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 يفحص نایب

 
 ماع فالآ 10 ىدم ىلع ةیھافرلا ةصق يوري يبظوبأ رفوللا

 اھریغو میمصتلاو تارھوجملاو نفلاو ةضوملا لالخ نم
 
 
 نم ماع فالآ 10" ناونعب ديدجلا هضرعم ءاعبرألا موي يبظوبأ رفوللا فحتم حتتفي :2019 ربوتكأ 27 ،يبظوبأ
 خيراتب قلطني يذلا ،ضرعملا رمتسيو .ملاعلا يف لماش لكشب ةیھافرلا خيرات يطغي ضرعم لوأ وھو ،"ةیھافرلا

 روصعلا ذنم كلذو ،هبناوج عیمج نم ةیھافرلا موھفم ىلع ءوضلاً اطلسم ،2020 رياربف 18 ىتح ،2019 ربوتكأ 30
 نونفلاو تارھوجملاو ةضوملا لاجم يف ةیھافرلا موھفم ضرعملا اذھ رئاز فشتكيو .اذھ انموي ىتحو ةميدقلا
 .ةیملاعلا ةيراجتلا تامالعلاو تاسسؤملا ىربك تاعومجم نم ةیئانثتسا عطق لالخ نم میمصتلاو ثاثألاو ةيرصبلا
 ةینآلا تاعومجم ربكأ نم وھو ،يلايروكسوب زنكو ملاعلا يف ةؤلؤل مدقأ اھنم ةعطق 350 ضرعملا مضي ذإ
 هییتيراك لثم ىربك میمصت رود نم نیتاسفو تارھوجم نعً الضف ،ينامورلا رصعلا نم ةظوفحملا ّةیضفلا
 .نارول ناس فيإو بعص يليإو رويد نایتسيركو لیناشو ليرابأ دنأ فیلك نافو
 
 تاعمتجم" ناونع تحت 2020-2019 يبظوبأ رفوللا مسوم راطإ يف "ةیھافرلا نم ماع فالآ 10" ضرعم يتأي
 عم ،اسنرف فحاتم ةلاكوو سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتمو يبظوبأ رفوللا فحتم میظنت نم وھو ،"ةّریغتم
 .يبظوبأ يف ةرخافلا تاكراملل دیحولا رجتملا وھو ،ضرعملل يمسرلا يعارلا وھ ونايارت نأ ىلإ ةراشإلا
 
 نمً اعطق مضي وھو ،سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتم ريدم ،هیباغ هییفیلوأ قیسنت نم ضرعملا اذھ نأ ركذُي
 .ةیملاعلاو ةیلحملاو ةیسنرفلا تاسسؤملا نم ديدعلا تاعومجم نمو سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتم ةعومجم
 .ّریغتملا ةیھافرلا موھفم لّمأتل راوزلل ةصرفلاً احیتم ،يبظوبأ رفوللا فحتم ةعومجم نمً الامعأ مّدقي امك
 
 اذھ نم ءاتشلا مسومل انضرعم طلسي " :يبظوبأ رفوللا فحتم ريدم ،هیتابار ليونام لاق ،قایسلا اذھ يف
 فلتخم ربع ةیھافرلا عطق ّروصت قاطنلا ةعساو ةبراقم لالخ نم مامتھالل ریثملا ةیھافرلا موھفم ىلع ءوضلا ماعلا
 رفوللا فحتم ةلاسر سكعي درس راطإ يف ىنغلاو لامجلا موھفم ّروطت ىلع رئازلا عالطإ ةیغب تافاقثلاو روصعلا
 نفلا خيرات نم ةديدج تاعوضوم راوزلل مّدقن ،فحتملا حاتتفا ىلع نیماع رورم دعب ،مویلا نحن اھف .يبظوبأ
 سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتم يسیئرلا انكيرشل ركشلا هیجوت نم انل دب الو .رامعألاو قاوذألا عیمج يضرنل
 ".ىربكلا ءايزألا رود اھیف امب ،ضرعملا اذھ يف تمھاس يتلا ىرخألا تاسسؤملاو
 
 دھشي مل" ً:الئاق ّحرصف ،سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتم ريدمو ضرعملا قّسنم ،هیباغ هییفیلوأ امأ
 .نيرشعلاو يداحلا نرقلا نم ىلوألا دوقعلا اھتدھش يتلاك ةریتوب ‘ةیھافرلا’ حلطصملً امادختسا طق خيراتلا
 فحتملا اذھ ،يبظوبأ رفوللا ةلاسر موقت .ةديدع لماوعب رثأتي دّقعم قایس نمض تقولا عم ّریغتي ةیھافرلا موھفمف
 روصعلا نم ،ةددعتملا ةماخفلا هجوأ لّمأتل ةحوتفم ةوعد ةلاسرلا هذھ يفو ،تاراضحلا نیب راوحلا ىلع ،يملاعلا
 اذھ نع ةحمل راوزلل مّدقیل ةبراقملا هذھ عم ىشامتیل ضرعملا اذھ میمصت مت دقف .اذھ انموي ىتحو ةميدقلا
 ".ةّدع روصع ربع دتمي يذلا موھفملا
 
