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 ةمدقملا
 

  ىلع رهدزمو يملسو دحوم عمتجم قيقحت ىلع نوممصم نحن
 .نوناقلا ةدايسو ناسنإلا قوقح مارتحاو ةاواسملاو لدعلا ساسأ
 رركن نأ ديرن الو ةيناسنإلا ةاناعملا مجحل ةدشب فسأن اننإ
 ضيوفتو لقنب انيضارأ ةمالسو ةدايس ةيامح اننكمي .يضاملا ءاطخأ
 اذل  ،ةموكحلا يف ىندأ تايوتسم ىلا دراوملاو تايحالصلا نم ديزم
 ةيروهمج يف عازنلا لحل اهطيشنت داعُملا ةيقافتالاب انمازتلا دكؤن ،

 .)R-ARCSS( نادوسلا بونج
 

 ةيلاقتنالاةينطولاةدحولا ةموكح :مه ةيقافتالا هذه يف فارطألا نا
 شيجلاو ةيبعشلا ةكرحلا ، )TGoNU( نادوسلا بونج ةيروهمجل
 بونج يف ةضراعملا فلاحت ، )IO نادوسلا ريرحتل يبعشلا
 بازحألاو ، )FDs( نيقباسلا نيلقتعملا ، )SSOA( نادوسلا
 .)OPP( ىرخألا ةيسايسلا
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 1 لصفلا
 ؟ىتم ىلأ
 

 :نيتلحرم ىلع ةطشنملا ةيقافتالا ذيفنت متيس
 ةثالث اهبقعتو رهشأ ةينامث ةدمل ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف 

   RTGoNU ةطشنم ةيلاقتنأ ةينطو ةدحو ةموكح نم تاونس
 ةرتفلا ةياهن ةرتف نم نيرهش لبق تاباختنا كانه نوكتسو 
 .ابوج يف نوكيس RTGoNU  رقم نأب ركذلاب ريدجلا .ةيلاقتنألا
    
 ؟اذام
 
 RTGoNU ةطشنملا ةموكحلا نأ ىلأ ةيقافتالا هذه ىعست
 دوعيس و دالبلا يف رارقتسالاو نمألاو مئادلا مالسلا ديعتست
 كانه نوكتسو ، مهرايد ىلإ نوئجاللاو  ايلخاد نوحزانلا صاخشألا

 روتسد عضوو ،ةيئافشلاو ةينطولا ةحلاصملا  ىلا سانلا عفدل ةيلمع
 .مئاد
  

  يف ةينطولا دراوملاو ةورثلا ةرادإل ةلءاسمو ةيفافش كانه نوكتس
 ةداعإ ةيقافتالا ىخوتتو ،ةيندملا ةمدخلاو ةموكحلا فئاظو عيمج
 نم معدلا عم ققحتي فوس اذه .ترمد يتلا ةيتحتلا ةينبلا ءانب 
 .نادوسلا بونجل نييلودلا ءاقدصألاو ءاكرشلاو نييميلقإلا نينماضلا

 ىلأ تاطلسلا لقن متيسو ،يناكس دادعت اضيأ كانه نوكيس
 .ةيطارقميدو ةحيحص تاباختنا ءارجأ و ةيلحملا تاموكحلا
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 ؟RTGoNU ةطشنملا ةيلاقتنألا ةينطولا ةدحولا ةموكح نوكتت مم

 
 نم  RTGoNU ةطشنملا ةيلاقتنالا ةينطولا ةدحولا ةموكح نوكتت
 ةكرحلاو نادوسلا بونج ةيروهمجل ةيلاحلا ةيلاقتنألا ةموكحلا
 بونج يف ةضراعملا فلاحت , )IO - نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا
 بازحألاو ، )FDs( نيقباسلا نيلقتعملا ، )SSOA( نادوسلا
 .)OPP( ىرخألا ةيسايسلا
 
 ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف
 
 روتسدلا بسح ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف يف ةموكحلا رمتستس 
 هتغيصب( )TCRSS 2011( نادوسلا بونج ةيروهمجل يلاقتنالا
  R ARCSS ذيفنتل اهمازتلاب ةينالع فارطألا تدهعت دقو ، )ةلدعملا

 بونج ءاحنأ عيمج يف ةيقافتالا ليصافت رشن متيس .ايحورو ايفرح
  .نادوسلا
 
 ليثمتلاو ينطولا عونتلا ةاعارم ىلإ نادوسلا بونج ةموكح جاتحت
 اقفو ,ةيذيفنتلا ةطلسلا نم ٪ 35  ةأرملا لكشت .يميلقإلاو يعونلا
 فارطألا عيمج موقتس .)ةلدعملا هتغيصب(TCRSS 2011روتسدل
 ميدقت دنع ةكراشملا نم ىوتسملا اذه ةبقارمب ةيقافتالا يف
 نادوسلا بونج بابش مض متيسو ، ءارزولا سلجمل نيحشرملا
 ةيئافشلاو ةحلاصملا ةيلمع أدبتسو .رارقلا عنص  عقاوم يف اضيأ
 .اهيلع قفتملا ةينمالا تابيترتلا متتسو ةينطولا
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 ةيلاقتنالا لبقام ةينطولا ةنجللا
 

  )NPTC( ةيلاقتنالا لبقام ةينطولا ةنجللا ليكشت متي فوس
 ذيفنت ىلع فرشت فوسو ، ةيقافتألا فارطأ يف ءاضعألا فلتخم نم
 مسر كلذ يف امب ، ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف يف ةطشنألا عيمج
 ةيسايسلا ماهملا ذيفنت قيسنتو فارشإلل ةمزاللا قيرطلا ةطراخ
 NPTC ىلوتت فوس  .ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف يف ةينمألاو
 .ةيلاقتنالا لبق ام ماهمل ةصصخملا لاومألا ةرادإ
 
 RTGoNU ةطشنملا ةموكحلا يف ةيذيفنتلا ةطلسلا

 
 يلاحلا سيئرلا :نوكيس ،ةسائرلا مساب اينمض فورعملاو
  سيئرلل لوألا بئانلا ،اسيئر )تيدرايام ريك افلاس ةداعس(
 نم مهحيشرت متي سيئرلل باون ةعبرأو )جنيت راشم كاير روتكدلا(
 مكحلا تاعاطق لمع ىلع نوفرشيسو  .ىرخالا فارطالا لبق
  يف بابشلاو عونلاو, ةيتحتلا ةينبلاو ,تامدخلا ميدقتو داصتقالاو
 .ءارزولا سلجم
 
 سيئرلا
 

 لالخ ينطولا شيجلل اماع ادئاقو ،اسيئر يلاحلا سيئرلا ىقبيس
 ةيلاقتنالا ةينطولا ةدحولا ةموكح و ةلودلا الثمم ، ةيلاقتنالا ةرتفلا
 ةدايس ةيامح نامضل نادوسلا بونج بعشو RTGoNU ةطشنملا
 نمألا سلجمو ءارزولا سلجم سأري فوس .اهيضارأ ةمالسو ةلودلا
 موقي فوسو ، )NDC( ينطولا عافدلا سلجمو )NSC( يموقلا
 ةيعيرشتلا ةيعمجلا اهرقت يتلا نيناوقلا عيراشم ىلع عيقوتلاب
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 لوألا بئانلا ىلوتي فوس ،ابئاغ سيئرلا نوكي امدنع .ةينطولا
 .ةتقؤملا ةدايقلا سيئرلل
 
 سيئرلل لوألا بئانلا
 

   ةيلاقتنالا ةرتفلا ةياهن يف سيئرلل لوألا بئانلا بصنم يهتني فوس
 تاوق دوقيس و .بصنملا يف هؤاقب مئادلا روتسدلا بلطتي مل ام
 متي ىتح IO ةضراعملا - يف نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا
  لاح يف ةحلسملا تاوقلل ماع دئاقك لمعيسو ،تاوقلل ماع ديحوت
 يف سيئرلل بئانك لمعيس هنأ امك .سيئرلل تقؤم بايغ يأ
 .سيئرلا اهسأري يتلا سلاجملا
 
