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 يفحص نایب
 ماعل زلانيإ نترام ةزئاجب نوزوفي ناسنإلا قوقح ةكرح نم نیمھلم ةداق ةثالث

2022 

 ناسنإلا قوقح ةكرح يف ةرثؤم تایصخش ثالث تزاف - 2022 رياني/يناثلا نوناك 19 ءاعبرألا ،فینج
 ةزراب ةیفحص ،جنارت ناود ماف مھو ،ناسنإلا قوقح نع نیعفادملل 2022 ماعل زلانيإ نترام ةزئاجب
 عست ةدمل نجسلاب اھیلع مكحُي نأ لبق ةیندملا قوقحلاو ریبعتلا ةيرح لجأ نم تلضان ،مانتیف نم

 يتلا ناسنإلا قوقح تاكاھتنا وساف انیكروب يف ةعاجشب ّقثو يذلا ولايد ادواد روتكدلاو .تاونس
 لجأ نم نییمالسإلا نيدرمتملاو ةحلسملا تاوقلا نیب فنعلا لامعأ يشفت رثإ ىلع تبكُترا
 يطارقميدلا حالصإلا ةكرعم لیتف لعشأ يذلا ةجاوخلا يداھلا دبعو .هدالب ىلع ةرطیسلا
 مھلأ دقو .تاونس 10 ةدمل نابضقلا ءارو ناسنإلا قوقحل هصالخإ لصاوو نيرحبلا يف يعامتجالاو
 .ناسنإلا قوقح ةيامحب مازتلالل نيرخآلا صاخشألا نم ديدعلا زلانيإ نترام ةزئاجب ةثالثلا نوزئافلا
 ،كلذ نوضغ يفو .2022 وینوي/ناريزح 2 ىلإ ةزئاجلا عيزوت لفح لِّجُأ ،19 دیفوك ةحئاج ببسبو

 نم مھتعاجشب دیشتسو نيزئافلل معدلا فینج ةنيدمو میكحتلا ةنجلو زلانيإ نترام ةسسؤم مّدقتس
 .ىرخأ تایلاعف لالخ

 ناسنإلا قوقح ةكرح نم نیمھلم ةداق ةثالثب ةداشإلا

 نيدھاج نوعسي نيذلا ناسنإلا قوقح نع نیعفادملل ةيامحلاو ريدقتلاو فارتعالا ماع لك زلانيإ نترام ةزئاج حنمت
 باسح ىلع كلذ نوكي ام ًابلاغو ،مھنادلبو مھتاعمتجم يف ةلءاسملاو ةاواسملاو ةلادعلاو ةيرحلا لجأ نم
 امزيراكلاو فغشلا بلجي مھضعب .ملاعلا ءاحنأ عیمج يف للم وأ للك الب نولمعي ناسنإلا قوقح ءاطشن .مھتایح
 نوطشانلا ءالؤھ .ناسنإلا قوقح ةكرحل لبقتسملا لیج نودشحيو نيرخآلا نومھلي مھنأ ةجردل مھاياضقل
 سناھ / دیسلا زلانيإ نترام ةزئاج میكحت ةنجل سیئر لاقو .زلانيإ نترام ةزئاج لینل مھحیشرت مت دق نویئانثتسالا
 ةمسلا يھ ةعاجشلا .ناسنإلا قوقح ةكرح نم نیمھلم ةداق ةثالث 2022 ماعل میكحتلا ةنجل تحّشر" :نیلوث
 ".مھنیب ةكرتشملا

 2022 ماعل نوزئافلا

 يعویشلا بزحلا اھیف كرتي مل يتلا مانتیف يف ةیطارقميدلا نع ةعفادمو ةررحمو ةزراب ةیفحص جنارت ناود ماف •
 نیب يعولا ىوتسم عفرل ةلقتسملا مالعإلا لئاسو نم ديدعلا ترادأ .اھتاوصأ عمسُت يك ةضراعملل اًریبك ًالاجم
 نيرخآلا ناسنإلا قوقح نع نیعفادملاو نییفحصلا نم ديدعلا تزفحو ،ةیساسألا مھقوقحب نییمانتیفلا نینطاوملا
 ربوتكأ/لوألا نيرشت يف اھلاقتعا متي نأ لبق اھدلب يف ةدراطم ءاطشنلا رثكأ ىدحإ تناك .مھئارآ نع ریبعتلل

