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  ةيملاعلا ثارتلا ندم ىدحإ - لوبرفيل

 اهلبقتسمو ةيداصتق:9ا اهتضهن يف ةمساح ةظحلب لوبرفيل رمت

 ذاختا متيس امك .يلاحلا يثارتلا اهعضوو انوروك سوريف دعب

 رهش9Tا يفيلودلاو ينطولاو يلحملا ديعصلا ىلع تارارقلا

 بناوجلا هذه عيمج ىلع رثؤت نأ نكمي يتلاو ةمداقلا ةليلقلا

 ندم ىدحإ لوبرفيل ةنيدم تناك املاطل .ةنيدملا لبقتسم نم

 ةيرحبلا اهتهجاوو ةعئارلا ةيرامعملا اهتسدنهب - ةيملاعلا ثارتلا

 اهيف نوشيعي نم عم ةيفاقثلا اهلوصأو يملاعلا ىوتسملا تاذ

 مت . لو9Tا ىوتسملا تاذ ندملا ىدحإ اهنأ ىلإ ةفاض9mاب -

 اهجاردإو اهب ةصاخلا ةيرحبلا ةيراجتلا ةنيدملا عضوب فارتع:9ا

 مت .2004 ماع يف يملاعلا ثارتلل عقومك وكسنويلا بناج نم

 تقو يف يراجتلا ءانيملل ىمس9Tا لاثملا" اهنأ ىلع اهفيرعت

 يملاعلا ثارتلا عقوم فنصيو "ايناطيربل ربك9Tا يملاعلا ريثأتلا

 ةفورعملا ىرخ9Tا ةيخيراتلا ندملا عم بنج ىلإ اًبنج لوبرفيل يف

 .ةيقدنبلاو ودروبو ثابو ةربندإ لثم اًيملاع

 اًراض اهتلازإ نوكيس ،انيأر يف .يملاعلا ثارتلا عقاوم

 وكسنويلاو ةدحتملا ةكلمملل اًر�~ رثكأ هنكلو لوبرفيلل

 .عسو9Tا يملاعلا ثارتلا ةكرحو

 ثارتلا ندم ىدحإ يه لوبرفيل نأب ريكذت ةقيثولا هذه لثمتو

 لوبرفيل ةلازإ مدعب وكسنويلا عانقإ ىلإ كلذ فدهيو .ةيملاعلا

 انعم ةكراشملا لب ، اهب ةصاخلا يملاعلا ثارتلا عقاوم ةمئاق نم

9Tةلواط ىلع اًناكم قحتست لوبرفيل نأ اًخسار اًداقتعا دقتعن انن 

 اهثارتب ةدشب متهت لوبرفيل نأ تابث9m ةممصم اهنأ امك .ةبخنلا

 اًيساسأ اًءزج لظتو هديكأتو هيلع ظافحلل تايلمعو ططخ اهيدلو

 لئاسر ىلع يوتحي امك .لبقتسملا يف ةنيدملا حاجنل ساس9Tا نم

 ةيعامتج:9ا ةيخيراتلا ةئيبلا يف ريبكلا رامثتس:9ا حضوت ةيسيئر

 يف ةنيدملا اهتققح يتلا ةيداملاو ةيفاقثلاو ةيداصتق:9او

 ومنلا رارمتسا يف ثارتلا هبعليس يذلا رودلاو ، ةريخ9Tا تاونسلا

 يف ةحلصملا باحصأ اهعبتيس يتلا ةقيرطلاو ةنيدملل راهدز:9او

 .ديكأتلا عم مكحتل دحتت ةنيدملا

 .ديدش ديدهتل ن9ãا ضرعتي ميركتلا اذه نأ :9إ

 وكسنويلل يملاعلا ثارتلا ةنجل عمتجتس ، 2021 ويلوي يف

 وكسنويلا ةمئاق نم لوبرفيل فذح لامتحا يف رظنلل
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؟فذحلاب دیدھتلا تحت لوبرفیل اذامل
 

 لوط ىلع ةماهلا ريوطتلا ةداعإ تاحرتقم يف çéيئرلا ببسلا لثمتي

 اهروطت نم مغرلا ىلع يتلا ضر9Tا ىلع ةنيدملل يلامشلا يلحاسلا طخلا

 اهيلإ لوصولا نكمي :9و êéاسأ لكشب ةلمهم اهنأ :9إ يلاحلا تقولا يف

 �ëتس تاحرتقملا هذه نأب وكسنويلا عفدت.دوقع ةدعل روهمجلا بناج نم

 نم مغرلا ىلع عقوملا لمجمل ةزرابلا ةيملاعلا ةميقلاب هيف ةعجر :9 لكشب

 يملاعلا ثارتلل عقاوم ةتس نم ةدحاو نم دحاو ءزج ىلع طقف ريثأتلا

 ي�ëحلا يملاعلا ثارتلا عقاوم ربتعُت كلذ ف:ìخ ضفرن نحنو .وكسنويلل

 نيب قيفوتلا هيلع يوطني يذلا يدحتلا ىلع مساح لاثم لوبرفيل لثم

 يف لوبرفيل ةبغر نيب قيفوتلا بجي .دغلا تاجايتحاو é~املا تاوصأ

 ةجاحلا عم ةنيدملا لبقتسم نم ءزجك زيمتملا يفاقثلا اهثارت ىلع ظافحلا

 ةقطنم نم لق9Tا ىلع اًيئزج لمهم ءزج يف يلخادلا رامثتس:ìل ةحلملا

 ةيداصتق:9ا تايدحتلا ربكأ ضعب نم يناعت يتلا يتلا لوبرفيل لامش

 بلق كلذ لثمُيو .ابوروأو لب ــ لماكلاب ةدحتملا ةكلمملا يف ةيعامتج:9او

 اًقا�óإ رثكأً :ìبقتسم دارف9Tاو تاعمتجملا هذه حنم دعُيو.ةنيدملا ةلضعم

 يملاعلا ثارتلا عقوم ةلاح تناك اذإ .ةنيدملل ةبسنلاب ةيمه9Tا غلاب رمأ

 ، اهبعشل ةيداصتق:9ا قاف9ãا نيسحت ىلع لوبرفيل ةردق ريطخ لكشب ديقت

 عيمج يف اهتداقل اًمخض اًيق:ìخأو اًيعامتجاو اًيداصتقا اًيدحت لثمت اهنإف

 دحأ لثمُي يملاعلا ثارتلا عقوم عضو نأ دقتعن ،ٍلك ىلعو.ةنيدملا ءاحنأ

 .ديدجلا راهدز:9ا حيتافم

 اًيسيئر اًكرحم هتلعجو ريبك لكشب هيف رمثتستو اهثارت لعفلاب ةنيدملا كردت

 اهضرعل ةديازتم ةيلودو ةينطو ةرهش ةنيدملا تقلت .ةرمتسملا اهتضهنل

 ةريخ9Tا اهتاسايسو ةنيدملا براجت نأ دقتعنو .مهملا يثارتلاو يفاقثلا

 :9و اضعب امهضعب نامعدي ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو ومنلا نأ ىلع نهربت

 انتيؤر ةظفاحملاو ومنلل جيورتلاب انمازتلا معدي.اضعب امهضعب دعبتسي

 عقاوم ةرادإ ةطخ يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع عقوملا لبقتسمل

 .)24-2017( ةيلاحلا يملاعلا ثارتلا

 ةيعمتجملاو ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملاو هؤاك�óو ةنيدملا سلجم مزتلي

 تاكرحم دحأك يملاعلا ثارتلل عقومك لوبرفيل عضوب ظافتح:9ا نامضب

 وكسنويلا عم ةكا�§لاب لمعلا لصاون نأ بغرن امك .ةنيدملا ديدجت

 ثارتلا عقوم ةلاح نم عبني نأ نكمي يذلا راهدز:9ا قيقحت ةلصاومل

 ةدحتملا ةكلمملا ةموكحو وكسنويلل ةعئار ةصرف كانه نأ دقتعن .يملاعلا

 يبلي هنأ دقتعنو .ةمساحلا ةيضقلا هذه لثم يف اًعم لمعلل لوبرفيلو

 ثارتلا عقاوم ةلاح ايازم دحأك ةيعامتج:9ا ةميقلل ةئشانلا وكسنويلا ةسايس

 .ةدحتملا ةكلمملا ةموكح ىوتسم عفر تاحومط ىلإ ةفاض9mاب يملاعلا

 .ليصفتو قمعب ت:9امتح:9ا هذه فاشكتسا دونو

 ةعومجملا ءاك�óو لوبرفيل يف يملاعلا ثارتلا عقوم لمع قيرف
2021 ويام - ةيهيجوتلا
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 ىلوألا ثارتلا ندم ىدحإ - لوبرفیل .1
 

 