 سيئرلل باون ةعبرأ
 

 ةيلاقتنالا ةرتفلا ةياهن يف ةعبرألا سيئرلا باون بصانم يهتنت فوس
 ةينطولا تايضوفملا لمع ىلع نوفرشي فوس  نيحلا كلذ ىتح,
 ديفنت نم دكأتلاو ، ينطولا عافدلاو ينطولا نمألا سلاجم روضحو
 مهنم لك سأرتي فوس .ءارزولا سلجم اهذختي يتلا تارارقلا
 .ءارزولا سلجم يف ةنيعم تاعاطق
 
 تايقافتالاو تارواشملا
 

 كلذك نوكيسو اينماضت ةسائرلا لخاد تارارقلا ذاختا نوكيس
 كلتو ةبوتكملا تالجسلا ظفح عم رمتسملا رواشتلا ساسأ ىلع
 دعاقتلاو نييعتلا وأ ،تايالولا ماكح رايتخا لمشت فوس تارارقلا
 يموقلا نمألا سلجم ةقفاوم اضيأ بلطتي يذلاو ، شيجلا لخاد
 ةلاح نلعي نأ قحلا هل طقف سيئرلا .ينطولا عافدلا سلجمو
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 يعيرشتلا سلجملا داقعنا ىلا وعدي يذلا وهو ،برحلا وأ ئراوطلا
 .يلاقتنالا ينطولا
 
 اهرقي يتلا نيناوقلاو ةيقافتالا هذه ذيفنت ىلع ةسائرلا فرشت
 نم ةقفاوملا متت مل اذإ .)TNL( يلاقتنالا ينطولا يعيرشتلا سلجملا
 .ةيضقلا نوررقي فوس ءارزولا سلجم يثلث ةيبلغأ نإف ،TNL لبق
 
 ءارزولا سلجم
 
  ،ةرازو 35 نم نوكم ةيقفاوت ةئيه وه )CoM( ءارزولا سلجم
 ،داصتقالا و مكحلا لمشت تاعاطق ةسمخ ىلع ةمسقم
 هذه لمعتو .بابشلاو  ,عونلاو ,ةيتحتلا ةينبلاو ,تامدخلا ميدقتو
 مالسلا عم قفتت ةقيرطب ةيقافتالا هذه ذيفنت ىلع تاعاطقلا
 روطي و عيرشتلا ءارزولا سلجم  دعيو .ةحلاصملاو لماشلا مكحلاو
 عونتلل  رابتعا  عم ةمزاللا دراوملا صصخيو ، جماربلاو تاسايسلا
 ةأرما 12 نع لقي ال ام كانه نوكيس . يميلقإلا ليثمتلاو ينطولا
 ءارزو باون 10 كانه نوكيسو ،ءارزولا سلجم ىلإ ةحشرم
 كلذ ىلع قافتالا متيسو .فارطألا نيب بسانتلاب ةكرتشملا بئاقحلل

 .ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف لالخ
 
 تايالولا سلجمو ةيلاقتنالا ةينطولا ةيعيرشتلا ةئيهلا
 
 تايالولا سلجمو ةيلاقتنالا ةينطولا ةيعيرشتلا ةئيهلا نوكتت

 سلجم و )TNLA( ةيلاقتنالا ةينطولا ةيعيرشتلا ةيعمجلا نم اعم
 لثم تاباختنالا دقعت ىتح ةرمتسم ىقبت فوس يتلاو )CoS( تايالولا

RTGoNU.  



11 
 

 وه امك ،فارطألا لبق نم نيراتخم اوضع 550 ةيعمجلا مضت فوس
 روتسدلا ددحيو , ناملربلا سيئر بئانو ناملربلا سيئر عم لاحلا
 ةئيهلا تاطلسو ماهم )ةلدعملا هتغيصب(TCRSS 2011 يلاقتنألا
 صوصنملا ةيلاقتنالا تاحالصألا تايلمع معدت فوسو .ةيعيرشتلا

 .ةيقافتالا هذه يف اهيلع
 
 لمع جئاتن ىلع CoS ءارزولا سلجم ليكشت دمتعي 
 يطعت ةئيه وه CoS نأب رابتعالا عم )IBC( ةلقتسملا دودحلا ةنجل

 .تايالولا ليثمت لالخ نم ةيميلقإلا ةيلومشلل اًتوص
 

 اهدودحو تايالولا ددع
 
 ةينفلا دودحلا ةنجل ذفنتس ،ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف يف
)TBC( اهلمع جئاتن مدقت فوسو ،اموي 60 ةرتف ىدم ىلع اهلامعأ 
    IGAD .داغيإلا )ةيمنتلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا( ةطاسو ىلإ
 نادلبلا نم ءاربخ نم نوكم يقفاوت مسج نع ةرابع يه TBC نإ
 ةكلمملا و ,جيورنلا( ثالثلا اكيورتلا لودو داغيإ يف ءاضعألا
 قطانم ميسرتو ديدحت ىلوتتس يتلا )ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا
 ديزيسو .1956 رياني1 يف هيلع يه امك نادوسلا بونج يف لئابقلا

 .IBC ةلقتسملا دودحلا ةنجل لمعلا اذه
 

 نوكراشتي ًاوضع 15 نم IBC ةلقتسملا دودحلا ةنجل نوكتت فوس
 ةيلاع ةربخ يوذ ءاضعأ ةسمخ نم معدب فارطألا نيب بسانتلاب
 داحتالل ىوتسملا ةعيفرلا ةنجللا يف ءاضعألا لودلا مهحشرت
 ايريجينو داشتو رئازجلاو ايقيرفا بونج( نادوسلا بونجل يقيرفألا
 تايالولا دودحو ددع يف ةنجللا رظنت فوسو ، Ad Hoc )ادناورو
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 )IBC( ةلقتسملا دودحلا ةنجل موقتس و ,نادوسلا بونج يف
 سلجم ةيلكيهو دودحلاو تايالولا ددع يف يئاهنلا اهريرقت اهميلستب
 فوس ،اهلمع لامكإ يف تلشف اذإ .اموي 90 نوضغ يف تايالولا
 ينعي اذهو ،تايالولا دودحو ددع ىلع ءاتفتسا ةنجل ىلإ لوحتت
 .ةلأسملا هذه ديدحتل ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف ةياهن لبق ءاتفتسا ءارجإ
 
 ةيلحملا تاموكحلاو ةلودلا
 
 ىلع ةموكحلا ليكشت ةداعإ متيس ،ةيلاقتنالا ةرتفلا ةيادب يف
 ـل ٪55 :ةيلاتلا بسنلا بسح ةيلحملا تايوتسملاو ةيزكرملا ىوتسم

TGoNU ـل ٪27 و ،ةيلاحلا SPLM / A – IO ، ـل ٪10 و SSOA و 
  لثم ىرخألا بصانملا يف ةطلسلا مساقت اضيأ متيسو OPP ـل 8٪
 ىلع ةعطاقملا يضوفم و سلاجملا ءاسؤرو نيظفاحملا ءالولا
 .ءارزو ةثالث FDs ل نوكي فوس .ةيالولا ىوتسم
 
 ةيئاضقلا ةطلسلا
 

 أدبم يف نادوسلا بونجل لقتسملا ءاضقلا كرتشي فوس
 حالصإلا ةنجل موقتس  .نوناقلا مكح ةدايسو تاطلسلا نيب لصفلا
 ،ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ ءاضقلا نوناق ةعجارمب )JRC( يئاضقلا
 يئاضقلا حالصألا ةنجل نيوكت نأ .ىرخألا تاحالصإلا ةسارد كلذكو

JRC فوسو ،فارطألا نيب ايبسانت ةكراشملاو مساقتلاب نوكتس 
 ةمكحم ءاشنأ متيس . IGAD  داغيإ لود  اهنع بونيو اهسأرتي
 .اضيأ ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ ةيروتسد
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 ةينطولا ةيروتسدلا ليدعت ةنجل
 
 صاخشأ نم نوكتتس )NCAC( روتسدلا ليدعتل ةينطولا ةنجللا نا
 نم لك نع لثمم و ،فارطألا نيب ايبسانت نوكراشتيو نومساقتي
  .بابشلا تاعومجمو ءاسنلاو يندملا عمتجملا
 