 ملاعلا يف ةؤلؤل مدقأ يبظوبأ ةؤلؤل يھ ىلوألا ،يبظوبأ خيرات ناقثوت نیتزراب نیتعطقب هراوز ضرعملا لبقتسي
 ةعومجم نم ةراعُم يھو ،2017 ماعلا يف ّحورم ةريزج يف تفشُتكا ،دالیملا لبق 5600 -5800 ماعلا ىلإ دوعت
 نم يھو ،موثلك مأ قرشلا بكوك ىلإ دوعت يعیبطلا ؤلؤللا نم ةقیتع ةدالق بناج ىلإ ،ينطولا دياز فحتم
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 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يف فدصلاو ؤلؤللا مادختسا ىلعً الیلد يبظوبأ ةؤلؤل دعت .ينطولا دياز فحتم ةعومجم
 .ملاعلا يف ؤلؤللا دیص ىلع فورعم لیلد مدقأ يھو ،ماع 8000 ةبارق ذنم
 
 مادختسابو اھتردنب ةیھافرلا عطق تّزیمت امً ابلاغ ثیح ،ةميدقلا روصعلا نم ةیھافرلا خيرات ربع هتلحر رئازلا أدبي
 1550 وحن ىلإ دوعي يذلا يبھذلا يرصملا "كامسألا قوط" كلذ ىلع لاثمو ،ةرھاملا ةیفرحلاو ةنیمثلا داوملا
 .يدالیم 37و 31 يماع نیب امور يف ةراھمب عنُص "الوغیلاكو سويرابیط ّروصي زراب شقن"و ،دالیملا لبق 1069 -
 عطقو نیمث يلزنم روكيد كلذ يف امب ،رصعلا كلذ نم ةیھافرلا عطق نم ةعومجم ىلع رئازلا عّلطیس امك
 .ةديدع تارھوجم
 
 يف يفاقثلا لدابتلا قاطن عّسوتو ةراجتلا هتبعل يذلا رودلا ىلع عالطالا نم رئازلا نكمتیس ةیناث ةلحرم يف
 نم ةاحوتسم يھو ةفلتخم داوم نم ةضورعملا عطقلا نم ديدعلا فلأتت ذإ .خيراتلا ربع ةیھافرلا موھفم ّروطت
 .ةميدقلا ةيرحبلا قرطلاو ريرحلا قيرط لثم ةراجتلا قرط ىلع ءوضلا ةطلسم ،ةیبرغو ةیقرش ّةینف طامنأ
 طویخو ةردانلا ريرحلا طویخب ةّزرطم ایلاطيإ يف رشع سماخلا نرقلا نم ّيلمخم شامق نم ةعطق مضي ضرعملاف
 عتمتت ایناملأ يف رشع سداسلا نرقلا نم فدص نم ةقعلمو ،ةینامثعلا تافرخزلا نم يتأت روھز طامنأب بھذلا
  .ایقيرفأ برغ لحاس هردصموً ادج ردان اھیف مدختسملا فدصلا نأو امیسال ،ةریبك ةمیقب
 
 تدأ يتلا جاتنإلا تاینقت ثیح نم موھفملا اذھل ديدجلا فيرعتلا فشتكیل ،ةیھافرلا خيرات ربع هتلحر رئازلا عباتيو
 ،راھدزالا اذھل ةجیتنف .سيراب يف رشع نماثلاو رشع عباسلا نینرقلا يف ةیھافرلا علس قوس راھدزا ىلإ
 عطقلا نم ديدعلا ضرعملا لمشي يتلاو "يیتناش"و "رفیس"و "نسيام" لثم ةديدع ةیسنرف عناصم ترھتشا
 .1740 ةنس وحن "نسيام" عنصم جاتنإ نم "ةاعرلا نم جوزل لاثمت ىلع ةعاس" كلذ يف امب ،اھتجتنأ يتلا
 