 رشن" ةمھتب تاونس عست ةدمل نجسلاب جنارت ناود ماف ىلع مكُح ،2021 ربمسيد/لوألا نوناك 14 يفو .0202
 .اھتحص نأشب ةديازتم فواخم كانھ ."ةلودلل ةضھانم ةياعد

 قثوي .CISC يندملا عمتجملا فالتئا سّسؤمو وساف انیكروب يفً ایقوقحً اطشان حبصأ ينالدیص ولايد ادواد .د •
 ةیموكحلا تاوقلا نیب رانلا قالطإل ةفینع تالدابت دھشي دلب يف ناسنإلا قوقح تاكاھتنا نافتو ةتامتساب
 فنعلا اياحضل ةلءاسملاو ةلادعلا لعشم لمحي .ةیمالسإلا لئاصفلاو ةیلحملا ةيركسعلا هبش تاعامجلاو
 دلبل ماھلإ ردصم ّدعُت ةفلتخملا نايدألاو ةیقرعلا تاعومجملا نیب ةدحولل ةمعادلا ولايد روتكدلا ةلاسر .مھرسأو
 .ةمكوحلا فعضو عوجلاو عقدملا رقفلا نم يناعي

 ةبلاطملل 2011 ماع تاجاجتحا دئاقو نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح ةكرح سدنھم ةجاوخلا يداھلا دبع •
 يعامتجا طشانً اضيأ امنإو بسحفً ایقوقح ًاطشان سیل ةجاوخلا .جیلخلا ةقطنم يف ربكأ ةيرحو ةیطارقميدلاب
 ىلإ ةمئاق لازت ال يتلاو ،ةقطنملا يف ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا عافدلاو ثوحبلا تامظنم ىلوأ نمً اددع سسأ
 .نمزلا نم اًدقع ماد يذلا هنجس نم مغرلا ىلع لاضنلا ةلصاومل نيرحبلا يف ةمداقلا لایجألا مھلأ .مویلا
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 لجؤم لفح

 ءافتحاللً ایلودوً ایلحمً اروھمج ماع لك عمجيو ارسيوسب فینج ةنيدم بلق يف زلانيإ نترام ةزئاج عيزوت لفح ماقُي
 زیموغ وسنوفلأ / دیسلا فینج ةنيدمل ةرادإلا سلجملا وضع ّحرصو .ديرف لكشب ناسنإلا قوقح نع نیعفادملاب
 .ةمساحلا اياضقلا يف يلودلا نواعتلا معدب ةمزتلم اھنإف ،ناسنإلا قوقحب يفتحت ةنيدم فینج ةفصب" ً:الئاق
 هذھبو .ّفیكتلا ىلع ةریبك ةردق تدبأو ةیقوقحلا اھتامھم يف تامظنملا نم ديدعلا ترمتسا ،ءابولا ةرتف لاوطو
 ".زلانيإ نترام ةزئاج نم ةديدج ةخسن میظنت يف ةكراشملاب نوروخف اننإف ،حورلا

 .دعب نع همیظنت نمً الدب 2022 وینوي/ناريزح 2 خيرات ىلإ لفحلا لیجأت نومظنملا راتخا ،2022 ماع يفو
 ریخألا يشفتلا" نإ ًةلئاق الوس يد لیبازيإ / ةدیسلا زلانيإ نترام ةسسؤم ةريدم تّحرص ،ددصلا اذھ يفو
 لمعنس اننإف ،كلذ نمً الدبو .فورظلا لضفأ يف روھمجلاو نيزئافلا ةفاضتساب انل حمسي ال 19 دیفوك ةحئاجل
 ".ءاتشلا لصف لاوط نيزئافلا معد ةلصاوم نم نكمتن ىتح ةيوعوتلاو ةیبيردتلا انتطشنأ فییكت ىلع
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  نوزئافلا
 )مانتیف( جنارت ناود ماف