 ،ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف يف  .داغيإلا لود اهنع بونيو اهسأرتي فوس
 ةثالث نوضغ يف روتسدلا ليدعت عورشم لامكإو ليدعت متي فوس
 TCRSS 2011 يف ةطشنملا ARCSS جمدتس يتلا عيباسأ
 تاليدعتلا لامكإو ةعجارمب ةنجللا موقتس امك .)ةلدعملا ةفيصلاب(
 متيو رهشأ ةثالث نوضغ يف يموقلا نمألا تاعيرشت فلتخم ىلع
 ةلحرملا ءدب نم ةدحاو ةنس ةرتف لالخ نوناقلا نس ليدعت
 .ةيلاقتنالا
 
 ةيلاقتنالا تايلآلاو تاسسؤملا
 

 لالخ يف ةنجلو ةسسؤم نيرشع ليكشت ةداعإو ةلكيه ةداعإ متيس
 قوقح ةنجل , داسفلا ةحفاكم ةنجل لثم ،ةيلاقتنالا ةرتفلا
  جامدإلا ةداعإو حيرستلاو حالسلا عزن ةنجلو ,نيئجاللا ةنجل,ناسنإلا

 .اهتبساحمو اهلالقتسا نامضل ينطولا ىوتسملا ىلع
 
 ةينطولا تاباختنالا
 

 ليدعتل ةينطولا ةنجللا لبق نم ةيسايسلا بازحألا نوناق ةعجارم متيس
 ةيقافتالا ىلع عيقوتلا نم رهشأ ةتس نوضغ يف )NCAC( روتسدلا
 بازحألل يطارقوميدو هيزنو رح ليجست نمضي نوناق عورشم عضول
 .ةيسايسلا



14 
 

 )NEC( ةصتخمو ةهيزن ةينطو تاباختنا ةنجل ليكشت ةداعإ متي فوس
 نأ نكميو ،ةيلاقتنالا ةرتفلا ةياهن نم اموي 60 لبق تاباختنالا ميظنتل
  .ةينفلا ةدعاسملا ميدقتل ةدحتملا ممألاو يقيرفألا داحتالا ةوعد متت
 

 ، تاباختنألا لبق  رهشأ ةتس نوضغ يف نيبخانلا لجس رشن متيس
 ةيلمع ةبقارمل نييلودو نييميلقأو نييلحم نيبقارم ةوعد متيسو
  .تاباختنألا
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 2 لصفلا
 
 مئادلا رانلا قالطإ فقو
 
 يف ذيفنتلا زيح لخد مئاد ران قالطإ فقو ىلع فارطألا تقفتا

 تابيترتلا ليهستب اذه رانلا قالطإ فقو مهاسيس  .2018 هيلوي 1
 .مهـنطو ىلإ نيحزانلاو ةـيعوطلا نيـئجاللا ةدوعو ةيلاقتنالا ةينمألا
 اهتعقو يتلا )CoHA( تايئادعلا فقو ةيقافتاب ةمزتلم فارطألا لظت
 يف امب( نييندملل ةيامحلا ريفوت بلطتت يتلاو ،2017 ربمسيد 21 يف
 اًضيأ بلطتي امك .ةيناسنإلا تادعاسملا لوصوو )تايتفلاو ءاسنلا كلذ
 ةمالسلا نامض عم يناسنإلا يلودلا نوناقلل لاثتمالاو ةلءاسملا
 .ةماركلاو
 

 لالخ نم اهلصفو اهتاوق باحسنا فارطألا عيمج نمضت فوس
 نوموقي فوسو ،اهتدايق تحت عيمجلا عم ةيقافتالا هذه يف ةكراشملا
 فارطألا رظحت نأ بجي .باقعلا وأ ماقتنالا  عنمب
 :يتلا لامعألا
 
  ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو مامأ تابقع عضت )1
 يعونلاو يسنجلا فنعلاب حمست )2
  لافطألا دنجت وأ مادختست )3
 دينجت يأ وأ تاوقلا كرحت وأ ةيئادعلا ةياعدلا  )4
 مالعإلا لئاسو وأ نيئجاللا وأ نيحزانلا ىلع موجهلا ىلع عجشت )5
 دصرلل ةكرتشملا ةنجللا ,مهتادعم وأ ةدحتملا ممألا يفظوم وأ
 ةيلاقتنالا ةينمألا تابيترتلاو رانلا قالطإ فقوو )JMEC( مييقتلاو
)CTSAMM( ريغ تامظنملاو ةيلودلاو ةينطولا تامظنملا عيمجو 
 .ةيموكحلا
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 امنيب ،لماكلابو ةعرسب ةيميلقإلا ةيامحلا ةوق رشن متيس
 .ةكرحلا ةيرحب عتمتلاو مهلامعأب مايقلا نم نونطاوملا نكمتيس
 

 رمحأـلا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ىلإ برحلا ىرسأ نع جارفالا متيس
 ةرتف لالخ دالبلا ةینادوسلا بونج ریغ تاعامجلا عیمج رداغت فوسو
 .ةيلاقتنالا لبق ام
 

 ،اهتاوق عقاوم نع اهتدايق تحت تاوق اهيدل يتلا فارطألا نلعتس
 وأ اهب ظافتحالا امإو راشتنالا ةداعإو ،طابترالا كف تاءارجإ عضوو
 نم أزجتي ال ءزج يه تاوقلا .رهشأ ةينامث نوضغ يف اهداعبتسا

 ةيامحلا ريفوتل اعم لمعتسو ،ةينطولا ةحلاصملاو ءافشلا ةيلمع
 .ندملا عيمجل ةبسانملا

 
 ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف
 
 نوكتس ،رهشأ ةينامث ىلأ دتمت يتلا ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف يف
 ةليوط ةليقثلا ةحلسألا عمج متيسو حالسلا ةعوزنم ةيندملا قطانملا
 تايلآ ىلإ تاوقلا عقاوم طئارخ ميلست متي متيسو ىدملا ةطسوتمو
 دادعأب لصفنم لكشب ةدوجوملا تاوقلا عمجتت فوسو ةبقارملا
 تامدخ ىلإ امإ ،تامهملا عيزوت ةداعإو طابترألا كف فدهب ةطسوتم

 نمألا ,دحوملا ينطولا شيجلا(  نادوسلا بونج يف ىرخأ ةيعرش
 ةدوعلا وأ )ةيربلا ةايحلاو, يفاطملا، نوجسلا ، ةطرشلا ، يموقلا
 ةداعإ متيس  .)DDR( جامدإلا ةداعإو ,حيرستلاو ، حالسلا عزن ىلإ
 لالخ يف )DDR( جامدإلا ةداعإو حيرستلاو حالسلا عزن ةنجل ليكشت

 .ةيقافتالا هذه عيقوت نم دحاو رهش
 

 ةكراشملاب اهتيوضع نوكتو ةيلاقتنا ةكرتشم ةينمأ ةنجل ليكشت متيس
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 ةيلهألا ريياعم ديدحت متيسو ا ريياعم فارطألا نيب ايبسن مساقتلاو
 ىرخألا ةينوناقلا تالاجملا يف ةمدخلا يف نوبغري نيذلا نيحشرملل
 لك ديحوت فدهب ذيفنتلاو طيطختلاب ةنجللا موقت فوسو، دلبلل
 .تاوقلا
 
 ةيلاقتنالا ةرتفلا
 
 تاونس ثالث ةدمل رمتستو تاوقلا رشن دنع ةيلاقتنالا ةرتفلا أدبت
 هذه لالخ DDR رمتست فوس .برقأ امهيأ ،رهشأ ةينامث وأ ةلماك
 متيس .بيردتلا ةداعإ يف ةحرسملا تاوقلا رمتستسو اهلمعب ةرتفلا
 متيس ،ةرتفلا ةياهن لولحبو ،اهعمج مت يتلا ةحلسألا نم صلختلا
 دعتسيس  .دالبلا ءاحنأ عيمج يف هرشنو ينطولا شيجلا ميظنت
 .اضيأ تاباختنالل نمألا زيهجتل شيجلا
 
 ةينمألا تابيترتلا تايلآ
 

 يف رارمتسالا ،ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف لالخ نويلاحلا ةداقلا موقيس
 .كرتشملا  عافدلا سلجم لالخ نم قيسنتلاب ،مهتاوق ةدايق

 )CTSAMM( دصرلا ةيلال  ةيلاحلا تابيترتلا ةلكيه ةداعإ متيس
 قالطإ فقو اهتيمست متيسو يلاقتنالا نمألاو رانلا قالطإ فقول
 .)CTSAMVM( ققحتلا ةيلآ يلاقتنالا نمألا تابيترتو رانلا

