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 مقدمة

 

كددمتكزا مريدداار مرزملدد  ( كيددسزمت)حة يددتزمتح عقددا مركز ددف مرينيددبحاث السددسا مريحسيددست امرازميددست مإ
، عندددد كدددامز حددداكث "حةيدددتزمتح مإ امركتبنلدددست مريدددز . . مرددداارث امرلعدددا مرينيدددبحاحة مرقضدددحة"لعادددام  

 ماسكدددددز مرهددددد ل  كعحدددددة قسعدددددست، فدددددث 5151 أ تدددددالز/ماال تشدددددزح  51ا 51مرخكدددددحج امر كعدددددة 
 علددز الحددزات عكددس  اكدد  ،" دداايزاج فحدداحا" مركزئددث مالتصددسل تقاحددة علددز اغددف  مرلحددز  فددث مرينيددبحاث

 ركاظكدددة مرتايحذحدددة مرن ادددة فدددث أعضدددس  لحددداه  كددد  كشدددسز ، 111 كددد  أ ثدددز لسضددداز ،"يددد سح "تقاحدددة 
 كمييدددستككثنددا  عددد  ا  ،مريحسيدددحة مرقدددا  كدد  اكيدددمارا  ،امرتشدددزحعث مردداباث امرك نيدددح  ،مرتسزحددز
 .ما الحة مرلنام  ك  اعاا مركتسا  ماك  ع  ككثنح إرد  إضسفة ا سكعحة، السثحة قساااحة

 لادددد  رنتاكحددددة، فنيددددبح  شددددز ة ،CCC مركقددددسارح  متسددددسا شددددز ة: لزعسحددددة  ددددل كدددد ظِّدددد م مركددددمتكز ا  اقددددا 
 رنتاكحدددة، مركصدددزر زشدددحا كاحددد  كمييدددة مراسشدددز، كمييدددة مرقدددااكث، الحدددل. ا مرقددداج، لاددد  فنيدددبح ،
 . مرعسر  سال مري   أ ل ك  ايس  رألااحة،  سال لحت شز ة يختحس ، كاحز ك كاعة

شخصحة يحسيحة اأ ساحكحة ااارحة اقساااحة، فدث يدل   نيدست، قداكام خ رهدس  51سز  فث مركمتكز اش
 .أازمًقس لسثحة اكامخ ت

*************** 
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 الافتتاح

 

اقدسل إ  كز دف كيدسزمت ، حؤند احكزدماحند كل ، عبد المحسنداالماند اتح مركدمتكز ل نكدة أرقس دس مفت  
عددد  تقددداح   ،أا تسدددسال أ  ت دددا  كيدددمارة ،حة ت دددا  كيدددمارةإيدددتزمتح غحدددس  كمييدددة أاشدددي فدددث ظدددل 

فندد  ح دد  فددث ف زاددس أ  ح لددز كز ددف كيددسزمت احعظدد  اازا خدد ل . ازميددست فددث مرعكددب اصددسس  مرقددزمز
كاذ مرحا  ماال رعكنه لساليتق رحة مرتسكة مركبنقة عد  أ  مركز ف مرتف  إرد  ث ا ياامت، احز   ذر 

 .ماليتق رحة مركسرحةإرد  يحسيحة أا غحز يحسيحة، إضسفةأر  هة، 

نددب كددد  أ ددل مراظددز لعكددب افهددد  رنك تكدد  مإيددزمئحنث اكصددساز قاتددده إ  كز ددف كيددسزمت خ  : اأضددس 
. اضددعيه مرامخنحددة امرخسز حددة، ا حيحددة كام هتدده علددز ت كحدد  أصددسس  مرعقددل امري ددز امإزما  مراباحددة

 ف حتاي  احتعسظ  لهذا مريزعة رحش ل سسرة غحز كيلاقة فث ارعل  ذم ك  مايلس  مرتث  عنت مركز 
خندددب سسردددة  ارحدددة ك تكعحدددة لدددح   سفدددة مريئدددست رزيددد  مريحسيدددست اكيدددسعا  مرقحدددسا  فدددث متخدددسذ قزمزمتهدددس، 

 .م رأل حسل مرشسلةارح ا  كالزً 

 أ   إردد  ،  نكدة مرن ادة مرتسضدحزحة رنكدمتكز، إذ أشدسزه نيالمحصدك، احد  كاعد راحكزدماحند كل أرقد ا 
مرلسدددا فدددث مرلعدددا مرددداارث رنقضددحة مرينيدددبحاحة، احيدددعد إثدددسز  سدددامز عكحدددب لدددح  إردددد  هدددا مركددمتكز ح

كختن  مابحس  سال كقسزلة مرتااحل لها  تقاح  مقتزمسست سال يحسيست تتعنب لإسحس  اتيحعدل ااز 
ًضدس مرتكححدف مرلعا مراارث  زمفعة أيسيحة فث مر يسح مراباث مرتسززر رنشدع  مرينيدبحاث، احيدتها  أح

 .لح  تااحل مرسل اتااحل مرصزمع

.  ادس  كد  حقصدز مرتدااحل عندد مرتسدز  مراحلناكسيدث اليتصدامز قدزمزمت أا إبد ب كلدسازمتاقدسل إ  
ث كت سكددل عدد   ددذم مركيددسز اشددب مربزحددب إيددتزمتح   ددف  كدد  لدداحل " مرتددااحل"ا اددس  كدد  حتعسكددل كدد  
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ز تزم كدث فددث كحدفم  مرقددا ، علدز يحسيددست ت يددل ركيدسز  احددا كختند   نًحددس علدز مريددعث إسداما ت ححدد
مرت سكددل لددح  مر يددسح مردداباث مرتسددززر فددث كام هددة مراظددس  مرصددهحااث ماليددتعكسزر مرعاصددزر، اتيعحددل 

 .مرلعا مراارث فث  ذم مر يسح

عكل عند تبلحب مرقساا  مرداارث اقدزمزمت ماكد  مركيمارحسته ا لتسكل مرك تك  مراارث ابسر  مركصزر 
اكس حعاحه ذر  ك  إردفم  إيدزمئحل لإاهدس  مالسدت ل اتك دح   ،ركلسائ مركقز  فث مرقساا  مراارثمركتسا  ام

استد تسح   ذا مرنسظة، ال لا ك  إب ب كلساز  . امرشع  مرينيبحاث ك  ككسزية سقه لتقزحز كصحز 
 ححددز يحسيددحة كختنيددة  ددذزًحس عدد  كددس حيددكد عكنحددة مريدد  ، اال لددا أ  حعكددل مرينيددبحاحا  كدد  أ ددل ت

سي  فث مراهسحة  اس عند أزض فنيبح  كامفح  مرقا  عند أيسج أ  مرصزمع يحأخذ اقًتس باحً  ايح  
 . زي  عند مازض مرتث يحت  ت زحيهس السًقس اارًحسك  خ ل مرسقسئب مرتث يت  

كدس ح دزر سسرًحدس عندد مازض كد  كا ددة ماتيسضدحة كتعسظكدة، حدال عندد أ  مرشدع  قددزز إ  : اأضدس 
فكدددس  مركلدددساز  احقدددزز كصدددحزا لاييددده، كددد  اا  ماتظدددسز أسدددا، اكددد  اا  ماتظدددسز  حندددتقبأخدددز  أ   كدددز 

 .مرك تك  مراارث أا مرعز ، أا ستد قحساته أا مرقا  مرتث تعساث ك  عامق  مالاقيس  اماليتقبس 
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 ندوة ضيوف الشرف

 الفرص املتاحة واملقاربات املطلوبة: التدويل

 

أ   أ كحدة ، عنددكئ  احجل اأحن ءاحكزماحند كل  احح وحالمعزك نية ضحا  مرشز  شاا زئحج 
 .   سا  مرخحسزمت امرعاسصز ماخز إرد  خحسز مرتااحل  خحسز لاحل، ارحج أصحً ،إرد  ح ا  مرن ا 

اا  إازم  مالعددسا امرك ااددست مركختنيددة "كدد  تلاددث  ددذم مرخحددسز افددب مركعاددد مركتددامال رنتددااحل اسددذ ز 
قددساز  عنددد مرتقددسب اميددت كسع  سفددة عاسصددز اأاامت مرقددا  مرتددث  ةحة عكددل فنيددبحاحيددتزمتح امركتزملبدة إ

 ."تكتن هس قضحتاس

حة مرتسددددزز  ددددا  عددددل كشددددزاع أر كستددددل أا كيددددتعكز أا كيددددتاب  إيددددتزمتح إ   ددددا ز اقددددسل مرع ددددز 
رنقضدحة، اتيعحدل مرقدساا   اح   أ  ح ا  مر ها مرقسئ  سسرًحس عند صدعحا مرلعدا مرداارث. كشزاًعس ك نًيس

حة امسددددا  اشددددسكنة، عكسا ددددس مايسيددددث مركقساكددددة مرشددددعلحة ضددددا إيددددتزمتح مردددداارث،  ددددفً م ال حت ددددفأ كدددد  
ساما مرت ححز مركاشاا فدث كحدفم  مرقدا ، امرتلادث  مالست ل اماليتحبس  ااظس  مالزتهسحا امرعاصزحة، ام 

فددزض مرعقالددست، امريددعث مرسثحددا إرددد  مر سكددل رلزاددسكك سز ددة مركقسبعددة ايددس  ماليددتثكسزمت اصددااًل 
امر دددسا امركلدددساز إاهدددس  مالاقيدددس  اميدددتعسا  مراسدددا  مراباحدددة لددداً م كددد  عقدددا مإبدددسز مرقحدددسار مركمقدددت 

 .ركاظكة مرتسزحز

 ؛حؤننةا  نكاعكفد  كئ  احجل اإ لكةا اعضوالملجنةالمحكزم ةامسكزةافتح ان صكالما وةأشسز ا 
كعز ة يحسيدحة اميدعة تسدحب لسركعز دة مرتدث ت دزر عندد مازض، كد  خد ل خاض مركبنا  أ  إرد 
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زصدددا مإ دددزم مت مإيدددزمئحنحة لاقدددة اكام هتهدددس افضدددسهس كسنحدددس ااارحدددس، اتلادددث مريحسيدددست امركامقددد  
مراس عة مركقاعة رشعلاس ارن حل مر احدا لشد ل خدس ، امركقلاردة اارحدس، إضدسفة تساحدا أاراحدست مرصدزمع 

 .مالت سا امالرتقس  ك  مرهلة مرتث تش ل إز سصست ر اتيسضة مرثسرثة لكس حك   ك  تساحا

 لسرين  يام  مرظس ز ، ز ا  تيكحته حك   كس مركاظ كة مرقا  تسسال أال    اس،  ًام مركه  ك اقسل إاه 
 أخدز   هدة ك  أا إسلسبهس، أا مرظس ز  راق  مركتسسة مااامت لسيتخام  مرتاخل لكعاد مإح س ؛ أا

 ار   مرشداحا  مرخبداز  ح داز  مر كحد  أ  اأظد  مركيدن ح، امرعكدل مرعي ز  لست سا ضسز كيسز  إرد  افعهس
 .مرينلحة اآثسزا ماكزح  ك 

مإيزمئحنث صدزمع ااردث لسكتحدسف، حابلدب  –ا  مرصزمع مرينيبحاث " مرتااحل"عتزض عند كصبنح ما 
مرزملعدة، امرلزاتا ددال مإضدسفث ماال مرخددس  عنحده مرقدساا  مردداارث مإايدساث، اتساحددًام متيسقحدة  احدد  

 . مرقساا  مراارث رسقاب مإايس إرد  لسز ست مرتسزز، إضسفة

مركهكة مركز فحدة رنعكدل مرداباث مرينيدبحاث  دث سدز  شدسكنة لسيدتخام  مرايدسئل مريدنكحة   إ: أضس ا 
قنحكًحس  امرتأ حدا عندد كيدمارحة  ،ااارًحسمرقساااحة ضا ماليتعكسز ماليتحبساث رألزض مرينيبحاحة كسنًحس ام 

افددث  ددذم . ك ندج ماكدد  رنقحدس  لام لستدده ردحج ت ددسا ككسزيدست إيددزمئحل فسيد ، لددل ت دسا سددل مرصدزمع
ح دا  ا  ،عنحاس ميتلامل مركقسزلدة مرقاحكدة مرتدث تعتكدا عندد مركيساضدست مرثاسئحدة لزعسحدة أكحز حدة ،مريحسب