 ءانب عم يملاعلا يرحبلا ءانيملا ىلإ مدعلا نم ظوحلملا لوبرفيل ومن أدب

 لضفبو.�§ع نماثلا نرقلا لئاوأ يف ملاعلا يف يراجت فيصر لوأ

 فيصر ماظنب لافتح:9ا مت ،رمتسملا ينقتلا راكتب:9او ريبكلا رامثتس:9ا

 ةيونسلا ىركذلا تقو يف :ìيم 7 نم رثكأ هلوط غلبي يذلا ءانيملا

 لمعلا" هرابتعاب ريوم ياسمار خيرات يف 1907 يف لوبرفيلل ةئامعبسلا

 تناك ."ق:ìط9mا ىلع هتوقو ناسن9mا ةدارإ هتقلخ هعون نم ةعور رثك9Tا

 رثك9Tاو ةبحاصملا تاعدوتسملا يف ةحضاو عيراشملاو راكتب:9ا حور سفن

 يف ةيرحبلا ةيراجتلا ةنيدملا تنيز يتلا ةمخفلا "ةراجتلا روصق" و اًعافترا

 ةيناثلا ةنيدملا" اهرابتعاب اهتناكم قحتست ةينبم ةئيب ةباثمب يهو ، اهجوأ

 ."ايناطيربل يملاع ذوفن ربكأ ةرتف يهو "ةيروطاربمìmل

 لوأ عم - ةقهاشلا ينابملا ةينقت روطت قفìTل êéأرلا ميمصتلا خرؤي

 ماع يف زربماشت ليروأ يف ملاعلا يف ندعملا نم رطؤم يراجت ىنبم

 مت .ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف ةعفترملا ينابملل قيرطلا دهمي امم ، 1863

 عم ،كود قباسلا جروج ضوح لخاد 1911 ماع رفيل لايور ىنبم ءانب

 وهو ،كبنيهل يناسرخلا ءانبلاو ةيندعملا تاراطìmل ركتبملا همادختسا

 ثيح ، ابوروأ يف "باحس ةحطان" لوأ هنأب عساو قاطن ىلع فورعم

 .ةطقن ىلعأ دنع اًرتم 98 ىلإ عفتري

 çéيج هعبتا يذلا ةدوجلا ميمصتو ينقتلا راكتب:9ا نم جيزملا سفن ناك

 لئاسو " لئاو" نم ديدعلا يف اًحضاو كود êéدنهمك هؤافلخو يلتراه

 عسوتلا نم يرحبلا ءانيملا تنكم يتلا ت:9اصت:9ا يهو لقنلا

 ككسلاو ربلا قيرط نع ةيسيئر تاراكتبا دعب اميف ترهظ.راهدز:9او

 رهدزملا يرحبلا ءانيملا طبرت يتلا تاونقلاو ةركبملا قرطلا دعب ةيديدحلا

 دنع ملاعلا يف قفن لوطأ دحأ ، ياوزنيوك قفن دعُيو .ةيئانلا هيضارأب

 يف يملاعلا ثارتلا عقوم يرثي نأ هنأش نمو ، 1934 ماع يف هحاتتفا

 اهممص يتلا اهب ةطبترملا لكايهلاو ةعئارلا ةيوهتلا جاربأب لوبرفيل ةياهن

 باكر ديدح ةكس لوأ تطبر امك .زوار تربره يلحملا يرامعملا سدنهملا

 ىلإ ة�óابم طخلا ديدمت مت امدنع :لوبرفيلو رتسشنام نيب ملاعلا يف

 عقوم نمض ىرخ9Tا قطانملا نم تيرتس ميل ةطحم تناك ، ةنيدملا طسو

 ]j J .ملاعلا يف يديدح فقس ربكأب زيمتتو ، يملاعلا ثارتلا

 ةيوهتلاو ةئفدتلل ركتبملا اهماظنب جروج تناس ةعاق دعت ، مي:9 عراش يفو

 ةفاقثلاب ةمزتلم ةنيدم ةلود يهو ، :ةيروتكيفلاسيلوبرفيل" ةنيدمل اًديسجت

 ريوم هفصو امك .ةراضحلاو ةراجتلاو

 عئارلا ىنبملا لثمُي ثيح ،"ةنيدملل ىمس9Tا يرامعملا ىنبملا"هرابتعاب

 ةنيدملا دوهج دسجيو زمري يذلاو ،"ثيدحلا ملاعلا يف ينابملا ىقرأ دحأ"

9mةعمسلا ةئيس قيقرلا ةراجت ءاغلإ دعب اهسفن )ليهأت ةداعإو( عضو ةداع، 

 يتلا نكام9Tا عنص/ميسوتلا ةداعإ تايلمع نم ةلسلس نم لو9Tا وهو

 صحف ل:ìخو  ،مويلاو .هتيوهو هتروص نيسحتل لوبرفيل اهب علطضتس

 يروطاربم9mاو يرامعتس:9ا خيراتلا يف لوبرفيل رودو قيقرلا ةراجت

 ديبعل" يراكذت بصنل ماعلا معدلا يف ةئجافم ةدايز تدجو ، يملاعلاو

 .يدقن لكشب هيف لمأتلاو ةنيدملا ةورث ردصم فاشكتساو "لوبرفيل

 

جروج تناس ةعاق يف ةعئارلا ىربكلا ةعاقلا

 - "ةتوحنملا تاشوفنملا
 ، يسریم قفن ةیانب

 ياوكود جروج

 1865 ماع ةيرحبلا لوبرفيل ةهجاو
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ةدحاو ةنیدم يف ملاعلا - لوبرفیل .2
 
  

 اهثارتب لوبرفيل رهتشت ، ةعئارلا ةينبملا اهتئيبو يداملا اهثارت ىلإ ةفاض9mاب

 ةدحاو ةنيدم يف ملاعلا - يملاعلا اهعباط كلذ نم ةديفتسم يداملا ريغ

 .ةزيمتملا اهتفاقثو دياربيسريمب يلحملا اهساسحإو -

 لقنتلا نم لك يف ءانيملل نميهملا رودلا نم يملاعلا يفاقثلا عونتلا عبني

 يف لوبرفيل فرتعت .çéلط9Tا طيحملا ربع صاخشìTل رحلا ريغو رحلا

 ةيزخملاو ةنيشملا قيقرلا ةراجت يف زرابلا اهرودب )فسأتو( يلاحلا تقولا

 نكامأ ىلإ لقن متيسو .�§ع عساتلا نرقلا لئاوأو �§ع نماثلا نرقلا يف

 ةطحملا لثمُي هنأ ثيح ،كود تربأ لايور يف تقو ع�êأ يف ةديدج

 نوعسي نيذلا راوزلاو نيميقملل )لاصت:9ا ءانيم وأ( ةيساس9Tا ىلو9Tا

 ، قيقرلا ةراجت ءاغلإ دعبو .لكاشملاب ءيلملا لوبرفيل é~ام عم حلاصتلل

 ةباوبك راحبلا ربع صاخش9Tا لقنت ةيرح يف اًدئار اًرود لوبرفيل تذخأ

 ميدقلا ملاعلا نيب طبرت يتلا ةيراجتلاو ةي�§بلا عيراشملاو ةيروطاربمìmل

 نم ةعونتم ةعومجم لوبرفيل تبذج ، يملاع يرحب ءانيمك .ديدجلاو

 çéلط9Tا طيحملاو يدنلري9Tا رحبلا ءاحنأ عيمج نم ةيقرعلا تاعومجملا

 .نينطوتسم وأ نيميقم وأ نيرباع اوناك ءاوس اهءارو تاطيحملاو دوس9Tا

 ىدأ امم وهو ،ةيروتيكفلا لوبرفيل زيم ام وه يملاعلا دوجولا اذه ناك

 1886 ماع يف ةروصملا ندنل رابخأ ةلجمب فارتع:9ا ىلإ

 .ايندلا بئاجع دحأ ناك ميظعلا يرحبلا ءانيملا نأ
 درجم تسيلو ةيملاع ةنيدم يهو ، ةيبورو9Tا كرويوين ةنيدم لثمت يهف

 تابيتكلا دهشت امك اًباجعإ لقأ نويدراود9mا نكي مل .ةيناطيرب ةعطاقم

 لك مويلا ." امور ىلإ يدؤت قرطلا لك "نإ لاقُي ناك ًاميدق" :ةيداشر9mا

óéء 

 ةفرغ وأ ةلدابمك لق9Tا ىلع ةطحم نكت مل نإ ، لوبرفيل ىلإ راحبلا يدؤت

 ةركلا نم ءزج دجوي :9 .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يلودلا لقنلل ةصاقم

 طوبه ءانيم ىلع هينطاوم ةلباقم متي :9 دق اًديعب ناك امهم ، ةيضر9Tا

 رثك9Tا ناكملا" اهنأب طوبهلا ءانيم ىرخأ ةيداشرإ تابيتك تفصو .لوبرفيل

 عيمج نم مهفورظو لاجرلا عاونأ لك ... ملاعلا لك يف ةعور

 دعت اهنأ امك ."ناكم لك نم انه عيمجلا نأ ودبي ... ناول9Tا

 ثر9mا اذهل اًرارمتسا مويلا ةيرحبلا ت:ìحرلا تاطحم ىدحإ

 لافتح:ìل ملاعلا ءاحنأ عيمج نم راوزلا بلجي يذلا عئارلا

 يتأي ، عقاولا يفف .ةيملاعلا ثارتلا ندم ىدحإك لوبرفيلب

 ثيح .مهباسنأ روذج عبتتل لوبرفيل ىلإ راوزلا نم ديدعلا

 طيحملا اوربع "كرحتم يبوروأ" نويلم 5.5 نيب نم هنأ

 نم نويلم 4.75 رحبأ ، 1900 و 1860 يماع نيب çéلط9Tا

 ل:ìخ لوبرفيل ربع رجاهم نيي:ìم 9 نم برقي ام رم ،ريخ9Tا يفو .لوبرفيل

  . �§ع عساتلا نرقلا تاينيث:ìث

 ةنيدملا بونجو كود تربلأ لايور ىلع ةلSTطإ

 0`ع عساتلا نرقلا رخاوأ يف كرويوين ىلإ لوبرفيل نورداغي باكر

 درانوك ىنبم - نوتبن
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 يلودلا ةيدوبعلا فحتم نم ءاملا بناج ىلع ةريصق ةهزن ذخأ ربتعُي

