطوكخ ُإل ُِزٖل١ٝؿ٤وٛب أٍب٤ُت ٓجزٌوح 
ًَ ٖٓ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و هجَ ٝأُٔبهٍبد اُؼ٤٘لخ ٖٓ 
  اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ٓغزٔؼبرْٜ.

ػجو  ٝهؿْ اُز٤٤ٚن أُزيا٣ل ك٢ أُغبٍ اُؼبّ ٝر٘بهٔ أُٞاهك
 أُ٘بٛن أُزؤصوح، رٌٔ٘ذ أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ ٖٓ ا٣غبك اَُجَ

 ٝاهٖبء أُ٘ـ٤َٖٔ ك٢ اُزطوف، ،اُالػج٤ٖإلّواى ٛئالء 
أُزطوكخ. ؾوًبد اُ ادإلؿواءاُن٣ٖ ْٛ ػوٙخ ٝٓ٘غ رغ٤٘ل 

َٖ  ثٖٔلاه٤خ  َٕ ٣زٔزؼ و ِٕ ٝثبُؼَٔ ٖٓ اُغنٝه ٓؾ٤ِبً ٝك٤ُٝبً، 
ٖ ٣لٜٔ . اٜٖٗغ اُؾًٍِٞج٤وح ٝهلهح ػ٠ِ اُزٖل١ ُِْٔبًَ ٝٝٙ

 ،اُوطبػبد حٝاٍؼخ ٓزؼلكٓ٘بٛظ رؼو٤لاد اُزؾل٣بد ٝاُؾبعخ ا٠ُ 
ٝإالػ  هزٖبك٣خٝاُز٤ٔ٘خ اال األٖٓ بدهطبػرؼبُظ هٚب٣ب 

  .، ٝؿ٤وٛب. اُزؼ٤ِْ

رْ ، اُقبٕخ ثب٤َُبٍبد ٍَِِخ اُزوبه٣واألٍٝ ٖٓ ٛٞ اُزوو٣و ٛنا 
َٝ  اُزؾبُق ا١َُٞ٘ ُِو٤بكح األ٤٘ٓخاػلاكٙ ٖٓ هجَ  َٓز٘لاً َ( ْٕ )

ٗبّطخ  آوأح 71أًضو ٖٓ  ثْٔبهًخا٠ُ أُْبٝهاد اُز٢ عود 
ػجو اُْوم األٍٜٝ  ثِلاً  15ٖٓ  ك٢ ٓغبٍ اَُالّ ٝؽوٞم أُوأح

 ٖٛٗظوٝٝعٜبد  ٜٖفجوار. ٣ٌْٝق ٛنا اُزوو٣و ػٖ 3ٝآ٤ٍب
اُزطوف اُؼ٤٘ق ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ ع٘لح ألؽٍٞ األثؼبك األ٤٘ٓخ 

(P/CVE) ٝا٤َُبٍبد ٝاُزلفالد  رل٤ل ٜٓٔخ بً كهٍٝ ٣ؼط٢
اُنار٤خ ك٢  ٖعٜٞكٛ اُزوو٣و ًنُي ٣ٌِٝٔاُل٤ُٝخ ٝا٤ُ٘ٛٞخ. 

  .اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ اُغٜبد ٞاعٜخٓ
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 ُؾٔب٣خ ا٤َُلاد ٝاَُبكح أُْبه٤ًٖ، ٝهل رْ ؽغت أٍٔبء ٓؼظْ أَُب٤ٖٔٛ.
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أُقبٝف  (٢ٛ1: ) هئ٤َ٤خأهثؼخ ٓغبالد اُزوو٣و ٛنا ٣ـط٢ 
( 6ُٔل٤٤ٖٗ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ )اُز٢ رؼزو١ ااأل٤٘ٓخ 

ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد  اٍزوطبة( 3ٓغ اُْوٛخ أُؾ٤ِخ ) اُزغبهة ٝاُؼَٔ
ٝعٜبد اُ٘ظو ثْؤٕ  (4بعزضبس اُزطوف )ث اُزغبهة أُزؼِوخٝ

 هل أظٜودٝ. اُؼٌَو١ ٝاأل٢٘ٓ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُٞعٞك اُل٢ُٝ 
لّٜٞ ٤ٍٝبٍبد ُٔاُ٘زبئظ االٗزوبكاد اُْبئؼخ ٝأُْزوًخ 

 (P/CVEاُزطوف اُؼ٤٘ق ) ٝٓٞاعٜخ ٌبكؾخهٍبد ٓٝٓٔب
ؾٍِٞ اُٝاُز٤ٕٞبد اُؼ٤ِٔخ ُِٔغزٔغ اُل٢ُٝ ؽٍٞ ٤ًل٤خ كػْ 

ٝاُؼَٔ ثٌَْ كؼبٍ ٓغ اَُ٘بء ٕبٗؼبد اَُالّ  األ٤ِٛخ
 ػٖ ؽوٞم اإلَٗبٕ. بدٝأُلاكؼ

 

ىبفسخ ّغ١بعبد ثثاألعبع١خ اٌخبطخ ّجبدساد آٌ ػ ٌّسخ
 (P/CVEاٌزطشف اٌؼ١ٕف )

   خ اٌخبطخ ثّىبفسخ اٌزطشف  اٌج١ذ األث١ضرطشلذ لِّّ
أ١ّ٘خ  ئٌٝ 5102فجشا٠ش شجبط/ فٟ  ٚاٌزٟ أؼمذد  اٌؼ١ٕف 

ِٛاخٙخ فٟ  ٌٕٛع االخزّبػٟ )اٌدٕذس(اٌّشأح ٚادٚس 
ػ٠ِ رٖبػل  ٝاُوكر٤ٍٞغ ٗطبم اُ٘وبُ  ٝثٜلف. ٌزطشفا

ثوإ٣خ رزغبٝى اُؾلٝك ا٤ُٚوخ ُٔ٘بٛظ ٌٓبكؾخ اُزطوف 
 ،اُزٞعٜبد اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ أَُز٘لح ػ٠ِاالهٛبة 

 –عزٔبػ٤خ االٍزغبثبد االعخ ا٠ُ اُؾب هًيد اُؤخ ػ٠ِ
ّٝغؼذ اُلػْ ُِٔٔبهٍبد أُجزٌوح ٖٓ هجَ  ،هزٖبك٣خاال

ا٠ُ أ٤ٔٛخ  دأّبهًٔب ُٔغزٔغ أُل٢ٗ ٝاُْجبة ٝاَُ٘بء. ا
اُغٔبػبد اُز٢ رض٤و أٝ رؾ٤َِ ك٢  ٓ٘ظٞه اُغ٘لهٓواػبح 

 اُٖلؾخ اُزب٤ُخ( ٣زجغ ك٢) 4.اُزطوف رقلق

 

 

 

 

 

 

                                                           
هٔخ اُج٤ذ األث٤٘ ؽٍٞ ٌٓبكؾخ اُزطوف اُؼ٤٘ق" ُٔؾخ ػبٓخ  رؼط٢ ٛنٙ اُٞص٤وخ "  4

  اُوئ٤َ٤خ:ػٖ اُزطٞهاد ا٤َُب٤ٍخ 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/fact-sheet-white-
house-summit-counteringviolent-extremism  
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اُؾ٤ٌٓٞخ  ؿ٤وأُؾ٤ِخ أُ٘ظٔبد  ٝٙؼذك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح 
ك٢ اُؼوام ٍٝٞه٣ب ٝثبًَزبٕ، ا٣َُٞ٘خ  ٤خٔ٘ظٔبد أُغزٔؼاُٝ

٣ل٣ُٞٞع٤بد أُزطوكخ ُإل ُِزٖل١ٝؿ٤وٛب أٍب٤ُت ٓجزٌوح 
ًَ ٖٓ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و هجَ ٝأُٔبهٍبد اُؼ٤٘لخ ٖٓ 
  اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ٓغزٔؼبرْٜ.

ػجو  ٝهؿْ اُز٤٤ٚن أُزيا٣ل ك٢ أُغبٍ اُؼبّ ٝر٘بهٔ أُٞاهك
 أُ٘بٛن أُزؤصوح، رٌٔ٘ذ أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ ٖٓ ا٣غبك اَُجَ

 ٝاهٖبء أُ٘ـ٤َٖٔ ك٢ اُزطوف، ،اُالػج٤ٖإلّواى ٛئالء 
أُزطوكخ. ؾوًبد اُ ادإلؿواءاُن٣ٖ ْٛ ػوٙخ ٝٓ٘غ رغ٤٘ل 

َٖ  ثٖٔلاه٤خ  َٕ ٣زٔزؼ و ِٕ ٝثبُؼَٔ ٖٓ اُغنٝه ٓؾ٤ِبً ٝك٤ُٝبً، 
ٖ ٣لٜٔ . اٜٖٗغ اُؾًٍِٞج٤وح ٝهلهح ػ٠ِ اُزٖل١ ُِْٔبًَ ٝٝٙ

 ،اُوطبػبد حٝاٍؼخ ٓزؼلكٓ٘بٛظ رؼو٤لاد اُزؾل٣بد ٝاُؾبعخ ا٠ُ 
ٝإالػ  هزٖبك٣خٝاُز٤ٔ٘خ اال األٖٓ بدهطبػرؼبُظ هٚب٣ب 

  .، ٝؿ٤وٛب. اُزؼ٤ِْ

رْ ، اُقبٕخ ثب٤َُبٍبد ٍَِِخ اُزوبه٣واألٍٝ ٖٓ ٛٞ اُزوو٣و ٛنا 
َٝ  اُزؾبُق ا١َُٞ٘ ُِو٤بكح األ٤٘ٓخاػلاكٙ ٖٓ هجَ  َٓز٘لاً َ( ْٕ )

ٗبّطخ  آوأح 71أًضو ٖٓ  ثْٔبهًخا٠ُ أُْبٝهاد اُز٢ عود 
ػجو اُْوم األٍٜٝ  ثِلاً  15ٖٓ  ك٢ ٓغبٍ اَُالّ ٝؽوٞم أُوأح

 ٖٛٗظوٝٝعٜبد  ٜٖفجوار. ٣ٌْٝق ٛنا اُزوو٣و ػٖ 3ٝآ٤ٍب
اُزطوف اُؼ٤٘ق ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ ع٘لح ألؽٍٞ األثؼبك األ٤٘ٓخ 

(P/CVE) ٝا٤َُبٍبد ٝاُزلفالد  رل٤ل ٜٓٔخ بً كهٍٝ ٣ؼط٢
اُنار٤خ ك٢  ٖعٜٞكٛ اُزوو٣و ًنُي ٣ٌِٝٔاُل٤ُٝخ ٝا٤ُ٘ٛٞخ. 

  .اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ اُغٜبد ٞاعٜخٓ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Chatham House Rulesثوػب٣خ  َعَود أُْبٝهاد اُز٢ أكد ا٠ُ ٛنا اُزوو٣و  3

 ُؾٔب٣خ ا٤َُلاد ٝاَُبكح أُْبه٤ًٖ، ٝهل رْ ؽغت أٍٔبء ٓؼظْ أَُب٤ٖٔٛ.
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أُقبٝف  (٢ٛ1: ) هئ٤َ٤خأهثؼخ ٓغبالد اُزوو٣و ٛنا ٣ـط٢ 
( 6ُٔل٤٤ٖٗ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ )اُز٢ رؼزو١ ااأل٤٘ٓخ 

ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد  اٍزوطبة( 3ٓغ اُْوٛخ أُؾ٤ِخ ) اُزغبهة ٝاُؼَٔ
ٝعٜبد اُ٘ظو ثْؤٕ  (4بعزضبس اُزطوف )ث اُزغبهة أُزؼِوخٝ

 هل أظٜودٝ. اُؼٌَو١ ٝاأل٢٘ٓ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُٞعٞك اُل٢ُٝ 
لّٜٞ ٤ٍٝبٍبد ُٔاُ٘زبئظ االٗزوبكاد اُْبئؼخ ٝأُْزوًخ 

 (P/CVEاُزطوف اُؼ٤٘ق ) ٝٓٞاعٜخ ٌبكؾخهٍبد ٓٝٓٔب
ؾٍِٞ اُٝاُز٤ٕٞبد اُؼ٤ِٔخ ُِٔغزٔغ اُل٢ُٝ ؽٍٞ ٤ًل٤خ كػْ 

ٝاُؼَٔ ثٌَْ كؼبٍ ٓغ اَُ٘بء ٕبٗؼبد اَُالّ  األ٤ِٛخ
 ػٖ ؽوٞم اإلَٗبٕ. بدٝأُلاكؼ

 

ىبفسخ ّغ١بعبد ثثاألعبع١خ اٌخبطخ ّجبدساد آٌ ػ ٌّسخ
 (P/CVEاٌزطشف اٌؼ١ٕف )

   خ اٌخبطخ ثّىبفسخ اٌزطشف  اٌج١ذ األث١ضرطشلذ لِّّ
أ١ّ٘خ  ئٌٝ 5102فجشا٠ش شجبط/ فٟ  ٚاٌزٟ أؼمذد  اٌؼ١ٕف 

ِٛاخٙخ فٟ  ٌٕٛع االخزّبػٟ )اٌدٕذس(اٌّشأح ٚادٚس 
ػ٠ِ رٖبػل  ٝاُوكر٤ٍٞغ ٗطبم اُ٘وبُ  ٝثٜلف. ٌزطشفا

ثوإ٣خ رزغبٝى اُؾلٝك ا٤ُٚوخ ُٔ٘بٛظ ٌٓبكؾخ اُزطوف 
 ،اُزٞعٜبد اُؼٌَو٣خ ٝاأل٤٘ٓخ أَُز٘لح ػ٠ِاالهٛبة 

 –عزٔبػ٤خ االٍزغبثبد االعخ ا٠ُ اُؾب هًيد اُؤخ ػ٠ِ
ّٝغؼذ اُلػْ ُِٔٔبهٍبد أُجزٌوح ٖٓ هجَ  ،هزٖبك٣خاال

ا٠ُ أ٤ٔٛخ  دأّبهًٔب ُٔغزٔغ أُل٢ٗ ٝاُْجبة ٝاَُ٘بء. ا
اُغٔبػبد اُز٢ رض٤و أٝ رؾ٤َِ ك٢  ٓ٘ظٞه اُغ٘لهٓواػبح 

 اُٖلؾخ اُزب٤ُخ( ٣زجغ ك٢) 4.اُزطوف رقلق

 

 

 

 

 

 

                                                           
هٔخ اُج٤ذ األث٤٘ ؽٍٞ ٌٓبكؾخ اُزطوف اُؼ٤٘ق" ُٔؾخ ػبٓخ  رؼط٢ ٛنٙ اُٞص٤وخ "  4

  اُوئ٤َ٤خ:ػٖ اُزطٞهاد ا٤َُب٤ٍخ 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/fact-sheet-white-
house-summit-counteringviolent-extremism  
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  ٟدػب اٌّإرّش األٚسٚثٟ   ،١ٔٛ٠5102ٛ زض٠شاْ/ ف
. دػُ اٌشجىبد إٌغبئ١خئٌٝ  سخ اٌزطشف اٌؼ١ٕفِىبف ثشأْ

 ا٠ُ اُؤخ ذَٖ فُِ  أُوأح،ٝاُْجبة أْٗطخ بُزو٤ًي ػ٠ِ ثٝ
ث٤ٖ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ ٝاُزْج٤ي رؾ٤َٖ اُزٞإَ ٙوٝهح 

 5.اَُ٘بءأُل٢ٗ اُز٢ روٞكٛب 

  ُفٟ  رُ اػزّبدٖاٌزٞ  5525ٚأوذ لشاس ِدٍظ األِٓ سل
سخ ٌم١بدح ػٍٝ اٌسبخخ اٌٍِّّ  5102أوزٛثش رشش٠ٓ األٚي/ 

ٚدػُ ئششان إٌّظّبد إٌغبئ١خ فٟ ٚضغ  اٌّشأح
 ِٛاخٙخ اٌٙبدفخ ئٌٝ اٌجشاِحرط٠ٛش االعزشار١د١بد ٚ

األػٚبء ٝٓ٘ظٞٓخ األْٓ  اُوواه "اُلٍٝ ؽش  ًٔب . اٌزطشف
بد ُٔوأح ٝأُ٘ظٔاٙٔبٕ ْٓبهًخ ٝه٤بكح ػ٠ِ أُزؾلح 

ٌٔبكؾخ اإلهٛبة فبٕخ ث اَُ٘بئ٤خ ك٢ ٝٙغ اٍزوار٤غ٤بد
ِزٖل١ أٌُٔ٘خ ُجَ َُ اُٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ... ثٔب ك٢ مُي 

ٝرول٣ْ هإ٣خ  هٛبث٤خ،اإلػٔبٍ األُِزؾو٣٘ ػ٠ِ اهرٌبة 
ػ٠ِ  ارٜٖهلهث٘بء ٝٝاُزلفالد أُ٘بٍجخ األفوٟ، ٓقزِلخ 

ِظوٝف ُ اُزٖل١ كؼبٍ، ثٔب ك٢ مُي ثٌَْاُو٤بّ ثنُي 
ٖٓ فالٍ  اٗزْبه اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق أَُبٛٔخ ك٢

" ٝكػب جبة ٝاُو٤بكاد اُل٤٘٣خ ٝاُضوبك٤خر٤ٌٖٔ أُوأح ٝاُْ
  َ األْٓ  هجَ اٙبك٢ ٖٓٝ ًبف   اُزوو٣و ًنُي ا٠ُ "ر٣ٞٔ

ٝاُزطوف ٌٓبكؾخ اإلهٛبة ٝ اُغ٘لهأثؼبك  ٞاعٜخأُزؾلح ُٔ
 6..." اُؼ٤٘ق

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/09/247449.htm:  أٗظو  5 

 
    اُوواه: ُالٛالع ػ٠ِ ٗٔ  6

       http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf                                                           
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  ٛاأل١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزسذح  اٌزٟ ٚضؼٙب ؼًّاٌخطخ رذػ
ئل١ّ١ٍخ  ٌّٕغ اٌزطشف اٌؼ١ٕف ئٌٝ "دػُ ئٔشبء شجىبد

 إٌغ٠ٛخإٌّظّبد ٚ ٚاٌشجبة ٚػب١ٌّخ ٌٍّدزّغ اٌّذٟٔ
ٓ رجبدي اٌّّبسعبد ٚاٌضػّبء اٌذ١١ٕ٠ٓ ٌزّى١ُٕٙ ِ

رسغ١ٓ اٌؼًّ فٟ ِدزّؼبرُٙ  ثغ١خ اٌد١ذحٚاٌخجشاد 
اُقطخ رَزْٜل . "األد٠بْٚث١ٓ اٌثمبفبد  اٌسٛاس ٚرؼض٠ض

ؽبٍٔخ ُزؾو٤ن  حز٤ٌٖٔ أُوأح ًوٞثبَُٔبٝاح ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ٝث
اُغٜٞك  ػلّ رؤص٤وٝرئًل ػ٠ِ اُؾبعخ ا٠ُ ٙٔبٕ  ،ٍالّ كائْ

ػ٠ِ  أُجنُٝخ ٌُٔبكؾخ اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ٍِجبً 
ٝعٜبد اُ٘ظو )أ( رؼ٤ْٔ  :ٖٓ فالٍ ، ٝمُيأحؽوٞم أُو

ٔبه ك٢ ـزضـة( االٍ) ثْؤٕ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ )اُغ٘له(،
عٔغ ك٢ ٝاُز٢ رواػ٢ اُلوٝم ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘  اُجؾٞسٓغبٍ 

ٍّٔٞ )ط(  ،ك٢ اُزطوف اُؼ٤٘قؽٍٞ كٝه أُوأح اُج٤بٗبد 
 األعٜيح األ٤٘ٓخك٢ ثبُؼَٔ َُ٘بء ٝاُلئبد أُْٜٔخ األفوٟ ا

)ك( ث٘بء هلهاد أُوأح ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ  ،ٕاُوبٗٞ ٝكوٗ
ِْٔبهًخ ك٢ عٜٞك اُٞهب٣خ ثٜلف اػلاكْٛ ُ أُل٢ٗ اُقبٕخ

 مٛبة( ٙٔبٕ ـ)ٛ ،بُزطوف اُؼ٤٘قثٝاالٍزغبثخ أُزؼِوخ 
ا٠ُ عيء ٖٓ األٓٞاٍ أُقٖٖخ ُٔؼبُغخ اُزطوف اُؼ٤٘ق 

لح ُزِج٤خ االأُْبه٣غ  ُٔوأح أٝ ثب اُقبٕخ ؽز٤بعبدأُؼ 
 7.ٜب٤ٌ٘رٔ

 ٛزٛي  5521 ثمشاسٖ اٌّشلُ ِدٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ٠ذػ
 5102د٠غّجش وبْٔٛ األٚي/ اٌشجبة ٚاٌغالَ ٚاألِٓ فٟ 

اٌغ١بعبد ػ١ٍّخ ر١ّٕخ ٌٍشجبة فٟ  فؼٍٟ ئششان ئٌٝ
وواهاد ثْؤٕ اُبُزوبٛغ ٓغ ث َزْٜل اُوواه٣ٝ .اٌؼب١ٌّخ

ا٠ُ  ٣ٜٝلفَُالّ ٝاألٖٓ ٌٝٓبكؾخ اإلهٛبة، أُوأح ٝا
ُٔٞاعٜخ  الاُْجبة ًْوًبء ك٢ اَُالّ ٝاألٖٓ،  اػلاكاػبكح 
 8.ٍبئلاً ك٢ اَُبثنًٔب ًبٕ  اد كوٜاُزٜل٣ل

 

 

 

                                                           
اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُقطخ األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ُِؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ  ُالٛالع ػ٠ِ  7

   :اُزطوف اُؼ٤٘ق
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674  

 
   :2250اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُٔغٌِ األٖٓ اُل٢ُٝ اُوواه ههْ ُالٛالع ػ٠ِ   8

 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2250(2015)           
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  ٟدػب اٌّإرّش األٚسٚثٟ   ،١ٔٛ٠5102ٛ زض٠شاْ/ ف
. دػُ اٌشجىبد إٌغبئ١خئٌٝ  سخ اٌزطشف اٌؼ١ٕفِىبف ثشأْ

 ا٠ُ اُؤخ ذَٖ فُِ  أُوأح،ٝاُْجبة أْٗطخ بُزو٤ًي ػ٠ِ ثٝ
ث٤ٖ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ ٝاُزْج٤ي رؾ٤َٖ اُزٞإَ ٙوٝهح 

 5.اَُ٘بءأُل٢ٗ اُز٢ روٞكٛب 

  ُفٟ  رُ اػزّبدٖاٌزٞ  5525ٚأوذ لشاس ِدٍظ األِٓ سل
سخ ٌم١بدح ػٍٝ اٌسبخخ اٌٍِّّ  5102أوزٛثش رشش٠ٓ األٚي/ 

ٚدػُ ئششان إٌّظّبد إٌغبئ١خ فٟ ٚضغ  اٌّشأح
 ِٛاخٙخ اٌٙبدفخ ئٌٝ اٌجشاِحرط٠ٛش االعزشار١د١بد ٚ

األػٚبء ٝٓ٘ظٞٓخ األْٓ  اُوواه "اُلٍٝ ؽش  ًٔب . اٌزطشف
بد ُٔوأح ٝأُ٘ظٔاٙٔبٕ ْٓبهًخ ٝه٤بكح ػ٠ِ أُزؾلح 

ٌٔبكؾخ اإلهٛبة فبٕخ ث اَُ٘بئ٤خ ك٢ ٝٙغ اٍزوار٤غ٤بد
ِزٖل١ أٌُٔ٘خ ُجَ َُ اُٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ... ثٔب ك٢ مُي 

ٝرول٣ْ هإ٣خ  هٛبث٤خ،اإلػٔبٍ األُِزؾو٣٘ ػ٠ِ اهرٌبة 
ػ٠ِ  ارٜٖهلهث٘بء ٝٝاُزلفالد أُ٘بٍجخ األفوٟ، ٓقزِلخ 

ِظوٝف ُ اُزٖل١ كؼبٍ، ثٔب ك٢ مُي ثٌَْاُو٤بّ ثنُي 
ٖٓ فالٍ  اٗزْبه اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق أَُبٛٔخ ك٢

" ٝكػب جبة ٝاُو٤بكاد اُل٤٘٣خ ٝاُضوبك٤خر٤ٌٖٔ أُوأح ٝاُْ
  َ األْٓ  هجَ اٙبك٢ ٖٓٝ ًبف   اُزوو٣و ًنُي ا٠ُ "ر٣ٞٔ

ٝاُزطوف ٌٓبكؾخ اإلهٛبة ٝ اُغ٘لهأثؼبك  ٞاعٜخأُزؾلح ُٔ
 6..." اُؼ٤٘ق
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  ٛاأل١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزسذح  اٌزٟ ٚضؼٙب ؼًّاٌخطخ رذػ
ئل١ّ١ٍخ  ٌّٕغ اٌزطشف اٌؼ١ٕف ئٌٝ "دػُ ئٔشبء شجىبد

 إٌغ٠ٛخإٌّظّبد ٚ ٚاٌشجبة ٚػب١ٌّخ ٌٍّدزّغ اٌّذٟٔ
ٓ رجبدي اٌّّبسعبد ٚاٌضػّبء اٌذ١١ٕ٠ٓ ٌزّى١ُٕٙ ِ

رسغ١ٓ اٌؼًّ فٟ ِدزّؼبرُٙ  ثغ١خ اٌد١ذحٚاٌخجشاد 
اُقطخ رَزْٜل . "األد٠بْٚث١ٓ اٌثمبفبد  اٌسٛاس ٚرؼض٠ض

ؽبٍٔخ ُزؾو٤ن  حز٤ٌٖٔ أُوأح ًوٞثبَُٔبٝاح ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ٝث
اُغٜٞك  ػلّ رؤص٤وٝرئًل ػ٠ِ اُؾبعخ ا٠ُ ٙٔبٕ  ،ٍالّ كائْ

ػ٠ِ  أُجنُٝخ ٌُٔبكؾخ اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ٍِجبً 
ٝعٜبد اُ٘ظو )أ( رؼ٤ْٔ  :ٖٓ فالٍ ، ٝمُيأحؽوٞم أُو

ٔبه ك٢ ـزضـة( االٍ) ثْؤٕ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ )اُغ٘له(،
عٔغ ك٢ ٝاُز٢ رواػ٢ اُلوٝم ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘  اُجؾٞسٓغبٍ 

ٍّٔٞ )ط(  ،ك٢ اُزطوف اُؼ٤٘قؽٍٞ كٝه أُوأح اُج٤بٗبد 
 األعٜيح األ٤٘ٓخك٢ ثبُؼَٔ َُ٘بء ٝاُلئبد أُْٜٔخ األفوٟ ا

)ك( ث٘بء هلهاد أُوأح ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ  ،ٕاُوبٗٞ ٝكوٗ
ِْٔبهًخ ك٢ عٜٞك اُٞهب٣خ ثٜلف اػلاكْٛ ُ أُل٢ٗ اُقبٕخ

 مٛبة( ٙٔبٕ ـ)ٛ ،بُزطوف اُؼ٤٘قثٝاالٍزغبثخ أُزؼِوخ 
ا٠ُ عيء ٖٓ األٓٞاٍ أُقٖٖخ ُٔؼبُغخ اُزطوف اُؼ٤٘ق 

لح ُزِج٤خ االأُْبه٣غ  ُٔوأح أٝ ثب اُقبٕخ ؽز٤بعبدأُؼ 
 7.ٜب٤ٌ٘رٔ

 ٛزٛي  5521 ثمشاسٖ اٌّشلُ ِدٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ٠ذػ
 5102د٠غّجش وبْٔٛ األٚي/ اٌشجبة ٚاٌغالَ ٚاألِٓ فٟ 

اٌغ١بعبد ػ١ٍّخ ر١ّٕخ ٌٍشجبة فٟ  فؼٍٟ ئششان ئٌٝ
وواهاد ثْؤٕ اُبُزوبٛغ ٓغ ث َزْٜل اُوواه٣ٝ .اٌؼب١ٌّخ

ا٠ُ  ٣ٜٝلفَُالّ ٝاألٖٓ ٌٝٓبكؾخ اإلهٛبة، أُوأح ٝا
ُٔٞاعٜخ  الاُْجبة ًْوًبء ك٢ اَُالّ ٝاألٖٓ،  اػلاكاػبكح 
 8.ٍبئلاً ك٢ اَُبثنًٔب ًبٕ  اد كوٜاُزٜل٣ل
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  ٟدػب اٌّإرّش األٚسٚثٟ   ،١ٔٛ٠5102ٛ زض٠شاْ/ ف
. دػُ اٌشجىبد إٌغبئ١خئٌٝ  سخ اٌزطشف اٌؼ١ٕفِىبف ثشأْ

 ا٠ُ اُؤخ ذَٖ فُِ  أُوأح،ٝاُْجبة أْٗطخ بُزو٤ًي ػ٠ِ ثٝ
ث٤ٖ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ ٝاُزْج٤ي رؾ٤َٖ اُزٞإَ ٙوٝهح 

 5.اَُ٘بءأُل٢ٗ اُز٢ روٞكٛب 

  ُفٟ  رُ اػزّبدٖاٌزٞ  5525ٚأوذ لشاس ِدٍظ األِٓ سل
سخ ٌم١بدح ػٍٝ اٌسبخخ اٌٍِّّ  5102أوزٛثش رشش٠ٓ األٚي/ 

ٚدػُ ئششان إٌّظّبد إٌغبئ١خ فٟ ٚضغ  اٌّشأح
 ِٛاخٙخ اٌٙبدفخ ئٌٝ اٌجشاِحرط٠ٛش االعزشار١د١بد ٚ

األػٚبء ٝٓ٘ظٞٓخ األْٓ  اُوواه "اُلٍٝ ؽش  ًٔب . اٌزطشف
بد ُٔوأح ٝأُ٘ظٔاٙٔبٕ ْٓبهًخ ٝه٤بكح ػ٠ِ أُزؾلح 

ٌٔبكؾخ اإلهٛبة فبٕخ ث اَُ٘بئ٤خ ك٢ ٝٙغ اٍزوار٤غ٤بد
ِزٖل١ أٌُٔ٘خ ُجَ َُ اُٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ... ثٔب ك٢ مُي 

ٝرول٣ْ هإ٣خ  هٛبث٤خ،اإلػٔبٍ األُِزؾو٣٘ ػ٠ِ اهرٌبة 
ػ٠ِ  ارٜٖهلهث٘بء ٝٝاُزلفالد أُ٘بٍجخ األفوٟ، ٓقزِلخ 

ِظوٝف ُ اُزٖل١ كؼبٍ، ثٔب ك٢ مُي ثٌَْاُو٤بّ ثنُي 
ٖٓ فالٍ  اٗزْبه اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق أَُبٛٔخ ك٢

" ٝكػب جبة ٝاُو٤بكاد اُل٤٘٣خ ٝاُضوبك٤خر٤ٌٖٔ أُوأح ٝاُْ
  َ األْٓ  هجَ اٙبك٢ ٖٓٝ ًبف   اُزوو٣و ًنُي ا٠ُ "ر٣ٞٔ

ٝاُزطوف ٌٓبكؾخ اإلهٛبة ٝ اُغ٘لهأثؼبك  ٞاعٜخأُزؾلح ُٔ
 6..." اُؼ٤٘ق
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  ٛاأل١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزسذح  اٌزٟ ٚضؼٙب ؼًّاٌخطخ رذػ
ئل١ّ١ٍخ  ٌّٕغ اٌزطشف اٌؼ١ٕف ئٌٝ "دػُ ئٔشبء شجىبد

 إٌغ٠ٛخإٌّظّبد ٚ ٚاٌشجبة ٚػب١ٌّخ ٌٍّدزّغ اٌّذٟٔ
ٓ رجبدي اٌّّبسعبد ٚاٌضػّبء اٌذ١١ٕ٠ٓ ٌزّى١ُٕٙ ِ

رسغ١ٓ اٌؼًّ فٟ ِدزّؼبرُٙ  ثغ١خ اٌد١ذحٚاٌخجشاد 
اُقطخ رَزْٜل . "األد٠بْٚث١ٓ اٌثمبفبد  اٌسٛاس ٚرؼض٠ض

ؽبٍٔخ ُزؾو٤ن  حز٤ٌٖٔ أُوأح ًوٞثبَُٔبٝاح ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ٝث
اُغٜٞك  ػلّ رؤص٤وٝرئًل ػ٠ِ اُؾبعخ ا٠ُ ٙٔبٕ  ،ٍالّ كائْ

ػ٠ِ  أُجنُٝخ ٌُٔبكؾخ اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ٍِجبً 
ٝعٜبد اُ٘ظو )أ( رؼ٤ْٔ  :ٖٓ فالٍ ، ٝمُيأحؽوٞم أُو

ٔبه ك٢ ـزضـة( االٍ) ثْؤٕ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ )اُغ٘له(،
عٔغ ك٢ ٝاُز٢ رواػ٢ اُلوٝم ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘  اُجؾٞسٓغبٍ 

ٍّٔٞ )ط(  ،ك٢ اُزطوف اُؼ٤٘قؽٍٞ كٝه أُوأح اُج٤بٗبد 
 األعٜيح األ٤٘ٓخك٢ ثبُؼَٔ َُ٘بء ٝاُلئبد أُْٜٔخ األفوٟ ا

)ك( ث٘بء هلهاد أُوأح ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ  ،ٕاُوبٗٞ ٝكوٗ
ِْٔبهًخ ك٢ عٜٞك اُٞهب٣خ ثٜلف اػلاكْٛ ُ أُل٢ٗ اُقبٕخ

 مٛبة( ٙٔبٕ ـ)ٛ ،بُزطوف اُؼ٤٘قثٝاالٍزغبثخ أُزؼِوخ 
ا٠ُ عيء ٖٓ األٓٞاٍ أُقٖٖخ ُٔؼبُغخ اُزطوف اُؼ٤٘ق 

لح ُزِج٤خ االأُْبه٣غ  ُٔوأح أٝ ثب اُقبٕخ ؽز٤بعبدأُؼ 
 7.ٜب٤ٌ٘رٔ

 ٛزٛي  5521 ثمشاسٖ اٌّشلُ ِدٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ٠ذػ
 5102د٠غّجش وبْٔٛ األٚي/ اٌشجبة ٚاٌغالَ ٚاألِٓ فٟ 

اٌغ١بعبد ػ١ٍّخ ر١ّٕخ ٌٍشجبة فٟ  فؼٍٟ ئششان ئٌٝ
وواهاد ثْؤٕ اُبُزوبٛغ ٓغ ث َزْٜل اُوواه٣ٝ .اٌؼب١ٌّخ

ا٠ُ  ٣ٜٝلفَُالّ ٝاألٖٓ ٌٝٓبكؾخ اإلهٛبة، أُوأح ٝا
ُٔٞاعٜخ  الاُْجبة ًْوًبء ك٢ اَُالّ ٝاألٖٓ،  اػلاكاػبكح 
 8.ٍبئلاً ك٢ اَُبثنًٔب ًبٕ  اد كوٜاُزٜل٣ل

 

 

 

                                                           
اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُقطخ األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ُِؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ  ُالٛالع ػ٠ِ  7
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  ٟدػب اٌّإرّش األٚسٚثٟ   ،١ٔٛ٠5102ٛ زض٠شاْ/ ف
. دػُ اٌشجىبد إٌغبئ١خئٌٝ  سخ اٌزطشف اٌؼ١ٕفِىبف ثشأْ

 ا٠ُ اُؤخ ذَٖ فُِ  أُوأح،ٝاُْجبة أْٗطخ بُزو٤ًي ػ٠ِ ثٝ
ث٤ٖ ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ ٝاُزْج٤ي رؾ٤َٖ اُزٞإَ ٙوٝهح 

 5.اَُ٘بءأُل٢ٗ اُز٢ روٞكٛب 

  ُفٟ  رُ اػزّبدٖاٌزٞ  5525ٚأوذ لشاس ِدٍظ األِٓ سل
سخ ٌم١بدح ػٍٝ اٌسبخخ اٌٍِّّ  5102أوزٛثش رشش٠ٓ األٚي/ 

ٚدػُ ئششان إٌّظّبد إٌغبئ١خ فٟ ٚضغ  اٌّشأح
 ِٛاخٙخ اٌٙبدفخ ئٌٝ اٌجشاِحرط٠ٛش االعزشار١د١بد ٚ

األػٚبء ٝٓ٘ظٞٓخ األْٓ  اُوواه "اُلٍٝ ؽش  ًٔب . اٌزطشف
بد ُٔوأح ٝأُ٘ظٔاٙٔبٕ ْٓبهًخ ٝه٤بكح ػ٠ِ أُزؾلح 

ٌٔبكؾخ اإلهٛبة فبٕخ ث اَُ٘بئ٤خ ك٢ ٝٙغ اٍزوار٤غ٤بد
ِزٖل١ أٌُٔ٘خ ُجَ َُ اُٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ... ثٔب ك٢ مُي 

ٝرول٣ْ هإ٣خ  هٛبث٤خ،اإلػٔبٍ األُِزؾو٣٘ ػ٠ِ اهرٌبة 
ػ٠ِ  ارٜٖهلهث٘بء ٝٝاُزلفالد أُ٘بٍجخ األفوٟ، ٓقزِلخ 

ِظوٝف ُ اُزٖل١ كؼبٍ، ثٔب ك٢ مُي ثٌَْاُو٤بّ ثنُي 
ٖٓ فالٍ  اٗزْبه اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق أَُبٛٔخ ك٢

" ٝكػب جبة ٝاُو٤بكاد اُل٤٘٣خ ٝاُضوبك٤خر٤ٌٖٔ أُوأح ٝاُْ
  َ األْٓ  هجَ اٙبك٢ ٖٓٝ ًبف   اُزوو٣و ًنُي ا٠ُ "ر٣ٞٔ

ٝاُزطوف ٌٓبكؾخ اإلهٛبة ٝ اُغ٘لهأثؼبك  ٞاعٜخأُزؾلح ُٔ
 6..." اُؼ٤٘ق

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/09/247449.htm:  أٗظو  5 

 
    اُوواه: ُالٛالع ػ٠ِ ٗٔ  6

       http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2242.pdf                                                           
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  ٛاأل١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزسذح  اٌزٟ ٚضؼٙب ؼًّاٌخطخ رذػ
ئل١ّ١ٍخ  ٌّٕغ اٌزطشف اٌؼ١ٕف ئٌٝ "دػُ ئٔشبء شجىبد

 إٌغ٠ٛخإٌّظّبد ٚ ٚاٌشجبة ٚػب١ٌّخ ٌٍّدزّغ اٌّذٟٔ
ٓ رجبدي اٌّّبسعبد ٚاٌضػّبء اٌذ١١ٕ٠ٓ ٌزّى١ُٕٙ ِ

رسغ١ٓ اٌؼًّ فٟ ِدزّؼبرُٙ  ثغ١خ اٌد١ذحٚاٌخجشاد 
اُقطخ رَزْٜل . "األد٠بْٚث١ٓ اٌثمبفبد  اٌسٛاس ٚرؼض٠ض

ؽبٍٔخ ُزؾو٤ن  حز٤ٌٖٔ أُوأح ًوٞثبَُٔبٝاح ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ٝث
اُغٜٞك  ػلّ رؤص٤وٝرئًل ػ٠ِ اُؾبعخ ا٠ُ ٙٔبٕ  ،ٍالّ كائْ

ػ٠ِ  أُجنُٝخ ٌُٔبكؾخ اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ٍِجبً 
ٝعٜبد اُ٘ظو )أ( رؼ٤ْٔ  :ٖٓ فالٍ ، ٝمُيأحؽوٞم أُو

ٔبه ك٢ ـزضـة( االٍ) ثْؤٕ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ )اُغ٘له(،
عٔغ ك٢ ٝاُز٢ رواػ٢ اُلوٝم ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘  اُجؾٞسٓغبٍ 

ٍّٔٞ )ط(  ،ك٢ اُزطوف اُؼ٤٘قؽٍٞ كٝه أُوأح اُج٤بٗبد 
 األعٜيح األ٤٘ٓخك٢ ثبُؼَٔ َُ٘بء ٝاُلئبد أُْٜٔخ األفوٟ ا

)ك( ث٘بء هلهاد أُوأح ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ  ،ٕاُوبٗٞ ٝكوٗ
ِْٔبهًخ ك٢ عٜٞك اُٞهب٣خ ثٜلف اػلاكْٛ ُ أُل٢ٗ اُقبٕخ

 مٛبة( ٙٔبٕ ـ)ٛ ،بُزطوف اُؼ٤٘قثٝاالٍزغبثخ أُزؼِوخ 
ا٠ُ عيء ٖٓ األٓٞاٍ أُقٖٖخ ُٔؼبُغخ اُزطوف اُؼ٤٘ق 

لح ُزِج٤خ االأُْبه٣غ  ُٔوأح أٝ ثب اُقبٕخ ؽز٤بعبدأُؼ 
 7.ٜب٤ٌ٘رٔ

 ٛزٛي  5521 ثمشاسٖ اٌّشلُ ِدٍظ األِٓ اٌذٌٟٚ ٠ذػ
 5102د٠غّجش وبْٔٛ األٚي/ اٌشجبة ٚاٌغالَ ٚاألِٓ فٟ 

اٌغ١بعبد ػ١ٍّخ ر١ّٕخ ٌٍشجبة فٟ  فؼٍٟ ئششان ئٌٝ
وواهاد ثْؤٕ اُبُزوبٛغ ٓغ ث َزْٜل اُوواه٣ٝ .اٌؼب١ٌّخ

ا٠ُ  ٣ٜٝلفَُالّ ٝاألٖٓ ٌٝٓبكؾخ اإلهٛبة، أُوأح ٝا
ُٔٞاعٜخ  الاُْجبة ًْوًبء ك٢ اَُالّ ٝاألٖٓ،  اػلاكاػبكح 
 8.ٍبئلاً ك٢ اَُبثنًٔب ًبٕ  اد كوٜاُزٜل٣ل

 

 

 

                                                           
اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُقطخ األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح ُِؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ  ُالٛالع ػ٠ِ  7

   :اُزطوف اُؼ٤٘ق
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674  

 
   :2250اُ٘ٔ اٌُبَٓ ُٔغٌِ األٖٓ اُل٢ُٝ اُوواه ههْ ُالٛالع ػ٠ِ   8

 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2250(2015)           
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"اٌزطشف ّظطٍر االرفبق ػٍٝ رؼش٠ف ِشزشن ٌىً ٠شّ 
 :سذ رارٗث اٌؼ١ٕف" رسذ٠ب  

 رؼو٣ق ٝاٙؼ.٤ٌُ ُٜب "اُزطوف اُؼ٤٘ق ظبٛوح ٓز٘ٞػخ، 
 أٝ ع٤َ٘خ ٓؼ٤٘خ ٓ٘طوخػ٠ِ  روزٖوٝال  ،٤َُذ عل٣لح ظبٛوح
هبٓذ  ،ك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح ث٤ل أٗٚ. ٓؼزول ٝاؽلأٝ  ثنارٜب

اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اُؼوام ٝاُْبّ  اُغٔبػبد اإلهٛبث٤خ ٓضَ
 ثز٤ٌَْ رٖٞهار٘ب ػٖ ( ٝر٘ظ٤ْ اُوبػلح ٝثًٞٞ ؽواّكاػِ)

٤ًل٤خ  ؽٍٞٔذ اُغلاٍ ََ ك٢ ٌَّ ٝاؽل، ٝؽَ اُزطوف اُؼ٤٘ق 
ّٕ ٓٞاعٜخ ٛنا اُزٜل٣ل.  اإلهٛبث٤خ ثٌَ هٍبُخ اُغٔبػبد  ا

 أكد ا٠ُ – ك٢٘٣ ٝصوبك٢ ٝاعزٔبػ٢ رؼٖتٓبرزٚٔ٘ٚ ٖٓ 
 9."ٓ٘بٛن اُؼبُْ ٖٓ ػٞاهت ٝف٤ٔخ ثبَُ٘جخ ٌُِض٤و

 ثبٕ ٢ً ٕٓٞ ،األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح -                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُٔ٘غ اُزطوف اُؼ٤٘ق، اٗظو  اُؼَٔ اُز٢ ٝٙؼٜب األ٤ٖٓ اُؼبّ فطخ ٖٓ  ٓوزجٌ  9
 اَُبثن.

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

   

 

 

 

 

 

 ٓؼزولاد اُْقٔ ٖٓ رو٤ِل٣خ َٗج٤بً  رزؾٍٞٛٞ ػ٘لٓب  ،اٌزطشف
رـ٤٤و عنه١ ك٢  رَؼ٠ ا٠ُ اؽلاس هاك٣ٌب٤ُخ ٓزطوكخ ا٠ُ

ٛئالء ع٘ٞػ ال ٣ؼ٢٘ ، ٤ٍٝئبً  نا ٤ٌُ ثبُٚوٝهح أٓواً أُغزٔغ. ٛ
ـُ ًٔب إٔ ... ٗؾٞ اُؼ٘قاُ٘بً  بُٔؼزولاد ث ُزَٔياٝ ل٣ٖاُ ِّٞ ك٢اُ

 10 .بُزطوف اُؼ٤٘قال٣٘لهط رؾذ ٓب ٣ؼوف ثـ أُ٘ؾوكخ

اُزل٤َواد اُٖبهٓخ ُِل٣ٖ كوٗ  ثؤٗٚ فؼو  ٣ُ ، شف اٌذ٠ٕٟاٌزط
 ٝأاإلًواٙ االعزٔبػ٢ أٝ االهزٖبك١،  ػٖ ٛو٣نػ٠ِ ا٥فو٣ٖ 

٣ٖبؽت ٛنا  ٝػبكح ٓب. ٝػلّ هجٍٞ ا٥فو اُؼ٘ق ٝأوٞا٤ٖٗ اُ
أٝ  ٢أٝ اُل٣٘ ٢اُضوبك َٓزٔلح ٖٓ ا٤َُبمرؼو٣لبد اُزؼو٣ق 

ك٢  األٛب٢ُرؾوى ٝاُز٢  ،٢طبئلاُأٝ  ٢أٝ اُؼوه ٢اُوٞٓ
َٗجخ إ ٔزَبٓؾخ. ؿ٤و اُاُنًٞه٣خ ٝ أُغزٔؼبد اإلهٖبئ٤خ

ٝكن ٓزطوك٤ٖ ٣ٌٖٔ اػزجبهْٛ أُزل٤٘٣ٖ ٕـ٤وح ٖٓ أُؾبكظ٤ٖ 
ألؿواٗ ك٤٘٣خ ٛٞ ٍٔخ  ٤ًٍِٞخاٍزقلاّ اُؼ٘ق ٝ. ٛنا أُلّٜٞ

 11.ًِٜب ٤ٌُٖٝٓ ٍٔبد ثؼ٘ اُؾوًبد أُزطوكخ، 

ز٢ ٣ٔبهٍٜب زٖوكبد اُأُؼزولاد ٝٛٞ رِي اُ ،اٌزطشف اٌؼ١ٕف
ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ اُؼ٘ق ُزؾو٤ن أٛلاف أ٣ل٣ َٓزقلٓٞاأٝ ٓئ٣لٝا 

اإلهٛبة ٝؿ٤وٙ ٖٓ أٌّبٍ اُؼ٘ق ماد مُي، ٣َْٔ أٝ ٤ٍب٤ٍخ. ٝ
رَؼ٠ ٌَ أٌّبٍ اُزطوف ٝاُؼ٘ق كاُلٝاكغ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُطبئل٤خ. 

 12.بٍُٞبئَ ا٤َُِٔخث ٤ٌُٝاُزو٤ٛت  ثبٍزقلاُّزـ٤٤و ؽلاس اإل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كَذ اُؾٌٞٓخ األٍزوا٤ُخ ُل٣ٜب ٝاؽل ٖٓ أًضو   10 اُزطوف اُزؼبه٣ق ا٣غبىاً، كول ػو 

اُؼ٘ق ُزؾو٤ن  ٣َزقلٕٓٞ"ٓؼزولاد ٝرٖوكبد اُ٘بً اُن٣ٖ ٣ئ٣لٕٝ أٝ  اُؼ٤٘ق ثؤٗٚ:
 اٗظو: أًضو ُزلب٤َٕأٛلاف أ٣ل٣ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ أٝ ٤ٍب٤ٍخ". 

-is-afetogether.gov.au/aboutus/Pages/whathttps://www.livings
extremism.aspx-violent 

11  ICAN    ا٥صبه أُزورجخ ػ٠ِ أُوأح ٝاُز٤ٔ٘خ ٝاألٖٓ ك٢ / ٓ٘طوخ ًظبٛوح"اُزطوف :
 .2014آ٤ٍب ٝاُْوم األٍٜٝ،" 

 12  -violent-is-https://www.livingsafetogether.gov.au/aboutus/Pages/what
extremism.aspx  
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"اٌزطشف ّظطٍر االرفبق ػٍٝ رؼش٠ف ِشزشن ٌىً ٠شّ 
 :سذ رارٗث اٌؼ١ٕف" رسذ٠ب  

 رؼو٣ق ٝاٙؼ.٤ٌُ ُٜب "اُزطوف اُؼ٤٘ق ظبٛوح ٓز٘ٞػخ، 
 أٝ ع٤َ٘خ ٓؼ٤٘خ ٓ٘طوخػ٠ِ  روزٖوٝال  ،٤َُذ عل٣لح ظبٛوح
هبٓذ  ،ك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح ث٤ل أٗٚ. ٓؼزول ٝاؽلأٝ  ثنارٜب

اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اُؼوام ٝاُْبّ  اُغٔبػبد اإلهٛبث٤خ ٓضَ
 ثز٤ٌَْ رٖٞهار٘ب ػٖ ( ٝر٘ظ٤ْ اُوبػلح ٝثًٞٞ ؽواّكاػِ)

٤ًل٤خ  ؽٍٞٔذ اُغلاٍ ََ ك٢ ٌَّ ٝاؽل، ٝؽَ اُزطوف اُؼ٤٘ق 
ّٕ ٓٞاعٜخ ٛنا اُزٜل٣ل.  اإلهٛبث٤خ ثٌَ هٍبُخ اُغٔبػبد  ا

 أكد ا٠ُ – ك٢٘٣ ٝصوبك٢ ٝاعزٔبػ٢ رؼٖتٓبرزٚٔ٘ٚ ٖٓ 
 9."ٓ٘بٛن اُؼبُْ ٖٓ ػٞاهت ٝف٤ٔخ ثبَُ٘جخ ٌُِض٤و

 ثبٕ ٢ً ٕٓٞ ،األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح -                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُٔ٘غ اُزطوف اُؼ٤٘ق، اٗظو  اُؼَٔ اُز٢ ٝٙؼٜب األ٤ٖٓ اُؼبّ فطخ ٖٓ  ٓوزجٌ  9
 اَُبثن.
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 ٓؼزولاد اُْقٔ ٖٓ رو٤ِل٣خ َٗج٤بً  رزؾٍٞٛٞ ػ٘لٓب  ،اٌزطشف
رـ٤٤و عنه١ ك٢  رَؼ٠ ا٠ُ اؽلاس هاك٣ٌب٤ُخ ٓزطوكخ ا٠ُ

ٛئالء ع٘ٞػ ال ٣ؼ٢٘ ، ٤ٍٝئبً  نا ٤ٌُ ثبُٚوٝهح أٓواً أُغزٔغ. ٛ
ـُ ًٔب إٔ ... ٗؾٞ اُؼ٘قاُ٘بً  بُٔؼزولاد ث ُزَٔياٝ ل٣ٖاُ ِّٞ ك٢اُ

 10 .بُزطوف اُؼ٤٘قال٣٘لهط رؾذ ٓب ٣ؼوف ثـ أُ٘ؾوكخ

اُزل٤َواد اُٖبهٓخ ُِل٣ٖ كوٗ  ثؤٗٚ فؼو  ٣ُ ، شف اٌذ٠ٕٟاٌزط
 ٝأاإلًواٙ االعزٔبػ٢ أٝ االهزٖبك١،  ػٖ ٛو٣نػ٠ِ ا٥فو٣ٖ 

٣ٖبؽت ٛنا  ٝػبكح ٓب. ٝػلّ هجٍٞ ا٥فو اُؼ٘ق ٝأوٞا٤ٖٗ اُ
أٝ  ٢أٝ اُل٣٘ ٢اُضوبك َٓزٔلح ٖٓ ا٤َُبمرؼو٣لبد اُزؼو٣ق 

ك٢  األٛب٢ُرؾوى ٝاُز٢  ،٢طبئلاُأٝ  ٢أٝ اُؼوه ٢اُوٞٓ
َٗجخ إ ٔزَبٓؾخ. ؿ٤و اُاُنًٞه٣خ ٝ أُغزٔؼبد اإلهٖبئ٤خ

ٝكن ٓزطوك٤ٖ ٣ٌٖٔ اػزجبهْٛ أُزل٤٘٣ٖ ٕـ٤وح ٖٓ أُؾبكظ٤ٖ 
ألؿواٗ ك٤٘٣خ ٛٞ ٍٔخ  ٤ًٍِٞخاٍزقلاّ اُؼ٘ق ٝ. ٛنا أُلّٜٞ

 11.ًِٜب ٤ٌُٖٝٓ ٍٔبد ثؼ٘ اُؾوًبد أُزطوكخ، 

ز٢ ٣ٔبهٍٜب زٖوكبد اُأُؼزولاد ٝٛٞ رِي اُ ،اٌزطشف اٌؼ١ٕف
ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ اُؼ٘ق ُزؾو٤ن أٛلاف أ٣ل٣ َٓزقلٓٞاأٝ ٓئ٣لٝا 

اإلهٛبة ٝؿ٤وٙ ٖٓ أٌّبٍ اُؼ٘ق ماد مُي، ٣َْٔ أٝ ٤ٍب٤ٍخ. ٝ
رَؼ٠ ٌَ أٌّبٍ اُزطوف ٝاُؼ٘ق كاُلٝاكغ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُطبئل٤خ. 

 12.بٍُٞبئَ ا٤َُِٔخث ٤ٌُٝاُزو٤ٛت  ثبٍزقلاُّزـ٤٤و ؽلاس اإل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كَذ اُؾٌٞٓخ األٍزوا٤ُخ ُل٣ٜب ٝاؽل ٖٓ أًضو   10 اُزطوف اُزؼبه٣ق ا٣غبىاً، كول ػو 

اُؼ٘ق ُزؾو٤ن  ٣َزقلٕٓٞ"ٓؼزولاد ٝرٖوكبد اُ٘بً اُن٣ٖ ٣ئ٣لٕٝ أٝ  اُؼ٤٘ق ثؤٗٚ:
 اٗظو: أًضو ُزلب٤َٕأٛلاف أ٣ل٣ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ أٝ ٤ٍب٤ٍخ". 

-is-afetogether.gov.au/aboutus/Pages/whathttps://www.livings
extremism.aspx-violent 

11  ICAN    ا٥صبه أُزورجخ ػ٠ِ أُوأح ٝاُز٤ٔ٘خ ٝاألٖٓ ك٢ / ٓ٘طوخ ًظبٛوح"اُزطوف :
 .2014آ٤ٍب ٝاُْوم األٍٜٝ،" 

 12  -violent-is-https://www.livingsafetogether.gov.au/aboutus/Pages/what
extremism.aspx  
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"اٌزطشف ّظطٍر االرفبق ػٍٝ رؼش٠ف ِشزشن ٌىً ٠شّ 
 :سذ رارٗث اٌؼ١ٕف" رسذ٠ب  

 رؼو٣ق ٝاٙؼ.٤ٌُ ُٜب "اُزطوف اُؼ٤٘ق ظبٛوح ٓز٘ٞػخ، 
 أٝ ع٤َ٘خ ٓؼ٤٘خ ٓ٘طوخػ٠ِ  روزٖوٝال  ،٤َُذ عل٣لح ظبٛوح
هبٓذ  ،ك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح ث٤ل أٗٚ. ٓؼزول ٝاؽلأٝ  ثنارٜب

اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اُؼوام ٝاُْبّ  اُغٔبػبد اإلهٛبث٤خ ٓضَ
 ثز٤ٌَْ رٖٞهار٘ب ػٖ ( ٝر٘ظ٤ْ اُوبػلح ٝثًٞٞ ؽواّكاػِ)

٤ًل٤خ  ؽٍٞٔذ اُغلاٍ ََ ك٢ ٌَّ ٝاؽل، ٝؽَ اُزطوف اُؼ٤٘ق 
ّٕ ٓٞاعٜخ ٛنا اُزٜل٣ل.  اإلهٛبث٤خ ثٌَ هٍبُخ اُغٔبػبد  ا

 أكد ا٠ُ – ك٢٘٣ ٝصوبك٢ ٝاعزٔبػ٢ رؼٖتٓبرزٚٔ٘ٚ ٖٓ 
 9."ٓ٘بٛن اُؼبُْ ٖٓ ػٞاهت ٝف٤ٔخ ثبَُ٘جخ ٌُِض٤و

 ثبٕ ٢ً ٕٓٞ ،األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح -                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُٔ٘غ اُزطوف اُؼ٤٘ق، اٗظو  اُؼَٔ اُز٢ ٝٙؼٜب األ٤ٖٓ اُؼبّ فطخ ٖٓ  ٓوزجٌ  9
 اَُبثن.

