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  رار...دةروازةك  رام رَاوة من

  )٢٠١٥- ١٩٩١( دا-ر َردمَ اق 

 ا ر .  

ري رازام  

   زام ؤظن

  َ وو

 
:َدة  

 /َ )Non Government Organizationوةَ  ووي رَاوة من       

NGO     م ء ءوةر اوةَووي رَ تدة َوا  ،ااَ مرد َر (

َيء رن داَوة، م  وةي رووي ء  دروومموة وازن،       

 وَ وةن تو  زراوامدا  وم وةووَ ووير روة ،وازن دمر ازيَ رو

     ومذ َلط تمم ،وةَرن دةطاوة مَر امر َ زؤر َم  امرد

َ اويَو رم َم  ،وةمر ن مذ امر َ  نووَ ر

  ء داوم ب  ردما دةطرَوة. 

َ ََووي  رطنء دازراوةك  ر َردما َةي َووي رَاوة من     

م  ش نَ ،َاورا رودزو م  ومز  ءَوة، مَردةط م ري

  روة ،ناوةَري ر وويَ اويَراو رة َر امرد اوي مَري ر

 دنءَدؤ  اري ناوةَدي ر  زؤر َ ام ءر رديء دمر

رةر  ،د َر ،ام وويَاوامَو ر زؤر  وةي يء  اي زراوةةي داَ ن

ن طري م  زادنء وامدم دةرطي زامرء امدم روةو ي        

ن را ؤ (ون، ش  )         ري َة  دي ؤذةنء ري و ؤذام

د  وةي َةران ن رةي َووي رَاوةن مدةن، وت َةرامَ ووش َووي          

ري  رَاوةمن راش دووةو ز رَ ووي  ردو ردم ،ي ذاري          

َووي موةن  ردة راورةما، درة ري َووي ورن واز وي       

         رة  ةوزَ ن زاوةَووي رَ ام  ،دا مَ مردة َلط

  رادمدا رووة. 

 وةَ    َر ماوة مَر ووَ رةو دمر  رة َو

)ي  ردن دةروازةك و رانء ١٩٩١ردن،  دةامَ  رار ري (

         ،اوةس دا َ  وةَ .امرد َر نودةر     ممم  

رَاوة منء َووي رامن ما.  دووة  رام رَاوة من       
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) رماوة،   َ رةمم و      ٢٠٠٣-١٩٩١مَان رارء روم رذ َا ( 

  )دا.٢٠١٥-٢٠٠٣وة من  مَان م) ء امي  رَا

     َر ناوة مَر  ر رؤلَء ت وةيَ وةور ومي م

       رراو زؤرو َوة طر ،ناوةَر  وا ريءوي زام رشء روة ،امرد

ة روة،  َ دةزام م َو روامدا ذة  دوو واوةي ت َ  و

 ،(م) اوةيو وام ،وةط ناوةَر  رةت نزؤر رزام  ،ة ناوةَر

ةوة، ود  زؤري ذرةم وةرطاوة، روة         ن (موةمي رؤي د)وة واو

  )،  ن (م ردم رَاوة من)ةوة دةروة.IKNNطظري (

    ناوة مَي رمر :مومم ناوة مَي رمر اوةو وة 

، َوةي دةوم د رةت  رَاوةنء ذرةء من  دوو     (لَء مَ)دا

)٢٠١٥-٢٠١٤  م  ود ام نواوة مَووي رَ رةوانء ذر  تو .دا(

، ود   أطء  أذج -او ات ا ا  ات دورم زام وةرطاوة، وةك: (

  و).أ  درا-  ت ء ا  ا او  ات دور

 

   : ممم رَاوة منء َووي رامن ما.

 ووير ناوة مَوةي ر َلط ،ونوةك م ، نو َ م وةر

   م زؤر واز  ،ام دنر زادي و ءودي ط  دنر ،وزا

 امدمر اري رء رةو ءم وَوي ط١ َ دووةش وا ،    

     يَو .َم اوي مَر         ،َار دادةم   اوَو ردة

ََم َ ، واَ وة ردم ؤظم  مم رؤ ك مو    

رَاو  َ اوةي رةوةزي ر ي  َي َ ، ةوة ٢دا

َزراو دادةرد َ ديمَ  ن ز س ري دووو ٣.  

        نار  َزروة دادةموو ن َ  ،اوي مَر رةت

ودة ط ديمَام٤   ، ءؤؤظ ري  وط ذ ممرة  ،

، وا رَاوي مَ وامي مو رَاوة       ٥وون وء ري ن ري َان 

                                                
١ -    ا  تش: ا رام      ن، دار ممق ا نیور    ،ومب، ( اى  �٦ص ،)٢٠١١ ا 

 :تا  ،ا ن، ص ،٢مق ا ترا ةا ٢٥.  

  .١٧)، ص٢٠٠٠و  ظ د: م ا، دار اة  واز وا) ،ن،     اع - ٢

٣ -  ،زوا  وي دار ،ادارة ا :ا  ،ي زون، ١) ،١١-١٠)، ص١٩٩٦.  

٤ -  : ى،س. ١٣ص.  

٥ -  تا ،اح: اا ا      ا ت وامما   ،ما وا ا -    ،ا 

  .٥٧، ص٢٠٠٢)، ٢٥اد (
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  ََرةَ مام ري م دنءر يرم ،وةم٦  َ َدة  ،

      ،ت زراوةيو داَ دةرةوةي وزا زراوةدا اوي مَر

      مو م زراوةو دةدا م ن كوو م انَي ماممرزوو وَر

 ام  ،َزردادةي طرذةوةم  دنر نءوو دم٧.  

دةواذةي رَاوة من زاراوةو موَ مَء َ دازرامم رَاوي موة وةن 

) ١٩٤٥         نوة وةي مم  وت رةمم ،وةوز)دا دةرم

ذة          و َوو طدة م ري ولَء  ،دووةم اوي مَر  

  ا زرا، زاراوةاَ يدةوَاوة مَر  ،ام ن ةيم  ،ر موة

امو َام  راوَردمو رَاوة      ، ش دامَامن و وم و دازراو    ٨مو موة

  .٩من ن وم وريء  موة وةموة

  اوي مَر   ،وةَردةط  دةي َ  اوي مَر دار وم اار

م ،اونم وزةمرس ( ما مَور اويَر  ذة ،شاوامَزراوو رو داassociation 

des amis quakers)   (وة١٦٢٤ ازيَ  َاوَزراوةو ردا دامر  (ن ١٠ز ،

 م  وةيومررةم) اويَرAnti-slavery International   )   ،(ز)دا ١٨٣٩

. ١٢ز)دا دازرا١٨٦٣) ICRC) ، دوا رَاوي (م  ري مَدةو  ١١رم دازرا

                                                
ا: د ات  ا  ،ا ا ار/ وزارة           -ري ر � ٥٨ ا ااح: ، ن، ص - ٦

 ،.د) ،ا ر٣، ص)٢٠١٢ا.  

ا  ارة،  ا      دة  ج امن، ة ق ا  ات  زة: دور - ٧

ا  /عا ممو ا /ص ا ،او� ٢٦-٢٥ا اد: دور تا    ت  ااا   وا- 

ذجأ  ءأط  ة ،ود   دة   ا ت و اا   ا  ،رة  ،وا 

ا ت و اا  /وق او ا ا  /ا    ،ة٦٤، ٦٢-٦١ص، ٢٠١٠.   

وة منء مزن مو ي ما، و: ر َ رة ،مري ا، طظرَ رةزا ر: رَا - ٨

  .١٧-١٦، صسى  :، � ٨٨، ل٢٠٠٠)،  ١٧وةرزي زام، ذ (

 ا /   امج   ،ات ا وا ام وادرات ام ا� ٢١-٢٠ى  :، ن، ص - ٩

ا     ارا ،ا  ص  ا ،٢٣.    )  ري ةيَط٢٥٣١)، (٢٠٠٤       ريَي راو مام اوَر (

وام ،ري ززام  .َدة دام: )م ةت : دورا  وا  ا     ء ا ت- 

 درا  أةو ،   دة ا  ا ا ،   ا  ،رة   ا  ا  /

 قو ا ا  /ا  جا-  ،٢٨ص ،٢٠١٣(.  

 –  )Society of Friends زامري ز ،وام :      .٢٦ص ،. س :ة   � م٥٧ص. س، اد:   و  - ١٠

Quakers (:يَ  soft.com/believe/txc/quakers.htm-http://mb  

١١ -   ر ،وا ا  : ن، درامق ا ه ا  وت اادارة ا :ا ءا

ا    جا  ،ا ق واا  /ا ا  ا  ،رة-  ،ر  ٢٠، ص٢٠١٢ ري �- 

ا :ب .٣، ص.سوام ،ري زؤ زام):  

http://www.antislavery.org/english/who_we_are/english/who_we_are/english/who_we_ar

e/antislavery_international_today.aspx)  
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رَم دةواذةي م  دموةي  رَاوام و  دازراوةم تء و رَاوة  

مدةوَم  )  دش وا ر ،ََزرونء دادةزراوة دامن دةو ز)داو ٢٧/٢/١٩٥٠ي

) موةوةما رَاوي مECOSOC )ي م وريء  (٢٨٨ري ذرة (

ةو طَةي مو رَوَ     مَدةو وة   : ََ رَاوَ مَد      

  .١٣مَدةو دامزراوة

 دطك   ؤظ ن امنء رَاوة مموة ن (ج. و)ي موري        

دي رادةر ، دواي   )ةوة راو وروذَا،  و  زا      PENرمء رَةري رَاوي (  

      ر مَرا  م َ  ددة ،م دووة م مم َم

  تو ،دةوةو ؤظ  م يمر  يرؤذم  اَرو اوؤظ م ي

)١٩٤٠َر (         ز)دا   ،وم (؟ما دةوَ   وة ن ؤظ ) مومم ٤٨ (

  .١٤دةوا اوةو  م زن وةرطَدرا

ي م َؤذيء م ردةوة دواي م دووة موة رَاوة من         

 ونء دا ريدوو     ت، رؤرؤذ  مَ ردو م  دواي  ،وةوم

رارَ موة وةن    رَاوة من زددو ذرةن َة رو زدد،       

) ١٩٩٩     )  ر ماوة مَرةي رك  ١,٠٠٠,٠٠٠ز)دا ذ (  َن دادةمت  ، ١٥مم

 دا طرو  ناوة مَرةي رت ذظ َ وةيمة َل َ   دواي

) دوو د زار، ٢٠٠,٠٠٠ ز ()  ك ن، ١,٠٠٠,٠٠٠()،  ن ذرةن ط ٠٠٠٦٥،مي (

) ازر٢١,٠٠٠( زار ك ء١٦) ار  م  ،١١٠٢ ) ؤ  اووَةن (  ٩١١) رم  ٦٢٢)و (

 را اويَ١٧ر  )  ،ددن زاوةَرةي را ذرة مو .اوة   ٢٠١٢َرةي رز)دا ذ

) ط   دةم  ماوةر٩٠,٠٠٠ ن (  ) م ،اوَزار رردون ( ٩,٠٠٠ ،(٣,٠٠٠ ،(

) ٣٧,٠٠٠      ون ا ن  ناوةر اوة مَرةي را ذاَ  ،(

ن  :م ؤظ  رد .ASK     ر َدما طَةي رار رار (١٨) رَاو١,٢٦٣(

 زةرد (  ٢٠٠٠ زؤم مم اووَرةي ردا ذ  ،(ي     ٧٢وام رةيذ ،م اووَر (

                                                                                                                                                   
١٢ - https://www.icrc.org/eng/who-we-are/history/overview-section-history-icrc.htm 

١٣ -  جما  :٢٣س، ص .ا.  

  .٧٤س، ص .اد:  و - ١٤

  .٦٠، صن  .اد: و - ١٥

ا/   امج   ام وادرات ام ا ،    � ات ا وا٦٧-٦٦، ص. س ا ااح:  - ١٦

 ا  ارا ،ا ص ا ،١٢.  

 .٢٧ص . س، :ة م - ١٧

١٨ -  ات ا ا  م٢٠١٢ ا  قا ول اُو و ،أ  ا ا: ا ا 

  ،وا اطت ااات واوا  ،ممز  اا  اط  قن  ومة   ادا ،ق  واا 

  .٢١، ٥او، ص
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) وز وة١٠٨زؤم م اووَ(١٩) ر   ،٢٠١٢ اوة مَرةي ردا ذ(

) ن طاوةراو٦٠٠َ٢٠) ر.  