 ةقبط ءوشن يف ةیعانصلا ةروثلا ریثأت ىلع ءوضلا ضرعملا طلسیف ،ثيدحلا رصعلا يف ةیھافرلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 ماسقألا ةددعتم رجاتملا تأدب ،كلذل ةجیتن .ةیھافرلا عطق ىلإ لوصولا كاذنآ اھل حیتأ ةبخن يھو ،ددجلا ءايرثألا
 ةحيرشل تاشورفملاو ،ماعطلا ميدقت مقطأو ةیقارلا ءايزألاو تارھوجملا لثم علسل اھميدقت ربع ً،اجاور ىقلت
 نرقلا تاینيرشع يفف ،نونفلا ىلع كاذنآ ررحتلاب ءاسنلا ةبلاطم تّرثأ ،كلذ بناج ىلإ .نئابزلا نم عسوأ
 .ةرصاعملا ةأرملا ىلإ ةبسنلاب ةضوملا ةنوقيأ لیناش لیيرباج میمصت نم ریصقلا دوسألا ناتسفلا حبصأ ،يضاملا
 
 ءايزألا رود ىربك نم ةراعُم ةیئانثتسا عطق لالخ نم عساو قایس نمض ةضوملا ملاع يف ةیھافرلا ضرعملا زربيو
 ءايزألا رود نم ديدعلاو ،نیفالو ،يليرابایشو ،ةیلع نيدلا زعو ،يولكو ،يشنافیجو ،رويد نایتسيرك لثم ةیملاعلا
 ،ةیسرافلاو ةیكرتلا میماصتلا نیب ام جزميو ةینامثعلا ةيروطاربمإلا ىلإ دوعيً اّزرطمً ايريرحً اناتسف مضي وھف .ىرخألا
 مّدقي ذإ ،ضرعملا نع بیغت الف اذھ انرصع يف ةضوملا امأ .سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتم نم راعُم وھو
 ةیسورف مزاول"و ،لیناش رادل دلفرغال لراك میمصت نم ازناجروألا نم ةرھس ناتسف اھنمو ،عطقلا نم ديدعلا هراوزل
 .2019 فیصو عیبرل بعص يليإ ةعومجم نم ّزرطم ناتسف بناج ىلإ ،سیمریھ راد نم "كيدلا شيرب ّةیسكم
 
 يف يملعلا ثحبلاو فحتملا ءانمأو ةینفلا تاینتقملا ةرادإ ةريدم ،میجن ايرث ةروتكدلا تلاق ،اھتھج نم
 راكفألا ضحد ضرعملا اذھ لواحي ،اذل .اھفيرعت ةیلمع انیلع بّعصي امم ،ةّدع هجوأ ةیھافرلل" :يبظوبأ رفوللا
 نأ ّنیبتل ،ةيداملا ةمیقلا ىطختت ةیملع ةبراقم لالخ نم موھفملا اذھ نع رئازلا ىدل تّنوكت يتلا ةقبسملا
 ".ةيرحلاب روعشب وأ ساسحإب نمكت دق ةیھافرلا
 
ً ازكرم يبظوبأ رفوللا ربتعُي" :ونايارت سیئر بئان ،تارم الیمراش تلاق ،ضرعملل ونايارت ةياعر ىلعً اقیلعتو
 نومزتلم نحنف .‘ةیھافرلا نم ماع فالآ 10’ ضرعم ةياعرب نوروخف نحنو ،ةقطنملا يفً اماھً ایحایسوً ایفاقث
 يبظوبأ رفوللا ىلإ ةبسنلاب يلصفملا ضرعملا اذھ ىلإ علطتنو ،يبظوبأ يف ةیفاقثلاو ةینفلا ةئیبلاب رامثتسالاب
 ".ءاوس دح ىلع ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودو
 
 نمازتلابو ،2020 رياربف 1 ىلإ ربمفون 23 نمو ربمفون 8 ىلإ 2019 ربوتكأ 30 نم ،فحتملا مّدقي ،كلذ بناج ىلإ
 راد يف روطعلا ةریبخ راكتبا نم "رطِع ُةباحس" ناونعبً ایبیكرتً ّاینفً المع ،"ةیھافرلا نم ماع فالآ 10" ضرعم عم
 ،رجنیس تییلوج قیسنت نم لمع وھو ،ةسدنھلل راملیك رالوسنارت ةكرش عم نواعتلابو ،نارول دلیتام ،هییتراك
 ةرحاس ّةیسح ةبرجت لمعلا اذھ مّدقي .يبظوبأ رفوللا يف رصاعملاو ثيدحلا نفلا مسق فحتملا ءانمأ ةسیئر
 .رطعلا نم ةباحس ىلإ رئازلا ذخأت

