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  :عالطتسا

 ىلع انوروك ةحئاج رثأ"

 ايبرعو اينيطسلف / "تايفحصلا
 تاداهشو تاكاهتنا اهدّيؤت ةيمقر تارشؤم

 .. ةيكحم
 

 :ةمدقم

 ةسسؤم تررق ،انوروك ةحئاج لظ يفو ،"نثدحتي تايمالعإلا" سماخلا يونسلا اهرمتؤمل ًةئطوت

 تاينيطسلفلا تايمالعإلا لاوحأ ىلع زكرتل اهرمتؤم نم ةسماخلا ةخسنلا صيصخت "تاينيطسلف"

 .ةحئاجلا لظ يف تايبرعلاو

 لضفأ نأ انررق ،اهعم شياعتلاو اهباعيتسا لواحن امنيب ةحئاجلا راثآ ةسارد ركبملا نم هنأ تاكردم

 تايمالعإلا عاضوأ فشكتسي عالطتسا ءارجإ يه "ةحئاجلل ةلمتحملا راثآلا تارشؤم" ديدحتل ةليسو

 تايمالعإلا نم ةراتخم ةعومجم هب تكراش – ةمالسلاو دعابتلا ىلع ًاظافح - ينورتكيلإ نايبتسا ربع

 .ةيساسألا تاينيطسلف ةسسؤم جمارب دحأ -تاينيطسلفلا تايمالعإلا يدان يف تاطشانلا

 تاينيطسلف تايفحص( 2020 سطسغأ/بآ رهش يف لوألا عالطتسالا "تاينيطسلف " ترجأو

 ةزغ عاطق يف تايفحصلل صصخو -ةلئسألا سفنب ةداعإ– ناث عالطتساب هتقحلأ مث ،)تايبرعو

 ،ةددشملا دويقلا ضرفو عاطقلا لخاد تاباصإلا راشتنا دعب يأ ،2020 ربمتبس/لوليأ ةياهن يرجأ

 .هلالخو ديدشتلا لبق تايفحصلا لاوحأ ىلع -تدجو نإ- تارّيغتلا صحفل ةلواحم يف

 

 :يفاشكتسالا عالطتسالا ةنيع

 تايمالعإلا يدان يف تالعافلا تايفحصلا نم ةاقتنم ةنيع ىلع يفاشكتسالا عالطتسالا زكترا

 .عاطقلاو ةفضلا يف ةيفحصو/ةيمالعإ 500 نع ديزي ام مضي يذلا تاينيطسلفلا

 نم ةيفحص 26و ةزغ عاطق نم ةيفحص 52 ( ةينيطسلف ةيفحص 78 عالطتسالا يف تكراشو

  .)سدقلا اهيف امب ،ةيبرغلا ةفضلا
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 تاينيطسلفلا تايمالعإلا يدان يف تاطشانلا تايفحصلا نم %30 ةزغ عاطق نم ةنيعلا لثمت

 تايفحص مضيو كانه لمعلا يف طشنو ةزغ عاطق يف 2009 ماعلا يف سسأت يذلا )ةيفحص 170(

 مالعإ تاطشانو ةفاحص تابلاطل ةفاضإلاب ،ةتقؤم وأ ةتباث فئاظوب نلمعي وأ تالقتسم تالماع

 .يعامتجا

 ًاضيأ يه ،)ةيفحص 26( ةنيعف ،طقف نييضاملا نيماعلا يف ةيبرغلا ةفضلا يف طشن يدانلا نأ امبو

 ةنيعلا تافصاوم تهباشتو ،ةيبرغلا ةفضلاب يدانلا يف تاطشانلا تايفحصلا عومجم نم 30%

 .لمعلا ةعيبط ثيح نم اضيأ ةزغ عاطق يف ةراتخملا كلتب

 يف تالماعلا تايفحصلا دادعأ نع ةقيقدو ةيمسر تايئاصحإ اهيدل ةهج ال نأ هيونتلا عم اذه

 ةيبرغلا ةفضلا يف - ةباقنلا تاوضع – تايفحصلل ةمئاقب انتدوز ًالثم نييفاحصلا ةباقنف ،نيطسلف

 ةباقنلل تابستنملا تايفحصلل ةمئاق ةيأ ىلع لوصحلا نم نكمتن مل نيح يف ،ةيفحص 260 مضت

 تايمالعإلا يدان مئاوق ىلع عالطتسالا اذه ةنيع رايتخا يف دامتعالا ملسألا ناك اذل ،ةزغ عاطق يف

 .تاينيطسلفلا

 عمو ،ةلقتسم ةفصب وأ ةتقؤملا وأ ةمئادلا دوقعلا ماظنب نلمعي تايفحص "ةاقتنملا" ةنيعلا مضت

 ةعونتم ةيسايسو ةيعامتجا تايفلخ نمو ةفلتخم ةيلودو ةيبرعو ةينيطسلف ةيمالعإ تاهج

 عقاوملا كلذ يف امب -بوتكملاو عومسملاو يئرملا نيب ةعونتم مالعإ لئاسو يف نلمعيو

 .-ةينورتكلالا

 .ةنيعلا هذه نم يعامتجالا مالعإلا تاطشانو تالماعلا ريغ تابلاطلا ءانثتسا مت •

 يف امب ،يدانلا تايلاعف روضح ىلع نموادي يتاوللا نه يدانلا يف تاطشانلا تايفحصلا •

 رادم ىلع يدانلا لامعأو تاسايسب ةصاخلا تاشاقنلا يف نمهاسيو ،ةينورتكيلإلا تاكراشملا كلذ

 .ماعلا

 

 :تايبرعلا تايفحصلا ةنيع

 سمخ ىلإ ةفاضإلاب ةيبرع ةلود 12 نم ةيئاوشع ةقيرطب ةيفحص )32( عم "تاينيطسلف " تلصاوت

 اذه نم فدهلا نكي مل ديكأتلابو .ايناملأو اكيرمأو اسنرفو ايكرت يف نلمعي تايبرع تايفحص

-ةحئاجلا راثآ جئاتن ةنراقم ىلإ يعسلا ناك ام ردقب تايبرعلا تايفحصلا نم ةيليثمت ةنيع ىلإ لوصولا

 رمتؤملا فادهأل ةمدخ ،تايبرعلا نهتاليمزو نهتاوخأ عم تاينيطسلفلا تايفحصلا ىلع -ةيلاحلا

 .يبرعلا نطولا ءاحنأ نم تايمالعإو تايفحص ىلوألا ةرملل فيضتسي يذلا

 :"ايمقر " جئاتنلا زربأ

 اهيف تأدب يتلا ةرتفلا يف تايبرعلاو تاينيطسلفلا تايفحصلل ةدحوم ةلئسأب عالطتسالا هجوت

 ريبادت ضرفو لماشلا قالغإلا دويق نم ايجيردت اهيف جرخت ملاعلا لودو ةيبرعلا لودلاو نيطسلف

 ةيسفنلا اهراثآو تيبلا نم لمعلا ةبرجت ىلع عالطتسالا ةلئسأ تزكرو .ةحئاجلا عم شياعتلل

 ىلع اهسفن اهتضرف يتلا ةيداصتقالا تايعادتلا ىلع كلذكو ،تايفحصلا ىلع ةيعامتجالاو
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 وأ نهبتاور ىلعو نهلمع ةيرارمتساو تايفحصلا قوقح ىلع كلذ رثأو ةيفحصلا تاسسؤملا

 .ةيلاملا نهتآفاكم

 :ةيسفنلاو ةيعامتجالا هراثآو تيبلا نم لمعلا :الوأ

 يذلاو 2020 سرام/راذآ رهش علطم نيطسلف يف تاباصإلا ىلوأ ليجست نع مجانلا قالغإلا لالخ

 تيبلا نم لمعلل تاينيطسلفلا تايفحصلا نم %44 ترطضا ،لقألا ىلع روهش ةثالثل رمتسا

 تاعاس تس نم رثكأل نلمع نهنإ تايفحصلا نم %33 تلاقو .لقألا ىلع رهش ةدمل مئاد لكشب

 نهيلع تضرف انوروك ةحئاج نإ تاعلطتسملا تاينيطسلفلا تايفحصلا نم %63 تلاقو ،ايموي

  .داتعملا نم رثكأ لمع تاعاس

 ءابعأ ةدايز ببسب ةيسفن طوغضل نضرعت نهنإ نلق تايفحصلا نم %68 وحن تلاق ،كلذل ةجيتنو

 ةلئاعلا دارفأب نهتقالع ىلع ترثأ طوغضلا هذه نإ تايفحصلا نم %55 تلاقو ،تيبلا نم لمعلا

 .نيبرقملاو ءاقدصألا نع عاطقنالا ىلإ تدأ وأ

 لكشب تيبلا نم لمعلل نررطضا نهنم %84 نم ةيبلغأ نإف ،تايبرعلا تايفحصلل ةبسنلاب امأ

 لمع تاعاس نهيلع تضرف ةحئاجلا نإ تايبرعلا نم %70 تلاقو .لقألا ىلع رهش ةدملو لماك

 طوغضل نضرعت نهنإ نلق تاعلطتسملا تايفحصلا نم %93 نإف كلذل ةجيتنو .داتعملا نم رثكأ

 .تيبلا نم لمعلاو لمعلا ءابعأ ةدايز ببسب ةيسفن

 :ةيداصتقالا راثآلا :ايناث

 نهتآفاكم وأ يرهشلا نهلخد نإ تاينيطسلفلا تايفحصلا نم %60 تلاق ،انوروك ةحئاج ببسب

 نغلبأ نهنإ تاينيطسلفلا تايفحصلا نم %35 وحن تلاقو .ةفلتخم تايوتسمب ابلس ترثأت ةيلاملا

 عجارت نإ تاعلطتسملا نم %56 تلاقو .انوروك ةحئاج لالخ تقؤم وأ مئاد لكشب نهلمع فقوب

 ةينازيم فعض ببسب " وأ "نهتاسسؤم نم ةيرادإ تاءارجإ " ببسب ءاج نهلمع نهلخد

 مدعو قالغإلا ببسب عجارت نهلخد نإ تاينيطسلفلا تايفحصلا نم %28 تلاق امنيب ."ةسسؤملا

 .انوروكب ةباصإلا وأ ةطلاخملاو يحصلا رجحلا ببسب وأ لمعلا ىلإ باهذلا ىلع ةردقلا

 ةميق ىلع ءاوس لمعلا ةهج عم قافتالاب لالخإلل نضرعت نهنإ تايفحصلا نم %31 تلاقو

 .بولطملا لمعلا مجح ىلع وأ بتارلا وأ ةأفاكملا

 ةيبلغأ نإف ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم تاينيطسلفلا تايفحصلا رثأتل ادج براقم لكشبو ،كلذ لباقم

 فقوت وأ ،توافتم لكشب نهتآفاكمو يرهشلا نهلخد عجارت تايبرعلا تايفحصلا نم %63 نم

 ةيادب نم تقؤم وأ مئاد لكشب فقوت نهلمع نإ تايبرعلا تايفحصلا نم %34 تلاقو .اتقؤم

  .ةحئاجلا

 ءاج نهلخد عجارت نإ ،)تاينيطسلفلا دنع ةبسنلا تاذ يهو ( تايبرعلا تايفحصلا نم %56 تلاقو

 وأ قالغإلا ببسب كلذ نإ %22 ةبسن تلاق امنيب ،"اهتينازيم فعض وأ ةسسؤملا تاءارجإ " ببسب

 .يحصلا رجحلا
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 :ةحئاجلا دعبو لبق رركتملا رثألا ..ةزغ عاطق

 مث ،2020 راذآ/سرام رهش يف ةحئاجلا راشتنا ةيشخ قالغإلا راثآ ةزغ عاطق تايفحص تشياع

 .ربمتبس/لوليأ رهش يف عاطقلا لخاد تاباصإ فاشتكا ةجيتن ةددشملا دويقلل ةدوعلا

 ةدملو مئاد لكشب تيبلا نم لمعلل نررطضا نهنإ ةزغ تايفحص نم %53 تلاق ،ىلوألا ةبرجتلا يف

 امنيب %70 ىلإ تيبلا نم تالماعلا ةبسن تزفق عاطقلا ىلإ ةحئاجلا لوخد دعب .لقألا ىلع رهش

 .ةفيظولا وأ ناديملاو تيبلا نيب تايقابلا تلمع

 ،ةلئاعلل صصخملا نهتاقوأ ىلع رثأ هنإ نهنم %59 تلاق ،ةحئاجلا لبق تيبلا نم لمعلا ريثأت يفو

  .ةيلئاعلا نهتايح ىلع رثأ تيبلا نم لمعلا نأ نلق %51 نإف ةحئاجلا دعب امأ

 نضرعت نهنإ ةزغ يف تايفحصلا نم %41 تلاق ةحئاجلا لبقف ،تداز ةيسفنلا طوغضلا نكل

 طوغضل نضرعت نهنإ نلق %54 نإف ةحئاجلا دعب امأ .انايحأ %29و رركتم لكشب ةيسفن طوغضل

 .نايحألا ضعب يف طوغضلا هذهل نضرعت نهنإ 14 تلاق امنيب ،رركتم لكشب ةيسفن

 نم %58 تلاق ،ةزغ عاطق يف تاباصإلا ليجست لبق انوروك تايعادتل ةجيتنو ،ايداصتقاو

 ةحئاجلا دعب امأ .فقوت نهلخد نإ %18 تلاق ءالؤه نمو ،ابلس رثأت دق نهلخد نإ كانه تايفحصلا

 فقوت نهلمع نإ تايفحصلا نم %35 تلاقو %63 ىلإ ابلس يلاملا نهلخد رثأت نم ةبسن تدازف

 .ةزغ ىلإ انوروك لوخد دعب تقؤم وأ مئاد لكشب

 عاطق ىلإ انوروك لوخد دعب لماك لكشب تيبلا نم لمعلا يف زرب لوحتلا نإ حيحص نأ حيحصو

 ءاوس ،حضاو لكشب هدعبو عاطقلا اهلوخد لبق ةحئاجلا راثآ نهجاو تايّزغلا تايفحصلا نكل ،ةزغ

  .ءابعألا ةدايزو ةيسفنلا طوغضلل نهضرعت وأ نهلوخد عجارتب وأ اتقؤم نهلمع فقوتب

 ةينيطسلفلا ةيلحملا ةيفحصلا تاسسؤملا ليومت رداصم ىلع ترثأ ةحئاجلا نأب كلذ ليلعت نكمي

 ىلع ةينهملا ءابعألا ةدايز لباقم ،ةيدام صيلقت تاءارجإ تضرفو ةماع ةيلودلاو ةيبرعلاو

 تاءارجإ يف ةزغ عاطق ةكراشم بناج ىلإ .ةماع ملاعلاو نيطسلف يف نييفحصلاو تايفحصلا

 .تاباصإ اهيف لجست نأ نود ،سرام/راذآ رهشب ةيبرغلا ةفضلا يف ةحئاجلا ةيادب ةددشملا قالغإلا

 تايفحصلا ىلع دايدزا يف ةيلئاعلاو ةيسفنلا طوغضلا تناك :ةحئاجلا دعبو لبق ،نيتلاحلا الك يفو

 .ةصاخ تاهمألا تايفحصلا ىلع ريبك لكشب ءابعألا ةدايز يف ةصاخ تيبلا نم لمعلا ببست ثيح

 .اعم يلزنملاو يفحصلا لمعلا زاجنإ ىلع ةردقلا فعض يف ءابرهكلا ةمزأ ةيصوصخ تببست امك

 

  تاداهش ..ماقرألا نم دعبأ

 هتءارق نكمي تايفحصلا ىلع ةحئاجلل يقيقحلا رثألا نأ الإ ،ايمقر عالطتسالا هسكع ام ةيمهأ مغر

 دنع تايبرعلاو تاينيطسلفلا تايفحصلا نم ددع اهتبتك ةليلق روطس لالخ نم ةخراص ةروصب

 :اًصن هنّود ام ضعب انهو .اهل نضرعت يتلا طوغضلا نع ايباتك ريبعتلا نهنم بلطلا
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 ماودلا لالخ نوكي نأ صرحأ تنك تالباقملا ءارجإل ناديملا يف هيضقأ تنك يذلا تقولا .1

 يرجأو قسنأ انأو تيبلا يف لافطألاو يجوزف انوروك ةحئاج لالخ امأ يلافطأل يسردملا

 .ريبك ءبع اذهو لزنملا نم روص ىلع لوصحلا لواحأو تالباقملا

 ىلع ابلس سكعنا.. لماك مويل نوكي انايحا لمعلا نأ ةصاخ يتنبا نع تاعاسل عاطقنالا .2

 اهكولس

 يتابجاو ةعباتم ىتح الو ةيرحب جورخلا الو يتلئاع عم تقولا ءاضق عيطتسأ دعأ مل .3

 سولجلا ببسب يتحص ترثأتو ةصاخلا اهتاجايتحا اهل ةاتفك يسفن هاجتا وأ ةيلزنملا

 .بوساحلا نم ةفيثكلا ةعباتملاو

 يلاتلاب يلزنملا رجحلاب ةلئاعلا مازتلا لظ يف رفاوتي مل ءودهو زيكرتل جاتحي لزنملاب لمعلا .4

 لزنملا لامعأو ةيلؤسملا ةدايز

 ثيح ،افعاضم اطغض ببس لزنملاب رجحلا ةيادب ذنم لافطالا دوجو عم تيبلا نم لمعلا .5

 ام يزيكرتو يدهجو يتقاط عيزوت بلطتي رمالا اذهو ،يلمع تاعاس ةليط تيبلاب نوثكمي

 .ىرخا ةيحان نم يلمع نيب امو لزنملابو مهب ءانتعالا ةيلوؤسمو مهتابلطتم نيب

 دجوي ال ةليوطلا ةزاجالاو لافطالا دوجو عم ةصاخ دقعمو بعص تيبلا لخاد نم لمعلا .6

 تنلا فعضو ةزهجالا ةلق اضيا دالوالاو لزنملا تابلطتم عم لمعلل ينهذ ءافص وا زيكرت

 .لزنملا لخاد نم لمعلا ىلع رثؤي

 ماودلا ناك ،ةّيظحل ةعباتُمو ةيصوصخ نم اذه هبلّطتي امو رابخألا ريرحت يف يلمع مكُحب .7

 ُتنك ةريثك نايحأ -)ةنس 2.5و تاونس 6( ّيلفط دوجو ّلظ يف ،ةياغلل اًبعص لزنملا نم

 زيكرتلا اًدج بعصلا نم ناك -!تاعاسل ينضُح يف ٌسلاج رغصألا يلفطو لمعأ

 .لعفلاب ةدّقعُمو ةريسع ودغت ماهملا طسبأو -لمعلا ةعباتمو راكفألا عامجتساو

 لمعلا رّثأ .عادبإلاو زيكرتلا نم ىلعأٍ ردقل اهتجاحل ،ريراقتلا ةيواز يف يجاتنإ فّقوت اًبيرقتو

 مهمونو مهماعط تاقوأ للخلا لاطو ،يلافطأل صصخملا يتقو ىلع كلذك لزنملا نم

 ٍتقو يف لمعلا مازتلال يرارطضا رثأ ىلع يجوز عم ٌتافالخ تّدجتساو ،مهعم بعللاو

 ةدئاز ةّيبصعب اذه سكعنا .يلافطأ ُتاجايتحا محازتتو ،لزنملا ُلامعأ هيف مكارتت تناك

 لعفب لمعلا ةدوج يّندت نع ادع ،اًنايحأ ةرطيسلا نع جرخت تناك تالاعفناو ،يلافطأ ىلع

 .قبس ام لك

 ةحاترمو ةهج عم ايئزج لمعأ ينوك انوروك لبق ام ذنم يدنع تناك يلزنملا لمعلا فورظ .8

 انوروك عم نكل لمعلل وج قلخأ ينلعجي ام مهلامعأل نوبهذي عيمجلا ناك اقباس نكل ،ةرح

 ينعي مهعم انسلو مهعم انك اضيأو هسفن لمعلا وج رثأت مهلزانم اعيمج دارفألا مازتلاو

 جورخلل رطضأ وأ لمعلا وج ىلإ كدعبيو ليوط فتاه كيتأي روطفلا ىلع يلئاع عامتجا يف

 همدقأ ينويزفلت جمانرب نم ءزج تنك رجحلا يف ،ترثأت اضيأ ةلئاعلا .ةلجاع ةيناديم ةيطغتب

 ةعاس عبرب راطفإلا لبق قلطني رشابم جمانربلا ،ابعص رمألا ناك ناضمر يف ،لزنملا نم
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 راطفإلا ةدئام ىلع مهضعب عم ثيدحلا سفنتم مهل كرتأ الو مهروطف مهكراشأ الف

 .بولطملا نوكسلا وجو يلزنملا ثبلا ثيح

 ةلئاعلل صصخملا تقولا نم اديزم يلاتلابو ءابعألا ديزي تيبلا يف ةلماك ةلئاعلا دجاوت  .9

 ديج لكشب كلذل تقولا دجأ مل ،ةمئاد ةياعرل ةجاحب يمأو يبأ .10

 

 :ةيباجيإب تثدحت يتلا ةديحولا ةيفحصلا

 هيضقأ يذلا تقولا ..رثكأ يسفنل اتقو تدجوو رثكأ يتلئاع نم تبرق سكعلاب ..رثؤي مل .11

 ءاتفتسالا اذه يلع قبطني ال لاوحألا لكبو ،يكلم حبصأ هيلإو لمعلا نم تالصاوملا يف

 يتردق مدعو رفسلا نم يعنم ببسب يناديم انايحأو تيبلا نم لمعأ ماع ذنم يننأل اريثك

 .لوبنطسإ يف يلمع ناكم ىلإ ةدوعلا ىلع

 

 .اقلطم لهألا عم سلجأ دعأ مل .12

 ةددجتمو ةرمتسم عيضاوم اهنال ارظنو انوروك عيضاوم لوح ةيطغتلا فيثكت مت  .13

 ةنراقم ايفاضا اتقو ينم بلطت ام تادجتسملا رخا عباتا لصاوتم لكشب يئاقب بلطتف

 يئانبا دوجو نا امك ....قباسلا يف اهتيطغت تدتعا يتلا ةينالا ريغ ةيصصقلا ةيطغتلاب

 تالاصتالا ءارجاو يلمع ةسرامم نم بّعص سرادملا قالغا ببسب يلوح تيبلا يف

 .قباسلا امك يفحصلا لمعلل يب صاخ رح تقو كانه دعي مل ثيح ةيفتاهلا

 لصو تاعاس تقو لالغتساو لزنملا لامعأ عم ءابرهكلا ءيجم ديعاوم براضت .14

 .لمعلا يف ءابرهكلا

 وه ام ميلستل ،ءابرهكلا دعومب قاحلل لمعلا فيثكتو لزنملا يف سولجلل تررطضا .15

 .يلمع تاعاس تداز كلذبو ،بسانملا تقولا يف يلمعل بولطم

 ةنوهرم مويلا تاعاس لاوط ناكف ،ةيبتكم تاعاس دجوي ال هنأل ،لمعلل ددحم تقو ال .16

 نوكت نأ كيلع لاوحالا لكبو بلطي ال دقو ماهملا ضعب راجنإ انم بلطي دق ،لمعلل

 .دعتسم

 ءارجا يل ىنستيو رخأتم تقو يف اوظقيتسي ىتح لافطالا مون دعوم ريخأت ىلإ رطضا .17

 .نومئان يلافطا امنيب اراهن تاعامتجالا يف ةكراشملاو تاءاقللا

 يف رهشأ ةعبسلا زواجتي مل يذلا يلفط ءاكب ،رمتسم جيجض ،يدل تايلوؤسملا تدادزا .18

 تاقالعلا ضعبل ةربجم فسألا عم ،هتاجايتحاو لزنملا تابلطتم ،ةمومألل ىلوألا يتبرجت

 ترثأت ،يلمعو قبس ام تاجايتحا نيب قيفوتلا عطتسأ مل .لزنملا راطإ يف ةيعامتجالا

 .طغضلا دادزاو ًابلس يتيسفن

 .ماودلا ءاهتنا ىتح ءودهلاب مازتلالل لافطالا ىلع طغضلا..لزنملا يف مهتكرح ديدحت .19

 .ةيصخشلا يتايح يف ةيساسألا رومألا نع دعبلاو ،ةدحولاب رعشأ تيبلا نم لمعلا ينلعج .20
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 .مويلا ىف هرخأتم تاقوأل لمعلل رطضأ هريثك انايحأو لوطأ تاعاسل دتمم حبصا لمعلا .21

 قهرم ناك قفاوتلاو لمعلا اعم نكسن نحنو ةفعاضم ةيحص ةياعرل جاتحت يتدلاو .22

 .ريبك لكشب باصعالل

 تارتف ليجأتل تررطضاو ليللا نم ةرخأتم تاعاس يتحو مئاد لكشب يلمع عباتا تحبصأ .23

 .يدالوأ عم بعلو ةحار

 .لها وا جوز وا ةيلئاع تارايز نم انلوح طيحملاو انتاذ لمهن .24

 ابيرقت لمعلا ءاسؤر تافيلكتو تابلط لمعلا ناكم نم ربكا لزنملا نم لغشلا طغض .25

 .ًايموي هعاس ٢٤/٢٤

 يتلا ةرتفلا يف اصوصخو ،ةلئاعلل صصخملا يتقو ىلع لزنملا نم يلمع رثأ ديكأتلاب .26

 ردقب لواحا تنك يننكل ،يضاملا ناضمر يف جورخلا مدعو لزنملا نم لمعلل اهيف ترطضا

 .ةيصخشلا يتامازتلإو يلمع نيب قيفوتلا عاطتسملا

 يف هيضقأ يذلا تقولا يأ سكعلا انايحاو يلمع ببسب ةيلزنملا يلامعا يف رصقا انايحأ .27

 .يدالوأب يلاغشنا ببسب يلمع نع يندعبي تيبلا

 مويلا حابص نم ىلوا تاعاسلا ىتحو ركابلا حابصلا نم تقولا لاوط لغش بلط متي ناك .28

 لوزنلا ىلإ رطضن ال اننأو لزنملا يف سلجن اننأ ةجحب ةيمسرلا تازاجإلا يف ىتحو يلاتلا

 .ًاريبك ًاطغض لكشي رمألا اذه ناكو لزنملا نم ًايموي

 مهاس انايحا رداصملا عيمج ةباجتسا مدعو راكفألا تتشتو لمعلل ددحم تقو دوجو مدع .29

 .ةبولطملا ةيفحصلا ريراقتلا دادعإ نم ءاهتنالا نيحل ةيئاسم تارتفل لمعلا يف

 يتقالع تقو طلتخاو لزنملاب ازيح لغتسا يننا يتلئاع ىرتو لزنملاب ةيصوصخ دجوت ال الثم .30

 .لمعلا تقوو يلهأب

 .لزنملا لمع لهاجتو الوطم لمعلل تررطضأ تاقوأ يف .31

 .ةيعوبسالا ةلطعلا لالخو ءاسملا ةرتف لثم ةداتعم ريغ تاعاس يف لمعلا .32

 ال ينبإ يعم ثدحتي امدنع لاثملا ليبس ىلع هرسالا باسح ىلع هيولوالا وه يلمع حبصا .33

 مَلو يتقو ميظنت نم نكمتا مل ، رابخالا هعباتم وا باللا ىلع هباتكلا نع فقوتا ال ،هعم زكرا

 .لمعلا سيلو هلوؤسملا انأف يسفن مولأ انه اناو يتيبو لمعلا نيب لصفا

 ةرسالل صصخملا تقولا ىلع رثؤي اذهو ةليوط اتاقوا اهتباتكو رابخالا ةعباتمل رطضن .34

 

 معدلا بلط يف فعض .. ةينيطسلف تاكاهتنا

 تايفحصلا نم ددع تمدق ،ئراوطلا ةلاح ببسب وأ لمعلا ةهج نم ءاوس تاكاهتنالاب قلعتي اميفو

 :ةيلاتلا تادافإلا ،تاكاهتنالل نهضرعت نع معنب نبجأ يتاوللا تاينيطسلفلا

 ةلماك يتاقحتسم ىلع لصحأ مل .1
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 يداملا دودرملا رثأت يلاتلابو هعم لمعأ يذلا عقوملا يف يمالعإلا ىوتحملا صيلقت مت .2

 نيلسارملا ةفاكلو يل ريبك لكشب

 لخاد لمعلل تعوطت ةدارالا ناسرف ةعاذا يف اورنوالا لبق نم اندوقع ءاهنا دعب معن .3

 قوقح ةيا ىلع لوصحلا نود تيبلا يف انتدعقا انوروك ةمزا نكلو رهشا3 ةدمل ةعاذإلا

 انوروك لعفب حيرلا جاردا بهذ نكلو عورشم نع ثيدح كانه ناكو

 لالخ ةزغ يف تاطلسلا ءادأب ةقّلعتملا تاعوضوملا يف ةيرحب ةباتكلا نم نّكمتأ مل .4

 ٍنايحأ يف تررطضاو ،اًينمأ يتقحالم نم اًفّوختو ،ةيصخشلا يتمالس ىلع ًةيشخ ،ةحئاجلا

 .يمسا جاردإ نودب رشنلا ىلإ

 تصلق يتلا عقاوملا نم ديدعلا ىدل رسنال يرفك لمعلا صرف نم ديدعلا ترسخ  .5

 اهتاينازيم

 يلمع نم تلصُف  .6

 فصنلا ىلا اعابت يرهشلا يبتار صيلقت مت و يلمع تاعاس صيلقت مت  .7

 تالباقملا ءارجإو كرحتلا ىلع يتردق نم ئراوطلا ةلاح تّدح ،معن  .8

 ملو ،ينعمقت ةموكحلاو تاونس ذنم ،انوروك ريغو انوروك يف ةكهتنم يقوقح لك انأ  .9

 .عمقلا عضو فلتخي

 .ةحئاجلا ءانثا ةلئاعلا دارفا دحا لبق نم يدام لالغتسال تضرعت ،معن .10

 ةددشم ةقيرطب ةياقولا تاميلعتب.مازتلالا.. ةكرحلا مدع .11

 

 ةينيطسلف ةيفحص 17 تلاق ،)ناريزح – راذآ نم ( قالغإلا نم ىلوألا ةلحرملا لالخ

 صوصخب تاكاهتنال نضرعت نهنإ تاينيطسلفلا تايفحصلا عالطتسا يف نكراش

 ميدقتل نهجوت طقف نهنم 3 نكل ،ئراوطلا ةلاح ببسب وأ ةيلاملاو ةيفحصلا نهقوقح

 .ةيقوقح تاهجل وأ نييفحصلا ةباقنل ىواكش

 :يلاتلاك ىوكش ميدقت مدعل تاكراشملا تايفحصلا ضعب ليلعت ناكو

 ةسرامم ةيفلخ ىلع ةينمألا ةقحالملا( راطإ يف* نييفحصلا دض ةسَرامُملا تاكاهتنالا :اًلوأ " .1

 ام ةيبلاغو ،طورشم وأ دودحم قايسلا اذه يف نييفحصلا ةباقن رود نأ دقتعأ :)يفحصلا لمعلا

 حلاصملا -فراعملا -ةيصخشلا تاقالعلا(ـب متي راطإلا اذه يف نييفحصلا حلاصل هزاجنإ متي

 نأ دقتعأ ال ةيفحص يرابتعابو .حضاو ريغ "يِماحلا"و ةباقنلل ينهملا يباقنلا رودلاو .)ةلدابتملا

 تاعوضوم ةدع يف َرشنلا ُتررق لاح يف ،ةينمألا ةقحالملاو تاطلسلا نم ينيمحت ةباقنلا

 ."اًينمأ ةساسح" تاطلسلا اهربتعت
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 ،ةّيضقو ٍتقو ّلك يف امك :)ةلماكلاو ةيقيقحلا ةمولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا بايغ( راطإ يفو

 ًةراتو ،تامولعملا بجحت تاطلسلا تناك ةراتف .انلمع ىلع اًرثؤمو اًدوجوم كاهتنالا اذه ىقبي

 .ةحئاجلاب قلعتي اميف ،ةصوقنم تايطعمو قئاقح فاصنأ مّدقُت

 -ِعنملاب وأ/و ٍلعِفلاب عقي كاهتنالا ّنأ فورعملاو :لمعلا ةهج نم ةسَرامملا تاكاهتنالا :اًيناث

 لب ،ةحئاجلا تقو يلمع لالخ يل )يفاكلا( يونعملا معدلا مدّقُت مل لمعلا ةهج ّنأ دقتعأ ،هيلعو

 !بتكملا نم لمعن ال اننوك "ةزاجإ يف" انّنأ مهداقتعال ضعبلا نم "ًةّنِم" ُترعشتسا سكعلا ىلع

 ."ّيلع لمعلا ءبعو طوغضلا داز ام .ماودلا تاعاس ددع ةدايز ةرادإلا تررق هيلعو

 .يقح يل دريس ادحا ناب قثا ال  .2

 تاسسؤملا اهنمض نم و عيمجلا ىلع يرست ةبعصلا ةيداملا فورظلا نأ تجتنتسا يننأل .3

 .ةيفحصلا

 .ماسجألا هذهب قثأ ال .4

 .يباقنلا اهرود فعضو ،ةيباقنلا ماسجألا هذهب ةقثلا مدع .5

 .ةزاحنم ةباقن نييفاحصلا ةباقن ؟هجوتأ نمل ..كاهتنال تصرعت يننأ ضرتفنلو .6

 .اهومدقب  يلا تادعاسملا وا تايحالصلا نع تامولعم يدنع ام .7

 ةريبك ةقث اذ سيل ردصم ةروكذملا تاهجلا نإ مث ،ةدعاسملا هذهل ةحلم ةجاحلا نكت مل .8

 .نييفحصك انل ةبسنلاب

 عقاولا ضرا ىلع تاسسؤملا ةيلاعف مدعل .9

 

 

 

  " ىواكش رفص عم " تاكاهتنا ..تايبرعلا تايفحصلا

 ةقلعتم تاكاهتنال نضرعت نهنإ اضيأ نبتك ،عالطتسالا يف تايبرعلا تايفحصلا نم هب سأب ال ددع

 يف ةيرصنعلا وأ ةيطغتلل ةكرحلا عنم وأ شرحتلا وأ نهبتاور نم مصخلا وأ لمعلا ءابعأ ةدايزب

 نهنم ددع تاباجإ تءاجو .نهلافطأ ةياعر نم نهنامرحب وأ لمعلا لالخ ثانإك نهعم لماعتلا

 :يلاتلاك

 " عراشلا ىف تايطغتلا نم هرم نم رثكأ انعنم " -

 "يلك لكشب لمعلا نع ينتعطق ئراوطلا ةلاح " -

 ىلع دحاو درف ىلع لغشلا سيدكت مت ،بتاورلا ضيفخت مت ،لمعلا تاعاس ددع ةدايز مت " -

 ."ركذ رخالاو ىثنالا انا ردصملا سفن يف نيدرف اننا مغرلا

 روشنم ببسب هفتاه ةقرسو ةعاس 24ل رغصالا ينبا فاطتخا ةرمو ،شرحت ةثداح ةرم " -

 ." نييندملل نيعم ليصف لاقتعا ةقيرط هيف تدقتنا كوب سيافلا يتحفص ىلع هترشن



 14 

 ةصاخو لافطأ نهيدل يتاللا تاديسلل هانثتسم تازاجإ حنمب ةموكحلا نم رارق رودص مغر" -

 ىلع ترصأ ةديرجلا نأ الإ لافطألا كرتل نمآ ناكم دوجو مدعو تاناضحلا قالغا لظ يف

 ."بتار نود ماودلا ىلع تاديسلا تربجأو لمعلل انولوزن

 ."نييفحصلا ءالمزلاب ةوسأ لزنملا نم جورخلل حيرصت ىلع لوصحلا مدع " -

 وأ تاداحتا ةيأ ىدل ىوكش ميدقتل نهجوتو تاكاهتنال ضرعت نم ةبسن تناك ،كلذ مغر

 نلمعي نهنأب كلذل نهضعب ليلعت ءاجو .ارفص يواست ،نييفحصلاب ةصاخ ةيباقن ماسجأ

 نهتاسسؤم نأل وأ ،ةحلسملا تاهجلا ضعب نم افوخ وأ ،ةماع ةلكشم اهنأل وأ ،دوقع الب

 .ةتقؤملا عاضوألا ةجحب راظتنالا نهنم تبلط

 

 :ةينايبلاو ةيكحملا هلاكشأ يف عالطتسالا

 تيبلا نم لمعلا راثآ / تاينيطسلفلا تايفحصلا

 "لمعلل ةنوهرم مويلا تاعاس ةليط ،ةيبتكم تاعاس دجوي ال هنأل ،لمعلل ددحم تقو ال " :ةداهش

 نهنم %33و ،لماشلا قالغإلا لالخ تيبلا نم لمعلل نررطضا تاينيطسلفلا تايفحصلا نم 44%

 رثكأ لمع تاعاس نهيلع تضرف نهنم %63و .تيبلا ءابعأ بناج ىلإ ايموي تاعاس 6 نم رثكأ نلمع

 .داتعملا نم

 :)1( مسر
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 :ةيعامتجالاو ةيسفنلا طوغضلا ..تاينيطسلفلا تايفحصلا

 ةياغلل ابعص تيبلا نم لمعلا ناك ،ةيظحل ةعباتم نم هبلطتي اموو رابخألا ريرحت يف يلمع مكحب "

 .تاعاسل ينضح يف رغصألا يلفطو لمعأ تنك ةريثك انايحأ ..تاونس 6 نم لقأ نيلفط اهيدل مأل

 "..ةدقعم تتاب ماهملا طسبأو زيكرتلا تدقف

 نم لمعلاو ةحئاجلا تايعادت ببسب ةيسفن طوغضل نضرعت تاينيطسلفلا تايفحصلا نم 68%

 تدأ وأ ةيلئاعلا نهتايح ىلع ترثأ طوغضلا هذه نإ نهنم %55 تلاقو .ءابعألا ةدايزو تيبلا

 .نيبرقملاو ءاقدصألا نع عاطقنالل

 :)2( مسر

 
 :ةيداصتقالا تاريثأتلا /تاينيطسلفلا تايفحصلا

 "يلمع نم تلصُف " :ةداهش

 لكشب يلاملا دودرملا ريثأتو هعم لمعأ يذلا عقوملا يف يمالعإلا ىوتحملا صيلقت مت " :ةداهش

 "نيلسارملا ةفاكلو يل ريبك

 وحنو ،انوروك تايعادت ببسب ابلس يلاملا نهلخد رثأت تاينيطسلفلا تايفحصلا نم %60 نم رثكأ

 .ةحئاجلا لالخ تقؤم وأ مئاد لكشب نهلمع فقوب نغلبأ نهنم 35%

 )3( مقر مسر
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 :ةحئاجلا لوخد دعب ةزغ تايفحص

 :تيبلا نم لمعلا

 نكمتأ ىتح عيباسأل يئاقشأ ىلإ اهتداعإ ىلإ تررطضاو ،يدنع ميقت تناك ةضيرملا يتدلاو ": ةداهش

 ."يلمعو يلافطأ نيب يتقو عيزوت نم

 لخاد انوروك تاباصإ ليجست دعب لماك لكشب تيبلا نم لمعلل نررطضا ةزغ تايفحص نم 70%

 .لزنملا ءابعأ بناج ىلإ ايموي تاعاس 6 نم رثكأل نلمع نهنإ نهنم %30 تلاقو .عاطقلا

 )4 ( مسر

 
 :ةيعامتجالاو ةيسفنلا طوغضلا /ةزغ تايفحص

 "دالوألاو تيبلا تابلطتم ةدايزو ،يجوز ةريغ ببسب يسفنلا يطغض دادزا ":ةداهش

 ميلعتلاو دالوألا تابلطتم ةدايز لظ يف تيبلا نم يفحصلا لمعلا لهسلا نم سيل " :ةداهش

 ."يزيكرت ىلع رثأ اذه ..ينورتكيلإلا

 لمعلاو ءابعألا ةدايز ببسب ةرركتم ةيسفن طوغضل نضرعت ةزغ عاطق يف تايفحصلا نم 54%

 .نايحألا ضعب يف طوغضلا هذهب نرعش %14و ،عاطقلا ىلإ ءابولا لوخد لوخد تيبلا نم



 17 

 ءاقدصألاب نهتاقالعو ةيلئاعلا نهتايح ىلع ترثأ طوغضلا هذه نإ نلق ةزغ يف تايفحصلا نم 29%

 .نيبرقملاو

 )5 ( مقر لكش

 
 :ءابولا لوخد دعب ةيداصتقالا راثآلا :ةزغ تايفحص

 يلادبتسا متيف ةعجارملا وأ لخدتلا بلط تفخ .يئانثتساب مقاطلل لمعلا تاعاس اوللق ":ةداهش

 ."يبتار نم مصخلا مغر يلمع ةصرف نونمتي نوريثكلا ..نيرخآب

 نهنم %35و .ام اعون عجارت %29 وحنو ،ءابولا لوخد دعب ةدشب نهلخد عجارت ةزغ تايفحص نم 34%

 .تقؤم وأ مئاد لكشب فقوت نهلمع نإ نلق

 )6 ( مسر
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 :تايبرعلا تايفحصلا

 :تيبلا نم لمعلا

 مويلا نم ىلوألا تاعاسلا ىتحو ركابلا حابصلا نم ،تقولا لاوط لغشلا بلط متي ناك ":ةداهش

 ."..لزنملا يف سلجن اننأ ةجحب ،ةيمسرلا تازاجإلا يف ىتحو ،يلاتلا

 امنيب ،تيبلا نم لمعلل نررطضا انعالطتسا يف تاكراشملا تايبرعلا تايفحصلا نم %84 ةيبلغأ

 تايبرعلا تايفحصلا نم %56 نم رثكأ تلاقو .ةفيظولاو تيبلا نيب طلتخم ماظنب تايقابلا نلمع

 .لزنملا ءابعأ بناج ىلإ ،ايموي تاعاس تس نم رثكأ نلمع نهنإ

 )7( مسر

 
  

 ةيعامتجالاو ةيسفنلا طوغضلا :تايبرعلا تايفحصلا

 "لزنملا لامعأ لهاجتو الوطم لمعلل تررطضا ،تاقوأ يف ":ةداهش

 ال يننأل ،هعم زكرأ ال ينبإ يعم ثدحتي امدنع .ةرسألا باسح ىلع ةيولوألا وه يلمع حبصأ ":ةداهش

 ." يسفن مولأ ..ةباتكلا نع فقوتأ
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 ،انايحأ وأ ةرركتم ةيسفن طوغضل نضرعت عالطتسالا يف تاكراشملا تايبرعلا تايفحصلا نم 93%

 وأ  نهتالئاعب نهتقالع ىلع رثأ كلذ نإ نهنم %63 تلاقو .تيبلا نم لمعلا ءابعأ ببسب

  .نهئاقدصأ

 :)8( مسر

 
 

 :ةيداصتقالا راثآلا :تايبرعلا تايفحصلا

 "ةيلاملا يتاقحتسم ليوحت نع اوعنتما ":ةداهش

 "يبتار ضيفخت مت " :ةداهش

 "ةعطقلاب لمعلا نع يفاقيإ مت" :ةداهش

 نإ %34 تلاقو .فقوت وأ توافتم لكشب يلاملا نهلخد عجارت تايبرعلا تايفحصلا نم %63 ةيبلاغ

 نم ةيرادإ تاءارجإ " ببسب ءاج نهلخد عجارت نإ %56 تلاقو .ةحئاجلا لالخ فقوت دق نهلمع

 جورخلا ىلع ةردقلا مدع ببسب عجارتلا اذه نإ %22 تلاق امنيب ،"اهتينازيم فعضل وأ ةسسؤملا

 .انوروكب ةباصإلاو يحصلا رجحلا ببسب وأ لمعلل

 :)9( مسر
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 ةدّجتسملا تاجايتحالا :ةمداقلا ةلحرملل تارشؤم

 ةينيطسلف ةيفحص /" تيبلا نم لمعلل ةزهاج نكت مل ةيفحصلا تاسسؤملا "

 

 يتلا تارّيغتلا ىلع تارشؤم نم هلمحت ام لب ،ديكأتلاب عالطتسالا ضرع ةياغ تسيل ماقرألا نإ

 امو ،انوروك ةحئاج ببسب ةماع ملاعلاو يبرعلا نطولاو نيطسلف يف يفحصلا لمعلا اهدهشي

 لمع ةدنجأ نم ،ةلومملا تاهجلاو ةيفحصلا تاباقنلاو ةيمالعإلا تاسسؤملا ىلع كلذ هضرفي

 ،دعُب نع لمعلا زاجنإو ةرادإ تايلآ ىلع تابيردتلا ديعص ىلع ةدّجتسملا تاجايتحالل ةيبلت ةديدج

