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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تيعررره اررلت تيرقريررر عررد     

م،  أسراملر الر ش شرهر أس ر        ىطرحهمل يلحروتر   ملرقر  

مرليزة من مفكري تضللكت   خمرلف تجملرملته،  خات ونملقشهمل ُن

ملءة ومقرتحررملته  تدمل  ررت حرروش   وتيررلين أوررروت ت رروتر مررلرت ه  تيا  رر    

 تيقضمليمل تيرملييت:  

 أم م حت؟ تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله: حقٌّ •

نظرررملم تيرعلررري  تيعرررمليني تقديرررد مرررة  قيرررق تتسررررق ييت        •

 وعلملن تكمل ؤ تيفرص تيرعليليت.  

 ومرنملمج جو ة ت يملة: تيوتقع وتضأموش. تإلعملقت وذو •

تي رريملحت تيدتالليررت و وراررمل   ت ليررت تتقرصررمل  تيرروط       •

تضللكت.  
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 التنفيذي امللخص: 

عررأ أ. م ررلت تيرررواري   تيورقررت تير ي ررت    تيرعريررف تعر 

مبفهوم تض ؤوييت تتجرلملعيت وع قرهمل مملير ليت تض ردتمت، وتيدور 

تيررلي يلعاررق تيق ررملم تيعررملم ومؤس ررمله تجملرلررع تضرردنني   تفعيرر         

مارررررمل رته تض رررررؤوييت تتجرلملعيرررررت، وترررررأرج  ارررررل  تض رررررؤوييت     

تتجرلملعيرت مررة كونهررمل عررر  أعلرملش البيررت أو ماررمل رته يرحقيررق   

 أادتف وط يت ت لويت معيدة تضدى. 

كلرررررمل   ت رررررملوش تيررررررأوبته تضملييرررررت تيررررررزتم تيشرررررركمله     

مب ررؤوييملتهمل تتجرلملعيررت سرروتء كملنررأ اررل  تيرررأوبته ترل رر         

أو  قيرررررق  ،أو   زيرررررمل ة وتء تيعلررررر ء ،تضملييرررررت زيرررررمل ة تيعوت رررررد

تيشررركمله ي ررلعت جيرردة م حهررمل ميررزة ت مل  رريت علررى سباررمل مررن   

 تيشركمله.  

تإلشررررملرة    أارررر  مرررررتمج تض ررررؤوييت     أ قررررد مرررر  ،أيض ررررمل

تير ررررىل    ةرمرررت شرررركت   تتجرلملعيرررت   تضللكرررت، كلرررمل   

 يت.    عملش تض ؤوييت تتجرلملعأرتمكو على حنو حمد 

أمرررمل أ.  رررمل زة تيعأررررويف  أشرررملره   تيرعقيررر  ت وش    أن    

تض ررؤوييت تتجرلملعيررت   تيظررروف تيصررعات وتي ملر ررت وتتسررر  مل يت  

ع ررمل. وعلررى تيشررركمله تيرررزتم أال قررني   تكررون وتجا ررمل ويي ررأ ت و  

سرريلمل مررمل يرعلررق  تو ؛مب ررؤوييت عرلعيررت مرالررورة   عرردة عررملته

تيعررململة، وحقرروىل تجملرلررع   حقرروىلم هررمل مبرتعررملة حقرروىل تياي ررت، و  

   تحمليط مهمل، وتتيرزتم مرحقيق أادتف تير ليت تض ردتمت. نيتحملل
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 إنق  ذت توصرل مل    تقر ة قوتعرد يلل رؤوييت      ،و  تعرقمل امل

تتجرلملعيت أو  ديد ن   معي ت مرن أرمرملا تيشرركمله، سرر رفني     

جرزتء.   صفت تي وتعيت   تض ؤوييت تتجرلملعيت؛  ك   يزتم يقململق

زه أ.  مل زة على وتقع تض رؤوييت تتجرلملعيرت يشرركمله    كلمل ركَّ

تيق ملم تخلملص   تضللكت، ج ا رمل    ج ر  مرع مر لارمله  قيرق      

تيررردور تضرررأموش مرررن تيشرررركمله علرررى تض رررروى تيررروط ، و ييرررمله   

 قيرررق أقصرررى تسررررفمل ة تك رررت يللأرلرررع تحمللرررني مرررن مررررتمج      

   تض ؤوييت تتجرلملعيت.

. نملصررررر تيقعررررو    تيرعقيرررر  تي ررررملنني         حررررة ذارررر    

 مكملنيرررت ترررر  حريرررت تتالريرررملر يلشرررركمله يرقررردي  مامل رتتهرررمل       

وتير رمل   مرع م ي تهررمل   عرملش ماررمل رته تض رؤوييت تتجرلملعيررت،     

تيرعررملون مرررى شررملءه مررع مؤس ررمله تجملرلررع      وأن يكررون دررمل حررق   

أن فص  عن ال  تضامل رته   تقملريرامل. وأعملف تضدنني، على أن ُت

ويرر  ذير     ،يللأرلرع  تفعي  تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشرركمله حرقٌّ  

من ال ش م   ومامل رته مشك  مؤس ني وم رظ 

 وتضل أ تضدتال ه حوش تيقضيت تحململور تيرملييت:

   .تضفهوم تيعملم يلل ؤوييت تتجرلملعيت 

  م وتإليزتم. تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله ممل مة تير و 

  مله تي ررعو يت تيكررملى تضرعلقررت مملض ررؤوييت  تقيرري  ةررملرش تيشرررك

 تتجرلملعيت.  

 .مقرتحمله يرعزيز تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله 
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ومررن أمرررز تيروصرريمله تيرر  تنرهررى  ييهررمل تضرحررملورون   ملرقررى 

 أساملر حوش تيقضيت ممل يلني:

 نشررملء علرر  يلل ررؤوييت تجملرلعيررت يكررون مب ملمررت تضرجعيررت    -1

تجرلملعيررررت تيرررر  ترا ملاررررمل   نشرررر ت وماررررمل رته تض ررررؤوييت ت 

تيشررركمله وتضؤس ررمله ير ليررت تجملرلررع وتلايررت تحريملجملتررق،     

ويكرررون ارررو تضظلرررت تيوط يرررت يلل رررؤوييت تتجرلملعيرررت علرررى    

م رروى تضللكررت، ومرن أعلمليررق تشررأيع و عر  ور ررع م ررروى    

 وت ظيلهمل وتوجيههمل.  تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله 

ى علرررى ا  ررررلملعيرررت ُيتيرأسررري  ضؤشرررر وطررر  يلل رررؤوييت تتج -2

وي شررررر  ،معرررمليب مروت قرررت مرررع مارررمل ل تيعدتيرررت وتيركمل ررر       

علررى م ررملالملتق  تصرر يفق تيرردوري يلشررركمله تي ررعو يت م ررملء  

 تتجرلملعيت.  

 الورقة الرئيسة: أ. بسمة التوجيري 

  :ر مفهوم تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركملهت و 

 مل  تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت مررررن تضفررررملاي  ت دي ررررت ن رررراي      

تضللكرررت، رسرررر  أنهررررمل أصررراحأ صررررلملم مل ي مررررملن   تجملرلعررررمله   

 ررره    م رررملء ارررل  تجملرلعرررمله و  تسررررقرترامل   تضرقدمرررت حيررر  ُت

و ذت حملوي مل أن نرصد تير ور تيرملرخيني ضفهروم تض رؤوييت   . راملوت و 

  رررر أد أنررررق مرررردأ ت رررردي  ع ررررق     ،تتجرلملعيررررت يلشررررركمله

ارلرملم ممليردور تتجرلرملعني    تي ري يمله من تيقرن تضملعني، وتزتيد تت

يرأس تضملش   أعقملش تنهيملر جدتر مررية، وأحردتا ت رمل ي عشرر     

، وكرررررلي  تيفضرررررمل   تضملييرررررت يعرررررد  مرررررن مررررن سرررررارلمل  
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تيشرررركمله تيعملضيرررت م ررر   نررررون و رورررر أندرسرررون وسبالرررمل مرررن    

تيشركمله تيعملضيت تي  يفرأ تتنرامل     تضلملرسمله تخلملط رت درل    

 نيوا رمل ههرره أاليرت تا  ر    . مظرملار تيف رمل  مهرمل   تيشركمله وتفشني 

يزيررررمل ة  تيشررررركمله يررررملتمج تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت، ك ريأررررت   

تتارلرررملم ممليقضرررمليمل تضرعلقرررت مرررمليفقر، وتعفرررمله م رررروى معيشرررت 

معض تيف مله، وتنرشملر تيا مليرت وكرلي  ت رملمني تتارلرملم مملير ليرت      

ورنيررمل  قررد أوصررى تضررؤمر تض عقررد   جملمعررت كملييف   تتجرلملعيررت،

" تض رؤوييت تتجرلملعيرت ض ظلرمله ت علرملش    " أ شرعملر   عملم 

مضررررورة  يرررزتم كمل رررت تض ظلرررمله مرعمليرررت تقوتنررر  تتجرلملعيرررت     

وتيرخلررني عررن  ل ررفت    ،وتض ررملالت   تير ليررت تتجرلملعيررت   ،يلاي ررت

 تعظي  تيرم  كهدف وحيد. 

 ،ومررع تسرررأملمت م ظلررمله ت علررملش دررلت تي رررا تقديررد        

تيقررملنونني قوتعررد تضررفني علررى اررل  ت  كررملر  ررت      مشررر وعررع تض

د يلرأكيرررد علرررى أن تتيررررزتم مرررمل  تء تتجرلرررملعني   يُعررر  ،تإليرررزتم

اليملر ت أمملم تضؤس مله؛  منمل او أمر ملزم  ذت رساأ ال  تضؤس مله 

  تتسررررررلرتر، وعليرررررق ههررررررره  رتسرررررمله تقلعيرررررت تيقوميررررررت     

رتسررمله تضعهررد  يللحملسرراة، ويعيررت تحململسرراة ت مريكيررت، و    

يلرأكيد علرى أاليرت تإل صرملا     ؛ت مريكني يللحملساة تيقملنونية

إلرسرررملء ت سررر  تي زمرررت   أحيررر  تةهررر ،عرررن ت  تء تتجرلرررملعني

ويقد تالرلفرأ  . يقيملس  ملعليت تيملتمج تتجرلملعيت ض ظلمله ت علملش

رة يلردور تتجرلرملعني يللؤس رت مرن تقرصرمل ي      ت طر تي ظريت تضف  

ومن نظريرت  الررى. ويعر  أار       ،ت   تريت  الرىومن مدرس ،آلالر
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تلررر  تي ظريرررمله تضلهررردة يلرأصررري  تيعللرررني وتيشررررا تتصررر  حني  

 ضفهوم تض ؤوييت تتجرلملعيت ممل يلني: 

 ،تملرست تض رؤوييت يفمل ردة تض رملالة   : تي ظريت تي يوك سيكيت •

.()ى أيض مل منوذج  ل وُي

(.)منوذج أصحملش تضصملحل  •

 .ومن منوذج أصحملش تضصملحل ههر مص ل  تض رؤوييت تتجرلملعيرت   •

وير  ت ايق تض ؤوييت تتجرلملعيرت يررأس تضرملش مرن الر ش عرد  مرن        

تشررل  يمليررت مصررملحل تض ررملالة وحقرروىل تض رررهلكة،   ؛تحملررملور

وتحململ ظت على تياي رت وموتر ارمل تي ايعيرت، وتتارلرملم مررأس تضرملش       

مل عررن تضشررملركت   جهررو  تير ليررت،  ضررل  تياشررري، وتض ررملالت   

 .تيعل  تتجرلملعني

 قررد  أمرمل مررن نملحيررت تعريررف مصر ل  تض ررؤوييت تتجرلملعيررت،  

قررملم تيا رر  تيرردويني مرعريفهررمل علررى أنهررمل تيرررزتم أصررحملش تي شررملطمله  

تيرأملريرررت مملض رررملالت   تير ليرررت تض رررردتمت مرررن الررر ش تيعلررر  مرررع  

رلررع ككرر  يرح ررة مرروهفيه  وعررمل  ته  وتجملرلررع تحمللررني وتجمل

وخيردم تير ليرت      ،م روى معيشت تي رملس مأسرلوش خيردم تيرأرملرة    

 هرمل علر  ت علرملش تيعرملضني يلر ليرت تض رردتمت       كلرمل عر  .  ن وتحد

اررر  مؤس رررمله ت علرررملش ممليرصررررف  مأنهرررمل تتيررررزتم تض ررررلر مرررن ق  

وتيعلر  علرى    ،وتض رملالت    قيرق تير ليرت تتقرصرمل يت     ،ملأال قي 

كلرمل  .  ت تيظروف تضعيشريت يلقروى تيعململرت وعرمل  ته       ة نوعي

ميك  مل تعريف تض رؤوييت تتجرلملعيرت كلفهروم عرملم مأنهرمل تيررزتم       

مرقررردي  تيررردع  يلرررملتمج وت نشررر ت تتجرلملعيرررت   ررررت  تجملرلرررع     
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ار  شرركمله تيق رملم تخلرملص ومؤس رملتق      مشك  سب رحبني من ق 

 ملعلررت مررة   ومؤس ررمله تجملرلررع تضرردنني تضخرلفررت، وم ررملء شرررتكت    

ني مامل رته تض ؤوييت تتجرلملعيت وتيعلر  علرى   الين تيق ملعة يرا  

 . قيقهمل وتسردتمرهمل

عليقرررت    ي  رررمل تإلسررر مني  ويلل رررؤوييت تتجرلملعيرررت جرررلوٌر

ووقمل ر ررمل؛ حيرر   ن  تيكرررم وتإلي ررملر وخمرلررف أعلررملش تير رروم مررن     

و يقرروم مهررمل ت  رررت  حنرر    ،تيصررور تقليلررت يلل ررؤوييت تتجرلملعيررت   

م   نق تملرست  ؛ملو  رحد والت تضص ل  يي  ُم ووط ه ، عرلعه 

مل ضمل جملء مرق تإلسر م مرن    يوميت ميملرسهمل تض ل  حنو عرلعق  قيق 

  تض ررؤوييت )ككلُكككرر   قرري  سررملميت ترردعو    تياررلش وتيع ررملء و ل رر

ني وتيقررملرل يرملرخي ررمل تإلسرر م و ككلُكككر   م  ررؤوٌش ع ررن  ر ع يُ ر رق (.   ر تٍم،

مرعد ة ضفهوم تض ؤوييت تتجرلملعيت من ال ش معض  تظهر يق صوٌر

ومرن عرل همل  سملورت     ،ر مصدىل عرن ارلت تضفهروم   عا تضلملرسمله تي  ُت

تضلهوف وتيركمل   تتجرلملعني ونصرة تضظلروم وسبارمل مرن تيصرور     

 تقليلررت ذته تيرردتته تيعليقررت   مفهرروم تض ررؤوييت تتجرلملعيررت، 

   .ملرس مة أ رت  تجملرلعلزتش ُتت وتي  ت

 ملض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت مبفهومهررررمل ت رررردي  أو مبفهومهررررمل  

 رمل ى  ر رع أو عارملرته يُ  ر    ي  مل وأال ق رمل يي رأ شرعملرته تُ   تضرأل 

مرر  اررني علرر  تجرلررملعني وأال قررني و ن ررملنني نايرر  ارر    ؛مهررمل  قررط

تأالرل     ،تيقيملم مرق و رق أطرر ت ظيليرت و سررتتتيأيت معيردة تضردى       

تيرتكيز  وأو   .مصملحل تجملرلعمله وت  رت  على حد سوتء تتعراملر

 :واني كمليرمليني ،جوتن  مهلت يلل ؤوييت تتجرلملعيت على مخ ت
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  وتكر رملش  ويرل ر    ترو ب  ررص تيررعل      ،تقملن  تيرعليلني :ملأوي  •

وذير  مررن الر ش  نشرملء مرتكرز ومعملاررد      ؛تضهرملرته تي زمرت يلعلر    

.تيرأاي  وتيردري 

ويرل     تقردي  تيرعمليرت تيصرحيت ت وييرت      ،ن  تيصحنيتقمل :ملوملني  •

وتيقيررررملم حبلرررر ه تير قيررررف تيصررررحني وتيوقمليررررت مررررن   ،وتضرقدمررررت

.ت مرته

ويرل رررر    تررررو ب تيرررردع  تضررررمل ي    ،تقملنرررر  تتجرلررررملعني  مل:وملي  رررر •

و عرررر  تيررررملتمج وت نشرررر ت تتجرلملعيررررت     ،يللؤس ررررمله تخلبيررررت 

شرك ه تتجرلملعيرت    عرمل ت     رتسرت تيظروتار وتض    وتإلن ملنيت،

وحمملويت  امل  حلوش دمل.

ني مررررتمج تحململ ظرررت علرررى ويرل ررر    تا  ررر ،تقملنررر  تياي رررني مل:رتمع ررر •

 .عرتر مهمل مأي حملش من ت حوتشوعدم تإل ،تياي ت

و يررررق ت رررره  مرررررتمج تض ررررؤوييت  ،تقملنرررر  تتقرصررررمل ي: الملم  ررررمل •

تتجرلملعيررررت   زيررررمل ة تير ررررمل  تتجرلررررملعني وتي لررررو تتقرصررررمل ي      

 .دتمتض ر

 ور تيق ملم تيعرملم ومؤس رمله تجملرلرع تضردنني   تفعير  مارمل رته       

 :تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله

د أ تؤارررمل   يُعررر ر مفهررروم تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت، مرررع ت رررو  

مقرصرررر ت علرررى جهرررت وتحررردة، مررر  أصررراحأ م رررؤوييت تكململيرررت     

ترضرررمل ر  يهرررمل جهرررو  تيق رررملم ت كرررومني وتخلرررملص ومؤس رررمله   

مإنشررررملء قوتعررررد   مليق ررررملم ت كررررومني معرررر ٌّ تجملرلررررع تضرررردنني، 

زته تيررر  تضعلومررمله تض لومرررت يلشررركمله، وتقررردي  كمل ررت تحملف ررر   

ء مل يعدددددددددددد أدا

املسددددددددددد      

االجتامع   مقترصاً 

عىل جهد   احدد   

بددددددد  أ دددددددب   

مس      تكامل د  

افر ف هدددددا ضدددددتت

ا قطددددا  جهدددد د 

ا  ك مي  ا خدا  

 م سسدددددددددددات 

 املجتمع املدين
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وتقرردي  تير ررهي ه  ع علررى تيعلرر    عررملش الدمررت تجملرلررع،شررأ ُت

تي زمت يلشركمله ير فيل مرتعهمل ومامل رتتهمل تتجرلملعيت، وت مد 

يا يررت تيرحريررت إلجنررملا ماررمل رته تض ررؤوييت تتجرلملعيررت مررن  اررمل  ت  

تيرر  ي ا ررني أن ميهررردامل تيق ررملم تيعررملم   شرررك  أنظلررت ويررروت        

   على تيشركمله  ط ىل مامل رتتهمل   م رمل   ه   وُتوتشريعمله ت ظ 

تيشررركمله مكمل ررت   ز ييررع حف ررع وُيشررأ ملف ُي  وشررفَّ ظَّصررحني ُمرر 

وت ررخب  ،  ملتهررمل علررى تفعيرر  مرتعهررمل   تض ررؤوييت تتجرلملعيررت    

 يملتهمل. جهو امل و مكملن

    قدرتق علرى  وتيق ملم تخلملص م ؤوييرق تتجرلملعيت ترل   

  حملجرررمله تجملرلرررع وةملومرررق مرررع مؤس رررمله تيق رررملم تيعرررملم     تلل ررر

ومؤس رررمله تجملرلرررع تضررردنني يرحقيرررق أاررردتف ت لويرررت عرلعيرررت      

وذيرر  مررن الرر ش    ؛وتض ررملالت   تسرررقرتر تجملرلعررمله   م ررردتمت،

 رره     اررمل   ليديررت ُت طرر ىل مشررملريع وماررمل رته ومرررتمج سررب تق   

ت لرروش وتضعملقررمله يرراعض مشررملك  تجملرلررع   ييررع تقوتنرر      

 .تيرعليليت وتيصحيت وتتجرلملعيت وتياي يت

أمررررمل  ور مؤس ررررمله تجملرلررررع تضرررردنني  يرل رررر    تي هرررروه    

مكملنيملتهررمل يرحقيررق أارردتف تير ليررت تض ررردتمت،  رر      جبهو اررمل و

ع ل ر د ي حصرر   ج  خيفى علرى أحرد أن  ور ارل  تضؤس رمله   يُعر     

نفملقهررمل مررع مررمل ترحصرر  عليررق مررن  عرر  حكررومني علررى   تيرملعررمله و

سرهملم    ارمل  حلروش عملجلرت     تإلو ،مشملريع البيرت ذته نفرع مؤقرأ   

ر ن اررلت تيرردور ت ررو   مرر   ضشررملك  تجرلملعيررت ومعيشرريت مرفملقلررت،  

مشررك   اررملمني كرراب ييشررل  تصررلي  وت فيررل مرررتمج وماررمل رته    

وش جلريررت ضشررملك  تجملرلررع، و    ومشررملريع ت رره     اررمل  حلرر   
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 قيق أاردتف تير ليرت تض رردتمت، وذير  مملير  ريق تضركملمر  مرع        

تيق ررررملعة تيعررررملم وتخلررررملص   سررررعني  ؤوش يرفعيرررر  تيشرررررتكت   

 .  تجملرلعيت وتض ؤوييت تتجرلملعيت دلين تيق ملعة

 ملض ؤوييت تتجرلملعيت ت ترعلق  قرط حبأر  تيرملعرمله تضملييرت     

و منرررمل مأوجررررق   ؛ضؤس رررمله تجملرلرررع تضررردنني   وتيررردع  ت كرررومني   

تيصررررررف علرررررى مررررررتمج ومشرررررملريع تجرلملعيرررررت م رررررردتمت تلررررر     

وا رررمل ت مرررد مرررن  . تتحريملجرررمله تجملرلعيرررت ذته ت ويويرررت تيقصررروى 

تيرأكيد أنق يري  مملسرر ملعت تيشرركمله وحردامل  ديرد تيرملتمج       

و منرررمل ت مرررد مرررن علررر  مشررررت  مرررة ييرررع   ،ملي رررتض لومرررت تجرلملع

تضررأورين مرلر    أم تضرؤورين   أكرملنوت  رلع تحمللني سوتءمكونمله تجمل

مفرررره  وسررريكون مررن سرررب تضقارروش أن تقررروم تيشررركت   . تيررملتمج 

ويرري  كوتجرر  ( مرتعهررمل مررن م  لررق تيركرررم وتيصرردقت )م حررت 

حيرر  تلايرت تتحريملجرمله ت قيقيرت يللأرلرع      ( ورسات وتارلرملم )حرق  

و  قيرررق  ملدررردف مرررن مررررتمج تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت اررر  . تحمللرررني

. تيررروتزن مررة تيشررركت وتجملرلررع    طررملر حيقررق تض فعررت يلأليررع      

  أويويرت   إن قضمليمل تيفقر وتيا مليرت وتي ركن م  ر    ،وعلى أي حملش

ز تلررر  تجرلملعيررت وتقرصرررمل يت وأم يرررت، وممليرررمليني ي ررررلزم أن ترك ررر  

و ذت كملنررأ معررض اررل  تيررملتمج  رررملج    مرروتر    . تيررملتمج عليهررمل

مملإلمكملن تعملون عدة شركمله    جنملز ارل   مملييت كابة،  إنق 

مل يرحديرد  م  لق ر  د والت تيرعرملون مرة ييرع تيق ملعرمله يع ر     . تيملتمج

وكيفيررررت  ،ق تض ررررؤوييت تتجرلملعيرررت يلشررررركمله تي رررعو يت  توج ررر 

 .م ملالرهمل مكفملءة و ملعليت وتسرأملمت ضر لامله تجملرلعمله تحملليت
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ؤس رررملت مل م ق تي أرررملا   ذيررر  ت مرررد أن تعرررني    حق رررويكرررني ُن

ت كوميرررت وتخلملصرررت ارررلت ت مرررر، وت رررعى يرحقيرررق تض رررؤوييت    

طريررق  الملرطررَت د ، وتيرر  تع ررتجملرلعيررت و ررق رؤيررت تضللكررت  

أمرررز أارردت همل تض ررؤوييت    يرحقيررق تير ليررت تض ررردتمت، وتيرر  مررن    

تجملرلعيررت، ويرري  تيرتكيررز علررى تضاررمل رته تير وعيررت تآلنيررت تيرر    

نرهملء ال  تضارمل رة أو تلر ؛ مر  حنررملج        سرعملن ممل ت رهني مبأر  ت

علررر  مؤس رررني م رررردتم حيقرررق تير رررملس  مرررة حمرررملور تض رررؤوييت      

أو  تجرلملعيررتأو  سرروتء  كملنررأ مي يررت  ) تجملرلعيررت مأمعمل اررمل تضخرلفررت 

 مرررررع رؤيرررررت تضللكرررررت  (تعليليرررررت أو تقرصرررررمل يتأو  صرررررحيت

وتضرتكرررزة علرررى تجملرلرررع ت يررروي وتتقرصرررمل  تضز ارررر وتيررروطن    

 .تي لوا

 : تأوب تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله على أ ت همل تضمليني

جريأ مرؤالر ت علرى تيكر ب    و ق مل يلعديد من تيدرتسمله تي  أك

د أن تض ؤوييت تجملرلعيت يلشرركمله أصراحأ   ج من تيشركمله، ُو

تيعوتم  ت سملسيت تي  ترؤور علرى أ تء تيشرركمله، حير   ن       أحد 

جرلملعيررت تيرر  تعلرر   يهررمل تيشررركمله،   ع قررت مررة تياي ررت تت مثررت 

  ذ  نهلرمل  ؛وتأوب تيشرركمله علرى تياي رت تي ايعيرت تير  تعلر   يهرمل       

ن   قيرررملس أ تء ارررل  تيشرررركمله، وقررردرتهمل علرررى    ملهل رررمن  جرررز

ممل يعك  مشك  الرملص  واو  ؛تتسرلرتر   تيعل  مشك  مؤور

وجررو  أنظلررت تقرصررمل يت مي يررت وصررحيت وم ررملوتة عرلعيررت      أاليررَت

 .مؤس يت  ك  عل  ال  تيشركملهوحوكلت 
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مأ ت حبررررملا تضرعلقررررت ممليع قررررت مررررة تض ررررؤوييت   ويقررررد قررررد 

تتجرلملعيت يلشركمله وتيرحبيت نرمل ج مر ملقضت، ومن أا  أساملش 

ت ررررملقض اررررل  تي رررررمل ج اررررو  شرررركملييت قيررررملس ت  تء تتجرلررررملعني 

تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت يلشرررركمله مفهررروم مرعرررد      يلشرررركت.  ن 

حنصرر  علررى نرررمل ج  قيقررت يروجرر  علررى تياملحرر     ويكررني ،ت معررمل 

 ؛قيملس كمل ت ال  ت معمل  عمل ص ملعمله وعرملته الدميرت خمرلفرت   

زه معظ  ت حبملا وقد ركَّ .تمل اع  الت تضفهوم صع  تيقيملس

عررررد أو معرررردين مررررن أمعررررمل  تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت   علررررى قيررررملس ُم

 مررمل جعرر  نرررمل ج اررل  واررو وأاللررأ ت معررمل  ت الرررى،  ،يلشررركمله

ت حبررررملا عررررن تيع قررررت مررررة تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت يلشررررركمله 

 وتيرحبيت سب  قيقت وخمرلفت.

أههررره معررض تيدرتسررمله أن ا ررمل  ع قررت سررلايت مررة تيرررزتم  

تيشررركمله مب ررؤوييرهمل تتجرلملعيررت و قيقهررمل ي رمررملا، وأرجعررأ 

ف مرن  ضرع  تي ا     أن قيملم تيشرركت مب رؤوييرهمل تتجرلملعيرت يُ   

لرررهمل يركرررملييف مشرررملريع تض رررؤوييت  ررريت نريأرررت  ل قررردرتهمل تير مل 

لهمل تيشرركمله تض مل  رت. وا رمل   رتسرمله     تتجرلملعيت تي  ت ترحل 

عررأ أنررق ت توجررد أي ع قررت مررة تض ررؤوييت تتجرلملعيررت      أالرررى ت  

يلشركمله ورحبيرهمل، وأن تي را    ذير  أنرق يوجرد تيكر ب مرن       

تتجرلملعيرت يلشرركمله   تيعوتم  تضخرلفت تضشررتكت مرة تض رؤوييت    

وتيرحبيرررت،  لرررن تيصرررع   وارررمله وجرررو  ع قرررت مرررة تض رررؤوييت        

جررده أي ع قررت مي هلررمل تتجرلملعيررت يلشررركمله ورحبيرهررمل، و ذت ُو

   ميكن  س مل امل  ت    حمض صد ت  قط؛  نرق مرن تيصرع     

مل. وا مل  نوم وملي  من تيدرتسمله  وامله وجو  ال  تيع قت  حصمل ي 
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يرررت مرررة تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت يلشرررركمله    وجرررده ع قرررت  املم 

م هررمل  قيررق   ،وأرجعررأ ذيرر     عررد  مررن ت سرراملش     ،وتيرحبيررت

تيشررركمله تيرر  تلرررزم مب ررؤوييرهمل تتجرلملعيررت ي ررلعت جيرردة      

 ،وترتفررملم قيلررت أسررهلهمل  ،تررمل يزيررد مررن عررد  عل  هررمل   ؛تجملرلررع

وحصررودمل علررى معررض تضزتيررمل ت كوميررت كملإلعفررملءته تيضررريايت   

شررملرة أيض ررمل    أن معررض تيدرتسررمله رم ررأ مررة مل. ةرردر تإلوسبارر

تيرزتم تيشركمله مب رؤوييرهمل تتجرلملعيرت وترتفرملم معردته تيروتء      

 ممل ي عك  مملإلاملش على أ ت همل تضمليني.واو يدى موهفيهمل، 

شرررركت أرتمكرررو   :مررررتمج تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت   تضللكرررت  

 :منوذج مل

 كلفهروم حرردي  ررر أمرررٌ  تض رؤوييت تتجرلملعيرت يلشررركمله ررر    

كملن يق أصويق   تيشرم  جديد على تجملرلع تي عو ي، حرى و ن 

 ،تإلس مني من حي  ت   على تيرمل وتيرعرملون مرة أ ررت  تجملرلرع     

و ذت كملنرأ نشرأة   . وتن  ق مل من أن     الي  مرمل  ر  ي ف ر    

ارررلت تضفهررروم   تجملرلعرررمله تيرأ ملييرررت تي رميرررت ت ارررع مرررن رسارررت    

   ررة صررورتهمل تير ررويقيت وتعزيررز وتء عل  هررمل، تيشررركمله  

 ررإن تيرردت ع     ؛وت صرروش علررى تيرردع  وتير ررهي ه ت كوميررت  

مي ررت ت علررملش تي ررعو يت اررو نريأررت ههررور يلرحررديمله وتضشررك ه   

وعررررورة أن تقررروم تيشرررركمله تيررر  ت ررررحوذ علرررى  ،تتجرلملعيرررت

 حصص كابة من مشملريع تإلنفملىل ت كومني مبشملركت تجملرلع

جبزء من أرمملحهمل وذي  على اي ت مشرملريع ومارمل رته ومررتمج تلر      

وموتجهرت معرض    ،وت ه    ح  معرض مشرك تق   ،حملجت تجملرلع

 ديملتررق. وا ررمل تررملز أاليررت ت ظرري  اررل  تضاررمل رته و رتسررت اررل          
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يضررلملن عرردم تز وتجيرهررمل و قيقهررمل  ارردت همل تضرجرروة،   ؛تضشررملريع

وذير  يضرلملن  قيرق     ،ت تحملليرت وتالريملر تيرملتمج تير  ت  ر  تياي ر    

 :م   ،وميكن طرا عدة ت ملؤته   الت تإلطملر. تض فعت م همل

مرت  رت  يلشركمله حريت تالريملر ت نش ت تجملرلعيت تضقد ا  ُي -1

ارر  جهررت خمرصررت مررملتمج معي ررت  أم يكررون ا ررمل   يررزتم مررن ق  

ت ه    تير ليت تحملليت تض ردتمت؟

روجهررررمله   عررررملش ارررر  سرررررقوم تقهررررت تضخرصررررت مرسرررر  تي -2

تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت مإنشرررملء قملعررردة ميملنرررمله  رررروي علرررى   

ت ويويمله وتيقضمليمل تجملرلعيت تي  ت روج  مارمل رته سرريعت   

 لهمل؟

ا  سرأالل مرتمج ومارمل رته ومشرملريع تض رؤوييت تتجرلملعيرت      -3

يلشرررررركمله   تتعرارررررملر تيرررررر بته تي رررررريعت ت مل ورررررت     

تي كملن وتتقرصمل  وتيرق يت؟  

وتر لرر   ،تيقررد أصرراحأ تيقضررمليمل تجملرلعيررت أك ررر تعقيررد      

ومشررملركت  ملعلررت وجديررت وم ررؤويت مررن  ماركرررة وسررريعت، حلروت  

ق عوت د تقرصمل يت عزيرت  ون  مؤس مله تيق ملم تخلملص تي   ق 

ومرن أمررز ت سراملش تير  أ ه    عرعف       أي مر و  على تجملرلرع، 

 : ور تض ؤوييت تتجرلملعيت   تضللكت

.تيكوت ر تياشريت تيعململت   عملش تض ؤوييت تتجرلملعيت قلت -1

عرردم وجررو  مرررتمج تدريايررت مرخصصررت   موعرروم تض ررؤوييت   -2

   عرردم وجررو  مرتكررز مرخصصررت      عررمل ت  تتجرلملعيررت،

.تقدي  الت تي وم من تيملتمج



66 

–2020  2015  
21 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ارررر  قلررررت تيرررروعني وتتارلررررملم مملض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت مررررن ق    -3

ممليقيررملم مرراعض ت نشرر ت   اررملؤتيشررركمله تي ررعو يت وتكرفمل 

 ،تيدعمل يرررت أو تير رررويقيت كرعمليرررت تي ررردوته أو تضرررؤمرته    

.وتعراملر ذي  علن م ؤوييرهمل تتجرلملعيت

قلت تيدرتسرمله وت حبرملا   عرملش تض رؤوييت تتجرلملعيرت         -4

علرى عكر  تارلرملم تيارملح ة مرق   تيكر ب مرن         ،تضللكت

.ملدتن تيعمل 

مبامل رتتهررمل تجملرلعيررت عررعف جهررو  تيشررركمله   تيرعريررف   -5

.ملي  ع م

حنن حبملجت تييوم    تعزيز وقمل ت تض ؤوييت تتجرلملعيرت يردى   

أصررحملش ت علررملش وتيشررركمله، وميررملن  وراررمل تيفملعرر    نهرروه    

 ىحرررد تجملرلرررع وتتسرررر لملر   رأس تضرررملش تياشرررري تيرررلي يعررررمل    

مررد، وتض ررملالت   م ررملء جيرر  ت  تركررمل ز تير ليررت تض ررردتمت طويلرر

  ر على موتجهت تيرحديمله.  قمل

وعلرررى تيررررس  مرررن تقهرررو  تضاملركرررت مرررن معرررض تقهرررمله        

همل يلعديد من مرتمج وأنش ت مامل رته ت كوميت وتقلعيمله وتا ي 

وعقررد تيلقررملءته وتضررؤمرته ووريف تيعلرر     ،تض ررؤوييت تتجرلملعيررت

ش حنرررملج    تزنررت أن ررمل ت   ؛يلروعيررت مأاليررت تض ررؤوييت تتجرلملعيررت

اررمل رته مبد مررن تتارلررملم وتيرفملعرر  مررن تياررملح ة وتضهرررلة     تضزيرر

ومرتمج ومشملريع تض ؤوييت تتجرلملعيت.

ش  أن ا مل  تيعديد من تيشركمله تي عو يت تي  ال رأ   ت

ال رررروته وتسررررعت    قيررررق تيعديررررد مررررن ماررررمل رته تض ررررؤوييت      

مثدد  حاجدد  مل دد   

تعزيدددددز  قافددددد   

املسددددددددددد      

االجتامع ددد   ددددى 

أ ددد األ العدددام  

 ب ددا     ا رشددكات

ا فاعد     د رها

نهدد ا املجتمدددع 

 االسددددددت امر   

رأس املددددددددددددا  

 ا برشي
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م رررر : شررررركت تتتصررررملته تي ررررعو يت، وشررررركت    ،تتجرلملعيررررت

على شرركت   ط تيضوء  ل وت، ويك  مل سُ تضرتعني، وشركت صمل 

 نظر ت يريمل تهمل   الت تجململش.  ؛أرتمكو تي عو يت

 ذت أالرلنمل شرركت أرتمكرو تي ررعو يت كل رملش علرى تتيرررزتم      

عملم مل ارو   مملض ؤوييت تتجرلملعيت،  إن علرامل تيلي ةملوز تي لملنة

علٌر تملرخيني كلمل ت ارق تتفملقيت تتمريملز، ويكن علر ع مل هرمل    

عملش تض ؤوييت تتجرلملعيرت أطروش مكر ب مرن علرارمل تيررملرخيني،       

 ملضرأمررررر    ةرمرررررت أرتمكرررررو تي رررررعو يت   عرررررملش تض رررررؤوييت 

اد أنهمل أصاحأ م ملرة تضرنيء   ؛تا رهمل تيشركت تتجرلملعيت وتي 

ويراوأ ق   تض رؤوييت  . م ؤوييرهمل تتجرلملعيت   تجملرلع تي عو ي

توتصررلق مررع   ابة مررن الرر ش تتجرلملعيررت   تيشررركت مكملنررت كرر  

كمل ت أطيملف تجملرلرع، ويردش علرى ذير  أن تيشرركت قرد وعرعأ        

قيلهرمل ت سملسريت، تلر  تيقري  تير  ت تقر         ىحرد إمادأ تضوتط ت ك

 .أاليت عن الط عللهمل   تي فط وتي ملز وتيارتوكيليمل يمله

توقعملت رمل ييع ررمل مررن أرتمكررو تي ررعو يت ت حرردو  دررمل، حيرر   

تيكرر بين مررملقو ة وتيرليررز؛  نهررمل ملرر     تقرررتن عللررهمل   أذاررملن 

مل عرررن تإلمكملنرررمله ت الررررى. مررر   ن مفهررروم     ل تيررر بة  ضررر  تيعقررروش 

تض ررؤوييت تتجرلملعيررت يلشررركمله تنا ررق مررن أرتمكررو،  ملضرردترس  

وتضعملاد وتض رشرفيمله ومعرض تي ررىل تير  شريدتهمل أرتمكرو قار         

 ،ة  جرررد. زتش   تخلدمرررتترررأرمعرررت عقرررو    تض  قرررت تيشررررقيت ت 

جملمعرت تضلر  عارد ت     ) أشر أ أرتمكو على مشروعة عل قرة 

ودرررررمل  يلعلرررروم وتيرق يررررت، ومدي ررررت تضلرررر  عاررررد ت  تيريملعرررريت(،      

مشررملركمله   تضعررملره تيدوييررت وتحملليررت، وأ ضرر  رعمليررت صررحيت  
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ةرررردامل   أرتمكررررو، وأ ضرررر  تررررأمة طرررر  علررررى تض ر رررراة       

 تيفرررتة تيرر  وتضرقملعرردين ةررد    أرتمكررو، وجهررو  أرتمكررو   

توقفررأ  يهررمل تياع ررمله تي ررعو يت يلخررملرج معرو ررت،  قررد سررملرعأ        

كرملن نصري  جملمعرت أم     ،مرقدي  أيف م حت  رتسيت يلرعلي  تيعرمليني 

صأ ييعهمل ي لات كليت تي     عملم ص تيقرى م همل م ت م حت اُل

ار ي د تيعأز تيكاب   تيكوت ر تي ايت، وا مل  تيعديد 

 ذت نظرنرمل     . ى تي  ت ير ع تجململش يلكراملمن تضامل رته ت الر

تيملتمج تجملرلعيرت   أرتمكرو، سر أد أنهرمل مر   تيقرمل لة عليهرمل        

 رصت مثي ت يلروتصر    د من تيشعور مملي عمل ة وتيرعمل، وتع  تيك ب 

مرررع تجملرلرررع، وال ررروة ترررأتني تن رررأملم مل مرررع م رررؤوييت تيشرررركت      

 يعظيلررت تيرر  حيرر   تتجرلملعيررت، وتأكيررد ت علررى تيقرري  وتضعررملنني ت  

 ز ارل  تيرملتمج تيرروتمطَ   عرز  كلرمل تُ . سر مني ت  يرف  عليهمل  ي  مل تإل

 ررره    تحململ ظرررت علرررى تيقررري  وتي وتمرررأ تيدتعلرررت   تإلن رررملنيت، وُت

 .يلركمل   تتجرلملعني

 :تخلملمت

مفهروم تض رؤوييت تتجرلملعيرت يلشرركمله      تيرعملمر  مرع   يقد   

و   ،تيررررزمن   تضللكررررت مشررررك  الررررملطة يفرررررتته طويلررررت مررررن 

وارو   ؛تعراملرامل أعلملي مل البيت تقوم مهرمل تيشرركمله مرة حرة و الرر     

ممل أ ى يركوين صرورة ذا يرت يردى تضروتطن تي رعو ي معيردة كر         

. تياعد عن تيوتقع تيفعلني ضمل ت  وي عليق ت علملش تيرأملريت تض ؤويت

مرررن ت ايرررق تضفهررروم   وقرررد سرررملا  ارررلت تيفهررر  تض قررروص   ت رررد   

ييت تتجرلملعيررررت يلشررررركمله، حيرررر  كملنررررأ  تيصررررحي  يلل ررررؤو
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ز علرررى تضارررمل رته تجملرلعيرررت سرررب تضركرررررة   تيشرررركمله ترك ررر

و  رة صرورتهمل أمرملم تقلهرور؛      حمملويت تسرتعملء تيرأي تيعرملم، 

زته يلشررركمله ترردعوامل يا ررملء  سرررتتتيأيت    حيرر  ت توجررد حمف رر  

مركململت يلل ؤوييت تتجرلملعيرت، الملصرت  ذت كرملن تيقيرملم مراعض      

نشرر ت تيا رري ت أو حرررى   ررع معررض تيرملعررمله مي حهررمل ت  يررت       ت 

  ميزتنيملتهمل مامليغ  عمل يت عخلت تر لاهمل ل ح ع ميت جيدة، وت ُي

 .مرتمج تض ؤوييت تتجرلملعيت

وزيرررمل ة تنفررررملا  ،ر مفهررروم تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت ومرررع ت رررو  

 ؛  عملته عردة  ملتضللكت على  وش تيعمل  وتسرفمل تهمل من ةملرمه

رز  ور ت كومت   تشرأيع تض رؤوييت تتجرلملعيرت يلشرركمله،     م

حيررر  تقررروم تيررروزترته  وتدي رررمله ت كوميرررت تضخرلفرررت مبخرلرررف    

م رررويملتهمل ممليرعملمرر  مررع  كرررة تض ررؤوييت تتجرلملعيررت يلشررركمله 

ت م همل مأاليت تيدور تيرلي تلعارق شرركمله    جبديت أكمل، تسرشعملر 

  ترسررريب مارررمل ل تيق رررملم تخلرررملص ومؤس رررمله تجملرلرررع تضررردنني   

ومررن ا ررمل تررأتني ت ملجررت ضظلررت حكوميررت       ؛تض ررؤوييت تتجرلملعيررت 

 سررررتتتيأيت تهررردف يرشرررأيع و عررر  تيشرررركمله تيررر  تفكرررر    

 ،ملتخترررملذ ال ررروته ةرررمل  ر رررع م رررروى تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت دررر   

  ضؤشررر وطرر  يلل ررؤوييت تتجرلملعيررت يأالررل   تتعراررملر    وتؤس رر

، ويروت رق مرع أاردتف تير ليرت      قيق تتسردتمت و رق رؤيرت   

،    جملنرر  تحمررور  تض ررردتمت تيرر  حررد تهمل ت مرر  تضرحرردة    

راررمل، د يلل ررؤوييت تتجرلملعيررت و ديررد أطكتض ملياررت مرعريررف موح رر

و ديد جهت تشريعيت يلل ؤوييت تتجرلملعيت   تضللكت.
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 التعقيبات:

 التعقيب األول: أ. فائزة العجروش 

بة عررمل  مفهرروم تض ررؤوييت تتجرلملعيررت عررد  ت    تآلونررت ت الرر

ومقوة ييفرره نف رق علرى تي رملحت   هر  ت زمرت ت ملييرت قمل حرت         

كورونررمل تيرر  تشررهدامل تيكرر ب مررن  وش تيعررمل  وم هررمل تضللكررت،  

تضشرررملركت    د مرررن تيشرررركمله تيوط يرررت  يرررعدتي أحيررر  سرررملرع

تي ايرت  تيعملجلت مدع  تيق ملم تيصحني ممل موتش، أو مرأمة تضعردته  

ص كل رشرررفيمله يلحأرررر  خص رررأو مررررو ب أمرررملكن تُ  وت  ويرررت، 

ك ررررمل ن لرررر   ن ترحرررروش اررررل  تيلفرررررمله  و ن   تيصررررحني وتيعرررر ج

تتسررر  مل يت    وقمل ررت عملمررت يلأليررع ويرري   قررط  ررملته معي ررت،   

الملصرررت   هررر    ترة  وير رررمل تتحرتت يرررت درررل  ت مليرررت تتسرررر  مل يت  

عرر  ي ررمل ييع ررمل رسررمليت تطل  ررملن  واررلت م ،لررهمل تيعرر ء ت كررملو ل 

و فيررز مررأن نركررملتف ييع ررمل مررأي صررورة مررن صررور تيرضررملمن مررع  

 وتيعل  على تيرخفيف من  وملرامل. ،عرلع مل يرخ ني ال  ت زمت

ومرردوري أت ررملءش: ارر  تض ررؤوييت تتجرلملعيررت يلشررركمله       

ت حررروتش تتعريمل يرررت: وتجاررررت أم ت وعيرررت؟ تالريملريرررت أم  جاملريررررت؟     

 تيرزتم أال قني.   وتض ؤوييت تتجرلملعيت عل  ت وعني ذ" أنو جملم  

تشرررريعني صرررري  يلل رررؤوييت    نرررق حررررى تآلن ت يوجرررد نرررصٌّ 

تتجرلملعيت يوع  ا  اني تالريملريت أم  جاملريت، يكرن ت صر  ارو    

د "تإليزتم"؛ يلرأكيد على أن الت تتيرزتم ممل  تء تتجرلملعني   يُعر 

ملزم مع أاليت تإل صرملا عرن   و منمل او أمر  ،اليملر ت أمملم تضؤس مله

 مؤشرته ت  تء.  

حتددا ا   ال ي جددد  

ي ترشددددديعنددددد  

 رصيد   لمسد     

 ي ضدد االجتامع دد  

ه  هدي اتت اريد  

 أم إجباري 
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ر ت رردي  مررؤالر ت عررن  وسررأطرا وجهررت نظررري معررد أن كُ رر   

عرورة سرن قروتنة تلرزم تيشرركمله مملسررق ملم جرزء مرن أرمملحهرمل         

ومشررملركرهمل تجملرلررع علررى شررك  م ررملعدته مملييررت أو ماررمل رته     

ومشملريع ت ه    ح  معض مشك تق وموتجهت معرض  ديملترق،   

 ؤوييت تتجرلملعيت عل  مؤس رملتني حيررملج    تقر ة    مملعراملر أن تض

أارى يللحررملجة وتيفقررتء وتضرضرررين.     ويي رأ صردقت تُ   ،وت ظري  

تعرقررررمل ي أنررررق  ذت توصررررل مل    تقرررر ة قوتعررررد يلل ررررؤوييت   فررررني  

معي ت مرن أرمرملا تيشرركمله، سرر رفني      تتجرلملعيت أو  ديد ن  

 تم يقململق جزتء.صفت تي وتعيت   تض ؤوييت تتجرلملعيت؛  ك   يز

يكررررن نؤكررررد ا ررررمل أن علررررى تيشررررركمله تيرررررزتم أال قررررني 

مب ؤوييت عرلعيت مرالرورة   عردة عرملته، مرن أالهرمل: مرتعرملة       

تحملرريط  نيحقرروىل تياي ررت، وحقرروىل تيعررململة، وحقرروىل تجملرلررع تحمللرر

مبع رى أن نشرمل     ؛مهمل، وتتيرزتم مرحقيق أادتف تير ليت تض ردتمت

تتارلرملم مرر بته    :م هرمل  ،معرمل   عرمل يت  ق رمل   حق تيشركت يكون ُم

تض رررمل  وتيرصررردي درررمل، وم هرررمل ت مرررور تخلملصرررت ممل وكلرررت سررروتء 

وأيض رمل  قيرق    ،حوكلت تيشركت أو ع قرهمل مبؤس مله تجملرلع

ت معمل  تتجرلملعيرت. مرع تتمر رملم عرن تيردالوش   أي نروم مرن أنروتم         

 ،كر  ارلت  أو أي نوم من أنوتم تيف رمل . وقار     ،ت نش ت تضشاوات

تتيرزتم حبقوىل تيدويت  ذت كملنرأ زكرملة أو عررت   أو يرملر  أو     

 وسبامل.  ،رسوم مل

 ،وقا  أن حنرص على قيملم تيشركمله مملض رؤوييت تجملرلعيرت  

 ؛قار  تي مل لرت قار  أ تء تيفرره    ت ُت ،وعلرى طريقرت تيفرره وتي مل لرت    

 رررمليفره ا رررمل ارررو تيررررزتم تيشرررركت ممليقيرررملم م شرررمل  تقرصرررمل ي     
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مهلرمل    ر  قوىل تيدويت، وتي مل لرت ارني:   رع تملعرمله ت تُ    وتتيرزتم حب

مل أ عن تض ررحقمله تير   كرعرأ مرن أجلرهمل تيزكرملة وتيضررت          

وتقلررملر . مررع تير ررلي  مررأن وجررو  تيشررركت ك شررمل  تقرصررمل ي  

مررن تيقيررملم مملض ررؤوييت تجملرلعيررت مررن الرر ش     اررو   حررد ذتتررق نررومٌ  

ت أ رررت  ، م ررملندة تجملرلررع وت رروير ، و  ررة م رررويمله معيشرر     

ومكمل حررررت تيفقررررر  يررررق، وتترتقررررملء مب ررررروى تيرعلرررري  وتيرعمليررررت 

 تيصحيت.