 ثيح لوبرفيل فحتم وهو :يملاع ىوتسم تاذ ىرخأ فحاتم ةباثمب

 ربتعُيو .ةيلحملا ةفاقثلل بجاولا ريدقتلا عم ةيملاعلاب لافتح:9ا جمدني

 :اهنم سيل نكلو ارتلجنإ لامش يف عقت لوبرفيل نأب ريكذت ةباثمب فحتملا

 يف داح لكشب فلتختو ةياغلل ةزيمم )لازت :9و( ةنيدملا ةقطنم تناك

 ءامتن:9او يفاقثلا ريبعتلاو ةروصلاو ةيداصتق:9او ةيعامتج:9ا ةينبلا

 ةيعانصلا قطانملا نم م:ìكلاو يئاذغلا ماظنلا ةحصلاو êéايسلا

 ةلاح ذختت ، لوبرفيل يف يخيراتلا روطتلا ةيلمع ل:ìخ نم .ةرواجملا

 يلاحلا تقولا يف ةيروتكيفلا وكسور ةنيدم لئاوأ يف ةفاقثلاو ةراجتلا

 لصفنم ناكم دوجو نم مغرلا ىلع .ةيبعشلا دياسيسريم ةيروهمج لكش

 كلذ عجريو اًيملاع اهب فرتعم ةيوهب لوبرفيل عتمتت - ةفاحلا ىلع ةنيدم -

 نم اولمع نمم "كناي درانوك" براجت تدأ .ريبك دح ىلإ ىقيسوملا ىلإ

 ىقيسوملا داريتسا ىلإ çéلط9Tا طيحملل ةرباعلا نفسلا ىلع لوبرفيل

 تيب êéريم عم اهعيمجت ةداعإو اهباعيتسا مت يتلا ةدحتملا تاي:9ولا نم

 مث ، ةيادبلا يف

 لوبرفيل ةنيدمب فارتع:9ا مت .زلتيبلا ةقرفب - كلذ دعب ةنيدملا ترهتشا

 ثيح ، 2015 ماع يف وكسنويلل ةعباتلا ىقيسوملل ةيملاع ةنيدمك

 يهو ىرخأ ةنيدم يأ ةعمس نم ريثكب ربكأ اهتعمس نأ ثاحب9Tا ترهظأ

.يلامشلا ةركلا فصن يف لثامم مجح تاذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يلامشلا ئطاشلاو دیھ رییب



 )قفرم( كود يلناتسو روش ثرون ةطخ
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 روش ثرون ةنیدم ىؤر ىدخإ - لوبرفیل .3
 

 نمضتي يذلا - كود يلناتس عمجم لضفب • ةكسامتم يلاحلا تقولا يف لوبرفيل تحبصأ ةرم لو9Tو
 عقاوم نم ريثكلا ىلع لمشي يذلا لماكلاب روش ثرون يحل ةطخو ةيؤر

 ةيؤر ربتعتو - 2020 سطسغأ يف هق:ìطإ مت ثيح .يملاعلا ثارتلا

 لوبرفيل لامش

 اًبنج ةساسح ةيمنت ميدقتل ثارتلا هدوقي يذلا ديدجتلل اًيلود اًجذومن ربتعت

 رثكأ نم ةدحاو يف يداصتق:9ا راهدز:9او ةي�ëحلا ةضهنلا عم بنج ىلإ

 ومنلا هيجوتو ةدايق ىلإ فدهيو .ةنيدملا يف اًيدحت تاعمتجملا

 ةميقلا ريخست ل:ìخ نم ةنيدملا ةقطنمو لوبرفيل يف روطتلاو يلبقتسملا

 ثارتلا مادختسا ةداعإ نضتحي يذلا - روش ثرون يح يف ةنمضملا

 ينابملاو فيصرلل ةيتحتلا ةينبلاو ةقباسلا ةيخيراتلا ةفصرìTل ينارمعلا

 ةنيدمك اهتناكم معدت يتلا ةزرابلا ةيملاعلا ميقلا ىلع دكؤتو لفتحت يتلا

 .ةيملاع ةيرحب ةيراجت

 ثارت نم ريبك دح ىلإ çéنم �∂نعل ساسحلا ديدجتلا ةيؤرلا هجوتس امك

 كود يلناتس ةقطنم روش ثرون يح ةقطنم لمشت .زيمتملا لوبرفيل

 نوكتتو يملاعلا ثارتلا عقاومل ةزيمم قطانم ةتس نم ةدحاوك ، ةيمحملا

 :ةلص تاذ قطانم ث:ìث نم

 لكشب ةروجهملا ةقباسلا هايملا ضوح ةحاسم - لوبرفيل هايم •
  ،êéاسأ

 مخضلا غبتلا عدوتسمو نييلص9Tا يلتراه çéيج يعدوتسمو

 و ؛قح:ìلا

 تاعدوتسملا نم )اًنادف 125( اًراتكه 50 ةحاسم - عراوش ة�§ع •
 يتلاو ،ستيرتس نيت مساب فرعت ةقطنم لخاد ةيعانصلا تادحولاو
 كود يلناتس عمجم دعب ام ىلإ مث كود سيسنيرب ق�ó نم دتمت
 .ق�§لا ىلإ ةيديدحلا ككسلا طخ ةطساوب ةددحملا - ثرون ىج ىلإ

 هل ضرعتت يذلا ديدهتلل �óابم لكشب ةنيدملا بيجتست فيك ةيؤرلا رهظُت

 لوط ىلع ريوطتلا ةداعإ تاحرتقم ببسب يملاعلا ثارتلا عقوم ةلاح

 لكشبً :ìمهم تقولا يف دعي يذلاو ةنيدملل يلامشلا يلحاسلا طخلا

 ةيلاحلا ةيؤرلا هجوتس .هيلإ لوصولا روهمجلل نكمي :9و êéاسأ

 سيلو ةي�ëحلا ةيمنتلاو ثارتلا نيب عمجلا - ةيمنتلل ةيلبقتسملاو

 ومنو ةدوجلا يلاع ديدجت ميدقت ىلإ كلذ فدهيو .ةضراعتم فادهأك

 ةيمه9Tا غلاب رمأ ةباثمب كلذ ربتعُيو .ةمغانتمو ةينواعت ةقيرطب يداصتقا

 تاحاسملاو ينابملا ثيح ،روش ثرون يح ةقطنم يف صاخ لكشب

 درجم تحبصأو يلص9Tا يداصتق:9ا ضرغلا تدقف يتلا ةجاحلا نع ةدئازلا

 اياقب

 çπنرب نم )اًنادف 150( اًراتكه 60 ةحاسم يطغت ةروجهم ئناومو

 يلمارب ءانيم لمشتل ً:9امش دتمتو اًيبونج ةطقن ∫∂قأ يف كود

 يف ليئض لكشب مهاسي يذلاو ، ةنيدملل زيمملا رظنملاو ، روم

 نوكت نأ نكمي امدنع ةنيدملل ةيفاقثلا وأ ةيداصتق:9او ةيعامتج:9ا ةايحلا

.انوروك سوريف دعب ام ةلحرم يف ةنيدملا روطت نم ءزج ىلو9Tا

 قيرط ىلإ يردنوب كود رادج ق�§لا نم هدحيو ، ةيلامشلا ةنيدملا فارطأ ∫∂قأ هرابتعاب ، ديدجلا مدقلا ةركل نوترفيا يدان  بعلمل حرتقملا عقوملا

 .دور تناجير

يلناتس
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ةظفاحملا ربع دیدجتلا - لوبرفیل .4
 

 .اًيبسن ثيدح روطت كلذ نكل قئ:9 لجسب ةنيدملا عتمتت ،ءانث9Tا هذه يفو

 .ي�ëحلا يمرهلا لسلستلاب ةنيدملا مايق عم رابتع:9ا يف ثارتلا ذخؤي مل

 ةيملاع ةناكم ميمصتلا بستكا ، يدراود9mاو يروتكيفلا �∂علا ةورذ يفف

 ةيمنتلا يف ةدحتملا تاي:9ولا رارغ ىلع اًجهن بلطتي اهيلع ظافحلاو

 نمزلا هيلع افع ام مدهو ةرمتسم ريوطت ةداعإو راكتبا ةيلمع :ةي�ëحلا

9mماع �§ُن يذلا خيراتلا اهب لفتحا يتلا ةديدجلا ةيكيمانيدلل لاجملا حاسف 

 .ةنيدملل 700 ـلا ىركذلاب لافتح:ìل 1907

 .لوبرفيل دض ةراجتلاو ايفارغجلاو خيراتلا لوحت درجمب فقاوملا تريغت

 تجن ، ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ةفطاخلا برحلا نم ةدشب تر�ëت امنيب

