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ٔيرٙ لرم انزؾر٢ٕد انعبنًٛرخ  .الدوليا  العالقات انعٛبظرخ ٔ دٔزا يًٓرب يرٙ ربزٚخ انجؽرسٚخ نعت اندٍٚ نٕال

ذ يمرٗ، ٢ ظرًٛب ثعرد أؽرداس انًزعبزعخ، أـجؼ رؾدٚد ْٕٚخ انُبض عهٗ أظبض انًؾدد اندُٚٙ أكضرس يرٍ أ٘ ٔ ر

ب يرٙ يابثرم َركرَٕٙ عرٍ اٞ زُغزرٌٕ ؽرٕل ـرسال انؾمربزاد بنرٗ ثٛربٌٔرؾرٕل َرسٚرخ ُْ 2001ٚهرٕل يٍ أ 11

بشاء  ذٔثسٔرعررزبَ ساا  ، إزاء ٔؼررٛعخ ومساايييي ، يهااود إزاء مساايمي  إلاا  دي ياات البشاا  فصاا   ،اٜخس/انعرردٔ

 .زٙ رٕؽد ثُٛٓىان ٔأخر انُبض ثب٢ثزعبد ؼٛئب يؽٛئب عٍ اناٛى انًؽزسكخ إلخ ،ُْدٔض إزاء ظٛخو ،كبصٕنٛك

أًْٛخ انزفكٛس يٙ يعزاجم اندٍٚ انٕٛو، رسرجه ثجهٕزح يجبدزاد رغًر  انصعًربء انردٍُٚٛٛ ٔيًضهرٙ انفٕا ر   بٌ

رؽكم أزلٛخ نجُربء ؽمربزح عبنًٛرخ رعكرط أٌ  ٔانًعزاداد انسٔؽٛخ يٙ انعبنى ؽٕل "اناٛى انًؽزسكخ" انزٙ ًٚكٍ

 "انزُٕل يٙ انٕؽدح".

يجربدزاد عبنًٛرخ ٔب هًٛٛرخ ٔٔنُٛرخ يةزهفرخ رًضرم يعربًْبد  ًٛرخ، يضرم يجربدزح رؾربن  فهاذ ثبنفعرم ٔ د اَ 

 اٞدٚرربٌرًرر  انرردٔنٙ، ٔيررعرًس شعًرربء نًغيررٙ بنرربز ا اٞدٚرربٌثُرربء انٕ رربو ثررٍٛ  أٌثرربنٙ ثؽرر ٌانؾمرربزاد، ٔبعرر٣

ٔاعزًبل اناربدح يٛرس انعبنًٛخ ٔانزاهٛدٚخ، ٔانؾٕاز ثٍٛ انؾمبزاد ٔانضابيبد، ٔاظزسارٛغٛخ "ا٢عزدال انًعزُٛس"، 

يٍ أعم انع٣و، ٔانؾرٕاز ثرٍٛ ا٠ظر٣و ٔانًعرٛؾٛخ، ٔيرعرًس  ًرخ  اٞدٚبٌانسظًٙ انًعُٙ ثبنؾٕاز ٔانزعبٌٔ ثٍٛ 

يرٍ أعرم انعر٣و، ٔكهٓرب يجربدزاد  اٞدٚربٌيٕظكٕ انعبنًٙ نهصعًربء انردٍُٚٛٛ، ٔانًُزردٖ انض٣صرٙ انًعُرٙ ثزعربٌٔ 

 يزساثفخ ٔٚكًم ٔٚعصش ثعمٓب ثعمب.

"رؾرربن  انؾمرربزاد" ًٚضررم انٛررٕو ؽسكررخ دٔنٛررخ رؽررغ  انؾررٕاز ثررٍٛ انؾمرربزاد  إٌظررجٛم انًضرربل، يررٔعهررٗ 

ْٔرٙ يؽرسٔل نٟيرى  -نًؾبزثخ اٞيكبز انغبيدح ٔانًٕا   انعهجٛخ رغربِ انؽرعٕة. ٔرُرٕ٘ ْررِ انؾسكرخ  اٞدٚبٌٔ

عغبيٙ نكم انُبض.َثهٕزح ًَٕذط نهزعبٚػ انعهًٙ ٔا٢ -انًزؾدح 
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رًضرم يسـرخ ن٣عزًربل ٔا٢ؽزفربء ثربناٛى انًؽرزسكخ، يضرم أظرجٕل انٕ ربو انعربنًٙ ثرٍٛ  ُْٔبك أؽرداس ظرُٕٚخ

. ٔ رد 2011، ْٕٔ ؽدس ظُٕ٘ ُٚؾزفم ثرّ خر٣ل اٞظرجٕل اٞٔل يرٍ ؼرٓس ؼرجبن/يجساٚس اثزرداء يرٍ عربو اٞدٚبٌ

اٞدٚبٌأ ّسد انغًعٛخ انعبيخ نٟيى انًزؾدح أظجٕل انٕ بو انعبنًٙ ثٍٛ 
2

 نعبيخ يٙ  سازْرب بنرٗ، ٔأؼبزد انغًعٛخ ا

، اٞدٚربٌثعدٍٚ يًٓرٍٛ يرٍ انضابيرخ انعبنًٛرخ نهعر٣و ٔانٕ ربو ثرٍٛ  ٌٚؽك٣ اٞدٚبٌانزفبْى انًزجبدل ٔانؾٕاز ثٍٛ أٌ 

زٓى. ٔاعزسايرربم يُٓررب بَيًررب ٚغعررم اٞظررجٕل انعرربنًٙ ٔظررٛهخ نزعصٚررص انٕ رربو ثررٍٛ عًٛرر  انُرربض ثغررك انُرررس عررٍ دٚرر

عرغبو ٔانزعربٌٔ ثرٍٛ انُربض، رُؽرّغ  َ، ٔنزعصٚرص انزفربْى انًزجربدل ٔا٢اٞدٚربٌثبنؾبعخ انًهؾخ نهؾٕاز ثٍٛ يةزهر  
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عرغبو ٔانٕ ربو يرٍ خر٣ل كُرب ط ٔيعربعد َانغًعٛخ انعبيخ عًٛ  انردٔل بنرٗ دعرى ْررا اٞظرجٕل، نُؽرس زظربنخ ا٢

بـخ ثٓى.ٔيعبثد انعبنى ٔيٛسْب يٍ أيبكٍ انعجبدح، عهٗ أظبض نٕعٙ ٔٔياب نهاُبعبد ٔانزابنٛد اندُٚٛخ انة
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 م تسااب  م صاات  تمثاا  اٞدٚرربٌثررٍٛ  نهؾررٕاز ٔيضررم ْرررِ انًجرربدزاد ٔاٞؽررداس انعررُٕٚخ ٔانًُزرردٚبد انعبنًٛررخ

 السااال  فاا  ودو ه الادي  مسااتلب  تعزياازيررٙ يؾبٔنرخ ل انًةزهفررخ بدبَنهردٚ أكباا  فهاا أظعررب  ٕٚرخ ل تااوف  ليياوا 

 انعبنًٙ.

انزرأ٣ٚٔد  أٔ ٔانزفعرٛساد ،انع٣ ربد اندٔنٛرخ انردٔل يرٙيٍ يٛس  انغٓبد انفبعهخ رفبعد َفٕذ ٔثبنُرس بنٗ

 الادوليي ، والساي  األما  وتهادد ع ا  أعمت  إل  تؤدي قد والت  الفواع ، هذه قب  م  دي انةبـخ نم انةبنئخ

.اندٍٚ رؾذ ظزبز الع   تب ي  يت  أال ت وضم ،نهزعبٚػ انعهًٙ رعزًس اندعٕاد أ  الم طل  م  يبدو
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انؾٕاز ٔظٛهخ يعبنخ يٍ ٔظب م رعصٚص اٞدٚبٌ أٌ ٔرجٍٛ ا٠ظٓبيبد انزٙ راديٓب ثعك اندٔل يٙ يغبل ؽٕاز 

انزعبيؼ ٔانع٣و عهٗ عًٛ  انًعزٕٚبد ٔيكبيؾخ انزًٛٛص عهٗ أظربض انردٍٚ ٔانًعزارد. ٔكًرب ٣ٚؽري اٞيرٍٛ انعربو 

