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نانبل يف ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص ةملك
يحادرق ىمسأ ةديسلا

ىلإ ةفاضإلاب ،ةيسنجلاو ةيفطاعلاو ةيدسجلاو ةيسفنلا تاءاسإلا نسلا رابك دض فنعلا لمشي
نادقف ىلإ نايحألا ضعب يف يدؤي نأ نكميو .يّداملاو يلاملا لالغتسالاو يلختلاو لامهإلا
فيلاكتلا ةدايز ىلإ يدؤت ٍةركبم ٍتايفوو ٍةريطخٍ ضارمأب طبتري نأ نكمي امك ،مارتحالاو ةماركلا
ًاكاهتنا نسلا رابك دض فنعلا لكشيف .ةيحصلا ةياعرلا ةمظنأو دارفألا نم لكل ةيداصتقالا
فارعألا ببسب هيلا فّرعتلا بعصي دقو ،هنع غالبإلا متي ال ام ًابلاغو ناسنإلا قوقحل
.ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاسرامملاو
ةيمنتلاو ناّكسلل يلودلا رمتؤملا لالخ ةرهاقلا يف يلودلا عمتجملا ّرقأ،4991 ماعلا يف
اهميمص يفو ةيراج ةيملاع ةيفارغوميد ةروث كانهّ نأب ىلوألا ةّرمللو هب صاخلا لمعلا جمانربو
نادلبلا كلذكو - ومنلا روط يف يتلا نادلبلا تدهش امك .نسلا رابك لّدعمو ددع يف ومنلا
لّدعم يف ظوحلم ضافخنا ىلإ تادالولاو تايفولا لّدعم يف ٍعافترا نمً اّيرذجً الّوحت - ةيمانلا
رمألا ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ومنلاب أدب دق ناك نسلا رابك ددعّ نأ ينعي امم ؛ةبوصخلاو تايفولا
نأ ثيح ،ةعومجملا هذه تاجايتحا ةيبلتل تايّدحتلا نم ديدعلا ىلا ةّدع تاموكح عضخأ يذلا

ةيمنتلاو ناكسلل يلودلا رمتؤملل ةقحاللا تاعجارملا نإ .دعب كلذلً ادعتسم نكي مل اهنمً اددع
ةيلودلا ديردم لمع ةطخو ديردم نالعإ كلذكو ،(اهدعب امو4102و4002و9991 ماوعألا يف)

لامعأ لودج يف ربكأ رامثتسا ىلإ ةجاحلاب اهعيمج تفرتعا دق (2002) ةخوخيشلا لوح
تاسايسلاو نيناوقلا نامض لالخ نم ينطولاو يميلقإلاو يملاعلا ديعصلا ىلع ةخوخيشلا

مهتيامحو نسلا رابك شيمهتو فعض نم دحلا ىلإ - ىرخأ رومأ نيب نم - فدهت يتلا جماربلاو
.ةميرك ةايح شيعو مهقوقحب عتمتلا نم اونكمتي يكل لامهإلاو ةلماعملا ءوسو فنعلا نم
ماعلا يف ذيفنتلا زيح تلخد يتلا-0302 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ تّرقأ ،ةريخألا ةنوآلا يفو
فادهأ ةدع لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل ةخوخيشلاو نسلا رابك ةيمهأ-6102
«ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ» نأ ةقيقحو .(لاثملا ليبس ىلع11و01و8و5و3و1 فادهألا)
نم درف لك نأ ينعي ً«الّوأ اّفعض دشأ مه نم غولب» لالخ نم »دحأ يأ لافغإ مدع» ـب دهعتت
يفً اشيمهتوً افعض رثكألا عضو عم ،ةيمنتلا ةيلمع نم ةدافتسإلا هلّ قحي عمتجملا دارفأ
ال ًةصرف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ رّفوت ،وحنلا اذه ىلع .نسلا رابك ةلاحلا هذه يف - ةمّدقملا

.«سانلا» يساسألا اهرهوج يفو ةيمنتلا لامعأ لودج ليكشتل اهل ليثم
ةرازو عم نانبل يف ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص ةكارشّ نإف ،ضارتفالاو دعولا اذه بجومبو
ىوتسملا ىلع ةخوخيشلا لامعأ لودج ريوطت ىلا فدهت،6002 ماع ذنم ةيعامتجالا نوؤشلا
تاردقلا زيزعتو ،نسلا رابك اياضق صخي امب ماعلا يعولا ةدايزو ثوحبلا معد لالخ نم ينطولا
ةيجيتارتساو ،نسلا رابك ةياعر تاسّسؤمل ريياعملا عضو امك ،ةخوخيشلاب قّلعتي اميف ةينطولا

اهذفني يتلا «نانبل يف نسلا رابك دض فنعلا» ةسارد لّكشت يلاتلابو .اهريغو ةخوخيشلل ةينطو
ةريثم نكل ةمّيق تامولعم تجتنا يتلاو ،ةكارشلا هذه جئاتن دحأ ،نسلا رابكل تاساردلا زكرم
ًاضيا تمّدقو ،لامهإلاو ةءاسإلل نوضرعم وأ/و نوناعي نيذلا نسلا رابك عضو نأشب قلقلل
.ضرغلا اذهل ةسوملم تايصوت
تاسرامملاو تاكاهتنالا ةلازإل ةلوذبملا ةديدعلا دوهجلا يف ريرقتلا اذه ىوتحم مهاسي نأ َلمؤي
ميدقت وأ ةماعلا ةيعوتلا وأ تاسايسلا وأ تاعيرشتلا لالخ نم ءاوس نسلا رابك دض ةراضلا
.خلإ ،يلحملا عمتجملا معد وأ تامدخلا
ىلع ينبملا ةاواسملا مدع نم دحللً اماتً امازتلإ مزتلم ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص نإ
دوهجلل همعد قودنصلا لصاويس ددصلا اذه يفو يلاتلابو ،يعامتجالا عونلاو نسلا
.نانبل يف ةينطولا



ناـنبل يـف نـسلا راـبكل ةءاــسإلا

ريدقتو ركش

نم ةساردلا هذه حاجنإ يف مهاس نمّ لكل ركشلا ليزجب مَّدقتي نأ ثحبلا قيرف ُّدوي
ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو يف انئاكرشل هنانتما نع برعيو.تاسّسؤمو دارفأ

لمعلا اذه قالطإ يف ةردابملا مامز مهذخأل ناّكسلل ةدّحتملا ممألا قودنصو
ةرتف ةليطوّ يناديملا لمعلا لالخ مهتدعاسمو ّرمتسملا مهمعدو مهمازتلاو
ةرازو نم يتاليلس رمس ةدّيسلاو رديح وبأ دنانرف ةديّسلا ركذلاب ّصخن .ةساردلا
انمامأ باوبألا حتفو تامولعملا عمج ّةيلمعّ نهليهستل ّةيعامتجالا نوؤشلا

.ّةينعملا تاهجلاو نأشلا باحصأو ،ءاقرفلا نم ديدعلاب لاصّتالا نيمأتو
قودنص نم يحادرق ىمسأ تادّيسلا نمّ لكل هريدقت نع لمعلا قيرف برعُي امك
ناّكسلا جمانرب نم سويطانغأ ايديلو ةمحر ياريمو ناكسلل ةدّحتملا ممألا

ةّمهملاّ نهتاهيجوتل يهيودلا لالدو يتاليلس رمسو رديح وبأ دنانرفو ،ةيمنتلاو
.ريرقتلا اذه ةّدوسمّ نهتعجارمو
عيمجو تامّظنملاو ةياعرلا تاسّسؤميريدمل ركشلا صلاخ ميدقتً اضيأ ُّدون
تاليهستلا ريفوتو نيكراشملا باطقتسا يف مهتدعاسمو مهمعدل نأشلا باحصأ

زكارملاو تّايعمجلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإ ،ةّزكرملا شاقنلا تاعومجم ةفاضتسال
.دارفألاو
؛ةداسلاو تادّيسلا نمّ لك ىلإ ليزجلا ركشلاب ّهجوتن نأ ُّدون ،انهو
،ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ،ّةيعامتجالا ةياعرلا ةحلصم،زاّوف ىدن
،ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ،زكارملا نوؤش ةرئاد ،نيدلارصن ناندع -
نم يدركلا ءانسو ،ميلح نمراك،يديرك تيدانرب ،رهاض وبأ ايديل ،ناميلس ناميإ -

،ّةيئامنإلا تامدخلا زكارم
،سويجروج سيدقلا زكرم نم براوش وبأ ىهم -
،egApleH ةمّظنم نم مناغ يغام -
،ةزجعلل ينوراملا ىوأملا نم نورام كلامو ليساب ديفاد -
،يليجنإلا ةيدقوم زكرم نم ديع يروخ سيوج -
،لماع ةسّسؤم نم فسوي املو انهم ةنيز -
 .ّةيمالسإلا ةزجعلا راد نم لَّلدم ةنيزو يروح ماّزع -
هتاربخ انكراش نمّ لك ليمجلا نافرعلاو ليزجلا ركشلاب ّصخن ً،ارخآ سيلوً اريخأ

.تالباقملاو زيكرتلا تاعومجمو تاشقانملا يف هتارّوصتو هئارآو

.اننانتماو انركش عيمجللف

 هطسألا نانج
لفنرق ليبن
يعابسلا ويحم ةلبع
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ديهمت

رمعلا طسوتم ةدايزو ناكسلا ةخوخيش ّدعت
لودلا نم ٍّلك يف ،ةدالولا دنع عقوتملا
تازاجنإلاّ مهأ نم ،ةيمانلا لودلاو ةمّدقتملا
.يضاملا نرقلا لالخ عمتجملا يف ةققحملا

مهملا مُّدقتلا ةجيتن تالُّوحتلا هذه تتأ دقو
،ةيداصتقالاو ّةيعامتجالا تايوتسملا يف
 .ةيحصلا كلذكو
تالدعم نم لاقتنالا ىلإ تازاجنإلا هذه تدأ

يّندتو ،ةيّندتم تالدعم ىلإ ةيلاع ةبوصخ
امك ،ةدالولا دنع تايفولا تالدعم يف تباث
رييغت ىلإ ةفاضإلاب .ىرخألا ةيرمعلا حئارشلا يف
نم تايفولل ةسيئرلا بابسألا يف يرذج
ضارمألا ىلإ ،ةيلاقتنالاو ةيموثرجلا ضارمألا
ةقلعتملا ةيسكنتلا ضارمألاو ةنمزملا
.ةخوخيشلاب
قرش لود يف ،ةيناكسلا تاهاجتالا عّبتت امك
يملاعلا هاجتالا ،ايقيرفإ لامشو طسوتملا
ةسارد يف قُّمعتلا نأ دجن اننكل ،هالعأ روكذملا

يجهنمٍ لكشب ،ةيناكسلا تارُّيغتلا هذه
ىرخألا قطانملا نعً افلختم لازي ال ،مظنمو
لود نم ديدعلا نأ ،كلذ ىلإ ِفضأ .ملاعلا يف
نم يناعت لازت الو تناع ةقطنملا هذه
عاضوأ نمو ةلاطبلا نم ةيلاع ٍتايوتسم
نمو ،ةبلقتم ةيسايسو ،ةيدرتم ةيداصتقا
قلخ يف مهاس ام اذهو .ةقحالتم تامزأ

ةيلمع يف ةرثؤم ةيداع ريغ ةيقايس لماوع
.ةقطنملا هذه يف ناكسلا ةخوخيش
يف ،نانبل يف ناكسلا ةخوخيش ةرهاظ تأدب
ديدعلا هتحضوأ ام اذهو ،ةيضاملا ةعبرألا دوقعلا

،كلذ ىلعً الاثم .ةيفارغوميدلا تارشؤملا نم
ًاضافخنا يلامجإلا ةبوصخلا لدعم دهش
1,2 ىلإ ،0791 ماعلا يف6,4 وحن نمً اظوحلم
لدعم ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذك .5002 ماعلا يف
ثلثلا نم رثكأ ضفخنا يذلا ماخلا ديلاوملا
امك ،ديدج دولوم0001 لكل (5,91 ىلإ4,43)
ىلإ01,9 نم ماخلا تايفولا لدعم ضفخنا

عم نمازتلاب ،ناكسلا نم0001 لكل11,7
دنع عقوتملا رمعلا طسوتم يف ريبك عافترا
 .ةنس37 ىلإ ةنس56 نم ةدالولا

اذه رمعلا طسوتم دادزي نأ ً،اضيأ حجرملا نمو
ىلإو ،(1)5202 ماعلا يف ةنس77 نم رثكأ ىلإ

ريشت .0502 ماعلا يف ةنس97 يلاوح
ةلاعإ ةبسن نأ ىلإ ةرتفلا هذه لوح تاريدقتلا
ىلإ لصتل ةعرسب ّمخضتت فوس نينسملا
01 ـب رّدقي يلاح طسوتم نم ،فاعضأ ةعبرأ
(قوف امو ةنس56 هرمع)ً اغلابً اصخش24 ىلإ

51 نيب مهرامعأ حوارتت ،صخش001 لكل
قيضت ىلإ تارييغتلا هذه يدؤت .ةنس46و
رابك ددع ةبسن ةدايزو ،يناكسلا مرهلا ةدعاق
 .ناكسلا ةخوخيشً ايلاتو ،نسلا

ةيلاتتملا تاجوملا ددع يف دايدزالا مهاس دقلو
لضفأ لمع صرف نع نيثحابلا بابشلا ةرجهل
ةسكاعملا تاجوملا» ىلإ ةفاضإ ،جراخلا يف
لودلا نم «ةرجهلا نم نيدئاعلا نيدعاقتملل
دجوت ال – يسيئر لكشب ةفيضملا ةيبرعلا
مرهلا رييغت ىلإ – اهيف نيطوتلل تالامتحا
.2ليطتسملا لكشلا ذخأيل دالبلا يف يناكسلا
ينطولا داصتقالا ىلع تاريغتلا هذه رثؤت
ةياعرلا مظنلً ايدحت لّكشتو ،ريبك لكشب
.نسلا رابكلً ّايلاح ةرفوتملا ّةيعامتجالاو ةيحصلا

ّةيعامتجالا ميقلاو ةينيدلا فارعألا لازت ال
رصنعلا اهّدعتو ،ةرسألا نضتحت ةيفاقثلاو
ّنأ الإ .نانبل يف نسلا رابك ةيامحل ساسألا
ةاونلا ةرُسألا ىلإ ةدتمملا رسألا نم لاقتنالا
؛لايجألا نيب ةيتايحلا تابيترتلا ةعزعزب ددهي
.ةيديلقتلا ةيرسألا ةياعرلا تاكبش فّعضُيو
نم %21 براقي ام نأ تاساردلا ترهظأ دقو
%71و لاجرلا نم %6) نانبل يف نسلا رابك
هذه ّدعتو .مهدرفمب نوشيعي (ءاسنلا نم
يتلاو ،ةيبرعلا ةقطنملا يف ىلعألا نم ةبسنلا
يف %7و تيوكلا يف %2,1 نيب حوارتت
عسوتو ةرسألا ةينب يف رييغتلاّ نأ عم .3ندرألا

ةيلاكشإ ناببسي ال درفنملا شيعلا قرط
هذه رثؤت نأ حجرملا نم هنأ الإ ،ةرورضلاب
عاضوألا نع ةجتانلا تاطوغضلاو تالوحتلا
يتلاو ،ةباشلا لايجألا ىلع ةيدرتملا ةيداصتقالا
ةعيطقلا ةريتو دادتشاو مقافت ىلإ يدؤت
تائفلا ىلإ ةءاسإلا لامتحا ىلإ ،ةيرسألا
.نسلا رابك نم ةفيعضلا

ءادتعالا ىلع نسلا رابك ةلماعم ءوس رصتقت ال
ءادتعالاً اضيأ لمشت لب ،بسحف يدسجلا
،يفطاعلاو يسفنلاو ،يسنجلاو ،يظفللا

،مهلاومأـب فرصتلا ءوسك ةنامألا ءوسو
يف،ٍّنسم نويلم5,1 وحنّ نأ رّدقُيو .اهريغو
نم عونل نوضّرعتي ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
،ادنك يف رمألا كلذكو ،4ً اّيونس ةءاسإلا عاونأ

نسلا رابك وحن فنعلا تالاح يزاوت ثيح
رابك نم000001 نم صخش لكل ةثداح061
5.نسلا
نع تانايبلل مات مادعنا كانهف ،نانبل يف امأ

ةينبلا يف صقنو ،نينسملا ةلماعم ءوس
فشكلل ةيموكحلا تاءارجإلاو ةينوناقلا ةيتحتلا

1   Sibai et al., 2004.
2   Sibai et al., 2004.
3   Sibai et al., 2004.
4    Wallaceand Bonnie, 2003.
5   IMFC, 2009.
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لعج رمألا اذه .نسلا رابكل ةءاسإلاو لامهإلا نع
لماعتلا ةيهام ىلع نيعلطم ريغ نيينانبللا

ةسارد ءانثتساب .تالاحلا هذه لثم عم هتيفيكو
يف ،«ديدملا رمعلا ةسسؤم»اهب تماق ةدحاو
يفً اّداحً اصقن كلذك رهظت اهّنأّ الإ ،1002 ماعلا
.عوضوملا اذه لوانتت يتلا ةقمعملا ثاحبألا

ةفرعمل ثوحبلا ةدايزب تايصوتلا تدان ،انه نمو
راشتنا ةبسنو ةيعون قيثوتلو نينسملا تاجايتحا
تاسارد ىلإو ،مههاجت فنعلاو ةءاسإلاو لامهإلا

هذه ىشامتت .لضفأ ٍتاسايس ىلإ ةليآ ةقمعم
ديردم لمع ةطخ عمً امامت مغانتتو تايصوتلا
بلاطت يتلاو ،(AAPIM) ةخوخيشلا لوح ةيلودلا
فدهب دوهجلا لذب ةفعاضمب تاموكحلاو لودلا
دض فنعلاو ةءاسإلاو لامهإلا لاكشأ ةفاك ةلازإ»
رابكل ةدناسم تامدخ ثادحتسا»و ،«نينسملا
.«نسلا
لمع جمانربل اهمعد ىلع تايصوتلا تدكأ امك
ةيمنتلاو ناكسلل يلودلا رمتؤملا
(DPCI/AoP)، ةبقارملا» ـب دشاني يذلاو
ريغو ةرشابملا ةءاسإلا عاونأ ةفاك ىلع ءاضقلاو
فلتخمب فنعلا كلذ يف امب ،ةرشابملا
ىوتسملا نود ةيحصلا ةياعرلاو ،هلاكشأ
.«ّةيعامتجالا ةلزعلاو لوبقملا

نوؤشلا ةرازو تماق دقف ،كلذ ىلع ءانبو
عم نواعتلاب ،نانبل يف (ASOM) ّةيعامتجالا

،(APFNU) ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص
نسلا رابكل ةءاسإلا ةساردل ثحب حرتقم عضوب
جمارب ةغايص ىلع دعاسيل ،نانبل يف
.ةيلاكشإلا هذه نم دحلل تاسايسو

ةساردلا فادهأ
اهلاكشأو نسلا رابك ةلماعم ءوس عاونأ مييقت -

لوصحلا ةيناكمإ ىدم ىلإ ةفاضإلاب ،اهيبكترمو
نسلا رابك ةيامحل ةرفوتملا تامدخلا ىلع
.ةمزاللا ةياعرلاو معدلا نيمأتو

ةيناكسلا تائفلا عاضوأ ىلع ةءاضإلا -
،ةلماعملا ءوسل ًةضرع رثكألاو ةفعضتسملا

ٍتاعومجم ىلإ ةفاضإ نيحزانلاو ءاسنلا لثم
.ىرخأ ةشمهم

لبسو ةينوناقلا رطألاو ةلادعلا رود ةسارد -
.ةرهاظلا هذه عم ّفيكتلا

ةساردلا يف ةمدختسملا تاودألاو بيلاسألا
،هالعأ ةروكذملا فادهألا قيقحت ةيغب
ىرخأو ةيمك اًقرط ةساردلا هذه تمدختسا
مييقتلا يفف .اهليلحتو تامولعملا عمجل ةيعون
ةيليثمت ةّنيع) تانايب نم ديُفتسا ،يمكلا

عورشملا نمً اءزج نوكتل تعمُج (ةينطو
يتلاو ،(MAFPAP) ةرسألا ّةحصل يبرعلا
ةثالث يف نسلا رابكً افدهتسمً احسم تنمضت

.رئازجلاو نيطسلف ،نانبل ؛ةقطنملا نم لود
ةلماعم ءوسب ةقلعتملا تانايبلا ليلحت َّمت دقلو
ةنراقمّ مث نمو ،اهمييقتو نانبل يف نسلا رابك
.رئازجلاو نيطسلف نيتلودلا تانايب عم جئاتنلا
ىلع تدمتعا دقف ،ةيعونلا ةساردلا ّامأ
ٍةعومجم عم ةزكرملا تاشقانملاو تالباقملا
مهنم ركذن .صاصتخالا باحصأ نم ةريبك
،ّةيعامتجالاو ةيحصلا تامدخلا يمّدقم
لاجم يف نيطشانو نيماحمو نييميداكأو
.مهسفنأ نسلا رابكو ناسنإلا قوقح
؛ةيتآلا لوصفلا ىلع ريرقتلا اذه يوتحي

لّوألا لصفلا
ةساردلا ةّيفلخ
ءوس ةيضق لوح ّةماع تامولعم نّمضتي

،هتالاجم ىلع زيكرتلا عم ،نسلا رابك ةلماعم
دانتسالاب كلذو ،هجئاتنو هبابسأ ،هراشتنا قاطن
اذهب ةيملاعلا ةيملعلا تاروشنملا ىلإ
ىحنمل ضرع ىلع لمتشي امك .صوصخلا
فلتخم يف لاجملا اذه يف ،ينوناقلا روطتلا
ةرفوتملا ةلدألا ضرعيو ،ملاعلا ءاحنأ

نسلا رابك ةلماعم ءوس عوضومب ةقلعتملاو
.ةيبرعلا لودلا يف

يناثلا لصفلا
نانبل يف ةلماعملا ءوس عقاو ةسارد
،ةساردلل يساسألا نَّوكملا لصفلا اذه ّدعي
لوألا مسقلا ؛نيسيئر نيمسق نم فلأتيو
قرطلا ضرعي ،«يّمك مييقت» نع ثدحتي
تانايبب ةقلعتملا تاليلحتلا جئاتنو ةمدختسملا
يناثلا مسقلاو .ةرسألا ةحصل يبرعلا عورشملا
تامولعم مدقي «يعون مييقت»ـب صصختي
تالباقملا يف ةدمتعملا قرطلا لوح
رّفوي امك .جئاتنلاو ةزكرملا شاقنلا تاعومجمو
رايتخا ةيفيك نع ةلّصفم ٍتامولعم مسقلا اذه
لمعلا ةطشنأو تانايبلا عمجو تانيعلا
.جئاتنلاو يناديملا

ثلاثلا لصفلا
ةيولوألا تاذ تاءارجإلاو تايصوتلا
مَّدقتيو ،ةساردلا جئاتنلً اصخلم لصفلا ضرعي
تاسايس ذيفنتو ءاشنإ ىلإ ةفداه تايصوتب
يف نسلا رابكل ةءاسإلا ةرهاظ نم ّدَحلل جماربو
.نانبل
حرشو قيثوت يه ةساردلا هذه نم ةياغلا نإ

،نانبل يف نينسملا ةلماعم ءوس عوضوم
نيهاربلاو ةلدألا ميدقتو لضفأ مهف ريفوتو
ثادحتسا ىلع لمعلاو معدلا دشح لجأ نم
ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهت تاسايسو جمارب
.اهنوصو نسلا رابك قوقح

نسلا رابك”
ىلع اوسيل

ةيفيكب ةيارد
بلط

يف ةدعاسملا
تالاح
“.ةءاسإلا



لوألا لصفلا
ةساردلا ةّيفلخ

                              نسلا رابك ةلماعم ءوس فيرعت.1
 نسلا رابكل ةءاسإلا نع ةبترتملا جئاتنلاو رطخلا لماوع.2
ةرهاظل ينوناقلاو يخيراتلا رّوطتلا نع ةعيرس ةحمل.3

                                        نسلا رابك ةلماعم ءوس
                           ّةيبرعلا لودلا ضعب براجتو ةربخ.4

I



وه نسلا ريبك ملؤي ام رثكأ
نع هترسأ دارفأ لاغشنإ
مهضعبو هترايز وأ ،هب ءانتعالا
بيبطلاب لاصتالاب يفتكي
ىلع لوصحلل جلاعملا
.تادجتسملا



اهنأ نسلا رابكل ةءاسإلا فيرعت نكمي
يتلا كلت وأ مهب ررضلا قحلت يتلا لاعفألا
مهتيهافرو مهتمارك نم صقتنت
وأ لامهإلاً اضيأ اذه لمشيو .مهتحصو
ام صخش مايق مدع لاح يف امك ،رجهلا
يهو الأ هب تطينأ ةيلوؤسم لّمحتب
.هل ةدعاسملا ميدقت وأ نسلا ريبكب ةيانعلا

نينسملا ةلماعم ةءاسإ نمضتت دقو
دقو ،رّركتم لعف وأ دحاو لعفب مايقلا
نينسملا رود يف وأ لزنملا يف ثدحت
نمو ،ىرخألا ةينكسلا ةياعرلاقفارم يفو
وأ ةقثلا دوجو اهيف عّقوتُي ةقالع ةّيأ لالخ
نسملا صخشلا هيف نوكيٍ عضو يف

.ةطلس البو اًفيعض
نينسملا ةلماعم ةءاسإ ذختت نأ نكمي امك
وأ يدسجلا ءاذيإلا لثم ،ةفلتخمً الاكشأ
،يلاملا وأ يسنجلا وأ يفطاعلا وأ يسفنلا

ناسنإلا قوقحلً اكاهتنا اهضعب لكشي دقو
.(دحاو مقر راطإلا)

ةلماعم ةءاسإ ثدحت ،نايحألا بلغأ يف
،ةجوزلا /جوزلا نم ،ةرسألا لخاد نسلا رابك
ثودح رصتقي الو .دافحألا وأ /و لافطألا
لب ،بسحف نسملا لهأ نم ةءاسإلا
يمدقم ،ناريجلا ،ءاقدصألاً اضيأ لمشي
يف رخآ صخش يأ وأ ،نيفظوملاو ،ةياعرلا

ىلع ءانبو .ةقث وأ ةوق وأ ةطلس زكرم
ءاحنأ فلتخم يف ةطرشلا ريراقت ةعجارم
ماعلل ينطولا ريرقتلا يف نَّيبت ،ادنك
دالوألا نأ ،يرسألا فنعلا عوضوم لوانتي يذلاو ،4002
نع ،يلاوتلا ىلع ،نولوؤسم مه تاجوزلاو جاوزألاو نيغلابلا

7.يرسألا فنعلا تالاح نم %62و 83%
نم ءادتعالل ًةضرع رثكأ مه نينسملا لاجرلا نأ ريرقتلا ّنيبي امك
ةضرع رثكأّ نه تانسملا ءاسنلا نأ نيح يف ،نيغلابلا مهدالوأ
اًعويش تاءادتعالا عاونأ رثكأ نمو .نهجاوزأ يديأ ىلع فنعلل

عم وأ ةباصإ يأ لوصح نود نمهتمجاهمو نسملا برض
لك نم ةعبرأ نأ ريرقتلا ريشي ،كلذ مغرو .ةفيفط ةباصإ ثودح
نم نوناعي ،يرسألا فنعلا اياحض مه نمم ،صاخشأ ةرشع
.ةيدسج ٍتاباصإ

مظعم نإف ،عمتجملا يف ةدئاسلا تادقتعمللً افالخو
ام نيذلا نم مه لامهإلا وأ ةءاسإلل نوضرعتي نيذلا نينسملا
ةيحص ةياعر ىلإ نوجاتحي ال ،ةيلقع ةءافكب نوعتمتي اولاز

ةجلاعملل تاسايسو جمارب داجيإل ةوعد
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نسلا رابك ةلماعم ءوس فيرعت.1

1 مقر راطإلا

نسلا رابك هاجت لامهإلاو ةءاسإلا عاونأ
لاح يف ىتح ،نسملا ةلماعم يف ةوسقلا وأ فنعلا لمشيو؛يدسجلا ءاذيإلا
ديدهتلاً اضيأ لمشي دقو ،(نسلا ريبك عفدً الثم) ةباصإ ّيأل هضرعت مدع
.دويقلا ضرف وأ ةيودألا لامعتسا ءوس وأ ةوقلا مادختساب
وأ ريهشتلا لمشيو - ةيسفنلا وأ ةيظفللا ةءاسإلابً اضيأ فرعي؛يفطاعلا زازتبالا
نع هلزع وأ هلهاجت ىلإ ةفاضإلاب ،نسملا هجوب خارصلا وأ ديدهتلا وأ ،بيهرتلا
.هتاذل هريدقتو هتمارك ىلعً ابلس رِّثؤيٍ لكشب عمتجملا
وأ لاومألاب ،حيحص ريغ وأ ينوناق ريغٍ لكشب ،فُّرصتلا لمشت؛ةيلاملا ةءاسإلا
ةقرسلا نم عون اذه ّدعيو .نسلا ريبك ةقفاوم نود نم تاكلتمملا وأ لوصألا

علسلا وأ لاملا ىلع لوصحلا لجأ نم طغضلا ؛كلذ ىلع ةلثمألا نمو ،لايتحالاو
.ينوناقلا ليكوتلا مادختسا ةءاسإ وأ تاكلتمملا وأ
دقو ،هتقفاوم نود نم نسم ٍدرف عم ةيسنجلا ةسرامملا وهو ؛يسنجلا ءادتعالا
وأ يسنجلا ءادتعالا وأ سمللاو ةفلإلا ىلع لوصحلل نسملا ىلع طغضلا لمشي
.ّةيسنج تاقيلعت ىتح
وأ ةيحورلا وأ ةينيدلا تاسرامملا ةيرح نادقف وأ دييقت لمشيو؛يحورلا ضُّرعتلا
دنع ةينيدلا تادقتعملا لامعتسا لمشي دق امك .اهب ةلصتملا ديلاقتلاو تاداعلا
ىلإ هُّجوتلا نم هعنم وأ ةينيدلا هتادقتعمل ضّرعتلا وأ هلالغتسا ضرغب نسلا ريبك
.هراتخي يذلا عماجلا وأ ةسينكلا
ناسنإلا قوقحل» نسلا رابك قاقحتسا لهاجت اذهب ينعي؛قوقحلا كاهتنا
ةيرح دييقت وأ تارايزلا تاقوأ دييقت لمشت نأ نكميو .«ةيساسألا تايرحلاو
تاليهستلا وأ تامولعملا ىلع لوصحلاو ،ةيصوصخلا يف قحلاو ،صخشلا
همادنهو هتحص نأشب تارارقلا ذاختاً اضيأ لمشت دقو .هعمتجم يف هل ةرفوتملا

.6(زجعلا لاح يف هليكو ةقفاوم وأ) هتقفاوم وأ هعم رواشتلا نود نم هلاومأو

نيرخآلا ىلع نودمتعي نمم ةرورضلاب اوسيلو ،ةمئاد ةفصب
 .مهتاجاح ءاضقل
يتلا نينسملا ةلماعم ءوس راشتنا تالدعم تاريدقت فلتخت
فيرعتلً اعبت كلذو ،ةيلودلا ةيملعلا تالجملا يف درت
،ةلمعتسملا قرطلاو ثحبلا لئاسو بسحبو «ةءاسإلا»
نيكراشملا صئاصخ وأ ،اهتسارد مت يتلا ةعومجملا كلذكو
لدعم َّدعتي مل نيح يف ،لاثملا ليبس ىلعف .ةساردلا يف
ةسماخلا مهرامعأ ةغلابلاو ،نسلا رابك ةلماعم ءوس راشتنا

.8%6,2 ةبسن ،ةدحتملا ةكلمملا يف قوف امو نيتسلاو
تايالولا يف %41 ـلا براقي ام ةبسنلا هذه تغلب دقف

6    Adapted from CRCVC 2006; Elder Abuse; and Violence Prevention
Initiative (VPI).

7    World Elder Abuse Awareness Day, Factsheet.
8    O’Keeffe et al, 2007.
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%01 -4 نيب ام نأ ادنك نم ثحب ريشيو .9ةيكريمألا ةدحتملا
ةءاسإلا لاكشأ نم لكشل لقألا ىلع نوضرعتي نينسملا نم
نم كلذو ،ةريخألا مهتايح لحارم نم امٍ ةلحرم يف ،لامهإلا وأ

01.هيلع نودمتعي وأ هب نوقثي صخش

،ريبكٍ لكشب ،عَّسوتت ةءاسإلا لاكشأ نإف ،ةياعرلا رود يف امأ
وأ ةمئالملا ريغ ةيذغتلا) ةمدقملا ةياعرلا ةيعون نع جتنت دقو
بعاصملاب طبترت نأ نكميو .(ةيضيرمتلا ةيانعلا يف صقنلا
مدع وأ ،قاهرإلا نم نوناعي نيذلا) ةياعرلا ومدقم اههجاوي يتلا
تابوعص) نيفظوملاو ءالزنلا نيب ام لعافتلا ،(بيردتلا ةيافك
يف ماعلا عضولا وأ (ةيناودعلا وأ ةقالعلاو لصاوتلا يف
تابوعص وأ/و (دويقلا لامعتسا ،ةكلاهتم قفارم) ةسسؤملا
.ةياعرلا رود تاسايس نم ةعبان ّةيميظنتو ةيرادإ
يف صقنلاو تامولعملا عمج ةيلمع يف قسانتلا مدع نَّيبي
ٌضيغ الإ يه ام براجتلا هذه نأ ةلماعملا ءوس نع غالبإلا

ةيعطقم ةسارد تراشأ ،لاثملا ليبس ىلعف .ضيف نم
لك لباقم نأ ،ةيكريمألا كرويوين ةيالو يف تيرجأ ،ةديدج

ام كانه ،اهنع غيلبتلا ُّمتيو ةلماعملا ءوس ةيحض عقي نسم
نالعإلا وأ اهفاشتكا متي ال ةلثامم ةلاح42 وأ32 ـلا براقي
تالاح نم %08 وحن نأب تاريدقتلا ضعب ريشتو .11اهنع
نأو ،اهنع غالبإلا متي ال وأ ًةيفخ ىقبت لامهإلا وأ ةءاسإلا

تاطلسلا مامتهاب ىظحت ةسمخ لصأ نم طقف ةدحاو ةلاح
.يلحملا عمتجملا تالاكو وأ ةصتخملا

مدعو توكسلا ىلإ نسلا ريبك عفدت ةديدع بابسأ كلانه
ةئيسلا ةلماعملا هذه نأ ىري مهضعبف ؛ةءاسإلا نع غيلبتلا
جتانلا هفعضل ةيعيبط ةليصح ىوس تسيل اهل ضرعتي يتلا

هّنأ هنمً ّانظ هسفن نسملا مولي دقو .ةخوخيشلا نس نع
رخآلا مهضعب رعشي دقو .ةءاسإلا هذهل لوألا عفادلاو ببسملا
نسلا ريبك ىدل نوكي دق وأ ،هيلإ باهذلل هلٍ ناث ناكم ال نأ
يذلا لزنملا ةرداغمب قلعتي اميف تاظفحتلاو فواخملا ضعب
دارفأ كرت يف ةبغرلا هيدل سيل وأ هلاومأو هتقو هيفرمثتسا
ىلإ راقتفالاو ةيعوتلا يف صقنلاف .مهنع لاصفنالاو ةرسألا
نم نينسملا قوقح يمحت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلاو رطألا
.تالاحلا هذه نع غيلبتلا مدعل ةيساسألا لماوعلا

،اهريسفتو نسلا رابك ةلماعم ءوس ةرهاظ مهفل ةلواحم يف
؛ةثالث تايوتسم ىلع بابسألا ةسارد ىلإ نوثحابلا أجل
ةقالعلا ةعيبط ،هيلع ىدتعملاو يدتعملل ةيدرفلا صئاصخلا
.ةلصلا تاذ ىرخألا ّةيعامتجالا صئاصخلاو رطألاو ،امهنيب
لامهإلا ةرهاظ ةساردل اًقباس بولسألا اذه دمتعا دقلو
.لافطألا دض ةءاسإلاو

رطخلا لماوع
ٍلكشب ،ةءاسإلا بسن تتوافت ،ادنلريإ يف تيرجأٍ ةسارد يف
؛اهنم ركذن .نسملل ةيدرفلا صئاصخلا ضعبلً اعبت ،ظوحلم
ةيحصلا ةلاحلا فعض ىلإ ةفاضإلاب ،لخدلا ضافخنا

هبش يعامتجالا معدلاو ،ةينهذلا ةلاحلا بارطضاو
ءوس راشتنا بسن نأ ةقباس تاسارد ريشت امنيب .21مودعملا
ترهظأف ،31ءاسنلاو لاجرلا نيب ةهباشتم يه ةلماعملا
ةفاكل ًةضرع رثكأ نه ءاسنلا نأ ةثيدح ةيئاصقتسا تاسارد
.41لاجرلاب ًةنراقم (رجهلا تالاح ءانثتساب) ةءاسإلا لاكشأ

ةيدسجلا ةقاعإلا لثم ىرخأ صئاصخ دوجوً اضيأ نيبتو
لماوع ىدحإ ّدعت يتلاو ،نسملل ةيكاردإلا تابارطضالا وأ
.ةءاسإلل ةبُّبسملا ةمهملا رطخلا
صئاصخبً اضيأ رثأتت نسلا رابكل ةءاسإلا نأ تاساردلا تنَّيب
عضولاو رمعلا ؛اهنم ركذن .ةياعرلا يمدقمب قلعتت ىرخأ
ىلإ ًةفاضإ ،يفيظولاو يميلعتلا ىوتسملاو يعامتجالا

تابوعصلا تزرب دقلو .مهيدل داهجإلاو قاهرإلا ىوتسم

ةركف نم مهءايتساو ةياعرلا ومدقم اههجاوي يتلا ةيداملا
ىدحإك ،ةمزاللا ةياعرلا ريفوتل نسملا ىلع قافنإلا ةرورض
.ةءاسإلل ةسيئرلا رطخلا لماوع
يسفنلا عضولا نأ ثوحبلا ترهظأ دقف ،كلذ ىلإ فضأ
نم يأ دوجوو ةيضرملا ةلاحلا ىلإ ةفاضإلاب ،فنعملل
يتلا تارشؤملا ىوقأ نم نايحألا ضعب يف ّدعت ،تاقاعإلا
صئاصخب ًةنراقم ةءاسإلا لوصح ةيناكمإ ىلع ّلدت
.51مهسفنأ نينسملا
نم فنعلاو ةءاسإلا عوضوم ىرخأ ثوحب تلوانت امك
نع ةجتان فنعلا ةرهاظ تّدُع نيح ،عسوأو لمشأٍ روظنم
نسلا ريبك نيب ةقالعلا ةيعون ؛لثم لماوعلا ضعب طبارت
رتوتلا يف ديدحتلا هجو ىلع زيكرتلا عم ةياعرلا مدقمو
يف .61ةياعرلا مدقم اهنم يناعي دق يتلا ءابعألاو قاهرإلاو
ةيصخشلا لكاشملا ىلع ةثادح رثكأ تاسارد تزكر نيح
ةرفوتملا ةلدألا ضعب ترهظأ دقف .دارفألا نيب ام ةيلئاعلاو
ةيفاقثلا ريياعملاو ةدئاسلا ديلاقتلاك ؛ةيعامتجا لماوع نأ

،(نسلا رابك دض زييمتلا لثم) ةخوخيشلا ىلإ عمتجملا ةرظنو

نسلا رابكل ةءاسإلا نع ةبترتملا جئاتنلاو رطخلا لماوع.2

9    Editorial-Lancet, 2011.
10  Brozowski and Hall, 2005.
11  Lancet Editorial, 2011.
12  Naughton et al., 2012.
13  Pillemer and Finkelhor, 1988; Podnieks et. al, 1993.
14  2008-Levin, .Perel
15  Brownell et al., 2000.
16  Anetzberger, 2000.
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يفً امهمً ارود يدؤت ،نينسملل ّةيعامتجالا ةلزعلا كلذكو
.71ةلماعملا ءوسب ببستلا

