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 ةيورك ةيؤرب ملاعلا

 يناثلا ضرعملا يف ىلجتي ملاعلا فاشتكال ةیناسنإلا يعس
 سرام 23 ،يبظوبأ رفوللا فحتمل

 سرام 23 يف يبظوبأ رفوللا فحتم حتتفي – 2018 سرام 12 ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبأ
 وینوي 2 ىتح ضرعملا رمتسیسو ةیسنرفلا ةینطولا ةبتكملا همظنت يذلا "ةيورك ةيؤرب ملاعلا" ضرعم

 يتلا ةیملعلا تاودألاو يورك لكشب ملاعلا لیثمت خيرات فاشتكا ةیناكمإ رئازلل ضرعملا حیتیس .2018
 ةبتكملا ةعومجم نم ةعطق 160 لالخ نم كلذو ،اذھ انموي ىتحو ةميدقلا روصعلا نم كلذل تمدختسا
 .ةراعُملا ىرخألا عطقلا نمو ةیسنرفلا ةینطولا

 ،ةعوبطم تاحورطأو ةعئار تاطوطخمو ةردان ةيرثأ اياقبو ،ًايوركً امسجم 40 نم رثكأ ضرعملا مدقي
 لیثمتو مولعلا خيرات نم ةنس 2500 ىلإ يبظوبأ رفوللا راوزب دوعیل ،ةديرف ةیملاع طئارخو تابالرطساو
 ةینطولا ةبتكملا يف ةماع ةقسنم ،نامفوھ نيرثاك ضرعملا اذھ قیسنت ىلع فرشأ دقو .ملاعلا
 .فییفنیج تناس ةبتكم سیئر بئانو ماع قسنم ،يكوروان اوسنارفو ،ةیسنرفلا
 
 ضرعم حاتتفاب ءادعس نحن" :يبظوبأ رفوللا فحتم ريدم ،هیتابار ليونام لاق ،قایسلا اذھ يف
 رصع يف شیعن نحن .هحاتتفا ذنم يبظوبأ رفوللا فحتم همظني ضرعم يناث وھو ،"ةيورك ةيؤرب ملاعلا"
 ملاعلل ناسنإلا ةرظن تریغت دقو ،لبق نم اھلً الیثم خيراتلا دھشي مل يتلا ةیملعلا تافاشتكالاب ّزیمتي
 ضرعملا مدقیس .فحتملا ىلإ ةبسنلاب ضرعملا اذھ ةیمھأ ىرن انھ نم ،ةديدجلا ایجولونكتلا هذھ ةجیتن
 يف تابالرطسالا لوأو ةيوامسلاو ةیضرألا تاركلا مدقأ ضعب كلذ يف امب ،ةیخيرات ةيرثأً اعطق انفویضل
 ةضورعملا ةعومجملا سكعت .اذھ انموي ىتحو ةميدقلا روصعلا نم ملاعلا تطبر يتلاو ،يمالسإلا ملاعلا
 ،ةیسنرفلا ةینطولا ةبتكملا نم ةراعُم ةعئار عطق لالخ نم اھيوري يتلا ةيرشبلا ةصقو يبظوبأ رفوللا حور
   ".ودیبموب زكرمو ،ياسرف رصقو ،فرحلاو نونفلا فحتمو ،سيراب يف رفوللا فحتمو

 ةيؤرب ملاعلا ضرعم" :نأ يكوروان اوسنارفو نامفوھ نيرثاك ضرعملا اقنسم ربتعا ،امھتھج نم
 تاعومجملا يف ردنألاو نمثألا ةیضرألاو ةيوامسلا تاركلا ضرعل ةیئانثتسا ةصرف طقف لكشي ال ةيورك
 ةیكلفلا مولعلا روظنم نم ،نوكلل ةيوركلا ىؤرلا ةصق :ىدملا ةليوط ةيرھوج ةصقً اضيأ يوري لب ،ةیسنرفلا
 طسوتملا ضیبألا رحبلا ةقطنمو نيدفارلا دالب يف تدلو يتلا ،تايرظنلا هذھ .ةفسلفلاو نيدلاو ،ةیفارغجلاو
 روصو عطق يف دسجتتل ،ملاعلا قطانم عیمج نم ءاملعلا راوح ربع تروطتو ترشتنا ،تقولا كلذ يف
 رورم عم روطت دقعم يزمر ماظن ىلع ءوضلا طلست تاضورعملا هذھو .رمتسم لكشب اھلاكشأ تروطت
 صوصخلا هجو ىلع ّنیبيو ،ملاعلا يف تافاقثلاو ریطاسألا نم ديدعلا تاثوروم نیب ام جمدو نمزلا
 ميدقتل نوروخفو ءادعس اننإف ببسلا اذھل .تاراضحلا ءاقل دنع ،ةیبرعلا مولعلل ةيرھوجلا تامھاسملا
 ".مولعلاو خيراتلاو نفلل يملاعلا ىقتلملا اذھ يف ،يبظوبأ رفوللا فحتم يف ،انھ ضرعملا
 
