
ققاطنلاا ةعسااوو تتاكاهتنااوو ددويیق نم يناعت طسووألاا ققرشلاا يف ةفاحصلاا ةيیرح

 ىلع ننيیعتيی هھّنأأ ٬،يياليیب يفان ٬،نناسنإلاا ققووقحل ةيیماسلاا ةةددحتملاا مممالاا ةضووفم للووقت ٬،ةفاحصلاا ةيیررحل يملاعلاا مموويیلاا يف
 ننيیيیفحصلاا ىلع ةفيینعلاا تتااءااددتعالاا ننأشب ققيیقحتلاا" اهھيیلع يغبنيی امك ٬،ممالعالاا للئاسوو ةيیامح ىلع للمعت ننأأ تتامووكحلاا
". اهھنع ننيیلووؤؤسملاا ةبساحُموو

 هھّنأأ ططسووألاا ققررشلاا يف نناسنإلاا ققووقحل يماسلاا ضضووفملاا ببتكم للبق ننم ااررخؤؤم تتيیررجأأ يتلاا ثثاحبألاا تتررهھظظأأ ددقوو
 امب( ةيیلووددلااوو ةيیدديیلقتلاا  ممالعالاا للئاسوو نّنإف ٬،رريیبعتلاا ةيیررح ىلع صصنت ةقططنملاا للوودد ممظظعم رريیتاسدد ننأأ ننم ممغررلاا ىلع
 ةيیسايیسوو ةيینووناق تتاقيیاضموو ددوويیقل عضخت للااززت ال ) تتنررتنإلااوو ةيیعانصلاا ررامقألااوو وويیددااررلااوو ٬،ننوويیززفلتلاا ككلذذ يف
.ةيینمأأوو

 ٬،ةضيیررعوو ةمهھبم ةغيیصب عضووتوو ٬،للدّدعت امً اارريیثك ررشنلااوو ةفاحصلاا ةيینططوولاا ننيینااووقلاا  نّنأأ اضيیأأ ةسااررددلاا تتددجوووو
.رريیبعتلاا يف ققحلل ككاهھتنإلاا تتالامتحاا ننم دديیززتوو ةضافضف تتاارريیسفتل ةضررع ننيینااووقلاا ههذذهھھھ للعجيی ييذذلاا ررمألاا

 ةعاجشوو ةةررمتسم ددووهھج ننم هھلذذبت امل اظظهھھھاب انمث ٬،ةيیلووددلااوو ةيیلحملاا ٬،ةةدديیددجلااوو ةميیددقلاا ممالعالاا للئاسوو تتعفدد ددقل"
 حتاف قَّقلع ااذذكهھھھ ".ططسووألاا ققررشلاا يف ةيیسايیس تتابااررططضاا ننم ييررجيی ام لّلكب ةيیلووددلااوو ةيیلحملاا تتاعمتجملاا ممالعإل
 ننعً اارربعم ٬،ةفاحصلاا ةيیررحل يملاعلاا مموويیلاا ةبسانمب ٬،نناسنإلاا ققووقحل  ةةددحتملاا مممألاا ببتكمل يميیلقإلاا للّثمملاا ٬،ممااززع
.اهھتبكااووموو ططسووألاا ققررشلاا يف ثثااددحألاا ةيیططغت يف ممالعإلاا للئاسوو هھيیددؤؤت ييذذلاا ييوويیحلاا ررووددلل ههرريیددقت

 للاقتعالااوو ببيیهھھھررتلاا ننم ننووناعيی ططسووألاا ققررشلاا ةقططنم يف ننوويّیفاحصلاا للاازز ام" .ةيیططغتلاا ههذذهھل ةيیلاع ةفلكتلاا تتناك ددقل
 للاق "٬،للتقلاا ىلإإ ضضعبلاا ضضرّرعت امك ٬،ففنعلاا للاكشأأ ننم ههرريیغوو ببيیذذعتلاا ىلإإ ضضعبلاا ضضررّعت ددقوو ٬،لليیحررتلااوو يفسعتلاا
.ممااززع