 ةنيدم ىقر9T ةماعلا ةيرامعملا ةسدنهلاو ةعئارلا ةيرحبلا ةهجاولا

 يف دمعتملا بيرختلا تازواجت أوسأ ضعب نم اًقح:9 ارتلجنإ يف ةيروتكيف

 تاورث ضافخن:9 ةديحولا ةمسلا تناك امبرو ني�§علا نرقلا رخاوأ

 ، زيمم جهن ينبتب هل حمسي عضو يف هسفن لوبرفيل دجو دقف.لوبرفيل

 ل:ìخ نم ديدجتلا :ريوطتلا ةداعإ ةيلمع نع نيرخأتملا نيبرقملا دحأ وهو

 ظفحلا

 

 

 بلطب مدقتلا ىلإ عفد يذلا وه ةيثارتلا اهلوص9T ديدجلا ريدقتلا اذه ناك

 نم ناك ، ةموكحلا نم معدبو يملاعلا ثارتلا عقوم ةلاح ىلع لوصحلل

 ةجاحلا نع ةدئازلا قطانملا نم ضرغلا ةزئاجلا ديعت نأ كلذك لومأملا

 ةداع9m قباسلا لوبرفيل ديلقت ىلع دامتع:9اب نمزلا اهيلع افع يتلاو

 نأ يملاعلا ثارتلا عقوم جاردإ نم دوصقملا ناك دقو .ي�ëحلا ريودتلا

 .يخيراتلا ي�ëحلا راط9mا زيزعتل ريوطتلاو ديدجتلا نم ديزمل اًزفاح نوكي

 نيمأتل لوبرفيل ةنيدم سلجم ةيجيتارتسإ تققح ، ةريخ9Tا ةنو9ãا يفو

 ارتلجنإ ةئيه نم معدب رطخلل ةضرعملا ةيخيراتلا ينابملا لبقتسم

 ددع ضيفخت مت .ارتلجنإ يف حاجنلا ت:9دعم ىلعأ دحأ لثمُيو ، ةيخيراتلا

 ل:ìخ ٪3 نم لقأ ىلإ نوزخملا نم ٪12 نم رطخلل ةضرعملا ينابملا

 مت يتلا ةجردملا ينابملا نم ديدعلا لمشت .ةيضاملا �§علا تاونسلا

 ةجردلا نم جردملا يلامشلا عدوتسملا ىلع اهمادختسا ةداعإو اهح:ìصإ

 ةجردلا نم فنصملا يكلملا نيمأتلا ىنبمو ، كود يلناتس يف * ةيناثلا

 سميج عراش يف * ةيناثلا ةجردلا نم جردملا سواه نويبلأو * ةيناثلا

 .تيرتس

 قدنف حاجن عجش دقو ، قدانفك ريبك حاجنب لمعلا يف ينابملا هذه رمتست

 طيطختلا نذإ نيمأت ىلع نيكلاملا كود يلناتس يف عقاولا كيناتيات

 نم فنصملا رواجملا غبتلا عدوتسم ريوطت ةداعإ يف ءدبلاو ليومتلاو

 نوكيو .ضراعمو ةيراجت تاحاسم عم ةينكس ققش ىلإ ةيناثلا ةجردلا

 ةريبك ةيمهأ امهل عارتخ:9ا ةداعإ هعبتي يذلا راركتلاو رمتسملا رييغتلل

 اهعضو ةداعإو اهسفن مييقت ةداعإب ةنيدملل حمس دقو ، لوبرفيلل ةبسنلاب

 .ابوروأ لامش يف ةيفاقثلا مصاوعلا مهأ نم ةدحاو حبصتل

 تامس دحأ ميمصتو فغشب ةيخيراتلا ينابملا ميمصت ةداعإ سكعي

 يف سكعنت لازت :9 يتلاو راكتب:9او لؤافتلا حور ىلع ينب يذلا - لوبرفيل

  .اهينابم

 كود يلناتس يف كيناتيت قدنف
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 دادعتسا ىلع ةنيدملا نأ ثيح ،ةنيدملا ديلاقت مهأ دحأ اًئيرج كنوك لثمُي

 حورلا هذه لازت :9و .ةديدجلا ايجولونكتلا ةدايرو ةديدجلا راكف9Tا رابتخ:9

 ةلكيهلا ةداع9m ةلئاهلا تابوعصلا نم مغرلا ىلع ةمئاق ةيساس9Tا

 اذه ءزج لثمتيو .ةريخ9Tا تاونسلا يف اهتهجاوم مت يتلا ةيداصتق:9ا

 ىلإ فدهلا ديدحت ةداعإو فيكتلا يدؤي ثيح "لوبرفيل روطت" يف ديلقتلا

 جروج عقوم لص9Tا يف )ليئافر( ةث:ìثلا معنلا عقوم ناك - يرذج رييغت

 دييشت مت دقف ، ةيراجتلا ةيحانلا نم اًمهم دعي مل هنأب رارق دعبو ،كود

 ماعل "ميدقلا" نفسلا ضوح ءلم مت .عقوملا يف ةيزمرلا ةث:ìثلا ينابملا

 دعب ةيراجت بتاكمب هلادبتسا مت يذلا كرامجلا زكرمب هلادبتساو 1715

 ةئزجتلاب عيبلا ةهجو نم اًمهم  اًءزج يلاحلا تقولا يف لكشيو ، برحلا

 زكرم يلاحلا تقولا يف فيضتسيو كود سجنيك ءلم مت .ناو لوبرفيل

 .ضراعملاو تارمتؤملل انيرأ لوبرفيل

 ثارتلا عقوم لخاد ةيثارتلا لوص9Tا يف رامثتس:9ا رفوي ، 2010 ماع ذنمو

 75 ربع ينيلرتسإ هينج نويلم 562 هردق اًمخض اًيسيئر اًمقر يملاعلا

 ينيلرتسإ هينج نويلم 792.2 ةميقب عسوأ جمانرب نم  كلذ يتأي .اًعو�§م

 ةقطنم يف ، لثملابو .اًعو�§م 94 مضت يتلا ةلمتكملا تاططخملا نم

 لوبرفيل ةنيدم طسو مظعم ىلع ذوحتست يتلا ةلزاعلا يملاعلا ثارتلا

 ةيثارتلا لوص9Tا يف تارامثتس:9ا غلبت ، هسفن يملاعلا ثارتلا عقوم جراخ

 عسوأ جمانرب نم كلذ يتأي .اًعو�§م 44 ربع ينيلرتسإ هينج نويلم 148

 مضت يتلا ةلمتكملا تاططخملا نم ينيلرتسإ هينج رايلم 1.798 ةميقب

 .اًعو�§م 122

 ستيرتس نيتو زرتو لوبرفيل نع رظنلا ف�∂بو رامثتس:9ا رمتسيس

 ةينطولا فحاتملا كلتمت ، 2021 نم ءانث9Tا هذه يفو ، كود روم يلماربو

 ةيبيحرتو ةايحلاب ةضبان ةماع تاحاسم ءاشن9m ةلهذم ةطخ لوبرفيل يف

 ءايرثأ ثرإ اوفشكتسيو اهب اوعتمتسيو عيمجلا اهكراشيل ةلص تاذو

 .لوبرفيل

 ةيلحملا تاعمتجملا كا�óإ ةداعإ لوبرفيل يف ةينطولا فحاتملا ديرت

 نم قدصي :9 لكشب ينغلاو ماهلا ءزجلا اذه ةداعإ نم دارف9Tا نيكمتو

 ليوحت ىلع يخيراتلا عو�§ملا لمعيس .ةايحلا ىلإ ةيرحبلا ةهجاولا

 ىلإ ةفاض9mاب ،دن:ìيأ نام ةريزجو تربلأ لايور نيب ةعقاولا ةقطنملا

 ، لوبرفيل يف ةينطولا فحاتملل ةيرحبلا ةهجاولا قفارم عيمج طيشنت

 لوبرفيل ةهجاو روصت ةداع9m تاونس 10 اهتدم ةيسيئر ةطخ نم ءزجك
 .ةيرحبلا

 

سواه نويبلأ

  

 ضراعملاو تارمتؤملل انيرأ لوبرفيل زكرم عقوم يلاحلا تقولا يف ىمُسيو -كود سجنيك
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 1 لودجلا
 ينيلرتسإ هينج نويلم 562 هردق اًيسيئر اًمقر يملاعلا ثارتلا عقوم يف ةزجنملا ةيثارتلا لوص9Tا يف تارامثتس:9ا يف ينيلرتس9mا هينجلاب ةيلاملا ةميقلا مضت

 .اًعو�§م 94 مضت يتلا ةلمتكملا تاططخملا نم ينيلرتسإ هينج نويلم 792.2 ةميقب عسوأ جمانرب نم  كلذ يتأي.اًعو�§م 75 ربع

 

 حرتقم عقوملاب 19-2012 لمتكم

 عيراشملا ددع
 ةميق

 عيراشملا ددع
 ةميق

 عيراشملا ددع
 ةميق

 هينج نويلم 14.5 6 ىلو()ا ةجردلا
 ينيلرتسإ

- - - - 

 هينج نويلم 132.6 10 * ةيناثلا ةجردلا
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 51 2 - -
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 268.2 25 ةيناثلا ةجردلا
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 181 7
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 15.1 4
 ينيلرتسإ