 ةلوج يف رئازلا ذخأي ،ةيورك لاكشأ يف نیتنوف سنارول هیلع تلمع يذلا ضرعملل ركتبملا میمصتلا نإ
 ّيلینوروك ايرام وزنیشنیفل ةلئاھلا ةیضرألا ةركلاب ضرعملا أدبي .اذھ انموي ىتحو ةميدقلا روصعلا نم ةیخيرات
 ىلع المع دقو وینیفيوب ایشيرتابو كول ناج نینانفلا ىلإ كلذ دعب لقتنیل ،ونیترام موریجل قلحلا تاذ ةركو
 .ءاتشلا مسوم لالخ يف يبظوبأ ءامس يف اھتيؤر نكمي يتلا جاربألاو موجنلل ةینف ةيؤر

 نرقلا يف نانویلا ةفسالفلاو ءاملعلا رّوصت نیح ،ميدقلا ملاعلا ىلع ضرعملا نم لوألا مسقلا زّكري
 امم ،ضرألل يرئادلا لظلا ىلإ وطسرأ راشأ دقف .موجنلاو بكاوكلا نمً ايوركً املاع دالیملا لبق سداسلا
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 نمو .دالیملا لبق عبارلا نرقلا يف ةيوامسلاو ةیضرألا تاركلا ىلوأ جاتنإ مت ً.ايورك ملاعلا نوك ةیضرف دكؤي
 لبق 200 ىلإ اھخيرات دوعي ،مس 6.4 نع اھرطق ديزي ال ،ةریغص ةيوامس ةرك ضرعملا يف عطقلا مدقأ
 ملاعلا يف ،ةنس 1500 نم رثكأ ىدم ىلع ةینوكلا مولعلا لاجم تداس ملاعلل ةيؤرلا هذھ .دالیملا
 ةميدقلا رصم تافاقث نم تمھلتسا نأ دعب ،ةیبرغلا ةیحیسملاو ةیمالسإلا قطانملا يف كلذكو ،ينامورلا
 دعب ززعتتل ،وطسرأو نوطالفأ لثم يتسنلھلا ملاعلا نم ةفسالفلا لالخ نم ترشتناو ،لبابو سراف دالبو
 رئازلل ضرعملا اذھ مدقي .)يدالیملا يناثلا نرقلا ،رصم( سومیلطب سويدولك لثم ءاملعلا لالخ نم كلذ
 ،سيراب رفوللا فحتم نم ينیشنایبل ةریھشلا ةيوامسلا ةركلا لثم ةردان ةيرثأ اياقب ىلع عالطالا ةصرف
 فاشكتسا نم هنّكمي امم ،ةنیمثلا ةینیتاللا وأ ةیبرعلا تاطوطخملاو ةینامورلا ةيدقنلا عطقلا نم ديدعلاو
 .ملاعلل ةيوركلا ةيؤرلا لصأ