 ةقيرط ریغت امبرو ةقیقحلا كاردإ ىلع هدعاستو ،ام اًصخش يتاباتك ضعب سملت نأ لمآ“
 ."عمتجملا يف هریكفت

 

 دلب يف قیض لاجم ىوس ةضراعملا تاوصألل قبي مل ،مانتیف يف
 نینطاوملا ةيرح عمقب رارمتساب ةيدادبتسالا ةموكحلا هیف موقت
 ناود ماف تأدبو .تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلاو ریبعتلا يف
 طئاسولا نم ديدعلا يف ةررحمو ةبوھوم ةیفحص يھو ،جنارت
 ةیسایسلا تايرحلا نع عافدلا يف ،ةدئارلا ةلقتسملا ةیمالعإلا
 ّدعُتو .نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم لوألا دقعلا رخاوأ يف ةیندملاو
 يف ةیطارقميدلا نع نییساسألا نیعفادملا نم جنارت ناود ماف
 .مانتیف

 اھتاردابم تناك ،ةیئاصقتسالا ةفاحصلا دوجو ىدحتت ةئیب يفو
 .نيریثكلل ةمھلم )Liberal Publishing Houseو Luat Khoa لثم( ةددعتم ةیمالعإ طئاسو ءاشنإل ةديرفلا ةيدايرلا
 اھدوھج تدأو .ناسنإلا قوقح تاكاھتنا نع ثدحتلا ىلع مانتیف يف نيرخآلا نییفحصلا نم ديدعلا تعجش دقو
 ناسنإلا قوقح نع نیعفادملا رثكأ نم ةدحاو جنارت لعج ىلإ مھقوقح لوح ناكسلا نیب يعولا ةدايزل ةرمتسملا
 ىتح يدارفنالا سبحلا يف تلظو 2020 ماع يف فاطملا ةياھن يف اھیلع ضبقلا مت نأ ىلإ ،مانتیف يف ًةدراطم

 رشن" ةمھتب تاونس عست ةدمل نجسلاب اھیلع مكُح ،2021 ربمسيد 14 يفو .2021 ربوتكأ/لوألا نيرشت 19
 .اھتحص نأشب ةديازتم فواخم كانھ ."ةلودلل ةضھانم ةياعد

 

 جنارت ناود ماف نأشب میكحتلا ةنجل تاحيرصت

 

 ديدعلل اًزفاح جنارت ناود ماف تناك" :شتوو ستيار نمویھ ةمظنم يف ایسآ مسق ريدم بئان ،نوستربور لیف
 ."اًديدھت ریبعتلا ةيرح ربتعُت ثیح مانتیف يف نيرخآلا نییفحصلاو ءاطشنلا نم

 

 امنإو ،بسحف ًابولطم سیل جنارت ناود ماف لمع" :سكودوریھ ةكبشل يذیفنتلا ريدملا ،غربنياو ملیھديرف
  ."طرش وأ دیق نودو اًروف اھحارس قالطإ بجي .يرورضو اًضيأ عورشم
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 )وساف انیكروب( ولايد ادواد .د
 

 وساف انیكروب يف يندم 1000 نم رثكأ لتقم انّقثو دقل"
  "حلسملا عازنلا قایس يف 

 
 

ً امزتلمً اعفادمو ًاینالدیص ولايد ادواد روتكدلا لمعي ،وساف انیكروب يف
 قیثوت ىلإ ولايد روتكدلا ىعسي ،2019 ماع ذنمو .ناسنإلا قوقح نع
 لئاصفلاو ةیموكحلا تاوقلا اھبكترت يتلا ناسنإلا قوقح تاكاھتنا
 نع عافدلل تلكشت يتلا ةیلحملا تایشیلیملا كلذكو ،ةیمالسإلا
 ةیفلخ لظ يف هلمع يتأيو .نارینلا لدابت ةقطنم يف ةعقاولا ىرقلا
 وساف انیكروب لعجي امم ،ةفیعضلا ةمكوحلاو عقدملا رقفلاب مستت
 .ملاعلا ءاحنأ عیمج يف ةشاشھ لودلا رثكأ ىدحإ

