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 إإللىى االلججممععييةة االلووططننييةة ففيي ففررننسساا )االلببررللمماانن( ووسسللممتت ننسسخخ ممننههاا ففيي 09/03لل أأررسسللتت االلررسسااللةة ععببرر االلإإييمميي
 تتررججممةة ببششرر ححااجج إإببررااههييمم

 ببااررييسس, 2 أأييللوولل/سسببتتممببرر 2013
 االلسسييددااتت ووااللسسااددةة االلسسييننااتتووررااتت، االلسسييددااتت ووااللسسااددةة االلببررللممااننيييينن،
 
 ممنن االلااسستتببدداادد االلششددييدد، للييططااللببوواا ببااللععددااللةة ووااللححررييةة. ففيي آآذذاارر 2011، ثثاارر االلششععبب االلسسوورريي ببععدد 43 ععااممااً
ووففيي آآبب/أأغغسسططسس 2013، ووببععدد 30 ششههررااً، تتععررضض االلصصررااعع إإللىى ممننععططفف ححااسسمم، سسووااءااً ععللىى سسووييةة االلممععااننااةة 
االلتتيي ييتتععررضض للههاا االلششععبب أأوو ععللىى االلسسووييةة االلأأخخللااققييةة. ففببععدد االلضضررببةة االلككييممااووييةة ففيي 21 آآبب/أأغغسسططسس، 
 ووللللممججتتممعع االلددوولليي ببأأككممللهه.ييررييةة للللششععبب االلسسوورريي ننسستتططييعع االلققوولل ببأأنن االلصصررااعع ددخخلل ممررححللةة ممصص
 
خخللاالل االلثثللااثثيينن ششههررااً االلففاائئتتةة، ممااررسس االلننظظاامم االلسسوورريي ققممععااً ممتتززااييددااً ففيي ععننففهه، ممننتتققللااً ممنن ععددةة ققتتللىى ففيي 
االلييوومم ععاامم 2011، إإللىى أأككثثرر ممنن مماائئةة ععاامم 2012. ووققدد ننججحح ففيي ججععلل ههذذاا االلااننتتققاالل االلممققررفف ششييئئااً ععااددييااً أأمماامم 
أأججممعع. ووممننذذ 21 آآبب االلففاائئتت، ههلل سسييتتووججبب ععلليينناا أأنن ننععتتاادد ععللىى أأككثثرر ممنن أأللفف ققتتييلل االلررأأيي االلععاامم ففيي االلععااللمم 
ففيي االلييوومم ووععللىى ااسستتععمماالل أأسسللححةة غغييرر تتققللييددييةة ووضضععتت ففيي خخددممةة االلممججررمميينن ببددوونن أأيي ضضممييرر ؟ ككلل ههذذاا ممددععووممااً 
 ببددوونن تترردددد ممنن ححللففاائئهه االلررووسس ووااللإإييررااننيييينن.
يي ففنن االلتتممللصص ببييننمماا ثثببتتتت ممسسؤؤووللييتتهه للققدد أأصصببحح االلننظظاامم االلسسوورريي ممددررسسةة ففيي االلتتللااععبب ببااللممععللووممااتت، ووفف
 ففيي ااسستتععمماالل االلسسللااحح غغييرر االلتتققللييدديي.
 
االلييوومم، ووببععدد ااسستتخخدداامم االلغغاازز االلككييممااوويي ععللىى ننططااقق ووااسسعع، ففننححنن للاا ننتتححددثث ففققطط ععنن ممللاايييينن االلللااججئئيينن 
االلسسوورريييينن ففيي االلددوولل االلممججااووررةة، ووللاا ععنن ععششررااتت االلآآللاافف ممنن االلققتتللىى ووممنن االلممععتتققلليينن االلممععذذببيينن ببششككلل ييوومميي، 
ييرر االلممممننههجج للللممددنن االلثثاائئررةة. ووللمم تتععدد االلممسسأأللةة ففققطط إإننققااذذ االلممددننيييينن االلسسوورريييينن. ببلل ننححنن ووللاا ععنن االلتتددمم
ننتتححددثث االلييوومم ععنن خخيياارر أأخخللااققيي ييووااججهههه االلممججتتممعع االلددوولليي ووسسييككوونن االلققااععددةة االلتتيي سستتررسسمم ققووااععدد االلللععببةة ففيي 
 االلصصررااععااتت االلققااددممةة ففيي االلععااللمم أأججممعع ععببرر االلععققوودد االلممققببللةة.
 
ببااللووضضعع ففيي االلععررااقق ععاامم 2003. ففففيي االلععررااقق، ققااممتت االلممخخااببررااتت للاا ننسستتططييعع أأنن ننققااررنن االلووضضعع ففيي سسوورريياا 
االلأأممررييككييةة ببتتززووييرر االلددللاائئلل ححوولل ممخخااززنن أأسسللححةة االلتتددممييرر االلششاامملل. ببييننمماا ففيي سسوورريياا، ففللاا ممججاالل للللششكك ببأأنن 
االلأأسسللححةة االلككييممااووييةة ااسستتععممللتت ييوومم 21 آآبب/أأغغسسططسس 2013 ففيي ددممششقق، ممتتسسببببةة ببأأككثثرر ممنن أأللفف ققتتييلل ممننههمم 
 ممنن سسككاانن االلممننااططقق االلممححررررةة ممنن ققببلل ممععااررضضيي االلااسستتببدداادد.االلننسسااء ووااللأأططففاالل، ووججممييععههمم 
 