 تناك دقف ،ةیكلفلا ثوحبلا داور نوملسملا كلفلا ءاملع ناك ،رشع سماخلا نرقلا ىتحو نماثلا نرقلا نم
 سلدنألا نم ،يمالسإلا ملاعلا يف ةمدختسملا ةیملعلا تاودألا رثكأ نم ةيوامسلا تاركلاو تابالرطسالا
 ،خيراتلا اھفرع يتلا تاودألا هذھ مدقأ ضعب هراوزل ضرعملا اذھ مدقي ،اذل .دنھلا لوغم ةنطلس ىتحو
 دیعس نب میھاربا نم لكل ةيوامسلا تاركلاو ،)رشاعلا نرقلا ،قارعلا( فلخ نب دمحأ بالرطسا لثم
 دقو .)1144 ،ناريإ( يبالرطسألا نیسحلا نب سنويو ،)رشع يداحلا نرقلا ،اینابسإ( نازولا يلھسلا
 ديدحتو ،لاثملا لیبس ىلع يرمقلا ميوقتلا ديدحتل ةيرورض موجنلا ةكرح لوح فراعملاو تاودألا هذھ تناك
 دقف ،يحیسملا برغلا يف امأ .ةینيد ضارغأل تمدختسا ،يلاتلاب ،ةلبقلا هاجتاو سمخلا تاولصلا تاقوأ
 ،ةبطرق( سلدنألا نم اًءدب ،ةیبرعلا طباورلا لالخ نم ریبك دح ىلإ ميدقلا ملعلا فاشتكا ةداعإ تمت

 باتك"و وطسرأ لامعأ فاشتكا ةداعإ ىلإ ًارظنو ،رشع يناثلا نرقلا يفو .رشاعلا نرقلا يف )ةلطیلط
 أدب ،يفوصلا نمحرلا دبعل "ةتباثلا بكاوكلا روص" باتكل ةینیتاللا تامجرتلاو ،سومیلطبل "يطسجملا
 يف ،ةرمجملاو عبسلاو روطنِقلا تابكوك ةروص" ةضورعملا عطقلا نم ،اذل .ةیبرغلا ةیكلفلا مولعلا ديدجت
 ،ذئدنع .ایلاطيإ نم رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ دوعت "يفوصلل ةتباثلا بكاوكلا روص باتكل ةینیتاللا ةمجرتلا
 ناسوغ اھّنیب امك ،ةيورك ضرألا نأب لوقت يتلا ةيرظنلا لبقتي ام دح ىلإ لبقتت نيركفملا طاسوأ تأدب
 ."ملاعلا ةروص" باتك يف زتیم يد

 يفو ملاعلا لوح لقنتلل نیفشكتسملل ةادأ ةیضرألا ةركلا تحبصأ ،ةمیظعلا تافاشتكالاب ّزیمت تقو يف
 نمز نم ةردانو اھعون نم ةديرف ةیضرأ ةرك ّنیبت امك ،ةديدجلا مھتافاشتكا نالعإل ةلیسو هنیع تقولا
 فراعم عم ةعمتجم ،ایفارغجلا ءاملع فراعم تلّكش دقف .نالجام ودنانرفو سوبمولوك رفوتسيرك تالحر
 تالحرلا تعّسو نیح يف .رشع سداسلا نرقلا يف زرب ملع وھو ،نوكلا فاصوأ ملع ساسأ ،كلفلا ءاملع
 لثم ،ىرخأ تاراق ىلإ ةيؤرلا هذھ ريدصتً اضيأ مھل تحاتأ ،ملاعلل مھتيؤر تنغأو نییبوروألا قافآ ةراجتلاو
 "نویكلفلا" ناونعب هیفوب عناصم نم ريرحلاو فوصلا نم ةعونصملاو يقفأ لون ىلع ةجوسنملا ةداجسلا

 رفوللا ةعومجم نم ملاعلا ةطيرخ روصت نابمان ةحولو "نیصلا روطاربمإ ةصق" ةلسلس نم يرادج داجس
 ةیمویلا ةایحلا نم تامسجم ءاوس دح ىلع ةيوامسلاو ةیضرألا تاركلا تتاب ،يلاتلاب .ةمئادلا يبظوبأ
 ةلیمجلا شوقنلا كلذ يف امب ،ةيزمرلا يناعملاو لاكشألا نم ةعونتم ةعومجمب نونفلا يف اھلیثمت متو
 .)1661( "هسلاجم روضح ىلع كلملا ةبظاوم سكعت – رشع عبارلا سيول ةیلادیم"و ،تاحوللاو

 ثیح ،رشع نماثلاو رشع عباسلا نینرقلا يف تاروثلا يف اھتيزمرو ةيوركلا لاكشألاب ضرعملا متتخيو
 .ةيوامسلا تاركلا زكرم يف ضرألا ناكم سمشلا تذخأف .هتايرظنل ةيدیلقتلا سسألاب نوفقثملا ككش
 رصع ءاملعو ،نتوین نوناقو ،ةلاّعفلاو ةقالمعلا ریظانملا لالخ نم كلفلا ءاملعل ةديدجلا تافاشتكالا عمو
 يف .لاجملا اذھ يف ةيرذج تارییغت ثدحأ امم ،ةیكلفلا ءايزیفلا ىلإ تدأ يتلا ةدئارلا تايرظنلاو ،ريونتلا

