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 ثقدمة

  مصبلى 
 ُ   عثاؾت اؾ

اؽ ثلغخل ت: مخابٗت اُ  ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ غه  هى بدض قامل جم  الضولُت ٫ هٚى جٍُى

٣ت  ؾخٗاهت بإل٠ لا هجاػه جمذ . زل٫ ٖملُت ب2018و  1998بحن  م،ٖا 20ٖلى مضاع  مىهجُتبٍُغ

 ٦خابي. ظ٘ن مغ وؤعبٗماثت وإزىحن وزماهح

ت جدؿ٘ لدكمل ؤ ٖ  2334وزلزىن ) عب٘ثت وؤالٟان وزلزماليسدت املُبٖى الٝ آ مً زلزتمت ( نٟدت، مض

كغ )  3310وزلزماثت ٖو
 
 ؾٟل الهٟدت.في ؤ ( اؾدكهاصا

 
 
  ُباٖتبىهُدت صاع ال ٖمل

 
 ( مجلضاث.8)ُت لى زماهالحؿاٖه جم ج٣ؿُمه ب وهٓغا

  231واخض مً  ، في مجلض  2000الٗىىان لاو٫ جم وكغه في الٗام 
 
ت مً  نٟدت، والخ٣ا نضع بمجمٖى

ً الشاوي لٗام ( ٦خب ؤو مجلضاث، الُبٗت لا 8) ُتزماه في  2018ولى للبدض ال٩امل، جم ج٣ضًمها في حكٍغ

ل )املٗغى الضولي لل٨خاب في ٞج في  2019( في مضًىت ٧اعا٧اؽ، ومً زم في قباٍ لٗام  FILVEN 2018زٍو

 ( في مضًىت هاٞاها.FILCUBA 2019املٗغى الضولي لل٨خاب في ٧ىبا )

ل  ً ، في قهغ حكٍغ2019الُبٗت الشاهُت جم ج٣ضًمها في الٟهل الخاب٘ للمٗغى الضولي لل٨خاب في ٞجزٍو

 الشاوي لظا٥ الٗام في ٧اعا٧اؽ، 
 
ل. البدض ٌكمل ٧ل الالتزاماث التي حٗهض بها شدهُا الغثِـ  ٞجزٍو

ل، اؽ زاعط ٞجزٍو ى حكاٞحز ٍٞغ ؾُاؾخه الداعظُت ٦ما للٓغٝو دلُل وجلٟهم في مؿاع  الغاخل هٚى

 الضولُت التي جمذ زللها.

 البدض ؤخض الجهىص البدشُت لا ٌٗخبر
 
لُت في نهاًت ال٣غن  ٦ثر ج٩امل خى٫ الؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

ً وبضاًت  ً ٦ما ٌٗٝغ بالٗكٍغ  لى لخٓت وكغه.ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

٣ٖضث في ٖام  اثؼة املخغع لل٨ٟغ الى٣ضي والتي لجاملؿاب٣ت الشاهُت ٖكغة ٖما٫ املكاع٦ت في ٧ان ؤخض لا 

 ؿاهُت.واملش٣ٟحن والٟىاهحن للضٞإ ًٖ لابضٖىة مً قب٨ت 2019

غ  ت ومغمى٢ت مً بُنها امل٧٨اصًمُت صو جابٗت ملاؾؿاث ؤ٦مغظ٘ في م٨خباث مخٞى ُاهُت، لُت مٗغٞو خبت البًر

 في لىضن، وفي ظامٗت جىعوهخى، في ٦ىضا.

 ؤ
 
غاُٞت الببلُ  ٦ٗمل مغظعي في الىٓام الجامعي الخىز٣ُي، ٦ما في الى٧الت هفي ٞغوؿا جم بصعاظ ًًا ٚى

 م٨خباث بىعصو.للخٗلُم الٗالي، ٦ما في 

٩يمً ٢بل املٗهض لاًبحري لا  اهُا، جم ٢بىلهفي ؤمل ىُت في ؤ مٍغ  ملاهُا.٦ما مً ٢بل امل٨خبت الَى

٩ي اللجُجي الخاب٘ لألب خالخهمً ظاهبها، ؤٞاصث الؿلُاث الغوؾُت خى٫ ب ٧اصًمُت الٗلمُت لى املٗهض لامٍغ

 في عوؾُا.

٩ا اللجُيُت، ٖٞلى مؿخىي ؤ  هترهذ.الٗضًض مً مىهاث لا  اح ٖلىهى مخمٍغ
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٨ُت جم بصعاظه مً  و٦ظل٪مً ٢بل امل٨خبت الخابٗت ل٩ىوٛغؽ الىالًاث املخدضة،  في الىالًاث املخدضة لامٍغ

ىع٥.  ٢بل امل٨خبت الٗامت في هٍُى

( ماؾؿت 17م٨خباث ما ال ٣ًل ًٖ ؾبٗت ٖكغ ) بلىض البد ياٞت ذ ب، جموباملشل، في الىالًاث املخدضة

ُ يؿخىن ؤ٧اصًمُت ٞع اعص، ظامٗت بٍغ ، ، ظامٗت ؾخاهٟىعصًالي، ظامٗت ٗت املؿخىي ، وهي: ظامٗت هاٞع

ىع٥، ظامٗت ٞاهضعبُلذ، ظامٗت ظامٗت  ٛهام ًىوٜ، ظامٗت ٧الُٟىعهُا في بحر٦لي، ظامٗت هٍُى بَغ

، ظامٗت ٧ىعهُل، ظامٗت بلُىىي،  ؿ٩ىوؿً، بُدؿبٙر ظامٗت ج٨ؿاؽ، ظامٗت هىجغصام، ظامٗت َو

ضا الضولُت.ظامٗت ٧ىلىمبُا  ، ظامٗت بهضًاها وظامٗت ٞلىٍع

مبر في ه ي ت( ، وال٦e-bookخاب بل٨ترووي ) في وسدت، تالغ٢مُ يسدتبلى ال ذ ٖملُت ه٣له، ا٦خمل2020ٞى

ل في طل٪ الٗام ) ا جم ج٣ضًمه ، ( في مضًىت ٧اعا٧اؽFILVEN 2020في بنضاع مٗغى ال٨خاب الضولي بٟجزٍو

ل  ، م٘ هظه الُبٗت املىظؼة.ٞجزٍو

ى عاٞاثُل  اؽ بهٟخه ٖمُض الؿُاؾت حًىٓم هظا البدض الغخلث الضولُت التي ٢ام بها هٚى كاٞحز ٍٞغ

لُت بحن   .2013 آطاع 5و  1999 قباٍ 2الداعظُت الٟجزٍو

م مً صخت ؤن الغخلث بلى الضو٫ لازغي التي  ٣ًىم بها عئؾاء الضو٫ ال جمشل املهضع الىخُض ٖلى الٚغ

ا لخٗضص الجهاث الٟاٖلت التي جفي صعاؾت الٗل٢اث الضولُت لؾدكاعةل هٙى الؿُاؾت الداعظُت ، هٓغ 

جىظه وجمحز الٗمل التي لخىظهاث الٗامت لث الغثاؾُت حؿمذ بالخهى٫ ٖلى ابن هظه الغخبال ، وجىٟظها

  ، وبالخالي جهبذالداعجي للضولت
 
 ُمغظٗمهضعا

 
  ا

 
 لخدلُل ؾُاؾتها الداعظُت. بلؼامُا

ا مً املوبالخالي مً مٗالجت  ، باإلياٞت بلى ؾذ ؾىىاثواملىهجُت الضاثمت خابٗت، بٗض ؤعبٗت ٖكغ ٖام 

ت ، املٗلىماث املظ٧ىعة ض ال٣اعت بغٍئ ا  ملا مخ٩املتًخم ج٣ضًم هظه املاصة بهضٝ جؼٍو ًم٨ً حؿمُخه ظُض 

  
 ُ   عثاؾت بضبلىماؾ

ى عاٞاثُل  مً ٢بل، والتي جم جىُٟظها مباقغة تُ  اؽحهٚى ؿمذ لىا حي ت، والكاٞحز ٍٞغ

ا بخ  ً لُت زل٫ خ٩ىمخه. محزثالتي خضصث و الدٍُى  ٣ضًغؤً  الؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

٣ت الاؾخ٣غاثُت، الظي ًخم بوم٘ طل٪، ٞةن الٗمل البدثي ا للٍُغ  ٣ ، ًظهب بلى ؤبٗض مً طل٪ ظغائه ٞو

 ظمُ٘ الغخلث الضولُت التي ٢ام بها َىا٫ خُاجه.صعاط بب٨شحر مً زل٫ 

 لى زمـ مغاخل.م٩ان ج٣ؿُم جل٪ الغخلث بباإل 

ا في1974 ٧اهىن لاو٫  9بحن  ج٣٘  زلُٟتؤو٫ جل٪ املغاخل طاث  ا قاب  لا٧اصًمُت  ، بِىما ٧ان ال ًؼا٫ َالب 

لُت ت الٟجزٍو لُت ألو٫ مغة.ٖىضما ٞاػ في لا  1998 ٧اهىن لاو٫  6، و الٗؿ٨ٍغ  هخساباث الغثاؾُت الٟجزٍو

 قباٍ 2و  1998 ٧اهىن لاو٫  6بحن  وظغث  ،ىخسبمغثِـ ٦ الغخلث التي ٢ام بها املغخلت الشاهُت حُٛي

ا ، ٖىضما جىلى ٞترة والًخه لاولى في الخ٩ىمت1999  .صؾخىعٍ 
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لجل٪ الغخلث التي ٢ام به كملح تالشالشاملغخلت  ت ٞجزٍو  1999 قباٍ 2، بحن ا ٦غثِـ صؾخىعي لجمهىٍع

ل البىلُٟاٍع2000آب 19و  ت ٞجزٍو ، ٧إو٫ عثِـ ت، ٖىضما ؤصي الُمحن ٦غثِـ صؾخىعي لجمهىٍع

ت الدامؿت  .2000 جمىػ  30هخساباث الٗامت في ابه في لا بٗض بٖاصة اهخس ،للجمهىٍع

ٖىضما جىلى الغثاؾت  2007 ٧اهىن الشاوي 8و  2000 آب 19لغابٗت الغخلث التي جمذ بحن وحكمل املغخلت ا

ذ في  لُت مغة ؤزغي بٗض الاهخساباث التي ؤظٍغ  .2006 ٧اهىن لاو٫  3الٟجزٍو

او  ت التي  ؿىىاثال ، مغخلت زامؿت وؤزحرة حُٛي الغخلث التي جمذ زل٫ ٞترةؤزحر  الؿذ الضؾخىٍع

مً طل٪ آطاع  5، في حؿلؿل ػمجي ٌؿخمغ ختى  2013 ٧اهىن الشاوي 10و  2007 الشاوي٧اهىن  8جمخض بحن 

 الٗام.

٣ت وهخُغ١   ٟغصىمعخلجه بلى الداعط بك٩ل  جخم م٣اعبت، مً الدام بلى الٗام مىُل٣حن ،وبهظه الٍُغ

جي مً ؤصاثه الضوليبك٩ل  يبُتمسخلٟت مؿخ ٗىانغل املٟاهُم ولا٩ٞاع املٗبر ٖنها في ٧ ، جضٍع

ىهاث املدخلٟت  ، ؤن هضع٥ ؾُا١ الٗل٢اث الداعظُت، التي جدُذ لىا، مصخىبت بإٞٗالهفي الؿِىاٍع

لُت جدذ ٢ُاصجه. دٍُىبىيىح وجٟهُل ال  الٗامت للؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

 يكىصمؤهه لم ٨ًً هلخٔ مً املهم ؤن 
 
لُت ؤزىاء خ٩ىمت  ا بظغاء جدلُل قامل للؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

ى  اؽحهٚى غخلجه الضولُت ٣ِٞ ٖلى ؤمل ؤن ٩ًىن الٗل٢ت ب، لظل٪ ٣ًخهغ هظا الٗمل ٖلى كاٞحز ٍٞغ

٩ا اللجُيُت و ، خى ض خى٫ الٗل٢اث الضولُت املٗانغةبمشابت مغظ٘ في البد بيال٫٩ الخ٩امل في ؤمٍغ ، اٍع

لُت.ا بك٩ل زام خى٫ و   لؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

ا   ُ  مغظٗ
 
 ٌٗض البدض ٖمل

 
٩ي و  هاما لُت في الؿُا١ لامٍغ ا لخدلُل الخالت الٟجزٍو  ُ  الخاليالبُجي ؤؾاؾ

غاُٞت ملغا٦ؼع ، وهظا هى ؾبب البدض ٖىه وإصُتت الٗاملؾُاؾُى الجيمً  ت الببلُٚى  اظه في املجمٖى

 غمى٢ت خى٫ الٗالم.ملُت صو ؤ٧اصًمُت وبدشُت 

 

 رامون لوبيز
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 ؟ 1ماذا يححوي املجلد 
 (2000آب لٗام  15/  1974و٫ لٗام ٧اهىن لا  9)

ا 26ٞترة  كملعخلت ، ح 79املجلض لاو٫   ُٛيٌ ؾاٞغ بلى ٖىضما  1974 لاو٫  ٧اهىن  9، والتي جبضؤ في ٖام 

ا ٣ِٞ 20ٗمغ بالداعط ألو٫ مغة  ت ٖام  ا في لا٧اصًمُت الٗؿ٨ٍغ لُت، خُض ٧ان َالب  ، في عخلت الٟجزٍو

ت  ، ا٧ىحكىظاو وفي بامبا صي ال ٦ُىىا في ؤظ، خُض ٢ام بإوكُت في لُما و٧اروبحلؤصعاؾُت بلى ظمهىٍع

٩ا لا  صاعثخُض  سُت التي خؿمذ اؾخ٣ل٫ ؤمٍغ ، في عخلت حٗلُمُت 1824في ٖام  ؾباهُتاملٗغ٦ت الخاٍع

 لهظا الٗمل الخدغعي. 150 الدمؿحن بٗض املئت الظ٦غي ظغث بمىاؾبت 

 خىلى مغة ازغي ، ٖىضما ٖاص مً آزغ عخلت ٢ام بها ٢بل ؤن 2000ًآب  15هظا املجلض لاو٫ في ًيخهي 

جي لا  تو٫ املىهب الَى ت الدامؿت، التي ، بٗض الٗملُت الضؾخىٍع  املكاع لها، الغخلت ؤصث لبضاًت الجهىٍع

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُتبلى جل٪ التي ٢ام بها بلى الجمهىٍع ٗىص ح ، في بَاع ظىلت ٢ام بها بلى ت الجؼاثٍغ

ًاء في ؤوب٪.  ظمُ٘ الضو٫ لٖا

لمُت لهظه الٟترة خهم لا ؤ ت الٗغا١في  ،مضًىت بٛضاص لىلتي ٢ام بها بالغخلت امشلتها ضار الٖا  ،ظمهىٍع

 ل٣مت الشاهُت لغئؾاءظخمإ اا١ الضٖىة إل في ؾُ ،خُض ٣ٖض ل٣اءاث شدهُت م٘ عثِؿها نضام خؿحن

ًاء في مىٓمت البلضان املهضعة للبترو٫ الظي ٣ٖض في ٧اعا٧اؽ فيلالضو٫ والخ٩ىماث   قهغ لضو٫ لٖا

 . 2000 لٗام ؤًلى٫ 

٣ت ؛ زم ،  ُت لهزاعظعخلت  23، جم  جدضًض  ؤو٫ 1998وبضاًت ٖام  1974 ٧اهىن لاو٫ ، بحن وبهظه الٍُغ

، بالٟٗلعثِـ مىخسب  د٨م ٧ىههبعخلت ؤزغي ول٨ً  12، 1999 ٧اهىن الشاويو  1998 ٧اهىن لاو٫ بحن 

 بحن 
 
لُت.ال عخلت صولُت له ٦غثِـ للضولت ٫44 ، جم حسجُل ؤو 2000 آب 15 و 1999 قباٍ 2وؤزحرا  ٟجزٍو
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 ؟ 2ماذا يححوي املجلد 
 (2002آطاع لٗام  22/ 2000مً آب لٗام  28)

ا ، والتي جبضؤ في  19ٞترة  كمل عخلت ، ح 58املجلض الشاوي  ُٛيٌ ٖىضما ٣ًىم بإو٫ عخلت  2000 آب 28قهغ 

ُخهصولُت له ٦غثِـ صولت  ى باهؼع ؾى ب، بٗض ججضًض قٖغ اعة للغثِـ البىلُٟي هٚى ؼٍؼ ؼ اٍع ، في بَاع الخٍٗؼ

 لا٢لُمي.والخ٩امل  الشىاجي

ل  2002 مً آطاع 22املجلض الشاوي في  يخهيً بمكاع٦خه في املاجمغ الضولي ملىٓمت لامم املخدضة لخمٍى

 ٨  خ   ، خُضامل٨ؿ٨ُُتاملخدضة  الىالًاثفي ي ت مىهخحر  الخىمُت ، الظي ٣ٖض في مضًى
 الغثِـ امل٠ًُٖلى  م 

ش ، بٗض ؤنمً ٢بل الغؤي الٗام الضولي ، و    الخاٍع
 
 ك  ٦

 
مداصزت هاجُٟت ؤظغاها م٘ عثِـ الضولت ال٩ىبي ،  ذ  ٟ

٢ا٫ ُٞه "ؤهذ جإ٧ل وجظهب" ، وهى هٟـ الؿُا١ الظي  ظملتاقتهغث ٠ للؾ خُض، ل ٧اؾترو عوػًُٞض

لي "  ًا عثِـ! ". ،الى٢ذ للغثِـ الٟجزٍو

 .2002لٗام  جمشل الغخلت لازحرة التي ٢ام بها ٢بُل لاه٣لب الظي خضر في هِؿانهظه الغخلت 

ضة، وال٣مت م املخدملُٟت ملىٓمت لا ، ال٣مت لامحر٧ا الجىىبُتٌُٛي هظا املجلض ال٣مت لاولى لغئؾاء ؤ

ت لا  ٨ُت التي ٣ٖضث في بىما، التي اقخملذالٗاقغة لاًبحًر ما٫ لا  مٍغ جم٨ىذ  عهابُت، بِىماٖلى بصاهت لأٖل

ت ال٩ىبُتالؿلُاث البىمُت وبًٟل لاظهؼة لا  ى مً ٧ان ٌٗخبر مً ٢بل ٖلال٣بٌ  مً ؾخسباٍع

ـ ٧لُمُىتي ٞاوؾخِىى بى لاعهابي لا٦بر في ال٣اعة لا  ،الٗضًضًً ٨ُت لَى لِـ، الظي ٧ان ٢ض مٍغ ؾاصا ٧اعٍع

ٖلُه وبدىػجه  ل٣اء ال٣بٌاٚخُا٫ عثِـ الضولت ال٩ىبُت، جم بلى بىما بك٩ل ؾغي ملخاولت صزل ب

ً ٣ت مخأمٍغ ً وجم ب مخٟجغاث وبٞغ   نضاع الٟٗى ٖىهآزٍغ
 
ا مىؾ٩ىؾى، لامغ  الخ٣ا مً ٢بل الغثِـ محًر

 الظي ؤ
 
 ٖبر الهاج٠ للؿٟحر لا  زبره الخ٣ا

 
٩ي الؿاب٤ في بىما، ٖبر حسجُل نىحي ب٣ي مسجل في   مٍغ

ش.  الخاٍع

ا٫، ٦ُبُ٪، ٦ىضا.في ال٣مت الشالشت لأل  ًًا جاب٘  مكاع٦خهاملجلض ؤ ٨ُخحن، في مىهتًر  مٍغ

لي ؤالغثِـ ا ظغي ؤ 2001في الٗام ٣ِٞ  حي بظاث ت صولُت، وهي التي هظ٦غها ُٞما ًإعب٘ وزلزحن عخللٟجزٍو

ل،  ت الضومُي٩ُان، ٧ىبا، البراٍػ ٩ى،الٗغبُت الؿٗىصًت، ٢ُغ، ظمهىٍع غجىٍع الدؿلؿل خُض جىاظض في، بٍى

اًاث املخدضة، ٧ىلىمبُا، عوؾُا، ب٧ىلىمبُا، ٦ىضا، الىال  ، ًغان، الهىض، بىٛلصٌل، الهحن، مالحًز

ل، ٧ىلىمبُا، حكُلي، ٧ىلىمُا، الىالًاث املخدضة، ؤلبحرو، الباعاٚىاي، ؤاهضوهِؿ بُا، لبحرو، البراٍػ

ؿغا، ٞغوؿا،  ؿا، البرحٛا٫، الٗغبُت ًُالُا، الجؼاثغ، لُبُا، بلج٩ُا، الىمالٟاج٩ُان، بؾَى

خدضة، ؾان ُٞيؿيذ ًغان، عوؾُا، اململ٨ت املخدضة، ٦ىضا، امل٨ؿُ٪، الىالًاث املالؿٗىصًت،ب

غاهاصًىاؽ وؤ  ٚو
 
 لبحرو.ؤ زحرا
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، الكمالُت ، ٧اعولُىافي ه٩ُىعي، ٧اجاوا الغاصٖت التي ٢ام بها آ٫ بالُىجغ خاولتلغخلث، املومً ؤبغػ هظه ا

٨ُتفي الىالًاث امل ت الدمؿت ٖكغ ) ؛ و٦ظل٪ مكاع٦خهخدضة لامٍغ -Gفي ال٣مت الخاصًت ٖكغة ملجمٖى

ً ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت ( في ظا٦غجا، بهضوهِؿُا؛ في لا 15  املكتر٦ت الؿى١ ظخمإ الٗكٍغ

ىباعاٚىاي ، وفي الفي  للجىىب)محر٧ىؾىع( ت ٍع  كُلي.حفي ، ال٣مت الدامؿت ٖكغة ملجمٖى

اعة الشاهُت للٟاج٩ُان جبرػ وباملشل ُم اللُبي مٗمغ دمحم ٖبض الؿلم ؤبى مىالٍؼ ، اع ال٣ظافيُ، والشاهُت للٖؼ

ىع٥الجمُٗت الٗمىمُت مل ظخماٖاثال  56الضوعة وؤصاثه في بَاع  ، الىالًاث ىٓمت لامم املخدضة  في هٍُى

٨ُت.  املخدضة لامٍغ
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 ؟ 3ماذا يححوي املجلد 
 (٧2004اهىن لاو٫ لٗام  2002/24ؤًاعلٗام  15)

 ًٖ ٖامحن وؾبٗت حُٛي ٞترة  ،عخلت 57ًدىاو٫ املجلض الشالض 
 
ض ٢لُل  ؤًاع 15، والتي جبضؤ في ؤقهغجٍؼ

٩ا اللجُيُت و  -ص لاوعوبي ، م٘ ال٣مت الشاهُت للجدا 2002 بي ، ؤمٍغ ض، بؾباهُ التي ٣ٖضثال٩اٍع ، افي مضٍع

 .2002 هِؿانوهي ؤو٫ عخلت جخم بٗض اه٣لب 

ُٗت املؿخىي ، الظي ٣ٖض في  كتر٦تباالظخمإ الشالض للجىت امل 2004 ٧اهىن لاو٫  24املجلض في  يخهيً ٞع

ت الهحن الكٗبُت.  ب٨حن ، ظمهىٍع

٩ا الج، مً بحن ظىاهب ؤزغي ،  ًخًمًهظا املجلض ىىبُت، في ، مكاع٦خه في الاظخمإ الشاوي لغئؾاء ؤمٍغ

ما٫ لا  و٫ لا  ظخمإ ، لا ، لا٧ىاصوع ٚىاًا٦ُل اوي-ماػوويل٣ُإ لٖا ل الٍٛى  ،الظي ٣ٖض في ماهاوؽ، البراٍػ

بي ُٞلحزمغاؾم في  للخىمُت املؿخضامت في  تالشاهُ ت؛ في ماجمغ ال٣مت الٗاملُجىهِب ؤلٟاعو ؤوٍع

٣ُا؛ وعخلخه بلى مابىجى ، ظىىب ؤٍٞغ ت ظىهاوؿبٙر  ىػمب٤ُ.امل، ظمهىٍع

لجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة، لالؿابٗت والدمؿحن  ظخماٖاثلا  في صوعة مكاع٦خه٧ل مً  جىظض، وباملشل

ىع٥،  ٨ُتفي هٍُى الاظخمإ الؿىىي الؿاب٘ والدمؿحن ملىٓمت لامم  ٦ما في، الىالًاث املخدضة لامٍغ

 ، بًُالُا.ٚظًت والؼعاٖت )الٟاو(، في عومالأل  املخدضة

ُاهُا الٗٓمى وؤًغلىضا ال ٣مت ال ،كمالُت، بضٖىة مً ظامٗت ؤ٦ؿٟىعصعخلخه بلى اململ٨ت املخدضة لبًر

اؽولى حكالا الغثاؾُت  بي ُٞلحزاو  -ٞحز ٍٞغ ماجمغ ال٣مت الشاوي ٖكغ لغئؾاء ، ، ٧ىلىمبُا، في ؾاهخا ماعجاٍع

ت الضومُي٩ُانالضو٫ و /  ٨ُت، في بىهخا ٧اها، ظمهىٍع ت لامٍغ البدض ٨ًخمل بِىما  ؛ؤو الخ٩ىماث لاًبحًر

ؼ بىعبىا. مغاؾم  مكاع٦خه فيب ً ٚىجحًر ـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا ولىؾُى بصٍو  جىهِب لَى

ت الـ ٢خالغثاؾت املا حؿلُم  ىع٥، الىالًاث املخدضة  مىٓمت  ، في77ت ملجمٖى لامم املخدضة، في هٍُى

٨ُت تلامٍغ لُالنض٢اء لا  الضو٫  ، وإوكاء مجمٖى ل في بغاٍػ ملىخضي الاظخماعي الٗالمي الشالض، في ، واٟجزٍو

ل  ، جثري الٗمل بك٩ل ؤ٦بر.بىعجى ؤلُٛغي، البراٍػ

ا   ً ى، التي ٣ٖضث في ٧ىػ٧ى، مكاع٦خه في ال٣مت الؿابٗت ٖكغ ملؾُجض ال٣اعت ؤً ت ٍع في  ،بحرولؤجمٖى

م ٢ُإ في اظخمإ ،الخىهِب الغثاسخي لىِؿخىع ٧اعلىؽ ٦حرقجر ل، في لٖا جزٍو ل ٞو ا٫ الشالض بحن البراٍػ

ً ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت  ل،، البراٍػماهاوؽ الؿى١ املكتر٦ت للجىىب في الاظخمإ الغاب٘ والٗكٍغ

 ، في ٧ىلىمبُا.الغثاسخي الغاب٘ ٖكغ لضو٫ لاهضًؼوفي املجلـ  ،باعاٚىايالفي )محر٧ىؾىع( 

٣ت، ظبهت  جإؾِـًخم حُُٛت ، ، زل٫ جُىع هظه املغخلتمً بحن ؤخضار ؤزغي  وبىٟـ الٍُغ

جىهِب الغثِـ ه٩ُاهىع صواعحي ٞغوجىؽ في  مغاؾممكاع٦خه في  ،، ٧ىباٞغاوؿِؿ٩ى صي محراهضا، في هاٞاها

ت  ً لخإؾِـ  ،باعاٚىايالظمهىٍع ٨ُت اللجُيُت للخ٩امللا  الغابُتفي الظ٦غي الشالشت والٗكٍغ في  مٍغ



13 
 

ىايلا ، ُٟضًىُمىهد املخدضة مل٩اٞدت الخصخغ  في املاجمغ الؿاصؽ لألَغاٝ في اجٟا٢ُت لامم ،وعٚو

٨ُت الشالشت ٖكغة، في ؾاهخا ٦غوػ صي ال ت الغثاؾُت لا وفي ال٣م ،، ٧ىباوالجٟاٝ، في هاٞاها ت لامٍغ ًبحًر

 ، بىلُُٟا.ؾُحرا

، مخٗضصة ، مً بحن ظىاهب ؤزغي ، والتي جىاولذ2004مذ زل٫ ٖام التي ج 22ًسخخم املجلض بالغخلث الـ 

٨خحنؤصاثه  ال٣مت الشالض ؛ في ماجمغ ؿُ٪، امل٨ي ، التي ٣ٖضث في مىهخحر  في ال٣مت الاؾخصىاثُت لألمٍغ

٩ا اللجُيُت و  بي والاجداص لاوعوبيألمٍغ في الاظخمإ  ٦ما ،، ٦ظل٪ في امل٨ؿُ٪اعاز، في ٚىاصالا ال٩اٍع

ً ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت عئؾاء صو٫   الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )محر٧ىؾىع( الؿاصؽ والٗكٍغ

غجى بظىاػو، لاعظىخحنو  غجبُتوالضو٫ امل ل ٦ضولت م، الًُٝى الدانحن في بٍى  غجبُتخُض صزلذ ٞجزٍو

 .الؿى١ املكتر٦ت للجىىب لىب

برػ ا هظا الٗام ؤصاثه في املجلـ الغثاسخي  ٍو  ً في  ؛الدامـ ٖكغ لضو٫ لاهضًؼ في ٦ُخى، لا٧ىاصوع ؤً

للا  ى في البراٍػ ت ٍع  -كاٞحزحظخمإ الغثاسخي الغاب٘ لا  ،ظخمإ الشامً ٖكغ لغئؾاء صو٫ وخ٩ىماث مجمٖى

بي في ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ ٩ا الجىىبُت في  ؛، ٧ىلىمبُاؤوٍع بحرو؛ الاظخمإ لؤوالاظخمإ الشالض لغئؾاء ؤمٍغ

٩ا٤ُ البضًل البىلُٟاعي ل، لخُبفي هاٞاها، ٧ىبا ظخمإ الؿاب٘ والٗكغون ملجلـ الؿى١ ؛ ولا كٗىب ؤمٍغ

خى )محر٧ىؾىع( لجىىباملكتر٦ت ل ل.في ؤوعو بٍغ  ؛ البراٍػ
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 ؟ 4ماذا يححوي املجلد 
 (٧2006اهىن لاو٫ لٗام  9/  ٧2005اهىن الشاوي لٗام  30)

 عخلت ، حُٛي ٞترة ٖامحن ،  70ًدىاو٫ املجلض الغاب٘ 
 
 ، وهى الٗام الظي ٢ام2005 ٧اهىن الشاوي 30 مً بضءا

 مً مكاع٦خه عخلت، 27ُٞه بـ 
 
الٗالمي، في بىعجى ؤلُٛغي، خماعي ظفي اليسدت الدامؿت مً املىخضي لا بضءا

ل ه 2006 ٧اهىن لاو٫  9ختى  ؛البراٍػ    43، وهى الٗام الظي ٢ام ُٞه بما مجمٖى
ظذ مٛاصعة صولُت جى 

٩ا الجىىبُت، في ٧ىحكابامبا ججم٘ بال٣مت الشاهُت لغئؾاء   ، بىلُُٟا.صو٫ ؤمٍغ

مغاؾم ، ؾُجض ال٣اعت ظىاهب مشل مكاع٦خه في 2005في الجؼء لاو٫ مً هظا املجلض، املىا٤ٞ لٗام 

ىايلا ، في مىهدُُٟضًى، الخىهِب الغثاسخي للغثِـ جاباَعـ ٞاؾ٨ِـ ُىصلهي و٧ل٨خا ؛ الغخلت بلى هوعٚو

٨خحن )ؤل٩ا( ولا ملخاعبت مى٣ُت الخج الىهٟي؛ الاظخمإ الشالض وبىٛالىع في الهىض ظخمإ اعة الخغة لألمٍغ

لي ال٩ىبي لاو٫ لخ ٩االبضًل البىلُٟاعي لُب٤ُ الٟجزٍو  ، ٧ىبا.، في هاٞاها)لالبا( كٗىب ؤمٍغ

ا في املال٠ ًخجى٫   ً ٩ا الجىىبُت  ؤً لُا -ال٣مت لاولى ألمٍغ ظخمإ ؛ لا الضو٫ الٗغبُت، التي ٣ٖضث في بغاٍػ

، ، في ؤؾىوؿُىن الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )محر٧ىؾىع(الشامً والٗكغون ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت 

اعة الٗمل بلى ٧ىبا في بحرولؤ، ، في لُماالغثاسخي الؿاصؽ ٖكغ لضو٫ لاهضًؼ؛ واملجلـ باعاٚىايال ؛ ٍػ

ج ؾُا١ ٩ا اللجُيُت للٗلىم الُبُت الضٞٗت لاولى مً َلب ٧لُت جسٍغ زُاب هىاًا  ؛ الخى٢ُ٘ ٖلىؤمٍغ

بيلخإؾِـ  بي(  مىٓمت بترو٫ ال٩اٍع ٟغوسخي م٘ الغثِـ ال ظخمإ، ظاما٩ًا؛ لا في ٦ُىٛؿخىن )بترو٧اٍع

بترو٫ مىٓمت ، ماعجُيُ٪ ؛ وماجمغ ال٣مت الشاوي لغئؾاء صو٫ وخ٩ىماث ظا٥ قحرا٥ في ٞىع صو ٞغاوـ

بي ) بيال٩اٍع  ، ظاما٩ًا.، في مىهدُٛى باي(بترو٧اٍع

ا مً الٗشالٗام طاثزل٫   ً لجمُٗت ل( 60) ىع ٖلى مضازلخه في الضوعة الؿخحن، ؾِخم٨ً ال٣اعت ؤً

ىع٥ املخدضة الٗامت لألمم ٩ا الجىىبُت صو٫  خجم٘ظخمإ لاو٫ لفي لا  ملشل مكاع٦خه؛ وبافي هٍُى ، ؤمٍغ

 
 
٩ا الجىىبُت مٗم٣ا لُاالخ٩امل في ؤمٍغ ٨ُت الدا، في بغاٍػ ت لامٍغ لغئؾاء الضو٫  مؿت ٖكغ؛ في ال٣مت لاًبحًر

والؼعاٖت لألمم املخدضة  ٚظًت( لخإؾِـ مىٓمت لا 60؛ في الظ٦غي الؿخحن )، في بؾباهُاوالخ٩ىماث

٩ي في ماع صً، في بًُالُا)الٟاو(  صًٞ املكغٕو لامٍغ
 
، ؤل٩ا  ؤل٩ا¡¡¡، وهم يهخٟىن بلجا، لاعظىخحنل ، وؤزحرا

الؿى١ املكتر٦ت للجىىب ظخمإ الخاؾ٘ والٗكغون ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت !!! ولا  ى الجخُملب

ت بلى خُض جم الخى٢ُ٘ ٖلى لا (محر٧ىؾىع ) ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو اعي الهًمام ظمهىٍع الؿى١ جٟا١ لَا

 .(محر٧ىؾىع املكتر٦ت للجىىب )

الجىاهب لازغي ، مكاع٦خه  بحن الٗضًض مًظض ًى ، 2006لٗام ، املىا٤ٞ في الجؼء الشاوي مً هظا املجلض

لظخمإ الشلسي الشالض بفي لا  ل ولاعظىخحن والبراٍػ لُا ؛، الظي ٣ٖض في حن ٞجزٍو اعجه بلى بىلُُٟا بغاٍػ ، ٍػ
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ىاؾبت الخىهِب ؛ وإلى ؾاهدُاٚى صي حكُلي بمجىهِب الغثِـ بًٟى مىعالِـ ؤًما مغاؾملخًىع 

 قُلُذ.الغثاسخي ملِكُل با

خىانل الٗمل م٘ لا  خِبا خ٩امللا٢لُمي لل الشاوي بحن ظخمإٍو ل ؛ لا في ٧ىٍع ظخمإ الشلسي الغاب٘ ، البراٍػ

ل في ؾاو باولىلبراٍػبحن لاعظىخحن وا جزٍو  ؤ، ل ٞو
 
ل ؛ اهًمام بىلُُٟا بلى  ًًا البضًل البىلُٟاعي في البراٍػ

٩ا )لكٗىب ؤ غجى ، ٧ىبا ؛ ولا ٘ مٗاهضة ججاعة الكٗىب في هاٞاهابالتزامً م٘ جى٢ُ (لبالامٍغ ظخمإ في بٍى

ى ٚلىال صا ؾُلٟا وهى ىاؾُى ًب ـبظىاػو باألعظىخحن بحن هِؿخىع ٦حرقجر وإًٟى مىعالِـ ؤًما ولَى

اؽ.حعاٞاثُل   كاٞحز ٍٞغ

٩يل التي حٗغيذعخلخه بلى عوما بةًُالُا  ًخاب٘ البدض٦ما  ٠  ؛لخجؿـ لامٍغ ـ ؤل٣اثه م٘ ظىٍػ لَى

ىٛغ، بىض٨ًخىؽ الؿاصؽ ٖكغ، في مضًىت الٟاج٩ُان ؛ مكاع٦خه في ال٣مت الغابٗت لغئؾاء صو٫ عاجٍؼ

٩ا اللجُيُت  بي في ُِٞىا، الىمؿاو الاجداص لاوعوبي وؤمٍغ اعة الدانت بلى اململ٨ت املخدضة ال٩اٍع ؛ الٍؼ

ؼ بىجٟل٣ُت في الجؼاثغ  جمذ م٘؛ ًٞل ًٖ جل٪ التي ًُاهُا الٗٓمى وؤًغلىضا الكمالُتلبر  ٖبض الٍٗؼ

 اع ال٣ظافي في َغابلـ.ُومٗمغ دمحم ؤبى مى

٣ي، في باهج زل٫ هظه الٟترة قاع٥ في ت ٚامبُاال٣مت الؿابٗت للجداص لاٍٞغ في ال٣مت  ؛ى٫، ظمهىٍع

، وفي ٢مت الكٗىب في غجبُتوالضو٫ امل (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )الشلزحن لغئؾاء صو٫ 

ل اعة لغثِـ ٞجزٍو ت بُلعوؾُا ، وؤو٫ ٍػ ٩ا اللجُيُت بلى ظمهىٍع اعة لغثِـ مً ؤمٍغ ي لاعظىخحن ؛ ٢ام بإو٫ ٍػ

ت ُٞدىام الاقترا٦ُت  ل بلى باما٧ى في مالي و٧ىجىهى في بىحن.، ٦ما ونبلى ظمهىٍع

غ ٧الغخلت لاولى م٘ ه٩ُىالؽ ماصوعو مىعوؽ  الٗام طاث ؛ في بلى هاٞاها، ٧ىبا ٢ام بها ظضًضزاعظُت ىٍػ

ت الهحن الكٗبُت ا٧ىالاملبىع لى ب ،ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى ظمهىٍع ت ؛، مالحًز ت الٗغبُت الؿىٍع ، والجمهىٍع

اعة لغثِـ  ا بإو٫ ٍػ  ً ت ؤوٛىال.و٢ام ؤً لي بلى ظمهىٍع  صولت ٞجزٍو

ا جل٪ املخإمً بحن الجىاهب الب  ً في ماجمغ ال٣مت لغئؾاء صو٫ و / ؤو خ٩ىماث خغ٦ت  نلتاعػة املدخلٟت ؤً

ت الدمؿت ٖكغ  ظخمإولا هدُاػ ٖضم لا  صو٫  ؛ زُابه ٧ىبا ،و٦لهما ٣ٖض في هاٞاهاالشاوي ٖكغ ملجمٖى

ىع٥ ملىٓمت لامم للجمُٗت الٗامت (61)الخاصًت والؿخحن الضوعة الغمؼي في  ، املخدضة في مضًىت هٍُى

٨ُتالىالًاث املخد   ، خُض ز  ضة لامٍغ
 
ذ هىا !ض الخٗبحر ل  : ال جؼا٫ عاثدت ال٨بًر
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 ؟ 5ماذا يححوي املجلد 
 (٧2007اهىن لاو٫ لٗام  22/ ٧2007اهىن الشاوي لٗام  10)

 مً هٟـ الٗام. و٫ ىن لا ٧اه 22و  2007 ٧اهىن الشاوي 10عخلت ، جمذ بحن  36لض الدامـ ٌُٛي املج

خاب٘؛ ِـ زىؾُه صاهُا٫ ؤوعجُٛا ؾاُٞضعا، بدىهِب الغثًبضؤ هظا املجلض في ماهاٚىا، ه٩ُاعاٚىا في  ٍو

ا صًلجاصو، م٘ جىهِب الغث٦ُخى، لا٧ىاصوع   ؛ ِـ عاٞاثُل ِٞؿىتي ٧ىٍع
 
ال٣مت الخاصًت ًدىاو٫  الخ٣ا

غاٝ في  ، التي ٣ٖضث  غجبُتوالضو٫ امل (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )والشلزحن لغئؾاء الضو٫ لَا

اعة زانت بلى هاٞاها ل؛ ٍػ ى صي ظاهحرو، البراٍػ الشىاثُت في ٧ىمىىلض  ظخماٖاثلا  ، ٧ىبا ؛ و٦ظل٪في ٍع

ىاصًً ت صومُي٩ُا، وؾاهذ ٞيؿيذ وظؼع ٍٚغ  لاعظىخحن.، وفي ظمهىٍع

اؽ في بىلُُٟا وه٩ُاعاٚىا وظاما٩ًا وهاًتي و٧ىبا حؤصاء م٘ ، ٫ جل٪ الؿىتزلاملال٠  خجى٫ ً كاٞحز ٍٞغ

للا ن و والبرحٛا٫ وعوؾُا وبُلعوؾُا وإًغا ىاي و٧ىلىمبُا والبراٍػ  ، مً بحن وظهاث ؤزغي.وعٚو

كاٞحز حعاٞاثُل  ىٚوهى  صًلجاصو، ٍان عاٞاثُل ِٞؿِىتي ٧ىع  ظخمإ الشلسي بحلا  لىًخم الخُغ١ ب٦ما 

٣ض في بىهخا با  ٖ بي ُٞلحز، الظي  اؽ، وؤلٟاعو ؤوٍع ظخماُٖت ، ومكاع٦خه في ال٣مت لا بُا، ٧ىلىمُىاؽظٍٞغ

ت غئ ل وفي ال٣مت الؿابٗت ٖكغة ؛لهضا٢ت وج٩امل الكٗىب ٨ُتؾاء الضو٫ والخ٩ىماث لاًبحًر ، لامٍغ

ال٣مت الشالشت لغئؾاء صو٫ وخ٩ىماث مىٓمت البلضان ؛ كُليح٣ٖض ٦لهما في ؾاهدُاٚى صي خُض 

اعاث بلى َهغان وباَعـ ولكبىهت ٗىصًتاملهضعة للبترو٫ )ؤوب٪( في اململ٨ت الٗغبُت الؿ ؛ باإلياٞت بلى ٍػ

 وهاٞاها.

