
 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 111

 

 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب
 
 عناصلا لصيف
 يتانيسنيس ةعماجل ،مولعلاو بادآلا ةيلك ،عامتجالا ملع مسق ،ريتسجام
 ٢٠٢٢ ويام ٥ :خيراتب ًاينورتكلإ رشن
- 

 صخلملا

 تاريغتلا يف نييدوعسلا جاوزألا ءارآ يف ثحبت ةساردلا هذه
 ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا نيب لماعتلا ةئيب ىلع ةئراطلا
 قرطت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف رمتسملا ثحبلا .ةيدوعسلا

 تاسارد دجوت ال نكل نيسنجلاب ةقلعتملا بناوجلا ضعب ىلإ
 مهتبكاوم توافتو تاريغتلا كلت عم جاوزألا لماعت يف تثحب
 دادتما ةساردلا هذه .اهل مهضرعت رادقمو مmراجت ىلع ًءانب اهل

 جاوزألا ةبكاوم ةيفيك ىلع زيكرتلا عم ةقباسلا ثوحبلل
 قلعتي اميف عمتجملا ىلع تأرط يتلا تاريغتلل نيفلتخملا
 اًجوز 55 عم تيرجأ تالباقمل اًقفو .نيسنجلا نيب لماعتلاب
 26 و جراخلل رفسلا مهل قبس نمم مهنم 29( نييدوعسلا نم

 – ةيرضحلا ةئيبلا يف نوشيعي نمم 29 و ،كلذ مهل قبسي مل
 لصوتلا مت ،)ةيئانلا قطانملاو ىرقلا يف نوشيعي نمم 26 و ندملا
 ةيعامتجالا تايجيتارتسالا ىلوألا :تايجيتارتسا ثالث ىلإ
 يف ةيعامتجالا ةايحلل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك ضرعت يتلا

 ،ةطلتخملا تائيبلا يف براجتلا ىلع زيكرتلا عم ةيدوعسلا
 ةبكاوم ةيفيك ضرعت يتلا ةيلئاعلا تايجيتارتسالا يه ةيناثلاو

 لصفلا ضرعت ةريخألاو ،لرتملا لخاد مهراودأل جاوزألا
 ةبكاوم ثيح نم نيسنجلاب اهتقالعو 2030 ةيؤرب صاخلا
 ةمهم تاريغت شقاني لصفلا اذه ،مm ةقلعتملا ةديدجلا نيناوقلا
 اذه نم ةلصحملا جئاتنلا .يفيظولا اهنيكمتو ةأرملا ةدايق لثم

 ىلع صاخلا زيكرتلا نكل ةقباسلا ثوحبلا معدت ثحبلا
 -نيسنجلا نيب لماعتلا ةئيب يف- تاريغتلا كلت لظ يف جاوزألا
 :ثحبلا هيلإ لصوت ام ركذ مهملا نمو .ةديدج تامولعم رهظأ
 تاريغتلا ةبكاوم يف اًقرط اونبت ةيرضحلا ةئيبلا يف جاوزألا نأ

 كلس ثيح ةيئانلا قطانملا يف مهئارظن نع فلتخت ةيسنجلا
 ىلع اًحاتفنا رثكأ ندملا لهأ ناك امنيب اًيديلقت اًج� نورخألا
 راودأ ىلع ةئراطلا تاريغتلا ةهجاومل ةفلتخمو ةثيدح قرط

 اm ىلحت يتلا ةنورملا ىلع ءوضلا طيلست وه مهألاو .نيسنجلا

 ةيوبرتلا تاساردلل ةيدوعسلا ةلجملا

 ةيسفنلاو

 سداسلا رادصإلا

 )١( ددعلا )٣( دلجملا

٢٠٠-١١١( ٢٠٢٢( 
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 كلتب قلعتي اميف جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا
 .تاريغتلا

 ةمدقملا *
 يه امع ةفلتخم ىثنألاو ركذلا راودأ تناك اًميدق

 يف ةاواسمب نلماعُي ءاسنلا ّنكي مل .رضاحلا انتقو يف نآلا هيلع
 ج� ريغت .ريغتلا روط يف نيسنجلا الك راودأف نآلا امأ ،يضاملا
 يدرفلا نيديعصلا ىلع ا¡رادإو راودألا كلت عيزوت يف جاوزألا
 رياغت ةيمهأ ىلإ اوقرطت دق نيثحابلا نم ديدعلا .يعامتجالاو

 قايس يف امهنيب ةاواسملا داقتفاو ،تاقالعلا ةيويح يف سنجلا
 رودلاو تايقرتلاو لخدلا يف ىتحو ،قالطلاو ةيبرتلاو ةلئاعلا
 .يعمتجملا قايسلا يف

 ةيكولسلا قورفلا ىلع ةأرملاو لجرلا راودأ تينب

 فالتخالل اًقفو تاعومجملاو دارفألل تاعمتجملا اهتعضو يتلا
 ةئشنتلا ددحت .)2003 نوتسكالب( امهنيب يويحلا/يجولويبلا
 درفلا عم ومنتو ةلوفطلا ذنم راودألا كلت نيسنجلل ةيعامتجالا

 ركذ :نيتلباقتم نيتئف ىلإ سانلا مسقُي اهبف ،ةلئاعلا طيحم يف
 نورخآلاو يريف( م¡افرصت تافالتخالا كلت ددحتو ،ىثنأو

 ،1997 ياوجدير ،1994 ربرول ،1999 نيلغ ،1999
 نأب دكؤت )2004( ليروكو ياوجدير .)1998 نامزير

 ةقبطلاو قرعلاك ىرخألا ةيعمتجملا تاميسقتلا هبشي سنجلا
 تاقالعلا رثأتو ةيفاقث تاداقتعاب هطابترا ثيح نم ةيعامتجالا
 .عمتجملا يف هرودو هتفيظو ىلع ةئراطلا تاريغتلاب ةيعامتجالا
 لاجرلا نيب زيمتو نيسنجلا فّرعت ةيفاقثلا تاداقتعالا كلت

 ليروكو ياوجدير( مهنم ةعقوتملا تايكولسلا بسحب ءاسنلاو
 تاسسؤملا بلغأ ةينب ىلع نيسنجلا نيب زييمتلا رثؤي .)2004

 نم مغرلا ىلعو .لمعلا ةئيبو ميلعتلاو ةلئاعلا لثم ةيعامتجالا
 عم ًةنراقم ةأرملا حلاص يف اًبلاغ بصت تاريغتلا هذه نوك

 ءاوس دح ىلع نيجوزلا ةايح طمن ىلإ دتمي اهرثأ نإف ،لجرلا
 يتلا تاكرحلا روهظ لبق .)1989 غنشتامو دليشكوه(

 نم تانيعبسلاو تانيتسلا يف ةاواسملاو ةأرملا قوقحب بلاطت
 لبقت نع نيزجاع جاوزألا نم ديدعلا ناك ،يضاملا نرقلا
 ءاسنلا اهنلمحتي يتلا ةيلوؤسملا نم عونلاو ردقلا سفن لمحت
 تاجوزلا ةيلوؤسم كلت نأب يضتقت ةداعلا نأل لرتملا هاجت

 ياوجدير .)2006 نورخآلاو يكنايب( لزانملا تابرو
 قلخ يف تمهاس ةركفلا هذه نأب دكؤت )2004( ليروكو
 ،لماك ماودب فئاظو يف ءاسنلا لمع بناج ىلإ هنأ :ةلكشم
 ةقرفتلا .ءانبألا ةيبرت ىلإ ةفاضإلاب لرتملا ماهم بلغأ نيلوتي نه

 ىلإ تدأ لمعلاو ةلئاعلا قايس يف ماهملاب قلعتي اميف ةيسنجلا
 لاجرلا صاصتخا قاطنو راودأب ةطبترم ةيئانث ءارآ روطت
 تاريغتلا رثأ رصتقي مل .)1989 غنشتامو دليشكوه( ءاسنلاو
 ربع نيسنجلا نم ةوجرملا تاعقوتلاو صرفلاو راودألا يف

 زواجت لب ،ةدح ىلع لك لاجرلاو ءاسنلا ةايح ىلع خيراتلا
 .ءاسنلاو لاجرلا نيب تاقالعلا ىلإ كلذ

 تشقون دقف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا صخي اميف
 تمت .ةيملاعلا ممقلا نم ديدعلا يف اًرارم نيسنجلا لزع ةيضق

 ةيملاعلا ممقلا ىدحإ يف نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع ةيضق ةشقانم
 يتلاو 2000 وينوي يف ةدحتملا تايالولا يف تدقع يتلا
 ةئملا نمض نمو ،عمجأ ملاعلا نم ةلود 180 يلثمم تنمضت

 بيترتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تلتحا ،ةلود نينامثلاو
 مدعو نيسنجلا لزعب قلعتي اميف ةئملا دعب نيرشعلاو عساتلا
 لجرلا دلقتي ةيدوعسلا يف .)2009 ،حلاصلا( امهنيب ةاواسملا
 ةلودلا يهو ،هتعاط ةأرملا ىلع بجي امنيب رطيسملا رودلا ًةداع

 عمتجملا يف ءاسنلاو لاجرلل ةفلتخم راودأ اهيف نيعُت يتلا ةديحولا
 لاجرلاب لاجرلا لعافتو طالتخا رصتقي .)1997 ،دجنملا(



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 113

 يف .نهعم لعافتلاو ءاسنلاب طالتخالا ءاسنلا لضفت امنيب
 هتايلوؤسم نطاوملا تايولوأ ردصتت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 لوح اهلك روحمتت يتلاو هديلاقتو هتاداعو هنيدو هتلئاع هاجت
 )2011 يفيل( اهلمجم يف نيدلا

 رابتعالا نيعب اهقوقحو ةأرملا ةيرح ذخؤت تحبصأ
 اًيملاع يئاسنلا كارحلا قاثبنا نأ نم مغرلاب ،دوقع سمخ ذنم

 ام ةرتف يف راظنألا تفل مث نمو رشع عساتلا نرقلا يف ناك
 مظعم يف .)1999 يلداربو شتيفوكريب( ةيملاعلا برحلا دعب
 ةيمهأ ىلع ديكأتلاو صرفلا ريفوتب ةأرملا ريدقت مت ةمدقتملا لودلا
 ءاسنلاف هلك ملاعلا رمغي روطتلا اذه امنيبو ،عمتجملا يف اهرود

 طسبأ ىلع لوصحلا لجأ نم نيناعي َّنك طسوألا قرشلا يف
 ةيبرعلا ةكلمملا تأشنا .يفيظولا لاجملا يف اًصوصخ قوقحلا
 جهنل اًعابتا 1961 ماع تانبلا ميلعتل ةماعلا ةسائرلا ةيدوعسلا
 ملعلا بلط ىلع ،ءاسنو اًلاجر ،نيملسملا ثح يف نآرقلا

 ةمهمو .)2009 رفوه اهركذ امك ،1995 مولسلا(
 مت كلذبو ،تايدوعسلا تايتفلل ديجلا ميلعتلا ميدقت ةسائرلا
 تانبلل ةيئادتبا ةسردم رشع ةتس ءانبل ساسألا رجح عضو
 .)1999 وتامود ،2009 رفوه(

 تاساردو ةيرظن رطأ يف ةحورطألا هذه ثحبتس
 ةدع نم جاوزأك مهلعافتو نيسنجلا لماعتب قلعتت ةقباس
 ءانبألا ةيبرتو لرتملا لامعأ ناجوزلا شقاني جاوزلا يفف ؛اياوز

 لثم ىلع يعامتجالا يخيراتلا قايسلا ريثأتو ،تارارقلا ذاختاو
 .جاوزألل ةيلئاعلا ةبرجتلا يف ثحبتس اًضيأو ،تاراوحلا هذه
 نيفلتخم نيكيرش نيب جاوزلا يف ثحبلا رهظي ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 نأب كلذ ىلإ امو نيدلا وأ قرعلا وأ ةيعامتجالا ةقبطلا يف امإ

 ججؤي نأ نكمي رخآلا سنجلا نم ةبقترملا راودألا يف توافتلا
 ةرجهلاب صاخلا ثحبملا حملي ماتخلا يفو .تاقالعلا يف اًرتوت

 يف جامدنالا يف مهتمهاسمو نيسنجلا دوجو ةيمهأ ىلإ ةيفاقثلا
 ماع لكشب حضوت ثحبلل ةيرظنلا رطألا هذه .ةديدجلا ةئيبلا

 ال امنيب ،ةقالعلا يف نيسنجلا الك راودأ لوح يجوزلا راوحلا
 كلت ىدعتت ةئيب يف راوحلا كلذ لثم ىلع عالطالا نكمي
 يف دمتعأس  .عمتجملا يف راودألا راوح لاثم ةصاخلا ةقالعلا
 ةرادإ يف ثحبأل قيرفلل نامفوج موهفم ىلع ةحورطألا هذه

 ميدقت ةيفيكو قيرفك -سنجلا ثيح نم- نيجوزلا نيب ماهملا
 ةلثمأ ىدحإ ضرعت .)1959 ،نامفوج( عمتجملل مهسفنأ
  :روهمجلا مامأ ةطسوتملا ةقبطلا نم نيجوزلا ءادأ نامفوج

 ددج فراعم مامأ ناجوزلا رهظي امدنع انعمتجم يفف

 اًعضاخ اًعيطم اًكولس ةجوزلا رهظت ةيعامتجا ةبسانم يأ يف
 دنع كولسلا اذه رهظت ال امنيب اهجوزل مارتحالا ديدشو
 بعلت امدنع .ءامدق فراعم ةرضح يف وأ دارفنا ىلع مهئاقب
 رهظُي كلذبو ةطلس اذ اًرود جوزلا بعلي ،ةعيطملا رود جوزلا

 ةقالع امهطبرت نيصخشك امهنم عقوتملا كولسلا ناجوزلا
  .)1959:79( ديدجلا روهمجلا مامأ جاوز

 ثيحب ةجوزلاو جوزلا ّيكولس قستي ،لاثملا اذه يف
 لجر يأ نم- نيجوز يأ نم ةوجرملا تاعقوتلا قفاوي

 اًضيأ لاثملا طلسيو .ةطسوتملا ةقبطلا ىلإ نومتني نمم -ةأرماو
 ءادألا كلذ لثم يف ذشي يتلا تالاحلا نم ديدعلا ىلع ءوضلا
 ريهامجو ةفلتخم ةيدرف تاعزن دوجو لثم ةفلتخم تاقايس يف

  .ةفلتخم تاعقوت تاذ
 تاشاقنلا كلتل انمهف زيزعت ىلإ ةساردلا هذه فد¡

 نيجوزك سيل ةأرملا رودو لجرلا رود ددحت يتلا تاراوحلاو
 جاوزألا ًةصاخ ،عمتجملا نمض نيجوزك لب ،بسحو

 ةساردلا هذه ثحبتسو .ةيعمتجملا مهتينب نمض نويدوعسلا
 اوداع مث نمو جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا ةلاح يف
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 قبسي مل نيذلا جاوزألاب ًةنراقم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ
 وه ةساردلا هذه نم فدهلا .اًقالطإ ةيبرغ نادلبل رفسلا مهل

 جاوزألا ىلع نيسنجلاب قلعتي اميف تائيبلا فالتخا ريثأت مهف
 تايالولا يف مهدوجو دعب نطولا ىلإ اوداع نيذلا نييدوعسلا
 عم اوفيكت مث نمو ظفاحم عمتجم نم اوجرخ جاوزأك ةدحتملا
 دنع مهيلع كلذ ريثأتو ةدحتملا تايالولا يف ةيعامتجالا ةئيبلا

 رظن تاهجو اًضيأ ةساردلا هذه ضرعتو ،نطولل م¡دوع
 عمتجملا تاريغت وحن جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا
 هذه ثحبتو .نيسنجلا راودأ ىلع ترثأ يتلا يدوعسلا
 قطانملا ناكس نم جاوزألا ةبكاوم يف قدأ وحن ىلع ةساردلا

 ةيئانلا قطانملاو ىرقلا ناكس نم جاوزألاو ندملاو ةيرضحلا
 .تاريغتلا كلتل

 تاحلطصملا فيرعت :1 لودج

 ةيعرشلا ةرظنلا
 ام ددحي يذلاو جاوزلا يف نيبغارلا نيصخشلل لوألا ءاقللا

 دمحأ( طابترالا كلذ يف اًمدق يضملل نيقفتم اناك اذإ
2009(. 

 .)2014 يرتعلا( امهئانبأو نيدلاولا نم نوكتت يتلا ةلئاعلا ةيوونلا ةرسألا

 ةدتمملا ةرسألا
 ةبارقلا تالصو ،لايجأ ةدع نم نوكتت يتلا ةلئاعلا
 .)2014 يرتعلا( براقألاو لاوخألاو مامعألاك

 تاعمتجملا
 ةيرضحلا

 نيفقثم صاخشأ نم نوكتت يتلا ةثيدحلا تاعمتجملا يه
 .)1990 نادمح( يعانصلا عباطلا تاذ ندملا يف عقتو

 تاعمتجملا
 ةيئانلا

 ةفاقث لقأ صاخشأ نم نوكتت يتلا ةيديلقتلا تاعمتجملا يه
 نادمح( يعارزلا عباطلا تاذ تاظفاحملاو ىرقلا يف عقتو

1990( 

 ةيدوعسلا ةيؤر
2030 

 ماع ليربإ نم نيرشعلاو سماخلا يف تقلطُأ ةيدوعس ةيؤر
 ىلع دامتعالا نم دحلا وه يساسألا ةيؤرلا فده .2016

 ةيدوعسلا ةيؤرلا( ىرخألا ةيداصتقالا بناوجلا ةيمنتو طفنلا
2030 2020( 

 ةعمجلا موي

 عمتجي ثيح اًرهظ ةعمجلا الص هيف ماقت يذلا مويلا وه
 يف ةعمجلا موي نوكي .ةبطخلا اهعبتت ،ةدابعلل اهيف نوملسملا

 عوبسألا ةيا� ةزاجإ مايأ لوأ ةملسملا نادلبلا بلغأ
 )2020 ةيددعتلا عورشم(

 ناضمر يلايل
 رهش وهو يمالسالا ميوقتلا يف عساتلا رهشلا ناضمر
 روحسلاو راطفإلل ةليضفلا هيلايل يف ةلئاعلا عمتجت .موصلا

 )2021 اكيناتيرب(

 يرظنلا راطإلا *

 يدوعسلا عمتجملا يف ىثنألاو ركذلا راودأ فلتخت
 مستت ةلماعمب نيظحي نكي مل ءاسنلاف ،مويلا هيلع يه امع اًميدق
 عبتيو ،يحاون ةدع يف نآلا كلذ ريغت دقو يضاملا يف ةاواسملاب
 نيسنجلا نم ةوجرملا تاعقوتلا يف اًظوحلم اًريغت ريغتلا كلذ

 يدرفلا نيديعصلا ىلع قايسلا كلذ يف يجوزلا راوحلاو
 رياغت ةيمهأ ىلع نيثحابلا نم ديدعلا نهرب .يعامتجالاو
 نيب ةاواسملا دوجو ريثأتو امهنيب ةقالعلا ةيلاعف يف نيسنجلا
 قالطلاو ءانبألاو ةيبرتلاو ةلئاعلا ىلع اmايغو ةأرملاو لجرلا

 .لكك عمتجملا نمض راودألاو تايقرتلاو لخدلاو لمعلاو
 يتلا ةعقوتملا م¡ايكولس ىلع ةينبم نيسنجلا راودأ

 درفلا سنجب ةددحملا ا¡اعومجمو اهادرفأل تاعمتجملا اهتعضو
 كلت ددحت نيسنجلل ةيعامتجالا ةئشنتلا .)2003 نوتسكالب(

 اهبف ،ةلئاعلا طيحم يف درفلا عم ومنتو ةلوفطلا ذنم راودألا
 كلت ددحتو ،ىثنأو ركذ :نيتلباقتم نيتئف ىلإ سانلا مسقُي
 نيلغ ،1999 نورخآلاو يريف( م¡افرصت تافالتخالا
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 نامزير ،1997 ياوجدير ،1994 ربرول ،1999
 سنجلا نأب دكؤت )2004( ليروكو ياوجدير .)1998

 ةيعامتجالا ةقبطلاو قرعلاك ىرخألا ةيعمتجملا ماسقألا هبشي
 رثأتت ةيعامتجا تاقالعو ةيفاقث تاداقتعاب هطابترا ثيح نم
 ةيفاقثلا تاداقتعالا كلت .ةيعامتجالا هتفيظو يف تاريغتلاب
 ةعقوتملا تايكولسلا بسحب ءاسنلاو لاجرلا نيب زيمتو فرعت

 نيسنجلا نيب زييمتلا رثؤي .)2004 ليروكو ياوجدير( مهنم
 ميلعتلاو ةلئاعلا لثم ةيعامتجالا تاسسؤملا بلغأ ةينب ىلع
 يف اًبلاغ بصت تاريغتلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو .لمعلا ةئيبو
 ةايح طمن ىلع رثؤت يهف ،لجرلا عم ًةنراقم ةأرملا حلاص

 لبق .)1989 غنشتامو دليشكوه( ءاوس دح ىلع نيجوزلا
 يف ةاواسملاو ةأرملا قوقحب بلاطت يتلا تاكرحلا روهظ
 جاوزألا نم ديدعلا ،يضاملا نرقلا نم تانيعبسلاو تانيتسلا
 نم عونلاو ردقلا سفن لمحت لبقت نع نيزجاع اوناك

 يضتقت ةداعلا نأل لرتملا هاجت ءاسنلا اهنلمحتي يتلا ةيلوؤسملا
 يكنايب( لزانملا تابرو تاجوزلا ةيلوؤسم كلت نأب
 دكؤت )2004( ليروكو ياوجدير .)2006 نورخآلاو
 لمع بناج ىلإ :ةلكشم قلخ يف تمهاس ةركفلا هذه نأ ىلع

 لرتملا ماهم بلغأ نيلوتي نه ،لماك ماودب فئاظو يف ءاسنلا
 يف ماهملاب قلعتي اميف ةيسنجلا ةقرفتلا .ءانبألا ةيبرت ىلإ ةفاضإلاب
 راودأب ةطبترم ةيئانث ءارآ روطت ىلإ تدأ لمعلاو ةلئاعلا قايس

 غنشتامو دليشكوه( ءاسنلاو لاجرلا صاصتخا قاطنو
 صرفلاو راودألا يف تاريغتلا رثأ رصتقي مل .)1989

 ،ءاسنلا ةايح ىلع خيراتلا ربع نيسنجلا نم ةوجرملا تاعقوتلاو
 .ءاسنلاو لاجرلا نيب تاقالعلا ىلإ كلذ زواجت لب ،لاجرلاو

 شقانت يتلا ةيرظنلا رطألا يف ثحبأس مسقلا اذه يف
 مزتعأو .نيجوزلا سنجب قلعتي اميف يجوزلا راوحلا تايفيك

 روظنم نم ا¡اريغتو تاراوحلا كلت داعبأ ةعجارمو ضارعتسا
 ثحبلا اذه يف يضملا لالخ نمو .يعمتجم رخآو يدرف

 اذه لوح تروحمت يتلا ةقباسلا ثوحبلا يف ليلحتلاو
 قايسلا يف نهدوجوو ءاسنلا رود يف ثحبأس عوضوملا
 ن¡اقالع ىلع كلذ ريثأتو يداصتقالاو يسايسلاو يعامتجالا
  .)1992 نوتغنتيوو نوم( ةيجوزلا

 ةيجوزلا تاقالعلاو نيسنجلا *
 ضرعتست ةقباس تاسارد ةدع انه عجارأس

 يحاون ةدع نم نيسنجلا راودأب ةقلعتملا ةيجوزلا تاراوحلا
 نم مخض ددع سردي .ءانبألا ةيبرتو لرتملا لامعأ صخألابو
 كلذ ريثأتو نيسنجلا رياغت لظ يف ةيجوزلا تاقالعلا ثاحبألا
 اهيف ددعتت يتلا يحاونلا اًصوصخ جاوزألا ةايح طمن ىلع

 نياتسنيرجو سيفيد( لرتملا لامعأ ميسقت لثم ميقلاو ءارآلا
 نم مغرلا ىلعو .)1989 نرتلوك( ءانبألا ةيبرتو )2009

 ضعب حضوت ،راودألا كلت نييعت ىلع ةرثؤملا ةريبكلا تاريغتلا

 تلاز ام نيجوزلا نم ةوجرملا ةيديلقتلا تاعقوتلا نأ تاساردلا
 نم نيدرفك مهراودأل م¡رادإ دنع جاوزألا ىدحتتو ددحت
 مهأ ىدحإو .)2009 نياتسنيرجو سيفيد( فلتخم سنج
 تاراوحلا كلت لظ يف نوثحابلا اهل قرطت يتلا بناوجلا

 ىلع ةيلاتلا ةرقفلا يف زيكرتلا متيس .يلئاعلا قايسلا ،تاريغتلاو
 ميقلاو ميهافملا ةيحان نم امهالك رودو نيجوزلا سنج
 ةيبرتو لرتملا لامعأو تارارقلا ذاختاو جاوزلاو ةيساسألا
 .ءانبألا

 جاوزلاو نيسنجلاب ةقلعتملا ميهافملا -١
 ميهافمل يرظنلا راطإلا يف مسقلا اذه يف ثحبأس

 .مهراودأ عيزوتو نيجوزلا رواحت ةيفيكو جاوزلاو نيسنجلا
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 ةدحتملا تايالولا يف اياضقلا كلت لثم ركذب ةرقفلا لهتسأس
  .قايسلا ةئيهتل

 ثيح نم ةدحتملا تايالولا يف ةلماعلا ىوقلا تريغت
 ىلإ تانيتسلا يف ةلئاعلا تايلوؤسمو لمعلا يف نيسنجلا طارخنا
 نورخآلاو يكنايب( يضاملا نرقلا نم تانيعبسلا فصتنم

 1950 يماع نيب يضاملا ىلإ رظنن امدنعو .)2006

 ىوقلا ىلإ نممضنا يتاوللا ءاسنلا دادعأ نأ دجن 1986و
 رثؤيس عبطلاب ريغتلا اذهو ،ةئملاب 25 لدعمب ديازت دق ةلماعلا
 رهظأ .)1989 غنشتامو دليشكوه( نيسنجلا راودأ ىلع
 تاريغتلا كلتب قلعتي اميف فواخملا ضعب ماعلا يأرلا ءاتفتسا

 يرجأ .نهلافطأو تاهمألا ىلع كلذ ريثأتو ةلماعلا ىوقلا يف
 فواخم سايقل يضاملا نرقلا نم تانيتسلا فصتنم يف ءاتفتسا
 لمعلا وحن رظنلا تاهجو نيابتل مهكاردإ ريغتي نيذلا لئاوعلا
 نمضتي كلذو .)1981 زرتلاوو نيلراشت( رجأ نودبو رجأب

 لرتملا ةبر ةأرملاو لئاعك لجرلا ىلإ ريشي يذلا موهفملا يف ريغتلا
 نوسيم ،1978 وردوشت ،1981 زرتلاوو نيلراشت(
 يف لمعلا بابرأ ددرت ةنابتسالا ترهظأ .)1976 نورخآلاو
 تراشأ .)1989 غنشتامو دليشكوه( تاهمألا فيظوت

 يف تافظوملا نأ ىلإ 1964 ماع ءاسنلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا
 ةيميمحلاو ةئفادلا ةقالعلا داقتفال ًةضرع رثكأ نكي تقولا كلذ
 ةئملاب 70 لظو .)1989 غنشتامو دليشكوه( نهئانبا عم

 .تانيعبسلا فصتنم ىتح ةركفلا كلتب نكسمتي ءاسنلا نم
 جراخ ةأرملا لمع وحن ةيبلسلا ءارآلا كلت نم مغرلا ىلعو
 فصتنم يف ةدحتملا تايالولا يف ةلماعلا ىوقلا ترقأ دقف اهلرتم
 يف قحلا لماك نهل تاهمألا نأب يضاملا نرقلا نم تانيعستلا

 نورخآلاو نوسيم( يئزجو لماك ماود فئاظوب لمعلا
 ءارآلا يف ةيخيراتلا تاريغتلا كلت تلعجو .)1976

 ةلماعلا ىوقلا نمض تاهمألاو ءاسنلا دوجو اوفلأي نييكريمألا
 زريمو لدنيزلوب( لرتملا تايلوؤسم يف نهل لاجرلا ةكراشمو

2004(. 
 ءدب ذنم اًيرذج نيسنجلاب ةقلعتملا ةيلقعلا تريغت

 انيلع مهفلا نم ديزمللو .تانيعبسلا يف ةأرملا قوقح ةكرح
 ىلإ سنجلا ةيجولويديإ ريشت .سنجلا ةيجولويديإ يف ثحبن نأ

 يف ام¡ايلوؤسمو امهقوقحو نيسنجلا نم لكل ةبسانملا راودألا
 موهفم ليحي .)2009 نياتسنيرجو سيفيد( عمتجملا
 وحن رظنلا تاهجوو تادقتعملا ىلإ "سنجلا ةيجولويديإ"
 راطإلاو ةسايسلاو نوناقلاو داصتقالا لثم ةنيعم بناوج

 ةفلتخملا تامييقتلاو نيسنجلا نم لك ةناكم رربتو ،يعامتجالا
 كلت ةلداعمب دقنلا حبك ىلإ ةدئاسلا ةركفلا ليمت ،امهل
 .)30 :1994 ريبرول( كلذك ودبت اهلعج وأ تامييقتلا
 نييديلقتلل ةفلتخم تاداقتعا نم سنجلا ةيجولويديإ نوكتت

 نييلاربيللاو نييتاواسملاو ةيوسنلا ةكرحلا يضراعمو نيظفاحملاو
 ىلع ةيديلقتلا ةيجولويديإلا دكؤت .)1994 ريبرول نييوسنلاو
 نأ كلذ لاثمو ،ءاسنلاو لاجرلا راودأ يف نيابت دوجو ةيمهأ
 رود رصتقي امنيب ليعملا هنوكب ةلئاعلا يف هرود ققحي لجرلا

 امأ .)2008 ودو سكوليو( ةيبرتلاو لرتملا ريبدت ىلع ةأرملا
 ةيمهأب نوديشيف )عيمجلل ةاواسملا قحب نودقتعملا( نويتاواسملا
 ةلاعإلاب قلعتي اميف ةأرملاو لجرلا نيب تايلوؤسملا يواست

 يتلاو ةيجولويديإلا كلتل ريخألا نوكملا يه ةيلاربيللا .ةيبرتلاو
 لرتملا لامعأ يف جوزتملا لجرلا مهاسي نأب ةبلاطملا نأب يدانت
 كراشتي نأ لضفتو ،طقف ةأرملا ةمهم كلت نأب يحوت ةيبرتلاو
 .)1994 ريبرول( تايلوؤسملا كلت نيسنجلا

 نع نيجوزلا تاروصت سنجلا ةيجولويديإ لكشت
 ةيلقع صخشت تاحلطصم ثوحبلا تدجوأ .جاوزلا
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 ،سنجلا ةيجولويديإو نيسنجلا الك راودأب قلعتي اميف جاوزألا
 تدجوأ )1989( غنشتامو دليشكوه :كلذ ىلع لاثمو

 ىلع ًءانب نيسنجلا راودأ فينصتل ةحضاوو ةطيسب ةقيرط
 .نيكراشملا تاظحالمو تالباقم نم اهليصحت مت تانايب
 عم تالباقملا كلت نم ةاقتسملا ةيجولويديإلا تافينصتلا ىمست
 غنشتامو دليشكوه( ةيتاواسمو ةيلاقتناو ةيديلقت :دارفألا

 تايجولوديالا كلت فينصت يف يدحتلا نمكيو .)1989
 يف يقيقحلا مهكولسو هداقتعا سانلا معزي ام نيب ضقانتلا يف
 مظعم نأ ىلع )1989( غنشتامو دليشكوه دكؤت .عقاولا
 تاهمألا نظت امنيب يواستلاب مهلرتم نوريدي م�أ نونظي ءابآلا

 اذه رهظيو ،ةيديلقتلا ةقيرطلا ىلع ا�وريدي نهجاوزأ نأب
 .عقاولا يف م¡اسرامم نيبو جاوزألا هدقتعي ام نيب ضقانتلا كلذ
 ةكراشم وحن رظنلا تاهجو فالتخا ىلع رخآ لاثم
 ةارابم ىلإ هءانبأ بألا ذخأي امدنع :نيجوزلا نيب تايلوؤسملا

 مهاس دق كلذب هنأ نظيو عوبسألا يف تارم ثالث ةلسلا ةرك
 مظعم ةجوزلا ءاضق ربتعي ال امنيب ءانبألا ةياعر ةيلوؤسم يف
 دعي لب ،ةيبرتلا ةيلوؤسم يف ةمهاسم ءانبألا ةبحص يف اهتقو
 .)1989 غشنتامو دليشكوه( اهيلع اًبجاو

 ةأرملا نأب ةيديلقتلا ةيجولويديإلا اووذ جاوزألا دقتعي
 نأ لجرلا ىلع امنيب ءانبألا ةياعرو لرتملا تايلوؤسمب ةمزلم
 اوظحي نأ بجي لاجرلا نأب نودقتعيو .هتنهم يف هزيكرت بصي

 هجراخو لرتملا لخاد م¡اجوز زواجتت ةطلسو ةوقب
 يتلا بناوجلا دحأ ءابعألا .)1989 غنشتامو ديشكوه(
 لمع نوكي امنيح اًصوصخ نويديلقتلا جاوزألا اهشقاني
 يكليم( لرتملا يف ةجوزلا لظت امنيب لماك ماودب جوزلا

 يكليم هارجأ يذلا ثحبلا حرتقي .)2009 نورخآلاو
 اًتقو نيضقي تافظوم ريغلا تاجوزلا نأ )2009( نورخآلاو

 نهجتيو ،تافظوملا تاجوزلا عم ةنراقملاب لمعلا يف اًليئض
 ىلع نقوفتيو ءانبألا ةياعرو لرتملا ريبدت يف يديلقتلا رودلل

 عوفدم ريغ لرتملا ريبدت يف لمعلا ةفاثك يف تافظوملا تاجوزلا
 نوعسيو جودزم مهلخدف نويلاقتنالا جاوزألا امأ .رجألا
 ىلإ ةيلاقتنالا ةجوزلا ليمت .لرتملا تايلوؤسم يف ةكراشملل
 نوكت نأ اًضيأ ديرتو لخدلا ةفعاضم يف اهجوز ةدعاسم

 ةجوزلا نأ نم مغرلابو .ءانبألاو لرتملا ةياعر نع ةلوؤسم
 نأب نمؤت يهف لرتملا جراخ لمعلل ةبغرلا كلتمت ةيلاقتنالا
 يف هتجوز يلاقتنالا جوزلا معديو .يساسألا ليعملا وه جوزلا
 نورخآلاو يكليم( ءانبألاو لرتملا ةياعرو لمعلا يف اهتبغر

2009(.  
 سايق دنع ةعونتم اًريياعم نوثحابلا مدختسي

 لمعلا يمسقل درفلا معد ىوتسم فصول سنجلا ةيجولويديإ
 نيفلتخم نيلاجم ىلع ًءانب عزوت يتلا لرتملا تايلوؤسمو رجأب

 راودأ تافيرعت نأ ىلإ تاساردلا ريشت .تاجوزلاو جاوزألل
 سنجلا ةيجولويديإل ةبسنلاب ماوعألا رورمب تريغت نيسنجلا
 يلغنيتام ،2007 جيرك ،2000 نورخآلاو يكنايب(
 رياس ،2009 نورخآلاو يكليم ،2003 يكنايبو

 لثم تامهملا ةيجولوديالا كلت نمضتت .)2009 نورخآلاو
 يف لدعلا موهفمو كلذ يف ةأرملا يأرو لرتملا لامعأ عيزوت
 هذه تناك .)1995 ثوبو وتامأ( نيجوزلا نيب ماهملا عيزوت

 اهتحت جردنت يتلا عيضاوملاو سنجلا ةيجولويديإ ىلع ةماع ةرظن
 .اهفالتخاو

 جاوزألا نيب رارقلا ذخأ ةيفيكو نيسنجلا -٢

 مهفل ةمهم لماوع لرتملا يف ةطلسلاو رارقلا ذخأ
 .)2005 لينوك( راودألا عيزوت دنع نيجوزلا رواحت ةيفيك
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 ،لخدلاو لرتملا ريبدتب قلعتت تارارق ذخأل نيجوزلا جاتحي
 .اودجو لاح يف ءانبألا ةياعرو

 ةفكو رارقلا ذخأ ةزيم ىلع سنجلا يف نوثحابلا زكر
 سايق ثيح نم يرظنلا بناجلا ريشي .تاقالعلا يف ةطلُسلا
 هنأ ىلإ كلذب قلعتي اميف نيجوزلا راوحو رارقلا ذخأ ةيلمع
 رارقلا ذاختا ىلع ةردقلاو ةطلسلاب ىظحي يضاملا يف جوزلا ناك

 ةيدام تايحالصب هعتمتلو ليعملا هنأل ؛ةيجوزلا ةقالعلا يف
 هل حاتتو يميلعتلا ىوتسملا يف ةيلضفأ وذ هنألو ةيداصتقاو
 ةيرظنلا كلت حرتقت .)1960 فلوو دولب( ةديدع لمع صرف
 رارقلا ذاختا ىلع ةردقو ربكأ ةطلس كلتمي يديلقتلا جوزلا نأب

 ةاواسملا ىلإ رضاحلا يف جاوزألا هجتي امنإ ،هتجوز ةردق زواجتت
 تاريغتلا ترثأ .)1989 رتموك( تارارقلا ذخأ ةيحالص يف
 ذخأ ةيفيك ىلع ةلماعلا ىوقلا نمض ةأرملا دوجو ةفاثك يف
 ،لاحلا ةعيبطب ،جاوزألا حبصأو ،ةيجوزلا ةقالعلا يف تارارقلا

 ةيمهألا نم ردقلا سفنب ىظحي م¡اجوز يأر نأ نونظي
 .)2009 نياتسنيرجو سيفيد(

 ىلع ريثأتلا ىلع نيجوزلا دحأ ةردق يه ةطلسلا
 فولوو دولب( هلضفي يذلا رارقلا ذخأل هعفدو هكيرش

 ىوقلا يف ءاسنلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تطرخنا .)1960
 ريلكنيو( نهجاوزأ َلخد نهثلث ُلخد زواجتيو ةلماعلا
 ا¡وقو ةأرملا ةردق ةدايز ىلإ كلذ ىدأو ،)2005 نورخآلاو

 تافظوملا ءاسنلا نيدؤي .لمعلا تائيب بناج ىلإ لرتملا يف
 ةياعر يف نهجاوزأ نم نوعلا ىلع نلصحيو لقأ ةيلرتم الامعأ
 عمو ةيلاملا تارارقلا ذخأ ىلع ىلعأ ةردقب نعتمتيو ،ءانبألا
 ةطلسلا ةيحان نم لجرلا عم ةماتلا ةاواسملا ىلإ نيقتري مل كلذ

 .)2005 رياس ،1994 كياب ،2000 نورخآلاو يكنايب(
 نيناوق نم تجتن رارقلا ذخأ ىلع ةردقلا نإف سنجلا ةيحان نم

 نم لكل ةبسانمو ةقئال اهدعت تايكولس تنس ةيعامتجا
 ،2004 نامزير ،2004 نترام ،1990 يريف( نيسنجلا

 .)1987 نامرميزو تسيو
 يف نيكيرشلا ةمهاسمل اًجتان ىوقلا ةنزاوم ربتعت

 هذه يف ربكألا مهاسملا وه ربكألا ةوقلا بحاصف ،جاوزلا
 رارقلا ذخأ يف عسوأ تايحالصب عتمتي يذلا وهو ةقالعلا

 يرومو سكوف ثحب ريشي امنيب .)1960 فلوو دولب(
 نإف ةيلئاعلا راودألل ةيتاواسملا ةرظنلا مغر هنأ ىلإ )2000(
 تايلمع لالخ ربكألا ةيحالصلا نوكلتمي نولازي ال جاوزألا
 ىلع ةردقلاو تايحالصلا كلت نوكت الو ،تارارقلا ذخأ

 لجرلا دجي تالاحلا ضعب يف لب ،اًمئاد ةحيرص رارقلا ذاختا
 هريثأت معدي ام وحن راوحلا هيجوتل اًضومغو ًءاهد رثكأ اًقرط
  .)2000 يرومو سكوف( رارقلا ذخأ ةيلمع ىلع

 ،ةلئاعلاو جاوزلاب ةقلعتملا عامتجالا ملع ثوحب يف

 نكمي .تاقالعلا يف ةاواسملل اًسايق رارقلا ذخأ تايلمع دعت
 نكل ،اهبناوج حصأ نم تارارقلا ذخأ يف ةاواسملا نوكت نأ
 تارارقلا ذخأ ةيحالص نوكت نأ ديؤت ةرصاعملا تاجاوزلا
 تاجوزلا ليمت .بسحو هلاجم يف امنإ نيجوزلا نم لكل ةقلطم

 ةقلعتملا تارارقلا جوزلا ذختي امنيب ةيمويلا تارارقلا ذخأ ىلإ
 نياتسنيرجو سيفيد( لخدلا ةرادإو ةمهملا ةينهملا تارايخلاب

 نإف نيجوزك نيسنجلا نيب ةاواسملا ةيمهأ نم مغرلاب .)2009

 ةجردل ةيرهوجلا ةيمهألا نم ربكأ ردق ىلع رارقلا ذخأ ةيلمع
 .نيجوزلا نيب ةقرفتلا ىلإ يدؤت نأ نكمي اهيف ةقرفتلا نأ

 ةيلرتملا ماهملا عيزوتو نيسنجلا -٣

 لوح ةقباس ثوحب ةدعل ةعجارم ءزجلا اذه مدقي
 تسرد .كلذ هنع جتن يذلا راوحلاو لرتملا ماهم عيزوت
 ةيجولويديإ ريثأت ةيضاملا اًماع نيرشعلا لالخ ةقباسلا ثوحبلا
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 سكوفو رتسروف( يلرتملا ريبدتلا ةمهم نييعت ىلع سنجلا
 سنج نم جاوزألا نيب ماهملا عيزوت ةيلآ يف ثحُب .)2011

 لامعأ نم ةأرملا باصن ىلع زيكرتلا عم )ىثنأو ركذ( رياغم
 نمو .سنجلا ةيرظن ءوض يف ةأرملاو لجرلاب كلذ ةقالعو لرتملا
 يذلا )2009( نياتسنيرجو سيفيد ثحب ،ثوحبلا نمض
 .ةيلرتملا ماهملا هاجت مهراودأ لوح نيجوزلا رواحت ةيفيك شقاني

 ةأرملا لاجم دعت تناك ةلئاعلاب ةيانعلاو لرتملا لامعأ
 امنيب بيرقلا يضاملا ىتح صوصخلا هجو ىلع اهماهمو
 نورخآلاو يلتراب( لمعلا ةئيب يف لجرلا دهج رصحني

 ةلق ىلإ ةلماعلا ىوقلا ىلإ ءاسنلا مامضنا ديازت ىدأ .)2005

 ةجاح دجوأ امم ،ن¡الئاع عم هئاضقل نهل حاتملا تقولا
 مهرودبو لرتملا ماهمو لمعلا بلاطم نيب ةنزاوملل نيجوزلا
 ناذللا ناجوزلا ليمي .تايلوؤسملا كلت ةكراشمل اوزفحت
 لرتملا تايلوؤسم كراشت ىلإ اًجودزم اًلخد ناينجيو نالمعي

 ةلئاعلل ديحولا ليعملا وه جوزلا ناك ةلاح يف كلذ فلتخي امنيب
 لثم لرتملا يف ةيساسألا ماهملا .)2009 نياتسنيرجو سيفيد(
 امدنع اهينعن يتلا ةلثمألا يه ءانبألا ةياعرو خبطلاو فيظنتلا
 مغرلاب .اهلوح يجوز راوح ءانب متي يتلا لرتملا ماهم :لوقن

 كلت مساقت ةشقانم ىلإ نوليمي نيرصاعملا جاوزألا نأ نم
 سنج نم نيدرفك مهنم ةبقترملا تاعقوتلا لظ يف راودألا
 تقو ءاضق ىلإ نعرتي تارصاعملا ءاسنلا ةماع نأ الإ ،فلتخم

 يكنايب( دوقع ةدع لبق ن¡اريظنب ةنراقم لرتملا ماهم يف لقأ
 عارص ءوشن ىلإ ةعرتلا كلت تدأو .)2000 نورخآلاو
 ماتلا زيكرتلا بايغ لظ يف لرتملا ماهم ةيدأت ةيلوؤسم لوح
 لوح ةبراضتم اًراكفأ ثحبلا مدق .تاجوزلا لبق نم اهيلع

 تاساردلا ضعب ترهظأ ،نيسنجلا نم يأ اm طونملا ةمهملا
 نم ضعبلا نظي امنيب داز دق لرتملا ماهم يف لجرلا لخدت نأ

 وماك( عقاولا يف مهسي امم رثكأ كلذ يف مهاس هنأ لاجرلا
 ةنزاومب لرتملا ةيلوؤسم لمحت يف لجرلا ماهسإ طبتري .)2000

 ةجوزلا لخد نوكي امدنعف ،نيجوزلا نيب ةيداصتقالا ىوقلا
 رثكأ لكشب لرتملا ماهم لجرلا يدؤي ،جوزلا لخدل ايواسم
  .)2000 نياتسنيرج( ةفاثك

 لجرلا كولس نإف ةيتاواسم ةجوزلا نوكت امدنع

 -هركذ قبس امك- يتاواسملاف ،ةيمهألا نم ردق ىلع نوكي
 جوزلا ناك لاح يفو ،سانلا عيمج نيب ةاواسملا قحب يداني
 امنيب ،لرتملا ماهم بلغأ يدؤي وهف ةيلاربيل ةجوزلاو ايتاواسم
 اميف دهج ىندأ تايديلقت ءاسن نم نوجوزتملا لاجرلا لذبي

 سنجلا ةيجولويديإ بعلت .)2000 نياتسنيرج( لرتملاب قلعتي
 نيب لرتملا ماهم نييعت لوح راوحلا دقع دنع امهم اًرود
 يف ةكراشملا مهبجاو نم هنأ لاجرلا ضعب نمؤي ؛نيجوزلا
 .اهنم لصنتلا نورخآ لضفي امنيب لرتملا ةيلوؤسم

 ةلئاعلا يف ءانبألا ةياعرو نيسنجلا -٤

 لظ يف ءانبألا ةياعرو ةيبرتلا لوح يجوزلا راوحلا
 ةيانعلا .هليلحت متيس يذلا ريخألا ءزجلا وه سنجلا ةيجولويديإ
 يف اهطارخنا نكل ةأرملا ةمهم اًمئاد تناك مهتياعرو ءانبألاب
 لوح نيجوزلا ميهافم ريغو ةقاش ةمهم اهلعج ةلماعلا ىوقلا

 يملاعلا بتكملا ،2001 نورخآلاو رتوك( رودلا اذه نييعت
 راثآ ىلإ راودألا يف ريغتلا كلذ ىدأ .)2009 ةلماعلا ىوقلل
 ءانبألا ةحص نم نسحت ةيبرتلا يف ءابآلا ةمهاسمف ،ةيباجيإ
 ادنومول-يماتو بمال( يعامتجالا مهروطتو يسفنلا

 ةياعر يف ةكراشملا نع اًيأن رثكأ ءابآلا لازامو .)2004
 ىلع ةئراطلا ةيرذجلا تاريغتلا نم مغرلاب لرتملا لامعأو ءانبألا
 رنتريج( ةريخالا دوقعلا يف ةيبرتلا يف نيدلاولا ةمهاسم ةبسن
 لمعب ةقلعتملا ةعيرسلا تاريغتلا نكلو )2007 نورخآلاو
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 يف اًماهسإ رثكأ اوحبصأف رييغتلا ىلع ءابآلا تربجأ ةأرملا
 يليردايسامو كيلب( ءانبألا ةياعرو لرتملا تايلوؤسم

2004(. 
 ريغت يف جاوزألا ميهافم نإف ،ثوحبلا بسحب

 نيسنجلا راودأ ةمظنأ يف ةعيرسلا تاريغتلل ةجيتن رمتسم
 ةأرملاو لجرلا تايلوؤسم لوح مهرظن تاهجو روطتو

 ةيبرت ماهم اًبلاغ ءاسنلا ىلوتت .)2004 ليروكو ياوجدير(
 نإف كلذل ةجيتنو دايدزا يف لمعلا تايلوؤسم نكلو ،ءانبألا
 كيلب( اًضيأ دايدزا يف ءانبألا ةياعر يف ءابآلا ماهسإ
 فلتخم نيرصاعملا جاوزألا نيب راوحلا .)2004 يليردايسامو

 ةشيعملا فورظ نيب نراقن امدنعف ،نييديلقتلا جاوزألا نيب هنع
 سودلا( اًيلج اتوافت دجنس اهيف نيجوزلا راوحو ةيديلقتلا
 مدخلا ماقم يف يضاملا يف ءاسنلا تناك .)1998 نورخآلاو
 ءانبألاب نينتعيو ماعطلا نرضحي :لمعلا نم نهجاوزأ ةدوع دنع

 حرطي .)1996 نيرتلوك( ن¡ايلوؤسم ترصحنا كلذ يفو
 اًيديلقت ؟ديزملا لاجرلا لعفي ال اذامل :اًلاؤس )1996( نيرتلوك
 فلتخت امنيب اًضيأ مهتبجاوو لرتملا يف اًددحم لاجرلا رود ناك
 جوزلا كراشتي ثيح نييديلقتلا ريغ جاوزألا دنع رومألا هذه

 ةدوعلا دنع امهنم عقوتمو لرتملا جراخ لمعلا يف ةجوزلاو
 اًلدب ةاواسملا نم ردق ىلع ةلئاعلا ةمدخ يف امهسي نأ لرتملل
 .جوزلا ةحار نيح يف ةمدخلاب ةجوزلا موقت نأ نم

 ةددعتم ةعيبطلا مهف ىلإ نورصاعملا نوثحابلا لصوت
 كلذبو ،مهئانبأ جئاوح ءاضق يف ءابآلا بيلاسأ يف داعبألا
 .)2007 نورخآلاو رنتريج( مm ةيانعلا ىلع م¡ردق اوتبثأ
 يف رودلا كلذ زيزعتو مهئانبأب ةيانعلل ءابآلا دوجو مهملا نمو

 ةدع دجوتو ،ةرشابم اودلوي نأ دعب اًصوصخ ركبم تقو
 نم ةيبرتلا يف ءابآلا ةمهاسم نيب زييمتلا يف ثحبت تاسارد

 نورخآلاو نسرول( ةفاثكلا ثيح نمو ةدوجلا ثيح
 ءابالا بلغأ نأ ىلإ ريشت ثوحب ةدع ىلإ ةفاضإلاب .)2004

 ةياعر يف تقولا نم ديزملا ءاضق ىلإ نوليمي نييديلقتلا ريغ
 لاجرلا فّرعي .ةطشنأ نم كلذ تحت جردني امو ءانبألا
 ماهسإلا يف مهحاجن لمشي اًعساو اًفيرعت حاجنلا نويتاواسملا
 .)1993 نسريج ،1989 نيرتلوك( مهئانبأ ةايح ةدوج يف

 موبلبآو )1998( سودلا ةسارد لثم تاساردلا رهظت
 )1999( شودو )2004( دنالبو )2000( نورخآلاو
 نأ )2004( نورخآلاو زنوكيشيإو )2006( تناجو
 ةياعر يف مهلخدتب طبترم ءابآلا دنع نيسنجلا راودأ موهفم

 اهارجأ يتلا لثم ىرخأ تاسارد حرتقت امنيب ،ءانبألا
 هجو ىلع نييديلقتلا ريغ ءابآلا نأ )1991( ويلغيسرام
 .مهئانبأ ةياعر يف ربكأ تقو ءاضق ىلإ نوليمي صوصخلا
 لجرلا نأ حضوت )1991( ويلغيسرام ثحب يف تالباقملا

 نم مهأ اًحاجن لثمت هئانبأب هتيانع نأ ىري ةاواسملاب نمؤي يذلا
 بناجلا ىلع كلذ يف هماهسإ رصتقي امدنع هدشني يذلا كلذ
 هذه حيضوت يف ربكأ اًيدحت نوضوخي مه كلذبو ،يداملا
 رييغت روط يف لاجرلا نأ نم مغرلابو ،تادقتعملاو راكفألا

 م¡ردق نمضتت ثيحب اهريوطتو حاجنلا هاجت مهرظن تاهجو
 تائيب يف نمكي يدحتلاف ةلئاعلاو لمعلا نيب ةنزاوملا ىلع
 يناعتو .)1999 شود( كلذ قيعت يتلا اهدويقو لمعلا