دز رةت         ا م م  ،مدةوَم اوة مَرةي رذ وم

)  نرة١٧٦ذ)  رةذ   ،اوةَ اوَ(١٩٥٠) ر ( ١,٠٠٠)دا ط  ١٩٧٠)و   ز)دا

)  ش زَ ،دووةدة زَ ٢٥,٠٠٠دوواوي مَر ( وم دةوَم ٢١.  

رَاوة من م  زؤروم ذرةن دةرمو  ،رو من امن    

 َوم ن َء ولَء  وان م مو رمو رَوي     

  يرذةوةم دةوَم     )  وم ،وندا ؤظ م١٩٧٩   َي موَز)دا ر

ز)دا راا. رَوي دذي ١٩٨١) راو CEDAW) رةم واردن دذي ذمن (

)  دان١٩٨٤       يوَر، را دادوا  راو الَ ( ز)دا مCRC (

) ا    ١٩٨٩را دوا  راو ٢٢ز)دا  روة .      ن طاوةَرد ر م 

  وم ،ؤظ  دمََ ت م دمَو  ةنَط دةوَةي مم ام وةي

) ي (   ) ر١٥٠٠ز)دا (١٩٩٠م دمَو  ونار دامةي ظم  اوي مَ٣٠,٠٠٠ (

رزء رةطزري رةط ءزادي رادةر مرََ كء مام  رةت ت ٢٣مم .

   وةممؤ رة ي دةوَم اوي مَر َم  َم  وة ن ط

)  (ورَ م) اويَر وم  ،َدةت٢٠٠٠ي وةرط  ٢٤ز)دا.  

  ش طمء  رَاوةن ر  دةوما روو زدوم  ،ي          

م رَاوةن  رؤء رَةدم ، وادووة ن      ن، م ي دوورو

َ ن ٢٥ز) م انَم  نوة وةم اري ط (نم ) ،دا، ٢٠٠٦-١٩٩٧(

او راَذة   اَوامَ ماوة مَي ررؤ  وة  ا دةذَم َ":م

موة م دةون ذومن ر رورة مَدةوموة   ،َم م د ارن 

ء طلَ دةوما، وةك: رَاوة من، رم ممن، م، دةزطم راطمن      

  .٢٦ زامو..."

                                                
١٩ -  ررا ASK  نرد  ؤظ م :ن، (ب،ش، ١)، ض٢٠٠٠ يم ،٣٣-٢٧، ٢١-٢٠)، ل٢٠٠١.  

٢٠ -  ات ا ا  م٢١، ص٢٠١٢ ا.  

  .٦٠س، ص .اد:  و - ٢١

٢٢ - مق أم :سن وودما  ر :ي، ت ر  أ ،دار ا ا  

 ،زة،  (واو� ١٧٧)، ص٢٠٠٧ا ادس، ص، :٧٥.  

  .٧٦-٧٥س، ص  .اد: و - ٢٣

  .٣٠ص . س، :ة � م٦٠، صن .اد:  و - ٢٤

٢٥ -  :احا ا ٦٨، ص. س.  

   وةرطاوة َ ي ؤم: ١٩٩٧ ا ،ن،  ا ا ب - ٢٦

www.UN.org/arabic/NGO/bwcgure.htm رواري )وة )١٧/٢/١٩٩٩اوةو.  
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  ).٢٠٠٣-١٩٩١ دووة :رام رَاوة من مَان رارء روم رذ َا (

 )  ري ررا َ   اوي مَر مزرامانء دار امز) ١٩٩١دة

    رديء َاوَر م  ،وةَ        وارةي وووَ  وموةم   مرد

        يرطَ دة َذ موم د ةرانم  ن اوامَر   ،زرانن دارد

         م اوامَر  مزرامي داَ رو رودؤخء ،زرانن دارد م    َو

       وةم  َنء ر مام ن ز اوامَر  وةي ة، وةك اوامَر

مةران ن  خ، دازرَان، ش واد  رادم ري  رَاوام واوي  ارَةي  

َرا َ، وا وةك َري  دةروء مان. وَ دن        مء ذوم  دازر

    وارةي دة نءةرةَ  و زاريء  ي وة ز رووي  وة

     دمرام لءم رة  ،ون  َي رذ)  ز)و ١٩٨٨

  )  ري نرد َر  يةوةررو       ١٩٩١د ن رؤام ن يام ةيَط ز)دا

        )  ري ررا َ ياوامَو ر َ امرة دة ،وة نورزران،  ١٩٩١ز) دا

ن رارة ري ءم      ةيَ ،وةم دةم ي امَر ءر م  و

 ؤظؤء طزاريء م موا وة، َن ش ري رة ردمن و،     

          م و  ش رن، دوم  ريَ ةرومم ماوةَوي رء    مم َر

   َو.

  ،ك دة م رةيذ  ن  ،وة نرةذ  اوامَر  يد َو روة

)و (ي ١٩٨٤ /KHFوم درةمن  رَاوةم (دةزطي مرو ردن    

  . ٢٧)١٩٨٨ /KRAو ردن 

  

  وةري : رارء رام رَاوة من ر َردما.

رام راي رَاوة من ر َردما دةطرَوة  دواي رار زاري     

) رؤذي (١٩٩١  نوة وةم َ ،(٥/٤/١٩٩١ ري ()داي ٦٨٨وم دمري دة(

، ش َ اق مرا رَوات   رَاوة ؤ مَدةون،         ٢٨را دةرد

)  اَ ي تووة ١٩٩١/ ٧/ ١٥ نرد َر زؤري وم دواي  ٢٩)دا   ،

)دا رذ  َرا َموةي دادةزط ن مو  زاداوي   ١٩٩١/ ٢٤/١٠(وةي  رؤذي 

                                                
 )دا.٢٤/١٢/٢٠١٥)، رَوCDO) وَو طلَ رَ ( ) دازرَرو رَةري َوي رَاوي ( - ٢٧

 ا   ار ا  ا ردن ااق، اة وا، ا        ر رة اي و   دق:  - ٢٨

 ،.ت، (دا ث ودراري  � ٤)، ص٢٠١٢ظاق، طَ مرد يوي مر وةمَ :  ر

)، ٢٠٠١، دار راس  وا، (ار،٢ ان: ردن ودوا اب، � ٢٤ل، ١٩٩٧)،  ٢مري ا، ذ (

 .٦٣ص

٢٩  ن، ص. :ن٢١٤، ٨١- ٨٠ا. 
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، وة  دازرامم رَاوي م دةَد،       ٣٠رَا  موم ذَ دة ي    

   ََر َر اوامَر  مزرامدا َ اَ       َرط وةيم  ،وراو م

   م وةي دواي  ،اوي مَر مزرامدا  وت وادةر () يوةمم

)  اقَ /نرد مرة (٢٥/١٠/١٩٩٣مي ذ (١٨)دا  ١٩٩٣)ي َر م ي(

، ش واد رَاو طَ زؤر (راورد طلَ ذرةي رَاوةم مَ         ٣١دردن دةر

 ،اَ اويَر ومدا  زاد َ و نرد َر تمم ،َزرا داَر  (ررا

 )   وم١٩٩٢   اَ اي ي زرا     ز)داا دامرد َر ٣٢   ماوةَت رو .

.َر مرة رة  وةان ط موو م َ م  

ذي ء ء ري ر َردن رر زةقء اي ر َةي دازرامنء 

م و، ي رةم َ زاد،   ن، م َرو         رو   رَاوا

مء ممت م   دةرةوةي زمي ب امن رَاو دازر ،َوت زمي رو          

  م ،و وةدادم وةودموةدام اري ز اوامَر         ومَ ك

مدا  طزاريء وم طرؤي وري دووم ر ر َردن،  دش       

        ،نوة وةم ماوةَوة رمو ر ،نرة دةوَاوة مَر

  ند     دمَء وَ تمم َ امدة  ،دةدا زاريط

، ش ممت   ٣٣انء مام رَاوةم ري رَاوة م و َري طزاري و

ةك رَاوةم :ي  موي زؤري و رَاوةمدا رةماوةوة  وةدا دازران، و     

، رةوةزيء  ،ZSVPؤذةي طمة م زا/ ٣٤/KURDSوةدامدموةو طَام ردن 

، رَاوي طَام ري ردن   ٣٥ن ا دازران  CORKوةدامدموةي ردن/

                                                
 .٢٤ر  : س.ث، ل - ٣٠

  ).٢٣-٢٠، ل٢٠١٠)،  ١،٢)، ذ (NGO دة ن، وام: (رَاوي امزي وان: واوةي ( - ٣١

رار٢٢٥٧http://www.niqash.org/ar/articles/society/�  ، ر  ت ا ام  ااق  - ٣٢

ASKل :١١٨ .)  اقَ دةرةوةي اَ اوةَري ر  وا وم َةرَ ةمر٢٨/١٢/٢٠٠٢  ،وة دا(

ء ددةم ي ويَ اوَر) مزرامش دا (اا    وام ، دة :     ا :س ا  )

  ومَ ي ا مو طلَ زامر   ،)٨)، ص٢٧ام  ااق..ا وا ، درات دو، اد (

 ،وامَ ،ناوة مَر  ت موووَ ويَ ي  ،رةوة دوم وام رطت دةو

  ري رَاوة ردمن داوةو رَاوي َا ذرمدوون.

٣٣ -  : ر ،با   ما ت ا دور :م ا  نام امَط زام امم

ض ،ةم يم ،اقَ مرد َر ،امرامرط ردة١،مَ) ،١٣٨-٣٧)، ص٢٠١٢.  

� موةمي ٩-٨، وةزارة مامن، ل  ٢٠٠٨رَةرا زامريء مزي َمَ : رَاوةن، ر/      - ٣٤

  .٦)، ل٢٠٠٦)، (داري ٤( )، ١٨رؤي د: م، ذ (

)، ٢٠٠٧)، (و ،َ   ٢)،  (٥)، ذ (�IKNN طظري (١٨رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٣٥

  .٢ل
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KEDO مةموةي طدموةدام ي ، /نردKVRA ) (٣٦)دا١٩٩٤  روة ،ا  ١٩٩٥(

  . ٣٧دازران KURDOرَاوةم وةدامدموةو طَام ردن/

طلَ ا مام َ ري رَاوة  مدا ر  ارةدا  و،  وت         

 ر زاريءط وط٣٨      وةدمر ءروم ر اري  ش ز ،

ء مء وةي ء دادم اردةما ي دةوة،  وم  ارةدا رَاوي  

)ا رَاوي  ١٩٩٥ (. روة٣٩ )دا دازرا١٩٩١( ي رؤذ  دم مث ردن (

. وت رَاوةم مَ     ٤٠دازرا REACHوةدامدموة، َدنء مرو لَ/   

. ردةوا وة رامرط ن م رو ءم ر نام زؤر ادةر  

موة رَاوةن  مدا   َروما ون،       رمة رووي رو َء زو

 َ مَدةو رامر  رذ َء مم طرؤي ري ر َاا، ن         

ا، وامرد َر ر وةاَ  ن وري رؤيط مم ءوارؤذ مو  د

  دارا ر ريءو  نوة وةم ماوةَنء ررة دةوَاوة مَر

زؤرةوة رووم مو زاداوةم ر َردنء ارة وازةما وريء  وةدامدموة 

رة و  رةمم ري رَاوة   مداو ودمَ ي      ن، ش ري

    م بء  ور َر دة ي روويرة وةَ و وم تو  ،ن اوةَر

َزراو داَةن رو د م نء يش ٤١ ،    ءدةم ري  ء  كم

  ز  ،دةم ي امَء طاو رادةرور ء زادي ؤظء م ديمَ

 ز وا ،َر مةمو طرؤ وووةي مدموةدام مؤذة  دي زا ء 

ي رة ردمن و،  دردةش َ زؤري و ومدا روواوةو روودةدات           ر

        َاو طَوة رم ن تمم ،نرة دةوَاوة مَر  مةرط دة

َدةار ءََزروة دادةاوي مَوي رم رةو و َ ودورةط   

.  ٤٢ي  ؤذةي رَاوةن رمة ،َن َ مدي رمي  دراو

وَش واد ي َ زؤر  ووم رَ، رَاوةن وةك مو َةر َء     

                                                
 �٦)، ل٢٠٠٤)، (مم دووة   ٣)،  ( �٨ ذ (٩)، ل٢٠٠٣)، (ري  ١)،  ( ٤موةمي رؤي د: م، ذ (   - ٣٦