 
 زكرملل عباتلا يبطلا ربتخملا ىلع ولايد روتكدلا فرشيو
ً اضيأ وھو 2019 ماع ذنم وغوديد ةنيدمب يمیلقإلا يئافشتسالا

 يھو ،)CISC( ةیلحملا تاعمتجملا مصوو باقعلا نم تالفإلل ةضھانملا ةیعمجلا ماع نیمأو سسؤم
 هب اًقوثوم ًايرابخإ اًردصم ولايد روتكدلا ناكو .عازنلا نأشب ريراقتلا رشنتو تاقیقحتلا نم ديدعلا يرجت ةیعمج
 ،فنعلا اياحض لبق نم ريدقتلاو ةقثلا نم ریبك ردقب ىظحي هنأ امك .ةیمالعإلا تاونقلاو ةیلودلا تامظنملل
 نأشب هتامولعمو هتالیلحتل نییلودلا نیلعافلا لبق نمو ،مھعم هفطاعتو هقالخأ نسح ىلإ رظنلاب
 مھتاءادن لاصيإلً ادعتسمً ادئاق هنوربتعي نيذلا ةیموكحلا ریغ تامظنملا يف نیلماعلا لبق نم كلذكو ،تاكاھتنالا
 نیب يعامتجالا كسامتلا ةداعتسا يف اًضيأ CISC ةیعمج فادھأ دحأ لثمتيو .ةلادعلا قیقحتب ةبلاطملا
 لظ يف ضعبلا اھضعب ىلع نایحألا ضعب يف تبلقنا يتلا وساف انیكروب يف ةفلتخملا ةیقرعلا تاعومجملا
 .فنعلا لامعأ اھتعرز يتلا ىضوفلا

 امیس الو ،لتقلاب ةریطخلا تاديدھتلا ىلإ ةقرسلاو ةقحالملا نیب حوارتت ةديدع رطاخمل ولايد روتكدلا ضرعتو
 نیب ةفینعلا تاكابتشالا باقعأ يف ،2019 رياني يف وغري ةحبذمب ةلصلا تاذ هتطشنأو هتاحيرصتب قلعتي امیف
 نم مغرلا ىلعو .وساف انیكروب ةموكح تایشیلیمو ةيركسعلا هبش ةیلحملا تایشیلیملاو ةیمالسإلا تاعامجلا
 مھليو وساف انیكروب يف ناسنإلا قوقح ةيامحب اًمزتلم ولايد روتكدلا لازي ال ،ةبعصلا فورظلا هذھ لثم يف لمعلا
 .ةكرحلا ىلإ مامضنالل نيریثكلا

 

 ولايد روتكدلا نأشب میكحتلا ةنجل تاحيرصت

 
 روتكدلا" :ملاعلل زبخ ةسسؤم يف مالسلاو ناسنإلا قوقح مسق ةسیئرو میكحتلا ةنجل وضع ،رفيافب يكلیس

 تاوقو ةیمالسإلا تاعامجلا اھبكترت يتلا ناسنإلا قوقح تاكاھتنا نأشب باقعلا نم تالفإلا يشفت ىدحتي ولايد
 ."اًعیمج اھنم تاديدھتلا هجاوي هنأ نیح يف ةيركسعلا هبش تاعامجلاو ةلودلا نمأ

 
 قوقح نع نیعفادملا دحأ وھ ولايد روتكدلا" :شتوو ستيار نمویھ ةمظنم يف ایقيرفأ برغ ةريدم ،اكفود نيروك
 .شتوو ستيار نمویھ يف اھتیضق يتلاو اًماع نيرشعلا لالخ مھتلباق نيذلا ًانواعتو ًاطاشنو اًمازتلا رثكألا ناسنإلا
 ."ةيدعم هتعاجشو فوخلا فرعي ال هنإ
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 )نيرحبلا( ةجاوخلا يداھلا دبع
 "ةیملسلا ةمواقملا قيرط يف رمتسي نأ ينيرحبلا بعشلا ىلع"

  