 نهكرتب قلعتي اميف بنذلاب روعشلا نم تايديلقتلا تاجوزلا
 نهليمب نرعشيو )2009 شود( لمعلا ىلإ نmاهذو نهئانبأ
 وذ لمعلا ىلإ نييديلقتلا ءابآلا ليمي امنيب نهئانبأب ةيانعلا وحن
 .لخدلا

 ةيانعلا ىلوتي نم اًبلاغ تاهمألا لظت ،ماتخلا يفو
 ىوقلل نهمامضناك ةئراطلا تاريغتلا نم مغرلاب ءانبألاب
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 الك حبصأ امدنع ةيلوؤسملا كلت يف ءابآلا كراشو ،ةلماعلا
 اًنزاوت هذه تايلوؤسملا ةكراشم تدجوأ .نالمعي نيدلاولا

 ةهجو يف مسقلا اذه ثحب .مهئانبأ ةايح يف نيوبألا ماهسإ يف
 قلعتي اميف ماقملا راوحلاو سنجلا ةيجولويديإ يف جاوزألا رظن
 ذخؤت امدنعو .ءانبألا ةياعرو لرتملا ماهم يف مهراودأب
 راودألا ناف رابتعالا نيعب ةأرملا لمع يف ةثيدحلا تاريغتلا

 نيجوزلا الك نوكي امدنعو ،تريغت نيسنجلا نم ةبقترملا
 .ةيلاعف رثكأ حبصي راوحلا كلذ نإف نالمعي

 قايس يف تاريغتلا ةبكاومو ةأرملاو لجرلا نيب راوحلا *

 ةطلتخملا تاجيزلا

 نيسنجلا راودأب قلعتي اميف نيجوزلا نيب راوحلا دقعي
 ةيفلخلاو ةيعامتجالا ةقبطلاو قرعلا ثيح نم مهفالتخاب
 تافالتخالا هذه ريثأت ةيفيك ةحورطألا هذه سردتس .ةيفاقثلا

 كلت ىدحإ يف مهنع فلتخي نمب اوطبترا نيذلا جاوزألا ىلع
 ةقلعتملا ةقباسلا ثوحبلا مسقلا اذه يطغيس .بناوجلا
 ةيعامتجالا ةقبطلاو قرعلا ثيح نم ةطلتخملا تاجيزلاب
 حضتت ثيحب بيترتلاب اهحرط مهملا نمو .تافاقثلا توافتو

 تاجيزلا يف تاريغتلا كلتل جاوزألا ءالؤه ةبكاوم ةيفيك
  .ةطلتخملا

 اًيقرع ةطلتخملا تاجيزلا -١

 ىلع قرعلاو سنجلاب ةقلعتملا ةيطمنلا روصلا رثؤت
 ةيفيظولا صرفلا يف لثمتي كلذو ،نيكيرشلل ةيجوزلا ةايحلا
 تريغت .مهجاوز هاجت نيجوزلا راودأو ميلعتلاو ناكسإلاو

 قوقحلا ةكرح قاثبنا ذنم ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تالعافتلا
 يف اهتثدحأ يتلا تاريغتلل اًعبت يضاملا نرقلا تانيتس يف ةيندملا
 .)2015 تاننيوو يموأ( ةاواسملا قيقحت لجأ نم نيناوقلا

 تايالولا يف اًدج ةدراو اًيقرع ةطلتخملا تاجيزلا تحبصأ
 يذلاو ضيبلاو دوسلا نيب جاوزلا اًصوصخ ةيكيرمألا ةدحتملا

 عوضوملا اذه يظح .)2010 نيبو يل( اًدج ارشتنم حبصأ
 نيذلا نيثحابلا مامتهاب ةفلتخم قارعأ نم تاجيزلاب قلعتملا
 ماهملا عيزوت ىلع قارعألا طالتخا رثأو تاجيزلا كلت اوسرد
 وهو )2002 ميسو سيراه( كيرشلا سنج لع ًءانب

 ةماقملا ةقباسلا ثوحبلا للحأ هيف ثيح ،ءزجلا اذه عوضوم
 نم جاوزألا نع مهفالتخاو ةفلتخم قارعأ نم جاوزألا لوح
 .دحاو قرع

 يرصنعلا زييمتلا نم ةفلتخم قارعأ نم جاوزألا يناعي

 ،ةقالعلا كلت ىلع اوقفاوي مل نيذلا صاخشألا نم اًصوصخ
 ةيرصنعلا عم مهلماعت نع جتانلا رتوتلل ةضرع رثكأ مهو
 يوذ جاوزألا عم ةنراقملاب نيسنجلا راودأ ميسقت دنع يدحتلاو
 ءاقب لظ يف اًصوصخ )20019 نايليك( قرعلا سفن

 .)2014 نوسردنا( عمتجملا ىلع ريبكلا اهرثأو ةيرصنعلا
 )2013( نمريفو زور اهماقأ يتلا ةيعونلا ةساردلا تدجو
 طلتخم جاوزلا ةركف اولباق ةعماج نيرشع يف بالطلا فصن نأ
 دوقع دعب ،رضاحلا يف ىتح هنأب حضوي اذهو .ضفرلاب قارعألا

 نيجوزلل ربكألا يدحتلا لازي ام ،ةيندملا قوقحلا ةكرح نم
 كلذ ىلع ةيبلسلا هلعف ةدرو عمتجملا وه نيفلتخم نيقرع نم
 مهتقالع ىلعو مهيلع يعامتجالا طغضلا اذه رثؤيو ،طابترالا

  .)2001 نايليك(
 نيعب نيجوزلا نيب يقرعلا فالتخالا ذخأن نأ انيلع

 قلعتي اميف امهنيب رواحتلا ةقيرط مهف نم نكمتن ىتح رابتعالا
 رثأو ةقالعلا كلت يف نيرياغم نيسنج نم نيدرفك امهيرودب

 )2001( نايليك ثحب .)2003 وريل( اهماظن ىلع قرعلا
 .قارعألا ةطلتخم ةيجوزلا تاقالعلا يف سنجلا ريثأت ةيفيك يف
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 مستي فلتخم قرع نم جاوزلا نأ دودحملا ثحبلا فشكيو
 ينبم طابترالل نيجوزلا رايتخا نأ رهظيو نيسنجلا راودأ هباشتب

 سفن نم جاوزألا لثامي امب ةيصخشلا تامسلا يف قفاوتلا ىلع
 جاوزألا قرط هباشتتو .)2000 شيلفبلاكو سيراه( قرعلا
 جاوزألل ىرخألا عم مهتقالعب مهتيانع يف ةفلتخم قارعأ نم
 بلغأ هباشتت .)2000 شيلفبلاكو سيراه( دحاو قرع نم

 قارعألا طالتخا ةلاح يف امنإ ا¡ايلوؤسمو ا¡ايدحت يف تاجيزلا
 ةدحتملا تايالولا يف تاجيزلا ىلع اًدج ريبك ريثأت قرعلل نإف
 يف هباشتلا نم مغرلابو .)2000 شيلفبلاكو سيراه(
 لعافتلاف اهركذ قبس يتلا تاداعلاو تارايخلاو بيلاسألا

 دوسلا نم نيجوزلاو ضيبلا نم نيجوزلا نيب فلتخي يجوزلا
 تاجيزلا يف طامنألا كلت نيابتت فيك :لاؤسلا حرطي اذهو
 .ةفلتخملا قارعألا تاذ

 رسأ نيب ةيعامتجالا ةئشنتلا يف تافالتخا كانه

 مهغننك( ةيجوزلا راودألاب قلعتي اميف دوسلا رسأو ضيبلا
 يف .)2000 ساموتو ليه ،2000 نولسو ديد ،2001

 هيجوت ىندأب مهئانبأ ةيبرت ىلإ دوسلا نم ناجوزلا ليمي ،ةيبرتلا
 ةيبرتلاو لرتملا ريبدتب قلعتي اميف نيسنجلا راودأ ةيحان نم

 تايتفلا أشنت .)2002 ليه( ءاضيبلا رسألا عم ةنراقملاب
 نم عقوتي امنيب ةقثلاو ةيلالقتسالا نهيف ززعت ميق ىلع دوسلا
 ساموتو ليه( لرتملا لامعأ يف اومهسي نأ دوسلا نايتفلا

 تاعقوتلاب ءاضيبلا تالئاعلا يف ةئشنتلا رثأتت .)2000
 م¡ايتف نوبري تالئاعلا هذه لثمو ،نيسنجلا نم ةيديلقتلا
 ركذك مهنم لك نم ةعقوتم ةددحم ةيلرتم راودأ ىلع م�ايتفو
 ريثأت ىلع ةلثمألا ضعب هذه تناك .)2001 مهغننك( ىثنأو

 .ةيبرتلا ىلع نيجوزلا قرع

 راودأب قلعتي اميف ثوحبلاو براجتلا ىلع ًءانب
 لوصأ نم نييكيرمألاب ةنراقم هنإف قارعألا ةيحان نم نيسنجلا

 ةيكيسكمو ةيقيرفأ لوصأ نم نييكيرمألا نإف ةيبوروأ
 ديسك لجرلا رود ىلع نودكؤي امنيب ةجوزلا لمع نوعجشي
 نيك ،1995 ريماكيتو يلب( يساسألا لخدلا ردصمو لرتملا

 دوسلا لاجرلا كلسي .)1999 نيرخآلاو روليات ،1992

 نيسنجلا راودأ ضعب وحن م¡رظنب قلعتي اميف اًظفاحم اًكلسم
 روليات( هجراخ تازاجنإلاو لرتملا لامعأب قلعتي اميف
 راودأ ىلع يقرعلا فالتخالا رثؤي .)1999 نورخآلاو
 قرعلا نوكي امدنع جاوزلا نم ةركبملا لحارملا يف نيجوزلا

 دوجوو لرتملا لامعأ يف ةمهاسملا ردق ديدحت ىلع اًتماص اًلماع
 نورخآلاو روليات( ةأرملا لمع ىلع كلذ رثأو لافطألا

1999(. 
 )2006( ينيوسو سبيليف اm ماق ةسارد شقانت

 تدجو .فلتخم قرع نم جاوزلا ةلاح يف يجوزلا رارقتسالا
 تاجيزلا نم اًرارقتسا لقأ قارعألا ةطلتخم تاجيزلا نأب ةساردلا
 ةضرع رثكأ نيفلتخم نيقرع نم نيجوزلا نأو ،قرعلا ةسناجتم
 نيابتو ةيبلسلا عمتجملا ةرظن اهببست يتلا تايدحتلا ضوخل

 كو�افو قناز ،2006 ينيوسو سبيليف( ةيفاقثلا تايفلخلا
 يوذ نيجوزلا نأ )2001( نايليك حرتقي .)2009

 بسحب ةفلتخملا تايوهلا تاشاقن نوضوخي ةفلتخملا قارعألا

 ىلإ نومتني اوناك اذإ ام مهسفنأ نوددحيو قرعلاو سنجلا
 تاجيزلا نوكت .)2001 نايليك( هيلع ءالخد وأ عمتجملا
 رتكيلو نايك( دوسلاو ضيبلا نيب اًدورو رثكأ قارعألا ةطلتخم

2007(. 

 قارعأ نم جاوزألاب ةقلعتملا تاريدقتلا سايق دنع
 يف ةلصاحلا تاريغتلل اًعبت رمتسم ريغت يف ماقرألا نأ دجن ةفلتخم
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 اذه يف قارعألا فنصت تايئاصحإ تيرجأ .ةدحتملا تايالولا
 رثكأ ىلإ ءامتنالا تالامتحا تايئاصحالا كلت تمدق .مسقلا

 ديدحتل نولضاني نيذلا دارفألا ىلع كلذ رثأو ،قرع نم
 لضاني .)2004 وهوز ،2007 اتسوكاد( ةيقرعلا مهتيوه
 مهئانبأب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا دنع ةفلتخم قارعأ نم جاوزألا
 نيب مادصلا ةهجاوم لظ يف عمتجملا يف مهصرف ثيح نم

 عمتجملا ةرظن بناج ىلإ ىوقلا كلت ةنزاومو سنجلاو قرعلا
 تقولا عم ةيقرعلا م¡ايوهل يتاذلا سانلا فيرعت ريغت .ةيبلسلا
 كلت .يفتخت داكت ةيبابض قارعألل ةفنصملا دودحلا تحبصأو
 فّرعتو ةفلتخم قارعأ نم جاوزألا اهضوخي ةمهم بناوج

 نايليك( ةقالعلا يف هرودو فلتخملا سنجلا وحن م¡اداقتعا
 شاقن اهيلع موقي يتلا بناوجلا ضعب كلت تناك .)2001

 دعب كردن نأ عيطتسنو .ةفلتخم قارعأ نم نيدلاولاو نيجوزلا
 سناجتم قرع نم جاوزألا نيب تافالتخالا كلت ةيؤر

 راودأ ديدحت ىلع رثؤي قرعلا نأ ةفلتخم قارعأ نم جاوزألاو
 .ةقالعلا يف نيسنجلا

 ةفلتخم ةيعامتجا تاقبط نيب تاجيزلا -٢

 دايدزا يف ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقبطلا نيب تاجيزلا
 ةيفيك ءزجلا اذه يف شقانأس .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف

 نم .ةفلتخم ةيعامتجا تاقبط نم نيجوزلا نيب راودألا لدابت
 كلت لخاد درفلا ةقبطو ةيعامتجالا ةلئاعلا ةقبط فيرعت مهملا
 تاريثأت توافتتو ةيداصتقالا مهدراوم فلتخت ثيح ةلئاعلا
 دحأ ودروب هيريب .)2015 بيرتس( م¡ايح طمن ىلع كلذ

 ةقبطلا يف ثحب دق يذلاو نيرظنملا عامتجالا ءاملع
 ةطشنألا ىلإ عبطلا نع هتركف انليحت .)1990( ةيعامتجالا
 ىرخأ داعبأ اهلو ،تاءاميالاو ثدحتلاو ريكفتلا لثم ةيمويلا
 كلت راهظإو مهداسجأل صاخشألا ةلماعم ةيفيك لثم

 ةيلئاعلا ةئشنتلا نم عبطلا نوكتي .عابطألا يف تاريغتلا
 يف نومهسي نيذلا نارقألا عم لعافتلاو ةيميلعتلا ةبرجتلاو

 اوضاخ دق دارفألا نأ امبو .فطاوعلاو ةايحلل ةرظنلا ليكشت
 يحاون ضعب نأب لداجي ودروب نإف يضاملا يف ةنيعم براجت
 سفن نم سانلا نيب ةكرتشم نوكت ةيضاملا براجتلا كلت
 كلت فّرعت ةكرتشملا ةبرجتلا هذه .ةيعامتجالا ةقبطلا

 عبطلا اندعاسي .ةقبطلا كلت تحت اهفنصتو ةعومجملا
 كلت يناعمب طبترملا توافتلا ريسفت ىلع تاسرامملاو
 .رييغتلا ىلع ةيصعلا تافالتخالا

 ودروب ’يرظن هيلع تينب ام يه نيسنجلا راودأ

 نادلاولا ،لاثملا ليبس ىلع .)1999 ودروب( ةسرامملاو عبطلل
 لثم نيسنجلاب ةقلعتملا طامنألا مهلافطأ ميلعت نع نالوؤسملا امه
 "ىمدلاب نبعلي يتاوللا نه طقف تايتفلا" وأ "نوكبي ال دالوألا"
 تاقبط نم لئاوعلا ةايح بولسأ فلتخي .)2014 ربيل(

 ىلإ نوليمي ةطسوتملا ةقبطلا نم جاوزألا .ةفلتخم ةيعامتجا
 ةحداكلا ةقبطلا نم جاوزألا امنيب مهلافطأ هايح يف مكحتلا
 ذخأ نم اونكمتيو ومنيو اوملعتيل مهلافطأ كرت ىلإ نوليمي
 ءاملع نم ديدعلا ىري .)2003 وريل( مهسفنأب م¡ارارق

 بسح لكشتت لئاوعلا نكل ةزيمم ةينب ةلئاعلا نأ عامتجالا
 ىلع لدي اذهو .ةيعامتجالا اهتقبط يف اهيدل ةرفوتملا دراوملا
 يف نيسنجلا راودأ ديدحت يف ةيعامتجالا ةقبطلا ريثأت ةيمهأ

 .ةيجوزلا ةقالعلا
 ىوتسملا :ىلع اًسايق ةيعامتجالا ةقبطلا ددحت

 لماوعلا نم عومجمك ،ةنهملا عونو لخدلا ىوتسمو يميلعتلا
 ةيعامتجالا ةقبطلا ديدحتو سايق ةلاح يف .ةقرفتم لماوعك وأ

 امهالك نأل كلذ ديدحت بعصي هنإف نيفظوملا نيجوزلا دنع
 ةقبطلا نوددحي يضاملا يف نوثحابلا ناك .اًرجأ بسكي
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 يساسألا ردصملا ناك هنأل جوزلا ةفيظو بسح ةيعامتجالا
 نافّرعي .)1994 كلوفو رتكنج يريب( ةلئاعلا يف لخدلل

 لكل اًيدرف ةيعامتجالا ةقبطلا )1994( كلوفو رتكنج يريب
 امهنم لكل ةنهملا وأ ةفيظولا ىلع اًسايق ،ةجوزلاو جوزلا نم
 .رابتعالا نيعب لخدلا رادقم وأ يميلعتلا ىوتسملا ذخأ نود
 قلعتي امب ا¡اسايق تريغ ةثيدحلا تاساردلا نأ ىلع لدي اذهو

 ةقبطلا ىلإ ةلصفنم هقيرطب رظنت تحبصأف ةيعامتجالا ةقبطلاب
 .ةجوزلل ةيعامتجالا ةقبطلاو جوزلل ةيعامتجالا

 طلسي ةلئاعلا هينب بناوج يف تاساردلا ثحبت امنيب
 عيزوت ىلع اهريثأت ةيفيكو ةيعامتجالا ةقبطلا ىلع ءوضلا

 يرجأ يذلا يريف ثحب حرتقي .جاوزألا نيب نيسنجلا راودأ
 لماوعلا براقت ةيعامتجالا ةقبطلا نأ )1987:1993( يف
 ةيلرتملا لامعألا نع جاوزألا ةركفو لرتملا ماهم ميسقت :ةيلاتلا
 سردي .اًرجأ نابسكي نيَذللا نيجوزلا نيب ةيجوزلا ةقالعلاو

 تاقبط نم نيجوزلا نيب لرتملا لمع عيزوت رثأ ثحبلا
 تافالخلاب كلذ طبرو كلذ يف لدعلا موهفمو ةفلتخم ةيعامتجا
 ىلإ لصوتن كلذل ةجيتنو .ةقالعلا يف اضرلا ىوتسمو ةيجوزلا
 عيزوتب قلعتت تاراوح نم اهللختي امو جاوزلا تاقالع يف هنأ

 تافالتخا دجوت ال ةاواسملل نيجوزلا موهفمو لرتملا لامعأ
 نم نيجوزلا نيب تافالتخا دجوت لب ،بسحو نيجوزلا نيب
 1987 يريف( ةطسوتملا ةقبطلا نم نيجوزلاو ةحداكلا ةقبطلا

1990(. 
 :هصن يذلا لاؤسلا ىلع )2015( بيرتس بيجي

 نيتيعامتجا نيتقبط نم نيجوزلا نوكي امدنع ثدحي اذام
 شقاني يذلا يجوزلا راوحلا ىلع كلذ رثؤي فيكو نيتفلتخم

 ةقبطلا نأ بيرتس لداجي ؟ةقالعلا يف نيجوزلا راودأ
 هرودل هترادإ ةيفيكو كيرشلا تاعزن نّوكت ةيعامتجالا

 ليبس ىلع- رهظي كلذو ،هيدل ةرفوتملا دراوملل هلالغتساو
 ةطسوتم ةقبط نم امهدحأ يتأي نيذلا نيجوزلا نيب -لاثملا

 امك ،جاوزلا اذه لثم .ةحداكلا ةقبطلا ىلإ يمتني رخآلاو
 تايفلخلا توافت ريثأت ةيفيك انل ضرعتسي ،بيرتس حرشي
 نم نيوبأك نيجوزلا رود تادقتعمو ءارآ ىلع ةيعامتجالا
 مدقتلاو ةيلاملا ةرادإلاو ءانبألاب ةيانعلاو تارارقلا ذخأ ثيح

 ةرثؤم لماوع اهلك ،نيجوزك غارفلا تاقوأ لغشو يفيظولا
 نم مغرلابو .)2015 بيرتس( رودلا بسحب ماهملا عيزوت يف
 لماع نيجوزلل تاقبطلا فالتخا لكشي تالاحلا ضعب يف هنأ
 تافالخلل ججؤم نوكي تالاحلا ضعب يفف ،براقتو ةفلأ

 ةيبرتلاو غارفلا تاقوأو ةيلاملا تارارقلاب قلعتي اميف اًصوصخ
 .)2015 يكسينيك( فطاوعلاو

 فالتخا ثيح نم نيسنجلا راودأ شقانن امدنعو
 تاقايلا يوذ نم ءاسنلا هنأ دجن ،امهيلكل ةيعامتجالا ةقبطلا

 امو ةيبتكم لمع تائيب يف نولمعي نيذلا نيفظوملا( ءاضيبلا
 ،يضري ال امم ةطشنألا نم ديدعلا يف نهلافطأ نجردي )هباش
 ةقبطلا - ءاقرزلا تاقايلا يوذ نم نهجاوزأ جعزيو لب
 )هباش امو ءانبلاك ةيوديلا لامعألا يف نولمعي نمم( ةحداكلا

 نيب فالتخالا يلج لكشب رهظي اذهو )2015 بيرتس(
 ثيح نم لرتملا لخاد اًضيأ رثألا كلذ لثم ثدحيو .نيتقبطلا
 نيتقبطلا الك نم لاجرلا نأ بلاغلا .لرتملا لامعأ عيزوت

 فقس عفتري امنيب .ةيلرتم لامعأ يأ ءادأ مدع ىلإ نوليمي
 نم ءاضيبلا ةقايلا يوذ نم ءاسنلا اهبقرتت يتلا تاعقوتلا
 لرتملا لامعأ يف ماهسإلا نم ديزملا نيجتري ثيح ،نهجاوزأ
 كلذو ،كلذ ةحداكلا ةقبطلا نم ءاسنلا عقوتت ال امنيب ،مهنم

 رثؤي ال امنيب )ءاضيبلل ةقايلا تاوذ( تافظوملا ءاسنلل طبحم ٌرمأ
 .)2015 بيرتس( ةحداكلا ةقبطلا نم ءاسنلا يف
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 جاوزألاف ،ةحداكلا ةقبطلا نم ءاسنلل ةبسنلاب امأ
 مدقتلا ىلع نهثح يف نهل اًيدحت نولكشي ةطسوتملا ةقبطلا نم

 نوناقلا لثم ركذلا ةطلس اهيلع بلغت تالاجم يف اًينهم
 دنع ةطسوتملا ةقبطلا نم دارفألا ىلع بلغي .بطلاو لامعألاو
 اومدقتي نأ ىلع مهثح ةحداكلا ةقبطلا نم كيرشب م�ارتقا
 مهعفاود داجيإو ملعلا نم ديزملا بلط ىلع مهعيجشتب اًينهم

 انل ضرعي اذهو ،ةيجراخ تاريثأت نود كلذ وحن ةيصخشلا
 ءاضقب قلعتي اميف نيجوزلا تاشاقن يف تاقبطلا فالتخا رثأ
 .)2005 نورخآلاو زلوأب( لرتملا يف وأ لمعلا يف امإ تاقوألا
 ةيبرت ةيفيك ىلع ةيعامتجالا تاقبطلا تافالتخا رثؤت اًضيأو

 .ءانبألا
 نيجوزلا نأ دجن ،تاقبطلا ةطلتخم تاجيزلا يف

 امب ةتوافتم رظن تاهجو ناكلتميو ةفلتخم تارايخ ناذختي
 مسقلا اذه يف .نيرياغم نيسنج نم نيدرفك مهراودأب قلعتي

 نيتيعامتجا نيتقبط نم نيجوزلا نيب لصاوتلا ضارعتسا مت
 مهلافطأ ىلع كلذ رثأو اهبيلاسأو ةيبرتلاب قلعتي اميف نيتفلتخم
 .ةركبم نس يف

 ةيفاقثلا تايفلخلا ةطلتخم تاجيزلا -٣

 تاجيزلا يه ةطلتخملا تاجيزلا نم ريخألا عونلا

 طلتخم جاوزلا )1990( وه فرعي .ةيفاقثلا تايفلخلا ةطلتخم
 نمضتيو ةفلتخم تافاقث ىلإ نايمتني نيدرف جاوز هنأب تافاقثلا
 تانايدلاو قارعألاو )يموقلا ءامتنالا( تايسنجلا كلذ
 يموت غنت ،2000 ليريب ،2001 ميك( ةيفاقثلا تايوهلاو

 نم مغرلا ىلعو .)2001 لزتوأو يموت غنت ،1999
 اهجتاون نإف ،جاوزلا نم عونلا اذm ةقلعتملا ثوحبلا ةيدودحم
 ةقالعلا ةبوعص ىلإ يدؤي تافاقثلا يف فالتخالا نأ ىلإ حملت
 ريليه ،2000 جاملاد( ةفلتخم نيتيفاقث نيتيفلخ نم نيدرف نيب

 ضعب لداجي .)2005 افوكلابورو نامدلاو ،2007 دووَو
 اًبعاصم ناهجاوي نيتفلتخم نيفاقث نم نيجوزلا نأب نيثحابلا

 ةفاقثلا سفن ىلإ نييمتنملا نيجوزلا نم ربكأ لكشب اًرتوتو
 .)1990 غنوس ،2000 نوتيهو وف ،1995 فوكيلاف(
 نأ انيلع نيجوزلا راودأب قلعتي اميف يجوزلا راوحلا مهفلو
 كلذل امهتبكاوم ةيفيكو امهنيب تافاقثلا فالتخا راثآ مهفن

 .فالتخالا
 ةينادرفلا فالتخا )1988( سيدنيارت شقاني

 يف اًماه اًرود فالتخالا اذه بعلي ،ميهافمك ةيعامجلاو
 موهفم .ةفلتخم تافاقث نم نيمداقلا نيجوزلا نيب لماعتلا ةيفيك

 ،لك نم ءزجك هسفن ىلإ رظني درفلا نأ ىلع صني ةيعامجلا
 نوضمي ءالؤه دجنف ،ةلئاعلا وأ ةليبقلا لثم ةعامج يف وضعو
 كلت ربع ةكرتشملا رظنلا تاهجوو ميهافملا بسحب م¡ايح يف
 امنيب .م¡أشن اهضرفت يتلا تابجاولا ىلإ نوعضخيو ةعامجلا

 مهف ،ةيصخشلا م¡اليضفت بسحب نوكرحتي نيينادرفلا نأ دجن
 سدنيارت( ةعامجلا فادهأ ىلع ةيدرفلا فادهألا نومدقي

 يوذ جاوزألا نأب )2009( رنليك حرتقي .)1988
 نوفصتي ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةفاقثك ةينادرفلا تافاقثلا

 تافاقث نم جاوزألا ةنورم زواجتت مهراودأ هاجت ةنورمب
 تافاقثلا لثم ةيعامجلا تافاقثلا يف حيحص سكعلاو .ىرخأ
 راودأ نيب زييمت ثدحي طسوألا قرشلا نادلب ةقاثو ةيويسآلا

 بسحب نهراودأ ددحت ،لاثملا ليبس ىلع ،ءاسنلاف ،نيسنجلا
 يف فالتخالا رثأ لكشي .)2009 رنيك( لاجرلل نهئالو
 ىلع لدي اذهو ،نيجوزلا لعافت ةيفاقثلا تايوهلاو تادقتعملا
 راودألا ةشقانم دنع رابتعالا نيعب تافاقثلا فالتخا ذخأ ةيمهأ

 .)2009 رنليك( ةيجوزلا ةقالعلا يف نيسنجلا نيب
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 يف اًماه اًرود ةطلتخملا تاجيزلا بعلت لمجملابو
 ىلع ةلثمأ ةدع تضرع كلذ مهفلو .نيسنجلا راودأ ديدحت

 نيب جاوزلاو ةفلتخملا قارعألا نيب جاوزلاك ،تاجيزلا كلت
 ةيفاقثلا تايفلخلا نيب جاوزلاو ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقبطلا
 رثؤت .ةقالعلا يف نيسنجلا الك راودأ ىلع كلذ رثأو ةفلتخملا
 .نيسنجلا راودأب قلعتملا يجوزلا راوحلا ىلع ةطلتخملا تاجيزلا

 تافالخلا ضعب ىلإ يدؤت تافالتخالا هذه نأ نم مغرلابو
 ةقالعلا نسحت لولح ىلإ نولصوتيو ا�وشقاني جاوزألا نإف
 .ةيجوزلا

 سنجلا قايس يف تاريغتلل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك *

 ةيرظنلا ةيفلخلا ضرعتسي يذلا ريخألا مسقلا اذه يف
 يفاقث قايس يف ناشيعي نيذللا نيجوزلا لاح ضرعتسأس

 هجاوت يتلا تايدحتلا شقانأس .ةيفاقثلا مهتيفلخ نع فلتخم
 لظ يف يجوزلا رارقتسالا قيقحت ةيفيكو نيرجاهملا جاوزألا
 .كلذ

 ةيفاقثلا تافالتخالاو نيسنجلاو نيجوزلا -١
 يف لئاوعلا ةبغر تداز تاعمتجملا ةملوعو عونت عم

 اذه يف شقانأ .)2013 سيرأ( لضفأ صرف نع اًثحب ةرجهلا
 مهشيع ةلاح يف ةيسنجلا راودألل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك مسقلا
 يف نيسنجلا راودأ نع يديلقتلا دقتعملا صني .ةفلتخم ةفاقث يف
 هتنهمب ةلئاعلا ىنعتو ليعملا وه جوزلا نأ ىلع ةيجوزلا ةقالعلا

 نم مغرلا ىلع اًيوناث اًرمأ ةجوزلا ةنهم نوكت امنيب ،اهل مت¡و
 سجرج( ةلاعإلا يف ًةداع جوزلا نكراشي تافظوملا ءاسنلا نأ

 نيكيرشلا يتنهم ىظحت يتاواسملا دقتعملا يف امنيب .)2005
 ةفاقث ىلإ ةرجهلا رارق .ةيانعلاو مامتهالا نم ردقلا سفنب

 دحأ ةنهم تناك اذإف ،نيجوزلا راودأ ىلع دمتعي ةديدج
 اًدعبتسم حبصي ةرجهلا رارق نإف ةيمهألا نم ردق ىلع نيجوزلا

 نكمي يذلا يوناثلا ردصملا نود ربكألا لخدلا ردصم ةيامحل
 ةبكاوم سردي اذهو .)2005 سجرج( ةلوهسب هتراسخ

 يناعي .ةقالعلا نم ربكأ قايس يف نيسنجلا رودل جاوزألا
 عارصل ةجيتن مهتقالع يف تابوعص نم نيرجاهملا جاوزألا
 ةلئاعلا عم تقولا ءاضماو ةيفيظولا صرفلا نيب تايولوألا
 .)1999 نيفول ثيمسو ياوجدير(

 ىوتسم تززعو ةفلتخملا تافاقثلا ةملوعلا تبراق
 نإف ةفلتخم ةفاقث ىلإ جاوزألا لاقتنا ةلاح يف امنإ اهنيب لوبقلا
 .)1991 ثوبو ادنيت( اًقاش حبصي ةيفاقثلا ةيوهلا ىلع ظافحلا
 طيحملا فالتخا نأ ىلع نودكؤي نيثحابلا ضعب نأ عمو

 نأب لوقي رخآلا ضعبلا نإف جاوزألا ىلع اًيدحت لكشي يفاقثلا
 كرتل ةصرفو نيجوزلا نيب براقتلا نم ديزملل ةصرف ةرجهلا
 دووَو ريليه( اًمدق يضملاو ةيفاقثلا تافالتخالا ىلع زيكرتلا

 ريسيت ىلع لماوعلا ضعب ترثأ .)2001 ونامور ،2007

 ىوقلا داريتساو ،ةرجهلا ةينوناق ،اهنمو ةرشتنملا ةرجهلا ةركف
 .)2003 رليمو زلتساك( جراخلا يف لمعلا صرفو ةلماعلا
 ال ةجوزلاو جوزلا لمع ةيمهأ نأب عامتجالا ءاملع لداجيو
 لك سنج ىلع زكترت لب ،اهلخد لدعم وأ اهعونب طبترت

 ةأرملا نأ ىلع لدي اذهو .)2005 سجرج( امهراودأو امهنم
 دنع اهجوز لمعو اهلمع ةيمهأ نيب زييمتلا يف اًيدحت ضوخت
 يف مهراودأو نيسنجلا نيب يجوزلا راوحلا ىلع رثؤي امم ةرجهلا

 .)1998 ريلهام :1999 نامفوك( فلتخم يفاقث قايس

 تايدحتلا نم ديدعلا نيرجاهملا جاوزألا هجاوت
 ربع تارجهلا يف ،لوألا يدحتلا .راودألا راوح ىلع رثؤتو
 سيرأ( ةديدجلا ةفاقثلا عم نيجوزلا فيكت يف نمكي ،ملاعلا

 راودأ نع يديلقتلا دقتعملا نإف ،هالعأ درو امكو .)2013
 ةيهافر نم مجحي امنيب ةيداصتقالا ركذلا ةيهافر مدقي نيسنجلا
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 ىدحإو .)2008 نورخآلاو ليوب( اًبلس اهيلع رثؤي امم ةأرملا
 يف ةفيظول نيجوزلا نم لك داجيإ يف نمكت اًضيأ تابوعصلا

 نأ )2008( نورخآلاو نميه ةسارد حرتقت .ةنيدملا سفن
 نيكراشملا دنع نيسنجلا راودأ يف رثؤت ةيملاعلا تارجهلا
 ةيداصتقالا تايلوؤسملا ريغت .وتنوروت ىلإ ايبويثأ نم نيرجاهملا
 يدؤت نأك ،ةقالعلا يف ىوقلا نزاوت ةرجهلا دنع ةيعامتجالاو

 ربكأ مكحتو لرتملاب ةقلعتملا تارارقلا يف ماهسالا ةفاثك ىلإ
 .)2002 روبشيفراد :2003 وكيرجو ديوب( دراوملاب

 نأ دجن ةيجوزلا ةايحلا يف رارقتسالا شقانن امدنع
 جاوزألا نيب نيسنجلا رودب ةقلعتملا تاملسملا ريغت ةرجهلا

 جاوزألا هجاوي .)2001 ريلهام ،2001 رليشو نوروف(
 دلبلا نيب تافاقثلا فالتخا ةهجاوم دنع اًعارص نيرجاهملا
 رثؤت ةرجهلا نأب تاساردلا كلت حرتقتو .نطولاو فيضملا
 نيب ةقالعلا يف رهظت نأ نكمي راثآ ةدع .سنجلا ةلأسم ىلع

 قايسلا ريغت نم لصاحلا رتوتلا اهنمو ةرجهلا دنع نيجوزلا
 نوروف( ىرخألا ةفاقثلا يف ةيسنجلا تادقتعملا ةبكاومو يفاقثلا
 نم ةبقترملا تاعقوتلا .)2001 ريلهام ،2001 رليشو
 ةببسملا لماوعلا ىلع ةلثمألا نم اm ةقلعتملا ميهافملاو نيسنجلا

 يلوج ،2008 نورخآلاو ليوب( ةرجهلا دنع ةقالعلا يف رتوتلل
 ءاسنلا ضعب تلصح ،لاثملا ليبس ىلع .)2005 زفيرو
 صلختلاب ةيرحلا نم ربكأ ردق ىلع تارجاهملا تايكيسكملا

 ندع امدنعو ،اهيلع ندتعا يتلا ةيسنجلا تاملسملا ضعب نم
 هرارقتسا ىلع ترثأ لكاشم ىلإ نهجاوز ضرعت نطولا ىلإ
 سانجألا فصو ملع( ةيفارجونثإ ةسارد .)2003 شريه(
 نريغي ءاسنلا نأ ىلإ ريشت )2010( ينيتنوز اm ماق )ةيرشبلا

 يف تاليعملا اًنايحأ نحبصيو ةرجهلا دنع نهرود وحن ن¡رظن
 .ةديدع لاكشأب جاوزألا ىلع ةرجهلا رثؤت .ةرسألا

 ارطضا امو ملاعلا ربع نيرجاهملا نيجوزلا ىلإ رظنلاب
 رثأتت يتلاو نيسنجلا راودأ يف تاريغتلا ظحلن ،هاضوخي نأل

 يف مهراودأ نيجوزلا شقاني .رخآ لماع يأ نم رثكأ ةرجهلاب
 ىلع لوصحللو م¡ايح ةدوج نيسحتل ديدجلا يفاقثلا قايسلا
 نورخآلاو يغنج( روطتم ةايح طمنو لضفأ ةيفيظو صرف

 لعجت ةريبك تايدحت نورجاهملا جاوزألا هجاوي .)2014

 رتوتلا يدؤي ىرخأ تالاح يفو ةقالعلا ةيوقتل ةصرف لاقتنالا
 يلوج ،2008 نورخآلاو ليوب( لاصفنالا ىلإ هنع جتانلا
 اميف اهشقانأس يتلا يه ةريخألا ةطقنلا هذهو )2005 زفيرو
 لكشت نيسنجلا راودأ ةبكاوم يف يضاملا يف انبراجت .دعب

 راودأ لوح انتادقتعم غوصتو لبقتسملا وحن انرظن تاهجو
 .اهنييعت قرطو نيسنجلا

 ثحبلا ةيجهنم *

 ةلاحلا *

 نيب اهيف لصفي ةلود ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 
 يف اًصوصخ ءاسنلاب لاجرلا طالتخا رظحُي .نيسنجلا
 نّكمي .)2000 ريام( ةيهيفرتلا نكامألاو ةيميلعتلا تاسسؤملا

 )KASP( يجراخلا ثاعتبالل نيفيرشلا نيمرحلا مداخ جمانرب
 يف يلاعلا ميلعتلا ىلع لوصحلا نم نيلهؤملا لاجرلاو ءاسنلا
 نييدوعسلا بالطلا نم ديدعلا جمانربلا معدي .جراخلا
 نادلب يف تاعمتجمو ةديدج تافاقثب طالتخالل مهعفديو

 فرعتلل جراخلا يف نويدوعسلا بالطلا بلغأ سردي .ةديدع
 تايالولا يف ةفلتخم ةيملع تائيبو ةديدج تافاقث ىلع
 يف ةسماخلا ةبترملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تلتحا .ةدحتملا
 دنهلاو نيصلا دعب جراخلا يف اmالط سردي يتلا نادلبلا ىلعأ

 .)2010 ريوطتلاو طيطختلا ةلاكو( ايناملأو ايروكو
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 دلبلا يف ةنورملاو بيحرتلا مجح ناك امهم 
 ماجسنالا يف تايدحت نوهجاوي نيثعتبملا بالطلا نإف ،فيضملا

 نييدوعسلا بالطلا ةبرجت .مهيلع ةديدجلا هتفاقثو دلبلا عم
 نيب ًةداع اهيف لصفي دلب نم نوتأي م�أل ؛يدحتلاب ةئيلم
 ةطلتخم ةئيب يف ةساردلاو شيعلا ريغي نأ نكمي .لاجرلاو ءاسنلا
 هيقلتو ةايحلل هترظنو ةيعامتجالا ةيحانلا نم بلاطلا سنجلا

 وه جراخلل بالطلا ثاعتبا نم يساسألا فدهلا .ميلعتلل
 لمعلا قوس يف ءايوقا نيسفانم اوحبصيل مهيلهأتو مهتئي¡
 ليربإ يف .)SACM 2016( يملعلا ثحبلاو يملاعلا

 زيزعلا دبع نب ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو مدق 2016

 ةيؤر ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم سيئر دوعس لآ
 هذه فده .دلبلا تايناكمإ ريوطتلل مخض عورشم :2030

 طفنلا ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دامتعا ليلقت ةيؤرلا
 قيقحتلو .داصتقالا عيونتل ىرخألا دراوملا ريوطتو رامثتساب

 ،يدوعسلا عمتجملا ىلع ةريبك تاريغت تأرط فادهألا هذه
 امدنع 2018 وينوي يف تأدب تاريغتلا هذه مهأ ىدحإو
 نم ديدعلا ةأرملل رييغتلا اذه حاتأ .ةرايسلل ةأرملا ةدايق تحمس
 ةيفيظو اًقافآ اهل حتفو لامعألا ةرادإ نم اهنكمو صرفلا

 فيظوت بسن تعفترا ،ةأرملا ةدايقب حامسلا دعبو .ةديدج
 تسرد ريتسجاملا ةجردل يثحب يف .)2030 ةيؤر( ءاسنلا
 جاوزألا ىلع نيسنجلا راودأ ثيح نم ةديدجلا ةئيبلا ريثأت

 نيثعتبملاو ةظفاحملا ةكلمملا تائيب نم نيمداقلا نييدوعسلا
 .)2017 عناصلا( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةساردلل
 ةيفاقثلاو ةيسنجلاو ةيعامتجالا تايجيتارتسالا ثحبلا سردي
 ثحبلا يف تيرجأ .نيسنجلاب قلعتي اميف تروطتو تريغت يتلا

 مهف ىلإ لصوتلل ،جاوزأ رشع ،اًكراشم 20 عم ًءاقل قباسلا
 ثحبلل ريوطت وهف ،يلاحلا ثحبلا امأ .مهفيكت ةيفيكل قمعأ

 اهكلسي يتلا تايجيتارتسالاو تافيكتلا كلت ةساردل قباسلا
 يروحملا لاؤسلا .نطولل ةدوعلا دنع نييدوعسلا جاوزألا

 نم ةبقترملا تاعقوتلا ريغت عم جاوزألا فيكتي فيك :ةساردلل
 نيب كلذ فلتخي فيك ؟ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا
 مهل قبسي مل نيذلا ةيئانلا قطانملاو ةيرضحلا قطانملا يف جاوزألا
 يف ةساردلا ةلحر نم نيدئاعلا جاوزألاو جراخلل رفسلا

 تايجيتارتسالا كلت ريثأت ةيفيك يف اًضيأ ثحبأسو ؟جراخلا
 عم جاوزألا فيكتي فيك ،راصتخاب .فيكتلا ةيلمع ىلع
 لهأ نم اوناك ًءاوس سنج لك نم ةوجرملا تاعقوتلا تاريغت
 رثكأ ىرخأ تافاقث اوطلاخ نأ مهل قبس دق وأ ىرقلا وأ ندملا

 مهنم 29 :صاخشأ 110 نيكراشملا ددع ؟اًحاتفناو ةيرح
 ةيبرعلا ةكلمملل اوداع مث نمو جراخلل رفسلا مهل قبس جاوزأ
 اًجوز 14و ةيرضحلا قطانملا ناكس نم اًجوز 15( ةيدوعسلا
 نم ىرخألا ةعومجملا تنوكت .)ةيئانلا قطانملا ناكس نم

 ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا
 اًجوز 12و ةيرضحلا قطانملا ناكس نم اًجوز 14( ةيدوعسلا
 اًقمع رثكأ اًمهف ثحبلا اذه رفو .)ةيئانلا قطانملا ناكس نم
 .فيكتلا يف مهبيلاسأل

 ثحبلا ةلئسأ *

 هذه يف اهشاقن متيس يتلا يه ةيلاتلا ةلئسألا 
 -:ةحورطألا
 ةساردلا مهل قبس نيذلا جاوزألا فّرعي فيك 
 ةيبرغ نادلب ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألاو جراخلا يف

 ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا ةئيب رييغت لالخ ةلصاحلا عاضوألا
 ؟ةيدوعسلا

  -:لوألا لاؤسلل ةعباتلا ةيعرفلا ةلئسألا 
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 ةدحتملا تايالولا نم م¡دوع دعب جاوزألا فيكت فيك -١
 ؟نيسنجلا راودأ يف تارييغتلا عم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ

 جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا فيكت فيك -٢
 ةكلمملا يف نيسنجلا راودأب قلعتي اميف ةيلاحلا عاضوألا عم
 ؟ةيدوعسلا ةيبرعلا
 نم ةبقترملا راودألا رييغت يف 2030 ةيؤر تمهاس فيك -٣

 ؟ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا
 يف ةساردلا نم م¡دوع دعب جاوزألا فيكت فيك -٤
 يف تارييغتلا عم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةدحتملا تايالولا
 ؟يدوعسلا عمتجملا يف نيسنجلا راودأ

 ثحبلا ميمصت *
 فادهأ قيقحت اهنم ىجري ةيلمع ثحبلا ميمصت 

 صخلت ةيجيتارتسإ ا�أ يأ ،هتلئسأل ةبوجأ داجيإو ثحبلا
 زمدآ( اهتنهربو اهليلحتو تانايبلا عمج ةيجهنمو ثحبلا ةيلمع
 فده قيقحتلو .)2001 تربليج ،2007 نورخآلاو

 نم ضرغلاو ،يعونلا ثحبلا ميمصت مدختسأس ثحبلا
 لوصحللو ،ةلاحلل قيمع مهف ىلإ لوصولا وه اهمادختسا
 لصحي نأ ثحبلا ىلع بجي لضفألا نم ةقوثوم جئاتن ىلع
 زليام ،1998 ليوسيرك( ةباجتسا نيثالث نم رثكأ ىلع

 جهنملا نأل ؛ةيعالطتسا ةسارد هذه .)1994 نامربهو
 حيتي امم اًضيأ يعونو ةنيعم ةينبب مزلم ريغو نرم يعالطتسالا
 ةرهاظ نع تامولعملا عمج قيرط نع ةلاحلا سردي نأ ثحابلل
 .)2011 يابجاب( ةنيعم

 داجيإل مدختست ةيعون ةيجهنم ةعوضوملا ةيرظنلا 
 نبروكو سارتس( نيكراشملا ةبرجت يف ةدوجوم ةيرظن

 أيهم يفرعم يئانب جذومن عبتت ةعوضوملا ةيرظنلا .)1998
 عيسوتل تاودأ هذهو ،قايسلاو ةينبلل ةيئارقتسا ةيلمعل اًصيصخ

 يف ةيعامتجا ةينب تاذ رهاوظك تايوهلا عالطتساو ثحبلا
 يعمتجملا ةوبألا ماظن - ةيوبألا لثم ةيعامتجالا ةيمرهلا قايس

 .)2006 زامراك(
 تلصُح ةيعون تانايب تمدختسا ثحبلا اذه يف 
 29و ،ةيئانلا ىرقلاو ندملا لهأ نم اًيدوعس اًجوز 55 نم
 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل اوداع مث جراخلل اورفاس اًجوز

 نم نونوكتي اورفاس نيذلا جاوزألا .رفسلا مهل قبسي مل 20و
 مل نيذلا نوكتي امنيب ،اًيورق اًجوز 14و اًيرضح اًجوز 15
 .اًيورق اًجوز 12و اًيرضح اًجوز 14 نم رفسلا مهل قبسي
 تانايب تعمجو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ثحبلا يرجأ

 ةكلمملا يف ىرقلا لهأو رضحلا جاوزألا نم اًيضارتفا تالباقملا
 ةيعوطت ةسارد ا�أب نيكراشملا راطخإ مت .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 كرت وأ ةكراشملا يف اًمدق يضملا يف ةيرحلا لماك مهل تحيتأو
 .تالباقملا

 55 نيب ا¡دم تحوارتو ةلباقم 110 تيرجأ 
 .ةعاس ىلإ ةقيقد

 نيكراشملا ءاقتنا ةيلآ *

 اهدحأ ناك ،ريياعم ةدعل اًقبط نيكراشملا ءاقتنا مت
 جاوزألل ةبسنلابو .اًماع 18 نع نيكراشملا رامعأ لقت الأ

 هنأ مهملا نم ناك ،جراخلا يف شيعلا مهل قبس نيذلا 29 ـلا
 ةدحاو ةنس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل م¡دوع ىلع ىضم دق
 مل هنأ مهملا نم ناك نيرخآلا اًجوز 26 ـلا امأ .لقألا ىلع
 نم مغرلا ىلعو .اًدبأ جراخلا يف شيعلاو رفسلا مهل قبسي

 تيأترا ينإف ،جوز 55 نم رثكأ عم تالباقملا ءارجا ةيناكمإ
 تقولاو لاملا نم ةماتلا ةدافتسالل ددعلا اذه دنع فقوتأ نأ
 ىلع اذه ينناعأو .تالباقملا كلت ةمجرتو غيرفتل نيمزاللا
 .ةلصحملا تانايبلا نم ةجرختسملا تامولعملا يف ةقدلا يخوت
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 رفسلا لماع ىلع ًءانب جاوزألا نم نيتئفلا زييمت مهملا نم ناكو
 قمعأ مهف ىلإ تلصوت نيتعومجملا نيتاmو ،ةيبرغلا نادلبلل

 ةدم ترتخاو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا ةئيبل
 مث نمو رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألل ةبسنلاب ةنسلا - ةدوعلا
 فلآتلاو رارقتسالل ًةداع ةيفاك ةدملا كلت نأل نطولل ةدوعلا
 مدق م�أ كلذب نمضأ اًضيأو ةديدجلا ةئيبلا عم فيكتلاو

 يف ةيعامتجالا تابسانملاو دايعألاو اهلك مساوملا اوضمأ
 ىلع عالطالا ىلع ينتناعأ ةدملا هذه .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 نم ناكو .اm ةقلعتملا مهئارآ ىلع لوصحلاو ًةلماك مهتبرجت
 ةيفاقثلا ةيفلخلا ريثأت ةفرعمل ةيئانلا قطانملا نم جاوزأ دوجو مهملا

 مهمهفو نيسنجلا عمجت يتلا ةئيبلل مهتيؤر ىلع ةسوسمملا ريغ
 قرط نيب تافالتخالا داجيا تعطتسا كلذبو .مهراودأل
 مهفيكتو مهراودأو نيسنجلا عمجت يتلا ةئيبلا يف جاوزألا فيكت
 ةنراقم ةدحتملا تايالولا نم اوداع امدنع تاريغتلا عم

 عم تقسن .جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألاب
 جراخلل رفسلا نم اوداع نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 نمضتت يتلا ةيناثلا ةعومجملا تنوك مث )اًجوز 14( ةساردلل

 اوداع مث جراخلا يف اوسرد اًضيأو ندملا لهأ نم اًجوز 15

 نوكتت يتلا ىرخألا نيتعومجملاو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل
 رفسلا مهل قبسي مل نمم ةيئانلا قطانملا لهأ نم جوز 12 نم
 .اًضيأ رفسلا مهل قبسي مل ندملا لهأ نم اًجوز 14و جراخلل

 يف يتبغر نع اًيصخش تنلعأ نيكراشملا رايتخالو 
 مضت كوبسيف ةعومجم ىلع اًروشنم تلسرأ .مهمامضنا
 نّوكت ،جراخلا يف نوسردي اولازام نيذلا نييدوعسلا بالطلا
 نيذلا نيكراشملا عونو ةساردلا نع تامولعم نم روشنملا

 اًيصخش تلصاوتو .لصاوتلا تامولعم تعضوو مهنع ثحبأ
 ةدحتملا تايالولا يف نوشيعي نييدوعس عم باسح لالخ نم

 جراخو لخاد بالطلل ةفورعم ةصنم لالخ نم ةيكيرمألا
 نع نالعإ رشن يف كلذ دعاسو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 مارغتسنإلا لثم يعامتجالا لصاوتلا تاقيبطت انمدختسا ؛يثحب
 لهألاب تنعتساو .ربخلا رشنل تاشت بانسو رتيوتو
 ةساردلا نع نوكراشملا عمس نأ روفو ،مهفراعمو ءاقدصألاو
 يفو ،ريياعملل مهتقفاوم نم ققحتلا دعبو يعم لصاوتلاب اورداب

 جذومن عم ثحبلا نع تامولعم مهل تلسرأ قافتالا لاح
 ةطساوب هدقع مت ءاقلل خيراتلاو تقولا ديدحت دعبو .ةقفاوملا
 .صاخ عامتجاك ؛موز
 ةيمهأو فده حرش نم ءاقللا ءدب لبق تدكأت 

 جذومنب مهتنأمطو .مهيلع اهحرط متيس يتلا ةلئسألاو ةساردلا
 يتسارد عوضوم نأو ةيمحم ىلإ ةمدقملا تامولعملا نأو ةقفاوملا
 تناكو .ةساردلا يف ةكراشملا نم راطخأ يأ دجوي الو ماع
 نأ اودارأ ءاوس ،نيكراشملا تاليضفت ىلإ ةدئاع ءاقللا ةغل