 ةيوقت بناج ىلإ ،يعامتجالاو يسفنلا معدلا صرف ريفوتو ،نييفحصلاو تايفحصلل ينقتلا نيكمتلاو

 .ةياقولاو ةمالسلا تاءارجإ

 ميظعتل جايتحالا وه ،تايفحصلا اهتمدق يتلا تاداهشلا هيلإ رشؤت يذلا ماهلا بناجلا نأ الإ

 تاينازيم فعض ةجحب " نييفحصلاو تايفحصلا قوقح رده ةهجاومل ةيقوقحلاو ةيباقنلا تالخدتلا

 يف نييفحصلا نيكمت ىلع رثكأ لمعلاو ءوضلا طيلست ىلإ ةفاضإلاب ."ةيمالعإلا تاسسؤملا



 21 

 يتلا نادلبلا يف ةصاخو لمعلا اذه ةيرح نامضو اههبشي ام وأ قالغإلا فورظ لظ يف لمعلا

 .ةماعلا تايرحلاب سملاو ئراوطلا تالاح ضرف يف اهل الالغتساو ةحئاجلل اسييست تدهش

 ةيامح قودنص ءاشنإب" تايفحصلا نم ددع تبلاط ،عالطتسالا شماه ىلع نهتاظحالم يفو

 تايفاحصلل ةيامحلا رفوي يباقن مسج ءاشنإو .انوروك ةحئاج رارمتسا لظ يف تايفحصلل ليغشتو

 ."تايفحصلا قوقح ةيامحل ةصاخ نيينيطسلفلا نييفحصلا ةباقن لخدت فعض لظ يف
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 دهشملا يف ةيوسن ةءارق

 يمالعإلاو  يسايسلا

 دعب يبرعلاو ينيطسلفلا

 انوروك ءابو

 ليعامسإ لمألا ايند
 نيطسلف -ةزغ

 

 

 

 :ةمدقم

 عم فّيكتن نأ رشبلا نحن اعيمج انيلع بجي ةفلكتلا ظهاب ،ًاداح ًايخيرات ًافطعنم شيعن اننأ كش ال

   ،انوروك دعب امو انوروك لبق ام ملاعلا فّنصن انحبصأ نأ دعب.ةديدجلا هنيزاومو هتالداعم

 يبعشلا انريبعت يف لوقن امك "روتسد الو محإ " ريغ نم ملاعلا ءاجرأ انوروك سوريف مع دقل

   ملاعلا لوح ةدكؤم ةباصإ ينويلم نم رثكأ نع ًالضف ،ةفلؤم ًافالآ ةيرشبلا نم ًادصاح  ،جرادلا

 يفو ،انتاعمتجم يفو ،انداصتقا يفو ، انملاع يف ريكفتلا ةداعإ ءابولا اذه انيلع ضرف دقل

 تاعجارملا كلت ءارجإل ،هنم دب ال ريسع ناحتما هنأكو ،هلك اندوجوو انتايح طامنأ يفو ،انتاسسؤم

 .ةفاقثلاو داصتقالاو ةسايسلا يف اهلعفن ملو اهنع انثدحت املاط يتلا

   تلخدف يداصتقالا اهتوربج دعب ، يئابولا اهتوربجو اهطورش نيصلا انيلع ضرفت ،ةيناث ةرم

 اهتاجتنم لالخ نم ،يناعملا نم ىنعمب ًارح ًايداصتقا ارايخ هتلخد نأ دعب ةونع ةرملا هذه انتويب

 ةيناسنإلا ةفلكتلا ةظهاب ةيرابجإ  ًانامثأ عفدنس اننأ ملعن نكن ملو ،نامثألا ةصيخر

 ،اهيف ًابولطم ملعلا دعي ملو ،انوروك دعب بلقلا نئمطي نيصلا نم ائيش دعي مل .ةرملا هذه 

 بلق ًايفرعم ًائبع تراص ميركلا شيعلا يف انحومط نعو انطيحم نع ًادج ةديعبلا دالبلا كلتف

 ضرألا بوعش عفد ام.بقع ىلع ًاسأر توملاو ةايحلا نعو نيصلا نعو ملعلا نع انتاروصت

  .اهيضارأ نم مداقلا ءابولل  يدصتلل دحوم فقوم ذاختا ىلإ ءاعمج
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 ةفاقث هدوست عمتجم يف شيعن - ةصاخ ةزغ عاطقو ةماع نيطسلف يف - اننأ نم مغرلا ىلعو

 تاسسؤم  دوجو ىلإ -امئاد تامزألا تبثت امك - ةسام ةجاحب اننكل ،يعمتجملا نماضتلا ميقو

 لعف ىلإ يعامتجالا /يفاقثلا ثوروملا اذه ليوحت عيطتست ةيفافشلاو ةيلعافلاو ةيويحلاب عتمتت

 .ًاعمتجمو ًادارفأ تا/نيملاس هنم جورخلاو ءابولا راشتنال دح عضو لجأ نم ،نيتم ،يكيمانيد

 ًاعساو بابلا حتفت ،ةيعامتجا تاثورومو ميق نم هلمحت امب ،ةيوبألا ةفاقثلا ةنميه ّنأو ةصاخ

 دويقلاو تاءارجإلا نم ديدعلا لالخ نم ئراوطلا تالاح يف سانلا ةايح يف لخدتلل ةموكحلل

 نم دحلاو سوريفلاب ةباصإلا تالاحل لاّعف بُّقعت ءارجإ لجأ نم ؛اهضرفت دق  يتلا ةمراصلا

 يمسر ديدهت نم اهقفار امو ،ريبعتلاو ةكرحلا ةيرح ىلع دويقلا لاثملا ليبس ىلع اهنم ،هراشتنا

 رمألا ،ةضورفملا ةماعلا ةلاحلل تازواجت ثودح لاح يف ةيئاضقلا ةقحالملاب مالعإلا لئاسو ربع

 ىلإ دعب اميف لّوحت يذلاو ،ةيمسرلا تاهجوتلا هذه نم رربملا يعمتجملا فوخلا عاشأ يذلا

 باقعلاو ةلءاسمللو،ةهج نم ءابولل مهسفنأ ضيرعت نم ًافوخ ؛يلزنملا رجحلل ةعيرس ةباجتسا

 ؛مهسفنأ نع غالبإلا بلطل سانلا باجتسا امدنع-ًاينيطسلف -كلذ ةيؤر نكمي .ىرخأ ةهج نم

 . ّن /مهرسأ دارفأ دحأ ىلع وأ مهيلع ءابولا ضارعأ دوجوب مهكش لاح يف ةيموكحلا تاهجلل

  يبرعلاو ينيطسلفلا :يمالعإلاو يسايسلا نيدهشملا يف ةءارق مدقت نأ ةءارقلا هذه لواحت

 ةلاحلا ىلع ءابولا اذه راشتنا رثأ فيك لاؤس ىلع ةباجإلا لالخ نم ،انوروك ءابو يشفت ءانثأ

 رورملا لالخ نم ةيمالعإلاو  ةيفرعملاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتالداجت يف ةماعلا ةيسايسلا

 . رصم ؛رئازجلا ؛قارعلا ؛نانبل ؛ندرألا : يهو ،نيطسلف اهيف امب ةيبرع لود تس ىلع

 يف ،ةلماك دهشملا ليصافتب مّلت نأ لاوحألا نم لاح يأب اهل نكمي ال ةقرولا هذه ّنأ ةثحابلا رقتو

 نم ريثك يف لثم يذلاو ،ءابولا اذه نع تجتن يتلا ةقحالتملا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالوحتلا لظ

 ةفلتخم تاموظنم نم هنمضتي امب لكك يلودلا ماظنلا يف لهرتلا هجوأل ةفشاك ةادأ تالاحلا

 اذهل يدصتلا ةكرعم اهتابنج يف رودت يتلا عارصلا ةبلح حبصأ هرابتعاب ،يحصلا بناجلا ناك اهزربأ

 .ةحئاجلا /ءابولا

 ةصاخ ،هيلع تأرط يتلا تاريغتلا نم ريثكلا نم مغرلا ىلع ، يبرعلا يسايسلا دهشملا نأب رقت امك

 هتمحل كيكفتو اهبوعشو يبرعلا ملاعلا نادلب ىلع بلاكت نم اهالت امو ،يبرعلا عيبرلا تاروث دعب

 لتقم يف هتيوه تلاط ،ةقيض ةيجولويديأو ةيفارغج تانوتنك يف -ةيلكش تناك ول ىتح - ةيخيراتلا

 .ةظحللا ىتح فزني همد لزي ملو .ريبك

 

 :ينيطسلفلا يسايسلا دهشملا -1

 مثجي لالتحالا لزي ملف ،ماري ام ىلع تسيل اهلاح تناك ،نيطسلف باوبأ ىلع انوروك تناك نيح

 يف ءايمعلا ةسرشلا هباينأ سرغي ماسقنالا لزي ملو ،بعشلاو ضرألا سافنأ ىلع ليقثلا هردصب

 ٍمد نم هردهأ ام ىلع ًامدان الو تامولكملاو نيمولكملا تاخرصب ئباع ريغ ، ةينطولا ةدحولا دسج

 اميف بتكيس ،بيجع بيرغٍ ربصب ةريثكلا اهتازانج تشاع يتلا ؛ ةزغ /ىلكثلا ةنيدملا تاقرط يف



 24 

 انتذخأ وأ ،ةءارقلا اندعأ املك ، هيلع رسحتن ،ينيطسلفلا انخيرات نم ءادوس تاحفص يف دعب

  .ًادبأ رح نطو ىلإ يهتنت ال تاهاتم يف ةرملا تايركذلا

 تايعادت ضارعتسا انه نكمي ،ًاريثك اهبحن دعن مل يتلا ،ةيسايسلا رابخألا تارشن يف لاقي امكو

 تاءارجإو تاسايس ىلع زيكرتلا لالخ نم ينيطسلفلا يسايسلا دهشملا ىلع انوروك ءابو يشفت

 تّقمعو ةقباسلا انيسآم ىلإ تفيضأ يتلا ةديدجلا ةاسأملا مجح ىرنل ، ةزغو مار يف نيتطلسلا

 ىلعف .ةيعمتجملاو ةيسايسلاو ةيركفلا انتموظنم يف رظن ةداعإ ىلإ جاتحي ٍلكشب اهنم

 يف لشف يذلا ينيطسلفلا يسايسلا رارقلا ىلع ءابولا ريثأت رهظ يمسرلا يسايسلا ىوتسملا

 ليكشت ّنأ امك ،ًارمتسم لاز ام -انرشأو قبس امك - ماسقنالاف .ءابولا ةحفاكمل دوهجلا ديحوت

 ىوس اهنيب طبار ال ،عاطقلاو ةفضلا نيب ةلصفنم لزت مل انوروك ةهجاومل  تامزألا ةرادإ ناجل

 لك يف راهن ليل هسفنتن،مئاق ينمأو يداصتقاو يسايس عقاو ىلإ ماسقنالا لّوحت ىتح ،مسالا

 ديزم ىلإ هليبس يف وهو  ،ةيسايس ةهج نم رثكأ نم هعم لماعتلا متيو ،ةيمويلا انتايح ليصافت

 .ةيقيقح ةينطو ةحلاصم قيقحتل ةيسايسلا ةدارإلا رفوتت مل ام ،قمعتلا  نم

 ةينطولا ةينايكلا ددهي لكشب ككفتلا نم ةلاح ىلإ لصو ينطولا عورشملا ّنأ انلق اذإ ًاديدج سيل

 ودبيو .هنم كاكف ال ًاعقاو حبصتل ،ًانلعو ةيفخ اهل كاحي ،ةيفارغجو ةيسايس ةئزجتب ةينيطسلفلا

 يف لمألا حبصي ،تالاجملاو تايوتسملا عيمج يف ةيدرتم ةيلاح تايطعم نم هشيعن ام ّلظ يف

 نعمتي نم نكل -نعمتلا مهملا نم اذل .بيرقلا روظنملا يف لقألا ىلع ،ًافيعض ةينطولا ةدحولا

  يضاملا سورد نم ملعتلا ةلواحمو مذرشت نم ينيطسلفلا انلاح هيلإ لصو ام يف  -متهي نمو

 اهل اديدهت دعي امك امامت ،ةحلاصملل ةيخيرات ةصرف دعي يذلا ءابولا اذه ةهجاوم يف ودعلا نمو

 .هتمرب ينطولا عورشمللو

 ئراوطلا تاءارجإ ىلع طقف دامتعالا قلطملاب نكمُي ال هّنأ ىلإ قايسلا اذه يف ريشن نأ انيلعو

 ٍةّطخ كانه نوكي نأ نود ءابولا ةهجاوم يف ٍةيداحأ ٍةليسوك لاوجتلا رظحو  ،رجحلاو لزعلاك

 ةيامح نم نّكمتلل ئراوطلا ةلاح نم ًارّرضت رثكألا تائفلا معدت ٍةئراط ةيعامتجا /ٍةيداصتقا

 ةهيبش ةقباس براجت نم ملعتلا متي ملو ،رفوتي مل عبطلاب اذهو ،رايهنالا نم هعنمو عمتجملا

 انوروك ةمزأ ةجلاعم يف ةيسايس ةبغر كانه ىرظن ةهجو نمو ،لاثملا ليبس ىلع بورحلاك ًايئزج

 ةفضلا يف نيتطلسلا لبق نم ئراوطلا ةلاحل لالغتسا دوجو لظ يف ةصاخ ،ةنيعم دودح نمض

 رطألا ةضبق قالطإو كانهو انه عمتجملا ىلع امهترطيس زيزعتو امهدوجو تيبثتل عاطقلاو

 .ديدحتلا هجو ىلع ةثاغإلاو ةّيعمتجملا ةطشنألا ىلع امهنم لكل ةعباتلا ةّيميظنتلا

 ٍماظن ءانب ىلع ًاروف لمعلا ةرورض يه انوروك ءابو / ةمزأ نم ةصَلختسملا ةسيئرلا ةربعلا ّنإ

 .ةئراطلا تالاحلل ةباجتسالا ىلع ةرداقو ةنيتم ةّيتامدخ ٍةموظنم نمضتي ّيداصتقا ٍّيسايس

 نيب ةريغصلا قورفلا زواجت  عم ،ةينطو سسأ ىلع ريرحتلا ةمظنم ءانب ةداعإب عارسإلا ةرورضو

 .اهادع ام ىلع ىربكلا ةينطولا حلاصملا بيلغتو ، ةيلماكت تاسايس ءانبل هللا مارو ةزغ
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  :انوروكو ةينيطسلفلا ةطلسلا 1-1

 انوروك سوريفب ةباصإ تالاح 7 لوأ ليجست نع ةينيطسلفلا ةحصلا ةرازو تنلعأ ،5/3/2020 يف

 ةدم ،نيطسلف يف ئراوطلا ةلاح نع نالعإلا ىلإ ،ينيطسلفلا سيئرلا عفد ام وهو ،نيطسلف يف

 ،ينيطسلفلا عراشلا نأ ّالإ ،ةيادبلا يف كلذ ناجهتسا نم مغرلا ىلعو .1ديدجتلل ةلباق اًموي 30

 لماوع دوجو عنمي مل اذه نكل ةتحب ةيحص بابسأل ةيلاع ةيباجيإب هعم لماعتو ،رارقلل باجتسا

 باطخ اهنم ًاءزج لمح يجراخ اهضعبو ،يلخاد اهضعب ،ئراوطلا نالعإ وحن تعفد ،ةيسايس

 ىلع ،روهمجلا ىدل قلقلا مدعو نيمطتلا باطخ باغ امنيب ،ئراوطلا نالعإ ةيشع ةموكحلا سيئر

 .رثكأ نيمطت لئاسر ىوح يذلاو ءابولا نم ،مايأ ةرشع دعب هب جرخ يذلا يفحصلا رمتؤملا سكع

 لجأ نم ءاج ،ئراوطلا ةلاح نالعإ نأ تا /نييسايسلا نيللحملاو ءاربخلا نم ريثك ىأر دقو

 اهزربأ ، ةيلخادلا تامزألا نم ريثكلا ةجلاعم يف ةموكحلا ءادأ يندت لظ يف ،يسايسلا رامثتسالا

 ،ةموكحلاب ةلثمم ةينيطسلفلا ةطلسلا نأ قحلاو ،ماعلا عاطقلا يفظومو ماسقنالا يفلم

 داز امم ،ءابولل ىلوألا مايألا يّطخت دعب انوروك ةمزأ عم ديجلا لماعتلا نم لاع ىوتسم تسكع

 ىضرأ لكشب ،فلملا ةرادإ يف تحجن ةموكحلا ّنأ امك ،ةقباسلا تاموكحلا عم ةنراقم ،اهديصر نم

 ءاوتحال  تاوطخلا نم ديدعلا ةينيطسلفلا ةطلسلا تذختا نأ دعب ةصاخ ،ام اًعون روهمجلا

 ةفضلا يف انوروك ءابو راشتنا فشك لباقملا يف نكل .يجراخلا معدلا نيمأتو انوروك سوريف

 معدلا ىلع ةطلسلا دامتعا ةجيتن ،اهيف يسسؤملاو يداصتقالا عضولا ةشاشه نع ةيبرغلا

 ةنوهرم اهلعج امم ،يليئارسإلا بناجلا نم ةلّوحملا ةصاقملا لاومأ ىلعو  ريبك لكشب يجراخلا

 ،ةريبك ةبسنب نيلماعلا نيذه ىلإ انوروك ءابو يّدحت ةهجاوم يف ةماعلا اهتاهجوت نم ريثك يف

 يداصتقا فعض نم يناعت ، هللا مار يف ةينيطسلفلا ةموكحلا تناك ،ءابولا راشتنا لبق ىتحو

 ةداعتسال ةديج ةصرف انوروك ءابو يف تدجو اهنكل ،ةيسسؤملاو ةيسايسلا اهتينب يف لهرتو

 ضرف يف تحجنو ،ةياغلل ٍديج ٍلكشب كلذ ترمثتسا اهنأ قحلاو ،اهبعش ءانبأ نيب اهتبيه

 ،هتهجاوم اهيلع بعصي ةروصب ءابولا يشفت عنمو ةرطيسلا تحت عضولا ءاقبإل ةيلمع تاءارجإ

 لوخدلا ةكرح ديّيقت متو ،دجاسملاو سرادملا قالغإو ،ئراوطلا ةلاح نالعإ مت ةرشابم يلاتلابو

 لثم( ةيرحب اهيف لمعلاب اهل حمسُي ال يتلا عقاوملا اّمأ .ةيبرغلا ةفضلا ىلإو نم جورخلاو

 .2ةيلحملا ئراوطلا ناجل ةيلوؤسملا هذه تّلوت دقف ،)"ج ةقطنملا" يف ىرقلاو ةيقرشلا سدقلا

 ةفضلا يف ةديدج ٍضارأ مضب ،يعسوتلا وهاينتن ططخم ةينيطسلفلا ةطلسلا تهجاو ،ًايسايس

 لح عورشم  بسح ،67 دودح ىلع ةلقتسم ةينيطسلف ةلود مايق لقرعي ام ،ةلتحملا ةيبرغلا

 نايكلا عم ةعّقوملا تايقافتالا نم للحتلا اهنالعإب  ،يلود عامجإب ىظحي يذلا نيتلودلا

 نع نآلا ىتح ترفسأ ةطلسلا اهب رمت ةيساق ةيداصتقاو ةيلام ةمزأ ىلإ ىدأ ام وهو  ،ينويهصلا

  ،.نيدعاقتملاو نييمومعلا اهيفظوم بتاور فرص ريخأت

 
1 :https://info.wafa.ps   
2 : pd.org/archives-https://vision 
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 نم انوروك نع جتانلا ديدجلا عضولا عم ةينيطسلفلا ةطلسلا لماعت زّزع دقف ىرخأ ةهج نم

 ىلإ - حجن يذلا ،ةيتشا دمحم /روتكدلا ءارزولا سيئرب ةلثمم ةموكحلاو ةطلسلل يبعشلا دييأتلا

 ةيسايسلا ةفلتخملا بناوجلا يف تايعادت نم هقفار امو ءابولا ىلع ةرطيسلا يف - ريبك دح

 عمو ،حتف ةكرح يف ًايسايس كّنحملا قباسلا لوؤسملا وهو .ةيعامتجالاو ةيحصلاو ةيداصتقالاو

 ةيداصتقالا تايدحتلا هجو يف دومصلا ىلإ -ًاقحال - رطضيس ةيسايسلا ةرادصلا ىلإ هزورب

 ءارجإ نع ثيدحلا ددجت لظ يف ةسائرلا بصنمل نيحماطلا عم  ةيوق ةسفانم يف لوخدلاو

 نيب ماسقنالا هضرف يذلا يرسقلا يسايسلا دعابتلا ةوه مدرل ةريخأ ةلواحم يف تاباختنالا

 .نطولا يرطش

 دامتعالا يهو ةيساسألا اهفعض طاقن مهأ ىلع بلغتي نأ ةطلسلـل يلاحلا ءادألل نكمي ال نكل

 يف ةطلسلا نكمتت نل يلاتلابو ،ءابولا راشتنا ذنم صّلقتي هنأ ودبي يذلا ،يجراخلا معدلا ىلع

 ثدح ام وهو ،لوطأ تارتف قالغإلا رمتسا لاح يف اهيفظوم بتاور عفد نم بيرقلا ىدملا

 رمألا اذهو ،لاوجتلا رظح ضرفل ثلاثلا رهشلا انلوخدو ،ءابولا راشتنا نم رهشأ ةينامث دعب لعفلاب

 ريغو ةلئاه غلابمب ينيطسلفلا "يلامجإلا يلحملا جتانلا" شمكني نأ حجرملا نم هنأ لوقن انلعجي

 زكرم نلعأ دقو ،ئراوطلا ةلاح نالعإ دعب ةريصق ةرتف ذنم روهظلا يف هرداوب تأدب يتلاو ،ةقوبسم

 ماعلا لالخ رالود رايلم 2,5 نع ديزي ام تغلب داصتقالل ةحداف رئاسخ نع ينيطسلفلا ءاصحإلا

 ام لءاستن انهو .ةرمتسم ةمزألا ،أ املاط دايدزالل حشرم رمأ وهو  3انوروك ةحئاج ببسب يراجلا

 روهدتلا عنمو كلذ ةهجاومل ةموكحلاو ةطلسلا اهتعضو يتلا تاسايسلاو طخلاو جماربلا يه

 ىلإ ريبكلا يداصتقالا روهدتلا اذه لّوحت لاح يف هلعفتس يذلا امو ،ينطولا داصتقالل عيرملا

 ، ةهج نم اذه ؟عوجلاو انوروكو لالتحالا يف لثمتملا  يثالثلا توملا دض يبعش يسايس كارح

 ةينيطسلفلا ةموكحلا ءادأ ىلع ةيملاعلا ةّحصلا ةمّظنم ءانث انلعجي الأ بجي ىرخأ ةهج نمو

 متهت ةيملاعلا ةحصلا ةمّظنم ّنأ وه طيسب ببسل ،ةطلسلل ّيموكحلا ءادألل قلطملاب نئمطن

 ةيداصتقالا تاعبتلا يف رظنت الو ،طقف ءابولا ةرصاحمل ةعبّتملا تاءارجإلا ةعاجنب ًارصح

 .ءوسلا نم تغلب امهم تاءارجإلا هذهل ةيعامتجالاو

 ًايداصتقا ًارايهنا ،ٍةطاسب ّلكب ،ينعي اذه ّنإف ٍةليوط ٍةرتفل ئراوطلا تاءارجإ رارمتسا لاح يفو

 ليبس يف ،رجحلاو لزعلا تاءارجإب سانلا مازتلا مدع ىلإ يدؤيس هرودب اذهو ،ديعبلا ىدملا ىلع

 ،ةرارملا ديدش اهالحأ تارايخ يف مهتعضو يتلا ةايحلل ةيمويلا تاجايتحالا دس ءارو يعسلا

 .ةصاخلا هتقيرط ىلع هتوم ًارهاش لالتحالا فقي امهنيبو انوروكب توملا وأ اعوج     توملا

 

 

 

 :انوروكو سامح 2-1
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 تارم انتعضوو ، اهاؤرو اهتاسايسل دقنلا ةناخ يف ةريثك تارم انتعضو ذإ ،ًاريثك سامح انتريح

 كلذ ناك ءاوس لحلا ىلع ةّيصع ضعبلل تدب تافلم ةجلاعم ىلع اهتردقب باجعإلا ةناخ يف ىرخأ

 زواجتو ماسقنالا ءاهنإ يف حجنت مل ةبارغلل ايو اهنكل ،عمتجملا وأ داصتقالا وأ ةسايسلا   يف

 لك يف اننكلو .فالتخالاو ةيددعتلاو عونتلاب يفتحت عسوأ تاءاضف وحن ةقيضلا تايجولويديألا

 ،ًايجراخو ايلخاد ينيطسلفلا يسايسلا لعفلاو  مكحلا ةموظنم نم اهجارخإ عيطتسن ال تالاحلا

 ىقترا ،ةمارصلا ديدش طبضب انوروك ةمزأ تجلاع  اهسفنل سامح اهب رظنت يتلا ةيوهلا هذهبو

 اهدوهج نّمث -اهفادهأ لوح انفلتخا امهم - عيمجلا نكل ،تاءارجإلا قيبطت يف ةوسقلا ىلإ انايحأ

 تنلعأ ثيح ؛يحصلا رجحلا زكارم جراخ تاباصإ دوجو ةفرعم درجمب ءابولا اذه ةهجاوم يف ةرمثملا

 سوريفب تاباصإ عبرأ ليجست دعب لّاوجتلا رظح ضرف ةزغ عاطق ىلع رطيست يتلا سامح ةكرح

 زكارم جراخ ،سوريفلل ينلع يّلحم ّشفت لوأ وهو ،عاطقلا طسو يزاغملا مّيخم يف  انوروك

 48 ةّدمل ةّزغ تاظفاحم عيمج ىلع ّمات لاوجت رظح ضرف رّرقت": هّنأ ءاج ةكرحلل نايب يفو .رجحلا

 دجاسملا قالغإو ،ةيميلعتلا تاسّسؤملاو ةصاخلاو ةيمسرلا لمعلا تاّرقم لمشي امب ،ةعاس

 ىلإ لوحت ىتح ددمتو دتما رظحلا نكل ."ليللا نم ًاءدب تاعّمجتلا عنمو ،يداونلاو حارفألا تالاصو

 يذلا ةزغ عاطق يف ةيمويلا ةايحلا ليصافت لمجم ىلع ةليقث ًاراثآ تكرت ،شيعلل ةيرابجإ ةقيرط

 سانلا تلاط يتلا ةوسقلا بتارم لوأ اذه ناكو .رخآ نم اهل لوأ ال تالكشم نم يناعي

 نم ًاماع 14 ذنم عاطقلا ىلع ضورفملا راصحلاو ةلاطبلاو رقفلا ببسب  ةفوشكم مهروهظو

 .يليئارسإلا لالتحالا لبق

 ًايناسنإ ةرربملاو -  ةرركتملا مهاوكشو ،سانلا رمذت نع ًاليلق ًاديعب ،رخآلا بناجلا ىلع نكل

 لظ يف ن/مهرسأ تاجاح ةيبلت ىلع ن/مهتردق مدع نم - ينيدلا ينعملابو يبدألا ىنعملاب ًايقالخأو

 .ةزغ يف ةموكحلا نم ضورفملا لاوجتلا رظح

 ةمزأ /فلم ةرادإ يف ،ام اعون سامح تحجن ،ًاضيأ ،كلذ لك عم يزاوتلاب وأ ،كلذ لك نع ًاديعب 

 عاطق ىلإ ءابولا لوخد عم ذإ .ةزغ عاطق يف ةيحصلا تاناكمإلا ةيدودحم نم مغرلا ىلع ،انوروك

 ىلع ضورفملا راصحلا لظ يف ةصاخ ،ربكأ سامح ةطلس /ةكرح اههجاوت يتلا تايدحتلا تتاب ةزغ

 رظح ضرف نم ةيضاملا مايألا ىدم ىلع .يليئارسإلا بناجلا عم يدودحلا /يناديملا رتوتلاو عاطقلا

 ةريثكلا نايحألا ضعب يف 4ةيناودع ًالاعفأ سامح ةطرش تسرام كلذ لكل امبر ،لاوجتلا

 برضلاب تدتعاو ،لزانملا ضعب تامرح تكهتناو رظحلل نيفلاخملا دض ةوقلا تمدختساو

 تاوق تمسقو .يحصلا رجحلا ضرفل ديدح نم ديب برضلا ةسايس نمض ،نينطاوم ىلع حربملا

 ءايحألا قالغإ مت ثيح ،ءابولا يشفت ىلع ةرطيسلا لجأ نم ءازجأ ىلإ ةزغ عاطق سامح

 امئاد كانه ناكو ،5ئراط يأ  ثودح لاح ةيناسنإلا تالاحلل ةاعارم نود ةيبارت رتاوسب تاقرطلاو

 
 ةزغ يف ناسنإلا قوقح زكارم ریراقت : 4
5 :  alroeya.comhttps://www. 
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 نمو ،نينطاوملا لبق نم تاميلعتلاب مازتلالا ةرورضب ةموكحلا لبق نم ًارركتم ًايمسر ًاديكأت

 .باقعلل ضرعتي فوسف هلزنم نم جرخي

 ةمزأ نأ ىريو ،ةزغ يف ثدحي امب ًايلابم دعي مل يلودلا عمتجملا ّنأ ًاحضاو ادب ،ىرخأ ةهج نم

 ةينعم ريغ )ليئارسإ ( نأو  ةصاخ ،ةيلاملا تادعاسملا ضعبب اهلح نكمي ،اهتايعادتو انوروك

 اذهب بيرق يرذج رييغت ثودح دعبتسملا نم كلذل .ةزغ عاطق لخاد عاضوألل يقيقح رييغت داجيإب

 رمألا اذه هلمحيس امل ،عاطقلا يف سوريفلا راشتنا نم ىشخت ليئارسإ ّنأ حيحص ،صوصخلا

 لماع ةزغ يف ةيحصلاو ةيناسنإلا ةمزألا لكشت دق ، يرظن ةهجو نم نكل ،اهل يلود جارحإ نم

 ىلع عاطقلا يقبت يتلا تاليهستلا ضعب لاخدإ ىلع ليئارسإ رابجإل يلودلا عمتجملا ىلع طغض

 .روطتلاو ةيمنتلا ىلع ًارداق نوكي نأ نود نكل ،ةايحلا ديق

 ةكرح ىلع طغضلا زيزعت نم ،اهتايعادتو ،انوروك دعب ،عاطقلا يف  ةديدجلا فورظلا ديزت دقو

 .نييليئارسإلا عم ةديدج ةيوست ةرولب يف رثكأ ةداج نوكتل ،سامح

 دق ام وهو ًاينيطسلفو ًايملاع انوروكلا رمع لاط لاح يف ،ةأطو رثكأ حبصتس تايعادتلا هذه ّنكل 

 بسحف ينيطسلفلا ىوتسملا ىلع سيل عسوأ يعامتجاو يسايس رارقتسا مدع ثودحل دهمي

 .ًاضيأ يبرعلا ىوتسملا ىلع امنإو

 :انوروك دعب يبرعلا يسايسلا دهشملا -2

 تاونسلا يف ،اًلماشو اًعيرس ادب يبرعلا يسايسلا دهشملا يف لوحت ةمث ّنأ ًايفاخ دعي مل

 فورظلا فالتخا نم مغرلا ىلع ةيبرعلا تاضافتنالا ىتح قارعلل يكريمألا وزغلا نم ًاءدب ،ةريخألا

 ايروسو ايبيل يف ةيسايسلا ةطلسلا ىلع عارصلاف  ،رخآ ىلإ يبرع دلب نم ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 هذهل ةرظتنم ةيسايس لولح ىلإ اًبيرق لوصولا ةيناكمإ نودو ،رثكأ ةيلاتق ةدحبو رمتسم نميلاو

 ةقطنملا تحاتجا يتلا ةينمألاو ةيسايسلا ىضوفلل اًناونع تحبصأ يتلا ثالثلا ةيسايسلا تامزألا

 اهحلاصم تاضقانتو ةددعتملا ةيميلقإلا تافلاحتلا ةعيبط ببسب كلذو ،يلاحلا دقعلا لئاوأ ذنم

 يناسنإلا لماعلا نم لعجي نأ انوروك سوريف  عطتسي ملو .ةينمألاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 نم -روصعلا لك يف ناسنإلا اهيلإ ىعس يتلاو- ةنمآلاو ةرقتسملا  ةيناسنإلا ةايحلل ةيمهأ رثكأ

  ىرخألا لماوعلا

 علهلاو فوخلاف ،ةيبرعلا ةقطنملا يف يسايسلا دهشملا هيلع ناك ام انوروك ةمزأ ريغت مل ،ًايلعف

 نييبرعلا ال  ملسلاو نمألا ققحي مل ،دودحلل رباعلا لتاقلا سوريفلا يشفت نم يناسنإلا عزفلاو

 ةدح نم ففخي وأ ةحلسملا تاعارصلا مضخ يف قفدتي يذلا مدلا فيزن فقوي ملو نييلودلا الو

 رئاودلا نم ريثك دنع اًعقوتم ناك امك كلذو ،لودلا نيب أشنت يتلا ةيسايسلا تافالخلا يف رتوتلا

 ةفلتخملا اهتايعادتو ةيملاعلا ةيحصلا ةمزألاف .ةيجيتارتسإلا تاساردلا زكارمو ةيسايسلا

 ةيسايسلا تامزألاو ةمئاق  تلاز ام ،مرصنملا ماعلا نم ربمسيد ذنم ةوسقب ملاعلا مهادت  يتلاو

 .ةيقاب اًضيأ تلاز ام اهعم ةيلودلاو ةيبرعلا
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 يأ ثادحإ يف لشف ،ًايبرع ةديدج ةيسايس ةعامش ىلإ لّوحت يذلا ،دجتسملا سوريفلا اذه

 مويلا عنمو ،يضاملا يف برعلا لمش تتش يذلا ميدقلا يسايسلا يبرعلا ءابولا ةينب يف قارتخا

 امك ،ةفلتخملا ةيلخادلا تاضراعملاو ةيبرعلا مظنلا نيب يقيقحلا يلخادلا نماضتلا عاونأ نم ًايأ

 دجت يتلا ،ةريقفلا لودلاو ةينغلا لودلا نيب لومأملا ،يبرعلا /يبرعلا نماضتلا داجيإ يف لشف

 ىلع ةيفئاطلاو ةيسايسلا  تايجولويديألا تبلغت نأ دعب ،اهدحو اهريصم هجاوت مويلا اهسفن

 فصعت دق رطاخم نم هّلكّشي ام ةهجاومو دحاو بلقو ،ةدحاو ديب سوريفلا ةهجاوم صرف

  .ًاعيمج ةيبرعلا تاعمتجملاب

 ةميدقلا تاسوريفلا ةعزعز نع ،ءيراطلا /دجتسملا /رغصلا يهانتملا سوريفلا اذه زجع دقل

 صاصرلا توص فقو نع ىتح زجعو ،ةيجولويديألا تافكانملاو ةيسايسلا تافالخلاك ةنّطوتملا

 هذه يف نيطرخنملا بينجتو ،نهارلا يناسنإلا عضولل َامارتحا عارصلا قطانم يف ،عفادملاو

 سوريفلا لاقتناو ىودعلل اردصم اونوكي نأ ةنيزحلا ةيبرعلا اننادلب نم ريثك يف ةيثبعلا تاعارصلا

 .مهقيرط نع ،اهرمأ ىلع ةبولغملا بوعشلل هلقن وأ ،مهيلإ

 

 :قارعلا 2-1

 ببسب ةيداصتقالاو ةيحصلا نيتمزألا تايعادت نم يناعت يتلا ملاعلا لود نيب نم قارعلا دعي

 لظ يف اهلك ءيجت يتلاو ،طفنلا راعسأ يواهت نع ةجتانلا ةيلاملا ةمزألا ىلإ ةفاضإ ،انوروك ءابو

 دعاصتو 2019 ربوتكأ علطم يف ةيبعشلا تاجاجتحالا عالدنا ذنم اهب رمي ةيئانثتسا عاضوأ

 يقارعلا رارقلا لظ ،تاونس ةليطو ،يضاملا ماعلا يف هضرأ ىلع يناريإلا-يكيرمألا عارصلا

 لتكلا ةداق لالخ نم اهريرمت متي يتلا وأ ،ةرشابملا ءاوس ،ةيناريإلا تاسايسلل ريبك دح ىلإ اعضاخ

 تارتوتلا دعبو .يقارعلا باونلا سلجم دعاقم بلغأ ىلع رطيست يتلاو ،ناريإل ةفيلحلا ةيسايسلا

 لباقم ،ةيبرعلا هتئيب ىلإ هتدوع ةضياقم ةلداعم ىلإ قارعلا عضخي ،ناريإ عم ةيجيلخلاو ةيكيرمألا

 ،يمظاكلا ىفطصم ةموكح جهن وهو ،ةيناريإلا ةسايسلا كلف يف نارودلا نع ايئزج ولو داعتبالا

 .يراجلا ماعلا نم رايآ/ويام يف ،ةيذيفنتلا ةطلسلا ةسائر هملست دعب

 ةيناكمإ فعض ببسب ،اًديقعت قارعلا يف يسايسلا دهشملا دادزا انوروك سوريف راشتنا دعب

 نود لاح ام ،ةفلتخملا فئاوطلا نيب هدهشت يذلا يسايسلا عارصلا لظ يف ،ةيقارعلا ةموكحلا

 لصاوتلا عقاوم ربع لمعلا لالخ نم رييغتلا ىلإ تاوعدلا رمتست نأ حجرملا نمو .اهبجاوب مايقلا

 رهاظتلل تاوعدلا قالطإ لالخ نم ،”ربوتكأ ةروث“ رارمتسا يف ًازراب ًارود تبعل يتلا يعامتجالا

 لصاوتلا تاصنم يف تا /نوطشانلاو نورهاظتملا دجو نأ دعب .قوقحلاب ةبلاطملاو ،ماصتعالاو

 ممألا تا/نيبلاطم ،مهدض فنعلا فقو ىلإ هيف نوعدي ن/مهتوص لاصيإل ةليسو يعامتجالا

 مازتلالا ىلإ اهتوعدو ةموكحلا ىلع طغضلل ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةيلودلا تامظنملاو ةدحتملا

 نوجتحملا ىريو .6اهتنايصب دهعتو قارعلا اهيلع قفاو يتلا ناسنإلا قوقح قيثاوم مارتحاب

 
6 :https://alghad.com  
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 يف مهتبغر نع اوبرعأو ،"سوريفلا نم رطخأ فوخلاو عمقلا" :ّنأ تا/نويقارعلا

 عضولا رييغت يف تاجاجتحالا تحجن دقو .2019 ربوتكأ ةروثب فرعت تتاب ام تاجاجتحا ةلصاوم

 :اهنم بلاطملا نم ةمزحب تارهاظتلا و تاجاجتحالا كلت تدان ثيح ،قارعلا يف نهارلا يسايسلا

 باختنا لالخ نم ةصصاحملا ماظن قفو ةموكحلا ليكشت فاقيإو ،ءارزولل يرذجلا ريغتلا

 رييغتو ،ءاضقلا ىلإ نيدسافلا ةلاحإو ،ةيريهامج ةقفاوم يقالت ةلقتسم ةيسايس تايصخش

 هذه جاجتحالا ةكرح نأ تا/نيرهاظتملل نايب رهظأو .ةركبم تاباختنا وحن ريسلاو تاباختنالا نوناق

 .7انوروك ءابو راشتنا نم مغرلا ىلع ،داجلا حالصإلل اهتاوعد ةئدهتل ةين يأ اهيدل سيل

 اذه دادزا دقو ، ةليوط تاونس ذنم  ًايداصتقاو ايسايس مزأتلا ديدش قارعلا يف عضولا ّنأ كشال

 طفنلا نم هتاردقمو قارعلا ىلع ةيجراخلا ىوقلا ةنميه لظ يف ًارادحناو ًاءوسو ًامزأت عضولا

 قارعلا لخاد امهذوفن زيزعتل ةلواحم يف انوروك ةمزأ اتلغتسا ناتللاو ،ناريإو اكيرمأ ةصاخ

 ةينب ىلع يبلس لكشب هسفن سكع اذهو ،نيبطقلا دحأل رثكأ ليمي نمل عسوأ تاحاسم ءاطعإو

 ،ةدجتسملا انوروك ةمزأ اهيلإ تفيضأ ، ةمج لكاشم نم يناعي يذلا قارعلا يف يسايسلا ماظنلا

 تاروثلا بابشو ،ينطولا هئامتنا ةوقو يقارعلا بعشلا ىلع ةياهنلا يف ناهرلا ىقبيو

 .ةيجولونكتلاو ةيناديملا تاجاجتحالاو

 :رئازجلا 2-2

 تباغ ثيح ،قبطم تمصب ،رئازجلا يف يسايسلاو يبزحلا لمعلا انوروك ءابو يشفت ةمزأ تباصأ

 ةمزألا ةرادإل ةموكحلا  مامأ ةيلاخ ةحاسلا تكرتو ،ًامامت يرئازجلا دهشملا نع بازحألا نم ريثك

 دانسإ يف ةيسايسلا ىوقلا ةمهاسم يعدتست هذهك ًافورظ ّنأ نم مغرلا ىلع اهتقيرط ىلع

 يموكحلا ءادألا ةبقارمو ،عضولا ةدح نم فيفختلل تاحرتقمو لئادب حرطو ،ةيذيفنتلا ةطلسلا

 .8ةلمتحملا ريصقتلا هجوأ ىلإ هيبنتلاو

 ىلع لب ،رئازجلا يف ةيصعتسملا ةيسايسلا تافالخلا تهنأ انوروك سوريف ةحئاج نأ ودبي ال نكل

 تحت هعاقيإ طبضو عمتجملا يف مكحتلا تلهس ،ةيئانثتسا ةصرف  اهيف اودجو  كلذ نم سكعلا

 نطاوملا نيب ةقالعلاو رئازجلا يف عراشلا ةلداعم اتقؤم بلق ام وهو ةيحصلا ةياقولا راعش

 ةضراعملا ىوق تلصاو نأ دعب ،بقع ىلع اسأر )رياربف( طابش 22 كارح اهضرف يتلا ةطلسلاو

 نوبت ديجملا دبع يرئازجلا سيئرلا ةوعد ىلإ رمألا اهب لصوو ،مكحلا ةموظنم ةهجاوم

 ماظنلل ةيلاوملا بازحألا نم ديدعلا تراوت اميف  .دالبلا كرتو مكحلا ةرداغم ىلإ هتموكحو

 .تاباختنالا ىلإ ةوعدلا دعب اهريصم راظتناب انوروك ءابو  ةمزأ فلخ قباسلا

 :نانبل 2-3

 ٍّيداصتقا رايهنا ّلظ يف ةّيئابو ةلاحل ًازهاج سيل وهف ،ةقطنملا لود نم ديدعلا هبشي انه نانبل

 لواحتو .هشيعي ناك يذّلا يجيردتلا روهدتلا نم  عّرستل تتأ يتلا ةحئاجلا قبس سالفإو ٍلماك

 
7 : rghttps://www.washingtoninstitute.o 
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 نينطاوملا ةجاح لالغتساو ةيحصلا ةمزألا نم ةدافتسالا نانبل يف ةمكاحلا ةطلسلا

 ةبيكرتلا ّنأو ةصاخ ،اهحلاصل ةئبوألاو عوجلاو رقفلا يناعي يذلا عمتجملا رييجتل تا/نيينانبّللا

 ال يلاتلابو ،ةلود نمض ًانطاوم ال ةعامج نمض َادرف هتفصب صخشلا ىلإ رظنت ،نانبل يف ،ةمئاقلا

 طخ ىلع ةيسايسلا تارايتلاو ىوقلا لخدت ظحلن اذل .اهل يمتني يتلا ةعامجلا راطإ جراخ هل قوقح

 هسفنل حمسي لب ،رودلا اذهب يفتكي ال اهضعبو ،ةمزألا هذه ةهجاوم يف ةيئاقولا تاءارجإلا

  .اهصاصتخا نم تسيل نيدايم يف اهلوخدو اهرامثتساب

 رصم 2-4

 يف ةيسايسلا ةقبطلا تتاب ، اهنم يناعت يذلا ديدشلا رقفلا عم رصم يف ءابولا راشتنا لظ يف 