  .٢٢٥٧/ ،http://www.niqash.org/ar/articles/societyر  ت ا ام  ااق

)، ٤)،  (�١٤ موةمي رؤي د: م، ذ (٧،١٣رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٣٧

  .٦)، ل٢٠٠٦ام )، (زة٥)،  (�١٩ ذ (٧)، ل٢٠٠٥(زاري 

  .١٣٨ا م : .س، ص - ٣٨

  .٦)، ل�١٨ موةمي رؤي د: م، ذ (٩-٨رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٣٩

  .٦)، ل�١٩ ذ (٧، ل)�١٤ موةمي رؤي د: م، ذ (١٣، ٧رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٤٠

٤١ -              ،ن م مر ء  ،ني زؤر دةطرة دةم  ماوةَر :(دندة) راوي 

� د  ا: رَاوةم ي دةم ردة     ٩)، ل١٩/٣/٢٠١٣)، رؤذي (٣٦٥رؤذمي وَ، ذرة ( 

  .٣-٢، ل٢٠٠٨)، زار/ ٢راوما، ؤذة، طظر َوامي ط ،مري طَام  وان، ذ ( ونء

٤٢ -  جما س، ا . :٨ص.  
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ء َوام طرا  وةي  وازي مَان  دووامدا م  طرام موةمما وة َ ةرو دةرون

           و وة مدةزط ومَ ريوةي دار وا ، م ،اوَر  وةم

ار ،نرة دةوَاوة مَر َوردة نورةط  نوة وةم ماوةَا ر

 رَادم ء َازي ََدم  رَاوةنء دادم ذرةك  رَاوة   

.اوي مَر   ي وامَ  رايمَ نء  

) ؤذي رمي م م ؤظا        ٤٣وةدا رَاوي  ؤظ دي (  رمة

   ةي دام   ي م١٠/١٢/١٩٩٢(  زرام  َو  ا  )داي ٤٣َرا اويَت رو ،

اوة من  رَا واد   ،   رةوى ري رَ ٤٤)دا دازرا١٩٩١)KSCردن/ 

 ن زاوةَء رَدرَ يو َ ءَرا دام  زؤر ادةر ؤظ  مارة

ر ري مم زيء وةدامدموة ر  مذةمدموةو درودم مو      

م   ر م رةش ،ؤوةر وو دو ء نءوَؤذةي ر دةط  روم ي وم

رةت  م  ؤظء زاديء ي دةمَ ي َ ء ري رَاوةن          

م  م  ري موي مَان        مون،  ش َ َء رؤوم رَاوة

ما،  رةماموةي وم رَاوةن واد   زؤري رَاوة من ر  

  رام  دة َذ موم  ر امء مدا َ ءر دة َي ذوردوو م ردا

        مرد اوةَر  ،وةط َر يوم ماوةَر م كم ومدا  .ن

مةرام طوة،  وم ذم ام َمدي ا س داوم ء  رَاوة     

ي  زؤر  رَاوةن ر  َ دوو  ،      ش ذة  وة٤٥ردن مدادا دةت

       )  وم  ،ون  دوو  ي م نا،      ٦٢مَ يطَر ري  اويَر (

زامر  )دا زامرمن اوةروو،٢٠٠٨ن رَةرا زامريء مزي َم  ري (

) مدةن  ٢٩ َ  نم  ذةدةرن ناوَ٤٦) ر  دم اوة َلط ،

من ن  موة، واد رَاوةن َ ي اي  َوون، روةك    

ةوة َة رةء   ١٩٩٢ي وَ دة ":َر     رؤ َ مم ردن ر

       َامم  ازةم رانَ يم وازي روة ،"وةَ ام  انَم زان

امَ م   دواداومََ رنء طدارون رةو َ ري َران، رد      

                                                
٤٣ -  رراASKل :١١٨، ١١٤.  

  .٦)، ل١٨: م، ذ (� موةمي رؤي د٩-٨رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٤٤

٤٥ - ،ا دا ا ا  ل ا ا ا :(ءا ) اا ري (  دظطIKNN) ( ١٣)، ذ  ،(٤،( 

  ،َو)٤٣)، ل٢٠١٠.  

٤٦ -  َ :مَ زيريء مزام راةَر) :وام ،نرزام /ر ،ناوةَر ٢٠٠٨ وةزارة ،

  مامن).
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، وةك ٤٧ردن،  دة َطلَ مَري وةزارة رو روري ا  ردامم ات      

دةردةو َ رَاو ر َردما م  َي طا ا، دةَ وَي         

  مومم  ش     َر ن ي ويم ،اوَري ر ت مرد َر ي

،  ن   ٤٨ردمَ اق،  ، رَاوي م ري ء م ن داماوة

  اوة مَزؤري ر  ،نم ء اوةَةي رَو  ،ان م

،   ٤٩ن   رَاوةم ما     NGOدةام َ ومَ  اوي رَاوة   

    طَراوي زؤري رَاوة من   موة.

 ريم ،ونر كادةر  اوامَو ر     و  وةوةو ر نم ري

موي   رةمَ و، مَ وام  دةاري زؤمي ددا ن ن 

ة. طا او طر م ك  موي د ةن وا رةورووي  زؤر دةومو  

    ،ت وةرط يؤ دمم ن ر  دنرزطر  ناوةَر  ت زؤرو

وماوة م َ درو ماو  ماَ دةي دازرَرو وةرَاوان درن، ممت      

 دمََ   اوَر َم      ؤكء  َاو طَر رط دش وا ،دووة رةي

رو ا رش وَ   ،ا  دةرون، درة  رةوش ك َ طورةو 

راوم   ردة طدم ري را رَاوي م  رَا،  دش زؤرونء     

.دوا ي زر اويَر  

  

 ).٢٠٠٣)  روم رذ َ (١٩٩٦ي  ٣١وةري دووة :ي ري رَاوةن دواي (

     م دمَء دةاوةَري ر  م   اورد َ اموةي م َلط

رد رووداوي (  دوا ةمَم  وةك َدة  ،٣١  )  ب)ي /١٩٩٦    ،َرةوة دا  (

         ،وة مرة دةوَاوة مَر  زؤري َ وةيم م  يرة م

     َ ا دواي ناوةَري ر  رة ردةيش دوو د   ووة ن ،راوة

ووةم ر ام زؤري زؤري رمة م رَاوة من راََء وةك     

ممة وةرن  ،َش واد ام زؤري رَاوةَ  دةرةوةي رَء رَاوة        

َ، دردةي دووة وةو  َ و دَامي دةمون رةو مةران    مََ ش

ؤنء وام  رؤن  مرة رووي رَاوةوة وارةون، َن ممام ي   

 اوةَر  وندةم ةوة  ر ن وة   ن نَم ،نر ام

.زرامن دااوَر  

                                                
رَاوي   رةَام ام ؤنء رَاوي طَام دةمت: رار رةو مَ ران         - ٤٧

  .٤٣-٤٢، ل٢٠١٢-َ٢٠١١اقء ر َردما 

٤٨ - اوةَر ل: رؤ را) رةذ ،مري طظن، طنء طة  اري ءدةم ي زاري ٢م ،(

  . ٩، ل٢٠٠٨

٤٩ - ) اد امَاوي طَرDDO اد امَاوي طَر م :(١٦، (ب.ش. س)، ل٢٠٠٤-٢٠٠٢.  
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 دي  م  رووي رَاوة رةموة وة   رةزؤرن رَاوي           

             اوةَؤذةي ر يزؤر  وةير وا ، ر وةي ون ز ورو ن

ورو و. وت طلَ وةي مَ رَاوي  وم ذارو دواوو وةك ي رو            

مدةوَاوة مَؤذةي ر ورموةي  ٥٠ ر  َاوَر م امرد َر ،

 نمرم  ر اويَر َم  و يم ةمر و وةءامََن دة تةَ 

         َم  تَ نو ءر وةك دا اويَر َم وة .زراند دان دةر دااوامَر

ن دةد، ش       رَاوي دراوي ، وا زؤر  ري م رَاوَ دراو

        تدة  َم  ءاوةَردوو ر انَي مةم ءواوة مَر و

رَاو َ رؤ و،  مام  ط ، وا و رَاوة رو رَاوة         

ة اوةن مطَوة،  م َذة  را دااوة َ ووي   نء ؤذ

 .َا ممرد َر  اوةَري ر  

           رة  ردوو انَم واو  و مرم راي رةو رودؤخء وةيومرا دواي

َ ءر) ور   اوةَر  رةء ذَر  ر دةوَاوي مَر  كرةذ (

)ي رمي موت رار  راك واد    ٩٨٦رؤوةن طراموة ردن، وت ري ( 

دة ردن موة       رَاوةم ر موة وةن مو  رمي وازةوة 

رَا، َةوةش ن مَ و ذرة رو  رَاوي  دازران،   راورد     

  مزرامت داو ،را اماوةَري ر  َم ءَر  َر كادةر داَ َلط

َاوة    رَي رد َدمدا دام  .ترة ب ز َم َِر اوي م

م ن رووا، ممت  داوم ي ت رَاوةما رةماوة،  دوو     

)ي ي رَاوة  ٢٠٠١)ي  ١٥ذرة ( ي واز ر َردما ري َةا، ي    

ردم ة م ر َردن،  م مم ردن  دام ذرة          

)٩)  ا(٢٣/١٠/٢٠٠١) ري روة ،د(٢٩٧)دا دةر  نرد َر رؤ دا، ١٩٩٩/ ٢٥/١٢)ي(

  .٥١رَاوة من ر َردماموي ري 

طلَ وةي  مدا رادةك ري وةدامدموة رةودوا ت،   و ارةدا ر           

ان ردةواو ، ممت رَاوي دش دازرا، وم رَاوي ما  ذمموةو مَدمَ وو  

) زرا٦/٧/١٩٩٧ن  ٥٢)دا دا ءن دا نَ مرم ن وردة وردةاوةَر َ  ،

 زا م ةمؤذةي ط) اويَر وم  ،ما طَم لَ دؤطZSVP  مرم (

وت ري وةي َ  ز رةم، زؤري  .٥٣راموة طاوة  م طَان

        ،دا ارةدا   اويَد روا  وةي  اومر رةي ويَ

                                                
  .٦٧ص . س، ا ااح:  - ٥٠

٥١ -  دة ) اوةيو :وان زيام اويَر) :وام ،نNGO) ٢٧-٢٠)، ل١،٢)، ذ.  

  .٧)، ل٢٠٠٤)، (موم  ٣)،  (١٣موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٥٢

  .٢)، ل٥)، ذ (IKNNطظري ( - ٥٣
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ردن    م رةي زارةي َا،  ومي  رَاوامش رَاوي  (رَاوي           

/  ر٢٠٠١)  اويَ(٢٠٠١)و ر وا اويَن.٢٠٠٣)و ر(  

          َ ن نءذم م ؤظء م  رةت ر ءاري رؤ دام 

      نَم  ،را داارام  اوَر َرو طا يو    ز دنر ونم دار

ارةدا  موي رَاوة ن دروء  رة رَاوة ذةي  دةت،   زؤرن 

مي م اري موو مء ةوي موا رةم داوةوة. دةام ومي          

  ماوةَر     ءي رؤم) ماوةَر  ذة امذم م اري  شم

،  ر رةو ذمن  ن       ٥٤) ١٩٩٧، مري راطمنء روم ذمن/١٩٩٦ماد/

)  ا مة ي وم  ،مةط٢٠٠٠(    مذم ر رةو ام وةيَ دا

، ممت امن واوةي ت نء  ذمن دةرن، وةك ٥٥وَو دةوروري اوة

) ومدواي دةر  ،وةمي ذان٨٤رؤذمَي ررؤذم  اررة، طؤظء  ٥٦) ذ  تءااري د  .