 ،ایسونایقوأ يف سوریبال كلذ دعبو ،وریب ىلإ نیمادنوكو دنالبال ىلإ سيوتریبوم تالمح تدأ ،قاطنلا اذھ
 يقیقحلا لكشلا نع فشكلا ىلإ ،ياسرف رصق تاعومجم نم وایسنومل ةریھشلا ةحوللا اھتدلخ يتلاو
 نرقلا يفو .ملاعلا يف ةیئانلا قطانملا رثكأ لوح فراعملا ريوطت مت نیح يف ،ةیلعفلا هسیياقمو انبكوكل
 ،ةفلتخم ماجحأب ةیمویلا ةایحلا يف ةدجاوتم ةیضرألا تاركلا تحبصأف ،جاتنإلا قرط تنسحت ،رشع عساتلا
 ماعل يملاعلا ضرعملا .ةمخضلا ةيوامسلا ةركلا" لثم ةمخضلا ينابملا ىلإ ةریغصلا بیجلا ةرك نم

 اوداعأو يوركلا لكشلا نونانفلا راعتسا ،هنیع تقولا يف .لفيإ جرب راوجب لصألا يف ينب يذلا ،"1900
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 دوعص لبق ىتح ةروھشم تحبصأ ةروص يھو ،ءاضفلا نم هتيؤر نكمي امك ضرألا بكوك لكش مسر
 عطقم يف لاثملا لیبس ىلع اھتدھاشم نكمي يتلاو ،ریھشلا ولوبأ جمانرب روصو ءاضفلا ىلإ ناسنإلا
 ."ةیبھذ ةضیب ساكعنا" ناونعب ةلھذملا هیكاج نالأ ةحول وأ سییلیم جروجل "رمقلا ىلإ ةلحرلا" ملیف نم
 انموي ىتح ةفلتخم لاكشأب لزانملا يف ضرُعت عطق نع ةرابع لازت الو تناك تاركلا نأ انھ ركذلاب ريدجلا

   .اذھ
 
 راوزلا تامولعم

 10 ،ةعمجلاو سیمخلا .ًءاسم 8 -ً احابص 10 ،ءاعبرألاو ،ءاثالثلا ،دحألا ،تبسلا :يبظوبأ رفوللا لمع تاقوأ
 فحتملا قلغي .قالغإلا دعوم نم ةقیقد 30 لبق لوخد رخآ لیجستو ةركذت رخآ عیب متي .ًءاسم 10 -ً احابص
 .ةیمسرلا تالطعلا ضعبو ناضمر رھش لالخ يف لمعلا تاعاس ّریغتت .نینثالا موي هباوبأ

ً امھرد 30 ركاذتلا رعس .)ةفاضملا ةمیقلا ةبيرض ٪5 ىلإ ةفاضإ(ً امھرد 60 يھ فحتملا لوخد ركاذت رعس
 يف نیلماعلاو ،ًاماع 22و 13 نب ام مھرامعأ حوارتت نيذلا راوزلل )ةفاضملا ةمیقلا ةبيرض %5 ىلإ ةفاضإ(
 ءاضعأل يناجم لوخدلا .يتارامإلا يركسعلا مقاطلا دارفأو ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف میلعتلا عاطق
 (ICOM) فحاتملل يملاعلا سلجملا ءاضعأو ،ًاماع 13 نس نود ام لافطألاو ،"نفلا ءاقدصأ" جمانرب
 لمعلا شرول ةركذت نولمحي يذلا راوزلاو ،نییفاحصلاو (ICOMOS) عقاوملاو ملاعملل يلودلا سلجملاو
 .قفارم عم ممھلا باحصأ نم راوزلاو ،حرسملا تایلاعفو

 لوخد ةركذت عم يناجم اھیلإ لوخدلاو ،فحتملا لمع تاعاس لالخ يف اھباوبأ ةصاخلا ضراعملا حتفت
 .فحتملا