 يف ةيدابلا تاعدصتلا نم ةيلاحلا ةمزألا تززع دقو .قباسلا يف هيلع تناك امم فعضأ مويلا رصم

 ةسايسلا عاضوألا ليكشت سوريفلا ديعي نأ ةيلامتحا نم ةيرصملا ةيسايسلا ةموظنملا

 ةصاخ ،ةيرذج تاوطخ ةموكحلا ذختت مل اذإ هنأ نويسايس ءاربخ عقوتيو.رصم يف ةيعامتجالاو

 .هنع جتنت دق ام عقوت نكمي ال نكل ،طخسلا نم ةديدج ةجوم عقوت نكميف ،يحصلا عاطقلا معدل

 يف تاسايسلا نم ريثكل ًاهجوم نوكت دق لب ،ةيبرعلا ةقطنملا يف ةرثؤمو ةريبك ةلود رصمف

 لب ،ابلس هيلع ريثأتلاب انوروك سوريفل حمست نل ،هبعلت يذلا يروحملا رودلا اذهو ، ةيبرعلا نادلبلا

 ةيمالعإ ةنيكامو شيجلا ةوقلا تاموقم نم ريثكلا اهدي يفو.ًايبرعو ًايلخاد ًاديج هرمستثتس

 .ملاعلاو ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيسايسلا ةمظنألا نم ريثك نم ةدناسمو ،ةمخض

 :ندرألا 2-5

 ءارجإ نكمي ال ةهج نمف ؛ ندرألا يف عيمجلا ىلع ةلواطلا بلقيل انوروك سورياف يشفت ءاج

 تارقملا حاتتفاب كلذك حامسلا نكمي الو ،يحصلا رافنتسالا ةلاح رارمتسا لظ يف تاباختنا

 تايعادت لظ يف تاباختنا نع ثيدحلا وأ ءابولا لظ يف نيرزاؤملا عمجتل ةيديلقتلا ةيباختنالا

 اهنمو ةيسايسلا تافلملا  عيمج يف ثيدحلا ندرألا يف  ةقيضلا رارقلا رئاود تفقوأ كلذل .ةمهبم

 ةنمآ دودح قفوو ةكلمملا ىلع كلذ رثؤي نأ نودو حاجنب انوروك فلم نم ءاهتنالا ىتح تاباختنالا

 لضفأ يف نآلا ةيندرألا  ةموكحلاف  ةماعلا ةيسايسلا تاعابطنالا ةطراخ ريغي نأ هنأش نم اذهو

 ةرتفل ءاقبلا نم اهنكمي اذهو ناملربلا باسح ىلع بعشلا ةقث بسكت اهلعج انوروكف اهتاقوأ

 ام ودبي ام ىلع اذهو ،انوروك ىلع ترصتناو مزحب اهتاطارتشا قيبطتب ترمتسا يه ام اذإ ةليوط

 عيمج ىلع رطيسي ءابولل يّدصتلا لاز ام يتلا ،ةيلاحلا ةلحرملا يف لقألا ىلع ،ًايلعف ثدح

 . 9ةماعلا تاهجوتلاو جماربلاو تاسايسلا

 

 :ًاريخأ

 ىلع انوروك سوريف ةحئاج تاريثأتب ةماتلا ةطاحإلا تامولعملا براضت لظ يف ًادج بعصلا نم 

 .يفاعتلل ٍفاك تقو ىلإ ةجاحلاو ،ةيداصتقالا ةايحلا فقوت لظ يف ةصاخ ،يبرعلا عمتجملا
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 نويلودلا نويسايسلا نوبعاللا هكرت يذلا غارفلا دسل يعسيس يذلا نم :ًاعورشم لاؤسلا ىقبيو

 ةينانبللاو ةيقارعلا تافلملا يف ةصاخو ،انوروك سوريف ةحئاجب مهلاغشنا ببسب ؛برعلاو

 اهتقو نوكي دق و اهلاحفتسا لبق تاعارصلاو تاعازنلا كلت لحل لمعلا نكمي فيكو ةيروسلاو

 .ًايرذج اهلح بعصلا نم

 تاموكحلا فقاوم ةيوقت ىلع دعاست ،انوروك سوريف راثآ ّنأ دكؤملا نم حبصأ ةياهنلا يفو

 ببسب ؛رارقتسالل ةعزعز ثودح تالامتحا داعبتسا مدع عم ،اهيضراعم فقاوم نم رثكأ ةمئاقلا

 هجتت امك ،ةليوط ةرتفل هراثآ لمتحت ال دق يذلاو سانلا ىلع طّلسملا ريبكلا يداصتقالا طغضلا

 رثكأ اهزواجتو تامزألا قيوطت فدهب ئراوط تاموكح نالعإ ىلإ ةيبرعلا لودلا نم ريثك يف رومألا

 .اهنع ريهامجلا اضر ققحي امب اهرود سرامت ةيعيبط تاموكح اهنوك نم

  :يبرعلا يمالعإلا دهشملا -3

 نمض هراشتنا لبق ام ةلحرم نع فلتخت ،انوروك نمز يف يبرعلا يمالعإلا دهشملا ةبراقم نإ

 ،تنرتنالا ةكبشو ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاسو اميسال ،دودحلا ةرباع ةيمالعإلا تاءاضفلا

  اهتامزأ طسو اهتاذ ىلع تأفكناف رودصلا ىلع ةّيقرولا فحصلا ةردق سوريفلا ّلش نأ دعب

 ةمدصلا رابغ اهنوكس نع تضفن ام ناعرس اهنكلو ،ةمزألا ةيادب عم اذه ناك ،ةقباسلا

 لخدتل ،ةثيدحلا لاصتالا تاينقتو ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو /ديدجلا مالعإلا طئاسو ترمثتساو

 .يمالعإلا اهقش يف ،انوروك ةكرعم ناديم يف ةوقب

 تاءارجإلا لايح امّيسال ،ةدحاو ةريتو ىلع انوروك ءابو /ةمزأ عم يبرعلا يمالعإلا لماعتلا رسي مل

 طسو ،ةيموقلا ةلودلا ةناكم ديطوت تاهاجتاو ةيمسرلا ةيحصلا ةياعرلا مظنو ةيموكحلا ةيئاقولا

 ملاعم نع ثيدحلا راطإ يف ،ةملوعلا ةموظنم ءاهنإ ىلع سوريفلا ريثأت لوح بهسم شاقن

 تايطغتلا نم ،ةّداضتم امبرو ،ةرياغم ًاطامنأ دجوأ امم ،انوروك دعب ام ديدجلا يملاعلا ماظنلا

 .ءابولل ةيمالعإلا

 اهتيطغت نم ربكألا ةحاسملا تلغشو ،ةيمالعإلا ةدنجألا ىلع اهدوجو ةيمهأ انوروك تضرف

 تالالتخالا قمع ىلع ءوضلا ةيبرعلا  مالعإلا لئاسو تطّلس  ثيح ،ةتوافتم بسنب ،ةعونتملا

 ،لودلا نم ريثكل ةيتحتلا ىنبلاو ةيحصلا ةياعرلا مظن يف انوروك سوريف اهنع فشك يتلا ةليقثلا

 تاءارجإ عم مغانت نم اهنمف ،ةفلتخم قرطب ةمزألا تبكاو امك ّيحص نامأ ةكبش بايغ طسو

 يدقنلا جهنلا نم ذختا نم اهنمو .تا/نينطاوملا ةمالس ىلع ظافحلل ةددشملا ةلودلا

 .ةيمالعإلا هتاجلاعمو هتايطغتل  ًاعوضوم اهتاءارجإو اهتاهجوتو اهتاسايسل

 ةظحللا لقث عم قفتي ىوتسمب انوروك ةهجاوم يف يبرعلا مالعإلا رود نكي مل ،لمجملاب نكل

 نع ةمزألا ةرادإ موهفم باغ دقف ،مرتحت ةّيّدج تاماهسإ تمّدق ةليلق تالاح ءانثتساب ،ةنهارلا

 نم ةفيفخ تاعرج ميدقت عم ،ّيمكلا يدصرلا بناجلا ةبلغ حلاصل ،ًالامجإ يبرعلا يمالعإلا دهشملا

 شاقنلل ةيفاو تاحاسم لاغشإ لباقم ،رثؤملا ّيحصلا باطخلا فعض ريظن ،فيقثتلاو ةيعوتلا

 ..ةينطولا زيزعتو ةيموقلا ةلودلا رودو دوجو ةيوقت يف سوريفلا ريثأت لوح
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 لئاسرلا ميدقتل ةيلومش ةطخ عضو ةيبرعلا مالعإلا لئاسو ىلع بجيف ،دعب هتنت مل ةمزألا نألو

 روهمجلا ةقث ةداعتسال ةنزاوتملا ةّيلومشلاو ةّيقادصملاب مازتلالاو ،ةفداهلاو ةقيقدلا ةيمالعإلا

 ّيعمتجملا /يمالعإلا رودلا نم ًاقالطنا ،اهلمع ءادأ نع ةّيمسرلا دويقلا عفر ةيمهأ عم ،ًاددجم اهب

 ةحلصملا ءالعإ فدهب يعامتجالا لفاكتلا حورو ةيلوؤسملاب يعولا زيزعت ةناخ يف بصي يذلا

 .انوروك ءابو ةمزأ تايعادتل ةروطخ رثكألا نوكت امبرو  ةلبقملا ةلحرملا ةهجاومو ،ةماعلا ةينطولا

 :رطخلا ثلثملا :ةسايسلاو انوروكو ءاسنلا -4

 ةيخيراتلا ةصرفلا هذه نم ديفتسي نأ ديري عيمجلا ،انيبأ مأ انئش ، ةحئاجلا سييست ىرج ُايلعف

 ،يروكذ سفنب سييستلا اذه ىرج دقو ،هل نيفلاخملا عم هتاباسح ةيفصتل  ًاريثك رركتت ال دق يتلا

 ةيسايسلاو ةيوينبلا تاجلاعملا يف نهئارآب دتعي ملو ،ملاعلا ءاحنأ لك يف ءاسنلا حلاصم ري مل

  .ةمزألا / ةحئاجلا هذهل

 قيلعت يف ببست ام ،ةريثك نادلب يف ةيسايسلا ةمظنألا ىلع ترثأ انوروك ةحئاج ّنأ كشال

 زييمتلا تاوجف نم قمعو ،ىرخأ تاهج حلاصل تاهج ةنميه نم ديقو ،ةيعيرشتلا ةطشنألا

 نم لوأو ،اياحضلا لوأ ّنه امئاد ءاسنلا تناك عبطلابو ،ماعلا نأشلا يفو ةيسايسلا ةكراشملاو

 ةقورأ يف ةنماكلا ةرظنلا كلت نم ًاقالطنا ،ةيسايسلا ةبعللا ةبلح نم نهجارخإل لتكتلا يرجي

 نم ءادوسلا ىؤرلا هذه تدازو -ايخيرات ةردان تالاح ءانثتساب - ملاعلا لاجر ريثكل ةمتعملا لوقعلا

 يف انوروك سوريف ةحئاج لالخ لودلا اهتردصأ يتلا ةئراطلا تاءارجإلا ضعب ماهسإ ةيلامتحا

 اررضت رثكألا ءاسنلا دعتو ،ةماعلا تايرحلا ةيامحو ،ةيطارقميدلاو نوناقلا ةدايس ئدابم ضيوقت

 تاعمتجمو ةيبرعلا انتاعمتجمب تقحل يتلا ةريثكلا براجتلا لالخ نم اندهش امك ،كلذ لك نم

 ًايلعف تاصنإلا متي مل يلودلا دهشملا يف تالعافلا ءاسنلا تاءادن لك نم مغرلا ىلعو .ملاعلا

 سلجم ةسيئر هتلاق امل  لاثملا ليبس ىلع رظننل .رايهنالا نم ملاعلا ةيامحل نهاؤرو نهباطخل

 نييكريمألا تضّرع هتاسايس نأ ىلإ ًةريشم ،بمرت دلانود نع يسوليب يسنان يكريمألا باونلا

 بلغت هنأك ودبي ىتح ًايسايس رمألا عم لماعتي الأ هيلع« :تفاضأو .»زرتيور« ةلاكول ًاقفو ،رطخلل

 ىلع ةياغلل ريطخو رِّمدم رمألا ةقيقح يف )بمرت( وهف ،ةديج تاسايس هيدل نأل سوريفلا ىلع

 .10»دالبلا

 تالدعم تديازت ،يضاملا سرام /راذآ يف ئراوطلا ةلاح نالعإ ذنمف ،ينيطسلفلا ىوتسملا ىلع

 راطإ يف ةينيطسلفلا ةموكحلا اهتضرف يتلا تاءارجإلاو يلزنملا رجحلا ءارج ءاسنلا دض فنعلا

 ةيقوقحلاو ةيوسنلا تاسسؤملا نم ديدعلا عفد ام )19-ديفوك( انوروك سوريف نم ةياقولا

 نرثأتي يتاوللا ءاسنلا ًاديدحتو ةرسألا تاجايتحا يعارت ئراوط جماربو ةلجاع تالخدت ىلع لمعلا

 نيطسلف يف تايتفلاو ءاسنلا ىلع انوروك ةمزأ ترثأ دقف ةلمتحم ةثراك وأ ةمزأ ةيأ يف ًامود

 ةموكحلا اهتضرف يتلا قالغإلا ةرتف لالخ تفلم  لكشب  يرسألا فنعلا دازف  ،ربكأ لكشب

 
 رابخأللل رتیور ةلاكو : 10
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 ةيبلسلا راثآلا نمو ،ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيه اهتدعأ يتلا ةساردلا يف ءاج امك .ةينيطسلفلا

 17-15 نيب ام طسوتملا يف كانهف .انوروك ةرتف يف ،ءاسنلا دض لتقلا مئارج عافترا ةمزألا هذهل

 6 نع لقت ةرتف يف ،ةفلتخم بابسأل ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف نهتايح ندقف ةاتفو ةأرما

 .11رهشأ

 ءاسنلا تيصقأ دقف ،لاجرلا ملاع هرابتعاب ةسايسلا ملاعل رظنت لزت مل ةنميهملا ةفاقثلا نألو

 يحصلا لاجملا يف ةصاخ تارارقلا ةعانص ىوتسم ىلع ةلعافلا ةيسايسلا تاحاسلا نع

 اذه عم ةهجاوملل يمامألا طخلا يف نفقي ّنهنأ نم مغرلا ىلع ، انوروك ةحئاجل يدصتلاو

 مدع هجوأ نم ززعو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروعلا نع ريثكلا فشك يذلا سوريفلا

 امئاد يعدتسي ام ،ةينيطسلفلا اهنمو ةيبرعلا انتافاقث لك يف نيسنجلا نيب ةقباسلا ةاواسملا

 ىرخألا تاراسملا ددحت اهنأل ًالوأ ةيركفلا انتاموظنم لك يف رابتعالا ةداعإ ةرورض نع ثيدحلا

  .اهريغو ةحصلاو داصتقالاو ةسايسلا يف ًالاجرو ءاسن سانلا ةايحل

  :تايصوتلا

 يف نهتمهاسم معدو ،انوروك ةمزأ ةهجاوم يف ةلاعفلا نهراودأو ءاسنلا توص زاربإ .1

 ؛ةدئاسلا ةيفاقثلا طامنألا يّدحت

 ؛ثراوكلاو تامزألا تاقوأ يف ةصاخ ،ةأرملا قوقح نأشب رارقلا باحصأ ةلءاسم  .2

 ،ةحئاجلل ةباجتسالا دوهج يف تاكيرشك ةبولطملا ريبادتلا يف ءاسنلا كارشإ .3

 ؛اهب ةقلعتملا تارارقلل تاعناصكو

 ىلع مالعإلا لئاسو  عيجشت لالخ نم ؛يمالعإلا لمعلا لخاد نيسنجلا نيب ةاواسملا معد .4

 ؛اهرظن تاهجوو ةأرملاب قلعتت صصق نع ثحبلا

 تاقوأ يف  ةصاخ ،يوسٍنلا يفاحصلا ىوتحملا نم ديزملا جاتنإ مامأ لاجملا حاسفإ .5

 ؛تامزألا

 تارشن يف تاقيقحتلاو ريراقتلاو ةيراوحلا جماربلا يف صاصتخالا تا/يوذ ةفاضتسا .6

 .فحصلل ىلوألا تاحفصلاو ةيرابخإلا عقاوملاو ةيسيئرلا رابخألا

 ،لاصتالا يف اهتاردق ءانبو ةماعلا تاسسؤملل ةيمالعإ تايجيتارتسا ريوطت .7

 .ةلقتسملا مالعإلا لئاسو معدل يلام قودنص سيسأت .8

 .ةيقرولا ةفاحصلل ةينورتكلالا تاصنملا ريوطت .9

 ،يربخلا ىوتحملا رشن يف ةمدختسملا لئاسولاو ،ايمالعإ ةئبوألا ةيطغت ةيفيك .10

 اهنوكل ةينايبلا موسرلاو ةيئاصحإلا لوادجلاو فارغوفنإلاو فارغويديفلا ماسقأ ريوطت  .11

 .ةبوتكملا ةيديلقتلا قرطلا عم ةنراقم يربخلا ىوتحملا لاصيإ يف امهف رثكألا

 يندملا عمتجملا تامظنم يف ةينورتكلإلا تامدخلا يف رامثتسالا ةدايز .12

 
11 : story/2020/07/1057572https://news.un.org/ar/ 
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 :رداصملا

1. https://info.wafa.ps 

2. https://vision-pd.org/archives 

 /http://www.pcbs.gov.ps :ينيطسلفلا ءاصحإلا زكرم عقوم .3

4. https://www.washingtoninstitute.org 

5. https://www.alaraby.co.uk 

6. https://www.aa.com.tr 

7. https://www.un.org/ar/coronavirus/un 

 رابخألل رتيور ةلاكو .8

9. https://alghad.com 

10. https://www.cfr.org/blog/campaign  

11. https://news.un.org/ar/story 
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 انوروك ةحئاج سييست

 ريرمتل اهلالغتساو

 تارارقو تاسايس

 اهريثأتو ةيموكح تاهجوتو

  تايمالعالا ىلع
 تاكيود يدانه .د
  :ةمدقم

 نيرشعلاو ةسماخلا ةيونسلا ىركذلاب هيف لفتحي يذلا - 2020 ماع نوكي نأ ضرتفملا نم ناك

 ربكالا عمجتلا وهو ،ناكم لك يف تايتفلاو ءاسنلا نيكمت ةدنجأل ةيؤر ربكأ ،نيجيب لمع جاهنمل

 تاءارجإ ذاختاب ةمزتلم ةموكح 189 بناج نم ،نيسنجلا نيب ةاواسملا يرصانمل قالطالا ىلع

 ةحصلاو بيردتلاو ميلعتلاو رقفلا :ةماهلا مامتهالا تالاجم نم الاجم 12 يف ةئيرج ةيجيتارتسا

 ناسنإلا قوقحو ةيسسؤملا تايلآلاو رارقلا عنصو ةطلسلاو داصتقالاو ،حلسملا عازنلاو فنعلاو

 يف تققحت يتلا ةدودحملا بساكملا ىتح تتاب نكل ،مالعإلا :تالاجملا هذه مها اريخأو ةئيبلاو

 ةمئاقلا ةاواسملا مدع هجوأ ةحئاجلا يف تقمعت ثيح ،ساكتنالا رطخل ةضرعم ةيضاملا دوقعلا

 يتلا فعض نطاوم نم ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا مظنلا بوشي ام فشكتو ،لبق نم

  .ةحئاجلا راثآ نم اهرودب ديزت

 ةيعامتجالا ةيامحلل نمألا نمو ،داصتقالل ةحصلا نم تالاجملا عيمج يف ةحئاجلا راثآ مقافتتو

 ةأرملا تناك نئلو .ءاسن نهنوك درجمل ارثأت قمعألاو رثكألا نه ءاسنلا دعت ثيح ،مالعإلاب ارورم

 ةباجتسا لكو ،تاعمتجملا يف يفاعتلل يرقفلا دومعلا ىقبت اهنأ الإ ءابولا نم اررضت رثكألا يه

  .كلذل ةجيتن اريثأت رثكأ نوكتس رمألا اذهب فرتعت ةيتاسايس
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 ءاحنا يف صاخشالا لقنت ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا يف ةريبك ةدايز ىلإ 19 ديفوك ةحئاج تداق

 مل اهنكلو ،ضورفملا يلالتحالا عقاولا ةيئانثتسا دويقلا هذه تفعاض نيطسلف يفو ،ملاعلا

 ىلع قييضتلاو اهب ساسملاو ةملكلا ةيرحل لصتل تدتما لب لقنتلا ةيرح نم دحلا ىلع رصتقت

 ،تاموكحلا لبق نم اهذاختا مت يتلا تاسايسلاو تارارقلا نم ةمزح ضرف قيرط نع ،اهباحصأ

 2020 راذآ 5 يف ئراوطلا ةلاح نالعإب سيئرلا عراس ثيح ،ةديعبب نكت مل ةينيطسلفلا ةموكحلاو

 عنمو انوروك سوريف ةهجاوم فدهب نآلا ىتح ةرمتسم تلاز ال يتلاو ،اهديدجتو اهديدمتو

 وهو .ينيطسلفلا ماظنلا ةمزأ قّمعو ،ةينيطسلفلا ةلاحلا ىلع ،ةليقث لالظب ىقلا ام .هيشفت

 ضرف زيجت ال يتلا )110( ةداملا اديدحتو )روتسدلا( ينيطسلفلا يساسألا نوناقلل خراص كاهتنا

 .هئاضعا ددع يثلث ةيبلغأب يعيرشتلا سلجملا ةقفاومب الإ اموي نيثالث نم رثكأل ئراوطلا ةلاح

 ةيموكحلا تارارقلاو تاسايسلا ةمزح ىلع ءوضلا طيلست يف ةثحابلا ىعست ةساردلا هذه يفو

  .ديدحتلاب تايمالعالا ىلع اهريثأت ىدمو دالبلا اهتشاع يتلا 19 ديفوك ةحئاج لالخ تردص يتلا

 :ةساردلا تالؤاست

 -: تالؤاستلا نم ةعومجم تقثبنا دقف ةيثحبلا اهتلكشمو ةساردلا ناونع نم اقالطناو

 ءاسنلاب ترضا يتلاو ،ةحئاجلا ةرتف يف تايرحلا دض ةيموكحلا تاكاهتنالاو تارارقلا يهام .1

 .ددحم لكشب تايفحصلاو

 ىلع يأرلا نع ريبعتلا ةيرح ىلع رربم الب ءىراوطلا ةلاح ديدمتل ةيبلسلا راثآلا يه ام .2

 ؟تاينيطسلفلا تايمالعإلا

 ةحاسملا نع ًاعافدو ةفرعملا يف روهمجلا قح نمض ةلاحلا هذه نم جورخلل ةيؤرلا ام .3

 ؟نيطسلف يف نيناوقلا اهرفوت يتلا تايرحلل ةقيضلا

 

 :نيناوقلاو ةحئاجلا

 عيمج يف صاخشألا لقنت ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا يف ةريبك ةدايز ىلإ ةيملاعلا ةحئاجلا تدأ

 يف ناعمإلا ئراوطلا ريبادت مادختسا ةءاسإ نع قلقلل ةريثم ريراقت ترهظأو ،ملاعلا ءاحنأ

 ةردق ىلعو يندملا زيحلا ىلع يبلس رثأ ىلإ كلذ ىدأو ،نوناقلا ةدايسو ناسنإلا قوقح ضيوقت

 لازت الو ،ريبعتلا ةيرحو يملسلا عمجتلا يف مهقح ةسرامم ىلع دارفألاو ةيلحملا تاعمتجملا

 يف ءاوس تاءادتعالاو ةقياضملا ةأطو نلمحتي صاخ لكشب تاطشانلاو ةيئاسنلا تادايقلا

  .يضارتفالا عقاولا وأ عقاولا
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 تلاز الو ،ةرمتسم لازت ال ةيروتسدلا ريغ ءىراوطلا ةلاح نٔا الٕا اهتعيبط ىلٕا ةايحلا ةدوع مغرو

 نم مهمرحي امب سانلل ةنلعمو ةبوتكم ةطخ نودب انوروك ةحٔياج عم لماعتت ةيذيفنتلا ةطلسلا

 ّ .ةحٔياجلا لظ يف ماعلا ءادألا ىلع ةباقرلا يف مهقح

 ةداملا هكاهتنال ،يروتسد ريغ ،ةينيطسلفلا يضارألا عيمج يف ئراوطلا ةلاح نالعإ موسرم دعي

 صنلا نأ ثيح )ئراوطلا ةلاح ماكحأ( عباسلا بابلا يف ةدراولا يساسألا نوناقلا نم )110(

 ،وزغلاو ،برحلا يهو ،طقف تالاح عبرأب ئراوطلا ةلاح نالعإ زيجُت يتلا تالاحلا رصحي روكذملا

 يف لثمتملا ئراوطلا ةلاح نالعإ نم فدهلا نإف يلاتلابو .ةيعيبطلا ةثراكلاو ،حلسملا نايصعلاو

 يتلا ةعبرألا ةيرصحلا ةيروتسدلا بابسألا نمض جردني ال هيشفت عنمو انوروك سوريف ةهجاوم

 فصو يف )pandemic( ةحئاجلا وأ يملاعلا ءابولا فصو مدختسُي ذإ .ئراوطلا ةلاح نالعإ زيجُت

 يف ملاعلا نادلب نم ددع يف رخآل صخش نم ًالاقتناو ًايشفت دهشت امدنع ةيدعملا ضارمألا

  .هتروطخ مغر ةعيبطلا لعفب وه انوروك سوريف نأب مزجلا نكمي الو ،اهتاذ ةرتفلا

 ىلٕا طقف فدهي ءىراوطلا ةلاح رارمتسا نٔا ىلع ،ةبسانم نم رثكٔا يف ،ةموكحلا ديكٔات عمو

 قوقح تاكاهتنا دعاصتو رارمتسا ىلٕا ريشّي ضرألا ىلع عقاولا نٔا الّٕا ،انوروك سوريف ةهجاوم

 فدهتست يتلا ةصاخبو ئارلا نع ريبعتلا ةيرح ةيفلخ ىلع ةيفسعتلا تالاقتعالا ةصاخبو ناسنإلا

 داسفلا ةبراحمب ةبلاطملا ةيملسلا تاجاجتحالا ةيفلخ ىلعو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ءاطشن

 رايهناو ةيذيفنتلا ةطلسلل هتيعبتو ءاضقلا يف لصاحلا روهدتلا لظ يف ،سانلا عاضؤا نيسحتو

 يلاقتنالا ئياضقلا سلجملاو ءاضقلاب سانلا ةقث نٔا ىلٕا ةريخألا تاعالطتسالاريشت ثيح هب ةقثلا

 رثٔا ام %5 زواجتت ال تتاب نوناقلاو روتسدلل اًفالخ ةيذيفنتلا ةطلسلا هتلكش يذلا )ءاضقلا ةرادٕا(

 ةبساحملا بايغ ىلٕا ىدٔاو ،ةيروتسدلا تايرحلاو قوقحلا ةيامح يف ءاضقلا رود ىلع ريبك لكشب

 ّ .فاصنإلا بايغو انوروك ةحٔياجو ىراوطلا ةلاح لظ يف يرجت يتلا تاكاهتنالا ىلع

 ماصع روتكدلا لصف ،تايرحلاو قوقحلاب نيمتهمو نيينوناق عم ةثحابلا اهترجأ تالباقم يفو

 -:يلاتلا وحنلا ىلع ،ريبعتلا ةيرح ىلع اهيدعت ىدمو ئراوطلا ةلاح ةينوناق مدع ،نيدباع

 سرام /راذآ نم سماخلا يف ًايسائر ًاموسرم سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلا ردصأ .1

 ةهجاومل ًاموي 30 ةدمل ةينيطسلفلا يضارألا عيمج يف ئراوطلا ةلاح هيف نلعأ 2020

  .هيشفت عنمو انوروك سوريف رطخ

 رومأ نيب نم ،هبجومب ضرف ،ئراوطلا ةلاح نأشب ،سرام /راذآ 22 يف نوناقب ًارارق ردصأ مث .2

 لبق نم ةذختملا تاءارجإلاو تاميلعتلاو تارارقلا فلاخي نم لك ىلع تابوقع ،ىرخأ

 ةدم سبحلا ىلإ لصت يتلا ئراوطلا ةلاح نالعإ تاياغ قيقحتل ةصتخملا ةيمسرلا تاهجلا

 نوناق يأ اهيلع صني دشأ تابوقع يأب لالخإلا نودو ةيلاملا تامارغلا ضرفو ماع

  .رخآ ينيطسلف
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 ةلاح ديدمت ىلع صني ،يضاملا ليربأ /ناسين نم ثلاثلا يف ًايسائر ًاموسرم ردصأو .3

 ،انوروك سوريف يشفت ةهجاومل ،رخآ ًاموي 30 ،ةينيطسلفلا يضارألا عيمج يف ئراوطلا

 وينوي /ناريزح نم سماخلا ىتح ءىراوطلا ةلاحل ديدج نالعإب رخآ ًايسائر ًاموسرم مث نمو

2020.  

 ،حوضوب ةيصوصخلاو ةيمقرلا قوقحلا ،ىرخأ رومأ نيب نم ،ئراوطلا تاعيرشت تفدهتسا .4

 وأ طباوض يأ نود ،باقعلاو ميرجتلا لاجم يف ةضافضف تاحلطصم تمدختساو

 رارق نم )3( ةرقف )3( ةداملا تصن ثيح ؛اهيلع سايقلل ةلباق ريياعم وأ ةينوناق تانامض

 يأ رادصإ ،كلذب انوناق ةلوخملا تاهجلا ريغ ىلع رظحي" :يلي ام ىلع ئراوطلا ةلاح نوناقب

 كلذ يف دنتست الو ،اهب قلعتت رابخأ ةعاشإ وأ ،ئراوطلا ةلاحب قلعتت تانايب وأ تاحيرصت

 ةبوتكملا ،ةفاك يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع وأ ،ناك لكش يأب ،يمسر ردصم ىلإ

 دحاو ماع نع ديزت ال ةدم سبحلاب بقاعي كلذ فلاخي نم لكو ،ةيئرملاو ةعومسملاو

 ةلمعلاب اهلداعي ام وأ رانيد فالآ ةسمخ ىلع ديزت الو رانيد يفلأ نع لقت ال ةيلام ةمارغبو

 ."ةلوادتملا

 ال ةينيطسلفلا ةطلسلا يضارأ يف ةيقيقح تاغّوسم نود ئراوطلا ةلاح ديدمت ةلأسم ّنإ .5

 لالب روتكدلا راشا امك ،ةلاحلا هذه هيف تنلعُأ يذلا يسايسلا قايسلا نع اهلصف نكمي

 تاسايسلا ةكبش وضعو ،ليلخلا ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا مسق سيئر- يكبوشلا

 ةيلاتتم تاراسخ لظ يف تتأ انوروك ةحئاجف -ةثحابلا اهترجا ةلباقم يف ةينيطسلفلا

 ةدايقلا معد نع ًايبرع ًاصوكن هجاوت ذإ ،يسايسلا ىوتسملا ىلع ةينيطسلفلا ةطلسلل

 ىلإ ًافاضم ،لالتحالا عم ةيبرعلا لودلا ضعب لبق نم نلعملا فلاحتلاو لب ةينيطسلفلا

 لك ،ةينيطسلفلا ةيضقلا ةيفصتل ةيكيرمألا ةطخلاو ،ضرألا ىلع ةيليئارسإلا تاسايسلا

 لماوعلا هذه .ةيلاملا ةيحانلا نم اهتاسسؤم ةرادإ نع ةطلسلا زجع لظ يف يتأي كلذ

 ةطلسلل دناسم ريغ ماع يأر نوكتي نأ لقألا ىلع وأ ،يرجي ام دض عراشلا كرحتب ةليفك

 هيلع تمدقأ ام مهف نكمي دهشملا اذه لظ يف .ةيسايسلا اهتاهجوتب عنتقم ريغو

 ةحئاج تاروطت نم عافتنالا يأ ،ةمزألاب ةرادإلل ةلواحمك ئراوطلا ةلاح نالعإ نم ةطلسلا

 تاقالغإلا ّنإف ،ةحارص نلعي مل نإو رمألاو ،ينيطسلفلا عراشلل كارح يأ طيبثت يف انوروك

 يف يأرلا نع ريبعتلا ةيفلخ ىلع وأ ةيسايس ةيفلخ ىلع ةرمتسملا تالاقتعالاو ،ةيلاتتملا

 ةلاح سيركت يف ةيحصلا تايطعملل لالغتسا وه يرجي ام ّنأ دكؤت ئراوطلا ةلاح لظ

  .يسايسلا دومجلا

 نم فدهلا نأ نيدباع ركذي ،ئراوطلا نالعإ لبق ةيراسلا ةيداعلا نيناوقلا ىلإ عوجرلاب

 ىلع هل ساسأ ال )هيشفت عنمو انوروك سوريف ةهجاومل ئراوطلا ةلاح رارمتساو نالعإ

 ،ةيروتسد ريغ ئراوط تاعيرشت رارقإ سيلو ةيداعلا نيناوقلا ليعفت يغبني ذإ ،قالطإلا

 ةيصوصخلاو ةيمقرلا قوقحلاو ريبعتلا ةيرح اميس الوّ ؛ةماعلا تايرحلاو قوقحلا كهتنتو
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 رداصلا ينيطسلفلا ةماعلا ةحصلا نوناق نأ نم كلذ ىلع لدأ الوّ .ةيملسلا تاعمجتلاو

 ةيدعملا ضارمألا ةحفاكمب ةقلعتملا ��بناوجلا فلتخم لصفم وحن ىلع جلاع 2004 ماع

 ةبقارمو ،اهعم لماعتلل ةمزاللا ةيحصلا تاءارجإلاو لئاسولاو ،ةيدعملا ريغو

 رصحل ةمزاللا ةيجالعلاو ةيئاقولا ريبادتلاو ،اهنأشب تارشؤملا عمجو اهراشتنا�تالدعم

 ،نيطسلف ىلإو نم اهلاقتنا عنمل ةمزاللا تاءارجإلاو ،يحصلا فيقثتلا جماربو ،اهراشتنا

 �،نيطلاخملاو مهب هبتشملاو نيباصملا لزع تاءارجإو ،يحصلا رجحلا ضرف تاءارجإو

 تاعيرشت يف ةدراولا كلت نم دشأ ةيئازج تابوقع ضرَ فو ،شيتفتلاو ةباقرلا تاءارجإو

 قوقح يليصفت وحن ىلع مظن دق 2005 ماعل كلهتسملا� ةيامح نوناق نأ امك .ئراوطلا

 قفتي امب �علسلا ىلع هلوصحو ،ةيحص رطاخم يأل  هضرعت مدعو ،كلهتسملا

 راكتحاو راعسألاب بعالتلاو شغلا مرجو رظحو ،ةيفافشبو ،ةيمازلإلا ةينفلا تاميلعتلاو

 ،اهريغو ةيداصتقالا تالماعملا ةهازنو جتنملا ةمالس ،لصفم �لكشب لوانتو ،علسلا

 نزخ ؤا ،عاب ؤا ،ضرع نمَ لك ىلع ئراوطلا تاعيرشت يف درو امم دشأ تابوقع ضرفو

 خيراتب بعالت ؤا ،ةيحالصلا ةيهتنم ؤا ،ةشوشغم ؤا ،ةفلات ؤا ،ةدساف ةئياذغ اعلس

 وا عاب وا عنص نم لكو ،ةينيومتلا علسلا عيب وا ضرع نع عنتما نم لك ىلعو ،اهتيحالص

 بقاعملا مئارجلا نم اهريغو شغلا يف مدختست تادعم وا اعلس وا اداوم عزو وا ضرع

 داسفلا ةحفاكم نوناق يف ةدراولا ةيباقعلا صوصنلا ىلع ةوالع .ةددشم تابوقعب اهيلع

 نم اهريغو ،1960 ماعل تابوقعلا نوناقو ،1998 ماعل يندملا عافدلا نوناقو ،2005 ماعل

 ةهجاوم يف لثمتملا ئراوطلل نلعملا فدهلا نإف ،ةجيتنلابو .ةيراسلا ةيداعلا نيناوقلا

 نم ىزغملا لوح تالؤاست حرطي يذلا رمألا .قئاقحلا كلت ماما ،هل رربم ال انوروك سوريف

 .ةمزالا تاعبت ةجلاعمل ةردقملا مدعو ططخلا بايغ يف ئراوطلا ةلاح رارمتساو نالعإ

 )نيدباع(

 كانه نأ ىلإ ،يداهلا دبع انيل ءاسنلا قوقح نع عافدلا يف ةطشانلاو ةيماحملا تراشاو

 لوادتو ريبعتلا ةيرح قيبطتل ةيعجرم داجيإل ةيناكمإ  لكشت يتلا نيناوقلا نم ةعومجم

 ةلود اهيلع تقداص يتلا ةيلودلا تايعجرملا وأ يساسألا نوناقلاب ءاوس تامولعملا

 الإ ،ةماعلا ةباقرلا نوناقو ةيئازجلا تاءارجإلاو ةئيبلا نوناقو ءاصحالا نوناق وأ نيطسلف

 لوصحلا نوناق وهو مهألا نوناقلا عيرشت ىلا ةينيطسلفلا ةطلسلا عفدي مل هلك كلذ نأ

 نع عافدلل ةيوق ججح داجيإل اينوناق اقئاع لكشي امم بازحألا نوناقو تامولعملا ىلع

 لالخ ةيباقنلا هرطا كيكفت مت يذلاو شهلا تاباقنلا عقاو ىلا رظنلاب اضيأو   يأرلا ةيرح

 تسيلو ةيبزحلا اهجمارب فادهأ تسكع ةيوئفو ةيبزح لكايه ىلا هليوحتو ،تلخ تاونس

 .ناسنإلا قوقحب ةطبترملا قوقحلاو ةينوناقلاو ةيباقنلا
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 نع يمالعإلا مهفلا جورخو تاباقنلا ءانب ةيلمع ديدجت بولطملا نإف  يداهلا دبع بسحو

 نعطلا لالخ نم كلذو نيناوقلا اهتنمضت يتلا قوقحلا نع عافدلا اضياو ،ةيوئفلا

 نوناقلا ءاسرإو ةينوناق ةليسوك ةيروتسدلا ةمكحملا لالخ نمو اضياو ،ةيرادالا تارارقلاب

  .ينيطسلفلا روتسدلا لثمي يذلاو يساسألا

 و نييمالعالاو تايمالعالا دحاولا توصلا ءالعاب ىلا ثدحي ال اذه لك نأ ةثحابلا ىرتو

  .نييقوقحلاو تايقوقحلا

 :ريبعتلا ةيرحو ةحئاجلا

 يف لثمتملا ،ءىراوطلل نلعملا فدهلاب هل ةقالع ال ،ئراوطلا تاعيرشت هب تءاج يذلا ديدجلا

 لكشت يتلا تايحالصلاو ذوفنلا ىلع عارصلاو سييستلا نيب حوارتي امنإو ،انوروك ةحئاج ةهجاوم

 نيبو ،انوروك ةحئاج لظ يف تدتشا يتلا سانلا ةاناعم باسح ىلع ةمداقلا ةلحرملا تاصاهرإ

 تاعبت ةجلاعم يف لشفلا ةلاح مامأ ينورتكلإلا ءاضفلاو مالعإلاو يأرلا ةيرح ىلع قييضتلا

 ةحص ةيامحو تاعئاشلا ةبراحمب قلعتت ةفلتخم نيوانع تحتو ،اهتايوتسم فلتخم يف ةحئاجلا

  .سانلا ةمالسو

 ريغ ىلع رظحي" :هنأ ىلع صن يذلا ئراوطلا ةلاح نوناقب رارق لالخ نم حوضوب ظَحالُي ام اذهو

 رابخأ ةعاشإ وأ ،ئراوطلا ةلاحب قلعتت تانايب وأ تاحيرصت ةيأ رادصإ كلذب ًانوناق ةلوخملا تاهجلا

 لصاوتلا لئاسو ربع وأ ،ناك لكش يأب ،يمسر ردصم ىلإ كلذ يف دنتست الو ،اهب قلعتت

 ديزت ال ةدم سبحلاب بقاعي كلذ فلاخي نم لكو ،ةيئرملاو ةعومسملاو ةبوتكملا ،ةفاك يعامتجالا

 اهلداعي ام وأ رانيد فالآ ةسمخ ىلع ديزت الو رانيد يفلأ نع لقت ال ةيلام ةمارغبو دحاو ماع نع

 نيناوق يف اهل دوجو الو فيرعت ال ةضافضف تاحلطصم مدختساو لب ."ةلوادتملا ةلمعلاب

 ةفاثكب اهمادختسا نكميو ،ةينيطسلفلا ةيعيرشتلا ةموظنملا يف الو ،ةيداعلا تابوقعلا

 روكذملا نوناقب رارقلا صن ثيح ،هميرجتو يمقرلا ىوتحملاو مالعإلاو يأرلا ةيرح ىلع قييضتلل

 ءانثأ نييلهألا رارقتسالاو ملسلاو ماعلا ماظنلا دض ةميرج يأ بكتري نَم لك "يلي ام ىلع ًاضيأ

 لاجملا حتفي امب ."انوناق اهيلع صوصنملا ةبوقعلا نم ىصقألا دحلاب بقاعي ئراوطلا ةلاح

 )نيدباع( .باقعلاو ميرجتلا مامأ اعساو

 رابخألا لب ،بسحف ةحيحصلا ريغ رابخألا رشن مّرجُي ال ئراوطلا ةلاح نوناقب رارق نأ حوضوب ظَحالُي

 عم لماعتلا نأشب ةيمسرلا رابخألا ىقبت ،كلذبو .يمسر ردصم ىلإ دنتست مل اذإ ًاضيأ ةحيحصلا

 ءاطشنلاو نويفحصلا مَرحُيو .طقف ةدئاسلا ةياورلا يه اهراثآو اهتايوتسم فلتخمب انوروك ةحئاج

 تاطلسلا ءادأ داقتناو ةيعمتجملا ةباقرلا ةسرامم يف يروتسدلا مهقح نم ًامومع سانلاو

 مادختسا ًاضيأ ظحالُيو  .باقعلاو ةيلوؤسملا ةلئاط تحت ،ةحئاجلا عم لماعتلا يف ةيمسرلا
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 يأرلا ىلع قيضتلل )يلهألا رارقتسالاو ملسلاو ماعلا ماظنلا دض مئارج( ةضافضف تاحلطصم

 .ينورتكلإلا ءاضفلاو مالعإلاو

 ةحفاكمب نيبلاطملا نييكارحلاو نييفحصلا تفدهتسا يتلا تالاقتعالا نم ديدعلا ترج دقو

 لالخ اهتزهجأو ةيذيفنتلا ةطلسلا ءادأل نيضراعملا يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ءاطشنو داسفلا

 عاطق يفو .ةينورتكلإلا مئارجلاو ءىراوطلا تاعيرشت ىلإ دانتسالاب ةيبرغلا ةفضلا يف ءىراوطلا

 يف كلذك ترمتساو ،ءىراوطلا نايرس مدع ىلع ،عاطقلا يف ةمئاقلا ةطلسلا تدكأ ،ةزغ

 يتلا تاليدعتلا ىلإ دانتسإلاب يعامتجالا لصاوتلا ءاطشنو نييفحصلا تفدهتسا يتلا تالاقتعالا

 مادختسا ةءاسإ" ةميرج تثدحتساو ةزغ عاطق يف ذفانلا تابوقعلا نوناق ىلع اهترجأ

 )نيدباع( .ةيبرغلا ةفضلاب ةينورتكلإلا مئارجلا يزاوت يتلا "ايجولونكتلا

 ةصاخو ،ةعقوتم ةلأسم ،ةايحلاو ةحصلا ىلع فوخلاو تامزألا يف ،ةحيحصلا ريغ رابخألا راشتنا

 فلتخم ىلع ةحئاجلا عم لماعتلا ةيفيك نيبت ةطخ رشن يف ةيمسرلا تاهجلا ريصقت لظ يف

 سانلا نيكمت مدعو ،ةيعمتجملا ةكارشلا بايغو ،ماعلا ءادألا يف ةيفافشلا بايغو ،تايوتسملا

 اذه جلاعُي الو .ةيصخشلا مهتانايب ةيامح يف مهقحو ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف مهقح نم