ر     /اد امَرة اويَر) ماوةَر  ذة اما دةوةي ١٩٩٩دموةمم ،

  /د ؤظ/   ٢٠٠١رؤ  ءاد امَرة ريم ،٢٠٠٢   نرد يم ،

م ما ذة  (مي     ،  اري  ٥٧و..)  ٢٠٠٢، موةمي رومي رلَ/٢٠٠٢اردن/

)    (نرد م١٥/٦/١٩٩٧         زرا، دوان دارد م يم مرا ويم دا(

، ٥٨)  وةك رَاو موي رَاوي مي ن وةرطت    ٢٩٧)دا طَةي ري ذرة (٢٥/١٢/١٩٩٩(

 روة)  نرد م ي٥٩ )٢/١٢/٢٠٠٠م  ونرَةرو رم م اويَر َم تو ،

)دا ذ َي رَاوي    ١٦/٣/١٩٩٩) CDO ) داوم رَاوي  ،وم رة رَاوي ( 

   َيء راي روموةموي (ممَذ او يملَء    دزرا، دواي دوودا دا(دةم ري م

)د٢٩/٤/٢٠٠١ر ي م َاوَدا   ٦٠)دا وةك ر اوَر َم  وةي ايرةر  ،

    ) اد امَاوي طَر وم ،وة ر َاوَؤذةي رDDO  )   ،(دا ٥/٧/٢٠٠٢(

                                                
)، (  ١)،  ( ١وةمي رؤي د: م، ذ (� م١٥رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٥٤

/(٩)، ل٢٠٠٢ وَر ني ذمنء روممري راطم .ري (٢٤/٤/١٩٩٧ م  دوا  ،زراو  ٢٠٠١) دا دا(

موم دذ ذمنء َموةك، مي:      رَاوَ م .وام: (روومك رةج رةء م ان: ري

  ).١)، ل٢٠٠٣، (َم،  َ١ن، ض

٥٥ -  ررا) :وام ،روةي رامَ ASKل :٨٥-٧٣.(  

  ٢-١روومك رةج رةء م ان: س. ث، ل - ٥٦

� مري رةَام داء  ؤظ: ي ت    ١٦. ث، لرَةرا زامريء مزي َم: س - ٥٧

) ،ي رؤذم ،دادط  ؤذةي وةيدموذ (٨)، ل٣١/٣/٢٠٠٩ ،م :د يي رؤوةم�١٠ م )  ،(٣ ،(

  . ٩)، ل٢٠٠٤)، ( ٣)،  (�١٢ ذ (٦)، ل٢٠٠٤(ري 

  .٦)، ل٢٠٠٣)، ( ١)،  (٣ةمي رؤي د: م، ذ (مو - ٥٨

  .٦)، ل٢٠٠٣)، ( ١)،  (٦موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٥٩

  .٣. رَاوي : س. ث، ل٦)، ل٤موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٦٠
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ؤذةي (دا  وة ،رزاABF  ري ري وةي      ٦١)يومررةم  دة اويَر وروة ،

 )   و َرَ دا ،ندذي ذم وماوي (٢٠٠٠َن ر دا(NPA وةروم (

َء َ رومم رذَ  َاا،    . رة دة ر َردن  زارةي٦٢دازرا

       ماوةَان، ر ياوامَو ر  ،وة اوي مَر مزرامي داد َ

) ٤/٦/٢٠٠٣) KSDO) ، (رَاوي طَام  ردن    ٦٣) YAO ) ٢٠٠١وان/ 

. زؤروم ذرةي رَاوةنء راواموم من َوم   ٦٤رَاوامن ومي و

         ،رة ،ردي) مز َ  (م) اوةيو ام  ،راَ ن ت اوةو

  .٦٥)دا دةرو٢٠٠٢ (   ي) ن (موةمي رؤي د)وة  ذرةي

       َي ر و ،ونواز اؤظ م دمَود اري ناوةَر و دام 

دةزطم ء دةو زامري   ،َوم رَاوي  (ي ر  رد)،     

َاوَر  ررا) مومم َرو را ر ردي ASK   نرد  ؤظ م :

)،   رار زامري ر  طن روو، وةك ذرةي بء رَاوو مو     ٢٠٠٠

 َ اودا م ري نءذم م ،ن      ،داررا َدة ر ،دةر م نء

رَاوة ي دان وةدا دةم َ زامر ء رودؤ ء راء ام ؤن رَنء       

 . وا  زؤري  رَاوةن و ارامي ة  ؤظا وة       ٦٦رَون ردةما

َر يارةدة  دوو ام   ونَ ورد ،م  ٦٧.  

            َم انَم ؤظ  مم  ر ريو  وة م  يد 

    دةر م دمر را، وةك اوداَء     وةزارةتء ر ريرو رو ن وةزارة

) ١٥)دا ردي دادن ذمم ماو  ماَ ( ٢٠٠٢، روة  (٦٨)ةوةIKRPرَاوي (

،  رةراي وةي رةوَوم  ٦٩رَاوو وةزارةم (مو ،ر،  ؤظء وارةو مل) َت

َر            ،راَ اماوة مَدي ر انَم م ريءو َ ،ناوة

) دةَري ش رَاو (مدةر، IKNNما م رَاوة مم ردن (

 )  (ا ،زا مةموةي طدموةدام ،ؤ ،ا، رزرا ٢٠٠٢وةك     ٧٠)دا دا ز م   ،

                                                
٦١ - ) اد امَاوي طَرDDO٣-٢): س. ث، ل.  

  .٢)، ل٢٠٠٧)، (داري ٥)،  (٢٢موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٦٢

  .١٥رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٦٣

 .٤)، ل٢٠٠٦ )، (موم٥ )، (�٢١ ذ(١)، ل٢٠٠٣)، (زةام ١)،  (٥موةمي رؤي د: م، ذ( - ٦٤

  ).٢٠٠٢)، ( /١)،  (١موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٦٥

٦٦ -  رراASKل :١٠-٩ .  

٦٧ -  ررا) :وام ،ن ري ر ريزام ASKس. ث، ل :١٢٥-١٢١.(  

٦٨-  ررا) :وام ،رة ر ريزام ASKل :١٠٩-١٠٦.(  

  .٢)، ل٢٠٠٢)، (مم /١)،  (٢موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٦٩

  .٢)، ل٢٠٠٦)، ، مي رة، (وَ، مم ١)،  (١)، ذ (IKNNطظري ( - ٧٠
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     ََر وةي وةك ،َدة نرة اوةَر ؤذةي دو ري م َاوَر

دةم  م دننء دااوةَر َ ٧١.  

  

 ء و ممرة :َ ) دواي ناوة مَي ر٩/٤/٢٠٠٣ام)  (٢٠١٥.(  

  وةري : رؤ رَاوة من موم م َ رادا

) ام٩/٤/٢٠٠٣دة          َر  ناوة مَري ر وويَ  َيم َم دمَدة (

 اومرد          دواي م ا، وااَ يد م  َدا اوامَر  ومدا يرة 

   ومذ نءمو ي  اواَ   َرذ مماقء رووَ دمري رزطؤ

  يرة .ااَ ر ر موةي وورا     اوي مَر م دام 

    )  وم  ،زرانا دامرد َري      ٢٠٠٤ اويَزران، وةك: راو داَر م دا(

، مري َدمKCED   ن، رَاوي ذ درو ،مري ردن  روةردةو طَان/    

، ردن  راَموةي مان، ذم ميَ، دةَري  دةم WEC        /امم ذمن/

CSI  رانَ َار ،نؤ ام امَرة   ،و ،ن٧٢، را  روة .

)٢٠٠٥  م ،ن مام امَرة  َ :ماوةَا ر(     ،ةرَ وةيَ  مري م

..  KIPI طمان ارةم رؤء  ؤظ، مي ردن   ن/           

. ر  مدا دازرامم رَاو  مي زاما رةم  ،وم وةك مي      ٧٣دازران

)، ط  راَم ٢٠٠٥)، ردن َوي   م ( َ٢٠٠٥ان  رام (مَري  ط

 )  ي  تدةمو،   ٧٤)٢٠٠٦اوام َر ماوةَر رو ري وة .

 ،دروو ممرد اوةزاد زة ودا مرة م زاريءط يرم تو 

  .٧٥رام وارة ي َوة م َ رَاوةن

 زةم ذم رَاوة  مَ   وي  دي  رَاوة          

َ ووَ  نر دةوَاوة مَر  ،نم    وم ءَ يَررم نء وم

       وام)  ااَ  دةم ي ء ء ير ذ درو طد

َرمن ي  ا رم وَ) روومدة َاقء دةمد َ ام رة  رَاوةنء 

                                                
  ).٥-٤)، ل١)، ذ ( IKNNومي  رة، روام: (طظري ( - ٧١

٧٢ - راةَر س. ث، ل :مَ زيريء مزام ١٦، ١١-٩، ٦      امَوة طَ :دةم  ريَدة �

� موةمي رؤي د: م، ذ  �٣ رَاوي : س. ث، ل١٤١)، ل٢٠٠٦تء و ،مي رةن، (ب.ش، 

  .٦٢)، ل�٢٢ ذ (٧)، ل٢٠٠٥)، ( ٤)،  (�١٦ ذ (١٣، ١)، ل١٤(

� راطمم مي ردن   ن       ٢٢-٢١رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل  - ٧٣

)، ٦)،  ( �٢٦ موةمي رؤي د: م، ذ (    ٢، ل٢٠٠٨(دةدن): مي ردن  َي ما،     

)/ان٦)، ل٢٠٠٨.  

  .٢٤، ٢١، ٢٠رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ٧٤

  .٣)، ل٥)، ذ (IKNNطظري ( - ٧٥
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َ امم   َاوَر  ن اوةَروةك ر نت زؤرو ،اوَر مزرامدا  نا

،  دؤَ اق ذو دؤَ طوو  دةَم ؤذة  ٧٦ون دواي ء ا وَون

 وةيدم نءورةرة ط اوةَر     يم  دش وا ،ن اوةَري رو

        ر  اوَر  رَ رةذ مزرامدا و ،َ د   ناوةَري ر

ن مو،  ،  زؤرن مء  َدةمم  ٧٧رَطمَ اقء م  َر َردما

 ر ادنء دةَم رة و، و ز مام وم ر دةرة زؤر  اري   

طزاريء وةدامدموة، ممت  َ رَاوام راا م وم رزو ؤذةون، د   

  .٧٨راوونرَاوط َء وةد

 م ،نر  ،ون نرة اوةَر َرردة مد   يوري را

  وم مزراوةزة دا اوةَر  نزؤر رة نمؤذة نءاوةَواوي ر َممم َ

ء رَط رةمَ اق  ،ش طمة زؤري  ري      ردم زة زاداوةن

         مام را، وا امَ اويَا رَ نذة يموو م كةَ ،راَ اماوةَر

      رو ة دوو ،انَ ك م  ون م َاوَو    رزرامن دادةَاوَن ر ر

ي دش مو دةوم رم ي  ،ش ا رَاوط َرا  موي رَةري     

رَاوة ي مومان، ومي رامش زؤرة، ش و ي مدم موم ري       

 ناوةَن.روةدم اءمامَدن مواز َ ءط  

 وةي َوي رَاوة رن ر رةي  موة دةروت، و رَاوة       

  نوةوةي مرةط وةيمم روة ،ون دةرر  واز نورو

)ي َووة، ش واد ذومَ ازي ري رَاوة      UNموةي رَاوةم ) اد 

) رَاوي م رَطي ١٩رن ر ري رَاوة ما رةماوة، ي (  

 ر  َمَ رَاو  .       روة  مدا   َ٧٩ما، ش رَاون ر ون

زؤرن ر  َ دوو  دةار (رء َ) ون، ن     دوو      

 ،ر دي ط مم زؤري  رمدن،  وم رَاو  طلَ دازراما رةي   

 يمماوةمر ي (٨٠ مم َر ،٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠)  ر دراوةاو ٢١٤) دَد   ٨١) رش وا ،

  ذرةك  رَاوي مم ري وةن مي   َر َردما َرا.

                                                
٧٦ - . :م ا ١٤٤-١٤٣س، ص.  

٧٧ - )  وم ي (٢٠٠٨  (٦٢)دا م  ،امَ يطَر  اويَ٥٤) ر ن( نمزرامدا  ذة

  )  اوة، ز٣٤   )  دواي ن(زي         ٢٠٠٣ريء مزام راةَر) :وام ،ري ززام  .زراونةوة دا(

  ، وةزارة مامن).َ٢٠٠٨مَ : رَاوةن، ر/

  . ٨س ا :. س، ص - ٧٨

٧٩ - َرس. ث، ل :مَ زيريء مزام را٤، ٢ة.  

  .٣راطمم مي ردن   ن: س. ث، ل - ٨٠
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 دمدرو دنار ، اري م دام     زة  امَرداء ط

دةروت، َن دؤ مَ َاقء ر َدن، مةرَ طمو  طمام رَاوة     

  َ م  ":َدة َام وةك َمطوة م   ، اري   نم

َري ر يرم         يرم ء وةي ي ،دا َرذ ممدواي رو  ،ونا مماوة

. طمام ٨٢ رَاوة رة مَدةون ط   ارام راا، را"    

)  ءَر  َردة وم  دنر ن طاوةَن ٢٥/١١/٢٠٠٦راوةَر مرا دا(

م "َ كنء دَد َردة رةو دار ":مومم َامم٨٣.  