 ىرخأ ةيثارت لوصأ

 هينج نويلم 147.3 34
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 7.5 2
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 42.6 14
 ينيلرتسإ

 يعرفلا يلامج;:ا

 هينج نويلم 562.6 75
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 188.5 9
 ينيلرتسإ

 هينج نويلم 108.7 20
 ينيلرتسإ

  2 لودجلا

 ربع ينيلرتسإ هينج نويلم 148 هردق اًيسيئر اًمقر ةلزاعلا ةقطنملا لخاد ةزجنملا ةيثارتلا لوص9Tا يف تارامثتس:9ا يف ينيلرتس9mا هينجلاب ةيلاملا ةميقلا مضت
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دحاو توصب - ةمكوحلا .5
 

 نم ∫∂حي :9 ددع نيب عمجي يذلا اهثارت هاجت قيمع فغشب لوبرفيل عتمتت

 كانه .تامامته:9او نواعتلاو تاعومجملاو ينابملاو نكام9Tاو لوص9Tا

 ةيخيراتلا لوص9Tا نم ديدعلا سأرتت يتلا ةيريخلا قيدانصلا نم ديدعلا

 لمكيو .لوبرفيل يف ةينطولا فحاتملاو توكولبو لوه جروج تناس لثم

 ةينوناق تايلوؤسم لمحتت يتلا ماعلا عاطقلا تامظنم عونتلا اذه

 .تاكلتمملا وأ/و é~ار9Tا اًمئاد كلتمي يذلا صاخلا عاطقلاو

 وأ لوبرفيل ىلع نوقلطي مهعيمج - ةكرتشم ةفص يف عيمجلا كرتشي

 ينبت ل:ìخ نم وأ ةد:9ولاب امإ - لوبرفيل "لزنملا" مسا هيلع نوقلطي

 نأ نكمي .اهب عاتمتس:9او مه�êأ ةيبرتو لمعلاو شيعلل ناكمك ةنيدملا

 ةئيبلاو ي�ëحلا ميمصتلاو ديدجتلا يف ةعساو ةربخ نواعتلا اذه يعدي

 نيديعصلا ىلع نكلو لوبرفيل نم طقف سيل ةبستكملا ةيخيراتلا ةينبملا

 وهو - فغشلا يف ىرخ9Tا ةكرتشملا ةفصلا لثمتتو .يلودلاو ينطولا

 عم ةنيدملا راهدزا رارمتسا نامض يف ةبغرو ريدقتو قيمع مهف نع ةرابع

 دحأ نإف ، رعاشملاو ءارìãل ةنيدمكو .هزيزعتو يخيراتلا اهثرإ ىلع ظافحلا

 رود كانه - تاوص9Tا ددعت وه لوبرفيل يف ثارتلا ديفت يتلا ءايش9Tا

 ام اًبلاغو.هثارت �¿انع مهأ ىلع ظفاحيو يمحيو نمثي عمتجم يف شاقنلل

 نوكي ام اًمئاد نكلو - ئطاخ لكشب �çفُي وأ فغشلا اذه مهف ءاسُي

 .دحاو توص اهل ةنيدملا .ضعبلا رظن �∂ق فقوم قوفي ريخلاب فغشلا

 ةرابع يهو ، لوبرفيل يف يملاعلا ثارتلا عقاوم هيجوت ةعومجم تماق

 ةرادإب ةعونتم ةكي�ó تامظنم مضت ةيذيفنت ريغ ةيراشتسا ةنجل نع

 .ةعونتملا ةيعامجلا نيب عمجي هنأ ثيح .جارد9mا ذنم يملاعلا ثارتلا عقوم

 معدلاو ةروشملا ميدقتو ةمجرتلاو فيقثتلا يف ةعومجملا رود لثمتي

 لصاوت .عسو9Tا يندملا عمتجملا عم ةكراشملا ل:ìخ نم كلذب مايقلل

 نم يندملا عمتجملا ليثمتو رمتسملا معدلا نم ةدافتس:9ا ةعومجملا

 اتلك رمتست .ةيندملا دياسيسريم ةيعمجو لوبرفيل ك�óأ ةيوضع ل:ìخ

 تاثداحملا جمانربو امهب ةصاخلا بيولا عقاوم ل:ìخ نم نيتمظنملا

 ريفوتو لوبرفيلل يملاعلا ثارتلا عقوم ةميقب يعولا ةدايز يف ثادح9Tاو

 صاخلا عاطقلا مدقي ، كلذ ىلإ ةفاض9mاب .نمثب ردقت :9 ةيعمتجم ةكراشم

 رظنلا تاهجو ماعلا عاطقلا تاسسؤم نم ةعومجم عم بنج ىلإ اًبنج

 .كلذل اًقفو ةيموكحلاو ةيميداك9Tاو ةيراجتلا

 ةعومجملا هذه رمتست .لقتسم لمع قيرف معدب ةنيدملا سلجم ىظحي

 لمعلا قيرف أدب ، 2019 ويام يفو .ةنيدملا معد يف ةلقتسملاو ةيجراخلا

 تاشقانم اهتلت لوبرفيل ىلإ يملاعلا ثارتلا زكرمو وكسنويلا ءارفس ةرايز

 .2020 ماع يف سيراب يف ةينفلا ةروشملا قيرفو وكسنويلا عم ة�óابم

 يف اهتورذ تغلبو ، 2020 ماع فيص يف اهلمع لمعلا ةقرف تلصاو

 عضو يف نمثب ردقت :9 اهنأ تتبثأو روش ثرون ةيؤر لامكإو جاتنإ

 مدعو ةنيدملا داصتقا ةيمنت ىلإ ةجاحلا كلذكو اه�§نو ةيجيتارتس9mا

 ةدنتسملا ديدجتلا عيراشمو ططخ - .ةنيدملا ةدوج نيب حضاولا قفاوتلا

 - دحاو توصب .ةنرم ريغ ودبت يتلا وكسنويلل ةيهيجوتلا ئدابملا ىلإ

 ميمصتلاو راكتب:9ا يف ةدئار دعُت - يملاعلا ثارتلا ندُم ىدحإك لوبرفيل

.راهدز:9او ومنلا يلاتلابو ديدجتلاو ءانبلاو ديجلا
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ةضایرلاو دیدجتلاو ثارتلا .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .اًظوحلم اًحاجن ةنيدملا يف مدقلا ةرك ةيدنأ نم لك ققح ، نينسلا رم ىلع

 يرود يف تايرابم ، مدقلا ةرك يرودل نيسسؤملا ءاضع9Tا ، نوترفيإ بعل

 لوبرفيل ناك ، 1966 ماع يف اهدعبو .رخآ ٍدان يأ نم رثكأ ىلو9Tا ةجردلا

 بعلم لبقتسا ، يزيلجن9mا داحت:9ا سأكب زئافلا نوترفيإ ناكو يرودللً :ìطب

 كلذ يف امب ملاعلا سأك تايئاهن يف تايرابم سمخل كراب نوسيدوج

 ةيدنأ ةسمخ نم ةعومجم نم نينثا لوبرفيلو نوترفيإ ناك .يئاهنلا فصن

 ةديدج ةورث تبلج يتلاو زاتمملا يزيلجن9mا يرودلا ليكشت يف تأدب

 رقفأ نم ةدحاو لخاد نيبعلملا :ìك عقي ،ٍلك ىلعو .اًيلود اًفاشكناو

 ارفو دقف وحنلا اذه ىلعو ، لوبرفيل لامش يهو ، ايناطيرب يف قطانملا

 .ةديدج اًصرفو ةورثلا يف رييغتلل اًزفاح

 تايدحتلا ىدحإ يه لوبرفيل لامش هجاوت يتلا اياضقلا ةجلاعم نوكت امبر

 عيمج يف ةريبك ةيدامو ةيعامتجاو ةيداصتقا لكاشم كانه .ةنيدملل ربك9Tا

 ةقطنملا نإف ، كلذ عمو .لبقتسملا يف اهتجلاعم بجي لوبرفيل ءاحنأ

 .لوبرفيل لامش يه ةنيدملا يف اًيدحت رثك9Tا

 يف ليصفتلاب رظنلا انب ردجي ، لوبرفيل لامش يف يدحتلا مجح حيضوتل

 نطوم كلذك يهو لوبرفيل لامش لكشت يتلا ةعبر9Tا ةحنج9Tا ةلاح

 �óؤم رهظأ .نوترفيإو لوبرفيل :نيريهشلا نيفرتحملا مدقلا ةرك ييدانل

 اهلمكأب ةقطنملا ثلث ناك 2016 ماع يف هنأ ددعتملا نامرحلل ةموكحلا

 ٪83 نم رثكأ .ينطولا ديعصلا ىلع ٪1 ةبسنب اًنامرح قطانملا رثكأ يف

 ةحنج9Tا رثكأ يف اوناك لوبرفيل لامش يف نوشيعي نيذلا صاخش9Tا نم

 غلابلا لوبرفيل طسوتم سكع ىلع د:ìبلا يف ٪10 ةبسنب اًنامرح

 ٪8 و ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف ٪14 ـب ةنراقم ٪23 ةلاطبلا لدعم غلب .45٪

