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ٚؼررب ْزا ادلششٔع ذؼًٛقا ٔذٕعٛؼا دلششٔػٙ حبث أحذمها مت إجناصِ مبشكض      

انكراتاخ انشاْذٚح تانغشب اجلضائش٘ تني ( تؼُٕاٌ "2013-2002انثحث انكشاعك )

-2011يشاسٚغ انثحث انٕطُٛح )" ٔاٜخش مت إجناصِ يف إطاس انًُطٛح ٔانرجذٚذ

انكراتاخ انشاْذٚح مبقربج ػني انثٛضاء تْٕشاٌ ٔيقربج ايذٔحح ( تؼُٕاٌ "2014

". حأنُا يف ادلششٔع األٔل حتذٚذ انصٛغ انكراتٛح ادلرذأنح يف يقربج ترٛض٘ ٔصٔ

( ٔيقاسَرٓا يغ يا ْٕ يرذأل يف فضاءاخ دفٍ 2013-1256ػني انثٛضاء تْٕشاٌ )

ٛح ٔغري إعاليٛح ٔرنك اػرًادا ػهٗ ادلؼاُٚح ادلٛذاَٛح. كًا ذرثؼُا أخشٖ إعالي

ذطٕس انصٛغ انكراتٛح ػرب يشاحم صيُٛح طٕٚهح، اػرًادا ػهٗ يا ٔجذَاِ يف 

"، ٔيا ٔجذَاِ يف اجملهح اإلفشٚقٛح انفٓشط انكشَٕٔنٕجٙ نهُقٕػ انؼشتٛح"

ا ػهٗ انرأصٛم ، فقذ ػًهPNRُٔيؤنفاخ أخشٖ. ٔتانُغثح دلششٔع انثحث انٕطين 

-دلفٕٓو احملهٙ ٔادلقاسَح تني يقربذني كُا َؼرقذ أهنًا عٛكَٕاٌ يرًٛضذاٌ )ْٔشاٌ

 ذٛض٘ ٔصٔ( ٔٔقفا ػهٗ دساعح ٔذرثغ ادلضايني انكراتٛح ادلٕجٕدج يف كالمها. 

ٔيف انفضاءاخ انيت ٚشؼش انفاػهٌٕ االجرًاػٌٕٛ  أهنا أياكٍ يقذعح )ادلقربج( 

ثح ٔادلُغ. ٔيف انفضاءاخ انيت شاقانصرب نرجُة أشكال ادلٚهرضيٌٕ احلزس، اخلشٕع ٔ

ٚشؼشٌٔ تأهنا دَٕٛٚح/الئكٛح/ػًٕيٛح )اجلشائذ( ميُحٌٕ ألَفغٓى يضٚذا يٍ احلشٚح 

 يف إتذاء يشاػشْى ٔاخرٛاس انصٛغ انيت ذؼكظ شخصٛرٓى ٔذفشدْى. 

صحف ٔضًٍ يُطق ٔاعرتاذٛجٛح االنرفاف ْزِ، ميكٍ أٌ َذسج جلٕء انفاػهني إىل ان

انٕٛيٛح يٍ أجم قٕل يا ال ميكٍ قٕنّ يف فضاءاخ انذفٍ.  ٔإرا كاَد تؼض 

ادلًاسعاخ االجرًاػٛح ٔانثقافٛح يف ادلقاتش ذثري حفٛظح انثؼض )انغهفٛني ػهٗ 

عثٛم ادلثال(، يا ٚذفؼٓى يف غانة األحٛاٌ إىل ذذيري انُصة انرزكاسٚح، فئٌ 

اِ ْؤالء ٔمل ٚرى شٍ إ٘ محهح حتشمي انُصٕص اجلُائضٚح مل ذهفد إىل حذ اٌٜ اَرث

ضذْا. ْٔزا يا ٚشجغ انفاػهٛني ػهٗ االقثال ػهٛٓا. ٔػُذيا ٚهرقٙ انُاط خالل 

 األٚاو األٔىل نهؼضاء ٚرثادنٌٕ األخثاس حٕل يا كرثرّ انصحف ػٍ ادلرٕىف
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