سخخم املجلض ب ؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي ٦حرقجرالغثاسخي ل خىهِبالً  ى٪ الخإؾِسخي لب ُشا١وجى٢ُ٘ امل، ٨َغ

الؿى١  ظخمإ الغاب٘ والشلزىن ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت، لاعظىخحن ؛ لا يـ آًغؽفي بٍى الجىىب

ىايلا ، ُٟضًىُ، في مىهد(محر٧ىؾىع املكتر٦ت للجىىب ) بي٫ ال، وال٣مت الغابٗت لبترووعٚو بي(  ٩اٍع  )بترو٧اٍع

ت ٧ىبا.  في ظمهىٍع
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 ؟6ماذا يححوي املجلد 
 (٧2008اهىن لاو٫  17/ ٧2008اهىن الشاوي لٗام  14)

 .٧اهىن لاو٫  17و  ٧اهىن الشاوي 14، بحن  2008ٗها زل٫ ٖام ، جمذ ظمُعخلت 30ٌُٛي املجلض الؿاصؽ 

ت ٚىاجُماالًبضؤ هظا امل  خاب٘، ٍوحروؽظالغثاسخي أللٟاعو ٧ىلىم ٧ابا مغاؾم الخىهِب، م٘ جلض في ظمهىٍع

ت هىضوعاؽ ت ه٩ُاعاٚىا.، وإلى بغخلت بلى جُٛىؾُٛالبا، في ظمهىٍع  ماهاٚىا في ظمهىٍع

ى، في ؾاهخى صومُىٛى دىاو٫ ً ت ٍع ً ملجمٖى ت الضومُي٩ُان ، في ؾُا١ ٧اهذ ماجمغ ال٣مت الٗكٍغ ، ظمهىٍع

٩ا اللجُيُت و هىا٥ مداوالث ي بي مً زل٫ ٧ىلىمبُا ض وخضة ؤمٍغ بي ُٞلحزب٣ُاصة ال٩اٍع  ٖبر، ؤلٟاعو ؤوٍع

جز في ٖل٢اجه ل.لا٧ىاصوع وه٩ُاعاٚىا ٞو  ٍو

ل ، وقاع٥ في ال٣مت الد بي في هٟـ الٗام ؾاٞغ بلى هاٞاها والبراٍػ ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع الاجداص  -امؿت ألمٍغ

٩ا الجىىبُت  خاؾِسخيظخمإ البحرو ؛ و٦ظل٪ في لا لؤ، التي ٣ٖضث في لُمالاوعوبي  في الجداص صو٫ ؤمٍغ

لُا.  بغاٍػ

للؿى١ املكتر٦ت ماجمغ ال٣مت الدامـ والشلزحن ل ومً زم املكاع٦ت في ،ؾ٩ُىن في هاٞاها، ٧ىبا االخ٣

غ  مُُٗا صٞٗت؛ ، في ؾان مُُٛل صي جى٧ىمان، لاعظىخحن(حر٧ىؾىع )مللجىىب ملجم٘ الخ٨ٍغ

اث والبترو٦ ل لمدُِ الهاصت، في م٣اَٗت ماهخا، في لا٧ىاصوع لُماٍو ، وفي اظخمإ زلسي بحن البراٍػ

ل، وبىل جزٍو برالخاُُٟا ٞو  ، بىلُُٟا.٣ٖض في ٍع

اعجه هخاب٘ ً للشىعة الؿاهضًيُتالظ٦غي الخاملكاع٦ت في ، في بَاع ماهاٚىا، ه٩ُاعاٚىا لىب ٍػ ؛ اؾٗت والٗكٍغ

حن لاعظىخحن ل٣اء زلسي ببٗض هظه الىظهاث، ؾباهُا. إلعوؾُا والبرحٛا٫ و في عوؾُا وبُجىاظضه  ٦ما

يـ آًغؽ ل، ٣ٖض في بٍى جزٍو ل ٞو بت في بىلُُٟا.والبراٍػ ا م٘ اخخجاظاث ٍٚغ  ، جؼامى 

اعة٦ما جم جًمحن ا  ى ال الىالتي ٢ام بها  لٍؼ باعاٚىاي بمىاؾبت الخىهِب الغثاسخي لٟغهاهضو ؤعمُىضو لٚى

ا في ال٣مت الاؾخصىاثُت الشاهُت لغئؾاء صو٫ وخ٩ىماث بلضان البضًلضًؼمُى  ً البىلُٟاعي لكٗىب  ؛ ؤً

٩ا  ؛ لبالا بلى قهضث صزى٫ هظه الضولت، خُض ، هىضوعاؽلبافي جُٛىؾُٛا، التي ٣ٖضث لبا()لاؤمٍغ

٣ُا عخلخه بلى ظىهاو ا في ظىىب بٍٞغ خىٍع ٩ا الجىىبُت لل٣مت الشاهُت أل  للخدًحرؿبرط وبٍغ ٣ُا ؛  -مٍغ ؤٍٞغ

٩ا الجىىبُت في ؾاهدُاٚى صي حكُلي. صو٫ وال٣مت الاؾخصىاثُت الجداص   ؤمٍغ

ت الم٘ الغخلث التي جمذ بلى هاٞاها، ٧ىبا جخىانل املخابٗت هحن الكٗبُت؛ بلى ؛ بلى ب٨حن في ظمهىٍع

، في الاجداص الغوسخي ت مىؾ٩ى وؤوعهبٙر ت الٟغوؿُت؛ لكبىهت في الجمهىٍع ؛ بلى باَعـ في الجمهىٍع

ل بحن بًٟى مىعالِـ ؤًما، لَى ل٣اء في و زم؛ البرحٛالُت؛ مغة ؤزغي بلى هاٞاها، ٧ىبا ًىاؾُى لىال ب ـالبراٍػ

ى عاٞاثُل صا ؾُلٟا اؽ وعاٞاثُل ِٞؿِىتي ٧ىع  ح، هٚى  ٍا صًلجاصو.كاٞحز ٍٞغ
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بيًيخ ل الاجداصًتوالًت باهُا  ؛ؿلٟاصوع ال، هي هظا الٗام في ٧ىؾخا صو ؾاٍو ت البراٍػ جم ، خُض ، في ظمهىٍع

بيأل ، ٢مت (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )٢مت ٣ٖض  ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع اظخمإ اؾخصىاجي ، مٍغ

ى، و ٢مت اؾخصىاثُت إل ت ٍع ٩ا الجىىبُت )ؤوهاؾىع(.ملجمٖى  جداص صو٫ ؤمٍغ
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 ؟7ماذا يححوي املجلد 
 (٧2009اهىن لاو٫ لٗام  ٧2009/18اهىن الشاوي لٗام  24)

ها 2009الغخلث التي جمذ زل٫ ٖام  ٌُٛي املجلض الؿاب٘  24بحن  جمذ ،عخلت 29، والتي ًبلٜ مجمٖى

 .٧اهىن لاو٫  18و  ٧اهىن الشاوي

ت ٧ىلىمبُاًبضؤ اليكا الخجاعة الشىاثُت،  ملخابٗت ٢ًاًا، ٍ بغخلت بلى ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ، في ظمهىٍع

ل الاجداصًت، زم هاٞاهاظخماعي الٗالمي في بُلُم صو باعا، في ٍدبٗها املىخضي الا و  ت البراٍػ  ، ٧ىبا.ظمهىٍع

٩ا الفي هظا املجلضًبرػ  ، و٦ظل٪ جىىبُت والضو٫ الٗغبُت في الضوخت، صولت ٢ُغ، ال٣مت الشاهُت لضو٫ ؤمٍغ

تالظها في الغخلث بلى لاوكُت التي جم جىُٟ ت، والُابان، و لاًغاهُت لاؾلمُت جمهىٍع  الهحن ظمهىٍع

ت الكٗبُت يُضاص وجىباٚى٧ى  وظمهىٍع ت جٍغ ٨خحن.با وظمهىٍع  ، بمىاؾبت ال٣مت الدامؿت لألمٍغ

ت  بلىصولت بىلُُٟا املخٗضصة ال٣ىمُاث، و٦ظل٪  ًخىظه الى، بٗض طا٥ لاظخمإ الىهٟي ٧ىاصوع لاظمهىٍع

ا في الا ، ٧ىباهاٞاها إلىو  صو٫ جداص إلضو٫ ال مؿاوليعئؾاء و جلـ ملؾخصىاجي ظخمإ لا ، للمكاع٦ت الخ٣ 

٩ا الجىىبُتؤ لىف الظي جم ٣ٖضه ،مٍغ ت لاعظىخحن.في باٍع  ، في ظمهىٍع

ت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت لا غخلخه بلى الجماهلخُغ١ ًخم ال٦ما  مت قترا٦ُت الٗٓمى في ؾُا١ ٢حًر

٣ي والظ٦غي لاعبٗحن للشىعة اللا ت الضًم٣غاَُت ؛ لُبُتجداص لاٍٞغ ت الجؼاثٍغ اعاجه بلى الجمهىٍع و٦ظل٪ ٍػ

ت الٗغبُت الؿىٍع بُت،الكٗ ت ال، و توالجمهىٍع ت جغ٦ماوؿخان، لاًغاهُت لاؾلمُتجمهىٍع ، وظمهىٍع

ت لاًُالُت ت بُلعوؾُا، ولا، وظمهى والجمهىٍع  ، وممل٨ت بؾباهُا.جداص الغوسخيٍع

  ،( للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة64ٌؿخد٤ الظ٦غ بك٩ل زام خًىعه في الضوعة الغابٗت والؿخحن )

٨ُت ىع٥، في الىالًاث املخدضة لامٍغ  ، بىلُُٟا.لبا الؿابٗت في ٧ىحكابامبالا، وفي ٢مت في مضًىت هٍُى

اعة الىًخاب٘ الٗمل البدثي ب ىاي الكغ٢ُت في بَاع هاٞاها ٍؼ ت ؤوعٚو  زحنالشامىت والشل ٣متال، زم ظمهىٍع

م٘ ٦َغؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي  ظضًض ، الظي ًًاٝ بلُه اظخمإ زىاجي(محر٧ىؾىع للؿى١ املكتر٦ت للجىىب )

يـ آًغؽ، لاعظىخحن ؼ ٦حرقجر، في بٍى  حجم الٗل٢اث الشىاثُت.الخٛحر في ، لخٍٗؼ

 لبا ومٗاهضة الخجاعة بحن الكٗىبملىٓمت لا ال٣مت الشامىت يه ى، لاول خحن٢مغخلت باملكاع٦ت في وجيخهي امل

ت ٧ىبااملى٣ٗضة في ها غ بكإن حٛحر املىار  في الضولي الدامـ ٖك ، املاجمغت؛ والشاهُٞاها، ظمهىٍع

ذ هىا ...".خ"... ما ػلذ ؤق قاعؤ ، الضهماع٥ ، خُض٧ىبنهاًٚ  م عاثدت ال٨بًر
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 ؟ 8ماذا يححوي املجلد 
 (2013قباٍ لٗام  18/ 2010قباٍ لٗام  21)

في حؿلؿل ػمجي ًمخض  2012و  2011و  2010ٌُٛي املجلض الشامً الغخلث التي جمذ زل٫ الؿىىاث 

٩ا اللجُيُت صو جداص بم٘ ٢مت عئؾاء  2010 قباٍ 21، وبالخالي ًبضؤ في 2013ختى ٖام  بي ال٩و ٫ ؤمٍغ اٍع

ُٟحرا ماًا، في امل٨ؿُ٪  18، في لُيخهي بٗىصجه بلى مضًىت ٧اعا٧اؽ، مً هاٞاها، ٧ىبا، التي ٣ٖضث في ٍع

 .2013 قباٍ

اعجهلاإلياٞت خُض ب، وظهت صولُت 25، جم حسجُل 2010م زل٫ ٖا ؤٖله،  ةامل٨ؿُ٪ املظ٧ىع  لىب ٍؼ

ً ٧اؾترو عوػ. جًمىذ، في بضاًت طل٪ الٗام ـ بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا ولازٍى ا في هاٞاها م٘ لَى ، ل٣اء 

 الخ٣
 
ىاي خهًدىاو٫ عخل ا سخي لدىؾُه ؤلبرجى الخىهِب الغثا مغاؾم ، في بَاعبلى مىهدُُٟضًى، لاوعٚو

ى عاٞاثُل الؿاب٘ بحن  الشىاجيظخمإ الغثاسخي ؛ لا مىز٩ُا ٧ىعصاهى اؽ حهٚى ُل ِٞؿىتي عاٞاث -كاٞحز ٍٞغ

اعة ٍا صًلجاصو في ٦ُخى، لا٧ىاصوع ٧ىع   الخاؾ٘ م٘  الغثاسخي ظخمإ الٟهلي؛ ولا ماهاٚىا، ه٩ُاعاٚىاالى ؛ ٍػ

ل لاهٓحره ا ت البراٍػ لي في ظمهىٍع  جداصًت.لبراٍػ

ت لاعظىخحن ، جم حسجُل خًىعهفي هٟـ الٗام ا في ظمهىٍع  ً ؾخصىاجي ملجلـ ظخمإ لا ، بمىاؾبت لا ؤً

٩ا الجىىبُت )ؤوهاؾىع(، خُض جم، مً بحن ؤمىع ؤزغي  صو٫  جداصبخ٩ىماث  ثِؿاثعئؾاء وع  ، اهخساب ؤمٍغ

٣تمً  لهظه املىٓمتلامحن الٗام  اعة ٖمل م٘ الغثِـ لُىهُل  جضه، هالخ٩امل لا٢لُمي. وبىٟـ الٍُغ في ٍػ

ت الضومُي٩ُانٞغهاه ت الشاهُت لضًؼ في ظمهىٍع يـ آًغؽ،  1810 ؤًاع 25شىعة ؛ في الظ٦غي املئٍى في بٍى

٩ا ؛ وفي ال٣مت الٗاقغة لغئؾاء الخلاعظىخحن مٗاهضة الخجاعة بحن –دال٠ البىلُٟاعي لكٗىب ؤمٍغ

 ، لا٧ىاصوع.في ٦ُخىالكٗىب 

٩ا إل ؾخصىاجيظخمإ لا لا مكاع٦خه في ٧ىلىمبُا و٧ىبا و حؿخمغ وظهاجه الضولُت هدى  جداص صو٫ ؤمٍغ

يـ آًغؽ، لاعظىخحن (ؤوهاؾىع ) الجىىبُت  .ه٣لب في لا٧ىاصوع مداولت لا ؿبب ، بالظي ٣ٖض في بٍى

١ لاوؾِ وؤوعاؾُا الجىلت التي ٢ام بها في طل٪ الٗام بلى ؾب٘ صو٫ في ال٣اعة لاوعوبُت والكغ  ٌكخمل ٖلى

٣ُا، بض ا مً وقما٫ بٍٞغ ت البرحٛالُت؛ لاء  -2010خُض جم وي٘ زُت الٗمل  ،جداص الغوسخيالجمهىٍع

ت بُلعوؾ2014 اعة الدامؿت ولازحرة لهظه الُا؛ ظمهىٍع اتضول، خُض ؾخ٩ىن الٍؼ عة عثاؾُت ؛ ؤو٫ ٍػ

لُت بلى ؤو٦غاهُا اعجه لازحرة بلى ؛ ٞجزٍو تالٍػ اعة الشالشت ولازحر لاًغاهُت لاؾلمُت جمهىٍع ة بلى ؛ الٍؼ

ت ت الٗغبُت الؿىٍع ٩ا  في ٦ضولت ي٠ُا صعاظهب، والتي جم الجمهىٍع الخدال٠ البىلُٟاعي لكٗىب ؤمٍغ

ُم اللُبي دمحم اعة للٖؼ   ؤبى مىُاع ال٣ظافي، في َغابلـ)ؤلبا( ؛ آزغ ٍػ
 
  ، وؤزحرا

 
 ؤزغي. البرحٛا٫ مغة

٨ُت يـ آًغؽ صو٫ ، قاع٥ في ظىاػة لامحن الٗام الجداص بالٗىصة بلى ال٣اعة لامٍغ ٩ا الجىىبُت في بٍى ، ؤمٍغ

ت ٧ىبازُىة ماؾٟت مً ال٣ضع؟ ًيخهي هظا الجؼء لا ؤهي لاعظىخحن.  ، في بَاع الظ٦غي و٫ في ظمهىٍع
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ت الٗاقغة الجٟ لالؿىٍى جزٍو ت ٚا١ الخٗاون الكامل ٧ىبا ٞو اعجٍاها الخٗاوهُتى ، في ظمهىٍع ه الشاهُت ، في ٍػ

٩ا الجىىبُت )بمىاؾبت ال٣مت الغابٗت إل ضولتلهظه ال ت (ؤوهاؾىع جداص صو٫ ؤمٍغ اعة صولت بلى ظمهىٍع ، وٍػ

ىام.  ؾىٍع

ا مً زلزت ٖكغ وظهت ص جم جدضًض، 2011في ٖام  الغثاسخي  خىهِبال مغاؾم م٘ ٧اهىن الشاويولُت بضء 

لضًلما عوؾ٠ُلـ ل لا، في بغاٍػ ت البراٍػ اعجه لازحرة لألعظىخحن. جداصًتُا، ظمهىٍع اعة الى ؛ ٍػ مىهدُُٟضًى، ٍػ

اعجه لازحرة بلى بىلُُٟا ىاي الكغ٢ُت؛ ٧ىحكابامبا، في ٍػ ت ؤوعٚو ، و٦ظل٪ في ٧اعجازُىا صي في ظمهىٍع

ى لىبى مً هىضوعاؽبىظىص بهضًاؽ ، في ٧ىلىمبُا ،  حًر  .٦ؿخاع في الدل٢،٠ًُت بىٞع

ل لاٖىضما ٧ان في ب ىع بضؤث بالٓه، هفي خُاج بضؤث مغخلت ظضًضة ت البراٍػ لُا، في ظمهىٍع ، جداصًتغاٍػ

بتؤولى  جبرػخُض بضؤث  ؛ ومً هىا٥ ًخىظه بلى مضًىت ؾالُىاؽ في املٓاهغ الٗامت لخالت صخُت ٍٚغ

ت لا٧ىاصوع.  عخلخه لازحرة بلى ظمهىٍع

ت ٧ىبا ا لىظىصه في بَاع مً هاٞاها، في ظمهىٍع  ظخمإ الخاصي ٖكغ لا ، هٓغ 
 
 املكتر٦ت جىت الخ٩ىمُتلل

ل جزٍو ت  ُٟغاثخخما٫ املا٦ض ؤهه ٧ان ضخُت لجبضؤ الضالثل خى٫ لا ، للخٗاون بحن ٧ىبا ٞو  ٖبرزلٍى

، بلى هاٞاها ؤعبٗت منهمجىظه في ، ـ لازحرة لهظا الٗام. مً بحن وظهاجه الدمصزا٫ ٚحر ظغاخُتب ؤؾالُب

  لخ٣ُُم َبي قامل.زلزت منهم لخل٣ي صوعاث الٗلط ال٨ُمُاجي والغاب٘ 

ىاي الكغ٢ُتؤههى ال ت ؤوعٚو ظخمإ الشاوي ولاعبٗحن ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت ، في لا ٗام في ظمهىٍع

 .ضولت، عخلخه لازحرة بلى هظه ال(ىع محر٧ىؾالؿى١ املكتر٦ت للجىىب )

ل ؤوعجُجا ُدىؾُه صاهِل الغثاؾُت خىهِبال مغاؾم، ؤولها بلى عخلت صولُت 11، ٢ام بـ 2012في ٖام 

نابت ، جم لابٙل في ؤولها ًٖ با بٗض ٢ام بؿب٘ عخلث بلى هاٞاها؛ ُٞمفي ماهاٚىا، ه٩ُاعاٚىا ؾاُٞضعا 

ً بضؤ صوعة الخالُت  غخلت؛ في اللشالشت(، وفي الشاهُت زً٘ لٗملُت ظغاخُت )انٛحرة ب٣ُغ خىالي ؾىدُمتًر

، ضولت الك٣ُ٣تال هظه لشلر ال٣اصمت بلىدؿخمغ في الغخلث اؾ؛ الجلؿاث التي مً الٗلط لاقٗاعي

 والتي ٌٗىص بليها إلظغاء ٞدو ٖام.

ا ف ل لاالخ٣  ت البراٍػ لُا، ظمهىٍع سُت التي جداصًتي بغاٍػ الضزى٫ النهاجي  مىدذ، قاع٥ في الجلؿت الخاٍع

ت ٞ ت بلى لجمهىٍع ل البىلُٟاٍع له بلى ، وؾخ٩ىن هظه آزغ عخلت (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )جزٍو

ل.  البراٍػ

ٖلًبضؤ الٗلط باأل٦سجحن ٖالي الًِٛ، مغة ؤزغي في هاٞاها
 
اهُت؛  ، وؤ ًٖ ٖىصة ْهىع الدلًا الؿَغ

ا ، في  ت ٧ىبا ، ٚاصع مغة ؤزغي 2012 ٧اهىن لاو٫  10ؤزحر  اص بلى ٧اعا٧اؽ في للٗىاًت بصخخه بلى ظمهىٍع ، ٖو

، ماث مؿاء   4:45 في مً طل٪ الٗام ،آطاع  5، خُض ٚاصع في عخلخه لازحرة بلى الدلىص في 2013 قباٍ 18

 الغظل ، وولض بعزه.
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 ملحة ثاريخية
التي ظغث في ظامٗت هاٞاها،  شل جل٪، مولُت ؤمام ظمهىع ٦بحر في الداعطاملضازلث الٗامت لا في بخضي 

خه، ؤزاع الخاظت الؿُاؾُت ، بال٩اص ب1994 ٧اهىن لاو٫ ، في ٧ىبا ٗض حؿٗت ؤقهغ مً خهىله ٖلى خٍغ

٩ا اللجُيُت. عابُتلدل٤   لضو٫ ؤمٍغ

ت٧اهذ ؤو٫ عخلت له بلى الداعط ٦غثِـ مىخسب بلى ظمه ل لا ىٍع ، 1998 ٧اهىن لاو٫  15جداصًت في البراٍػ

مً طل٪ الٗام.  ٧اهىن لاو٫  6اث الغثاؾُت ًىم لاخض ، هخساب( ؤًام ٣ِٞ مً بٖلن هخاثج لا 9) بٗض حؿٗت

ل في ظخمإ، في ٢هغ بلهالخىطا٥ لا  في ٩ي ٧اعصوؾى الخدا١ ٞجزٍو الؿى١ ، ا٢ترح ٖلى هٓحره ٞغهاهضو اهٍغ

 .(محر٧ىؾىع للجىىب )املكتر٦ت 

ا ٦غثِـ مىخسب، في   ً ى 1998 ٧اهىن لاو٫  17ؤً ٣ض ح، ونل هٚى اؽ بلى ٧ىلىمبُا ٖو كاٞحز ٍٞغ

ا م  ٖ ، الظي ؤوضح له اؾخٗضاصه للخٗاون في ٖملُت الؿلم التي ٘ الغثِـ ؤهضَعـ باؾتراها ؤعاهجىاظخما

اث   ىمبُت.ال٩ىل الٟضاثُحن٧اهذ خ٩ىمت جل٪ الضولت جخٟاوى خىله م٘ مجمٖى

  وباملشل،
 
ا في ًهل الغثِـ الٟجز ،في عخلجه بلى الداعط واؾخمغاعا

 
لي املىخسب خضًش  ٧اهىن لاو٫  21ٍو

ضًلى، خلى م٨ؿ٩ُى ؾُتيب، 1998 لى ؤن ؾُاؾخه بقاع ؤ، و٧ان ٢ض ُض اؾخ٣بله الغثِـ بعوؿخى ٍػ

ؼ ج٩امل ٞجزو  ٨ُت بإ٦ملهاالداعظُت ؾتهضٝ بلى حٍٗؼ ٞغنت ؤقاع ٞيها، باإلياٞت  وهي، ٍل م٘ ال٣اعة لامٍغ

 ت لىي٘ اؾتراجُجُت مكتر٦ت لخٗافي ؤؾٗاع بغمُل الىِٟ.، بلى الخاظت امللخ  بلى طل٪

ً ًىم   كٍغ ل ولاعظىخحن 1998هخسابي في ٖام ا مً ٞىػه لا بال٩اص بٗض ؤعبٗت ٖو ، وبٗض ؤن ػاع البراٍػ

٨ُت في ، جم ؤو٫ اجها٫ عؾمي مً طل٪ الٗام ٧اهىن لاو٫  30، في ٧ىلىمبُا وامل٨ؿُ٪و  م٘ الخ٩ىمت لامٍغ

لُام ظُٟغؾىن ٧لُيخىن، بُتر عومحرو، ٖىضما ٣ٖض اظخمإ م٘ املبٗىر الدا٧اعا٧اؽ ، م للغثِـ ٍو

٨ُت ٨ُت لكاون البلضان لامٍغ  .في خُنها و٦ُل وػاعة الداعظُت لامٍغ

، في ُل الىػاعة عومحرو، ؤقاع و٦مُلُخاعؾحر٧ىلى –ُٞىُِخا غا٤ٞ ، الظي ٣ٖض في م  ظخمإفي نهاًت هظا لا 

لٖملُت لانل  مٗغى خضًشه ًٖ ، بلى ؤن الىالًاث املخدضة ؾخضٖم ح التي جلىح في لا٤ٞ في ٞجزٍو

لي الخُٛحراث املاؾؿُت التي ٌٗتزم الغثِـ اع الضؾخىعي.َاملا  الجضًض جىُٟظها الٟجزٍو  جمذ في لَا

ذ في و٢ذ ٧ان الجض٫  تخى٫ ٦ُُٟت جىُٟظ الضٖىة للٗ ما في البلصمدخضظاء هظا الخهٍغ   ؛ملُت الضؾخىٍع

غوخخحن اللخحن جم َغخهما مجغصة تجٟؿحًر مؿإلتفي دلٝ الجمدىع خُض  ، وهما بنلح ؤو خى٫ لَا

جي، للضٖىة بلى اؾخٟخاءٖضم بنلح الضؾ جي جإؾِسخي، مً ؤظل ٣ٖض مخىع الَى ، وهى اؾخٟخاء جلـ َو

ا ٖلُه في لم ٨ً  املٗمى٫ به في طل٪ الى٢ذ. 1961صؾخىع ٖام ً مىهىن 
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  ختى
 
لن ٖىه نغاخت ذ و٦ُل الىػاعة عومحرو، باليؿبت لبٌٗ املخللحنٖىضما لم ًخم لٖا ، جم ، ٞةن جهٍغ

 ٖلى ؤهه جضزل في الكاون الضازلُتجٟؿحره 
 
ك٩ل في هٟـ الى٢ذ بضاًت هٟـ في لٗضًض مً البُاهاث  ل ، َو

ىهاث مسخلٟت.  الىالًاث، ؾُهضعها ممشل خ٩ىمت الؿُا١  املخدضة في ؾِىاٍع

حن لا  ا، ؤزىاء وظىصه في ، 1999ٖولحن مً قهغ ٧اهىن الشاوي  في لاؾبٖى ا مىخسب  ىضما ٧ان ال ًؼا٫ عثِؿ 

ُعي املؿًٖ ، ؤٖلً ٞغوؿا، بٗض ل٣اء م٘ ظا٥ قحرا٥ ما٫ والدبراء ٞع ض مً عظا٫ لٖا خىي بلى ونى٫ ٞو

ل لضعاؾت ؤق٩ا٫ ا ؼ وخماًت الاؾدشماعاث ، اجي لزىجٟا١ ٞجزٍو ا فو خٍٗؼ ي مضًىت الظي جم الخى٢ُ٘ ٖلُه الخ٣ 

ضة الغؾمُت لجمهىٍع2001 جمىػ  ٧2اعا٧اؽ في  ت ع٢م ، ووكغ في الجٍغ ل البىلُٟاٍع ش 37896ت ٞجزٍو ، بخاٍع

 . 2004 آطاع 11الدمِـ 

اؽ  ؤٖلًمً باَعـ ،في جل٪ املىاؾبت  ؼ مىٓمت البلضان املهضعة للىِٟ )ؤوب٪(  ًٖحكاٞحز ٍٞغ هِخه حٍٗؼ

، والتي صزلذ خحز مل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وامل٨ؿُ٪واخترام اجٟا٢ُاث زٌٟ لاهخاط املخ٤ٟ ٖليها م٘ امل

غان قهغ الخىُٟظ في  1998 خٍؼ
 
ظمُ٘ صو٫ ؤوب٪ مً ؤظل جىانل م٘  ، ؤٖلً ؤههلهظه الٛاًت . وجد٣ُ٣ا

ل.ل٣ٗض لا  جم بظلهاالجهىص التي ط٦غ ، و ٣ٖض اظخمإ ال٣مت للمىٓمت   ظخمإ املظ٧ىع في ٞجزٍو

اعة بًُالُا ًىمي ال ًؼا٫ في مىهب الغثِـ املىخسب ، وبِىما ٧ان1999في مىخه٠ ٧اهىن الشاوي  ، ٢ام بٍؼ

  ،15والجمٗت  14الدمِـ 
 
ى حكاٞحز ومؿدكاع لامً ال ٣ٖض غ ح  َ ٣ىمي للىالًاث اظخمإ بحن هٚى

٨ُتاملخدضة  غ، لامٍغ دكاعص "ؾاهضي" بحٚر  الظي ؾِىًم بلُه الغثِـ ٧لُيخىن هٟؿه.، نمىثُل ٍع

اعة له ف دُانفي ل 1999 ٧اهىن الشاوي ٦16ىضا في بلى ي ؤو٫ ٍػ ، جمذ مىا٢كت ٣اء م٘ عثِـ الىػعاء ظان ٦ٍغ

بيى مٗاهضة لخجىب لا بم٩اهُت الخٟاوى ٖل ا في مضًىت ٧اعا٧اؽ ، والتي جم الخى٢ُ٘ ٖليها الخػصواط الًٍغ
 ٣

ضة الغؾمُت لجمهىٍع ث، ووكغ 2001 جمىػ  9في  ت ع٢م في الجٍغ ل البىلُٟاٍع ش 37927ت ٞجزٍو  29، بخاٍع

 .2004 هِؿان

غة ٧ىبا م٘ 1999 ٧اهىن الشاوي 17و  16في  الغثِـ ال٩ىلىمبي ل ٧اؾترو و ًُٞض٧ل مً ، الخ٣ى في ظٍؼ

ٖملُت الؿلم التي ٧اهذ ججغي بحن الخ٩ىمت ال٩ىلىمبُت ، خُض ها٢ل مٗهما مغة ؤزغي هضَعـ باؾتراهاآ

ت ل٩ىلىمبُا   الجِل الكٗبي . -و ال٣ىاث املؿلخت الشىٍع

٨ُت، اؾخ٣بله 1999 ٧اهىن الشاوي 27في ًىم لاعبٗاء املىا٤ٞ  لُام عثِـ الىالًاث املخدضة لامٍغ ، ٍو

ً )ظُٟغؾىن ٧لُيخىن  ا20، ملضة ٖكٍغ ب  اهُا، قإع بيؿلٟ 1600الغمؼي الىا٢٘ في  في املبجى  ،( ص٣ُ٢ت ج٣ٍغ

 ؛ ؾخ٩ىن هظه هي املغة لاولى والىخُضة التي ؾ٩ُىن ٞيها في البِذ لابٌُ.قما٫ ٚغب م٣اَٗت ٧ىلىمبُا

٨ُت ظخمإ فيباإلياٞت بلى لا  لي الجضًض ؤًم٣غ الؿلُت الخىُٟظًت لامٍغ غ ، الخ٣ى الغثِـ الٟجزٍو ا بىٍػ  ً

دكاعصؾىن، ا ا الُا٢ت بُل ٍع ـ ٧لُيخىن في جىهِبه الغثاسخي هُابت ًٖ الغثِ مغاؾملظي خًغ الخ٣ 

ل في  غ الدؼاهت عوبغث عوبحن؛ و1999٦ قباٍ 2ٞجزٍو ، وم٘ مضًغ نىضو١ الى٣ض الضولي ما٩ًل ظل٪ م٘ وٍػ
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لي وم٩اهت الضولتباإلياٞت بلى الخضًض ًٖ الىي٘ لاخُض ، ٧امضٌؿىؽ في جل٪  ٢خهاصي الٟجزٍو

لُت الجضًضة في مجا٫ املالُت الٗامت.جدضر مٗه  املىٓمت املالُت الضولُت  بكإن زُِ الخ٩ىمت الٟجزٍو

 
 
ت الضومُي٩ُان1999 هِؿان 18بلى  15، مً الخ٣ا مت الشاهُت لغابُت صو٫ ، في بَاع ال٣، في ظمهىٍع

بي  ظخمإباإلظمإ الزخخام لا  ٖىض حُِٗىهو ، ال٩اٍع
 
َ ، 
 
ً بم٩اهُت حك٨ُل  مً ب  ل جداص بال٣اصة الخايٍغ

٩ا اللجُيُتضو٫ ٧ىهٟضعالي ل  ، ؤمٍغ
 
٩ا اللجُيُت قامل لضو٫ ؤ، ٣ٖض ماجمغ لهظا الٛغى م٣ترخا مٍغ

بي ل. وال٩اٍع  في ٞجزٍو

، ُا، ٧ىلىمبضث في مضًىت ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ، التي ٣ٖثاؾُت الخاصًت ٖكغة لضو٫ لاهضًؼفي ال٣مت الغ 

ت صو٫ لاهضًؼ صون ، بمىاؾبت الظ٦غي الشلزحن لخإؾِـ م1999 ؤًاع 27بلى  25 في الٟترة مً جمٖى

باصعجه للدكاوع خى٫ ال٣غاعاث ، وفي عخلخه الغابٗت بلى الداعط ٦غثِـ صؾخىعي، ل٣ُذ ملا٢لُمُت

ىُت للخ٩امل ، ومً بُنهم الى٣اباث، هٓمت املجخمُٗتولا  ت ٖلى خض  م٘ الٟٗالُاث الَى الهىاُٖت والخجاٍع

 ، ، و٦ظل٪ املىخجحن والٗما٫ؾىاء
 
 .مما ٖٝغ بىز٣ُت ٧اعجازُىا جغخُبا

 ٫، بتروك٨ُل قغ٦ت َا٢ت ٦بحرة في املى٣ُت، بضؤ بةنغاع في َغح ٨ٞغة حزل٫ هظه الغخلث لاولى

٩اؤ ل، مً زل٫ قغ٧اث الىٟمٍغ جزٍو ل وامل٨ؿُ٪ ٞو غ٧اث ؤزغي لخا١ قب، والتي ًم٨ً ِ في البراٍػ

 ممازلت ٞيها.

ت (1999مً هاخُت ؤزغي، زل٫ طل٪ الٗام ) اؽ جدل٤ُ الُاثغاث الٗؿ٨ٍغ ًذ خ٩ىمت حكاٞحز ٍٞغ ، ٞع

لُت، بُلب مً جل٪ الخ٩ىمتلا  ٨ُت ٞى١ لاعا خي الٟجزٍو  ، بضٖىي م٩اٞدت املدضعاث.مٍغ

ذ الظي خضر في ؾُا١  ، جم اجساط ال٣غاع الؿاب٤ ،باإلياٞت بلى طل٪ هِؿان لٗام  23ًىم الخهٍى

ؿغالاوؿان الخابٗت لألمم املخدضة  ، في لجىت خ٣ى١ 1999 ل نىجذخحن ، في ظى٠ُ، ؾَى لهالح  ٞجزٍو

٨ُت للهُئت الضولُت املظ٧ىعة ، يض لا٧ىبا والهحن وإًغان ٢تراح الظي ٢ضمخه الىالًاث املخدضة لامٍغ

لن ىمت هتها٧اث املبصاهت خ٩ىماث هظه الضو٫ بؿبب لا  إٖل ؤصاء مكابه ؛ م٘ لخ٣ى١ لاوؿان في بلضانهاٖؼ

 ، والظي ق٩ل 2000 هِؿانظخمإ بفي 
 
الخُٛحر الظي  بك٩ل ملخّىو  صوى ق٪ؤصون  ؾُدضص، خضزا

لُت جُبٗه في الٗمل الداعجي للضولت.  بضؤث الؿُاؾت الٟجزٍو

غانقهغ  في نهاًت ى صي ظاهحرو بالبراػ 29و  28، ًىمي 1999 خٍؼ سُت ٍل، في مضًىت ٍع ، في ال٣مت الخاٍع

٩ا اللجُيُتلاولى لغئؾاء صو٫  بي  وخ٩ىماث ؤمٍغ ، ن ًخم الخ٨ٟحرؤهه ًجب ؤ ٢ا٫الاجداص لاوعوبي،  -وال٩اٍع

جداص الؿُاسخي وختى اخخمالُت ، ول٨ً في لال والخدالٟاث الا٢خهاصًت الدالهتلِـ ٣ِٞ في الخ٩ام

ت مكب غ همىطط ال٩ىوٛغؽ ، ما٦ضا ؤن خ٩ىمخه جتر٦تمخل٥ ٢ُاصاث ٖؿ٨ٍغ  ه٨ٟخُىويلا ُمذ بلى جٍُى

٩ا اللجُيُت.  الظي ٣ٖض في بىما ٦مغظ٘ لخد٤ُ٣ الخ٩امل بحن بلضان ؤمٍغ

ظخماٖاث شدهُت م٘ بول٨نها مهمت ل٣ٗض ، ٚاصع في عخلت ٢هحرة 1999 جمىػ  5، في بٗض بًٗت ؤًام

بي الغثِؿ اظمُ٘ ٢اصة مى٣ُت البدغ ال٩اٍع ب  عئؾاء الضو٫ والخ٩ىماث  ٢مت ظخمإب، بمىاؾبت ُحن ج٣ٍغ
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٩ىم( للضو٫ املىدؿبت ملىٓمت  بي )٧اٍع هخمام هىها له، بىاء ٖلى لا ، اؾخجابت لضٖىة وظججم٘ صو٫ ال٩اٍع

ؼ الٗل٢اث م٘ جل٪ احالدام الظي ؤٖغب ٖىه  اؽ في ٖضة مىاؾباث بكإن حٍٗؼ ملى٣ُت في كاٞحز ٍٞغ

لُبَاع الؿُاؾت الداعظُت   .ت الجضًضةالٟجزٍو

في ، و( للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة54، قاع٥ في الضوعة الغابٗت والدمؿحن )1999 ؤًلى٫  21في 

ا م٘ ل٣اء   ٣ٖض هامكها  ُ لُام ظُٟغؾىن ٧لُيخىن.عثِـ الىالًاث املخدضة لامٍغ٨ُتزاه  ، ٍو

ألؾٗاع الىِٟ،  ، ؤقاع بلى يغوعة جىُٟظ هٓام هُا٢اثوفي جل٪ املىاؾبت، مً صازل الىالًاث املخدضة

هلخت مل، مً ؤظل الخدغع مً ج٣لب لاؾٗاع والؿُُغة ٖلى املٗغوى مً الدام زابخحن وؤعيُت   بؿ٠٣  

 املىخجحن واملؿتهل٨حن. ٧ل مً

ُمحنلا  ٨ُت لضي لامم املخدضة، الظي ٣ٖض ملضة ؾاٖت في م٣غ البٗشت الضبلىماظخمإ بحن الٖؼ ، ؾُت لامٍغ

ا، صون مىيمٟخىخت جهؤظىض ذ٧اه اث مدضصة مؿب٣  ت مً بُنها ، بغػ ٖى ، املغخلت الخإؾِؿُت الضؾخىٍع

ل ب املدضعاث،الٟؿاص الضوليُت، والىي٘ في ٧ىلىمبُا، خ٣ى١ لاالٟجزٍو غ املهحر، تهٍغ  ،وؿان، ج٣ٍغ

ت ومبُٗاث الىِٟ.  الٗل٢اث الخجاٍع

ا  ً ت ؤً سُت لل٣اعة آلاؾٍُى ا في ؾُاو في طل٪ الٗام ، ٧ان ونىله بلى ، في الجىلت الخاٍع ت ٧ىٍع ٫ في ظمهىٍع

ً لاو٫ لٗام اعة ٣ً 1999 حكٍغ لي بلى هظا البلضؤو٫ ٍػ اعة . وباملشلىم بها عثِـ صولت ٞجزٍو ، ٞةن الٍؼ

ت ؾىٛاٞىعة جمشل ؤو٫  لالغؾمُت بلى ظمهىٍع اعة ٣ًىم بها عثِـ لضولت ٞجزٍو  .ٍػ

اؽفي بَاع لا  ؼ ؤؾٗاع الىِٟ ؤ، ٧ان لؿُاؾت الىِٟ ؾتراجُجُت الضولُت لدكاٞحز ٍٞغ همُت ٦بحرة ، وحٍٗؼ

ل للؿاصة وعئؾاء الضو٫ مً زل٫ بصاعة ؤوب٪ ، خُض ٧اهذ الضٖىة ل٣ٗض ال٣مت الشاهُت في ٞجزٍو

ًاء في هظه املىٓمت الىُُٟت.  والخ٩ىماث للضو٫ لٖا

اؽ بما 2000ٖام  زل٫ كغون عخلت صولُت، ٢ام الغثِـ حكاٞحز ٍٞغ ه زماهُت ٖو ، والتي ًم٨ىىا مجمٖى

ؤصي ُٞه الُمحن ٧إو٫ عثِـ ، وهى الُىم الظي مً طل٪ الٗام آب 19، ها ٢بل وبٗض ًىم الؿبذالٟهل بُن

 صًم٣غاَُمىخسب ، قغعي و صؾخىعي
 
تا ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو ا للىو الضؾخىعي الجضًض ،لجمهىٍع  ٣ ، ٞو

ىُتاملىب ا مً زل٫ م، التي جم اهخساب ش٤ ًٖ الجمُٗت الخإؾِؿُت الَى  ً ٢ترإ ماعؾت لاؤًٖائها ؤً

ت وخغة وصًم٣غاَُت. ٣ت ٖامت ومباقغة وؾٍغ  بٍُغ

ىاي الكغ٢ُت، بحن ، في عخوه٨ظا ت ؤوعٚو جىهِب  مىاؾبت، ب2000 آطاع 2و  قباٍ 28لت بلى ظمهىٍع

ـ باجلي بًباهحز ٩ا اللجُيُتعابُت ، في مضازلت ؤل٣ُذ ؤمام ممشلي الغثِـ زىعدي لَى ، َغح للخ٩امل ؤمٍغ

ت مً ىب مً زل٫ اؾخٟخاء لخىُٟظ زُت وخضة الك٨ٞٗغة اؾدكاعة  لى ، في بقاعة ب 2010بلى  ٢2000اٍع

بي ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع ٨ل ٦مًاص، ؤمٍغ التي لم ٌٗخبرها ٢ابلت ن، خاُدك٨ُل مى٣ُت الخجاعة الخغة في لامٍغ

٩ا اللُخد٣لللخُاة  بي.جُيُت و ٤ الخ٩امل ال٩امل ألمٍغ  ال٩اٍع
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ت الؿبٗت والؿبٗحن )مكاع٦خه في ال٣مت  ا ، في ، ٧ىب(، التي ٣ٖضث في مضًىت هاٞاهاG-77الخاؾٗت ملجمٖى

  ، خُض ٧ان الغثِـ اللجُجي لا 2000 هِؿان 14بلى  10الٟترة مً 
٩ي الىخُض الظي قاع٥ ُٞما ؾم  ي مٍغ

  امللخ٣ى ال٨بحر
 
م مً ؤن الغثِـ الضومُي٩ُي لُىهُل ٞغهاهضًؼ ٧ان خايغا ا ًٖ ؤً للجىىب، ٖلى الٚغ  ً

بي ٨ُت اللجُيُت ٖلى مؿخىي وػعاء قبه ، ٣ٞض جم جمشُل ب٣ُت صو٫ مى٣ُت البدغ ال٩اٍع ال٣اعة لامٍغ

ىص املدخلٟت.  الداعظُت والٞى

هىاب عئؾاء ( 13، وزلزت ٖكغ )( عثِـ صولت و / ؤو خ٩ىمت42ٗىن )ظخمإ ازىان وؤعبخًغ هظا لا 

ىص مسخلٟت مً ماثت وازىحن 67باإلياٞت بلى ؾبٗت وؾخحن ) وهىاب عئؾاء وػعاء، غ زاعظُت وممشلي ٞو ( وٍػ

( ً كٍغ ، لامحن الٗام لألمم املخدضة ، ٧انالتي قاع٦ذ ٨شحرة ظضا( صولت. ومً بحن الصدهُاث ال122ٖو

 .ٖىان٧ىفي 

ت  ( صولت 133وزلزحن )ت ، مالٟت ختى طا٥ الخحن مً ماث1964، التي جإؾؿذ في ٖام 77الـ ٧اهذ مجمٖى

، ؤو٫ ظخمإ في هاٞاها( مً ؾ٩ان لاعى، و٧ان هظا لا 2000000000) ً، خىالي ملُاٍعجمشل، ٩٦ل

 ، مىظ بوكائها.خىي عئؾاء الضو٫ و / ؤو الخ٩ىماثظخمإ ًى٣ٗض ٖلى مؿب

ذي املمحز، ؤقاع، ُٞما ًخٗل٤ ب٣ًُت الىِٟوفي هظ ُت ؿ، بلى ؤن ؤخض لاهضاٝ الغثِا الؿُا١ الخاٍع

ؼ ؤوب٪ ل هى جد٤ُ٣ حٍٗؼ  ، الؾخسضامها ٦ؿلح جٟاو خي لضو٫ الجىىب.لٟجزٍو

ً، اؾخٛل ٞغنت الاظخمإ املهم ل٣اصة الٗالم لل٣اء ٢هظه الدلُٟت في ، اصة صو٫ ؤوب٪ الظًً ٧اهىا خايٍغ

 ، وخهل ٖلى جإ٦ُض بالخًىع مً ٖضص منهم.عا٧اؽ الىُُٟتاهب امللػمت ل٣مت ٧ مً ؤظل مٗالجت الجىا

 ، في عخلخه الخاصًت والشلزحن بلى الداعط 2000 ؤًاع 4ي ف
 
ا ٢ُاصة الضولت، و٢  ُ ٘ م٘ هٓحره مىظ ؤن جىلى عؾم

ال٩ىلىمبُت ، جماقُا م٘ اؾم املضًىت ما ٌؿمى بـ "التزام ؾاهخا ماعجا"، ال٩ىلىمبي، ؤهضَعـ باؾتراها ؤعاهجى

 ، ظخما٣ٕض هظا لا خُض ٖ
 
تراٝ نغاخت اؽ في البدض ًٖ  الظي جم ُٞه الٖا بجهىص الغثِـ حكاٞحز ٍٞغ

 خل جٟاو خي للجزإ الضازلي في ٧ىلىمبُا.

غان 10في  بحرو، لؤ، ثاؾُت الشاهُت ٖكغة لضو٫ لاهضًؼ، في لُما، بمىاؾبت او٣ٗاص ال٣مت الغ 2000 خٍؼ

 
 
 في املجلـ الغثاسخي لهظه املىٓمت الؿُاؾُت. اؾتم مى٢٘ الغثحؿل

٩ا اللجُيُت بلى لا، ؤزاع خالؿُاسخيبالٗىصة بلى ظىهغ زُابه و  جداص لدك٨ُل مغ٦ؼ لل٣ىة اظت صو٫ ؤمٍغ

 الٗاملُت مً قإهه ؤن ٌؿمذ بىظىص ٖالم مخٗضص لا٢ُاب.