 نم ةجاوخلا يداھلا دبع يكرامندلا-ينيرحبلا طشانلا ّدعُي
 ةكرحلا دئاقو نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح ةكرح يسدنھم لئاوأ
 رھظو .جیلخلا ةقطنم يف ةیطارقميدلاو ةيرحلا نم ديزم لجأ نم
 ،سرشلا هبولسأبو .ركبم تقو يف ناسنإلا قوقح ةيامح يف هینافت

 .ءاطشنلا نم اًديدج ًالیج مھلأو نيرحبلا يف جاجتحالا حور دسج

 نم هطاشن لصاو ،هتلئاع عم كرامندلا يف ءوجللا ىلع هلوصح دعبو
 اياضق نع عافدلاو نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح تاكاھتنا قیثوت لالخ
 .ةدحتملا ممألا ىلإً الوصو تائیھلا فلتخم  مامأ نیجانلاو اياحضلا
 ةيداصتقالا ةلادعلا ىلإ اعد ،2001 ماع يف نيرحبلا ىلإ هتدوع دعبو
 قوقح تاكاھتنا نم ةلسلس ببسب ماظنلا دقتناو داسفلل دح عضوو
 ةیلقألاو ةیعیشلا ةیبلغألا نیب زییمتلا ىلع ضيرحتلاو ناسنإلا

 .ةینسلا

 تامظنملا نم ديدعلا سیسأت يف ناسنإلا قوقح نع نيرخآ نییمیلقإو نیینيرحب نیعفادم عم ةجاوخلا كراشو
 تامظنملا هذھ تناكو .ناسنإلا قوقحل جیلخلا زكرمو ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم لثم ةزرابلا ةیقوقحلا

 عیسوتب ماق .ةيدادبتسالا ةمظنألا دض ةيوق ةمواقم ةفاقث تسسأ ثیح ،ةقطنملا يف اھعون نم ىلوألا يھ
 .اًضيأ ًایلود هلمع

 دھعتو ةیملس تارھاظم ةدع ةجاوخلا داق ،"يبرعلا عیبرلا" تاضافتناب فرعُي ام راطإ يف نيرحبلا ةضافتنا لالخو
 ماظنلا درو .ایقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ءاحنأ عیمج يف ةیطارقميدلا تاحالصإلا معد ةلمحل ءالولاب
 .بيذعتلاو يرسقلا ءافخإلاو حربملا برضلل ةجاوخلا ضرعت ،2011 ليربأ/ناسین يفف :ماقتنالاب ينيرحبلا يكلملا
 .ةيركسع ةمكاحم يف دبؤملا نجسلاب هیلع مكُح ،نيرھش دعبو

 ،نجسلا يفو .نیتسلا هدالیم مويو ةجاوخلا يداھلا دبع نجسل ةرشاعلا ىركذلا 2021 ليربأ/ناسین فداصي
 ةيدسجلا هتمالس نأشب ةحلم فواخم كانھو .نیلقتعملا قوقحب ةبلاطملل تارم ةدع ماعطلا نع برضأ
 .نجسلا يف

 

 ةجاوخلا يداھلادبع نأشب میكحتلا ةنجل تاحيرصت

 ةمظنم يف ناسنإلا قوقح نع نیعفادملل يملاعلا جمانربلا ةسیئرو میكحتلا ةنجل وضع ،وغنيرام يبولاداوغ
 ةبلاطمل ةیملس تاجاجتحا همیظنتل دبؤملا نجسلاب هیلع مكُحو لقُتعا ةجاوخلا يداھلا دبع" :ةیلودلا وفعلا
 ."ریثمو رثؤم دومصو ةعاجشو رارصإ نم هب ىلحت ام نإ .نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح مارتحاب تاطلسلا

 .دماصو هيزنو مزتلم لجر ةجاوخلا يداھلا دبع" :زردنفيد نيال تنورف ةمظنمل يذیفنتلا ريدملا ،نوسردنأ وردنأ
 هلاقتعا لعشأ .هیلع دامتعالا يننكمي اًقيدصو ًالیمز ناك .قالطإلا ىلع مھتلباق نيذلا صاخشألا عورأ دحأ وھو
 ".ایقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ءاحنأ عیمج نم نماضتلاو بحلا نم ةجوم هبيذعتو
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 میكحتلا ةنجل
 ؟میكحتلا ةنجل ءاضعأ مھ نم