          نامم ةرانءوةي دةمدمر  ماوةَوي رر دمار م  

 مؤ دمَود انءزران، وةك  دةمدا    را اوةَي رر م  ،اردم

  )  (اردن دمَود  ناوةَر) ير١٢/١٢/٢٠٠٤) َام ي ٢٥)داطَر اويَر (

. ر  ارةدا   ٨٤) ر ،ري رؤذ َNDIم .روة ري و رر رَاوي (   

)ي ر ر َرَ اق  ودَدم مومIFES    رر رَاوي (

)  (وم َ َاَ) ويم اردنزرا١٧/٥/٢٠٠٥-١٦ن داواري دوو (ي ٨٥ر روة .

و دمَود  ة)  اردن ةيمن (١/١١/٢٠٠٥ط ١٢)دا   َرتء راَ اوةوةَر (

) ٢٠٠٥موم  _)ي اردم ٢٣/١٢/٢٠٠٥-٣ر ََرم م  اردن (

 موم م . ودَدم رَاوةن  اردن طدو اردم٨٦ودةوة

       دادوةرام َ اردم دمَود ذةدة اارة  يوم ،وةط م

) ماوةَن ر نردBCC, DHRD, KIE, WADI) رؤذام  ٨٧)دا١٤/٢٠٠٧-١٢)ةوة.  

ط مَ َوو، رَاوةن وريء  مدا م ت  ؤظ 

)، ماNPA َاري ردوو وةزارة روةردةو وةزارة  ؤظء ء رر رَاوي (

) ماوةَرBCC، CDO ،DHRD ،KEDO ،KCN ،KIE ،PAO  م  ؤظ  اؤط (

رة َ)) مَ  وةدم او وةكط (دة ارة ،يوةمم  ،٢٠٠٤-

                                                                                                                                                   
رةدةرو راوَري رؤ  رَ      _د َا (انء دةدن): وَو طلَ ز ر - ٨١

  .٢١)، ل١٣)، ذ (IKNNي وانء ي دةم، طظري (ردن  رور

٨٢ - . :م ا ١٤٣، ١٣٨س، ص.  

ر  ا :رام رَاوةم  دةم ،رَ رَري رام ،مي (َي و          - ٨٣

، واوةوة،  ٢٠١٥)، ٢، ذرة (٢٠١٥-٢٠١٤زام رارن، َ م راري: ؤذةي دةرومَ رام اري 

  .١)، ل�٢١ موةمي رؤي د: م، ذ (٢٤ل

  .٢)، ل�١٤ م، ذ (١٢، ١٠، ٢)، ل١٣موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٨٤

  .١)، ل٢٠٠٥، (زةام )٤)،  (١٥موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٨٥

٨٦ -           رااردن: را ةيمطو يَود  ة ير) :وام ،نرََ ورار رةت ريزام 

  )٢٠٠٥)، مي وةزارة لَ، (وَ، ٢٣/١٢/٢٠٠٥ -٣/١٢ودَي (

٨٧ - م :د يي رؤوةم٢٣، ذ (م)  ،(ان/٦) ،(١)، ل٢٠٠٧.  
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٢٠٠٥)  را١٨)داَ امَ يطَر يمَ (٨٨ روم زاري طط اويَة رمر .

)NPA)   دمر  توةدة ذة (٢٠٠٤ةَ ( ةيَار م وةو رة زؤر 

            َلط ََ و ،د مةَ ء ء اممر  وة ارؤذةي و

، َ  رَاوة ن راو  ارةدا ن مووة،  وم          ٨٩ددا

)دا دوو  ت  دةمء ن  رمام     ٢٠٠١) BCC) رؤي د (موةمي 

  .٩٠ء  رك  رةم (َم ،ي ، دةرمنء لَ) دؤوة

 )  َ ءر وةي َلط َ ام٧/١/٢٠٠٦دةَم ( دمر دا وَا رم

َر  م٩١  مم م َم  ريم وم اطَر وارش م ،

 دمَود موم ناوةَر  ذةدةرن ناوة مَر   ،امرد

 زراوةدا    دندن، دانء دارََ دمر ؤظء  رةو ومدوادا نء

)و دةدم ذرةك  ١٦/٣/٢٠٠٦مةرام دةاو،  دواي رووداوةم رؤذي (   

 اوامو ط دندا  نَر مَ ري ماوةَةران، رم  )  وََ دا ١٦/٤/٢٠٠٦(

  َر رؤ ةمن ط ون       ٩٢را نرد َر مدادط دمََود روة .

ز)دا  رار ودَدم دادطم ودةوة، َ     ٢٠٠٦)ةوة، DHRD)  رَاوي (

و روت را)  و ررا  ،وة٢٠١٥دؤ       ي تدة) مومم َذ دا(

،  .BCC ،DHRD ،CDO ،CSIروة رَاوةم (  ََ٩٣رن ت َةم دة؟) ودةوة 

KIE ،LCDO م دمدا مةمط ومدوادا ري م (     نَردو را ن

. و ودَدمََ رن م و ََرمي مطوة ن ٩٤)دا ودةوة١٨/٧/٢٠٠٦(

دةتء دازراوةموة روودةدةات،  رَاوةن وماوة ودَي دي رَاوةنء   

 ،ن نمؤذة   :مومم  نذم  رير اويَر ررا  ذة اما دةارة

دةرطدامَ رةم ذمن ر َردما، رار   َزارء ت        

  .٩٥رَةدمَ رةما

                                                
را َ و ر د  (دةدن): ممم رمم  ؤظ ممَ ما،   - ٨٨

 ،مَ) ،زادي يم ،ول ل : وةيوماَ وةو١٤-١٣، ٥)، ل٢٠٠٥داري رؤوةمم � ،م :د ي

  .١٠)، ل�١٥ ذ (١)، ل١٢ذ (

  .١٣را َ و ر د  (دةدن): س. ث، ل - ٨٩

٩٠ -  رراASKل :١٢٧-١٢٦.  

 .١٢ر رة اي و   دق: .س، ص - ٩١

  .٣)، ل٢٠٠٦)، ( ٥( )، �٢٠ ذ (١٧، ١٢)، ل١٩موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٩٢

٩٣ -      ي تدة) :وام ،نري دادطرو ةرداننء دة رََ رةت ريزام 

 ،مَ ، و ر؟، رادة ةمَ ت نرََ٢٠١٥.(  

  .١ل )،٢٠موةمي رؤي د: م، ذ ( - ٩٤

٩٥ -         َرا، رامرد َر نذم مرةَ دامدةرط :نذم  رير اويَر

)  ،رة م ،رف  را :ةرانَر رر ،امرةَ دمةَر ت ءزار٢٠١٠.(  
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  دنءدة اردا ن ر        ،مرة ندةم ء  ت روةي رادمو

)  ومن ( ٢٠٠٧رد وام زيام اويَدا ر(KYED       ط ي رةوم ررا (

ي  . روة٩٦ ردن ودةوة،    ر رةو طم ممم ا

) ودةوة،  م ٢٠٠٨) رار ودَدم رةو م ؤظ  ردن (PDA طَان (

،   ٩٧ارةم روةردةو َدن، مرو، مَونء زار طم طو       

) ٢٠١٠  ََ ر  دا(       رن، راة نءا م يَود رنء رار

  امرد َر رزام مَدة رةو رؤظ، را  مرََ يَود

)٢٠١٠     ،امرد َر رزام مَدة ر رةو  رواز   )دا، را ررا َ

. روة رَاوةم اري  ؤظ ومن طاوة  ودَدم طومن،        ٩٨ودةوة

رمة ممامة ودَي طمم ء طوم مَن ن،  امن ودَي         

  ت ممون طي  ٩٩طَر دةم  ماوةَر مرا دوا ،

      ممم مم دمَود  ََدة ر يمزؤر رةزا َامو دواي ام مَ

 ) وَر ء٢١/١٢/٢٠٠٨   ز رةو دمَود  ر وةك دا(  ردام نام

.  مم رَاوة من رَي مموة، واد   ١٠٠ممي (م ط)ن د

            رو نََوةك ر مر  وةَر  ن اءمرد َر ر

   ،َ ناوةَا ( ر ٢٠٠٨)  ا (٧اوي مَ١٠١) ر دووة  ،

َام م اووَدة ر ا  ا١٠٢ظ. 

           ،ؤذة ت َاوي مَر ومدا ي وم ،اوَر َم و ؤذةي تو

)دا،  ؤذةي و  ٤/٦/٢٠٠٧(  ةمي ة  م طم)    وم داوم (مو 

. ١٠٣)HECYرَاوةم) م  دادم طن، امزي وان، موةمي روم وان     

 ردوو ،  ؤذة وWOLAورة دازرامم رَاوي (رري  ذمن  

                                                
، (ب. ١٢/٨/٢٠٠٧ -٢٠٠٦): رار مي رةو طم  ردن KYED  ي امزي وام ردن (رَاو - ٩٦

 .١٤-١١ش. س)، ل

): رار ودَدم رةو م ؤظ  ردن  PDA زامري ز ،وام) :ي   طَان ( - ٩٧

 ).٢٠٠٨، (١وَ، ض)، مي ٢٠٠٨(

): رار ودَدم م انء ةن PDA    زامري ز ،وام) :ي   طَان ( - ٩٨

ي  �(     ان رة (دةدن):  ٢٠١٠، (١، مي ن، ض٢٠١٠)دا� ودَي ََرم  ؤظ ٢٠١٠(

  ).٢٠١٠، (َم، ١)دا، مي ن، ض٢٠١٠): دةَم زامر ر َردما (PDAطَان (

 زامري ز ،وام ) :ؤذة: رار دووة ودَي و طمم  رَطي َما     - ٩٩

)٣١/١٢/٢٠١٠ -١/٦/٢٠١٠ ،مَ) ،ي يماوي دَري رو ،(٢٠١٠.(  

 .٢٥ر  ا: س. ث، ل - ١٠٠

  .٣)، ل٢٦موةمي رؤي د: م، ذ ( - ١٠١

  .١٨-١٧)، ل٢٠٠٩)، (و ،َ ٤)،  (١٠)، ذ (IKNNطظري ( - ١٠٢

١٠٣ - دةرط :نذم  رير اويَن، لرذم مرةَ ٤دام.  
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، روة ي   طَان      ١٠٤)دا دازرا ٨/٨/٢٠٠٨)دا رَوWADI, DHRD ) رَاوي ( 

)PDA)  (اوي    ٢٠٠٤َن ر َل امَط مرم دم ةيَار ةوة(

) روم زاري ططNPA  ،زراةوة دا() ٢٠٠٧    م َاوَوةك ر ر  دا(

  . ١٠٥وةرطت

طلَ وةي مَ دا واوةي (م)ي ت  رَاوة من ن    

وةن ز  (موةمي رؤي د)وة دةرا،   مدا وم واوةي ت رَا        

)ي ت  رو  رَاوة من  ذرةي   IKNNرةم  ،وم.طظري (

 مم) وَرو٢٠٠٦اوةي (   ١٠٦)دا دةرو ةوة(وان زيام اويَر) ن روة ،NGO (

 مم)  رةيذ ٢٠١٠ر ذ  ،ودةر (   ،دةم  ءاوةَر َ  و كرة

. دواي وةم    ١٠٧ ذرةي و  ي رَاوةنء رو  رَاوةن وارةدا       

 اوةيو يَر اوَر َم ،ناوةَر  ون يماوة طووةوةك ١٠٨ ،

واوةي  ،ن رَي ي وة طلَ  َرؤذم درةما دةم ن طمة           

)ةوة رة َ١/٧/٢٠٠٧ر،  وم رام رَاوةم  دةم ذرةي رؤذي (  

) DHRD ، رَاوي (  ١٠٩اردة ذرة ردةواوة    مي رؤذمي و وة،  

)  ذرةي  ،KIEروة (١١٠)دا  ن  رؤذمي رؤذمدا ودةوة  ٣١/٣/٢٠٠٩(

   )  (راي ط) مومم  دةوة ٢٩/٧/٢٠٠٩و اوة    ١١١)داَري رو وة .

   ءََزرت دا يراد ام ،ن   ز ريم وةك َاوَن، رم

) د٧/١١/٢٠٠٤َدة ي زراد  ١١٢)دا.  