 .)ةيبرعلا( مألا مهتغل وأ )ةيزيلجنإلا( ةيناثلا مهتغل ربع نوكي
 تامدخب نيعتسأ تنك ءاقلل ًةغل ةيبرعلا ةغللا رايتخا ةلاح يفو
 غيرفت مث نمو ةيبرعلا ىلإ ةيزيلجنإلا نم ةلئسألا لكل ةمجرتلا
 متت ةغللا رايتخا دعبو .ةيزيلجنإلا ىلإ اهتمجرتو ةبوجألا

 مهتعلطأ .ةقفاوملا جذومن ميلستو ةساردلا تامولعم ةكراشم
 لبق .اًعبط اهرايتخا مت يتلا ةغللا ةطساوب ةساردلا فده ىلع
 قلعتت ةلئسأ ىلع اوبيجي نأب نيكراشملا نم تبلط ءاقللا ءدب

- نيعم فينصت تحت مهسفنأ جاردإو يفارغوميدلا فينصتلاب
 نيكراشملا فينصت كلذ رسيو -ةساردلا ريياعمب قلعتي اميف
 اهدقع متو اًبيرقت ةدحاو ةعاس تالباقملا تماد .ماع لكشب
 نم ةقفاوملا جذومن مالتسا مت .ثحبلا ىلع فرشملا ةطساوب

 مهل تعضو لب ،نيكراشملا ءامسأ مدختسأ ملو ،نيكراشملا لك
 ةيرسلا ةياغ يف ةيصخشلا تامولعملا تناك .ةراعتسم ًءامسأ
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 ةيصوصخ ىلع ظافحلل تالباقملا صن يف اهرييغت مت كلذلو
 ناك ةقفاوملا ةقرو ىلع دوجوملا مسالا .نيكراشملا ةيوهو

 تانايبلا عمج مت دقو ،نيكراشملا نم لصحملا ديحولا فرعملا
 تظفح .)يسسؤملا ةعجارملا سلجم( IRB ـلا نيناوقل اًعبت
 دوجو دنعو .رورم ةملكب اهتيامح تمتو يبوساح يف تانايبلا
 ربع يب رشابملا لاصتالا نيكراشملل تحتأ ،ةيفاضا ةلئسأ يأ

 تملس يتلا ةقفاوملا ةقرو يف اًدراو كلذ ناكو ،صاخلا يفتاه
 .مهل

 تالباقملا *

 ةمكحلا تناكو .دشرم ةدعاسمب تالباقملا تيرجأ 
 يه ةساردلا هذهل تانايبلا عمجل ةليسوك تالباقملا رايتخا نم
 اهرهظي يتلا رعاشملاو تادقتعملاو ميقلا ةيؤر ىلع يتدعاسم

 نم ،بناوجلا كلت راهظإ اًضيأ مهل ترسيو ،نوكراشملا
 يتلا نيسنجلا ةئيب ىلع مهفيكتب ةقلعتملا ،تادقتعمو تايكولس
 ةكلمملا ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم م¡دوع دنع تريغت

 ةينبملا ةلئسألل ةيعونلا ةساردلا هذه حيتتو .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 يف ةنيعلا نم تانايبلا ليصحت ىلع ةردقلا ةينبملا ريغ ىرخألاو
 )1997( سيليت معديو .)2009 مايرم( ناك لاجم يأ
 ليصحت ىدم نم عسوتو ةضافضف ا�أل ةينبملا هبش تالباقملا

 .اهعاونأ لكب تانايبلا
 تريغت )COVID-19( ةحئاجلا فورظل ًةجيتن 
 ا�وك ىلإ ةرشابمو ةيصخش ا�وك نم تالباقملا ةقيرط
 هذه يل تحاتأو ،تاعامتجالل موز جمانرب ربع ةيضارتفا

 تازيمم ىدحإو ،نيكراشملا نم ربكأ ددعل لوصولا ةصرفلا
 ءاقللا ءانثأ نيجوزلا اm معني يتلا ةيحيرألا يه يضارتفالا ءاقللا
 ةريخألا ةزيملاو ،يصخشلا ءاقللا ءانثأ مهرمغتل نكت مل يتلاو

 كلذب نحبصأو ءاقللا سفن ىلإ تاجوزلا مامضنا ةيناكمإ يه
 .لضفأ لكشب مهراكفأ نع ريبعتلا ىلع تارداق

 ينوك ،ةحوتفم ةلئسأ نم ةنوكتملا تالباقملا ُتيرجأ 
 نم عونلا اذه مادختسا مهملا نمو .ثحبلا ىلع فرشملا
 نم ضرغلاو .ثحبلا فادهأ قيقحتل تالباقملا يف ةلئسألا
 فيكت لبس نيب قرفلا نع فشكلا وه ةحوتفملا ةلئسألا

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةديدجلا ةيسنجلا ةئيبلا عم جاوزألا
 مهل قبسي مل نيذلاو جراخلا يف ةساردلا مهل قبس نيذلا نيب
 .ثحبلا تانيع عمج يف ديلجلا ةرك بولسأ تمدختسا .كلذ
 نيكراشملا نم ددع ربكأ ىلإ لوصولا يل حيتت ةقيرطلا هذه

 .مهل نيقباسلا نيكراشملا ربع يل مهتلاحإ قيرط نع )ةنيعلا(
 تانيعلا عمجل ةلاعفلا قرطلا رثكأ نم ةقيرطلا هذه دعتو
 دق نيذلا جاوزألا عم تاءاقللا تدقع .)2009 مايرم(
 جراخلا يف ةساردلا دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اوداع

 سفن نم مهئاقدصأل ثحبلا تامولعم رشن مهنم تبلطو
 عم تلصاوت دقف رفسلا مهل قبسي مل نيذلل ةبسنلاب امأ .ةئفلا
 مهنم تبلطو ةئفلا هذه تحت نوجردني نمم ءاقدصألا ضعب
 ديدحت متو .مهئاقدصأل ثحبلا تامولعم لاصيإ ،ءيشلا سفن

 دقعتس ا�أ امب ،نيكراشملا بساني ام بسحب تالباقملا تاقوأ
 لبق نيكراشملل عامتجالا طبار لاسرإ متو .موز جمانرب ربع
 .ةلباقملا ءارجإل ددحملا دعوملا نم موي

 تانايبلا ليلحت *
 ليجست متيس هنأب ملع ىلع نيكراشملا ناك 

 ىلع تصرحو .تانايبلا زيمرتو فينصت ليهستل تالباقملا
 نانونو يدود( اننيب ةقثلا ءانبو نيكراشملاب بيحرتلا

 تاليجست تظفحو ليصافتلا ضعب تبتك مث نمو .)2013
 ظفح دعب ،تعضوو .ًةرشابم ءاقل لك ءاهتنا روف تالباقملا
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 نأب اوبغري مل نيذلا جاوزألل ةراعتسم ءامسا ،تاليجستلا
 نمضتي اًلودج قحلأس لصفلا اذه ةيا� يفو .مهؤامسأ ركذت

 ريفشتو ليلحت مت .ةيفارغوميدلا م¡افينصتو نيكراشملا تانايب
 ةيعونلا تانايبلا ليلحتب صاخ جمانرب مادختسا ربع تانايبلا
 تانايبلا ميظنت يف جمانربلا يندعاس .NVivo :هيلع قلطي
 فلم يف اهلك اهعمجو ،تالباقملا نم ةغرفملا صوصنلا ربع

 حوتفملا زيمرتلا ةيجهنم تمدختساو .تاريغتملا لك هيف طبارتت
 :عيضاوم ثالث ىلإ لصفلا تمسق مت .تانايبلا ليلحتل
 ،ةيعامتجالا تايجيتارتسالاو ،لرتملاو ةلئاعلا تايجيتارتسا
 تانايبلا ةسارد تمت ،اًلوأ .نيسنجلاب اهتقالعو 2030 ةيؤرو

 زيزعت مت كلذبو نيكراشملا تانايب تللح مث ،يديهمت لكشب
 .امهنيب طبرلا ىلع كلذ دعاسو ،ةيلوألا تانايبلا
 ةيفاقثلا بناوجلا نع ةلئسأ ةلباقملا حرطت 
 توافت تعقوت كلذلو .نيكراشملل ةيكولسلاو ةيسنجلاو

 لصفو تانايبلا فينصت يف كلذ مهسأو اهفالتخاو تاباجإلا
 .اهليلحت دنع اهئازجأ

 جاوزألل ةيفارغوميدلا تانايبلا .2 لودج

 
 مسالا
 رمعلاو

 قطانملا لهأ نم
 )ح( ةيرضحلا
 قطانملا لهأ نم

 )ن( ةيئانلا

نجلا
 س
 ركذ
 )ذ(
 ىثنأ

 )أ(

 ارفاس
 )س(

 مل
 ارفاسي

 )ل(

 جاوزلا ةدم
 )تاونس(

 ددع
 ءانبألا

 فظوم
 )ظ(
 ريغ
 فظوم

 )غ(

1 
 ،روصنم

32 
 ظ 0 10 س ذ ح

2 
 ،ميعن

27 
 ظ 0 10 س أ ح

 غ 0 4 س أ ح 26 ،رون 3

4 
 ،مازع

29 
 ظ 0 4 س ذ ح

5 
 ،ماهر

28 
 غ 2 6 س أ ح

6 
 ،دمحم

33 
 ظ 2 6 س ذ ح

7 

 دبع
 نمحرلا

32 

 ظ 3 5 س ذ ن

 غ 3 5 س أ ن 27 ،دنه 8

9 
 ،يناه

46 
 ظ 4 20 س ذ ن

1
0 

 ،يدانه
43 

 غ 4 20 س أ ن

1
1 

 غ 2 13 س أ ح 31 جيرأ

1
2 

 ،هللا دبع
35 

 ظ 2 13 س ذ ح

1
3 

 ،ةرهوجلا
30 

 ظ 0 5 س أ ح

1
4 

 ،نسيحم
34 

 غ 0 5 س ذ ح

1
5 

 ،دلاخ
377 

 ظ 0 5 س ذ ن

1
6 

 غ 0 5 س أ ن 33 ،ىنم

1
7 

 ،لصيف
30 

 ظ 1 3 ل ذ ن

1
8 

 ،ةرون
27 

 ظ 1 3 ل أ ن

1
9 

 ،سمه
37 

 ظ 2 11 ل أ ن

2
0 

 ،زاوف
40 

 ظ 2 11 ل ذ ن

2
1 

 غ 1 6 س أ ن 25 ،ىمل

2
2 

 ،هللا دبع
27 

 ظ 1 6 س ذ ن

2
3 

 ظ 3 15 س أ ح 34 ،ةبه

2
4 

 ،دمحم
36 

 ظ 3 15 س ذ ح

2
5 

 ،هللا دبع
50 

 ظ 3 25 س ذ ح

2
6 

 ظ 3 25 س أ ح 45 ،ةل�

2
7 

 ،ديعس
28 

 ظ 1 4 س ذ ن

2
8 

 ،داعيم
25 

 غ 1 4 س أ ن

2
9 

 ،دلاخ
35 

 ظ 2 8 ل ذ ح

3
0 

 ،دوج
30 

 ظ 2 8 ل أ ح

3
1 

 ظ 3 12 س أ ن 31 ،ىنم

3
2 

 ،ماشه
35 

 ظ 3 12 س ذ ن

3
3 

 ،دمحأ
42 

 ظ 5 10 ل ذ ح

3
4 

 غ 5 10 ل أ ح 40 ،لمأ

3
5 

 ظ 2 5 س أ ن 29 ميرم

3
6 

 ،رديح
31 

 ظ 2 5 س ذ ن

3
7 

 ،دمحم
34 

 ظ 4 19 س ذ ن
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3
8 

 ،ىحضو
32 

 غ 4 19 س أ ن

3
9 

 ،يراس
33 

 ظ 1 10 س ذ ح

4
0 

 ،ىورأ
30 

 غ 1 10 س أ ح

4
1 

 ظ 0 3 ل ذ ح 30 ،را�

4
2 

 ،فون
28 

 غ 0 3 ل أ ح

4
3 

 ،ةورم
32 

 ظ 3 15 س أ ح

4
4 

 ،ملاس
37 

 ظ 3 15 س ذ ح

4
5 

 دبع
 ،زيزعلا

35 

 ظ 4 11 س ذ ح

4
6 

 ،ةراس
30 

 ظ 4 11 س أ ح

4
7 

 دبع
 ،زيزعلا

30 

 ظ 0 10 س ذ ح

4
8 

 ،دوجن
27 

 ظ 0 10 س أ ح

4
9 

 ،ناورم
28 

 ظ 0 2 س ذ ح

5
0 

 ،ةرون
25 

 ظ 0 2 س أ ح

5
1 

 ظ 4 13 س أ ح 36 ،الاد

5
2 

 ظ 4 13 س ذ ح 37 ،دهف

5
3 

 ،ةزمح
34 

 ظ 3 7 س ذ ح

5
4 

 غ 3 7 س أ ح 29 ،رون

5
5 

 ،ةرون
27 

 غ 2 11 س أ ح

5
6 

 ،رصان
32 

 ظ 2 11 س ذ ح

5
7 

 ،ةراس
33 

 ظ 2 5 س أ ن

5
8 

 ،هللا دبع
35 

 ظ 2 5 س ذ ن

5
9 

 ،ةمطاف
34 

 ظ 2 17 س أ ن

6
0 

 ،ناسح
38 

 غ 2 17 س ذ ن

6
1 

 ،ىده
38 

 غ 4 11 س أ ن

6
2 

 ،دمحم
42 

 ظ 4 11 س ذ ن

6
3 

 ظ 4 15 س ذ ن 40 ،نميأ

6
4 

 ،ينامأ
39 

 ظ 4 15 س أ ن

6
5 

 ،فون
25 

 غ 2 10 س أ ن

6
6 

 ،حلاص
29 

 ظ 2 10 س ذ ن

6
7 

 ،ناور
29 

 ظ 3 8 س أ ن

6
8 

 ،دمحم
31 

 ظ 3 8 س ذ ن

6
9 

 ،دمحأ
30 

 ظ 3 9 ل ذ ح

7
0 

 ظ 3 9 ل أ ح 27 ،اراي

7
1 

 ،ناطلس
35 

 ظ 5 10 ل ذ ح

7
2 

 ،دولخ
31 

 غ 5 10 ل أ ح

7
3 

 ،رحس
35 

 ظ 2 6 ل أ ح

7
4 

 ،هللا دبع
37 

 ظ 2 6 ل ذ ح

7
5 

 ،ةيزوف
30 

 غ 4 11 ل أ ح

7
6 

 ،حالص
33 

 ظ 4 11 ل ذ ح

7
7 

 ،حرف
24 

 ظ 0 4 ل أ ح

7
8 

 ،ديلو
27 

 ظ 0 4 ل ذ ح

7
9 

 ،ناملس
29 

 ظ 2 9 ل ذ ح

8
0 

 ،لانم
26 

 غ 2 9 ل أ ح

8
1 

 دبع
 ،نمحرلا

26 

 ظ 3 7 ل ذ ح

8
2 

 ،ءامسأ
25 

 غ 3 7 ل أ ح

8
3 

 ،حامس
28 

 ظ 1 4 ل أ ح

8
4 

 دبع
 ،زيزعلا

30 

 ظ 1 4 ل ذ ح

8
5 

 ،يكرت
34 

 ظ 3 10 ل ذ ح

8
6 

 غ 3 10 ل أ ح 30 ،ريبع

8
7 

 ،ةمالس
27 

 ظ 3 8 ل أ ح

8
8 

 ،دنهم
30 

 ظ 3 8 ل ذ ح

8
9 

 ،دوعس
27 

 ظ 1 4 ل ذ ح

9
0 

 ،ىورأ
25 

 ظ 1 4 ل أ ح

9
1 

 ،فونهلا
23 

 ظ 2 5 ل أ ن

9
2 

 ،رمع
29 

 غ 2 5 ل ذ ن

9
3 

 ،ليلخ
31 

 ظ 4 7 ل ذ ن

9
4 

 ،داجمأ
30 

 غ 4 7 ل أ ن
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9
5 

 ،ةيردب
36 

 ظ 5 12 ل أ ن

9
6 

 ،هللا دبع
32 

 ظ 5 12 ل ذ ن

9
7 

 غ 3 10 ل أ ن 29 ،ءايمل

9
8 

 ،ملاس
32 

 ظ 3 10 ل ذ ن

9
9 

 ،ماسح
32 

 ظ 2 5 ل ذ ن

1
0
0 

 ،ءامسا
29 

 ظ 2 5 ل أ ن

1
0
1 

 ،فون
26 

 غ 1 4 ل أ ن

1
0
2 

 ،يماس
29 

 ظ 1 4 ل ذ ن

1
0
3 

 ،ىملس
23 

 غ 0 8 ل أ ن

1
0
4 

 ،مازع
26 

 ظ 0 8 ل ذ ن

1
0
5 

 ،بنيز
28 

 غ 2 8 ل أ ن

1
0
6 

 ظ 2 8 ل ذ ن 30 ،دمح

1
0
7 

 ،ماشه
34 

 ظ 1 5 ل ذ ن

1
0
8 

 ،ءافيه
30 

 غ 1 5 ل أ ن

1
0
9 

 ،نانح
28 

 ظ 3 9 ل أ ن

1
1
0 

 ظ 3 9 ل ذ ن 32 ،ردب

 لرتملاو ةلئاعلا تايجيتارتسا *

 ثيح ،اًيعامج اًدلب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دعت 
 نورخآلاو ةلمنلا( دحاولا درفلا ىلع عمتجملاو ةلئاعلا هيف مدقت

 ،)ربدم جاوز( ةيديلقت تاجيزلا نوكت ًةداعو ،)2006
 اًيعامتجا ضوفرمو عئاش ريغ رمأ ءاسنلاب لاجرلا طالتخاو
 ًةداع جاوزلا لبق ةدعاوملا نكمي ال .)2009 يميمتلا( اًينيدو
 كلذل اًعبتو ،)2009 يميمتلا( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 اًرس رمألا اذه نوقبي ةدعاوملاب نوموقي نيذلا صاخشألا نإف
 لثم أبخت الو ،هضفرو عمتجملا مكح نم اًفوخ ؛هوعيذي الو

 اذه نولبقتي نمم م�ارقأ وأ نيبرقملا مهئاقدصا نع ةمولعملا هذه
 .)2009 يميمتلا( رمألا

 نيب ةيعامتجالا تادقتعملاو تاملسملا توافتت 
 لاجرلا نيب ةدئاسلا ةقالعلا وه يمسرلا جاوزلا دعيو .لئاوعلا
 نم تاجيزلا هذه ربدتو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاسنلاو
 لبق مهضعب ةيؤر نم نونكمتي جاوزألا بلغأو ،لئاوعلا لبق

 دمحأ( ةيعرشلا ةرظنلاب ةرايزلا هذه ىمستو ةبوطخلا
 ةطلسل ةعضاخ تاسسؤم ةيدوعسلا تالئاعلا دعت .)2009

 يتلا ةيلاحلا تاريغتلا لظ يف فلتخا اذه نكلو ،ًةداع ركذلا
 يميمتلا( عمتجملا يف ةأرملا رود ةيمهأ كاردإ يف تمهسأ

2009(. 
 بلغأ لاجرلا عنصي ،ركذلا ةطلسل عضاخ عمتجم يف 
 لرتملا تارارقو يلاملا طيطختلا اهنمو ،ةيلئاعلا تارارقلا
 لمعلا قوس يف ناكم ةأرملل حبصأ اًرخؤمو .ةيبرتلا بيلاسأو

 ىلع ءانب .لجرلا عم ةنراقملاب اًيوناث نهلخد لظي كلذ عمو
 .ةلئاعلل يساسألا ليعملا لجرلا لظي )2009( يميمتلا ثحب
 .اهللحن نأ انيلع لرتملا ريبدت ثيح نم نيسنجلا راودأ مهفلو
 ةيجولويديإ عاونأ ليلحت دنع تاسايق ةدع نوثحابلا مدختسي

 جوزلا ةكراشم ةركف وحن درفلا رظن ةهجو فصول سنجلا
 لكل نأب داقتعالا لظ يف ةلئاعلا تايلوؤسمو لمعلا يف هتجوزل
 ةيجولويديإ نوثحابلا سرد .هتايلوؤسمو هلاجم نيسنجلا نم درف

 سيفيد( جاوزألا دنع راودألا عيزوت تادقتعمو سنجلا
 ةيجولويديإ نأ يرظنلا راطإلا حرتقي .)2009 نياتسنيرجو
 نيسنجلا راودأ ديدحت ثيح نم تقولا ربع تريغت سنجلا
 يلغنيتام ،2007 غيرك ،2000 نورخٱلاو يكنايب(

 رياس ،2009 نورخآلاو يكليم ،2003 يكنايبو
 يف تاريغتلا ،تاريغتلا هذه نمضتتو .)2009 نورخآلاو
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 دنع كلذ يف لدعلا موهفمو لرتملا لامعأ عيزوت لوح ءارآلا
 ثوحبلا هذه رفوت .)1995 ثوبو وتامأ( يجوزلا راوحلا

 ةيؤر نيب قرفلاو اهعاونأو سنجلا ةيجولويديإ نع ةيفلخ
 .اهل تاجوزلاو جاوزألا
 تيرجأ نيذلا جاوزألا ةبوجأ لصفلا اذه يف للحأس 
 ثيح نم ةيلئاعلا تايجيتارتسالاب قلعتت يتلاو ،تالباقملا مهعم

 -:ةساردلل يحاون ثالث تددحو ،نيسنجلا
 لرتملا يف نيجوزلا نم لك اهيدؤي يتلا راودألا يهام -١
 ءانبألا ةيلوؤسم عم نيجوزلا لماعتي فيك -٢
 ةدتمملا ةلئاعلاو براقألا عم نيجوزلا لماعتي فيك -٣

 مهراوح ةيجهنمل مهتيقتلأ نيذلا جاوزألا راشأ 
 ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا نم ةوجرملا تاعقوتلاب قلعتملا
 نم ةلصحملا تانايبلا ليلحتب مسقلا اذه يف موقأس .ةيدوعسلا
 ىلإ اوداع مث جراخلا يف اوشاع نيذلا جاوزألا :ثحبلا يتئف

 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 يجوزلا راوحلا لوح مهرظن تاهجو ضرعتسأس .جراخلل
 نيب نراقأسو ،ةلئاعلا ةيلوؤسم لوح نيسنجلا راودأب قلعتملا
 يف نيسنجلا ةئيب يف تاريغتلل ءابآو جاوزأك مهتبكاوم قرط

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 لرتملا يف نيجوزلا راودأ *

 ةأرملا لاجم لرتملاو ةلئاعلاب مامتهالا دعي اًيديلقت 
 يلتراب( لمعلا ةئيب لوح لجرلا لاجم روحمتي امنيب يسيئرلا
 قوس يف ءاسنلا طارخنا نم مغرلابو .)2005 نورخآلاو

 جوزلا دعي امنيب ايوناث اًردصم لازي ال نهلخد نإف لمعلا
 تاريغتلا ضعب تثدحو .لرتملل يداملا لخدلا نع لوؤسملا
 يف ةكراشملا نم اًقالطنا لرتملا تايلوؤسم ةكراشم قلعتي اميف
 لرتملا ماهم ىلع ةلثمأ .)2009 نياتسنيرجو سيفيد( ةايحلا

 مامتهالاو خبطلاو فيظنتلا ،اهعيزوت جاوزألا شقاني يتلا
 ،شاقنلا اذه لثم نيرصاعملا جاوزألا ضوخي امنيبو .ءانبألاب

 لرتملا ماهم ءادأ يف لقأ تقو ءاضق ىلإ اًثيدح ءاسنلا ليمت
 نورخآلاو يكنايب( ةقباسلا دوقعلا يف ءاسنلاب ةنراقم

 لرتملا ةيلوؤسم نييعت لوح اًعارص ريغتلا اذه ججأو .)2000
 يميمتلا( اهيلوت نم فيفختلا ىلإ تاجوزلا ليمت نيح يف

 نييعت لوح ةبراضتم جئاتن ىلإ ثحبلا لصوت .)2009
 ضعب تدجوو ،كيرش لكب ةصاخلا ةمهملاو ،لرتملا ةيلوؤسم
 يميمتلا( ديازت دق لرتملا ةيلوؤسمل لجرلا لمحت نأ تاساردلا

 لظ يف نيجوزلا نيب يلاحلا راوحلا ةيفيك مهفلو .)2009

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا راودأل ةلصاحلا تاريغتلا
 مث جراخلا يف اوسرد نيذلا جاوزألا ةبكاوم ةيفيك تسرد
 مل نيذلا جاوزألاب ةنراقم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اوداع
 يف ةيشيعملا ةيفلخلا ريثأت يف تثحبو ،جراخلل رفسلا مهل قبسي

 يف ىرقلا لهأ نم جاوزألاو ندملا لهأ نم جاوزألا نيب كلذ
 .)2009 يميمتلا( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 نيذلا جاوزألا نم نوكتي تالباقملا نم لوألا ءزجلا 
 مث نمو جراخلل رفسلا مهل قبسو ةيرضحلا قطانملا نونكسي

 32 رمعلا نم غلبي ،روصنم .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل اوداع
 جراخ اشاع ةنس 27 رمعلا نم غلبت يتلا ميعن هتجوزو ةنس
 ىلإ اداع مث نمو تاونس عبرأ ةدمل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ماودب ةفيظو يف ميعن لمعتو نافظوم امهالك .ماع لبق ةكلمملا
 يأ امهيدل سيلو ةيرضحلا قطانملا يف ناجوزلا شيعي .لماك
 لرتملا يف نيسنجلا راودأ لوح امهءارآ اكراش .لافطأ
 -:روصنم لوقي ،نيفظوم ام�وك صخألابو
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 ،انتدوع دعب ىتح لرتملا ماهم كراشتن انلز ام 
 نايحألا ضعب يفو ،خبطلاو ريرسلا بيترتو قابطألا لسغ لثم

 .لرتملا نم جورخلا يف انتبغر دنع اًصوصخ ماهملا كلت لودجن
 -:ميعن تفاضأو
 مهف يف تمهسأ تايلوؤسملا ةكراشم نأ دقتعأ 
 ةيادب ذنم تايلوؤسملا كلت كراشتن انك ،لرتملا يف انيرود

 امدنع انلودج رثأتي .جراخلل انرفس عم نمازت يذلاو انجاوز
 لجؤن كلذل ،عوبسالا مايأ لالخ اًيوس جورخلل ططخن
 .عوبسألا ةيا� ةزاجإ ىلإ جورخلا
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع رثأ جاوزلا ناذه حضو 

 يتلاو لرتملا يف امهنم لك اm موقي يتلا راودألا ىلع ةيدوعسلا
 ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مهشيع دنع اهيلع اوداتعا
 عم اًفيكت ،ةيجيتارتسإ ءانبو ،ماهملا كلت ةلودجل كلذ مهعفدف
 الك .نيسنجلا نم ةبقترملا راودألا ةئيب يف ريغتلا تابلطتم

 يف ةنورم رثكأ مه كلذلو ةيرضح قطانم نم نايتأي نيجوزلا
 ةيرضحلا ةيفلخلا نأ ىرنو .لرتملا تايلوؤسم عم فيكتلا
 نمض جاوزألا نم ديدعلا ةنورمب قلعتي اميف اًماه اًرود بعلت
 مهتيلباقو مهتنورم اورهظأ اًجوز 15 لصأ نم 12 .ةنيعلا

 .ةريغتملا نيسنجلا ةئيب عم فيكتلل
 ةيرضح قطانم نم نوتأي نمم نارخآ ناجوز كراشي

 يف ةساردلا ءانثأ نيسنجلا ةئيب تاريغت عم فيكتلا يف مهتبرجت

 غلبت ،رون .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةدوعلا دعب مثو جراخلا
 ىضم نيذلا ،اًماع 29 ،مازع اهجوزو اًماع 26 رمعلا نم
 جوزلا لمعي .لافطأ مهيدل سيلو تاونس عبرأ امهجاوز ىلع
 امهمساقت ةيفيك رون انل حرشتو ،لماك ماودب ةفيظو يف

 :ام¡ايلوؤسمل

 لرتملا نوكي امدنعف .يتايح يف مهم ءزج لرتملا ةرادإ
 لدابتو عيزوت يف يجوز يندعاس .ديج جازم يف نوكأ اًفيظن

 يف تايافنلا يمرو سنكلا نع لوؤسم وهف ،لرتملا يف ماهملا
 فيظنتلاو خبطلا نع ةلوؤسمف انأ امأ ،قابطألا لسغو جراخلا
 انتدعاس ةيجيتارتسالا هذه نأ دقتعأو ؛لرتملا فرغو ليسغلاو
 .انتداعس ىلع ظافحلاو لرتملا تايلوؤسم ةكراشم يف

 هذه انتدعاس عبطلاب :اًلئاق اهعم مازع قفتيو
 ةديعسلا ةجوزلا( ؛لرتملا ماهم ىلع قافتالا يف ةيجيتارتسالا
 .)ةديعس ًةايح ينعت

 تايلوؤسملا ةكراشم نأ ناجوزلا ناذه دجو

 نم نايتأي اًضيأ امهالك .تافالخلا امهبنجت لرتملا ماهم ديدحتو
 امهنكمت يتلا ةنورملاب نايلحتي بلغألا ىلع امهف ةيرضح ةيفلخ
 اناك ام�أ ادكأو .ةلوهسب تاريغتلا كلت عم فيكتلا نم
 ملو ةيجيتارتسالا كلت سفنب جراخلا يف ام¡ايلوؤسم ناريدي

 تايجيتارتسالا هذه لثم عضو .ام¡دوع دعب ءيش ريغتي
 نأ انل رهظي ،تانايبلا بسحبو .ماهملا عيزوت يف لدعلا نمضي
 رفسلا مهل قبسو ةيرضح قطانم نم نوتأي نيذلا جاوزألا
 راودألا نييعت ةيجيتارتسإ ىلع نودمتعي ةكلمملا جراخ شيعلاو

 .ةيلرتملا ماهملاو
 ،دمحم اهجوزو اًماع 28 ،ماهر عم ،رخآ ءاقل يفو

 13 لبق ةكلمملا ىلإ اداع مث جراخلا يف اسرد نيذلا ،اًماع 33

 اداع امدنع تايدحتلا ضعبل امهتهجاوم نع يناربخأ ،اًرهش
 ةدحتملا تايالولا يف شيعلا دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل
 ةتس امهجاوز ىلع ىضم نيذلا ناجوزلا ناذه .ةيكيرمألا
 جوزلا لمعي .نيتنبا امهيدلو ،اًضيأ ةيرضح قطانم نم تاونس

 ،ةفيظو نع ثحبت تلازامف ماهر امأ ،لماك ماودب ةفيظو يف
 -:لوقتو
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 لثم انتقو كلهتست ءايشألا نم ديدعلا نأ تدجو
 هذه ،ليوط تقول ةلئاعلا ةرايزو ءاقدصألا عم جورخلا

 مكحتلا ىلع ينربجت يتلا ةيرورضلا ريغ ةيعامتجالا تالماجملا
 حاترن نأ انررق اندع امدنعو .سانلا ضعب عم يلماعت ةيفيك يف
 .ديدج نم انطيحم عم فيكتن ىتح كلذ يف ريكفتلا نم اليلق

 اننأل ؛اًدج بعص :اًلئاق روصنم اهجوز فشكيو

 تايهافرلا لك نم مغرلابو .يكيرمألا ةايحلا طمن ىلع اندتعا
 ةيرح لثم ،ةقلاع دويقلا ضعب لظت ،عمتجملا يف ةرفوتملا
 ةبرجتلا هذه ضوخ نكل ،اًبعص رمألا ناك ةيادبلا يف .ريبعتلا
 ىلوألا رهشألا انيضمأ .لهسأ اهلعج ّيتنباو يتجوز بناج ىلإ

 .انيلع اًريسي لاقتنالا كلذ لعجو ،انلرتم زيهجتل اًيوس

 يف جاوزألا اهركذ يتلا طاقنلا مهأ نم تقولا ةرادإ
 قطانملا نونكسي نمم 15 لصأ نم اًجوز 11 .تالباقملا
 يتلا تايدحتلا ربكأ نم تقولا ةرادإ نأ ىلإ اوراشأ ةيرضحلا

 سفن اوهجاو م¡دوع دنعو .راودألا راوح دنع اهوهجاو
 دجنف ؛اًليل مانت ال ةكلمملا .فلتخم يفاقث قايس يف يدحتلا
 نوكت كلذبو ،ةعاسلا رادم ىلع ةحوتفم قاوسألاو معاطملا
 ،كلذل ًةجيتنو .نييدوعسلا نيتور يف اًداتعم اًرمأ ةليللا ةايحلا

 ةدحتملا تايالولا عمتجم لثم نيركبملا عمتجم نم ةدوعلا دنع
 .كلذ عم فيكتلاو تقولا ةرادإ بعصت ةيكيرمألا

 ةيرضح قطانم يف اونكس نمم جاوزألا بلغأ ملقأت

 .ةلوهسبو ةيحيرأب جراخلل رفسلا دنع تايلوؤسملا كراشت عم
 كلت ةكراشم يف اورمتسا اًجوز 15 لصأ نم 12 كانهف
 سفن ىلع اوظفاحو ،ةكلمملل م¡دوع دعب ىتح تايلوؤسملا
 نم تقولا ةرادإ نأ اوركذو .جراخلا يف اهوفلأ يتلا تاداعلا

 ام ناعرس مهنكلو ،م¡دوع روف اهوهجاو يتلا تايدحتلا
 .جاوزأك ديدجلا عمتجملا يف اوملقأتو اهعم اوفيكت

 نوتأي نمم طقف اًجوز 14 ريغ ،ىرخأ ةيحان نمو
 ةبكاوم لوح مهئارآ نم جراخلل رفسلا مهل قبسو ىرق نم

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع نيسنجلا راودأ
 نوكراشتي اوناك جراخلا يف نوشيعي اوناك امدنع
 ةكراشم نم جاوزألا صلمت م¡دوع دنع نكلو ،تايلوؤسملا
 .م¡اجوز عم مهلرتم تايلوؤسم

 رمعلا نم غلبي يذلا نمحرلا دبع ،لاثملا ليبس ىلعو 
 ناذللا ،اًماع 27 رمعلا نم غلبت يتلا دنه هتجوزو اًماع 32
 ةسمخ امهجاوز ىلع ىضمو ةكلمملا يف ةيئان قطانم نم نايتأي
 .تاونس ةثالث ىلإ ةنس رمع نيب لافطأ ةثالث هنع جتنو ماوعأ

 رفسلا مهل قبس نيذلا كئلوأ نع فلتخت ًءارآ ناجوزلا رهظأ
 لمعت ال امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .جراخلا ىلإ
 -:نمحرلا دبع لوقي .دعب ةجوزلا
 قلعتي اميف تريغت دق ءايشألا نم ريثكلا نأ نظأ 

 ،يتلئاعل اًغرفتم تنك جراخلا يف .لرتملا تايلوؤسم ةكراشمب
 ةكلمملل انتدوع دنع نكل ،يتجوز عم لافطألاو لرتملاب متهأ
 يتايح ىلع ظفاحأو تقولا بلغأ لمعأ انأف ؛ءيش لك ريغت
 ةيعامتجالا ةايحلاب لغشنت تحبصأ يتجوز ىتح ،ةيعامتجالا

 .فراعملا ءاقلو
 انيلع اًبعص ناك اندع امدنعف ،هعم قفتأ :دنه لوقتو 
 اًلودج سسؤن ىتح دهتجن انلز امو ،لرتملا لامعأ بكاون نأ

 ةيدوعسلا يف انئاقب ىلع ىضم دق هنأ عمو .عيمجلا بساني
 .انتايح نم بناجلا اذm مكحتلل يناعأ تلزامف ةنس نم رثكأ
 ناك جراخلا يف انك امدنع .نآلا لرتملا لامعأ بلغأ زجنأ انأ
 .اًدج بعصف نآلا امأ تايلوؤسملا كلت ةكراشم انتعاطتساب

 م�وك وأ- ةيورقلا مهتيفلخ نأ جاوزلا اذه حملي
 يف نيسنجلا راودأل ام¡رظن ىلع رثؤت -ةيئانلا قطانملا لهأ نم
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 لمعلل م¡اقوأ بلغأ جاوزألا سركي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 قبس نمم 14 لصأ نم جاوزأ ةثالث .ةيعامتجالا تابسانملاو

 .ةطقنلا هذه نع اوثدحت رفسلا مهل
 ،يدانه هتجوزو اًماع 46 ،يناه ،نارخآ ناجوزو

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئان قطانم نم نايتأي امهالك ،اًماع 43
 ةعبرأ هنع جتنو اًماع نورشع امهجاوز ىلع ىضم .ةيدوعسلا

 اهتبكاومو نيسنجلا راودأ لوح رظنلا تاهجو اكراشت .ءانبأ
 .ةفظوم ريغ ةجوزلاو لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .اهل
 تنك ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةدوعلا دعب :يدانه لوقت
 ماهم بلغأ يدؤأ .يئانباو يتيبب يمامتهاب قلعتي اميف ةرتوتم

 لعجي كلذو ،لماك ماودب ةفيظو يف يجوز لمعي امنيب لرتملا
 .هيلع اًقاش اًرمأ لرتملا تايلوؤسمل هتكراشم

 لمعلا نم ةيمكلا هذه عقوتأ نكأ مل :يناه فيضيو
 لاوط تاملاكملا فقت ال ،عوبسالا ةيا� تازاجإ لالخ ىتح

 ردق لرتملا تايلوؤسم يدانه كراشأ نأ لواحأ .تقولا
 يف تاعاس 8 ءاضق دعب لمعلا نم دوعأ يننكل ،عاطتسملا
 .دالوألاب مامتهالا نم ةقهرم اهدجأو مويلا

 ضعب ىلع اًقاش لازي ال ةديدجلا ةئيبلا عم فيكتلا

 .لمعلاو ةايحلا نيب ةنزاوملاب قلعتي اميف اًصوصخ ،نيكراشملا
 ةيسنجلا ةئيبلا ةبكاوم يف تاريغتلا ضعب جاوزألا ضعب ليحي
 دوجو ىلإ ىدأ امم ،لماك ماودب لمعلاب مهطابترا ىلإ ةديدجلا

 كراشتي امدنع .ءابآو جاوزأك م¡ايحب مكحتلا يف ةقشملا ضعب
 ةئيبلا كلت عيجشت ىلإ عجري كلذف تايلوؤسملا جاوزألا ضعب
 فلكم ةيلرتم ةلماع فيظوت ،جراخلا يف .كولسلا اذه لثمل
 لامعألا بلغأ نيجوزلا زجني ةيدام ةقئاض يأ بنجتلو اًدج

 اًدج ريبك لكشب تايلوؤسملا ةكراشمو عيزوت دمتعي .مهسفنب
 ىلع أرط يذلا ريغتلا .ناجوزلا هل حمطي يذلا ةايحلا طمن ىلع

 زكرت وه ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع جاوزألا
 ناك جراخلا يف .يعامتجالا بناجلاو لمعلا ىلع اًبلاغ م¡ايح

 م¡دوع دنع امأ لرتملا تايلوؤسم ىلع نانواعتي جاوزألا
 ريغ .ةيعامتجالا ةايحلاو لمعلل سركم تقولا نإف نطولل
 اميف مهرظن تاهجو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ضعب
 ةايحلاو لمعلا يف نيسنجلا ةئيب يف تاريغتلا ةبكاومب قلعتي

 يتلا ةيئانلا قطانملا يف م¡أشن نأ ىلإ نوحمليو .ةيعامتجالا
 يف تمهسأ ةروطتملا نكامألاو يعمتجملا عونتلا ىلإ رقتفت
 م¡الئاع تردق .نيجوزك م¡ادقتعمو م¡ايكولس ليكشت
 بلغأب نايظحي نيبناجلا نيذهو ،ةيعامتجالا ةايحلاو لمعلا

 قطانملا لهأ نم 14 لصأ نم جاوزأ عبرأ :نييدوعسلا مامتها
 .جهنلا كلذ اوكلس ةيئانلا

 مث اورفاس نيذلا جاوزألا ركذ دنع ،ثحبلا دشني
 نيتفلتخم نيتئيب يف م¡افيكتو مهرظن تاهجو مهف ،اوداع

 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا مسقلا اذه يطغيس .اًيلك
 لبق نم اورفاس نيذلا جاوزألا نيبو مهنيب قرفلا ضرعتسيو
 عمتجملا ىلع ةئراطلا تاريغتلا عم فيكتلل مهتيلباق ثيح نم
 ةئيبلا يف تافيكتلا لوح ثحب ءارجإ مت .هيف نيسنجلا ةئيبو

 يف اوناع جاوزألا بلغأ نأ ثحبلا كلذ دجوو ،ةيسنجلا
 ةيكيمانيدل اًرظن ؛ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةئيب عم فيكتلا
 نيذلا جاوزألا كلس .)2017 عناصلا( اهيف ةيسنجلا ةئيبلا

 يف ةنورملا هذه لثمو ،عيرس تقو يف اًنرم اًكلسم اورفاس
 تاشاقن يف مهتكراشم صرف تداز رخالا سنجلا عم مهلماعت
 نم اًقالطنا ةيمسر ريغ تابسانمل مهروضحو سنجلا ةطلتخم
 مهطالتخاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف فيكتلل مهتجاح

 .ةيعامتجالاو ةيميداكألا لفاحملا يف مهتكراشمو عمتجملاب
 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألل مسقلا اذه يف هجتأس
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 لكشب اهل ضرعتلا نود نيسنجلا ةئيبل م¡رظن صحفو جراخلل
 .ةيبرغلا ةفاقثلا يف رشابم

 جاوزألا نأ دجن ،ةنيعلا نم ةئفلا هذهل ةبسنلاب
 نولحتي جراخلل رفسلا مهل قبسو ةيرضح تائيب نم نيمداقلا
 قبسي مل نيذلاب ًةنراقم لرتملا تايلوؤسم ةكراشم دنع ةنورملاب
 ةئيبلا يف ةيلئاعلا ةأشنلا .ةيئان تائيب نم نوتأيو رفسلا مهل

 يعيرسو نينرم مهلعج يف ريبك لكشب تمهسأ ةيرضحلا
 مهئابآ ةيؤر ربع كلذو ،ديدج قايس يف مهراودأ عم فيكتلا
 .تايلوؤسملا ةكراشمو اًيوس لرتملا ءابعأ لمحت يف مهتنورمو
 م¡ردق مدعب ةرسألا يليعمك مهارودأ جاوزألا ضعب طبري

 ىدم رثؤي كلذلو ،لرتملا تايلوؤسم لمحت يف ةكراشملا ىلع
 .لرتملا ماهم ءادأ يف مهراودأ وحن م¡رظن ىلع هتدمو مهلاغشنا

 ةكلمملا يف ةيئان ةقطنم نم نايتأي ناذللا ناجوزلا
 اهجوزو اًماع 31 رمعلا نم غلبت يتلا جيرأ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ماع اجوزت نيذلاو اًماع 35 رمعلا نم غلبي يذلا هللا دبع
 يف جوزلا لمعي .)تاونس نامثو عبرأ( نيلفط ابجنأو 2009

 :جيرأ لوقت .لرتم ةبر يهف ةجوزلا امأ لماك ماودب ةفيظو
 لك زجنأ اًبلاغ انأ ،لرتملا تايلوؤسم ضعب كراشتن نحن

 .كلذب بغري امدنع يجوز كراشيو ،لامعألا
 نم كلذلو تقولا بلغأ لمعأ انأ :هللا دبع لوقيو

 تقولا رفوت دنعو ،لرتملا لامعأ يف ماهسالا ّيلع بعصلا

 .دعاسأ نأ بحأ
 حاتي امدنع تايلوؤسملا ناكراشتي ناجوزلا ناذه

 يليعم جاوزألا نوكي ًةداع .كلذل تقولا -ليعملا- جوزلل
 اذهو .ةصرفلا تحيتأ ىتم ةكراشملا يف نوبغري مهنكل ةرسألا

 تايلوؤسمل مهتكراشم ىدم ددحت ةيلمعلا ةايحلا نأ ىلع لدي

 تالبقتمو تانرم تاجوزلا نأ ودبيو ،م¡اجوز عم لرتملا
 .لزانم تابر ن�أل اًبلاغ نهجاوزأ راودأل

 اًماع )34( نسيحم اهجوزو اًماع )30( ةرهوجلا
 ةرهوجلاف ؛ةسوكعم انه راودألا نكل ،ةيرضح ةئيب نم نايتأي
 ينجتو ةبيبط ةرهوجلا نأ ىلإ ناجوزلا ريشي .ةرسألا ليعم يه
 .لرتملاب متهيل نسيحم لاقتسا كلذلو ،لاملا نم اًرفاو اًمك

 لمع دنع اًصوصخ ،ةكراشملاب نمؤأ انأ :نسيحم لوقي
 لرتملاب مامتهالل ةصرفلا يل حاتت كلذلو ،مويلا لالخ ةرهوجلا
 .هفيظنتو

 رمأل ةرسألا هذهل ةليعملا ينوك نإ :ةرهوجلا لوقتو

 نم دوعأ امدنع ،لرتملاب همامتهاب ينمعدي نسيحم نكلو ،قاش
 .اًيوس انتقو يضقنو ءادغلا خبطن لمعلا

 ،ةيلمعلا ةايحلا عم مهلماعتو جاوزألاب قلعتي اميف
 ةبسنلاب ةلئاعلا ةينبل ةمهملا لماوعلا )2002( ركراب فرعي

 ءاسنلا نلمي .ةيعامتجالاو ةيداملا ةيلالقتسالا يهو ةأرملل
 ةنراقم لمعلا تائيبل مامضنالا ىلإ يلاحلا انتقو يف تايدوعسلا
 رييغتلا تالباقملا هذه ضرعتست .)2009 يميمتلا( يضاملاب
 .2030 ةيؤر اهتمدق يتلا لمعلا نم ةأرملا نيكمت صرفو مهملا

 دق ليعمك لجرلل يديلقتلا رودلا نأ ناجوزلا ناذه تبثي
 م¡ايلوؤسمو مهراودأ عيزوت يف مmولسأ ريغ يلاتلابو ،ريغت
 جوزلا ىلع بلغي ،تاليعم تاجوزلا ّنكي امدنع .نيجوزك

 اًضيأو .لرتملا يف راودألا ضعبو تايلوؤسملا ةيقب لغشي نأ
 ،ةيرضحلا ندملا ناكس نم نيجوزلا نوكب اذه طبتري
 ةيناكمإ ريسيت يف مهسي عونتلا ديدش عمتجم يف مهدوجوو
 راودأ لغشو ماهملا كلت عيزوت ةيلآ يف رثكأ ةنورمب يلحتلا

 ةعونتم تاعمتجم نم نوكتت ةيرضحلا قطانملا بلغأ .نيجوزلا
 .لمعلاو ةرايزلل ملاعلا عاقب عيمج نم سانلا اهيلإ يتأي ثيح
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 ةيلوؤسملاب اًسحو ةيلاع ةنورم اًجوز 14 لصأ نم 7 رهظأو
 نوقلي وأ خبطملا نوفظني وأ نوخبطي جاوزألا بلغأ .ةكرتشملا

 .اًجراخ ةمامقلاب
 ناشيعي ،اًماع 33 ،ىنم هتجوزو ،اًماع 37 ،دلاخ

 ىلع ىضم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيئان قطانم يف
 تاهجو يف اقفتا ،لافطأ يأ ابجني ملو ماوعأ ةسمخ امهجاوز

 ةفيظو يف جوزلا لمعي .لرتملا تايلوؤسم ةكراشم وحن رظنلا
 نحن معن :دلاخ لوقي .ةفظوم ريغ ةجوزلا امنيب لماك ماودب
 يذلا ديحولا ينأ نم مغرلاب ،انلرتم يف تايلوؤسملا كراشتن
 لثم تايلوؤسملل ةبسنلابو .ةريغصلا انتلئاع ليعيو لمعي

 تقولا يل حيتي نأ روف اهتكراشم دوأف ،خبطلاو فيظنتلا
 .عوبسألا ةيا� مايأ اًصوصخ ،كلذ

 تايلوؤسم كراشتن اننوك بحأ :ًةلئاق ىنم قفتتو
 كلذل لبقتسملا يف لمعلل ططخأ الو نآلا لمعأ ال انأ .انلرتم

 .اًدج يلرتم بحأ انأف ؛يلرتم ماهم ءادأ عنامأ ال
 ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا نانكسي نارخآ ناجوز

 ،اًماع 30 ،لصيف اهجوزو اًماع 27 ،ةرون ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ،)ماع 11( دحاو لفط امهيدلو 2018 ماع يف اجوزت دقو

 ةنيدم يف مهلهأ نكسي امنيب فئاطلا ةنيدم يف نانكسي
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا لهأ نم نوربتعيو ،ضايرلا
 ةجوزلا ريدتو لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .ةيدوعسلا

 :ةرون لوقت .لرتملا نم اًريغص اًيراجت اًلمع
 نكسن اننأل ؛لرتملا ماهم ءادأ يف كراشتن نأ انيلع

 نأ لواحن اننكلو ،نيعوبسأ لك ةرم مهروزن .انلهأ نع اًديعب
 ةيجوز ىلوتي امنيب خبطملا فظنأو خبطأ انأ .اًيوس انلرتم ريدن

 .لرتملا يف ىرخألا فرغلا ةيلوؤسم

 لرتملا ماهم مسقت ينبجعي :لصيف اهجوز لوقيو
 .ةلاعف ةقيرطب انلرتم ةرادإ ىلع اننيعي كلذف ،اننيب اهتكراشمو

 ةدوجوم ةمهم يأ يدؤن نكلو ،نيعم لودجب مزتلن ال نحن
 .اًيوس نواعتنو

 نع ةديعبو ،ةيئان ةقطنم يف ناجوزلا ناذه شيعي
 نأ بجو .لرتملا ةرادإ مامأ اًيدحت لكش امم ،ةدتمملا مهتلئاع

 ةرفوتم ريغ لهألا ةدعاسم نأ امب لداع وحن ىلع ماهملا امستقي
 طبارتو ىبرقلا رصاوأ ردقت ةيدوعسلا لئاوعلا نأ امبو .مهيدل
 ناجوزلا دكأو .ةيموي هبش نوكت نيدلاولا ةرايز نإف ةلئاعلا
 يف اًنرم ابولسأ ناعبتي لب ،نيعم لودجب مهديقت مدع ىلع

 نم مهنكمت كلذ نع جتنو ،امهنيب لداع وحن ىلع ماهملا عيزوت
 اًدودحم اًددع ةساردلا ترهظأ .مهلفطب ةيانعلاو مهلرتم ةرادإ
 يف اًنرم اًج� اوكلس نمم ىرقلا نونكسي نيذلا جاوزألا نم
 دنع ةنرم نيسنجلا راودأ نوكت نأ نكمي .لرتملا ماهم عيزوت

 جوز 12 لصأ نم 3 كانه .ىرق يف نونكسي نيذلا جاوزألا
 .مهلرتمل م¡رادإ حاجنب تايلوؤسملا ةكراشم ةنورم اوطبر نمم

 ،زاوف اهجوزو اًماع 37 ،سمه ،نارخآ ناجوز
 امهجاوز ىلع ىضم دقو ،ةيئانلا قطانملا نانكسي ،اًماع 40

 لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .نيلفط ابجنأو اًماع 11
 اميف زاوف لوقي .يئزج ماودب ةفيظو يف ةجوزلا لمعت امنيب
 سمه كراشأ نأ لواحأ :لرتملا تايلوؤسم ةكراشمب قلعتي

 ةرايسلاب اهلاصيإو جراخلل ةمامقلا ذخأ لثم تايلوؤسملا ضعب
 بغرتس اهنظأ الو ،دعب ةدايقلا ملعتت مل يه .بغرت ثيح ىلإ
 .كلذ يف

 ماودب لمعأ يننإ امب ماهملا مظعمب موقأ :سمه تلاقو

 .لمعلا ىلإ باهذلا دنع يلهأ تيب يف يلافطأ عضأ .يئزج
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 ةرايسلا ةدايق ةركفل ةحاترم تسلو ،ةيلرتم ةلماع يدل سيل
 .يمامألا بكارلا دعقم بحأ انأف ،دعب

 اًفيرعت تايلوؤسملا ةكراشم ناجوزلا ناذه فرعي
 نم جاوزألا نأ ىلإ تلصوتو .نيقباسلا جاوزألا نع اًفلتخم
 لرتملا هاجت م¡ايلوؤسمو مهراودأ نوشقاني ةيئانلا قطانملا
 نوكي ثيح ،اًيديلقت ابولسأ ناجوزلا ىنبتي .ةفلتخم ةقيرطب