رًر  انًؾهرٙ داخرم نًغعهرٗ يعرزٕٖ ا اٞدٚربٌ يٍ انًعهى ثّ رؽغٛ  انؾرٕاز ثرٍٛ انضابيربد ٔثرٍٛأٌ  نٟيى انًزؾدح

ٚمرى عرددا كجٛرسا يرٍ انغٓربد انًعُٛرخ، ثًرٍ يرٛٓى انُعربء أٌ  ّ ُٚجغٙ نهؾٕازأَاندٔل ٔعهٗ انًعزٕٖ انٕنُٙ، ٔ

 رً  انًدَٙ ٔٔظب م ا٠ع٣و ٔانًٕلفٌٕ انعًٕيٌٕٛ. نًغاٞ هٛخ ٔانًُرًبد اندُٚٛخ ٔا بٌٔاٞ هٛبد ٔأرجبل أدٚ

د أٚمررب أًْٛررخ رجرربدل اٜزاء ٔانؾررٕاز يًٛررب ثررٍٛ انرردٔل. ٔرعًررم انًجرربدزاد ٔعهررٗ انفررعٛد انرردٔن ٙ، أثررسش 

ا، ثًضبثرخ بٌعرَا٠ هًٛٛخ ٔانًُرًبد اندٔنٛخ، يضم يفٕلٛخ اٞيى انًزؾدح نؾارٕ  ا٠ ، ٔرؾربن  انؾمربزاد رؾدٚردم

ّ رعصٚرص انُٓرٕق أَيؾبيم َؽفخ رعبعد عهٗ انزعهى انًعزًس ٔرجبدل اٜزاء ٔرعصٚرص انزفربْى، اٞيرس انرر٘ يرٍ ؼر

ٔثبنع٣و. بٌعَثؾإ  ا٠
5
  

ٛربد بَبيك إٌير ،ٔٚزُربٔل ٢ٔءاد ثدٚهرخ عدٚردح ،ؽٍٛ ٚأخر انزُبيط اندُٚٙ ٔرؾدٚد انٕٓٚخ اندُٚٛخ أؼكب٢ عدٚدح

انعُ  ٔانفسال اندُٚٙ رأخر ثب٢زرفربل، ٢ظرًٛب ير  اشدٚربد انؾرساك ٔانزُرٕل انردٍُٚٛٛ ٔررٕارس انفرسال ٔانعُر  
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 رس:اَيٙ انع٣ بد اندٔنٛخ  بٌؽٕل ْرِ انًُزدٚبد ٔرأصٛس ؽٕاز اٞدٚ -

- The Importance and Purpose of Interfaith Dialogue in Global Affairs, the Journal of Inter-Religious Dialogue, June 
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انردُٚٙ عهرٗ َؾرٕ ٚفررسػ يؽرك٣د خفٛرسح يًٛرب ٚزعهررل ثزؾدٚرد انؾردٔد، ٔبعربدح انزؾدٚررد، ٔانزفربٔق ؽٕنٓرب ثررٍٛ 

 ا٠نبز ا٠ هًٛٙ انًؾهٙ.انغًبعبد اندُٚٛخ انًةزهفخ ٔٔظه رهك انغًبعبد َفعٓب، ٔذنك يٙ 

ٔ رررد أـرررجؼ نهزعددٚرررخ اندُٚٛرررخ أًْٛرررخ ظٛبظرررٛخ كًفررردز نهزرررٕرس يرررٙ انعدٚرررد يرررٍ دٔل انعررربنى ٔعهرررٗ َؾرررٕ 

ٔانزُب مرربد يررٙ داخررم انرردٍٚ  اٞدٚرربٌيزفرربعدف يفررٙ َٛغٛسٚررب، ٣َؽرري ذنررك عهررٗ ظررجٛم انًضرربل ثعررجت رعرردد 

زؽررربز انغًبعررربد انُبؼرررفخ انعُٛفرررخ بَنّ ثانٕاؽرررد. ٔرٕلرررؼ انفرررٕزح انعبيرررخ نهزرررٕرس انررردُٚٙ يرررٙ َٛغٛسٚرررب ارفرررب

ٔانًزؽرررررددح )ا٠ظررررر٣يٛخ ٔ انًعرررررٛؾٛخ(. ٔأدٖ ذنرررررك بنرررررٗ ًَرررررٕ صابيرررررخ انعُررررر  انررررردُٚٙ خبـرررررخ يرررررٙ ؼرررررًبل 

َٛغٛسٚب.
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 بٌٔانفٕا ر ، رجرسش أًْٛرخ رعصٚرص ؽرٕاز نٟدٚر اٞدٚبٌٔبشاء ًَٕ اؽزًب٢د انعُ  يٙ انًغزًعبد انًزعددح 

خ بنٗ أؼكبل عُ  يُفهزخ رٓدد يعزاجم انزعددٚخ اندُٚٛخ، ٔيعرزاجم انردٍٚ ذاررّ نغسق ر٣يٙ رؾٕل انزٕرساد اندُٚٛ

 يُر انادو.  بٌعَكربْسح عسيٓب ا٠

ٚعرررصش انزعررربٚػ انعرررهًٙ يرررٙ انًغزًعررربد  بٌٔرجرررٍٛ انزغررربزة اندٔنٛرررخ انًابزَرررخ أًْٛرررخ ٔعرررٕد ؽرررٕاز أدٚررر

اعرربد لرربْسح أٔ يعررززسح يررٙ كررم ُررب َغررد ؽررٕل انعرربنى يغًٕعرربد دُٚٛررخ يةزهفررخ داخهررخ يررٙ َصأَانزعددٚررخ، بذ 

 ؾبء انعبنى. أَ

ٛربد انعُر  أٔ بًَٔٚكٍ رًٛٛص رغبزة َبعؾخ يٙ انزعربٚػ انعرهًٙ يرٙ انًغزًعربد انزعددٚرخ، زيرى ررٕيس بيك

ٛخ انعٛػ انًزُبظل انعهًٙ، ٔرُفٕ٘ ْرِ انزغسثخ عهٗ بَرفغسْب ثٍٛ انؾٍٛ ٔاٜخسف يبنزغسثخ انُٓدٚخ رٕلؼ بيك

نرٕز "اؼركٕكب" انرر٘ اعزُرل انجٕذٚرخ ثعرد اأٔنٓرب دعرٕح ا٠يجس ًزُبظل يٍ انزرساس انُٓرد٘فنهعٛػ انأيضهخ نهدعٕح 

 اؽزسايب ندُّٚ.  اٞدٚبٌيٙ اؽزساو انًسء نكم أٌ  رسكّ انُٓدٔظٛخ، ٔدعب بنٗ

نٕز ا٠ظ٣يٙ "أكجس" انًُٕذعٙ ثبنُعجخ نؾبكى ظٛبظٙ. ياد ظعٗ نزؾاٛرل رٕايرل ثرٍٛ اٛٓب يٕ   ا٠يجسبَٔص

 ٔيعٛؾٌٕٛ.  ٕٚعد يٙ ث٣نّ عهًبء ٢ْٕد ُْدٔض ٔيعهًٌٕ بٌك، ٔاٞدٚبٌ

ك" انر٘ أٔعد دٍٚ انعٛخ ثديظ رعبنٛى انُٓدٔظٛخ ٔا٠ظ٣و. بَكًب َمسة يضب٢ صبنضب ثزغسثخ انؾكٛى "انإزٔ َ

د٘" بنرٗ ديرظ يةزهر  انًغًٕعربد بَرٔأخٛسا، َمسة يضب٢ يٙ ظعٙ أة اندظرزٕز انُٓرد٘ انؾردٚش "انًٓبرًرب ي

. ٔٔلر  ثًعبَٔرخ عرٕاْس ٢ل َٓرسٔ بٌُْدٔظرٛب عًٛرل ا٠ًٚر بٌّ كرأَريٙ انُٓد يرٙ اندٔنرخ انُٓدٚرخ، زيرى اندُٚٛخ 

ٛب نهُٓد.بَدظزٕزا عًٕٓزٚب دًٚاسانٛب عهً
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ٚؽغ  انًاسز انةبؾ ثؾسٚخ اندٍٚ ٔانًعزاد يٙ اظزُزبعبرّ ٔرٕـٛبرّ اندٔل عهٗ ا٢لف٣ل ثدٔز ثُّبء يرٗ 