       ماوةَر  َر ماوةَر ومز وةياط  ،م  د 

،  ارةا رَاوي  دةَرو،  َ ؤر  رَاوةم ورو  ١١٣مَ اقرَط

موةراَ اق طلَ ذرةك رَاوة راو وةن زومم ر َمومم (دي ةمي)       

                                                
)، (ب.ش.س)، ٢٠١٣-٢٠١٢ن  رة ،را  ،م رة (دةدن): رار رر  ذمن، (     - ١٠٤

  . ١ل

  ان رة (دةدن): س. ث، رط موةوة. - ١٠٥

  مي رة، و٢٠٠٦ ،.(َ)، مم ١)،  (١)، ذ (IKNNوام:(طظري ( - ١٠٦

  .٢٠١٠)،  ١،٢)، ذ (NGOرَاوي امزي وان: واوةي ( - ١٠٧

   ذرةي موي ، طظري وةرزي ي طَام )دا دةرو.  - ١٠٨

 .٢٤ر  ا: س. ث، ل - ١٠٩

ي ت ودموةي ؤذةي  دادط ،ي رؤذم          ،مري رةَام داء  ؤظ:  - ١١٠

)٣١/٣/٢٠٠٩.(  

  ).٢٩/٧/٢٠٠٩)، (١راي ط، ذرة ( - ١١١

  .١١)، ل١)، ذ (IKNNطظري ( - ١١٢

  ).٢)، ل�١٦ ذ (٣)، ل ١٥وم ،وام: (موةمي رؤي د: م، ذ ( - ١١٣
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ر َردنء رَاوةم رو موةرا .      وت ري وش مَان رَاوةم    ١١٤زد

     وا  ناوةَر مم َ ةيم  َر ةيم ام  ،را ااَ

)  ما٢٠٠٦/ ١٥/٧مز وة واريو (١١٥    ََ ط م  ومو .  م

  يرة ،اردن ت مةر  وم ،ااَ  ر شو اوةَي رر

  . ١١٦)دا طو مموَ اَ ت٢٠٠٦(

وام   مدا مء ري و مَان رَاوةن رةم ، دؤ واد و رَا       

 اممن  َام ،ري و رَاوةن ت م ذمنء ةن 

) رَاو  ٤٠، وة دةَري رَاوي   رةَام ام ؤنء اري (َ١١٧ت

)  امرد َر ومي مرا٧/٥/٢٠٠٧-١مء  ١١٨) راط مودةر روة ،

)  ،ناوةَر مزرا  ٢٨/٨/٢٠٠٦دا (دةم  ماوةَر مرا) مَ  ١١٩)دا ،

َررا امز ومتء مردي دة اوةمط م وةيوم دوا  ورة

 راي تء  َري اوام دةروةي ارَةي رَاوة من موي   

)  ي وةيونء      ١٢٠)دا٥/٥/٢٠٠٧   َم مم  وةرم وةو  ،

  .١٢١ك و  م مري  ر َردمادةام َ ووةي ي 

  

  وةري دووة: رؤ رَاوةن مَان مَ دةتء ما.

 ) اردم دواي َ وم٢٥/٧/٢٠٠٩       (رم) رر م راي نءرد مر ي(

مَ م َري رَاوة  رَا دةَدووة.  مدا دوو  دةت    م َرما،

زرامن دااوَر م ،نر وةيردم تءدة دمام ةي ١٢٢َو روة ،

،  طلَ وةا    ١٢٣ن رمارَاوي ر دةت،  رَاوَ دي ر  ز

      ،َدة امرد َر دةم ي  وتدة م نام ناوة مَر

 ممرة  ر دمدرو  ناوةَان رَم م ممرة ي ك و

ط َ           انَم ََ وم ي شد  ،دةم ي ءاوةَري ر  و

                                                
  .٢)، ل٢٢د: م، ذ (موةمي رؤي  - ١١٤

  .٣)، ل٢٠موةمي رؤي د: م، ذ ( - ١١٥

  .٤٣)، ل١٠)، ذ (IKNNطظري ( - ١١٦

  .٥)، ل١٦موةمي رؤي د: م، ذ ( - ١١٧

  .١٣-٨)، ل٥)، ذ (IKNNطظري ( - ١١٨

  .١)، ل٢٠موةمي رؤي د: م، ذ ( - ١١٩

  .٨)، ل٢٣د: م، ذ ( موةمي رؤي - ١٢٠

 .١٧-١٦.س، ص ر رة اي و   دق: - ١٢١

  .٦، ل٢٠١٠)، ةم ٤)، ذ (NGOرَاوي امزي وان: واوةي ( - ١٢٢

)، ٤)، ذ (NGOاوةي( وو طلَ (ا )ي رَةري رَاوي ، رَاوي امزي وان، و  - ١٢٣

  .٣ل
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دةتء ما،  رما. وةك دةردةو  َمدا وريء م مَان         

وا راو راوَن طا تء ود    رنء رَاوة مم رَا زددء رن 

 وونء راردةمن وةر  ،َوم وموةي مي  دةم رم ردن     

) اماوةَلَ رط(١٢٤)دا٢٠١٠/ ١١/٤  روة ،١٩/١٠/٢٠١١   َر رامَم اريام نر اوة )دا

مم ر  َرَطي ر َد  راوَدنء ط  َرمء ومن ر ي            

ز)دا رَاوةن امن م دار  م ٢٠١٢. ممت  (١٢٥ر َمان

    ان دةَم انَدنء طار و       ،اَر ماوة مَنء رط 

       ََ َومَرةو ااوةرم و رؤذ ري  ر شم١٢٦  ،

. ١٢٧)دا مدو ري ردا   ٣٠)دا رن دام  ذرة (  ١٢/٦/٢٠١٣م رؤذي (

   )  اةمط ٢٠١٢        مام  وةَ تء دمَ ء ي دا(

  .١٢٨رنء مَرام تء بء ر تء راطمنء رَاوة من َت

   ،ترة ن زاوةَر و ري روة       مزامدا  نام ام

)  َزدا رة ر ونءر نر َام  اور م٣٠ )  ن لَء (٢٥ (

. ومن   و ري رَاوة، دةام ذة   دادن ١٢٩لَ

        ير وثءاوو طَر م دوَةوة دةَ م  ، ناوة مَي ر

،  دوار   ١٣٠ت  ارةدا مام ، (ري ف)  دارام دري و         

) ي  ٢٠١١)ي  ( ١دا، ي ذرة ( ٦/٤/٢٠١١) رؤذي (٤رم ردن  دام  ذرة (

. ش ردم رَاو راطا       َ١٣١اا، مد  -رَاوة من ر َردن  

)  ةدرا،  ٢٠١٢ رم زؤر َةو رَ  ،دَاو دةَر دمر دوا ،(

َ    اَرؤذ م وةي  ،ناوةَردةي ررو راَ ودوةرط ءَي ط ش ن

  .١٣٢ري ردم رَاو  دةطت

                                                
  .٢)، ل٤)، ذ (NGOرَاوي امزي وان: واوةي ( - ١٢٤

  .٦ر ا :زومَ  َ ؟ ر  َي ر َمان، ل - ١٢٥

١٢٦ - اا  ت ا  م٢١، ص٢٠١٢ ا.  

ي دامنء َوةي ا (دةدن): م و طَان مَان دة    وام: رَاو - ١٢٧

  ).َ٢٠١٤اق، (ب.ش،  -طنء رَاوة من ر َردن

١٢٨ -  ، ا ازما  حل ا درا :  ر و  ،وف م   مردا دا ا 

)KEDO ،.د) ،  ،(٢-١ص ،)٢٠١٣.  

١٢٩ -  م :ر د٢٥د       ،ي وةرزمط َرظط ،ما، طماوةَنء رر َم انَم مط 

 دةم ريَاوي دةَرCSI) زاري ٧، ذ ،(٤٨-٤٧ل ،٢٠٠٩ �. :م ا ١٤٦س، ص.  

� موةمي رؤي د: م، ٣)، ل١،٢)، ذ (NGO دة ، وام: (رَاوي امزي وان: واوةي ( - ١٣٠

  .٦)، ل١٩ذ (

  ٦٠، ١٧، ٨)، ل٢٠١١زي : م ك، مي رةمَ) ،مKIE ،مي ردي  اردن  - ١٣١

١٣٢ -  ات ا ا   م٢١، ص٢٠١٢ا.  
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             رش طوام ،َ ا دواي ااوةَري ر ورةيري طامرء طوَ 

ةرط  ) رةي ذ ةيَط ،دنر  اوَر مزرام١دا)  ت ٢٠١١)ي ي(

    َاوَر م  مم ةيَ دارا  دمَ ةيَ رط روة .ناوةَر

  دةروازةو دةر ومنء وااوةَؤذةي ر  ةيَ      ري  ،اماوةَو ر ردة ت

.   ش رم تء ر رَاوة   ١٣٣) ردةواو  ١/٥/٢٠١٣رواري (

)دا مة رؤذمواما دةروم ي راطم،  ٣/٢/٢٠١٣من دازرَرا،  رؤذي (

  . ١٣٤دؤي رَاوة من  وةزارة مووة طااوة   رم ش

َةوة دازرامم رَاوي م ر َردما َة زةق رةم ،مَ ا   

  مَ زيريء مزام راةَر ري ةيَط) ٢٠٠٨ري) م ٦٢)دا  اويَر (

، روة ذرةي و رَاوة ممي  رمي رَاوة      ١٣٥رَطي َما ومن وة

   )  ون ي ي  وةاوة طوم وةزارة من دؤاو ٦٧٥مَ١٣٦) ر   ،

مم رمو اموةي دةرطي ردن، ذرةي رَاوة من َةَ او زؤر دازرا

) رَاوي   ردن ردام      ٨١٩)دا (١٥/٧/٢٠١٣ -٣/٢زدد، م وةي ( 

      ر ن اوةَي رر َ  ،دووة نمر    م شي در وت دووةو

) رَاوي  ي ردمن َش      ١٣٢٥)، (٢٠١٣.    (١٣٧ردماون

) دمر ري دووةو ناوةَي رمر١٠٤٩      ممط   ،اوةواو ناوَر (

)١٧٦َ اويَي () ر  ٢٠٠) روة ، (١٣) ي ر (١٨ ر دمر يدؤ (

) ١٥٤٨)دا ي داواي ردمَ او  رم ط (   ٣١/٣/٢٠١٤، روة  (١٣٨وة

واووة،  واووم (     ر ،ري  ردمن ١٧) رَاوو (١٢٦٤) ر ، (٣٢رَاوو (

 ) ممط ريي ( ١٨٧  (ن ٢١٠مط ي (١٣٩   م رةَي رومم  .

ردم رَاو ر َردما، رَاوة َام طوة،  طَةي  رَاوة    

َر وةمم ماوةر   اوةَوة روامَ اَ ،ةن امرد َر   راونَ

راوةن رَا مام  موم  موةما  ةنء مرن ت ي          

َدةر (اد) وةمم ١٤٠ زؤر َر ش نَ ،     ءَر ماوةَر  ور ء

                                                
-١/٢/٢٠١٣رمي رَاوة من (دةدن): رمي رَاوة من  (لَء مَ)دا   - ١٣٣

  . ١٧، ١٠، ٨، (ب.س.ش)، ل١/٧/٢٠١٤

١٣٤ - اوة مَي رمرس. ث، ل :(دندة) ن١٣.  

  .١رَةرا زامريء مزي َم: س. ث، ل - ١٣٥

  .١٣رمي رَاوة من (دةدن): س. ث، ل - ١٣٦

  .١٦رمي رَاوة من (دةدن): . س، ل - ١٣٧

  .٤٨ةدن): . س، لرمي رَاوة من (د - ١٣٨

  .٨٣رمي رَاوة من (دةدن): . س، ل - ١٣٩

١٤٠ -  ات ا ا   م٢١، ص٢٠١٢ا.  
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م م رَاو َامن  رَاو اد دة َو دواي ررم رؤَ اررو 

  دواَ زؤر.