فعندد ك ندج ماكد  . كحفم  مرقا  رصسرح إيزمئحلفحهس مر سا  مرينيبحاث ضسحة مالخت ل مريساح فث 
 .أ  حساا ش ل مرسل، مرذر ح   أ  حش ل كز عحة رعكنحة ي    احا 

مرساحا ع  مراارة مرامسا  حقاض كقساكة مركشدزاع ماليدتعكسزر، لدل عنحادس مرتكيد  لااردة اأاضح أ  
لح  أ  ا هة ا . تسقحب ماليتق ل، اعنحاس مراضسل ك  أ ل تسقحب  ذم مرها  مراباث  فنيبح  لها

ماال، مرسددددز  ضددددا :   رناضددددسل مرينيددددبحاثح  كبنددددالح  أيسيددددحح اددددس  كزت ددددف اظددددزا تقددددا  عنددددد أ  
ماليدددتعكسز ماليدددتحبساث، امرثدددساث، مركقسزلدددة مر احدددا  رنتيددداحة رنسدددل مريحسيدددث ككثندددة لتشدددزحعست اارحدددة 
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مرك تكدد  مردداارث كدد  خدد ل ك نددج ماكدد ، اقددزمز امضددح فددث  ددذم مالت ددسا حيدده  فددث فددتح اكيددمارحست 
ااردة فنيدبح   إقسكدةتسقحب مرتياحة، اخسصة إرد  مرلس  ك اًام أكس  عكنحة يحسيحة  احا  كساا  تقاا

 .مركيتقنة اعسصكتهس مرقاج مرشزقحة

ووم دكالالتتصد  اا ن ئباكئد  المدومكلءا كئ  اصن وقالالنتثح كالمفلنن ني احسح احصنفىاأ دا 
عمةند أ كحة ع   ن با ا اضد  سندال  تتضدك  خبدامت  كد  خد ل مالقتصسا مرداباث، اذرد  إعسا  كماضم

ا  مرتقنحل ث  اشسكل، اذر  اإيتزمتح  رنتبلحب، عند أ  ت ا م ضك م يحسب الزمكك عكل  ام لًة اقسلنة
حددة اكسازحددة ه اتشددسل  له كدد  مريحسيددةل امااضددسع  سف ددة تعقحامتدد اضدد  مرقددسئل  عندددمرتشددخح  رن كدد  أ ك 

 .مركحاماحة

حة  شددسكنة تيددتاا  إيددتزمتح كدد  خكددجل اقددسب  فددث إبددسز كقسزلددة   سلزاددسكك عكددل أارحددابددزح كلددساز  تتضددك  
رددددد تددددااحلل مالقتصددددسا لكيهددددا مرع قددددةم مرتعسقاحددددة مرسسرحددددة كدددد  مالسددددت  :إرددددد ددددعمةل مالقتصددددسا  ل، ام  كماضم

إردد  امراارحة، إضسفة مإقنحكحة اصسحسة ضك  كاظاكة مالقتصسا صسح ة ع قة زمرينيبحاث فث إبس
اكتدح ، كتسدزز  كد  مرتلعحدة اقدساز  عندد  بح ل مالقتصسا لكعاد ضزاز  لاس  مقتصدسا ابادث اكيدتقلتا 

مالعتكددسال مرددذمتث امراكددال مركيددتام ، اخنددبل فددز ل مرعكددل امرتاددسفج عسركًحددس، اكددس حتبنلدده  ذردد  كدد   هدداا  
 .ذمتحة

ددعمة مالقتصدددسارتسقحددب إ مرعكددل مركقتددزحاأاضددح أ   عنددد مراظددز فددث مرع قدددة حقددا  مردداباث  عددسا ل كاضم
مرع قدددة كددد    ححدددز لزاتا دددال لدددسزحج، اعندددد ت احدددامإيدددزمئحنث علدددز تمرتعسقاحدددة مرقسئكدددة كددد  مالسدددت ل 

عدسا  صدحسغةل مرع قدةل  ث لهدا  كاد  إيدزمئحل كد   ادث فامئدامرك تك  مراار مقتصدساحة كد  مالسدت ل، ام 
عكنحددة  تددابح  مالقتصددسا كدد  أ ددل ا ددسحإرددد  كدد  مردداالل مركساسددة امركمييددستل مركسرحددة مراارحددة، إضددسفة

ماليدتق لل إردد  لهدا  مراصدالل  تعفحدف مرلعدا امرداع  مرداارث رتايحدذ لزادسكك ابادث تااحنه، امرعكدل عندد
 .مالقتصسار
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وم كالمخ كج ةاواا ن ئبالمكئ  امل كلن  افياحكزماز كن غياملشكقالألونن احكولاالمحعشكامعتلدز 
 ذم مرسل  سل مراارتح  كست، اال تا ا  اس  إك ساحة رقحس أ    فيالألك ان با  اون ئباكئ  المومكلءا

ضك  مرظدزا  مرسسرحدة فدث ظدل مردزفض مإيدزمئحنث رده، اغحدس  مرضد ب مرداارث عندد إيدزمئحل إاهدس  
مالست ل، ازفض مالتسسا ماازالث اخذ اازا مرقحسار القسئه تسلًعس اكحز س، افدث ظدل مراضد  مرعزلدث 

 .مرذر ال حيكح ره لسرتاخل إا سف  ذم مرسلا  ،مركم ك لسرصزمعست مرامخنحة

إ  مركلددددساز  مرعزلحددددة رنسددددل كستددددت لعددددا أ  أبنددددب عنحهددددس اتاحددددس ا عددددا  زصسصددددست إلددددس  سكنتدددده اقددددسل 
آخز كيكسز فث اعشهس  تمالاتخسلحة ماخحز ، سحاكس قسل إ  إيزمئحل رحيت كعاحة لاارة فنيبحاحة، ااق

 .افس  مركن  علا مهلل ل  علا مرعفحف، كن  مريعااحة

مرسددل ضددك   ددذا مركعبحددست، رددذر  ح دد  مرتز حددف عنددد زفدد   نيددة تددااحل ا ددسح ال ك ددسل رالددح   أادده 
كقسزلددة عزلحددة إرددد  مالسددت ل فنيددبحاًحس كدد  خدد ل سكنددة مركقسبعددة امركس كددة مر اسئحددة مراارحددة امرسس ددة

 . احة ال تعسكل إيزمئحل  شزح  رني  

ال "اسدد  فددث كزسنددة اقتًددس بدداحً   ددًام، ا حأخددذ مإيددزمئحنث  -مرصددزمع مرعزلددث اخددت  كامخنتدده لددسرقال إ  
، فث ظل ماش سل مرك تك  مراارث، ار  حمثز عند  ذا مركزسنة يدا  مراضدسل مردامخنث مركيدتكز، "سل

 .ار  حسي  مرتااحل  مرصزمعم، لل مركعسارة مراحك زمفحة عند مازض. ار   فث مراهسحة مرتسزز يحت 

، فقدا أ دا مرتفمكده لمشدكقالألوندنحنندقالألحدرالمحتسد ةامعحل دةالمنددرافديا ان زدوال،احد  ندو أكس 
لكيسعا  مرشع  مرينيبحاث عند تسقحدب مرااردة مرتدث  دث سقده، اال لداحل عد  سدل مرداارتح ، اال تا دا 

 . ضفزصة را سح أر كيساضست اا  ت ححز مرامق  مرقسئ  عند ماز 

متخدسذ إيدزمئحل مرشسزع ريقاماه ماكل امركاظاز مريحسيث رنكيتقلل، ام   إرد  افلمر حل مرشس  اقسل إ  
فحددا كدد  فقددام  ماكددل لدداال كدد  ميددتعساته، اال حك دد  أ  تيددس   فددث تهائددة  ددذم حمركفحددا كدد  مإ ددزم مت 
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مر حدل، فهدث مرتددث تتسكدل مركيددمارحة  دث اكشددزاعهس ماليدتحبساث، ا ددذم ماكدز حشدد ل سدسفًفم الاتيسضددة 
عنحاددددس مستددددزم  مراضدددد  حة  حددددا ، ا إيددددتزمتح إ  مالست س ددددست مريددددنكحة  ددددث .  حددددل مرشددددلس  مرينيددددبحاث

 .مرتسزحخث مرقسئ  فث مرقاج، اا  كسسارة فزض اقسئ   احا 

كبسرلددة إيددزمئحل لت ححددز يحسيددتهس ات ححددز  ددث مااراحددة تددز  لددأ    هددة اظددز مايددز  مراارحددةالددح  أ  ا 
ال فدددإ  سدددل مرددداارتح  حصدددلح كيدددتسحً ، ماكدددز مردددذر حقددداا سدددل مرااردددة إردددد  مرسقدددسئب عندددد مازض، ام 

اال لددا كدد  خبددامت كنكايددة كدد  مالسددت ل رنتقددا  اسددا سددل مردداارتح ، افددث  ددذم مريددحسب عنددد . مرامسددا 
 .ك نج ماك  امرك تك  مراارث أ  حأخذ اازا ك  أ ل إا سف  ذم مرسل
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 الجلسة ألاولى

 نحو فهم أعمق ملقاربة التدويل

 

 ا دسحندد مردزغ  كد  أاده ع ،نع اعب المهد  ، اكئد  احجلد اإ لكةاحكزدماحند كل لح  زئحج مر نيدة 
 مركسسفددل تتصدا ز مرينيدبحاحة مرقضددحة ل عدل اضدسرهس كدد  كل دز  كزسندة فددث مرينيدبحاحة مرتسزحدز كاظكدة
 ر حدددس  اذردد  ،فع سرددة لصدداز  عنحهدددس امرلاددس  مراارحددة مرقددزمزمت ميددتثكسز كددد  تددتك   ردد إال أاهددس  مراارحددة،
 كد  رلادة  دا صد  ز أا  ل دز كهكدس ماتصدسز أر كد  ح عدل مردذر ث،يتزمتح مإ امرتخبحب مرزمحس اضاح
 .مركت سكل مرا سح رلاست

فقددا  ؛ احددا  لصدداز  مرامقدد  قددزم   إعددسا حال ددث  مريشددل، ثدد  مريشددل  ددث اتح ددةمر  ددا ت  أ كدد  لددااًل اقددسل 
 لل ،غحز س ك  تت سكل مرتث مرزامف  أسا لسعتلسزا رحج مراارث مركيتا  عند مرعكلإرد  مرا هة تسارت
 يددزمئحنثمإ مر سادد  عنددد مراسحددا امرتهاحددا مرضدد ب عاصددز أصددلست لددل ،امسددا مر مريددسب ذمت مرزمفعددة
 زا   مرداارث مركيدتا  عندد مرعكدل عندد مرتز حف  س ، فذمته لسا  اًفس لسعتلسز س مركيساضستإرد  رنعاا 
 مالعتددزم  احددل عنددد مرتز حددف  ددا مركزسنددة ت تحدد ح اأصددل ،كت سكنددة كزم عددة كدد   ددفً م ح دد  اردد  فعددل

ل كدددد  مازض عندددددد مرسقدددددسئب عدددد  عفرددددده حك ددددد   ددددا  ا أاددددده مرينيدددددبحاحة لسراارددددة  ماليدددددتحبس  ت دددددا 
 لهددس ح عتددز  قددا مرتددث مراارددة ح عددل  ددذم  ددل مريصددل، ا ددامز امرسددام ف مرحاكحددة مالست رحددة امرككسزيددست

 .أصً   رنا اا قسلنة غلز

ولإل لكةالمع حدددةافدددياج حعدددةاأندددت لالماددد نواالمدد ومي اوعح ددد ازل دددةالمساددوقا  ندددكالمعحددوك، ا قددسلا 
حة اباحدة فنيدبحاة إيتزمتح تااحل مرقضحة مرينيبحاحة إال لسعتكسا إرد  حك   مراصالال "اه إا ب كم  
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قساااحة قسئكة عند ك كاعة ك  مايج مرعنكحة مراقحقة، ارتسقحب ذر  عنحادس مرتدحق  كد   س فحدة أيدج 
 ."اا  مرتأ ا ك   س فحتاس عند مركيتا  مرامخنث ذم مرتااحل، ف  حك   إخزم ه عند مريسسة مراارحة 