 .يٙ اندٍٚ أٔ انًعزاد بٌعبَ، عهٗ أظبض اؽزساو ؽسٚخ كم اٞدٚبٌرعصٚص انزٕاـم ثٍٛ 

زٕاـم ثرٍٛ ٔٚؽٛس انًاسز انةبؾ بنٗ عدد يٍ ا٢ؽزًب٢د ثبنُعجخ نهدٔل، ثًب يٙ ذنك عٍ نسٚل رؽغٛ  ان

عهُب ثب٠عساة عٍ رادٚسْى نًؽبزٚ  انؾٕاز انٕالؾخ انًعبنى، ٔرٕيٛس اندعى انًبنٙ نهًؽبزٚ  اناب ًرخ أٔ  اٞدٚبٌ

ؽئذ ؽدٚضب، ٔرعٓٛم انؾٕاز ثٍٛ أيساد انفٕا ر  اندُٚٛرخ أٔ انًرراْت انًةزهفرخ لرًٍ بنربز اندٔنرخ َفعرٓب، أَانزٙ 

 .زًبءاد اندُٚٛخ أٔ انًراْتَه  ا٢ٔٔل  يدَٔخ نابءاد يُزرًخ ي  انُبض يٍ يةز

زعرٙ اَ ّ ُٚجغرٙ نهردٔل أٚمربأَر، ٚسٖ انًارسز انةربؾ اٞدٚبٌثٍٛ “ انسظًٙ”ٔثب٠لبيخ بنٗ رؽغٛ  انؾٕاز 

، عجرس يةزهر  انفئربد انزرٙ نرى رفرُل  ثؽركم ـرسٚؼ اٞدٚربٌثرٍٛ “ يٛس انسظرًٙ”بد انزٕاـم بَثادز أكجس بيك

٣ل اٞنررس يٛررس انسظررًٛخ يررٙ اٞؽٛرربء انعرركُٛخ انًزعررددح انضابيرربد، ثؾعررت ا٢خز٣يرربد انفب فٛررخ، يررض٣ يررٍ خرر

ٔانًدازض، ٔانُٕاد٘، ٔيٛسْب يٍ انةديبد انعبيخ.
8

 

بنزٕاـم ٚفمٙ عًٕيب بنرٗ ع٣ ربد اَ ٔٚعزؽٓد انًاسز ثًعفٛبد عهى انُفط ا٢عزًبعٙ انر٘ أصجزذ أثؾبصّ

 ظهًٛخ ٢عُفٛخ، ؼسٚفخ رٕيس انرسٔف انزبنٛخ: 

 .اٞؼةبؾ أٔ يغًٕعبد اٞيساد ي  ثعمٓى انجعك عهٗ  دو انًعبٔاح ٚزعبنٗأٌ  )أ(

 .ٚزغبٔش يغسد عاد انهابءاد انافٛسح انعفؾٛخ(أٌ  ٚكٌٕ نهزٕاـم أيل نٕٚم اٞعم )أ٘أٌ  )ة(

 .)ط( رؾدٚد ٔرٕلٛؼ عُبـس انًفبنؼ انًؽزسكخ

ثًررب ٚةهررل رارردٚسا عبيررب رًرر  انعررسٚك، ثًررب يررٙ ذنررك يررٍ انعررهفب د انعٛبظررٛخ، نًغ)د( ٔعررٕد رؽررغٛ  يررٍ ا

.نهزٕاـم ثٍٛ انغًبعبد
9
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 2011رًٕش    ثزبزٚخ  A/66/156ٔصٛاخ ا٢يى انًزؾدح ، انامبء عهٗ عًٛ  اؼكبل انزعفت اندُٚٙ 66انغًعٛخ انعبيخ، اندٔزح  -
9

 انًفدز َفعّ. -



 

  

 

يرض٣، . رً  انًدَٙ ككم دٔزا يًٓب يٙ دعى ٔرعصٚرص انزعربيؼ انردُٚٙنًغٚعد٘ انصعًبء اندٌُٕٚٛ ٔاأٌ  ًٚكٍ

لرٕػ أًْٛرخ ٚعكرد انصعًربء انردٌُٕٚٛ ثٕأٌ   د ٚكٌٕ يفٛدا يٍ أعم َصل يزٛرم انزرٕرساد انُبؼرئخ يرٙ يغزًر  يرب،

انؾل يٙ ؽسٚخ اندٍٚ أٔ انًعزاد نكم ؼةؿ ٔثغًٛ  أثعبدْب. ٔٚؽرًم ْررا بعربدح رأكٛرد انؾرل يرٙ رجردٚم انردٍٚ أٔ 

ٔيرٙ انٕ رذ َفعرّ، عهرٗ عًٛر  . ذ ْرِ اٜزاء يضبز خر٣فبَك أٌيعزاداد أخسٖ، ؽزٗ ٔ بٌبثداء آزاء عٍ أدٚ

ُٚٛرخ انزرٙ رؽركم رؾسٚمرب عهرٗ انزًٛٛرص ٔانعردأح ٔانعُر ، انغٓبد انفبعهخ ا٢نزصاو ثًُ  اندعٕح بنٗ انكساْٛرخ اند

 .يٍ انعٓد اندٔنٙ انةبؾ ثبنؾإ  انًدَٛخ ٔانعٛبظٛخ 20يٍ انًبدح  2ٔذنك ٔيامب نهفاسح 

ّ  رد ٚكرٌٕ انةفرٕح أَر، نٍ ٚعزفٛ  ثًفسدِ ؽم انًؽبكم اٞظبظرٛخ، ثٛرد اٞدٚبٌانؾٕاز ثٍٛ أٌ  ٔيٍ انٕالؼ

غٛرس" اَاٞٔنٗ يٙ انفسٚل انفؾٛؼ. ٔكًب ٢ؽرذ ياسزح ؽسٚخ اندٍٚ ٔانًعزارد يرٙ اٞيرى انًزؾردح "أظرًبء عربِ 

ٚؾرش اٞيهجٛرخ انفربيزخ أٌ  ٚكٌٕ عًهٛخ يكسٚخ ٔدُٚٛخ ياه، ثم ُٚجغرٙ كررنكأٌ  ٢ ُٚجغٙ اٞدٚبٌانؾٕاز ثٍٛ  إٌي

رؽرًم أٌ  م انكفٛهرخ ثزٓد رخ انزرٕرساد ٔرعصٚرص انزعربيؼ. ُٔٚجغرٙانعرج أٌعهٗ انجؾش عٍ اظزسارٛغٛخ يؽزسكخ ثؽر

بد يٛررس انزٕؽٛدٚررخ ٔأعمرربء بَو ٔيعزُاررٙ انرردٚرٓعًهٛرربد رجرربدل اٜزاء كرررنك انًررعيٍُٛ يٛررس انًزؾٛررصٍٚ نًعزارردا

ٖ اٞ هٛبد اندُٚٛخ. ٔظٛعزفٛد أ٘ ؽٕاز يب دح كجٛسح يٍ آزاء انُعبء ان٣ ٙ ٚزعسلٍ نهزًٓٛػ يٙ انًُبظجبد انكجس

بح ثعجت بَأٔ يًٛب ثٍٛ نٕا   اندٍٚ انٕاؽد. يبنُعبء يٍ ثٍٛ انفئبد اٞكضس يع اٞدٚبٌانزٙ ٚغس٘ يٛٓب انؾٕاز ثٍٛ 

أٔ يعزارداد يةزهفرخ  بًٌغًٕعربد َعرب ٛخ يرٍ أدٚراَ انزعفت اندُٚٙ، ٔثبنسيى يٍ ذنك ٢ؽرذ انًاسزح انةبـخ

د انزٕرساد انفب فٛخ.يٙ ؽب٢ بٌعَلهذ رداي  عهٗ َؾٕ يعبل نهغبٚخ عٍ ؽإ  ا٢
10

 

عرصءا كجٛرسا يرٍ ؽرب٢د اظرزٓداف اٞ هٛربد اندُٚٛرخ ٔانزرٕرس انفرب فٙ أٌ  يضهًب ُٚرس انٕٛو يرٙ انعرسا  عهرٗ

ؽبنررخ يررٍ ٚزؾًررم يعررعٔنٛزٓب يغًٕعررخ يررٍ "زعرربل انرردٍٚ" انرررٍٚ َفةررٕا يررٙ زيرربد انفب فٛررخ، ٔديعررٕا انررج٣د بنررٗ 