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

   

 

 

 

 

 

 ٓؼزولاد اُْقٔ ٖٓ رو٤ِل٣خ َٗج٤بً  رزؾٍٞٛٞ ػ٘لٓب  ،اٌزطشف
رـ٤٤و عنه١ ك٢  رَؼ٠ ا٠ُ اؽلاس هاك٣ٌب٤ُخ ٓزطوكخ ا٠ُ

ٛئالء ع٘ٞػ ال ٣ؼ٢٘ ، ٤ٍٝئبً  نا ٤ٌُ ثبُٚوٝهح أٓواً أُغزٔغ. ٛ
ـُ ًٔب إٔ ... ٗؾٞ اُؼ٘قاُ٘بً  بُٔؼزولاد ث ُزَٔياٝ ل٣ٖاُ ِّٞ ك٢اُ

 10 .بُزطوف اُؼ٤٘قال٣٘لهط رؾذ ٓب ٣ؼوف ثـ أُ٘ؾوكخ

اُزل٤َواد اُٖبهٓخ ُِل٣ٖ كوٗ  ثؤٗٚ فؼو  ٣ُ ، شف اٌذ٠ٕٟاٌزط
 ٝأاإلًواٙ االعزٔبػ٢ أٝ االهزٖبك١،  ػٖ ٛو٣نػ٠ِ ا٥فو٣ٖ 

٣ٖبؽت ٛنا  ٝػبكح ٓب. ٝػلّ هجٍٞ ا٥فو اُؼ٘ق ٝأوٞا٤ٖٗ اُ
أٝ  ٢أٝ اُل٣٘ ٢اُضوبك َٓزٔلح ٖٓ ا٤َُبمرؼو٣لبد اُزؼو٣ق 

ك٢  األٛب٢ُرؾوى ٝاُز٢  ،٢طبئلاُأٝ  ٢أٝ اُؼوه ٢اُوٞٓ
َٗجخ إ ٔزَبٓؾخ. ؿ٤و اُاُنًٞه٣خ ٝ أُغزٔؼبد اإلهٖبئ٤خ

ٝكن ٓزطوك٤ٖ ٣ٌٖٔ اػزجبهْٛ أُزل٤٘٣ٖ ٕـ٤وح ٖٓ أُؾبكظ٤ٖ 
ألؿواٗ ك٤٘٣خ ٛٞ ٍٔخ  ٤ًٍِٞخاٍزقلاّ اُؼ٘ق ٝ. ٛنا أُلّٜٞ

 11.ًِٜب ٤ٌُٖٝٓ ٍٔبد ثؼ٘ اُؾوًبد أُزطوكخ، 

ز٢ ٣ٔبهٍٜب زٖوكبد اُأُؼزولاد ٝٛٞ رِي اُ ،اٌزطشف اٌؼ١ٕف
ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ اُؼ٘ق ُزؾو٤ن أٛلاف أ٣ل٣ َٓزقلٓٞاأٝ ٓئ٣لٝا 

اإلهٛبة ٝؿ٤وٙ ٖٓ أٌّبٍ اُؼ٘ق ماد مُي، ٣َْٔ أٝ ٤ٍب٤ٍخ. ٝ
رَؼ٠ ٌَ أٌّبٍ اُزطوف ٝاُؼ٘ق كاُلٝاكغ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُطبئل٤خ. 

 12.بٍُٞبئَ ا٤َُِٔخث ٤ٌُٝاُزو٤ٛت  ثبٍزقلاُّزـ٤٤و ؽلاس اإل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كَذ اُؾٌٞٓخ األٍزوا٤ُخ ُل٣ٜب ٝاؽل ٖٓ أًضو   10 اُزطوف اُزؼبه٣ق ا٣غبىاً، كول ػو 

اُؼ٘ق ُزؾو٤ن  ٣َزقلٕٓٞ"ٓؼزولاد ٝرٖوكبد اُ٘بً اُن٣ٖ ٣ئ٣لٕٝ أٝ  اُؼ٤٘ق ثؤٗٚ:
 اٗظو: أًضو ُزلب٤َٕأٛلاف أ٣ل٣ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ أٝ ٤ٍب٤ٍخ". 

-is-afetogether.gov.au/aboutus/Pages/whathttps://www.livings
extremism.aspx-violent 

11  ICAN    ا٥صبه أُزورجخ ػ٠ِ أُوأح ٝاُز٤ٔ٘خ ٝاألٖٓ ك٢ / ٓ٘طوخ ًظبٛوح"اُزطوف :
 .2014آ٤ٍب ٝاُْوم األٍٜٝ،" 

 12  -violent-is-https://www.livingsafetogether.gov.au/aboutus/Pages/what
extremism.aspx  
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"اٌزطشف ّظطٍر االرفبق ػٍٝ رؼش٠ف ِشزشن ٌىً ٠شّ 
 :سذ رارٗث اٌؼ١ٕف" رسذ٠ب  

 رؼو٣ق ٝاٙؼ.٤ٌُ ُٜب "اُزطوف اُؼ٤٘ق ظبٛوح ٓز٘ٞػخ، 
 أٝ ع٤َ٘خ ٓؼ٤٘خ ٓ٘طوخػ٠ِ  روزٖوٝال  ،٤َُذ عل٣لح ظبٛوح
هبٓذ  ،ك٢ اَُ٘ٞاد األف٤وح ث٤ل أٗٚ. ٓؼزول ٝاؽلأٝ  ثنارٜب

اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ ك٢ اُؼوام ٝاُْبّ  اُغٔبػبد اإلهٛبث٤خ ٓضَ
 ثز٤ٌَْ رٖٞهار٘ب ػٖ ( ٝر٘ظ٤ْ اُوبػلح ٝثًٞٞ ؽواّكاػِ)

٤ًل٤خ  ؽٍٞٔذ اُغلاٍ ََ ك٢ ٌَّ ٝاؽل، ٝؽَ اُزطوف اُؼ٤٘ق 
ّٕ ٓٞاعٜخ ٛنا اُزٜل٣ل.  اإلهٛبث٤خ ثٌَ هٍبُخ اُغٔبػبد  ا

 أكد ا٠ُ – ك٢٘٣ ٝصوبك٢ ٝاعزٔبػ٢ رؼٖتٓبرزٚٔ٘ٚ ٖٓ 
 9."ٓ٘بٛن اُؼبُْ ٖٓ ػٞاهت ٝف٤ٔخ ثبَُ٘جخ ٌُِض٤و

 ثبٕ ٢ً ٕٓٞ ،األ٤ٖٓ اُؼبّ ُألْٓ أُزؾلح -                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ُٔ٘غ اُزطوف اُؼ٤٘ق، اٗظو  اُؼَٔ اُز٢ ٝٙؼٜب األ٤ٖٓ اُؼبّ فطخ ٖٓ  ٓوزجٌ  9
 اَُبثن.
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 ٓؼزولاد اُْقٔ ٖٓ رو٤ِل٣خ َٗج٤بً  رزؾٍٞٛٞ ػ٘لٓب  ،اٌزطشف
رـ٤٤و عنه١ ك٢  رَؼ٠ ا٠ُ اؽلاس هاك٣ٌب٤ُخ ٓزطوكخ ا٠ُ

ٛئالء ع٘ٞػ ال ٣ؼ٢٘ ، ٤ٍٝئبً  نا ٤ٌُ ثبُٚوٝهح أٓواً أُغزٔغ. ٛ
ـُ ًٔب إٔ ... ٗؾٞ اُؼ٘قاُ٘بً  بُٔؼزولاد ث ُزَٔياٝ ل٣ٖاُ ِّٞ ك٢اُ

 10 .بُزطوف اُؼ٤٘قال٣٘لهط رؾذ ٓب ٣ؼوف ثـ أُ٘ؾوكخ

اُزل٤َواد اُٖبهٓخ ُِل٣ٖ كوٗ  ثؤٗٚ فؼو  ٣ُ ، شف اٌذ٠ٕٟاٌزط
 ٝأاإلًواٙ االعزٔبػ٢ أٝ االهزٖبك١،  ػٖ ٛو٣نػ٠ِ ا٥فو٣ٖ 

٣ٖبؽت ٛنا  ٝػبكح ٓب. ٝػلّ هجٍٞ ا٥فو اُؼ٘ق ٝأوٞا٤ٖٗ اُ
أٝ  ٢أٝ اُل٣٘ ٢اُضوبك َٓزٔلح ٖٓ ا٤َُبمرؼو٣لبد اُزؼو٣ق 

ك٢  األٛب٢ُرؾوى ٝاُز٢  ،٢طبئلاُأٝ  ٢أٝ اُؼوه ٢اُوٞٓ
َٗجخ إ ٔزَبٓؾخ. ؿ٤و اُاُنًٞه٣خ ٝ أُغزٔؼبد اإلهٖبئ٤خ

ٝكن ٓزطوك٤ٖ ٣ٌٖٔ اػزجبهْٛ أُزل٤٘٣ٖ ٕـ٤وح ٖٓ أُؾبكظ٤ٖ 
ألؿواٗ ك٤٘٣خ ٛٞ ٍٔخ  ٤ًٍِٞخاٍزقلاّ اُؼ٘ق ٝ. ٛنا أُلّٜٞ

 11.ًِٜب ٤ٌُٖٝٓ ٍٔبد ثؼ٘ اُؾوًبد أُزطوكخ، 

ز٢ ٣ٔبهٍٜب زٖوكبد اُأُؼزولاد ٝٛٞ رِي اُ ،اٌزطشف اٌؼ١ٕف
ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ اُؼ٘ق ُزؾو٤ن أٛلاف أ٣ل٣ َٓزقلٓٞاأٝ ٓئ٣لٝا 

اإلهٛبة ٝؿ٤وٙ ٖٓ أٌّبٍ اُؼ٘ق ماد مُي، ٣َْٔ أٝ ٤ٍب٤ٍخ. ٝ
رَؼ٠ ٌَ أٌّبٍ اُزطوف ٝاُؼ٘ق كاُلٝاكغ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُطبئل٤خ. 

 12.بٍُٞبئَ ا٤َُِٔخث ٤ٌُٝاُزو٤ٛت  ثبٍزقلاُّزـ٤٤و ؽلاس اإل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كَذ اُؾٌٞٓخ األٍزوا٤ُخ ُل٣ٜب ٝاؽل ٖٓ أًضو   10 اُزطوف اُزؼبه٣ق ا٣غبىاً، كول ػو 

اُؼ٘ق ُزؾو٤ن  ٣َزقلٕٓٞ"ٓؼزولاد ٝرٖوكبد اُ٘بً اُن٣ٖ ٣ئ٣لٕٝ أٝ  اُؼ٤٘ق ثؤٗٚ:
 اٗظو: أًضو ُزلب٤َٕأٛلاف أ٣ل٣ُٞٞع٤خ أٝ ك٤٘٣خ أٝ ٤ٍب٤ٍخ". 

-is-afetogether.gov.au/aboutus/Pages/whathttps://www.livings
extremism.aspx-violent 

11  ICAN    ا٥صبه أُزورجخ ػ٠ِ أُوأح ٝاُز٤ٔ٘خ ٝاألٖٓ ك٢ / ٓ٘طوخ ًظبٛوح"اُزطوف :
 .2014آ٤ٍب ٝاُْوم األٍٜٝ،" 

 12  -violent-is-https://www.livingsafetogether.gov.au/aboutus/Pages/what
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ز١ٛٞ، أِش خٛ٘شٞ ِدزّغ ِذٟٔ ٚخٛد  .1
  ٌّٕغ اٌزطشف

  ّ ًنه٣ؼخ ُؤغ اُوٟٞ قلَ َزَ رُ ٌُٖ ٌٓبكؾخ اإلهٛبة/ اُزطوف 
 اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝاُْ٘بٛ أُل٢ٗ

ٕ  ٝعٞك  ٤ُٖبؿخ  أٓو ٙوٝه١ ٘لزؼٓغزٔغ ٓل٢ٗ ه١ٞ ٝٓا
،ثٔب ٌُٖ اُلٍٝ، ٓ٘غ اُزطوف. ٗؾٞ ٔغزٔغ ُِ ثل٣ِخ هإ٣خ ا٣غبث٤خ

 اُؾوة ٙلرَزقلّ ك٤ْٜ ؽِلبء ُِٞال٣بد أُزؾلح ٝاٝهٝثب، 
ُؤغ أُ٘ظٔبد ؿ٤و ٤ًٍِٞخ اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق 

اُغٔبػبد ا٤َُب٤ٍخ ٝ ٍٝبئَ اإلػالّخ، ٝاُؾ٤ٌٓٞخ اُْوػ٤
 .ٝاألكواك اُن٣ٖ ٣٘زولٕٝ ٤ٍبٍبد ٝاعواءاد اُلُٝخ أُؼبهٙخ

 ٝاُؾوًبدن اُق٘بم ػ٠ِ اُوٟٞ أُؼزلُخ بُؾٌٞٓبد ر٤ّٚ ك
ك٢ اُقلبء  أُزطوك٤ٖ ريكاك أػلاكاالعزٔبػ٤خ. ٝك٢ اُٞهذ ٗلَٚ 

أٝ  أٝ ٖٓ فالٍ أُئٍَبد اُل٤٘٣خ
ٍٝبئَ  ٝأ اإلعزٔبػ٤خْجٌبد اُ

ػ٠ِ ٍج٤َ  ٌَزبٕاإلػالّ. ك٢ ٛبع٤
اُؾوًبد إٔجؾذ أُضبٍ، 
األٛب٢ُ  ٢ٛ ٖٓلهأُزطوكخ 

 ُزؼب٤ُْ االٍالّ ٝاُْو٣ؼخاُٞؽ٤ل 
ػٖ أُؼبهٙخ  وِزؼج٤أٝ ُ االٍال٤ٓخ

ٖٓ عٜخ . اُلُٝخ أُْوٝػخ ٙل
 أفوٟ إٔجؼ كٚبء اُؾو٣خ ٣ز٘بهٔ

ٝهلهرٜب  ا٣َُٞ٘خٔ٘ظٔبد ثبَُ٘جخ ُِ
ؽٍٞ أَُبٝاح  األٛب٢ُرٞػ٤خ ػ٠ِ 

 إلَٗبٕ، أٝٝاُؾوٞم األٍب٤ٍخ ُ
 ا٠ُ اُل٤٘٣خ اُز٢ رلػٞ األكٌبه ؽٍٞ

ٝك٢ أُوبثَ ٣ٔأل  .ا٢َُِٔ ٝاُزؼب٣ِأُزجبكٍ االؽزواّ 
 أ٣ل٣ُٞٞع٤خ ٓزؼٖجخ فبٕخ ثْٜ ْٕٝ٘و٣ٝ أُزطوكٕٞ اُلواؽ،
 ػٖ ؽوٞم اإلَٗبٕأُلاكؼ٤ٖ  ٣ْٞٚ ٍٔؼخزثٝ رزَْ ثؼلّ اُزَبٓؼ

 .ُِٔوأح

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اُزؾل٣بد اُزبه٣ق٤خ ك٢ ٛنٙ اُغل٣لح ٖٓ ػ٤ِٔبد اُؤغ كبهٔذ
اُؤؼ٤خ األٗظٔخ  ثلؼَ أُغزٔغ أُل٢ٗاُلٍٝ ثؼل إٔ رْ اٙؼبف 

صٞهح ػبّ  ٝاصول٢ رٌٞٗ، ك 13.ػوٞك ٖٓ اُيٖٓػ٠ِ ٓلٟ 
ثَجت  ػِ٘بً ٝثٌَْ ٓزيا٣ل  ُِزٜل٣ل اَُ٘بء رؼوٙذ، 6111

روٍٞ اؽلٟ اُجبؽضبد  أُظبٛواد.ْٝٓبهًزٜٖ ك٢ ُجبٍٜٖ 
اػلاك ثبرقبم فطٞاد ٖٓ ّؤٜٗب  ٕٞاإلٍال٤ٓثلأ اُز٤َٗٞبد: "

َُْٝ رَِن اُْو٣ؼخ ك٢ ر٘ظ٤ْ ؽ٤بح اُ٘بً.  ثزلفَُِوجٍٞ  اُجالك
أٓب . آماٗبً ٕبؿ٤خ"رله٣ت ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد فطٞهح  اُزؾن٣واد ثْؤٕ 

رقٖٔ هلهاً أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ ُْ كبٕ ٝأكـبَٗزبٕ،  ك٢ اُؼوام
اػزٔبك ٛنٙ أُئٍَبد أُؾ٤ِخ، هؿْ  و٣ٞخزُٖٓ أُٞاهك  ًبك٤بً 

. أُٞٙٞػخ ُز٘ل٤ن اُجوآظ خأُؾ٤ِ اُغٜبدػ٠ِ  أُ٘ظٔبد
. اُؾٌٞٓبد ٖٓ ٖٓو ا٠ُ ٝؽب٤ُبً ؽز٠ ٛنٙ أُغبالد ٓـِوخ

٣زنهع  14.أُوأحؽوٞم اإلَٗبٕ ُٝغٔبػبد  ًَ كَؾخرو٤ًب رـِن 
ٌَْ ُوٟٞ أع٘ج٤خ ٝر ػ٤ِٔخؤٕ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ثاُجؼ٘ 

٘ ذ اٌُض٤و ٖٓ اُلٍُٝول ُٝألٖٓ اُو٢ٓٞ.  ٜل٣لاً ر ٍَ  َٖ ُزو٤٤ل  هٞا٤ٗ
فٜ  اَُبئوح ك٢أٝ ُلػْ أُ٘ظٔبد  خ،فبهع٤ ٓ٘ؼ٠ِ ػٍٖٞ ؾاُ
كُٝخ ٕبهٓخ ك٢ ظَ اُزطوف اُؼ٤٘ق  ال٣ٌٖٔ ٓؾٞ 15.لُٝخاُ

 .ٝاألكؼبٍاٍزجلاك٣خ رؾظو أُؼبهٙخ ٝاُزؼلك٣خ ك٢ اُزؼج٤و 

بالػزوبٍ أٝ ثاُٖؾل٤٤ٖ ٝأُل٤ٖٗٝ ٝاُْ٘طبء رؾذ رٜل٣ل َٓزٔو 
 اُوٞاد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ. ك٢ ٤ُج٤بهجَ ٖٓ  ػ٤ِْٜ ٜغّٞاُ

هؼ٤و٤ٔ  ٍِٟٞ ثٞ ٖٛأثوى ؛، رْ اؿز٤بٍ ػلك ٖٓ اُ٘بّطبدٓضالً 
 65 ثزبه٣ـ ث٘ـبى١ ثِلرٜب ثوٕبٓ َِٓؾ٤ٖ ك٢  ذ٢ هزِزاُ

 ثٖٞرٜب ك٢ٖٓ اكالئٜب ثؼل كزوح ٝع٤يح  ٤ٗٞ٣6114ٞ ؽي٣وإ/ 
 16االٗزقبثبد اُجؤُب٤ٗخ ا٤ُِج٤خ.
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ز١ٛٞ، أِش خٛ٘شٞ ِدزّغ ِذٟٔ ٚخٛد  .1
  ٌّٕغ اٌزطشف

  ّ ًنه٣ؼخ ُؤغ اُوٟٞ قلَ َزَ رُ ٌُٖ ٌٓبكؾخ اإلهٛبة/ اُزطوف 
 اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝاُْ٘بٛ أُل٢ٗ

ٕ  ٝعٞك  ٤ُٖبؿخ  أٓو ٙوٝه١ ٘لزؼٓغزٔغ ٓل٢ٗ ه١ٞ ٝٓا
،ثٔب ٌُٖ اُلٍٝ، ٓ٘غ اُزطوف. ٗؾٞ ٔغزٔغ ُِ ثل٣ِخ هإ٣خ ا٣غبث٤خ

 اُؾوة ٙلرَزقلّ ك٤ْٜ ؽِلبء ُِٞال٣بد أُزؾلح ٝاٝهٝثب، 
ُؤغ أُ٘ظٔبد ؿ٤و ٤ًٍِٞخ اإلهٛبة ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق 

اُغٔبػبد ا٤َُب٤ٍخ ٝ ٍٝبئَ اإلػالّخ، ٝاُؾ٤ٌٓٞخ اُْوػ٤
 .ٝاألكواك اُن٣ٖ ٣٘زولٕٝ ٤ٍبٍبد ٝاعواءاد اُلُٝخ أُؼبهٙخ

 ٝاُؾوًبدن اُق٘بم ػ٠ِ اُوٟٞ أُؼزلُخ بُؾٌٞٓبد ر٤ّٚ ك
ك٢ اُقلبء  أُزطوك٤ٖ ريكاك أػلاكاالعزٔبػ٤خ. ٝك٢ اُٞهذ ٗلَٚ 

أٝ  أٝ ٖٓ فالٍ أُئٍَبد اُل٤٘٣خ
ٍٝبئَ  ٝأ اإلعزٔبػ٤خْجٌبد اُ

ػ٠ِ ٍج٤َ  ٌَزبٕاإلػالّ. ك٢ ٛبع٤
اُؾوًبد إٔجؾذ أُضبٍ، 
األٛب٢ُ  ٢ٛ ٖٓلهأُزطوكخ 

 ُزؼب٤ُْ االٍالّ ٝاُْو٣ؼخاُٞؽ٤ل 
ػٖ أُؼبهٙخ  وِزؼج٤أٝ ُ االٍال٤ٓخ

ٖٓ عٜخ . اُلُٝخ أُْوٝػخ ٙل
 أفوٟ إٔجؼ كٚبء اُؾو٣خ ٣ز٘بهٔ

ٝهلهرٜب  ا٣َُٞ٘خٔ٘ظٔبد ثبَُ٘جخ ُِ
ؽٍٞ أَُبٝاح  األٛب٢ُرٞػ٤خ ػ٠ِ 

 إلَٗبٕ، أٝٝاُؾوٞم األٍب٤ٍخ ُ
 ا٠ُ اُل٤٘٣خ اُز٢ رلػٞ األكٌبه ؽٍٞ

ٝك٢ أُوبثَ ٣ٔأل  .ا٢َُِٔ ٝاُزؼب٣ِأُزجبكٍ االؽزواّ 
 أ٣ل٣ُٞٞع٤خ ٓزؼٖجخ فبٕخ ثْٜ ْٕٝ٘و٣ٝ أُزطوكٕٞ اُلواؽ،
 ػٖ ؽوٞم اإلَٗبٕأُلاكؼ٤ٖ  ٣ْٞٚ ٍٔؼخزثٝ رزَْ ثؼلّ اُزَبٓؼ

 .ُِٔوأح

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اُزؾل٣بد اُزبه٣ق٤خ ك٢ ٛنٙ اُغل٣لح ٖٓ ػ٤ِٔبد اُؤغ كبهٔذ
اُؤؼ٤خ األٗظٔخ  ثلؼَ أُغزٔغ أُل٢ٗاُلٍٝ ثؼل إٔ رْ اٙؼبف 

صٞهح ػبّ  ٝاصول٢ رٌٞٗ، ك 13.ػوٞك ٖٓ اُيٖٓػ٠ِ ٓلٟ 
ثَجت  ػِ٘بً ٝثٌَْ ٓزيا٣ل  ُِزٜل٣ل اَُ٘بء رؼوٙذ، 6111

روٍٞ اؽلٟ اُجبؽضبد  أُظبٛواد.ْٝٓبهًزٜٖ ك٢ ُجبٍٜٖ 
اػلاك ثبرقبم فطٞاد ٖٓ ّؤٜٗب  ٕٞاإلٍال٤ٓثلأ اُز٤َٗٞبد: "

َُْٝ رَِن اُْو٣ؼخ ك٢ ر٘ظ٤ْ ؽ٤بح اُ٘بً.  ثزلفَُِوجٍٞ  اُجالك
أٓب . آماٗبً ٕبؿ٤خ"رله٣ت ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد فطٞهح  اُزؾن٣واد ثْؤٕ 

رقٖٔ هلهاً أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ ُْ كبٕ ٝأكـبَٗزبٕ،  ك٢ اُؼوام
اػزٔبك ٛنٙ أُئٍَبد أُؾ٤ِخ، هؿْ  و٣ٞخزُٖٓ أُٞاهك  ًبك٤بً 

. أُٞٙٞػخ ُز٘ل٤ن اُجوآظ خأُؾ٤ِ اُغٜبدػ٠ِ  أُ٘ظٔبد
. اُؾٌٞٓبد ٖٓ ٖٓو ا٠ُ ٝؽب٤ُبً ؽز٠ ٛنٙ أُغبالد ٓـِوخ

٣زنهع  14.أُوأحؽوٞم اإلَٗبٕ ُٝغٔبػبد  ًَ كَؾخرو٤ًب رـِن 
ٌَْ ُوٟٞ أع٘ج٤خ ٝر ػ٤ِٔخؤٕ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ثاُجؼ٘ 

٘ ذ اٌُض٤و ٖٓ اُلٍُٝول ُٝألٖٓ اُو٢ٓٞ.  ٜل٣لاً ر ٍَ  َٖ ُزو٤٤ل  هٞا٤ٗ
فٜ  اَُبئوح ك٢أٝ ُلػْ أُ٘ظٔبد  خ،فبهع٤ ٓ٘ؼ٠ِ ػٍٖٞ ؾاُ
كُٝخ ٕبهٓخ ك٢ ظَ اُزطوف اُؼ٤٘ق  ال٣ٌٖٔ ٓؾٞ 15.لُٝخاُ

 .ٝاألكؼبٍاٍزجلاك٣خ رؾظو أُؼبهٙخ ٝاُزؼلك٣خ ك٢ اُزؼج٤و 

بالػزوبٍ أٝ ثاُٖؾل٤٤ٖ ٝأُل٤ٖٗٝ ٝاُْ٘طبء رؾذ رٜل٣ل َٓزٔو 
 اُوٞاد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ. ك٢ ٤ُج٤بهجَ ٖٓ  ػ٤ِْٜ ٜغّٞاُ

هؼ٤و٤ٔ  ٍِٟٞ ثٞ ٖٛأثوى ؛، رْ اؿز٤بٍ ػلك ٖٓ اُ٘بّطبدٓضالً 
 65 ثزبه٣ـ ث٘ـبى١ ثِلرٜب ثوٕبٓ َِٓؾ٤ٖ ك٢  ذ٢ هزِزاُ

 ثٖٞرٜب ك٢ٖٓ اكالئٜب ثؼل كزوح ٝع٤يح  ٤ٗٞ٣6114ٞ ؽي٣وإ/ 
 16االٗزقبثبد اُجؤُب٤ٗخ ا٤ُِج٤خ.
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أُغزٔغ أُل٢ٗ اما ًبٗذ روػ٠ األْٗطخ اُز٢ ٖٓ ّؤٜٗب إٔ  بدٝ"رؼ٤ِن أْٗطخ ٓ٘ظٔ

رٜلك اُٞؽلح ا٤ُ٘ٛٞخ أٝ اُز٢ رزؼبهٗ ٓغ اُ٘ظبّ اُؼبّ أٝ ا٥كاة اُؼبٓخ." اٗظو فبُل 
 3و، "ا٤ُٗٞٔزٞه )ك٢ ٖٓ ض٤و علالً ٣ع هبٕٗٞ أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ؽَٖ " ْٓوٝ
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لمنع حیوي، أمر جوھري مجتمع مدني وجود  .1
	 التطرف

  م كذریعة لقمع القوى خدَ ستَ تُ لكن مكافحة اإلرھاب/ التطرف 
 الدیمقراطیة والنشاط المدني

لصیاغة  أمر ضروري نفتحمجتمع مدني قوي ومإنَّ وجود 
،بما لكن الدول، منع التطرف. نحو مجتمع لل بدیلة رؤیة إیجابیة

 الحرب ضدتستخدم فیھم حلفاء للوالیات المتحدة واوروبا، 
غیر لقمع المنظمات كوسیلة اإلرھاب والتطرف العنیف 

الجماعات السیاسیة و وسائل اإلعالمة، والحكومیة الشرعی
 .واألفراد الذین ینتقدون سیاسات وإجراءات الدولة المعارضة

 ق الخناق على القوى المعتدلة والحركاتالحكومات تضیّ ف
االجتماعیة. وفي الوقت نفسھ 

في الخفاء  المتطرفین تزداد أعداد
أو  أو من خالل المؤسسات الدینیة

وسائل  وبكات اإلجتماعیة أالش
على  كستاناإلعالم. في طاجی

سبیل المثال، أصبحت الحركات 
األھالي  ھي مصدرالمتطرفة 

 لتعالیم االسالم والشریعةالوحید 
عن  لتعبیراالسالمیة أو ل

 المعارضة المشروعة ضد
من جھة أخرى أصبح . الدولة

فضاء الحریة یتناقص بالنسبة 
على  النسویة وقدرتھامنظمات لل

 إلنسان، أوحول المساواة والحقوق األساسیة ل األھاليتوعیة 
 والتعایشالمتبادل االحترام  إلى الدینیة التي تدعو األفكار حول

 وننشروی المتطرفون الفراغ،وفي المقابل یمأل  .السلمي
شویھ تبو تتسم بعدم التسامح أیدیولوجیة متعصبة خاصة بھم

 .للمرأة عن حقوق اإلنسانالمدافعین  سمعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التحدیات التاریخیة في ھذه الجدیدة من عملیات القمعفاقمت 
القمعیة األنظمة بفعل  المجتمع المدنيالدول بعد أن تم إضعاف 

، 2011ثورة عام  وإثرفي تونس، ف 1عقود من الزمن.على مدى 
ً وبشكل متزاید  للتھدید النساء تعرضت بسبب لباسھن  علنا

تقول إحدى الباحثات التونسیات:  مظاھرات.الومشاركتھن في 
للقبول  إعداد البالدباتخاذ خطوات من شأنھا ن واإلسالمی"بدأ 

 ولَم تلَق التحذیرات بشأن الشریعة في تنظیم حیاة الناس.  بتدخل
ً صاغیة"تدریب المیلیشیات خطورة   في العراقأما . آذانا

ً  تخصص قدراً المنظمات الدولیة لم فإن وأفغانستان،  من  كافیا
 اعتماد ھذه المنظماتالمؤسسات المحلیة، رغم  قویةتلالموارد 

وحالیاً حتى ھذه . الموضوعة لتنفیذ البرامج ةالمحلی الجھاتعلى 
 كل فسحة. الحكومات من مصر إلى تركیا تغلق المجاالت مغلقة

أن المنظمات یتذرع البعض ب 2.حقوق اإلنسان والمرأةلجماعات 
لألمن القومي.  ھدیداً شكل تلقوى أجنبیة وت ةعمیلغیر الحكومیة 

 منحلى عصول حلتقیید ال قوانینَ  َسنَّت الكثیر من الدوللقد و
الیمكن  3.دولةالخط  السائرة فيأو لدعم المنظمات  ة،خارجی

دولة صارمة استبدادیة تحظر في ظل التطرف العنیف  محو
 .واألفعالالمعارضة والتعددیة في التعبیر 

االعتقال أو بلمدونین والنشطاء تحت تھدید مستمر الصحفیین وا
 القوات الحكومیة وغیر الحكومیة. في لیبیاقبل من  علیھم ھجومال

قعیقیص  سلوى بو ھنأبرز ؛، تم اغتیال عدد من الناشطاتمثالً 
 25 بتاریخ بنغازي بلدتھا برصاص مسلحین في  تي قتلتال

 بصوتھا فيمن إدالئھا بعد فترة وجیزة  2014یونیو حزیران/ 
 4االنتخابات البرلمانیة اللیبیة.

																																																													
 وما االستجابة التيالحكومات المجتمع المدني تستھدف "لماذا  مندلسون سارة أنظر 1 

 ).2015والدولیة (أبریل " مركز الدراسات االستراتیجیة  ایمكن القیام بھ
" دیلي نیوز من قبل مجلس الدولة الممارس التمییزتشجب منظمات حقوق المرأة  " 2

 ) 2016فبرایر  9مصر (
 

http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/09/womens-rights-organisations-
decry-discrimination-by-state-council/   

أو رفض المنح األجنبیة  قبول صالحیةمشروع قانون مصري العطاء الحكومة  3 
المجتمع المدني إذا كانت ترعى األنشطة التي من شأنھا أن  اتو"تعلیق أنشطة منظم

تھدد الوحدة الوطنیة أو التي تتعارض مع النظام العام أو اآلداب العامة." انظر خالد 
 3في مصر، "المونیتور ( ثیر جدالً یع قانون المنظمات غیر الحكومیة حسن " مشرو

 )،2016ینایر 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/ngo-bill-
controversy-freedoms-egypt-parliament.ht  

 
حقوق اإلنسان الناشطة في  یرید الناشطون المتأثرون بالمحامیة اللیبیةأحمد، " بینیش 4 

 )،2015یونیو  حزیران/ Think Progress )28" التحقیق بمقتلھا یتم ملماذا ل یعرفواأن 
 salwabugaighis/-http://thinkprogress.org/world/2015/06/28/3674652/libya

        
 
 
 
 

تستغل الحكومات 
مكافحة التطرف 

ذریعة للتضییق على 
	المجتمع المدني. 

إن قیام الدولة بقمع 
النشاط المدني 

والمعارضة العلنیة 
ل التطرف، ویقلّ یغذي 

من فرص تحقق 
الدیمقراطیة 
	واالستقرار.
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أُ٘ظٔبد  ثبؿالمآب  هبٓذ اُؾٌٞٓخ ٝهٞاد األٖٓ ك٢ ٖٓو
ٖٓ  ٝاُؾلاألكواك ثزٜل٣ل أٝ  ،ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٍٝٝبئَ اإلػالّ

 17اُزؾلس أٝ اُؼَٔ ثٌَْ عٔبػ٢. ك٢ اُزغٔغ أٝ هلهرْٜ ػ٠ِ 
ٓوًي اُ٘ل٣ْ ٓؾبكظخ اُوبٛوح  ، أؿِوذ6116ا٣و كجوّجبٛ/ 

 اُلُٝخ ٤ٍطوحفبهط  ثَجت ػُِٔٚزؤ٤َٛ ٙؾب٣ب اُؼ٘ق ٝاُزؼن٣ت 
ٛنا ٣ٝؼزجو  17ك٢ ٖٓو.ْ٘و روبه٣و ػٖ اُزؼن٣ت ٝه٤بٓٚ ث

ٙل اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ  اُؾٌٞٓخ ٛغٔخ ٓجبّوحٖٓ زٖوف اُ
 ؽوٞم اإلَٗبٕ.

 اُؾبِٕخ ك٢الٙطواثبد ٝاُزٞرواد ُ ، كبٕٓبٍجن اٙبكخ ا٠ُ
ٛب رؤص٤و ٝاُز٢ رَججذ ك٢ ٗيٝػ عٔبػ٢ ُٔال٤٣ٖ اُجْو،أُ٘طوخ 

اٗؼلاّ األٖٓ  ظَ ل٢ك. ُٔغزٔغ أُل٢ٗ أُؾ٤ِخٓ٘ظٔبد ا ػ٠ِ
ٖٓ أعَ ٣ٌبكؼ اُ٘بّطٕٞ  ،ُِ٘ل٢ ٝٓقبٛو اُزؼوٗاالهزٖبك١ 

ْ ٖٓ اُؤغ ػ٠ِ اُوؿٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ 
 .اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ هجَٖٓ أُٔبهً ٙلْٛ 
ػ٠ِ  ُولهح ٝؽو٣خ اُ٘بّط٤ٖ ٝأُ٘ظٔبد اً ٤ل٤ور ٝالّي إٔ ُنُي

  .اُؼبّ اُلٚبءاؿالم  ػٖ كٚالً  ،أْٗطخ ٤ٍِٔخر٘ظ٤ْ 

 وبف  دػُ رسزً إٌّظّبد إٌغ٠ٛخ طذاسح اٌّٛاخٙخ، دْٚ 

ك٢ٜ ػبكح . ُِٔ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خثبَُ٘جخ  أًضو رؼو٤لاً  أُْبًَرجلٝ 
 ٜباٍزوالَُٓبه ٤ٙن ُِؾلبظ ػ٠ِ ػجو ُز٘وَ ٓب رٚطو ا٠ُ ا

ل٢ ك. زٜبالٍزٔبُ اَُِطبدك٢ ٓٞاعٜخ ٙـٜ ٛبئَ ٖٓ  زٜبّٝوػ٤
ٝر٣َٞٔ  ثزؤ٤ٌٍاُؾٌٞٓبد روّٞ ( ًنُي )ٝاُؼبُْ اُْوم األٍٜٝ

 رٞعٜبرٜب رئ٣ل ٝر٘بٕوؽ٤ٌٓٞخ فبٕخ ثٜب ؿ٤و  ظَ ٓ٘ظٔبد
 18اُؾوٞم. ثْؤٕ اُؤؼ٤خ
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زؼبَٓ ٓغ اُ ا٠ُأُ٘ظٔبد اَُ٘بئ٤خ  رٚطواُؼبُْ اُؼوث٢، ك٢ 
"٣َٞٗخ اُلُٝخ" اُز٢ ٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٠َٔ٣ ثـ أُٞهٝصبد اَُِج٤خ ُ

 رْ اٍزٜلاف، 6111صٞهاد ك٢ أػوبة ٝ  .األٗظٔخ اَُبثوخ ٜبزرج٘
أُ٘ظٔبد اَُ٘بئ٤خ ثٌَْ ًبَٓ ٖٓ هجَ اإلٍال٤٤ٖٓ ٝأُزطوك٤ٖ 

بألٗظٔخ اَُبثوخ أٝ أُٖبُؼ ث ٣َبٕٝٝ ٛنٙ أُ٘ظٔبداُن٣ٖ 
 اُـوث٤خ ٝاُلغٞه.

ر٤ٌٖٔ أُوأح ثز٣ٖٞو َٓؤُخ اُؾٌٞٓبد اُـوث٤خ  ؽ٤ٖ روّٞ
،  األ٤٘ٓخ ْٜٖٓبُؾ لهرٜب ػ٠ِ اُو٤بكح ثٌَْ ٣ؼٞك ثبُلبئلح ػ٠ِٝه

َِٔبٝاح ُ أُؼبك٣خ فطبة اُغٔبػبد أُزطوكخ رـن١ ثنُي كبٜٗب
ٓغٌِ  ػٖفطبة ه١ٞ ٕلٝه ب إٔ ًٔ ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح.

٣ؼزجو ( ٣6646خ )ًبُوواه ٞأ٤ٔٛخ أُ٘ظٔبد اَُ٘ ثْؤٕاألٖٓ 
ٝاالعواءاد  األ٤٘ٓخٚٔبٗبد آُبُْ ٣وزوٕ ثبُٔٞاهك ٝ هبٕواً 

 .ُِٔوأح ك٢ ٓؾبكَ ٕ٘غ اُوواه خكؼبُ ُْٔبهًخ اُالىٓخا٤َُب٤ٍخ 
ٓؾٌّٞ  رغبٙ أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خإٔ االُزياّ اُلَْ ك٢ مُي ٣ؼ٢٘ ٝ

ٌَّ ٝثبُزب٢ُ ٓؾٞ أ١  ،٤ٍب٤ٍخ  ه٤ٖوح األٓل –ثٖٔبُؼ ع٤ٞ 
 كؼَ هك زٔزغ ثٜب ك٢ ٓٞاعٜخ أ١ ٖٓ اُٚٔبٗبد ٣ٌٖٔ ُِٔوأح إٔ ر

 .بُْ٘بٜٛ ٓٚبك

اُزطوف  ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ غٔبػبدثأُجٌو ٛزٔبّ اال َ  روًي عُ 
 األٜٓبد ، ٝفٖٕٞبً أُوأحهٚب٣ب ػ٠ِ  (P/CVEاُؼ٤٘ق )

 اُزطوف. ٛنا اُزؾ٤َِ  ػٖ ثبػزجبهٖٛ ٓقجواد ٓٞصٞهبد
ُٗ  أُوأح ا٠ُ أكاح ٣ؾٍٞ اُغبٗت األؽبك١ ٍالٓخ  ٣ٝؼوِّ

مارٚ، ًٝبعواء آفو ٖٙٔ ٞهذ اُك٢ ٝ. اُ٘بّطبد ُِقطو
زطوف، ٝٙؼذ اُؼل٣ل ٖٓ ر٣َٞٔ اُُؾل ٖٓ ا اُغٜٞك اُوا٤ٓخ ا٠ُ

أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٍٖٞ ؽغؼَ رٓب٤ُخ   اً ه٤ٞكاُؾٌٞٓبد 
أٓواً ثؼ٤ل أُ٘بٍ. ٝأُ٘ؼ  ٤خاُلُٝ أُ٘ؼ أُب٤ُخ ػ٠ِأُؾ٤ِخ 

 ه٤ٖوحٓقٖٖخ ُْٔبه٣غ ٓب رٌٕٞ  ؿبُجبً  أُٞعٞكح ثبُلؼَ
األٓو اُن١ ٣ٚغ اُؼواه٤َ ٝال رـط٢ اُزٌب٤ُق األٍب٤ٍخ،  األعَ
أٝ ٣غؼَ أُْوٝع َٓزلآبً ٖٓ اُ٘بؽ٤خ  اُؼَٔ ثٔوٝٗخأٓبّ 

   أُب٤ُخ. 
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أُ٘ظٔبد  ثبؿالمآب  هبٓذ اُؾٌٞٓخ ٝهٞاد األٖٓ ك٢ ٖٓو
ٖٓ  ٝاُؾلاألكواك ثزٜل٣ل أٝ  ،ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٍٝٝبئَ اإلػالّ

 17اُزؾلس أٝ اُؼَٔ ثٌَْ عٔبػ٢. ك٢ اُزغٔغ أٝ هلهرْٜ ػ٠ِ 
ٓوًي اُ٘ل٣ْ ٓؾبكظخ اُوبٛوح  ، أؿِوذ6116ا٣و كجوّجبٛ/ 

 اُلُٝخ ٤ٍطوحفبهط  ثَجت ػُِٔٚزؤ٤َٛ ٙؾب٣ب اُؼ٘ق ٝاُزؼن٣ت 
ٛنا ٣ٝؼزجو  17ك٢ ٖٓو.ْ٘و روبه٣و ػٖ اُزؼن٣ت ٝه٤بٓٚ ث

ٙل اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ  اُؾٌٞٓخ ٛغٔخ ٓجبّوحٖٓ زٖوف اُ
 ؽوٞم اإلَٗبٕ.

 اُؾبِٕخ ك٢الٙطواثبد ٝاُزٞرواد ُ ، كبٕٓبٍجن اٙبكخ ا٠ُ
ٛب رؤص٤و ٝاُز٢ رَججذ ك٢ ٗيٝػ عٔبػ٢ ُٔال٤٣ٖ اُجْو،أُ٘طوخ 

اٗؼلاّ األٖٓ  ظَ ل٢ك. ُٔغزٔغ أُل٢ٗ أُؾ٤ِخٓ٘ظٔبد ا ػ٠ِ
ٖٓ أعَ ٣ٌبكؼ اُ٘بّطٕٞ  ،ُِ٘ل٢ ٝٓقبٛو اُزؼوٗاالهزٖبك١ 

ْ ٖٓ اُؤغ ػ٠ِ اُوؿٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ 
 .اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ هجَٖٓ أُٔبهً ٙلْٛ 
ػ٠ِ  ُولهح ٝؽو٣خ اُ٘بّط٤ٖ ٝأُ٘ظٔبد اً ٤ل٤ور ٝالّي إٔ ُنُي

  .اُؼبّ اُلٚبءاؿالم  ػٖ كٚالً  ،أْٗطخ ٤ٍِٔخر٘ظ٤ْ 

 وبف  دػُ رسزً إٌّظّبد إٌغ٠ٛخ طذاسح اٌّٛاخٙخ، دْٚ 

ك٢ٜ ػبكح . ُِٔ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خثبَُ٘جخ  أًضو رؼو٤لاً  أُْبًَرجلٝ 
 ٜباٍزوالَُٓبه ٤ٙن ُِؾلبظ ػ٠ِ ػجو ُز٘وَ ٓب رٚطو ا٠ُ ا

ل٢ ك. زٜبالٍزٔبُ اَُِطبدك٢ ٓٞاعٜخ ٙـٜ ٛبئَ ٖٓ  زٜبّٝوػ٤
ٝر٣َٞٔ  ثزؤ٤ٌٍاُؾٌٞٓبد روّٞ ( ًنُي )ٝاُؼبُْ اُْوم األٍٜٝ

 رٞعٜبرٜب رئ٣ل ٝر٘بٕوؽ٤ٌٓٞخ فبٕخ ثٜب ؿ٤و  ظَ ٓ٘ظٔبد
 18اُؾوٞم. ثْؤٕ اُؤؼ٤خ
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زؼبَٓ ٓغ اُ ا٠ُأُ٘ظٔبد اَُ٘بئ٤خ  رٚطواُؼبُْ اُؼوث٢، ك٢ 
"٣َٞٗخ اُلُٝخ" اُز٢ ٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٠َٔ٣ ثـ أُٞهٝصبد اَُِج٤خ ُ

 رْ اٍزٜلاف، 6111صٞهاد ك٢ أػوبة ٝ  .األٗظٔخ اَُبثوخ ٜبزرج٘
أُ٘ظٔبد اَُ٘بئ٤خ ثٌَْ ًبَٓ ٖٓ هجَ اإلٍال٤٤ٖٓ ٝأُزطوك٤ٖ 

بألٗظٔخ اَُبثوخ أٝ أُٖبُؼ ث ٣َبٕٝٝ ٛنٙ أُ٘ظٔبداُن٣ٖ 
 اُـوث٤خ ٝاُلغٞه.

ر٤ٌٖٔ أُوأح ثز٣ٖٞو َٓؤُخ اُؾٌٞٓبد اُـوث٤خ  ؽ٤ٖ روّٞ
،  األ٤٘ٓخ ْٜٖٓبُؾ لهرٜب ػ٠ِ اُو٤بكح ثٌَْ ٣ؼٞك ثبُلبئلح ػ٠ِٝه

َِٔبٝاح ُ أُؼبك٣خ فطبة اُغٔبػبد أُزطوكخ رـن١ ثنُي كبٜٗب
ٓغٌِ  ػٖفطبة ه١ٞ ٕلٝه ب إٔ ًٔ ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح.

٣ؼزجو ( ٣6646خ )ًبُوواه ٞأ٤ٔٛخ أُ٘ظٔبد اَُ٘ ثْؤٕاألٖٓ 
ٝاالعواءاد  األ٤٘ٓخٚٔبٗبد آُبُْ ٣وزوٕ ثبُٔٞاهك ٝ هبٕواً 

 .ُِٔوأح ك٢ ٓؾبكَ ٕ٘غ اُوواه خكؼبُ ُْٔبهًخ اُالىٓخا٤َُب٤ٍخ 
ٓؾٌّٞ  رغبٙ أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خإٔ االُزياّ اُلَْ ك٢ مُي ٣ؼ٢٘ ٝ

ٌَّ ٝثبُزب٢ُ ٓؾٞ أ١  ،٤ٍب٤ٍخ  ه٤ٖوح األٓل –ثٖٔبُؼ ع٤ٞ 
 كؼَ هك زٔزغ ثٜب ك٢ ٓٞاعٜخ أ١ ٖٓ اُٚٔبٗبد ٣ٌٖٔ ُِٔوأح إٔ ر

 .بُْ٘بٜٛ ٓٚبك

اُزطوف  ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ غٔبػبدثأُجٌو ٛزٔبّ اال َ  روًي عُ 
 األٜٓبد ، ٝفٖٕٞبً أُوأحهٚب٣ب ػ٠ِ  (P/CVEاُؼ٤٘ق )

 اُزطوف. ٛنا اُزؾ٤َِ  ػٖ ثبػزجبهٖٛ ٓقجواد ٓٞصٞهبد
ُٗ  أُوأح ا٠ُ أكاح ٣ؾٍٞ اُغبٗت األؽبك١ ٍالٓخ  ٣ٝؼوِّ

مارٚ، ًٝبعواء آفو ٖٙٔ ٞهذ اُك٢ ٝ. اُ٘بّطبد ُِقطو
زطوف، ٝٙؼذ اُؼل٣ل ٖٓ ر٣َٞٔ اُُؾل ٖٓ ا اُغٜٞك اُوا٤ٓخ ا٠ُ

أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٍٖٞ ؽغؼَ رٓب٤ُخ   اً ه٤ٞكاُؾٌٞٓبد 
أٓواً ثؼ٤ل أُ٘بٍ. ٝأُ٘ؼ  ٤خاُلُٝ أُ٘ؼ أُب٤ُخ ػ٠ِأُؾ٤ِخ 

 ه٤ٖوحٓقٖٖخ ُْٔبه٣غ ٓب رٌٕٞ  ؿبُجبً  أُٞعٞكح ثبُلؼَ
األٓو اُن١ ٣ٚغ اُؼواه٤َ ٝال رـط٢ اُزٌب٤ُق األٍب٤ٍخ،  األعَ
أٝ ٣غؼَ أُْوٝع َٓزلآبً ٖٓ اُ٘بؽ٤خ  اُؼَٔ ثٔوٝٗخأٓبّ 

   أُب٤ُخ. 
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أُ٘ظٔبد  ثبؿالمآب  هبٓذ اُؾٌٞٓخ ٝهٞاد األٖٓ ك٢ ٖٓو
ٖٓ  ٝاُؾلاألكواك ثزٜل٣ل أٝ  ،ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٍٝٝبئَ اإلػالّ

 17اُزؾلس أٝ اُؼَٔ ثٌَْ عٔبػ٢. ك٢ اُزغٔغ أٝ هلهرْٜ ػ٠ِ 
ٓوًي اُ٘ل٣ْ ٓؾبكظخ اُوبٛوح  ، أؿِوذ6116ا٣و كجوّجبٛ/ 

 اُلُٝخ ٤ٍطوحفبهط  ثَجت ػُِٔٚزؤ٤َٛ ٙؾب٣ب اُؼ٘ق ٝاُزؼن٣ت 
ٛنا ٣ٝؼزجو  17ك٢ ٖٓو.ْ٘و روبه٣و ػٖ اُزؼن٣ت ٝه٤بٓٚ ث

ٙل اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ  اُؾٌٞٓخ ٛغٔخ ٓجبّوحٖٓ زٖوف اُ
 ؽوٞم اإلَٗبٕ.

 اُؾبِٕخ ك٢الٙطواثبد ٝاُزٞرواد ُ ، كبٕٓبٍجن اٙبكخ ا٠ُ
ٛب رؤص٤و ٝاُز٢ رَججذ ك٢ ٗيٝػ عٔبػ٢ ُٔال٤٣ٖ اُجْو،أُ٘طوخ 

اٗؼلاّ األٖٓ  ظَ ل٢ك. ُٔغزٔغ أُل٢ٗ أُؾ٤ِخٓ٘ظٔبد ا ػ٠ِ
ٖٓ أعَ ٣ٌبكؼ اُ٘بّطٕٞ  ،ُِ٘ل٢ ٝٓقبٛو اُزؼوٗاالهزٖبك١ 

ْ ٖٓ اُؤغ ػ٠ِ اُوؿٓظٜو ٖٓ ٓظبٛو اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ 
 .اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ هجَٖٓ أُٔبهً ٙلْٛ 
ػ٠ِ  ُولهح ٝؽو٣خ اُ٘بّط٤ٖ ٝأُ٘ظٔبد اً ٤ل٤ور ٝالّي إٔ ُنُي

  .اُؼبّ اُلٚبءاؿالم  ػٖ كٚالً  ،أْٗطخ ٤ٍِٔخر٘ظ٤ْ 

 وبف  دػُ رسزً إٌّظّبد إٌغ٠ٛخ طذاسح اٌّٛاخٙخ، دْٚ 

ك٢ٜ ػبكح . ُِٔ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خثبَُ٘جخ  أًضو رؼو٤لاً  أُْبًَرجلٝ 
 ٜباٍزوالَُٓبه ٤ٙن ُِؾلبظ ػ٠ِ ػجو ُز٘وَ ٓب رٚطو ا٠ُ ا

ل٢ ك. زٜبالٍزٔبُ اَُِطبدك٢ ٓٞاعٜخ ٙـٜ ٛبئَ ٖٓ  زٜبّٝوػ٤
ٝر٣َٞٔ  ثزؤ٤ٌٍاُؾٌٞٓبد روّٞ ( ًنُي )ٝاُؼبُْ اُْوم األٍٜٝ

 رٞعٜبرٜب رئ٣ل ٝر٘بٕوؽ٤ٌٓٞخ فبٕخ ثٜب ؿ٤و  ظَ ٓ٘ظٔبد
 18اُؾوٞم. ثْؤٕ اُؤؼ٤خ
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زؼبَٓ ٓغ اُ ا٠ُأُ٘ظٔبد اَُ٘بئ٤خ  رٚطواُؼبُْ اُؼوث٢، ك٢ 
"٣َٞٗخ اُلُٝخ" اُز٢ ٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٠َٔ٣ ثـ أُٞهٝصبد اَُِج٤خ ُ

 رْ اٍزٜلاف، 6111صٞهاد ك٢ أػوبة ٝ  .األٗظٔخ اَُبثوخ ٜبزرج٘
أُ٘ظٔبد اَُ٘بئ٤خ ثٌَْ ًبَٓ ٖٓ هجَ اإلٍال٤٤ٖٓ ٝأُزطوك٤ٖ 

بألٗظٔخ اَُبثوخ أٝ أُٖبُؼ ث ٣َبٕٝٝ ٛنٙ أُ٘ظٔبداُن٣ٖ 
 اُـوث٤خ ٝاُلغٞه.

ر٤ٌٖٔ أُوأح ثز٣ٖٞو َٓؤُخ اُؾٌٞٓبد اُـوث٤خ  ؽ٤ٖ روّٞ
،  األ٤٘ٓخ ْٜٖٓبُؾ لهرٜب ػ٠ِ اُو٤بكح ثٌَْ ٣ؼٞك ثبُلبئلح ػ٠ِٝه

َِٔبٝاح ُ أُؼبك٣خ فطبة اُغٔبػبد أُزطوكخ رـن١ ثنُي كبٜٗب
ٓغٌِ  ػٖفطبة ه١ٞ ٕلٝه ب إٔ ًٔ ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح.