ن ات حمد ة من ت رمملا أو وعع قملنون الملص  سن  وتيوتقع أن 

 مملض ؤوييت تتجرلملعيت يع  ممل يلني:

مررن  طررملر تتالريررملر     طررملر تإلجاررملر  الررروج تض ررؤوييت تتجرلملعيررت  •

ت ال قني. وتإليزتم تيقملنونني ويي  

ف أي قررملنون يررر   صرردتر    اررلت تقملنرر  مررع أي   يركي رر ت مررد أن  •

  مر بته تجرلملعيت وتقرصمل يت وتك ويوجيت.

علررى  قررمل رة  ويررن تكررون  ،سرررقيد تقوتنرر  تير ظيليررت تيشررركمله  •

تيقررترته تي رريعت وتض ملسرات   مارمل رته ومررتمج تض رؤوييت        تخترملذ  

أو تتمركررملر   تتجرلملعيررت، كلررمل أنهررمل يررن ترررلكن مررن تإلمرردتم  

   الت تقملن .

هررمل سررررحوش تيشررركمله م  ررات معي ررت مررن أرمملحهررمل، يعرر  أن    يررزتم  •

 مل.ي ر تضفهوم كلعريات، وذي  تيرحوش سيؤ ي    ت ي  ملي     

يرعة علي مل أوي مل أن نؤكرد: أن تض رؤوييت    ،على ممل ساق وم ملء 

ت ارع مرن    وشرعور ومارمل ل وأال قيرمله وُم ر      تتجرلملعيت اني علب 

تيررردتال  ومرررن ق ملعرررت تيقرررمل لة علرررى ارررل  تيشرررركمله، ويي رررأ    
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   يروجيهررمله الملرجيررت وأنظلررت ُتفررره عررن طريررق تيقررملنون  تسرررأملمت 

ت مرن  د وم أيت تض ملالت تضمل يت من تيشركت اني جز يرت م ري ت جر   

تضفهرروم تيعررملم يلل ررؤوييت تضرررتاط مملقملنرر  تتقرصررمل ي وتير ليررت       

 وتتسردتمت.

لرن ارد ت ايقرق علرى      ب الت تضادأ   تيضرلب  و ذت   يرتس

معملرعرررو  م فرررل ت  أره تيوتقررع ويرررو    رعرررق ممليقرررملنون؛ وسررريأد  

أو عردم تيقيرملم مرق ممليشرك  تضرجرو       ش من قوتني ق وجزتءتترق يلرهر 

و ُنلرمل حنررص    مل؛قملنوني  ملم ق. ونرى أنق من ت  ض  أت يكون  يزتم  

مرمل اعلرق يرليرز عرن تض رؤوييت       وارلت  مل،أال قي ر  ملعلى جعلق تيرزتم ر 

 . تيقملنونيت

وتقررررع تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت يشررررركمله تيق ررررملم تخلررررملص    

 :تضللكت

مررررمل زتيررررأ تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت يلشررررركمله   تضللكررررت 

صررف   مرتعهرمل    ى علرى تيررس  مرن تضارمليغ تير  تُ     تخلك ترح   

يرررمله حررررى وقر رررمل تيررررتان، وو ق رررمل يلخرررملتء وتيقرررملنونية ت يررر   ي    

نظررر ت  ؛تنرشررملرامل  تالرر  مؤس ررمله تيق ررملم تخلررملص و سرررتتتيأيمله 

أ ه    عرعف   - ذكرتهمل أ. م لت -تضعوقمله  يوجو  عد  من 

أوي ررمل: ؛  ييهررمل اررملتة تي ق رررة  ني أعرريُفاررمل   تضللكررت، ويعل رر ر و

  أعلررملش تض ررؤوييت تتجرلملعيررت،  عرردم وجررو  مرجعيررت ر يررت ترر ظ  

رتتتيأني  علرملش تض رؤوييت تتجرلملعيرت    وملني مل: سيملش تيرخ يط تإلس

أسل  مؤس مله تيق ملم تخلملص؛ يلت تظهرر أسلر  مامل رتتهرمل         

 ،تقليديرت عشروت يت ت ت ره    علليرت تير ليرت      صي ت أعلملش البيرت  
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. وح ررر   وت تقررررتش مرررن مفهررروم تتسرررردتمت أو تررردعو ي مركرررملر   

لملعيرررت ضفهررروم تض رررؤوييت تتجر    ت يوجرررد تعريرررف حمرررد    ،عللرررني

تيرشرريعمله وتيقروتنة    مشك  قملطع   تضللكرت، و  ت مليرق معردُ   

؛ يررلت  مرملير ظي ، كررني يكر رر  مبوجاررق قروة  يررزتم قملنونيررت وط يررت  

ومع ويت، وسر رلد قوتهرمل   سرظ  ال  تض ؤوييت   جوارامل أ ميت 

طايعرهرررمل تي وعيرررت تتالريملريرررت، وم ايعرررت  وقاودررمل وتنرشرررملرامل مرررن  

مرر   نهررمل سررصررف  ؛جملمرردة  ؤوييت يي ررأ ت ررملش سررركون اررل  تض رر

    .ممليدي ملميكيت وتيوتقعيت، وتير ب وتير ور تض رلر

 ررررإن م رررررقا  تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت     ،ومشررررك  عررررملم

قرد   ،ق رؤى وتعرحت. ومرن ا رمل     ر ماشرر ت  ذت علل رمل و    تضللكت يادو 

تضاررمل رته وتيررملتمج وتيفعملييررمله حب رر  طايعررت تياي ررت    ترعررد  صررور 

نشمل  تيشركمله وأشكملدمل، ومرمل ترلررع مرق كر       ي ت ون ملىل تحمل

قرردرة مملييررت ومشررريت، وح رر  مررمل ي رررأ مررن أويويررمله    شررركت مررن 

 عرلعيت.

وحيررر   ن  ارررلت تضفهررروم سرررب وتعررر  يررردى كررر ب مرررن سرررب    

مشك   قيق نظرر ت    قد كملن يزتم مل  رير ؛ يرحديد   ،تضخرصة

تيلرا    ع قررت   مل معرض  خيلرق أحيملن ر   ي ملمعرق تضرعرد  ت معرمل  تيرلي     

مملير ليررت تض ررردتمت أو مملتقرصررمل  ت الضررر،     تض ررؤوييت تجملرلعيررت  

تقهرو  تضر رملورة      للرت وترتاملطق ممل وكلرت وتيشرفمل يت؛ رتجرة ض   

  طملر يعو  مملي فع على تجملرلع.  

ومررمل أشررملره  ييررق كملتاررت تيوقررت تير ي ررت مررن قصررور تيفهرر         

ممليفعر    د يردى تيكر بين يع ر    يرت  وتخللط ضفهروم تض رؤوييت تتجرلملع  
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ن يررون أنهرمل   من أار  مشرك ه تض رؤوييت تتجرلملعيرت؛  ه رمل  م ر      

م الربي  قرط، وا رمل  مرن يصرفونهمل مأنهرمل اردر        م وترمل  عر  ت و  

ت،   حرررة نررررى أنهرررمل م رررؤوييت ت وعيرررت ر يللرروتر  ويررري  تسرررر لمل 

 ق تيق ملعمله و تزتم  مل مع شرتكت حقيقيت طويلت تضدى مع خمرلف 

واررلت     ررط مدروسررتو ررق اُل وعررع مدقررت، ويررر  ت ايقهررمل  مرررتمج ُت

تيركرررململني  عررد أال قرررني وعرلعرررني يرررتاط مملي رررو    تضفهرروم يرررق مُ 

    تض ردتم مقصد  قيق تير ليت تض ردتمت.

وت مررررد أن تضررررع تيشررررركمله وتضؤس ررررمله تيرأملريررررت مارررردأ  

مل تض رررررؤوييت تتجرلملعيرررررت وتتسرررررردتمت   رؤيرهرررررمل و سررررررتتتيأيره 

يكرررن ي سررف سيرررملش اويررت و سررررتتتيأيت     ،وال  هررمل تض رررقاليت   

وط يررت ضفهرروم تض ررؤوييت تجملرلعيررت   تضللكررت اعرر  مررن تيصررع  

معر رررت ت ويويرررمله تيوط يرررت، وكيفيرررت  ديرررد أ وتر وم رررؤوييمله  

 وحأ  م ملالت تيشركمله   تير ليت تجملرلعيت.  

  طرررومررن تأكيررد تيورقررت تالر  ررمله ت  ،مررن الرر ش مررمل سرراق

ترملز ا رمل    ؛رة يلدور تتجرلرملعني يللؤس رمله تيرأملريرت   تي ظريت تضف  

أاليررت طرررا عرردة ت ررملؤته تيقصررد م هررمل: تسركشررملف و ديررد      

اويررررت يلل ررررؤوييت تتجرلملعيررررت يلشررررركمله   تضللكررررت واللررررق    

 لرى ير ايرق    سرتتتيأيت  عمليت دمل، وت ليط تيضروء علرى تي ررىل تضك   

معر ررت مررع تياي ررت تي ررعو يت، و تض ررؤوييت تتجرلملعيررت مبررمل ير ملسرر  

ت سررر  تي زمرررت يقيرررملس  ملعليرررت تيرررملتمج تتجرلملعيرررت ض ظلرررمله      

ت علملش تي عو يت؛ يلقيملم مدورامل تضأموش   ت ليرت تجملرلرع تحمللرني    

مل، ومررمل اررني تقوتنرر  مل ووقمل ي ررمل وتق ي ررمل وتجرلملعي ررمل وتقرصررمل ي ي صررح
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تيررملتمج؟ ومررمل  تيرر  يلررزم أالررلامل معررة تتعراررملر يضررلملن جنررملا تلرر  

ق تيرردور تضروقررع مررن تيشررركمله تي ررعو يت؟ ومررمل تض لرروش م هررمل  علكرر  

هلرت تير    ةمل  تجملرلع؟ ومرمل ارني ت ويويرمله تجملرلعيرت وتيقضرمليمل تض     

؟ ت ررردعني م ررملالت تيشررركمله تي ررعو يت وةعلررهمل أك ررر  ملعليررت  

أجد أن تيلأملن تضخرصت مبألر  تيشرورى يقرع علرى عملتقهرمل       ،وا مل

ت نظلت تضرعلقت مهل  تض رؤوييت وتأسي رهمل وت روير     تقرتتا مشملريع

مررمل اررني ت سرر  تيرر  ت ررملا     ومفهومهررمل وم ررروى تيرروعني مهررمل،  

ض رؤوييرهمل تتجرلملعيرت    جملنر      قاوش شركمله ت علملش طوتعيت 

تيرقليديرت؟ وار  مرن مصرلحت تجملرلرع  يرزتم        م ؤوييهمل تتقرصرمل يت  

عرلعيرت يلل رملالت   رقردي  مررتمج وأنشر ت    متيشركمله تي رعو يت  

الملصت وحنن نرى على أره تيوتقع وقمل ت ع ملء  ؟  تير ليت تحملليت

لت   ةررملرش ت وعيررت نملجحررت يشررركمله تلوكررت     قويررت ومرأص رر 

وترضرررلن مؤس رررمله البيرررت   ، سرررر معرو رررت حبررر  علررر  تخلرررب  

م ررررقلت، مرررن أم لرهرررمل: تيرتجحرررني، تي رررايعني، تضوسرررى، تيع رررو      

تأسررري  مركرررز م ررررق     تخلبيرررت، واررر  سررريكون مرررن تضفيرررد   

يرحديررد  ؛)كلركررز تضلرر  سررللملن ي سملوررت(  ررأ مظلررت وط يررت     

 ،وتصرررلي  مررررتمج تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت    ،تتحريملجرررمله تحملليرررت 

و قيق ت ورر تتقرصرمل ي وتتجرلرملعني تض لروش؟ ومرمل تيردور تيرلي        

سرررلعاق جررمل زة يقو اررمل م ررؤوش حكررومني ر يررع تض ررروى أو أحررد     

ز وت قيرف مؤس رمله تيق رملم تخلرملص علرى      أوريملء تجملرلع    فير 

تيقيرررملم مررردورامل تضرجرررو   تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت؟ كلرررمل  أمرررأ      

تيفر يررت وتكررري   تشررأيع تضاررمل رته والملصررت  علررى تضللكررت  وم ررمل 

ع د قيرملمه  مردور  عرملش     -ومقيلة  موتط ة  -تيقمل لة عليهمل 
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   الدمررت تيدويررت، كحررملته تيرررملم ممليرردم أو م ررملعدة تضرضررررين 

ع د نزوش ت م ملر تي زيرة.

ويكني يرحقق تيدور تضأموش مرن تيشرركمله علرى تض رروى     

 ا  أن يكون اللفق: ،تيوط 

. ت ع  ي  وأال قني ووط  ير ق مع أادتف رؤيت  -1

عمل د تسر لملري ذو ترتامل  وويق مملير ليت تض ردتمت. -2

 سرتتتيأيت  عمليت وت ظي  وتع  يلل ؤوييت تتجرلملعيت.   -3

م مرضررلة تإلنفررملىل ومؤشرررته ت  تء   اررلت تقملنرر    تيرررزت -4

تقملريرامل تي  ويت.  

عرورة وجو   طملر يقرش ادف تيشركت مع اردف تجملرلرع؛    -5

حرررررى ت يكررررون ا ررررمل  تعررررملره   تضصررررملحل تيشخصرررريت     

. ح ملش تجملرلع يلشركمله على 

  تقهررو  وتوجههررمل  مرملمعررت  قيقررت مررن مظلررت مرخصصررت ترر ظ     -6

تيروجيق ت م  .

ن وتكملم  وت ملس  مع تيشركمله تيرت دة   الت تجملرملش  تعملو -7

ق دة  ق ر ومع تقهمله ت كوميت سعي مل يرحقيق أادتف موح 

تيرؤيت، مدون صرتم أو ايل ت جملن  على  الر. أادتف 

ويرحقيق أقصى تسرفمل ة تك ت يللأرلع تحمللني مرن مررتمج   

تض ؤوييت تتجرلملعيت، ت مد من حدوا تآلتني:

حكوميرررت تهررردف يرشرررأيع و عررر  ور رررع م رررروى       ارررمل  مظلرررت   •

دمل من عرر  أعلرملش البيرت    و و  تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله 
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ق أادت همل    ال رط ت لويرت   حق عشوت يت أو مرتمج ت وعيت قد ت ُت

وط يت ومامل رته مؤس يت قململت يلر فيل وتيقيملس.

ترق  يلوقروف علرى تحريملجمل   ؛اللق م صت تفملعليرت ماملشررة مرع تجملرلرع     •

و ديد أويويملترق ح ر  تضرر بته تضر رملرعت، مرع عررورة م ءمرت        

.ال  تضشملريع يرحقيق أادتف رؤيت 

تيرخصررص   عرررملته تض ررؤوييت تتجرلملعيرررت تيرر  تروجرررق  ييهرررمل     •

ح ررر  ختصصرررهمل، حبيررر  يكرررون   صرررل     تيشرررركمله كررر ٌّ  

مهملمهرررمل وترلملشرررى مرررع أويويرررمله تير ررروير ت كرررومني يلخررردممله     

تتجرلملعيت

عرررلملن تيرحررروش مرررن مارررمل رته تالريملريرررت    علررر  مؤس رررملتني يرررق    •

و كلررق معررمليب جررو ة عملييررت تقرروم   مويرر  وأوجررق صرررف  مصررمل ر 

على ت وكلت وتيشفمل يت وتض ؤوييت وتتيررزتم، و ارمل  مؤشررته     

حقيقيت قململت يقيملس ت  تء تتجرلملعني.

  الت تي يملىل نؤكرد علرى أن ت ظري  تض رؤوييت تتجرلملعيرت      

ملش   ت ظررري   ع ررر وطررر ، ون لررر  أن يكرررون يلدويرررت  ورٌ   م لرررٌ 

 تض رررررؤوييت تتجرلملعيرررررت؛ أوي رررررمل:  ن تيدويرررررت أحرررررد تض ررررررفيدين     

ت مررر  ؛تيشررركمله يرردورامل تتجرلررملعني مررن   رت   ن یسررنيیتيرررل

لهمل   سراي  أ تء مهملمهرمل   ت عاملء تي  ترحل    ختفيف  تيلي ي ه 

شررركمله ترسرر    ت فيررل  وراررمل    تضخرلفررت، ووملني ررمل:  ن معررض تي   

وتيرراعض ترسر    تقردي  تملعرمله ممل يررت     ، تالر  حمريط توتجردامل   

وال  رررق؛ يرررلت مرررن تضهررر    ارررل  تضرحلرررت أن يكرررون  ور تيدويرررت    
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يرل  تيشركمله مملالريملر تي شمل  تض ملسر  درمل، وتوجيههرمل     ملت ظيلي 

 ح   ت ويويمله تجملرلعيت وتيظروف تي ملر ت، من ال ش ممل يلني:

علررى توسرريع أنشرر ت تض ررؤوييت   زة ي ررت موتتيررت و تعلررت وحمف رر اللررق م •

تتجرلملعيت.

خللررق  -م ظلررت ويي ررأ ملزمررت   -ع يرروت   ومروتوكرروته  ع ررو  •

 ة يلل ؤوييت تتجرلملعيت.اويت حمد 

    تيررررردال  ت كررررومني إلجاررررملر تيشررررركمله علررررى  ل رررر    ة  رررر •

م ؤوييرهمل تتجرلملعيت

قوتن  تضؤس يت.تير ايق وتير هي  وحوكلت ت وعع أطر  •

 ررلوكيمله وأال قيررمله تيسررن  ييرر  تسرتشررمل ي أو مدونررت ترضررلن   •

على تيشركمله تتاملعهمل.تي  ا  ت علملش 

اللق  رص وم ملمر يلرفملع  وتامل ش تخلملته. •

 ،ململ و ويي رر ي ررتيرردوش تيرت رردة عرم  تتسرررفمل ة مررن  جنررملزته وةررملرش     •

يملنرررمله قوتعرررد م تإلاملميرررت ك لررروذج تمركرررملر   و رتسرررت جوتناهرررمل  

   تضللكت.  م ر بة، تعني وتقع مل وتحريملجملت مل مملم مل 

تي هج تيوقرمل ني يلرحرديمله تياي يرت، وتوجيرق تيروعيرت مرن توعيرت          ع   •

قمل لت على تإلرشمل  تضاملشر ي  رت     مشرملركت أ ررت  تجملرلرع،    

ممليعلر    تيروعويرت تضع يرت    و شرت  تيفرىل تير وعيت   ت فيل تيملتمج 

 تيالدي. 

وسررس قيلهرمل مردء ت     ،تتارلملم مر ليرت وقمل رت تض رؤوييت تتجرلملعيرت     •

من ت سرة.  
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وتضؤكررد أنررق يرري  مملسررر ملعت تيشررركمله وحرردامل  ديررد       

مل، و منمل ت مد من عل  مشرت  مة ييع ي تيملتمج تض لومت تجرلملع

 ررملم يلل ررؤوييت  مكونررمله تجملرلررع تحمللررني؛  ه ررمل  م ررؤوييمله ج   

يصررر  أمرررد ت تركهرررمل جملرررر  مارررمل رته    تتجرلملعيرررت يلشرررركمله ت

وت عررملش  يهررمل ي رةررملش وتيفر يررت، واررلت     ،طوعيررت سررب ملزمررت  

ي ررردعني تضررمل ر كرر  تقهررو  تيرشررملركيت، وتير  رريق تض رررلر      

م ررررقا  وتعرررد   يلرررمل ميررر ه ، مب رررؤوييت وتعيرررت حنرررو تسرشررررتف   

موتكات تضر بته. ومن م  لق أاليرت توت رق تض رؤوييت    وومروتزن، 

، وتت ررررملىل تي ررررعني ورتء  قيررررق  ملعيررررت مررررع أج رررردة  تتجرل

ت ارردتف تيوط يررت، جنررد أن مررمل ي قصررر مل اررو: )تيعلرر  علررى ر رررع        

 كفررملءة تضرخصصررة تي ررعو ية   عررمليني تض ررؤوييت تتجرلملعيررت 

تضؤس ررريت  وتتسرررردتمت(، و) ك رررملش تيق رررملم ت الرررني تضلملرسرررت    

 تيعلرر  تي زمررت(؛ حرررى يرررلكن مررن ةررملوز تضاررمل رته تيفر يررت      

تيرأرملري وتيصر ملعني    ةتضؤس ني تيفملع ، أسوة مبارمل رته تيق رملع  

 وتيقيملس.  تي  تعرمل مامل رته مؤس يت قململت يلر فيل 

والرملم ررمل،  ذت كملنررأ تضخررملوف علررى تيصررحت تيعملمررت وسرر مت    

تجملرلرررع وتياي رررت ارررني تيررر  أ ضرررأ    تض رررؤوييت تجملرلعيرررت        

تييروم مرن أمررز     مل تيرقليت تعرد  ره، س مر تي ملمق، و ن تيدنيمل ت ي 

تيرحررديمله تإلن ررملنيت، و ن تيرحرروش تيشررملم  حنررو تيرقل ررت ير لرر     

 أو   ؛نوع مل جديد ت من تض ؤوييت تيرقليت  لمليت الصوصريت تيعلر ء  

يلأوتنر  تخلل رت يلل رؤوييت تتجرلملعيرت      ملسمل س  ملأن أعيف جملنا 

تيرقليرررت(  )تض رررؤوييت ر ت   تيورقرررت تير ي رررت، خيررررص مررر  تضرضرررل 

مل يلشرررررركمله مل و ن رررررملني ي ررررريلشرررررركمله موصرررررفق معيرررررملر ت أال ق 
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م وههرر  ق يرق الرملتء ت مر  تضرحردة   عرملم      ت ا  _ وتضؤس مله

يلل رملالت   _  و مليمل  يير  ت مر  تضرحردة       وش مرة تص  ا

  يمليررت ت مررن تي رريملتنني يللأرلعررمله وت  رررت ، و عررفملء تياعررد  

على أي  سرتتتيأيمله أو ال رط  روش رقلرني     ت ال قني وتإلن ملنني

حبيرررر  ت يكررررون تيرررررم  تضررررمل ي اررررو تياملعرررر  تيوحيررررد يرلرررر         

 تإلسرتتتيأيمله.   

 

 التعقيب الثاني: د. ناصر القعود 

مل عررن تض ررؤوييت ص ررأ ررر ه كملتاررت تيورقررت تير ي ررت جررزء ت المل  

 سرررراملش تضؤ يررررت تتتجرلملعيررررت يلشررررركمله تي ررررعو يت، وعررررره  

مروجز يراعض تيشرركمله تي رعو يت تيرر      يضرعفهمل، ور  تسررعرته    

ال ررأ ال رروته وتسررعت    قيررق تيعديررد مررن ماررمل رته تض ررؤوييت   

شررررركمله  - علررررى سرررراي  تض ررررملش   -تتجرلملعيررررت، وذكررررره  

تتتصملته تي عو يت وتضرتعني وصمل وت، مع ذكر أوسرع ضارمل رته   

ت الررر ش تملرخيهرررمل  مل مرليرررز ج رررشرررركت أرتمكرررو تيررر  تعررررمل منوذ   

تي وي 

ضملف دل  ت م لت ةرمت شركت عاد تيل يرف  ُي وميكن أن

ييرر  وتيا ررو  تي ررعو يت، وت سرريلمل مصرررف تيرتجحررني وتيا رر       

مرررتمج وماررمل رته عرلعيررت جيرردة    ملت الررني وم رر  تيريررمله؛  لررديه  

ومللوست

يلل ررملالت   تي قررمليف حرروش مررمل طرحرررق كملتاررت تيورقررت مررن    

شرر ت رت  يلشررركمله حريررت تالريررملر ت ن ارر  ُيرر  ت ررملؤته، وم هررمل 
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تجملرلعيت أم يكون ا مل   يزتم وتوجيق من جهرت خمرصرت مأنشر ت    

معي ت؟

رت  حريررت تتالريررملر يلشررركمله يرقرردي  مامل رتتهررمل     أرى أن ُترر

ودمل حق تيرعملون مرى شملءه  ،وتير مل   مع م ي تهمل   الت تجململش

فص  عن ال  تضامل رته   مع مؤس مله تجملرلع تضدنني، على أن ُت

ه قمل رة على موتكارت تيرر بته تضر رملرعت      تقملريرامل. وتيشركمل

وذيرر  مررمل يقرروم مررق عررد  مررن تيشررركمله مررن     ،تتقرصررمل  وتيرق يررت

ال ش تيردري  و ع  تضؤمرته تيعلليت وتشرأيع تضارمل رته تيفر يرت    

وسب ذي  من تضامل رته

أُمرررمل مرررمل يرعلرررق مرررأن تقررروم جهرررت أو جهرررمله خمرصرررت مرسررر      

رلملعيت  لي  وتر ؛  ذ ت مرد مرن   تيروجهمله   عملش تض ؤوييت تتج

ع عليرق. وممليفعرر  ومملي  ررات    ذيرر  وتشررأ وعرع قوتعررد وأنظلررت تر ظ   

شملر    ممل قملمأ وتقوم مق   الت تجململش  يلكن أن ُي ،يللللكت

 من: اي ت تي وىل تضملييت، ومؤس ت تي قد، ووزترة تيرأملرة ك ٌّ

سأشررب ا ررمل    مررمل تضررل رق "ت حررت حوكلررت تيشررركمله"       

وتضعديررت  //مل رة عررن اي ررت تي رروىل تضملييررت مرررملريب   تيصرر

 مملض رؤوييت  تخلملصرت  ٨٧؛ حي  نصأ تضرمل ة  //مرملريب 

علرى تقررتتا    م رملء   -تيعمل يرت  تيعملمت تقلعيت تضع" على تتجرلملعيت

سيملسرت تكفر   قملمرت تيرروتزن مرة أاردت همل        -من عل  تإل ترة 

قيقهمل م ره ت وير ت وعرملم  وت ادتف تي  يصاو تجملرلع     

.تتجرلملعيت وتتقرصمل يت يللأرلع
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 أن علررى تتجرلررملعني، تيعلرر  ماررمل رته عررن ،88وترر ص تضررمل ة 

 ي ررررا تي زمرررت تيوسرررمل   وحيرررد  تيرررملتمج تإل ترة علررر  يضرررع"

 مررمل ذيرر  ويشررل  تتجرلررملعني، تيعلرر  عررملش   تيشررركت ماررمل رته

يلني

مل تقدمررق مرررن  ع مؤشرررته قيررملس ترررمط أ تء تيشررركت مبرر     ع رر و  -1

مارررمل رته   تيعلررر  تتجرلرررملعني، ومقملرنرررت ذيررر  ممليشرررركمله   

ت الرى ذته تي شمل  تضشملمق

 صرررملا عرررن أاررردتف تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت تيررر  ترا ملارررمل      تإل -2

 وتوعيره  وت قيفه  مهمل ،تيشركت يلعململة  يهمل

تإل صملا عن ال رط  قيرق تض رؤوييت تتجرلملعيرت   تيرقرملرير       -3

  مأنش ت تيشركت تيدوريت ذته تيصلت

وعررع مرررتمج توعيررت يللأرلررع يلرعريررف مملض ررؤوييت تتجرلملعيررت    -4

يلشركت

 أصررررحملش مررررع تيع قررررت ت ظرررري  عررررن 83وتضررررل أ تضررررمل ة  

ع سيملسررمله و جرررتءته  ع رر ترة و تإل علرر  مررن تي لرر  تضصررملحل،

وتعررررحت ومكرومررررت ير ظرررري  مررررمل يرعلررررق مملض ررررملالت تتجرلملعيررررت   

يلشركت

 أن علررى 90نصررأ تضررمل ة  ،ن ذيرر مل علررى تإل صررملا عرر ص رروحر

 ترة "تفملصررري  تض رررملالمله تتجرلملعيرررت تإل علررر  تقريرررر يرضرررلن

 يلشركت
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أن مصررر ل  تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت     مرررع أ. م رررلت   تفرررُقأ

وعرردم وجررو  حرردو   ،يلشررركمله مررمل زتش يعررملنني مررن عرردم تيوعرروا

تض ررؤوييت  :م رر  ، ملصررلت مي ررق ومررة تضفررملاي  ت الرررى ذته تيصررلت   

وتض ؤوييت تتقرصمل يت ،وتض ؤوييت تيقملنونيت ،قيتت ال 

يلل ررؤوييت تتجرلملعيررت يلشررركمله    ملهومررن أشررهر تيرعريفرر  

سرهملم   ت ليرت   وتإل، "تيرزتم تض شرأة ةرمل  تجملرلرع تيرلي تعلر   يرق      

مرروتر  تجملرلررع و  ررة نوعيررت ت يررملة  يررق، و ررق علرر  مؤس ررني    

عليهررررمل  . ويررررأتني عرررردم تيوعرررروا مررررن أن أي شررررركت     "وم ررررردتم

م ررؤوييت تقرصررمل يت مرقرردي  م رأررمله م وعيررت   : م ررؤوييمله مرعررد ة

وعليهررمل   تيوقررأ نف ررق  قيررق    ،جيرردة تلرر  تحريملجررمله تجملرلررع  

عوت د عزيرت يلل رر لرين، وم رؤوييت قملنونيرت ي يررزتم ممل نظلرت       

وتيقررروتنة، وم رررؤوييت أال قيرررت يرحقيرررق تيعررردش وتض رررملوتة ةرررمل    

م رؤوييت عرلعيرت   و ،رخدمة ض رأملتهرمل تيعململة  يهمل ومعهرمل وتض ر  

ةرررمل  تجملرلرررع تيرررلي تعلررر   يرررق وتياي رررت تحملي رررت مهرررمل مرررن الررر ش  

تحململ ظت على تياي ت وتض ملالت   تير ليت تيشململت وتض ردتمت

مرررررملقوتش علرررررى سرررررؤتش: تض رررررؤوييت تتجرلملعيرررررت    أالررررررُ و

أم م حررررت؟ مررررأن تفعيرررر  تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت  يلشررررركمله حررررقٌّ

   وماررمل رته ويررر  ذيرر  مررن الرر ش م رر   ،يللأرلررع مله حررقٌّيلشرررك

 مشك  مؤس ني وم رظ 

 

 

تفع دددددددددددددددددد   

املسددددددددددد      

االجتامع دددددددددددد  

 لرشدددددكات حددددد  

 لمجتمددددع  يددددت  

ذ ك من تدل  مد   

 مبدددادرات ب دددك  

ي دسددددددددددددم س

  م تظ 
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 املداخالت حول القضية:  

 تضفهوم تيعملم يلل ؤوييت تتجرلملعيت:  

أشررررملر  . عاررررد ت  مررررن صررررملحل ت لررررو     أن تض ررررؤوييت     

مبع رى أن تيفرر  يقرع     ؛تتجرلملعيت تأتني كعاملرة دمل  تيرهمل تضع ويرت 

وييت عرلعيت  ر  عليق أن يكرون ع صرر ت  ملعل رمل    على عملتقق م ؤ

 (م رؤوييت تجرلملعيرت  )  تض ملشط تضرعرد ة  تالر  عرلعرق. وعارملرة     

ر تيفر  ممليوتج  تضلقى على عملتقق شع ر عن املج  ح ني ُيعا ا مل ُت

ال ش تعمليشق ومعمليشرق مع أم ملء عرلعرق، وحبكر  أن ت صر       

تجملرلعرمله تررأتى مرن ت  ررت      تي عني حنو تضؤتزرة وتض رملندة  تالر    

 ت أن تيفررر  مررع تي لررو تي ررك  تض ررر  وترتمررني أطرررتف     ؛مررردتء ت

د اررو تضردن،  ضرل مل عرن تعرد  وت روم تحريملجرمله تجملرلعرمله،   يُعر        

مرررمل أ ى    واررو   ؛تض ررؤوش تيوحيررد   تلايرررت تحريملجررمله عرلعرررق   

وجررروش تي هررروه مهرررل  تض رررؤوييمله مرررن يررردن م ظلرررمله وم شرررله  

، يرحر  عليهمل ت مر تضشملركت   تقدي  تيدع  وتضرؤتزرة  تقرصمل يت

 يللأرلع.

وذكررررررره  . عمل شررررررت ت يرررررردي أن تعريررررررف تض ررررررؤوييت     

تتجرلملعيت   عوء حمد تتهمل حب   ممل ت ص عليق تيلوت   تض رمل   

مهمل   تيق ملعمله تضخرلفت،  يحد امل تعريف تيق رملم ذتترق حب ر     

تض رررؤوييت   ،مللعيرررت.  ل ل ررر  تقملنررر  تض رررمل  مرررق   تض رررؤوييت تجملر   

تتجرلملعيررت   ق ررملم تيرعلرري  تيعررمليني وحب رر  تضفوعرريت ت ورميررت،  

 إنق يرعة على تقملمعمله أن ترحل  م ؤوييت تيعوتق  تي ملةت عن 

 سرررتتتيأيملتهمل، كلررمل أن تيرحرروش   تي ظرررة تيعملمررت يلأملمعررت مررن    
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مروتط ة   ش عليرق    نررملج  عرو    يلخدممله تيرعليليرت،    رت رد يُ  مزو 

مدرمة من أج   الوش م مل  ت عملضيت، يلزمهمل مأن تكون م رؤويت  

حنررو تجملرلررع تيررلي توجررد مررق، وتيقفررز  رروىل حررملجز تعراررملر تيرعلرري    

تي ظرة تي  أسهلأ  يهرمل ترأوبته تيعوضرت.     - سلعت يلايع وتيشرتء

أممل   تيشرركمله  لكر  شرركت مفهروم الرملص حب ر  تي شرمل         

مل   عروء حمرد ته   ومروتوكوتتهمل، طاع ر      وومل قهملدمل، وتحملد 

 تضفهوم تيعملم يلل ؤوييت تجملرلعيت.

 تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله ممل مة تير وم وتإليزتم:  

ر أنرق ت  ص  عدم تإليرزتم، وتيرصرو   يرى أ. تح  تي ملصر أن ت 

توجرد  ويررت   تيعررمل  تلررزم مملض ررؤوييت تتجرلملعيررت؛ مرر  اررني تيرررزتم  

من تيشرركمله؛ صرحي  قرد يوجرد معرض تيقروتنة        ال قني ومه أ

ف مرررن قايررر  تض رررؤوييت   صررر  لرررزم مررراعض تقوتنررر  تيررر  تُ  تيررر  ُت

تتجرلملعيرررت م ررر  معرررض تيقررروتنة تياي يرررت، ومعرررض أنظلرررت تيعلررر   

يكررن تض ررؤوييت تتجرلملعيررت ك ظررملم كملمرر  ت يوجررد       ؛وسباررمل

  يزتم مهمل.

نروقررع أن  مليرر  أو مررن نملحيرررق ت ررملءش  . ريررمله جنرر : ضررملذت نُ  

يكررون يلشررركمله تخلملصررت م ررؤوييت تجرلملعيررت،   حررة أن ررمل ت  

علرملش ت وريرملء؟  رإذت نظرنرمل     ت مهرل  تض مليارت مرن رجرملش ت     د ن لع أم

 إن رررمل جنرررد   ،   تضوعررروم مرررن نملحيرررت تض رررؤوييت ةرررمل  تجملرلرررع    

ضقرردرته تجملرلررع مررن  ملممليرأكيررد أن تيفررر  تي ررري أك ررر تسررر  ي  

مل  تيشركت مرعد ون وميكرن أن   ن  ملَّتيشركت تخلملصت، حي  

جنررد أن  ،مل. وم ظرررة وتقعيررتن رريصررلوت     تف مرر     م يررة أحيمل 
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تي ره من تتسر لملر تخلملص   شركت او ت صوش على مر و  

ةررملري مررن ورتء اررلت تتسررر لملر. و ذت تنرفررى اررلت تي ررره تصررا      

تجرلملعيرت  تيشركت سب امل  ت يلرم . و ذت مررنمل أاليت تض ؤوييت ت

مأنهرررمل جرررزء مرررن ر  تقليررر  يللأرلرررع تيرررلي تسررررفمل ه م رررق ارررل   

تيشركت،  كيف وضملذت نروقع أن تقروم تيشرركت مهرل  تض رؤوييت     

 ون أن يكون دمل أي حرمل ز يرلي  )مرمل ي أو مع روي أو عرري  أو      

ومرمل   تررو ر ارل  ت روت ز   ريظ  تقردي  تض رؤوييت         ؟سب ذير ( 

ن علي ررمل تض ملياررت مهررمل مررن    إكررلي   رر  ت.ت جررد تتجرلملعيررت حمرردو   

 ت  رت  وتيشركمله تخلملصت على حد سوتء.

  م.  مررررررتاي  نرررررملهر مرررررأن تيع قرررررت مرررررة تيشرررررركت  وعقَّررررر

)كل ررر لر( وتياي ررت وتجملرلررع تحمللررني تيررلي تروتجررد مررق تيشررركت 

 رعرررهمل تيضرررورة حرررى تررر      ،(اررني ع قررت تكمل رر  )  

أرلررع وتحململ ظررت علررى   تتسررردتمت  علررملش تيشررركت وتير ليررت يلل   

تآلن مفهرروم تعظرري    يررلي  حرر    ؛ ررحقررق تيفمل رردة يلأليررع   ،تياي ررت

 تيفمل دة حم  مفهوم تعظي  تيرم .

       تقيي  ةملرش تيشرركمله تي رعو يت تيكرملى تضرعلقرت مملض رؤوييت

  :تتجرلملعيت

 إن عرملش تض رؤوييت تتجرلملعيرت     ،ر م.  مرتاي  نملهر  تصو 

زتش حيرررملج    مزيررد مررن تيدرتسررمله    يلشررركمله   تي ررعو يت مررمل 

 ؛ وتر من ال ش  قملمرت وريف تيعلر  وتي ردوته   تتضرعلقت وت حبملا و

يروعرري  مفهرروم وعررملته تض ررؤوييت تتجرلملعيررت يلق ررملم تخلررملص    

  )تيشررررركمله(. يكررررن تضؤكررررد أن تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت م  رررر
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 هلت   ترو ب تحريملجرمله تجملرلرع تحمللرني مرن تسرر لملر        معرورة 

واللرررق مي رررت   ،وترررأمة صرررحني وتعلررري  وتررردري  وت قيرررف   ،تشررر ي 

وسباررمل مررن مر لاررمله تض ررمل ع تتجرلملعيررت وترررتمط ت ليررت     ،نظيفررت

زتش تيشرركمله تي رعو يت   تر وت  ،تجملرلع مع ت ليت تيق ملم تخلرملص 

شررررراق سمل ارررررت   تيرصررررر يفمله تيدوييرررررت   تتسررررررأملمت يلقضرررررمليمل   

 تتجرلملعيت وتياي يت.

تياكررر مشررأن مررمل ور    تيورقررت تير ي ررت  وت ررملءيأ  .  وزيررت

حرروش ةرمررت أرتمكررو   تض ررؤوييت تتجرلملعيررت تض ررردتمت، ارر        

مرررأ  رتسرررت وت رررأي  ارررل  تضارررمل رته وسبارررمل م ررر  تضارررمل رته        

وكرررلي  شرررركت   ،تتجرلملعيرررت يشرررركت عارررد تيل يرررف ييررر   

تضرتعرررني وتتتصرررملته؟  ملير رررأي  يفيرررد   تعريرررف تيشرررركمله     

تتجرلملعيرررت تيررر  ميكرررن الررردمرهمل، كلرررمل أن   ت الررررى مملض مل رررل  

مل يداللررهمل   تض ررمل  تيعررملم تيررلي يرقالررهمل ويارردأ    ي ررتيرتويررج دررمل  ع م 

 تض مليات مهمل. 

ومررن جملناهررمل أوعررحأ أ. م ررلت تيرررواري أنررق و يلررمل يرعلررق      

مبررردى توويرررق تيشرررركمله تيكرررملى م ررر  أرتمكرررو وسبارررمل مرررن     

ض ررررؤوييت تيشررررركمله وتيا ررررو  تيرأملريررررت يللاررررمل رته   عررررملش ت

ن اررل  تض شررله تيرأملريررت أ ركررأ     تتجرلملعيررت، ميكررن تيقرروش   

و   ،أاليت  ور تض ؤوييت تتجرلملعيت   تعزيز وجو امل من نملحيرت 

رأسررري  م اررردأه  ؛أ تء وتجاهرررمل حنرررو عرلعهرررمل مرررن نملحيرررت وملنيرررت  

وحدته   تريت مرخصصرت يلل رؤوييت تتجرلملعيرت  يهرمل، حررى قرملم       

لر  تإل ترة ت هرمل ق رت تض رؤوييت     معضهمل مرشكي  ق ت تملمعت جمل

علررى  ،تتجرلملعيررت كلررمل اررو ت ررملش   تيا رر  تي ررعو ي تيفرن ررني 

املسددددددد      أ   

مت دد  االجتامع دد  

رض ر  هامددد    

تددد فح احت اجدددات 

املجتمددع امل دد  

مددن اسددت امر   

ت ددد     تددد م  

 تعلدددد     دددد ي

 تددددريت  ت ق ددد  

 تل  ب    نظ فد  

 غحهددددددا مددددددن 

متطلبددات امل ددافع 

االجتامع    تدراب  

ت م   املجتمع مع 

ت م دددد  ا قطدددددا  

 ا خا 
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سرراي  تض ررملش. وتقرروم اررل  تيوحرردته تإل تريررت أو تيلأررملن تضرخصصررت 

موعررع تإلسرررتتتيأيمله وتضشررملريع وتضاررمل رته تيرر  تصرر    الدمررت 

تجملرلررع مشررك  م ررردتم. كلررمل أنهررمل مرردأه مررملإلع ن عررن اررل         

ف مررررن أجررر   فيررررز مقيررررت  ضارررمل رته وتضشررررملريع مشرررك  مك  رررر  ت

 . مللو حلوا تيشركمله على أن 

وأشررملر  . عاررد تيعزيررز ت رقررملن    أن ررمل حنرررملج    تعريررف       

ق نشرملطمله تيشرركت   حق ر تض ؤوييت تتجرلملعيت وم ررويملتهمل.  قرد تُ  

مل مرررن تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت مشرررك  سرررب ماملشرررر أو مررردون   ع رررنو

  تسرررخدتم ترررته ت سرروتىل يريملعررت تضشررني   م رر)خت رريط م رراق  

أو مشرك  خم رط يرق وي ردمج مرع قري  تيشرركت         (ي كملن ت ني

وأارردتف تير ررويق.  وش تيعررمل  ت ةررمل علررى نشررملطمله تض ررؤوييت      

 ويكرن تقردم  فيرزته.  فرني تيوتيرمله تضرحردة حيرقٌّ        ،تتجرلملعيت

يلشركت الص  جزء تمل تد عق   مشرملريع تض رؤوييت تتجرلملعيرت    

  تيقررملنون ت ررد ت قصررى يللالررغ  مررن تض رررحقمله تيضررريايت. وحيررد  

 ق ررررر  تض رررررؤوييت ت ،تض ررررررق ع مرررررن تيضرررررريات. و  تي رررررعو يت 

تتجرلملعيت    ق رلة: نشرملطمله ت ردرج  رأ حكر  مصررو مله       

الر ي ب ذي .  رأرد تيشرركمله  ارل     وق    ،تيزكملة وتيصدقت

 مل ي جر.م تيق   ت وش تحر مل

ع لملن أن أحد أوجق تخلل  تي  تشوش مفهوم ويرى م. المليد تي

    الل هررمل مبفهرروم تيعلرر  تخلرربي،   تض ررؤوييت تتجرلملعيررت يرل  رر  

مل مل وايكلي ر مل وموعروعي  ي ر مل كل  والمل مملي اع أمرتن خمرلفملن تالر 

مرس  تيرشملمق تيظملاري تضفعر  مملي وتيرمل ت  ر ت. ويعر  ارلت تخللرط       

 ترردعي  تض ررؤوييت  اررو أحررد أسرراملش قصررور ت رررت  تضؤس ررني      
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ت مررن تيشررركمله تكرفررني مباررمل رته     ذ  ن  كرر ب  ،تتجرلملعيررت

وتعلرررررد    ت رررررأيلق   سرررررأ  تض رررررؤوييت     ،تجملرررررملش تخلررررربي 

 تتجرلملعيت.  

ومن نملحيررق يررى  . زيرمل  تيردري  أن "تض رؤوييت تتجرلملعيرت"       

ويررلت  إنررق   ت رررقر حرررى تآلن     ؛مصرر ل  جديررد علررى عرلع ررمل   

جرلملعيررت أو عرلعيررت، و  يعرررف كرر ب مررن تي ررملس تريرررق    ت

ج رُدة تضصر ل  وتضفهرروم ت    مي رق ومرة تيعلر  تخلربي. يكرن       تيفررىل  

ُدة تيوجو  وتضلملرست.   حن ن ر يع مرأور رجعرني   تع  ممليضرورة ج 

مهمل أن نعيد ت ليت ك ب من ت علرملش تجملرلعيرت تير  كملنرأ تقرد      

 مأنهررمل أك ررر أو سرر ت ٥٠و أ ٤٠تضؤس ررمله ورجررملش ت علررملش قارر    

ى شرري  مل  الررر حي ررلت .   ررل ُت كملنررأ يك هررمل عرلعيررت، م ررؤوييت

تضررررردترس وتض رشرررررفيمله تيررررر  أنشرررررأتهمل شرررررركت أرتمكرررررو    

ف حي ررلت   ررأ تسرر  م ررؤوييت  صرر  ارر  كملنررأ ُت ،تخلل رري يمله

   على الت ممل قملمأ مق شركمله أالرى.عرلعيت؟ وق 

 اري معرررررض أوعرررررحأ أ. م رررررلت تيررررررو ق،و  تإلطرررررملر ذتتررررر

تيفروقررمله مررة تيعلرر  تخلرربي وتض ررؤوييت تتجرلملعيررت وت علرررملش       

 )*( ق تيشك  تيرمليني:اي تير وعيت على حنو ممل ُي

                                                           
 لى تيرتمط تيرمليني:  تيرجوم   الت تيصد  يلدرتست تض شورة ع )*(

pdf-alagtmaaay-llmsooly-mbadr-tsmm-https://www.docdroid.net/EIPjes3/kyf 

https://www.docdroid.net/EIPjes3/kyf-tsmm-mbadr-llmsooly-alagtmaaay-pdf
https://www.docdroid.net/EIPjes3/kyf-tsmm-mbadr-llmsooly-alagtmaaay-pdf
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أمررمل  . نايرر  تضاررملر   رربى أنررق ونظررر ت  ن مفهرروم تض ررؤوييت      

 إن رمل   ؛تتجرلملعيت   أصلق تي رمني او جزء من م ظومرت مركململرت  

اررر  تيشرررركمله عرررلن ارررل  ل مرررن ق  فَّرررجنرررد أن تلررر  تض رررؤوييت ُت

تض ظومررت،  فررني جررزء م هررمل ت ررويقني، وجررزء  الررر عللررني يلحصرروش  

وجررزء  ،علررى تمريررملزته وتفضرري ه أو  عفررملءته عررريايت أو رسرروم  

سرب موجرو ة، وعلرى     _ مرع ت سرف   _م همل عقمل ردي. ارل  تض ظومرت    

 سرراي     اللررهمل مررن %50نفقررأ أيررو أن تيشررركت   :سرراي  تض ررملش 

رلعيت،  لن  صر  علرى أي ميرزة ت مل  ريت أو  عفرملء       ؤوييت تجملتض
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مل   معرررض ت رررملته علرررى ا مرررن تيرسررروم، مررر  وقرررد تررر عك  سرررل 

 يدى تض مل  ة.  مل نهمل ت ب ت ملؤي  ؛تيشركت

 مقرتحمله يرعزيز تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله: 

أكد م.  مررتاي  نرملهر علرى أن تعزيرز تض رؤوييت تتجرلملعيرت       

 ل مبمل يلني:ال ي عو ي ي رلزم تَ يلشركمله   تجملرلع ت

تيعلرررر  علررررى ترسرررريب وقمل ررررت تض ررررؤوييت تتجرلملعيررررت      .

 موتجهت تيرحديمله تتجرلملعيت وتتقرصمل يت وتياي يت

 اررمل   سرررتتتيأيت وتعررحت  يلررمل يرعلررق مبررمل ارر  علررى        .

 تيشركمله من  ع    عملش تحريملجمله تجملرلع تحمللني

رين وتجملرلرررع تعظررري  تيفمل ررردة )تتسررررفمل ة مرررة تض رررر ل     .

وتعزيررز تضررر و    ، ررر لر  يررق( مرردش تعظرري  تيرررم     تحمللررني تيررلي يُ 

 تإلاملمني ض ملالت تيشركمله   عملش تياي ت وتجملرلع تحمللني.

 . عيدة تي ملج  أنق يلزم تيعل  علرى تأصري  تضفهروم     وترى أ.

