


نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكبشةكبشةكبشةكبش    نعنعنعنع    ةذبنةذبنةذبنةذبن

باتلا مالعإلا بتكم ةدايق تحت ةلودلل ةمهملا ةيرابخإلا عقاوملا نم نيصلا ةكبش                 

 تاغللاب عيزوتلاو رشنلل ةينيصلا ةحلصملا 1997 ماع اهتسسأ دقو ةلودلا سلجمل ع

كنعلا ةكبشلا ىلع قوفتم اربنم" يهو .(يلودلا رشنلل ةينيصلا ةعومجملا) ةيبنجألا

بملا ةينيصلا تاغللاب عقاوم رشع لالخ نم جراخلل ةهجوملا تامولعملا رشنت "ةيتوب

لاو ةينابسألاو ةيبرعلاو ةيناملألاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةدقعملا ةينيصلاو ةطس

 نم رثكأ يف اهؤارق رشتنيو ،وتنربسإلاو ةيبونجلا ةيروكلاو ةينابايلاو ةيسور

.ملاعلا ءاجرأ يف ةقطنمو دلب 200



ةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلاب    نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكبشةكبشةكبشةكبش    نعنعنعنع    ةذبنةذبنةذبنةذبن

•  :يلاتلا ينورتكلإلا ناونعلا ىلع ةيبرعلاب نيصلا ةكبش عقوم
(http://arabic.china.org.cn) لامشو ايسآ يبرغ يف ةيبرعلا نادلبلل هجوم
 ةيروفو ةلماش ةروصب نيصلا رضاحو يضام ميدقت ىلإ فدهيو ،ايقيرفأ ي

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملا هتاعوضوم لوانتتو ،تنرتنإلا يمدختسمل
او تامولعم مدقيو ، ةيئيبلاو ةيميلعتلاو ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو
ا تاليجستو روصلا نم ةلئاه ةيمكب ةموعدمو ةيح ةغلب ةيفاوو ةلصفمو ةرف

لعم عمجي هنأ امك .تنرتنإلا يمدختسمل ةددعتملا طئاسولا نم اهريغو ويديفل
ادحألا عباتيو ،ةصاخلا تاعوضوملا بولسأب ةيساسألا نيصلا لاوحأ نع تامو
تنإلا ءارق فرعتل اهب قوثوم ةعوسوم رثكأ حبصي نأ ءارو ايعس ةنخاسلا ث
وملا نم ةلسلس اضيأ نيصلا ةكبشل يبرعلا  عقوملا ماقأو .نيصلاب تنر

رعلا ملاعلاو نيصلا)) :لثم ،ةيبرعلا لودلل ةهجوملا ةصاخلا باوبألاو تاعوض
 ((تنرتنإلا ىلع سويشوفنوك دهعم))و ((نيصلا يف ةايحلا ءاب فلأ))و ((يب

.اهريغو



ةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلاب    نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكبشةكبشةكبشةكبش    نعنعنعنع    ةذبنةذبنةذبنةذبن

•  دعب .نيصلا ةكبش اهتماقأ يتلا عقاوملا نم ىلوألا ةعفدلا نم يبرعلا عقوملا
لا لخاد اهلاثمأ عئاور نم تحبصأ نيلماعلا لك نم ةبوؤد دوهج نم تاونس رشع

وم 5 نيصلا ةكبشل يبرعلا عقوملا يف لمعي ،2009 ربمسيد يتحو .نيص
وأ ةميظع ةيقبسأو تالهؤم يوذ ءاربخ 4و دحاو يبرع فظومو نيينيص نيفظ

.نيالن

• سلاو رصم يف ايسيئر نيصلا ةكبشل يبرعلا عقوملا ءارق رشتني ايلاح
وأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبرعلا لودلا لك نم اهريغو تارامإلاو ةيدوع
 ددع زواجتو ،ايرهش طسوتملاب رئاز فلأ 100 هراوز ددع زواجت ،نيصلاو ابور
 ،اتباث اباب 17 يبرعلا عقوملابو .طسوتملاب ايرهش ةرم ينويلم هحفصت
ا رابخألا)) ةتباثلا باوبألا نيب نمو .ايونس اصاخ اعوضوم 40 وحن رشنتو