ةبترتملا جئاتنلا
رابك ىلإ ةبسنلاب ةميخو ةءاسإلا نع ةجتانلا بقاوعلا نوكت دق
مهنوك كلذو ،رغصألا ةيرمعلا تائفلا عم ةنراقملاب ،نسلا
دقو ،ةدحوو ةلزع رثكأ مهنأ امك ً.انهو رثكأوً ايدسج فعضأ
هذه لك .دودحم لخد نم نوناعيو ،ضارمأ نم نوكشي
لامهإلاو ةلماعملا ءوسل ةضرع رثكأ مهلعج يف مهاست رومألا

تزكر يتلا تاساردلا لدتو .لايتحالاو زازتبالا تالواحملً افدهو

لكاشم نم نوناعي اهاياحض نأ ةلماعملا ءوس جئاتن ىلع
ام داهجإلا بارطضا اهيف امب) ةريبك ةيسفن طوغضو ةيحص

زجعلابٍ روعش عم ،(ssertS citamuart-tsoP – ةباصإلا دعب
ةءاسإلا نأب ةلدألا ريشت امك .81قلقلاو فوخلاو بنذلاو نهولاو
لِّمحتيو .91ةافولا ىلإ نايحألا ضعب يف يدؤت دق نسلا رابكل
تالاح نع غالبإلاو فرصتلا ةيلوؤسم ئراوطلا ماسقأ ءابطأ
ّمت ،ةدحتملا تايالولا يفو ،كلذلو .02اهب هبتشملا ةءاسإلا
بيبطلا نم ضيرملا ةيصوصخ كاهتنا نم ةناصحلا ريفوت
اوموقي مل لاحب ءابطألا قحب تابوقع قيبطتو ،جلاعملا
.12رمألا نع اوغلبي وأ مهبجاوب

اهنأ الإ ،ةميدقلا روصعلا ىلإ نسلا رابكل ةءاسإلا ةيضق دوعت
نيح ىلإ ماعلا نأشلا لوانتم نع ةديعب ةصاخ ةلأسم تيقب

لافطألا ةلماعم ءوس جلاعت يتلا ةيلودلا تاردابملا روهظ
ملو .يضاملا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف يرسألا فنعلاو
رهاظم نم اهريغك ،ةرهاظلا هذه تلَّوحت ىتح رمألا لطي
ةماعلا ةحصلاب ةلص تاذ ةينطو ةيضق ىلإ ،يرسألا فنعلا

ةماعلا ةحصلا ّيأ) نالاجملا ناذهف .ةيئانجلا ةلادعلابو
يف رظنلا ىلإ ريبكٍ دح ىلإ اعفد دق (ةيئانجلا ةلادعلاو
هتساردو هليلحت ةيفيكو ،نسلا رابكل ةءاسإلا عوضوم
.هعم لماعتلاو هب يطاعتلاو
تالجملا يف ىلوألا ةرملل ،نسلا رابكل ةءاسإلا تفصُو
اهنأ ،يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا يف ةيناطيربلا ةيملعلا
.22«ةدجلا برض»ةرابعب اهفيرعتّ مت مث ،«ةلماعم ءوس»
تذوحتسا امدنع ،ةيسايسو ةيعامتجا ةلأسم اهّنأ تّدعُو
تايالولا يف (سرغنوكلا) باونلا سلجم مامتها ىلع
يمدقمو نيثحابلا مامتهاً اقحال تلان امدعبو ،ةدحتملا
تذخأ ،يضاملا نرقلا نم تانينامثلا يفو .تامدخلا
نمٍ لك يف ديازتلاب ةيموكحلا ريبادتلاو ةيملعلا ثوحبلا
ىلإ ًةفاضإ ،ديوسلاو جورنلاو نيصلاو ادنكو ايلارتسأ
اكريمأ نم لود ةدع اهالت مث ؛ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا
.ىرخأ ةيبوروأ لودو ىصقألا قرشلاو ةيبونجلا
أدب دقف ،نينسملا ةلماعم ءوسل ينوناقلا بناجلا ةيحان نم امأ
.ةدحتملا تايالولا يف8791 ماعلا يفً ّايمسر هب يطاعتلا

ةيكريمأ ةيالو62 تَّنس ،6891-0891 نيب ام ةرتفلا يفف
ةلماعم ءوس تالاح نع يمازلإلا غالبإلا ضرفت نيناوق
ماعلا يف ،ةيالو24 يف تاعيرشتلا تَّرقأ امك ،نينسملا

،ليومتلا يف صقنلاو دراوملا ةَّحش مغر نكلو .7991
تسسأ يتلا نادلبلا ةعيلط يف ةدحتملا تايالولا تيقب

ريبادت يهو .كلذ دعب اهترّوطو نسلا رابك ةيامح تامدخ
.نادلبلا نم ديدعلا يف لفطلا ةيامحب ةقلعتملا كلتب برقأ
ةموكحلا اهدناستو ،ةيالولا ىوتسم ىلع مُظنلا هذه لمعت
نيَذللا نسملا ةلماعم ءوسل ينطولا زكرملاو ةيلاردفلا
نينسملا ةلماعم ةءاسإ نم ةياقولل ينقتلا معدلا نارفوي
.ةرهاظلا هذه ةحفاكملو
عم لماعتلل ةمظنأ تغاصو ،بردلا اذهب ىرخأ لود تقحل

،ادنك لودلا هذه لمشت .نسلا رابكل ةءاسإلا عوضوم
،ليزاربلا يف امأ ...اهريغو ايلارتسأ ،جورنلا ،ةدحتملا ةكلمملا

نم ةياقولاو ةحفاكمل ةكرتشملا ةيرازولا ةنجللا تحجن دقف
ماعلا يف ،ةلصلا تاذ نيناوق عيرشت يف يرسألا فنعلا

امب ،يرسألا فنعلا هجوأ ةفاك نيناوقلا هذه تلمش .4991
دقف ،ايسآ يف امأ .نسلا رابك فدهتست يتلا كلت كلذيف
نابايلاو دنهلاو غنوك غنوه يف ،اوهّبنو نوثحابلا راشأ

مل نكل ،نينسملل ةءاسإلا عوضوم ىلإ ،ايروك ةيروهمجو
وأ تاسايسلا ديعص ىلع يمسر ءارجإ ّيأ نآلا ىتح ردصي
.جماربلل دادعإلا وأ تاعيرشتلا

ةضهانمل ةيلودلا ةكبشلا سيسأتّ مت ،ةريخألا ةنوآلا يفو
كلذو ،7991 ماعلا يف،(AEPNI) نسلا رابك ّدض فنعلا

ملعل ةيلودلا ةيعمجلل رشع سداسلا يملاعلا رمتؤملا يف
،ةكبشلا هذه فدهت.ايلارتسأ ،دياليدأ يف (GAI) ةخوخيشلا

ليعفت ىلإ ،تاشقانملاو تاودنلاو تارمتؤملا لالخ نمو
ةلماعم ءوسل ةباجتسالاو فُّرعتلا ىلع عمتجملا ةردق

ينوناقلاو يخيراتلا رّوطتلا نع ةعيرس ةحمل.3
نسلا رابك ةلماعم ءوس ةرهاظل     

17  Garre-Olmo et al., 2009; Phelan, 2008.
18  Vognar and Gibbs , 2014.
19  Dong et al, 2009.
20  Kleinschmidt, 1997.
21  Mallon and Kassinove, 1999.
22  Burston, 1975.
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يذلا لالغتسالا وأ لامهإلاو ،نينسملا
ىلع لمعلا ىلإ ةفاضإ .هل نوضرعتي
تناكو .اهزيزعتو نسلا رابك قوقح معد
نم ديدعلل ماهلإ ردصم ةكبشلا هذه
قرشلا ةقطنمو نانبل ؛اهنم لودلا
حبصأ يتلاو – ايقيرفإ لامشو طسوألا
ماعلا يف ،ةقطنملا يف ليثمت اهل
2102.
رُّوط دقف ،يلودلا ىوتسملا ىلع امأ

العج لمع اجمانرب يضاملا نرقلا يف
جمانرب امهو .ةيمنتللً اروحم ناكسلا نم
ةيمنتلاو ناكسلل يلودلا رمتؤملا لمع
(DPCI/AoP)، يف ةرهاقلا يف دقع يذلاو
ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألاو ،4991 ماعلا
مت يتلاو (sGDM) ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا
.0002 ماعلا يف لوليأ يف اهيلع عيقوتلا
نيتقيثولا نيتاه لمشت مل ،فسأللو امنإ
خويشلا ةحيرش صخت لامعأ وأ فادهأ ةّيأ

عوضوم ْنَيتينثتسم اتيقبو ،زئاجعلاو
.نسلا رابكل ةءاسإلا

ةقلعتملا كلت اميس ال ،تارغثلا هذه
فاصنإلاو ةلادعلاو ناسنإلا قوقحب
تتفل دق تناك ،ةأرملا قوقحو ةاواسملاو
اذه علطم ذنم يلودلا عمتجملا هابتنا
ةسارد عضوم تناك ،كلذلو .نرقلا

ةمادتسملا ةيئامنإلا فادهألا يف شاقنو
(sGDS) 5102 ماعلا دعب ام ةرتفلل. 
،ةيمنتلاو ناكسلا رمتؤم ثح ،كلذلو
،4102 ماعلا يف ةرهاقلا يف دقع يذلاو
يف اهتاسايس يف رظنلا ةداعإ ىلع لودلا

رابك نأ دكؤي يذلا ديدجلا هجوتلا ءوض
اًمهمو ًايسيئر اًرصنع نولكشي نسلا

امك .عمتجم يأل ةيرشبلا دراوملا نمض
فدهت تايصوتو تاحارتقا كلانه نأ
،ةيعامتجاو ةيحص مظن ةغايص ىلإ

ىلع دامتعالا يف نينسملا ةردق زيزعتو
نم مهنّكمت نأ اهنأش نم فورظ ةئيهت لالخ نم تاذلا
يف مهتكراشم لّهستو ةيلالقتسا يف شيعلاو لمعلا
.عمتجملا

ريغ تامظنملاو تاموكحلاو لودلا رمتؤملا اذه دشانو
يمسرلا معدلا مظن زيزعت ىلإ صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا

ىلع ءاضقلاو ،نسلا رابكل نامألا تاكبشو يمسرلا ريغو
صاخ مامتها ءاليإ عم مهدض زييمتلاو فنعلا عاونأ ةفاك
.تانسملا ءاسنلا تاجايتحاب
(AAPIM)ةخوخيشلا لوح ةيلودلا ديردم لمع ةطخ نأ امك
،2002 ناسين /ليربأ يف ،عّسوم يلود عامتجا يف تعد

ةسركم اياضقلا زربأ ىدحإ تناكو .عضولا اذه جالع ىلإ
رابك دض فنعلاو ةلماعملا ءوسو لامهإلا ةشقانملً ايلك
ةسيئر تاهجوت ةثالث ىلع هذه لمعلا ةطخ تلمتشاو .نسلا
دقف ،«ةخوخيشلل ةمعادٍ ةئيب ريفوت» ىلإ ةيعاد ،ةيولوأ تاذ
قوقحلً احيرصً اكاهتنا لّكشي نينسملا دض ةءاسإلا نأ تأر
ةدَّدحم تاءارجإب تبلاطف ،ًايلود اهب فرتعملا ناسنإلا
فنعلاو ةلماعملا ءوسو لامهإلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل

 .(2 مقر راطإلا عجار) نسلا رابك دض

2 مقر راطإلا

ءوسو ،لامهإلا لاكشأ ةفاك ىلع ءاضقلا ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا
؛نسلا رابك دض فنعلاو ،ةلماعملا

مالـعإلا لئاـسو مادختـساب كلذو ،روهـمجلا فـيقثتو نيـصتخملا ةـيعوت   -1
نأ نكمي يتلا ةلماعملا ءوس عوضوم لوح ،ةيعوتلا تالمح نــم اـهريغو
.ةفلتخملا اهبابـسأو اــهرهاظمو نسلا رابك اهل ضرعتي

ةــلماعم ءوـــس ىـلع ءاـضقلل ةـينوناقلا دوهـجلا زـيزعتو نيـناوقلا نـس   -2
.نينــسملا

لثم ،نـسلا راـبك اـهل ضرعتي يتلا ةيذؤملا ةيديلقتلا تاسرامملا ىلع ءاضقلا   -3
.اههافرو ةأرملا ةحصب رضت يتلا ّلمرتلا سوقط

كــلذ يف اــمب ،يندــملا عمتجملاو ةـموكحلا نيـب نواـعتلا عيجـشت   -4
نـع ،نينـسملا ةـلماعم ءوـسل يدـصتلا يف ةـيموكحلا ريــغ تاــمظنملا

.يلحملا عمتجملا تارداــبم رــيوطت ؛اهــنم تاءارــجإ قــيرط
رابك اـهل ضرـعتي يتـلا رطاـخملا نـم نـكمم دـح ىندأ ىلإ لـيلقتلا ىلع لمعلا   -5

ةـلماعملا ءوـسو لاـمهإلا لاكـشأ عــيمج يف ةـلثمتملاو ،ءاسنلا نم نسلا
.ئراوطلا تالاح يف اّميس ال ،ماـــعلا يـعولا ءاـكذإ قـيرط نـع فـنعلاو

نـم نـسلا رابك دض فنعلا بابسأ لوح ثوحبلا نم ديزملا ءارجإ عيجشت   -6
رـــشنو ،اـــهراثآو اـهتروطخ ىدــمو اهــقاطنو اهــتعيبطو ،لاــجرلاو ءاــسنلا
.عساو قاطن ىلع تاساردلاو ثوـــحبلا جئاـــتن

ليهأتل تابيترت عضوو ةلماعملا ءوس اياحض ةجلاعمل تامدخ ءاشنإ   -7
.كلذ نع نيلوؤـسملا

ةـيحصلا تاـمدخلا ميدـقت لاجم يف ،نيلماعلاو نيصتخملا عيجشت   -8
ةلماعم ءوس تالاح نع غالبإلا ىلع روهمجلا ةماع نـعً الضف ،ّةيعامتجالاو
.اهب هبتشملا نسلا رابك

ةــيحصلا تاــمدخلا ميدــقت لاـجم يف ،نيلماعلاو نيـصتخملا عيجـشت   -9
ةـيامحلا رداصم ىلع مهفيرعتو مهسفنأ نسلا رابك غالبإ ىلع ،ّةيعامتجالاو
.اهيلع لوصحلا مهنكمي يتلا مـعدلاو

يف نــسلا راــبك ةــلماعم ءوــس تالاــح ةـــجلاعم ةـيفيك نـع تاـمولعم جاردإ -01
.32نسلا رابك ةياعر لاجم يف نوّصتخملا اهاقلتي يتلا تابيردتلا

23  UN,2002.
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فنعلا ةضهانمل ةيلودلا ةكبشلا تعد ،ةقحال ةرتف يفو
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم نواعتلاب ،(AEPNI) نسلا رابك ّدض

(OHW) مويلا» ءايحإ يف ،ةكراشملل ةدحتملا ممألا ةمظنمو
ناريزح51 يف «نينسملل ةءاسإلا لوح ةيعوتلل يملاعلا

مامتهالا نالعإلا اذه سكعيو .ىلوألا ةرملل اذهو ،6002
ىلإ سانلا ةجاح ةيحان نم نينسملل ةءاسإلا عوضومب يملاعلا
.هنم ةياقولا ةيفيكو عوضوملا مُّهفت

ءوس ىلع ءاضقلل ةيلود ةيجيتارتسإ ريوطت ىلإ ةجاحللً ارظنو
ةكارشلابو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تماق ،نينسملا ةلماعم
نسلا رابك دض فنعلا ةضهانمل ةيلودلا ةكبشلا عم
(AEPNI) ةيعمجو lanoitanretnI egApleHنيرخآ ءاكرشو

تمض ةساردب ،1002 ماعلا يف ،ةيميداكأ ٍتاسسؤم نم

،دنهلا ،ادنك ،ليزاربلا ،اسمنلا ،نيتنجرألا ؛يه لود ةينامث
شاقن تاعومجم تلمشو .نانبل ىلإ ًةفاضإ ،ديوسلاو اينيك
عمو عمتجملا يف نسلا رابك نم تانيع عم (sDGF) ةزكرم
ديدحت فدهب ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارم يف نيلماعلا

عضوو ،نوكراشملا اهاري امك ،ةلماعملا ءوس تانوكم
.42اهيلع ةرطيسلاو ةياقولل ةيجيتارتسإ

ىلعً ّايلاح ذخؤي نينسملل ةءاسإلا عوضوم نإف ،ماتخلا يفو
يلودلا مامتهالا سكعي اذهو ،ىضم امم رثكأ دجلا لمحم
نوؤشو يرسألا فنعلا اياضقو ناسنإلا قوقحب ديازتملا
اًضعب يتآلا مسقلا يف زربنس .ناكسلا ةخوخيشو نسلا رابك
.لاجملا اذه يف يبرعلا ملاعلا براجت نم

24  WHO and INPEA, 2002.
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عوضوم لوانتت يتلا ثوحبلا ّدعت ،هركذ انفلسأ امك
،ملاعلا ءاجرأ مظعم يفً ايبسن ةثيدح نينسملل ةءاسإلا

رقتفت يتلا ةيبرعلا ةقطنملا يف ًةمودعم نوكت دقو
.نسلا رابك وحن هّجوتت يتلا تاساردلا ىلإً امومع
ةيصخشلا لئاسملا نم ّدعي نسملل ةءاسإلا عوضومو
لازت الو .هراكنإ متي امً ابلاغو ،هنع ثدحتلا تامّرحملا نمو
ًارظن ملاعلا عوبر ىتش يف ةدئاس مويلا ىتح ةرهاظلا هذه
هريدقتو نسلا ريبك مارتحاب مزلُت يتلا ةينيدلا ميقلل
،امنإ .لهألا نم وأ نيدلاولا دحأ ناك ءاوس ،هتيامحو
نم ديدعلا يف ةيداصتقالاو ةّيعامتجالا تارّيغتلا ببسبو
تفعضو ككفتلاب ةيلئاعلا رصاوألا هذه تذخأ ،نادلبلا

ىلإ ىَّدأ امم ،لايجألا نيب نواعتلاو لصاوتلا تاكبش
.ةيفطاعو ةيدام ٍتابوعصل نينسملا ةهجاوم
يف تاردابملاو تانايبلا نمً اضعب يلي اميف ضرعتسن
هذه مظعم نأبً املع ،ْتَدِجُو امثيح ةيبرعلا لودلا ضعب
نم وأ ةيموكح ريراقت نم اهيلع لوصحلا َّمت دق تامولعملا
.ةقثوملا ةيملعلا تّالجملا يف اهرشن متي مل ٍتاسارد

جيلخلا لود
نأ ً،ايبسن ةدودحم ىقبت يتلاو ،ةرفوتملا تانايبلا ريشت
ةءاسإلا نع ىأنمب ةرورضلاب اوسيل برعلا نم نينسملا

ةرازو اهتّدعأ ةينطو ةسارد تفشك دقف .فنعلاو لامهإلاو
نأ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ،ةّيعامتجالا نوؤشلا
براقي ام حّرص ذإ ،دايدزالا يف ذخآ نينسملا دض فنعلا

لاكشأ دحأل لعفلاب اوضرعت دق مهنأ نسلا رابك نم 3%
رارقتسالا نادقفب طبترا تالاحلا هذه مظعم .فنعلا
.يعامتجالاو يلاملا
يوذو ةشَّمهملا تائفلا ةيامح لوح ةسارد ترهظأ امك
نوهجاوي نسلا رابك نأ ،رطق ةلود يف ةصاخلا تاجايتحالا
فعضو نهو ةجيتن ةقرسلاو ةلزعلاو لامهإلا لثم ٍتايدحت
ةيداملا تابوعصلاو ،ةيدسجلاو ةيسفنلا مهتاردق
نم نسلا رابك جمد زيزعت ىلإ رطق ىعستو .ّةيعامتجالاو
ئشنأ دقف ،ّةيعامتجالا ةايحلا يحاون فلتخم يف نينطاوملا

كلذو ،«نسملا ةياعرل ينطولا دهعملا»2002 ماعلا يف
نسلا رابك مهيف نمب عمتجملا دارفأ ةيعوت ءاكذإ فدهب
.نينسملا قوقحب مهفيرعتو
هقتاع ىلع ءارزولا سلجم سيئر ذخأ ،تيوكلا ةلود يفو
بلاط امك .نسلا رابك قوقح ظفحو ةيهافرلا نيمأت ةمهم
لمع قيرف فيلأت حرتقاو ،ةيموكح تاعامج كارشإب

ٍمارتحا لكب نسلا رابك ةلماعم نم دكأتلا يساسألا هفده
25.فاصنإو لدعو  Tomader et al, 2012.

26  Abdel Rahman and Gaafary, 2012.

ةيبرعلا رصم ةيروهمج
تلمش ةثيدح ةسارد تفشك ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف امأ

،ةروصنملا ةقطنمل ةيفيرلا قطانملا يف ،صاخشأ6011
رابكل ةءاسإلا تالاح راشتنال ةقلقمو ةيلاع تالدعم نع
قبس يذلا ماعلا لالخ تلصح %7,34 براقت ،نسلا
ةياعرلا مّدقم لامهإ زربألا ةءاسألا تناكو .52حسملا
(%1,5) يسفنلاو (%7,5) يدسجلا فنعلا هيلي ،(4,24%)
يتلا تالاحلا هذه يف ،ءاسنلا تناكو .(%8,3) يلاملا اًريخأو
 .لاجرلا نم ةلماعملا ءوسل ًةضرع رثكأ ،اهنع غيلبتلا َّمت
قاسي تالاح ىلإ ،رصم يف ترشن ،ىرخأ ةسارد تراشأ امك
مهدالوأ رابجإ دعب ،لُّوستلل عراوشلا ىلإ نسلا رابك اهيف
لمحت مهتعاطتسا مدع ةجحب مهلزانم كرت ىلع مهايإ
.62هنيع تقولا يف مهدالوأبو مهب ءانتعالل جودزملا ءبعلا

يناعت يتلا ةيطارقوريبلا لكاشملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
تامدخلا ميدقت ىلع اهتردق نود تلاح دق ةموكحلا اهنم
ىقبت ترفوت نإو يتلا ةيلزنملا ةياعرلا ؛لثم نسلا رابكل

ىرقلا يف ةصاخو ،عيمجلا لوانتم نع ةديعبو ةدودحم
 .ةيئانلاو ةريغصلا

نيطسلفو رئازجلا
يف ،ةقرفتملاو ةدودحملا ةماعلا تاردابملا نم ددع كانه
ٍتاسايس ةغايص ىلع تلمع يتلاو ،ةيبرعلا لودلا ضعب
لخدتلاو ،نسلا رابك قوقح ىلع ظافحلا ىلإ فدهت جماربو
ليبس ىلعف .مهتلماعم ةءاسإ عنمل رشابم ريغ ٍلكشبً ايلات
تايتفلاو نايتفلا) دالوألا يرئازجلا نوناقلا رظّحي ،لاثملا

ةياعر رود يف تاهمألاو ءابآلا عضو نم (ءاوس دح ىلع
ةيلزنملا ةياعرلا جمارب عيسوت ىلع لمعلا مغرو ،نينسملا
ىلع عقي جماربلا هذهل يلاملا ءبعلا حرب ام ،نسلا رابكل
ةرورضلاب نمضي ال امم ،ةموكحلا سيلو ةرسألا قتاع
.نينسملل ةءاسإلا مدع
نم يتأي نأ َّدب ال يقيقحلا رييغتلا نأ دقتعُي امً ابلاغو
تاسسؤملا زيزعت لالخ نم ،هسفن يندملا عمتجملا
امو .عمتجملا تاقاط ميظنتو ةيعوتلا رشنو ةّيعامتجالا

تماق ذإ ،كلذ ىلع لاثم ريخ نيطسلف ةلود يف لصح
ماعلا يف ،نينسملل ةرصانم تاعومجمو ةيلهأ تايعمج
يملاعلا مويلا ةبسانمب عراوشلا يف ٍتاريسمب ،7002
،مههاجت فنعلاب ًةدِّدنم ،نسلا رابك دض فنعلا ةضهانمل

قلخ يذلا رمألا ً،اّيقالخأوً اّينيد مهمارتحا بجاوب ًةبلاطم
.هاجتالا اذه يف جماربو ٍتاسايس نم ديزملل عفد ةوق

اهبراجتو ةيبرعلا لودلا ضعب ةربخ.4
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ءوس عقاو ةسارد
نانبل يف ةلماعملا
                                                  ّةيلّوأ ّةماع ةرظن.1
 ةرسألا ّةحصلّ يبرعلا عورشملا ؛ّيّمكلا مييقتلا.2
نانبل يف ةزّكرملا تاشقانملاو تالباقملا ّ؛يعونلا مييقتلا.3

II



 ،يشملا عيطتست ال”
فوس ؟يقاهرإ ديرت اذامل

“لاوحألا عيمجب طقست
نسملا طبحت ةئيسم ريباعت

 .هتدحو نم ديزتو
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وعدت يتلا صوصنلا ضعب دوجو عمو ،ىرخأ نكامأ يف امك
ًاريصقت كانه َّنأ كش ال ،مهب ةيانعلاو نيدلاولا مارتحا ىلإ
يف نسلا رابك ةلماعم ءوس تاسرامم نع غالبإلا يفً اريبك
نم تالاحلا هذه نع فشكُي ال نايحألا نم ريثكلا يفو .نانبل
رطألا بايغ لظ يف ةصاخ ،نييعامتجالاو نييحصلا نيلماعلا

وأ ةءاسإلا وأ لامهإلا اياضق اًديدحت لوانتت يتلا نيناوقلاو
لاوحألا نيناوق ضعب ءانثتساب ،نسلا رابك دض فنعلا
ةعومجم نمض ةجردم ىقبت رومألا هذه نإ ذإ .ةيصخشلا
ىلع قبطني يذلا يلزنملا فنعلا ىلإ قرطتت يتلا نيناوقلا
.ناكسلا نم ىرخألا ةيرمعلا حئارشلا ةفاك
صنت (21/4/1102) ةأرملل ةينطولا ةيجيتارتسإلا نأ عمو
رثكألا تائفلا نم نه ءاسنلا نم نسلا رابك نأ ىلعً اديدحت
ناونع تحتً ارخؤم ردص يذلا نوناقلا نكل ،فنعلل ًةضرع
ال ،«يرسألا فنعلا نم ةرسألا دارفأ رئاسو ءاسنلا ةيامح»
دجوت ال هنأ ىلإ ،انه ةراشإلا ردجتف .نسلا رابكً اديدحت ظحلي
ثرإلا اياضق يف نسلا رابك قوقح ةيامحل تاعيرشت وأ نيناوق
نع ةلوؤسملا يه ىقبت ةيعرشلا مكاحملا نإ ذإ .ثاريملاو
 .نيديفتسملا نيب هرصحو ثرإلا ديدحت
ةيموكحلا ريغ ةيلهألا تامظنملا ضعب ىلإ انه ريشن
نّمؤت يتلا (رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،«ىفك» ةيعمج)
وأ لالغتسالل نَّضرعتي يتاوللا ءاسنلل ةيامحلا ضعب رّفوتو
نم اياحضلا دودحملً امعد مدقت يتلاو ،يلزنملا فنعلا
ً.ّانس ربكألا ةيرمعلا تائفلا

عوضومل تقرطت يتلا ةيناكسلا تاساردلا ترصتقا دقف
اهترجأ ةدحاو ةيعون ةسارد ىلع نانبل يف نسلا رابكل ةءاسإلا

ةينامث تلمشو ،1002 ماعلا يف ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
نم نيغلابلا نسلا رابك عم اهنم ةتس ؛ةزّكرم شاقن تاقلح
تءاجو .نييحص نيلماع عم نينثاو ،ةنس09 -06 رمعلا

لوح يلوأ عابطنا ىلع لوصحلل ةلواحم ةباثمب ةساردلا هذه

ةّيلّوأ ةماع ةرظن.1

ةرسألا ةحصل يبرعلا عورشملا ؛يمكلا مييقتلا.2

نسلا رابك ةلماعم ءوس عوضومل ينانبللا عمتجملا ةرظن
.72 اهيلع ةرطيسلاو ةيامحلل ةحاتملا تايجيتارتسإلاو
نأ ةساردلا هذه يف ظحول دقف ،ىرخأٍ لود يف لاحلا وه امكو
ةيرح مادعنا ،مارتحإلا ةلقو لامهإلا لثم) ةيونعملا ةءاسإلا
عاونأ مهأ نم ّدعت (ةيمويلا تاطاشنلا يف ىتح رايتخالا
كلذ عبتيو .اهراشتنا ىدمو يبلسلا اهريثأتلً ارظن ةءاسإلا
يف ،نوكراشملا راشأو .ةيدسجلا مث ةيلاملاو ةيظفللا ةءاسإلا

ةءاسإلا ءارو نمكت يتلا لماوعلا نم ٍددع ىلإ ،تاشقانملا هذه
نينسملا ةيامحل ةيعيرشتلا حئاوللاو نيناوقلا بايغ ؛اهنم ركذن
طباورلا فعض ةلكشم ىلإ ةفاضإلاب ،مهقوقح ظفحو
ةربخلا صقنو ،ةينمألا عاضوألا ببسب تمقافت يتلا ةيرسألا

.ةياعرلا يمدقم دنع
ديزت ثاحبأب مايقلل نانبل يف ةّسام ةجاح كلانه ودبي ام ىلعو
ىلع اهريثأتو اهصئاصخو اهتايفلخو ةلكشملا مجحل انمهف نم
دوجو مغرو .هلمكأب عمتجملا ىلعو ،مهسفنأ نينسملا
ةلكشملا ىقبت ،ةيموكحلا تاردابملاو ةيلودلا تانالعإلا
امك .اهب فارتعالاو ةءاسإلا تالاح ىلع فرعتلا يف ةيساسألا
تامدخلاو اهنم ةينوناقلا) دراوملا زيزعتو ديدحتل ةجاح كانه نأ
.نينسملا قوقح ةيامح ىلإ فدهت يتلا (ّةيعامتجالاو ةيحصلا
– فدهي وهو .نانبل يف غارفلا اذه ضعب ءلمل ريرقتلا اذه يتأي
ىلإ - يعونلاو يّمكلا ثحبلا ةيجهنم امهيف مدختسا نيتسارد ربع
؛نينسملل ةءاسإلا عوضوم ىلع قّمعم لكشبو ءوضلا ءاقلإ
ىلع فرعتلاو اهاوتسم ،اهراشتنا ىدم ،اهلاكشأ ،اهعاونأ

تايلآو ةيامحلا قرط كلذ يف امب ،ةحاتملا تامدخلا ،اهرداصم
 .عيضاوملا نم اهريغو ةينوناقلا مظنلاو ةلادعلا رودو ملقأتلا
نيتاه يف تلمعتسا يتلا ةيجهنملاو ثحبلا قرط هاندأ مّدقن
يذلا يمكلا مييقتلا ؛نيمييقتلا نم لكل جئاتنلاو نيتساردلا
مييقتلاو ؛ةرسألا ةحصل يبرعلا عورشملا تانايب ىلع دمتعا
.ةزكرملا لمعلا تاعومجم تاشاقن ىلع زكترا يذلا يعونلا

عورشملا نم ةدافتسالا مت ،مييقتلا اذه ضرعم يف
ًاردصم هتفصب (MAFPAP) ةرسألا ةحصل يبرعلا
ةقطنملا يف لود ةثالث نع تانايب لمشيو .تامولعملل
ليلاحتلا يف زيكرتلاّ مت .رئازجلاو نيطسلفو نانبل ؛يهو
تانايب عم ةنراقملاب نكلو ،نانبل يف حسملا جئاتن ىلع
.رئازجلاو نيطسلف نم لك يف حسملا

ةعبتملا ثحبلا قرطو ةساردلا ميمصت-1.2
ةحصل يبرعلا عورشملا ذيفنتب ةيبرعلا لودلا ةعماج تماق
لك يف ،ةيموكح تائيهو ةسيئر تامظنم عم نواعتلاب ،ةرسألا

ةقوثوم تانايبو تامولعم عمج فدهب ،ةكراشملا لودلا نم
اهذيفنتو جماربلاو تاسايسلا ةغايص يف اهلامعتسال اهليلحتو
رابك عم ةيدرف تالباقم ةساردلا تلمشو .ةلاعفٍ قرطب اهتبقارمو
ةيفارغوميدلا صئاصخلاب قلعتت ةلئسأ تنمضت نسلا

تاقالعلا ىلإ ًةفاضإ ،ةيحصلاو ّةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
عورشملا يف ،ثالثلا لودلا يف تاحوسملا تمدختسا .ةيرسألا
ةلئسأ ىلع تلمتشاو ،ةلثامم تايجهنم ،ةرسألا ّةحصل يبرعلا
.نراقم مييقت ءارجإل ةديرف ةصرف رّفو امم ،ةّدحوم ةيساسأ

27 Tayara et al., 2001.
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ةرسألا ةحصل يبرعلا عورشملا يف ةفدهتسملا نادلبلا
متو ،ينانبللا حسملا ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو تزجنأ؛نانبل

يبرعلا عورشملاو يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ عم نواعتلاب هذيفنت
ينانبللا حسملا ّزيمت .ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ةرسألا ةحصل
نم ةفلؤم ةينطو ةيليثمت ةنيع لمش ثيح ،هقاطن عاستاب
.قوف امو ةنس56 ةيرمعلا ةئفلا نمً ادرف218,1

قيرف عم نواعتلاب ينيطسلفلا حسملا ذيفنتّ مت؛نيطسلف
ةنيع لمشو ،ينيطسلفلا ءاصحإلل يزكرملا زاهجلا نم ينف
06 ةيرمعلا ةئفلا نمً ادرف346,1 نم ةفلؤم ةينطو ةيليثمت

.قوف امو ةنس
حسملا زاجنإب تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا ماق؛رئازجلا

ةينطو ةيليثمت ةنيع لمشو ،ةحصلا ةرازو عم نواعتلاب يرئازجلا
.قوف امو ةنس06ةيرمعلا ةئفلا نمً ادرف859,3 نم ةفلؤم

ّةيعامتجالاو ةيفارغوميدلا تايفلخلا2.2
ةساردل ةمهم ةيفلخ يعامتجالاو يفارغوميدلا راطإلا رفوي
يف .(لوألا لودجلا) ثالثلا تاساردلا نادلب يف ةخوخيشلا

ًايبسن ةريغصلا نادلبلا نم نيطسلفو نانبل نم لك ّدعي نيح
مجح نأ الإ ،(ةمسن نييالم4 وحن اهنم لك ناكس ددع غلبي)
يناكسلا ددعلاو ةيفارغجلا ةحاسملا ثيح نم ريثكب ربكأ رئازجلا
ةضفخنم ثالثلا لودلا هذه نم لك ّدعت .(ةمسن نويلم53)
نم ىلوألا ةبترملا يف نانبل لولح عم ،لخدلا ةطسوتم ىلإ
مث نمو رئازجلا هيلي ،دحاولا درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا ةيحان
يف ةثالثلا نادلبلا يف ناكسلا يثلث نم رثكأ شيعي .نيطسلف
زيمتي امك .(%66 رئازجلاو ،%27 نيطسلف ،%78 نانبل) ندملا
نم ةنس56) نسلا رابك نم ةبسن ىلعأ ىلع هئاوتحاب نانبل
رابك لكشي ذإ ،هل ةرواجملا نادلبلاب ةنراقم (قوف امو رمعلا
ىلإ لصت امنيب ،نانبل يف ناكسلا عومجم نم%3,7 نسلا

.نيطسلف يف %7,2و رئازجلا يف 6,4%

(2مك) ةحاسم
(فالآلاب)ناكسلا عومجم

يسايسلا رارقتسالا مدع

(يكريمأ رالود)درفلل يلامجإلا يلحملا جتانلا

(ندملا يف ناكس ٪) ندمتلا
ةدالولا دنع عقوتملا رمعلا طسوتم
لاجرلا
ءاسنلا

تاونس5 نود لافطألا تايفو لدعم
لفط0001 لكل

يلامجإلا ةبوصخلا لدعم
ةنس56 قوف مه نمل ةيوئملا ةبسنلا
لاجرلا
ءاسنلا

نانبل
254,01

952,4

(0991-5791) ةيلهألا برحلا
بونجلل يليئارسإلا لالتحالا
(2891-0002)
(6002 فيص) يليئارسإلا ناودعلا

482,9

78

17

57

1,22

8,1

3,7

4,7

نيطسلف
020,6

251,4

لالتحالا
يليئارسإلا
(8491)

028,1

27

27

57

3,22

54,4

7,2

8,2

رئازجلا
147,183,2

089,53

لالقتسالا برح
(2691-4591)
ةيلهألا برحلا
(2991)
374,4

66

27

57

63

62,2

5,4

7,4

82 ةيفارغوميدلاو ةيناكسلا تايفلخلا - لوألا لودجلا

28 Ajrouch et al (2012) and World Population Prospects, 2010 Revision.
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،ةديدعٍ بقح لالخ ،رارقتسالا مدع نم ثالثلا لودلا هذه تناع
اهتدم ،اهتيقوت ةيحان نم تفلتخا ةرركتم بورح تدهش امك
يف ،ةتوافتم بسنب ،ثادحألا هذه تمهاس دقلو .اهتعيبطو
امك .ةيفارغوميدلاو ةيسايسلاو ّةيعامتجالا تايولوألا ليكشت
ً.انس ربكألا ةيرمعلا ةحيرشلا نم ةيلاحلا جاوفألا ىلعً ابلس ترثأ

بورحلا نع جتانلا يداصتقالا ءادألا رشؤم عجارت ىدأ دقلو
ومنلا لدعم عافترا عم نمازتلاب ،يسايسلا رارقتسالا مدعو
.ةلامعلا صقنو ةلاطبلا تالدعم دايدزا ىلإ ،رمتسملا يناكسلا
يذلا رمألا ،جراخلا ىلإ لامع ةرجه تاجوم فورظلا هذه تجتنأ
ًايلاتو ،لايجألا نيب ةكرتشملا ةماقإلا صرف ضافخنا ىلإ ىدأ
.نسلا رابكل ّةيعامتجالا دراوملا صيلقت

نسلا رابك ةلماعم ءوس عاونأ ىلع ءوضلا ةيتآلا ليلاحتلا يقلُت
صئاصخلاب اهتقالع ىلإ ةفاضإلاب ،اهرداصمو اهطامنأو
.ةيساسألا ةيداصتقالاو ّةيعامتجالاو ةيفارغوميدلا

جئاتنلا3.2

اهليلحتو ةيساسألا صئاصخلا ةنراقم1.3.2
ةيناكسلاو ّةيعامتجالا صئاصخلا2 مقر لودجلا زِربُي
،ءاسنلا نم مهفصن نأ ّنيبيو ،ثالثلا لودلا يف نيكراشملل
.مهرسأ عم مهلزانم يف شيعي لازي ال مهمظعم نأو
ءارجإ نيح نوجوزتم مهنأ مهنم ةيبلاغلا تدافأ دقو
تفلتخا دقف ،درفنملا شيعلا ىلإ ةبسنلاب امأ .حسملا
%21 نأب تانايبلا ترهظأ ذإ ،ثالثلا لودلا نيب بسنلا

ـب ًةنراقم ،مهدرفمب نوشيعي نانبل يف نينسملا نم
ىلإ ةبسنلابو .رئازجلا يف %8,1و نيطسلف يف 4,9%
رئازجلا يف تناك اهالعأف ،نينسملا نيب ةيمألا تالدعم
.(%5,44) نانبلً اريخأو ؛(%2,75) نيطسلف مث ،(8,48%)
قلعتي اميف ةفلتخم ةيخيرات ٍتايفلخ ىلإ كلذ دوعي دقو
.ةلود لك يف يمسرلا ميلعتلا راشتناو ،ةيبرتلاب
يف نيكراشملا فصن وحن نأ حسملا تانايب تلد دقلو
يف اولمع دق ،ةثالثلا لودلا نم لك يف ،ةساردلا
0,2 –5,1 نانبل يف تالدعملا تناك امنإ ،يضاملا
نيطسلفو رئازجلا نم ٍلك يف بسنلا كلت فاعضأ
راشأو .(يلاوتلا ىلع ،%8,6 و %6,8 عم ًةنراقم 7,41%)