زعربل انردٍٚ أٌ  ثبٜخس، ٔثبنزبنٙ أـرجؼ زعربل انردٍٚ عرصءا يرٍ انًؽركهخ. َرسٖ بٌثٕـهخ ا٠ًٚ أٌياد بٌانٓٛغ

ُٚررس نٓرى أٌ  عرصءا يربع٣ يرٍ انؾرم ثرد٢ يرٍ اٚاديٕا عٕٓدْى يٙ بنبز داعى نهزعبٚػ انعرهًٙ يٛكَٕرٕأٌ  ًٚكٍ

كغصء يٍ انًؽكهخ.
11
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غٛرس ٔصٛارخ اٞيرى انًزؾردح اَ، راسٚس انًاسزح انةبـخ انًعُٛخ ثؾسٚخ اندٍٚ أٔ انًعزاد، انعٛدح أظًبء عربِ 13، اندٔزح بٌعَانغًعٛخ انعبيخ، يغهط ؽإ  ا٢ -

A/HRC/13/40  2009دٚعًجس  21ثزبزٚخ 
11

ساد ظرعد ظرهٕو، انفرداو انفرب فٙ يرٙ انعرسا  : رؾهٛرم انعرٛب ، رربزٚخ اظررزعبد٘، خسٚفرخ نسٚرل نًُرٕذط رعردد٘. ٔز رخ ثؾضٛرخ ياديرخ بنرٗ يرعرًس : انزررٕر -

 2013ؽصٚسٌ  24-23انفب فٛخ : ععٕز نهع٣و ٔانًفبنؾخ، انًغًٕعخ انعسثٛخ نهؾٕاز ا٠ظ٣يٙ انًعٛؾٙ، ثٛسٔد، 



 

  

 

يعزدنٍٛ يٍ يةزه  انةهفٛبد اندُٚٛخ ٔا٠صُٛخ، ٚفعؼ انًغبل نزةٛم عًرم ٔنعم رٕيس انعسا  عهٗ زعبل دٍٚ 

ٙ يرٙ انُغر  اٞؼرسف انزرٙ بَعًبعٙ عبثس نةفٕن انزاعٛى اندُٚٛخ ٔانفب فٛخ، يضم ٔعٕد يسععٛخ انعرٛد انعٛعرز

نرٕٚط عسيذ ثًٕا فٓرب انًعزدنرخ ٔرأكٛردْب عهرٗ انارٛى انعجرسح نةفرٕن انزاعرٛى ا٠صُٕنب فٛرخ، َٔؽربن انجفسٚرسك "

نٓب َؽربن  بٌ، َٔؽبن يعظعبد دُٚٛخ ك2013ٛخ يٙ يجساٚس اَزةبثّ ثفسٚسكب عهٗ انكُٛعخ انكهداَظبكٕ" انر٘ رى 

ؽفخ يعظعخ ا٠يبو انةٕ ٙ انةٛسٚخ يٙ نُدٌ، ٔايزداد َؽبنٓب أَيضم  اٞدٚبٌعهٗ يعزٕٖ دٔنٙ يٙ يغبل ؽٕاز 

.2003ثعد يزؼ يسل نٓب يٙ انعسا  ثعد انعبو 
12

 

ةسانٓررب يررٙ يجرربدزاد اَثعرردا أؼررد ؽٕٛٚررخ يرر  يؽرربزكخ يُرًرربد انًغزًرر  انًرردَٙ ٔ اٞدٚرربٌاز ٔ ررد أخررر ؽررٕ

ثرٍٛ زعربل دٚرٍ  اٞدٚربٌرأظرٛط أنرس نؾرٕاز  رعزغٛت نزؾدٚبد انٕا   انعسا ٙ انًزؾسك، ٔكزعجٛرس عًربعٙ عرٍ

ثًجربدزح  ٔ بدح شيُٛرٍٛ، ٔنعرم أثرسش يضربل ْرٕ "يجربدزح انؾرٕاز ا٠ظر٣يٙ انًعرٛؾٙ"، ْٔرٙ بنربز يردَٙ رأظرط

يرٙ انعرسا  ٔيعظعرخ ا٠يربو انةرٕ ٙ انةٛسٚرخ ٔيعظعرخ يعربزاد نهزًُٛرخ انضابيٛرخ  بٌيؽزسكخ يٍ اٜثبء اندٔيُٛك

 .2010-10-31فهاذ ثعد انؾبدس ا٠عسايٙ يٙ كُٛعخ ظٛدح انُغبح يٙ أَانزٙ  ٔا٠ع٣يٛخ،

 ؼًهذ: ،ؽفخ ؽٕازٚخ يزُٕعخأَفٕد انًجبدزح عهٗ رُرٛى أَ

: شٚبزاد يؽزسكخ ثٍٛ عهًبء دٚرٍ يعرهًٍٛ ٔيعرٛؾٍٛٛ رةههٓرب َاربغ عًٛرل ٔؼرفبف ؽرٕل برٕاـهٛ اؽٕاز -

 انعاجبد انزٙ رٕاعّ رعصٚص انٕ بو ٔانزعبٚػ اندُٚٙ يٙ انعسا .

انؾٕاز انؽعب س٘: رُرٛى ؽٕاز ؼعب س٘ )ـهٕاد يؽزسكخ ي   ساءاد يؽزسكخ نهكزت انًادظرخ نهًعرهًٍٛ  -

 ٔانًعٛؾٍٛٛ يٙ كُب ط ٔعٕاي (.

از يكس٘: ب بيخ ؽهابد َابغ ؽٕل انًؽزسكبد اندُٚٛرخ ٔلرسٔزح انعرعٙ بنرٗ َؽرس صابيرخ انؾرٕاز عهرٗ ؽٕ -

 ـعٛد انًغزً  ككم.

ثعد أكضس يٍ عبيٍٛ يٍ انعًم نزأظٛط أزلٛخ نهؾرٕاز انردُٚٙ  ٔرجهٕزد يجبدزح انؾٕاز ا٠ظ٣يٙ انًعٛؾٙ 

يٙ انعسا  عٍ رأظٛط بنبز أؼًم يٍ انؾٕاز ا٠ظ٣يٙ انًعٛؾٙ
13

يرٙ انعرسا   بٌيزى رفرٕٚس يكرسح ؽرٕاز أدٚر، 

" نًعبنغخ انفسال انفب فٙ أٔ انؾد يٍ آصبزِ، ٢ ظًٛب ثعد اٞشيخ انعٛبظرٛخ انزرٙ ٔاعٓرذ بٌكدثهٕيبظٛخ "خٛبز ص

ٔثعد يؽرم دثهٕيبظرٛخ انةٛربز اٞٔل ثرٍٛ انعٛبظرٍٛ نهٕـرٕل بنرٗ  2013انعًهٛخ انعٛبظٛخ يٙ انعسا  خ٣ل انعبو 
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 2013-5-14ةٕ ٙ، اٞيٍٛ انعبو انًعبعد نًعظعخ ا٠يبو انةٕ ٙ انةٛسٚخ يٙ انعسا ، انُغ ، يابثهخ ي  انعٛد عٕاد ان -
13

عرٍ رأظرٛط انًغهرط انعسا رٙ نؾرٕاز  ٌعٍ خهفٛخ رأظٛط انًغهط، ٔشعرذ ثًُبظرجخ بعر٣ 1انٕصٛاخ ز ى  بٌانٕصب ل اٞظبظٛخ نهًغهط انعسا ٙ نؾٕاز اٞدٚ -

 . )يهؾل(2013اذاز  14ثغداد،  بٌاٞدٚ



 

  

 

كإنربز ٚغًر   2013يرٙ يربزض  األديينى"الوجلش العراقي  لويرا  زظًٛب عٍ رأظٛط  ٌؽم يسعٕ، يزى ا٠ع٣

ٔيفكسٍٚ بـ٣ؽٍٛٛ يٍ يةزه  انضابيبد انعسا ٛخ.  بدح دٍُٚٛٛ ٔيدٍَٛٛ
14

 

عررٍ ا٢رفرربل يٛررس انسظررًٙ ٔانؽررعجٙ ثررٍٛ أنررساف  -كًفٓررٕو َرررس٘–ٙ بَدثهٕيبظررٛخ انًعرربز انضررٔرعجررس 

رفربل ٔانؾرٕاز ؽرٕل اٞشيربد ٔأـرجؾذ ْررِ اندثهٕيبظرٛخ بؽردٖ انفسال، يرٍ خر٣ل زٔاثره يٛرس زظرًٛخ ن٣

