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���ً ������ ا������� ���  �١!� �� ا���

  
 ��	��! �د ��ن ���ر�	ً ) ٦(ا��	ده  ��٢د�ل 
�د ا���ط	ت ا���و��� � أول 
	درة أ�د�ت��
	ب ا���&��ن  %��$ .٣
"	 ون ا�"وات ا������ (

 )�)�� .دون ا�(*(ون �ن ا���ر���وا%دھم 
��ك  
�&�! إ ��	2&م ��%
&� ا�(ور�� �"ط 
د��ل ،٤إ��"��&م ا.��-
	رات ا����ر�� إ
	ن ھ%و�&	 
  . �ن 
�دھ	 ر��وا ��د� ! ا5
�ض!!! إ �دارھم �ن �%�و�	ت %
	ل ا� و
� ودار�ور ا�� ط"! �$


دا�! �
را�ر   ز ، م٢٠١٤
دأت %��	ت ��	���&م ���ر�	ً ���
 ٣(ر��وا � �وم  .	ز�ن ا.��-
	رات ا����ر�! ��ت ا���ذ�بوھم �

�د أن أ���وا ا�%��! ا�-	��! إ� ا��%ن ا��د ، �=����ت إدارة ا��%ن ���! � &م ور�>ت إ��*م ا��	)ر ��وء �	��� ) م�٢٠١٤	رس 

2	
	ً �>ور ا�%��	ت ا����	��! �ل �ن ��
��، �	 ت وا?�وا %���. �@ر%$ �ز 	ز�ن ا.��-
	رات. ا�?��!، ��ث ��	  �ن إ��&	ب ا��
د ا�و
  .٥)م�٢٠١٤	رس  ٨(آ-رھ	 � �وم 

    .  �� طق 
	���م �-??!ً  ���ون) م٢٠١٤أ
ر�ل  ١٥(
@ن %��! �وم ) ا����ري(� ھذه ا�%��! ا5-�رة أ��ن ا�"	>
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 �	روق �%و .٩

 إ
راھ�م .١٠

  
  �داء

�ث ر�2س ا�%�&ور�! �ن  &�2! ا5%واء ���وار ا�وط  وإ�* � إط*ق �راح %��$ ا����"��ن ا���	���ن، إG أ � ھ 	ك ����! د
رFم �
����   	)د %��$ . د�ل ر�>�� �ل � ظ�	ت ا��%��$ ا��د  وا���	 	ت ا���	��!���ر�! � �وا%&! �د ��ن �
	)ر أ��	�&	 ��ت �"ف ��

 إظ&	ر ھذا ا�� 	�ض �$ �� ا� 	)ط�ن وا�� ظ�	ت ا�����! وا�دو��! 
	���ل ���دم ھذا ا�"	 ون ر�ض ا.?رار  ��  ������L$ ا�>Kط �
  .ض أي إدا !�$ ر� ��	
�! �	 �وف �?دره ا�����! �ن أ��	م��	 . �وا%&! أي �د 
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�	?�! و�G! )�	ل �رد�	ن ١ .!�Gا�و   .ھو أ��د ھ	رون، ا��ط�وب �دي ا�����! ا�% 	�2! ا�دو��! وا�
  .، وذ�ك 
�د د-ول �وات ا�%
&! ا�(ور�! ��د� � أم روا
! وأ
و�ر)و�!)م�٢٠١٣و �و  ٢٦(�وم  � )ا�&�2! ا��)ر���!(
وا�ط! ا��%�س ا�وط   ا���د�ل إ%	زة �م ٢
) �٢٠١٣و �و (ا�)&ري ) HUDO(را%$ �"ر�ر �>*ً  ٣��  .ا�ذي �%�ز ��	��! ا��د ��ن ���ر�	ً  ا���د�ل ��وي �Nط*ع 
 .)م٢٠١٣( �  و��
ر �ن ا��	م ا�� ?رم وإ���	دت ��طر�&	 ���&	 ھ	%��&	 ا�"وات ا���و��!. �	 ت ����&	 �وات ا�%
&� ا�(ور�!، ر)	د )�)�! �ن �ري ����! ٤
 ). www.hudocentre.org( �٢٠١٤	رس  -و�"ر�ر ��رة �
را�ر �٢٠١٤)&ر � 	�ر ) HUDO(���ز�د �ن ا����و�	ت �ن ا��و>وع ر%	ًء ا�ر%وع ��"	ر�ر  ٥