ةيحصلا مهتلاح نأب ،ةثالثلا نادلبلا نم نيكراشملا مظعم
،نانبل يف %6,05 ؛يلي امك «ةلوبقم» يه ةماعلا

.نيطسلف يف %6,84و ،رئازجلا يف 5,14%

اهسيياقمو ةءاسإلا عاونأ2.3.2
ةيبرعلا ةرسألا نوؤش ةسارد يف دمتعملا نايبتسالا نكي مل

ةلماعم ءوس عاونأ سايق ىلع زيكرتللً اصيصخً اممصم
،رصانع ةسمخ دامتعا ّمت كلذل ،اهرداصم وأ نينسملا
.ةءاسإلا طامنأ ديدحتل ،ةرامتسالا يفً احاتم ناك ام بسحب
ةرسألا دارفأ ةلماعم ءوسو لامهإلا رصانعلا هذه تلمشو
بلُط امك .لزنملا جراخ فنعلاو ةلماعملا ءوسو لامهإلاو

سيئرلا ببسلا ّدعي يذلا صخشلا ديدحت نيكراشملا نم
تاجوزلا ىلع زيكرتلا عم - ىضرلا مدع وأ جاعزإلا اذهل
ىلعو ،ةرسألا دارفأ نم فنعملا ناك اذإ - دافحألاو دالوألاو
يفظوم وأ ةياعرلا لاجم يف نييحصلا نيلماعلا وأ ناريجلا
ةراشإلا ردجت .لزنملا جراخ ةءاسإلا ردصم ناك اذإ ،ةموكحلا

ضعبلا اهضعب دعبتسي ال ةلئسألا هذه ىلع ةبوجألا نأب انه
،مهديدحتو تائفلا رايتخا نيكراشملا ناكمإب ناكو ،رخآلا

.ةلاح نم رثكأ يف مهينعت يتلاو

سنجلا
ركذ
ىثنأ
ةيشيعملا تابيترتلا
هدحو شيعي
عم هلزنم يف شيعي
ةلئاعلا دارفأ
دارفأ عم شيعي
مهلزنم يف ةلئاعلا
ّةيعامتجالا ةلاحلا
بزعأ

جوزتم
قلطم/لمرأ
يملعلا ىوتسملا
ّّيمأ بتكيو أرقي
يئادتبإ

طسوتم
ىلعأ وأ يوناث
ينهملا عضولا
اًّيلاح لمعي
اًقباس لمع
ّيحصلا مييقتلا

ديج
لوبقم
ءيس

ةظفاحملا
توريب
نانبل لبج

ةيطبنلاو بونجلا
لامشلا
عاقبلا

يناثلا لودجلا
 ةيفارغوميدلاوةيساسألا صئاصخلا عيزوت

نانبل
2181=n

%

1.15
9.84

21
1.97

9

7.3
2.56
1.13

5.44
9.41
3.52
3.8
7

7.41
2.45

2.12
6.05
2.82

8.6
1.33
7.32
2.91
3.71

نيطسلف
3461=n

%

9.34
1.65

4.9
3.37

4.71

1.2
3.26
6.53

2.75
1.71
4.11
5.5
8.8

8.6
5.94

6.81
5.14
9.93

رئازجلا

%

7.94
3.05

8.1
18

2.71

5.0
6.17
9.72

8.48
1.6
1.6
8.1
2.1

6.8
3.05

9.31
6.84
5.73

n=3958
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يناثلالصفلا

تالدعم يف عساشلا قرفلا يه ةساردلا هذهل جئاتنلا زربأ لعل
- لودج) ةثالثلا لودلا نيب ،اهرداصمو اهلاكشأ لكب ةءاسإلا

تزيمت امنيب ،ًالامجإ ةءاسإلا تالدعم لقأ نانبل ّلجس دقف .(3
ةلماعملا ةءاسإل ةسمخلا سيياقملا دخأ دنع .اهالعأب رئازجلا
تالدعم لقأ اولجس نانبل يف نينسملا نأ دجن ،ةيدجلا نيعب
ّونسم مهيلي ،(%1,9 -%2,1 نيب تحوارت) ةءاسإلل ضرعتلا

تفرحنا دقف ،رئازجلا يف امأ .(%8,8 ىلإ %8,2) نيطسلف
ةينيطسلفلاو ةينانبللا ةنيعلا نم لك نع ريبك لكشب جئاتنلا
 .(%4,52 ىلإ %9,11) ةءاسإلا تالدعم ىلعأ رهظتل
جراخ ةلماعملا ةءاسإل نينسملا ضرعت تالدعم تعفتراو
.رئازجلاو نانبل نمٍ لك يف ،تباث لكشبو ،هلخاد نع لزنملا

جراخ ةلجسملا لامهالاو ةءاسإلا تالدعم تناك ،نانبل يفف
هذه تبراق امك ،هلخاد ةلجسملا كلت فاعضأ7 ىلإ5 لزنملا
تالدعملا فلتخت مل ً،امومعو .رئازجلا يف فعضلا تالدعملا
يف ،ةلماعملا ةءاسإو لامهإلا نيب ظوحلم لكشب اهنع ّغلبملا
اميف .هجراخ وأ لزنملا لخاد تثدح ءاوس ،رئازجلاو نانبل نمٍ لك
ةفلتخم ةروص نيطسلف نم ةلجسملا تاءاصحإلا تسكع
لزنملا لخاد لامهإلا ةبسنً الامجإ تزاوت دقف ،عاضوأللً امامت

جراخ فنعلا راشتنا لدعم يف ظوحلم عافترا عم ،هجراخ عم
بعشلا اهل ضرعتي يتلا ةاناعملا ىلإ هبسن نكمي يذلاو ،لزنملا
.يشحولا هعمقو يليئارسإلا لالتحالا تحت ينيطسلفلا

ءوسل سيئرلا ردصملا مه ءانبألا نأ ةساردلا جئاتن ترهظأ دقو
،دافحألا مهيلي ،ةلئاعلا دارفأ دحأ ناك لاح يف ،ةلماعملا

ترهظو .نبالا ةجوز وأ رهصلا وأ ةجوزلا وأ جوزلا ،لقأ بسنبو
تناك نإو ةثالثلا لودلا يف ،تباث لكشب ،جئاتنلا هذه
ردصم يأ ةساردلا حّضوت مل ،لباقملاب .ةتوافتم تالدعمب
 .لزنملاو ةرسألا قاطن جراخ ةءاسإلليسيئر

نسلا رابكل ةءاسإلاو ةيساسألا صئاصخلا نيب طبارتلا3.3.2
،نانبل يف حسملا جئاتن ىلع ،ءزجلا اذه يف ،زيكرتلا مت
نيطسلف نم لك يف حسملا تانايب عم ةنراقملاب نكلو
ةعجارم ىجري ،ماقرألاو قئاقحلا نم ديزمللو .رئازجلاو
.قحلملا يف5-1 لوادجلا

ةرسألا دارفأ لبق نم لامهإلا
ءاسنلاو لاجرلا نم نانبل يف نسلا رابك ّلجس ،ماعٍ لكشب

-%7,1 لباقم %0,2) ةلماعملا ءوسل ةلثامم تايوتسم
تاروشنملا عم قفاوتلابو ،(قحلملا يف1 مقر لودجلا
لمارألاو ،مهدرفمب نوشيعي نيذلا نسلا رابك نإف ،ةيلودلا

عم ًةنراقم لامهإلل ةضرع رثكأّ نك ،مهنم تاقلطملاو
يف ّرمتسم ضافخنا ىلإ تانايبلا تراشأ امك .روكذلا نهئارظن
نيب %2,2) ميلعتلا تايوتسم تعفترا املك لامهإلل ضُّرعتلا
ةداهشلا ىلع اولصح نيذلا دنع %8,0 ىلإ ضفخنتل نييمألا
جئاتنلا هذهل نوكي نأ ريغ نم ،(ىلعأ تايوتسم وأ ةيوناثلا
.ةيئاصحإ ةلالد

ثلاثلا لودجلا
ردصملاو عونلا بسحب ةءاسإلا عيزوت

جئاتنلا ترهظأ ،يحصلا هعضول نسملا مييقت ىلإ ةبسنلاب ّامأ
نم أوسأ تايوتسم عم لامهإلا عم ةريبكو ةحضاو ةقالع
نم ىلعأ تايوتسمل ةلباقم يحصلا عضولل يتاذلا مييقتلا
يف ةريبك قراوف جئاتنلا رهظت ملو .هنع غلبملا لامهإلا

قطانملا فلتخم ربع ةرسألا دارفأ نم لامهإلا تايوتسم
بونجلا ةقطنم يف %2,1 نم تحوارت يتلاو ،ةينانبللا

.لامشلا يف %6,2 عم ًةنراقم
دارفأ نم لامهإلا نم ةلثاممً اطامنأ حسملا جئاتن ترهظأ امك
فلتخم ربع ةيرئازجلاو ةينيطسلفلا ةّنيعلا يف ةرسألا
.ةشيعملا تابيترتو ،ّةيعامتجالا ةلاحلا ،ردنجلا لثم صئاصخلا

ًةضرع رثكأ مه مهدرفمب نوشيعي نيذلا نأ ىلإ ةراشإلا عم
عم لاحلا ناك امكو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مهنارقأ نم لامهإلل
مييقتلاب ريبك لكشب رئازجلا يف لامهإلا طبترا ،ةينانبللا ةنيعلا
.يحصلا عضولل يتاذلا

ةرسألا دارفأ ةلماعم ءوس
نم ىندأ تايوتسم نانبل يف نسلا رابك لجس ،ماع لكشب

نيطسلف يف مهنارقأ عم ةنراقم ةرسألا دارفأ ةلماعملا ءوس
نيب بسنلا هذه تهباشت .(قحلملا ،2 مقر لودجلا)رئازجلاو

رئازجلا
% (sey)

9.11
5.21

22
1.32
4.52

11
6.5
9.5
7.2
1.1

9.3

8.8

7.01

6.0

ةءاسإلا عون
لزنملا لخاد
لامهإلا

ةلماعملا ءوس
لزنملا جراخ
لامهإلا

ةلماعملا ءوس
فنعلا

دالوألا
دافحألا
ةجوزلا / جوزلا
ّةنكلا وأ رهصلا
 نيرخآ

ىرخأ رداصم
ناريجلا

لقحلا يفظوم
يحصلا

رئاودلا يفظوم
يموكحلا
نيرخآ

نانبل
% (sey)

8.1
2.1

1.9
6.8
1.6

2
3.1
3.1
7.0
8.0

2.2

4.1

1.2

2.2

ةلئاعلا دارفأ؛ةءاسإلا ردصم

نيطسلف
% (sey)

5.4
1.5

2.4
9.2
8.8

2.6
3.6
2.2
8.1
5.0

9.4

9.1

5.1

6.1
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نانبل يف ةلماعملا ءوس عقاو ةسارد

نيذلا نيب ىلعأٍ ةجرد ىلع تناك اهنكلو ،ءاسنلاو لاجرلا
نيقلطملا نيبو ،ةلئاعلا دارفأ عم صاخلا مهلزنم يف نوشيعي
نم لامهإلا عم لاحلا ناك امكو .مهبارتأب ةنراقم لمارألا وأ
ءوس نيب ةديطو ةيسكع ةقالع جئاتنلا ترهظأ ،ةرسألا دارفأ
ديجلا يتاذلا مييقتلل %5,0) يحصلا مييقتلاو ةلماعملا

دقف .(ءيسلا مييقتلل %8,1و لوبقملا مييقتلل %2,1و
ةفاك ةينانبللا قطانملا يف ةلماعملا ءوس بسن تهباشت
.(نانبل لبج ةظفاحم يف %5,1 ىلإ توريب يف 8,0%)

نسلا رابكل ةءاسإلا نم ىلعأ بسن ةساردلا ترهظأ نيح يف
تناك اهنكل .نانبل يف مهنارقأب ًةنراقم رئازجلاو نيطسلف يف
صئاصخلاو تارشؤملا نم ديدعلا ربع رييغتلل ةضرع لقأ
عضولا وأ يفيظولاو يميلعتلا ىوتسملا وأ ردنجلاك ؛ةيساسألا
.(قحلملا يف2 مقر لودجلا) يلئاعلا

لزنملا راطإ جراخ لامهإلا
نوشيعي نيذلا نانبل يف نسلا رابك نأ حسملا جئاتن ّتلد
لزنملا راطإ جراخ لامهإلا نع غيلبتلل ًاليم رثكأ مه مهدرفمب

مقر لودجلا) ىرخأ ةيشيعم تابيترت مهيدل نيذلا عم ًةنراقم
.ةيئاصحإ ةلالدتاذ نكي مل قرافلا نأ مغر .(قحلملا يف ،3
راشتنا لدعم يف ريبك نيابت كانه ناك ،مامتهالل ريثملا نمو
ىندأ تانايبلا تلجس ثيح ،ةينانبللا قطانملا نيب لامهإلا
يف اهالعأو ،ةيطبنلاو بونجلا ةظفاحم يف %9.1 تالدعملا

 .%6.52 لامشلا ةظفاحم
بسن يف ةمهم قراوف تظحول دقف ،نيطسلف يف امأ
ةلاحلاو ،(ءاسنلا نم رثكأ لاجرلا دنع) ردنجلاب ةطبترم لامهإلا
؛(هئارظن عم ةنراقمً ادرفنم شيعي نم نيب رثكأ) ّةيعامتجالا

تايوتسم ىلع نيلصاحلا دنع رثكأ) يميلعتلا ىوتسملاو
ًايلاح نولمعي نيذلا نيب رثكأ) يفيظولا عضولاو ،(ىلعأ ةيوبرت
ردنجلاب ةطبترم قراوفلا تناك ،رئازجلا يفو .ً(اقباس اولمع وأ

.يلاحلا يفيظولا عضولاو

لزنملا راطإ جراخ ةلماعملا ءوس
لزنملا راطإ جراخ ةلماعملا ءوس بسن نأ ىلإ تانايبلا تراشأ

ىلعأ تلجس يتلا رئازجلاب ةنراقم ةطسوتم يه نانبل يف
يف ،4 مقر لودجلا) اهاندأ تلجس يتلا نيطسلفو ،تالدعملا
تافالتخا دوجو نع نانبل يف تايئاصحإلا رفست ملو .(قحلملا
صئاصخللً اعبت ةلماعملا ءوس تالدعم يف ةريبك
تابيترتو ردنجلا كلذ يف امب ،نسلا رابكل ةيساسألا
يميلعتلا ىوتسملا وأ ،ةّيعامتجالا ةلاحلاو ،ةشيعملا

.ةحصلل يصخشلا مييقتلا وأ ةيفيظولا ةلاحلاو
راشتنا تالدعم يف ريبك توافت ظحول دقف ،كلذ عمو

قطانملا فلتخم نيب لزنملا راطإ جراخ ةلماعملا ءوس
لقأ ةيطبنلاو بونجلا ةظفاحم تلجس ثيح ،ةينانبللا
،(%3,7) عاقبلا مث ،(%1,4) توريب اهيلت ،(%8,2) ةبسن
تلجس يتلا لامشلا ةقطنمً اريخأو ،(%7,8) نانبل لبجو
.(%4,81) ةبسن ىلعأ

ًاطامنأ رئازجلاو نيطسلف نم جئاتنلا ترهظأ ،لباقملا يف

جراخ ةلماعملا ءوس يف ةريبك تافالتخا دوجو عم ةددحم
ةّيعامتجالا صئاصخلا نم ددعلً اعبت لزنملا راطإ

يميلعتلا ىوتسملاو ردنجلا لثم ،ةيساسألا ةيفارغوميدلاو
ةيناكمإ ىلإ ريشي اذهو .(يلاحلاو قباسلا) يفيظولا عضولاو
ةلماعملا ءوسل نولمعي اولاز ام نيذلا نينسملا ضّرعتل ىلعأ

.نولمعي ال نيذلا مهبارتأب ًةنراقم

لزنملا راطإ جراخ فنعلا
راطإ جراخ فنعلاب ةقلعتملا جئاتنلا تهباشت ،ماع لكشب
لزنملا راطإ جراخ ةلماعملا ءوسب ةقلعتملا كلتب لزنملا
يلكل ةبراقتم بسنلا تناكو .(قحلملا يف ،5 لودجلا)
لثم ةيساسألا صئاصخلا مظعم ديعص ىلعو نيسنجلا
ىوتسملاو ةّيعامتجالا ةلاحلاو ةيشيعملا تابيترتلا
نيابت ناكف ،ديحولا قرافلا امأ .يفيظولاو يميلعتلا
يف بسنلا ىندأ عم ةينانبللا قطانملا نيب تالدعملا

يف اهالعأو ،(%8,0و %7,0) ةيطبنلاو بونجلا يتظفاحم
.(%8,71) لامشلا ةظفاحم
يف تافالتخا ترهظ دقف ،رئازجلاو نيطسلف يف امأ

تاريغتملا نم ددع ربع لزنملا راطإ جراخ فنعلا تايوتسم
عم ةنراقم فنعلل ةضرع رثكأ لاجرلا ناك ذإ ،ةيساسألا
،نيبزاعلا عم ةنراقم لمارألا وأ نوجوزتملا امك ،ءاسنلا

ًةنراقم ىلعأ وأ ةيئادتبالا ةيميلعتلا لحارملا اوغلب نيذلاو
.مهنارقأب ةنراقمً اقباس اولمع نيذلاو ،ىندألا تايوتسملاب

يمكلا مييقتلل ةيماتخ تاظحالم4.2
ةحصل يبرعلا عورشملا ةساردل ةسيئرلا جئاتنلا صخلم جردني
؛ةيساسأ نيوانع ةعبرأ تحت (MAFPAP) ةرسألا

نادلبلا نيب تافالتخالا -1
رابكل ةءاسإلا بسن يف ةعساو تافالتخا ىلإ جئاتنلا ريشت
بسنلا هذه نأ نَّيبت ذإ ،ةثالثلا لودلا نيب لامهإلاو نسلا
مث نمو نيينيطسلفلا اهيلت ،نيينانبللا دنع اهلقأ تناك
تاقورفلا هذه تناك اذإ امً ّايلاح حضاولا ريغ نمو .نييرئازجلا
ةثالثلا لودلا نيب ام ةءاسإلا يف يقيقحٍ نيابت نع ةجتان ةريبكلا
ىلإ يدؤي امم ،اهريسفتو ةلئسألا مهف يفٍ فالتخا نع وأ
.قئاقحلا سكعت ال ةئطاخ تاغالبإ

فنعلاو لامهإلاو ةءاسإلا رداصم-2
ةءاسإلا نأب نييرئازجلاو نيينانبللا نم نسلا رابك دافأ ً،امومع
يف امنيب .ةرسألا جراخ رداصم نم جتنت امً ابلاغ لامهإلاو
ًةداع ةءاسإلا نأ ةساردلا يف نيكراشملا مظعم دافأ ،نيطسلف
نأ وه ،مامتهالل ريثملا نمو .ةرسألا دارفأ نم لصحت تناك ام
،ةلماعملا ءوس ءارو اوناك نمً ابلاغ ةثالثلا لودلا يف مه دالوألا
امأ .ةجوزلا وأ جوزلا عم ةنراقم ةثالثلا وأ نيفعضلا تقاف بسنب

يف لزنملا جراخ رداصم نم اهالعأ تناكف ،فنعلا تالدعم
فنعلابً اطبترموً اساكعنا اذه نوكي نأ حجرملا نمو ،نيطسلف
.يليئارسإلا لالتحالا نم ةليوطلا بقحلاب ةلصلا تاذ رهقلاو



ناـنبل يـف نـسلا راـبكل ةءاــسإلا

26

يناثلالصفلا

ّةيعامتجالاو ةيفارغوميدلا صئاصخلا نيب ةقالعلا -3
لزنملا راطإ لخاد رابكلا ةلماعم ءوس عم ةيساسألا
نيطسلفو نانبل نمٍ لك يف ،ةساردلا جئاتن ترهظأ

نم ديزت قالطلا وأ لُّمرتلا وأ درفنملا شيعلا نأ ،رئازجلاو
ليصحتلا عافترا نأ امك .ةرسألا دارفأ نم لامهإلا تالامتحا
ٍلكشبو .نانبل يف نينسملل ةيامحلا ضعب رِّفوي دق يملعلا

دق يحصلا هعضول درفلا فينصتو ريدقت ءوس نإف ،ماع
ةلماعم ءوس نع غيلبتلا تالاح نم ىلعأ بسن عم مزالت
.ةثالثلا نادلبلا يف رابكلا

ّةيعامتجالاو ةيفارغوميدلا صئاصخلا نيب ةقالعلا -4
لزنملا راطإ جراخ رابكلا ةلماعم ءوس عم ةيساسألا

يف ةيساسأ قراوف ىلإ نانبل يف ةساردلا رشت مل نيح يف
ةيناكسلا حئارشلا نيب لزنملا راطإ جراخ ةءاسإلا بسن
يف ةلماعملا ءوس نم ةيلاع ًابسن جئاتنلا ترهظأ ،ّةيعامتجالاو

كلذ ناكو .تاظفاحملاو قطانملا يقابب ًةنراقم نانبل لامش
وأ ريصقتوٍ لامهإ نم ةلماعملا ءوس لاكشأ ةفاكلً احضاو
ٍةئيب بايغ ىلإ اهُّدرم بابسألا نوكت دقو .فنع وأ ةءاسإ

ىلع ّلدتو ،نانبل لامش يف ةماع ٍتامدخو نينسملل ةقيدص
.ةقطنملا هذه ناكس ىلإ ةبسنلاب شيمهتلاو نامرحلا

ددع ءوض يف جئاتنلا هذه ىلإ رظنلا انيلع بجَّوتي ، ماتخلا يف
.ثحبلا اذه ةيجهنم يف ةوقلاو روصقلا طاقنو دويقلا نم
ةحصل يبرعلا عورشملا ةسارد نكت مل ،لوألا ماقملا يفف
ةءاسإلا عوضوم ثحبلً اصيصخ ةممصم (MAFPAP) ةرسألا
ًاضعب نَّمضتت مل نايبتسالا يف ةلئسألا نإفً ايلاتو ،نسلا رابكل

عاونأ لثم ؛ةرهاظلا هذهب ةصاخلاو ةمهملا تارشؤملا نم
وأ ةيفطاع وأ ةيدسج وأ ةيظفل ةءاسإ تناك ءاوس) ةءاسإلا

 .اهرتاوتو اهتَِّدش وأ (ةيلام
رثأتي دق يصخشلا درسلا ىلع دامتعالا نإ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
رُّكذت ىلع ةردقلا ىلعو ،ةلماعملا نسحل ّةيعامتجالا تاعقوتلاب
تالدعم يف قراوفلا ىزعت نأ نكمملا نم هنأ امك .يضاملا
مهف يف تافالتخا ىلإ ةثالثلا نادلبلا يف نسلا رابكل ةءاسإلا
مهجاتنتساو حسملا يف نيكراشملا تاعقوتو ةلئسألا
.يصخشلا
ًاّمك تمدق ليلحتلا جئاتنو تانايبلا نإف ،دويقلا هذه عمو ،امنإ

نسلا رابك ةلماعم ءوس لوح ةديرفلاو ةمهملا تامولعملا نم
ةساردلا هذه ريشت .اهيلإ ةجاحلا  ّسمأب نحن يتلاو ،نانبل يف
نينسملا ةلماعم ءوس ىلعً ازيكرت رثكأ ثوحب دادعإ ةيمهأ ىلإ

دادعإً ايلاتو ،اهمجحو ةلكشملا قاطن ديدحت ةيغب نانبل يف
.ةرهاظلا هذه ىلع ةرطيسلل اهذيفنتو اهنم ةياقولل جمارب

يناديملا لمعلا ّةيجهنم1.3
نم تامولعملا عمجّ مت ،ةساردلا نم ءزجلا اذه يف
نسلا رابك عم رشابم لاصتا مهيدل نيذلا دارفألاو تاسسؤملا

يعونلا ثحبلا مدختسا .مهسفنأ نسلا رابك نم كلذكو
نع لضفأ لكشب ريبعتلل لاجملا يطعي هنأل ،لمعلل ًةيجهنم
لاكشأ ىلع ءوضلا يقليو ،تاظحالملاو براجتلاو ميهافملا

يتلا ةفلتخملا ةيدرفلا تاباجتسالاو ةلماعملا ءوس نم ةفلتخم
لوصحلا نكمي ال ةددحم تافاقثب ةطبترم نوكت نأ نكمي
يّصقت زكتراو .يمكلا ثحبلا ةيجهننم مادختساب اهيلع
ةزكرملا تاعومجملا تاشقانم ؛نيتقيرط ىلع قئاقحلا
(sDGF) تالباقملاو.

يف نيلوؤسم عم ةيرواشت تاءاقل تيرجأ ،ةيادبلا يف
ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنصو ةّيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
كلذ يف امب ،لمعلا ةيلآ لوح قفاوتللو ،ةساردلا قالطنال
نم فدهتسُتس يتلا دارفألاو تاهجلاو تاسسؤملا ديدحت
صيخلت مت .تامولعملا عمج تاودأو ،ةساردلا لالخ
تاهجلاو تاسسؤملا باحصأو تامولعملا ردصم
ةقيرطلا بسحب ةساردلا يف ةكراشملا دارفألاو
رداصم قحلم عجار) تامولعملا عمجل ةمدختسملا
امأ .(تالباقمو ةزكرم شاقن تاعومجم – تامولعملا
.هاندأ هليصافتف ،عبَّتملا جهنملا

ةزكرملا شاقنلا تاعومجم ةنيع1.1.3
ecneinevnoc) «ةبسانملا ةنيعلا» ةيجيتارتسا مادختسا مت
elpmas) يمدقمو نسلا رابك نم ةنيع ىلإ لوصولل ةحاتملاو
يمدقمو (نيرجاهملا لامعلاو ةرسألا دارفأ) مهل ةياعرلا
ءاقتسا دمتعأو .اهيحاوضو توريب ةقطنم يف كلذو تامدخلا

يف نسلا رابك ؛نيروحم ساسأ ىلع تانيعلا هذه
ذخأ ةيجهنم فالتخا عم ،لزانملا يف نسلا رابكو ،تاسسؤملا
عيمج كلذ دعب تلجُسو .دمتعملا روحمللً اعبت تانيعلا

ً.اّيفرح تخسُنو زيكرتلا تاعومجم تاشقانم
 ؛لوألا روحملا
 تاسسؤملا يف نسلا رابك ىلع ةزكترملا ثحبلا تانيع
نيمأتل اهعم لصاوتلا ىرج يتلا تاسسؤملا تلمتشا
ينوراملا ةياعرلا راد ،شاقنلا تاعومجم يف نيكراشملا
(VMA)، ةيمالسإلا ةزجعلا راد ىفشتسم (IAD)، تيب
يليجنإلا ةيدقوم زكرمو ،(GSF) سويجرواج سيدقلا
(CEM). اهيدل ؛ةيتآلا بابسألل تاسسؤملا هذه تريتخأو

ًاّيفارغج عقت ،نسلا رابكل تامدخلا ميدقت يف ةليوط ةربخ
نسلا رابك فيضتستو ،توريب نم ةفلتخم قطانم يف
تدبأو ،ةيداصتقالاو ةّيعامتجالا تاقبطلا فلتخم نم
دينجت يف ةدعاسملاو ةساردلا يف ةكراشملل اهدادعتسا

.ثحبلل ةنيع

ةزّكرملا تاشقانملاو تالباقملا ؛يعونلا مييقتلا.3
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نانبل يف ةلماعملا ءوس عقاو ةسارد

بلطلاو تاسسؤملا هذهوريدم عم لصاوتلا ىرج امك
- ةسسؤملا ءالزن - نسلا رابك نم ددع ميدقت مهنم
نودمتعي وأ نولقتسم ءالزن ؛ةيتآلا ريياعملل نيفوتسملا

رثكأ ذنم ةسسؤملا يف مه نمم ،ةدعاسملا ىلع اًّيئزج
اًماع08 و56 نيب ام حوارتت مهرامعأ ،رهشأ3 نم
ً.اّيظفل لصاوتلاو ةلئسألا مهف ىلع نيرداقو
،ةسسؤم لك يف نسلا رابك ددع يف توافتللً ارظنو
lanoitroporp) «ةيبسنلا ةنيعلا» ةينقت تمدختسا

gnilpmas) صاخشأ5 ؛شاقن ةقلح لك يف ةنيعلا ذخأل
نم صاخشأGSF،2-3 نم صاخشأIAD،3-4 نم
VMA،نم صخش2-1و (CEM). كلذ ىلإ ةفاضإلاب،

ءالزن - نسلا رابك نم نينثا عم تالباقم ةساردلا تمض
08ـلا امهرمع قوفي (ةدحاو ةأرماو دحاو لجر) - ةسسؤملا

حوارتت ،ةنسموً اّنسم12 نم ةيئاهنلا ةنيعلا تنوكتف .ةنس
ةدحاو شاقن يتقلح يف اوكراش ً،اماع19-46 نيب مهرامعأ

.(7 ددع) نينسم عم ىرخأو ،(41 ددع) تانسم عم
نسلا رابك رسأ دارفأ عم تاسسؤملا هذهوريدم لصاوت

بلطل ،رهشأ3 نم رثكأ ذنم ،ةسسؤملا ءالزن مه نمم
ثحبلا قيرفل اومدق ّمث نمو ،ةكراشملا ىلع مهتقفاوم
ماق .ةكراشملا ىلع ةقفاوملا ىدبأ نمب لاصتالا قرط
ةكراشملل مهتوعدوً اقحال ءالؤهب لاصتالاب ثحبلا قيرف
تلمش .تقولاو خيراتلا ديدحت دعب شاقنلا ةعومجم يف
ءاسن6 ،ةنس47-44 نس نم ،نيكراشم8 هذه ةنيعلا

(ة)ضرمم وأ (ة)ضرمم ةمدخلا يمدقم رايتخا مت .نيلجرو
رهشأ3 نم رثكأ ذنم ةسسؤملا يف مه نمم ؛(ة)دعاسم
ةعومجمل نيددحملا تقولاو خيراتلا يف مهدجاوتلً اقفو
نس نم ً،اكراشم31 هعومجم ام ةنيعلا تلمش .شاقنلا

.نيلجرو ةأرما11 ً،اماع62-05
عم ناتنثا ؛شاقن تاسلج عبرأ هعومجم ام يرجأ ،راصتخاب
عمةدحاو،GSFوIAD رقم يف (ءاسنو لاجر) نسلا رابك
.ةيدقوم زكرم يف ةمدخلا يمدقم عمةدحاوو ،ةرسألا دارفأ

يناثلا روحملا
لزانملا يف نسلا رابك ىلع ةزكترملا ثحبلا تانيع
نسلا رابكب ةقلعتملا شاقنلا تاعومجمل نيكراشملا رايتخاّ مت

يريدمو ةمدخلا يمدقم ءابطألا ةدعاسمب لزانملا ينكاس
نوؤشلا ةرازو يف ،(CDS) ةيئامنإلا تامدخلا زكارم
لصاوتلا ىرجو .ةنامرلا نيعو ةبطيصملا يف ،ّةيعامتجالا
رابكل ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلا رفوت تاسسؤم ثالث عم كلذك
كلذ رثؤي نأ نمً افوخت ةكراشملا يفً اددرت تدبأ اهنكل ،نسلا

ءابطألا ىطعأ .اهئالزن ةايح ةيرس ىلع وأ لمعلا ريس ىلع
يمدقمبو رسألابو نسلا رابكب لاصتالا لبس زكارملا وريدمو
.ثحبلا يف ةكراشمللً ادادعتسا اودبأ نيذلا تامدخلا

؛ةيئاهنلا ةنيعلا تلمشف
9و ةنسم11) لزانملا ينكاس نسلا رابك نمً اصخش نورشع
لقتسم نوكي نأ ؛ةيتآلا ريياعمللً اقفو اوريتخا ،(نينسم

56 نيب ام هرمع حوارتي ،هريغ ىلعً ايئزج دمتعم وأ ةكرحلا
ً.ّايظفل لصاوتلاو ةلئسألا ىلع ةباجإلا ىلعً ارداق ،ةنس08و
ينكاس نسلا رابك نم نينثا رايتخا مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
.ةلباقملل ،ةنس08 نم رثكأ امهرمع ،نسمو ةنسم ،لزنملا
نم زكرملا اذه ىدل امل ،ةبطيصملا زكرم مهعم لصاوت
.نسلا رابك عم ةيموي تاءاقل
.(01 ددع) لزنملا يف نينكاسلا نسلا رابك دحأ ةرسأ دارفأ

.ةنس08و04 نس نيب ءاسنلا نمّ نك تاكراشملا عيمج
يف نسلا رابكل تامدخلا ريفوتب موقي وأ ماق (ة)ضرمم
4و ةدحاو ةضرمم ،(5 ددع) رهشأ3 نم رثكأ ذنم لزنملا

.ةنس95-32 نس نيب ،نيضرمم
لوصولا ةلوهسلCEM يف هذه شاقنلا تاعومجم تيرجأ
زكرملا يف تاعامتجالا ةعاق تلعجCEM ـلا ةريدم نألو ،هيلإ

.بلطلا دنع ثحبلا قيرفل ةحاتم
ماق دقف ،بناجألا لاّمعلل ةصصخملا شاقنلا ةعومجم ّامأ
ةسسؤم ىدل ذإ .مهرايتخاب لماع ةسسؤم يف نوفظوملا

جمانرب» راطإ يف بناجألا لامعلا عم ةّرمتسم عيراشم لماع
نمضتت ،«رشبلاب راجتالا اياحضو بناجألا لزانملا لاّمع معد
قيرف ماقو .حايشلا يف زكرملا يف مظنت ةيعوبسأ ةطشنأ
عم لصاوتلاب لماع ةسسؤم يفظوم نم بلطلاب ثحبلا

نونسحيو ةيبرعلا ةغللا نومهفي نمم بناجألا لزانملا لامع
ىلع ةنس ةدمل لزنملا يف نسم ةياعرب نوموقيو ،اهب ثدحتلا
ةعومجم تلمش .ثحبلاب ةكراشملل مهتوعد تمتو ،لقألا
نم مهعيمج ،بناجألا لامعلا نمً اكراشم11 هذه شاقنلا
يفDGF يرجأو .ةنس03-12 نيبّ نهرامعأ حوارتت ءاسنلا

.حايشلا يف لماع زكرم
نييروسلا نيحزانلا نم نيكراشملا ةنيع ءاقتسا ّمت ً،اريخأو
نم (egApleH) نسلا رابكب ىنعت ةيملاع ةمظنم ةدعاسمب
نم بلُط .لماع ةسسؤمل ةعباتلا ةيحصلا زكارملا
يح يف يحصلا لماع زكرم يف ،يعامتجالا يئاصخألا
نييروسلا نيحزانلا نم ةكراشملل نسلا رابك ةوعد ،ملسلا
08 و56 نيب ام مهرامعأ حوارتت نيذلاو ،ءاسنو ًالاجر

ً،ايظفل لصاوتلاو ةلئسألا مهف ىلع نيرداقلاو ،ةنس
اتعومجم تيرجأ .رهشأ6 نم رثكأ ذنم نانبل يف نوميقيو
(4 ددع) نينسملل ىرخأو (4 ددع) تانسملل ةدحاو ؛ةشقانم
نم نيكراشملا ددع نأ امبو .ملسلا يح يف لماع زكرم يف
تيرجأ ً،اليلق ناك شاقنلا تاعومجم يف نييروسلا نيحزانلا

.ثحبلا قيرف فراعم نم نيحزان4 عم ةيفاضإ تالباقم
*.ةعبارلا ةلباقملا لالخ تامولعملا عابشإ لصحف
تالباقملا ةنيع2.1.3
؛نيكراشملا نم ةسيئر تاعومجم عبرأ عم تالباقم تيرجأ

،اهل ةنوكملا رصانعلا ،شاقنلا تاعومجم تانيع عيمجل صخلم دجوي *
ةساردلاب نيكراشملا صئاصخ قحلم يف نيكراشملا صئاصخو اهرداصم
.ةزكرملا شاقنلا تاعومجم يف
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ريغو ةيموكحلا تالاكولا كلذ يف امب) ةينعملا تاهجلا
،ةيميداكألا طاسوألا ،ةينهملا تايعمجلا ،(اهريغو ةيموكحلا

باحصأ عم تالباقملا لودج قحلم عجار) تامدخلا يمدقمو
يمدقمو نييعماجلا ةذتاسألاو ةيملعلا تايعمجلاو نأشلا
نيتغللاب دعأ يذلاو ،ةلباقملا ليلد مادختسا مت .(تامدخلا
ليلد قحلم رظنأ) تائفلا عيمجل ،ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا
تايعمجلاو نييميداكألا ةلباقم لودج نمضت .(تالباقملا
.مهتايلوؤسمو مهتامامتهاب قلعتت ةيفاضإ ةلئسأ ةينهملا
ةساردلا نم ضرغلا حرشلً اكراشم05 عم لصاوتلا ىرج امك
ددع) مهضعب قفاو .اهب ةكراشملل مهتقفاوم ىلع لوصحلاو
لّضف نيح يف ،هجولً اهجو مهعم تالباقم ءارجإ ىلع (91
ءاضعأ نم نانثا تالباقملا ىرجأ .(03 ددع)ً ّايباتك درلا نورخآ

رظني نكي مل مهضعب نأ ىلإ ةراشإلا ردجت نكلو .ثحبلا قيرف
نانبل يف ةيولوأ هنأ ىلع ،ةيادبلا يف نينسملا ةلماعم ءوسل

دعب تريغت مهفقاومو مهدودر نأ الإ ،ةينيدو ةيفاقث بابسأل
.ةلئسألا ىلع عالطالا

ثحبلا تاودأ2.3
نيليلدو ،شاقنلا تاعومجمل ةلدأ6 عضوب ثحبلا قيرف ماق
نسلا رابك اههجاوي يتلا تابوعصلا ىلع فّرعتلل تالباقملل
اههجاوي يتلا تابوعصلا بناج ىلإ ،نيرخآلا عم لماعتلا دنع
يتلا ةءاسإلا لاكشأو ،نسلا رابك عم لماعتلا دنع سانلا
،ةلماعملا ءوس ءالؤه هجاوي فيكو ،نسلا رابك اهل ضرعتي
،كلذ دعب .نانبل يف مهعضو نيسحتل ةحرتقملا تايصوتلاو
ممألا قودنص نم اهيلع ةقفاوملاو ةلدألا ةعجارم تمت
ليلد قحلم عجار) ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو ناكسلل ةدحتملا

يف نمب نيينعملا فلتخم فادهتساّ مت .(شاقنلا تاسلج
ةرسألاو تاسسؤملاو لزانملا يف ةمدخلا يمدقم كلذ
يف نسلا رابك ،نيرجاهملا نيلماعلا نم ةياعرلا يمدقمو
بصانملا فلتخم يف ةينعملا تاهجلا ،تاسسؤملاو لزانملا
تامظنملا ءاردمو لامعلاو نييميداكألا لثم ،ةيسيئرلا
.مهريغو تاباقنلاو ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا

تالباقملا لالخ نم تنيبت امك نسلا رابك صئاصخ3.3
نيذلا نسلا رابك صئاصخ نع ةماع ةحمل ضرع مهملا نم
ةرقفلا هذه يف ةروكذملا صئاصخلا .ةساردلا هذه مهتلمش
مهلزانم يف نيميقملا وأ تاسسؤملا ءالزن نم نسلا رابكل