مرينيدبحاث لشد ل حدت    كد  كتبنلدست مرتدااحل، اضدزاز   ثضدزاز  إصد ح مراظدس  مرقدساااإرد  اأشسز
لناكسيدحة مرتدث تعدا كد  أ د  مركمييدست مرزيدكحة رقحدس  كاظكدة مرتسزحدز حتاظح  عكل اتلعحة مرلعثست مرا

مرتالده اعدا  إغيدسل مإشد سرحة مرقسئكدة لسرككسزيدة امرخسصدة لتلعحدة  ا دذم حسدت . لام   مرتااحل مرقدساااث
 .لناكسيحة مرينيبحاحة رنينبةحمرلعثست مرا

حة مرقساااحدة اميدتخام  مرقدساا  مرداارث لشد ل فسعدل  دأام  اضدسرحة رنتسدزز يدتزمتح إ  تلاث مإ: اأضس 
ريحسيددحة، اح دد  أال   ح ددا  لكعددفل عدد  مرصدديقست مأكدد  مالسددت ل  ددا سددب كشددزاع رشددعلاس، ح دد  

 . عند تيعحنهسح ا  ك زا أام  ت تح حة حك   مركيساكة 

ن ئددبافدديالمحجلدد اولمأحدد ااعدد راسكزددةالمحبدد  كةالمونن ددةالمفلنددن ن ة ا احصددنفىالمبكثددوثياأاضدح 
حة فنيددبحاحة اباحددة  احددا   ددافهس مركز ددفر ت ححددز إيددتزمتح  أصددلست سز ددة مركقسبعددةأ    لمتشددك عي

حة ضدزازحة  دام يدتزمتح إيزمئحل ا عل ت دسرح  مالسدت ل أ لدز كد  ك سيدله، ا دذا مإكحفم  مرقا  ك  
 111إرددد  سأريد 551فحدسا  عدداا مركيدتاباح  كد  إردد  عسًكدس كد  كيساضدست فسشددنة رد  تدما إال 55لعدا 
 .سأري

عة، حة مرينيبحاحة مرلاحنة عند تصعحا مركقساكة مرشعلحة، اسز ة مركقسبيتزمتح ح   أ  تقا  مإ: اقسل
اسددا  اباحددة اقحددسا  اباحددة كاسددا ، امرعكددل عنددد إرددد  ااعدد  مرصددكاا مردداباث عنددد مازض، إضددسفة

 .خنب مقتصسا كقساكة

ر  تأت ك  فزمغ لل لاحت عندد كقساكدة شدعلحة كيدتكز  أاهس إرد  كاا سمرسسرحة،  مالاتيسضةإرد  اتبزب
اعندددد سز دددة  ،غدددف قبدددسع عسكدددس سدددح  أقدددح  مر دددامز، الاحدددت عندددد يدددي   يدددز مرسصدددسز عددد   55كادددذ 
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كقسبعة مرلضسئ  مإيزمئحنحة اعند صكاا غف  مايبازر، اح   مرعكل عند تباحز س اتاظحكهس، ك  
خدد ل ماضددام  فئددست شددعلحة أايدد  فددث  ددذا مالاتيسضددة افددث اعدد  مرصددكاا، ااقدد  مرتايددحب ماكاددث، 

قدا ك ندج ابادث اسدااار عإردد   كس أشسا لكلساز  كز ف كيسزمت مرامعحدة. اا اا قحسا  اباحة كاسا 
 .مركاقعة ك  قلل أر  شخصحة

حة إيدتزمتح ل  حد  كاحزتدباحكزدماحند كل افدياثدمة اواسادوتيلمن شدناوا المصدحاعب المعد نيابسر  
تضد  أيدسرح  امضدسة اكاسدا ، كد  أ دل ماليددتيسا  كد  ااز مركمييدست مراارحدة، كد  مرتأ حدا عنددد أ  

مرلحت مرامخنث، اميتعسا  مراسا ، امرعكل عند مركيسزمت مرعسكل مرسسي  فث اهسحة مركبس ،  ا تزتح  
، لكددس ح يددل مرعكددل كدد   سفددة أصدداقس  مرشددع  مرينيددبحاث كدد  اال اكمييددست ا ددل   سفددة لشدد ل كتددامف 
كسلث مرسزحة امرعال امري   امراحكقزمبحة فث مرعدسر ، رت ثحد   هداا   اتيعنحهدس، الدذل  دل كيدسعحه  

ره مرعدددسال كددد  أ دددل إاهدددس  مالسدددت ل، اكسسيدددلته عندددد  زمئكددده، ركدددممفز  مرشدددع  مرينيدددبحاث فدددث اضدددس
اتك ددح  مرشددع  مرينيددبحاث كدد  احددل سقاقدده مركشددزاعة، ستددد حتيدداد ردده مرعددح  لسزحددة ا زمكددة عنددد 

 .أزض اباه، كثنه فث ذر  كثل  ل شعا  مازض
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 الجلسة الثانية

 التحديات والفرص: التدويل

 

ن ئبافيالمحجلد اولمن ئبالألح االمع راملجبهةالم  حاكلن ةامتسك كافلنن ا ات  اعب المزك ر اقسل 
حجد ،المحد مزي اعح د ازل دةال  لباافث مر نيدة مرثساحدة كد   نيدست مركدمتكز مرتدث تزأيدهس المتشك عي

ح   مرتكححف لح  تااحل مرسل اتااحل مرصزمع، ا  مرسدل ردحج فدث كتادسال مرحدا، : فياج حعةاب كم  
إرددددد  اسدددد  لسس ددددة. حاتهددددث لسيتيدددد   أسددددا مربددددزفح ، أا لتامفددددب مربددددزفح  عنددددد سددددل ايددددبفإكددددس أ  
حة تدااحل، إيدتزمتح ا دث رحيدت ك دزا . بزحدب كيداااإردد  أايدنا كيدسزحة  احا  لعا اصال إيتزمتح 

 .لل ح ا  مرتااحل إسا  ز سئف س

ال، تعفحددف مرك ساددة مركيددسز ما: لكيددسزح حتكثددل فددث مرظددزا  مرزم اددة ا اقصددامرددذر مرتددااحل الددح  أ  
مرقدساا  مرداارث إردد  مراارحة راارة فنيبح ، ك  قلل اال مرعسر  امركمييست مراارحدة، امرثدساث، ماليدتاسا

اتيعحنه كد  أ دل  ند  مرك تكد  مرداارث ركسسيدلة إيدزمئحل عندد مست رهدس ا زمئكهدس مرتدث تزت لهدس لسدب 
 .يتحبساثمرشع  مرينيبحاث، ال يحكس  زحكة ماليتحبس  امرتاي  مال

 ددث أزمض كستنددة،  5611أ  مازمضددث مركستنددة مرعددس  إرددد  حة مرتددااحل تيددتااإيددتزمتح أ  إرددد  اأشددسز
ا ادددس  إ كدددسع اارددددث عندددد ذرددد ، اميددددتكزمز إيدددزمئحل فددددث مست رهدددس اماليدددتحبس  فحهددددس حشددد ل كخسريددددة 

 .التيسقحست  اح  ارنقساا  مراارث

مرقضددس  عنددد ضددزاز  أ  حشدد ل   لإلنندد احدد  كاعدد راحكزددمالمح ددملاامساددوقا اعصدد را ددون أ ددا ا 
مرينيددبحاث قسعددا  فددث كاضدداع مرقددساا  مردداارث اتيدد حل قضددسحس  ددزمئ  مرسددز  مرتددث تزت دد  سسرحددس فددث 

 .فنيبح  اك سقة كزت لث  ذا مر زمئ 
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إردددد  مرقضدددس  مرددداارث، امالاضدددكس إردددد  ك سقدددة مركدددزت لح  ر دددزمئ  مرسدددز  اتقددداحكه لمرقحدددسا  بسرددد  ا 
إايس  امرقساا  مراارث مإايساث اما يس  مراارحة، اتيعحل مرتقا  لقضسحس إرحهدس، اكد  متيسقحست سقاب م

لحاهددس كس كددة مر اسحددست مراارحددة، لكددس حعددفف كدد  ك ساددة اارددة فنيددبح  احيعددل كلدداأ مركسسيددلة، الخسصددة 
ة عد   دل كلاأ مرعقالة فزاحة، احعاث ذر  ضكًاس تسكحل إيزمئحل مركيدمارحة مر اسئحدة امركيدمارحة مركااحد

كدددس سصدددل اكدددس حسصدددل فدددث مازمضدددث مرينيدددبحاحة امرعزلحدددة مركستندددة، ال يدددحكس سدددب مريددد س  مركدددااحح  
 .مالزحس  امرعفل فث مرسكسحة

  حدد  كاعدد راحؤننددةالمسددق ان ئددباكئدد  المف  كلم ددةالم وم ددةامساددوقالإلنندد ا اشددعولااجبدد ك اأكددس 
مزمت تا  عند أسقح دة مرشدع  مرينيدبحاث لست سا خنب آرحست رنتيعحل أ ثز ك  متخسذ قز  فبسر  لسرعكل

لسحددا سددا  كددس يددااحة، إرددد  فددث كددامزاا مربلحعحددة افددث سقدده فددث تقزحددز مركصددحز اك كاعددة كدد  مرقددزمزمت
ا دددذا خبدددا   ددد  حسدددسارا  . اتساحدددًام ماكدددح  مرعددس  ،لست دددسا  حئددست ماكددد  مركتسدددا عكنحدددة خبدددا  اتخددذ 

ماضددكس  فنيددبح  خبددا  كهكددة السر ددة . ااسدد  عددساً  اددذ   ااعكددل كقسحضددست ،ت الهددس امرهددزا  كاهددس
زما  يحسيددحة  ما كحددة ال أسددا حقنددل كاهددس لسركعددساث مريحسيددحة، ار اهددس غحددز  سفحددة، إذ تتبندد  يحسيددة ام 

ك ساست تقاحة افاحة اقساااحة رنتعسكل ك  مركاضاع  .ام 

ف كد  مرلعدا مريدحسار امرهاحدة مرينيدبحاحة ال لدا إذم أزااس أ  اعفف ف ز  فحسا   نيدة مالسدت ل ااعدف  اقسل
كددد  إعدددسا  مالعتلدددسز ركيهدددا  اسدددا  مرشدددع  مرينيدددبحاث، اتعفحدددف مرقضدددس  مرينيدددبحاث ر ابددد ب اسدددا 

 .مالشتلس  فحه لكيسسست اميعة  ًام فث كاضاع مرقساا  مراارث امرتفمكستاس

لإلنندد اافدديازل ددةالم كلندد  المعل دد احس ضددكةافدديالمادد نواالمدد ومياوساددوقا اف منت ندد اأملكوفدد ااأشددسزت
 تيتسضدز سحا مريحسيحة، امرسيسلست رناامف  حخض  مراارث مرقساا  تبلحبأ   إمىاا  بج حعةاب كم 

 مراارحدددة ماس دددس  تبلحدددب كددد  اتددتكن  مريحسيدددحة، قزمزمتهدددس رتلزحدددز ثددساار لشددد ل مرددداارث مرقدددساا  مردداال
 . كامتحة  اس  ظزا  يحسيحة ت ا  عااكس
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 إذ حقدددا  ،خسبئددس أا كاقاصدددس عددسا  حدددأتث مردداارث لسرقددساا  مرددداال الرتددفم  مرتقنحدددار مريهدد اأاضددست أ   
 لك كاعدة اثحقدة ع قة عند مراارث مرقساا  أ   أاال كس، : فزضحتح  عند مراارث مرقساا  تبلحب اكاذج
اثساحتهكدس، . تبلحقده عدا  سسل فث مرعامق  ك  ك كاعة عنحه لاس  أاشتا  ،مركسنحة امرتشزحعست مرقاماح 