 .ملاعلا يف ةدئار ةیقوقح تامظنم رشع نع نیلثمم نم زلانيإ نترام ةزئاجل ةلقتسملا میكحتلا ةنجل نوكتت

 

 ةیمیلقإلا ةنجللا

 قوقح تامظنم نم ةعونتم ةعومجم نم ةنوكملا ةیمیلقإلا ةنجللا دعاست ،میكحتلا ةنجل ءاضعأ ىلإ ةفاضإلاب
 طسوألا قرشلا ةقطنم نم نوحشرملا اھیف لمعي يتلا ةیفارغجلا تاقایسلا فلتخم يف ةربخلا ریفوت يف ناسنإلا
 :ایقيرفأو

 ناسنإلا قوقحل ةرھاقلا زكرم
 ناسنإلا قوقحل ةیطسوتموروألا ةكبشلا

 ناسنإلا قوقحو ةیطارقميدلا تاساردل يقيرفألا زكرملا
 يقيرفألا نرقلاو ایقيرفأ قرش يف ناسنإلا قوقح نع نیعفادملا عورشم

 ایسآ - ىدتنملا
 ةيویسآلا ناسنإلا قوقح ةنجل
 ةیندملا قوقحلا نع نوعفادملا

 

 

 زلانيإ نترام ةزئاج نأشب میكحتلا ةنجل تاحيرصت

 لك رفوت ةزئاجلا هذھ .زلانيإ نترام ةزئاج میكحت ةنجل ةسائرب روخف انأ" :میكحتلا ةنجل سیئر ،نیلوث سناھ
 ةكرحلا عمجت اھنإف ،كلذ ىلع ةوالعو .ناسنإلا قوقح نع نیعفادم ةثالث ىلإ عیجشتلاو فارتعالاو ةياعدلا ماع
 ".ناسنإلا قوقح نع نیعفادملا عیمج ةيامح لوح ناسنإلا قوقحل ةیلودلا

 مھتالئاع عم وأ نيزئافلا عم لماعتلا نإف ،میكحتلا ةنجل يف اًوضع يتفصب" :ISHR ةمظنم ريدم ،شنیل لیف
 روعشلا يسفن يف ثعبي رفسلا ىلع رداق ریغ وأً ایفتخم وأ اًزجتحم زئافلا اھیف نوكي فورظ يف مھیلثممو
 ".ةیناسنإلا يف ام لضفأ نوجرخيو نولثمي مھنإ .ماھلإلاو عضاوتلاب

Membres du jury

Avec le soutien de Organisé par
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  ةرركتم ةلئسأ – زلانيإ نترام ةزئاج
 

 ؟زلانيإ نترام ةزئاج يھام

 ناسنإلا قوقح نع تاعفادملاو نیعفادملا ماع لك ئفاكت زلانيإ نترام ةسسؤم اھمظنت يتلا زلانيإ نترام ةزئاج
 مھتایحب نورطاخي امً ابلاغو ناسنإلا قوقح نع عافدلاب مراصلا مھمازتلاب نوزیمتي نيذلا ملاعلا ءاحنأ عیمج نم
 رثكأ نم ناسنإلا قوقح نع ًةعفادموً اعفادم 60 نم رثكأ ةزئاجلاب زاف ،1992 ماع اھسیسأت ذنمو .كلذ لجأ نم
 ً.ادلب 35 نم

 
 
  ؟ةزئاجلا حنمت نمل

 مھتفصب اھنورصانيو ناسنإلا قوقح نع نوعفادي نيذلا نیيرابتعالاو نییعیبطلا صاخشألل زلانيإ نترام ةزئاج حنمُت
 بھارو يندملا عمتجملا نم ءاطشنو نوّنودمو نوماحم نیقباسلا نيزئافلا نیب نمو .يعامج لكشب وأ ةیصخشلا
 ً.اضيأ يذوب

 
 