انًازسثبد نًعبنغخ انفساعبد لًٍ يب ٚعًٗ ثبنًُرٕز انُفعٙ ا٢رفبنٙ نهفساعبد، ٔٚإو عهٗ أًْٛخ رادٚس 

اؽزٛرربط انُرربض نهزٕاـررم ٔا٢ؽزررساو ٔا٢عزررساف ثٓررٕٚزٓى ٔرؾاررل انعدانررخ انعٛبظررٛخ ٔا٢ زفرربدٚخ ًٚضررم يزفهجرربد 

عُخ انفسال" يٍ خ٣ل ا٢عزساف ثبنًربنى يرٙ انًبلرٙ ٔانؾبلرس، اَزٚخ نهفسالف أ٘ ثبخزفبز "نًعبنغخ عر

ٔ جٕل انؽكبٖٔ ٔانزعٓد ثإدازح انع٣ بد عهٗ أظبض عدٚد ٔثؽكم أخ٣ ٙ ٔخ٣  ٔرعبَٔٙ.
15

 

يٙ انعسا  يٍ يعد٢د انعُ  انعبنٛخ انزٙ  رد رار  ؽغرس عضرسح دٌٔ رفرٕٚس  بٌدٚاٞٔرجدٔ ـعٕثبد ؽٕاز 

ؽٕاز ثٍٛ انصعًبء اندٍُٚٛٛ، ٢ ظًٛب ؽٍٛ ٚزى رؾًٛم بؽدٖ انغًبعبد اندُٚٛخ يععٔنٛخ، يضم ْرِ اٞؽداس يمر٣ 

خ انضابيٛرخ أٔ ظرًبٔٚخ ٔيرٍ صرى َٕاعرّ ٔعرٕد أ هٛربد دُٚٛرخ رعرد خربزط بنربز انجُٛر رٕؽٛدٚخ ٢ رعد بٌعٍ ٔعٕد أدٚ

أٔ انًُردا ٌٕٛ انررٍٚ ُٚررس بنرٛٓى ثٕـرفٓى  ،بٌٚصدٌٕٚ انرٍٚ ُٚرس بنٛٓى كعجردح انؽرٛفيضم: اٞ انًاجٕنخ يٙ انج٣د،

عجدح َغٕو ٔكٕاكت
16

، ٔانكبكب ٌٕٛ انرٍٚ ٚزففٌٕ ثبنعسٚخ يٙ يعزادارٓى ٔانزكزى عهٗ يعزادارٓى عهٗ َؾٕ ظجت 

 ٌٕٛ انررٍٚ ررى رفرُٛفٓى كؾسكرخ ظٛبظرٛخ ْدايرخ، ٔنرى رعزجرس دُٚرب يًٕلب نى ُٚغؼ انجبؽضٌٕ يرٙ اخزسا رّ، ٔانجٓرب

ٔيٍ صى يب ٚصال انجٓب ٌٕٛ ٚعٛؽٌٕ يٙ انرم.، عبنًٛب نّ انؾل يٙ انٕعٕد أٔ ا٢عزساف انسظًٙ
17
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 .2013-6-16ٔيعزؽبز يٙ انًغهط انجبثٕ٘ نهؾٕاز انًعٛؾٙ ا٠ظ٣يٙ ثغداد،  بٌيابثهخ ي  اٞة أيٛس عغٙ، عمٕ انًغهط انعسا ٙ نؾٕاز اٞدٚ -
15

يهؾرل ا زساة يٛس ـفس٘ ٠دازح َصاعبد يرب ثعرد انضرٕزاد انعسثٛرخ، ارغبْربد َرسٚرخ يرٙ رؾهٛرم انعٛبظرٛخ اندٔنٛرخ،  –أؽًد عًٛم عصو، رؾٕٚم انفسال  -

 15، ؾ 2012يغهخ انعٛبظٛخ اندٔنٛخ، عدد اكزٕثس 
16

اظرى  ٌبد يٛرس انًعرهًخ ٚؾًرم ا٢بَ د اعزساف ثبنًُدا ٛخ ٔا٢ٚصٚدٚخ زظًٛب، ٔرى رأظٛط أ ربف نهردٚ 2-2بندظزٕز انعسا ٙ يٙ انًبدح اَ ْرا عهٗ انسيى يٍ -

 ٔ   انًعٛؾٍٛٛ ٔانًُدا ٍٛٛ ٔا٢ٚصدٍٚٛ.
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 2013ظعد ظهٕو، اٞ هٛبد يٙ انعسا  : انراكسح، انٕٓٚخ، انزؾدٚبد، يعظعخ يعبزاد نهزًُٛخ انضابيٛخ ٔا٠ع٣يٛخ،  رس :اَنًصٚد يٍ انزففٛم  -



 

  

 

 األدينى:الوجلش العراق  لوــــرا  

 الوجلش خلفية تأصيش

ٔانردٔز ا٠ٚغربثٙ ناربدح انسظرب٢د انعرًبٔٚخ يرٙ  اٞدٚربٌُب ثبنًجبدئ انعبيٛخ انزٙ عبءد ثٓب بَف٣ بم يٍ بًٚاَ

 …ٔرٕعٛٓٓى بنٗ انعجٛم اٞيضم يٙ ثُبء يغزًعبد  ب ًخ عهٗ أظط انًؾجخ ٔانعهى ٔانٕ بو بٌعَزعبٚخ ثُٙ ا٠

ًٙ ثرٍٛ انؽرعٕة ٔاٞيرساد ٔيٍ أعم رعصٚص رهك اناٛى انُجٛهخ َٔؽس صابيخ انزعبيؼ، ٔخهرل زٔػ انزعربٚػ انعره

انؾٕاز ْٕ انؾم اٞيضم  ٌٔانضابيبد  بدح ٔيفكسٍٚ ٔثبؽضٍٛ ٔيعظعبد، ٔٞ اٞدٚبٌٔيد ععٕز انؾٕاز ي  أرجبل 

 …نهفساعبد ٔاٞشيبد انزٙ ٚعٛؽٓب عبنًُب انٕٛو، ٔانًععٔنٛخ را  عهٗ عبرل انغًٛ 

ظط ثًجبدزح يؽزسكخ يٍ يعظعرخ ا٠يربو ، ْٔٙ بنبز يدَٙ رأ”ظ٣يٙ انًعٛؾٙيجبدزح انؾٕاز ا٠“اَفهاذ 

 يٙ انعسا  ٔيعظعخ يعبزاد نهزًُٛخ انضابيٛخ ٔا٠ع٣يٛخ. بٌانةٕ ٙ انةٛسٚخ ٔزْجُخ اٜثبء اندٔيُٛك

 نزمى ك٣ يٍ: زرًذ انهغُخ انًفغسح نًجبدزح انؾٕاز ا٠ظ٣يٙ انًعٛؾٙ،اَ

  ٙ انةٛسٚخ.اٞيٍٛ انعبو انًعبعد نًعظعخ ا٠يبو انةٕ” عٕاد انةٕ ٙ“انعٛد  -

 يٙ انعبنى انعسثٙ. بٌانُب ت ا٠ هًٛٙ نٝثبء اندٔيُٛك” أيٛس عغٙ“اٞة  -

 ز ٛط يعظعخ يعبزاد نهزًُٛخ انضابيٛخ ٔا٠ع٣يٛخ.” ظعد ظهٕو“انعٛد  -

 ؼًهذ: ،انُؽبنبد انًؽزسكخ:  بيذ انهغُخ ثزُرٛى َؽبنبد يؽزسكخ

يعرهًٍٛ ٔيعرٛؾٍٛٛ رةههٓرب َاربغ عًٛرل ٔؼرفبف ؽرٕل : شٚبزاد يؽزسكخ ثٍٛ عهًبء دٚرٍ برٕاـهٛ اؽٕاز -

 انعاجبد انزٙ رٕاعّ رعصٚص انٕ بو ٔانزعبٚػ اندُٚٙ يٙ انعسا .

انؾٕاز انؽعب س٘: رُرٛى ؽٕاز ؼعب س٘ )ـ٣ح يؽرزسكخ ير   رساءاد يؽرزسكخ نهكزرت انًادظرخ نهًعرهًٍٛ  -

 ٔانًعٛؾٍٛٛ يٙ كُب ط ٔعٕاي (.