٣ؼزجو ( ٣6646خ )ًبُوواه ٞأ٤ٔٛخ أُ٘ظٔبد اَُ٘ ثْؤٕاألٖٓ 
ٝاالعواءاد  األ٤٘ٓخٚٔبٗبد آُبُْ ٣وزوٕ ثبُٔٞاهك ٝ هبٕواً 

 .ُِٔوأح ك٢ ٓؾبكَ ٕ٘غ اُوواه خكؼبُ ُْٔبهًخ اُالىٓخا٤َُب٤ٍخ 
ٓؾٌّٞ  رغبٙ أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خإٔ االُزياّ اُلَْ ك٢ مُي ٣ؼ٢٘ ٝ

ٌَّ ٝثبُزب٢ُ ٓؾٞ أ١  ،٤ٍب٤ٍخ  ه٤ٖوح األٓل –ثٖٔبُؼ ع٤ٞ 
 كؼَ هك زٔزغ ثٜب ك٢ ٓٞاعٜخ أ١ ٖٓ اُٚٔبٗبد ٣ٌٖٔ ُِٔوأح إٔ ر

 .بُْ٘بٜٛ ٓٚبك

اُزطوف  ٝٓٞاعٜخ ٌٓبكؾخ غٔبػبدثأُجٌو ٛزٔبّ اال َ  روًي عُ 
 األٜٓبد ، ٝفٖٕٞبً أُوأحهٚب٣ب ػ٠ِ  (P/CVEاُؼ٤٘ق )

 اُزطوف. ٛنا اُزؾ٤َِ  ػٖ ثبػزجبهٖٛ ٓقجواد ٓٞصٞهبد
ُٗ  أُوأح ا٠ُ أكاح ٣ؾٍٞ اُغبٗت األؽبك١ ٍالٓخ  ٣ٝؼوِّ

مارٚ، ًٝبعواء آفو ٖٙٔ ٞهذ اُك٢ ٝ. اُ٘بّطبد ُِقطو
زطوف، ٝٙؼذ اُؼل٣ل ٖٓ ر٣َٞٔ اُُؾل ٖٓ ا اُغٜٞك اُوا٤ٓخ ا٠ُ

أُ٘ظٔبد ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٍٖٞ ؽغؼَ رٓب٤ُخ   اً ه٤ٞكاُؾٌٞٓبد 
أٓواً ثؼ٤ل أُ٘بٍ. ٝأُ٘ؼ  ٤خاُلُٝ أُ٘ؼ أُب٤ُخ ػ٠ِأُؾ٤ِخ 

 ه٤ٖوحٓقٖٖخ ُْٔبه٣غ ٓب رٌٕٞ  ؿبُجبً  أُٞعٞكح ثبُلؼَ
األٓو اُن١ ٣ٚغ اُؼواه٤َ ٝال رـط٢ اُزٌب٤ُق األٍب٤ٍخ،  األعَ
أٝ ٣غؼَ أُْوٝع َٓزلآبً ٖٓ اُ٘بؽ٤خ  اُؼَٔ ثٔوٝٗخأٓبّ 

   أُب٤ُخ. 
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ِىبفسخ اٌزطشف ٍّدزّغ اٌّذٟٔ فٟ ٌ فؼبي رٛط١بد ٌذػُ
 (P/CVEاٌؼ١ٕف )

رؾ٤َٖ رؾ٤َِ ا٤َُبم ٖٓ فالٍ اُزْبٝه ٓغ أُغزٔغ أُل٢ٗ  .1
 : ثٜلف ال ٤ٍٔب أُغٔٞػبد اَُ٘بئ٤خ

   ؽوٞم االَٗبٕ اُؤغ ٝاٗزٜبًبد  ؽبالد اىك٣بكرؾل٣ل
 ،اُزطوف ٙلبّبهاد رؾن٣و ً

 ماد أَُزوِخ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ  رؾل٣ل
 ،ٖٔلاه٤خاُ

   أُئ٣لح َُِالّ  أُؾ٤ِخ ِٟوُٞلػْ أُي٣ل ٖٓ اُرٞك٤و
 .ؾوٞمُِٝ

 : ٖٓ فالٍ ِ٘بّطبدُرول٣ْ اُلػْ ا٤َُب٢ٍ  .6

  ٖٓػ٠ِ اُؼبِٓخ  أُ٘ظٔبد أُؾ٤ِخ ٓغاظٜبه اُزٚب
رؼي٣ي  ٓؼبُغخ األٍجبة اُغنه٣خ ُِزطوف ػٖ ٛو٣ن

  اُؾوٞم ٝاَُالّ ٝاُزؼلك٣خ،

  ٚأُ٘ظٔبد أُؾ٤ِخ ٝاإلهّبك ِٛت اُزٞع٤ ٖٓ
أُْبهًخ ٤َُِبم  ٓ٘بٛظ ٓالءٓخ َٔزوِخ ُٚٔبٕاُ

 ُٔغزٔغ أُل٢ٗثب ػلّ اُؾبم اُٚوهأُؾ٢ِ ٝ
 ،ٝاُ٘بّطبد ػ٠ِ ٝعٚ اُقٖٞٓ

  ًػٖ اُؤغ  بدَٝٓبءُخ اُؾٌٞٓٙل اُؤغ  اُزؾلس ػِ٘ب
. ؾوٞم ٝاَُالّأُزؼِوخ ثبُ األْٗطخكػْ ك٢  ٝكِْٜب

ؿ٤و ٝاُوبكح ػ٠ِ ٝعٚ اُقٖٞٓ، اّواى اُلٍٝ ٝ
اُو٤ٔخ االٍزوار٤غ٤خ  ٝؽضْٜ ػ٠ِ اثواى٤ٖ اُـوث٤

 .ؽٔب٣خ اُ٘بّط٤ٖ ، ٝٙٔبٕاُؾ١ٞ٤ُِٔغزٔغ أُل٢ٗ 
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ُٔغزٔغ أُل٢ٗ اُز٤ٍٞغ ٓؾبكَ اُالىّ ى٣بكح اُلػْ اُزو٢٘  .3
 :مُي ثٔب ك٢ٝا٣ٖبٍ ٕٞرٚ، 

ٝاػلاكْٛ ٢ٌُ ٣ٌٞٗٞا هبكه٣ٖ هلهاد اُٖؾل٤٤ٖ  ث٘بء .أ 
ثٌَْ  ؾوٞم ٝاَُالّثبُ األْٗطخ أُزؼِوخ رـط٤خػ٠ِ 
  ،كؼبٍ

رجبكٍ ٖٓ أعَ َُ٘بء آٖ٘بد  ٓبٛٞ ٓٞعٞك ٖٓ كػْ .ة 
اُزطوف اُؼ٤٘ق كافَ  ٘ظو ؽٍٞاُٝعٜبد ٝ أُؼوكخ
أػٚبء )ٝفبٕخ ٖٝٓ فالُٜب ٝاُوطبػبد اُلٍٝ 

األٖٓ أثؼبك  بكهاطث( ُزؼ٤ٔن اُ٘وبُ اُجؤُبٗبد
 .)اُغ٘له( ٝأُزؼِن ثبُ٘ٞع االعزٔبػ٢ اإلَٗب٢ٗ

  ، رول٣ْ اُلػْ اُِٞعَز٢ ٝأُب٢ُ ُلؼب٤ُبد أُغزٔغ أُل٢ٗ. 4  
 ثٔب ك٢ مُي:

 ِااله٤ٔ٤ِخ  –ٝاُؼب٤ُٔخ اُؾٞاعي أٓبّ اُْجٌبد  ٤ٔرو
ِٛ اُ زب٤ّوحا٤َُبٍبد ً)   ،وخ(ٔو

  ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ ٙٔبٕ مٛبة اُز٣َٞٔ ا٠ُ
اُز٢ أُغٔٞػبد  ٖٔلاه٤خ ٝفبٕخاُماد ٝ َٔزوِخاُ

 .اَُ٘بء روٞكٛب
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ِىبفسخ اٌزطشف ٍّدزّغ اٌّذٟٔ فٟ ٌ فؼبي رٛط١بد ٌذػُ
 (P/CVEاٌؼ١ٕف )

رؾ٤َٖ رؾ٤َِ ا٤َُبم ٖٓ فالٍ اُزْبٝه ٓغ أُغزٔغ أُل٢ٗ  .1
 : ثٜلف ال ٤ٍٔب أُغٔٞػبد اَُ٘بئ٤خ

   ؽوٞم االَٗبٕ اُؤغ ٝاٗزٜبًبد  ؽبالد اىك٣بكرؾل٣ل
 ،اُزطوف ٙلبّبهاد رؾن٣و ً

 ماد أَُزوِخ ٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ  رؾل٣ل
 ،ٖٔلاه٤خاُ

   أُئ٣لح َُِالّ  أُؾ٤ِخ ِٟوُٞلػْ أُي٣ل ٖٓ اُرٞك٤و
 .ؾوٞمُِٝ

 : ٖٓ فالٍ ِ٘بّطبدُرول٣ْ اُلػْ ا٤َُب٢ٍ  .6

  ٖٓػ٠ِ اُؼبِٓخ  أُ٘ظٔبد أُؾ٤ِخ ٓغاظٜبه اُزٚب
رؼي٣ي  ٓؼبُغخ األٍجبة اُغنه٣خ ُِزطوف ػٖ ٛو٣ن

  اُؾوٞم ٝاَُالّ ٝاُزؼلك٣خ،

  ٚأُ٘ظٔبد أُؾ٤ِخ ٝاإلهّبك ِٛت اُزٞع٤ ٖٓ
أُْبهًخ ٤َُِبم  ٓ٘بٛظ ٓالءٓخ َٔزوِخ ُٚٔبٕاُ

 ُٔغزٔغ أُل٢ٗثب ػلّ اُؾبم اُٚوهأُؾ٢ِ ٝ
 ،ٝاُ٘بّطبد ػ٠ِ ٝعٚ اُقٖٞٓ

  ًػٖ اُؤغ  بدَٝٓبءُخ اُؾٌٞٓٙل اُؤغ  اُزؾلس ػِ٘ب
. ؾوٞم ٝاَُالّأُزؼِوخ ثبُ األْٗطخكػْ ك٢  ٝكِْٜب

ؿ٤و ٝاُوبكح ػ٠ِ ٝعٚ اُقٖٞٓ، اّواى اُلٍٝ ٝ
اُو٤ٔخ االٍزوار٤غ٤خ  ٝؽضْٜ ػ٠ِ اثواى٤ٖ اُـوث٤

 .ؽٔب٣خ اُ٘بّط٤ٖ ، ٝٙٔبٕاُؾ١ٞ٤ُِٔغزٔغ أُل٢ٗ 
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ُٔغزٔغ أُل٢ٗ اُز٤ٍٞغ ٓؾبكَ اُالىّ ى٣بكح اُلػْ اُزو٢٘  .3
 :مُي ثٔب ك٢ٝا٣ٖبٍ ٕٞرٚ، 

ٝاػلاكْٛ ٢ٌُ ٣ٌٞٗٞا هبكه٣ٖ هلهاد اُٖؾل٤٤ٖ  ث٘بء .أ 
ثٌَْ  ؾوٞم ٝاَُالّثبُ األْٗطخ أُزؼِوخ رـط٤خػ٠ِ 
  ،كؼبٍ

رجبكٍ ٖٓ أعَ َُ٘بء آٖ٘بد  ٓبٛٞ ٓٞعٞك ٖٓ كػْ .ة 
اُزطوف اُؼ٤٘ق كافَ  ٘ظو ؽٍٞاُٝعٜبد ٝ أُؼوكخ
أػٚبء )ٝفبٕخ ٖٝٓ فالُٜب ٝاُوطبػبد اُلٍٝ 

األٖٓ أثؼبك  بكهاطث( ُزؼ٤ٔن اُ٘وبُ اُجؤُبٗبد
 .)اُغ٘له( ٝأُزؼِن ثبُ٘ٞع االعزٔبػ٢ اإلَٗب٢ٗ

  ، رول٣ْ اُلػْ اُِٞعَز٢ ٝأُب٢ُ ُلؼب٤ُبد أُغزٔغ أُل٢ٗ. 4  
 ثٔب ك٢ مُي:

 ِااله٤ٔ٤ِخ  –ٝاُؼب٤ُٔخ اُؾٞاعي أٓبّ اُْجٌبد  ٤ٔرو
ِٛ اُ زب٤ّوحا٤َُبٍبد ً)   ،وخ(ٔو

  ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ ٙٔبٕ مٛبة اُز٣َٞٔ ا٠ُ
اُز٢ أُغٔٞػبد  ٖٔلاه٤خ ٝفبٕخاُماد ٝ َٔزوِخاُ

 .اَُ٘بء روٞكٛب
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 رٙببٚئِىب١ٔ ُعـٍطخ اٌششطخ. 2

ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼ٘ق اُْوٛخ اُقطٞٛ األٓب٤ٓخ رؾزَ هٞاد 
أٗٚ ًِٔب ، بدأُْبهً ٝهل الؽظذ اَُ٘ٞح ٔزطوك٤ٖ.اُ ٝٓوبهػخ

ٝؽظ٤ذ ثضوخ األٛب٢ُ، اٗؼٌٌ ٖٓ ػ٠ِ األثبُؾلبظ اُْوٛخ  هبٓذ
هٞاد اكزوبه االّ أٗٚ ٖٓ أُالؽع  .ػ٠ِ أُغزٔغمُي ا٣غبث٤بً 

اُؼ٘ق ٝاُظِْ ك٢  ا٠ُ أُٞاهك أٝ ِٙٞػٜب ك٢ ْٗو اُْوٛخ
ٗبه اُزطوف. ٣َِٜ  ّؤٗٚ امًبءاُن١ ٖٓ أُغزٔغ، األٓو 

 اىاءأُٞٙٞع اُزب٢ُ اُٚٞء ػ٠ِ رغبهة أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ 
 ٓٔبهٍبد هٞاد اُْوٛخ ك٢ ثِلاٜٖٗ.

أُزطٞػٕٞ ك٢ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء ٣لهى أكـبَٗزبٕ، ٝاُؼوام  ك٢
ٝثبُوؿْ ِٔزطوك٤ٖ. ُ ٛلكبً ثزطٞػْٜ ٣ٖجؾٕٞ  ْٜأٍِٗي اُْوٛخ 

ب ُٞ ًبٗٞا ٖٓ مُي كل٠ ًض٤و ٖٓ األؽ٤بٕ ٣زْ اُزؼبَٓ ٓؼْٜ ًٔ
ٕ ٣ؼِٔٞٝكال ٣ؾظٕٞ االّ ثؤك٠ٗ َٓز٣ٞبد رله٣ت  "أهبهة كوواء"

 كٚالً ػٖ رل٢ٗ ح،ٓؾلٝكثٔٞاهك ظوٝف ػَٔ ٤ٍئخ ٝك٢ 
رُِو٠ اُز٢ اُٚقٔخ بَُٔئ٤ُٝبد ث ، ٓوبهٗخأُؼلادهِخ ٝ األعٞه

٣ؼِٕٔٞ  ٙجبٛ ّوٛخ ػٖإٔ َٗٔغ  ؿو٣جبً ٤ٌُ ٝ ػ٠ِ ػبروْٜ.
أكـبَٗزبٕ  ك٠ ، ًٔب ؽلس ك٢ ٝال٣خ ُکُ٘لىأعو ػل٣لح كٕٝ ألّٜو

ٓضالً ػ٘لٓب ٤ٍطود ؽوًخ ٛبُجبٕ ػ٠ِ أُل٣٘خ ك٢ رْو٣ٖ 
 ٛنٙ اُؼٞآَ رَبْٛ ك٢ اهرلبع ٓؼلالد 6115.19أًزٞثو  /األٍٝ
 أكـبَٗزبٕ.ثبَُ٘جخ ُوٞاد اُْوٛخ ك٢  لواه ٖٓ اُقلٓخاُٝ اُلَبك
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 (٣2015٘ب٣و  12ٝارت" اُغبهك٣بٕ )ضـواد ك٢ ث٤بٗبد اُوُ
-payroll-police-m/world/2015/jan/12/afghanistanhttp://www.theguardian.co
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٣ٌْٞ اُؼل٣ل ٖٓ ، أفوٟ ٓ٘بٛنًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢  ،ك٢ ٖٓوأٓب 
اُْوٛخ. ُٝول اىكاكد األؽٞاٍ  هعبٍ اُز٢ ٣ؾظ٠ ثٜب اُؾٖبٗخ

روٍٞ اؽلٟ  اُؾٌْ. اُ٘ظبّ اُؾب٢ُ ر٢ُٞٓ٘ن  ٍٞءاً ك٢ ٖٓو
ػ٘بٕو اُْوٛخ ال ": ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُ٘بّطبد

َُِٔبءُخ  ألْٜٗ ٝاصوٕٞ ٖٓ ػلّ رؼوْٜٙ ،٣ٌزوصٕٞ ثٔب ٣لؼِٕٞ
آ٤ُبد ٝال  هعبٍ اُْوٛخ ٍِٞى ههبثخ ػ٠ِ ال رٞعلٝاُؼوبة". 

اُْوٛخ  ارٜبّ. ٝهؿْ ْٜٓ٘ اُوبٕٖٗٞٓ ٣٘زٜي كاف٤ِخ ُٔؼبهجخ 
 ؿزٖبةاإلٝلَبك اُ ٜٓ٘ب اُزْٜػل٣لح ٖٓ ثؤٗٞاع أُٖو٣خ 

اُؼلاُخ االّ إٔ ، ٝاُزؼن٣ت ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُغوائْ ٞؽ٤ْخأُؼبِٓخ اُٝ
اؽزْل ا٥الف ٖٓ  6116كجوا٣و  ّجبٛ/16ك٢ . ؿبئجخ رٔبٓبً 

ػ٠ِ اكالد اُْوٛخ ٖٓ  اؽزغبعبً  األٛجبء أُٖو٤٣ٖ ك٢ اُوبٛوح
، ٓ٘غ اُزظبٛواُؾلٝس ٓ٘ن رْل٣ل هٞا٤ٖٗ  ، ٝٛٞ أٓو ٗبكهاُؼوبة

كػٞاد ٗوبثخ  ٝهؿَْٔزْل٠. اُػ٠ِ ٛج٤ج٤ٖ ك٢  االػزلاءثؼل 
ُْ  االّ أٗٚ ٙجبٛ اُْوٛخ أُزٞه٤ٖٛ،ُٔؾبٍجخ األٛجبء أُٖو٣خ 

اٗلالع  رَججذ ك٢ اُزغبٝىاد ٛنٙ .20.ْٛاعواءاد ٙل خرزقن أ٣
 اُلُٝخ أٍب٤ُتٙل ٔوبٝٓخ اُؼ٤٘لخ ٝؿ٤و اُؼ٤٘لخ أٌّبٍ ٖٓ اُ

 .اُؤؼ٤خ

ٚاٌّغبءٌخ األ١ِٕخ: زمٛق اإلٔغبْ  حّفمٛد فٟ اٌّغبػذاٌ
 ػٍٝ اٌدٕذسٚاٌزذس٠ت 

اُٞال٣بد أُزؾلح ؽٌٞٓبد مُي  أُغزٔغ اُل٢ُٝ، ثٔب ك٣٢ٞكو 
زله٣ت زٞك٤و اُُ ٜٓٔبً  األٝهٝث٤خ، ر٣ٞٔالً اُلٍٝ األٓو٤ٌ٣خ ٝ

اُْوٛخ )ثبإلٙبكخ هٞاد ُزؼي٣ي  اُالىٓخ جوآظٝاُزغ٤ٜي اُٝ
 اُلٍٝغ٤ٔغ ُ ٝؿ٤وٛب( لاد األ٤٘ٓخ اُؼٌَو٣خا٠ُ أَُبػ

اُٞال٣بد  ٝهل فٖٖذٝاُزطوف.  بدأُزٚوهح ٖٓ األىٓ
ٖٓ هبٕٗٞ رل٣ٞ٘  1616اُوَْ  ثٔٞعت، 6116أُزؾلح ػبّ 

اُغ٤ِ ُلػْ هٞاد  كٝالهاً ٤ِٕٓٞ  341اُلكبع ا٢ُ٘ٛٞ أًضو ٖٓ 
 21ٌٓبكؾخ اإلهٛبة.ٝاالٍزوواه رؾو٤ن ك٢ األع٘ج٤خ اُْوٛخ ٝ
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 رٙببٚئِىب١ٔ ُعـٍطخ اٌششطخ. 2

ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼ٘ق اُْوٛخ اُقطٞٛ األٓب٤ٓخ رؾزَ هٞاد 
أٗٚ ًِٔب ، بدأُْبهً ٝهل الؽظذ اَُ٘ٞح ٔزطوك٤ٖ.اُ ٝٓوبهػخ

ٝؽظ٤ذ ثضوخ األٛب٢ُ، اٗؼٌٌ ٖٓ ػ٠ِ األثبُؾلبظ اُْوٛخ  هبٓذ
هٞاد اكزوبه االّ أٗٚ ٖٓ أُالؽع  .ػ٠ِ أُغزٔغمُي ا٣غبث٤بً 

اُؼ٘ق ٝاُظِْ ك٢  ا٠ُ أُٞاهك أٝ ِٙٞػٜب ك٢ ْٗو اُْوٛخ
ٗبه اُزطوف. ٣َِٜ  ّؤٗٚ امًبءاُن١ ٖٓ أُغزٔغ، األٓو 

 اىاءأُٞٙٞع اُزب٢ُ اُٚٞء ػ٠ِ رغبهة أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ 
 ٓٔبهٍبد هٞاد اُْوٛخ ك٢ ثِلاٜٖٗ.

أُزطٞػٕٞ ك٢ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء ٣لهى أكـبَٗزبٕ، ٝاُؼوام  ك٢
ٝثبُوؿْ ِٔزطوك٤ٖ. ُ ٛلكبً ثزطٞػْٜ ٣ٖجؾٕٞ  ْٜأٍِٗي اُْوٛخ 

ب ُٞ ًبٗٞا ٖٓ مُي كل٠ ًض٤و ٖٓ األؽ٤بٕ ٣زْ اُزؼبَٓ ٓؼْٜ ًٔ
ٕ ٣ؼِٔٞٝكال ٣ؾظٕٞ االّ ثؤك٠ٗ َٓز٣ٞبد رله٣ت  "أهبهة كوواء"

 كٚالً ػٖ رل٢ٗ ح،ٓؾلٝكثٔٞاهك ظوٝف ػَٔ ٤ٍئخ ٝك٢ 
رُِو٠ اُز٢ اُٚقٔخ بَُٔئ٤ُٝبد ث ، ٓوبهٗخأُؼلادهِخ ٝ األعٞه

٣ؼِٕٔٞ  ٙجبٛ ّوٛخ ػٖإٔ َٗٔغ  ؿو٣جبً ٤ٌُ ٝ ػ٠ِ ػبروْٜ.
أكـبَٗزبٕ  ك٠ ، ًٔب ؽلس ك٢ ٝال٣خ ُکُ٘لىأعو ػل٣لح كٕٝ ألّٜو

ٓضالً ػ٘لٓب ٤ٍطود ؽوًخ ٛبُجبٕ ػ٠ِ أُل٣٘خ ك٢ رْو٣ٖ 
 ٛنٙ اُؼٞآَ رَبْٛ ك٢ اهرلبع ٓؼلالد 6115.19أًزٞثو  /األٍٝ
 أكـبَٗزبٕ.ثبَُ٘جخ ُوٞاد اُْوٛخ ك٢  لواه ٖٓ اُقلٓخاُٝ اُلَبك
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٣ٌْٞ اُؼل٣ل ٖٓ ، أفوٟ ٓ٘بٛنًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢  ،ك٢ ٖٓوأٓب 
اُْوٛخ. ُٝول اىكاكد األؽٞاٍ  هعبٍ اُز٢ ٣ؾظ٠ ثٜب اُؾٖبٗخ

روٍٞ اؽلٟ  اُؾٌْ. اُ٘ظبّ اُؾب٢ُ ر٢ُٞٓ٘ن  ٍٞءاً ك٢ ٖٓو
ػ٘بٕو اُْوٛخ ال ": ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُ٘بّطبد

َُِٔبءُخ  ألْٜٗ ٝاصوٕٞ ٖٓ ػلّ رؼوْٜٙ ،٣ٌزوصٕٞ ثٔب ٣لؼِٕٞ
آ٤ُبد ٝال  هعبٍ اُْوٛخ ٍِٞى ههبثخ ػ٠ِ ال رٞعلٝاُؼوبة". 

اُْوٛخ  ارٜبّ. ٝهؿْ ْٜٓ٘ اُوبٕٖٗٞٓ ٣٘زٜي كاف٤ِخ ُٔؼبهجخ 
 ؿزٖبةاإلٝلَبك اُ ٜٓ٘ب اُزْٜػل٣لح ٖٓ ثؤٗٞاع أُٖو٣خ 

اُؼلاُخ االّ إٔ ، ٝاُزؼن٣ت ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُغوائْ ٞؽ٤ْخأُؼبِٓخ اُٝ
اؽزْل ا٥الف ٖٓ  6116كجوا٣و  ّجبٛ/16ك٢ . ؿبئجخ رٔبٓبً 

ػ٠ِ اكالد اُْوٛخ ٖٓ  اؽزغبعبً  األٛجبء أُٖو٤٣ٖ ك٢ اُوبٛوح
، ٓ٘غ اُزظبٛواُؾلٝس ٓ٘ن رْل٣ل هٞا٤ٖٗ  ، ٝٛٞ أٓو ٗبكهاُؼوبة

كػٞاد ٗوبثخ  ٝهؿَْٔزْل٠. اُػ٠ِ ٛج٤ج٤ٖ ك٢  االػزلاءثؼل 
ُْ  االّ أٗٚ ٙجبٛ اُْوٛخ أُزٞه٤ٖٛ،ُٔؾبٍجخ األٛجبء أُٖو٣خ 

اٗلالع  رَججذ ك٢ اُزغبٝىاد ٛنٙ .20.ْٛاعواءاد ٙل خرزقن أ٣
 اُلُٝخ أٍب٤ُتٙل ٔوبٝٓخ اُؼ٤٘لخ ٝؿ٤و اُؼ٤٘لخ أٌّبٍ ٖٓ اُ

 .اُؤؼ٤خ

ٚاٌّغبءٌخ األ١ِٕخ: زمٛق اإلٔغبْ  حّفمٛد فٟ اٌّغبػذاٌ
 ػٍٝ اٌدٕذسٚاٌزذس٠ت 

اُٞال٣بد أُزؾلح ؽٌٞٓبد مُي  أُغزٔغ اُل٢ُٝ، ثٔب ك٣٢ٞكو 
زله٣ت زٞك٤و اُُ ٜٓٔبً  األٝهٝث٤خ، ر٣ٞٔالً اُلٍٝ األٓو٤ٌ٣خ ٝ

اُْوٛخ )ثبإلٙبكخ هٞاد ُزؼي٣ي  اُالىٓخ جوآظٝاُزغ٤ٜي اُٝ
 اُلٍٝغ٤ٔغ ُ ٝؿ٤وٛب( لاد األ٤٘ٓخ اُؼٌَو٣خا٠ُ أَُبػ

اُٞال٣بد  ٝهل فٖٖذٝاُزطوف.  بدأُزٚوهح ٖٓ األىٓ
ٖٓ هبٕٗٞ رل٣ٞ٘  1616اُوَْ  ثٔٞعت، 6116أُزؾلح ػبّ 

اُغ٤ِ ُلػْ هٞاد  كٝالهاً ٤ِٕٓٞ  341اُلكبع ا٢ُ٘ٛٞ أًضو ٖٓ 
 21ٌٓبكؾخ اإلهٛبة.ٝاالٍزوواه رؾو٤ن ك٢ األع٘ج٤خ اُْوٛخ ٝ

 

 

 

 

 

 

                                                           
" ه٣ٝزوى ػ٠ِ ٝؽ٤ْخ اُْوٛخ "ا٥الف ٖٓ األٛجبء أُٖو٤٣ٖ ٣زظبٛوٕٝ اؽزغبعبً   20

 egypt-http://www.reuters.com/article/us-            (،2016كجوا٣و  12)
idUSKCN0VL21O-police-protests        

21  Security Assistance Monitor " ٝاُْوٛخ ؽَت اُلٍٝ اُغ٤َِٓبػلاد"  
http://www.securityassistance.org/data/country/ 
military/Section%201206%20Train%20and%20Equip%20Authority/2010/2
017/is_all/Global (Accessed February 10,2016) 
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 رٙببٚئِىب١ٔ ُعـٍطخ اٌششطخ. 2

ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼ٘ق اُْوٛخ اُقطٞٛ األٓب٤ٓخ رؾزَ هٞاد 
أٗٚ ًِٔب ، بدأُْبهً ٝهل الؽظذ اَُ٘ٞح ٔزطوك٤ٖ.اُ ٝٓوبهػخ

ٝؽظ٤ذ ثضوخ األٛب٢ُ، اٗؼٌٌ ٖٓ ػ٠ِ األثبُؾلبظ اُْوٛخ  هبٓذ
هٞاد اكزوبه االّ أٗٚ ٖٓ أُالؽع  .ػ٠ِ أُغزٔغمُي ا٣غبث٤بً 

اُؼ٘ق ٝاُظِْ ك٢  ا٠ُ أُٞاهك أٝ ِٙٞػٜب ك٢ ْٗو اُْوٛخ
ٗبه اُزطوف. ٣َِٜ  ّؤٗٚ امًبءاُن١ ٖٓ أُغزٔغ، األٓو 

 اىاءأُٞٙٞع اُزب٢ُ اُٚٞء ػ٠ِ رغبهة أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ 
 ٓٔبهٍبد هٞاد اُْوٛخ ك٢ ثِلاٜٖٗ.

أُزطٞػٕٞ ك٢ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء ٣لهى أكـبَٗزبٕ، ٝاُؼوام  ك٢
ٝثبُوؿْ ِٔزطوك٤ٖ. ُ ٛلكبً ثزطٞػْٜ ٣ٖجؾٕٞ  ْٜأٍِٗي اُْوٛخ 

ب ُٞ ًبٗٞا ٖٓ مُي كل٠ ًض٤و ٖٓ األؽ٤بٕ ٣زْ اُزؼبَٓ ٓؼْٜ ًٔ
ٕ ٣ؼِٔٞٝكال ٣ؾظٕٞ االّ ثؤك٠ٗ َٓز٣ٞبد رله٣ت  "أهبهة كوواء"

 كٚالً ػٖ رل٢ٗ ح،ٓؾلٝكثٔٞاهك ظوٝف ػَٔ ٤ٍئخ ٝك٢ 
رُِو٠ اُز٢ اُٚقٔخ بَُٔئ٤ُٝبد ث ، ٓوبهٗخأُؼلادهِخ ٝ األعٞه

٣ؼِٕٔٞ  ٙجبٛ ّوٛخ ػٖإٔ َٗٔغ  ؿو٣جبً ٤ٌُ ٝ ػ٠ِ ػبروْٜ.
أكـبَٗزبٕ  ك٠ ، ًٔب ؽلس ك٢ ٝال٣خ ُکُ٘لىأعو ػل٣لح كٕٝ ألّٜو

ٓضالً ػ٘لٓب ٤ٍطود ؽوًخ ٛبُجبٕ ػ٠ِ أُل٣٘خ ك٢ رْو٣ٖ 
 ٛنٙ اُؼٞآَ رَبْٛ ك٢ اهرلبع ٓؼلالد 6115.19أًزٞثو  /األٍٝ
 أكـبَٗزبٕ.ثبَُ٘جخ ُوٞاد اُْوٛخ ك٢  لواه ٖٓ اُقلٓخاُٝ اُلَبك
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-payroll-police-m/world/2015/jan/12/afghanistanhttp://www.theguardian.co
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٣ٌْٞ اُؼل٣ل ٖٓ ، أفوٟ ٓ٘بٛنًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢  ،ك٢ ٖٓوأٓب 
اُْوٛخ. ُٝول اىكاكد األؽٞاٍ  هعبٍ اُز٢ ٣ؾظ٠ ثٜب اُؾٖبٗخ

روٍٞ اؽلٟ  اُؾٌْ. اُ٘ظبّ اُؾب٢ُ ر٢ُٞٓ٘ن  ٍٞءاً ك٢ ٖٓو
ػ٘بٕو اُْوٛخ ال ": ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُ٘بّطبد

َُِٔبءُخ  ألْٜٗ ٝاصوٕٞ ٖٓ ػلّ رؼوْٜٙ ،٣ٌزوصٕٞ ثٔب ٣لؼِٕٞ
آ٤ُبد ٝال  هعبٍ اُْوٛخ ٍِٞى ههبثخ ػ٠ِ ال رٞعلٝاُؼوبة". 

اُْوٛخ  ارٜبّ. ٝهؿْ ْٜٓ٘ اُوبٕٖٗٞٓ ٣٘زٜي كاف٤ِخ ُٔؼبهجخ 
 ؿزٖبةاإلٝلَبك اُ ٜٓ٘ب اُزْٜػل٣لح ٖٓ ثؤٗٞاع أُٖو٣خ 

اُؼلاُخ االّ إٔ ، ٝاُزؼن٣ت ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُغوائْ ٞؽ٤ْخأُؼبِٓخ اُٝ
اؽزْل ا٥الف ٖٓ  6116كجوا٣و  ّجبٛ/16ك٢ . ؿبئجخ رٔبٓبً 

ػ٠ِ اكالد اُْوٛخ ٖٓ  اؽزغبعبً  األٛجبء أُٖو٤٣ٖ ك٢ اُوبٛوح
، ٓ٘غ اُزظبٛواُؾلٝس ٓ٘ن رْل٣ل هٞا٤ٖٗ  ، ٝٛٞ أٓو ٗبكهاُؼوبة

كػٞاد ٗوبثخ  ٝهؿَْٔزْل٠. اُػ٠ِ ٛج٤ج٤ٖ ك٢  االػزلاءثؼل 
ُْ  االّ أٗٚ ٙجبٛ اُْوٛخ أُزٞه٤ٖٛ،ُٔؾبٍجخ األٛجبء أُٖو٣خ 

اٗلالع  رَججذ ك٢ اُزغبٝىاد ٛنٙ .20.ْٛاعواءاد ٙل خرزقن أ٣
 اُلُٝخ أٍب٤ُتٙل ٔوبٝٓخ اُؼ٤٘لخ ٝؿ٤و اُؼ٤٘لخ أٌّبٍ ٖٓ اُ

 .اُؤؼ٤خ

ٚاٌّغبءٌخ األ١ِٕخ: زمٛق اإلٔغبْ  حّفمٛد فٟ اٌّغبػذاٌ
 ػٍٝ اٌدٕذسٚاٌزذس٠ت 

اُٞال٣بد أُزؾلح ؽٌٞٓبد مُي  أُغزٔغ اُل٢ُٝ، ثٔب ك٣٢ٞكو 
زله٣ت زٞك٤و اُُ ٜٓٔبً  األٝهٝث٤خ، ر٣ٞٔالً اُلٍٝ األٓو٤ٌ٣خ ٝ

اُْوٛخ )ثبإلٙبكخ هٞاد ُزؼي٣ي  اُالىٓخ جوآظٝاُزغ٤ٜي اُٝ
 اُلٍٝغ٤ٔغ ُ ٝؿ٤وٛب( لاد األ٤٘ٓخ اُؼٌَو٣خا٠ُ أَُبػ

اُٞال٣بد  ٝهل فٖٖذٝاُزطوف.  بدأُزٚوهح ٖٓ األىٓ
ٖٓ هبٕٗٞ رل٣ٞ٘  1616اُوَْ  ثٔٞعت، 6116أُزؾلح ػبّ 

اُغ٤ِ ُلػْ هٞاد  كٝالهاً ٤ِٕٓٞ  341اُلكبع ا٢ُ٘ٛٞ أًضو ٖٓ 
 21ٌٓبكؾخ اإلهٛبة.ٝاالٍزوواه رؾو٤ن ك٢ األع٘ج٤خ اُْوٛخ ٝ
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 egypt-http://www.reuters.com/article/us-            (،2016كجوا٣و  12)
idUSKCN0VL21O-police-protests        

21  Security Assistance Monitor " ٝاُْوٛخ ؽَت اُلٍٝ اُغ٤َِٓبػلاد"  
http://www.securityassistance.org/data/country/ 
military/Section%201206%20Train%20and%20Equip%20Authority/2010/2
017/is_all/Global (Accessed February 10,2016) 
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 رٙببٚئِىب١ٔ ُعـٍطخ اٌششطخ. 2

ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼ٘ق اُْوٛخ اُقطٞٛ األٓب٤ٓخ رؾزَ هٞاد 
أٗٚ ًِٔب ، بدأُْبهً ٝهل الؽظذ اَُ٘ٞح ٔزطوك٤ٖ.اُ ٝٓوبهػخ

ٝؽظ٤ذ ثضوخ األٛب٢ُ، اٗؼٌٌ ٖٓ ػ٠ِ األثبُؾلبظ اُْوٛخ  هبٓذ
هٞاد اكزوبه االّ أٗٚ ٖٓ أُالؽع  .ػ٠ِ أُغزٔغمُي ا٣غبث٤بً 

اُؼ٘ق ٝاُظِْ ك٢  ا٠ُ أُٞاهك أٝ ِٙٞػٜب ك٢ ْٗو اُْوٛخ
ٗبه اُزطوف. ٣َِٜ  ّؤٗٚ امًبءاُن١ ٖٓ أُغزٔغ، األٓو 

 اىاءأُٞٙٞع اُزب٢ُ اُٚٞء ػ٠ِ رغبهة أُ٘ظٔبد ا٣َُٞ٘خ 
 ٓٔبهٍبد هٞاد اُْوٛخ ك٢ ثِلاٜٖٗ.

أُزطٞػٕٞ ك٢ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء ٣لهى أكـبَٗزبٕ، ٝاُؼوام  ك٢
ٝثبُوؿْ ِٔزطوك٤ٖ. ُ ٛلكبً ثزطٞػْٜ ٣ٖجؾٕٞ  ْٜأٍِٗي اُْوٛخ 

ب ُٞ ًبٗٞا ٖٓ مُي كل٠ ًض٤و ٖٓ األؽ٤بٕ ٣زْ اُزؼبَٓ ٓؼْٜ ًٔ
ٕ ٣ؼِٔٞٝكال ٣ؾظٕٞ االّ ثؤك٠ٗ َٓز٣ٞبد رله٣ت  "أهبهة كوواء"

 كٚالً ػٖ رل٢ٗ ح،ٓؾلٝكثٔٞاهك ظوٝف ػَٔ ٤ٍئخ ٝك٢ 
رُِو٠ اُز٢ اُٚقٔخ بَُٔئ٤ُٝبد ث ، ٓوبهٗخأُؼلادهِخ ٝ األعٞه

٣ؼِٕٔٞ  ٙجبٛ ّوٛخ ػٖإٔ َٗٔغ  ؿو٣جبً ٤ٌُ ٝ ػ٠ِ ػبروْٜ.
أكـبَٗزبٕ  ك٠ ، ًٔب ؽلس ك٢ ٝال٣خ ُکُ٘لىأعو ػل٣لح كٕٝ ألّٜو

ٓضالً ػ٘لٓب ٤ٍطود ؽوًخ ٛبُجبٕ ػ٠ِ أُل٣٘خ ك٢ رْو٣ٖ 
 ٛنٙ اُؼٞآَ رَبْٛ ك٢ اهرلبع ٓؼلالد 6115.19أًزٞثو  /األٍٝ
 أكـبَٗزبٕ.ثبَُ٘جخ ُوٞاد اُْوٛخ ك٢  لواه ٖٓ اُقلٓخاُٝ اُلَبك
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٣ٌْٞ اُؼل٣ل ٖٓ ، أفوٟ ٓ٘بٛنًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢  ،ك٢ ٖٓوأٓب 
اُْوٛخ. ُٝول اىكاكد األؽٞاٍ  هعبٍ اُز٢ ٣ؾظ٠ ثٜب اُؾٖبٗخ

روٍٞ اؽلٟ  اُؾٌْ. اُ٘ظبّ اُؾب٢ُ ر٢ُٞٓ٘ن  ٍٞءاً ك٢ ٖٓو
ػ٘بٕو اُْوٛخ ال ": ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُ٘بّطبد

َُِٔبءُخ  ألْٜٗ ٝاصوٕٞ ٖٓ ػلّ رؼوْٜٙ ،٣ٌزوصٕٞ ثٔب ٣لؼِٕٞ
آ٤ُبد ٝال  هعبٍ اُْوٛخ ٍِٞى ههبثخ ػ٠ِ ال رٞعلٝاُؼوبة". 

اُْوٛخ  ارٜبّ. ٝهؿْ ْٜٓ٘ اُوبٕٖٗٞٓ ٣٘زٜي كاف٤ِخ ُٔؼبهجخ 
 ؿزٖبةاإلٝلَبك اُ ٜٓ٘ب اُزْٜػل٣لح ٖٓ ثؤٗٞاع أُٖو٣خ 

اُؼلاُخ االّ إٔ ، ٝاُزؼن٣ت ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُغوائْ ٞؽ٤ْخأُؼبِٓخ اُٝ
اؽزْل ا٥الف ٖٓ  6116كجوا٣و  ّجبٛ/16ك٢ . ؿبئجخ رٔبٓبً 

ػ٠ِ اكالد اُْوٛخ ٖٓ  اؽزغبعبً  األٛجبء أُٖو٤٣ٖ ك٢ اُوبٛوح
، ٓ٘غ اُزظبٛواُؾلٝس ٓ٘ن رْل٣ل هٞا٤ٖٗ  ، ٝٛٞ أٓو ٗبكهاُؼوبة

كػٞاد ٗوبثخ  ٝهؿَْٔزْل٠. اُػ٠ِ ٛج٤ج٤ٖ ك٢  االػزلاءثؼل 
ُْ  االّ أٗٚ ٙجبٛ اُْوٛخ أُزٞه٤ٖٛ،ُٔؾبٍجخ األٛجبء أُٖو٣خ 

اٗلالع  رَججذ ك٢ اُزغبٝىاد ٛنٙ .20.ْٛاعواءاد ٙل خرزقن أ٣
 اُلُٝخ أٍب٤ُتٙل ٔوبٝٓخ اُؼ٤٘لخ ٝؿ٤و اُؼ٤٘لخ أٌّبٍ ٖٓ اُ

 .اُؤؼ٤خ

ٚاٌّغبءٌخ األ١ِٕخ: زمٛق اإلٔغبْ  حّفمٛد فٟ اٌّغبػذاٌ
 ػٍٝ اٌدٕذسٚاٌزذس٠ت 

اُٞال٣بد أُزؾلح ؽٌٞٓبد مُي  أُغزٔغ اُل٢ُٝ، ثٔب ك٣٢ٞكو 
زله٣ت زٞك٤و اُُ ٜٓٔبً  األٝهٝث٤خ، ر٣ٞٔالً اُلٍٝ األٓو٤ٌ٣خ ٝ

اُْوٛخ )ثبإلٙبكخ هٞاد ُزؼي٣ي  اُالىٓخ جوآظٝاُزغ٤ٜي اُٝ
 اُلٍٝغ٤ٔغ ُ ٝؿ٤وٛب( لاد األ٤٘ٓخ اُؼٌَو٣خا٠ُ أَُبػ

اُٞال٣بد  ٝهل فٖٖذٝاُزطوف.  بدأُزٚوهح ٖٓ األىٓ
ٖٓ هبٕٗٞ رل٣ٞ٘  1616اُوَْ  ثٔٞعت، 6116أُزؾلح ػبّ 

اُغ٤ِ ُلػْ هٞاد  كٝالهاً ٤ِٕٓٞ  341اُلكبع ا٢ُ٘ٛٞ أًضو ٖٓ 
 21ٌٓبكؾخ اإلهٛبة.ٝاالٍزوواه رؾو٤ن ك٢ األع٘ج٤خ اُْوٛخ ٝ

 

 

 

 

 

 

                                                           
" ه٣ٝزوى ػ٠ِ ٝؽ٤ْخ اُْوٛخ "ا٥الف ٖٓ األٛجبء أُٖو٤٣ٖ ٣زظبٛوٕٝ اؽزغبعبً   20

 egypt-http://www.reuters.com/article/us-            (،2016كجوا٣و  12)
idUSKCN0VL21O-police-protests        

21  Security Assistance Monitor " ٝاُْوٛخ ؽَت اُلٍٝ اُغ٤َِٓبػلاد"  
http://www.securityassistance.org/data/country/ 
military/Section%201206%20Train%20and%20Equip%20Authority/2010/2
017/is_all/Global (Accessed February 10,2016) 
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لتوفیر التدریب والتجهیز التمویل المنفصل  فضًال عنهذا 
 دوالرًا  ملیون 715تمت الموافقة على للعراق وسوریا، حیث 

قوات دعم صندوق  على التوالي، وكذلك دوالرًاملیون  600و
المساعدة  تأثیر لكن 22دوالر. ملیار 8,3بمبلغ  األفغانیةاألمن 

 مثلماإلى نتائج عكسیة  أن یؤدي یمكن ، أورذَكال ُی ادیكاألمنیة 
تنسیق أو  إذا لم یكن هناكشهدت العدید من المجتمعات المحلیة، 

 23.أو حمایة حقوق اإلنسان العامة اتتركیز على الخدم

التي تم الشرطة مثًال، ثبت تورط قوات  في العراق وأفغانستان
 .النساءداء الجنسي على في الفساد والقمع واالعت ،دولیًا تدریبها

وقد أكدت المقابالت التي أجریت مع عناصر القوات األمریكیة 
متمركزة في أفغانستان أن االعتداء الجنسي على النساء ال

 قبل واألطفال شائع لدى عناصر الشرطة األفغانیة المدربة من
لكن ما یمنع التدخل هو سیاسة ، األمریكیةالوالیات المتحدة 

على  عكس سلبًانهذه التجاوزات ت 24القات جیدة.الحفاظ على ع
والرسالة التى وصلت للمجتمعات   الدول التي قدمت المساعدة.

إما أن الجهات الدولیة الفاعلة هو خطأ،  مأ تكان ، صوابًاالمحلیة
تدربت على  للشرطة التيتصرفات العدوانیة العن  تتغاضى
حركة  ما یدفع األهالي،وسالمة أمن تهتم بال أو أنها أیدیها، 

 تلك إلى استغاللالجماعات المتطرفة طالبان وغیرها من 
ویخشى  25لة األهالي.استماو في إثارة العواطفالتصورات 

 المدعومة قوات الشرطة المحلیة األفغانیةفساد كثیرون من أن 
یدفع البعض إلى االنضمام إلى حركة من الوالیات المتحدة 

 26.التدخل في أنشطتهااختیار عدم  على األقلأوطالبان 
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قلق  النوع االجتماعي (الجندر)تهمیش حقوق اإلنسان أو یثیر 
 ،2011عام  حین قامت الثورة التونسیة. على أصعدة عدةالعدید 

وبطبیعة الحال انخفضت أداة للقمع. الشرطة استخدمت الحكومة 
 الخوف ارتفعت نسبة وبالشرطة  الشبابخاصة و األهالي ثقة 

ثم  اشتباكات.وتلى ذلك وقوع  شجعت الثورة الجمهور،  .لدیهم
 ب الثورةفي أعقا على تونس التقنیة اتوالمساعد تدفقت األموال

ات األمن قدر ما عزز من، من الجهات الدولیة الداعمة لألمن
سوى التونسیون  لم یشهد مع ذلك، واالستخبارات والشرطة. 

والخدمات ایة حموال حقوق اإلنسان احترامعلى قلیلة أدلة 
، وكان التبریر هو عدم توافر الوقت األمن قطاع مع ودمجها

عن حقوق  تقول إحدى المدافعاتوالفرصة لمثل هذا التدریب. 
في ف. للمرأةبالنسبة  ازداد الوضع سوءًا في الحقیقة: "المرأة

عد وببعد الثورة، أما . لم تكن الشرطة تتعرض للنساءالسابق، 
یبدو ، فصاب وغیرها من أشكال اإلساءةاالغت عن تقاریر ورود

. من أسباب فقدان األمن هو النساء مناالنتقام ترید أن الشرطة 
 ."الحكومةفي قطاعات مهمة  إلىاإلسالمیین المتشددین  تسلل

 توصلفي البالد،  مجاالت كثیرة لحریة الرأيلوجود  نظرًاو
ریر تقا عبرانتهاكات الشرطة الكثیر من معرفة إلى التونسیین 

 وسائل اإلعالم. 

على  یتلقون تدریباتفرغم أن قوات الشرطة في باكستان، أما 
ما یتم تطبیق ذلك التدریب أو رصد  أنه نادرًا حقوق االنسان، إّال

. حیث نومحلیال االنتهاكات كما یذكر الناشطون والناشطات
تسبب الكثیر  هم من العقابإفالتو حصانة أفراد الشرطة مازالت

هذه  أنها تقوم بدمجالعدید من الهیئات الدولیة  تدعي .من القلق
 معاینة عن كثبلكن سیاسات وبرامج التدریب،  ضمنالقضایا 

إلعادة توجیه  مهمةت فرصة یفوِّما ، عن عدم كفایتهاكشف ت
 أفرادمنع یو یؤدي إلى كسب ثقة األهالي بمااألجهزة األمنیة 

 .طرفةدعم الجماعات المتمن وخاصة الشباب  المجتمع
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لتوفیر التدریب والتجهیز التمویل المنفصل  فضًال عنهذا 
 دوالرًا  ملیون 715تمت الموافقة على للعراق وسوریا، حیث 

قوات دعم صندوق  على التوالي، وكذلك دوالرًاملیون  600و
المساعدة  تأثیر لكن 22دوالر. ملیار 8,3بمبلغ  األفغانیةاألمن 

 مثلماإلى نتائج عكسیة  أن یؤدي یمكن ، أورذَكال ُی ادیكاألمنیة 
تنسیق أو  إذا لم یكن هناكشهدت العدید من المجتمعات المحلیة، 

 23.أو حمایة حقوق اإلنسان العامة اتتركیز على الخدم

التي تم الشرطة مثًال، ثبت تورط قوات  في العراق وأفغانستان
 .النساءداء الجنسي على في الفساد والقمع واالعت ،دولیًا تدریبها

وقد أكدت المقابالت التي أجریت مع عناصر القوات األمریكیة 
متمركزة في أفغانستان أن االعتداء الجنسي على النساء ال

 قبل واألطفال شائع لدى عناصر الشرطة األفغانیة المدربة من
لكن ما یمنع التدخل هو سیاسة ، األمریكیةالوالیات المتحدة 

على  عكس سلبًانهذه التجاوزات ت 24القات جیدة.الحفاظ على ع
والرسالة التى وصلت للمجتمعات   الدول التي قدمت المساعدة.

إما أن الجهات الدولیة الفاعلة هو خطأ،  مأ تكان ، صوابًاالمحلیة
تدربت على  للشرطة التيتصرفات العدوانیة العن  تتغاضى
حركة  ما یدفع األهالي،وسالمة أمن تهتم بال أو أنها أیدیها، 

 تلك إلى استغاللالجماعات المتطرفة طالبان وغیرها من 
ویخشى  25لة األهالي.استماو في إثارة العواطفالتصورات 

 المدعومة قوات الشرطة المحلیة األفغانیةفساد كثیرون من أن 
یدفع البعض إلى االنضمام إلى حركة من الوالیات المتحدة 

 26.التدخل في أنشطتهااختیار عدم  على األقلأوطالبان 
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ُزٞك٤و اُزله٣ت ٝاُزغ٤ٜي اُز٣َٞٔ أُ٘لَٖ  كٚالً ػٖٛنا 
 كٝالهاً  ٤ِٕٓٞ 715رٔذ أُٞاكوخ ػ٠ِ ُِؼوام ٍٝٞه٣ب، ؽ٤ش 

هٞاد كػْ ٕ٘لٝم  ػ٠ِ اُزٞا٢ُ، ًٝنُي كٝالهاً ٤ِٕٓٞ  611ٝ
أَُبػلح  رؤص٤و ٌُٖ 22كٝاله. ٤ِٓبه 3,8ثٔجِؾ  األكـب٤ٗخاألٖٓ 

ًَ ال ٣ُ  ٣ٌبكاأل٤٘ٓخ   ٓضِٔبا٠ُ ٗزبئظ ػ٤ٌَخ  إٔ ٣ئك١ ٣ٌٖٔ ، أٝون
ر٤َ٘ن أٝ  اما ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بىّٜلد اُؼل٣ل ٖٓ أُغزٔؼبد أُؾ٤ِخ، 

 23.أٝ ؽٔب٣خ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُؼبٓخ بدرو٤ًي ػ٠ِ اُقلٓ

اُز٢ رْ اُْوٛخ ٓضالً، صجذ رٞهٛ هٞاد  ك٢ اُؼوام ٝأكـبَٗزبٕ
 .اَُ٘بءك٢ اُلَبك ٝاُؤغ ٝاالػزلاء اُغ٢َ٘ ػ٠ِ  ،ك٤ُٝبً  له٣جٜبر

ٝهل أًلد أُوبثالد اُز٢ أعو٣ذ ٓغ ػ٘بٕو اُوٞاد األٓو٤ٌ٣خ 
ٔزٔوًيح ك٢ أكـبَٗزبٕ إٔ االػزلاء اُغ٢َ٘ ػ٠ِ اَُ٘بء اُ

 هجَ ٝاألٛلبٍ ّبئغ ُلٟ ػ٘بٕو اُْوٛخ األكـب٤ٗخ أُلهثخ ٖٓ
ٌُٖ ٓب ٣ٔ٘غ اُزلفَ ٛٞ ٤ٍبٍخ ، األٓو٤ٌ٣خاُٞال٣بد أُزؾلح 

ػ٠ِ  ؼٌٌ ٍِجبً ٘ٛنٙ اُزغبٝىاد ر 24اُؾلبظ ػ٠ِ ػالهبد ع٤لح.
ٝاُوٍبُخ اُز٠ ِٕٝذ ُِٔغزٔؼبد   اُلٍٝ اُز٢ هلٓذ أَُبػلح.

آب إٔ اُغٜبد اُل٤ُٝخ اُلبػِخ ٛٞ فطؤ،  ّأ ذًبٗ ، ٕٞاثبً أُؾ٤ِخ
رلهثذ ػ٠ِ  ُِْوٛخ اُز٢زٖوكبد اُؼلٝا٤ٗخ اُػٖ  رزـب٠ٙ
ؽوًخ  األٛب٢ُ، ٓب ٣لكغٍٝالٓخ ؤٖٓ رٜزْ ثال أٝ أٜٗب أ٣ل٣ٜب، 

 رِي ا٠ُ اٍزـالٍاُغٔبػبد أُزطوكخ ٛبُجبٕ ٝؿ٤وٛب ٖٓ 
٣ٝق٠ْ  25ُخ األٛب٢ُ.اٍزٔبٝ ك٢ اصبهح اُؼٞاٛقاُزٖٞهاد 

 أُلػٞٓخ هٞاد اُْوٛخ أُؾ٤ِخ األكـب٤ٗخكَبك ًض٤وٕٝ ٖٓ إٔ 
٘ ا٠ُ االٗٚٔبّ ا٠ُ ؽوًخ ٣لكغ اُجؼٖٓ اُٞال٣بد أُزؾلح 

 26.افز٤به ػلّ اُزلفَ ك٢ أْٗطزٜب ػ٠ِ األهَأٝٛبُجبٕ 
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-soldiers-http://www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us

boys.html-of-abuse-allies-afghan-ignore-to-told  
 

، ُٖٞٓ عب٣ٌ ٍبهح أٗظوروبٛؼبد اُزطوف اُؼ٤٘ق ٝاُلَبك ُٔؼوكخ أُي٣ل ػٖ   25
 (.2015، اُلُٝخ )٣ٞ٤ٗٞهى: ٗٞهرٕٞ ّٝوًبٙ

٤ٌُ ُألٍجبة اُز٢ ٛبُجبٕ ٓوح أفوٟ.  ث٤لأكـبَٗزبٕ  ُٔبما ٍزَو٣ٜبٕ ؿو٣ْ، "اه  26
  (،2015أًزٞثو  3. "ٛبك٤٘ـزٕٞ ثٍٞذ )رظٜ٘ب

http://www.huffingtonpost.com/entry/sarah-chayes-
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هِن  اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ )اُغ٘له(ر٤ِٜٔ ؽوٞم اإلَٗبٕ أٝ ٣ض٤و 
 ،6111ػبّ  ؽ٤ٖ هبٓذ اُضٞهح اُز٤َٗٞخ. ػ٠ِ إٔؼلح ػلحاُؼل٣ل 

ٝثطج٤ؼخ اُؾبٍ اٗقلٚذ أكاح ُِؤغ. اُْوٛخ اٍزقلٓذ اُؾٌٞٓخ 
 اُقٞف اهرلؼذ َٗجخ ٝثبُْوٛخ  اُْجبةفبٕخ ٝ األٛب٢ُ صوخ 

صْ  اّزجبًبد.ٝر٠ِ مُي ٝهٞع  . ّغؼذ اُضٞهح اُغٜٔٞه، ُل٣ْٜ
 ة اُضٞهحك٢ أػوب ػ٠ِ رٌٞٗ اُزو٤٘خ ادٝأَُبػل رلكوذ األٓٞاٍ

اد األٖٓ هله ٓب ػيى ٖٓ، ٖٓ اُغٜبد اُل٤ُٝخ اُلاػٔخ ُألٖٓ
ٍٟٞ اُز٤َٕٗٞٞ  ُْ ٣ْٜل ٓغ مُي، ٝاالٍزقجبهاد ٝاُْوٛخ. 

ٝاُقلٓبد ؾٔب٣خ ٝاُ ؽوٞم اإلَٗبٕ اؽزواّػ٠ِ ه٤ِِخ أكُخ 
، ًٝبٕ اُزجو٣و ٛٞ ػلّ رٞاكو اُٞهذ األٖٓ هطبع ٓغ ٝكٓغٜب

ػٖ ؽوٞم  روٍٞ اؽلٟ أُلاكؼبدٝاُلوٕخ ُٔضَ ٛنا اُزله٣ت. 
ل٢ ك. ُِٔوأحثبَُ٘جخ  اىكاك اُٞٙغ ٍٞءاً  ك٢ اُؾو٤وخ: "أُوأح

ؼل ٝثثؼل اُضٞهح، أٓب . رزؼوٗ َُِ٘بءُْ رٌٖ اُْوٛخ اَُبثن، 
٤جلٝ ، كاالؿزٖبة ٝؿ٤وٛب ٖٓ أٌّبٍ اإلٍبءح ػٖ روبه٣و ٝهٝك

. ٖٓ أٍجبة كولإ األٖٓ ٛٞ اَُ٘بء ٖٓاالٗزوبّ رو٣ل إٔ اُْوٛخ 
 ."اُؾٌٞٓخك٢ هطبػبد ٜٓٔخ  ا٠ُاإلٍال٤٤ٖٓ أُزْلك٣ٖ  رََِ

 رَٕٞك٢ اُجالك،  ٓغبالد ًض٤وح ُؾو٣خ اُوأ١ُٞعٞك  ٗظواً ٝ
روبه٣و  ػجواٗزٜبًبد اُْوٛخ اٌُض٤و ٖٓ ٓؼوكخ ا٠ُ اُز٤٤َٖٗٞ 

 ٍٝبئَ اإلػالّ. 