 ؟ةزئاجلا هذھ نم فدھلا ام

 لیبس ىلع - ةيامحلا ىلإ ةسام ةجاح يف مھ نيذلا ناسنإلا قوقح نع تاعفادملاو نیعفادملل ةزئاجلا حنمُت
 ىعستو .نودوقفملا وأ مھلمعب مھمایق ءانثأ ةقياضملل نوضرعتي نيذلا وأ نجسلاب نوددھملا وأ ءانجسلا ،لاثملا
 يف مھتامھاسم زاربإو مھتدئافل يلودلا معدلا دشح لالخ نم صاخشألا ءالؤھل ةيامحلا ریفوت ىلإ ةزئاجلا
 .ةیلام زئاوجو تاردقلا ءانب نعً الضف ،ةیعوتلاو ةرصانملا ةطشنأل معدلاب ةزئاجلا میلست نرتقيو .مالعإلا لئاسو
 
 
 ؟میكحتلا ةنجل اھیلإ دنتست يتلا ریياعملا يھام

 يف ناسنإلا قوقح نع تاعفادملاو نیعفادملا اھمدق يتلا تامھاسملا رابتعالا نیع يف میكحتلا ةنجل ذخأت
 .اھنوھجاوي دق يتلا تاقياضملاو تاديدھتلا نم مغرلا ىلع مھمازتلاو مھتميزعو مھتعاجش نعً الضف ،مھتاقایس
 .ةیملسلا لئاسولاب مھمازتلا ىلإ اًضيأ میكحتلا ةنجل رظنتو

 
 
 ؟میكحتلا ةنجل ءاضعأ مھ نم

 ةمظنمو ةیلودلا وفعلا ةمظنم :يھو ملاعلا يف ةدئار ةیقوقح تامظنم رشع نع نیلثمم نم میكحتلا ةنجل نوكتت
 تنورف ةمظنمو ناسنإلا قوقحل ةیلودلا ةیلاردفلاو نییقوقحلل ةیلودلا ةنجللاو )Bread for the World( ملاعلل زبخ
 مظن ةمظنمو شتوو ستيار نمویھ ةمظنموً الوأ ناسنإلا قوقح ةمظنمو )يمامألا طخلا ةمظنم( زردنفيد نيال
 تامدخلا ةمظنمو بيذعتلا ةضھانمل ةیلودلا ةمظنملاو )سكوديروھ( ةیلودلا ناسنإلا قوقح قیثوتو تامولعم
 ةكبش راشتسُت ،ناسنإلا قوقح ةكرحل يفارغجلاو يفاقثلا عونتلا دیسجت لجأ نمو .ناسنإلا قوقحل ةیلودلا

 .رایتخالا ةیلمع يف ةیمیلقإلا ناسنإلا قوقح تامظنم نم ةیملاع
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 ؟نوزئافلا حنمُي اذام

 تاعفادملاو نیعفادملل ةزئاجلا هذھ ةیمھأ نأ ریغ .يرسيوس كنرف فلأ 30و 20 نیب حوارتيً اغلبم زئاف لك حنمُي
 ،نییلود فارتعاو ةیقادصم نم زلانيإ نترام ةزئاجل ام لضفبف .يلاملا اھعباط يف رصحنت ال ناسنإلا قوقح نع
 يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم لثم ةزرابلا تایصخشلا معد لعفي املثم ،مھتيامح يف مھاست ةزئاجلا نإف
 تامظنملاو نییفاضإلا نیحناملاو فینج ةنيدم يف نیبختنملا نیلوؤسملاو میكحتلا ةنجل ءاضعأو ناسنإلا قوقحل
 ریھامج ةبطاخمو مھتاكبش زيزعتل ةطشنألا نم ةلسلس نيزئافلل زلانيإ نترام ةسسؤم ّرفوتو .ىرخألا ةكيرشلا