 نألو .يئزج ماودب ةجوزلا لمعت امنيب ليعملا وه جوزلا
 ىرخأ تايلوؤسم يف جوزلا كراشي ،لرتملاب مت¡ ًةداع ةجوزلا
 .دعب دوقت ال ةجوزلا نأ امب ةرايسلا ةدايقو ةمامقلا ذخأ لثم
 بلغأ فظوت .عيزوتلا اذهل اًعبت تايلوؤسملا ةكراشم نافرعيو

 يف ريرقت بسحبو .تايلرتم تالماع ةيدوعسلا تالئاعلا
 تالماعلا دادعأ نإف )2020( روتينوم تسيإ لديم ةفيحص
 نم جوز 12 نم 2 .ةلماع نييالم عبرألا براق تايلرتملا
 نإ اولاق ،جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نمم ةيئانلا قطانملا لهأ

 ةكراشم ةركف اهزواجتتو جوزلا ةمهم تسيل راودألا كلت
 كلت ددحي اًيديلقت اًركف نونبتي كلذب مهو ،تايلوؤسملا
 .راودألا

 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ىنبتي ،اًمومع

 عيزوتب قلعتي اميف اًنرم اًركف جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا
 لرتملا تايلوؤسم نوكراشتي امإ مهف ،لرتملا يف نيسنجلا راودأ
 يوذ جاوزألا .ةقالعلا يف درف لكل نيعم رود نييعتب وأ ةيرحب

 ةكراشم ىلإ ناليمي ،امهالك نالمعي ناذللا ،جودزملا لخدلا
 ةايحلاو لمعلا نيب نزاوتلا قيقحتل حومطلاو تايلوؤسملا
 كلت نأ ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ريشيو .ةيعامتجالا
 ماهملا كلت ءادأ ريسيت يف مهست ،لئاهلا اهعونتب ،ةئيبلا

 ًةماع عمتجملا نأل اًضيأو ،ةنورم لكب تايلوؤسملا ةكراشمو
 .موهفملا اذه ززعي - ءاقدصألاو براقألاو ةلئاعلا -

 مث جراخلل اورفاس نيذلا جاوزألا نم ليلق ددع
 وحن مهرظن تاهجو اوريغ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل اوداع

 لهأ نم جاوزألا ءالؤه ضرعت نم مغرلابو .لرتملا تايلوؤسم
 مل ةيبرغلا ةفاقثلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا
 .لرتملا تايلوؤسمب قلعتي اميف نرم كلسم ذاختا نم اونكمتي

 اوناك ةيئانلا قطانملا يف نوشيعي نمم اًجوز 14 لصأ نم 3

 ،لرتملا يف نيجوزلا راودأب قلعتي اميف ةنورملا نم ردق ىلع
 يف ةبغرلا كلذكو هماهمو لرتملا تايلوؤسم مهضعب اوكراشف
 جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا امأ .اًيوس اهلمحت
 تاريغتلا عم اًفيكت اورهظأف ةيرضحلا قطانملا نونكسيو

 لرتملا يف نيجوزلا راودأ عيزوتب قلعتي اميف عمتجملا يف ةلصاحلا
 نم جاوزألا ليمي امنيب .نيفظوم امهالك ناك اذإ اًصوصخ
 ،لرتملا تايلوؤسم ةكراشم مدع ىلإ ةيئانلا قطانملا ناكس
 ؛ندملا لهأ نع ةفلتخم ةقيرطب راودألا كلت شقان مهضعبو

 اونيعو تايلوؤسم ةكراشم ا�ودعي يتلا يحاونلا ضعب اوركذ
 متي "لجرلا ةمهم" ركذبو ،"جوزلا ةمهم" اهومسأو اهضعب
 نم جاوزأ 10 نم نانثا .ةفلتخم ةقيرطب نيسنجلا راودأ نييعت
 ةرايسلا ةدايقو اًجراخ ةمامقلا يمر نودعي ةيئانلا قطانملا لهأ

 ملو ةلاحلا هذه يف تاجوزلا ندقي ملو ،"جوزلا تامهم"
 نم جاوزألا نأ ىلإ ةساردلا تلصوت .اًلبقتسم كلذ يف نبغري
 عم لماعتلا يف ةنورم رثكأ نونوكي ةيرضحلا قطانملا ناكس

 ىلإ ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ليمي امنيب لرتملا تايلوؤسم
 .نيسنجلا راودأ نييعت دنع يديلقتلا ريكفتلا

 ءانبألا ةياعرو ةيبرتلا ةيلوؤسم *

 ريغت يف جاوزألا ميهافم نإف ،ثوحبلا بسحب
 نيسنجلا راودأ ةمظنأ يف ةعيرسلا تاريغتلل ةجيتن رمتسم
 ةأرملاو لجرلا تايلوؤسم لوح مهرظن تاهجو روطتو
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 ةيبرت ماهم اًبلاغ ءاسنلا ىلوتت .)2004 ليروكو ياوجدير(
 نإف كلذل ةجيتنو دايدزا يف لمعلا تايلوؤسم نكلو ،ءانبألا

 كيلب( اًضيأ دايدزا يف ءانبألا ةياعر يف ءابآلا ماهسإ
 فلتخم نيرصاعملا جاوزألا نيب راوحلا .)2004 يليردايسامو
 ةشيعملا فورظ نيب نراقن امدنعف ،نييديلقتلا جاوزألا نيب هنع
 حضاو توافت دجنسف اهلوح نيجوزلا راوحو ةيديلقتلا

 يف يضاملا يف ءاسنلا تناك .)1998 نورخآلاو سودلا(
 ماعطلا نرضحي :لمعلا نم نهجاوزأ ةدوع دنع مدخلا ماقم
 نيرتلوك( ن¡ايلوؤسم ترصحنا كلذ يفو ءانبألاب نينتعيو

 لعفي ال اذامل :اًلاؤس )1996( نيرتلوك حرطي .)1996

 لرتملا يف ددحم لاجرلا رود ناك اًيديلقت ؟ديزملا لاجرلا
 ريغ جاوزألا دنع رومألا هذه فلتخت امنيب اًضيأ مهتبجاوو
 جراخ لمعلا يف ةجوزلاو جوزلا كراشتي ثيح نييديلقتلا
 ةمدخ يف امهسي نأ لرتملل ةدوعلا دنع امهنم ىجريو لرتملا

 ةمدخلاب ةجوزلا موقت نأ نم اًلدب ةاواسملا نم ردق ىلع ةلئاعلا
 ةيفيك يه ىرخألا ةلأسملا امأ .جوزلا ةحار نيح يف
 جراخ امهالك لمعي امنيب ءانبألا تايلوؤسمل مهتكراشم
 نوكي يذلا يديلقتلا جاوزلا لظ ،بيرق تقو ىتحو .لرتملا

 ةيانعلا يف ةأرملا ةيلوؤسم رصحنت امنيب ةرسألل اًليعم لجرلا هيف
 نيسنجلا راودأ تاريغت عم ريغت دق اذه نكلو ،لافطألاو لرتملاب
 رثؤتو .)2000 وتامأو زرجور ،2000 يكليمو يكنايب(

 اضرلا ىوتسمو ةيجوزلا ةقالعلا ةدوج ىلع تاريغتلا كلت
 ،اهلمع ىلع اهئانبا ميدقت ةيدوعسلا ةأرملا نم عقوتملا نم .اهيف
 كلت مهست .)2017 ريمع( لجرلا نم كلذ عقوتي ال امنيب
 تايلوؤسملاو ةأرملاو لجرلا يلاجم نيابت ىلإ ةفاضإلاب تاعقوتلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا راودأ لعج يف امهنم لكب ةصاخلا
 نييدوعسلا جاوزألا ةسارد دنع مهملا نمو .ةيديلقت ةيدوعسلا

 لكل لافطأ 2.32 ب ردقي يذلا ةبوصخلا ىوتسم ذخأ
 .)2021 لينوأ( رابتعالا نيعب ةيدوعسلا يف ةأرما

 نيذلا جاوزألا ىلع مسقلا اذه يف ءوضلا طلسأس
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اوداع مث نمو جراخلل رفسلا مهل قبس
 تاريغتلا كلت لظ يف مهئانبأب مهتيانع ثيح نم ةيدوعسلا
 ىرخألا ةئفلا ضرعتسأسو .نيسنجلا راودأ نييعت يف ةلصاحلا

 يف مهكلاسم نيب ةنراقملل ؛رفسلا اهل قبسي مل يتلاو ةنيعلا نم
 .نيدلاوو نيجوزك ءانبألا ةياعرو ةيبرتلا

 يتلا ماهر هتجوزو اًماع 33 رمعلا نم غلبي دنهم
 ماوعأ ةتس امهجاوز ىلع ىضم ،اًماع 28 رمعلا نم غلبت

 امهدحأ غلبي نيلفط ابجنأو ،ماوعأ ةعبرأ ةدمل جراخلا يف اسردو
 ةجوزلا لمعت .رهشأ ةعست رخآلا رمعو تاونس عبرأ رمعلا نم
 ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي امنيب يئزج ماودب ةفيظو يف
 ينتعأ :دنهم لوقي .ةيرضحلا قطانملا يف ناجوزلا نكسي .لماك

 لامعأ يف يتجوز دعاسأو ،امههاجت يتايلوؤسم يدؤأو ّيتنباب
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةدوعلا دنع تايدحتلا ضعب انهجاو .لرتملا
 انك جراخلا يف .نيجوزك انيرود ىلع قافتالا لوح ةيدوعسلا
 نكلو ،اًيوس تقولا بلغأ يضقن انكو ءيش لك كراشتن

 لثم تايلوؤسملا كلت لمحت يف ةبوعص اندجو اندع امدنع
 نم تانبلا ذخأو ماعطلا ريضحتو لرتملا فيظنتك ماهملا ضعب
 تايلوؤسملا كلت ةكراشم لواحن نحنف نآلا امأ .ةسردملا

 تقولا بلغأ يتنبا ميلعتب متهأ :ماهر لوقتو
 يسفنب لامعألا بلغأ يدؤأ .مهفرغ ةفاظن ىلع صرحأو
 لافطألاب ةيانعلا يف يندعاسي اًدوجوم يجوز نوكي امدنعو

 دعب ةبوعصلا ضعب هجاو جوزلا نأ ةبوجألا حضوت

 مهراودأل مهتبكاوم ةيفيك ،تابوعصلا كلت نمو .ةدوعلا
 اذه لاؤس تحت جردني اذهو .ةديدج ةيسنج ةئيب يف نيجوزك
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 ودبي .امهالك لمعي امنيب ءانبألا تايلوؤسمل م¡رادإ نع مسقلا
 يف ةديدجلا ةئيبلا عم اًديج تفيكت دق ،هتجوز ،ماهر نأ

 ءابآلا ىلع رصحني ال فيكتلا كلذو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيعمتجملا دعاوقلا عم مهفيكت ةقيرطو اًضيأ ءانبألا سمي امنإو
 هجاو .ددجلا ءاقدصألاو ةلئاعلاو ةديدجلا ةسردملاو ةديدجلا
 مغرلاب ةيادبلا يف فيكتلا ةلواحم دنع تايدحتلا ضعب نيجوزلا

 .ندملا لهأ نم ام�وك نم
 ىلإ اوراشأ ندملا لهأ نم جاوزأ ةرشع نم ةعست

 كلت ىدحإو .فيكتلا يف ةبوعصلا ضعب اوهجاو دق م�أ
 اوملعت دق ءانبألا نأ بلاغلا يف ثيح ،ةغللا ،تابوعصلا

 قطانملا لهأ نم جوز 15 نم 3 .ةيبرعلا نع اًضوع ةيزيلجنإلا
 دح ىلع ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا مهئانبأ ميلعت يف اوحجن ةيرضحلا
 .ةيبرعلا ةغللا ءاقبا يف ةقشم اوهجاو دقف نيرخآلا امأ ،ءاوس
 مظعم اوضق ءانبألا نأ امب ؛ةدتمملا ةلئاعلا عم ةفلألا ،رخآ ٍدحتو

 نأب اوحضوأو .ةيادبلا يف اًيدحت كلذ لكش ،جراخلا يف م¡ايح
 .تافيكتلا كلت ريسيت يف تمهسأ ةيرضحلا قطانملا يف ةئيبلا

 تايلوؤسم ةكراشم ىلإ نييديلقتلا ريغ جاوزألا ليمي
 كلت هجوأ دحأ ةسردملاو ميلعتلاب مامتهالاو ،ةيبرتلا

 لرتملا يف لفطلل ةبسانم ةئيب عنص ىلإ ةفاضإلاب تايلوؤسملا
 15 لصأ نم جاوزأ ةينامث ليميو .تقولا لاوط مهتياعرو
 مهضعب معد ىلإ ةكلمملا ىلإ م¡دوع دعب ،ندملا لهأ نم اًجوز

 ىلع نودكؤيو ،م¡ايح يف لافطأ دوجو ةيلوؤسم لمحتو
 نواعتلاو تقولا لاوط لافطألا لوح نيدلاولا دوجو ةيمهأ
 .مهتيلوؤسم لمحت ىلع

 يذلا هللا دبع ،ةيئانلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز

 25 رمعلا نم غلبت يتلا ىمل هتجوزو اًماع 27 رمعلا نم غلبي
 ىلع ىضمو ،فصنو ةنس لبق ةكلمملا ىلإ اداع ،اًماع

 ةثالث رمعلا نم غلبي اًدحاو اًلفط ابجنأو ماوعأ ةتس امهجاوز
 لمعت ال امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .ماوعأ

 :ىمل لوقت .ةجوزلا
 عيطتسأ الو .يلع ةقاش مألاو ةجوزلا ةيلوؤسم

 ىلع دامتعالا ىلع تدتعا يننأل يتلئاع نم ةدعاسملا بلط
 نأ يلع كلذل ،ةيلرتم ةلماع يدل سيلو ،ءيش لك يف يسفن

 دعاسي ال كلذل لمعلا تايلوؤسم يجوز لمحي .اهيلع داتعأ
 كلذ ىلع دتعي مل وهف ؛كلذ هنم عقوتأ الو لرتملا يف اًريثك

 يننأل لرتملا يف لمعأ ال انأ :اًلئاق اهعم هللا دبع قفتيو
 هلك كلذب مت¡ يتجوز نأ ملعأ .لماك ماودب ةفيظوب لمعأ

 نايحألا ضعب يف اهدعاسأ نأ نكميو ،كلذل اهردقأو
 .ةيادبلا يف ًةبوعص اهجاو دق ام�أب ناجوزلا حضوأ

 ،لرتملا يف مهراودأ لوح مهراوح ىلع ةديدجلا ةئيبلا ترثأ
 ةكراشم يف تايدحتلا ضعب لكشي اًضيأ لافطألا باجنإو

 ماودب ةفيظو يف جوزلا لمع ءانثأ .نيجوزك تايلوؤسملا كلت
 .ءانبألا ةيبرت اهنمض نمو لرتملا ماهم لكب ةجوزلا موقت لماك
 ميدقت ةيدوعسلا ةأرملا نم عقوتملا نم ،هركذ قبس ام ىلع ًءانبو
 ال ثيح لجرلل ةبسنلاب كلذ فلتخيو اهلمع ىلع اهئانبا

 .)2009 يميمتلا( ءانبألا عم رثكأ تقو ءاضق هنم بلطي
 لهأ نم جاوزألا دنع فيكتلا يف تايدحتلا كلت دادزتو
 رودلا ،مهراودأ ءادأ يف اًيديلقت اًج� مهذاختال ؛ةيئانلا قطانملا

 رصحني ةأرملا رودو ءانبألا ةلاعإ وه ةيبرتلا يف بألل يديلقتلا
 دنع ةيبرغلا ةفاقثلا ىلع جاوزألا داتعا .لرتم ةبر ا�وك يف
 نيب ةاواسملا ثيح نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مهشيع
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع كلذ ريغتو نيجوزلا ماهم

 فيكتلا نم ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا يناعي .ةيدوعسلا
 ةئيبلا نأل جراخلا يف اهودلقت يتلا راودألا كلت سفن ءاقبإو
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 نم ةلق .جاوزلا يف يديلقتلا هجوتلا ززعت اهيلإ اوداع يتلا
 لهأ نم جاوزألا نأ ،تاجاتنتسالا ذه اومعد نيكراشملا

 تايالولا يف اهيلع اودوعت يتلا مهراودأ نوقبي ال ةيئانلا قطانملا
 اًيدحت اوهجاو اًجوز رشع ةعبرأ نم ةسمخ .ةيكيرمألا ةدحتملا
 .اًيوس مهئانبأب مهمامتهاو يديلقتلا مهرود نيب قيفوتلا يف

 نم ديدعلا قافتا ،ةيبرتلاب قلعتي اميف طاقنلا مهأ نم

 دنع ىتحو .ةيبرتلا يف مهج� ةدحو ةيمهأ ىلع جاوزألا
 ،اًرس لحي نأ مهملا نم هنأ جاوزألا ضعب رعشي فالخلا
 اًصوصخ ،جاوزألا دكأ .كلذل ضرعتلا لافطألا بينجتو
 ةئفاد ةئيب ةئي¡ ةيمهأ ىلع ،ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا

 نيرخآلا عم لافطألا تاقالع ةحص نم دكأتلاو ،لافطألل
 اًجوز 15 لصأ نم جاوزأ نامث ينتعي .بناجلا كلذب ةيانعلاو
 جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم
 جاوزأ ةتس ةكراشم ىلإ ةفاضإلاب ،مهطيحمو مهلافطأ تاقالعب

 مهل قبس نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 14 لصأ نم
 .مهفراعمو لافطألا ةئيبب ةيانعلا :رظنلا ةهجول رفسلا

 جراخلل رفسلا امهل قبسي مل نارخآ ناجوز
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا لهأ نم م�وك ىلإ ةفاضإلاب

 دبع اهجوزو اًماع 31 رمعلا نم غلبت يتلا جيرأ :ةيدوعسلا
 لمعيو ،نيلفط امهيدل ،اًماع 35 رمعلا نم غلبي يذلا هللا
 ،لرتم ةبر ةجوزلا امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا

 :جيرأ لوقت .ةيبرتلاو لافطألا ةياعر لوح مهراكفأ ناكراشي
 مظعمب موقأ ينأ نظأ يننكل ،يواستب انتايلوؤسم كراشتن نحن
 يئانبا عم يتقو ءاضق بحأ .اًنايحأ يجوز يندعاسي ،ماهملا
 لرتملا لمع ببسب مهعم يتقو لقي انايحأو مهعم بعللاو

 ةيانعلاو ةيبرتلا بيلاسأ يف هيأر هللا دبع كراشيو
 ذختنو اًيوس انءانبأ يبرن ؛ةكراشملا يف ناديج نحن :لافطألاب

 نكل لرتملا لامعأ يف كراشأ ال .اًيوس مm ةقلعتملا تارارقلا
 نم .ةيمويلا انتطشنأ لوح راكفألاو ءارآلا اهتكراشم بحأ

 لهألا تارايزو لمعلاو ةيبرتلا نيب قيفوتلا اًدج بعصلا
 براقألاو

 الكل ةددحم ماهم نييعت ةيفيك ةلباقملا هذه رهظت
 ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا رظن ةهجو ثيح نم نيجوزلا

 يف اًنرم اًكلسم اوكلسي نأ نكمي .رفسلا مهل قبسي مل نيذلا
 امكو .مهيلع بلغي يديلقتلا هجوتلا نكل ،يحاونلا ضعب
 رودو ةلاعإلا وه جوزلل يديلقتلا رودلا ،كلذ ركذ قبس
 ةقاشلا رومألا دحأو .ءانبألاو لرتملا لوح روحمتي ةجوزلا

 ؛اًيعامتجا صخشلا نوك يه يلئاعلا تقولا ميظنت ىلع ةرثؤملا
 ،ةيئانلا قطانملا يف اًدج ةمهم ةيلئاعلا تارايزلاو تاعامتجالا
 ةميق .ةيمويلا م¡ايح يف ةيمهأ ةيعامتجالا ةايحلل نوكت كلذبو
 ةيعامتجالا ةايحلا بناج ىلإ ،ةدتمملا ةلئاعلاو ةيوونلا ةرسألا

 اوأشن دق م�إ ثيح مهدنع ةعفترم اًضيأ ناريجلاو اهدارفأ نيب
 نم اًجوز 12 لصأ نم جاوزأ ةعبرأ دكؤي .اهريدقت ىلع
 نيب قيفوتلا ةبوعص رفسلا مهل قبس نيذلاو ةيئانلا قطانملا لهأ
 لهألا تارايزو ةلئاعلا تاعامتجا ةبكاومو ءانبألا ةياعر

 .براقألاو
 نيذلاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز

 ،اًماع 36 دمحم اهجوزو ،اًماع 34 ةبه :رفسلا مهل قبس

 امهالك ،لافطأ ةثالث مهيدلو ةنس 15 امهجاوز ىلع ىضم
 .لماك ماودب ةفيظو يف لمعي

 اهادحإو ،تايلوؤسملا ةكراشم ديجن نحن :ةبه لوقت
 تارارقلا ذخأ يف ةكراشملا ىلع صرحنو .ءانبألاب مامتهالا

 .اًضيأ
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 ةكراشم ىلع صرحن نحن معن :اهجوز لوقيو
 اهتمهم يدؤت ةبه نأب دكأتم انأ .ءانبألاو لرتملا تايلوؤسم

 ىنمتأو لماك ماودب ةفيظوب لمعأ انأ .عئار لكشب ةيبرتلا يف
 .لافطألا عم تقولا نم ديزملا ءاضق يل ىسنتي نأ

 ةيرضح قطانم نم نايتأي ناذللا ناجوزلا ناذه ليمي
 ًةنراقم تارارقلا ذخأو ءانبألا ةيبرت تايلوؤسم ةكراشم ىلإ

 يديلقتلا هجوتلا ةرطيسل ؛جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلاب
 عم مهلماعت ةيفيك لوح امهقافتا ةيمهأ ىلع نادكؤي .مهيلع
 جاوزألا ليمي .مهئانبأ ميلعتو ةيبرتلا تايفيك اوشقان .لافطألا
 ةيبرت تايلوؤسم يف ةاواسملا ىلإ ةيرضحلا قطانملا لهأ نم

 راكفألا ةكراشمو راوحلا متي تارارقلا ذخأ دنعو .ءانبألا
 رهظي كلذو .رارق لضفأ ىلإ لصوتلل امهنيب يواستم لكشب
 ةكراشم نولضفي اًجوز 12 لصأ نم جاوزأ ةتس يف
 .ةنورملاب يلحتلا مهيلع بلغيف ؛لافطألا ةيبرت تايلوؤسم

 .تايلوؤسملا كلت اًجوز 12 لصأ نم ةعبس كراشيو

 براقألاو ةلئاعلا لخدت يف جاوزألا يأر *

 يف ةلئاعلا دارفأ لخدت يف مسقلا اذه ثحبي
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اًدج ةمهم ةلئاعلا ةينب .جاوزألا
 ةكلمملا يف ةيساسألا ةنايدلا .ةيئانلاو ةيرضحلا ،اهقطانم لك يف

 ةيمهأ ىلع نيدلا اذه دكؤيو ،مالسإلا يه ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةيوه .)1990 نادمح( اهدارفأ نيب مارتحالا ةدايسو ةلئاعلا
 هنوك نم رثكأ ةايح بولسأ نوكي نأ نم هنكمت ةيوقلا مالسإلا
 ،ةيمالسإلا مسارملا ضعب يف ةيدوعسلا لئاوعلا عمتجت .دقتعم

 ةيمهأ ىلع لدي اذهو .ةعمجلا مويو ناضمر يلايل لثم
 اهيلع مالسإلا ثحو نييدوعسلا دنع ةيرسألا تاعامتجالا
 ةلئاعلا ةيمهأ مسقلا اذه يف علطتسأس .)1990 نادمح(
 .مهراودأ نييعتو نييدوعسلا جاوزألا ىلع مهرثأو براقألاو

 براقألاو ةلئاعلا لخدت لوح ءارآلا لكشتب أدبأس
 اوداع مث نمو جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا دنع

 تكراش .رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا اًضيأو ،ةكلمملل
 مهجاوز يف براقألاو لهألا لخدت لوح امهءارآ نيتئفلا الك
 ةيئزجلا هذه يف مهتبوجأ للحأس ،مهئانبأل مهتيبرت بيلاسأو
 .اهمهفل

 ىضم ،اًماع 27 ،هللا دبع اهجوزو ،اًماع 25 ،ىمل
 رمعلا نم غلبي اًدحاو اًلفط ابجنأو ماوعأ ةتس امهجاوز ىلع
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا لهأ نم مهو ،تاونس ثالث
 ال امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ثيح ،ةيدوعسلا

 ىمل حرشت .ةرسأل لخدت لوح امهءارآ اكراش .ةجوزلا لمعت
 اهلهأ مارتحا ىلع لوصحلا يف اهتبغر نيب هضوخت يذلا عارصلا
 ا¡دلاولو ،مهل مارتحالا ميدقت يف اهبجاوو ةيبرتلا يف اهبيلاسأل
 ةدحتملا تايالولا يف شيعلا دعب :صوصخلا هجو ىلع

 نأ اًدج بعصلا نم هنأ تدجو تاونس تس ةدمل ةيكيرمألا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعامتجالا ةايحلا عم فيكتأ
 ةيبرت يف انتقيرطو ةصاخلا انتايح يف ةلئاعلا لخدت دنع اًصوصخ
 ،كلذ ينبجعي ملو ًةرم ةيبرتلا يف يبولسأ يمأ تدقتنا .انئانبا

 لخدت ذبحأ ال .اهل مارتحالا راهظإو ا¡رياسم يلع ناك نكل
 .اهمرتحأ انأف ؛يمأ الإ ،دحأ يأ

 تايلوؤسم عم فيكتن انلزام :هللا دبع فيضيو

 انتايح يف مهنم ريثكلا لخدت .اكيرمأ يف انتايحب ًةنراقم ةلئاعلا
 .انئانبأب ةقلعتملا تارارقلاب قلعتي اميف اًصوصخ ،انتدوع دنع
 انبجنأ ؛لخدتلا كلذ نم اهجاعزنال يتجوز ئدهأ نأ لواحأ
 .لبق نم لخدتلا اذه لثم ىلع دتعن ملو جراخلا يف انلفط

 نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 14 نم ةتس
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةدوعلا مث نمو رفسلا مهل قبس
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 تافالخلا كلت روحمتتو .براقألاو ةلئاعلا لخدت نم نوناعي
 ءاسنلا ريشت .تاجوزلا دنع اًصوصخ ،ةيبرتلا بيلاسأ لوح

 نهمزلت يتلاو براقألاو ةلئاعلا نيب ةرشتنملا ةيطمنلا ةروصلا ىلإ
 اًبولطم سيل كلذف جاوزألا امأ ،ةيبرتلا ةيلوؤسمب نهدحو
 ءانبألاب مامتهالا يف صلختت تاجوزلا تايلوؤسم .مهنم
 م�أ نوكراشملا دكأو .ماع لكشب مهكولسو مهماعطو

 نم م¡دوع دنع يلئاعلا قيقدتلا اذه عم فيكتلا ىلع اوربجأ
 تاعامتجالا كلت اوبنجت م�إ ضعبلا لوقيو .جراخلا
 كلت ةجوزلا لّمحي يديلقتلا ركفلا نألو .تارايزلاو
 اذه نم جاعزنالا تاجوزلا ىلع بلغي هنإف ،تايلوؤسملا

 بلغأ جعرتي مل امنيب ،مهلافطأ ىلع سانلا مكحو لخدتلا
 يديلقتلا ريكفتلا نأل ؛ردقلا سفنب لخدتلا كلذ نم جاوزألا
 ةلئاعلا داقتنال نوضرعتي ال كلذل ةيلوؤسملا هذه نم مهيفعي
 .ةيبرتلا يف مهبيلاسأل براقألاو

 هللا دبع ،ةيرضحلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز
 ةسمخ امهجاوز ىلع ىضم ،)45( ةل� هتجوزو )50(
 فئاظو يف امهالك لمعيو ،ءانبأ ةثالث امهيدلو ،اًماع نورشعو
 مهؤارآ هذهو .ماع ذنم ةكلمملا ىلإ ناجوزلا داع .لماك ماودب

 نكي مل :ةل� لوقت .ةيصخشلا ةايحلا يف لهألا لخدت لوح
 اننكل ةيادبلا يف انيناع .نيب نيب ،اًضيأ اًقاش نكي ملو اًنيه رمألا
 ؛فيكتلا يف يئانبأ ةاناعم يف رمألا ةبوعص نمكت .نآلا انفيكت

 بعللا لثم ،نيرخآلا لافطألا كولس ةبكاوم اوعيطتسي مل
 .لصاوتلاو مالكلاو

 يف تايدحتلا ضعب انهجاو ،حيحص :هللا دبع لوقي
 هنأ ملعأو نيرخآلا عم يئانبأ جامدنا ةبوعص تيأر .ةيادبلا

 يه اهتظحال يتلا رومألا نمو .فيكتلا يف ًةبوعص مهل لكش
 بوثلا لثم ةيدوعسلا يف يديلقتلا يزلا ىلع مهدايتعا مدع

 تاريغتلا كلت ىرن انحبصأو ةنس لك انلهأ روزن انك .ةءابعلاو
 ىلع ءاقبلل يتجوزو انأ دهتجن .رهش نع انئاقب ةدم ديزت نيح

 عرشنو ليكلا حفطي اًنايحأ نكل ،انئانبا عم لماعتلا دنع قافو
 .لادجلا يف

 يف اهوهجاو يتلا تايدحتلا ىلإ ناجوزلا راشأ
 دايتعالا نأو .ةديدجلا ةئيبلا عم مهفيكتو مهئانبأ عم ةيادبلا

 ةكلمملا يف ةيمسرلا ءايزالاو ديلاقتلاو ةيعامتجالا تاداعلا ىلع
 نم ةعبس .مهل اًكبرم ناكو اًليوط اًتقو ذخأ ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةاناعملا نأ نودكؤي ةيرضحلا قطانملا يف نوشيعي نمم اًجوز 15
 15 نم ةتسو .ةجوزلاو جوزلا نيب ةكرتشم ةلئاعلا لخدت نم

 لخدت نكلو ،مهئانبأ عم مهلماعت بيلاسأ ىلع نوقفتي اًجوز
 ةجاحلا عنصيو تافالخلا ضعب ججؤي ةيبرتلا نوؤش يف ةلئاعلا
 بولسأ براقألاو لهألا دقتني .م¡اداقتنا ىلع درلاو م¡رياسمل
 ببس امم )ةيزيلجنإلا( ىلوألا ءانبألا ةغلو ،مهئدابمو نيجوزلا

 .مهتيقتلا نيذلا جاوزألا بلغأ جاعزنا
 نم ،اًماع )25( داعيم هتجوزو اًماع )28( ديعس

 ىلع ىضم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا لهأ
 لفط امهيدلو ةنس ام¡دوع ىلع تضمو ماوعأ ةثالث امهجاوز

 ةبر ةجوزلا امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .دحاو
 لهألا لخدت لوح امهئارآو امهراكفأ نع ناجوزلا ربع .لرتم
 ىلإ اندع امدنع :ديعس لوقي .نيجوزك م¡ايح يف براقألاو

 تايالولا يف انتايحو انه انتايح نيب قرفلا انظحال ةيدوعسلا
 ؛قالطإلا ىلع جعزنأ مل انأ .انئابآ لخدت عم اًصوصخ ةدحتملا
 رمألاب سيل ،جراخلا يف انك نأ ذنم دوجوم مهلخدت نأل
 .للجلا

 دعب اًصوصخ ،قرفلا تظحال :داعيم هتجوز لوقتو
 نحن .جراخلا يف انجاوز نم ىلوألا تاونس ثالثلا ءاضق
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 .اًبعص هعم لماعتلا نكي مل كلذل لخدتلا كلذ ىلع نوداتعم
 .عنامن ال اننكلو ،لبق يذ نم رثكأ نآلا لخدتت يجوز ةلئاع

 !لخدتيس نم اولخدتي مل نإ ،انلهأ مهف
 ةحارلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ىلع بلغي

 نأ ينعي اذهو ،هيلع مهدايتعال لهألا لخدت عم فيكتلاو
 يف نهبيلاسأ ىلع ةلئاعلا مكح نم اًجاعزنا لقأ تاجوزلا

 برقأ ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نوكي ًةداعو .ةيبرتلا
 نم ةعبس .قطانملا كلت يف ةلئاعلا ةينبل اًعبت مmراقأو مهلئاوعل
 لبق ةلئاعلا لخدت ىلع مهدايتعا اوركذ اًجوز رشع ةعبرأ
 عمتجم يف م¡أشنل ؛ةدحتملا تايالولا نم ةدوعلا دعبو ءانثأو

 نيب ةنراقملا يف ىلجتت ةلثمألا ضعبو .ىبرقلا رصاوأ سدقي
 نأب نونمؤي .مهئانبأ ةيبرت يف ةدح ىلع لك نيجوزلا بيلاسأ
 براقتلا ىلع اوداتعا دقو ،م¡ايح يف مهدعاسي ةلئاعلا لخدت
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا نوكت بلاغلا يف .مهعمتجم يف

 مغرلابو .ةئيبلا هذه لثم يف يعيبط براقتلاف ،ةريغص ةيدوعسلا
 يف مهءارآ اوريغي مل ،نمزلا نم ةرتفل جراخلا يف مهشيع نم
 نومهفتيو جهنلا اذه جاوزألا بلغأ كلسي .ةلئاعلا براقت
 .براقألاو ةلئاعلا لخدت

 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألل ةبسنلاب امأ
 يف لهألا لخدت لوح مهرظن تاهجو ضرعتسأس ،جراخلل
 .لرتملا يف مهراودأ ىلع كلذ ريثأت ةيفيكو ،مهلافطأ ةايح

 30 ،دوج هتجوزو اًماع 35 ،دلاخ ،نيجوز لوأ
 ةينامث امهجاوز ىلع ىضم ،ةيرضحلا قطانملا يف نانكسي ،اًماع
 .لماك ماودب فئاظوب امهالك لمعي ،نيلفط امهيدلو ماوعأ
 يف سانلا لخدت ذبحأ ال :ةلئاق اهرعاشم ةروف نع دوج ربعت

 يف مهلخدت ةرورضب اًنايحأ سانلا رعشي .يئانبأ ةايحو يتايح

 ةقيرط لضفأ هذه نأ نمؤأو .كلذ مهل حضوأ يننكل ،كتايح
 .انتايح يف لخدتلا نع مهعدرل

 جاعزنا ىرأ" :اًلئاق هجاعزنا مدع نع اهجوز ربعيو
 لخدت لهاجتأ انأ .عيرسلا اهلاعفنا مهف عيطتسأ الو ،يتجوز
 " اًمامت صخش يأ

 لخدت لوح نيجوزلا نيذه رظن تاهجو فلتخت

 مهفي ال امنيب سانلا لخدت دنع ةجوزلا بضغت .نيرخآلا
 تاجوزلا ىلع عقت ماكحألا نأ بلاغلا .اهلاعفنا ببس اهجوز
 لكشو .جاوزألا كلذ ىدعتي امنيب ءانبألا ةيبرتب قلعتي اميف
 بولسأ ىلع اقفتي مل نيجوزلا نأل ؛اًيدحت فالتخالا اذه

 ةعبس كانه .براقألاو ةلئاعلا لخدت عم لماعتلا يف دحاو
 لخدت نوضفري ةيرضحلا قطانملا لهأ نم اًجوز 14 نم جاوزأ
 تاجوزلا نأ جاوزألا ىري .م¡ايح يف براقألاو ةلئاعلا
 فشكي اذهو .م¡ايح يف سانلا لخدت دنع ةياغلل تاساسح

 نيسنجلا راودأ لوح رظنلا تاهجو يف تافالتخا دوجو نع
 .براقألاو ةلئاعلا لخدت لظ يف

 سمه هتجوزو اًماع 40 رمعلا نم غلبي يذلا زاوف
 ىضم دقو ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًماع 37 رمعلا نم غلبت يتلا

 لمعيو نيلفط امهيدلو ةنس ةرشع ىدحإ امهجاوز ىلع
 لوقت .لرتم ةبر ةجوزلا امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا
 مهف ،انعمتجم يف ةلئاعلا لخدت ىلع نوداتعم نحن :سمه

 لماعتن فيكو انئانبأ عم لماعتن فيك :ءيش لك يف نولخدتي
 يقلأ الو لعفنأ الو كلذ ىلع تدوعت انأ ؟ضعبلا انضعب عم
 .اًلاب مهئارآل

 ةلئاعلا لخدت ىرأ انأ معن :اًلئاق اهعم زاوف قفتيو

 لخدتلا ناك اذإ اًصوصخ مهيلع درأ اًنايحأ .جعرتن ال اننكل
 .يتجوز عم يتقالع يف
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 ةلئاعلا لخدت نم ناجوزلا ناذه جعرتي مل
 ةينامث داتعا .ًةداع نيرخألا ءارآ نولهاجتيو هيلع مهدايتعال

 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 12 نم
 جاوزأ ةثالثو .ةصاخلا م¡ايح يف لهألا لخدت ىلع جراخلل
 ىلإ نوريشي ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 12 نم )لاجر(
 اوركذ مهنم ةعبرأ ،لباقملا يف ،لهألا لخدت ىلع مهدوعت

 يفو .ءانبألا ةيبرت ةقيرط يف ةلئاعلا لخدت نم م¡اجوز جاعزنا
 امم ،نيجوزلا نيب اًفالخ كلذ ببسي نأ نكمي تالاحلا ضعب
 ةعيبط .اًمامت هلهاجت وأ حصنلا وأ داقتنالا ىلع مهدر ىلإ يدؤي
 تاقالعلا يف دئاسلا براقتلاو ةيئانلا قطانملا يف عمتجملا

 .ةلئاعلا لخدت ىلع جاوزألا دوعي ةيعامتجالا

 ةمتاخ *

 ةيفيك لوح تاجاتنتسالا لصفلا اذه يف تمدق
 تايلوؤسمو لرتملا ةرادإ يف نيسنجلا راودأل جاوزألا ةبكاوم
 لوألا مسقلا يف تللح .ةلئاعلا لخدت عم مهلماعتو ءانبألا

 تنوكت .مهراودأ لوح مهراوح يف جاوزألا رظن تاهجو
 شيعلاو رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا نم ىلوألا ةعومجملا
 دقو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل اوداع مث نمو جراخلا يف
 ترهظأ .ةلباقملا تقو ىتح م¡دوع ىلع ةنس نم رثكأ تضم

 جاوزألا نيب نيسنجلا رود لوح ءارآلا فالتخا تانايبلا
 .ةيئانلا قطانملا لهأ نم نيرخآلاو ةيرضح قطانم نم نيمداقلا
 لهأ نم جاوزألا نأ ىلإ تلصوت ،جاوزألا دودر ليلحت دعب
 فيكتلا ىلع مهنيعت تايجيتارتسا اونبت دق ةيرضحلا قطانملا

 ،رمألا ئداب يف اًقاش ناك يذلا ةديدجلا ةئيبلا يف مهراودأ عم
 هذه ىدحإ .هريسيت يف تمهسأ تايجيتارتسالا كلت نكلو
 امهنم درف لكل لرتملا ماهم نييعتو ميسقت يه تايجيتارتسالا
 جورخلا بنجت لثم تقولا ةرادإب قلعتت ىرخأو ،اm ديقتلاو

 اًيوس نالمعي نيذلا جاوزألا بلغأ كلس .عوبسالا مايأ ءانثأ
 نم لقأف ىرقلا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ .جهنلا اذه لثم

 لرتملا يف مهراودأ ةبكاوم يف مهج� نم اوريغ ددعلا فصن
 ةايحلا ءاقبإل ةمهم ةيلئاعلا طباورلا ،ةيئانلا قطانملا يف .نيجوزك
 يف امهدحأ لمع دنع هنأ جاوزألا ضعب ركذ .ةيعامتجالا
 .نيجوزك م¡ايلوؤسم ةبكاوم بعصت لماك ماودب ةفيظو

 تايلوؤسملا كلت ةكراشم يف مهتبغر ىلإ جاوزألا ضعب ريشيو
 اوناك ةعومجملا نم ىرخألا ةنيعلا امأ .تقولا رفوت دنع
 نم رثكأ ركذ .جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا
 كلتل مهتكراشم ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا فصن

 لهأ نم جاوزألا امأ .لافطألاب ةيانعلا اًصوصخ تايلوؤسملا
 قاش رمأ لرتملا تايلوؤسم ةبكاوم نأ اوأر ةيئانلا قطانملا
 فلتخي .لماك ماودب ةفيظو يف امهدحأ لمع دنع صخألاب
 ؛مهراودأل مهتبكاوم يف نييورقلا جاوزألا نع نييندملا جاوزألا

 .نيجوزك م¡ايحل م¡رظنو مهتلئاع ةينب ىلإ عجري كلذو

 ةبكاوم ةيفيك نع يناثلا يعرفلا عوضوملا ثدحت
 ،ةقاش ةمهم ءانبألاب مامتهالا .نيدلاوك مهراودأل جاوزألا
 ةيبرتلا بيلاسأ يف جاوزألا تايجهنم ضرعتسأ مسقلا اذه يفو

 دارفأ مه رفسلا مهل قبس نيذلا .لافطألاب ةيانعلا يف مهراودأو
 ندملا لهأ نم جاوزألا نأب تانايبلا ترهظأ .ىلوألا ةعومجملا
 ةقشم نوضوخي ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم اوداع نيذلا

 كلت ضعب مخضتتو .راودألا لوح يجوزلا راوحلا يف
 ةفرعم نالواحي امنيب نيجوزلا نيب تافالخ ىلإ تافالتخالا
 امأ .نيرياغم نيسنج نم نيدرفك مهئانبأ ةيبرت يف مهراودأ
 مهو رفسلا مهل قبس نيذلا نم تنوكتف ىرخألا ةعومجملا

 اوكراش نيذلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًضيأ
 ةعومجملا يف جاوزألا فصن براقي ام هجاو .اًضيأ مهءارآ
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 اوقبي ملو ،ءانبألا ةيبرت يف تايدحت ةيئان قطانم نم يتأت يتلا
 رثأ ىلإ اوراشأو .جراخلا يف اهيلع اوداتعا يتلا مهراودأ

 .راودألا لوح يديلقتلا ركفلا زيزعت يف يورقلا عمتجملا
 قطانملا لهأ نم جاوزألا ،ةيناثلا ةعومجملا امأ

 مهيلع بلغي .جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا ةيرضحلا
 تاجوزلا ةيلوؤسم روحمتت ثيح ،ةيبرتلا يف يديلقتلا هجوتلا

 ةعومجملا فصن نم رثكأ حضوأو ،لافطألاب ةيانعلا لوح
 .تايلوؤسملا كلت يف ةكراشملاب مهبيحرت

 لهألا لخدت نع ناكف ريخألا يعرفلا عوضوملا امأ
 قبس نيذلا فصن .مهراودأل جاوزألا ةبكاوم يف براقألاو

 لخدت نم اوناع م�أ اوحضوأ ندملا لهأ نم اًضيأو رفسلا مهل
 نيب تافالخ تالخدتلا هذه ججؤتو .م¡ايح يف ةلئاعلا
 امأ .ةيبرتلا ةيلوؤسم يف امهالك كرتشي ثيح نيجوزلا
 ىدبأ اهفصنف ،ةيئان قطانم نم نومداقلا ،ىرخألا ةعومجملا

 ةحار رثكأ اوناكف رخآلا فصنلا امأ لهألا لخدت نم هضاعتما
 مهف اهيلع مهدايتعالو ،تالخدتلا كلت ىلع مهدايتعال
 يأ مارتحا نم ليلقتلا نود تاقيلعتلا كلت لهاجت ىلع نيرداق
 مهل قبسي مل نيذلا مهف ةثلاثلا ةعومجملا امأ .مهتلئاع نم درف

 لهأ فصن نم رثكأ :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ رفسلا
 دنع صخألاب ،ةاناعملاب لهألا لخدت نوفصي ةيرضحلا قطانملا
 قطانملا لهأ امأ .ماكحألل اًضرعت رثكأ نكي ثيح تاجوزلا

 يف ةملسم ةلئاعلا لخدت نودعي مهفصن نم رثكأف ةيئانلا
 .اmراقتو ةلئاعلا نوردقي مهف ؛مهعمتجم

 ةيعامتجالا تايجيتارتسالا *

 جاوزألا نم نيكراشملا ءارآ لصفلا اذه ضرعتسي 
 فيك :عمتجملا يف مهراودأل مهتبكاوم لوح نييدوعسلا
 دق اوناك اذإ امو عمتجملا يف ةيعامتجالا ةايحلا ىلإ نورظني

 ةلزعلاب نورعشي وأ سانلا عم ةبيط تاقالعو تاقادص اونوك
 .ةظفاحملا عمتجملا ةعيبط ببسب جامدنالا ىلع ةردقلا مدعو

 ةيسنجلا ةئيبلا يف يحاونلا يأ ىلإ لصوتي ،ةقدلا وحن ىلعو
 .ةيعامتجالا ةايحلا يف يضملل ةطخ عضو يف اًماه اًرود بعلت
 ثيح نم ،ةيعامتجالا تايجيتارتسالا مسقلا اذه ضرعتسيس
 تامولعم ريفوتب كلذ ززعيو جاوزألا اهذختي يتلا ،راودألا

 يدوعسلا عمتجملا يف تاقالعلا ضرعتسأس اًضيأو .اهنع
 .ةماعلا ىأرم ىلع مهكولسو رخآلا سنجلا عم مهلماعتو
 مهل قبس دق نيذلا جاوزألا نيب قرفلا لوألا مسقلا يطغيس
 نراقيو مهراودأ ةبكاوم يف كلذ مهل قبسي مل نيذلاو رفسلا

 ةيلاتلا ةيعرفلا عيضاوملا تجتن .م¡ايكولسو م¡ايجيتارتسا نيب
 -:مهتبوجأ لك ةعجارم دعب
 يف نييدوعسلا نيب ًةماع ةيعامتجالا تاقالعلا يف ثحبلا -١
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .ةماعلا نكامالا يف رخآلا سنجلا عم لماعتلا -٢

 نيب تاقالعلا - ًةماع ةيعامتجالا جاوزألا تاقالع *

 ةيدوعسلا يف نييدوعسلا

 تاقالع :ةقرولا هذه يف )ةيعامتجالا ةايحلا( ينعت
 ةقالع :تاقالعلا كلت نم نيعون دجوي .ةيعامتجالا نيجوزلا
 .ءاقدصألاب نيجوزلا ةقالعو براقألاو لهألاب نيجوزلا
 يتلا ةيعامتجالا تايجهنملا ضعب ةساردلا تانايب ضرعتستو

 .ةيعامتجالا ةايحلا يف مهلماعت قرط ديدحت يف جاوزألا اهذختي
 ىلوألا :جاوزألا نم نيتعومجم عم ءاقل دقعب تمق كلذلو
 ةيناثلاو جراخلا يف شيعلاو رفسلا مهل قبس نيذلا نم نوكتت
 وأ تناك ةيئان ،مهتيفلخ رابتعا عم ،كلذ اهل قبسي مل يتلا

 تاقالعلا لوح مهتبوجأو مهءارآ للحأس ،يلاتلا يف .ةيرضح
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعامتجالا
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 مهل قبس نيذلا نم نوكتت ىلوألا جاوزألا ةعومجم
 رمعلا نم غلبت يتلا ىمل .ةيرضحلا قطانملا لهأ نم مهو رفسلا

 نم ،اًماع 25رمعلا نم غلبي يذلا هللا دبع اهجوزو اًماع 27
 ماوعأ ةتس امهجاوز ىلع ىضم دقو ،ةيرضحلا قطانملا لهأ
 امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ،ءانبأ امهيدل سيلو
 لبق ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اداع دقو ،ةجوزلا لمعت ال

 يف ةيعامتجالا تاقالعلا يف ةبرجتلا سفن ناكراشتي .ماع
 م¡دوع دنع م¡ايح ىلع اهريثأتو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 يتلا ةبوعصلا رادقم ىلع اقفتاو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ
 ةدحتملا تايالولا يف ةيعامتجا تاقالع نيوكت يف اهاهجاو

 لوقت .ةساردلا ضرغل اهيف نوشيعي نيذلل اًصوصخ ةيكيرمألا
 يف ةمودصم تنك ،ملاعلا ىلع ةيكيرمألا ةفاقثلا ترطيس :ىمل
 بعصأ دحأو .اهيف شيعلاك تسيل اهتفرعم نأل ةيادبلا
 يف يتساردو ةدحتملا تايالولل انلاقتنا ةيادب تناك لحارملا

 جامدنالا اًدج بعصلا نم ناك .ةبجحم ةملسم ةاتفك ةعماجلا
 ببسب ينبنجتي ناك مهنم ريثكلاف ؛ةعماجلا يف بالطلا عم
 يأ ىلإ ضرعتا مل املاط كلذ ىلع تدتعا يننكلو ،يباجح
 .ىذأ

 تاقالعل هنيوكت مغر هنأ ىلإ هللا دبع ريشيو
 يفده ناك :ًةقاش ةبرجتلا تناك دقف ءاقدصا ىلع هلوصحو
 تايركذ بحأ الو ،نكمم تقو عرسأ يف يميلعت ي�أ نأ

 ،اهيف ليمجلا ديحولا ءيشلا امأ .ةدهجم ا�وكل نينسلا كلت
 .نيديجلا ءاقدصألا مه

 نيوكت بيلاسأو ةبرجتلا يف ناجوزلا كرتشي
 تاقالعلا نع ثيدحلا دنع امأ .جراخلا يف تاقالعلا

 مه اهبناوج مهأ نإف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعامتجالا
 كرتشي .ةكرتشملا براجتلاو ةفلألا دوجول ؛براقألاو لهألا

 ةبكاوم لوح مهرعاشم يف ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 ةيعامتجالا تاقالعلا عم مهلماعت ثيح نم مهراودأ

 نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم 15 نم اًجوز 13 .ةيجراخلا
 ةايحلا عم مهفيكت ج� يف نوكرتشي جراخلا يف شيعلا مهل قبس
 كلت يف براقألاو لهألا ةيمهأ ىلع اودكأو .ةيعامتجالا
 .ةيعامتجالا ةكبشلا

 مازع ،ةيرضحلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز
 ةعبرأ امهجاوز ىلع ىضم نيذلا ،)26( رون هتجوزو )29(
 ىلإ اداع دقو ،ةلباقملا تقو يف لافطأ امهيدل سيلو ماوعأ
 ال امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ،ماع ذنم ةكلمملا

 يف اهوهجاو يتلا تايدحتلا ىلإ ناجوزلا راشأ .ةجوزلا لمعت
 ةبوعصو ةساردلل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلإ مهلاقتنا ةيادب
 نع امأ :رون لوقت .نييكيرمألا عم ةقادص تاقالع نيوكت
 بعصلا نم لظي مويلا اذه ىلإو ،تدجُو دق معنف ،تايدحتلا

 قيدصك كل مهلوبقو نييكيرمألا عم تاقادص نيوكت اًدج
 ،لماعتلا يف مهفطل نعو مهنع عمسن .لحارم ةدع دعب يتأي
 تاقالع ينبت نأ تدرأ نإو .م¡ايح بولسأ وه كلذ نكل
 ريثكلا لذب كيلعف نييكيرمألا عم ةبيرق تاقادص نوكتو

 .كلذ ىلإ لصتل
 يف م¡اقالع ريثأت حضوأو هتجوز عم مازع قفتي

 ضعب انهجاو :نطولل م¡دوع دنع م¡اقالع ىلع جراخلا

 انتدوع دنع اندعاس دق كلذ نأ نظأو ،جراخلا يف ةبوعصلا
 تاقالع نيوكت دنع ءاخرتساو ًةحار رثكأ نحنف .ةيدوعسلل
 .نييدوعسلا عم ةديدج

 ةايحلا ةبكاوم يف هجوتلا سفن اهجوزو رون تكراش

 تاقالعلا نوكت يف تايدحتلا رثأ احضوأو .ةيعامتجالا
 ةيعامتجالا م¡اراهم ريوطت يف نييكيرمألا عم ةيعامتجالا
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 براقي ام .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاقالع نيوكت ريسيتو
 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم اًجوز 15 نم ةينامث يأ ،فصنلا

 ىلع مهتعجش جراخلا يف ةبعصلا ةيعامتجالا ةئيبلا نأ اوركذ
 معدتو .نطولا يف م¡اقالع نيوكت يف ةنورم رثكأ اوحبصي نأ
 بولسألا :)2014( يرتعلا هب ماق اًقباس اًثحب جئاتنلا هذه
 مهسي اهجراخو ةيميداكألا ةئيبلا لخاد نييكيرمألا عم فيطللا