ػ٠ِ  ٣زِوٕٞ رله٣جبدكوؿْ إٔ هٞاد اُْوٛخ ك٢ ثبًَزبٕ، أٓب 
ٓب ٣زْ رطج٤ن مُي اُزله٣ت أٝ هٕل  أٗٚ ٗبكهاً  ؽوٞم االَٗبٕ، االّ 

. ؽ٤ش ٕٞٔؾ٤ِاُ االٗزٜبًبد ًٔب ٣نًو اُ٘بّطٕٞ ٝاُ٘بّطبد
رَجت اٌُض٤و  ْٜ ٖٓ اُؼوبةاكالرٝ ٖبٗخ أكواك اُْوٛخؽ ٓبىاُذ

ٛنٙ  أٜٗب روّٞ ثلٓظاُؼل٣ل ٖٓ ا٤ُٜئبد اُل٤ُٝخ  رلػ٢. ٖٓ اُوِن
 ٓؼب٣٘خ ػٖ ًضتٌُٖ ٤ٍبٍبد ٝثوآظ اُزله٣ت،  ٖٙٔاُوٚب٣ب 

ِّٞ ٓب ، ػٖ ػلّ ًلب٣زٜبٌْق ر إلػبكح رٞع٤ٚ  ٜٓٔخد كوٕخ ٣ل
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 توصیات لتحسین سیاسات وممارسات الشرطة

وتقدیم  الشفافیة أن التشاور مع المجتمع المدني لضمان .1
هي مباديء جمیع المدنیین لحمایة توفیر الو الخدمات
	).SSR(في إصالح القطاع األمني توجیهیة 

 الصعیدتحدید المساعدات األمنیة، وتقییم  خالل عملیة •
عن  األهاليمع  الشرطةعالقات تاریخ والقطري 

	،أصحاب المصلحة تحدید طریق

وتعریف المجتمع التشاور لتحدید القضایا الحرجة  •
الحساسیة (النوع االجتماعي   المحلي بمسائل إدماج

والطفل في تدریب  المرأةووحقوق اإلنسان  الجندریة)
	،السیاسات والبرامج وضعقبل ، الشرطة

شفافة بصورة ات العدالة الداخلیة تنفیذ آلی التشجیع على .2
عدم التسامح عن إیصال رسالة واضحة بغیة  وفعالة

 .القانون لمن ینتهكالعقاب ضرورة و

 خبراء حقوق اإلنسان في كل مركزأو ي یوضع محام •
	،همالمسؤولین وتوجیه إبالغبقصد لشرطة ل

الحساسیة ( النوع االجتماعيجهود مراعاة  تقییدعدم  •
. راط المرأة في سلك الشرطةفي انخ الجندریة)

تهم ومحاسب كافیًا تدریبًاتدریب جمیع الضباط یجب و
	،دون تمییز

في االستعانة  الحق حمایة حقوق المعتقلین بما في ذلك •
من قبل الدولة إذا لزم األمر)  محاٍمكیل (وتو بمحاٍم

اآلن  هذا مایطبقمع الشرطة ( تداخلأي  وقوع قبل
	).، على سبیل المثالفي تونس
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بهدف المجتمع والشرطة مشتركة تجمع بین إنشاء محافل  .3
	.مجتمعودعم الثقة الحصول على 

المجموعات  دمج الشرطة المجتمعیة والتفاعل مع •
مناقشات  ضمن ،المجتمع المدنيالناشطة في یة والنس

	،القادة المحلیینالسیاسات الدولیة والحوار مع 

تمعاتهم المحلیة مجعلى استقطاب تشجیع الشرطة  •
األنشطة االجتماعیة  ممارسة لبناء الثقة من خالل

	الریاضیة.و

 دامةمجتمع مدني مستلمشاورات تقدیم الدعم الفني الالزم  .4
	.متابعة تدریبات الشرطةتنفیذ ووة خالل صیاغة ومنهجی

دعوة منظمات المجتمع المدني المحلیة لتوفیر دورات  •
	،سري النكا) تدریبیة كلما أمكن ذلك (انظر حالة

لشرطة المجتمعیة ممارسات امشاركة المعلومات عن  •
ة ویودعوة المجموعات النسودولیًا،  إقلیمیًا األفضل

	،شرطةمع ال لتبادل وجهات نظر المجتمع

یة والمجتمع المدني في والمجموعات النس إشراك •
 ة بینعالقالخاصة و ،مستقلةوتقییم مراقبة عملیة 

	.قلیات والفئات المهمشةبشأن األواألهالي الشرطة 

مهنیة وحرفیة لالضروریین تقدیم الدعم الفني والمالي  .5
	.لشرطةا

ضمان توفیر األجور واالستحقاقات في الوقت  •
المناسب، والعمل والظروف المعیشیة الكریمة التي 

	،تتناسب والدور المهني والمخاطر الشخصیة المهمة

 لالنخراط مباشرة مع النسویة مجموعاتمساندة ال •
على والعمل والعسكریین  یینواألمن ینالسیاسیالقادة 
الفرص لهم للمشاركة في  إتاحة والشرطة  تحسین

 .األنشطة األمنیة
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 رة المجتمعسَكالمیلیشیات وَع. 3

الكثیر  وسیطرته على مناطق واسعة تنظیم داعشحشیة و نالت
سقوط  بعد. وكانت طالئع هذه الجماعة قد ظهرت االهتماممن 

التي تركها األسلحة ب طافحةكانت البالد حین  نظام صدام حسین
، أدى سقوط القذافي إلى كذلكالمنحل. في لیبیا  الجیش العراقي

ناضلون ین واللیبیكان بینما والمیلیشیات وأمراء الحرب.  ظهور
قام الالعنف، والدیمقراطیة و مدنيالمجتمع في سبیل تأسیس ال

الرامیة جهود ال معیقة بذلكأصول البالد  بتجمید المجتمع الدولي
مألت القوى اإلقلیمیة والدولیة وسرعان ما . لحكم ذاتي انتقالي

 دعم عن طریقالفراغ 
المیلیشیات بالسالح والمال 

البلد  هذا لتعزیز نفوذهم في
ذكر أحد  الغني بالنفط.

لیس " ن اللیبیین:الصحفیی
منضمین شقیقین  غریبًا رؤیة

كما ". تعارضةممیلیشیات  إلى
أیدي  إلىتدفقت األموال مباشرة 

 وكذلك السجناء الفقراء الشباب
التي قامت  والمیلیشیات

 .همبتجنید

 

	

الوضع خارج في نیجیریا، 
شمالیة من البالد. لنشطاء یعیشون في المناطق ال وفقًا السیطرة

 أصبحتو ةیالقبلیة والطائف متجذرة فيحركة بوكو حرام، ف
في الجریمة والخطف  متورطة الرؤوسدة متعدعملیة 

مثیرة للقلق. میول الناس ، كذلك في آسیا .والسیاسةواالغتیاالت 
لم نحن " :جزر المالدیفحكومة یر سابق في وزیشرح ذلك 

خفي مخبأ " فى اشارة لالیوم لدینا  بینما، أبدًا القنابل نمتلك
الجماعات و ،باع. األسلحة ُت"تحت الماء تم العثور علیهلألسلحة 

البالغ  سكان الجزیرة منتجنید الرجال والنساء تقوم بالمتطرفة 
یتحول الكثیر من في طاجیكستان، ونسمة.  400,000 عددهم

محاٍم  لقابعین في السجون إلى متطرفین. یقولالمجرمین ا
یدخل المرء السجن عن جریمة متخصص في حقوق االنسان: "

إلى أفغانستان". صغیرة، ویخرج منه متطرفًا یشق طریقه 
وبینما تشهد أفغانستان نمو تنظیم الدولة االسالمیة، أشار أحد 

إلى أن جماعة طالبان  المحامین الناشطین في حقوق االنسان
	.یبدون طیّبین مقارنة بتنظیم الدولة االسالمیة

	

	

	

في  وتنتشر من َثمَّ.بسهولة إلى عقول الشبابسكرة الَعتتسرب 
رجل الدین الشیعي طر داعش، قام إثر إدراكه لخ. كل المجتمع

یونیو  حزیران/ فيآیة اهللا العظمى علي السیستاني  العراقي
لسنة والمسیحیین الجمیع الشیعة وافتوى تحث بإصدار  2015

القضاء على حتى ضد داعش  الجهاد مؤقتًاوعلى حمل السالح 
 من ةعراقیسالم  ةناشط تأوضحبخصوص ذلك  27.متهدیده

لتلبیة والفتیان في سن المدرسة سارعوا أن الشبان  ،البصرة
حسب متطوعًا  65,000حتى بلغ عدد الذین تطوعوا ، الفتوى

 28.التقدیرات

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	أمراء الحرب زدیاد في أعداد، واةدول غائب فاشل،حكم 

																																																													
؟" الشعبي الحشدعلى السیطرة على قوات  قادرمصطفى الكاظمي، "هل السیستاني  27 

 )،2015مارس  12المونیتور (
 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/iraq-sistani-righteous-
jihad-fatwa-popular-mobilization.html#ixzz41m29qAM6    

أحد لؤي الخطیب، كاالجتماعي،  التواصلووسائل  األرض لنشطاءالتقاریر وفقا  28	
 .بوست هافینغتونمدوني 

 

 ةأرملا قلقیام رثكأ
 ،شعادل	 ةفاضإ ةیقارعلا

 تایشیلیملا زورب وه
 كانه .عمتجملا ةركسعو

 لمحی نأ بوجوب ىوتف
	ةبراحمل حالسلا عیمجلا

 ... داهجلا مساب	شعاد
 ةلماعم نوئیسی مه

 نییقارعلا لافطألا
 ةیار تحت مهدینجتب

 ."	نیدلا

	ةیقارع ةطشان-
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 رة المجتمعسكَ المیلیشیات وعَ . 3

الكثیر  وسیطرتھ على مناطق واسعة تنظیم داعشحشیة و نالت
بعد سقوط . وكانت طالئع ھذه الجماعة قد ظھرت االھتماممن 

التي تركھا األسلحة ب طافحةكانت البالد حین  نظام صدام حسین
، أدى سقوط القذافي إلى كذلكالمنحل. في لیبیا  الجیش العراقي

یناضلون ن واللیبیكان بینما والمیلیشیات وأمراء الحرب.  ظھور
قام الالعنف، والدیمقراطیة و مدنيالمجتمع في سبیل تأسیس ال
أصول  بتجمید المجتمع الدولي

جھود ال معیقة بذلكالبالد 
. لحكم ذاتي انتقاليالرامیة 

مألت القوى وسرعان ما 
عن اإلقلیمیة والدولیة الفراغ 

لیشیات بالسالح المی دعم طریق
 ھذا والمال لتعزیز نفوذھم في

ذكر أحد  البلد الغني بالنفط.
لیس " الصحفیین اللیبیین:

ً رؤیة منضمین شقیقین  غریبا
كما ". متعارضةمیلیشیات  إلى

أیدي  إلىتدفقت األموال مباشرة 
 وكذلك السجناء الفقراء الشباب

التي قامت  والمیلیشیات
 .بتجنیدھم

ً  السیطرةخارج  الوضعفي نیجیریا،  لنشطاء یعیشون في  وفقا
 متجذرة فيحركة بوكو حرام، فشمالیة من البالد. المناطق ال

في  متورطة الرؤوسمتعددة عملیة  أصبحتو ةیالقبلیة والطائف
میول ، كذلك في آسیا .والسیاسةالجریمة والخطف واالغتیاالت 

جزر حكومة یر سابق في وزیشرح ذلك مثیرة للقلق. الناس 
الیوم " فى لدینا  بینما، أبداً  القنابل نمتلكلم نحن " :المالدیف
. األسلحة "تحت الماء تم العثور علیھلألسلحة خفي مخبأ اشارة ل

 منتجنید الرجال والنساء تقوم بالجماعات المتطرفة و ،باعتُ 
في طاجیكستان، نسمة. و 400,000 البالغ عددھم سكان الجزیرة

لقابعین في السجون إلى متطرفین. ا یتحول الكثیر من المجرمین
یقول محاٍم متخصص في حقوق االنسان: "یدخل المرء السجن 
ً یشق طریقھ إلى  عن جریمة صغیرة، ویخرج منھ متطرفا

وبینما تشھد أفغانستان نمو تنظیم الدولة االسالمیة، أفغانستان". 
إلى أن جماعة  المحامین الناشطین في حقوق االنسانأشار أحد 

	.ن یبدون طیبّین مقارنة بتنظیم الدولة االسالمیةطالبا

	

	

في  .وتنتشر من ثَمَّ بسھولة إلى عقول الشبابالَعسكرة تتسرب 
رجل الدین الشیعي إثر إدراكھ لخطر داعش، قام . كل المجتمع
یونیو  حزیران/ آیة هللا العظمى علي السیستاني في العراقي
لسنة والمسیحیین الجمیع الشیعة وافتوى تحث بإصدار  2015

ً وعلى حمل السالح  القضاء على حتى ضد داعش  الجھاد مؤقتا
 من ةعراقیسالم  ةناشطت أوضحبخصوص ذلك  1تھدیدھم.
لتلبیة أن الشبان والفتیان في سن المدرسة سارعوا  ،البصرة
ً حسب  65,000حتى بلغ عدد الذین تطوعوا ، الفتوى متطوعا

 2.التقدیرات

	

	

	

																																																													
؟" الشعبي الحشدعلى السیطرة على قوات  قادرمصطفى الكاظمي، "ھل السیستاني  1 

 )،2015مارس  12المونیتور (
 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/iraq-sistani-righteous-
jihad-fatwa-popular-mobilization.html#ixzz41m29qAM6    

أحد لؤي الخطیب، كاالجتماعي،  التواصلووسائل  األرض لنشطاءالتقاریر وفقا  2	
 .بوست ھافینغتونمدوني 

 

ة لمرأأكثر مایقلق ا
، داعشل	إضافة العراقیة 

ھو بروز المیلیشیات 
ھناك وعسكرة المجتمع. 

 یحمل أن فتوى بوجوب
	الجمیع السالح لمحاربة

الجھاد ... باسم 	داعش
یسیئون معاملة ھم 

األطفال العراقیین 
 رایةبتجنیدھم تحت 

 ."	الدین

	ناشطة عراقیة-
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 أِشاء اٌسشة صد٠بد فٟ أػذاد، ٚاخغبئجدٚي  فبشً،زىُ 

ٕؼٞك ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد ا٠ُ ٓي٣ظ ٖٓ  اُ٘بّطٕٞ ٣ؼيٝٓغ ًَ ٝاهؼخ، 
رلفالد ٝ ،ػ٠ِ أَُزٟٞ ا٢ُ٘ٛٞ اُؤؼ٢أٝ  اُؾٌْ اُلبَّ

ٓضالً،  ك٢ ٤ٗغ٤و٣ب٣ٝؼزولٕٝ إٔ  اُغٜبد اُل٤ُٝخ أٝ اإله٤ٔ٤ِخ.
ال٣ٌٖٔ إٔ رْ٘ٚ كئبد ٓقزِلخ ٖٓ اُْجبة ٝاُوعبٍ ا٠ُ ٕلٞف 

كػْ كٕٝ ، ٝإٔ ٣ؾِٔٞا اَُالػ ٣ٝقوعٞا ػٖ اُوبٕٗٞ ًٞٞ ؽواّث
 ٝهاءْٛ. ٤ٍب٢ٍ

، ًٔب ٣زٚؼ ٖٓ اُظوٝف ٍٞءاً اُؾٌٞٓخ  ىاكدمُي،  كٚالً ػٖ
 6115/6116 َُـ٘خ اُزوو٣و ا١َُٞ٘ ُٔ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ

هٞح اُٜبككخ ا٠ُ اْٗبء  أُؾبٝالد ٝهل كِْذ 29اُقبٓ ث٤٘غو٣ب.
ٖٓ ثًٞٞ  اُغ٘بحث٤ٖ  أَُزؾ٤َ اُز٤٤ٔي، ألٗٚ ًبٕ ٖٓ ػٌَو٣خ

 "صْ إٔجؼ اُغ٤ِ أٍٞأ ٖٓ ثًٞٞ ؽواّ" .ٝث٤ٖ األٛب٢ُ ؽواّ
 ُنُي رؾٍٞروٍٞ اؽلٟ ٗبّطبد اَُالّ ا٤ُ٘غ٤و٣بد، ٝر٤ٚق:" 

ه٣ٝلاً ه٣ٝلاً رؼبٛق أُغزٔغ 
 ٔزطوكخ."اُغٔبػخ اُ ٗؾٞ

ر٘ظ٤ْ اُل٤ُٝخ ٕؼٞك  أكٟ
ٝاُن١ ك٢ اُؼوام،  االٍال٤ٓخ
 ا٠ُٓ٘ٚ ك٢ عيء ٣ؼيٟ 

ِغ٤ِ ُاُزؼَل٤خ  أُٔبهٍبد
اُؼواه٢ ٝاُْوٛخ ك٢ أُ٘بٛن 
اُز٢ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٤ِٜب اَُ٘خ، 

اُؼواه٤خ ا٠ُ رـ٤٤و  بُؾٌٞٓخث
اُؾٌٞٓخ كول ّوػ٘ذ . ٜٗغٜب

ُْ  ؽْل أٓالً ٜٓ٘ب ك٢ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد 
٢٘ٛٝ ٙل ر٘ظ٤ْ اُلُٝخ 

رزٌٖٔ ٓطِوبً ُْ  بٌُٜ٘االٍال٤ٓخ، 
ا٤َُطوح ػ٠ِ اٍزقلاّ  ٖٓ

    30،ٝاٗزْبه األٍِؾخ

ؽ٤له  هئ٤ٌ اُٞىهاء اُؼواه٢ٌٝٛنا ًبٗذ اُؾبٍ ػ٘ل اػالٕ 
٣وٍٞ ْٗطبء وٞح ه٤ٍٔخ ُِلُٝخ. ً اُْؼج٢ اُؾْل اُؼجبك١ ٤ْ٤ِ٤ٓب
 31خ،أهٟٞ ٖٓ اُلُٝ ك٢ اُؼوام بدا٤ْ٤ِ٤ُٔإٔ  ٕٞاَُالّ اُؼواه٤

بٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ ٣ًزْ ر٣ِٜٞٔب ٖٓ هجَ اُوٟٞ اإله٤ٔ٤ِخ  ٝأٗٚ
. ٓزٞهٛخ اُؾٌٞٓخ اُؼواه٤خ ٗلَٜبًٔب إٔ  ،اَُؼٞك٣خ ٝا٣وإ

 رغ٤٘لٓ٘غ ثْؤٕ ٓٞهؼخ ػ٠ِ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ  خكُٝ كوؿْ ًٜٞٗب

                                                           
 أٗظؤُؼوكخ أُي٣ل ػٖ اٗزٜبًبد ؽوٞم اإلَٗبٕ اُز٢ ٣ورٌجٜب اُغ٤ِ ا٤ُ٘غ٤و١   29

اُغ٤ِ أ٣ل٣ْٜ ِٓطقخ ثبُلٓبء: عوائْ اُؾوة اُز٢ اهرٌجٜب ٝ٘غّٞ ػ٠ِ أًزبكْٜ. اُ"
  (،2015ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ )٤ٗٞ٣ٞ  "ا٤ُ٘غ٤و١

http://www.amnestyusa.org/research/reports/stars-on-their-shoulders-
blood-on-their-hands-war-crimes-committedby-the-nigerian-military  

 ثْؤٕ ٤ٗغ٤و٣ب 2015/2016ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ َُ٘خ  ًٝنُي روو٣و
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/        

،" ا٤ُٗٞٔزٞه )ٍجزٔجو اُؾْل اُْؼج٢ اُؼواه٢ٌجؼ عٔبػ ر ٔؼٔٞه١، "٤ًقػ٢ِ اُ  30
2015،)  

http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/09/iraq-popular-obilization-
militias-isis-iran-government.html#ixzz41m5QbuXT  

" ٓئٍَخ ًبه٤ٗـ٢ اُْؼج٢ اُؾْلؾٍٞ ر٘بك ٖٓ٘ٞه "ٖٓ ٤ْ٤ِ٤ٓب ا٠ُ هٞح كُٝخ: ه٣  31
  (،2015ٗٞكٔجو  16َُِالّ اُل٢ُٝ )

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=61986  
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زغبَٛ ر االّ أٜٗبثوٝرًٞٞالد ٓغ ا٤َ٤ٗٞ٤ُق،  ٝػ٠ِاألٛلبٍ، 
 .مُي

٣وٍٞ اؽل  اُؼواه٤خ، ؾٌٞٓخا٤ْ٤ُِٔبد أُورجطخ ثبُ ثبُؾل٣ش ػٖ
اُن٣ٖ  ٛلبٍألْٜٗ ٤َ٣ئٕٞ ٓؼبِٓخ اا"ٕبٗؼ٢ اَُالّ اُؼواه٤٤ٖ: 

 ْٛ ثبٍْرغ٤٘لالرزغبٝى أػٔبه ثؼْٜٚ اُؼْو ٍ٘ٞاد، ٣ٝزْ 
ال٣ٌِٕٔٞ صوبكخ  األٛلبٍ إٔٝرؼيٟ ٍُٜٞخ رغ٤٘لْٛ ا٠ُ اُل٣ٖ. 

ًٔب إٔ اٌُض٤و ٖٓ ". ك٤٘٣خ، ٓب٣غؼِْٜ ٣ٖلهٕٞ ٓب٣َٔؼٕٞ
   ثلٌو اُغٔبػبد أُزطوكخ  ػبئالد األٛلبٍ ػبكح ٓب ٣ئٕٓ٘ٞ

ا٠ُ اُغ٘خ.  ٣ٝنٛجّٕٜٞلاء  ٤ٌٍٕٞٗٞأٛلبُْٜ  إٔ ٣ٕٝٝؼزول
 ، ٍٞاء ًبٕ مُي أُغزٔغٔغزٔغاُ ك٢ ٔب ٍبءد األٝٙبعًِٝ

كبٗٚ ٢ْ٘٣ء ٤ْ٤ِ٤ٓب فبٕخ ، ػوث٢ؿ٤و  ٝهج٤ِبً أٝ ك٤٘٣بً، ػوث٤بً أ
ثؼل ، ٓب اُن١ ٤ٍؾلس ٌٛناٝاُؾبٍ اَُئاٍ ٛٞ: "٣ٝجو٠ . ثٚ

 ؟"ىٝاٍ كاػِ

اُز٢  ؼ٠ِ اُوؿْ ٖٓ االٗزقبثبدكك٢ ٤ُج٤ب.  رؾلساُوٖخ ٗلَٜب 
ٓؼطالً؛ ام  اُ٘ظبّ ا٤َُب٢ٍ ال ٣ياٍاالّ إٔ ، 6114عود ػبّ 
 ٣زِو٠أ٣ٖ ، ٤ٌُٝ ٝاٙؾبً ٖٓ ه٤بكح ٤٘ٛٝخ ٝاؽلح ٤َُذ ٛ٘بى

ْٗطبء ًٔب ٣ٌْي . األٝآواألؽياة ا٤َُب٤ٍخ أٓواء اُؾوة ٝ
 "اْٜٗ ]أُغزٔغ اُل٢ُٝ[ :بُزلفالد اُل٤ُٝخث َٕٞالّ ا٤ُِج٤اُ
، ثٌَْ كوك١]اُؾٌٞٓبد األع٘ج٤خ[ ٌُٖ ث٤غ األٍِؾخ،  ٕٝؾظو٣
 ٖٓاإلؽجبٛ إ ؽبُخ  "ٖٓ ٖٓبكه أفوٟ.زوى األٍِؾخ رزلكن ر

هؿْ ٝ. ػ٠ِ عجٜبد أفوٟ أ٣ٚبً  خأُغزٔغ اُل٢ُٝ ٝاٙؾ
ْ٘طبء اُ ٣ِو٠، ضبس اُزطوفعزاك٢  أُوأح لٝهث االٛزٔبّ اُؾب٢ُ 

ٚ ، هِ٘ب أ6111ٗ. "ك٢ ػبّ ُغٜٞكْٕٛ اُو٤َِ ٖٓ اُلػْ ٞٔؾ٤ِاُ
ٌُٖ ٗيع ٍالػ اُْجبة، ك٢ هٞح كؼبُخ ٜٓبد ُأل إٔ ٣ٌٕٞ٣ٌٖٔ 

رْومٓذ  ،6116ثؾٍِٞ ػبّ ٝ." ا٤ُ٘بأُغزٔغ اُل٢ُٝ ُْ ٣َزٔغ 
اُز٢ رلػْ األؽياة ا٤َُب٤ٍخ ٝاُوج٤ِخ أُقزِلخ  ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد
ٕ األعبٗت ٞأُوبرِ ٝافزوم. أًضو ٖٓ اَُبثنٝاٗزْود 
، ٝإٔجؼ خًبد أُزطوكخ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد أُؾ٤ِبُؾوث أُورجط٤ٖ

 . "ا٤ُْٕٜاٗغنة اُْجبة ا٣ْٜ أُي٣ل ٖٓ األٍِؾخ ٝأُبٍ، ُٝل
ػ٠ِ  وَ عجِ أُ ًبرت " ًٔب ٣وٍٞ ٛٞ اُوزَ أٍَٜ ٢ّء ك٢ ٤ُج٤ب

 . ٤بدٖٓ هجَ ا٤ِ٤ُْٔ اٍزٜلاكٚثؼل  اُ٘يٝػ
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 ّب عبءد األٚضبعٍو
، عٛاء ّدزّغاٌ فٟ

لج١ٍب   وبْ رٌه اٌّدزّغ
غ١ش  ٚأٚ د١ٕ٠ب ، ػشث١ب  أ

فاْ رٌه ، ػشثٟ
٠ٕشٟء  اٌّدزّغ

. ١ٍ١ِش١ب خبطخ ثٗ
اٌغإاي ٘ٛ: ٠ٚجمٝ 

، ِب اٌزٞ ٘ىزاٚاٌسبي "
ع١سذس ثؼذ صٚاي 

 ؟"داػش
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 أِشاء اٌسشة صد٠بد فٟ أػذاد، ٚاخغبئجدٚي  فبشً،زىُ 

ٕؼٞك ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد ا٠ُ ٓي٣ظ ٖٓ  اُ٘بّطٕٞ ٣ؼيٝٓغ ًَ ٝاهؼخ، 
رلفالد ٝ ،ػ٠ِ أَُزٟٞ ا٢ُ٘ٛٞ اُؤؼ٢أٝ  اُؾٌْ اُلبَّ

ٓضالً،  ك٢ ٤ٗغ٤و٣ب٣ٝؼزولٕٝ إٔ  اُغٜبد اُل٤ُٝخ أٝ اإله٤ٔ٤ِخ.
ال٣ٌٖٔ إٔ رْ٘ٚ كئبد ٓقزِلخ ٖٓ اُْجبة ٝاُوعبٍ ا٠ُ ٕلٞف 

كػْ كٕٝ ، ٝإٔ ٣ؾِٔٞا اَُالػ ٣ٝقوعٞا ػٖ اُوبٕٗٞ ًٞٞ ؽواّث
 ٝهاءْٛ. ٤ٍب٢ٍ

، ًٔب ٣زٚؼ ٖٓ اُظوٝف ٍٞءاً اُؾٌٞٓخ  ىاكدمُي،  كٚالً ػٖ
 6115/6116 َُـ٘خ اُزوو٣و ا١َُٞ٘ ُٔ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ

هٞح اُٜبككخ ا٠ُ اْٗبء  أُؾبٝالد ٝهل كِْذ 29اُقبٓ ث٤٘غو٣ب.
ٖٓ ثًٞٞ  اُغ٘بحث٤ٖ  أَُزؾ٤َ اُز٤٤ٔي، ألٗٚ ًبٕ ٖٓ ػٌَو٣خ

 "صْ إٔجؼ اُغ٤ِ أٍٞأ ٖٓ ثًٞٞ ؽواّ" .ٝث٤ٖ األٛب٢ُ ؽواّ
 ُنُي رؾٍٞروٍٞ اؽلٟ ٗبّطبد اَُالّ ا٤ُ٘غ٤و٣بد، ٝر٤ٚق:" 

ه٣ٝلاً ه٣ٝلاً رؼبٛق أُغزٔغ 
 ٔزطوكخ."اُغٔبػخ اُ ٗؾٞ

ر٘ظ٤ْ اُل٤ُٝخ ٕؼٞك  أكٟ
ٝاُن١ ك٢ اُؼوام،  االٍال٤ٓخ
 ا٠ُٓ٘ٚ ك٢ عيء ٣ؼيٟ 

ِغ٤ِ ُاُزؼَل٤خ  أُٔبهٍبد
اُؼواه٢ ٝاُْوٛخ ك٢ أُ٘بٛن 
اُز٢ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٤ِٜب اَُ٘خ، 

اُؼواه٤خ ا٠ُ رـ٤٤و  بُؾٌٞٓخث
اُؾٌٞٓخ كول ّوػ٘ذ . ٜٗغٜب

ُْ  ؽْل أٓالً ٜٓ٘ب ك٢ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد 
٢٘ٛٝ ٙل ر٘ظ٤ْ اُلُٝخ 

رزٌٖٔ ٓطِوبً ُْ  بٌُٜ٘االٍال٤ٓخ، 
ا٤َُطوح ػ٠ِ اٍزقلاّ  ٖٓ

    30،ٝاٗزْبه األٍِؾخ

ؽ٤له  هئ٤ٌ اُٞىهاء اُؼواه٢ٌٝٛنا ًبٗذ اُؾبٍ ػ٘ل اػالٕ 
٣وٍٞ ْٗطبء وٞح ه٤ٍٔخ ُِلُٝخ. ً اُْؼج٢ اُؾْل اُؼجبك١ ٤ْ٤ِ٤ٓب
 31خ،أهٟٞ ٖٓ اُلُٝ ك٢ اُؼوام بدا٤ْ٤ِ٤ُٔإٔ  ٕٞاَُالّ اُؼواه٤

بٌُِٔٔخ اُؼوث٤خ ٣ًزْ ر٣ِٜٞٔب ٖٓ هجَ اُوٟٞ اإله٤ٔ٤ِخ  ٝأٗٚ
. ٓزٞهٛخ اُؾٌٞٓخ اُؼواه٤خ ٗلَٜبًٔب إٔ  ،اَُؼٞك٣خ ٝا٣وإ

 رغ٤٘لٓ٘غ ثْؤٕ ٓٞهؼخ ػ٠ِ االرلبه٤بد اُل٤ُٝخ  خكُٝ كوؿْ ًٜٞٗب

                                                           
 أٗظؤُؼوكخ أُي٣ل ػٖ اٗزٜبًبد ؽوٞم اإلَٗبٕ اُز٢ ٣ورٌجٜب اُغ٤ِ ا٤ُ٘غ٤و١   29

اُغ٤ِ أ٣ل٣ْٜ ِٓطقخ ثبُلٓبء: عوائْ اُؾوة اُز٢ اهرٌجٜب ٝ٘غّٞ ػ٠ِ أًزبكْٜ. اُ"
  (،2015ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ )٤ٗٞ٣ٞ  "ا٤ُ٘غ٤و١

http://www.amnestyusa.org/research/reports/stars-on-their-shoulders-
blood-on-their-hands-war-crimes-committedby-the-nigerian-military  

 ثْؤٕ ٤ٗغ٤و٣ب 2015/2016ٓ٘ظٔخ اُؼلٞ اُل٤ُٝخ َُ٘خ  ًٝنُي روو٣و
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/        

،" ا٤ُٗٞٔزٞه )ٍجزٔجو اُؾْل اُْؼج٢ اُؼواه٢ٌجؼ عٔبػ ر ٔؼٔٞه١، "٤ًقػ٢ِ اُ  30
2015،)  

http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/09/iraq-popular-obilization-
militias-isis-iran-government.html#ixzz41m5QbuXT  

" ٓئٍَخ ًبه٤ٗـ٢ اُْؼج٢ اُؾْلؾٍٞ ر٘بك ٖٓ٘ٞه "ٖٓ ٤ْ٤ِ٤ٓب ا٠ُ هٞح كُٝخ: ه٣  31
  (،2015ٗٞكٔجو  16َُِالّ اُل٢ُٝ )

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=61986  
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زغبَٛ ر االّ أٜٗبثوٝرًٞٞالد ٓغ ا٤َ٤ٗٞ٤ُق،  ٝػ٠ِاألٛلبٍ، 
 .مُي

٣وٍٞ اؽل  اُؼواه٤خ، ؾٌٞٓخا٤ْ٤ُِٔبد أُورجطخ ثبُ ثبُؾل٣ش ػٖ
اُن٣ٖ  ٛلبٍألْٜٗ ٤َ٣ئٕٞ ٓؼبِٓخ اا"ٕبٗؼ٢ اَُالّ اُؼواه٤٤ٖ: 

 ْٛ ثبٍْرغ٤٘لالرزغبٝى أػٔبه ثؼْٜٚ اُؼْو ٍ٘ٞاد، ٣ٝزْ 
ال٣ٌِٕٔٞ صوبكخ  األٛلبٍ إٔٝرؼيٟ ٍُٜٞخ رغ٤٘لْٛ ا٠ُ اُل٣ٖ. 

ًٔب إٔ اٌُض٤و ٖٓ ". ك٤٘٣خ، ٓب٣غؼِْٜ ٣ٖلهٕٞ ٓب٣َٔؼٕٞ
   ثلٌو اُغٔبػبد أُزطوكخ  ػبئالد األٛلبٍ ػبكح ٓب ٣ئٕٓ٘ٞ

ا٠ُ اُغ٘خ.  ٣ٝنٛجّٕٜٞلاء  ٤ٌٍٕٞٗٞأٛلبُْٜ  إٔ ٣ٕٝٝؼزول
 ، ٍٞاء ًبٕ مُي أُغزٔغٔغزٔغاُ ك٢ ٔب ٍبءد األٝٙبعًِٝ

كبٗٚ ٢ْ٘٣ء ٤ْ٤ِ٤ٓب فبٕخ ، ػوث٢ؿ٤و  ٝهج٤ِبً أٝ ك٤٘٣بً، ػوث٤بً أ
ثؼل ، ٓب اُن١ ٤ٍؾلس ٌٛناٝاُؾبٍ اَُئاٍ ٛٞ: "٣ٝجو٠ . ثٚ

 ؟"ىٝاٍ كاػِ

اُز٢  ؼ٠ِ اُوؿْ ٖٓ االٗزقبثبدكك٢ ٤ُج٤ب.  رؾلساُوٖخ ٗلَٜب 
ٓؼطالً؛ ام  اُ٘ظبّ ا٤َُب٢ٍ ال ٣ياٍاالّ إٔ ، 6114عود ػبّ 
 ٣زِو٠أ٣ٖ ، ٤ٌُٝ ٝاٙؾبً ٖٓ ه٤بكح ٤٘ٛٝخ ٝاؽلح ٤َُذ ٛ٘بى

ْٗطبء ًٔب ٣ٌْي . األٝآواألؽياة ا٤َُب٤ٍخ أٓواء اُؾوة ٝ
 "اْٜٗ ]أُغزٔغ اُل٢ُٝ[ :بُزلفالد اُل٤ُٝخث َٕٞالّ ا٤ُِج٤اُ
، ثٌَْ كوك١]اُؾٌٞٓبد األع٘ج٤خ[ ٌُٖ ث٤غ األٍِؾخ،  ٕٝؾظو٣
 ٖٓاإلؽجبٛ إ ؽبُخ  "ٖٓ ٖٓبكه أفوٟ.زوى األٍِؾخ رزلكن ر

هؿْ ٝ. ػ٠ِ عجٜبد أفوٟ أ٣ٚبً  خأُغزٔغ اُل٢ُٝ ٝاٙؾ
ْ٘طبء اُ ٣ِو٠، ضبس اُزطوفعزاك٢  أُوأح لٝهث االٛزٔبّ اُؾب٢ُ 

ٚ ، هِ٘ب أ6111ٗ. "ك٢ ػبّ ُغٜٞكْٕٛ اُو٤َِ ٖٓ اُلػْ ٞٔؾ٤ِاُ
ٌُٖ ٗيع ٍالػ اُْجبة، ك٢ هٞح كؼبُخ ٜٓبد ُأل إٔ ٣ٌٕٞ٣ٌٖٔ 

رْومٓذ  ،6116ثؾٍِٞ ػبّ ٝ." ا٤ُ٘بأُغزٔغ اُل٢ُٝ ُْ ٣َزٔغ 
اُز٢ رلػْ األؽياة ا٤َُب٤ٍخ ٝاُوج٤ِخ أُقزِلخ  ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد
ٕ األعبٗت ٞأُوبرِ ٝافزوم. أًضو ٖٓ اَُبثنٝاٗزْود 
، ٝإٔجؼ خًبد أُزطوكخ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد أُؾ٤ِبُؾوث أُورجط٤ٖ

 . "ا٤ُْٕٜاٗغنة اُْجبة ا٣ْٜ أُي٣ل ٖٓ األٍِؾخ ٝأُبٍ، ُٝل
ػ٠ِ  وَ عجِ أُ ًبرت " ًٔب ٣وٍٞ ٛٞ اُوزَ أٍَٜ ٢ّء ك٢ ٤ُج٤ب

 . ٤بدٖٓ هجَ ا٤ِ٤ُْٔ اٍزٜلاكٚثؼل  اُ٘يٝػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 

 ّب عبءد األٚضبعٍو
، عٛاء ّدزّغاٌ فٟ

لج١ٍب   وبْ رٌه اٌّدزّغ
غ١ش  ٚأٚ د١ٕ٠ب ، ػشث١ب  أ

فاْ رٌه ، ػشثٟ
٠ٕشٟء  اٌّدزّغ

. ١ٍ١ِش١ب خبطخ ثٗ
اٌغإاي ٘ٛ: ٠ٚجمٝ 

، ِب اٌزٞ ٘ىزاٚاٌسبي "
ع١سذس ثؼذ صٚاي 

 ؟"داػش

صعود المیلیشیات إلى مزیج من  الناشطون یعزومع كل واقعة، 
تدخالت و ،المستوى الوطنيعلى  القمعيأو  الحكم الفاشل

مثًال،  في نیجیریاویعتقدون أن  الجهات الدولیة أو اإلقلیمیة.
الیمكن أن تنضم فئات مختلفة من الشباب والرجال إلى صفوف 

دعم دون ، وأن یحملوا السالح ویخرجوا عن القانون بوكو حرام
 وراءهم. سیاسي

ح من ، كما یتضالظروف سوءًاالحكومة  زادتذلك،  فضًال عن
 2015/2016 لسـنة التقریر السنوي لمنظمة العفو الدولیة

قوة الهادفة إلى إنشاء  المحاوالت وقد فشلت 29الخاص بنیجریا.
من بوكو  الجناةبین  ، ألنه كان من المستحیل التمییزعسكریة

 "ثم أصبح الجیش أسوأ من بوكو حرام" .وبین األهالي حرام
 لذلك تحولت، وتضیف:" تقول إحدى ناشطات السالم النیجیریا

 متطرفة."الجماعة ال رویدًا رویدًا نحوتعاطف المجتمع 

تنظیم الدولیة صعود  أدى
والذي في العراق،  االسالمیة
 إلىفي جزء منه یعزى 

لجیش لالتعسفیة  الممارسات
العراقي والشرطة في المناطق 
التي یهیمن علیها السنة، 

العراقیة إلى تغییر  الحكومةب
الحكومة شرعنت  فقد. نهجها

لَّم حشد أمًال منها في المیلیشیات 
وطني ضد تنظیم الدولة 

تتمكن مطلقًا لم  الكنهاالسالمیة، 
السیطرة على استخدام  من

    30،وانتشار األسلحة

وهكذا كانت الحال عند إعالن 
 الشعبي الحشد حیدر العبادي میلیشیا رئیس الوزراء العراقي

أن  ونطاء السالم العراقییقول نشقوة رسمیة للدولة. ك
یتم تمویلها من  وأنه 31ة،أقوى من الدول في العراق اتالمیلیشی

كما أن  ،المملكة العربیة السعودیة وإیرانكقبل القوى اإلقلیمیة 
موقعة على  ةدول فرغم كونها. متورطة الحكومة العراقیة نفسها

ت بروتوكوال وعلىاألطفال،  تجنیدمنع بشأن االتفاقیات الدولیة 
 .ذلكتجاهل ت إّال أنهامع الیونیسیف، 

																																																													
 أنظرمزید عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي یرتكبها الجیش النیجیري لمعرفة ال 29 
الجیش أیدیهم ملطخة بالدماء: جرائم الحرب التي ارتكبها ونجوم على أكتافهم. ال"

  )،2015منظمة العفو الدولیة (یونیو  "النیجیري
http://www.amnestyusa.org/research/reports/stars-on-their-shoulders-
blood-on-their-hands-war-crimes-committedby-the-nigerian-military  

 بشأن نیجیریا 2015/2016منظمة العفو الدولیة لسنة  وكذلك تقریر
https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/        

،" المونیتور (سبتمبر الحشد الشعبي العراقيكبح جماح ت معموري، "كیفعلي ال 30 
2015،(  

http://www.almonitor.com/pulse/originals/2015/09/iraq-popular-
obilization-militias-isis-iran-government.html#ixzz41m5QbuXT 	

" مؤسسة كارنیغي الشعبي الحشدحول تناد منصور "من میلیشیا إلى قوة دولة: ری 31 
  )،2015نوفمبر  16للسالم الدولي (

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=61986  
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یقول إحد  العراقیة، حكومةالملیشیات المرتبطة بال بالحدیث عن
الذین  ألطفالنهم یسیئون معاملة اإ"صانعي السالم العراقیین: 

 هم باسمتجنیدالتتجاوز أعمار بعضهم العشر سنوات، ویتم 
ن ثقافة الیملكو األطفال أنوتعزى سهولة تجنیدهم إلى الدین. 

كما أن الكثیر من ". دینیة، مایجعلهم یصدقون مایسمعون
   بفكر الجماعات المتطرفة  عائالت األطفال عادة ما یؤمنون

إلى الجنة.  ویذهبونشهداء  سیكونونأطفالهم  أن ونویعتقد
 ، سواء كان ذلك المجتمعمجتمعال في ما ساءت األوضاعلكو

فإنه ینشيء میلیشیا خاصة ، عربيغیر  وقبلیًا أو دینیًا، عربیًا أ
بعد ، ما الذي سیحدث هكذاوالحال السؤال هو: "ویبقى . به

	؟"زوال داعش

على الرغم من االنتخابات التي ففي لیبیا.  تحدثالقصة نفسها 
معطًال؛ إذ  النظام السیاسي ال یزالإّال أن ، 2014جرت عام 
 ىیتلقأین ، ولیس واضحًا من قیادة وطنیة واحدة لیست هناك

نشطاء كما یشكك . األوامراألحزاب السیاسیة أمراء الحرب و
 "إنهم [المجتمع الدولي] :التدخالت الدولیةب ونسالم اللیبیال
، بشكل فردي[الحكومات األجنبیة] لكن بیع األسلحة،  ونحظری
 مناإلحباط إن حالة  "من مصادر أخرى.ترك األسلحة تتدفق ت

رغم و. رى أیضًاعلى جبهات أخ ةالمجتمع الدولي واضح
نشطاء ال یلقى، ثاث التطرفجتافي  المرأة دورب االهتمام الحالي 

ه ، قلنا أن2011. "في عام لجهودهمن القلیل من الدعم ومحلیال
لكن نزع سالح الشباب، في قوة فعالة مهات لأل یمكن أن یكون

تشرذمت  ،2016بحلول عام و." إلیناالمجتمع الدولي لم یستمع 
تي تدعم األحزاب السیاسیة والقبلیة المختلفة ال المیلیشیات

ن األجانب والمقاتل واخترق. أكثر من السابقوانتشرت 
، وأصبح كات المتطرفة المیلیشیات المحلیةالحرب المرتبطین

 . "إنلیهمإنجذب الشباب ایهم المزید من األسلحة والمال، ولد
 على َرجِبُأكاتب " كما یقول هو القتل أسهل شيء في لیبیا

	. یاتمن قبل المیلیش استهدافهبعد  النزوح
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 عاضوألا تءاس املك
 ءاوس ،عمتجملا يف

ً ایلبق عمتجملا كلذ ناك
 ریغ وأً ایبرع ً،اینید وأ

 كلذ نإف ،يبرع
 ءيشنی عمتجملا

 .هب ةصاخ ایشیلیم
 :وه لاؤسلا ىقبیو

 يذلا ام ،اذكه لاحلاو"
 لاوز دعب ثدحیس

	"؟شعاد



31

 المقاتلین األجانب منبع: الجدد المرتزقة

، عبر المنطقةجهود اجتثاث التطرف  ط النساء الناشطات فيلتس
والمرتزقة في العصر  الضوء على قضیة المقاتلین األجانب

العدید ف .یصعب معالجتهاو ةمعقد همدوافع ، والذي تبدوالحدیث
، دون معلومات إلى أخرىنزاع من منطقة  منهم دائموا التنقل

واضحة عن أعدادهم، أو أعداد مقاتلیهم األشداء، أو أعداد الذي 
 تیتكلمون لغات مختلفة ولیس وهم. قوة أو اإلكراهلتم تجنیدهم با

ویصعب على النساء مع المجتمع،  أو صالت لدیهم عالقات
 بشكل فعال. الوصول الیهم يالعامالت على النطاق المحل

اجتثاث نشاط هو رفع مستوى  أحد الحلول التي تبدو في األفق
من  العدیدفي فأعداد المقاتلین األجانب المحلي.  التطرف
من قبل  تجنیدهم دما یتمولیس لها تأثیر إّال عن جدًا ةقلیلالمناطق 

التي حّلت  خالل المجاعةمثال على ذلك: لسكان المحلیین. ا
 سیطرتها الصومالیة حركة الشباب فقدت 2012عام  ومالبالص

 لیلةمقدیشو بین العاصمة على 
عناصرها  هروب بسبب ،وضحاها
للسماح للمساعدات  المحلیین
أجبر المقاتلین ، ما لدخولباالغذائیة 
االنسحاب من  على األجانب
	32المدینة.

تعمل مع طاجیكیة محامیة  تأشار
المجرمین السابقین في 

سجون الدولة  ، أنانطاجیكست
ب األجان أصبحت مصدرًا للمقاتلین

الذین یصبح العدید منهم متطرفین 
ینضمون إلى  وعندما یطلق سراحهم   33.أثناء فترة السجن

 . من الدول المجندین الذین یدخلون أفغانستان وغیرها

 

 

 

 

																																																													
أغسطس  8هزیمة" ستراتفور (الاإلنسحاب ال یعني  الصومالیة: حركة الشباب"  32 

2011(  
( https://www.stratfor.com/analysis/somalia-al-shabaabs-pullback-does-
not-mean-defeat  

"السجون واإلرهاب: التطرف  أنظرلمعرفة المزید عن التطرف في السجون  33	
" المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السیاسي بلدًا 15واجتثاث التطرف في 

)ICSR) (2010،(  
http://icsr.info/wp-	
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جرائم  تم سجنهم الرتكابهموصغار المجرمین،  هم من الكثیرون
، كما أنهم لیسوا هم في تجارة المخدراتتورطل بسیطة أو

، لكنهم متدینین أو مرتبطین بجهة متطرفة قبل دخولهم السجن
ال  نحن" :یخرجون من السجن متطرفین. تقول محامیة طاجیكیة

یتحول ال نعرف كیف أو لماذا و .إلى السجون نستطیع الدخول
 . "التطرف نحو السجناء

الجتماعیة الفرص ا عدم توفرهي و ، أالمسألة أخرى هناك
أكتوبر  تشرین األول/ فمنذألجیال الشابة. واالقتصادیة المحلیة ل

إلى سوریا  متطرفًا تونسیًا 6000 مایزید على ذهب، 2015عام 
حسب  "توجد مشكلة فى شعور الشباب برجولتهم"، 34والعراق.
ندرة من  یعانونالشباب ف. ح به أستاذ جامعي تونسيما صرَّ

 ، فضًال عن كونهممستقبلهم ام كل وسیلة لبناءوانعد فرص العمل
كیف یرون  إنهم. أو إعائلة عوائلهم غیر قادرین على الزواج

النقیض ، وعلى المؤهلة للحكماألنظمة الفاسدة أو غیر  تقصیهم
 وغیرها داعشیرون كیف أن الجماعات المتطرفة مثل من ذلك 

 ایةتوفر لهم الحمو أفضل بمستقبلتهتم بمظالمهم وتعدهم 
 التي یحققها المكانة االجتماعیةاالنتماء وتعطیهم الشعور بو

 الجماعات المتطرفة تعطیهم 35من أجل قضیة عادلة.القتال 
أحد یتفق مع هذا الرأى ایضا الجنة. مكان في تعدهم بو المال

لألطفال ر توّف التيغیر الحكومیة  اتالمنظم مؤسسي إحدى
فنون المسرح  علمفرصة توالشباب في المجتمعات الفقیرة 

التعبیر وتوضیح معاییر أكثر  هم منوالریاضة كوسیلة لتمكین
 36.ن المتزمتمجرد التدّیمن  واعتداًال شموًال

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													

جانب إلى سوریا تدفق المقاتلین األلتقییم آخر مجموعة صوفان. المقاتلون األجانب:  34 
 .2015  والعراق

  35 Ömer Ta pinar   :  دون فهم ب یلتحق الناس بداعش"ال یمكن أن نفهم لماذا
  )،2015مارس  25الحرمان النسبي" هافینغتون بوست (

http://www.huffingtonpost.com/amer-tapaenar-/isis-relativedeprivation_	
b_6912460.html																																							

  
، انظر "التفكیر واجتثاث التطرفلمعرفة المزید عن استخدام الریاضة في مواجهة  36	

للریاضة والفنون والثقافة في منع التطرف  الهام الدورخارج الصندوق: استكشاف 
  )،2015العنیف،" المركز العالمي لألمن التعاوني والهدایة (فبرایر 
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مواجهة التطرف   والمجتمعات،" سرتعلقة بالشباب من خالل التعلیم واألوالسیاسات الم

 ).IOSمطبعة : 2015والتطرف العنیف بین الشباب لمنع اإلرهاب (
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 ةلودلا نوجس ربتعت
 ردصملا ةباثمب

 ... بناجألا نیلتاقملل
 حبصی مهنم ریثكلاف

 يف وهوً افرطتم
 .نجسلا

	ةیكیجاط ةیماحم 	-

 المقاتلین األجانب منبع: الجدد المرتزقة

، عبر المنطقةجهود اجتثاث التطرف  ط النساء الناشطات فيلتس
والمرتزقة في العصر  الضوء على قضیة المقاتلین األجانب

العدید ف .یصعب معالجتهاو ةمعقد همدوافع ، والذي تبدوالحدیث
، دون معلومات إلى أخرىنزاع من منطقة  منهم دائموا التنقل

واضحة عن أعدادهم، أو أعداد مقاتلیهم األشداء، أو أعداد الذي 
 تیتكلمون لغات مختلفة ولیس وهم. قوة أو اإلكراهلتم تجنیدهم با

ویصعب على النساء مع المجتمع،  أو صالت لدیهم عالقات
 بشكل فعال. الوصول الیهم يالعامالت على النطاق المحل

اجتثاث نشاط هو رفع مستوى  أحد الحلول التي تبدو في األفق
من  العدیدفي فأعداد المقاتلین األجانب المحلي.  التطرف
من قبل  تجنیدهم دما یتمولیس لها تأثیر إّال عن جدًا ةقلیلالمناطق 

التي حّلت  خالل المجاعةمثال على ذلك: لسكان المحلیین. ا
 سیطرتها الصومالیة حركة الشباب فقدت 2012عام  ومالبالص

 لیلةمقدیشو بین العاصمة على 
عناصرها  هروب بسبب ،وضحاها
للسماح للمساعدات  المحلیین
أجبر المقاتلین ، ما لدخولباالغذائیة 
االنسحاب من  على األجانب
	32المدینة.

تعمل مع طاجیكیة محامیة  تأشار
المجرمین السابقین في 

سجون الدولة  ، أنانطاجیكست
ب األجان أصبحت مصدرًا للمقاتلین

الذین یصبح العدید منهم متطرفین 
ینضمون إلى  وعندما یطلق سراحهم   33.أثناء فترة السجن

 . من الدول المجندین الذین یدخلون أفغانستان وغیرها
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 اٌّمبر١ٍٓ األخبٔت ِٕجغ: اٌدذد اٌّشرضلخ

، ػجو أُ٘طوخعٜٞك اعزضبس اُزطوف  ٜ اَُ٘بء اُ٘بّطبد ك٢ِرَ
ٝأُوريهخ ك٢ اُؼٖو  اُٚٞء ػ٠ِ ه٤ٚخ أُوبر٤ِٖ األعبٗت

كبُؼل٣ل  .٣ٖؼت ٓؼبُغزٜبٝ حٓؼول ْٜكٝاكؼ ، ٝاُن١ رجلٝاُؾل٣ش
، كٕٝ ٓؼِٞٓبد ا٠ُ أفوٟٗياع ٖٓ ٓ٘طوخ  ْٜٓ٘ كائٔٞا اُز٘وَ

ٝاٙؾخ ػٖ أػلاكْٛ، أٝ أػلاك ٓوبر٤ِْٜ األّلاء، أٝ أػلاك اُن١ 
 ذ٣زٌِٕٔٞ ُـبد ٓقزِلخ ٤َُٝ ْٝٛ. وٞح أٝ اإلًواُٙرْ رغ٤٘لْٛ ثب
٣ٖٝؼت ػ٠ِ اَُ٘بء ٓغ أُغزٔغ،  أٝ ٕالد ُل٣ْٜ ػالهبد

 اُؼبٓالد ػ٠ِ اُ٘طبم أُؾ٢ِ
 ثٌَْ كؼبٍ. إٍُٞٞ ا٤ُْٜ

ٛٞ  أؽل اُؾٍِٞ اُز٢ رجلٝ ك٢ األكن
اعزضبس ْٗبٛ هكغ َٓزٟٞ 

كؤػلاك أُوبر٤ِٖ أُؾ٢ِ.  اُزطوف
أُ٘بٛن ٖٓ  اُؼل٣لك٢ األعبٗت 

لٓب ٤ٌُٝ ُٜب رؤص٤و االّ ػ٘ علاً  خه٤ِِ
ٌَُبٕ ٖٓ هجَ ا رغ٤٘لْٛ ٣زْ

فالٍ ٓضبٍ ػ٠ِ مُي: أُؾ٤٤ِٖ. 
ػبّ  اُز٢ ؽِّذ ثبُٖٞٓبٍ أُغبػخ
 ؽوًخ اُْجبة كولد 6116

 ،ٝٙؾبٛب ٤ُِخٓول٣ْٞ ث٤ٖ اُؼبٕٔخ ػ٠ِ  ٤ٍطورٜب اُٖٞٓب٤ُخ
َُِٔبػ َُِٔبػلاد اُـنائ٤خ  ػ٘بٕوٛب أُؾ٤٤ِٖ ٛوٝة ثَجت

االَٗؾبة ٖٓ  ػ٠ِ األعبٗتأعجو أُوبر٤ِٖ ، ٓب ُلفٍٞثب
 32أُل٣٘خ.