و ارررمل   ييرررت يرفعيررر  تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت       ،مصرررورة أكرررمل 

 رعملن مملخلملتء وتضرخصصرة حررى تكرون    ُي تيق ملم تخلملص، وأن

رة عرن تحريرملج  علرني وت يرتتر  عليهرمل مصررو مله واردر        عا مرتمج ُم

ت مد من وجو  جهت م ؤويت عن ت ظي  تض رؤوييت   ، ون  مل دة. يلت

ترضررلن  و ،ق و تعرر  تتجرلملعيررت يلشررركمله تكررون مب ملمررت موج رر    

صصرة     مرخ م ؤوية من تيق ملم تخلملص وتيشركمله  عرمل ت  

  عملته أالرى ذته صلت مملتمج تير ليت تتجرلملعيرت وحنوارمل     

شرررررى تجملررررملته؛ حبيرررر   صرررر  علررررى مرررررتمج ومنررررملذج قململررررت       

 ق تددف تضرجو م همل.حق وُت ،ي سرلرتر
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وأعرررملف  . عارررد تيقرررمل ر أمرررب أنرررق ت شررر  أن علرررى تيق رررملم  

تخلرررملص م رررؤوييمله ووتجارررمله  ي يرررت وأال قيرررت   تةرررمل  ت ررروير  

روى تيعللررني وتي قررمل  وتضررمل ي   تجملرلررع. وتيرصررور أنررق ي ا ررني تض رر

 :ا  تيدويت. ومن أار  ارل  تض رؤوييمله   تق ة ال  تض ؤوييمله من ق 

 قملمرررت  ورته تدريايرررت يعملمرررت تي رررملس ير ررروير قررردرتته  تيرق يرررت أو   

هت يلردري  يلل ملالمله   تقلعيمله تخلبيت تضوج   عمل ت  ،تضه يت

ت مرد أن تكرون تيرملتمج     ،وتضهر  وتضرمليني. أيض رمل    وتيرأاي  تيعللرني 

وكيملنررمله  ،صررت   كيفيررت مرردء أعلررملش جديرردة   تيردريايررت مرخص 

 وطرىل تيرلوي . ،علليت ص بة

ومن نملحيرهمل ترى  . تقملزي تيشايكني أنق ومبرمل أن مصر ل    

ع ملصررر، اررني: تتارلررملم وتيفهرر    تض ررؤوييت تتجرلملعيررت يرضررلن 

كيرررز علرررى  ورررملرة تتارلرررملم مملض رررؤوييت      علي رررمل تيرت ؛وتضشرررملركت

ور ررررع م ررررروى تيرررروعني وتيفهرررر    ،تتجرلملعيررررت يرررردى تيشررررركمله

مأويويمله وقضمليمل تجملرلع تي  ت روج  تضامل رته تي ريعت  لهمل، 

و فيررررز ومرملمعررررت مشررررملركت تيشررررركمله وتير  رررريق  يلررررمل مررررة    

تضرملمعررت وتيرقيرري  وتيرقرروي . يكررن       ومررن و رر  ،تيق ملعررمله تضخرلفررت 

  اررني تقهررت تض ررؤويت عررن تلرر  تضهررملم مررع تعررد       ملؤتش ا ررمل، مرر تي رر

تقهمله تير  تعررمل نف رهمل مظلرت يلل رؤوييت تتجرلملعيرت؟ ار  ارني         

أم علررر   ،أم تي ر رررت تيرأملريرررت ،وزترة تضررروتر  تياشرررريت وتير ليرررت

ر أن تيعلر  تير  ريقني   مملرة تض  قت؟ وتيرصو إتض ؤوييت تتجرلملعيت م

مملإلعرررمل ت     ،قهرررمله تيررر  ا أعررر    ت مرررن تا رررمل م لررروش جرررد   

م ظلمله تجملرلع تضدنني ومرتكرز ت حبرملا   تقملمعرمله    طرملر     

 . رؤيت تضللكت 
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ويرررى  . عاررد ت  مررن صررملحل ت لررو  أن تضفرررته أت ترررأتى    

م رأيت تيقيررملم مبهررملم تض ررؤوييت تتجرلملعيررت كفررره نظررملمني علررى  

 علرملش تير وعيرت مررع   عرلن ت  د تض شرله،  مل صر  ا رمل كونهرمل تع ر     

 تخلبيت من يدن تل  تض شله يلوطن وتضوتط ة.  

  ع ررد  . صرردقت  ملعرر  علررى أنررق ت ارر  ج  أكَّرر ،و  تضقملمرر 

صردتر   مل، مر  ت مرد مرن    ت تالريملري ر همل أمر  تض ؤوييت تتجرلملعيت وأ ت

تض رؤوييت تتجرلملعيرت يلق ملعرمله     - مصفت عملمت -  قملنون حيد 

تخلملص ومؤس مله تجملرلع تضدنني مأنوتعهرمل. وت مرد   تي  وت: تيعملم و

  تيقملنون م ؤوييت ك  ق ملم وك  جز يت   تيق ملم. أن حيد 

 إن رمل حبملجرت    اي رت م ررقلت      ،و  تعرقمل  أ. تحر  تي ملصرر  

رتجررررع تيرقررررملرير يلل ررررؤوييت تتجرلملعيررررت تضررررع ت نظلررررت دررررمل، وُت

م جرلملعيت، وتقرد  صدر تقملرير الملصت عن تض ؤوييت تتتيصمل رة، وُت

 ورته  يهرررمل، ومررر   شرررهمل ته مه يرررت  يهرررمل، كلرررمل أن رررمل حنررررملج     

كلي  أن ير  تعدي  ت نظلت تيضرريايت حبير  تأالرل   تتعرارملر     

مق تيشركمله   ساي  تض ؤوييت تتجرلملعيت ير ررفيد م رق   ممل تقد 

 كخص  من تيوعملء تيضري .

تضلك رت     حة يرى  . يد تيملي ن أن من أا  تض رملالمله  

ني مرررتمج تدريايررت م ظررملم تيعلرر  تقز ررني أن تقرروم تلرر  تقهررمله مرا  رر

يرأايررر  تيكررروت ر مرررن تي ررر ش   ،مرتا رررت مملضؤس رررمله تيرعليليرررت

وتي ملياررمله يلرردالوش ضعرررت  ت يررملة مررع وجررو  م ملعررت يلكرر ب مررن     

ت يعللررره  مرلررر  تقهرررمله الررر ش مرحلرررت  تضشرررملك  تيوتقعيرررت؛ نظرررر 

 .تيرهي ت ماكرة تضلن كفملءَة

وتن  ق مل من مادأ أن تض رؤوييت   ،ر م.  ملع  تيقرننيو  تصو 

 ر  ت ارع مرن    تتجرلملعيت اني علب وشرعور ومارمل ل وأال قيرمله ومُ   
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تيدتال  ومن ق ملعت تيقرمل لة علرى ارل  تيشرركمله؛  إنرق ت مرد أن       

يوت رررق ارررلت تضاررردأ تإلن رررملنني تضررردنني تيقرررملنون وت نظلرررت تيضرررملم ت  

مرن الر ش  سررتتتيأيت     ،مل  تيصرحي  تسرلرتر    ت ركت وتتة

وط يررت وتضعرر  مهررمل اررني ت كومررت تيرر  يررروت ر يررديهمل تضعلومررمله      

 رمل  ممل كومرت   وتإلحصملءته ت يويت تضرصلت مرمليرخ يط. كلرمل يُ  

 ديرررد عرررملش م رررملالت تيشرررركمله وأصرررحملش رؤوس ت مررروتش      

 وتيرأملر.  

ومن جملناق يعرقد أ. يرملش م  كرت أن عرلع رمل وشرركملت مل     

 ررملت مل  رررملج    وقررأ يرصرر     تض ررروى تير ظيلررني تي  ررق  ومؤس

حيررر   ن   ،ملش يلل رررملالت   م رررأيت تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت وتيفع ررر

وقررد ت تر رر   ،مر ررملورة ملحأرر  تض ررملالت ت ملييررت حمرردو  وجهو ارر

 لن تضهر   نشرملء ايكر  ت ظيلرني      ،مملتسردتمت مصفت عملمت. يلي 

ايرررررق تض رررررؤوييت مرخصصرررررة   مفهررررروم وت  حكرررررومني يضررررر  

تتجرلملعيت. ومن ت  ض  أن يكون الت تير ظي   أ مظلت وزترة 

وتكررون ميزتنيرررق مررن م ررد م ررملالمله مررن     ،تيشررؤون تتجرلملعيررت 

 تخلملص تيق ملم أرمملا من ٪وقد يكون م ل مل  ،كمل ت تيشركمله

 .تيزكملة مع  صيلهمل ير 

  أممل  . م ملعد تحمليرمل  ربى أن مثرت عررورة دي رت مدنيرت م  ر       

ترعى تيعديد مرن تضارمل رته    ،مؤس ت من مؤس مله تجملرلع تضدنني

تجملرلعيررت وتعرعررهمل علررى خمرلررف تضؤس ررمله وتيشررركمله وعلررى    

مل، وكرلي  علرى تضؤس رمله    ي ر تيشخصيمله تتعراملريت وتضقردرة مملي

خللق توتزن    نرملج ورعمليت تيعديد مرن ت علرملش تير      ؛ت كوميت

 حيرملجهمل تجملرلع.  
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 التوصيات:  

 نشررملء علرر  يلل ررؤوييت تجملرلعيررت يكررون مب ملمررت تضرجعيررت        -1

 نشررررر ت ومارررررمل رته تض رررررؤوييت تتجرلملعيرررررت تيررررر  ترا ملارررررمل   

تيشرررركمله وتضؤس رررمله ير ليرررت تجملرلرررع وتلايرررت تحريملجملترررق،    

ويكون او تضظلت تيوط يت يلل ؤوييت تتجرلملعيت علرى م رروى   

 رؤوييت  تض تشرأيع و عر  ور رع م رروى      :تضللكت، ومن أعلمليق

 وت ظيلهمل وتوجيههمل.  تتجرلملعيت يلشركمله

ا ى علرى معرمليب   تيرأسي  ضؤشر وط  يلل ؤوييت تتجرلملعيت ُي -2

وي شر تصر يفق تيردوري    ،مروت قت مع مامل ل تيعدتيت وتيركمل  

 على م ملالملتق تتجرلملعيت.   يلشركمله تي عو يت م ملء 

  تض ررؤوييت  صرردتر وزترة تيرأررملرة واي ررت سرروىل تضررملش يرروت   ترر ظ  -3

معضررهمل  ،تتجرلملعيررت يلشررركمله علررى سرررتر يرروت   ت وكلررت 

 يزتمني وتياعض تسرتشرمل ي، تهردف    ت ظري  و فيرز تيعلر       

 تتجرلملعني يلل شله تخلملصت.  

وعررررع  ييررررمله يقيررررملس ت وررررر تتجرلررررملعني يررررملتمج تض ررررؤوييت     -4

ز تضصررردتقيت وتضقملرنرررت مرررمل يعرررز وارررو  ؛تتجرلملعيرررت يلشرررركمله

 تجملرلع.  وتيروتجد   

قيررملم تقملمعررمله وتضعملاررد تضرخصصررت مرأسرري  وتقرردي  مرررتمج    -5

 مرخصصت   تض ؤوييت تتجرلملعيت.

اللق م صت تفملعليت ماملشرة مع تجملرلع يلوقوف على تحريملجملتق  -6

مرررع ت الرررل معرررة تتعرارررملر م ءمرررت ارررل       ،و ديرررد أويويملترررق 

 . تضشملريع  ادتف رؤيت 
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تتجرلملعيرت تير  تروجرق  ييهرمل     تيرخصص   عملته تض رؤوييت   -7

، حبيرر  يكررون   صررل  ملح رر  ختصصرره تيشررركمله كرر ٌّ 

وترلملشرررررى مرررررع أويويرررررمله تتحريملجرررررمله   ،مهرررررملم تيشرررررركمله

   تتجرلملعيت.

تض رؤوييت   أاليت تضلة تيشركمله وتضؤس مله تيرأملريت مادأ  -8

وال  هرررمل  تتجرلملعيرررت وتتسرررردتمت   رؤيرهرررمل و سررررتتتيأيرهمل  

مل مقيرررملس ت ورررر تتجرلرررملعني ضامل رتتهرررمل   تض ررررقاليت، و يزتمهررر

عملش تض ؤوييت تتجرلملعيت، وت الرل م رمل أرق ع رد تقيري  ارل       

 تضامل رته.

تيروعيرررت مأاليرررت تض رررؤوييت تتجرلملعيرررت تض وطرررت ممليق رررملعة       -9

ت الني وتخلملص.
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 امللخص التنفيذي: 

قررت تير ي ررت علررى أن    . عمل شررت ت يرردي   تيور  أكررده أ.

نوعيررت  نظررملم تيرعلرري  تي ررعو ي قررد شررهد   تي رر وته ت الرربة نقلررت 

، عرررمل  عرررمل ة ايكلرررت  وتكارررأ توجهرررمله رؤيرررت تضللكرررت   

مؤس رررمله تيرعلررري  تيعرررملم وتقرررملمعني، و صررردتر نظرررملم تقملمعرررمله    

تقديررد. ومررن أمرررز م حظررمله  . عمل شررت تتسرررقرت يت علررى نظررملم     

 يلني: تيرعلي  تيعمليني تقديد ممل

ز علررى تسرررق ييت تيرلويرر  مررع تسرررلرتر     تي ظررملم تقديررد ركَّرر   .

 مل مبخصصمله من ميزتنيت تيدويت.ي ترتامل  تقملمعمله مملي

تيرتشيحمله وتيرعيي مله يلعلدتء ورؤسرملء ت ق رملم جرملءه شرايهت      .

 مابوقرتطيرهمل تي ملمقت.

 سفررملش  ور أعضررملء اي ررت تيررردري  )سررب تض خرررطة   تيعلرر      .

حيررر  ت ميلكرررون  ،ملذ تيقررررترته أو تقييلهرررملتإل تري(   تختررر

ليه    علر   وسيلت إليصملش أصوتته   يلمل خيص تالريملر ت  

ت م ررملء أو تيرصررويأ علررى معررض قرترتررق أو علررى ت قرر  تالريررملر    

لريه  مررن علردتء أو رؤسررملء أق رملم كلررمل ارو مرعررملرف عليررق     ت  

 مل   ك ب من تقملمعمله تيعملضيت.ي أكمل مي

تي رررملنني مرررن معرررمليب تقيررري     ير رررملوش تضعيرررملر تي ظرررملم تقديرررد   .

تضؤس ررت تيرعليليررت، واررو شررر  تكررمل ؤ تيفرررص تيرعليليررت    

 تيدالوش ضؤس مله تيرعلي  تيعمليني  يلمل يرتاط مُاعد تقدترة.

   ترعررره مرروت  تي ظررملم تقديررد ي يملسررت تيقارروش  يلررمل خيررص   .

   تيقردرة علرى   رع تيرسروم معيرملر ت مرن معرمليب       ع ر علملن عردم ج  
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 تيقاوش   كمل ت تيرملتمج وم ررويملتهمل مملسرر  ملء مرمل جرملء   حرق       

 ل رسوم   مرتمج تيدرتسمله تيعليمل.ال تقملمعمله   َأ

مرروت  تي ظررملم تقديررد   تررأه  مبررمل يضررلن تسرررلرتريت عملنيررت       .

تيرعلرري  علررى م ررروى تياكررمليوريوس رسرر  تأكيررد تض ررؤوية      

  ررات علررى ذيرر    تصرررحيملته  تي حقررت، كررلي  ت مررر مملي     

 ضكمل له تي لات.

دور تيرعلررري  تقرررملمعني   يررر قرررد ت رقرررأ  . عمل شرررت  ،أيض رررمل

ت رت  تتجرلملعني وم حق  رص تي لرو وتيقروة ي  ررت  ومكي رق     

تي ملحمة ذوي تيكفملءة من  قيرق ت ررت  تيصرملعد  ون مييرز.     

مرررن تضقرتحرررمله وتيروصررريمله يضرررلملن تسررررق ييت  وررر  الرلرررأ معررردٍ 

 ن علملن تكمل ؤ تيفرص تيرعليليت.تقملمعمله م ف  تيقدر م

 . رتشد تيعاد تيكرري ،  رلا    تيرعقير  ت وش        أممل أ.

مرررن  أن  سفرررملش تي ظرررملم تقديرررد يررراعض تقوتنررر  تإل تريرررت، ُيعرررد    

تيقضررمليمل تإلجرت يررت تيرر  ميكررن تيرعملمرر  معهررمل مأنظلررت  رعيررت     

وأن تضرررلي همل   تي ظرررملم قرررد يررر ب   ،ق تضصرررلحَتحي هرررمل مبرررمل حيق ررر 

   يلر ريب.  وأكرد أ.   د مقملومرت  وقرد يوي ر   ،أالرى نظملميت  شكملتٍه 

رتشررد كررلي  علررى أاليررت معيررملر  قيررق شررر  تكررمل ؤ تيفرررص    

تيرعليليررت   تيرردالوش ضؤس ررمله تيرعلرري  تيعررمليني  يلررمل يرررتاط مُاعررد   

  ير ملويق تي ظملم كلرمل جرملء   تيورقرت تير ي رت.      تقدترة، واو ممل

قررملمعني تضرردعوم مررن تيدويررت ت وررر   ن كيررف كررملن يلرعلرري  ت ورر  مرري 

 قرهمل تضللكت.  تيكاب   تي هضت ت ضملريت تيشململت تي  حقَّ
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 .  وزيرت تياكرر   تيرعقير  تي رملنني علررى        حرة ركرزه أ.  

ذكررر عررد  مررن تيرحررديمله تيرر  يوتجههررمل تيرعلرري  تيعررمليني   هرر        

هرررق حنرررو تتسررررق ييت تإل تريرررت وتضملييرررت تض شرررو ة   تي ظرررملم       توج 

وزيررمل ة  ،تقديررد؛ م هررمل تيزيررمل ة تيكررابة خلراررني تيرعلرري  تيعررملم     

تي ل  تتجرلملعني على مؤس مله تيرعلي  تيعمليني  أ م رد تكرمل ؤ   

تيفررررص تيرررلي ُذك رررر   تيورقرررت تير ي رررت، وم هرررمل  ررردي تي رررورة   

تيرك ويوجيت وتيرقدم تيعللني تدمل   أمملم مؤس مله تيرعلري  تيعرمليني   

ر تيرلوي  تضمليني   هر  تيصرعوممله     تيرقليديت،    جملن   دي تو

 حمرد ة    .  وزيرت تياكرر مقرتحرملهٍ    تتقرصمل يت ت ملييت. وأور ه أ.

ميكن أن ت ملعد    قيق تتسرق ش تضمليني يلأملمعرمله معرد  مرن    

أررت مررن  ر عرررف مملقملمعررت تضكتيوصرروش ضررمل ُي  ت نشرر ت تيرر  ُت رره   

 ُمدعلررت  ،رعقيرر ذكراررمل   تي الرر ش أسررمليي  ووسررمل   مرعررد ة    

مأم لرررت مرررن منرررملذج جملمعرررمله عملضيرررت مرموقرررت جنحرررأ    قيرررق      

وميكررن تيعلرر  علررى ت ويررع تلرر  تإلجرررتءته    ،تتسرررق ييت تضملييررت

 يرر ءم مع وتقع مل تحمللني.

 وتضل أ تضدتال ه حوش تيقضيت تحململور تيرملييت:

  ت   نظملم تقملمعمله تقديد.تضليزته تضرضل  

 يني تقديد وتسرق ييت تقملمعمله.نظملم تيرعلي  تيعمل 

 .ت رت  تتجرلملعني   عوء نظملم تيرعلي  تيعمليني تقديد 

       م حظرررمله علرررى نظرررملم تقملمعرررمله تقديرررد ومر لارررمله

  قيق أادت ق تضرجوة.
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ومرن أمرررز تيروصرريمله تيرر  تنرهررى  ييهررمل تضرحررملورون   ملرقررى  

 أساملر حوش تيقضيت ممل يلني:

وتعرررحت وصررررحيت  أاليرررت تضرررلة يررروت   تي ظرررملم مررروت     -1

تضلن    جملن  تتسرق ييت، تكمل ؤ تيفرص تيرعليليت مة   مله 

مل تسرررلرتر ت رررت  تتجرلررملعني تإلاررملمني  ن تجملرلررع تضخرلفررت عررلمل

 عوتملق. أا   تيرعلي  تيعمليني أحد  د تيلي ُيع

ع   تقررردي  مررر   يل ررر ش سرررب تي رررعو ية مرررن      تيروس ررر -2

وش تيعرمل  تفعيل رمل ضر لارمله تيقروة     تضقيلة ومن تيدوش تإلسر ميت و  

مرلويرر  مررن مرررتمج تض ررؤوييت تتجرلملعيررت أو تض ظلررمله       ،تي ملعلررت

تيدوييت تضملحنت.

 

 .د. عائشة األمحدي الورقة الرئيسة: أ 

 نوعيرت   شهد نظملم تيرعلي  تي عو ي   تي ر وته ت الربة نقلرت    

، عرررمل  عرررمل ة ايكلرررت  وتكارررأ توجهرررمله رؤيرررت تضللكرررت   

تيرعلررري  تيعرررملم وتقرررملمعني، و صررردتر نظرررملم تقملمعرررمله    مؤس رررمله

تقديرررد، تيرررلي ي ررررهدف ت ررروير ق رررملم تيرعلررري  تقرررملمعني، مبرررمل  

 رره     عرر  وتسررركلملش   يكفرر  تيررد ع ممليكفررملءته تيوط يررت يرُ  

سملسررني يل ظررملم   م رربة تي لررملء وتتز اررملر، حيرر  جررملء تض  لررق ت      

إلنفرملىل  تسرق ييت تقملمعمله   تعزيرز موتر ارمل، و قيرق كفرملءة ت    

وتضررررلعن مدقرررت   تي ظرررملم   .وت ليرررت تيقررردرته وتي ملقرررمله تياشرررريت 

در  أن ممل جملء   موت  تي ظملم يي   ت  ريرر ت يلأملمعرمله   تضعدش ُي

هرررمل   تياحررر  عرررن مصرررملرف يرلويررر   د حرير قي رررمرررن تضررروت  تيررر  ُت
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أنشررر رهمل تيرعليليرررت وتياح يرررت، ومصرررفت عملمرررت  ملي ظرررملم تقديرررد      

ي رررمل كررراب ت   م ررربة تيرعلررري  تقرررملمعني         ويلأملمعرررمله مي  ررر 

تضللكرت علررمل كرملن عليررق سرملمق مل، ييكررون مروت ل رمل مررع مررمل ور        

،  ملإلص ا و عمل ة ايكلت تي ظرملم تيرعليلرني   رؤيت تضللكت 

او مرمل طمليارأ مرق تيرؤيرت، حير  كرملن مرن طلوحملتهرمل تي رعني  ن          

 تكون مخر  جملمعرمله مرن جملمعرمله تضللكرت عرلن أ ضر         

عت   تيعمل ، و عمل ة تي ظر   تيرخصصمله تقملمعيرت ت ملييرت   جملم

وت ويعهررمل يرروت ررق مررع تحريملجررمله سرروىل تيعلرر ، وتتارلررملم جبررو ة    

م مرن الر ش م رملء شررتكمله  سررتتتيأيت مرع       تيرعلي  تقملمعني تضقرد  

و يلرررمل  .تقملمعرررمله تيعملضيرررت، ومرتقارررت جرررو ة تضخرجرررمله تيرعليليرررت

نظرررة  د كررملن يع رر  تيلتتيررت،  هررو و ن  يرعلررق مر ليررت مرروتر  تقملمعررت   

م رررقاليت  املميررت   تي ظررملم، يكررن مررن تضعررروف أن تقملمعررمله      

ت ليت مصمل ر  اللرهمل تيرلتتني،  أنشرأه معرض       مدأه قا  س وته 

 ىالررررتقملمعرررمله   ترته تسرررر لملر مررروتر  تقملمعرررت، ومعضرررهمل ت    

وكمليت مرخصصت درلت تقملنر ، وجملمعرمله أالررى أنشرأه       هأنشأ

 رر  جملمعرررت تضلرر  سرررعو  وجملمعررت تضلررر   هررد يلرررارتوش     شررركمله م 

، كلرمل أن تقملمعرمله مردأه مفرره رسروم      توتضعمل ن، وجملمعت طيار 

على معض تيرخصصمله   تيدرتسمله تيعليمل ومررتمج تيردملوم، ارلت    

 مل.ال ف مرتمج تيرعلي  عن معد سملمق 

سررررقرت يت سرررريعت علرررى مررروت  تي ظرررملم تقرررملمعني  تمرررن نظررررة 

أن  ريررر تقملمعررمله مررن تكايرر  مرروت    تضعرردش، ميكررن م حظررت

  تياحرر  عررن مرروتر  يلرلويرر  الررملرج  تتي ظررملم تي ررملمق جررملء حمرردو  

على  - طملر تيدع  ت كومني  ون سب ،  ملسرق ييت تقملمعمله 
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  تيرتشرررريحمله وتيرعيي ررررمله يلعلرررردتء ورؤسررررملء   - سرررراي  تض ررررملش

 ضملف   ت ق ملم جملءه شايهت م ريقرهمل تيابوقرتطيت تي ملمقت، ُي

ذيررر  مرررمل صررردر مرررن تصررررحيمله تشرررب    مقرررملء أعضرررملء تدي ررررة   

تإل تريررت وت كمل مييررت   تقملمعررمله علررى وعررعه  وعرردم  ويلرره   

اررل  تتسرررق ييت سررب مكرللررت  مررمل يعرر  مقررملء واررو  ؛معقررو  سرر ويت

صرررق مل مبررمل ختص  ت ركررملن، اررلت الرر ف ترتارررمل  تقملمعررمله ممليي رر     

 تيدويت   ميزتنيت ك  جملمعت.

  علرررى تي ظرررملم    تكرلرررملش حلقرررت  رس  ترررمل ُسرررأ وعلرررى تيررر

تتسرررررق ييت، سرررروتء تلرررر  تخلملصررررت مإسفررررملش  ور أعضررررملء اي ررررت   

تيردري  )سب تض خرطة   تيعل  تإل تري(   تخترملذ تيقررترته أو   

وسيلت إليصملش صوته   يلرمل خيرص    أي  نتقييلهمل، حي  ت ميلكو

  علررر  لررريه  سيملسرررت تقملمعرررت، سررروتء مرررن الررر ش تالريرررملر ت   

ت م ملء، أو تيرصويأ على معض قرترتتق، أو علرى ت قر    تالريرملر    

كلرمل ارو مرعرملرف عليرق      -أو رؤسملء ت ق ملم  ليه  من علدتءت  

 ت أن تي ظملم   ير رملوش   ؛مل   ك ب من تقملمعمله تيعملضيتأكمل ميي 

 قيرق     تضؤس رمله تيرعليليرت، وارو   يتي ملنني مرن معرمليب تقير    تضعيملر 

تكرررمل ؤ تيفررررص تيرعليليرررت   تيررردالوش ضؤس رررمله تيرعلررري  شرررر  

تيعرررمليني  يلرررمل يررررتاط ماعرررد تقررردترة،  رررإذت كملنرررأ مررروت  تي ظرررملم  

  ع ر تقديد   ترعره ي يملست تيقاروش  يلرمل خيرص عرلملن عردم ج      

مررن معررمليب تيقارروش     تتيقرردرة علررى   ررع تيرسرروم تيرعليليررت معيررملر   

من حق تقملمعرمله     كمل ت تيملتمج وم رويملتهمل، مملسر  ملء ممل جملء

مل خيرررص ل رسررروم   مررررتمج تيدرتسرررمله تيعليرررمل، وسررركأ عل ررر ال رررَأ

مررة علرر  أتيرردالوش   مرررتمج تياكررمليوريوس، رسرر  تأكيرردته  
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مل ق ررشررؤون تقملمعررمله أن تي ظررملم تقديررد يلأملمعررمله ت يعرر   ط      

ف مكمل رله تي ر ش وتي مليارمله أو  رره رسروم علرى تيرعلري         توق 

مل مبرر    تررأه ةتي لررملنني وتخلل رر تضرروت   تيعررمليني مملقملمعررمله، يكررن 

يضررررلن عملنيررررت تيرعلرررري    م ررررروت  تيرتمررررع، رسرررر  تأكيرررردته    

تض ررؤوية تنرفررملء  ررر  تياررملش يلأملمعررمله    ررره رسرروم تيرردالوش     

مررة علرر  شررؤون   أضرحلررت تياكررمليوريوس.  لررمل ور  علررى ي ررملن    

  "تيصررملحل"، علررى أن مكمل ررله تي رر ش    تقملمعررمله، حيرر  شررد   

 ره رسوم ت ع قت دمل مملي ظملم تقديد يلأملمعرمله   وت دي  عن

ت، وأوع  أن ت مور تضملييرت يلأملمعرمله درمل قررترته م ررقلت عرن       د أم

ت مرررأن نظرررملم علررر  تيرعلررري  تيعرررمليني  د تي ظرررملم تيرعليلرررني، م رشرررِه

ملش حررى تآلن   ير ررىل علرى تإلطر ىل     ار وتيفع ر تيصمل ر عملم 

نيررت حصرروش تقملمعررمله   ت  مكمليللكمل ررله وت تيرسرروم، م ررراعد   

 همل من حأ  مكمل له أو  رره رسروم   على تسرق ييت تملمت مك 

م يلأملمعررمله   لررِزعلررى تي رر ش تقررملمعية،  ون عررلملن قررملنونني ُم

 تي ظملم تقديد.

ن مييرر     أن يررلا  تيرراعض تَّرر ،ومررن وجهررت نظررر أالرررى  

تيرعلرري  تقررملمعني اررو موتمررت ت رررت  تتجرلررملعني تيصررملعد  تالرر         

تي لرو   حرق  ررص     ومة تي اقمله تتجرلملعيت، من الر ش م  تي اقت، 

تيفررررر ي وت رررررت  تتجرلررررملعني وتيقرررروة تي يملسرررريت وتتقرصررررمل يت  

يللحررررومة، ومكي رررق تي رررملحمة ذوي تيكفرررملءة مرررن  قيرررق      

ت رت  تيصملعد  ون مييرز، ت سريلمل أن تجملرلعرمله كمل رت تعررمل      

 ع، حررى و ن  مل مرن حقروىل تإلن رملن ةر  كفمليررق يلألير      تيرعلي  حقًّ

أمررمل   تلرر  تجملرلعررمله تيرر   .مررده صررعومت  قيررق ذيرر    تيوتقررع
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علررى طاقررت معي ررت،   _ ململ أو  علي ررنظري رر _تيرعلرري   يقرصررر  يهررمل حررق  

 .يلحرت  تيصملعد  تال  ن ملىل ال  تي اقرت  قرط   يصب تيرعلي  أ تة 

ت رررررت   وقررررد أشررررملره تيكرررر ب مررررن تيدرتسررررمله تيرررر  ت ملويررررأ  

مل يلحررت   يرعلي  تقملمعني أصرا  م لا رمل أسملسري    تتجرلملعني    أن ت

تيصررملعد ت سرريلمل   معررض تيرخصصررمله تيقيمل يررت، حيرر  ههررر أن 

مل   ت رررت  تتجرلرملعني ع ررد  تيرعلري  تقرملمعني قررد يعر   ور ت مهل ر    

تيررردنيمل وتضروسررر ت نريأرررت تيرحرررملقه  مملقملمعرررت،   رةأم رررملء تي اقررر

تيرحقروت مرمليرعلي     أم رملء تيردال  تضر خفض وتيوهرمل ف تيردنيمل تيرلين       

ويرضر  أن تيرعلري     .تحرلملييت تيرحرملقه  موهرمل ف  نيرمل    تقملمعني تق  

مررؤور ت   علليررت تت ررملم تيا ررملء تتجرلررملعني     تتقررملمعني يلعرر   ور 

تيا   تي  تلرحق ن ات كابة من أم مل همل ممليرعلي  تقملمعني أك ر 

   لرحق  يهمل ن ات قليلت ممليرعلي  تقملمعني.تمن تيا   تي  

رت   ن تيدور تيرقليدي ضؤس مله تيرعلي  تيعمليني    عر  ت ر   

ملم تي يملسررت ومررملح ني تارلررملم صرر   تتجرلررملعني كررملن ومررمل زتش حمررطَّ

ن وعلرررررر  تتجرلررررررملم، واررررررلت مررررررمل   ررررررع سويرررررردوورش وجملك رررررر 

ن نظرملم تيرعلري     ( يلقروش  

يعررمل ش  تيعررمليني تيقررمل   علررى تقرردترة وتتسرررحقملىل مررن تضلكررن أن    

تي اقت تتجرلملعيت    ديد تضخرجمله تتقرصرمل يت،  رمليرعلي  مرمل    

معد تي ملنوي   تي ظملم تيقرمل   علرى تقردترة ارو عارملرة عرن مصرفملة        

وارو مرمل ي رملعد     ،ش تيوعع تتقرصمل ي يلوتيدين  م مل ه م ع ت ر 

   تعزيز تيكفملءة تتقرصمل يت وتيعدتيت تتجرلملعيت.  
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يرررى كرر بون أن تيرعلرري    تيعقررو     و  تجملرلررع تي ررعو ي  

قررد ت رمعررت ت الرربة مررن تيقرررن تضملعررني والملصررت تيرعلرري  تقررملمعني    

ن تيرعلري   حي  مكَّر  ،على تيا ى تيرقليديت يللأرلع ملأحدا تعديل 

سررملا  م ررملالت   ذتيشررنيء مررن تيلا يررت تقلملعيررت،  ر معررض  ي ررأن ُي

يرررق  عمليرررت   حركرررت ت ررررت  تتجرلرررملعني، ورتا رررأ تيدويرررت عل    

  حملسرررر  يلحرررررت  تيصررررملعد وتوسرررريع شرررررحيت تي اقررررت  كلحررررد 

تضروسررر ت،  لرررن الررر ش تعلررري  تيرعلررري  ومرررمل رت قرررق مرررن حررروت ز      

الرر ش عقررو  مررن تيررزمن أن تعرري    وتشررأيعمله، تسررر ملعأ تيررا  

ى ق ملعرمله تير ليرت تضخرلفرت، وجعر  سيملسرت تي رعو ة       سرل   ملحرتك ر 

ضملعرني   تيعديرد   من ت عي يمله تيقرن ت أمر ت تكن تإلجنملز مدتيت 

وتسر ملم تيرعلري  تيرلي تررتهن     .من تيق ملعمله تتقرصمل يت وتإل تريت

حردا تعرديل مل مرمل     ييق حركت ت رت  تتقرصرمل ي وتيروهيفني، أن يُ  

 وتمن أم ملء ت سر م خفضت تيدال  حقق  ك ب ،  تيا يت تي اقيت

مرررق    م ررررويمله خمرلفرررت  تالررر   لررروت ال ملومعيشررري  ملم رررروى مه ي ررر

وكرررملن مرررن مرررة أاررر  تيعوتمررر  تيررر  أ ه     تضروسررر ت، تي اقرررت

ترتيرر  تضهررن وتيوهررمل ف، ويررق  ور كرراب   حرررت  ت  رررت  عررلن 

 الت تيرتتي .

ت رقملر مروت  تي ظرملم تقديرد ضرمل ة حمل رت تضرلن عردم         يكن 

  يردالوش    تيرسوم تيرعليليت اني تضعيرملر تضررج   ع قوء تقملمعمله َق

ملش تقرردترة، حيرر    ترضررلن أي   تي لاررت يلأملمعررمله، علررى ح رر  

مل يضررلن عملنيررت تيرردالوش  نص ررة  تي لررملنني وتخلل ررمررمل ة مررن مرروت  

ويعرر  مررمل يؤكررد ارررل      ؛ضؤس ررمله تيرعلرري  تيعررمليني و ق ررمل يلأررردترة    

ص ن ررات مررن اررو تي رركوه عررن وجررو  أي مررمل ة ختص رر  تيشرركو 
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 مل   تض رررروى تتقرصرررمل ي يلف رررمله ت قررر  حظًّررر  مقملعرررد تقملمعرررمله 

وذوي  ،لملن تتجرلررررملعني، وتقلعيررررمله تخلبيررررتم رررررفيدي تيضرررر)

ت و (،وسبارر  مررن مقيررت تيف ررمله تحملرومررت  ، تتحريملجررمله تخلملصررت 

ة أمل مد ع مكمل ر سيلمل أن تيقاوش   تل  تقملمعمله ملزم دمل سيملسي 

مل علرى موتزنرت تيرعلري ، ت سريلمل أن       عا  رمل  عرمل ي   شهريت قد تشك 

تقملمعمله تسررق ييرهمل  سملسني يصدور تي ظملم او  ع ملء تض  لق ت 

  زيررررمل ة تضشررررملرش تيرررر  تو راررررمل دررررمل رسرررروم تي لاررررت كق رررروته  

تسررررر لملريت، تشرررررعهمل تضقملرنررررمله تضرجعيررررت تيعملضيررررت، وتوصرررريمله   

ى أن تكرون رسروم تيردالوش يل ر ش       خش ر تض ظلمله تيدوييرت، ويُ 

درمل تقملمعرمله مرع     أمرتمج تياكمليوريوس أا  تيق وته تي  قد تلأ

 ة صرحيت مبأملنيت تيرعلي  تيعمليني.  عدم وجدو  ممل 

 ن  قيررق تسرررق ييت تقملمعررمله، و  نفرر  تيوقررأ عررلملن      

تكمل ؤ تيفرص من ال ش علملن عملنيرت تيرعلري ، ير لر  تضرلة     

مرن الر ش  عرمل ت     ؛وصررحيت   ارل  تضعمل يرت    وتعرحت   تي ظملم موت  

على ممل يضرلن توت رالرمل، علرى أن يكرون مرن       صرتحت  موت  ت ص 

 مل يلني:مي همل م

يررر  قارروش تيرررتساة   تتيرحررملىل مملقملمعررمله مررمل ن ررارق        .

 وتكون تيدرتست عملن مل ،%من الراني تي ملنويت تيعملمت

وتررر  تضفملعررلت مررة تضرقرردمة تررمل ت  اررق علرريه  ييررع       .

   شروطهمل تقملمعمله.تيشرو  وو ق مل ي  اره  تضوزونت تي   د 

تقملمعرمله   % من مقملعد تضقاوية  ص ممل ن ارق خص ُي .

يلف ررمله تخلملصررت ض رررفيدي تيضررلملن تتجرلررملعني، وأم ررملء م  ررومني   

 تقملمعمله وأم ملء شهدتء تيوتج  ورعمليمل تقلعيمله تخلبيت.
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يرررر  ترشررري  رؤسرررملء ت ق رررملم وعلررردتء تيكليرررمله و رررق      .

  يكرر  جملنرر  ن ررات   حررد ُي ،  مررن و وررت جوتنرر مقيررملس مركَّرر

 تني:تضقيملس يضلن تآل

 ومة:تصويأ تض  - أوي مل  •

  تض ررت، يرصررويأ أعضررملء   ديررد ن ررات ت تقرر  عررن   -

اي ت تيردري    تيق   وتيكليت من ال ش رتمط  يكرتونني، يرر   

وعع علرى أسرملس ارلت تيرصرويأ     سح  نرمل أق م ريت مر ملايت، وُي

 تي    ي  رت  تضرشحة يلل ص . 

  شرررو  يللرقرردمة يلرتشرري  علررى تض صرر ، مررن     وع ررُت -

   عن أسرملذ م ملعد.رتات تضرش عل همل أت تق  

  مرررة تضرقررردين و رررق معرررمليب معي رررت، يكرررون مرررن فملع رررُي -

 عل همل تيرتات ت كمل مييت.

رشررر  صرررملح    ترشررري  صرررملح  تيصررر حيت: يُ  - وملني رررمل •

تيصرر حيت و وررت أعضررملء اي ررت ترردري ، مررن الرر ش  ع ررملء  رجررت     

 تقيي  و ق تسرلملرة حمد ة تيا و .

وعررع معرمليب دررمل تقيرري  مررن  ُت :تي شررملطمله تيعلليررت- وملي  رمل  •

عررد  ت حبرررملا   :، م رر  صرررحيت الرر ش ترروت ر مؤشرررته وتعررحت و    

مرن معرمليب    سبارمل تض شورة، تأوب أوعيت تي شر، ت روير تيرملتمج، و  

   الت تياملش. تص  
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 تيرعقيامله:

 .د. راشد العبد الكريم التعقيب األول: أ 

ن تيرعلي  مشرك  عرملم وتيرعلري  تيعرمليني مشرك  الرملص مر        د يع 

. ويرأتني ذير    تجململته تير ي رت   تيرؤيرت تير ويريرت، رؤيرت     

مل مرررن تيرؤيرررت مأاليرررت تيرعلررري  مب ررررويملتق كمل رررت    قيرررق   ميملن ررر

 مرهمل سعمل ة أ.تي أملا  ي ال ت ت ويريت وط يت. ترى تيورقت تي  قد 

 . عمل شرررت ت يررردي مع ررروتن )نظرررملم تيرعلررري  تيعرررمليني تقديرررد مرررة   

وعرلملن تكرمل ؤ تيفررص تيرعليليرت( أن تي ظرملم       قيق تتسرق ييت 

تقديرررد يلأملمعرررمله يرمرررني    ت ررروير ق رررملم تيرعلررري  تقرررملمعني،    

 رره    م رربة ت علررى تيررد ع ممليكفررملءته تيوط يررت يُرييكررون قررمل ر 

وذيررر  مرررن الرررر ش تعزيرررز تسرررررق ش     ؛تي لرررملء وتتز ارررملر تيرررروط   

يد تقملمعمله ير ليت موتر امل و قيق كفرملءة تإلنفرملىل  يهرمل، وترشر    

مل ييروت رق مفعملييرت مرع تحريملجرمله سروىل تيعلر .       مل وكيف ر ل ر تيقاوش ك

همله ت دي ت   تيرعلي  تيعرمليني    وت ش  أن الت يروت ق مع تيروج 

 مل مع تيروجهمله تتقرصمل يت تيعملضيت.   تيعمل ، ويرلملشى أيض 

 ت أن تيورقررت ترررى أن  ريررر تقملمعررمله مررن تكايرر  تي ظررملم   

ت   تياحرر  عررن مرروتر  يلرلويرر ، و  دو  تإل تري تي ررملمق جررملء حمرر

يروسررع ييشررل   ع ررملء تضرونررت   تقوتنرر  تإل تريررت تيرر   كرر       

تقملمعت، الملصت ممل يرعلق مرعرية تيعلردتء ورؤسرملء ت ق رملم. كلرمل      

أعضرررملء اي رررت تيرررردري     أن تيورقرررت تررررى أن تي ظرررملم  ررر  ماقرررملء   

 وتإل ترية على تي ظملم تيقدي .
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ي ررااة:   ارملمنيٌّ    تيقضرمليمل أمررٌ  ووجهرت نظرري أن  سفرملش اررل   

أنهمل قضرمليمل  جرت يرت، ميكرن تيرعملمر  معهرمل مأنظلرت  رعيرت         :ت وش

ق تضصلحت ومبرمل يقرضريق تيوعرع معرد تير ايرق.        حي همل، مبمل حيق 

أالررى،   نظملميرت   أن تضلي همل   تي ظملم قد ي ب  شركملتهٍ  :تي ملنني

قضرمليمل  جرت يرت   د مقملومرت يلر ريب يل ظرملم تقديرد، م را       وقد يوي 

 ت فيليت كملن ميكن تأجيلهمل  ة تسرقرتر تي ظملم ت سملسني. 

تي ق ررت تضهلررت تي ملنيررت تيرر  تعرعررأ دررمل تيورقررت، وتيرر  اررني    

جررديرة مملتارلررملم، )أن تي ظررملم   ير ررملوش تضعيررملر تي ررملنني مررن      عرر  

ي  تضؤس ررمله تيرعليليررت، واررو  قيررق شررر  تكررمل ؤ     يررمعررمليب تق

تيدالوش ضؤس مله تيرعلي  تيعرمليني  يلرمل يررتاط     تيفرص تيرعليليت  

ارق درمل، ودرمل    تير   ماعد تقدترة،...(. وال  نق ت مهلرت، ار   عر     

  ت قيقرررت شرررقملن: ت وش )تكرررمل ؤ تيفررررص(، وتي رررملنني )عملنيرررت   

الملصررت مرحلررت تياكررمليوريوس. وميكررن أن   -تيرعلرري  تقررملمعني( 

(. ومررع أن واررو )مكمل ررأة تي رر ش تقررملمعية  ،ومليرر  ضررملف شررقٌُّي

تيشقة ت وية )أع  تكمل ؤ تيفررص وعملنيرت تيرعلري  تقرملمعني(     

عليهلمل   تي ظملم.  ركمل ؤ تيفررص    ص وأجدر مأن ُي أك ر أاليت 

مقررروم أسرررملس مرررن مقومرررمله تجملرلعرررمله  -مرررن حيررر  تضاررردأ  -

ت دي ت، وشرر  أسرملس ي هوعرهمل تيشرملم  ور ملايرهرمل وتز املرارمل.       

مررن ت مررور تيرر  أكررده    -ز اررملرأعرر  تير ملايررت وتت  -واررني 

 عليهمل تيرؤيت. 

 ت أن تيشرق تي مليرر  )مكمل رأة تي رر ش( ميكرن أن ُي فرر       

 نرررق قضررريت  جرت يرررت، ختضرررع يلظرررروف، وقرررد ميكرررن    ؛تي ظرررملم

تسرادتدمل مأنوتم مديلت أو موتزيت من تضكمل له.  يلكن تي ظرر    
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  شص يل ر خص ر وعع قمل لت حقيقيت مرن تير رهي ه ذته تيقيلرت تُ   

مشرررو  معي رررت، مرررع  اررمل   ررررص علررر  مبقملمرر  يل ررر ش  تالررر     

تقملمعررررت.  ن تكررررمل ؤ تيفرررررص وعملنيررررت تيرعلرررري  تيعررررمليني أمرررررتن  

مرتا رررملن )ممل سرررملس تتجرلرررملعني يلرعلررري  تقرررملمعني(، واررر  أن    

 ؤالل مامل ل الت ت سملس معة تتعراملر ع د تيرعملم  معهلمل.  ُت

ي  تقررملمعني نق ررت أالرررى أوملرتهررمل تيورقررت واررني ع قررت تيرعلرر     

مررمل رت  تتجرلررملعني، وكيررف أن تيرعلرري  تقررملمعني مروجيررق مررن      

تيدويت كملن يق أور  ارملمني كراب   ترشريد ت ررت  تتجرلرملعني      

وت روير تجملرلررع.  قررد كررملن يلرعلرري  تقررملمعني تضرردعوم مررن تيدويررت  

قرهررررمل ت وررررر ت كررررمل   تي هضررررت ت ضررررملريت تيشررررململت تيرررر  حقَّ   

اررت تيورقررت حرروش اررلت تيشررأن يررق مررمل      تضللكررت، وأرى أن قلررق كملت 

من حي   ن   ره تيرسوم على  ؛سق، م  قد يكون او تضرعةي و 

مل ي رهررني مإارررمل  طاقيرررت    تيرعلررري  عاوي رررع رر تي رر ش قرررد ي رهرررني جبَ 

 تعليليت   تجملرلع.  

 ن تي رررلت تتقرصرررمل يت تيررر  ط رررأ علرررى تي ظرررملم تقرررملمعني     

يت يللأرلررع تي ررعو ي  ت صررل   رري مل تي ايعررتَ تقديررد ارر  أن ت تُ 

ونظملمق تي يملسرني، وتيع قرت تيفريردة تضرليرزة تير  نشرأه مي هلرمل.        

الت تي لوذج ا  أن ي عى تيرعلي  تقملمعني ير وير  وتعزيز ، ور   

 تسرا ملنق   موت  ، مبمل يعو  على تجملرلع مملتز املر وتتسرقرتر. 

  ن ت رررروير نظررررملم تقملمعررررمله ارررر  أن يررررروتءم مررررع ت سرررر 

تير  يقروم عليهرمل تيرعلري       وتتجرلملعيت وتي ف ريت وتيعلليرت   تيفل فيت

  تجملرلع.  ن عدم مرتعملة ارل  ت سر  أو تيرتكيرز علرى أسرملس      
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  أن مرن تضررج    ،وتحد )أو جز يت م ق( على ح ملش ت س  ت الرى

أو  تملولررت  مررن مثررملر اررلت تير رروير، ورمبررمل أوجررد مشررك هٍ   حيررد 

مل. كلمل أنرق يرؤ ي    وجرو     أكمل من تضشك ه تي  سعى  له

  تال  تجملرلع.   م ظوميتت ملقضمله عضويت و

 .د.  فوزية البكر التعقيب الثاني: أ 

جملمعررمله )تضلرر  سررعو ،   صرردر ت مررر تيكررري  مملسرررق ش   

تضلرر  عاررد تيعزيررز، تإلمررملم عاررد تيرررين مررن  يصرر ( و ررق نظررملم       

نظررملم تقملمعررمله   حيرر  نررص   ،تقملمعررمله تقديررد كلرحلررت أو  

ق عليهررمل تي ظررملم، مرردة   ا ديررد علررى مرر   تقملمعررمله، تيرر  سرريُ  تق

تنرقملييت )س ت( من تملريب نفملذ تي ظملم؛ حبير  ي ررلر ال درمل تيعلر      

ممليلوت   تقملمعيرت ت ملييرت    أن ُيصردر علر  شرؤون تقملمعرمله       

تيلررروت   تضملييرررت وتإل تريرررت وت كمل مييرررت يلأملمعرررمله، يرروت رررق مرررع    

م ل ت عرملي  ت م رملء   تإلشررتف       أحكملم تي ظملم، ومبمل ت خي

علررى تقملمعررمله، وجمللرر  شررؤون تقملمعررمله زيررمل ة تضرردة تتنرقملييررت  

علرررى أت يرأرررملوز تيرلديرررد )وررر ا(    ،يرلررر  تقملمعرررمله أو معضرررهمل  

 )س ت(.   ة مرس وته من تملريب تنرهملء تضدة تتنرقملييت تحملد 

كيرف  مملذت يع  الت تتسرق ش مشكليق تإل تري وتضرمليني؟ و 

مل   م مل  حكرومني سرملرىل   مل وممليي ي ميكن زرم مؤس ت م رقلت   تر

م  ويشد عليهمل مملي وتجل؟ ،  تيابوقرتطيت

 ،مررن تيرحررديمله  تت عررد  يوتجررق تيرعلرري  تيعررمليني يرردي مل  ديررد    

 وم همل:
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ترمل   ؛تيزيمل ة تي كملنيت تيكرابة خلرارني تيرعلري  تيعرملم     -

وارو   ،رعلري  تيعرمليني  يع  زيمل ة تي ل  تتجرلملعني على مؤس مله تي

يررردي  رررأ م رررد تكرررمل ؤ تيفررررص       عمل شرررت ت  مرررمل نملقشررررق أ. 

مل مرن ذوي تيردالوش تحملردو ة      ر تيرعليليت والملصت يلف مله ت ق  مك 

أو مررن أم ررملء تض ررملطق تياعيرردة عررن تضرردن تيكررملى وأم ررملء شررهدتء         

ق مل حيق رر مل الملص رر وسبارر  مررن تيف ررمله تيرر   رررملج  عل رر      ،تيوتجرر 

يرخررج مرن  ت رتهرمل تتجرلملعيرت      ،ني درل  تيف رمله  ت رت  تتجرلملع

ن خمرجرمله  ح  تمل ُي ؛ململ وتجرلملعي ت مه ي أك ر تسرقرتر  ى   أالر

ال  ت سر عمل ت جيملش تيقمل مت.

يوجيررررت وتيرقرررردم تيعللررررني تدمل رررر   و رررردي تي ررررورة تيرك  -

والملصرررت أمرررملم مؤس رررمله تيرعلررري  تيعرررمليني تيرقليديرررت تيررر  يوتجرررق     

واررني تيوهررمل ف )  تيعللررني والدمررت تجملرلررع  تيررردري   يهررمل وتياحرر 

ت قد تعصف موجو امل. )تنظرر  ي ديمله حقيق (ت سملسيت يلأملمعمله

، : تتنهيررملر تقليرردي تيقررمل م: تيرعلرري  تيعررمليني وتي ررورة تيقمل مررت   مرر   

.) 

ر تيرلويرر  تضررمليني: حيرر  توتجررق معظرر  تيرردوش     رردي تررو    -

ضؤس ررمله  ررديمله  عليررت   تررو ب ميزتنيررمله حكوميررت كمل يررت     

تررمل   ررع مهررمل    تيرقلرريص تيررردراني يلرردع       ،تيرعلرري  تقررملمعني 

مملم  دي تياح  عرن  أواو ممل يضع تقملمعمله  ،تضمليني ت كومني

 موتر  مملييت جديدة.