عم تيرجأ يتلاو ،تالباقملاو شاقنلا تاعومجم نم ةاقتسم
ةياعر تاسسؤموريدم ،نيلماعلا ،ةمدخلا يمدقمو ءابطألا
ءالؤه دافأ .ةيلزنملا ةيحصلا ةياعرلاوريدم ،نينسملا
عيمج نم نسلا رابك تاجايتحا ةجلاعمب مهمايق نع صاخشألا
نأ ىلإ اوراشأ مهنأ الإ .نيسنجلا الك نمو ،ةيرمعلا تائفلا

نأو ،ءاسنلا نم مه مهل ةياعرلا نومدقي نيذلا نينسملا ةيبلاغ
لثم ؛ةديدع ضارمأ نمنوناعي نّينسملا ءالؤه مظعم
بلقلا لكاشم ،يولكلا لشفلا ،ناطرسلا ،ةئرلا ضارمأ

روصق نم وأ ماظعلاو تالضعلا يفمالآ ،ةيومدلا ةيعوألاو
.يبصعلا زاهجلا يف

وأ لزنملا يف ءاوس نسلا رابكل ةيحصلا ةياعرلا ءابطألا رفوي
رابك مظعمو .ئراوطلا ةفرغ يف وأ ىفشتسملا وأ ةدايعلا
عم نوشيعي نيذلا ،نيجوزتملا نم مهب نومتهي نيذلا نسلا
يعامتجا ىوتسم يوذ ،تيبلا يف دعاسم لماع عم وأ ةلئاعلا

ديج يميلعت ىوتسم ىلع نيلصاحو ،عفترم وأ طسوتم
لزانملا يف اهونياعي يتلا نسلا رابك ةيبلاغّ نأ امك ً.ايبسن
رابكل ةيوئملا ةبسنلا امنيب نيرخآلا ىلعً ّايئزج وأً ّايلك دمتعت
.ةدايعلا تاءاقل يف ديزت نيلقتسملا نسلا
ةيحصلا «لماع» زكارم مهبّ متهت نيذلا نسلا رابك امأ

(%52 نم رثكأ) مهنم ريثكو ،لمارألا ءاسنلا نم مهمظعمف
ً،اظح لقأ مه نوديفتسملا ءالؤه .مهدحو نوشيعي
ريغ تامظنملاو مهرسأ ىلع طقف مهتشيعم يف نودمتعيو
ضارمأ نم نوناعي امً ابلاغو ،نولمعي ال مهمظعم .ةيموكحلا

مه تاسسؤملا ءالزن نسلا رابك مظعم نإف ،كلذك .ةنمزم
مهنم ليلقلا .ةيبط لكاشمً اضيأ نهيدل نيذلا ءاسنلا نم
سيلو ،ةنس06 زواجتت تنك اذإ» ،اًعوط ةسسؤملا لخدي
الإ .«ةسسؤم ىلإ أجلت نأ كل لضفألا نمف ،كاعري َنم كيدل
يف مهلاخدإ متي تاسسؤملا ءالزن نسلا رابك مظعم نأ
نبا وأ خأ نبا ،خأ ةداع) ةرسألا دارفأ دحأ لبق نم ةسسؤملا
.(ةنبا وأ نبا ،تخأ
ريغ لزنملا ناكس نسلا رابك نمً ةريبك ًةبسن نأ ركُذ امك
بابسأ فلتخت .جراخلا يف مهدالوأ شيعي لمارأ وأ نيجوزتم
ةياعرل دحأ دوجو مدع نيب ةياعرلا ةسسؤمل نسلا ريبك لاخدإ
ةياعر ىلإ جاتحي يبط ضرم دوجو ،لزنملا يف نسلا ريبك
نكسلا ،اهميدقت ةرسألا دارفأ ىلع بعصي فارشإ وأ ةرمتسم
فرخلاب باصُي امدنع نسلا ريبك عم لماعتلا ةبوعص ،محدزملا
امً ابلاغ (نبالا ةجوز) «ةنكلا» نأً اراركت ركُذو ،كلذك .ةطلجب وأ
لعجل»نينسملا لزنم يف هيدلاو عضو ىلإ اهجوز عفدب موقت
.«لهسأ ةايحلا
يف مهو ،ةيرهشً اموسرGSFوCEM يتسسؤم ءالزن عفدي
IADوVMA ءالزن امأ .ايلعلا وأ ةطسوتملا ةقبطلا نم بلاغلا

نوعفدي وأ ايلعلا وأ ةطسوتملا ةقبطلا نم مه مهنم ليلقلاف
متيو ً،ّايبسن ءارقفلا نم مه ةيبلغألا امنيب ً؛ايرهش مهتماقإ رجأ
ةماقإ) ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو نم امإ مهتماقإ لدب ديدست
VMA ىدل .(IAD يف ةماقإ) ةماعلا ةحصلا ةرازو وأ (VMAيف
وأ ديدشلا فرخلا نم نوناعي نيذلا ءالزنلا نم ىلعأ ةبسنIADو
ءالزن مهو ،ةيمويلا مهتايح يف مهريغ ىلع نودمتعي ،زجعلا

ءالزن امأ .(تاونس01 نم رثكأ) ةليوط ةرتف ذنم ةسسؤملا يف
CEMةدعاسملا ىلإ نوجاتحي ال ،نولقتسم بلاغلا يف مهف
يلاوح يهفً ايبسن رصقأ مهتماقإ ةدمو ،ةيمويلا ةايحلا يف
 .رهشأ ةعضب
ةصاخ تاسسؤم يه ةيلزنملا ةياعرلا تاسسؤم نإف ً،اريخأو
عضوب نوعتمتي نيذلا نسلا رابكل ةيلزنملا ةياعرلا مدقت
نامضلا وأ نيمأتلا تاكرشف ً،ايبسن عفترمو حيرم يداصتقا
.تاسسؤملا هذه اهمدقت يتلا تامدخلا يطغت ال يعامتجالا

نم عفدت نأ اهرودقمبً ايبسن ةحاترملا تالئاعلا نإف ً،ايلاتو
مظعم .ةيلزنملا ةياعرلا تاسسؤم تامدخ ءاقل صاخلا اهبيج
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مهلزانم يف نوشيعيو نوجوزتم مهب نومتهي نيذلا ىضرملا
ضارمأ نم نوناعي مه .لزنم ةدعاسم عم وأ ةلئاعلا عم
يف ةدعاسملا ىلإ ةجاحب وأ شارفلا نومزالي ام ةداع ،ةفلتخم
.(LDA) ةيمويلا ةايحلا ةطشنأ

يناديملا لمعلا جئاتن4.3
اهيلع لوصحلاو اهؤاصقتساّ مت يتلاو ،تامولعملا تطعأ

ةحضاو ةروص ،ةزَّكرملا تاشقانملاو تالباقملا لالخ نم
فنعلاو ةلماعملا ءوسو توريب يف نسلا رابك عقاو نعً ّايبسن
تالباقملا يف نوكراشملا ركذو .هل نوضرعتي يذلا

درسّ متيس كلذلو ،تامولعملا نم ديدعلا تاشقانملاو
ًاقفو سيلو ،شاقنلا اهلوانت يتلا عيضاومللً اقفو جئاتنلا
،راركتلا يدافتل ةزكرملا تاعومجملا يف ةفدهتسملا تائفلل

ضرع اهيلي تاعومجملا نيب ةكرتشملا طاقنلا درسب ءدبلا عم
.ةرقف لك ةياهن يف ةئف لكب ةصاخلا طاقنلل

عيضاوملا نمض اهحرطّ مت يتلا طاقنلا عمج نكمملا نم
؛ةيتآلا

فدهتست يتلا تاسسؤملا اهب موقت يتلا ةطشنألاو جماربلا
.نسلا رابك
عم مهتقالعو ةيمويلا مهتايح ؛نسلا رابكل ّةيعامتجالا ةئيبلا
.طيحملا
،مهل ةئيسملا تايكولسلا ،فيرعتلا ؛نسلا رابكل ةءاسإلا
ةءاسإلا تالاحىلا ةباجتسالا ،ةءاسإلل ةئيهملا لماوعلا

.اهتحفاكمو اهنم ةياقولل ةليآلا تايصوتلاو

فدهتست يتلا تاسسؤملا اهب موقت ةطشنأو جمارب1.4.3
نسلا رابك
ىنعُت يتلا تاسسؤملا ددع نأ ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ديفت
نيعاطقلل ةعبات ةسسؤم721 وحن غلب نانبل يف نسلا رابكب
عون بسحب اهنمؤت يتلا تامدخلا عونتتو .صاخلا وأ يلهألا
ىلإ ةفاضإ ،ةيجراخ ةيلزنمو ،ةيراهنو ،ةميقم ةمدخ ؛ةسسؤملا

ًارصح تامدخ نمؤت يتلا تافصوتسملاو نسلا رابك معاطم
.نينسملل
اهتفصب ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو رود راطإلا اذه يف زربيو
،نسلا رابكل ةيبطو ةيئاعر تامدخ نيمأت يفً ايساسأً امهاسم
هذه ضعبل يداملا معدلا اهميدقت لالخ نم ءاوس

وأ ،ةكرتشملا دوقعلاو ّةيعامتجالا ةياعرلا دوقع ربع تاسسؤملا
هركذ ريدجلاو .اهل ةعباتلا زكارملا ضعبل ةلماكلا اهترادإ لالخ نم
122و نسلا رابكلً ايدان64 دوجو ىلإ ةفاضإلابو ،هنأ

زكارم4 نييضاملا نيماعلا لالخ ةرازولا تثدحتسا ً،افصوتسم
،ةروصنملا ،نومرع نم لك يف ةيصصخت ةيئامنإ تامدخ
.نسلا رابكل ةميقم ةمدخ زكارم رودب موقت ،ايبصاحو ايشار
ليلدلا نيب ،تاسسؤملا يف ددعلا قراف نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
ريغ تافصوتسملا ىلإ همظعمب دوعي ،هاندأ نيبملا لودجلاو
ةهجوم تافصوتسملا هذه تامدخ نوكل ليلدلا يف ةجردملا
طقف سيلو ةيرمعلا تائفلا فلتخم نم نينطاوملا مومع ىلإ
.نسلا رابكل
،ةرازولا عم ةدقاعتملا تاسسؤملا ّعزوت هاندأ لودجلا نيبيو
.4102 ماعلا تاريدقت بسحب ةرشابم اهل ةعباتلا كلتو

bl.vog.sriaffalaicos.www ؛4102 «نسلا رابك تاسسؤم ليلد» ،ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ؛ردصملا
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معد نم نيديفتسملا نسلا رابك ددع نأ لودجلا اذه رهظي
عم ،4102 ماعلا لالخً انسم053,405ـلا براق ةرازولا
رابكل ةدافإ رثكألا زكارملا ىقبت تافصوتسملا نأ ىلإ ةراشإلا
%89 وحن اهتامدخ نم نيديفتسملا ةبسن غلبت ثيحب ،نسلا

.نيديفتسملا عومجم نم
عون بسحب معدلا ميدقت يف ةرازولا لخدت لاجم اّنراق ام اذإو
ةمدخلا تاسسؤم عومجم نم %9,88 نأ نيبتي ،زكرملا
عاطقلل ةعبات يه اهمعدب ةرازولا اهلمشت يتلا ةمدقملا
لباقم يف ،(ةيعامتجا ةياعر دقع بجومب ةموعدم) يلهألا

ىلإ ةبسنلاب %54 وحنو ،نينسملا يداون ىلإ ةبسنلاب 03%
.تافصوتسملا

ةرازولا نيب ةقالعلا نأ ىلإ لاجملا اذه يف ةراشإلا نم دب الو
ىلع مئاق ،«يريخ»ٍ روظنم نم ترَّوطت يلهألا عاطقلاو
،ينهملا نواعتلا نم ىلعأ ىوتسم ىلإ ،يلاملا معدلا ميدقت
،لاثملا ليبس ىلع ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو تلمع ثيح
يف نينسملا نوؤش ةياعرل ةمئادلا ةينطولا ةئيهلا فارشإب
ريوطت ىلع ،ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص نم معدبو نانبل

نيسحت هنأش نم اذهو .نسلا رابك تاسسؤمل ةدوج ريياعم
تامدخلا ةيعونو ىوتسم عفرو نسلا رابك ةايح ةيعون
.مهل ةمدقملا
نينسملا ةايح ةيعون نعً اصاخً الصف ريياعملا هذه نمضتت
نسلا ريبك عم هتيفيكو لماعتلا بولسأ ىلإ هيف قرطتلا متي
قيبطتل ريضحتلا راطإ يفو .فنعلاو لامهإلا نم هتيامحو
ةسسؤم51 وحن يفظوم بيردت هخيرات ىتح مت ،ريياعملا

ةحاسم تصصخ ذإ ،«ةدوجلا موهفم» لوح ةمّدقم ةمدخ
رابك ةلماعم ءوسو لامهإ لوح نيكراشملا ةيعوتل ةعساو
ةردابم كلذ لكشو .هجئاتنو هبابسأ ،هعاونأ ،هفيرعت ؛نسلا
.ةمهملا ةيضقلا هذه لوح يعولا رشنل ةرازولا نم ةيعون
ىلع ،رخآ ديعص ىلع ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو لمعت كلذك
تايعمجلا نم ددع لالخ نم مهلزانم يف نسلا رابك ةدناسم
ءاذغلا ريفوتل زكارم ريدت يتلاو ،ةياغلل اهعم ةدقاعتملا ةيلهألا

ذفنت امك .ةمخاتملا تامدخلاو ةيلزنملا ةمدخلاو ماعطلاو
ةيعوتلا جمارب نم ةلسلس ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
نوؤش ةياعرل ةمئادلا ةينطولا ةئيهلا فارشإب تاساردلاو
ططخلا عضوو تاسايسلا مسر ةجلوملا نانبل يف نينسملا

 .نسلا رابكب ةلصتملا جماربلاو
ةددحم تاطاشن ةساردلا اهتلمش يتلا تاسسؤملا رثكأ ىدل
مهيدلف نوقابلا امأ .نسلا رابك تاجايتحا فدهتست جماربو
امب ةيرمعلا تائفلا عيمج فدهتست ةيعامتجاو ّةيبط ةطشنأ

؛ةطشنألا هذه نم .نسلا رابك اهيف
.نسلا رابك ةيامحل ةحضاو ةسايس ريوطت

ةصاخلا جماربلا ذيفنتو طيطختلا يف نسلا رابك ةكراشم
.مهب
نضرعت يتاللا ءاسنلا نم نسلا رابك معدو ةدعاسمل جمارب
.ةلماعملا ءوسل
نم تانياعملا لمشت يتلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ

نانسألا ءابطأو نويعلا ءابطأ) نييئاصخألاو ءابطألا لبق
ريفوت ،ةيربخملا تاصوحفلا ،(يعيبطلا جالعلا ءابطأو
نم ةيلزنم ةنياعم ،ةنمزملا ضارمألا ةيودأ اهيف امب ةيودألا

.تامدخلا نم اهريغو ضيرمتلا قيرف
.يداملا زوعلا تالاحل ةيلاملا تادعاسملا ريفوت

،ةيمويلا مهتايح ؛نسلا رابكل ّةيعامتجالا ةئيبلا2.4.3
مههجاوت يتلا تابوعصلاو مهطيحمو نيرخآلا عم مهتقالع
نم ةزكرملا تاعومجملاو تالباقملا يف نوكراشملا ركذ
رابكل ّةيعامتجالا ةئيبلاب ةقلعتملا مهتاظحالم ةياعرلا يمدقم
(هلزنم يف وأ ةياعرلا رود ليزن) نسلا ريبك يضمي فيك ؛نسلا
اههجاوي يتلا تابوعصلاو هلوح نم نيرخآلا عم هتقالع ،هموي
؛يلي امب مهتاظحالم صيخلت نكميو .ةيمويلا هتايح يف

نسلا رابكل ةيمويلا ةايحلا1.2.4.3
ةءارقلاو نويزفلتلا ةدهاشمب هتاقوأ ةداع نسلا ريبك يضمي
جورخلا يفنوبغري ال نسلا رابك نم ديدعلاف ،هترسأ عم وأ

ليلقلا موقي .شارفلا حيرط مهضعب نوكي دقو .لزنملا نم
بهذي دقو ،قئادحلا ىف هّزنتلا وأً ايموي يشملاب مهنم
ديج جمانرب عضو نم اونّكمت» نمم ،لمعلل مهنم ليلقلا
دنع هنولعفيس امل قباس ططخم مهيدل ناك يأ «دعاقتلل
ًتالماعم زاجنإ وأ دافحألا ةياعرب مهضعب موقيو .دعاقتلا
دمتعيو .اهزاجنإب ةرسألا دارفأل تقولا حمسي ال ةيمسر
ةرسألا دارفأ ىلع وأ يدعاقتلا شاعملا ىلع مهنم ديدعلا

.ناريجلاو دالوألاو
باصملا وأ زجاعلا وأ دعقُملا لزنملا يف ميقملا نسلا ريبك امأ
ً،ابلاغ هتياعرب هترسأ دارفأ دحأ موقيف ،ةيلقع وأ ةيدسجٍ ةقاعإب
ميدقتل مدخلا دحأب وأ ةصاخ ةضرممبً انايحأ ةناعتسالا وأ
،تاضافحلا رييغت ،ةيبطلا وأ ةيصخشلا ةفاظنلاك ؛ةياعرلا
يشملا يف ةدعاسملاو ةيودألا لوانت ،لكألا ،مامحتسالا

.سبالملا ءادتراو
نيميقملل (يليجنإلا ةيدقوم راد ءانثتساب) ةياعرلا رود حمست ال
.كلذ مهناكمإب ناك ول ىتح ،مهدحول رادلا ةرداغم اهيف
ةدهاشم يف هتاقوأ ةياعرلا رود ليزن نسلا ريبك يضمي
لمشت يتلا ةينيتورلا ةيمويلا ةطشنألا ةعباتمو نويزفلتلا
ءادتراو تاضافحلا رييغتو مامحتسالا) ةيحابصلا ةيانعلا
نمو ،ةوهقلاو روطفلا لوانت ،ةيبطلا ةبقارملا ،(سبالملا
.مونلا مث ،ءاشعلاو ةلوليقلاو ءادغلا اهدعب
دق يهف ،ءالزنلا نيب ءاقدصألاو لهألا تارايز ةريتو فلتخت
ةلطع يف ةصاخ) %09 ىلإ تاسسؤملا ىدحإ يف لصت
ريدم دافأ امك ؛(ةزاجإلاو صرفلا مايأ يف وأ عوبسألا ةياهن

ٍلكشب راوز مهيدل ءالزنلا نم %04 وحن نأب ىرخأ ةسسؤم
ّامأ ،مظتنم ريغٍ لكشب راوز مهيدل مهنم %03و ،مظتنم
.دحأ مهروزي الف نيقابلا 03%
،اهيدل نسلا رابكل ةيهيفرت ةطشنأً انايحأ تاسسؤملا مِّظنت
،مهقافر عم لصاوتلاو ةقيدحلا يف سولجلاو هزنتلا لمشت
عيضاوملا ضعب ةشقانم ،ءالزنلا ضعب داليم دايعأب لافتحالا
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.تالحرب مايقلا وأ بعللا ،ّةيعامتجالا وأ ةيحصلا وأ ةيفاقثلا
ىدل ةرفوتملا دراوملاب ًةنيهر تاطاشنلا هذه ةريتو ىقبت
ىنعُت يتلا تاسسؤملا يف رثكأ رِركتت يهً ايلاتو ،تاسسؤملا
ً.ارسي رثكأ ءالزنب
بلغأ ناك دقف ،نييروسلا نيحزانلا ىلإ ةبسنلاب امأ
مهدالوأو مهجاوزأ عم نوشيعي نيجوزتم نيكراشملا

ةعَّسوملا مهترسأ نم نيرخآ دارفأ عمً انايحأو ،مهدافحأو
مهمظعم ناك .(دحاولا لزنملا يف صاخشأ ةينامث لدعمب)
بلقلا ضارمأو ،ركسلا ءادك) ةنمزمٍ ضارمأ نم وكشي
نع ثحبلا مهمظعم لواحي ،(مدلا طغض عافتراو ىلكلاو
ينتعت لزنملا يف ءاسنلا ىقبت امنيب ،(هنودجي الً ابلاغ)ٍ لمع
ةقاش ةمهم يهو ،راهنلا لالخ نيرخآ نينسمب وأ دالوألاب
نكسملا ةءادرو هنم نوناعي يذلا يفيظولا بارطضاللً ارظن
.(ةميخ وأ مَّدهم هبش)

يتلا تابوعصلاو مهطيحم عم نسلا رابك ةقالع2.2.4.3
مههجاوت
مهطيحم عم نسلا رابك ةقالع نع تاشاقنلاو ءارآلا تروحمت
ةيدسجلا تارييغتلا نع تامولعملا يف صقن لوح
بارطضا ىلإ يدؤي امم ،نسملا اهب رمي يتلا ةيجولويزيفلاو
طاقنلا صيخلت نكميو هطيحم عم نسملا لصاوت يف
؛يلي امب ةحورطملا

يتلا ةيدسجلا تارييغتلل هلبقتو نسملا ملقأت ةبوعص
لكاشملا دجاوت نأ امك ؛ةخوخيشلاو رُّمعتلا عم قفارتت
اًبلاغ .هطابحإ نم ديزي نسلا يف ريبكل ةقفارملا ةيحصلا

يذلا نهولاو يدسجلا هعضو نسلا ريبك لَّبقتي ال ام
اًضفار هسفن ءاقلت نم فُّرصتلا لواحيف ،هبيصي
دنع نيرخآلا قهري امم ؛ةدعاسملل هتجاحب فارتعالا
.ةياعرلا راد يف وأ لزنملا يف ءاوس ،هعم لماعتلا
نودنم نسملا ريبك كلذ نع ةديدع ةلثمأ تيطعأ
.رركتملا طوقسلل هضِّرعي امم “reklaW” وأ اصعلا

ةيدسجلاو ةيجولويزيفلا تارييغتلا نيرخآلا لبقت ةبوعص
نوعقوتي ًالثم مهف ،ةخوخيشلاو رُّمعتلا عم قفارتت يتلا

اهسفن ةريتولاب هتطشنأو هلامعأب موقي نأ نسلا ريبك نم
ملكتلا مهرارطضال نولعفني وأ ً،اقباس هيدل تناك يتلا
لاوقألا راركتب نسلا ريبك موقي امدنع وأ ،ةيلاع ٍةربنب
دقو .رومألا ضعب هنايسن دنع نسملا نومولي وأ ،اهسفن
تالُّوحتلاب ةيارد مدعب اذه لبقتلا مدع مهضعب ىزع
.نسلا يف ربكلا عم يتأت يتلا ةيعيبطلا
تارُّيغتلا نع جتني دق ؛ةلزعلاو ةدحولل نسملا ليضفت
،عمسلا وأ رظنلا يف فعض) رمعلا يف مدقتلا عم ةلصاحلا
وأ ،(لصاوتلا يف ةبوعصل يدؤي ينهذ روهدت ،نايسنلا

ريبك لُّوحت وأ ،(نبالا ةجوز مالت امً ابلاغ) ةيرسأ لكاشم
ةءارق يف هتقو مظعم يضميف نيدلاو ةالصلا ىلإ نسلا

ةدحولا نأ ريغ .ةينيدلا ليتارتلاو ةينآرقلا تايآلا ديدرتو
،ةياعرلا رود ءالزن نم نسلا رابك دنعً ادجاوت رثكأ ةلزعلاو

نيب ةرتفلا ديزت»و «مهاسنتب ةليعلا» ؛نوكراشملا ركذ امكف
.«ةافولا ىتح انه نوكورتم مهنأ نورعشي»و «ةرايزو ٍةرايز
هدامتعاو ةصاخلا هتاطاشن ةرادإ نسملا ةعاطتسا مدع
هتءافك يندتب هروعش ىلإ يدؤي امم ،نيرخآلا ىلع ديازتملا
ةروصلاو يصخشلا مارتحالا ىلع يبلسلا ريثأتلاو ةيصخشلا
.ةيتاذلا

بلط وأ ،هدالوأ ىلعً ايدام دامتعالاب نسملا لُّبقت ةبوعص
.مهنم ةنوعملا
وأ ةفصرأ دجاوت مدع ؛نسلا رابكل قيدص ريغ طيحملا
ةيلاع تاجرد دوجو وأ نيدعقملا يساركب ةصاخلا تارادحنالا

لقنلا لئاسو يف يبلسلا نيخدتلا نإف كلذك .تاصابلا يف
وأ ةيردصٍ ضارمأ نم نوكشي نيذلا نسلا رابكل رِّضم ماعلا

رابك دض زييمت دوجو ىلإ ةفاضإلاب .بلقلا يفٍ روصق نم
ةلثمألا نم .ةيدسجلا مهتاردق فعض ببسب نسلا
ًارظن مهلقن ةرجألا تارايس يقئاس بنجت ؛ةروكذملا

وأ ،ةرايسلا نم لوزنلاو دوعصلل ليوط تقول مهجايتحال
نوربعي مهتيؤر دنع ةعرسلا ةدايز وأ تارايسلا فقوت مدع
.عراشلا
ىلع يغبني» ً؛الثم نسلا ريبكل بلوقملا يطمنلا رُّوصتلا
نأو ءادوسلا سبالملا يدتري نأو ،لزنملا يف ءاقبلا نسملا

اذإً انايحأ هنم ةيرخسلا ىلإ يدؤي امم ،«ةايحلاب عتمتسي ال
ضعبل لزنملا نم جرخ وأ ةقاربلاو ةنَّولملا سبالملا ىدترا
ريبك هجاتحي امّ لج نأ ةياعرلا ومدقمىري كلذك .تقولا
.ىوأملاو ماعطلاو ءاودلا نيمأت وه نسلا
ىلع لوصحلا ةبوعص اهيف امب ،ةدودحملا ةيلاملا دراوملا
ديلا باطقتسا ببسب كلذو ،نسلا يف مُّدقتلا عمٍ لمع
رابك ناك يتلا لاغشألا نم ديدعلا نأ امك ،ةباشلا ةلماعلا
.رتويبمكلا ةزهجأب اهلادبتساً ايلاح َّمت دق اهب نوموقي نسلا

زواجتل .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ىلإ لوصولا ةبوعص
يف ةلاقن تادايع رييستب تاسسؤملا ضعب تماق كلذ
.ةيئانلا قطانملا
نامضلا نم ةيطغت دوجو مدعو يحصلا نيمأتلا مادعنا
ىلإ ةبسنلاب ًةصاخ ،(ةخوخيشلا نامض) يعامتجالا يحصلا
اوناك امدنع ةيطغتلا هذهب نوعتمتي اوناك نيذلا نسلا رابك
ةفلك عافترا ديزي .دعاقتلا دنع اهودقف مهنأ الإ نولمعي
رود يف ةماقإلا ةفلك وأ ةيليهأتلا تامدخلا ةفلكو ،ةيودألا
ئراوطلا فرغ نإف ،كلذك .تابوعصلا هذه ةدح نم ةياعرلا

ةيطغتب عتمتي ال ضيرم جالع ضفرت تايفشتسملا يف
.يدقن غلبم عفد هناكمإب سيل وأ نيمأت ةكرش نم ةيحص

ةفلك عضت ةصاخلا نيمأتلا تاكرش نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
دمعت ،كلذل .نسلا مَّدقت عم ديازتت نيمأتلا صلاوبل ةيلاع
فعض ببسب ةياعرلا رود يف اهرابك عضول رسألا ضعب
ةفلك ريفوت ىلع اهتردق مدعو ةيداملا ةرسألا تايناكمإ
مهدوجو ةفلك ةيطغتب موقت ةحصلا ةرازو نإ ثيح ،ةيانعلا

.ةسسؤملا لخاد طقف
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يناثلالصفلا

ودبي ذإ ،نسلا رابك نم ديدعلل يدعاقت شاعم دوجو مدع
وأ ماعلا عاطقلا يف نيلماعلاب روصحم وه دعاقتلا ماظن نأ

.ةصاخلا تاكرشلا ضعب يف
لاح يف ،لزانملا مدخ بناج نم بعالتلا وأ ةلماعملا ةءاسإ

توملا نم علهلا وأ فوخلاو ،ةرسألا دارفأ نم لزنملا ّولُخ
.مهل دالوألا لامهإ وأ ؛دالوألا بايغ عمً اديحو
.ةياعرلا يمدقم بيصي يذلا بائتكالا وأ قاهرإلا

طابضنالا مدع لّكشي ؛ةياعرلا رود يف نسلا رابك ىلإ ةبسنلاب
ةيعرملا تاءارجإلا وأ نيناوقلاب نسلا ريبك دُّيقت ةبوعصو
رتوت قلخ ىلإ يدؤت يتلا ةسيئرلا تابوعصلا نم ةسسؤملاب

عّقوت ةلكشملا ةدح نم ديزي اممو .نسملا ةرسأ دارفأ عم
ةياعرب مهلحمّ لحت» نأ ةسسؤملا نم نينسملا يلاهأ
«ةيدسجلاو ةيلقعلاو ةيسفنلا تاجاحلا يبلت» نأو ،«نسملا
نيبٍ راوح لالخ نم تابوعصلا هذه زواجت متي امً ابلاغ .اهئالزنل
اهنع يضاغتلا نكمملا نم هنأ ريغ ،ةرسألاو ةسسؤملا

،كلذك .مهلاغشأب ةياعرلا يمدقم كامهنا ببسب اهلهاجتو
يف نسملا عضول رطضت دق ةروسيملا ريغ تاقبطلا نإف
.ةدوجلا ريياعمل وأ ةمدخلا ةدوج دقتفت ةسسؤم
ةلزعلاو ةدحولا رعاشم نإف ،نييروسلا نيحزانلا ىلإ ةبسنلاب امأ
،نيحزانلا نم نسلا رابكف .«دودحلا ىصقأ ىلإ نادجوتم»
ال» ،نسم لك لاطت يتلا ةصاخلا تاجايتحالا ىلإ ةفاضإ
ةناهإلاو صقنلاب مهروعش ببسب نيرخآلا عم نوطلتخي

 .«ةينوناقلا وأ ةينمألا فورظلا» ببسبو «نويروس مهنأل
ةماقإلل اورطضي امً ابلاغ نيحزانلا نم نسلا رابك نإف ً،ايلات
يتلا ّةيعامتجالا طباورلا نعً اديعب مهنكس نكامأ يف ةلزعلاو
تايروسلا تانسملا تأر دقلف .مهدلب يف ةرفوتم تناك
ءاقبلا نهرارطضال ةبوعص رثكأ ةيمويلاّ نهتايح تاحزانلا

مئادلا دجاوتلا ببسب كلذو ،نهنكاسم لخاد تابجحم
ةيندتملا ةيداصتقالا عاضوألاو حوزنلاف ّ.نهعم ءابرغلا لاجرلل
دحاو لزنم يفً اّيوس نكسلا ىلع تالئاعلا نم ديدعلا تمزلأ
ً.الاجروً ءاسن
نم شاقنلا تاسلجب نيكراشملا نم نوريثكلا رَّبع كلذك
يتلا مهرسأ ىلعٌ ءبع مهنأب روعشلا نع نييروسلا نيحزانلا
مئادلا لقنتلا ةجيتن نكسملا نيمأت يف ٍتابوعص يقالت
لقأ ،مهنم روكذلا اميسال ،مهف .نكسلا راجأ لدب عافتراو
ًًايلاتو ،بابشلاب ًةنراقمٍ لمع ىلع لوصحلا يفً اظح
ءانتعالاب دعاسي مهضعب نأ الإ .مهرسأ ىلعً ايلام نودمتعي
نع نوضاغتي مهنأ اوركذ كلذك .لزنملا يف لافطألاب
نيمأتل ةيودألا ىتحو ىوأملاو ماعطلاو ،سابللا نم مهتاجاح
 .ةرسألا دارفأ يقاب تاجاحو نكسلا تالدب
يف ةبوعص نع نييروسلا نيحزانلا نم نسلا رابك برعأ امك
،اهيلع لوصحلاو ةيحصلا ةياعرلا ىلإ لوصولا ةيفيك ةفرعم
قطانملاو ىرقلا يف نيميقملا نيحزانلا ىلإ ةبسنلاب ًةصاخ
ةيانعلا ىلع لوصحلا رّذعتل تركذ يتلا بابسألا امأ .ةيئانلا

ةياعرلاو ةيودألا ةفلك لُّمحت ىلع ةردقلا مدع ؛تناكف ةيبطلا
ةيولوألا نوطعي مهف) رفوتملا لاملا ةلق ببسب ةيبطلا
لبق نم مهل ةيحصلا ةياعرلا رُّفوت مدعو ،(دالوألا جالعل
عم) نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا
ةرازول ةعباتلا تافصوتسملا يف ةنمؤملا تامدخلا نأ ملعلا
مدع ،(نيينانبلل امك نيحزانلل ةحاتم ّةيعامتجالا نوؤشلا
.ةيحصلا زكارملا ىلإ لاقتنالاو لقنلا ةفلك لُمحت ىلع ةردقلا
ةحصلا تناك ،نييروسلا نيحزانلا نم نسلا رابك ىلإ ةبسنلاب
.ىرخألا لكاشملاب ةنراقم مهل ربكألا سجاهلا

نسلا رابكل ةءاسإلا3.4.3
.تالباقملاو شاقنلا تاقلح نم انه ةروكذملا جئاتنلا تذُخأ
ةزكرملا تاشقانملاو تالباقملا يف نيكراشملا ةيبلاغ عمجأ

DGFغَّلبي ال امنإ ،ةعئاش ةلاح يه نسلا رابكل ةءاسإلا نأب
هذه لمهي يبطلا عمتجملا نأ امك ؛اهؤافخإّ متي وأ اهنع
مامتهالل ناح دق تقولا نإف ،كلذل .ريبك دح ىلإ ةلكشملا
ناذللا لامهإلاو فنعلا نم نسلا رابك ةياقول ةليفكلا لبسلاب
 .امهل نوضرعتي
نوضرعتي نسلا رابك نم %01-5 وحن نأ مهضعب رَّدقو
ةءاسإلا نأ (ءابطألا ًةصاخ) نيكراشملا ضعب ىأرو ؛ةءاسإلل
فنعلا وأ لافطألل ةءاسإلا نمً اعويش لقأ يه نسلا رابكل

لاوط» ؛«نسملا مرتحي لاز امٍ عمتجم يف نحن» .ةأرملا دض
مسق يف ًابيبط يتفصب ةسرامملا نم ٍتاونس سمخ
ةلاح امبر وأ ،نسلا رابكل ةءاسإلا تالاح هجاوأ مل ،ئراوطلا

يف يتسرامم لالخ هربتخأ تنك ام سكع ،طقف ةدحاو
مسق يف نوكرتُي نسلا رابك ناك ثيح ،ةدحتملا تايالولا
ءاضقمهتلئاعل ىنستيل صرفلاو دايعألا ةرتف لالخ ئراوطلا
.«مهب ةيانعلا نم نوحاترم مهو ةلطعلا

نسملاب ةءاسإلل نيكراشملا فيرعت1.3.4.3
ةءاسإلا وأ ةلماعم ءوسل مهفيرعت نع نيكراشملا لاؤس دنع
نكميو ةءاسإلا فيرعتب ةديج ةفرعم مهيدل نأ نَّيبت ،نسملل
؛يلي امب اهصيخلت
،ناسنإلا قوقحلً اكاهتنا نسلا رابك ىلإ ةءاسإلا ّدعت» -

 .مهعمتجم يف مهعضولً اشيمهتو
وأ ةياعرلا مدقم نم ةلماعم ءوس اهنأ ةءاسإلا فيرعت نكمي -

.نسملا عم ةقث ةقالع هطبرت رخآٍ صخش يأ
وأ ،برضلاك) ةيدسجلا ةلماعملا ءوس ةءاسإلا لمشت -

ةيامحلا يف لشفلا وأ يسنجلا شرحتلا وأ عفدلا وأ عفصلا
لامهإ وأ ةيفطاع وأ ةيسفن ةلماعم ءوس وأ ،(ىذألا نم
.«نسملل ةيساسألا تاجاحلا ةياعر يمدقم نم

نسلا رابكل ةئيسملا تايكولسلا2.3.4.3
يف نوكراشملا اهّدع يتلا تافرصتلا نم ديدعلا درسّ مت
هذه ضعب نأ راشأ مهضعب نأ الإ ؛نسملل ةئيسم ةساردلا
فورظلا لالخ نم نكلو ،قلطملاب ذخؤت ال نأ بجي تافرصتلا
ةدع ةلثمأ تيطعأ .ينعملا فرصتلاب طيحت يتلا ثادحألا وأ
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نانبل يف ةلماعملا ءوس عقاو ةسارد

دقف ةيمويلا ةرايزلا ىلعٍ رداق ريغوً الوغشم نبالا ناك اذإ» ؛اهنم
اًضفارو اًدينع نسملا حبصي دق» ؛«لامهإلا نم كلذ دعُي
دق كلذل - هتحصب قلعتي عوضوملا ناك ول ىتح ةشقانملل
يننإ» ؛«؟؟ةءاسإ كلذ ّدعُي لهف - امٍ لمعل هرابجإ ىلإ رطضي
ًابلاغ اهنأل لاملاب اهدادمإ نع اهدالوأَ فقوت ةنسم ةديس فرعأ

تدَّدس ام اذإ وأ ،هيف دوقنلا تعضو يذلا ناكملا ىسنت ام
.«؟ةيلام ةءاسإ اذه لهف -ام ةروتاف
رابكلل ةئيسملا تافرصتلا ديدحت ةبوعصب مهضعب هّون كلذك
لافطألا نأ كردن نحن» راغصلل ةئيسملا تافرصتلاب ةنراقم

مه نينسملا» نأ امك .«ءايوقأ اونوكي دق رابكلا نكلو ،ءافعض
ضعب نمزلا رورم عم اوبستكا نيذلا لهألا نمً ابلاغ
رابك نأ ىلإ ةراشإلل كلذو ،«مهدالوأ ىلع تاقاقحتسالا
ةلئاعلا دارفأ وحن مّكحتو ءالعتساب نوفرصتي دق نسلا
مهتيبرتو مهمامتها ً،اقبسم اوعفد مهنأ مهروعشل

در نوعقوتي» يأ ً،اقحال مهب ءالؤه مامتها نمث ،مهدالوأل
تافرصتلا هاجت ةءاسإلاب رعشيس نسملا نإف ،اذل .«ليمجلا
.هتابغر عم ىشامتت ال يتلا

يف نسلا رابكل ةئيسم تّدُع يتلا تافرصتلا ضرع متيس
رظن ةهجو نم نسملل ةئيسملا تايكولسلا ؛نيمسق
ةهجو نم نسملل ةئيسملا تايكولسلاو ؛ةياعرلا يمدقم
،ةيدسج) ةءاسإلا عاونأ نمض اهبيوبت عم ،نسملا رظن
.(ةيداصتقاو ،ةيسنج ،لامهإ ،ةيونعم وأ ةيسفن

ةياعرلا يمدقم نم نسملل ةئيسم تّدُع تايكولس
؛ةيدسج تاءاسإ

متي ال يتلا تامكللا وأ قورحلا وأ (يصعلابً انايحأ) برضلا
ًابلاغ هنأ ءابطألا ركذ .ةءاسإ ةجيتن اهنأ ةداع اهنع حاصفإلا
.ةيديدحلا زجاوحلاب ماطترالا نع تجتن تامدكلاّ نإ لاقي

؛لامهإلا
.ةيودألا ءاطعإ مدع
ةيساسألا تاجايتحالا ريفوت مدعو نسملا تاجايتحا لهاجت
رييغت يف رخأتلا وأ تاضافحلا لثم ؛ةيدسجلا ةفاظنلل
.ةخسولا سبالملا ىلع ءاقبإلاو تاضافحلا
جلويف ،ضيرملا نسملاب ءانتعالا نع ةرسألا دارفأ لاغشنإ
نوكي امدنع ىتح ،نيضرمملل وأ مدخلل هب مامتهالا رمأ
ٍةرتفل نسملا روزي دق مهضعب» .ىفشتسملا يف نسملا