 
 ةريدملا هقیسنت ىلع تلمع ةیفاقثلا تایلاعفلا نم جمانرب عم "ةیھافرلا نم ماع فالآ 10" ضرعم قفارتیسو
 ىرتشُي ال ام" ناونعب ةیئانثتسا ةبرجت ميدقت ىلإ جمانربلا اذھ فدھيو .يزنیكام ثورً ایملاع ةریھشلا ّةینفلا
 ربمفون 9 ىلإ 6 نمف .نییملاعلا نیصقارلاو نییقیسوملاو نینانفلا نم ديدعلل ّةیحً اضورع لمشي وھو ،"لاملاب
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 ضرع تاعاقو ضرعملا تاعاق يفً ایملاع نوروھشم نونانف اھمدقیس يتلا ضورعلا هذھب فحتملا راوز أجافتیس
 يسنرفلا صقرلا ممصم ةدایقب "تكجورب سناد يإ لإ" ةقرف ضورعلا هذھ مّدقتو .هتقيدح يف امك فحتملا
 يقیسوملاو ،يربعلا نادمح يتارامإلا بوبلا ينغمو ،يدنھ ةرھز ةیبرغملا ةینغملاو ةنانفلاو ،يیبلیم نماجنب
 .نینانفلا نم مھریغو ،"امیتويد رووتاوك" ةیكیسالكلا ىقیسوملل ةیعابرلا ةعومجملاو يل غناو ينیصلا

 
 هییفیلوأ ضرعملا قّسنم شقانیس ،ربوتكأ 29 يفف .نیتيراوح نیتسلج ضرعملا اذھ راطإ يف فحتملا دقعي امك
 عم ةيراوح ةسلج فحتملا مّدقیف ،ربمفون 26 يف امأ .ضرعملا نع ةحمل ميدقت لالخ نم ةیھافرلا خيرات هیباغ
 يذلا ،يبظوبأ -ةحایسلاو ةفاقثلا ةرئاد يف يبظوبأو ةرفظلا يف راثآلا مسق سیئر ،شتیب ناثانوج كرام روتكدلا

 خيرات" ةلسلس نم تافطتقمل ضرع عم ةيراوحلا ةسلجلا قفارتتسو .يبظوبأ ةؤلؤل ىلع ءوضلا طلسیس
 يتلا يضارتفالا عقاولا ةبرجتب راوزلا عتمتسیس ،كلذ بناج ىلإ .يبظوبأ نشین جميإ جاتنإ نم ةیقئاثولا "تارامإلا
  .اھیف فالسألاو دادجألا ةایحو تارامإلا خيرات فاشتكال ةلحر يف مھذخأتس يتلاو ةیقئاثولا ةسلسلا ىلإ زكترت
 
 ءوضلا طلست يتلا مالفألا ضورع نم ةلسلس قیسنت ىلع ةنيزم دنھ ةیتارامإلا ةنانفلا تلمع ،كلذ بناج ىلإ

 دصري يذلا )Phantom Thread( "حبشلا طیخ" ملیف كلذ يف امب ،نفلاو ةضوملا ملاع يف ةیھافرلا موھفم ىلع
 فیك" يسنمورلا يدیموكلا ملیفلاو ،راكسوأ ةزئاج زئاحلا "انأو كلملا" يقیسوملا ملیفلاو ،كوكدوو زدلونير ةایح
 Time( "تقولا صوصل" ملیفو ،لوتوأ رتیبو نریبوھ يردوأ ةلوطب نم )How to Steal A Million( ً"انویلم قرست

Thieves( ؟يملیف تدھاش لھ" ملیفو ،يقئاثولا" )Have You Seen My Movie?( ةذوخأم عطاقم نمضتي يذلا 
 ةنانفلا نأ ركذُي .ثیمس نوتنأ لوب جارخإ نم ةديدج ةیئامنیس ةبرجت راكتبال اھجمد مت ملیف 1000 نم رثكأ نم
  .رامعألا عیمج بسانت يتلا ةیلئاعلا مالفألا ضورع نم ةلسلسً اضيأ مدقتس يناتوأ وكنير
 
 2019 ربمسيد 12 نم "ةقالمعلا جلثلا تارك" ناونعبً ایلعافتً المع قالطإلا ىلع ىلوألا ةرمللو فحتملا مدقي امك
ً امامت ةممصملا ةقالمعلا جلثلا تارك لالخ نم فحتملا ىلع ةيوتشلا ءاوجألا يفضیس ،2020 رياني 10 ىتحو
 .عئار ملاع ىلإ هلقنت ةیجلث ةمصاع رئازلا شیعیل ضرعملا يف ةضورعم عطق لثم
 