رؼَٔ ٓغ أُغو٤ٖٓ اَُبثو٤ٖ ك٢ ٛبع٤ٌ٤خ ٓؾب٤ٓخ  دأّبه
 إٔجؾذ ٖٓلهاً ُِٔوبر٤ٍِٖغٕٞ اُلُٝخ  ، إٔٛبع٤ٌَزبٕ

   33.ت اُن٣ٖ ٣ٖجؼ اُؼل٣ل ْٜٓ٘ ٓزطوك٤ٖ أص٘بء كزوح اَُغٖاألعبٗ
٣ٕ٘ٚٔٞ ا٠ُ أُغ٘ل٣ٖ اُن٣ٖ ٣لفِٕٞ  ن ٍواؽْٜٝػ٘لٓب ٣طِ

 . ٖٓ اُلٍٝ أكـبَٗزبٕ ٝؿ٤وٛب

                                                           
أؿَطٌ  8ٜي٣ٔخ" ٍزوارلٞه )اُاإلَٗؾبة ال ٣ؼ٢٘  اُٖٞٓب٤ُخ: ؽوًخ اُْجبة"   32

2011)  
( https://www.stratfor.com/analysis/somalia-al-shabaabs-pullback-does-
not-mean-defeat  

"اَُغٕٞ ٝاإلهٛبة: اُزطوف  أٗظؤُؼوكخ أُي٣ل ػٖ اُزطوف ك٢ اَُغٕٞ   33
" أُوًي اُل٢ُٝ ُلهاٍخ اُزطوف ٝاُؼ٘ق ا٤َُب٢ٍ ثِلاً  15ٝاعزضبس اُزطوف ك٢ 

(ICSR) (2010،)  
http://icsr.info/wp- 
content/uploads/2012/10/1277699166PrisonsandTerrorismRadicalisationandDeradicali
sationin15Countries.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 

  

 

 

 

 

عوائْ  رْ ٍغْٜ٘ الهرٌبثْٜٕٝـبه أُغو٤ٖٓ،  ْٛ ٖٓ اٌُض٤وٕٝ
، ًٔب أْٜٗ ٤َُٞا زٞهْٜٛ ك٢ رغبهح أُقلهادُ ث٤َطخ أٝ

، ٌُْٜ٘ ٓزل٤٘٣ٖ أٝ ٓورجط٤ٖ ثغٜخ ٓزطوكخ هجَ كفُْٜٞ اَُغٖ
ال  ٗؾٖ" :ك٤ٖ. روٍٞ ٓؾب٤ٓخ ٛبع٤ٌ٤خ٣قوعٕٞ ٖٓ اَُغٖ ٓزطو

٣زؾٍٞ ال ٗؼوف ٤ًق أٝ ُٔبما ٝ .ا٠ُ اَُغٕٞ َٗزط٤غ اُلفٍٞ
 . "اُزطوف ٗؾٞ اَُغ٘بء

العزٔبػ٤خ اُلوٓ ا رٞكوػلّ ٢ٛ ٝ ، أالَٓؤُخ أفوٟ ٛ٘بى
أًزٞثو  رْو٣ٖ األٍٝ/ كٔ٘نألع٤بٍ اُْبثخ. ٝاالهزٖبك٣خ أُؾ٤ِخ ُ

ا٠ُ  ٓزطوكبً ر٤َٗٞبً  6111 ٓب٣ي٣ل ػ٠ِ مٛت، 6115ػبّ 
 "رٞعل ٌِْٓخ ك٠ ّؼٞه اُْجبة ثوعُٞزْٜ"، 34ٍٞه٣ب ٝاُؼوام.
ٖٓ  ٣ؼبٕٗٞبُْجبة ك. ػ ثٚ أٍزبم عبٓؼ٢ ر٢َٗٞؽَت ٓب ٕو  

، كٚالً ػٖ َٓزوجِْٜ اٗؼلاّ ًَ ٤ٍِٝخ ُج٘بءٝ كوٓ اُؼَٔٗلهح 
٣وٕٝ  اْٜٗ. أٝ اػبئِخ ػٞائِْٜ ؿ٤و هبكه٣ٖ ػ٠ِ اُيٝاط ًْٜٞٗ

، ٝػ٠ِ أُئِٛخ ُِؾٌْاألٗظٔخ اُلبٍلح أٝ ؿ٤و  ٤ًق رو٤ْٖٜ
 كاػ٣ِوٕٝ ٤ًق إٔ اُغٔبػبد أُزطوكخ ٓضَ اُ٘و٤٘ ٖٓ مُي 

رٞكو ُْٜ ٝ أكَٚ ثَٔزوجَرٜزْ ثٔظبُْٜٔ ٝرؼلْٛ  ٝؿ٤وٛب
اُز٢  أٌُبٗخ االعزٔبػ٤خبالٗزٔبء ٝرؼط٤ْٜ اُْؼٞه ثٝ اُؾٔب٣خ
اُغٔبػبد أُزطوكخ  35ٖٓ أعَ ه٤ٚخ ػبكُخ.اُوزبٍ  ٣ؾووٜب
٣زلن ٓغ ٛنا اُوأٟ ا٣ٚب اُغ٘خ. ٌٔبٕ ك٢ رؼلْٛ ثٝ أُبٍ رؼط٤ْٜ

ُألٛلبٍ و رٞكّ  اُز٢ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ  بدأُ٘ظٔ أؽل ٓئ٢ٍَ اؽلٟ
كٕ٘ٞ أَُوػ  ٕخ رؼِْكوٝاُْجبة ك٢ أُغزٔؼبد اُلو٤وح 

اُزؼج٤و ٝر٤ٙٞؼ ٓؼب٤٣و أًضو  ْٜ ٖٓٝاُو٣بٙخ ٤ًٍِٞخ ُز٤ٌٔ٘
 36.ٖ أُزيٓذٓغوك اُزل٣ّ ٖٓ  ٝاػزلاالً  ّٔٞالً 

 

 

 

 
                                                           

زلكن أُوبر٤ِٖ األعبٗت ا٠ُ ٍٞه٣ب ُرو٤٤ْ آفو ٓغٔٞػخ ٕٞكبٕ. أُوبرِٕٞ األعبٗت:   34
 .2015  ٝاُؼوام

35   Ömer Ta pinar   :  لٕٝ كْٜ ث ٣ِزؾن اُ٘بً ثلاػِ"ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗلْٜ ُٔبما
  (،2015ٓبهً  25اُؾوٓبٕ اَُ٘ج٢" ٛبك٤٘ـزٕٞ ثٍٞذ )

http://www.huffingtonpost.com/amer-tapaenar-/isis-relativedeprivation_ 
b_6912460.html                                       

  
، اٗظو "اُزل٤ٌو ٝاعزضبس اُزطوفُٔؼوكخ أُي٣ل ػٖ اٍزقلاّ اُو٣بٙخ ك٢ ٓٞاعٜخ   36

ٝاُضوبكخ ك٢ ٓ٘غ اُزطوف ُِو٣بٙخ ٝاُلٕ٘ٞ  اُٜبّ اُلٝهفبهط اُٖ٘لٝم: اٍزٌْبف 
  (،2015اُؼ٤٘ق،" أُوًي اُؼب٢ُٔ ُألٖٓ اُزؼب٢ٗٝ ٝاُٜلا٣خ )كجوا٣و 

http://www.globalcenter.org/wp-content/  
uploads/2015/02/15Feb17_SAC_Brief_Hedayah_GlobalCenter.pdf       

"ٌٓبكؾخ اُزطوف اُؼ٤٘ق: اُجوٗبٓظ  : ,Sarah Zeigerو  Ivo Veenkampًٝنُي: 
ٓٞاعٜخ اُزطوف   ٝأُغزٔؼبد،" زؼِوخ ثبُْجبة ٖٓ فالٍ اُزؼ٤ِْ ٝاألٍوٝا٤َُبٍبد أُ

 (.IOSٓطجؼخ : 2015ٝاُزطوف اُؼ٤٘ق ث٤ٖ اُْجبة ُٔ٘غ اإلهٛبة )
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عدْٛ اٌذٌٚخ رؼزجش 
 ثّثبثخ اٌّظذس

ّمبر١ٍٓ األخبٔت ... ٌٍ
فبٌىث١ش ُِٕٙ ٠ظجر 

ِزطشفب  ٚ٘ٛ فٟ 
 .اٌغدٓ

 ٓؾب٤ٓخ ٛبع٤ٌ٤خ  -

 المقاتلین األجانب منبع: الجدد المرتزقة

، عبر المنطقةجهود اجتثاث التطرف  ط النساء الناشطات فيلتس
والمرتزقة في العصر  الضوء على قضیة المقاتلین األجانب

العدید ف .یصعب معالجتهاو ةمعقد همدوافع ، والذي تبدوالحدیث
، دون معلومات إلى أخرىنزاع من منطقة  منهم دائموا التنقل

واضحة عن أعدادهم، أو أعداد مقاتلیهم األشداء، أو أعداد الذي 
 تیتكلمون لغات مختلفة ولیس وهم. قوة أو اإلكراهلتم تجنیدهم با

ویصعب على النساء مع المجتمع،  أو صالت لدیهم عالقات
 بشكل فعال. الوصول الیهم يالعامالت على النطاق المحل

اجتثاث نشاط هو رفع مستوى  أحد الحلول التي تبدو في األفق
من  العدیدفي فأعداد المقاتلین األجانب المحلي.  التطرف
من قبل  تجنیدهم دما یتمولیس لها تأثیر إّال عن جدًا ةقلیلالمناطق 

التي حّلت  خالل المجاعةمثال على ذلك: لسكان المحلیین. ا
 سیطرتها الصومالیة حركة الشباب فقدت 2012عام  ومالبالص

 لیلةمقدیشو بین العاصمة على 
عناصرها  هروب بسبب ،وضحاها
للسماح للمساعدات  المحلیین
أجبر المقاتلین ، ما لدخولباالغذائیة 
االنسحاب من  على األجانب
	32المدینة.

تعمل مع طاجیكیة محامیة  تأشار
المجرمین السابقین في 

سجون الدولة  ، أنانطاجیكست
ب األجان أصبحت مصدرًا للمقاتلین

الذین یصبح العدید منهم متطرفین 
ینضمون إلى  وعندما یطلق سراحهم   33.أثناء فترة السجن

 . من الدول المجندین الذین یدخلون أفغانستان وغیرها

 

 

 

 

																																																													
أغسطس  8هزیمة" ستراتفور (الاإلنسحاب ال یعني  الصومالیة: حركة الشباب"  32 

2011(  
( https://www.stratfor.com/analysis/somalia-al-shabaabs-pullback-does-
not-mean-defeat  

"السجون واإلرهاب: التطرف  أنظرلمعرفة المزید عن التطرف في السجون  33	
" المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السیاسي بلدًا 15واجتثاث التطرف في 

)ICSR) (2010،(  
http://icsr.info/wp-	
content/uploads/2012/10/1277699166PrisonsandTerrorismRadicalisationandDeradicali
sationin15Countries.pdf	
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جرائم  تم سجنهم الرتكابهموصغار المجرمین،  هم من الكثیرون
، كما أنهم لیسوا هم في تجارة المخدراتتورطل بسیطة أو

، لكنهم متدینین أو مرتبطین بجهة متطرفة قبل دخولهم السجن
ال  نحن" :یخرجون من السجن متطرفین. تقول محامیة طاجیكیة

یتحول ال نعرف كیف أو لماذا و .إلى السجون نستطیع الدخول
 . "التطرف نحو السجناء

الجتماعیة الفرص ا عدم توفرهي و ، أالمسألة أخرى هناك
أكتوبر  تشرین األول/ فمنذألجیال الشابة. واالقتصادیة المحلیة ل

إلى سوریا  متطرفًا تونسیًا 6000 مایزید على ذهب، 2015عام 
حسب  "توجد مشكلة فى شعور الشباب برجولتهم"، 34والعراق.
ندرة من  یعانونالشباب ف. ح به أستاذ جامعي تونسيما صرَّ

 ، فضًال عن كونهممستقبلهم ام كل وسیلة لبناءوانعد فرص العمل
كیف یرون  إنهم. أو إعائلة عوائلهم غیر قادرین على الزواج

النقیض ، وعلى المؤهلة للحكماألنظمة الفاسدة أو غیر  تقصیهم
 وغیرها داعشیرون كیف أن الجماعات المتطرفة مثل من ذلك 

 ایةتوفر لهم الحمو أفضل بمستقبلتهتم بمظالمهم وتعدهم 
 التي یحققها المكانة االجتماعیةاالنتماء وتعطیهم الشعور بو

 الجماعات المتطرفة تعطیهم 35من أجل قضیة عادلة.القتال 
أحد یتفق مع هذا الرأى ایضا الجنة. مكان في تعدهم بو المال

لألطفال ر توّف التيغیر الحكومیة  اتالمنظم مؤسسي إحدى
فنون المسرح  علمفرصة توالشباب في المجتمعات الفقیرة 

التعبیر وتوضیح معاییر أكثر  هم منوالریاضة كوسیلة لتمكین
 36.ن المتزمتمجرد التدّیمن  واعتداًال شموًال

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													

جانب إلى سوریا تدفق المقاتلین األلتقییم آخر مجموعة صوفان. المقاتلون األجانب:  34 
 .2015  والعراق

  35 Ömer Ta pinar   :  دون فهم ب یلتحق الناس بداعش"ال یمكن أن نفهم لماذا
  )،2015مارس  25الحرمان النسبي" هافینغتون بوست (

http://www.huffingtonpost.com/amer-tapaenar-/isis-relativedeprivation_	
b_6912460.html																																							

  
، انظر "التفكیر واجتثاث التطرفلمعرفة المزید عن استخدام الریاضة في مواجهة  36	

للریاضة والفنون والثقافة في منع التطرف  الهام الدورخارج الصندوق: استكشاف 
  )،2015العنیف،" المركز العالمي لألمن التعاوني والهدایة (فبرایر 

http://www.globalcenter.org/wp-content/		
uploads/2015/02/15Feb17_SAC_Brief_Hedayah_GlobalCenter.pdf       

"مكافحة التطرف العنیف: البرنامج  : ,Sarah Zeigerو  Ivo Veenkampوكذلك: 
مواجهة التطرف   والمجتمعات،" سرتعلقة بالشباب من خالل التعلیم واألوالسیاسات الم

 ).IOSمطبعة : 2015والتطرف العنیف بین الشباب لمنع اإلرهاب (
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 ةلودلا نوجس ربتعت
 ردصملا ةباثمب

 ... بناجألا نیلتاقملل
 حبصی مهنم ریثكلاف

 يف وهوً افرطتم
 .نجسلا

	ةیكیجاط ةیماحم 	-
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اجتثاث التطرف  ة بشأنعملیمناهج النساء بناة السالم توفر 
 إعادة التأهیلو

من نیجیریا الى باكستان  .تزداد سوءًاعة األوضاع األمنیة المرّو
لمنع تجنید  ًا كبیرةالنساء جهودتقود العراق إلى سوریا،  منو

، في جمیع أنحاء العالممتشابهة  نتجاربه. همونزع سالح بالشبا
إلى  لم ننظرإذا فالدرس األول هو إضفاء الطابع اإلنساني. و

، اإلرهابیینب وصفناهم أو  باعتبارهم بشرًا،المیلیشیات  مقاتلي
خدم الناشطون تكتیكات یست. فسوف یصعب الوصول إلیهم

تقول ناشطة . موالتفاعل معه الستقطاب المتطرفین متنوعة 
نعرف كیف ننظر إلیهم كجزء من شعبنا. وبذك "نحن باكستانیة: 

على  یؤكد الناشطون أیضًاكما . المحلیین" إلى األوالد نتحدث
من  ویظهر ذلك. في المجتمع وضرورة غرسهاالثقة  أهمیة

 احترام الزيضمان كاییر الثقافیة المحلیة، بالمع التزامهمخالل 
 الدینیة واالستشهاد بالنصوص المناسبة اللغةوالمناسب 

 الذكور. مأقاربهعن طریق هؤالء األفراد  واالقتراب من

رغم أن  التواصل معهم بشكل شخصىالضروري جدًا من ، ثانیًا
دوافع ال .هذا المنهج یستغرق وقتًا طویًال والیخلو من خطورة

الي فإن التفاعل معهم یجب أن وبالت إلى آخر؛ شخصمن تلف تخ
قد یكون فالدافع الرئیس بالنسبة للبعض . ختلف تبعًا للشخصی

اإلیمان أو  ، أما بالنسبة لغیره فقد یكونقضیة وطنیة أو سیاسیة
كانوا قادة أو ما أن نفهم إذا ، ایضا المهممن الدیني. التعلیم 
 یقل أهمیة عن تحدیدل النفسیة الالعوام فهم ، ألنمجندینمجرد 

، مع األخذ بعین االعتبار أن الدوافع االقتصادیةو اإلمكانیات
یفتقرون إلى وسائل للتعبیر و الیملكونالعدید من هؤالء الشباب 

	فرص.ال
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 مستقبلمع  في كل حالةمیلیشیا الاالنسحاب من  ینسجمیجب أن 
مهاراتهم  التعرف علىنحاول " :تإحدى الناشطا تقولواضح. 

. نحن نعمل تلك الموارد وفقبناء من ثم الشروع بالالسابقة، و
یمكن ن ون السابقوالمقاتل فهؤالءبدیلة". سبل عیش  إلیجادمعهم 

 واستقطاباآلخرین  تجنید حلفاء مهمین في منع واأن یكون
 عن العنف. زمالئهم السابقین بعیدًا

، قَیمهم ومبادئهمتحول نموذجي في  ، یجب أن یكون هناكثالثًا
 إلى یفتقروناألوالد فشعائرهم الدینیة. ل تهموممارس همفهمو

، األمر الذي یسهل انقیادهم في كثیر من األحیان الفهم الدیني
توفر النساء كُحكٍم من عند اهللا.  وإیمانهم بهبسهولة إلى العنف 

ا مغایرا، االتى تعملن على انقاذ الشباب من المیلیشیات تفسیر
فهن یستخدمن نفس المراجع الدینیة والخطاب ولكن یقدمن 

 تفسیرات مختلفة.

الیعني سفك الجهاد  برأیي أن"تقول إحدى الناشطات العراقیات: 
التبرع بالدم  . الجهاد بالنسبة لي یعنيفي الشوارع وإهدار الدماء
وتضیف قائلة: . "ت إلى الناس الذین هم بحاجة إلیهفي المستشفیا

مشاركة نحو  كسبیلالدین  یّصورون [نشطاء السالم] إنهم"
 بعكس الرأي اآلخر الذي ینادي – ةإیجابیسلمیة ومدنیة 

 ًاقوی ًاشعور یخلقون إنهمالتضحیة بالنفس من خالل العنف. ب
الجتثاث الجوانب النفسیة واالجتماعیة إن واالنتماء.  بالغرض
الح خطوط من إص تبدأفي أنشطة ملموسة  مندمجة التطرف
أو أداء  لتسلیة األطفال في المدارس لمجتمع والرسمل الكهرباء

 .الفعالیات المسرحیة
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اجتثاث التطرف  ة بشأنعملیمناهج النساء بناة السالم توفر 
 إعادة التأهیلو

من نیجیریا الى باكستان  .تزداد سوءًاعة األوضاع األمنیة المرّو
لمنع تجنید  ًا كبیرةالنساء جهودتقود العراق إلى سوریا،  منو

، في جمیع أنحاء العالممتشابهة  نتجاربه. همونزع سالح بالشبا
إلى  لم ننظرإذا فالدرس األول هو إضفاء الطابع اإلنساني. و

، اإلرهابیینب وصفناهم أو  باعتبارهم بشرًا،المیلیشیات  مقاتلي
خدم الناشطون تكتیكات یست. فسوف یصعب الوصول إلیهم

تقول ناشطة . موالتفاعل معه الستقطاب المتطرفین متنوعة 
نعرف كیف ننظر إلیهم كجزء من شعبنا. وبذك "نحن باكستانیة: 

على  یؤكد الناشطون أیضًاكما . المحلیین" إلى األوالد نتحدث
من  ویظهر ذلك. في المجتمع وضرورة غرسهاالثقة  أهمیة

 احترام الزيضمان كاییر الثقافیة المحلیة، بالمع التزامهمخالل 
 الدینیة واالستشهاد بالنصوص المناسبة اللغةوالمناسب 

 الذكور. مأقاربهعن طریق هؤالء األفراد  واالقتراب من

رغم أن  التواصل معهم بشكل شخصىالضروري جدًا من ، ثانیًا
دوافع ال .هذا المنهج یستغرق وقتًا طویًال والیخلو من خطورة

الي فإن التفاعل معهم یجب أن وبالت إلى آخر؛ شخصمن تلف تخ
قد یكون فالدافع الرئیس بالنسبة للبعض . ختلف تبعًا للشخصی

اإلیمان أو  ، أما بالنسبة لغیره فقد یكونقضیة وطنیة أو سیاسیة
كانوا قادة أو ما أن نفهم إذا ، ایضا المهممن الدیني. التعلیم 
 یقل أهمیة عن تحدیدل النفسیة الالعوام فهم ، ألنمجندینمجرد 

، مع األخذ بعین االعتبار أن الدوافع االقتصادیةو اإلمكانیات
یفتقرون إلى وسائل للتعبیر و الیملكونالعدید من هؤالء الشباب 

	فرص.ال
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 مستقبلمع  في كل حالةمیلیشیا الاالنسحاب من  ینسجمیجب أن 
مهاراتهم  التعرف علىنحاول " :تإحدى الناشطا تقولواضح. 

. نحن نعمل تلك الموارد وفقبناء من ثم الشروع بالالسابقة، و
یمكن ن ون السابقوالمقاتل فهؤالءبدیلة". سبل عیش  إلیجادمعهم 

 واستقطاباآلخرین  تجنید حلفاء مهمین في منع واأن یكون
 عن العنف. زمالئهم السابقین بعیدًا

، قَیمهم ومبادئهمتحول نموذجي في  ، یجب أن یكون هناكثالثًا
 إلى یفتقروناألوالد فشعائرهم الدینیة. ل تهموممارس همفهمو

، األمر الذي یسهل انقیادهم في كثیر من األحیان الفهم الدیني
توفر النساء كُحكٍم من عند اهللا.  وإیمانهم بهبسهولة إلى العنف 

ا مغایرا، االتى تعملن على انقاذ الشباب من المیلیشیات تفسیر
فهن یستخدمن نفس المراجع الدینیة والخطاب ولكن یقدمن 

 تفسیرات مختلفة.

الیعني سفك الجهاد  برأیي أن"تقول إحدى الناشطات العراقیات: 
التبرع بالدم  . الجهاد بالنسبة لي یعنيفي الشوارع وإهدار الدماء
وتضیف قائلة: . "ت إلى الناس الذین هم بحاجة إلیهفي المستشفیا

مشاركة نحو  كسبیلالدین  یّصورون [نشطاء السالم] إنهم"
 بعكس الرأي اآلخر الذي ینادي – ةإیجابیسلمیة ومدنیة 

 ًاقوی ًاشعور یخلقون إنهمالتضحیة بالنفس من خالل العنف. ب
الجتثاث الجوانب النفسیة واالجتماعیة إن واالنتماء.  بالغرض
الح خطوط من إص تبدأفي أنشطة ملموسة  مندمجة التطرف
أو أداء  لتسلیة األطفال في المدارس لمجتمع والرسمل الكهرباء

 .الفعالیات المسرحیة
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ؼالهبد ٓغ أُؾبكظخ ػ٠ِ اُث٘بء اُضوخ ٝ ، ٖٓ أُْٜ علاً أف٤واً 
 ٜٓزٕٔٞ ٝهبكرٚ ك٤ْٞؿ أُغزٔغ. ٤ّٝٞؿ اُؼْبئو أُؾ٤٤ِٖ اُوبكح
٣لٜٕٔٞ اُؼٞآَ ٝاالرغبٛبد األٍب٤ٍخ ، ّٝجبثْٜثَٔزوجَ  أ٣ٚبً 

ػ٠ِ ٕؼ٤ل آفو،  37اعزضبس اُزطوف.ر٤ْو ا٠ُ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ 
 ٞٙؼْٜ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئك١ ا٠ُكبٕ اظٜبه االؽزواّ ٝاالٛزٔبّ ث

ٓ٘غ  ػ٠ِ األهَ ك٢اُزلبػَ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َبػل ًٔب  زؤ٤٣ل ٝاُؾٔب٣خ.اُ
كثِٞٓب٢ٍ  اٗٚ ٛو٣نٙل عٜٞك أُوأح.  خلكؼَ ػ٤٘ هكٝك ؽلٝس

 اُطو٣ن ثؾضبً ػُٖٔوأح ا ػ٘لٓب روٞكألٗٚ  ،٤ٙن ٝؽَبً
. ك٢ ؽ٤ٖ ٤ٜب ًـبٕت َُِِطخاُ اُ٘ظوف٤بهاد ثل٣ِخ، ال ٣ٌٖٔ 

ُؼل اُله٣ًٌٖٝٔ اهزَبّ  ُٖ ثبػزجبهٛب بُِـخ ك، ػ٠ِ ٓقزِق اُ
هٚب٣ب رقزِق ؽَت ٝاّواى اُوبكح أُؾ٤٤ِٖ  ُِزٞإَ،٤ٍِٝخ 
 .ٓزغنه٣ٖ ك٢ أُغزٔغ اً أكواكٝرزطِت  ما٤َُب

 اٌذٌٚخ ٚا١ٍ١ٌّش١بد  عٍطبد داٌزسٛي اٌّدزّؼٟ اٌغٍّٟ ٠ٙذّ 

، ػالٝح ػ٠ِ ًج٤وح ك٠ ظَ رؾل٣بدَالّ رؼَٔ ٗبّطبد اُ
رؼو٣٘ أٗلَٜٖ ُِقطو ثبرقبمٖٛ ٓٞاهق ٓؼ٤٘خ. روٍٞ اؽلٟ 

ٌُ  بد"ٗؾٖ ٓزٜٔ ث٘بح اَُالّ:  د ٗبّطخ ٤ُج٤خ إًٔٔب أهوّ  لو".ثبُ
َٖ  ُٜب ح ى٤ِٓخػْو زباص٘ اُل٤ُٝخ ؾٌٞٓخ ٝاُغٜبد اُ ٝرؾبٍٝ. هل هُزِِ

 روٍٞ ٗبّطخ ػواه٤خ:  .ُزٜٖك٢ ثؼ٘ األؽ٤بٕ ا٠ُ اٍزٔباُلبػِخ 
٣قْٕٞ مارٚ ك٢ اُٞهذ ٌُْٜ٘  ،"اْٜٗ ٣طِجٕٞ ٓ٘ب اُؼَٔ ٓؼْٜ

ػ٘لٓب رؾبٍٝ أُوأح  ."إلٌٓب٤ٗبد ٝٛبهبد أُوأحاٛالم اُؼ٘بٕ 
، أُغزٔغ ٝاؽلاس اُزـ٤٤و ك٢خ ٖٓ اُزطوف ؽْل أُل٤٤ٖٗ ُِٞهب٣

 اُؼواه٤خ: اُ٘بّطخر٤ٚق بَُؼ٢ ُزـ٤٤و اُ٘ظبّ. ث ٣زْ ارٜبٜٖٓ
اُل٠ٙٞ، ٌُْٜ٘ ٣قْٕٞ إٔ ٗزٌٖٔ ٖٓ  ٓؼبُغخ"اْٜٗ ٣و٣لٕٝ ٓ٘ب 

 اؽلاس اُزـ٤٤و أُْ٘ٞك."

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ٢َ٤ً عَٕٞٗٞٝ هٙب ك٣٢ِٖٚ٘ؼ َِالّ ، ُٔؼٜل األ٤ٓو٢ً ُِك٢ روو٣و فبٓ   37
ٔؾ٤٤ِٖ ٝاُيػٔبء اُل٤٤٘٣ٖ ًل٤َُ ُزط٣ٞو اٍزوار٤غ٤بد ا٤ُْٞؿ اُبُزْبٝه ٓغ ثٝث٤زٖ ًٞى 

َُِالّ  األٓو٢ٌ٣ ٔؼٜلاُ" بكؾخ اُزطوف اُؼ٤٘ق ك٢ أكـبَٗزبٕ"كْٜ ٌٌٝٓٓبكؾخ اُزطوف 
 (،2015)ٍجزٔجو 

, http://www.usip.org/sites/default/files/SR379-Understanding-and-
Countering-Violent-Extremism-in-Afghanistan.pdf  
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ٝاُو٤ٞك ِزٜل٣لاد ُ اُزٖل١ ا٣َُٞ٘خُٔ٘ظٔبد ػ٠ِ آٖ اُٖؼت 
ِؼت األٝٙبع  ًٔب إٔ ،اُؼبّ ُوأ١أزيا٣لح ػ٠ِ اُ  ٖ أُزلٛٞهح ر

 إٔ ا٣َُٞ٘خرئًل ٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ . ٓطبُت اُؼَٔ ٖٓ
ٖٓ  َٖ ؼجرَ  ٝهل، رزلبهْأػجبء اُزٖل١ ٤ْ٤ِ٤ُِٔبد ٝهٚب٣ب اُزطوف 

ٝػلّ كؼَ ماى، ك٢ ٝهذ ُلؼَ ٛنا  ٖٛ ػ٤ِٜٞاُٚـاىك٣بك 
ٝثبُؾل٣ش ػٖ . ا٣غبث٤بً خ ٤ّئبً ٝالرزقن ٓٞهلبً اُؾٌٞٓالرلؼَ ك٤ٚ 

ل ٖٓ اُلٍٝ ٣غت إٔ رؾّ إ : ه٤ٚخ اُز٣َٞٔ، ٣ِلزٖ االٗزجبٙ ا٠ُ
ٜب الرزقن ٓب٣ٌل٢ ٖٓ ، ٌُ٘ن أُٞاهك ٤ْ٤ِ٤ُِٔبد ٝأُزطوك٤ٖرلك

ُٞهق رلكن رِي أُٞاهك، ك٢ اُٞهذ اُن١ ال٣٘وطغ االعواءاد 
اُغٔبػبد أُزطوكخ ٖٓ أُوبر٤ِٖ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد ٝ اُز٣َٞٔ ػٖك٤ٚ 
بػبد أُزطوكخ رِي ا٤ْ٤ُِٔبد ٝاُغٔ ٝرَزقلّ بٗت. األع

ُغنة أُوبر٤ِٖ أُؾ٤٤ِٖ. ك٢ ٤ُج٤ب ٍٝٞه٣ب، رؼٌٌ األٓٞاٍ 
اُجْبػخ اُز٢ ِٕٝذ اُغٜبد اُلبػِخ ك٢ أُغزٔغ أُل٢ٗ ٓلٟ 

٣ٌٖٔ ُوٞح ٝاُؾٔب٣خ اُز٢ ا ك٢ ٓٞاعٜخا٤ْ٤ِ٤ُٔبد أُؾ٤ِخ  ا٤ُٜب
 اُغٔبػبد أُزطوكخ. رٞكوٛبٕ أ

ُنُي، كبٕ اُزو٤ًي ػ٠ِ اُجلائَ 
اإل٣غبث٤خ ٝاُٞهب٣خ أٓو ثبُؾ 

اٍزٔواه اٗؼلاّ ٝإ األ٤ٔٛخ. 
ا٠ُ  االهزٖبك١أُغبٍ اُلوٓ ك٢ 

 ،اُلُٝخ اُظِْ اُٞاهغ ٖٓ هجَ  عبٗت
 ُزغ٤٘لاُزؼوٗ كوٓ ٖٓ  ٣ي٣ل

ٍ ٖٙٔ اُغٔبػبد باُْجبة ٝاُوع
 ٓٞاعٜخُْ ٣زْ اما ٝ أُزطوكخ.
كبٕ مُي ٍٞف ٣ئك١ ا٠ُ اىك٣بك ، ٖٓ أُْبًَ األٍٝغ  اُ٘طبم
ك٢ كٝآخ ٖٓ اُنًٞه ٝاإلٗبس أَُزؼل٣ٖ ُالٗقواٛ اُْجبة  َٗجخ

ُنا ٣ٌٕٞ ُِيآبً، اُزٖل١ ُأله٤ِخ أُزطوكخ أُٞعٞكح اُؼ٘ق. 
ٔي٣ل ٖٓ اُزؾٍٞ رطج٤ن اُٝ واكػخاُهبئ٤خ ٝاُزلاث٤و اُٞ ثبرقبم

 .ُٔغزٔغٗؾٞ أٞعٚ اُ االهزٖبك١ - االعزٔبػ٢
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عالقات مع المحافظة على البناء الثقة و ، من المهم جدًاأخیرًا
 مهتمون وقادته فشیوخ المجتمع. وشیوخ العشائر المحلیین القادة
وامل واالتجاهات األساسیة یفهمون الع، وشبابهمبمستقبل  أیضًا

على صعید آخر،  37اجتثاث التطرف.تشیر إلى التي ینبغي أن 
 وضعهم یمكن أن یؤدي إلىفإن إظهار االحترام واالهتمام ب

منع  على األقل فيالتفاعل یمكن أن یساعد كما  تأیید والحمایة.ال
دبلوماسي  إنه طریقضد جهود المرأة.  ةفعل عنیف ردود حدوث

 الطریق بحثًا عنلمرأة ا عندما تقودألنه  ،ضیق وحساس
. في حین یها كغاصب للسلطةإل النظرخیارات بدیلة، ال یمكن 

باعتبارها اللغة ف، على مختلف الُصُعد الدروسیمكن اقتسام 
قضایا تختلف حسب وإشراك القادة المحلیین  للتواصل،وسیلة 
 .متجذرین في المجتمع ًاأفرادوتتطلب  السیاق

 الدولة والمیلیشیات  سلطات دجتمعي السلمي یهّدالتحول الم

، عالوة على كبیرة فى ظل تحدیاتسالم تعمل ناشطات ال
تعریض أنفسهن للخطر باتخاذهن مواقف معینة. تقول إحدى 

 ت ناشطة لیبیة أنكما أقّر فر".بالُك ات"نحن متهم بناة السالم:
الدولیة جهات حكومة والال وتحاول. قد ُقِتلَن لها ة زمیلةعشر تااثن

 تقول ناشطة عراقیة:  .لتهنفي بعض األحیان إلى استماالفاعلة 
یخشون ذاته في الوقت لكنهم  ،"انهم یطلبون منا العمل معهم

عندما تحاول المرأة  ."إلمكانیات وطاقات المرأةإطالق العنان 
، المجتمع وإحداث التغییر فية من التطرف حشد المدنیین للوقای

 العراقیة: الناشطةتضیف لسعي لتغییر النظام. اب یتم اتهامهن
الفوضى، لكنهم یخشون أن نتمكن من  معالجة"انهم یریدون منا 

 إحداث التغییر المنشود."

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													

 كیسي جونسونو رضا فضليینصح لسالم ، لمعهد األمیركي للفي تقریر خاص  37 
استراتیجیات  محلیین والزعماء الدینیین كدلیل لتطویرالشیوخ الالتشاور مع بوبیتن كوك 

للسالم  األمریكي معهدال" افحة التطرف العنیف في أفغانستان"فهم ومكمكافحة التطرف 
 )،2015(سبتمبر 

, http://www.usip.org/sites/default/files/SR379-Understanding-and-
Countering-Violent-Extremism-in-Afghanistan.pdf  
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والقیود لتهدیدات ل التصدي النسویةلمنظمات على امن الصعب 
المتدهورة تصَِّعب األوضاع  كما أن ،العام الرأيمتزایدة على ال

 أن النسویةتؤكد منظمات المجتمع المدني . العمل مطالب من
من  َنعبَت وقد، تتفاقمأعباء التصدي للمیلیشیات وقضایا التطرف 

وعدم فعل ذاك، في وقت لفعل هذا  نط علیهوالضغازدیاد 
وبالحدیث عن . ة شیئًا والتتخذ موقفًا إیجابیًاالحكومالتفعل فیه 

د من لدول یجب أن تّحاإن : قضیة التمویل، یلفتن االنتباه إلى
ها التتخذ مایكفي من ، لكنق الموارد للمیلیشیات والمتطرفینتدف

لوقف تدفق تلك الموارد، في الوقت الذي الینقطع االجراءات 
الجماعات المتطرفة من المقاتلین المیلیشیات و التمویل عنفیه 

اعات المتطرفة تلك الملیشیات والجم وتستخدم األجانب. 
المقاتلین المحلیین. في لیبیا وسوریا، تعكس لجذب األموال 

البشاعة التي وصلت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مدى 
یمكن لقوة والحمایة التي ا في مواجهةالمیلیشیات المحلیة  إلیها

 الجماعات المتطرفة. توفرهان أ

لذلك، فإن التركیز على البدائل اإلیجابیة والوقایة أمر بالغ 
إلى  االقتصاديالمجال استمرار انعدام الفرص في ن وإاألهمیة. 

التعرض فرص من یزید  ،الدولة الظلم الواقع من قبل  جانب
ل ضمن االشباب والرج لتجنید

لم یتم إذا و الجماعات المتطرفة.
من  األوسع  النطاق مواجهة
فإن ذلك سوف یؤدي إلى ، المشاكل

من الذكور الشباب  ازدیاد نسبة
في ین لالنخراط واإلناث المستعد
لذا یكون ِلزامًا، دوامة العنف. 

التصدي لألقلیة المتطرفة 
قائیة الموجودة باتخاذ التدابیر الو

مزید من تطبیق الو رادعةالو
 .لمجتمعنحو اموجه ال االقتصادي - التحول االجتماعي
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 مهتمون وقادته فشیوخ المجتمع. وشیوخ العشائر المحلیین القادة
وامل واالتجاهات األساسیة یفهمون الع، وشبابهمبمستقبل  أیضًا

على صعید آخر،  37اجتثاث التطرف.تشیر إلى التي ینبغي أن 
 وضعهم یمكن أن یؤدي إلىفإن إظهار االحترام واالهتمام ب

منع  على األقل فيالتفاعل یمكن أن یساعد كما  تأیید والحمایة.ال
دبلوماسي  إنه طریقضد جهود المرأة.  ةفعل عنیف ردود حدوث

 الطریق بحثًا عنلمرأة ا عندما تقودألنه  ،ضیق وحساس
. في حین یها كغاصب للسلطةإل النظرخیارات بدیلة، ال یمكن 

باعتبارها اللغة ف، على مختلف الُصُعد الدروسیمكن اقتسام 
قضایا تختلف حسب وإشراك القادة المحلیین  للتواصل،وسیلة 
 .متجذرین في المجتمع ًاأفرادوتتطلب  السیاق

 الدولة والمیلیشیات  سلطات دجتمعي السلمي یهّدالتحول الم

، عالوة على كبیرة فى ظل تحدیاتسالم تعمل ناشطات ال
تعریض أنفسهن للخطر باتخاذهن مواقف معینة. تقول إحدى 

 ت ناشطة لیبیة أنكما أقّر فر".بالُك ات"نحن متهم بناة السالم:
الدولیة جهات حكومة والال وتحاول. قد ُقِتلَن لها ة زمیلةعشر تااثن

 تقول ناشطة عراقیة:  .لتهنفي بعض األحیان إلى استماالفاعلة 
یخشون ذاته في الوقت لكنهم  ،"انهم یطلبون منا العمل معهم

عندما تحاول المرأة  ."إلمكانیات وطاقات المرأةإطالق العنان 
، المجتمع وإحداث التغییر فية من التطرف حشد المدنیین للوقای

 العراقیة: الناشطةتضیف لسعي لتغییر النظام. اب یتم اتهامهن
الفوضى، لكنهم یخشون أن نتمكن من  معالجة"انهم یریدون منا 
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 أن النسویةتؤكد منظمات المجتمع المدني . العمل مطالب من
من  َنعبَت وقد، تتفاقمأعباء التصدي للمیلیشیات وقضایا التطرف 

وعدم فعل ذاك، في وقت لفعل هذا  نط علیهوالضغازدیاد 
وبالحدیث عن . ة شیئًا والتتخذ موقفًا إیجابیًاالحكومالتفعل فیه 

د من لدول یجب أن تّحاإن : قضیة التمویل، یلفتن االنتباه إلى
ها التتخذ مایكفي من ، لكنق الموارد للمیلیشیات والمتطرفینتدف

لوقف تدفق تلك الموارد، في الوقت الذي الینقطع االجراءات 
الجماعات المتطرفة من المقاتلین المیلیشیات و التمویل عنفیه 

اعات المتطرفة تلك الملیشیات والجم وتستخدم األجانب. 
المقاتلین المحلیین. في لیبیا وسوریا، تعكس لجذب األموال 
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   . صغر سنًااأل الفئاتهذا العمل مع بسالم ال النساء بناةتقوم 
المجندین من  ِبَرك ُنجفَِّفأن  علینا"تقول إحدى الناشطات: 

بین  العمریة  اتالفئ التي تستهدفخالل التركیز على التدخالت 
هذا العمل . لكن ، وبناء مهاراتهم كإجراء وقائي"سنة 18 -12

من قبیل أنشطة . فهو یجمع بین رة والوقتیتطلب الدقة والمثاب
حساسة في أماكن آمنة والتعرض المواضیع المناقشات حول ال

. في الدیني والعرقي والسیاسي واالجتماعي لتنوع فيإلى ا
في المناهج  القضایاهذه  مدیرة مدرسة بإدراج قامتباكستان، 
نشطاء یقوم في سوریا، والسالم. كوسیلة لتعلیم الدراسیة 

المراهقین على المشاركة في األنشطة  بتشجیعجتمع المدني الم
 بدعم األصعدةعلى جمیع  یرحبونوالمدنیة والمجتمعیة. 

الصغیرة  األعمال التجاریةودعم  االقتصادي المجتمعيتطویر ال
	والمتوسطة الحجم.

أن و خاصة، نحو مزید من العسكرةبشكل یومي  الخطى تسارعت
المیلیشیات وأیدیولوجیات  كارألف ونیتعرضاألطفال الصغار 

المقاومة  یدركن مدى أهمیةالم سال النساء بناة. التطرف
مباديء التسامح هجمة التطرف، مع الحفاظ على  والصمود ضد

مجتمعاتهم.  إلحداث التغییر فيوثقافة السالم التي ال غنى عنها 
	لكنهن یواجهن ضغوطًا شتى. ، إنهن یقمن بأدوارهن

	

 رةسَكَعالد من لوقایة والحَّا تعزیزتوصیات ل

في  المتمیز هنبناة السالم ودعم عملبالنساء االعتراف  .1
  .للمشاركة المدنیةأوسع توفیر نطاق و اجتثاث التطرف،

والمساهمة في وضع الخطط إلى الحوار  ندعوته .أ
	،السیاسات والبرامج الدولیةو
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	،على التمویل حصولال هن منتمكین .ب

الجهات الحكومیة  اذا كن مهددات منمایة توفیر الح .ج
	 ،وغیر الحكومیة

   .السفرتسریع وتسهیل إجراءات  .د

 عن وزیادة المعلوماتالبحث والموارد إلى  توجیه االهتمام .2
  .المقاتلین األجانب

 یةتجنیدهم، وكیفوأسباب  التحقیق في أمكنة وُطرق .أ
 یةمیلیشیات والحركات المحلیة، وكیفلل اختراقهم

یمكن التي  الدعم المحلي، والعوامل علىحصولهم 
 رحیل المقاتلین األجانب أو فقدانهمأن تساهم في 

	،الدعم في المجتمعات المضیفة

	.المحلیة النسویةمنظمات التبادل النتائج مع  .ب

الجماعات  في استنكار وعدم تمویل الثبات واالستمرار .3
 : بما في ذلك المتطرفة والحد من انتشار أیدیولوجیاتها،

 بالنسبةأكثر صرامة (عقوبات فرض قیود مصرفیة و .أ
 تسهل تحویلسیاسات الحالیة) ضد الدول التي لل

مرور المقاتلین و المتطرفة الجماعات األموال إلى
	،ةاألجانب وتهریب األسلح

 الدول التي تسمحتحدي  في استخدام الدبلوماسیة .ب
یتم نشرها التي المتطرفة انتشار األیدیولوجیات ب

 المناهج الدراسیةوتدریسها في اإلعالم  وسائلعبر 
وعدم  المرأة اهیةكر تدعو عالنیة إلىخاصة التى 

	.األقلیات قبول

الجماعات  وإشراك، إدماج أهداف التماسك االجتماعي .4
 والمتعددة الثنائیة جمیع األطرافشمول و شةالمهمَّ

  التنمیة االقتصادیة مشاریعسیاسات وبرامج وب

مویل ودعم التوسع في تعلى تشجیع الحكومات  .أ
 الوقایةمنظمات المجتمع المدني الخاصة ب برامج

في البرامج واألنشطة والمشاركة  ومنع التطرف
	،المدنیة

 لألنشطةدعم على مستوى المجتمع المحلي توفیر ال .ب
تحدید بغیة لتي تشمل الشباب المعرضین للخطر ا

برامج التنمیة االقتصادیة والخدمات االجتماعیة 
إعادة و الفعالة والمستدامة الالزمة لمنع التطرف

	.التأهیل

38 
  

	
  

 

 

 

 

 تدخالت األمن الدولي: .4
 الفجوة بین النوایا والنتائج

 
 البراغماتیةو الشكمن  النساء بناة السالمما تعاني عادة 

وجود األمني العسكري الدولي في تقییم القیامهن ب أثناءواإلحباط 
السیاسیة  - ات الجغرافیةكیلدینامیل تمامًا؛ فهن مدركات نبلدانه

الطبیعة  أدركن إذ سریعًا ما للتدخل. دولیةقوى الالتي تدفع ال
 غیر أنهن، تعاون دوليإلى والحاجة  للتطرف العنیفالعالمیة 

رات إلى . مشی"مكافحة اإلرهاب"بـحجة التدخل بتبریر  شكِّكنُی
 تنشر الزالت مثًال، المملكة العربیة السعودیة كدوًال أن

 وإلى 38التطرف العنیف،األیدیولوجیات التي تعمل على إثارة 
السیطرة على انتشار  عن األمریكیة الوالیات المتحدة عجز

 39لمیلیشیات في العراق والیمن.إلى اموال األتدفق األسلحة و
في  ودورهاكومات الوطنیة لحلالسیاسات المزدوجة  رنویتذّك

العنیف  التطرف تساعد على ظهور تهیئة الظروف التي
إلى أن  في اإلشارة ات أیضًاسریع كما أن بناة السالم .وازدهاره

عدیدة وبشكل خاص أعطت حكومات قد  مكافحة التطرف
العنف  ممارسةالمعارضة وإلسكات  الحكومة المصریة، الحجة

الدعم من تدفق استمرار قت ذاته في الوو ،اإلفالت من العقابو
  الجهات الدولیة.

بناة السالم بأن وجود الجیوش  العدید من النساءُتقِّر مع ذلك، 
في  ًاضروری مع كونه ؛أبدًا ًامثالیلیس أمرًا  ناألجنبیة في بلدانه

صرَّحت ناشطة أفغانیة في حقوق المرأة: "األمر  بعض األحیان.
وتتفق مع ذلك ثیرة الخیار لدینا". كفي أحیان فالیتعلق بما نرید. 

فاعلة بعد أمن لدیه قوات لم یعد في هذا البلد الذي ف ؛اللیبیات
الكثیرون إلى مساعدة دولیة لبناء  یتطلعسقوط نظام القذافي، 

 جیش وطني موحد لمقارعة الملیشیات التي بدأت بالتكاثر.   
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مرور المقاتلین و المتطرفة الجماعات األموال إلى
	،ةاألجانب وتهریب األسلح

 الدول التي تسمحتحدي  في استخدام الدبلوماسیة .ب
یتم نشرها التي المتطرفة انتشار األیدیولوجیات ب

 المناهج الدراسیةوتدریسها في اإلعالم  وسائلعبر 
وعدم  المرأة اهیةكر تدعو عالنیة إلىخاصة التى 

	.األقلیات قبول

الجماعات  وإشراك، إدماج أهداف التماسك االجتماعي .4
 والمتعددة الثنائیة جمیع األطرافشمول و شةالمهمَّ

  التنمیة االقتصادیة مشاریعسیاسات وبرامج وب

مویل ودعم التوسع في تعلى تشجیع الحكومات  .أ
 الوقایةمنظمات المجتمع المدني الخاصة ب برامج

في البرامج واألنشطة والمشاركة  ومنع التطرف
	،المدنیة

 لألنشطةدعم على مستوى المجتمع المحلي توفیر ال .ب
تحدید بغیة لتي تشمل الشباب المعرضین للخطر ا

برامج التنمیة االقتصادیة والخدمات االجتماعیة 
إعادة و الفعالة والمستدامة الالزمة لمنع التطرف

	.التأهیل
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 تدخالت األمن الدولي: .4
 الفجوة بین النوایا والنتائج

 
 البراغماتیةو الشكمن  النساء بناة السالمما تعاني عادة 

وجود األمني العسكري الدولي في تقییم القیامهن ب أثناءواإلحباط 
السیاسیة  - ات الجغرافیةكیلدینامیل تمامًا؛ فهن مدركات نبلدانه

الطبیعة  أدركن إذ سریعًا ما للتدخل. دولیةقوى الالتي تدفع ال
 غیر أنهن، تعاون دوليإلى والحاجة  للتطرف العنیفالعالمیة 

رات إلى . مشی"مكافحة اإلرهاب"بـحجة التدخل بتبریر  شكِّكنُی
 تنشر الزالت مثًال، المملكة العربیة السعودیة كدوًال أن

 وإلى 38التطرف العنیف،األیدیولوجیات التي تعمل على إثارة 
السیطرة على انتشار  عن األمریكیة الوالیات المتحدة عجز

 39لمیلیشیات في العراق والیمن.إلى اموال األتدفق األسلحة و
في  ودورهاكومات الوطنیة لحلالسیاسات المزدوجة  رنویتذّك

العنیف  التطرف تساعد على ظهور تهیئة الظروف التي
إلى أن  في اإلشارة ات أیضًاسریع كما أن بناة السالم .وازدهاره

عدیدة وبشكل خاص أعطت حكومات قد  مكافحة التطرف
العنف  ممارسةالمعارضة وإلسكات  الحكومة المصریة، الحجة

الدعم من تدفق استمرار قت ذاته في الوو ،اإلفالت من العقابو
  الجهات الدولیة.

بناة السالم بأن وجود الجیوش  العدید من النساءُتقِّر مع ذلك، 
في  ًاضروری مع كونه ؛أبدًا ًامثالیلیس أمرًا  ناألجنبیة في بلدانه

صرَّحت ناشطة أفغانیة في حقوق المرأة: "األمر  بعض األحیان.
وتتفق مع ذلك ثیرة الخیار لدینا". كفي أحیان فالیتعلق بما نرید. 

فاعلة بعد أمن لدیه قوات لم یعد في هذا البلد الذي ف ؛اللیبیات
الكثیرون إلى مساعدة دولیة لبناء  یتطلعسقوط نظام القذافي، 

 جیش وطني موحد لمقارعة الملیشیات التي بدأت بالتكاثر.   
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 ك٤ٜب اُز٢ ُْ ٣٘زْو اُؼ٘ق أُزطوفاُلٍٝ ك٢  ،ِٞهب٣خُ ٣ٞخاألُّٝ 
هٞاػل ُِغ٤ِ اُو٢ٍٝ  ٞكٞعُ ٕٞ٘ٓٔزّ ، ٓضالً  كبُطبع٤ٌ٤ٕٞثؼل. 

٤ٍِٝخ ُؾٔب٣خ ثِلْٛ ٖٓ  مُي٣ؼزجوٕٝ ْ، ٝثالكٛ ػ٠ِ ؽلٝك
ر٤ْو ثؼ٘ ث٘بح اَُالّ ٖٓ أكـبَٗزبٕ. ٝا٠ُ ثِلْٛ اُؼ٘ق  اٗزوبٍ

اُغ٤ِ ٝأعٜيح االٍزقجبهاد ك٢  كٝه بد ا٠ُ أ٤ٔٛخاُجبًَزب٤ٗ
 ك٢ ؽ٤ٖ ٣ؼبهٗ آفوٕٝ ٤ْٓو٣ٖ ا٠ُرٜل٣ل اإلهٛبة.  كهء

ك٢ كػْ ؽوًخ األكـب٤ٗخ ٍزقجبهاد ٖٓ ٝاالاألأعٜيح  رٞهٛ
 ٛبُجبٕ.

أُٞعٞكح  اُلػْ ُوٞاد ؽلع اَُالّ ٝهٞاد األٖٓ ٛ٘بى أ٣ٚبً 
كػْ ٝٝهق اٛالم اُ٘به  ، ٝٓواهجخؾلع اَُالُّ ثزل٣ٞ٘ ٝاٙؼ

 ك٤ٜب ر٘ؼلّ ك٢ اُؾبالد اُز٢ ُألٛب٤ٍ٢ُبكح اُوبٕٗٞ ٝٓ٘ؼ اُضوخ 
 ٍٞه٣بل٢ ؽبُخ ك .األٛب٢ُػلّ اٍزـالٍ  خط٣األٖٓ، ّوهٞاد 

َٖ  اُ٘بّطبد اُالر٢، اُؼل٣ل ٖٓ ٓضالً  هٖٔ ثزظبٛواد ٤ٍِٔخ، ٣٘بك٣
ٝثٖلك  خ"ٖٓ فالٍ "ع٤ُٞ ٤ٍِٔ ا٥ٕ ثزٞاعل ػٌَو١ ٢ٍِٔ

ؽوًخ ً٘ب "اما  اُوبئٔبد ػ٠ِ ر٘ظ٤ْ أُغزٔغ:  مُي روٍٞ اؽلٟ
ال ، ام ُزلفَ أَُِؼا اُلػٞح ا٠ُ ٘ب٣ٌٔ٘ الك٤ٍِٔخ ٙل اَُالػ، 

"٣غت إٔ ال ٠َ٘ٗ ٝر٤ٚق:  ".٤ٖٛاالرغب ٤َٗو ك٣٢ٌٖٔ إٔ 
ُْ ٝاُـلبه فبٕ، اُن١ هبك أٍٝ ع٤ِ ٢ٍِٔ  ؿبٗل١ ٝػجل

 ".اُوٞح اُؼٌَو٣خ ٣َزقلٓٞا
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 اٌؼغىشٞ اٌزذخًِشىٍخ 

م بُٔغزٔغ أُقزٖٕٞ ث ٣لوِّ
 ث٤ٖ رلفَ ثٞٙٞػأُل٢ٗ 

ٖٓ ع٘ج٤خ األؼٌَو٣خ اُوٞاد اُ
 علٛباأعَ اُوزبٍ، ٝث٤ٖ رٞ

كبُجؼ٘ ٣ؼزجو  .ؾلع اَُالُّ
 ٖٓلهاً اُزٞاعل اُؼٌَو١ 
 ٓغبالدُألٖٓ ٝكوٕخ ُقِن 

ُج٘بء اَُالّ ٝاُؼٞكح ا٠ُ 
اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ. ك٢ اُؼوام 

ّٚ ػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ،   ٣َل
رٞاعل هٞاد ثؼ٘ ث٘بح اَُالّ 

 اُز٢ رؾلس ٤ٓٞ٣بً. ٤واداُزلغ ػ٠ِػ٠ِ أهْٜٙ  خؿوث٤خ ٝأٓو٤ٌ٣
 رٞاعل ٔغزٔغ أُل٢ٗ أُؾ٢ِؼزجو ا٣َُ ك٢ ٓضَ ٛنٙ اُؾبالد، هل 

ْبه ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد ٤ًٍِٞخ ُوكع اٗز بً ُوٞاد اُل٤ُٝخ ٙوٝه٣ا
ِ اُغ٤ ُٔواهجخ، ًٝنُي كاػِٝاُغٔبػبد أُزطوكخ اُؼ٤٘لخ ٓضَ 

  ٝهٞاد األٖٓ.ا٢ُ٘ٛٞ 

ثبَُ٘جخ ُِؼل٣ل ٖٓ ث٘بح كبٕ اُٞعٞك اُؼٌَو١ األع٘ج٢ ٓغ مُي، 
 اُزلفَإٔ  ٖٜثؤػ٤ّ٘  ٣ُٖول هأ٣ؼزجو ٍِج٤بً.  اَُالّ ٖٓ اَُ٘بء

ً ٍؾو٣ "ؽالً  ٤ٌُ األع٘ج٢  ٝأُغزٔؼ٤خٖواػبد ا٤َُب٤ٍخ ِ" ُب
روٍٞ ٗبّطخ ٍٞه٣خ: ا٠ُ اُؼ٘ق.  أٜٗب رئك١ ؽزٔبً ثَ  ،ؼ٤ٔوخاُ
ٓز٠ ٓب رٞاعل اَُالػ " . ن١ اُٖواع"ـّ ٣ُ اُؼٌَو١  إ اُزلفَ"

ُٖٝ . ًِْٜ ٤ٍزـ٤وٕٝ األٓخ ٝأُغزٔغٝرَؾبَهة اُ٘بً، كبُ٘بً ٝ
ه٤بّ ٗظبّ إٔ  اٜٖٗ ٣لهًٖ. "اُؼٞكح ا٠ُ اُٞهاء٣ٌٕٞ ثبالٌٓبٕ 

 ٖ، ٌُٜ٘اً فط٤واً ال ٛٞاكح ٣ٌَْ رٜل٣لب ثٍٞه٣وٖق األٍل ث
 هٞح رٖٚٔ أ٣خ"َٛ ا٠ُ فطو اُٜغٔبد أُزيا٣لح.  ٕ أ٣ٚبً و٣ْ

ثبُطجغ  كوٜ؟ر٘ظ٤ْ اُلُٝخ االٍال٤ٓخ أٝ األٍل أٜٗب ٍزٜبعْ  خك٤ُٝ
  ".ال، ٝرِي ٢ٛ أٌُِْخ
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 لٛح رضّٓ أ٠خ"ً٘ 
أٔٙب عزٙبخُ  خد١ٌٚ

رٕظ١ُ اٌذٌٚخ االعال١ِخ 
ثبٌطجغ ال،  فمظ؟أٚ األعذ 
  ".ٌّشىٍخاٚرٍه ٟ٘ 

 ٗبّطخ ٍٞه٣خ     -        
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 فیها لعنف المتطرفالتي لم ینتشر االدول في  ،لوقایةل ویةاألوّل
ود قواعد للجیش الروسي وجل وننممّت، مثًال فالطاجیكیونبعد. 

وسیلة لحمایة بلدهم من  ذلكیعتبرون م، وبالده على حدود
تشیر بعض بناة السالم من أفغانستان. وإلى بلدهم العنف  انتقال

الجیش وأجهزة االستخبارات في  دور ات إلى أهمیةالباكستانی
 في حین یعارض آخرون مشیرین إلىاب. تهدید اإلره درء

في دعم حركة األفغانیة من واالستخبارات األأجهزة  تورط
 طالبان.