 .ةمھم تاراھم لقصو ةديدج
 
  
 ؟زلانيإ نترام ةزئاج لومي نم

 .ةثالثلا نيزئافلل لاومألا صصختو لفحلا میظنت يف كراشت يتلا فینج ةنيدم نم طشن معدب ةزئاجلا ىظحت
 قودنصلاو ةیمنتلل ادنلريأ جمانربو ةيرسيوسلا ةیجراخلا ةرازوو فینج ةعطاقمو ةيروھمج ةحناملا تاھجلا لمشتو
 ةیلآو ةیسنرفلاب ةقطانلا ارسيوس بیصناي ةسسؤمو ملاعلل زبخ ةمظنمو ناسنإلا قوقحل يجيورنلا

ProtectDefenders.eu ةسسؤمو Heinrich Böll ةسسؤمو Oak Foundation ةسسؤمو Pluralisme 
 ةطشنأ يف تاسسؤمو دارفأ نم نوفلتخم نوعربتم مھاسي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .ةیطارقميدلل ناويات ةسسؤمو
 .زلانيإ نترام ةسسؤم
   
 
 ؟زلانيإ نترام وھ نم

 1968 ماع نم ةیلودلا وفعلا ةمظنمل ماعلا نیمألا بصنم لغش .ًایناطيربً ایعامتجاوً ایقوقح ًاطشان زلانيإ نترام ناك
 ةدحتملا ممألا ةزئاجو سومساريإ ةزئاجو مالسلل لبون ةزئاج ةمظنملا تحنُم ،هلمع ةرتف لالخو .1980 ماع ىلإ
 ةمظنم لثم ىرخألا ةیموكحلا ریغ تامظنملا نم ددع سیسأت يفً اضيأ زلانيإ نترام كراشو .ناسنإلا قوقحل
 نع تاعفادملاو نیعفادملل زلانيإ نترام ةزئاج تسسأتو .سكوديروھ ةمظنمو ةیلودلا هیبنتلا ةمظنمو 19 ةداملا

 قوقحل يملاعلا رمتؤملا لالخ 1993 وینوي/ناريزح يف ًایمسر ةزئاجلا قالطإ متو .1992 ماع ناسنإلا قوقح
 .انییف يف ناسنإلا
 
 
 ؟فینج ةنيدم رود وھ ام

 Délégation Genève Ville لالخ نمو .2005 ماع ذنم زلانيإ نترام ةزئاجلً ایسیئر اًكيرش فینج ةنيدم ّدعُت
Solidaire، ءاحنأ عیمج يفو ارسيوس يف ناسنإلا قوقحب ضوھنلا ىلإ ةیمارلا ةطشنألا فینج ةنيدم معدت 

 يف فینج ةنيدمل يلودلا عباطلا معدل ةنيدملا ةسایس نم اًءزج زلانيإ نترام ةزئاج عم ةكارشلا لكشتو .ملاعلا
 میظنت يف ةكيرش اھتفصبو .يلودلا نماضتلا لجأ نم اھتسایسو ةیلحملا فینجو ةیلودلا فینج نیب براقتلا راطإ

 .ةثالثلا نيزئافلا لمع معدل ةيونس ةحنم مّدقتو لفحلا فینج ةنيدم ّلومت ،2008 ماع ذنم ةزئاجلا لفح
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 ةیلمع تامولعم
 نيزئافلا نع نالعإلا

 رياني/يناثلا نوناك 19 ءاعبرألا تنرتنإلا ربع يفحص رمتؤم يف زلانيإ نترام ةزئاجب ةثالثلا نيزئافلا نع نالعإلا متیس
 :زلانيإ نترام ةسسؤم عقوم ىلع هثب متي ،ابوروأ طسو تیقوتب 11:00 ةعاسلا 2022

 www.martinennalasaward.org 

 ةزئاجلا میلست لفح

 نم ديزملا رفوتتسو .2022 وینوي/ناريزح 2 ةياغ ىلإ ةزئاجلا عيزوت لفح لیجأت مت ،19 دیفوك ةحئاج ببسب
 .عیبرلا لصف يف قحال تقو يف لكشلاو ناكملا لوح تامولعملا

 

 انب لاصتالل

 نوتیب يوولك / ةدیسلا
 تالاصتالا ةريدم

media@martinennalsaward.org 
@martinennals 

 41.78.734.68.79+ :فتاھلا

 

 

  

  