ييممللكك ففيي سسوورريياا، االلننظظاامم ووححددهه ههوو االلذذيي ييممتتللكك االلتتككننووللووججيياا االلللااززممةة للصصننعع االلغغااززااتت االلسسااممةة. ووههوو ووححددهه االلذذيي 
االلممخخززوونن االلككااففيي ممنن االلسسللااحح االلككييممااوويي ككيي ييككوونن ااسستتععمملل ععللىى ننططااقق ووااسسعع. ووههوو ووححددهه االلذذيي ييممللكك االلققددررااتت 
ذذللكك، ففببككلل ضضررووررةة، صصاارر للززااممااً أأنن ييججرردد ههذذاا االلننظظاامم ممنن ككلل أأننووااعع االلأأسسللححةة غغييرر االلصصااررووخخييةة للححممللهه. ووبب
 االلتتققللييددييةة، ووممنن ققددررااتتهه االلسسااححققةة ففيي االلضضرربب االلججوويي ووااللصصااررووخخيي.
 
تتووااززننااتت االلججييووسسييااسسييةة االلتتيي تتتتررتتبب ععللييهه، ففووححددههاا االلققووىى ووببههذذاا االلصصدددد، ووففيي ووججهه ححججمم االلصصررااعع وواالل
للككااررثثةة. ووههذذاا ممنن ممسسؤؤووللييةة ههذذهه االلددوولل. ووسسووفف ييتتببععههمم ففيي ههذذاا االلككببررىى االلددييممققررااططييةة ههيي االلققااددررةة ععللىى ووققفف ههذذهه اا
 ددوولل االلججااممععةة االلععررببييةة ووتتررككيياا ووأأسستترراالليياا ووددوولل أأخخررىى.
 
للققدد ووصصلل إإللىى ممسسااممععنناا أأنن "أأيي تتددخخلل ففيي سسوورريياا سسووفف ييففييدد االلممتتططررففيينن". ببلل إإنن تترركك االلممججاالل للللغغييرر ههوو مماا 
سس ممددىى ععددمم االلرردد، وومماا ييححتتووييهه سسووفف ييففييدد االلممتتططررففيينن، االلممتتططررففيينن االلججههاادديييينن ووممتتططررففيي االلننظظاامم. ههلل ننققيي
ممنن ررسسااللةة للممسستتببدديي االلععااللمم أأججممعع ؟ إإنن ببششاارر االلأأسسدد ققدد ببددأأ ييههززأأ ممنن االلععججزز االلغغررببيي ووببااللتتأأككييدد ففإإنن ممسستتببدديي 
االلععااللمم ييششااررككووننهه ههذذاا. إإننككمم ممححققوونن ببااللتتممللمملل ممنن ووججوودد آآللاافف االلممققااتتلليينن االلممتتططررففيينن ووممععظظممههمم ممنن االلأأججااننبب ففيي 
 االلللهه االلللببننااننيي، ووااللآآللاافف ممنن ححررسس االلثثووررةة االلإإييررااننيييينن للمم سسوورريياا. ووللككنن ههننااكك 10 آآللاافف ممققااتتللااً ممنن ححززبب
 ييثثييرروواا أأيي ققللقق، ووككلل ههذذاا ببممببااررككةة ممنن ررووسسيياا.
 
خخللاالل االلححرربب االلععااللممييةة االلثثااننييةة، ههبب ررججاالل ووننسسااء ششججععاانن ووككررممااء ضضدد ااننتتششاارر ثثققااففةة االلممووتت ووااللققتتلل االلججممااععيي. 
 ةة ممنن االلااننتتششاارر.ووااللييوومم، ففإإنن االلإإننسسااننييةة تتححتتااجج إإللىى ررججاالل ووننسسااء ققااددرريينن ععللىى ممننعع ثثققااففةة ممثثييلل



 
االلسسييددااتت ووااللسسااددةة االلببررللممااننيييينن، االلسسييددااتت ووااللسسااددةة االلسسييننااتتووررااتت، االلسسووررييوونن ييححتتااججوونن ممسسااععددتتككمم ككيي 
ييخخررججوواا ممنن االلأأتتوونن االلذذيي ووققععوواا ففييهه، ووللككيي ننععططيي ببععضض االلأأمملل إإللىى ششععبب ااغغتتييلل ببععدد ععاامميينن ووننصصفف ممنن 
ححتتااجج ححززممككمم للممااييةة ممسستتققببللههاا ووخخااررجج ححددوودد سسوورريياا، ففإإنن االلإإننسسااننييةة ججممععااء تتتتببدد. تتددممييرر االلببللاادد ممنن ققببلل االلممسس
 ووممببااددئئههاا االلأأخخللااققييةة.
 
ببااسسمم االلججممععييااتت ووااللششخخصصييااتت االلممووققععةة، ببققببوولل ففاائئقق االلااححتترراامم. )ووققعع االلررسسااللةة ععششررااتت للوواا، ضضتتفف
 االلششخخصصييااتت ووععششرر ججممععييااتت سسووررييةة ووففررننسسييةة(.