 يبظوبأ رفوللا يف ىرخأ ضراعم

 ىلإ رفول نم" ضرعم ىلعً اضيأ اوعّلطي نأ راوزلل نكمي "ةيورك ةيؤرب ملاعلا" ضرع ةرتف مظعم لالخ يف
 ريدم ،زینیترام كول ناج هقیسنت ىلع فرشأ يذلا ،)2018 ليربأ 7 ىتح( "عیمجلل فحتم ءاشنإ :رخآ
 امك .رفوللا فحتم يف تاموسرلاو تاعوبطملا مسق ةقسنم ،يارت تییلوجو سيراب يف رفوللا فحتم
 .)2018 ويام 6 ىتح( "ةیفرحلا تاراھملاو رصاعملا نفلا :بال-وك" ضرعم ىلع عالطالا هنكمي

 ةینطولا ةبتكملا يف راوزلا مامأ حتفُیس ثیح ،سيراب ىلإ "ةيورك ةيؤرب ملاعلا" ضرعم رفاسیس كلذ دعب
 .2019 ماعلا عیبر يف ةیسنرفلا

 -ىھتنا-
 
 ،)LouvreAbuDhabi@( رتيوتو ،)Louvre Abu Dhabi( كوبسیفلا باسح لالخ نم يبظوبأ رفوللا ةعباتم مكنكمي
   يبظوبأ_رفوللا# )LouvreAbuDhabi@( مارغتسناو
 
 يبظوبأ رفوللا نع ةذبن
 راوزلل حیتي يملاع فحتم وھو ،ةیسنرفلا ةموكحلاو يبظوبأ ةموكح نیب ام نواعتلا نم يبظوبأ رفوللا فحتم دلو
 يف ،ملاعلا يف ءامظعلا نینانفلا نم ديدعللً الامعأ فحتملا ضرعي .ديدج روظنم نم ةیناسنإلا موھفمو نفلا رابتخا
   .نینسلا فالآ ربع ةعونتملا تافاقثلا طبر املاطل يذلا كرتشملا عادبإلا راوزلل فشكي مامتھالل ریثم ءاقل راطإ
 
 ةريزج يف ةیفاقثلا ةقطنملا يف لیفون ناج يرامعملا سدنھملا میمصت نم ةمخض ةبق تحت نونفلا فحتملا نضتحي
 متیس ،فحتملا ةایح نم لوألا دقعلا لالخ يف .2017 ربمفون يف روھمجلل هحاتتفا مت دقو ،يبظوبأ يف تايدعسلا

 ّةینفلا عئاورلا نم هنیع ددعلا بناج ىلإ ،اھب عسوتلا يف ةذخآلا ةصاخلا هتعومجم نم ةینفلا لامعألا تائم ضرع
 .يملاعلا دیعصلا ىلع ةفورعم اھلك ،ًاكيرش ًایسنرف ًافحتم 12 نمو سيراب يف رفوللا فحتم نم اھتراعتسا تمت يتلا
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 جماربلاو ّةینفلا ضورعلا نم ديدعلا نعً الضف ،ًايونس لقألا ىلع ةصاخ ضراعم ةعبرأ مدقي فحتملا نأ ركذلاب ريدجلا
 ،ملعتلاو يقالتلل ًاناكم يبظوبأ رفوللا فحتم تاب ،مویلا .رجتملاو معطملاو ةینفلا ةفرشلاو لافطألا فحتمو ،ةیمیلعتلا
 روظنم نم نفلا ىلإ رظنلا ىلع هراوز ثحي وھف .مھب ةصاخلا صصقلا ىلع روثعلل مھلخاد يف ثحبلاو ،ریكفتلاو
 .ملاعلل ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ةيدھ هنإ .فلتخم