 بجومب نيطسلف ةلود تامازتلاو ةيروتسدلا تايرحلاو قوقحلا كاهتنا ةنعرش لالخ نم ريصقتلا

 ىلع رمنتلا لالخ نم الو ،تاظفحت نود اهيلإ تمضنا يتلا ناسنإلا قوقحل ةيساسألا تايقافتالا

 ةيصخشلا مهتانايب ةحابتساو ،سانلا قلقو فوخ لالغتساو ،يمسرلا باطخلا يف سانلا

 .ناسنإلا قوقح ةرصاخ يف ةنعط لكشت تاعيرشت ريرمتو ،ةيحصلاو

 ،ىأرلا نع ريبعتلاو تايرحلا كاهتنا نم نييوتسم دوجو ىلا راشأ يكبوشلا عم ةثحابلا ةلباقم يفو

 -:يلاتلا وحنلا ىلع

 نكل ،تايرحلا نم دحلا ةسايسب قلعتي اميف ةدم ذنم ًامئاق ناك ام رارمتسا وه لوألا ىوتسملا

 نود نكل ةمئاق لاز ام تايرحلا كاهتنا نأ يأ ،ةيحص لئاسمب عراشلا لاغشنا لظ يف ةرملا هذه

  .ةيفاك ةءاضإ

 كلذ يفو ،يقيقح رربم نود ةيحصلا ةياقولا تاءارجإ يف ركسعلا ماحقإ وهو يناثلا ىوتسملا

 هيف تكراشت رمأ وهو ،عراشلل ةلّمجم ةروصب ةيركسعلاو ةينمالا ةسسؤملا ميدقتل ةلواحم

 ينعي ام وهو ،تامزألا نم ةصّلخم ىوقك نمألا ةزهجأ ميدقت مت ذإ ،ةيبرعلا لودلا نم ريثكلا

 لكشي امب يحصلا فلملا ريغ ىرخأ تافلم يف ةيندملا ةايحلا يف ركسعلاو نمألا ماحقإ ةيناكمإ

 .ةيندملا ةايحلل ًاديدهت

 

 نالعإلا ربع ،هتماركو ناسنإلا قوقح مرتحت ،ةددعتم تاودأو بيلاسأب ،ةحيحصلا ريغ رابخألا لَزعُت

 عم ،تايوتسملا فلتخم ىلع ةحئاجلا ةهجاوم ةيفيك نأشب سانلل ملاعملا ةحضاو ةطخ نع
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 رشن جمارب فيثكتو ،مهتيصوصخو ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف سانلا قح مارتحا ىلع ظافحلا

 قئاقحلا ميدقت لجأ نم رباثم يقوقحو يمالعإ ءادأ ميظنتو ،عساو قاطن ىلع سانلا نيب يعولا

 ةيقدص صحف تاصنم مادختسا فيثكتو ،قئاقح قاروأ رشنو ،تاعئاشلا ةهجاوم يف سانلل

 تاعماجلاو دهاعملاو سرادملا يف لئاسولا كلت جامدإو ،اهل جيورتلاو اهب ةيعوتلاو رابخألا

 .سيردتلا بيلاسأ يفو ينوناقلا ميلعتلاو

 يف ةلئاه ةّوق كلمت اهتزهجأو تاموكحلا نأ تتبثأ ،لودلا نم ددع براجت نأب ريكذتلا مهملا نم

 ،ةددعتم بيلاسأو لئاسوب ،دارفألل ةيحصلاو ةيصخشلا تانايبلاو تامولعملا اتاد ىلع ةرطيسلا

 نمز يف اهيلع تلصح يتلا ةيصخشلا تانايبلاو تامولعملا اتاد مدختست نأ عيطتست اهنأو

 كاهتنا نم اهنكمُت ،ةفلتخم لاكشأبو ،ةفلتخم ةينمز تاقوأ يف ،سانلا فوخ لالغتساو تامزألا

 يف عسوتلاو ةيصوصخلا بايغو ةينورتكلإلا مئارجلا يف عسوتلا َّنإو ،ةيناسنإلا ةماركلاو قوقحلا

 ةئيب لكشي ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملاو روتسدلل ًافالخ اهتيرارمتساو ئراوطلا تاعيرشت

 .لاجملا اذه يف ةبصخ تاكاهتنا

 

 صاخ لكشب يوسنلاو يمالعالا عمتجملا ىلع اهلالظو ةحئاجلا

  :ايملاع

 نمو ،تاطشانلاو نيطشانلا ،تانودملاو نينودملا ،تايفحصلاو نييفحصلا فادهتسا مت

 تاطلسلا تقلا ثيح ،اليوزنف يف .19 ديفوك ءابو ةهباجم تايجيتارتسا ةيطغتب نمقتو /نوموقي

 ،ةيربجلا ةماقالا تحت مهضعب عضو مت امك ،ءابولا نع مهريراقت ببسب نييفحص ىلع ضبقلا

 ددع يف انوروك سوريف عم تاموكحلا لماعتل مهتاداقتنا ببسب ديدهتلاو ةقياضملل مهضيرعتو

 ايسورالبو ،ناريإو رصم ،ايبرصو ايكرتو قارعلاو رودافلسلاو نيصلا كلذ يف امب ،نادلبلا نم

  .مانتيفو

 ةيرح ةلاح :رظحلا تحت" ناونعب ،نييفحصلا ةيرحو ةيامح زكرمل ريرقت رهظي ندرالا ةراجلا يف

 ةقحاللا ةيموكحلا تاءارجالاو هرماواو عافدلا نوناق نا "انوروك ةحئاج لظ يف ندرالا يف مالعالا

 زكرملا ربتعاو .روهمجلاو نييمالعالل رداصملا ةددعتمو ةعونتم تامولعم قفدت نم دحلا ىلا تدا

 مت يتلا رورملا حيراصت ناو ،تايمالعالاو نييمالعالا ةكرح ديق يئزجلاو لماشلا لوجتلا رظح نا

  .زييمتلا ىلع زكترت تناكو ،ةنلعمو ةحضاو ريياعمل ةدنتسم نكت مل اهحنم

 افوخ اهتعابط فقو رارق ببسب مالعالا لئاسو اهل تضرعت يتلا ةيداملا رئاسخلا ىلا ريرقتلا راشا

 نييفحصلا نم ددع ضرعت يلاتلاب ،تانالعالا نم اهتالوخدم يف عجارتلا ىلا ،سوريفلا رشن نم

 مهتاسسؤم تارادإ لبق نم يفسعتلا لصفلل عسوا ةروصب تايفحصلاو ،تايفحصلاو
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 يأ بايغو ،ةحئاجلا ةهجاومل عافدلا رماوأ ةجيتن اهب تينم يتلا رئاسخلا كلت ىوعدب ةيمالعالا

 نم لصفلا تارارق نم تايفحصلاو نييفحصلا نم ددع اكش امك ،ةموكحلا لبق نم اهل ضيوعت

 )2020 ,نييفحصلا ةيامح( .يلاملا مهلخد عجارت وا لمعلا

  :اينيطسلف

 ،ئراوطلا ةلاح رارمتساو انوروك ةحئاج لظ يف ًامومع تاينيطسلفلا ءاسنلا ةاناعم تمقافت

 ةديدع بابسأل ،ةيداعلا عاضوألا يف ،فنعلاو زييمتلا نم ةفلتخم لاكشأ نم ًاساسأ َنيناعُي َّنُهو

 قوقح يمحت تاعيرشت بايغو ةأرملل ةينودلا ةرظنلاو ةدئاسلا ةيعمتجملا ةفاقثلا اهنيب نم

 عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا اهنيب نمو ةيلودلا تايقافتالا نم ديدعلل مامضنالا مغر ةأرملا ةماركو

 بايغو ءاضقلا يف روهدتلاو ،ينيطسلفلا ىوتسملا ىلع اهتاقاقحتساو ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ

 .ةزجانلا ةلادعلا

 تاقالغإلاو ،ةلاطبلاو رقفلا تالدعم عافتراو ،ةيشيعملاو ةيداصتقالا عاضوألل ريبكلا روهدتلا ىدأ

 حضاو لكشب فنعلا ةرهاظ عافترا ىلإ ،ئراوطلا ةلاح رارمتساو انوروك ةمزأ لالخ ،ةرركتملا

  ،هنع ىأنمب ءاسنلا نم تايفحصلا نكت مل يتلاو ،ينيطسلفلا عمتجملا يف ةفلتخم لاكشأبو

 يف ةدئاسلا ةيعمتجملا ةفاقثلا هيذغتو ،ءاسنلا فدهتسي يذلا فنعلاو زييمتلا مجح نم مقافو

 .ةأرملل ةرظنلا

 بكرم فنعو زييمت تالاحو ،ءاسنلا تفدهتسا فنعو لتق تالاح انوروك ةمزأ تدهشو 

 ةبساحملاو ةباقرلا بايغ يف ءاويإلا زكارم يف ةصاخبو ةقاعإلا تاوذ ءاسنلا تفدهتسا

 ةرهاظ عافترا عم لماعتلا يف ةحضاو ةيئانج ةسايس بايغو ،حالصإلا ةدارإ بايغو ،فاصنإلاو

 زاهج نع ةيئاصحإلا تارشؤملا بايغو لب ،انوروك ةحئاج لظ يف ءاسنلا دض لتقلاو فنعلا

 فحصلا تناكو .ةحئاجلا لالخ يزكرملا ءاصحإلا

 ءاسنلا لك لب ،ةحئاجلا سييست نم طقف تاررضتملا نه تايفحصلا نم ءاسنلا نكت مل

 ،ئراوطلا ةلاح رارمتساو ،انوروك ةحئاج لظ يفف ،تالاجملا فلتخم يف ،تايدايقلاو تاطشانلا

 قوقح تاكاهتنا قيثوتو دصر يف ةيوسنلاو ةيلهألا تاسسؤملا رود يف ًاريبك ًاعجارت ظحول

 ىلع تايفحص ةمكاحم رارمتساو ،اياحضلا فاصنإو اهيبكترم ةبساحم هاجتاب طغضلاو ناسنإلا

 ،ةيبرغلا ةفضلا يف ديدجلا يبرعلا بتكم ةريدم ليلخ ةلئان ةيفحصلا لثم يفحصلا مهئادأ ةيفلخ

 روتسدلل فلاخم وحن ىلع انوروك ةحئاج لالخ لزانملا ىلإ ايلعلا ةمكحملا يف تايضاق ةلاحإ ىرجو

 ءاضقلا سلجم ةرادإ تحت ءاضقلا يف ةلصاحلا روهدتلا ةلاح لعفب ةيئاضقلا ةطلسلا نوناقو

 يف نيتفظوم فادهتساو ،يروتسد ريغ وحن ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم نيعملا يلاقتنالا

 سيئر لبق نم ةيفسعتلا تاءارجإلا نم لباوب )يرصملا ءاعدو حرف ةورم( ةيروتسدلا ةمكحملا

 ءاضقلل مهتلاحإو ةماعلا ةباينلل مهدض ةيئازج ىواكش ميدقت لالخ نم ةيروتسدلا ةمكحملا
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 الو ةيروتسدلا ةمكحملا يف داسف تاهبُش نع مهغيلبت ةيفلخ ىلع ةيرادإ قيقحت ةنجلل مهتلاحإو

 دض ةصاخبو رشتنملا ةيهاركلا باطخ ىلع ةوالع .نهقحب ةيراج ةيفسعتلا تاءارجإلا تلاز

 يف ،فنعلا نم ةرسألا ةيامح نوناق رارقإو واديس ةيقافتا قيبطتب ةبلاطملا ةيفلخ ىلع ءاسنلا

 اهيلمُت يتلا تامازتلإلا فلاخُي امب ةيهاركلا باطخ ىلع ةيمسرلا تاهجلا نم رمتسم تمص لظ

  .ةيلودلا تايقافتالا

 ةيمالعالا عم ثدح امك ديدهتو ،موجهل اياضقلا هذهب ثيدحلاب موقت نم لك ضرعت يلاتلابو

 اهلوانتو ،ءاسنلا قوقح نع اهعافد ةيفلخ ىلع ،ةميعط وبا دهان ةأرملا قوقح يف ةطشانلا

 يذلا "سبو نيتملك" اهجمانرب يف واديس ةيقافتا ىلع ءوضلا اهطيلستو ،يعامتجالا عونلا اياضق

  .اعم ةيئاضف ىلع ثب

 تاصنم ىلع نيعباتم لبق نم باصتغالاب تاوعد لب ديدهتلل ناربج رون ةيفحصلا ضرعت كلذك

  .يعامتجالا لصاوتلا

 يعدت ةينيطسلفلا ةيمسرلا تاهجلا نأ عمو ةيمقرلا قوقحلاب ًاطابترا ئراوطلا تاعيرشت ليلحت

 نم ام هنأ ىلع ديكأتلا نم ّدب الف ،سانلا حاورأو ةحص ةيامحل تردص ئراوطلا تاعيرشت نأ

 فدهلا اذه تجلاع ةيراسلا ةيداعلا ةينيطسلفلا نيناوقلا نأو ،)ةجحلا( لوقلا اذهل ساسأ

 يف درو امم ،باقعلا يف دشأو ،ربكأ ةينهمو ليصفتو حوضوب )سانلا حاورأو ةحص ةيامح(

 .ئراوطلا تاعيرشت

 سيلو ةيداعلا ةينيطسلفلا نيناوقلا ليعفت يغبني ،سانلا حاورأو ةحص ىلع ظافحلا ليبس يفو

 قوقحلاو ،ريبعتلا ةيرح ةصاخو ،تايرحلاو قوقحلا كهتنتو ،ةيروتسد ريغ ئراوط تاعيرشت رارقإ

 جلاع ،هتاليدعتو 2004 ماع رداصلا ينيطسلفلا ةماعلا ةحصلا نوناق نأل ،ةيصوصخلاو ،ةيمقرلا

 لئاسولاو ،ةيدعملا ريغو ةيدعملا ضارمألا ةحفاكمب ةقلعتملا بناوجلا فلتخم لّصفم وحن ىلع

 ،اهنأشب تارشؤملا عمجو اهراشتنا تالدعم ةبقارمو ،اهعم لماعتلل ةمزاللا ةيحصلا تاءارجإلاو

 ةمزاللا تاءارجإلاو ،يحصلا فيقثتلا جماربو ،اهراشتنا رصحل ةمزاللا ةيجالعلاو ةيئاقولا ريبادتلاو

 نيباصملا لزع تاءارجإو ،يحصلا رجحلا ضرف تاءارجإو ،نيطسلف ىلإو نم اهلاقتنا عنمل

 كلت نم دشأ ةيئازج تابوقع ضَرفو ،شيتفتلاو ةباقرلا تاءارجإو ،نيطلاخملاو مهب هبتشملاو

 ىلع مظن ،هتاليدعتو 2005 ماعل كلهتسملا ةيامح نوناق نأ امك .ئراوطلا تاعيرشت يف ةدراولا

 قفتي امب علسلا ىلع هلوصحو ،ةيحص رطاخم يأل هضرعت مدعو ،كلهتسملا قوقح يليصفت وحن

 راكتحاو راعسألاب بعالتلاو نبغلاو شغلا مّرجو رظحو ،ةيفافشبو ،ةيمازلإلا ةينفلا تاميلعتلاو

 ضرفو ،اهريغو ةيداصتقالا تالماعملا ةهازنو جتنملا ةمالس ،لصفم لكشب لوانتو ،علسلا

 ةيئاذغ اعلس نزخ وأ ،عاب وأ ،ضرع نَم لك ىلع ئراوطلا تاعيرشت يف درو امم دشأ تابوقع

 نَم لك ىلعو ،اهتيحالص خيراتب بعالت وأ ،ةيحالصلا ةيهتنم وأ ،ةشوشغم وأ ،ةفلات وأ ،ةدساف

 وأ اعلس وأ داوم عزو وأ ضرع وأ عاب وأ عنص نَم لكو ،ةينيومتلا علسلا عيب وأ ضرع نع عنتما
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 ىلع ةوالع .ةددشم تابوقعب اهيلع بقاعملا مئارجلا نم اهريغو شغلا يف مدختسُت تادعم

 ماعل يندملا عافدلا نوناقو 2005 ماعل داسفلا ةحفاكم نوناق يف ةدراولا ةيباقعلا صوصنلا

 ام ،ةجيتنلابو .ةذفانلا ةيداعلا نيناوقلا نم اهريغو ،هتاليدعتو 1960 ماعل تابوقعلا نوناقو 1998

 .قئاقحلا كلت مامأ ،ئراوطلا تاعيرشت نم وجرم فده وأ رربم نم

 يف قحلا نوناق عورشم ردصي ملو ،ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيحصلا اهتايوتسم

 ملو .2005 ماع ذنم رونلا ري مل عورشم لازي الو اماع 15 نم رثكأ ذنم تامولعملا ىلع لوصحلا

 نأ نم مغرلا ىلع ،نآلا ةياغل ةيحصلاو ةيصخشلا تانايبلا ةيامحل ينيطسلف نوناق يأ ردصي

 قح( ناسنإلا قوقح نم ثلاثلا ليجلا يف جردني يذلاو ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا

 ةيروتسدلا قوقحلا نم نادعُي ،تنرتنإلا ربع ةصاخ ،ةيصوصخلا يف قحلاو ،)لكك عمتجملل

 تايرحلاو قوقحلا ناونع تحت دراولا ينيطسلفلا يساسألا نوناقلا نم يناثلا بابلا يف ةلوفكملا

 ةداملا بجومب ةيروتسد ةميرج ،ةيمقرلا قوقحلا لمشي امب ،قوقحلا كلت كاهتنا دعُيو .ةماعلا

 الداع اضيوعت بجوتستو ،مداقتلاب طقست الو )روتسدلا( ينيطسلفلا يساسألا نوناقلا نم )32(

 )نيدباع( .يروتسدلا صنلا اذه قفو ةينيطسلفلا ةطلسلا لبق نم ررضلا هيلع عقو نمل

 رابخألا لب ،بسحف ةحيحصلا ريغ رابخألا رشن مرجُي ال ئراوطلا ةلاح نوناق نإف ،لباقملا يفو

 عم لماعتلا لوح ةيمسرلا رابخألا ىقبت ،كلذبو .يمسر ردصم ىلإ دنتست مل اذإ اضيأ ةحيحصلا

 يه ،ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيحصلا اهراثآو اهتايوتسم فلتخم ىلع انوروك ةحئاج

 يروتسدلا مهقح نم سانلا مرُحيو .باقعلاو ةيلوؤسملا ةلئاط تحت ،طقف ةدئاسلا ةياورلا

 لماعتلا يف ةيمسرلا تاطلسلا ءادأ داقتناو ،ةيعمتجملا ةباقرلا ضرف وأ ةسرامم يف يعيبطلاو

  .ةحئاجلا عم

  :ةساردلا تالؤاست

  :ةساردلا فادهأ

 اهليلحتو تانايبلا عمج

 ،انوروك ةحئاج لالخ تاينيطسلفلا تايمالعالا اهل تضرعت يتلا تاكاهتنالا صحف لجا نمو 

 ميمصتب ةثحابلا تماق تاكاهتنالا هذه عم يطاعتلا يف تايمالعالا اهتعبتا يتلا لبسلا ةفرعمو

 ،يلاتلا لكشلا يف رهظي امك ،ةينيطسلفلا قطانملا فلتخم نم ةيمالعا 37 اهيلع تباجا ،ةرامتسا

 يف رهظي ام وهو .ةيبرغلا ةفضلا ناكس نم نهؤارآ ةعلطتسملا نم ٪86.5 هتبسن ام ناك ثيح

 - :يلاتلا لكشلا
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 ةماقإلا ناكم :)1( مقر لودج

 

 تءاج ثيح ،اهب نلمعي يتلا ةيتاسسؤملا تايفلخلا تعونت تايمالعالا نا جئاتنلا ترهظاو 

 ٪21.6و ،ارح المع نلمعي ٪29.7 تناك امنيب ،ةصاخ ةيلحم ةيمالعا تاسسؤم نم نهنم 48.6٪

 امك ،ةيلود تاسسؤم يف نهنم ةدحاو الو لمعت مل امنيب ،ةيموكح ةيمالعا تاسسؤم يف نلمع

 -:يلاتلا لكشلا رهظي

  لمعلا ناكم :)2( مقر لكش

 

 نكل ،ةعونتم تءاج تايمالعالا كلت اهتلغش يتلا يمالعإلا لمعلا تالاجم نا ةساردلا ترهظا

 يف تاصصختم نهنم ٪16.7 امنيب ،ةيعاذا جمارب تامدقم نك ٪13.9 ب تلثمت يتلاو ربكألا ةبسنلا

 تامدقم ٪11.1 تناك امنيب ،تالسارم ٪13.9و ،يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع ىوتحملا ةباتك

 ،ريوصتلا لثم ،يمالعإلا لمعلا ةعيبط يف عونتلا ةرامتسالا ترهظا امك ،ةينويزفلت جماربل

 ميدقتلا نم ةيديلقتلا راودألا تبلغ نكل ،ةينورتكلالا عقاوملا ريرحت ةرادا ،توصلا ةسدنهو
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 -:يلاتلا لكشلا هرهظي ام وهو .ةلسارملاو

 لمعلا ةعيبط :)3( مقر لكش

 

 يتلا تارارقلاو ةحئاجلا ةجيتن نهفئاظو تررضت دق تايمالعالا نم ٪73 نا ىلا يلاتلا لودجلا ريشي

 نهلامعا نررضتي مل يتاللا تايمالعإلاب ةنراقم ةعفترم ةبسن يهو ئراوطلا ةرتف لالخ اهذاختا مت

 -:يلي امك .٪24.3 نهتبسن دعتت مل ثيح

 ةحئاجلا لظ يف لمعلا ررضت :)4( مقر لكش

 

 نهنم ٪17.9 تركذ امنيب ،نهبتاور ضيفخت مت هنا نهؤارآ ةعلطتسملا تايمالعالا  نم ٪50راشا

 لبق نم ةيونسلا نهتازاجا نم بيغتلا تارتف عاطتقا مت ٪17.9و ،لمعلا نم نهحيرست مت دق هنا

 لمعلل نررطضا نهنا نهنم ٪7.1 هتبسن ام راشا امنيب ،اهيف لمعلا نمظتني يتلا تاسسؤملا

 لكشلا هرهظي ام اذهو .ةحئاجلا لالخ تفقوت دق نهحلاصم نا ٪3.6 تباجاو ،ةليوط تاعاسل

 :يلاتلا
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 تايمالعالا هل تضرعت يذلا ررضلا ةعيبط :)5( مقر لكش

 

 

 نع ريبعتلا ةيرح تسم يتلاو تايمالعالا اهل تضرعت يتلا تاكاهتنالا )6( مقر لكشلا رهظيو

 ٪5.4 ربعت مل امنيب ،ةريبك ةبسن يهو تاكاهتنال نضرعت نهنا نهنم ٪37.8 تباجا ثيح ،يأرلا

 .اهيأر نع نهنم

 يأرلا نع ريبعتلا ةيرحب قلعتت  تاكاهتنا :)6( مقر لكشلا

 

 اذه نع نبجا يتاوللا تايمالعالا نم ٪47.4 تلاق ثيح اريطخ ارشؤم رهظي يلاتلا لكشلا

 ريثي ام وهو ،لهاجتلاب يأرلا نع ريبعتلا ةيرحل ةريطخلا تاكاهتنالا هذه عم نلماعت نهنأ لؤاستلا

 اهضرعت لاح يف ةيمالعالا هب موقت ءارجا يا نا ىلا هدرم نأ ةثحابلا ىرت ثيح ،اريبك افوخت

 نبتك نهنا نهنم ٪36.8 تلاق امنيب ،تاكاهتنالا نم ديزمل اهدوقيسو ،هلكأ يتؤي نل تاكاهتنالل
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 تاهجلل ىوكشب مدقتلاب نهنم ةدحاو الو مقت مل امنيب ،يعامتجالا لصاوتلا تاصنم ىلع رمالا نع

 ةيقوقحلا ةموظنملاب تايمالعالا ناميا مدعل رمالا اذه درم نا ةثحابلا ىرت ثيح ،ةيمسرلا

 رهظي امم ،ةيباقنلاو ةيقوقحلا تاسسؤملل اضيا ىوكش عفرب نهنم يا مقت مل كلذك ،ةيمسرلا

 ةكهتنملا تايمالعإلل لوصولا يف تاسسؤملا هذه هب موقت يذلا رودلا يف ةيقيقح ةيلاكشا

  .نهقوقح

 تاكاهتنالا عم لماعتلا ةيلآ :)7( مقر لكشلا

 ةئيب يف ةعونتم تاقياضمل نضرعت دق تالماعلا تايمالعالا نم ٪36.8 نا يلاتلا لكشلا رهظي

 ةبسنلا اما ،لمعلا ةئيب يف تاقياضمل انايحا نضرعت امبر نهنا نهنم ٪5.4 تلاق امنيب لمعلا

  .لمعلا ةئيب يف تاقياضمل نهضرعت نركذي مل ربكالا

 انوروك ةحئاج ببسب ةيفحصلا لمعلا ةئيب يف  تاقياضملا :)8( مقر لكشلا
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 ثيح لمعلا ةئيب يف تايمالعالا اهل تضرعت يتلا تاقياضملا لاكشأ يلاتلا لكشلا نم رهظي

 نيقلت ةبسنلا تاذو ،يئاقولا نمألاو تارباخملا نم تالاصتا نيقلت نهنأ نهنم ٪6.7 تراشا

 ةيونسلا نهتازاجا عاطتقا مت دق هنا نهنم ٪6.7 كلذك تراشأو ،ةيمسرلا تاهجلا نم تاءاعدتسا

 لمعلا طوغضل نضرعت دق نهضعبف تاطوغضلا تعونت امك  .كلذ ةينوناق مدع نم مغرلا ىلع

 دنع تايمالعإلا عم نييموكحلا نيلوؤسملا يطاعت مدعو ،ةسسؤملا لخاد تاسايسلا رييغتو

 -:يلاتلا لكشلا هرهظي ام اذهو ،ةحئاجلا تادجتسمو ثادحا ةيطغت

 اهل نضرعت يتلا تاقياضملا هذه ةعيبط :)9( مقر لكشلا

 

 ناك ،نهيلع يبلس رثأ اهل ناكو تردص يتلا ةيموكحلا تارارقلا ةلمج نع تايمالعالا لاؤس دنع

 تاناضحلا قالغاو ،لماشلا قالغإلاو ،يحصلا رجحلا نالعاو ،ءىراوطلا ةلاح نالعا تارارقل

 صيلقت ،تايقرتلا فقوتو بتارلا فصن تارارق ىلا ةفاضالاب ،نهيلع ايبلس اريثأت ،سرادملاو

 ٪7.1  تقفاوت امنيب .تارمتؤملاو تاعمجتلا عنمو ،لزنملا نم لمعلل لاقتنالاو ماودلا تاعاس

 .نهيلع يبلس ريثأت يا اهل رت ملو ةيموكحلا تارارقلا عم نهؤارآ ةعلطتسملا تايمالعالا نم

 يبلس ريثأت اهل ناك يتلا انوروك ةحئاج ةرتف يف تردص يتلا ةيموكحلا تارارقلا :)10(  مقر لكشلا

 تايمالعالا ىلع
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 اهنا نهنم ٪28.7 تلاق ،يأرلا نع ريبعتلا ةيرح تارارقلا كلت تسم فيك تايمالعالا لاؤس دنعو

 رارقب ةموكحلا نأ ٪9.5 تلاق ثيح ،صوصخلا اذهب رخا يأر ةيقبلل ناك امنيب ريبعتلا ةيرح سمت مل

 نتب تايمالعالا نا نهنم ٪8.16 تلاقو ،يأرلا نع ريبعتلا تعنمو تاماصتعالا تقرف عمجتلا عنم

 ام راشأ امك ،ةينورتكلإلا مئارجلا نوناقو ،ئراوطلا نوناق يف افوخ نهئارآ نع ريبعتلا نيشخي

 داوملا ةيطغت ىلع ريثأت هل ناك رارقلا عانصل لوصولا عنمو ةكرحلا ةلقرع نا نهنم ٪4.8 هتبسن

 ةمولعملا نأف ركذلا ةفنآ ةموكحلا تارارق ببسب هنا ٪4.8 تراشأ امك ،اهنجتنا يتلا ةيمالعإلا

 اهتايح سمت يتلا تامولعملا ةفاك ىلع لوصحلا اهقح نم يتلاو ريهامجلل ةصوقنم تلصو

 ردصملا وهو ةمولعملل دحاولا ردصملا نا نركذ ثيح نهنم ٪4.8 هدكأ ام اذهو ،ارشابم اساسم

 نأ ٪4.8 تراشأو .مهقوقح عم ضراعتي اذهو ريهامجلل ةصوقنم ةمولعم يطعي  يموكحلا

  .نهتاوصا لاصيا ىلع ءاسنلا ةردق نم تدح ةحئاجلا ةرتف يف ةيموكحلا تارارقلا

 

 ؟يأرلا نع ريبعتلا ةيرح تسم يتلا تارارقلا :)1!( مقر لكشلا
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 نع تاثوحبملا فصن عنتما ،ريبعتلا ةيرح نع عافدلا يف نهتيؤر نع تايمالعالا لاؤس دنعو

 ال هنا نهنم ٪5.9 تلاق امنيب ،ةيؤر نهيدل ناك نا نملعي ال نهنا نهنم٪11.8 تلاق امنيب ،ةباجالا

 ليكشت بجي هنا ةلاحلا نم جورخلل تاثوحبملا اهتركذ يتلا ىؤرلا نم نكلو ،صوصخلاب اهيدل يأر

 ،ةحئاجلا ءاهتناب يهتنت نا يغبني ال يتلاو يأرلا نع ريبعتلا ةيرح ىلع لوصحلل طغض ةادا

 ةباقن ناو ،هذه ريبعتلا ةيرح عازتنال ليبسلا وه تايمالعالا نيب دضاعتلا نا تاثوحبملا تعمجاو

 ةفاضالاب ،ريبعتلا ةيرح ىلع ظافحلا يف يف ةيدج رثكأ ارود اهيدل نوكي نا بجي نييفحصلا

 ةيامحب قلعتي اميف اصوصخو ةحئاجلا لظ يف اهرود عجارت يتلا ةيقوقحلا تاسسؤملل

  .نيطسلف يف يفحصلا لمعلا هاجت ةداج ةفقوب ةبلاطم مالعالا ةرازو ناو ،تايمالعالا

 يتلاو يأرلا نع ريبعتلا ةيرح هاجت تايمالعإلا ةنيع ىدل ةحضاو ةيؤر دوجو مدع ةثحابلا تظحال

 اهتنس يتلا نيناوقلا ةلمجو ءىراوطلا ةلاح نالعا اهيلع دويقلا تدازو ةديقم يه لصألاب

 اهب عتمتت نا بجي يتلا ةيامحلاو ريبعتلا قوقحب لماكلا يعولا مدع ىلا ةفاضالاب .ةموكحلا

 ةباقن ىلع ةريبك ةيلوؤسم عضي ام ،اهئاهتنا دعب ىتح وا ةحئاجلا لظ يف ءاوس تايمالعالا

 ءالعاو ءاسنلا قوقح عازتناب يدانت يتلا ةيوسنلا ماسجألاو ةيقوقحلا تاسسؤملاو نييفحصلا

 كلت لوح تايمالعإلا فوفص يف رثكأ يعو رشن الوا لجا نم ،نهقوقح نع عافدلاو نهتاوصأ

  .ةرصانملاو عافدلل تايجيتارتسا مسرو ،قوقحلا

 ديدمت لالخ نم اهدييقت متي يتلاو يأرلا نع ريبعتلا ةيرح نع عافدلل كتيؤر ام :)12( مقر لكشلا

  ؟ئراوطلا ةلاح
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 :ةساردلل ةماعلا جئاتنلا

 تايمالعإلا ترثأت ثيح ،يأرلا نع ريبعتلا ةيرحب رشابم لكشب سم ءىراوطلا ةلاح نالعا .1

  .تارارقلا هذه نم رشابم لكشب

 يف اهب لمعلا رارقإ مت يتلا ةيموكحلا تارارقلا ببسب ةفلتخملا ةيمالعالا تالاجملا ترثأت .2

  .ةرتفلا هذه يف تايمالعإلا ىلع ريبك رثأ هل ناك امم ةحئاجلا

 لمعلا ىلع نهرابجإو ،بتاورلا ضيفخت تايمالعإلا اهل تضرعت يتلا تاكاهتنالا زربأ نم .3

 ،كلذ ةينوناق مدع نم مغرلا ىلع ةيونسلا نهتازاجا عاطتقا ىلإ ةفاضإلاب ،لزنملا نم

 ،تايقرتلا فقوتو بتارلا فصن تارارق ىلا ةفاضالاب ،سرادملاو تاناضحلا قالغإو

 .تارمتؤملاو تاعمجتلا عنمو ،لزنملا نم لمعلل لاقتنالاو ماودلا تاعاس صيلقتو

 رييغت مت ثيح ةيمالعالا تاسسؤملا اهتسرام طوغض ىلا تايمالعالا تضرعت .4

  .تارارقلا هذه ذيفنت ىلع تايمالعإلا رابجاو تاسسؤملا لخاد تاسايسلا

 تادجتسمو ثادحا ةيطغت دنع تايمالعإلا عم نييموكحلا نيلوؤسملا يطاعت مدع .5

  .ةحئاجلا

 تقرفو ،عمجتلا عنم تررق اهنا ثيح يأرلا نع ريبعتلا ةيرح تارارقلا ةلمج تسم .6

 ساسملا يلاتلابو ناديملا نم ةيطغتلا تايمالعالا ةردقم نم دح ام ،تاماصتعالا

 .اهتدوجو ةمولعملاب

 نوناقو ،ءىراوطلا نوناق دونب قيبطت يف افوخ نهئارآ نع ريبعتلا نيشخي نتب تايمالعإلا .7

 .ةينورتكلالا مئارجلا

 داوملا ةيطغت ىلع ريثأت هل ناك رارقلا عانصل لوصولا عنمو تايمالعإلل ةكرحلا ةلقرع مت .8

  .اهتجتنأ يتلا ةيمالعإلا

 نم يتلاو ريهامجلل ةصوقنم تلصو يتلا ةمولعملا ةيقادصم ىلع ترثأ ةموكحلا تارارق .9

  .ارشابم اساسم اهتايح سمت يتلا تامولعملا ةفاك ىلع لوصحلا اهقح

 لك ريهامجلل ةصوقنم ةمولعم يطعي  يموكحلا ردصملا وهو ةمولعملل دحاولا ردصملا  .10

  .نهتاوصا لاصيا ىلع ءاسنلا ةردق نم تدح ةحئاجلا ةرتف يف ةيموكحلا تارارقلا هذه

 تاسسؤملاو نييفحصلا ةباقن نم لك هب موقت يذلا رودلا يف تايمالعإلا تككش  .11

 هذه كلتمت نا بجي هناو .نهقوقح نع عافدلاو تايمالعإلا توص عفر يف ةيقوقحلا

 .ةحضاو تايجيتارتسا تاسسؤملا

 ريبعتلا ةيرح ىلع لوصحلل طغض ةادأ ليكشت بجي ةلاحلا نم جورخلل هنأ تايمالعالا  ىرت .12

 نيب دضاعتلا نأ تاثوحبملا تعمجاو ،ةحئاجلا ءاهتناب يهتنت نا يغبني ال يتلاو يأرلا نع

  .هذه ريبعتلا ةيرح عازتنال ليبسلا وه تايمالعإلا

 



 55 

 :ةنهارلا ةمزألا نم جورخلل ةساردلا تاحرتقم

 نوناقلا مارتحاو نآلا ةياغلو 2020 راذآ 5 ذنم ةرمتسملا ةيروتسدلا ريغ ءىراوطلا ةلاح ءاهنإ .1

 ةلود اهيلإ تمضنا يتلا ةيلودلا تايقافتالاو ،ةيروتسدلا تايرحلاو قوقحلاو )روتسدلا( يساسألا

 .ناسنإلا قوقح ةلاح زيزعتو ،تاظفحت نودب نيطسلف

 فلتخم يف انوروك ةحئاج تاعبت عم لماعتلل تايولوألاو فادهألاو ملاعملا ةحضاو ةطخ ميدقت .2

 عم يكراشتو فافش وحن ىلعو ،ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيحصلا اهتايوتسم

 ةيوسنلا تامظنملاو تايفحصلا جامداو ،اهرشنو يعماجلا ميلعتلاو يندملا عمتجملا تاسسؤم

 .19 ديفوك ةحئاجل ةباجتسالا ريبادت ميمص يف ةيفحصلاو

 ءاطشنو نييفحصلا فدهتست يتلا ةيئاضقلا تاقحالملاو ةيفسعتلا تالاقتعالا تالاح فقو .3

 قوقحلاو ةيمالعإلا تايرحلاو ريبعتلا ةيرح كاهتنا ىلع ةبساحملاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

 يف ةيفحصلا تاعمجتلاو ماسجألا رود ليعفتو .راركتلا مدع نامضو ،اياحضلا فاصنإو ،ةيمقرلا

 ،لمعلا عقاوم يف تايفحصلا ةدناسمو معدل ةيقوقح ةيداصتقا -ةيعامتجا ططخ ميمصت

  .صاخلاو يموكحلا هييوتسمب

 عقاوم ءاطشنو نييفحصلا لاقتعال ةبصخ ةئيب لكشت يتلا مالعإلاو يأرلا تاعيرشت ةعجارم .4

 نوناقو ةينورتكلإلا مئارجلا نوناقب رارقو رشنلاو تاعوبطملا نوناق ةصاخبو يعامتجالا لصاوتلا

 .ةيلودلا ريياعملا عم مهماجسنا نامضو هريغو تابوقعلا

 ،ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نمضي نوناقو ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف قحلا نوناق رادصإ .5

 يمحت يتلا ةيلودلا ريياعملاو تايقافتالاو )روتسدلا( يساسألا نوناقلا عم لماكلاب نيمجسنم

  .ةيصوصخلا يف قحلاو مالعإلاو ريبعتلا ةيرح يف قحلا

 يقوقحلا لمعلا لالخ نم انوروك ةحئاج لظ يف ةبذاكلا رابخألا ةهجاوم يف دوهجلا زيزعت .6

 فيثكتو قئاقح قاروأ رشنو تاعئاشلا ةهجاوم يف سانلل قئاقحلا ميدقتو ،كرتشملا يمالعإلاو

 .اهب ةيعوتلاو رابخألا ةيقدص صحف تاصنم مادختسا

 تازايتمالاو حلاصملا براضت ىلع ةمئاقلا ئراوطلا ةلحرم لالخ تردص يتلا تاعيرشتلا ءاغلإ .7

 .انوروك ةحئاج سييستو

 عم لماعتلل ةحضاو ةيئانج ةسايس ةرولبو ،ةلادعلا ةموظنمو ءاضقلا يف ةداج تاحالصإ ءارجإ .8

 ىلعو ،ءاسنلا فدهتست يتلا ةصاخبو ،ينيطسلفلا عمتجملا يف ةميرجلاو فنعلا ةرهاظ عافترا

 .ةرهاظلا هذه روذج ةجلاعم لفكيو ،يكراشت وحن

 يف ءادألا يف قوبسم ريغ ًاعجارت دهش يذلا ،ينيطسلفلا يندملا عمتجملا رود زيزعت .9

 يعامجلا يقوقحلا لمعلا زيزعتو ،ةيناسنإلا ةماركلاو تايرحلاو قوقحلا نع ًاعافد ،ءىراوطلا
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 لفكي امب ،حالصإلا تابلطتم معدو ةمداقلاو ةينآلا رطاخملاو تايدحتلا ةهجاوم يف كرتشملا

 عنصب درفتلاو ةطلسلاب درفتلا ةلاح فقوو ،ةلادعلا عاطقو ءاضقلا يف رمتسملا فيزنلا فقو

 .رارقلا

 ةيرحب مهيلثمم رايتخا يف مهقح ةسرامم نم سانلا نيكمتل ةيمارلا دوهجلا فيثكتو ديحوت .10

 نينطاوملل يروتسد قحك ةرح ةيباختنا ةئيب نامضو اهماظتناو ةيعيرشتو ةيسائر تاباختنا يف

 ةداعتساو ،عدصتملا يسايسلا ماظنلا ميمرتو ،ةيلودلا قيثاوملاو يساسألا نوناقلا يف

 ،حلاصلا مكحلا تازكترمو نوناقلا ةدايسو تاطلسلا نيب لصفلا أدبمو ةماعلا تاطلسلا

 ريغ تاسسؤملا ىلع ءادألا يف ةسسأملاو يطارقميدلا لوحتلا ةيلمعو تاباختنالا ميمعتو

 ةينبم ،ةلماش ةينطو ةيجيتارتسا ةرولبو ،اهريغو تايعمجلاو تاباقنلاو تاداحتالاك ًاضيأ ةيمسرلا

 دومص زيزعت ىلع ةرداق ،ءاسنلاو بابشلل لعاف رودو ،يبعش ضيوفت ىلإ ةدنتسمو ،قوقحلا ىلع

 .عقاولا ضرأ ىلع يقيقح رييغت ثادحإو ،ةيناسنإلا ةماركلاو قوقحلا ةنايصو سانلا

 ةهجاوم ساسأ ىلع لكشتت الأ بجي انوروك اهتفشك يتلا تامزألل ًالولح نمضتت يتلا ةيؤرلا

 ساسأ ىلع ةينطولا انتاسسؤم ءانب ةداعإ ساسأ ىلع امنإو ،تايرحلا كاهتناو عمقلا تالاح

 ةينمالا ىنبلا لخدت نم دحلاو داسفلا ةبراحمو ،تايعرشلا ديدجتو ،ّيلومش لكشب يطارقميد

 يف رئاشعلاك ليكشتلا ةيدارإاللا رطألا يمانت ةروطخ نم ةيعوتلاو ،ةيندملا ةايحلا يف ةيركسعلاو

  .اهرودب مايقلا نع ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاسسؤملا زجع لظ

 :عجارملا

 - ةأرملل ةدحتملا ممالا ةئيه .ةأرملا قوقح ةرصانم ىلع ماع 25 رورمب لافتحالا .)2020( .ةأرملل ةدحتملا ممالا ةئيه

 from https://arabstates.unwomen.org/ar/news/beijing-plus-25 ,2020 ,19 ربوتكا Retrieved .ةيبرعلا لودلا

 ممالا .تايتفلاو ءاسنلا ىلع )19 -ديفوك( 2019 ماعل انوروك سوريف ضرم رثا .)20 ليربا ,2020( .ةدحتملا ممالا

-Retrieved 10 19, 2020, from https://www.un.org/ar/un-coronavirus .19 -ديفوكل ةباجتسالا -ةدحتملا

communications-team/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19 

 ةيامح .انوروك ةحئاج لالخ ندرالا يف مالعالا ةيرح ةلاح فشكي ريرقت :رظحلا تحت .)29 وينوي ,2020( .نييفحصلا ةيامح

 /العإلا-ةيرح-ةلاح-فشكي-ريرقت-رظحلا-تحت/CDFJ. Retrieved 10 20, 2020, from https://cdfj.org نييفحصلا

 يبرعلا زكرملا - ةلمح .انوروك ةحئاجو ءىراوطلا نيب نيطسلف يف ةيمقرلا قوقحلا .)7 ويام ,2020( .ماصع ,نيدباع

-from https://7amleh.org/2020/05/07/alhqwq-alrqmyh-fy ,2020 ,19 ربوتكا Retrieved .يعامتجالا مالعالا ريوطتل

flstyn-byn-altware-wjaehh-kwrwna 

  ."ةحئاجلا سييستل ةيموكح تارارقو نيناوق" :ةلباقم .)20 ،ربوتكا ،2020( .انيل ،يداهلا دبع

  ."19 ديفوك ةحئاج لالخ ريبعتلا ةيرح ىلع اهتاريثأتو ءىراوطلا ةلاح" :ةلباقم .)19 ،ربوتكا ،2020( .ماصع ،نيدباع

  ."ةحئاجلا يف تايمالعالا ىلع ءىراوطلا نوناق تاساكعنا" :ةلباقم  .)17 ،ربوتكا ،2020( .لالب ،يكبوشلا
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 ةحئاج رثأ يف ةيليلحت ةءارق

 تايفحصلا ىلع انوروك

 تاينيطسلفلا
  نوعمش حلاص ةياده

 

 نيرشعلاو ةسماخلا ةيونسلا ىركذلاب هيف لفتحي يذلا ،2020 ماع نوكي نأ عقوتملا نم ناك

 راشتنا عمو ،كلذ نم الدبو .نيسنجلا نيب ةاواسملا قيقحت يف امساح اماع ،نيجيب لمع جاهنمل