الموجودة  الدعم لقوات حفظ السالم وقوات األمن هناك أیضًا
دعم ووقف إطالق النار  ، ومراقبةحفظ السالمل بتفویض واضح

 فیها متنعد في الحاالت التي لألهاليسیادة القانون ومنح الثقة 
 في حالة سوریاف .األهاليعدم استغالل  ةطیاألمن، شرقوات 

قمن بتظاهرات سلمیة، ینادیَن  الناشطات الالتي، العدید من مثًال
وبصدد  ة"من خالل "جیوش سلمی اآلن بتواجد عسكري سلمي

حركة كنا "إذا  القائمات على تنظیم المجتمع:  ذلك تقول إحدى
ال ، إذ لتدخل المسلحا الدعوة إلى نایمكن الفسلمیة ضد السالح، 

"یجب أن ال ننسى وتضیف:  ".االتجاهین نسیر فيیمكن أن 
لم والغفار خان، الذي قاد أول جیش سلمي  غاندي وعبد

	".القوة العسكریة یستخدموا
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	العسكري التدخلمشكلة 

ات قوال بین تدخل بوضوحالمجتمع المدني المختصون ب یفرِّق
 .حفظ السالمل جدهاامن أجل القتال، وبین توجنبیة األعسكریة ال

لألمن وفرصة لخلق  مصدرًافالبعض یعتبر التواجد العسكري 
لبناء السالم والعودة إلى الحیاة الطبیعیة. في العراق  مجاالت

ة أمریكیتواجد قوات بعض بناة السالم  لیفّضعلى سبیل المثال، 
في مثل  التي تحدث یومیًا. یراتفجالت علىعلى أرضهم  ةغربیو

عتبر َیهذه الحاالت، قد 
 تواجد مجتمع المدني المحليال
 ًالقوات الدولیة ضروریا

كوسیلة لردع انتشار 
المیلیشیات والجماعات 

، داعشالمتطرفة العنیفة مثل 
ش الوطني الجی لمراقبةوكذلك 

	 وقوات األمن.

فإن الوجود مع ذلك، 
 بالنسبةالعسكري األجنبي 

للعدید من بناة السالم من 
 لیس األجنبي التدخلأن  نهبأعیّن ینلقد رأیعتبر سلبیًا.  النساء
أنها بل  ،عمیقةال والمجتمعیةصراعات السیاسیة ل" لًاسحری "حًال

 إن التدخل"تقول ناشطة سوریة: إلى العنف.  تؤدي حتمًا
متى ما تواجد السالح وَتحاَرب " . ذي الصراع"ّغُیالعسكري 

ولن یكون . كلهم سیتغیرون األمة والمجتمعاس، فالناس والن
قیام نظام األسد أن  إنهن یدركن. "العودة إلى الوراءباالمكان 

ن ریش ن، لكنهًا خطیرًاال هوادة یشكل تهدیدسوریا بقصف ب
 ةدولی قوة تضمن أیة"هل إلى خطر الهجمات المتزایدة.  أیضًا

بالطبع ال،  فقط؟األسد  تنظیم الدولة االسالمیة أوأنها ستهاجم 
  ".وتلك هي المشكلة
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 ةوق ةیأ نمضت له"
 مجاهتس اهنأ ةیلود

 ةیمالسالا ةلودلا میظنت
 ،ال عبطلاب ؟طقف دسألا وأ

  ."ةلكشملا يه كلتو

	    ةیروس ةطشان -        
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ك٢ رٞاعل اُوٞاد ُلٟ ا٤ُ٘غ٤و٤٣ٖ، اُن٣ٖ ٣وٕٝ  األٓو ٗلَٚ
ثالكْٛ ٖٓ أعَ ٓؾبهثخ  ك٢األُٔب٤ٗخ ٝؽز٠  ألٓو٤ٌ٣خ ٝاُلو٤َٗخا

وِوبً  عٔبػخ ثًٞٞ ؽواّ ُٓ روٍٞ اؽلٟ اُ٘بّطبد ٖٓ . أٓواً 
ٝاهرٌبة  هلْٜٝٓ"ٗؾٖ هِوٕٞ ٖٓ  ٓب٣لٝؿٞه١، ّٔبٍ ٤ٗغ٤و٣ب:

ٙ ك٢ اُٞهذ مارٚاالٗزٜبًبد"ٗلٌ  ِّٞ ا٠ُ ٕؼٞثخ اُزؼوف  . ٝر٘
األعبٗت  ٖٓ ه٤بّاُ٘بً  ُنُي ٣ق٠ْ، ثًٞٞ ؽواّػ٠ِ أػٚبء 

ٛو٣ن اُوو٤٣ٖٝ أُؾ٤٤ِٖ ػٖ  ثوزَ
ٛنٙ األػٔبٍ رئعظ كائوح  .اُقطؤ

األكـبٕ ٣ئًل مُي اُؼ٘ق ٝاُزطوف. 
 اُن٣ٖ ػبٗٞا ٖٓ اُزلفالد اُقبهع٤خ

روٍٞ ٗبّطخ . ٖٓ اُيٖٓ ؼوٞكُ
ه اُؾٌٞٓبد اُز٢ ٗولِّ  ٗؾٖ" :أكـب٤ٗخ
٘ب ال٣ٌٖٔ إٔ ٌٗ٘و ٌُ٘ ، ٘برلػٔ

ث٘ب ًنُي، كبُٞعٞك اُٚوه اُن١ ُؾن 
ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٛن أكٟ ا٠ُ  األع٘ج٢

 ".ٛبُجبٕ ثغٔبػخ و٤ٖ٣اُزؾبم اٌُض

 ًُ ػ٤ِْٜ ٝٓبر٠ِ اكاهح ثُٞ  اُؾوة اُز٢ ّ٘زٜباُؼواه٤ٕٞ و ٣ن
ٝاُز٢ أٍلود ػٖ ؽَ االؽزالٍ ك٢ ىٖٓ ٍٞء اكاهح مُي ٖٓ 

أُزطوك٤ٖ  ٝظٜٞه اُغ٤ِ اُؼواه٢ ٝاٗزْبه األٍِؾخ
. بٗٞؽلٌُبثًٞ اُ ٗٞهق ٛناإٔ  ٘ب٣ٌٔ٘"ٗؾٖ ال  40ٝا٤ْ٤ِ٤ُٔبد.

رئًل مُي ". ٔب٣خؾبعخ ا٠ُ اُؾثُل٣٘ب هعبٍ ّوٛخ ٝع٤ِ 
ٗبّلٗب اُؼبُْ َُٔبػلر٘ب ك٢ رؾو٤ن " 41اُ٘بّطبد األكـبٕ

اُل٣ٔووا٤ٛخ، ٌُٖ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُز٢ أرٞا ثٜب كٓود ًَ ٢ّء ك٢ 
ػٖ ؽوٞم أُوأح األكـب٤ٗخ. "ك٢  روٍٞ اؽلٟ أُلاكؼبد"، صوبكز٘ب

إٔ  بداُز٤٤َٗٞ دأّبه ."ا٥ٕ ث٘له٤خالكٗب، ًَ ّقٔ ُل٣ٚ ث
ك٢  ُلػْ اُلًزبرٞه٣خ ا٠ُ رٌٞٗ كوَٗب ػوٙذ اهٍبٍ أٍِؾخ

ثؤٕبثغ االرٜبّ ا٠ُ اُوئ٤ٌ ٕ ٞا٤ُِج٤ ، ث٤٘ٔب ٤ْ٣و6111صٞهح 
رلكن اُز٢ رَجت ثٜب اُلو٢َٗ اَُبثن ٍبهًٞى١ ػٖ اُل٠ٙٞ 

أُز٤ٌٌْٖ.  أًضوْٛ وثٔب كاُلَِط٤٘٤ٕٞ أٓب االٍِؾخ ا٠ُ ثالكْٛ. 
ٗبّطبد أُغزٔغ  هبُذ اؽلٟبُٔغزٔغ اُل٢ُٝ"، رؤر٢ٗٞ ث"ال 

ٓب ٣لزوٗ  ٣ـلِٕٞ ْ، ٌُْٜ٘ٛ ٓٞعٞكٕٝ كؼالً "اُلَِط٤٘٤بد: 
 اُو٤بّ ثٚ."ػ٤ِْٜ 

 

                                                           
ّجٌخ ػَٔ أُغزٔغ أُل٢ٗ اُل٢ُٝ، "ُِٔٔخ ٓب رجو٠: أُوأح اُؼواه٤خ ك٢ أػوبة   40

 ،6(، ٓٞعي 2013)ّزبء  ٓب هبُزٚ أُوأحاُؾوة ٝاالؽزالٍ، 
http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2016/01/WWS-Iraq.pdf  
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إ اُلوٓ اُٚبئؼخ ك٢ إالػ 
 َٓزٔو   ٖٓله  اُوطبع األ٢٘ٓ 

ُإلؽجبٛ. ك٢ أكـبَٗزبٕ ػ٠ِ 
 اَُ٘بء ث٘بح رزؾلسٍج٤َ أُضبٍ، 

اُلٍٝ  ػٖ ْٓبهًخ َالّاُ
األػٚبء ك٢ ؽِق ّٔبٍ 

ك٢ اُوٚب٣ب  )اُ٘برٞ( األ٢َِٛ
كٝهْٛ ك٢ ٤خ، ٝاأل٤٘ٓخ اُزٌز٤ٌ

 ا٤َُبٍبد ٝاُزله٣ت هٍْ
خ. األٖٓ أُؾ٤ِهٞاد ٝرغ٤ٜي 

ٌُٜٖ٘ ٣ٌْٕٞ ٖٓ ػلّ صجبد رِي 
أُولٓخ  ٝاُزغ٤ٜياد أُؼلادا٤َُبٍبد، ٖٝٓ هَِلّ ٝػلّ ًلبءح 

ٝٝعٞك  اُز٤َ٘ن ٗؤ ٣ٝؼيٕٝ مُي ا٠ُُِوٞاد االكـب٤ٗخ. 
 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ األٓو اُن١، األع٘ج٤خاُقالكبد ث٤ٖ اُوٞاد 

 ّٓ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ ثزول٣ْ ٝث٤٘ٔب روّٞ و ػ٠ِ األهٗ. رؤص٤و ٓل
 االّ إٔأَُبػلح إلٕالػ هطبع األٖٓ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ أُ٘طوخ، 

أٓب . أُزجغ ٖٓ ًَ هٞحث٤ٖ ا٤َُبٍبد ٝاُٜ٘ظ  رجب٣٘بً ِٓؾٞظبً ٛ٘بى 
ٜٞ ك٤٤ٖ، اٌَُبٕ أُؾِ األصو اُ٘بعْ ػٖ مُي ؽَت رغوثخ

ُزؼبَٓ ٤ًٝل٤خ ا هٞاػل االّزجبىاُٞٙٞػ ثْؤٕ ٝػلّ  اُز٘به٘
 االُزياّ ثؾٔب٣خ ؽوٞم اإلَٗبٕ.ٝ األٛب٢ُٓغ 

 لٛاد األِٓ اٌذاخٍٟ رّى١ٓ -ِٚخبطش  -فٛائذ 

 ع٤لاً  ٤٘ٛٝخ ٓلهثخ رله٣جبً  بً اُؼل٣ل ٖٓ اُْ٘طبء ع٣ّٞ٤و٣ل 
ؽٔب٣خ ؽلٝك اُلُٝخ ٙل ٓي٣ظ ٖٓ االرغبه ثبألٍِؾخ َزط٤غ ر

اُزطوف. ْٝٛ ٣لهًٕٞ  الرئك١ االّ ا٠ُٝاُزلفالد األع٘ج٤خ اُز٢ 
ٌٕٞ ػ٠ِ اٍزؼلاك ُِز٘بىٍ ػٖ ٣ ٓب إٔ اُغٜٔٞه ؿبُجبً 

ك٢ ٗٔٞه اُزب٤َٓ هبٓذ  ػ٘لٓب  األٖٓ.ٓوبثَ  خ ق٤ٕٖٞاُ
أُ٘بٛن اُؼبٓخ ك٢  ثوٖقػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ،  ٍو٣الٌٗب

ًبعواء  ٝعٞك اُغ٤ِ ٝهٞاد األَٖٓ اُ٘بً غ٘ٞة، روج  اُ
 اُؾبكَاُغ٤ِ  ؽزواى١ ٙوٝه١، ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٍغَا
 بُؼ٘ق.ث

 

 

 

 

 

 

 

 

"ٔبشذٔب اٌؼبٌُ 
 رسم١كفٟ  رٕبٌّغبػذ

ٌىٓ ، اٌذ٠ّمشاط١خ
"اٌذ٠ّمشاط١خ" اٌزٟ 

وً  ددِشأرٛا ثٙب 
 ." ثمبفزٕب فٟشٟء 

. ِششٚػب  "ٔسٓ ٌغٕب 
ِغأٌخ ز١بح  ئٔٙب

ٍّال١٠ٓ ِٓ ثبٌٕغجخ ٌ
 ".اٌجشش

 ٔبشطخ عالَ -         
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ك٢ رٞاعل اُوٞاد ُلٟ ا٤ُ٘غ٤و٤٣ٖ، اُن٣ٖ ٣وٕٝ  األٓو ٗلَٚ
ثالكْٛ ٖٓ أعَ ٓؾبهثخ  ك٢األُٔب٤ٗخ ٝؽز٠  ألٓو٤ٌ٣خ ٝاُلو٤َٗخا

وِوبً  عٔبػخ ثًٞٞ ؽواّ ُٓ روٍٞ اؽلٟ اُ٘بّطبد ٖٓ . أٓواً 
ٝاهرٌبة  هلْٜٝٓ"ٗؾٖ هِوٕٞ ٖٓ  ٓب٣لٝؿٞه١، ّٔبٍ ٤ٗغ٤و٣ب:

ٙ ك٢ اُٞهذ مارٚاالٗزٜبًبد"ٗلٌ  ِّٞ ا٠ُ ٕؼٞثخ اُزؼوف  . ٝر٘
األعبٗت  ٖٓ ه٤بّاُ٘بً  ُنُي ٣ق٠ْ، ثًٞٞ ؽواّػ٠ِ أػٚبء 

ٛو٣ن اُوو٤٣ٖٝ أُؾ٤٤ِٖ ػٖ  ثوزَ
ٛنٙ األػٔبٍ رئعظ كائوح  .اُقطؤ

األكـبٕ ٣ئًل مُي اُؼ٘ق ٝاُزطوف. 
 اُن٣ٖ ػبٗٞا ٖٓ اُزلفالد اُقبهع٤خ

روٍٞ ٗبّطخ . ٖٓ اُيٖٓ ؼوٞكُ
ه اُؾٌٞٓبد اُز٢ ٗولِّ  ٗؾٖ" :أكـب٤ٗخ
٘ب ال٣ٌٖٔ إٔ ٌٗ٘و ٌُ٘ ، ٘برلػٔ

ث٘ب ًنُي، كبُٞعٞك اُٚوه اُن١ ُؾن 
ك٢ ثؼ٘ أُ٘بٛن أكٟ ا٠ُ  األع٘ج٢

 ".ٛبُجبٕ ثغٔبػخ و٤ٖ٣اُزؾبم اٌُض

 ًُ ػ٤ِْٜ ٝٓبر٠ِ اكاهح ثُٞ  اُؾوة اُز٢ ّ٘زٜباُؼواه٤ٕٞ و ٣ن
ٝاُز٢ أٍلود ػٖ ؽَ االؽزالٍ ك٢ ىٖٓ ٍٞء اكاهح مُي ٖٓ 

أُزطوك٤ٖ  ٝظٜٞه اُغ٤ِ اُؼواه٢ ٝاٗزْبه األٍِؾخ
. بٗٞؽلٌُبثًٞ اُ ٗٞهق ٛناإٔ  ٘ب٣ٌٔ٘"ٗؾٖ ال  40ٝا٤ْ٤ِ٤ُٔبد.

رئًل مُي ". ٔب٣خؾبعخ ا٠ُ اُؾثُل٣٘ب هعبٍ ّوٛخ ٝع٤ِ 
ٗبّلٗب اُؼبُْ َُٔبػلر٘ب ك٢ رؾو٤ن " 41اُ٘بّطبد األكـبٕ

اُل٣ٔووا٤ٛخ، ٌُٖ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُز٢ أرٞا ثٜب كٓود ًَ ٢ّء ك٢ 
ػٖ ؽوٞم أُوأح األكـب٤ٗخ. "ك٢  روٍٞ اؽلٟ أُلاكؼبد"، صوبكز٘ب

إٔ  بداُز٤٤َٗٞ دأّبه ."ا٥ٕ ث٘له٤خالكٗب، ًَ ّقٔ ُل٣ٚ ث
ك٢  ُلػْ اُلًزبرٞه٣خ ا٠ُ رٌٞٗ كوَٗب ػوٙذ اهٍبٍ أٍِؾخ

ثؤٕبثغ االرٜبّ ا٠ُ اُوئ٤ٌ ٕ ٞا٤ُِج٤ ، ث٤٘ٔب ٤ْ٣و6111صٞهح 
رلكن اُز٢ رَجت ثٜب اُلو٢َٗ اَُبثن ٍبهًٞى١ ػٖ اُل٠ٙٞ 

أُز٤ٌٌْٖ.  أًضوْٛ وثٔب كاُلَِط٤٘٤ٕٞ أٓب االٍِؾخ ا٠ُ ثالكْٛ. 
ٗبّطبد أُغزٔغ  هبُذ اؽلٟبُٔغزٔغ اُل٢ُٝ"، رؤر٢ٗٞ ث"ال 

ٓب ٣لزوٗ  ٣ـلِٕٞ ْ، ٌُْٜ٘ٛ ٓٞعٞكٕٝ كؼالً "اُلَِط٤٘٤بد: 
 اُو٤بّ ثٚ."ػ٤ِْٜ 

 

                                                           
ّجٌخ ػَٔ أُغزٔغ أُل٢ٗ اُل٢ُٝ، "ُِٔٔخ ٓب رجو٠: أُوأح اُؼواه٤خ ك٢ أػوبة   40

 ،6(، ٓٞعي 2013)ّزبء  ٓب هبُزٚ أُوأحاُؾوة ٝاالؽزالٍ، 
http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2016/01/WWS-Iraq.pdf  

اُِـي األكـب٢ٗ: اُزلفَ، ث٘بء اُلُٝخ ٝأُوبٝٓخ. أٝثبٓب ٝا٤َُبٍخ ، "ك٣ٖ ٝا٣ذ  41
أُغِل  2016ٝٓؼٚالد اُزلفَ، "ؽلع اَُالّ اُل٢ُٝ )اُقبهع٤خ ُِٞال٣بد أُزؾلح 
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إ اُلوٓ اُٚبئؼخ ك٢ إالػ 
 َٓزٔو   ٖٓله  اُوطبع األ٢٘ٓ 

ُإلؽجبٛ. ك٢ أكـبَٗزبٕ ػ٠ِ 
 اَُ٘بء ث٘بح رزؾلسٍج٤َ أُضبٍ، 

اُلٍٝ  ػٖ ْٓبهًخ َالّاُ
األػٚبء ك٢ ؽِق ّٔبٍ 

ك٢ اُوٚب٣ب  )اُ٘برٞ( األ٢َِٛ
كٝهْٛ ك٢ ٤خ، ٝاأل٤٘ٓخ اُزٌز٤ٌ

 ا٤َُبٍبد ٝاُزله٣ت هٍْ
خ. األٖٓ أُؾ٤ِهٞاد ٝرغ٤ٜي 

ٌُٜٖ٘ ٣ٌْٕٞ ٖٓ ػلّ صجبد رِي 
أُولٓخ  ٝاُزغ٤ٜياد أُؼلادا٤َُبٍبد، ٖٝٓ هَِلّ ٝػلّ ًلبءح 

ٝٝعٞك  اُز٤َ٘ن ٗؤ ٣ٝؼيٕٝ مُي ا٠ُُِوٞاد االكـب٤ٗخ. 
 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ األٓو اُن١، األع٘ج٤خاُقالكبد ث٤ٖ اُوٞاد 

 ّٓ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ ثزول٣ْ ٝث٤٘ٔب روّٞ و ػ٠ِ األهٗ. رؤص٤و ٓل
 االّ إٔأَُبػلح إلٕالػ هطبع األٖٓ ٝاُز٤ٔ٘خ ك٢ أُ٘طوخ، 

أٓب . أُزجغ ٖٓ ًَ هٞحث٤ٖ ا٤َُبٍبد ٝاُٜ٘ظ  رجب٣٘بً ِٓؾٞظبً ٛ٘بى 
ٜٞ ك٤٤ٖ، اٌَُبٕ أُؾِ األصو اُ٘بعْ ػٖ مُي ؽَت رغوثخ

ُزؼبَٓ ٤ًٝل٤خ ا هٞاػل االّزجبىاُٞٙٞػ ثْؤٕ ٝػلّ  اُز٘به٘
 االُزياّ ثؾٔب٣خ ؽوٞم اإلَٗبٕ.ٝ األٛب٢ُٓغ 

 لٛاد األِٓ اٌذاخٍٟ رّى١ٓ -ِٚخبطش  -فٛائذ 

 ع٤لاً  ٤٘ٛٝخ ٓلهثخ رله٣جبً  بً اُؼل٣ل ٖٓ اُْ٘طبء ع٣ّٞ٤و٣ل 
ؽٔب٣خ ؽلٝك اُلُٝخ ٙل ٓي٣ظ ٖٓ االرغبه ثبألٍِؾخ َزط٤غ ر

اُزطوف. ْٝٛ ٣لهًٕٞ  الرئك١ االّ ا٠ُٝاُزلفالد األع٘ج٤خ اُز٢ 
ٌٕٞ ػ٠ِ اٍزؼلاك ُِز٘بىٍ ػٖ ٣ ٓب إٔ اُغٜٔٞه ؿبُجبً 

ك٢ ٗٔٞه اُزب٤َٓ هبٓذ  ػ٘لٓب  األٖٓ.ٓوبثَ  خ ق٤ٕٖٞاُ
أُ٘بٛن اُؼبٓخ ك٢  ثوٖقػ٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ،  ٍو٣الٌٗب

ًبعواء  ٝعٞك اُغ٤ِ ٝهٞاد األَٖٓ اُ٘بً غ٘ٞة، روج  اُ
 اُؾبكَاُغ٤ِ  ؽزواى١ ٙوٝه١، ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٍغَا
 بُؼ٘ق.ث

 

 

 

 

 

 

 

 

"ٔبشذٔب اٌؼبٌُ 
 رسم١كفٟ  رٕبٌّغبػذ

ٌىٓ ، اٌذ٠ّمشاط١خ
"اٌذ٠ّمشاط١خ" اٌزٟ 

وً  ددِشأرٛا ثٙب 
 ." ثمبفزٕب فٟشٟء 

. ِششٚػب  "ٔسٓ ٌغٕب 
ِغأٌخ ز١بح  ئٔٙب

ٍّال١٠ٓ ِٓ ثبٌٕغجخ ٌ
 ".اٌجشش

 ٔبشطخ عالَ -         

 

في تواجد القوات لدى النیجیریین، الذین یرون  األمر نفسه
بالدهم من أجل محاربة  فياأللمانیة وحتى  ألمریكیة والفرنسیةا

تقول إحدى الناشطات من . أمرًا ُمقلقًا جماعة بوكو حرام
وارتكاب  قدومهمقلقون من "نحن  مایدوغوري، شمال نیجیریا:

إلى صعوبة التعرف  . وتنوِّه في الوقت ذاتهاالنتهاكات"نفس 
األجانب  من قیامالناس  لذلك یخشى، بوكو حرامعلى أعضاء 

هذه األعمال تؤجج  .طریق الخطأالقرویین المحلیین عن  بقتل
األفغان الذین عانوا من یؤكد ذلك دائرة العنف والتطرف. 

 :تقول ناشطة أفغانیة. من الزمن عقودل یةالتدخالت الخارج
نا الیمكن أن ننكر لكن ، نار الحكومات التي تدعمنقدِّ نحن"

في بعض  الضرر الذي لحق بنا كذلك، فالوجود األجنبي
 ".طالبان بجماعة رینیالتحاق الكثالمناطق أدى إلى 

 الحرب التي شنتهاالعراقیون ر یذُك
علیهم وماتلى ذلك من إدارة بوش 

والتي االحتالل في زمن ء إدارة سو
أسفرت عن حل الجیش العراقي 

المتطرفین  وظهور وانتشار األسلحة
أن  نا"نحن ال یمكن 40والمیلیشیات.

. لدینا انوحدلكابوس ال نوقف هذا
حاجة إلى برجال شرطة وجیش 

تؤكد ذلك الناشطات ". مایةالح
ناشدنا العالم لمساعدتنا " 41األفغان

یة، لكن في تحقیق الدیمقراط
تقول "، الدیمقراطیة التي أتوا بها دمرت كل شيء في ثقافتنا

عن حقوق المرأة األفغانیة. "في بالدنا، كل  إحدى المدافعات
أن فرنسا عرضت  اتالتونسیی تأشار ."اآلن بندقیةشخص لدیه 

، 2011في ثورة  لدعم الدكتاتوریة إلى تونس إرسال أسلحة
تهام إلى الرئیس الفرنسي السابق بأصابع االن واللیبی بینما یشیر

تدفق االسلحة الى التي تسبب بها ساركوزي عن الفوضى 
تأتوني المتشككین. "ال  أكثرهم ربما فالفلسطینیون أما بالدهم. 

ناشطات المجتمع الفلسطینیات:  قالت إحدىالمجتمع الدولي"، ب
 القیام به."علیهم ما یفترض  یغفلون م، لكنههم موجودون فعًال"

 

 

 

 

 

																																																													
شبكة عمل المجتمع المدني الدولي، "لملمة ما تبقى: المرأة العراقیة في أعقاب  40 

 ،6 )، موجز2013(شتاء  ما قالته المرأةالحرب واالحتالل، 
http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2016/01/WWS-
Iraq.pdf  

اللغز األفغاني: التدخل، بناء الدولة والمقاومة. أوباما والسیاسة ، "دین وایت 41	
المجلد  2016متحدة ومعضالت التدخل، "حفظ السالم الدولي (الخارجیة للوالیات ال
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 مستمٌر مصدٌرإن الفرص الضائعة في إصالح القطاع األمني 
 النساء بناة تتحدثلإلحباط. في أفغانستان على سبیل المثال، 

 الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي عن مشاركة سالمال
 دورهم في رسمیة، وفي القضایا األمنیة التكتیك (الناتو)

ة. لكنهن یشكون من المحلیاألقوات وتجهیز  السیاسات والتدریب
 المعداتمن عدم ثبات تلك السیاسات، ومن ِقَدم وعدم كفاءة 

المقدمة للقوات  والتجهیزات
 نقص ویعزون ذلك إلىاالفغانیة. 

ووجود الخالفات بین  التنسیق
 األمر الذي، القوات األجنبیة

ر تأثیر مدّم یمكن أن یكون له
العدید وبینما تقوم على األرض. 

بتقدیم المساعدة  من الدول
إلصالح قطاع األمن والتنمیة 

تباینًا هناك  إّال أنفي المنطقة، 
بین السیاسات والنهج  ملحوظًا

أما األثر . المتبع من كل قوة
 الناجم عن ذلك حسب تجربة

قواعد الوضوح بشأن وعدم  هو التناقضفالسكان المحلیین، 
مایة حقوق االلتزام بحو األهاليلتعامل مع وكیفیة ا االشتباك
 اإلنسان.

 قوات األمن الداخلي تمكین -ومخاطر  -فوائد 

 جیدًا وطنیة مدربة تدریبًا ًاالعدید من النشطاء جیوشیرید 
حمایة حدود الدولة ضد مزیج من االتجار باألسلحة ستطیع ت

التطرف. وهم یدركون  التؤدي إّال إلىوالتدخالت األجنبیة التي 
لى استعداد للتنازل عن كون عی ما أن الجمهور غالبًا

في نمور التامیل قامت  عندما  األمن.مقابل  ة خصوصیال
المناطق العامة في  بقصفعلى سبیل المثال،  سریالنكا

كإجراء  وجود الجیش وقوات األمنل الناس الجنوب، تقبَّ
 الحافلالجیش  حترازي ضروري، على الرغم من سجلا
	العنف.ب
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 ملاعلا اندشان"
 قیقحت يف انتدعاسمل

 نكل ،ةیطارقمیدلا
 يتلا "ةیطارقمیدلا"

 لك ترمد اهب اوتأ
	."	انتفاقث يف ءيش

 .ًاعورشم انسل نحن"
 ةایح ةلأسم اهنإ

 نم نییالملل ةبسنلاب
 ."رشبلا

 مالس ةطشان -         
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أكٟ ك٢ رٌٞٗ ٝأٓبًٖ أفوٟ، 
 اٍزٜلاف اُْوٛخ ٝاُغ٤ِ ك٢

ثبٌُض٤و٣ٖ  6111أػوبة صٞهاد 
ثزي٣ٝل اُوٞاد ا٠ُ أُطبُجخ 

 42ٔؼلاد ٝأٍِؾخ أكَٚ.ث األ٤٘ٓخ
إٔ  ٣لهًٕٞ ع٤لاً ٓغ مُي ٌُْٜ٘ 
 اُوٞاد األ٤٘ٓخ ا٤ُ٘ٛٞخ رؾ٤َٖ

ما ؽل٣ٖ.  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٍالؽبً 
ريكاك هٞح اُغ٤ُٞ  كؼ٘لٓب

ك٠ٜ   ،ٝرلفِٜب ك٠ أُغبٍ أُل٠ٗ
رورٌت اٗزٜبًبد ك٤ٜب، ٝهل ؽلس 

ؽ٤ش . ك٢ اُؼوام ٖٝٓو ٝأكـبَٗزبٕ ٍٝٞه٣ب ٓضَ مُي ثبُلؼَ
ٓزيا٣ل ٖٓله هِن  خاُؼٌَو٣اُقٞف ٖٓ اُل٣ٌزبرٞه٣بد ٣ٔضَ 

ؽ٤ش  ؛ٖٓوٛٞ ف٤و ٓضبٍ ػ٠ِ مُي غٔبػبد أُغزٔغ أُل٢ٗ. ُ
ِٕٝذ َٓز٣ٞبد اُؼ٘ق ٝاٗزٜبًبد ؽوٞم اإلَٗبٕ اُز٢ رورٌجٜب 

بُٞٙغ ك٤ٗغ٤و٣ب  ًٝنُي ك٢اُلُٝخ ا٠ُ َٓز٣ٞبد ؿ٤و َٓجٞهخ. 
 ٖٙٔأُ٘طوخ ّٔبٍ  ٖٓ كٍٝصالس كٍٝ  ، ٓب ٣ٚغأ٣ٚبً  ؽوط

ُْ ٣ؼل ُٜب كٝه ٣نًو، كبُغ٤ِ هل ر٠ُٞ ْوٛخ بُكؽبُخ اُطٞاهة. 
ٖٓ كٕٝ هٞاػل اّزجبى ٝاٙؾخ ك٢ ىٓبّ األٓٞه ٝا٤َُطوح 

. اٗزٜبًبرْٜػٖ ػ٘بٕو اُغ٤ِ أٝ َٓبءُخ  األٛب٢ُاُزؼبَٓ ٓغ 
اٗزٜبًبد "٤ٗغ٤و٣ب رٞاعٚ  بد:ا٤ُ٘غ٤و٣روٍٞ اؽلٟ ث٘بح اَُالّ 

 ".ٖٓ هجَ اُغ٤ِ ؿ٤و َٓجٞهخ ٝرغبٝىاد 
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إٔ  ػ٠ِ ُغٜبد اُلبػِخ ك٢ أُغزٔغ أُل٢ٗاٛ٘بى اعٔبع ٖٓ هجَ 
ه٤بكح ٓل٤ٗخ  رؾذع٤ُٞ ألؿواٗ ككبػ٤خ ا٠ُ رؾزبط  اُلٍٝ

كبٕ ٔؼب٤٣و ؽوٞم اإلَٗبٕ. ٝثبُزب٢ُ ثثبُوٞا٤ٖٗ ٝ رِزيّك٣ٔووا٤ٛخ 
هطبع ثٌَْ ٣غؼَ اُؼوبئل١  ك٢ اُلٌو ٛ٘بى ؽبعخ ا٠ُ اُزؾٍٞ

ؽٔب٣خ ؽوٞهْٜ، اؽزواّ ٝٝ ُقلٓخ األٛب٢ُاأل٣ُٞٝخ  ٣ؼط٢ األٖٓ
٤خ، ثٔب ك٢ مُي اَُِطبد أُلٗ ٖٓ هجَٝاُقٚٞع َُِٔبءُخ 

ك٢ ًض٤و ٖٓ ر٤ٜٖٔ ٢ٛ اُز٢ اُغ٤ُٞ ٌُٖ أُغزٔغ أُل٢ٗ. 
اُن٣ٖ اُوبكح ا٤َُب٤٤ٍٖ  ػ٠ِ اُلٚبء ا٤َُب٢ٍ أٝاألؽ٤بٕ 

اُز٢ اُغٜبد اُل٤ُٝخ ٝإ  ْ.ُؤغ ّؼٞثٜ أكاح اُغ٤ِ ٣َزقلٕٓٞ
ػٖ  رٖٔذبرٞه٣بد ٝع٤ّٜٞب ٝة اُل٣ٌزٝرله رغٜيٝ رٍٔٞ

 .ثبُزجؼ٤خ ؼزجو ٓنٗجخر ٜباٗزٜبًبر

ق رُغذ ٚع١بعخخطش اٌّؼب١٠ش اٌّضدٚخخ   فشِّ

اىكٝاع٤خ أُؼب٤٣و ك٢ ا٤َُبٍخ ُْ ٣ؼل ٌٓٔ٘بً اُلكبع ػٖ 
كجؼل رطٞه ٍٝبئَ أُزطوك٤ٖ.  فطبة ك٢ٜ رـن١اُقبهع٤خ، 
، إٔجؼ االعزٔبػ٢ اُزٞإٍَٝبئَ اٗزْبه ٝ خاُؼب٤ُٔ االرٖبالد

اُز٢ رٔبهٍٜب بىكٝاع٤خ أُؼب٤٣و ث أًضو اكهاًبً ٝٝػ٤بً اُ٘بً 
َؼ٠ رٖٓ عٜخ، ٝ اإلهٛبةاُؾٌٞٓبد اُز٢ رلػ٢ ٌٓبكؾخ 

روٍٞ اؽلٟ . ٜب اُْق٤ٖخ ٖٓ عٜخ أفوُٟؾبٖٓ ُزؾو٤ن
كٝه كٍٝ اُق٤ِظ اُؼوث٢ ك٢ ر٣َٞٔ ٝر٤َِؼ  ا٠ُ ا٤ُِج٤٤بد ٤ْٓوح
 لُٝخ ٓٞهؼخ ػ٠ِ ارلبه٤خ ك٤ُٝخ أُٝال ٣ٌٖٔ " : ٤ُج٤با٤ْ٤ِ٤ُٔبد ك٢ 

أُزطوك٤ٖ  إٔ روّٞ ثزٜو٣ت ،اُزؾبُق ٙل اإلهٛبةك٢  ػٚٞ
ا٠ُ  ًٔب ر٤ْو أفو٣بد. "٤بد ٖٓ عبٗت ٝاؽلكػْ ا٤ِ٤ُْٔأٝ 

ا٠ُ  رَٔؼ ُِْوًبد اُقبٕخ ثج٤غ األٍِؾخاُلٍٝ اُـوث٤خ اُز٢ 
ٝأٌُِٔخ اُؼوث٤خ اُؾٌٞٓبد أُزٞهٛخ ك٢ اُؼ٘ق ًٖٔو 

 اَُؼٞك٣خ.
 

 اىاءٕٔذ اُؾٌٞٓبد اُـوث٤خ  ثَجتُْ ٛ٘بى ؿٚت ٝأَ 
ٛ٘بى ٙـٜ  .ٖاالٗزٜبًبد اُغ٤َٔخ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ك٢ ثِلاٜٗ

هبُذ ٗبّطخ ػ٠ِ اُلَِط٤٤٘٤ٖ ُِزلبٝٗ ٓغ اٍوائ٤َ، ٌُٖٝ ًٔب 
ث٘له٤خ  ٣ٞعٚاُزلبٝٗ ٓغ ّقٔ  "ال ٣ٌٔ٘ي ٓغزٔؼ٤خ كَِط٤٘٤خ:

 ٜٓزْ"اُغ٤ٔغ  :ًض٤و ٖٓ اَُ٘بء أّبهدًٔب ٝ ".ا٠ُ هأٍي
٣ٜزٕٔٞ  ٓب ٗبكهاً  ْثبه٣ٌ، ٌُٜ٘ك٢ اُن٣ٖ ٍوطٞا ٚؾب٣ب ثبُ
 أٝ أكـبَٗزبٕ أٝ ٍٞه٣ب". ٣ٔٞرٕٞ ك٢ اُؼواماُن٣ٖ ب٥الف ث
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رمٛي ثٕبح اٌغالَ 
اٌزذخً اٌّس١ٍبد أْ 

 ٠ى٠ْٛدت أْ  اٌذٌٟٚ 
١ٕخ. اٌزغٓ ػٍٝ أعبط 

اٌدٙبد اٌذ١ٌٚخ  ِب داِذ
اٌفبػٍخ رؼًّ ِٓ خالي 
١٘ئبد ٚط١ٕخ فبعذح، 

 ِظ١ش٘ب اٌفشً. فاْ
 . 
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أكٟ ك٢ رٌٞٗ ٝأٓبًٖ أفوٟ، 
 اٍزٜلاف اُْوٛخ ٝاُغ٤ِ ك٢

ثبٌُض٤و٣ٖ  6111أػوبة صٞهاد 
ثزي٣ٝل اُوٞاد ا٠ُ أُطبُجخ 

 42ٔؼلاد ٝأٍِؾخ أكَٚ.ث األ٤٘ٓخ
إٔ  ٣لهًٕٞ ع٤لاً ٓغ مُي ٌُْٜ٘ 
 اُوٞاد األ٤٘ٓخ ا٤ُ٘ٛٞخ رؾ٤َٖ

ما ؽل٣ٖ.  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٍالؽبً 
ريكاك هٞح اُغ٤ُٞ  كؼ٘لٓب

ك٠ٜ   ،ٝرلفِٜب ك٠ أُغبٍ أُل٠ٗ
رورٌت اٗزٜبًبد ك٤ٜب، ٝهل ؽلس 

ؽ٤ش . ك٢ اُؼوام ٖٝٓو ٝأكـبَٗزبٕ ٍٝٞه٣ب ٓضَ مُي ثبُلؼَ
ٓزيا٣ل ٖٓله هِن  خاُؼٌَو٣اُقٞف ٖٓ اُل٣ٌزبرٞه٣بد ٣ٔضَ 

ؽ٤ش  ؛ٖٓوٛٞ ف٤و ٓضبٍ ػ٠ِ مُي غٔبػبد أُغزٔغ أُل٢ٗ. ُ
ِٕٝذ َٓز٣ٞبد اُؼ٘ق ٝاٗزٜبًبد ؽوٞم اإلَٗبٕ اُز٢ رورٌجٜب 

بُٞٙغ ك٤ٗغ٤و٣ب  ًٝنُي ك٢اُلُٝخ ا٠ُ َٓز٣ٞبد ؿ٤و َٓجٞهخ. 
 ٖٙٔأُ٘طوخ ّٔبٍ  ٖٓ كٍٝصالس كٍٝ  ، ٓب ٣ٚغأ٣ٚبً  ؽوط

ُْ ٣ؼل ُٜب كٝه ٣نًو، كبُغ٤ِ هل ر٠ُٞ ْوٛخ بُكؽبُخ اُطٞاهة. 
ٖٓ كٕٝ هٞاػل اّزجبى ٝاٙؾخ ك٢ ىٓبّ األٓٞه ٝا٤َُطوح 

. اٗزٜبًبرْٜػٖ ػ٘بٕو اُغ٤ِ أٝ َٓبءُخ  األٛب٢ُاُزؼبَٓ ٓغ 
اٗزٜبًبد "٤ٗغ٤و٣ب رٞاعٚ  بد:ا٤ُ٘غ٤و٣روٍٞ اؽلٟ ث٘بح اَُالّ 

 ".ٖٓ هجَ اُغ٤ِ ؿ٤و َٓجٞهخ ٝرغبٝىاد 
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إٔ  ػ٠ِ ُغٜبد اُلبػِخ ك٢ أُغزٔغ أُل٢ٗاٛ٘بى اعٔبع ٖٓ هجَ 
ه٤بكح ٓل٤ٗخ  رؾذع٤ُٞ ألؿواٗ ككبػ٤خ ا٠ُ رؾزبط  اُلٍٝ

كبٕ ٔؼب٤٣و ؽوٞم اإلَٗبٕ. ٝثبُزب٢ُ ثثبُوٞا٤ٖٗ ٝ رِزيّك٣ٔووا٤ٛخ 
هطبع ثٌَْ ٣غؼَ اُؼوبئل١  ك٢ اُلٌو ٛ٘بى ؽبعخ ا٠ُ اُزؾٍٞ

ؽٔب٣خ ؽوٞهْٜ، اؽزواّ ٝٝ ُقلٓخ األٛب٢ُاأل٣ُٞٝخ  ٣ؼط٢ األٖٓ
٤خ، ثٔب ك٢ مُي اَُِطبد أُلٗ ٖٓ هجَٝاُقٚٞع َُِٔبءُخ 

ك٢ ًض٤و ٖٓ ر٤ٜٖٔ ٢ٛ اُز٢ اُغ٤ُٞ ٌُٖ أُغزٔغ أُل٢ٗ. 
اُن٣ٖ اُوبكح ا٤َُب٤٤ٍٖ  ػ٠ِ اُلٚبء ا٤َُب٢ٍ أٝاألؽ٤بٕ 

اُز٢ اُغٜبد اُل٤ُٝخ ٝإ  ْ.ُؤغ ّؼٞثٜ أكاح اُغ٤ِ ٣َزقلٕٓٞ
ػٖ  رٖٔذبرٞه٣بد ٝع٤ّٜٞب ٝة اُل٣ٌزٝرله رغٜيٝ رٍٔٞ

 .ثبُزجؼ٤خ ؼزجو ٓنٗجخر ٜباٗزٜبًبر

ق رُغذ ٚع١بعخخطش اٌّؼب١٠ش اٌّضدٚخخ   فشِّ

اىكٝاع٤خ أُؼب٤٣و ك٢ ا٤َُبٍخ ُْ ٣ؼل ٌٓٔ٘بً اُلكبع ػٖ 
كجؼل رطٞه ٍٝبئَ أُزطوك٤ٖ.  فطبة ك٢ٜ رـن١اُقبهع٤خ، 
، إٔجؼ االعزٔبػ٢ اُزٞإٍَٝبئَ اٗزْبه ٝ خاُؼب٤ُٔ االرٖبالد

اُز٢ رٔبهٍٜب بىكٝاع٤خ أُؼب٤٣و ث أًضو اكهاًبً ٝٝػ٤بً اُ٘بً 
َؼ٠ رٖٓ عٜخ، ٝ اإلهٛبةاُؾٌٞٓبد اُز٢ رلػ٢ ٌٓبكؾخ 

روٍٞ اؽلٟ . ٜب اُْق٤ٖخ ٖٓ عٜخ أفوُٟؾبٖٓ ُزؾو٤ن
كٝه كٍٝ اُق٤ِظ اُؼوث٢ ك٢ ر٣َٞٔ ٝر٤َِؼ  ا٠ُ ا٤ُِج٤٤بد ٤ْٓوح
 لُٝخ ٓٞهؼخ ػ٠ِ ارلبه٤خ ك٤ُٝخ أُٝال ٣ٌٖٔ " : ٤ُج٤با٤ْ٤ِ٤ُٔبد ك٢ 

أُزطوك٤ٖ  إٔ روّٞ ثزٜو٣ت ،اُزؾبُق ٙل اإلهٛبةك٢  ػٚٞ
ا٠ُ  ًٔب ر٤ْو أفو٣بد. "٤بد ٖٓ عبٗت ٝاؽلكػْ ا٤ِ٤ُْٔأٝ 

ا٠ُ  رَٔؼ ُِْوًبد اُقبٕخ ثج٤غ األٍِؾخاُلٍٝ اُـوث٤خ اُز٢ 
ٝأٌُِٔخ اُؼوث٤خ اُؾٌٞٓبد أُزٞهٛخ ك٢ اُؼ٘ق ًٖٔو 

 اَُؼٞك٣خ.
 

 اىاءٕٔذ اُؾٌٞٓبد اُـوث٤خ  ثَجتُْ ٛ٘بى ؿٚت ٝأَ 
ٛ٘بى ٙـٜ  .ٖاالٗزٜبًبد اُغ٤َٔخ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ك٢ ثِلاٜٗ

هبُذ ٗبّطخ ػ٠ِ اُلَِط٤٤٘٤ٖ ُِزلبٝٗ ٓغ اٍوائ٤َ، ٌُٖٝ ًٔب 
ث٘له٤خ  ٣ٞعٚاُزلبٝٗ ٓغ ّقٔ  "ال ٣ٌٔ٘ي ٓغزٔؼ٤خ كَِط٤٘٤خ:

 ٜٓزْ"اُغ٤ٔغ  :ًض٤و ٖٓ اَُ٘بء أّبهدًٔب ٝ ".ا٠ُ هأٍي
٣ٜزٕٔٞ  ٓب ٗبكهاً  ْثبه٣ٌ، ٌُٜ٘ك٢ اُن٣ٖ ٍوطٞا ٚؾب٣ب ثبُ
 أٝ أكـبَٗزبٕ أٝ ٍٞه٣ب". ٣ٔٞرٕٞ ك٢ اُؼواماُن٣ٖ ب٥الف ث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 

  

رمٛي ثٕبح اٌغالَ 
اٌزذخً اٌّس١ٍبد أْ 

 ٠ى٠ْٛدت أْ  اٌذٌٟٚ 
١ٕخ. اٌزغٓ ػٍٝ أعبط 

اٌدٙبد اٌذ١ٌٚخ  ِب داِذ
اٌفبػٍخ رؼًّ ِٓ خالي 
١٘ئبد ٚط١ٕخ فبعذح، 

 ِظ١ش٘ب اٌفشً. فاْ
 . 

43 
  

 

 

 

أكٟ ك٢ رٌٞٗ ٝأٓبًٖ أفوٟ، 
 اٍزٜلاف اُْوٛخ ٝاُغ٤ِ ك٢

ثبٌُض٤و٣ٖ  6111أػوبة صٞهاد 
ثزي٣ٝل اُوٞاد ا٠ُ أُطبُجخ 

 42ٔؼلاد ٝأٍِؾخ أكَٚ.ث األ٤٘ٓخ
إٔ  ٣لهًٕٞ ع٤لاً ٓغ مُي ٌُْٜ٘ 
 اُوٞاد األ٤٘ٓخ ا٤ُ٘ٛٞخ رؾ٤َٖ

ما ؽل٣ٖ.  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٍالؽبً 
ريكاك هٞح اُغ٤ُٞ  كؼ٘لٓب

ك٠ٜ   ،ٝرلفِٜب ك٠ أُغبٍ أُل٠ٗ
رورٌت اٗزٜبًبد ك٤ٜب، ٝهل ؽلس 

ؽ٤ش . ك٢ اُؼوام ٖٝٓو ٝأكـبَٗزبٕ ٍٝٞه٣ب ٓضَ مُي ثبُلؼَ
ٓزيا٣ل ٖٓله هِن  خاُؼٌَو٣اُقٞف ٖٓ اُل٣ٌزبرٞه٣بد ٣ٔضَ 

ؽ٤ش  ؛ٖٓوٛٞ ف٤و ٓضبٍ ػ٠ِ مُي غٔبػبد أُغزٔغ أُل٢ٗ. ُ
ِٕٝذ َٓز٣ٞبد اُؼ٘ق ٝاٗزٜبًبد ؽوٞم اإلَٗبٕ اُز٢ رورٌجٜب 

بُٞٙغ ك٤ٗغ٤و٣ب  ًٝنُي ك٢اُلُٝخ ا٠ُ َٓز٣ٞبد ؿ٤و َٓجٞهخ. 
 ٖٙٔأُ٘طوخ ّٔبٍ  ٖٓ كٍٝصالس كٍٝ  ، ٓب ٣ٚغأ٣ٚبً  ؽوط

ُْ ٣ؼل ُٜب كٝه ٣نًو، كبُغ٤ِ هل ر٠ُٞ ْوٛخ بُكؽبُخ اُطٞاهة. 
ٖٓ كٕٝ هٞاػل اّزجبى ٝاٙؾخ ك٢ ىٓبّ األٓٞه ٝا٤َُطوح 

. اٗزٜبًبرْٜػٖ ػ٘بٕو اُغ٤ِ أٝ َٓبءُخ  األٛب٢ُاُزؼبَٓ ٓغ 
اٗزٜبًبد "٤ٗغ٤و٣ب رٞاعٚ  بد:ا٤ُ٘غ٤و٣روٍٞ اؽلٟ ث٘بح اَُالّ 

 ".ٖٓ هجَ اُغ٤ِ ؿ٤و َٓجٞهخ ٝرغبٝىاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (،2015أًزٞثو  20" ا٤ُٗٞٔزٞه )َز٤ٖ ث٤زو١، "األٖٓ اُِٜ ك٢ رًٌٞٗو٣  42

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/10/nobel-peace-prize-
security-tunisia.html#).  
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إٔ  ػ٠ِ ُغٜبد اُلبػِخ ك٢ أُغزٔغ أُل٢ٗاٛ٘بى اعٔبع ٖٓ هجَ 
ه٤بكح ٓل٤ٗخ  رؾذع٤ُٞ ألؿواٗ ككبػ٤خ ا٠ُ رؾزبط  اُلٍٝ

كبٕ ٔؼب٤٣و ؽوٞم اإلَٗبٕ. ٝثبُزب٢ُ ثثبُوٞا٤ٖٗ ٝ رِزيّك٣ٔووا٤ٛخ 
هطبع ثٌَْ ٣غؼَ اُؼوبئل١  ك٢ اُلٌو ٛ٘بى ؽبعخ ا٠ُ اُزؾٍٞ

ؽٔب٣خ ؽوٞهْٜ، اؽزواّ ٝٝ ُقلٓخ األٛب٢ُاأل٣ُٞٝخ  ٣ؼط٢ األٖٓ
٤خ، ثٔب ك٢ مُي اَُِطبد أُلٗ ٖٓ هجَٝاُقٚٞع َُِٔبءُخ 

ك٢ ًض٤و ٖٓ ر٤ٜٖٔ ٢ٛ اُز٢ اُغ٤ُٞ ٌُٖ أُغزٔغ أُل٢ٗ. 
اُن٣ٖ اُوبكح ا٤َُب٤٤ٍٖ  ػ٠ِ اُلٚبء ا٤َُب٢ٍ أٝاألؽ٤بٕ 

اُز٢ اُغٜبد اُل٤ُٝخ ٝإ  ْ.ُؤغ ّؼٞثٜ أكاح اُغ٤ِ ٣َزقلٕٓٞ
ػٖ  رٖٔذبرٞه٣بد ٝع٤ّٜٞب ٝة اُل٣ٌزٝرله رغٜيٝ رٍٔٞ

 .ثبُزجؼ٤خ ؼزجو ٓنٗجخر ٜباٗزٜبًبر

ق رُغذ ٚع١بعخخطش اٌّؼب١٠ش اٌّضدٚخخ   فشِّ

اىكٝاع٤خ أُؼب٤٣و ك٢ ا٤َُبٍخ ُْ ٣ؼل ٌٓٔ٘بً اُلكبع ػٖ 
كجؼل رطٞه ٍٝبئَ أُزطوك٤ٖ.  فطبة ك٢ٜ رـن١اُقبهع٤خ، 
، إٔجؼ االعزٔبػ٢ اُزٞإٍَٝبئَ اٗزْبه ٝ خاُؼب٤ُٔ االرٖبالد

اُز٢ رٔبهٍٜب بىكٝاع٤خ أُؼب٤٣و ث أًضو اكهاًبً ٝٝػ٤بً اُ٘بً 
َؼ٠ رٖٓ عٜخ، ٝ اإلهٛبةاُؾٌٞٓبد اُز٢ رلػ٢ ٌٓبكؾخ 

روٍٞ اؽلٟ . ٜب اُْق٤ٖخ ٖٓ عٜخ أفوُٟؾبٖٓ ُزؾو٤ن
كٝه كٍٝ اُق٤ِظ اُؼوث٢ ك٢ ر٣َٞٔ ٝر٤َِؼ  ا٠ُ ا٤ُِج٤٤بد ٤ْٓوح
 لُٝخ ٓٞهؼخ ػ٠ِ ارلبه٤خ ك٤ُٝخ أُٝال ٣ٌٖٔ " : ٤ُج٤با٤ْ٤ِ٤ُٔبد ك٢ 

أُزطوك٤ٖ  إٔ روّٞ ثزٜو٣ت ،اُزؾبُق ٙل اإلهٛبةك٢  ػٚٞ
ا٠ُ  ًٔب ر٤ْو أفو٣بد. "٤بد ٖٓ عبٗت ٝاؽلكػْ ا٤ِ٤ُْٔأٝ 

ا٠ُ  رَٔؼ ُِْوًبد اُقبٕخ ثج٤غ األٍِؾخاُلٍٝ اُـوث٤خ اُز٢ 
ٝأٌُِٔخ اُؼوث٤خ اُؾٌٞٓبد أُزٞهٛخ ك٢ اُؼ٘ق ًٖٔو 

 اَُؼٞك٣خ.
 

 اىاءٕٔذ اُؾٌٞٓبد اُـوث٤خ  ثَجتُْ ٛ٘بى ؿٚت ٝأَ 
ٛ٘بى ٙـٜ  .ٖاالٗزٜبًبد اُغ٤َٔخ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ك٢ ثِلاٜٗ

هبُذ ٗبّطخ ػ٠ِ اُلَِط٤٤٘٤ٖ ُِزلبٝٗ ٓغ اٍوائ٤َ، ٌُٖٝ ًٔب 
ث٘له٤خ  ٣ٞعٚاُزلبٝٗ ٓغ ّقٔ  "ال ٣ٌٔ٘ي ٓغزٔؼ٤خ كَِط٤٘٤خ:

 ٜٓزْ"اُغ٤ٔغ  :ًض٤و ٖٓ اَُ٘بء أّبهدًٔب ٝ ".ا٠ُ هأٍي
٣ٜزٕٔٞ  ٓب ٗبكهاً  ْثبه٣ٌ، ٌُٜ٘ك٢ اُن٣ٖ ٍوطٞا ٚؾب٣ب ثبُ
 أٝ أكـبَٗزبٕ أٝ ٍٞه٣ب". ٣ٔٞرٕٞ ك٢ اُؼواماُن٣ٖ ب٥الف ث
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 ٌزؼض٠ض اٌزّبعه االخزّبػٟ،٠ٕجغٟ رٕغ١ك اٌزذخالد اٌذ١ٌٚخ 

 اٌّدزّغال ٌزشظ١خ  
 

اُل٤ُٝخ ال رلػْ اُزٔبٍي "اُغٜبد مًود اؽلٟ اُ٘بّطبد: 
زؾو٤ن ٖٓبُؾٜب رَؼ٠ ُٝ ٢ أُغزٔغْظّ رُ ثَ ، ٤َبكحاُٝ

أُلّٜٞ اَُبئل ث٤ٖ اَُ٘بء أُلاكؼبد ػٖ ؽوٞم ". اُقبٕخ
اإلَٗبٕ ٝث٘بح اَُالّ ٛٞ إٔ 
ال اُؼل٣ل ٖٓ اُغٜبد األع٘ج٤خ 

َٔبػلح اٌَُبٕ ث  روّٞ
رؾو٤ن اُزٔبٍي ٗؾٞ أُؾ٤٤ِٖ 

 .ا٤ُ٘ٛٞخ االعزٔبػ٢ ٝاُٞؽلح
رَؼ٠ ا٠ُ رؾو٤ن أٛلاف ثَ 

 اٍزقلآّٖ فالٍ  بثٜفبٕخ 
ا٤َُب٤ٍخ ٝاُؼوه٤خ  اُوٚب٣ب
 ٤خ أٝ األ٣ل٣ُٞٞع٤خٝاُل٣٘

روٍٞ اؽلٟ . ًؤكٝاد
"ػ٘لٓب ٗطِت اُ٘بّطبد: 

 ٖٓ أُغزٔغ  أَُبػلح
 إٔ مُي ال ٣ؼ٢٘اُل٢ُٝ، 
رؤر٢ كُٝخ  إٔ ًَ ٖٓ ٗطِت 

َٔؼ ال ٣ ثٌَْ ٝعٞك ك٢ُٝ ٓٞؽل،ٛٞ ٝرلؼَ ٓب رو٣ل. ٓب ٗطِجٚ 
   .٣ٌٕٞ ُٜب رؤص٤و ثٔلوكٛب"ٌَُ كُٝخ إٔ 

ٖ  ٣ؼزولٕ إٔ ٍجت  ٛٞ رٞاعل اُؼوام ٍٝٞه٣ب ٛنٙ أٌُِْخ ك٢ ٛ
أكد ا٠ُ رلبهْ أٝٙبع أُئصوح اُز٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُغٜبد اُقبهع٤خ 

٤خ اَُؼٞك٣خ رلفَ أٌُِٔخ اُؼوثُْ ٣ُ٘زِظ ُٔغزٔؼبد أُؾ٤ِخ. ا
ٖٓ  اً ٓي٣لٍٟٞ ٢ أكـبَٗزبٕ ٝثبًَزبٕ، كٝهطو ٝا٣وإ ٝاُٜ٘ل 

 بد٤األكـبٗ ًٔب ر٤ْو بد.ُج٘بح اَُالّ أُؾ٤ِ ٝكوبً  ،االٗوَبٓبد
   .ٖثالكٛ ٙل ا٠ُ كػْ اُٞال٣بد أُزؾلح ُجبًَزبٕ  أ٣ٚبً 
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أُوأح األٖٓ، ٝاػطبء  ُزو٤ٍـ"عبءٝا روٍٞ آوأح أكـب٤ٗخ: 
ز٣ٞبد اُؼ٘ق َٝٓ 6111ٓ٘ن ػبّ  ."رقِّٞا ػ٘ب ْ، ٌُٜٜ٘بؽوٞه

أٍِؾزْٜ ا٠ُ  أػطٞااَٗؾجٞا، ػ٘لٓب آفنح ك٢ االهرلبع. "
 كػٔ٘ب"ٗو٣ل ٖٓ أُغزٔغ اُل٢ُٝ  أُوأح:ر٤ٚق  ."اُجبًَزب٤٤ٖٗ

ٙؼ٘ب رؾذ رؤص٤و ثبًَزبٕ أٝ ا٣وإ" ٝك٢ ث٘بء أكـبَٗزبٕ، ٤ٌُٝ 
 ٗٔٞا٠ُ إٔ  اداُوٍبُخ، ٤ْٓو بدهد ث٘بح اَُالّ اُجبًَزب٤ًٗوّ 

ٗز٤غخ ُلػْ اُٞال٣بد أُزؾلح االّ ٛٞ ٓب ؽوًخ ٛبُجبٕ ك٢ ثِلْٛ 
خ ُو٤ٍٝب ك٢ ز٣َٞٔ اُزلفالد أُؼبك٣ٝه٤بٜٓٔب ث ٝاَُؼٞك٣خ

 .اُووٕ أُب٢ٙ صٔب٤٘٤ٗبدأكـبَٗزبٕ ك٢ 

هؿجخ األٛواف اُل٤ُٝخ اُلبػِخ ٓؾجطبد ثَجت اَُالّ  ٗبّطبد
اُغٔبػبد أَُِؾخ، ر٤َِؼ ػ٠ِ اُٞهذ ٝ أُٞاهك  ك٢ اٗلبم 

ٓلبٝٙبد ػ٠ِ ٓٞاهك ٓؾلٝكح ٝر٘لن ث٤٘ٔب رلزوو ا٠ُ اإلهاكح 
 به٤ٍٝ ثْٔبهًخ األْٓ أُزؾلح،هبٓذ ك٢ ٛبع٤ٌَزبٕ، اَُالّ. 