 دَدقف ٬،نناسيین ررهھش ةيیاهھن للبق  ططسووألاا ققررشلاا يف )CPJ( ننيیيیفحصلاا ةيیامح ةنجل هھب تتماق مماعلاا ااذذهھل ءاصحإإ ببسحبف
.ننيیررحبلاا يف ررخآآوو ايیررووس يف ةتسوو ٬،ننانبل يف ممهھھھددحاا : ممهھبجااوول ممهھتيیددأت ةجيیتن ممهھتايیح ننوويیفاحص ةيینامث

 ةةززهھجأأوو ئئررااووططلاا ةمظظنأأ تتمددختساا ددق ةقططنملاا يف تتامووكحلاا ننم دديیددعلاا نّنأأ" ممااززع للاق ٬،تتاسررامملاا ههذذهھھھ ىلإإ اارريیشم
  للئاسوووو تتاسسؤؤم ىلع ددوويیقلاا ضضررفوو رريیبعتلاا ةيیررح ىلع ققانخلاا ققيیيیضتل )ششيیجلاا ممهھيیف امب( ممهھب ةصاخلاا ننمألاا
".ممالعإلاا

 ططابش /رريیاارربف يف ةئجافم ةةرراغ نّنش ددعبف .ففااددهھتسإلل ةضررُع ننوويّیلووددلااوو ننوويّیلحملاا ننوويّیفحصلاا للااززيی ام ٬،ايیررووس يف
 ىّتح ززاجتحالاا ننهھھھرر ااوولااززيی الوو ءاططشنلااوو ننيیيیفحصلاا ضضعب للاقتعاا مّمت ٬،رريیبعتلاا ةيیررحوو ممالعإلل ييررووسلاا ززكررملاا ىلع
 تتايّیعمجلاا ضضعب ممعززتوو ٬،ةميیلسلاا ةيینووناقلاا تتااءااررجإلاا ننم ةةددافتسإلاا ننم ااوومررح ددقوو . رريیررقتلاا ااذذهھھھ ةباتك ننمزز
.ببيیذذعتلل ااووضررعت ممهھنأأ  ةيّیقووقحلاا

 ككلذذ يف امب ٬،يضاملاا مماعلاا  ةيیسايیسلاا تتابااررططضالاا ععالددناا ذذنم ننيیيیفحصلاا ددض ففنعلاا للامعأأ ننميیلاا يف رّرمتستوو امك
.ءابنألاا تتالاكوو ىلع تتامجهھلااوو تتالاقتعالااوو ةيیددسجلاا تتااءااددتعالاا

 ققابس لليیبق  ددالبلاا ىلإإ للووخددلاا ننم ننيیيّیلوودد ننيیيیفحص ةعبس ننع للقيی ال ام عنم ٬،ننيیررحبلاا يف تتاجاجتحالاا ررااررمتساا عموو
.نناسيین ررخآآووأأ يف ىىرربكلاا ةةززئاجلل ددحااوو الوومررووفلاا

  يططغت  تتنررتنإلل عقااووم ىلع ننوولمعيی ننيیيیفحص ةثالث ىلع ررااذذآآ يف ضضبقلاا يقلأأ ددقف ٬،ةيّیددووعسلاا ةيّیبررعلاا ةكلمملاا يف اّمأأ
 للاقم ررشن ددعب نناسيین /لليیررباا يف ينددررأأ يفاحص للقتعااوو امك ٬،ددالبلاا يقررش ةظظفاحملاا يف ةيیسايیسلاا تتابااررططضالاا
.يكلملاا ننااوويیددلاا تتاسررامم هھيیف ددقتنيی