 .ينطولا ديعصلا ىلع

 ططخ دعب ةديدع تاونسل دليفنآ يف ءاقبلل دعتسم لوبرفيل نأ ودبي

 مت ،ٍلك ىلعو.قاطنلا عساو يليمكتلا ديدجتلا عو�§مو بع:ìملا ديدجت

 ضوح يف روش ثرون لخاد مدقلا ةركل نوترفيإ يدانل ديدج بعلم حارتقا

 حنم مت يتلاو ، ديدجلا داتس9mاب ةصاخلا تاحرتقملا عبتت .روم يلمارب

 روش ثرون ةيؤر ئدابم ، 2021 سرام يف اهل طيطختلا ىلع ةقفاوملا

 ىلع مئاقلا ساسحلاو مادتسملا ميمصتلا يف جذومن ميدقتل ةزهاج ودبتو

 مارتحا عم يملاعلا ثارتلا عقوم يف بعلملا عقوم سكعي امم - ثارتلا

 ةقطنم يف ةزرابلا ينابملا ىلإ دانتس:9او اهعقومل ةزيمتملا ةيملاعلا ميقلا

 نذإ حنم مت .ريهشلا غبتلا عدوتسم لثم ةيمحملا كود ةقطنم يلناتس

 نيميقملاو ةنيدملا يف ةحلصملا باحصأ نم قحاس معد دعب طيطختلا

 .نوتريفيإ يف ةفداهلا رواشتلا تايلمع ىلع لعف درك نيعجشملاو

 ةمهم ةيثارت دئاوف قيقحت ىلع ةيلاع ًةردق ديدجلا داتس:9ا ميلست لثمُي

 لوص9Tا مادختسا ةداعإو زيزعت ل:ìخ نم روهمجلل وأ عقوملا يف ءاوس

 يكيلورديهلا كرحملا لزنم كلذ يف امب عقوملا يف ةروهدتملا ةيثارتلا

 ريغ قطانملا ىلإ لوصولا رفوي امم ، ةيناثلا ةجردلا نم روجهملا

 ، يملاعلا ثارتلا عقوم نم اهيلإ لوصولا رذعتي يتلا قطانملاوةلغتسملا

 ثرون لخاد يملاعلا ثارتلا عقوم خيراتو ثارتلا ريسفت زيزعت ل:ìخ نمو

 نود اًمامت عيضي نأ نكمي يذلا يكيلورديهلا كرحملا تيب حبصيس .روش

 بلق يف دجويو هتاذ دح يف ةديدج ةيفاقث ةهجو لج9Tا ريصق رامثتسا

 نوترفيإ نم لك ةصق د�çل ةنرم ةحاسم رفوي امم ، داتس:9ا ريوطت

 ةرك يبع:9 كلذ يف امب - لوبرفيل يف سانلا ةايح ل:ìخ نم ةفصر9Tاو

 طباورلا سكعت يتلا ىرخ9Tا ةيسيئرلا تايصخشلاو فيصرلا لامعو مدقلا

 متيس امك.دن:ìكود عمتجمو مدقلا ةرك نيب ةخسارلا ةيفاقثلاو ةيخيراتلا

 )ةجردملا زلوو كود كلذ يف امب( هسفن روم يلمارب ضوح ىلع ظافحلا

 êéدنه جهن مادختسا ل:ìخ نم ، داتس:9ا ريوطت نم ءزجك لماكلاب اهيلع

 .لبقتسملا يف ةليوط ةرتفل ريوطتلا "ساكعنا" معدي ركتبم

 

  كود روم يلمارب يف مدقلا ةركل نوتريفيqr قيرف نوتريفيإ  بعلمل روصت



3 

 

  روم يلمارب ضوح يف لوو كود

 هنأ ىلع نوترفيإ حي�∂ت يف ةيئاملا ةحاسملا نم ءزج نادقف فصو مت

 نع ةدئازلا ةفصر9Tا ميمصت ةداع9m اًديج قثوملا لوبرفيل ديلقت عم قستي

 عم ، لمعلا ةفصرأو زرتوو لوبرفيل نيب ةيئام ةانقب ظافتح:9ا متيس .ةجاحلا

 قيبطت نمضتي .ريوطتلا نم ءزجك عئارلا يكيلورديهلا جربلا ةداعتسا

 جيسنلل اًجهنمو اًيجذومن ً:ìيلحت ىلع نوتريفيا  نم يليصفتلا طيطختلا

 .ت:ìخدتلا عيمج سكع ةيناكمإ عم يخيراتلا

 هؤانب مت اذإ ، داتس:9ا ريوطت نأ نم وكسنويلا فواخم لوبرفيل كردت

 ةيملاعلا ةميقلاو ةم:ìسلاو ةلاص9Tا ىلع ريبك يبلس ريثأت هل نوكيسف

 فورظ كانه ، كلذ عمو ، يملاعلا ثارتلا عقوم تاكلتممل ةزيمتملا

 ةباثمب عقوملا نأ تبث دقل .ريوطتلل ةعنقم اًبابسأ رفوت اًمامت ةيئانثتسا

 ةيعامتجاو ةيداصتقا دئاوف رفويس يذلا بعلملل بسانملا ديحولا عقوملا

 يدان باجتسا .ةيقيقح ةجاح وذ يلحم عمتجمل ةياغلل ةريبك ةيفاقثو

 ةنيدملا اهتمدق يتلا حئاصنلل ةياغلل يباجيإ لكشب مدقلا ةركل نوترفيإ

 نمضتيو ءانيملل يعانصلا عباطلا سكعي ميمصتب ةيخيراتلا ارتلجنإ ةئيهو

 ريوطتلل قحاس معد كانه .ةيخيراتلا هتازيم نم ديدعلا

 ةماعلا دئاوفلا نأ يعامج لكشب موهفملا نم هن9T ةنيدملا ءاحنأ عيمج يف

 هذه نم ةنيدملا ديفتست نأ ناكمب ةيمه9Tا نم هنأ ينعت ةمدقملا ةريبكلا

 يف ةدحاو ةرم ةيئانثتساو ةديرف ةصرف هذه ربتعُتو .ةديرفلا ةصرفلا

 نم لك تطعأ وحنلا اذه ىلعو ، ةعساو فئاظوو تارامثتس:9 رمعلا

 .ططخملل معدلا ةموكحلاو طيطختلا ةطلس

 2012 ربوتكأ ذنم مدقلا ةركل لوبرفيل يدان عم ةدوعلاو كراب يلناتس ربع

 رييغت ىلع دليفنأ عو�§م لمع ، يملاعلا ثارتلا عقوم دجاوتي نكي مل

 لوبرفيل يدانل اًيملاع ريهشلا دليفنأ بعلم لظ يف سلجي يذلا عمتجملا

 هينج نويلم 260 هتميق غلبت يذلا ططخملا ذيفنت متي .مدقلا ةركل

 ةديدج ةيراجت ةحاسمو ديدج لزنم 1000 ءاشنإ دهشي يذلاوينيلرتسإ

 لوبرفيل ةنيدم سلجم نيب ةكا�§ك ماع ملاعو ةنّسحم ةيثارت لوصأو

 نيب عمجت يتلا جنيسواه روي ةعومجمو مدقلا ةركل لوبرفيل يدانو

 .لوبرفيل ءايحأ رهشأ دحأ طيشنتل .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

 يلاحلا داتس:9ا عيسوت ةميق نكلو اó�ًابم اًديدجت كلذ ضعبلا ربتعي دق

 يف اًحاجن رثك9Tا مدقلا ةرك ةيدنأ دح9T ةريبكلا ةيثارتلا ةميقلاب ظافتح:9او

 يف امب عسو9Tا عمتجملا كلذ ديدجتل زفحمو روحمك لمعي يذلاو د:ìبلا

 كراب يلناتس ةقيدح تبذتجا امك .لوحتلاو ةلماكلا ةداعتس:9ا كلذ

 اًنادف 70 اهتحاسم غلبت يتلاو ةيناثلا ةجردلا نم ةفنصملا ةيروتكيفلا

 نمزلا هيلع افع ماطح نم نوتسد:ìج :ìسيإ مخفلا يقيسوملا اهدهعمو

 .ملاعلا ءاحنأ عيمج نم راوزلا ناسحتسا ىقليل ثارتلا ديدجتل ضرعم ىلإ

 

  دليفنأ بعلمو نوتسدSTج STسيإ ةيمحم

 ام لماكلاب اهذيفنت لاح يف ةيليوحتلا عيراشملا هذه نيب عمجلا رفويس

 يف ة�óابملا تارامثتس:9ا نم ينيلرتسإ هينج نويلم 800 وحنب ردقي

 امك.ءاهتن:9ا دنع ةديدج لمع ةصرف 900 و ءانب ةفيظو 8.500 و بع:ìملا

 دئاوفلا نم ينيلرتسإ هينج رايلم 2 ـب ردقي ام كلذك نومدقيس مهنأ

 هجاوت يتلا قطانملا رثكأ نم ةدحاو يف يلحملا داصتق:ìل ةيداصتق:9ا

.دلبلاو ةنيدملا يف ةيداصتقاو ةيعامتجا تايدحت
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دیدجتلاو ثارتلا يف نفلاو ةفاقثلا رود .7
 

