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一、請將下列阿拉伯文翻譯成中文：

عادة ما تذكر فكرة الالجئین بالمھاجرین قسراً الذین یعیشون في المخیمات أو في بعض األحیاء المحددة -1

الالجئون في المناطقمن قبل الحكومة المستقبلة، لكن الوضع في تركیا مختلف تماًما حیث یتركز 

في المائة في 8مالیین سوري. یعیش أقل من 4الحضریة. منحت تركیا وضع الحمایة المؤقتة لنحو 

المخیمات، بینما ینتشر الباقي في جمیع أنحاء البالد، ومعظمھم في المراكز الحضریة، حیث یعیشون جنبًا 

بلغ یلتي تضم أكبر عدد من الالجئین، ویة اإلى جنب مع السكان المحلیین. اسطنبول ھي المحافظة الترك

الجئ سوري مسجل. لظھور ھؤالء الالجئین في المناطق الحضریة آثار مھمة 522،000عددھم أكثر من 

، التي أخذت على عاتقھا العمل المباشر لرعایة ھؤالء السكان الحكومات المحلیة، وخاصة البلدیة على

غیر محدد قعًا تحتل موولكنھاتلبیة العدید من احتیاجات الالجئین، تعین على الحكومات البلدیةتالضعفاء. 

فیما یتعلق بتفویضھا القانوني وسلطتھا السیاسیة تجاھھم، كما أنھا تعاني من نقص حاد في التمویل ونقص 

）分25（.الموظفین

یتمیز الشرق األوسط بصراعات متعددة وأحیانًا متداخلة بین الدول وداخلھا. في حین بعض ھذه -2

الصراعات تعود إلى النزاع العربي اإلسرائیلي، والعدید من قضایا األمن اإلقلیمي تكون مرتبطة بشكل 

أكثر من الذین خارجي بھذه المشكلة. على الرغم من ذلك عدد الذین ماتوا في نزاعات المنطقة األخرى 

ماتوا بسبب الخالف العربي اإلسرائیلي. باإلضافة إلى ذلك، فإن تطویر أو محاولة تطویر األسلحة النوویة 

أو البیولوجیة أو الكیمیائیة في المنطقة لھا عالقة بالخالفات أو الضرورات اإلقلیمیة األخرى بقدر ما لھا 

الحاالت الوحیدة الستخدام مثل ھذه األسلحة في المنطقة عالقة بالنزاع العربي اإلسرائیلي. من المؤكد أن

ر ضد إیران وسكانھا، واستخدام مصالكیمیائیة استخدام العراق لألسلحة منھاكن لھا عالقة بإسرائیل، تلم 

）分25（في الیمن.الكیمیائیة لألسلحة 
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：التھدیدات لألمنناقشة االتجاھات الماضیة في األمن اإلقلیمي، یجب أن نركز على نوعین منمعند -3

التھدیدات الخارجیة والتھدیدات الداخلیة ذات التداعیات الدولیة. ھناك اتجاه تصاعدي في حدة النزاعات 

. وینعكس ھذا االتجاه التصاعدي من االنحطاطنقطة 1980م ، حیث كان عافي الشرق األوسطاإلقلیمیة

ة تلى المدنیین. كانت الحرب العراقیة اإلیرانیحیث الزیادة الكبیرة في عدد القتلى العسكریین وعدد الق

عن جزء كبیر من ھذه الزیادة، لكن ھذا لیس سوى جزء من القصة. ةمسؤول1991وحرب الخلیج عام 

معظمھم من -أوقعت عددًا كبیًرا من القتلى و ت ھناك عدة حروب أھلیة في المنطقة ، كان1992منذ عام 

لیة الجزائریة، واستمرار مذابح األكراد على ید العراق، واستمرار لك الحرب األھت، بما في -المدنیین 

، واستمرار الحرب األھلیة 1993األھلیة عام یةالیمنالحرب مطاردة المجاھدین من قبل إیران، وتجدد 

）分25（في السودان.

二、請以阿拉伯文申論以下題目，至少 300 字：（25 分）

استقبال الالجئین؟الصینجمھوریةعلى یجبھل 
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