 ةرشابم غالبإلاو لاثتمالاو ققحتلاو دصرلا نع الوؤسم نوكيساذه
 )داغيأ ( ةيمنتلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا ءارزو سلجم ىلإ
 اهليكشت داعملا مييقتلاو دصرلل ةكرتشملا ةنجللا ةيضوفم ىلاو

JMEC) .( R نكلو ، ةبراحتملا فارطألا اهتيوضع لمشت فوسو 
  يندملا عمتجملا تامظنم و ةيئاسنلا  تاعومجملا نع نيلثمم اضيأ
 اهريغو ةزرابلا تايصخشلاو ايميداكألاو لامعألا باحصأو بابشلاو
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 داحتالاو )داغيأ ( ةيمنتلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا كلذ يف امب
 بونج يف ةدحتملا ممألا ةثعبو ، اكيورتلاو  نيصلاو ، يقيرفألا
 .يبوروألا داحتالاو )IPF( داغيألا ءاكرش ىدتنمو نادوسلا
 

 مييقت ءارجإب يجيتارتسالا نمألاو عافدلا ةعجارم سلجم موقيس
 يركسعلا ريغو يركسعلا نمألا تايدحت ةفرعمل ينمأ يجيتارتسإ
 ةسايس راطإ يف ةينمأ ةسايس عضت فوسو ،دالبلا هجاوت يتلا
 ةيليغشتلا تاردقلل ليلحتب لمعلا اذه معد متيسو .ةحقنم ةيعافد
 اهدامتعا متيس كلذ دعبو ،دلبلل ةينمألا تاجايتحالا ةيبلتل ةبولطملا
  .ءاضيب ةقيثوك اهرشنو ايمسر
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 3 لصفلا
 
 رامعإلا ةداعإو ةيناسنإلا تادعاسملا
 

 ةينوناق ةئيبو ةيليغشتو ةيرادإو ةيسايس ةئيب قلخب فارطألا موقتس
 , ةيلاقتنالا لبق ام ةرتف لالخ ةيامحلاو ةيناسنإلا ةدعاسملا ميدقتل
 .ةيلاقتنالا ةرتفلاو
 

 :ءايشا ةدع ينعي اذه
 ةيناسنإ ةدعاسم ىلإ نيجاتحملا نييندملا ناكسلل نمألا ريفوت )1
 .مهتيامحو
 ةدوعلل اًيلخاد نيحزانلاو نيئجالل ةيسفنلاو ةينوناقلا ةيامحلا ريفوت )2
 لالخ ةلصفنملا تالئاعلا لمش مل كلذ يف امب ،ةماركو ةمالسب
 .عارصلا

 نيحزانلاو نيئجالل ةيوهلا ديدحتو ليجستلاو ةنطاوملا قح حنم )3
 و ؛ايلخاد
 ةيلصألا مهنكامأ ىلإ ةدوعلاب اًيلخاد نيحزانلاو نيئجالل حامسلا )4
 .اهنوراتخي يتلا قطانملا يف شيعلا وأ / و
 

 و نيحزانلل جمارب سيسأتب RTGoNU موقتس ،ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ
 .ةيناسنإلا تامظنملا و ةدحتملا ممألا عم قيسنتلاب نيئجاللا
 ىلإ لوصولا لثم( ةماعلا تامدخلا ميدقتل صاخ رابتعا ءاليإ بجي
 لثم تاعارصلاب نيرثأتملا صاخشألل )ةيميلعتلاو ةيحصلا تامدخلا
  .برحلا ىحرجو لمارألاو ءاسنلاو ماتيألاو لافطألا
 

 ريغ ةمظنملا نوناق ةعجارم اضيأ متيس ،ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ
 .ةيموكحلا
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 صاخلا رامعإلا ةداعإ قودنص
 

  )SRF( رامعإلا ةداعإل صاخ قودنص ءاشنإب RTGoNU موقتس
  سلجم قودنصلا ىلع فارشألاب موقيس .ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ
 ءاقدصأو نييلودلا ءاكرشلا و RTGoNU نم  اًوضع 30 نم نوكم
 ةداعإ تايولوأ ديدحتو مييقت يف سلجملا موقيس .نادوسلا بونج
 ةرثأتملا قطانملل ةيولوألا ءاطعإ عم ،دلبلا يف ةيتحتلا ةينبلا رامعإ
 .عازنلاب
 
 ةرتفلل اًيونس يكيرمأ رالود نويلم 100 ىلع قودنصلا لصحي فوس 
 بونج نالعإ رمتؤم دقع متيسو ،RTGoNU ةموكح نم ةيلاقتنالا
 صاخلا رامعإلا ةداعإ قودنص ليومت لجأ نم لاومألا عمجل نادوسلا

SRF. 
 

 عمتجملاو تارازولاو ،تايالولا عيمج يلثمم نم سلجملا رايتخا متيس
 ،)داغيأ( ةيمنتلاب ةينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا و ايميداكألا و يندملا
 داحتالا و ةدحتملا ممألا ،يقيرفألا داحتالا و نيصلا و اكيورتلا
 .يقيرفألا ةيمنتلا كنبو داغيإ ءاكرش ىدتنمو يلودلا كنبلاو يبوروألا
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 4 لصفلا
 
 ةيلاملاو ةيداصتقالا دراوملا ةرادأ
 

 عم ،ةلءاسملل ةعضاخو ةفافش RTGoNU ةموكح نوكتس
 جيورتل لماكلاب ةلاعف تاءارجإو ةيسسؤمو ةينوناق تاسايس
 ةبراحم يف دعاست ةمزتلم ةلاعف ةدايق دوجوو ةمادتسملا ةيمنتلا
 .داسفلا
 
 ىلع دكؤتس ةلودلا يفظومل ةهازنو ةيقالخأ ةقيثو دوجو
 ىضاغت دق يموكح فظوم يأ نأ تبث اذأو  .ةهازنلاو قدصلا ميق
 الوؤسم نوكي فوسف ةدسافلا تاسرامملا يف كراش وأ نع
 نوناقلاو ةيقافتالا هذهل اقفو ماع بصنم يأ لغش نم اعونممو
 ةهازنلاو قدصلا ميق زيزعتل يميلعتلا ماظنلا عيسوت متي فوسو
 .ةماعلا تاكلتمملا مارتحاو
 

 نكمي ثيحب فصنم لكشب نادوسلا بونج ةورث مساقت متي فوس
 ،ةمزاللا ةيمنتلاو رامعإلا عيراشم ميدقت ةموكحلا نم ىوتسم لكل
 سكعيس ةورثلل مساقتلا اذه .ةينوناقلاو ةيروتسدلا هتامازتلال اقفو
 سكعي و ،ىندأ ىوتسم ىلا دراوملاو تاطلسلا لقنب مازتلالا

 مكحلاو تامدخلا ميدقت و ةيمنتلاب قلعتي اميف رارقلا ذاختاب ةيزكرمال
 عوضوم يف لدابتم قافتأ ئدابمب ةمزتلم ةباقر ةيلا دوجو .ديشرلا
 تاداريألا صيصختو ةينازيملاو تاداريألا عمجل مكحتس ةلءاسملا
 .تاقفنلاو
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 ةيسسؤملا تاحالصإلا
 

 يداصتقا حالصإ جمانرب لبق نم دراوملاو ةيلاملا ةرادإلا معد متيس
 .لجألا ةطسوتم ةيلام ةرادإو
 نوكيس )BoSS( نادوسلا بونج كنب نإف ،ديدجلا عيرشتلا بجومب
 فرص رعس زيزعتو ،ةيدقنلا ةسايسلا ةغايصب موقي فوسو القتسم
 سلجم يف يلاملا عاطقلا ميظنتو ةيدقنلا ةلمعلا رادصإو ,رقتسم
 .ءاسن ثالث لقألا ىلع هيف ،ءاضعأ ةعست نم نوكم ةرادا
 