ىبمىاؾبت ال٣مت الغابٗت ٖكغة لغئؾ ت ٍع ضة في مضًىت ٧اعجازُىا ، املى٣ٗاء صو٫ و / ؤو خ٩ىماث مجمٖى

غان16ي ، فُا، ٧ىلىمبصي بهضًاؽ ٟخ٣غ بلى ت جلا٢لُمُ تالؿُاؾُبلى ؤن هظه املىٓمت  ، ؤقاع2000 خٍؼ

 ًاهاإًدىاؾب و الىػن الجُىؾُاسخي الظي 
 
٣ىة. وفي جل٪ َغح هظه آلالُت ببٖاصة يغوعة ، ، بالخالي، مٗلىا

ا  ً ٩ا اللجُيُت ٧ىؾُلت ملىاظهت، ا٢ترح املىاؾبت ؤً  ُٞما ًخٗل٤هجماث املًاعبت  بوكاء نىضو١ ه٣ض ألمٍغ
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٩ا أل خخُاَي هىضو١ لا ل، ؤقاع بلى ؤنها ٧اهذ ٨ٞغة ؤنلُت لالى٣ضًت. وبسهىم هظه املباصعةباملؿاثل  مٍغ

لي عوبغجى ٚىاعهُحري.  اللجُيُت ب٣ُاصة الٟجزٍو

 ، ؤهم ظىلت صولُت في جىُٟظ ؾُاؾخه، ختى جل٪ اللخٓتن ، ٢ام بما ًم٨ً ؤن ٩ًى 2000آب  15بلى  6مً 

اعة الضو٫ الٗكغ )الداعظُت ل مىٓمت ؤوب٪( 10، والتي صٞٗخه بلى ٍػ ، وه٨ظا ؾاٞغ التي حك٩ل م٘ ٞجزٍو

ذ و٢ُغ ولاماعاث الٗغبُت املخدضة وإًغان والٗغا١ وإهضوهِؿُا  بلى اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ٍى

ا والجؼاثغ.  ولُبُا وهُجحًر

االخإ٦ُض، ه ٧ان الهضٝ الغثِسخي مً هظه الجىلت هى بٖاصة  ُ ، ٖلى صٖىجه لىٓغاثه مً ظه املغة شده

سُت الشاهُت للؿاصة و عئؾاء صو٫ وخ٩ ًاء في مىٓمت الىِٟ لخًىع ال٣مت الخاٍع ىماث ؤوب٪ الضو٫ لٖا

 ؛ 2000 ؤًلى٫  28بلى  26التي ؾخ٣ٗض في ٧اعا٧اؽ، مً 
 
بٖاصة الخإ٦ُض ٖلى الش٣ل الضولي ٖلى  مهمما

 ٪( مً ؾى١ الىِٟ الٗاملُت.42وؤعبٗحن في املاثت )زىحن بى للمىٓمت الىُُٟت التي حؿُُغ ٖل

، و٦ظل٪ الخُغ١ بلى يغوعة جشبُذ لاؾٗاع ، جملتي ٣ٖضها م٘ ٢اصة الضو٫ الىُُٟتظخماٖاث افي لا 

ُت في خهو لاهخاطلا  ل زخلالث الٓٞغ ، وإم٩اهُت الخىُٟظ النهاجي لىٓام الىُا٢اث الظي ا٢ترخخه ٞجزٍو

 
 
 مً ٢مت ٧اعا٧اؽ. اٖخباعا

ٖم الظي ٢ضمخه ، وبًٟل الض٦بر جٟاٖل ٖلى املؿخىي الٗالمي، ختى جل٪ اللخٓتإفي عخلخه التي خُٓذ ب

تالخ٩ىمت لاًغاهُت  ، لل٣اء الغثِـ نضام خؿحنآب 10الٗغا١ ًىم الدمِـ  ، ونل بلى ظمهىٍع

تي )نضام خؿحن( لدلُج في ، وبظل٪ ؤنبذ ؤو٫ عثِـ صولت ًؼوع هظا البلض مىظ خغب اٖبضاملجُض الخ٨ٍغ

لي ٧ل مً . خُض 1991ٖام  ، ؤزىاء جُىع املل٪ خؿحن مل٪ لاعصنػاع الغثِـ الٗغاقي ٢بل الغثِـ الٟجزٍو

بكإن زُت "الىِٟ  1998، زل٫ مٟاوياث ٖام ٕ، ولامحن الٗام لألمم املخدضة، ٧ىفي ٖىانالهغا

 .، ٣ِٞم٣ابل الٛظاء"

جبرػ جل٪ التي حكحر بلى بوكاء بى٪ ؤوب٪ ملىذ ال٣غوى ، اث امل٣ترخت ٖلى هٓغاثه في ؤوب٪مً بحن املباصع 

 للضو٫ ال٣ٟحرة و / ؤو الىامُت.

( صولت في املى٣ُت 12) ةازجي ٖكغ  عئؾاء صو٫  قاع٥ الى ظاهب، 2000 ؤًلى٫ وبضاًت  آببحن نهاًت 

لُا في ال٣م ً في بغاٍػ ٩ا الجىىبُتخايٍغ ٞاع٢ت في ، ٖلمت ظخمإ، بل ق٪ن هظا لا ٧ا ،ت لاولى لغئؾاء ؤمٍغ

٩ا الجىىبُت التي الخ٣ى ٞيها ظمُ٘ ٢اصة ٖملُت الخ٩امل لا٢لُمي ش ؤمٍغ ، خُض ٧اهذ املغة لاولى في جاٍع

٣ت، ٢امىا بظل٪ صون مكاع٦ت ظهاث مً زاعط املى٣ُت، باإلياٞت بلى طل٪منها  ٩ىن البلضان التي جخ  بٞغ

٩ا اللجُيُت، وهي: عابُت ؤخ٩امل املكتر٥ماؾؿاث مسخلٟت لهىضؾت ال ، م٘ صو٫ لاهضًؼجج، للخ٩امل مٍغ

بي، ضو١ املالي لخىمُت خىى نهغ ال بلجاالهى ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع ٩ا ىت لااللج، بغملان ؤمٍغ ٢خهاصًت ألمٍغ

٩ا اللجُيُتٓام لاالى، اللجُيُت ٩ا اللجُيُت ٢خهاصي ألمٍغ  للخهضًغ. وبى٪ ؤمٍغ
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ؼ ٖملُت لُا في حٍٗؼ ٩ا الجىىبُت مً زل ؾاهم اظخمإ بغاٍػ ٫ بوكاء ه٣ُت صٖم ب٢لُمُت الخ٩امل في ؤمٍغ

٩ا الجىىبُت ع٦ؼث ٖلى بوكاء ؤؾـ الخ٩امل ظضًضة م٨ً ال٣ى٫ ؤن هظه ال٣مت لاولى لغئؾاء ؤمٍغ ، ٍو

 لا٢لُمي .

، في امل٣غ الغؾمي لهظه املىٓمت 2000 ؤًلى٫ لظي ٣ٖض في ، امت لالُٟت الغمؼي لألمم املخدضةفي ماجمغ ٢

ىع٥ ى خ٩ىمت( عثِـ صولت و 150ت وزمؿحن )، خُض خًغ ؤ٦ثر مً ماثفي مضًىت هٍُى ، ٧ان الغثِـ هٚى

اؽ هى حعاٞاثُل  ٩ا اللجُيُتؤمً  غثِـ الىخُضالكاٞحز ٍٞغ ملؿخضًغة الظي جغؤؽ بخضي املىاثض ا مٍغ

٣ضث4لاعبٗت )  ٖ ٣ت ؤ٦ثر ٞاٖلُت، في مىهجُت ظضًضة ملٗ( التي  دانت ال٣ُىص الن ، صو الجت ال٣ًاًا بٍُغ

 .ها البروجى٧ى٫ في هظا الىٕى مً الاظخماٖاثًٟغيالتي 

اث قاع٥  ت مً مجمٖى ٗحن ( وؤعب30الٗمل لاعب٘ الخابٗت لألمم املخدضة ما بحن زلزحن )في ٧ل مجمٖى

مم نلح لا بلى بمىايُ٘ مسخلٟت جتراوح مً ال٣ٟغ  ظخماٖاث( عثِـ صولت و / ؤو خ٩ىمت؛ وها٢كذ لا 40)

 املخدضة.

اؽحؤ٦ض  اث ظه، بٗض مكاع٦خه ٦غثِـ إلخضي هكاٞحز ٍٞغ ٖؼػث ، ؤن هظه الهُٛت املبخ٨غة املجمٖى

 دُاباثان ٢اصعة ٖلى الاهخ٣ا٫ مً الول٨ً لم ًخطح بٗض ما بطا ٧اهذ البلض ،بالخإ٦ُض الخىاع بحن ال٣اصة

 بلى املماعؾت.

٩ا اللجُيُتوبهظه املىاؾبت تل ، ؾلِ الًىء ٖلى بظمإ ؤمٍغ  لامم املخدضة. ضم٣َغ

ذ اهخمام ، ٧ان ال٣ٟغ والجٕى وإنلح املىٓمت الضولُت مً الجىاهب الغثِؿُت التي ع٦ؼث وقٛلبازخهاع

٩ا اللجُيُت، وهي آلُت ؾمدذ بمكاال٣اصة في َاوالث الٗمل ، وفي هظا الؿُا١ ؤٖلً ع٦ت ؤ٦بر ل٣اصة ؤمٍغ

لي الخدًحر الجٟا١ ظضًض للُا٢ت ل ٩ا الىؾُى.الغثِـ الٟجزٍو  هالح مى٣ُت ؤمٍغ

ً، ؤظغي اجهاال وفي بَاع هظه ال٣مت باالياٞت لظل٪، ً خايٍغ ، بمً ٞيهم ث زىاثُت م٘ عئؾاء آزٍغ

لُام ظُٟغؾىن ٧لُيخىن. ٩ي ٍو  لامٍغ

ت ٚىاجُماال، في  ً الشاويفي و٢ذ الخ٤، مً ظمهىٍع ل مؿخٗضة للخى٢ُ٘ 2000 حكٍغ ، ؤقاع بلى ؤن ٞجزٍو

بيضلء ٧ىهٟضعالُت ٖلى ؤي اجٟا١ إلوكا ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع ٨ُتو٫ ؤمٍغ ال  ، مٗخبرا ؤن مىٓمت الضو٫ لامٍغ

 جمشل ٨ٞغ بىلُٟاع الخ٩املي. 

جىاظض في ، ؤصهاه ، بىٟـ الترجِب املظ٧ىع ( عخلت صولُت. في الىا43٘٢بٗحن )٢ام بشلر وؤع  2001في ٖام 

ت ٍبى  ٩ى، اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ٢ُغ، ظمهىٍع ل، ٧ىلىمبُا، ٦ىضا، غجىٍع الضومُي٩ُان، ٧ىبا، البراٍػ

ا، بهضوهِؿُا، الىالًاث  ،صٌل، الهحن، بىٛل ىلىمبُا، عوؾُا، بًغان، الهىض، ٧الىالًاث املخدضة مالحًز

ؿغا، ٞغوؿا، الٟاج٩ُان، لؤ، باعاٚىايالبحرو، لؤ، املخدضة ل، ٧ىلىمبُا، حكُلي، ٧ىلىمبُا، ؾَى بحرو، البراٍػ

لٗغبُت الؿٗىصًت، بًغان، عوؾُا، اململ٨ت ، اململ٨ت اُا، بلج٩ُا، الىمؿا، البرحٛا٫، لُببًُالُا، الجؼاثغ

ىاصًً  في املخدضة، ٦ىضا، امل٨ؿُ٪، الىالًاث املخدضة، ؾاهذ ٞيؿيذ وظؼع ٍٚغ
 
 بحرو.لؤ، وؤزحرا
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  2001 قباٍ 17وه٨ظا بضؤ ًىم الؿبذ 
 
اعة   ٍػ

 
ع٦ؼث ٖلى جىؾُ٘  ،للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت عؾمُت

ؼ ؾُاؾاث مىٓمت البلضان املهضعة للبترو٫ )ؤ  الٗل٢اث الشىاثُت وحٍٗؼ
 
ظه ًٖ هٟىط الخ٤ له وب٪( بدشا

 في ؾى١ الىِٟ الٗاملُت.املىٓمت 

سُت الشاهُت للؿاصة، عئؾاء الضو٫ والخ٩ىماث للضو٫ 5بٗض ؤ٢ل مً زمؿت ) ( ؤقهغ مً ال٣مت الخاٍع

ًاء في مىٓمت ؤوب٪ في ٧  ، لبى صٖىة ناصعة ًٖ 2000 ؤًلى٫  28بلى  26ا٧اؽ، في الٟترة مً ع الٖا

 الؿلُاث في اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت للضٞإ ًٖ املهالح املكتر٦ت.

اصة هٟىط ؤوب٪ في ؾى١  اؽ بلى ٍػ لخٟاّ ٖلى ؾُاؾت ، مً زل٫ االىِٟ الضولُت ؾعى حكاٞحز ٍٞغ

ً وؤء باليؿبت للمؿخىعصًً ، ؾىالاؾٗاع الٗاصلت  عا٧اؽ.ا، والتي جم جد٣ُ٣ها في ٢مت ٧ املهضٍع

حن في خهت لاهخاط بطا ججمً زل٫ هظه الؿُاؾت اصة ؤو ه٣هان ٞىٍع اوػ ؾٗغ بغمُل ، جم جدضًض ٍػ

كغ  ا )و الىِٟ زماهُت ٖو ا 28ن صوالع  ا( ؤو، ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ صوالع   ُ ٨ صوى مً أل ، بطا اهسٌٟ ؾٗغه ؤمٍغ

كغ حازى  ٍن ٖو
 
  22) ً صوالعا

 
  صوالعا

 
٨ُا ن بزىحن ؾٗغ الدام في ؾلت ؤوب٪ صاثما بح، بدُض ًب٣ى مخىؾِ (ؤمٍغ

كٍغ  ً ٖو
 
  22) صوالعا

 
كٍغ( و صوالعا   ًزماهُت ٖو

 
  28) صوالعا

 
 (.لتر 159( للبرمُل )صوالعا

ملىخجحن واملؿتهل٨حن ، خُض ؤٞاصث اع الٗاصلت بك٩ل مشاليٖملذ هظه آلالُت التي ؾمُذ بؿُاؾت لاؾٗا

ى الكٗب ، ختى بضؤ ال٣ه٠ وما جله مً ٚؼو للىالًاث املخدضة ولاهٓمت لازغي ٖلٖلى خض ؾىاء

 .2003 آطاع 20الٗغا٢ُت في  والضولت

٨ُت وبضؤعو   ىمت ألؾلخت الضماع الكامل  ث خغب الٛؼو هظه ٖلى ؤؾاؽ الخُاػةظذ املاؾؿت لامٍغ املٖؼ

ؤنها  وظحزة   زبذ بٗض ٞترة   ، وهي حجج  ال٣اٖضةام خؿحن الٗغا٢ُت وجىُٓم والهلث بحن خ٩ىمت نض

 ػاثٟت.

ُ   تُ  دٔ الٗملجلم  بلج٩ُا وؤملاهُا ، مشل ٞغوؿا و ت في املجخم٘ الضوليلٟاٖلت املهم  بضٖم الجهاث ا تالخغب

مجلـ زاعط  الى طل٪، جم جىُٟظه، باإلياٞت با بك٩ل ٞٗا٫، ول٨ًهحن، الظًً ٖاعيى وعوؾُا ؤو اله  

؛ ٦ما ؤقاع في  تٚحر ٢اهىهُ ذ، ٧اهتٚحر ؤزل٢ُ ااملخدضة، لظل٪، وباإلياٞت بلى ٧ىنه لامً الخاب٘ لألمم

حر ٢اهىهُت"، طل٪ الى٢ذ البابا ًىخىا بىلـ الشاوي الظي ونٟها بإنها "خغب ٚحر ٖ حر ؤزل٢ُت ٚو اصلت ٚو

لخل الدلٞاث،  هاء الىؾاثل الؿلمُت التي ًمىدها ال٣اهىن الضوليانؤن مً ٢غع  جل٪ املىاؾبت،وؤياٝ في 

ش.ؤؿاولُت ٦بحرة ؤمام هللا ويمحره و ًخدمل م  مام الخاٍع

٨خحن، في ٦ُبُ٪، ٦ىضا، في  ، مً هٟـ الٗام هِؿان 21و  20مً هاخُت ؤزغي، زل٫ ال٣مت الشالشت لألمٍغ

لُت م٘ الخدٟ ا في الؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو
 ٟ  ،ٓاث التي ويٗها ٖلى بٖلن ٦ُبُ٪عؾم مغة ؤزغي مىُٗ

لُت ُٞما ًخٗلؤي والت ن ؤلضعظت ، الُمىح ال٣اعي  ي٤ بهظا املكغٕو طْهغث ق٩ى٥ الضبلىماؾُت الٟجزٍو

اؽ هٟؿه ح لن ًٖؾ٩ُىن كاٞحز ٍٞغ  ًٖ لٖا
 
٨ مؿاوال خحن امل٣بلت، التي ٣ٖضث في ُصٞىه في ٢مت لامٍغ

ً الشاويالغاب٘ و  ، فيخحن، لاعظىماع صًل بلجا   ل٩ا الى الجخُم".بٗباعة " لا 2005 الدامـ مً حكٍغ
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٨ ل، ؾاٞخحن هظه٢ُبل ٢مت لامٍغ لي بلى البراٍػ لُا ًىم غ الغثِـ الٟجزٍو ، التي الخ٣ى في ٖانمتها بغاٍػ

٩ي ٧اعصوؾىم٘ هٓحره ٞغهاهضو ا 2001 هِؿان 3 الشلزاء ، بهضٝ ؤؾاسخي هى الخىنل بلى جىا٤ٞ في آلاعاء هٍغ

٣تالىالًاث املخدضة، خى٫ هىاًا ض لا الضو٫ لازغي في ال٣اعةُلي وبٌٗ حك بٞغ هتهاء مً ، لخ٣ضًم مٖى

٨ُخحن()مى٣ُت الخجاعة الخغة بحن لا  ل٩الاٖملُت مٟاوياث  ، الظي جم جدضًضه في 2005مً ٖام  مٍغ

 .2003، بلى ٖام لانل

٘، باليؿبت لبٌٗ املخللحن  ؾدبا١ل٩ا ٧ان ٖلى وظه الخدضًض ال لا ٞةن هُت الىالًاث املخدضة لدؿَغ

٩ا هضًؼصو٫ لا ٧ل مً الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )محر٧ىؾىع( وججم٘ اخخما٫ جغابِ  ، ٦خل الخ٩امل في ؤمٍغ

 الجىىبُت.

٩ا الجىىبُت، ؤونذ ال٣مفي الىا٢٘ لُا ، ات لاولى لغئؾاء ؤمٍغ مً  ؤًلى٫  1و  آب 31 بحنلتي ٣ٖضث في بغاٍػ

ت هٓامي  خلت واخضة جخسظ مىا٠٢ بهضٝ حك٨ُل ٦الخ٩امل وج٣اعبهما بك٩ل ؤ٦بر الٗام الؿاب٤، بخ٣ٍى

 الضولُت الازغي. مام الهُا٧لؤمكتر٦ت 

لُا لي، مً بغاٍػ ت ٞب٢غاع بضء ٖملُت ًٖ ، وفي هظا الؿُا١، ؤٖلً الغثِـ الٟجزٍو ل هًمام ظمهىٍع جزٍو

ت   ًٖ ؤهمُت عبِ(محر٧ىؾىع  الؿى١ املكتر٦ت للجىىب ) لىبالبىلُٟاٍع
 
م٘ صو٫ جخهظه ال٨خلت ب ، ًٞل

 لاهضًؼ.

٨مً املهم ؤن هلخٔ ؤهه بٗض ال٣مت  اعة زانت ، 2001 هِؿان 22خحن، ًىم لاخض ُالشالشت لألمٍغ ٢ام بٍؼ

٨ُت ًٖ مى٣ُت ، املمشل الجمهىعي املخاٞٔ في ٧ىوٛبلى ٧اؽ بالُىجغ غؽ الىالًاث املخدضة لامٍغ

ُت لىه٠ ال٨غة الٛغبي الخابٗت مً والًت ٧اعولُىا الكمالُت ال٩ىوٛغؽ الٗاقغة ، زم عثِـ اللجىت الٟٖغ

، وهي بلضة الكمالُت ه بلى ه٩ُىعي بىالًت ٧اعولُىا، الظي صٖافي مجلـ الىىاب لٗل٢اث الضولُتاللجىت 

٨ُت نٛحرة ًبلٜ ٖضص ؾ٩انها ؤ٢ل ا ) ؤمٍغ  ٟ ٢لخه في ؤخُض خُذ الُاثغة التي وؿمت،( 40.000مً ؤعبٗحن ؤل

 .مُاعها املخىاي٘

ٗٝغ ؾىي ال٣لُل ٖما جمذ مىا٢كخه في مداصزاتهم الدانت. وم٘ طل٪ ، ٣ٞ  ٌ حر ض وكإ هامل ز٣ت ٦بال 

ضون ٢خلي ..."زىحنبحن لا  1  ، لضعظت ؤن حكاٞحز ؤزبر بالُىجغ في بخضي املغاث "... ًا ٧اؽ ، ؤٖخ٣ض ؤنهم ًٍغ

ت ؤزغي 6ى عوؾُا وؾذ )ظىلت بل في، 2001 ؤًاع 13في  ، وهي: بًغان والهىض وبىٛلصٌل ( صو٫ آؾٍُى

لُت في بْهاع هٓغتها  ا وإهضوهِؿُا. بضؤث الضبلىماؾُت الٟجزٍو  ٖالم مخٗضص لا٢ُاب.بلى والهحن ومالحًز

( ً كٍغ لي بلى املضًىت25مغث ؤ٦ثر ب٣لُل مً زمؿت ٖو اعة لازحرة لغثِـ صولت ٞجزٍو ا ٖلى الٍؼ  ( ٖام 

اث الاقترا٦ُت الؿى ألهم مغ٦ؼ ٢ىة في اجداص  الٗانمت  ٗىص مً ظضًض عثِـ، لُدُت الؿاب٤ُُٞالجمهىٍع

ل   آزغ بلى مىؾ٩ى.ي صولت ٞجزٍو
. 4002تشرين الثاني  من42؛ األربعاء امريكي يوطد الصداقت مع تشافيز" عالموقع على االنترنت.اصوشييتد برس."مشر    ،(لوس آنديش )صحيفت، االرجنتين 1

 صباحا   5246الضاعت  4072آذار  71اصتشارة تمت يوم األحد  .asp-http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/24/un.134969مأخوذ من 

http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/24/un-134969.asp
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 عثاؾخه املا٢خت مؿاولُت، الظي ٧اهذ ٫ لاهضًؼم٘ صو جج، جم بوكاء آلُت حٗاون بحن ؾبتفي هظه املىا

لي، والاجداص الغوسخي، وهي صولت بضؤث ا مً الغثِـ الٟجزٍو ش، اٖخباع  ، في ، ٦مىخج هِٟ مؿخ٣لطا٥ الخاٍع

ل و٢غاعاتها في هظا الكإن؛ باإلياٞت بلى ؤوب٪ ج٣ضًم صٖم مهم ملىا٠٢ ل جغ ، التي ٧اهذ ٞجزٍو ؾها ؤٞجزٍو

 ؤ
 
لن ًٖ صٖم طل٪ظاهب . في هظه املىاؾبت، بلى في طا٥ الى٢ذ ًًا اح، جم لٖا اؽ إٖل صة بَل١ كاٞحز ٍٞغ

 هدُاػ.خغ٦ت بلضان ٖضم لا 

ت بىٛلصٌلبؼ  2001 ؤًاع ٢22ام ًىم الشلزاء  اعة الىخُضة التي ٣ًىم بها ٍاعة عؾمُت بلى ظمهىٍع ، وهي الٍؼ

لعثِـ صولت ٞجز ش يٍو ا في مجلـ لهظه الضولت. في طا٥ الخاٍع لامً الخاب٘ لألمم ، ٧اهذ بىٛلصٌل ًٖى 

ا الؾخًاٞت ٢مت خغ٦ت ٖضم لا  املخدضة وجسُِ  ً  هدُاػ في الٗام الخالي.ؤً

اعاث ٢ام بها لهظه الضولت  ت الهحن الكٗبُت في طل٪ الٗام حٗخبر الشالشت مً بظمالي ؾب٘ ٍػ اعجه لجمهىٍع ٍػ

اعة الى  ت. الٍؼ ش الٗل٢اث الشىاثُتآلاؾٍُى لالغث، ٢بل ؤن ًخىلى خُضة في جاٍع ، ِـ حكاٞحز الؿلُت في ٞجزٍو

غا ٧امبُيـ في ٖام  ـ هحًر  .٧1991اهذ مً ٢بل لَى

اعة ٢ام بها الغثِـ الهُجي اعة الجضًضة بلى الهحن ٍػ ل ٢بل قه وؾب٣ذ هظه الٍؼ محن بلى ٞجزٍو  .غظُاوٜ ٍػ

ت مً اله٩ى٥ ال٣اهىهُت بالخى٢ُ٘ ضث اٖلى مجمٖى ، في بَاع ؾتراجُجُت بحن البلضًًلكغا٦ت لا ، جَى

للا جىُٟظ زُت الُا٢ت  جزٍو ت 2011-2001، ؾتراجُجُت بحن الهحن ٞو ض هظه الضولت آلاؾٍُى ، لتزٍو

 بالُا٢ت.

ت الـ 2001 ؤًاع، زل٫ هظه الغخلت بلى آؾُا، في ٦ظل٪  ،، بهضوهِؿُافي ظا٦غجا 15، جىلى عثاؾت مجمٖى

 مً زللهصٖا ؛ املىخضي الظي الؿُاسخيلهظه املىٓمت للخىا٤ٞ  ةٖكغ  تظخمإ ال٣مت الخاصًببمىاؾبت 

ا .2004 قباٍٍلُت، ٧اعا٧اؽ، في في الٗانمت الٟجزو  ل٣ٗض ٢مت جالُت ً لاو٫ ي ، فالخ٣  مً طل٪  حكٍغ

ً )، طهب في عخلت االٗام ا بلى ؾب20٘ؾخٛغ٢ذ ٖكٍغ ( 15) ةٖكغ  في زمـ ( ( مضًىت17) ةغ ٖك ( ًىم 

ا وزماهماثت وواخض وحؿ ٢اَٗا مؿاٞت، ( ٢اعاث4صولت، ج٣٘ في ؤعب٘ )  ٟ ا زلزت وؤعبٗحن ؤل ٗحن ٦ُلىمتر 

ل ًىم الؿبذ  ، ٖاثضا٦م( 43891)  مً هٟـ الكهغ. 27بلى ٞجزٍو

اؽ هٟؿهح، ٖلى خض حٗبحر ٧اهذ هظه الجىلت واخضة مً ٧اهذ ، "خملت خ٣ُ٣ُت" مشلذ٢ض ، كاٞحز ٍٞغ

ا مً خُض لا ؤ٦ثر م٣  ، هالتزاماث التي جم الخىنل لجاػاث ولاجٟا٢اث ولاهجهاالث ولاالغخلث ٦شاٞت ٖو

غ زِ ؾىاء ٖلى ا ل لامض.ؾتراجُجي مخىؾِ بملضي ال٣هحر ؤو مً خُض جٍُى ٍى  َو

( 7( عئؾاء، وؾبٗت )10ٖكغة )م٘ ، مً بُنها ( م٣ابلت شدهُت84وزماهحن ) ؤعب٘ ، ٣ٖضجل٪ الجىلتزل٫ 

كغاث الىػعاء مً مجاال عئؾاء وػعاء ً.لصخت والخٗلُمث الُا٢ت والىِٟ وا، ٖو  ، مً بحن آزٍغ

 ػاع ٦ما 
 
  مً صوال

 
ؼ اؾتراجُجُت وؾُاؾت الضٞإ ًٖ لاؾٗاع الٗاصلت التي جم  ؤوب٪ وزاعظها مد٣٣ا حٍٗؼ

 .2000عا٧اؽ ٖام اجىُٟظها بمباصعجه هدُجت ٢مت ؤوب٪ التي ٣ٖضث في ٧ 
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ا في لا جدضًض مى٠٢ "ؤوب٪" امً بحن هخاثجهو٧ان  خمإ الظي ٣ٖض في م٣غها في ظ، الظي جم جبيُه الخ٣ 

ً الشاويمً  14ُِٞىا، في   ، لخشبُذ ؤؾٗاع الىِٟ الٗاملُت.ظل٪ الٗامل حكٍغ

 ؿتهل٨ت.، قاع٦ذ صو٫ مىخجت مً زاعط ؤوب٪ الى ظاهب صو٫ ملهظا الٛغى

الٗام ملىٓمت الخجاعة  ، املضًغه الجىلت ل٣اء م٘ الؿُض ماً٪ مىع ، ٣ٖض زل٫ هظمً هاخُت ؤزغي 

ت التي ؾدبضؤ في ها٢ل ُٞه ظىاهب الجىلت الٗاملُت الجضًضة مً املٟاوي، الٗاملُت ً اث الخجاٍع حكٍغ

 ، في املاجمغ الىػاعي الغاب٘ ملىٓمت الخجاعة الٗاملُت.خت، ٢ُغمً طل٪ الٗام في مضًىت الضو  الشاوي

لي ٖلى وظهت ال ت ، ىٓغ ال٣اثلت بإن البلضان الىامُتخاٞٔ الغثِـ الٟجزٍو ل مشل ظمهىٍع ٞجزٍو

ت ت وي٘ ؾُاؾاث الخىمُت الدانت بها البىلُٟاٍع  الخجاعة.ب ُٞما ًخٗل٤، ال ًم٨نها الخسلي ًٖ خٍغ

 لا هٟاط اجٟا٢ُاث ظىلت ؤزاع الخاظت بلى ب
 
ا، ٖلوة ىاي، مكضص  ى٠٢ ، ٖلى ؤن هظا هى املٖلى طل٪ وعٚو

ت الدمؿت ٖكغ، الظي جم لا ، ضث في ظا٦غجا، بهضوهِؿُاُه في ال٣مت التي ٣ٖجٟا١ ٖلالخىا٣ٞي ملجمٖى

 
 
ت الـ  في الى٢ذ الظي جىلذ ُٞه الضبلىماؾُت جدضًضا لُت عثاؾت مجمٖى ؛ وهي املىاؾبت التي 15الٟجزٍو

اصة  ت إٖل ؼ هظه املجمٖى مً ؤظل  ٞاٖلداوع ىيٗها ٦م  جمَلب ٞيها لاطن لبضء بظغاءاث بهضٝ حٍٗؼ

ؼ الخٗاون بحن صو٫ ظىىب  ظىىب. -ظىىب والخىاع بحن قما٫  - حٍٗؼ

ت 2002-2001ث زُت ، بضؤظخمإفي الىا٢٘، في هظا لا  ت املجمٖى اع جمذ الضٖىة لخ٣ٍى ، وفي هظا لَا

ل، في  15ت الـ الظخمإ ملجمٖى  .2002 جمىػ في و٢ذ الخ٤ في ٧اعا٧اؽ، ٞجزٍو

ملاجمغ ، بما في طل٪ املضًغ الٗام ؿلُاث الضولُت في م٣غاث مىٓماتهمجم اؾخ٣باله مً ٢بل الٗضًض مً ال

٩ىبحرولامم املخدضة للخجاعة وا لي عوبجز ٍع ؛ و٦ظل٪ مً ٢بل املٟىيت الؿامُت لألمم املخدضة لخىمُت البراٍػ

في و٢ذ اخخلذ ُٞه ٢ًُت ؤٞٛاوؿخان مٗٓم اهخمام هظه الهُئت املخسههت الخابٗت  ،لكاون اللظئحن

 ملىٓىمت لامم املخدضة.

لي ا ض الٟجزٍو ا جغؤؽ الٞى غاٝلظي ٧ان خايغ  ، ُت لامم املخدضة مل٩اٞدت الخصخغجٟا٢إل في ماجمغ لَا

ت ا٫  مؿاوليظخم٘ مغة ؤزغي بممشلي عئؾاء و / ؤو بوفي طل٪ الى٢ذ   .15صو٫ مجمٖى

٣ت ؿُت ال٣ىي الغثِ ، وهي هُئت م٩ىهت مًم٘ مضًغي و٧الت الُا٢ت الضولُت مل، بضؤ آلُت ٖوبىٟـ الٍُغ

 وب٪ م٘ ٢ُاصة و٧الت الُا٢ت الضولُت.ؤو٫ لغثِـ صولت ًٖى في لا ظخمإ املؿتهل٨ت للىِٟ، خُض ٧ان لا 

، و٦ظل٪ ٢خهاصي والخىمُتٓمت الخٗاون لا، لامحن الٗام ملىهالض ظىوؿىن ، اؾخ٣بله صو وفي الؿُا١ طاجه

 ؤ ؛غ الٗام للُىوؿ٩ى ٧ىقحرو ماحؿىعااملضً
 
والؼعاٖت لألمم  ٚظًتا٥ صًى، املضًغ الٗام ملىٓمت لا ظ ًًا

 ، والبابا ًىخىا بىلـ الشاوي.املخدضة )الٟاو(

اث التي جدضؤ ،وخؿب ما ٦ك٠ هى بىٟؿه، زل٫ هظه الجىلت ر بها م٘ ظمُ٘ ال٣اصة خض املىيٖى

ال٣ًُت ب املخٗل٤هى املىيٕى  ،وعوبُت لاًُالي عوماهى بغوصي، بمً ٞيهم عثِـ املٟىيُت لا وعوبُحنلا 

 الٟلؿُُيُت.
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ا  ً ت ُِٞىابظغ ، ٢ام بخيؿ٤ُ زل٫ هظه الغخلت ،ؤً ، م٘ لامحن الٗام ملىٓمت اءاث مً الٗانمت الىمؿاٍو

ٛحز ؤعا٧يؤو  لي ٖلي عوصَع ٟي املىٓب٪، الٟجزٍو ا بلى ظىب م٘ مجلـ لاصاعة وظؼء مهم مً مْى مت ، ظىب 

بهضٝ ؤؾاسخي هى ظخمإ ٣ٖض لخ٣ُُم ؤويإ ؾى١ الىِٟ الٗاملُت بفي بَاع  ،الىُُٟت، في م٣غ املىٓمت

 بلىعة اؾتراجُجُت الضٞإ ًٖ ؤؾٗاع الىِٟ الٗاملُت.

ا بخيؿ٤ُ لاظغاءاث م٘ مضًغ مىٓمتفي هظه الٗانمت  ً ، لامم املخدضة للخىمُت الهىاُٖت ، ٢ام ؤً

يُىلاع  ضو ماٚاٍع ، وهي الهُئت التي جم جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت حٗاون مٗها لخ٣ضًم املؿاٖضة ظىدُجي ٧اعلىؽ ؤلٍٟغ

ل في بٖاصةالٟىُت  ىُت بلى ٞجزٍو ٘ ٖملُت بٖاصة الخهيُ٘ جيكُِ املى٣ُت الهىاُٖت الَى ، مً ؤظل حؿَغ

غ الخ٣جي لجهاػ لاهخاط في البلص.  والخٍُى

ً لاو٫  18والخ٣ى ًىم الدمِـ  م٘ ٦باع املؿاولحن في الخ٩ىمت الؿٗىصًت بغثاؾت املل٪ ٞهض بً  حكٍغ

ؼ آ٫ ؾٗىص. 2005 آب 1ٍؼ آ٫ ؾٗىص )الظي جىفي في ٖبض الٗؼ  ( وولي الٗهض لامحر ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

ؼ بىجٟل٣ُت٦ما خٓي بخإًُض الغث ُِـ الجؼاثغي ٖبض الٍٗؼ ، م اللُبي دمحم ؤبى مىُاع ال٣ظافي، و٦ظل٪ الٖؼ

ت هي الدٌٟ الٗالمي جدضر مٗهم بالٟٗل في ٖانمت ٧ل منهما. ٧اهذ امل٣اعبت لاؾاؾُت لله٣ٟ ًالظً

 ي اؾتراجُجُت مكتر٦ت م٘ بٌٗ الضو٫ املىخجت الغثِؿُت التي ال جيخمي بلى ؤوب٪.، فإلهخاط الىِٟ

٨ُت 2001في ٖام  ىع٥، الىالًاث املخدضة لامٍغ ( 56الدمؿحن )و  الؿاصؾت ، في الضوعةقاع٥ في هٍُى

ً الشاوي 10مضازلخه ٧اهذ ًىم الؿبذ للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة.   مً طل٪ الٗام. حكٍغ

 ٍل جًُل٘ به ٖلى الؿاخت الضولُتلضوع الظي ٧اهذ ٞجزو ؤقاع بلى ا
 
ترخت ٧إمشلت باملباصعة امل٣ ، مؿدكهضا

٨ُت،  ٨ُتبلخ٣ضم هدى باصازل مىٓمت الضو٫ لامٍغ ، باإلياٞت بلى ٖخماص مُشا١ اظخماعي للبلضان لامٍغ

٨ُتاملُش  .ا١ الضًم٣غاَي للبلضان لامٍغ

ل ف ط٦غ  ، وإٖاصة جيكُِ الخىاع والخٗاون بحنالبلضان املهضعة للبترو٫ي مىٓمت الضوع الظي جلٗبه ٞجزٍو

اصة جُٟٗل -صو٫ الكما٫  ل. مغة ؤزغي  15ت الـ مجمٖى الجىىب هدُجت إٖل ، جُغ١ بلى بغثاؾت ٞجزٍو

خىن ووصػ الٟلؿُُيُت وإ٢امت صولت ٞلؿُُيُتال٣ًُت  ، لُيخهي باإلقاعة بلى يغوعة حُٛحر ماؾؿاث بٍغ

 والبى٪ الضولي(. )نىضو١ الى٣ض الضولي

ً )٢ 2002زل٫ ٖام  كٍغ بلى الىالًاث املخدضة  ، مً يمنهم عخلخحن( عخلت صولُت21ام بةخضي ٖو

٨ُت كاع٦خه في الضوعة الؿابٗت ، ولازحرة بؿبب مؤًلى٫ والشاهُت في  ٧اهىن الشاوي، لاولى في لامٍغ

 ( للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة.57ن )حوالدمؿ

لُت ٢ض بضؿُاؾت الدا٧اهذ ال مً ؤي و٢ذ ؤٖلى ث ج٨دؿب مكاع٦ت في الؿاخت الضولُت ؤعظُت الٟجزٍو

 مضخى .
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ت الـ بضؤ هظا الٗام م٘ لاماهت الٗامت ملىٓمت ؤوب٪ وعثا ل، و 15ؾت مجمٖى ٧اهىن  11ًىم في ب٣ُاصة ٞجزٍو

ىع٥، في خٟل مغاؾم ؤ٢ُم في م٣غ  2012 الشاوي اؽ جىلى لامم املخدضة في مضًىت هٍُى ى حكاٞحز ٍٞغ هٚى

ت الـ    . 77عثاؾت مجمٖى

اث التي جىاولها، بهظه املىاؾبت ٩ا اللجُيُت ، مك٩لت الضًىن الداعظُومً بحن املىيٖى بيو ت ألمٍغ ، ال٩اٍع

ا، مً بحن اٖخباعاث ؤزغي  املى٣ُت ٧اهذ ٢بل ٣ٖضًً مً الؼمان جبلٜ خىالي ؾبٗماثت صًىن ، بلى ؤن مكحر 

٩ي )ملُاع صوالع ؤ ٩ي( 700.000.000.000مٍغ ثت زللها ؤ٦ثر مً زماهما صٞٗذ، وهي الٟترة التي صوالع ؤمٍغ

٩ي(، والضًىن آلان صوالع800.000.000.000ملُاع صوالع ) ُ  ؤمٍغ ملُاع  900بدىالي  م، ج٣

٩ي( 900.000.000.000) ل ًفي بٖاصة نُاٚت ملا ٢اله ُٞض ، ؤقاع بليها ٖلى ؤنها "الضًً لابضي"صوالع ؤمٍغ

 بِىما حٛغ١ الكٗىب في الباؽ. ،و عوػ٧اؾتر

ت الـ ضل، مىٓمت صولُت ؤزغي مىٓمت ؤوب٪٦ ا 40مً ؤعبٗحن ) ، في ما ٣ًغب77و٫ الجىىب، مجمٖى ( ٖام 

٣ض في هاٞاها، خُض ب٣ٖضث ٧اهذ ٢ض مً وظىصها،   ٖ ٣غع ٣ٖض ٢مت ٧ل ج٧ان ٢ض ظخمإ ٢مت واخض ٣ِٞ، 

 ( ؾىىاث.5زمـ )

لى ما٫ الضولي لظل٪ الٗام، مً بحن ؤمىع ؤزغي  ٖو ظخمإ الاؾخصىاجي للمجلـ الغثاسخي ، لا ظضو٫ لٖا

ل الخىمُت ي ٣ٖض في ؾاهخا ٦غوػ صي ال ؾُحرا، بىلُُٟالضو٫ لاهضًؼ الظ ؛ وماجمغ ٢مت لامم املخدضة لخمٍى

٩ا افي مىهخحر   ض، بؾباهُاللجُيُت و ي بامل٨ؿُ٪؛ ال٣مت الشاهُت للجداص لاوعوبي وؤمٍغ بي، في مضٍع ؛ ال٩اٍع

٩ا الجىىبُت، في ٚىاًا٦ُلالاظخما للخىمُت  ؛ ماجمغ ال٣مت الٗالمي٧ىاصوع لا، ٕ الشاوي لغئؾاء ؤمٍغ

٣ُا؛ ماجمغ ال٣مت الٗالمي لأل ، ظىىب ؤاملؿخضامت في ظىهاوؿبٙر ٚظًت ٚظًت الظي ٣ٖضجه مىٓمت لا ٍٞغ

ت ؛ وماجمغ ال٣مت الشاوي ٖكغ لغئؾاء الضو٫ و / والؼعاٖت في عوما، بًُالُا ؤو الخ٩ىماث لاًبحًر

٨ُت ت الضومُي٩ُان.ها، الظي ٣ٖض في بىهخا ٧الامٍغ  ، ظمهىٍع

٩ي البُجي، في ٢ذ، في طل٪ الى ال ًيبػي ؤن هيسخى ؤهه ، ٧اهذ ٖملُت 2002ٖام بدلى٫  الؿُا١ لامٍغ

 ججغي في مضًىت بىما. ل٩الااملٟاوياث لدك٨ُل 

ل الخىمُت الظي ٣ٖض في مىهخحري بالىالًاث زل ٫ مكاع٦خه في املاجمغ الضولي ملىٓمت لامم املخدضة لخمٍى

، ( صولت170ؤ٦ثر مً ماثت وؾبٗحن ) ، ؤمام ممشلحن ًٖآطاع 22بلى  ٨ُ18ُت في الٟترة مً املخدضة امل٨ؿ

ا ومؿاو٫ صولت50ً زمؿحن )مً بُنهم ؤ٦ثر م صة املىٓماث املخٗضصة ؛ وإلى ظاهب عئؾاء و٢ا( عثِؿ 

غاٝ ومىضوبي املىٓماث ٚحر  ما٫ والدبراءلَا لي، جم لاٖغاب ، ؤقاع الخ٩ىمُت وعظا٫ لٖا بلى َلب ٞجزٍو

٨خحن ، في ٧لٖىه بالٟٗل لن خالت َىاعت اظخماُٖت.مً ٢مت لالُٟت و٢مت لامٍغ  ، إٖل

الت َىاعت اظخماُٖت زُحرة ٖتراٝ بإن الٗالم ٧ان بالٟٗل في خغح هى  لا ٧ان الهضٝ مً هظا الُ

ا لظل٪.للٛاًت  ٣ لن ٖنها والخهٝغ ٞو  ، لظل٪ ٧ان ال بض مً لٖا

 ، ا٢ترح بوكاء نىضو١ بوؿاوي صولي ٧إصاة ملىاظهت هظه الخالت الُاعثت.ولهظه الٛاًت
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٣ُا ؤًلى٫  2زىحن في هٟـ الٗام ، ًىم لا ، ظىىب ؤٍٞغ الشاهُت املُت في مضازلخه في ال٣مت الٗ ،في ظىهاوؿبٙر

ت الـ  ،للخىمُت املؿخضامت  + الهحن 77هُابت ًٖ مجمٖى
 
لى بوكاء نىضو١ ؤزغي الخاظت ب ، ٦غع مغة

، خُض حؿاهم ُٞه الضو٫ ؼامي لهالح ؤ٣ٞغ الضو٫ في الٗالم، الظي جهىعه ٦هىضو١ بلبوؿاوي صولي

الظي  مً الضًً الداعجي٪( 10٪( مً لاهٟا١ الٗؿ٨غي الٗالمي و ٖكغة باملاثت )10بيؿبت ٖكغة باملاثت )

 ٧اهذ الضو٫ لا
 
ب املدضعاث  ياٞت الى٢خهاصًت، باإل جضٞٗه لل٣ىي لا ٦ثر ٣ٞغا لامىا٫ املهاصعة مً تهٍغ

 .ومً الٟؿاص

 18) ةٖكغ  ي، هٟظ زماو2003ٖام زل٫ 
 
 ٧اهىن الشاويفي  ظىضة خًغ مً زللها ؤ، يمً تصولُ ( عخلت

لبً ـلَى لىب هخ٣ا٫ الغثاسخيلا مغاؾم  ؼ بى ىاؾُى لىال صا ؾُلٟا في البراٍػ ً ٚىجحًر عبىا في ؛ ولىؾُى بصٍو

 ؤًاعفي لاعظىخحن في ؛ هِؿخىع ٦حرقجر لا٧ىاصوع 
 
، صواعحي ٞغوجىؽ، في ؤؾىوؿُىن  ه٩ُاهىع ؛ وؤزحرا

 .آبباعاٚىاي ، في ال

ىع٥، ٧اهىن الشاويفي  ت الـفي م٣غ لامم املخدضة في هٍُى بلى  ،+ الهحن 77 ، ه٣ل الغثاؾت املا٢خت ملجمٖى

 مل٪ املٛغب دمحم الؿاصؽ.