لوصحلل جلاعملا بيبطلاب لاصتالاب نوفتكيو ً،ادج ةزيجو
.«تادجتسملا ىلع
ةرسألا ِتأت مل» ً؛اضيأ نيفوتملاً انايحأ لامهإلا لاطي دق
ةنيعم ةنايدل يمتني نسم نفدل انرطضا امم ،ةثجلا مُّلََستل
.«ةفلتخم ةفئاطل ةعبات ةربقم يف

؛ةيونعملا وأ ةيسفنلا ةءاسإلا
عارسإلا هنم بلطُي ناك ؛هزجع وأ هنهوو نسملا عضو لهاجت

مدع ببسب هيلع موللا ءاقلإ ،سبالملا علخ وأ يشملا يف
ةبوعص نع ةجتانلا ىضوفلا ببسب وأ لوبلا ىلع هترطيس

ببسب سبالملا خاستا نم جاعزنالا ً،افيظن هئاقبإ وأ هماعطإ
نعً اديعب هايملا ةجاجز عضو ،ماعطلا علبو غضم ةبوعص

،اهيلإ لوصولل ليللا مالظ يف ريسلل هرطضي امم ريرسلا
ةطلجلاب باصم نسم لوانتم نعً اديعب فتاهلا زاهج عضو
نم ةعطق دادعإ ،ةرورضلا دنع هيلعً اقاش لاصتالا لعجي امم
.نانسألا مقاط الب نسمل ةيساق محللا

.لافطأ مهنأك نسلا رابك ةلماعم
نم ةباجإ ةلثمأ نم ؛مهئارآ نع ريبعتلاب مهل حامسلا مدع
ريغ مهنأ اوأر ،ةيبطلا ةنياعملا لالخ ىتح ،نسلا يريبك
مدع وأ ،مهسفنأب رارقلا ذاختال وأ ةباجإلل نيلهؤم وأ نيرداق
رومألا ىتحو) مهب ةقلعتملا رومألا يف ىتح مهتراشتسا
ةباجإلا نع ،نايحألا ضعب يف ،نسملا عنتمي دقو ،(ةيبطلا

.هقفارم بضغي ال يك ةلئسألا ضعب نع
مامتهالا ركذ ،اهنوديري ال ءايشأ لعف ىلع نسلا رابك رابجإ
.كلذ ىلع ةلثمألا دحأ ،دافحألا لافطألاب
يف مهكارشإ مدع ؛ةرسألا نمض نسملا رود شيمهت
وأ ،تاشقانملا ءانثأ يف مهرود صيلقت ،ةيلئاعلا رومألا
،كلذب مهمالعإ نود نم لزنملا نم جورخلاو لوخدلا

.دافحألاب مامتهالا نم مهعنم
.مهتاظحالم ريدقت وأ مهئارآل يدجلا عامتسالا مدع
؛هدحول لامعأب مايقلا ىلع هعيجشت مدعو نسملا طابحإ

فوس ؟يقاهرإ ديرت اذامل ،يشملا عيطتست ال كنإ»ًالثم
.«لاوحألا عيمجب طقست
نع ّعنمتلاك ؛هتاجاح ةيبلت وأ نسلا رابك ةدعاسم ضفر
مدع وأ ،اهبلط دنع هايملا وأ ماعطلا وأ ءاودلا ءاطعإ

ةقاعإبً اباصم ناك اذإ ماعطلا تابجو لوانت يف هتدعاسم
.ةيلقع وأ ةيدسج
مدع ً؛الثم هتمدخ نع عانتمالاب نسملاب صاصقلا لازنإ
.ةياعرلا يمدقم عم هفالخ ببسب هماعطإ

ىلإٍ لزنم نم هلقن دنع نسملا ةماقإ رييغت ؛رارقتسا مدع
هذه ؛ةياعرلا يمدقم يف رييغت وأ ،ىرخأ ىلإٍ راد نم وأ رخآ
.ةناهإلاو كابرإلاو ةبآكلا نم ديزت دق رومألا
ً.ارارم مئاتشلل نوضرعتي نسلا رابك نأ ركُذ
ضعب رظنب ،نالكشي دق جالعلا يف راثكإلا وأ يدامتلا
ءوس لاكشأ نمً الكش ،ةساردلا يف نيكراشملا ءابطألا
يف نوكي دق نسملا» نأ مهضعبىأر نيح يف ؛ةلماعملا

وأ رمياهزلألا ضرم نم ةمدقتمٍ ةلحرم يف وأ ةبوبيغلا ةلاح
وه ام لك هل مِّدقت نأ ةرسألا بلطت كلذ مغرو - ناطرسلا

نأ عمو - ةايحلا ديق ىلع نسملا ءاقبإل جالع نم نكمم
.«ةافولا لَّبقتو عقاولل نعذأ دق نسملا

.هيف لقنتلا بعصلا نم نسملل قيدص ريغ نكسلا ناكم
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يناثلالصفلا

تاملاكملا نم ليلقلاو ،ةدعابتم تارايز ؛«ةضورفم» ةلزع
حامسلا نود نم ةفرغلا يف هئاقبإو نسملا لزع ؛ةيفتاهلا
.مهعم هدوجو نم نولجخي مهنأك هترايزل
نع ريبعتلا ،ففأتلاو لاعفنالاو خارصلاك ؛مارتحالا مدع
.قاهرإلاو طابحإلاو بضغلا
قافنإو هدوجوو نسملاب مامتهالا ءبعب رِّركتملا ريكذتلا
تاضافحلا رييغت وأ هعم تقولا ةيضمتو ،هيلع لاملا

.«ةليمج حيبرت» ةيودألا ءالغ نم ىوكشلاو
وأ هماعطإ ةبوعص نع ةجتانلا ىضوفلا ىلع نسملا مول
ً.افيظن هئاقبإ
نمو ،اهب ملكتي يتلا ةقيرطلاو نسلا ريبك نم ةيرخسلا
 .ةكوحضأ هلعجو هيدبي يذلا فرصتلا
ً.ايلقعّ لتخملا نسملا نم أزهي ضيرمتلا قيرف نأً اراركت ركذ
مامتهالا وأ - ةيفطاعلا مهتاجاحب مامتهالا وأ ثارتكالا مدع
عامتسالا نود نم تالدبلا ديدستب ءافتكالاو مهرعاشمب

ةليسولا يه ةقيرطلا هذه نأ نودقتعي مهنإ ذإ -مهئارآل
.بسنألاو لعفألا

تامدخلا يمدقم نم نوكراشملا اهّدع يتلا تافرصتلا ّامأ
؛ةياعرلا رود ليزن وأ زجاعلا نسملل ةئيسم

لوصح ةيناكمإ نم ديزي امم ،ريرسلا يف هعضو رييغت مدع
.ةيريرسلا تامدكلاو حورقلا
حمسن ال نحن» نيرخآلا ىلع دامتعالا ىلع نسلا ريبك ماغرإ
دقتعن نحنو ،نوكهنم نحن ،مهدرفمبٍ لامعأب مايقلاب مهل
ًةباين لامعألاب نحن انمق اذإ انتاقاطو اندهج رِّفون اننأب
ظوحلمٍ لكشب روهدتت مهتءافك نأب ظحالن» ،اذلو،«مهنع
ّدحب هذهو ،ةياعرلا راد يف مهتماقإ نمىلوألا رهشألا يف
.«مهل ةءاسإ اهتاذ
بوبح نسملا ءاطعإك ؛ةيبطلا تاسرامملا نم راثكإلا

مادختسا وأ ليللا لالخ لوطأ ةرتف ماني هلعجل ةمِّونم
لبق نم تاضافحلا رييغت بنجتل ةيلوبلا ةرطسقلا
.هتيانعب فلكملا ضرمملا
رايع سايقو ةيودألا ءاطعإل ةيلزنملا ةلماعلا ىلع دامتعالا
ريفوت وأ ،نيلوسنألا ةيمك ريرقت وأ مدلا يف ركسلا
دقو ،كلذل كردم ريغ مدخلا ضعب نإ ذإ ،نيجيسكوألا
.نسملاب ررضلا ىلإ اذه يدؤي
ببسب ةديجلا ةيعونلا تاذ ةيبطلا مزاوللا لامعتسا مدع
مدعً الثم .(لهألا وأ تايفشتسملا نم) الإ سيل نسلا
علاطي نأ نسملا ىلع سيل» ذإ ةيبطلا تاراظنلا رييغت
ةيبطلا تادعملاو لئادبلا ةيعونب فافختسالا وأ ؛”أرقيو
رابك ىلع لاملا قافنإ انيلع اذامل ذإ «ةفلك لقألا لامعتساو
تهتنا ةيودأ مهئاطعإ ةعجان ةيودأ ءارش نمً الدبف نسلا

مالآلا جالعل (لودانابلا)ً انكسم  ءاود ءاطعإ» وأ - «اهتيحالص
.«بيبطلا ةراشتسا نعً اضوع

مسجلا ظحال .ةيبطلا ةروشملا ىلع لوصحلا يف ريخأتلا
بلط يف نورخأتي نسلا رابكب نيمتهملا نأ يبطلا
نوكي دق .مهلافطأب ًةنراقم ،مهرابكل ةيبطلا ةراشتسالا

لقن ةبوعص وأ دراوملا وأ ،ةفرعملا ةردن ببسب كلذ ببس
.«رابكلا
يبلت نأ ةرسألا نم انبلط اذإ» ،تارايزلا ددع نم ليلقتلا
،رادلا لخدم ىلع اهنورضحي مهف مهريبكل تايجاحلا ضعب

.«ةليلق قئاقدل ىتح هعم ملكتلاو لوخدلا نود نم
مهتجاح دنع اهرابكل ةيانعلا ريفوت نع ةلئاعلا دارفأ ّعنمت
لوخدلٍ ةجاحب هتدلاو نأب هتربخأو نبالاب تلصتا» ،اهيلإ
اهلخدأ نأو يسفنب رمألا اذه بترأ نأ ينباجأف ،ىفشتسملا

.«ةحصلا ةرازو ةقفن ىلع

؛ةيسنجلا ةءاسإلا
.ةيحابإ مالفأ ةدهاشم ىلع نسملا ماغرإ
.ةصاخلا هئاضعأ نم ةيرخسلا

؛ةيلاملا ةءاسإلا
يف نيكراشملا ةفاك نم لالغتسالاو ةيلاملا ةءاسإلا ركذ مت
:ةزكرملا تاشقانملاو تالباقملا

،اهيلع لوصحلا ةيغب نسلا رابكل ةيلاملا دراوملا يف بعالتلا
دُّقفت نم مهعنم وأ ،مهتاكلتمم ةقرسل لياحتلا كلذكو
ناك اذإ»مهدالوأل ةيكلملا ليجست دعب ،مهسفنأب مهلامعأ
هلامهإب ةرسألا موقت ،ةيفاكلا دراوملا كلمي ال نسملا

.«زجعلل ىوأم يف هعضوو
مث مهل هلاومأ ليوحتب موقي ىتح نسملاب مامتهالا
.هلامهإب نوموقي

نسلا رابك نم نسملل ةئيسم تّدع تايكولس
نوضرعتي يتلا ةئيسملا لامعألا نع نينسملا لاؤس دنع
تاريربتو راذعأ ءاطعإ عم ظوحلم ددرت كانه ناك ،اهل
دفي مل .«ةبعص ةايحلا» وأ«نيلوغشم ةيفاعلا مهيطعي»
ىذأل مهضرعت نع مهلزانم يف نيميقملا نينسملا نم يأ

ىذأل ضُّرعت هنأ دافأ دحاو صخش ءانثتساب ،يدسج
.هتوخأ لبق نم يدسج

ةيفطاعلا ةءاسإلا
هتايناكمإو هتاذل هريدقت ضيوقتو نسملا نأش نم ليلقتلا

.هسفنب هتقثو
ىلع هلوصح وأ ،لزنملل نسلا ريبك ةرداغم ةرسألا ضفر
لمعلا يف هتبغر نع نيكراشملا دحأ برعأ ً؛الثم) ام ةفيظو
.(كلذ تضفر هتلئاع نأ الإً اباوب

نيرداق ريغمهّدعو دافحألاب مامتهالا نم نسلا رابك عنم
نأ نوّدعي ذإ لافطألاب مامتهالا ىلع مهرابجإ وأ كلذ ىلع
.كلذل تقولا لك مهيدل
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داكلابو نوتأي»ٍ ندتم اهيف لصاوتلا ىوتسم نوكي تارايز
وأ فتاهلاب نولوغشمً امئاد دالوألاو ؛انيلإ نوثدحتي
.«مهترايز لالخ رتويبمكلا
ضفرو ،عمسلا فعضو ،مهتكرح ءطب نم ىوكشلا
عفر ةرورضل جرحلاب نورعشي مهنأل مهعم ثدحتلا
.مهتاوصأ

نييروسلا نيحزانلا نم نوكراشملا ىطعأ ،قبس امل ةفاضإ
؛مهعقاوب قلعتت ةئيسم تايكولس
ةنكللا رييغتل مهرطضي امم مهتيسنج راهظإ نم فُّوختلا
.سبالملا يز رييغت وأ ملكتلا دنع

،ديقفلا لهأ ةاساوم وأ ةيزعتلا لوبقو دادحلا ةبوعص
.ايروس يف ديقفلا يفوت اذإ ةصاخ
دعب جورخلاب مهل حامسلا مدعو لزنملا يف ءاقبلا ةيمازلإ

.قطانملا ضعب يف ،ءاسملا نم ةدَّدحم ةعاس
.ةنيعمٍ ةئفل يسايسلا ءامتنالاب ماهتالا

يف مهنيعت يتلا تادعاسملا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلا مدع
ىلع مهدامتعا نم ديزي امم ،ةيمويلا تاطاشنلاب مايقلا
.مهتكرح صيلقتو نيرخآلا

.(ةليئضلا هتيمكو ةيندتم ماعطلا ةيعون) ةيذغتلا ءوس

ةيتآلا تافرصتلا ةياعرلا رود ءالزن نم نوكراشملا ركذ امك
؛ةياعرلا رود يف ميقملا نسملل ةئيسملا
؛ةيدسجلا ةءاسإلا

.نسملا ماعطإ دنع يدايألا دييقت
ريرسلا وأ لاقنلا يسركلا برضك) ةوقلا لامعتساب ديدهتلا

دنع هصرق وأ مامحلا ءانثأ يف هعفد وأ (بضغلا تاقوأ يف
.ريرسلا فشارش رييغت

ةيفطاعلا ةءاسإلا
وأ هتقفاوم ذخأ نود نم ةياعرللٍ راد ىلإ نسلا ريبك لقن
ٍ،ةهزنب نوموقيس مهنإ مهل نولوقي» ،هعم رواشتلا

دق ديدش ٍبائتكا ىلإ يدؤي امم ةياعرلا راد يف مهنوكرتيو
.«هعم لماعتلا بعصي
ةياعرلا راد يف ىقبيس هنأب ءاعدالاب ،نسلا ريبك ىلع بذكلا
ٍقاب هنأ نسملا جتنتسي ةدملا لوط دعب هنأ الإ ،ةزيجو ٍةرتفل
بَّجوتي ءبع هنأب هرعشي امم ،ةافولاو رمعلا ةياهن ىتح
.هنم صُّلختلا

نود نم ةياعرلا راد ةرداغمب مهقح نم نينسملا عنم
،كلذ مهناكمإب نيذلل ىتح ،ةرسألا ةقفاومو ةراشتسا

.«نجسلا يف مهنأك»و
،ماعطلا تابجو لوانت ةرورض ؛مراصلا نيتورلاب دُّيقتلا

حامسلا مدعو ،ةدَّدحم ٍتاقوأ يف مونلا ىلإ دولخلاو

.ليللا وأ ءاسملا تارتف لالخ لقنتلاب وأ ريرسلا نم جورخلاب
رخآ ضيرم وأ رمياهزلألا ءادب باصم رخآ ضيرم دجاوت
ريبك مرحي امم ،اهسفن ةفرغلا يف يلقعٍ لالتخاب باصم
.ةينهذلاو ةيلقعلا هتلاح روهدت ىلإ يدؤيو ،مونلا نم نسلا
ةحارو رقملا نوكس ىلع ظافحلل ةئدهملا ةيودألا لامعتسا
.ءالزنلا
؛ةكرتشم تامامح لالخ نم دارفألا ةيصوصخ كاهتنا

وأ ،مهضعبّ محتسي امنيب ،رخآلا بناجب سلجي مهضعبف
،سبالملا يدتري وأ ،مامحتسالاب موقي وأ ،هبايث علخي
.رخآلا ضعبلا نع مهضعب لصفل رئاتس نم كلانه سيلف
.نيرخآلا نم قرسُت ال يك ةيصخشلا تاكلتمملا زجح
.ليللاو راهنلا ةليط مونلا سبالمب نسلا رابك ىلع ءاقبإلا

خيسوت دنع نسلا رابك خيبوتب نيضرمملا ضعب مايق
ضفري امدنع خارصلاو اهرييغت تابلط لهاجتو ،تاضافحلا
.دَّدحملا تقولا يف ماعطلا لوانت نسملا

ةيلاملا ةءاسإلا
ضعب مهترسأ دِّدست امدنع نسلا رابكب مامتهالا ةدايز
ةدافتسالا متت كلذبو ،ةيحصلا ةياعرلا يمدقمل تايماركإلا

.يفاضإٍ لام بلطل نينسملا عضو نم
ىلع لوصحلا ةيغب نسلا ريبك ىلع يلقعلا زجعلا ةفص ءاقلإ

اذه معدي ةياعرلل راد يف نسملا ةماقإ نإ .مهتاكلتمم
.هسفنب مامتهالا عيطتسي ال نسملا نأبو ،هُّجوتلا

- نسلا رابك ةرايز دنع - ناريجلا وأ ةرسألا دارفأ ضعب مايق
.ةيصخشلا مهتاجاح ضعب ذخأو مهماعط لوانتب

شاقنلا تاقلح يف نيكراشملا رثكأ نأ ىلإ ةراشإلا مهملا نم
نم وأ ،مهرسأ دارفأ نم وأ ،مهسفنأ نسلا رابك نم ،زكرملا
،ةياعرلا رود يف وأ لزانملا يف ةياعرلا يمدقم نم ديدعلا
هتاذ دحب وه ،ةياعرلا راد يف نسلا رابك عضو نأ نودقتعي
ناكم نأ ىلع نوُّرصيو نودقتعي ذإ .ةلماعملا ءوس نمً اعون
امدنع» ،هسفن لزنملا يف ةرسألا عم وه نسلا رابكل ةماقإلا
،«يسفنب ىتح ديرأ امب مايقلل ةيرحلا يدل لزنملا يف نوكأ

كلذك .«ةيرحلا هذه دقفأ يننإف ،ةياعرللٍ راد يف ميقأ امدنع»و
راد نولخدي املاح» : هلوقب نيننسملا دحأ ةلئاع دارفأ دحأ دافأ
ينتعت ال ةياعرلا رود نإ ،ةينملا مهكردتو نوفوتي مهف ةياعرلل
نوعفدي نيذلا امأ .ةرازولا ةقفن ىلع نونوكي نيذلا اهئالزنب

.«ةايحلا ديق ىلع نوقبي صاخلا مهبيج نم
هل رّفوي ةياعرللٍ راد يف نسملا ةماقإ نأ رخآلا مهضعب دقتعي
دقتعَي» ؛ةرسألا دارفأ تايلوؤسم دادزت ذإ لضفأ ةيانع
يف ،حيرتسأل ةياعرلا راد يف يتدلاو تعضو يننأ مهضعب
نأ نآلا َّيلع ذإ ،يتايلوؤسم نم داز رمألا اذه نإف ،عقاولا
ةبقارملو ،ام ٍرمألٍ ةجاحب تسيل اهنأ دكأتلل ً،ايموي اهروزأ
نسحت ىلإ ىّدأ رمألا اذه نأ امك .«اهب ينتعت يتلا ةضرمملا
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،لزنملا يف تناك امدنع ةكهنم تنك» ،نسملا عم ةقالعلا
يف ينقحلت يئارو تناك ،اهب عتمتسأ ةصاخ ةايح يل دعي ملو
يننأ امك اهدوجو دقتفأ تحبصأ نآلا .لزنملا نم ةيواز لك
نل اهنأ ملعأ يننأً املع ،اهعم ثُّدحتلاوً ايموي اهترايزل عَّلطتأ
.«رمياهزلألا ءادب اهتباصإ ببسب هلوقأ ام مهفت
؛هسفنب ةياعرلا رود لوخد رارق ذختا نسلا رابك ضعبّ نأ ريغ
يعضو .دحأ يب ِتأي مل .انه ىلإ ءيجملا رارق تذختا انأ»
يأ يدل سيل ةضيرم يتجوز .ءيس يداصتقالاو يعامتجالا

نيمأتو يل لزنم راجئتسا يرهصّ يلع ضرع .يناعري صخش
يف يرهص موقي نأ ديرأ ال انأ .تضفر يننأ الإ ةيلزنم ةلماع
.امهيلعً ائبع تحبصأ يننأ رعشت يتنبا لعجب مايألا نم موي
.«اذكه حاترم يننإ

ءوسل ةضرع نسلا رابك لعجت يتلا لماوعلا3.3.4.3
ةلماعملا
َليضفت ال هنأ مهتلباقم تمت نيذلا صاخشألا مظعم ّرقأ
نوضرعتي نيذلا نينسملا ىلإ ةبسنلاب نيعم سنج وأ رمعل
مألا نولماعي سانلا نأ ىلإ اوراشأ مهضعب نأ عم .ةءاسإلل

عم لماعتلا نودجي مهنأل ً،ةداع بألا نم لضفأ ةلماعم
لاجرلا لمحت لهسألا نم هنأ نورخآ دقتعي امّنإ .لهسأ ةأرملا

امأ .رُّمذتلا ىلإَ ْنلِمَيو تابلطتم تاديسلاف ،مهتخوخيش يف
لزانملا يف تالماعلاّ نكفً ابلاغ مهركذّ مت نيذلا نوؤيسملا
دقو ،نسملا صخشلا عم لماعتلا يف ًةبوعص ندجت يتاوللا
كلذك .يعامتجالاو يراضحلا فالتخالا نعً اجتان كلذ نوكي
.دالوألا وأ ةجوزلا ،جوزلا نم بكترت نأ نكمي ةءاسإلا نأ ركُذ
ةجيتن نوكي دق ةلماعملا ءوس نأ نوكراشملا ركذ كلذك
نينسملا ضعبف ،نسملا نع ردصت ةئيسم تافرصت
وأ لُّوبتلا ىلع ةرطيسلا نودقفي امدنع ةيناودع رثكأ نوحبصي
.نيرخآلا ىلع ةلاع مهنأ وأ نوزجاع مهنأ نورعشي امدنع
؛ةلماعملا ءوس نم ٍعاونأ ىلإ ةيناودعلا هذه يدؤت دق
دارفأ نم مهب ّمتهي نم وحن ةيظفللا وأ ةيدسجلا ةءاسإلاك
ركُذ امك .نسملا بُّنجت ىلإ ءالؤه عفدي امم مدخلا وأ ةرسألا
ّرصيف ،هترسأ دارفأل نسملا هب موقيً ايلامً الالغتسا كانه نأ

هنيمأت نأ عم ،ىلوألا ةجردلا يف ةياعرلا راد لوخد ىلع
ىلع دالوألا ربجيف ،ةيناثلا ةجردلا فيلاكت الإ يطغي ال يحصلا
.كلذ ىلع مهتردق مدعب ملعي وهو غلبملا يقاب ديدست
رابك لعجت ىرخأ لماوع ىلإ ةراشإلا تمت ،كلذ نعً الضف
ٍضام دوجوً ادّدرت اهرثكأ ناك .ةلماعملا ءوسل ةضرع نسلا

،عقاولا يفف .ةلئاعلا يف للخ وأ ةرسألا نمض ةءاسإلا نم
ةقلح» ىمسي ام دوجو ىلإ نيكراشملا نم ديدعلا راشأ

دوعي ءيش لك ةياهنلا يف»؛هتلئاع دارفأو نسملا نيب«فنع
وأ خارصلا ىلع ةرسألا دارفأ داتعا اذإف ً،اقباس ناك ام ىلإ
نورمتسيس ،نآلا كلذ نوريغي اذامل يضاملا يف برضلا
ملو مهراغص عم ةوسقب لهألا فرصت اذإو ؛هلعفب
نوربكي امدنع نورعشيس ءالؤهف ،نانحلاو فطللا مهوملعي
.«ماقتنالا تقو ناح هنأ
مقاطو نسملا نيب دجاوتت دق فنعلا ةقلح نأ امك

ًابلاغ ،نينسملل ةياعر زكرموريدم دحأ راشأ امكف ،تاسسؤملا
روثي دقو .نواعتلا نوضفريو دانعب نسلا رابك فَّرصتي ام
يف اوميقي نأ نمً الدب) ىوأملا يف اوكرُت مهنأل مهضعب
ديلا زفتستٍ لامعأب نوموقيف ،مهتيناودع ديزتو (لزنملا
.عضولا ةئدهتل خارصلا ىلإ ةريخألا هذه عفدي امم ةدعاسملا

ةيناكمإ نم ديزت اهنأ نوكراشملا ركذ يتلا ىرخألا لماوعلا ّامأ
؛يتآل لكشلا ىلع اهبيوبت اننكميف ،نسلا رابكل ةءاسإلا

نسملا صخشلاب ةطبترم لماوعو تافص
.(هرومأ ىلع فرشي نم هيدل سيل)ً اديحو نسملا نوَك
ببسلاف ؛نيرخآلا ىلع يدسجلا دامتعالاو يندبلا زجعلا
عضولا وه نيكراشملا نم ريثكلا ظحال امك ةءاسإلل سيئرلا
ىلع نسملا دامتعا داز املك ذإ .هضارمأو نسملل يحصلا

هضرعت ةيناكمإ تدادزا ،ةيمويلا هتاطاشنب مايقلل هريغ
ةيأ دوجو نإ كلذ نعً الضف .لامهإلاو ةلماعملا ءوسل

لصاوتلا لعجت ،رمياهزلألاك ،ةيسفن وأ ةيبصع لكاشم
.ةبوعص رثكأ نسملاب مامتهالاو
ةلآض ببسب نسملاف ؛نامألا مدعب روعشلاو فوخلا
ةيسفنلاو ةيحصلا هعاضوأ روهدتو ،ةيداملا هتايناكمإ

رعشيو ،ديدشلا فوخلاو نزحلاو سأيلا وحن ريسي ةيلقعلاو
.«هل ةوق الو لوح ال» نأبو ،نيرخآلا نمً انأشّ لقأ هنأ
ءاقبلا نم فوخلا نسملا ىدل مظاعتي ؛يسفنلا دامتعالا

هدامتعا نم ديزي امم ،مالظلاو ةمتعلا يف مونلا وأً اديحو
لك يف هعم ريخألا اذه دجاوت ىلع ُّرصُيو هاعري يذلا ىلع
.تاقوألا
نوكي نأك ؛رغصألا رمعلا يف جازملا بعصلا نسملا

ركُذ دقو ً.اطلستموً اينانأو ،لاعفنالا عيرسو ً،ارابجو ً،ابلطتم
.نسلا يف مُّدقتلا عم ةرم001 مظاعتت تافصلا هذه نأ

نوكت ؛اهل ةرورض الو اهنم ةدئاف ال هتايح نأ نسملا روعش
،ةلئاعلا هاجت ريبك رود ةيدأت هتلواحم اهنيح نسملا لعف ةدر
.مهب مكحتيو اهدارفأ نوؤشب لخدتيف
ضيرم نسم ً؛الثم نسملا نم ردصي قئال ريغ فرصت
.(هنبا ةجوز) هتنكبً ّايسنج شُّرحتي يسفن
دادزت هسفن ةلاعإ نع نسملا زجعي امدنع» ؛يلاملا دامتعالا
.«هيلإ ةءاسإلا ّةيناكمإ

داتعيو لَّبقتيل تقولا ىلإ جاتحي نسملا ؛ملقأتلا ةبوعص
فرصتيو اهتاداشرإل عمتسي الف ،هب ةيانعلل ةضرمم دوجو
.ةيادبلا يف ةيناودعب

ةلئاعلاب ةطبترم لماوعو تافص
ةبحملاو نانحلا ىلإ رضاحلا رصعلا يف لايجألا راقتفا»
وه ديحولاو لوألا مهمه نإ ذإ ً،اّنس ربكألا هاجت مارتحالاو
.«لاملا
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نانبل يف ةلماعملا ءوس عقاو ةسارد

دالوألا نم ءابآلا عم لصحت يتلا تارييغتلا لُّبقت ةبوعص
.مههاجتً اطابحإوً ابضغ ّدلوي امم
.مهرغص يف ةءاسإلل ةرسألا دارفأ ضرعت

ةبآك نم وأ ءيس يحص عضو نم ةرسألا دارفأ دحأ ةاناعم
.قلق وأ
.ةيمويلا مهتايح يف ام ٍرمأ نم مهبضغ وأ ةلئاع دارفأ قاهرإ
ددع نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .رهصلا وأ ةنكلا عم نكسلا
ةلماعم ةءاسإب (نبالا ةجوز) ةنكلا اومهتا نيذلا نيكراشملا
رهصلا اومهتا نيذلا نيكراشملا ددع نم ريثكب رثكأ نسملا
.ةءاسإلاب

ةجوزلا موقتف ،ةقباس ةلماعم ءوس نم ةجوزلا ةاناعم
عم اهتشاع ةّقشملاو ةّدشلا نم ةدع تاونسل ماقتنالاب
.نسملا
،نسملاب ينتعي نمل مهتبقارم مدعو ةرسألا دارفأ لاغشنا

لزنملا يف مدخلا وأ ضرمملا ىلع هدامتعا نم ديزي امم
.بيقر وأ بيسح نود نم هتلماعمنؤيسي دق نيذلا

ةلماعم ءوس ىلإ يدؤت دق عمتجملاو ةئيبلاب ةطبترم لماوع
نسملا

ثودح ةيناكمإ نم ديزي نيضرمملا نم ينهم ريغ فُّرصت
يطاعت ،بسانم ريغ سابل ،مارتحالا ةلق ؛ةءاسإ
...تاردخملا

؛تاضرمملا هاجت نسملا ةرسأ دارفأ نم ةلماعم ءوس
،ةيلزنم ماهمب مايقلا نهنم نوبلطي ،نهيلع نوخرصي
ءوستف نسملاب ةياعرلا ةرتف تلاط املك نهباعتأ نوضّفخي

.ريخألا اذه عم تاضرمملا لماعت ةقيرط
ماعطلا ةيمك ّةلق ىلإ يدؤت ةبعص ةيشيعم عاضوأ

.نسملل ةحاتملا ةيودألاو سابللاو
غِّلبن اننإ» ؛نيدرشملا نسلا رابكب ةلودلا ثارتكا مدع
يف نورودي ىوأم نود نم نينسم دوجوب ةطرشلا
نكلو ،ةياعرلا تاسسؤم برق نوكَرتُي وأ عراوشلا
عم .«ةرسألا رثأ ءافتقا لواحت الو ،غالبلا لهاجتت تاطلسلا
راشأ ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو يف نيلوؤسملا دحأ نأ ملعلا
نسلا رابك عم ةرشابم لخدتت ةصتخملا تاطلسلا نأ ىلإ
نوكرتي مهنكل ،ةياعرلا تاسسؤم يف مهعضول نيدرشملا
.عراشلا يف ءاقبلا نولضفيو مايأ دعب ةسسؤملا
رابك مارتحا ىلإ بابشلا وعدي يذلا«نسملا» موهفم راثدنا
حبصيس ،نيكراشملا نم ريثكلا عقوت امك ،خيشتلاف .نسلا

مهضعب ىزع .نمزلا رورم عم ضرقنيسو يضاملا نم
خيشتلا ملاعم ءافخإ لواحُت يتلا ليمجتلا تايلمع ىلإ كلذ
نمً اعون قلخي دق اذهو .بابشلا ةروص ىلع ةظفاحملل
حمالم نأ يحوت اهنأ امك .ً«انسم» حبصي امدنع عايضلا
.هتجلاعم بجيً ابيع ةخوخيشلا

نسملا ةلماعم ءوسل يدؤت دق تاسسؤملاب ةطبترم لماوع
.لامعلا كاهنإ ىلإ يدؤي امم لمعلا مقاط يف صقن
يذلا طغضلا ةجيتنٍ ذئدنع ةلماعملا ءوس وأ لامهإلا نوكي
.ءالؤه هنم يناعي

هلذبي يذلا دهجلل ةبسانملا ريغ تآفاكملا وأ بتاورلا ةلآض
.ةزجعلا راد يف نولماعلا
ثيحب ،ةلودلا هعفدت يذلا نينسملا ةماقإ لدب ضافخنا
مهضعبل ىفشتسملا فيلاكتف ؛فيلاكتلا يطغي ال داكي
،ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو وأ ةماعلا ةحصلا ةرازو اهب لفكتت
.اهيلع ةبجوتملا ةيلاملا غلابملا ديدست نع رخأتت ةلودلا نأ الإ

مل نم مهنمف ،نينسملا ةياعرل نيلماعلا ضعب ليهأت مدع
تايلوؤسملا لُّمحت لبق يرورضلا بيردتلا ىلع لصحي
ءانثأ يف بيردتلا اذهل نوضوخيف ،لمعلا اذه اهضرفي يتلا

.مهلمع
.ةياعرلا تاسسؤم ىلع ةباقرلا فعض

عقوتي» ةياعرلا رود نم ةلئاعلا دارفأ هرظتني امب ةغلابملا
نونسملا» .«مهناكم َّلحت نأ ةياعرلا رود نم ةرسألا دارفأ
.«كلذك انسل اننكلو - ةديدجلا مهترسأ اننأ نوّدعي
يتلا ةيلئاعلا تارايزلا ددع توافت اذإ ءالزنلا نيب دسحو ةريغ
ةءاسإو راجشلا ىلإ يدؤي دق امم ،امهيلع مهنم لك لصحي

.مهسفنأ نينسملا ءالزنلا نيب ةلماعم
ةءاسإ ةيناكمإ نم ديزي ةياعرلا راد يف ةليوط ةدم ءاقبلا
لماعلاف ،هروزي دحأ الً اديحو ليزنلا ناك اذإ ةصاخ ،ةلماعملا
.هتدحوّ لغتسي دق نسملا دعاسي يذلا
تاسسؤم ءالزن ىلع يجراخلا يسايسلا عضولا ساكعنا
نم لمعلا مقاط وأ نينسملا ضعبف ؛نينسملاب ةياعرلا

مهلعجي ضراعملا بزحلا نم نورخآلاو ،نَّيعم ٍبزح
.نورجاشتي
نسملا نم عبني ةلماعم ءوس ىلإ نايدؤي دّرشتلاو رقفلا
راد نم امهاقلتي نيذللا ةيهافرلاو مامتهالاب عتمتسي يذلا
عفدي امم ؛ةياعرلا يمدقمب مُّكحتيو ،هبلاطم ديزتف ةياعرلا

عضول (حراجلا مالكلاو خارصلاب) هتلماعم ءوس ىلإ ءالؤه
.لالغتسالاو تافرصتلا هذهلٍ دح
ةياعرلا راد نع صاخشألا اهنّوكي يتلا ةقبسملا ماكحألا
دنع مهنوموليو ةياعرلا يمدقم يفّ كشي مهضعب لعجت
رابكلا نيدرشملا نم صُّلختلل ناكم وه» .ةءاسإ لوصح
.«مهتلماعم ءاست ثيح ،نسلا يف

ةءاسإلل ةباجتسالا4.3.4.3
شاقنلا تاعومجمو تالباقملا يف نوكراشملا لئُس امدنع
بلط نسملل نكمي يتلاو ،تاسسؤملا وأ دراوملا نع
دحأ نكي مل ،ةءاسإلا ىلإ هضرعت لاح يف اهنم ةدعاسملا

فيك» اولئُس امدنعو .تاسسؤملا هذه دوجوبً املاع
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اوعمجأ ،«ةءاسإلل مهضرعت لاح يف نونسملا فرصتيس
ىتح ،ةءاسإلا نولّبقتيس لب اومواقي نل نينسملا نأ مهلك
مهضعب وكشي دق .مهتلئاع ىلإ يمتني ال ءيسملا ناك ول

دحأ مدقتي نل امنإ ،مهترسأ دارفأ دحأل ةلماعملا ءوس
؛بابسألا تناك امهم ةرسألا دارفأ دحأ دض ةيئاضق ىوكشب
مل عقاولا يفف ؛”ةيلاملا ةدعاسملا ريفوت نع مجحأ ول ىتح“
بلطل مهل رفوتي امب ملع ىلع نينسملا عيمج نكي
.ةءاسإلا تالاح يف ةدعاسملا
نينسملا نم ددع مايقب ملع ىلع مهنأ مهضعب دافأ
مهنأب اولدأ مهنكل ،يلاملا فُّرصتلا ءوسل مهدالوأ ةاضاقمب
امكف .كلذ لعف ىلع مهتردق عم اذهك رمأ ىلع اومدقي نل
ءوس ريربتل ةديدعً اراذعأ نسلا ريبك مّدقي» : ءابطألا دحأ لاق
نإف ،هب نونتعي ال مهنأ فرتعي نل وهو ،هل هدالوأ ةلماعم
مهنأ دب ال ،مهعم نوكي هللا» لاق هترايز نع اوعنتما

تائفلا نم لك ةباجتسال ضرع يلي اميف .«نولوغشم
«.ةساردلاب ةفدهتسملا

نينسملا لعف دودر
ءوس دعب نينسملا لعف دودر نع راسفتسالا دنع
درسب ةرسألا دارفأو ةياعرلا ومدقم ماق ،مهتلماعم
،ءايتسالاب يحوت يتلا هجولا ريباعت ؛ةيتآلا تافرصتلا

لوانت نع عانتمالا ،مالكلا نع عانتمالا ،ةبآك ،ةيناودع
بايثلا ثيولت وأ ىضوف ثادحإك ؛يعجر كولس ،ماعطلا
.(طُّوغت وأ لوبت)
رثكأ ؛ةعونتم تناكف نينسملا ةياعرلا رود ءالزن لعف دودر امأ

،عوضخلاو ةبآكلاو ءايتسالاو فوخلا وه هركذ ددرت ام
رخآلا مهضعبو ،رمألا اذه نع ثُّدحتلا نم فاخي مهضعب»
،كلذ نم لضفأ وه ام نوفرعي ال مهنأل عقاولا رمألا لبقتي
ٍلمع يأب مايقلا عيطتسي ال نم مهنمو ،بئتكي نم مهنمو
حمسي ال هتقاعإ وأ يندبلا وأ يحصلا هعضو نأل لعف ةدر وأ
.«ىرخأ ٍتارايخ دوجوب ملعي ال هنأل وأ ،كلذب
ءالزنلا ناك املك هنأ نيكراشملا ضعب دافأ ،كلذ عمو
مهسفنأب اوعاطتسا ميلس يعوب نوعتمتي نينسملا
ةرادإل تاركذم لاسرإب امإ ،ةلماعملا ءوس ىلإ يدصتلا
وأ ،اهل نوضرعتي يتلا ثداوحلا نع اهغالبإل ةسسؤملا
.مهيلإ ءاسأ نم عم نواعتلا ضفر
ضعب اهب ىلدأ يتلا تاظحالملا ىلإ ةراشإلا ردجت ،انهو
ةياعرلل تاسسؤملا ءاردمو ةياعرلا يمدقم نم نيكراشملا
دنع نينسملا لعف تاَّدر نع ةرسألا دارفأو نينسملاب
اذهب نومدصي رمألا ئداب يف مهف ،ةياعرلا راد ىلا مهلاخدإ
بوانتت بضغلا نم تابون مهباتنت مث ،هنولبقتي الو عقاولا

مهب يهتنيل ةليلق رهشأ مودي لزنملا ىلإ ةدوعلاب لمأ عم
امك ،هذه “ضيورتلا ةيلمع”.نيبئتكمو نيئاتسم فاطملا
هلوبقو نسملا ءايتسا نع ربعت ،نيكراشملا دحأ اهيلإ راشأ
عرسأو لهسأ مهضعب ركذ امك ّةيلمعلا هذهو ،عقاولا رمألاب
ةسسؤملا حبصتف ،ةككفتم ٍرسأ نم اوتأ نينسمل
.ةليدبلا مهترسأ اهيف نيلماعلاو