ز نظرررملم تقملمعرررمله تقديرررد علرررى تيرررد ع مملقملمعرررمله    يرك ررر

يرحقيرررررررق تتسررررررررق ش تضرررررررمليني تيرررررررردراني عرررررررن    ت كوميرررررررت
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 ،ب موتر ارررمل تضملييرررت تخلملصرررت عرررمل ترررو  تضخصصرررمله ت كوميرررت

وتيررر   ،عررررف م لررروذج تقملمعرررت تض رأرررت  وارررلت يروت رررق مرررع مرررمل يُ  

تقملمعررررت تضرفملعلررررت مررررع تجملرلررررع مررررن     :ميكررررن تعريفهررررمل مأنهررررمل 

الرررر ش علوعررررت مررررن تي شررررملطمله تضضررررمل ت يرررردورامل ت سملسررررني،   

ز مررررن موتزنرهررررمل  عررررز ق مررررن ال دررررمل مرررروتر   عررررمل يت دررررمل تُ    حق ررررُت

 يرررت ير ررروير معرررض نشرررملطملتهمل والررردمملتهمل   وتع يهرررمل تضرونرررت تيكمل 

ق وهررررررمل ف تيرررررررعل   حق ررررررأو اررررررني تقملمعررررررت تيرررررر  تُ  ؛تيرعليليررررررت

وتيررر  تركملمررر   يهرررمل ارررل     ،وتياحررر  تيعللرررني وتخلدمرررت تيعملمرررت  

تيوهررررمل ف يرحقيررررق معررررض تضرررروتر  تضملييررررت تإلعررررمل يت يلأملمعررررت،     

ش م هررررمل تيرعلرررري  تضلررررو    ؛مررررن الرررر ش أسررررمليي  ووسررررمل   مرعررررد ة    

 ،وتتسرشرررملرته وتياحررروا تيرعملقديرررت   ،ي  تض ررررلروتيرعلررر ،ملذتتي ررر

 (.، وت نش ت تإلنرملجيت )تي عيد ع لملن

ر  ملسلر  تقملمعرمله تي رميرت  هملر رر   أوارلت تي لروذج موجرو       

 ى رل  وسرملنفور  مك رمل مرن  قيرق تسررقرترالمل تضرمليني عرمل مرمل يُ      

 أو عمل وصرمليمل  ،ممليرملعمله سوتء من الرايهمل تي ملمقة أو ت س يملء

خل    مل،سرررهل أ  يرررت أو  ملٍهأو يوحررر تإلرا تيررر  قرررد تشرررل  عقرررملرتٍه

نظر الت تيفيديو حروش أار  تضصرمل ر تضملييرت     ت) 

(: ر ملقملمعت املر 

  نشملطمله تقملمعمله تتسر لملر   أسوتىل ت سره   كلمل تشل

 ،وتيدالوش   شركمله مع ن ملقرمله ةملريرت وصر ملعيت    ،وتي  دته

مل يرهي رررت مررروتر  شررركملش تضرعرررملرف عليهرررمل عملضي ررروسرررب ذيررر  مرررن ت 

 م رقلت يلأملمعمله.

https://www.youtube.com/watch?v=CSdQDbx4raM
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 ،مرهررمل يلوتقررع تحمللررني   ءم  ىنررأتني دررل  تي لررملذج ومررد     ،نتآل

م   ت وقرملف   ،ملي ر م ملسات وقمل ك أالر م لملذج   او تآلوتيلي ت لَّ

كلرمل   ،تي  أوارأ جنملحهمل تيكاب عمل ةرمت جملمعرت تضلر  سرعو    

مل علرى مشرملريع مر وعرت    ي ر ممل ره معض ال  تقملمعمله ي نفرملا ةملر

ذرم ت قيقرررررت ت ى حرررررد صرررررا  تإل ترة تي ملجحرررررت يشرررررركملتهمل   ري

خرجهررمل عررن ن ررملىل وهمل فهررمل ت سملسرريت    واررو مررمل قررد يُ   ،يلأملمعررمله

   تي رررىل    (تيررردري  وتياحرر  تيعللررني والدمررت تجملرلررع    نيوارر)

يكررن يرحقيررق تتسرررقرتر تضررمليني  رر      ،تيعلرر  تيرأررملري وتيرحبررني  

 ت مملعرلملر ال  تيقاعت. اليملر يلأملمعمله 

، مل يررردي ملي ررر كررررة تيرملعرررمله يلأملمعرررمله سرررب معرو رررت وقمل   

مررن وقمل ررت تجملرلررع مررع  تلررهمل جررزء ع مل علررى ج ي وميكررن تيعلرر  ترردرا

ل تتحريملطمله ت م يرت تض ملسرات تير  تفرعرهمل هرروف م  نرمل         ال َأ

مررر واررو ت  ،عررملش مكمل حررت يررع تيرملعررمله  سرررته مشرراوات   

   يك  ررمل ومررع ُشرر ،يرقييرردامل – حفظهررمل ت  -تيررلي   ررع تيدويررت 

ت وختليصرق مرن   تضوتر  ت كوميت حبملجت     ر  ال تضلرف عرد    

يكررر   و مصررردر أسملسرررني عوتيقرررق تيرملرخييرررت وتي قمل يرررت حيررر  اررر   

أن جملمعررت تضلرر    حررم مرر   وُي ،تقملمعررمله تيكررابة حرروش تيعررمل 

و قملمرت   ممليروتصر  مرع تخلرراة     يأ   تي ر وته ت الربة  سعو  ُع

وحرردته الملصررت مبرررملمعره  علررى أمرر  ت صرروش علررى  علهرر  مكرر   

  أشكمليق.

 ،ت توجررد مرروت  وتعررحت   تي ظررملم حرروش تيرسرروم تقملمعيررت    

مل كلرمل  ق تيدويت إلمقمل ق عملني توج  - ذن ت إم -والت ممل يدع  

مل ت رلر مرن تي لروذج ت مريكرني     وار  مملم ر   ،  تيدوش ت وروميرت 
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ل قرررروه يرررد ع مثرررن  رتسرررره   ال رررتيرررلي يضررر ر  يرررق تي ررر ش َ 

تقملمعيررت حيرر  أوعررحأ معررض تيدرتسررمله أن معررض تي رر ش قررد   

 ويقضرني  ،أيف ريملش تص  قروعه  ع د خترجه     حوتيني 

مريكرررني مرررمل مقررردتر  عشرررر سررر وته        تي ايررر  أو تحملرررملمني ت   

جق يد ع تكملييف  رتسررق   ارل  تيرخصصرمله    تضروسط معد ختر 

 تياملاظت.

حرررى ت ررر يع تقملمعررمله ميررع م رأملتهررمل مررن ترردري  وحبرر      

ت مررد دررمل مررن تقرردي  نوعيررت رتقيررت وترلملشررني مررع أحرردا          ،عللررني

تي ظررملم علررى   يكررن ومررع تأكيررد   ،تير رريبته   اررلين تجملررملية  

تتحرفررمله مكرروت ر تقملمعررمله تيرقليديررت وتيرر  جررملءه كلحصررلت   

كيررف دررل  تقملمعررمله تي هرروه تضخرلررف     ،يلرعي ررمله ت كوميررت 

 مب رأملتهمل؟ 

 

 املداخالت حول القضية:  

  ت   نظملم تقملمعمله تقديدتضليزته تضرضل : 

يشرل    ذا   . حملد تي قفني    أن نظملم تقملمعمله تقديرد 

زة ي أملا ت ايقق، وقد صردر ويرق أادت رق    من تضليزته تحملف  تعد  

ا علرررى تقملمعرررمله وعلرررى ِرتإلسررررتتتيأيت وتير لويرررت، وسررراق أن طكررر

علرر  تيشررورى، وكررر  ع ررق تضخرصررون قارر  صرردور ، وتييرروم       

ش تيشررملم  يلعلرر  ت يلرحررو مرردأه ورر ا جملمعررمله   ت ايقررق، مهيررد  

ا )تضلر  عارد تيعزيرز،    مل يق، وتقلي  أن ارل  تقملمعرمله تير     و ق 

تضل  سعو ، وجملمعت تإلمملم عاد تيرين تيفيص ( اني مرن أ ضر    
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تقملمعرررمله مملضللكرررت، وحصرررلأ علرررى م ررررويمله عليرررمل   معرررمليب  

مل على ت ق ، وجديرة مر ايق تي ظرملم  مل وحملي تيرقيي  تيعملضيت، عرمي 

أ ضر  وأكرمل   تير ايرق،     ملوتي أملا  يق، وت ا  أن يديهمل  رص ر 

ع ني تيوزترة وعل  شؤون تقملمعرمله تيفرصرت تي لي رت    او ممل سُيو

مل علررررى مقيررررت تيرأررررملرش   تير ايررررق تحق رررر ي سرررررفمل ة مررررن اررررل 

 تقملمعمله.

وتي ظررملم   عللررق قريرر  مررن نظررملم تقملمعررمله وتيكليررمله       

ت اليررت، وقررد تسرررفمل  مررن تملرسررمله وةررملرش اررل  تضؤس ررمله،      

، وتضرونرت تإل تريرت   تخترملذ    وممليلته   عمليني تو ب تضوتر  تضملييت

تيقررررترته تإل تريرررت وت كمل مييرررت، ت سررريلمل أنرررق توجرررد جملمعرررمله    

مل ت لويرت وط يرت، وقفرزه      قأ أاردت   وكليمله أاليت رت دة، وحقَّ

تو ب خمرجمله نوعيرت تر رق مرع ت لعرمله سروىل تيعلر ، و رملكني        

 خمرجمله معض تقملمعمله تيعملضيت.

أن  نظرملم تيرعلري  تيعرمليني     ويرى  . عاد ت  من صملحل ت لرو  

 د يع ر  قو  تيوقأ نف ر  ،ش  قد أتى حب لت جديدة م مليرة تقديد ت

  تير ظي  عن سملمقق تيلي مضى عليق عقرو  مرن تيرزمن       ملنوعي 

 رق  أي رأ عليق  دي  أو تفعي  ي ه  ض ربة تيرعلري  تيعرمليني حنرو     

نررق أمررد ي نظررملم جديررد ت أرحرر ، وا ررمل ت مررد أن نعلرر  أن  أوسررع وأ

يررن ةعرر  مررن نظررملم  مررن تيعقاررمله وتضعضرر ه تيرر  ملسرريوتجق معض رر

ره تيوتقع كلمل ُرس  يق أمل على ي ر ت جلرر ت ي ظِهحدي  م لك مل ُي

ممل سريأتني مرن نظرملم جديرد      مل من تيرفملؤش أن يض أمنمل ت مد  مل، نظري 

يكرن   ملا ت يب ت جديرد ت عرن سرملمقق، وتير ريب مهلر     حد ق  ُيعلى ت 

  ن ت    اللقق.من ُس  هو س ٌت
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مرررن مررروت  وعررروتمط نظرررملم    كملنرررأ معرررضٌ  ن  ا رررمل، و تضهررر  

وت  وعرروتمط مبرر تزتش مرتا ررترر ت ملنهررأعرقررد تقملمعررمله تقديررد يُ 

 منرمل تظر      ؛يزتش يعلو  شنيء مرن تيابوقرتطيرت   ت أو ،تي ظملم تيقدي 

يللع رية مرلي ،    ملمك را   د م أيت تعردي  وت ريب معرض تيشرنيء يع ر     

تضهرر    ت مررر وعلررى وجررق    .ت أكمل مييررت و  تريررت وطرر ش مررن اي رر 

أن ترحقررق   قيررمل ة علرر  ت م ررملء كفررملءته علليررت    ،تخلصرروص

 ط ذته حمرروى  وملقات، وكفملءته علليت ذته الملته مر وعت، واُل

ت رريب يهرردف      ؛ن تضعملقرر  ت كمل مييررت حنررو ت رريب جررلري  مك رر

م ءرجررمله تررروت خم ؛تير ررع مررن كفررملءة تيرعلرري  تيعررمليني وخمرجملتررق     

وتحريملجررمله سرروىل تيعلرر  الملصررت، وخمرجررمله  تعلررت تحريملجررمله     

  تيرردع   تجملرلررع عملمررت، وأن يكررون يلاحرر  تيعللررني الصوصرريتٌ  

 ىحرد  مل، كلمل أن م أيت تضروتر  تضملييرت تير  سرركون     مل و  تري ممليي 

جملمعرت م ررقلت، أت    تيركمل ز ت سملسيت تي  سرتتكز عليهمل ك  

يني يهررردف    تيررررم  تتقرصرررمل ي ممليدرجرررت يكرررون تتسرررر لملر تضرررمل

و ، مقرردر مررمل يفرررته أن يكررون تدرردف تقرردي  رسررمليت تعليليررت  ت 

 ر ت.شأكمل مييت م

 ةوذكررر  . عاررد تإليررق تيصررملحل أن تيورقررت تير ي ررت وتيرعقيررا

حق  توهيف تي ظملم خلدمت تي اقرمله تتجرلملعيرت تضخرلفرت     أشاعأ

  تضللكرررت،  مرررن حيررر  ت ررررت  تتجرلرررملعني وتسرررراقملء زمخرررق   

وتتسرررلرتر   توسررعت تي اقررت تيوسرر ى   تيرروطن، وزيررمل ة تعراررملر 

"تقدترة "   تيقاوش مملسرق ش عن تيقدرته تضملييت وسبامل ع صر ت 

ومرمله   حيفم تيروتزن مة تضصملحل تضر مل  ت تي  أشملر دمل تقليع...

كرررر أن تضوعررروم ترأملذمرررق تيكررر ب مرررن تضصرررملحل  وتعرررح مل ترررمل ُذ
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 ر  ذير   أترمل يعر  أن تضكش رر م     ؛ويك همل مر بة ى تضر مل  توتيرؤ

وعك ررررهمل   تشرررركي  تجملررررملش تي ظررررملمني وتير فيررررلي وتضررررمليني      

  )عل  شؤون تقملمعرمله( و  ترة تقملمعرت   وت كمل ميني مة تض ظ 

 أالررى(. كلرمل مر   )عل  ت م رملء وعلر  تقملمعرت وتجملرملي  ت     

ق يلعلوميررت   اررل   م توج ررشررر تيرعقيرر  ت وش    أن تض تإلشررملرة  

تملرك رمل يلوتقرع  وارمله نف رق، وتيرأرملرش،       ،مورتضرحلت   معض ت 

يل اقررمله  يرصررحي  تض ررملر )وتيلرروت   مرردون شرر (،  مل  ررمل تجملررملش     

تضخرلفررررت   حكومررررت تقملمعررررت توهيررررف اررررل  تيعلوميررررت يلررررملوز 

وتإلمردتم   عررملش حيكلررق علر  شررؤون تقملمعررمله   تضفملصرر    

 ،سرررت ذته تيررررأوب تيررروط  وتتجرلرررملعني وتي يملسرررني )م ل رررمل   ت  مل

ن وعلرر  شررؤ مملالرصررملص تضرعلقررت تي ررملمعت تضررمل ة م ررن 20تيفقرررة 

تقملمعمله    ديد تيرملتمج وتيردورته تير  اروز يلأملمعرت وعرع       

د مررن اررل  تي ق ررت أن علرر  شررؤون    قص ررمقملمرر  مررمليني عليهررمل(. ويُ 

يررق ت يررمل  )مررع معررض  فرررته    يللأررملش( واررو ُيتقملمعررمله )تضرر ظ 

 ل ل ررمل وجررو  نمل رر  وزيررر تضملييررت سرروف  ،تيررحفم م ررا  تيرشرركي  

يكون يق تأوب كراب   تضير  ةرمل  زيرمل ة تيردال  يلأملمعرمله علرى        

الرل ي ف رق صر حيمله    أمل  يرق،  ح ملش عملنيت تيملتمج( ويي  تعا 

ت ظيليت معقويت وم رحقت تفرعهمل طايعت تيوعع ومر بته ت رملش  

  يت.  وتيشؤون تيوط

عاررد تإليررق تيصرررملحل علررى أن علررر      .  د قررد أكَّررر  ،أيض ررمل 

شؤون تقملمعمله )و   حد ممل علر  ت م رملء(، مرن الر ش تي ظرملم      

وتشكي  م ظومت تتالرصملصمله وتيص حيمله، وتإل ترة تيقملنونيت 

وتيف يت تيصحيحت ت رهدف  قيق مرمل أشرملره  ييرق كملتارت تيورقرت      
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ترسرريب تيصررعو  تتجرلررملعني    :وت أ ؛ن   عررمليةملتير ي ررت وتضعقارر 

علرى مفضر  تيرعلري  حملردو ي تيردال       )تو ب س   يلصعو     ت 

"تقردترة "     رتوهيرف مر رور ير    :ن يي وت   تضركرز(. ووملني رمل  أو م 

تيقاوش وتيصعو . وا مل يأتني تير رملؤش حروش يروت   تيعلر    علر       

شرررررؤون تقملمعرررررمله مرررررن حيررررر  تير رررررور وتيشرررررلوش وتيرفصررررري    

وك  م همل على حردة   ،ممليعلوم لت، يلرعملم  مع تقملمعملهوت وك

)مرردي مل مررن نظررملم تض رر رة(   عررملته تيرعلرري  تقررملمعني تضررر بة        

مرررن تيصرر حيمله   تإلحصرررملء   توتضعقرردة، و ع ررملء ت مملنرررت مزيررد    

وتوهيف تتسرشرملرية وتض رشرملرين    وتيدرتسمله ومرتقات تضؤشرته

تيقرررررترته وترررردتال   و ييررررمله تيفصرررر    تيشرررركملوى وتسررررر  ملف   

وسرب ذير  ترمل   يشرر يرق تي ظرملم ت مرن قرير  وت          ،تيص حيمله

جرت يررت  ييررت ويرروت     تقملمعررمله وجررو    نررق يهرر    مررن معيررد. حيرر    

عليهرمل   مقملرمرت تقهرت تير ظيليرت      وتعحت ميكرن تيرخ ريط م رملء    

 ؛ عل  شؤون تقملمعمله.ملتي   ك  أعلملد يملتيعل

ملءيأ  . تقملزي تيشايكني: ا  و  عوء تي را تي ملمق، ت 

مررن    تيرررؤى و ييررت تير فيررل مررة كرر      ملتيروقررع أن ا ررمل  تالر   رر  

وأن  ،علرر  شررؤون تقملمعررمله وعلرر  ت م ررملء وعلرر  تقملمعررت 

ف مرن  ة تير  ُذكرره   تي ظرملم سررخف      تير ظيلمله تإل تريت تضرعرد 

 ذي  تير مل   يلصملحل تيعملم؟

أن كرون علر  شرؤون    ومدور  أوع   . عاد تإليرق تيصرملحل   

 إنق قد يكرون مرن    ،تقهت تير ظيليت تيعليمل يللأملش وتقملمعمله ا

 ة تض ملس  تي ظر   تعدي  تي ظملم ييكون ا مل   ييرت شرفمل ت حمرد    

مرن   ذته  جرتءته شاق قضمل يت يلرعملم  مع تيشركملوى وتضقرتحرمله  
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تقهرررررمله تضرعململرررررت أو تض ررررررفيدة   عرررررملش تيعلررررر  تقرررررملمعني      

 د تقملمعمله من الملرجهمل.وت كمل ميني ع

 نظملم تيرعلي  تيعمليني تقديد وتسرق ييت تقملمعمله: 

ت رملءيأ  . و رملء طيارت: مرمل تضقصرو  مملضصر لحمله تيروتر ة          

تتسررق ييت تض ضرا ت؟    م ر   ،ععأ يرعريف سبارمل تي ظملم وتي  ُو

وممل تي يملسمله تيعملمت يلدويت تي  سرضراط تسررق ييت تقملمعرمله؟    

معت م ظملمهمل وتسرق ييرهمل تضروقعت أن ختررج عرن   وا  ت ر يع تقمل

مبوقرتطيت تقهمله ت الرى تضرتا ت مأ ت همل؟ و   أي حد ميكرن  

  ي جملمعت   هرو  مل ت ملييت تتسرر  ملء عرن تيرلوير  ت كرومني؟    

 ،وا  وم را  تتعرلرمل  تقز رني علرى تيردال  مرن أنشر ت تقملمعرت        

رردري  وتي شرمل    سيؤور ذي  على وعع وتسررقرتر أعضرملء اي رت تي   

   أي حرد سريرلكن تي ظرملم     ى،تياح ني تضه  يك  جملمعت؟ مبع ر 

ق ضهملمرق علرى    عضو اي ت تيردري  وتسرقرتر  وأ ت ملمن  قيق رع

وعردم تيرعرره يلر ررش مرن تقملمعرمله م را  عردم         ،أكل  وجرق 

ريرق   - حملوش تضل  عاد ت  او مملوتعفمله تضرتامله؟ و ملتيرع

مل مر وير معض ت نظلت تير   تقريا  2009 معملقرق   عملم - ت 

الضررملعهمل ي ظررملم تيعلرر      الرر  عضررو اي ررت تيررردري . وارر      مرر  

ا  سيؤور  رره رسروم علرى     ،سيح  تضشكلت؟ ومملي  ات يل ملي 

 ؟ومررمل اررني حرردو  اررل  تيرسرروم تيرعلرري  تيعررمليني علررى عررد  تي رر ش؟

ن تي  ش والملصرت   تيظرروف ت ملييرت سريرلكن مرن   رع       ن م وم 

تيرسوم؟ ا  سر رلر تياع مله تخلملرجيت على ح رملش تيدويرت؟   ال  

 ،وا  سيرأور تيرعلي  تيعمليني مرسرومق تضفروعرت مملسررلرتر تياع رمله    

 أم أنق سيضعف؟
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اررررني  ومررررن جملناررررق ت ررررملءش  . علررررني تي خرررري : مررررمل  ،أيض ررررمل

تتسرق ييت تض ضا ت يلأملمعرمله مملعراملرارمل مرن أمررز م مر  نظرملم       

قصررد مررن ذيرر  تسرررق ش تقملمعررمله ارر  ُي ؟تيرعلرري  تيعررمليني تقديررد

مل، وار  ا رمل  تسررق ييت سرب     كمل ميي ر أمل ومل و  تري ر عن تيوزترة ممليي ر 

 م ضا ت مع ذكر منملذج م همل؟

أن تضقصرررو  ني ومرررن نملحيرهرررمل أوعرررحأ  . تقرررملزي تيشرررايك

مملتسررررق ييت تض ضرررا ت كلرررمل جرررملء   تي ظرررملم، ارررو أن تكرررون     

و رق تي يملسرمله تيعملمرت تير       يوت حهمل ت كمل مييت وتضملييت وتإل تريت

 امل تيدويت من ال ش عل  شؤون تقملمعمله.  تقر 

قصرد مملتسررق ييت   مي لمل ذااأ  . عمل شت ت يردي    أنرق يُ  

أن تكرررون ارررل  تض رررؤوييت  رررأ طمل لررررت      :تض ضرررا ت يلأملمعرررمله  

تحململسررايت، ت سرريلمل   ت حبررملا، وتإلنفررملىل تضررمليني، وكررلي        

د تر وش   قضمليمل حب يرت يي رأ عرلن    م ملاأهمل.  ه مل  جملمعمله ق

ت  أارردتف أو حرررى تارلملمررمله تجملرلررع، أو قررد ترر ب قضررمليمل حب يررت  

هني  ترلملشى مع تيعقيدة تي مل دة يلالد، أو حرى ت ختدم تجملرلع، 

م رررررقلت   حرررردو  تتنضررررامل ، حرررررى   تإلنفررررملىل تضررررمليني، و      

 تيرعملقدته، و  ك  أنش رهمل تياح يت وتيرعليليت.

 . عيدة تي رملج  أن تتسررق ييت تض ضرا ت تعر       وذكره أ.

ل   أن تتسررررق ييت تضملييرررت وحنوارررمل مرررن صررر حيمله جديررردة سررررُ    

ر عملمرت ت  يرد مهرمل عرن تضعلروش مرق       يلأملمعمله ار  أن ترر    أطكر   

 ملوتض لوا مق   تي يملسمله تيعملمرت يلدويرت سروتء مرمل كرملن مكروم ر      

ملمعررمله اررني مصررملنع رف تيعررملم،  كلررمل نعلرر  أن تقأو حرررى   تيُعرر
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 ،يديويوجيملترق وتوجهملترق  أمشررى أطيمل رق و   يلاح  تيعللرني وتيفكرر  

 علرررى سررراي   ؛ مل ريرررت تضل وحرررت اررر  أن تكرررون و رررق حمرررملذير 

سيصا  ا مل  موي  أكمل يلاحوا من جهرمله مر وعرت قرد     ،تض ملش

ا رمل ت مرد أن يكرون ا رمل  عراط       ؛تكون  تالليرت وحررى الملرجيرت   

ته تيظرملارة وتياملط رت درلت تيرلوير      ومعر رت ت سرر   ،دلت تضوعروم 

   يلرمل  قد ير را   ملحرى ت تكون مملم  ،وأساملمق وتأوبتتق وحنو ذي 

أعرقرررد أن تيقصرررد مرررن ارررلت  . يرعرررملره مرررع تي يملسرررمله وتي وتمرررأ 

ارني حبملجرت ض رملحمله      ملقملمعرمله  عر     ،تضص ل  او ارلت تضع رى  

ليرررت أكررمل   حريررت تخترررملذ تيقرررترته تضرعلقررت مرررإقرتر مرررتمج تعلي     

ن ت وتسرررق ملش كفررملءته عملضيررت وتتسررر  ملء عل رر   ،وحأرر  أالرررى 

قرررون أاررردت همل وتوجهملتهرررمل معيرررد ت عرررن تيابوقرتطيرررت       تررررتا  حيق  

فرته أن تكرون  وتتيرزتممله ت كوميت تي  ت تر ملس  مع مي ت ُي

 ت،هر وج وُم ت أن تكرون تملمعرت    ،هقملقت   تير يب وأن تقو   وتوج سا 

بته ونقرر ه ي رردوا ت رر وتسرررق ييرهمل سرراٌ ونهرروه تقملمعررمله 

ر أن ا رمل   قررته   تي ظرملم    حضملريت   تيرملريب ت دي . وتيرصو 

ي سرتشررمل  مهررمل   كرر  مررمل  ؛يرف ررب وتوعرري  أكررمل  رررملج  عرر  

ق خمرجمله أ ضر  درمل ترلملشرى مرع     حّقوُي ،ت ظي  تقملمعمله خيص 

 م  وت اق ممل او قمل   ضمل او أ ض . ،تير لعمله

ت ملءيأ  . تقملزي تيشايكني حروش تيقردرة    ،الت تإلطملر و 

تضروقعررررت يلأملمعررررمله يركررررون م رررررقلت  تالرررر  م ررررمل  عررررملم يرررردع   

قرررد سرررملعده علرررى  تيابوقرتطيرررت، ومرررمل  ذت كملنرررأ رؤيرررت  

تيرخفيف من ذير ؟ ومردورامل أوعرحأ  .  وزيرت تياكرر أن تيرؤيرت       

سرررملالأ   ت رررريع ت ررررت  تإل تري، وسرررملعد ت ايرررق مفرررملاي      
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 ،كومررت تإليكرتونيررت علررى تقليرر  تض ررملرته تإل تريررت تيرقليديررت ت 

 وت ،زتش عألررت تإلجرررتءته تإل تريررت ت كوميررت امل لررت    ترر يكررن ت

مقملامل أو ،تمل حمدو  ي سرق تنق سيع ني تقملمعمله أمن تي ظملم  وياد

جهزة تيدويت وتضل لة   عملي  أم رملء تقملمعرمله.   أماملقني  مرموطت 

ي ميكررن يلأملمعررمله أن تفعلررق  لمررت مررمل تيرر مررن الرر ش تيرأر ىوسرر ر

   ؟ ع يركون م رقلت 

ويرى  . حملد تي قفني أن مفهوم تتسرق ييت   حد ذتتق مرن  

ويلي  يررتاط   ؛تضوعوعمله تضهلت   تير وير، م  و  زيمل ة تيرأوب

تي ظررملم مزيررمل ة مكررة تقملمعررمله ت كوميررت   علليررت تيرحويرر    

، و يررق تيررزته مللكررت     قيقهرروتير رريب تيرر  ت ررعى رؤيررت تضل 

ك بة مقملمر  تي ظرملم تيقردي ، وتي قمل رت تير ظيليرت تي رمل دة، ومرن        

ن تقملمعرمله حنرو سرعني تضللكرت     ش سريلك  ط أن الت تيرحرو  تضخ َّ

ر ق ررضررمل أك مررع مقيررت  وش تيعررمل      قيررق تير ليررت تض ررردتمت، و قررمل   

 .مل   ي أت

ن تيورقرت تير ي رت قرد تارلرأ      رإ  ،ر  . حملد تضلح و  تصو 

مملقملنرر  تضررمليني   م ررأيت تسرررق ش تقملمعررمله، ومعهررمل ت ررق        

 ررمليقرتر مرحيررز    اررل  تض ررملحت، ميررد أن ا ررمل  جوتنرر        ،ذيرر 

مهلرررت كرررملن ي ا رررني أن ير ملودرررمل تيقررررتر ويعرررر  مهرررمل ييلررر   درررل     

تتسررررق ييت نكهرهرررمل ت قيقيرررت، سررروتء   مررر   سرررل مله أكرررمل  

ت أو   وعررع  طررملر جديررد يضررلملن تقررو ة تي وعيررت  جمللرر  تقملمعرر

دل  تيكيملنمله تقديدة، واني  نق ت أسملسريت ممليرأكيرد، يكرن    

ضرررملف أن أي ت ررريب مرررملرت ميني   تضؤس رررمله )م ررر  تتسررررق ش(    ُي
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يرحقيرق مك ر  مرمل ي )جملنر  كلرني( أو مك ر         يكون عرمل ة  

و  حملير ررررمل  رررر  يروقررررع تضرتقرررر  أن   ،ت ررررويري )جملنرررر  نرررروعني( 

ت مل ت كوميررت )وم هررمل تقملمعررمله( تشرركو مررن تقملنرر        مؤس ررمل 

جرد ارلت تيررأي    تضمل ي ييكون تتسرق ش أحد أا  ت لوش!   ويو ُو

، ميد أن تقملن  تي وعني ارو   هو قملم  يردتوش تخل ف 

سرروتء رأى معضرر مل أن تيرر قص اررو   جملنرر      ؛مل حمرر   يررملم تقريا رر

و ر   سباررر     أ ،أو ر    الررررون   تياحررر  تيعللرررني   ،تيرررردري 

كرملن   ،تجململته ت سملسريت تي  ورت يلأملمعرت. ودرلت     ؛الدمت تجملرلع

ي ا ررني أن يعرررر  تي ظرررملم تقديرررد يلأملمعررمله مهرررلت تيشرررأن ويوييرررق   

ع مليررررق، و فررر   قرتترررق ممليرح ررري مله وتير ظيلرررمله تيررر  تكفررر  

 م مللوس ونقلت نوعيت. حدوا تقد 

ويع  تضقصو  مهرمل  ومملإلشملرة    تيابوقرتطيت   تقملمعمله، 

ا رمل "تضركزيرت"، وارني   تيوتقرع  تؤنرمل ت كرومني تيرلي نشرركو        

ونر   ن لت ال  تيشكوى   كر  حمفر     ،م ق م ل س وته طوتش

مل، ومررع أن يرردي مل حمررملوته يلفررتر مررن اررلت تيرردتء يك هررمل    ا ر تقري

علرر  تيشررورى، ميزتنيررمله تيررملتمج    ؛ق تي لوحررمله تض شررو ة حق ررُت

ر أن تضركزيرت  وتيرصرو   .ت تسررق ش تقملمعرمله..  ت كوميت، وأالرب  

ش أررر ت أن ُت ،عررملم معملقررت شررململت   مررملكج مركملمرر ارر  أن ُت

ع رردامل سرريكون يرردي مل م رأررمله   تريررت "الداررت" أو    ؛ا ررمل وا ررمل 

أرى أن مقرررررملء أي مؤس رررررت   سررررريملقهمل  ،مملي  رررررات يرررررني .مشررررروات

تيابوقرتطررني تضركرررزي مررع عرررب قررررترته ت ويريررت ومررر   معرررض    

يص حيمله تإلعمل يت أ ض  دمل من ت يب  رتمملتيكني   يكرل  ت

عت ق جملمعررمله تيرأرمررت تيرر  ا نرررمل ج مشررأ     حق ررمنررو . وت مرر  أن تُ 
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كلمل ت رر لر ت نظلرت تقديردة تضرملحرت      ، عمليت  علليت  تر م أطكوتقد 

 ،دررمل     الررر ق رررة، وتضؤكررد أن  قيررق ذيرر  يررن يكررون سرره   

عيررت ملرر  تقرررأة وت كلررت تإل تريررت،     وحيرررملج    قيررمل ته  مدت 

   واني ممليق ع مروت رة ممليفع .

وت رقررررأ أ. م ررررلت تيرررررواري    مررررمل أور تررررق  .  وزيررررت   

تعقياهمل من وجرو  نقرص كراب   وقمل رت مر   وقاروش تيرملعرمله          

تقملمعرررمله تي رررعو يت، وأشرررملره   ارررلت تيشرررأن    أن كرتسرررني 

مهمل تيرملعررمله تيرر  قررد  تياحرر  تض رشرررة   جملمعملت ررمل اررني مررن أارر 

رجررملش أعلررملش وشررركمله يلأملمعررمله  ميملن ررمل مرر ه  مأاليررت تياحرر      

وتتعرقررمل  أن علررى تقملمعررمله  .تيعللررني و عل ررمل يررق   عررملته عرردة 

وأن  ،مل كراب ت م ر معد تسرق دمل أن تهر  مهلت تيرت د تيرلرويلني تارلمل 

تعلرر  علررى تفعيرر  كرتسررني تياحرر  اررل  مبررمل يعررو  مررملي فع علررى         

ومررن مررملش تض ررؤوييت تتجرلملعيررت يلرعلرري    ،وعلررى تجملرلررع تقملمعررت

تيعررمليني. كررلي   ررإن تسرررق ييت تقملمعررمله قررد م حهررمل تسرررق ييت  

أكرررررمل   تالريرررررملر موعررررروعمله تياحررررر  تيعللرررررني ذته تي رررررملمع     

وأن ترقملعى رسوم مل على ال  ت حبملا ت ره    ترو ب    ،تير ايقني

علرى حر  مشرملك      وةعلهمل أك رر قردرة    ،موتر  مملييت دمل من جهت

تيالد من ميوه تخلرملة ت ج ايرت تير  ترقملعرى م يرة تيريرملته         

 مهمل يلأهمله ت كوميت تضخرلفت. رتسملتهمل وتسرشملرتتهمل تي  تقد 

       ت ررررت  تتجرلرررملعني   عررروء نظرررملم تيرعلررري  تيعررررمليني

 :تقديد

  ق  ررررذكررررره  . عمل شررررت ت يرررردي أنررررق وعررررمل تيرررررملريب تُ   

   ررمله ميكررن ترتياهررمل م ريقررت تدرايررت      تتجملرلعررمله تإلن ررملني
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، أو تيقوة تير   رأ يرد  أو تديارت     تيفر  و ق مل يل روة تي  ميلكهمل

  ت  رررت  وت سررر وتقلملعررمله و ررق    رت ررتيرر  يرلرررع مهررمل، حيرر  يُ   

م ررررويمله تجرلملعيرررت مررررد مرررن تض ررررويمله تيررردنيمل    تض ررررويمله   

وتشرررب  .ملعني لرررق علرررى ارررلت تيرتتيررر  تيرررردرج تتجرلررر    تيعليرررمل، وُي

ج تتجرلررملعني   ييررع تيدرتسررمله ت ن رومويوجيررت    وجررو  تيررردر 

تجملرلعرررمله تياشرررريت علرررى تالرررر ف ت زمرررملن.  ظرررملارة ت ررررت       

جديرردة   تجملرلررع ت رردي ، مرر  أحررد       هررملارة   د تتجرلررملعني تع رر  

تيررلي يرليررز عررن تجملرلررع   تضقومررمله تير ي ررت   تجملرلررع تضرحضررر 

عرلع رمل م لق ررمل، وت يرحررر  تيفررر    د يررلي ُيع ررتيرقليردي تإلق ررملعني ت 

 يق الملرج تقلملعت تي  ي شأ  يهمل يوجو  حروتجز تجرلملعيرت تررمط    

   تيفر  جبلملعرق.

 رجررت ت رررت  تتجرلررملعني تيصررملعد حب رر  تي ظريررت      د وتعرر

شرب  ت مل نهر  ؛على ممل يرلرع مق عرلع ممل من تتنفررملا  ملتيليملتييت  ييل 

يرردوت    يررق ت  رررت  تضواومررون تيررلين وُ     تضرردى تيررلي ي ررر يع  

شرحيت تجرلملعيت  نيمل أن يرتقروت تي رل  تتجرلرملعني تيرتتري ، و      

الت تجململش، يعرمل ت رت  تتجرلملعني قضيت سيملسيت مهلت الملصت 

  تيالرردتن تيرر  تشرريع  يهررمل نظرررة ييملتييررت  رريررت ةررمل  تكررمل ؤ     

فهروم تيرلي يررمط    تيفرص مة ييع تضروتط ة. وقرد تنرشرر ارلت تض    

مة ت رت  تتجرلملعني وتض رملوتة وتكرمل ؤ تيفررص   تجملرلعرمله     

    أك ر تجملرلعمله تي ملميت. قتي رميت، و  مدأ يأالل طريَق

ويفرررررته ت رررررت  تتجرلررررملعني   من ررررق تض ررررمليني عرلع ررررمل  

مرررن تي ررريويت وت ركرررت ترررري  ي  ررررت  أن   تقررردر  خيرررملمفروح رررمل، 

  تتجرلملعني على قدر ممل يروت ر د  من لَّيرحركوت حبريت عمل تي  
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قرردرته وعلررى قرردر مررمل ياليونررق مررن جهررد  ون تي ظررر    مكررملنه   

 ررإن ت رررت  تتجرلررملعني  ذت مررمل    ن و ر وم رر ؛تتجرلرملعني ع ررد تيرروت ة 

مؤشرر ت علرى أن تجملرلرع قرد      د جد   ال  تيصورة تض ملييت  إنق يع ر ُو

ر تيفرررر    عررروء  تقرررد ةرررملوز تي ظررررة تيرقليديرررت تحملررردو ة تيررر     

مكملنرررق تضورووررت، وتةررق    تقرردير ت  رررت    عرروء مكررملنره      

تضكر ررات.  ررملجملرلع يررري  يلفررر  أن يرتقررني طملضررمل ملَّرر  تيقرردرته    

  ، تملرك ررمل أوي رر  تضرع رررين عررن مل ررملوتيكفررملءته تيرر  يرتقررني مهرر

  تتجرلرملعني. كلرمل أن   لَّال  تيقدرته   مرتحر  مردنيرت علرى تي  ر    

مؤشرر ت أيض رمل    د يع  –  ال  تيصورة تض ملييت  – رت  تتجرلملعني ت

 على حمليت من تيعدتيت   توزيع تيقي .

أمرررمل صصررروص  ور تيرعلررري  تقرررملمعني   صررر ملعت ت ررررت ،  

 اح ررر  مرررمل تشرررب  ييرررق تيدرتسرررمله علرررى  حمرررد ته أن كمل رررت       

يكررون تيرحصرري  تيرعليلررني اررو تيعملمرر  ت ارر    تجملرلعررمله ت دي ررت

 أمرررمل تخلصرررمل ص تيفر يرررت   ،ؤور   ت ررررت  تتجرلرررملعني تيرررلي يررر 

نهمل تعل  أت الرى ذته تيصلت م   معدش تيلكملء أو تيدوت ع  يادو 

ومررع ذيرر   إنررق ت   ؛تيرعليلررني    حررد كرراب مررن الرر ش تيرحصرري   

مبع ررى أن  ؛يوجررد عرلررع حرررى تآلن مي رر  جديروقرتطيررت حقيقيررت   

م رررقلت مررن ت صرر  تتجرلررملعني ي  رررت   يررق وطلوحررملته  تكررون  

تي ملحيرررت تإلحصرررمل يت ع رررد تف رررب تيرعلررري  أو معررردش تيرررلكملء أو       

وررر أأنررق ت يررزتش ا ررمل    مررر بته تتسرررحقملىل وتقرردترة،  صررحي ٌ  

وأن أاليررت تيرعلرري     حرردتا ت رررت  ت     ،ماملشررر  صرر  تيفررر   

 ت أن تيع قرت مرة ت صر      ؛ترزتيد مشك  وملمأ علرى مردتر تيوقرأ   

ومررن نملحيررت  ليلررني تضررعف علررى ت قرر ،تتجرلررملعني وتيرحصرري  تيرع
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أالرى تشب عدة  رتسمله قوميت حدي رت    أن تيع قرت مرة تيرعلري      

 مل ويي     تيقوة.ي وتي لوحمله مي     تيضعف حملي

م ملي  ي نرقملش  ت( و و ونوي را جملك 

لررمل ت علررى تي اقررت تتجرلملعيررت ترررلخص  ي حنررو عرلررع أقرر  تعرلررمل   

أن تيع قرت مرة ت صروش تتجرلملعيرت ي  ررت  وتعلرريله        ،مل: أوي ر يلرني 

ا  أن تعكر  قردرتته   قرط، ووملني رمل: أن تيع قرت مرة تعلريله         

مملضؤا ه تي زمرت مرن    ووهمل فه  تيدت لت ت مد أن تكون مدعومت 

أن تيع قررت مررة تيرعلرري  وتيعلرر  ارر  أن       :الرر ش تيرعلرري ، ووملي  ررمل   

أي ي  ررت   ؛ صوش تتجرلملعيت تضخرلفرت ي  رت  ذوي ت  تصا  وملمرت 

 (. مهلمل تالرلفأ أصود  تتجرلملعيت

وأشملره  . ا ملء تض رلط    أن ت ررتته تيع قرت مرة تيرعلري       

وت رت  تتجرلملعني يقوم على تتعرقمل  أن تيرعلي  يق قيلرت   حرد   

واررني قيلررت خترلررف عررن تيقيلررت     ،ذتتررق،  ررمليرعلي  يررق قيلررت رمزيررت   

يوهيفيررت. كلررمل أن تيرعلرري  خيرلررف   تررأوب    علليررت ت رررت        ت

تتجرلرملعني، ت مررد أن يكررون تيرعلري  مرليررز ت يلوصرروش    تإلمرردتم   

وتتمركررملر. حبيررر  تكررون تضه رررت أو تيوهيفرررت معررد تيرخررررج أحرررد    

تيوسررررمل ط ت سملسرررريت   ع قررررت تيرعلرررري  مررررمل رت  تتجرلررررملعني، 

  علليرت   تاني تير  تلعر   ور   ن و مليوهيفت تي  يلرحق مهمل تخلرا

تيحرأ تيفررص   كللرمل أك   ،ت رت  تتجرلرملعني.  ومرن ارلت تض  لرق    

تيرعليليرررررت تضركمل  رررررت قليرررررع أم رررررملء تيررررروطن ح ررررر  قررررردرتته   

مع عرورة تيرتكيرز علرى    .زت  ت رت  تتجرلملعني ،و مكملنيملته 

تي ررر ش وتي مليارررمله مرررن ذوي ت ملجرررت، وحمررردو ي تيررردال  وذوي 
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مع  قيق وت. مع  تملحت مدت   تعليليت يلأليع، تتحريملجمله تخلملص

 تيروت ق مة خمرجمله تيرعلي  وتجملرلع.  

        م حظررمله علررى نظررملم تقملمعررمله تقديررد ومر لاررمله

 : قيق أادت ق تضرجوة

ق تقملمعمله و ق تي ظملم تقديد يرى  . حملد تي قفني أن توج 

هرمله  على ت ويع مصمل ر تيدال   ومنمل تركيز، رمبمل ترقملطع مع توج

تيرؤيت   مرنملمج تخلصخصت، حي   ن   عوة ت كومرت وتوجههرمل   

يرررردع  تيق ررررملم تخلررررملص   تيرعلرررري  تيعررررملم وتيعررررمليني وتيررررردري        

سيصرر دم مررع تض مل  ررت تضقالررت وسررب تيعمل يررت يلأملمعررمله، وممليرررمليني  

تيررررأوب تي رررل  علرررى تسرررر لملر تيق رررملم تخلرررملص   ارررلت تجملرررملش.    

ملمعرررمله ت كوميرررت  وصرررحي  أن يلرعلررري  تقرررملمعني وتق  

ت   تير ليرت، سروتء   تضللكرت أو   سبارمل     ت كراب  ويلخملصت  ور 

مررن  وش تيعررمل  ت وش وتي مليرر ، ميررد أن  وراررمل   تضللكررت يررز ت     

سرريلمل أن تيرتكياررت تيدميوسرت يررت يل رركملن    وت ت، وتررأوب  أاليررت 

 امل من تيشاملش.  ملتركون ول 

مررررتمج، وقرررد تضرررل أ تيرؤيرررت كإطرررملر  سررررتتتيأني عررردة      

مرنررررملمج تيروسررررع   تخلصخصررررت، وتعزيررررز  ور تيق ررررملم      :م هررررمل

 ؛تخلررررملص، وتقرررروم وزترة تيرعلرررري  ممليعلرررر    اررررلين تيملنررررملعة   

علررررى سرررراي  تض ررررملش، ا ررررمل  مشررررروعمله عررررخلت، ومشررررروعمله   

مروسررررررر ت وصررررررر بة ت رررررررر لر مرررررررع وزترة تيرعلررررررري  وتقهرررررررمله  

تضرتا رررررت مهرررررمل، وم هرررررمل: ريرررررمله ت طفرررررملش، ومررررردترس تيرعلررررري    

 م، ومؤس مله تيرعلي  تقملمعني.تيعمل
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ويررري  نظررملم تقملمعررمله تقديررد يكرر  جملمعررت تملرسررت اررل    

يررق  ررر  مرردرتس الملصررت    تيوهررمل ف ير ويررع مصررمل ر تيرردال ، وحيررق   

لرررت   تيدرتسرررمله يلرعلررري  تيعرررملم، وميرررع مررررتمج تيرعلررري  تيعرررمليني ت  

مكرر ب مرررن   تيعليررمل، وع ررردامل سررركون تيركلفرررت تيرشرر يليت أقررر     

وا مل سركون  ؛شركمله كملى أو مؤس مله ص بةتض ر لرين، 

ضر ر تيق رملم   يم مل  ت تقملمعرمله يلق رملم تخلرملص عحفرت، وقرد      

تخلررررملص    م ررررمل رة تي رررروىل، وتيرخلررررني عررررن ت صررررت تي رررروقيت   

 تسر لملر تقملمعمله.

وا ررررمل ترضرررر   رصررررت تسرررررحوتذ وم مل  ررررت تقملمعررررمله سررررب  

ة وممليرمليني تع ير  اردف  سررتتتيأني   عرملش تيملنرملع      ،تض صفت

 تضشملر دلمل أع  !

وت ارر  أن ن  ررى تيرردور تير لرروي تيعظرري  يملنررملمج تتمرعررملا  

ن ميكن قيملسهلمل   يتخلملرجني، ومرنملمج تتمرعملا تيدتاللني، تيلل

 ييررع ةكررمليررزته، تض تلرر لررن   ؛عديررد مررن عررملته تير ليررتتي

  ررمله تيشررع  تي ررعو ي مررن تيدرتسررت   تخلررملرج، وتيرر  كملنررأ      

 سررب ةكررمه حمررد ة   تي ررملمق، وكررلي   ورة علررى   ررمل قصررم

ت صوش علرى تضؤار  تقرملمعني وتيدرتسرمله تيعليرمل         منتيقمل رين 

ممل صوش عليهرمل   تقملمعرمله وتيكليرمله     ،تقملمعمله ت كوميت

 ت اليت.

ومررن م ظررور  الررر، ي  لررق مررن مفهرروم ت مررن تيرروط ،  ررإن      

وتط ررت تي ررب تيرعلرري  تقررملمعني ي رره     هرر  وت ايررق مر لاررمله تض 

ني أ ررت  تجملرلرع    ه     ه  وتا  تإلاملميت يدى أ رت  تجملرلع، وُي
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يرحقيق تيعديرد مرن مقومرمله ت مرن تيروط ، سروتء تتقرصرمل يت أو        

مرن تضهرد ته    أو تتجرلملعيت، ويمليرهرمل مرن أي    تيرتمويت أو تيعقديت

  لت أاليرت يضرلملن تكرمل ؤ تيفررص تيرعليليرت       ،أو تضخملطر. أيض مل

  تيرعلررري  تقرررملمعني، و رتسرررت أي مشرررك ه مروقعرررت     يل ررر ش

 نرق جرديرٌ   و .مل نريأت تير ايق يل ظرملم، وتيرعملمر  تضاكرر معهرمل    ق تح

مرررملضخ  ة يل يملسرررت تيرعليليرررت و  نظرررملم تقملمعرررمله تقديرررد،     

تي ظرررر مرؤيرررت  سررررتتتيأيت تسرشررررت يت شرررململت ومروتزنرررت قليرررع      

 قيرق تير ليرت،    تضؤس مله ت كوميت وتخلملصت وسب تيرحبيت  

حرردوهمل معررض تير ظيلررمله   وتيرقليرر  مررن تآلوررملر تي ررلايت تيرر  قررد تُ     

تقديدة، تي  سمليملتهرمل تيكرملى وتي همل يرت ت ليرت ور ملايرت تضروتطن       

 تي عو ي.  

شركملييمله تير  ذكرتهرمل    وذكره  . مهمل تيعيدتن أن مرن تإل 

و  نظرارررمل ت ميكرررن  ديرررد  ،ير تضررروتر داليرررت تقرررأ . عمل شرررت 

يرررلت ت مرررد مرررن  ؛ ملمعرررمله تيررر  ا تقمشرررك  ترفرررق عليرررق  تضررروتر  

ق تي أررملا يلوصرروش     حق ررتيشررفمل يت وتيوعرروا يرحديرردامل حرررى تُ   

يلقدرته وتي ملقمله تياشرريت سروتء    تنفملىل مع  قيق ت ليكفملءة تإل

عضرررررملء اي رررررت تيرررررردري  أو تي ررررر ش  أعلرررررى م رررررروى تإل ترة أو 

 إنرررق  ،وتي مليارررمله. كرررلي  و يلرررمل يرعلرررق مملياحررر    تقملمعرررمله 

مرراعض تيعوتمررر  تيرر  قرررد تفررره عليرررق معرررض     ملسي رررلر مرتا  ررر 

 لع أن ارلت   ،تيقيو . أممل مشأن  عمل ة معض تيرخصصمله تقملمعيت

تقرصرمل ي علرى مروتر  تقملمعرت   تيوقرأ       ءعرمل ت عر    قد يكرون  

عرردت  عررمل ة ايكلررت ت    نف ررق ن   تيوقررأميك رر ت أنررق  ؛ت ررمليني

على تحريملجمله تي وىل.  ومرن تضهر     ق ملم م ملء تضقاويت   خمرلف ت 
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مكملنيرت وعرع    أيض مل تيرأكيرد علرى عملنيرت تيرعلري  تقرملمعني مرع       

معض تضعرمليب تخلملصرت مملضكمل رأة تقملمعيرت، وت مرد مرن تيرأكيرد        

وأت يرحوش تيرعلي  تقرملمعني      ،اليت تيا ملء   ال  تضرحلتأعلى 

 وش  مؤس ررررت تقرصررررمل يت يكررررون تقملنرررر  تتقرصررررمل ي اررررو ت    

تارلملمملتهررمل، وأن يكررون ا ررمل  معررمليب وتعررحت وحمررد ة يضررلملن    

 تكمل ؤ تيفرص يلأليع.