 ضرعملا فاشتكا راوزلل نكمي امك .هیف ةیناجم ةریصق تالوجو ضرعملا يف ةيداشرإ تالوج هراوزل فحتملا مّدقيو
 رفوتملا ضرعملا جولاتك ءارش نعً الضف ،هیباغ هییفیلوأ ضرعملا قّسنم توصب ةددعتملا طئاسولا لیلد لالخ نم
 .ةیسنرفلاو ةيزیلجنإلاو ةیبرعلابً اضيأ
 
 -يلنارب هیك فحتمو ،رفوللا فحتمو ،سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتم نم لك نم ةراعُم ضرعملا يف عطقلا

 يف نینانفلا ةسسؤمو ،سيراب يف نارول ناس فيإ فحتمو ،ينطولا دياز فحتمو ،يبظوبأ رفوللاو ،كاریش كاج
 رادو ،سيراب يولك فیشرأو ،سيراب هیموش ةعومجمو ،لیناش ثارت ةرادإو ،هییتراك ةعومجمو ،هاراكبو ،اسنرف
 ،ءايزألل نالریج رادو ،يشنفیجو ،ءايزألل بعص يليإ رادو ،ءايزألل رويد نایتسيرك رادو ،ءايزألل ناتوبول نایتسيرك
 ،ويریلیمو ،ارسيوس سیبميات يج شتإو ،نتيارتس ريد ناف يفریھو ،ّةیلع نيدلا زع ءايزأ رادو ،سیمریھو
 ود راوتكیفو ،لیبرأ دنأ فیلك ناف رادو ،ءايزألل يليرابش رادو ،ءايزألل زوریك عیبر رادو ،يدراھ رییب ةعومجمو
 میمصت ىلع لمع ريدراج نايردأ ويدتسا نأ ركذُي .اتلام دنأ ریمي ويدتساو ،"هییسكيد رولف" ةعومجمو ،نالیتساك
 .ضرعملا يف عطقلا ضرع ةقيرط
 
 وساكیب :سيراب يف ءاقل" :يھو 2019/2020 مسوم راطإ يف ىرخألا ضراعملا نم ةعومجم يبظوبأ رفوللا مّدقي
 :ةیسورفلا نف"و ،)2019 ربمسيد 7 ىلإ ربمتبس 18 نم( ")1939 -1900( مھرصع ونانفو ينایليدومو لاغاشو
 15 نم( "نفلاو امنیسلا راوح :نلباش يلراش"و )2020 ويام 30 ىلإ 2020 رياربف 19 نم( "برغلاو قرشلا نیب
 .)2020 ویلوي 11 ىلإ 2020 ليربأ
 
 حصنُي .فحتملا لوخد ةركذت نمض ةیناجم "رطِع ةباحس" ةبرجت رابتخاو "ةیھافرلا نم ماع فالآ 10" ضرعم ةرايز
 عقوملا ةرايز ىجرُي ،ركاذتلا زجحل .مسوملا اذھ يف فحتملا راوز نم ریبكلا ددعلا ىلإً ارظنً اقبسم زجحلاب
 يناجم لوخدلا .66 55 56 600 971+ مقرلا ىلع فحتملاب لاصتالا وأ www.louvreabudhabi.ae ينورتكلإلا
  ً.اماع 13 نود ام لافطألل
 

 -ىھتنا-
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 ررحملل تامولعم
ً احابص 10 ،ةعمجلاو سیمخلا .ًءاسم 8 -ً احابص 10 ،ءاعبرألاو ،ءاثالثلا ،دحألا ،تبسلا :يبظوبأ رفوللا لمع تاقوأ
 .ًءاسم 10 -
 
 ّریغتت .نینثالا موي هباوبأ فحتملا قلغي .قالغإلا دعوم نم ةقیقد 30 لبق لوخد رخآ لیجستو ةركذت رخآ عیب متي

 .ةیمسرلا تالطعلا ضعبو ناضمر رھش لالخ يف لمعلا تاعاس
 

ً الماش(ً امھرد 31.5 ركاذتلا رعس .)ةفاضملا ةمیقلا ةبيرضً الماش(ً امھرد 63 يھ فحتملا لوخد ركاذت رعس
 ةلود يف میلعتلا عاطق يف نیلماعلاو ً،اماع 22و 13 نیب ام مھرامعأ حوارتت نيذلا راوزلل )ةفاضملا ةمیقلا ةبيرض
 ،"نفلا ءاقدصأ" جمانرب ءاضعأل يناجم لوخدلا .يتارامإلا يركسعلا مقاطلا دارفأو ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
 ملاعملل يلودلا سلجملاو (ICOM) فحاتملل يملاعلا سلجملا ءاضعأو ً،اماع 13 نس نود ام لافطألاو
 باحصأ نم راوزلاو ،حرسملا تایلاعفو لمعلا شرول ةركذت نولمحي يذلا راوزلاو ،نییفاحصلاو   (ICOMOS)عقاوملاو
 .قفارم عم ممھلا
 