ى، في ٧ىػ٧ى بحرو فيلؤ، قاع٥ في ؤًاعفي  ت ٍع ظخمإ ، وفي الكهغ الخالي في لا ال٣مت الؿابٗت ٖكغة ملجمٖى

، باعاٚىايال، في (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )لـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت الغاب٘ والٗكٍغً ملج

 غ الغثاسخي في ٧ىلىمبُا.وفي مجلـ لاهضًؼ الغاب٘ ٖك

ىايلا ، في وباملشل ً للظ٦غي ا، قاع٥ في ؤوكُت وعٚو ت الشالشت والٗكٍغ ٩ا الخ٩امل أل  غابُتالؿىٍى مٍغ

املخدضة مل٩اٞدت الخصخغ  في املاجمغ الؿاصؽ لألَغاٝ في اجٟا٢ُت لامم ي ؤًلى٫؛، وففي آب، اللجُيُت

٦ًما ؾِكاع٥ في  ،والجٟاٝ، في هاٞاها، ٧ىبا ٨ُت الشالشت في ال٣مت الغثاؾُت لا  الشاوي حكٍغ ت لامٍغ ًبحًر

 ، في بىلُُٟا.ُحرا، التي ٣ٖضث في ؾاهخا ٦غوػ صي ال ؾٖكغة

( منها بلى 5هب في زمـ )، طالشماهُت ٖكغ التي جمذ هظا الٗاممً املهم ؤن هلخٔ ؤهه مً بحن الغخلث 

ل  ي.، واخضة منها بمىاؾبت املىخضي الاظخماعي الٗالمالبراٍػ

اؽ ٨ٞغة "اقترا٦ُت ال٣غن ظخماعي الٗالمي في بىعجى ؤلُٛغي في املىخضي الا  ى حكاٞحز ٍٞغ ، ٢ضم هٚى

ً" ٦خُاع بوؿاوي للخٛلب ٖلى اللُبرالُت الجضًضة والغؤؾمالُت.  الخاصي والٗكٍغ

ا في ٧ىبا وظاما٩ًا و ػاع لاعظىخحن في مىاؾبخحن  ً يُضاص وجىباٚى.لؤ، ٦ما جىاظض ؤً  بحرو وجٍغ

ؼجىهِب ؾبت مغاؾم بمىا ، َغح ٖلُه ٨ٞغة بوكاء آلُت صولُت الغثِـ لا٧ىاصوعي لىؾُى ظىجحًر

ت، لٛغى مؼصوط هى في امل اصة عؤؽ املا٫ ال٨بحر للٟؿاص، املىصٕالؾخٗ بُت والخؿاباث الؿٍغ لطاث الًٍغ

ت إلوكاء نىضو١ بوؿاوي صول بٖاصجه ي بلى بلضانهم لانلُت. وفي هٟـ الى٢ذ جسهُو وؿبت مئٍى

ً ) ٨ٟغةمل٩اٞدت ال٣ٟغ. ؾِخم ج٣ضًم هظا ال كٍغ ا بٗض ؤعب٘ ٖو  ً ، في م٣غ لامم املخدضة في ( ؾاٖت24ؤً

ىع٥.  هٍُى
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ت بىلُُٟا لخًىع ال٣مت 2003ي آزغ وظهت صولُت له في ٖام ف اؽ بلى ظمهىٍع ى حكاٞحز ٍٞغ ، ؾاٞغ هٚى

٨ُت الشالش ت لامٍغ ً نىضو١ ٢ترابت ٖكغة. جًمىذ الىز٣ُت النهاثُت الغثاؾُت لاًبحًر خه بكإن ج٩ٍى

لن ٖام ٢تراخه ب، باإلياٞت بلى بوؿاوي صولي ٨ُت مل٩اٞدت 2004إٖل ت لامٍغ الخمُحز يض  الؿىت لاًبحًر

ا٢ت ؼ  ، و٢ضلاشدام طوي لٖا  هظا ال٣ُإ مً الؿ٩ان. هضماطبجم ٢بىله ٧ىؾُلت لخٍٗؼ

٨ي ال٣مت لا ف، قاع٥ 2004في ٧اهىن الشاوي  ٣ضث في مىهخحر   ،خحنُؾخصىاثُت لألمٍغ  ٖ ، ٪ي بامل٨ؿُالتي 

ٟى لُىن( والتي جًمىذ وز٣ُت ً بها النهاثُت )بٖلن هٍى الهىضو١ لاوؿاوي الضولي ٢تراخه بكإن ج٩ٍى

، ؤزغي ، ومغة ن ًغوط له في مداٞل صولُت مسخلٟت٢تراح الظي ٧اوهى هٟؿه لا ،، في بخضي ٣ٞغاجهبال٩امل

 ٢ترح بٖلن خالت َىاعت اظخماُٖت في ظمُ٘ ؤهداء ال٣اعة.ب

ا ٦ما جم اٖخماص املُشا١ الضًم٣غاَي للبل٦ما ؤنغ ٖلى ؤهه ٨ُت في املجا٫ الؿُاسخي، ًجب ، جمام  ضان لامٍغ

٨ُبوكاء ؤصاة ممازلت، ول٨ً طاث َبُٗت اظخماُٖت ت ، والتي ؾماها املُشا١ الاظخماعي للبلضان لامٍغ

٨ُت في ججاههظا لافي ا. ولل٣اعة بإ٦مله ، ؤقاع بلى ؤن هظه ال٨ٟغة ٢ض جم ٢بىلها في ٢مت مىٓمت الضو٫ لامٍغ

خا.اماٚع  ٍع

ت ٧ىبا، في في طل٪ الكهغ وانل عخل . في و٢ذ الخ٤، 2004 ٧اهىن الشاوي 14جه باظخمإ ٖمل في ظمهىٍع

اها الخٗاوهُت املجاوعة.قباٍفي  ت ٍٚى  ، ٢ام بغخلخه لاولى بلى ظمهىٍع

٩ا اللجُيُت و ، ٞٗل الصخيء هٟؿه في ال٣مت الشالشؤًاعفي  بي والات ألمٍغ جداص لاوعوبي، التي ٣ٖضث في ال٩اٍع

بي لخسُُِ ب، خُض امل٨ؿُ٪  ٖلى مً قإنها ؤن حؿاٖضؾُاؾاث ٢ترح حك٨ُل نىضو١ بوؿاوي لل٩اٍع

بيالخض م ٩ا اللجُيُت ً ال٣ٟغ في مى٣ُت البدغ ال٩اٍع خالت َىاعت، في مىاظهت في ، و٦ظل٪ بٖلن ؤمٍغ

ت. في و٢ذ الخ٤ ، للٗمل بؿٖغ  ، ٢ام بغخلت زاهُت بلى ٧ىبا.ال٣ٟغ والجٕى

ً ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت عئؾاء صو٫ ، قاع٥ في لاعظىخحن في لا جمىػ في  ظخمإ الؿاصؽ والٗكٍغ

ت التي صزلذ ، وهي املىاؾبوالًُٝى الدانحن غجبُتوالضو٫ املالؿى١ املكتر٦ت للجىىب )محر٧ىؾىع( 

ل ٦ضولت م  بخ٣ضًم ، ٢ام م٘ هٓحره لاعظىدُجي ؛(محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )بلى  غجبُتٞيها ٞجزٍو

ىهُت  ٨ُت لاظغاءاث التي ؤصث بلى بوكاء ٢ىاة جلٍٟؼ ىن ، والتي ؾخدك٩ل ال ظىىبُتؤمٍغ ا جدذ اؾم جلٍٟؼ خ٣ 

 .الجىىب

٧ىاصوع. زم، في لدامـ ٖكغ في لاضًؼ الضو٫ لاه ، ٢ضم مضازلت في املجلـ الغثاسخيفي الكهغ هٟؿه

اص ، ٢ام بؤًلى٫  ل، ٖو ً الشاويزغي في ؤمغة  ليهابغخلخه الشالشت ٖكغة بلى البراٍػ ظخمإ لخًىع لا  حكٍغ

ىالشامً ٖك ت ٍع ت ، مً زم جاب٘ عخلخه في لاًام غ لغئؾاء صو٫ وخ٩ىماث مجمٖى الخالُت بلى ظمهىٍع

 و٧ىلىمبُا. الضومُي٩ُان، ٧ىبا

ً الشاوي٢بل نهاًت قهغ  بلى  زم مغة ؤزغي ، بضؤ ظىلت قملذ بؾباهُا ولُبُا وعوؾُا وإًغان و٢ُغ حكٍغ

 بؾباهُا.
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٣توبى ٩ا الجىىبُت، في ٕ الش، في الكهغ لازحر مً الٗام قاع٥ في الاظخماٟـ الٍُغ الض لغئؾاء ؤمٍغ

٩ا الجىىبُت؛ ؾاٞغ ج، خُض جم بوكاء جلبحروؤ ل في ٢ضم مضازل ،مغة ؤزغي بلى ٧ىبام٘ صو٫ ؤمٍغ ت في البراٍػ

ً ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت للجىىبظخمإ الؿاب٘ والٗكلا   ٍغ
 
ت ا، وؤزحرا اعة بلى ظمهىٍع زخخم الٗام بٍؼ

 الهحن الكٗبُت.

ه  2005بلٜ عنُض ٖام  بمكاع٦خه في اليسدت  ٧اهىن الشاويث في ؤعخلت بلى الداعط، والتي بض 27ما مجمٖى

اعة بلى لاعظىخحندامؿت ال ل؛ وبٍؼ هي ، و للمىخضي الاظخماعي الٗالمي، الظي ٣ٖض في بىعجى ؤلُٛغي، البراٍػ

يـ آًغؽ لخٗباملىاؾبت التي جم ٞيها جى٢ُ٘  ىن الجىىب الجضًضةجٟا١ في بٍى ؼ مدُت جلٍٟؼ ٣ترح ٍؼ ، ٍو

٩ا اللجُيُت، مىظه هدى اثخماهاث الخىمُت بوكاء خمان ثىٓماث لا ، صون قغٍو م٦ُان مهغفي في ؤمٍغ

غاٝ  خخُاَُاث الضولُت لضو٫ املى٣ُت.٨ٞغة بوكاء بى٪ الجىىب حٛظًه لا  ؛ ٦ما ٖغىاملخٗضصة لَا

 .٦بحرةطاث صًىن زاعظُت صو٫ جداص بجإؾِـ ٖلً مى٢ٟه لىاخُت ؤ٦ما 

ىاي. ولضي لا ، جىهِب الغثِـ جاباعي ٞاؾ٨حز، في مىهدُُٟضًى مغاؾم، قاع٥ في آطاعفي قهغ  وعٚو

٨ُتل ، خم  ونىله ي شخيء ؤلُى بىف، املؿاولُت في خا٫ خضور ، ظىعط صبعثِـ الىالًاث املخدضة لامٍغ

 ل
 
 ، بدؿب مٗلىماث خهلذ ٖليها مهاصعيضهمً وظىص تهضًضاث لى جإ٦ضه ب خُاجه، مكحرا

 مٗلىماث ممازلت.ل٣ى ل ٧اؾترو جً، وؤقاع بلى ؤن الغثِـ ال٩ىبي ُٞضؾخسباعاجُتا

ت الهى، بضؤ في هٟـ الكهغ ت الٟغوؿُت، ول٨ً ٖلى الٟىع ظىلت ؤزظجه بلى ظمهىٍع ض وصولت ٢ُغ والجمهىٍع

٨ُت بلى ؤعوبا، ؤقاع بلى ونى٫ خاملت َاثغاث جا٢بل مٛاصعجه مىهدُُٟضًى ت لامٍغ ، الٗمل الظي بٗت للبدٍغ

ل. وط٦غ ؤن الؿُٟى ت ٧اهذونٟه بإهه اؾخٟؼاػ ظضًض إلصاعة الغثِـ بىف ججاه ٞجزٍو جدمل  ت الٗؿ٨ٍغ

 ٖلى مخنها 
 
كغ  زمؿا ت 1500( َاثغة هل٩ُىبتر خغبُت وؤل٠ وزمؿماثت )25ً)ٍٖو ( مً مكاة البدٍغ

 ( مً ؤٞغاص الُا٢م.1000وؤل٠ )

، ٞلً جظهب ٢ُغة جسظث الىالًاث املخدضة بظغاء يضهح في ماجمغ صخٟي ؤهه بطا ا، نغ  في هظا الهضص

 
 
مً ٢بل املاؾؿت  يض شدههت ٖلى تهضًضاث وظىص ؤصلت ٢ٍىٖلى هِٟ لخل٪ الضولت. وؤ٦ض مجضصا

٨ُت التي اتهمها بالخدًحر  مً  لامٍغ
 
ٌ ؤي مداولت  ه مؿخٗضةبلصن ؤلخدغ٧اث ظضًضة، مدظعا لٞغ

 لإلَاخت بد٩ىمخه.

لي. و٢ض اقخملذ  اعة ٣ًىم بها عثِـ ٞجزٍو اعجه بلى الهىض ؤو٫ ٍػ لُت، حٗخبر ٍػ باليؿبت للضبلىماؾُت الٟجزٍو

 في بىٛالىع ( مً لاوكُت الغؾمُت في هُىصلهي 2ٖلى ًىمحن )
 
، ، زم في ٧ل٨خا )الٗانمت ال٣ضًمت(، وؤزحرا

غ الخ٨ىىلىظُا وج٨ىىلىظُا املٗلىماث.  ٢ُب الضولت لخٍُى

٨ُت إلنهاءهظه الجىلت الهٛحرة، ؤزىاء وظىصه في ٞغوؿافي بَاع   ، اؾدى٨غ مغة ؤزغي وظىص ماامغة ؤمٍغ
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٫ هى عثِـ دضر له "... ؾىٗٝغ ؤن الصدو املؿاو ً ي شخيءؤولهظه الٛاًت ، ؤنغ ٖلى ؤن  2خُاجه.

... تهضًض  وجمشل" ، الظي اتهمه ب٣ُاصة بصاعة ٖضًمت الًمحر، ظىعط صبلُى بىف3الىالًاث املخدضة ..."

 4خ٣ُ٣ي للٗالم ... ".

، ؤوضح ، بضٖم ؤو الخدًحر ملخاولت اٚخُا٫ ، ٖلى الىدى الخالي: ".. ٖىضما هتهم بصاعة بىفوخى٫ املىيٕى

ا: ".. هىا٥ ؤقُاء ٦شحرة ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ5ظل٪ ألهىا وٗٝغ ما هخدضر ٖىه .."ٞ  ٟ باب ٢ىلها ألؾ، مًُ

ض الب٣اء صون واضخت  6... ". ُتمسابغاج مهاصع، ال ؤٍع

لي ال٩ىبي لاو٫ لخُب٤ُ لال في هاٞاها، بمىاؾبت لا ظىضة ٖمؤ، وي٘ هِؿانفي  )البضًل  لباظخمإ الٟجزٍو

٩ا كٗىبالبىلُٟاعي ل  ل٩ا ، ولا لاملخاعبت الشالض  الىهٟيظخمإ ، ولا ؤمٍغ
 
ت ظخمإ الشالض لل جىت لاصاٍع

 ٢خهاصي.ل لاامجٟا٢ُت الخ٩إل

ل ، ٞٗلفي ؤًاع ٩ا الجىىبُت والضو٫ الٗغبُت.الصخيء هٟؿه في البراٍػ  ، في بَاع ال٣مت لاولى ألمٍغ

، مإؾؿت هظا املىخضي ٧ألُت ظضًضة للجٟا١ الؿُاسخي الؾخمغاعها م٘ الى٢ذ مً وظهت الىٓغ الؿُاؾُت

ت لهظه الل٣اءاث ل٣ُبحن مهمحن ُاء اؾخمغاٍع ش ظضًضة إٖل في الجٛغاُٞا الؿُاؾُت  وجدضًض جىاٍع

ً ) لٗاملُتا كٍغ ٩ا  12ُت و ( صولت مً ظامٗت الضو٫ الٗغب22، والتي جًم ازىحن ٖو صولت مً ؤمٍغ

 ، حك٩ل لاهجاػ الغثِسخي لهظا الخضر الظي ظم٘ املى٣ُخحن.الجىىبُت

غانفي  ً ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت باعاٚىاي، في لا ال، ، قاع٥ في ؤؾىوؿُىن خٍؼ ظخمإ الشامً والٗكٍغ

( م٣ترخاث: بترو٫ الجىىب، 5) زمـ ، خُض صٖا بلى جىُٟظ(محر٧ىؾىع ت للجىىب )الؿى١ املكتر٦و٢مت 

ىن الجىىب، خل٣ت الُا٢ت الجىىبُت و ٚاػ الجىىب، ظامٗت الجىىب  .جلٍٟؼ

م٘ صو٫ جخاملا٢خت ل غثاؾتال، جىلى الغثاسخي الؿاصؽ ٖكغ لضو٫ لاهضًؼ، في املجلـ بحرولؤفي جمىػ في 

للؤب٢لُمُت ظمٗذ بحن بىلُُٟا و٧ىلىمبُا ولا٧ىاصوع و ، وهي ٦خلت ج٩امل صون هضًؼلا  جزٍو بلٜ بحرو ٞو ، ٍو

٪( ٧اهىا جدذ زِ 50، زمؿىن باملاثت منهم )وؿمت( 120.000.000ملُىن ) 120ٖضص ؾ٩انها خىالي 

 ال٣ٟغ.

ُٞما ( م٣ترخاث 4، ٢ضم ؤعبٗت )كغ ملى٣ُت لاهضًؼ صون لا٢لُمُتفي هظا الاظخمإ الغثاسخي الؿاصؽ ٖ

٧اهذ امل٣ترخاث: بوكاء بترو٫  بٗض مً مى٣ُت لاهضًؼ الجٛغاُٞت.ؤ ٢ىي جإزحر  ؾ٩ُىن لهاالخ٩امل  ًسو

ىن الجىىب؛ بوكاء هضًؼلا  ل ؛ طل٪ الٗام مً جمىػ في 24في  ، الظي بضؤ ٖملُاجهجلٍٟؼ  ؛ همت املعجؼةمجضٍو

 2 
٩ا( املى٢٘ ٖلى الاهترهذ.  الهاؾُىن  ٗؼػ ٖل٢اجه م٘ باَعـ وؾِ جىجغ م٘ واقىًُ" )صخُٟت،٧ىؾخاٍع  ٌ . مإزىط مً 2005آطاع لٗام  9الاعبٗاء "حكاٞحز

la17.html-http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima  بٗض الٓهغ. 12:34، 2015آطاع لٗام  8ًىم لاخض جمذ . اؾدكاعة 
3 

املهضع هٟؿه
 

4 
املهضع هٟؿه
 

 5
 املهضع هٟؿه

6 
املهضع هٟؿه
 

 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima-la17.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima-la17.html
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م مً ؤهه الهىضو١ لاوؿاوي الضولي ؾِـإجو   ب، ٖلى الٚغ
 
هىنىضو١ بوؿاوي لضو٫  ٢ترح هىا مخٛحرا

 لاهضًؼ.

٨ُت ٖكُت اظخمإ هه٠ ال٨غ في قهغ آب ماع صًل بلجا في ة في ، ٢ام بجىلت ٢هحرة بلى ظىىب ال٣اعة لامٍغ

ل.لا ، وبالخالي ونل بلى هٟـ الٗام ىاي ولاعظىخحن والبراٍػ  وعٚو

ت ٧ىبا؛ وجاب٘ بلى ظاما٩ًافي آب ، ٢ام ؤً اعة ٖمل بلى ظمهىٍع ا بٍؼ ، خُض جم الخى٢ُ٘ ٖلى زُاب الىىاًا ً 

بياملخٗل٤ ببترو   ىعث صي ٞغاوـ.، في ٖانمخه ًٞلخ٣ي بالغثِـ الٟغوسخي ظا٥ قحرا٥، وفي املاعجُيُ٪ ٧اٍع

بيو ُت لغئؾاء صو٫ و / ؤو خ٩ىماث بتر، بمىاؾبت ال٣مت الشاهٖاص بلى ظاما٩ًاؤًلى٫ في  ، وهي الٟغنت ٧اٍع

بُت9ُ٘ م٘ حؿ٘ )التي جم مً زللها الخى٢ ت ٧اٍع ثُت في مجا٫ جٟا٢ُاث الشىاضص مً لا، هٟـ الٗ( صو٫ ظؼٍع

ل ج٣ٟذ ظمهىٍعبالخٗاون في الُا٢ت،  ت مً زللهات ٞجزٍو بي، في بَاع بترو البىلُٟاٍع ، وهي قغ٦ت ٧اٍع

بي14) ةَا٢ت مخٗضصة الضو٫ جخ٩ىن مً ؤعب٘ ٖكغ  ، م٘ خ٩ىماث هظه ( صولت مً خىى البدغ ال٩اٍع

ا. )9الضو٫ الدؿ٘ )  ُ ا وزلزماثت بغمُل ًىم  ٟ ض ؾبٗت وؾبٗحن ؤل ً بغمُل في الُىم( م 77300( ٖلى جىٍع

اث ُ، اللخحن جم جى٢ُ٘ اجٟا٨٢مُاث املىظهت بلى ظاما٩ًا و٧ىبا، ال حكمل الغعةالىِٟ الدام واملىخجاث امل٨

 مزىاثُت مٗه
 
 .ا مؿب٣ا

٣ت ها ههذ  ،وبهظه الٍُغ حر  ٖبرجٟا٢ُاث الدكُٛل بفي مجمٖى بي، ٖلى جٞى الضو٫ املى٢ٗت ٖلى بترو٧اٍع

لُت،قغ٦ت ( بغمُل مً الىِٟ الدام ومكخ٣اجه مً ٢بل 200000ؤ٦ثر مً ماثتي ؤل٠ )  الىِٟ الٟجزٍو

 ( املى٢ٗت ٖلى الاجٟا٢ُت.13لازغي ) ٖكغ تلكغ٧اث الىِٟ في ٧ل مً الضو٫ الشلز

ا في الضوعة الؿخفي طل٪ الكهغ  ً ىع60٥حن )، قاع٥ ؤً ، والتي جمشل املغة ( لألمم املخدضة، في هٍُى

غاٝالدامؿت التي ًساَب ٞيها الجلؿت ا لى مىخضي مخٗضص لَا لث لي ؾب٘ مضاز، مً بظمالٗامت أٖل

 الخ٩ىمُت. ه، زل٫ بصاعجؤصلى بها ٞيها

لى مىخضي ٖال4، ٢ضم ؤعبٗت )وفي هظا املًماع ٢ترح، في بمي. ( م٣ترخاث مىظهت هدى همىطط ظضًض أٖل

حر الضاثمحن، في ٧ل مامل٣ام لاو٫، جىؾُ٘ مجلـ لامً ، وإجاخت صزى٫ الضو٫ ً ؤًٖاثه الضاثمحن ٚو

 مً هظه الٟئاث.الىامُت الى الٟئت لاولى 

 
 
اصة الكٟاُٞتزاهُا  .اوؤؾالُب ٖمله افي ظمُ٘ ؤظهؼته قغا٥خترام ولا لا  ،، ؤقاع بلى يغوعة ٍػ

ل ، وهى املى٠٢ الظي ْللخ٤ الى٣ٌ في ٢غاعاث مجلـ لامً لٛاء الٟىعي٦ى٣ُت زالشت، لا ذ ٞجزٍو

 ( ؾىىاث6ؾذ ) ، مىظجخسظه، بك٩ل منهجي
 
ت ال جخىا٤ٞ م٘ الضًم٣غاَُت ومبضؤ  ، مٗخبرة ؤهه ب٣اًا هسبٍى

 .الؿُاصًت بحن الضو٫  املؿاواة

ؼ صوع لامحن الٗام وزانت في بَاع الضبلىماؾُت الى٢اثُت. : حٍٗؼ
 
 عابٗا
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٩ي ٖام ، االىاقِ الباعػ باث عوبغحؿىن  ؤصانو٢غب نهاًت زُابه،   ، الظي1988ملغشح الغثاسخي لامٍغ

٨ُتصازل َلب اٚخُاله مً  سظ ، صون ؤن جخٍىن ، و٦ظل٪ ٖلى قاقاث الخلٟؼ الىالًاث املخدضة لامٍغ

، (CBN، في بغهامج مخلٟؼ ٖلى قب٨ت لاطاٖت املؿُدُت )في جل٪ املىاؾبت. ٞٗلؤي  خ٩ىمت جل٪ الضولت

، ؤٖخ٣ض ؤهه ًجب ٖلُىا املضخي كاٞحز( ؤهىا هداو٫ اٚخُالهحنغح عوبغحؿىن بهغاخت ؤهه: "... بطا اٖخ٣ض )

ا وال٣ُام بظل٪ ..."  خغب ؤ٢ل ج٩لٟت مً الظهاب بلى  ٢٘، ؤقاع بلى ؤن اٚخُاله ؾ٩ُىن في الىا ٢7ضم 

 .لإلَاخت به

٩ا الجىىبُت، خُض لٟذ اهدباه عئؾاء ؤم٘ صو٫ جخو٫ لظخمإ لا ٍل، في لا ههى طا٥ الكهغ في البراػ ؤ مٍغ

املى٣ُت ؤهه في مسُِ الخ٩امل الجضًض هظا لً ًخم ٞٗل ؤي شخيء بطا جًمً ه٩ُله املاؾسخي مكاع٦ت 

ت ، و٦ظل٪ ب٣ُت اؼهضًصو٫ لا  ججم٘و  (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب ) ملاؾؿاث التي ٧اهذ مٗغٞو

م٘ صو٫ ججضًضة التي ًخم بىائها محر٧ىؾىع و ؾؿت الج، ًجب ؤن جخجاوػ املا عؤًه خؿببالٟٗل؛ ألهه، 

.لاهضًؼ
 
جُا  ، م٘ ازخٟاء هظه املاؾؿاث جضٍع

ً لاو٫ في  ، خُض قاع٥ في ال٣مت ة ؤزغي بجىلت نٛحرة لشلزت بلضان، هظه املغة بلى بؾباهُا، ٢ام مغ حكٍغ

٨ُتالدامؿت ٖكغ لغئؾاء الضو  ت لامٍغ في  ٢ضم مضازلت، بًُالُا ي و٢ذ الخ٤، في؛ ف٫ والخ٩ىماث لاًبحًر

٨ُت ٖلى ؤنها ؤ٦ثر ( ملىٓمت لا 60الظ٦غي الؿخحن ) ٚظًت والؼعاٖت خُض ؤقاع بلى الىالًاث املخدضة لامٍغ

ا للبِئتٍصو٫ الٗالم جلى 
 
 ؤنش

 
ً الُا٢ت ٪ م25ما ٣ًغب مً  حؿتهل٪٪ مً ؾ٩ان الٗالم  5 ها ب، مظ٦غا

ل٠ ملُىن صوالع ؤ٦ثر مً ؤعبٗماثت وزمؿحن ؤ في الى٢ذ هٟؿه زههذو؛ املىلضة ٖلى ٧ى٦ب لاعى

ت ًها الخى٢ُ٘ ٖلى بغوجى٧ى٫ ٦ُىجى.للى٣ٟاث الٗؿ٨ٍغ  ، بياٞت بلى ٞع

 .في باَعـ بٟغوؿا م٘ ؾلُاث البلضوجيخهي جل٪ الجىلت باظخمإ زىاجي 

ً الشاوي بدلى٫  ٨حكٍغ سُت الغابٗت لألمٍغ ، خُض لاعظىخحنلجا، خحن في ماع صًل بُ، او٣ٗضث ال٣مت الخاٍع

ذ   ل٩ا.لاجم وي٘ يٍغ

ا اعة ظمهى لاو٫  ٧اهىن ، في قهغ ؤزحر  ىاي الكغ٢ُت بمىاؾبت لا ، ٢ام بٍؼ ت ؤوعٚو ظخمإ الخاؾ٘ ٍع

ً ملجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت  م الخى٢ُ٘ ٖلى ، خُض ج(محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )والٗكٍغ

اعي إل  ل الاجٟا١ لَا ت ٞجزٍو ت بلى محر٧ىؾى البىلُٟاهًمام ظمهىٍع ت ، جى ع. مً هىا٥ٍع ظه هدى ظمهىٍع

ل لىي٘ حجغ لاؾاؽباعاٚىايال ى لبىاء مهٟاة  ، ومً هىا٥ بلى البراٍػ الججرا٫ زىؾُه اٚىاؾُى ابٍغ

، بلى ؾاهخا ماعجا، ٧ىلىمبُا، في ولُما
 
 .2005 لاو٫  ٧اهىن  17، في َعؿُٟي، بحرهامبى٧ى؛ وؤزحرا

اؽ  ، ج2006زل٫ ٖام  ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ ه زلزت وؤعبٗحن )بىظه هٚى  ( وظهت صولُت.43لى ما مجمٖى

 
7 

. مإزىط مً 2005آب لٗام  24ا.ٝ.ب، واقىًُ، الىالًاث املخدضة، الاعبٗاء   "ؤب ًُالب ب٣خل حكاٞحز"الاوهُٟغؾى )صخُٟت، لا٧ىاصوع( املى٢٘ ٖلى الاهترهذ. 

http://www.eluniverso.com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA4706ABE.html  ت  2016آب لٗام  7ًىم الاخض جمذ اؾدكاعة مؿاء. 6:26الؿٖا
 

http://www.eluniverso.com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA4706ABE.html
http://www.eluniverso.com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA4706ABE.html


42 
 

لًبضؤ قهغ ٧اهىن الشاوي  ل، م٘ الل٣اء الشلسي بفي البراٍػ ل ولاعظىخحن والبراٍػ ، ٢بل قهغ مً هظا حن ٞجزٍو

ض، في  ، الاهخسابُت في بىلُُٟا ، ٧ان بًٟى مىعالِـ ؤًما هى الٟاثؼ في الهىاص2005٤ًلاو٫  ٧اهىن  18املٖى

اؽ وهٓغاثوهي الخ٣ُ٣ت التي لم حٛب ًٖ اٖخباعاث ح  ، و٧ان هظا هى الجاهب لاو٫ الظيهكاٞحز ٍٞغ

ى باؾبت هظا الاظخمإ الغثاسخي. ٦ما ؤقاعوا بلُه في بُان مكتر٥ نضع بمى اؽ بوكاء ح٢ترح هٚى كاٞحز ٍٞغ

٩ا الجىىبُت ًخإل٠ مً  ٨ُت. في( صولت ظىىبُت 12) ةزجي ٖكغ لامجلـ صٞإ في ؤمٍغ  ال٣اعة لامٍغ

، التي و٢٘ م٘ خ٩ىمتها إلًٟى مىعالِـ ؤًما، في بىلُُٟاالغثاسخي مغاؾم الخىهِب ، خًغ في هٟـ الكهغ

 اجٟا٢ُخحن بكإن مؿاثل الُا٢ت.

، جىجغاث م٘ الىالًاث املخدضة ُٞه في الُىم الؿاب٤ خضرفي ؾُا١ ، في قباٍ، ؾاٞغ بلى هاٞاها، ٧ىبا

ٟحن الضبلىماؾُحن  ٨ُت جًمىذ الُغص املخباص٫ للمْى غ ٧اعا٧اؽ وواقىًُ بحنلامٍغ الضٞإ ؛ ٧ان وٍػ

٩ي صوهالض عامؿُٟلض ٢ض ؤقاع بلى الغثِـ  اؽ ٖلى ؤهه ؤصول٠ حلامٍغ هخلغ لضًه ال٨شحر مً كاٞحز ٍٞغ

مضًغ  ، اتهمًٟى مىعالِـ. بِىما، مً ظهخهل ٧اؾترو وإً، و٧ان ٌٗمل بك٩ل وز٤ُ م٘ ُٞضؤمىا٫ الىِٟ

ىُت، ظىن صًمتري هُجغوبىهتياملد لي ابغاث الَى  خضزل في املى٣ُت.لبمؿل٨ُت ا، الغثِـ الٟجزٍو

ما٫ في حكُلي ، وهي الخىهِب الغثاسخي ملِكُل باقُلُذ، بمىاؾبت مغاؾم في آطاع، ًخاب٘ ظضو٫ لٖا

لًا عوؾالِـظخمإ الظي الخ٣ى ُٞه زى غنت ٣ٖض ٞيها لا ٞ ل "مُل" ٍػ ت  ،ؾُه ماهٍى عثِـ ظمهىٍع

 هىضوعاؽ آهظا٥. 

اعة ججاوػث ، في باعاٚىايال، ؾاٞغ بلى هِؿانفي  ، خُض ؤهه باإلياٞت بلى عئؾاء الىُا١ الشىاجي ٣ٍِٞػ

لبال جزٍو ماء بىلُُٟا بًٟى مىعالِـ ؤًما و  اعاٚىاي ه٩ُاهىع صواعحي ٞو ى حكاٞحز ؛ ٧ان ٖػ ىاي لا هٚى وعٚو

ا في ؤعا خي  جاباعي   ً ٩ا الجىىبُت .باعاٚىايالٞاؾ٨حز ؤً  ، لدك٨ُل ما ٌؿمى مسغٍو الُا٢ت في ؤمٍغ

لظضوي بىاء ما ٌؿم َغخىا ل ى بسِ ؤهابِب الٛاػ الجىىبي الظي، ًبضؤ مً ٞجزٍو ، ًمغ ٖبر البراٍػ

ىايلا ولاعظىخحن للخىانل م٘  خ٣اعب م٘ زِ ؤهابِب الٛاػ الظي ؾِخم بىائه بحن خ٩ىماث وعٚو ، ٍو

ىاي.لا باعاٚىاي و البىلُُٟا و   وعٚو

حن بحن بَُاث الٛاػ املىظىصة في املى٣ُت ، ظٗلذ اخخُااؽباليؿبت لدكاٞحز ٍٞغ جداص ٦ل املكغٖو

ل ل مً هاخُتٞجزٍو ىاي مً هاخُت  لا باعاٚىاي و ال؛ وبىلُُٟا و  ولاعظىخحن والبراٍػ ا،ؤزغي  وعٚو ا مم٨ى   ؛ ؤمغ 

اصة   اخخُاَُاث ؤ٦بر مً الُا٢ت.ٖلى  لٗشىع الاؾخ٨كاٝ واباالياٞت الى ٍػ

ل في لا بٗض طل٪ ن ٞيها ٖلى ؤ٦ض ؤالتي غخلت ال، وهي لالشاوي للخ٩ام ٢لُميبحن لاظخمإ ، قاع٥ في البراٍػ

ل بضؤث   ؤهه همىطط جم٘ صو٫ لاهضًؼججهٟها٫ ًٖ اإل بٞجزٍو
 
 ٩امل ٞاقل، مٗخبرا

 
ؼ ؤ٦ثر ٖلى الجاهب ، ع٦

 
 
ل ازخاقؤالاظخماعي والؿُاسخي. و  الخجاعي ومهمل م مً ؤن ٞجزٍو الؿى١ املكتر٦ت اعث ع بلى ؤهه ٖلى الٚغ

ا ، بال ؤهه ٧ان(محر٧ىؾىع للجىىب )  ً  .ال بض مً بنلح هظه ال٨خلت ؤً
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ظخمإ الشلسي الغاب٘ بحن هُت في طل٪ الكهغ للمكاع٦ت في لا مغة ؤزغي للمغة الشا ضولتؾاٞغ بلى هظه ال

ل. جزٍو ل ٞو  لاعظىخحن والبراٍػ

ا بلى ظىب م٘ لَى ، جم بخغاػ ج٣ضم في قجربًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا وهِؿخىع ٦حر  ـفي ؾاو باولى، ظىب 

( 5ن زمـ )راوح بحاملىا٢كاث الدانت بمكغٕو بىاء زِ ؤهابِب الٛاػ الظي ؾِخم جىُٟظه في ٞترة جت

ل بلى لاعظىخحن 10000) غة آالٝ ٦ُلىمتر٦ثر مً ٖكؤ( ؾىىاث، بُى٫ 7وؾب٘ ) ؛ ٦م(، مً ٞجزٍو

٩ي ) ً ملُاع صوالع ؤمٍغ كٍغ ٩ي( 23.000.000.000باؾدشماع ٣ًضع بىدى زلزت ٖو مً ٖملُت ي، صوالع ؤمٍغ

٩ا اللجُيُت، م٘ ال٣ضعة ٖلى ه٣ل، في املغخلت لاولى ، ماثت وزمؿىن ملُىن متر م٨ٗب ج٩امل ؤمٍغ

ا.150.000.000)  ُ  ( مً الٛاػ ًىم

ت ٧ىلىمبُا ؾخ٩ىن ةمً وظهت هٓغه الكاملت، ٞ  ؤًن ظمهىٍع
 
حر  ًا مً بحن البلضان التي ؾِخم جٞى

، بحن وحرزٚىا جغاوـ، مً زل٫ البىاء في قما٫ قبه ال٣اعة لدِ ؤهابِب الٛاػ لها لٛاػاخخُاظاث ا

 بحرو.لؤٖبر ظبا٫ لاهضًؼ في  ،بِ ُٞما بٗض، م٘ مى٣ُت لاهضًؼ في ال٣اعةج، والظي ؾحر ٚىازحراباعاٚىاها وال 

سخخم في ٧ىبا في وكاٍ ًخم ُٞه   الكٗىب.لبا والخى٢ُ٘ ٖلى مٗاهضة ججاعة لا الىبىلُُٟا  هًمامبٍو

٨ُت، واؾدىضثالتي عو  ، ل٩الا، في مىاظهت ط لهالبا، التي عو  لاوكإث مباصعة  ، لالبا ظذ لها املاؾؿت لامٍغ

، ول٨ً الُا٢ت، و٦ظل٪ ٖلى الخٗاون الا٢خهاصي وج٩امل مً بحن ظىاهب ؤزغي، بلى الخًامً والخ٩امل

لضٞإ ، وا٢خهاصي٦مىٓم لليكاٍ لاع الضولت ٖىانغ ؤزغي مشل اخترام صو في هٟـ الى٢ذ جًمىذ 

ت الكٗىب  املىا٠٢ ٖلى املؿخىي الضولي. في، والخىا٤ٞ ًٖ هٍى

ٟاث صواثوبهظه لا  ت ٧ىبا ٖلى الٟىع لِـ ٣ِٞ الخٍٗغ ت وظمهىٍع ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو ، ؤلٛذ ظمهىٍع

ت  ُٟت ؤمام ظمُ٘ الهاصعاث مً ظمهىٍع  بىلُُٟا.الجمغ٦ُت ول٨ً ؤي هٕى مً الخىاظؼ ٚحر الخٍٗغ

ا مً بىلُُٟاٖ في، جم حسجُل خًىعه ًاعؤبدلى٫  قهغ  هخمام بخيؿ٤ُ ، في بَاع لا كغ وظهاث صولُت بضء 

٦حرقجر  ظخمإ ٖمل م٘ هِؿخىع بفي ، في بَاع ٖملُت الخ٩امل لا٢لُمي؛ جليها لاعظىخحن ؾُاؾاث الُا٢ت

 بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا. ـوإًٟى مىعالِـ ؤًما ولَى

 بلى بًُالُابجى  ًخىانل وكاَه
 
٢ام ٖل٢اث ، خُض ؤلت في الٗضًض مً الضو٫ لاوعوبُت، والتي ؤزظجه ؤوال

ض ، خُض ا٦دك٠ بٗالظي ٧ان ٢ض ونل لخىه بلى الؿلُتِؿاع الىؾِ لاًُالي م٘ ال٣ُاصة الجضًضة ل

٨ُت و٧الت لامً ال٣ىمي  ن ؤ ( ؾىىاث مً جاٍعسه7خىالي ؾب٘ ) ظغث ؤالخابٗت للىالًاث املخدضة لامٍغ

اعة.  ٖملُت ججؿـ ص٣ُ٢ت ومٟهلت في هظه الٍؼ
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، واللجىء بلى اؾخسضام ث ملضة ؤؾبٕى "... جمحزث بالخىهذفي ما ون٠ بإهه ٖملُت ضدمت اؾخمغ 

ا وج٩لٟت ..." ٩ي  8الخ٣ىُاث لا٦ثر ج٣ضم  ... مدظٝو "... جمذ املىا٣ٞت ٖلى الٗملُت مً ٢بل الغثِـ لامٍغ

ش في "مىاظهت" م٘ (2008-2000ظا٥ ظىعط صبلُى. بىف )آه كاٞحز وؤعاص ح، الظي ٧ان بدلى٫ طل٪ الخاٍع

اعة ٖضوه" إلًُالُا ... ".  9ؤن ٌٗٝغ "ختى ؤنٛغ الخٟانُل ًٖ ٍػ

 ًٖ و٧الت عوؾُا الُىم )ٚلىبالِؿذكٟذ الصخُٟت لاًُالُت ، 2013٦ جمىػ في 
 
، ؤن اؾم (RT، ه٣ل

، وجمشل بضاًت ٢ضعاث ظضًضة للخد٨م "Signal Intelligence، وهى ازخهاع لـ ""Sigintالٗملُت ٧ان "

، إلظغاء الخىهذ مً ٪ جل٪ الدانت باملٗضاث لاًُالُت، بما في طلزترا١ م٘ ؤزظ جغصصاث الغاصًىولا 

ىهاث.لخ٣اٍ املإلت و مؿاٞاث ٍَى  10خاصزاث صون الخاظت بلى جغ٦ُب م٨ُغٞو

ا بلى ؤهه "... ٖى  ً ، ؤو بطا اقخملذ ضما ًيخ٣ل الهضٝ مً م٩ان بلى آزغؤقاعث املٗلىماث املٗىُت ؤً

، ًم٨ً لى٧الت لامً ال٣ىمي جيكُِ ظهاػ ٢اصع ٖلى يغب ث الغاصًى ٖلى جضازل ًمى٘ الخىهذمىظا

 11متر ... ". 600املىظاث في مدُِ 

ت الطدمتُت الخجؿؿُت ولا ظل الٗملأل  ت مً ر ٢اهىهُت، والتي حٗخبر ٚحؾخسباٍع ، "... ونلذ مجمٖى

اعة حكاٞحز ٖملء و٧الت لامً ال٣ىمي بلى بًُالُا ، خاملحن مٗضاث خضًشت ٢اصعة ٖلى ٢بل زلزت ؤًام مً ٍػ

اث ؤهه في الُىم ج٠ًُ املٗلىم 12جىظُه جٟاٖل هٓام لا٢ماع الهىاُٖت م٘ َاثغاث الخجؿـ ... ".

اؽ: "... خل٣ذ َاثغجا ججؿـ ٞى١ ؾماء عوما ..." ، و٧اه ا "... جدذ ؾُُغة خالؿاب٤ لىنى٫ حكاٞحز ٍٞغ

٨ُت في الٗانمت لاًُالُت، صون ؤي اجها٫ بالٗالم  الٗملء الظًً ْلىا ؤزىاء مهمتهم في الؿٟاعة لامٍغ

ٟي املٟىيُت ... " ؤو، الداعجي  13م٘ مْى

  ، ٣ٖضفي الٟاج٩ُانفي و٢ذ الخ٤، 
 
ىٛغ، ؤ٠ٍ ، ظىػ م٘ بىض٨ًخىؽ الؿاصؽ ٖكغ اظخماٖا ـ عاجٍؼ لَى

ل زل٫ خُض م مً الضوع الؿُاسخي الظي لٗبه ظؼء مً الدؿلؿل الهغمي ال٨يسخي في ٞجزٍو ، ٖلى الٚغ

اؽ خضار التي ؾب٣ذ هظا الخضر وبٗضه، و٦ظل٪ في لا 2002 هِؿاناه٣لب  ٢تراح ب، ؤَل٤ حكاٞحز ٍٞغ

ؼ الٗل٢ت بحن ال٨ىِؿت ال٩ازىل٨ُُت وال"َي الهٟ لُتدت" لخٍٗؼ  ؛ مكحر خ٩ىمت الٟجزٍو
 
بلى ؤن الخىجغاث  ا

ىُت ًجب ؤن جب٣ى في املا٢خت التي ٧اهذ ٢اثمت بحن بٌٗ ؤًٖاء ال٨ىِؿت والؿلُت الخىُٟظً ت الَى

ت ،املا خي  ظضًض. ، بلى مؿخ٣بل  والىٓغ بمباصت املؿاواة والخٍغ

 
8 

اؽ مً ٢بل الىالًاث املخدضة زل٫ ػٍاعجه بلى عوما في ٖلى الاهترهذ.٧ىبا صًباحي، مى٢٘   . مإزىط مً :2013لاو٫ مً جمىع لٗام " 2006"جم الخجؿـ ٖلى ال٣اثض حكاٞحز ٍٞغ

2006/-en-roma-a-visita-su-durante-uu-ee-por-espiado-fue-chavez-http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante  مً حكغًٍ  3اؾدكاعة ًىم الاخض

مؿاء. 7:23الؿاٖت  2013الشاوي لٗام 
 

9 
ؿه  املهضع ٟه

10 
املهضع هٟؿه
 

11 
املهضع هٟؿه
  

12 
 13                هٟؿهاملهضع 

ؿه املهضع ٟه
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante-chavez-fue-espiado-por-ee-uu-durante-su-visita-a-roma-en-2006/
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بي ، قاع٥ في ال٣مت الغابٗت لغئ في الىمؿا ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع الاجداص لاوعوبي. و٢ض  -ؾاء صو٫ ؤمٍغ

ل ٖام اظخمٗذ هظه آلالُت ألو٫ مغة في ع  ض بةؾباهُا 2000ٍى صي ظاهحرو بالبراٍػ ؛ بٗض طل٪ بٗامحن في مضٍع

 .2004ٖام زم في ظىاصالازاعا بامل٨ؿُ٪ 

٩ا اللجُيُت وال٩اٍع ٢ترح ب، بي والاجداص لاوعوبيفي هظه ال٣مت الغابٗت ملؿاولي وعئؾاء صو٫ خ٩ىماث ؤمٍغ

ىعو  بوكاء ٩ا. وبهظه املىاؾبتؤبترٍو  ٢لُمُت الغابٗت.ب( صولت في هظه ال٣مت البحن 60ن )، قاع٦ذ ؾخى مٍغ

اعة زانت بلى اململ٨ت املخدضة، ٢ام في و٢ذ الخ٤ ٗضًض مً الجهاث خُض ؤظغي اجهاالث م٘ ال، بٍؼ

ً،لاالٟاٖلت الؿُاؾُت،الى٣ابُت،الاظخماُٖت ت، مً بحن آزٍغ ، قغح لهم ؤن ٢خهاصًت،لا٧اصًمُت وال٨ٍٟغ

واملٗاملت باملشل واخترام ؾُاصة ٧ل صولت م٘ التر٦حز ٖلى  اعظُت ج٣ىم ٖلى الخ٩امل والخًامًؾُاؾخه الد

٩ا اللجُيُت ملىاظهت ال٣ٟغالخ٩امل الؿُاؾاث الاظخماُٖت في ٖملُت  ، وحٗم٤ُ الضًم٣غاَُت في بَاع ألمٍغ

 الاقترا٦ُت الضًم٣غاَُت.