ل  شؤون تقملمعمله سو ف ويرى  . عاد تإليق تيصملحل أن ع

وحيررملج   ،ت ترمل يظهرر   تالرصملصرملتق   د يرحل  م ؤوييت كابة ج

قهررررملز  رررر  وقررررملنونني مرخصررررص مررررع تتسرررررعملنت مملسرشررررملرية     

ملمعني )تإل تري وت كررررمل ميني وم رشررررملرين   عررررملش تيعلرررر  تقرررر 

وسررب ذيرر (. وتي ظررملم ت يع ررني    ،وتيرأررملري وتيرروقفني وتإلحصررمل ني  

د تقملمعررمله م ررقف قي ررسرروف ُي واررو أمررٌر ،مررن اررلت   ملتجمللرر  شرري

تجمللرر . وقررد يكررون مررن تيرر زم تي ظررر    نشررملء معهررد )مركررز( 

خيرردم علرر  شررؤون تقملمعررمله وعررملي    ،ميررز يلعلرر  تقررملمعني

مررة جدرتنررق تضخرصررة      يضرر   ،شرراق ةررملري  ت م ررملء مأسررلوش 

مل مرن تشرريرهمل مرة    عملش تيدرتسرمله تيف يرت تضرعلقرت مملقملمعرمله مردي      

 تقملمعمله، ويكون موي  تضعهد من تقملمعمله.

وأشملره  . و رملء طيارت    أن أحرد تجملرملي  تقديردة ح ر        

تي ظملم تقديد او عل  ت م ملء،  اعد معر ر مل  ور ارلت تجمللر    

 ريقت تالريملر ، يملز تير ملؤش: مملذت قد يضيف يلعلليت تيرعليليت؟    وط

أوعررحأ  .  وزيررت تياكررر أن  ور علرر   ،و  اررلت تيصررد 

وت يررردال     ،م رررملء يرتكرررز علرررى مرتجعرررت تي يملسرررمله تيعملمرررت ت 
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رت  يلعررململة  تالرر  تضؤس ررت. اررو علرر  تيعلرر  تير فيررلي تيررلي ُيرر

رعررد ة تسرررخدتم الررملته  يرررأيف   تيعررمل ة مررن الررملتء مررن حقرروش م

وجررو  تخلررملتء يتختررملذ قرترتهررمل تضملييررت  ى يلررمل ي ررملعد تضؤس ررت علرر 

وجررو  الررملتء  يأو تيرتميررت  ،وجررو  تحملررملمة يأو ت قوقيررت  ،تضررمليية

تختررملذ تيقرررترته  ىواكررلت ي ررملعد تضؤس ررمله تضع يررت علرر  ؛تيرتميررت

خل عرررررن طريرررررق   ...تيكرررررابة تيرأسي ررررريت وتيروهيفيرررررت وتيعملمرررررت 

 يأ.تيرصو

 -ومن نملحيررق ت رملءش أ. حملرد تيدنردنني: ار  مرن تضلكرن        

 ،أن تكررون ن ررات مررن وقررف مررمل يعررو  قملمعررت مررمل   -مررأور رجعررني 

يصرف على تي لات تضرفروقة أو تحملررملجة؟ وار  ا رمل       تصخص ُم

يرح رة تيرعلري  تضهر  وتيفر  يروتكر  مرع تحريملجرمله         مروتزٍ  الطٌّ

ارر  وت  ،  مررن ن ررات تي لاررت يرردالوش تقملمعررمله   قل ررتيرروطن كررني نُ 

مل يض ررأمل مررملضهن تيف يررت وتضه يررت، كررون    ي تي ررعني ي كرفررملء ترردرا  

لرعررملون مررة تقملمعررمله ومعملاررد أو كليررمله     يا ررمل  عررملش كرراب   

تيرعلي  تيف  وتضه . وا  ت ايق الت تي هج أجدى قملمعت جديردة  

جملمعرة أو ور ا    مليرصور أن ير  تالريملر ؟ تقلي  تضخملطر أج  من

وأن  ،مررن تقملمعررمله تي ملشرر ت جبملنرر  تقملمعررمله ت مهررمله تيرر  ا     

مل مررع ي ررمل وممليمل و  تري ررتكررون كرر  جملمعررت نملشرر ت مرتا ررت أكمل ميي رر 

ويرلت   ؛من تقملمعرمله تير  ا. ارني كلرن الرع  حصرمل يمله       تجملمع

زت ه  قت تي رمل ج. ومشرأن تتسررق ييت    ،كللمل زت  تيرل ي  يلعي مله

أقلهمل اللق حرت  مرة تضرتكرز    ة هلت م لوش يفمل د ،كروجق عملم

  عأ ررت كمل مييررت وتيق ررملم تخلررملص وتجملرلررع علوم ررمل،  للررملذت ت يُ  
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يلأملمعمله. أيي  من  تم همل عمل د  جزٌء م ظملم عريات تيدال  ييكون 

 ق وم ملتق؟  م ملأتعلي    تيوتج  على تجملرلع أن ي ه  

وقرملف يلأملمعرمله   أ ز أ. تح  تي ملصر على عرورة  نشرملء وركَّ

 وريملء.ا  تيدويت وكلي  تيق ملم تخلملص وت من ق 

 على تي ق رت تير  ذكرتهرمل أ.    ط م.  ملع  تيقرنني تيضوء وسلَّ

وتضقملرنت مرة   ، .  وزيت تياكر صصوص عملنيت تيرعلي  من عدمق

أن طريقرررت  ،ر وروميرررت وتيوتيرررمله تضرحررردة.   فرررني تصرررو    تيررردوش ت 

مريكررني تيررلي أقرررش مشرردة يل لرروذج ت  تتقرررتتش دررلت تي ظررملم اررو

على كملا  تي ملي  وعمل لررق )وكلرمل ور  مرن تكرملييف        مليعرمل عا

سررب أن سرروىل تيعلرر  وتنفرملحررق  ، قررد تأالررل م ررق سرر وته يلر ررديد(  

و ررررص تيق رررملم تخلرررملص يلل رررملالت   تيوتيرررمله تضرحررردة أكرررمل  

وأقصد مملي  ات وتير ملس . والملصت  ذت كرملن   ،وسع من تضللكتأو

ارو سرا  مرمليني   رع      ق    تيدرجرت تي ملنيرت  وعلى ت  ،ا ت  تي ا 

سروتىل تيعلر  الرملرج تقملمعرمله     أصر حمله     ي سرق ييت. ومردون  

عألت ت وير تيرعلي  تقملمعني وت ررت    ملءم    ذي  ير ا  رمبمل 

 وا ررمل  تعراررملرته سررركون مررؤورة     تجملرلعررني تإلاررملمني تير لرروي.  

 فرر  تيرقلاررمله نحررملش أن ورمبررمل سررركون م مل  ررت.  ت ميكررن مررأي  

وسرط ورمبررمل تيعرمل  تيعرمررني،   تي يملسريت وتتقرصرمل يت   تيشرررىل ت   

عر   ةكملن يي    تضدى تيقري  رمبمل  ري وحرى  ن   تصو  تي و

تقملمعررمله تاحرر  عررن كرروت ر ومررؤا ه علليررت الملرجيررت )اي ررمله   

تيرحصرري  وتي رراق تيعللررني مملإلعررمل ت      : سرراملش م هررمل ؛ترردري (

ن  قيررق واررو أ ،تعراررملر مهرر  أيض ررملمثررت يف تضقملرنررت. وقلررت تيركررملي

تياكررمليوريوس   هرر  سيررملش وعرروا تي ظررملم  يلررمل يرعلررق ممليرسرروم   
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ق تقملمعررررمله وتضكمل ررررله سرررريكون أالصرررر  تجملررررملته   توج رررر  

مررن  ك ررر ك مل ررت يرليررز مأنررق اررو ت    ذ  نررق ؛تض رررقلت تسرررخدتمق

ارررت ضررر ط علرررى تي ل  ضررر   عرررن تي  ،ك رررر عرررروريت تي لارررت وت 

وعوت لررره  مرررملتقرتته و عررر  تض ررررحي  يلحصررروش علرررى تيدرجرررت       

 عاملء   عدم جملازيت سوىل تيعل .   وتضملعف ت 

حققرررأ عملنيرررت  قوتتفقرررأ  .  وزيرررت تياكرررر مرررع تيقررروش مأنررر 

وش ال ررت ت ليررت   تضللكررت عررملم    أتيرعلرري  تقررملمعني م ررل تدشررة    

سرروتء   تكرروين طاقررت مروسرر ت  ت كررابة وحرررى تآلن  وررملر  1970

عللررت ترلرررع مكفررملءته خترردم ق ررملم تيدويررت وتيق ررملم تخلررملص    مر

أو  ور    تررررو ب كرررروت ر مرليررررزة   معررررض   ،معظرررر  تجملررررملته

  ،ووقررت تي ررملس مهرر   ةتي ررعو ي طاررملءز ت م رر  مي رر  ،تيرخصصررمله

 ت ذ خل.   ...ومعظلهررر  الرارررو جملمعملت رررمل تحملليرررت وكرررلت تضعللرررون  

   قيرررق تتسررررقرتر   ملت مهل رررتيرعلررري  تقرررملمعني يعررر  ويلعررر   ور   

واو ممل ي ل  يق مرنرملمج جرو ة    ،تتجرلملعني وتضه  و قيق تير مل 

 - رأيهررررمل   - لررررن تضهرررر   ،ت يررررملة   مرنررررملمج تيرؤيررررت. يررررلت 

وعررورة   ،تيرأكيد على عرورة تتيرزتم مبأملنيت تيرعلي  تقملمعني

تيرلويرر  ت كررومني تقز ررني يررق، وكررلي  تخلررروج م لرروذج   تري 

مل ت يض رر أوا ررمل  ،و سررمل د   تإل ترته ت كوميررت خمرلررف علررمل ارر  

  لررررملذج   ترة تقملمعررررمله تي ملجحررررت   ،حنرررررملج    تالرررررتتم تيعألررررت

حنرررملء تيعرررمل  تضرقررردم. كرررلي   إنرررق ويرحقيرررق أ  كررر   ةموجرررو 

 ،ارر  تقملمعررمله تيعملضيررتأتيرليررز قملمعملت ررمل تحملليررت يركررون عررلن  

هرررررمل   تقيررررري   عليهرررررمل تتيررررررزتم مملضعرررررمليب تيعملضيرررررت تضرعرررررملرف علي

 ىومررررد ،جررررو ة خمرجررررمله تياحرررر  تيعللررررني   نيوارررر ،تقملمعررررمله
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ش    عرلع تضعر ت؛ أي أن ترحروش خمرجرمله   م ملالملتهمل   تيرحو 

تياح  تيعللرني    م رأرمله ختردم تحريملجرمله تيالرد وتض  قرت تير         

 توجد  يهمل.

 لن تضهر  تتنرقرملش مرن  كررة تيرردري    تيقملعرمله        ،أيض مل

مدتم ممليرخلني عن تيملتمج تقلملعيت تخللق وتإل تقملمعيت     كرة

 - والملصت   تيدرتسرمله تيعليرمل   ،نكلمل او يدي مل تآل -يل  ش 

عرررمل  ةيررر  علرررى حرررد مل  يكررر  طفص ررر    كررررة تيرررملتمج تيررر  تُ 

مل ارو موجرو    سرلت مقرررته     هر م  ،هرت مرن مشرر ق   تالريملرتتق تضوج 

 معظرر  واررو تضعلرروش مررق   ى،الرررأتيكليررت وتقملمعررت أو جملمعررمله 

وارلت سرير ل   ريرر تإل ترته تقملمعيرت      ،مريكيرت تقملمعمله ت 

مرررن تيابوقرتطيرررت تإل تريرررت يلرفملعررر  حبريرررت مرررع مرررملقني تضؤس رررمله 

    يلوصوش    ممل حيرملجق تي ملي  وسوىل تيعل . ؛كمل مييتت 

وتقرتحأ  . و رملء طيارت يرو أن معرض تقملمعرمله   تسررق دمل       

ز عليهرررمل رك ررروُت ،ه معي رررتمل   عرررملتي تقديرررد ترخصرررص تررردرا

أو طرر   م رر   ،ومعرو ررت   عررملش معررة   صررا  مركململررت   ُر

وسبارمل، وحارلت يرو كرملن      ر ، أو تيعلوم تإلن رملنيت     ملاملر

مل ممل م ايعت تض  قت وحملجت سوىل تيعل  نوع  ملالت تيرخصص مرتا  

ت ررملءيأ: ارر  ت ايررق اررلت تي ظررملم   ، يهررمل. يك هررمل مررن جهررت أالرررى 

( مرن تقملمعرمله تضخررملرة    ملأو ق ردم   حدي رت وأقر  )عرتقرت     على جملمعت

  خمرلفرت؟ مرمل   عر  يل رؤتش     أو ي قكر  ،كملن سريع ني نررمل ج أ ضر    

اررو م ررأيت تير رريب وصررعومرق   تضؤس ررمله تيقدميررت وتيرر  تعرررمل      

أو  ،ويصررع  ت يباررمل! ارر  يررو جرم ررمل   ،موهفواررمل علررى طريقررت مررمل 
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 أد نريأت خمرلفت؟ مل سحدى تقملمعمله حدي ت تي شأة ك   كملنأ 

 ا  كملن تير يب أسه ؟ 

يرررى  . حملررد تضلحرر  أن ررمل ت ن ررر يع تقررزم     ،ومررن نملحيرررق 

ا ررمل،  هررل  معررمل ته مركاررت وصررعات، ويكررن تضعررروف   علرر       

عوتمررر  مهلرررت: تيقيرررمل ة  ط أنرررق يررر أ  مرررن الررر ش تير ررريب تضخ َّررر

وارل  قيرمل ة جري رت     ،تيرحويليرت  

تةرمل  تير ريب،  لرن ت سرف      و ؛ومل  قوة تضعر ت وتي قت ،وييتومش

ت من ذي  تيلي يأتني مملي يملرة )مرن  ي على يكون أقوى وأعلق أور 

يك ررق  ،ت مكرر ب مررن ت وش لررع أنررق أسرررم أوررر  ،ت علررى ي سررف (

نروم تير ريب وتقملطعرق مرع تضصرلحت       توأالرب   ؛ععيف وقملمر  يلرلكر   

 ملش تضصلحت أو أصح وتيوهيفت 

أممل  . ا ملء تض لط  أكده على أنق ت مد مرن وجرو  معرمليب    

حمد ة يلأملمعمله قا  ت ايق تي ظملم تقديد، حبي  ير  تيرتكيز 

علررى تيعلليررت تيرعليليررت وتيرليررز تياح ررني وت ليررت تضرروتر  تياشررريت،      

و مررج تق يررمله تيررردري .  رر  ميكررن تتعرلررمل   قررط علررى أقدميررت  

 ت، وعرتقرهمل.تقملمع

كهرلت حيررملج    الرملة     توأعمل أ  .  وزيرت تياكرر أن ت ريب    

وق ملعرمله   تريرت مررع ممليدرتيرت      ،وأجهزة   تريت  ملعلرت  ،مرتتكلت

وسررب ذيرر  مررن   ،وسررهويت تيروتصرر  مررع صررملنع تيقرررتر ع ررد تيلررزوم   

 تيعوتم  تي  ميكن أن تدع  جنملا تيرأرمت.

ت رررملؤي مل  و  سررريملىل مرصررر ، طرحرررأ  . تقرررملزي تيشرررايكني

ت : مررمل مرردى  مكملنيررت موتءمررت ت سرر  تيفل ررفيت وتتجرلملعيررت  مررؤ  
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 تضشرملر  ييهرمل   نهمليرت تيرعقير  ت وش     –وتي ف يت وتيعلليت يللأرلع 

مررررع مر لاررررمله ومقرضرررريمله تيعوضررررت    طررررملر ت رررروير نظررررملم      -

  تقملمعمله؟

أوعررر   . رتشرررد تيعارررد تيكرررري  أن    ،وحررروش ارررل  تي ق رررت 

 ش تيفهررر  تيصرررحي  ض ررررأدته تيعوضرررت تضوتءمرررت تك رررت مرررن الررر

)ووتمرهررمل ومر بتتهررمل، ياملمهررمل وقشررورامل(، و ديررد نقررمل  تتتفررملىل       

ونقررمل  تتالررر ف )و رجرهلررمل(، وتقرردير مرردى تيرررأور، ورر  تختررملذ     

قرترته رشيدة حيملش ذير . تيوعرع تض رمليني ارو أن ن رر يع توهيرف       

، م رأدته تيعوضت وموجملتهمل يصرمل  مل، يكرن قرد ت يري رر ذير      

وررملر مبررمل وررملر تي ررلايت، أو  رروير تآل يكررون تإلجرررتء   ختفيررف تآل

اعلرررهمل  املميرررت أو الفيفرررت تيضررررر. تيرفملعررر  تإلارررملمني عرررروري    

تيرررر ض تي رررل  أو  ؛وتكرررن، تضهررر  أن نررررخلص مرررن تي رررر ة  

تتنفرملا تي ملذج. يدي مل مرن ت سر  تيعقديرت وتتجرلملعيرت وتي ف ريت      

 ت.مل م لر  املمي  تيعوضت تفملع  لك  مل أن يكون تفملعل مل مع ممل ُي

أمررمل أ. عاررد تيرررين مملسررل   أشررملر    أن نظررملم تقملمعررمله       

 ،ىل    تي لملا يلأملمعمله ت ج ايت مفر   رروم درمل   تضللكرت   ت ر 

 ؛يكن قد ت رح  تيا رمل  مرن معرض جملمعملت رمل      ةجيدال وة وال  

ق  مك ب مرن تضردن تقملمعيرت    أكون أن تيركلفت تضملييت سركون 

تيرعلري  عرن    أن عف    ذي أ ،ته تضصملريف تيرش يليت تيكابةذ

وممليرررمليني  ،مررن تض ررملاج تكرراب  تعررد دررل  تقملمعررمله سرريأالل حيررز  ُم

وأ ررملء  ةوالررملته كرراب ،ن ير لرر  حضررورا قرر  َضررأ ماررملٍنا ررمل  

 رر   ،ملومرسرروم قررد تكررون   تيارردتيمله م مل  ررت. أيض رر      ت،تمعرر
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ن م ررر :تي رررؤتش ،تضللكرررتيلأملمعرررمله تي رررعو يت مفرررر   رررروم الرررملرج 

 مل يلل مل  ت مع تقملمعمله ت الرى؟ي سيدع  ذي  مملي

جرت يررت وتيعلليررت،    . ريررمله جنرر  مأنررق مررن تي ملحيررت تإلوعقَّرر

ت طلرر   جرررتء تعرردي    تي ظررملم معررد أن د سرريكون مررن تيصررع  جرر

لررد مررن تقهررمله تيرشررريعيت    وتعُر ،م ملقشرررق يعرردة سرر وته  أمرر

صرررتر علررى  جرررتء تعرردي ه علررى   تإلنصرر  معرردم  أ ،تضللكررت. يررلت

ق توصرريملت مل ومقرتحملت ررمل ضررمل ميكررن تضررلي ق      وج ررتي ظررملم، وأن ُن

تيلرروت   تير فيليررت. أمررمل صصرروص تنرقررمل   . عمل شررت يل ظررملم يعرردم        

ي شرررنيء يرعلرررق مرأكيرررد تسررررلرتريت مكمل رررله تي ررر ش أذكرررر  

 ر أن ارلت ت يعرد   وعملنيت تيرعلي    مرحلت تياكمليوريوس.  مليرصو 

طايعرت أكمل مييرت    ويمررين يي رمل ذ   ن الين ت  ؛ت   تي ظملمقصور 

م  من تضلكن معملقرهلمل الملرج نظملم تقملمعرمله، ومرن    ،أو   تريت

سرررته  ارر  جهررمله يي ررأ ممليضرررورة  تالرر  تقملمعررمله.  لررن ت        ق 

وتركيرز تقملمعرمله علررى    ،ر رع كفررملءة تإلنفرملىل   :تير ي ريت يل ظرملم  

ن رمل ةملوزنرمل مرحلرت تشرأيع     أهرن  أوتقوتن  ت كمل مييت وتياح يت. 

ن اررل   تي رر ش علررى  الرروش تقملمعررمله مبرر حه  مكمل ررله... مرر     

وأ ه     ،ن ت ي ررررحقهملتضكمل رررله تسررررفمل  م هرررمل   تي رررملمق م ررر

مرمل صصروص   أج ط ش   ختصصمله ت حيرملجهمل سوىل تيعل . ختر 

  رررمله تجملرلرررع تيررر   ررررملج     عررر  مرررمليني إلكلرررملش تعلررريله         

مرر مبألر  تقملمعرمله أو     رمل  ارلت ت   إلمكرملن أن يُ  امل ،تقملمعني

يوعرع   ؛وزترة تيرعلي  أو وزترة تضوتر  تياشريت وتيشرؤون تتجرلملعيرت  

 ن ي رحقهمل.سيملست الملصت مر ايق ال  تضكمل له َض
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وأعرررملف  . ريرررمله جنررر  أنرررق وصصررروص عملنيرررت تيرعلرررري        

 ررمل  ذيرر  مبألرر    ررمليرأي أن ُي ،تقررملمعني ضرحلررت تياكررمليوريوس 

ن تكررون أعررمله تيررلي ميك ررق وعررع سيملسررت دررل  تجململنيررت مرر تقملم

يررراعض تيرخصصرررمله سرررب  شرررململت، مرررع معرررض تتسرررر  ملءته مررر    

ت، أو تعراملرته مل جد  تؤا  مردني أسملسيت وتي لات تيلين يكون ت 

 قرررد  ررر  تي ظرررملم    ،الررررى يرتارررمل تجمللررر . ومرررن جهرررت أالررررى    أ

مل، و  يلأملمعررمله مرحصرري  رسرروم مقملمرر  مرحلررت تيدرتسررمله تيعليرر    

ن سرروىل     ذ  يل ظررملم؛  ح  ررلي . واررل  نق ررت  املميررت تُ  مرر لزمهررمل ُي

ت دررل  تيرردرجمله تقملمعيررت   كرر ب مررن  تيعلرر  يرري  حبملجررت مملس رر

تيرخصصمله، ومن تضفيد أن ير  تق ة تضرخررجة مهرل  تيردرجمله.    

  عليررق أن يررد ع مقملمرر   ،ن يريررد تيوجملاررت وتيرررتف ت كررمل ميني  وم رر

مل  رتسريت  رعملره مع تقدي  تقملمعمله م ح ر . الت ممليرأكيد ت يذي 

 عملنيت يل لات تضرليزين   تيدرتسمله تيعليمل.

كراب   مي لمل يرى أ. يملش م  كت أن م  نمل  رملج    عرد ٍ 

مرر    عررملته  ،مررن تيف ررية يرري   قررط   تجملررملش تيرررق  تياحررأ

تحململسات و  ترة تضخملزن وتخلردممله تيلوج رريت وتيررأمة وتضايعرمله     

اررؤتء  ويرري  م لوم ررمل أن يكررون كرر    ،ضرروتر  تياشررريت وسباررمل وت

مرررر  الراررررني معملاررررد مرخصصررررت ت ترعرررردى  ،الراررررني جملمعررررمله

د حبملجررت    تيدرتسررت  يهررمل سرر رة    ورر ا سرر وته.  ن ررمل   نُعرر     

 تي  ش تييروم   أعدت  كابة من الراني تقملمعمله الملصت أن عد  

واررل  أعرردت  ، يصرر     أك ررر مررن مخ ررت م يررة طملياررت وطمليرر  

  تكرملييف تعليلهرمل مملقملمعرمله. ومملإلعرمل ت     امل لت ين ن ر يع  ل ر 

ومرررملي ظر     ،   عررر و  تضيزتنيرررت تيعملمرررت الملصرررت    تض ررررقا    



66

 –2020     
98 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ت ملجت "تسردتمت" تقملمعمله   ترو ب م ررويمله عملييرت مرن جرو ة      

يررررلي  كلررررق ي ا ررررني  عررررمل ة تي ظررررر   عملنيررررت تيرعلرررري   ؛تيرعلرررري 

و ره رسوم على  ،عملنيت تيرعلي   قط يللحرملج  ع وج  ،"يلأليع"

مرر  جرررزء ت   تكململرر  ويرري  شرررط مل أن تكرررون تيركلفررت    ،تيقررمل رين 

ن حيرملجهمل  قط. كلمل ا   ي ملء تضكمل أة وتإلمقملء عليهمل َض ،م همل

وسيؤ ي ك  الت    تسررلرتر تقرمل ين   تقملمعرمله وتضرليرزين     

 تيلين حنرملجه    عملش ت حبملا وتتمركملر.

ر شررملر  . صرردقت  ملعرر     أن تيرعلرري  تقررملمعني قررد ت ررو      وأ

ر ت مللوس ررمل، يشررهد مررق تضرتقاررون تض صررفون.  لررن حيرر   يرردي مل ت ررو 

عملم رمل مرن كليرت وتحردة         ، قفز تيعد  ال ش أقر  مرن   تيكُ 

كليرت،   جملمعرت سرب حكوميرت، و    جملمعت حكوميت، و 

نملع رمل، وعررد   مر عرد  مررتمج تياكرمليوريوس  يهرمل وصر          

مرنملع رررمل.  مررررتمج تضملج ررررب   تقملمعرررمله ت اليرررت وصررر      

أيرررف طمليررر    ويررردرس مملقملمعرررمله وتيكليرررمله ت اليرررت حنرررو     

 قرد ترتقرى م رروى     "تيكيرف "ومرن حير     وطمليارت 

اررل  تقملمعررمله، ومقرردر ملحرروه...  ذت أالررلنمل   تتعراررملر ت دتوررت  

 ون  ، مررررمل زتش ذيرررر  تض ررررروىتي  رررايت دررررل  تقملمعررررمله. ويكررررن 

تي لوحررمله، و ون تيروقعررمله. وذيرر  مررمل أههرتررق معررض مؤس ررمله    

تيدوييرت وتإلقليليرت.  قرد     تيرقيي  تيعللني مؤالر ت، وتقوي  تقملمعمله

كشفأ تيرقملرير ت البة ياعض مؤس مله تقروي  تقملمعرمله تردنني    

مل نروقعهررمل، ومررمل كررملن أك ررر   جملمعملت ررمل، يدرجررت مررمل ك  رر   م ررروى

تيشررررىل » ي رررمل ي رظرارررمل. حررررى علرررى م رررروى  قلررري        تضرشرررمل لة
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مرتكرز   - مرع ت سرف   - من جملمعملت رمل  ق أيٌّ،    ق «ت وسط

ق عليهررمل مررن أمرروتش طمل لررت، ومررمل نف ررمرقدمررت )معقويررت( وم ملسررات ضررمل أك

 ن  حكررومني والررملص  ؛م دررمل مررن  عرر  مررمل ي ومع رروي سررخني     د قكرر

مل حنرررملج أن مأن ررمل مررمل زي رر   تيرقرروي  تضوعرروعني يقرضررني م ررمل تإلقرررتر    

تكون جملمعملت مل على م روى أ ض  تمل ارني عليرق تآلن، وتضرأموش    

  ه   صدتر نظملم تقملمعمله تقديد   ذي .أن ُي

ي نظررملم يلرعلرري   أ ررإن كفررملءة   ،و  تعرقررمل   . ا ررد تخلليفررت 

قرررررملس مبخرجملترررررق، ومررررردى ترتاملطهرررررمل مملي يملسرررررمله   تقرررررملمعني ُي

ردتمت تي لررررو تتقرصرررمل يت وتتجرلملعيررررت وت ارررردتف تير لويرررت تسرررر  

 ررررإن توت ررررق مهررررملرته الراررررني تقملمعررررمله مررررع   ،وتيرقرررردم. ويررررلت

 تحريملجرررمله سررروىل تيعلررر ، وت ررروير ارررل  تضخرجرررمله يرقرررو  تيرررر ب  

مل   قيررمل ة ت أسملس رريصررا  علررو   - ق تتحريملجررمله تضرأررد ةحق رروُت

 رإن نظرملم    ،  تير يب، وتيلي تقو   مؤس مله تيرعلي  تيعمليني. ومن و 

حيلر  ارل  تض رؤوييت مرن مرة ت  وتر تقديردة       تقملمعمله تقديرد  

تضروقعررت م ررق. وتتسرررق ييت تض ضررا ت، كلررمل جررملءه   تي ظررملم،     

ق حنرو تضرونرت     ترة   مل ميكرن تف رب  ممليروج ر   وتي   ل  سلوع 

تيعل  مع تتحرفمله مب ؤوييت تتيرزتم مبعمليب تقو ة وتترتقملء مهرمل  

 يلل رويمله تيدوييت. 

مررررردتم     ترة تقملمعرررررمله  تإل وأمركرررررملر كرررررلي   رررررإن تت 

فني تي ملمق كملن ير  تفصي  نظملم   مل؛أسملسي  ملم لا  د ع يوتوجهملتهمل 

ع مررن روقَّررتييرروم ُيوتقملمعرمله ييروت ررق مررع حأرر  وم ملير  تجملرلررع،   

مبع رى أن تأالرل    ؛  تي روش تيرلي يلا رق تجملرلرع    فص ر تقملمعمله أن ُت
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ت ارردتف معيرردة تضرردى  زمررملم ماررمل رة تير رريب، وت  لررق   ذيرر  مررن 

ن ررملن وتإلن ررملنيت. تيرليررز وتير رروم   رسررمليت تيرعلرري  مررن   خلدمررت تإل

 ، حرررى ت تكررون تقملمعررمله ن ررخت أسملسررنيٌّ جملمعررت  الرررى م لررٌ 

وأالرى  ، ه مل  جملمعمله تياح يت ؛  أادت همل وخمرجملتهمل مكررة 

وسررب ذيرر . كررلي  ترتاررمل  تقملمعررت مملياي ررت تحملي ررت        تعليليررت...

تقملمعرت.     اويَتحد امل ت مد أن يكون أحد تضر بته تي  ُتوموتر 

ويلت من تخل ورة مبكملن أن ترتاط موتر ارمل   ؛تقملمعت م ملرة يلعل 

وتسررلرتريرهمل ممليرسرروم تير  يررد عهمل تي لاررت. ومرمليرس  مررن أن عهررد    

وعررملم أت أن تقرر ة و رتسررت  عملنيررت تيرعلرري  قررد مرردأ   تتنرردوملر، 

ؤالل   تتعراملر ع د  ره ال  تيرسوم. كلي  تي لات ت مد أن ت

تعرلررمل  تيرردملوم كشررهمل ة معرررتف مهررمل اررو أحررد ت لرروش تيعلليررت        

 تيفملعلت   تيعديد من جملمعمله تيعمل .

 

 التوصيات:  

وتعرحت وصررحيت تضرلن        أاليت تضلة يوت   تي ظملم موت   -1

جملنررر  تتسررررق ييت، تكرررمل ؤ تيفررررص تيرعليليرررت مرررة   رررمله      

عررررلملن مل تسرررررلرتر ت رررررت  تتجرلررررملعني    ؛خرلفررررتتجملرلررررع تض

 تيرعلي  تيعمليني أحد أا  عوتملق. تإلاملمني تيلي ُيعد 

ومن  ع   تقدي  م   يل  ش سب تي عو ية من تضقيلةتيروس  -2

 ،تفعيل رمل ضر لارمله تيقروة تي ملعلرت     ؛تيدوش تإلس ميت و وش تيعمل 

 ظلررمله تيدوييررت مرلويرر  مررن مرررتمج تض ررؤوييت تتجرلملعيررت أو تض 

 تضملحنت.
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تعليرررق تيشررررتكمله مرررع تض ظلرررمله تيعملضيرررت وتيق رررملم تي مليررر       -3

وت صروش علرى    ،يرلوي  تضشروعمله تياح يرت ؛ وتيق ملم تخلملص

 تعرلمل ته مرتعيت.

 ع رررملء أاليرررت  صررروته وترشررريحمله أعضرررملء اي رررت تيرررردري     -4

 ض ملص  تيعلدتء ورؤسملء ت ق ملم.

لرى جهرملز مرليرز مرن     أاليت ترتكملز عل  شؤون تقملمعرمله ع  -5

تيف ررية وتيقررملنونية وتتسرشررملرية   عررملش تيعلرر  تقررملمعني     

)تإل تري وت كمل ميني وتيرأملري وتإلحصمل ني وتيوقفني وسرب (،  

 ت مر لت ممليشرفمل يت ير ظري  سرب تيعلر  مرن      و صدتر يوت   ُمعَل

 ال ش أمملنت عملمت ذته كفملءة وص حيمله.

لرررمل اررو سرررمل د    ر وخمرلررف ع تسرررحدتا منرروذج   تري مر رررو    -6

 تإل ترته ت كوميت تيرقليديت وتيعمل يت.

تيرتكيررز علررى تتيرررزتم مملضعررمليب تيعملضيررت   تقيرري  تقملمعررمله        -7

ير ررره     وررررتء تقملنررر    ؛وجرررو ة خمرجرررمله تياحررر  تيعللرررني 

 تضعر  وتير ايقني خلدمت تجملرلع.

ر رررع م رررروى أسرررمليي  تيرررردري  يروتكررر  مر لارررمله تضرحلرررت    -8

معيرد ت عرن    ،من قا  ت سملتلة وتإل ترية وتي لات  مدتع مل ومهملرة 

 تقلو  وتيابوقرتطيت.

تفعي  تيشررتكمله تإلسررتتتيأيت مرع تيق رملم تخلرملص مبخرلرف        -9

 مؤس ملتق يصملحل  ع  تي لات وتياح  تيعللني.

 ه .متتارلملم مكرتسني تياح  تيعللني كرت د مويلني  -11
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 حبرملا  تسر لملر تسرق ييت تقملمعمله   تتسرفمل ة من عوت رد ت  -11

 مل.مل وعرلعي تير ايقيت ذته تي فع تضز وج ممل ي 

ارمل  ن ي رحقهمل و ق  ييمله معي ت يقر ُتصرف مكمل له تي لات َض -12

 عل  شؤون تقملمعمله.

تيرررردعوة    تحر ررررملش ت علررررملش تير وعيررررت عررررلن مر لاررررمله    -13

وتتسرررفمل ة مررن تضرونررت تيرر  م حهررمل تتسرررق ييت      ،تيرخرررج

 ته.تختملذ م   ال  تيقرتر

هررمله تيرؤيررت   مرنررملمج يؤالررل معررة تتعراررملر، عرردم تقررملطع توج  -14

 تخلصخصت مة تيق ملم تخلملص وتقملمعمله.

 عررمل ة ايكلررت ت عرردت  تضقاويررت يل لاررت تقررملمعية   خمرلررف    -15

وت رررص تيررروتزن  ،تيرخصصررمله م ررملء  علررى تحريملجررمله تي رروىل 

 مة تيرخصصمله تإلن ملنيت وتيعلليت.

 لي    تإلمدتم وتتمركملر.تيرأكيد على  سهملم تيرع -16

 ؛تتعر ملء مملقملن  تي وعني م ف  تيع مليت مملقملن  تضمل ي وأك ر -17

 م ونقلت مللوست مروتزنت.إلحدتا تقد 

ت ملجررت    تيع مليررت ممليرخصصررمله تضه يررت وتيصرر ملعيت وتيف يررت       -18

مرن الرر ش مرررتمج   ،تيرق يرت   عررملته عديردة  رملجهررمل تيررا    

  ملوممله  عمل يت مرعد ة.

لرررمل  تفعيررر  تيرلويررر  تيرررلتتني مرررن ق اررر  تي لارررت يلررردملوممله     تعر -19

   تض ؤوييت.يلرعويد على تيعل  وتضشملركت    ل  ؛تض روحت

ع م ررررروى تيررررردري  تقررررملمعني مملير  رررريق مررررة تقملمعررررمله   ررررر  -21

تكر رملش تخلرملة تيعلليرت     ،وتيشركمله وتضؤس رمله تخلملصرت  

 تض لومت.
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 امللخص التنفيذي: 

رقرررررت تير ي رررررت    أن  عيررررردة تي رررررملج    تيو  .  أشرررررملره أ.

مرررن تخلررردممله تي وعيرررت يرررلوي   م تيعديرررد قرررد حكومرررت تضللكرررت ُت

يرلرعون    حد كاب مب ررويمله جيردة مرن جرو ة     أنه  و ،تإلعملقت

ت يررملة، شررأنه  شررأن مقيررت أ رررت  تجملرلررع،  ه ررمل  مرررتمج صررحيت  

ورعمليرررت شرررململت   تخلررردممله تيصرررحيت وتيرأايليرررت وتيررر  خترلرررف   

أمررمل علررى م ررروى  .وحرردتهمل و رجررت تنرشررملراملح رر  نرروم تإلعملقررمله 

 وقد    ،تيرعلي   ه مل    ترة الملصت ملوي تإلعملقت   وزترة تيرعلي 

ار، كلرمل حيظرى ذوو تإلعملقرت ممليعديرد     تأسي همل م ل تيعملم 

ارر  وزترة تيعلرر  وتير ليررت تتجرلملعيررت.  مررت مررن ق مررن تخلرردممله تضقد 

ارلرملم مهرل  تيف رت مرن     تزتيرد تت  ،ومع  ط ىل رؤيت تضللكت 

ال ش تيرشرأيع علرى تيع مليرت مهر  ومكير ه  وةويرد حيرملته  مبرمل         

ع مب ررروى حيررملة م  رر  ير ملسرر  مررع طايعررره  وي ررملعدا    تيرلر رر

 و ق أ ض  تضؤشرته تيعملضيت.  

من جملناهمل أوعرحأ  . مهرمل تيعيردتن   تيرعقير  ت وش أن مثرت      

  تي ررعو يت؛  علررى  معوقررمله يرحقيررق جررو ة ت يررملة يررلوي تإلعملقررت 

م روى تيرعلي ، ت ترو ر مدترس مرخصصرت يراعض مرن تإلعملقرمله     

مرن   تومأسعملر مرملحت يلأليع. وعلرى تض رروى تيصرحني،  رإن كر ب      

جوتنرر  تإلعملقررمله ت يرررو ر  يهررمل ملررف  تيعيررمل ته تيرر  ترعررى معررض 

 ،صحني ي ملعد علرى مرملمعرت حمليرت تضرريض. وعلرى م رروى تجملرلرع       

ملالت تيق ملعرمله تضدنيرت تضخرلفرت    قيرق أي       لت حمدو يرت ض ر  
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م ررملعدة يررلوي تإلعملقررت سرروتء مررن ترردري  أو توهيررف؛  ذ ت تررزتش     

   ت كمل يعألت تير ليت   الت تجململش.حر ق وتضكوج تيدويت اني تضك

ز   تيرعقيررر  تي رررملنني علرررى   أمرررمل م. خمررررملر تيشرررياملنني  ركَّررر   

  مله تجملرلرع   تيوصوش تيشملم  كلص ل  يهدف    الدمت ييع

وي رردرج مررن عررل ه   ،ن يعررملنون مررن  عملقررمله ج ررديت أو عقليررت تَّرر

كاملر تي ن وت طفملش. حي  تكرون أويويرت الدمرت تيف رت ت عرعف      

   تجملرلع أعلى من تيف ت ت قوى.

 تيرملييت:  أ تضدتال ه حوش تيقضيت تحململور وتضل 

 .تص يفمله تإلعملقت وم ااملتهمل 

 إلعملقرررت و رررديمله ةويرررد تيصرررعوممله تيررر  توتجرررق ذوي ت

 وتقعه .

  .مقرتحمله يرح ة جو ة ت يملة يلوي تإلعملقت 

ومررن أمرررز تيروصرريمله تيرر  تنرهررى  ييهررمل تضرحررملورون   ملرقررى   

 أساملر حوش تيقضيت ممل يلني:

صررت   تيق ملعررمله تيعملمررت وتخلملصررت   نشررملء وحرردة مرخص  -1

وكرررلي   ،يرقرردي  تخلرردممله يررلوي تإلعملقرررت   ييررع تجملررملته     

م رر  مرنررملمج  سرررتتتيأيمله  ،ملتمج تيرر  خترردم اررل  تيف ررتمعررض تيرر

وسباررمل مررن   ،تير قرر  ت ركررني وتتسرررق ش تآلمررن يللكفررو ة    

 تيملتمج تجملرلعيت.  

حفرم مررن ال يررق  ُتسرن مي ررملىل أال قرني تشررريعني ت ظيلررني    -2

 صحملش تتحريملجمله تخلملصت حي  يشعرون  يق أنهر      ت قوىُل

عرررن  كررررة    د تعرلرررع حيفرررم حقررروقه  كحقررروىل وتجارررت معيررر     

وتيلي قد يشعرا  معدم تترتيملا. ،تيرعملطف تضاملشر معه 
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 .د جميدة الناجم الورقة الرئيسة: أ 

 :تحملور ت وش: ذوو تإلعملقت   تإلحصملءته تي كملنيت تحملليت

 رتسرت م رحيت    أجره تدي ت تيعملمت ي حصملء   تيعملم 

 أ تص يفملته  تضللكت تيعرميت تي عو يت تضل   عن ذوي تإلعملقت 

ح رر  نرروم تإلعملقررت وشرردتهمل وترروزيعه  ح رر  م ررملطق تضللكررت،      

 د مت در . وتع ر  وتخلدممله تضقد  ،وأمرز تضشك ه تي  يعملنون م همل

 ررر د علررى أرقملمهررمل م ررل   وتيرر  ُي ،اررل  تإلحصررمل يت اررني تير يررت  

تملرخيرررق وحررررى تييررروم  يلرررمل يرعلرررق موصرررف تإلعملقرررت   تضللكرررت     

 ةره نررمل ج تض ر  أن ن رات تي ركملن تي رعو ي     . وقد أههي ملسكملن

ن يرررديه   عملقرررت )الفيفرررت ومروسررر ت وشرررديدة تيصرررعومت( تالرررغ  تَّررر

  ن رررات تيرررلكور مررر ه  شرررك ُت ،%( مرررن  يرررمليني تي ررركملن)

 %( من عل  تي كملن.  ن ات تإلنملا )   حة أن ،%()

%( مررن علرر     ررأ نرررمل ج تض رر  أن مررمل ن ررارق )    كلررمل مي 

%( وأن مررمل ن ررارق ) ،ديه  صررعومت مملي رت أو شررديدة تي ركملن يرر 

%( يرديه  صرعومت وتحردة،    يديه  صعومت الفيفت، وأن ممل ن رارق ) 

%( يررديه  أك ررر مررن صررعومت    ن وتحررد   حررة مررمل ن ررارق )

ن يرديه    تَّر ة)صعوممله مرعد ة(. وعل  عد  تي كملن تي رعو ي 

أي ممل يقرملرش   ؛( عملقت )الفيفت مروس ت ومملي ت( او )

مليرررون ونصرررف تضليرررون مررروتطن. وتر ررروم أنررروتم تإلعملقرررمله  رشرررل    

تيصررعومت وتيقرردرة علررى تيع مليررت تيشخصرريت، و)تيصررعومت تياصررريت، 

ر تيقررررردرة علرررررى تيررررررلك   وتيصرررررعومت ت ركيرررررت،  وتي رررررلعيت، 

تيقرردرة علررى تيروتصرر  وتيرفررملا (. وكررلي  تالرلفررأ  ووتيرتكيررز، 
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ويظهرر أن   ،ملش وشاملش وم  ةتوزيعملته  مة تي كملن ممل مة أطف

ن   تإلصرملمت مملإلعملقرت   ترتفرملم مرة تض ر ة حير  تالرغ ن راره          

  ن رات تإلصرملمت    مل% من عل  تضعملقة. كلمل أن ا مل  ترتفملع 

( ) ن ارر   ون سررن مخرر  سرر وته،  لررن كرر   مملإلعملقررت تَّرر

 (.  يديق  عملقت أو أك ر. )مرجع رق   مل( طفل طف  ا مل  )

رة سريعت على تي    وت رقملم تي ملمقت جند أنهمل ت رحق وم ظ

وترو ب تخلردممله تير  ت رملعدا    ت صروش       ،تتارلملم وتيع مليرت 

 على م روى جيد من ت يملة.  

  :تحملور تي ملنني: مملايت جو ة ت يملة ومؤشرتتهمل تيعملضيت

مفهروم جرو ة ت يرملة    ف "م ظلرت تيصرحت تيعملضيرت   تعرر  

  ر ت  ررررت  يوعرررعه  ومررروقعه    سررريملىل نظكرررو   رت  وتصرررمأنهررمل  

وع قرررت ذيررر  مأاررردت ه     ،تي قمل رررت وتيقررري  تيررر  يعيشرررون  يهرررمل    

وتوقعملته  ومعمليبا  وتعراملرتته ، واو مفهوم وتسع تي  ملىل يررأور  

ممليصحت تق ديت يلشخص وحمليرق تي ف يت ومعرقدتترق تيشخصريت   

يرف جرو ة   ميكرن تعر  ،ومبع ى  الر م ريط  .وع قملتق تتجرلملعيت"

ت يملة على أنهمل قدرة أي  ن ملن على تيرعرملي  مرع نف رق وعرلعرق     

مل حنررو نف ررق  علررى أ تء  ور  كململ رر  مشررك  سررلي  مي حررق تيقرردرةَ   

ىل مررة مفهرروم جررو ة  فررر وارر  علي ررمل ا ررمل أن نُ  ،وأسرررتق وعرلعررق

ور ة ت يع يرملن ممليضررورة    ت يملة ومص ل  م رروى تضعيشرت؛  ن تت  

ضعيشررت اررو عررر  تقيرري  يل ررروة تضمل يررت      نفرر  تيشررنيء؛  ل ررروى ت  

وتيوعع تيوهيفني يلشخص   تجملرلع. وعلرى تيررس  مرن تأوبالرمل     

 ؛على جو ة ت يملة  ت أن جو ة ت يملة ترضلن عوتم  أك ر أاليرت  
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م هررمل تيصررحت تق ررديت وتيصررحت تي ف رريت وتيع قررمله تتجرلملعيررت   

 ررق مررن  ك ر تخلرردممله ت سملسرريت تيرر  م وت مليررت تيروحملنيررت وتررو   

تيعري    م رروى ت رق مرن تي ملحيررت تإلن رملنيت، وكر  مرحلرت مررن        

   مررمل  مرتحر  علرر تإلن رملن درمل مر لاررمله قرو ة ت يرملة،  عرمل ت        

يرلرررع مررق تيفررر  مررن قرردرته و مكملنررمله دررمل  ور    ديررد مملايررت  

جو ة ت يملة يدى تيفر  ومؤشرتتهمل. وميكن  ديد أا  مؤشرته 

 د ته تيرملييت:  جو ة   ت يملة   تحمل

تشرررب ضفرررملاي  كمليضررر و   مؤشررررته ت يرررملة تييوميرررت: •

ر تخلردممله تير ي رت   وكيفيت  قيقهمل من ترو    ،وتي عمل ة وحنوامل

ر تتعرررتتف وترحقررق مررن الرر ش تررو      ؛وتيضررروريت  يررملة تإلن ررملن  

ر مقيلرررت تيفرررر  ومشرررملركرق   ت يرررملة وم ملحيهرررمل تضر وعرررت، وترررو   

ت وتيشملرم و  تجملرلع كك .  ت مملن   تض زش وتضدرس

تشررب يرررو ر  رررص  ر تإلمكملنررمله تضرملحرت: مؤشررته تررو    •

ر تيرعمليررت تيصررحيت تي وعيررت ح رر  ، وتررو  تيعلرر  وتيرردال  تيكررمل 

وتيرعلررري  وتضررردترس ذته  ،تيعلرررر وتيوعرررع تيصرررحني مشرررك  عرررملم

ر تي ررركن ووسرررمل   تي قررر  تيعرررملم تقرررو ة وتياي رررت تض  لرررت، وترررو  

ر تيا ررى تيرحريررت تيرر  ت ررملعد تيفررر  علررى تيعرري    وتخلررملص، وتررو  

ر تض رركن تيصررحني وتض ملسرر  وتض  رر  يلظررروف    تيكررري ، وتررو   

تيصحيت يلفر .

واني تضؤشرته تي  ترص  مملياي ت  مؤشرته مي يت طايعيت: •

تحملي ت ممليفر  من معدته تيرلروا وم رروى تي ظمل رت وحنرو ذير ،      

ر وتررو   ،تيرلرروا   تدرروتءر تضررملء تي قررني، وتعفررمله معرردته   رررو  

ارني كلرهمل    ؛عوء تيشل  وتياعد عن أمملكن تيص ملعمله تخل ربة 
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عررد  مؤشرررته ترردال     ديررد م ررروى جررو ة ت يررملة، ويكرر  مُ      

مؤشررررتتق تخلملصرررت تيررر  ميكرررن  قيقهرررمل يلوصررروش    م رررروى  

أ ض  قو ة ت يملة.  

كرر  عرلررع اررو عاررملرة عررن أ رررت    مؤشرررته تجرلملعيررت: •

 ،وتيزمررملن وت رردو  تيرر  ةعرر  مرر ه  عرلع ررمل     العهرر  تضكررملن  

يررررمط أ ررررت   شررراكت مرررن تيع قرررمله وتيرفرررملع ه وأمنرررمل  مرررن     

  شررك  ت يررملة تي ررمل دة. وتشررب تيرفررملع ه تضشرررتكت تيرر   ررد 

ر  ررص أعلررى يلرعرملون وتملرسررت   جرو ة ت يررملة تتجرلملعيرت    تررو    

أنف رره  ع مكمل ررت ت قرروىل، وتيقرردرة علررى ت ظرري  ت ريررمله وتيرلر رر

 ة إلشررراملم تحريملجرررملته  وحررر  مشرررك ته      و رررق م ملشرررط حمرررد    

د أحرد  ق ر ت يملتيت، مي لمل ت خفض جرو ة ت يرملة تتجرلملعيرت ع رد  َ    

ص مررعه   ال  تيع ملصرر وسيرملش تيرفملعر  مرة أ ررت  تجملرلرع وتقل ر       

كملنرشرررملر  ؛مرررن أ تء تجملرلرررع  حبقررروقه ، ووجرررو  معيقرررمله  رررد   

رتعمله وحنو ذي .  تقرميت ووجو  تتع رتممله وتيص

ر ش ر وميكن  قيق مؤشررته ت يرملة تتجرلملعيرت مرن الر ش ن      

تي قمل ت تتجرلملعيت؛  ملي قمل ت مكمل ت صورامل وم ملحيهمل ارني مؤشرر   

 ،ميكن تتسرفمل ة م رق   ت فرمله علرى ت صرمليت وتدويرت تيوط يرت      

و اررمل  ي ررت مشرررتكت مررة أطيررملف تجملرلررع ومكونملتررق تضرعررد ة.      