 رطخل ةضرعم ةيضاملا دوقعلا يف تققحت يتلا ةدودحملا بساكملا ىتح تتاب ،19-ديفوك ةحئاج

 مظنلا بوشي ام فشكتو ،لبق نم ةمئاقلا ةاواسملا مدع هجوأ قّمعت ةحئاجلا هذهف .ساكتنالا

 عيمج يفو ةحئاجلا راثآ نم اهرودب ديزت فعض نطاوم نم ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا

-ديفوك ةحئاج راثآ مقافتت ،ةيعامتجالا ةيامحلا ىلإ نمألا نمو ،داصتقالا ىلإ ةحصلا نم ،تالاجملا

 12اثانإ نهنوك درجمل تايتفلاو ءاسنلل ةبسنلاب 19

 ببسب كلذو فئاظولا نم لجرلا ةراسخ فعض رسختس ةأرملا نأ ىلإ اوكسإلا تراشأو اذه

 تايتفلاو ءاسنلا ّنأ ىشخُي ذإ ،زييمت نود نم عيمجلا ىلع انوروك سوريف رثؤي امنيب ،انوروك ةحئاج

 ممألا ةنجل دّدشت ةديدج ةسارد يفف .يملاعلا ءابولا اذه تاعبتل ربكألا رزولا نلّمحتيس نم ّنه

 ةرهاظ ّنأ ىلع ةكيرش ةيممأ تالاكوو اوكسإلا- ايسآ يبرغل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةدحتملا

 دق ةيبرعلا ةقطنملا يف تايتفلاو ءاسنلا اههجاوت يتلا ةيعامتجالا تايدحتلاو يلزنملا فنعلا

 .13انوروك ةحئاج لعفب اًءوس تدادزا

 نويلم 1.7 دقفتس ةيبرعلا ةقطنملا ّنأ ىلإ ةقباس ةسارد يف تراشأ دق اوكسإلا تناكو اذه

 ددع ّنأ اهئاكرشو اوكسإلا تاباسح رّدقتو ،انوروك ةحئاج ةجيتن 2020 ماع يف لقألا ىلع ةفيظو

 ىوقلا يف ءاسنلا ةكراشم نوكو .فلأ 700 ـلا براقي فئاظولا هذه ندقفيس يتاوللا ءاسنلا

 
12  recover-efforts-centre-girls-and-women-team/put-communications-coronavirus-https://www.un.org/ar/un 
 covid-19-دیفوكل ةباجتسالا ةدحتملا ممألا

 2020لیربأ/ناسین 6ایسآ يبرغل ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةنجللا ةدحتملا ممألا 13
 ةینیطسلف ةیمالعإو ةثحاب )*(
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 فعض ىدعتتس فئاظولل ّنهرئاسخ ةبسن نإف ،٪20 براقي ام غلبت ةيبرعلا ةقطنملا يف ةلماعلا

 عاطقلا نأ اوكسإلا ترهظأ ،رقفلا ىلع ةحئاجلا رثأ لوانتت ىرخأ ةسارد يفو .لاجرلا رئاسخ ةبسن

 يف تالماعلا ءاسنلا نم ًابيرقت ٪62 ةبسن نأ ثيحو ،رئاسخلل ةضرع رثكألا نوكي دق يمسرلا ريغ

 ٍ.زاوتم ريغ لكشب رئاسخلا هذه ندبكتيس ءاسنلا نإف ،عاطقلا اذه يف نلمعي ةيبرعلا ةقطنملا

 لب رخآب وأ لكشب انلاطيس يذلا رثألا اذه نم ءزج يمالعإلا عاطقلا يف تالماعو ءاسنك نحن نذإ

 ىلع اهنم يناعن يتلا تابوعصلاو تايدحتلا ةفاك رارمتسا عم ةصاخ انيلع اميخو هريثأت نوكيس

 .ةمساح تالخدت نود ةليوط تاونس رادم

 انتردق ىلعو ،انتايح ىلع انوروك سوريف رثؤي فيك رشابم وحن ىلع نآلا ىتح انمظعم دهش دقل

 فيك رعشنو ،ةماعلا تامدخلا ىلع لوصحلا وأ ةسردملا وأ لمعلل هجوتلا وأ لزنملا ةرداغم ىلع

 مدعو ةاناعملا ثرإل ارظن نكلو ،يتامدخلاو يتاسسؤملاو يمالعإلا عاطقلا يف انلمع ىلع رثأ

 حمالم ثيح نم يقيقح قزأم يف اننإف تاعيرشتلاو رارقلا عانصل ةحوارملاو نيسنجلا نيب ةلادعلا

 .تآ وه امل ةيلبقتسم

 ىلع انوروكل ةيبلسلا راثآلا ةدايز ىلإ - هشيعن عقاوك- نيسنجلا نيب ةمئاقلا تاوجفلا يدؤت دقف

 ةحئاجلا هذه ءانثأ نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع ةدايز يف لثمتت ةريبك رطاخم كانهف .ءاسنلا

 عيراشملا يف ةلثمتملاو تايتفلاو ءاسنلل تققحت يتلا بساكملا يف ةساكتنا ثودحو ،اهدعبو

 يف تاساكتناو ،ةرحلاو ةلقتسملا -صاخ لكشب- ةيمالعإلا عيراشملا وأ ماع لكشب ةريغصلا

 ةحاسم الف ،نكت مل اهنأك ترخبت انوروك لعفبو اهلجأل اليوط انلضان يتلا تالخدتلا ىوتسم

 !.ئراوطلا نوناق ضرف رارمتسا لظ يفو رقتسم ريغ عقاو رارمتسا لظ يف ةلءاسملل ةحضاو

 ىنستي ىتحو .نينسلا تارشع ىدم ىلع سفنألا قشب صرفلاو تازاجنإلا ضعب تققحت دقل

 ةمزألاو انوروك ةحئاج رثؤت فيك مهف مهملا نم ،نيسنجلا نيب قراوفلا يعارت تاسايس ةغايص

 نم ديزملا ىلإ جاتحي اذهو ،.نيسنجلا نيب ةاواسملا جتاون ىلع اهنع ةمجانلا ةيداصتقالا

 قوقح لجأل لاضنلا راسمو يعامتجالا قايسلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ةيصيخشتلا تاساردلا

  .اهتقطنم بسح ةأرملا

 يعامتجالاو يسايسلا عقاولا نم أزجتي ال ءزج نه تايمالعالاو تايفحصلاف يمالعإلا عاطقلا يفو

 ماع لكشب ةينيطسلفلا ةأرملا اهنم يناعت يتلا تايلاكشإلا نم ةلمج كلانهو ،يداصتقالاو

 ةديعب هراثآ نوريثكلا لهجي ديدج ءبع ةفاضإك انوروك ةحئاج تءاج ،صاخ لكشب تايمالعالاو

 ىلع تايمالعالا ىلع راثآلا ةلمج صيخشتو صيحمتلاو ثحبلا قحتست ةديدج ةلاح لكشتل ىدملا

 .ديعبلاو بيرقلا ىدملا

 ،لمألا نم ريثكلا انوذحي ناك 2019 ماعلا يف ةعبارلا هتخسنب نثدحتي تايمالعإلا رمتؤم ماتخ يفف

 اههيجوت متو ،يفحصلا دهجلا ديحوتل ةردابمب تاينيطسلفلا تايمالعإلا يدان يف انمدقت دقف

 تاسسؤملا قالغإ رثأ ىلع رمتؤملا تا شاقن يف  زيكرتلاو ،نيينيطسلفلا نييفاحصلا ةباقنل

 يف تايفحصلا ليثمت عقاوو ،تايفحصلا ىلع قالغالا رثأ ةيصوصخو ،ةنكمملا لئادبلاو ةيمالعإلا
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 ةعجارمو نييفاحصلا ةباقنل يلخادلا ماظنلا يف ةءارقو ،نييفاحصلا ةباقنو ةيفحصلا رطألا

 ةباقنل الوصو ةيفحص تاردابمو ،ةيوسن رظن ههجو نم ةباقنلل ةيجيتارتسالا ةطخلا ةدوسمل

 ةمهاسم ىدم رمتؤملا تاذ يف انحرط هقبس يذلا ماعلا يفو ،ةعماجو ةينهمو ةلقتسم

 ةيطغت يف نه رودو ،تايمالعإلا ىلع ماسقنالا ريثأتو ،يمالعإلا دهشملا ةعانص يف تايمالعإلا

 ةزغ عاطقب ةدوعلا تاريسم

 ماعلا دهشملا نم ءزج انسفنأ دجن اننإف 2020 ماعلل ةسماخلا هتخسنب انرمتؤم يف مويلاو

 اندوهج لامكتسا نع اضوعف ،انتايولوأو انتاهجوت ىلع ءابولا راشتنا سكع دقو يلحملاو يملاعلا

 نيسحتو نهنيكمتو تايمالعإلا دوجو زيزعتو سيركتل ةيضاملا ماوعألا لالخ تلذب يتلا

 يننأ مغرو ،عقوتن ال ثيح نم اضيأ ريبك لكشب انرثأت دق اننأب فارتعالا نم صانم الف ،نهعاضوأ

 رابتعالا نيعب ذخألا عم ةحئاجلا مضخ يف نحنف هناوأل اقباس لازال انوروك راثآ نع ثيدحلا نأ دقتعأ

 ىلع اننكمي نكلو ،ملاعلا ةيقب نع رخأتم تقوب انقحل دق اديدحت ةزغ عاطق يفو نيطسلف يف اننأ

 تايمالعإلا عقاول يقيقحلا رييغتلا دصر متو ايلعف رثأ دق هارن اميف  راثآلا هذه ليلحت لقألا

 .ةماعلاو ةصاخلا نهتايح ىلع هساكعناو

 :يفاشكتسا عالطتسا

 يف عالطتسا ءارجإب تاينيطسلفلا تايمالعالا يدان لالخ نم "تاينيطسلف " ةسسؤم تماق

 ةيعامتجالا راثآلا صحف فدهب ،تايبرعلاو تاينيطسلفلا تايفحصلا نم ةنيع فوفص

 14.نهيلع )19 -ديفوك ( انوروك ةحئاج اهتضرف يتلا فورظلل ةيداصتقالاو

 :يلاتلاك تاينيطسلفلا تايمالعإلاب قلعتي امب عالطتسالا جئاتن زربأ تءاجو

 تيبلا نم لمعلل عالطتسالا يف تاكراشملا تايمالعالا بلغأ ترطضا :ةيعامتجا ةيحان نم

 ةيفحصلا ماهملا يف نلمع نهضعب ،انوروك ةحئاج ءدب ذنم لقألا ىلع رهش ةدملو لماك لكشب

 تلاقو .ةرسألاو لزنملا ءابعأ نهلمحتل ةفاضإ ايموي ةلصاوتم تاعاس 6 نم رثكأل اهب نفلك يتلا

 كلذ ببسبو .داتعملا نم رثكأ يفحص لمع تاعاس نهيلع تضرف ةحئاجلا فورظ نإ نهبلغأ

 .نهتالئاع دارفأل صصخملا نهتقو ىلع رثأ تيبلا نم لمعلا نأ ندقتعا

 نمقي يتلا ةيلزنملا راودألا رارمتسا عم لمعلا ءابعأ ةدايز نأ ندقتعا تايمالعالا ثلث نم براقي ام

 نأ تاعلطتسملا تايفحصلا فصن تلاق امنيب .نهل ةيسفنلا طوغضلا نم تمقاف دق اهب

 .ةحئاجلا لالخ يسفنلا وأ يونعملا معدلا نم لكش يأ رفوت مل نهلمع تاهج

 نهلخد عجارت تايفحصلا نم نهءارآ ةعلطتسملا فصن نم رثكأ نإف :يداصتقالا ديعصلا ىلعو

 ةتقؤم وأ ةمئاد ةروصب فقوت نهلمع نإ تايفحصلا ضعب تلاقو ،ةحئاجلا لالخ فقوت وأ يلاملا

 تاهجلا وأ نهتاسسؤم عم لمعلا قافتاب لالخإلل نهضعب ضرعت اميف .انوروك ةمزأ لالخ

 .اهعم نلمعي يتلا ةيفحصلا

 
 .رcdملا لود `_ ةي̂رعلا تايفN\لا نم ددعو يWرعلا ملاعلاو ن9طسلف نم ةيفMN 72 ھب تكراشو ،2020 سطسغأ/بآ 31 – 6 ن9ب اينو34كيلإ عالطتسالا يرجأ 14
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 حنملا نع تامولعم يأ نلهجي نهءارآ ةعلطتسملا فصن نم براقي ام نأ هابتنالل تفلملا

 انلصوت يتلا ةجيتنلا تاذ يهو ،انوروك يررضتمل ةيمالعإ تاسسؤم اهتمدق يتلا تادعاسملاو

 .ةزكرملا لمعلا تاعومجم لالخ نم اهل

 :ةيثحبلا ةقرولا هذه ةيمهأو فادهأ

 سدقلا يف تاينيطسلفلا تايفاحصلا ىلع انوروك ةحئاج رثأل لماكتم مهف ىلإ ةقرولا هذه فدهت

 اههجاوت يتلا تايدحتلاو ةحاتملا صرفلا سسحت لجأ نم ،ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلاو

 ةيمالعإلا ةيصوصخ يف نكمملا ردقلاب قمعتلاو ،انوروك ةحئاج ببسب تاينيطسلفلا تايمالعالا

 ةينيطسلفلا ضرألا ىلع يفارغوميدلا رييغتلا لعفب اهتاجايتحاو اهتايولوأ ددعتو ةينيطسلفلا

 .ينيطسلفلا يمالعإلا دهشملا ىلع اهرودب تسكعنا يتلا

 ءاوس تفاخلا وأ ،يروهجلا توصلا كلذ تايمالعالا توص نم رثكأ برتقت نأ ةقرولا هذه لواحت

 ةمزأف ،يليئارسإلا راصحلاو ةيتنمسالا ناردجلا زواجتت ةيمالعإ تاوصأ عم ادرغم وأ اديحو ناك

 ةساملا ةجاحلاب مختملا يمالعإلا دهشملاو ءبعلا داز ئراط يفاضإ لماع الإ تسيل انوروك

 .دحاولا ينيطسلفلا تيبلا يف عاضوألا بيوصتل

 

 :تاينيطسلفلا تايمالعالا عقاو ىلع انوروك ةحئاج راثآ يف ةءارق

 ،تاينيطسلفلا تايمالعالا ىلع انوروك ةحئاج راثآل ةلماش ةيليلحت ةءارقب مايقلا هناوأل قباسلا نم

 تايمالعالا ىلع اهتيفيكو راثآلا مجح ريدقتل ةداج ةيفاشكتسا ةلواحم يه ةيثحبلا ةقرولا هذه نكل

 يذلا يأرلا عالطتسا جئاتنل ةيليلحت ةءارق ىلع ةيثحبلا ةقرولا هذه تدمتعا ثيح ، تاينيطسلفلا

 ةزغ عاطق يف اهادحإ ةزكرم لمع يتعومجم ذيفنت مت امك ،تاينيطسلف ةسسؤم هترجأ

 نم تايمالعا ةكراشمبو ةيبرغلا ةفضلا يف ةيناثلا ةعومجملاو ،تايمالعإ 10 ددع ةكراشمبو

 رهش لالخ اهذيفنت مت ناتعومجملا الكو ،ةيمالعإ 14 ةكراشمبو ةيبرغلا ةفضلاو ةلتحملا سدقلا

 تالباقم 4 ددع ءارجإ ىلإ ةفاضإلاب ،عيمجلل ةمالسلا تاءارجإ ىلع اظافح مووز جمانرب ربعو ربوتكأ

 .ةيتاذلا نهتبرجت مهفل الوصو  تايمالعا عم

 طقف ةيرهاظلا تسيل راثآلل اقمع رثكأ مهف نم ةقرولا هذه لالخ نكمتن نأ ناكمإلاب هنإف هيلعو

 يف اهريثأت ىدمو راثآلا هذهب تايمالعالا يعو ىلع انزيكرت ردقب تايئاصحإلاو بسنلا ىلع زكرت يتلاو

 مغر ةحاتملا صرفلا ةيؤر نم نهنيكمت يف مهاسن نأ نكمي فيكو ةينهملاو ةيصخشلا نهتايح

 .يمالعإلا دهشملا ةيوادوس

 رواحم ةدع يف هزكرأس تاينيطسلفلا تايمالعالاو تايفحصلا ىلع انوروك ةحئاج راثآ

 :يف لثمتت ةيسيئر

 :ةيباقنلاو ةيسايسلا ةكراشملا ىوتسم ىلع :الوأ

 ةكراشملا ةدايز يف تايمالعالا بلاطمو تاحومط ىوتسم ىلع ديكأتلاب انوروك ةحئاج ترثأ دقل

 ةبلاطملا يف رارمتسالا نكمي فيكف ،ربكأ ةيلعافو ةوقب يباقنلا لمعلا يف نهدجاوتو ،ةيسايسلا
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 نع ةلءاسملاو ةبلاطملاب رارمتسالاو نييفاحصلا ةباقن يف تاباختنا ءارجإب لاثملا ليبس ىلع

 يعمتجملا لمعلا ةلجع هيف فقوتتو ،ئراوطلا ةلاح ضرف هيف رمتست تقو يف تايمالعالا قوقح

 صرفلا تصلقت دقل ،يضارتفالا ملاعلا ىلإ لوحتت لب تايمالعالا ءاقتلا صرف هيف لقتو ،يكراشتلا

 قالطا نم ةينضم دوهج دعبو لاثملا ليبس ىلعف انوروك لبق اميف ةشهلاب اهفينصت اننكمي يتلا

 ةباقنو ةيفاحصلا لتكلا ةفاك عم ثيثحلا لصاوتلاو يباقنلا لمعلا حالصإل تايمالعالا ةردابم

 ةفاك ليلذتل تاءاقل ةدعب حاجنلا مث ،2019 ماعلا يف انرمتؤم يف ةردابملا قالطاو نييفاحصلا

 يمالعإلا عاطقلا لك ربجتو ،صرفلا هذهب تفصع يتلا انوروك ةحئاج مامأ انسفنأ دجن ،تابوعصلا

 تاجايتحالل يطختلا ةداعإو اهتايولوأ بيترت ةداعإ ىلع ةيمالعإلا تاسسؤملاو تايمالعالا هيف امب

 .انيدل ةرفوتم ودبت داكلاب يتلا ةيقيقحلا تايولوألاو

 انوروك ةحئاج ريثأتلو ةيمالعإلا ةلاحلل فيصوت يه ام ردقب اقلطم ةيمؤاشت ةرظنب سيل اذهو

 يف اهتءارق ديعن نأ بجوتي يتلا فعضلاو ةوقلا نماكم ىلعو تايمالعإك انيلع ىدملا ةديعب

 عم اهلماعتو ةيمسرلا ةيبرعلا ةلاحلاو يسايسلا عقاولل نيلهاجتم ريغ ينيطسلفلا انعقاو

 اذهب تايمالعاو تاينيطسلفك انفرط لذبت نأ بجي ةريبك دوهج نأ ذإ ،نيينيطسلفك انيضق

 يأ نع اديعب رحلا ينيطسلفلا توصلا لاصيإل انتالواحمو اندوهج رارمتسا يف لثمتي رامضملا

 .رخآ قايس

 :ةفلتخم راثآو دحاو دلب تاينيطسلفلا تايمالعإلل يفارغجلا يظشتلا

 ةحئاجلا راثآ ةءارق يف ةينيطسلفلا ةلاحلا ديقعت ىدمب ملاعلا تاينيطسلفلا ئجافت ةرم لك يف

 نهجاويو نيناعي نهنم لك لب ،طقف ةدحاو تسيل يهف تاينيطسلفلا تايمالعالا ىلع اهريغو

 تحت سدقلاب لمعت تناك ءاوس يفارغجلا اهقاطنل اقفو اهب زيمتتو ةفلتخم ةفاضإ تايدحت

 يف فلتخم نأش اهل اهنم لكو ةيبرغلا ةفضلاو هللا مار يف وأ ،اهنيناوقو ةيليئارسإلا ةرطيسلا

 ،يمالعإلا نهلمع يف انوروك لعفب نهتباصأ يتلا راثآلا مجح ريدقتو اهفيصوتو ةمزألا ةهجاوم

 ةحئاجب ةصاخلا تاءارجإلا ةهجاومو ،تايمالعالا ىلع ةزغ عاطق يف عقاولا تاديقعت ىلإ ةفاضإلاب

 ةحئاج ريثأتو تايمالعإلل افيصوت مدقن نأ مهملا نم تدجو يلاتلابو ،نهلمع ىلع اهرثأو انوروك

 .ةزكرملا تاعومجملا يف هل نرشأ امل اقفو نهيلع انوروك

  :لالتحالا تاسراممل ايدحت رثكألا سدقلا تايفحص

 ةعبتملا تاءارجإلاب ةقالع اهل تايدحتو تابوعص سدقلا يف تاينيطسلفلا تايمالعالا هجاوت

 رثكأل كرحتلا وأ لقنتلا مدعب تامزتلم تايمالعإلاف ،يليئارسإلا لالتحالا تاوق هتضرف امل اقفو

 مهاس يذلا رمألا نهلامعأل لوصولا نم نكمتي مل يلاتلابو ،نهانكس قطانم نم رتم 1000 نم

 ةلاح يفو ،ةعطقلاب لمعلاو تيبلا نم لمعلا ىلع نهضعب ربجأو ،نهفئاظول نهضعب نادقفب

 لالتحالا تاوق فرتعت ال ذإ العاف سيل رمألا نإف نييفاحصلا ةباقن ةقاطبل تايمالعالا مادختسا

 يف تالماعلاو تانطاقلا تايمالعإلل طبحم رمألا اذهو ،ةقاطبلا هذهب زجاوحلا ىلع ةيليئارسإلا

 سانلا نم ريثكلاف اهتيدودحم ىلع اهب حومسملا ةقطنملا لخاد لمعلا تالواحم يفو ،سدقلا
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 ،ىودعلل القان نكي نأ نم ةيشخو يلزنملا رجحلاب مهمازتلال مهتويب ىلإ تايمالعالا لاخدا اوضفري

 اهنأل فتاهلا ربع اهدادعإ حلصي ال ريراقتلا ضعب نأ الإ تايمالعالا لبق نم امامت موهفم رمأ اذهو

 رمألا دازو نهل لمعلل ةحاتملا صرفلا ةحاسم صيلقت يف مهاس ام ،ناديملل لوزنلا ىلإ جاتحت

 .ةبوعص

 ةكرحلا عنمل لقنتأ الو ،يفحصلا يلمع سرامأ نأ عطتسأ مل ":سدقلا يف تايفحصلا ىدحإ لوقت

 غلابمب ةطاسبب فلاختأ نكمم ةينيطسلفلا ةفاحصلا ةقاطب مادختساب تركف ولو ،سدقلا يف

 تنك ينأ ةصاخ لمعلاب ترطاخ ،طيحملا فاشكتسا ةداعإو لمعلا تلواح كيه مغرو ،ةلئاط

 "اهتقو يعم جاتنوملاو ريوصتلا قيرف ةجاتحم

 :اهل ةياهن ال ةلخادتم تامزأو ةزغ عاطق تايفحص

 يعامتجالاو يسايسلا عقاولا ببسب تايلاكشإلا  نم ةلمج نم ةزغ عاطق يف تايمالعالا تناع

 نادقف نم نيناعو ،جلدؤملا يمالعإلا باطخلا راسم يف نلضاني نك دقف ،مزأتملا يداصتقالاو

 راصحلا ضرف رارمتساو ،ةيمالعإ تاسسؤم قالغاو ليومتلا تاصيلقت ةجيتن ةددعتم لمع صرف

 تءاج ىتح ،نهسفنأ ريوطتل ةلوهسب رفسلاو لقنتلا نم نهنامرحو ماع 13 نم رثكأل يليئارسإلا

 لوغتو تايعجرملا ددعتو ،ةيحصلا تامدخلا ةمزأ طسوو ةيساقلا فورظلا تاذ يف انوروك ةمزأ

 ،يزغلا عمتجملا يف انوروك ةحئاج راشتناب تابوعصلا تدازف تايرحلا دييقتو ،ةمكاحلا ةطلسلا

 تيبلاب نهمازتلاف ،نهسفنأ ىلع ظافحلا نيب امو ،نهلمع هبلطتي ام نيب ام تايمالعالا تتابو

 لصاوتلا لئاسو لالغتسا نهتلواحمو ،ثدحلا نادقفو ةيصصختلاو لمعلا صرف عايض ينعي

 مويلا رادم ىلع ةرفوتم ءابرهك ىلإو ،تنرتنالا يف كارتشالل ةيلاع ةعسل نهتجاح ينعي يعامتجالا

 ةيداملا تامازتلالاو لاومألا نم ديزم ينعي اذهف لئادبلاب ةناعتسالا ةلاح يفو ،حاتم ريغ رمألا اذهو

 مقاف امم ،لامشلا تاظفاحم نعو ةزغ نع بونجلا تاظفاحم لصفل ةفاضإلاب اذه ،نهيلع

 تامولعملا ةيزكرم دجوت ثيح ةزغ ةظفاحمل لقنتلل حيرصت ىلع لوصحلا ةلواحمب تابوعصلا

 ،ةيفارغجلا قطانملا ببسب تافينصتو ىرخأ تاميسقت ينعي ام ،يموكحلا لمعلا ةنجل لمعو

 نود يسايس ليصف ىلع تابوسحملا تايمالعالا ضعب ماهم ليهست حوضو ىلإ ةفاضإ

 !..تايرخألا

 طوغضلا ةسايس ببسب طوغضلا نم ريثكلا تهجاو " :ةزغ يف تايفحصلا ىدحإ لوقت

 ام يفن يف نوعراسي مهف ،رشني ام ىلع ةزغب ةلوؤسملا تاطلسلا اهدمتعت يتلا ةعجارملاو

 اذهو ،تاعاطقلا ةفاكو ءاسنلا اههجاوت يتلا تاكاهتنالل افشك ربتعي يذلاو ايمالعإ هتيطغتب موقن

 "انوروك ةمزأ يف اريثك داز دق دييقتلا
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 :تايمالعإلل يسفنلا ىوتسملا ىلع :ايناث

 :ةيعقاو براجت نم ةيبلس ىرخأو ةيباجيإ راثآ

 انوروك ةحئاجل ةيباجيإلا وأ ةيبلسلا راثآلا نيب اميف تايمالعالا ءارآ تنيابت دقف ةبرجتلا عقاو نم

 نهجاو دق تايمالعالا بلغأ نأ ىلوألا ةلهولا نم ودبي ذإ ،ةيصخشلاو ةيلمعلا نهتايح يف نهيلع

 دقو ،نيطسلف يف انوروك راشتنا نم ىلوألا تارتفلا لالخ لمحتلا نع ةجراخ ةيسفن اطوغض

 رمألاو ،ةزغ عاطق يف نهتاريظن نع روعشلا اذهب ةيبرغلا ةفضلاو سدقلا تايمالعا تقبس

 ،نهقطانم يف انروك راشتنا لعفب قباس تقو يف ةيبرغلا ةفضلا يف ئراوطلا ةلاح ضرفب طبترم

 ،يليئارسإلا لالتحالا لبق نم ةسرامملا تاءارجإلل سدقلا يف تالماعلا تايمالعالا تعضخ امنيب

 رمألا ،اهتقطنم بسح لك ءابولا رطخب نهروعش يف نيابتو لعفلا دودر يف افالتخا قلخ اذهو

 يف ةوجفك ودبي رمألا لعجو ،ةيصخشلاو ةيرسألا نهتايح ىلعو نهلمع ىلع اضيأ هرثأ كرت يذلا

 تايمالعالا تدبف ينمزلا لماعلاب نوهرم هلمجمب رمألاو تاجايتحالاو صيخشتلاو تايولوألا

 يلاملا نهعضوب اطابترا ءطببو جيردتلاب انوروك ةحئاج رثأ ةمدص ىقلتي نمك تاينيطسلفلا

 يف نهتاريظنك دحاو راسمب ودبت اهنع ثيدحلا نهنكمي يتلا راثآلا نكت ملو يفيظولا نهفيصوتو

 دودر وأ نهتباجتسا ىدمل نهتافيصوتو نهلاعفأ دودر تنيابت دقف ةيبنجألا وأ ةيبرعلا نادلبلا

 .اهيف نشعي يتلا قطانملا بسح نهلعف

 ءابولا ةمدص باعيتسا يف قبس ضعبلاف ،هفيصوتب نمقي اميف ةوجفلا هبشي ام قلخ رمألا اذه

 ةلحرم نزواجت دق نهضعبو ،ةمدصلا لعفب تانكاس نلزال نهضعبو ،يفحصلا نهلمع يف

 .ديدج نم ضوهنلاو رارمتسالا نم نكمتي يكل لبسو جرخم نع اثحب نقلطناو ةمدصلا

 :سوهلا دح ءيش لك نم فوخلا

 ىلإ نهضعب هجوتو ،يناديملا لمعلا يف تايمالعالا ضعب رارمتسا عمو سوريفلا راشتنا ةيادب

 عم سامت ىلع مه نيذلاو نمألا عاطق يف نيلماعلاو ءابطألا ةطلاخمو صحفلا تاربتخم

 ةمهم لك يف ميقعتلاو ةفاظنلاب ديدشلا سوهلاب تايمالعالا ضعب تبيصأ دقف انوروك يباصم

 ررضتو تامقعملا لعفب نهضعب ترثأت دقو ،ةيفحصلا نهبتاكم وأ نهلزانم دودح جراخ نهل

 .نهيلع ةيساسحلا ترهظو نهدلج

 ةلأسمو ،انوروك سوريف راشتنا رؤب راشتنا نكامأل اقفو تايمالعإلا نيب ام ةلاحلا هذه توافتتو

 ةيبرغلا ةفضلا يف تايمالعإلا امنيب ،ةلاحلا هذه ةأطو تحت نآلا ىتح نلزال ةزغب نه نمف تقولا

 .قبسم تقوب ةلاحلا ةشياعمو سوريفلا روهظ مدقت لعفب اهنزواجت دقف سدقلاو

  :ةيامحلا موهفمو ةباصإلا نم فوخلا

 طيحم نم بارتقالا درجم نعطتسي ملف لماك لكشب ايلئاع تالزعنم نتب تايمالعالا ضعب

 نه تقولا سفنبو نهلافطأل ءاطعلا ىلإ ةجاحب نه ةيحان نمف نهكبرأ يذلا رمألا نهلافطأ

 يمويلا ريكفتلا نم ةحاسملا هذه ،نسلا رابك وأ لافطألا ةايح ىلع ارطخ نلكشي دق نهنأ تاكردم
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 تددعت امهم ثدحي امل ابلاغ لافطألا مهفت مدع عم ةصاخ ةيسفنلا طوغضلا مجح نم تداز

 .تاهمألا تالواحم

 مغر امامت كلذ نع مجحأ تنك ينكل يلافطأ ناضتحال ةسام ةجاحب تنك" :تايفحصلا ىدحإ لوقت

 دعتباو ةفاج ودبأ اذامل لافطألا مهفي ملو ،مهيلع افوخ ينضحل مهنمضل يتجاحو يقايتشا

 ةيفاحص فيضتو "يناديملا لمعلا نم يتدوع تقو اهتصصخ يتلا يتحاسم يف مهنم برهتأو

 دق نوكأ نأ ةيشخ مهنم برتقأ نأ يناكمإب نكي ملو ،اهلمكأب يترسأو يتدلاوب ينتعأ تنك" :ىرخأ

 رهشأ نم رمتسم هنأ ةصاخ اريثك ينجعزأ اذهو ءوسلاب مهبيصأ نأو يناديملا يلمع مكحب تطلاخ

 "يتقاط فزنتسا ام ةيعيبطلا انتايحل ةدوعلل ةبيرق قفأ الو ةليوط

   :يسفن نزاوت نع ثحبلا

 نهتلاحب يعولا ىلع نهتردق يف ادعاسم الماع ناك تايمالعالا ضعب هتكلتما يذلا يعولا

 نزاوتلل ةجاحلا راصبتسا ىلع تارداق نهلعج ام ةمزألا هذه يف نهتاجايتحا مهفو ،ةيسفنلا

 ةلاح نهنم لانت ال يكو ،انوروك لبق امك نهطاشنو نهتمهب ةدوعلا نم نكمتي يك يسفنلا

 طاشنلا ةمق دعبف ،نهتايح راسم ىلع ةباترلاو للملا ةرطيسو لمألا نادقفو سأيلاو طابحإلا

 نتب ،تايلاعفلاو ةطشنألاب لفاحو ئلم يداع موي يف انوروك لبق ام هب نرعشي نك يذلا يمويلا

 ءودهب ثحبلا ىلع نهدعاس ةيسفنلا نهتلاح مهف ىلع نهتردق يلاتلابو ،ناردج ةعبرأ تاسيبح

 ،ةقحالتملا طوغضلا نم ةرئاد يف اضيأ نهتالئاع ذاقنإ ىلع تارداق نحبصأو ،يسفنلا نزاوتلا ىلع

 .يتاذلا يعولاب هصيخشت نكمي يذلا رمألا

 وأ ةزكرملا تاعومجملاب نكراش وأ نهنلباق يتاوللا تايمالعالا ةفاك ىلع قبطني ال اذه نأ الإ

 نهتايح هماحتقاو سوريفلا ريثأت ةأطو تحت تايمالعالا تلاز الف يمكلا نايبتسالاب نكراش يتاوللا

 .ةراشتسالل ةجاحلاو معدلل ةساملا نهتجاح ىلع ماقم نم رثكأ يف نبرعأو ةينهملاو ةصاخلا

  :يصخشلا داهتجالل ةعضاخو ةيدرف لولحلا

 ملو نهتلاحل تاكردم نك نهضعب ،بائتكالاو سأيلاو طابحإلا تالاح نم تايمالعالا بلغأ تناع

 ،ديفم وه امب اهسفن لاغشإل اهرعاشم يعوب تهجوو رعاشملا هذه نم ديزمب نحمسي

 لعج رمألا اذه ،نآلا ىتح هيلع نلصحي مل يذلا رمألا يسفنلا معدلل ةسام ةجاحب نك نهضعبو

 باعلأ نع ثحبلاب تايمالعالا ىدحا تحجن دقف ،نهتلئاعلو نهل يسفن نزاوت نع ثحبي نهضعب

 يف مهاس ام ،لقألا ىلع نيتعاس ةدحاولا ةبعللا رمتستو بعللا اهتلئاع هيف كراشتت ةيعامج

 ثحب دعب اذه ءاجو ،اضيأ يلئاعلا براقتلا نم ديزم يف مهاسو اهتلئاعلو ،ايسفن اهل نزاوتلا ةداعإ

 تقولا ةعاضإ ىوس ءيش يأل ةسامحلا نادقفو طابحإلاو للملاب روعشلا للست دعب اهفرط نم

 ةيمالعإلا مألا ىلع ايفاضإ ائبع ىرخأ ةيحان نم اهارأ يننأ الإ تايمالعالا ضعبل ةزيم هذهو ،بسحو

 !.ءيش لكل لولح نع اهدحو ثحبتو اهترسأ لجأل ركفت نأ بلطتي نم يهف

 ةيصخشلا اهفورظو اهتاردقو ةيمالعإلا ةبالصب ةقالع اهل ةيدرف الولح ىقبت اضيأ لولحلا هذهو

 يف نتبو ،يلزنملا رجحلا ةرتفب نرثأت دق تايمالعالا نم ريثكلا الإ ،اهلوح نم يلئاعلا معدلا طاقنو
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 ةبولطملا ماهملا نع ادع" :تايفحصلا ىدحإ لوقت ،يسفنلا نزاوتلل اهيف ندقتفا ةبعص ةلاح

 هذهو ًاساسأ لمعلل جازم يل دعي مل .ينقهرأ يسفنلا طغضلا ،لمعلا عم ةيلزنملا رومألا لخادتو

 ."ينم بولطملا زاجنإل ةصرف يدل نأ رعشأ امدنع ينهجاوت ةريبك ةلكشم

 :تايمالعإلل اهمعد عقوتملا تاهجلا ديعص ىلع :اثلاث

 :تايمالعإلل يسفنلا غيرفتلل ةنمآ تاحاسم ال

 وأ ةيمالعإ تاهج نم ال ،تاينيطسلفلا تايمالعإلل انروك ةمزأ ببسب ةيفاضإ تامدخ رفوتت مل

 ناك انوروك لبق امو ،تايمالعالا فدهتست مل نأشلا اذه يف ةصصختم تاسسؤم وأ ةيوسن

 يف ةصاخ تايمالعإلل لاحلا نسحو لماكتملا نمألاو ةيتاذلا ةياعرلا لاجم يف ايسفن امعد كلانه

 نم عونلا اذهل تايمالعالا ةجاحو ،ةزغ عاطق ىلع ةرركتملا ةيليئارسإلا تاناودعلا دعب ةزغ عاطق

 ضعب بناج ىلإ ،تاينيطسلفلا تايمالعالا يدانل  تاينيطسلف ةسسؤم هترفو يذلاو ،غيرفتلا

 ملف انوروك دعب ام امأ ،ماع لكشب ناسنالا قوقح نع تاعفادملا فادهتساب تاسسؤملا

 .دحأل ةقباسلا هذه لجست

 :اديدحت انوروك ةمزأ يف تايمالعالا تفدهتسا جمارب ال

 ةلظملا هبشي يذلا موهفملا يسفنلا دانسالاو معدلل ةسام تاينيطسلفلا تايمالعالا ةجاح ودبت

 نيب ام نهتقو فازنتساو نهنم ةبولطملا ةيلئاعلاو ةيفيظولا ماهملا ددعتو لمعلا تابوعصف

 ةجاحب نهنأ تايمالعالا دجت اينهم تابثلا وحن ةوطخ لكشت ماهم نيب امو عمتجملا اهضرف راودأ

 ،ةيصوصخلا نم ربكألا بناجلا نهل ظفحتو نهتامامتها نمو نهنم برتقت ةيراوح تاصنمل

 اضيأو ،تايمالعالا نم قباسلا ليجلا براجت نم ملعتلل يعسلاو ضعبلا نهضعب براجت مارتحاو

 تايعادت عم ةصاخ ةيسفن ةيهيفرت جمارب يف تايمالعالا فادهتساب امدقت ةهج يأ لجست مل

 .نهنم ريثكلا ىلع انوروك ةمزأ

 مدقت يتلا كلت اديدحتو يندملا عمتجملا تاسسؤم تاحفصل ةثحابلا نم لماش صحف يفف

 روهمج تفدهتسا دق ةسسؤم يأ دجن مل ةصصختم تامدخك ةيعامتجاو ةيسفن تامدخ

 .نهسفنأ تايمالعالا هتدكأ امل ةفاضإ ،اهب ةصاخلا معدلا جمارب يف ،اديدحت تايمالعإلا

 :تايفحصلل لماك انوروك يز ىلع لوصحلل تابوعص

 نم ةياقولل لماك سابل ىلع لوصحلا ىلع نهتردق مدع نم ةعطقلاب تالماعلا تايمالعالا تناع

 نهلمعب مايقلاو نانئمطالا ىلع نهتردق زيزعتل امهم ادعاسم هنربتعا يذلاو ،انوروك سوريف

 انوروك ةحئاج لبق امكو نهنأ الإ ،انوروك سوريفب ةباصإلا نم ةيشخلاو قلقلا نع اديعبو ةحارب

 ةيمالعإلا تاسسؤملل متي ابلاغ سابللا عيزوتف ،اهب نعتمتيل ايازملا نم ريثكلا مهيدل سيل

 .اديقعت رثكأ حبصت ةلأسملاف ةعطقلاب تايمالعالا امأ ،اهيف ةلماعلا مقاوطلا نم ددحم ددعلو

 لالخ نم تلواح نأ دعب يزلا ىلع لوصحلا نم تنكمت ىتح اريثك تناع" :تايفحصلا ىدحإ لوقت

 "!هل ةجاحب تنك ينأل تاهجلا هذهل مهفرعأ صاخشأ طيسوتل تررطضاو ،ةهج نم رثكأ

 :نضاحلا يفحصلا تيبلا نادقف
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 لبق ام تناك امك نييفاحصلا ةباقنب تايمالعالا فرط نم ةقثلا مدع ةلاح انوروك دعب اميف رمتست

  ،انوروك

 معدلا بلطب ءاوس ،نهلثمي يفحص تيبو مسجك اهل هجوتلاب تايمالعالا ةيبلاغ ركفت ملف

 تايفحص تاليمزل بولطملا معدلا مدقت مل ةباقنلا نأ تايمالعالا داقتعاف ،يتسجوللا وأ يسفنلا

 تلازالو ،معد بلطب مدقتلاب ريكفتلا ةداعإ نم نهعنمت ةخسار ةينهذ ةروص لثمي حبصأ اقبسم

 تربعو ،انوروك لبق اميف ةيفحص ةقاطب ساسألاب نهيدل تسيل تايمالعالا ضعب نأ ةيلاكشإ

 .قالطالا ىلع ءيش يأب ةدافإب نييفاحصلا ةباقنب نهتقث مدع نع ةحارص تايمالعالا ضعب

 ماعلا ذنم نييفاحصلا تاباختنا رجت ملف لاحلا عقاو نع ريبعتلاب ةيفافشلا هذه مهفت اننكميو

 ةرئادل ةيلعاف يأ دجوت ال هنأ حضاولا نم هنأ امك ،ةيسايسلا تافكانملا ببسب نآلا ىتح 2012

 .بسحف ةيشماه ودبت ذإ ،ةباقنلا يف ةأرملا

 

 :تايمالعإلل احاتم ارايخ نكي مل ةيعامتجالا وأ ةيسفنلا ةدعاسملا بلطل هجوتلا

 مل نببسل ةهج يأ نم ةدناسملا وأ ةدعاسملا ىلع لوصحلل تاينيطسلفلا تايمالعالا هجوتت مل

 ةصصختم يسفن معد تاهج دوجوب نهلهج يناثلا ببسلاو ،نهل احاتم رايخلا اذه نأ يف نركفي

 ضرعت ةهج يأ ةيصصخت نادقف وهو ثلاث ببسل ةفاضإلاب ،نهدعاستو نهل انوع نوكت دق

 تايتفلاو ءاسنلا حئارش نأ رابتعا ىلع تايمالعالا ةئفل اصيصخ اههجوتو ةيسفنلا ةدعاسملا

 يف اديدحتو انروك ةمزأ لالخ دانسالاو يسفنلا معدلا هيجوتل ةيولوأ رثكألا ةهجلا يه ماع لكشب

 .يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا لاجم

 داكلاب اعاستا رثكأ ةحيرشو ربكأ تائف ىدل ناك يسفنلا معدلل ةجاحلا نأل اضيأ ريشي اذه

 نم ديزم باطقتساو فتاوهلا ددعل اهتدايز مغر ةمدخلا هذه ةمعادلا تاسسؤملا يطغتس

 ةصصختمو ةحضاو ةهج كلانه سيل يلاتلابو ،تانوفيلتلا هذه ىلع درلل تايعامتجالا تايئاصخألا

 .يسفنلا معدلاو داشرالا نم عونلا اذه لثم تمدق

 ةدافتسالا لالخ نم نهسفنأب نهسفنأ معد ىلإ تايمالعالا ضعب تهجوت دقف ىرخأ ةهج نم

 اغويلا ةسراممو ةعباتمو ،يسفنلا غيرفتلل قرط نع ثحبلاو بويتويلا ىلع ثحبلا تاكرحم نم

 مادعنال هل ءوجللا مت ايدرف ارايخ لظي رايخلا اذه نأ ريغ ،ةيحورلاو ةيسفنلا ةحارلا عاونأ نم عونك

 سكعي هنأ الإ ،يمالعإلا عاطقلا يف تالماع ءاسن نهنوكو نهلمع لاجمل ةيصصخت رثكأ تارايخ

 ةلاحلل ايدرف اصالخ لثمي هنأ امك ،اينيطسلف ةدوقفملا تاحاسملا هذه لثمل تايمالعالا ةجاح

 هذه لثمت الو ،يفاك يسفن نزاوت ىلع لوصحلاو لاغشنالا درجمب اهل هجوتلا فقوتي ةيروعشلا

 .طقف ةيروعشلا ةلاحلاب اطبترم ىقبي ذإ تايمالعالا ىدل اجهن تاهجوتلا

 ةيناديملا ةحاسلا يف تاروطتلا ةبكاوم ةلواحمل لمعلا طغض دايدزا ":تايفحصلا ىدحإ لوقت