ؼ بىجٟل٣ُت. ٧اهذ الٗل٢اث ا ل والجؼاثغفي الجؼاثغ ًلخ٣ي بغثِؿها ٖبض الٍٗؼ ، ختى لضبلىماؾُت بحن ٞجزٍو

خمغ ختى لىي٘ الظي اؾ، وهى ام٣خهغة بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى هُا١ ؤوب٪، 1971آطاع  23ٖىضما بضؤث في 

ل  ونىله بلى عثاؾت ٞجزٍو
 
لدكمل مجاالث مسخلٟت  ، ٖىضها قهضث جل٪ الٗل٢اث اوُٗاٞت، مخىؾٗت

لُت ٖلى الىماطط الجضًضة واملباصت لا ٗض ٌٗخمض وبخٗم٣ُها في ب   ؾتراجُجُت للؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

غ املهحر ولا   ؾخ٣ل٫.املخمشلت في الخٗضصًت ال٣ُبُت والؿُاصة وج٣ٍغ

، بهضٝ بٖاصة بَل١ الٗل٢ت ٖلى ؤٖلى في، ٞٗل الصخيء هٟؿه م٘ مٗمغ دمحم ؤبى مىُاع ال٣ظاوفي لُبُا

جٟا٢ُت حٗاون ٖام ب، وجى٢ُ٘ لخ٣اءمجاالث لااون املخباص٫ في مسخل٠ مؿخىي مً زل٫ الخ٩امل والخٗ

 بحن الضولخحن.

٩ا ٧اهذ آزغ ظىلخحن صولُخحن له  ٧ىاصوع. ولى في بىلُُٟا ؛ والشاهُت في لا، لا الجىىبُتفي طل٪ الكهغ في ؤمٍغ

٨ُتؤجداص بىلُٟاعي لألهضًؼ ؤو ٧ىهٟضعالُت ب، ؤَل٤ ٨ٞغة بوكاء ي بىلُُٟاف مدلُت ٧ألُت للخ٩امل  مٍغ

ٟه ٫  الاظخماعي والٗؿ٨غي ٢خهاصي،الؿُاسخي،لا ، والظي ًمخض مً بىلُُٟا "٢ىؽ لاهضًؼ"خؿب حٍٗغ

ب  ي.بلى مى٣ُت البدغ ال٩اٍع

ضو باالؾُى ٚىهؼالٍاعة التي ٢ام بها بلى لا٧ىاصوع ؤما الؼ  ـ ؤلٍٟغ ِـ ، ٞهي لاولى التي ٢ام بها في ٖهض لَى

ضو باالؾُى،  ت حو املٗغٝو باؾم ؤلٍٟغ كهض جىجغاث م٘ لاصاعة ٢ض خضزذ في و٢ذ ٧اهذ الضولت لا٧ىاصوٍع

٨ُت ت باؾم ولاهخاطؾخ٨كاٝ ت ؤو٦ؿُضهخا٫ لإل ، بٗض بلٛاء ال٣ٗض م٘ قغ٦لامٍغ ، والتي OXY، املٗغٞو

 ٧اهذ حؿُُغ ٖلى اؾخٛل٫ مىاعص الُا٢ت ختى ؤًام ٢لُلت مًذ.

ت واٖخبر ؤهه مً املشحر لل٣ل٤ وظىص عصوص ٞٗل ؾلبُت مً ٢بل ال٣ُاٖاث ت لا٧ىاصوٍع ، الؿُاؾُت والخجاٍع

ؾخٗاصة إو  ذجلبلى ال همصٖا ؛ مً ؤظل طل٪ىاعص الُا٢ت في البلصؾخٗاصة مبفي مىاظهت ٢غاع ٌؿعى بلى 

٩ا اللجُيُت. ىُت إله٣اط ٦غامت قٗىب ؤمٍغ  الغوح الَى
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ل مً  باٖخباعه ال عظٗت ُٞه وؤنغ ٖلى ؤهه بطا لم ًً٘ هٓام  هضًؼ،ججم٘ صو٫ لا ؤقاع بلى اوسخاب ٞجزٍو

ُئت ٖضًمت ؤ٦ثر مً ه ا٧ىنهًٖ  لً جخٗضي، ٞل٣ًُت الاظخماُٖت ٞى١ ؤي شخيء آزغالخ٩امل هظا ا

ىا٥ لاعاصة اللػمت لخ٩ىن ( املايُت لم ج٨ً ه7، ؤقاع بلى ؤهه في الؿىىاث الؿب٘ )ضة. في هظا الهضصالٟاث

٨ُت في لا ، وؤل٣ى بال ججم٘ صو٫ لاهضًؼٖلى جهمُم ق٩ل ظضًض لـ  ٢اصعة هتهاء مً لىم ٖلى املاؾؿت لامٍغ

 لاهضًؼ. صو٫  م٘جما جب٣ى مً ج

لُت ٖلى  اث الخجاعة الخغة بحن ٧ىلىمبُا جٟا٢ُب٣ت التي جم بها جى٢ُ٘ الٍُغلم جىا٤ٞ الخ٩ىمت الٟجزٍو

٨ُت. ٖىضما خضر طل٪لبحرو م٘ الىالًاث اؤو  ل م٘ هِؿخىع ٦حرقجر ولىال صا ملخدضة لامٍغ ، ٧اهذ ٞجزٍو

ل و وجاباعي ٞاؾ٨حز وه٩ُاهىع صواعحي ؾُلٟا ىاي و لا ، في عثاؾاث لاعظىخحن والبراٍػ باعاٚىاي، ٖلى الوعٚو

، جم بٗض خىالي ٖام وهه٠ مً املٟاوياثهضًؼ. م٘ صو٫ لا جج-جداص محر٧ىؾىع ب مً ؤظلحٗمل الخىالي، 

هضًؼ ومحر٧ىؾىع ، ٫ لا م٘ صو جججٟا٢ُت ج٣اعب بحن ب، وهي ٢59خهاصي ع٢م ل لاامجٟا٢ُت الخ٩بجإؾِـ 

ُما بٗض ٩ا الجىىبُت ، في ٧ىؾ٩ى. ججم٘، ٞو  صو٫ ؤمٍغ

غانفي   ( لل٩ىوٛغؽ الاه٨ٟخُىوي في بىما.180م بغخلت بلى بىما في بَاع الظ٦غي الشماهحن بٗض املئت )، ٢اخٍؼ

ُما ًخٗل٤ بالهجماث الضاثمت و  لُتٞو ، ؤقاع بلى خ٣ُ٣ت ؤن هظه الهجماث املمىهجت ٖلى الخ٩ىمت الٟجزٍو

غ ؤي ٖمل يضه . وفي هظا 2002 هِؿان 11ه٣لب الظي جم جىُٟظه في ، مشل الا ٢ض جم ج٨شُٟها لخبًر

ُت ٖلى ؤي خاصر، ْهغث ٞغيُاث جُٟض بإن الهجماث املؿخمغة تهضالهضص ، وختى ٝ بلى بيٟاء الكٖغ

ئيبخ٣ىُت الىاهى لإل  الخل٣ُذ هىإؤخض ؤ ٚحر صزا٫ ، مً زل٫ ما ٌؿمى بألُاث ؤو ؤؾالُب لا هدل٫ الجٍؼ

 .تجغاخُال

قاع٥ في ؛ وبظل٪ في زماوي وظهاث خىاظض، ل٦ُشاٞت الغخلث الضولُت ، اؾخاهٟذجمىػ زل٫ قهغ 

٣ي ، وهي ٞغنت ٣ٖض، في ال٣مت الؿابٗت باهجى٫، ٚامبُا ، مً زللها، باإلياٞت بلى طل٪ للجداص لاٍٞغ

ه زلزت ٖكغ ) ٣ُت.ب( 13ما مجمٖى  ظخماٖا زىاثُا م٘ مسخل٠ ٢اصة الضو٫ لاٍٞغ

٣ُاف ؤمام ؤٖلى ؾاسخي ؤللمكاع٦ت ٦مخدضر ، جمذ صٖىجه "٠ًُ٦ زام" ي املىخضي ال٣اعي الهام ألٍٞغ

٣ُت. باإلياٞت بلى لامحن الٗام لألمم ا ٣ي،  ؛ملخدضة ٧ىفي ٖىانجمشُلث الضو٫ لاٍٞغ عثِـ الاجداص لاٍٞغ

 ، ًدحى ظام٘.ـ ال٩ىوٛى؛ وعثِـ الضولت املًُٟت، ٚامبُاصًىِـ ؾاؾى وِٛؿى، عثِ

ل 2005مىظ نهاًت ٖام  ت ٞجزٍو ت، جم ٢بى٫ ظمهىٍع ٣ي٦ًٗى مغا٢ب في لا البىلُٟاٍع ، مما جداص لاٍٞغ

٣ُت التي 18ظٗلها الضولت الشامىت ٖكغة ) تبلى مجمٖى جىًم( ٚحر لاٍٞغ ، ت املغا٢بحن لهظه آلالُت ال٣اٍع

ً   ذ هظهو٧اه ٣ُت.املغة لاولى التي  ت لاٍٞغ  ماعؽ ٞيها خ٤ الخًىع في اظخماٖاث وججمٗاث املجمٖى

٣ي ؤ ا الغثِـ الىخُض ٚحر لاٍٞغ  ً اؽ ؤً ا في هظه ال٣مت الؿابٗت ًل٣ى زُالظي نبذ حكاٞحز ٍٞغ اب 

٣ي. لإل ٣ جداص لاٍٞغ ا ٖلى مساَبت زلزت وؤعبٗحتوبهظه الٍُغ ض ب٩ىهه ٢اصع  ( عثِـ 43ن )، ٧ان له قٝغ ٍٞغ
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٣ُت خايٍغً ٢اث الضولُت؛ و٢ض ايُ٘ مسخلٟت مً الٗل، والخٟاٖل مٗهم بك٩ل مباقغ في مى صولت ؤٍٞغ

 
 
ا ٦بحر ال هظا، بل ق٪مش لُت ، ج٣ضم  ٣ُت.ب، في الؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو ؼ الخ٣اعب م٘ الضو٫ لاٍٞغ  خٍٗؼ

٣ُا، وؤه، ْهغث مىظاث ظضًؾخٗماعهتهاء ٞتراث لا بؤهه بٗض  ؤقاع بلى ٩ا اللجُيُت وإٍٞغ في  هضة في ؤمٍغ

ً، ًجب ؤن ، والتالشالشتؾم املىظت بي ؤَل٤ ٖليها ، التهظه املىظت ي بضؤث م٘ ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ا  ٗ الُت ل٨بري الكغ٧اث الٗابغة لل٣اعاث.حؿحر املى٣ُخان م  ، ٦بضًل للؿُاؾاث لامبًر

٘ الُا٢ت ونُاٚت اؾتراجُجُت ب، وباملشل ٢ترح حُٗحن لجىت إلوكاء هُئت جيؿ٣ُُت للضعاؾاث وجىُٟظ مكاَع

 واؾٗت للىِٟ والٛاػ والُا٢ت.

٣ُت بلى مكغٕو بترو ىن الجىىب٫ وؤقاع بلى بم٩اهُت اهًمام الضو٫ لاٍٞغ ، وإوكاء الجىىب، و٦ظل٪ جلٍٟؼ

بي.ؤل الخباص٫ الش٣افي والخىانل بحن آلُاث حٗاون في مؿاث ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع ٣ُا وؤمٍغ  ٍٞغ

٣ت نها ؤن جضٖم ، ٧ألُت مً قإاملكتر٥ لخإؾِـ بى٪ الجىىب الٗمل، ؤزاع الخاظت بلى وبىٟـ الٍُغ

ت لإلوؿان، ٖلى الخىمُت في بَاع همىط ااملهالح لاط ا٢خهاصي ٌُٗي لاولٍى ، صٖم بوكاء ٢خهاصًت وؤزحر 

 الجىىب. هُل والخىمُت املخ٩املت لكبابإىب للخظامٗت الجى

ل للخهى٫ ٖلى م٣ٗض ٚحر صاثم وبهظه املىاؾبت، مً باهجى٫  ٣ُت ًٖ صٖمها لٟجزٍو ، ؤٖغبذ ٖضة صو٫ ؤٍٞغ

 مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضة.في 

ا في ٢مت عئؾاء صو٫ زم، في لاعظىخحن والضو٫  (محر٧ىؾىع ) الؿى١ املكتر٦ت للجىىب ، ٧ان خايغ 

( 8ظخمإ الظي ظم٘ زماهُت )، وهى لا ٕ الشلزحن ملجلـ الؿى١ املكتر٦تظخما، بمىاؾبت لا غجبُتامل

٩ا اللجُيُت: مً لاعظىخحن، هِؿخىع ٦حرقجر؛ مً طوي الدُاب الِؿاعي في ٣اصة الىظت مً معئؾاء  ؤمٍغ

ـ اًىاؾُى لىال صا ؾُلٟابىلُُٟا، بًٟى مىعالِـ ل لَى ؛ مً ل ٧اؾترو عوػً؛ مً ٧ىبا: ُٞض؛ مً البراٍػ

ىاي لا هىع صواعحي ٞغوجىؽ؛ مً باعاٚىاي ه٩ُاال؛ مً كُلي، مِكُل باقُلُذح جاباعي ٞاؾ٨حز ومً وعٚو

ى  ل هٚى  ٍاؽ.كاٞحز ٞغ حٞجزٍو

ت ٧ىبا ملًاٖٟت ٦مُت املى بضون ؤو م٘  خجاث ال٣ابلت للخهضًغ بلى هظه الضولتجم جى٢ُ٘ حٗهض م٘ ظمهىٍع

ٟاث  ُٟت مً ؤل٠ وزلزماثت مسًٟتظمغ٦ُت حٍٗغ ، وبالخالي جىؾُ٘ ٢اثمت الؿل٘ طاث الخًُٟلث الخٍٗغ

 (.2700( بلى ؤلٟحن وؾبٗماثت )1300)

اؽح، ٢ضم في هظه املىاؾبت ٩ا الجىىبُت لشلزت ؤهضاٝ  كاٞحز ٍٞغ ٨ٞغة بوكاء مىٓمت صٞاُٖت في ؤمٍغ

  
 ُ ت تؤؾاؾ  ، الضٞإ ًٖ املىاعص ا. في امل٣ام لاو٫ وظىهٍغ

 
، جشبُِ لُبُُٗت الهاثلت املخاخت للمى٣ُت؛ زاهُا

اؤي مداولت زاعظُت للخ الٗل٢اث بحن الضو٫ التي  جس٠ُٟ الخىجغ في، ضزل املباقغ في املى٣ُت. وؤزحر 

 مىٓمت الضٞإ املظ٧ىعة. ؾدك٩ل

اعة لألعظىخحن  ب.ى ، قاع٥ في ما ٌؿمى ب٣مت الكٗباإلياٞت بلى طل٪، زل٫ هظه الٍؼ
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 ضخذؤوبالخالي ، بلى بُلعوؾُا جاب٘، ومً هىا٥ لٟترة وظحزة بلى البرحٛا٫ ، ونلالخ٤، في ؤوعوبا في و٢ذ

ت  تظمهىٍع ل البىلُٟاٍع  ٞجزٍو
 
اؽحى بهٚى ، ممشلت ُ٘ ، ؤو٫ كاٞحز ٍٞغ ض ٞع ٩ا اللجُيُت م٘ ٞو صولت في ؤمٍغ

  املؿخىي ًؼو 
 
 هخمام املكتر٥.في مسخل٠ املجاالث طاث لا مٗها حٗاون جٟا٢ُاث ب٘ ع بُلعوؾُا، وجى٢

، بٗض ، ٦ضولت مؿخ٣لت ظضًضة1991كهض الضولي املٗانغ في ٖام ، صزلذ بُلعوؾُا امل٦ما هى مٗغٝو

ا مً  ُُدُت الؿاب٤اث الاقتجداص الجمهىٍعبؤن ق٩لذ ظؼء   .را٦ُت الؿٞى

غاص وإٌكُ٪ ومىؾ٩ى في عوؾُا. مىظ ونىله بلى الؿلُت الؿُاؾُت في  ٌؿخمغ وكاَه في مضن ٞىلٛٚى

ل ، ج٨شٟذ الٗل٢اث م٘ الٗمل١ لاوعاسخي الغوسخي بك٩ل لم ٌؿب٤ له مشُل في الؿُاؾت الداعظُت ٞجزٍو

لُت.  الٟجزٍو

اؽ ًٖ مُتري بًقغ٦ت لاهابِب املٗضهُت الغوؾُت، ص بٗض اظخمإ م٘ مضًغ امبُيؿ٩ي، ؤٖغب حكاٞحز ٍٞغ

ل ٌؿمذ بمض زِ ؤهابِب الٛبالخىنل بلى ب هخمامهب اػ جٟا١ م٘ عوؾُا لبىاء مهى٘ ؤهابِب في ٞجزٍو

لي و   الخ٨ىىلىظُا الغوؾُت.الجىىبي بالٟىالط الٟجزٍو

ض جداصًتلااعة الغابٗت بلى عوؾُا ، زل٫ هظه الٍؼوباملشل ل بؿخحن ، جم الخٟاوى ٖلى ٣ٖض لتزٍو ٞجزٍو

مً ٦ل  ٖلً يباٍؤ(، خؿب ما 1.000.000.000ملُاع صوالع ) زمنها، ؾِخجاوػ ( َاثغة م٣اجلت60)

غ الضٞإ الغوسخيغالبلضًً، بما في طل٪ ؾحر  ، وٍػ ض ؤولي مًي بًٟاهٝى ( م٣اجلت ؾىزىي 30زلزحن ) ، لتزٍو

ٌ امل،F-16، لخدل مدل ؤؾُى٫ 30ؾى  ٨ُت لابؿبب ٞع ت في هظا الجٟا٢ُت لتزام باإلاؾؿت لامٍغ خجاٍع

ت لل٣ىاث ،MI-172، والٗضًض مً َاثغاث الهل٩ُىبتر الغوؾُت الكإن ىُت البىلُٟاٍع ، بك٩ل املؿلخت الَى

حران الجِل. زام جي َو  للُحران الٗؿ٨غي والخغؽ الَى

اعة،  ت مجلـ لا  ا لترقُذٖغبذ عوؾُا ًٖ صٖمهؤفي نهاًت هظه الٍؼ ل لًٍٗى مم مً الخاب٘ لأل ٞجزٍو

 املخدضة.

٣ت ا في بًغان، خُض ،في ٢ُغ، وبىٟـ الٍُغ خ٤ الضولت  صٖم ٌؿخ٨مل ؤظىضة ٖمل في الضوخت، والخ٣ 

غ ت لألٚغاى الؿلمُت الٟاعؾُت وظمُ٘ البلضان في جٍُى ؛ بِىما ؤٖلىذ الؿلُاث لاًغاهُت الُا٢ت الىىٍو

ل لكٛل م٣ٗض مً ظ  ًٖى ٚحر صاثم في مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضة.اهبها صٖمها لٟجزٍو

بضؤ قهغ  ت ُٞدىام الاقترا٦ُتًيخهي قهغ جمىػ  ٍو لي ًهل آب في ظمهىٍع ، وبظل٪ ٩ًىن ؤو٫ عثِـ ٞجزٍو

ت.  بلى هظه الضولت آلاؾٍُى

ت مالي؛ ٧ىجىن ج ، ت بىحن؛ هاٞاها في ٧ىبا وظاما٩ًاٍ، ظمهىع خىانل ؤوكُت طل٪ الكهغ في باما٧ى، ظمهىٍع

اعة ٖمل في املىاؾبت الؿاصؾت الت ا بٍؼ  ُ غة ظاما٩ًا، وهي ظخُض ٢ام عؾم غةي ػاع زللها ظٍؼ بُت  ٍؼ ٧اٍع

بي13) ةٖكغ  ، بلى ظاهب زلر٧اهذ ا مً بترو٧اٍع خٗاون في للمباصعة وهي ، ( صولت ؤزغي في املى٣ُت، ظؼء 

غها وجىُٟظها لُت الجضًضة. ،مجا٫ الُا٢ت جم جٍُى  في بَاع جىظيهاث الؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو
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بي ) وفي هظا الؿُا١، ٧ان ٩ىمججم٘ صو٫ ال٩اٍع ل ُٞما ًخٗل٤ بالترقُذ  اجسظ٢ض  (٧اٍع ا لهالح ٞجزٍو  ٟ مى٢

ا ٚحر صاثم في م  ، وهي ه٣ُت جم جًمُنها في بُان مكتر٥.جلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضةلخهبذ ًٖى 

ت الهحن ، خُض ٚاصع منها مخنل مغة ؤزغي بلى هاٞاها، ٧ىبا، و آب٢بل نهاًت قهغ   بلى ظمهىٍع
 
ىظها

ا وؤوٛىال، خُض بضؤ ظالكٗبُت ا وؾىٍع لي ىلت قملذ مالحًز اعة لغثِـ ٞجزٍو ؛ وهي التي انبدذ ؤو٫ ٍػ

٣ُت.  لهظه الضولت لاٍٞغ

لُتقهضث الٗل٢ازغ،آمً ظاهب  ا ث الهِىُت الٟجزٍو ُض  اعة. في و مؿبى١ ٚحر ، جَى ، ٧ان ٢ذ هظه الٍؼ

اؽ بلى عؤؽ كاٞحز ح؛ ٢بل ونى٫ جٟا٢ُت زىاثُت مى٢ٗت بحن البلضًً( ا148ن )حهىا٥ ماثت وزماوي وؤعبٗ ٍٞغ

لُت  (.37ن )ح، ٧ان هىا٥ ؾبٗت وزلزالضولت الٟجزٍو

ل والهحن٢بل زمـ ؾىىاث ا. وبدلى٫ ٖام  ، ٧ان الخباص٫ الخجاعي بحن ٞجزٍو ب  ا ج٣ٍغ ل ، ون2005نٟغ 

٪ مً مبلٜ الٗام 70ٗل بلى ، ونل بالٟقهغ الدمؿت لاولى مً طل٪ الٗام، وفي لا ملُىن صوالع 2140بلى 

 ملُىن صوالع. 1500، خىالي الؿاب٤

ش، بٗض بضء بُ٘ الىِٟ الٟجمً هاخُت الُا٢ت لي للهحن ألو٫ مغة في الخاٍع  بلى، ونل مؿخىي لامضاص زٍو

لى ملُىن بغمُل إ، و 2010بهضٝ الىنى٫ بلى هه٠ ملُىن بغمُل ٖام ، ماثت وزمؿحن ؤل٠ بغمُل ًىمُا

ا في ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الظي ٧ان في بضاًخه.  ُ  ًىم

ت الهحن الكٗبُت في طل٪ الى٢ذ اعة ٢ام بها بلى ظمهىٍع اعة بإنها ؤهم ٍػ اؽ هظه الٍؼ ، ون٠ حكاٞحز ٍٞغ

 زل٫ ٞترة والًخه.

ً ٣ِٞفي  ل صٖقهٍغ ا، لِـ ٣ِٞ مً الهحن، ول، جل٣ذ ٞجزٍو ا مً عوؾُا، ومٗٓم صو٫ م   ً ٨ً ؤً

٩ىملا ٣ي، ومحر٧ىؾىع، و٧اٍع هًمام و٫ لازغي ُٞما ًخٗل٤ بخُلٗها لإل ، والٗضًض مً الضجداص لاٍٞغ

 ٦ًٗى ٚحر صاثم في مجلـ لامً الخاب٘ ملىٓمت لامم املخدضة.

٩ا اللجُيُت ٧ل ٖامالى٢ذ املهم ؤن هلخٔ ؤهه في طل٪مً   الضزى٫ ٖبر ، ٧ان بةم٩ان صولخحن مً ؤمٍغ

ذ ٖلى م٣ٗض ٚحر صاثم في مجلـ لامً الخاب٘  ٢ضمذ ٚىاجُماال ، لألمم املخدضة. وفي جل٪ املىاؾبتالخهٍى

ل َلبيهما جزٍو تها لهالح  الظي ؿُا١ال، وهى ٞو ٩ىم في املى٣ُت جهٍى ؤٖلىذ ُٞه بلضان محر٧ىؾىع و٧اٍع

ل.جغقُ  ذ ٞجزٍو

ل، ؤٖغبه املىاؾبتوفي هظ ا ًٖ صٖمها لٟجزٍو  ً ا ؤً ، وطهبذ بلى ؤبٗض مً طل٪ بالتزامها بالخدضر ذ ؾىٍع

ل. ا ًٖ صٖم ؤًٖائها لترقُذ ٞجزٍو
 
 م٘ ظامٗت الضو٫ الٗغبُت بدش

ى عاٞاثُل في طل٪ الٗام اعة ح، ؤصعط هٚى لُت الٍؼ اؽ في سجلث الضبلىماؾُت الٟجزٍو لاولى كاٞحز ٍٞغ

ت ؤوٛىاللغثِـ صولت ٞ لي بلى ظمهىٍع ٣ُا، الىا٢ٗت جزٍو ، في وكاٍ لخٍٗؼؼ ٖلى الؿاخل الٛغبي لجىىب بٍٞغ

، في بَاع الخٗاون بحن صو٫ ظىىب بلى طل٪؛ باإلياٞت مهمحن مىخجحن للىِٟالٗل٢اث الشىاثُت بحن بلضًً 

٣ُت.ظىىب -  ، وزانت م٘ صو٫ ال٣اعة لاٍٞغ
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، خُض ٖاص مغة ؤزغي في مىخه٠ الكهغ بمىاؾبت ماجمغ ال٣مت الغاب٘ هاٞاها، ٧ىبا، بضؤ في  ؤًلى٫  1في 

ت الدمؿت ظخمإ الشاوي ٖكغ مل، ولا هدُاػو / ؤو خ٩ىماث بلضان خغ٦ت ٖضم لا ٖكغ لغئؾاء صو٫  جمٖى

 ٖكغ.

لمً وظه  ٖلى خى٢ُ٘ال، جم هدُاػ هظهؾُا١ ٢مت خغ٦ت ٖضم لا  ، فيت هٓغ الؿُاؾت الداعظُت لٟجزٍو

ت ولام ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو  ىو، ًاهت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُتمظ٦غة جٟاهم بحن خ٩ىمت ظمهىٍع

 خباص٫ في مسخل٠ املجاالث طاث لا الاجٟا١ ٖلى الخٗاون امل
 
وؽ ٗها ه٩ُىالؽ ماصوعو مىع هخمام. وو٢

ل  غ زاعظُت ٞجزٍو  غبُت.ٖمغو دمحم مىسخى لامحن الٗام لجامٗت الضو٫ الٗو  بهٟخه وٍػ

 14، ٣ٖض ؤعبٗت ٖكغ )ه في هاٞاهازل٫ ب٢امخ
 
  ( اظخماٖا

 
؛ هٓغاثه مً هٟـ الٗضص مً البلضان م٘ زىاثُا

غ الداعظُت ه٩ُىالؽ ماصوعو مىعوؽ مً ظاهبه بىٟـ الصخيء م٘ هٓغاثه مً ؤ٦ثر مً زلزحن  بِىما ٢ام وٍػ

 ( صولت.30)

، في ُت الٗامت لألمم املخدضة( للجم61ٗوالؿخحن )بدًىع الضوعة الخاصًت ؤًلى٫ ؤصاثه الضولي ٌؿخمغ في 

٨ُت.  الىالًاث املخدضة لامٍغ

، وبإؾلىبه املمحز ٢ام بمضازلت مً قإنها ؤن جضزل مً جل٪ املىهت الضولُت، َلب بنلح لامم املخدضة

ذ هىا". ش بٗباعة قهحرة "ال جؼا٫ عاثدت ال٨بًر  الخاٍع

ل٪ الٗام ظىلت في بضؤ الكهغ لازحر مً طل ٩ا الجىىبُت، خُض جىاظض في البراٍػ ، ومنها جاب٘ هدى ؤمٍغ

ىايلا لاعظىخحن و  ٩ا الجىىبُت. صو٫ ججم٘ دًىع ال٣مت الشاهُت لغئؾاء ، لُيخهي في بىلُُٟا بوعٚو  ؤمٍغ

ه ؾخت ، ٢ام ب2007غخلت الغابٗت مً عخلجه الضولُت، املىا٤ٞ زل٫ الٗام لازحر مً امل ما مجمٖى

ت ه٩ُاعاٚىا ٧اهىن الشاوي، ابخضاء  مً قهغ ( عخلت36وزلزحن ) خىهِب ال، لخًىع مغاؾم في ظمهىٍع

، خُض ؤٖلً في بُان مكتر٥ و٢ٗه ممشلى بىلُُٟا و٧ىبا ل ؤوعجُٛا ؾاُٞضعاُلدىؾُه صاهِ يالغثاسخ

ل جزٍو ت ه٩ُاعاٚىا في لا وه٩ُاعاٚىا ٞو  جٟا٢ُت الخجاعة بحن الكٗىب.ب–لبا ًٖ صمج ظمهىٍع

ٍا ع  جىهِب الغثِـ عاٞاثُل ِٞؿىتي ٧ى  الصخيء هٟؿه في لا٧ىاصوع لخًىع مغاؾم، ٞٗل بٗض طل٪

 صًلجاصو.

ا ، بما في طل٪ ٧ىبا وه٩ُاعاٚىا ٧ان ًدضر م٘ صو٫ ؤزغي في املى٣ُت، ٦ما مً هظه اللخٓت ٞهاٖض 

ل و  ىاي ولاعظىخحنلا والبراٍػ  وعٚو
 
تجدا ًٖ زٍُى الٗغى البُٗضة مشل لا، ًٞل  ص الغوسخي وظمهىٍع

ت لا٧ىاصوع الهحن الكٗبُت ت مً الٗل٢اث الشىاثُت.في ، ٦ظل٪ ؾخضزل ظمهىٍع  مغخلت ظضًضة و٢ٍى

ل في ال٣مت الخاصًت والشلزحن لغئؾاء الضو٫ لٖا٧اهىن الشاويفي مىخه٠  الؿى١ ًاء في ، قاع٥ في البراٍػ

ى صي ظاهحرو والضو٫ املغجبُت (محر٧ىؾىع املكتر٦ت للجىىب ) وازخخم الكهغ لاو٫ مً ، التي ٣ٖضث في ٍع

اعة زانت بلى   ، ٧ىبا.هاٞاهاطل٪ الٗام بٍؼ
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اعة بلى صومُي٩ُاقباٍبٗض خىالي قهغ، في مىخه٠  ، ومً هىا٥ وانل عخلخه هدى ؾاهذ ، ٢ام بٍؼ

ىاصًً.  ٞيؿيذ وظؼع ٍٚغ

اؽ بضؤ بخيكُِ ٖل٢ت م٨شٟت وصًىام٨ُُت م٘ ظم غ ٧ان حكاٞحز ٍٞغ بي في زًم جٍُى ُ٘ صو٫ ال٩اٍع

بي التي اهًمذ بليها هاجان الضولخان بالٟٗل.الداعظُت ؾُاؾخه  ، مً بحن مباصعاث ؤزغي م٘ بترو٧اٍع

ل هي الضولت لاولى التي ؤ٢ا آلان  ؾخ٨دؿب، وهي ٖل٢اث مذ ٖل٢اث صبلىماؾُت م٘ صومُي٩ُا٧اهذ ٞجزٍو

ت ؤ٦بر ب٨شحر اعة في وسج لَامً وظهت هٓغ زىاثُت .٢ىة وخٍُى خ٩ئ اع ال٣اهىوي الظي ؾد، جبضؤ هظه الٍؼ

 ٖلُه الٗل٢ت الجضًضة بحن البلضًً.

 ، زغآمً ظاهب 
 
ىاصًًو٢ ، م٘ عثِـ الىػعاء عال٠ ٚىوؿالِٟـ ، باالقترا٥٘ في ؾاهذ ٞيؿيذ وظؼع ٍٚغ

، بٖلن جهاص١ ُٞه الضو٫ لاعب٘ ٖلى الالتزام باملضخي ثه مً صومُي٩ُا وؤهدُٛىا وبغبىصاو٦ظل٪ م٘ هٓغا

ا لخد٤ُ٣   جٟا٢ُت الخجاعة بحن الكٗىب.ب–لبا خىي ؤٖلى مً الخ٩امل في مباصت لامؿ٢ضم 

٤ إلصوبهظه الٍُغ٣ت ا في لا هظه الضو٫  عاط، جم جمهُض الٍُغ بُت الخ٣  ت ال٩اٍع جٟا٢ُت الخجاعة ب-لباالجؼٍع

ي خالت ؾاهذ ٞيؿيذ ، وف2008 ٧اهىن الشاوي 26خالت صومُي٩ُا في  بحن الكٗىب، والظي ؾُدضر في

ىاصًً، و٦ظل٪ ؤهدُٛىا وبغبىصا وظؼع  غان 24، ٍٚغ  .2009 خٍؼ

بي بجىلت في زمـ صو٫ في املى٣ُآطاعفي  ٩ا اللجُيُت والبدغ ال٩اٍع ت جإزظه ، ٖؼػ وظىصه في مى٣ُت ؤمٍغ

 ، لاعظىخحن وبىلُُٟا وه٩ُاعاٚىا وظاما٩ًا وهاًتي.لىبٖلى هدى الترجِب الخالي 

اؽ ًٖ ، جم الخى٢ُ٘ ٖلى وز٣ُت في لاعظىخحن ى حكاٞحز ٍٞغ ٌٗغب ٞيها الغثِؿان هِؿخىع ٦حرقجر وهٚى

ت الٗمل إلوكاء بى٪ الجىىب. ت بىلُُٟا بلى مجمٖى  مىا٣ٞتهما ٖلى يم ظمهىٍع

٩ا  ٦ما و٢٘ الغثِؿان مٗاهضة في مجا٫ الُا٢ت إلوكاء مىٓمت الضو٫ املىخجت واملهضعة للٛاػ في ؤمٍغ

 الجىىبُت )ؤوبُٛاؾىع(.

اعة، ؤ اؽ، في وكاٍ ظماهحري زل٫ هظه الٍؼ ًىىي مداعبت "الجشت الؿُاؾُت" ه ال ، بلى ؤهقاع حكاٞحز ٍٞغ

 لجىعط بىف، الظي ؤل٣ى باللىم ٖلُه في ج٣ؿُم الخغ٧اث الكٗبُت وزضاٖها وإبُائها.

ت آلالٝ البىلُُٟٗضاث و م، ٢ام بدؿلُم مىاص ٚظاثُت و في بىلُُٟا ً مً ْاهغة "الىُيُى"ؤصٍو ، حن املخًغٍع

 -ؤلبا، ٖلى ٚغاع نىضو١ اػونملا -بوكاء نىضو١ ؤلبا ٢ترحإ، و التي جمذ يمً اجٟا٢ُاث ؤلبااٖضة املؿ

بي ٘ الخىم، والظي ًم٨ً ؤن ٌمى٣ُت البدغ ال٩اٍع ، ُت الاظخماُٖت في مى٣ُت لاماػونؿاٖض في صٖم مكاَع

٩ا الجىىبُت: 12( مً ازىتي ٖكغة )9حؿ٘ ) ٖبروالتي جمخض  ، بحرولؤ، ىلىمبُا٧ىاصوع، ٧لا( صولت في ؤمٍغ

لبىلُٟ ل.، ٍاهاى ، ٚباعاٚىايال، ُا، البراٍػ جزٍو ىام ٞو  ؾىٍع

ا في مضًىت ؾاهدُاٚى صي لفي ه٩ُاعاٚىا ذي، ٧ان مىظىص  ، خُض ٢ضم ىؽ ٧اباظحروؽ صي لُىن الخاٍع

غ الىِٟ في م٣اَٗت لُىن جٟانُل ًٖ مكغٕو بىاء مل  نخىالي ؤلٟح بلٛذ ؾدشماعب ٣ُمتب، خُت ج٨ٍغ

٩ي )زمؿماثت و  ٩ي(  2.500.000.000ملُىن صوالع ؤمٍغ غ خىالي ؾ٩ُىن صوالع ؤمٍغ لضيها ال٣ضعة ٖلى ج٨ٍغ
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ا 150،000  ُ   ، بغمُل مً الىِٟ الدام ًىم
ل البلص بلى مهض  ع لخلبُت الُلب في ه٩ُاعاٚىا وجدٍى

 للمكخ٣اث البترولُت.

ا مً ؾُاؾت  اعاث بلى ظاما٩ًا وهاًتي ٧اهذ ظؼء  ت في مى٣ُت مً الىاضح ؤن الٍؼ الخٗاون م٘ الضو٫ الجؼٍع

بي.  البدغ ال٩اٍع

اعة جمذ غان، ٢ام بغخلت بلى هاٞاها، ٧ىبا، في ٍػ اعة ٢ام بها لاؾبٕى الؿاب٤ الفي مىخه٠ خٍؼ غثِـ ، بٗض ٍػ

غة ال٩ىبُت.البىلُٟي بًٟى مىعالِـ ؤًما ا في الجٍؼ  ً ، مضٖىا مً ٢بل ُٞضًل ٧اؾترو اًًا ، الظي ٧ان ؤً

 ل ؤوعجُٛا بلى هاٞاهاُعاٚىا صاه١ِ الظي جم ُٞه ونى٫ عثِـ ه٩ُافي هٟـ الؿُا
 
٤ في ، والظي ٧ان ٢ض ٖل

اعة ٧اهذ م٣غعة   ، باججاه ٧ىبا.إلًُالُا للظهاب مباقغة مً َهغان، خُض ٧انالُىم الؿاب٤ ٍػ

وؾُا ، بضؤ ظىلت زاهُت في طل٪ الٗام ؾخ٣ىصه بلى الخىاظض في البرحٛا٫ وع في و٢ذ الخ٤، في هٟـ الكهغ

 في بًغانوبُلعوؾُا ومغة 
 
اعجه الؿاصؾت للضولت الٟاعؾُت خُض؛ ؤزغي في عوؾُا وؤزحرا  ؾخ٩ىن ٍػ

شآلال املخجظعة   .ٝ الؿىحن في الخاٍع

ت ه٩ُاعاٚىا خُض ٢ام م٘ عثِؿها بىي٘ حجغ لاؾاؽ للمهٟاة في جمىػ  اعة ٢هحرة بلى ظمهىٍع ، ٢ام بٍؼ

 املظ٧ىعة ؤٖله.

٩ا الجىىبُت.  ، والتي خملخه لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ فيالشالشت في طل٪ الٗام٢ام بجىلخه في آب،  ؤعب٘ صو٫ في ؤمٍغ

ىاي  ،لا٧ىاصوع وبىلُُٟا.ولهظا ؾاٞغ الى لاعظىخحن،لاوعٚو

سُتمً لاعظىخحن بلى ؤهه بٗض الظي خض وؤقاع ، ٧ان مً الًغوعي ر في ٢مت ماع ص٫ بلجا الخاٍع

ه ب٣ًإ الخ٩امل لا٢لُمي.الاؾخٗضاص للهٗىباث التي ٧اهذ ؾخيكإ   مً ؤظؼاء مسخلٟت لدكٍى

ىايفي الُىم الخالي ب دلُلثو٢ض خضص هظه الخ ا بلى ؤن الىالًاث خٟانُل ؤ٦بر مً ٖانمت لاوعٚو ، مكحر 

ل بلى  ٨ُت ٧اهذ يض صزى٫ ٞجزٍو ي ؾُاؾت ونٟها ف (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )املخدضة لامٍغ

 ؤن لضًه ؤصلت ٖلى طل٪. ، و٦ك٠بإنها ٚحر ٣ٖلهُت

 ابٗؤزظث ؤونٟه باملٗغ٦ت الضبلىماؾُت التي وؤقاع بلى ما 
 
، ٖىضما (2006في الٗام الؿاب٤ ) ُتٖامل صا

ل جغقُذ اؾمها للهًمام بلى مجلـ لامً مغ ى لا ، وه٦ًٗى ٚحر صاثم في لامم املخدضة ٢غعث ٞجزٍو

٨ُت  زاع خُٟٓتؤالظي   14بظغاءاث مخٗضصة ملى٘ طل٪.اط مما صٞٗها الجساملاؾؿت لامٍغ

م مً التهضًضاث والًٍٛى م٘ طل٪، ٢ا٫، ؤهه ٣ُا ٖلى الٚغ بي وؤٍٞغ ، نىجذ مٗٓم صو٫ ال٣اعة وال٩اٍع

 ٍل مً بحن الٗضًض مً صو٫ الٗالملهالح ٞجزو 
 
ذ، بن لاًام مغث و جم ؤ ، مؿخظ٦غا  ضعظتلٚل١ الخهٍى

 
اؽ14 ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ ىاي" هٚى ل والاوعٚو ىاي الكغ٢ُت، ."جى٢ُ٘ اجٟا١ مكتر٥ بحن ٞجزٍو ت اوعٚو . مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض 2007آب لٗام  8مىهدُُٟضًى، ظمهىٍع

ت. مإزىط مً  ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو اؽ. ظمهىٍع ٍغ  ٞ ى عاٞاثُل حكاٞحز entre-conjunto-acuerdo-de-firma-http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-الؿامي هٚى

uruguay-y-venezuela  بٗض الٓهغ 1:36الؿاٖت  2016آب لٗام  12ًىم الجمٗت جمذ اؾدكاعة 

 

http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firma-de-acuerdo-conjunto-entre-venezuela-y-uruguay
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firma-de-acuerdo-conjunto-entre-venezuela-y-uruguay
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firma-de-acuerdo-conjunto-entre-venezuela-y-uruguay
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٩ا ٢تراح بىمابخاظت إلًجاص مسغط، لظل٪ جم باث هىا٥  ، وبالخالي صزى٫ هظه الضولت مً بغػر ؤمٍغ

 الىؾُى بلى مجلـ لامً.