قملس مهمل جو ة ر تيرت يق او أحد تضؤشرته تي  ُت   أن تو    عمل ت 

حيملة تيشعوش وت  رت . 

ومملي اع  أ ك  مؤشرر أمعرمل  ومؤشررته  رعيرت يقرملس مهرمل       

علرى   يرر   ديرد  رجرت جرو ة ت يرملة م رملء          ومرن و ر   ،تياعد كك 

 (ر ال  ت معمل  وتضؤشرته. )مرجع رق  تو  
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ي تإلعملقرت وع قرهرمل   تحملور تي ملي : مر لامله وتحريملجرمله ذو 

  :جبو ة ت يملة

تر رروم تحريملجررمله ومر لاررمله ذوي تإلعملقررت ح رر  نرروم تإلعملقررت 

وحدتهمل وتيف رت تيعلريرت تير  تعرملنني م هرمل، وارلت تضوعروم مرشرع          

عت حررى ميكرن حصرر    حبوا و رتسرمله كرابة وموس ر      وحيرملج 

ك  تتحريملجرمله وتضر لارمله، ومبرمل أن حمرور تارلرملم ارل  تيورقرت        

ر  تيرتكيررررز علررررى ي  رررر ؛جررررو ة ت يررررملة ع ررررد ذوي تإلعملقررررتاررررو 

تتحريملجررمله وتضر لاررمله تيعملمررت ذته تيصررلت مبفهرروم جررو ة ت يررملة     

 ومؤشرتتهمل. 

تخلدممله تيصحيت ارني تض لر     د تع    عملش تيصحت:- أوي مل

ت وش وتير ي  يلوي تإلعملقت   كر  مرحلرت مرن مرتحر  تإلصرملمت      

 صررررحيت تيع جيررررت وتيرأايليررررت  قصررررد مملخلرررردممله تي مملإلعملقررررت. وُي

وتي ف رريت،  ملضعررملىل اررو حبملجررت يرررو ب تيعرر ج تيرردوت ني تي رر        

تيكر ب مررن ت ررملته؛ يررلت ت مررد مررن تررو ب الرردممله ع جيررت علررى  

وأن ي ررر يع أن حيصرر    ،مررن تيكفررملءة وتيشررلوييت   م ررروى عررملشٍ 

علرى تيعر ج تض ملسرر  يرق   كرر  وقرأ و  كر  زمررملن حيررملج يررق،       

كلرمل   .ويويرت   تسررحقملىل تيعر ج وتضرملمعرت تيصرحيت     ويكون يرق ت  

 نق سي ملعد علرى   ؛تيع ج تي ايعني أيض مل يق أاليرق وأأن تيرأاي  

علرى تتسررفمل ة مرن تضلك رمله      لرق أك رر قردرة    ع   ة حيملترق وج  

كلرمل أن    ت الرى تضرو رة   شخصيرق و  ج د  مصورة أ ضر . 

مر زمت مرتا رت كر ب ت    د مشملك  نف يت كمليقلق وتتكر ملش تع 

   را   مليعزيرت تتجرلملعيرت وتيشرعور مرملي قص وتيعأرز تُ      ،مملإلعملقمله

مررن تضشررك ه تي ف رريت تيرر  تر لرر  ع جهررمل وتير لرر       تيكرر ب 
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عليهمل سوتء  ممليع ج تي ف ني تيدوت ني أو تيعر ج تي ف رني تي رلوكني    

 ك  معملىل او حبملجت ضعملم نف ني وأالصرمل ني نف رني    ،وتيرأايلني

عني   مرحلررت مرررمل مررن مرتحرر  حيملترررق حرررى يرررلكن مرررن      وتجرلررمل 

 قيق تيركيرف تي ف رني وتيروت رق تتجرلرملعني وتيشرعور ممل اليرت       

وتيوعني تيوتقعني وتيشرعور مملي رعمل ة كلر لارمله أسملسريت، وصروي مل      

ز. مل تإلمرررردتم وتيرلي رررروأحيملن رررر ،   تيقرررردرة علررررى حرررر  تضشررررك ه

وتيررمله تضر وعررت  مليرعمليررت تيلتتيررت وتملرسررت ت نشرر ت تيريملعرريت وتد

تعررف مأنهرمل    ؛وتيقدرة على تيرعملم  مرع تيضر و ، وتدويرت تي قمل يرت    

وتيصرحت تي ف ريت تضرتا رت جبرو ة      ،مؤشرته يلصحت مشك  عرملم 

وتيرعررف علرى    ،ت مد من تتارلملم مهرمل  ،ت يملة تيصحيت يلفر . يلت

رامل يلوي تإلعملقرت حررى ير ر ى تتعررتتف مرأنه  يرلرعرون       مدى تو  

 جيد من جو ة ت يملة.  مب روى 

 ،يكر   رر    ملعملم ر  ملتيرعلي  حقًّ د يع    عملش تيرعلي :- وملني مل

وعليق ا  أن ير  تو ب تياي ت تيرعليليت تض ملسات تحريملجمله تيفر  

يررلت ت مررد مررن تصررلي  تياي ررمله تيرعليليررت تض ملسررات      ؛وو ررق قدرتتررق 

ت، مرتكررز يررلوي تإلعملقررت، وتشررل  اررلت تياي ررمله: تضاررملنني تضدرسرري 

مصرررمل ر تيررررعل ، تضكرارررمله، سرررهويت تيوصررروش تيشرررملم  يكمل رررت     

ل  مصرمل ر تيررعل    ر ر وسهويت. وا  أن تشتخلدممله تيرعليليت مُي

على أحردا تيوسرمل   وت جهرزة تيرعليليرت تض رملعدة وت دي رت تير         

ر تيعلليررت تيرعليليررت وتر ملسرر  مررع طايعررت كرر  نرروم مررن أنرروتم     تي  رر

  نضرلن   نهمليرت تيعرملم تيدرتسرني حصروش      حبي ،تإلعملقت أو تيعأز

ك  معملىل على كمل ت تيفرص تيرعليليت تيكململرت م رملوتة مأقرتنرق    

ر تضرخصصررة مررن معللررة وأالصررمل ية  مررن ت سررويملء. جبملنرر  تررو   



66

 –2020     
112 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

تضؤالة مبمل  يق تيكفمليرت   ،م ملعدين   تيرخصصمله ذته تيصلت

)مرجررع وتررو ب تحريملجررملته  تيرعليليررت.   ،يلرعملمرر  مررع ذوي تإلعملقررت 

 ( رق  

تررمل ت    عررملش تيا يررت تيرحريررت وتخلرردممله تيعملمررت:- وملي  ررمل

شررر   يرررق أن ذوي تإلعملقرررت دررر  مر لارررملته  تخلملصرررت   شرررك       

ر تير هي ه تي  ت ملعدا  على تملرست حيملته  تضاملنني، و  تو  

ر وسمل   تضوتص ه وتي ق  تيعرملم  مشك  طايعني، وكلي    تو  

تير قرر  وتملرسررت   مبررمل يكفرر  درر  حريررتَ   ،وتخلررملص تض ملسرر  درر  

ت مررد مررن تررو ب تيوسررمل      ،حيررملته  تي ايعيررت م ررهويت وي ررر. يررلت  

تض ررملعدة و ررق أعلررى تضعررمليب تيعملضيررت تضعلرروش مهررمل   تررو ب وسررمل    

نقررر   م رررت وم ملسرررات يرررلوي تإلعملقرررت. وختصررريص أمرررملكن الملصرررت  

موقررو ه ، ووعررع ملصررقمله كمل يررت تشررب    ختصرريص أمررملكن   

ت مهر    ت مرملكن تيعملمرت و  وسرمل   تي قر  تيعرملم. وكرلي         الملص

ع ت جهرررزة تي ملطقرررت وحنوارررمل   وسرررمل   تي قررر  و  سررريملرته   ع رررو 

   ةهيرز تي رقرمله وتيشروترم وتضارملنني مبرمل ي رل         ت جرة.  عمل ت 

وختصريص م رملكن الملصرت يكر  نروم مرن        ،د  م هويت تيوصروش 

تتسررررفمل ة م هرررمل، أنررروتم تإلعملقرررت، وتو بارررمل دررر  ييرلك ررروت مرررن  

جبملن  ةهيرز تضرت رق تيعملمرت    تالر  تضارملنني وت سروتىل يرر ملسر         

 مع تحريملجمله أنوتم تإلعملقمله تضخرلفت.  

تتسرفمل ة    عملش تيرق يت وتك ويوجيمل تضعلوممله: - رتمع مل

مررررن تيرك ويوجيررررمل   تعلرررري  ذوي تإلعملقررررت و  عررررملته تيعلرررر    

ه تيرق يت تي  ت رملعدا  علرى   تخلملصت، وتو ب تير ايقمله وت  وت
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 تسرررررخدتم تيرك ويوجيررررمل وتوهيفهررررمل   حيررررملته  مشررررك  م ررررملٍو

ي ظررررت ه  مرررن ت سرررويملء، وتير لررر  علرررى ت ميرررت تيرقليرررت ع ررردا  

ن اررر    سررن تيشررراملش وحيررررملجون تيرك ويوجيرررمل    الصوص ررمل م ررر 

حيملته  تييوميت و  تيروتص  مع تياي ت تي  يعيشون  يهمل و    ترة 

 (. ه . )مرجع رق  شؤون حيملت

تحملررور تيرتمررع: حملررت عررن ةرمررت تضللكررت   تررو ب تيرعمليررت   

 تيوتقع وتضأموش:  :يلوي تإلعملقت و ق مؤشرته جو ة ت يملة

مرن تخلردممله تي وعيرت يرلوي      م حكومرت تضللكرت تيعديرد    تقد 

يرلرعرون    حرد كراب مب ررويمله جيردة مرن جرو ة         ه   ،تإلعملقت

يررت أ رررت  تجملرلررع، وتيرر  مررملي اع خترلررف  ت يررملة، شررأنه  شررأن مق

 ه مل  مرتمج صحيت ورعمليت شململت    ؛ رجرهمل مملالر ف تضؤشرته

تخلدممله تيصرحيت وتيرأايليرت وتير  خترلرف ح ر  نروم تإلعملقرمله        

وحرردتهمل و رجررت تنرشررملرامل؛  كللررمل كملنررأ ن رر  تتنرشررملر أعلررى    

 يروقررع أن تكررون تخلرردممله تضررو رة أك ررر وأكررمل،   حررة قررد  

رقلص تخلرردممله يرراعض أنرروتم تإلعملقررمله ت دي ررت تيرصرر يف أو      ترر

تضركارت وتيشررديدة. أمرمل علررى م ررروى تيرعلري   ه ررمل    ترة الملصررت    

وقرررد   تأسي رررهمل م رررل تيعرررملم    ،مرررلوي تإلعملقرررت   وزترة تيرعلررري   

، مرن الرر ش ترو ب  صرروش   ملعملم رر أي م رل مررمل يقرملرش    ؛ارر 

ت مهرر ، ومررع تيوقررأ ضرردترس الملصرر يررأ  يلررمل معررُديللكفررو ة  و 

ر تيرعلرري  يكرر  نرروم مررن أنرروتم ت وعررأ تيررملتمج وتضرردترس تيرر  تررو  

تإلعملقت، وقد  ق ذير   نشرملء أق رملم الملصرت ممليرتميرت تخلملصرت         

عررد  مررن تقملمعررمله تي ررعو يت وتمرعررملا مرخصصررة يلرأايرر          
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عملته وختصصمله نوعيت   مرتمج تعلي  وتأاير  تضعرملقة. وم رل    

ر مفهرروم تعلرري  ورعمليررت تضعررملقة ين مررن تيررزمن ت ررو مررمل يقررملرش عقررد

  شل  مفملاي  مرعلقت جبو ة ت يملة من ال ش تو ب مصمل ر تيرعل يي

وت رروير شرك  تضاررملنني ومرت قهررمل تيرعليليررت   ،تخلملصرت   تضرردترس 

ني مشررك  ير ملسرر  مررع طايعررت تيعديررد مررن أنرروتم تإلعملقررمله، وتا  رر     

مل ة مررن تياي ررت تيرعليليررت مفهرروم تيوصرروش تيشررملم  يللعررملقة ي سرررف 

 مشك  أكمل.  

ارر  مررت مررن ق وحيظرى ذوو تإلعملقررت ممليعديررد مررن تخلرردممله تضقد  

وتي  يأتني   مقدمرهمل  ،وزترة تضوتر  تياشريت وتير ليت تتجرلملعيت

%( مرن علروم تض رألة    تخلدممله تضمل يت؛ حي   ن  ممل ن رارق ) 

 حة مرمل ن رارق   كلعملقة   تيوزترة حيصلون على  ع  ممل ي،  

%( اني الدممله عي يت،   حة ترتتوا تخلدممله ت الرى ممل مة )

ويرررر  ترررو ب مرتكرررز يرعلررري   % مرررن علررروم تخلررردممله% و

ن ت وتأاي  تيعديد من تإلعملقمله وكلي   ور  يوت يرت الصوص رمل َضر   

ن تر ل   عملقره  ر د    أسرا  ع مليت وحيرملجون دمل، أو تَّيرو َّ

م   ارررل  قرررد يشررردتهمل وصرررعومت تيرعملمررر  معهرررمل. ويُ   ع مليرررت الملصرررت 

تضرتكرز مرررتمج مرعررد ة، ويعلرر  مهررمل مرخصصررون مررن ختصصررمله  

 (. مر وعت يك  نوم من أنوتم تإلعملقت )مرجع رق  

جنررد أن ا ررمل  ع مليررت مررلوي تإلعملقررت م ررل زمررن        ،تررمل سرراق 

 أصررا  ا ررمل  تارلررملمٌ  طويرر ، ومررع  طرر ىل رؤيررت تضللكررت    

ت؛ من ال ش تيرشأيع على تيع مليرت مهر  ومكير ه     أكمل مهل  تيف 

 إنررق ت مررد مررن   ،كلكررون أسملسررني مررن مكونررمله تجملرلررع. يررلت  
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ر ملسررر  مرررع توجرررو  مررررتمج الملصرررت مهررر    مرنرررملمج جرررو ة ت يرررملة 

ع مب روى حيملة و ق أ ض  تضؤشرته  ملعدا    تيرلر تطايعره  و

 تيعملضيت.  

 تضرتجع:

.تإلعملقت. تدي ت تيعملمت ي حصملء، م   ذوي  -1

2- 

3- 

أشرف عاد تيقرمل ر.   رة جرو ة ت يرملة كل ارة يلحرد        -4

يررت مررن م    نرردوة: )ت رروير ت  تء   عررملش تيوقملقررد مررن تإلعملقررت. ُم

م.  ،تإلعملقت(.  ملتير

 

 تيرعقيامله:

 .مها العيدان .د التعقيب األول: أ 

مفهرروم جررو ة ت يررملة مررن تضفررملاي  ت دي ررت تيرر  ههررره     د يع رر

علررى تي ررملحت تتجرلملعيررت كلر لرر  عررروري يرحقيررق تير ملايررت      

قليرررع أ ررررت  تجملرلرررع مبخرلرررف أنررروتعه  وأج ملسررره . و قيرررق      

تتجرلملعيررت ونوعيرررت ت يرررملة ارررو مرررمل   م ررروى معرررة مرررن تير ملايرررت 

وتيررر  ، يؤكرررد عليرررق تحملرررور تتجرلرررملعني   تير ليرررت تض رررردتمت   

تركز على م رمل   تيرردري  وتيرعلري  وتيعدتيرت وتض رملوتة وحمملرمرت       

تيفقرررررر، و  رررررة ت وعرررررملم تي رررررك يت وتضعيشررررريت وتيصرررررحيت   

 و قيق تي  م وت من يللوتط ة. ،يل كملن

https://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/ManAndSociety/QualityOfLifeIndicators.htm
https://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/ManAndSociety/QualityOfLifeIndicators.htm
https://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/DisabilityAndSociety/SpecialNeedsDemands.htm
https://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/DisabilityAndSociety/SpecialNeedsDemands.htm
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زء مهرر  مررن أ رررت  تجملرلررع،  ررإن مررن ومبرمل أن ذوي تإلعملقررت جرر 

تضه  تيعل  على  قيرق  رجرت م  لرت مرن جرو ة ت يرملة تيكرميرت        

مرن: تجملرملش تيصرحني،      تهمل تيورقت تير ي ت   كر   د ، وتي  حد 

وتيرعليلررني، وتياي ررت تيرحريررت وتخلررردممله تيعملمررت، وعررملش تيرق يرررت      

رأررملرش وتك ويوجيررمل تضعلومررمله. ومررن الرر ش معررض تضشررملادته وتي 

معرض ت  ررت     مليرديه  ير    رت  مرن ذوي تإلعملقرت أو معرض ت سرر ت    

من ذوي تإلعملقت، مملإلعمل ت    تيعململة   الت تجململش سروتء علرى   

    حم أنرق مرمل زتش ا رمل  قصرورٌ    ُي ؛تض روى تيرعليلني أو تيصحني

الملصرررت أن  ،ق تضرررأموش م هرررمل كررر ب مرررن تقوتنررر  ترررمل    ق ررر   

 رلف  رجملتهمل مة مدن وم ملطق تضللكت. مت ختتخلدممله تضقد 

 حررم كررلي  أن  قيررق تضؤشرررته تيعملضيررت قررو ة ت يررملة وُي

 ترضلن:   ،مرتا ت مبأوعت من تيعوتم 

 تيوعني تجملرلعني. •

 ت يب وقمل ت تجملرلع حنو ت  رت  من ذوي تإلعملقت.  •

وعررع ت نظلررت وتيقرروتنة تيرر  تكفرر  درر  أحقيررره          •

  .تيرعلي  وتيصحت وتيعل

    ،مل مررن تضللكررت تيعرميررت تي ررعو يت علررى اررل  تيف ررت وحرص رر

 نشررملء اي ررت رعمليررت ت شررخملص ذوي تإلعملقررت   شررهر  ملتيررر عررملم      

م وتيررر  كرررملن مرررن أاررر  أاررردت همل عرررلملن حصرررود  علرررى  

مهمل حقرروقه  تيرر  عررل رهمل تيدويررت مررع تعزيررز تخلرردممله تيرر  تقررد    

ت ممل يلزم يلوي تإلعملقرت  ور ع م روى تيوقمليت، ومرملمع ،ت جهزة د 

وتير ع عن ذي  و ق تإلجرتءته تي ظملميت تضراعت، وتيعل  على ر رع  
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م ررروى تخلرردممله وتضر لاررمله وتتحريملجررمله مررع  ديررد ضؤشرررته   

 جو ة تخلدممله وقيملسهمل. 

وممليرس  من مشوييت تالرصملصمله تدي ت  ت أنهرمل قملصررة  قرط    

ذكرر عضرو   على تإلشرتف علرى نروعة  قرط مرن تإلعملقرت، كلرمل       

يرق   تروتب أن اي رت     ةعل  تيشورى ) . نملصر تضوسرى(   ت ريرد  

   _ نهررمل  ؛ق تضررأموش م هررملحق رررعمليرت ت شررخملص ذوي تإلعملقررت   تُ 

ممل زتيأ مدون اويت وتعحت، وت ترلررع مملتسررق ش تإل تري    _ رأيق

وتضررمليني، وأنهررمل مررمل زتيررأ مرتا ررت مرروزترة تضرروتر  تياشررريت وتير ليررت    

 رلملعيت.   تتج

صرر دوىل تضرروتر    أ  نشررملء مرنررملمج توت ررق تيررلي أنشرر    كلررمل   

تيلي يهردف يردع    و ،تياشريت ممليشرتكت مع وزترة تضوتر  تياشريت

 عل  ذوي تإلعملقت وتيقمل رين على تيعل    تيق ملم تخلملص.

ميكررن  ديررد أارر  تضعوقررمله    قيررق     ،ومررن الرر ش ذيرر  

 جو ة ت يملة  يلمل يلني:

رعلي : ت تررو ر مردترس مرخصصرت يراعض     على م روى تي .

من تإلعملقمله ومأسعملر مرملحرت يلأليرع، وأكرمل م رملش علرى ذير  أن       

لحقرون  من ت امليني تيلين يرديه  أم رملء يعرملنون مرن تيروحرد يُ      تك ب 

ا  تيررلين يعررملنون مررن تيروحررد مبرردترس مرخصصررت   ت ر ن  ءأم ررمل

 ،ي ررعو يمررمليرس  مررن تإلمكملنيررمله تضمل يررت وتياشررريت   تجملرلررع ت 

وتيرر  ميكررن توهيفهررمل يرأسرري  اررلت تي رروم مررن تيرعمليررت وتيرعلرري   

 دل  تيف ت.  
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علررى تض ررروى تيصررحني: كرر ب مررن تيعيررمل ته تيرر  ترعررى    .

ت يررو ر يرديهمل ملرف صرحني      معض جوتن  تإلعملقمله م   تيرخملطر  

ميكن مرملمعت حمليت تضريض من ال يق مرق  ط  مررتاط مشراكت   

 من تضعلوممله تخلملصت.  

ى م روى تجملرلرع: مثرت حمدو يرت ض رملالت تيق ملعرمله      عل .

تضدنيررت تضخرلفررت    قيررق أي م ررملعدة يررلوي تإلعملقررت سرروتء مررن     

  ت كرمل  حرر  ق وتضكوج ر تدري  أو توهيف؛  ذ ت تزتش تيدويرت ارني تضك  

يعألت تير ليت   الت تجململش.

  )(التعقيب الثاني: م. خمتار الشيباني )ضيف امللتقى*( 

( مصررر ل  تيشرررملم  ) تيوصرروش  •

ن يعررملنون مررن  عملقررمله  يهرردف    الدمررت ييررع   ررمله تجملرلررع تَّرر  

وي رردرج مررن عررل ه  كاررملر تي ررن وت طفررملش.      ،ج ررديت أو عقليررت 

حيرر  تكررون أويويررت الدمررت تيف ررت ت عررعف   تجملرلررع أعلررى مررن   

تيف ررت ت قرروى.  قررد يضررع تيوصرروش تيشررملم  تضدي ررت عررلن مرتحرر      

وتركررز علررى  ،ور حبيرر   رررتم تضملعررني وتضررع مصررلرهمل عليررق ت رر

وتعلررر  علرررى  عررر  ت ملعرررر ييخررردم  ،ت رروير تخل رررط تض ررررقاليت 

   ق يق ت يملة تيكرميت   تجملرلع.تإلن ملن وحيق 

تسرررر مل  ت    تتتفملقيرررت تيدوييرررت  قررروىل ت شرررخملص ذوي    •

وتضوقعررررت مررررن تضللكررررت تيعرميررررت  ،متإلعملقررررت تضقرررررة عررررملم 

                                                           
/ ر ري   )جيرر (  وتيرق يرت  تير ي  تي ملمق ض ظلت تيرحمليف تيعملضني ير رهي  تيوصروش يلاي رت     )*(

 .مكر  تضدن تد دسني تضرخصص   تسرشملرته تيوصوش تيشملم 
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 قررد تعُرلررد  طرر ىل مصرر ل  ت شررخملص   ؛ميت عررملم تي ررعو 

ذوي تإلعملقررت مرردي مل مررن ذوي تتحريملجررمله تخلملصررت. وأكررد تضرسرروم 

م علررررررى تسرررررررخدتم مصرررررر ل   //تضلكررررررني مرررررررملريب 

علررى توصرريت اي ررت رعمليررت    ت شررخملص ذوي تإلعملقررت يشررلوييرق م ررملء   

يرت  ت شخملص ذوي تإلعملقت تض ؤويت عن حقوقه    تضللكرت تيعرم 

تي عو يت.  

يعرمل تيوصروش تيشرملم  ارو حأرر ت سرملس يملنرملمج جرو ة         •

ت يملة، حي   ن ق يرقرملطع ويرؤور علرى كر  تيق ملعرمله )تي قمل يرت،       

خل(   تضللكررررت، يرحقيررررق   تيرعليليررررت، تيصررررحيت، تيرت يهيررررت...  

عرلررع حيرروي حيظررى صيررملرته وتسررعت تلرر  خمرلررف تحريملجررمله       

عملقت وكاملر تي ن.  تجملرلع مبمل  يه  ت شخملص ذوو تإل

وعرررعأ تضللكرررت تيعرميرررت تي رررعو يت أ يرررت  رشرررمل يت         •

عرررررررملش تيوصررررررروش تيشرررررررملم  يلاي رررررررمله )تيعلرتنيرررررررت، تي قررررررر ،    

 تت رتتعرررررريت( و   قرتراررررررمل مبرسرررررروم ملكررررررني رقرررررر   

هررررت يللخ  ررررة  واررررل  ت  يررررت موج   ،اررررر// وتررررملريب

قهررررمل وتضه دسررررة وتضعلررررملرية ييرلك رررروت مررررن تيعلرررر  مهررررمل وت اي 

ز مفهرررروم عز واررررلت سرررريُ ،    رتسررررملته  تتسرشررررملريت وتير فيليررررت  

ي شررررخملص ذوي  مرنررررملمج جررررو ة ت يررررملة وأن رررر ت تضرررردن الدمررررت    

تإلعملقت وكاملر تي ن.  

تضأموش أن ير  ت ايرق معرمليب تيوصروش تيشرملم  علرى مردن        •

تضللكت تيعرميرت تي رعو يت يركرون مرن تيردوش تي راملقت    قيرق        

تضدن.جو ة ت يملة وأن  ت 
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 املداخالت حول القضية:  

 تص يفمله تإلعملقت وم ااملتهمل: 

ذكررررر  . ح ررررة ت كلررررني أن ا مليرررر  تصرررر يفمله عديرررردة  

 يكن ميكن  يملش أمرزامل  يلمل يلني: ،ي عملقت

تإلعملقررت ت ركيررت: م رر  تيشررل  أو عررلور تيعضرر ه أو       .

 تيرشوامله تخللقيت.

تإلعملقررت تيعقليررت أو تيلا يررت: وميكررن قيملسررهمل مبقيررملس       .

ف تيشرررخص مرررن ارررل  تيف رررت  ذت كرررملن معررردش    صررر  ملء، وُيتيرررلك

ا مل عدة  رجمله و  رمله ارني:    وتإلعملقت ،٧٠تيلكملء يديق أق  من 

تضعرو  واني أشد  رجمله تيرخلف حي  تكون ن رات تيرلكملء أقر     

 25 مرة  ا رمل  تيرلكملء  ن رات  وتررتتوا  ت ملرق  تي ملنيرت  وتيف رت  ،25من 

ن تررررتتوا ن رررات م ررر وواررر تضرررورون أو تضرررأ ون تي ملي رررت وتيف رررت ،50و

 70و 50ق مة  ذكمل

تإلعملقررت ت  رريت: تكررون   تي ررلع أو تياصررر أو تي  ررق    .

 وتيك م.

وت رقرررأ  . مهرررمل تض يرررف    أن تخل ررروة ت و  يلرقليررر  مرررن   

ن   ومعردته تإلعملقرت   تضللكرت تكلرن   تيرعررف أوي رمل علرى        

م را   و مرمل معرد ذير      ،معض من أساملمهمل؛  ملإلعملقت  ممل من تيوت ة

 ت مرته وت وت ا:

مل مرررن تضوتييرررد تقريا ررر %8 عملقرررت مرررن تيررروت ة:  ذت كرررملن  .

ويردون مإعملقرت،  ملير ررملؤش ا رمل: مررمل ارني ارل  تإلعملقررمله؟ ومرمل نرروم       ُي

تض   تيلي يعل  يللوتييد ض ع ال  ت مرته؟   تضللكرت مرنرملمج   
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وارلت تيملنرملمج    ،وط  )م   يللوتييد( 

يرراعض ت مرررته تيورتويررت وتتسرررق ميت تيرر  ت رقرر       تض رر  يضرر  

ييررع ت مرررته تقي يررت   مررمليرزتوج مررة ت قررملرش، ويكررن ت يضرر   

ن   ن رررات تإلعملقرررت ت ركيرررت  ا رررمل     ررر   لررر    ؛وت ركيرررت

وتير  ترؤ ي    ،تي ملةت عن نقص ت ك أة أو ملء تيوت ة تضرع ررة 

يرررت مرررملضرأة ت ملمررر    ن تضلحررروه   تيع مل    عملقرررت م رررا  تيرح  ررر  

ن   ن رات معررض أمررته تيردم م رر     وتيروت ة. كرلي  ا ررمل     ر   

نيليمل تض أليت تي  تؤ ي     عملقت حركيت ت وريت تي  سيليمل وت 

ر وتررررو   ريوجررررو   حررررص مررررمل قارررر  تيررررزوتج يلوتيرررردين. ومررررع ت ررررو   

تيفحوصرررمله تقي يرررت وتخللررر  تيكروموسرررومني ومعرررض ت مررررته  

زتش ارل   تيكن ت  ،تتسرق ميت 

   ف عررمل ة كرش رروُت ،مررن م رر  تضوتييررد   تتيفحرروص يي ررأ جررزء   

تي  ت ت و  من علر تي ف ؛  ممل م ا   عملقرق أو أن تإلعملقت تأتني 

ر تيعرر ج. ي رره  تض رر     حررد كرراب   م ررع    مل م ررا  تررأال  تحق رر

 الررر مرر ف  وكررلي  م ررع وت ة طفرر   ،تإلعملقررمله مررمليع ج تضاكررر

 تضشكلت يلعمل لت. 

 عملقت مرمل معرد تيروت ة: وأار  م رااملتهمل ت روت ا والملصرت         .

   عملقرررت حركيرررت وذا يرررت ي طفرررملش    حررروت ا تي رررب تيررر  ت رررا    

وتيشرراملش، ويررو أنهررمل تعفضررأ معررض تيشررنيء موجررو  نظررملم تضرررور     

ت مقملرنررت زتش عملييررت جررد تررتقديررد ووجررو  سررملار؛  ت أن تي  رر  ت  

ممليعمل .

 



66

 –2020     
122 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 مله تيرر  توتجررق ذوي تإلعملقررت و ررديمله ةويررد   تيصررعوم

 :وتقعه 

أن ت مرملكن تيعملمرت وحررى تي رك يت      ،ر أ. مهمل عقي   تصو 

ممل تكون م ملسات ومؤالت يلوي تإلعملقت. وممل  وأمملكن تيعل  قلي  

زتش ي قصررر مل تيكررر ب مرررن مرتكرررز تيرعمليرررت وتيصرررحت وتيرعلرررري        

زمررت كورونررمل  م ررملطق تضللكررت. وقررد أههررره أ  وتيررردري    كرر  

والملصرت   ،مرن نروتحني تيقصرور   تتارلرملم مرلوي تإلعملقرت       تيك ب 

 عد. مع تتعرلمل  على تيرعلي  وتيعل  عن ُم

أن مثررررت وذكررررر  . سررررعيد تيعلررررو ي أنررررق ميكررررن م حظررررت 

صعوممله يعملنني م هرمل أصرحملش تإلعملقرت تق رديت، أو كارملر تي رن       

  على تيكرتسرني تضرحركرت مرن ت قرملرش وت صردقملء   حرركره      

 تالررر  تضدي رررت   تير ررروىل وزيرررملرة تض رشرررفيمله وزيرررملرة ت قرررملرش       

  ت رصرررفت دررر ، وت تضارررملنني، وت صرررل وت صررردقملء، ي سرررف   ُت

تضردن الملصررت  قرط ي صررحملء! وتيرحردي تيكرراب     تضردتال ، كررأن  

تركيرررز معرررض تقهرررمله ت كوميرررت   أنشررر رهمل علرررى الدمرررت       

كاررملر تي ررن  ت صررحملء  قررط! ويكررون ت شررخملص ذوو تإلعملقررت و   

 هلت   تيرصلي .مهلشة   تيرفملصي  تض

وت ررملءش أ. عاررد تيرررين مملسررل : ارر  كررو  تيا ررملء تي ررعو ي     

وتأالررل    ،تقديررد يرضررلن موتصررفمله يللاررملنني تيعملمررت وتض ررملع  

 تتعراملر حملجمله ذوي تإلعملقت تضخرلفت؟

أوعرر   . عاررد ت  مررن صررملحل ت لررو  أن    ،و  اررلت تيصررد 

لديررت وتيقرويررت قررد مرردأه ممليفعرر  ممليرأكيررد علررى  وزترة تيشررؤون تيا

  يزتميت تض زيقمله يللعملقة، وتوقيع تيعقومت   حملش تضخمليفت.
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عرميرت وكل رملش    مل . زيمل  تيدري  تنداملشرق مرن أن  وي ر    ىوأمد

صررا  أن ُت ت ر ن قررد تسررر ملعأ الرر ش تي رر وته تيقليلررت تضملعرريت    

د     مو ل رررررمل ي سرررررر تي رررررعو يت وتخلليأيرررررت، حيللرررررون أطفرررررمل   

مرتكزارررمل تضرخصصرررت   رعمليرررت ذوي تإلعملقرررت! ومرررن ا رررمل يرررملز     

مل أو تير ملؤش: ضرملذت تسرر ملعأ ت ر ن تيشرقيقت تير  ت تفوق رمل ممل ي ر      

على م ملء مرتكز تأاير  منوذجيرت،    مل أن تصا  قمل رة مل أو تق ي مشري 

وحنررن مبررمل يرردي مل مررن  مكملنيررمله مر وعررت عررملجزون عررن ذيرر ؟ ارر    

 ررن ملنيررمله، أم أنهررمل   ت قيقررت تكلررن   ُحتضشرركلت   تإلمك

تيرخ ررررريط، وقاررررر  ذيررررر    تيق ملعرررررت ت ضرررررملريت/ تإلن رررررملنيت     

 تحريملجمله ذوي تإلعملقت؟

ز أ.  هد ت يري على أن ا مل  تقصرب ت    ركَّ ،ومن جملناق

جو ة تيرعلي  يف ت ذوي تإلعملقت، كلمل أن موتقف سريملرته تضعرملقة   

 ررىل تض زيقرت    تضارملنني. ت    وكرلي  تي  ،زتش م رهكرت تجندامل ت 

جند أق ى قلا مل من تيلي يشملاد يوحرت موقرف أو طريرق  صرحملش     

حررررى أن معرررض ارررل  تضوتقرررف  ،تإلعملقرررت وررر  حيرلرررق  ون تكررررتتا

تخلملصررت مهرر  أعررحأ موتقررف ي رريملرته ت زيرر  و ليرر  تياضررمل ع.    

 حرم معرض تيردورته وتضررؤمرته يري   يهرمل ي رت  شررملرة       كرلي  يُ 

 يلص  وتياك . 

 . عيررردة تي رررملج  أنرررق علرررى تيررررس  مرررن وجرررو    أوعرررحأ أ.و

 تيرشريعمله وت نظلت تي  تكف  حقوىل تضعملىل؛  ت أنق ا مل  نقٌص

   تيملتمج وتضرتكز تضرخصصت. حمل ٌّ
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 مقرتحمله يرح ة جو ة ت يملة يلوي تإلعملقت:  

أكد  . سعيد تيعلو ي على أاليرت وجرو  شررو  وحمرد ته     

ييت أو نشمل  ةرملري أو مدرسرت وكمل رت     ي ما ى أو م أد أو  عمل

مررأن يكررون ا ررمل  وعررني موجررو  مرردال  الررملص  ،تقهررمله تخلدميررت

وم ملسررر  يرررلوي تإلعملقرررت، وت تكرررون مشرررك  عشررروت ني أو معرررد   

تي لرر ! ويعرر  وجررو  اي ررت ت شررخملص ذوي تإلعملقررت مررن شررأنق أن      

ي ررره      رررة جرررو ة حيرررملة ت شرررخملص موعرررع تارلملمهرررمل مرررن 

 تضعملقة.

زة ت رمني    أن معض تإلعملقمله ختلق مه رية  وأشملره  .  ملي

ز علررى ذيرر    تشررأيع  رك رريير ررمل ُن ،حمرت ررة   معررض تضهررملرته 

تضصررملنع حب رر  تيعلرر  تض ملسرر    تسرررق ملش اررل  تيف ررمله يلعلرر  

 د .

علررى أن مثررت تعليلررمله حمررد ة  ط أ. تحرر  تي ملصررر تيضرروء وسررلَّ

 رررب صرررمل رة عرررن مؤس رررت تي قرررد تيعرمرررني تي رررعو ي صصررروص تي

مررت ي شررخملص ذوي تإلعملقررت   تضؤس ررمله تضملييررت    تخلرردممله تضقد 

تيعململررت   تضللكررت، مبررمل يصرر     طررملر تعزيررز تيرردور تإلن ررملنني     

يرلرر  تضؤس ررمله ةررمل  عل  هررمل مررن ت شررخملص ذوي تإلعملقررت مررن     

ال ش تيعل  على ت هي  وتي ب ُسا  تقدي  تخلردممله تضملييرت درل     

. ويررأتني  صرردتر اررل  تيرعليلررمله عررلن   تيف ررت تيعزيررزة مررن تجملرلررع  

جهررو  مؤس ررت تي قررد تيرتميررت    تأ يررت تضؤس ررمله تضملييررت يرردورامل  

مررررت تإلن ررررملنني، وتيرشرررررأيع علررررى ت رررروير تخلرررردممله تضملييررررت تضكقد 

 يعل  همل من ت شخملص ذوي تإلعملقت.
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ن ار  ت قر    ي تيرتشرد ةوأكده  . و رملء طيارت علرى أن تضعرملق    

مه ،  لرمبمل وجدنمل ع مليرت والردممله وتعلري     مل   عملش تيرعمليت حظًّ

ويكرررن جنرررد ارررل  تخلررردممله  ،تإلعملقرررت يمل يصررر ملر ذوويرررو جز ي ررر

 ،والملصرت مملي  ررات يلررلكور. وعليررق  ،ترضرملءش كللررمل كررمل تي فرر  

ر تيردري  تيرق  وتضه  م ر  ارلت تيرردري      إن تضأموش او أن يو  

ع مررن ق   ررمل ة يللأرلرردررل  تيف ررت ح رر  حملجرهررمل، علررى حنررو حيق رر  

مرن أن   ت من عألت ت يملة مردت  قدرتته ، ومبمل اعله  كلي  جزء 

 مل عليهمل. يكونوت عا  

ومن تضه  كلي   يلمل يرعلق ممليعوتم  تي  من شأنهمل  قيرق  

تيعلر    :تضؤشرته تيعملضيت قو ة ت يملة وترتاملطهمل ممليوعني تجملرلعني

ووعررع علررى ت رريب وقمل ررت تجملرلررع حنررو ت  رررت  مررن ذوي تإلعملقررت،   

ت نظلررت وتيقرروتنة تيرر  تكفرر  درر  أحقيررره    تيرعلرري  وتيصررحت  

 ،مل وأك ررر قارروت وتيعلرر . وت قيقررت أن تجملرلررع أصررا  أك ررر وعي رر

 يعأ ت نظلت، ويكن   نص     تإلميملن ت قيقني حبق ذوع وُو

ح رر  حملجرررق،  حررق تإلن ررملن      كرر ٌّ ،تإلعملقررت   حيررملة جيرردة 

 ت ك و  ي ررر ِن ،مير ررع مملإلعملقررت  ت يررملة تيكرميررت ت ميكررن أن  

)تإلسرررتء:  ﴾و َيَقررد  َكر م   ررمل م   ررني    م  ﴿ :سرراحملنق وتعررمل  ع رردممل قررملش 

 ملتعرتتف حبقوىل ذوي تإلعملقت على تالرر ف  عرملقره     ،(تآليت 

   ع تيقرروتنة    تير فيررل و ع رر كملنررأ ارر  أن ي رقرر  مررن و     أيررمل 

 ت  يلمل خيص الت تضوعروم،  تيروعيت تيعملمت تي  تد ع ير يب تي قمل

 ز معض تيدوش تي رميت   عملش تإلعملقت. هلت ممل مي 
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حنرملج     ورته وحدي  مرع ت سرر مرن تضرخصصرة      ،أيض مل

 هرر   ،مقردر مررمل حنررملج    تعلرري  أو تردري  يررلوي تإلعملقرت أنف رره     

مررمليرلكة وت ليررت تي قررت وتقرردير تيررلته تقررع    رعررق ت وش ويمليرررق

 قا  أن خيرج ياملقني تجملرلع. أوت على عملتقه  

وأكد  . مشملري تي عي  على أاليرت أن تكرون  ررص تيرعلري      

أمررملم ذوي تإلعملقررت؛  عرردم قارروش معررض مررن ذوي       تقررملمعني مرملحررت  

تإلعملقت مملقملمعمله م ا   عملقره  او قلت تيظل  وتكري  تيردور  

مل ي ر تي ل  يلأملمعت   تجملرلع، و ذت كملنأ تقملمعت سب قرمل رة مملي 

ى تأايرر  ماملنيهررمل تسرررقاملش تضعرروقة،  ررإن ا ررمل  تيكرر ب مررن   علرر

ت   تيررملم يرأاير    رجملش تخلب   الت تيالد تيلين يرن يررت  وت أمرد    

 ال  تضاملنني

 ررإن ت رردي  عررن معررمليب  ،ومررن وجهررت نظررر م. المليررد تيع لررملن

و رشمل ته ت ايق وسمل   تيوصوش تيشملم  يلوي تإلعملقت تي  أشرملر  

يشرررياملنني   تعقيارررق، ير لررر  تيروصررريت مإيزتميرررت  ييهرررمل م. خمررررملر ت

ت ايقهمل ووععهمل  أ طمل لت تيعقومت من ت مملنمله وتيالرديمله. ارل    

ن تضعرررمليب مرررمل زتيرررأ حررررى تآلن حبكررر  تتسرتشرررمل يت، وحررررى م ررر    

وت  ،ي اقونهررمل يفعلررون ذيرر  ممل ررد ت  نررى مررن ت رررص تد دسررني 

تيوتجر  أن  تعدو أن تكون   تي ملي  شكليت أو سب ذته جردوى.  

تكون ال  تضعمليب علن تضر لامله تإليزتميت تي  تؤس  إلصدتر 

علرى ت قر     ،رالص وتعرلمل  تيا ملء م لهمل م   مقيرت ت نظلرت تيالديرت   

 ررإن   ،  تضاررملنني تيعملمررت وت كوميررت ومررمل   حكلهررمل. كررلي      

مل تيرزتم ت مملنرمله وتيالرديمله وتقهرمله    تيوصوش تيشملم  ير ل  أيض 
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وزترة تإلسرررركملن ووزترة تيشررررؤون   ،م رررر ) قررررت ت الرررررى ذته تيع

مفررره ت ايررق معررمليب  علررى م ررروى تيرصررلي      (تيالديررت وتيقرويررت 

تيعلرتنررني يرحقيررق سررهويت ت ركررت وتير قرر    تياي ررت تيعملمررت عررمل   

وسب ذي  من ت مملكن تيعملمت تير    ،ت رصفت وتي رىل وتضر زامله

 لرين مرررن ت تقررع عرررلن تالرصرررملص تض ررورين تيعقرررملرية أو تض رررر  

 تيق ملم تخلملص.  

مل توهيررف أ وته  فيزيررت يلل ررورين  ويعلررق مررن تض ملسرر  أيض رر 

وتض ررررر لرين نظررررب ماررررمل رته  مر ايررررق أ وته ومعررررمليب تيوصرررروش 

أو  ،   عفملءته من معض تيرسروم   م  :تيشملم    مشروعملته ، م  

وسررررب ذيرررر . تي ررررره مررررن   ،زيررررمل ته   تض ررررملحمله تتسررررر لملريت

 فيررز  - ويررو يفررتة حمرد ة مر       - رزم  تسررخدتم م ر  ارل  ت   

واللرق منرط تعريرمل ي     ،نشر ال  تي قمل ت وض  أورارمل علرى تجملرلرع   

مل مررن وملمر رر تيرردى تي ررملس يصررا  معررد ذيرر  علررى تضرردى تي ويرر  جررزء    

 مكونمله تير ليت تيعلرتنيت.

وركز  . نملصرر تيقعرو  علرى أنرق ار  مرتعرملة أن تحريملجرمله        

وعلرى سراي     ؛ن تيف رت ت الررى  ك    ت من ذوي تإلعملقرت خترلرف عر   

تض رررملش، تضصرررملمون م يرررف "تيروحرررد" يرررأتني   مقدمرررت تحريملجرررملته  

ق در  تيرعمليرت وتيرعلري  وتيرردري ،     حق ر تو ب مرتكرز مرخصصرت تُ  

 ومرتكز  يوتء تر ملس  مع أعلملرا  وتل  تحريملجملته .

وذكر  . حملد تي قفني أنق وعلى تيررس  مرن أن ا رمل  مررتمج     

ت ي تإلعملقت   تي عو يت، كلرمل مررزه مرؤالر    حكوميت الملصت ملو

 ت أنهرمل   ؛تيعديد مرن م ظلرمله تجملرلرع تضردنني خلدمرت ارل  تيف رمله       

 مع ذي  تظ  سب كمل يت.
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وأعرررمل أ أ.  رررمل زة تيعأررررويف أن تيركيرررزة ت سملسررريت يا رررملء  

تجملرلررع تض رررج اررو تيعلرر ، وقملعرردة أي نظررملم تقرصررمل ي اررو نظررملم    

لررمل مررملآلالر،  رر  ميكررن أن   تيعلرر ؛ يررلي  يرررأور ويررؤور كرر  م ه   

ت رررور تقرصرررمل ي  ون ت ايرررأ قوتعرررد علررر  ت قرررت         حيررردا أي 

أصرا  تيعلر  مصرفرق     ،ق ملعمله تتقرصمل  تيروط . ودرل  ت اليرت   

مل   مصررفو ت أارردتف تير ليررت   تضعيملريررت تي  قررت اررد  مل  سرررتتتيأي    

تض ردتمت يللللكت )تددف تي ملمن، تو ب  رص علر  ت قرت ومنرو    

مل (. وكلررمل ن حررم أن ق ررملم تتقرصررمل  وق ررملم ت علررملش      تتقرصرر

م تيعديرد مرن تيرر بته تير  ترملز  يهرمل أاليرت تير رو          تنمل يشرهد ي حمل

 ،يرح رررة تيكفرررملءة وتإلنرملجيرررت ملي تياشرررري كونرررق عململ رررمل أسملسررر 

وتيرشأيع على تير مل  يت وتير ور. ومن ت اليت مبكرملن أن يشرل    

أررت   ر ويرررلكة تيعلمليررت تضك اررلت تير رروم ت شررخملص ذوي تإلعملقررت.    

م ه  كأزء ت يرأزأ من جو ة حيملة ذوي تإلعملقرت، وترو ب تيعلر     

ن ار    سرن تيعلر     تي  ق د ، و تملحت  رص تيعل  أمملم ييع م ر 

  هرر  هررروف ت قررت، ي رردرج اررلت تضفهرروم  ررأ تدرردف تيعملشررر:    

م ر)ت ررد مررن أوجررق عرردم تض ررملوتة(.  لررن أارر  ت سرراملش تيرر   رر    

ا  تيعرري  تيكررري  عرردم تكررمل ؤ  ملص ذوي تإلعملقررت مررن ُسرر ت شررخ

مملإلعررمل ت    تت رقررمل    ،وتت رقررملر يا يررت  ريررت سررليلت    ،تيفرررص

يرررو ب  يللهرملرته تيعلليررت تيرر  تؤالرره  يلحصرروش علررى  رررص علرر  

تتحريملجرررمله ت سملسررريت دررر  و سررررا . وت رررد مرررن أوجرررق عررردم     

مل ي  تض ررررملوتة يهرررردف يرررررلكة ت شررررخملص ذوي تإلعملقررررت تقرصررررمل  

ويكفرر  كررلي  مشررملركت تضرررأة مررن ذوته تإلعملقررت    ،ملوتجرلملعي رر

وتكرررمل ؤ تيفرصرررت درررمل يلقيرررمل ة وصررر ع تيقررررتر، مبرررمل حيقرررق ماررردأ 
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تيشلوييت وتتسرق ييت علن عرلع يعرتف حبقوقه    ت صوش 

ا  تيعرري  تيكررري ، وي رره  كررلي    تعظرري  تض فعررت      علررى ُسرر 

    تضللكرت، وميكرن   مل، من ال ش ر ع م رروى تيرشر ي  تقرصمل ي 

تلخرريص تقرردوى مررن توهيررف ت شررخملص ذوي تإلعملقررت   تي قررمل  

 تيرملييت:

تز يرررمل  وعرررني تيعديرررد مرررن أصرررحملش تيعلررر  ةرررمل  قيلرررت       .

وتض فعت تتقرصمل يت من  ،ت شخملص ذوي تإلعملقت كأ رت  م رأة

 توهيفه    سوىل تيعل .

تإلعملقت ميكن تتعرلمل  عليه    ت علرملش   ون ذووتضوهف .

تيررر   ررررملج يلدقرررت وتتنضرررامل ، كملي ررركرتملريت وتحململسرررات،      

 الدمت عل ء.و

معرردش تيرردورتن تيرروهيفني ي شررخملص ذوي تإلعملقررت أقرر ؛     .

  نه  ي رلرون   وهمل فه  مدة أطوش من سبا .

تضروهفة   ملتوهيف ت شخملص ذوي تإلعملقت يزيرد مرن رعر    .

 عن مي ت تيعل  ومع ويملته .

تض رر لت ي شرخملص ذوي    تتسر  ش ت م   يللهملرته سب .

   تريت أو خت ي يت.أو تإلعملقت سوتء كملنأ تق يت 

ن ن خيرردم   ررت تضعررملقة سرروى م رر   تَّرريرري  ا ررمل  أ ضرر     .

يعررملنني نفرر  معملنررملته ؛ يررلت مررن تض  قررني توهيررف ت شررخملص ذوي    

 تإلعملقت   تيوهمل ف تي  ختدم ذوي تإلعملقت.

  ضل مل عن  قيق ت ادتف تتقرصمل يت تيرملييت:

ج تي لو تتقرصرمل ي تيفرر ي ي شرخملص ذوي تإلعملقرت       رت .