 ببسب ةليوط تافاسمل ريسلاو لمعلاب طغضلا داز ثيح ةروصمك يلمعب يناديملا يلمعو
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 تّلقو لمعلا تقو داز ،ءابرهكلا عاطقنا ببسب تيبلا يف لوطأ تاعاسل لمعلاو رظحلا ضرف

 ."تفقوت يتلا لامعألا نع اضيوعت لمع ةصرف يأو ليدب داجيا ةلواحمل ةحارلا تاقوأ

 

 :يلئاعلاو يعامتجالا ىوتسملا ىلع :اعبار

 ةرسألا ةياعر لامعأل ئفاكتم ريغ اعيزوت كلانه نإف تاساردلاو ثاحبألا قفو هيلع فراعتملا نم

 ةرسألا ةياعر ةيلوؤسم تايتفلاو ءاسنلا لمحتت ،ةداتعملا تاقوألا يفف .ءاسنلاو لاجرلا نيب

 لامعأ تايلوؤسم يف ةدايزلا حجرألا ىلع نآلا نلمحتي نهو ،ةيعامتجالا ديلاقتلا ببسب لزنملاو

 .ىضرملا ةرسألا دارفأل ةديازتملا دادعألاو ،نسلا رابك لزعو ،سرادملا قالغإ نع ةمجانلا ةياعرلا

 كرت ىلإ اديدحت تايمالعالاو ءاسنلا نم ديدعلا فورظلا هذه عفد يف لثمتت ةريبك رطاخم كانهو

 ةلمتحم ةيبلس راثآل تارشؤم رفوت عم ،دعب نع اهب مايقلا نكمي ال يتلا كلت ةصاخو ،نهفئاظو

 رارقلا عنص عقاومل نهلوصو ليبس يف تابقعلا نم ديزمو تايمالعالا ةكراشم ىلع دمألا ةليوط

 .ةيمالعإلا تاسايسلا مسرو

  :رفانتلا تارشؤم نيب امو ةيغاطلا ةيميمحلا نيب ام ةيرسألا تاقالعلا

 ةمزألا ةيادب تلكش دق نهلمعو نهدجاوت قطانم فالتخا ىلع تايمالعالا نأ حضاولا نم ناك

 ىدل ةصاخو ،ةيادبلا يف اريبك ايعامتجا ابراقت نسمال دق ةليوط ةدمل لزنملا يف ثوكملاو

 وأ ةينمألاب هبشأ لزنملا يف نهثوكم ناك دقف ،لافطأ نهيدل يتاوللاو تاجوزتملا تايمالعالا

 ىلع هنيضقي هبلغأف نهتقو ىلع ةرطيسلا نادقفو فازنتسالاب اقبسم نرعشي نهنأل ملحلا

 ةرتفل ةجاحب نهحاورأو نهداسجأ نأب نرعشيل ةحئاجلا تءاج امنيب ،ناديملا يف وأ نهلمع سأر

 نم نكمتي نهلعج وأ نهلافطأ ىدل بهاومل نهفاشتكا يف مهاس رمألا اذهو ، ءاخرتساو ةهاقن

 رجحلا ةدم لوط عم هنأ الإ ،بلاغلا وه هندقتفا ام ىلع اضرلا ناكو ،جاوزألا وأ دالوألا نم برقتلا

 عم ةصاخ ،ربكأ لكشب طوغضلاب نرعشي نأدب دقف يمالعإلا لمعلل ىلعأ ةيصوصخل نهتجاحو

 لمعلا ماهم نأ الإ لزنملا يف هلمكأب تقولاف نهتقو ىلع ةرطيسلا ىلع ىرخأ ةرم ةردقلا نادقف

 .ربكألا تقولا ذخأت

 لزنملا نم لمعلا ىلع اوداتعي مل مه يلافطا ىلع يتيبصعب كلذ رهظ" :تايفحصلا ىدحإ لوقت

 مهرهنا امدنعو يسأر قوف نيدجاوتم اونوكي رتويبمكلا ىلع يلمع ءانثأو مهل تقولا لك اوديريو

 "؟تيبلا يف لغش دجوي له نولءاستي ينع داعتبالل

 ،ايفاضإ ائبع لكش نهتويب يف تقو يأ يف روهمجلا ىلع ةلالطالاو موزلا جمارب ماحتقا عمو

 عضوب ةزغ تايمالعا تزيمت دقو ،اليل وأ اراهن لماك دادعتسا ىلع ةيمالعإلا نوكت نأ بولطمف

 ائبع نهل لكش ةحئاجلا ةيادب يف تاعاس 10 ىلا 6 نم رثكأل يئابرهكلا رايتلا عاطقناف ةوسق رثكأ

 نك ام ميدقتو ،ثدحلا ةبكاوم ىلع نهتردق مدعل هنادقف وأ نهلمع يف رارمتسالا يف ايريصم

 نكي مل امم دلوملاو روتوملا لالخ نم يئابرهكلا رايتلا نهل رفوت بتاكم يفو انوروك لبق هنمدقي

 .لبق نم قزأملا اذهب نهرعشي
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 نا بجي تقو يا يفف لمعلا ديعاومب هيف مكحتن ال تيبلا نم لمعلا" :تايفحصلا ىدحإ لوقت

 لمعلا تقوب مكحتت الف اهترسأ وا اهلافطأ تاجايتحا يبلت يك هب موقت لمع يا تيبلا ةبر كرتت

 ال " :ةلئاق ىرخأ ةيفحص يناعتو "هيلإ ةدوعلا مث ةرتف لمعلا كرت دنع اهزيكرتو اهريكفت تتشي امم

 ةصاخ لصفلا يننكمي الو ةلخادتم ًادج رومألاف ،لزنملا تقوو لمعلا تقو نيب قيفوتلا عيطتسأ

 ."ًاضيأ يفحص يجوزو ةصاخ ةياعر جاتحيو رهشأ ٨ هرمع يلفط نأ

 ربتعتو ،ماع لكشب ءاسنلاب ينورتكلالا شرحتلاو  رمنتلا داز ةقباس تايلاكشإل رارمتساو اضيأ

 روهظ عم ءوس رمألا دازا دقو ،رخآب وأ لكشب رمنتلا اذهل نضرعتي ءاسنلا نم ءزج تايمالعالا

 نهلمع ببسب نهنأب نهروعشو نطلاخ وأ سوريفلاب نبصأ يتاوللا سمي حبصأو انوروك ةحئاج

 ام ،نهتويب لخادل سوريفلا اذه تلقن دق ةرمتسملا ةيمالعإلا ةيطغتلل نهرارطضاو يفحصلا

 ةباصإلل نضرعت نم ةصاخو تايمالعالا اهب ترعش يتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلا طوغضلا نم مقاف

 نكي مل رمألاف سكعلا تابثا ىتح سوريفلل تالماح نكي نأب ةفيخم ةبرجت نشعو نطلاخ نم وأ

 نيباصملا نع رمنتلا ةفاك هاجت ةيساسح رثكأ نحبصأ نهنأ لب ةبرجتلا نشياع نمل اكحضم

 .انوروك سوريفب

 :عمتجملا ةوطس اهتضرفو قبس يتلا ةيعمتجملاو ةيباجنإلا راودألا عم يهامتلا

 هماهمو تيبلا نيبو هتايولوأو لمعلا نيب ةحضاو لصاوف دجوت ال هنأ ريشن نأ اننكمي قبس اممو

 لكش ام ،ةدتمم رسأ يف نشعيو نسلا يف رابكو لافطأ نهيدل يتاوللا تايمالعالا عم ةصاخ

 ةعومسمو ةبوتكم داوم جاتنا يف رارمتسالا دوت ةهج نم يهف تايمالعالا هاجت ةيساق اطوغض

 لب رابكلاو راغصلاب مامتهالاو لزنملا لامعأ مامتإ ىلع ةربجم اهنإف ىرخأ ةهج نمو ،ةيئرمو

 رابكو ىضرملاب ءانتعالاو ،ةرسألا لكل ماعطلا دادعاو يلزنملا لمعلا يف دجاوتلا تاعاس تدازو

 ىلع اهتردقو اهتيوهب ساسحالاو يسفنلا غيرفتلاب ةصاخلا اهتحاسمل دقتفت امنيب ،نسلا

 يهامتلا يف لثمتي ةبوعص رثكأ رخآ نأش اذه ،ةقبسملا ةيعمتجملا تافينصتلا جراخ رارمتسالا

 ةيعمتجملا رئاودلا هذه جراخ تايمالعالا تازاجنإ نم صلقيو يعمتجملاو يباجنالا رودلا عم

 ،نيسنجلا نيب راودألا يف انسحت وأ ارييغت سكعي ال تيبلا يف لاجرلا ءاقب نأ امك ،ةدقعملا

 نكمت ةنيعم تالاح ءانثتساب تايمالعالا ءاسنلا اهب موقي نم نكل ةيلزنملا ءابعألاو دادزت ماهملاف

 نيفرطلا نيب مهافتلاو نواعتلا ةلأسمل هدادتما هل اذهو ،ضعبلا مهضعب دانسا نم ناكيرشلا

 .انوروك ةحئاج لبق وه امل

 

 

 :تايمالعالا قوقحل تاكاهتنالا نم ثرإ يداصتقالا ىوتسملا ىلع :اسماخ

 ىلعأ عقدملا رقفلا نيثارب يف اماع 34و 25 نيب نهرامعأ حوارتت يتاللا ءاسنلا شيع لامتحا نإ"

  15"لاجرلاب ةنراقم %25 ةبسنب
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 عاطقلا يف لمعلا صرف حشب لثمتم يعمتجم ثرإ نم  تاينيطسلفلا تايمالعالا يناعت

 ةرادإ يف ةصاخو نييفاحصلا عم ةيلاعلا ةيسفانتلا ثيح ددحم لمعب تايمالعالا ميزقتو ،يمالعإلا

 تناك رثؤملا يمالعإلا دهشملا قارتخا ىلع تايمالعالا ةردق يلاتلابو ،ةيفحصلا تاسسؤملا

 تاسرامم عقاوو ةيسايسلاو ةيعمتجملا مومهلاو تايدحتلا نم ريثكلاب ةلمحم ساسألاب

 هلوصح ةيناكمإو تايمالعالا روطت يف ةيساق ةلاح لكش هلمجمب يذلا ماسقنالا عقاوو لالتحالا

 تحبصأو ،صرفلا تلقو ءابعألا تداز انوروك سوريف راشتنا عمو ،ةبسانم لمع صرف ىلع

 لئاصفلاو بازحألا ةسايسب تايمالعالا نم ريثكلا ترثأتو ،قبس امم ةوسق رثكأ ةيسفانتلا

 لمعلا صرف نهنادقف هتجيتنب ناك ام ،ةيمالعإلا تاسسؤملاو مالعالا  لئاسو ضعبب اهمكحتو

 ةفيخم تاساكعنا هل يذلا رمألا ،نهتالئاع يف رقفلا ةدايزو ةيداصتقالا ةيلالقتسالا ىلع ةردقلاو

 ةيساق فورظب لمعب لوبقلاو ،اهلمعو اهتاردقل لالغتسالا لوبقب لثمتي دق ديعبلا ىدملا ىلع

 هب تضاف اذهو ،اهقوقح ىلع لوصحلل بلاطم وأ ىواكش يأ ميدقتل هجوتلا مدعو ،اهدقف ةيشخ

 .ةثحابلل ةيثحبلا رداصملا ةفاك هتدكأ اضيأو ةزكرملا تاعومجملا لالخ تايمالعالا تاشاقن

  :تايمالعإلل يداصتقالا عضولا روهدت اهلوأ انوروك ةمزأ لعفب تأرط تايلاكشإ

 مت نهضعبف ،نهفئاظو وأ نهبتاور نم نهنامرح نم رخآب وأ لكشب تايمالعالا بلغأ ترثأت

 صيلقت مت اهرودب يه يتلا ةيمالعإلا تاسسؤملا يف نييمالعإلا ددع صيلقت ببسب اهؤاصقا

 ،لماك ريغو يئزج لكشب هنيقلتي نحبصأ وأ نهبتاور وأ نهتآفاكم نم نمرح نهضعب ،اهتانزاوم

 لك ديمجت ببسب يفيظولا نهعضو نسحتو يقرتلا ةصرف نم تايمالعالا نم ضعب تناع امك

 ةليوط تاونسل رمتسا دق تايمالعالا قحب فاحجالا نم افيخم اثرإ كلانه نإف ديكأتلابو ،ةلاحلا

 نيظحي الو ،نهلمع يف يفيظولا اضرلاب نرعشي ال تايمالعالا تلازالف هيلع نسحت أرطي ملو

 ناكمإلاب ناك تازاجنإ يأ تدمجتو فلتخا هلمكأب دهشملا انوروك ماحتقا عمو ،ةتباث لمع دوقعب

 تالماعلا تايفحصلا عم تثدح امك ئراوطلا عضوب قوقح ىلع لوصحلا ىلع ةردق الف ،اهقيقحت

 لوح نييالملا تدقفأ دق ةيداصتقالا ةقئاضلا نأل لئادب يأ كلانه الو ،ةدارإلا ناسرف ةعاذإ يف

 ةفاك ىلعو هرسأب ملاعلا ىلع راثآلاف ةيصوصخلا ةزيم نادقف تلجت انهو مهلمع صرفل لمعلا

 !.اهنم نيناعي يتلا تايلاكشإلاو تايمالعالا مومهل ىغصيس نمف تاعاطقلا

  رحلا لمعلاو تايرحلا ديعص ىوتسم ىلع :اسداس

  :تامولعملا ىلع لوصحلاو لوصولا دييقت

 وأ يفحص ريرقت لجأل ةيفحصلا تالباقملا ءارجا نأ تايمالعالا ضعب ىدل ىلوألا ةلهولل تدب

 وأ بياكسلا وا فتاهلا ربع ةلباقملا ءارجا ناكمإلاب حبصأ دقف ةلوهس رثكأ ارمأ حبصأ ةلباقم

 ةقفاوم ىلع لوصحلل ةقفاوملا ذخأ ىتح مايأو ةليوط تاعاس راظتنا كلانه دعي ملو مووزلا

 نأ اميف ،ةعيرسو ةبكاوم  ريراقتل نلمعي يتاوللا تايمالعالا ىدل ناك رمألا اذه نأ الإ ،نيلوؤسملا

 ،قبس امع ةبوعصو ةوسق رثكأ رمألا تاب دقف يئاصقتسالا لاجملاب نلمعي يتاوللا تايمالعالا

 ناجل فارطأ تناك اذإ ةصاخ نيلوؤسملا ةباجتسال لقأ اتقو عيمجلا ىلع ضرفي ئراوطلا عضوف
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 تقولا مهيدل سيلف ،ةبولطملا تامولعملا رداصم تاهجلا يه ةيموكحلا ةلكشملا ئراوطلا

 وأ لوصحلل تايمالعالا لوصو دييقت ىلإ ىدأ رمألا اذه ،تامولعمب ءالدإلاب ةباجتسالل يفاكلا

 ،نآلا ىتح تامولعملا ىلع لوصحلا قح رارقإ مدع رارمتسا عم ةصاخ ،تامولعملا ىلإ لوصولا

 قح نوناق ةدوسم لوح تاشاقنب اماع 16 رادم ىلع نيطسلف يف ةمكاحلا تاهجلا لهاجتو

 لب ئراوطلا ةلاح ضرف رارمتساو ئراوطلا تقو يف ققحتي نل تامولعملا ىلع لوصحلا

 .قاقحتسالا اذه نم برهتلل ةغئاص ةصرف لثمت اهنأ فسؤملا

 :انوروك ةحئاج لعفب تارثأتملا رثكأ ةيفحصلا تاقيقحتلا دادعإ يف تاصصختملا تايفحصلا

 لعفب تارثأتملا تايفحصلا رثكأ نأ ةيثحبلا ةقرولا حلاصل تمت تالباقم ةدع نم حضاولا نم

 تامولعملا ىلع لوصحلا ىلع نهتردق ترثأت دقف ةيئاصقتسالا تاقيقحتلا تادعم نه انوروك

 ،ةيفحصلا بلاوقلا ةفاك نم اقمع رثكأ ثحبو بيقنتل ةجاحب اهنوك نهتاقيقحتل ةبولطملا

 نع حاصفإلا نم برهتلل ةحناس ةصرف ةحئاجلا هذه دعت ذإ تامولعملا رداصم ةغوارمو

 اذهو ئراوطلا ةلاح ةجيتن ىلعأ ةيرادإ تايوتسم ىلع ةيمسر بتك رمألا بلطتو امك ،تامولعملا

 ةبوعص رثكأ رمألاو ،ةيئاصقتسالا تاقيقحتلا ءاهنا رخأت ىلإ يدؤي ام ،لوطأ اتقو بلطتي

 ترطضاو ،رظحلا تقو ريوصتلل تيبلا نم جورخلل رارطضالاو ةروصملا ةيئاصقتسالا تاقيقحتلل

 اهريغو ،حيراصت نودبو ةلوهسب لقنلا لئاسو رفوت مدعل نهمادقأ ىلع هجوتلا تايمالعالا ضعب

 .انوروك ةحئاج لعفب لقت الو لمعلا ةئيب يف دادزت تايدحت نم

 دقف ،ةيئاصقتسالا تاقيقحتلا لاجمب يلمع رثأت معن " :تايئاصقتسالا تايفحصلا ىدحإ لوقت

 باهذلاو ،رظحلا تقو يف جورخلل تررطضاو ،هيلع لمعأ تنك يذلا روصملا قيقحتلا ميلست رخأت

 "هدعوم يف قيقحتلا ميلستو جاتنوملا ءاهنا ىلع لمعلل لمعلا رقمل ايشم

 :انوروك ةمزأ هجو يف تايمالعالا تابث ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 ةيسفنلا طوغضلا يف تزكرت يتلاو ،تايمالعالا بلغأ اهنع تبرعأ يتلا تاطوغضلا مغر

 ةمزأ لعفب تأرط يتلا فورظلا لك ةهجاوم يف تايمالعالا تابث نإف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو

 وأ انوروك ةحئاج دوجوب ساسألاب بعاتملا ةنهم اهنوك نهتنهمل يلاعلا ءامتنالا هببس ناك انوروك

 نهتلاسر نم أزجتي ال ءزج اذه نأب تايمالعالا روعش نأ الإ طوغضلا هذه مغرف ،اهدوجو مدع

 يتامولعملا معدلا روهمجلل اومدقي يك ةلوؤسملا تاهجلاو رارقلا باحصأل لوصولل نهبجاوو

 نيعسي تايمالعالا نوك ىلإ ةفاضإ ،نيطسلف يف انوروك راشتنا عقاو صوصخب يفرعملاو

 نهداقتعا قفو ةيعامتجا ةيلوؤسم هذه نأ الإ ةياغلل بعص تقو يف نأشلا باحصأ ةفاضتسال

 .روهمجلا ندناسيو نهلمع نلصاوي نأ بجيو

 ،يل ةبسنلاب لوألا ماقملا يف ناك عاطقنا نود لمعلا يف يرارمتسا " :تايفحصلا ىدحإ لوقت

 ةطلاخملا مدع ىلع ديدشلا يصرح نم مهأ ةعاذإلا يف يرود نأو سانلا ديفأ ينأ يروعشو

 ،يل ةبسنلاب مهألا وه ديفتستس سانلا نأب يروعش ناك ةباصإلا نم ةيشخ تيبلاب ثوكملاو
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 ابتار نوكي نأ لبق يعمتجم بجاو وه يفحصلا لمعلاف ،يسفن اهب تنصح يتلا ةناصحلا وهو

 "هيلع لصحأ

  :ةيولوأ رثكأ رمألا حبصأ يمقرلا نامألاو نمألا

 لمعلل ءاوس يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو تنرتنالا ةكبش مادختسا تاب انوروك ةحئاج دعب ام

 نهتقالع ةكبشو نهبراقأو نهتالئاع دارفأ عم نهلصاوتو ةصاخلا نهتايحل وأ تايمالعإلل ينهملا

 نم ديزم ىلإ ةساملا ةجاحلا ينعيو ،ةينورتكلالا ةكبشلا ىلع فعاضم تقو ينعي ةينهملا

 وأ زازتبا يأ نم نهل ةيامح ،يمقرلا نامألاو نمألل ةديفملا ةلدألاو تاداشرالاو تاهيجوتلا

 نأ عقوتملا تاهجلا ىلإ ةيلمعو ةلعاف ةيلمع تايلآ لالخ نم نهدعاستو ،ةينورتكلا تاشرحت

 تاديقعتلا نم ديزم يف رمألا ببستي ال يك ةهجاوملاو لماعتلا ةيلآلل نههجوتو ،نهل دنس نوكت

 ةجاحلا سمأب نه يذلا تقولا يف ةقثلا نادقفو نهتلزع ىلإ يدؤي دق وأ ةيلئاعلا لكاشملاو

 .ةيتاذلا نهتريس ريوطتو نهلمع يف ةثيدحلا تاودألا عيوطتو نهسفنأ ريوطتل

  :انوروك لعفب ةعئاض ىرخأو ةرمثتسم صرف :اعباس

 تايمالعإلل لقأ اهنكل ةبوتكملا ةفاحصلا يف تالماعلا تايمالعإلل ةبسانم لئادب

 :تايئاضفلا يف تالماعلا

 ةبسانمو ةيلمع لولحو لئادب داجيإ نم ةبوتكملا ةفاحصلا يف تالماعلا تايمالعالا تنكمت

 لاوجلا وأ فتاهلا ربع لصاوتلا ىلع تارداق نحبصأ دقف ،لزنملا نم لمعلا ةلصاوم ىلع نهتردقل

 ىلع تارداق نحبصأ يلاتلابو ،ةيفحصلا تالباقملا ءارجإل موزلا وأ تاثداحملا جمارب مادختسا وأ

 ةبوعص رثكأ نهتبرجت تناك دقف ةيئرملا ةفاحصلا يف تالماعلا امنيب ،ةلوهسب نهلامعأ مامتإ

 لثم نهيلع ارطخ لكشت نكامأل هجوتلاو ،ةفلتخم تاقوأ يف تيبلا نم جورخلل نررطضا ثيح

 ةضرع رثكأ نهلعج اذهو ،ةيفحصلا تارمتؤملا يف ةكراشملاو ،انوروك تانيع صحف تاربتخم

 ةفاكل ارفوتم نكي مل وهو انوروك نم لماكلا يقاولا يزلا ءادترالو صرحلا ةدايزلو فوخلل

 نيبو ،نهتيب نيب لقنتلاو ويدتسالا يف لمعلل هجوتلا تايمالعالا ضعب ترطضاو ،تايفحصلا

 سفنب يتاوللاو ،نهلمع نكامأ نم ابيرق نطقي نم اظح رثكألا تايمالعالا تناك دقو لمعلا ناكم

 رارمتسالا نم تايمالعالا نم ريثكلا مرح امم تاظفاحملا نيب احاتم لقنتلا نكي مل ذإ ،ةظفاحملا

 .يفارغجلا قاطنلا ببسب ةتباث  دوقع نود نلمعي يتاوللا ةصاخ نهلمع صرفب

 لافطألا بهاوم ةيمنتو ،رثكأ ةءارقلل ةصرف رجحلا تقو ناك يل ةبسنلاب" :تايفحصلا ىدحإ لوقت

 "لزنملا يف هلك تقولا نأل طوغض كانه نكي مل ،ةلئاعلا عم سولجلاو

 :يتاذلا قوفتلل حونجلا

 قباسلا تقولا اذه لعج ام ،تاعمجتلا رظحو يعامتجالا دعابتلاو ةمالسلا تاءارجإ انوروك تقفار

 مضت مووزلا تاءاقل تحبصأ دقف ،يلحملا طيحملا زواجتي ةينهملا تاقالعلا ريوطتو كيبشتلا يف

 تاءاقللا وأ تابيردتلا يف ةكراشملا ناكمإلاب حبصأو ،ةيبنجأو ةيبرع لود نم نييمالعاو تايمالعا

 تناكو نهحلاصل تقولا اذه تايمالعالا ضعب ترمثتسا ،ينورتكلالا ءاضفلا ربع تارمتؤملا وأ
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 مازتلالاو نهتاقوأ ىلع ةرطيسلا ىلع ةردق نكلتمي ثيح تاجوزتملا ريغ تايمالعالا نم نهبلغأ

 .تاداهشلا ىلع لوصحلل ةبولطملا ةدملا ءاهناو تاءاقللا هذه ديعاومب يدجلا

 ضعب ىدل ايوق ازفاحو ةيعفاد سكعو دوشنملا فدهلا قيقحت يف ةيدرفلا ةردقلا زربأ هجوتلا اذه

 ناك زيمتلاو حاجنلا اذه ،يتاذلا قوفتلاو زيمتلا موهفمب يعولاو ةميزعلا ةوق بلطتيو ،تايمالعالا

 تاراهملاو قرزألا ءاضفلا عاستا لعفب رثكأ ةربخ نبستكا يتاوللا تايمالعالا ضعبل افيلح

 ام يمالعإلا لمعلا ةيادب يف نلزال تاباش تايمالعا نهنوكل ةفاضإلاب اهكلتمت يتلا ةيوغللا

 ،ةيساسأ قالطنا ةطقنك نهسفنأب ناميإلاو نهتاردق ىلع نهدامتعاو ،نهتسامح سكعي

 .ةبالصو تابثب نهقيرط تحن ىلع تارداقو تايدحتلاو تابقعلاو تاهوباتلا ةفاك نع تايلختم

 بيردتب تقحتلاو ةمدصلا تبعوتسا ،انوروك ةحئاج ببسب يلمع تدقف ":تايفحصلا ىدحإ لوقت

 ،جتنم مهدحأ يتوخأ تكراشو تاينيطسلف ةسسؤم عم ليابوملا ربع مالفألا جاتنومل صصختم

 ،ىضم اميف اهسسأ دق يتوخا دحأ ناك ةميدق ةحفص ليعفتب ريتنوم ثلاثلاو ،روصم رخآلاو

 ينفلاحو تاسسؤم ةدعل تمدقتو مالفأ ةجتنمب يسفن نع فيرعتلاو طيطختلاب تمقو تدهتجا

 ،حاجنلاو ةقالطنالا ةيادب تناكو اريصق امليف 12 دادعإل دقاعت ىلع انلصح نأب داهتجالا دعب ظحلا

 تفشتكا املو طقف ةلسارمو ةعيذم نيقبل يساسألا يلمعل ينادقفو ةحئاجلا الول هنأ دقتعاو

 "جاتنوملا لاجمب يتاردق

 يتلا ةئراطلا ةلاحلا ببسب زيكرتلا ىلع ةردقلا مدعو طابحإلا ةلاح ترطيس ىرخأ ةهج نمو 

 ةيصخشلا نهفورظب قلعتت بابسأل نمرحو ،تايمالعالا نم ربكألا ءزجلا ىلع انوروك اهتضرف

 .تيبلاب نهدجاوت ةصرف نم ةدافتسالا نم نهتايحو

  :انوروكل ايئرم حبصي يباجيإلا قشلا

 اريدقت ترهظأ يتلا ةيباجيإلا بناوجلا نم ريثكلل ةيثحبلا ةقرولا نتم يف انضرعتسا اننأ كشال

 فاشكتسا تداعاو ،ةيناسنإ اصصق ىلوألا ةرملل تبتك نم نهنمف تايمالعالا ضعبل صرفلل

 لب نفقوتي مل نهنأ الإ نهلمع تدقف نهضعبو ،انوروك ةحئاج ببسب قالغإلل ارظن طيحملا

 ةرادإ يف ةصصختم تابيردت ىلع نلصح نهضعبو ،ةحنم حبصتل ةنحملاب تركفو رخآ الاجم نرتخا

 تفشتكا امك ،ةديدجلا تاربخلا هذه لعفب اريثك نمدقتيس نهنأ نرعشو ةيمالعإلا تاسسؤملا

 مل بهاومو تاراهم نفشتكاو ،نهتايح ىلع طيطختلاو ةرطيسلا ىلع نهتردق تايمالعالا ضعب

 حبصأ يذلا تقولاو يلزنملا رجحلل هلضف دوعي اذهو ،نهتالئاع دارفأ وأ نه اهنكلمي نهنأ نكردي

 ةردابمو ةميزعو رارصإو تاحاجن لمحي يدرف قش وه يباجيإلا قشلا اذه نأ الإ تايمالعإلل احاتم

 .تاينيطسلفلا تايمالعالا ةيبلغأل اساكعنا ربتعي الو هتابحاص

  :ءابعألاو طوغضلا نم ديزمب لثمتي انوروك ةحئاجل يبلسلا قشلا

 نم صلختلاو ةحارلاو ةنيكسلا اهيف دجت تايمالعالا تناك يذلا نمآلا لزنملا ةحاسم حبصت نأ

 تطلتخا نذإ ،لمعلا ةحاسم اهتاذ يه ةحاسملا هذه حبصت نأ ،ةرياغم ءاوجأل لمعلا ءابعأ

 ءودهلا ةيصوصخ هب ابسانم اناكم ةيمالعإلا ئيهت نأف ،طوغضلا تدادزاو تاحاسملاو ماهملا



 73 

 ال دق لزنملا يف عضولا ىلع رطيست نأو ،ةددعتم ماهمب حمست ةبسانم ةعسب تنرتنالا رفوتو

 ةصاخ ةحاسم نكلمي الو ةدتمم رسأ يف نشعي يتاوللا ةصاخ تايمالعالا لكل ةصرفك رفوتت

 سكعلا ينعي دقو ،نهرسأ يف  راجشلا نم ديزمل يدؤي دقو طوغضلا مقافي رمألا اذه ،نهب

 ىدمو ةرسألا يعوب نوهرم رمألاف نيتلاحلا الك اندهش دقو ةدناسملاو ةدعاسملل ةلئاعلا عفادتب

 مهفتب نوهرم اضيأ رمألاف تاجوزتملا تايمالعالا امأ ،اهل ةبسنلاب رمألا ةيمهأو ةيمالعإلل اهمعد

 تراشأ تايمالعالا ىدحإل تالباقملا ىدحإ يفو ،ةيمالعإلا هتجوز لمعب هنامياو همعد ةيدجو جوزلا

 اهدعاسي ناك ايموي جورخلا هلمع بلطتي اهجوز اميف ،تيبلا نم ريراقت دادعإل اهرارطضا ىلإ

 لج ناك نإو ،معدلاو ةدناسملا يف اهل اكيرش تابف ،اهدعت يتلا اهريراقتل ةبسانم روص طاقتلاب

 دق هنأ ىلإ هيونتلا بجوتي نكل ،انوروك لبق ام رهظت مل نيجوزلا نيب ةءانب ةكارش زربيو يباجيإ رمألا

 ال نكامأ يف روصي دق وأ ةيفاحص ةقاطب كلمي ال هنوك نايحألا ضعب يف ةلءاسملل ضرعتي

 نإ ناديملا يف هسفنب فيرعتلا ىلع هتردقو هرود ىلع اظفحت لكشي ام ريوصتلا اهيف بجوتي

 .ةيبرغلا ةفضلا يف ئراوطلا ةلاح ضرف عم ةصاخ رمألا بلطت

 قيسنتلاو تالاصتالا نيبو بوت باللا زاهج ماما تقولا لوط ءاضق" :تايفحصلا ىدحإ لوقت

 ضعبب ةرسألا ةكراشم ةردق مدع" :ىرخأ لوقتو "ةلئاعلا نع ةديعب لزنملا يف ةيواز يذاختا

 "ةطشنألا

 ميلعتلاو ةرركتملا مهتابلطو ءانبالا دوجو لظ يف لمعلا لهسلا نم سيل" :ىرخأ لوقتو

 يف لوطأ ةرتف ءاضق " :تايفحصلا ىدحإ لوقتو "لمعلا يف زيكرتلا ىلع رثؤي ام وهو ..ينورتكلالا

 ."تيبلاب هلك تقولا ءاضق مغر ةرسألا دارفا عم داتعملاك لصاوتلا نود لاح لمعلا

  :تاددحم عم نكل ةيفاحصلا ةيلومش عم

 اصن نهسفنأب نهريراقتو نهداوم جاتنا ىلع تارداق نكي نأ مهملا نم تاب هنأ تايمالعالا دقتعت

 ءانغتسالا ىلع اذه نهدعاسي ثيح لماشلا يفحصلا هجوت عم نهو ،اجاتنومو اريوصتو اريرحتو

 يتلا ةيلالقتسالا نع ثحبي نهف ،نيلماعلاو نيروصملا نم مقاط ىلع ةجاحلاو دامتعالا نع

 ذإ ،تاددحم دوجو بلطتي هجوتلا اذه نأ الإ ،نهداقتعاب لضفأ جئاتن ققحتو ةيلومشلا اهنمضت

 يتلا ماهملاب ةنراقم ةليلقو ةيندتم يه لباقملا يف ةيلاملا تآفاكملا نأ تايمالعالا ضعب دقتعت

 .فاصنالا يفاجيو نهقحب فحجم اذهو ،صاخشألا نم لماك مقاط اهذيفنتب موقي ناك

 :احاحلا رثكألا اياضقلاو ةيمالعإلا ةيطغتلا

 ةعساوو ةلماش ةيطغتب نمقي نك نأ دعبف يفحصلا لمعلا يف نهتاهجوت يف تايمالعالا ترثأت

 ىلع زيكرتلاو ،عمتجملا يف ةأرملا قوقح تاكاهتناو ةأرملا اياضقل نهلوانتب اضيأ ةصصختمو

 ةيسايسلاو ةيعامتجالا تالاجملا لك يف اياضقو يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا اياضق

 قلطنم نم نكلو تالاجملا هذه ةفاك ىلع ازكرم ادعب ةيمالعإلا ةيطغتلا تذخأ دقف ،ةيفاقثلاو

 ةيطغتلا ثلث تناك لاثملا ليبس ىلعف ،اهتيصوصخب انوروك ةمزأ داعبأ وأ ،اهيلع انوروك ريثأت ىدم

 نمو ،2020 ربمتبس ىلإ رياني رهش نم كلذو ،انوروك ةحئاجب ةقلعتم ابيرقت ىون ةلاكو يف ةيمالعإلا
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 ةركف ةيمالعإلا لئاسولاو تايمالعإلا زواجت دعب ةصاخ يروصتب ةيطغتلا هذه دادزت نأ عقوتملا

 16 .عيمجلا نيب دعابتلاو ةمالسلا تاءارجإ هيلع نميهت عقاو يف شياعتلا لوبق

 تايمالعالا ترمثتسا ثيح ،ةزكرملا تاعومجملا تاجاتنتسا عم عطاقتي صالختسالا اذهو

 انوروك ةحئاجب ةقالع اهل ةديدج تاعوضوم ةيطغتل اه رييجتب ةمزألا اهيف نلمعي يتلا تاهجلاو

 .البقتسم نوكي نأ نكمي امل افارشتسا وأ اصيخشت ءاوس

 :رياغم يمالعا عقاو

 تايمالعالا ىدل ىرخأ تايدحت قلخو عيمجلل ةيرابجا ةلقن لكش تالباقملا قرطو تاودألا فالتخا 

 ةحئاج دعب ام لمعلاو مالعالا ،كلذ يف حلفي مل ضعبلاو ةصرفلا رامثتسا نم نهضعب تنكمت

 أرط دق نهعقاو يف ارييغت نأ نعنتقي نأ تايمالعالا ىلع تاب دقف ،اهلبق ام هتاذ وه سيل انوروك

 تاهجوتلا يف رييغتلاو ديدجلا لمعلا تاودأ عم حلاصتلا نم نكمتيل ،هنلبقتي نأ بجيو

 نم الدب نهحلاصل ديدجلا عضولا تالغتسم نهتريسم لامكتسا نم نكمتيل تايكولسلاو

 .يضاملا ىلع ءافكنالا

 

 تاينيطسلفلا تايمالعإلل تايولوألاو تاجايتحالا

 :انوروك دعب ام ةعقوتملا تايولوألاو تاجايتحالا

 ةدناسم دوجو ةرورضو ،يسفنلا غيرفتلاو معدلا ةيمهأ ىلإ تايمالعالا بلغأ تراشأ -

 معدلا اذه مدقت يتلا تاهجلا نوكت نأ ذبحملا نمو ،تامزألا تقوو ئراوطلا يف ةصاخ

 نهقوقح لين لجأل لاضنلا نم ليوطلا ثرالاو تايمالعالا لمع قايس مهفت ىلع ةرداق

 نوكت نأ نكميو امك ،يمالعإلا دهشملا يف ىغطت ةيروكذ ةوطس طسو نهناكم عازتناو

 يناكملا سناجتلا تاذ نم تايمالعإ عم ةيعامج وأ ةيدرف ةيسفنلا تامدخلا هذه

 الوصو يعامتجالاو يسفنلا معدلا ىلع لوصحلا يف طارخنالا لهسي ثيح يعاطقلاو

 .اديج تايمالعالا هيعت يذلا يسفنلا نزاوتلا ةداعإ ىلع ةردقلاو ءافشلل

 تالاحلا عم لماعتلا ةيفيك يف ةصصختم ةبيردت تارودل نهتجاح نع تايمالعالا تربع -

 ول ةياهنلاب نهنأل ةرطاخم لدب ريفوت ةرورضب نبلاطو امك ،ةئبوألاك اهتهجاومو ةئراطلا

 .رقفلاو ةلاطبلل ةغئاص ةمقل نكيسو ،نهلمع ندقفيس نحبصأ

 يف ةصاخو يفحصلا لمعلا يف نهتاكيرش ةفرعمل نهتجاحب تايمالعالا بلغأ رعشت -

 تلكش دقو ،لمعلا يف ةيدرفلاو ةلزعلاب تايمالعالا رعشت ثيح ،ةيبرغلا ةفضلا

 ءاقتلالل ةنيمث ةصرف تايمالعالا عم مووزلا ربع اهذيفنت مت يتلا ةزكرملا ةعومجملا

 تايمالعالا تراشأو ،ةحاتملا صرفلاو تايدحتلاو مومهلا يف ةيكراشتلا اضيأو ،ركافتلاو

 
 ةلاكو ةكبش ىلع ةروشنملا ةیفحص صصق وأ تالباقم وأ ریراقت نم اھعونت ىلع ةیمالعإلا داوملا نومضمل الیلحتو اصحف ةثحابلا ترجأ 16
 تایمالعالا وأ ىون ةكبش مقاط نم اھتیطغت مت يتلا ةیفحصلا تاعوضوملا مضی امبو 2020 ربمتبس رھش ةیاھن ىتحو ریانی رھش ةیادب نم ىون
 .ةعطقلاب نلمعی يتاوللا
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 اذهو ،اقمع رثكأ لكشب فراعتلل ساسألاب ةيرودو ةرمتسم تاءاقلل ةريبكلا نهتجاحل

 يقطنمو مئاد بلطم اذه امبرو ،يعمجلا لمعلاو يلبقتسملا كيبشتلاب ايئاقلت دعاسيس

 يعامتجالا دعابتلا ءبع ىلإ ةفاضإ مالعالا عاطق يف ةباشلا لايجألا ددجت عم ةصاخ

 .انوروك ببسب

 يداصتقالا رثألا هيلي ،نهل ةبسنلاب ربكألا ناك يسفنلا رثألا نأ ىلع تايمالعالا تعمجأ -

 ةردق ىدم لوانتت ةقمعم ةسارد دادعإ بلطتي يذلا رمألا ،تالاجملا يقاب مث نمو

 ةقالخ ةيعون جمارب ينبت ةرورضو ،نهتهجاوم لبسو راثآلا هذه زواجت ىلع تايمالعالا

 ،تامزألا ةهجاوم يف نهتاردق ريوطت تاياغل تايمالعإلاب ةصاخلا ةدنجألا ثيدحتل ةيعادباو

 .صرفو حنمل اهليوحتو نحملا رامثتسال ةحجانلا قرطلاو

 

 ةبرجت عقاو نم تايمالعإلل لضفأ عقاول ةباجتسالا نيسحتل تاحارتقالاو تايصوتلا

 :تايمالعالا

 دعب ام تايمالعالا عقاول صيخشت لوانتت ةيفيكو ةيمك ةصصختم تاسارد ىلإ ةجاحلا -

 تاجاتنتساب ةصصختملا ةيمالعإلا تاسسؤملا دفرت نأ عقوتن يتلاو ،انوروك ةحئاج

 رثكأ ةباجتسا لجأل هب مايقلا بجي امل قيرط ةطراخ لكشت نأ اهنأش نم تايصوتو

 .تايمالعإلل ةيعقاو

 تايمالعإلل ةيصوصخ عضوو تاشمهملا تايمالعالا توصل ءاغصالا ةرورض -

 يعامتجالاو يسايسلا قايسلا فالتخال كلذو نهقطانم قفو لمعلا يف تاينيطسلفلا

 .ةعقوتملا تابوعصلا نم ريثكلا ليلذت هناش نم اذهو ،ةقطنمل ةقطنم نم

 ذإ ،ةحئاجلا ىلع تقو رورم دعب ةعسوم تاءاقل يف ةفاك تايمالعالا ةكراشم ةرورض -

 لمعلل نهتاعقوتو نهتاجايتحا ديدحت ىلع ةردق رثكأ نكيس تايمالعالا نأ دقتعأ

 تاجايتحال اراركت تسيلو ةددجتم ةيلمع تالخدت ءانب يف دعاسيس امم ،يلبقتسملا

 .بسحف ةيضاملا ماوعألا

 كلتب تايمالعالا تاردق ريوطتب ةصصختملا تابيردتلاب مامتهالا متي نأ مهملا نم -

 ىلع تايمالعالا دعاسيس اذهو تايمالعإلل ةينهمو ةيدام ةدئاف ققحت يتلا نيوانعلا

 بلطتي اذهو ،هيصصخت رثكأ صرف نع ثحبلاو لمعلا يف ديدجلا نهقرط سسحت

 لوصحلا يف تايمالعالا بغرت يتلا تابيردتلا ةيهامل صصختم يفاشكتسا نايبتسا

 .تابيردتلا هذه يف قرزألا ءاضفلا رامثتسا مهملا نمو ،اهيلع

 هذهو ،تاينيطسلفلا تايمالعإلل ةهجوملا ئراوطلا قيدانص نيطوت متي نأ يرورضلا نم -

 نم يبول ليكشت اهلالخ نم نكميو نييمالعإلا نم عسوأ ةيركافت ةحاسمل ةجاحب

 تاهجلا عم كراشتتل تاينيطسلفلا تايمالعالا يدان ةدايقبو ةيمالعإلا تاسسؤملا
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 ةيمهأو ،نيطسلف يف يمالعإلا لمعلا عقاوو فورظ رابتعالا نيعب ذخألا ةرورض ةلومملا

 .قيدانصلا هذه لثمل مامتهالا هيجوت لالخ نم ةينيطسلفلا ةيمالعإلا نيكمت

 نمض نكي نأ بجوتيو ادادعاو اطيطخت ئراوطلا ناجل يف تايمالعالا كارشاب ةبلاطملا -

 ةررضتملاو ةشمهملا تائفلا عم رشابم كاكتحا ىلع نهنأل نهدجاوتل ةيوسنلا دوهجلا

 عونلا تاجايتحاو ،نينطاوملا تايولوأل ةبيجتسم اهلعجو ططخلا هذه ءارثا نهناكمإبو

 .نهقطانم يف يعامتجالا

 لمعلا بصع تحبصأ يتلا ةيجولونكتلا تاودألاب ةثادحلا ةفاك نبكاوي نأ تايمالعالا ىلع -

 ةيمالعإلا نهتاردق نيسحت يف نهدعاست ةديفم تارود يف نكراشي نأو ،نآلا يمالعإلا

 نهتاردقو نهفراعمب تايمالعالا ءافتكا نأل ،ةفداه ةيمالعإ داومو نيماضم جاتنا يف

 .تقولل ةعيضم يه ةقباسلا

 ةينطو ةيمالعإ ةمزأ ةيلخ ءاشنإب ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةلماك ةكارشب ةردابملا -

 ةفاكل اهتبكاوم يف دعاستس اهرودب يتلاو انوروك ةحئاجك ئراوطلا تالاح ةهجاومل

 تاعئاشلا رصح لهستس امك ،ايمالعإ اقوثوم اردصم نوكتسو ةثدحملا تامولعملا

 .شيمهت نودو ةيلعافب نهرودب مايقلا نم تايمالعالا نكمتسو اهتهجاومو

 نيسحت يف دعاستس يتلا اياضقلا نم ريثكلل ةردابملا مامز تايمالعالا ذخأت نأ بجوتي -

 نأ حرتقأو ،صاخ لكشب تايمالعالاو ءاسنلل ةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا ةباجتسا