 
 
بي  و٦ك٠ ؤن لضًه وسدا ماء ال٩اٍع ٨ُت بلى ٖػ مً املغاؾلث التي ؤعؾلتها خ٩ىمت الىالًاث املخدضة لامٍغ

بيخت  15، مً زل٫ تهضًضاث مبُىت.ى ال ًدًغوا اظخماٖاث بترو٧اٍع

 16، لامغ ؤنضعه عثِـ الىالًاث املخدضة ...".يًُ نضع ؤمغ باٚخُال٦ما هضص بإن "...مً  واقى

ٞيها بلى ظىعط  زحرلا  ؤقاعخُض ، ل ٧اؾتروً، ؤقاع بلى مداصزت م٘ ُٞضٖلهاثلا ٖىض الدىى في هظه 

ا اٖتن  كاٞحز حصبلُى بىف: "...  ا، ٦شحر  بىٟؿ٪ ٦شحر  ، ألن هظا الغظل ىه٠ املخب٣يالهظا الٗام و ، ا، ٦شحر 

 غ  هه ظ  إٌكٗغ ب
ُم ال٩ىبي 17ٌكٗغ بإهه مهؼوم ... " ،ح  ا ؤن الٖؼ  ٟ هه شدهً ؤبما " ... ٢ا٫ له، مًُ

ؤي مؿخٗض لٟٗل ؤهه مليء بال٨غاهُت و لضعظت  ، ٞةهه ٌكٗغ ؤه٪ تهؼمه ٖلى املؿخىي الصدصخياملىيٕى

 18... ". بىٟؿ٪ ، اٖتن  املخب٣ي لهىه٠ الشخيء في هظا الٗام و 

ا مً جإل٠ُ املضًغ اباهضاثه ل ٧اؾترو ًُٞض٢ام ؤقاع بلى ؤهه في جل٪ املىاؾبت  لؿاب٤ لى٧الت املدابغاث ٦خاب 

ت ل في املغ٦ٍؼ ٨ُت ٖىضما و٢٘ الاه٣لب في ٞجزٍو  هِؿان، ظىعط جُيُذ ، الظي جغؤؽ و٧الت الخجؿـ لامٍغ

شٖلى ؤًٞل آلت ٢خل جم خٗٝغ خل له: "... ا٢غؤه ، وؤقاع 2002  19...". بوكائها ٖبر الخاٍع

اعة الى امل طل٪ الكهغ ىههؤ  ، في ٧ىلىمبُا.، م٣اَٗت ٧ىهضًىاماع٧ااجى ٚغاهضي٣غ الغثاسخي بٍؼ

اعة بلى ماهاوؽ، ٖانمت والًت ؤماػوهاؽ ؤًلى٫ في  ل.٢ام بٍؼ  ، في البراٍػ

ًفي  ما٫ لا٢لُميلاو٫  حكٍغ ؤلٟاعو ٍا صًلجاصو و ، واظخم٘ م٘ عاٞاثُل ِٞؿِىتي ٧ىع  ، وانل ظضو٫ لٖا

بي ُٞلحز في بىهخا باظ ا م٘ ُٞضبُا، ٧ىلىمُىاؽؤوٍع  ، ٧ىبا.ل وعائو٫ ٧اؾترو عوػ في هاٞاهاً، والخ٣ 

داث لازحرة التي ؤصلى بهافي ٧ىبا، في مداصزاجه م٘ ُٞضًل ٧اؾترو ٩ي  ، ؤقاع بلى الخهٍغ الغثِـ لامٍغ

محر٧ا اللجُيُت، ؤ٫ الباعخت ٣ِٞ، مخدضزا ًٖ و ؤو ؤ ظىعط صبلُى بىف، في طل٪ الى٢ذ، ٢ا٫: "الباعخت

ت، بًخىظب هه إب  ؤ٣ًاٝ الخ٩ىماث الكٗبٍى
 
 20بلُىا ... ". لِـ ٦ظل٪؟ مكحرا

اوباملشل غ ، ؤقاع بلى ؤهه "... مازغ  ٩ي، فيضٞإ ال، ٧ان وٍػ ٩ا الجىىبُت الامٍغ ، ًيكغ الىهُدت:" ؤمٍغ

٩ا الجىىبُت "...".ح ا ألمٍغ  21كاٞحز ًمشل تهضًض 

ً الشاوي في ٨ُت، قاع٥ في ال٣مت الؿابٗت ٖكغة لغئؾاء الضو حكٍغ ت لامٍغ ، وفي ٫ والخ٩ىماث لاًبحًر

 كُلي.حفي  ا٣ٖضج انخل، الُٖت للهضا٢ت والخ٩امل بحن الكٗىبال٣مت الاظخما

مغة ، ٞغوؿا ،بًغان،اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،بلى البرحٛا٢٫اصجه ، ٢ام بجىلت عابٗت في الكهغ هٟؿه

  البرحٛا٫ في ؤزغي 
 
 .٧ىبا في وؤزحرا

 
ؿه 15  املهضع ٟه

16 
ؿه  املهضع ٟه

ؿه 17  املهضع ٟه



54 
 

في ٖانمت اململ٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، في ال٣مت الشالشت لغئؾاء صو٫ وخ٩ىماث مىٓمت البلضان املهضعة 

هللا بً ٖبض ل٪ ٖبض للبترو٫ )ؤوب٪(، جم ه٣ل عثاؾت ماجمغ عئؾاء صو٫ وخ٩ىماث هظه املىٓمت بلى امل

ؼ آ٫  ؾٗىص. الٍٗؼ

اهُت والشالشت. ٢مت ؤوب٪ الش٣ٖض ، بٗض ٖملُت يؿاحؾُاسخي صولي وماؾ ٟاٖل٦ ٗؼػةمؤوب٪  ٢ام بدؿلُم

ً ظضًضًً )ؤوٛىال و باإلياٞت بلى طل٪ ٧ًىاصوع( و لا، جم بصعاط ًٍٖى ل آزٍغ ًىدىن باججاه ، مشل البراٍػ

ؼ ؤؾٗاع بغمُل الىِٟ التي اعجٟٗذ مً خىالي بهضٝ ؛ هًمامهمب صوالعاث ٖىضما جىلى عثاؾت  7حٍٗؼ

 بدلى٫ و٢ذ ه٣له بلى مل٪ الؿٗىصًت.صوالع  100 املىٓمت الىُُٟت بلى ما ٣ًغب مً 

اعجه لٟغوؿا ا ًٖ الؿلم في ٧ىلىمبُا، ٣ٖض ل٣اء  في باَعـ م٘ ه٩ُىال ؾاع٧زل٫ ٍػ
 
، ومً هىا٥ ىػي بدش

الاهخ٣ل بلى  ه ؾ٣غاٍ ٧اٞع ى بُيخى صي ؾىػا في بَاع جىؾُ٘ هالبرحٛا٫ بضٖىة مً عثِـ الىػعاء ظىٍػ

ؼ الٗل٢ت بحن البلضًً.   وحٍٗؼ

ؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي ٦حرقجرالغثا خىهِبال ، خًغ مغاؾمالكهغ لازحر مً الٗامبدلى٫  ، وهي سخي ل٨َغ

 .جىىبلبى٪ الجم ٞيها الخى٢ُ٘ ٖلى ال٣اهىن الخإؾِسخي التي ىاؾبت امل

ىايلا )محر٧ىؾىع( في  للجىىبخًغ ال٣مت الغابٗت والشلزحن لغئؾاء صو٫ الؿى١ املكتر٦ت  ، وعٚو

سخخم الٗام ) ت ٧ىبا بال٣مت الغابٗت ل2007ٍو بيبترو ( في ظمهىٍع  .٧اٍع

ٛىؽ. في هٓغة  مهٟاة ٢ضًمت للبترو٫، ؤُٖض جيكُِ في هظه املىاؾبت اؽ حفي ؾُِىَٟى كاٞحز ٍٞغ

ل جيكُُها في مى8٣ُهظه هي لاولى مً زماهُت )، ٧اهذ الكمىلُت ٩ا ( ؾخُٗض ٞجزٍو بي وؤمٍغ ت البدغ ال٩اٍع

 ، باؾدشماع( امل٣بلت10ا في الؿىىاث الٗكغ )( ظضًضة ؾِخم بىائه10، باإلياٞت بلى ٖكغة )الىؾُى

 .صوالعملُاع  22 ٢ضعه

ا طل٪ الخحنفي   ُ ًاء في ، املدههت للضو ومكخ٣اجهمً الىِٟ ، مً بظمالي ماثت وؤلٟي بغمُل ًىم ٫ لٖا

ا ، ٣ِٞ زلزت وزمؿىن ؤلاجٟا٢ُت الُا٢ت هظه  ُ ، بؿبب ٖضم ٦ٟاًت ٧ان ًخم حؿلُمها٠ بغمُل ًىم

ت. ً في ٧ل مً هظه الضو٫ الجؼٍع  البيُت الخدخُت للخسٍؼ

بمضاص ، ٧اهذ بداظت بلى (11.000.000ملُىن وؿمت ) 11ىالي ، التي ًبلٜ ٖضص ؾ٩انها خفي خالت ٧ىبا

ا ، ؤ٦بر  ُ في املجمٕى ، ٧اهذ لظا ، بمىظب اجٟا٢ُت ٧اعا٧اؽ للُا٢تًهل بلى ازىحن وحؿٗحن ؤل٠ بغمُل ًىم

بي بدىالي ماثت وزمؿت وؤعبٗحن ؤل٠ بغمُ ل جؼوص مى٣ُت البدغ ال٩اٍع ا مً الىِٟ.ٞجزٍو  ُ  ل ًىم

 
ؿه 18  املهضع ٟه

ؿه 19  املهضع ٟه

اؽ.  20 ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ ت ٧ىبا، " 298"آلى م٘ الغثِـ ع٢م هٚى ً لاو٫ لٗام  14حي ُٞلل ٦لعا، ظاصة لىؽ صًلُٟىِـ/ ظمهىٍع . مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض 2007حكٍغ

ت. مإزىط مً  ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو اؽ. ظمهىٍع ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ اؾدكاعة ًىم  n-Presidente-alo-http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4094-298الؿامي هٚى

 بٗض الٓهغ. 2:22، الؿاٖت 2016آب لٗام  12الجمٗت 

ؿه 21  املهضع ٟه

http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4094-alo-Presidente-n-298
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بي خىالي ٖكغة آالٝ بغمُل بلٜ اؾتهل٥ الىِٟ في صو٫ قغ١ البدغ ا ، بِىما سجلذ في الُىمل٩اٍع

ً ملُىن ب ا ٢ضعه ٖكٍغ  ُ ا ًىم
 
٨ُت ٣ِٞ اؾتهل٧  .غمُلالىالًاث املخدضة لامٍغ

ى 2008في ٖام  ه زلزحن عخلت صولُتكاٞحز ٍٞغح، ٢ام هٚى بجىلت  ٧اهىن الشاوي، بضؤث في اؽ بما مجمٖى

٩ا ا ت ٚىاجُماال بمىاؾبت ال مخجها، لىؾُى٢هحرة في مى٣ُت ؤمٍغ  بلى ظمهىٍع
 
 الغثاسخي أللٟاعو  خىهِبؤوال

 هىضوعاؽ وه٩ُاعاٚىا. اب٘ هدىج هىا٥، ومً ٧ىلىم ٧اباظحروؽ

اعة هظه الفي هىضوعاؽ ا ٖلى ال٣ضوم بلى تضول، ق٨غ صٖىجه لٍؼ عا خي جل٪ لا ، وؤقاع بلى ؤهه لم ٨ًً ٢اصع 

م مً ٢ًاثه مً ٢بل ( ؾىىاث في الؿلُت. وؤٖلً ؤن الغثِـ 9حؿ٘ )، بؿبب ْغٝو مسخلٟت ٖلى الٚغ

غ ًٖ تهضًضاث مً بٌٗ ال٣ُاٖاث في هىضوعاؽ ٍلًا ٧ان ًضٖىه مىظ ؤ٦ثر مً ٖامػ  ، ل٨ً وعصث ج٣اٍع

٩ا الىؾُى.اى في خا٫ ج  22ظضه في هظه الضولت الىا٢ٗت في ؤمٍغ

ا  دغ٥، جآطاعفي قهغ   ً ٩ا اللجُهدى ؤً بيزلر وظهاث في ؤمٍغ ت يُت وال٩اٍع ا مً ظمهىٍع ، بضء 

ً الضومُي٩ُان م٘ ماجمغ ال٣مت  ىالٗكٍغ ت ٍع ل. خُض جملجمٖى كت مىا٢ مذ؛ زم في ٧ىبا وؤزحرا في البراٍػ

٩ي ظىىبي ٩ا الجىىبُتداص صو٫ ؤج، في بَاع الجهىص الخإؾِؿُت إلحك٨ُل مجلـ صٞإ ؤمٍغ  .مٍغ

ا في ال٣مت الدامؿت ألمؤًاعفي  ٩ا اللجُيُت و ، ٧ان خايغ  بي ٍغ ، الاجداص لاوعوبي، التي ٣ٖضث في لُما -ال٩اٍع

ل بمىاؾبت بحرولؤ ٩ا الجىىبُتبجداص صو٫ ؤ ؾِـجإ، وبٗض طل٪ في البراٍػ ، ٖىض املمحزطا٥ املكهض  في. مٍغ

ل لازحر لُاثغة ؤم جهبقاع  ٨ُت في املجا٫ الجىي الٟجزٍوبلى الخٚى إن الىالًاث املخدضة ب ًا٦ض ، ٧ان ليٍغ

٨ُت ٧اهذ  ؤ جخجؿـ وحؿخٟؼ. ٦ما اٖخبر لامٍغ
 
ؤن بٖاصة جيكُِ ما ٌؿمى باألؾُى٫ الغاب٘ في  ًًا

بي ٧اهذ مداولت لغصٕ ال  الخ٣ضمي في املى٣ُت.خمضص مى٣ُت البدغ ال٩اٍع

غانفي  غة ٧ىبا وقاع٥ في خٍؼ في  (حر٧ىؾىع للؿى١ املكتر٦ت للجىىب )م الدامؿت والشلزحن ٣متال، ػاع ظٍؼ

 لاعظىخحن.

ما٫ املخٗل٣ت ببضاًت لاوكُت لبىاء مهل٪ الكهغ، في طالخ٣ا ٟاة في املخُِ ، ٦ش٠ وكاَه الضولي في لٖا

٣ضع بإهه الهاصت لا٧ىاصوعي، في م٣اَٗت ماهخا، ٢ُإ لاعومى، في م٣اَٗت ماهابي الؿاخلُت  ً  ؤ٦بر، خُض 

ش لا٧ىاصوع  ٩ي( 5،000،000،000صوالع ) اثدمـ ملُاع ب٣ُمت ونلذ ل، اؾدشماع في جاٍع  ، م٘صوالع ؤمٍغ

غ اثجى٢ٗ ا ) بخ٨ٍغ  ُ  ( مً الىِٟ.300،000خىالي زلزماثت ؤل٠ بغمُل ًىم

ت  ا مً مجمٖى ملُا، ٧ان ًخم  ٧اهذ ٢ُض لاوكاء٧اهذ هظه املهٟاة ظؼء  زغي مً هٟـ ؤمهٟاة بىاء ٖو

 ، باإلياٞت بلى ل ؤوعجُٛاُىمت صاه٦ُِلىمتر في ه٩ُاعاٚىا، م٘ خ٩ 1500 الدجم ٖلى بٗض
 
اث في مى٣ُت ؤ زٍغ

بي.  البدغ ال٩اٍع

 
ت، املى٢٘ الغؾمي ٖلى الاهترهذ. صخاٞت ع 22 ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو لم واالاجهاالث، ظمهىٍع ؼ، وػاعة الؿلُت الكٗبُت لٖل ً ؾ٩ُىن مم٨ىا ٣ِٞ زىان ٧اعلىؽ بحًر ثاؾُت، مكغٕو الَى

ًىم جمذ اؾدكاعة  _prensa/28/173729/proyecto_de_patria.html-http://www.minci.gob.ve/noticias_. مإزىط مً ٧2008اهىن الشاوي  15ٖىض ويٗه مً ٢بل الجماهحر. 

 نباخا 6:13، الؿاٖت 2008ًىاًغ لٗام  19الؿبذ 

http://www.minci.gob.ve/noticias_-_prensa/28/173729/proyecto_de_patria.html
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خه ال ا لغٍئ  ٣ ا أل كمىلُتٞو ل هي واخضة مً الضو٫ ال٣لُلت التي لضيها ال، هٓغ  اصة بهخاظها ن ٞجزٍو ٣ضعة ٖلى ٍػ

 ، مً الىِٟ
 
٨ُت ً بعؾا٫ الىِٟ الدامٖ ٖىيا ، ًم٨ً بعؾاله بلى ه٩ُاعاٚىا بلى الىالًاث املخدضة لامٍغ

 ولا٧ىاصوع وصو٫ ؤزغي في املى٣ُت.

ت بىلُُٟا قاع٥ في اظخمإ زلسي، بٗض طل٪ ل، في ظمهىٍع جزٍو ل وبىلُُٟا ٞو ، وبٗض ٞترة وظحزة بحن البراٍػ

ً لظ٦غي الخخُاء ابظًً قاع٧ىا في اليكاَاث بمىاؾبت ُٝى الضولُحن ال٧ان ؤخض الً اؾٗت والٗكٍغ

 ، ه٩ُاعاٚىا.للشىعة الؿاهضًيُت، في ماهاٚىا

 اهُا.بجىلت قملذ عوؾُا وبُلعوؾُا والبرحٛا٫ وإؾب ،ى طل٪ الكهغههؤ

ل.َو، في لاعظىخحن ٣ًىم باوكُت، وفي آب جزٍو ل ٞو  ٣ٗض اظخمإ زلسي بحن لاعظىخحن والبراٍػ

ى مُىضًؼ، في الباعاٚىايبٗض طل٪ قاع٥ في مغاؾم الخىهِب الغثا ىهي سخي لٟغهاهضو ؤعمُىضو لٚى ، ٍو

جم لبا، خُض صو٫ و / ؤو خ٩ىماث بلضان لا الكهغفي هىضوعاؽ بدًىع ال٣مت الاؾخصىاثُت الشاهُت لغئؾاء

٩ا الىؾُى صز  ا بٗض الجُل الجضًض.ملهظا،  خ٩املاللى مسُِ بى٫ هظه الضولت مً ؤمٍغ

ت عخلثدؿ٘ ، خُض ٢ام بؤ٦بر بك٩ل٨ًش٠ جٟاٖله  ،ؤًلى٫ وفي   صولُت. ه٨ظا بضؤ طل٪ الكهغ في ظمهىٍع

اع اؤظىىب  ٣ُا في لَا ٣ُا اهُت لخدًحري لل٣مت الشٍٞغ ٩ا الجىىبُت -ألٍٞغ في ال٣مت  ، زم في حكُليؤمٍغ

٩ا الجىىبُت.ؾخصىاثُت إللا   جداص صو٫ ؤمٍغ

٣ُا ؿدُضً، الخ٣ى بالغثِـ الهافي ظىىب بٍٞغ ا في هظه ، الظي ٧ان مُتي الؿاب٤ ظان بغجغان ؤَع ىظىص 

ُمان (2004-2001)ٞترة والًخه لازحرة زل٫ . ه٣لب ٖلُهلا  بٗض ،2004 ؤًاع 31الضولت مىظ  ، َىع الٖؼ

 ُالهاً
 
لي ٖل٢اث وصًت وشجٗىا ٖلى بٖاصة صٞٗها ٢ضما  .تي والٟجزٍو

ؿدُض مً الِؿاعؤزىاء ج ، ا٢ترب ؤَع
 
اص الٗل٢اث الضبلىماؾُت م٘ ، وؤٖىلُه خ٩ىمخه املىخسبت صًم٣غاَُا

ؼػ الٗل٢اث م٘ ٞجز٧ىبا ل. بٗض ٞترة وظحزة، ٖو مً زل٫ اه٣لب ٧ان له  ، ؤَُذ به2004 قباٍ 29، في ٍو

 صولُت ٖم٣ُت ال ج٣بل الجض٫. امخضاصاث

 في حكُلي، ٦ما 
 
٩ا الجىىبُت جداص صو٫ ؾخصىاجي إلماجمغ ال٣مت لا قحر، في ؤ ٣ض لخ٣ُُم خالت ؤمٍغ  ٖ ، الظي 

ت بىلُُٟاالهغإ ال ، والتي ؤصث بلى ؤػمت ؾُاؾُت ٖم٣ُت في جل٪ الضولت تي ٧اهذ جدضر في ظمهىٍع

ضي٢ٗت في الىا الظاحي الخ٨م ب حنُالبامل، وؤجبإ الخ٩ىمت، ال ؾُما في الٛغب مغجٟٗاث لاهضًؼ بحن مٍا

ت.للم٣اَٗاث في قغ١ بىلُُٟا  ، بلهجت اهٟهالُت ٢ٍى

املاامغة الضولُت التي ٧اهذ وؾاثل الخىانل الاظخماعي  مامؤ، اؾدى٨غ مً ؤعى مابىحصخي الجىىبُت 

٨ُت إمىا٫ب جدضر في بىلُُٟا ً  لظا ، ؤمٍغ ٨ُت  ضؤ ٢غاع هٓحره البىلُٟي بُغص ؾٟحر الىالًاث املخدضة لامٍغ

 مً بلصه.
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ظ٦غ  ُ ٪ صوصي، في ، َغصث خ٩ىمت ٞجزفي الىا٢٘، ٦ما ؾ ٩ي في ٧اعا٧اؽ، باجٍغ ل الؿٟحر لامٍغ  ؤًلى٫  11ٍو

ا مكاب2008 ٩ي في الباػ، ُٞلُب ٚىلضبٙغ، بٗض ؤن اجسظث بىلُُٟا ٢غاع  ا م٘ الؿٟحر لامٍغ ظي ٧ان ٢ض ال ،ه 

 اتهم ب٣ٗض اظخماٖاث مٟخىخت م٘ املٗاعيحن الظًً زُُىا لإلَاخت بالغثِـ بًٟى مىعالِـ ؤًما.

غوؿا والبرحٛا٫ هي ظؼء مً ظىلت هدى ٧ىبا ؤًلى٫ الىظهاث لازغي في  ، ؤزغي ، ومغة والهحن وعوؾُا ٞو

 ٧ىبا.

اعاث بلى هاٞاها جمذ في  ، التي خٓي خا٦مها بالضٖم بىلُُٟاؾُا١ لاػمت الؿُاؾُت في ؤولى هظه الٍؼ

لوالخإًُض  جزٍو الىالًاث املخدضة ، الخ٩ىمخحن اللخحن ٧اهخا حكحران بلى ال٩املحن مً ٧ل مً ٧ىبا ٞو

٨ُت ب اؽ.إلامٍغ  نها وعاء زُِ لخىُٟظ اه٣لب في بىلُُٟا واٚخُا٫ حكاٞحز ٍٞغ

ل ا، طل٪ الكهغ،ًسخخمه في البراٍػ  ـهٓغاثه بًٟى مىعالِـ ؤًما، ولَى ٖمل م٘، خُض ٣ٖض اظخمإ ؤزحر 

ا صًلجاصو  ، في ماهاوؽ.بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا، وعاٞاثُل ِٞؿىتي ٧ىٍع

ا ٧اهذ الىظهت لازحرة في طل٪ الٗام ل٣ٗض ٢مت   ً ل ؤً في  (محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )البراٍػ

٩ا اللجُيُت ٧اهىن لاو٫  بي، و و ، و٢مت ؤمٍغ ى، و٢مت اؾخصىاثُت إلظخمإ اؾخصىاجي إال٩اٍع ت ٍع جداص ملجمٖى

٩ا الجىىبُت )ؤوهاؾىع(.  صو٫ ؤمٍغ

، الظي جم حٗل٤ُ لتي ٌكاع٥ ٞيها عائو٫ ٧اؾترو عوػ، ٧اهذ املغة لاولى افي ٢مت الجىىب الطدمت هظه

٩ا اللجُيُت بهٟخه عثِؿا. ٨ُت، في اظخمإ ل٣اصة ؤمٍغ ت بلصه في مىٓمت الضو٫ لامٍغ  ًٍٖى

سُت، ؤ٦ثر مً طل٪ ٪،ياٞت لظلباإل  ا ألن ظمهى ٧ان لهظا الخضر ؤهمُت جاٍع ت ٧ىبا ٢ض ، هٓغ  لى بهًمذ بٍع

ت ٍع بُت مٗؼولت ، ُٞما اٖخبر ٖلمت ٖلى ٞكل مداوالث واقىًُىمجمٖى ، و في هٟـ إلب٣اء الضولت ال٩اٍع

بي. ٩ا اللجُيُت ومى٣ُت البدغ ال٩اٍع  الى٢ذ ٦ضلُل ٖلى الىي٘ الؿُاسخي الجضًض في ؤمٍغ

كغ ، ٢ام بم2009ٖام في  ه حؿٗت ٖو ملخابٗت  ٧اهىن الشاويً عخلت صولُت، ؤولها بلى ٧ىلىمبُا، في ٍا مجمٖى

ل خُض قاالخجاعة الشىاثُت ، الظي ع٥ في املىخضي الاظخماعي الٗالمي، وبٗض بًٗت ؤًام ؾاٞغ بلى البراٍػ

 ٣ٖض في بُلُم صو باعا .

ت ٧ىبا في  حنُخحن لاولُهاجحن الىظه  .قباٍؾخدبٗهما ظمهىٍع

٩ا الجىىبُت ، بمىاؾبت ال٣مت الشاهُت أل بدلى٫ قهغ هِؿان ، ٢ام بجىلت بضؤث في ٢ُغ ،في و٢ذ الخ٤ -مٍغ

لُت ، في ؾُا١ الضو٫ الٗغبُت ، وطل٪ ت م٘ صولت بؾغاثُلصبلىماؾُٖل٢اث لم ٨ًً لضي الخ٩ىمت الٟجزٍو

ل٣ىة بك٩ل ٚحر مخىاؾب يض الؿ٩ان املضهُحن في بؿبب ج٨غاع اؾخسضام املاؾؿت الههُىهُت ل

 ٞلؿُحن.

ل  مً زل٫ عثِـ صولتها لُت، ٧اهذ ٞجزٍو  م٘ في الٓغٝو الٟجزٍو
 
٘ نىتها جًامىا ، ؤو٫ صولت في الٗالم جٞغ

 .الكٗب الٟلؿُُجي
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ُت لضو٫ ؤوب٪، بى٪ ؤوب٪،مباص، ؤٖاص ب٣ىة َغح لُميمإ الشىاجي لا٢ظخفي لا   عة بوكاء ماؾؿت مهٞغ

ُت الىُٟ ن ج٩ىن مضٖىمت باالخخُاَُاثؤكاء ما ؤؾماه "الٗملت البترولُت"، و صعاؾت بو ى٣افللصزل ؤو 

 لضو٫ املىخجت الغثِؿُت.ل

ى٣ُت الكغ١ لاوؾِ ، ًىانل عخلخه ٖبر مالشىاجي لا٢لُمي املظ٧ىع ؤٖله بمجغص ازخخام املىخضي

 بلى بًغان والُابان والهحن.والكغ١ لا٢صخى
 
 ، ونىال

لُت  خالت بًغان، مً بحن ٖىانغ  في ًًاؤجمشلذ الضًىام٨ُُت املٟغويت ٖلى الؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

سه ، مً زل٫ الخى٢ُ٘ ختى ؤزغي  ا205) ٖلى ماثخحن وزمـجاٍع  ُ ، في ظمُ٘ مجاالث ( اجٟا٢ُت، ٖمل

و  1999الٟترة بحن جٟا١ ٖليها في ( جم لا202منها ماثخان وازىان ) ؛ل٠ُُ الىاؾ٘ للٗل٢اث الشىاثُتا

2008. 

اؽح٢بل خ٩ىمت  ل وإًغان م٣خهغة بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى كاٞحز ٍٞغ الىِٟ  ٢ُإ، ٧اهذ الٗل٢ت بحن ٞجزٍو

ى 1960ٖام  مً املاؾؿحن لهاالضولخحن  خُض حٗخبر، إوب٪ب زام ما ًخٗل٤وبك٩ل  . مىظ ونى٫ هٚى

اؽ بلى الؿلُتح ، صون بدُض جخًم٣ًضًمها وإٖاصة ج، جم حُٛحر حجم الٗل٢اث الشىاثُت كاٞحز ٍٞغ

ٖىانغ الخٗاون في الجىاهب الؿُاؾُت والش٣اُٞت  تياٞب، الىِٟ والُا٢ت بك٩ل ٖام ابهما٫ م٩ىه

ايُت ت والا٢خهاصًت واملالُت والخٗلُمُت والٍغ ، والخٗضًً والٗلمُت الخ٣ىُت والؼعاُٖت توالهىاُٖ والخجاٍع

 مً بحن مجاالث ؤزغي.

اعة بلى بًغان ط٦غها ُٞما ًخٗل٤ بةهجاػ ؤظىضةمً الٗىانغ التي ًجب  ، اٞخخاح م٣غ الٗمل في هظه الٍؼ

لي لاًغاوي  في َهغان. الشىاجي البى٪  الٟجزٍو

ملُاع  15ؾدشماع ج٣ضع بىدى ا ب٣ُمتٖلى اجٟا٢ُاث ٣ِٞ جم الخى٢ُ٘ في هظا البلض  ،وفي خالت الُابان

اث والٛاػ والىِٟ والؿ٨٪   الخضًضًت والؿُاخت.صوالع في البترو٦ُماٍو

ت الهحن الكٗبزغآ ومً ظاهب ت، باملشل، ، ٧اهذ الٗل٢اث بحن ظمهىٍع ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو ُت وظمهىٍع

لُت لا٦ثر ٦شاٞت  ضولتلنبدذ ٞيها هظه الٗل٢اث باليؿبت لؤ، لضعظت حكهض َٟغة ٚحر ٖاصًت الٟجزٍو

٨ُلا ؤي صولت ؤزغي زاعط ال٣اعة  ًوصًىام٨ُُت م  .تمٍغ

ل واله ؤ٢امذ ى 1974حن ٖل٢اث صبلىماؾُت في ٖام ٞجزٍو اؽ بلى كاٞح، ول٨ً م٘ ونى٫ هٚى حز ٍٞغ

ٗها لُت، جم ج٨ش٠ُ الٗل٢اث وجىَى ً )الغثاؾت الٟجزٍو ( اجٟا٢ُت جم جى٢ُٗها زل٫ زمؿت 20؛ مً ٖكٍغ

( ً كٍغ ا25ٖو ( 10( في آزغ ٖكغ )260بلى ماثخحن وؾخحن ) ونلذ، بدلى٫ طل٪ الى٢ذ ٧اهذ ٢ض ( ٖام 

 .ؾىىاث

ونلذ بلى زمؿت ملُاعاث  2007، لم جخجاوػ الخجاعة الشىاثُت ماثتي ملُىن صوالع. في ٖام 1999في ٖام 

اعة لازحرة للصوالع  ، ونلذ بلى ما ٣ًغب مً ٖكغة ملُاعاث صوالع.هحن، وبدلى٫ الٗام الؿاب٤ لهظه الٍؼ
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ل جهضع بالٟٗل بلى الهحن ما ًٍؼبدلى٫ طا٥ الى٢ذ ا، ٧اهذ ٞجزٍو  ُ  ًٖ زلزماثت ؤل٠ بغمُل ًىم
 
 ض ٢لُل

ا مً طل٪ الٗام  300.000) ا( مً الىِٟ، واٖخباع   ُ ، ٧ان مً امل٣ضع ؤن جهل الهاصعاث 2009بغمُل ًىم

ملُىن بغمُل في الُىم لى ب، في و٢ذ الخ٤ ، ٧ي جهل( بغمُل500000املظ٧ىعة بلى زمؿماثت ؤل٠ )

(1.000.000.) 

٨ُت في نهاًت هظه الجىلتة ٖىض ٖىصجه بلى ال٣اع  غة املجاوعة ؛، ٢ام بة٢امت ٢هحرة في ٧ىبالامٍغ في  ،الجٍؼ

اعة جيؿ٤ُ  ٩ا امى للٍػ ٠٢ التي مً قإنها ؤن ج٩ىن بمشابت م٣ضمت ل٣مت البضًل البىلُٟاعي لكٗىب ؤمٍغ

٨ تي ؾدؿب٤)ؤلبا( ال  خحن.ُال٣مت الدامؿت لألمٍغ

لظ٧ىعة ؤٖله التي ٣ٖضث في في ٢مت ؤلبا امل ا يض مكغٕو٧ىماها، ٞجزٍو  ٟ بٖلن  ، اجسظث ال٨خلت مى٢

٨ ث مً خ٩ىمت الىالًا ىا، َلبٖىانغ ؤزغي  يمً ي، مًاح، وفي بُان ماؾؿخحنُال٣مت الدامؿت لألمٍغ

٨ُت الا    17مخشا٫  ملا هو ٖلُه املخدضة لامٍغ
 
  ٢غاعا

 
لألمم املخدضة  الجمُٗت الٗامتهم وا٣ٞذ ٖلي مخخالُا

 ٢خهاصي والخجاعي واملالي املٟغوى ٖلى ٧ىباإلنهاء الخهاع لا

٨في هٟـ الكهغ يُضاص وجىباٚى في ال٣مت الدامؿت لألمٍغ  خحن.ُ، قاع٥ في جٍغ

غانفي مىخه٠ قهغ  اعة صولت بىلُُٟا املخٗضصة ال٣ىمُاث. الا  خٍؼ  ضولتؾم الغؾمي الجضًض لل٢ام بٍؼ

 مً طل٪ الٗام. قباٍ 7الىو الضؾخىعي الهاصع في املىا٣ٞت ٖلى  تجُ، هداملغجٟٗت

 بلى لاعظىخحن خُض قاع٥ في ، ؾاٞغ بلى لا٧ىاصوع و٧ىبا وؤزآبفي 
 
ظخمإ اؾخصىاجي ملجلـ عئؾاء بحرا

٩ا الجىىببصو٫  مؿاوليو  لىحصخيجداص صو٫ ؤمٍغ ا ٖلى ُت )ؤوهاؾىع(، الظي ٣ٖض في باٍع ، والظي او٣ٗض عص 

٩ي  بي ُٞلحز املى٣ُت في لىالًاث املخدضةلالىظىص الٗؿ٨غي لامٍغ ، مً زل٫ ؾماح خ٩ىمت ؤلٟاعو ؤوٍع

٨ُت في ؾب٘ )بال٩ىلىمبُت  ت ج٣٘ في ؤعاييها.7مماعؾت الٗملُاث لامٍغ  ( ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ

ل و ل صاهخهبٖاص الخا٦ُض ٖلى ؤ في جل٪ املىاؾبت  .هاٚخُالال٣ُام بىظىص زُِ لٛؼو ٞجزٍو

ت اللُبُت، في ضولفي ال ثبضؤ، في حؿ٘ صو٫  ه الضولُت بجىلت مهمت، جخ٨ش٠ ؤوكُخًلى٫ بدلى٫ قهغ ؤ

٣ُا ا  بٗضها الى ، وانلالظ٦غي لاعبٗحن للشىعة اللُبُت ، وهي مىاؾبت جتزامً م٘قما٫ بٍٞغ الجؼاثغ وؾىٍع

 وإًغان وجغ٦ماوؿخان وإًُالُا وبُلعوؾُا وعوؾُا وإؾباهُا.

ا ح، لم ٨ًش٠ زل٫ ٞترة جىلُه مىهبه  ُ ل ٖمل ٣ُت ٞدؿبم٘ كاٞحز ٖل٢اث ٞجزٍو ، ٧ل صو٫ ال٣اعة لاٍٞغ

ا م٘ الضو٫ ا  ً اعةبل ٞٗل الصخيء هٟؿه ؤً ش هظه الٍؼ ا، بدلى٫ جاٍع ، لٗغبُت. في الخالت الدانت لؿىٍع

ٞخخاخها في بمً امل٣غع  ، والتيىاء مهٟاة في جل٪ الضولت الٗغبُتب م٩اهُتب دباخشان خى٫ ٧اهذ الخ٩ىمخان ج

ت، بُا٢ت 2013ٖام  ٍغ ا. ) ج٨ٍغ  ُ  (.200.000ج٣اعب ماثتي ؤل٠ بغمُل ًىم

ا الب بةنهاء هظا الىي٘ هجماث، اؾدى٨غ المً ؾىٍع لؿُحن، َو ، م٘ الخإ٦ُض ٖلى يض ؾ٩ان ٚؼة ٞو

الب ال٣اصة يغوعة بٖاصة لا  عا خي التي جدخلها صولت بؾغاثُل، بما في طل٪ مغجٟٗاث الجىالن، َو

٘بن حلاؾغاثُلُ ٩ا ٖؤًضيهم  ٞغ  اللجُيُت.ً ؤمٍغ
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ضًً ، في طل٪ الى٢ذ ٧ان هىا٥ بَاع ٢اهىوي للخٗاون الشىاجي بحن البللُهقاعة بذ لا جم، ٦ما في خالت بًغان

 جٟا٢ُت في مسخل٠ املجاالث.ب( 200مضٖىم بإ٦ثر مً ماثتي )

لي بلى جغ٦ماوؿخان هي مً ظاهبها اعة الغؾمُت لغثِـ الضولت الٟجزٍو ٩ا لاولى لغثِـ مً ، ٧اهذ الٍؼ ؤمٍغ

٩ا اللجُيُت  .ضولت، لهظه الالجىىبُت، وختى مً ؤمٍغ

اعجه لازحرة بلى بًُالُا، ؤًلى٫ هٟؿهقهغ في  ( 66، خُض قاع٥ في الضوعة الؿاصؾت والؿخحن )٢ام بٍؼ

غى الُٟلم الىزاث٣ي "ظىىب الخضهغظان البىض٢ُت الؿِىماجي الضوليمل  ٖ ٩ي ، خُض  وص" للمسغط لامٍغ

ى ٞترة خ٨م ؿخىحى مً امل ؛ؤولُٟغ ؾخىن   كاٞحز.حهٚى

اعجه الغابٗت بلى بُلعوؾُا ، الضولت التي جُىعث مٗها ٖل٢ت حٗاوهُت ،   رث ًٖ هٟؿها بخى٢ُٖ٘ب  زم ٢ام بٍؼ

ت املٟٗى٫ في جٟا٢ُت ب( 70ؾبٗحن )  الؿىىاث الشلر املايُت.ؾاٍع

اعجه بلى عوؾُا ؼ ا٧ان ، وهي صولت ُٞما ًخٗل٤ بٍؼ ا، ٢بل خىالي لخٗاون ًخم حٍٗؼ  ً الٗؿ٨غي الٟجي مٗها ؤً

ل ح، ؤقاع قهغ اؽ مً ٧اعا٧اؽ بلى ؤن ٞجزٍو ؼ بم٩اهكاٞحز ٍٞغ تُ  ملؼمت بخٍٗؼ ا للتهضًض اتها الٗؿ٨ٍغ ، هٓغ 

٨ُت باؾخسضام ؾب٘ )التي جٟا٢ُت لامشله جالظي  ( مً 7ؾمدذ بمىظبها ٧ىلىمبُا للىالًاث املخدضة لامٍغ

ت.  ٢ىاٖضها الٗؿ٨ٍغ

 ، ٧ان ٦ظل٪، هغ ؤًلى٫ في هٟـ ق
 
٨ُت مخىاظضا ، بمىاؾبت مكاع٦خه في الضوعة في الىالًاث املخدضة لامٍغ

كُت جل٪ الضوعة، ( للجمُٗت الٗامت لألمم املخدضة64الغابٗت والؿخحن ) خضًشه ًٖ مٗغى ، وفي ٖو

٩ي  الغثِـ لامٍغ
 
ه٣لب في اله في خالت لا ، بال ؤن ؤٞٗجبٗض ٖلى لامل جى٢ٗاثض ، ؤقاع بلى ؤهه ول

ت ٫ الٗؿ٨غي في الٗغا١ وؤٞٛاوؿخانخخل، و٦ظل٪ اؾخمغاع لا هىضوعاؽ ، واؾخسضام ال٣ىاٖض الٗؿ٨ٍغ

ت  حن مس حكحر ٧ىلىمبُا،في ظمهىٍع ُضة للٛاًت، ، ؤخضهما ًل٣ي زُاباث ظخلٟحن مً ؤوبامابلى وظىص هٖى

 .هاجبًخسظ ٢غاعاث جخٗاعى م٘ زُاالظي ، خ٣ُ٣ي، وهى الوآلازغ

ؽ في مضازلخه ؤمام لامم ه٣لب في هىضوعاى خ٣ُ٣ت ؤن ؤوباما لم ٌكغ بلى لا بك٩ل زام بلوؤقاع 

م مًاملخدضة ا ) ، ٖلى الٚغ ب   ، بال ؤهه لم ًظ٦غ هىضوعاؽ في لامم املخدضة.(1ؤهه جدضر ملضة ؾاٖت ج٣ٍغ

لًا عوؾالِـ ؤبلٛه ؤهه في ؾاٖاثفي مضازلخه في لامم املخدضة لاولى مً  لٟجغا ، ٦ك٠ ؤن الغثِـ ٍػ

الل ، وظضوا ٖلى ؾُذ مجز٫ مجاوع طل٪ الُىم لُت في جُٛىؾُٛالبا، خُض ٧ان الظئ  ظهؼة ؤ، ؿٟاعة البراٍػ

ذ مً تبؾغاثُلُجىهذ هاجٟي طاث ج٨ىىلىظُا  ا ؤن بؾغاثُل اٖتٞر  ٟ بد٩ىمت  ؤخضر َغاػ، مًُ

 ه٣لب.لا 

ً لاو٫ في   ، الؿابٗت لباقاع٥ في بىلُُٟا في ٢مت لا حكٍغ
 
ً الشاوي، في الخ٣ا اعة ٢هحرة بلى حكٍغ ، ٢ام بٍؼ

ىاي الكغ٢ُت بمىاؾبت الضوعة  ظىضةإ، وفي الكهغ لازحر مً الٗام ٢ام بهاٞاها ت ؤوعٚو ٖمل في ظمهىٍع

 .(محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )ظخمإ مجلـ الؿى١ املكتر٦ت و٢مت ال الشامىت والشلزحن 

ت لاعظىخحن.باملى٣ُت جدغ٦ه في جداص الجمغ٧ي الجىىبي ، وانل ظخمإ ٢مت لابوبٗض   غخلت بلى ظمهىٍع
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اجٟا٢ُت الخجاعة بحن -لباأل، بمىاؾبت ال٣مت الشامىت لـ٢بل نهاًت الكهغ، ٖاص مغة ؤزغي بلى هاٞاها، ٧ىبا

اعجه  ٖلى( ٖاما 15، وزمؿت ٖكغ ) لباؾِـ لالخإ( 5) تمؿاَاع بخُاء الظ٦غي الدب، في الكٗىب ٍػ

ت ٧ىبا )  (.1994لاولى لجمهىٍع

ا،  ؾُا١  في ، ويخٛحر املىادخى٫ ال، في املاجمغ الضولي الدامـ ٖكغ هى الٗام في ممل٨ت الضهماع٥هؤؤزحر 

٨ُت الجىىبُتخضر مهم ف٧ان هىا٥ ، بالخىاػي و ، هظا الخضر وا٤ٞ مجلـ ، ٖىضما ي قبه ال٣اعة لامٍغ

لي ٖلى اهًمام ٞجزٍو م  ل بلى الؿى١ املكتر٦ت للجىىب )محر٧ىؾىع(الكُىر البراٍػ املٗاعيت  ج٨خلثٚع

لُت كغون ) م٘،( نىث 35بسمؿت وزلزحن ) ،البراٍػ ( 5في ظلؿت اؾخمغث زمـ ) ( يض ،27وؾبٗت ٖو

 .ؾاٖاث

ل في هضهدى لا صون هىاصة ، جم بخغاػ ج٣ضم ظا ال٣غاعبه الؿى١ املكتر٦ت للجىىب ماط ال٩امل لٟجزٍو

اؽ في ؤو٫ عخلت صولُت له، ٦غثِـ مىخسبكح٢ترخه ب، ٦ما (محر٧ىؾىع ) ٧اهىن  15زىحن ، ًىم لااٞحز ٍٞغ

مً  و٫ ٧اهىن لا  6هخهاع الغثاسخي ًىم لاخض ( ؤًام ٣ِٞ مً خهىله ٖلى لا 9ٗت )، بٗض حؿ1998 لاو٫ 

ل.ي بٖلن ؤصلى به، ٖلى وظه الخدضًض؛ فطل٪ الٗام  ، مً ٖانمت البراٍػ

 ًٖ الخىضًض بهىث  ٧ىبنهاًٚ، مً زغآ ظاهب في
 
لي هٟؿه مؿاوال بإن  ٖا٫   ، ؾ٩ُىن الغثِـ الٟجزٍو

٨ُت ت مً الضو٫ الىالًاث املخدضة لامٍغ ، في ذ حٗض وز٣ُت زل٠ لابىاب املٛل٣ت، ٧اه، ٖلى عؤؽ مجمٖى

ا  ٩ا اللجُيُت الخايغة في املاجمغ الضولي الدماظخمإ اؾدبٗض جمام  ٣ُت وؤمٍغ امـ ىا٠٢ البلضان لاٍٞغ

 .يخٛحر املىادالٖكغ بكإن 

كغون عخلت بلى الداعط، ٢ام بما مج2010في ٖام  ه زمـ ٖو في امل٨ؿُ٪  قباٍ، والتي بضؤث في مٖى

٩ا اللجُيُت و وخضة بمىاؾبت مكاع٦خه في ما ٌؿمى ب٣مت عئؾاء صو٫  بيؤمٍغ ُٟال٩اٍع را ح، التي ٣ٖضث في ٍع

بيماًا. خُض هاظم الغثِـ  لي بل خجل ،ُٞلحز ال٩ىلىمبي ؤلٟاعو ؤوٍع ب، هٓحره الٟجزٍو لظا ، في ؤصاء ٍٚغ

ج٣ٍغب ، م، مً زل٫ مؿاٖضتهت مً البلضان الهض٣ًت" بدُض ًم٨ًبةوكاء "مجمٖى ٢تراحب ٧ان هىا٥

لُتُت واالخ٩ىمخحن ال٩ىلىمبمىا٠٢  ، جاع٦حن وعاءهم الدلٞاث والدهىماث التي ؤصث بك٩ل لٟجزٍو

ل ضهىع ٖل٢اث ٧ىلىمبُامتزاًض بلى ج بم٘ ٞجزٍو ا مً الخُٛحر املٟاجئ في بصاعة ؤوٍع ي ُٞلحز، في ٖام ، بضء 

، الجزإ ال٩ىلىمبي الضازلي ٖلطصعظت في  180خدى٫ الب، م، مً بحن بظغاءاث ؤزغي ا، ٖىضما 2007٢

ت ولا  ما٫ الٗؿ٨ٍغ صون بم٩اهُت الخٟاوى مً ؤي  املباقغةهخ٣ا٫ مً مداصزاث مٟاوياث الؿلم بلى لٖا

  ؾماها التي ؤ، هٕى
 
 ".تؾُاؾت لامً الضًم٣غاَُ" ٦ىاًت

ل والضو٫ املجاوعة لازغي ، ٧اهذ هىا٥  مً بحن هظه لاخضار التي ؤصث بلى جضهىع ٖل٢ت ٧ىلىمبُا بٟجزٍو

ٛى ٚغاهضا في ٧اعا٧اؽ في  ا خالت ازخُاٝ عوصَع  ً هتها٥ اللخ٤ للؿُاصة ؛ لا ٧2004اهىن لاو٫ ؤً

ت ٖىضما هٟظث  ت بال٣غب مً ؾاهخا عوػا صي ؾى٧ىمبُىؽ ، في  ٧ىلىمبُا ٢ىاثلا٧ىاصوٍع  1ٖملُت ٖؿ٨ٍغ

ت ل2008 آطاع ـ بصٚاع صًُٟا ؾُلٟا، واٚخالذ ٢اثض ال٣ىاث املؿلخت الشىٍع ، املٗغٝو ٩ىلىمبُا لَى
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ِـ ؾمإل با   ،الخغ٧ي عائو٫ ٍع
 
ت ٗملُاث ؿماح ب٧ىلىمبُا والىالًاث املخدضة للبحن جٟا١ لا، والخ٣ا ٖؿ٨ٍغ

٨ُت ت ال٩ىلىمبُت للىالًاث املخدضة لامٍغ ، باإلياٞت بلى اؾخدالت جُب٤ُ الضولت في ال٣ىاٖض الٗؿ٨ٍغ

ال٩ىلىمبُت لىالًتها ال٣ًاثُت ٖلى ؤٞغاص الىالًاث املخدضة الظًً ًغج٨بىن ظغاثم في لاعا خي ال٩ىلىمبُت 

مت. هٕى  يمً ؤبٌٛ الىٓغ   ٧اهذ الجٍغ

غة ٧ىبا طازخخم  ٩ا اللجُيُت نهاًت ٢ بٗض ، خُض ؾاٞغاملجاوعةل٪ الكهغ في ظٍؼ بي ، و مت وخضة ؤمٍغ ال٩اٍع

ا غة ال٩ىبُت التي ٣ٖضث مازغ  ً بًىاؾُى لىال صا ؾُلٟا ـ، ًلخ٣ي بلَىفي امل٨ؿُ٪. في الجٍؼ ، ولازٍى

 ٧اؾترو عوػ.