 ي لو تي ملتج تحمللني تإليمليني.



66

 –2020     
130 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

  قيق م رويمله أعلى من تإلنرملجيت تتقرصمل يت.   .

ار   ن رات  عمليرت ذوي تإلعملقرت مرن ق      ؛ختفيض ن ات تإلعمليت .

، ون رررات  عمليرررت تيشرررخص مرررن ذوي تإلعملقرررت   أحرررد أ ررررت  أسررررته

 ي ف ق.

   رؤيررررت   تيركملمرررر    ت فيررررل أارررردتف تيعلرررر     .

وأادتف تير ليت تض ردتمت ممليقضملء علرى تيفقرر، والفرض معردته     

 تيا مليت.

وتررو ب تيعلرر  تي  ررق قليررع     ،أررتمكررة تيعلمليررت تض ر   .

 ت شخملص ذوي تإلعملقت.

  ررررررة تيكفررررررملءة   تسرررررررخدتم تضرررررروتر    عررررررملش    .

 تتسره   وتإلنرملج.  

سيملسرمله   عع ر هرت حنرو تير ليرت، وو    تفعي  تي يملسمله تضوج  .

 ت فيليت يرش ي  ذوي تإلعملقت   كمل ت تيق ملعمله تض ردتمت.  

تعزيرررز قررردرته تضؤس رررمله تضملييرررت تحملليرررت ي رررره ترررو ب   .

  رص عل  م ردتمت يلوي تإلعملقت. 

يمليررت حقرروىل ت شررخملص ذوي تإلعملقررت   مي ررت تيعلرر ،       .

 وتو ب مي ت عل   م ت الملييت من تيعوت ق وت وتجز.

ني أن مثررررررت ماررررررمل رته عديرررررردة وذكررررررر  . ييررررررد تيشررررررملا

زتش ترررريررررردري  وتأايرررر  ذوي تإلعملقررررت ي رررروىل تيعلرررر ؛  ت أنهررررمل ت  

مل أن م رررر  اررررل  تيررررملتمج  الصوص رررر ،ت تفررررني مملتحريررررملج تض لرررروش 

  رررررني تيقررررررى وتض رررررملطق   مرتكرررررزة   تضررررردن تير ي ررررريت، وت تُ  

 ومن ال  تضامل رته: ،تي مل يت
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مرنرررملمج توت ررررق: واررررو مرنررررملمج أطلقررررق صرررر دوىل تضرررروتر    .

 اشريت.تي

 جلكرررر : ماررررمل رة تيرأايرررر  تيرررردويني يرأهيررررز وترررردري    .

  رررو ارررر،1437 رجررر  28تضعرررملقة ي ررروىل تيعلررر ، أطلقرهرررمل    

عاد تيرين من نملصرر  ش سرعو ، ر ري  علر       م أ نوف ت مبة

   ترة مركز  ريق تيرأاي  تيدويني.

 مامل رة أرتمكو   توهيف ذوي تإلعملقت. .

مل يلق رملم  ه تشرأيع  تحر ملش ذوي تإلعملقرت   نظرملم ن ملقرمل    .

 تخلملص   توهيفه .

 جور يلوي تإلعملقت.ت ظي  سملعمله تيعل  وت  .

وارني مارمل رة    :مامل رة سعني يرأاي  وتوهيرف ذوي تإلعملقرت   .

ارر   مدي رت    --سب رحبيت ت وعيت، تأس أ مررملريب  

 تيريمله.

 ،مامل رة تي ب يردري  وتأاي  ذوي تإلعملقت ي روىل تيعلر    .

ت تيصر ملعت ممل كمل مييرت تيعرميرت يلعلروم     وتير  أطلقهرمل علرع الدمر    

وتيرك ويوجيررمل وتي قرر  تياحررري تيرملمعررت قملمعررت تيرردوش تيعرميررت     

 · ار١٤٤١ تآلالرة يمل ى١٣

إلعررمل ة تيرأايرر  تضهرر  يررلوي تإلعملقررت      "قررمل رون"ماررمل رة  .

 يللشملركت   سوىل تيعل .

وتيرر   ،  تضاررمل رته تضشررملر  ييهررمليكررن وعلررى تيرررس  مررن تعررد  

زتش ت تفررني ترر  ت أنهررمل ت ؛أايرر  ذوي تإلعملقررت ي رروىل تيعلرر ت ررعى ير

 زة   تضدن تير ي يت.مل أنهمل مرتك مملتحريملج، الصوص 
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 رردش ترمل ور  حروش    ومن نملحيرق يررى م.  ملعر  تيقرنرني أنرق يُ    

أن تإلعملقررت  -تضشررملر  ييررق   تيرعقيرر  تي ررملنني   _تيوصرروش تيشررملم  

 ،تيا رملء   تي رعو يت  مليرخ يط ومر من تتارلرملم   تكاب  تتأالل جزء 

وتيرر     ،يكررن تيرصررور أن مثررت أاليررت إل رتج تإلعملقررمله تي ررمل رة  

تي ملي  يكون سااهمل مشملك  جي يت. وكل ملش ا مل  مره جي  

ويرعلرق   ،ى  رل  ُي

تعيرق تضرريض مرن تيروت ة حررى       مل  تيعض ه يرصرا  عظملم ر  مركل 

وت رررملته مرررن ارررل  تي وعيرررت ت ررررحق أن يرررر   يصرررا  كمليرل رررملش. 

  رتجهمل علن   ت تضعملقة حرى ي رفيدوت مرن تخلردممله وتيفررص    

 وت قوىل تضل وحت د .  

أن أك رررر مرررمل حنررررملج يرررق    ، . عيررردة تي رررملج   و  تعرقرررمل  أ.

  يرح ة حيملة ذوي تإلعملقت يرتكز   وجرو  قملعردة ميملنرمله توع ر    

 ؛شررملرامل وتصرر يفهمل وتحريملجملتهررملمررمل خيررص أنرروتم تإلعملقرت وتنر  كر   

   ت. وجو  مرتمج ومرتكز ت ملس  ك     ومن و 

وعرمأ  . ا ملء عاد ت  تيفرري  م ملي رمل جبوتنر  مرن تتارلرملم      

ملوي تإلعملقرت   أمريكرمل كل رملش، حير  أشرملره    أن تيرعلري        

ق رر   :ت كررومني يررلوي تإلعملقررت   أمريكررمل عاررملرة عررن ق ررلة  

مرخصرص، وارلت تيق ر  ت الرب     وق   حكرومني   ،حكومني عملم

يرو  تيف ت ذته تإلعملقمله سب تيقململت يلدمج م را  تيررأالر تيعقلرني    

أو قصور   تيفه  أو ذوي تي لوكيمله تي  ت ت رل  مردعه      

تيرعلررري  تيعرررملم، وارررل  تيف رررت يرررر  تعرررريفه  مرررمليملتمج ت كمل مييرررت  

 تيا ررري ت كرررمليقرتءة وتيكرملمرررت وتض رررمل   ت  رررملميت تيا ررري ت أو 

تيروتص  ممليصور   حملته سب تي ملطقة. واللصأ  . ا رملء    أن  
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تضرررأموش أن ترقرررى تجملرررملته تخلملصرررت مرررلوي تإلعملقرررت   تضللكرررت 

  تيعردش   ملونكرون م ملي ر   ،ييرق أمريكرمل   حبي  نرخ ى ممل وصرلأ  

 وتض ملوتة.  

وتررررى أ. عليرررملء تيارررملزعني أن جرررو ة ت يرررملة ي شرررخملص ذوي      

ت   مرحلررررت تي فويررررت د رة جررررتإلعملقررررت تارررردأ مررررن مرحلررررت ماكرررر  

 اني: ،وال وتتهمل

تكرشملف ماكر )توعيت ي سر مأاليرت مرحلرت "تيرردال      .

تدري  أطاملء ت طفملش وأطاملء مرتكرز تيرعمليرت تيصرحيت     ،تضاكر"

 على تالر  همل(.  نيت وييت على تكرشملف جوتن  تيقصور تي لمل 

، تعلي  جيد ) امل  مرتكز تدال  ماكرر  تالر  ت حيرملء    .

قاوش   تضردترس   - رتكز تيرعمليت تيصحيت ت وييتوميكن   م

 تيقريات من تي كن وتو ب أسملسيمله تعلي  ذوي تإلعملقت(.

مرررتمج تأايرر  ضهررملرته ت يررملة يرحقيررق أقصررى قرردر مررن        .

 تتسرق ييت.

مررررتمج تأايررر  يلروهيرررف ح ررر  م رررروى قررردرته كررر       .

 شخص.

وأشرررملر  . عارررد ت  مرررن صرررملحل ت لرررو     أن تيوصررروش      

ق مررررتمج م ظلرررت وم رظلرررت، مهررردف  قيرررق تي مليرررمله ةرررمل    قيررر

تحريملجرررمله تجرلملعيرررت وتقرصرررمل يت علرررى وجرررق تخلصررروص، سرررب      

مل  ون أن تؤسررر  أنظلرررت وقوتعرررد رصررري ت تكرررون   تكرررن عللي ررر

ت سملس حنرو ملروا تيوصروش    تيرملتمج تير  ارني حمرور ت فيرل مرمل          

 قيقرررق   تي همليرررت. وت مرررد كرررلي  أن ترضرررمل ر تقهرررو     ىرج رررُي
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ت كوميررت وتيق ررملم تخلررملص يرررو ب مي ررمله خترردم كمل ررت صرر وف  

 وذي  من ال ش ممل يلني: ؛تإلعملقت

ع   قيملم وزترة تضوتر  تياشريت وتير ليرت تتجرلملعيرت ممليروس ر    -

 نشررملء تضرتكررز وتضعملاررد تضرخصصررت ممليرعررملون مررع وزترتررني   

 تيصحت وتيرعلي .  

 فيز و ع  تيق ملم تخلرملص    نشرملء مرتكرز ختصصريت      -

للعرررررملقة مكمل رررررت   رررررملته    كررررر  تض رررررملطق وأسلررررر       ي

 تحململ ظمله.

أن يكون ا مل  وزترة يلر ليت وتيرعمليت تتجرلملعيت م ررقلت   -

 عن وزترة تضوتر  تياشريت. 

 رررإن تيرخ ررريط   ،ومرررن وجهرررت نظرررر  . تقرررملزي تيشرررايكني    

وتير فيرررل يكررر  جهرررو  رعمليرررت ت شرررخملص ذوي تإلعملقرررت مشرررك    

مملإلعملقررت، ُيفرررته أن يررر   يضرلن حصررود  علررى حقرروقه  تضرصررلت 

دة  ررأ مظلررت "اي ررت رعمليررت ت شررخملص ذوي   ح ررعررلن م ظومررت مو

اررررر،  نشررررملؤامل مبرسرررروم ملكررررني عررررملم  تإلعملقررررت" تيرررر    

يركون تضظلت تيشململت  ،ش تيوط و كإحدى مامل رته مرنملمج تيرح

و رررص علررى   ،مكرر  مررمل ُيع ررى مشررؤون ت شررخملص ذوي تإلعملقررت   

تضالويررت   اررلت تجملررملش. وتآلييررت تضأمويررت     مرملمعررت ت فيررل تقهررو 

مل( مل وع جي ررمل ووقمل ي ر ارلت تخلصرروص ارني تآلييررت تير  ريقيت ) نشررمل ي    

ق تيرؤيرررت تيرملييرررت، وتيررر  ميكرررن  قيقهرررمل   هررر  ال رررت وتوج ررر     

وذير    ،ومكملتاهمل تضع يت وتضروتجدة   تيوزترته وتدي مله تضخرلفت

 كلمل يلني: 



66 

–2020  2015  
135 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ،اررردأ م رررل وت ة تي فررر  تضعرررملىل  تصرررلي  مرنرررملمج مركملمررر  ي 

ال روته تيملنرملمج    د من نوم تإلعملقرت حبير  تاردأ أو    ك وتيرأ

 :رررم

 رسملش تضعلومت يل رأ  تيروط  يرلوي تإلعملقرت " ذت كرملن       .

ييررر  حصررر عررد   ؛  يكررن كررلي " ن   نشررملؤ  يررر  موجررو  ت، أو 

 يري رب  ؛ات درمل ا وأار  تيعوتمر  تضك ر    ،ونوعيت تإلعملقمله   تضللكرت 

 . مرتمج تقهو  تيوقمل يت  يلمل معُد

ص يردع  وتحرروتء    م ا مركرز تإلرشرمل  ت سرري تضخص ر     .

ملييرمله تيرعملمر  تض لومرت   ترميرت      ملور  يروعيرهر   ،  ت كسر ي مرا تق

 تي ف  م ل تيص ر.  

ت ررأي  تي فرر  حب رر  نرروم  عملقرررق   تضؤس ررت تضع يررت       .

 ر. ك وقأ ما  ممليع ج تي ايعني وتيع ج تيرأايلني 

تيرتميرررت   حأرررز مقعرررد يل فررر    تضدرسرررت تضرخصصرررت   .

وتيرر   ،ق تيرردمج ا ررأو تضدرسررت تيرر  تُ  ،تخلملصررت ت قرررش ض زيررق  

 يك  تضرتح  تيرعليليت.   ُيفرته أن تكون شململت 

 :ممل يأتنيك  ممل ساق ي رلزم   عوء مر لامله جو ة ت يملة 

 تنشملء سأ  وط  يلوي تإلعملقت. .

م ملسرررر  ومرررردع  مملضرخصصررررة  و تررررو ب عررررد  كررررملفٍ  .

تتجرلررملعية وتي ف ررية وتيرتمرروية مررن مرتكررز تتحررروتء وتيرردع  

 وتإلرشمل  ت كسري.

تك يف  نشملء تضرتكز تضع يت مرمليع ج تي ايعرني وتيعر ج     .

 تيرأايلني حب   نوم تإلعملقت. 
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ت رررهي  قاررروش ذوي تإلعملقرررت مملضررردترس تيرعليليرررت سررروتء        .

  رهي  ويرضرلن ارلت تير   ،ليرت تيردمج  ق علا ر  تخلملصت مه  أم تي  ُت

 ،ي ررت علررى ت ركررت وتير قرر  ع ر ت  وته تض ررملندة وت جهررزة تضكتررو  

 وتيوسمل   تيرعليليت وتيرق يت تض ملسات يك  نوم  عملقت. 

تشررأيع تيق ررملم تخلررملص وم ظلررمله تجملرلررع تضرردنني علررى    .

مرمل سراق مرن مر لارمله،      تير مل   مرع تقهرو  ت كوميرت   كر      

لليرمله تيع جيرت تيرأايليرت أو تقهرو  تيرعليليرت يرلوي       من حي  تيع

تإلعملقررت مب رررويمله مرليررزة ُتررري  ي كسررر اليررملرته عديرردة ووتسررعت     

مرع عرلملن أن    ،حب   هرو ه  تضعيشريت وم ررويملته  تتقرصرمل يت   

 .م مشك  مرليز وكملٍفد تخلدممله ت كوميت ُتق

يشروترم  الت مملي اع    جملن  تو ب تياي ت تيصحيت تآلم ت   ت

مررمل اعرر  تضعررملىل  وت رردت ق ووسررمل   تضوتصرر ه، وتتارلررملم مكرر  

م رردع مل ومروتصررل مل مررع تي ررملس   تيع قررمله وت يررملة تتجرلملعيررت       

اعرد  قردر تإلمكرملن عرن تيعزيرت      مل ُيتَّر  ؛ململ وتر يهي ر مل وريملعري   ع مي 

وتتن رروتء وتيكلمررت م ررا  هررروف  عملقرررق تضخرلفررت عررن هررروف      

 تضعملقة. أقرتنق من سب 

ا ررمل  أاليررت كررابة يرخصرريص جهررت م رررقلت سررب تملمعررت  ي 

ق ررررملم مررررن تيق ملعررررمله تضررررلكورة ومرتا ررررت مبألرررر  تيشررررؤون   

مل مبرملمعرت وتقيري  تيرملتمج وتقهرو      تتقرصمل يت وتير ليت، تقوم  وري 

يلرح ررة وتيرعرردي  وتإلعررمل ت   ؛مررت يررلوي تإلعملقررت د وتخلرردممله تضق

 وتير وير.  
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 التوصيات:  

صرررت   تيق ملعرررمله تيعملمرررت وتخلملصرررت     ملء وحررردة مرخص   نشررر -1

وكلي   ،يرقدي  تخلدممله يلوي تإلعملقت   ييع تجململته

معض تيملتمج تي  ختدم ال  تيف ت م   مرنملمج  سرتتتيأيمله 

وسباررمل  ،تير قرر  ت ركررني وتتسرررق ش تآلمررن يللكفررو ة  

 من تيملتمج تجملرلعيت.  

فرررم مرررن ال يرررق حُتسرررن مي رررملىل أال قرررني تشرررريعني ت ظيلرررني   -2

حير  يشرعرون  يرق     ، صحملش تتحريملجمله تخلملصرت  ت قوىُل

أنهرر    عرلررع حيفررم حقرروقه  كحقرروىل وتجاررت معيررد ت عررن  

را  معرردم شررع وتيررلي قررد ُي ، كرررة تيرعررملطف تضاملشررر معهرر  

 تترتيملا.

 شملرة   تيدورته وتضؤمرته.تإلتو ب الدممله ي ت  -3

تدري  وتأاير  ذوي  صت   ع    نشملء تضرتكز تضرخص تيروس  -4

وتشأيع تيق ملم سب تيرحبني وتيق ملم تخلرملص حنرو    ،تإلعملقت

 تأسي  وتش ي  ال  تضرتكز.

تهي ررت كمل ررت تيظررروف تياي يررت وتي ررلوكيت وتتجرلملعيررت مبررمل   -5

ز ت شخملص مبخرلف أنوتم  عملقره  على تيعلر  وتيظهرور   حف ُي

 وتضشملركت   ت يملة تيعملمت.

إلحصرملءته تيدقيقرت حروش مردى      نشملء قملعدة ميملنمله ترضلن ت -6

وتقررردي   ،وصررروش ت شرررخملص ذوي تإلعملقرررت    سررروىل تيعلررر 

ييع ممل يلزم مرن ترتيارمله تزمرت يررو ب مي رت علر  م رردتمت        

 الملييت من تيعوت ق وت وتجز.
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تضررررررررلة حقرررررررروىل تضرررررررررأة ذته تإلعملقررررررررت وقضررررررررمليملامل     -7

شرت    ط تيوط يت تضرعلقت مبشملركت وتإلسرتتتيأيمله وتخلك

 ج. ر ذوته تإلعملقت على حنو  ملع  وُمتي  ملء 

أ ومي ر تيوصوش يللرأة ذته تإلعملقرت،  هي  نشملء الط سملالن ُم -8

ي مرر ا عررن أي  ؛مبررمل   ذيرر  ي ررت تإلشررملرة وتيرسررمل   تي صرريت

 حمل وت ع ف أو تسر  ش أو تعردتء على أسملس تإلعملقت. 

 نشملء  ييت رقملمت ومرملمعت  لمليت ت طفملش ذوي تإلعملقت مرن أي   -9

ست ت  وي على تعرلي  أو عقومرت أو معململرت ت  ن رملنيت،     تملر

قررررد  رررردا درررر    تضؤس ررررمله تيرعليليررررت أو  ور تيرعمليررررت    

 ا  تضرميمله   تض ملزش.  تتجرلملعيت أو من ق 

ت ه   ،وعع حوت ز و عفملءته عريايت  رمملش تيعل  تخلملص -11

   توهيف أكمل عد  من ذوي تإلعملقت   تيق ملم تخلملص.

ت كرررومني وتخلرررملص   ةنررررملج   تيق رررملع  نشرررملء ال رررو     -11

مر ظرررري  معررررة يضررررلن سرررر مره   ،الملصررررت مررررلوي تإلعملقررررت

وترررردرياه  و نرررررملجه  تقيررررد، وميكررررن أن ت رررره    ذيرررر  

 مؤس ت تيردري  تيرق  وتضه .

ع قيررملم وزترة تضرروتر  تياشررريت وتير ليررت تتجرلملعيررت   تيروس رر     -12

رعرملون مرع   و نشملء أعدت  من تضرتكز وتضعملارد تضرخصصرت مملي  

يرحقيق تيع ملء تيشرملم  يكر  معرملىل     ؛وزترتني تيصحت وتيرعلي 

 ونوم  صملمرق. 

 فيررز و عرر  تيق ررملم تخلررملص    نشررملء مرتكررز ختصصرريت    -13

 ،يللعملقة مكمل ت   ملته    ك  تض ملطق وأسل  تحململ ظرمله 

 مل تي  ت اأ تإلحصملءته ك رة توتجدا  مهمل.الصوص 
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عيرت م ررقلت   أعلملدرمل     نشملء وزترة يلر ليت وتيرعمليرت تتجرلمل  -14

ت نظرر   ؛ومهملمهمل عن وزترة تضوتر  تياشريت وتير ليت تتجرلملعيت

 تالر ف تيرخصص وتضهملم مي هلمل. 

  نشررملء وتفعيرر  يعيررمله تإلعملقررت كلأرلررع الررملص يروتصرر        -15

ملياحر  عرن   موتيرعرملون   كر  مرمل يرعلرق      ،يرامل ش تضعلومرمله و

 ته تي  وررتير لرر  علررى تإلعملقررت ووصرروش صرروته     تيق ملعررمل 

و فيررررز تيق ملعررررمله  ،)ت كررررومني، تخلررررملص وتير رررروعني(

تي ايرررت وتض رررر لرين يلدرتسرررمله وتيرأرررملرش وتي رررعني  لررروش  

 طايت.

تفعيرر  مهررملم )اي ررت رعمليررت ت شررخملص ذوي تإلعملقررت( يركررون    -16

 رط وتقهرو  وتخلرردممله   تضظلرت تير  ت ردرج  رهرمل كر  تخلك     

 يلوي تإلعملقت. 

عملقرررت عرررلن م ظومرررت  تقررردي  تخلررردممله وتيرررملتمج يرررلوي تإل  -17

دة مررة ييررع ت طرررتف ذته تيع قررت )تيدويررت    ح رروت  رريقيت م

وتيق ررررملم تخلررررملص وم ظلررررمله تجملرلررررع تضرررردنني(   تجملررررملش  

تيصحني وت كسري "تيروعوي وتإلرشمل ي" وتيرعليلني وتيررأايلني  

 وتخلدممله تيعملمت تضخرلفت.

تيرتكيررز علررى تتارلررملم مر رروير علرر  مركررز تضلرر  سررللملن    -18

عملقرررررت ممليشررررررتكت وتتتفملقيرررررمله تضرامل يرررررت مرررررع  حبررررملا تإل 

وتتسررفمل ة مرن تيرأرملرش تيعملضيرت      ،تقملمعمله تحملليت وتيعملضيت

 تي ملجحت مهلت تخلصوص.
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ن  فيررز تير ررمل   مررة تضرردن أو تض ررملطق جبرروت ز وتمريررملزته َضرر -19

تيدرجمله    قيق مر لامله جو ة ت يملة يرلوي  أعلى ق حق ُي

 تإلعملقت.

 ؛زن مرة تقهرو  تيوقمل يرت وتقهرو  تيع جيرت     توت ى تيعل  صك -21

يلرقليرر  قرردر تإلمكررملن مرررن حأرر  وأعرردت  حررملته تإلعملقرررت       

 تض رقاليت.

 ع ررملء أاليررت يعلليرررمله تضرملمعررت وتيرقيررري  وتيرقرروي  تض ررررلر      -21

يك  تقهرو  وتخلردممله تير  ُتارلش يرلوي تإلعملقرت ضوتكارت        

 م رأدته تير ور تي   وتيعللني وتيرق . 

أنروتم   مرمل خيرص      كر   تو ب قملعردة ميملنرمله توع ر    تيعل  على -22

وجررو     تإلعملقررت وتنرشررملرامل وتصرر يفهمل وتحريملجملتهررمل، ومررن و رر  

 مرتمج ومرتكز ت ملس  ك    ت.

ني سيملسرمله كمل يرت يرردع  أوييرملء أمرور ومعللرني ومرت قررني      تا  ر  -23

ذوي تإلعملقرررت، وتي ظرررر    تتحريملجرررمله تض لررروش  قيقهرررمل    

هرر  ورعررمليره  علررى تيوجررق ت م رر   ض ررملعدته  علررى تتارلررملم م

)تض ررملندة تضع ويررت وتي ف رريت، تإلجررملزته تير يررت مررن تيعلرر     

ع د ت ملجت وعدم تحر ملمهمل مرن رصريد تإلجرملزة تتعريمل يرت،     

 وسبامل.  ،ت ملجمله تيرلويليت، ت جهزة وتيوسمل   تض ملعدة(

  تيرعليليرت و ريرق   تيروعيت مأاليرت تيرفملعر  ت سرري مرع تير ظك      -24

 ضعملم.تيعل  ت

تقوم تقهرمله تضع يرت مرلوي تإلعملقرت وتخلردممله تخلملصرت مهر          -25

تإليكرتونيرت مشررك  وتعرر    ملعلرى موتقعهرر  ملمرإع ن الرردمملته 
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وي ررب، وكررلي  تض ررملعدته وتضخصصررمله تضملييررت تكررون      

  ت ممليرفصي  مع تيشرو .عَلوتعحت وُم

 ،ت يررملة ةتسرشررملريت تعلرر  مررع مرنررملمج جررو     تتشرركي  ق رر  -26

 ن  ؛ير  م ي  تقهمله تضع يت مهرمل  ،جململشصت   الت تمرخص 

ت يرملة   ةتضيزتنيمله تيكمل يت يدع  ك  مرمل يرعلرق جبرو     مليديه

 2030  تضللكت يرحقيق رؤيرهمل 

تعرلررمل    ترة تيرتميررت تخلملصررت   تيرروزترة  ييررت معي ررت يروعيررت      -27

تسررقاملش ت طفرملش ذوي تإلعملقرت     ،تي لات وتي مليامله مملإلعملقرت 

 املميت سليلت.م ريقت تفملعليت  
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 امللخص التنفيذي: 

أكررد أ.  هررد ت يررري   تيورقررت تير ي ررت علررى أنررق يررروت ر     

مرررن تضقومرررمله تي ررريملحيت:    يللللكرررت تيعرميرررت تي رررعو يت تيعديررردُ   

 ،وتيف يرت  ،وتيدي يرت  ،وتي قمل يت ،وتيرملرخييت ،وتض ملاليت ،تق رت يت

كلررمل أن يرردى تضللكررت تيعلررق تيرررملرخيني يعشرررته     ووت ضررملريت. 

أيض مل من  ويرت عصرريت    ملمشر   تن يدي مل كلي  حملعر  إ ،تيقرون

مل،  رررأ مرررن تقرحرررملم  وش تيعشررررين تيعظلرررى تقرصرررمل ي نملشررر ت مكَّ

ت مبررردن صررر ملعيت كرررمليظهرتن وتقايررر  وي ارررع، وشرررركمله  مررررور 

كررملى كررأرتمكو وسررملم ، عرر وة علررى مشررملريع عررخلت قمل مررت  

ر معررررمل  تيصرررر ملعت وتيرأررررملرة    ي ك يرررروم وتيقديررررت، وتيرررر  سرررررُ   

 تقرمل    ت مر تيلي ي روج  تيعلر    ؛قرصمل  وتي يملحت   تيعمل وتت

يرعزيز تير ليت تي يملحيت تيوط يت موصفهمل أحدا أنوتم تير ليت تير   

وتر ررملمق مرررع   ،ت ررعى دررمل تيررردوش كلصرردر  الررر  عظرري  تيشرررأن    

تير ليررت تيشررململت، وضررمل ترضررل ق مررن ت ليررت حضررملريت شررململت يكمل ررت 

وتضمل يت. تضقوممله تي ايعيت وتإلن ملنيت

  حررة أكررد  . عاررد ت  صررملحل ت لررو    تيرعقيرر  ت وش   

ضني قردم مل حنرو صر ملعت سريملحيت  ملعلرت ت  رني       على أنق ت مد من تضك

تتحريملجمله وتضر لامله يللوتطن أوي مل حفمله مل على مصرو مله مملييت 

مل  جر  قضرملء أوقرمله سريملحيت      رمل ر سر وي   ره ملتف تيدوترته ُتد قك

 ويررية،  ململح عت سرريملحيت  ملعلررت أيض ررمل ةررلش سرري  الملرجيررت، وصرر مل

نرشررررف مرررمليرعريف دررر  عرررن  ملحرررت  ي  رررمل تإلسررر مني ت  يرررف،   

  ذيررر  ي رررمل مرررن مرررور   شرررك علرررمل ُي وتيرعريرررف م قمل ملت رررمل،  ضررر   

تقرصمل ي  تع  يل ملتج تحمللني تإليمليني و الل مل تيقومني.
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 أممل أ. يملش تض  كت  أشملر   تيرعقي  تي رملنني    عرد  مرن   

 ،تضقرتحررمله تيرر  مررن شررأنهمل ت ليررت صرر ملعت تي رريملحت   تي ررعو يت 

وم همل:  وي  اي ت تي يملحت    وزترة مص حيمله وتسرعت وميزتنيرت   

م  لررت، و نشررملء جهررملز مر رررور يللرررتقاة يلل شررله تي ررريملحيت،      

وتتارلملم مإنشملء تيف مل ىل تض  لت   تضدن.

 مليية:وتضل أ تضدتال ه حوش تيقضيت تحملورين تير

   .تيرحديمله تي  توتجق تي يملحت تيدتالليت   تضللكت 

   ييمله ت ليت تي يملحت تيدتالليت وتعزيز  ورامل   تتقرصمل 

 تيوط .

ومررن أمرررز تيروصرريمله تيرر  تنرهررى  ييهررمل تضرحررملورون   ملرقررى   

 أساملر حوش تيقضيت ممل يلني:

ت ايق مرتمج تتمرعملا تي يملحني وتدري  تيكفملءته تير    -1

ممليرعرررملون مرررع  ،تيق رررملم تي ررريملحني كملإلرشرررمل  وتيضررريمل ت ير لاهرررمل

أ ض  تقهمله تيعملضيت يروطة تضعر ت يرلكة تض شله تي ريملحيت  

 من أ تء أ وترامل مكفملءة عملييت.

تحململ ظرررت علرررى تضوتقرررع تي ررريملحيت وأن ررر رهمل مصرررورتهمل       -2

مأصرر   تي ايعيررت وت وريررت وتيرملرخييررت مررع ض ررمله م رري ت ت مرر      

تضوقع.

 

 الرئيسة: أ. فهد األمحري الورقة

ن يظررررن أن تضللكررررت تيعرميررررت تي ررررعو يت تفرقررررر   ة م ررررخي  رررر

لدي مل مقومرمله ج رت يرت وم ملاليرت وتملرخييرت      يللقوممله تي يملحيت، 
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ووقمل يررت و ي يررت و  يررت وحضررملريت.  ملي ررهوش وتيك اررملن وتي رروتح    

وتقاررملش وتياحررملر وت و يررت وتقررزر وطاقررمله تضيررمل ، كلكونررمله    

 ت ترو ر كلهمل   ملد  الر. -  أزع  أنهملم - ج رت يت قد

لر   تي ري يرشك    أمهرى ت ك  م   تقملن  تض ملالني جند تير و 

عر وة علرى سروتحلهمل تيشررقيت      ،  مشملش تيا   وج ومهمل ووس همل

قرررق تضخ وطرررمله وتض حوترررمله   وتي رميرررت. يررردي مل علرررق ترررملرخيني توو    

ير   ردوأ   وتؤكد  أشعملر تيعررش ت  ،تيصخريت م ل  تف تي  ة

عن ت مملكن وت حدتا تضخرلفت.

  تملريب تقزيررة تيعرميرت عردة ي رمله حمكيرت مكرومرت علرى        

وكليررررت نقررررويف  ،تيصررررخور كملي لو يررررت وتيلحيملنيررررت وتض ررررلملريت

 إن ملدنمل ت ررحق أن   ،أؤكد أنهمل ت ترو ر   موقع  الر. وممليرمليني

دمل تكون من أا  مقملصد تيعمل    جملن  تي يملحت  ذت   تسرر   

.تتسر  ش ت م  

يعشرررته  ملتملرخيي رر ملوكلررمل أن يرردي مل   تقزيرررة تيعرميررت علق رر 

أيض رمل مرن  ويرت عصرريت      مل  مشرر   تتيقرون  إن يدي مل كلي  حملعرر  

مل،  رررأ مرررن تقرحرررملم  وش تيعشررررين تيعظلرررى تقرصرررمل ي نملشررر ت مكَّ

وشرررركمله  ،ت مبررردن صررر ملعيت كرررمليظهرتن وتقايررر  وي ارررعمررررور 

وسررملم ، عرر وة علررى مشررملريع عررخلت قمل مررت  كررملى كررأرتمكو 

تيصرررر ملعت وتيرأررررملرة   ر معررررمل   ك يرررروم وتيقديررررت، وتيرررر  سررررر ي    

 تقرمل    ت مر تيلي ي روج  تيعلر    ؛وتتقرصمل  وتي يملحت   تيعمل 

يرعزيز تير ليت تي يملحيت تيوط يت

 دددددددي ا عمدددددد   

تدددداريخي ت  قدددد  

املخط طددددددددددات 

 امل   تدددددددددددات 

ا صدخري  م دآ فال  

ا سددد    ت كدددد  

أشعار ا عرأل ا تدي 

ت د   عن المداكن 

 ف  الحداث املختل
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 ن تير ليت تي يملحيت اني أحردا أنروتم تير ليرت تير  ت رعى درمل       

عظي  تيشأن وتر ملمق مرع تير ليرت تيشرململت،    تيدوش كلصدر  ال  

 ؛من مقوممله تير ليت تي ريملحيت  د  ك  مقوممله تير ليت تيشململت تع 

 ىحررد   تير ليرت تي ريملحيت ع رد أسلر   وش تيعرمل       ت مرر تيرلي جع ر   

أارررر  قضررررمليمل تيعصررررر، كونهررررمل ت رررره    زيررررمل ة  الرررر  ت  رررررت   

  وت كومرررمله، وممليررررمليني  هرررني أحرررد تيروت رررد تير ي رررت يلررردال       

وضمل ترضل ق مرن ت ليرت حضرملريت شرململت يكمل رت تضقومرمله        ،تيقومني

 رإن تير ليرت تي ريملحيت ارني      ،  تي ايعيت وتإلن ملنيت وتضمل يرت. ومرن و ر   

أحد أمرز روت د تير ليت تتقرصمل يت

أادتف تير ليت تي يملحيت خترلف حب   تيزمملن وتضكملن،   ن 

تالررر ف  ؛الررر مليررلي ير ملسرر  مررع ملررد قررد ت ير ملسرر  مررع ملررد        

تي قمل ررررمله وتيقرررري  وتفررررملوه تيظررررروف تتقرصررررمل يت وتتجرلملعيررررت   

وتياشريت وتياي يت. وكلي  ت ادتف ذتتهمل قد خيرلف زم همل،  لرمل  

يصرررل  كهررردف   مرحلرررت معي رررت قرررد ت يصرررل  كهررردف ضرحلرررت 

أالرى

ومن أا  ت ادتف تيعملمت تي  قد تشرت   يهمل أسل  تيالدتن

أادتف تقرصمل يت:  -

 مليكرر  يعلرر  مررر و  تي رريملحت  ،ت  رررملج ضزيررد  يضررملاواررل  

علررى تيرردال  تيعررملم وتيرردال  تخلررملص يللؤس ررمله تيعملمررت وتخلملصررت   

 ملا مرن تخلرملرج  ضر     ي من ال ش تسررق ملش تي ر   ،وكلي  ت  رت 

مل علرررى مليرررملر  وتر سررر وي  ملا تيررردتال  تيرررلين ي فقرررون  ي عرررن ُسررر

مل علررررى ق ررررتي رررريملحت تخلملرجيررررت كأحررررد أكررررمل  وش تيعررررمل   نفمل  

تي يملحت
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أادتف تجرلملعيت -

ع م ررروى تيرروعني تيشررع  و  ررة تيصررورة تي ل يررت      ررر  -

 وتير  ت يرزتش يرتارمل معرض تيا ر ملء م رأيت        ،تحملليت عن تي ريملحت 

 ون تض لوش   تقوتن  تي قمل يت وت ال قيت وتتقرصمل يت

ع م رروى    ر مل، مرن الر ش ر   مل ووقمل ي ر ت ليت تجملرلرع حضرملري    -

وتتعرررزتز مرررملريب تيرروطن وج رت يرررق ومقدرتتررق وتترتاررمل      نيتيرروع

تضاملشر مبكونملتق وترتوق

ملا ت جملنرر  وتضقرريلة ي اللررق مي ررت جملذمررت تسرررق ملش تي رر   -

وتضررروتط ة إلشررراملم حملجرررملته  ورسارررملته  ي سررررألملم وتتسررررلرملم  

وتيرتوي  مبمل يروت ق مع تيقي  وتيرشريعمله تحملليت

ي ررلايت عررن وط  ررمل تيررلي يرررت  تصررحي  تيصررورة تي ل يررت ت -

تيكرر ب مررن شررعوش تيعررمل  عررر  صررحرتء قملحلررت تروسرر همل  مررملر     

نفط

مررد ج ررور تيروتصرر  مررع تيشررعوش مررن الرر ش  ررر  تيررا      -

ي مل حني تيعمل  ييرعر وت عن قرش علرى تيروطن وتجملرلرع تي رعو ي     

تضضيملف تضرح  مملآلالر

أادتف مي يت -

ركررمل ز تير ليررت  ىحرردإترتكررز   يمليررت مقومررمله تياي ررت ك 

تض ررررردتمت مررررن الرررر ش تيرعملمرررر  ت م رررر  مررررع موتر نررررمل تي ايعيررررت    

وتحململ ظت علرى مروتر  تيررتتا     ،  موتع  تيرلواوة   ،وت يوتنيت

تحمللني

أادتف وقمل يت -

  ي لو تتقرصمل   ح  ، م  تي يملحت يي أ عر  حمر  -

ج رررر يلروتصررر  تي قرررمل  مرررع تيعرررمل ، وزيرررمل ة م رررروى تيرفرررملا         

حرتتم تضشرت وتت
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تعريرررف تيزت رررر علرررى ترتو رررمل تيضرررملرش   علرررق تيررررملريب      -

تي قرررمل  وتيعلرتنرررني وتيفلكلررروري  ؛وتضر ررروم   أشررركمليق تضرعرررد ة

وتيف  وال  ق

نقررمل  جواريررت   ة ن ت ليررت تيصرر ملعت تي رريملحيت تر لرر  مرتعررمل  

تيرمليني  ترلخص 

ترردري  تيع ملصررر تياشررريت تي زمررت تيرر  ير لاهررمل تيق ررملم     -

يرررلكة تض شررله تي رريملحيت مررن أ تء أ وتراررمل مصررورة     ؛ملحنيتي رري

تيزة

تحململ ظرررت علرررى مقرررملء تضوتقرررع تي ررريملحيت علرررى حقيقرهرررمل      -

تي ايعيررت وت وريررت وتيرملرخييررت مررع ض ررمله م رري ت ت تضررر مأصرر       

 ن ك  منط يق روت   من تي يملا ؛تضوقع

يررررلكن  ؛تسررر  ش مرروتر  تي رريملحت تضرررو رة و  رري همل  -

ق تحريملجمله تي ل  تي يملحني تحمللني وتيعملضنيمن  قي

علررر   رتسرررت شرررململت يلرحقرررق مرررن تقررردوى تتقرصرررمل يت    -

ي سر لملرته تي يملحيت تضقرتحت

 فيز تيق ملم تي يملحني، من ال ش  ع  تيق رملم تخلرملص    -

ير فيل مرتمج تي يملحت عمل ال ط  ع نيت ت ويقيت مركململت

 ليررت ت الرررى   ررط تير ررط تير ليررت تي رريملحيت صك  ط اُلم ررر  -

يلق ملعمله تتقرصمل يت يرحقيق منو مروتزن

مر لامله تيق ملم تيعملم

تيرخ يط تي يملحني تيعللني تيرشيد يرحقيق أكرمل معردش    -

ضوتجهررت  ؛تكررن مررن تي لررو تي رريملحني   وقررأ وتكلفررت قيملسررية 

سوىل تير مل   تي يملحني تيدويني تيعريض
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 قيرررق تيعلررر  تقلرررملعني تضركملمررر  مرررة ييرررع أجهرررزة    -

وكلت تير  ريق مرة ت نشر ت تي ريملحيت      ،يت تضرصلت مملي يملحتتيدو

ذتتهمل.

 عرر  تيررملتمج تياح يررت عررن تي رريملحت تحملليررت خللررق مي ررت         -

و ارمل  تي رررىل   ،سريملحيت مرتا رت مرتتو رمل تيزتالررر مرملير وم تيعرريض     

تيعلليت ير ليرهمل وعرعهمل يلعمل  م ريقر مل تخلملصت

 صدتر تيقوتنة تي زمت ير ظي  تي يملحت. -

ع م روى تخلدممله تضرصلت مملضوتقع تي يملحيت  ر  -

 فيز تيق ملم تخلرملص يروسريع أ رق تارلملمملترق   جملنر        -

تير ليت تي يملحيت تض ردتمت

ترررو ب تضر لارررمله ت م يرررت وتيرق يرررت   خمرلرررف تض رررملطق       -

مليضلملن س مت تي يملا وتوتصله  تق ي  ؛تي يملحيت

ن تضوتقرع تي ريملحيت   تو ب تضعلوممله وتيايملنرمله تيوتسرعت عر    -

من ال ش تض شورته تيورقيت وتيرق يت.

تيعلر  تيدملومملسرني يرتويرج تي رريملحت تي رعو يت مرن الرر ش       -

م شلت مل تيدملومملسيت   تيدتال  وتخلملرج

شرررررعومهمل  ىع ررررر رررررر  مكملتررررر     وش تيعرررررمل  تيررررر  تُ   -

يرخللررهمل  ،مملي رريملحت، حبيرر  تقرروم مأنشرر ت   يررت ووقمل يررت تعريفيررت  

ماملشررة وختفيضرمله رمزيرت   تيررلتكر وتإلقملمرت       جوت ز  فيزيرت 

  تي عو يت

سرررتء مشررملاب ومررؤورين  ويررية مملتسرضررمل ت تيكململررت       -

ومرر حه  عقررملرته   تض ررملطق تي رريملحيت ي سررر لملر  ، ره تيرروطن

 يهمل
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تسرررررر  ش تض ملسرررررامله تيدوييرررررت وتضرررررؤمرته تيكرررررملى      -

تي قمل يت.تسرعرته مكونملت مل تي يملحيت وتيف يت وتيرملرخييت و

مر لامله تيق ملم تخلملص

مرور    نيوار  ،جواري يل يملحت تي عو يت تيق ملم تخلملص رت ٌد

هرر  درلت تيق ررملم  ون شرر . وت ردي  عررن  ور تيق ررملم   متقرصرمل ي  

مع تيق ملم تيعرملم يري  درمل حردو ،  هرني أ وتر       رقمشملركوتخلملص 

ملىل تيررلي امل سرروى تيفكررر وتيررلان تيرأررملري تخللَّرر مفروحررت ت حيررد 

مرررن تيرأرررملرش وتخلرررملته تيعملضيرررت، مرررع توهيرررف تق يرررمله    ي ررررفيد

مملعرارملر أن تي راي  يل هروه تي ريملحني تض ررقالني       ؛تيعصر ت دي 

 ،تيفعررملش وتضرررم  ير لرر  تي ظررر معررة تضع يررمله تإلن ررملنيت وتيعملضيررت 

وعررررة تتمركررررملر وتيرأديررررد مررررع مرتعررررملة خلصوصرررريت تإلن ررررملن   

مرق يلعرمل    الردنمل أن تقد  قرت ضرمل ميكرن ي   ملي اردم توييفت اللَّ ؛وتضكملن

   ةرمت سيملحيت  ريدة

 تيرعقيامله:

 التعقيب األول: د. عبد اهلل صاحل احلمود

أ.  هد تتيري ملخص مل عمل ي مل حوش ممل  رضر ق م  نرمل   مقد 

ىل ي اردتف  من مروتر  سريملحيت مرعرد ة ت وجرق وت صر ملف، وت رر       

، وارررني تير ي ررريت تيررر  م هرررمل ت  لرررق وترضررر  معملض رررمل تي ررريملحيت     

د ت على أن ت ليرت  ت ادتف تتجرلملعيت وتتقرصمل يت وتياي يت، مؤك 

مل   كر  ملردتن تيعرمل ، وارل        مصردر ت تقرصرمل ي   شك تي يملحت ُت

كرون تي ريملحت      ؛ضملاى ختررص مهرمل تي ريملحت عملمرت    الملصيت ت ُت

ا خددددا  ا قطددددا   

جددددد هري  رافدددددد

 لسددددددددددددددد اح  

ا سدددع دي   هددد  

مددد رد ااتصدددادي 

هام  هدآا ا قطدا  

 .  د   شك
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  نملةهررمل تحمللررني و اللررهمل   ت كررمل    تيرردال  شررك ملرردتن عديرردة ُت

تيقومني

 ُز كر        علوعرت أنروتم، ويرلي ر   ت   تجملل  ُتق  ر وتي يملح

 علررى سرراي  تض ررملش ا ررمل  تي رريملحت  ؛زته الملصررت مررقيررنرروٍم م هررمل مبل

 _تي قمل يرت   _تضؤمرته   _تيريملعيت   _ذته ت ادتف واني: )تيدي يت 

تيرت يهيررت(، وتي رريملحت ح رر  تضوقررع تق رررت  واررني:     _تيع جيررت 

وتي رررريملحت ح رررر   رررررتته  ،وييررررت(تيد _قليليررررت تإل -)تيدتالليرررت  

تيعررملمرة(، وأالرب ت تي ريملحت ح ر  عررد      _تإلقملمرت وارني: )تضو يرت    

تقلملعيت( _ت  رت  واني: )تيفر يت 

د ذته مفهروم أو مع رى   تمل يدش على أن تي يملحت تييوم   تُعر و

هررمله وتةملاررمله  ،  منررمل أعررحأ توج أو حرررى تحريررملج معررة وحمررد  

ى تي رريملحت صرر ملعت، وتيصرر ملعت   ررل ُتيررلي   ؛ورساررمله وتحريملجررمله

ط دررمل يرردع  خ َّررتر لرر  تيا ررملء ت قيقررني يالرروا ت ارردتف تضك   عررمل ة 

 .موتزنمله تيدويرت، ويل ير  مرن صردترة تيرفروىل تي ريملحني مرة تيردوش        

يلت ت عى تيدوش  ؛يلدال  ملر ي   تمصدر  د و اليت تي يملحت  هني تع 

ش تضزيررد مرررن     ت ليررت تي رريملحت  تاللرررهمل مبخرلررف أنوتعهررمل قرررل    

 وت رردامل علررى تيدويررت وعلررى أارر      تي رريملا، وتر رروم أاليرهررمل وتعرر    

تيا   وعلى تي مل حة.

   ومن أاليت ذي 

 الرروش تيعللررت تيصررعات    تيررا    عل ررمل ير ليررت تتقرصررمل     -

تيوط  وتير ع من كفملءة ميزتن تضد وعمله

أ  ا س اح  ا   م  

مل تعدددددددددددد ذات 

مفه م أ  مع دا 

 احت ددددا أ  حتددددا 

مع   م دد  إمندا 

ضددد   ت جهدددات أ 

 رغبدات  ت اتجاها

   ددآ ك  احت اجددات

تسددما ا سدد اح  

 دد اع    ا صدد اع  

ا ب داء عاد  تتطلت 

 بلددد  ا  ق قدددي  

الهدددا  املخطدد  

 ها  دع  م ازندات 

 ا د   
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تروت ر زيررمل ة  ررص تيعلرر  يردى تيشرراملش وتيشرملممله وكرر       -

أي مكرررملن  هرررو   تسرررر  ملء،  حي لرررمل حيررر  تي رررمل    تيف رررمله  ون

حيرملج    تضزيد من تخلدممله تي  مرن شرأنهمل ترو ب  ررص تيعلر       

تضخرلفت

يلرامل ش تي قمل  مة تيشعوش، وعلليرت   تي يملحت وسيلت  د تع  -

توجيررق  كررري يرررأور  يهررمل تي ررمل   مملي ررملمع تي قررمل  يلدويررت تيرر       

يالررد ت صررليت علررى وقمل ررت ويرعرررف أك ررر سرركملن ت ،ي ررمل ر  ييهررمل

تيشعوش ت الرى

يلحصروش علرى    تي يملحت وسريلت   د تيرت يق وتتسرلرملم،  رع  -

تيرتحرررت تق رررليت وتق رررديت عرررن طريرررق تملرسرررت تيعديرررد مرررن      

  تي رور    تي ف دال ت نش ت تي  ُت

حضررملريت تعكرر  تيوجررق ت ضررملري    تي رريملحت مررر ة  د تع رر -

وتقملييررد  وقيلررق ت ضررملريت،   ن عمل تتررقمرريشررعاهمل، وترراة تيكرر ب  

قني أا  تيا  وتي  ت ق  تن املع مل عن مدى ُر

كملى مر ليت تض رملطق تي ريملحيت    كلمل أن يل يملحت أاليت  -

تيررا  ، ويلحصرروش علررى أكررمل عمل ررد مررن تي رريملحت     وتيعلرتنيررت 

 ،تقرروم تيرردوش معلليررمله تير ليررت وتيرتكيررز علررى تضعررمل  تضخرلفررت       

د من تيف رمل ىل وتض رأعرمله وت ويرع تخلردممله     وتتارلملم مإنشملء تيعدي

مررة  ق تيررروتزن مبررمل يعررو  ممليفمل رردة علررى تيدويررت وسرركملنهمل، وحيق رر    

 وتض ررملطق تيفقرربة تيرر  مرررد  ييهررمل يرردُ   تض ررملطق تي رريملحيت ممليفعرر ، 

تيدويت يلر وير
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رىل  ع  تيا يرت تيرحريرت يلرا   عرن طريرق م رملء وتشرييد طكر         -

وم ررررملء تض ررررملرته و  ررررة  جديرررردة ير ررررهي  علليررررمله تتنرقررررملش،

تخلدممله مهمل

دة مرررمل ترر ع  مرررق  مررمل أترررأ مررق تيورقرررت تير ي ررت مؤك رر     ،وأيض ررمل 

عرن م رملطق جاليرت     تلكر مل تي ملييت من  را تملرخيني ووقمل   ض  

 ىحررد  د تتةملاررمله، تلرر  تع رر وسررملحليت تزالررر مهررمل تيررا     كرر  

 تضللكرت  تيوسمل   تقملذمت يعد  من تيف مله تي يملحيت تير  تفرد     

د من ت رب وقرمل     رأ او ُم   مشملادة ممل او ترتوني، وممل طملحمت 

ممليا  ، و ون أ نى ش  أن ممل قملمرأ وتقروم مرق ت كومرت        ح  

الرربة مررن تيرشررأيع علررى تي رريملحت، وتيررلي مررن أالهررمل        تآلونررت ت 

مل، و فيررز تيق ررملم تخلررملص   صرردتر تأشرربته سرريملحيت  يكرتوني رر  

ش كمليف رررمل ىل وتيشرررقق تضفروشرررت   لملر تيُ رررُزع   تسرررر علرررى تيروس ررر 

وتيشرررملييهمله، كلرررمل أن تضارررمل رته تيررر  ههرررره م رررل أك رررر مرررن  

 عقرردين مررن تيررزمن    نشررملء كليررمله يل رريملحت أوجررده كفررملءتهٍ  

يلخدمت تيف دقيت وتإلرشمل  تي يملحني وختصصمله عدة  مؤالت  شملمت 

 تعلت يص ملعت سيملحيت وتعدة

قردم مل حنرو صر ملعت سريملحيت     ضرني  ت مد مرن تضك  :وال صت تيقوش

حفمله ررمل علررى  ؛ ملعلررت ت  ررني تتحريملجررمله وتضر لاررمله يللرروتطن أوي ررمل

مل  جر  قضرملء    مل ر س وي تف تيدوترته ُتلره مد مصرو مله مملييت قك

أوقررمله سرريملحيت الملرجيررت، وصرر ملعت سرريملحيت  ملعلررت أيض ررمل ةررلش     

  ويية، نرشرف ممليرعريف د  عن  ملحرت  ي  رمل تإلسر مني    ململح سي 

  ذيرر  ي ررمل مررن شررك علررمل ُي ت  يررف، وتيرعريررف م قمل ملت ررمل،  ضرر  

 .مور  تقرصمل ي  تع  يل ملتج تحمللني تإليمليني و الل مل تيقومني
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 التعقيب الثاني: أ. مجال املالئكة

ت مررن نملحيررت تي ايعررت   تمررت جررد  ا ررمل  م ررملطق سرريملحيت جل    -

ومعضرهمل   ،تقاليت أو تي ملحليت )كل ملش تي رمل ف وتق روش وجردة(   

ومعضرررهمل  ،شررررملء  م رر  مدي ررت جرردة    ملن تي قرر   يهررمل معررردي    يكررو 

صرريف مل م رر  تي ررمل ف ومعررض مرردن تق رروش(. و ذت       ملمعررردي يكررون 

حأ  عرن تتسرر لملر   عرملش      أد أن تض ر لر سُي أمع مل تي ظر 

تي ايعرررت  :م هرررمل ،وذيررر  يعررردة أسررراملش ؛تي ررريملحت يضرررعف تضرررر و 

ضعظ   رتته تي  ت.   ت صوشوممليرمليني تع   ،تضو يت دل  تضدن

ت ررر  ارررو قيرررملم صررر دوىل تتسرررر لملرته ممل علرررملش تإلنشرررمل يت    

وتأجبارمل   ،ومشرتكت حمرد ة مرن تض رر لر )يضرلملن مصردتقيرق(     

مرمل يشرأع تض رر لر علرى     ؛ وارو  مل م ل رمل م ر عليق يفرتة مرد  رمعرة عمل 

الوه الت تجململش.