.((ةحايسلا))و ((يبرعلا ملاعلاو نيصلا)) و ((ةروصمل

• اعت تاقالع نيصلا ةكبشل يبرعلا عقوملا أشنأ ،تاونس 10 لبق هتماقإ ذنم
لا ةقادصلا ةيعمجو نيصلا ىدل ةيبرعلا لودلا فلتخم تارافس عم ةبيط نو
ا تالاقم نم ةريبك ةيمك ىرخألا عقاوملا تمدختساو .اهريغو ةيبرعلا ةينيص

.نيصلا ةكبشل يبرعلا عقومل
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 لكش رشنلا ةرود فلملا مجح سيياقم



ىلوألاىلوألاىلوألاىلوألا    ةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلا    يفيفيفيف    تانالعإلاتانالعإلاتانالعإلاتانالعإلا    عقاومعقاومعقاومعقاوم    لاثملاثملاثملاثم

اا  ةحفصلاةحفصلا  يفيف  BannerBanner    نالعإنالعإ
 ىلوألىلوأل

نالعإ Banner-2 ىلوألا ةحفصلا يفنالعإ Banner-1 يلوألا ةحفصلا يف

لوألالوألا  عالطإلاعالطإلا  يفيف  نالعإلانالعإلا



ىلوألاىلوألاىلوألاىلوألا    ةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلا    يفيفيفيف    تانالعإلاتانالعإلاتانالعإلاتانالعإلا    عقاومعقاومعقاومعقاوم    لاثملاثملاثملاثم

صلا نم هنود امو ثلاثلا عالطإلا يف نالعإلا
 ىلوألا ةحف

    ىلوألاىلوألاىلوألاىلوألا    ةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلا    نمنمنمنم    هنودهنودهنودهنود    اموامواموامو    ثلاثلاثلاثلاثلاثلاثلاثلا    عالطإلاعالطإلاعالطإلاعالطإلا    يفيفيفيف    نالعإلانالعإلانالعإلانالعإلا

 يلوألا ةحفصلا نم يناثلا عالطإلا يف نالعإلا

 يلوألايلوألايلوألايلوألا    ةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلا    نمنمنمنم    يناثلايناثلايناثلايناثلا    عالطإلاعالطإلاعالطإلاعالطإلا    يفيفيفيف    نالعإلانالعإلانالعإلانالعإلا
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 ليدبت
 لكش رشنلا ةرود فلملا مجح سيياقم

::::ةظحالمةظحالمةظحالمةظحالم
ا رابخألا ،ةحايسلا ،داصتقالا ،نيصلا ،يبرعلا ملاعلاو نيصلا : : : :AAAA    ةجردةجردةجردةجرد    نمنمنمنم    باوبألاباوبألاباوبألاباوبألا    لمشتلمشتلمشتلمشت

ويديفلا ،ةروصمل
نيصلا يف ةايحلا ءاب فلأ ،ةئيبلاو عمتجملا ،ةفاقثلا : : : :BBBB    ةجردةجردةجردةجرد    نمنمنمنم    باوبألاباوبألاباوبألاباوبألا    لمشتلمشتلمشتلمشت



 باوبألل تانالعإلا لاثمأ

أللأللأللألل    تانالعإلاتانالعإلاتانالعإلاتانالعإلا
جردجردجردجرد    نمنمنمنم    باوبباوبباوبباوب

BBBBوووو    AAAA    يتيتيتيت
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 ليدب

 لكش رشنلا ةرود فلملا مجح سيياقم



لتخملا تاعوضوملا تاحفص يف تانالعإلا لاثمأ
ةف

  - 1 تاعوضوملا تاحفص
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