٩ا الجىىبُت: آطاعفي  ا في صولخحن مً مى٣ُت ؤمٍغ ىايلا ، ٧ان خايغ  جىهِب  مغاؾم، لخًىع وعٚو

 في لا٧ىاصوع زىؾُه ؤلبرجى مىز٩ُ
 
ٌ ، خُضا ٧ىعصاهى )بُبي مىز٩ُا( الغثاسخي، وؤزحرا الغثِـ  ٞع

هتها٧اث خ٣ى١ لاوؿان بالىالًاث املخدضة خى٫  زاعتهااملؿاثل التي ؤ، ٍا صًلجاصو٧ىاصوعي عاٞاثُل ٧ىع  لا

ى  ت بةٖمت في بلصهاملٖؼ غ لخ٣ُُم ؾُاؾت خ٣ى١ ، وط٦غ ؤهه ؤمغ وػاعة الداعظُت لا٧ىاصوٍع ضاص ج٣ٍغ

٨ُتلاوؿا خباعآ، ن في الىالًاث املخدضة لامٍغ ضام زظة بٗحن الٖا ُت ٖلى وظىص ٣ٖىبت لٖا ، وإيٟاء الكٖغ

٨ُت. وظىص واؾخمغاعالخٗظًب   السجىاء الؿُاؾُحن في السجىن لامٍغ

اصة ح٢ترح ب، املىاؾبت جل٪في  اؽ ٖلى هٓحره لا٧ىاصوعي بم٩اهُت ج٨ش٠ُ الخٗاون الٗؿ٨غي لٍؼ كاٞحز ٍٞغ

، بالىٓغ بلى الؿُاؾت التي ٖلى الضٞإ ًٖ الؿُاصة لا٢لُمُت، ال ؾُما في املىا٤َ الخضوصًتال٣ضعة 

بي ُٞلحز ال٩ىلىمبُت. .ب  ٖخمضتها في هظا الكإن خ٩ىمت ؤلٟاعو ؤوٍع

٨ُت ؤبغمذ اجق٨٪ ٦ل الغثِؿحن في ؤن املاؾؿت  ت م٘ صو٫ في املى٣ُتلامٍغ بَاع ، في ٟا٢ُاث ٖؿ٨ٍغ

ب املدضعاث ىمت يض تهٍغ ض مً مضن وصو٫ لا ذٖىضما ٧اه ،مٗغ٦ت مٖؼ جمضخي في جداص الُٟضعالي املٍؼ

٤ ُت ٖ ٍَغ غاى  دضعاثامل لى حٗاَيبيٟاء الكٖغ يهُت.املخٓىعة أٚل  جٞغ

٩ا جىاظض،هِؿانفي  ا في صولخحن مً ؤمٍغ  ً الٗل٢اث ظاهب ، خُض الى ، هظه املغة في ه٩ُاعاٚىااللجُيُت ؤً

٩ا الىؾُى ٖلى وق٪ اؾخئىاٝ الخىاع الؿُاسخي خى٫ ٖملُت  ؾُا١في جذ ؤ، تالشىاثُ ٧اهذ ُٞه ؤمٍغ

غان 28ه٣لب الظي و٢٘ في هىضوعاؽ في ، التي جى٢ٟذ هدُجت لا لا٢لُمُتصون  الخ٩امل ، 2009 خٍؼ

 زىؾُو لا والظي ؤَاح مً زلله مضبغ 
 
لًا ه٣لب الُمُجي بالغثِـ املىخسب صًم٣غاَُا ل "مُل" ٍػ ه ماهٍى

 زؤعوؾالِـ و 
 
 لبا.لاهىضوعاؽ مً سخبىا ؛ وبٗض طل٪ مً البلص غظىه مسخُٟا

ل هِؿانوالضولت الشاهُت التي جىاظض ٞيها في قهغ   الغثاسخي الخاؾ٘ . الٟهلي ظخمإ، بمىاؾبت لا هي البراٍػ

 ثِؿاثظخمإ الاؾخصىاجي ملجلـ عئؾاء وع بلى ؤهه قاع٥ في لاعظىخحن في لا حكحر السجلث  ؤًاعفي 

٩ا الجىىبُت )ب خ٩ىماث ، خُض جم اهخساب الغثِـ لاعظىدُجي الؿاب٤ هِؿخىع (ؤوهاؾىع  جداص صو٫ ؤمٍغ

ؤٖلى هُئت  ٞيها ٟغنت التي ؤٖغبذال، وهي ىٓمت الضولُت الجضًضة في املى٣ُت٦حرقجر ٧إو٫ ؤمحن ٖام للم

ًها الكضًض لؿُاؾت الىالًاث املخدضة الىاعصة في ما ٌؿمى ب٣اهىن  ٩ا الجىىبُت ًٖ ٞع  SBب٢لُمُت في ؤمٍغ
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ؼوهاة، املٗغٝو ب1070 ًله ياع ا بد٣ى١ لاوؿان ، والظي اٖخبرو ؾم ٢اهىن ؤٍع ملمهاظٍغ هجغة  ه، لخجٍغ

ت بدخت.البكغ، و ٖلوة ٖلى طل٪ خباعاث ٖىهٍغ  ، اٖل

٨ُت، مً طل٪ الٗاهِؿان  23في  SB 1070جمذ املىا٣ٞت ٖلى ال٣اهىن  م في الىالًاث املخدضة لامٍغ

ؼوها  في والًت ؤٍع
 
تٖلى ؤهه ًم٨ً  هو  ، والظي وجدضًضا ٣ت ج٣ضًٍغ ً بٍُغ ، بمىظب مبضؤ اخخجاػ املهاظٍغ

 ٖخباعاث الٗغ٢ُت.هجغة ولا وي٘ ال ،اللٛت زيُت،لا بؿبب"الك٪ امل٣ٗى٫" 

تهظه ال٣مت لا٢لُمُتبٗض  اعة ٖمل، و  ، وانل عخلخه بلى ظمهىٍع الكهغ في  هى طل٪ؤهالضومُي٩ُان في ٍػ

ت لاعظىخحن في  ت الشاهُت لشىعة  خُاءب َاعبظمهىٍع التي ٞخدذ الٍُغ٤  1810 ؤًاع 25الظ٦غي املئٍى

 .1816ؾخ٣ل٫ في ٖام لإل 

ا في ال٣مت الٗاقغة لغئؾاء في الكهغ الخالي ، التي ٣ٖضث في اجٟا٢ُت ججاعة الكٗىب-لبالا، ٧ان خايغ 

ت لا٧ىاصوع.  ظمهىٍع

ا ٖآبفي  بي، ال ًؼا٫ ؤصاثه الضولي م٣هىع  ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع ه٨ظا قاع٥ في ٧ىلىمبُا في ل٣اء م٘ و ، لى ؤمٍغ

ل ؾاهخىؽ ٧الضًغون في ؾُا١ ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلُه نهاًت خ٣بت  ا زىان ماهٍى
 
الغثِـ املىخسب خضًش

بُلا يُغاب لا  ٩ا الجىىبُت جداص صو٫ ؤلألمحن الٗام إل ولىؤًًا في بَاع الدُىاث والىخاثج لا ، توٍع مٍغ

 .(ؤوهاؾىع )

ل، لِـ ٣ِٞ مً وظهت هٓغ وقمل هظا الىي٘ ٖضم وظىص ٖل جزٍو ٢اث عؾمُت بحن ٧ىلىمبُا ٞو

ا مً وظهصبلىماؾُت  ً ت وا٢خهاصًت وحٗاوهُت، ول٨ً ؤً  هب ؤزغي.، مً بحن ظىات هٓغ ججاٍع

اؽ وؾاهخىؽ ٧الضًغون بٖاصة الٗل٢اث بك٩ل ٧امل في ظمُ٘ املجاالثحغع الغثِؿان ٢  .كاٞحز ٍٞغ

 
 
٣ض زللها، ؤوال  ٖ اعة ٢هحرة  ل ً، ل٣اء بحن ُٞضفي هٟـ الكهغ، ٢ام بغخلت ظضًضة بلى هاٞاها، ٧ىبا، في ٍػ

 كاٞحز؛ وبٗض طل٪حى ٧ٚاؾترو وهى 
 
زلله جُىع  ام٘ عائو٫ ٧اؾترو عوػ اؾخٗغي ، ٣ٖض لازحر اظخماٖا

 الٗل٢اث الشىاثُت.

ً لاو٫ في  ٩حكٍغ ، بىاء  ٖلى اظخمإ ا اللجُيُت بغخلت بلى لاعظىخحن، بضؤ مغة ؤزغي في مى٣ُت ؤمٍغ

٩ا الجىىبُتجداص صو٫ ؤاؾخصىاجي إل ا بةلخاح قضًضذ الضٖىة له ، جممٍغ ، بهضٝ خهغي هى مؿب٣ 

ت لا٧ىاصوع ثِـ زخُاٝ ع بجت مٗال ت، مً ٢بل يباٍ ٍا صًلٛاصوع  ِٞؿِىتي ٧ى  ، عاٞاثُلظمهىٍع ، قَغ

ىُت في ٦ُخى ت الَى في ًا ؤًًٗى ضولت ال، في هظه اله٣لبب، في ؾُا١ الظًً اخخجؼوه في مؿدكٟى الكَغ

٩ا   ت الخجاعة بحن الكٗىب.اجٟا٢ُ -الخدال٠ البىلُٟاعي لكٗىب ؤمٍغ

اؽح، ؤٞاص الغثِـ مضًىت ٧اعا٧اؽ، مً ؤًلى٫  30ٖكُت ًىم الدمِـ  مٛاصعجه بلى  ، ٢بلكاٞحز ٍٞغ

اب، الظي ؤ٦ض ؤهه ٧ان جها٫ هاجٟي م٘ هٓحره لا٧ىاصوعيب، ؤهه جم٨ً مً بظغاء لاعظىخحن مً ٢بل  ه٣لب 

ىُت ت الَى ؤهه ؤلػى بٌٗ  اٖخبرواخخجاط ٖلى ٢اهىن ؤ٢غه البرملان والظي بمٓاهغة ، بٗض ٢ُإ مً الكَغ

 .هممؼاًا
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تلاخضار بالخٛلب ٖلى خالت لا  تؾمدذ صًىام٨ُُ ، وطل٪ بًٟل الخضزل الٟٗا٫ وفي الى٢ذ ػمت بؿٖغ

تاملى ت لا٧ىاصوٍع ت.اؾب لل٣ىاث الٗؿ٨ٍغ  ، والتي ؤهجؼث به٣اط الغثِـ لاؾحر مً ٢بل الكَغ

يـ آًغؽ ٨ُت  ٞاصؤ، مً بٍى ا جل٪ ه٣لب املخبِ في لا٧ىاصوع وصٖوعاء لا ٧اهذ بإن املاؾؿت لامٍغ

٩ا اللجُيُتالخ٩ىمت بلى و٠٢ هجماتها يض قٗىب ؤ ، في ؾٗيها للؿُُغة ٖلى ال٣اعة مً زل٫ مٍغ

 الٗى٠.

٩ا الجىىبُت )ؤؾخصىاجي إلظخمإ لا في نهاًت لا  ذ بإهه "... ، ٧ان مب(وهاؾىع جداص صو٫ ؤمٍغ ا في الخهٍغ اقغ 

٣ت للؿُُغة ٖلى بما ؤ، آلان ضاثم ال خأمغهاخ٩ىمت الىالًاث املخدضة ب ؿخمغ، حهظه ال٣اعةنها ٣ٞضث الٍُغ

ل ى الخدال٠ البىلُٟاعي يض البلضان التي جيخمي بل جزٍو ، يض صو٫ مشل لا٧ىاصوع وبىلُُٟا وهىضوعاؽ ٞو

." ...23 

الُتن ٚمىى: "... وعاء هظه الجماٖاث وجاب٘ صو  ، و٦ظل٪ وعاء ال٣ىي الؿُاؾُت الُمُيُت في ج٠٣ الامبًر

ل. بنهم ً لا٧ىاصوع. خضر الصخيء  24لى ؤٞٗا٫ مشل هظه ... ".خملهم ٖخلٖبىن بهم لهٟؿه في ٞجزٍو

ؾب٘ صو٫ في ال٣اعة لاوعوبُت والكغ١ لاوؾِ وؤوعاؾُا وقما٫ الى بٗض ٞترة وظحزة ، بضؤ ظىلت ؤزظجه 

٣ُا.  بٍٞغ

٣ه هدىفي  ،بة٢امت ٢هحرة في البرحٛا٫ ث الجىلتبضؤ ت آلا وعوبُت لا ضولت الجداص الغوسخي ، لا ٍَغ  يتالؾٍُى

ت الُبُٗت الاؾتراجُجُت 2014 -2010بسُت الٗمل  ؾميما ٢ام مٗها ؤ ؼ وج٣ٍى ، والتي مً زللها ًخم حٍٗؼ

٨ُت  نؤ بلى قاعؤ، هىا٥للٗل٢اث الشىاثُت. مً  ه٣لبُت املا٦غة الهجماث لا ٧اهذ وعاء ًض املاؾؿت لامٍغ

ت لغثِـ لا٧ىاصوع، يض ال ت ؛ يض 2010 ؤًلى٫  30، في ٍاعاٞاثُل ٧ىع  خ٩ىمت الضؾخىٍع الخ٩ىمت الضؾخىٍع

لًا، مالغثِـ هىضوعاؽ ل ٍػ غان 28، في هٍى آب ، بحن ؛ يض عثِـ بىلُُٟا، بًٟى مىعالِـ2009 خٍؼ

ل في ؛ و  2008وؤًلى٫   .2002 هِؿانيض خ٩ىمت ٞجزٍو

 و 
 
 الخاالث لاعب٘ياٞت لهظه هه بؤبلى  غٍخىظب الخظ٦

 
ٞغهاهضو  باعاٚىايالب٢الت عثِـ ًًاٝ  ، الخ٣ا

ى مُىضًؼ غان 22في  ؤعمُىضو لٚى ا، و ا، 2012 خٍؼ  ُ ُم ج٣ضمي ٧انملىخسب صًم٣غاَ في  بضٖت؛ مً زل٫ ٖػ

 برملاوي. و٢ًُتاله٣لب اإل ظؼء ٦بحر مً الغؤي الٗام ب مغ الظي جم ج٣ُُمه مً ٢بللا ، ٧ىوٛغؽ بلصه

ل ٢ُلذ، التي ؤصًلما عوؾ٠ُ ُٗت في  ٖبر، مً عثاؾت البراٍػ ٣ِٞ  61، بإنىاث 2016 آب 31مىاوعة حكَغ

 زمؿت وزمؿحن ملُىن ٢بل ٖامحن بدىالي  ا، بٗض ؤن جم اهخسابهمجلـ الكُىرمً ؤًٖاء 

لُحن.انى مً ؤ( 55.000.000)   ث البراٍػ

 
دمل املؿا  23 ٌ مداولت الاه٣لب في لا٧ىاصوع ٍو ل( املى٢٘ ٖلى الاهترهذ "حكاٞحز ًٞغ ىى٧ى)صخُٟت، ٞجزٍو ى صًل اوٍع ىن الجىىب، ٧ىعٍع ً جلٍٟؼ ولُت للىالًاث املخدضة"  لاو٫ مً حكٍغ

 جمذ اؾدكاعة uu/-ee-a-responsabiliza-y-ecuador-estado-golpe-intento-rechaza-http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/chavez. مإزىط مً 2010الاو٫ لٗام 

ً لاو٫ لٗام  3ًىم لاخض   نباخا. 6:43الؿاٖت  2010حكٍغ

ؿهاملهضع  24  ٟه

http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/chavez-rechaza-intento-golpe-estado-ecuador-y-responsabiliza-a-ee-uu/
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ت بُلعوؾُا هدىهظه الغخلت في  اؾخمغ اعة الدامؿت ولازحرة لهظه ال، خُض ٢ام بالظمهىٍع ، وهي تضولٍؼ

ت مً لااملىاؾبت  ، بلى ؤو٦غاهُا لُخاب٘ مً هىا٥، مسخلٟتمجاالث جٟا٢ُاث في التي جم ٞيها جى٢ُ٘ مجمٖى

اعة لا  خُض ٧اهذ هظه هي لي ألو٦غاهُا.لغثِـ ولى الٍؼ  ٞجزٍو

ت لاؾلمُتال لىًهل ب بٗضها  مٗها الخىنل ، والتي جمزحرةالتي ًؼوعها للمغة لا ، الضولت ًغاهُتلا  جمهىٍع

( مظ٦غة جٟاهم 200ثر مً ماثتي )ؤ٦ ٖلى خى٢ُ٘ال، مً زل٫ ع ٢اهىوي ًضٖم الٗل٢اث الشىاثُتبلى بَا

٘ حجم إو  الخباص٫ الخجاعي بلى ؤ٦ثر جٟا٢ُت حٗاون في مسخل٠ ال٣ُاٖاث، باإلياٞت بلى ؤنها جم٨ىذ مً ٞع

٩ي(. 5.000.000.000مً زمؿت ملُاعاث صوالع )  صوالع ؤمٍغ

ت ت الٗغبُت الؿىٍع لن ًٖ في و٢ذ الخ٤، مً الجمهىٍع ت الٗغبُت ٦ضولت ي٠ُ ضولال هظه بصعاط، جم لٖا

 .لباٖلى لا

ت الٗغبُت الباملشل اعجه الاقترا٦ُت الٗٓمىلُبُت الكٗبُت ، ونل زل٫ هظه الغخلت بلى الجماهحًر ، في ٍػ

٣ُا خُض  اع ُدمحم ؤبى مىمٗمغ ؤظىضة زىاثُت م٘ هٓحره  جاب٘لازحرة لهظه الضولت الىا٢ٗت في قما٫ بٍٞغ

 ال٣ظافي.

ت البرحٛالُت ؛  ا مغة ؤزغي في الجمهىٍع  التي ؤضولت الجيخهي الجىلت ؤزحر 
 
، والتي ؼوعها للمغة لازحرة٧ًان  ًًا

 آلُاث الخٗاون الشىاجي في مجاالث مخٗضصة. د٤٣ مٗها ؾلؿلت مًج

ً لاو٫  ت لاعظىخحن بفي حكٍغ  في ظمهىٍع
 
اة هِؿخىع ٦حرقجر ؿبب، ٧ان خايغا ، لامحن الٗام آهظا٥ ٞو

٩ا الجىىبُت )إل  .(ؤوهاؾىع جداص صو٫ ؤمٍغ

ً الشاويفي ٢ام بها الٗام هظا الغخلث الشلر لازحرة مً  ىام.ٍاها ى بلى ٧ىبا ٚو حكٍغ  وؾىٍع

ل.هاٞاها في بَاع الظ٦غي الٗاقغة إلجإحي الغخلت بلى  جزٍو  جٟا٢ُت الخٗاون الكامل بحن ٧ىبا ٞو

( ُٖاصة َبُت 6712ٖكغ ) يؾخت آالٝ وؾبٗماثت وازجؾِـ جم جإ، ( ؾىىاث مً الاجٟا٢ُت10بٗض ٖكغ )

اًت للقٗبُت  ل جاهُتاملٖغ ا514) ةٖكغ  ، وزمؿماثت وؤعب٘في ٞجزٍو  ُ ا حصدُه كغ  ت، وزماهُ( مغ٦ؼ  ً ٍٖو

ا ٖالي الخ٣ىُت28) غة 300.000، خىالي زلزماثت ؤل٠ ) ( مغ٦ؼ  ( عظل وامغؤة ٧ىبُىن جغ٧ىا ٖاثلتهم في الجٍؼ

لُت. بُت للٗمل في لاعا خي الٟجزٍو  ال٩اٍع

، وجم مجاهُت( اؾدكاعة 439.000.000ىن )ن ملُحؤعبٗماثت وحؿٗت وزلز جم حسجُل، مً هاخُت ؤزغي 

( اؾدكاعة 61.000.000ن ملُىن )ح، وواخض وؾخ( خُاة295.000وزمؿت وحؿٗحن ؤل٠ )به٣اط ماثخحن 

اث.اؾدكاعة في ال( ( 27.000.000ملُىن ) 27ؤؾىان و   بهٍغ

لُىن ، وجم لابٙل ًٖ واخض وزمؿحن مظغاخت ُٖيُت( 2،500،000، جم بظغاء ملُىهحن وهه٠ )وباملشل

 ( مً الٗلط ال٨هغباجي .62،000،000زىحن وؾخحن ملُىن )إ، و اؾدكاعة َاعثت( 51،000،000)

ت قٗبُت( 459وزمؿحن ) ٞخخاح ؤعبٗماثت وحؿ٘بمً همت املعجؼة مجم٨ىذ  ، وجم جغ٦ُب ُٖاصة بهٍغ

 ( ٦غسخي ؤؾىان.3019زلزت آالٝ وحؿٗت ٖكغ )
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إ٦ثر مً ب ج٣ضع مىاعصنٝغ و ؤ٦ثر مً ؤل٠ مكغٕو  هجاػجد٤ُ٣ ب، جم جٟا٢ُتب٤ُ هظه لازل٫ جُ مً

٩ي(  6،556،000،000ؾخت آالٝ وزمؿماثت وؾخت وزمؿحن ملُىن صوالع ) الاؾدشماع  فيصوالع ؤمٍغ

، ومً بُنها الث الُبُت والخٗلُمُت والش٣اُٞت، في املجاالاظخماعي؛ في الؿُاؾاث الٗامت، بك٩ل عثِسخي

باؽ ومهمت عوبُيؿىن مهمت  .صازل الخي، مهمت ٍع

ا و  هُلإ، جم جبلى طل٪باإلياٞت   ٟ ً ؤل كٍغ ا في الُب24800زماهماثت )ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٖو ، وجل٣ى ( َالب 

ً ؤل٠ ) لي ٖلظاث مخسههت في ٧ىبا في 20.000ٖكٍغ اًت  مسخلٟتظىاهب ( مٍغٌ ٞجزٍو مً الٖغ

 .الصخُت

في  لامُتؤؾخُُ٘"، اهسٌٟ مؿخىي ها ؤ، ُب٤ُ بغهامج الخٗلُم ال٩ىبي "وٗم، م٘ جفي هٟـ الؿُا١

ل بلى الخض لاصوى ً لاو٫  28، لضعظت ؤهه في ٞجزٍو ؤٖلىذ مىٓمت الُىوؿ٩ى ؤن الضولت  2005 حكٍغ

لُت  مى٣ُت زالُت مً لامُت. باجذ الٟجزٍو

ل، مً بحن ٖىانغ ؤزغي  تمً ظاهبها، ؾاٖضث ٞجزٍو ٢خهاصي ٧ىبا ٖلى ج٣لُل جإزحر الخهاع لا ، ظمهىٍع

٨ُت. والؿُاسخي الظي جٟغيه املاؾؿت  لامٍغ

٪ الخجاعي الغثِسخي ل٩ىبا، ؤنبدذ ٞجزٍوفي الىا٢٘ ، بدباص٫ ٢ضعه زلزت آالٝ وزمؿماثت ملُىن ل الكٍغ

ا 3،500،000،000صوالع ) ٩ي( ؾىىٍ  ا  ياٞت لظل٪ ٧اهذ جغؾلباإل ، صوالع ؤمٍغ  ُ هدى ماثت ؤل٠ بغمُل ًىم

 مً البترو٫.

اعجحن بلى ٚ ىامى ُٞما ًخٗل٤ بالٍؼ ذ ؤولى هاجحن الضولخحن خايغة في بَاع ال٣مت الغابٗت ، ٧اهٍاها وؾىٍع

٩ا الجىىبُت )إل ض، وهي املىاؾبت التي (ؤوهاؾىع جداص صو٫ ؤمٍغ لهُئت هظه ال الغثاؾت املا٢ختجىلي  جىا٤ٞ مٖى

ت ٚمً ٢بل لا٢لُمُت   ٍاها الخٗاوهُت.ى ظمهىٍع

ىام اعة صولت لخىؾُ٘  ٢ام، للمغة الشاهُت زل٫ ٞترة عثاؾخه ، التي ونل بليهاوؤزىاء وظىصه في ؾىٍع بٍؼ

، ؤقاع الغثِـ لت الجضًضة مً الٗل٢اث الشىاثُتٖل٢اث الخٗاون بحن البلضًً. ُٞما ًخٗل٤ بهظه املغخ

لي بلى ؤهه زل٫ ماثتي ) ت وماثت )( ٖام مً الخُاة الجمهى 200الٟجزٍو ، لم ( ٖام ٦مىخج للى100ٍِٟع

ل ؤ ىام.جخُل٘ ٞجزٍو ا بلى ؾىٍع  بض 

ى  جىظه، 2011لٗام ا بدلى٫  اؽ في الُىم لاو٫ مً طل٪ الٗام حهٚى ل  الىكاٞحز ٍٞغ ت البراٍػ ظمهىٍع

ؤظغي مداصزت  ىاؾبت، وفي هظه املضًلما عوؾ٠ُلالغثاسخي مغاؾم الخىهِب  لخًىع ، جداصًتلا

غ  ٨ُت ةشدهُت ٢هحرة م٘ وٍػ  عوصهام ٧لُيخىن. يهُلعي صًاو الداعظُت لامٍغ

 َاعفي بكاٞحز و٧لُيخىن هظا في ؾُا١ الٗضاواث الٗامت بحن بلضيهما بؿبب الخىجغ الخاص حظخمإ بو٣ٗض ب

ٌ الخ٩ىمت البىل ت مىذ املىا٣ٞت للعي باملغٞع ، ه البِذ لابٌُ ٦ؿٟحر في ٧اعا٧اؽ٢ترخب، الظي ُٟاٍع

داث التي ونٟذ بالخضزلُت  في ؾخمإظلؿاث لا بٗض مشىله في  للٗلًزغظذ  التي، بؿبب بٌٗ الخهٍغ
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٩ي الضبلىماسخي في  غاءاث املخٗل٣ت بخُِٗىه، زل٫ لاظاملا خي آب، في مجلـ الكُىر بال٩ىوٛغؽ لامٍغ

ل.  ٞجزٍو

ا مً زل٫ ببلٚها بإن باملغ ال ًم٨ىه ؤصاء املهام  جسظثب، 2010 آبفي   ٟ لُت مى٢ الخ٩ىمت الٟجزٍو

ا ألهه ؤنضع ج ل، هٓغ  داثالضبلىماؾُت في ٞجزٍو    هٍغ
لُتًٖ الخضزر حٗب  ؛ ل في الكاون الضازلُت الٟجزٍو

ت. ىُت البىلُٟاٍع  ًٞل ًٖ الخٗبحر الٗضواوي يض ال٣ىاث املؿلخت الَى

ؾم وػاعة الداعظُت ماع٥ ةص املخدضر ب، هض  كاٞحز و٧لُيخىن حظخمإ ب، ٢بل ؤًام ٢لُلت مً هدُجت لظل٪

ت بـ " ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو  بالٗىا٢ب". جدملجىهغ ظمهىٍع

لُاب( ؤًام مً 3زت )٢بل خىالي زل اؽ ح، ؤٖاص  2010 ٧اهىن لاو٫  28، ًىم الشلزاء ظخمإ بغاٍػ كاٞحز ٍٞغ

ٌجإ ل، الظي ُٖىه العي باملغ ٦ُض ٢غاع خ٩ىمخه بٞغ  في ٞجزٍو
 
، بل ونغح بإن الغثِـ ؤوباما ؾٟحرا

لي. ا، بطا لم ٌعجبهؾُت٢ُ٘ الٗل٢اث الضبلىما اواقىًُ ًم٨نه  ال٣غاع الٟجزٍو

ؼةلٛاء جإبعصث وػاعة الداعظُت  لي في واقىًُ، بغهاعصو ؤلٟاٍع ، الظي ٧ان في بظاػة في قحرة الؿٟحر الٟجزٍو

ل.  ٞجزٍو

ض ؤًامٖضة بٗض  ل في ٖلى املٖى ، ون٠ ؽمً مضًىت ٧اعا٧ا 2011 ٧اهىن الشاوي 4، ًىم الشلزاء البراٍػ

لي ٨ُت خ٩ٖلن ب عثِـ الضولت الٟجزٍو ٣ض هتهاء نلخُت حُٗحن العي باملغبىمت الىالًاث املخدضة لامٍغ اهه ٞو

م فيب.. ل٨ىه ًجابُتؤي نلخُت، بإهه ٖلمت ب  ُ ىٓغ  ٖخبر ؤن هظا ال٣غاع ًجب ؤن ٣ً  ً بٗضه املىاؾب وال 

 بلُه ٖلى ؤهه ه٣ُت ي٠ٗ في خ٩ىمت الىالًاث املخدضة.

ىاي وبىلُُٟا.لا في ظىلت ٢هحرة في لاعظىخحن و  هجضه، آطاعفي قهغ   وعٚو

ت لاعظىخحن ٨ُت، اجهل به صخُٟىن بكإن ٚؼو لضي ونىله بلى ظمهىٍع ، لُبُا بإمغ مً املاؾؿت لامٍغ

مً هٟـ الكهغ ؤَل٣ذ الىالًاث املخدضة  20و  19هخمام الٗالم. ٣ِٞ بحن بوهي خ٣ُ٣ت اؾخدىطث ٖلى 

٨ُت خىالي  ش مً هٕى ن 110لامٍغ ختى قباٍ جىماهى٥ ٖلى لُبُا. واؾخمغ الهغإ الظي بضؤ في  ىاٍع

ً لاو٫  ُت مل ختى حكٍغ اخت بالخ٩ىمت الكٖغ  20اع ال٣ظافي الظي اٚخُل ًىم الدمِـ ُدمحم ؤبى مىٗمغ لَا

 ً  .2011 لاو٫ حكٍغ

، اؾخٗغيذ وؾاثل الخىانل الاظخماعي 2016هِؿان  10بٗض خىالي ؤعب٘ ؾىىاث وهه٠، في ًىم لاخض 

٩ي باعا٥ خؿحن ؤوباما الشاوي حكحر بلى ؤن "ؤوباما ٌٗتٝر بإن ٚؼو لُبُا  داث للغثِـ لامٍغ املدخلٟت جهٍغ

 .ؤؾىؤ زُإ له" ٢ض مشل

اؽ، في حط٦غ ، خى٫ هظا املىيٕى الضولت  خجىب الخضزل فيلمداولت ؤهه وفي ، طل٪ الى٢ذكاٞحز ٍٞغ

٣ُاؤالىا٢ٗت في قما٫  ج٣غع ال٣ه٠ وؤقاع بلى ؤن ؤو٫ ما ٧ان ٢ض ٢ترح بوكاء لجىت ؾلم. ل٨ً ب، ٍٞغ

لُبُا مً  التي جم٨ىذ،و ، في بقاعة بلى ؤ٦ثر مً ماثتي ملُاع صوالعخخُاَُاث الضولُت اللُبُتهى لا  ؾغ٢ىه

 .زل٫ ٖهض ال٣ُٗض ال٣ظافي جد٣ُ٣ها
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ا في جد٣ُ ٤ في لاعظىخحن ، جدضر م٘ الغثِؿت ٦َغؿخِىا ٞغهاهضًؼ صي ٦حرقجر خى٫ الخاظت بلى املضخي ٢ضم 

ا ٖلى "ججمُض"  ٨ُحن.ببى٪ الجىىب، عص   خخُاَُاث لُبُا الضولُت مً ٢بل لاوعوبُحن ولامٍغ

ُم البىلُٟاعي ؤن حٗاو  ؼ بى٪ الجىىب مؿإلت ٖخبر الٖؼ ت ٢هىي ، وبالخالي ٞهي طاث ؤو بؾتراجُجُتٍؼ لٍى

٩ا اللجُيُت.لخماًت لا   خخُاَُاث الضولُت لضو٫ ؤمٍغ

ىاي خُض ؾاٞغ لا ، في مً ظاهبه اعة جمامإلوعٚو ىي٘ الضازلي ، في بقاعة بلى الزىاثُت بٗاصطاث ؤ ٍػ

ل تزُت وظىص ، اؾدى٨غ لٟجزٍو ٖؼ ضم لا ؾخ٣غاع لا  لٖؼ الغثاؾُت امل٣بلت،  هخساباثاثج لا يخٖتراٝ بٖو

لم ًزل٫ املٗلىماث التي  هه مًؤ، وؤقاع بلى 2012امل٣غع بظغائها في ٖام  ا في وؾاثل لٖا  ُ خم جضاولها ًىم

غ بالخدًحر ل ٧اهىا ًتهمىههالدانت  ل بلى خالت الهغإ.تزٍو ىم مً ؤظل مداولت صٞ٘ ٞجزٍو  مٖؼ

ا ٞجزو   ٖؿ٨غٍ 
 
ا خهل ٖلى وز٣ُت حؿمىو٦ك٠ ؤن عظل  ُ لىماث مٟهلت ًٖ ، جدخىي ٖلى مٗبالبىا ٍل

ل ؼو ٞجزٍو  .ٖبر ٞطخها، جدُُض هظه الدُِ، لظل٪ ٧ان ال بض مً ٢ه٠ ٚو

ل مغة ٘ ولا و٢ا٫ بهه بطا ؾ٣ُذ ٞجزٍو ٨ُت، ٞةن املكاَع جٟا٢ُاث املى٢ٗت ؤزغي في ؤًضي املهالح لامٍغ

.
 
جُا  م٘ الخ٩ىماث املخدالٟت في املى٣ُت ؾخسخٟي جضٍع

اجٟا٢ُت -الالبٖملُت الخ٩امل جٟا٢ُاث حٗاون مسخلٟت في بَاع ب، جم جى٢ُ٘ الخ٤، في بىلُُٟافي و٢ذ 

 الخجاعة بحن الكٗىب.

اؽ، ٧ان مً الًغوعي ؤن ٩ًىن دباليؿبت ل  ،اجٟا٢ُت الخجاعة بحن الكٗىب-افي مىٓمت لالبكاٞحز ٍٞغ

؛ هضماط املى٣ُتإلبدض ًٖ اؾخ٣ل٫ و ا اَاع ، فيخًىع ؤ٦بر للكٗىب، ومً بُنها الخغ٧اث الاظخماُٖت

 جٟا٢ُاث بحن الخ٩ىماث.ب٣ٖض ٢خهاع ٖلى لاواٖخبر ؤهه مً الدُإ الٟاصح 

ا و٢ىة  الكٗىب ٣ِٞ هي التي نبإ يؤصخاب الغؤ ٧ان مًل٣ض   ُ ا ؤزل٢ ٩ىهت مًم٨ً ؤن حُٗي ٖبئ 

ا اجٟا٢ُت الخجاعة بحن الكٗىب-لباألؤنلُت لـاُٖت إبضو  ا ٦بحر  ٖلى ، لظل٪ ٦غع مً ٧ىحكابامبا ؤن هىا٥ صًى 

اث الاظخماُٖت  ن حك٩لمً ؤظل ؤ، اجٟا٢ُت الخجاعة بحن الكٗىب-لباألال٣اصة الؿُاؾُحن لـٖاج٤  املجمٖى

ا مً جدال٠ ما بٗض الجُل الجضًض هظا.  ُ ا ؤؾاؾ  والخجمٗاث ظؼء 

ا في ٧ىلىمبُاهِؿانفي و٢ذ الخ٤، في  ْغٝو . في ضولتخ٩ىن عخلخه لازحرة بلى هظه ال، ُٞما ؾ، ٧ان مىظىص 

ل مً ٖملُت زغو هتهاء ب لم ًدب٣ى ؾىي اهخٓاع، لاهضًؼ صو٫  ا مً صو٫ لاهضًؼ ججم٘ط ٞجزٍو  22، اٖخباع 

 لا2011 هِؿان
 
غلتزاماث الى، وجدضًضا ثل املخٗل٣ت ، في املؿااقئت ًٖ ما ٌؿمى ببرهامج الخدٍغ

ٟاث الجمغ٦ُت ش  ٟي، ٞبالخٍٗغ ا 5لتزاماث )ٞترة نلخُت هظه لا ج٨خملطل٪ الخاٍع ( زمـ ؾىىاث اٖخباع 

ت التي  ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو اظىت مً ٢بل ظمهىٍع ش خضزذ مً لخٓت ه٣ٌ اجٟا٢ُت ٢َغ  هِؿان 22بخاٍع

2006. 

ٟاوى بكإن اجٟا٢ُت ج٩امل ، ٧اهذ الخ٩ىمت ال٩ىلىمبُت حكحر بلى ؤنها مؿخٗضة للخفي ْل هظه الدلُٟت

ت، ؾاؽ وؤ، لىي٘ بَاع ٢خهاصيب ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو ت الجضًضة م٘ ظمهىٍع ٢اهىوي للٗل٢ت الخجاٍع
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ازان ت الشىاثُت ، لخىٓالؿل٘ ، في ؤمىع ت، ول٨ً لِـ خهغٍ  جُب٤ُ  هخٟاءب مامؤُم الٗل٢اث الخجاٍع

 م٘ لاهضًؼ.ججلىاثذ 

٢بل بلى ؤبٗض مً طل٪ ب٨شحر ، ألهه ظخمإ الظي ٣ٖض في ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ طهب وم٘ طل٪، ٞةن هظا لا 

ل ؾاهخىؽ ٧الضًغون خيؿ٤ُال، جم الغؤي الٗام لىؤن ًسغط مؿب٣ا ب ى بحن زىان ماهٍى كاٞحز ح، هٚى

اؽ ل ٍٞغ ل ٍػ ى لىبى ؾىؾا، زىؾُه ماهٍى حًر ل٣اء الغثِـ الهىضوعاسخي الجضًض، ل٣ٗض ، ًا عوؾالِـ وبىٞع

لي. زحرلا  بحن  وبحن الغثِـ الٟجزٍو

اؽ للح، ٖلى صٖم ؾعى عثِـ هىضوعاؽ للخهى٫، مً زل٫ الغثِـ ؾاهخىؽ  مً خم٨ًكاٞحز ٍٞغ

٨ُت ٖاصةب  الغثِـ الكغعي هٟيُض جم اؾدبٗاصه هدُجت الاه٣لب و ، خبلصه بلى مىٓمت الضو٫ لامٍغ

٩ا الىؾُىضولت التي ج٣٘ في ؤلخل٪ ال ،آهظا٥ لًا عوؾالِـ في زىؾُه  مٍغ ل "مُل" ٍػ غانماهٍى  خٍؼ

2009. 

ى ب جم َغح ى لىبى للظخمإ امل٣غع بحن هٚى حًر اؽ وزىان حخخما٫ خًىع بىٞع ل كاٞحز ٍٞغ ماهٍى

ي ال٩ىلىمبي ٖلى الؿاخل ، امل٣غ الغثاسخفي ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ ًِئت، في صاع الًُاٞت املؾاهخىؽ

بي لي،مً ٢بل الغثِـ ال٩ىلىمبي ٖلى  ،ال٩اٍع مً ؤظل جُبُ٘ الىي٘ لا٢لُمي وا٤ٞ الظي  هٓحره الٟجزٍو

لًا عوؾال خ٩امللهالح ال ل "مُل" ٍػ ٧ان في املىٟى في خُض ِـ بلى بلصه، وحؿهُل ٖىصة زىؾُه ماهٍى

ت الضومُي٩ُان.  ظمهىٍع

لًا عوؾالِـ إلبلٚه ؤهه ؾُلخ٣ي م٘ لىبىح، ٧ان في الىا٢٘ ا م٘ ٍػ
اؽ ٢ض جىانل ؾاب٣  ؾىؾا  كاٞحز ٍٞغ

ض وؾاَت. دك٨ُلل  ٞو

غان ل خملخه وظحزة ازغي،٢ام بجىلت ب٢لُمُت  في خٍؼ  بلى البراٍػ
 
 بلى ٧ىبا. ؤوال

 
 زم بلى لا٧ىاصوع وؤزحرا

لُا ، ٧ان مً املضهل ؤهه لتي ٣ٖضها م٘ مسخل٠ ٢اصة املى٣ُتظخماٖاث املىهجُت ا، في بَاع لا في بغاٍػ

لم ؤهه ٧ان في  اهدكغ. ٩ٖاػ، ٞٗل طل٪ بمؿاٖضة ؼ٫ مً الُاثغة التي جم ه٣له ٞيهاٖىضما ه وؾاثل لٖا

ؤخض املٓاهغ  طل٪، عبما ٧ان هغ ب٣لُل. وم٘ طل٪بؿبب بنابت في الغ٦بت حٗغى لها مىظ ؤ٦ثر مً ق

بت مً قإنها ؤن ج ٍغ بت ٚو ا دلىصبلى ال ى٣لهالٗامت لاولى لبضاًت خالت صخُت مٍغ ا ٢اثم   ُ ا ج٩امل
 
ا بعز

 
، جاع٧

ت  بي م٘ ملًحن مً لاجبإ املدلهحن ملشلٖلى الغٍئ ٩ا اللجُيُت وال٩اٍع ت ألمٍغ ٘  هالبىلُٟاٍع الٗلُا و املكاَع

 .لتي ؾِؿخمغون بهاا

املهم املخمشل في الخُل٘  جم الخباخض في املىيٕى، ظخمإ الشىاجي الجضًضفي هظا لا  ،ظاهب آزغمً 

ل لا٩ي حكٛل لا٢لُمي ل ت البراٍػ  جداصًت م٣ٗضظمهىٍع
 
 صاثم ا

 
، مجلـ لامً الخاب٘ لألمم املخدضةفي  ا

لُت ؛ ُم البىلُٟاعي ٖلى صٖم الخ٩ىمت الٟجزٍو ، ، باإلياٞت بلى طل٪مغ الظي اٖخبرهلا والظي ؤ٦ض ُٞه الٖؼ

 ٗخبر يغوٍعٌ
 
ت لخل٪ املىٓمت الٗاملُت. ا  لٗملُت الضم٣َغ
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ت لا٧ىاصوع ٧اهذ م٣غعة في لانل في قهغ  خٗضصةمً مهاصع م حكحر الغواًاث اعة بلى ظمهىٍع ، ؤًاعؤن الٍؼ

غانلاًام لاولى مً قهغ هظه املغة، الى ول٨ً ٧ان ال بض مً جإظُلها   الًغع في بؿبب، ٖلً ٖىهؤ، ٦ما خٍؼ

لي.  ع٦بت الغثِـ الٟجزٍو

ت ؤن ظمُ٘ املٗاملث التي جىفي جل٪ املىاؾبتو ٟظها ال٨ُاهاث الٗامت ، ؤٖلىذ الخ٩ىمت لا٧ىاصوٍع

ًاث الضٞ٘ لا٢لُمُت  لُت ؾدخم مً زل٫ الىٓام املىخض لخٍٗى ت م٘ املاؾؿاث الٗامت الٟجزٍو لا٧ىاصوٍع

 (.SUCRE)ؾى٦غي 

م مً ؤن لا ، بال ؤن هظا 2000مىظ ٖام  ٖخماص الضوالع ٦ٗملت٢ض جدى٫ إل ٢خهاص لا٧ىاصوعي ٖلى الٚغ

٨ُت في زٌٟ مؿخمغ و  البدض ًٖؾتراجُجي ٧ان يهضٝ بلى لاظغاء لا  جي في اؾخسضام الٗملت لامٍغ جضٍع

ت   ها. ٖخماص ٖلي، وبالخالي ج٣لُل لا صو٫ املى٣ُت بحناملٗاملث الخجاٍع

، ؤ٢غث الضولخان ؤن هه٠ الخجاعة بُنهما ًجب ؤن 2011 هِؿانجٟا١ ٖليها في جٟا٢ُت جم لاب٫ مً زل

جُت ٧ل ٖام بيؿبت ب، (SUCREؾى٦غي )مً زل٫  بهاًخم الخٗامل  اصة جضٍع مغ لا ، ٪(10) ٖكغة باملئتٍؼ

ت و٦ظل٪ بحن البىى٥ الدانت في الظي ٧ان ًدخاط الى الٗضًض مً الخيؿ٣ُاث ، زانت بحن البىى٥ املغ٦ٍؼ

 البلضًً.