 كدددد  ك كاعددددةإرددددد  تستددددسج مردددداارث مرقددددساا  يددددسجأ عنددددد امركلاحددددة مركسنحددددة مرتشددددزحعست ك كاعددددة أ   
 مإ دددزم مت ك كاعدددة ميدددتخام  كددد  رندددتك   أادده اأ دددات. تبلحقهدددس رضدددكس  مريعسردددة مركسددداا  مإ ددزم مت
 تتضددك  أ  ح دد  ،مرقساااحددة اغحددز مرتعيدديحة إيددزمئحل إ ددزم مت ريضددح مردداارث مرقددساا  فددث مركتضددكاة
 ك كاعدددة مرتشدددزحعست تتضدددك  اأ  مرددداارث، لسرقدددساا  مرتفمكدددس مرينيدددبحاحة مركسنحدددة امرتشدددزحعست مرقددداماح 
 امركمييدست مرداارث رك تكد مإردد  مرن دا  ام د  مريدنبة عدستب عندد تنقدث مرتدث مإ دزم مت ك  كساا 

 غحددز أا شددزعث غحددز لعكددل قحسكهددس أا مراارددة إخدد ل سددسل فددث ثسرددا بددز  أر تدداخل اتكادد  مراارحددة،
 . قساااث

 امرقداماح  مرتشزحعست ك كاعة ازمية  ث مإ زم مت  ذا بلحبفث ت رنلا  حةإيتزمتح الح ات أ  أفضل 
 تسدددت مرامقعدددة مإ دددزم مت رتدددأثحز امضدددسس فهكدددس اسدددزح  امع   لشددد ل حاهسكاتضددد مرينيدددبحاحة، مركسنحدددة
 امرقدددساا  مراارحدددة مركمييدددست كددد  مركسنحدددة امرتشدددزحعحة مرقساااحدددة مركمييدددست اع قدددة ،مرددداارث مرقدددساا 
 تسددسال ثسرثددة اال أا ثسرددا بددز  اأر مركسنحددة مريددنبست لددح  كددس مرع قددة تاظددح إرددد  إضددسفة ،مردداارث
 .امركاظكست ،ماعكسل اقبسع ،امرخسصة ،مرعسكة مرقبسعست فحهس لكس ،مراارة شما  فث مرتاخل
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 مستديرةنسوية مائدة 

 رؤى نسوية: السالم، البعد الدوليالصراع، 

 

: عقددات  ددذا مركسئددا  فددث مرحددا  اييدده مرددذر شددها ماعقددسا كامئددا يدد   فددث أ ثددز كدد  لنددا كدد  لدد ا مرعددسر 
اقددا أامزت  ددذا  .إااااحيددحس، اح ددسزم ام، مرلزمفحددل،  حاحددس، لددا  ا ، مريدداام ، تسحناددا، احلددسل، لس يددتس 

لمدددكولةامل كلنددد  ا/ا   ح دددة المحؤنندددةاولمحددد  كةالمع حدددةف سددد ءاعبددد المهددد  ، المز تبدددةاولألزمركسئدددا  
أ  ف ز  تاظح  كامئا مري   علدز مرعدسر   دس ت لعدا ماعقدسا مرقكدة مرعسركحدة إرد  سحا أشسزت، ولألبس ث

 ، إذ  ددافت  ددذا مركامئددا5155إاهددس  مرعادد  مر ايددث أثاددس  مرافمعددست فددث راددا  مرعددس  إرددد  مرتددث  ددافت
رك كاعددست مرعسركحددة مركختنيددة فددث سز ددست مرايددس  امريدد   كدد  أ ددل خنددب سز ددة عسركحددة ت كدد  مإرددد 

اتتنخ  زمحتهس فث أ  مرعكل مر كدسعث  دا ما ثدز تدأثحًزم . إع   أصامت مرايس  فث تاصحل مرزيسرة
 .إساما مرت ححز مال تكسعث اليزعة

اكتسلعة  5251قزمز إرد  ريت اظز مإع   :الحات أ   ذا مركامئا تاسق  أ امًفس اكاضاعست، ألزف س
؛ اتضدكح  مرايدس  فدث عكنحدة صدا  مريد   عندد "سكنة ايس   دسا مت"تايحذ قزمزمته؛ امال تكس  لأيسرح  

 .سامز عكحب، كصسرسة، فه  عكحب رني   فث مركسضث امرسسضز:  كح  مركيتاحست

بساث مرل دحض، أ  مرايس  مرينيبحاحست حعش  امق  مالست ل مإيزمئحنث مرعاصدزر ماليدتحإرد  اأشسزت
تيددددسمالت عددددا  عنددددد  تابزسدددد .احاسضددددن  رنتسددددزز كدددد  مالسددددت ل ارلاددددس  اارددددة مركمييددددست امرقددددساا 

مري  ، ا ل  ادس  يد   إرد   ح  تاظز مرايس  مرينيبحاحست: مركشسز ست فث مركسئا  مركيتاحز ، كاهس
 ك  ا هة اظز اياحة؟
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مركيدتا   لأ   عنحاس عندد  ،حعةاب كم  ج ا–ح  كةاحعه ا كلن  المحكأةاأ ل اازتّ ب الحاكس زأت 
مرخسز ث، أ  اقسا  ك  خد ل خندب آرحدست كسسيدلة رنك تكد  مرداارث مردذر حيدتخا  مركعدسححز مركفاا دة 

اعند كيتا  امخندث رتسقحدب مرتاكحدة امريد  ، كد  مركيتدزض أ  اقدسا  ضدا  .رتهكح  مرقضحة مراباحة
رقحس  مراارة مرينيدبحاحة مراحكقزمبحدة ذمت مريدحسا  مر سكندة ماليتعكسز ماليتحبساث امر ارااحسرث، ااتسزز 

كدة تثل دت مإايدس  عندد أزضده، اأحًضدس ت دا   عند تزم  فنيبح ، ار   عنحاس أحًضس تسقحب تاكحدة كقسال
زسحكدددة اعساردددة، تعبدددث مإايدددس  مرينيدددبحاث سق ددده فدددث مركشدددسز ة امرتعلحدددز اتقزحدددز مركصدددحز اتسقحدددب 

ددا خحسزمتدده، رددحج فددث ظددل مقتصددسا  مريدداب مرددذر حيددت ل مرلشددز امرس ددز، ار دد  كدد  خدد ل مقتصددسا كعتكل
كسز رتسقحدددب عندددد اييددده، حدددزفض ماليدددت  ل مردددامخنث امرخدددسز ث، احيددد  مزتلسبددده كددد  مقتصدددسا ماليدددتع

 . ك  مرز ل امركزأ  سقهه فث مرعح  مر زح مقتصسا اباث حعبث  ً  

خنحددة  كمييدة فددث ألعسا دس مرشددسكنة، مرتدث  ددث أخحدًزم، عنحاددس أحًضدس أ  اام دده مرلبزحز حدة مرام: أضدسفتا 
فتسقحب  ل سقاقهس مريحسيحة امال تكسعحة امالقتصساحة، ح عنهس قدساز   .كيمارة ع  تهكح  ااز مركزأ 

فكدد  خدد ل تسقحددب سقاقهددس ازغلستهددس  .عنددد تسقحددب ذمتهددس   ددف  أيسيددث رنيدد   مرددامخنث فددث مرك تكدد 
ركددج لهاحتهددس مرذمتحددة ا زمكتهددس مإايددساحة، فددإ   ددذم حشدد ل، اتأ حددا إايددساحتهس فددث  ددل مركقددسححج، اعددا  م

 .امقعًحس، مرقسعا  مايسيحة رتسقحب مري   مرعسال رنايس  امرز سل

   عضوافياحجل ابل  ةاند بل اند با ا ان شنةافيالمحج لالمننو،اولالجتح عي اخلو المحصك،أكس 
مرقضدحة مرينيدبحاحة اارًحدس ستدد تعدح  فدث مريد   مركاشداا، ردحج كفحدًام كد   لدأ  كدس حندف فقا أاضست 

مرقددددزمزمت امالتيسقحددددست، لددددل تبلحددددب  ددددل قددددزمزمت ماكدددد  مركتسددددا  مركتصددددنة لسرقضددددحة ارصددددسرح مرشددددع  
 .اكتسلعة مرتبلحب امرتايحذ عند مازض. .. 565، ا555، ا223مرينيبحاث، كاهس قزمزمت 

سكك اباددث حتلاددد  ددل أاامت مراضددسل امركقساكددة، اكددس راحدده كدد  أازمب قددا  أكددس كسنًحددس، فحنددف  اضدد  لزادد
اكددس تيددتخا   ددل مااامت  . خحددسزمت شددزعحة اكتلاددس  اأ  ال تسددل أام  ك ددس  أام ، أا عنددد سيددسلهس، ام 
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اح ا  ذر   نده كد  خد ل  .لش ل كتاسغ  اكاي  ، لسحا تتلسال مااامز لكس حخنب سسرة ك  مرت سكل
ا  فنيبحاحة  سكعة تسظد لشزعحة مرشسزع، تكثل  ل قا  اشزمئح مرشع  مرينيبحاث تس   تس  ك  قحس

فدث  دل أكدس   تام داا، فتعكددل  دذا مرقحدسا  عندد زفد  أا خيددض اتحدز  ميدتخام  إسدا   ددذا مااامت أا 
قنحًكس ااارًحدس، الكدس حسقدب مركصدنسة مرينيدبحاح ة، عاا كاهس كًعس، لكس حتاسي  ك  مرسسرة مرزم اة كسنًحس ام 

احايددد   كددد  مرتا ددده مرعدددس  ردددا  مرشدددسزع مرينيدددبحاث، ات دددا  مرقدددزمزمت كمييدددستحة كايددد كة تكسًكدددس كددد  
 . اس، اسظد لسري   مركاشاا امخنًحس اخسز ًحس .مرايتاز أا مركامثحب مرامخنحة مرتث ت  مرتامفب عنحهس

  ضدوالمحجلد المدوننيعضوالألح نةالمع حةامدتس  المع راملحكأةالمفلنن ن ة اع اك ح انمللاتسداثت 
عنددد أيددسج بندد  مرسكسحددة مراارحددة فلحاددت أادده حقددا  كدد  مركاظدداز مرايددار،  5251تددااحل مرقددزمز عدد  

رنشع  ارنايس  مرنامتث حاع ج عنحه  مرصزمع امرسز  لش ل كختن  ليل  خصاصحته  اما شسفه  
ت نحستهدس مال تكسعحدة اماكاحدة ليل  مرسز ، امستحس سته  مركختنية أثاس  مره دز  اتداكحز مرلحدات، ل دل 

 .امإايساحة

اكد   ادس تا هادس اسدا  ،مرتااحل لسركيها  مرايار رنقزمز أحًضدس حعادث كيدس رة مالسدت لأ  إرد  اأشسزت
تاثحدددب ماتهس دددست مالسدددت ل ضدددا مرايدددس ، سحدددا قكادددس لعكدددل خكدددج ميدددتكسزمت، لسرتعدددسا  كددد  ك تددد  
مركيدداض مريددسكث، ا ددذر  كمييددست مرك تكدد  مركددااث ذمت مالختصددس ، رتاثحددب مالاتهس ددست رنايددس  

ر  ئددست اضددا مرقسباددست قددز  مر ددامز امركيددتاباست، اميددتكسز  تاثحددب مالاتهس ددست ضددا مركقايددحست ام
مرايس  فث غف ، اذر  ك  أ ل تقاحكهس رنكمييست مراارحة ذمت مالختصس   ك نج سقاب مإايدس ، 
اكس كدددة مر اسحدددست مراارحدددة، ارنكيدددس كة فدددث إردددفم  اكيدددس رة مرك تكددد  مرددداارث سدددال اازا اكيدددمارحته 

مرقدزمز، الهدا  إردد  اسًاممرقساااحة مراارحة ت سا سكسحة مرايس  مرينيبحاحست كد  ماتهس دست مالسدت ل، ميدت
 .تاظح   نيست ماليتكسع، اميتخام   كح  مآلرحست مراارحة، ا ذر  تقاح  مرشهسامت
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فددث مرتددااحل أحًضددس تيعحددل مر هددا مرايددار، امركشددسز ة فددث ر اددة كقسبعددة  اضددعاس فددث خبتاددس اأضددسفت
  ابدددسب إيدددزمئحل ايدددس  ماليدددتثكسزمت كاهدددس، ااعكدددل فدددث  دددل كسيدددل ااردددث اتام دددا فحددده، عندددد تايدددح