 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع انتاباسح
 Louvre Abu) كوبسیف عقوم :ةیلاتلا يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع يبظوبأ رفوللا فحتم تاباسح عبات

Dhabi)، رتيوت عقومو (@LouvreAbuDhabi) مارغتسنا عقومو (@LouvreAbuDhabi) #LouvreAbuDhabi  
 
 يبظوبأ رفوللا فحتم نع ةذبن
 همیمصت ىلع لمع دقو ،اسنرفو يبظوبأ يتموكح نیب دقُع يئانثتسا قافتا ةرمث يبظوبأ رفوللا فحتم ىتأ
 میمصت نإ .2017 ربمفون يف تايدعسلا ةريزج يف روھمجلا مامأ هباوبأ حتفو ،لیفون ناج يرامعملا سدنھملا
 .رونلا عاعش رثنیل ةمخضلا هتبق نم للستي ءوضلا نأ امك ،ةيدیلقتلا ةیمالسإلا ةرامعلا نم ىحوتسم فحتملا
  .يفاقثو ينف وج يف راوزلا عمجت ةديرف ةیعامتجا ةحاسم ىلإ ،لوألا هماع ذنم ،فحتملا ّلوحت دقو
 
 .خيراتلا نویعب ةیناسنإلا رھوج لّمأت ىلإ ریھامجلا وعديو ةيرشبلل يملاعلا عادبإلاب يبظوبأ رفوللا فحتم لفتحي
 صصق ربع كلذو ،تافاقثلا ربع راوح قلخ ىلع ،ضراعملا میظنتو لامعألا ذاوحتسا جھنم لالخ نم ،ّزكري وھو
 .نامزلاو ناكملاو تاراضحلا زواجتت يتلا يرشبلا عادبإلا
 
 يھو ،يناسنإلا خيراتلا نم نینسلا فالآ يطغت ةقطنملا يف ریظنلا ةعطقنم ةینف ةعومجم فحتملا كلتميو
 ةیخيراتلا تاحوللاو ةینيدلا صوصنلاو ةيرثألا عطقلا نم اھریغو ،خيراتلا لبق ام روصع نم ةيرثأ تاودأ لمشت
 ،فحتملا ءاكرش لبق نم ةراعُملا لامعألا نم ةلیكشت ةمئادلا تاینتقملا ةعومجم معدتو .ةرصاعملا تاتوحنملاو

  .اسنرف نمً ایملاعً افحتمو ةیفاقث ةسسؤم 13
 
 نم ةمداقلا لایجألا ومن معدي امك ،ةملوعلا هدوست ملاع يف ةديدجلا راكفألا رابتخال ّةصنم يبظوبأ رفوللا دعُيو
 ةیلودلا هضراعم ربع هیفرتلاو ةكراشملاو ّملعتلا صرف نم ةعساو ةعومجم فحتملا مدقيو .ةفاقثلا دّاورو بھاوملا
 .لافطألاب صاخلا هفحتمو هجماربو
 
 يف يبظوبأ رفوللا رمتسي ،قایسلا اذھ يف .حماستللً اماع 2019 ماعلا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود تنلعأ
 ملاعلا يف لمألاو حماستلاو حاتفنالا ئدابم زيزعتو تاراضحلا يقالت ىلع موقت يتلا هتيؤر قیقحت ىلع لمعلا
 .يبرعلا
 

 اسنرف يف ةیفرخزلا نونفلا فحاتم ةعومجم نع ةذبن
 صاخلا 1901 ماعلا نوناق لظ يف ةمئاق ةصاخ ةسسؤم يھ اسنرف يف ةیفرخزلا نونفلا فحاتم ةعومجم نإ
 1882 ماعلا يف ةعومجملا ءاشنإ مت .ةماعلا ةحلصملا يف بصت ةسسؤم ربتعُت يھو ،ةیحبرلا ریغ تاسسؤملاب
 نونفلا زيزعت فدھب ةینفلا عطقلاو فحتلا يعماج نم ددع نواعت نیح ،ةیملاعلا ضراعملا میظنت علطم يف



 
 
 
 