ت مً هاخُت ؤزغي  ، ونل لاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ٢امذ ٖلُه الجىاهب ال٣اهىهُت للٗل٢ت لا٧ىاصوٍع

لُت بال  ( اجٟا٢ُت زىاثُت.50ٟٗل بلى ؤ٦ثر مً زمؿحن )الٟجزٍو

ت ا، ؾخهبذ هاٞاها وظهت مإلٞى زمـ عخلث ٣ًىم بها  ولى مًالغخلت لا ، في ما ؾ٩ُىن مً آلان ٞهاٖض 

بُت الكهحرة زل٫ جل٪ الؿىتبلى الضولت ا بت التي ؾخهِبه ل٩اٍع ، بؿبب الخالت الصخُت ال٩اعزُت والٍٛغ

ا مً هظ شى خال هبك٩ل واضح اٖخباع  زمؿت ؤقهغ  الظي ٧ان ؾ٣ُخضخي مىه الؿٟغ بلى ٧ىبا ملضة مغلا ؛ اٍع

ً لاو٫ ، في مخخالُت مً طل٪ الٗام غان وجمىػ وآب وؤًلى٫ وحكٍغ  .خٍؼ

ل بحن لجىت الخٗاون لالخاصي ٖكغ ظخمإ ٣ٖض لا ، جم في هظه املىاؾبت لاولى جزٍو ، الخ٩ىمُت بحن ٧ىبا ٞو

ه  و٦ىدُجت له  جًمىذ، ( ٣ٖض جىمُت مكتر٥ ظضًض100ماثت )جم الخى٢ُ٘ بحن البلضًً ٖلى ما مجمٖى

 غٖومك (116مئت وؾخت ٖكغ)
 
صوالع  1،300،000،000دىالي ؤل٠ وزلزماثت ملُىن صوالع )ج٣ضع ب ب٣ُمت ا

٩ي( في مجاالث مخٗضصة منها الصخت والش٣اٞت واملٗلىم الث جهااث والُا٢ت والٛظاء والخىؾبت ولاؤمٍغ

 وال٨هغباء.

ا ٚحر مخى٢٘ لألٚلبُت الٗٓمىوم٘ طل٪
 
، ًىم الجمٗت مً قإهه ؤن ًجظب اهدباه الٗالم٧ان  ،، ٞةن بٖله

غ ا في ؾاٖاث اللُل، ،الٗاقغ ، لؿلُت الكٗبُت للٗل٢اث الداعظُت، ه٩ُىالؽ ماصوعو مىعوؽ٢غؤ وٍػ

لي ٢ض  هاٞاها،ؤمام وؾاثل الخىانل الاظخماعي مً مضًىت  ُم الشىعي الٟجزٍو بُان عؾمي وعص ُٞه ؤن الٖؼ

  الؿبب ٧ان ٢ض بضؤ مغخلت حٗافي.، ولهظا لُت ظغاخُت بىجاح لدغاط في الخىىزً٘ لٗم
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ى  ُم الشىعي هٚى اؽحؾُمشل هظا الدبر بضاًت مغخلت ظضًضة في خُاة الٖؼ ا للخٗامل كاٞحز ٍٞغ ، مًُغ 

بت جىظض خى   قاعةجسمُىاث مسخلٟت خى٫ ؤنله الخ٣ُ٣ي، م٘ لا لها مىظ طل٪ الخحن م٘ خالت صخُت ٍٚغ

ت َٟغاث ٧ان هضٞا إلخضاره بلى بم٩اهُت ؤه  .جغاخُتٚحر ال صزا٫، مً زل٫ َغ١ لا زلٍى

غان 20، زىحنلٗملُت ظغاخُت زاهُت ًىم لاؤظبره الخُىع املٍغب لصخخه ٖلى الدًٕى  ، هظه املغة خٍؼ

اوي.  بؿبب وعم ؾَغ

لي هٟؿه، مً الٗانمت ال٩ىبُت، الدمِـ  غان 30وظه الغثِـ الٟجزٍو لي  خٍؼ ، عؾالت بلى الكٗب الٟجزٍو

 .الٟجاثُت التي ٧ان ًمغ بهاقغح ٞيها خالخه الصخُت 

ى  لي هٚى اؽ، ٦ما ؾب٣ذ لاقاعة، بغخلت زاهُت بلى هاٞاها، ٧ىبا، في حؾ٣ُىم الغثِـ الٟجزٍو كاٞحز ٍٞغ

اًت صخخه ٧إؾخمغاع ال ، جمىػ  16، ًىم الؿبذ 2011ٖام  تٖع اعة ٖمل ؤو ؛ بٗباعة ؤزغي ولٍى ، لم ج٨ً ٍػ

اعة عؾمُت   عثِـ الضولت مباقغة. مً ٢بلت الؿُاؾت الداعظُ جىُٟظيمً بَاع ٍػ

٣ت اهُت التي جم ا٦دكاٞها وبهظه الٍُغ ت ٧ىبا مل٩اٞدت الدلًا الؿَغ في ، بضؤ الٗلط ال٨ُمُاجي في ظمهىٍع

غانقهغ  اعجه لازحرة ل٩ىبا. ،الؿاب٤ خٍؼ  زل٫ ٍػ

ى عاٞاثُل  اؽ، مً مضًىت هاٞاهاحزً٘ هٚى ، ل٨ىه في تي ج٣خًيها خالخه، للهٗىباث الُبُت الكاٞحز ٍٞغ

 ، تالى٢ذ هٟؿه اؾخمغ في ٢ُاصة الشىعة البىلُٟاٍع
  
 بك٩ل ًىمي خاال

 
٧ان الٗضًض مً ال٣ًاًا التي ب ومهخما

 .ًخابٗها بك٩ل عوجُجي

 .جمىػ  23ضوعة لاولى مً الٗلط ال٨ُمُاجي، ٖاص بلى ٧اعا٧اؽ ًىم الؿبذ بٗض ؤن ؤ٦مل ال

، ل٨ً ًجب ص زلًا زبِشت في ؤي ظؼء مً ظؿضهؤقاعث املٗلىماث بلى ؤهه لم ًخم ال٨ك٠ ًٖ وظى 

 ؾخمغاع في الٗلط.لا 

اؽ، مغة ؤزغي، بلى مضًىت هاٞاها ًىم الؿبذحؾاٞغ  مً طل٪ الٗام لخل٣ي صوعة زاهُت  آب 6، كاٞحز ٍٞغ

ىصٖه في مُاع ، ٧ان هٓحره ال٩ىبي عائو٫ ٧اؾترو عوػ 2011ً آب 13مً الٗلط ال٨ُمُاجي. مؿاء الؿبذ 

 له. زً٘هتهاء الٗلط ال٨ُمُاجي الظي ب، بٗض زىؾُه ماعحي الضولي

ت ٧ىبا ملحؿاٞغ ٌ، 2011للمغة الغابٗت في ٖام  اؽ بلى ظمهىٍع وعة ظضًضة مً ٖلظه ىانلت صكاٞحز ٍٞغ

، ضوعة الغابٗت مً ٖلظه ال٨ُمُاجي، للؤًلى٫  17، ونل بلى مضًىت هاٞاها ًىم الؿبذ هظه املغة، . الُبي

ل. جم اظغائها الشالشت ن الضوعةأل   في ٞجزٍو

 الخا٫، ٦ما هي د٣ى١ لاوؿانُٞما ًخٗل٤ بلبا مد٨مت زانت بها لا٢ترح ؤن حك٩ل بلضان ب، مً هاٞاها

 زغي.٢لُمُت لا الخجمٗاث لافي 

٣ت بيو املخخمل في ٢مت بترًمام هُُم لا ، َلب ج٣وبىٟـ الٍُغ ل٧اٍع ا في ٞجزٍو ب  ، ، التي ؾخ٣ٗض ٢ٍغ

٨ُت.  للخجمٗاث والخغ٧اث الاظخماُٖت لامٍغ



72 
 

لن ًٖ هجاح هخاثجها، وبٗض ؤعبٗت جُب٣ُاث للٗلط ال٨ُمىاؾبتوبهظه امل ، جم بٚل١ مغخلت ُاجي جم لٖا

 الٗلط ال٨ُمُاجي.

لم هٟؿها ا لىؾاثل لٖا  ٣ ا بلى املهاصع التي، ٞو ٨ُت، اؾدىاص  لم لامٍغ ، "... ٖلى مغ مً بٌٗ وؾاثل لٖا

٨ذ في جُىع صخت ، ق٨صهاجدض، لم ، ول٨نها، م٘ طل٪٢25ضمذ مٗلىماث مىزى٢ت للٛاًت ..."الؿىحن 

لي  قغؾت في هظا الهضص.ٖلمُت ببمشابت خاٞؼ لخملت مغ الظي ٧ان ، لا الغثِـ الٟجزٍو

ُٛا ٨ُت، ؤن الغثِـ ، الؿٟحر الؿاب٤ للىالًاث املخدضة لامؤ٦ض عوظغ هىٍع ٨ُت لضي مىٓمت الضو٫ لامٍغ ٍغ

لي ى الٟجزٍو اؽح، هٚى ٝ   ، ال ٌؿخجُب بك٩ل  كاٞحز ٍٞغ  26للٗلط الُبي. ٧ا

٨ُت ٧اهذ جمخل٪ مٗلىماثؿت ٌٗخ٣ض الٗضًض مً املخللحن ؤن بٌٗ ال٣ُاٖاث الباعػة في املاؾ ، لامٍغ

ان  ُم البىلُٟاعي لِـ بالًبِ ًٖ جٟانُل جُىع الىٕى الٍٛغب مً الؿَغ ، ول٨ً الظي ٖاوى مىه الٖؼ

 باألخغي ًٖ ؤنىله الخ٣ُ٣ُت.

ُٛا في هضوة هٓمها مغ٦ؼ ؾُاؾت هه٠ ال٨غة لاعيُت بجامٗت مُامي ًىم الدمِـ   22نغح عوظغ هىٍع

ًخدؿً ٦ما ٧ان ًإمل  كاٞحز في خالت زُحرة للٛاًت وؤهه الح"ؤن هظه املهاصع جىانل لاقاعة بلى ؤن 

: "... هظا 27ٌؤَبائه ..."
 
جب هبضؤ في الخ٨ٟحر ٗجي ؤهىا ًجب ؤن. ختى ؤهه ؤ٦مل في جل٪ املىاؾبت ٢اثل ، ٍو

ى ؾخٗضاصٖلُىا لا   كاٞحز ...".ح، لٗالم بضون هٚى

لي ٧ان ٨ًظب ٖىضما اصعى ؤهه زً٘ ألعب٘  ُٛا ؤن الغثِـ الٟجزٍو مً الٗلط  صوعاث٦ما نغح عوظغ هىٍع

 ال٨ُمُاجي.

ً لاو٫ في  ، الؿاب٣ت بلى ٧ىبا. مشل الغخلث 2011 للٗام ، ٢ام بالغخلت الدامؿت بلى هاٞاها املىا٤ٞحكٍغ

 ؾخمغاع ٖملُتب، في بَاع ، خُض ؾُسً٘ لخ٣ُُم َبي قاملطهب للٖخىاء بصخخه في هظه املىاؾبت

م مً خ٣ُ٣ت ؤن صوعاث ؤهه ال ًؼا٫ جدذ املغا٢بت الُبُت، ؤوضح . وم٘ طل٪هؾخٗاصة صخخب ، ٖلى الٚغ

  الٗلط ال٨ُمُاجي ٢ض اهتهذ بالٟٗل.

ً لاو٫  20والدمِـ  16ؾ٩ُىن في مضًىت هاٞاها بحن لاخض  ، وهي الٟترة التي زً٘  2011 حكٍغ

  بالٟٗل لٟدىناث َبُت ناعمت.لهازل

م مً خالخه الصخُتو ، م٘ طل٪ ى عاٞاثُل ٖلى الٚغ اؽ في ح، ٢ام هٚى ، ٢بل نهاًت ٧اهىن لاو٫ كاٞحز ٍٞغ

ىاي الكغ٢ُتغة بلى ، هظه املالٗام، بغخلت صولُت ؤزحرة ت ؤوعٚو الؿى١ املكتر٦ت ، بمىاؾبت ٢مت ظمهىٍع

 .نحالشاهُت ولاعبٗ (محر٧ىؾىع للجىىب )

 
ت؛ 25 ٟاٍع ل البىلُ جزٍو تٞ  ىن )مى٢٘ الاهترهذ(. ٧اعا٧اؽ، ظمهىٍع حًز ؿخجُب بك٩ل ظُض للٗلط ال٨ُمُاجي" ٚلىبٞى نباخا(. مإزىط  8:58:39) 2011مً ؤًلى٫  23"ًا٦ضون ان حكاٞحز الٌ 

ً لاو٫ لٗام جمذ اؾدكاعة  http://www.globovision.com/news.php?nid=203435مً  ت 2011ًىم الؿبذ لاو٫ مً حكٍغ  نباخا. 7:24، الؿٖا

ؿه 26  املهضع ٟه

ؿه 27  املهضع ٟه

ؿه 28  املهضع ٟه

http://www.globovision.com/news.php?nid=203435
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، ٢ام بما امؿت ولازحرة مً عخلجه الضولُت، وهى الٗام لازحر مً املغخلت الد2012ٖام  بدلى٫ 

ه بخضي ٖكغة عخلت ب ، بمىاؾبت الخىهِب الغثاسخي الجضًض في جل٪ لى الداعط ، ؤولها بلى ه٩ُاعاٚىامجمٖى

٩ا الىؾُى لدىؾُه صاهِالضولت الىا٢   خُضؾاُٞضعا املٗاص اهخسابه.  ل ؤوعجُٛاُٗت في ؤمٍغ
 
في  زغط مىخهغا

ذ في ً الشاوي  6 الاهخساباث التي ؤظٍغ -2012، زل٫ الٟترة لكٛل مىهب عثِـ ه٩ُاعاٚىا 2011حكٍغ

2017. 

، ٧ان ؤوعجُجا ؾاُٞضعا ُم ا٦ما هى مٗغٝو جي، ٖػ غ الَى  ، لجبهت الؿاهضًيُت للخدٍغ
 
ا مً ل ق٩ ظؼء 

ت التي ؤَاخذ في ٖام  ت املؿدبضة مً ؾىمىػاؽ ) 1979ال٣ُاصة الشىٍع -1934بالؿللت الض٨ًخاجىٍع

٨ُت. صاٞٗذ ٖنها( ، والتي 1979  املاؾؿت لامٍغ

 بلى عثاؾت ه٩ُابٗض طل٪
 
 2012-2007، زم للٟترة 1990و  1985عاٚىا للٟترة ما بحن ، ونل صًم٣غاَُا

 للمغة الشالشت. 2017-2012للٟترة  ضولت، ونل بلى عثاؾت الوصًم٣غاَي ظُضوآلان ، مغة ؤزغي في ٦ٟاح 

لي زل٫ ٖام  ت ٧ىبا  2012جم بظغاء مٗٓم الغخلث الضولُت التي ٢ام بها عثِـ الضولت الٟجزٍو بلى ظمهىٍع

 
 
 لخالخه الصخُت الدانت. اؾخجابت

( بلى بلضان ؤزغي: 2بغخلخحن ٣ِٞ )، ٢ام مٛاصعة صولُت ٢ام بها هظا الٗام (11) اخضي ٖكغةمً بظمالي 

ل في ، و ٧اهىن الشاويبلى ه٩ُاعاٚىا في  لى مضًىت هاٞاها ب ذ٩ٞاه الغخلث الدؿ٘ املخب٣ُت؛ ؤما  جمىػ إلى البراٍػ

ت ٧ىبا اًت الصخُت التي ٧ان ًخل٣في ظمهىٍع  ها.ا، بىاء  ٖلى الٖغ

، و٧اهذ قباٍ 18ًىم الؿبذ ٢ام بها ، 2012 لٗام، هظه الغخلث بلى الضولت ال٩ىبُت ، ٧اهذ ؤولىوه٨ظا

 ؾم. 2بلٜ خىالي ٢ُغها ً، خُض جم ال٨ك٠ ًٖ بنابت َُٟٟت بُتمسههت ٣ِٞ للٟدىناث الُ

اؽ بلى اح، ٖاص آطاع 16و  قباٍ 24بحن  ، هظه املغة إلػالت آلاٞت الجضًضة التي ال٩ىبُت لضولتكاٞحز ٍٞغ

، قباٍ 26في ، ًىم لاخض هظه املغة . 2011ٖام ْهغث في هٟـ امل٩ان الظي جمذ ُٞه بػالت الىعم في 

اوي ت  ًضزلاملغة الشالشت التي  خذخُض ؤض ،زً٘ لٗملُت ظغاخُت مغة ؤزغي بؿبب وعم ؾَغ ٞيها لٛٞغ

 ( ؤقهغ.8ٖملُاث في زماهُت )

ان وؤهه ح، ؤ٦ض آطاع 4في ًىم لاخض  ا للؿَغ اؽ هٟؿه ؤن الىعم الظي جمذ بػالخه ٧ان ج٨غاع  كاٞحز ٍٞغ

 ؾُسً٘ لجلؿاث ٖلط بقٗاعي.

ا   ، ٖاص بلى مضًىت ٧اعا٧اؽ.آطاع 16، ًىم الجمٗت ؤزحر 

اوي في ، بٗض ؤ، ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى هاٞاهاآطاع 28بلى  24مً  غانن زً٘ إلػالت ؤو٫ وعم ؾَغ ، 2011 خٍؼ

ً الشاوي ، ختى اهخهى املغى. في ( صوعاث مً الٗلط ال٨ُمُاجي4٘ )والظي جُلب بٗض طل٪ ؤعب مً طل٪ حكٍغ

وعم زان في  ئها٫الؾد،  2012 قباٍ 26التي اؾخضٖذ جضزل ظغاحي ظضًض في  ٖغاى، ج٨غعث لا الٗام

 ظلؿاث الٗلط لاقٗاعي. وبضء، هٟـ املى٣ُت
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، ٌٗىص بلى هاٞاها ملىانلت الٗلط الُبي م٘ الضوعة الشاهُت مً هِؿان 5بلى الدمِـ  آطاع 31مً الؿبذ 

ان.الٗلط   لاقٗاعي يض الؿَغ

ت ٧ىبا، ملىانلت ٖلظه الُبي ؿاٞغ للمغة الدامؿت فيٌ، هِؿان 8، ًىم لاخض ، طل٪ الٗام بلى ظمهىٍع

لضوعة ظضًضة مً الٗلط  اي زً٘ زللهتم الاًلا  ي، وهم٨ض ختى ًىم لاعبٗاء الخاصي ٖكغخُض 

 لاقٗاعي.

الٗلط  ظلؿاث ، مً ؤظل مىانلتهظا الٗام اعجه الؿاصؾت بلى ٧ىبا، ٢ام بٍؼهِؿان 26و  14بحن 

 لاقٗاعي.

سهختى و ، آطاع 24، في الٗلط لاقٗاعي لاولىمىظ ظلؿت  اؽ زلر )ح، ؾاٞغ جاٍع ( مغاث بلى 3كاٞحز ٍٞغ

ل لبًٗت ؤًام ٧ان ٌٗىص، ( ؤًام في ٧ل مغة، وبٗض طل٪5لخىالي زمؿت ) ٧ىبا وم٘  ،ؾتراختلل  بلى ٞجزٍو

املغخلت الغابٗت نهاء ب ب٢امخه في هاٞاها ختى  ٢ُ٘، ؤٖغب ًٖ اؾخٗضاصه لٗضم طل٪، في هظه املىاؾبت

٨م لػىؤ وبظل٪، صوعاث الٗلط لاقٗاعي مً والدامؿت املخب٣ُت ، في تخحن الؿاصؾُكاع٦خه في ٢مت لامٍغ

 ؤن ال٣غ هِؿان 15و  14 ًىمي، ٧اعجازُىا صي بهضًاؽ، ٧ىلىمبُا
 
 تاع ٢ض جم اٖخماصه بىاء  ٖلى جىنُ، مٗلىا

 ، َبُت
 
 االهًباٍ الظي ًخُلبه الٗلط.ب وملتزما

٣ت ا11في ٧ىبا ملضة ؤخض ٖكغ )، ؾدؿخمغ ب٢امخه وبهظه الٍُغ  ، ( ًىم 
 
ل ٖاثضا ٫ ، بٗض اؾخ٨مابلى ٞجزٍو

 .هِؿان 26، ًىم الدمِـ آزغ صوعجحن مً الٗلط لاقٗاعي

 .ؤًاع 11، ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى ٧ىبا خُض م٨ض ختى ًىم الجمٗت 2012 هِؿان 30ًىم لازىحن 

ً لاو٫ مً  7 ٫ا٧ان ٣ًترب بك٩ل مؿخمغ ، في هظه الٟغنت الجضًضة ض املخضص إلظغاءحكٍغ  ، املٖى

لُت ىُت، جمذ االاهخساباث الغثاؾُت الٟجزٍو ا ألخ٩ام املاصة لضٖىة ل٣ٗض ظلؿت للجمُٗت الَى  ٣ مً  57، ٞو

ليمً مىالضازلي و  ىٓامال جي الٟجزٍو ة ، ملىذ لاطن املىاؾب ختى ًخم٨ً مً مٛاصع ا٢كاث البرملان الَى

ا( ؤًام5البلص أل٦ثر مً زمؿت ) ان الظي ؤنابه، ملىانلت جل٣ي الٖغ ، هىاب ًت الُبُت يض الؿَغ

 .نىجىا بالًض مً طل٪"الىخضة" ؾمىها املٗاعيت املجخمٗحن في ٦خلت

اؽح، ٞةن نابه في آلاوهت لازحرةٗب الظي ؤختى م٘ الىي٘ الهخي اله ، باإلياٞت بلى كاٞحز ٍٞغ

لُت ضولتهخمام بجضو٫ ؤٖما٫ الخ٩ىمت الضازلُت للاإل بؾخمغاعه ب  هخسابُتلا  مخابٗت الخملت، و الٟجزٍو

ً ) لها لم ًدب٤  التي هخساباث الغثاؾُتال٣اؾُت لإل  ا ٖلى الؿاخت الضولُت ٧ان، (2ؾىي قهٍغ  ً ا ؤً
 
، وكُ

ت  ،2012 جمىػ  30، وهى ؾُا١ اهخ٣ل ُٞه ًىم الازىحن ،مجا٫ الخ٩امل لا٢لُمي ؾُما في ال بلى ظمهىٍع

ل لا لازحرة ، خُض ؾخ٩ىن هظه هي الغخلت الضولُت الخاؾٗت التي ٣ًىم بها في طل٪ الٗام و جداصًتالبراٍػ

 .ضولتالتي ٣ًىم بها لهظه ال

ل باث ت البراٍػ سُت هظا الاظخمإ في ظمهىٍع في الؿُاؾت  ، لِـ ٣ِٞالُٟضعالُت ٖلمت ٞاع٢ت جاٍع

لُت ا في ؾُاؾت الخ٩امل لا٢لُمي التي جغوط لها الخ٩ىماث الخ٣ضمُت الداعظُت الٟجزٍو  ً ، ول٨ً ؤً
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٩ا الجىىبُتاملىخسب ا في ؤمٍغ  ُ بؿبب ٣ٖض ٢مت اؾخصىاثُت للؿى١ املكتر٦ت للجىىب وطل٪ ؛ ت صًم٣غاَ

ت في  يٟاء الُاب٘ الغؾمي ٖلىإل  ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو ٦ما خضر  (محر٧ىؾىع )الضزى٫ النهاجي لجمهىٍع

 
 
 .ٞٗلُا

ا وؾب13ًٗجب ؤن هخظ٦غ ؤهه ٢بل زلزت ٖكغ ) ا، بالًبِ في 17( ؤقهغ وؾبٗت ٖكغ )7ت )( ٖام  ( ًىم 

ى عاٞاثُل 1998 ٧اهىن لاو٫  15 اؽ ٦غثِـ مىخسبح، في ؤو٫ عخلت صولُت ٢ام بها هٚى ، حؿٗت كاٞحز ٍٞغ

ت هخاثج٣ٞ9ِ )ؤًام   ، ٖىضمااممً طل٪ الٗ ٧اهىن لاو٫  6ًىم لاخض  ُتهخسابلا  الٗملُت ( بٗض مٗٞغ

 خهل ٖلى الٟىػ الغثاسخي ألو٫ مغة
 
اعة جدضًضا ل لا ، في ٍػ ت البراٍػ ، في ل٣اء ٣ٖض م٘ جداصًتبلى ظمهىٍع

لي آهظا٥ ٞغهاهضو  ٩يالغثِـ البراٍػ لُا ،٧اعصوؾى اهٍغ بتٖبر له ، في ٢هغ بلهالخى في بغاٍػ في بضء  ًٖ الٚغ

ل  ًمامهبٖملُت   .(محر٧ىؾىع الؿى١ املكتر٦ت للجىىب ) الى ٞجزٍو

سُتهظه الخ٣وب لُت خهُلت، ٣ُت الخاٍع ٩ا الضبلىماؾُت الٟجزٍو ، ؤنبدذ ال٨خلت صون لا٢لُمُت ألمٍغ

ل  آلان الجىىبُت م٩ىهت جزٍو ل ولاعظىخحن ٞو ىاي و لا و مً البراٍػ و٢ض جم حٗل٤ُ هظه ، باعاٚىايالوعٚو

ا ت بزامـ  (محر٧ىؾىع )، ؤنبذ لازحرة ما٢خ  ٨ُت وظمهىٍع ٢خهاص ٖالمي بٗض الىالًاث املخدضة لامٍغ

ت ؤملاهُا لاال  جداصًت والُابان.هحن الكٗبُت وظمهىٍع

ل لُىن صوالع 3.3حر٧ىؾىع مل، ٧ان الىاجج املخلي لاظمالي م٘ صزى٫ ٞجزٍو لىاجج ٪ مً بظمالي ا 82.3، جٍغ

٩ا الجىىبُت بلٜ ٖضص ؾ٩اهه  12.7، و جبلٜ مؿاخخه لاظمالي ألمٍغ ملُىن  270ملُىن ٦ُلىمتر مغب٘ ٍو

٩ا الجىىبُت في محر٧ىؾىع.  وؿمت، مما ًجٗل ؾبٗت مً ٧ل ٖكغة مىاَىحن مً ؤمٍغ

ً الشاوي 27في ًىم الشلزاء،  اؽ ح، ٢ام 2012 حكٍغ ت ٧ىبا مغة ؤزغي بغخلتكاٞحز ٍٞغ هي ، و بلى ظمهىٍع

اعة  غة زل٫ جل٪ الؿىت.جل٪ الالشامىت التي ؾ٣ُىم بها بلى الٍؼ  جٍؼ

غ بلى ؤهه ونل بلى الٗانمت ال٩ىبُت في الؿاٖاث لاولى مً ال جل٪ التي ، مشل ، في عخلتٟجغوحكحر الخ٣اٍع

ٖضة ظلؿاث مً ؛ هظه املغة م٘ الٛغى منها مىانلت الٗلط الُبي ، ٧ان٢ام بها زل٫ جل٪ الؿىت

اجيلا٦سجحن ٖالي الًِٛ والٗلط ال ت صخخه.ٟحًز  ، ٦جؼء مً ٖملُت ج٣ٍى

لُت، م، ٖاص مً ٧ىبا٧اهىن لاو٫  7، ًىم الجمٗت ه ، بهضٝ ببٙل البلص بىٟؿغة ؤزغي بلى لاعا خي الٟجزٍو

اهُت.ؤهه ًجب ؤن ًسً٘ لٗملُت ظغاخُت، مغة ؤزغي   ، بؿبب ٖىصة ْهىع الدلًا الؿَغ

ىن 2012 لاو٫  ٧اهىن  8الؿبذ  في ًىم ىُت، في ، ٖبر لاطاٖت والخلٍٟؼ ، زُابه لازحر ٖلى الكب٨ت الَى

ه لٗملُت ظغاخُتبًغوعة  بٙلإل لبلص زاَب ال اظإ لا غة الغابٗت بك٩ل ٖاظلللم زًٖى  بةٖلهه مت، ٞو

تىاثب الغثِـ الخىُٟظي الجضهه ًٟىى نلخُاجه لؤ ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو ه٩ُىالؽ ماصوعو ، ًض لجمهىٍع

 مىعوؽ.

ت ٧ىبا 2012رة في ٖام ، ؾاٞغ للمغة لازحلاو٫  ٧اهىن  10في ًىم الازىحن،  نبدذ والتي ؤ، بلى ظمهىٍع

لعخلخه الضولُت لازحرة التي ٢ بك٩ل مٟاجئ ىه ومدبىبخه ٞجزٍو  ، زل٫ صوعة خُاجه امل٨شٟت.ام بها مً َو
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ى عاٞاثُل  ىه ختى ًىم لازىحن حلً ٌٗىص هٚى اؽ بلى َو ً ) 2013 قباٍ 18كاٞحز ٍٞغ ( 2، ؤي بٗض قهٍغ

اًت الُبُت.( ؤًام مً الب٣اء في ٧ىبا8اهُت )وزم  ، خُض ٧ان ًخل٣ى الٖغ

ترمً خؿابه الصدصخي ٖ لن ًٖ ٖىصجه لى مى٢٘ الخىانل الاظخماعي جٍى املٟاظئت بلى لاعا خي ، جم لٖا

لُت ُلى، له ٖلى الٟىع بلى مغا٤ٞ املؿدكٟ، ومىظ ونىله جم بصزاالٟجزٍو ى الٗؿ٨غي الض٦خىع ٧اعلىؽ ؤٞع

، ٩ىالؽ ماصوعو مىعوؽهُ الغثِـ امل٩ل٠ ، ؤٖلًآطاع 5، ومً هىا٥ ًىم الشلزاء في مضًىت ٧اعا٧اؽ

ُم البىلُٟاعي الُٗٓم   دلىص:المؿاء  مً طل٪ الُىم بلى  4:25جدى٫ في الؿاٖت ٢ض للبلص والٗالم ؤن الٖؼ

 ، وولض بعزه.ظلغ ماث ال
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 املراجع
اؽ مً ٢بل الىالًاث املخدضة ٧ىبا صًباحي، مى٢٘ ٖلى الاهترهذ.      "جم الخجؿـ ٖلى ال٣اثض حكاٞحز ٍٞغ

اعجه بلى عوما في   . مإزىط مً :2013لٗام  لاو٫ مً جمىػ " 2006زل٫ ٍػ

-por-espiado-fue-chavez-http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante

2006/-en-roma-a-visita-su-durante-uu-ee الشاوي لٗام  3خض ًىم لا جمذ اعة اؾدك ً مً حكٍغ

 مؿاء. 7:23الؿاٖت  2013

اؽ."جى٢ُ٘ اجٟا١ مكتر٥ بحن ٞ      ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ ت هٚى ىاي" مىهدُُٟضًى، ظمهىٍع ل ولاوعٚو جزٍو

ىاي الكغ٢ُت، ؤ ى عاٞاثُل 2007آب لٗام  8وعٚو . مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض الؿامي هٚى

ت. مإزىط مً حكاٞحز ٍٞغ ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو اؽ. ظمهىٍع

-entre-conjunto-acuerdo-de-firma-http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249

uruguay-y-venezuela   بٗض الٓهغ 1:36الؿاٖت  2016آب لٗام  12ًىم الجمٗت جمذ اؾدكاعة. 

اؽ.        ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ  ٦لعا، ظاصة لىؽ صًلُٟىِـ/ ُٞلحي " 298"آلى م٘ الغثِـ ع٢م هٚى

ت ٧ىبا،  ً لاو٫ لٗام  14ظمهىٍع ى عاٞاثُل 2007حكٍغ . مٗهض الضعاؾاث الٗلُا ل٨ٟغ ال٣اثض الؿامي هٚى

ت. مإزىط مً  ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو اؽ. ظمهىٍع حكاٞحز ٍٞغ

298-n-Presidente-alo-ttp://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4094h ًىم  جمذ اؾدكاعة

       .بٗض الٓهغ 2:22، الؿاٖت 2016آب لٗام  12الجمٗت 

ا.ٝ.ب، واقىًُ،   "ؤب ًُالب ب٣خل حكاٞحز"الاوهُٟغؾى )صخُٟت، لا٧ىاصوع( املى٢٘ ٖلى الاهترهذ.    

. مإزىط مً 2005آب لٗام  24الىالًاث املخدضة، الاعبٗاء 

http://www.eluniverso.com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA470

6ABE.html مؿاء. 6:26الؿاٖت  2016آب لٗام  7خض اعة ًىم لا اؾدك 

ت؛     ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو ىن )مى٢٘ الاهترهذ(. ٧اعا٧اؽ، ظمهىٍع حًز ن حكاٞحز ال "ًا٦ضون ؤٚلىبٞى

نباخا(. مإزىط مً  8:58:39) 2011مً ؤًلى٫  23ٌؿخجُب بك٩ل ظُض للٗلط ال٨ُمُاجي" 

http://www.globovision.com/news.php?nid=203435  ًىم الؿبذ لاو٫ مً جمذ اؾدكاعة

ً لاو٫ لٗام   نباخا. 7:24، الؿاٖت 2011حكٍغ

٩ا( املى٢٘ ٖلى الاهترهذ.     باَعـ وؾِ جىجغ م٘ "حكاٞحز ٌٗؼػ ٖل٢اجه م٘ الهاؾُىن )صخُٟت،٧ىؾخاٍع

. مإزىط مً 2005آطاع لٗام  9عبٗاء لا واقىًُ" 

la17.html-http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima  8. اؾدكاعة جمذ ًىم لاخض 

 بٗض الٓهغ. 12:34، 2015آطاع لٗام 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante-chavez-fue-espiado-por-ee-uu-durante-su-visita-a-roma-en-2006/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/01/comandante-chavez-fue-espiado-por-ee-uu-durante-su-visita-a-roma-en-2006/
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firma-de-acuerdo-conjunto-entre-venezuela-y-uruguay
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/2249-firma-de-acuerdo-conjunto-entre-venezuela-y-uruguay
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4094-alo-Presidente-n-298
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/4094-alo-Presidente-n-298
http://www.eluniverso.com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA4706ABE.html
http://www.eluniverso.com/2005/08/24/0001/14/A91EFFE330F34B789F62E61DA4706ABE.html
http://www.globovision.com/news.php?nid=203435
http://www.globovision.com/news.php?nid=203435
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima-la17.html
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2005/marzo/09/ultima-la17.html
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اؽ، عامىن لىبحز، " ى عاٞاثُل حكاٞحز ٍٞغ ت. مخابٗت الغخلث الضولُت ٫ هٚى  
 ُ ت عثاؾ  

 ُ جمىػ  28صبلىماؾ

تمخ٩املت مً ز ،"2013آطاع   5الى  1954 ً لاو٫ مجمٖى غ املال٠. حكٍغ . 2018ماهُت مجلضث. جدٍغ

ت. ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو  ٧اعا٧اؽ ظمهىٍع

  ؤاملى٢٘ ٖلى الاهترهذ. ،(عظىخحنلىؽ آهضٌـ )صخُٟت، لا    
  ؤٕ ؾىقُِخض بغؽ."مكغ 

 
٩ي ًَى ض مٍغ

ً الشاوي  م24ًالهضا٢ت م٘ حكاٞحز" ؛ لاعبٗاء  . مإزىط مً 2004حكٍغ

134969.asp-http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/24/un. اعة جمذ ًىم لاخض اؾدك

  6:25الؿاٖت  2013آطاع  17
 
 .نباخا

ؼ، وػاعة الؿلُت ا    ت، املى٢٘ لكٗبُت لإلٖلم ولازىان ٧اعلىؽ بحًر ل البىلُٟاٍع ت ٞجزٍو جهاالث، ظمهىٍع

ً ؾ٩ُىن مم٨ىا ٣ِٞ ٖىض ويٗه مً ٢بل  الغؾمي ٖلى الاهترهذ. صخاٞت عثاؾُت، مكغٕو الَى

_http://www.minci.gob.ve/noticias-. مإزىط مً ٧2008اهىن الشاوي  15الجماهحر. 

_prensa/28/173729/proyecto_de_patria.html  2008ًىاًغ لٗام  19ًىم الؿبذ جمذ اؾدكاعة ،

 .نباخا 6:13الؿاٖت 

ى صًل ؤ    ىن الجىىب، ٧ىعٍع ٌ مداولت جلٍٟؼ ل( املى٢٘ ٖلى الاهترهذ "حكاٞحز ًٞغ ىى٧ى)صخُٟت، ٞجزٍو وٍع

ً الاو٫ لٗام  دمل املؿاولُت للىالًاث املخدضة"  لاو٫ مً حكٍغ . مإزىط 2010الاه٣لب في لا٧ىاصوع ٍو

estado-golpe-intento-rechaza-http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/chavez-مً 

uu/-ee-a-responsabiliza-y-ecuador  لاو٫ لٗام  3ًىم لاخض جمذ اؾدكاعة ً الؿاٖت  2010حكٍغ

 نباخا. 6:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.losandes.com.ar/notas/2004/11/24/un-134969.asp
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http://www.correodelorinoco.gob.ve/politica/chavez-rechaza-intento-golpe-estado-ecuador-y-responsabiliza-a-ee-uu/
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 حول املؤلف 
لي مخسهو في الٗل٢اث الضولُتعامىن لىبحز، ت في ٞجزٍو ، باخض و٧اجب. جسغط مً الجامٗت املغ٦ٍؼ

ىؽ في الضعاؾاث الضولُت ) ل خُض خهل ٖلى صعظت الب٩الىٍع (. خهل ٖلى صعظت الضعاؾاث 1991ٞجزٍو

ما٫ )2003الٗلُا في لاصاعة الٗلُا ) ( م٘ جسهو في الخجاعة MBA( وصعظت املاظؿخحر في بصاعة لٖا

٤ )الضو  ت بىما؛  ( خهل ٖليها م2003ًلُت والدؿٍى  سهخهى مظامٗت ٧ىلىمبىؽ في ظمهىٍع
 
في   و ؤًًا

ىا٫ للضعاؾاث الضبلىماؾُت مً مٗهض بُضعو ٚ تمىىخامل الضعظت، ٢خهاصًت الضولُتاملٟاوياث لا

ل )الٗلُا، في ٧اعا٧اؽ ج صعاؾاث الض٦خىعا ،(2004، ٞجزٍو في الؿُاؾاث الخ٩ىمُت والٗامت  ةوصبلىم زٍغ

ب 2006بحرو )لؤ، ٩ىمي بجامٗت ؾان ماعجحن صي بىَعـ، في لُمامً املٗهض الخ (. ؤ٦مل ٖملُاث جضٍع

، م٘ ؤ٦ثر مً ؤل٠ ؾاٖت في الضوعاث االث مسخلٟت مً الٗل٢اث الضولُتؤ٧اصًمُت مخٗضصة في مج

٩ا  املخسههت والىضواث ووعف الٗمل التي ٣ٖضث في صو٫  ، بما في طل٪ اللجُيُت وؤوعوبا وآؾُاؤمٍغ

ت الهىض، في  الضوعة املهىُت الشاهُت والٗكغون للضبلىماؾُحن لاظاهب مً مٗهض الدضمت الداعظُت لجمهىٍع

، وصوعة الخجاعة في الدضماث والؼعاٖت للمٟاويحن مً بلضان لاهضًؼ في مىٓمت الخجاعة (1999هُىصلهي )

ؿغا )لاوه٨خاص(، ظى٠ُلخجاعة والخىمُت )لخدضة ( وماجمغ لامم املWTOالٗاملُت ) (. ٧ان 2001، ؾَى

 م
 
في الجامٗاث واملاؾؿاث لا٧اصًمُت في مسخل٠ البلضان. له مالٟاث مسخلٟت وكغث في ٦خب  دايغا

   ومجلث مخسههت في الٗل٢اث الضولُت.
 ُ   ت ٌٗخبر بدشه لاؾاسخي ، بٗىىان "صبلىماؾ

 ُ  خابٗتت: معثاؾ

اؽ" ، ؤخض ؤ٦ثر الجهىص لا كاحى عاٞاثُل ٚت لهى الغخلث الضولُ  التي ؤظٍغذ ٞحز ٍٞغ
 
ؾخ٣هاثُت ا٦خماال

لُت في نهاًت ال٣غن الٗكغ  ؛ ٧ان ؤخض ًٍ وبضاًت ال٣غن الخاصي والٗكٍغًخى٫ الؿُاؾت الداعظُت الٟجزٍو

ما٫ املكاع٦ت في املؿاب٣ت الشاهُت ٖكغة لجاثؼة املخغع لل٨ٟغ الى٣ضي التي ٣ٖضث في ٖام  مً  2019لٖا

غلضٞإ ًٖ لاوؿاهُت. ل٢بل قب٨ت املش٣ٟحن والٟىاهحن  ت ؤ٧اصًمُاؾؿاث م٦مغظ٘ في م٨خباث  مخٞى

تصولُت  ُاهُت، في لىضن، وظامو  مٗغٞو مٗت جىعهخى في ٦ىضا؛ ٦ما جم غمى٢ت، بما في طل٪ امل٨خبت البًر

، ٦ما هى الخا٫ في و٧الت الىٓام الجامعي للخىز٤ُفي ٞغوؿا ٦ٗمل مغظعي في ٧ل مً  ظهبصعا

غاُٞاث   م٨خبت بىعصو.، و٦ظل٪ في  للخٗلُم الٗاليالببلُٚى

٩ي وامل٨خب اياٞخهفي ؤملاهُا ، جم   ىُت في ؤملاهُا. مً مً ٢بل املٗهض لاًبحري لامٍغ ؤبلٛذ ، ظاهبهات الَى

٩ا اللجُيُت الخاب٘ أل٧اصًمُت الٗلىم الغوؾُت الؿلُاث الغوؾُت ًٖ بخالخه . في الىالًاث بلى مٗهض ؤمٍغ

٨ُت 17ُفي م٨خباث ما ال ٣ًل ًٖ ؾبٗت ٖكغ ) بصعاظه، جم املخدضة لامٍغ ٗت ( ماؾؿت ؤ٧اصًمُت ٞع

اعص يؿخاملؿخىي، وهي: ظامٗت هاٞع ٛهام ىن ، ظامٗت ًُل، ظ، ظامٗت بٍغ امٗت ؾخاهٟىعص، ظامٗت بَغ

، ظامٗت ٧الُٟ ظامٗت ،ًىوٜ ىع٥، ظامٗت ٞاهضعبُلذ، ظامٗت بُدؿبٙر ىعهُا في بحر٦لي ، ظامٗت هٍُى

ؿ٩ىوؿً، ظامٗت ٧ىلىمبُا ، ٧ىعهُل، ظامٗت بلُىىي، ظامٗت ج٨ؿاؽ، ظامٗت هىجغصام، ظامٗت َو
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٣ت هٟؿهاظامٗت بهضًاها وظامٗت  ضا الضولُت. بالٍُغ غ ى، ٞهٞلىٍع في ٧ل مً م٨خبت ال٩ىوٛغؽ في  مخٞى

ىع٥ الٗامت. هظه الُبٗت هي وسدت مسخهغة مً زماهُت ) ( مجلضاث 8الىالًاث املخدضة وم٨خبت هٍُى

بٗذ ووكغث ألو٫ مغة في مخ٩املت
 
ت ٖ 20بٗض  2018، َ كغث َبٗت زاهُت، مُبٖى

 
ا مً البدض. و ام 

ا، في ٖام   ً لشت بالٟٗل في ق٩ل ٦خاب بل٨ترووي م٘ هظه جم وكغ َبٗت زا 2020؛ زم في ٖام 2019ؤً

ا في ٦خاب بل٨ترووي.  ً  اليسدت املىظؼة ؤً
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ت وخ٣ى١ املال٠،  ٖاصة بي بجم حسجُل مدخىي هظا البدض وخماًخه ُٞما ًسو الخ٣ى١ ال٨ٍٟغ

 ب
 
 .، ًخىظب ٖليها ط٦غ املهضعنضاع، مؿمىح بها ٢اهىهُا