  

  ١٤١ي داوم طا رَاوة م راوةن

  ذرةي ي واوماو  اوذرةي رَاوي َ    ز

١  َو  ١٦٢  ٨٢٦  

٢  مَ  ٦٥  ٣٨٦  

  ٣٠  ١٧٧  دك  ٣

  --   ١٣٢  رك  ٤

٥    ٧  ١٩  

  ١  ٢٨  طرن  ٦

٧  ء دم  ١٧  -  

  ٢  ١١  مل  ٨

ي ط  ٢٦٧  ١٦١٦  

 يمم  ،وةماوةَر دارا  م  ماوة مَر  َر 

، َا وةزارة   ١٤٢ر دوو  دةار راطاو   ؤذةي رَاوةن را         

  )   م َ م وريي ( ٢٠١٣ ري      ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠)دان د دو رو َ (

 )  داوة مم ةيَ٢١٤       ناوةَر  اومر يد وةي ي ردرا ،اوَر (

)٣,٧٦٦,٦٦٦,٦٦٦        وَر  ش ،ناوة مَي رمر َر ذط َ ،ورد (

) ١٤٨ؤذةي َاو  رم (   ) ، ٢٢٣)دا دةرطي َدم ؤذةاوةو ي (   ١/٤/٢٠١٣(

)  ،ان ؤذة٢٩      )  .دااوو زَان دوو رَم ونو ؤذةي نؤذة (ن  ١٥/٧ ي(

 ؤذةوةرط دووة م  اا دةي (١٤٣  ،٣٥١ ) ،مر  اوَ ؤذةي (٢٧٤ (

 ؤذةا ندارا  انءم١٤٤.  

   اريةم يد  م نر ،ناوة مَي ر  دام 

)ي ٢٠١٠)ي  (١١، وامش ي ذرة (١٤٥م دةمء نء زادي رادةروة مد

، ١٤٦)٣/١١/٢٠١٠) رؤذي (َ١١اق،  دام  ذرة ( -ن ر َرني ر َما

                                                
  .٨٣، ٤٩رمي رَاوة من (دةدن): س. ث، ل  - ١٤١

١٤٢ -  ات ا ا   م٢٣ص ،٢٠١٢ا.  

  .٢٠-١٨رمي رَاوة من (دةدن): س. ث، ل - ١٤٣

  .٥٢رمي رَاوة من (دةدن): . س، ل - ١٤٤

١٤٥ - ) م انَم نرد مرو (٢٨٦)دا (٢٠١٢ -١٩٩٢ (٣٣٨      : اويَر) :وام .دوةري دةر (

 ث). س.

  .٦٠، ١٧، ٨: س. ث، لKIEمي ردي  اردن  - ١٤٦
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. دةردم  ١٤٧)٢١/٦/٢٠١١)  ( ٢٠١١)ي  ( ٨روة ي رةمروموةي موَ ام ذرة ( 

مَ  ء    م، واد ك وة رَاوةن َموةء دموةي د      

رم م ة  زاديء  دةمء ن ةن،  ومَ موةي   

) موي ي ر َمان دواي َروم َ ر      ٢٠١٠)ي  (١١ي ذرة ( 

من طاوة ودَدمََ دم ن،  ،        دوة  ََ١٤٨دما

)  ام٢٠١٢       )  امَ وةيومررةم ي دمََ دا  اوو  ٤٦)داَر (

ر    )دا رار  ي  ١١/٨/٢٠١٢) رَوWOLA) دازراوة َت، وت رَاوي (

  . ١٤٩ودةوة

ك ري َوة رَاوةن واد رَاوةن مو ورةن ن ََء  

           ندمدا َ وةد  ،ََ ن تءر دة نرر

  انءم وةوومدء      رةواي ط (ةرانم ن) وم ريط دنَت رو

)دا،  ي ن ٢٠١١رَم مو (ن َة ارةن)ةوة  مامم ري (

ََ ن واو طمارةةَ ةرانءم انَم  رذ وم    دمَش ر ،

َر موو يز َ١٥٠   ام دش وا ،نَ ن نوو يم نام ،

         )  اام وم  ،ن ةمط م  وة دة٤٠٠    ومدوادا  َرةو (

درو مةمط      َنء زؤر مدرو مَ  (ر) َرةو دار يمم دم

   ممط دادط  ن رةوة ير مام يةم نءا مم ومواوم

 ر م١٥١     ء مَ ر من دةام وة .   ءط ر يرم

   روم ) مومم ،دةم  ماوةَر مرا وم  ،وورم نرةَر

  . ١٥٢ر َردما...طء م رةر) َوة  ودةوة

ر دمَار رةو ناوةَر روة   ادةم  م امَرة  ت

مون م  ،ما ورا  ط مي وش مَان مم ر تء         

. وة  ذم ر َون َي  رَاوةن،  ١٥٣رَاوة مما

                                                
  .٤ن  رة ،را : س. ث، ل - ١٤٧

ر ا :زومَ  َ ؟ ر  َي ر َمان، واوةوة مي مي    - ١٤٨

  ).٢٠١٢م  دةمَ و اردموةي ي ر َماما، (رمي رام رَاوة

  .١٣، ٨ن  رة ،را : س. ث، ل - ١٤٩

)،  ارة،   ٨٧ر ف (دةدن): رذ  رَي َ ر طت، رؤذمي ون، ذرة (            - ١٥٠

)،  و ، ٨٤مر : ت ء ز ر دةوَ، طظري (مَةم)، ذرة (� ٥)، ل٢٧/٣/٢٠١١(

 .٣، ل٢٠١١

  .٧ر ا: س.ث، ل - ١٥١

١٥٢ - ) دةم  ماوةَر مراFCSO  م ءا...طمرد َر روم  :(

  ).٢٠١٢، مي رةم، (ب.ش، رةر

  .٢)، ل٢٠١٤)، (ب.ش، CSRرَاوي دزي  رو رؤ :رر َمم ر ت ( - ١٥٣
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وة م رَاو دازران، ذرةن ط وةمةي َن ري ت ن َ،         روة

       َمذ  رو درو طذ ممرة) درو َذ (ذ مَور ير) مَ  وم

)  (رومزرا٢٠١٢١٥٤)دا دا.  

 ا دة         نم دمء طوَ نءاوةَرةي رذ وملَ زؤرط َ ام

    مة  َر ماوة مَر َ  ،م ء  ردوو ر

 مرََ ءمرد ي مَ ءدةم ي امَرة م .ا مؤظ 

    دةم  ماوةَر ردةوا) رةي راَط ،وازن وةم وي مام٢٠١٢ (

     م وطاوو دَر  دوم َ تمم وازنء وةَووي رر اوامَر  زؤر َ

         وة ،َوةن دة م تزة ءة دةوان ممةمر تو ،ا

. طلَ وم ةوَ موي     ١٥٥ري م دةء  مو وازو دراوة    

   و َ  ناوةَر  زؤر َ  ،ووَ    روَزري دار ،اوةَر َ

ام دري ء ريََ روةَراودا ١٥٦َري رةَر  َردةوا تو .

، ش مي زاونء رادم رَاوة ن  ١٥٧دردة مو رَاوة مما

  .١٥٨ة، رَاوي م  ر ي دةةداتَو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١٥٤ -    ) دةم  ريَاوي دةَون، ر م وذ :(انَدنء وةرطدة) ر مCSI ،(

  .١)، ل٢٠١٤مي رةم، (ب.ش، ، ١ض

١٥٥ -  ات ا ا   م٢١-٢٠، ص٢٠١٢ا.  

١٥٦ -  رر  دور :ت ا ا    ،ا ا  ما      )ICSP  ،(  زام  ،

  .٤٩)، ص٢٠٠٧(دك، 

  .٩: س. ث، ل راوي (دةدن) - ١٥٧

 .٤.س، ص -ري ر - ١٥٨
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دةرة  

) رةك وة   َ ١٩٩١وةدا ط و دةرةي  رار ري (   

م دارة  ،امرد َر ناوة مَر ومدا انءر اوةَر ام

مَدةو رةن م رَاو َ دازرَاون، طلَ رةوم  رَاوامء وازي    

زومن امم رؤ َرا  ري طزاريء وةدامدموةدا   ،ري مو  وةي      

 وة ورةط َ ومن م ون وازي َ تو ،امم  وماوام ردة

  رَاوةما، رَاوةم ر دوو ارة رَا داد.

   )   َرذ مما       ٢٠٠٣روماوة مَري ر ردة يوط َدا دةر(

َ        اوةَر  َ شد  ،ر دةوَاوي مَر م  ي ك ،را

مَدةون دةمد راَم رمي رَاوة ن، ش امي داراء امي     

 زاد ذ م ،دن طمؤ      امرد َر وي مر ردة يذ 

  را،  رَاوةن امن م وردموة َرَء  م ودَدنء دادن.

طدم امي رَاوةن  م ا واد رَاوةن ز درونء    

   زادي فء رة ريدا وم ناوةَن، رَ يَ  نءَ نزؤر روو َام

           دمَود  دمن دةاوةَر  َ اارة  ،ةموةي طومررةم نءوو

م رَطنء ودموةي رار ود َ     دازراوة نء دادطو رم ردنء

  دن واوو  اوامَر  ء دازؤظ، د  نء رةورةراو ةَ

  ََري رة ووةي وةري ي. 

دةرَ طوو وةي رَاوةن ام م  َراي ن رم ردما  

مَان دةتء ما  َدااز من َدي،  طم  ي ذرة       

)١)  ن٢٠١١)يرد َر ناوة مَي ر (-دا  ش ،ااَ مزرام

   روة .دنر  ارو طم   يمرةزا و وةرطوم وةزارة دة  اوَر

   ن نام روة .تمر ي ماوةَر  مم ي طد ر ب وةي اطَر

 دنء طار و يم    ماوة مَنء رط ان دةَم انَ

  رَا.
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   روةن

   :ردن

١.  مم ؤظ  مرم ممم :(دندة)  د ر و َ را

  ). :٢٠٠٥ل ول، مي زادي، (َمَ ،ما، داروةو َاوموةي 

ر ا :زومَ  َ ؟ ر  َي ر َمان، واوةوة مي  .٢

   َي ر وةيدمار وَ دةم  ماوةَر مرا يرم) يم 

 دووة ومم) ،اامم٢٠١٢.(  

)، مي وةزارة  ٢٣/١٢/٢٠٠٥ -٣/١٢ري ة  ودَي وطمةي اردن: رار ودَي ( .٣

 ،َو) ،َل٢٠٠٥.(  

دن  َي   مي ردن   ن ( دةدم  راطمن): مي ر .٤

  ).٢٠٠٨ما، (ب.ش، 

 ).٢٠١١: م ك، مي رةمَ) ،مKIE ،مي ردي  اردن  .٥

  ).٢٠٠٦دةَري  دةمَ :وة طَام تء و ،مي رةن، (ب.ش،  .٦

موم دذ ذمنء َموةك، واوةي ارة  روومك رةج رةء م ان: ري .٧

 ،مَ) ،ن َ :يم ،  ،ني ذمنء روممري راطم٢٠٠٣.(  

 -٢٠٠٦): رار مي رةو طم  ردن KYED  رَاوي امزي وام ردن ( .٨

  ، (ب. ش. س).١٢/٨/٢٠٠٧

٩.           ان دةَم انَط و م :(دندة) ا وةيَ نءاوي دامَر

  ).٢٠١٤، (ب.ش، َاق -طنء رَاوة من ر َردن

١٠. مم َرر :رو رؤ  زياوي دَت ( ر رCSR ،٢٠١٤)، (ب.ش.(  

١١.  ررا : اويَرASK  نرد  ؤظ م :ن، (ب،ش، ١)، ض٢٠٠٠ يم ،٢٠٠١.(  

مري رةَام داء  ؤظ: دةت ي ََ رن ت َةم دة؟،      .١٢

) ، و ررا ،مَ٢٠١٥.(  

): دةَم زامر ر َردما  PDAان رة (دةدن): ي   طَان ( .١٣

)٢٠١٠ ،مَ) ،ن يم ،  ،٢٠١٠)دا.(  

 (لَء مَ)دا   رمي رَاوة من (دةدن): رمي رَاوة من   .١٤

  ، (ب.س.ش).١/٧/٢٠١٤-١/٢/٢٠١٣

١٥.  ) دةم  ماوةَر مراFCSO  ءا...طمرد َر روم  :(

  ).٢٠١٢م رةر، مي رةم، (ب.ش، 



  )٢٠١٥-١٩٩١( دا-رار...دةروازةك  رام رَاوة من ر َردمَ اق
  

  

  Vol.3  No.6 (2016)ظرى زامى رار ى ط                                                                                  ٣٤٢

)،  ٢٠٠٨م ؤظ  ردن (): رار ودَدم رةوPDA ي   طَان ( .١٦

) ،َو يم ،٢٠٠٨.( 

 

)دا� ٢٠١٠): رار ودَدم م انء ةن PDA      ) ي   طَان (   .١٧

  ).٢٠١٠،  ، مي ن، (٢٠١٠ودَي ََرم  ؤظ 

١٨. م دةم  ريَاوي دةَون، ر م وذ :(انَدنء وةرطدة) ر 

)CSI ،ب.ش) ،مي رةم ،  ،(٢٠١٤.( 

  

  

  دووة :رةن

١٩. مق أم :سن وودما  ر  : ،ي  ر    أ  ،دار ا  ا    ،زوا 

 ).٢٠٠٧(اة، 

: م ا، دار اة  واز      (ار)  و  ظ د   (ار)    اع .٢٠

 .)٢٠٠٠وا) ،ن، 

ر رة اي (ار) و   دق: ار ا  ا ردن ااق، اة    .٢١

 ،.ت، (دا ث ودرا ا ا ،٢٠١٢وا.(  

٢٢.            امَط زام امم : ر ،با   ما ت ا دور :م ا

     ،ةم يم ،  ،اقَ مرد َر ،امرامرط ردة نام

،مَ)٢٠١٢.( 

٢٣.           ،ار) ،وزارة ا  ،وا  راس دار ،ما ب، اا ن ودوارد :نا 

٢٠٠١.(  

٢٤.  جما ا:          ،ا مدرات اوا ما وا ت اا  ا     ،ا

  ، (د. . س). ا اار

٢٥.  رر  دور :ت ا ا  ،ا ا  ما      )ICSP  ،( 

ك،  زام٢٠٠٧، (د.(  

٢٦. ي زو و (را) ا  (را) ،زوا  وي دار ،ادارة ا : ،وا ن،   ا)

١٩٩٦(.  