 يف ةيسيئرلا راودألا نم ديدعلاب طيطختلاو ةيلاملا ةرازو موقتس
  ةعجارمب موقتس .ةلدابتملا ةلءاسملاو قيسنتلاو ةكارشلا نم حور
 نكمي ثيحب ,ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل قيرط ةطراخ ذيفنتو
 .  مادتسمو نرم ينطو داصتقأ عرسأ ققحي نأ نادوسلا بونجل
 يتلا ةينازيملاو ةماعلا ةيلاملا تامازتلالا عيمج نأ نمضت فوسو
 نيناوقل اقفو ةسفانملل ةلباقو ةفافش RTGoNU ةموكح اهمربت
 .ةيلودلا ريياعملاو دلبلا
 
 نادوسلا بونجل ةينطولا ةينازيملا نأ اضيأ نمضتس ةرازولا نأ

 ،ةموكحلا تايوتسم عيمج يف ةينطولا تايولوألا تابلطتم يبلتس
 ريفوت كلذ دعب نمضت نأو ةمادتسم ةماعلا ةيلاملا رداصم نوكت نأو
 ىلإ تانوعملا قفدت نع بسانملا تقولا يف ةلماشلا تانايبلا
 .نادوسلا بونج يف تاسسؤملاو تاعاطقلاو تايالولا

 
 داسفلا ةحفاكم ةنجل
 

 داسفلا ةحفاكم ةيضوفم نوناق ةعجارمب RTGoNU ةموكح موقتس
 نوضغ يف  داسفلا ةحفاكم لجأ نم ةيلاقتنالا ةرتفلا نم 2009 ماعل
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 ةماعلا تاكلتمملل ةيامح لضفأ ريفوت نم نكمتت ىتح رهشأ ةسمخ
 ةئطاخلا ةيرادإلا تاسرامملا ةحفاكمو داسفلا تالاح يف قيقحتلاو
 زيزعتو  اهيبكترم ةقحالمو  ةماعلا تاسسؤملا يف
 
 نكمي يتلا ةعجارم تايلمع مادختسا ينعي اذهو .ةيقالخألا ريياعملا
 .ةماعلا ةيلاملا يف اهجئاتنب ؤبنتلا
 
 داسفلا ةحفاكم يف ةمئاومو امامت ةلقتسم ةنجللا نوكت نأ بجي
 بونج  نوكيس .ةطرشلاو ةماعلا ةباينلا و لدعلا ةرازو عم نواعتلاب
 نوكيسو ، ةسلتخملا لوصألاو لاومألا ةداعإ ىلع ارداق  نادوسلا

 ةحفاكمل ةيلودلاو ةيميلقإلا تايقافتالا نم ًاءزج اًضيأ نادوسلا بونج
 .داسفلا ةحفاكمو عنمل يقيرفألا رمتؤملا لثم ، داسفلا
 

 ةينطولا ةعجارملا ةفرغ
 
 ةموكح موقتس ةيلاقتنالا ةرتفلا نم رهشأ ةثالث نوضغ يف

RTGoNU 2011 ةينطولا تاباسحلا ةعجارم ةفرغ نوناق ةعجارمب 
 لخدتلا نم ةيلاخ هفئاظو ذيفنتب هل حامسلاو هلالقتسا نامضل
 .يسايسلا
 
 ةديدج تاسسؤم
 

 ةرتفلا يف ةديدج تاسسؤم ءاشنأب RTGoNU ةموكح موقت فوس
  ةطلسو ةماعلا تايرتشملا :كلذ يف امب ،روفلا ىلع ةيلاقتنالا

 قودنصو , تآفاكملاو بتاورلا ةنجل و لوصألا نم صلختلا تايحالص
 .بالطلا معد قودنصو ؛ةيحصلا ةياعرلا معد
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 ةينطولا تاعيرشتلا ةعجارم
 

 ،اهنيسحتل ةينطولا تاعيرشتلا نم ةعساو ةعومجم ةعجارم متيس
 ةيلاملا ةرادإلاو ةلءاسملا نوناقو ،2010 كونبلا نوناق كلذ يف امب
 .2012 ماعل لورتبلا تاداريإ نوناقو ، 2011 ةماعلا
 
 دراوملا ةرادإ
 

 تاداريإلا ةرادإ نوناق ماكحأ ذيفنت RTGoNU ةموكح قبطت فوس
 متيسو ةيلاقتنألا ةرتفلا نم رهشأ ةثالث نوضغ يف 2012 ةيطفنلا
 .نوناقلا بجومب ةدمتعملا ريغ ةيطفنلا تاداريإلا تاباسح قالغإ

 يزكرملا كنبلا يف طفنلا باسح ىلإ طفنلا تادئاع عيمج عدوتس
BoSS رشن متيسو اهب لومعملا تاعيرشتلل اقفو اهترادإ متيسو 

  .ةبساحملاو ماعلا قيقدتلل جئاتنلا
 

 لباقم ةنومضملا ةحونمملا دوقعلاو ضورقلا عيمج نم ققحتلا متيس
 ةيفافشلا ضارغأل ةيلاقتنألا ةلحرملا نم رهشأ ةتس نوضغ يف طفنلا
 .ةلئاسملاو
  

 نامضل طفنلا لوقح يف ةلماعلا تاكرشلا دوقع ةعجارم متيس
 ةيلحملا تاعمتجملا نأ نامضو  ةءافكلاو ةرادجلاو ءادألا نسح
 تاجايتحا نيب نزاوتلا ةاعارم عم ،فيظوتلا يف ةيولوألا ىطعتس
 .ةجتنملا تايالولا ءانب ةداعإو تامدخلا ليصوت
 
  اقفو نوكتس لبقتسملا يف طفنلا نع بيقنتلا تازايتما ءاطعأ

  مهل نيذلا سانلا ضيوعت متيس .ةحقنملا ةيطفنلا تاعيرشتلا ماكحأل
 و ، ةيعيبطلا دراوملا جارختسا اهيف متي يتلا يضارألا يف قوقح
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 طفنلا ةكرشل  ةعجارم متتس .ةيمنتلا دئاوف يف نوكراشتي فوس
 يف ةردقلاو ةينطولا ةءافكلا ريوطتل اهليوحت متي فوسو  ةينطولا
 .ةئيبلل ةقيدصلا ةيعيبطلا دراوملا جارختساو جاتنإ

 
 يضارألا
 
 موقتس ،ةيلاقتنالا ةرتفلا ةيادب نم ارهش رشع ينثا نوضغ يف
 يضارألل ةيلاحلا ةينطولا ةسايسلا ةعجارمب  RTGoNU   ةموكح
 ءارآلا يف قفاوت قيقحت نكمي ىتح 2008 ماعل يضارألا نوناقو
 يضارألل لقتسم لجس عضو متيس .اهترادإو يضارألا ةسايس نأشب
 نوضغ يف ةموكحلا تايوتسم عيمج ىلع ةيكلملا تادنس رادصإل
 تايوتسملا ىلع يضارألا ناجل نيكمت متيس و  ارهش رشع ةينامث
 ثارتلاو ةيفرعلا تاسرامملاو نيناوقلا سكعتل ةموكحلا نم ةفلتخم
 ةطاسو يف ةدعاسملا ىلع ةرداق كلذك نوكت فوسو يلحملا

 .يضرألا ىلع ةئشانلا تاعازنلا لوح
 
 ىرخألا ةيئاملا دراوملاو لينلا
 

 و مادختسالل ةلماش ةسايس ريوطتب RTGoNU  ةموكح موقت فوس
 يف .لينلا كلذ يف امب ،نادوسلا بونج يف هايملا تائيه ةرادإ
 ةرادإل جماربو تايجيتارتساو تاسايس لمعب أدبت فوس ،تقولا سفن
 ةحايسلاو ةيربلا ةايحلاو ةيناويحلا ةورثلاو ةعارزلا ةيمنتو
 .كامسألا دياصمو
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 ةيئيبلا ةيامحلا
 

 نم مادتسملا اهمادختساو اهتنايصو ةئيبلا ىلع ظافحلل جيورتلا متيس
 .ةيتاسسؤم رطأو ةينوناقو ةلماش تاسايس لالخ
 
 ةيداصتقالا و ةيلاملا ةماعلا ةرادإلا
 

 ةعضاخو ةفافشو ةلاّعف ةرادإ RTGoNU ةموكح سسؤت فوس
  ةموكحلا نيكمت متيس .ةيطفنلا ريغو ةيطفنلا تاداريألل ةلءاسملل
 اهنيناوقو اهريتاسد لالخ نم تايالولا تاموكحو ةينطولا
 ةطلس نوكتس .ضرغلا اذهل تاسسؤملا ءاشنإو تاداريإلا عمجل