 رصحنت .م¡دوع دنع تابوعصلا كلت عم فيكتلا ريسيت يف
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا تاعمتجملا يف ةيعامتجالا تاقالعلا
 نأ ودبيو .نيبرقملا ءاقدصألاو ةيوونلا ةلئاعلا يف ةيدوعسلا
 الك لمعي ثيح ةعونتم تاعمتجم يف ،جراخلا يف شيعلا

 ثدحو .عمتجملا يف نيجوزلا لعافت ةقيرط نم ريغي ،نيجوزلا
 تامازتلالا ببسب ةيعامتجالا ةايحلا كلت ةعيبط يف ريغتلا كلذ
 تايفلخلا فلتخمب سانلا نم ةريبك ةرئادل مهضرعتو ةيلمعلا
 .تايصخشلاو

 )28( ديعس ،ةيئانلا قطانملا لهأ نم ناجوزلا
 ماوعأ ةعبرأ امهجاوز ىلع ىضم نيذلا )25( داعيم هتجوزو
 امدنع ةقباسلا مmراجت ناجوزلا فصو .دحاو لفط امهيدلو
 يف تاقالعلا نيوكت يف ةيلاحلا امهتبرجتو جراخلا يف اناك

 لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 لكاشملا ضعب انهجاو :ديعس لوقي .لرتم ةبر ةجوزلا امنيب
 ةفاقثلاب انتفرعم نم مغرلابو يكيرمألا عمتجملا يف لصاوتلا يف

 ءابرغ اننأب انرعش .اًبعص تاقادصلا نيوكت ناك دقف ةيبرغلا
 .عمتجملا يف جمدنن نأ ةدشب انلواحو

 نيوكت ةقشم لوح ديعس عم قفتأ :داعيم قفتتو
 اهنكل ،اًيرصنع رمألا نكي مكل .نييكيرمألا عم تاقادص

 ثدحتأ امدنع مهسامح ىرأ .نييدوعسلا نع ةيطمنلا ةروصلا

 مهفو انتفاقث ىلع فرعتلا نوديري مهف ؛ةيدوعسلا ةفاقثلا نع
 .اًدج اهمرتحا يتلا انديلاقت

 نيوكت يف تايدحت اهجاو دق ام�أب ناجوزلا حضوأ
 ىلع ادكأو .جراخلا يف اناك امدنع نييكيرمألا عم تاقادصلا
 مل م�أل اًدعاسم اًلماع مل كلذ نأو ةيبرغلا ةفاقثلل مهمهف
 ةثداحم ءدب نإ امبو .ًةرشابم مهتفاقث مهفو مهمهف نم اونكمتي

 مهتفاقثو مهتيفلخ نع ثيدحلاب آدب دقف اًبعص اًرمأ ناك ام
 ديعس دكأ ،نييرضحلا جاوزألا لثمو .راوح عنصل ةيدوعسلا
 ةيعامتجالا ةايحلا يف براقألا نيب تاقالعلا ةيمهأ ىلع داعيمو
 ةلئاعلا نيب تاقالعلا كلت ةيمهأو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 نم 10 .صوصخلا هجو ىلع ةيورقلا تاعمتجملا يف ةدتمملا
 ام�وك ةيمهأ اوحضوأو ،م¡اجوز رعاشم اوكراش اًجوز 14
 كلتل مهتبحمو ةيورقلا تاعمتجملا يف ةدتمم ةلئاع نم اًءزج
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف براقألاو لهألا نيب تاقالعلا

 اهجوزو اًماع 31 ،ىنم عم ىرخأ ةلباقم يفو
 ةكلمملا يف ةيورق قطانم نم نايتأي ناذللا ،اًماع 35 ،ماشه
 اًماع رشع انثا امهجاوز ىلع ىضم دقو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .لماك ماودب فئاظو يف امهالك لمعيو لافطأ ةثالث مهيدلو

 نوكتب قلعتت يتلا تايدحتلا لوح مهرظن تاهجو احرط
 ةدوعلا دعب مهبيلاسأ ىلع كلذ رثأو نييكيرمألا عم تاقادص
 لالخ نم ةيكيرمألا ةفاقثلا انفلأ دق انك :ماشه لوقي .نطولل

 ةينيدو ةيدامو ةيفاقث تايدحت اهجاو اننكلو ،مالعإلا
 سرادملا يف ءانبألا ةسارد دنع اًصوصخ ةينمأو ةيعامتجاو
 ةفاقثلا سرغ اًدج مهملا نم حبصأو ةيكيرمألا ةيموكحلا
 .ةساردلا ةقشم ىلإ ةفاضإلاب مهيف ةيمالسالاو ةيدوعسلا

 ةيادبلا يف يجوز قفاوي مل :ًةلئاق ىنم هتجوز تقفتاو
 يف أدب امدنع نكلو ،فصلا يف يئالمز عم يثدحت ىلع
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 لوح اًريثك انثدحت .كلذ مهفت ةطلتخملا ةئيبلا ىأرو ةساردلا
 نظأو .رخآلا سنجلا عم لصاوتلا دنع ًةصاخ دودحلا عضو

 اندع امدنع نكلو .جراخلا يف انتروص لوح نيقلق انك اننأ
 .ةيدوعسلا يف ةيعامتجالا ةايحلا يف كلذ اندعاس

 رود يف مهئارآ ىلع ىرقلا لهأ نم جاوزألا قفتي
 ةفاضإلاب ،جراخلل مهرفس دنع ةيعامتجالا ةايحلا يف نيسنجلا

 امهضعب معد .راودألا كلتل م¡رظن ىلع ءانبألا دوجو رثأ ىلإ
 لهأ نم جاوزألا هجاو .ةيمالسإلا نيناوقلا سرغ ربع ضعبلا
 ةيادب يف نييكيرمألا عم تاقادصلا نيوكت يف تابوعص ىرقلا
 روحمتت تناك تابوعصلا كلت ىدحإو .جراخلا يف مهتسارد

 دودحلا عضو يف اوأدب مث نمو رخآلا سنجلا عم لماعتلا لوح
 اًعتمم اًرمأ نييكيرمألا عم جامدنالا حبصأو رخآلا فرطلا مهفو
 14 نم 10 .نيجوزك جراخلا يف م¡ايح يف اًديج اًبناجو
 سنجلا عم مهلماعت يف نوناعي ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز

 .رخآلا
 طاقن ىلإ تلصوت مسقلا اذه تانايب ليلحت دعب

 نم جاوزألا .ةيعامتجالا ةايحلا يف نيسنجلا راودأ نع ةريثك
 ةايحلا يف مهراودأ ىلع قافتالل اًليم رثكأ ةيرضحلا قطانملا لهأ

 ىناع امنيب ،كلذ ىلع جراخلا يف مهدوجو رّثأو ،ةيعامتجالا
 ديدجلا عمتجملا تابلطتم عم فيكتلا نم ةيئانلا قطانملا لهأ
 .مهراودأل م¡رظن ىلع يمتحلا كلذ رثأو

 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا عم تالباقملا يفو
 ةرهوجلا :نالَّوألا ناجوزلا ،جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا
 ىلع ىضمو ،مامدلا لهأ نم ،)34( نسيحم اهجوزو )30(
 ةرهوجلا لمعت ،ءانبأ امهيدل سيلو ماوعأ ةسمخ امهجاوز

 ينتعيل نسيحم لاقتسا امنيب اًيلاع اًرجأ بسكتو ؛ةبيبطك
 اضرعتي ملو جراخلا ىلإ رفسلا نيجوزلا نيذهل قبسي مل .لرتملاب

 اهيأر نع ةربعم ،ةرهوجلا لوقت .ةيبرغلا ةفاقثلل رشابم لكشب
 :ةيعامتجالا ةايحلا يف

 يف اًصوصخ ،سانلا ةرشاعمل دودح دجوي هنأ دقتعأ
 ،انل ةمهم ةيعامتجالا ةايحلا ؛مامدلا لهأ نم نحن .انعمتجم
 ةبسنلاب اًيرهشو اًيعوبسأ براقألاو لهألاب يقتلن نحنف
 انتاجايتحا مهفتنو انضعب يجوزو انأ مرتحن .ءاقدصألل

 .ةيعامتجالا
 .انعمتجم يف ةمهم ةيعامتجالا ةايحلا :نيسحم فيضي

 يقتلأ نأ بحأو .ةلئاعلا عم يعوبسألا ءاقللا لضفن نحن
 انأ لداجتن نايحألا ضعب يفو ،يموي لكشب باحصألاب

 اهنكل ،ةيعامتجالا يتايح مهفتت يه .كلذ نأشب يتجوزو
 مهم سانلا لوح ءاقبلا .مهعم يتقو مظعم يضقأ يننأ نظت
 .يل ةبسنلاب اًدج

 نم جاوزألل ةبسنلاب اًدج ةمهم ةيعامتجالا ةايحلا

 يرضحلا عمتجملا نأ ىلإ ناريشيو .ةيرضحلا قطانملا لهأ
 .براقألاو ةلئاعلا تاءاقل يف اًصوصخ كولسلا اذه عجشي

 .كلذ ىلع نودكؤي رضحلا نم اًجوز 14 لصأ نم 11
 جاوزأ ةثالث ؛ةيعامتجالا ةايحلا يف ةيطسولا ةيمهأ ىلإ ةفاضإلاب

 يتلا تقولا ةيمك ىلع م¡اجوز ىواكش ىلإ اوراشأ 11 نم
 نوضقي نهجاوزأ نأ ندقتعي نهف ،مهئاقدصا عم ا�وضقي
 سيركت مهيلع بجي امنيب ءاقدصالا عم تقولا نم ريثكلا

 .ةلئاعلل همظعم
 اًماع 42 ،دمحأ ،ةنيعلا سفن نم نارخآ ناجوز

 يف جوزلا لمعي ،ماوعأ ةرشع ذنم ناجوزتم ،اًماع 40 ،لمأو
 ةهجو ناكراشي .ةجوزلا لمعت ال امنيب لماك ماودب ةفيظو

 :لمأ لوقت .ةيعامتجالا ةايحلا يف نيسنجلا راودأ لوح مهرظن
 لهألا لوح ءاقبلا لضفن نحن ،ةيعامتجالا انتايحل ةبسنلاب
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 ةيعوبسألا تاعمجلا يف راودألا لدابتنو .تقولا بلغأ
 يجوزو انأ عضن .ناكملا سفن ىلإ نيبهاذ انك نإ اًصوصخ

 يتقو مرتحي وه .عوبسألا ةيا� يف روزن نم هيف ددحن اًلودج
 .يتاقيدصب يقتلأ امدنع اًصوصخ

 ةيعوبسألا انتاءاقل يف عتمتسأ :دمحأ لوقيو
 انضعب تاجايتحال انمهفت يف تمهسأ ا�أ نظأو ،ةلودجملا

 نوك بحأو يئاقدصا عم تقولا يضمأ نأ بحأ .ةيعامتجالا
 نحنف ،ءانبألل ةبسنلاب امأ .اًضيأ اًعتمم اًتقو يضقت يتجوز
 مه اوعتمتسي ىتح براقألا نم ءانبأ مهيدل نم ءاقتلا لضفن
 .مهرودب

 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا رضحلا جاوزألا ردقي
 ةيرضحلا ةئيبلا ريثأت نادكؤيو .ةيعامتجالا ةايحلا جراخلل
 يف تاجوزلاو جاوزألا كرتشي .كولسلا اذه لثمل اهزيفحتو
 14 لصأ نم 12 ىلع ًءانب ةيعامتجالا ةايحلا وحن م¡رظن

 ةايحلا يف مهراودأل مهتبكاوم ةقيرط يف نوقفتي نيذلا نم اًجوز
 ةيعامتجا ةايح دوجو ةيمهأ ىلع نودكؤيو .ةيعامتجالا
 .ةرسألا دارفأ عيمجل ةعتملا نمضت ثيحب ةنزاوتم

 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا ىرقلا لهأل ةبسنلاب امأ

 ،اًماع 30 ،لصيف اهجوزو اًماع 27 ،ةرون انيدل ،جراخلل
 لمعي ،دحاو لفط امهيدلو ماوعأ ةثالث امهجاوز ىلع ىضم
 اًعورشم ةجوزلا ريدت امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا

 ةايحلا يف نيسنجلا رود لوح مهؤارآ هذهو .لرتملا نم اًريغص
 ىلع ةدكؤم ةرون لوقت .نيجوزك مهيلع اهرثأو ةيعامتجالا
 نم ريثكلا يف ريغتت ةيعامتجالا ةايحلا نأ دقتعأ :ةلئاعلا ةيمهأ
 ةبسنلاب .نينسلا رورم عم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قطانم

 سانلا دوجوو ةيرسألا تاعامتجالا ردقن انلزام ،انتنيدمل
 يتلئاعب يقتلن ثيح ؛ةلوغشم امئاد عوبسألا ةيا� مايأ .انلوح

 اذه اندعاسو .هيلي يذلا مويلا يف يجوز ةلئاعب يقتلنو موي يف
 ةيا� ةزاجإ ططخ رثعبتت ءاقدصألاب يقتلن امدنع نكلو ،اًريثك

 .ةلئاعلا عم عوبسألا
 ،اًلوأ ةلئاعلا :ىرخأ رظن ةهجو هيدلف لصيف امأ

 ةيا� يف يئاقدصأب يقتلأ نأ لضفأ نايحألا ضعب يف يننكل
 بحأ .لعفن ال اًنايحأو كلذ نأشب ةرون عم لداجتأ .عوبسألا

 ةيعامتجالا ةايحلا نأ امبو ،اًضيأ ةيوونلا يتلئاع عم تقولا ءاضق
 نيعم دح عضو يف ةبوعص دجأ يننإف انتنيدم يف اًدج ةمهم
 .ةدتمملا يتلئاعو يتلئاع عم هيضقأ يذلا تقولل

 ةيئانلا قطانملا لهأ نم نيجوز عم ىرخأ ةلباقم يفو

 37 ،سمهو اًماع 40 ،زاوف :جراخلل رفسلا امهل قبسي مل
 ،نيلفط امهيدلو ،اًماع رشع دحأ امهجاوز ىلع ىضم ،اًماع
 ةفيظوب ةجوزلا لمعت امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي
 امهف ةيئانلا قطانملا لهأ نم ام�أ ثيحو .يئزج ماودب

 يف ةيعامتجالا تاقالعلا لوح رظنلا ةهجو يف ناكرتشي
 نوكن نأ بحن :اًلئاق زاوف حضوي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 براقألا ءاقل ردقنو ،انعمتجم يف ءاقدصألاو ةلئاعلا نم نيبرقم
 بلغأ روضحب ةيعامتجالا انتايح سرامن نحن .اًضيأ

 .يجازم نسحي اًمئاد يلوح سانلا دوجو .ةيلئاعلا تاعامتجالا
 .ناريجلاو ةلئاعلا عم تاقالعلا هذه ردقي عمتجم يف انأشن نحن

 بلغأ سانلا عم ءاقبلا بحن نحن :سمه لوقتو

 يضقن نايحألا ضعب يفو .بيط روعشب انرمغي كلذف ،تقولا
 .يلافطأو يجوزل قاتشأ نأ ةجردل مهعم تقولا نم ريثكلا
 ماعطلا قابطأ ضعب لدابتن نحن ،ةريبك ةيمهأ ناريجلل اًضيأو
 .اًيرهش يقتلنو

 ةيعامتجالا ةايحلا ىرقلا لهأ نم جاوزألا ردقي
 اًجوز 12 نم 10 كانهف ؛براقألاو لهألاب تاعامتجالاو
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 ةيرسألا تاقالعلا سدقت تاعمتجم يف م¡أشن ىلع اوقفتا
 اًمايأ مهنم ضعبلا يضقيو .ةيرودلا تاعامتجالاو ةديطولا

 10 لصأ نم 7 كراشي ال امنيب .براقألاو لهألا ةبحصب
 ةقلعتملا ءارآلا كلت جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نمم جاوزأ
 مهليم ىلإ جاوزألا ريشي امنيب .ةيعامتجالا ةايحلاو نيسنجلاب
 تاجوزلا ضعتمت ،ءاقدصألاو ةلئاعلا عم تقولا بلغأ ءاضقل

 دعبتسملا نم .كلذ نم نهجاوزأ للقي نأب نبغريو ،كلذ نم
 ةرادإ يف ةنيعم ةيجهنم ىلع ىرقلا لهأ نم جاوزألا قافتا
 اوناك رغصلا ذنمف ؛ةيعامتجالا ةايحلاب مكحتلاو تاءاقللا كلت
 ،اًنايحأ ،م�أ نونظي مهنكلو ،براقألاو ةلئاعلاب نيطاحم

 .هيف ٌغلابم تقولا نم اًمك مهعم نوضقي
 تاقالعلا اًنمضتم ،نيجوزلا عمتجم ددمت ىدم ددحي

 لوح رظنلا تاهجو فلتخت .مهراودأ لوح مهءارأ ،ةيلئاعلا
 ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نيب ةيعامتجالا تاقالعلا

 ،هالعأ تانايبلا ليلحت دعب .ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألاو
 يف ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نأب لوقلا نأ عيطتسأ
 ةنيعم ةيجهنم ىلع قافتالل اًليم رثكأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ىلع نيتئفلا قفتت .ةيعامتجالا ةايحلا يف مهراودأ ةبكاوم يف

 ةلئاعلا مدقي كلذو ةلئاعلا اهروحم يتلا ةيعامتجالا ةايحلا ةيمهأ
 دلب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا .اهريغ ىلع ةيلئاعلا تاقالعلاو
 ،تالباقملا ىلع يتاظحالمل اًعبت ،كلذلو ،مالسإلا هتنايد ظفاحم

 ءابآلا ريدقت ىلع ثحت يتلا مالسإلا ميلاعت جاوزألا قبطي
 قطانملا الك نم جاوزألا نم 10 .ىبرقلا رصاوأو ةلئاعلاو
 ةيمهأ ىلع دكؤت ةريهش اًثيداحأ اوركذ ىرقلاو ةيرضحلا
 .ةيلئاعلاو ةيعامتجالا تاقالعلا

 هللا ىلص يبنلا نع :)2016( مويلا ثيدح بسحب
 يذلا لصاولا نكلو ،ئفاكملاب لصاولا سيل" :لاق ملسو هيلع

 .)يراخبلا هاور( "اهلصو هُمحر تعَطَق اذإ
 مل نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ

 يف نوتوافتي اًجوز 14 نم 7 ،جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي
 جاوزألا ضعب ركذي .ةيعامتجالا ةايحلا لوح رظنلا تاهجو

 ةايحلا يف ءاقدصألا عم م¡اقوأ لج ءاضق نم م¡اجوز جاعزنا
 .هيف غلابم تقوب هنفصتو ،كلذ تاجوزلا ركذتو ،ةيعامتجالا
 جورخلا ركذ روف نيجوزلا نيب تافالخلا ءوشن ضعبلا ركذيو
 ةيمهأ اودكأ دقف ةيئانلا قطانملا لهأ نم ةيقبلا امأ .ءاقدصألا عم

 نم جاوزألا فلتخي ،راصتخاب .براقألاو لهألا عم تاقالعلا
 مهراودأل مهتبكاوم يف ةيئانلا قطانملا لهأ عم ةيرضحلا قطانملا
 .ةيعامتجالا ةايحلا يف

 رخآلا سنجلا عم لماعتلا *

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعامتجالا ةايحلل ةبسنلاب

 بيلاسأو ةطلتخملا ةئيبلا :ةمهم ةطقن حرط انيلع ،ةيدوعسلا
 طالتخا عنمي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهيف جاوزألا لماعت
 لصفي دلب ا�أ امب ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاسنلاب لاجرلا
 نكامألاو ةيميلعتلا تاسسؤملا يف اًصوصخ ،نيسنجلا نيب اهيف

 شقانأس لصفلا نم مسقلا اذه يف .)2000 ريام( .ةيهيفرتلا
 لئس .سنجلا ةطلتخم ةئيبلا يف مهراودأل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك
 عم مهلماعت ةقيرط ىلع اهوقبط يتلا تاريغتلا نع نيكراشملا
 هذهل نيتئف انيدل .نيسنجلا نيب تاقالعلاو رخآلا سنجلا

 مل يتلا ىرخألاو رفسلا اهل قبس يتلا ىلوألا ةئفلا ،ةلئسألا
 سردأس .ةيئانلا وأ ةيرضحلا ةيفلخلا لماع ىلإ ةفاضإلاب ،رفاست
 رظني مهنم نمو جاوزأك مهبيلاسأ يف اوفلتخا وأ اوقفتا اذإ ام
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 لظ يف اًصوصخ ،اًيداع اًرمأ ا�وك ةطلتخملا تائيبلا ىلإ
 .2030 ةيؤر اهتثدحأ يتلا تاريغتلا

 اًماع 27 ،ميعن ،ةيرضحلا قطانملا نم ناجوزلا
 ماوعأ ةتس امهجاوز ىلع ىضم ،اًماع 32 ،روصنم اهجوزو
 ماع نم رثكأل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف اشاع ،ابجني ملو
 كراش .لماك ماودب ةفيظوب ميعن لمعتو نالمعي امهالكو

 الماعت فيكو رخآلا سنجلا عم لصاوتلا يف امهتبرجت ناجوزلا
 ريسيلا نم ناك ،اًنسح :روصنم لوقي .نيجوزك كلذ عم
 .ةفاقثلاو عمتجملا ةعيبطل اًرظن جراخلا يف نيسنجلا عم يلماعت
 هعم لصاوتلا نوعيطتسيو رخآلا سنجلا كانه سانلا فلأي

 .ةيدوعسلا يف لاحلا نم سكعلا ىلع ،كلذ ىلع م¡أشنل
 .ةبوعص يأ هجاوأ مل كلذل رخآلا سنجلا مارتحا تدتعا
 .رخآلا سنجلا عم لماعتلل رطضنس اننأ انجاوز دنع انمهفو

 عم قفتأ معن :ًةلئاق هرظن ةهجو ميعن تمعدو

 انلماعت ةيفيك يف اًماه اًرود تبعل مهتفاقث نأ دقتعأ ،روصنم
 سنجلا عم لماعتنس اننأ يجوزو انأ ملعن .رخآلا سنجلا عم
 يف ةنيعم دودح مهيدلو كلذ ىلع نيداتعم مه .فطلب رخآلا
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ ةدوعلا دعب ىتحو .رخآلا سنجلا عم لصاوتلا

 ؛سنجلا ةطلتخملا تائيبلا عم لاكشإ يأ يدل دعي مل ةيدوعسلا
 .اهلخاد وأ ةكلمملا جراخ لاجرلا مرتحا انأف

 ةيرضح ةيفلخ نم نايتأي ناذللا ناجوزلا ناذه

 تايالولا يف رخآلا سنجلا عم لماعتلل امهدادعتسا احضوأ
 يف تايدحت يأ اهجاو اذإ امع مهتلأس .ةيكيرمألا ةدحتملا
 اباجأف ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع رخآلا سنجلا عم لماعتلا
 اًجوز 15 نم 12 .اًيداعو اًيعيبط اًرمأ كلذ نادعيو ،يفنلاب

 جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم
 ترسي جراخلا يف مهنكسو ةيرضحلا مهتيفلخ نأ اوحضوأ

 تاهجو يف ناجوزلا قفتي .سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف مهلماعت
 ،رخآلا سنجلا عم لعافتلاو لماعتلا دنع مهراودأ لوح رظنلا

 سنجلا عم مهلماعت ريغت ىلإ اوراشأ ،نيقبتملا ةثالثلا جاوزألا امأ
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع رخآلا

 ،دنهم اهجوزو اًماع 28 ،ماهر ،نارخآ ناجوز
 ىلع ىضم دقو ،ةيرضح قطانم نم نايتأي ،اًماع 33

 ةفيظو يف جوزلا لمعي ،نيلفط ابجنأو ماوعأ ةتس امهجاوز
 ىضم .لمع نع ثحبت ةجوزلا تلازام امنيب لماك ماودب
 امدنع لماك ماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع ىلع
 ةطلتخم تائيبلا يف امهيأر ناجوزلا كراش .اننيب ءاقللا دقع

 نيكمت يف سنجلا ةطلتخم ةئيبلا تمهاس :دنهم لوقي .سنجلا
 ملاعلا جاتحي .اًيداصتقاو اًيعامتجا ةمهم راودأ ءوبت نم ةأرملا
 مل .اًيحص اًعمتجم حبصي نأل م¡افالتخاو نيسنجلا الك ىلإ
 سنجلا عم لماعتلا يف لكاشم يأ يتانب وأ يتجوز هجاوت

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب لصفت ةئيب يف أشنن مل نحنف ؛رخآلا
 انتيفلخ نأ نظأ ،دنهم عم قفتأ :ماهر فيضتو

 ةطلتخم تائيبلا يف فيكتلل اًدعاسم اًلماع لكشت ةيرضحلا
 يف انك امدنع كلذب قلعتي اميف ةبوعص يأ هجاون مل .سنجلا

 دعب ىتح سنجلا ةطلتخم تائيبلا نأشب نيقفتم انك .جراخلا
 .انجاوز

 تلهس ةيرضحلا ةيفلخلا نأ ىلإ ناجوزلا ناذه ريشي

 قفاوت ىلإو ،سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف رخآلا سنجلا عم لماعتلا
 نمض نم ناجوزلا ناذه .رخآلا سنجلا عم لماعتلا يف مهئارآ

 .نيرخآ 15 لصأ نم اًجوز 12
 نم جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا ضعب

 ،رديح اهجوزو اًماع 29 ،ميرم :مهنمو ،ةيئانلا قطانملا لهأ
 ،نيلفط امهيدلو ماوعأ ةسمخ امهجاوز ىلع ىضم ،اًماع 31
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 تاهجو اكراش .لماك ماودب فئاظو يف امهالك نالمعيو
 :ةماعلا نكامألا يف رخآلا سنجلا عم لماعتلا ةيفيك يف مهرظن

 لماعتلا ىلع اندتعا دق انك جراخلا يف انك امدنع :رديح لوقي
 ةيفلخ نم يتأن نحن .لمعلا ةئيب يف اًصوصخ رخآلا سنجلا عم
 يف .ةئيطخ رخآلا سنجلا عم لصاوتلا نأب نمؤت ةظفاحم ةيورق
 كبترم انم لك ناك ؛نيجوزك انيلع اًبعص كلذ ناك ةيادبلا

 .رخآلا لعف ةدر نم
 تقولا عم تريغت لصاوتلا ةيلمع نأ ميرم حضوتو

 .رخآلا سنجلا عم انلماعت ةيفيك ىلع انتيفلخ ترثأ :ًةلئاق
 نيرخآلا مث نمو انسفنأ مهفل انتقو انذخأ جراخلا يف انك امدنع

 .مارتحالا هتلدابمو همهفو رخآلا سنجلا عم لصاوتلا انررقو
 مmراجت نأ ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا حضوي

 .رخآلا سنجلل مهتيؤر ىلع ترثأ يورقلا عمتجملا يف ةقباسلا
 يف تايدحت اوهجاو دق م�أ ىلإ اوراشأ اًجوز 14 نم ةرشع

 هنأ اوحضوأو .رخآلا سنجلا عم لماعتلا دنع مهراودأ ةبكاوم
 نم ةتس ،ضعبلاو .هيلع اوداتعا مهنكل ةيادبلا يف اًبعص ناك
 سنجلا عم لماعتلا يف بيلاسألا سفن اوقبأ ةرشعلا ءالؤه
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع رخآلا

 ةيئانلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز كراش
 :رخآلا سنجلا عم مهلماعتو مهراودأ لوح مهرظن تاهجو
 مث جراخلا ىلإ ارفاس ،)32( ىحضو هتجوزو )34( دمحم

 19 امهجاوز ىلع ىضم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل اداع
 لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ،ءانبأ ةعبرأ مهيدلو اًماع
 ناجوزلا ىضمأ ،ةلباقملا تقو نيحلو .ةجوزلا لمعت ال امنيب
 لعافتلا :دمحم لوقي .ةكلمملا ىلإ ا¡دوع ذنم اًبيرقت اًماع

 ،اننيد يف اًئيسم اًكولس دعي رخآلا سنجلا عم يعامتجالا
 ةرظن لاجرلا ضعب رظني نأ نكمي ؛ةماعلا نكامألا يف اًصوصخ

 لعف مهقح نم هنأ ضعبلا نظي .يتخأ ىلإ وأ يتجوز ىلإ ةثيبخ
 هنأ اًمئاد يتجوزل لوقأ .رخآلا سنجلا عم مهلصاوت مدعل كلذ

 .سنجلا ةطلتخم تائيبلا بنجتن نأ انيلع
 عم لماعتلا نوكي نأ نكمي :ًةلئاق ىحضو قفتتو

 دمتعيو ،رخآلا ضعبلا دنع اًبعصو ضعبلل اًلهس رخآلا سنجلا
 انرفس نم مغرلابو .رخآلا سنجلل م¡رظنو م¡أشن ىلع كلذ

 ،يجوز لاق امكو .سنجلا ةطلتخم تائيبلا ضفري انعمتجم نإف
 .ةماعلا نكامالا يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا بنجتن نحن حيحص

 ،امهركذ قبس نيذلا ،)25( داعيمو )28( ديعس
 ىلع ىضم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئان قطانم نم نايتأي

 يف جوزلا لمعي ،دحاو لفط مهيدلو ماوعأ ةعبرأ امهجاوز
 ىلإ ناجوزلا رفاس .لرتم ةبر ةجوزلا امنيب لماك ماودب ةفيظو
 .ةلباقملا تقو يف اًرهش 14 ذنم ةكلمملا ىلإ اداع مث جراخلا
 .سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف مهلماعت لوح مهيأر ناجوزلا كراش

 ةطلتخم ةئيبلا عم فيكتلا بعصلا نم هنأ نظأ :ديعس لوقي
 ضعب هجاون انلزام .ةيورقلا تاعمتجملا يف اًصوصخ ،سنجلا
 لضفن نحنف انجاوزل ةبسنلاب امأ .كلذب قلعتي اميف تابوعصلا
 .رخآلا سنجلا عم انلماعت بيلاسأ ىلع قفتن نأ

 لصاوت عنمت ةمراص ةئيب يف انأشن :داعيم فيضتو
 سردن انك امدنع ةيادبلا يف تايدحتلا ضعب انهجاو .نيسنجلا
 نيسردملا ىلإ ثدحتلاب زجاحلا رسك انلواح اننكلو ،جراخلا يف

 سنجلا عم لماعتلا يف اًريثك كلذ دعاسو ،ءالمزلا مث نمو اًلوأ
 .رخآلا

 وحن ةفلتخم رظن تاهجو ىلإ ناجوزلا ناذه راشأ
 ةيفيك يف م¡ارايتخا ناعجريو .نيسنجلا راودأ يف تاديقعتلا

 نيجوزلا كراشت .ةيورقلا امهتيفلخ ىلإ نيسنجلا عم لصاوتلا
 اهمارتحا ىلع ادكأ .سنجلا ةطلتخم تائيبلا لوح يأرلا سفن
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 لهاستلا يدؤي نأ نم اًفوخ ؛دودحلا كلتب ديقتلل امهرايتخاو
mجاوزلا راطإ جراخ تاقالعلا لثم ةدومحم ريغ جئاتن ىلإ ا. 

 ،رخآلا سنجلا مرتحي الأ نكمي ضعبلا نأ ىلع ناقفتيو
 مهفلا لاجرلا ءيسي امدنع .ةماعلا نكامألا يف اًصوصخ
 يف دارفألا نيب كابترالا ىلإ كلذ يدؤي ءاسنلل نوضرعتيو
 ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 14 نم ةعبرأ .ةماعلا نكامألا

 .نيسنجلا طلتخي ثيح ةماعلا نكامألا ىلإ باهذلا نوبنجتي
 ةطلتخم تائيبلا عم مهلماعت بيلاسأ ىلع جاوزألا بلغأ قفتي
 .سنجلا

 نم نوكتتف جاوزألا نم ىرخألا ةعومجملا امأ

 بيلاسأ مسقلا اذه يف ضرعتسأس .رفسلا مهل قبسي مل نيذلا
 ناجوزلا .رخآلا سنجلا عم رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا
 نم نايتأي ،اًماع 34 ،نسيحم اهجوزو ،اًماع 30 ،ةرهوجلا
 امهيدل سيلو ماوعأ ةسمخ امهجاوز ىلع ىضمو ةيئان قطانم

 نسيحم لاقتسا امنيب ٍلاع رجأب ةبيبطك ةرهوجلا لمعت ،ءانبأ
 ةفاقثلل رشابملا ضرعتلاو رفسلا امهل قبسي ملو ،لرتملاب ينتعيل
 رخآلا سنجلا عم لماعتلا وحن ةرظنلا سفن ناكراشتيو .ةيبرغلا
 ةكلمملا يف ةئيبلا نوكت الأ لضفألا نم هنأ نظأ :نيجوزك

 .ا¡ايباجيإ نم رثكأ ا¡ايبلسف ؛سنجلا ةطلتخم ةيدوعسلا ةيبرعلا
 بناجأ لاجر بناجب سولجلا تاديقعت مهفي عيمجلا نأ نظأ ال
 نم ربتعت كلذل ،كلذ ىلع نويدوعسلا دتعي مل .معطم يف

 ءاسنلا نأ نظأو .سنجلا ةطلتخم تائيب ىلإ زفقلا ةرطاخملا
 يف نهل لاجرلا تارظنو حيرم ريغ فقومل ضرعتلا نم نقلقي
 ةئيب يف نوكن نأ ةديج ةركفك اهارأ ال كلذل ،ةماعلا نكامألا
 .سنجلا ةطلتخم

 ىرأو ،يداع رمأ هنأ نظأ :نسيحم اهجوز لوقيو
 سفن نع اهاوكش عمسا ثيح كلذ مهفتأو ةرهوجلا جاعزنا

 نمف ةظفاحملا انعمتجم ةعيبط ببسب هنأ نظأو .اًمئاد عوضوملا
 انأ ثدحتن .سنجلا ةطلتخم تائيب يف نوكن نأ بعصلا

 يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف ءاقبلا ةبوعص نع يئاقدصاو
 .اًنسح اًكولس عيمجلا نم عقوتن الو ،ةماعلا نكامألا

 لماعتلا وحن ةفلتخم رظن تاهجو ناجوزلا ضرعتسا
 ةجوزلا ترهظأ .ةماعلا نكامألا يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف

 .سنجلا ةطلتخم ةئيب يف ءاقبلا ةركفل اهحايترا مدعو اهتضراعم
 مل .مراحملا ريغ نم لاجرلا دصقت يهف )يبنجأ( تلاق امدنعو
 زفق كلذلو راكفألا هذه اهتكراشم دنع ةحارلاب رعشت نكت
 اًدج يداعلا نم هنأ اهجوز نظي .اهيأر ىلع فاضأو اهجوز

 هتجوز فقوم مهفتي هنكلو ،سنجلا ةطلتخم ةئيب يف نوكي نأ
 هنأ اًضيأ فاضأو .رخآلا سنجلا لوح ءاقبلا نم اهجاعزناو
 ىلع دكؤي نأ ديري ثيح ةmاشم تاشاقن هئاقدصا عم ضوخي
 يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف مهتيحيرأ يف سانلا قافتا مدع

 نوقفاوي ال اًجوز 12 نم 10 ،ةقيقحلا يف .ةماعلا نكامألا
 نانثاو .ةماعلا نكامألا يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا دوجو ىلع
 رعاشم نومهفتي نكلو ،كلذ عم نوقفتي ال اًجوز 12 نم
 .رخآلا فرطلا

 40 ،زاوف ،ةيئانلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز
 11 امهجاوز ىلع ىضم ،اًماع 37 ،سمه هتجوزو اًماع
 امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .نيلفط امهيدلو اًماع

 يف امهيأر نع اربع .يئزج ماودب ةفيظو يف ةجوزلا لمعت
 دودحب ديج رمأ هنإ :سمه لوقت ،ةطلتخملا تائيبلا عم لماعتلا
 ةئيب نم نوكتت لمعلا تاعاطق نم ريثكلا .ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ةداع نيضرمملاو ءابطألا نوكي .يحصلا عاطقلا لثم ةطلتخم

 ةماعلا نكامألل ةبسنلاب امأ .رخآلا سنجلاب مئاد طالتخا يف
 انأف ،يل ةبسنلابو .ةطلتخم ا¡ائيب نوكت نأ اًدج بعصلا نمف
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 ملعيو .نايحألا ضعب يف اهبنجتأ نأ نكميو ةركفلا عم ةحاترم
 انالكو رخآلا سنجلا عم لماعتلا يف دودح دوجوب يجوز

 .كلذ مهفن
 عم لصاوتلا نوكي نأ بجي ييأر يف :زاوف لوقيو

 يتجوزو انأ ليمن .لمعلا لثم ةجاحلا دودح يف رخآلا سنجلا
 مرتحن .ةجاحلا عدت مل نإ رخآلا سنجلا عم لصاوتلا بنجت ىلإ

 انيبرت ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا دودح يف رخآلا سنجلا عم لصاوتنو
 .اذكه

 سنجلا لوح يأرلا سفن ناجوزلا ناذه كراشتي
 اًدودحم رخآلا سنجلا عم لصاوتلا نوكي نأ نالضفيف ،رخآلا

 نم نومداقلا جاوزألا ريشي .هل ةساملا ةجاحلا ريغ يف اًدعبتسُمو
 ركف ناك .م¡أشن ىلإ ةدئاع ءارآلا هذه نأ ىلإ ةيئان قطانم
 ةطلتخم ةئيبلا يف تالعافتلا هذه لثم بنجتل اًعجشم ءابآلا
 مل نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 12 نم ةعست .سنجلا

 ىلع مهتيفلخ رثأ ىلع نودكؤي جراخلل رفسلا مهل قبسي
 امأ .سنجلا ةطلتخم تائيبلا لوح مهرظن تاهجوو مهئارآ
 مهل قبسي مل نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب
 ،)27( دنه هتجوزو )33( روصنم انيدل ،جراخلل رفسلا

 ىضم دقو ،لماك ماودب ةفيظوب دنه لمعتو نافظوم امهالك
 يف امهيأر اكراش .ابجني ملو ماوعأ ةعبرأ امهجاوز ىلع
 لوقت .سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف رخآلا سنجلا عم مهلماعت

 :دنه
 سنجلا عم لماعتلا يعيبطلا نمف لمعلا ةئيبل ةبسنلاب

 لك ىلع لمعلا مدقي يرضح عمتجم نم يتآ .مارتحاب رخآلا
 ىتح .سنجلا ةطلتخم ةئيب يف لمعلا كلذ ىنع نإو ىتح ءيش

 يف لماعتلاف ،اًضيأ ةيرضح ةئيب نم يتأي يجوز ؛جاوزلا دعب
 .اًبعص نكي مل سنجلا ةطلتخم تائيبلا

 ةطلتخم تائيبلا ىلع اندتعا اننإ امب :روصنم لوقيو
 لك نوكت ال .يداع رمأ رخآلا سنجلا عم لماعتلاف سنجلا

 .طقف تاعامتجالا دنع لب ،هلك تقولا ةطلتخم لمعلا تائيب
 شرحتلا مدعني نيفظوملا نيب مارتحالا داس اذإ ،اًمئاد دنهل لوقأ
 .اًمامت

 لماعتلا يف بولسألاو يأرلا سفن ناجوزلا كراش

 ةطلتخملا لمعلا تائيب نأ ىلإ ناريشيو .رخآلا سنجلا عم
 ىرخأ ةظحالم .نيفظوملا نيب مارتحالا داس املاط ةيعيبط
 دوجو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا بلغأ لبقتي :ةمهم
 كلت عّبطت ةفاقث يف اوأشن دق م�ا امب سنجلا ةطلتخم تائيبلا

 اًجوز 14 نم ةعست .لمعلا نكامأ يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا
 جاوزألا ةأشنل ؛يعيبط رمأ سنجلا ةطلتخم ةيلمعلا تائيبلا نوري
 تائيب يف طالتخالا عجشت ةئيب يف ةيرضحلا قطانملا لهأ نم
 .يرضحلا عمتجملا يف هتيمهأو لمعلا ةيولوألو لمعلا

 مل نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز
 ،)35( دلاخ اهجوزو )30( دوج ،جراخلل رفسلا مهل قبسي
 لمعي ،ءانبأ يأ امهيدل سيلو ماوعأ ةينامث امهجاوز ىلع ىضم
 تائيبلا يف امهيأر اكراش .لماك ماودب فئاظو يف ناجوزلا

 :دوج لوقت ،ةماعلا نكامألاو لمعلا يف ةطلتخملا
 نم ديدعلا هجاوأ انأف ؛لمعأ ثيح ةئيس ةئيبلا

 كلامتب ناكملا جعي .سنجلا ةطلتخم لمعلا ةئيب يف تايدحتلا

 ذنم يل ثدح ام كلذ ىلع لاثم ،قافنلاو رتوتلاو باصعألا
 هتايح نع يعم ثدحتلا يف روكذلا يئالمز دحأ أدب ،رهش
 .اًدج كلذ نم تجعزنا ،اهيف لخدتلا يننكمي هنأ نظو ةصاخلا

 يف نوكأ يل ةبسنلاب اًدج بعصلا نم :دلاخ لاقو

 نم صاخشألا ضعب ،يتجوز تركذ امك .سنجلا ةطلتخم ةئيب
 طقف م¡ايح يف كماحقا مهقح نم هنأ نونظي رخآلا سنجلا
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 امب اًدج بعص كلذ نأ نظأو .مويلا لاوط مهطيحم يف كنأل
 .سنجلا ةطلتخم تائيبلا ىلع دتعن مل اننأ

 سنجلا عم لماعتلا يف يأرلا سفن ناجوزلا كراشت
 هنأ ناجوزلا حضوأ .م¡ايح ىلع ةطلتخملا تائيبلا رثأو رخآلا
 ةجوزلا تكراش .ةطلتخملا تائيبلا لوبق مهيلع بعصلا نم
 معدو .اهعم جوزلا فطاعت امنيب ،لمعلا يف ةيبلسلا اهتبرجت

 تائيبلا دوجول اًدعتسم سيل يدوعسلا عمتجملا نأ هيأرب هتركف
 يف ةئيس اًبراجت اوكراش اًجوز 14 نم ةسمخ .سنجلا ةطلتخملا
 اوحبصأ كلذلو لمعلا تائيب يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا
 ةئيبلا رثأ ىلإ جاوزألا راشأو .رخآلا سنجلاب طالتخالا نوبنجتي

 تدكأ .سنجلا ةطلتخم ةئيبلل مهتيؤر ةقيرط ىلع ةيرضحلا
 ةطلتخملا تائيبلاب ىرقلا بيحرت مدع ىلإ تالباقملا بلغأ
 كلت لثمل سانلا ضعب مارتحا ةلق ىلع ةلثمألا ضعب اوركذو
 .تائيبلا

 ةمتاخ *

 لوح جاوزألا ءارآ ةقرولا نم ءزجلا اذه شقان
 ةكلمملا يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف لماعتلا يف ىلضفلا قرطلا
 ةيجهنم عضو يف جاوزألا ضعب كرتشي .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 تضرعتسا .نيسنجلا اياضقو رخآلا سنجلا عم لماعتلل ةنيعم

 قبسي مل نيذلاو رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا عم تالباقملا
 ىرق نم اوتأ نيذلا نيب ةأشنلاو ةيفلخلا رثأ تسردو .كلذ مهل
 نم م¡اعقوتو م¡اهجوتو مهئارآ ىلع ندم نم اوتأ نيذلاو
 .يسنجلا رودلا

 تاروصت مسقلا اذه نم لوألا ءزجلا يف تشقان
 عم ،ةيعامتجالا تاقالعلا نع رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا
 جاوزألل ةبسنلاب .ةيئان وأ ةيرضح تناك ًءاوس ةيفلخلا رابتعا
 ةقشملا اودكأ دقف ،جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا رضحلا نم

 مهلماعت ثيح نم اورثأتي مل مهنكلو ،جراخلا يف اهوهجاو يتلا
 مهتئي¡ يف مهتيفلخ تمهسأ دقف .ةيعامتجالا تاقالعلا عم

 رثأ ىلع جاوزألا بلغأ دكأ .ةيعامتجالا ةايحلا عم لماعتلل
 ىلع مهبلغتو مهلماعت قرط ىلع ةيرضحلا ةئيبلا يف م¡أشن
 ىلع اوداتعا دقف ؛جراخلا يف تاقالعلا نيوكت يف تايدحتلا
 يف تايدحتلا كلت م¡أيهو .سانلاب طالتخالا عجشت ةئيب

 قفتا .اوداع امدعب نييدوعسلا عم تاقالعلا نيوكتل جراخلا
 مهراودأ عم مهلماعت قرط يف مهئارآ يف جاوزألا بلغأ
 ىلع دايتعالا مهسأ دقو ،سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف ةيسنجلا
 .كلذ يف ةيبرغلا ةفاقثلا

 دقف ،ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ
 مهتيفلخ رثأ اوحضوأو .جراخلا يف تايدحتلا ضعب اوهجاو
 يف لماعتلا ةبوعص مهبلغأ دكؤي .مهفيكت ةيلمع ىلع ةيورقلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف سنجلا ةطلتخملا تائيبلا

 يف ءاسنلا ىلإ لاجرلا رظن ةقيرط لوح مهيأر اوكراشتو
 تائيبلا لوبقل ةصرف يأل كلذ دأو ةيفيكو ةماعلا نكامألا
 كلذ نكلو ،مارتحاب رخآلا سنجلا اولماع جراخلا يف .ةطلتخملا
 ةطلتخملا تائيبلا يف ًةظفاحم رثكأ اوحبصأف م¡دوع دعب ريغت

 كانه ،تانايبلا بسحبو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف سنجلا
 يذلاو ،ةيئانلا ةيورقلا قطانملا يف ناكسلا ةلق وه لوألا :ناببس
 يناثلا ببسلا امأ ،عمتجملا مكح نم فوخلا عم اًيدرط ىشامتي

 ةبسنلاب اًظفاحم اًعمتجم لازي ال يدوعسلا عمتجملا نأب م�اميإف
 .ةيئانلا ةيورقلا قطانملا يف اًصوصخ سنجلا ةطلتخم تائيبلل

 دقف ،رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألل ةبسنلاب امأ
 دق مهتيبلاغف .ةيئانلا قطانملا لهأ مه ىلوألا :نيتئف ةسارد تمت

 راودأ عم مهلماعت يف ةيورقلا قطانملا يف ةأشنلا رثأ ىلع اودكأ
 ةنيعم تادقتعمب اوكسمت نيذلا مهئابآ ةيبرت رثأو ،نيسنجلا
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 بلغأ نأ امبو .تاروصتلا كلت لكش امم مهءانبأ اهوثرو
 ،ةأشنلا ناكمو ةقطنملا يف م¡اجوز عم نوكرتشي جاوزألا

 ةطلتخملا ةئيبلا يف رخآلا سنجلا عم مهلماعت قرط يف قافتالاف
 ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملا لهأ مهف ةيناثلا ةئفلا امأ .اًدج دراو
 لوح م¡اروصت ىلع اًبلاغ جاوزألا قفتي .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ىلع رومألا هذه لثم شاقن دعاسو .سنجلا ةطلتخملا تائيبلا

 تائيبلاف ،ةيرضح قطانم يف م¡أشنل اًرظن .رخآلا فرطلا مهف
 اولازامف كلذ اومعدي مل نإو ىتحو .داتعم رمأ ةطلتخملا
 .راوحلا ربع نيجوزك كلذ نومهفتي

 تايجيتارتسالا ،ماع لكشب لصفلا اذه ضرعتسا

 ةقلعتملا تارارقلا ذخأ دنع جاوزألا اهمدختسي يتلا ةيعامتجالا
 نيب ةيعامتجالا تاقالعلا اًضيأ ضرعتسا ،سنجلا ةطلتخم ةئيبلاب
 لماعتلاو ماع لكشب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نييدوعسلا
 كانه تناك عبطلابو .ةماعلا نكامألا يف رخآلا سنجلا عم

 ،كلذ مهل قبسي مل نيذلاو رفسلا مهل قبس نيذلا نيب تافالتخا
 ةيمهألا لوألا مسقلا شقان .ندملا لهأو ىرقلا لهأ نيب اًضيأو
 تطعأو .نييدوعسلا جاوزألل ةيعامتجالا ةايحلل ةماعلا
 ةايحلل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك نع تامولعم تالباقملا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيسنجلا مهراودأ بسحب ةيعامتجالا
 ةيئانلاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا لك دكأ .ةيدوعسلا
 مهراكفأ اومعدو .مهل ةبسنلاب ةيعامتجالا ةايحلا ةيمهأ ىلع

 ةيمهأ نم ززعت يتلاو اهيف اوأشن يتلا ةئيبلا ةعيبط ىلإ كلذ وزعب
 .ءاقدصألاو براقألاو ةلئاعلا ءاقتلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 م¡رواحم ةيفيك نع قيقدلا لاؤسلل ةبسنلاب امأ
 رفسلا مهل قبس نيذلا نم جاوزألا كراش دقف ،نيسنجلا راودأل

 جاوزألا ربع .مهءارآو مهراكفأ كلذ مهل قبسي مل نيذلاو
 جراخلا يف مهتبرجت رثأ يهو ،ةمهم ةطقن نع اورفاس نيذلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعامتجالا ةايحلل مهريدقت ةدايز ىلع
 ناك دقف ةيبرغلا ةفاقثلل مهضرعت نم مغرلابو .ةيدوعسلا

 قفتا .ةيادبلا يف اًقاش اًرمأ نييكيرمألا عم تاقالعلا نيوكت
 ةايحلا يف مهراودأل مهرظن ةقيرط نأ ىلع جاوزألا بلغأ
 .هتاجايتحا مهفو رخآلا فرطلل تاصنإلاب نوكت ةيعامتجالا
 ةقطنم نم جورخلا يف م¡دعاس جراخلا يف اهوضاخ يتلا ةاناعملا

 ةبسنلاب امأ .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع ةحارلا
 دكأ دقف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاقالعلا نيوكتل
 م¡ايح يف براقألاو لهألا لوح ءاقبلا ةيمهأ ىلع جاوزألا
 ثيح ءاقدصألاو ةلئاعلا نيب ةفلألا دوجول ؛ةيعامتجالا

 قطانملا لهأ نم جاوزألا كراشيو .براجتلا سفن نوكراشتي
 يف نيسنجلا راودأ ةبكاوم لوح ءارآلاو رعاشملا سفن ةيرضحلا
 ةلودجو طيطختلا ةدئاف مهضعب حضوأو .ةيجراخلا تاقالعلا
 ةنورم ىلإ ةفاضإلاب .عيمجلا عم لاصتا ىلع ءاقبلا يف تاءاقللا

 م¡ايح ةبكاوم يف ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 ،ىرقلا لهأ نم جاوزألا ،لباقملا يفو .جاوزأك ةيعامتجالا
 يف تايدحت اوهجاو ،رفاسي ملو رفاس نمم نيتعومجملا الك
 نم نرفاسي مل يتاوللا تاجوزلا .نيسنجلا نيب راودألا راوح

 تقولا نم ريثكلا نهجاوزا ءاضق نم نيكتشي ّنك ىرقلا لهأ
 تافالخو تالادج ججؤي امم ،ةلئاعلا نع اًضوع ءاقدصالا عم
 ىناع امنيب .مهراودأل مهشاقن ةيفيك ىلع رثؤيو جاوزألا نيب

 ،رفسلا مهل قبسي مل نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 ،اهيف اًغلابم اًتاقوأ براقألاو ةدتمملا ةلئاعلا نم نوضقي ثيح
 - ةيوونلا مهتلئاع عم هنوضمي يذلا تقولا ةلق ىلإ يدؤي امم
 رفسلا مهل قبس نمم جاوزألا ليمي ،اًمومع .ءانبألاو ة/جوزلا

 دكؤي .كلذ مهل قبسي مل نيذلا نم رثكأ مهراودأ شاقن ىلإ
 ةيمهأ ىلع ةيئانلاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا لك
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 قطانملا لهأ نم جاوزألا ليمي .ةلئاعلا عم ةيعامتجالا تاقالعلا
 رييغت مدع ىلإ -اورفاسي مل نيذلاو اورفاس نيذلا- ةيئانلا

 مهل قبس نيذلا .اهتيمهأو ةيعامتجالا م¡اقالع لوح مهئارآ
 رييغتل اًليم رثكأ ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نم رفسلا
 دنع ةيعامتجالا ةايحلاو ةيسنجلا مهراودأ لوح م¡اروصت
 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا امأ ،يورقلا مهعمتجم ىلإ م¡دوع