 .مركقسبعة مراارحة، ك  أ ل عفل إيزمئحل، اتيعحل أاامت مرض ب عنحهس امراحل كاهس

لمنندد ءانظددكةاو لكاخدددلاهددللالمح ئدد ةاسددولكاثندديابدد االمحشدد كز   اوتدد حااإج بدد  اوتوصدد   اعدداا
ا:لندر اولمكاعلىالمنسوال تيملمفلنن ن   ا

مري   لدسركيها  مرينيدبحاث مرثدازر  اعضوالمحزتبالمن  نياملجبهةالمشعب ة اأااحك راأبوا تةازأت
أ  ا مرخدد   كدد  مالسددت ل امرسزحددة اماليددتق ل، لسرتددسرث عنحاددس مرتكيدد  لسركيددس ح  مرتددث ازحددا س  ثعاددح

 .تخا  قضحتاسمرتث اعحا قزم   مرقاماح  

زض ة مرينيدبحاحة لدأ  فنيدبح  أزامحدمرت لكعادد تسزحد  مرك تكد  مرداارث رتثلحد كد  مرتدااحلاقسرت إاهس 
  مرينيدددبحاحح  ضدددك  كا ددداا  ردددامر دددل عاسصدددز مرقدددا  تسزحددد  ا  ،يدددزمئحنحح  حستنااهدددسمإأ  ا  ،كستندددة

حة اباحددة فنيددبحاحة عنددد صددعحا مرايددس  امر ددل مردداباث مرينيددبحاث، اااددس إيددتزمتح اسدداته  فددث يددحسب 
اال حك دد  أ  تيددحز أر سز ددة رألكددس   ،ماصددحنة ايددس   ددف  ال حت ددفأ كدد  مرسز ددة مراباحددة مرينيددبحاحة 

سرايدددس   يدددا اسز دددة ف. ايدددحظهزا مركيدددتقلل ،احظهدددزا مرسسضدددز ،ا دددذم كدددس أظهدددزا مرتدددسزح  ،اا  مرايدددس 
 . كهكة فث تسزح   ذم مرصزمع ك  مركستل مر سص 

 11كادذ أ ثدز كد  افقسردت إاده احنؤومةالمعحلالمنن ئيافياسكزةالمجه  الإلندحي اح ج ةالمسلواأكس
س ، اتعددساث ككددكدد  مرقددزمز مردداارث مرظددسر  مرددذر أا ددا مر حددس  مرصددهحااث مركددزأ  مرينيددبحاحة تعددساثا عسًكددس 
فددأح   ددا مرقددساا  مردداارث كدد  . يددزمئحل كدد  قددزمزمت تعيدديحة ضددا مركددزأ  مرينيددبحاحة لقددزمز اارددثإتزت لدده 

 .لا خضحز اعسئنة ااملشةأإسزمب مربيل كسكا 
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إادده : ؟ اأضددسفتمركتسددا  مرددذر حسيددظ رنايددس  سقدداقه  كدد  مرضددز  امرقتددلكدد  قددساا  ماأحدد  : اتيددس رت
 ددددزم  مرصددددهحااث مرامقدددد  عنددددد ندددد  حسكاددددس  ددددذم مرقددددساا  كدددد  مإ، فأيددددحز  امرعدددداا حفحددددا 51حا ددددا ردددداحاس 
كد  تأححداا رنعداا  لدزأح   أ  حق  مرعسر  عاا كيمارحسته احاق  مرعاام  مرصهحااث احتف. مرينيبحاحست
 . مرصهحااث

فددث مرايددس  عنددد أ كحددة إعدد   شددأ   اعضددوالملجنددةالمحكزم ددةامسددمبالمشددعب انددحكالألثبددكااز ددفت
مركحدددام  كددد  إردددد  سرصدددلسحس مرندددامتث ادددفر ف كحددد  مرك دددسالت مرامخنحدددة امرقساااحدددة اكشدددسز تهس مريحسيدددحة، 

اكددس  ،كددس تيددكعه فددث مإعدد  كزغ  لددسرمركحددام  إرددد  عنددد مراددفال متقددساز ، أثلددت  لددأاه  مرددفك   مرشددلس 
 ددذا فددث تقددزأا فددث كامقدد  مرتامصددل مال تكددسعث كدد  تعنحقددست قددا ت ددا  كسلبددة رهددذا مركشددسز ة مرككحددف  

 .مرهل ة مر كس حزحة

ز اس  فددث مرعددسا  الددذ، فدداح دد  أال اسقددا امئًكددس عنددد مر ددز  ،عنددد أ كحددة مرشددزعحة مراارحددة كددس أ ددات 
 سادد  إرددد  كيتددسح سددل مرقضددحةف. سسقددااس عنددد مر ددز  أا  حئددة ماكدد  مركتسددا  ااهددس ردد  تاصدد  قضددحتا

ك كاعدة ضدك   مرك تكد  مرداارثإرد  ،  ا مرتا هلكس فحهس مركقسبعة ،ش سرهسأكقساكتاس مرشعلحة ل كح  
 .قزمزمت

اأعتقدا أاادس مرقدسازمت عندد إامز   ،كصدنسة س فث مالاقيس  ارحيت راس أر   يللً تمرايس  ر  إرد  اأشسزت
امز  مرصدزمع كد  مرعداا  حة ت كد  فدثمرلاصنة اسا إاهس  مالاقيس ، اكصنستاس مايسيد إاهدس  مالاقيدس  ام 

 .هاعسامت مرصهحااث لكس حتيب ك  تزما ك تكعاس

فدث  ت كد كشدسز ة مركدزأ  أ كحدة  اكئ نةالالتس  المع راملحدكأةالمفلندن ن ةاند با   اأااك ح اتكم،اازأت
كيسام  مركزأ  اا اا س فث كزم ف صا  مرقزمز، فث رحيت فقب  5251صا  مرقزمز مرذر حأتث فث قزمز 

، حايددس  عنددد ااز ددس فددث مرك تكدد   ددسكً  ا ددذم ماكددز . فددث مرعددسر  هزمحددة مركددزأ  رنيدد   اتسقحقدد لددل فددث
 .يز   ا مرعامرة امركيسام ساكهست حعنك  أ  أ   عاصز فث تسقحب مري   فث ماف
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هاس  ااع آخدز كد  ف،  قامعا  احا  ركيها  مرقا ضزاز  إزيس  إرد  فأشسزتلسرايلة ركامفح  مرقا ، أكس 
فح د  أ  ت دا  قاتادس فدث . خ قحدةمرقدا  ماإردد  إضدسفة مرعامردة،إردد  مرشعا  مركتبنعة  ا ا قا   ،مرقا 
 .تضسك  امراسا  مراباحةمر

عدد  مرقدداج لسعتلسز ددس  ا"فدد ل"مه ددكةازحدد ل الألح نددةالمع حددةامدتسدد  المدد  حاكلنيالمفلنددن نياااتسدداثت
مرعاحددا كدد  صددااز لددارحل  ؛س كيتددسح رعكنحددة مرسددلا ددث أحًضدد ،كسدداز قضددحة فددث عكنحددة مرصددزمع اتااحندده

 اأشدسزت .ة مرخ   فث كاضاع مركيساضست ك  مإيدزمئحنحح فقا  سات اقب ،مرقزمزمت لهذم مرخصا 
س عدد  سددب فددث مرقدداج كدد  كام هددست افسًعددأ  مرايددس   دد   فددث كقاكددة مركاتيضددح  ضددا كددس حسصددل إرددد 

 .شعلاس فث سزحته ازفضه رعكنحة مرتقيح  مرفكساث امرك ساث رألقصد

إل زم مت مإيدزمئحنحة فدث مرقداج عكنحدة ته حدز بداعث رنيد س ، علدز اأاضست أ  مرها  مايسيث ر
ا دذم تهاحدا . ايدس   احدست مركدامباح  ،سإعام  مركحاماث مركلسشزل لمركتكثمرعقس  مر كسعث مركا اا 
 .يسلًقس قسكت له هسأا ال يحكسكك   أ  تقا  له إيزمئحل 

اهددس  مالاقيددس ، عسرًحدداأاصددت لددإع   صددات مرايددس   إرددد  التا دده مرايددس س كدد  أ ددل مراسددا  مراباحددة ام 
ل مإيددزمئحنث عنددد  سفددة مركيددتاحست كقسبعددة مالسددت إرددد   اددس ، إضددسفة رنتضددسك  كدد  مرايددس مرقدداج 

 .مريحسيحة امالقتصساحة امرثقسفحة

فدث  ،مرايس ، رألي :افقا قسرتن ح ةالممب  ، اصس ف ةاون شنة احنناةاحكزماتنو كالإلعدر ااأكس
، مرساحا ع  كيس ح  كثل مري   امرتااحل امرصدزمع اعا  شزح  أيسيثظهز  مرسسرة مرينيبحاحة، ال ح

عدد  ، ا عدد  ينيددنة باحنددة كدد  بددساالت مركيساضددستا حيددكد مرعكنحددة مريددنكحة  غسئلددست عدد  كددسفسرايددس  
 .كقسا  ل ض مراظز ع  مايسرح  مر يسسحة مركيتخاكةمريعل مر
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أ ثددز كدد  عددس  ااصدد  ا دد  حعتصددك   ، فكاددذرأليد كددس حتعنددب لإاهددس  مالاقيددس ،  س فددثأحًضدد: اأضدسفت
ا  مر دل اظدز إرحهدس عندد  ،سز ة شعلحة عسكةإرد  سالر    ذا مرسز ة ر  تت ،س ضا مالاقيس أيلاعحً 

 .أاهس سز ة اياحة اخلاحة ال تكت رنشسزع لصنة

لضدددزاز  أ  ت لادددد أح ندددةالمندددك ا/ا اعضدددوالالتسددد  المعددد راملحدددكأةالمفلندددن ن ةحندددىالمخل لددديازأت 
امسدا  كاهدس قدزمز  ،حستاس عند تأكح  مرسكسحة مراارحة ك  خد ل ميدتعكسراس ك كاعدة كد  مااامتإيتزمتح 
. قدددزمز ك ندددج ماكددد  مردددذر حمدددا   عندددد تدددأكح  مرسكسحدددة رنايدددس  فدددث لندددام  مرافمعدددست مركيدددنسة 5251

حتضددك  ضددد ب اكاسصددز  اتشددلح  فددث مريدددسسة مراارحددة امرضدد ب عنددد س اكدددة  5251زمحتاددس رقددزمز ا 
 .مالست ل مإيزمئحنث رن   ع  ككسزيستهس ضا شعلاس

تبلحددب مرشددزعحة مراارحددة لخصددا  ا إاهددس  مالسددت ل مإيددزمئحنث، كيهاكاددس رنيدد    ددا اأاضددست أ  
مرتدث رد   مرقدزمزمت مرصدساز  عد  ماكد  مركتسدا  دا أسدا  565سرقزمز فمر  ئست امر  ئح  مرينيبحاحح ، 

 ددذم مرقددزمز مرددذر حعبددث ماكددل اماكدد  امريدد   رنكددزأ  مرينيددبحاحة كيقدداا عنددد مريددسسة مراارحددة  .تبلددب
 .فنيبح  اكيقاا تبلحقه فث

أ كحددة مرعكددل عنددد مريددسسة مراارحددة ضددك  مالئت فددست امرتسسريددست مراارحددة، ا ددذر  عنددد اشدداات عنددد 
فمرددت  س  سادت مرداال مرعزلحدة اكدسامئكً فد ثحدز كد  ماكداز، إردد  مريدسسة مرعزلحدة مرتدث أصدلساس ايتقدا فحهدس

 .فث كقسبعة مرلضسئ  مإيزمئحنحة مركزأ  تعفحف ااز كس بسرلت ل .ةمرامع  مايسيث رنقضحة مرينيبحاح

مرك تكدد  مركسنددث مرددذر كددس فمل لمادد   اا–ندد ح اعو ضددة احدد  كةاحكزددمالم كلندد  المننددو ةاااالكددت
 .مركعز ة احتعسكل كعهس لسفاام حةيسسست فث حيتا ز ا اا مرايس  