عٜبد ك٤ُٝخ أفوٟ ٝ ا٣وإٝ
ثلػْ اُؾٞاه ث٤ٖ اإلٍال٤٤ٖٓ 

 ثٔ٘ؼٝاُز٤بهاد اُؼِٔب٤ٗخ 
ُوٞاد ا ا٠ُ ٓوؼلاً  315

اٍزـوم أُ٘بٛٚخ ُِؾٌٞٓخ. 
 اُطبع٢ٌ٤ –اُؾٞاه اُل٢ُٝ 
ؽٞا٢ُ ػْو  ؿ٤و اُو٢ٍٔ
ًبٕ  ،6111 ػبّ ٓ٘زٖق ٝؽز٠ أٝائَ اُزَؼ٤٘بد ٍ٘ٞاد ٓ٘ن

ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُغٜبد اُلبػِخ ك٢ ِغٜبد ُ اً ٓ٘جو فالُٜب
أُل٢ٗ ُز٤ٌَْ ػ٤ِٔخ اَُالّ اُو٤ٍٔخ ُألْٓ أُزؾلح  أُغزٔغ
ٍَ ك٢ ػ٤ِٔخ أُٖبُؾخ ا٤ُ٘ٛٞخ.  األٛب٢ُٝاّواى  ٜ  اُؾٞاه ٝ ِ

ُِٔغزٔغ أُل٢ٗ ُِْٔبهًخ ك٢  أُغبٍ اربؽخ أ٤ٔٛخ اُٚٞء ػ٠ِ
 43ػ٤ِٔخ أُٖبُؾخ ٝاػبكح ث٘بء اُجالك.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٛبع٤ٌَزبٕ " اَُالّ ك٢ هٗلح ٤ٍِْ ٝٛبهُٝل ٍٞٗلهى، "٤ٍبٍخ اُز٣َٞخ: ػ٤ِٔخ   43

  (،2001) ٓٞاهك أُٖبُؾخ
http://www.c-r.org/accord-article/inter-tajik-dialogue-civil-war-towards-civil-
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 "ػٕذِب ٔطٍت اٌّغبػذح
رٌه اٌذٌٟٚ،  ِٓ اٌّدزّغ 

وً ِٓ ٔطٍت  أْ ال ٠ؼٕٟ
رأرٟ ٚرفؼً ِب أْ   دٌٚخ

ٚخٛد ٘ٛ رش٠ذ. ِب ٔطٍجٗ 
ال  ثشىً دٌٟٚ ِٛزذ،

غّر ٌىً دٌٚخ أْ ٠ىْٛ ٠
   .ٌٙب رأث١ش ثّفشد٘ب"

 خ  ٓل٤ٗ خٗبّط -            
رمِٛٛا ثزغ١ٍسٕب ِٓ أخً  "ال

أْ فٟ اٌمزً، عبػذٚٔب 
 ٔزسبٚس"  

 ٗبّطخ ٍٞه٣خ -                  
                                                                               

 
   
 ٌزؼض٠ض اٌزّبعه االخزّبػٟ،٠ٕجغٟ رٕغ١ك اٌزذخالد اٌذ١ٌٚخ 

 اٌّدزّغال ٌزشظ١خ  
 

اُل٤ُٝخ ال رلػْ اُزٔبٍي "اُغٜبد مًود اؽلٟ اُ٘بّطبد: 
زؾو٤ن ٖٓبُؾٜب رَؼ٠ ُٝ ٢ أُغزٔغْظّ رُ ثَ ، ٤َبكحاُٝ

أُلّٜٞ اَُبئل ث٤ٖ اَُ٘بء أُلاكؼبد ػٖ ؽوٞم ". اُقبٕخ
اإلَٗبٕ ٝث٘بح اَُالّ ٛٞ إٔ 
ال اُؼل٣ل ٖٓ اُغٜبد األع٘ج٤خ 

َٔبػلح اٌَُبٕ ث  روّٞ
رؾو٤ن اُزٔبٍي ٗؾٞ أُؾ٤٤ِٖ 

 .ا٤ُ٘ٛٞخ االعزٔبػ٢ ٝاُٞؽلح
رَؼ٠ ا٠ُ رؾو٤ن أٛلاف ثَ 

 اٍزقلآّٖ فالٍ  بثٜفبٕخ 
ا٤َُب٤ٍخ ٝاُؼوه٤خ  اُوٚب٣ب
 ٤خ أٝ األ٣ل٣ُٞٞع٤خٝاُل٣٘

روٍٞ اؽلٟ . ًؤكٝاد
"ػ٘لٓب ٗطِت اُ٘بّطبد: 

 ٖٓ أُغزٔغ  أَُبػلح
 إٔ مُي ال ٣ؼ٢٘اُل٢ُٝ، 
رؤر٢ كُٝخ  إٔ ًَ ٖٓ ٗطِت 

َٔؼ ال ٣ ثٌَْ ٝعٞك ك٢ُٝ ٓٞؽل،ٛٞ ٝرلؼَ ٓب رو٣ل. ٓب ٗطِجٚ 
   .٣ٌٕٞ ُٜب رؤص٤و ثٔلوكٛب"ٌَُ كُٝخ إٔ 

ٖ  ٣ؼزولٕ إٔ ٍجت  ٛٞ رٞاعل اُؼوام ٍٝٞه٣ب ٛنٙ أٌُِْخ ك٢ ٛ
أكد ا٠ُ رلبهْ أٝٙبع أُئصوح اُز٢ اُؼل٣ل ٖٓ اُغٜبد اُقبهع٤خ 

٤خ اَُؼٞك٣خ رلفَ أٌُِٔخ اُؼوثُْ ٣ُ٘زِظ ُٔغزٔؼبد أُؾ٤ِخ. ا
ٖٓ  اً ٓي٣لٍٟٞ ٢ أكـبَٗزبٕ ٝثبًَزبٕ، كٝهطو ٝا٣وإ ٝاُٜ٘ل 

 بد٤األكـبٗ ًٔب ر٤ْو بد.ُج٘بح اَُالّ أُؾ٤ِ ٝكوبً  ،االٗوَبٓبد
   .ٖثالكٛ ٙل ا٠ُ كػْ اُٞال٣بد أُزؾلح ُجبًَزبٕ  أ٣ٚبً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

 

 

 

أُوأح األٖٓ، ٝاػطبء  ُزو٤ٍـ"عبءٝا روٍٞ آوأح أكـب٤ٗخ: 
ز٣ٞبد اُؼ٘ق َٝٓ 6111ٓ٘ن ػبّ  ."رقِّٞا ػ٘ب ْ، ٌُٜٜ٘بؽوٞه

أٍِؾزْٜ ا٠ُ  أػطٞااَٗؾجٞا، ػ٘لٓب آفنح ك٢ االهرلبع. "
 كػٔ٘ب"ٗو٣ل ٖٓ أُغزٔغ اُل٢ُٝ  أُوأح:ر٤ٚق  ."اُجبًَزب٤٤ٖٗ

ٙؼ٘ب رؾذ رؤص٤و ثبًَزبٕ أٝ ا٣وإ" ٝك٢ ث٘بء أكـبَٗزبٕ، ٤ٌُٝ 
 ٗٔٞا٠ُ إٔ  اداُوٍبُخ، ٤ْٓو بدهد ث٘بح اَُالّ اُجبًَزب٤ًٗوّ 

ٗز٤غخ ُلػْ اُٞال٣بد أُزؾلح االّ ٛٞ ٓب ؽوًخ ٛبُجبٕ ك٢ ثِلْٛ 
خ ُو٤ٍٝب ك٢ ز٣َٞٔ اُزلفالد أُؼبك٣ٝه٤بٜٓٔب ث ٝاَُؼٞك٣خ

 .اُووٕ أُب٢ٙ صٔب٤٘٤ٗبدأكـبَٗزبٕ ك٢ 

هؿجخ األٛواف اُل٤ُٝخ اُلبػِخ ٓؾجطبد ثَجت اَُالّ  ٗبّطبد
اُغٔبػبد أَُِؾخ، ر٤َِؼ ػ٠ِ اُٞهذ ٝ أُٞاهك  ك٢ اٗلبم 

ٓلبٝٙبد ػ٠ِ ٓٞاهك ٓؾلٝكح ٝر٘لن ث٤٘ٔب رلزوو ا٠ُ اإلهاكح 
 به٤ٍٝ ثْٔبهًخ األْٓ أُزؾلح،هبٓذ ك٢ ٛبع٤ٌَزبٕ، اَُالّ. 

عٜبد ك٤ُٝخ أفوٟ ٝ ا٣وإٝ
ثلػْ اُؾٞاه ث٤ٖ اإلٍال٤٤ٖٓ 

 ثٔ٘ؼٝاُز٤بهاد اُؼِٔب٤ٗخ 
ُوٞاد ا ا٠ُ ٓوؼلاً  315

اٍزـوم أُ٘بٛٚخ ُِؾٌٞٓخ. 
 اُطبع٢ٌ٤ –اُؾٞاه اُل٢ُٝ 
ؽٞا٢ُ ػْو  ؿ٤و اُو٢ٍٔ
ًبٕ  ،6111 ػبّ ٓ٘زٖق ٝؽز٠ أٝائَ اُزَؼ٤٘بد ٍ٘ٞاد ٓ٘ن

ؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُغٜبد اُلبػِخ ك٢ ِغٜبد ُ اً ٓ٘جو فالُٜب
أُل٢ٗ ُز٤ٌَْ ػ٤ِٔخ اَُالّ اُو٤ٍٔخ ُألْٓ أُزؾلح  أُغزٔغ
ٍَ ك٢ ػ٤ِٔخ أُٖبُؾخ ا٤ُ٘ٛٞخ.  األٛب٢ُٝاّواى  ٜ  اُؾٞاه ٝ ِ

ُِٔغزٔغ أُل٢ٗ ُِْٔبهًخ ك٢  أُغبٍ اربؽخ أ٤ٔٛخ اُٚٞء ػ٠ِ
 43ػ٤ِٔخ أُٖبُؾخ ٝاػبكح ث٘بء اُجالك.
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 "ػٕذِب ٔطٍت اٌّغبػذح
رٌه اٌذٌٟٚ،  ِٓ اٌّدزّغ 

وً ِٓ ٔطٍت  أْ ال ٠ؼٕٟ
رأرٟ ٚرفؼً ِب أْ   دٌٚخ

ٚخٛد ٘ٛ رش٠ذ. ِب ٔطٍجٗ 
ال  ثشىً دٌٟٚ ِٛزذ،

غّر ٌىً دٌٚخ أْ ٠ىْٛ ٠
   .ٌٙب رأث١ش ثّفشد٘ب"

 خ  ٓل٤ٗ خٗبّط -            
رمِٛٛا ثزغ١ٍسٕب ِٓ أخً  "ال

أْ فٟ اٌمزً، عبػذٚٔب 
 ٔزسبٚس"  

 ٗبّطخ ٍٞه٣خ -                  
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 ینبغي تنسیق التدخالت الدولیة لتعزیز التماسك االجتماعي،
 ال لتشظیة المجتمع 
 

"الجھات الدولیة ال تدعم التماسك ذكرت إحدى الناشطات: 
تحقیق مصالحھا تسعى لو بل تُشظّي المجتمعسیادة، الو

المفھوم السائد بین النساء المدافعات عن حقوق ". الخاصة
  ال تقوماإلنسان وبناة السالم ھو أن العدید من الجھات األجنبیة 

مساعدة السكان المحلیین ب
تحقیق التماسك نحو 

 .الوطنیة االجتماعي والوحدة
تسعى إلى تحقیق أھداف بل 

 استخداممن خالل  اخاصة بھ
السیاسیة والعرقیة  القضایا

 یة أو األیدیولوجیةوالدین
تقول إحدى . كأدوات

"عندما نطلب الناشطات: 
 من المجتمع  المساعدة

 أن ذلك ال یعنيالدولي، 
تأتي دولة  أن كل من نطلب 

ھو وتفعل ما ترید. ما نطلبھ 
ال  بشكل وجود دولي موحد،

   .یكون لھا تأثیر بمفردھا"سمح لكل دولة أن ی

 ھو تواجد العراق وسوریا ھذه المشكلة في ھنَّ یعتقدن أن سبب
أدت إلى تفاقم أوضاع المؤثرة التي العدید من الجھات الخارجیة 

یة السعودیة تدخل المملكة العربلم یُنتِج لمجتمعات المحلیة. ا
من  اً مزیدسوى ي أفغانستان وباكستان، فوقطر وإیران والھند 

ً  ،االنقسامات  اتیاألفغان كما تشیر ات.لبناة السالم المحلی وفقا
 ً    .نبالدھ ضد إلى دعم الوالیات المتحدة لباكستان  أیضا
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المرأة األمن، وإعطاء  لترسیخ"جاءوا تقول امرأة أفغانیة: 
تویات العنف ومس 2010منذ عام  ."تخلّوا عنا م، لكنھھاحقوق

أسلحتھم إلى  أعطواانسحبوا، عندما آخذة في االرتفاع. "
 دعمنا"نرید من المجتمع الدولي  تضیف المرأة: ."الباكستانیین

ضعنا تحت تأثیر باكستان أو إیران" وفي بناء أفغانستان، ولیس 
 نموإلى أن  اتالرسالة، مشیر اترت بناة السالم الباكستانیكرّ 

نتیجة لدعم الوالیات المتحدة إالّ ھو ما حركة طالبان في بلدھم 
تمویل التدخالت المعادیة لروسیا في وقیامھما ب والسعودیة

 .قرن الماضيال ثمانینیاتأفغانستان في 

رغبة األطراف الدولیة الفاعلة محبطات بسبب السالم  ناشطات
الجماعات المسلحة، تسلیح على الوقت و الموارد  في إنفاق 

مفاوضات على موارد محدودة وتنفق بینما تفتقر إلى اإلرادة 
 اروسی بمشاركة األمم المتحدة،قامت في طاجیكستان، السالم. 

بدعم الحوار بین اإلسالمیین جھات دولیة أخرى و إیرانو
 بمنحوالتیارات العلمانیة 

لقوات ا إلى مقعداً  305
استغرق مناھضة للحكومة. ال

الطاجیكي  –الحوار الدولي 
غیر الرسمي حوالي عشر 

 أوائل التسعینات سنوات منذ
 ،2000 عام منتصف وحتى

لجھات ل اً منبر كان خاللھا
غیر الحكومیة والجھات الفاعلة في المجتمع المدني لتشكیل 

في عملیة  األھاليعملیة السالم الرسمیة لألمم المتحدة وإشراك 
 إتاحة أھمیة وَسلَّط الحوار الضوء علىالمصالحة الوطنیة. 

للمجتمع المدني للمشاركة في عملیة المصالحة وإعادة  المجال
 1بناء البالد.

 

	

																																																													
موارد طاجیكستان " السالم في عملیة رندة سلیم وھارولد سوندرز، "سیاسة التسویة:  1 

  )،2001( المصالحة
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 "عندما نطلب المساعدة
ذلك الدولي،  من المجتمع 

كل من نطلب  أن ال یعني
تأتي وتفعل ما أن   دولة

وجود ھو ترید. ما نطلبھ 
ال  بشكل دولي موحد،

سمح لكل دولة أن یكون ی
   .لھا تأثیر بمفردھا"

تقوموا بتسلیحنا من أجل  "ال	ة  مدنی ةناشط -			         
أن في القتل، ساعدونا 

 نتحاور"  
 ناشطة سوریة -                  
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أُغزٔغ أُل٢ٗ إٔ اُغٜبد اُل٤ُٝخ  ٗبّطبدؼزول اُؼل٣ل ٖٓ ر
بُغخ ٗوبٛ ؿ٤و هاؿجخ أٝ ؿ٤و هبكهح ػ٠ِ االػزواف ٝٓؼاُلبػِخ 

اُٜبئِخ اإلٌٓبٗبد  ُوإ٣خ ٓؾجطبد ٖٜٗااُٚؼق اُقبٕخ ثٜب. 
بد ٤ٌاُل٣٘ب٤ٓ ك٢زغبٌٗ ٝرلبْٛ ٓؾلٝك ث ٌُٖٝٞعٞك ك٢ُٝ، ُِ
ٝأُٖبُؼ أُزٚبهثخ ث٤ٖ  ٝأُ٘بٛظ اُو٤ٖوح األٓل ُٔؾ٤ِخا

"ٗؾٖ  ٘ذ مُي ٗبّطخ ٍالّ ثبُوٍٞ:ث٤  . أُئصوح ٜبد اُل٤ُٝخاُغ
ُنُي  ".اُجْؤِال٤٣ٖ ٖٓ ثبَُ٘جخ َُٓؤُخ ؽ٤بح  اٜٗب. ْٓوٝػبً َُ٘ب 
اُغٜبد  كؼ٠ِٙؾخ: اما ًبٕ اَُالّ ٛٞ اُٜلف، ٝا ٖهٍبُزٜرجلٝ 

ٝٙغ فطخ َٓ٘وخ ػ٠ِ أٍبً هإ٣خ ْٓزوًخ اُلبػِخ اُل٤ُٝخ 
اُغٜبد األٍب٤ٍخ، ثْٔبهًخ اُلُٝخ َٝٗبٕ ك٢ ؽوٞم اإل حٓزغنه
 .عٞٛو٣بً  ٓجلأٝأُغزٔغ أُل٢ٗ ثبػزجبهٙ أُئصوح أُؾ٤ِخ 

ُغٔبػبد ااُن١ رؾظ٠ ثٚ ُلػْ ا٤َُب٢ٍ ٝأُب٢ُ ٝاُِٞعَز٢ ا إ
 أَُبػلح ًض٤واً  ، ٣لٞمأَُِؾخ

٤ًبٗبد أُغزٔغ أُولٓخ ا٠ُ 
 . "ك٢ اُٞاهغا٤َُِٔخأُل٢ٗ 
ٕ ، رلو٣ـ٘ب٣غو١  ّٞ ك٢ ؽ٤ٖ ٣لػ

  ٔ هبُذ اؽلٟ  ْٜ" إٔ أُوأح رٜ
 ث٘بح اَُالّ ٤ْٓوح ا٠ُ هواه١

، 6646ٝ  1365ٓغٌِ األٖٓ 
 خ اّواى٤ٔأٛػ٠ِ  ٣ٖ٘بٕ نإاُّ 

 ٝاألٖٓ.اَُ٘بء ك٢ هٚب٣ب اَُالّ 

 

 

 

 :رٛط١بد ٌزذخً دٌٟٚ فؼبي

اُوهبثخ ُٚٔبٕ ٓغ  االَٗبٕ ؽوٞماكٓبط ٓجلأ هبئْ ػ٠ِ  .1
 ٝاّواى ٔؼب٤٣و ؽوٞم اإلَٗبٕ،ثاُزلفالد األ٤٘ٓخ اُزياّ 

 .ٝاألكؼبٍك٢ ا٤َُبٍبد  ٝاألٖٓاَُالّ أع٘لاد اَُ٘بء ٝ

 زغبهةاُ )أ١ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ؤثؼبك االٛزٔبّ ث ٍّٔٞ .أ 
ٝاُوعبٍ( ك٢ اكاهح األىٓبد ٝعٜٞك َِ٘بء ُ اُلوك٣خ

، ثٔب ك٢ مُي ػ٤ِٔخ اٗناه اُٞهب٣خ أُؾ٤ِخ أُقزِلخ
 ،َٝٓؼ ّبِٓخ
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ي٣بكح ث اد األ٤٘ٓخأَُبػلاّزواٛ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ  .ة 
اكٓبط أُغزٔؼبد أُؾ٤ِخ ٝأُغزٔغ أُل٢ٗ أَُزوَ 

 .وٕل ٝاُوهبثخػ٤ِٔبد اُك٢ 

ك٢ ؽبُخ اُز٢ األٍِؾخ ا٠ُ اُجِلإ  ّٝؾ٘بد ٝهق ٓج٤ؼبد .6
 .اُؼ٘ق ٙل ٓٞا٤ٜ٘ٛب رٔبهًؽوة أٝ 

 ُِجلءٝأُٞاهك ٝاُٞهذ  االٛزٔبّٔي٣ل ٖٓ اُ رق٤ٖٔ .3
 ؾٍِٞ ا٤َُِٔخ، ثلالً ا٣غبك اُّبِٓخ ٝٔلبٝٙبد ٤ٍب٤ٍخ ث

 .ر٣َٞٔ اُغٔبػبد أَُِؾخاالهززبٍ ٖٝٓ 

 ػ٠ِر٤ٌٖٔ األْٓ أُزؾلح ٖٓ رٞك٤و ههبثخ ٕبهٓخ  .4
ُل٤ُٝخ ٓغ اّواى أُغزٔغ أُل٢ٗ أُؾ٢ِ، اُزلفالد ا

ٝاُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُجِلإ اُز٢ رولّ ٝاُضجبد اُزٔبٍي  ُٚٔبٕ
أٝ اٍزوار٤غ٤بد أع٘لاد  ُِزؤًل ٖٓ ػلّ ٝعٞكأَُبػلح 

هطبػ٢  رله٣ت ٝثٌَْ فبٓ، ثٜب ٓزٚبهثخ فبٕخ
 .ٍاألٖٓ ٝاُؼل

اُْؼج٤خ كػْ اٍزطالػبد اُوأ١ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝأُْبٝهاد  .5
 ألؿِج٤خُٝاُطٔٞؽبد أُْزوًخ  زطِؼبداُرؾل٣ل ثٜلف 
ُؾٌْ زط٣ٞو ارط٣ٞو ثوآظ َٓبػلح ّبِٓخ ُٝ، أُؼزلُخ

 .٤خٝاالعزٔبػ ٣خالهزٖبكُج٤٘خ اٝا

ع٤ٔغ ثوآظ  ٓغكٓظ اُزٔبٍي االعزٔبػ٢ ٝاؽزواّ اُزؼلك٣خ  .6
ٝاُؾٌْ اُو٤ّل ثٔب ك٢ مُي اُلئبد  ٝاُز٤ٔ٘خ ٍاألٖٓ ٝاُؼل

 ٝٙغك٢  (أله٤ِبدٝااَُ٘بء ٝأُْٜٔخ )ٓضَ اُْجبة 
 .اُجوآظ ٝر٘ل٤نٛب

أُغزٔغ أُل٢ٗ ٝر٤ٔ٘خ اُولهاد ُزجبكٍ  ائزالكبدكػْ  .7
ٓضبٍ مُي، اُلٍٝ )ٝ بدػجو اُوطبػ ٝاُقجواد أُؼوكخ

ألٖٓ ٝاإلػالّ ٝا٤ُٜئبد هطبع اٝأُغزٔغ أُل٢ٗ 
 خ(.اُزْو٣ؼ٤

اُزؤًل ٖٓ إٔ األٓٞاٍ أُوٕٞكح ك٢ ا٤ُٔيا٤ٗخ ُلػْ أُوأح  .8
رق٤ٖٖٜب ُْٔبه٣غ أفوٟ  ال٣ؼبكل٢ٗ ٝأُغزٔغ أُ

ٝرزٖٚٔ هٕل ا٤ُٔيا٤ٗخ ُإلّواف ػ٠ِ رق٤ٖٔ 
 ٝاٗلبم األٓٞاٍ أُ٘بٍجخ.
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أُغزٔغ أُل٢ٗ إٔ اُغٜبد اُل٤ُٝخ  ٗبّطبدؼزول اُؼل٣ل ٖٓ ر
بُغخ ٗوبٛ ؿ٤و هاؿجخ أٝ ؿ٤و هبكهح ػ٠ِ االػزواف ٝٓؼاُلبػِخ 

اُٜبئِخ اإلٌٓبٗبد  ُوإ٣خ ٓؾجطبد ٖٜٗااُٚؼق اُقبٕخ ثٜب. 
بد ٤ٌاُل٣٘ب٤ٓ ك٢زغبٌٗ ٝرلبْٛ ٓؾلٝك ث ٌُٖٝٞعٞك ك٢ُٝ، ُِ
ٝأُٖبُؼ أُزٚبهثخ ث٤ٖ  ٝأُ٘بٛظ اُو٤ٖوح األٓل ُٔؾ٤ِخا

"ٗؾٖ  ٘ذ مُي ٗبّطخ ٍالّ ثبُوٍٞ:ث٤  . أُئصوح ٜبد اُل٤ُٝخاُغ
ُنُي  ".اُجْؤِال٤٣ٖ ٖٓ ثبَُ٘جخ َُٓؤُخ ؽ٤بح  اٜٗب. ْٓوٝػبً َُ٘ب 
اُغٜبد  كؼ٠ِٙؾخ: اما ًبٕ اَُالّ ٛٞ اُٜلف، ٝا ٖهٍبُزٜرجلٝ 

ٝٙغ فطخ َٓ٘وخ ػ٠ِ أٍبً هإ٣خ ْٓزوًخ اُلبػِخ اُل٤ُٝخ 
اُغٜبد األٍب٤ٍخ، ثْٔبهًخ اُلُٝخ َٝٗبٕ ك٢ ؽوٞم اإل حٓزغنه
 .عٞٛو٣بً  ٓجلأٝأُغزٔغ أُل٢ٗ ثبػزجبهٙ أُئصوح أُؾ٤ِخ 

ُغٔبػبد ااُن١ رؾظ٠ ثٚ ُلػْ ا٤َُب٢ٍ ٝأُب٢ُ ٝاُِٞعَز٢ ا إ
 أَُبػلح ًض٤واً  ، ٣لٞمأَُِؾخ

٤ًبٗبد أُغزٔغ أُولٓخ ا٠ُ 
 . "ك٢ اُٞاهغا٤َُِٔخأُل٢ٗ 
ٕ ، رلو٣ـ٘ب٣غو١  ّٞ ك٢ ؽ٤ٖ ٣لػ

  ٔ هبُذ اؽلٟ  ْٜ" إٔ أُوأح رٜ
 ث٘بح اَُالّ ٤ْٓوح ا٠ُ هواه١

، 6646ٝ  1365ٓغٌِ األٖٓ 
 خ اّواى٤ٔأٛػ٠ِ  ٣ٖ٘بٕ نإاُّ 

 ٝاألٖٓ.اَُ٘بء ك٢ هٚب٣ب اَُالّ 

 

 

 

 :رٛط١بد ٌزذخً دٌٟٚ فؼبي

اُوهبثخ ُٚٔبٕ ٓغ  االَٗبٕ ؽوٞماكٓبط ٓجلأ هبئْ ػ٠ِ  .1
 ٝاّواى ٔؼب٤٣و ؽوٞم اإلَٗبٕ،ثاُزلفالد األ٤٘ٓخ اُزياّ 

 .ٝاألكؼبٍك٢ ا٤َُبٍبد  ٝاألٖٓاَُالّ أع٘لاد اَُ٘بء ٝ

 زغبهةاُ )أ١ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ؤثؼبك االٛزٔبّ ث ٍّٔٞ .أ 
ٝاُوعبٍ( ك٢ اكاهح األىٓبد ٝعٜٞك َِ٘بء ُ اُلوك٣خ

، ثٔب ك٢ مُي ػ٤ِٔخ اٗناه اُٞهب٣خ أُؾ٤ِخ أُقزِلخ
 ،َٝٓؼ ّبِٓخ
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ي٣بكح ث اد األ٤٘ٓخأَُبػلاّزواٛ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ  .ة 
اكٓبط أُغزٔؼبد أُؾ٤ِخ ٝأُغزٔغ أُل٢ٗ أَُزوَ 

 .وٕل ٝاُوهبثخػ٤ِٔبد اُك٢ 

ك٢ ؽبُخ اُز٢ األٍِؾخ ا٠ُ اُجِلإ  ّٝؾ٘بد ٝهق ٓج٤ؼبد .6
 .اُؼ٘ق ٙل ٓٞا٤ٜ٘ٛب رٔبهًؽوة أٝ 

 ُِجلءٝأُٞاهك ٝاُٞهذ  االٛزٔبّٔي٣ل ٖٓ اُ رق٤ٖٔ .3
 ؾٍِٞ ا٤َُِٔخ، ثلالً ا٣غبك اُّبِٓخ ٝٔلبٝٙبد ٤ٍب٤ٍخ ث

 .ر٣َٞٔ اُغٔبػبد أَُِؾخاالهززبٍ ٖٝٓ 

 ػ٠ِر٤ٌٖٔ األْٓ أُزؾلح ٖٓ رٞك٤و ههبثخ ٕبهٓخ  .4
ُل٤ُٝخ ٓغ اّواى أُغزٔغ أُل٢ٗ أُؾ٢ِ، اُزلفالد ا

ٝاُزؼبٕٝ ث٤ٖ اُجِلإ اُز٢ رولّ ٝاُضجبد اُزٔبٍي  ُٚٔبٕ
أٝ اٍزوار٤غ٤بد أع٘لاد  ُِزؤًل ٖٓ ػلّ ٝعٞكأَُبػلح 

هطبػ٢  رله٣ت ٝثٌَْ فبٓ، ثٜب ٓزٚبهثخ فبٕخ
 .ٍاألٖٓ ٝاُؼل

اُْؼج٤خ كػْ اٍزطالػبد اُوأ١ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝأُْبٝهاد  .5
 ألؿِج٤خُٝاُطٔٞؽبد أُْزوًخ  زطِؼبداُرؾل٣ل ثٜلف 
ُؾٌْ زط٣ٞو ارط٣ٞو ثوآظ َٓبػلح ّبِٓخ ُٝ، أُؼزلُخ

 .٤خٝاالعزٔبػ ٣خالهزٖبكُج٤٘خ اٝا

ع٤ٔغ ثوآظ  ٓغكٓظ اُزٔبٍي االعزٔبػ٢ ٝاؽزواّ اُزؼلك٣خ  .6
ٝاُؾٌْ اُو٤ّل ثٔب ك٢ مُي اُلئبد  ٝاُز٤ٔ٘خ ٍاألٖٓ ٝاُؼل

 ٝٙغك٢  (أله٤ِبدٝااَُ٘بء ٝأُْٜٔخ )ٓضَ اُْجبة 
 .اُجوآظ ٝر٘ل٤نٛب

أُغزٔغ أُل٢ٗ ٝر٤ٔ٘خ اُولهاد ُزجبكٍ  ائزالكبدكػْ  .7
ٓضبٍ مُي، اُلٍٝ )ٝ بدػجو اُوطبػ ٝاُقجواد أُؼوكخ

ألٖٓ ٝاإلػالّ ٝا٤ُٜئبد هطبع اٝأُغزٔغ أُل٢ٗ 
 خ(.اُزْو٣ؼ٤

اُزؤًل ٖٓ إٔ األٓٞاٍ أُوٕٞكح ك٢ ا٤ُٔيا٤ٗخ ُلػْ أُوأح  .8
رق٤ٖٖٜب ُْٔبه٣غ أفوٟ  ال٣ؼبكل٢ٗ ٝأُغزٔغ أُ

ٝرزٖٚٔ هٕل ا٤ُٔيا٤ٗخ ُإلّواف ػ٠ِ رق٤ٖٔ 
 ٝاٗلبم األٓٞاٍ أُ٘بٍجخ.
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 االعزٕزبخبد

اعواءاد ُٔ٘غ اٗزْبه اُؼ٘ق  ك٢ ًَ ثِل ٣زّقن اٌَُبٕ أُؾ٤ِٕٞ
ٝرؼي٣ي اُزؼلك٣خ ٝاَُالّ ٝٓجبكة ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ، 

 خ ًَ أٌّبٍ اُزطوف. ك٢ ٤ٗغ٤و٣بٝاُز٢ ال ؿ٠٘ ػٜ٘ب ك٢ ٌٓبكؾ
كوهخ ػَٔ ٓل٤ٗخ ْٓزوًخ ز٤ٌَْ ث هبّ اُْجبة٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، ػ

ثًٞٞ عٔبػخ ًَ ٖٓ  ُٔٞاعٜخ ٝؽلاد اُْوٛخ أُغزٔؼ٤خٓغ 
إٔ ٛ٘بى فطو  ٝؽ٤ش 44ك٢ إٓ ٝاؽل. خ٤ٌُٞٓوٞاد اُؾٝاؽواّ 

ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ اُؼوام  ًبٖٓ ك٢ اٗزْبه ٛنٙ اُغٔبػبد
ٝاٙؾخ: كْٜ ٣و٣لٕٝ اَُالٓخ  اُ٘بّط٤ٖكٝاكغ رجو٠ ٍٝٞه٣ب، 

 اُو٤بّ ثلٝهْٛ ْٜٗ ؽو٣ٖٕٞ ػ٠ِ اٝ األٍب٤ٍخ ُٔغزٔؼبرْٜ،
 ًٔٞا٤ٖ٘ٛ.

أُغزٔغ أُل٢ٗ  ّواىفطبث٢ إلٛ٘بى كػْ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل اُل٢ُٝ، 
أٓب ٓٞاعٜخ اُزطوف اُؼ٤٘ق. ك٢  ٜٓ٘ظ اُالػ٘قٝاُزو٤ًي ػ٠ِ 

، ٤ٍزْ 6116هٖخ ٓقزِلخ. ك٢ ػبّ  ِيزك ا٤ُٔيا٤ٗخ رق٤ٖٖبد
ٌُٖ  45.ُِلكبع ٝاألٖٓ كٝالهرو٤ِ٣ٕٞ  1,6رق٤ٖٔ ٗؾٞ 

أُقٖٖخ ُج٘بء اَُالّ ٝاُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ أُٞاهك 
هؿْ ، ٖٓ ٛنا أُجِؾال رٔضَ ؽز٠ َٗجخ ٙئ٤ِخ ٝاالعزٔبػ٤خ 

 أٌُٞٗبد األٍب٤ٍخ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُزطوف.ًٜٞٗب 

: ػجو اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝهٍبئَ هبكح أُغزٔغ أُل٢ٗ رزْبثٚ 
٣غت ػ٠ِ  ٤َُذ ًبك٤خ. ام ٓ٘غ اُزطوف اُؼ٤٘قأٝ ٞاعٜخ ٓ

ْ ٤ٍٝبٍبد ٝاٍزوار٤غ٤بد ا٣غبث٤خ ٤َ إٔ روّٞ ث٤ٖبؿخ هِ اُلٍٝ 
 االُزياّٝاُجلا٣خ اُغ٤لح رٌٕٞ ك٢  ثٜب. ٝإٔ رِيّ ٗلَٜبثل٣ِخ 

ا٠ُ ع٘ت ٓغ  ع٘جبً  ،بُٔجبكة اُؼب٤ُٔخ األٍب٤ٍخ ُؾوٞم اإلَٗبٕث
٤خ ( ٝر٘ل٤ن فطٜ ػَٔ SDGs٘ٛٝأٛلاف اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ )

 .مُيَٓزٔلح ٖٓ 

 

 

 

 

                                                           
ثًٞٞ ؽواّ"،  ا٠ُ ٛو٣ن٣زغٜٕٞ  اُؾواً أُل٤ٕٗٞ ا٤ُ٘غ٤و٣ٕٞأ٢٘٣ّٞ ٣ٞع٤ٖ "   44

  (،2014ٓب٣ٞ  31ه٘بح اُغي٣وح )
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/05/nigerian-vigilantes-aim-
rout-boko-haram-2014526123758444854.html  

٤ٓيا٤ٗبد اُلكبع، ٣ٞ٤ٗٞهى رب٣ٔي روكغ  األ٤٘ٓخ ، " أُقبٝفIHS ٓئٍَخ أُٖله:  45
 ، (2015ك٣َٔجو  17)

http://markets.on.nytimes.com/research/stocks/news/press_release.asp?d
ocTag=201512161905BIZWIRE_USPRX____BW6109&feedID=600&pres
s_symbol=1834686  
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كهاط اُلؼبٍ ٝاُزٌبَٓ ث٤ٖ ٝاإل رٞك٤و اُقلٓبد اُؼبٓخًٔب إٔ  
ٝاػالء ًوآخ األكواك  أُغزٔغّوائؼ ث٤ٖ ع٤ٔغ اُوطبػبد ٝ

، زٞك٤و األُٖٓ ثبَُ٘جخؽز٠ ُٝزؾو٤ن اَُالّ.  خأٍب٤ٍهٚب٣ب 
ع٘جبً ا٠ُ  بٔثؼٜٚ اُؼَٔ ٓغٝأُغزٔغ أُل٢ٗ  خاُل٣ُٝ٘جـ٢ ػ٠ِ 

 ع٘ت،  ٝال ؿ٠٘ ألؽلٛٔب ػٖ ا٥فو.

ك٢ رؾ٤َٖ  ؽبٍٔبً  ٝعٜبد اُ٘ظو ٝاُقجواد أُؾ٤ِخ ػبٓالً  رؼزجو
ا٤ُ٘ٛٞخ ٝاُل٤ُٝخ إلٜٗبء اُزطوف ٝرؾو٤ن اَُالّ  خاالٍزغبث

ك٢ كوٜ  ال ٣ٌٖٔبُزؾل١ كأٓب ثبَُ٘جخ ُِغٜبد اُل٤ُٝخ، أَُزلاّ. 
ك٢ أَُبٛٔخ  اُواؿج٤ٖٓؼوكخ أُٝئي ػ٠ِ هٞح ٝاهاكح ٝاُزؼوف 

 ٝاُؼَٔ ٤ْٜاُ أ٣ٚبً  الٍزٔبعك٢ اٌُٖ ، ٝك٢ رؾو٤ن اَُالّ
 ٤ٖاُلبػِٖٓ  ٤ٖوَِٛ٘بء ث٘بح اَُالّ ٝؿَٛ ٣ز٠َ٘ ُٖ٘بئؾْٜ. ث

ٌُٖ . ثبُزؤ٤ًل ٗؼْ؟ أُوِوخاُؾوبئن  اصبهحك٢ أُغزٔغ أُل٢ٗ 
 ٢ٛ، ٌٕٝٞ رؾ٤ِ٣ٞخر٣ٌٖٔ إٔ  ٣ولٜٓ٘باُوإ٣خ ٝاُؾٍِٞ اُز٢ 

 ُٓ  ؾخ ا٥ٕ.ِِّ ٙوٝه٣خ ٝ
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 االعزٕزبخبد

اعواءاد ُٔ٘غ اٗزْبه اُؼ٘ق  ك٢ ًَ ثِل ٣زّقن اٌَُبٕ أُؾ٤ِٕٞ
ٝرؼي٣ي اُزؼلك٣خ ٝاَُالّ ٝٓجبكة ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ، 

 خ ًَ أٌّبٍ اُزطوف. ك٢ ٤ٗغ٤و٣بٝاُز٢ ال ؿ٠٘ ػٜ٘ب ك٢ ٌٓبكؾ
كوهخ ػَٔ ٓل٤ٗخ ْٓزوًخ ز٤ٌَْ ث هبّ اُْجبة٠ِ ٍج٤َ أُضبٍ، ػ

ثًٞٞ عٔبػخ ًَ ٖٓ  ُٔٞاعٜخ ٝؽلاد اُْوٛخ أُغزٔؼ٤خٓغ 
إٔ ٛ٘بى فطو  ٝؽ٤ش 44ك٢ إٓ ٝاؽل. خ٤ٌُٞٓوٞاد اُؾٝاؽواّ 

ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ اُؼوام  ًبٖٓ ك٢ اٗزْبه ٛنٙ اُغٔبػبد
ٝاٙؾخ: كْٜ ٣و٣لٕٝ اَُالٓخ  اُ٘بّط٤ٖكٝاكغ رجو٠ ٍٝٞه٣ب، 

 اُو٤بّ ثلٝهْٛ ْٜٗ ؽو٣ٖٕٞ ػ٠ِ اٝ األٍب٤ٍخ ُٔغزٔؼبرْٜ،
 ًٔٞا٤ٖ٘ٛ.

أُغزٔغ أُل٢ٗ  ّواىفطبث٢ إلٛ٘بى كػْ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل اُل٢ُٝ، 
أٓب ٓٞاعٜخ اُزطوف اُؼ٤٘ق. ك٢  ٜٓ٘ظ اُالػ٘قٝاُزو٤ًي ػ٠ِ 

، ٤ٍزْ 6116هٖخ ٓقزِلخ. ك٢ ػبّ  ِيزك ا٤ُٔيا٤ٗخ رق٤ٖٖبد
ٌُٖ  45.ُِلكبع ٝاألٖٓ كٝالهرو٤ِ٣ٕٞ  1,6رق٤ٖٔ ٗؾٞ 

أُقٖٖخ ُج٘بء اَُالّ ٝاُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ أُٞاهك 
هؿْ ، ٖٓ ٛنا أُجِؾال رٔضَ ؽز٠ َٗجخ ٙئ٤ِخ ٝاالعزٔبػ٤خ 

 أٌُٞٗبد األٍب٤ٍخ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُزطوف.ًٜٞٗب 

: ػجو اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝهٍبئَ هبكح أُغزٔغ أُل٢ٗ رزْبثٚ 
٣غت ػ٠ِ  ٤َُذ ًبك٤خ. ام ٓ٘غ اُزطوف اُؼ٤٘قأٝ ٞاعٜخ ٓ

ْ ٤ٍٝبٍبد ٝاٍزوار٤غ٤بد ا٣غبث٤خ ٤َ إٔ روّٞ ث٤ٖبؿخ هِ اُلٍٝ 
 االُزياّٝاُجلا٣خ اُغ٤لح رٌٕٞ ك٢  ثٜب. ٝإٔ رِيّ ٗلَٜبثل٣ِخ 

ا٠ُ ع٘ت ٓغ  ع٘جبً  ،بُٔجبكة اُؼب٤ُٔخ األٍب٤ٍخ ُؾوٞم اإلَٗبٕث
٤خ ( ٝر٘ل٤ن فطٜ ػَٔ SDGs٘ٛٝأٛلاف اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ )

 .مُيَٓزٔلح ٖٓ 

 

 

 

 

                                                           
ثًٞٞ ؽواّ"،  ا٠ُ ٛو٣ن٣زغٜٕٞ  اُؾواً أُل٤ٕٗٞ ا٤ُ٘غ٤و٣ٕٞأ٢٘٣ّٞ ٣ٞع٤ٖ "   44

  (،2014ٓب٣ٞ  31ه٘بح اُغي٣وح )
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/05/nigerian-vigilantes-aim-
rout-boko-haram-2014526123758444854.html  

٤ٓيا٤ٗبد اُلكبع، ٣ٞ٤ٗٞهى رب٣ٔي روكغ  األ٤٘ٓخ ، " أُقبٝفIHS ٓئٍَخ أُٖله:  45
 ، (2015ك٣َٔجو  17)

http://markets.on.nytimes.com/research/stocks/news/press_release.asp?d
ocTag=201512161905BIZWIRE_USPRX____BW6109&feedID=600&pres
s_symbol=1834686  
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كهاط اُلؼبٍ ٝاُزٌبَٓ ث٤ٖ ٝاإل رٞك٤و اُقلٓبد اُؼبٓخًٔب إٔ  
ٝاػالء ًوآخ األكواك  أُغزٔغّوائؼ ث٤ٖ ع٤ٔغ اُوطبػبد ٝ

، زٞك٤و األُٖٓ ثبَُ٘جخؽز٠ ُٝزؾو٤ن اَُالّ.  خأٍب٤ٍهٚب٣ب 
ع٘جبً ا٠ُ  بٔثؼٜٚ اُؼَٔ ٓغٝأُغزٔغ أُل٢ٗ  خاُل٣ُٝ٘جـ٢ ػ٠ِ 

 ع٘ت،  ٝال ؿ٠٘ ألؽلٛٔب ػٖ ا٥فو.

ك٢ رؾ٤َٖ  ؽبٍٔبً  ٝعٜبد اُ٘ظو ٝاُقجواد أُؾ٤ِخ ػبٓالً  رؼزجو
ا٤ُ٘ٛٞخ ٝاُل٤ُٝخ إلٜٗبء اُزطوف ٝرؾو٤ن اَُالّ  خاالٍزغبث

ك٢ كوٜ  ال ٣ٌٖٔبُزؾل١ كأٓب ثبَُ٘جخ ُِغٜبد اُل٤ُٝخ، أَُزلاّ. 
ك٢ أَُبٛٔخ  اُواؿج٤ٖٓؼوكخ أُٝئي ػ٠ِ هٞح ٝاهاكح ٝاُزؼوف 

 ٝاُؼَٔ ٤ْٜاُ أ٣ٚبً  الٍزٔبعك٢ اٌُٖ ، ٝك٢ رؾو٤ن اَُالّ
 ٤ٖاُلبػِٖٓ  ٤ٖوَِٛ٘بء ث٘بح اَُالّ ٝؿَٛ ٣ز٠َ٘ ُٖ٘بئؾْٜ. ث

ٌُٖ . ثبُزؤ٤ًل ٗؼْ؟ أُوِوخاُؾوبئن  اصبهحك٢ أُغزٔغ أُل٢ٗ 
 ٢ٛ، ٌٕٝٞ رؾ٤ِ٣ٞخر٣ٌٖٔ إٔ  ٣ولٜٓ٘باُوإ٣خ ٝاُؾٍِٞ اُز٢ 

 ُٓ  ؾخ ا٥ٕ.ِِّ ٙوٝه٣خ ٝ
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 االعزٕزبخبد
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 أٌُٞٗبد األٍب٤ٍخ ُِٞهب٣خ ٖٓ اُزطوف.ًٜٞٗب 

: ػجو اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝهٍبئَ هبكح أُغزٔغ أُل٢ٗ رزْبثٚ 
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 االُزياّٝاُجلا٣خ اُغ٤لح رٌٕٞ ك٢  ثٜب. ٝإٔ رِيّ ٗلَٜبثل٣ِخ 

ا٠ُ ع٘ت ٓغ  ع٘جبً  ،بُٔجبكة اُؼب٤ُٔخ األٍب٤ٍخ ُؾوٞم اإلَٗبٕث
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، زٞك٤و األُٖٓ ثبَُ٘جخؽز٠ ُٝزؾو٤ن اَُالّ.  خأٍب٤ٍهٚب٣ب 
ع٘جبً ا٠ُ  بٔثؼٜٚ اُؼَٔ ٓغٝأُغزٔغ أُل٢ٗ  خاُل٣ُٝ٘جـ٢ ػ٠ِ 

 ع٘ت،  ٝال ؿ٠٘ ألؽلٛٔب ػٖ ا٥فو.

ك٢ رؾ٤َٖ  ؽبٍٔبً  ٝعٜبد اُ٘ظو ٝاُقجواد أُؾ٤ِخ ػبٓالً  رؼزجو
ا٤ُ٘ٛٞخ ٝاُل٤ُٝخ إلٜٗبء اُزطوف ٝرؾو٤ن اَُالّ  خاالٍزغبث

ك٢ كوٜ  ال ٣ٌٖٔبُزؾل١ كأٓب ثبَُ٘جخ ُِغٜبد اُل٤ُٝخ، أَُزلاّ. 
ك٢ أَُبٛٔخ  اُواؿج٤ٖٓؼوكخ أُٝئي ػ٠ِ هٞح ٝاهاكح ٝاُزؼوف 

 ٝاُؼَٔ ٤ْٜاُ أ٣ٚبً  الٍزٔبعك٢ اٌُٖ ، ٝك٢ رؾو٤ن اَُالّ
 ٤ٖاُلبػِٖٓ  ٤ٖوَِٛ٘بء ث٘بح اَُالّ ٝؿَٛ ٣ز٠َ٘ ُٖ٘بئؾْٜ. ث

ٌُٖ . ثبُزؤ٤ًل ٗؼْ؟ أُوِوخاُؾوبئن  اصبهحك٢ أُغزٔغ أُل٢ٗ 
 ٢ٛ، ٌٕٝٞ رؾ٤ِ٣ٞخر٣ٌٖٔ إٔ  ٣ولٜٓ٘باُوإ٣خ ٝاُؾٍِٞ اُز٢ 

 ُٓ  ؾخ ا٥ٕ.ِِّ ٙوٝه٣خ ٝ
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53

	األول: الملحق
	مدخل إلى التحالف النسوي للقیادة األمنیة

	

ألسباب وجیهة وخالل مایقرب من ثالثة عقود  :. المضمونأوًال
كانت جماعات حقوق المرأة في مناطق عدیدة تحذر من نمو 
التطرف. وكانت هذه الجماعات أول من الحظ وتحمل وطأة 

 .القوى الرجعیة

المجال العام وتناقص الموارد عبر ورغم التضییق المتزاید في 
المناطق المتأثرة، تمكنت المنظمات النسویة المناصرة للسالم 
والتعددیة من تطویر مناهج مبتكرة للتصدي لألیدیولوجیات 
المنتشرة والممارسات العنیفة للدولة وغیرها من الكیانات. 
وانخرطت هذه المنظمات مع الفئات المستضعفة في ممارسة 

الهادفة إلى منع واجتثاث التطرف، موفرة التفسیرات األنشطة 
وي على التعایش والمساواة طللمعتقدات الدینیة والثقافیة التي تن

 في الحقوق، وساعیة إلى مساءلة القادة الدینیین والسیاسیین. 
 

وبالعمل من الجذور محلیًا ودولیًا، ِصرَن یتمتعَن  بمصداقیة 
ووضع الحلول اإلیجابیة  كبیرة وقدرة على التصدي للمشاكل

 والتعددیة. والحقوقمن خالل تعزیز السالم البدیلة للمجتمع 
	

الشبكة الدولیة ألنشطة المجتمع المدني و 2011منذ عام 
)ICAN (منظمات بین مااصل توتشبیك والمنصة لل توفِّر

 الشرق األوسطالمستقلة في جمیع أنحاء المجتمع المدني النسویة 
 ومتصدیةحقوق والسالم واألمن، الفي تعزیز  ناشطةآسیا، و

نضمن التنوع  نحنالدولة.  واستبدادلتطرف لالنتشار السریع ل
ي التعلم واالبتكار والتوعیة ف لتعزیز عبر مختلف النطاقات

نظر المرأة. في خریف عام  ةوجهل مراعاةقل القطاعات األ
 مكافحة التطرف العنیفقمة البیت األبیض حول وإثر ، 2015

، ترأست على مستوى العالم ناوبعد التشاور مع شركائنا ونظرائ
ICAN والتي  – التحالف النسوي للقیادة األمنیة (َوْصل) رسمیًا
 .ألوردوواوالفارسیة ل في اللغات العربیة االتصاالربط أو تعني 
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یهدف التحالف النسوي للقیادة  الرؤیة واألهداف:: ْلْصَو ثانیًا.
إلى الجمع بین ناشطي وناشطات السالم وحقوق ل) األمنیة (َوْص

المرأة، والمنظمات والشبكات المنخرطة بفاعلیة في منع 
التطرف وتعزیز السالم والحقوق والتعددیة، بهدف تمكین 

ر التجارب والخبرات في المجتمعات المتأثرة بالعنف وتوفی
التحالف في  اویتلخص عمل هذ. الحلول العملیة للمجتمع الدولي

	ثالثة مستویات:

 لالستفادة من الدروسنحن نقدم الفرص  أفقیة: ِصالت. 1
 الدولمختلف عبر جهود ال بهدف زیادة االستراتیجیاتوتقاسم 
الوطنیة  في المجتمع المدني الجهات األساسیة الفاعلة من قبل

وتوجیهها الموارد  ونسعى إلى فرزمماثلة.  قضایاالتي تواجه 
وتقدیم المساعدة التقنیة لدعم الحلول إلى القنوات المناسبة، 

وخاصة العمل  -في عدد من المجاالت  ودولیًا المبتكرة محلیًا
	وإنتاج المعرفة. المجتمعي والتواصل

 لمجتمع الدوليالمحلیین با شركائناربط ب نقوم أسیة:ر ِصالت .2
على  إنشائیة جندریة سیاسات تلخیصیةأ) إنتاج ( عن طریق:

استخالص رؤى وتجارب المنظمات ترمي إلى  مستوى البلد
المختصر  قائمةالحول القضایا الحرجة (انظر  النسویة

 واقعیةالتوصیات الحلول العملیة وإعطاء ال وفیر) وتللسیاسات
والجهات الجهات الحكومیة المحلیین  ب شركائناربط ب نقومب) (

قائمة السیاسات والبرامج الو  لدروسلتبادل ا المتعددة األطراف
 واالحتیاجات. وقائععلى ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 



52
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	مدخل إلى التحالف النسوي للقیادة األمنیة
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 .القوى الرجعیة
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المناطق المتأثرة، تمكنت المنظمات النسویة المناصرة للسالم 
والتعددیة من تطویر مناهج مبتكرة للتصدي لألیدیولوجیات 
المنتشرة والممارسات العنیفة للدولة وغیرها من الكیانات. 
وانخرطت هذه المنظمات مع الفئات المستضعفة في ممارسة 

الهادفة إلى منع واجتثاث التطرف، موفرة التفسیرات األنشطة 
وي على التعایش والمساواة طللمعتقدات الدینیة والثقافیة التي تن

 في الحقوق، وساعیة إلى مساءلة القادة الدینیین والسیاسیین. 
 