 ةلئاعلا عم ةيعامتجالا ةايحلا نيب ةنزاوملا يف اًيدحت نوهجاويف
 .ءاقدصألاو ةيوونلا

 لماعت لصفلا اذه نم يناثلا مسقلا ضرعتسي
 ةكلمملا فرعت .ةماعلا نكامألا يف رخآلا سنجلا عم جاوزألا

 .نيسنجلا نيب هيف لصفُي اًظفاحم اًدلب ا�وكب ةيدوعسلا ةيبرعلا
 لمي .سنجلا ةطلتخم ةماعلا نكامألا بلغأ تحبصأ اًرخؤم
 ىلإ رفسلا مهل قبس نمم ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 ةطلتخم ةئيبلا نأب نونظيو ،نيسنجلا راودأ ةشقانم ىلإ جراخلا

 تاريغتلا عم اًصوصخ ،اذكه ىرُت نأ بجيو يداع رمأ سنجلا
 ،جاوزألا اهيلع قفتا يتلا ةطقنلا .2030 ةيؤر اهثدحت يتلا
 يه ،رخآلا سنجلا عم لماعتلاو راودألا راوح ثيح نم
 ةبسنلاب امأ .نيسنجلا نيب لماعتلا يف مارتحالا دوجو ةرورض

 دقف ،ةيئان قطانم نم نوتأيو رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألل
 هجاو .سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف لماعتلا يف اًرخأ اًكلسم اوكلس
 مهراودأ عم فيكتلا يف ًةبوعص ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا

 ةجوزلا/جوزلا مهف ةيمهأ ىلع اودكأو .جراخلا يف اوناك امدنع
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دعبو .ةقالعلا نم رخآلا فرطلا -
 تائيبلا يف رخآلا سنجلا عم لماعتلا يف مهكلسم ريغت ةيدوعسلا
 ةرطيسو م¡أشن ناكمب رييغتلا كلذ اوللع دقو ؛سنجلا ةطلتخم

 ىرقلا لهأ نم جاوزألا امأ .مهمالكو سانلا مكح نم فوخلا
 وحن روظنملا سفن نوكراشتيف ،رفسلا مهل قبسي مل نيذلا

 كلت نهبنجت ىلإ تاجوزلا ضعب ريشت .سنجلا ةطلتخم تائيبلا
 .نهل ةئيسلا لاجرلا تارظن ببسب ةماعلا نكامألا يف تائيبلا

 امأ .رخآ مهم بناج ةماعلا نكامألا يف ةطلتخملا تائيبلا
 مل نيذلاو اورفاس نيذلا- ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 لمعلا تائيب يف دحاو يأر ىلع نوقفتي -كلذ مهل قبسي
 قبس نيذلا جاوزألا ةرظن فلتخت ،راصتخابو .سنجلا ةطلتخم

 ليمي .كلذ مهل قبسي مل نمم نيرخآلا نع جراخلل رفسلا مهل
 عم مهلماعت يف ةنورملا ىلإ ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 .ةيسنجلا مهراودأ

 نيسنجلاب ةقلعتملا تايجيتارتسالاو 2030 ةيؤر *

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيسنجلا ةئيبلا 2030 ةيؤر ريغت
 نييدوعسلا يأر نع ريثكلا ملعن ال اننكلو ،حوضوب ةيدوعسلا

 دبع نب ناملس كلملا روط .تاريغتلا كلتب اورثأت فيكو ،اهيف
 زيزعلا دبع نب ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو هنباو زيزعلا
 ريوطتل 2030 ةيؤر ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بناج ىلإ

 ىلع دامتعالا نم ررحتلا ديهمتو ةكلمملل يداصتقالا بناجلا
 نيدلا لوسر( هريوطتو داصتقالا رداصم عيونتو طفنلا

 ةكلمملا يف يعامتجالا قايسلا ةيؤرلا ريغتس .)2017
 ةيمنتو رييغتلا ثادحإل ةيعامتجالا ةيرحلا نم اًردق بلطتتسو

 عابتا ريغيسو .هيفرتلاو ةحايسلا لثم ىرخألا داصتقالا رداصم
 اًيداصتقاو اًيعامتجاو اًيسايس ةلودلاب نطاوملا ةقالع ةيؤرلا هذه
 .)2017 تنومنينيك(

 ومنلا :نييسيئر نيفده عضو 2030 ةيؤر قيقحتلو

 رداصم ةدع ريوطتلو .ةيعامتجالا ةيرحلاو يداصتقالا
 لبقتي نأ يدوعسلا عمتجملا ىلع بجي ،ةحايسلا لثم ،ةيداصتقا
 دهمي .بناجألا حايسلا عم لصاوتلا نم نكمتي ىتح عونتلا
 رييغتلا اذه عم لماعتلا ىلإو ،رييغتلا كلذ ىلإ عونتلا كلذ لوبق
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 ةينيدلا تاسسؤملاو ديلاقتلاو تاداعلا عم هتافالخ ةيوستو
 .)2017 تنومنينيك(

 ةحاتاو ةأرملا نيكمت وه 2030 ةيؤر فادهأ دحأ
 لماع ءاسنلا .)2030 ةيدوعسلا ةيؤرلا( اهل صرفلا نم ديدعلا
 ةيؤرلا كلت قيقحت ىلإ لوصولا حاتفم نهو عمتجملا يف مهم
 جاتحت ،)2020( يناطحقلا ىلع ًءانب .)2018 نامزلا رون(

 ماهسإلل نهتفرعمو ن¡اراهم فيظوت ىلإ تايدوعسلا ءاسنلا
 يف اًمهم اًرود 2030 ةيؤر بعلتلو .يداصتقالا روطتلا يف
 .نيسنجلا نيب ةاواسملل جيورتلا اهيلع بيجي يملاعلا داصتقالا
 نهمضل ءاسنلل صرفلا نم ديدعلا رفوت ةيؤرلا قالطإ نع جتنو

 ةرازو( داصتقالا يف نهتكراشم ةدايزو ريوطتلا كلذ لثم ىلإ
 .)2013 يلاعلا ميلعتلا

 2030 ةيؤر لصفلا اذه يف حرشأس ،اًيئدبم
 مث .نيسنجلا نيب تاقالعلا ىلع رثؤتس يتلا تاريغتلاو

 ىلع اهرثأو ةيؤرلا قيقحت لبس نع نيكراشملا ءارآ ضرعتسأس
 جتن .2030 ةيؤر لظ يف نيسنجلا راودأ وحن جاوزألا روظنم
 روظنمب ةيؤرلا ةقالع لوح راوحلاو جاوزألا عم تالباقملا نع
 ةأرملل ديدجلا رصعلا وه لوألا .نييعرف نيناونع نيسنجلا

 اهتثدحأ يتلا ىرخألا تاريغتلا شقانيس يناثلاو ،ةيدوعسلا
 جاوزألا براجت ضرعتسأس ،قباسلا لصفلا لثمو .ةيؤرلا
 ىلع كلذ ريثأتو نيسنجلا راودأب قلعتت ريظانم ةدع عم ةقباسلا

 نيب نيمسقلا زيميسو .2030 ةيؤر يف مهئارآو م¡اروصت
 قطانملا لهأ نم نيرخآلاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخل رفسلا مهل قبس نمم ةيئانلا
 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نم ىرخألا ةعومجملاو

 ليلحت ضرعتسيس .كلذ مهل قبسي مل نيذلا ةيئانلا قطانملاو
 رهظتسو .جاوزألا روظنم ىلع ةيؤرلا قيقحت رثأ تانايبلا

 قطانملاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نيب اتوافت تانايبلا
 .اورفاسي مل نيذلاو اورفاس نيذلا ةيئانلا

 2030 ةيؤرو ةديدجلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا *

 تاريغتلا نم ديدعلا ثادحإ 2030 ةيؤر بلطتت

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لذبت .ةيداصتقالا دلبلا رداصم ريوطتل
 تنومنينيك( اهينطاوم ةايح نم نيسحتلل ةمئاد اًدوهج

 ةقباسلا لايجألا نع ةديدجلا لايجألا ريغت نكلو ،)2017
 ةميرك هايح ريفوتل يعسلا ىلإ ليبسلا يف تابقع دجوأ

 هنباو زيزعلا دبع نب ناملس كلملا نلعأ .نييدوعسلا نينطاوملل
 2030 ةيؤر نع دوعس لآ ناملس نب دمحم ريمالا دهعلا يلو
 ريغ تارداصلاو ةلاطبلا لثم لكاشم ىلع زكرت يتلا اهفادهأو
 صاخلا عاطقلا ءادأ ريوطتو ةيبنجألا تارامثتسالاو ةيطفنلا

 ينعي فادهالا هذه قيقحت .)2017 ةيدوعسلا ةرافسلا ريرقت(
 ةيبرعلا ةكلمملا عمتجم يف تاريغتلا نم ديدعلا ثادحإ
 .ةيدوعسلا

 هثدحت يذلا رييغتلا ةسارد ثحبلا اذهل مهملا نمو
 صرف ةيدودحمب ةيؤرلا فرتعت .ةيسنجلا ةئيبلا يف 2030 ةيؤر
 جيردتلاب ريغت دق كلذ نكلو ،لمعلا قوس يف اًصوصخ ةأرملا
 ققحيس امم ،ةكلمملا يف ةلماعلا ىوقلل ةأرملا مامضنا داز ثيح

 ةيدوعسلا ةرافسلا ريرقت( ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسملا
 ءاسنلا دادعأ ةدايز يف مهسأ 2030 ةيؤر ينبت .)2017

 .لمعلا تائيب يف نهدوجو عّبطو ،تالماعلا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةأرملا رود ددحت يتلا دويقلا تلُح

 ماع ةيؤرلا رشن دنع .2030 ةيؤر قالطإب ةيدوعسلا
 ةرملل ةأرملا ةدايقب حامسلا نع ةموكحلا تنلعأ ،2017

 لفاحملا رضحت نأب ةأرملل حامسلا رخآ رمأب تنلعأو ،ىلوألا
 ضايرلاو ةدج يف ةيلحملا بعالملا يف ةرشابملا ةيضايرلا
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 مامضنا ةدايزل ديدج هجوت ىلع تاريغتلا هذه لدتو .مامدلاو
 عيمجلا( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعامتجالا ةايحلل ةأرملا

2020(. 
 نأ عقوتملا نم هنإف ،)2020( عيمُجلا يأرل اًعبت

 ةيؤر هدشنت يذلا ريوطتلا يف اًمهم اًرود ةيدوعسلا ةأرملا بعلت
 ،ةيرادإلا بصانملا يف تايدوعسلا ءاسنلا ددع داز .2030

 مامضنا نأل ةريثك قرطب صرفلا هذه ةلودلا تعجش دقو
 يداصتقالا بناجلا يف مهم لماع ةلماعلا ىوقلل ءاسنلا
 ردق ىلع اهلوصحو ةأرملا رفس اًضيأ رماوألا حيتتو .هريوطتو
 نم رمألا اذه للق .21 نس دعب ةكرحلا يف ةيرحلا نم ربكأ

 اهنكسم رايتخاو لرتملا نم جورخلا نم ةأرملا عنمت يتلا دويقلا
 .2030 ةيؤر لبق اًحومسم كلذ نكي مل ثيح ،صاخلا
 رصعلا وحن جاوزألا روظنم ةيلاتلا ماسقألا يف ضرعتسأس
 امكو .نيسنجلا راودأ ىلع هرثأو 2030 ةيؤر رصع ،ديدجلا

 نيذلا جاوزألا نم ةنيعلا نوكتس ،ةقباسلا لوصفلا يف تركذ
 عم ،كلذ مهل قبس نيذلاو جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل
 راودألا يف ةنيعلا ءارآو ،ةيورق وأ ةيرضح ،ةيفلخلا ىلع زيكرتلا
 يناثلا مسقلل ةبسنلاب امأ .2030 ةيؤرب قلعتي اميف ةيسنجلا

 ضعب اونبت نيذلا جاوزألا نع ثدحتسيف ،لصفلا نم
 تائيبلا جراخلل رفسلا مهل قبس نمم جاوزألا فِلأ .تاريغتلا
 مل نيذلا جاوزألا ضخي مل امنيب ،ةأرملا ةيرحو سنجلا ةطلتخم

 تاريغتلا كلت لثمل ضرعتلاو ةبرجتلا هذه لثم رفسلا مهل قبسي
 ءارآ نامسقلا ناذه ضرعتسيس .ةيؤرلا قالطنا عم ىتح
 ةيؤر لظ يف جاوزأك مهراودأ مهف يف مهبيلاسأو نيكراشملا

2030. 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةأرملل ديدج رصع *

 ىلع نعجشُي تايدوعسلا ءاسنلا تناك ،اًيخيرات
 كلسملا اذهو .نهجاوزأو نهلافطأب مامتهالاو لرتملا يف ءاقبلا

 يف .ينيدلا هجوتلا همعدي لرتملا يف ةأرملا رود يف يديلقتلا
 سكعلا ىلع لب ،ةأرملا لمع ةيمالسالا ةعيرشلا عنمت ال ،ةقيقحلا
 بسكتو صاخلا اهلمع ئشنت نأ ىلع ةأرملا عجشت يهف
 نع قزرلا بلط يف يعسلا اهلغشي الأ بجي امنإ ،اهقزر

 ةحيشلا( ءانبألا ةياعرو لرتملا يف ةيساسألا ا¡ايلوؤسم
 ديدحت يف ًةمراص ةيجهنم يدوعسلا عمتجملا ذختا .)2000

 نيكمت ىلإ ةيؤرلا فد¡ كلذلو ةيلمعلا ةايحلل ةأرملا مامضنا
 .)2019 يبيتعلا( لمعلا تائيب يف اهرود زيزعتو ةأرملا

 .عمتجملا يف ةأرملا ةيمهأ ىلع 2030 ةيؤر دكؤت
 ءوبت نم نهنيكمتو ءاسنلل لمعلا صرف ريفوت نمضتي اذهو
 لاجرلا ةبسن ،)2018( تيف ىلع ًءانب .ةيدايق بصانم
 %10 تالماعلا ءاسنلا ةبسن غلبت امنيب %40 غلبت نيلماعلا

 دوجو ةيمهأ ةيؤرلا تدكأ تالماعلا ءاسنلا ةبسن ةدايزلو .طقف
 ،كلذ ذيفنت يف عورشللو .لمعلا تائيب يف ةأرملا ةكراشمو
 تاعاطقلا يف ةيئاسن فئاظو ةحاتإب ناملس نب دمحم ريمألا رمأ
 هذه يف اًضيأ ةمهملا بناوجلا دحأو .)2018 تيف( ةيموكحلا

 ردصأ .)2018 ىسيعلا( ةدايقلاب ةأرملل حامسلا وه ةردابملا
 ةأرملا مامضنا ريسيت يف مهسأو 2018 ماع يف رمألا اذه
 ءاضق يف ندمتعي نك ثيح ةيجاتنإلا ةدايزو لمعلا تائيبل

 دحأ وأ ،جوزلا وأ ،قئاسلا ىلع لمعلل مmاهذو نهجئاوح
- ةرجألا تارايس :يسكاتلا نكي مل ،اًميدق .ةلئاعلا دارفأ
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةرشتنم ةماعلا تالصاوملاو
 ةرايسلا ةدايقب ةأرملل حامسلاف كلذل .)2018 ىسيعلا(

 تالهؤملا ءاسنلل رسيت ثيح يلحملا داصتقالا شاعنإ يف مهسأ
 ةيجاتنإ ةدايز كلذل ىرخأ ةجيتن .لمعلا تائيب يف نهدوجو
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 اًضوع م¡ابجاو ىلع مهزيكرت بصي ثيح اًيلمع جاوزألا
 .م¡اجوز ريواشم ءاضق نع

 توافت عم لصفلا اذه يف درت يتلا تانايبلا توافتت
 ءاسنلا ةبسن ديازت لوح نيسنجلا راودأ وحن جاوزألا تاروصت
 رود عسوتل نيحاترم ،تالباقملا يف ،بلغألا ناك .تالماعلا
 ءادبإ دنع اًمراص اًظفاحم اًكولس ةيقابلا ةلقلا ترهظأ امنيب ةأرملا

 لصفلا نم مسقلا اذه يف .لمعلا ةئيب يف ةأرملا دوجو يف مهيأر
 يف ةأرملاو ةأرملا لمعو ةأرملا ةدايق :عيضاوم ةثالث ضرعتسأس
 ركذ عيضاوم ةثالثلا هذه ىلإ ةفاضإلابو ،ةماعلا نكامألا
 عيجشت لثم 2030 ةيؤر نم ىرخأ اًبناوج نوكراشملا

 ندمو ىقيسوملا سرادم حتفو ةيهيفرتلا ةطشنألاو ةحايسلا
 .ةيئانغلا تالفحلاو يهالملا

 -:ةيعرفلا عيضاوملا ةثالثلا
 .ةأرملا ةدايقو جاوزألا -١

 ةأرملا دوجو ديازت عم نيسنجلا راودأ لوح جاوزألا راوح -٢
 .لمعلا قوس يف
 نكامألا يف ءاسنلا دوجو عم مهراودأل جاوزألا ةبكاوم -٣
 .ةماعلا

 ةأرملا ةدايق *

 يتلا عيضاوملا مهأ نم لاز امو ناك ةرايسلا ةدايق
 ةدايق تناك ،اًيخيرات .ةيدوعسلا ةأرملا نع ثيدحلا دنع ركذت
 اًرمأ بناجأ نيقاوس فيظوت ناكو .ركذلا ةمهم ةرايسلا
 قرطلا امأ ،تايدوعسلا ءاسنلا لقنتل ةداتعم ةليسوو اًعئاش

 ةلئاعلا دارفأ دحأ وأ نهجاوزأب ةناعتسالاب تناكف ىرخألا
 ديق .)2018 دجامو نيرك( ا�دشني يتلا ةهجولل نهلاصيإل
 زاجناو ةأرملا ةيرح نم لقنتلا يف براقألاو جوزلا ىلع دامتعالا
 ةيبرعلا ةكلمملا تحمس 2018 وينوي يف .ةيمويلا اهماهم

 ةيؤر قيقحتل اهحومطب ةعوفدم ،ةأرملا ةدايقب اًريخأ ةيدوعسلا
 ضرعتسأ .)2018 دجامو نيرك( داصتقالا عفرو 2030

 مهتبكاوم ةيفيك يف جاوزألا رظن تاهجو مسقلا اذه يف
 ا�أ ضعبلا نظي .ةرايسلل ةأرملا ةدايقب قلعتي اميف مهراودأل
 اذه نأ رخآلا ضعبلا دقتعي امنيب نييدوعسلل ةيلدج ةوطخ
 .ىتش هجوأ يف عفان رارقلا

 جاوزألا تاروصت سردت تالباقملا نم ىلوألا ةئفلا
 )27( ميعن .جراخلل رفسلا مهل قبس دق نيذلا ندملا لهأ نم
 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اداع مث ارفاس ،)32( روصنم اهجوزو
 فئاظو يف ناجوزلا لمعي ،دحاو ماع نم رثكأ ذنم ةيدوعسلا

 نظأو ،ةيؤرلا نع فرعأ انأ معن :روصنم لوقي .لماك ماودب
 ةدايق وه تاريغتلا دحأ .انعمتجم يف رومألا نم ريثكلا ريغتس ا�أ
 امنيسلاو ةيهيفرتلا ةطشنألاو ةحايسلا ىلع حاتفنالاو ،ةأرملا
 نكلو ،نامزلا نم دقع لبق اًيلدج اًرمأ ةأرملا ةدايق تناك .اًضيأ

 .ن¡ارايس ندقي نآلا ءاسنلا بلغأ
 تلزامو جراخلا يف يترايس دوقأ تنك :ميعن لوقتو

 ئداب يف ءيشلا ضعب ةقلق تنك .يتدوع دعب نآلا اهدوقأ
 نم ةرتوتم تنك .اهيلع تدتعا ةسرامملا دعب نكلو ،رمألا

 نيناوق عضو دعب نكلو ،لاجرلا اًصوصخ نيرخآلا نيقئاسلا
 .ةحيرم ةدايقلا تحبصأ نيماع لبق شرحتلا

 ةيؤر قالطناب نيجوزلا يعو ةلباقملا هذه ترهظأ

 ةرايسلا ندقي ا¡ابيرق بلغأ نأ ىلإ ةجوزلا ريشت .2030
 .ةأرملا ةدايق فلأي حبصأ يرضحلا عمتجملا نأ ىلع لدي اذهو
 نم ةيبلاغلا .ةيؤرلا اهتثدحأ يتلا تاريغتلا ناجوزلا معدي
 قطانملا لهأ نم جراخلل رفسلا مهل قبس دق نيذلا جاوزألا

 )اًجوز 15 نم 13( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا
 يف سانلا بلغأ نأ ىلإ اًضيأ اوراشأو .ةأرملا ةدايق نومعدي
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 ءاسنلا ةيؤر ىلع اوداتعا دقف ؛كلذ ىلإ نوليمي ةيرضحلا قطانملا
 ةبسنلاب امأ .رييغتلا لبقتو ةنورملاب نوعتمتي اًضيأو ناكم لك يف

 رضحلا جاوزألا بلغأف ،ةيهيفرتلا ةطشنألاو ةحايسلا عيجشتل
 -لفاحملا هذه بلغأ دقعت ثيح- ندملا ءافتحا ىلإ نوريشي
 .ةطشنألا هذه لثمب

 ،)25( داعيم هتجوزو )28( ديعس ،نارخآ ناجوز

 يف ةيئان ةنيدم نم نايتأيو جراخلا ىلإ رفسلا نيجوزلل قبس
 رثكأ ةكلمملل م¡دوع ىلع ىضم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ،دحاو ماع نم
 هتثدحأ يذلا رييغتلا ىرن نحن :ديعس لوقي .لرتم ةبر ةجوزلا

 .نآلا تارايسلا ندقي ءاسنلاف ،فرعت املثم .2030 ةيؤر
 .نآلا رمألا اولبقت نكل ،كلذ سانلا نم ريثكلا ضفر ةيادبلا يف
 ةنيدم يف شيعن نحن .ريغتلا عم فيكتلا بعصلا ناك انتنيدم يف
 .كلذ نومعدي سانلا نم ةلق هنأب تظحالو ،اmأ لوح ةريغص

 ءانثا اهيلع اًقلق تلزام يننكل ،ةرايسلا ةدايق يف يتجوز تأدب
 .ةنيدملا يف ا¡دايق

 مت يتلا تارارقلا لئاوأ نم ةأرملا ةدايق :داعيم لوقتو
 يجوز قلق ىرأ يننكلو ،ريخب انأ .ةيؤرلا نالعإ روف اهيلعفت

 ءاسنلا نم ريثك دوقت ال .يلع سانلا مكح نم نايحألا ضعب
 دتعي مل .كلذ لعف يلع بعصلا نم ناك كلذل انتنيدم يف
 نوريشيو نورظني مهف ،قيرطلا ىلع ءاسنلا ةيؤر ىلع سانلا

 .نايحألا ضعب نهيلإ
 دقف رييغتلا عم فيكتلا ةبوعص جوزلا ركذ امدنع

 ةطشنألا ةدايز( لثم ةيؤرلا اهتلعف يتلا رومألا ينعي ناك
 ًءانب هيأر كراش .)ةأرملا نيكمتو ةحايسلا عيجشتو ةيهيفرتلا

 ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نأب رهظي .هعمتجمو هتيفلخ ىلع
 ةقلعتملا تاريغتلا اًصوصخ ةلوهسب ريغتلا كلذ لثم نوبكاوي ال

 ةكلمملا نم ةيئانلا قطانملا دوست ةيديلقتلا ةيلقعلا لازت ام ؛ةأرملاب
 نيرخآلا ةراشإ هالعأ نوكراشملا ركذ .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 يف كولسلا اذه لثم راكنتسا هدافم يذلاو دوقت يتلا ةأرملل
 قدحي ثيح ةأرملا ةدايق ىلع نيداتعم ريغ سانلا لازي ال .ةنيدملا
 .كلذ نم مهجاعزنا راهظإل هديب رخآلا ضعبلا ريشيو ضعبلا
 ةيئانلا قطانملا لهأ نم دارفألا ليمي ،)2008( زاملي بسحب

 عم فيكتلا يف ةبوعص نودجيو نيظفاحم اونوكي نأ ىلإ
 ةيئانلا قطانملا يف رييغتلا لبقت ةبوعص نأ ودبي .ةثيدحلا تاريغتلا
 نم جاوزألا بلغأل اًيدحت لكشت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 لهأ نم اًجوز 14 نم 10 ركذ .ةيئانلا قطانملاو ىرقلا لهأ

 ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا ةريغصلا تادلبلاو ةيئانلا قطانملا
 مدع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اوداع مث نمو جراخلا
 ال .ةأرملا ةدايق لوبقل قطانملا كلت ناكس نم سانلا دادعتسا
 ةدايق لثم ةريبكلا تاريغتلا ةيورقلا تاعمتجملا لبقتت نأ نكمي

 .يعمتجملا عونتلا ةلقل ؛ةلوهسب ةأرملا
 نم نايتأي )30( ةرهوجلا هتجوزو )34( نسيحم

 امهل قبسي ملو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيرضح قطانم
 يهو ٍلاع رجأب ةبيبطك ةرهوجلا لمعت .جراخلا ىلإ رفسلا

 ناجوزلا كراش .لرتملاب ينتعيل نسيحم لاقتسا امنيب ةليعملا
 يتلا تاريغتلا تظحال :ةرهوجلا لوقت ،ةأرملا ةدايقل اهتيؤر
 فرعأ .ةأرملا ةدايق ناك ريبكلا ريغتلا ،2030 ةيؤر اهتثدحأ

 ةصخر ىلع نلصحي نهف .ةرايسلا ندقي يتابيرق بلغأ نأ
 ،يل ةبسنلاب .نهجاوزأ قفاوي مل نإ ىتح لاح لك ىلع ةدايقلا
 ،هعانقإ لواحأ يننكلو ،ةرايسلا دوقأ نأ ينديري ال نسيحم
 .ليللا يف ةدايقلاو ةورذلا تاعاس لوح هقلق روحمتي

 اًصوصخ 2030 ةيؤر معدأ انأ :نسيحم لوقي
 .ةعرسب ثدحت تاريغتلا ضعب نكلو ،ةيداصتقالا تارييغتلا
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 ينوك نم مغرلا ىلعو .اًدج ةعيرسلا تاريغتلا نم ةأرملا ةدايق
 ال انأف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس نم

 ،يتجوز نعو .عمتجملا يف ةعيرسلا تاريغتلا ثودح لضفأ
 .%100 كلذ معدأ ال يننكلو ،اًبيرق ةرايسلا دوقتس

 معدي ال جوزلا نأ ودبي ،نيجوزلا نيذهل ةبسنلاب
 نمؤت يه .هيأر رييغت ىلع لمعتس امنيب ،ةرايسلل هتجوز ةدايق

 ةجاحب تسيل يهف ؛اهل ةبسنلاب ةيرورض تسيل ةدايقلا نأ
 .ضعبلل اًيقبط اًزمر دعي ةدايق ةصخر كالتما نكلو ،كلذل
 ىتح ةدايق ةصخر ىلع لوصحلا ةيدوعسلا ءاسنلا ضعب لضفت
 امدنع اًصوصخ ،تقولا لك ةدايقلا نم نكمتي مل نإو

 اًجوز 14 نم 4 .نعمتجي امدنع ةدايقلا يف نmراجت نكراشتي
 نومعدي ال جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا نم
 ةدايق نيجوز معدي ال ةعبرألا ءالؤه نمض نمو ،ةأرملا ةدايق
 دنعو .ةدايق ةصخر ىلع لوصحلا يف م¡اجوز بغرت امنإ ةأرملا

 نوحمسي ال جاوزألا نأ اودبي نيكراشملا نم ةرقفلا هذه
 ةشقانم يف تايدحتلا ضعب لكش امم ،ةدايقلاب م¡اجوزل
 .لرتملا يف نيسنجلا راودأ نيب ةاواسملا

 قبسي مل نيذلا ندملا لهأ نم نارخآ ناجوز كراش

 ةيرضحلا قطانملا يف ةرايسلل ةأرملا ةدايق لوح مهءارآ رفسلا مهل
 ،)34( ةبه هتجوزو )36( دمحم .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 امهالك لمعيو ،اًماع ةرشع ةسمخ امهجاوز ىلع ىضم نيذلا

 يهو ةرايسلا ةبه دوقت :دمحم لوقي .لماك ماودب فئاظو يف
 ،دعب ةدايقلا يف نأدب نمم براقألا نم ءاسن يأ فرعأ ال .ريخب
 عمو مايالا هذه يف .ةأرملا ةدايق نوعجشي مهبلغأ نأ نظأ يننكل
 ةطلتخم تائيبلا عم فيكتي نأ صخشلا ىلع ةيؤرلا دوجو

 .ةيهيفرتلا ةطشنألا نم ريثك يف سنجلا

 هذهل نيحاترم سانلا نإف ،ةبه لوقت ام بسحبو
 ،2030 ةيؤر تعبت يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تاريغتلا

 تاريغتلا هذه اولبقت دق سانلا بلغأ ناب لوقلا عيطتسأ :لوقت
 ةبسنلاب .يداصتقالا ةكلمملا عضول ا¡دئافب م�اميإل ا�وعجشيو
 .كلذ يف ةيرحلا بناجب اًدج عتمتساو ةدايقلاب تأدب دقف يل
 يميلعتب أدب دقف .ةدايقلا ىلع ينعجش نم وه دمحم ةقيقحلا يف

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةأرملل ةدايقلاب حامسلا نالعإ روف ةدايقلا
 .ةدايقلا يف يتاراهم نيسحت يف مهسأ كلذ نأ نظأو ،ةيدوعسلا

 يف ةيرضح قطانم نم نوتأي نيذلا جاوزألل ةبسنلاب
 ،ةأرملا ةدايق نومعدي مهنم ةرشعف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تائيبلاو ةدايقلا لثم لصاحلا ريبكلا رييغتلا نوظحلي مهف
 ىقيسوملاو ةيئانغلا تالفحلا( ةيهيفرتلا ةطشنألاو سنجلا ةطلتخم
 ؛مهلئاوع ىلإ ةفاضإلاب اًضيأ كلذ نومعديو )نونفلاو
 .ةيرضحلا قطانملا لهأ عبط وه امك رييغتلا ىلع مهحاتفنال

 ىلإ ةيرضحلا قطانملا يف لئاوعلا ليمت ،)2003( دادحلا بسحب
 يف تاريغتلا لوح ثحبب ةطقنلا هذه ززع دقو ،رييغتلا لبقت
 اًضيأو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملا يف جاوزلا
 لاكشأ ضعب نولبقتي ةيرضحلا قطانملا لهأ نأب ثحابلا ربخي

 كلذ نم ةدئاعلا ةدئافلاب نونمؤي مهف )2003 دادحلا( رييغتلا
 بناج ىلإ هيفرتلاو ةحايسلا اوركذ دقو .اهلهأو دالبلا ىلع
 ةيئانغلا تالفحلاو ةيهيفرتلا ةطشنألا ليعفت مت دقو .ةأرملا ةدايق

 نيكلهتسملا باطقتساو ةحايسلا معدل نونفلاو ىقيسوملاو
 رييغت يف تاريغتلا هذه ماهسإ ضعبلا ركذيو .)2020 ناخ(
 .عمتجملا يف ةأرملا رودل مهمهفو م¡رظن

 ناجوز ،اًماع 27 ،ةرون هتجوزو اًماع 30 ،لصيف

 قبسي ملو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملا لهأ نم
 لمعي ،ماوعأ ةثالث امهجاوز ىلع ىضم ،جراخلل رفسلا امهل
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 كراش .ةجوزلا لمعت ال امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا
 عبطلاب نحن :لصيف لوقي ،ةأرملا ةدايق يف امهيأر ناجوزلا

 امأ .تارييغتلا كلت لك معدنو ،2030 ةيؤرل نيكردم
 ةرايسلا ندقي يتابيرق نم اًيأ نأ نظأ الف ةأرملا ةدايقل ةبسنلاب
 ريغتيس كلذ نأ نظأ نكلو .ةنيدملا هذه يف اًصوصخ اًيلاح
 ىلع اوداتعي ىتح تقو ةلأسم ،تاونس عبرأ وأ ثالث لالخ

 نم ةلئاعلا يف لاجرلا قلقي .ةدايقلا ةلجع فلخ ةأرملا ةيؤر
 كلذ نأ نظأو نآلا ةرايسلا ةرون دوقت .كلذب ءاسنلا ةبلاطم
 اًنايحأ عضبتت يهف نيدلاوك انراودأ مهف يف اًريثك اندعاس
 .لافطألا لصوت اًنايحأو ،لرتملل

 لضفأ نم ةرايسلا ةدايق نأ دقتعأ :ًةلئاق ةرون قفتتو
 تايلوؤسملا ةكراشم ىلع اننيعي كلذف ،ا¡ذختا يتلا تارارقلا
 نأ ملعأ .تاجاحلا ضعب يضقأو يتنبا لصوأ انأف .نيدلاوك
 ثيح وه خبطملا نأب نونظي مهف كلذ نوضراعي يئابرقأ بلغأ

 .تايلوؤسملا نوكراشتي الو ،ةأرملا يمتنت
 هتجوز ةدايق جوزلا معدي ،نيجوزلا نيذهل ةبسنلاب

 ا�أب جوزلا نظي .هتنيدم يف كلذ ةردن ىلإ ريشيو ،ةرايسلل
 .ةديدجلا تاريغتلا ىلع نوداتعيس ام ناعرسو تقو ةلأسم

 جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا نم اًجوز 12 نم ةتس
 ةرظنلا يهو ةكرتشم ةطقن اوركذ دقو .ةأرملا ةدايق نومعدي
 ةصصخملا ماهملا يف اًصوصخ عمتجملا يف ةأرملا رودل ةيديلقتلا

 ةبوعص نوركذي ةتسلا ءالؤه نم ةعبرأو .نيسنجلا نم لكل
 ةيؤر بسحب ريغتلا .ةأرملا ةدايقل مهعمتجم يف سانلا لبقت

 نمو ةيئانلا قطانملاو ىرقلا يف سانلا ىلع بعص 2030
 .ةريبك تاريغت ةيؤر ردانلا

 نيذلا ةيورقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم نارخآ ناجوز
 زاوف اهجوزو )37( سمه ،جراخلا ىلإ رفسلا امهل قبسي مل

 يف جوزلا لمعي ،اًماع 11 امهجاوز ىلع ىضم ،)40(
 .يئزج ماودب ةفيظو يف ةجوزلا لمعت امنيب لماك ماودب ةفيظو

 .2030 ةيؤر ليعفتو ةأرملا ةدايقل ام¡رظن ناجوزلا كراش
 :زاوف لوقي ،لرتملا تايلوؤسم ةكراشم نع ثيدحلا دنعو

 اهرثأ ظحلتو اهفرعت الأ ردانلا نم ،ةيؤرلا فرعن
 يهو ةأرملا ةدايق اهنم يتلاو ،اهتثدحأ يتلا تاريغتلاو دلبلا ىلع

 .ةأرملا ةدايق معدأ ال يننكل رييغتلا معدأ .تاريغتلا ربكأ نم
 رعشأ .ينعنقت تلازام اهنكلو ،سمه ىلع يئارآ تضرع دقو
 .كلذل اًدعتسم سيل عمتجملا نأب

 يل حامسلاب هعانقا لواحأ معن :سمه لوقتو

 ،لمعلل باهذلاو لافطألاب ةيانعلا نيب يناعن انلزام .ةدايقلاب
 يف كلذ مهسيس ثيح هنذإ ىلع لوصحلل ىعسأ كلذلو
 .لهسأ ةايحلا حبصتسو .انماهم ةرادإ ىلع انتردق

 ودبيو .ةأرملا ةدايق لوح اًضيأ ناجوزلا ناذه قلقي

 نيعسي كلذل نيضفارلا جاوزألا تاوذ ءاسنلا بلغأ نأ
 قطانملا لهأ نم اًجوز 12 نم ةتس .مهيأر رييغتل مهعانقإل
 نومعدي ال جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا ىرقلاو ةيئانلا
 ىلع رييغتلل يباجيإلا رثألا ىلع نودكؤي مهف .ةأرملا ةدايق

 نلذبي تاجوز ثالث كانه .ضعبلا اهلبقتي ال نكل عمتجملا
 ،ةرايسلا ةدايقب نهل حامسلاب نهجاوزأ عانقإ يف نهدهج
 ىرقلا لهأ نم -روكذلا- جاوزألا ضعب لازي ام نكلو

 كسمتي مهضعب لازي ال .كلذل نيضفار ةيئانلا قطانملاو
 ةايح ىلع اهلوصحو ةأرملا ةدايق ضفري يذلا يديلقتلا دقتعملاب
 ىلإ ةيئانلا قطانملاو ىرقلا لهأ نم تاجوزلا ليمت .ةلقتسم
 ىلع يباجيإلا اهرثأو ا¡ارييغت لبقتو ةيؤرلاب ءافتحالا يف ةبغرلا

 ندملا ءاسنو ،صوصخلا هجو ىلع عمتجملا ءاسنو عمتجملا
 تاجايتحال جوزلا مهف يف اًيدحت كلذ لكش .قدأ وحن ىلع
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 يف نيسنجلاب قلعتم مهم ءزج ةأرملا ةدايق ،ًةماع .ةجوزلا
 نم جاوزألا روظنم جئاتنلا ضرعتست .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .نيسنجلا راودأ وحن ةيرضحلا قطانملا لهأو ةيئانلا قطانملا لهأ
 بنجتو رييغتلا لوبق ىلإ ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ليمي
 ليمي امنيب .جاوزأك مهراودأل مهتبكاوم يف يديلقتلا دقتعملا
 دقتعملاب كسمتلل ةيئانلا قطانملاو ىرقلا لهأ نم جاوزألا

 ززعي عمتجم يف اوأشن ثيح لاجرلا دنع اًصوصخ ،يديلقتلا
 يف شيعلا .رييغتلا لبقت مهيلع بعصيف ،ميقلا هذه لثم نم
 ةجوزلا مزلي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىرقلاو ةيئانلا قطانملا
 .كلذ يف اهرصحيو ءانبألاو لرتملا ةيلوؤسمب

 ةأرملا لمع *
 ةأرملا نهم هب تيظح يذلا مامتهالا نم مغرلاب

 ةكلمملا يف ءاسنلا نهمب قلعتي اميف ةدودحم ةفرعملا لظت ،اًيملاع
 لوصحلا يف ةقشم تايدوعسلا ءاسنلا دجت .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 يعسلا يف اًيدحت نهجاوي نهف ،فئاظوو ةيلمع صرف ىلع

 كسمتت يتلا ةيسنجلا ةيطمنلا ةروصلا .لرتملا جراخ ةنهملل
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قطانم ىلع بلغت ةيديلقتلا ةرظنلاب
 )2013( سيلت تمدق .)2017 نورخآلاو روفصعلا(
 تحضوأو ةيعامتجالا ةيطمنلا روصلا هذه لوح تامولعم

 عمتجم يف .ينهملا مدقتلل نحمطي يتاوللا ءاسنلا ىلع كلذ رثأ
 عفدت ثيحب ماعلا اضرلاو يعامجلا قافتالا ةميق ولعت )يعامج(
 نمضي امب ةينهملا هتاحومطو ةيصخشلا هتابغر عوطي نأل درفلا
 ةئيبلل ءاسنلا مامضنا داز دقو .عمتجملا يف ةديج ةناكم هل

 مغر ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيداصتقالاو ةيميلعتلا ةيلمعلا
 ةكلمملا ةعيبط ىلإ ةسارد ريشتو .اهنضخي يتلا تابوعصلا كلت
 ةصاخلا تالاجملاب قلعتي اميف ةظفاحملا ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .)2016 نيمألاو سيلت( ةحصلاو نونفلاو ميلعتلاك ،ثانإلاب

 صرف ريفوت 2030 ةيؤر فادهأ مهأ نمو
 -:ىلع صنت ثيح ،ةيواستم

 ًءاسنو اًلاجر ،عيمجلل صرفلا انداصتقا حنميس"
 .تاردق نم مهيدل ام لضفأب اومهسي يكل اًرابكو اًراغصو
 ذإ ،انتوق رصانع نم اًمهم اًرصنع دعت ةيدوعسلا ةأرملا نأ امك
 نيجيرخلا ددع يلامجإ نم %50 ىلع ديزي ام لكشت

 ا¡اقاط رامثتساو اهبهاوم ةيمنت يف رمتسنسو .نييعماجلا
 اهلبقتسم ءانبل ةبسانملا صرفلا ىلع لوصحلا نم اهنيكمتو
 ةيدوعسلا ةيؤرلا( "انداصتقاو انعمتجم ةيمنت يف ماهسإلاو

2030 2021(. 

 لمعلا نكامأ يف ةأرملا رود ةيمهأ ةيؤرلا تدكأ
 دجوت .ةيفيظولا صرفلا لغش يف ئشانلا ليجلا ىلع تزكرو
 .لمعلا تائيب يف ءاسنلل رغاوشلاو بصانملا نم ديدعلا نآلا
 = رالود فالآ ةعبرأ اهردق ةمارغ تاكرشلا مرغتسو

 مهفيظوت مدع لاح يف يدوعس لاير 14,998.60
 ريفوت .)2019 يلديبعلا( ةبوانم لك يف لقألا ىلع نيتأرمال
 .سنجلا ةطلتخم لمعلا تائيب عويش ينعي ءاسنلل فئاظولا

 لمع لوح اهءارآ ةنيعلا تكراش ،تانايبلل اًعبت

 مسقلا اذه ضرعتسيس .لمعلا تائيبل اهمامضناو ةأرملا
 ةيورقلاو ةيئانلا قطانملاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا

 .جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألا كلذ ولتيو
 قطانملا لهأ نم )30( ىورأ هتجوزو )33( يراس

 ماوعأ ةرشع امهجاوز ىلع ىضم ،ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا
 امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ،دحاو لفط امهيدلو

 ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع ىلع ىضم ،ةجوزلا لمعت ال
 ،دعب 2030 ةيؤر غلبن مل :يراس لوقي .ناماع ةيدوعسلا
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 اًضيأو ،ةأرملا ةدايق اهدحأ ،تاريغتلا ىرن نأ عيطتسن اننكلو
 ىورأ .هلافغإ نكمي ال رمأ ةلماعلا ىوقلل ءاسنلا مامضنا ةدايز

 يضاملا يف .اًيلك ا¡ارارق لك معدأ يننكلو ،لمعلاب بغرت ال
 لصفي لاجم هنإ ثيح يميلعتلا عاطقلا نلضفي ءاسنلا تناك
 يف ءاسنلا ةكراشم ىرأ نآلا يننكل ،ءاسنلاو لاجرلا نيب هيف
 .تالاجملا لك

 ءاسنلا دوجو ظحلأو ،يراس عم قفتأ :ىورأ لوقت
 لثم ،يضاملا نع فلتخي يذلاو اًيلاح نهرودب فارتعالاو
 .عمتجملا يف ايلع بصانم يف نهدوجو

 نيذلاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم ناجوزلا ناذه

 ىلإ ناريشي ،نطولا ىلإ اداع مث نمو جراخلل رفسلا امهل قبس
 ةيؤر نالعإ ذنم ةلماعلا ىوقلل مامضنالل ةأرملا عيجشت

 يتلا ةمهملا بصانملا نم ديدعلا كلانه نأ اركذو .2030
 ناركذيو .ةيركسعلاو ةيموكحلا بصانملا لثم ةأرملا اهتلغش

 امنيب هتجوز رارق جوزلا معدي ثيح ،كلذ لوح امهراوح
 مامضنا ديازت عمو .اًيلاح لمعلاب اهتبغر مدع ىلإ ةجوزلا ريشت
 يف صرفلا نم ديدعلا نهل ترفوت دقف ةلماعلا ىوقلل ةأرملا
 ريمألا ردصأ ،جئاتنلا لضفأ نامضلو .تالاجملا نم ديدعلا

 تاكرشلا ةعفنم عضت يتلا رماوألا ضعب ناملس نب دمحم
 ةئيب يف ةأرملل ةيامحلا نمضت ثيح ،ةدحاو ةفك يف ةأرملاو
 ةيواستم اًصرف رفوت يتلا تاكرشلل زئاوج ملستو لمعلا

 دق ةئيبلا نوكل ةبسنلابو .)2020 دنارجو فلوو( نيسنجلل
 بلغأل ةبعص ةوطخ هذه دعت نيسنجلا نيب لصفلا تداتعا
 نوظحلي ةيرضحلا قطانملا لهأ نم اًجوز 15 نم 13 .سانلا
 معدو كلذل مهمعد نع نوربعيو ،لمعلا تائيبل ةأرملا مامضنا

 .لمعلاب اوبغر نإ م¡ارارق يف م¡اجوز

 قطانملا لهأ نمو جراخلل ارفاس نيذلا ناجوزلا
 ىلع ىضم ،)25( داعيم هتجوزو )28( ديعس ،ةيئانلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اداع دقو ماوعأ ةرشع امهجاوز
 ةبر ةجوزلا امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ،ماع لبق
 ريغتلا :ديعس لوقي .ةأرملا لمع يف امهيأر ناكراشي .لرتم
 قوس ىلإ ءاسنلا مامضنا نمضتي 2030 ةيؤر هتثدحأ يذلا

 ،اذه ةيمهأ ىرأ .صرفلا نم ديدعلا اذه نهل رفويسو ،لمعلا
 .سنجلا ةطلتخم ةئيب يف ةأرملا دوجو لايح قلقأ يننكلو

 لمعلا قوسل ةأرملا مامضنا نأب نمؤأ :داعيم لوقتو
 ،كلذ لبق لمعي نك ءاسنلا نأ ملعأ .انداصتقال مهم لماع

 يتاقيدص بلغأ .ميلعتلا اهرهشأو ،ةدودحم تالاجم يف نكلو
 يثحب نم مغرلابو .تايلكلاو تاعماجلا يف نلمعي وأ تاملعم
 ةطلتخم ةئيب يف لمعلا يف ةبغار تسل انأف اًيلاح ةفيظو نع
 .سنجلا

 ةلماعلا ىوقلل ةأرملا مامضنا نأ ناجوزلا ناذه ىري
 ءاسنلا نم ديدعلا بغرت .2030 ةيؤر تاريغتل يباجيإ بناج
 ؛اًبعص سنجلا ةطلتخم تائيب يف لمعلا ندجي نهنكل لمعلا يف
 لازي ام .ةريبكلا تاريغتلا هذه لثمل اًدعتسم سيل عمتجملاف

 ثيح فقاوملا هذه لثم يف مهيأر لوح ةريح يف سانلا
 نم مهم ءزج سنجلا ةطلتخم تائيبلا .م¡اروصت يف نوتوافتي
 نم ديدعلا ءوبت نم ةأرملا نيكمت نم هيف امل 2030 ةيؤرلا

 .ةيديلقت ةيلقعب لاجرلا كسمتي ةيديلقتلا تاجيزلا يف .صرفلا
 نوحضوي ةيئانلا قطانملاو ىرقلا لهأ نم اًجوز 14 نم ةسمخ
 ال نكل ،لمعلا نم ةأرملا نيكمتل اهيعسو ةيؤرلل مهمهف
 ركُذ امكو .لمعلا يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا دوجو نولضفي

 ةيئانلا قطانملاو ىرقلا لهأ نم جاوزألا بلغأ ىري ،اًقباس
 ربكأ عمتجملا ىلع هررض اًيبلس اًرمأ ا�وك سنجلا ةطلتخم ةئيبلا
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 ضفر ىلإ ةيئانلا قطانملاو ىرقلا لهأ نم دارفألا ليمي .هعفن نم
 طقست يتلاو اm نوكسمتي يتلا ةيديلقتلا ةيلقعلل اًعبت تاريغتلا

 ضفر يف جاوزأ ةثالث قفتيو .ةيدايق بصانم ءوبت يف ةأرملا قح
 مدعب نالداجيف نارخآلا ناجوزلا امأ ،تائيبلا كلت لثم
 .تاريغتلا كلتل عمتجملا دادعتسا

 نم )28( فون هتجوزو )30( را� :ناجوزلا

 امهل قبسي ملو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملا
 امهيدل سيلو تاونس ةثالث امهجاوز ىلع ىضم ،رفسلا
 .ةجوزلا لمعتو لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي ،لافطأ
 داز :را� لوقي ،امهراودأل امهتبكاوم ةيفيك ناجوزلا كراشي

 روخف انأ .ةريخألا تاونسلا يف لمعلا قوس ىلإ ءاسنلا مامضنا
 انمسق يف ءاسن دجوت لمعأ ثيح .اندلب يف هانققح امب اًدج
 رفوت سنجلا ةطلتخم تائيبلا ،ةئيبلا كلت دوسي مارتحالا نظأو
 .ةيواستم صرف

 ةئيب يف ةيرادإ ةكرش يف لمعأ انأ :فون لوقتو
 ،عيمجلا ينمرتحي ،يلمع يف ةحارلاب رعشأو .سنجلا ةطلتخم
 يف اًضيأ يجوز لمعيو .ةجوزتم يننأب مهتفرعم دنع اًصوصخ
 .سنجلا ةطلتخم ةئيب

 .لمعلا ةئيبل ةأرملا مامضنا يف امهيأر ناجوزلا كراش
 يف ةيفارتحالا نمضي لمعلا ةئيب يف نيسنجلا نيب مارتحالا
 مارتحالا ىلع نهلوصح ةيمهأ ىلإ ءاسنلا بلغأ ريشتو .لصاوتلا

 لثم نأو ،سنجلا ةطلتخم ةئيبلا وذ لمعلا ناكم يف لاجرلا نم
 رهظيو .رخآلا سنجلا هببسي جاعزنا يأ نهبنجت ةئيبلا كلت
 ال ام�أب اركذ دقف ،نيجوزك ةيسنجلا مهراودأ ىلع اًرثأ كلذ
 ةيسنجلا مهراودأ ةبكاوم يف تابوعص وأ تايدحت يأ ناهجاوي

 ةئيب يف امهالك لمعي .لمعلا نكامأ يف سنجلا ةطلتخم ةئيبلا يف
 2030 ةيؤر قيقحت ىلإ ليبسلا نأب نانمؤيو سنجلا ةطلتخم

 لهأ نم اًجوز 14 لصأ نم 12 .ةلوهسب فيكتلل مهعجش
 مهراودأ اورادأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملا

 تنوك سنجلا ةطلتخم ةئيبلا نأب ىلع اوقفتا ،جاوزأك ةيسنجلا
 مهجرخأ كلذ نأل ؛لمعلا نكامأ يف اًصوصخ مهل ةديج ةبرجت
 يف مهسي اًجوزتم درفلا نوك نأب نونمؤيو .ةحارلا ةقطنم نم
 )2010( يفروم شقاني .سنجلا ةطلتخم ةئيبلا يف لماعتلا ريسيت

 ةكم يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه عرف سيئر
 .سنجلا ةطلتخم ةئيبلاو يدماغلا دمحأ خيشلا اًقباس ةمركملا
 دض هنأب ةيمالعإلا طاسوألا نم ديدعلا يف يدماغلا فرُع
 شقانيو .لمعلا ةئيب يف اًصوصخ لاجرلاو ءاسنلا نيب لصفلا

 ةينيدلا تادقتعملا هذه لثمل يدماغلا ةكراشم )2010( يفروم
 ةيؤر فادهأ قيقحت دعي .سنجلا ةطلتخم تائيبلا لوح لدجلا يف

 بجيو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا داصتقا ريوطتل اًحاتفم 2030
 دعي ثيح ،سنجلا ةطلتخم لمعلا تائيب دوجو مييقت ةداعإ

 ةيبرعلا ةكلمملا ريوطت عنمي اًقئاعو اًزجاح نيسنجلا لصف
 .ةيملاعلا اهفادهأل اهلوصوو ةيدوعسلا

 امهل قبسي مل )31( جيرأ هتجوزو )35( هللا دبع
 ةنيدم نم نايتأيو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا

 لمعي ،نيلفط امهيدلو اًماع 12 امهجاوز ىلع ىضم ،ةيئان
 ناكراشي .ةجوزلا لمعت ال امنيب لماك ماودب ةفيظو يف جوزلا
 2030 ةيؤرل اًقيبطت لمعلا ةئيب يف ةأرملا دوجو لوح امهيأر

 تظحال :هللا دبع لوقي .نيجوزك امهيرود ىلع كلذ رثأو
 .2030 ةيؤر عم لمعلا قوسل ءاسنلا نم ديدعلا مامضنا
 مهيلعف صرفلا نم ديزملاب نبغري ّنك نإ نكلو ،كلذ معدأو
 ىلع بعص كلذ نأ نظأو .سنجلا ةطلتخم ةئيب يف لمعلا