 ةناكم اهحنم ل:ìخ نم - اهتاورث ىلإ ةفاض9mاب - لوبرفيل ةروص تلوحت
 ةنيدملا جاردإب 2004 ماع يف اهعبت ام ناع�êو ةيبورو9Tا ةفاقثلا ةمصاع
 .وكسنويلا ةمظنمل عباتلا يملاعلا ثارتلل عقاوم دحأك يراجتلا ةيرحبلا
 لثمُت يهو ، ةديدجلا  لوكرفيل ترهظ ، كلذ تلت يتلا تاونسلا ل:ìخو
 ، 2007 ماع يف .ةفاقثلاو ثارتلل ةرادصلا ةناكم تحنم ةينارمع ةضهن
 ةراجت ءاغل9m ةيناثلا ةيوئملا ىركذلاو 700 ـلا اهد:ìيم ديعب لوبرفيل تلفتحا
 اًديدج اًريدقت بلج يذلا "ثارتلا ماع" مساب ماعلا كلذ يمسو قيقرلا
 .ةنيدملا é~امل

 اهسفن ةفاقثلا ةمصاع هتققح يذلا رهابلا حاجنلا ءاج ، كلذ باقعأ يفو
 753.8 ديلوت ىلإ ىدأ امم ، ٪34 ةبسنب راوزلا ددع داز :2008 ماع يف
 وهو ، 08 ستكابميإ جمانرب مسر دقو .داصتق:ìل ينيلرتسإ هينج نويلم
 تفعاضت .اًيدعاصت اًراسم  2010-2005 ةرتفلا يطغي ثحب جمانرب
 ذنم ةرم لو9Tو لوبرفيل يف ةيفاقثلا بذجلا قطانمل ةيم:ìع9mا ةيطغتلا

 راوزلا نيب نم .يبلسلا ريوصتلا يف ةيباجي9mا صصقلا تقاف ، دوقع
 ٪97 رعش امنيب ماعلا وجلا اوبحأ مهنإ ٪99 لاق ، ع:ìطتس:9ا مهلمش نيذلا
 لوبرفيل ناكس نم ٪85 يلاوح قفاو ، هلك كلذ نم مه9Tاو .بيحرتلاب
 .لبق يذ نم هيف شيعلل لضفأ ناكم هنأ ىلع

 وهو ،توكولب كلذ يف امب نكام9Tا تعسوت  ةيفاقثلا ةحايسلا راهدزا عم
 باقعأ يف ىنبملا دييشت مت .يملاعلا ثارتلا عقوم يف ىنبم مدقأ لثمُي
 ديدهتل ضرعتي ناكو ، ة�óابم كود دلوأ ميدقلا نفسلا ضوح حاتتفا

 نيمأت مت .1906 ماع يف ىنبملا ةسردملا تلخأ نأ دعب مدهلاب رركتم
 ةكلمملا يف نونف زكرم لوأ حبصتل تروطت امدنع اًريخأ اهلبقتسم
 ةفطاعتم ةقيرطب ىنبملا عيسوت مت ، ةفاقثلا ةمصاعـل اًدادعتسا .ةدحتملا
 لكش ىلع يلص9Tا  نآ ةكلملا لاثمت  ميمصت ةداعتسا ل:ìخ نم ةريثمو
 ةحاسمو ضرغلا اذهل ةينبم ضرع ت:9اص ريفوت بناج ىلإ H شتا فرح
 مدقي وهف ، �¿اعملاو ميدقلا نيب جزملل ًةمء:ìم ةلثم9Tا رثكأ نمو .ءادìTل
 ةداعإ ءاوس فقاوملا باطقتسا ىلإ اوعس نيذلا كئلو9T اًمئاد اًخيبوت

 .ةفاقثلا ةمصاع ماعل بسانم يدام ثرإ - ظفحلا وأ ريوطتلا

 ةنيدملا تجتنأ دقل ."اًدحاو اًثدح" نوكي نأ 2008 ماع نم دصقلا نكي مل
 ددحمك ةيونسلا ةطشن9Tاو ثادح9Tا نم اًدكؤم اًجمانرب نيحلا كلذ ذنم
 ينطاوم ىلإ راوزلا مضنا ، 2012 ماع يف .ةيفاقثلا ةحايسلا يف ةريتولل
 عقاوملا ضعب يف ةقلامعلا لوجت امنيب ةبهر يف نودهاشي مهو لوبرفيل
 ةنيفس قرغ ىلع ماع 100 رورم ىركذ ءايحإ يف ةنيدملا يف ةرهش رثك9Tا
 يد لايور لبق نم ثدحلا ةصق جاتنإو ميمصت مت .كيناتيت سا مأ مرأ
 يهو تاونس 10 رمعلا نم غلبت ةاتف اهبتك ةلاسر نم تمهلتساو ،çéكول
 مون ةفرغ فيضم وهو مايليو اهدلاو ىلإ 1912 ماع يف ،يارومكام يام
 دعب :9إ ةلاسرلا لصت مل .قرغلا نم .وجني مل يذلا كيناتيتلا ةنيفس يف
 رمتسا يذلا ثدحلا اذه مضي .لسرملا ىلإ اهتداعإ متو ، كيناتيت راحبإ
 ةاتفلا بلكو ق:ìمعلا ق:ìمعلاو ةق:ìمعلا ةريغصلا ةاتفلا مايأ ةث:ìث ةدمل
 ام بذتجا ثيح ، هثودح تقو يف قوبسم ريغ ثدحلا اذه ناكو ،ولولسكإ
 نويلم 32 هردق يداصتقا ريثأت نع رفسأو صخش 600000 وحنب ردقي

 .ينيلرتسإ هينج

 ةايح راعشلةيعادبإ ةقيرطب يفاقثلا ضرعلا باجتسا ، ةريخ9Tا ةنو9ãا يفو
 .انوروك سوريف ةحئاج اهفشك يتلا ةيلكيهلا تاتوافتلاو ةمهم دوسلا
 اهئاك�óو لوبرفيل يف ةيعادب9mا تامظنملا عم ةيفاقثلا لوبرفيل لمعت
 اًعم لمعلاو رييغتلا ثادحإ يف نونفلا هبعلت يذلا رودلا ىلع فرعتلل
 نماضتلل ةينفلا ةطشن9Tا نم ةعومجم ل:ìخ نم ةلادعلاو ةاواسملا زيزعتل
 .ي�∂نعلا زييمتلا هجاوت يتلا انتاعمتجم عيمج عم

 لاثملا ليبس ىلع .لوبرفيل ثارتل ةيداصتق:9ا ةميقلا نم ليلقتلا يغبني :9
 نويلم 3.9 ـل ةيداصتق:9ا ةميقلا لوبرفيل يف ةينطولا فحاتملا ددحت ،
 رادقمب لوبرفيل داصتقا ىلع ةدئافلاب دوعت اهرابتعاب اًيونس اهاقلتت ةرايز

.اًيونس ينيلرتسإ هينج نويلم 83
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... ةریغص اًططخ عضت ال .8
 
 

ةيليغشتلا تايتسجوللاو ةعيبط بسح نكلو .نيرجاهملل يملاعلا ثارتلل عقومك لوبرفيل فينصت مت
 ةجيتن اذه ناك ، 2004 ماع يف )ةيرحبلا ةيراجتلا لوبرفيل ةنيدمل(

 نحشلا رييغتو لوبرفيل ةنيدم سلجم نم سامحلاو زكرملا معدلل

 ةيلامشلا ئناوملا ةفصرأ نكمتت ملو ، ةدحتملا ةكلمملا يف عئاضبلاو

 نم ستيرتس نيت و نفسلل يلناتس ضوح يف اهل يليمكتلا نيزختلاو

تايوتسم ةماخض نود فيكتلا

.ريبكلا فيكتلاو رامثتس:9ا لوبرفيل حارتقا بلق يف .ةموكحلا  
 يذلا ةنيدملل يخيراتلا ي�ëحلا دهشملا نأب قاطنلا عساو اًفارتعا ناك

 ةيرامعملا ةسدنهلاو يراجتلا بلقلاو ةيرحبلا اهتهجاوو اهتفصرأ نضتحي

 وكسنويلا ريياعم ىفوتسا ثيحب ةيئانثتسا ةيملاع ةميق اذ ناك ةيندملا

 نيمّيقملا نم ريبك معدب كلذ يظح دقو .يملاعلا ثارتلا عقوم عضول

 .وكسنويلل نييجراخلا

 يه ابوروأ يف يلود يرحب ءانيم ربكأك اهراهدزاو لوبرفيل ةوق ةورذ تناك

 .ة�óابم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام ىلإ �§ع نماثلا نرقلا نم ةرتفلا