ةياعرلا تاسسؤم ةباجتسا
نع مهيدل تامولعم ال هنأب ةياعرلا رودوريدم لك باجأ

يف ام ةلماعم ءوسل اوضرعت نينسمب ىنعُت تاسسؤم
.رادلا لخاد ةءاسإلا تالاح ةجلاعم متت ،اذلو .نانبل
ءادأ مييقت ىلإً الوأ مهتاسسؤم يف نيلماعلا نوعضُخيف
ىلإ ةءاسإ وأ ررض يأ قاحلإ مدع نم دكأتلل ةمظتنم ةبَقارمو
اهب مَّدقتي ىوكش لكب قيقحتلاب نوموقي مهو ،ءالزنلا
ىواكشلا هذه تناك اذإ اميس ال ،مهتالئاع دارفأ وأ نونسملا
ضعب نمضتت امك .ةياعرلا راد يف ةلماعملا ءوسب قلعتت
يدايتعا دقفتب موقت «ةدوجلا نم دكأتلل ةدحو» تاسسؤملا
دافأ ،راطإلا اذه يفو .ةءاسإلا ثداوح عمقل ىتح وأ دصرل
ةبقارمل تاريماك عضو ةيناكمإ نوسردي مهنأ مهضعب
.مهتاسسؤم يف نيلماعلا تافرصت
تقو نم لصحت ةءاسإ ثداوح دوجوبءاردملا  ّرقأ ،كلذ عمو
.نسملا دض نوفظوملا اهبكتري مهتاسسؤم يف رخآ ىلا

،ةريطخ ةءاسإلا تناك اذإ قبطُت ةمراص طباوضْ تَِعضُوف
دحأ دض نيضرمملا دحأ اهبكترا ةيدسج ٍةءاسإ ةثداح انْهجاو»
مغر ةمدخلا نم ضرمملا اذه فرصن نأ انررقف ،نينسملا
مدقنوً اقيقحت يرجن نحن ،ةلثامم تالاح يفو .تالخدتلا
امك .«ميقتسملا طارصلا ىلإ هدشرنو ءيسملا ىلإ حئاصنلا
ةيبيدأت ريبادت ذختت وأ ةمدخلا نم فرصلابً اراذنإ هجوي نأ نكمي
نأبً املع .هيلإ ةءاسإلا وأ رادلاب ميقملا نسملا متش َّمت ام اذإ
ةياعرلا مِّدقمل َّدب ال ،نايحألا ضعب يف ،هنأ حضوأءاردملا دحأ
«لوؤسملا وه نم هركذيل» ،ليزنلا نسملا ىلع خرصي نأ

.نيفظوملا عم ليزنلا نواعتيف
قيرفو ءابطألا  نودجي تاسسؤملا يف نينسملا نأ امك
نيعفادمو مهل ةاُمح نييعامتجالا نييئاصخألاو ضيرمتلا

نع مهغالبإ ىلع هنوعجشيو نسملل نوحمسي مهنأل مهنع
نوكي امً ابلاغف .اهتجلاعملً انايحأ نولخدتي دقو .ةلماعملا ءوس

ةلكشملا لحل لخدتي نم لوأ ةسسؤملاب يعامتجالا لماعلا
ً؛الثم هترايز مهنم بلطيل هب نيطيحملا وأ نسملا ةلئاع غيلبتو
ءاضقنا دعب ةرسألا دارفأب لاصتالاب ةسسؤملاً ةداع موقتف
.مهل ةرايز رخآ نع عيباسأ ةثالث
ةمزاللا تاءارجإلاب ،ةرورضلا دنع ،يعامتجالا لماعلا موقيو
هذهو ،هتجلاعملٍ صتخم ىلإ ةءاسإلل ضرعملا نسملا لاسرإل
ىلإً ةداع ةلاحإلا نوكتف ةءاسإلل ةباجتسالل ةدمتعم ةليسولا

ةيسفنلا ضارمألا يف يصاصتخأ وأ ةسسؤم وأ بيبط
.ةيلقعلاو
رودوريدم عيمج ىلدأ دقف ،يلاملا لايتحالاب قلعتي اميف امأ
كلت ةعباتمل ظقيتلاو رذحلا ومئاد مهتاسسؤم يف مهنأ ةياعرلا
ةسسؤملا ىلإ هلوخد روف ليزنلا اهل ضَّرعتي دق يتلا تالاحلا
ٍتادنتسم عيقوت نم نسملا عنمت ةيلآ تعضُوف .ىلوألا ةرملل
ءوس نم ةياقولل ريبادت ىلع لمعلا ىلإ ةبسنلابو .ةيمسر
نوكلميال مهنأءاردملا غلبأ ،تاسسؤملا يف ةلماعملا
بيردتب نوموقي مهنكل ،لاجملا اذه يف ةمزاللا تاءارجإلا

معدلا ميدقتو ،نسملا عم لماعتلا نسح ىلع ضيرمتلا قيرف
.ةمئادلا مهتبقارمو مهتعباتمو نيلماعلل يسفنلا

يناثلالصفلا
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تامظنملا ةباجتسا
ْ«ِلماع»و «ىفك» تاسسؤم ثالث عم تالباقم ترج
ام ةفرعمل «نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم»و
ةيعمج تدافأ .نسملل ةءاسإلل ًةباجتسا مهتاسسؤم هب موقت
نيذلا نسلا رابك ةدعاسمل ةصاخ جمارب اهيدل سيل نأ«ىفك»
ينوناقلا حصنلا ميدقتب مهاست اهنكلو ،فنعلل اياحض اوناك
نيصتخم ىلإ مهتلاحإب اهتامدخ نم نيديفتسملا معدو
تائفلا عيمج لمشت تامدخلا كلتو .نييسفنو نييعامتجا

.نسلا رابك ينثتست الو مهسنج وأ مهرمع ناك امهم
اهلامعأ نأ نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم تراشأ

ةلباقم ليصافت ؛قحلم ةعجارم) نسملل ةءاسإلا ىلع زكرت ال
؛تدافأو (نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم

ىوتسملا ىلع ،ةيضوفملا تايولوأ ىدحإ نسلا رابك لكشي
ةقيثو ةيضوفملا تردصأ ،0002 ماعلا يفف ؛يملاعلا

جمارب داجيإ ىلع ةيضوفملا لمعت .نينسملا ةيامح لوح
نينسملل نكمي ثيحب نسلا رابكل ةلماش ةلماكتم
تالاحل ةباجتسالا تاطاشن طيطخت يف ةلاعفلا ةكراشملا
،(ةيناسنإلا) ةيساسألا مهقوقح ةيبلتو اهذيفنتو ءىراوطلا

تامدخلا ىلع مهلوصح نم دكأتلاو ةيامحلل مهتجاح
.ةثراكلا دعب يفاعتلاو ءانبلا ةداعإ دنع ةيساسألا
نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم دمتعت
يرسألا فنعلل ضَّرعتي نم لك ةلاحإل تاراسم اهئاكرشو
ةياعرلا تاراسملا لمشت .مهنم ءاسنلل ةصاخو يسنجلاو
،ةيئاضقلا ةدعاسملاو ّةيعامتجالا ةروشملاو ،ةيحصلا

نمآ نكس نيمأت بناج ىلإ ةيداملاو ةيلاملا ةدناسملاو
اذإف .تامدخلا نم اهريغو ،رمألا مزل اذإ ،فيظوت ةداعإو
ةساردب ةيضوفملا موقت ،فنعلل نسلا رابك ضرعت
.تاراسملا هذه لالخ نم مهتدعاسمو ،مهعاضوأ

ذيفنتب موقتegApleH ةمظنم نأ «لماع» ةسسؤم تدكأ
جمانرب يف نينسملا لاخدإ ىلإ فدهي يميلقإ جمانرب
pacidnaH ةمظنم عم كارتشالاب نانبل يف ةدعاسملا
lanoitanretnI.جمانربلا اذه يف ،نوفدهتسملا نونسملاو
نيحزانلا نم مهمظعمب مه ،«لماع» ةمظنم هريدت يذلا
ٍةسارد يفف .ةينانبللا تاعمتجملا يف نيميقملا نييروسلا
نيرشت يفlanoitanretnI pacidnaHوegApleH اهترجأ
نينسملا نيحزانلا نم ةريبك ًةبسن نأَ نََّيبَت ،3102 لوألا
ةنمزملا ضارمألاو ةقاعإلا لمشت ةدعاسم ىلإ ةجاحب (%77)
زّكرت مل ةساردلا نكلو ،(56%) يسفنلا قاهرإلاو ،(%45)
نأ ىلع لدت تارشؤم الو نينسملا هاجت ةلماعملا ةءاسإ ىلع
 .ةيلاحلا «لماع» تالخدت هيلع زّكرت ام اذه

ةيميداكألا تاسسؤملا ةباجتسا
مدع مغر هنأ تالباقملا يف اوكراش نيذلا ةذتاسألا رثكأ دكأ

نإف ،نآلا ىتح ةخوخيشلا ىلع زكرت ةيميلعت جمارب دوجو

ةيانعلاب قلعتت لوصفو داوم نمضتي يميلعتلا جمانربلا
لمشي ةحارجلاو بطلل ماعلا جمانربلا نإف ،كلذك .نينسملاب
ءوس ىلإ نينسملا ضّرعتّ نأ ريغ نسلا رابكب ةياعرلا ةيفيك
.فوفصلا هذه يفً اّمُِهمً اروحم لكشي ال ةلماعم

؛ضيرمتلا تايلك
بيردت جمارب ةيعماجلا ضيرمتلا تايلك جهانم ةفاك نَّمضتت
داوم سيردت كلذك متي .ةخوخيشلاب ةقلعتملا اياضقلا لمشت
اهجاتحت يتلا ةّنيعملا تاربخلاو تاراهملا ءاطعإل ةيميلعت
نييعت ُّمتي .هجو لمكأ ىلع نسملا ةياعرب مايقلل ةضرمملا

نونيعتسيس نيذلا ضيرمتلا بالطل نينسملا نم ددع
.تارضاحملا لالخ اهوقلت يتلا تامولعملاو تاراهملاب
دنع تاراهملا هذه مادختسا ضيرمتلا ةذمالت نم عّقوتُيو
ةيقيبطتلا فوفصلا نإف ،كلذ نعً الضف .مهاضرمب ةيانعلا
،نيغلابلاب ةيانعلاب ةقلعتملاو ضيرمتلا تايلك يف ةمدقتملا

باستكا لمشت عمتجملا ةحصو ،ةيلقعلاو ةيسفنلا ةحصلاو
ةعماجلا نأ الإ .نينسملاب ةياعرلا ةيفيك تاراهمو تاءافك
جاهنم لاخدإب -5102 يساردلا ماعلا يف تأدب ةينانبللا
ىلعgnisrun lacigolotnoreG ةخوخيشلل يضيرمت

تاضرمملاو نيضرمملا نيكمتل ريتسجام ةداهش ىوتسم
ةعفدلا جيرختّ متدقو .نسملل ةلماشو ةلماك ةياعر ميدقت
.6102 ماعلا يف ىلوألا

نينسملاب ةياعرب ةقلعتملا ةيميلعتلا داوملا رثكأ لمشتو
يتلا ةيداعلا ةيحصلا لكاشملاو ةخوخيشلا تايرظنلً احيضوت
عضو مييقتو صيخشت ةيفيكو ً،ةداع نونسملا اهنم وكشي
.ةيحص ةميلس ٍةخوخيش ءاضقل تاسرامملا لضفأو ،نسملا
ةيفيك يفً اسورد ايلعلا تاساردلا يف ضيرمتلا بالط ىقلتي
طاشنلا تايوتسمو نسملل يعولاو يحصلا عضولا مييقت
رثكألا ةيحصلا لكاشملا جهنملا يف ُدِرَت امك .ةبآكلاو ةقاعإلاو

سلسو كاردإلا ةوق روهدت لثم ،اهتجلاعم لبسو اًعويش
داوم يف وهف نسملا ةلماعم ءوس عوضوم ّامأ .لوبلا
ةءاسإلاو فنعلا» ناونع تحت عمتجملا يف ةماعلا ةحصلا
ةماركلاو هافرلا» ةدام نأ كلذك ركذو .«ناسنإلا هاجت
ّسردت «ylredle eht fo ytingid dna gnieb llewنينسملل
،ةمكحلا ،دنملبلا ،ةينانبللا) تاعماجلا نم ددع يف
نسملل ةءاسإلا عوضوم ىلع ةداملا هذه يوتحت .(ةينوطنألا
.لقألا ىلع نيتعاس يف هتشقانم متي

؛بطلا تايلك
يف نوكراشملا باجأ دقف ،بطلا تايلك ىلإ ةبسنلاب امأ
نم ةبلطلا نيكمتل يفكي ال يلاحلا جهنملا نأ تالباقملا

ملاع يف نينسملل ةءاسإلا عاونأ ةفاك يدصتو ةجلاعم
عم) رابكلا ةلماعم ءوسب ةقلعتملا عيضاوملاف .عقاولا
بطلا بالط نأ عم ،بولطملا مامتهالا ىقلت ال (اهتيمهأ
دارفأو نوفظوملا لماعتي فيك مهبيردت لالخ نورظني
ةفأرلاو نانحلا نيب حوارتت ةلماعم يهو .نينسملا عم ةلئاعلا
دكأ .ةءاسإلا ىتحو ضفرلاو لامهإلا دح ىلإ لصتل

نانبل يف ةلماعملا ءوس عقاو ةسارد
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ةفاثك نأ مغر ،داوملا هذه سيردت ةرورض ىلع نوكراشملا
.كلذب حمست ال دق ّيبطلا جهنملا يف داوملا

نيدلا لاجر
ةيمهأو ةقومرم ةناكمب نيدلا ىظحي ثيح ،نانبلك دلب يف
.يعيبط رمأ جمانربلا اذه يف نيدلا لاجر ةكراشم ّدعت ،ةريبك
ةفاك نإ ذإ ،طسوألا قرشلا يف ةيلاع ةناكم نينسمللف
نسملا مارتحا ةرورض ىلع ددشت بهاذملاو نايدألا

ىلع ءوضلا نيدلا لاجر طلس دقو .ةنسح ةلماعم هتلماعمو
ةيعوتلا نمً اقالطنإ نينسملا ةلماعم ءوس ةبراحم ةيمهأ
خيسرتل ةيرورض ةيعوتلا هذه نإ مهيلإ ةبسنلابف ،ةيندملا
ةعلاطم ءاجرلا تامولعملا نم ديزملل) .نسملا مارتحا ةيمهأ

.(نيدلا لاجر ةباجتسا قحلم

لخدتلاو ةياقولل نوكراشملا اهحرتقا يتلا تايصوتلا4.4.3
نسملل ةءاسإلا تالاح يف
تايجيتارتسإ ةعومجم تالباقملا يف نوكراشملا حرتقا

دنع لخدتلاو نسملا ةلماعم ءوس نم ةياقولل ةعونتم
دقو .ءارآلا فلتخم نيب كباشت دوجو عم ،هيلإ ةءاسإلا

هذه اهيلإ ّهجوُت يتلا ةئفلا بسحب ،تاحارتقالا كلتْ تَمِّسُق
عمتجملا ،يموكحلا عاطقلا ؛يهو ،ةسمخ تائف ،تايصوتلا
ةيميداكألا تاسسؤملا ،ةياعرلا رودو تاسسؤم ،يلحملا

.دارفألاً اريخأو

يموكحلا عاطقلل ةّهجوم تايصوت
،لدعلا تارازوب نوكراشملا اهمدق يتلا تايصوتلا ترصحنا
تارازولا هذه نوكل امبر ،ّةيعامتجالا نوؤشلاو ةماعلا ةحصلا

يلي اميف .نسملاو ةءاسإلا نوؤشب اهريغ نم رثكأ ةينعم
.تايوتسملاو تاهاجتالا نم ددع يف ةهجوملا تاحارتقالا

ينوناقلاو يعيرشتلا ىوتسملا
نم ديفتسن نأ نكمي ؛نينسملا قوقح ةيامحل نيناوق ُّنَس
ةعجارمو بعاصملا كلتب تّرم يتلا ةمدقتملا لودلا براجت
تماق يتلا ةيفانيدنكسإلا لودلا وأ ،اسنرف ،ادنك تاربخ
.لاجملا اذه يف ةينوناق لامعأ ميظنتب
دوجول ةراشإلاّ مت ؛ةدوجوملا نيناوقلا قيبطت ىلع لمعلا

ىدل رارق ىلع لوصحلا ةياعرلا ةسسؤمل حمسي نوناق
ىفشتسم ىلإ نسم لقنل ةلجعتسملا رومألا يضاق
نأ ريغ ،ةرازولا ةقفن ىلع ةماعلا ةحصلا ةرازو عم دقاعتم
.ةرشابم ىضرملا ءالؤه لابقتسا ضفرت تايفشتسملا
فيك» ذإ ،ةيمويلا ضيرملا فيلاكت ةفلك ةيطغت ةدايز
نأ امك «؟اًّيموي .ل.ل00571 غلبمب نسملا ةياعر اننكمي
ً.ّايموي .ل.ل05362 يه ةماعلا ةحصلا ةرازو ةفرعت

نسملا ةلماعم ءوس نع غالبإلا ضرفت يتلا نيناوقلا نس
دحأ حرتقا امك .هتيلوؤسم لمحت ىلع هترسأ رابجإو هتيامحو
ً.الثم لهألا ةبساحمل نوناق عضو ةياعرلا تاسسؤموريدم

 يعامتجالا لخدتلا ىوتسم
رابك عم يطاعتلل ةيهيجوت ئدابمو ةحضاو ةيجهنم ديدحت
نوضرعتي نيذلا نينسملل ةلاحإ ماظن ثادحتساو ،نسلا
.مهتثاغإو مهتيامحل زكارم ريوطتو ةلماعملا ءوسل
هاجت ةءاسإلا تالاح يف ققحتلاو لخدتلا تالاجم زيزعت
.نينسملا
فدهب نسلا رابكل ةنخاس ةرشابم ةيفتاه طوطخ صيصخت
غالبإلا ىلع مّهثحو ،مهتاجاح ةيبلتو مهفواخمل ةباجتسالا

ً.اّيرس غيلبتلا ىقبي ثيحب فنعلاو ةءاسإلا تالاح نع
رابك فدهتستل جماربو ّةيعامتجالا زكارملا ةطشنأ ميظنت
.نسلا
اهيف فعضلا طاقن ديدحتل ةياعرلا رود ىلع ةباقرلا ليعفت
تامدخلا ةدوج ديكأت ىلع رهسلاو اهتجلاعمل لولح حارتقاو
.نونسملا اهيلع لصحي يتلا
لكشبً ّايمالعإ نينسملاو ةدجلاو دجلل ةينطولا مايألا ةيطغت
.لضفأ
.نينسملا ةلماعم ءوس نع ةيعوتلل راهن صيصخت

يحصلا ىوتسملا
ةديهز راعسأب ةلاّعف ةيبط ةيانع ةمظنأ ىلإ جولولا ليهست
رخآ عون - يعامتجالا نامضلا - ةلماش ةيطغت لالخ نم)
.(يحص نيمأت

 يلحملا عمتجملا ىوتسم
تاجايتحال ةّفيكمو ةقيدص ةئيب ةئيهت ىلع تايدلبلاّ ثح
تالصاوملاو لقنتلا لئاسوو تاقرطلا نيسحت) نسلا رابك
.(...ةحوتفملا تاحاسملاو
قلعتي ام لك مضي لماكتم لماش جهن عابتاو ميظنت
ءابطألا كراشي نأ ىلع ،نسلا رابكل ةءاسإلا عوضومب
نويئاصخألاو نويعامتجالا نويصاصتخالاو نوضرمملاو
ةءاسإلا بنجت يف يعيبطلا جالعلاو سفنلا ملع يف
نينسملا ةلئاع عم نواعتلاب نسلا رابكب ءانتعالا ليهستو
 .نيضرمملاو
كلذو ،اهقيبطت ةبقارمو ةدوجلا ريياعم نيسحت ىلع لمعلا
ةيانعلا مسقل تادادمإ ىلع لوصحلا ةيلمع ليهستب
ةياعرلا تاسسؤم يف ةشيعملا ىوتسم نيسحتو ةيحصلا

.مهداشرإو نينسملا عضو ةبقارمو
نيَهجوملا لامهإلاو فنعلا دض ةيعوت تالمحب مايقلا
ةيملعلا تايعمجلا ةفاكو ءابطألا ةباقن اهب كراشي ءافعضلل
.ةيملعلا تايعمجلاو ةيبطلا

نسلا رابك ةيامحو ،غالبإلاو ةياقولل تايصوتو دعاوق عضو
.اهعاونأ ىلع ةلماعملا ءوس نم
ةباقنو تايفشتسملا باحصأ ةباقنو نيضرمملا ةباقنّ ثح

يناثلالصفلا
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ةيانعلا عاطق زيزعت ىلع مهعيجشتو نييعامتجالا لامعلا
.هريوطتو ةياعرلا رود يف نينسملاب
يف مهتمهاسم عيجشتو -ً ّايعامتجاوً ّايسفن نسلا رابك معد
تاراهمو تاءافك نم مهل املً اريدقت ّةيعامتجالا تاطاشنلا

.تاردقو
اميسال ،مهلزانم لخاد نينسملاب ينتعي يذلا قيرفلا معد
ميظنتو ةيبطلاو ةيحصلا ةبقارملاو تامدخلاب قلعتي اميف
نم راثكإلاو ،مهلزنم يف نوجلاعُي نيذلل تاهزنو تاطاشن
.نينسملل ةيهيفرت ةطشنأ مدقت يتلا يداونلا
ةهيبش زكارم ،نسلا رابكل ةيراهنلا ةمدخلا زكارم ددع ةدايز
ةنيعم ٍتاعاسل مهل ةيانعلا رفوتت ثيح ،لافطألا تاضورب

ةحارتسالل ةصرف ةرسألا دارفأل ّىنستت كلذب راهنلا نم
.مهلغاشمو مهسفنأب مامتهالاو
ةيعوت جمارب لالخ نم ،يلاهألاو عمتجملا مامتها زيزعت
لضفأ ةروص زاربإو مسرل ،مالعإلا لئاسو عم لمعلاو
نأ ةياعرلا رود ءاردم دحأ راشأ دقف .ةياعرلا روُدلو نينسملل

صلختلل نكامأ» ةباثمب مالعإلا يف ودبت ام ًابلاغ رودلا هذه
تالسلسمو ةينويزفلت تانالعإ دادعإ نكمي .«تايافنلا نم
زاربإو ،هتدعاسم ةرورضو نسملاب ءانتعالا ةيمهأ حيضوتل
نكمي .لايجألا نيب نماضتلاو ةيلئاعلا طباورلا ةيمهأ
نينسملا ىلإ عمتجملا ةرظن نسحيو ريغي نأ مالعإلل
.مهب ةيانعلا تاسسؤمو
نمف ،ةيعامتجا تامدخ جمارب ريوطت ىلع سرادملا عيجشت
.هب مامتهالاو نسملا مارتحا ىلع ذيمالتلا ةيعوت يرورضلا

نايدألاو بهاذملاو فئاوطلا ةفاك نم نيدلا لاجر ةكراشم
لالخ نم كلذو ،نينسملا ىلإ ةءاسإلا بنجت ىلع لمعلاب
معد ةرورض ىلع زيكرتلاو ةيرسألا طباورلا زيزعت ىلع لمعلا
.نسملا ةرسأ
تالئاعلاو صاخشألل تامدخلاو حئاصنلا ميدقت
يف ةدعاسم وأ تامولعم نع نوثحبي نيذلا تايعمجلاو
.مهتلماعم ءوسو نينسملا لامهإ عوضوم
ةميقملا ةمدخلا تاسسؤمل يمويلا لدبلا ةدايز ىلع لمعلا
لئاسولاب تاسسؤملا هذه ديوزتو ،نينسملاب ىنعت يتلا
اهميدقتو هريغ ىلع نسملا دامتعا نم ّدحت يتلا ةدعاسملا

.نكمأ نإً اناجم
.نونطاوم اهلكشي طغض تاعومجم ءاشنإ

 ةياعرلا تاسسؤم ىوتسم ىلع
مهماهم زاجنإ ىلع لامعلا ةردق ريوطتل ةطشنأ

نيلماعلا مقاطل لمع تاشروو ةيبيردت تارودب مايقلا
.نينسملا عم لماعتلاو لصاوتلا اهعوضوم

 ةيرادإ ةطشنأ
ةياعرلا رود يف ةفلتخمٍ ماسقأ يف نينسملا ةماقإ ميظنت

فرخلا ضارمأ نم نوناعي نيذلا قيرفتو ،مهضارمأ بسحب
.ةينهذلاو ةيلقعلا هاوق لماكب لاز ال َنم نعً الثم رمياهزلألاو
نينسملا طوقس ةيناكمإ نم دحلاب ةليفك ريبادتو تاءارجإ ذاختا
ةءاسإلا لوصح ةيناكمإ ضفخ كلذكو - ةباصإلل مهضرعت وأ
ةيانعلل لئاسو فاشتكال ثوحب ءارجإ حرتقملا نمو - مهل
.مهدييقت نم لضفأ فرخلاب نيباصملاب
نومتهي نيذلا نييصاصتخالا ةفاكو ةخوخيشلا ءابطأ عيجشت
تامدخلاو ةياعرلا يمدقمو ةرسألا دارفأ مهيف نمب نسلا رابكب
.مهبيردتو مهميلعت ىلإ ةفاضإ ،مهل
لوانت ىلع هعيجشتو هسفن ىلع دامتعالا ىلع نسملا عيجشت
.ىضوفب كلذ ببست ول ىتح هدرفمب ماعطلا
.نسلا رابكل ةيميلعتو ةيفيقثت تارود ءارجإ
نينسملا ةردق بسانيل ةياعرلا رود يف ءاذغلا ةدوج نيسحت
.هعلبو ماعطلا غضم ىلع
ةيلقعلا نينسملا ةوق ءامنإل ةيهيفرتلا ةطشنألا عيونت
زيرطتلاو ةءارقلاو ةطايخلاك) ةياعرلا رود يف مهتركاذو
.(تالحرلاو
،ةياعرلا رود يف ،نيفظوملا دادعأ ةدايز ربع لامعلا قاهرإ بنجت
دقو .بعتلا ببسب ءالزنلا هاجت ةءاسإلا نم ةياقولل مهمعدو
.ةئفاكم ماظن لامعلا زيفحت لمشي
ءارجإو ءالزنلا ةيصوصخ مارتحال ةمزاللا تاءارجإلاب مايقلا
 .ءالؤه تاجاح مئالتل ةمدقملا تامدخلا ىلع تاليدعت
نسلا رابك تافرصت ةبقارمل ليجست تاريماك بيكرت
.نيفظوملاو
نسملا ةرايز نوكتف ،ةيلئاعلا تارايزلا ّصخي يمازلإ دنب زيهجت
لوخد دنع عّقَوُت يتلا ةيمسرلا ةقيثوللً اقفو هتلئاع ىلع بجاو
هذه تاسسؤملا ضعب تدمتعا دقو) .ةسسؤملا ىلإ نسملا
.(ًالوبقوً اناسحتسا تقالو ةرمثملا ةدعاقلا
تالئاع عجشت نينسمو تالئاع نيب قيفوت جمارب ءاشنإ
.نسم بيرق مهل نكي مل نإ مهّينبتو نينسمب ءانتعالاب

ةيميداكألا تاسسؤملا ىوتسم ىلع
بطلا تايلك يف طقف رصحنت ال ،فوفص ءاشنإ

اهضارعأو ةخوخيشلا عوضوم لوانتت ،ضيرمتلاو
يف اهب ةطبترملا ةيلقعلاو ةيسفنلاو ةيدسجلا تارييغتلاو
ءوس عوضوم سَّرَدُي نأ بجي» ؛دهاعملاو تاعماجلا ةفاك
بالطل ةيميلعتلا داوملا لك يف نسلا يف رابكلا ةلماعم
ّثحً اضيأ مهألاو ؛ةيندملا ةيبرتلا وأ عامتجالا وأ سفنلا ملع
.«نينسملا لوانتت ةيناديم ٍتارودب مايقلا ىلع بالطلا
رابكلا ةلماعم ءوس صخت يتلا تاصاصتخالا ضعب ةفاضإ

.مهبيردتو نيضرمملا ريضحت فوفص ىلإ نسلا يف
ةجلاعمل ةدَّدحم تاءافك لاخدإل ضيرمتلا تايلك عيجشت

كلذكو ،ةدمتعملا جهانملا نمض نينسملل ةءاسإلا ةرهاظ

نانبل يف ةلماعملا ءوس عقاو ةسارد
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ىلعف .ضيرمتلا مولع نم لوألا ىوتسملا جمارب يف
رابكل ةءاسإلاو لامهإلا تامالعو ضارعأ اوكردي نأ بالطلا
.اهنع اوغِّلبي يك نسلا
بالطلا ملعتي نأ نسحتسُي ايلعلا ضيرمتلا جهانم يف امأ
ملع ىلع اونوكي نأو ،نسلا رابك ةيامحل لخدتلا ةيفيك
.نسلا رابكل ةحاتملا دراوملاب
دق نينسملاب ةيانعلا نع ةدَّدحم ةيميلعت ةدام دوجو نإ
ىلع مهدعاسيو ،صُّصختلا اذه رايتخا ىلع مهضعب زفحي
دحأ لكشي يذلا نينسملل ةءاسإلا عوضوم ةيمهأ مهف
.عمتجملا يف ةمقافتملا ةيساسألا لكاشملا
سرادملا يف نينسملل عُّوطت ةطشنأو جمارب لاخدإ

ىلع مهرفاظأ ةموعن ذنم لافطألا ميلعتو ،تاعماجلاو
كلذف ،همارتحاو نسملا عم لماعتلاو مامتهالا ةيفيكو ةيمهأ
.لبقتسملا يف نسملا هاجت دلولا نم لضفأً الماعت نمضي
لوانتت سرادملا يف ةيوبرتلا جهانملا ىلع داوم ةفاضإ
.ةيكولسو ةيركفو ةيدسج تاريغت نم اهب طبتري امو ةخوخيشلا

دارفألا ىوتسم ىلع
مهتاراهم ريوطتل ةرسألا دارفأل تاودنو لمع تاشرو ةماقإ

مهيلع ديكأتلاو ،نسملا ضرم ءابعأ لُّمحت نم مهنيكمتو
ةءاسإلا بُّنجتل لافطألاك نينسملا ةلماعم مدع بوجوب
مهتلماعمو نينسملا ةبطاخم مهيلع امك .مهل ةيسفنلا
وأ ظافلأ لامعتسا نع عانتمالاو .ةيّدو ةَّبحمو مارتحاب
ةياعرلا يمدقم ىلع بجاو هنإ مث ةقفشلا ىلع لُّدت تاملك
مهسفنأب مهتقث ةداعإل مهودعاسي نأ نينسملل
.مهنامأو مهتيلالقتساو
دارفأل وأ درفلل ةروشملاو حئاصنلاو تامولعملا ريفوت
وأ ةءاسإ بُّنجتل ةرفوتملا تامدخلاو دراوملاب قلعتت ةرسألا
.لبقتسملا يف نينسملا لامهإ

ٍتاسلج لالخ نم نينسملل ةياعرلا يمدقم ةدناسم
ةحار تقو نيمأتو ،مهعاضوأ ةشقانمل مهريغ عم ةكرتشم
نإ .مهناكم لحي نم نيمأتب كلذو ...مهلاغشأ ءبع نم
نِّسحتو قاهرإلا نم ففختو مهحيرت ريبادتلا هذه
.نينسملا ةلماعم ءوس كلذب بنجتنف مهتيسفن
ُلبُس ةفرعمو ،مهقوقح ةفرعمل نينسملاو ةرسألا ةيعوت
يتلا ضارمألا صئاصخو ةيحصلا مهعاضوأ نيسحت
.فادهألا هذه قيقحتل مهبيردتو ً،اّصاخً اجالع بَّلطتت
ططخ عضوو دادعإ ةيمهأ ىدم نع عمتجملا دارفأ ةيعوت
.نيعبرألا نس ذنم كلذب ءدبلاو ،دعاقتلل

ةساردلا يف روصقلاو دويقلا5.3
نمً اددع كانه ناك ،تاساردلا مظعم يف لاحلا وه امك
تامولعملا ليصحت ةيلمع اهتببس - دويقلاو بعاصملا

ةيدجلا نيعب اهذخأ لضفألا نم – هنم قوثوم وه ام رايتخاو
 .ةساردلا هذه مييقت دنع

ةصاخ ،شاقنلا تاسلج ضعب يف نيكراشملا ددع ناك
ًةيفاضإ تالباقم ءارجإ مت كلذلً ادودحم ،نييروسلا نيحزانلا
تامولعملا نأ اهلالخ نم انل حضتاو .صقنلا اذه ضيوعتل
يتلا كلت نع فلتخت ال اهيلع لوصحلا َّمت يتلا ةيفاضإلا

.ىلوألا شاقنلا تاسلج يف تدرو
نيذلا ءالزنلا رايتخاب ةياعرلا رود يف نولوؤسملا ماق
ًايأر يطعي نم رايتخال مهضعب ليمي دق .مهانبوجتسا
اوكراش نيذلا نونسملا نوكي دقو ،ةسسؤملا نعً ايباجيإ

نم مهرايتخا مت نيذلا وأ ،ةزكرملا شاقنلا تاسلج يف
،شاقنلا يف مهتكراشم ىلع مهترسأ تقفاوو نيلوؤسملا
نأ ريغ .نينسملا نم مهريغ نم ةلماعملا ءوسل ًةضرع لقأ
نع مهتاظحالم ءاطعإل نيكراشملا ىلإ ةهجوملا ةلئسألا

مهزايحنا نم ّدحت دق مهنوفرعي نيذلا نينسملا ةيقب عضو
.ةينعملا ةسسؤملاو ةلئاعلا ةيامحل
عاضوأ ضرعت ةساردلا نم تلُِّصح يتلا تامولعملا
لمحت عيطتست يتلا كلتو ،ةينغلا ّةيعامتجالا تاقبطلا
.نيضرمملا باعتأ لدب ديدست وأ لزنملا يف مدخلا فيلاكت
ً،اّيدسجوً ّايلقع نيميلس اوناك ةساردلا يف نيكراشملا نإ مث
اوسيل نم ىلع قبطنت ال ةلّصحملا جئاتنلا نوكت كلذبو
نأ ينعت لكاشملا هذه .ةّيدسجلاو ةيلقعلا مهاوق لماكب
ةقيقح فشكت ال ةساردلا هذه نم ةصلختسملا جئاتنلا
.همجحو دلبلا يف نسلا رابك ةلماعم ةءاسإ قاطن
ءانبل ليوط تقو ىلإ ةساردلاب موقي يذلا قيرفلا جاتحي دق
حتفني نأ بعصلا نمف .نسلا رابك عم لصاوتلاو ةقثلا
مهب ةصاخ ليصافت نع ثُّدحتلل نونسملا نوكراشملا

.ءيشلا ضعب ةميمحو
لوح ،ةياعرلا رود يف نوميقي نيذلاو ،نوكراشملا دّدرت
اوفتكاف ؛مهتاسسؤم يف مهلاطت يتلا لكاشملا ةشقانم
نيحزانلا عم لاحلا وه امك .اهنع ةيباجيإ رثكأ ةروص ءاطعإب
.مهطيحم يف فنعلا نع ثُّدحتلا اوبنجت نيذلا نييروسلا

نوطُّروتي الو نيرخآلاب نولخدتي ال مهنأً ارارم اوررك دقف
.مهعم لكاشمب
ًالدب مهتاجايتحا نع ريبعتلا ىلعً ّابصنم نينسملا مامتها ناك
نورمذتي اوناكف .اهيلإ نوضرعتي يتلا ةءاسإلا نع غالبإلا نم
ميدع يحصلا نيمأتلاو ةيودألا فيلاكتو ةئيسلا مهتحص نم
ىلع نييروسلا نيحزانلا مامتها بصنا امنيب .ىودجلا
.نكسم ىلع لوصحلا ةبوعصو ةيلاملا ةقئاضلا

نمً ابسانم هنوري ام ىلعً ءانب ةباجإلل نينسملا ضعب َلام
مهتماقإ ريربت ىلإ ةياعرلا رود ءالزن دمعف .ّةيعامتجالا ةيحانلا

نأ عم ،اهيف مهدوجو ىلع مهتقفاوم ءادبإو ةسسؤملا يف
هباتنتوً ابضغ طيشتسي ناك مهضعب نأب دافأءاردملا دحأ
يف مهتماقإل ىلوألا مايألا يف خارصلا نم تابون
تاسلج ىدحإ يف نيكراشملا دحأ نأ امك .ةسسؤملا
هذه يف متنأ اذامل» نيرخآلاب خرصوً ابضغ طاشتسا شاقنلا
.«مكرمأب متهتو مكهاجت ةنونح مكترسأ تناك اذإ ةسسؤملا

يناثلالصفلا



ثلاثلا لصفلا
تاءارجإلاو تايصوتلا

                  ةّيولوألا تاذ
                                                          تايصوتلا.1
ةّيولوأ تاذ تاءارجإ.2
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ةّيولوألا تاذ تاءارجإلاو تايصوتلا

ةليوط ودبت ةريسمل ىلوألا ةوطخلا ىوس ةساردلا هذه تسيل
بناوجل ةلماش جئاتنلا ّدعن نأ نكمي ال ذإ ،ةبعصو ةرثعتم امبرو
يطعت.نانبل يف نسلا رابك ةفاك ءارآ لثمت وأ ،ةفاك عوضوملا

رابكل ةءاسإلا عوضومب ةقلعتمً اراكفأو تامولعم ةساردلا هذه
ةياقولل ططخ دوجو مدع ىلع ءوضلا طلستو ،نانبل يف نسلا

تزربأو .نسلا رابك قوقح ىلع ةظفاحملا لجأ نم لخدتللو
ليلقلا ،ةيوفشلا تاياورلا نم ةعومجمو تاياكح ةدع ةساردلا

ىلإ لصو وأ ةينوناق تاءارجإ وأ ةيئاضق ماكحأ نع رفسأ اهنم
.مالعإلا لئاسو
دقو ،ةساردلا هذه جئاتن نع عبنت هاندأ ةروكذملا تايصوتلا نإ
ةيبطلا تالجملا يف ةرفوتملا تامولعملاب تيرُثأو تنتغا
نم كلذكو ،ةقطنملا نم لودلا براجتو ةربخ نمو ةيلودلا

ٍماسقأ ةتس نم تايصوتلا هذه عيمجت َّمت دقلو .اهجراخ
وأ هيلع زيكرتلا متي يذلا عوضوملا بسحب تدرفأ ،ةلصفنم
.تايصوتلا اهيلإ هجوتت يتلا ةسسؤملا وأ ةمظنملا

ةينوناقلا تاءارجإلا
رابكل ةءاسإلا ةجلاعمل ىوقأً امازتلا لكشت نيناوقلا نأ عم
متي ذإ ،ددصلا اذه يف تاعيرشت لودلا مظعمّ نست مل ،نسلا
قوقحلا لوانتت يتلا نيناوقلا نمض ةرهاظلا هذه عم يطاعتلا
،هنأ امك .يرسألا فنعلاو ،ةصاخلا ةيكلملا قوقحو ،ةيندملا

متت نأ ردانلا نمف ،جماربلاو نيناوقلا هذه دوجو عمو
ةءاسإلا ديدحت لوح فالخلاو لدجلا ببسب كلذ ،ةمكاحملا

امع يعولا ىوتسم ضافخناو ،اهيلإ فّرعتلاو اهب فيرعتلاو
نوددرتي مهسفنأ نسلا رابك نأل وأ ،لامهإ وأ ةءاسإ لكشي
ول كلذ ىلع نيرداق ريغ مهنأ وأ ،دحأل تاماهتا هيجوتب ةداع
.ةرسألا دارفأ نمً ةداع مه نيينعملا نأ اميس اوبغر