امرعكددل  تاقصداس إزما  يحسيددحة عندد مركيدتا  مرس داكث مرزيددكث لتدااحل قضدسحس مركدزأ أاادس إردد  اأشدسزت
فقدا ، لهدس عنحهس، فعااكس اسس   فث مرقدساا  مرداارث يحسسيدلاااس لدساكاز مركنتدفكح  لهدس اغحدز مركنتدفكح 
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عنحادس مالرتدفم  ف ؛"إر دس   سفدة أشد سل مرتكححدف ضدا مركدزأ "كثدل متيسقحدة  ،اق عاس عند متيسقحست تخ  مركزأ 
 .مرقدساا  مركسنددثفدث   ردداحاس ماتهس دست لهدس ستدد ال حام هااادس اقدت سدداحثاس عد  ماتهس دست مالسدت ل لدأ

 . إزما  يحسيحة تيتخا  مااامت مراارحة لش ل كابقثاقسرت ح   تافز 

لسفاام حددة فحكددس حتعنددب لقضددسحس مرايددس ، ا  قضددسحس مرايددس   ددث مرتددث تيددتبح  أ  ابسرلددت لددأال اتعسكددل 
ا.تفحا ت نية مالست ل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 الجلسة الرابعة

 التدويل والتعريب

 

، فث مر نية مرزملعة حفوضالمعدت  الم وم ةافياسكزةافتح اعضوالملجنةالمحكزم ة انب لاشعثاقسل
ك  راحه أكدل أ  تسقدب ، إ  أسح اجح لاعمر اأنت لالمعدت  الم وم ةافياج حعةاب كم  مرتث أامز س 

ا  رنضد ب إساما ت ححز  دذزر فدث كدامفح  مرقدكشاًام عند أ كحة عكنحة مركيساضست شحئس فها ام  ، 
س كدد  مرشددسزع امر كددس حز، امرسددز  عنددد ميددتكزمز مركام هددة كدد  مرعدداا، امالاتقددسل عندد إيددزمئحل ماب قًدد

 . يزمئحل اكقسبعتهس اارحسإعفل إرد  رنعسر  ك  أ ل مراصال

عاددا س حك دد  رنتددااحل امرتعزحدد  أ  حسقددب أ ددامفاس، مرددذر ح دد  أ  ا ال أكددل راددس ل حددز ذردد ، الددح  أادده 
حة تا هاس مر احدا  رت دا  لداح  كد  كدس عسشدته عكنحدة مريد   اسصدز س لسرقبد  يتزمتح س إح ا  عااماً 

 .مرتااحل  ا ركصنستاسإرد  مرامسا مركاسسف رن سا  مإيزمئحنث ااقافه ضااس، السرتسرث فإ  مرتسال

كد  فزصة اارحة كامتحة فث تااحل قضحتاس فدث مراقدت مردذر تعدساث فحده مرداال مرعزلحدة ا اا إرد  اأشسز
ا ددداا فدددز  أخدددز  عنحادددس إردددد  كمقدددت أا  فئدددث، إضدددسفةلشددد ل اردددا  ، سزثدددة حصدددع  كعهدددس مرتعزحددد 

ميدددتخامكهس، كثدددل تسقحدددب مراسدددا  مراباحدددة مرتدددث كددد  شدددأاهس فدددتح كصدددز عندددد غدددف ، امالزتقدددس  لكيدددتا  
 مرع قة كد  مازا  العتكدسا عكندة مرداحاسز مازاادث فدث مازمضدث مرينيدبحاحة لداال كد  مرشدح ل، اصداال

 .إاهس  مالست لإرد 

 اوم ددكا(حدد  )حدد  كاعدد راحعهدد اأبسدد ثالمن  ندد  الالتتصدد   ةالمفلنددن نيا انب ددلاتندد  ااضددحاأ
مرتددااحل اتيعحددل مر هددا مردداارث أصددلح ضددزاز  امضددسة إذم  ددس  رنقضددحة إرددد  إ  مرتا ددهإرددد   ندد بق

مرتياحة، كم ام فث مراقت اييه أ  مرتعزح    زِّ  ا ا ر  حعدا لسريسئدا  إرد  مرينيبحاحة أ  ت ا بزحقهس
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أكددس كددس حك دد  أ  حيحددا، فهددا أ   .عنددد مرقضددحة مرينيددبحاحة، لددل إادده  ددس  ح ندد  كعدده تاددسفالت ك ساحددة
تشددسز  مردداال مرعزلحددة ذمت مرتددأثحز، فددث  هددا اارددث إاهددس  مرصددزمع فددث مركابقددة، ركددس فحدده كصددنستهس، 

كدس ردا  لعضدهس كد  إردد  سدل يدحستسج لسرضدزاز إردد  ع  اييهس، فتيه  فث مراصالاراز  مركخسبز 
 .تأثحز أا كآل أا  نحهكس

إردد  ح   مرعكل ك  أ ل عقا كمتكز اارث شدسكل شدله امئد ، حنتدئ  اال حدايض إال لسراصدال: اأضس 
 .لهستياحة، احصلح مراف  لست س ه ضزاز  اارحة تعاث  كح  مراال مرتث تسز  عند كصسرح شعا 

 عندد  كئ  احجل المعدتد  الم وم دة ا"سح  " الموم كالمن بقاولما   ،افياسكزةاب نرانع رااأ ا
إعسا  تزتح  مرلحت مرينيبحاث لكس حع ج اسا  مركاق  مريحسيث، اكزم عدة مريتدز  مريدسلقة كد   ضزاز 

عسا  زي   مراباحدة امإقنحكحدة حة فنيدبحاحة فدث ظدل مركت حدزمت إيتزمتح مرعكل مرينيبحاث لش ل عس ، ام 
امراارحدة لكدس حنلددث بكاسدست شدعلاس فددث مرسزحدة اماليدتق ل، ااقدد   دل أشد سل مرتيددساض كد  مالسددت ل 
امرتبلح  امرتايحب ماكاث، اكزم عة مرعكدل مراحلناكسيدث مرينيدبحاث فدث مريتدز  مريدسلقة، اماليدتيسا  كد  

 احددا ، اميددتهام   ددل ك ااددست مرك تكدد   مرتادداع مرينيددبحاث يحسيددًحس اأحدداحارا ًحس ريددتح آفددسب اكيددسسست
مرددداارث الايدددسئل كتعددداا ، امرتاقددد  عددد  مرتبلحددد  مرك دددساث كددد  مالسدددت ل، اماليدددتيسا  كددد  مرتبدددازمت 

، اماليدددتيسا  مرقصددا  كددد  مركيدددسسست مركتسسددة فدددث مرقدددساا  "مرعاركدددة"مرت اارا حددة فدددث مإعددد   مر احددا 
اهس  مست رهمراارث ركسسصز  اكسسيلة مالست ل، ام  لسزا عند   .اق  عااماه ام 

 ح  حبزح مرتعزح   خحسز فث  ذم مرظز ، فدث مراقدت مردذر ا سدظ :ازح لاحنصوكلمب سثاااتيس ل
كدددس ح دددزر سارادددس كددد  تكفقدددست امخنحدددة فدددث مرعاحدددا كددد  مرددداال مرعزلحدددة اتددداخ ت خسز حدددة فدددث شدددمااهس 

ضددل مرتسدداا فددث مرظددز  اكصددحز س عنددد حددا اال عظكددد ااارتددح  إقنحكحتددح  غحددز عددزلحتح ؟ فكدد  ماف
 .مرزم   ع  لعا إقنحكث
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  حعا ك  مركك   مرت ن  ع  اظس  عزلث، إاكس ك  ماصح أ  ات ن  ع  تز حلة إقنحكحة فحهس اقسل إاه ر
عدز  ت حد  عداه  اال كثدل يدازحس امردحك  ارحلحدس، افحهدس فدسع    (State Actors) فسعنا  ااالاحدا 

س حتاخ   فث صكح  مرعسر  مرعزلث، افحهس فسعنا  غحز ااالاحح  ااالاحس  غحز عزلحح   كس إحزم  اتز ح
 . قا تياب قاته  قا  اال قسئكة كثل سف  مهلل اكس حيكد مراارة مإي كحة

إ  عند قحسا  فنيبحاحة كاسا  أ  تيدس   فدث لنداز  مركعساردة مر احدا ، اأ  تز دف عندد مردزأر : اأضس 
سحا مرثسلت فث تقنلست مركابقة كاذ ث ثحاست مرقز  مركسضدث مرعس  مرعزلث امإي كث، ا ا مرعاصز مرا 

ستد مرحا ، اأ  تعكل إقنحكًحس ااارًحس عند  ا  كزسنث أيسيث، رحج كدمتكًزم اارًحدس رنيد  ، إاكدس اقد  
 .ماليتحبس  اافع شزعحة ماليتحبس 
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 الجلسة الخامسة

 تساحة الصراع الدولي

 

حؤننددةالم كلنددد  المفلندددن ن ة اعضددواحجلددد اإ لكةاحكزدددماب سدددثاحتادد رافددديا احعدد ااكبددد نيقددسل 
: ن   ةاأبوانسلة اح  كةان تراشؤواالمحكأةافياتن عاثمة، فث مر نية مرخسكية مرتث أامزتهس حن كل 

س فث  حيحة مركلساز  إعدسا  تدااحل مرقضدحة اافعهدس كد  مست دسز مرقبد  مرامسدا إ  مرتسار مرزئحيث سسرحً 
، فح   ماليتيسا  ك  مرتسال مر ذزر فث مركاق  ماازالث الندام  أكحز دس إيزمئحل ماكحز ث مركاسسف

 .مر تحاحة، ااف  مرزأر مرعس  ماازالث رتلاث كامق  امعكة رنقضحة مرينيبحاحة

ثسز  قضسحس كازاية فدث أ ا عند ضزاز   كس  ماليتيسا  ك  مرتاتز فث مرع قة مإيزمئحنحة ماكحز حة، ام 
إقاسع أكحز س لعا  ميتخام  سب مرداقض مريحتدا فدث ك ندج ماكد ، امرعكدل  ك نج ماك  را اا فز 

مرقدزمز مريحسيدث كدس ام   حة مرتدااحلإيدتزمتح اال حك د  مرتقدا  فدث . عند تااحل مرصزمع قلل تااحل مرسدل
 .فث أاينا سمرينيبحاث كتازبً 

، وحكزماح ىالمزكحلا"ح لك"ب سثافيالمحكزمالمفلنن نيامل كلن  الإلنكلئ ل ةا احهن احصنفىاالح  
مركمييدست إردد  مالاضدكس :   تااحل مالعتزم  حسكل كصساز قا   لحز  رن سا  مرينيدبحاث، تتكثدل لددأ

امركعس دامت مراارحددة، مرسضدداز مريحسيددث، امرزكددفر امراحلناكسيدث فددث مريددسسة مراارحددة، إك ساحددة كام هددة 
مريددسلب، مرتعسكددل كدد  مريددنبة مرينيددبحاحة اارددة مالسددت ل كدد  خدد ل أاامت اارحددة ردد  ت دد  كتددافز  فددث 

يددحة احلناكس اارددة ارددحج ك ددزا  حددس  يحسيددث كددس اا  مراارددة، إلقددس  مرقضددحة مرينيددبحاحة سسضددز  فددث مر
مرعسركحة اكصداز ضد ب عندد ااردة مالسدت ل رنقلدال لامقد  مرااردة لعدا قلدال غسرلحدة اال مرعدسر  لصدية 

 .ةمراارة رنينبة فث مازمضث مرينيبحاحة مركستن
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أ  تدددددااحل مالعتدددددزم  قلدددددل تدددددااحل مرصدددددزمع حسكدددددل  اماددددد  تضدددددع  مركشدددددزاع مرددددداباث إردددددد  اأشدددددسز
مرينيبحاث، فتااحل مالعتزم  غح   كاظكة مرتسزحز مرينيبحاحة  ككثدل شدزعث ااسحدا رنينيدبحاحح  فدث 
 مردداب  امرشددتست، اميددتلارهس لاارددة فنيددبح  مرككثنددة ركامباحهددس فددث مرضددية مر زلحددة اقبددسع غددف ، ا ددذم
يحقن  ك  قاز  مرككثل مرينيبحاث عند تكثحل مر  ئح  مرينيبحاحح  خسزج سااا مراارة، ال يدحكس أ  