وبالعمل من الجذور محلیًا ودولیًا، ِصرَن یتمتعَن  بمصداقیة 
ووضع الحلول اإلیجابیة  كبیرة وقدرة على التصدي للمشاكل

 والتعددیة. والحقوقمن خالل تعزیز السالم البدیلة للمجتمع 
	

الشبكة الدولیة ألنشطة المجتمع المدني و 2011منذ عام 
)ICAN (منظمات بین مااصل توتشبیك والمنصة لل توفِّر

 الشرق األوسطالمستقلة في جمیع أنحاء المجتمع المدني النسویة 
 ومتصدیةحقوق والسالم واألمن، الفي تعزیز  ناشطةآسیا، و

نضمن التنوع  نحنالدولة.  واستبدادلتطرف لالنتشار السریع ل
ي التعلم واالبتكار والتوعیة ف لتعزیز عبر مختلف النطاقات

نظر المرأة. في خریف عام  ةوجهل مراعاةقل القطاعات األ
 مكافحة التطرف العنیفقمة البیت األبیض حول وإثر ، 2015

، ترأست على مستوى العالم ناوبعد التشاور مع شركائنا ونظرائ
ICAN والتي  – التحالف النسوي للقیادة األمنیة (َوْصل) رسمیًا
 .ألوردوواوالفارسیة ل في اللغات العربیة االتصاالربط أو تعني 
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یهدف التحالف النسوي للقیادة  الرؤیة واألهداف:: ْلْصَو ثانیًا.
إلى الجمع بین ناشطي وناشطات السالم وحقوق ل) األمنیة (َوْص

المرأة، والمنظمات والشبكات المنخرطة بفاعلیة في منع 
التطرف وتعزیز السالم والحقوق والتعددیة، بهدف تمكین 

ر التجارب والخبرات في المجتمعات المتأثرة بالعنف وتوفی
التحالف في  اویتلخص عمل هذ. الحلول العملیة للمجتمع الدولي

	ثالثة مستویات:

 لالستفادة من الدروسنحن نقدم الفرص  أفقیة: ِصالت. 1
 الدولمختلف عبر جهود ال بهدف زیادة االستراتیجیاتوتقاسم 
الوطنیة  في المجتمع المدني الجهات األساسیة الفاعلة من قبل

وتوجیهها الموارد  ونسعى إلى فرزمماثلة.  قضایاالتي تواجه 
وتقدیم المساعدة التقنیة لدعم الحلول إلى القنوات المناسبة، 

وخاصة العمل  -في عدد من المجاالت  ودولیًا المبتكرة محلیًا
	وإنتاج المعرفة. المجتمعي والتواصل

 لمجتمع الدوليالمحلیین با شركائناربط ب نقوم أسیة:ر ِصالت .2
على  إنشائیة جندریة سیاسات تلخیصیةأ) إنتاج ( عن طریق:

استخالص رؤى وتجارب المنظمات ترمي إلى  مستوى البلد
المختصر  قائمةالحول القضایا الحرجة (انظر  النسویة

 واقعیةالتوصیات الحلول العملیة وإعطاء ال وفیر) وتللسیاسات
والجهات الجهات الحكومیة المحلیین  ب شركائناربط ب نقومب) (

قائمة السیاسات والبرامج الو  لدروسلتبادل ا المتعددة األطراف
 واالحتیاجات. وقائععلى ال
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اٍزوطبة ا٠ُ  ا١َُٞ٘ اُزؾبُق ٣َؼ٠: طش٠خلُ  ِطالد. 3
ٝفبٕخ اُلٕ٘ٞ ٝاُضوبكخ ٝاُٖؾبكخ  ،اُوطبػبد األفوٟ

ُْ٘و ٝاُطٞائق اُل٤٘٣خ، ٝاُوطبع اُقبٓ ٝاُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ 
 ٗؤفن. ٗؤَٓ إٔ ا٣َُٞ٘خأُ٘ظٔبد  ٝعٜبد ٗظو إٔٞاد ٝا٣ٖبٍ

ْٓبهًخ ٝٓجزٌو  اٍزوطبةلو٣لح ُٚٔبٕ اُاٌُلبءح  ٖٓ ًَ هطبع
ٛنا هٍبئَ أػٚبء ْ ٤َٝ هِ ٝ ٟك٢ ْٗو هإعٔب٤ٛو٣خ أٍٝغ 

 اُزؾبُق.
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ْطً(٠غزمطت  َٚ  اٌزسبٌف إٌغٛٞ ٌٍم١بدح األ١ِٕخ )
 إٌبشط١ٓ فٟ ٘زٖ اٌّدبالد:إٌّظّبد ٚ

   اُْجبة ك٢  ٝرَو٣ؼاُزطوف  اعزضبساُزلفَ أُجبّو ك٢
 ،ٓغزٔؼبرْٜ

  أعَ ر٤ٌٖٔ جل٣ِخ اٍُٞبئَ ٝاُرؼي٣ي اَُالّ ٝاُزؼلك٣خ ٖٓ
 ػجوُزؼج٤و ػٖ أُظبُْ ٝرؾو٤ن رطِؼبرْٜ ٖٓ اُْجبة ا

 ،األْٗطخ أُغزٔؼ٤خ

  ٔ٘ؼاُ ٝرٞك٤و٘ظو٣خ اُل٤٘٣خ اُر٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِ 
وٞم ؽ ٝفبٕخرْغغ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُز٢ لها٤ٍخ اُ

ك٢  أُٞعٞك ٝاُزؼب٣ِ ٝاُالػ٘قأُوأح ٝاُزؼلك٣خ 
 ،اُزبه٣ق٤خٝ اُضوبك٤خ ٝاُوٝا٣بد٤٘خ اُٖ٘ٞٓ اُل٣

  ْك٢ ػ٤ِٔبد اٍُٞبٛخ ِٔوأح ُ اُلؼبُخ  ْٔبهًخاُكػ 
 ،ٝاَُالّ )اُو٤ٍٔخ ٝؿ٤و اُو٤ٍٔخ(

  رغبهة أُوأح ػ٠ِ  ٍٝبئَ اإلػالّ ػجور٤َِٜ اُٚٞء
 ٝاُؼٌَوح،اُزطوف  ثْؤٕ ٛبٗظوٝٝعٜبد  اُؾب٤ُخ

 َثٔب ك٢ مُي  ،ر٤ٍٞغ َٓبؽخ ُِٔوأح اُ٘ٚبٍ ٖٓ أع
ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم اَُبثوخ ٝاُزولّ  ٜبٌٓبٍجاُؾلبظ ػ٠ِ 

 اُزْو٣ؼ٤خ٤ٝب٤ٍخ اَُبؽبد اَُ ك٢ أُوأح ٝؽٔب٣زٜب
  ٝاُقل٤ٓخ،

 اُ٘بعْ اُغٜٞك أُؾ٤ِخ ُِزٖل١ ُِؼ٘ق ٙل أُوأح  ه٤بكح
 ،اٗزْبه اُزطوف ٝاُ٘يػخ اُؼٌَو٣خ ػٖ

  ك٢  إلؽلاس اُزـ٤٤واالٍزلبكح ٖٓ أَُبؽبد اُل٤ُٝخ
ٝا٤َُبٍبد  ٝاُز٤ٔ٘خاُلكبع ا٢ُ٘ٛٞ ٝأُزؼلك األٛواف 

 اُلثِٞٓب٤ٍخ.
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اٍزوطبة ا٠ُ  ا١َُٞ٘ اُزؾبُق ٣َؼ٠: طش٠خلُ  ِطالد. 3
ٝفبٕخ اُلٕ٘ٞ ٝاُضوبكخ ٝاُٖؾبكخ  ،اُوطبػبد األفوٟ

ُْ٘و ٝاُطٞائق اُل٤٘٣خ، ٝاُوطبع اُقبٓ ٝاُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ 
 ٗؤفن. ٗؤَٓ إٔ ا٣َُٞ٘خأُ٘ظٔبد  ٝعٜبد ٗظو إٔٞاد ٝا٣ٖبٍ

ْٓبهًخ ٝٓجزٌو  اٍزوطبةلو٣لح ُٚٔبٕ اُاٌُلبءح  ٖٓ ًَ هطبع
ٛنا هٍبئَ أػٚبء ْ ٤َٝ هِ ٝ ٟك٢ ْٗو هإعٔب٤ٛو٣خ أٍٝغ 

 اُزؾبُق.
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ْطً(٠غزمطت  َٚ  اٌزسبٌف إٌغٛٞ ٌٍم١بدح األ١ِٕخ )
 إٌبشط١ٓ فٟ ٘زٖ اٌّدبالد:إٌّظّبد ٚ

   اُْجبة ك٢  ٝرَو٣ؼاُزطوف  اعزضبساُزلفَ أُجبّو ك٢
 ،ٓغزٔؼبرْٜ

  أعَ ر٤ٌٖٔ جل٣ِخ اٍُٞبئَ ٝاُرؼي٣ي اَُالّ ٝاُزؼلك٣خ ٖٓ
 ػجوُزؼج٤و ػٖ أُظبُْ ٝرؾو٤ن رطِؼبرْٜ ٖٓ اُْجبة ا

 ،األْٗطخ أُغزٔؼ٤خ

  ٔ٘ؼاُ ٝرٞك٤و٘ظو٣خ اُل٤٘٣خ اُر٤َِٜ اُٚٞء ػ٠ِ 
وٞم ؽ ٝفبٕخرْغغ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُز٢ لها٤ٍخ اُ

ك٢  أُٞعٞك ٝاُزؼب٣ِ ٝاُالػ٘قأُوأح ٝاُزؼلك٣خ 
 ،اُزبه٣ق٤خٝ اُضوبك٤خ ٝاُوٝا٣بد٤٘خ اُٖ٘ٞٓ اُل٣

  ْك٢ ػ٤ِٔبد اٍُٞبٛخ ِٔوأح ُ اُلؼبُخ  ْٔبهًخاُكػ 
 ،ٝاَُالّ )اُو٤ٍٔخ ٝؿ٤و اُو٤ٍٔخ(

  رغبهة أُوأح ػ٠ِ  ٍٝبئَ اإلػالّ ػجور٤َِٜ اُٚٞء
 ٝاُؼٌَوح،اُزطوف  ثْؤٕ ٛبٗظوٝٝعٜبد  اُؾب٤ُخ

 َثٔب ك٢ مُي  ،ر٤ٍٞغ َٓبؽخ ُِٔوأح اُ٘ٚبٍ ٖٓ أع
ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم اَُبثوخ ٝاُزولّ  ٜبٌٓبٍجاُؾلبظ ػ٠ِ 

 اُزْو٣ؼ٤خ٤ٝب٤ٍخ اَُبؽبد اَُ ك٢ أُوأح ٝؽٔب٣زٜب
  ٝاُقل٤ٓخ،

 اُ٘بعْ اُغٜٞك أُؾ٤ِخ ُِزٖل١ ُِؼ٘ق ٙل أُوأح  ه٤بكح
 ،اٗزْبه اُزطوف ٝاُ٘يػخ اُؼٌَو٣خ ػٖ

  ك٢  إلؽلاس اُزـ٤٤واالٍزلبكح ٖٓ أَُبؽبد اُل٤ُٝخ
ٝا٤َُبٍبد  ٝاُز٤ٔ٘خاُلكبع ا٢ُ٘ٛٞ ٝأُزؼلك األٛواف 

 اُلثِٞٓب٤ٍخ.
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 5102 - 5102  اٌغ١بعبد اٌّغزمج١ٍخض ٍِخّ 

ْ  اٍزض٘بئ٤خ .1 ٌَ ٌٓبكؾخ ٝعٜبد ٗظو ؽٍٞ  :ؽوبئُن ٓوِِوخ، ِؽ
 (.3/6116) ٤خزلفالد األٓ٘اُٝ اُزطوف اُؼ٤٘ق

 .(6/6116اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ ُٔ٘غ ٌٝٓبكؾخ اُزطوف ) .6

أُغزٔغ أُل٢ٗ  أ٤ٔٛخٓلٟ كػْ عل١؟  ّأ ٝػٞك كوٜ .3
 .(6/6116أَُزوَ ك٢ ٌٓبكؾخ اُزطوف )

 اُزوث٣ٞخ اُوا٤ٓخ ا٠ُ رْغ٤غا٤َُبٍبد ٝأُٔبهٍبد  .4
 .اُزؼلك٣خ ٝاُؾوٞم ٝاُزٔبٍي االعزٔبػ٢

 .اُل٣ٖ ٝاُؾوٞم ٝأَُئ٤ُٝبد .5

 .عبٗت ٝؽوٞم اإلَٗبٕٕ األٕٞ ٝأُوبرِٞاُالعئ .6

ٝاُْو٣و اُٞعٚ اُط٤ت اُق٤و؟  ٖٓ أعَٚوه اُ اهرٌبة .7
اُل٤ُٝخ ٝاإلَٗب٤ٗخ  ُز٣َٞٔ ٤ٍٝبٍبد اُز٤ٔ٘خ ٝاُوج٤ؼ

 .ٝأَُبػلاد اُؼٌَو٣خ

 .اُؼ٤ِٔبد االٗزوب٤ُخاُؼلاُخ ٝٓلبٝٙبد اَُالّ ثٔب ك٢ مُي  .8

٤ًٝل٤خ  األٍجبة - َُ٘بءهزَ ا: أُوأحاُزطوف ٝاٍزٜلاف  .9
 .اُزٖل١ ُٚ
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 اٌثبٟٔ: اٌٍّسك

فٟ اإلػالْ ػٓ رشى١ً اٌزسبٌف اٌؼبٌّٟ ٌٍّشأح  :ث١بْ
 سمٛق ٚاٌزؼذد٠خاٌِٛاخٙخ اٌزطشف ٚرؼض٠ض اٌغالَ ٚ

ِٛاخٙخ اٌزطشف فٟ اإلػالْ ػٓ رشى١ً اٌزسبٌف اٌؼبٌّٟ ٌٍّشأح 
 سمٛق ٚاٌزؼذد٠خاٌٚرؼض٠ض اٌغالَ ٚ

 

ُٔ٘ظٔبد ُز٤ٌَْ رؾبُق َٓزوَ  اعزٔؼ٘بٕ أكٗبٙ، ٞٗؾٖ أُٞهؼ
أُل٢ٗ اُز٢ روٞكٛب أُوأح، ثٜلف  ٝٗبّطبد ٝٗبّط٢ أُغزٔغ

ٓ٘غ ٌٝٓبكؾخ ع٤ٔغ أٌّبٍ اُزطوف. ٛلك٘ب ٛٞ رؾو٤ن اُزآىه 
أُلب٤ْٛ ٝرؾو٣ي ، اُغٔبػ٤خ ٗبُغٜٞكزٔبٍي ٔي٣ل ٖٓ اُٝاُ

 اُزطوف ٗؾٞ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ )اُغ٘له( ًأُج٤٘خ ػ٠ِ أٍب
، ٝاُزؼبٕٝ االٍزوار٤غ٢ ك٢ رٞك٤و ثلائَ ٝاٙؾخ ٝاُزٖل١ ُٚ
 ؼبكٍ ُِغ٤ٔغ.اَُالّ اُ رؾو٤نٖٓ ّؤٜٗب 

اُوئ٤ٌ اال٤ٓو٢ً ثبهاى  ٣َز٤ٚق ٍٞفٍجزٔجو  أ٣ٍِٞ/ 69ك٢ 
( ك٢ CVEٌٓبكؾخ اُزطوف اُؼ٤٘ق ) ثْؤٕأٝثبٓب هٔخ هبكح اُؼبُْ 

ػ٠ِ اُٚٞء اُوبكح  ٍٞف ٣ِو٢اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح. ٝ
ٓغ ٌُٔبكؾخ اُزطوف اُؾٍِٞ اُؼٌَو٣خ  ٓٞاىٗخٙوٝهح 
االهزٖبك٣خ.  - ك٢ ا٤َُبٍبد االعزٔبػ٤خ بِٕخاُؾ اُزـ٤٤واد
ك٢ ٓوبٝٓخ  ا٠ُ اُلٝه أُْٜ ُِٔغزٔغ أُل٢ٗ ٤ْ٣وٍٕٝٝٞف 
اُٚٞء ػ٠ِ اُؾبعخ ُزؾ٤َِ اُ٘ٞع  ، ٣َِٝطٕٞاُزطوف

. ٗوؽت ٝاعزضبصٚ اُزطوفاالعزٔبػ٢ ٝكٝه أُوأح ك٢ رؼي٣ي 
 .ػ٤ِ٘بٌُٖ ٛنٙ األكٌبه ٤َُذ عل٣لح ، ثبٛزٔبْٜٓ
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 5102 - 5102  اٌغ١بعبد اٌّغزمج١ٍخض ٍِخّ 

ْ  اٍزض٘بئ٤خ .1 ٌَ ٌٓبكؾخ ٝعٜبد ٗظو ؽٍٞ  :ؽوبئُن ٓوِِوخ، ِؽ
 (.3/6116) ٤خزلفالد األٓ٘اُٝ اُزطوف اُؼ٤٘ق

 .(6/6116اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ ُٔ٘غ ٌٝٓبكؾخ اُزطوف ) .6

أُغزٔغ أُل٢ٗ  أ٤ٔٛخٓلٟ كػْ عل١؟  ّأ ٝػٞك كوٜ .3
 .(6/6116أَُزوَ ك٢ ٌٓبكؾخ اُزطوف )

 اُزوث٣ٞخ اُوا٤ٓخ ا٠ُ رْغ٤غا٤َُبٍبد ٝأُٔبهٍبد  .4
 .اُزؼلك٣خ ٝاُؾوٞم ٝاُزٔبٍي االعزٔبػ٢

 .اُل٣ٖ ٝاُؾوٞم ٝأَُئ٤ُٝبد .5

 .عبٗت ٝؽوٞم اإلَٗبٕٕ األٕٞ ٝأُوبرِٞاُالعئ .6

ٝاُْو٣و اُٞعٚ اُط٤ت اُق٤و؟  ٖٓ أعَٚوه اُ اهرٌبة .7
اُل٤ُٝخ ٝاإلَٗب٤ٗخ  ُز٣َٞٔ ٤ٍٝبٍبد اُز٤ٔ٘خ ٝاُوج٤ؼ

 .ٝأَُبػلاد اُؼٌَو٣خ

 .اُؼ٤ِٔبد االٗزوب٤ُخاُؼلاُخ ٝٓلبٝٙبد اَُالّ ثٔب ك٢ مُي  .8

٤ًٝل٤خ  األٍجبة - َُ٘بءهزَ ا: أُوأحاُزطوف ٝاٍزٜلاف  .9
 .اُزٖل١ ُٚ
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 اٌثبٟٔ: اٌٍّسك

فٟ اإلػالْ ػٓ رشى١ً اٌزسبٌف اٌؼبٌّٟ ٌٍّشأح  :ث١بْ
 سمٛق ٚاٌزؼذد٠خاٌِٛاخٙخ اٌزطشف ٚرؼض٠ض اٌغالَ ٚ

ِٛاخٙخ اٌزطشف فٟ اإلػالْ ػٓ رشى١ً اٌزسبٌف اٌؼبٌّٟ ٌٍّشأح 
 سمٛق ٚاٌزؼذد٠خاٌٚرؼض٠ض اٌغالَ ٚ

 

ُٔ٘ظٔبد ُز٤ٌَْ رؾبُق َٓزوَ  اعزٔؼ٘بٕ أكٗبٙ، ٞٗؾٖ أُٞهؼ
أُل٢ٗ اُز٢ روٞكٛب أُوأح، ثٜلف  ٝٗبّطبد ٝٗبّط٢ أُغزٔغ

ٓ٘غ ٌٝٓبكؾخ ع٤ٔغ أٌّبٍ اُزطوف. ٛلك٘ب ٛٞ رؾو٤ن اُزآىه 
أُلب٤ْٛ ٝرؾو٣ي ، اُغٔبػ٤خ ٗبُغٜٞكزٔبٍي ٔي٣ل ٖٓ اُٝاُ

 اُزطوف ٗؾٞ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ )اُغ٘له( ًأُج٤٘خ ػ٠ِ أٍب
، ٝاُزؼبٕٝ االٍزوار٤غ٢ ك٢ رٞك٤و ثلائَ ٝاٙؾخ ٝاُزٖل١ ُٚ
 ؼبكٍ ُِغ٤ٔغ.اَُالّ اُ رؾو٤نٖٓ ّؤٜٗب 

اُوئ٤ٌ اال٤ٓو٢ً ثبهاى  ٣َز٤ٚق ٍٞفٍجزٔجو  أ٣ٍِٞ/ 69ك٢ 
( ك٢ CVEٌٓبكؾخ اُزطوف اُؼ٤٘ق ) ثْؤٕأٝثبٓب هٔخ هبكح اُؼبُْ 

ػ٠ِ اُٚٞء اُوبكح  ٍٞف ٣ِو٢اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ أُزؾلح. ٝ
ٓغ ٌُٔبكؾخ اُزطوف اُؾٍِٞ اُؼٌَو٣خ  ٓٞاىٗخٙوٝهح 
االهزٖبك٣خ.  - ك٢ ا٤َُبٍبد االعزٔبػ٤خ بِٕخاُؾ اُزـ٤٤واد
ك٢ ٓوبٝٓخ  ا٠ُ اُلٝه أُْٜ ُِٔغزٔغ أُل٢ٗ ٤ْ٣وٍٕٝٝٞف 
اُٚٞء ػ٠ِ اُؾبعخ ُزؾ٤َِ اُ٘ٞع  ، ٣َِٝطٕٞاُزطوف

. ٗوؽت ٝاعزضبصٚ اُزطوفاالعزٔبػ٢ ٝكٝه أُوأح ك٢ رؼي٣ي 
 .ػ٤ِ٘بٌُٖ ٛنٙ األكٌبه ٤َُذ عل٣لح ، ثبٛزٔبْٜٓ
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٠ٚٓ ػ٠ِ  ّؼج٤خٓؾ٤ِخ ك٤ُٝخ  ٣َٞٗخٓ٘ظٔبد  اُزؾبُق٣َْٔ 
 هبٓذ فالُٜب، صالص٤ٖ ػبٓبً  ػِٜٔب ك٢ اُقطٞٛ األٓب٤ٓخ ؽٞا٢ُ 

 رؾذ ػجبءح اُل٣ٖٖٓ رٖبػل ٓٞعخ اُزطوف ثبُزؾن٣و 
ب ٝأكو٣و٤ب ٝاألٓو٣ٌز٤ٖ، آ٤ٍ ػجواُو٤ٓٞخ.  -ٝا٤َُبٍبد اُؼوه٤خ 

ء ؽوٞم أُوأح ْٝٗطب، رٔضَ ٗبّطبد ٝاُْوم األٍٜٝ ٝأٝهٝثب
 ػبثوح ُِؾلٝك ا٤ُ٘ٛٞخ ٖٓ أعَ اَُالّٕبٓلح عٔبػبد 
 .َ، ٝرول٣ْ هإ٣خ ثل٣ِخ َُِٔزوجأُز٘ب٢ٓ طوفِزُٝاُزٖل١ 

رٞاٛئ ثؼ٘ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و  ػل٣لح، َُ٘ٞادّٜلٗب 
اُؾوٝة  ٝامًبء ُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ْٗو األكٌبه أُزطوكخ ٝاألٍِؾخا

ػ٠ِ إٔ اُزطوف  ٝإٔ أًّلٗبٍجن اُز٢ روزَ أُي٣ل ٖٓ أُل٤٤ٖٗ. 
ِّٓ اُلُٝخ ٝعٜبٕ ُؼِٔخ  ٝػٌَوح  ٜٓ٘ٔب ٝاؽل ، ًَٝاؽلح وحٓل

ّْ ا٠ُ ًض٤واً . اٍزٔؼ٘ب ا٥فوئعظ ٣ أٜٗب اُؾٌٞٓبد  لم ثؼ٘ر
ك٢ ؽ٤ٖ أٜٗب روق ٓٞهق أُزلوط ك٢ ٓٞاعٜخ  ،أُوأح روػ٠
 رلبهٔذ فالٍأُْبًَ ، ٝٗؾٖ ٗؼِْ إٔ ٌُ٘٘ب ٗزؼِْ ثبُزغو٣خاُؤغ. 
ثوآظ هػب٣خ ٢ رزٖٚٔ ثوآظ اُزوْق االهزٖبك٣خ اُز ٖٓػوٞك 

 .اُو٤ِِخ كوٜ ٜٓ٘ب اُوِّخك٢ ؽ٤ٖ ٣َزل٤ل  ،اعزٔبػ٤خ ُألؿِج٤خ

. ًبٗذ ٣ٜٞخاُػٖ أُ٘طوخ أٝ  ـ٘ اُ٘ظوث ا٤َُٔوح هبكد أُوأح
 ٓبرٌٕٞ ؿبُجبً ز٘ب٢ٓ اُزؼٖت. ُٔجبّو اُزؤص٤و بُأٍٝ ٖٓ ٣ْؼو ث

 َُالّ ٝاُؾوٞم ٝاُزؼلك٣خٖ ثْغبػخ ٖٓ أعَ ا٣ؼِٔ اُالر٢اَُ٘بء 
أٝ  رغ٤٘لٖٛ ٕٞػبكح ٓب ٣َزٜلكبُٔزطوكٕٞ كك٢ ٓو٠ٓ اُؼ٘ق. 

ثَجت  ٜٖٝرٚب٣و ٜٖاُوٞاد اُؾ٤ٌٓٞخ رؼزوِٝ. ٖا٤ُٜ ٣َٕٞؼ
اُقلٓبد ٝ أُطبُجخ ثبُؼلاُخ ٝأَُبءُخٝأُغزٔؼبد  ه٤بكرٜٖ

وزَ ٝهٞائْ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد اُ أػ٠ِ هبئٔخاَُ٘بء ٝرؾزَ األٍب٤ٍخ. 
٣ٝزْ ٙل اُؼ٘ق.  ػِ٘بً  اُؾل٣شػ٠ِ  ٕرغوأ ٖألٜٗٝاُؼٖبثبد 

 ِزل٤َواد ٝأُٔبهٍبد اُل٤٘٣خُِٝؼ٘ق ُ ُزٖل٣ٜٖ رٜل٣لٖٛ
٤َِٔخ اُطوم بُاُْجبة ث ُزٞػ٤خ كٚالً ػٖ اٍزٜلاكٜٖ، اُز٤٤ٔي٣خ

 .اُلكبع ػٖ ًوآزُِْٜزؼج٤و ػٖ ا٣ٔبْٜٗ ٝ

ؽ٤بر٘ب إٔ ٣ؾّلك ؼ٘ق ُِػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٛنٙ اُزٜل٣لاد، ُٖ َٗٔؼ 
 َٝٓزوجِ٘ب اُغٔبػ٢.
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اُوٟٞ ٝ األٗظٔخ االٍزجلاك٣خٝ ٝهٞاد االؽزالٍ ٕٞأُزطوك
٣وٕٞٓٞ ا٤ُّٞ ثبؽزغبى  ،ٝعٔبػبد اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ اُلبٍلح

خ اُؾب٤ُخ ؿ٤و ًبك٤خ ُٔ٘غ ب٤َُبٍبد اُل٤ُٝكو٤ٛ٘خ. ً االَٗب٤ٗخ
ٖٓ ٍِؾخ رلبهْ اُؼوٞثبد االهزٖبك٣خ ٝٓج٤ؼبد األٝ ،اُزطوف

 ٣ْغؼٕٞ ػ٠ِك٢ ؽ٤ٖ ٣َزل٤ل ٜٓ٘ب اُن٣ٖ  ،ٓؼبٗبح اٌُض٤و٣ٖ
ر٘لن اُؾٌٞٓبد ٤ِٓبهاد اُلٝالهاد ػ٠ِ اُو٘بثَ ٝاُزطوف. 

ٝؽلٛب إٔ اُؾٍِٞ اُؼٌَو٣خ  ٢ٛٝ رؼِْٝاُطبئواد ثلٕٝ ٤ٛبه، 
ج٘بء أُٞإٛ٘ٞ األٓٞاٍ ُ ال رولّ ؽِٞالً. ٓغ مُي، ؽ٤ٖ ٣طِت

أَُبػلاد  اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ أٝألؿواٗ ٝ ُٔلاهًا
 مُي. ثؼلّ آٌب٤ٗخ وبكح اُ ٣ؼزنهاإلَٗب٤ٗخ، 

وٞك ٣ اُن١ اُٞٙغ اُواٖٛال ٣ٌٖٔ رؾِٔٚ ٛٞ ٓب ك٢ اُؾو٤وخ إٔ 
 ٣غت إٔ ٣زٞهق. ، ٝاُجْو٣خ ٗؾٞ ؽوة كائٔخ

اُْجٌبد اُوبئٔخ اُز٢ روٞكٛب  ٣ؼيى ٖٓٝ ٤ٍزٍٞغرؾبُل٘ب  إ
اُؼ٘ق ٣زؾب٠ّ  ُؼب٣َُْٝبػل ػ٠ِ رؾو٤ن هإ٣خ رول٤ٓخ  أُوأح،
 مُي م اُؼب٤ُٔخ ٝاٌُوآخ ٝأَُبٝاح. اُؾوٞهًت ك٢  ٤َ٣ٝو

ٝآٓبُ٘ب اإلَٗب٤ٗخ  ، ثزٞؽ٤لٗب ٖٓ فالٍ ٛٔٞؽبر٘بؾزوّ ر٘ٞػ٘ب٤ٍ
 .أُْزوًخ

أُٞٛجخ ٝاالُزياّ ٝاُقجوح.  اٌُض٤و ٖٓ ٝرزطِت ،اُزؾل٣بد ًج٤وح
ٖٓ٘خ ُِزؼبٕٝ ػجو هطبػبد أُغزٔغ  ٣ؼزجوزؾبُق ٝإ ٛنا اُ

ٝاألٍٝبٛ  بع اُقبٓ ٍٝٝبئَ اإلػالّ ٝاُلٕ٘ٞأُل٢ٗ ٝاُوط
، ٔزؼلكح األٛوافأُئٍَبد اُاألًبك٤ٔ٣خ ٝاُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُل٤٘٣خ ٝ

ك٢ ًَ  ؼَٔ ػ٠ِ رَق٤و اُوٟٞ ا٤َُِٔخ ٝاإل٣غبث٤خٍٝٞف ٣
 ٌٓبٕ.

ّ ٝاُزؤص٤و ػ٠ِ ٕ٘غ ٍ٘ؼَٔ ثٌَْ اٍزجبه٢ إلٛالع اُوأ١ اُؼب
 ٓبُل٣٘ب ٖٓ ثبالٍز٘بك ػ٠ِ َٗبٗل ثؼٚ٘ب ثؼٚبً،ٍٞف اُوواه. ٝ
 بُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٖٓبالٛزٔبّ ثِٓزي٤ٖٓ ثٗجو٠ ٝ، ٗوبٛ هٞح

ٌٕٗٞ ٗؾٖ ٜٗلف ا٠ُ إٔ اُؾٍِٞ.  ٝرول٣ْ اُ٘بؽ٤خ االَٗب٤ٗخ،
اُغٜبد ٝٓز٠ ٓب ارقند  ٔبْٜ٘ أ٣٘ٗ، ُٝٝ٘ب ٕٞر٘ب ٓٞعٞك٣ٖ،

ا٤َُبٍبد أُزؼِوخ  ٝٗلن داُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُوواهاد 
ا٤َُبٍبد ؿ٤و  ٝٗزؾلٟ٘ول ٗ ٍٝٞف. ٝاُؼٌَوحبُزطوف ث

 ٔ٘غ اٗزْبه اُؼ٘ق.ٗاُؾٍِٞ ا٤َُِٔخ ٝ ْٝٗغغاُلؼبُخ، 

 ز٘بهإ٣: ٝٗؾٖ ٖٗٚٔ. ٞهٞف ثغبٗج٘بٗلػٞ أُغزٔغ اُل٢ُٝ ا٠ُ اُ
ؾوٞم ٝاُزؼلك٣خ اُاَُالّ ٝاُؼلاُخ ٝاٌُوآخ ٣َٝٞكٙ َُٔزوجَ 
 ا٤ُ٘ب. ٞا. اٗٚٔ، هبثِخ ُِزؾو٤نٝاالىكٛبه
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٠ٚٓ ػ٠ِ  ّؼج٤خٓؾ٤ِخ ك٤ُٝخ  ٣َٞٗخٓ٘ظٔبد  اُزؾبُق٣َْٔ 
 هبٓذ فالُٜب، صالص٤ٖ ػبٓبً  ػِٜٔب ك٢ اُقطٞٛ األٓب٤ٓخ ؽٞا٢ُ 

 رؾذ ػجبءح اُل٣ٖٖٓ رٖبػل ٓٞعخ اُزطوف ثبُزؾن٣و 
ب ٝأكو٣و٤ب ٝاألٓو٣ٌز٤ٖ، آ٤ٍ ػجواُو٤ٓٞخ.  -ٝا٤َُبٍبد اُؼوه٤خ 

ء ؽوٞم أُوأح ْٝٗطب، رٔضَ ٗبّطبد ٝاُْوم األٍٜٝ ٝأٝهٝثب
 ػبثوح ُِؾلٝك ا٤ُ٘ٛٞخ ٖٓ أعَ اَُالّٕبٓلح عٔبػبد 
 .َ، ٝرول٣ْ هإ٣خ ثل٣ِخ َُِٔزوجأُز٘ب٢ٓ طوفِزُٝاُزٖل١ 

رٞاٛئ ثؼ٘ اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و  ػل٣لح، َُ٘ٞادّٜلٗب 
اُؾوٝة  ٝامًبء ُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ ْٗو األكٌبه أُزطوكخ ٝاألٍِؾخا

ػ٠ِ إٔ اُزطوف  ٝإٔ أًّلٗبٍجن اُز٢ روزَ أُي٣ل ٖٓ أُل٤٤ٖٗ. 
ِّٓ اُلُٝخ ٝعٜبٕ ُؼِٔخ  ٝػٌَوح  ٜٓ٘ٔب ٝاؽل ، ًَٝاؽلح وحٓل

ّْ ا٠ُ ًض٤واً . اٍزٔؼ٘ب ا٥فوئعظ ٣ أٜٗب اُؾٌٞٓبد  لم ثؼ٘ر
ك٢ ؽ٤ٖ أٜٗب روق ٓٞهق أُزلوط ك٢ ٓٞاعٜخ  ،أُوأح روػ٠
 رلبهٔذ فالٍأُْبًَ ، ٝٗؾٖ ٗؼِْ إٔ ٌُ٘٘ب ٗزؼِْ ثبُزغو٣خاُؤغ. 
ثوآظ هػب٣خ ٢ رزٖٚٔ ثوآظ اُزوْق االهزٖبك٣خ اُز ٖٓػوٞك 

 .اُو٤ِِخ كوٜ ٜٓ٘ب اُوِّخك٢ ؽ٤ٖ ٣َزل٤ل  ،اعزٔبػ٤خ ُألؿِج٤خ

. ًبٗذ ٣ٜٞخاُػٖ أُ٘طوخ أٝ  ـ٘ اُ٘ظوث ا٤َُٔوح هبكد أُوأح
 ٓبرٌٕٞ ؿبُجبً ز٘ب٢ٓ اُزؼٖت. ُٔجبّو اُزؤص٤و بُأٍٝ ٖٓ ٣ْؼو ث

 َُالّ ٝاُؾوٞم ٝاُزؼلك٣خٖ ثْغبػخ ٖٓ أعَ ا٣ؼِٔ اُالر٢اَُ٘بء 
أٝ  رغ٤٘لٖٛ ٕٞػبكح ٓب ٣َزٜلكبُٔزطوكٕٞ كك٢ ٓو٠ٓ اُؼ٘ق. 

ثَجت  ٜٖٝرٚب٣و ٜٖاُوٞاد اُؾ٤ٌٓٞخ رؼزوِٝ. ٖا٤ُٜ ٣َٕٞؼ
اُقلٓبد ٝ أُطبُجخ ثبُؼلاُخ ٝأَُبءُخٝأُغزٔؼبد  ه٤بكرٜٖ

وزَ ٝهٞائْ ا٤ْ٤ِ٤ُٔبد اُ أػ٠ِ هبئٔخاَُ٘بء ٝرؾزَ األٍب٤ٍخ. 
٣ٝزْ ٙل اُؼ٘ق.  ػِ٘بً  اُؾل٣شػ٠ِ  ٕرغوأ ٖألٜٗٝاُؼٖبثبد 

 ِزل٤َواد ٝأُٔبهٍبد اُل٤٘٣خُِٝؼ٘ق ُ ُزٖل٣ٜٖ رٜل٣لٖٛ
٤َِٔخ اُطوم بُاُْجبة ث ُزٞػ٤خ كٚالً ػٖ اٍزٜلاكٜٖ، اُز٤٤ٔي٣خ

 .اُلكبع ػٖ ًوآزُِْٜزؼج٤و ػٖ ا٣ٔبْٜٗ ٝ

ؽ٤بر٘ب إٔ ٣ؾّلك ؼ٘ق ُِػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٛنٙ اُزٜل٣لاد، ُٖ َٗٔؼ 
 َٝٓزوجِ٘ب اُغٔبػ٢.
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اُوٟٞ ٝ األٗظٔخ االٍزجلاك٣خٝ ٝهٞاد االؽزالٍ ٕٞأُزطوك
٣وٕٞٓٞ ا٤ُّٞ ثبؽزغبى  ،ٝعٔبػبد اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ اُلبٍلح

خ اُؾب٤ُخ ؿ٤و ًبك٤خ ُٔ٘غ ب٤َُبٍبد اُل٤ُٝكو٤ٛ٘خ. ً االَٗب٤ٗخ
ٖٓ ٍِؾخ رلبهْ اُؼوٞثبد االهزٖبك٣خ ٝٓج٤ؼبد األٝ ،اُزطوف

 ٣ْغؼٕٞ ػ٠ِك٢ ؽ٤ٖ ٣َزل٤ل ٜٓ٘ب اُن٣ٖ  ،ٓؼبٗبح اٌُض٤و٣ٖ
ر٘لن اُؾٌٞٓبد ٤ِٓبهاد اُلٝالهاد ػ٠ِ اُو٘بثَ ٝاُزطوف. 

ٝؽلٛب إٔ اُؾٍِٞ اُؼٌَو٣خ  ٢ٛٝ رؼِْٝاُطبئواد ثلٕٝ ٤ٛبه، 
ج٘بء أُٞإٛ٘ٞ األٓٞاٍ ُ ال رولّ ؽِٞالً. ٓغ مُي، ؽ٤ٖ ٣طِت

أَُبػلاد  اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ أٝألؿواٗ ٝ ُٔلاهًا
 مُي. ثؼلّ آٌب٤ٗخ وبكح اُ ٣ؼزنهاإلَٗب٤ٗخ، 

وٞك ٣ اُن١ اُٞٙغ اُواٖٛال ٣ٌٖٔ رؾِٔٚ ٛٞ ٓب ك٢ اُؾو٤وخ إٔ 
 ٣غت إٔ ٣زٞهق. ، ٝاُجْو٣خ ٗؾٞ ؽوة كائٔخ

اُْجٌبد اُوبئٔخ اُز٢ روٞكٛب  ٣ؼيى ٖٓٝ ٤ٍزٍٞغرؾبُل٘ب  إ
اُؼ٘ق ٣زؾب٠ّ  ُؼب٣َُْٝبػل ػ٠ِ رؾو٤ن هإ٣خ رول٤ٓخ  أُوأح،
 مُي م اُؼب٤ُٔخ ٝاٌُوآخ ٝأَُبٝاح. اُؾوٞهًت ك٢  ٤َ٣ٝو

ٝآٓبُ٘ب اإلَٗب٤ٗخ  ، ثزٞؽ٤لٗب ٖٓ فالٍ ٛٔٞؽبر٘بؾزوّ ر٘ٞػ٘ب٤ٍ
 .أُْزوًخ

أُٞٛجخ ٝاالُزياّ ٝاُقجوح.  اٌُض٤و ٖٓ ٝرزطِت ،اُزؾل٣بد ًج٤وح
ٖٓ٘خ ُِزؼبٕٝ ػجو هطبػبد أُغزٔغ  ٣ؼزجوزؾبُق ٝإ ٛنا اُ

ٝاألٍٝبٛ  بع اُقبٓ ٍٝٝبئَ اإلػالّ ٝاُلٕ٘ٞأُل٢ٗ ٝاُوط
، ٔزؼلكح األٛوافأُئٍَبد اُاألًبك٤ٔ٣خ ٝاُؾ٤ٌٓٞخ ٝاُل٤٘٣خ ٝ

ك٢ ًَ  ؼَٔ ػ٠ِ رَق٤و اُوٟٞ ا٤َُِٔخ ٝاإل٣غبث٤خٍٝٞف ٣
 ٌٓبٕ.

ّ ٝاُزؤص٤و ػ٠ِ ٕ٘غ ٍ٘ؼَٔ ثٌَْ اٍزجبه٢ إلٛالع اُوأ١ اُؼب
 ٓبُل٣٘ب ٖٓ ثبالٍز٘بك ػ٠ِ َٗبٗل ثؼٚ٘ب ثؼٚبً،ٍٞف اُوواه. ٝ
 بُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٖٓبالٛزٔبّ ثِٓزي٤ٖٓ ثٗجو٠ ٝ، ٗوبٛ هٞح

ٌٕٗٞ ٗؾٖ ٜٗلف ا٠ُ إٔ اُؾٍِٞ.  ٝرول٣ْ اُ٘بؽ٤خ االَٗب٤ٗخ،
اُغٜبد ٝٓز٠ ٓب ارقند  ٔبْٜ٘ أ٣٘ٗ، ُٝٝ٘ب ٕٞر٘ب ٓٞعٞك٣ٖ،

ا٤َُبٍبد أُزؼِوخ  ٝٗلن داُؾ٤ٌٓٞخ ٝؿ٤و اُؾ٤ٌٓٞخ اُوواهاد 
ا٤َُبٍبد ؿ٤و  ٝٗزؾلٟ٘ول ٗ ٍٝٞف. ٝاُؼٌَوحبُزطوف ث

 ٔ٘غ اٗزْبه اُؼ٘ق.ٗاُؾٍِٞ ا٤َُِٔخ ٝ ْٝٗغغاُلؼبُخ، 

 ز٘بهإ٣: ٝٗؾٖ ٖٗٚٔ. ٞهٞف ثغبٗج٘بٗلػٞ أُغزٔغ اُل٢ُٝ ا٠ُ اُ
ؾوٞم ٝاُزؼلك٣خ اُاَُالّ ٝاُؼلاُخ ٝاٌُوآخ ٣َٝٞكٙ َُٔزوجَ 
 ا٤ُ٘ب. ٞا. اٗٚٔ، هبثِخ ُِزؾو٤نٝاالىكٛبه
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 ْٛاٌسب١ٌ ٚاٌشػبحْ ٛاألػضبء اٌّإعغ

 

 آع١ب
 أفغبٔغزبْ

 ٤و١ٌٜبٗعَ  ٤َٞؿا٤َُلح 
 أُل٣و اُز٘ل٤ن١،

 OPEN ASIA/  أهٓبْٜٗو
 

 إٌٙذ
Bharatiya Muslim Mahila 
Andolan  

 
 ِب١ٌض٠ب

All Women’s Action 
Society Society (AWAM) 

ٓوًي آ٤ٍب ٝأُؾ٤ٜ اُٜبك١ء 
ُِٔٞاهك ٝاُجؾٞس اُقبٕخ 

 ثبُٔوأح
 اإلٍالّأفٞار٘ب ك٢ 

 
 ١ِبّٔبس

 أهاًبٕ -ّجٌخ اَُالّ اَُ٘بئ٤خ 
 

 ثبوغزبْ
َّواد ا٤َُلح   هل٣ُْٓ

 أُل٣و اُز٘ل٤ن١،
PAIMAN Alumni Trust 
 

 ؽ٤لههل٣ْ ا٤َُلح ثْوٟ 
 أُل٣و اُز٘ل٤ن١،

 هل٣ْ ٤٤ُٓٞوٓلهٍخ 
ّوًبد ؿبٙ  ٓٞاهكٓوًي 

 اُقبٓ ثبُٔوأح
 

 

 اٌفٍج١ٓ
 هٍٍٞ آٓ٘خا٤َُلح 

 اُوئ٤ٌ، 
 اُلِج٢٘٤ ُإلٍالّأُوًي 

 ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ
 

 ع١ش٠الٔىب
 كاهٓبكاٍب ك٤َبًبا٤َُلح 
اَُ٘بء ، هاثطخ اُوئ٤ٌ

 ٖٓ اُؾوة ادأُزٚوه
 (AWAW) 
 

 طبخ١ىغزبْ
 ثٞهاًُٞٞكبا٤َُلح ٤ٌِٓخ 

 (LWL)ٔؾب٤ٓبد اَُ٘بء اُ ارؾبك
 عٜٔٞه٣خ ٛبع٤ٌَزبٕ

 
 اٌششق األٚعظ / شّبي أفش٠م١ب

 اٌؼشاق
 اُجٜبك٢ُا٤َُلح كبٛٔخ 

 خاُلوكًٝ اُؼواه٤ عٔؼ٤خٓل٣و 
 

 ػ٢ِ ئبالا٤َُلح 
آ٘بء ٓغٌِ ك٢  ٍبثن ػٚٞ 

 عٔؼ٤خ األَٓ اُؼواه٤خ
ث٘بء اَُالّ ٝ  هٚب٣بثبؽضخ ك٢ ٝ

 رؾ٣َٞ اُ٘ياػبد
 

 عٛس٠ب
 ا٤َُلح كاٗب ػبثل٣ٖ

 ا٤َُلح ػج٤و ؽبط اثوا٤ْٛ
/ أُٞإٛ٘ٞ ٓجبكهٕٝٓئٌٍ، 

 ٢ ٍٞه٣باُلبػِٕٞ ك
 

 ا٤َُلح ؿبكح اُوكبػ٢
ٓجبكهٕٝ/ أُٞإٛ٘ٞ اُلبػِٕٞ 

 ٢ ٍٞه٣بك
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 رٛٔظ
 ا٤َُلح أٓبٍ هوا٢ٓ

 ٝاُزطوف  فج٤و ك٢ اُغ٘له
 ٓوًي ُِلهاٍبد االٍزوار٤غ٤خ

 
 غشة افش٠م١ب

 ِبٌٟ
 ٓب٣ـب ع٤٘ـبه١ا٤َُلح 

 اُوئ٤ٌ، 
Femmes et Droits Humains 

 
 ١ٔد١ش٠ب
 ٛبَٓزبٝ أالٖٓا٤َُلح 

 اُغ٘لهٗبّطخ ك٢ 
 
 

 أٚسٚثب
 إٌش٠ٚح
 فبٕ ك٤٣با٤َُلح 

ٓئٌٍ ٝاُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن١ 
 Fuuseُْوًخ 

 
 اٌٍّّىخ اٌّزسذح

 اُلًزٞه ى٣جب ٤ٓو ؽ٢٘٤َ
عبٓؼخ ، اٍزبم ثبؽش ْٓبهى

، ٝػٚٞ ٓئٌٍ، ؽوًخ ُ٘لٕ
َٓبٝاح اُؼب٤ُٔخ َُِٔبٝاح ٝاُؼلٍ 

 األٍوح أَُِٔخك٢ 
 ٓٞؿبٍ أٝث٢ٍغلح ا٤َُلح 
 JAN Trust ٓل٣و 

 
 اٌشّب١ٌخ أِش٠ىب

 وٕذا
  عؼلو،  ٓٞث٤٘ب حٓؼب٢ُ ا٤َُل

ٝهئ٤ٌ ، ٓغٌِ ا٤ُْٞؿ اٌُ٘ل١
ٓغٌِ اكاهح اُْجٌخ اُل٤ُٝخ 

 ألْٗطخ أُغزٔغ أُل٢ٗ
(ICAN) ،ً٘لا  
 

 ا٤َُلح ّبه٣ٖ ؿًٞبٍ
رؾل١ األ٤ُٕٞبد ٓل٣و عٔؼ٤خ 

ؽوٞم أُوأح  عٔؼ٤خٝاُل٤٘٣خ، 
 ً٘لا، (AWID) ك٢ اُز٤ٔ٘خ

 
 ا٤َُل كوكًٝ فبهاً

 Chocolate Moose ٓئٌٍ، 
Media 

 

 اٌٛال٠بد اٌّزسذح
 ٓوًي ًبهرو

 
 ا٤َُلح ع٢ٔ٤ كٝث٢

 Peace is Loud، أُل٣و اُز٘ل٤ن١
 

 ا٤َُلح هٝىا اكزقبه١
ٓل٣و اُجوآظ ك٢ ٓؼٜل ٕؾبكخ 

، (IWPR) اُؾوة ٝاَُالّ
 اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ

 
 ا٤َُلح ٤ِ٤ٓ٘لا ُٛٞٔي

اٍزْبه١ أُْوٝع، 
Mobilizing Action for 

Women and Girls, 
 ٓوًي ًبهرو

 
 أٗله٢٘٤ُ-ٗواؿ٢ا٤َُلح ٍ٘بّ 

اُْو٣ي أُئٌٍ ٝأُل٣و 
اُْجٌخ اُل٤ُٝخ  ٓل٣و ،اُز٘ل٤ن١

  ألْٗطخ أُغزٔغ أُل٢ٗ
(ICAN) 
 

 ا٤َُلح ًبه٣ٖ ه٣بٕ
َٓزْبه أهلّ ك٢ ؽوٞم 
االَٗبٕ/ ٓوًي ًبهرو، 

 اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ
 

 ا٤َُلح ٍٞىإ رٜٔب٤ٍج٢
ٓئٌٍ ٝٓل٣و ٓ٘طوخ ػٚٞ 

اُْجٌخ اُل٤ُٝخ اُْوم األٍٜٝ، 
 ألْٗطخ أُغزٔغ أُل٢ٗ

(ICAN)،  اُٞال٣بد أُزؾلح. 
 

 أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ
 اٌّىغ١ه

ِّ ٓزقٖٔ ك٢ ؽوٞم  ٓؾب
ِؼلاُخ االَٗبٕ، اُغٔؼ٤خ أُل٤ٗخ ُ

ٝاُغ٘له،  ٝؽوٞم اإلَٗبٕ
 .ا٤ٌَُٔي
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 ْٛاٌسب١ٌ ٚاٌشػبحْ ٛاألػضبء اٌّإعغ

 

 آع١ب
 أفغبٔغزبْ

 ٤و١ٌٜبٗعَ  ٤َٞؿا٤َُلح 
 أُل٣و اُز٘ل٤ن١،

 OPEN ASIA/  أهٓبْٜٗو
 

 إٌٙذ
Bharatiya Muslim Mahila 
Andolan  

 
 ِب١ٌض٠ب

All Women’s Action 
Society Society (AWAM) 

ٓوًي آ٤ٍب ٝأُؾ٤ٜ اُٜبك١ء 
ُِٔٞاهك ٝاُجؾٞس اُقبٕخ 

 ثبُٔوأح
 اإلٍالّأفٞار٘ب ك٢ 

 
 ١ِبّٔبس

 أهاًبٕ -ّجٌخ اَُالّ اَُ٘بئ٤خ 
 

 ثبوغزبْ
َّواد ا٤َُلح   هل٣ُْٓ

 أُل٣و اُز٘ل٤ن١،
PAIMAN Alumni Trust 
 

 ؽ٤لههل٣ْ ا٤َُلح ثْوٟ 
 أُل٣و اُز٘ل٤ن١،

 هل٣ْ ٤٤ُٓٞوٓلهٍخ 
ّوًبد ؿبٙ  ٓٞاهكٓوًي 

 اُقبٓ ثبُٔوأح
 

 

 اٌفٍج١ٓ
 هٍٍٞ آٓ٘خا٤َُلح 

 اُوئ٤ٌ، 
 اُلِج٢٘٤ ُإلٍالّأُوًي 

 ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ
 

 ع١ش٠الٔىب
 كاهٓبكاٍب ك٤َبًبا٤َُلح 
اَُ٘بء ، هاثطخ اُوئ٤ٌ

 ٖٓ اُؾوة ادأُزٚوه
 (AWAW) 
 

 طبخ١ىغزبْ
 ثٞهاًُٞٞكبا٤َُلح ٤ٌِٓخ 

 (LWL)ٔؾب٤ٓبد اَُ٘بء اُ ارؾبك
 عٜٔٞه٣خ ٛبع٤ٌَزبٕ

 
 اٌششق األٚعظ / شّبي أفش٠م١ب

 اٌؼشاق
 اُجٜبك٢ُا٤َُلح كبٛٔخ 

 خاُلوكًٝ اُؼواه٤ عٔؼ٤خٓل٣و 
 

 ػ٢ِ ئبالا٤َُلح 
آ٘بء ٓغٌِ ك٢  ٍبثن ػٚٞ 

 عٔؼ٤خ األَٓ اُؼواه٤خ
ث٘بء اَُالّ ٝ  هٚب٣بثبؽضخ ك٢ ٝ

 رؾ٣َٞ اُ٘ياػبد
 

 عٛس٠ب
 ا٤َُلح كاٗب ػبثل٣ٖ

 ا٤َُلح ػج٤و ؽبط اثوا٤ْٛ
/ أُٞإٛ٘ٞ ٓجبكهٕٝٓئٌٍ، 

 ٢ ٍٞه٣باُلبػِٕٞ ك
 

 ا٤َُلح ؿبكح اُوكبػ٢
ٓجبكهٕٝ/ أُٞإٛ٘ٞ اُلبػِٕٞ 

 ٢ ٍٞه٣بك
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 رٛٔظ
 ا٤َُلح أٓبٍ هوا٢ٓ

 ٝاُزطوف  فج٤و ك٢ اُغ٘له
 ٓوًي ُِلهاٍبد االٍزوار٤غ٤خ

 
 غشة افش٠م١ب

 ِبٌٟ
 ٓب٣ـب ع٤٘ـبه١ا٤َُلح 

 اُوئ٤ٌ، 
Femmes et Droits Humains 

 
 ١ٔد١ش٠ب
 ٛبَٓزبٝ أالٖٓا٤َُلح 

 اُغ٘لهٗبّطخ ك٢ 
 
 

 أٚسٚثب
 إٌش٠ٚح
 فبٕ ك٤٣با٤َُلح 

ٓئٌٍ ٝاُوئ٤ٌ اُز٘ل٤ن١ 
 Fuuseُْوًخ 

 
 اٌٍّّىخ اٌّزسذح

 اُلًزٞه ى٣جب ٤ٓو ؽ٢٘٤َ
عبٓؼخ ، اٍزبم ثبؽش ْٓبهى

، ٝػٚٞ ٓئٌٍ، ؽوًخ ُ٘لٕ
َٓبٝاح اُؼب٤ُٔخ َُِٔبٝاح ٝاُؼلٍ 

 األٍوح أَُِٔخك٢ 
 ٓٞؿبٍ أٝث٢ٍغلح ا٤َُلح 
 JAN Trust ٓل٣و 

 
 اٌشّب١ٌخ أِش٠ىب

 وٕذا
  عؼلو،  ٓٞث٤٘ب حٓؼب٢ُ ا٤َُل

ٝهئ٤ٌ ، ٓغٌِ ا٤ُْٞؿ اٌُ٘ل١
ٓغٌِ اكاهح اُْجٌخ اُل٤ُٝخ 

 ألْٗطخ أُغزٔغ أُل٢ٗ
(ICAN) ،ً٘لا  
 

 ا٤َُلح ّبه٣ٖ ؿًٞبٍ
رؾل١ األ٤ُٕٞبد ٓل٣و عٔؼ٤خ 

ؽوٞم أُوأح  عٔؼ٤خٝاُل٤٘٣خ، 
 ً٘لا، (AWID) ك٢ اُز٤ٔ٘خ

 
 ا٤َُل كوكًٝ فبهاً

 Chocolate Moose ٓئٌٍ، 
Media 

 

 اٌٛال٠بد اٌّزسذح
 ٓوًي ًبهرو

 
 ا٤َُلح ع٢ٔ٤ كٝث٢

 Peace is Loud، أُل٣و اُز٘ل٤ن١
 

 ا٤َُلح هٝىا اكزقبه١
ٓل٣و اُجوآظ ك٢ ٓؼٜل ٕؾبكخ 

، (IWPR) اُؾوة ٝاَُالّ
 اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ

 
 ا٤َُلح ٤ِ٤ٓ٘لا ُٛٞٔي

اٍزْبه١ أُْوٝع، 
Mobilizing Action for 

Women and Girls, 
 ٓوًي ًبهرو

 
 أٗله٢٘٤ُ-ٗواؿ٢ا٤َُلح ٍ٘بّ 

اُْو٣ي أُئٌٍ ٝأُل٣و 
اُْجٌخ اُل٤ُٝخ  ٓل٣و ،اُز٘ل٤ن١

  ألْٗطخ أُغزٔغ أُل٢ٗ
(ICAN) 
 

 ا٤َُلح ًبه٣ٖ ه٣بٕ
َٓزْبه أهلّ ك٢ ؽوٞم 
االَٗبٕ/ ٓوًي ًبهرو، 

 اُٞال٣بد أُزؾلح األٓو٤ٌ٣خ
 

 ا٤َُلح ٍٞىإ رٜٔب٤ٍج٢
ٓئٌٍ ٝٓل٣و ٓ٘طوخ ػٚٞ 

اُْجٌخ اُل٤ُٝخ اُْوم األٍٜٝ، 
 ألْٗطخ أُغزٔغ أُل٢ٗ

(ICAN)،  اُٞال٣بد أُزؾلح. 
 

 أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ
 اٌّىغ١ه

ِّ ٓزقٖٔ ك٢ ؽوٞم  ٓؾب
ِؼلاُخ االَٗبٕ، اُغٔؼ٤خ أُل٤ٗخ ُ

ٝاُغ٘له،  ٝؽوٞم اإلَٗبٕ
 .ا٤ٌَُٔي
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