5 

 ىلع فحتملا لمعي .ىرخأ ةھج نم جاتنإلاو میمصتلاو ةھج نم ةفاقثلاو ةعانصلا نیب طباورلا ءاشنإو ةیقیبطتلا
 ةّضفلاو بھذلاو فزخلاو جاجزلا لمشت يھو ،ةیسنرفلا ةینطولا تاعومجملا نم ّةینف ةعطق فلأ 800 ظفح
 .ةضوملاو يكیفارجلا میمصتلا عطقو تارھوجملاو
 
 مت 2018 رياني يف نكلو ،"ةیفرخزلا نونفلل يزكرملا داحتالا" مساب ةديدع ماوعأ ىدم ىلع ةعومجملا تفرُع
 اھفادھأب مزتلت ةعومجملا نأ الإ ،مسالا رییغت نم مغرلا ىلعو .ةیفرخزلا نونفلا فحاتم ةعومجم ىلإ اھمسا رییغت
 يف ينھملا بيردتلاو میلعتلا ریفوتو ةفاقثلا زيزعتو ّةینفلا تاعومجملا ىلع ظافحلا ىلع موقت يتلا ةیلصألا
 .میمصتلا لاجم معدو نفلا لاجم

 اھمدختسن يتلا ءایشألا ّلوحت يتلاو ،اسنرف يف نفلا ةفاقث ىلع ظافحلا ىلإ مئاد لكشب ةعومجملا ىعستو
 .ةلیمج عطق ىلإ ةیمویلا انتایح يف

 :سيراب يف ةزراب عقاوم ةثالث ىلع ةعومجملا تآشنم عزوتتو
 رفوللا يف ناسرمو ناھور ّيحانج يف ناعقيو ،ةبتكملاو سيراب يف ةیفرخزلا نونفلا فحتم •
 ودنوماك قدنف يف عقيو ،ودنوماك ود میسین فحتم •
  1988 ماعلا ذنم يلخادلا روكيدلا يممصمو يسدنھم بردت يتلا ،ودنوماك ةسردم •

 
 .عقاوملا هذھ عیمج يف ماقُتف "لیسوراك هییلتأ" مساب ةفورعملا لمعلا شرو امأ
 
  اسنرف فحاتم ةلاكو نع ةذبن
 ّلكشت يھو ،اسنرفو يبظوبأ نیب يموكحلا قافتالا ىلع ًءانب 2007 ماعلا يف اسنرف فحاتم ةلاكو ءاشنإ مت
 .يبظوبأ رفوللا فحتم زاجنإ قاطن يف نيدلبلا نیب ةیسیئر لصو ةلص تاونس رشع ذنم
 
 ةلود يف ةقالعلا تاذ تاھجلل تاراشتسالا تامدخ ریفوتل ةربخلاو ةدعاسملا اھسیسأت ذنم ةلاكولا تمّدق
 يف ةكراشملاو ،ةیفاقثلاو ةیملعلا جماربلا عضو يف ةمھاسملا :ةیلاتلا تالاجملا يف ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
 طئاسولا عيراشمو تاتفالل ةصصخملا تامولعملا كلذ يف امب فحتملا تاینتقمل يجھنملا فصولا میظنت
 ،ةیملاعلا ضراعملا میظنتو ةیسنرفلا تاعومجملا نم ةراعُملا لامعألا جمارب قیسنت بناج ىلإ ،ةددعتملا
 نیناوقلا/ةمظنألا عضو يف يبظوبأ رفوللا فحتم معدو ةمئادلا ةینفلا تاینتقملا ةعومجم ءاشنإ يف ةمھاسملاو
  .فحتملا ةرايزل ةماعلا
 
 قیسنتو ،فحتملا لمع مقاط بيردت لالخ نم هحاتتفا دعب يبظوبأ رفوللا يف اھتمھم ءادأ يف نآلا ةلاكولا رمتست

  .ًاماع 15 ىدم ىلع ةیملاعلا ضراعملا میظنتو تاونس 10 ةدمل ةیسنرفلا فحاتملا نم ةراعإلا تایلمع
 
 رفوللا فحتم :ةكيرشلا ىرخألا ةیفاقثلا تاسسؤملاو يبظوبأ رفوللا نیب لصو ةلص اسنرف فحاتم ةلاكو ّلكشت
 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 داحتا"و ،"كاریش كاج – يلنارب
 ةسردم"و ،)ىطسولا روصعلل ينطولا فحتملا( "ينولك فحتم" بناج ىلإ ،)ةيویسآلا نونفلل ينطولا فحتملا(
 فحتملا"و ،سيراب يف تاجوسنملاو ءايزألا فحتمو ،"روبماش ود لانویسان نیمود"و ،"نادور فحتم"و ،"رفوللا
 ةئیھلاو ،"ولبنیتنوف رصق"و ،"يال وا نامریج ناس - راثآلل ينطولا فحتملا"و ،"جومیلو رفیس - فزخلل ينطولا
 .(OPPIC) ةفاقثلاب ةلصتملا ةيراقعلا تاعورشملاو تاكلتمملا نوؤش رییستب ةینعملا
 