عد ا  عندد ذرد ، فدإ   .فدث اال أخدز " أقنحدست"مرقساا  مراارث ال حكداح، عدساً ، مرسدب رداال أ  تكثدل 
 ة مراباحة مرتااحل حقنِّ  كيسسست مرعكل مريحسيث ضك  سز ة تسزز اباث، ااه حيزض عند مرسز 

سسرة مراارة، ا ا ح عنهس رصحقة لكاظاكست قحكحدة ت يدزض عنحهدس فدث إرد  ينا حست اارة قلل مراصال
 .إبسز تااحل مالعتزم 

تددااحل إرددد  حة أ ثددز تاظحًكددس تهددا إيددتزمتح مركبنددا  فنيددبحاًحس مرتا دده اسددا مرتددااحل ضددك  اخددت  لددأ  
إردد  العتزم  اا  تااحل مرصدزمع، الدح  مرعداا مرصزمع أااًل، افس  مرك سي  امرخيسئز لح  تااحل م

 . زمرخن  اسا كامق  سز ة مرتسز 

زفض ، لدثدمةا–أندت لالمعلدورالمن  ند ةاولمعدتد  الم وم دةافدياج حعدةالألمهدكاعب كاث بد  اابسرلدت 
ماكددد  مركتسدددا  اقزمزمتهدددس مركنفكدددة رااردددة إردددد  مرقبددد  مرامسدددا رزعسحدددة مركيساضدددست، فددد  لدددا كددد  مرعددداا 

ا ذر  ماليتيسا  ك  مرقزمزمت مراارحة امالعتدزم  لسرااردة مرينيدبحاحة ا حيحدة تاظحيهدس اتشد حل  إيزمئحل،
 .  لهة ضسغبة

ضدددزاز  ت ححدددز كدددامفح  مرقدددا  رصدددسرح شدددعلاس اقضدددحته مرعساردددة اتايدددح  سز دددة مركقسبعدددة عندددد اأ دددات 
 ،شعلاس لساهدس  مالاقيدس  تعفحف صكااإرد  مرعسركحة، اتيعحل مرييسزمت امراحلناكسيحة مرينيبحاحة، إضسفة

امرذ س   ،ات نح  مركصنسة مراباحة عند مركصنسة مريئاحة ،اضزاز  ميتئاس  مرسامز مراباث مرشسكل
 .كتساح  رنتيساض ك  مإيزمئحنحح 
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 الجلسة السادسة

 جة الوطنجة الفلسطجنجةسراايج التدويل ولا 

 

أنددت لا اإبددكله راأبددكل ، قددسل ن  ندديندددلاعوزددل از تددباوحسلددلاافددث مر نيددة ماخحددز  مرتددث أامز ددس 
إ  مرتسداالت فدث مركشدها مرعزلدث امإيد كث، اضدع   : اثدمةا–لمعلورالمن  ن ةافياج حعةالألمهدكا

بزحدب كيدااا، كد  ميدتكزمز إيدزمئحل إردد  مراظس  مريحسيدث مرينيدبحاث اماقيدسكه، ااصدال مركيساضدست
م  عندد قبدسع غدف ؛  دل ذرد  افد  مرقحدسا  فث عكنحست ماليدتحبس  امرتهاحدا فدث مرضدية امرقداج، امرعداا 

مركزم اددة عنددد ماكدد  مركتسددا ، كدد  خدد ل كسسارددة ماتددفمع قددزمز أككددث حعتددز  لسراارددة إرددد  مرينيددبحاحة
 .مرينيبحاحة احاهث مالست ل

  مرتعسكددل كدد  مرشددزعحة مراارحددة حيددتاعث كدد  مرقحددسا  ا ددل مرك ااددست مريحسيددحة امال تكسعحددة اأاضددح إ
حة شدددكارحة لعحدددًام عددد  مركاس يدددست مريحسيدددحة امرسيدددسلست مرسفلحدددة إيدددتزمتح مرينيدددبحاحة، إ دددزم  كزم عدددة 

 "مرضحقة

إكددس : ا عنددد كددس حزحدداا  كدد  ماكدد  مركتسدده  عددا سصدداراتاددسال ثدد ا خحددسزمت يددتام ه مرينيددبحاحح  ل
مركيساضددست ك دداًام، أا مردداخال فددث كام هددة كدد  مالسددت ل، أا مر كدد  لددح  ماكددزح  ا ددا إرددد  مرعدداا 

 .مرشث  مرصسحح، افث  كح  مرسسالت، ال كاس  ع  مركقساكة ستد تصلح مراارة سقحقة قسئكة

 خدداض كعز ددة تددااحل مرقضددحة، اسشددا  ددل كك اددست مرقددا ، إ  ردد  ح دد  رتسقحددب ك تيددلست،اشدداا عنددد 
فث تااحل مرقضدحة امرشدزعحة مراارحدة لسدا ذمتهكدس، مرخنل ال ح ك  : كضحًيس. فعند ماقل رتقنحل مرخيسئز

لددل فددث أ  لعددض مرينيددبحاحح  اضددعام مرتددااحل امريدد   فددث سسرددة تعددسزض كدد  مركقساكددة، كددس أضددع  
 .كشزاع مري   مرينيبحاث امرقسئنح  له، اأضع  اهك مركقساكة امرقسئنح  له
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أنددت لافدديابكندد حجالمح جنددت كافدديالم  حاكلن ددةاوساددوقالإلنندد ا او لئددكةا اجاجاحدد اجددوكااأشددسز 
أ  تقداا  دذا مرهلدة كد  رد  تدتك   أر قحدسا  أاده إردد  ،لمفلنفةاولم كلن  المثا ف ةافياج حعةاب كم د 

عنددد مرشددلس  مرزمفضددح  رنامقدد  مرددزم   لكختندد   امالدده،  كقلددااًل  ح ددا  اا  لزاددسكك أا كيددتقلً   مسسضددزً 
لاضدسره   سفث مر سر ، أا ك تزلح  ع  لزمكك أسفمله   كس  دث، احبدسرلا  ضدكاً  سغحز مركمبزح  سفلحً 

 .اتضسحسته  مر لحز  للزاسكك  احا

 خدد ل كدد  إيددزمئحل، كدد  مرع قددة تددأفح  ماال، :مرشددزب  ددذم حيددتافحس  فقددب لزاددسك ح   اددس قددسل إ  ا 
إرد  مركتسا  ماك  فث عضاحة بن  لتقاح  تلاأ ،"لسرتااحل" سالسقً  تيكحتهس عند مصبنح عا  خبامت
 مرسدز   دزمئ  اكتسلعدة مراارحة، مر اسئحة مركس كةإرد  امالاضكس  مرعكاكحة، مر كعحة ث  ماك ، ك نج

 مرشددلس  حاز دده مرددذر مرددزم   مرامقدد  كدد  فحابنددب أكددس مرثددساث،. أخددز  خبددامت ضددك  كدد  مإيددزمئحنحة،
 أاده  دا امراقد . مركعدس  مرامقد  كاشدما كضدكز لشد ل أ  ،ستكسًكد امع   لشد ل ذرد  أ س  يام  مركاتيض؛

 مرصد سحست كسدااا ذمتدث س د  كد  إيدزمئحل، ا ث مرتسزحخحة فنيبح  فث يحسا  ذمت امسا  اارة تا ا
 .ميتكزمز ماليتحبس عنحهس فث ظل  كيحبز كعسفل فث مرقاج، اا  ر   غف ، اقبسع مرضية فث

عندددد مردددزغ  كددد  أ  مركاقددد  مرزيدددكث ركاظكدددة مرتسزحدددز مرينيدددبحاحة كدددس فمل كتكيدددً س لسدددل : أضدددس ا 
مرددداارتح ، ذرددد  أ   دددذم مرسدددل كدددس فمل أحًضدددس قدددسلً  رنتيددداحب عزلًحدددس ااارًحدددس، اال حا دددا سدددل آخدددز حعتلدددز 

فتددي حن دددث لسرتددازحك  دددذم  كدد  كاظددداز  ددذا مرددداال، فددإ  مرامقددد  عنددد مازض فدددث فنيددبح  كدددس" امقعًحددس"
 .از ة أ  مرعاحاح  أضسام حزا  أ   ذم مرسل أصلح فث س   مركاتهثإرد  مرخحسز،

 اكئ  الملجنةالمشعب ةامحولجهةالمسص كاعلىاتند عاثدمة الموم كالمن بقاواجح لالمخضك،أاضدح ا 
تقداح  إردد  اارحدة  فشل مر ثحز ك  مركسدساالت مرتدث  دزت إاهدس  مالاقيدس  افد  أبزمفًدس أا شخصدحست أ

 .كلسازمت إا سف مركصسرسة مرينيبحاحة، ك  خ ل عزاض اكيساكست كختنية
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مركاخل ما ثز عكنحة إاهس  مالاقيدس ، ال حتكثدل فدث مركفحدا كد  سدامزمت مركصدسرسة مرتدث كدل اقسل إ  
يحدذ لاداا كاهس مرشع  مرينيبحاث لكقامز كس حتكثل فث إزما  سقحقحة رنلا  فدث خبدامت عكنحدة يدزحعة رتا

خدد   افددث  ددذا مرسسرددة، فددإ  مرقددا  امريصددسئل مرينيددبحاحة يددا  تيددتعحا،  .مركصددسرسة ل ددل صدداب ام 
لشد ل يدزح ، ثقدة مر كهدداز مرينيدبحاث، امستضدساه ركشددزاع مراسدا  مراباحدة، اميددتعاماا رتقداح  كدس كدد  

حسيدددسته شدددأاه أ  حددداع   دددذم مرسنددد  مرددداباث، كددد  أ دددل مالابددد ب فدددث كيدددسزمت كام هدددة مالسدددت ل اي
 .اكشسزحعه مرخبحز 

ت  مريدحبز  عندد مرهلدة ، لأاده يدتمحز فسةالمفند  "اأح ا"حنتش كاحجل اإ لكةا امحيالمشع بيعازأ  
مر كس حزحة مرسسرحة، ايحت  مرتزم   مإيزمئحنث لكس حخ  مركي ا مالقصد، كم ام ا اا فزصة إعسا  

 .كاسا  فث إبسز كاظكة مرتسزحزتزتح  مرلحت مرامخنث لإا سف مراسا  مراباحة ضك  قحسا  

أر كيددسز إرددد  أيددز  رنكيددسز مرتيساضددث املتعددسا   عدد  مرن ددا ح  أصددلسام مرينيددبحاحأ  إرددد  اأشددسز
فث لعض قامعا مرنعلة ك  أ ل تسيح  مرشدزاب مرتيساضدحة،  مفسرزئحج كسكاا علسج حزحا ت ححزً . آخز

إذ إادده حزحددا ميتسضددسز مرعاصددز مردداارث فددث مركيساضددست رتعفحددف اضددعه مرتيساضددث ر ادده ردد  ح حددز فددث 
 ."كيسز مركيساضست لسعتلسز س ثاسئحة

ة  كددس مرقسازتددس  عنددد تا حدده مرهلددة أا ميددتثكسز س أا تاظحيهددس، اثكدد "سكددسج"ا "فددتح" ثسز تدداقددسل إ  
 .ثلسز س تقاا مراضسل مراباكصنسة رسز ة فتح فث مرهلة ااهس يتسي  ك  صازتهس لسعت
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 التوصيات

 

مرتاصدحست اماليدتاتس ست مرتدث  خل لاش ه ا احد  كالمبسدوثاولمن  ند  افدياحكزدماحند كل  عدزض 
 :كمتكز، ا ثمرخن  إرحهس 

ماليتعكسز ماليتحبساث مرعاصزر امر زمئ  إ  مركا ة مالاتيسضحة مركتصسعا  فث كام هة اظس  .اأوال
مرتث حزت لهس، تم ا عند سحاحة مرقضحة مرينيبحاحة اتكي  مرشع  مرينيبحاث فث  سفة أكس   تام اا 
لسقاقه مراباحة امرتسزحخحة، ازفضه ميتكزمز ماكز مرامق  مرذر تيت نه إيزمئحل رتعكحب مالست ل 