 دوجو نولضفي ال نيذلا جاوزألا وأ تابزاعلا تايتفلا
 تقولا ءاسنلاو لاجرلا يضقيس .ةئيبلا هذه لثم يف ن¡اجوز
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 ةطلتخم ةئيبلا يف تاراوحلا ضوخ كلذ بلطتيو اًعم ريثكلا
 قيقحت وحن انليبس ىلع براقتلا اذه لثم رثؤي نأ نكميو سنجلا

 .ةيؤرلا
 يننكل ،هللا دبع رظن ةهجو مهفأ :ًةلئاق جيرأ قفتت ال

 هسفن يف رخآلا صخشلا لاغشنا ةلاح يف هنأ نظأ .هعم فلتخا
 ىتح ام دحأل ةجاحب انسل نحن .دودحلا عضو نم نكمتيس

 نم نروط يتاوللا ءاسنلاب اًدج ةروخف انأ .اًدودح انل عضي
 .2030 ةيؤر قيقحتل لمعلا قوسل نممضناو نهسفنأ
 عم اًصوصخ ،سنجلا ةطلتخم ةئيب يف لمعأ تسلف ،يل ةبسنلاب
 مهف ءوس وأ فالخ يأ ءوشن ديرأ ال ؛كلذل يجوز ضفر

 .اننيب
 مل نمم ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ضعب فلتخي

 نم 10 .رخآلا فرطلا عم ءارآلا يف جراخلل رفسلا مهل قبسي
 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 14

 ،ةأرملا لمع اهنمض نمو ةيؤرلا تاهجوت نومعدي جراخلل
 ىنبتي .سنجلا ةطلتخم ةئيب يف ن¡اجوز لمع نولضفي ال نكل
 اميف ةيديلقت تاهجوت ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا بلغأ
 حمست ةئيبلا هذه لثم نأب مهنظل ؛سنجلا ةطلتخم ةئيبلاب قلعتي

 مهتقث نم مغرلا ىلع ،لمعلا راطإ جراخ يف نيسنجلا لعافتب
 ،ًةماع ءاسنلا وحن لاجرلا كولس نوفرعي مهف ؛م¡اجوزب
 كلذ نأ ودبيو .ةئيبلا كلت لثم بنجتل اًليم رثكأ مهف كلذلو

 لظ يف ةيسنجلا مهراودأل نيجوزلا ةبكاوم يف اًيدحت لكشي
 ريثكلا نمؤي .2030 ةيؤر اهتثدحأ يتلا ةريغتملا ةيسنجلا ةئيبلا
 نأل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةريغتملا تائيبلا لبقت ةيمهأب
 ةبسنلاب .دلبلا اذه لهأل ةميرك ًةايح رفويس ةيؤرلا قيقحت

 م¡أشنو يديلقتلا مههجوتف ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل

 لمعلا تائيبب قلعتت يتلا- تايدحتلا ضعب لكشت ةظفاحملا
 .ةيؤرلا قيقحت ليبس يف -ةأرملا صرفو ةطلتخملا

 هشقان يذلا بناجلا مسقلا اذه ضرعتسي
 فادهأ نم .لمعلا قوس يف ةأرملا دوجو وهو ،نيكراشملا
 صرف ريفوتو داصتقالا يف ةأرملا ماهسإ ةدايز 2030 ةيؤر
 نمم جاوزألا بلغأ يعي .نييدوعسلا ءاسنلاو لاجرلل ةئفاكتم

 يف ةأرملل ةحاتملا ديدجلا صرفلا جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس
 تائيبلا ينبت مت .جاوزألا نم ديدعلا كلذ معديو ،لمعلا قوس
 جاوزألا معدي .صرفلا نم ديدعلا ريفوتل سنجلا ةطلتخم ةيلمعلا
 ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا مهل قبس نمم رضحلا نم

 لمعلا ةئيب ىلإ مامضنالا ندرأ نإ ن¡ارارقو م¡اجوز ةيدوعسلا
 م¡أشنف .ةيديلقتلا تادقتعملل ةضرع لقأ مهف ،سنجلا ةطلتخم
 اًمعد رثكأ مهلعج ةيبرغلا تاعمتجملاب مهطالتخاو ندملا يف
 .م¡اجوزل

 نيذلا ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا كراش
 لمع صرف ةدايز لوح م¡اروصت جراخلل رفسلا مهل قبس
 اودبأ نم مهنم ةلق كانهو .سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف ءاسنلا
 يف ةأرملل صرف ريفوتو ةيؤرلا اهتثدحأ يتلا تاريغتلاب مmاجعإ

 مل صوصخلا هجو ىلع )روكذلا( جاوزألا امنيب .لمعلا قوس
 ءاسنلا بلغأ عنامت ال .سنجلا ةطلتخم لمعلا تائيب اولبقتي
 ًةماع لمعلاب نبغري ال نهنكل ةطلتخملا لمعلا تائيب دوجو

 ىلع ةردقلا .صوصخلا هجو ىلع ةطلتخم ةئيب يف لمعلاو
 نم هثدحت امو 2030 ةيؤر لوبقل يرورض رمأ فيكتلا
 مهراودأ ةبكاوم يف اًيدحت جاوزألا بلغأ هجاوي مل .تارييغت
 يف نوشيعي نيذلا بلغأ .جاوزأك ةطلتخملا لمعلا تائيب يف

 دنعو .سنجلا ةطلتخم ةئيب يف لمعلا نولبقي ةيرضحلا قطانملا
 مارتحالا دوجو ةيمهأ اوركذ مهف ،ةيسنجلا مهراودأ ةبكاوم
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 امأ .مهجاوز يف ٍدحت يأ زواجتل نيجوزلا نيب ةقثلاو لدابتملا
 مهل قبسي مل نيذلا ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا

 مدع نكلو ،ةأرملا لمع معد مهيلع بلغ دقف جراخلل رفسلا
 .اهل م¡اجوز مامضنا ضفرو سنجلا ةطلتخم لمعلا تائيب معد
 ًءاوس ،ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نأ ىلإ لصوتن ،كلذل
 ىلإ نورظني ،كلذ مهل قبسي مل نم وأ رفسلا مهل قبس نمم

 قطانملا لهأ نم جاوزألا نع ةفلتخم ًةرظن ةطلتخملا لمعلا تائيب
 .كلذ مهل قبسي مل نيذلاو رفسلا مهل قبس نيذلا ىرقلاو ةيئانلا

 ةماعلا نكامألا يف ةأرملا *

 دوجو لوح جاوزألا ءارآ لصفلا اذه ضرعتسيس
 ةيؤر اهتثدحأ يتلا تاريغتلل ةجيتنك ةماعلا نكامألا يف ةأرملا

 ةيهيفرتلا ةطشنألا ديدجلا يداصتقالا هجوتلا عجش .2030

 ضعب اذه ريغ .ةحايسلل جيورتلاو تاراهملا يوذ باطقتساب
 يف نيسنجلا نيب اهيف لصفي يتلا قطانملا لثم ةمراصلا نيناوقلا
 ةيؤر لبق .ىرخألا ةماعلا نكامألا بلغأو معاطملاو يهاقملا

 مسقو لئاوعلا مسق ،نيمسق ىلإ معاطملا مسقت تناك 2030
 .يدوعسلا عمتجملا ةظفاحمو ديلاقتلاو تاداعلل اًعبت بابشلا
 قطانملا نم ريثك يف لصاوفلا كلت ةلازإ مت ةيؤرلا قالطإ دعبو
 ديدعلا ةعيبط سنجلا ةطلتخم ةئيبلا تحبصأ كلذلو .ةيرضحلا

 ديلاقتلاو تاداعلا نم ديدعلا فيفخت متو .ةماعلا نكامألا نم
 اذه مهسيسو .مm بيحرتلاو حايسلا بذجل عمتجملا يف
 جيورتلاو ملاعلا لوح نم حايسلا بذج يف نرملا هجوتلا
 ديدعلا بنجت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فاشكتساو ةحايسلل

 اًقباس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةرايز بناجألا حايسلا نم
 .2030 ةيؤر قالطإ لبق ةمراصلا ديلاقتلاو تاداعلا ببسب
 يف بناجألا حايسلاب بيحرتلا مهسيس ةيؤرلا تارييغت دعبو
 نيذلا جاوزألا مسقلا اذه يف ضرعتسأس .دالبلا داصتقا نيسحت

 مهتبكاوم ةيفيكو كلذ مهل قبسي مل نيذلاو رفسلا مهل قبس
 يف مهيأرو ،2030 ةيؤر تارييغت لظ يف ةيسنجلا مهراودأل

 .عمتجملا يف ةلصاحلا تاريغتلا
 امهل قبس ،)27( ميعن هتجوزو )32( روصنم

 ىلع ىضمو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا
 ناجوزلا لمعي ،لافطأ يأ امهيدل سيلو ماوعأ ةثالث امهجاوز

 تاريغت انظحال :روصنم لوقي .لماك ماودب فئاظو يف
 ةطشنألاو ةحايسلا ىلع دلبلا حاتفناو ةأرملا ةدايق لثم ةمخض
 تالفحلاو يهالملا ندمو ىقيسوملا سرادمو امنيسلاو ةيهيفرتلا
 .ةيئانغلا

 تاريغتلا نم ديدعلا كلانه نظأ :ميعن لوقتو
 تاريغتلا هذه ةيؤر ئجافملا نم .يهيفرتلا بناجلا يف اًصوصخ
 امنيسلا يف مليف ةدهاشمل روصنمو انأ انبهذ .اهقيبطت ةعرسو
 انركذ دقو ،ةيئانغ ةلفح ىلإ اًضيأ انبهذو .ةعئار ةبرجت تناكو

 نكامأ داجيإ عيطتسن انحبصأ .جراخلا يف انك امدنع انتايحب اذه
 .نآلا اًعم انتقو ءاضقل

 ،جراخلا ىلإ رفسلا امهل قبس نمم نارخآ ناجوز
 ىلإ م¡دوع ىلع ىضم ،)37( ملاس اهجوزو )32( ةورم

 15 امهجاوز ىلع ىضمو نيماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ماودب فئاظو يف امهالك لمعيو ،ءانبأ ةثالث امهيدلو ،اًماع
 ةيؤر تارييغت لوح راكفألا ضعب ملاس كراش .لماك

 انأرق ةيضاملا ةنسلا .ةيؤرلا تارييغتل نوقوشتم نحن :2030
 عنص يف مهستس ا�أ نظأو .2030 ةيؤر لوح انسفنأ انفقثو
 نيروخف انلعجتسو .يتلئاعل ةيحصو ةلهس ةيعامتجا ةايح
 ديطوت يف تمهسأو .انتفاقثو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اندلبب

 .نآلا يلافطأو يتجوز ىلإ برقأ يننأ نظأ ،ةيلئاعلا يتاقالع
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 ،ةيهيفرتلا نكامألا نم ديدعلا انظحال :ةورم لوقت
 نم ديدعلا ىرن .اًدج ينبجعي يذلا ريبكلا ريغتلا يه ةحايسلا

 نكامأ ىلإ انبهذ دقو .اm نوعتمتسيو اندلب نوروزي بناجألا
 نأ قبس يتلا ةيخيراتلا نكامألا ىلإ يئانبأ بهذ ،ةلئاعك ةريثك
 .اًدج اm اوعتمتساو يجوز عم ا¡رز

 قبس نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ليمي

 اهتثدحأ يتلا تاريغتلاب باجعإلا ىلإ جراخلا ىلإ رفسلا مهل
 ةدئاف اودكأ اًجوز 15 نم 10 ،مهتيبلاغف .2030 ةيؤر
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعمتجملا تاريغتلل مهتئي¡ يف تارييغتلا كلت
 ؛م¡اقالع ىلع يباجيإلا تاريغتلا هذه رثأ اوحضوأو .ةيدوعسلا

 تقولا نم ديزملا ءاضق ىلع سانلا عجشي يهيفرتلا بناجلاف
 فاشتكا صرف مهل حاتأو ،مهتلئاعو مهئاقدصاو مهجاوزأ عم
 .ةلئاعك ةنيدملا

 قطانملا لهأ نم ،)25( داعيم هتجوزو )28( ديعس

 ىلع ىضم دقو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىرقلاو ةيئانلا
 يف امهالك لمعي ،ريغص لفط امهيدلو ماوعأ ةعبرأ امهجاوز
 .ديدجلا تاريغتلا يف امهيأر نع اثدحت .لماك ماودب فئاظو
 :ديعس لوقي

 تاريغتلا لك عم فيكتلا ريسيت يف تمهسأ تاريغتلا هذه
 .2030 ةيؤر عم فيكتلا ىلإ سانلا ليمي .ةلصاحلا ةديدجلا
 ةعونمم لازت ال تناك سنجلا ةطلتخم تائيبلا ،لاثملا ليبس ىلع

 .لمعلا ناكم يف اًيدحت اهعم فيكتلا لكشو ةماعلا نكامألا يف
 تالفحلا يفو ،ةماعلا نكامألا يف مهضعب سانلا مرتحي نآلا
 كلت لك ىلع ةيلكلاب اًقفاوم تسل انأ .معاطملاو ةيئانغلا
 .اm نيرخآلا عاتمتسا ىرأ يننكل تاريغتلا

 باهذلا بنجت ىلإ ليمن يجوزو انأ :داعيم لوقتو
 هذه ىلع انتنيدم يف سانلا فيكتي ملو .ةفورعملا نكامألا ىلإ

 .اًيلك ةيؤرلا اهتثدحأ يتلا تاريغتلا نومعدي الو تاريغتلا
 يتلا تاريغتلا ماهسإ ىلإ ناجوزلا ناذه راشأ

 .ةيسنجلا مهراودأل مهتبكاوم ةيفيك يف 2030 ةيؤر اهتثدحأ
 عاتمتسا جوزلا فصيو .ةظوحلم تاريغتلا نأ ناجوزلا ركذي

 فاشكتسا ىلع نييدوعسلا ةيؤرلا تعجش ثيح اm سانلا
 يف ةحايسلا عيجشت ةيؤرلا فادهأ نمو .مهتفاقث مهفو مهدلب
 حبصأ .بناجألا حايسلا بذجو ملاعلل ةيدوعسلا راهظإب دلبلا
 نم صلختلا مت اذل ،حايسلا بذجل اًمهم اًلماعو ةيولوأ هيفرتلا

 تائيب دوجو لثم نرم كلسم ذاختاو ديلاقتلاو تاداعلا ضعب
 قطانملا يف .فاشكتسالل ةعتمم ةريثك تابسانمو سنجلا ةطلتخم
 هتثدحأ يذلا رييغتلا لبقت يف ةبوعص سانلا دجي ىرقلاو ةيئانلا
 جاوزألا ظحلي ثيح تالباقملا كلذ تدكأ .2030 ةيؤر

 ةيئانلا قطانملل اوداع مث نمو جراخلل رفسلا مهل قبس نيذلا
 عم عمتجملا ماجسنا مدع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىرقلاو
 نم 12 كانه .ةيرضحلا قطانملا تاعمتجمب ةنراقملاب رييغتلا
 مهل قبس نيذلا ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 14 لصأ

 سانلاف .2030 ةيؤر لبقت ةبوعصل مهتيؤر نوركذي رفسلا
 نيب ةبيرقلا تاقالعلا ببسب قطانملا كلت يف مكحلا ىلإ ليمت
 .جورخلا نم مهعنمو سانلا ضعب كلذ طبحأف عمتجملا دارفأ

 نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ
 اهجوزو )32( ةبه ،ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا مهل قبس
 ماودب ةفيظو يف جوزلا لمعي .امهيأر اكراش )36( دمحم
 ىلع ىضم ،يئزج ماودب ةفيظو يف ةجوزلا لمعت امنيب لماك

 اميف ،ناجوزلا ريشيو .ءانبأ ةثالث امهيدلو اًماع 15 امهجاوز
 ىلإ ةماعلا نكامألا يف رخآلا سنجلا عم لماعتلاب قلعتي
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 لوقي .ةأرملا ةيرح لثمت يتلا اًصوصخ تاريغتلا مهتظحالم
 ىرأو ،ديجلا عونلا نم تاريغتلا هذه نأب لوقلا عيطتسأ :دمحم

 نحن .ةيضاملا تاونس سمخلاب ةنراقم نآلا سانلا ةحار
 .تاريغتلا بلغأ عقت ثيح ةمدقتم ةنيدم يف انشيعل نيظوظحم
 .ةنيدملا فاشكتساو نيجوزك معاطملا ىلإ باهذلا بحن

 هذه لبق ةددحم نكامأ ىلإ بهذن انك :ةبه فيضتو

 نآلا امأ ،ةلئاعلا عم لرتملا يف تقولا يضقن انك ،تاريغتلا
 .ةعتملا نم ريثكلاب ىظحنو ةديدج نكامأ فشكتسن نحنف
 ةماعل حاتتل انتفاقث لثمت يتلا ةيثارتلا نكامألا ديدجت ينبجعيو
 ةيا� مايأ اًصوصخ ،دمحمو انأ اًريثك جرخن نأ بحن .سانلا

 .عوبسألا لالخ كلذل ططخنو عوبسالا
 ةطلتخم تائيبلا يه اهشاقن مت يتلا بناوجلا مهأ دحأ

 ةيؤر قالطنا عم اًعجشم حبصأ ةأرملا رود عسوت .سنجلا
 ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا فلأي .2030

 تالباقملا بسحبو .سنجلا ةطلتخم تائيبلا ةيدوعسلا ةيبرعلا
 مل نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم اًجوز 14 نم 12 نإف
 ةطلتخم تائيبلا نوفلأي اونوكي مل جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي
 مهلبقت يف مهسأ ةيرضح ةئيب يف مهدوجو نكلو ،سنجلا

 ىلع مهدايتعا ىلع مهتيبلاغ دكأو .ةلوهسب ةيؤرلا تارييغتل
 ةيرضحلا قطانملا ىلع بلغي .جاوزأك سنجلا ةطلتخم تائيبلا
 ةطلتخم تائيبلا دوجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ندملاو

 ةيرضحلا قطانملا بذتجت .2030 ةيؤرل اًقيقحت كلذو سنجلا
 وأ لمعلا ضرغل امإ نوتأي نيذلا بناجألا راوزلا بلغأ
 ةنورملا ىلإ نكامألا كلت لهأ ليمي كلذل ًةجيتنو ،ةحايسلا
 .ا¡ارييغتو 2030 ةيؤر عم فيكتلاو

 تقولا ةدوج يف تارييغتلا كلت رثأ ىلإ جاوزألا ريشي
 ةريثك نكامأ كلانه نكي مل ةيؤرلا لبق .اًعم هنوضقي يذلا

 نكامأ فاشتكاو جورخلا ىلإ جاوزألا ليميف نآلا امأ جورخلل
 ةرثكب تاريغتلل جاوزألا طبر مامتهالل ريثملا نمو .ةديدج

 ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نمم جاوزألا بلغأ ركذ .هيفرتلا نكامأ
 وأ ةدحاو ًةيئانغ ًةلفح لقألا ىلع اورضح دق م�أ جراخلا
 نم اًجوز 14 نم 11 .امنيسلا تالاص يف اًمليف اودهاش
 نومعدي رفسلا مهل قبسي مل نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ

 دوجو نأ ىلإ ةفاضإلاب .2030 ةيؤر اهتثدحأ يتلا تاريغتلا
 ،ةنيدملا فاشتكا نم نيجوزلا نّكم ةيهيفرتلا ةطشنألا هذه
 دنعو .ن¡اقيدص عم وأ نهدحو اهنفشتكي اًضيأ ءاسنلاو
 مهتبرق تاريغتلا نأ جاوزألا دكأ ،نيسنجلا راودأ نع ثيدحلا

 ركذ .ضعبلا مهضعب مهف نم مهتنكمو ضعبلا مهضعب نم
 ةرايز يف رصحني ناك ةيؤرلا لبق حاتملا هيفرتلا نأ ضعبلا
 جاوزألا ناك .معطملل باهذلا وأ ءاقدصألاو براقألا
 باعلأو قرولا بعلو مهئاقدصأ ءاقلب مهسفنأ نع نوهفري

 .ءاقدصألاو براقألا نهلافطأ عم تاجوزلا روزت امنيب ويديفلا
 حبصأف تارايخلا تعونت 2030 ةيؤر قالطنا عم امأ
 .اًيوس ةنيدملا نوفشكتسي لئاوعلاو جاوزألا

 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ىلع رخآ لاثم

 هتجوزو )33( روصنم ،جراخلل رفسلا مهل قبسي مل نيذلا
 جوزلا لمعي ،ماوعأ ةعبرأ امهجاوز ىلع ىضم ،)27( دنه
 كراش .دعب ةجوزلا لمعت ال امنيب لماك ماودب ةفيظو يف

 راودأ ىلع اهرثأو 2030 ةيؤر نع م¡اروصت ناجوزلا
 لبقت انيلع لهس ةنيدملا يف اندوجو :روصنم لوقي .نيسنجلا
 بحأ .اندلب نم نسحي يذلا روطتلا مهفو تاريغتلا
 يل ينعت .يتجوز عم ةنيدملا يف ةديدجلا نكامألا فاشكتسا

 يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لعجت ا�أل ريثكلا 2030 ةيؤر
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 ةيبرغلا تاعمتجملا لثم حبصيل عمتجملا ريغتو رمتسم ريغت
 .نيسنجلا نيب اًصوصخ ةديج ةقيرطب

 معد نمضتت ةظوحلم ةميظع تاريغت :دنه لوقتو
 معاطملاو امنيسلا تالاص حتفو ةيهيفرتلا ةطشنألاو ةحايسلا
 مل نحن .ةيبوروألاو ةيكيرمألا بيلاسألاب يهاقملاو ،ةيملاعلا
 .انل ملاعلا تبلج تاريغتلا هذه نأ نظأ نكل ،لبق نم رفاسن

 مهتعجش يتلا تاريغتلا نويرضحلا جاوزألا فصو
 نم 8 .ةيبرغ ةبرجت ا�أ ول امك ةيثارتلا نكامألا فاشتكال

 م�إ اولاق جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا نم اًجوز 14
 ةكلمملا جراخ رفسلل اورطضي نأ نود ةيبرغ ًةبرجت نوشيعي

 ا�أل جاوزألا ةيبلاغ تاريغتلا هذه بجعت .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةطلتخم ةئيبلا لكشت الو .اًيوس نكامألا فاشتكا نم مهتنكم
 ةيرضحلا قطانملا يفف ؛ندملا لهأ نم جاوزألل ةلكشم سنجلا
 يف مهسأ امم ةعونتم تاعمتجم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 .2030 ةيؤر تارييغت ينبت ةلوهس
 قطانملا لهأ نم ،)30( لصيف اهجوزو )27( ةرون

 امهل قبسي ملو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ىرقلاو ةيئانلا
 امهيدلو تاونس ةثالث امهجاوز ىلع ىضم ،جراخلا ىلإ رفسلا

 تاريغتلاو 2030 ةيؤر يف امهيأر ناجوزلا حضوأ .نيلفط
 لك يف تاريغتلا :لصيف لوقي .نيسنجلا راودأ ىلع ترثأ يتلا
 قطانملا يف ثدحت تاريغتلا بلغأ .اهمعدن نحنو ،ناكم

 .انتنيدم يف تاريغتلا كلت لثم َرن ملو ،ةريبكلا ندملاو ةيرضحلا
 روطتلا ينبجعي .تاريغتلا كلت ىرنل ةريبكلا ندملا ىلإ رفاسن
 ةطلتخم ةئيب يف ءاقبلا يف ةبوعص دجأ يننكل ،يهيفرتلا بناجلا يف
 بهذن امدنع لاجرلاب ناكملا ظاظتكا مدع نم دكأتا .سنجلا

 .اًنايحأ ينجعزي كلذ نأل يتجوزو انأ

 لبقت لواحي لازي ام انعمتجم نأ نظأ :ةرون لوقتو
 سنجلا ةطلتخم ةئيبلا يف نكل صرفلا ةرفو ينبجعت .تاريغتلا

 .بعص كلذ
 اهتثدحأ يتلا تاريغتلا ضعب ناجوزلا ناذه معدي

 .مهتنيدم يف هيفرتلا ةعانص يف عسوتلا اًصوصخ 2030 ةيؤر
 ىلإ اوراشأ ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم اًجوز 12 نم 10

 م�إ اولاقو ،مهتنيدم يف ةيهيفرتلا ةطشنألا كلت لثم مادعنا
 راودأ وه مهملا رخآلا بناجلا .ةريبكلا ندملا يف هرتتلل نوبهذي
 تائيبلا لايح مهقلق نع جاوزألا نم ريثكلا ربعي ،نيسنجلا
 ةريبكلا ندملا ىلإ رفسلا عم ىتح هنأب اولاق .سنجلا ةطلتخم

 نوبنجتي مهف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملاو
 نكامألا يف ةرثكب لاجرلا دوجو .لاجرلاب ةمحدزملا نكامألا
 ربعت .ىرقلاو ةيئانلا قطانملا بلغأ ىلع ديدج سنجلا ةطلتخم
 ريثكلا دوجو نم نهجاعزناو نهحايترا مدع نع ءاسنلا بلغأ

 نوعجشي م�إ اولاق اًجوز 12 نم 9 .نهلوح لاجرلا نم
 ريوطتلاو ةديدج نكامأ دوجو نمضتي يذلا ريغتلا
 ليلحت دعب .ةطلتخملا نكامألا نوبنجتي نهنكل ،يداصتقالا
 لهأ نم جاوزألا ليمي ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا تاباجإ

 ىلإ جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا
 .سنجلا ةطلتخم تائيبلاب قلعتي ام اًصوصخ ،رييغتلا لبقت مدع

 ةمتاخ *

 ةيؤر عم تنمازت يتلا تاريغتلا لصفلا اذه ضرعتسا
 .ةيسنجلا مهراودأل مهتبكاومو جاوزألا ىلع اهرثأو 2030

 فشكتسي لوألا :لصفلا اذه يف عيضاوم ةثالث كلانه ناك
 نع يناثلاو .ةأرملا ةدايقو 2030 ةيؤر نع نيكراشملا ءارآ
 مهراودأل مهتبكاوم ةيفيكو كلذ يف جاوزألا ءارآو ةأرملا لمع
 ىلع جاوزألا دودر ليلحت ثلاثلاو .كلذ لظ يف ةيسنجلا



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 176

 دوجو عم نيسنجلا راودأ ىلع اهرثأو 2030 ةيؤر تارييغت
 .ةماعلا نكامألا يف ءاسنلا

 اًريبك اًريثأت 2030 ةيؤر قيقحت ىلإ ليبسلا رثؤي
 ماع يف .)2017 تنومنينيك( يدوعسلا عمتجملا ةبيكرت ىلع

 دوعس لآ ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو مدق ،2016
 لكشب فد¡ يتلاو ،يدوعسلا عمتجملل 2030 ةيؤر

 كلذ قيقحتلو .دالبلل ةيداصتقالا رداصملا عيونت ىلإ يساسأ
 نيفده ةيؤرلل .ةيعامتجالا ةايحلا يحاون ضعب تريغت
 .ةأرملا نيكمتو داصتقالا ةيمنت ،نييسيئر

 صرف ةدايز ىلإ فد¡ اًططخ 2030 ةيؤر تعضو

 تارييغتلا كلت قيقحتلو .لمعلا قوس يف ةيدوعسلا ةأرملا
 كراش .ةلماعلا ىوقلل ةأرملا مامضنا ةدايزل تاكرشلا تدعتسا
 مهراودأ ىلع تاريغتلا كلت ريثأت ةيفيك لوح مهءارآ جاوزألا
 نم ناتعومجم كانه تناك .جاوزأك م¡ايحو ةيسنجلا

 نم مهو جراخلل اورفاس نيذلا نم نوكتت ىلوألا ،نيكراشملا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئانلا قطانملاو ةيرضحلا قطانملا لهأ
 ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا نم نوكتت ةيناثلاو .ةيدوعسلا
 .ةيئانلاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جراخلا

 ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألل ةبسنلاب
 ةدايق معدت ال مهنم ةلق ،ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جراخلا
 نكلو ،ةدايقلاب ءاسنلل حامسلاب ةموكحلا رارق نومعدي .ةأرملا

 امنيب ،ةرايسلا ندقي نأ م¡اجوز نم نوديري ال جاوزألا ضعب
 عئاشلا نم سيل هنإ نولوقيو .اًضيأ كلذ يف م¡اجوز بغرت ال
 يعمتجملا براقتللو .ةيئانلا قطانملا يف تاقئاسلا ءاسنلا دوجو
 كلت لبقت بعصي عونتلا ةلقو ةيئانلا نكامألا يف ديدشلا

 م¡اجوزل جاوزألا حمسي نأ اهيف حجارلا نم سيل .تاريغتلا
 .عمتجملا مكح نم اًفوخ لمعلا نكامأل مامضنالاب

 قطانملا لهأ نم جاوزألا نع ثدحتن امدنعو
 ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا ةيرضحلا

 ةيبلاغ نأ ودبيو .ةأرملا ةدايقل ةمعاد مهتيبلاغ دجن ،ةيدوعسلا
 معدي .تاريغتلل نيمعاد ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 وأ ندقي نأ ندرأ اذإ اميف م¡اجوز تارارق جاوزألا بلغأ
 نونمؤي مهف .سنجلا ةطلتخم لمع ةئيب يف لمعلل مامضنالا ندرأ

 نيدياحم اوناك مهنم ةلق .دوقت نأ ةأرملل ناح دق تقولا نأب
 ىلع 2030 ةيؤر تاريثأتو نيسنجلا راودأب قلعتي اميف
 نم ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا بلغأ بحري .ءاسنلا
 .ا�ومعديو تارييغتلا هذm جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا

 يذلاو ،مهتقالع ىلع ديجلا كلذ رثأ ىلع مهبلغأ دكؤيو
 ةفاضإلاب .جراخلا يف اهيلع اوداتعا يتلا ةلقتسملا م¡ايحب مهركذ
 يف مهدعاس هتفاقثل مهضرعتو يبرغ عمتجم يف مهدوجو نأ ىلإ
 .ةأرملا نيكمتو 2030 ةيؤر اهتثدحأ يتلا تاريغتلا ةبكاوم

 قبس نمم ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ
 ىلإ مهبلغأ داع مث نمو ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ رفسلا مهل
 اهدشنت يتلا تاريغتلا تارورض مهفتت مهنم ةلق .ةنيدملا سفن
 نولضفي ال مهنكلو ،ءاسنلل صرف ريفوت نم 2030 ةيؤر

 رييغتلا معدت ال ىرخأ ةلقو .لمعلا يف سنجلا ةطلتخم تائيبلا
 راودأل ةبسنلابو .هل قطانملا كلت لثم دادعتسا مدع ةجحب
 راودألا كلت تريغ ةيؤرلا نأ ىلإ نوريشي مهف ،نيسنجلا

 جاوزألا نم ضعبلا لوقيو .مهتنيدم ىلإ اوداع امدنع اًصوصخ
 كلتو ،سنجلا ةطلتخم تائيبلا عم اوفيكتي نأ بعصلا نم هنإ
 يف ةأشنلاو ةيفلخلا .ءاسنلا نم يباجيإ لعف درب َظحت مل تاريغتلا
 مهعمتجمل م¡دوع روف مهلاعفأ دودر ىلع رثؤت ةيئانلا قطانملا

 مهراودأل مهتبكاوم ةيفيك ىلع يديلقتلا جهنلا رثأ .ريغصلا
 .2030 ةيؤر تاريغت عم
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 مل نيذلا جاوزألا نم ىرخألا ةعومجملا نوكتت
 قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب .جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي

 نيذلا عم راكفألا سفن نوكراشتي م�أ اودبيف ،ةيرضحلا
 مامضنالا وأ ةدايقلا رارق يف م¡اجوز جاوزألا معدي .اورفاس
 تاريغتلا هذه رثأب نونمؤيو .سنجلا ةطلتخم لمع ةئيب ىلإ
 قطانملا لهأ نم جاوزألا ليمي .عمتجملاو دالبلا ىلع يباجيإلا

 .ةلوهسب 2030 ةيؤر لظ يف مهراودأ ةبكاوم ىلإ ةيرضحلا
 ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألل ةبسنلاب امأ

 وأ ةأرملا ةدايق دض مهفصنف ،ةيئانلا قطانملا لهأ نم جراخلا
 جاوزألا قفتيو ،سنجلا ةطلتخملا لمعلا تائيب ىلإ اهمامضنا

 ندملا دادعتسا مدع مهضعب ركذ دقو .كلذ يف تاجوزلا عم
 ةيبلاغ نإف ،نيسنجلا راودأل ةبسنلابو .تاريغتلا كلتل ةيئانلا
 مهراودأ ىلع تاريغتلا كلت ريثأت مدع ىلع اوقفتا جاوزألا
 فلتخم رخآ يأر نهيدل تاجوزلا نم ةلق .جاوزأك ةيسنجلا

 ىلإ ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا بلغأ ريشي .نهجاوزأ نع
 كلت ثدحت ال ةقيقحلا يفو .تارييغتلا كلت عم فيكتلا ةبوعص
 قطانملا يف هثدحت يذلا مخزلا سفنب ةيئانلا قطانملا يف تارييغتلا
 تايلاعفلا كلانه زكرتت ثيح ةريبكلا ندملاو ةيرضحلا

 ىلإ ضعبلا ريشيو .ةيئانغلا تالفحلاو ةيهيفرتلا ةطشنألاو
 .تاريغتلا كلت عم فيكتتل تقولا ىلإ ةيئانلا قطانملا ةجاح
 ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نيب ةطقن ةظحالم تمت دقو

 يف رارقلا يعناص مه )روكذلا( جاوزألا نأ يهو ،ىرقلاو
 ةطلتخم ةئيبلا يف ماجسنالا شقاني رخآلا بناجلاو .لرتملا
 تائيبلا عم مهفيكت ةبوعص ىلإ تالباقملا نم ةدع ريشت .سنجلا
 بنجتب م¡اجوز نوحصني جاوزألا نم ةلق .سنجلا ةطلتخم

 رخآلا ضعبلا رمأي وأ بلاطي امنيب ،فئاظولا هذه لثم
 دنع نيجوزلا الكل اًيدحت اذه لكشيو .كلذب م¡اجوز

 مهكسمت ىلع اذه لديو .ةيسنجلا مهراودأل مهتشقانم
 جاوزألا دنع اًصوصخ ،ةظفاحملا ةيديلقتلا تادقتعملاب

 يف تارم ةدع عمتجملا مكح نم فوخلا ركُذ .)روكذلا(
 يعامتجالا طغضلا .ةيئانلا تاعمتجملا نم جاوزألا تالباقم
 نيب راودألا راوح ىلع رثؤي ةنيعم اراودأ عابتال مهعفدي يذلا
 .نيجوزلا

 ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألل ةبسنلاب امأ
 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيرضحلا قطانملا لهأ نم مهو جراخلا
 .2030 ةيؤر اهتثدحأ يتلا تاريغتلا نومعدي مهف ،ةيدوعسلا
 ةديدجلا نكامألا فاشكتسال نيقوشتم جاوزألا ناك

 رظني .ريغتت مل ةيسنجلا مهراودأ نأب مهتيبلاغ نمؤي .جاوزأك
 لكشب نيسنجلا راودأ ىلإ ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 نم مهنيكمت يف 2030 ةيؤر تمهسأ ثيح يواستم
 ةكلمملا يف لاجرلاو ءاسنلا نيب ةيواستم صرف ىلع لوصحلا

 راودأ عم لماعتلا يف ةنورملا ىلإ نوليمي .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 نم رخآلا فرطلا ةدعاسمو تايلوؤسملا ةكراشمو ،نيسنجلا
 .ةيجوزلا ةقالعلا

 دق ءاوس ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ،ًةماع

 لماعتلا يف ةنورم رثكأ كلذ مهل قبسي مل مأ رفسلا مهل قبس
 مل تاريغتلا كلت نأ ىلع مهتيبلاغ ريشي .تاريغتلا كلت عم
 جاوزألا بلغأ ،لباقملا يف .ةيسنجلا مهراودأ عم مهلماعت ريغت

 قبسي مل وأ رفسلا مهل قبس نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم
 .ةديدجلا تاريغتلا عم فيكتلا يف اًيدحت نوهجاوي كلذ مهل
 ةفلتخم فورظ عم رفسلا مهل قبس نيذلا فيكت نم مغرلا ىلع
 ةيئانلا قطانملا يف مهراودأل مهتيؤر اوريغ دقف جراخلا يف

 تاداعلا ىلع ةيئانلا تاعمتجملا بلغأ ظفاحت .ىرقلاو
 جاوزألا ليمي .تاريغتلا عم مهفيكت ىلع كلذ رثؤيو ،ديلاقتلاو
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 قبسي مل وأ رفسلا مهل قبس نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم
 ةيسنجلا مهراودأل مهتبكاوم يف ظفاحملا جهنلا ىلإ كلذ مهل

 .جاوزأك

 ةمتاخلاو جئاتنلا *

 ناك .اًلماك ثحبلا ةلئسأ جئاتن لصفلا اذه صخلي
 يف جاوزألا ةبكاوم ةيفيك مهف ةيعونلا ةساردلا هذه فده
 مت .ةريغتملا ةيسنجلا مهراودأل ةيرضحلاو ةيئانلا تائيبلا
 تايجيتارتسالا :ةساردلا هذه يف ماسقأ ةثالث ضارعتسا

 2030 ةيؤرو ةيلرتملا ةيلئاعلا تايجيتارتسالاو ةيعامتجالا
 .ا¡ارييغتو

 نيسنجلا نيب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لصفت
 ةئيبلا تريغت .رطيسملاو مهألا رودلا ا¡اعمتجم يف لاجرللو

 اًرخؤم ةيؤرلا تثدحأ .2030 ةيؤر قالطإ عم ةيسنجلا
 ثيحب يدوعسلا عمتجملا لوحتس يتلا تارييغتلا نم ديدعلا
 رداصم عيونتل حومطلاو ةيداصتقالا فادهألا عم قفتي

 يسيئر ردصمك طفنلا ىلع دامتعالا مدعو دالبلا يف داصتقالا
 ةيملاعلا ةيداصتقالا ريياعملا غولب يف كلذ مهسيسو ،لخدلل
 ثحبلا سردي .)2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر(
 يف ةريغتملا ةئيبلا يف ةيسنجلا مهراودأل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك

 ،نيتعومجم نم ةنيعلا تنوكت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ىلإ ةدوعلا مث نمو جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا
 رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 يبرعلا جيلخلا لود ءانثتساب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا جراخ ىلإ

 لهأ نم جاوزأ نم نيتعومجملا الك تنوكت .ةيبرعلا نادلبلاو
 مهفل ؛ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزأو ةيرضحلا قطانملا
 تثحب .نيسنجلا وحن مهروظنم ىلع ةيعامتجالا ةبيكرتلا رثأ
 ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا نيب قرفلا يف ةساردلا

 شيعلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألاو ةساردلل ةيبرغلا نادلبلا
 ةيبرعلا ةكلمملا ةئيب يف ةيسنجلا راودألا ةشقانمب قلعتي اميف اهيف

 ثحبلا ةلئسأ ضارعتسا مت دقو .ةريغتملا ةيسنجلا ةيدوعسلا
 ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا فيكتي فيك ،اًلوأ :اًضيأ
 م¡دوع دنع ةيسنجلا مهراودأ عم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا
 قطانملا لهأ نم اوناك ًءاوس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ

 فيك ،اًيناث .ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم وأ ةيرضحلا
 نأ ةيبرغلا نادلبلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا جاوزألل
 ،اًثلاث .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا راودأ عم اوفيكتي
 ةكلمملا يف ةيسنجلا ةئيبلا رييغت يف 2030 ةيؤر مهست فيك

 نويدوعسلا جاوزألا فيكتي فيك ،اًريخأو .ةيدوعسلا ةيبرعلا
 يف ةساردلا نم م¡دوع دعب ةيسنجلا يدوعسلا عمتجملا ةئيب يف
 .جراخلا

 ربع ةيسنجلا راودألاو تاعقوتلا ضارعتسا مت

 سنجلا هبشي .ةساردلل يرظنلا راطإلاو ةقباسلا تاساردلا
 ةقبطلاو قرعلا لثم ىرخألا ةيعامتجالا تاميسقتلا
 تادقتعملا رثؤت .)2014 ليروكو ياوجدير( ةيعامتجالا
 نوكتت .ةيسنجلا راودألا رييغت يف ةيعامتجالا تاقالعلاو ةيفاقثلا

 ةيطمنلا روصلا وأ تاعقوتلا نم ةعومجم نم ةيفاقثلا تادقتعملا
 عمتجملا يف مهراودأ ديدحتو ةأرملاو لجرلا تافرصتل
 ةاواسملا مدع ةلكشم دجاوتت .)2004 ليروكو ياوجدير(

 ةلئاعلا لثم ةيعامتجالا تاسسؤملا بلغأ يف نيسنجلا نيب
 نيب ةاواسملاب ةبلاطملا ةكرح دعبو .لمعلا ةئيبو ميلعتلاو
 ثيح لضفأ صرف ىلع لوصحلا نم ءاسنلا تنكمت نيسنجلا
 ىلإ ةفاضإلاب .لجرلا نع اًضوع ةأرملا حلاص يف تاريغتلا بصت

 طمن ىلعو نيسنجلا راودأ ىلع ةيسنجلا ةئيبلا يف تاريغتلا رثأ
 .)1989 غنشتامو دليشكوه( جاوزأك م¡ايح
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 2030 ةيؤر فد¡ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف
 مت دحاو ردصم نع اًضوع ةيداصتقا رداصم ةدع دوجو ىلإ

 امأ .طفنلا وهو ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اًقباس هيلع دامتعالا
 عمتجملا يف ءاسنلل لضفأ صرف ريفوت وهف يناثلا فدهلا
 لئس امدنع دوعس لآ ناملس نب دمحم ريمألا لوقي .يدوعسلا
 :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا نيب ةاواسملا نع

 ؛ءاسنلا نم ةيدوعسلا فصنو ،ةيدوعسلا معدأ انأ
 اًرجأ ةيدوعسلا ةموكحلا يف ءاسنلا ىقلتت .ءاسنلا معدأ انأ اذل
 .صاخلا عاطقلا يف كلذ ليعفتل نيناوق انيدلو لجرلل ايواسم
 .)2020 ةيبرعلا( سانلا نيب قرفت ةلماعم ديرن ال

 مهراودأل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك ىلع ةساردلا زكرت
 ثحبلا جئاتن ريشت .2030 ةيؤر قالطنا عم ةريغتملا ةيسنجلا
 ،ا�ومعديو تاريغتلا كلت عم نوفيكتي جاوزألا ضعب نأ ىلإ
 هذه عم فيكتلا يف ةبوعص هجاوي ضعبلا لازي ال امنيب

 جاوزألا بلغأ ليمي .عمتجملا ىلع اهرثأو ةديدجلا تاريغتلا
 .اًيعامتجاو اًيدرف راودألا راوح يف هباشتم ج� ذاختا ىلإ

 ةيعامتجالا تايجيتارتسالا *

 ةبكاوم ةيفيك يف ثحبت يتلا ةلئسألا ضارعتسا مت
 يف ةيعامتجالا ةايحلا يف مهيأرو ةيعامتجالا مهتئيبل جاوزألا

 نم عوضوملا نوكت .لصفلا اذه يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 عم تاقالعلا جاوزألا بكاوي فيك :نييعرف نيعوضوم
 نع رخآلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ًةماع نييدوعسلا
 امدنعو .ةماعلا نكامألا يف رخآلا سنجلا عم جاوزألا لماعت

 ةكلمملا يف ةيعامتجالا تاقالعلا يف مهيأر نع جاوزألا لئس
 قطانملا لهأ نم نيتعومجملا الك تباجأ ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةيعامتجالا ةايحلا ةيمهأ ديكأت هدافم امب ةيئانلا قطانملاو ةيرضحلا
 روظنم نيب فالتخالا ةساردلا ترهظأو .ةيبرعلا ةكلمملا يف

 قطانملا لهأ نم نيرخآلاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 مهبلغأ ركذو .ةيعامتجالا ةايحلاو تاقالعلا وحن ىرقلاو ةيئانلا

 نيدي .ةيعامتجالا تاقالعلا ةيمهأ نم ززعت يتلا ةينيدلا م¡ابجاو
 ىلع ظفاحي نأ قحلا ملسملا ىلعو ،مالسإلا نيدب نوكراشملا
 ةيئانلا تاعمتجملا بلغأ .)2016 مويلا ثيدح( محرلا ةلص
 .براقألاو ةلئاعلا عم اًدج ةديطو تاقالعب زيمتت ةيورقلاو

 لهأ نم جاوزألا دنع ةيعامتجالا ةايحلا ةيمهأ نم مغرلا ىلعو
 جاوزألل ةبسنلاب .ةيوونلا ةرسألل ةيولوألا نإف ةيرضحلا قطانملا
 مهف ،كلذ مهل قبسي مل نيذلاو جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نمم
 جاوزألا بلغأ قفتي .اًضيأ براقألاو ةلئاعلاب ةقالعلا نوردقي

 .ةيعامتجالا ةايحلا وحن مهروظنم يف
 لماعت نع ثدحتي يذلا يناثلا يعرفلا عوضوملا

 لصفي ثيح ظفاحم دلب ةيدوعسلا .رخآلا سنجلا عم جاوزألا
 نكامألاو ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ،لاجرلاو ءاسنلا نيب هيف

 اهتنشد يتلا ةثيدحلا تاريغتلا عمو .)2000 ريام( ةيهيفرتلا
 تحبصأو ةيسنجلا ةئيبلا تريغت 2030 ةيدوعسلا ةيؤرلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةماعلا نكامألا يف ةطلتخم
 قبس نيذلا جاوزألا يف ثحبلا دنع .)2016 تنومنينيك(

 م�أ دجن ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جراخلا ىلإ رفسلا مهل
 ىلع مهحاتفنال اًرظن رخآلا سنجلا عم لماعتلا ىلع اوداتعا دق
 عم لماعتلا يف ةيحيرأ رثكأ مهف ،جراخلا يف ةيبرغلا ةفاقثلا

 )2000( وريزيم ةطساوب ةيرظن تمدق .رخآلا سنجلا
 ةدحتملا تايالولا يف يليوحتلا ميلعتلا ةيرظنلا نع ثدحتت
 ريكفت ةقيرط ريغي ميلعتلا نأ ىلع ةيرظنلا صنت ،ةيكيرمألا
 ةساردلا مهل تقبس نيذلا جاوزألا ىلإ رظنلا دنعف اذل .سانلا

 ةيفيك يف تمهسأ ةفلتخملا ةئيبلاو ميلعتلا نأ دجن جراخلا يف
 نيذلا جاوزألا نأ دجن كلذل ؛سنجلا ةطلتخم تائيبلا يف مهلماعت
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 تائيبلا عم ةلوهسب نوفيكتي جراخلا يف ةساردلا مهل تقبس
 يناطحقلا بسحبو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف سنجلا ةطلتخم

 يتلا فقاوملا ضعب يف نويدوعسلا بالطلا رمي ،)2020(
 .عمتجملا يف اهرودو ةأرملل مهروظنم رييغت يف اًيدحت مهل لكشت
 يف ةطلتخملا ةئيبلا ىلإ نيسنجلا ةلصفنم ةئيب نم لاقتنالا
 عمو ،نييدوعسلا ىلع اًدج بعص ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 فيكتلا يف اوأدب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف شيعلا مداقت
 نأ تانايبلا ترهظأ .)2018 يحمرلا( ةديدجلا ةئيبلا عم
 ىلإ اوداع مث جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا فيكت
 اًدج لهس سنجلا ةطلتخم تائيبلا عم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 دنعو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف ةقباسلا مهتبرجتل اًرظن
 قطانملا لهأ نم جاوزألا نأ دجن نيسنجلا راودأ نع ثيدحلا
 اهتشقانم ىلإ نوليمي جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا ةيرضحلا
 قطانملا لهأ نم جاوزألا امأ .ةيعامتجالا تاقالعلا بناج ىلإ

 مهنع نوفلتخيف جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نمم ىرقلاو ةيئانلا
 مهراودأل مهتبكاوم دنع ةيديلقتلا ةيلقعلا نوقبي ثيح
 نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا كرتشاو .ةيسنجلا
 مهفوخ يف كلذ مهل قبسي مل نيذلاو جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس

 يف تاقالعلا براقتو ةوقل ةلئاعلا دارفأو عمتجملا مكح نم
 مل نيذلا جاوزألل ةبسنلاب .)1990 نادمح( تاعمتجملا كلت
 اوكراش دقف ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم رفسلا مهل قبسي

 بلغأ بنجتي .نيسنجلا راودأ يف ءارآلاو رعاشملا سفن
 سنجلا ةطلتخم تائيبلا ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا
 .عمتجملا يف ةأرملا رود لوح يديلقتلا ركفلا ببسب

 ةيلرتملاو ةيلئاعلا تايجيتارتسالا *

 مهراودأل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك لصفلا ضرعتسا
 ةيبرعلا ةكلمملا دعت .لرتملا تايلوؤسمو ةيلئاعلا ةايحلا يف

 ضعبلا مهضعبب ةلئاعلا دارفأ ينتعي ثيح اًيعامج اًدلب ةيدوعسلا
 ةقيرطلا هنإف جاوزلل ةبسنلاب .)2006 نورخآلاو ةلمنلا(

 لبق امهضعب ناجوزلا ىري .يديلقتلا جاوزلا يه هل ةعئاشلا
 دمحأ( ةيعرشلا ةرظنلاب ىمسي عامتجا يف حاكنلا دقع

 يف ركذلا نوكي نأ ةيديلقتلا تالئاعلا ىلع بلغيو .)2009
 يميمتلا( تارارقلا بلغأ ذختي يذلا وهو ةطلسلا عضوم

 ،عمتجملا يف ةأرملا رود يف ةثيدحلا تاريغتلا عمو .)2009
 لصفلا يف تشقان .اًيوس م¡ارارق نوذختي جاوزألا حبصأ
 .ةيلرتملاو ةيلئاعلا تايجيتارتسالا ىلع نيكراشملا دودر يناثلا
 ،لرتملا يف نيجوزلا رود :ةيعرف عيضاوم ةثالث كلذ نع جتن

 تمتو .براقألا عم جاوزألا لماعتو ،نيدلاوك نيجوزلا رود
 يف تاmاشتلا وأ تافالتخالا مهفل نيتعومجملا سفن ةسارد
 ًءاوس ةيفلخلا رابتعال ةفاضإلاب ،جاوزأك مهراودأ شاقن قرط
 .ةيورق وأ ةيندم تناك

 ،لرتملا يف جاوزألا رود نع لوألا يعرفلا عوضوملا
 ةيلرتملا تايلوؤسملاو راودألا كلت عيزوت ةيلآ يف مسقلا ثحب
 ةأرملل لرتملاو ءانبألاب مامتهالا رود نيعي ،اًيديلقت .نيسنجلا نيب
 ةلاعإ يف لجرلا لاجم رصحني امنيب ةيساسألا اهتيلوؤسم دعتو

 يف ةأرملا دوجو عمو .)2005 نورخآلاو يلتراب( ةرسألا
 راوح متي نأو ريغتي نأ رودلا كلذ ىلع ناك ،لمعلا قوس
 ترهظأ .ىرخأ ةقيرطب لرتملا تايلوؤسمب قلعتملا راودألا

 قطانملا لهأ نم جودزملا لخدلا يوذ جاوزألا نأ تانايبلا
 لماعتلا يف ةنورم رثكأ جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نمم ةيرضحلا
 مهتكراشم ىلع مهتيبلاغ دكأ .لرتملا تايلوؤسم عم
 بجي يتلا راودألا ددحي نيعم لودج عابتا وأ لرتملا تايلوؤسمل

 يف ةيرضحلا قطانملا يف شيعلا مهسي .اهؤادا امهنم لك ىلع
 ةئيب يف مهبلغأ أشن ثيح لرتملا تايلوؤسم ةكراشمل مهعفد
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 ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ .كلذ عجشت
 اًليم لقأ مهبلغأف جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نمم ىرقلاو

 تاعمتجملا يديلقتلا جهنلا دوسي .لرتملا تايلوؤسم ةكراشمل
 ةيانعلا ةيلوؤسم ،ةأرملل ماهملا هذه نيعت ثيح ةيورقلاو ةيئانلا
 يميمتلا( ةرسألا ةلاعإ يه لجرلا ةمهم نوكت امنيب ،لرتملاب

2009(. 