٢٧.    ، ا ازما  حل ا درا :  و (را) ر  و (رةا) وف م

) مردا دا اKEDO ،.د) ،  ،(٢٠١٣.(  
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٢٨. ا  تش: ا رام  ن، دار ممق ا نیور  ا،وم )،ب٢٠١١ ا.(  

٢٩.  ى (را) ،ا  تا :ما نامق ا ترا ةا  ،.(س..د) ، 

  

  

 

  َ: م زام وماوةن

٣٠.  : ن، درامق ا ه ا  وت اادارة ا :ا ءا ر ،وا ا 

  جا  ،ا ق واا  /ا ا  ا  ،رةا  -  ،

٢٠١٢.  

 دة   ود، ة  أطء  أذج -او  اات ا  ات اد: دور و .٣١

  ا ت و اا  ا  ،رة  ،وا ا ت و اا   /وا 

  .٢٠١٠ة،    ا / ا و اق

رة،    ا  ا  دة  ج امن، ة ق ا  ات  زة: دور .٣٢

ا  /عا   ا ممو ا /ا ،ا(د.س). ا 

٣٣.  ةت : دورما  وا ا    ء ا ت-    درا   أ ة و ، 

  دة ا  ا ا ، ،رة  ا  ا ا  / قو ا ا 

 /ا  جا-  ،٢٠١٣. 

  

  

  ارةَ :وة زامء ورةن

 راوي (دةدن): رَاوةم  دةم رةي زؤر دةطن،  ء رم ن      .٣٤

،َو يرؤذم ،رة ( م١٩/٣/٢٠١٣)، رؤذي (٣٦٥ذ.(  

را ل: رؤ رَاوةم ي دةمء اري  ةنء طن، طظري طم، ذرة  .٣٥

  .٢٠٠٨)، زاري ٢(

ر  ا :رام رَاوةم  دةم ،رَ رَري رام ،مي    .٣٦

م       مَ  ،نررا اري زام رامَ ومؤذةي دةر :ريو را يَ) ي

 .٢٠١٥)، ٢، ذرة (٢٠١٥-٢٠١٤

٣٧.  م :ر دي     ٢٥دمط َرظط ،ما، طماوةَنء رر َم انَم مط 

َر ،وةرز دةم ريَاوي دةCSI) رةزاري ٧، ذ ،(٢٠٠٩. 
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٣٨.   َ ر :امَا، وةرطم ي وم نزنء ماوة مَر :(رد) ر رةزا

 .٢٠٠٠)، ي ١٧رة ،مري ا، طظرَ وةرزي زام، ذرة (

٣٩.  :(دندة) ف ر        ) رةون، ذ يت، رؤذمط ر َ يَر  رذ٨٧   ،(

) ،ارة٢٧/٣/٢٠١١.( 

)،  و ،  ٨٤مر : ت ء ز ر دةوَ، طظري (مَةم)، ذرة ( .٤٠

٢٠١١. 

٤١.       رد يوي مر وةمَ :  ر     ) رةذ ،ا ريم ريظاق، طَ ٢م ،(

 ١٩٩٧. 

٤٢.  ا          ا ت وامما   ،ما وا ا  تا ،اح: اا- 

 .٢٠٠٢)، ٢٥ ا، اد (

)، ٢٧ وا ، درات دو، اد (       س ا (ارة): ا ام  ااق..ا     .٤٣

 (د.س).

  

  

  َ: رار اوةن

  ، وةزارة مامن.٢٠٠٨رَةرا زامريء مزي َمَ : رَاوةن، ر/ .٤٤

٤٥. ) اد امَاوي طَرDDOاوي طَر م :( اد امَب.ش. ٢٠٠٤-٢٠٠٢) ،

  س).

٤٦.    م رةو رت: رادةم امَاوي طَنء رؤ ام امَرة   اويَر

 .٢٠١٢-َ٢٠١١ران َاقء ر َردما 

ر َردما، رار َ  رَاوي رري  ذمن: دةرطدامَ رةم ذمن .٤٧

 زارء ت رَةدمَ رةما، رر رَةران: را  رف،        

)  ،رة م٢٠١٠.(  

٤٨.  يَود دووة ررا :(ؤذة ) ؤظ  ءاد امَرة ريم  ممو ط

  ).٢٠١٠)، وري رَاوي دمي ي، (َم، ٣١/١٢/٢٠١٠ -١/٦/٢٠١٠رَطي َما (

)، ٢٠١٣-٢٠١٢ن  رة ،را  ،م رة (دةدن): رار رر  ذمن، (       .٤٩

  (ب.ش.س).



 ا ر . 
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   أ، ُو ول او اق  ٢٠١٢ ام  ا ت اا او : اق داة .٥٠

ا ا: ا ا   ،وا اطت  ااات  واوا    ،ممز  اا 

اط قن ومة ادا ،ق واا .وا 

  

  

ناوة وةرزو :  

  )، ن (رَاوي امزي وان)ةوة واوةوة، ود  ذرامي وةرطاوة: NGOواوةي (

  .٢٠١٠)،  ١،٢ذرة ( .٥١

 .٢٠١٠)، ةم ٤ذرة ( .٥٢

      ،وةاوةو وة(د يي رؤوةمم) ن ،اوةي مو     رو   اوةو

   رَاوةن، دوو م رَ دةروة، ود  ذرامي وةرطاوة:

  ).٢٠٠٢)، ( /١)،  (١ذرة (  .٥٣

  ).٢٠٠٢)، (مم /١)،  (٢ذرة ( .٥٤

  ).٢٠٠٣)، ( ١)،  (٣ذرة ( .٥٥

  ).٢٠٠٣ري )، (١)،  (٤ذرة ( .٥٦

  ).٢٠٠٣)، (زةام ١)،  (٥ذرة ( .٥٧

  ).٢٠٠٣)، ( ١)،  (٦ذرة ( .٥٨

  ).٢٠٠٤)، (مم دووة ٣)،  (٨ذرة ( .٥٩

  ).٢٠٠٤)، (ري ٣)،  (١٠ذرة ( .٦٠

  ).٢٠٠٤)، ( ٣)،  (١٢ذرة ( .٦١

  ).٢٠٠٤)، (موم  ٣)،  (١٣ذرة ( .٦٢

  ).٢٠٠٥)، (زاري ٤)،  (١٤رة (ذ .٦٣

  ).٢٠٠٥)، (زةام ٤)،  (١٥ذرة ( .٦٤

  ).٢٠٠٥)، ( ٤)،  (١٦ذرة ( .٦٥

  ).٢٠٠٦)، (داري ٤)،  (١٨ذرة ( .٦٦

  ).٢٠٠٦)، (زةام ٥)،  (١٩ذرة ( .٦٧

  ).٢٠٠٦)، ( ٥)،  (٢٠ذرة ( .٦٨

 ).٢٠٠٦)، (موم  ٥)،  (٢١ذرة ( .٦٩

  .)٢٠٠٧ داري( ،)٥(  ،)٢٢( ذرة .٧٠
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  ).٢٠٠٧)، (ان/٦)،  (٢٣ذرة ( .٧١

  ).٢٠٠٨)، (ان/٦)،  (٢٦ذرة ( .٧٢

ؤذةي  دادط ،ي ت ودموةي ؤذةي  دادط ،ي رؤذم، رؤذي     .٧٣

)٣١/٣/٢٠٠٩.(  

ط  ،مم ن (مي ردي  اردن)ةوة ودةَوة، رة        راي  .٧٤

 ).٢٩/٧/٢٠٠٩)، ( ١ممي رؤذمي رؤذم و،  َي رؤذمي وَ، ذرة (

ن)ةوة دةروة، ت وة  ،( ن (م ردم رَاوة مIKNNطظري (

  ء ري رَاوة من، ود  ذرامي وةرطاوة:

  

  ).٢٠٠٦)، ، مي رة، (وَ، مم ١)،  (١ذرة ( .٧٥

  ).٢٠٠٧)، (و ،َ ٢)،  (٥ذرة ( .٧٦

  ).٢٠٠٩)، (و ،َ ٤)،  (١٠ذرة ( .٧٧

 ).٢٠١٠)، (و ،َ ٤)،  (١٣ة (ذر .٧٨

  

  و َ :ؤمن

 ر  :  ١٩٩٧ا  ،ن،  ا ا ب .٧٩

www.UN.org/arabic/NGO/bwcgure.htm ) ر١٧/٢/١٩٩٩.( 

٨٠. ت ا اقا  ما  ر ،٢٢٥٧http://www.niqash.org/ar/articles/society/. 

٨١. ) Society of Friends – Quakers:يَ  ( 

 soft.com/believe/txc/quakers.htm-http://mb 

  ري مَدةو: رَاوي .٨٢

 -history-section-are/history/overview-we-https://www.icrc.org/eng/who

icrc.htm 

٨٣.   : وةيومررةم اويَر  

http://www.antislavery.org/english/who_we_are/english/who_we_are/english

/who_we_are/antislavery_international_today.aspx  

  

  

  

  



 ا ر . 
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   :وَون

٨٤.  اويَري رةَر : ا) اوةيو ،وان زيام اويَر ،NGO) ٤)، ذ.(  

٨٥.   ) اويَوي رَ ريةَر روَزردا :CDO) وَر ،(دا.٢٤/١٢/٢٠١٥(  

٨٦.    ،دةم ي وانء ريرو  نرد َر  رؤ ريَةدةرو راور :ر ز

 ).٢٠١٠)، (و ،َ ٤)،  (١٣)، ذ (IKNNةر:  َا: طظري (

٨٧.        ،اا ء: دا  ،ا دا ا  ةو ا ل: ا ري ( اظطIKNN ذ ،(

)١٣)  ،(٤  ،َو) ،(٢٠١٠.(  
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Uprising, the starting point of emergence of Non-Governmental 

Organizations in Kurdistan Region 
 
It can be clearly seen that the NGOs of Kurdistan has a vague and neglected 

history. This is related to various reasons, but lack of experience of the NGOs is 
the main reason for this phenomenon. Furthermore, the carelessness of the 
NGOs themselves is another reason for lack of documentation of their history. 
Also, some of the NGOs like other governmental organization are suffering 
from the disease of lack of transparency, and keeping the information about 
the source of financing their projects secret. Therefore, researchers and 
scholars have paid little attention to the history of the NGOs in Kurdistan, and 
paid more attention to the political history of Kurds and Kurdistan.  

This paper is one of the very first attempts to document the direction of 
NGOs history, which can be argued that the uprising of people of Kurdistan in 
١٩٩١ can be marked as the emergence point of NGOs.  

The paper is divided into three chapters. The first chapter introduces the 
history and appearance of NGOs in the world. The second chapter addresses 

the emergence of NGOs between the ١٩٩١ uprising and the elimination of 

Baath’s regime in ٢٠٠٣. In the last chapter the evolution, activities, and abilities 

of NGOs will be discussed between ٢٠٠٣ and ٢٠١٥.  

 
  

 
 

  

 