 نيناوقلا ذيفنتو ةرادإو عمج مييقتل   (NRA) ةينطولا تاداريإلا ةئيه
 .تاداريإلاو بئارضلاب ةقلعتملا

 
 تاداريإلا صيصختو ةورثلا مساقت
 

 لبق نم تادئاعلا صيصختو ةورثلا مساقت ىلع لمعلا متيس
 ةلحرملا ةرتف ءدب نم رهشأ ةثالث نوضغ يف RTGoNU ةموكح
 صيصخت .قحتسم صصخم يأ بجح ةموكحلل زوجي الو ةيلاقتنالا
 تاعطاقملاو تايالولاو ينطولا ديعصلا ىلع اهعمج مت يتلا لاومألا

 ةلقتسملا تايالولاو ةماعلا ةيلاملا لبق نم ةنومضمو ةفافش نوكتس
 .)FFAMC( ةيلاملا صيصختلاو دصرلا ةيضوفمو
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 ماعلا قافنإلا
 

 ةقلعتملا ةطشنألا نم ديدعلاب RTGoNU ةموكح موقت فوس
 امب ،ةيلاقتنالا ةرتفلا ءدب نم رهشأ ةثالث نوضغ يف ماعلا قافنألاب
 :كلذ يف
 روجالا بتاورو تايرتشملا ماظنل ةلاعف ةمظنأو ريبادت )1
 روجألاو بتاورلا عفدو فشكل لاعف ماظن )2
  ضارتقالا ىلع ةرطيسلل ةمراص ريبادت دامتعا )3
 .ماعلا نيدلا ىوتسم ديدحت )4
  ةماعلا لوصألا ةيامحل ةيلآ ءاشنإ )5
 .2011 ةلءاسملا و ةماعلا ةيلاملا ةرادإلا نوناق ذيفنت ةعجارم )6
 
 ضارتقالا
 
 ةيالولل ةيعيرشتلا ةيعمجلا ةقفاومب ضارتقالا ةيالولا ةموكحل زوجي
 ىلع ةظفاحم كانه ماد ام ،ةينطولا ةموكحلا عم رواشتلابو
 .ةمادتسم نويدلا لمحت ىلع ةردقو ةيجراخلا ةيلاملا ةيحالصلا

 ةيلاملا ةرازو لالخ نم ضارتقا عون يأ ىلع ضوافتلا متيس
 متيس ضارتقالا طورش .BoSS يزكرملا كنبلا و طيطختلاو
 .BoSS اهنمضي فوسو ،TNLA تاعيرشت تحت اهديدحت
 
 ماعلا لاملا ةرادإ
 

 مئاقلا يداصتقالا عاطقلا حالصإب RTGoNU موقت فوس
 نادوسلا بونج يف ماعلا ةيلاملا ةرادإلا عاطق تاسسؤمو
 ةبساحملل ةلباق ةيلام ةماع ةرادإو ةيفافش رثكأ ةرادأ نامضل 
 ، ةينازيملا تايلمعو ، فرصلا رعسو ،طفنلا ريغو طفنلا تاداريأل
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 ,نويدلاو ضارتقالاو ةماعلا تازايتمألا ،بتاورلا ةرادإ و تايرتشملاو
 .ةيميظنتلا تائيهلاو
 

 عيراشملا ةيمنت قيدانص
 

 عاطقلا تايعمج يف ةردقلا ءانب ىلع RTGoNU لمعت فوس
 ةيمنت قيدانص لالخ نم ةمئاقلا صاخلا وأ ينطولا وأ يلحملا
 ةريغصلاو ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ريوطتو ,عيراشملا
 يجتنم وأ نيعرازملا تايعمج لثم ،رضحلا ءارقفو فيرلا ناكسو
 .نابلألا
 

 ةيمنت قودنص ءاشنإ و ،صاخلا عاطقلا ةيمنت ةيجيتارتسا ذيفنت متيس
 .بابشلل ةيمنتلاو يداصتقالا ومنلا نم ديزملا قيقحتل بابشلا عيراشم

 لجأ نم موعدم نامتئا ريفوتل ءاسنلل ةيمنت قودنص ءاشنإ متيس
 .ةأرملاو لامعألا تاديس تاردق ءانب ىلع ةمئاقلا عيراشملا ةيمنت
 قودنصو ،ةريغص ليومت تاسسؤم ءاشنأ متيس ،ا ذه نم رثكأو

 يف ةفيعضلا تائفلل تاردقلا ءانبو موعدم نامتئاو ،يعامتجا نامض
 .عمتجملا
 

 ةيداصتقالاو ةيلاملا ةرادإلا ةطلس
 
 ئشنت فوس ،ةيلاقتنالا ةلحرملا نم رهشأ ةعبرأ نوضغ يف

RTGoNU ريفوتب ةفلكم ةيداصتقاو ةيلام ةرادإ ةطلس 
 و ةماعلا ةيداصتقالاو ةيلاملا ةرادإلا ىلع لاعفلا فارشإلا

 .لورتبلا / طفنلا عاطق يف ةصاخ ةلءاسملاو ةيفافشلا نامض
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 5 لصفلا
 
 ةيئافشلاو ،ةحلاصملاو ،ةبساحملاو ،ةيلاقتنالا ةلادعلا
 

 نم ةيلاتلا ةيلاقتنألا ةلادعلا تاسسؤم RTGoNU ئشنت فوس
 اهئاضعأ نم لقألا ىلع ٪35 نأ نامضو تاعيرشتلا لالخ
 :ءاسن
 
  )CTRH( ةيئافشلاو ةحلاصملاو ةقيقحلا ةنجل )1
 ، )HCSS( نادوسلا بونجل ةنيجهلا ةيئاضقلا ةمكحملا )2
 و ةلقتسم ةيئاضق ةئيه    

 .)CRA( تاضيوعتلا ةئيه )3
 

 كرتشملا فدهلا لقتسم لكشب ززعتس تائيهلا هذه
 و ضيوعتلاو ةيئافشلاو ةحلاصملاو ةقيقحلا ليهستل
 ىرخألا ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا .نادوسلا بونج يف ضيوعتلا
 قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا و ةدحتملا ممألاو يقيرفألا داحتالا لثم
  هذه ليهستو ذيفنتو ميمصت يف دعاست فوس بوعشلاو ناسنإلا
 .ةيلاقتنالا ةلادعلل تاسسؤملا
 
 )CTRH( ةيئافشلاو ةحلاصملاو ةقيقحلا ةيضوفم

 
 RTGoNU ءاشنإ نم رهشأ ةعبرأ دعب ةيضوفملاب لمعلا أدبي فوس 
 يف مالسلا ءانب ةيلمع نم ءزج وهو  ةيمهألا يف غلاب رمأ وه و
 تاعارصلا ةكرت لويذ ةجلاعم ىلإ دوهجلا دوقتس يتلا نادوسلا بونج
 نأ نمضت فوسو ةيئافشلاو ةحلاصملاو ةينطولا, مالسلا زيزعتو ،
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 ةيافكلا هيف امب اهقيثوت مت دق نايتفلاو تايتفلاو لاجرلاو ةأرملا براجت
 قيقحتلا ةرتف نوكتسو ةجتانلا تاعيرشتلا يف تجردأ دق جئاتنلا نأو
 .2005 ويلوي ىتح ةيقافتالا هذه عيقوت خيرات نم
 
 ةطشنأ
 

 :يلي امب ةيضوفملا موقت فوس
 
 تاكاهتنا بناوج عيمج فورظ نع غالبإلاو قيثوتلاو قيقحتلا )1
 تاءاسإلاو نوناقلا مكح تاكاهتنا ،تازواجتلاو ناسنإلا قوقح
 بونج يف صاخشألا عيمج دض تبكترا يتلا ،ةطلسلل ةطرفملا
 كلذكو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاهجلا لبق نم نادوسلا
 .مهئافلحو مهئالكو
 
 ناسنإلا قوقح تاكاهتنأل دياحمو قيقد يخيرات لجس ءاشنإ )2
 نيموعزم اياحض نم تابلط يقلتو ،مئارجلا يبكترم ديدحتو 
 .اهيف قيقحتلاو )نايتفلاو تايتفلاو لاجرلاو ءاسنلا(
 