 نم مغرلا ىلع يذلاو هل ليثم :9 ي�ëح دهشم روهظ ىلإ كلذ ىدأ

 ىلإ اًميلس لظ برحلا دعب ديدجتلا بناوجو برحلا تاونس يف فصقلا

 فقت :9 .يملاعلا ثارتلل عقومك اهفينصت ريربت نع ديزي امب ، ريبك دح

 اً�∂نع تلكش اهن9T وكسنويلل يملاعلا ثارتلل عقومك اهدرفمب لوبرفيل

 مت .ةدحتملا ةكلمملا ةموكح بناج نم عسوأ ةيجيتارتسا يف اًيسيئر

 ثارتلا ىلع اهزيكرت عم ، 1999 ماعل ةتقؤملا ةمئاقلا يف كلذ ديدحت

 عقاوملا نم ةعومجم تددح يتلاو ايناطيربل زيمتملا يراجتلاو يعانصلا

 يتلا ىلع ةدحتملا ةكلمملا سكعت

 لوأ" اهنأ مت ."ملاعلا يف ةيعانص ةلود

 اًعقوم لوبرفيل لثمت يلاتلابو .1999 ماع نم عقاوملا مظعم ديدحت ن9ãا

 .عسو9Tا ةعومجملا هذه نم ءزجك نكلو اهتاذ دح يف طقف سيل ، اًمهم

 اًناجم لثمت نلف  وكسنويلل يملاعلا ثارتلا عقوم ةلاح لوبرفيل تدقف اذإ

 ىلع ، كلذ نمً :9دب .ءاوس دح ىلع نيروطملا وأ نيرمثتسملل عيمجلل

 ططخل نوكيس ، روش ثرون ةيؤر يف حضوملا حارتق:9او رعاشملا رارغ

 ىلإ رظنلابو .ةدوجلا ريوطتل اهيف سبل :9 نيع ةسايسلا قئاثوو ديدجتلا

 لعج ىلع ةدعاسملا يف اًمساح يخيراتلا اهيضام ناك ،روش ثرون

 ةقطنم اهتورذ يف تناك ثيح .ةيروطاربم9mا يف ةنيدم يناث لوبرفيل

 رفوي امم طاشنلاو ةكرحلاو بخصلاو ءاضوضلاو ةيويحلاب ةئيلم ةرهدزم

 نم ف:9ã9 ةديدج ةايحو نيريثكلل ةيداصتقا بساكم قيقحتل ةصرف

 را�~9Tاو ىربكلا ديدجتلا عيراشم اهرفوت يتلا ةماعلا عفانملا نيب نزاوتلا

 طيطختلا ةسرامم ليلد يف اهب فرتعم ةيثارتلا لوصìTل ةلمتحملا

 ثرون ةيؤر كردت .تايجيتارتسا يأ يف رابتع:9ا يف اهذخأ بجيو ينطولا

 رظانملا ئدابمل اًقفو عيراشملا رابتخا متيس فيك حضوتو ،كلذ لك روش

 .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا مم9Tا فادهأو ةيخيراتلا ةي�ëحلا ةيعيبطلا

 يف عو�§لا متي نأ لبق

 كلذك حرتقي هنإف ،طيطختلا

 كلامو رمثتسملا نيب نواعتلا

 ضر9Tا

 .لمع ةشرو لكش يف يندملا عمتجملاو روطملاو

 مت يتلا ةدوجلا ريوطتب ةصاخلا رعاشملا نوكتس ، ةنيدملا ىوتسم ىلعو

 طيطختلا ةسايس عم ةقستم روش ثرون ةيؤر ل:ìخ نم اهنع ريبعتلا

 بناج ىلإ .لوبرفيلل ةديدج ةيلحم ةطخ ل:ìخ نم اهنيسحت ررقملا ةديدجلا

 ثارتلا عقومب ةصاخلا ةيليمكتلا طيطختلا ةقيثو ةعجارم متت ، كلذ

 اهنم ءاهتن:9ا متيسو 2009 ماع يف ةرم لو9T اهدامتعا مت يتلاو يملاعلا

 رفوت اهن9T ةيلحملا ةطخلا لبق ريست نأ نكمي :9 .ةيلحملا ةطخلا راطإ يف

 ثارتلا عقومب ةقلعتملا تاسايسلا ذيفنت لوح ةيفاضإ ةلصفم تاداشرإ

 ريبادتلا نم ةلسلس عضو مت .ةطخلا كلت يف اهيلع صوصنملا يملاعلا

 كلذ نمضتي .ةديدجلا ةيمنتلل لاعف ميظنتل ةيرهوج تامازتلا مدقت يتلا

 ةسايسلا ةقيثو ثيدحت ربتعُيو .ةيلاحلا ةقهاشلا ينابملا ةسايسل اًثيدحت

 .ةئشانلا ةيلحملا لوبرفيل ةطخ يف هجاردإ متيسو ريوطتلا ديق ةلثاملا

 نكلو ، وكسنويلل يملاعلا ثارتلل عقومك اهتناكم لوبرفيل دقفت دق
 طيطختلا ةسايس قئاثو نم ةعومجم اهمكحت لظتس يملاع ثارت ةنيدمك
 ةدحتملا ةكلمملا عم ةقفاوتملا
 تانوكم ىلع يوتحي يذلا ةموكحلل ينطولا طيطختلا ةسايس راطإ

ي .ثارتلا لوصأب ةطبترملا ةيسيئرلا ةسايسلا
 

كود يلناتس عدوتسم - تسوبتیج

 جروج تناس ةعاقب ىربكلا ةعاقلا يف ةیجاجز ةذفان
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 ةمتاخلا.9

 مغرلا ىلع .ةرمتسمو ةيداع ريغ ةضهن مضخ يف لوبرفيل شيعي

 ةيعامتج:9او ةيداصتق:9ا رابخ9Tا نم ريثكلا كانه ، يملاعلا ءابولا نم

 سانلا ىلع ةضهنلا ترثأ دقف ، كلذ عمو .ةنيدملا نع ةراسلاو

 رثكأ ضعبلا دافتسا ثيح .ةفلتخم قرطب ةنيدملا نم ةفلتخم ءازجأو

 ومنلا اولعج ةنيدملا ةداق نأ يف ببسلا وه اذهو .مهريغ نم

 صاخش9Tا نم ديزملا نكمتي ىتح اًمساح اًيسايس اًفده لماشلا

 وه اذهو لبقتسملا يف ةنيدملا حاجن يف ةكراشملا نم نكام9Tاو

 رمتست نأ نكمي يملاعلا ثارتلا عقومو ثارتلا ةناكم نأ يف ببسلا

 ةنيدملل يلبقتسملا ديدجتلا يف مساحو يباجيإ رود بعل يف

 ءاحنأ عيمج يف اهتداقل يق:ìخ9Tاو يعامتج:9ا يدحتلاو

 دحأ وه يملاعلا ثارتلا عقوم عضو نأ دقتعن ،ِلك ىلعو.ةنيدملا

 عم ةكراشملا يف لجاع لكشب بغرنو ديدجلا راهدز:9ا حيتافم
 .ديدجتلا اذهل معادو كي�§ك وكسنويلاو ةدحتملا ةكلمملا ةموكح

 اًكرحم هتلعجو ريبك لكشب هيف رمثتستو اهثارت لعفلاب ةنيدملا كردت

 ةيلودو ةينطو ةرهش ةنيدملا تقلت .ةرمتسملا اهتضهنل اًيسيئر

 ةنيدملا براجت نأ دقتعن .مهملا يثارتلاو يفاقثلا اهضرعل ةديازتم

 ضعبلا امهضعب نامعدي ظفحلاو ومنلا نأ تبثت ةريخ9Tا اهتاسايسو

 معدي امهيلكل جيورتلاب انمازتلا نإ.ناضراعتم انوكي نأ نكمي :9و

 ةرادإ ةطخ يف هيلع صوصنملا وحنلا ىلع عقوملا لبقتسمل انتيؤر

 .)2024 - 2017( ةيلاحلا يملاعلا ثارتلا عقاوم

 ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملاو هؤاك�óو ةنيدملا سلجم مزتلي

 ثارتلل عقومك لوبرفيل عضوب ظافتح:9ا نامضب ةيعمتجملاو

 لمعلا لصاون نأ ديرن .ةنيدملا ديدجت تاكرحم دحأك يملاعلا

 عبني نأ نكمي يذلا راهدز:9ا قيقحت ةلصاومل وكسنويلا عم ةكا�§لاب

 ةعئار ةصرف كانه نأ دقتعن.يملاعلا ثارتلل عقومك اهعضو نم

 لثم يف اًعم لمعلل لوبرفيلو ةدحتملا ةكلمملا ةموكحو وكسنويلل

 .ةمساحلا ةيضقلا هذه

 مساح لاثم لوبرفيل لثم ي�ëحلا يملاعلا ثارتلا عقاوم ربتعُت

 é~املا تاوصأ نيب قيفوتلا هيلع يوطني يذلا يدحتلا ىلع

 ىلع ظافحلا يف لوبرفيل ةبغر نيب قيفوتلا بجي.دغلا تاجايتحاو

 ةحلملا ةجاحلا عم ةنيدملا لبقتسم نم ءزجك زيمتملا يفاقثلا اهثارت

 ةقطنم نم لق9Tا ىلع اًيئزج لمهم ءزج يف يلخادلا رامثتس:ìل

 تايدحتلا ربكأ ضعب نم يناعت يتلا يتلا لوبرفيل لامش

 لب ــ لماكلاب ةدحتملا ةكلمملا يف ةيعامتج:9او ةيداصتق:9ا

 هذه حنم دعُيو.ةنيدملا ةلضعم بلق كلذ لثمُيو.ابوروأو

 ةبسنلاب ةيمه9Tا غلاب رمأ اًقا�óإ رثكأً :ìبقتسم دارف9Tاو تاعمتجملا

 ةردق ريطخ لكشب ديقت يملاعلا ثارتلا ةلاح تناك اذإ .ةنيدملل

 مدقت اهنإف ، اهبعشل ةيداصتق:9ا قاف9ãا نيسحت ىلع لوبرفيل

 ، اًمخض اًداصتقا