سلب مرذر  زج لقس  مرينبة اكمييستهس فث أيز ع قست اماليتحبس ، اعفكه عند ت ححز مركيسز مري
 .مريحبز  ماليتعكسزحة مرعاصزحة، رصسرح ميتعسا  ك ساة مرقضحة مرينيبحاحة  قضحة تسزز اباث

اث ن   تم ا اسا  مرشع  مرينيبحاث فث كحساح  مرتصار العتا مت قامت اشزبة مالست ل .
عاصزحة افسشحة، عند ا ا  إاهس  مالاقيس  مريحسيث امركيتاباح  امرتحسزمت مرصهحااحة ما ثز 

مرامخنث مرحا  قلل مر ا، اميتعسا  اسا  مر حس  مرتكثحنث الاس  مرقحسا  مرامسا  امرلزاسكك مراباث 
م تكسع رإلبسز مرقحسار مركمقت ركاظكة مرتسزحز إرد  إ   ذا مرعكنحة تتبن  مراعا  مريازحة .مركشتز 

 :، امرتامفب عند كس حأتث(اتيعحل مركاظكةر اة تباحز )مرينيبحاحة 

تافحز كقاكست مراع  رتباحز مرسسرة مرشعلحة مالاتيسضحة، ااع  صكاا مرشع  مرينيبحاث،  (اأ
علز تساحا ما ام  امرشعسزمت مراسظكة رنكا ة مالاتيسضحة مركتصسعا ، اتساحا أش سل مراضسل 

 ل كاهس، اتش حل قحسا  اباحة ما ثز  اا  فث كختن  مرت كعست مرينيبحاحة، سي  ظزا  
كاسا  ار س  كسنحة، الخسصة فث كاحاة مرقاج، افث مركاسبب مرتث تتعزض العتام مت قامت 

 .مالست ل امركيتاباح 
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، فحكس 5151اآذمز  5155تبلحب قزمزمت مرك نج مركز فر مرينيبحاث فث اازتحه فث احيس   (اب
مرخزاج مرتازح ث ك  إرد  ب خبة تها حتعنب لإعسا  تساحا مرع قة ك  اارة مالست ل، اف

لكس فث ذر  إعسا  مراظز فث ش ل مرينبة مرينيبحاحة اااز س ااظسئيهس  ،"أاينا"كيسز 
 .امرتفمكستهس

يتزمتح ا   سا اباث سامز إامز  (اج  مرامعكة مركتبنلست اتعفحف مرعقلست تذرحل عند امرعكل ث،م 
 اسا  س اكة تش حل سحا ك  الخسصة مركاسا، مريحسيث مراظس  لاس  إعسا  عكنحة إا سح
 غف ، اقبسع مر زلحة مرضية فث كهكستهس أام  عند اقساز  مراباث، مر ل لاع  تسظد اباحة
امز   مرسصسز ازف  امرتشزحعحة، مرزئسيحة ر اتخسلست مرتسضحز كقاكتهس افث مركنيست،  كح  ام 
عسا  عسا  غف ، قبسع فث مإعكسز ام   اكعسر ة اماكاحة، مركااحة مركمييست اتاسحا ااكك  ح نة ام 

اغحز س، ك  إعبس  مااراحة راض  خبة اباحة رنتصار ركخببست  امركحسا مر هزلس  كش  ت
 .تهاحا كاحاة مرقاج

 مرلنام  إسا  تش حل ر اة تسضحزحة تتارد مرتسضحز رعقا ااز  عساحة رنك نج مراباث فث(ا 
 فث مرككثنة غحز تن  فحهس لكس امإي كحة، اباحةمر مريصسئل  كح  كشسز ة حضك  لكس مرعزلحة،
 مراب  فث مركااث امرك تك  امرشلس  مركزأ  تكثحل تايح  اكزمعس  مرسسرث، مرك نج عضاحة
 فث  احا  اكس  اض  رنكاظكة، مرقحساحة مرهحئست ماتخس  إعسا  أكس  مربزحب حيتح لكس امرشتست،
حة اباحة كاسا  قساز  عند شب كيسز إيتزمتح مرتايحذحة، امرتامفب عند  امرن اة مركز فر مرك نج

 . احا فث  يسح مرشع  مرينيبحاث

 مراباث رن يسح حة اباحة شسكنةإيتزمتح أيسيحة ضك    زمفعة مراارث مرلعا ااز اتيعحل إسحس . ث مث 
 مرسل خحسز تااحل إ  .مرتسززر، لكس حعفف تلاث كقسزلة تااحل مرصزمع لاال ك  كقسزلة تااحل مرسل

 زعسحة أا أكحز حة، لزعسحة مرثاسئحة مركيساضست خحسز إاتسج حعحا ااه عقحكس، خحسزم سسرحس لست مركبزاح
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 تااحل أكس .مركتسا  ماك  اقزمزمت مراارث لسرقساا  مرتفم  ااا  كز عحست، أا أيج اا  ش نحة، اارحة
 مرشع  ككسزية ضكس  أ ل ك  مرينيبحاث مر يسح اع  فث مراارث مرعسكل إسحس  فكعاسا مرصزمع،

 .كصحزا تقزحز فث رسقه مرينيبحاث

حة إيتزمتح ركقسزلة تااحل مرصزمع فث مركزسنة مركقلنة ح ك  فث تلاث  يسيثعكسا ماإ  مر. كلبع 
 مرت سكل رتيعحل يحسيست علز مرقا ، كحفم  فث تزم كث ت ححز إساما مريعث اخبب عكل تابنب ك 

 مرلعا اتيعحل مرعاصزر، ماليتعكسزر مرصهحااث مراظس  كام هة فث مرتسززر مراباث مر يسح لح 
مركتسا ،  ماك  ا سالت كاظاكة فث رنتسز  شسكنة يحسية لكس حشكل معتكسا مر يسح،  ذم فث مراارث

 ك  تعسكنهس فث مراارث مرقساا  قامعاإرد  مرعسر  اال امست س  لكس فحهس مركس كة مر اسئحة مراارحة،
فزض مرعقالست إرد  اصاال ،امرتلاث مر سكل رلزاسكك سز ة مركقسبعة ايس  ماليتثكسزمت إيزمئحل،
 .يزمئحل افحسا   نية مالست لإعند 

إ  تصسعا مر زمئ  امالاتهس ست مر يحكة مرتث تزت لهس قامت مالست ل امركيتاباا  كاذ كس . خ حن 
 سافازحً  م ساً  ساقساااحً  سيحسيحً  سأ تالز، تتبن  تسز ً /تشزح  ماالقلل مااالع مركا ة مالاتيسضحة كبن  

اليتخام   كح  أاامت مرقساا  مراارث مركتسسة رك سقة اكسسيلة مركايذح  امركيمارح  ع  مزت س  
 ذا مر زمئ ، افث كقاكتهس مإعامكست مركحاماحة، ا ا  مركاسفل، ام  زم مت مرعقس  مر كسعث، اعكنحست 

امرتعذح ، لكس فث ذر  معتقسل مابيسل امرتا حل له  اتقاحكه  ركسس كست غحز قساااحة، مالعتقسل 
 .سا زمئ  سزب مرلشز امرش ز امركيس ا امر اسئج، امالعتام مت عند مركقايست عكاكً 

حتبن  معتكسا يحسيست ت اا مراع  مرعزلث ركقسزلة  مرسل إ  ماياما مافب أكس  كقسزلة تااحل. ن  ن 
 مركقسبعة، زفض مرتبلح ، ااع  سكنة خ ل ك  مالست ل،  نية صزمع لسرتز حف عند زف تااحل مر

 حئست ماك  مركتسا  امرا سالت إرد  اخحسز تأفح  مرصزمع علز تايح  مركقساكة مرشعلحة، امرتا ه
 .رني    شزح  إيزمئحل تعسكل ال  احة عزلحة كقسزلةإرد  ماككحة، امرسس ة
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 اضسرحة  أام  فسعل لش ل مراارث مرقساا  ميتخام  تقا  عند كت سكنةحة إيتزمتح إقزمز اتبلحب . ن بع 
عسا  مرقضحة  تيعحنهس، عند مركيساكة حك   ت تح حة أام  ك زا ارحج مالست ل، ك  رنتسزز ام 

امرعزلحة كتسلعة مر هاا مرينيبحاحة ا زسس  مرشزعحة مراارحة لكمييستهس اقزمزمتهس، إرد  مرينيبحاحة
امراارحة رضكس  قحس  مابزم  مريسكحة مركتعسقا  عند متيسقحست  اح  لام لستهس لسرض ب عند 

عند مرشع  مرينيبحاث، ام  لسز س عند  ،اعااماهس ،ينبست مالست ل، ك  أ ل أ  تاق  مست رهس
ص ح، لسرتزمفب ك  تباحز ا مالرتفم  لأس س  مرقساا  مراارث مإايساث  لش ل مرينيبحاث اا مرقس مراظس  م 

تااحل مرصزمع، فض  ع  تيعحل ااز  ك ساة فنيبح   اارة لصية كزمق  اكتبنلست ك  حت   
مرييسزمت امر سرحست مرينيبحاحة اكختن  مابز امركاظكست مرشعلحة فث مرشتست لكس حاع  سشا مراع  

  .مراارث ركقسزلة تااحل مرصزمع

تست  أا أكحز حة إب ب عكنحة تيساضحة ثاسئحة لزعسحةإرد  زفض ماليت سلة رنض اب مرزمكحة. ث حن 
ش نحة، ات احا مراع  مرعزلث امإي كث امراارث ركاق  فنيبحاث حتكي  لزفض إب ب  اارحة كظنة

إايسذ مرقساا  إرد  أحة عكنحة يحسيحة إال فث إبسز كمتكز اارث كيتام  لزعسحة ماك  مركتسا ، احها 
ركتسا  ذمت مرصنة، ضك   اال فكاث كساا، ارحج إعسا  مرتيساض عنحهس، مراارث اقزمزمت ماك  م

قسكة مراارة مركيتقنة عند  كح   لكس حضك  ككسزية مرشع  مرينيبحاث رسقه فث تقزحز مركصحز ام 
 . ، اعسصكتهس مرقاج5611مازمضث مركستنة مرعس  

 مرتهاحا ع  لعحام امراارحة مإقنحكحة رألبزم  مركا ه مرينيبحاث مرخبس  تش حل إعسا . ت نع 
 عند تصكحكه  فث كاساا  مرينيبحاحح  أ  حاضح لكس فعنحة، خبامتإرد  الساليتاسا مرنيظث،
 أخز  خحسزمت تا ا اال سقاقه ، ك  تاتق  لامئل لأر مألاً  حقلنام ار  حة،يتزمتح مإ أ امفه  تسقحب
 قامعا افب امرعاصزحة اماليتحبس  مالست ل إاهس  فث كيمارحستهس مابزم   ذا تسكل را ا  لاحنة

 . مراارث مرقساا 
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 ال امربلحعحة مرتسزحخحة مرسقاب عند حتبن  ذر  أ  حابنب مرخبس  مرينيبحاث ك  أ  مرتأ حا
 امرعاا  مراباث ماليتق ل تسقحب أ ل ك  مر يسح عند حقا  رنتسقحب، قسلل لزاسكك اض  ك  حتعسزض
 عسصكتهس يحسا  ذمت فنيبحاحة اارة لإقسكة مرينيبحاث مرشع  سب ذر  فث لكس مركصحز، اتقزحز
اعند أيسج إبسز  احا رنتياحة مريحسيحة قسئ   ،5611 مرعس  مركستنة مازمضث  سكل عند مرقاج

غحز أ  ماياما مافب أكس   ذم مإبسز رنسل ليعل مريحسية مإيزمئحنحة اعا   .عند عقا كمتكز اارث
 سقاب راحل تلاحهس حك   مرتث مرلاحنة حةيتزمتح مإ مرخحسزمت ت س ل حعاث ال تافز مإزما  مراارحة،

 كاظاكة مركشزاع اتي ح  مرينيبحاث، الضكاهس سل مراارة مرامسا ، عند أيسج  فحكة مرشع 
اهسئه لكس حشتكل عنحه ك  مكتحسفمت يحسيحة  كسعحة  ماليتحبساث مر ارااحسرث مرصهحااث مرعاصزر، ام 

  .كاهس   زام مرتث مراحسزإرد  مر  ئح  عاا رنكيتعكلزح ، ا 

  

 