انًؽزسكبد اندُٚٛخ ٔلسٔزح انععٙ بنرٗ َؽرس صابيرخ انؾرٕاز عهرٗ  ب بيخ ؽهابد َابؼٛخ ؽٕل ؽٕاز يكس٘: -

 ـعٛد انًغزً  ككم.



 

  

 

 انًؽزسكبد / رجهٕزد يٍ خ٣ل انؾٕاز انًؾبٔز ٔانًؽزسكبد انزبنٛخ:

 .اٞدٚبٌا٠ثساًْٛٛخ يٙ انعسا  نهٕـٕل بنٗ يؽزسكبد نزعصٚص انٕ بو ثٍٛ  اٞدٚبٌيزؼ ؽٕاز ثٍٛ يًضهٙ  -

ثٍٛ انابدح اندٍُٚٛٛ ٔانًدٍَٛٛ ؽٕل انامبٚب انًؽزسكخ ٔانٕـرٕل بنرٗ زةٚرخ ” فبعهٙؽٕاز ر“انععٙ نجهٕزح  -

 يؽزسكخ ؽٕل رعصٚص انعهى اْٞهٙ ٔانزعبٚػ ٔانًٕانُخ يٙ انعسا .

رعصٚص "صابيخ انؾٕاز" يٙ انًغزً  ٔاندٔنخ َرسا ٢يزابز انًؽٓد انعسا ٙ بنٗ صابيخ انؾٕاز، ٔيرب ُٚرزظ عرٍ  -

 عزًسح رٓدد ا٢ظزاساز انعٛبظٙ ٔا٢عزًبعٙ ٔانُفعٙ نهًغزً .ذنك يٍ أشيبد ظٛبظٛخ ي

ّ ثرردٌٔ رعددٚررخ َررلررسٔزح ؽًبٚررخ انًكَٕرربد اٞخررسٖ يررٙ انعررسا ، ٢ٔ ٚازفررس ذنررك عهررٗ انًعررٛؾٍٛٛ، ٞ -

 ٢ٔ رةٛم ؽٕاز يُٙ ٔؽٕٛ٘. ٛخبَعبَ انًغزً  ٢ ًٚكٍ انؾدٚش عٍ ْٕٚخ

اٞٔنٗ رزمًٍ َٕعب يٍ انزًٛٛص لد  ٌ"يكَٕبد"، ٞ انزةهٙ عٍ رعًٛخ اٞ هٛبد ٔا٢ظزعبلخ عُٓب ثكهًخ -

ٚكرٌٕ ثرٍٛ نررسيٍٛ "يزكربيئٍٛ" ٔ"يزعربٍٔٚٛ" ٢ ثرٍٛ أ هٛرربد أٌ  انؾررٕاز ٚغرت ٌاٞ هٛربد يرٍ  جرم اٞيهجٛرخ، ٔٞ

 ٔأيهجٛبد.

انععٙ نزغٛٛس انعٛب  ا٢عزًبعٙ ٔانضابيٙ نضابيخ انزًٛٛص لد انًكَٕبد اندُٚٛخ يٙ انعسا  يٍ خ٣ل رعصٚرص  -

 ط "انزعبيؼ" عهٗ ـعٛد اٞيساد ٔ"انزعبٚػ" عهٗ ـعٛد انغًبعبد.أظ

 هخرجنت وًتنئج

أصًسد ْرِ انًجبدزح، عجس انُؽبنبد انزٙ أ ًٛذ يٍ ؽهابد انُابؼٛخ ٔانصٚبزاد انًزٕاـهخ، نهزٕـرم انرٗ  -

فرزؼ انؾرٕاز، اَزٍٛ انًعرٛؾٛخ ٔا٠ظر٣يٛخ، ٔيرٍ صرى بَزةٚخ يؽزسكخ ؽٕل أًْٛخ رغربٔش انة٣يربد ثرٍٛ أرجربل انردٚ

يرٙ اٞدٚربٌ بد أخسٖ، نٛزؾٕل انؾٕاز يٍ ؽٕاز بظ٣يٙ يعٛؾٙ بنٗ ؽرٕاز ثرٍٛ بَنٛمى ؼةفٛبد دُٚٛخ يٍ دٚ

 انعسا .

 :عي تأصيش الوجلش ىاإلعال

زرًذ انهغُخ انًفغسح نًجبدزح انؾٕاز ا٠ظ٣يٙ انًعٛؾٙ )انعٛد عرٕاد انةرٕ ٙ، اَ 2013ؼجبن  7يٙ ٕٚو 

ٔثعررد  اٞدٚرربٌظررهٕو( يررٙ انُغرر  اٞؼررسف ثًُبظررجخ اٞظررجٕل انعرربنًٙ نهٕ رربو ثررٍٛ اٞة أيٛررس عغررٙ، انعررٛد ظررعد 

زظرًٛب عرٍ رأظرٛط انًغهرط يرٙ  ٌ، ٔا٠ع٣اٞدٚبٌيدا٢ٔد  سزد انهغُخ رأظٛط انًغهط انعسا ٙ نهؾٕاز ثٍٛ 

 ثًُبظجخ شٚربزح يرٍ  جرم أعمربء انًغهرط نغجفرخ انجفسٚرسك "نرٕٚط زٔيب ٛرم اٞٔل ظربكٕ" 2013آذاز  14ٕٚو 



 

   

 

ٛخ يٙ انعبنى، ٠ٔن٣عّ عهٗ ثسَبيظ عًم انًغهط ٔأْدايرّ. اَنًجبزكزّ عهٗ رعهى يٓبيّ يٙ ز بظخ انكُٛعخ انكهد

ٔثبنزصايٍ ي  اؽزفبل انًُدا ٍٛٛ يٙ انعسا  ثعٛد انجُغخ، ُٚرى انًغهط يٙ َفط انٕٛو أٚمب شٚبزح نس بظخ انفب فرخ 

 مًبو زظًٛب بنٗ انًغهط. ًَُدا ٛخ ن٣خ انبَانًُدا ٛخ نزُٓئزٓى ثبنعٛد ٔدعٕح يًضهٙ اندٚ

*** 

 األدينى:الوجلش العراق  لورا  

 التأصيض  نىالبي

ٛخ كجسٖ، ٔظه عربنى ٚعرٕدِ انعُر  ٔرصعرصل بَعبَعهٗ أْداف  اٞدٚبٌظعٛب يُّ نزٕيٛس يمبء زؽت نهابء  

، اٞدٚربٌانضاخ ثبٜخس ٔظٕء انزفبْى اندُٚٙ، ٔرعٛٛط انزعبنٛى اندُٚٛخ نزجسٚس يًبزظبد ثعٛدح عٍ عرْٕس ٔزٔؽٛرخ 

 نزهجٛخ ؽبعخ ؽاٛاٛخ ٔيهؾخ نهؾٕاز. اٞدٚبٌفهل انًغهط انعسا ٙ نهؾٕاز ثٍٛ اَ

ثًب نٓب يٍ دٔز يبعم يرٙ رعصٚرص انعر٣و  اٞدٚبٌٕاز ثٍٛ عبءد انًجبدزح يٙ ظٛب  بدزاك لسٔزح يهّؾخ نهؾ

انردٍٚ  ٌٔانًفبنؾخ يٙ يغزًعبرُب انعسثٛخ انزٙ اثزهٛذ ثُصاعبد ٢ رُزٓٙ، يررٓب انزأ٣ٚٔد انًزفسيرخ نهردٍٚ، ٔٞ

ّ ًٚضرم ععرسا نزؾاٛرل انعرهى أَرنهًؽركهخ، ٔثًرب  اُٚررس بنٛرّ يفردزأٌ  ٚكرٌٕ عرصءا يرٍ انؾرم، ثرد٢ يرٍأٌ  ًٚكٍ

زاربل ثٓرب َٙ ٔيفدزا يًٓب نجُبء انع٣و اندا ى، ظٛكٌٕ نّ اٞصس انجبنغ يٙ ثُبء يغزًعربد انؽرس  عبيرخ، ٔا٢اْٞه

 زابنٛخ بنٗ عبنى ا٢ظزاساز اندا ى.َيٍ ـعٕثبد انًسؽهخ ا٢

نرا َغد نٓرا انزأظٛط لسٔزح عبعهخ نؾساعخ انرسف انر٘ ٕٚاعّٓ انعسا  ٔانةؽٛخ يٍ خفس رؾٕل ْٕٚزّ 

نٗ ْٕٚرخ أؽبدٚرخ ثعرجت ْغرسح يكَٕبررّ، ٔرفكرك َعرٛغّ ا٢عزًربعٙ ثعرجت انفرساعبد انعٛبظرٛخ عهرٗ انزعددٚخ ب

 انعهفخ.