؛ةيتآلا ةددحملا تاءارجإلا حارتقا ناكمإلاب

لمشت ثيحب ،يرسألا فنعلا لوح ةيلاحلا نيناوقلا ليدعت
.فنعلل ةضرعملا تاعومجملا دحأك نسلا رابك
ًاديدحت لمشتل ةيلاحلا ةيندملاو ةيئازجلا نيناوقلا ليدعت
.نسلا رابك لالغتساو ةلماعملا ءوسو لامهإلا

ّةيعامتجالا تامدخلا
ً،ايبسن ةفيعض نسلا رابكل ةءاسإلاب ةقلعتملا جماربلا لازت ال
ماظنلا نمض تاءارجإو ةطشنأ ىلع زيكرتلا نوكي دق كلذل
امكو .ربكأ دودرم تاذو ةيلاعف رثكأ يلاحلا يعامتجالا
اياحضل تامدخ ريفوتبً ايملاع ديازتم مامتها كلانه ،انفلسأ

ءوس ةحفاكمل تعضو يتلا كلتب ةهيبش ةلماعملا ءوس
.لافطألا ةلماعم

؛ةيتآلا ةددحملا تاءارجإلا حارتقا ناكمإلاب
ةدعاسمل تالوكوتوربو ةيهيجوت ئدابم عضول ةجاح كلانه
لبسو ةلماعملا ءوس اياحض فشك ىلع نيلماعلا

.ةلصلا تاذ بيردت جماربو تاقلح ءارجإ كلذك ،مهتدعاسم
(seniL pleH) فتاهلا ةطاسوب ةدعاسملل زكارم ثادحتسا

اهتدئاف نع هذه تنهرب دقف .ةلماعم ءوس نع ريراقت مالتسال
ةروشم مدقتو ،ةيفاو تامولعم ّنمؤت اهنإ ذإ ،اهتميقو
.ةينوناق
ءاسنلل ةصصخملا معدلا تاعومجمو ئجالملا ميمعت
نينسملا نم ةلماعملا ءوس اياحض كلذك لمشتل ،تافنعملا

.مهل يعامتجالا يحصلاو يسفنلا معدلا تامدخ ميدقتو

ةيحصلا ةياعرلا
وه نسلا رابكل ةءاسإلا عوضوم يف ةسيئرلا ةلكشملا لعل

يف مهم رود نييحصلا نيلماعللو ،هنع فشكلاو هتفرعم
ةءاسإلا جاردإ نسحتسملا نم كلذلو .هتظحالمو هنع فشكلا

.نسملل ةيضرملا ضارعألل لمتحملا صيخشتلا ةمئاق نمض

؛ةيتآلا ةددحملا تاءارجإلا حارتقا ناكمإلاب
ةياعرلا ءابطأو ئراوطلا ماسقأ ءابطأل تالوكوتورب دادعإ
ىرخألا تاصاصتخالا يوذ ءابطألل كلذكو ،ةيلوألا ةيحصلا

ةدعاسملل ،باصعألا ضارمأ وأ بلقلا ضارمأ ءابطأ ؛لثم
رابكل ةءاسإلا اياحض ةجلاعمو صيخشتلاو فشكلا ىلع
كشلا ىوتسم عفرلً امهمً ارود تاهيجوتلا هذهلف ،نسلا

.ةءاسإلا ةيناكمإ نع قيقحتلاو صحفتلا نم ديزملل عفدلاو
نولوتي نيذلا نييحصلا نيلماعلل بيردتلاو ميلعتلا ريوطت
و نسملل ةءاسإلا ىلع فرعتلا ةيفيك لمشيل نسلا رابك جالع
.هل ةباجتسالا

ةياعرلا رودو نيينسملا تاسسؤم
ةءاسإلا عنمل هب مايقلا نيعتي بيردتلا نم ريبك ردق كلانه
.ةياعرلا رودو نينسملا تاسسؤم يف مهتلماعم ءوسو نينسملل
،مهفلا ءوس ةجيتن بئاوشلا هذه لصحت تالاحلا نم ريثكلا يفف
.ةفرعملاو تاراهملا ضعبل راقتفالا وأ ةليقثلا لمعلا ءابعأ وأ

تاسسؤملا هذه ءالزن عم لضفأ تاقالع ةماقإو بيردتلاف
لمع ةئيب داجيإو نينسملا ةياعرب ةقلعتملا ةيساسألا ميقلا مُّهفتو
ةلماعملا ءوس ءردل ةمساح ةيمهأ تاذ اهلك يه نواعتلا اهساسأ

لمعلا يف ءالمزلا نم معدلا نإف ،كلذك .تاسسؤملا يف
اهلك يعامجلا لمعلاو ،ديجلا لصاوتلاو نييرادإلاو نيفرشملاو
ىلعو ةيبلسلا رعاشملا فيفخت ىلع دعاست ةمهم تاوطخ
.نيفظوملاو ءالزنللً انامأ رثكأ ةئيب ثادحتسا

تايصوتلا.1
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ثلاثلا لصفلا

؛ةيتآلا ةددحملا تاءارجإلا حارتقا ناكمإلاب
جمانربو ،تامدخلا ةدوجل تاهجوتو ،ةياعرلل ريياعم دامتعا
نسملا عم لماعتلا ةيفيك نعنيريدملاو نيفظوملل بيردت
اهل ةباجتسالاو ةءاسإلا ىلع فرعتلا ،هيلإ ةءاسإلا بنجتو
،حبكلا عاونأ ،ءالزنلا ةيصوصخ ىلع ةظفاحملل ريياعم ً؛الثم)
.(ءاذغلا ةيعون
نع جتانلا قاهرإلا ةجلاعم ىلع زكرت جماربو تاسايسل ةجاحلا
.لمعلا
.تاسسؤملا هذه يف ّةيعامتجالا ةئيبلاو ينابملا نيسحت

ةيميداكألا تاسسؤملا
نع فشكلا يف مهمو ريبك رود ةيميداكألا تاسسؤملل
بيردتو رمعتلاب ةطبترملا ةيدسجلاو ةيجولويزيفلا تاريغتلا
 .نسملاب مامتهالا ىلع نيلماعلا

؛ةيتآلا ةددحملا تاءارجإلا حارتقا ناكمإلاب
تاصاصتخالا يف رداوكلا بيردت جهانمل ةيساسأ ةدام ةفاضإ
،ةماع ةحص ،ضيرمتلا ،بطلا ؛لثم ةلصلا تاذ ةفاك
...يعامتجالا لمعلا ،ةاماحملا
نسملا ةمدخب ةقلعتملا تاعاطقلا يف نيلماعلا عيمج بيردت
ةلاحإو ةجلاعمو فشك لوحً ّايساسأً ابيردت بترلا ةفاك نم

.ةلماعملا ءوس اياحض
ىلع ىطعُت ً(اليوطً انمز رّمع) ريمعتلا لوانتت داوم ةفاضإ
هذه جامدإ كلذك .ةفاك تاصاصتخالا يف يعماجلا ىوتسملا
.سرادملا يف ةيتايحلا مولعلا نمض ةداملا

دييأتلاو يعولاو مالعإلا
مالعإل ةيساسأ تاءارجإ ماعلا يأرلا دنع يعولا ةدايزو ميلعتلا نإ
.ةياقولل ةيساسأ ةطخ يهف ،فقاوملا رييغت ىلع دعاست سانلا
ةيساسأو ةمهم تاودأ دييأتلا تاعومجمو مالعإلا لئاسو نإ
.سانلا دنع يعولا رشنل

؛ةيتآلا ةددحملا تاءارجإلا حارتقا ناكمإلاب
نع روهمجلا ةيعوتل اهذيفنتو ةيمالعإ جمارب دادعإ
ةلحرمل ةقفارملا ةيلقعلاو ةيجولوزيفلا تارييغتلا
بنجتو تارييغتلا هذه عم لماعتلا ةيفيك ،ةخوخيشلا
لاكشأو عاونأ ىلع ةيعوتلا كلذك .نسملل ةءاسإلا
.نسلا رابك اهل ضرعتي يتلا ةءاسإلا

يف نسملا ةروص نيسحتل نييمالعإلا عم لمع ةشرو دادعإ
ميدقتو نسملا ةدعاسم ةيمهأ ىلع ديدشتلاو مالعإلا
.هل تامدخلا
رشنو ،فحصلا يف تالاقم رشنل مالعإلا لئاسو عم لمعلا
ةيلاكشإ ىلع يعولا ةدايزل نويزفلتلاو ةعاذإلا يف تانالعإ
.نسملل ةءاسإلا
اذه لعجل طغضو معد تاعومجم ليكشت ىلع عيجشتلا
.ةمهم ةينطو ةيضق عوضوملا
اهرشنو ،نينسملل ةءاسإلا لوح تابيتكو تاروشنم عيزوت
تالحملاو ةيراجتلا زكارملا لثم نكامألا نم ديدعلا يف
.اهريغو تاسسؤملاو
يف ةمهاسملل ةينيدلا تاسسؤملاو نيدلا لاجر دينجت
نمض مهتلماعم ءوسو مهلكاشمو نسلا رابك نع ثدحتلا
.نينمؤملل ةيعوبسألا تاظعلا

ثوحبلاو تامولعملا
نع ثوحبلاف ،ةقطنملا ءاحنأ رئاس يف عضولا وه امك
هل يّدؤملا لماوعلاو ،هعاونأو ،نسلا رابكل ةءاسإلا

ِعرتسي مل ،ةهج نمف ،ةمودعم هبش يه ،هتافعاضمو
ىرخأٍ ةهج نمو ،نيثحابلا مامتها نينسملل ةءاسإلا عوضوم
تاهجلا نم مازتلا وأ مامتها نم كلانه سيل نأ ودبي
رامثتساو ثوحب اذكه ليومتل ةيميلقإلا وأ ةيلحملا ةحناملا

نع فشكلا لاز ام ،كلذ ىلإ فضأ .عوضوملا اذه يف
ببسب تابوعصلا ضعب هجاوي عمتجملا دارفأ نيب ةءاسإلا

ةجاح كلانهو ،فشكلل مادختسالا ةلهس قرط دوجو مدع
رابكل ةءاسإلا عوضوم لوح ةيملعلا ثوحبلل ةحضاو ريياعمل
تاسايسلا عضول ةيساسأو ةمهم ثوحبلاف ،نسلا

.ةجمربلاو طيطختلاو
؛ةيتآلا ةددحملا تاءارجإلا حارتقا ناكمإلاب

ليهستل اهلامعتساو تالباقملل ريياعمو تالوكوتورب ميمصت
.ةلماعملا ءوس اياحض نع غيلبتلاو فينصتو ديدحتو
لامهإلا لوح تاساردلا نم ديزملل ةيرورض ةجاح كلانه
.ةءاسإلاو
تارشؤملا نم ةعومجم عضوو ميهافملا ،ريياعملا ديحوت
ءادأ ةبقارمل اهنم ةدافتسالا نكمي ةلماعملا ءوس لوح
دعاسي ،مظتنمٍ لكشب ،نسلا رابكل ةياعرلا رودو تاسسؤملا

.ضعبلا اهضعب تاساردلا ةنراقم يف
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ةّيولوألا تاذ تاءارجإلاو تايصوتلا

ةيولوأ تاذ تاءارجإ.2
اهتروطخو نينسملا ةلماعم ءوس تالاح دادزت نأ عقوتملا نم
ذخآ ً(اليوطً انمز شاع :رّمع) ريمعتلا نإ ذإ ،ةمداقلا دوقعلا يف
نع كيهان عافترالاب ذخآ ناكسلا نيب نسلا رابك ةبسنو ،دايدزالاب
رابكب مهتاقالعو ةياعرلا يمدقم تايلوؤسم يف بقترملا ريغتلا
.دمألا ةليوط ةياعرل نوجاتحي نيذلا نينسملا ددع دايدزاو ،نسلا
مازتلا كهتني مهئاذيإو مهتلماعم ءوسو نسلا رابك لامهإ نإ
 .مهنمأو مهتمالس نيمأتو ءافعضلا ةيامحل ،عساو يقالخأ

،اهدامتعا ناكمإلاب يتلا تاءارجإلاو تالخدتلا نم ديدعلا كانه
اهّدع يتلا ةيتآلا تاءارجإلا ىلع زيكرتلا ىأترا ثحبلا قيرف نأ الإ
.ةيمهأو ةيولوأ تاذ

نم ءاملعو ءاربخ هيف كراشي ينطو رمتؤم ىلإ ةوعدلا
،باصعألا بط ،ةخوخيشلا بط ؛ةيتآلا تاصاصتخالا
،يعرشلا بطلا ،نوماحملاو نوناقلا لاجر ،ّةيعامتجالا ةمدخلا
كلت وأ ،نسلا رابكل تامدخلاو ةياعرلا نمؤت يتلا تامظنملا
ٍفيرعت ىلع قافتالل كلذو .يرسألا فنعلاب ىنعت يتلا

ةضيرعلا طوطخلا عضوو ،رابكلا ةلماعم ءوسل يلمعو حضاو
.ةلاحب هابتشالا مت لاح يف كرحتلاو ةباجتسالل
نوؤش ةياعرل ةمئادلا ةينطولا ةئيهلا ناجل نمض ةنجل ليكشت
جماربو ططخ عضو ىلع لمعلا ماهم اهيلإ لكوت نينسملا
ةعباتملل ةلاحإلا تاراسم حارتقاو ،نينسملل ةءاسإلا ةجلاعمل
.ةلماعملا ءوس ثودح عنمل تاوطخ ينبتو ،جالعلاو
ةدع نم نيثحاب مضت ةينطو لمع ةشرو ىلإ ةوعدلا
نوناقلاو ّةيعامتجالا ةمدخلاو ةحصلا ؛لثم) ةيملع تاصصخت
فشكلل لامعتسالا ةلهس تاودأ ديحوتو ةغايصل (...خلا

مت فشكلا تاودأ نم ديدعلا كلانه .ةلماعملا ءوس مييقتو
قرط ضعب قحلم عجار) روشنملا يملاعلا بدألا يف اهحارتقا
هجوأ اهنم لكل امنإ (نسلا رابكل ةءاسإلا مييقتو فشكلا
.ايازمو لامعتسا
قفاوتلاو اهيف ثحبلا يغبني تالؤاست ةدع ىقبت كلذ مغر
؟هعم ةلباقملا ءارجإ يغبني يذلا صخشلا وه نم ؛لثم اهيلع
ومدقم وأ مهتمدخ ىلع نومئاقلا وأ ،هسفن نسملا وهأ
ءوس نع فشكلا اننكمي فيك ؟ّةيعامتجالاو ةيحصلا ةياعرلا
ٍةبوعص نم وكشي وأً اميلس صخشلا نكي مل اذإ ةلماعملا

اهيلع زيكرتلا بجوتي يتلا ةءاسإلا عاونأ يه ام ؟عمسلا يف
تاحوسملا جئاتن نيب قراوف نم له ؟انتاعمتجم يف
نمض تيرجأ يتلا كلتب ًةنراقم ةيعمتجملا تاساردلاو
تانايبلا رداصم نيسحت اننكمي فيك ؟ةياعرلا تاسسؤم
ةيئانجلا تايئاصحإلا وأ ،ةياعرلا تاسسؤم ريراقت ؛لثم ةيوناثلا
ةيئاضقلاو ةيقالخألا تاساكعنالا يه ام ؟ةطرشلا ريراقت وأ
نمض ةلماعملا ءوس نع فشكلا لالخ اهل هبنتلا بجوتي يتلا
رابك ةلماعم ءوس فشكل يقالخأ جارحإ نم له ؟عمتجملا
يه يتلا جماربلاو تاسايسلاو نيناوقلا بايغ مغر نسلا
وأ ؟ألملا مامأ هفشك دعب عوضوملا اذه ةجلاعمل ةيساسأ
مايقلا نسحتسُي يتلا نكامألا يه ام ؟هراثآ نم قيقحتلا
؟اهيف فشكلاب
بطلا تايلك نم ةذتاسأ هيف كراشي ينطو رمتؤمل ةوعدلا

جاهنم حارتقاو ،ةساردل ةلودلا يف ةماعلا ةحصلاو ضيرمتلاو
جماربلا يف هجمد نسحتسي رابكلا ةلماعم ءوس لوح يميلعت
ءاشنإ جاهنملا اذه فادهأ نم .ةنهم لكل ةيوبرتلا ةيملعلا

،نم ةياقولاو ،ىلع فرعتلا ةيفيك ىلع نيينهملا بيردت ةدحو
.نينسملا نم ةلماعملا ءوس اياحضل تامدخلا ريفوتو
زيفحتلا اهتمهم ةكبش وأ ةيملع ةيعمج فيلأت عيجشت
ةلماعم ءوس ةحفاكمل ةيسايسو ةيعامتجا ٍتاطاشنل
تاكبشلا نيبو اهنيب ةديطو ةقالع جسن مث نمو ،نينسملا
نينسملا ةلماعم ءوس ةحفاكمل ةيلودلا ةكبشلا لاثمأ ةيلودلا

AEPNI. ةردق ةدايز ةكبشلا وأ ةيعمجلا هذه فادهأ نم
يعو ةدايزو ةلماعملا ءوس عم بواجتلاو فرعتلل عمتجملا
تامظنملل تاردقلا ءانبو ،عوضوملا اذه لوح عمتجملا
سيئرلا نأشلا باحصأ ديدحتو ،ةيموكحلا ريغ ةيلهألا
.نواعتلل
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قحالملا
ّةحصلّ يبرعلا عورشملا تانايب نم (5-1) ةيفاضإ لوادج.1

ةرسألا
تالباقملاو ةزّكرملا شاقنلا تاعومجم - تامولعملا رداصم.2
شاقنلا تاعومجم يف ةساردلاب نيكراشملا صئاصخ.3

ةزّكرملا
ّةيملعلا تّايعمجلاو نأشلا باحصأ عم تالباقملا لودج.4

تامدخلا يمّدقمو نّييعماجلا ةذتاسألاوتاباقنلاو
ةدّحتملا ممألل ةيماسلا ّةيضوفملل ّةيليصفتلا ةباجتسالا.5

نيّيروسلا نيحزانلا لوح
نيدلا لاجرل ّةيليصفتلا ةباجتسالا.6
اهمييقتو ةءاسإلا نع فشكلا قرط ضعب.7
شاقنلا تاسلج ليلد.8
تالباقملا ليلد.9



كاهتنا نسلاريبك ىلإ ةءاسإلا
.ةيناسنإلا هقوقحل
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قحالملا

ةرسألا ةّحصل ّيبرعلا عورشملا تانايب نم (5-1) ةيفاضإ لوادج.1
PAPFAM

 ةرسألا دارفأ لامهاو ةيساسألاصئاصخلا نيب ام ةقالعلا- لوألا لودجلا

رــــــــــئازــــــــجلا نيطـــــــــــــــــــسلف ناــــــــــــــنبل
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)

سنجلا
ركذ
ىثنأ
ةشيعملا تابيترت
هدحو شيعي
هلزنم يف شيعي

ةلئاعلا دارفأ عم
دارفأ عم شيعي
مهلزنم يف ةلئاعلا
ّةيعامتجالا ةلاحلا
بزعأ

جوزتم
قلطم/لمرأ
يملعلا ىوتسملا
ّّيمأ
بتكيو أرقي
يئادتبإ

طسوتم
ىلعأ وأ يوناث
يلاحلا ينهملا عضولا
لمعي

 لمعي ال
قباسلا ينهملا عضولا
 اًقباس لمع
اًقباس لمعي مل
ّيحصلا مييقتلا

ديج
لوبقم
ءيس

ةظفاحملا
توريب
نانبل لبج
ةيطبنلاو بونجلا
لامشلا
عاقبلا

98
98.3

96.7
98.2

99.4

100
98.3
97.6

97.8
97.7
98.4
98.6
99.2

98.5
98.1

97.7
98.6

99.2
98.6
96.6

98.4
98.3
98.8
97.4
97.8

2
1.7

3.3
1.8

0.6

0
1.7
2.4

2.2
2.3
1.6
1.4
0.8

1.5
1.9

2.3
1.4

0.8
1.4
3.4

1.6
1.7
1.2
2.6
2.2

0.692

0.151

0.348

0.772

0.671

0.216

0.02

0.631

95.3
95.7

92.2
96

95.1

100
95.7
94.9

95.2
96.8
94.1
96.7
95.8

91.9
95.8

96.2
95.2

95.8
96.3
94.5

4.7
4.3

7.8
4

4.9

0
4.3
5.1

4.8
3.2
5.9
3.3
4.2

8.1
4.2

3.8
4.8

4.2
3.7
5.5

0.722

0.095

0.328

0.657

0.058

0.355

0.264

87.8
88.4

80.3
88.2

88.5

100
88.3
87.4

87.7
93.3
89.5
87.7
89.6

90.5
87.9

87.2
88.7

92.5
87.1
87.8

12.2
11.6

19.7
11.8

11.5

0
11.7
12.6

12.3
6.7
10.5
12.3
10.4

9.5
12.1

12.8
11.3

7.5
12.9
12.2

0.570

0.117

0.201

0.111

0.158

0.174

0.002
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قحالملا

 ةرسألا دارفأةلماعم ءوسو ةيساسألاصئاصخلا نيبام ةقالعلا-يناثلا لودجلا

رــــــــــئازــــــــجلا نيطـــــــــــــــــــسلف ناــــــــــــــنبل
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)

سنجلا
ركذ
ىثنأ
ةشيعملا تابيترت
هدحو شيعي
هلزنم يف شيعي

ةلئاعلا دارفأ عم
دارفأ عم شيعي
مهلزنم يف ةلئاعلا
ّةيعامتجالا ةلاحلا
بزعأ

جوزتم
قلطم/لمرأ
يملعلا ىوتسملا
ّّيمأ
بتكيو أرقي
يئادتبإ

طسوتم
ىلعأ وأ يوناث
يلاحلا ينهملا عضولا
لمعي

 لمعي ال
قباسلا ينهملا عضولا
 اًقباس لمع
اًقباس لمعي مل
ّيحصلا مييقتلا

ديج
لوبقم
ءيس

ةظفاحملا
توريب
نانبل لبج
ةيطبنلاو بونجلا
لامشلا
عاقبلا

98.9
98.6

99.1
98.6

99.4

100
98.9
98.4

99
96.9
98.9
100
99.2

98.9
98.7

98.7
98.8

99.5
98.8
98.2

99.2
98.5
98.8
99.1
98.7

1.1
1.4

0.9
1.4

0.6

0
1.1
1.6

1
3.1
1.1
0

0.8

1.1
1.3

1.3
1.2

0.5
1.2
1.8

0.8
1.5
1.2
0.9
1.3

0.592

0.675

0.438

0.074

0.885

0.743

0.407

0.916

94.5
95.3

92.2
95.7

93.3

100.0 
94.9
94.7

94.6
96.8
95.2
93.3
94.4

91.9
95.2

94.9
95.3

95.8
96.3
93.1

5.5
4.7

7.8
4.3

6.7

0.0 
5.1
5.3

5.4
3.2
4.8
6.7
5.6

8.1
4.8

7.1
4.7

4.2
3.7
6.9

0.423

0.071

0.390 

0.581

0.129

0.658

0.022

87.9
87.1

87.3
87.3

88.2

89.5
87.7
86.9

87.3
91.3
89.1
80.8
83.3

89.3
87.3

87.3
87.3

91.6
85.9
88

12.1
12.9

12.7
12.7

11.8

10.5
12.3
13.1

12.7
8.8
10.9
19.2
16.7

10.7
12.7

12.7
12.7

8.4
14.1
12

0.430

0.838

0.753

0.111

0.282

0.982

0.002



ةجلاعملل تاسايسو جمارب داجيإل ةوعد

53

قحالملا

لزنملا راطإ جراخ لامهإلاو ةيساسألاصئاصخلا نيب ام ةقالعلا-ثـــــــــلاـــــــــثلا لودجلا

رــــــــــئازــــــــجلا نيطـــــــــــــــــــسلف ناــــــــــــــنبل
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)

سنجلا
ركذ
ىثنأ
ةشيعملا تابيترت
هدحو شيعي
هلزنم يف شيعي

ةلئاعلا دارفأ عم
دارفأ عم شيعي
مهلزنم يف ةلئاعلا
ّةيعامتجالا ةلاحلا
بزعأ

جوزتم
قلطم/لمرأ
يملعلا ىوتسملا
ّّيمأ
بتكيو أرقي
يئادتبإ

طسوتم
ىلعأ وأ يوناث
يلاحلا ينهملا عضولا
لمعي

 لمعي ال
قباسلا ينهملا عضولا
 اًقباس لمع
اًقباس لمعي مل
ّيحصلا مييقتلا

ديج
لوبقم
ءيس

ةظفاحملا
توريب
نانبل لبج
ةيطبنلاو بونجلا
لامشلا
عاقبلا

90.5
90.9

88.7
90.9

91.8

89.4
90.7
90.9

89.9
90.4
90.3
91

95.9

90
90.8

90.7
90.9

93.1
90.4
89.5

93.5
93.5
98.1
74.4
93.3

9.5
9.1

11.3
9.1

8.2

10.6
9.3
9.1

10.1
9.6
9.7
9

4.1

10
9.2

9.3
9.1

6.9
9.6
10.5

6.5
6.5
1.9
25.6
6.7

0.789

0.518

0.919

0.341

0.693

0.9

0.141

p<0.001

93.9
97.3

94.2
95.8

96.8

91.2
95

97.4

96.6
96.8
93

95.6
92.4

91.9
96.1

94.3
97.7

94.8
96
96

6.1
2.7

5.8
4.2

3.2

8.8
5

2.6

3.4
3.2
7

4.4
7.6

8.1
3.9

5.7
2.3

5.2
4
4

0.001

0.405

0.026

0.042

0.034

0.001

0.613

76.1
80

72.2
77.9

79.3

83.3
77.8
78.6

77.9
77.1
81.1
73.6
83.3

73.7
78.4

77.5
79.4

80.1
76

79.8

23.9
20

27.8
22.1

20.7

16.7
22.2
21.4

22.1
22.9
18.9
26.4
16.7

26.3
21.6

22.5
20.6

19.9
24

20.2

0.003

0.343

0.741

0.546

0.046

0.172

0.120
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قحالملا

لزنملا راطإ جراخ ةلماعملا ءوسو ةيساسألا صئاصخلا نيب ام ةقالعلا- عبارلا لودجلا

رــــــــــئازــــــــجلا نيطـــــــــــــــــــسلف ناــــــــــــــنبل
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)

سنجلا
ركذ
ىثنأ
ةشيعملا تابيترت
هدحو شيعي
هلزنم يف شيعي

ةلئاعلا دارفأ عم
دارفأ عم شيعي
مهلزنم يف ةلئاعلا
ّةيعامتجالا ةلاحلا
بزعأ

جوزتم
قلطم/لمرأ
يملعلا ىوتسملا
ّّيمأ
بتكيو أرقي
يئادتبإ

طسوتم
ىلعأ وأ يوناث
يلاحلا ينهملا عضولا
لمعي

 لمعي ال
قباسلا ينهملا عضولا
 اًقباس لمع
اًقباس لمعي مل
ّيحصلا مييقتلا

ديج
لوبقم
ءيس

ةظفاحملا
توريب
نانبل لبج
ةيطبنلاو بونجلا
لامشلا
عاقبلا

90.6
91.8

92
90.9

92.5

89.4
90.7
92.6

90.1
93.8
91

93.4
93.4

92.7
90.9

90.8
91

91.2
91.1
91.3

95.9
91.3
97.2
81.6
92.7

9.4
8.2

8
9.1

7.5

10.6
9.3
7.4

9.9
6.2
9.5
9

6.6

7.3
9.1

9.2
9

8.8
8.9
8.7

4.1
8.7
2.8
18.4
7.3

0.379

0.747

0.377

0.352

0.348

0.888

0.957

p<0.001

92.9
96.8

94.8
95.1

95.4

94.1
94.3
96.8

96.2
96.1
90.9
94.4
93.1

91.9
95.4

93.3
97.3

93.8
94.7
96.2

7.1
3.2

5.2
4.9

4.6

5.9
5.7
3.2

3.8
3.9
9.1
5.6
6.9

8.1
4.6

6.7
2.7

6.2
5.3
3.8

0

0.953

0.088

0.022

0.101

0

0.225

75.7
78

76.4
76.9

76.8

72.2
77.3
75.7

76.9
77.5
82.4
61.1
64.6

77
76.9

75
78.7

79.6
75

78.1

24.3
22

23.6
23.1

23.2

27.8
22.7
24.3

23.1
22.5
17.6
38.9
35.4

23
23.1

25
21.3

20.4
25

21.9

0.090

0.994

0.482

0.001

0.964

0.009

0.028
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قحالملا

لزنملا راطإ جراخ فنعلاو ةيساسألا صئاصخلا نيب ام ةقالعلا- سماخلا لودجلا

رــــــــــئازــــــــجلا نيطـــــــــــــــــــسلف ناــــــــــــــنبل
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)
p-Level Present

(%)
Absent

(%)

سنجلا
ركذ
ىثنأ
ةشيعملا تابيترت
هدحو شيعي
هلزنم يف شيعي

ةلئاعلا دارفأ عم
دارفأ عم شيعي
مهلزنم يف ةلئاعلا
ّةيعامتجالا ةلاحلا
بزعأ

جوزتم
قلطم/لمرأ
يملعلا ىوتسملا
ّّيمأ
بتكيو أرقي
يئادتبإ

طسوتم
ىلعأ وأ يوناث
يلاحلا ينهملا عضولا
لمعي

 لمعي ال
قباسلا ينهملا عضولا
 اًقباس لمع
اًقباس لمعي مل
ّيحصلا مييقتلا

ديج
لوبقم
ءيس

ةظفاحملا
توريب
نانبل لبج
ةيطبنلاو بونجلا
لامشلا
عاقبلا

93.9
93.7

93.9
93.9

93.1

90.9
93.6
94.6

93
96.5
93

92.4
95.9

95.4
93.5

93.9
93.1

93.4
93.9
94

99.2
94.2
99.3
82.2
97.1

6.1
6.3

6.1
6.1

6.9

9.1
6.4
5.4

7
3.5
7

7.6
4.1

4.6
6.5

6.1
6.9

6.6
6.1
6

0.8
5.8
0.7
17.8
2.9

0.807

0.926

0.457

0.206

0.244

0.517

0.948

p<0.001

88.8
93.3

95.5
91.1

89.5

97.1
89.8
93.3

92.9
92.5
89.8
86.7
82.6

89.2
91.4

89.5
93.2

90.5
89.1
93.7

11.2
6.7

4.5
8.9

10.5

2.9
10.2
6.7

7.1
7.5
10.2
13.3
17.4

10.8
8.6

10.5
6.8

9.5
10.9
6.3

0.001

0.102

0.028

0.001

0.432

0.01

0.011

72.5
76.6

73.6
74.6

74.6

88.9
74.5
74.5

75.5
74.2
72.3
50

60.4

73.5
74.7

73
76.4

72.6
72.7
77.7

27.5
23.4

26.4
25.4

25.4

11.1
25.5
25.5

24.5
25.8
27.7
50

39.6

26.5
25.3

27
23.6

27.4
27.3
22.3

0.003

0.982

0.376

p<0.001

0.609

0.022

0.002
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تالباقملاو ةزّكرملا شاقنلا تاعومجم-تامولعملا رداصم.2

ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ةماعلا ةحصلا ةرازو

ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص
نسلا رابك تاسارد زكرم
نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا
تايدلبلا

نسلا رابك ةياعر رودوريدم

ةيعمج) نسلا رابكل تامدخ مِّدقت يتلا تاسسؤملاوريدم
(ةيلزنملا ةياعرلا ةسسؤم ،لماع

(نيضرمملا ةباقن ،ءابطألا ةباقن) تاباقنلا

فنعلاب ىنعت يتلا تاسسؤملاوريدم

نويعماجو ةذتاسأ

يتلا ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو تاسسؤم يف نولوؤسملا
نسلا رابكب ىنعت

وأ تاسسؤملا يف ءابطأ نم نسلا رابكل تامدخلا ومدقم
لزانملا وأ ئراوطلا ماسقأ

(ضيرمتلا قيرف) نسلا رابكل تامدخلا ومدقم

نسلا رابك رُسأ

ةمدخلا نورفوي نيذلا لزانملا مدخ

نيتسلا نيب ام مهرامعأ نمم نيينانبللا نم نسلا رابك
ةنس نينامثلاو

ةنس نينامثلا قوف مهرامعأ نمم نيينانبللا نم نسلا رابك

نيتسلا نيب ام مهرامعأ نمم نييروسلا نيحزانلا نم نسلا رابك
ةنس نينامثلاو

تالباقم

تالباقم

تالباقم

تالباقم

تالباقم

تالباقم

ةزكرم شاقن تاعومجم

تالباقم

نسلا رابكل ةياعرلا يمدقمل امهادحإ ،ةزكرم شاقن اتعومجم
ءالزنلاو ةنسلا رابكل ةياعرلا يمدقمل ىرخألاو ،مهلزانم يف
.ةياعرلا رود يف

نسلا رابكل ةياعرلا يمدقمل امهادحإ ،ةزكرم شاقن اتعومجم
ءالزنلاو ةنسلا رابكل ةياعرلا يمدقمل ىرخألاو ،مهلزانم يف
.ةياعرلا رود يف

ةزكرم شاقن ةعومجم

،نهلزانم يف تانسملل ةدحاو ؛شاقن ةعومجم ةعبرأ
،لاجرلا نم نينسملل ةدحاوو ةياعرلا رود ءالزنل ىرخألاو
.ةياعرلا رود رالزنل ىرخألاو مهلزانم يف نسلا رابكل امهادحإ

تالباقم
ةأرما امهادحإ) نينسمل امهادحإ ؛ةزكرم شاقن اتعومجم
6 عم تالباقمو .08-06 ةيرمعلا ةحيرشلا نم لجرل ىرخألاو
3) ةعبرأو -نينامثلا قوف امهرمع لجرو ةأرما) نينثا ؛نينسم
.08-56 نيب مهرامعا حوارتت (دحاو لجرو ءاسن
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نسلا رابكل ةياعرلا رود يف ءالزنلا نوكراشملا
نيكراشملا صئاصخ                                              ةياعرلا راد                          نيكراشملا ددع          سنجلا
ثانإلا

روكذلا

ةرسألا دارفأ

ةياعرلا ومدقم
ةيلزنملا

41

7

8

31

ةزجعلا راد نم3 ،ينوراملا ىوأملا نم ةدحاو
3و سويجروج سيدقلا راد نم7 ،ةيمالسإلا

يليجنإلا ةيدقوم زكرم نم

ةيمالسإلا ةزجعلا راد

ةزجعلا راد نم2 ،ينوراملا ىوأملا نم1
1و ،سويجروج سيدقلا راد نم4 ،ةيمالسإلا

يليجنإلا ةيدقوم زكرم نم

ةزجعلا راد نم4 ،ينوراملا ىوأملا نم3
3و ،سويجروج سيدقلا راد نم3 ،ةيمالسإلا

يليجنإلا ةيدقوم زكرم نم

لمارأ وأ تابزاع
ةنس19و46 نيب نسلا

نودمتعي مهعيمج ،نالمرأ ،نيجوزتم3 ،نابزاع
مهئاقشأ وأ مهدالوأ نم ةيلاملا ةدعاسملا ىلع
،دورو عئاب ؛قباسلا لمعلا ،مهئابسنأ وأ

ماعلا عاطقلا يف فظوم ،يركنس ،سردم

روكذلا نم2و ثانإلا نم6
نم4 ،ءابآلا نم2 ؛ةنس47و44 نيب ؛رمعلا
 نيعوطتملا نم1و ءاقشألا نم1 ،تاهمألا

 ةنس001-96 ؛نسملا رمع
نيرهش نيب حوارتت ةياعرلا راد يف ؛ةماقإلا ةرتف
تاونس ةعبرأو

ثانإلا نم11و روكذلا نم2
 ةنس05و62 نيب حوارتي رمعلا
مسق ةسيئر ،ضيرمتلا ريدم ،ضرمم ؛ةنهملا
 يعامتجا لماع ،ضيرمتلا

.ةنس42-1 نيب حوارتت لمعلا ةرتف

ةزكرملا شاقنلا تاعومجم يف ةساردلاب نيكراشملا صئاصخ.3
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مهلزانم يف نوميقملا نوكراشملا
نيكراشملا صئاصخ                                              ةياعرلا راد                          نيكراشملا ددع          سنجلا
ثانإلا

روكذلا

ةرسألا دارفأ

ةياعرلا ومدقم
ةيلزنملا

11

9

01

5

5 -ةنامرلا نيع يف يعامتجالا زكرملا نم4
نيرخآ2 ،ةبطيصملا يف يعامتجالا زكرملا نم

نم4 ،ةنامرلا نيع يف يعامتجالا زكرملا نم5
.ةبطيصملا يف يعامتجالا زكرملا

،ةنامرلا نيع يف يعامتجالا زكرملا4
ةبطيصملا يف يعامتجالا زكرملا5

ثحبلا قيرف

5 -ةنامرلا نيع يف يعامتجالا زكرملا نم4
نيرخآ2 ،ةبطيصملا يف يعامتجالا زكرملا نم
4 ،امهيجوز عم ناشيعت ناتنثا ،تابزاع4
وأ نهدرفمب نشيعي .ةقلطم ةدحاوو ،لمارأ

تخأو ةنكلا -نهدالوأ) نهترسأ دارفأ عم
 (جوزلا
نود نم نهمظعم .ةنس08-16 ؛رمعلا

.ةسردم ةدحاوو ،رجتم اهيدل ةدحاو -لمع
ةرسألاو براقألا نم ةيلاملا ةدعاسملا

.ناريجلاو

شيعي مهنم7 ،هتجوز عم شيعي جوزتم لكلا
،ةنس08-26 ؛رمعلا ،لقألا ىلع دلو عمً اضيأ
عيبي مهنم دحاو ءانثتساب لمعي ال عيمجلا
ىلع لصاح) عراشلا يف ةيقرولا مراحملا

.(ةرادإلا ملع يف ريتسجاملا ةداهش
ءاقدصألاو ةرسألا نم ةيلاملا ةدعاسملا

.ةسينكلاو يدعاقتلا شاعملاو ،ءاقشألاو

4 ،ةنس08 -04 نم رمعلا ،ثانإلا نم مهلك
يف دحاوٍ نسم نم رثكأب نينتعي نهنم
وأ ةدلاو ،ءابآلا ؛ةيرسألا ةقالعلا ،ةرسألا

ةنس49-25 ؛نسملا رمع ،جوزلا ةقيقش
ةيلزنملا ةياعرلا ومدقم

،ةنس95-32 ؛رمعلا - ةدحاو ىثنأو - روكذ4
تاونس ،نينسم7 نع لقي ال امب اونتعا
مامحتسا ؛ءانتعالا ،ةنس02-5,2 ؛ةمدخلا
،تاظافحلا رييغت ،سبالملا ءادترا نسملا
.ديرولا يف نقحلاو ةيودألا ءاطعإ
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لزانملا مدخ نم نوكراشملا
نيكراشملا صئاصخ                                              ةياعرلا راد                          نيكراشملا ددع          سنجلا
،ةيبويثألا ةيسنجلا نم ثانإ نهلكحايشلا يف «لماع» زكرم11لزانملا مدخ

ٍثانإب نينتعي نهنم6 ،ةنس03-12؛رمعلا
نينسمٍ روكذب نهنم3و تانسم
،ةنس11-2 ؛ةياعرلا ةرتف
،تالوكأملا خبط ،لزنملا فيظنت ؛تامهملا

مادنهب مامتهالا ،لزنملا تاجاح ءارش
ءاطعإ ،تاضافحلا رييغت ،مهسبالمو نينسملا
ىوتسم صحف ،نيجسكوألا خضو ةيودألا
.نيلوسنألا نقح ءاطعإو مدلا يف ركسلا

نييروسلا نيحزانلا نم نوكراشملا
نيكراشملا صئاصخ                                              ةياعرلا راد                          نيكراشملا ددع          سنجلا
ثانإلا