 اهھھھرريیررحت سسيیئرر ىلع تتمكحوو ررهھشأأ ةثالث ةةددمل ةصاخ ةفيیحص للمع سسررام ررهھش يف ةمكحملاا تتّقلع ٬،تتيیووكلاا يفوو
.ددالبلاا يف تتايیلقألاا ددض ززيیيیمتلاا ىلإإ رريیشت  تتالاقم ههررشن ةمهھتب ررهھشأأ ةتس ةةددمل ننجسلاب

 ٬،للماك للكشب اهھلمعب ممايیقلاا ننم ةيیدديیلقتلاا ممالعإلاا للئاسوو عنمب ططسووألاا ققررشلاا يف تتامووكحلاا ممووقت امً ابلاغ ٬،عقااوولاا يف"
 نناا ببجيی عضوولاا ااذذهھھھ" .ممااززع للاق ٬،"نناسنإلاا ققووقحل ةةرريیططخ تتاكاهھتناا ددهھشت يتلاا ققططانملاا ىلإإ للووصوولاا ككلذذ يف امب
."ةيیططااررقميیددلاا ةسررامملاا يف ىىووصق ةيّیّمهھھھأأ اهھل ةةررحلااوو ةحووتفملاا ةفاحصلاا" ننااً افيیضم ٬،مماازّزع للاق "٬،رريیغتيی



 نناا ببجيی عضوولاا ااذذهھھھ" .ممااززع للاق ٬،"نناسنإلاا ققووقحل ةةرريیططخ تتاكاهھتناا ددهھشت يتلاا ققططانملاا ىلإإ للووصوولاا ككلذذ يف امب
."ةيیططااررقميیددلاا ةسررامملاا يف ىىووصق ةيّیّمهھھھأأ اهھل ةةررحلااوو ةحووتفملاا ةفاحصلاا" ننااً افيیضم ٬،مماازّزع للاق "٬،رريیغتيی

 للئاسوو ةيیررحوو ننيیيیفاحصلاا ةمالس ةبقااررم اهھتّمهھم ةيیمووكح رريیغ ةمظظنم يهھھھوو ٬،"ددووددح الب ننوولسااررم" تتماق ددق تتناكوو
 ططسووألاا ققررشلاا ننااددلب ففصن ببيیتررتب. ٬،ةفاحصلاا ةيیررح ررشؤؤمل اهھل  فٍفيینصت ثثددحأأ يف ٬،يلووددلاا دديیعصلاا ىلع ممالعإلاا
 .ررشؤؤملاا ااذذهھھھ يف للووددلاا ةمئاق ننم للفسألاا ثثلثلاا يف

 رريیغت ددقل " : ررمألاا ةيیاهھن يف للشفت ففووس  رريیبعتلاا ةيیررح يف يساسألاا ققحلاا مميیررجت تتالوواحم لّلك ننأأ يياليیب ددقتعت
 ّ.ةيیضررألاا ةةرركلاا ايیااووزز ىصقأأ ىلإإ للووصوولاا ننآلاا  حمست ةيیملاعلاا تتالاصتالاا ايیجوولوونكت نناا ذذاا ٬،ددبألاا ىلإإ مملاعلاا
."ممهھنااددلب ددووددح ءاارروو ام ىلإإ سسانلاا للبق ننم عمسُتوو ددهھھھاشُتوو أأررقُت ففووس صصصقلاف

   ةةددحتملاا مممألاا يف نناسنإلاا ققووقحل يميیلقإلاا ببتكملاا ددّكؤؤيی 2012،٬ مماع ةفاحصلاا ةيیررحل يملاعلاا مموويیلاا ةبسانمب"
 ىلإإ للووصوولاا يف يساسألاا ببووعشلاا قّقحب ممااززتلالاا ننم دديیززم ققيیقحتل ةقططنملاا ببووعشوو تتامووكحلاا ممعددل ههددااددعتساا ااددددجم
.ممااززع للاق "٬،ققئااووع ننووددوو ةيیررحب  تتاموولعم
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