 تايلمعلاو تاسرامملا ىلع دمتعت ةيجالع تايلآو تايلمعب ىصوي )3
 ةدايقو ،ضيوعتلا ريبادت حارتقا كلذ يف امب ،ةمئاقلا ةيديلقتلا تايلآلاو
 .ةينطولاو ةيلحملا ةحلاصملا ليهستل دوهجلا
 
 اهنأشب تايصوت ميدقتل تاعازنلا بابسأ يف قيقحتلا )4
 تاحالصإلل ةيليصفت تايصوت عضو نيح يف ،اهراركت بنجتلو
 .ناسنإلا قوقح تاكاهتنا راركت مدع نامضل ةينوناقلا
 
 نم اهريغو قئاثولا بلطو صاخشألا ءاعدتسا ىلع ةردقلا كلمت )5
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 نوكت فوسو ،تايلوؤسملا اهلمحي ضرغل ةيرورض ربتعت يتلا داوملا
 .دهاشلا وأ ةيحضلا ةيوه ةيامح ىلع ةرداق
 
  RTGoNU ةرادأ ثيدحتل ةيونس عبر ةيلحرم ريراقت رادصإ )6
 .ءاسنلاو بابشلا عم ةصاخ ،اهلمع لوح ةيعوتلاو ةماع ةيعوت ءارجإو
 

 ةحلاصملاو ةقيقحلا رشنل تاسرامملا لضفأب ةيضوفملا هذه موقتس
 نم 4 ,نيظفاحم 7 نم ةنوكم نوكتس .اهريغو ايقيرفأ يف ءافشلاو
 ةيقيرفأ نادلب نم نيظفاحم ةثالثو .ناتأرمأ مهنم نادوسلا بونج
 يئاهن ماع ريرقت رادصأ متيسو  .ةدحاو ةأرمأ لقألا ىلع عم ,ىرخأ

 .ةيلاقتنألا ةرتفلا ةياهن نم روهش ةثالث لبق ةيضوفملا لمع نع
 
 نادوسلا بونجل ةلقتسملا ةنيجهلا ةيئاضقلا ةمكحملا
 

 نادوسلا بونجل ةلقتسملا ةنيجهلا ةيئاضقلا ةمكحملا ئشنتس
)HCSS( يقيرفالا داحتالا ةيضوفم لبق نم 
 نولمحتي نيذلا دارفألا ةمكاحم متي ةرورضلا دنعو ،قيقحتلل
 نادوسلا بونج نوناق وأ / و يلودلا نوناقلا تاكاهتنا نع ةيلوؤسملا
  .هب لومعملا
 
 ةدابإلا :يلاتلاب قلعتي اميف ةيئاضق ةيحالص HCSS ىدل نوكي فوس 
 مئارجلا نم اهريغو ؛برح مئارج ؛ةيناسنإلا دض مئارج .ةيعامجلا
 بونج يف ةلصلا تاذ نيناوقلاو يلودلا نوناقلا بجومب ةريطخلا
 فنعلاو يعامتجالا عونلا ىلع ةمئاقلا مئارجلا كلذ يف امب ،نادوسلا
 نوكيس .يسنجلا
 ةياهن ىتح 2013 ربمسيد 15 نم تبكترا يتلا مئارجلا يف قيقحتلا
 .ةيلاقتنالا ةلحرملا
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 ةهازنلاو دايحلا
 

 نم عافدلا يماحمو نيققحملاو نيماعلا نيعدملاو ةاضقلا نوكيس
 HCSS يلودلا نوناقلاو يئانجلا نوناقلا يف نيدياحم ءاربخ ، 
 .ناسنإلا قوقح نوناقو يلودلا يناسنإلا نوناقلا كلذ يف امب

 لودلا نم ةاضق نم ناجللا عيمج يف ةاضقلا نم ةيبلغالا فلأتتس
 .نادوسلا بونج فالخب ةيقيرفألا
 

 اميف دوهشلاو اياحضلا ةيامحل ريبادت ذيفنتب  HCSS موقتس
  ، اهب لومعملا ةيلودلا تاسرامملاو ريياعملاو نيناوقلا عم قفتي
 ةيلوؤسملا نم دحأ ىفعي نل .مهتملا قوقح مارتحا متي فوسو
 لوؤسم ،يموكح لوؤسمك يمسرلا هعقوم باسح ىلع ةيئانجلا
 حنم قوعي نل .ايلع رماوأ لبق نم عافدلا بلط لالخ نم وأ بختنم
 .HCSS لمع ديقي وأ  ةناصح وأ وفع
  
 باسح يأو تادئاعلاو تاراقعلا ةرداصم بلط HCSS ـل زوجي
 ،يمارجإ كولسب وأ ةينوناق ريغ ةقيرطب ةبستكملا تادوجوملا
 فوسو ، نادوسلا بونج ةلود وأ يعرشلا اهبحاص ىلإ اهتداعاو
  .اياحضلل ةبسانملا تاضيوعتلا حنم HCSS موقت
 
  HCSS لبق نم مهتنادإ تمت نيذلا دارفألا نوكي نل
 .ةقحاللا تاموكحلا وأ RTGoNU يف ةكراشملل نيلهؤم
 
 تاضيوعتلا ةنجل
 

 تاضيوعتلا قودنص ءاشنأب  RTGoNU ةموكح موقت فوس
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)CRF( ضيوعتلا ةنجل هريدتو )CRA(. ةنجللا نوكتتس CRA نم 
 يلثممو ،RTGoNU يف فارطألا لبق نم ةلكشم ةيذيفنت ةئيه
 ساسأ ىلع ةداقو ةيئاسنلا تاعومجملا و ،يندملا عمتجملا تامظنم
 .نييديلقتلا ةداقلاو بابشلا و لامعألا باحصأو ناميإلاو ةديقعلا

 ترمد نيذلا نينطاوملل يلاملاو يداملا معدلا CRA رفوتس
 فوس .مهشيع لبس ءانب ةداعإل مهتدعاسمو عازنلا ببسب مهتاكلتمم
 ةمزاللا تاضيوعتلا ميدقتو اياحضلا نم تابلط CRA ىقلتت
 .ةيقافتالا هذه يف اهيلع صوصنملا
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 6 لصفلا
 
 مئادلا روتسدلا تاملعم
 

 .مئاد روتسد عضو ىلع ،ةيلاقتنالا ةرتفلا لالخ RTGoNU فرشتس
 :ئدابمب هجوت فوسو
 
  نادوسلا بونج بعش ةدايس )1
 سكعي يطارقميدو يلارديف مكح ماظن )2
  نادوسلا بونج عباط    

    ىلع ظافحلاو ةينطولا ةدحولاو رارقتسالاو مالسلا نامض )3
  نادوسلا بونج يف يضارألا ةمارك    

 ناكس نوؤشو مكح ةرادإ يف بعشلا ةكراشم زيزعت )4
 و ةهيزنو ةرح ةيطارقميد تاباختنا لالخ نم دلبلا
  تاعطاقملاو تايالولا ىلإ دراوملاو تاطلسلا ضيوفت

 ،ةيعمتجملا قوقحلاو يميلقإلاو يقرعلا عونتلا مارتحا )5
 ،اهخيرات ىلع ظافحلا يف تاعمتجملا قح كلذ يف امب
 اهتايوه نع ريبعتلاو اهتفاقث زيزعتو ،اهتغل ريوطت

 لالخ نم بعشلل ةيساسألا تاجايتحالا ريفوت نامض )6
 ىلع لوصحلاو فصنمو لداع يداصتقأ  ومن راطإ ءاشنإ
 تامدخلاو  ةينطولا دراوملا 

 يلودلاو يميلقإلا نواعتلا ليهستو زيزعت )7
   نادوسلا بونج عم 

 ةيملسلا  اياضقلا لحل نادوسلا بونج بعش مازلإ )8
 .نيرخآلا ءارآ مارتحاو لبقتو حماستلاو راوحلا لالخ نم 
 

 نم ارهش 24 نوضغ يف مئادلا روتسدلا عضو نم ءاهتنالا متيس
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 يف تاباختنالا لامعأ هيجوتل ازهاج نوكي نأ بجي .ةيلاقتنالا ةرتفلا
 .ةيلاقتنالا ةرتفلا ةياهن
 