 ةيمالعإ تاسسؤم نع نيلثممل ةفاضإلاب تايمالعالا يدان نم ةرغصم ةنجل لكشتت

 تاصصخت ةيلماكتب هلعف نكمي ام لوح تاناكمإلاو تاربخلا لدابت اهيف متي ةيوسنو

 قوقحل ةقباسلا تازاجنإلا نوص تانامض ىلع زيكرتلاب ةمزألا عم لماعتلا لجأل عيمجلا

 ءاسنلا اههجاوت يتلا تايلاكشإلا نم فيفختلا ىرخأ ةهج نمو ،نهعقاو نيسحتو ءاسنلا

 رسك كلذ نم مهألاو ،نهتالئاع ههجاوت امو انوروك سوريفب تاطلاخملا وأ تاباصملا

 نم دودحم ددعل طقف ةباجتسالا يف ةيموكحلا تاهجلا عم زكرملا باطقتسالا

 مهاست نأ نكمي امك ،ماعلا حلاصلا لجأل كيبشتلاو ةكارشلا لوصأ ةداعإو تاسسؤملا

 تاءارجإلا يقلت مدعو ريبعتلاو يأرلا قحو تايرحلا ةحاسم ىلع رارصإلاب تايمالعالا

 .لعف در وأ لخدت يأ نود ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم ةيفسعتلا
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 عقاو :تيبلا نم لمعلا
 تايلوؤسملاو تايفحصلا
 انوروك ةحئاج لالخ ةددعتملا
 
 ةدبل وبأ ىهتنمو ةتباوث لابن :ناتثحابلا دادعا

 
 
 
 
   ةقرولل يذيفنتلا صخلملا

 ىلإ فدهتو ،تيبلا نم تايفحصلا لمع ىلع "انوروك" 19 ديفوك  ةحئاج ةمزأ تاريثأت ةقرولا لوانتت

 تايلاكشإلا يف ةديدج تايطعم ضرعو ، ةرسألاو لمعلا ديعص ىلع تاريثأتلا هذه فاشكتسا

 لالخ ةققحتملا تازاجنإلا كاذكو ،ةحئاجلا لظ يف تايفحصلا اهشيعت يتلا تايدحتلاو ىربكلا

 . ةمزألا ةرتف

 ،انوروك ءابو ةمزأ لالخ لزنملا نم لمعلا يف تاينيطسلفلا تايفاحصلا ةبرجت ةقرولا مدقت ثيح

 ةيفيك اضيأ لباقملابو تيبلا نم تايفاحصلا لمع عم تاسسؤملا يطاعت ةقيرط ضرعتستو

 تالماعلاو نهعم دقاعتملا تالماعلا ىلع رثألاو ،دجتسملا فرظلا اذه عم تايفاحصلا يطاعت

 لولحلاو لئادبلا اضيأ ضرعتست كلذ بناج ىلإ .)سناليرفلا (رحلا لمعلا وأ ةعطقلا ماظنب

 تاسسؤملاو تايفحصلا ىلع ةحئاجلا اهتضرف يتلا ةيفحصلا "ةفيظولا/لمعلا" تالوحتل

 .ةيمالعإلا

 :  ةمدقم

 يف سوريفلاب تاباصإ ليجست ذنم ةيادبو ينيطسلفلا يضارألا يف انوروك سوريف لوصو درجمب

 /راذآ نم سماخلا يف ًايسائر ًاموسرم سابع دومحم ينيطسلفلا سيئرلا ردصأ ،ةيبرغلا ةفضلا

 سوريف رطخ ةهجاومل ةينيطسلفلا يضارألا عيمج يف ئراوطلا ةلاح هيف نلعأ 2020 سرام

 ضرف ،ئراوطلا ةلاح نأشب ،سرام /راذآ 22 يف نوناقب ًارارق ردصأ مث .هيشفت عنمو انوروك

 ةذختملا تاءارجإلاو تاميلعتلاو تارارقلا فلاخي نم لك ىلع تابوقع ،ىرخأ رومأ نيب نم ،هبجومب

  .ةصتخملا ةيمسرلا تاهجلا لبق نم

 ةحاسلا ىلع اهسفن تضرف هرسأب ملاعلا حاتجت يتلا انوروك سوريف ةحئاج يشفت يلاتلابو

 دجن كلذل ،ايلودو ايلحم ةديدجلاو ةيديلقتلا مالعالا لئاسو مامتها ردصم لازت الو ،ةوقب ةيمالعإلا

 تلقتنا مث نيصلا يف تأدب يتلا ةحئاجلا تاروطتل ةفثكملا ةيطغتلا نع ةليسو ةيأ ذشت مل هنأ

 ديدعلا ذاختا مغر ثادحألا ةعباتمو ةيطغتلل عاطقنا دهشن ملو .ملاعلا لود مظعم ىلإ ايجيردت
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 نودب رودب اذهو ، ةكرحلاو لقنتلا نم دحلاو يلزنملا رجحلا ضرفل ةددشم تاءارجإ ملاعلا لود نم

 كاكتحالاو ةرشابم ثادحألا ةيطغت يفو ضرألا ىلع ةيمالعإلا تاسسؤملا لمع نم لعج كش

  .ةبوعصو ةقشم رثكأ سانلاب

 ةكبش ليدعت ىلإ ءوجللا  ةعومسملاو ةيئرملا ةيمالعإلا تاسسؤملا نم ريبك ددع عفد ام اذهو

 ةلومحملا فتاوهلا تاقيبطتو ايجولونكتلا مادختساب ةديدج جمارب تروطو تركتباو اهجمارب

 .اهييفاحصو ةيمالعالا ةسسؤملا نيب لصاوتلل ايجولونكتلا تاودأ فلتخم مادختساو

 مت ،ةينيطسلفلا يضارألا يف سوريفلا اذهب اهتباصإ نم دكأتلاو تالاحلا نم ددع فاشتكا دعب

 نم ةلسلس ذاختاو ةينيطسلفلا تاظفاحملا عيمج يف ًاموي 30 ةدمل ئراوطلا ةلاح نالعإ

 .ناكم قيضأ يف هترصاحمو سوريفلا راشتناو يشفت ةهجاومل ةمراصلاو ةيزارتحالا تاءارجإلا

 ةباجتسالا نكت مل ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف يلزنملا رجحلا ضرف نم مغرلا ىلع نكلو

 تاءارجالا نأ  الإ ،نينطاوملا ضعب لبق نم ةيدجلاب ىظحت تيبلاب مازتلالاو لقنتلا دييقت تاءارجإل

 ردص نأ ىلإ ائيشف ائيش حوضولاب تأدب  ةيمسرلا تاسسؤملاو ةموكحلا ديعص ىلع ةيمسرلا

 عاطقل اريبك ايدحت اذه ناكو ،نيفلاخملا ىلع تابوقعلا ضرفو تيبلا مازتلاو ةكرحلا عنمب رارقلا

 ةيعاذإلا تاطحملا يف تالماعلا تايفاحصلاو تايمالعإلا ربكأ ةروصب اديدحتو ،مالعإلاو ةفاحصلا

 نالعإلاو ةفاحصلا عاطق يف ةلماعلا ىوقلا مجح نم 26% نلكشي يتاللاو ةينويزفلتلاو ةيئاضفلاو

 .2019  ماعل ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا تاءاصحإ بسح

 يضارألا يف دجتسملا انوروك سوريف يشفتب ةطبترملا ةيلاحلا ةمزألل ًةباجتسا

 ةيداصتقالا ةكراشملاو لمعلا قوس يف تايفحصلا ىلع اديدحت ةمزألا ريثأت ىدمو ،ةينيطسلفلا

 نم تايفحصلا لمع ةمزألا هذه ريثأت ىدم نايب ىلإ ةقرولا هذه فدهت ،ةحئاجلا لظ يف ّنهل

 ،ةرسألاو لمعلاو اهسفن ةيفحصلا لمشت تايوتسم ةدع ىلع تاريثأتلا هذه فاشكتساو ،تيبلا

 لظ يف تايفحصلا اهشيعت يتلا تايدحتلاو ىربكلا تايلاكشإلا يف ةديدج تايطعم ضرعو

  .ةققحتملا تازاجنإلاو ،ةحئاجلا

 ةادأو يقئاثولا ليلحتلا جهنم ىلع ةحورطملا ةلكشملا داعبأل هتبراقم يف ةثحابلا تدنتسا دقو

 ليلحتلا ُّدَعُيو .ةيعالطتسالا ةساردلا هذه راطإ يف ليلحتلل ةيرورضلا تايطعملا عمجل ةلباقملا

 حمسي وهو ،يحسملا جهنملا بناجب ةيعامتجالا مولعلا يف ةيساسألا جهانملا نم يقئاثولا

 تايئاصحإلاو ةيمسرلا تارربملا يقئاثولا ليلحتلا لمشيو .ةيفيكو ةيِّمك تايطعم ىلع لوصحلاب

  .قايسلا نع تامولعم مدقتو ،ثحابلا اهب ناعتسا يتلا تايبدألا نم ءزج يهو ؛فيشرألاو

 

 لزنملا نم لمعلا وأ دعب نع لمعلا موهفم

 نم يناثلا فصنلا ةيادب يف دعب نع لمعلا وا رحلا لمعلا حلطصمل ثيدحلا ىنعملا مادختسا أدب

 بلطلا دنع تامدخلا نم ديدعلا اومدق نيذلا نييفحصلا لالخ نم كلذو ،نيرشعلا نرقلا

 ةيلزنملا تابجاولا" دعب نع لمعلا موهفم ىلع قلطي ناك تانينامثلا ةيادب يف .ىرخأ تامظنمل
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 باهذلا نعطتسي مل يتاوللا تويبلا تابرب دعب نع لمعلا موهفم طبترا ثيح ، "ةينورتكلإلا

 ربع لمعلاب فرعي ام روهظ يأ تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت يف ريبكلا روطتلا ىدأو .بتاكمل

 .اعويش رثكألا حلطصملا وهو دعب نع لمعلا وا تنرتنالا

 ءوض يف كلذو ،بوعشلا ضعب ىدل ًافولأم حبصأ ًارمأ وأ ةفاقث "لزنملا نم لمعلا" نوكي دق

 ةفاضإ ،21ـلا نرقلا يف ةيمويلا ةايحلاو لمعلا يف ةروث تثدحأ يتلاو ،تامولعملا ايجولونكت رّوطت

 نكمملا نم تابو ،يلعفلا لاقتنالا طرش نود نم ءاقدصألاو فراعملا نيب تالاصتالا ليهست ىلإ

  ."ةيديلقتلا لمعلا نكامأ مازتلا طرش نود نم رجأب لمعلا" موهفم ريسيت

 فتاوهلا ىلع ةدمتعملا تالاجملا يف اميس ال ،دعب نع لمعلا ايازم ةديدع تاسارد تلوانت دقو

 ًاردق" نيفظوملا ءاطعإ عم ،"لمعلا تقو ةدايزو ،لّقنتلا ةفلكتو تقو ضيفخت" وه ًالثم ،ةلاقنلا

 قيقحتو ،"تقولا ميظنت" ىلع ربكأ ةردقو ،"لمعلا يف ةنورم" ىلإ يدؤي ام ،"ةيلالقتسالا نم ربكأ

 ."ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا" نم ربكأ شماه

 ،لمعلا بحاصل ًاضيأ لاملا رفوي ام وهو ،ةيبتكملا تاحاسملا رّفوي لمعلا نم عونلا اذه ّنأ امك

 عم ةيصخشلا ةايحلا لخادتو يصخشلا لعافتلا ةلق نيب ةحوارتملا ةيبلسلا راثآلا نم مغرلا ىلعو

 ،ةبعصلا تاقوألا هذه لثم يف هنإف ،كلتو هذه نيب لصفلا ىلع نيرداقلا ريغ صاخشألل ةينهملا

 .تيبلا نم لمعلا دئاوف رحب يف ةطقن دعت ةريطخ تاسوريف راشتنا ثيح

 

 ةيمالعإلا تاسسؤملاو يفحصلا لمعلا ىلع رثألاو 19 ديفوك

 لئاسو هل تعادت ،ةحئاجلا تايعادت ةهجاومل ىلوألا عافدلا طوطخ ةمدقم يف مالعإلا رود ربتعي

 ةمزأب ةرثأتملا عاضوألا تادجتسمو تاعبت ةيطغت يف ةديدجلاو ةيديلقتلا اهعاونأ ةفاكب مالعإلا

 عم ايشمتم عمتجملل ةيعوتلا عفرو رشن يف لعافلاو رثؤملا رود مالعإلل ناكو انوروك يشفت

 ةباجتسالاو سوريفلا راشتنا ىلع ةرطيسلل ةيموكحلا تاهجلا نع ةرداصلا ططخلاو تاءارجإلا

 .ةحئاجلا نم يفاعتلا دوهجل

 اهيفظوم هيجوتل ةيمالعإلا تاسسؤملا اهيف امب ةلماعلا تاسسؤملا مظعم ترطضا يلاتلابو

 ،ةكرحلاو لقنتلا رظحب ةقلعتملا تارارقلاو ئراوطلا ةلاح نالعا عم ايشامت تيبلا نم لمعلل

 اهنم ايعس ةيمالعإلا تاسسؤملل ابسانم هيلإ رارطضالا ناك نإو رارقلا اذه عقول ناك نكلو

 يف نيلماعلا ةمالس نامضل ملسألاو قيرطلا ةلصاومو ةيمالعإلا اهتامدخ ميدقت يف ريسلل

 هذهل ناكو .تاعلطتسملا تايفحصلا فصو دح ىلع ةبعص ةبرجت ناك هنأ الإ يفحصلا لقحلا

 .نهيلع ةيدامو ةيعامتجاو ةيسفن اداعبأ ةبرجتلا

 تاسسؤملا وأ نييفاحصلا ىلع ءاوس ،يفاحصلا لمعلا ىلع سوملم لكشب انوروك ةحئاج ترثأ

 يف لمعلا ةلصاومو ثادحألا ةيطغت لالخ ةباصإلا رطخ ةهجاوم ديعص ىلع ءاوس ،ةيفاحصلا

  .ناديملا يف لمعلل رارطضالا لاح يف ةيحصلا ةمالسلا تاءارجإ ذاختاو تيبلا نم رجحلا لظ
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 مهلامعأ ةعباتمل تاسسؤملل ةاجن قوط ةباثمب ناك لزنملا نم لمعلا نأ نوريثكلا ربتعي نكل

 وأ ةقبسم براجت دوجو نود تيبلا نم لمعلا وحن لوحتلاو يئاجفلا رارطضالا نكلو ،مهحلاصمو

 قلعتت ةتوافتم تاجردب نكلو نيلماعلاو نيلغشملا نم لك نيب ةوجف قلخ نيلماعلل ةئيهت ىتح

 لاصتا ةكبش دوجوو تيبلا لخاد ةحيرم لمع ةئيب رفوتو ةيمقرلا تاراهملاو ةيصخشلا تاردقلاب

 .تنرتنإلاب

 ةيداصتقالا عاضوألا لظ يفو ةيمالعإلا تاسسؤملا يف لمعلا ةرادإل يئاجفلا راسملا اذهل اعبتو

 تاسسؤملا نم ريبك ددع ءوجل وه نييفحصلا ىلع ةروطخو ةبوعص رثكألا بناجلا ناك ،ةبعصلا

 مجح صيلقت ىتح وأ لمعلا نم مهحيرست وأ اهتافظومو اهيفظوم بتاور ضيفخت ىلإ ةيمالعإلا

 نود يموي تاعاسلا ددع فصنب لمعلل اهيف تالماعلا تهجو تاسسؤملا ضعبف .لمعلا

 نيلغشملا ىدل امهفت تاعلطتسملا ضعب رظن ةهجو بسح سكعي يذلاو ،رجألا صيلقت

 يتاوللا تالقتسملا تايفاحصلا ةمزألا نم تاررضتملا زربأ نمو .تيبلا نم لمعلا تايدحتب

 تقولا يف َلّوحت يذلاو ةيلودو ةيلحم تاسسؤم حلاصل "سناليرفلا" رحلا لمعلا ماظنب نلمعي

 ةيداصتقالا تايعادتلاب اهسفن ةيمالعإلا تاسسؤملا رثأت ببسب لانملا ةبعص ةيهافر ىلإ يلاحلا

  .اهيلع بلطلا لؤاضتو ةحئاجلا هذهل

 رطضت ،تايفحصلل صرف رفاوت مدع لظ يفف ،رخآ ٍدحت قلخت ةيداملا تايدحتلا هذه نأ كش الو

 دوجو يعدتسي يذلا تقولا يف ،شيعلا نيمأتل قيقحتل ىرخأ تاعاطق يف لمعلل تايفحصلا

 عاضوأ ىلع ةحئاجلا ريثأتل ةيفحصلا ةجلاعملاو ةيطغتلل ةيولوأ دارفإو يوسنلا يفحصلا جاتنإلا

 .ءاسنلا

 نأ ترهظأ ،"رابخألا يف ءاسن" جمانرب نمض "ارفيإ ناو" ةسسؤم اهترجأ ٍةساردل ةيلوأ ٌجئاتن قفوو

 ةحئاج ببسب يبلس لكشب ةينهملا نهتايح ترثأت ،مالعإلا لاجم يف تالماعلا ءاسنلا نم 97%

 )٢٠٢٠ ،ىون ةكبش( ."انوروك"

 اهبجاوو ينهملا اهبجاو نيب ام تايفاحصلا ىدل ايلخاد اعارص تقلخ سوريفلا يشفت ةمزأ

 ىلإ هب تداعو سوريفلا اهلاطو لمعلل تجرخ يه نإف ،ةنباو تخأو ةجوزك وأ مأك ،يناسنالا

 رخآ سوباك اذهف ةلئاعلل ةيامح لمعلا كرتو تيبلاب مازتلالا تررق نإو ريبك سجاه اذهف اهتلئاع

 ريثك عم ثدح لعفلاب اذهو اهقزر ردصم ةراسخو اهلمع نع ءانغتسالا ىلإ ةيفاحصلا هيف رطضت

 .تايمالعإلا نم

 ايلوج ةروتكدلا رزيرف نومياس ةعماج يف ةيحصلا تاسايسلا ةثحاب لوقت ددصلا اذه يفو

 يف ءاقبلل لخدلاو لمعلا نع يلختلا ىلإ ءاسنلا رطضت امدنع ،ىربكلا تامزألا لالخ هنإ ثيمس

 )٢٠٢٠ ةريزجلا( .ةمزألا دعب فئاظولا كلتل ةدوعلا يف ةبوعص ندجي ام ابلاغ ،لزنملا

 

  انوروك ةمزأ لظ يف لزنملا نم لمعلا تاجرخم
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 ةتوافتم تاجردب ناك ناو ،دعب نع نهلامعأ مامتإل تايفاحصلل ايدحت لزنملا نم لمعلا لكش

 لمعلا تداتعا نمف ،ةمزألا لبق تايفاحصلا لمع ةعيبط ىلإ دوعي كلذ يف لماعلاو ،نهنيب

 زاجنا يف ردقألا تناك يتلاو يبتكملا لمعلا تنهتما يتلا اهتريظن نم ربكأ ةبوعص تهجاو يناديملا

 ةيرسألاو ةيسفنلا طوغضلاو ءابعألا فعاض تيبلا يف لصاوتملا نهدوجو نأ امك ،لمعلا

 .نهيلع

 تايفحصلا ضعبف ،يبتكملا لمعلاب تيبلا نم يفحصلا لمعلا تاجرخم ةدوج تنروق ام اذا نكل

 تراشأ نيح يف ،ةددعتملا تايلوئسملاو يسفنلا طغضلل ارظن ابلس ترثأت ةدوجلا هنأ ىري

 تايفحصلا دامتعال ةيلاكشإ كانه ناك مكلا ثيح نم نكلو اهيف ريغتت مل ةدوجلا نأ تايرخأ

 تالباقملا دقعل يعامتجالا لصاوتلا لئاسو وأ فتاهلا لالخ نم لصاوتلا ىلع يساسأ لكشب

 زاجنإل امئاد صاخشألا ىلإ لوصولا ةبوعصل نهيلع ائبع لكش  اذهو ةيفحصلا تاحيرصتلاو

 .ةيفحصلا ةداملا

 

 حضوت تاعلطتسملا تايفاحصلا دحأف لمعلا تاعاس يف رييغت كانه ناك ام اذإ صوصخب امأ

 يلاتلاب ةيمسر ماود تاعاس ينم بولطم ريغ انأف ،ايبسن تريغت ةعاسلا تالدعم" لوقلاب كلذ

 ةطبترم ينلعج هنأ ةيحان نم يبلس اذهو تقو يأ يف يهتنأو راهنلا نم تقو يأ يف ريرقتلا أدبأ

 أدبن ىتم مكحتلاو ةرطيس رثكأ رمألا نوكي ماودلا تاقوأل افالخ بوت باللاو فتاهلاب راهنلا لاوط

 ."لمعلا نم ىهتنن ىتمو

 

 نيب اتوافتم رمألا ىقبي لمعلا تابلطتم اهيف رفوتت لمع ةئيبك ةيلزنملا ةئيبلا ىلإ انرظن ام اذإو

 ميمصتف .لمعلل بسنألا ةئيبلا ىقبت ةيبتكملا لمعلا ةئيب نأ ىلع عامجإلا ىقبي نكل ،تايفحصلا

 تايفحصلا مظعم دجت هيلعو ،لمعلا وأ بتكملل ةفرغ ابلاغ مضي ال ةينيطسلفلا انتئيب يف تيبلا

 .لمعلل اناكم ةفايضلا ةفرغ وأ نولاصلا نم نذختي

 ةزغ عاطق ناكس ريبك لكشب اهنم يناعي يتلاو ءابرهكلل ليوطلا عاطقنالا ةلكشم نع كيهان

 لازت الو تناك ةلكشملا هذهو .ةمزألا ةيادب يف ةعاس ١٦ نم رثكأل عطقلا تاعاس لصت تناك يتلاو

 مظعم يف تنرتنالا ةكبش فعض ةلكشم كلذ بناج ىلإو ،تالماعلل مهألاو زربألا يدحتلا

 انيلع تعقو يتلا تاطوغضلا مك " :ةلئاق اهتبرجت نع تاعلطتسملا تايفحصلا دحأ .قطانملا

 ةديدج مأ انأ ،ةديدع تارم تيكب ًايصخش انأ .ةعورمو ةلئاه تناك لزنملا نم لمعلا ةرتف لالخ

 يتجاحو لزنملا رومأ ريبدت طغض ،ءابرهك تاعاس 4 ةرتف يف تلمع .ةيفاحص ًاضيأو لزنم ةبرو

 "ميظع يسفن ىذأ يل ببسو عورم تناك يريراقت زاجنإل يتجاح امك ةرتفلا هذهب ءابرهكلل

 يف ةلأسم لمع تاعاس ديدحتب مازتلالا ةلأسم نم تلعج ،تنرتنالاو ءابرهكلا ةلكشم نإف هيلعو

 مون تاقوأ نلغتسي تايفحصلا ضعبف ،ةيمسرلا لمعلا تاعاسب مازتلالا ىتح وا ،ةبوعصلا ةياغ

 .ليللا نم ةرخأتم تاعاس يف لمعلا وأ نهلافطأ
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 ربتعي ،تيبلا نم لمعلا يف ةديدج تاراهم باستكاو ةيفاحصلا تاراهم ريوطت ديعص ىلعو

 ىلع دامتعالا ةدايز يلاتلابو فظوملا ىدل ةيلالقتسالا ةدايز نم ززعي دعب نع لمعلا نأ نوريثكلا

 ةدعاسملا ىلع ردقأ نوكي يلاتلابو عرسأ ةروصب اهريوطتو هتاراهم ةيمنت يف هدعاسي هذهو هتاذ

 .ةفلتخم يحاون يف

 يف وهو ةديدج تاراهم باستكال فظوملل اعفاد نوكت لزنملا نم وأ دعب نع لمعلا ةعيبطف

 ،ةنهارلا فورظلا هذه لظ يف اهمّلعت ىلإ مويلا نيفظوملا نم ديدعلا ترطضا ةراهم هتاذ دح

 ةراهم لثم دعب نع لمعلا مزلت يتلا ةيساسألا تاراهملا نم ددع اهلخاد يوطني ديكأتلاب امك

 ،يتاذلا زيفحتلا ىلع ةردقلاو عانقالاو ضوافتلا بولسأو لصاوتلا ةراهمو تقولا ةرادإو ميظنتلا

 .ةغللاو قيوستلا تاراهمو ةينقتلا لئاسولا مادختسا ناقتاو ديدجتلاو عادبالا ،ةنورملا

 لزنملا نم حاجنب لمعلا نإ " Lifehacker يف مظتنم لقتسم مهاسم يهو الونيب يناليم لوقت

 ، اًمازتلاو اًتقو ةراهملا هذه ريوطت قرغتسي .ةباتكلا وأ ميمصتلا وأ ةجمربلا لثم اًمامت ، ةراهم وه

 .“ كلذب مايقلل ببس يأ ةيديلقتلا بتكملا ةفاقث انيطعت الو

 

 نهرسأو تايفاحصلا ىلع تيبلا نم لمعلا رثأ

 نزاوتلا مدع نأ ثيح ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا تايجيتارتسا لوح تايبدألا يف ماع قافتا كانه

 يف دارفألا اههجوي يتلا ةيسيئرلا لكاشملا نم ةدحاو يه ةيصخشلا ةايحلاو ةرسألاو لمعلا نيب

 ئفاكتملا ريغ عيزوتلا نكل .ةيرسأ تايلوؤسم مهيدل نيذلا دارفألا كلت اميس الو ، تاعمتجملا

 ةرسألا ةياعر ةيلوؤسم تايتفلاو ءاسنلا لمحتو ءاسنلاو لاجرلا نيب ةرسألا ةياعر لامعأل

 لامعأ تايلوؤسم يف ةدايزلا حجرألا ىلع نهلمحت  ىلإ ةفاضإ ةيعامتجالا ديلاقتلا ببسب لزنملاو

 .ىضرملا ةرسألا دارفأل ةديازتملا دادعألاو ،نسلا رابك لزعو ،سرادملا قالغإ نع ةمجانلا ةياعرلا

 وأ نهفئاظو كرت ىلإ ءاسنلا نم ديدعلا فورظلا هذه عفد يف لثمتت يتلا رطاخملا ىلإ ةفاضإ

 ةيبلس راثآ عم ،دعب نع اهب مايقلا نكمي ال يتلا كلت ةصاخو ،داتعملا نهلمع مجح صيلقت

 .ةلماعلا ىوقلا يف ثانإلا ةكراشم ىلع دمألا ةليوط ةلمتحم

 ءاسنلا ىلع ءابعألاو تايدحتلا نم ديدعلا تزرب ،ءابولا يشفتب ةطبترملا ةنهارلا ةمزألا لظ يفو

 دض يلزنملا فنعلا ةريتو ةدايز ىلإ ريراقتلاو تاساردلا نم ديدعلا تراشأ .ّنهعقاوم فالتخاب

 دحاو ناكم يف ّنهيفنعم عم ءاقبلل ءاسنلا رارطضاو ،يحصلا لزعلا ببسب هلاكشأ لكب ءاسنلا

 ةظفاحملا ديلاقتلا نأ ىلإ هيف ةراشإلا مت يذلاو يلودلا كنبلا ريرقت قفوف .لوطأ تاعاسل

 لطعتو لزعلا ريبادت ببسب قيضلاب روعشلاو رتوتلاو ةيداصتقالا لاوحألا نأشب نيقيلا مادعناو

 ،انوروك نم ةررضتملا نادلبلا يف يلزنملا فنعلا تالدعم يف ةجعزم ةدايز ىلإ لعفلاب تامدخلا

 ءزج ءاسنلا دض فنعلا عنم لعجل ةلجاع ةوعد هيجوت ىلإ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا عفد امم

 )٢٠٢٠ ، يلودلا كنبلا  (.ةينطولا ةباجتسالا ططخ نم يساسأ
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 اههجاوت يتلا تايدحتلا زربأ نم ناك ةيرسألاو ةيلزنملا ماهملاو لمعلا ماهم نيب قيفوتلا

 نوبعوتسي الو ةياعر نوجاتحي نيذلاو لافطأ اهيدل يتلا نهنم تاهمألا ىلع ةصاخ ،تايفاحصلا

 رضي سرادملا قالغإ نإ ،زميات كرويوين ةفيحص تركذ ددصلا اذه يف .تيبلا نم لمعلا ةركف

 .نهقتاع ىلع عقت تلاز ام لافطألا ةياعر ةيلوؤسم نأل ةدشب ءاسنلا

 فوخلا ،ةبحألا نادقف ةمدصل ضرعتلا ،ةافولا وأ ةباصإلاب تايفحصلا ةايحل "انوروك" ةحئاج ديدهت

 يتلا ءابعألا ةدايز ، روجألا ضيفخت وأ ،نهعم دقاعتلا ءاهنإ وأ ،يفسعتلا لصفلل ضرعتلا نم

 ضرف تاعبت عم اًنمازت ،لزنملا لخاد مئادلا ءاقبلا ،لزنملا نم لمعلا ببسب نهقتاوع ىلع تيقلُأ

 تلكش لماوعلا هذه لك ،سوريافلا اهيف ىشفت قطانملاو ندملا يف يئزجلا وأ لماشلا رجحلا

 ىدل زيكرتلا نادقفو تتشتلاو رتوتلاو قلقلا ةدايز يف اببس ناكو تايفحصلا ىلع ايسفن اطغض

 .نهنم ديدعلا

 

 يديلقتلا يبتكملا لمعلا و تيبلا نم لمعلا يب ليضفتلا

 نأ الإ ،تالماعلا تايفاحصلا اهل نضرعت يتلا ةديدعلا تايدحتلاو طوغضلا نم مغرلا ىلع

 يف مهملا رودلا راكنا نكمي الو ،نهب ةطانملا ماهملا ءادأ نلصاويو نلمعي نلز ام تايفاحصلا

 يف اهتامهاسمو و ةأرملا دوجو ةيمهأ دكؤيو ززعي يذلاو ،)19-ديفوك( ةحئاج لوح يعولا ةدايز

 .انوروك ةحئاجل يفاعتلا دوهجو ةباجتسالا ميمص

 نهدوجو اضيأو ضعبلا يأر بسح لمعلا تاقوأ ديدحتب قلعتت يتلا تيبلا نم لمعلا ايازم مغرو

 مظعم رظن ةهجو قفو يبتكملا لمعلا نأ الإ ةمزألا هذه لظ يف نهلافطأو نهتالئاع بناج ىلإ

 .يعيبطلا عبرملا ىلإ رومألا ةدوعو ةمزألا لاوز لاح يف نهيدل لضفملا ىقبي تايفحصلا

 يف ًاسيئر اببس ةحئاجلا هذه نوكت امبرو لمعلا لبقتسم يف ةيرذج تارييغت نوريثكلا عقوتي نكل

 الب لقن ةليسو دوجوو فوفص الب ميلعتلاو بتاكم الب لمعلا لثم رييغتلا اذه ةلجع عيرست

 اهفرشتسا ةيلبقتسم تاؤبنتل ةلثامم ةديدع روصو ، دعُب نع ةيحص ةياعر ميدقتل ةفاضإ نيقئاس

 نع لمعلل ةبرجت ربكأ اهنأب انوروك ةحئاج مياتلا ةلجم تفصو دقو .ةريخألا تاونسلا يف ديدعلا

 ةمزأ لبق تناك امك قالطإلا ىلع ةيبتكم ةئيب يف لمعلا ةركف دوعت نل امبرو ،ملاعلا اهفرع دعب

 .انوروك

 ىلع ناك اذا امو بسانملا لمعلا ناكم تاليضفت رييغت يف دعاس ةيمقرلا لمعلا تامدخ روهظ

 ةكرش اهب تماق ٢٠١٩ ماع يف ةسارد تراشأ دقف ،ةيديلقتلا لمعلا تاعاسب مازتلالا نيلماعلا

buffer يبتكملا لمعلل ةدوعلا نولضفي ال دعب نع لمعلا لاجم يف نيلماعلا نم ٪٩٠ نأ 

  .ةيديلقتلا لمعلا تاعاسب مازتلالل ةدوعلاو يديلقتلا

 تالماعلا دعاست يتلا ةبسانملا ةئيبلا رفوت مدع وه لزنملا نم لمعلا يف ةبغرلا مدع رربي اممو

 رطخل ضرعتلا نم رمتسملا قلقلاو طغضلا هبوشي ماعلا وجلاف ،نهلامعأ ءادأو زيكرتلا ىلع
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 ردصم ديدهتو لمعلا نادقف ىتح وأ اهتلئاع دارفأ دحأ وأ ةيفحصلل ءاوس سوريفلاب ةباصإلا

 .ةمزألا لبق نم هل ادعم نكي مل تيبلا نم لمعلا ماظن هنأ ةصاخو .نهقزر

 نامألاو ةعيرسلا لاصتالا لئاسوو ايجولونكتلاو ةبسانملا ةيلمعلا ةئيبلا ترفاوت ديكأتلاب نكلو

 تيبلا نم لمعلا رايخ نوكيس ةيمالعإلا ةسسؤملاب ةيميظنتلا ةقثلاو ةنورملاو يفيظولا

 الكل ةديدع تاسارد قفو ربكأ ةيجاتنإ ققحي دعب نع لمعلاف .تايفحصلا ىدل يضرملاو لضفملا

 ىلعأ دعب نع لمعلا لاجم يف نيلماعلل يدرفلا لخدلا لدعم ربتعيو مهيلغشمو نيلماعلا نم

 .ىلعأ يفيظولا مهاضر نوكي يلاتلابو ةيديلقت ةفيظو يف نولمعي نيذلا كئلوأ نم

 

 انوروك ةحئاج اهتضرف يتلا تالوحتلل لمعلا ةمءاومل ةيريوطتلا لئادبلا

 تايوتسم ىلعو ةبيهر ةعرسب لمعلا ميهافمو لبُس ىلع ةيرذج تاليدعت يرجُت "انوروك" ةأطو

 عرسأب رمألا كرادت ىلع لمعلا بجي يلاتلابو .ةتوافتم تاجردب ملاعلا لود لك يف ةقوبسم ريغ

 ميدقت نكمي الثمف .ةيضارتفا تناك ناو ةلاعف لمع ةئيب ةئيهت اهنأش نم لئادب داجيإل تقو

 نم ةيفاحصلا ىلع ايلمعو ايسفن ةيحص لمع ةئيب تابلطتمب تاداشرالاو حئاصنلا نم ةعومجم

 :اهنمو تيبلا لخاد

o هرييغت مدعو لمعلل تيبلا يف ام ناكم صيصخت  

o ديعاوم صيصخت عم ،كلذ لمعلا بلطي مل نإو ىتح ،لمعلل ةددحم تاعاس ىلع ظافحلا 

 اهراصتخا مدعو لمعلا يف ةعبتم تناك يتلا ةحارلا

o اهيف لّوجتلا مهل حومسملا نكامألا لوح ةرسألا دارفأل ةيساسأ دعاوق عضو 

  .خلإ ...ديعاوملاو

o ةيلعفلا ةكراشملا عم ةيرابجإ نكت مل ول ىتح ةيضارتفالا تاعامتجالا روضح ىلع صرحلا 

 يرورض رمأ ريدملا عم رمتسم لاصتا ىلع ءاقبإلاو .تالكشملا نع ريبعتلاو يأرلا ءالدإب

o ًالوأ هعم لماعتلا وأ ،هتدح نم فيفختلا وأ هريخأت ،رخآب وأ لكشب ثدحيس ةلزعلاب روعشلا 

 .بولطم لوأب

 

 لمعلا ةيجاتنا نيسحتل ةجلاعمو تالخدت ىلإ ةجاحب تايفحصلا هجاوت يتلا تابوعصلاو تايدحتلا

 اهسفن ةيفاحصلا ديعص ىلع ةديدع تاوطخ بلطتت تايفحصلل يفيظو اضر قيقحتو تيبلا نم

 تايصوتلاو تارابتعالا نم ةعومجم مزلي يلاتلابو .عمتجملاو ةلغشملا ةهجلا بناج نم اضيأو

 :اهنمو فارطألا ةفاك ىدل اليضفتو ةيجاتنإ رثكأ تيبلا نم لمعلا لعجت نأ نكمملا نم يتلا

 

 ،تيتشت وأ شيوشت نود زيكرتلا ىلع دعاست لزنملا لخاد لمعلل ةحاسم صيصخت وأ ريفوت :الوأ

 مهم لماع ةعيرسلا تالاصتالا ةكبشو تامولعملا ايجولونكتل ةيتحتلا ةينبلا دوجو زيزعت اضيأو

 ربتعي ةثيدحلا ايجولنكتلا مادختسا تاراهم ريوطتل جمارب دوجو بناج ىلإ ،دعب نع لمعلا حاجنل
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 صرف نم ديزت لمعلا تاسرامم يف ةنورملا ةدايز كلذكو ،دعب نع لمعلا يف يساسأ لماع

 لمعلا نيب ماهملا بيترت ىلع ةردقلاو تقولا ةرادإو مهماهم عم لماعتلا يف تايفاحصلا

 .لزنملا نم لمعلل ةيبلسلا راثآلا نم ففخي نأ نكمي ةلئاعلاو

 ءاوس دح ىلع يمالعإلاو يفحصلا لمعلا يف ةديدج تاودأ عادتباو ةيملاعلا تالوحتلا ةبكاوم :ايناث

 ةيفارتحالا تاجايتحالا ةيبلتو ، هيف نيلماعلاو مالعإلا عاطقل ةمعاد تامدخ ريفوت لالخ نم

 .تايلاعفلاو ةطشنألاو عيراشملا نم ديدعلا لالخ نم نييمالعإلل

 ددعتم لماش يفحص ءانب بلطتي يذلاو لماشلا يفحصلا موعفم زيزعت ىلع لمعلا ةرورض :اثلاث

 لب ،جاتنوملاو ريوصتلاو ةباتكلا ىلع طقف هماهم رصتقت ال ثيح ،تالاجملا فلتخم يفو تاراهملا

 تاراهمو تانايبلا ليلحتو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع رشنلا تاينقت تاراهم لمشتل اهادعتت

 عقاوملا وزغت يتلا ةللضملا رابخألا يف قيقدتلا يف ةربخلاو قيوستلاو SEO ـلا ثحبلا تاكرحم

 .ةفاحصلا ةيقادصم ىلع رثؤتو

 نم لمعلا ناك ءاوسف ،يمالعإلا عاطقلا يف تالماعلا ىدل ةيمقرلا تاراهملا زيزعت ةرورض :اعبار

 قطانم نم هؤاضعأ نوكي دق لمع قيرف عم لماعتلا بجوتسي رمألاف لزنملا وأ ةسسؤملا

 لمعلا ةعيبط ىلع أرط يذلا ريبكلا رييغتلا يلاتلابو ،ةفلتخم نادلب يف نيعزوم وأ ةفلتخم

 ةينقتلا تاراهملا ىلع ساكعنا هبحاصي نأ دب ال يساسأ لكشب ةيمقرلا تاصنملا ىلع دامتعالاو

 .عراستملا روطتلا اذه ةبكاومل ءاوس دح ىلع ةمعانلاو

 عجارملا

 ٢٠١٩ ،ةلماعلا ةوقلا حسم -ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا .1

 ٢٠٢٠ ،؟ةّحلُم ةجاح ةيوسِنلا ةفاحصلا تتاب اذامل :انوروك ،ةيروهمجلا ،حلاص ءارسإ .2

 يف انوروك ةحئاجل ةيرابخإلا تايئاضفلا ةيطغت تاددحم ،تاساردلل ةريزجلا ،ىسوم دمحم .3

 ٢٠٢٠ ،ةنمقرلا رصع

  ةينورتكلإ ةرضاحم ،انوروك ةمزأ تالعافتو ةيمالعإلا ةنيكاملا ، يميمتلا فاون .4

 انوروك ةحئاجو ئراوطلا نيب نيطسلف يف ةيمقرلا قوقحلا ،نيدباع ماصع .5

 blogs.worldbank.org  يلودلا كنبلا تانودم .6

 ةيرابخإلا ىون ةكبش .7

8. , 23 Oct.2020www.independentarabia.com 
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 تاسسؤملا ليومت عقاو

 ينهملا عقاولاو ةيمالعإلا

 ةيبرعلا لودلا يف مالعإلل

 انوروك ةحئاج لظ يف
 نايلع مركأ الور :دادعإ

 

  ةمدقملا*

 هلالظو ،ملاعلا ءابولا اذه حايتجا ذنم ريهامجلا لبق نم ُاثحب رثكألاو رهشألا ةملكلا انوروك

 .تاعاطقلا نم عاطقل ءانثتسا نود ةايحلا بناوج فلتخم ىلع اهب ىقلأ يتلا ةليقثلا

 دنتست ةيمالعإلا تاسسؤملا نم ديدعلا نوك ،ةحئاجلل ةيبلسلا تاريثأتلا هتلاط مالعإلا عاطق

 تاينورتكلإ -تاراقع -ةيراجت -ةيعانص( ىرخأ ةيجاتنإ تاعاطقل تانالعإلا ىلع اهليومت يف

 كلذبو ،يعامتجالا دعابتلا ضرفو ،لقنتلاو رفسلا رظح تاءارجإ ببسب تررضت يتلاو )اهريغو

 .ًاّيلام ةيمالعإلا تاسسؤملا تررضت

 لواحن يتلا ،اهتاريثأتو ةحئاجلا نع لزعمب نكت مل يبرعلا نطولا يف ةيمالعإلا تاسسؤملا

 ىلع عقاولا يداصتقالا ررضلا مجحو لاكشأ ىلع فرعتلل ةقرولا هذه  لالخ نم اهدصر

 – قارعلا -نانبل -ندرألا -رطق -نيطسلف ( ةيبرعلا لودلا نم ددع يف ةيمالعإلا تاسسؤملا

 .صوصخلا هجو ىلع تايفحصللو لمعلا عقاو ىلع ررضلا اذه سكعنا فيكو )رئازجلا

 عضولا ةهجاومل اهتدمتعا يتلا لولحلاو ةمزألا عم ةيمالعإلا تاسسؤملا يطاعت ةيفيكو

 دصر بناج ىلإ ،ةينهملا تايفحصلاو نييفحصلا عاضوأ عم هماجسنا ىدمو ،يداصتقالا

 هجتي نيأ ىلإو ،ةمزألا عم يطاعتلا راطإ يف همدع نم ىرخأ تاءارجإ ىلإ ءوجللا ةيناكمإ

 .ةرمتسملا انوروك ةحئاج تايعادت لظ يف يمالعإلا دهشملا

 نم ةيمسر تايئاصحإ بايغ بناج ىلإ ،ةمئاق تلاز ام انوروك ةحئاج نوك رمألا ةبوعص مغرو

 نأ الإ ،هيف نيلماعلاو مالعإلا عاطق باصأ يذلا يلعفلا ررضلا مجح لوح ةيبرعلا لودلا

 تلكش ،رمألاب ةصاخلا ةيرابخإلا ريراقتلا يف ةءارق بناج ىلإ ةيفحص تاهج عم لصاوتلا
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 مئاقلا عضولا ءارقتسال ساسأ رجحو ارشؤم نوكتل ةقرولا هذه اهيلإ تدنتسا ةيضرأ

 ةأطو نم لقألا ىلع ففخت ةيئزج لولحل ىؤر عضو ةلواحمو للخلا طاقن ىلع ةءاضإلاو

 .يبرعلا مالعإلا عقاو ىلع انوروكل ةيبلسلا تايعادتلا

 

 ةيمالعإلا تاسسؤملل ليومتلا موهفم ىلع ةءاضإ*

 ،ةعانصلا وأ جاتنإلاب طبترملا ةراسخلاو حبرلا أدبم نهذلا ىلإ ردابتي ليومتلا نع ثيدحلا دنع

 تاسسؤملا تلوحت ذإ ،ةعانصلا كرتعم تلخد نيدقع وحن ذنم ةيمالعإلا تاسسؤملاو

 جاتحي ةعانصلا هذه رارمتساف يلاتلابو ،مالعإلا ةعانصب فرعي حبصأ امل زئاكر ىلإ ةيمالعإلا

 روهمجلل اهاوتحم ميدقت يف تاسسؤملا هذه ةيرارمتسا نّمؤي يذلا حبرلا قيقحتل لاملا ىلإ

 .اهفادهأ قيقحتو

 اهرارمتسال نامضلاو ،ةيمالعإلا تاسسؤملا لمع حاجنل ًايساسأ ًارصنع ّدعي ليومتلاف

 ناكم -لمعلا قيرف ( ةيمالعإلا ةسسؤملا مايق رصانع رفوتت ليومتلا رّفوتب هنأل ،اهريوطتو