 ةياعرو ةيبرتلا ةيلوؤسم وه يناثلا يعرفلا عوضوملا
 نيب راودألا شاقن ةيلآ مسقلا اذه يف تضرعتسا .ءانبألا
 ديازت عم راودألا ريغتت .ءانبألا ةيلوؤسمب قلعتي اميف جاوزألا
 لاجرلا بلغأ كراشي حبصأف لمعلا تائيب يف ةأرملا دوجو

 يليردايسامو كيلب( ءاوس دح ىلع لمعلاو لرتملا تايلوؤسم
 ىلإ رفسلا مهل قبس نمم ءانبألا يوذ جاوزألا هجاوي .)2004

 ةبسنلاب .فيكتلا يف ةبوعص ءانبألا شيعي امنيب اًيدحت جراخلا
 رفسلا مهل قبس نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل

 دنع اًدئاس لازي ال يديلقتلا جهنلا نأ دجن ،كلذ مهل قبسي ملو
 نأ نونمؤي .مهئانبأب مهمامتهاو ةيسنجلا مهراودأل مهتشقانم
 مهميلعتو مهلكأم نعو ،لافطألا ةياعر نع ةلوؤسملا يه ةأرملا
 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلابو .مهعم بعللاو

 اًيديلقت ريغ اًجهنم نوذختيف ،جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا
 ىلإ جاوزألا ليمي .ءانبألا ةياعرب قلعتي اميف راودألا راوح دنع
 يف نوشيعي م�أ امبو .ءانبألا ةياعر يف م¡اجوز ةكراشم

 دقو اًريبك اًيعمتجم اًعونت نودهشي مهف ةيرضح تاعمتجم
 .مهئابآ دي ىلع م¡أشن دنع ةنرملا ةيبرتلا بيلاسأ ىلع اوداتعا
 دق اوناك ًءاوس ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا بلغأ ذختي
 ةيبرتلا تايلوؤسم ةكراشم يف اًنرم اًج� اورفاسي مل مأ اورفاس

 .)2009 يميمتلا( ءانبألا ةياعرو

 جاوزألا ةيؤر لوح ناك ريخألا يعرفلا عوضوملا
 رظن ةيفيك يف مسقلا اذه يف تثحب .براقألاو ةلئاعلا لخدتل

 ءزج براقألاو ةلئاعلا تاقالع .ةيلئاعلا تاقالعلا ىلإ جاوزألا
 م¡الئاع نم اًدج نوبيرق نويدوعسلا .ةيدوعسلا ةيوهلا نم
 كلذلو ،اًيوبأ ةدتمملا ةلئاعلا ةلالس ردحنت .)2015 نامحر(
 يباب( ةلئاعلا يف دادجألاو ءابآلا نع زكرتت ةطلسلا نأ دجن

 يف نوكراشملا ةيلئاعلا ةينبلا نم لكشلا اذه ركذ .)2013
 ةيورقلاو ةيئانلا تاعمتجملا نأ ىلع تانايبلا دكؤت .ةساردلا
 قبس نيذلا جاوزألا ةيبلاغ جعرتي ال ،ةيلئاعلا تاقالعلا سدقت
 ةلئاعلا لخدت نم كلذ مهل قبسي مل نيذلاو رفسلا مهل

 ديدش براقت ىلع مهف .مهتيبرت قرطو م¡ايح يف براقألاو
 ةبكاوم يف ةبوعص يأ كلذ مهل لكشي ال كلذل ةلئاعلا دارفأ عم
 ىرقلاو ةيئانلا ندملا نوك ىلإ ةفاضإلاب .ةيسنجلا مهراودأ
 بنجت نكمي الف ،ةيرضحلا ندملا عم ةنراقملاب ةريغص اًقطانم

 جعرتي ،لباقملا يف .)1990 نادمح( براقتلا نم لكشلا كلذ
 رفسلا مهل قبس نمم ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا ةيبلاغ
 ةيفيك ىلع كلذ رثأو براقألاو ةلئاعلا لخدت نم جراخلا ىلإ
 ىلإ ضعبلا ريشيو .جاوزأك ةيسنجلا مهراودأل مهتبكاوم

 .ةيوبرتلا مهبيلاسأ يف براقألاو ةلئاعلا لخدت عم كلذ ةبوعص
 قبسي مل نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ
 لخدت نم مهجاعزنا نع مهتيرثكأ ربع ،جراخلا ىلإ رفسلا مهل

 نيبيرق مهسفنأ نوربتعي ثيح م¡ايح يف براقألاو ةلئاعلا
 كلذل ًةجيتن .)1968 ربراف ،1983 ريلغنيهو يروأ( مهنم
 نm ةصاخ ةيبرتلا ةمهم دعت ثيح تاجوزلا جعرتت ،لخدتلا
 دنع ةئيسلا براجتلا ضعب ىلع ةلثمأ تكراش نم نهنمو

 لماعتلل ةقيرط لضفأ نأ ىلإ نرشي ،براقألاو ةلئاعلا لخدت
 .لهاجتلا يه كلذ عم
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 ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلا نيب تاقالعلاو 2030 ةيؤر *

 ةيدوعسلا

 لوألا ،عيضاوم ةثالث نع لصفلا اذه ثدحتي
 نع ثلاثلاو ةأرملا لمع نع يناثلاو ،ةأرملا ةدايق ضرعتسي
 تنومنينيك بسحب .ةماعلا نكامألا يف ءاسنلا دوجو
 ةينب ىلع اًريبك اًريثأت رثأ ةيؤرلا قيقحت ىلإ ليبسلا ،)2016(

 وه لوألا ،نييسيئر نيفده 2030 ةيؤرل .يدوعسلا عمتجملا
 عمتجملا يف ةأرملا نيكمت يناثلاو دالبلل ةيداصتقالا رداصملا ةرفو
 سفانتل ةلودلا ةوق ةدايز يف بناوجلا هذه مهتستس .يدوعسلا
 يف ةأرملا رود ىلع زيكرتلا داز .)2016 تنومنينيك( اًيملاع

 تحبصأ تاكرشلا نم ديدعلا .ةيؤرلا تارييغت عم عمتجملا
 نلغشي ءاسنلا تحبصأو ،ا¡ابنج نيب ءاسنلل ةريفو اًصرف حيتت
 يف ةساردلا ثحبت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةمهم اًبصانم

 راودألا ىلع اهرثأو تاريغتلا كلت وحن جاوزألا رظن ةهجو
 .ةيسنجلا

 ةدايقلا نكت مل .ةأرملا ةدايق لوألا عوضوملا ضرعتسا
 ةيؤر قالطإ لبق ةأرملل ًةحومسم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 دوعس لآ ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو ردصأ .2030
 نم ديدعلا ةحاتإل 2018 ماع ةأرملا ةدايقب حامسلاب اًرمأ
 ربع .)2030 ةيدوعسلا ةيؤرلا( ةيدوعسلا ةأرملل صرفلا
 ىلع رييغتلا رثأ لوح مهراكفأ نع ةساردلا يف نوكراشملا

 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا كراشتي .ةيسنجلا مهراودأ
 ةدايق لوح يأرلا سفن اورفاسي مل مأ اورفاس دق اوناك ًءاوس
 ارثأ اهل نإ ثيح تاريغتلا كلتل مهمعد ىلإ اوراشأ دقف .ةأرملا
 لهأ نم جاوزألا بلغأ معديو .يدوعسلا عمتجملا ىلع اًيباجيإ

 تاعمتجملا لبقتت .ةدايقلا رارق يف م¡اجوز ةيرضحلا قطانملا
 ندملا يف رييغتلا ىلع اوداتعا دق ثيح تاريغتلا كلت ةيرضحلا

 لهأ نم جاوزألا ريغ ،لباقملا يف .)1968 ربراف( ةريبكلا
 ةيؤر تارييغت ةبكاوم يف مهئارآ نم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا

 جراخلا يف اوناك امدنع تارييغتلا كلت اوعجش .2030
 نأ روف كلذ اوريغو ةيدوعسلا ةأرملا ىلع ديجلا اهرثأب اوفتحاو
 ةيورقلاو ةيئانلا تاعمتجملا دوست .ةيديلقتلا ةرظنلا ىلإ اوداع
 امأ .اهيلع ةأرملا ةدايق نع مهؤارآ ىنبتو ةيديلقت تادقتعم

 قبسي مل نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب
 ثيح نم ،ءيشلا سفن مهيلع قبطنيف جراخلا ىلإ رفسلا مهل
 دالبلا ىلع يباجيإلا تاريغتلا رثأ نومهفتي .يديلقتلا ركفلا
 .دعب اهل اًدعتسم سيل مهعمتجم نأب نونظي نكل

 كراش .ةأرملا لمع وه يناثلا يعرفلا عوضوملا
 ءاسنلل ةيفيظولا صرفلا ريفوت يف ةيؤرلا رثأ يف مهءارآ جاوزألا
 لاجرلا نيب لصفلا ناك .يدوعسلا عمتجملا يف نهرود رييغتو
 ةيؤر لبق اًعئاش اًرمأ ةماعلا نكامألاو لمعلا تائيب يف ءاسنلاو

 يف طقف ءاسنلا عم لصاوتت ءاسنلا تناك ثيح ،2030
 مهل كلذ يفو لاجرلا عم لاجرلا لصاوت زكرتيو لمعلا نكامأ
 تداز .)2016 اراهو يروغيرج ،ور ،ناخ( رثكأ ةيحيرأ
 ريشت .2030 ةيؤر تارييغت عم ةلماعلا ىوقلا يف ءاسنلا صرف

 قبس نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا نأب ةساردلا هذه
 مامضنا عم ةيسنجلا مهراودأ نوشقاني جراخلا ىلإ رفسلا مهل
 م¡اجوز معد جاوزألا بلغأ معدي .لمعلا قوسل ةأرملا

 يف م¡اجوز لمع نم جاوزألا بلغأ عنامي الو .دالبلا داصتقال
 لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ .سنجلا ةطلتخم لمع تائيب
 ةيبلغألاف جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبس نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا
 .سنجلا ةطلتخم لمعلا تائيب دوجو معدت ال نكل رييغتلا معدت

 ببسب رييغتلا اذه لثمل ةدعتسم تسيل ةيئانلا تاعمتجملا
 .)1991 يدماغلا( ديلاقتلاو تاداعلا
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 ندملاو ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب امأ
 مهراودأ نوشقاني مهف ،جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نيذلا

 جاوزألا فيكتي .ةلماعلا ىوقلل ةأرملا مامضنا لظ يف ةيسنجلا
 امأ .ةيرضحلا تاعمتجملا يف ةيسنجلا مهراودأ عم ةلوهسب
 قبسي مل نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلاب
 حضوي .ةأرملا لمع معدت ال ةيبلاغلاف جراخلا ىلإ رفسلا مهل

 مامضنالاب رخآلا فرطلل مهعيجشت مدع جاوزألا بلغأ
 ؛)روكذلا( جاوزألا اًصوصخ ،سنجلا ةطلتخم ةئيب يف لمعلل
 يف دوجولا ىلإ نوليمي ال مهسفن مهو ةيديلقتلا م¡ادقتعمل اًرظن
 جاوزألل اًيدحت كلذ لكش ثيح سنجلا ةطلتخم لمع تائيب

 .مهراودأ ةبكاوم يف
 يف ءاسنلا دوجو نع ريخألا يعرفلا عوضوملا

 2030 ةيؤر ا¡راثأ يتلا طاقنلا دحأ ةحايسلا .ةماعلا نكامألا
 ديدعلا ميظنت مت .دالبلا ةيمنتو يلحملا داصتقالا معدتس يتلاو

 ةرايز ىلإ بناجألا حايسلا بذجل ةيهيفرتلا تابسانملا نم
 ةيدوعسلا ةيؤرلا( اهتفاقث فاشكتساو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تائيبلا ةحاتإل نيناوقلا ضعب تريُغ دقو .)2018 2030
 فلوو( ةحايسلا عيجشتل ةماعلا نكامألا يف سنجلا ةطلتخم

 .)2020 دنارجو
 قبس نيذلا ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا معدي

 ىلع يباجيإلا اهرثأل تاريغتلا كلت جراخلا ىلإ رفسلا مهل

 بيرقت يف ةطشنألاو تايلاعفلا كلت تمهسأ دقو .عمتجملا
 عمتجملا يف مهدوجو دعب .اm عاتمتسالاو ا¡رايز دنع جاوزألا
 .تاريغتلا كلت ةبكاوم يف ًةنورم رثكأ اوحبصأ ،يبرغلا
 مهل قبس نمم ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألل ةبسنلابو

 ريشيو .تاريغتلا كلتل اًمعد لقأ مهف ،جراخلا ىلإ رفسلا
 يف تاريغتلا كلت اm تثدح يتلا ةلوهملا ةعرسلا ىلإ ضعبلا

 ةدعتسم تسيل ةيورقلاو ةيئانلا تاعمتجملا .يدوعسلا عمتجملا
 لوح ةيديلقتلا تادقتعملا اهيف دوست ثيح تارييغتلا لبقتل دعب

 ةيرضحلا قطانملا لهأ نم جاوزألا .هرهظمو يدوعسلا عمتجملا
 سفن نوكراشي جراخلا ىلإ رفسلا مهل قبسي مل نمم ندملاو
 عجشي يذلا يرضحلا عمتجملا مهسأ .اورفاس نيذلا راكفأ
 ةيسنجلا مهراودأ ةبكاوم ىلع جاوزألا ةدعاسم يف عونتلا

 يف ةأرملا دوجوو سنجلا ةطلتخم تائيبلاب قلعتي اميف ةلوهسب
 .ةماعلا نكامألا

 ةبكاوم ةيفيك ةساردلا هذه تضرعتسا ،ًةماع
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةريغتملا ةيسنجلا تائيبلل جاوزألا

 ىرقلا لهأ نم جاوزألا ىلع تاريغتلا كلت رثأ يف ثحبو
 يف ةيرضحلا قطانملاو ندملا لهأ نم جاوزألاو ةيئانلا قطانملاو
 جاوزألا فالتخا نع ةساردلا هذه تفشكو .ةيبرعلا ةكلمملا
 قرط يف ىرقلاو ةيئانلا قطانملا لهأ نم نيرخآلا نع نييرضحلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيسنجلا ةئيبلا يف ةيسنجلا مهراودأل مهتبكاوم
 عم فيكتلا ىلإ رفسلا مهل قبس نيذلا جاوزألا ليمي .ةيدوعسلا
 .ةيئانلا قطانملا لهأ نم جاوزألا اًصوصخ تاريغتلا كلت

 تايصوتلاو تابقعلا *

 نأ نكمي ةنيعم ةددحم تامولعم نع نوكراشملا ربع

 دوصقملا ىنعملا يفوتسي ال بولسأب تمدُق وأ ةزيحتم نوكت
 طقف ةباجإلا ىلإ نوليمي مهف .ثحبلا ةلئسأ ىلع ةباجإلا دنع
 ريشي .)2014 ني( ثحابلا لبق نم حورطملا لاؤسلا ىلع
 عمتجملا يف ةمهم ةلكشم شاقن دنع هنأ ىلإ )2002( نوتاب

 هذه نمضتت .ةباجإلا يف عسوتلا نع نوعنتمي نيكراشملا نإف
 يف مهراودأل مهتبكاوم لوح مهدودرو اًجوز 55 ةساردلا
 ةساردو ثحبلا اذه لثم عيسوت ةصرف .ةريغتملا ةيسنجلا ةئيبلا
 لوصولا يف ىلجتت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ربع تافالتخالا
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 يف مهدوجو دنع كلذ يف ثحبلاو ،نيكراشملا نم ريثكلا ىلإ
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ م¡دوع دنع وأ ةيبرغ تاعمتجم

 اًرظن ةيافكلا هيف امب اوربعي مل نيكراشملا نأ نكمملا نم اًضيأو
 مهدودر اوعسوي مل م�أ نكمملا نمو ،ةليلقلا ةيعونلا تانايبلل
 كلذل ةلئسألا نم ديدعلا حرط نم ثحابلا نكمتي مل امنيب
 ةلئسألا نم ديدعلا دوجو دعاسي نأ نكمملا نم كلذل .ضرغلا

 جاوزألا ةبكاوم ةقيرطل ةيؤر لضفأ ىلع لوصحلل ةيعونلا
 اذه سردي ثيحو .ةيجوزلا مهتقالع يف ةيسنجلا مهراودأل
 نأ لبقتسملا يف نيثحابلل نكمي ،2030 ةيؤر قيبطت ثحبلا
 ةئيبلا يف ةيسنجلا مهراودأل جاوزألا ةبكاوم ةيفيك اوسردي

 .2030 ماع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةريغتملا ةيسنجلا
 2030 ةيؤر اهتثدحأ يتلا تاريغتلا حيضوت يف كلذ مهسيس
 يف ةيعونلا تانايبلا نم ديزملا مهستسو ،يدوعسلا عمتجملا يف
  .ةيتامولعملا ثحبلا ةينب

 عجارملا *

Adams, John, Khan, Hafiz, Raeside, 
Robert, and White, David. 
2007. Research Methods for 
Graduate Business and Social 
Science Students.  

Ahmed, Shaad. 2009. “Hadiths: The 
Marriage Process in Islam.” 
Islamic Circle of North 
America.  
https://www.icna.org/educatio
n/hadiths-the-marriage-
process-in-islam/ 

Al Saloom, Hamad. 1995. “Education 
in Saudi Arabia”. Belleville, 
MD: Amana Publication.  

 Al-Asfour, Ahmed., Tlaiss, Hayfaa. 
A., Khan, Sami. A., & James, 
Rajasekar. 2017. “Saudi 
Women’s Work Challenges 
and Barriers to Career 
Advancement”. Career 
Development International, 22, 
184-199. 
https://doi.org/10.1108/CDI-
11-2016-0200 

Al-Eisa, Einas. 2018. “Women’s 
Empowerment Is Happening 
and Heartfelt.” 
https://www.arabnews.com/no
de/1618216/business-economy 

Al-Ghamdi, Hussein. 1994.”The 
relationship between moral 
reasoning and ego 
development in college men 
and women in Saudi Arabia.” 
Available from ProQuest 
Dissertations and Theses 
database. UMI no. 9431500. 

Al-Namlah, Abdulrahman, S., 
Ferbyhough, Charles., & 
Meins, Elizabeth. 2006. 
“Sociocultural influences on 
the development of verbal 
mediation: Private speech and 
phonological recording in 
Saudi Arabia and British 
Samples”. Developmental 
Psychology 42(1),117-131. 

Al-Romahe, Mohamed. 2018. “Saudi 
International University 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 185

Students' perceptions of their 
relationships with American 
teachers at a large Western 
research university” (Doctoral 
dissertation). Retrieved from 
https://scholarworks.boisestate
.edu/ td/1369/  

Al-Sheha, Abdulrahman. 2000. 
“Women in Islam and 
Refutation of Some Common 
Misconceptions.”  

Al-Ubaydli, Omar. 2019. “How Saudi 
Arabia has increased female 
employment, and why country 
benefits.”https://english.alarab
iya.net/views/news/middle-
east/2019/08/12/How-Saudi-
Arabia-has-increased-female-
employment-and-why-the-
country-benefits- 

Al-Ubdaydli, Omar. 2019. “How 
Saudi Arabia has increased 
female employment, and why 
the country benefits”. 
https://english.alarabiya.net/vi
ews/news/middle-
east/2019/08/12/How-Saudi-
Arabia-has-increased-female-
employment-and-why-the-
country-benefits- 

Alanazi, Ali. 2014. “The use of the 
smartphones as a resource for 
news among Saudi Arabian 
students in the United States.” 
Available from Available from 

ProQuest Dissertations and 
Theses database, UMI no. 
3617327 

Alarabiya. 2020. “Mohammed bin 
Salman on Saudi women’s 
rights and the guardianship 
laws.” 
https://english.alarabiya.net/fe
atures/2018/04/03/Mohammed
-bin-Salman-on-Saudi-
women-s-rights-and-the-
guardianship-laws 

Aldous, Joan, Mulligan, Gail M, and 
Bjarnason Thoroddur. 1998. 
“Fathering over time: what 
makes the difference?” Journal 
of Marriage and Family 4: 
809–820. doi:10.2307/353626. 

Aljumie, Mohammed. 2020. 
“Transforming the Rentier 
State: Prospects for Saudi 
Arabia: A small Case Study of 
Rentier State Economic 
Diversification and its Effects 
with Application to Saudi 
Arabia’s Vision 2030”.  

Almunajjed, Mona. 1997. 
“Introduction: Saudi Arabia, 
Past and Present. In: Women 
in Saudi Arabia Today”. 
Palgrave Macmillan, London. 
https://doi.org/10.1057/97802
30373105_1 

Alotaibi, Fatmah. 2019. “An 
Exploration of Issues Relating 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 186

to the Implementation of 
Active Learning in Saudi 
Arabian Universities”. 
Doctoral Dissertation, 
Plymouth: Plymouth 
University. 

Alotaibi, Fatmah. 2020. “Saudi 
Women and Leadership: 
Empowering Women as 
Leaders in Higher Education 
Institutions”. Open Journal of 
Leadership,9, 156-177. doi: 
10.4236/ojl.2020.93010.  

Alqahtani, Ebtesam. 2020. “VISION 
2030 & FAMILY: SAUDI 
ARABIAN MALES’ 
PERCEPTION AFTER 
STUDYING IN THE UNITED 
STATES.”. Dissertation.  

Alsaleh, Shakir. 2009. “Gender 
Inequality in Saudi Arabia: 
Myth and Reality”. 
Department of Health 
Informatics, School of Public 
Health & Health Informatics 
King Saud bin Abdulaziz. 
University for Health Sciences 
Riyadh, Saudi Arabia 

Alsanea, Faisal. 2017. “How Saudi 
Students Adjust to the Gender 
Environment in the United 
States: A Study of the 
Strategies Couples Use”. 
Electronic Thesis. University 
of Cincinnati.  

AlTamimi, Nadia. 2009. “Predictors of 
Martial Satisfaction in 
Arranged Marriages in Saudi 
Arabia”.  

Amato, Paul R, and Booth, Alan. 1995. 
“Changes in gender role 
attitudes and perceived marital 
quality”. American 
Sociological Review 60: 58–
66. 

and Mellahi, M. (Eds), Handbook of 
Human Resource Management 
in the Middle East, Edward 

Anderson, Samuel. 2014. “Interracial 
relationships: stressors among 
races”. Sophia, St. Catherine 
University. 
https://sophia.stkate.edu/msw_
papers/285  

Arias, Patricia. 2013. “International 
migration and familial change 
in communities of origin: 
transformation and resistance”. 
Annual Review of Psychology 
39: 429–450. 

Bajpai, Naval. 2011. “Business 
Research Methods” Pearson 
Education India 

Bartley, Sharon. Balnton, Priscilla, and 
Gilliard, Jennifer. 2005. 
“Husbands and Wives in Dual-
Earner Marriages; Decision -
Making, Gender Role attitudes, 
Division of Household Labor, 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 187

and Equity”. Marriage and 
Family Review.  

Berkovitch, Nitza, and K. Bradley. 
1999. “The Globalization of 
Women's Status: 
Consensus/Dissensus in the 
World Polity.” Sociological 
Perspectives 481 - 498. 

Bianchi, Suzanne M, Milkie, Melissa 
A, Sayer, Liana C, Robinson, 
John P. 2000. “Is anyone doing 
the housework: trends in the 
gender division of household 
labor”. Soc. Forces 79:191–
228. 

Bianchi, Suzanne M, Robinson, John 
P, and Milkie, Melissa 
A. 2006. “Changing Rhythms 
of American Family 
Life”. New York: Russell Sage 
Found. 

Blackstone, Amy. 2003.“  Gender 
Roles and Society”. An 
Encylopedia of Children, 
Families, Communities, and 
Environments.  

Blee, Kathleen. and Tickamyer, Ann. 
1995. “Racial differences in 
men’s attitudes about women’s 
gender roles”. Journal of 
Marriage and the Family, 57, 
21-30.  

Blood, Robert O. and Wolfe, Donald 
M. 1960. “Husbands and 
Wives: The dynamics of 

modern living”. New York: 
Macmillan.  

Bolzendahl, Catherine I, and Myers, 
Daniel J. 2004. “Feminist 
attitudes and support for 
gender equality: opinion 
change in women and men”, 
1974–1998. Soc. 
Forces 83:759–89 

Bourdieu, Pierre. 1990. “The Logic of 
Practice”. Stanford, CA: 
Stanford University Press. 

Bowles, Samuel, Gintis, Harbert, and 
Groves, Melissa. 2005. 
“Unequal Chances: Family 
Background and Economic 
Success”. Princeton, NJ: 
Princeton University Press. 

Boyd, Monica,, and Grieco, Elizabeth. 
2003. “Women and migration: 
Incorporating gender into 
international migration 
theory”. Migration Policy 
Institute, 106.  

Boyle, Paul J, Kulu, Hill, Cooke, 
Thomas, Vernon, Gayle, and 
Mulder, Clara. 2008,” Moving 
and Union dissolution”, 
Demography, 45(1), pp.209-
222.  

Britannica, The Editors of 
Encyclopaedia. 
"Ramadan". Encyclopedia 
Britannica, 12 Feb. 2021, 
https://www.britannica.com/to



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 188

pic/Ramadan. Accessed 1 July 
2021. 

Bulanda, Ronald. 2004. “Paternal 
involvement with children: the 
impact of gender ideologies”. 
Journal of Marriage and 
Family 66(1): 40–45. 
http://www.jstor.org/stable/35
99864. 

Castles, Stephen, and Miller, Mark J. 
2003. “The Age of Migration. 
International Population 
Movements in the Modern 
World”. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 

Charmaz, Kathy. 2006. “Constructing 
Grounded Theory: A Practical 
Guide through Qualitative 
Analysis.” London: Sage 
Publications. 

Cherlin, Andrew, and Walters, Pamela 
B. 1981. “Trends in United 
States men's and women's sex-
role attitudes”: 1972–
1978. Am. Social. 
Rev. 46:453–60 

Chodorow, Nancy. 1978. “The 
Reproduction of Mothering”. 
Psychoanalysis and the 
sociology of gender.  

Coltrane, Scott. 1989. “Household 
labor and the routine 
production of gender”. Social 
Problems 36: 473–449. 

Coltrane, Scott. 1996. “Family Man: 
Fatherhood, Housework, and 
Gender Equity”. New 
York: Oxford Univ. Press 

Connell, Raewyn, W. 2005. 
“Masculinities”. University of 
California Press. 2nd ed.  

Corbin, Juliet, and Strauss,, Anselm. 
1998. “Basics of qualitative 
research: Techniques and 
procedures for developing 
grounded theory” (2nd ed.). 
Sage Publications, Inc. 

Cotter, David, Hermsen, Joan, and 
Vanneman, Reeve. 2001. 
“Women’s Work and Working 
Women: The Demand for 
Female Labor”. Gender & 
Society 15(3):429-452. 

Craig, Lyn. 2007. “Is There a Second 
Shift, and if so, Who Does it? 
A Time- Diary Investigation”. 
Feminist Review 86: 149-170.  

Creswell, John W, and Poth, Cheryl. 
1998. Qualitative inquiry and 
research design: Choosing 
among five traditions. Sage 
Publications, Inc. 

Cunningham, Mick. 2001. “Parental 
influences on the gendered 
division of housework”. 
American Sociological Review.  

DaCosta, Kimberly M. 2007. “Making 
Multiracial: State, Family, and 
Market in the Redrawing of the 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 189

Color Line”. Stanford, CA; 
Stanford University Press.  

Dade, Lennell R, and Sloan, Lloyd R. 
2000. “An investigation of sex-
role stereotypes in African 
Americans”. Journal of Black 
Studies, 30, 676-690.  

Dalmage, Heather. 2000. “Tripping on 
the Color Line: Black-White 
Multiracial Families in a 
Racially Divided World”. New 
Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press. 

Darvishpour, Mehrdad. 2002. 
“Immigrant women challenges 
the role of men; How the 
changing power relationship 
within Iranian families in 
Sweden intensifies family 
conflicts after immigration”. 
Journal of Comparative Family 
Studies, 33, 271-301. 

Davis, Shannon, and Greenstein, 
Theodore. 2009. “Gender 
ideology: components, 
predictors, and consequences”. 
Annual Review of Sociology 
35: 87–105. 

Deputyship for planning and 
information. (2010). Students 
abroad: Statistical indicators 
and analysis. In M. o. H. 
Education (Eds.) H. Education 
(Eds.) Retrieved from 
http://snohe.mohe.gov.sa. 

Deutsch, Francine. 1999. “Halving It 
All: How Equally Shared 
Parenting Works”. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 

Doody, Owen, and Nonan, Maria. 
2013. Preparing and 
conducting Interviews to 
collect Data. Nurse 
Researcher, 20,28-32.  

Doody, Owen, and Noonan, Maria. 
2013. “Preparing and 
conducting interviews to 
collect data.” Nurse 
Researcher, 20(5), 28-32. 

Doucet, Andrea. 2009. “Gender 
equality and gender 
differences: parenting, habitus, 
and embodiment”. Canadian 
Review of Sociology. 
https://doi.org/10.1111/j.1755-
618X.2009.01206.x 

Doumato, Eleanor. 1999. The Saudis 
and the Gulf War: Gender, 
Power and the Revival of the 
Religious Right. Karim A. A., 
Change and Development in 
the Gulf. Published by 
Palgrave Macmillan. 

Edlund, Lena, and Rahmany, Aminur. 
2005. “Household Structure 
and Child Outcomes: Nuclear 
vs. Extended Families - 
Evidence from Bangladesh”.  

El-Haddad, Yahya.2003. “Major 
Trends Affecting Families In 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 190

The Guld 
Countries.”https://www.un.org
/esa/socdev/family/Publication
s/mtelhaddad.pdf 

Elgar Publishing Ltd, pp. 141-160 
Falicov, Celia J. 1995. “Cross-cultural 

marriages”. In Clinical 
Handbook of Couple Therapy, 
ed. N Jacobson, A Gurman, pp. 
231–246. New York, NY: 
Guilford. 

Farber, Bernard. 1968. “Comparative 
Kinship systems: A method of 
analysis.” New York: Wiley, 
1968.  

Ferree, Myra M, and Lorber, Judith. 
and Hess, Beth. 1999. 
“Revisioning gender”. The 
Journal of Sociology & Social 
Welfare 27(1): Article 16. 

Ferree, Myra M. 1987. “Family and 
job for working class women: 
gender and class systems seen 
from below”. In Families and 
Work, ed. N Getstel, H Gross, 
pp. 289–301. Philadelphia: 
Temple University Press. 

Ferree, Myra M. 1990. “Beyond 
separate spheres: feminism and 
family research”. Journal of 
Marriage and the Family 52: 
886–894. 

Ferree, Myra M. 1990. “Beyond 
separate spheres: feminism and 
family research”. Journal of 

Marriage and the Family 52: 
886–894. 

Forster, Renata, and Fox, Kiira. 2012. 
“Household labor, gender 
roles, and family satisfaction: a 
cross-national comparison”. 
Journal of Comparative 
Family Studies 43(5): 613–
631. 

Fouron, Georges, and Schiller, Nina. 
2001,” All in the family: 
Gender, transnational 
migration, and the nation-
state”, Identities, 7(4), pp.539-
582.  

Fox, Greer, and Murry, Velma. 2000. 
“Gender and Families: 
Feminist Perspectives and 
Family Research.” Journal of 
Marriage and Family.62.1160-
1172.10.1111/j.1741-3737. 
2000. 01160.  

Fu, Xuanning, and Heaton, Tim B. 
2000. “Status exchange in 
intermarriage among 
Hawaiians, Japanese, Filipinos 
and Caucasian in Hawaii”: 
1983–1994. Journal of 
Comparative Family Studies 
31: 45–61.  

Gaertner, Bridget M, Spinrad, Tracy L. 
Eisenberg, Nancy, and 
Greving, Karissa. 2007. 
“Parental Childrearing 
Attitudes as Correlates of 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 191

Father Involvement During 
Infancy”. Journal of Marriage 
and the family. 69.962-976. 
10.1111/j.1741-
3737.2007.00424.  

Gaunt, Ruth. 2006. “Biological 
essentialism, gender 
ideologies, and role attitudes: 
what determines parents 
involvement in child care”. Sex 
Roles 55(7): 523–533. 

Gerson, Kathleen. 1993. “No man’s 
land: Men’s changing 
commitment to family and 
work”. New York: Basic 
Books.  

Gilbert, Nigel, and Stoneman. 
1993. “Researching social 
life.” Sage Publications, Inc. 

Glenn, E. Nakano. 1999. “The social 
construction and 
institutionalization of gender 
and race”. In Revisioning 
Gender, ed. MM Feree, J 
Lorber, BB Hess, pp. 3–43. 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

Goffman, Erving. 1959. The 
Presentation of Self in 
Everyday Life. Doubleday; 
Allen Lane The Penguin Press.   

Greenstein, Theodore. 2000. 
“Economic dependence, 
gender, and the division of 
labor in the home; A 
replication and extension”. 

Journal of Marriage and the 
Family.  

Hadith. 2016. “The Importance of 
Family Ties.” Hadith of the 
Day, September 20.  

Hamdan, Saeed. 1990.” Social change 
in the Saudi family”. 
Retrospective Theses and 
Dissertations. 11187.  

Harris, David and Sim, Jeremiah. 
2002. “Who is Multiracial? 
Assessing the Complexity of 
Lives Race”. American 
Sociological Review.  

Harris, Tina, and Kalbfleisch, Pamela. 
2000. “Interracial Dating: The 
implications of race for 
initiating a romantic 
relationship”. Howard of 
journal of Communication, 
11(1), 49-64.  

Heller, Patrice E. and Wood, Beatrice. 
2007. “The influence of 
religious and ethnic differences 
on marital intimacy: 
intermarriage versus 
intermarriage”. Journal of 
Marital and Family Therapy 
26: 241–252.  

Hill, Miriam. and Thomas, Volker. 
2000. “Strategies for racial 
identity development: 
Narratives of Black and White 
woman in interracial partner 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 192

relationships”. Family 
Relations, 49, 193-200.  

Hill, Shirley A. 2002. “Teaching and 
doing gender in African 
American families”. Sex 
Roles, 47, 493-506. 

Hirsch, Jennifer S. 2003.” A courtship 
after Marriage: Sexuality and 
Love in Mexican Transnational 
Families, Barkeley, University 
of California Press.  

Ho, Man Keung . 1990. “Intermarried 
Couples in Therapy”. 
Springfield, IL: Thomas. 

Hochschild, Arlie, and Machung, 
Anne. 1989. “The Second 
Shift”. New York, NY: 
Viking. 

Hofer, Jean. 2009. “The identification 
of issues serving as barriers to 
positive educational 
experiences for Saudi Arabia 
students studying in the state of 
Missouri” (Doctoral 
Dissertation). Retrieved from 
ProQuest Digital Dissertations. 
(3392682) 

https://hadithoftheday.com/the-
importance-of-family-ties/. 

Hvidt, Martin. 2018. “The new role of 
women in the new Saudi 
Arabian economy.” Center for 
Mellemoststudier.” 
https://www.sdu.dk/-
/media/files/om_sdu/centre/c_

mellemoest/videncenter/artikle
r/2018/hvidt+article+april+20
18.pdf 

Hyman, Ilene, Guruge, Seplai, and 
Mason, Robin. 2008. “The 
impact of migration on marital 
relationships: a study of 
Ethiopian immigrants in 
Toronto”. Journal of 
Comparative Family Studies 
39(2): 149. 

International Labour Office. 2009. 
“Global Employment Trends 
for Women, March 2009”. 
Geneva, Switzerland: 
International Labour Office. 

Ishii-Kuntz, Masako,Makino, 
Katsuko, Kato, Kuniko, and 
Tsuchiya, Michiko. 2004. 
“Japanese fathers of 
preschoolers and their 
involvement in childcare”. 
Journal of Marriage and 
Family 66(3): 779–791. 

Jolly, Susie, and Reeves, Hazel. 2005, 
“Gender and migration, an 
overview report”, Sussex, 
Institute of Development 
Studies.  

Junge, Martin, Munk, Martin D, and 
Poutvaara, Panu. 2014. 
“International migration of 
couple”. CESifo Working 
Paper Series No. 4927. 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 193

https://ssrn.com/abstract=2483
721  

Jurges, Hendrik. 2005. ”Gender 
Ideology, Division of 
Housework, and geographic 
mobility Families. University 
of Mannheim.  

Jurges, Hendrik. 2005.” Gender 
Ideology, Division of 
Housework, and geographic 
mobility Families.” University 
of Mannheim.  

Kamo, Yoshinori. 2000. “Racial and 
Ethnic Differences in Extended 
Family 
Households”. Sociological 
Perspectives, 43(2), 211–229. 

Kane, Emily. 1992. “Race, gender, and 
attitudes toward gender 
stratification”. Social 
Psychology Quarterly, 55, 311-
320 

Kanieski, Mary Ann. 2015. “Review 
of The Power of the Past: 
Understanding Cross-Class 
Marriages”. Jessi Streib. 
Reviewed by Mary Ann 
Kanieski. The Journal of 
Sociology & Social Welfare 
42(3): Article 12. 

Kellner, Judith. 2009. “Gender 
perspective in cross-cultural 
couples”. Clinical Social Work 
Journal 37: 224–229. 

Khan, Marryam, Heejung Ro, Amy M. 
Gregory, and Tadayuki Hara. 
2016 “Gender Dynamics from 
an Arab Perspective: 
Intercultural Service 
Encounters.” Cornell 
Hospitality Quarterly 57, no. 1 
;51–
65. https://doi.org/10.1177/19
38965515581397. 

Khan, Sanairfan. 2020. “Saudi Vision 
2030: New Avenue of Tourism 
in Saudi Arabia”. 
https://www.academia.edu/43
593422/Saudi_Vision_2030_
New_Avenue_of_Tourism_in
_Saudi_Arabia 

Killian, Kyle. 2001. “Crossing 
borders”. Journal of Feminist 
Family Therapy 13(1): 1–31. 

Kim, Young Yun. 2001. “Mapping the 
domain of intercultural 
communication: an overview”. 
Communication Yearbook 24: 
139–157.  

Kinninomont, Jane. 2017. “Vision 
2030 and Saudi Arabia’s 
Social Contract Austerity and 
Tranformation”. Middle East 
and North Africa Programme.  

Kofman, Eleonore. 1999. “Female 
'birds of passage' a decade 
later: gender and immigration 
in the European Union”. 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 194

International Migration 
Review 33(2): 269–299. 

Komter, Aafke. 1989. “Hidden Power 
in Marriage”. Gender and 
Society, 3(2), 187-216. 

Krane, Jim and Majid, Farhan. 2018. 
“Women Driving in Saudi 
Arabia: Ban Lifted, what are 
the Economic and Health 
Effects?” 
https://www.bakerinstitute.org
/media/files/files/564007c9/bi-
brief-061318-ces-chb-
saudiwomendriving.pdf 

Lamb, Michael E. and Tamis-
LeMonda, Catherine S. 
2004. “The Role of the Father: 
An Introduction. In M. E. 
Lamb (Ed.), The role of the 
father in child development” p. 
1–31). John Wiley & Sons Inc. 

Lareau, Annette. 2003. “Unequal 
Childhoods: Class, Race, and 
Family Life”. Berkeley, CA: 
University of California Press. 

Laursen, Brett, and Collins, Andrew 
W. 2004. “Parent-child 
communication during 
adolescence”. In A. L. 
Vangelisti (Ed.), LEA's 
communication series.  

Leaper, Campbell. 2014. “Parent’s 
Socialization of Gender in 
Children”. Encyclopedia on 
Early Childhood Development. 

Lee, Jennifer, and Bean, Frank. 
2010. “Diversity Paradox, The: 
Immigration and the Color 
Line in Twenty-First Century 
America”. New York: Russell 
Sage Foundation. Retrieved 
July 22, 2020, from 
www.jstor.org/stable/10.7758/
9781610446617. 

Lorber, Judith. 1994. “Paradoxes of 
Gender”. New Haven, CT: 
Yale University Press. 

Mahler, Sarah J. 1998. “Theoretical 
and empirical contributions 
toward a research agenda for 
transnationalism”. in 
Transnationalism from Below, 
ed. MP Smith, LE Guarnizo, 
pp. 64–100. New Brunswick: 
Transaction Publishers.  

Mahler, Sarah. 2001, “Transitional 
Relationships: The struggle to 
communicate across borders 
Identities”, 7(4), pp. 583-619.  

Marsiglio, William. 1991. “Paternal 
engagement activities with 
minor children”. J. Marriage 
Fam. 53:973–86. 

Martin, Patricia. 2004. “Gender As 
Social Institution, Social 
Forces”. 

Mason, Kare, O. Czajka, John L,  
and Arber, 
Sara. 1976. “Change in U.S. 
women's sex-role attitudes: 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 195

1964–1974”. Am. Social. 
Rev. 41:573–96 

Mattingly, Marybeth J. and Bianchi, 
Suanne, M. 2003. “Gender 
Differences in the Quantity and 
Quality of Free Time: The U.S. 
Experience”. Social Forces 
81(3): 999-1030.  

Mayer, Egon. 2000. “Love and 
Tradition: Marriage Between 
Jews and Christians”. New 
York: Plenum Press.  

McDermott-Levy, Ruth. 2011. “Going 
Alone: The lived Experience of 
Female Arab Muslim Nursing 
Students Living and Studying 
in the United States.” Nursing 
outlook 59(5):266-277. 

Merriam, Sharan B. 2009. Qualitative 
research: A guide to design and 
implementation. San 
Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Mezirow, Jake. 2000. “Learning as 
transformation: Critical 
perspectives on a theory in 
progress.” San Francisco, CA: 
Jossey Bass.  

Middle East Monitor. 2020. “3.7m 
domestic workers in Saudi 
Arabia”. Middle East News. 
June 1. 
https://www.middleeastmonito
r.com/20200416-3-7m-
domestic-workers-in-saudi-
arabia/ 

Miles, Matthew B, and Huberman, 
Michael. 1994. Qualitative 
data analysis: An expanded 
sourcebook (2nd ed.). Sage 
Publications, Inc. 

Milkie, Melissa, Raley, Sara, and 
Bianchi, Suzanne. 2009. 
“Taking on the Second Shift: 
Time Allocations and Time 
Pressures of U.S. Parents with 
Preschoolers”. Social 
Forces, 88(2), 487-517. 
Retrieved April 30, 2020, from 
www.jstor.org/stable/4064581
4. 

Ministry of Higher Education 
(MoHE). 2013. The Saudi 
Woman in Higher Education. 
General Department for 
Planning and Statistics.  

Moen, Phyllis, and Wethington, 
Elaine. 1992. “The concept of 
family adaptive strategies”. 
Annual Review of Sociology 
18: 233–251. 

Murphy, Caryle. 2010. “Cleric’s 
support for men and women 
mingling sparks furor in Saudi 
Arabia”. Christian Science 
Monitor. Retrieved from 
http://goatmilkblog.com/ 
2010/04/14/clerics-support-
for-men-and-women-
mingling-in-public-sparks- 
furor-in-saudi-arabia/.  



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 196

National Inst of Child Health & 
Human Development, Early 
Child Care Research Network. 
2000. “Factors associated with 
fathers  ’caregiving activities 
and sensitivity with young 
children”. Journal of Family 
Psychology 14(2): 200–219. 

Nuruzzaman, Mohammed . 2018. 
“Saudi Arabia’s ‘Vision 2030’: 
will it save or sink the middle 
east? Gulf University for 
Science and Technology” 
Retrieved from: 
https://www.e-
ir.info/2018/07/10/saudi-
arabias-vision 2030-will-it-
save-or-sink-the-middle-east/ 

O’Neill, Aaron. 2021. “Fertility rate in 
Saudi Arabia 2018”. 
https://www.statista.com/statis
tics/262472/fertility-rate-in-
saudi-arabia/ 

Omair, Aamir. 2017. “Stereotypes of 
Saudi Women among Saudi 
College Students”. College of 
Science and Health Theses and 
Dissertations. 226. 2(4). 
https://via.library.depaul.edu/c
gi/viewcontent.cgi?article=12
31&context=csh_etd 

Omi, Michael, and Winant, Howaard. 
2015. “Racial Formation in the 
United States: From the 1960s 

to the 1990s”. New York: 
Routledge.  

Pappé, Ilan. 2014. “The modern 
Middle East.” London: 
Routledge.  

Parker, Robyn. 2002.” Why Marriages 
Last: a discussion of the 
literature”. Melbourne, 
Australia. Australian Institute 
of Family Study.  

Patton, Michael. 2002. “Qualitative 
Research and Evaluation 
Methods.” Thousand Oaks, 
CA: Sage Publications. 

Perel, E. 2000. “A tourist’s view of 
marriage”. In Couples on the 
Fault Line, ed. P Papp, pp. 
178–204. New York, NY: 
Guilford.  

Perry-Jenkins, Maureen, and Folk, 
Karen. 1994. “Class, couples, 
and conflict: effects of the 
division of labor on 
assessments of marriage in 
dual-earner families”. Journal 
of Marriage and Family 56(1): 
165–180. 

Phillips, Julie, and Sweeney, Megan. 
2006. “Can differential 
exposure to risk factors explain 
recent racial and ethnic 
variation in marital 
disruption?” Social Science 
Research. 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 197

https://doi.org/10.1016/ 
j.ssresearch.2005.04.002 

Pleck, Joseph H, and Masciadrelli, 
Brian P. 2004. “Paternal 
Involvement by U.S. 
Residential Fathers: Levels, 
Sources, and Consequences”. 

Pyke, Karen. 1994. “Women’s 
Employment as a Gift or 
Burden?: Marital Power across 
Marriage, Divorce, and 
Remarriage”. Gender and 
Socitey.  

Qian, Zhenchao, and Lichter, Daniel T. 
2007. “Social boundaries and 
marital assimilation: 
interpreting trends in racial and 
ethnic intermarriage”. 
American Sociological Review 
72(1): 68–94. 

Rasooldeen, Mohammed. 2017. 
“Vision 2030 will take Saudi 
Arabia into the future, standing 
on the foundation of the past.” 
Retrieved from: 
https://www.arabnews.com/no
de/1165901/saudi-arabia 

Ridgeway, Cecilia L, and Correll, 
Shelley. 2004. “Unpacking the 
gender system: a theoretical 
perspective on gender beliefs 
and social relations”. Gender 
& Society 18(4): 510–531. 

Ridgeway, Cecilia, and Correll, 
Shelley. 2004. “Unpacking the 

gender system: a theoretical 
perspective on gender beliefs 
and social relations”. Gender 
& Society 18(4): 510–531. 

Ridgeway, Cecilia, and Smith-Lovin, 
Lynn. 1999.“  The gender 
system and interaction”. 
Annual Review of Sociology 
25: 191–216. 

Ridgeway, Cecilia. 1997. “Interaction 
and the conservation of gender 
inequality: considering 
employment”. American 
Sociological Review 62(2): 
218–235. 

Risman, Barabara J. 2004. “Gender as 
a social structure: theory 
wrestling with activism”. 
Gender and Society 18(4): 
429–450. 

Risman, J, Barabara. 1998. “Gender 
Vertigo: American Families in 
Transition”. New Haven, CT: 
Yale University Press.  

Rogers, Stacy J, and Amato, Paul R. 
2000. “Have changes in gender 
relations affected marital 
quality?” Social Forces, 79, 
731-753.  

Romano, Dugan. 2001. “Intercultural 
Marriage”. Yarmouth, MA: 
Intercultural Press. 2nd ed. 

Rose, Stephanie, and Firmin, Michael. 
2013. “A qualitative Study of 
interracial dating among 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 198

college students”. 
International Journal of 
Sociology of Education, 
2(1),67-92.  

Sacm. 2016. Home Page. 
https://www.sacm.org/. 

Saudi Embassy Report. 2017. Saudi 
Arabia’s Vision. 
https://www.saudiembassy.net
/reports 

Sayer, Andrew. 2005. “Class, Moral 
Worth and Recognition”. Sage 
Publication.  

Sayer, Liana C., England, Paula, 
Bittman, Michael, and Bianchi, 
Suzanne. 2009. “How Long is 
the Second (Plus First) Shift? 
Gender Differences in Paid, 
Unpaid, and Total Work Time 
in Australia and the United 
States.” Journal of 
Comparative Family Studies 
40: 523-545.  

Streib, Jessi. 2015. “The Power of the 
Past: Understanding Cross-
Class Marriages”. New York, 
NY: Oxford University Press.  

Sung, K.yu-taik 1990. “A new look at 
filial piety: ideals and practices 
of family-centered parent care 
in Korea”. Gerontologist 30: 
610–617.  

Taylor, Pamela L., Tucker, Belinda, 
and Mitchell-Kernan, Claudia. 
1999. “Ethnic variation in 

preceptions of men’s provider 
role”. Psychology of Women 
Quarterly, 23, 741-761.  

Tellis, Winston. 1997. “Introduction to 
Case Study” [68 paragraphs]. 
The Qualitative Report, 3. 
http://www.nova.edu/ssss/QR/
QR3-2/tellis1.html 

The Pluralism Project. 2020. “Jum’ah: 
The Friday Prayer.” 
https://pluralism.org/jum%E2
%80%99ah-the-friday-prayer 

Tienda, Marta, and Booth, Karen. 
1991. “Gender, migration and 
social change”. International 
Sociology 6(1): 51–72. 

Ting-Toomey, Stella, and Oetzel, 
John. 2001. “Managing 
Intercultural Conflict 
Effectively”. Thousand Oaks, 
CA: Sage. 

Ting-Toomey, Stella. 1999. 
“Communicating Across 
Cultures”. New York, NY: 
Guilford. 

Tlaiss, H.A. and Elamin, A. (2016), 
“Human resource management 
in Saudi Arabia”, in Budhwar, 
P. 

Tlaiss, Hayfaa and Elamin, A. (2016), 
“Human resource management 
in Saudi Arabia”, in Budhwar, 
P.and Mellahi, M. (Eds), 
Handbook of Human Resource 
Management in the Middle 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 199

East, Edward Elgar Publishing 
Ltd, pp. 141-160 

Tlaiss, Hayfaa. 2013. “Entrepreneurial 
motivations of women: 
Evidence from the United Arab 
Emirates”. International Small 
Business Journal. 33. 
10.1177/0266242613496662. 

Triandis, Harry. 1988. “Collectivism 
v. Individualism: A 
Reconceptualization of a Basic 
Concept in Cross-cultural 
Social Psychology”. In: Verma 
G.K., Bagley C. (eds) Cross-
Cultural Studies of Personality, 
Attitudes and Cognition. 
Palgrave Macmillan, London 

Urey, Jon, and  Henggeler, Scott. 
1983. “Interaction in Rural 
Families.” In: Childs A.W., 
Melton G.B. (eds) Rural 
Psychology. Springer, 
Boston, MA. 
https://doi.org/10.1007/978-
1-4613-3512-2_3 

Vision 2030. 
https://vision2030.gov.sa/en 

Waldman, Ken, and Rubalcava, Luis. 
2005. “Psychotherapy with 
intercultural couples: a 
contemporary psychodynamic 
approach”. American Journal 
of Psychotherapy 59: 227–245. 

West, Candace, and Zimmerman, 
Don., 1987. “Doing 

Gender”. Gender & Society, 
1(2), pp.125-151. 

Wilcox, Bradford. and Dew, Jeffrey. 
2008. “No one best way: work-
family strategies, the gendered 
division of parenting, and the 
contemporary marriages of 
mothers and fathers”. Paper 
presented at a conference at the 
University of Virginia. 
Charlottesville, VA. 

Winkler, Anne E, McBride, Timothy 
D, and Andrews, Courtney. 
2005. “Wives who outlearn 
their husbands: A transitory or 
persistent phenomenon for 
couples?”. Demography 42, 5
23–535.  

Wolff, Katherine, and Grand, Stephen. 
2020. “Assessing Saudi Vision 
2030: A 2020 review.” 
https://www.atlanticcouncil.or
g/in-depth-research-
reports/report/assessing-saudi-
vision-2030-a-2020-review/ 

Yilmaz, Hakan. 2008. “Conservatism 
in Turkey”. Turkish Policy 
Quarterly, 7(1), 57–63. 

Yin, Robert. 2014. “Case Study 
Research Design and 
Methods” (5th ed.). Thousand 
Oaks, CA: Sage. 282 pages.. 
The Canadian Journal of 
Program Evaluation. 
10.3138/cjpe.30.1.108. 



 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيسنجلاب ةقلعتملا تاريغتلل نييدوعسلا جاوزألا ةبكاوم يف ثحب 200

Zhang, Yuanting, and Van Hook, 
Jennifer. 2009. “Marital 
Dissolution Among Interracial 
Couples”. Wiley Online 
Library. 
https://doi.org/10.1111/j.1741-
3737.2008.00582.x 

Zhou, Min. 2004. “Are Asian 
Americans becoming White?” 
Contexts 2: 29–37. 

Zontini, Elisabetta. 2010. 
“Transitional Families, 
Migration and Gender. 
Moroccan and Filipino Women 
in Bologna and Barcelona”. 
New York, Berghahn Books.  