 نم عبارلا رهشلا يف لمع ةشرو RJMEC دقعت فوس
 ةقومرملا تاسسؤملا لبق نم ليهستب اذه متيسو ،ةيلاقتنالا ةرتفلا
 R-ARCSS يف فارطألا قفتت يكل ،ريتاسدلا عضو يف
 مئادلا روتسدلا عضو نم ةيلمعلا هذه .روتسدلا عضو ليصافت ىلع
 ءاربخلا نم ةدعاسمب نادوسلا بونج بعش اهكلميو اهدوقيس
 .رمألا بلطتي امثيح نييلودلاو نييميلقإلا
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 7 لصفلا
 
 مييقتلاو دصرلل ةكرتشملا ةنجللا ةيضوفم
 

 مييقتلاو دصرلل ةكرتشملا ةنجللا ةيضوفم ليكشت ةداعإ متيس
)JMEC(, ةيوضع عيسوت متي فوس و ) (RJMEC اهليكشت داعملا 
 ، ةيقافتالا هذه يف فارطألا يلثمم نم فلأتتو اوضع 43 ىلإ
 نينماضلاو ، نادوسلا بونج يف ةحلصملا باحصأ نم اهريغو
 .نادوسلا بونج ءاكرشو نييلودلاو نييميلقإلا
 

 :يلاتلا وحنلا ىلع ،نيلثمم ةرشع ةيقافتالا فارطأل نوكيس
 
1( TGoNU نيلثمم ةسمخ - ةيلاحلا. 
 يف نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا / ةيبعشلا ةكرحلا )2
  نينثا نيلثمم    -ةضراعملا

SSOA (3 - دحاو لثمم 
  دحاو لثمم - نيقباسلا نيلقتعملا )4
 دحاو لثمم - ىرخألا ةيسايسلا بازحألا )5
 
 مهيدل نوكيسف نادوسلا بونج يف نورخآلا ةحلصملا باحصأ امأ
 :يلاتلا وحنلا ىلع ،نيلثممرشع ةثالث
 
  نينثا نيلثمم - ناميألاو ةديقعلا ىلع نومئاقلا ةداقلا )1
 - ءاسنلا فالتئاو, دحاو - ةأرملا ةلتك( نينثا نيلثمم - ءاسنلا )2
  )دحاو
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 ىدتنم و ،دحاو - CS فلاحت( نينثا نيلثمم - يندملا عمتجملا )3
CS   - دحاو(  

  نانثا - ةزرابلا تايصخشلا )4
 ؛ )ةدحاو ةأرمأ ،دحاو لجر( نينثا نيلثمم - لامعألا باحصأ )5
  دحاو لثمم -نييميداكألا  )6
 .)ةدحاو ةأرمأ ،دحاو لجر( نينثأ نيلثمم – بابشلا )7
 

 دحاو عم ،ً الثمم رشع ةثالث ةيميلقإلا ةنماضلا تاهجلا ىدل نوكيس
 و ادنغوأو نادوسلاو لاموصلاو اينيكو يتوبيجو ايبويثإ نم لك نم
 يقيرفالا داحتالا .IGAD  داغيإ ةنامأو يقيرفألا داحتالا ةيضوفم

 لثمي ، عومجملا يف ةسمخAd Hoc  ىوتسملا ةعيفرلا ةنجلل نوكيس
 ءاقدصأو نييلودلا ءاكرشلل نوكيس .بناج لك نم دحاو اهنم لك
 نيصلا ةيروهمج نم دحاو لك نم  ،نيلثمم ةعبس نادوسلا بونج
 ممألاو ةدحتملا تايالولاو ةدحتملا ةكلمملاو جيورنلاو ةيبعشلا
 .داغيإ ءاكرش ىدتنمو يبوروألا داحتالاو ةدحتملا

 
  مييقتلاو دصرلا ضيوفت
 

 لمعو ،قافتالا ذيفنتو ةبقارم نع ةلوؤسم RJMEC نوكت فوس
 ةينمزلا لوادجلاب فارطألا مازتلا كلذ يف امب ،RTGoNU ماهمو
 .ذيفنتلل ينمزلا لودجلاو اهيلع قفتملا
 

 ةريطخلا تاكاهتنالا  عيمج نع غالبإلاب RJMEC سيئر موقيس
 ،RTGoNU قافتا ذيفنت ءانثأ أشنت دق يتلا ةجرحلا اياضقلاو
 مالتسا دنع و )CoM( داغيا ءارزو سلجم سيئر ىلإ ةخسن لاسرإو
 اًيئانثتسا ًاعامتجا دقعيس داغيالا سيئر نإ  ريراقتلا هذه لثم
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 بسانملا لحلا  ررقتل اموي رشع ةعبرأ نوضغ يف ةرادإلا سلجمل
 تارارق حارتقا ىلع ةرداق  RJMEC نوكتس  .بسانملا تقولا يف
 ،اعجان اذه نكي مل اذإ .فارطألا نيب ثدحت دق فقوت وأ ةرثع يأل
 .نينماضلا ىلإ ةلأسملا RJMEC ليحي فوس
 

 اذه ذيفنت ةلاح نع مظتنم لكشب غالبإلاب RJMEC  موقيس
 RTGoNU ,ل ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلإ رهشأ ةثالث لك ايطخ قافتالا
 نم اهريغو ةيلاقتنالا ةينطولا ةيعيرشتلا ةطلسلا ،ءارزولا سلجم
 .نييلودلاو نييميلقإلا ةحلصملا باحصأ

 رهش لك لقألا ىلع ةدحاو ةرم ةمظتنم تاعامتجا RJMEC دقعيس
  ذخؤت فوس .ءاضتقالا بسح ةيئانثتسا تاعامتجا دقع امبرو
 .ءارآلا قفاوتب اهتارارق
 
 ةبقارم
 

 ةبقارملا ةيلآو رانلا قالطإ فقو ىلع اضيأ RJMEC فرشت فوس
 ةطلس ، )CTSAMVM( اهنم ققحتلاو ةينمألا تابيترتلل ةيلاقتنالا
 عافدلا ةعجارم سلجم ، )EFMA( ةيداصتقالاو ةيلاملا ةرادإلا
 )NEC( ةينطولا تاباختنالا ةنجلو، )SDSRB( ينمألاو يجيتارتسالا
 هذه اهتأشنأ يتلا تايلآلاو ىرخألا ةيلاقتنالا تاسسؤملا عيمجو ،
 ، NCAC ، CTRH ، JMCC ، JTSC و ، تامظنملا هذهو ةيقافتالا

NPTC ةيقافتالا هذه اهتأشنأ يتلا تايلآلاو تاسسؤملا نم اهريغو 
 .RJMEC ىلإ ماظتناب اهريرقت مدقت فوس
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 8 لصفلا
 

 قافتالا ليدعت تاءارجإو قافتالا ةدايس
 

 قافتا يغليو ،فارطألا عيمجل مزلم طشنملا قافتالا اذه
ARCSS 2015 ةلماكلا ةطشنملا ةيقافتالا نوكتس .هلمجم يف 

 (TCRSS( نادوسلا بونج ةيروهمجل يلاقتنالا روتسدلا يف ةجردم
 ةيقافتا ماكحأ عم ضراعت يأ كانه ناك اذإ .)ةلدعملا هتغيصب( 2011

TCRSS 2011 )قافتالا اذه طورش دوست فوس ،)ةلدعملا اهتغيصب. 
 ةيقبسألا اهل نوكتس ةطشنملا ةيقافتالا هذه
  ،ضراعتلا تالاح نم ةلاح يأ يف يأ ،ينطو عيرشت يأ ىلع
 .ةيقافتالا هذه ماكحأ دوست فوس
 
 عم ،فارطألا لبق نم ةطشنملا ةيقافتالا هذه ليدعت زوجي
 ءارزولا سلجم ءاضعأ يثلث نع لقي ال ام ةقفاوم
 يف تيوصتلا ءاضعأ يثلث لقألا ىلعو ،RTGoNU نم

RJMEC ، ينطولا يعيرشتلا سلجملا لبق نم اهيلع قيدصتلا متيل 
 .يلاقتنالا
 
 

 2018   ربمتبس نم رشع يناثلا مويلا اذه يف ،ابابأ سيدأ يف ررح
 