ٔنؾًبٚخ ْٕٚخ انج٣د انزعددٚخ ٔرُٕعّ انعس ٙ ٔاندُٚٙ ٔانضابيٙ، ٔانر٘ ٚعزجس يفدز بصساء نٟعٛربل انًاجهرخ، 

زرساش٘ أٔ ٔ رب ٙ نردزء انًةربنس بنٗ يًٓخ ؽبظًخ كعبيرم اؽ اٞدٚبٌؽًم رأظٛط انًغهط ْبعط رؾٕٚم ؽٕاز 

 ٔيٕاعٓخ اٞشيبد ا٢عزًبعٛخ ٔانعٛبظٛخ ٔاؽزٕا ٓب أٔ يُ  ٔ ٕعٓب يٙ انًعزاجم.

 اٞدٚبٌا٠ثساًْٛٛخ يٙ انؽس ، ٔ اٞدٚبٌرجُٙ صابيخ انؾٕاز يٙ انعسا  عهٗ ٔعّ خبؾ، ٔأٌ  ٚسٖ انًغهط

جؾذ يؽكهخ انزُٕل اندُٚٙ، َٔزب غٓب انًزًضهرخ اٞخسٖ يٙ انعبنى، ثبرذ لسٔزح ٢ ًٚكٍ ا٢ظزغُبء عُٓبف ياد أـ

يٙ انفسال اندُٚٙ ٔانفب فٙ يٙ انؽس  اٞٔظه ٔـداو انؾمبزاد ثرٍٛ ا٠ظر٣و ٔانغرسة رًضرم ـرساعبد نٓرب 

 رسكخ صاٛهخ ٔآصبز ظهجٛخ عهٗ يعزاجم انع٣ بد اندٔنٛخ ٔرٓدٚدا نٟيٍ ٔانعهى اندٔنٍٛٛ.



 

   

 

انزعددٚرخ اندُٚٛرخف يربنزُٕل انضاربيٙ  يرٍ دٌٔ اؽزرساو اٞدٚربٌٕاز ٔيٙ ْرا انعٛب ، ٢ ًٚكرٍ انزفكٛرس ثُغربػ ؽر

اعررربو انررردُٚٙ ٔانًررررْجٙ يررر  ا٢ؽزفررربل َعرررصال ا٢عزًررربعٙ نهًكَٕررربد ٔا٢َٔانزعددٚرررخ اندُٚٛرررخ ٔا٠صُٛرررخ ًُٚررر  ا٢

 ثبنةفب ؿ انرارٛخ نٕٓٚخ كم يكٌٕ ٔيعزاداد أ٘ دٍٚ أٔ نب فخ.

بد انًةزهفخ يٙ انعسا  ْى أثُبء أظسح عسا ٛرخ ٔاؽردح ٚغًعٓرى يفرٛس يؽرزسك، نررا ٢ رٕعرد بَيًضهٙ اندٚ بٌ

ففبل يٛٓب، ٔرغً  عإنٓى رؾدٚبد يؽزسكخ، ٔٚؾًهرٌٕ ثرٍٛ إَْح خ٣يٛخ كجٛسح ثٍٛ يٍ ٚعٛؽٌٕ عهٗ أزق ٢ 

 صُبٚبْى أيُٛبد ٔاؽدح يٙ عٛػ زيٛد ٔؽٛبح كسًٚخ.

ركٌٕ َبرغخ عٍ عٓم ثضابيخ ٔيعزاد اٜخس، أٔ َبرغخ عرٍ يرٕزٔس  أٌ يعرى يفبدز انة٣يبد، بيبأٌ  ٔثًب

 جهٙ أٔ ظٛبظبد ا٢ظزجداد نصعبيبد ثعك اندٔل اندكزبرٕزٚخ اٞؽبدٚخ، ٔانزٙ رفم ْرِ انضابيخ نؾرد ا٠ فربء أٔ 

 انازم.

َؽس انٕعٙ نرا عبء ظعٙ انًغهط ثزٕيٛس يمبء نهابءاد ثابدح دٍُٚٛٛ ٔيدٍَٛٛ ٔيضافٍٛ نهؾد يٍ ْرِ انضابيخ ٔ

ا٠ثساًْٛٛرخ  اٞدٚربٌٙ ٔانر٘ رجُزرّ بَعَيٍ خ٣ل عًٛ  انٕظب م نضابيخ ا٢خز٣ف كَّٕ يٍ لسٔزاد انٕعٕد ا٢

 .اٞدٚبٌيٙ انؽٕزٖ، ٔانر٘ ٚجاٗ ظجٛهّ انٕؽٛد انؾٕاز ثٍٛ 

 ن٣نزصاو ثٓب يٙ انعًم انًؽزسك: بٌدعٕر بٌ،رؾدَٔب َٔؾٍ َعظط نؾٕاز يعبل نٟدٚ

ٙ ثًب ُٚفٕ٘ عهّٛ يٍ رُٕل، ْٔٙ بَعَعصال عٍ انًغزً  ا٢َٔرؾًم انًععٔنٛخ ٔزيك ا٢دعٕح ن٣نزصاو  -

يٙ عْٕسْب دعٕح ثزؾًم انًععٔنٛخ اٞخ٣ ٛرخ )يرٙ ٔ رذ أـرجؼ انزُفرم يرٍ انًعرعٔنٛخ ٔا٠ير٣د يرٍ انعاربة 

 صابيخ ظب دح(.

 ٓبٚخ يٛس انًؾًٕدح دعٕح نهعًم انًؽزسك نًٕاعٓخ انزؽسذو ٔانزفكك انر٘  د ٚعٕ ُب نه٣ٓك ٔانُ -

ٛخ ثًررب ٚزفررل بَعررََٔٓرردف يررٍ ْرربرٍٛ انرردعٕرٍٛ ن٣نزررصاو ثفٓررى اٜخررس ٔانزٕاـررم يعررّ ٔرعًٛررل انع٣ رربد ا٠

، كَّٕ نٛط ثبثب نجُبء انع٣و يؾعت، ثم ْٕ يجدأ دُٚٙ ٔٔاعرت ؼرسعٙ، بٌٔانًمبيٍٛ اٞخ٣ ٛخ ٔانسٔؽٛخ نٟدٚ

ًضم ْرا انؾٕاز ٚإو عهٗ انزرصاو يعهرٙ ٔيعرعٔل ٚزغررز اَ بذاندُٚٙ،  بٌْٔرِ يٙ ؽد ذارٓب يعأنخ لسٔزٚخ ن١ًٚ

 يٙ ا٠خ٣ؾ انداخهٙ نهًعيٍ.

، اٞدٚربٌت اٞخ٣ ٛخ ٔانضابيٛخ ٔانزربزٚخ انًؽرزسك ثرٍٛ ا٢َ ٚعُٙ ظعُٛب ٠ثساش انًؽزسكبد يٙ انعاٛدح ٔانغٕ

بٌ عراَثؾل كم  بٌعهٗ ا٠ًٚانزرٔٚت أٔ ثُبء عاب د رٕنٛفٛخ عدٚدح، ثم ْٕ ثؾش ـبد  عٍ  ٕاظى يؽزسكخ  ب ًخ 



 

   

 

يٕاعٓرخ رهرك انزؾردٚبد رعرزدعٙ ٔؽردرُب عًٛعرب بٌ  ٚعٛػ يعزاردِ ثؾسٚرخ ٔكسايرخ، ٔؽارّ يرٙ انعرٛػ انكرسٚى.أٌ 

 ٔرإٚخ أٔاـس انضاخ ٔا٠خٕح انجؽسٚخ نًعزاجم أعٛبنُب.

ف، ثرم بد أٔ ؽمٕز يعرًساد أٔ رعبنفب ؼكهٛبم ير  أ٘ نرسبَنٛط انؾٕاز انر٘ َععٗ بنّٛ يغسد بـداز ثٛ

ْٕ زيجخ ؽاٛاٛخ نهزٕاـرم ير  انغًٛر ، نجُربء ع٣ ربد بٚغبثٛرخ. ٔثبنزربنٙ رردعًٛٓب ثًرب ٚهجرٙ نًرٕػ انًغزًر  يرٙ 

 رؾاٛل اٞيٍ ٔانعهى ٔانعدانخ ٔانؾسٚخ .