  .)اهريغو ةيتسجوللا تامدخلا—لمعلا

  :ةيلاتلا طامنألا قاطن نع جرخت ال يهو ،ةيمالعإلا ةسسؤملا ةيكلمب ليومتلا طبتريو

 :لاكشأ ةثالث ذختت يتلا ةلودلا ةيكلم .1

 .ةرشابم ةيكلم •

 .ةرشابم ريغ ةيكلم •

 .ةماعلا ةمدخلا •

 .برغلا يف دئاسلا طمنلا اذهو مهسأ ربع دارفأل وأ درفل ةكولمم :صاخلا عاطقلا ةيكلم .2

 .ةيبزح ةيكلم .3

 ةرادإ سلجمو ةيمومع ةيعمج نوبختني نيمهاسملا نم ريبك ددع يف لثمتت :ةينواعت ةيكلم .4

 .ددحم كلام ةطلس نع يمالعإلا ءادألا ةيلالقتسا ىلع طمنلا اذه ظفاحيو ،مهنع رّبعي

 ةيلالقتسا ىلع رثؤت ةلودلل ةيكلملا نأ حوضوب رهظي ةقباسلا طامنألا ىلع ةعيرس ةءاضإبو

 ليومتلا عطقل ةضرع نوكت ةلودلا هديرت ام فلاخي ىوتحم تمدق لاح يهف ،يمالعإلا ءادألا

 .اهرايهنا يلاتلابو

 ليومتلا نيمأت رطاخم هجاوت تناك نإو ةلودلا ةيكلم نم ًالاح لضفأ يهف ةصاخلا ةيكلملا امأ

 .ةكلاملا ةهجلا حلاصمو تاهجوت ىلع ءانب ءادألا ةيلالقتسال يئزج بايغ ةيلامتحاو ةهج نم

 اهحلاصل لمعي يتلا ةهجلا فالتخا عم ةلودلا ةيكلم رخآب وأ لكشب هبشت ةيبزحلا ةيكلملا

 .همساب قطانلا قوبلاو بزحلا نايك نم اءزج مالعإلا لئاسو نوكتو ،مالعإلا

 ةيكلملا زواجتت اهنكل ليومتلا نيمأت رطاخم يف ةصاخلا ةيكلملا عم عطاقتت ةينواعتلا ةيكلملا

 .ةعومجم يأرل ًاعضاخ نوكي لب هنيعب فرطب طبتري ال يذلا يمالعإلا ءادألا ةلأسم يف ةصاخلا
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 قفو فلتخي يذلا يداصتقالا ليومتلا ةدعاق ىلإ اهدانتسا ةيكلملا طامنأ عمجي ام ةلصحملاب

 طامنأ نأ ودبي ةظحالملابو ،ةيمالعإلا تاسسؤملا ربع هقيقحتل ىعست امو ةكلاملا ةهجلا

  يبرعلا نطولا يف ةبلاغلا يه ةيبزحلاو صاخلا عاطقلاو ةلودلا ةيكلم

  ةيمالعإلا تاسسؤملل ليومتلا رداصم

 .ةيراجتلا تانالعإلا .1

 .روهمجلا تاكارتشا .2

  .جماربلا تاعيبم .3

  .تاسسؤملا ةياعر .4

 .صاخلا عاطقلا معد وأ يموكحلا معدلا .5

 

 انوروك ةحئاجو ليومتلا رداصم*

 ثيح ،انوروك ةحئاجب اهريغك يبرعلا نطولا يف ةيمالعإلا تاسسؤملا ليومت رداصم ترثأت

 لئاسول ةيلاملا دراوملا مهأ لودلا نم ديدعلا يف لّكشت يتلا ةيراجتلا تانالعإلا تعجارت

 عجارت بناج ىلإ ،%75 ةبسنب تانالعإلا لخد اهيف عجارت يتلا رصمو نانبل يف امك مالعإلا

 . ةحئاجلا تاعبتب طبترم رمأ وهو ،تاعوبطملل رشابملا عيبلاو روهمجلا تاكارتشا

 ىناع صاخلا عاطقلا ةيكلمل عباتلا مالعإلا نأ اودكأ ةيبرعلا لودلا نم ددع يف نولوئسم

 تاسسؤملا رّثأت مدع لباقم ،ريبك دح ىلإ ةيلاملا دراوملاو تانالعإلا عجارت ببسب ةدشب

 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ةيلودلا ةيكلمل ةعباتلا

 مالعإلا لئاسو تلاط يهف ةيبرعلا لودلا ىلع ًاركح تسيل انوروك نع ةمجانلا ةيلاملا تامزألا

 ةيرابخإلا تاسسؤملل تارالودلا نييالمب ًامعد ةقالمع تاكرش ميدقت وه قرافلا نكل ةيبرغلا

 كلذكو ،رالود نويلم 800 نم رثكأب تعربت يتلا – لجوجل مألا ةكرشلا – Alphabet ةكرش لثم

 نيرشانلا ةصاخ اكيرمأ يف ةفاحصلا معدو ليومتلل رالود نويلم Face book 100 تدصر

 .نييلحملا

 لب ،يبرعلا نطولا يف هريظن دهشن مل ةمخضلا غلابملا هذهب تاكرشلا نم معدلا اذه

 ليهست ربع رشابم ريغ ًامعد وأ ،سنوت يف امك ةرشابم ةيموكح معد تالواحم ترهظ

 رثؤتس ةسيسم لاومأ ةلاحلا هذه يف يهو ،كونبلا نم مالعإلا تاسسؤم ضارتقا تايلمع

  .تاسسؤملل يمالعإلا لمعلا ةيلالقتسا ىلع

 

 ةيمالعإلا تاسسؤملا ىلع انوروك رارضأ*

 لودلا تضرف ةحئاجلا راشتنا عمف ،مالعإلا عرذأ نيب ًاررضت رثكألا يه ةعوبطملا ةفاحصلا

 عيب ىلع ًايبلس سكعنا ام ،لوجتلا عنمو تاسسؤملا قالغإ يف لثمتت  ًادويق ةيبرعلا

 فحصلا رادصإ فقوأ يتلا رطق ةلود يف امك ،ةعابطلا فقو ىلإ اهضعب تأجلو ،فحصلا
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 ةهجاومل ةذختملا ةيزارتحالا تاءارجإلا نمض )اهريغو ،نطولا -برعلا -ةيارلا -قرشلا ( ةيقرولا

 .ينورتكلإلا رشنلاب اهلادبتساو ،انوروك ةحئاج

 ًاتقؤم رطق يف ةيقرولا اهتخسن قيلعت تررق يتلا ديدجلا يبرعلا ةفيحص ةرادإ تلعف كلذكو

  .ةيزارتحالا ريبادتلا عم يشامتلل

 رودص باجتحا ىلإ ةيزارتحالا انوروك تاءارجإ تعفد ،ةيموي فحص 10 ردصت يتلا قارعلا يف

 لبق نم لومم ليلق ددع رمتساو فحص ةدع تراهنا اهدعبو ،عيباسأ ةدعل فحصلا

 .تاحفصلا ددع ليلقت ىلإ فحصلا تأجلو روهظلا يف بازحألا وأ ةموكحلا

 لمع ىلع ظافحلا عم ،لماكلاب فحصلا ةعابط رظح متف دهشملا نع لزعمب نكي مل ندرألا

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيلحملا ةفاحصلا

 ثالث روهظلا نع تبجتحاف لّوجتلا دييقتو يحصلا رجحلا تاءارجا اهتلمش يتلا رئازجلا اّمأ

 ةرورض نع ةيرئازجلا ةموكحلا تاحيرصت مغرو )نطولا -ربخلا -راهنلا( اهيف فحصلا ىربك نم

 اهعبت امو انوروكل ةيزارتحالا تاءارجالا نمض بعصلا عقاولا نأ الإ فحصلا لمع رارمتسا

 الإ باجتحالا ىلإ فحصلا عفد ،ىرخأ ليومت رداصمو ،ةيراجتلا تانالعإلا تادئاع يف عجارت نم

 .ًايزمر

 اهتخسن فقو تررق نيطسلف /ةزغ عاطق يف ردصت يتلا "نيطسلف" يه ةدحاو ةفيحص

 ةفيحصلا ىلع نومئاقلا هفصو ام نمض ةينورتكلالا ةخسنلاب اهنع ةضاعتسالاو ةيقرولا

 -سدقلا( ثالثلا ةيمويلا فحصلا امأ ،انوروك سوريف نم روهمجلا ةمالس ىلع صرحلاب

 عجارت مغر رودصلا يف ترمتساف سدقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف ةرداصلا )ةديدجلا ةايحلا -مايألا

 .تاعيبملا مجح

 ىلع ءانب ةبوتكملا ةفاحصلا ىلع عقاولا ررضلا مّخضت وأ عجارت ىلع أرطت دق تاريغتلا ضعب

 تاريغتلا نأ رهاظلا نكل ،اهيف ةايحلا ثبت ةيليومت ًالولح ةررضتملا فحصلا داجيإ ةيناكمإ

 ركذ ام بناج ىلإ يمقرلا مالعإلا ةعقر عاستا هاجتاب عفدت يتلا ةيضاملا تاونسلا لالخ ةينقتلا

 لكشت نأ نكميو رثألا ةليقث عوبطملا مالعإلاب ةطيحملا ةئيبلا ىلع انوروك ةحئاج تاريثأت نم

 فيض هبشي ام نمض ةعوبطملا ةفاحصلا ءاقب عم ،ليدبك يمقرلا مالعإلل لّوحتو معد ةطقن

 .يمالعإلا دهشملا يف فرشلا

 ،انوروكل يمالعإلا دهشملا يف ةوقب ةرضاح تلظ تايئاضفلا /ةيئرملا ةيمالعإلا تاونقلا

 هنكل اهلمع ةيرارمتسا ىلع كلذ سكعني مل نإو ةيلاملا دراوملا عجارتب ًايبسن ترثأت اهنكل

 .ةعفترملا فيلاكتلا تاذ اهجماربو ،تاسسؤملا ضعبل ةيلخادلا ةموظنملا لاط

 ،ةيلاع ةيليغشت فيراصمل هتجاح مدع نم ةدافتسالاب عاستالا يف ذخأ يمقرلا مالعإلا

 ةقث مامأ ًاقئاع ةيقادصملا ةيلاكشإ تيقب نإو ،ىرخألا مالعإلا لئاسو عم ةسفانملا عجارتو

 لئاسول ةيمقرلا خسنلاب روهمجلا ةقث لباقم ،ةيمقرلا تاصنملا همدقت ام يف روهمجلا

 .)تاعاذإ -تايئاضف -تاعوبطم ( ةيديلقتلا مالعإلا
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 دحل لصتو هباشتت انوروك ةحئاج فورظ نمض ةفلتخملا مالعإلا عرذأل ةمئاقلا دهاشملا

 ةيضرألا تاذ ىلإ بلاغلا يف دنتست ةيمالعإلا تاسسؤملا نأل ،ةيبرعلا لودلا يف قباطتلا

 ليصافتب قلعتت رهظت يتلا تافالتخالاو ،ليومتلا رداصمو ةيكلملا ثيح نم تايطعملاو

 .ةحئاجلا تاريثأت عم لماعتلا تايجيتارتسا يف ةيعرف

 ةيمالعإلا تاسسؤملا يف نيلماعلاو انوروك*

 انوروك بقع ةقناخلا ةيلاملا ةقئاضلا مغر ءاقبلا ىلإ ةيمالعإلا تاسسؤملا نم ديدعلا تعس

 .)تايفحصو نييفحص( اهيف نيلماعلا فيراصم مضت يتلا ةيليغشتلا اهفيراصم ضفخ ربع

 نم نيلسارملاو نييفحصلا لمع روهدتب نييفحصلل يلودلا داحتالا نع ةرداص ةسارد تدافأو

 تايلاكشإ اوهجاو نييفحص ةعبرأ لصأ نم ةثالثف ،انوروك ةحئاج لالخ ملاعلا لوح نيسنجلا

 .ةحئاجلا لظ يف لمعلاب قلعتت

 يئزج دقاعتب نيلماعلاو نيلقتسملا نييفحصلاو ةتباث دوقعب نيلماعلا نييفحصلا لاط ررضلا

  :ررضلا لاكشأ تعونتو ،تاسسؤملا عم

 .)رئازجلاو نانبل يف ةيقرولا فحصلا ضعب لثم( لماكلاب تاسسؤم قالغإ .1

 .فئاظولا صيلقت .2

 .لمعلا تاعاس صيلقت .3

 .)حيرستلا( لمعلا نادقف .4

 .لمعلا يف رارمتسالل روجألا صيلقت طارتشا .5

 .ةعوفدم ريغلا تازاجإلا .6

 .يفحصلا قتاع ىلع ةاقلملا ءابعألاو ماهملا ةدايز عم ،روجألا ضفخ .7

 .نيبردتمب نيسرمتم نييفحص لادبتسا .8

 .)دالبلا جراخ ( ةصاخ تاسسؤملل بتاكم قالغإ .9

 .ةسسؤملا ىدل ةلويسلا يف زجع دوجول ةيلاملا تاقحتسملا ىلع لوصحلا مدع .10

 

 نيلماعلا نييفحصلا تامدخ نع ءانغتسالا ىلإ ةيمالعإلا تاسسؤملا أجلت ام ًابلاغو

 ،يئزج دقاعتب نيلماعلاب ارورم )ةعطقلاب( نيلماعلا ةصاخو ةيجراخلا بتاكملا يف اهحلاصل

 يسيئرلا رقملا يف نيلماعلا ىلإ لاقتنالا مث نمو ،لماكلاب بتاكملا ضعب قالغإ ىلإ الوصو

 ليلق ددع ىلع ءاقبإلاو دحاولا مسقلا يف نيلماعلا نم ددع نع ءانغتسالا متي ثيحب ةانقلل

 .مهتامدخ نع ءانغتسالا مت نم ماهمو هماهم ةيطغتب موقي

 ةياهن ةأفاكم( ةيلام تاقحتسم يأب نوظحي ال )ةعطقلا( ماظنب نيلماعلا نأ ةظحالم عم

 نوهجاوي ءالؤهو ،ةسسؤملا عم نودقاعتملا مهف تآفاكم ىلع لصحي نم امأ )ةمدخلا

 ىلع نييفحصلا نم ددع اهيف لصح يتلا نانبل يف امك ةيلاملا مهتاقحتسم فرص يف ةبوعص
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 ةقالعلا ةبحاص ةسسؤملا زجعو ةيداصتقالا ةمزألا ببسب فرصلل ةلباق ريغ ةيكنب تاكيش

 .ةيلاملا ةلويسلا ريفوت نع

 

  ةيمالعإلا تاسسؤملا تاءارجإل تاداقتنا*

 ،ليومتلا ةمزأ عم يطاعتلا يف ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا نم ريثكلا اهتدمتعا يتلا قرطلا

 نييفحصلا نم ريثك بسحب اهنأل ،يفحصلا عاطقلا يف نيلماعلا نم تاداقتنا تقال

 تاقفنلا نم فيفختلا وهو لهسألاو عرسألا لحلا هربتعت ام ىلإ تعراس تايفحصلاو

 .اهعمو اهيف نيلماعلا نييفحصلاب ةقلعتملا

 لمعلاب قلعتي ام يف ةصاخ "لقأ فورصمو ديج ىوتسم" وه دئاسلا أدبملا نانبل يف

 كلذل ،ةيبرعلا لودلا يف ةيمالعإلا تاسسؤملا نم ديدعلا تلماعت ةيلقعلا تاذبو ،ينويزفلتلا

 .ديحولا لحلا دنب تحت تاسسؤملا تاءارجإ نم ديدعلا قباطتت نأ ًابرغتسم سيل

 تاصنم ىلع نييمالعإ تاحفص ربع ةدراولا تامولعملاو ةيمالعإلا ريراقتلا نم ديدعلا

 تايفحصلاو نييفحصلا نم تائملاب نورّدقيو ريثكلاف ،لصح ام تسكع يعامتجالا لصاوتلا

 مت نورخآو ،مهيلإ ةلكوملا ماهملاو نيرخآ لمع ةقيرط يف رظنلا ديعأو ،مهفئاظو اورسخ

 نأ لوقلا نكميو )ةعطقلا ماظنب نيلماعلا( مهعم لماعتلا فقوأ نورخآو ،مهبتاور ضيفخت

 عم ةهجاوملا نع ًاديعب اهلامعأ ةلكيه ةداعإل ةصرف انوروك يف تدجو تاسسؤملا ضعب

  .نيررضتملا نيلماعلا

 تايفحصلاو نييفحصلا دادعأل ةددحم ًاماقرأ يمسر ريغ وأ يمسر ريرقت يأ دصري ملو

 ةظحالملاب نكل ،انوروك ةحئاج لظ يف ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا تاءارجإ نم نيررضتملا

 ىلع دري امو ،رخآلا ضعبلل ينهملا ءادألا رّيغتو ،اهرايهناو تاسسؤم قالغإ ىلع سايقلاو

 تايفحصلاو نييفحصلا تائم تارشع نأ لوقلا نكمي ،نيررضتم تايفحصو نييفحص ناسل

 .ةيتاسسؤملا تاءارجإلا ةلسلسل ةيبلسلا تاريثأتلا مهتلاط

 

 انوروكو تايفحصلا*

 تاسسؤملا نع ةرداصلا ةيبلسلا تارارقلا نييفحصلا مهئالمزل نهتكراشم مغرو تايفحصلا

 نلكشي ءاسنلا نوك ،ةيداصتقالا ةيحانلا نم رثكأ طوغضل ةضرع نهنأ الإ ،مهقحب ةيمالعإلا

 يهو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نييمسرلا ريغ نيلماعلاو ،يئزج ماودب نيلماعلل ربكألا عومجملا

 .انوروك يف امك تامزألا لالخ ًالوأ اهنع يلختلا متي يتلا فئاظولا

 نهروجأ ضيفخت وأ نهفئاظو نم تايفحص حيرست ءابنأب يعامتجالا لصاوتلا عقاوم تّجضو

 يف تايفحصلل ينهملا عضولا عجارتب قلعتت ءابنأ نم اهريغو ةيفاضإ ماهمب مهفيلكت وأ

 ,ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا
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 يف ةبوعص ندجي ةمزألا ءاهتنا دعب بلاغلا يف ءاسنلا نإف نيصصختم بسحب هنأ أوسألا

  .تايفحصلا ىلع بحسني يذلا رمألا وهو ،اهودقف يتلا فئاظولل ةدوعلا

 قرشلا يف يمالعإلا لاجملا يف تالماعلا نم %97 نأ ترهظأ  Wan Ifra ةسسؤمل ةسارد

 .انوروك ةحئاج ببسب ًابلس ةينهملا نهتايح ترثأت ،ايقيرفإ لامشو طسوألا

 ،سوريفلاب ةباصإلا لامتحاب قلعتت تايفحصلا ىلع انوروكل ىرخأ تاريثأت لافغإ مدع بجيو

 ،نهرسأ ىلع قلقلا بناج ىلإ ةءوبوملا ةئيبلا يف لمعلا نع ةمجانلا ةيسفنلا طوغضلاو

 .تايفحصلا عاضوأ ةبوعص نم ديزت ءابعأ اهعيمج

 ةقالعلا نأ ديكألا نكل ،ررضلا لاكشأو مجحل قيقدلا دصرلا ةحئاجلا لظ يف ًابعص نوكيسو

 .تايفحصلاو نييفحصلا ىلع ةيبلسلا راثآلاو انوروك ةحئاج رارمتسا نيب ةيدرط

  

 ةحئاجلاو نيطسلف يف تايفحصلا*

 نع اهليصافت نم ريثك يف فلتخت ال نيطسلف يف تايفحصلا اهنمض لمعت يتلا ةلاحلا

 .ينيطسلفلا عضولاب ةصاخلا تايطعملا ضعب ةظحالم عم ،ةيبرعلا لودلا يف اهتاريظن

 ًاينهم ًاشيمهت نيناعي ذإ ،انوروك ةمزأ لبق ام ىلإ عجرت تاينيطسلفلا تايفحصلا ةاناعم

 يفحصلا رودلا ةيمهأب ةيعوتلاو طغضلا تالمح ربع هزواجتل نيعسي نلز امو ّنك ،ًايباقنو

 .ينيطسلفلا يمالعإلا دهشملا يف يوسنلا

 هل امو )ةعطقلا( ماظنب تالماعلا ةصاخ يفيظولا زييمتلا نم تايفحصلا تارشع يناعت امك

 ،يداملا دئاعلا يف يفحصلا اهليمز نيبو اهنيب زييمتلا ًاضيأو ،تايفحصلا جاتن ىلع تايبلس نم

 .)تايقرت -بصانم( ةيرادإلا قوقحلا نم نامرحلاو

 ديدعلا تدقف ذإ ،انوروك ةمزأ لظ يف ًاءوس تدادزا تايفحصلا ىلع ةطغاضلا ةئيبلا هذه

 يناعي نم رثكأو ،اهنم ةيئزجلاو )ليلقلا اهبتارب نإو( ةتباثلا ءاوس لمعلا صرف نهنم

 يبرعلا نييوتسملا ىلع وأ ةينيطسلف ةيلحم تاسسؤم عم ءاوس )ةعطقلاب( تالماعلا

 زييمتلاو طغضلا نم ديزم ةسراممل ءاطغ تاسسؤملا ضعبل ترّفو ةحئاجلا نأ ذإ ،يلودلاو

 .رمألا نضفري يتاللا تايفحصلا ىلع

 تاسسؤم ،يداملا دئاعلا يلاتلابو لمعلا تاعاس صيلقت ىلإ تدمع تاسسؤملا ضعب

 لمعلل نهلافطأ باحطصال نررطضا تايفحص ىلع ةرشابم ريغ اطوغض تسرام ىرخأ

 نودب ةزاجإ ميدقتل ضعبلا عفد ةجيتنلا تناكف ،لافطألا ةياعر رودو تاناضحلا قالغإ ءارج

 اهتايعادتو ةيحصلا ةمزألا لالغتسا قايس يف ةيفيظولا نهئابعأ ةدايز تمت تايرخأو ،بتار

 .ةيداصتقالا

 ةيمالعإلا تاسسؤملل معد ميدقت متي ملف ،دهشملا نع صاخلا عاطقلاو ةلودلا تباغو

 ةسرامم بوجوب اهفالتخا ىلع ةيفحصلا ماسجألا نم ةرركتم تاوعد مغر اهيف ،نيلماعلاو
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 ةيعمتجملا ةيلوئسملا نم ًاقالطنإ مالعإلا لئاسو ميعدت يف هرود ًاديدحت صاخلا عاطقلا

 .مالعإلا ةيمهأب يعولاو

 قيقد حسم بايغ لظ يف ،ًايلعف ررضلا مجح ديدحت ةبوعص يف نمكت ةقيقحلا ةيلاكشإلا

 .نوطقسي اهاياحض لاز الو ةرمتسم ةحئاجلا نأو ةصاخ ،تاررضتملا تايفحصلا دادعأل

 مجح دصرو ،نيطسلف يف ةلعافلا ةيفحصلا تاسسؤملا ىلع حسم ءارجإ ناكمإلاب نكل

 تالماعلا تايفحصلا باصأ يذلا ررضلا ةبسنو ،ًامومع تاسسؤملا هذه ىلع عقاولا ررضلا

  .صوصخلا هجو ىلع اهيف

 

  نيررضتملا تايفحصلاو نييفحصلا معد تايلآ*

 ديدعلا عفد ةيمالعإلا تاسسؤملا لمع ةيرارمتسا ةيمهأل ةيبرغلا لودلا نم ديدعلا كاردإ

 همدقت يذلا لثم ،يلودلا معدلا رهظف ،تايفحصلل ةصاخ ،معدلا ميدقتل تاهجلا نم

 لوح تايفحصلل اهريغو حنملاو بيردتلا ميدقتب  IWMF    ةأرملل ةيلودلا ةيمالعإلا ةسسؤملا

 ةبعص ةيلام اعاضوأ نيناعي يتاللا تايفحصلل )$2000( ةريغص ةيلام حنم صيصختو ،ملاعلا

 تاقفنلا نيمأت ىلع نهتاردق ترثأتو ،انوروك ةحئاج ببسب ،نهلامعأ نهنادقف ببسب

 .ةايحلل ةيساسألا

 ،انوروك ةحئاج ةيطغت ىلع نولمعي نيذلا نييفحصلل ئراوطو ةثاغإ قيدانص سيسأت مت امك

 ريوصتلا قودنصو ،ةيئاصقتسالا ةفاحصلا قودنصو ،ةفاحصلل يبوروألا زكرملا لبق نم

 .نييفحصلل يلودلا زكرملا لبق نم ةثاغإ قيدانص ةعبرأ ىلإ ةفاضإ ،ءاسنلل

 نييفحصلاب صاخ اهضعب )نيسنجلا الك( نييفحصلل معد حنم تاهجلا ضعب تقلطأو

 تاسسؤملا ضعب تمدق امك ،ريوصتلا لاجم يف نيلماعلاب ةصاخ ىرخأ حنمو ،نيلقتسملا

 .اهيف نيميقملا برعلا نييفحصلل ةريغص اضورق ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف

 هجو ىلع تايفحصلاو مومعلا هجو ىلع نييفحصلا معدل ةبراقم ةروص دهشن مل لباقملاب

 نيررضتملا تايفحصلاو نييفحصلل يفاكلا معدلا رهظت مل يتلا ،ةيبرعلا لودلا يف صوصخلا

 ةلمح لثم ،ةيموكح ريغ تاسسؤم اهتقلطأ يتلا تاردابملا ضعب نم الإ ،انوروك ةحئاج نم

 ةيعوتلا مّدقت يتلا ،يبرعلا نطولاو نيطسلف يف تايفحصلل تاينيطسلف ةسسؤم معد

 نيطسلف يف تايفحصلل ةينهملا ةمالسلل تادعاسم ميدقت عم ،نهل يسفنلا معدلاو

 .رطاخملا نم ىندألا دحلا نمض لمعلا نم نكمتيل

 ةعومجم ربع نلمعي تايبرعلا تايفحصلا نم ةعومجم( نفلوك يرام ةكبش مّدقت امك

 تايفحصلل يونعملاو يسفنلا معدلاو تاراشتسالاو ،ينهملا داشرإلا ربع معدلا )ةينورتكلإ

 .يبرعلا ملاعلا يف

 معدلا اولاني مل ةيبرعلا لودلا يف تايفحصلاو نييفحصلا نأ دجن ،نيدهشملا نيب ةنراقملابو

 ةمزر ىلع اولصح سكعلا ىلع لب ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاونقلا فلتخم نم ضرتفملا
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 يف قّالخلا يرادإلا ركفلا بايغ ىلإ ةيساسأ ةروصب رمألا عجريو ،ةيسفنو ةيلامو ةينهم تامزأ

 اياحضلل تافتلالا نود قرطلا طسبأ اهكولسو ،ةمزألا نمز يف ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا

 .عقتس يتلا رئاسخلاو

 

 ةيمالعإلا تاسسؤملا يف نيلماعلا ةيامحو ليومتلا ةمزأل ةنكمملا لولحلا*

 ىلع ًامازل حبصأ انوروك ةمزأ بقعو ،رمألل ةيرحس لولح نع ثيدحلا لهسلا نم سيل

 .ليومتلا نأشب اهتايجيتارتسا رييغت ةيمالعإلا تاسسؤملا

 وهو ةداح تامزأب رمت يتلا ةيمالعإلا تاسسؤملل ًايلام ًامعد ضعبلا مّدق ةيبرغلا لودلا يف 

 معد قيدانص ىلإ تادعاسملا هذه تلوحت اذإ الإ الح ربتعي ال هنكل ءيراطلا فاعسإلا نم عون

 يغبني كلذل ،ةريغصلا عيراشملاو تاسسؤملل بلاغلا يف ةصصخم نوكتس اهنكل ةمئاد

 ليومتل ةيناطيربلا Press Gazette ةلجم اهتمدق يتلا ةيؤرلا لثم ،ىرخأ لولح نع ثحبلا

 :يف ةلثمتملا ةيمالعإلا عيراشملا

 .تانالعإلا ةطساوب ةلومم تاقيبطتو عقاوم ءاشنإ .1

 .ةصاخ تاكارتشا ةطساوب ةلومم تاقيبطتو عقاوم ءاشنإ .2

 .ءاّرقلل ةيلاملا تامهاسملا .3

 .ةريغصلا ةيلاملا تاعربتلا .4

 .تاموكحلا ليومت .5

 ،ةيفارغجلا قطانملا نيب توافتب نإو يبرعلا نطولا يف ىتح ةنكمم نوكت دق ةيؤرلا هذه

 تاسسؤم يف ليومتلل لولح داجيإل ةيعاسلا دهاشملا ضعب ترهظ دصرلاو ةعباتملابو

 :اهنم ،ةيبرع مالعإ

v ةيراجتلا تانالعإلا نم دوقفملا نع ًاليدب ًالخد ةيجيلخلا ةزفلتلا تاطحم ضعب ريفوت، 

 ةعوفدم ةمدخ ىلإ اهتلوحو "دهاش" ةينورتكلإلا اهتصنم ىلإ تهجوت MBC ةعومجمف

 يف ًاعافترا ةيجيتارتسالا هذه تققحو ،ةيناجملا نم الدب نيدهاشملا كارتشا ىلع ةمئاق

 مّدقملا ىوتحملا رييغت ىلإ جاتحي رمألا نكل ،%18 ىلإ عوفدملا ىوتحملا ةدهاشم بسن

 .ةهباشملا تاّصنملاو ةصنملا هذه ربع

v اهتامدخ ميدقت ةلصاوم عم طقف نيكرتشملل اهدادعأ ةعابط ىلإ فحصلا ضعب تأجل 

 .اهب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ربع

  ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا ليومت ةيرارمتسا نيمأتل ةحرتقم لولح*

 ،ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا عقاو لوح اهركذ قباسلا تايطعملا ضارعتسا لالخ نم

 نييفحصلا قوقح نامضو ليومتلا ةيرارمتسا نيمأتل لولحلا نم ةعومجم ةثحابلا حرتقت

 .تايوتسم ةدع ىلع تايفحصلاو
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 ليومتلا ىوتسم ىلع -الوأ

v مالعإلا ةيوه بّيغت ال ةقيرطب ةيديلقتلا عاونألا يقابو يمقرلا ىوتحملا نيب ةجوازملا 

 ىوتحملا نم ءزج ميدقت ربع يمقرلاو عوبطملا ىوتحملا نيب ةجوازملا نكمي ذإ ،يديلقتلا

 ليصافتلا يقاب ىلع لوصحلل ةيقرولا ةخسنلا ىلإ يقلتملا هيجوتو ،باذج لكشب َايمقر

 )يونس وأ يرهش( عوفدم كارتشاب طبترم ةيقرولا ةخسنلا ىلع لوصحلا نوكي نأ ىلع

 رشنلا قاروأ نوكتل تاعوبطملا يف لمعلا ةسايس رييغت بوجو رابتعالا نيعب ذخألا عم

 .يئرملا ىوتحملا ىلع بولسألا تاذ بحسنيو ،ًازيكرتو ًابذج رثكأ ىوتحملاو اددع لقأ

v  روهمجلا ىدل ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو اهب ىظحت يتلاو ةقثلاو ةيقادصملا ىلإ دانتسالا 

 امب ةيكيسالكلا تاودألا ريوطتو ةهج نم يمقرلا مالعإلا يديرم باذتجال ًايمقر اهعيوطتو

 تاسسؤم عم نواعتلاب نينلعملا مامتها ديعيو ،ةينقتلا رصعلا تاروطتو قفاوتي

 .مالعإلا

v ىلع رثؤت تاطارتشا نود ةيمالعإلا تاسسؤملل معدلا ميدقت تاموكحلا ىلع بجوتي 

 مالعإلا ةعانص نم ززعي يذلا يمالعإلا عونتلا ىلع ظافحلل ،يمالعإلا ىوتحملا ةيلالقتسا

 تارامثتسالا بذج ربع ةلودلل لخدلا رداصم نم ًاءزج لودلا ضعب يف ربتعت يتلا

 .عيراشملا ةماقإ ىتحو ةيجراخلا تانالعإلاو

v باعيتسال ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو لالخ نم ةريغص ةيمالعإ عيراشم ءاشنإ 

 ًاددجتم ًاهجوو ،نيعباتملا نم ديزمل بذج لماع نوكتل بابشلا تايفحصلا/نييفحصلا

 ليجلل لمع ةصرفو ،يديلقتلا مالعإلا يف ةباش ةديدج ءامد خضل ةصرفو ،تاسسؤملل

 .باشلا

v ىرخألا تاكرشلا عم كيبشتلاو ،ةيمالعإلا تاسسؤملل ةمئاد معد قيدانص ءاشنإ 

 .ةيمالعإلا تاسسؤملا ليومت يف ةكراشملل

 تايفحصلاو نيفحصلا ىوتسم ىلع -ًايناث*

 نييفحصلا ىلع ررضلا عوقو ةيلامتحا نم ريبك دح ىلإ للقي ،ليومتلا ةلكشم زواجت نإ

 نييفحصلا ىلع بجوت مالعإلل ةيلك وأ ةيئزج ةنمقر ىلإ هّجوتلا نأ ةظحالم عم ،تايفحصلاو

 :تايفحصلاو

v يف نيلماعلا عاضخإ بجوتي انهو ةيمقرلا ةئيبلا نمض لمعلا تاراهمب عتمتلا 

 بسانتي ىوتحم ميدقتل ،مهتاراهم ريوطتل ةفثكم تابيردت ىلإ ةيمالعإلا تاسسؤملا

 .مالعإلا لاجم يف ينهملا مهدوجو ىلع ظافحللو تاريغتلاو

v تاراهم كالتما بلطتي ام وهو ،رحلا لمعلا ىلإ نيررضتملا تايفحصلاو نييفحصلا هجوت 

 مدقت يتلا تاهجلا ىلإ ءوجللا وأ ةيفحص تالامزب قاحتلالا ىلإ ءالؤه ىعسي نأو ،ةزيمم

 .تامزألا لالخ ةصاخ مالعإلل معدلا
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v ةديدج تاراهم باستكاو مهتاراهم ريوطت ىلإ تايفحصلا /نييفحصلا بناج نم يعسلا 

 فراعملا نع ثحبلا ىتح وأ ،يفرعملا فيقثتلا تارود يف ةكراشملاو ،يمالعإلا لمعلا يف

 لمع صرف ىلع مهلوصح ةبسن عفري امب مهتاقاطو مهتاردق لقصل ،مهسفنأب

 .ةيلبقتسم

 

 ةيبرعلا ةيمالعإلا تاسسؤملا تارادإ ىوتسم ىلع -ًاثلاث*

v نييفحصلاو ةيمالعإلا تاسسؤملا نيب لمعلا ةموظنم ةءارق ةداعإ ىلإ تافتلالا ةرورض 

 تارارق ذاختا دنع ةنيعم تاءارجإ عابتا ةسسؤملا ىلع ًامازل نوكي ثيحب ،تايفحصلاو

 .ةلماك هقوقح ةيفحصلا/يفحصلل ظفحي امب دقاعتلا ءاهنإ

v نم ىندأ دح مالتساب )ةعطقلا( ماظنب اهيف نيلماعلا عم ةيمالعإلا تاسسؤملا مازتلا 

 مازتلالا عم ،ةدحاولا ةداملل ةيلاملا ةميقلا عفرو ،ةيفحصلا/يفحصلا نم ةيفحصلا داوملا

 ناك يذلا لامعألا نم يندألا دحلا ىلع ءانب )ةمدخ ةياهن ةأفاكم( نيعم غلبم عفدب ًاينوناق

 .لمعلا تارتف لالخ هيلع ًاقفتم

v كارتشا ىلع دمتعي نيمأت قودنص ءاشنإب ،تايفحصلا /نييفحصلل نامأ ةكبش ريفوت 

 ةيفحصلا /يفحصلا نكمتي ثيحب ،راخدإلا هبشي ام يف ةيفحصلا /يفحصلا هعفدي يونس

 .اهب لمع يتلا ةسسؤملا نم ةيلاملا هتاقحتسم بناج ىلإ يلام غلبم ىلع لوصحلا نم

 ساسأ ىلع تايفحصلاو نييفحصلا نيب زييمتلا مدع بجوتي ةقباسلا تاحرتقملا عيمج يف

 ةلداع لمع صرف ريفوت ،روكذلل هنم ثانإلل لقأ يلام غلبمب دقاعتلا متي الف ،سنجلا

 لكش يأب تايفحصلا لالغتسا متي الو ،تامزألا يف ةاواسملا مدق ىلع لماعتلا ،نيسنجلل

 .لاكشألا نم

 

 

 ةصالخلا*

 ةيمالعإلا تاسسؤملا ىلع اهتاريثأتو انوروك ةحئاجل يباجيإلا بناجلا ىلإ رظنلا نكمي

 نم تاسسؤملا هذه يف ةرّذجتملا ءيواسملا نم ةلمج فشك ذإ ،تايفحصلاو نييفحصلاو

 مت ام لالخ نمو ،تايفحصلاو نييفحصلا عم يطاعتلا تايلآ ةهجو ليومتلا رداصم ةهج

 لودلا يف مالعإلل ةيتاسسؤملا ةموظنملا ةجاح حوضوب رهظي ةقرولا هذه يف هضارعتسا

 :اهزربأ ،مظنلل ريوطتو تاحالصإ ةلمج ىلإ يبرعلا

 ال يتلا رداصملا ةددعتم ةيمالعإلا تاسسؤملا ليومتل ةيجيتارتسا ةيؤر راكتبا ةداعإ .1

 .هنيعب عاطق ىلع دمتعت

 نييفحصلا قوقحب سمت ال ليصافتب تامزألا عم لماعتلل ءيراوط ططخ عضو .2

 .ةلداع طورش قفو لمعلا يف تايفحصلاو
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 وأ طورش ضرف نود ةيمالعإلا تاسسؤملل ًاسوردم ًامعد لودلا ميدقت هاجتاب عفدلا  .3

 .ةلودلا دراوم نم درومك مالعإلا ةعانص ريوطت فدهب ،هيلع لوصحلا لباقم تاءالمإ

 راطإ يف ةيمالعإلا تاسسؤملا ليومت معد يف ىربكلا صاخلا عاطقلا تاكرش كارشإ .4

 .ةيعامتجالا ةيلوئسملا

 ةريغصلا ةيمالعإلا عيراشملاو تاسسؤملل ةئراط تسيلو ةمئاد معد قيدانص ءاشنإ .5

 .نيلقتسملا نييفحصلاو

 تامزألا لالخ نييفحصلا معدت ،ةيبرعلا لودلا عيمج يف نييفحصلل نامض قيدانص ءاشنإ .6

 .اهنم ةصاخلا ىتحو ةماعلا

 -ةحاتملا صرفلا ( مالعإلا لاجم يف تالماعلا ءاسنلا دض زييمتلا ءاغلإ ىلع لمعلا .7

 .)اهريغو لمعلا تاعاس -دقاعتلا ةيلآ -بتاورلا -بصانملا

 تايفحصلاو نييفحصلا عم ةيمالعإلا تاسسؤملا لمع تايلآ بيوصت هاجتاب عفدلا .8

 مهنامأو تايفحصلاو نييفحصلا قوقح نمضي امب  )ةعطقلاب وأ يئزجلا وأ مئادلا دقاعتلا(

 .يفيظولا

 نمضت ةقيرطب ةيمقرلا ةئيبلا نمض يديلقتلا مالعإلا تاسسؤم جمد يف عارسإلا .9

 .لئاسولا هذه ةيوه ىلع ظفاحتو رصعلا ةرياسم

 مهديوزتو ،يمقرلاو يديلقتلا مالعإلا لاجم يف تايفحصلاو نييفحصلا تاراهم ريوطت .10

 ةيفيكو ةيطغتلا بيلاسأب ةيعوتلا بناج ىلإ ،رمألاب ةصاخلا تامزلتسملاو تاودألاب

 .تامزألا عم لماعتلا

 يتلا ةسفانملا لباقم ءاقبلاو رارمتسالل ةليسوك نييفحصلا نواعتل ةصرف تامزألا عقاو .11

 .مالعإلا عاطق ررضتو تاسسؤم رايهنا ىلإ عفدت دق

 

 عجارملا*

 بقع ةيلاملا ةمزألا يطخت ىلع ةيفحصلا تاسسؤملا تدعاس ليومتلل رداصم 6 ،راطعلا دمحأ )1

 D9%-https://ijnet.org/ar/story/6% :طبارلا ،نييلودلا نييفحصلا ةكبش ،ةحئاجلا

 ،نييلودلا نييفحصلا ةكبش ،انوروك" دعب ًايدام نيررضتملا نييفحصلل معدلا رفوت تاهج 5 ،راطعلا دمحأ )2

 https://ijnet.org/ar/story/%D9%84%D9% :طبارلا

 :طبارلا ،ديدجلا يبرعلا ةفيحص ،قارعلا يف ةيقرولا ةفاحصلا ّلشي انوروك ،نيدلا فيس مثكأ )3

https://www.alaraby.co.uk/%D9 

 :طبارلا ،تن ةريزجلا ،سنوتب صاخلا مالعإلل يموكحلا معدلا ءارو اذام ،يلالهلا لامآ )4

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/10/%D8%AA%D9% 

 :طبارلا ،ديدجلا يبرعلا ةفيحص ،رطق يف ةفاحصلا نم نكمتي انوروك ،بيطخلا رونأ )5

-https://www.alaraby.co.uk/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%83%D9 
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 :طبارلا ،طسوألا قرشلا ةفيحص ،نييفاحصلاو مالعإلا تاسسؤم ءابعأ فعاضي انوروك ،فسوي يليإ )6

https://aawsat.com/home/article/2277521/%C2%AB%D9%83%D9 

 :طبارلا ،ةينورتكلإلا فاليإ ةفيحص ،يمقرلا لوحتلا عرسيو فحصلا ربح ففجي انوروك ،يلامشلا ةراس )7

https://elaph.com/Web/News/2020/07/1298512.html 

 تاسسؤملل ةيرشبلا دراوملاو يرادإلا ريبدتلاو يداصتقالا رييستلا :مالعإلا ةعانص ،يراوهلا ءاميش )8

 https://democraticac.de/?p=48913 :طبارلا ،يبرعلا يطارقميدلا زكرملا ،ةيمالعإلا

 :طبارلا ،ةفاحصلا ةلجم ،ةيمتحلا نييفحصلا تارايخ انوروك دعب ةفاحصلا ،باهش يلع )9

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/1177 

 قرشلا ةفيحص ،ةحداف رئاسخو رايهنا ةلاح انوروكو ةينانبللا ةيمالعإلا تاسسؤملا ،دادح نايفيف )10

 m/home/article/2300396/%D8%A7%D9%84%D9%https://aawsat.co :طبارلا ،طسوألا

                                   ،ةينوناقلا ةركفملا ،هتايولوأ دودح مسريو اضيأ مالعإلا بيصي انوروك ،بيدأ رول )11

 agenda.com/%D9%83%D9%-https://legal :طبارلا

 .2013 ،مالعإلا تايداصتقا ،موت بوذجم )12

 :طبارلا ،تن ةريزجلا ،انوروك ببسب تفقوت تاداريإو تسلفأ تاسسؤم ،زازفأ دمحم )13

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7

%D8%AA%D9%-%D8%AA 

 :طبارلا ،نييلودلا نييفحصلا ةكبش ،ةيمالعإلا تاسسؤملا ليومتل ةمهم حئاصنو رصانع ،يديبزلا رانم )14

https://ijnet.org/ar/story/%D8%B9%D9% 

 ،انوروك ببسب مالعإلا لئاسو معدل رالود نويلم 100 ـب عربتت كوبسيف ،ةينقتلا رابخألل ةيبرعلا ةباوبلا )15

 https://aitnews.com/2020/03/30/%D9% :طبارلا

 :طبارلا ،يريرسلا توملا ةلحرم ةيقارعلا ةفاحصلا لخدأ انوروك ،برعلا ةفيحص )16

s://alarab.co.uk/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%http 

 ببسب تروهدت نييفحصلا لمع فورظ رتوتلا نم نوناعيو مهفئاظو اودقف ،سربدتيشوسأ ةلاكو )17

 https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/04/30/%D9%81%D9% :طبارلا ،انوروك ةمزأ

18( David Maas، طبارلا ،نييلودلا نييفحصلا ةكبش ،19 ديفوك" ّلظب نييفحصلا تمعد قيدانص: 

https://ijnet.org/ar/story/%D8%B5%D9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