روكذلا

4

4

ملسلا يح يف «لماع» زكرم

ملسلا يح يف «لماع» زكرم

؛رمعلا ،ةدحاو ةلمرأو تاجوزتم3
دارفأ نم ةينامث عم شيعت ،ةنس06-57
جوزلا مهيف نمب دحاوٍ لزنم يف نهرسأ

.دافحألاو دالوألاو

،ةنس66-06 ؛رمعلا ،دحاو لمرأو نيجوزتم3
.مهدالوأو مهتاجوز عم نوشيعي
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 تاباقنلاو ةيملعلا تايعمجلاو نأشلا باحصأ عم تالباقملا لودج .4
 تامدخلا يمدقمو نييعماجلا ةذتاسألاو      
4102 يناثلا نيرــشتو لوألا نيرــشت      

ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملل ةيليصفتلا ةباجتسالا.5
نييروسلا نيحزانلا لوح      

5                                                                                                                     ّةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
1                                                                                                                             ةماعلا ةحصلا ةرازو
4                                                                                                                    ةثاغإلل ةيلودلا تامظنملا
4                                                                                                         ةثاغإلل ةيلهألا ةينطولا تايعمجلا

5                                                                                                                 نسلا رابكل ةياعرلا رود ءاردم
2                                                                                                                                               باون

2                                                                                                                   ةيلزنملا ةياعرلا تاسسؤم
1                                                                                                                                    ةيملع ةيعمج
1                                                                                                                                          نيد لاجر
1                                                                                                                                       نوناق لاجر
3                                                                                                                تاباقنلاو ةيملعلا تايعمجلا
01                                                                                                                               نويعماج ةذتاسأ

7                                                                                    ةخوخيشلا ملع يف نويئاصخأ ؛تامدخلا ومدقم
3                                                                                          ئراوطلا ماسقأ يف ءابطأ ؛تامدخلا ومدقم

تالباقملا يف نيكراشملا ددع

صاخشألاو نيئجاللل ةدعاسملاو ةيامحلا ةيضوفملا نمؤت
،نانبل يفف .نامألا نعً اثحب مهلزانم كرت ىلع اوربجأ نيذلا
كلانه ،صخش نويلم2,1 نع ديزي ام نيئجاللا ددع غلب
َّمت ،ةنس06 نم رثكأ رمعلا نم غلبيً اّنِسم951,13
.4102 لوألا نيرشت71 ىتح ةيضوفملا رئاودب مهليجست
%5 نم لقأ نأ ّدعو ،مهنم %75 ثانإلا ةبسن تغلب دقو
ندقف نسلل رابك ،ةعومجملا هذه لمشتو .رطخ يف ّنه
نلعُيو ،ةقاعإب تاباصم ،نهعمتجم وأ نهرسأ معد
نهسفنأ ىلع دامتعالا نهيلع يتاوللاو ،نهسفنأب نهتالئاع
.ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل طقف
،مهرسأ عم اوبره نينسملا ةيرثكأ نأ ةيضوفملا ركذت امك
،مهعمتجم معدب نوعتمتي ًةداع مهف .مهعم نوشيعيو
نسلا يف مهمدقتلً ارظن لمع نود نم تيقب ةيرثكألا امنإ

نم وكشي مهنم ديدعلا نأ امك ،ةيحصلا مهعاضوأو
.ةقاعإلا اهيف امب ةنمزم ضارمأ
ةطشنأ لالخ نم نسلا رابكل ةيامحلا ةيضوفملا رِّفوت
ةيلحملا تامظنملا نم ددع عم نواعتلاب اهمظنت جماربو
تاطاشنلا هذه ،ةينانبللا ةموكحلا مهيف نمب ،ةيلودلاو
؛يتآلا لكشلا ىلع يه جماربلاو
مه نيذلاو ،مهاد ٍرطخل نيضّرعملا نينسملا ديدحت-1

جمارب لالخ نم ةدناسملاو ةدعاسملل ةجاحلا سمأب
زكارملا عمً انواعت ليجستلا اذه بَّلطتيو .ةيضوفملا
ةيلمعو ةيلزنملا تارايزلا لمشتو ،ةيضوفملل ةيناديملا
هذه مَّتت ،ّةيعامتجالا ةروشملا ريفوتو ،عضولا مييقت
نم اهئاكرش عم نواعتلاب ةيضوفملا فارشإب ةطشنألا

.نيئجاللل نيعوطتملا ةمظنمو يلهألا عمتجملا تايعمج
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لك سيل ذإ - رطخلل ًةضرع رثكأ مه نم عضو ةرادإ -2
موقت كلذل ،ةديدش ةيامحو ةعباتملٍ ةجاحب نينسملا
ةلماش ٍتامدخ لالخ نم ءالؤهل معدلا ريفوتب ةيضوفملا

تامدخلا ىلع ءالؤه لوصح ةبوعص ببسب ةقسنمو
تئيسأ وأ مهلامهإ َّمت نم ءالؤه نمو ،ةياعرلاو ةحاتملا

.مهتلماعم
ًةضرع رثكأ اوّدع نمم نينسملا ليجست ةيلمع عيرست -3

،مهبايغ يف ىتح ءالؤه ليجستب موقي بتكملاف ،رطخلل
ضرملا ببسب بتكملل لوصولا نوعيطتسي ال دق مهنأل
وأ لزنملا يف نسملا ةرايز َّمتت ،ليجستلا دعبو .ةقاعإلا وأ

.ةيرورضلا تاءارجإلا لامكتسال ىفشتسملا يف
امب ،ةيندتمٍ ةفلكب ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ريفوت -4

ً.اناجم ةيلقعلا ةيانعلا تامدخ اهيف
ماعطلاك ؛يدقنلا ريغو يدقنلا يداملا معدلا ريفوت -5

يف مه نيذلا نينسملل ةيئاضقلا ةروشملاو أجلملاو
.ةمهم ةيدام تابوعص نوهجاوي نيذلا وأ جرحٍ عضو

ٍرطخ يف مه نيذلل نيطوتلا ةداعإ ؛لثم ،مئاد لح داجيإ -6
.(فنعلاك) ريبك

،نسلا رابك عم ةلصاوتمو ةرركتم تارواشم ميظنت -7
ةيضوفملا اهرفوت يتلا جماربلا ةعجارمل كلذو
.اهمييقت مث نمو ،تامظنملا نم اهئاكرشو

نينسملا ناكمإبف ،تادعاسملا هذه ىلإ ةفاضإلاب -8
،ةّيعامتجالا زكارملا اهمدقت ٍتامدخ ىلع لوصحلا

وأ رسك يف دعاسيو ،يسفن معد مهل رِّفوي امم
نينسملا ناكمإب ،زكارملا هذه يفف .هتلزع ضفخ
اذهلو ،ةيعوت تاسلج روضحو مهنارقأ عم لصاوتلا
ىلإ مهتماقإ نم لاقتنالا لُبُس مهل رفوت ،ضرغلا

نم ةمدقملا ةيولوألاو ةجاحلا بسحب زكارملا هذه
.ةرسألا دارفأ

عم نواعتلاب جمارب ةبرجت ددصب ةيضوفملا نأ امك
،ةّيعامتجالا نوؤشلا ةرازول ةعباتلا ةّيعامتجالا زكارملا
طيطختلا اًيلاح يرجتو .نينسملل ةدَّدحم ةطشنأ لمشت
نينسملا عم نواعتلاو رواشتلاب ةطشنألا هذهل
ةيسفنلا ةدناسملا رفوت ةيضوفملا نأ امك ،مهسفنأ
نواعتلاب ةمظتنم ةيلزنم ٍتارايز لالخ نم نسلا رابكل

.اهئاكرش عم

امبر يونعم فنع وه ،فنعلا لاكشأ نم لكش لامهإلا
دّلوي هنإف لامهإلل نسم ضَّرعتي امدنع ً،املأ دشأ نوكي
.ىبرقلا يوذ نم ردص اذإ ًةصاخ ،ءافولا مدعبً اروعش هيدل
سفنلا ىلع ًةضاضم دشأ ىبرقلا يوذ ملظ»و ،ملظ هنإ

نب ةفرط رعاشلا لوقي امك ،«دَّنهملا ماسحلا عقو نم
.ةيلهاجلا مايأ ذنم دبعلا
ةيونعملا ةءاسإلاو لامهإلا ىنعمب فنعلا ةرهاظ نكت مل *

مكحب عمتجملا ىلإ اهقيرط قشت تأدب اهنكلو .ةعئاش
.ةيميق ٍتارِّيغتم نم اهقفاري امو ةّيعامتجالا تارِّيغتملا

ريغ بيصت امم رثكأ ضيرملا نسملا بيصت ةرهاظ يهو
.سنجلا بسحبً اقرف كانه ناك اذإ فرعأ الو .ضيرملا

ةيحصلا ةلاحلا ثيح نمً اقرف كانه نأ دكؤملا نم نكلو
يف ةدجتسملا ةرهاظلا هذهل يدصتلا نأ كش ال .نسملل

ةيضق يهف .ةيرسأ – ةيوبرت ٍةجلاعم ىلإ جاتحت انعمتجم
عوقو لبقو ةيبرتلا يفً اركبم أدبت اهتجلاعمو ً.ادج ةساسح
دادعتسا كانه نوكي ثيحب ،ضرملا وأ زجعلا يف نسملا

اهنأ ىلع ةلبقملا ةرهاظلا هذه عم لماعتلل يوبرتو يفاقث
.جاتحملا باصملل يعيبط قح
ٍةادأك نيدلا فيظوت نكمي ،يمالسإلا عمتجملا يفو
نيدلاولا ّرب نع ثَّدحتت يتلا ةينآرقلا تايآلا ًةصاخ ،ةيوبرت
ةئزجت ةيلمع ترج دقل.ةخوخيشلا نس يف ناحبصي امدنع
مارتحا ةقيثو تناكف .ناسنإلا قوقح مارتحال ةوعدلا

.خلا ...تايلقألا قوقحو ،لفطلا قوقحو ،ةأرملا قوقح
ًاقالطنا نينسملا قوقحل ةعرش عضوت نأ نكمملا نمو
مهتجاح نمو ،مهتاعمتجمل اهوّدأ يتلا تامدخلا نم
مهتابجاو ءادأ دعب مامتهالاو ةيانعلا ىلإ نينسم مهنوك
ةيآلاب ريكذتلا .مهتالئاعو مهتاعمتجمو مهناطوأ هاجت
امهرهنت الو ٍفأ «نيدلاولا يأ» امهل لقت الف)؛ةينآرقلا

ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاوً اميرك ًالوق امهل لقو
ثيدحلاب ريكذتلاو .(اًريغص ينايبر امك امهمحرا بر لقو
ثيدحلاو ،«نيدلاولا اضر نم هللا اضر» ؛فيرشلا يوبنلا
.«تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا» ؛يناثلا

نيدلا لاجرل ةيليصفتلا ةباجتسالا.6
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نسلا رابكل ةءاسإلا مييقتو فشكلا قرط ضعب .7
      

Screening tools for assessment of elder abuse

• Hwalek-Sengtock Elder Abuse Screening Test (HSEAST)� Quick screening suitable in emergency of
outpatient setting; vitim and caregiver.

• Elder Assessment Tool� Requires training, easily administered, suitable in home care, clinic, hospital,
emergency center, victim only.

• Caregiver Abuse Screen� Quick screening suitable in emergency or outpatient setting; victim and
caregiver.

• HALF Assessment� Requires a somewhat lengthy social history, for all clinical setting, victim and caregiver.

• The elder abuse suspicion index (EASI).Brief Abuse Screen for the Elderly (BASE).
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                                                                            شاقنلا تاسلج ليلد.8

؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
.ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ّةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همساب دحأ ىلإ ةراشإلا

؛ةيتآلا تامولعملا ءاطعإب هسفن نع فيرعتلا صخش لك نم بلط
رمعلا
سنجلا
اهيف لمعي يتلا ةسسؤملا مسا
 لمعلا عون

؟لمعلا اذه يف ىتم ذنم
ماودلا تاعاس ددع
؛ماودلا لالخ مهعم لماعتي نمم نينسملا ددع

؛شاقنلا ةلئسأ
 ؟مهعم نولماعتت نمم نينسملا صئاصخ يه ام-
نم دحأ عم وأ هدحول ،زكرملا يف نكسي ؛..جوزتم ،لمرأ) يعامتجالا عضولا ،سنجلا بسحب مهعيزوت ً؛الثم-

.ةيضرم لكاشم نم نوناعي نيذلا ةبسن ،(... ،دجُو نإ مهنيب نيلماعلا ةبسن ،يداصتقالا عضولا ،ةلئاعلا
؟ةيلئاع تارايز مهيدل نم ةبسن ؟تاطاشنلا يه ام ،ةداع مهموي نونسملا يضمي فيك-
متي فيك ؟نونسملا اهل ضرعتي يتلا ّةيعامتجالا لكاشملا رثكأ يه ام ،لمعلا لالخ مكتاظحالم بسحب-

؟قرف كانه له تيبلا يفو زكرم يف لمعت تنك اذإ ؟ةداع اهعم لماعتلا
لالخ اهنوهجاوت يتلا تابوعصلا يه ام ،نايحألا ضعب يف ً،ابعص وأً ابعتم نسملا عم لماعتلا نوكي دق-

؟اهيلع نوبلغتت فيك ؟نينسملا عم لماعتلا
مكتاظحالم يه ام ؟لمعلا لالخ اذه نوهجاوت له ..لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق-

 ؟عوضوملا اذه ىلع
،يدسج ىذأ وأ برضلل نوضرعتي له) ةلماعملا ءوس ىلع لدت يتلا لامعألا وأ تافرصتلا يه ام ً؛الثم-

،ةضفخنم وأ ةيلاع ةبسن ؟ةبسنلا ام (.ةرايزلا نع عانتما ،فورصملا نم نامرح وأ يدام نامرح ،لامهإ ،ةناهإ
قرف كانه له) فنعلل نوضرعتي نيذلا نينسملل ةنيعم صئاصخ كانه له ،اهراركت وأ اهتروطخ ىدم ام
(...ضارمأ ،يداصتقالا عضولا ،رمع ،سنجلا بسحب
لماوعلا وأ بابسألا مكيأرب يه ام ؟نسملا ةلماعم نوؤيسي نيذلا صاخشألل ةنيعم صئاصخ كانه له-

؟ةرثؤملا
نم هعنمت قئاوع كانه له ؟هلعف ةدر يه ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك-

؟يه ام ؟ةدعاسملا بلط
صئاصخ كانه له ؟(لمعلا قاطن جراخ)ةيمويلا كتايحب ةلماعملا ءوسل نوضرعتي نينسم هجاوت له-

ً؟اقباس ركذ ام نع ةفلتخم
سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم نع تامولعم كيدل له ؟ةلماعملا ءوس هجاوي نأ نسملل نكمي فيك-

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نّولوتي
.ةلثمأ ؟هتلئاع وأ نسملا نم ةلماعملا ءوسل تنأ ضرعتت له-
؟ةءاسإلا نم هتياقول لمعلا فيكو نانبل يف نسملا عضو نيسحتل كتاحارتقا ام-
 ؟ىرخأ تافاضإ يأ-

 نينسملا زكارم يف ةياعرلا يمدقم عم شاقن ةسلج ليلد
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؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
.ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ّةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همساب دحأ ىلإ ةراشإلا

؛ةيتآلا تامولعملا ءاطعإب هسفن نع فيرعتلا صخش لك نم بلط
رمعلا
سنجلا

 ؟نسملل اهمدقت يتلا تامدخلا يه ام
؟لمعلا اذه يف ىتم ذنم
ماودلا تاعاس ددع
عوبسألا لالخ مهعم لماعتت نيذلا نينسملا ددع

؛شاقنلا ةلئسأ
 ؟مهعم نولماعتت نيذلا نينسملا صئاصخ يه ام-
نم دحأ عم وأ هدحول ،زكرملا يف نكسي ؛..جوزتم ،لمرأ) يعامتجالا عضولا ،سنجلا بسحب مهعيزوت ً؛الثم-

ةيضرم لكاشم نم نوناعي نيذلا ةبسن ،(... ،دجو نإ مهنيب نيلماعلا ةبسن ،يداصتقالا عضولا ،ةلئاعلا
؟ةيلئاع تارايز مهيدل نم ةبسن ؟تاطاشنلا يه ام ،ةداع مهموي نونسملا يضمي فيك-
متي فيك ؟نونسملا اهل ضرعتي يتلا ّةيعامتجالا لكاشملا رثكأ يه ام ،لمعلا لالخ مكتاظحالم بسحب-

 ؟ةداع اهعم لماعتلا
لالخ اهنوهجاوت يتلا تابوعصلا يه ام ،نايحألا ضعب يف ً،ابعص وأً ابعتم نسملا عم لماعتلا نوكي دق-

؟اهيلع نوبلغتت فيك ؟نينسملا عم لماعتلا
مكتاظحالم يه ام ؟لمعلا لالخ اذه نوهجاوت له ..لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق-

 ؟عوضوملا اذه ىلع
،يدسج ىذأ وأ برضلل نوضرعتي له) ةلماعملا ءوس ىلع لدت يتلا لامعألا وأ تافرصتلا يه ام ً؛الثم-

،ةضفخنم وأ ةيلاع ةبسن ؟ةبسنلا ام (.ةرايزلا نع عانتما ،فورصملا نم نامرح وأ يدام نامرح ،لامهإ ،ةناهإ
قرف كانه له) فنعلل نوضرعتي نيذلا نينسملل ةنيعم صئاصخ كانه له ،اهراركت وأ اهتروطخ ىدم ام
.(ضارمأ ،يداصتقالا عضولا ،رمع ،سنجلا بسحب
لماوعلا وأ بابسألا مكيأرب يه ام ؟نسملا ةلماعم نوؤيسي نيذلا صاخشألل ةنيعم صئاصخ كانه له-

؟ةرثؤملا
بلط نم هعنمت قئاوع كانه له ؟هلعف ةدر ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك-

؟يه ام؟ةدعاسملا
صئاصخ كانه له ؟(لمعلا قاطن جراخ)ةيمويلا كتايحب ةلماعملا ءوسل نوضرعتي نيننسم هجاوت له-

ً؟اقباس ركذ ام نع ةفلتخم
سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم نع تامولعم كيدل له ؟ةلماعملا ءوس هجاوي نأ نسملل نكمي فيك-

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نولوتي
.ةلثمأ ؟هتلئاع وأ نسملا نم ةلماعملا ءوسل تنأ ضرعتت له-
؟ةءاسإلا نم هتياقول لمعلا فيكو نانبل يف نسملا عضو نيسحتل كتاحارتقا ام-
 ؟ىرخأ ٍتافاضإ يأ-

لزنملا يف ةياعرلا يمدقم عم شاقن ةسلج ليلد
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 ةيلزنم تارايزب نوموقي ءابطأ لالخ نموأ ،ءاقدصأو فراعم ،نوؤشلا ةرازو نم ةيئاقتنا ةنيع ؛ةنـّيعلا

؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
.ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همسابٍ دحأ ىلإ ةراشإلا

؛ةيتآلا تامولعملا ءاطعإب هسفن نع فيرعتلا صخش لك نم بلط
رمعلا
سنجلا
يملع ليصحت ىلعأ

 نسملاب ةقالعلاو نسملا رمع
نسملا سنج

؛شاقنلا ةلئسأ
نم دحأ عم وأ هدحول ،زكرملا يف نكسي ؛..جوزتم ،لمرأ ً،الثم ؟هب متهت يذلا نسملا صئاصخ يه ام -

هتايحب ةدعاسمل هتجاح ةجرد ام ،ةيضرم ةلكشم نم يناعي له ،لمعي له ،يداصتقالا عضولا ،ةلئاعلا
 ؟ةيمويلا
 ؟ةيلئاع تارايزلا له ؟تاطاشنلا يه ام ،ةداع هموي نسملا يضمي فيك -
لالخ اهنوهجاوت يتلا تابوعصلا يه ام ،نايحألا ضعب يف ً،ابعص وأً ابعتم نسملا عم لماعتلا نوكي دق -

؟اهيلع نوبلغتت فيك ؟نينسملا عم لماعتلا
؟اذامل ؟نينسملل زكرم يف هعضت نأ نكمم له -
 ؟عوضوملا اذه ىلع مكتاظحالم يه ام لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق -
،يدسج ىذأ وأ برضلل نوضرعتي له) ةلماعملا ءوس ىلع لدت يتلا لامعألا وأ تافرصتلا يه ام ً؛الثم -

،ةضفخنم وأ ةيلاع ةبسن ؟ةبسنلا ام (؟ةرايزلا نع عانتما ،فورصملا نم نامرح وأ يدام نامرح ،لامهإ ،ةناهإ
قرف كانه له) فنعلل نوضرعتي نيذلا نينسملل ةنيعم صئاصخ كانه له ،اهراركت وأ اهتروطخ ىدم ام
.(...ضارمأ ،يداصتقالا عضولا ،رمع ،سنجلا بسحب
لماوعلا وأ بابسألا مكيأرب يه ام ؟نسملا ةلماعم نوؤيسي نيذلا صاخشألل ةنيعم صئاصخ كانه له -

؟ةرثؤملا
بلط نم هعنمت قئاوع كانه له ؟هلعف ةدر ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك -

؟يه ام؟ةدعاسملا
سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم نع تامولعم كيدل له ؟ةلماعملا ءوس هجاوي نأ نسملل نكمي فيك -

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نولوتي
ةلثمأ ؟ا/هنم ةلماعملا ءوسل تنأ ضرعتت له -
؟ةءاسإلا نم هتياقول لمعلا فيكو نانبل يف نسملا عضو نيسحتل كتاحارتقا ام -
 ؟ىرخأ تافاضإ يأ -

لزنملا يف نيدوجوملا نينسملا لهأ عم شاقن ةسلج ليلد
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ةياعرلا زكارم نم ةيئافتنا ةنيع؛ةنـّيعلا

؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
 ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همساب دحأ ىلإ ةراشإلا

؛ةيتآلا تامولعملا ءاطعإب هسفن نع فيرعتلا صخش لك نم بلط
رمعلا
سنجلا
يملع ليصحت ىلعأ

نسملاب ةقالعلاو نسملا رمع
نسملا سنج
زكرملا يف نسملا ةدم

؛شاقنلا ةلئسأ
نم دحأ عم وأ هدحول ،زكرملا يف نكسي ؛..جوزتم ،لمرأ ً؛الثم ؟زكرملا يف دوجوملا نسملا صئاصخ يه ام -

هتايحب ةدعاسمل هتجاح ةجرد ام ،ةيضرم ةلكشم نم يناعي له ،لمعي له ،يداصتقالا عضولا ،ةلئاعلا
 ؟ةيمويلا
؟زكرملا يف وه اذامل -
 ؟ةيلئاع تارايزلا له ؟تاطاشنلا يه ام ،ةداع هموي نسملا يضمي فيك -
عم نولماعلا هجاوت يتلا تابوعصلا يه ام ،نايحألا ضعب يف ً،ابعص وأً ابعتم نسملا عم لماعتلا نوكي دق -

؟اهعم نولماعتي فيك ؟نينسملا
يه ام ً؛الثم ؟عوضوملا اذه ىلع مكتاظحالم يه ام لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق -

،لامهإ ،ةناهإ ،يدسج ىذأ وأ برضلل نوضرعتي له) ةلماعملا ءوس ىلع لدت يتلا لامعألا وأ تافرصتلا
ىدم ام ،ةضفخنم وأ ةيلاع ةبسن ؟ةبسنلا ام (؟ةرايزلا نع عانتما ،فورصملا نم نامرح وأ يدام نامرح
بسحب قرف كانه له) فنعلل نوضرعتي نيذلا نينسملل ةنيعم صئاصخ كانه له ،اهراركت وأ اهتروطخ
(...ضارمأ ،يداصتقالا عضولا ،رمع ،سنجلا
لماوعلا وأ بابسألا مكيأرب يه ام ؟نسملا ةلماعم نوؤيسي نيذلا صاخشألل ةنيعم صئاصخ كانه له -

ةرثؤملا
نم هعنمت قئاوع كانه له ؟هلعف ةدر يه ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك -

؟يه ام؟ةدعاسملا بلط
سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم نع تامولعم كيدل له ؟ةلماعملا ءوس هجاوي نأ نسملل نكمي فيك -

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نولوتي
 ةلثمأ ؟ا/هنم ةلماعملا ءوسل تنأ ضرعتت له -
؟ةلماعملا ءوسل ضرعتي زكرملا يف لماعلا نأ دقتعت له -
؟ةءاسإلا نم هتياقول لمعلا فيكو نانبل يف نسملا عضو نيسحتل كتاحارتقا ام -
 ؟ىرخأ تافاضإ يأ -

ةياعرلا زكارم يف نيدوجوملا نينسملا لهأ عم شاقن ةسلج ليلد
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..ءاقدصأ ،ساتيراك ،نوؤشلا ةرازو ةيئاقتنا؛ةنـّيعلا

؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
.ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همساب دحأ ىلإ ةراشإلا

؛ةيتآلا تامولعملا ءاطعإب هسفن نع فيرعتلا صخش لك نم بلط
رمعلا
سنجلا
يملع ليصحت ىلعأ

نسملا سنجو نسملا رمع
؟نسملا عم اهسرامت يتلا تامهملا يه ام
لزنملا يف ىرخأ تامهم
؟لمعلا اذه يف ىتم ذنم

؛شاقنلا ةلئسأ
،سنجلا بسحب مهعيزوت ً؛الثم ؟مهعم نولماعتت نمم نينسملا نع ةلماش ةروص ءاطعإ ناكمإلاب له -

له ؟لمعي له يداصتقالا عضولا ،ةلئاعلا نم دحأ عم وأ هدحول نكسي ؛..جوزتم ،لمرأ) يعامتجالا عضولا
..؟ةيمويلا هتايحب ةدعاسمل هتجاح ةجرد ام ،ةيضرم لكاشم نم يناعي
؟ةيلئاع تارايز  ؟تاطاشن ،ةداع هموي نسملا يضمي فيك -
لالخ اهنوهجاوت يتلا تابوعصلا يه ام ،نايحألا ضعب يف ً،ابعص وأً ابعتم نسملا عم لماعتلا نوكي دق -

ةلثمأ ءاطعإ ؟تابوعصلا هذه ىلع نوبلغتت فيك ؟نسملا عم لماعتلا
ةلثمأ ءاطعإ ؟ةيمويلا مكتايحب كلذ نوظحالت له..لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق -
نع تامولعم كيدل له ؟لعفي نأ هنكمي يذلا ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك -

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نولوتي سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم
ةلثمأ ؟هتلئاع وأ نسملا نم ةلماعملا ءوسل تنأ ضرعتت له -
؟ىرخأ تافاضإ يأ -

(بناجألا نيلماعلا) لزانملا يف ةياعرلا يمدقم عم شاقن ةسلج ليلد
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،زكارملا ،نوؤشلا ةرازو نم ةنس08-56 ؛رمع ،ةديج ةينهذ ةلاح ،ديج عمسب نوعتمتي تانسمو نيننسم؛ةنـّيعلا
.نوؤشلا زكارم نم تناكف تايروسلاو نييروسلا ةنيع امأ .فراعم ،ءاقدصأ ،تامدخلا يمدقم

؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
.ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همساب دحأ ىلإ ةراشإلا

؛هسفن نع ةيتآلا تامولعملا ءلم صخش لك نم بلط
رمعلا
سنجلا
يملع ليصحت ىلعأ

ًادبأ لمعأ مل؟اذام ً،اقباس لمعأ؟اذام ،معن ً؟ايلاح ني/لمعت له
(ة) لمرأ(ة) جوزتميعامتجالا عضولا
 دالوأ
ا/هدحول(ةلئاعلا) عم زكرم؛نكسلا

؟ةيمويلا كتايحب نيرخآلا ىلع كدامتعا ىدم
؟ةمئاد ةعباتمل ةجاحب ةنمزم ضارمأ نم ن/يناعت له
نيرخآ ىلع يلك دامتعانيرخآ ىلع يلك دامتعايصخش لوخدم ىلع دامتعا ؛يداملا عضولا

شاقنلا ةلئسأ
؟ةيلئاع تارايز ؟تاطاشن ،ةداع كموي ن/يضمت فيك -
؟ةداع اهعم ني/لماعتت فيك ؟اهنم ن/يناعت يتلا تابوعصلا رثكأ يه ام -
؟اهيلع ني/بلغتت فيك ؟نيرخآلا عم كلماعت لالخ كهجاوت يتلا تابوعصلا يه ام -
دجاوتي له..(..فورصملا نم نامرح ،ةناهإلا ،برضلا) لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق -

يتلاةرثؤملا لماوعلا وأ بابسألا مكيأرب يه ام...ةلماعملا ءوس نع ةلثمأ ءاطعإ ؟كب نيطيحملا نيب كلذ
..ةلماعملا ءوسل يدؤت
نع تامولعم كيدل له ؟لعفي نأهنكمي يذلا ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك -

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نولوتي سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم
؟ةدعاسملا بلط نم هعنمت قئاوع كانه له ؟ةلماعملا ءوس هجاوي نأ نسملل نكمي فيك -
؟ةءاسإلا نم هتياقول لمعلا فيكو نانبل يف نسملا عضو نيسحتل كتاحارتقا يه ام -
؟ىرخأ تافاضإ يأ -

تا /نيننسم عم شاقن ةسلج ليلد
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تالباقملا ليلد.9
                                                                                                  

،نوؤشلا ةرازو نم ةنس08 قوف ام رمع ،ةديج ةينهذ ةلاح ،ديج عمسب نوعتمتي تانسمو نيننسم؛ةنـّيعلا
.فراعم ،ءاقدصأ ،تامدخلا يمدقم ،زكارملا

؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
 ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همساب دحأ ىلإ ةراشإلا

؛هسفن نع ةيتآلا تامولعملا ءلم صخش لك نم بلط
رمعلا
سنجلا
يملع ليصحت ىلعأ

ًادبأ لمعأ مل؟اذامً اقباس لمعأ؟اذام ،معن ً؟ايلاح ني/لمعت له
(ة) لمرأ(ة) جوزتميعامتجالا عضولا
 دالوأ
ا/هدحول(ةلئاعلا) عمزكرم؛نكسلا

؟ةيمويلا كتايحب نيرخآلا ىلع كدامتعا ىدم
؟ةمئاد ةعباتمل ةجاحب ةنمزم ضارمأ نم ن/يناعت له
نيرخآ ىلع يلك دامتعانيرخآ ىلع يلك دامتعايصخش لوخدم ىلع دامتعا؛يداملا عضولا

شاقنلا ةلئسأ
 ؟ةيلئاع تارايز  ؟تاطاشن ،ةداع كموي ن/يضمت فيك -
؟ةداع اهعم ني/لماعتت فيك ؟اهنم ن/يناعت يتلا ّةيعامتجالا تابوعصلا رثكأ يه ام -
؟اهيلع ني/بلغتت فيك ؟نيرخالا عم كلماعت لالخ كهجاوت يتلا تابوعصلا يه ام -
نع ةلثمأ ءاطعإ ؟كب نيطيحملا نيب كلذ دجاوتي له..لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق -

..؟ةلماعملا ءوسل يدؤت يتلا ةرثؤملا لماوعلا وأ بابسألا مكيأرب يه ام...ةلماعملا ءوس
نع تامولعم كيدل له ؟لعفي نأ هنكمي يذلا ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك -

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نولوتي سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم
؟ةدعاسملا بلط نم هعنمت قئاوع كانه له ؟ةلماعملا ءوس هجاوي نأ نسملل نكمي فيك -
؟ةءاسإلا نم هتياقول لمعلا فيكو نانبل يف نسملا عضو نيسحتل كتاحارتقا ام -
 ؟ىرخأ تافاضإ يأ -

تا /نيننسم عم ةلباقم ليلد
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؛ةمّدقم
متي نلو ،ةيرس تامولعملا لظتس .نانبل يف نينسملا لاوحأ نع ةساردب مايقلا ددصب نيثحاب ةعومجم نحن
 ءاقللا ليجست ىلع ةقفاوملا بلطن .ةيعوط ةكراشملا .ريرقتلا ةباتك دنع زكرملل وأ يصخشلا همساب دحأ ىلإ ةراشإلا

؛هسفن نع ةيتآلا تامولعملا ءلم صخش لك نم بلط

رمعلا
سنجلا
اهب لمعت يتلا ةسسؤملا مسا
 لمعلا عون

؟لمعلا اذه يف ىتم ذنم

شاقنلا ةلئسأ
 ؟اهيف لمعت يتلا ةسسؤملا نم ةفدهتسملا تائفلا نم نّونسملا له -
صيخلت ؟نينسملاب ةقلعتملا عيراشملا وأ تاطاشنلا يه ام ،معن اذإ -
يعامتجالا عضولا ،سنجلا ً؛الثم ،ةسسؤملا عيراشمو تاطاشن مهلوانتت نيذلا نينسملا صئاصخ يه ام -

نإ مهنيب نيلماعلا ةبسن ،يداصتقالا عضولا ،ةلئاعلا نم دحأ عم وأ هدحول ،زكرملا يف نكسي (جوزتم ،لمرأ)
.؟ةيضرم لكاشم نم نوناعي له ،دجو

اهعم لماعتلا متي فيك ً؟ابلاغ نونسملا اهل ضرعتي يتلا ّةيعامتجالا لكاشملا يه ام ،مكلمع لالخ نم -
؛ًالثم ؟لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نوضرعتي وأ اوضرعت نيذلا نينسملا عم ةسسؤملا لماعتت له ؟ةداع
اهتروطخ ىدم ام ،ةلماعملا ءوس ىلع لدت يتلا لامعألا وأ تافرصتلا يه ام ،ةضفخنم وأ ةيلاع ةبسن
،رمع ،سنجلا بسحب قرف كانه له) فنعلل نوضرعتي نيذلا نينسملل ةنيعم صئاصخ ،اهبقاوع وأ
(...ضارمأ
ام ..ةيريدقت ةبسن ؟ةعئاش ةلأسم ً؛الثم ؟لامهإ وأ هتلماعم ةءاسإ وأ نسملا دض فنعلا نع مكتاظحالم ام -

(؟اذامل الك ةباجإلا تناك اذإ) ؟اهعم لماعتلا مزلتسي له ؟اهل ةضرعملا تائفلا يه ام ؟اهرهاظم رثكأ يه
؟هلامهإوأ هتلماعم ةءاسإ وأ نسملا دض فنعلل لولح تاحارتقا كيدل له -
صيخلت ،معن ةباجإلا تناك اذإ ؟نينسملا لمشت عيراشم وأ تاطاشن كانه له -
..ةيريدقت ةبسن ءاطعإ ناكمإلاب له ؟ةعئاش ةلأسم هلامهإ وأ هتلماعم ةءاسإ وأ نسملا دض فنعلا نورت له -

؟فيك ؟اهعم لماعتلا مزلتست له ؟ اهعم لماعتلا متي فيك ؟اهل ةضرعملا تائفلا يه ام ؟هرهاظم رثكأ ام
..لولح تاحارتقا

(sredlohekatS) نأشلا باحصأ عم ةلباقم ليلد
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اهيف لمعت يتلا ةسسؤملا مسا
؟لمعلا اذه يف تنأ ىتم ذنم

عضولا ،سنجلا بسحب مهعيزوت ً؛الثم ؟مهعم ةسسؤملا لماعتت نمم نينسملا صئاصخ يه ام -
ةبسن ،يداصتقالا عضولا ،ةلئاعلا نم دحأ عم وأ هدحول ،زكرملا يف نكسي ؛..جوزتم ،لمرأ) يعامتجالا
ةيضرم لكاشم نم نوناعي نيذلا ةبسن ،(... ،دجو نإ مهنيب نيلماعلا
 ؟ةيلئاع تارايز مهيدل نم ةبسن ؟تاطاشنلا يه ام ،ةداع مهموي نونسملا يضمي فيك -
متي فيك ؟نونسملا اهل ضرعتي يتلا ّةيعامتجالا لكاشملا رثكأ يه ام ،لمعلا لالخ مكتاظحالم بسحب -

 ؟ةداع اهعم لماعتلا
نم مكدرت يتلا ىواكشلا يه ام ،نايحألا ضعب يف ً،ابعص وأً ابعتم نسملا عم لماعتلا نوكي دق -

؟اهيلع نوبلغتت فيك ؟نيلماعلا
يه ام ؟لمعلا لالخ اذه نوهجاوت له..لامهإلا وأ ةلماعملا ءوسل نينسملا ضعب ضرعتي دق -

له) ةلماعملا ءوس ىلع لدت يتلا لامعألا وأ تافرصتلا يه ام ؛ًالثم ؟عوضوملا اذه ىلع مكتاظحالم
نع عانتما ،فورصملا نم نامرح وأ يدام نامرح ،لامهإ ،ةناهإ ،يدسج ىذأ وأ برضلل نوضرعتي
صئاصخ كانه له ،اهراركت وأ اهتروطخ ىدم ام ،ةضفخنم وأ ةيلاع ةبسن ؟ةبسنلا يه ام (.ةرايزلا

،يداصتقالا عضولا ،رمع ،سنجلا بسحب قرف كانه له) فنعلل نوضرعتي نيذلا نينسملل ةنيعم
.(...ضارمأ
وأ بابسألا مكيأرب يه ام ؟نسملا ةلماعم نوؤيسي نيذلا صاخشألل ةنيعم صئاصخ كانه له -

؟ةرثؤملا لماوعلا
هعنمت قئاوع كانه له ؟هلعف ةدر يه ام ؟اهل ضرعتي يتلا ةلماعملا ءوس عم نسملا لماعتي فيك -

؟يه ام؟ةدعاسملا بلط نم
ركذ ام نع ةفلتخم صئاصخ كانه له ؟ةيمويلا كتايحب ةلماعملا ءوسل نوضرعتي نيننسم هجاوت له -

ً؟اقباس
سانأ وأ تايعمج وأ تاسسؤم نع تامولعم كيدل له ؟ةلماعملا ءوس هجاوي نأ نسملل نكمي فيك -

؟يه ام ..فنعلل ضرعتي يذلا نسملاب مامتهالا نولوتي
؟ةءاسإلا نم هتياقول لمعلا ةيفيكو نانبل يف نسملا عضو نيسحتل كتاحارتقا يه ام -
 ؟ىرخأ تافاضإ يأ -

نينسملا زكارم ءاردم عم ةلباقم ليلد
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سنجلا و رمعلا
ةعماجلا مسا
عرفلا
ةعماجلا يف بصنملا

؟بصنملا اذه يف ىتم ذنم

...صخلم ؟يه ام ؟نسملا لوانتت ةعماجلاب سَّردت داوم كانه له-
ءاجرلا ،معن ةباجإلا تناك اذإ ؟لامهإلا وأ ةءاسإلا وأ نسملا دض فنعلا لوانتت ةعماجلاب ّسردت داوم كانه له -

(جاهنملل ةضيرعلا طوطخلا) يليصفت صخلم ءاطعإ
تاحارتقالا يه ام ؟فنعلل نيضرعملا نينسملا عم لمعللً ايفاكً اريضحت ةبلطلا ريضحتل جهنملا يفكي له -

؟جهنملا ليدعتل
اذه سيردت ةيمهأب دقتعت له ،لامهإلا وأ ةءاسإلا وأ نسملا دض فنعلا لوانتت داوم دوجو مدع لاح يف -

 ؟عورف /عرف يأل معن ةباجإلا تناك اذإ ؟عوضوملا
؟؟اهجامدإ نكميً ايلاح سردت داوم يأ نمض ؟حرتقملا جاهنملل ةضيرعلا طوطخلا ءاطعإ كناكمإب له -

نييميداكأ عم ةلباقم ليلد

ةنيعم صئاصخ كانه له ؟نانبل يف ةعئاش ةلكشم لامهإلا وأ ةءاسإلا وأ نسملا دض فنعلا له -
.؟نيضرعملا صاخشألل
.لولح تاحارتقا ؟فيك ؟اذامل ؟اهل يدصتلا بجي ةلكشم لامهإلا وأ ةءاسإلا وأ نسملا دض فنعلا له -
.؟لحلا يف متنأ /مكتباقن هب موقت نأ نكمي يذلا رودلا وه ام -

نيينوناقلا /تاباقنلا عم ةلباقم ليلد
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