 ونايارت نع ةذبن
 تاكراملا رھشأ نم ةرخاف ةعومجم لالخ نم ةیئانثتسا براجت مدقي ركتبم موھفمو ةزیمم ّقوست ةھجو ،ونايارت
 ةمھلم ةبرجت ونايارت ّلكشي ،زئاوج ةدع ىلع زئاحلاو ركتبملا همیمصتب .لامجلاو ءايزألل ةیمیلقإلاو ةیملاعلا
 يوتحيو عبرم رتم فلأ ١۵ ةحاسم ىلع دتمي .ملاعلا يف ةیلایخلا قئادحلا لمجأ نیب نم ًةدحاو دّسجت راوزلل
 ،لافطألا سبالمو ،تارھوجملاو ،ةيذحألاو ،دیلا بئاقحو ،لیمجتلا تارضحتسم نم ةعساو ةلیكشت ىلع
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 ةزیمملا تامدخلا نم ةعومجم مدقيو ،يبظ وبأ يف "لوم ساي" بلق يف ونايارت عقي .ءاسنلل ةزھاجلا ةسبلألاو
 .تابلطلا لیصوتو لزنملا نم ّقوستلاو تایصخشلا رابكل ةلاصوً اناجم تارایسلا نكرو داشرإلا ةمدخ اھیف امب
 
 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
 ضورع ةفاضتساو ،ةمئاد ةینف تاعومجم ميدقتو ،ةدرفتملا ضراعملا نم ددع میظنت لالخ نم عمجأ ملاعلاو
 تاسسؤملا تارقمل ةعدبملا میماصتلا سكعتسو .ىرخألا ةیفاقثلا تایلاعفلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،ءادألا
 نونفلا ،يبظوبأ مياھنجوجو ،يبظوبأ رفوللاو ،ينطولا دياز فحتم كلذ يف امب ةیفاقثلا ةقطنملا يف ةیفاقثلا
 تاسسؤملا عم نواعتتو ،فحاتملا هذھ لماكتتس .اھروص ىھبأبو نيرشعلاو يداحلا نرقلل ةزیمملا ةيرامعملا
 .ةفلتخملا ةیثحبلا زكارملاو تاعماجلا كلذ يف امب ةیمیلقإلاو ةیلحملا ةیفاقثلاو ةینفلا
 
 
 يبظوبأ -ةحایسلاو ةفاقثلا ةرئاد نع ةذبن
 ةیفاقثلا اھتاموقمل جيورتلاو يبظوبأ ةرامإ ةفاقثو ثارت ةيامحو ظفح يبظوبأ - ةحایسلاو ةفاقثلا ةرئاد ىلوتت
 ةایح يرثت ةزیمتمو ةمادتسم ةیفاقثو ةیحایس ةھجو اھرابتعاب ةیملاعلا ةرامإلا ةناكم دیكأتو ةیحایسلا اھتاجتنمو
 نم ةیحایس ةھجوكً ایلود اھل جيورتلاو ةرامإلا يف يحایسلا عاطقلا ةدایق ةرئادلا ىلوتت امك .راوزلاو عمتجملا

 لمع تاسایس زكترتو .نيرمثتسملاو راوزلا باطقتسا فدھتست يتلا لامعألاو ةطشنألا نم ديدعلا ذیفنت لالخ
 ريوطت كلذكو ،ةیخيراتلاو ةيرثألا عقاوملا ةيامح اھیف امب ،ةفاقثلاو ثارتلا ظفح ىلع اھجماربو اھططخو ةرئادلا
 .يبظوبأ رفوللا فحتمو ،يبظوبأ مياھنجوج فحتمو ،ينطولا دياز فحتم ءاشنإ اھتمدقم يفو فحاتملا عاطق
 يقترت ةفاقثلاو نونفلل ةيویح ةئیب جاتنإ يف مھسي امب ةیفاقثلا تایلاعفلاو ةیعادبإلا نونفلا ةطشنأ ةئیھلا معدتو
 ةیحایس ةھجوك يبظوبأ ريوطتل هترادإو ماجسنالا قلخ يفً ایسیئرً ارود ةئیھلا بعلتو .ةرامإلا يف ثارتلا ةناكمب
 .ءاكرشلا عیمج نیب لماشلا قیسنتلا لالخ نم كلذو ةیفاقثو
 