 ةیسنرفلا ةینطولا ةبتكملا نع ةذبن
 ًءانب نورق ةسمخ نم رثكأ ىدم ىلع تعمُج يتلا تاعومجملا ضعب رثكأ ىلع ةیسنرفلا ةینطولا ةبتكملا فرشت
 ةطشن ةسایس ىلعو 1537 ماعلا يف لوألا سیسنارف كلملا دھع يف هعيرشت مت يذلا ينوناقلا عاديإلا ىلع
 ىلع ،ةلبقملا لایجألا ىلإ يفاقثلا ثارتلا لقن نع ةلوؤسملا اھتفصب ،ةبتكملا لمعت امك .ّةینفلا عطقلا ذاوحتسال
  .اھیف ةدوجوملا قئاثولا ىلع ظافحلا
 لمجأو ،ةلجمو ًاباتك نویلم 15 لمشت ذإ ،اھعون نم ةديرف عسوتلاب ةذخآلا ةیسنرفلا ةینطولا ةبتكملا ةعومجم نإ
 ،ةیندعم تالمعو ،تاططخمو طئارخو ،ةروص نیيالم 5 ،تاعوبطملا نم ديدعلاو ،ملاعلا يف تاطوطخملا تاعومجم
  .ءايزأو ،ويدیف عطاقمو
 ضراعملا لثم ةیفاقثلا تایلاعفلا نم ةعساو ةعومجم ةیسنرفلا ةینطولا ةبتكملا مدقت ،ةفرعملاو ّزیمتلل ًازكرم اھتفصب
  .ّةینغ ةیفاقث تارادصإ نعً الضف ،تالوجلاو ،ةیقیسوملا تالفحلاو تارضاحملاو
 دنع اھیمدختسم تاجایتحا ةبتكملا يبلت ،يثحبلاو يفاقثلا دھشملا يف تاّریغتلاب صاخ لكشب مامتھالا ربع
 اھدراوم نأ امك ،ًايونس رئاز نویلملا ،ةفلتخملا اھعقاوم يف ،اھيرئاز ددع ىطختي ذإ .تنرتنإلا ةكبش ربع وأ اھترايز
 ةبتكملاب ةصاخلا ةیمقرلا اكیلاغ ةبتكم ىلإ ةبسنلاب امأ .ةدھاشم نویلم 30 يلاوحب ىظحت تنرتنالا ىلع ةحاتملا
 ةبتكملا ّروطت ،فاطملا ةياھن يف .ةقیثو نیيالم 4 نم رثكأ ىلع ًاناجم عالطالا رئازلل حیتت يھف ،ةیسنرفلا ةینطولا
 .اھجراخو اسنرف لخاد ىرخأ تاسسؤم عم نواعتلا زيزعتل ةطشن ةسایس ةیسنرفلا ةینطولا

 
 اسنرف فحاتم ةلاكو نع ةذبن
 ةربخ ةلكیھو ،يبظوبأ رفوللا عورشمل يملاعلا فحتملا هاجت يسنرفلا مازتلالا ذیفنتب اسنرف فحاتم ةلاكو فیلكت مت
 ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ةقالعلا تاذ تاھجلل تاراشتسالا تامدخ ریفوتل ةینعملا ةیسنرفلا ةیفاقثلا تاسسؤملا
 فصولا میظنت يف ةكراشملاو ،ةیفاقثلاو ةیملعلا جماربلا عضو يف ةمھاسملا :ةیلاتلا تالاجملا يف ةدحتملا
 بناج ىلإ ،ةددعتملا طئاسولا عيراشمو تاتفالل ةصصخملا تامولعملا كلذ يف امب فحتملا تاینتقمل يجھنملا
 ةعومجم ءاشنإ يف ةمھاسملاو ،ةتقؤملا ضراعملا میظنتو ةیسنرفلا تاعومجملا نم ةراعُملا لامعألا جمارب قیسنت
  .فحتملا ةرايزل ةماعلا نیناوقلا/ةمظنألا عضو يف يبظوبأ رفوللا معدو ةمئادلا ةینفلا تاینتقملا

 
 ىدل ةنسحلا اياونلا ریفس ،هيراشال ود هيردال كرام ّدیسلا اھسیسأت ذنم اھسأرتي يتلا ،اسنرف فحاتم ةلاكو لمعتو
 رفوللا فحتم :ىرخألا ةیفاقثلا تاسسؤملاو يبظوبأ رفوللا فحتم نیب ةكارشلا رصاوأ زيزعت ىلع ،فیسینویلا ةّمظنم
 فحتم"و ،"ةینطولا اسنرف ةبتكم"و ،هيریجناروا ال ىد فحتمو ،هیسروأ فحتمو ،ودیبموب جروج زكرمو ،سيراب يف
 هیمیج فحتمو ،"ياسرف رصق"و ،)RMNGP( "ریبكلا رصقلا - ةینطولا فحاتملا فاحتا"و ،"كاریش كاج – يلنارب
 ةسردم"و ،)ىطسولا روصعلل ينطولا فحتملا( "ينولك فحتم" بناج ىلإ ،)ةيویسآلا نونفلل ينطولا فحتملا(
 ينطولا فحتملا"و ،سيراب يف تاجوسنملاو ءايزألا فحتمو ،"روبماش ود لانویسان نیمود"و ،"نادور فحتم"و ،"رفوللا
 رییستب ةینعملا ةئیھلاو ،"ولبنیتنوف رصق"و ،"يال وا نامریج ناس - راثآلل ينطولا فحتملا"و ،"جومیلو رفیس - فزخلل