 "فزربػ يرٙ انؾرٕاز" عهرٗ  بعردح "انٕؽردح يرٙ انزُرٕلَٔرجُرٙ "ا٢ ٚعصش ا٢عزساف ثر  "انزعددٚرخ يرٙ انٕٓٚرخ"

 .زًبعٛخ ٔركبيم انًفبنؼ انًزجبدنخٔانزفبعم ثٍٛ انًعزاداد يٙ ظجٛم رؾاٛل عدانخ اع انز٣ ؼ ثٍٛ انضابيبد

 :برًنهج العول

يغًٕعرخ يرٍ اْٞرداف يجُٛرخ عهرٗ َؾررٕ  اٞدٚربٌيرٙ بنربز يرٍ ْررِ انسةٚرخ ٕٚعرّ انًغهرط انعسا رٙ نؾرٕاز 

ٚمًٍ انؾفبل عهٗ ْٕٚخ انج٣د ٔرأكٛدْب عهرٗ  بعردح انًٕانُرخ، ٔٚسظرخ انزعربٚػ اْٞهرٙ يرٙ انًغزًر ، ٔٚجهرٕز 

 يٙ اٞيٍ ٔانع٣و ٔانعدانخ ا٢عزًبعٛخ، ٔيٍ أْى ْرِ اْٞداف: زيجخ انًغزً  انًؽسٔعخ

 .بٌنؾًبٚخ انًكَٕبد يٙ انعسا  يٍ خ٣ل ؽٕاز يعبل نٟدٚ انعًم انًؽزسك ثٍٛ انابدح اندٍُٚٛٛ ٔانًدٍَٛٛ -

انًضافرٍٛ ٔاٞكربدًٍٚٛٛ َٔبؼرفٙ انًغزًر  انًردَٙ ٔانعهًربء انردٍُٚٛٛ ٔانًردٍَٛٛ  رٕظٛ  دا سح انؾٕاز نٛمرى -

 نزؾاٛل أْداف انًغهط.

خ نهُفٕؾ يٛس يععٔن رؽغٛ  انةفبة اندُٚٙ انًعزدل ٔانزفد٘ نةفبثبد انكساْٛخ انزٙ رزجُٗ رفعٛساد -

اندُٚٛخ، ٔيٍ صى ًٚكٍ انؾدٚش عٍ يؽسٔل بـ٣ؽٙ ٚزجُٗ انزفعٛساد ٔانًٕا   انٕظفٛخ انزٙ رزغعد يٙ عْٕس 

يرٍ أعرم  بٌرعصش انعًم انًؽزسك يٍ أعم انع٣و ٔرٕلؼ نجٛعخ انغْٕس انٕاؽد نٟدٚر انسظب٢د انعًبٔٚخ انزٙ

 ٔـ٣ؽّ. بٌعَخٛس ا٠

ٔؽسٚررخ انزفكٛررس ٔانؾسٚررخ انؽةفررٛخ ٔاخزٛرربز انرردٍٚ ٔانإيٛررخ نكبيررخ  انررديبل عررٍ انؾسٚررخ انكبيهررخ نهًعزاررد -

 انعسا ٍٛٛ ثًب ٚزفل ي  اندظزٕز انعسا ٙ ٔا٢رفب ٛبد اندٔنٛخ، ٔيب رمًُّ انؽسا   انعًبٔٚخ.

انزفد٘ نهزًٛٛص ثكبيخ أؼكبنّ عهٗ أظبض انردٍٚ أٔ انًعزارد أٔ انهرٌٕ أٔ انعرس  أٔ انغرُط، ٔنكرم يعرم يرٍ  -

 .بٌعَيٍ كسايخ ا٠ زابؾَّ ا٢أَؼ



 

   

 

اؽزساو انزعددٚخ اندُٚٛخ ٔانضابيٛخ يٍ خ٣ل رجُٙ يُبْظ صابيٛخ ٔدزاظٛخ، رز٣ءو ير  رعددٚرخ انًغزًر  اندُٚٛرخ  -

 خ ْرِ انزعددٚخ يٙ ثُبء عسا  دًٚاسانٙ يٕؽد.بَٔا٠صُٛخ ٔرُٕعّ انضابيٙ، ٔثًب ٚسي  يٍ أًْٛخ ٔيك

رًُ  رؾٕل  خ٣ل رسظٛخ آنٛبد ٠دازح انزعددٚخ اندُٚٛخ ٔا٠صُٛخ اندعٕح نفٛغخ رٕاياٛخ ٠دازح ا٢خز٣ف يٍ -

ا٢خز٣يبد بنٗ خ٣يبد، ٔعهٗ َؾٕ ٚكفم انزعبٔ٘ ثٍٛ يكَٕبد انًغزً  عهٗ  بعدح انًٕانُرخ ٔاؽزرساو انؾارٕ  

 انفسدٚخ نهًٕانٍ ٔانؾإ  انغًبعٛخ نهًكَٕبد.

زاررداد ٔثؽرركم ٚعررصش ركرربيع انفررسؾ نكبيررخ رأكٛررد أًْٛخ"ؽٛبدٚررخ اندٔنررخ" رغرربِ يةزهرر  انًكَٕرربد ٔانًع -

 انعسا ٍٛٛ يٙ انؾإ  انعٛبظٛخ ٔا٢ زفبدٚخ ٔانضابيٛخ.

 عًٛعب. بٌعدو انًعبض ثأ٘ ؼكم يٍ اٞؼكبل ثبنًادظبد اندُٚٛخ ٔانسيٕش انًادظخ نٟدٚ -

ف كزُرررٛى انصٚرربزاد انًؽررزسكخ ٔعاررد انُرردٔاد اظررٕف ٚزجُررٗ انًغهررط يةزهرر  انٕظررب م نزؾاٛررل ْرررِ اْٞررد

ّ رؾاٛررل ْرررِ أَزرربط اٞيرر٣و انٕصب اٛررخ ٔكررم يررب يررٍ ؼرربَٔانًررعرًساد ٔانؾهارربد انُابؼررٛخ ٔبـررداز انًفجٕعرربد ٔ

 اْٞداف ثفٕزح يؽسٔعخ.

ّ ظٛعزًد يٙ رًٕٚم َؽبنبرّ عهٗ اؼزساكبد ٔرجسعربد أَيٙ ظٛب  ذنك، ٚعهٍ انًغهط اظزا٣نٛزّ انًبنٛخ، بذ 

 أعمب ّ ؽفسا.

انؽرس  اٞٔظره انزرٙ رًرس ؼرعٕثٓب  اٌكفٛم ثغعم انعرسا  رغسثرخ يهًٓرخ نجهردرؾاٛل ْرِ اْٞداف أٌ  َٔعزاد

ثسٚؼ انزغٛٛس دٌٔ ثٕـهخ ْبدٚخ، ٔرزعسق صابيبرٓب انزعددٚخ بنٗ خفس انزؾٕل بنرٗ صابيربد أؽبدٚرخ ٔيرٍ صرى َؾرٍ 

ٚسرارٙ ثًرب ُٚعرغى ٔزظربنزّ انؾمربزٚخ انزرٙ عسيٓرب انعربنى اناردٚى، ٔانزرٙ أٌ  َعيٍ ثاردزح انعرسا  انزعردد٘ عهرٗ

فر٣  انُجرٙ بثرساْٛى عهٛرّ انعر٣و يرٍ أزلرّ يرٙ "أٔز" رهرك انسؽهرخ انزرٙ أعفرذ يعُرٗ عدٚردا نهعربنى اَؼٓدد 

 .بٌٔانؾمبزاد عهٗ يس اٞشي اٞدٚبٌانادٚى، ٔععهذ يُّ ععسا ثٍٛ انضابيبد ٔ

 3142هن س  41

 بغذاد

 

 

  
 

 الخرئ  جراد
 هؤصضة الخرئ  الخيرية

 صعذ صلرم
 هضن ات للتٌوية الثقنفية واإلعالهية

 أهير جج 
 الوجلش البنبري للورا  الوضيو  اإلصاله 

 عالء عزيز طن ط
 وكيل  ئيش الطنئفة الوٌذائية ف  العراق والعنلن
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