 يملعلا سلجملا زینیترام كول بناج سأرتيو .)OPPIC( ةفاقثلاب ةلصتملا ةيراقعلا تاعورشملاو تاكلتمملا نوؤش
 .اسنرف فحاتم ةلاكول
 
 تايدعسلا يف ةیفاقثلا ةقطنملا نع ةذبن
 ةقطنملا نوكتسو .نونفلاو ةفاقثلاب ءافتحالل اھسيركت مت ةلماكتم ةقطنم تايدعسلا يف ةیفاقثلا ةقطنملا ربتعت
 ةقطنملاو ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ءاحنأ فلتخم نم راوزلا بطقتست ثیحب ،ةیملاعلا ةفاقثلل عاعشإ زكرم
 ،ءادألا ضورع ةفاضتساو ،ةمئاد ةینف تاعومجم ميدقتو ،ةدرفتملا ضراعملا نم ددع میظنت لالخ نم عمجأ ملاعلاو
 يف ةیفاقثلا تاسسؤملا تارقمل ةعدبملا میماصتلا سكعتسو .ىرخألا ةیفاقثلا تایلاعفلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب
 ةزیمملا ةيرامعملا نونفلا ،يبظوبأ مياھنجوجو ،يبظوبأ رفوللاو ،ينطولا دياز فحتم كلذ يف امب ةیفاقثلا ةقطنملا
 ةیلحملا ةیفاقثلاو ةینفلا تاسسؤملا عم نواعتتو ،فحاتملا هذھ لماكتتس .اھروص ىھبأبو نيرشعلاو يداحلا نرقلل
 .ةفلتخملا ةیثحبلا زكارملاو تاعماجلا كلذ يف امب ةیمیلقإلاو
 
  ةحایسلاو ةفاقثلا ةرئاد نع ةذبن
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 اھتاجتنمو ةیفاقثلا اھتاموقمل جيورتلاو يبظوبأ ةرامإ ةفاقثو ثارت ةيامحو ظفح ةحایسلاو ةفاقثلا ةرئاد ىلوتت
 عمتجملا ةایح يرثت ةزیمتمو ةمادتسم ةیفاقثو ةیحایس ةھجو اھرابتعاب ةیملاعلا ةرامإلا ةناكم دیكأتو ةیحایسلا
 ذیفنت لالخ نم ةیحایس ةھجوك ًایلود اھل جيورتلاو ةرامإلا يف يحایسلا عاطقلا ةدایق ةئیھلا ىلوتت امك .راوزلاو
  .نيرمثتسملاو راوزلا باطقتسا فدھتست يتلا لامعألاو ةطشنألا نم ديدعلا
 ،ةیخيراتلاو ةيرثألا عقاوملا ةيامح اھیف امب ،ةفاقثلاو ثارتلا ظفح ىلع اھجماربو اھططخو ةئیھلا لمع تاسایس زكترتو
 رفوللا فحتمو ،يبظوبأ مياھنجوج فحتمو ،ينطولا دياز فحتم ءاشنإ اھتمدقم يفو فحاتملا عاطق ريوطت كلذكو
 ةفاقثلاو نونفلل ةيویح ةئیب جاتنإ يف مھسي امب ةیفاقثلا تایلاعفلاو ةیعادبإلا نونفلا ةطشنأ ةئیھلا معدتو .يبظوبأ
 ةھجوك يبظوبأ ريوطتل هترادإو ماجسنالا قلخ يف يسیئر رودب ةئیھلا موقتو .ةرامإلا يف ثارتلا ةناكمب يقترت

 .لماشلا قیسنتلا لالخ نم كلذو ةیفاقثو ةیحایس
 

 
 

 
 