 وم رملرا   نيوم ار  وم رأعرملهٍ  وموجو  ال  ت صوش من   رمل ىل  

مل مرررن خل تويرررت جز ي ررر  .ىل..ومرتكرررز ت رررو  ور سررري لمل وم رررملع  و 

سررريأد تي رررمل   تيررردتاللني وتخلرررملرجني مرررمل  ،صررر دوىل تتسرررر لملرته

ير لع  ييق من تر يق.

حيرر  يوجررد مهررمل   ،تيرتكيررز علررى مرردن م رر  مدي ررت جرردة   -

وت ار  قرمهرمل مرن ت ررمة      ،تيا يت تيرحريت وتيك مل رت تي ركملنيت  

 ميكرررن م رررملء تيكررر ب مرررن   ووجرررو  تيشررروتطة تيررر    ،تيشرررريفة

 حررم سررفر تضرروتطن يرردوش ذته طايعررت حررملرة      تض رأعررمله  يهررمل )يُ 

وذير  يوجرو  تيرت يرق وتي رعر تضعقروش(. مدي رت        ؛ورطات م   مملييزيمل

ومررن تضلكررن جررلش  ،ت ضرردة سرررت أشررهرجرردة طق ررهمل معررردش جررد  
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جبملنر  نشرملطمله    ،تي مل   ت ج   موجو  تضرت ق تضلكورة أعر   

أالرى مملي اع.تر يهيت 

  تيرسرروم ع رروج  ،ختفرريض تيركلفررت علررى ت ررملج وتضعرلررر  -

مرررمل ميكرررن؛ حيررر   ن  تدررردف ارررو زيرررمل ة أعررردت  تضعرلررررين     أقررر  

وممليررررمليني تشرررأيعه  علرررى تإلقملمرررت   مررردن تي ررريملحت    ،وت أرررملج

 ع  مرررمل سرررُيوارررو ت مرررن مكرررت؛ الملصرررت مدي رررت جررردة تيقريارررت جرررد 

امل  . وي مل أن نرصرور يرو    تتقرصمل  تحمللني وممليرمليني تيوط  مشك 

وارو اردف مرن     ،ملي سر و  معرلرر  مليون 30تز ت  عد  تضعرلرين    

2030أادتف رؤيت 

 ، وي  معض شوتطة مدي ت جدة وتيشررقيت )مررة أالررى    -

يوجرررو  تيك مل رررت تي ررركملنيت وتيا يرررت تيرحريرررت( ض رررملطق م رأعرررمله 

 ...ونشملطمله حبريرت مر وعرت مرن رحر ه كرروز وخيروه وسراملقمله       

(.خل 

وتيرتكيررز  ،تتارلررملم مإنشررملء تيف ررمل ىل تض  لررت   تضرردن    -

لت يل مل  . نهمل تضفض  ؛على ذته تي أوم ت رمع

 ؛مرتجعررت وسررمل   تي قرر  تيعملمررت والملصررت  سرريملرته ت جرررة     -

مرهمل ضر لامله تي يملحت.ءيلرأكد من م 

 رتسررت علرر  رحرر ه طرربتن الملصررت مملي رريملحت م خفضررت    -

(.تيركلفت )

 ،تيرعملقررد مررع مكملترر  وموتقررع سرريملحت عملضيررت والليأيررت      -

خل.  ...مرفملصي  تيف مل ىل وتض رأعمله ومرتكز تيرت يق ملوتزويدا

تيرتكيرررز علرررى مرتكرررز تررردري  تضخرصرررة مملي ررريملحت       -

وت ويرامل.
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 ويرررر  اي ررررت تي رررريملحت    وزترة مصرررر حيمله وتسررررعت      -

وميزتنيت م  لت.

تي يملحيت. نشملء جهملز مر ور يللرتقاة يلل شله  -

 املداخالت حول القضية:  

 تيرحديمله تي  توتجق تي يملحت تيدتالليت   تضللكت:  

تيروت رررد  أحرررد  د أشررملره  . مهرررمل تيعيررردتن    أن تي رريملحت تع ررر  

تضهلررت يلأملنرر  تتقرصررمل ي  ي عرلررع، وم  قررت شررات تقزيرررة       

وي ررو امل  ،هررمل آلتف تي رر ةويعررو  تملرخيك ،دمهملتيعرميررت ترليررز مق رر

تيررملريب تيرأرملرة وت سروتىل وت ضرملرته تضخرلفرت. ومرمليرس  مرن         عمل

مل مرع س ملارمل   دمهمل   ت ضملرة  ت أنهمل مرن أك رر تض رملطق سلوع ر    ق 

تيد ة   ت ضملرة؛ وتي ا  يرجع    أن تيكرملمرمله عرن تض  قرت    

م  ت تيقليرر  مررن تضعر ررت. حرررى تيكرملمررمله تيقدميررت كملنررأ    قررد ت ُت

ملري أو كرملمررمله وأحبررملا أن رومويوجيررت  تر ملودررمل مررن جملنرر  تسرررعل 

تفرقرر    تضعر رت تيدقيقرت يلل  قرت. كلرمل أن تيكرملمرمله        تس حي

تقرصررره  ،ت دي ررت ت ملويرهررمل مررن الرر ش تض ظررور تتقرصررمل ي. يررلت   

تقملن  تيدي  ي ر وته طويلرت. ومرع تيرر بته ورؤيرت       علىتي يملحت 

 كملنرررأ تي ررريملحت ارررني أحرررد تيروت رررد تضهلرررت يلأملنررر    ،تضللكرررت

جنررد أنررق ت تالررر ف علررى س ررى      ،تتقرصررمل ي. ومررن الرر ش ذيرر    

وميكررن   ترتهررمل علررى  ،تض  قرت كاي ررت سرريملحيت مرعررد ة تقوتنرر  

يرأتني  ور   ،خمرلف تيفصوش وعلرى خمرلرف ت شركملش تياي يرت. يرلت     

رري   تإلعدت  يرهي ت ال  تياي ت من الدممله وأنظلت وقوتنة حبير  تُ 
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أو تخلرررملرجني أن ميرررملرس  ي  ررررت  سررروتء علرررى تض رررروى تيررردتاللني   

ت رهني مزيملرترق ت و ؛  ذ ت مرد    تتي يملحت، وأت تكون عر  ةرم

و   ،ر تيرأرمرت كرر  من اللق عوتم  جلش م رلرة يل رمل   حررى يُ  

مررن تقرردي  تيصررورة تضشررر ت   اررلت     تيكررون جررزء  ق نف رر تيوقررأ

تقملنررر ، الملصرررت أن اليرررملرته تي ررريملحت   تيعرررمل  مرعرررد ة، وت      

مرن تير رمل        ت  الت تجملرملش  ت مرحقيرق  رجر   ميكن أن ن أ  

أن تي رررمل   تي رررعو ي يرررق ةرمرررت         ارررلت تجملرررملش. مملإلعرررمل ت   

يردال    حيرز    اعلق تمل ؛تي يملحت تخلملرجيت   تي  وته ت البة

م يق مرن  قد تضقملرنت مة تي يملحت تخلملرجيت وتيدتالليت من ال ش ممل ُي

مرع مرمل ارد  مرن ت روم       م روى تقرصمل ي م ملس  والردممله تروت رق  

 ونظملم   تي يملحت تخلملرجيت.

 ررإن أارر  مشرركلت تعررملنني م هررمل     ،ر أ.  هررد تيقملسرر  و  تصررو 

تي يملحت يردي مل ارني تضو يرت، و ررملج معملقرت خمرلفرت عرن سبارمل         

من تإلشركملييمله تضرلكورة   تيورقرت تير ي رت وتيرعقيراة عليهرمل.       

دنيرت، مرع أن تيضريمل ت    وتيدتء تيعضملش تي ملنني او وقمل ت تي يملحت تضر

من علوم تيعرش ومكملرم ت ال ىل؛  ت أن ارلت ممليرلته حيررملج     جزٌء

تإلاملميرت تير     ق تي قمل رتَ حق فت وم رلرة وقوتنة ُت   مرتمج مك  

 تي يملحت وجملذميرهمل. ق مفهوم حق ُت

أن مشكلت تضو يرت علرى أاليرهرمل     ،و  تعرقمل   . و ملء طيات

ره تخلردممله   مل أك ر مرن تيوتقرع،  لرو ترو َّ     ت أنهمل عمل ق   أذاملن

تي ررمل    ع تي ررمل   سرروتء تيرردتاللني أو تخلررملرجني   رريزورشررأ تيرر  ُت

ترتتوا  رجت ت رترة مة تير  وة    فني أوروممل م    ؛ال  ت مملكن

ويكررن أورومررمل مررن أنشررط تيقررملرته     ، ررأ تيصررفر  تم ويررت و رجرر 
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مرن ت نشر ت    جرو  يرو تسرر ع مل ترو ب مرمل ي ملسر  كر        يرلت   ؛سريملحت  

وعوتمررر  تقرررلش مرررع ترررو ر تيا يرررت تيرحريرررت ت سملسررريت تسرررر ع مل    

ت شيط تي يملحت على مردتر تي ر ت، وتتعرقرمل  أن تيردوش تي ريملحيت      

 ،ت وروميررت ت شررط  يهررمل تي رريملحت علررى مرردتر تيعررملم مرر ف  تض ررروى 

نني مرن شردة ت رر    ملعر تضقملمر  نُ   وحنن  ، ه  يعملنون من شدة تيمل 

 مل م رررملطق تيشرررلملش لتي ررر ت. الملصرررت يرررو تسرررر ل  عرررد  مرررن أشرررهر 

يرررو تسرررراعدنمل يوييرررو وأس ررر    وتق ررروش. وكرررلت   جررردة مررر   

مل يل رريملحت تيعررملم ميكررن أن يكررون م ملسررا  ملقني ارر ،وسررارلمل مرر   

مي لررمل قررد ن ررر يع تسررر  ش نرروم  الررر مررن تي رريملحت    ،تيرت يهيررت

 ت شهر ت ملرة.  

ي يررى  لتض رر لر تير  ويرى.  هد ت يري أن "تضو يت" اللقهمل 

وقرد نررفه  خمملو رق؛     ،عارع ي حقرق   تسرر لملرتتق تي ريملحيت    أنهمل ُم

أي رمل كملنرأ   دقيرت أو تر يهيرت       هو يعلد     نشملء م شأة سيملحيت

ن يور  يكرون تتقارملش عليهرمل شرهر      ،  أمهمل، تي لملص، تياملحت م ل رمل 

دم تكون مقيت ت شهر شاق الملييت؛ سب أن مل ت نع   حة ،أو و وت

وم هرررمل  شررر ملش ارررل  تض رررملطق     ،عضرررلتمرررن  ارررمل  حلررروش درررل  تضك   

مرررملضؤمرته وتي ررردوته تيدوييرررت وتحملليرررت    ررررتته تيركرررو . و   

تي ظر يللو يت تي ريملحيت مرن مشرهدامل ت كرمل، جنرد أن م  نرمل       

مو يت طوتش تي  ت ير وم تض مل    وطن تزيد م ملحرق عن مليونني 

للردن تضرلكورة  نف رمل، أمهرمل وتي لرملص      ي ملك  مرمع. يو عرم مل م ملي ر 

هررررمل يررررديه  م ررررملزش   تهملمررررت  يوتياملحررررت، يوجرررردنمل أن أسلرررر  قملط  

ويعررو ون ض ملزدررمل صرريف مل  يلررمل   ،ي رررلرعون مررمل جوتء تيرهملميررت شرررملء  

وتشررل  تضرتفعررمله أمهررمل تي لررملص وتياملحررت       ،«ت أررملز»ونق  ررل ُي
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  تييررومني  علررملش   تير ق ررت رره  ملرق ررره تيدويررت طكتي ررمل ف، وقررد و َّرر

 تي ملس مة تهملمت وت أملز.

  ح ررملش  ملوأعررملف أ.  هررد ت يررري أنررق يارردو أن يرردي مل اللل رر

تيعمل د تحمللني   تي يملحت مملعراملرامل تعدت  تيلين يزورون تيالرد مرن   

واررررلت ال ررررأ   ت  ررررملممله تيرررر  تعرلرررردامل تيرررردوش      ،الملرجهررررمل

   تي ريملحيت؛  هرل  تيرردوش تعرلرد علرى تنرقررملش شرخص مرن مدي ررت       

مل مملالر ف أسررته تلر  تيزيرملرة    مل أو مقيل أالرى سوتء كملن موتط  

تر مرن  ويي  عرر  تيرزو    (،سيملحت، عل ، زيملرة أقملرش أو مريض)

تخلملرج. تيزت ر ضدي ت أو قريت ويش   سكن ييلت وتحدة او سمل  ، 

وممليرررمليني حي رر  معرردش مصرررو ق تيشررملم  يلخرردممله تضخرلفررت مررن   

  ال ش يوم. وسبامل ،سكن وم ع  ومقمليت

     ييررررمله ت ليررررت تي رررريملحت تيدتالليررررت وتعزيررررز  وراررررمل 

 :تتقرصمل  تيوط 

ذكررره  . نرروف تي ملمرردي أن تي رريملحت تييرروم  ظررى مأاليررت    

كابة وتيزة يكونهمل أا  تيص ملعمله   تيعمل ، و حردى أكرمل   

وت ره     نعرمليف   ، ز تي لو تتقرصرمل ي عز تيدعمل   ت سملسيت تي  ُت

يت، وترررو ب تيفررررص تيوهيفيرررت. ون حرررم أن  ت ركرررت تتسرررر لملر

ت ارررني تيررر  حظيرررأ مملي صررري  ت كرررمل مرررن   ر أك رررر تيررردوش ت رررو  

تي يملحت تيعملضيت من حي  تضوتقع تي يملحيت، وسهويت تير قر   تالر    

تررمل جعلررهمل تصرر  يدرجررت ت مل  رريت    ؛مرردنهمل، وأسررعملرامل تض خفضررت 

يق ملعررمله تي رريملحت   تي ررعو يت مررن أك ررر ت   د وتع رر  عملضيررت عملييررت.  

 .ت   تي ر وته ت الربة  مل كراب  ت وتارلملم ر لأ ت و تي ملميت تي  شكَّ

ره تي عو يت تتةمل  ي سر لملر قر  ،وعلن تيرؤيت تيوط يت 
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أار  تيركرمل ز تير  تقروم عليهرمل       مرن لرق  ع   تيق ملم تي ريملحني، وج  

تيرؤيررت يلر لرر  علررى تضعوقررمله، وير رريب مفهرروم تي رريملحت تيدتالليررت    

ق صررر ملعت حق ررر رررت يل ررريملحت تخلملرجيرررت يُرلرررهمل م مل  ع يديرررت، وج تيرقل

ت عرن تير فط.     ت ليت تتقرصمل  تيردويني معيرد    سيملحيت عملضيت تص  

ق تضيررزة تي رريملحيت  حق رروياقررى تير ررملؤش تضهرر : كيررف ميكررن أن نُ  

تير بته تيعملضيت وتإلجرتءته تتحرتتزيت    ه   ص ملتير مل  يت الصو

 تيدوش؟تي  ترخلامل معظ  

وطرحرررأ  . نررروف تي ملمررردي ت رررملؤي مل مرررؤ ت : كيرررف ميكرررن   

وتي     طر ىل م صررهمل    ،  تضعلوممله تق رت يتتتسرفمل ة من نظك

 تير مل  يت تق رت يت ض ملطق تضللكت؟ تهتيوط يت   تعزيز تضيز

 ومن جملنارق أوعر   . عارد ت  مرن صرملحل ت لرو  أنرق ترمل ت        

ج ت مل  يت م ايعت خِرمل ُيت يت م ملطقي ش   يق أن توت ر تضزتيمل تق ر

اقى أن ت شط تقهمله تضع يت    ههملر مرمل ارو مررملا مرن     ويت ملش، 

ا رمل ترضر  ي رمل تإلمكملنيرمله تضرروت رة   كر  م  قرت         ؛تل  تضزتيرمل 

وحممل ظت، ومن ال ش ذي  ن ر يع تيرعرف على تضملايت تي يملحيت 

جهرمله تي ريملحيت   ر ي رمل تيو ظِهر ، تيرلي مرن شرأنق أن يُ   ةعلى حد ك ٌّ

وتيرر  ميكررن تسررر  دمل و تملحرهررمل يل ررمل  ، وتضقصررو       ،تضر وعررت

مل، مرررن أن تكرررون وتدررردف مرررن ذيررر  أت نعرررو  يلرررورتء كلرررمل ك  ررر 

مل كفصرررر  تي رررريملحت تروحييررررت  ح رررر  و   صرررر  وتحررررد سرررر وي 

علررى سرراي  تض ررملش ت  تيصرريف،  ملي رريملحت أيض ررمل ميكررن أن تشررل  

 ،تي قمل يررررت وتي رررريملحت ،ت صررررر )سرررريملحت تضررررؤمرته وتي رررردوته 

 ،مل تقرصررمل يمله مرعررد ة خل(. و قيق رر  ..،.وتيريملعرريت ،وتيع جيررت

ت مرد مررن   ؛يررمليني وحررى تيقرومني  وزيرمل ة    الر  تي رملتج تحمللرني تإل    
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مل  ذت تررروت ره تياي رررمله  ع   تخلررردممله تي ررريملحيت الصوص ررر  تيروس ررر

 واني مروت رة و  ت لد. ،تي ايعيت

اليرررت تعزيرررز وقمل رررت  وأكرررده  . تقرررملزي تيشرررايكني علرررى أ 

ور ررع م ررروى تيرروعني مأاليرهررمل تتقرصررمل يت     ،تي رريملحت   م  نررمل 

وتتجرلملعيت وتي قمل يت وتياي يت، وتيعل  علرى مرلش تقهرو  تض  لرت     

   الت تيصد .

م تي رريملحني  ررإن تير ررو   ،ومررن وجهررت نظررر أ.  ررمل زة تيعأرررويف   

ر  يررق كصرر ملعت   ررر ل وتقررملذش يكررني يُ  ،تيررلي ن شررد  يا  نررمل  

ير رروم مررة: تي رريملحت   ؛ مررت ومقرروة ورت ررد حقيقررني يل ررملتج تحمللررني   قمل

تي قمل يرررررررررت، وتي ررررررررريملحت تيدي يرررررررررت، وتي ررررررررريملحت تيع جيرررررررررت، 

تيرت يهيررت،  تيشررملط يت، وتي رريملحت  تقاليررت، وتي رريملحت  وتي رريملحت

ت علررررملش، وسرررريملحت تضررررؤمرته   تي ايعيررررت، وسرررريملحت وتي رررريملحت

جررلش   وتي رردوته. ويكررن تضللكررت ت قصررهمل مقومررمله وعوتمرر      

، ويرل ر  أالهررمل  ملسريملحي   تسمليرت ت اليرت ارر  تهي رهرمل يركرون ملررد     

   يلمل يلني:

o       ا  مرتقات ت سرعملر تضرتفعرت يلف رمل ىل وتيشرقق تيف دقيرت

ر مررق مررن الرردممله مروتعررعت، مررع ت رررص علررى تررو   مقملمرر  مررمل تقد 

 أسعملر ضخرلف تي اقمله تتجرلملعيت.

o  ت تض رررلرة عرراط تقررو ة وتضوتصررفمله تي رريملحيت ممليرقملمرر

تي ملي  يكون اد ق ت وش تيرم ، و ون رقملمت ين   ) ن تض ر لر 

ن ياحرر  عررن مكررملن مهمل م ريقررت ت ترقررى َضررقررد م تخلدمررت أو ُيقررد ُي

 جو ة عملييت(. ينظيف ذ
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o     ت قيف سكملن تض ملطق تي يملحيت مأسلوش جرملذش يلرعملمر

يكرر   ت؛  كلرمل رأي رمل ا رمل   وش    د مع تي يملا من ت مور تضهلرت جر  

  تي كملن مع تي يملا.تي يملا تيلاملش دمل خلشونت تعملُم

o  صررررت يللشررررني   ييررررع تررررو ب أرصررررفت وأمررررملكن خمص

تض رررملطق تي ررريملحيت وأمرررملكن ضلملرسرررت تيريملعرررت وتدرويرررت وقيرررمل ة   

ومرن تيصرع  علريه      ،ن على تملرسرهملوتيدرتجمله؛  ملي يملا معرمل 

 تتنق ملم ع همل.

o    ومرردى تررو ر   ،هملارر  تتارلررملم مررملي رىل تيمليررت وسرر مر

مررع تيرأكيررد علررى  ،حم ررمله تيوقررو  تض  لررت تحريملجررمله تي رريملا 

 مل معد ك  تسرخدتم.ي    ورته تضيمل  تضلحقت مهمل ير  ت ظيفهمل  يع ج 

o      ُشرررف تررو ب شررقق   دقيررت   تي رررىل تيمليررت مب ررروى م

ن ور كمل رت تخلردممله تير  حيرملجهرمل تض ررمل ر    ترو    ،ومأسرعملر جيردة  

 ت.مر 

o  تقهرررو  ذته تيع قرررت  رررأ مظلرررت وزترة  توحيرررد كمل رررت

 لهمل. ا مل تز وتج تضهملم أو تع  تي يملحت ة  

o      ،تك يف ت ل ه تإلع ميرت عرن تي ريملحت   تضللكرت

 وأاليرهمل ي قرصمل  تحمللني. 

o      قملمت مهرجملنمله عملضيت   ك  تضردن تيكرملى و  كر 

م  قررت سرريملحيت، وجنرردامل  رصررت عظيلررت يلرعريررف مشررك  ت ررق   

 اب تي ررعو ي وت كرر ه تيرر  ترليررز مهررمل كرر  م  قررت عررن      مررملض

و قملمررت عررروه يلل مرر     ،ت الرررى، وتيرعريررف مررمليرتتا تيشررع   

 رف تيقدميت يك  م  قت من م ملطق تضللكت.تيرقليديت وت  
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o         تسرر  ش تضيرزة تي  رايت يكر  م  قرت    قملمرت ريملعرمله

علررى كررمليرزم  ؛وتة مررن ييررع م ررملطق تيعررمل تحرتت يررت ةررلش تدكرر

تيرمملش   ت مملكن تيصحرتويت ذته تيك املن تيك يفت، وتيررزم  

 على تي لوج   تض ملطق تيشلملييت وتق وميت.

o     تسرررر  ش تض رررملطق تيزرتعيرررت وتيارررملر ة إلقملمرررت م رأعرررمله

د من تي يملحت تيع جيت   أمهمل ي  رف وصحيت ذته م روى عملضني، 

 وتي مل ف وحمل   وتياملحت على ساي  تض ملش.  

o وتياحر  عرن تضررملحف     ،لملم مملض ملزش تي ي يت تيقدميتتتار

تض زييررت تضللوكررت  شررخملص و علهرر  وت فررمله عليهررمل وترميلهررمل     

 مل علن تآلوملر تيوط يت.يراقى مزتر ت سيملحي 

وأشررملر. عاررد تيعزيررز ت رقررملن    أن تي رريملحت اررني تسررر لملر      

ويكرن ت ميكرن  قيرق     ،يللوتر  تي ايعيت وتي قمل يت  ي م  قرت 

ملا. ي ت تتسر لملر مدون وجو  قملعدة من تخلدممله ت سملسريت يل ر  ال

ومرررع ذيررر  ختررررص  وش  ،ارررمل وطايعرهرررملترشررملمق  وش أورومرررمل   جو  

معدو ة مبعظ  تي ريملا م را  تكملمر  تخلردممله ووسرمل   تيرت يرق       

ر تياي ررت تتجرلملعيررت تض ملسررات. وأارر  تيعوتمرر  تتجرلملعيررت اررني  وتررو  

ت   ملي ري  )مهلمل كملن( وقاويق زت رر  مبع ى تيرتحي  م ،"تيضيمل ت"

 تض  قت. وكلي  تيرسات   تيعل    تي شملطمله تي يملحيت.

وت رررملءيأ  . نررروف تي ملمررردي: اررر  وجرررو  شرررركت تعلررر  مرررع   

صرر دوىل تتسررر لملرته تيعملمررت يلعلرر  علررى تيا يررت تيرحريررت يلل ررملطق    

تضخرلفررت مبررمل ير ملسرر  مررع تخل ررت تإلسرررتتتيأيت يكرر  م  قررت مررن   

يملش  لملريت تض ملطقيت؟ ومدور  ذكر أ.ز تيفرص تتسرعز شأنق أن ُي

 كرررة وجيهررت؛  ت أنهررمل ت مررد أن تكررون      د م  كررت أن اررل  تع رر  

ا سدد اح  هددي أ   

اسددت امر  لمدد ارد 

ا طب ع دددددددددددددد  

 لي ا  قاف ددددددد  

م طقددد .   كدددن ال 

ميكن ت ق د  هدآا 

االسدددت امر بدددد   

 جدد د ااعددد  مددن 

ا خددددددددددددددددمات 

 الساس    لس اح
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  اد همل ت سملسني   تشييد تيا ى تيرحريت شركت حكوميت يرحد 

ت جرررد  وتض شرررله تي ررريملحيت )تيكرررابة( وررر  تأجبارررمل ضررردة طويلرررت   

 ،تيكرررابة عرررن كملالرررق  ير رررع تيركلفرررت تيرأ ملييرررت  ؛يلل رررر لر

 ويكون ذي  مشرو :

 جو ة عملييت   تإل ترة. -

 .تضوتط ة من %80توهيف ممل ت يق  عن  -

 وير  مرتقارهمل. ،أسعملر تكون   تضر ملوش -

 ،رأيرق    ت ار    د ز م.  ملع  تيقرنرني علرى نق رت تع ر    مي لمل ركَّ

ن )رجملش أو ن ملء( وتيلين ا  ميدا  أار   يون تي يملحوواني تضرشد

مررر  يلررررأوب تي ررريملحني. ييرررع أجهرررزة تيدويرررت تضع يرررت مملي ررريملحت عمل

ن ووتضهرلرررر مع قررررت ماملشرررررة أو سررررب ماملشرررررة وتيق ررررملم تخلررررملص 

ن )م   أصحملش تضرملحف تخلملصت ومعض ت  رت  تضهررلة  ووتضواوم

تيق رررملم  ووتويررر وكررر  ارررؤتء اررر  مه دسررر ؛مملتحرفرررمله مرررملإلرا(

قرع    توعصملرة جهدا   لق عليه  )ع ملصر ت  تء(. وُي ،تي يملحني

ملا ي أيررردي تضرشررردين وتضخرصرررة تضعررر ة مرقررردي  كررر  ذيررر  يل ررر  

)ع ملصررر تإليقررملء(، وتيررلي سرريقع   نفرر  وعقرر  ووقمل ررت تي ررمل       

م ريقرت   ،مبر و   املمني ومعر ت تفصيليت عرن وقمل رت م  قرت وملرد    

ورمبرمل   ،ب ذي    قملعدة ميملنملتق وذكريملتق ي قلرهمل يل رب  رس شيقت ُت

ركون تلر     ،قرتر أو صملح   ململن أو     مل  تي مل   كملتا يكون ذي

تيزيررملرة تي رريملحيت دررمل تررأوب يديررق معررد حررة مررن تيررزمن مبررمل يعررو        

ملالريرملر شخصريمله وتردري  تضرشردين       ،مل على ملدنمل.  يلي  املمي 

كررر  تقهرررو    تيصررر ملعت تي ررريملحيت ي( ارررو تررررويج )

ج تي رريملحني أو  ررر جنررملا تضكن ميرردا  ووالررط  نرررملج مقومملتهررمل. تضرشررد
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  وتسررريعملش تضرشرردين ضررمل ه رر الفملقررق. كلررمل أن مررن تضهرر  كررلي  َ 

ن ع هرمل  وتض رؤوي  ،  ذ ا مو  من معلوممله عن تضعمل  تي يملحيتقد ُي

 مركملم .   

علرررى  سرررلط أ. حملرررد تيدنررردنني تيضررروء    ،و  سررريملىل مرصررر  

 تي قمل  تيرملييت:

ون أسلرر  تيرردوش كرر ؛  عقاررت ل  ررأن تي رريملحت تضو يررت ت ُت -

. ودرمل حلروش   أو شررملء   مل امل تقرو صريف   تي يملحيت يرديهمل موتسر  حيرد    

أي م رر لر ي رر يع أن ي رر لر   م  قررة       ل    ؛يي أ صعات 

 م تقو وتي شمل .خمرلفرة ح   ت و 

وممليرررلته شرررركمله   ،ت عررررر مرررن تتسرررر لملر ت جررر     -

ر تض رر لر  كلرمل ارو معرروف ي رر ل     ،تيف مل ىل تيعملضيت. وأيض رمل ا رمل  

ويكررون  ،  تيا يررت ت سملسرريت كمليف ررمل ىل ومرردن ت يعررملش وتيرت يررق

  شرركت أج ايرت مضروتمط  لرني تحملرروى تحمللرني كلروتر         شر   تضك

 مشريت وموتر  ممل يت. 

 ،مل و  رررري هملارررر  تتارلررررملم ممليا يررررت تيرحريررررت علوم رررر    -

 وممليلته تي رىل والدمملتهمل. 

يعلرر     نشررملء معملاررد يررردري  تيشرراملش وتيشررملممله علررى ت -

 تي يملحت مك  ممل  رملج من الدممله. 

يرشرررأيع تي ررريملحت تيدتالليرررت مرررن تضفيرررد ت ررريب  ررررتته        -

وارلت يكرون علرى     ت،تكون  جرملزة تيرميرع شرهر      ل    ،جملزتهتإل

وتير  تعررمل طويلرت وتلرت يل لارت،       ،ح ملش طوش تإلجملزة تيصيفيت

 ويعلرهمل  ،وا مل ت ت حصرر  جرملزته تضروهفة وتضوهفرمله   تيصريف     

 ف من تدأرة تيصيفيت تضؤقرت.  خف ُت
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ج تجملرلرع   ارلت تيق رملم؛  لر   يقروم معرض       م ر حمملويت    -

مل يشهرين أو و وت أو ختصيص م زش ت امليني مرأجب ميوته  مو ي 

أرت   ر تي رلملا يلعوت ر  تضك   ،مل. أيض رمل عمل ي   دلت تي ره يكون  ال  

  امل تي يملا. يايع م رأملته    تيف مل ىل وت مملكن تي  يرتمل

 لمليررت  ،تتنضرامل    ت سرعملر وأيض ررمل تيقروتنة )ت مرن(     -

 تي مل   من تيدتال  وتخلملرج. 

حر  تضروتط ة إلنشرملء يعيرمله      ، يلرمل خيرص تتسرر لملر    -

 تعملونيت سيملحيت كلمل   ك ب من ت نش ت.  

تيعلرر  علررى ترسرريب وقمل ررت تخلدمررت ماشملشررت و خررر دررلت      -

 صورة مشر ت عن تيوطن أمملمق.    ت ج  ، وتقدي  تيعل ، وتقا 

تيرقلي  من ت ردي  وتضاملي رمله حررى تكرلر  تضقومرمله       -

ز ممليفعرر  جن ررمررع مررمل أك ململا مروت ق ررأي يكررون جررلش تي رري  ؛تي ريملحيت 

 على أره تيوتقع.

تيرتكيز على جرلش تيقرومرمله تي ريملحيت كرني تكرون       -

وميكررن ا ررمل ختفيررف شرررو  تيفيررزت    ،تيعلليررت تي رريملحيت م ظلررت 

و تيزيملرة يلا   تي  ت تشللهمل تيقوتنة ت ملييرت مشرر    تي يملحيت أ

 تيقدوم مع قروممله أو عملميع سيملحيت. 

ارر  توهيررف تإلعرر م   تيرتويررج يل رريملحت مملضللكررت،  -

كلرررمل أن مرررن تضهررر   عررروة تيشرررركمله تي ررريملحيت يزيرررملرة تض رررملطق  

وتي ررلملا دررمل مفررر  مكملترر  سرريملحيت     ،تي رريملحيت مكرر  أنوتعهررمل  

 مله سعو يت.  مشرتكمله مع شرك

خترلف أمنمل   ،أممل  . المليد تيفهيد  بى أنق وكلمل او معلوم

وم هررمل تي رريملحت تيريفيررت تيرر  أارر  ع ملصرررامل    ؛تي رريملحت تيدتالليررت
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وتيرر    حرملش تعزيزاررمل   ،تي ريملحت تيزرتعيرت وتيصررحرتويت وتياي يرت   

 ،و علهمل سي رج ع همل توطة أم ملء تيريف وت د من تدأررة يللردن  

يصررر بة وتضروسررر ت   ق ملعرررمله تيزرتعرررت  م رررملء   وتتسرررر لملرته ت

تيريررررف، و اررررمل   رررررص علرررر    عررررملته تي رررريملحت تيزرتعيررررت  

ش تيريفيرررت ُزم رر  تي  رر   ،وتضرتا ررت مهررمل كحلقررمله أمملميرررت أو اللفيررت    

وت نشرر ت تضصررملحات دررمل. واررلت مررمل ت ررعى أجهررزة تيدويررت تضخرلفررت    

  ت أنق ي ب ماطء.  ،يرحقيقق

يرعلرررق مملياعرررد  اري    جملنررر  مهررر  وت رقرررأ أ. م رررلت تيررررو

ت مر  يل ريملحت، حير  ذكرره أن كل رمل نعررف أن م  نرمل مقيررأ        

وا ررمل  تع رر  يزيررملرة اررل    ،ملا يفرررتة طويلررتي   وجررق تي رر م لقررت 

تيررا   تي ملمضررت وتسركشررمل همل اررلت مررن نملحيررت. يكررن مررن نملحيررت  

مل مرن عردة جهرمله ترسر      ن أم ي ر ونعرف أيض مل أن رمل م ررهد    ،أالرى

وعليرق  رإن مثرت ت رملؤش يفرره       ؛تإلسملءة  يي رمل مشرك  أو مرلالر     

    ق حرروش تإلجرررتءته تيرر  ترخررلامل تقهررمله تض ررؤويت عررن م رر   نف  رر

تيرأشرررربته تي رررريملحيت  يلررررمل يرعلررررق مملض رررر  ت مرررر  يللرقرررردمة   

يلحصوش على ال  تيرأشبته، وا  م   تيرأشبته   تض ملر ع د 

  ارر  ا ررمل  جهررو    تيوصرروش خيضررع دررلت تض رر  ت مرر ؟ كررلي     

 لمليت ت مملكن ت وريرت مرن تي ر و وتيرخرير ؟ أيض رمل و  سريملىل       

و يلرمل يرعلرق جبهرو  تيدويرت   تشرأيع تدأررة تيعك ريت         ،مرص 

من تضدن    تيقرى وت ريملف، ميكرن إلنشرملء تضشرملريع تي ريملحيت     

مل الرررملرج تضررردن تيكرررملى أن ميررر   تلررر  تض رررملطق تنرعملش رررمل تقرصرررمل ي  

 ه  مرررن تياقرررملء   مررروتط ه  ة  م رررمل ه  مك رررو ررررص علررر  و رررب
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ع علررى تدأرررة  مرر  وتشررأ   ،مررن تدأرررة تيدتالليررت  و ررُد ،ت صررليت

 تيعك يت.

عررد تيصررحني، ومرردورامل أكررده  . و ررملء طياررت علررى أاليررت تياُ 

ت نفرقرررررر ض رشرررررفيمله أو د  فرررررني معرررررض تض رررررملطق تي ررررريملحيت جررررر 

 م      حمليت تي وترل. ىم روصفمله ذته م رو

 رإن ق رملم تي ريملحت أو )صر ملعت      ،ر  . عراب مررالة  و و  تص

  تي يملحت( حبملجت يلصرف عليهمل م رخملء وضردة طويلرت حررى تاردأ      

 قيق عوت د مملييت م همل. حنن حبملجت يرشييد م يت  ريت مركململت 

   تيوصروش   ره  ُت ،طررىل مريرت  م رت وعصرريت     تخلدممله مدء ت من شق 

 ت مأنوتعهرررمل و رجملتهرررمل مرررن      تيوجهرررمله تي ررريملحيت و ور تيضررريمل  

كرلي   وشقق مفروشت وشملييهمله وخميلمله مريت وسبامل. و   مل ىل 

  وسررمل   تي قرر  تيعررملم مررن مملصررمله وق ررملرته وتلفريرر  وج ررور تعررد 

تهي ررت ت مررملكن تي رريملحيت تسرررقاملش     ،  وأنفررملىل وسباررمل. ومررن و رر   

تي رريملا مررن  تالرر  تضللكررت أو الملرجهررمل. ت خيرلررف تو ررملن علررى أن     

م مي رررني وم رررملطقني كررراب  تزالرررر مر رررو  - يملارررمل ت  -م  نرررمل 

ن لهمل    تيقدم يؤا  ودمل عاق تملرخيني و را  ن ملنني مر ملٍ  ،ويي 

يك همل  رملج    مضرملعفت تقهرو     ؛سيملحيت مملمريملز تكون وجهت 

م رملء تإلن رملن وت ليرت     ،وك ب من تيعل  تضروتص . وقا  الت وذت 

 ت تي يملحت. تإلن ملن ارو تضقروم ت وش   تضوتط ت وتض ؤوييت ووقمل ح  

و  مقردمرهمل صر ملعت تي ريملحت. م رملء   رمل ىل       ،وت ا    أي ص ملعت

 ،صررت يررقر تضيزتنيررت تضخص قررد ي ررر رىل سرر رة  قررط   حررملش تررو    

ز علرى أعلرى م رروى.   حرة أن م رملء      أه وسيكون يدي مل ما ى وُم

ى ت قر .  سر ت علر   ن ملن تض قرف ذي ت ر  تي ريملحني ير لر      تإل
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مل مي رت   نهرمل حمليي ر   ؛حنن كلوتط ة )نهرش( مرن تي ريملحت تيدتالليرت   

ن طملر ة ويي أ جملذمرت مرمل   ترضرمل ر تقهرو  يرح رة تيوعرع. م ر       

رىل تي ريعت من وعع  ورته تضيمل  وتض ملجد على تي   مل   يشر  م  

مل   ن م  ر م ر  ؟وحملش حم مله تيوقرو  وتتسررتتحمله   ،تيمليت مة تضدن

تكلفت تضايأ ييلرة   ملدنمل   شقت مفروشت أو   دىل سرب   يقملرن

ف مركلفت مايأ أساوم     ردىل مخر  جنروم    وش شررىل     ص  ُم

مل ن م  ر م ر  ؟مشرم تيشريب   مصرر   وج وش شرىل  سيمل أو حرى مقملرنت 

  يررررلمر مرررن تيقلملمرررت وخملفرررمله سرررلب وذمررر  تضملشررريت   سملمرررمله 

مر مررن م ررروى نظمل ررت معررض    مل   يرررلن م  ررم رر ؟تي ررو ة أو رسرردتن 

م ت كرر ه تيشررعايت   معررض   والملصررت تلرر  تيرر  تقررد     ،تض ررملع 

تضللكررررت  ت   مل ت يوجررررد حمليي رررر، مملالرصررررملر ؟م ررررملطق تضللكررررت

 تي رريملحت تيدي يررت مررن الرر ش موتسرر  ت ررج وتيعلرررة اررني تيرر  ترردر    

ةويرررد تيعلررر   يرررق   نهرررمل تيق رررملم تيوحيرررد تيرررلي    ؛ملطيا ررر  الررر  

ار  تيدويرت.   ني والملته ترتكليت و عر  سرخني مرن ق    مشك  مؤس 

أمرررمل تي ررريملحت مأنوتعهرررمل ومشرررملرمهمل تضخرلفرررت  ررر  تعررردو كونهرررمل       

تجرهمل ته  ر يت طلوحرت حبملجرت يكر ب مرن تقهرد وتيوقرأ وم رملء        

 ت.زت ر  ومل كملن أالملته ترتكليت وتنفرملا وتحرتتم تي مل   موتط  

 ملشررط وع ملصررر ت ويررع تض مررن تضهرر   ويرررى م. المليررد تيع لررملن أن 

تقلش ضعملقرت مشركلت تضو يرت، يكرن تتتكرملء علرى تي قر         

. وترررويج صررور مشررملاد تي ايعررت تخل مررت   سرريملحت  وحررد  يررن خيلررق  

ملا. تضفررملا ارو تض ملشرط وتيفعملييرمله     تر وتي ي ين الش تيزو  ملوحدا

وت  لق مرن تضزتيرمل تي  رايت يلل  قرت مبرمل  يهرمل        ،تي  ةلش تي ملس 

مددددن املهدددد  أ   

ت  يدددع امل اشددد  

 ع ددددارص ا جددددآأل 

م ددكل  ملعا جدد  

 كدددن   امل سدددم  

االتكدددددداء عددددددىل 

 دن  ا طقس  حدد 

يخلدددد  سدددد اح . 

 تددددددر ي   دددددد ر 

م دداهد ا طب عدد  

ا خلبدد   حددد   ددن 

يجددددددآأل ا ددددددز ار 

  ا س اح
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وسرررب ذيررر   ،قمل يرررت وتيرت يهيررت وتيريملعررريت وتيرأملريررت  تض ملشررط تي  

 تيك ب.

أن  د  . م رملعد تحمليرمل علرى أن رمل حنررملج  عر         قد أكَّ ،أيض مل

لون ونررى مرملذت خيررملرون ويفض ر     ،مهمل يل ريملا ف م  نمل ي قرد  كرش ُت

مل ميكرن أن  ت تسرر لملري    م فل م مل س لضني   أن تي يملحت م  ُ  ممل

على أت تكون تكلفرت ارلت تتكرشرملف     ؛يعو  علي مل مدال  كاب

 أكمل من عوت د .

مي لمل يرى  . يد تيملي ن أن مثت  مكملنيرت ير شريط تي ريملحت    

مرررن الررر ش  فيرررز تقملمعرررمله وتيق ملعرررمله ت الررررى مملسرضرررمل ت      

 مل.تضؤمرته تيعملضيت يلرتويج يللللكت سيملحي 

وتاررررر   . علررررني تي خرررري  ممليعلرررر  علررررى تشررررأيع تي رررريملحت  

يرررر  يوجررررد تيعديررررد مررررن تيظرررروتار تقيويوجيررررت    تقيويوجيررررت ح

كرررمليكهوف وتيررردحوش وم كشرررفمله تقارررملش سررروتء كملنرررأ      

م  قرررت تيررردرم تيعرمرررني أو   تيررررف تيرسرررومني وتيك ارررملن تيرمليرررت 

 كلمل   صحرتء تيرمع تخلمليني أو تيدا ملء أو تي فو  تيكاب.

 

 التوصيات: 

ت ايررق مرررتمج تتمرعررملا تي رريملحني وترردري  تيكفررملءته تيرر      -

لاهمل تيق رملم تي ريملحني كملإلرشرمل  وتيضريمل ت ممليرعرملون مرع       ير 

يررروطة تضعر ررت يرررلكة تض شررله     ؛أ ضرر  تقهررمله تيعملضيررت  

 تي يملحيت من أ تء أ وترامل مكفملءة عملييت.
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همل مصرورتهمل تي ايعيرت    رتحململ ظت على تضوتقع تي ريملحيت وأن ر   -

 مأص  تضوقع. وت وريت وتيرملرخييت مع ض مله م ي ت ت م  

 ؛سرررر  ش ت م ررر  يللررروتر  تي ررريملحيت تضررررو رة و  ررري همل   تت -

يرررررلكن مرررن  قيرررق تحريملجرررمله تي لررر  تي ررريملحني تحمللرررني   

 وتيعملضني. 

ق مررن تقرردوى تتقرصررمل يت  تيعلرر  علررى  رتسررت شررململت يلرحق رر   -

ي سررررررر لملرته تي رررررريملحيت تضقرتحررررررت وأوراررررررمل تتجرلررررررملعني  

 وتتسر لملري.

 ررملم تخلررملص  مررن الرر ش  عرر  تيق    فيررز تيق ررملم تي رريملحني   -

 ررررط  ع نيررررت ت ررررويقيت ير فيررررل تيررررملتمج تي رررريملحيت عررررمل اُل

 مركململت.

 رررط تير ليرررت ت الرررررى   ط ال رررط تير ليرررت تي رررريملحيت صك  م ررر ر  -

 يرحقيق منو مروتزن. ،يلق ملعمله تتقرصمل يت

تيرخ رريط تي رريملحني تيعللررني تيرشرريد يرحقيررق أكررمل معرردش      -

 ؛تكرررن مرررن تي لرررو تي ررريملحني   وقرررأ وتكلفرررت قيملسرررية   

 سوىل تير مل   تي يملحني تيدويني تيعريض.ضوتجهت 

 ع  تيملتمج تياح يت عن تي يملحت تحملليت خللق مي رت سريملحيت     -

و ارررمل  تي ررررىل   ،مرتا رررت مرتتو رررمل تيزتالرررر مرررملير وم تيعرررريض  

 تيعلليت ير ليرهمل وعرعهمل يلعمل  م ريقر مل تخلملصت.

 ع م روى تخلدممله تضرصلت مملضوتقع تي يملحيت وةويدامل.  ر  -

 رررملم تخلرررملص يروسررريع أ رررق تارلملمملترررق   جملنررر    فيرررز تيق -

 تير ليت تي يملحيت تض ردتمت.
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تو ب تضر لامله ت م يت وتيرق يت وتيصحيت   خمرلف تض رملطق   -

 مل.ملا وتوتصله  تق ي ي يضلملن س مت تي  ؛تي يملحيت

تو ب تضعلوممله وتيايملنمله تيوتسرعت عرن تضوتقرع تي ريملحيت مرن       -

 يرق يت.ال ش تض شورته تيورقيت وت

تيعلررر  تيدملومملسرررني يرتويرررج تي ررريملحت تي رررعو يت مرررن الررر ش    -

 م شلت مل تيدملومملسيت   تيدتال  وتخلملرج.

 ،شررعومهمل مملي رريملحت ىع رر ررر  مكملترر     وش تيعررمل  تيرر  تُ  -

تقرروم مأنشرر ت   يررت ووقمل يررت تعريفيررت يرخللررهمل جرروت ز  فيزيررت  

ماملشرررررررة وختفيضررررررمله رمزيررررررت   تيرررررررلتكر وتإلقملمررررررت   

، وتزويدا  مرفملصي  تيف رمل ىل وتض رأعرمله ومرتكرز    تي عو يت

 تيرت يق.

تسرررق ملش مشررملاب ومررؤورين  ويررية مملتسرضررمل ت تيكململررت     -

حه  عقرررررملرته   تض رررررملطق تي ررررريملحيت    وم ررررر ، ره تيررررروطن

 ي سر لملر  يهمل.

تسر  ش تض ملسامله تيدوييرت وتضرؤمرته تيكرملى تسررعرته      -

 وتي قمل يت.    مكونملت مل تي يملحيت وتيف يت وتيرملرخييت

قيررررملم صرررر دوىل تتسررررر لملرته تيعملمررررت ممل علررررملش تإلنشررررمل يت      -

 ،ومشرررررتكت حمررررد ة مررررن تض ررررر لر )يضررررلملن مصرررردتقيرق(  

تررمل يشررأع تض ررر لر  ؛وتأجباررمل عليررق يفرررتة م ظررملم تيررر 

 على الوه الت تجململش.

تيرتكيررز علررى معررض تضرردن تي ررملحليت مملض  قررت تي رميررت م رر       -

يت؛ حير  يوجرد مهرمل تيا يرت تيرحريرت      مدي ت جدة وتض  قت تيشرق

 ،رمهمل من ت رمة تيشرريفة وتيك مل ت تي كملنيت، وت ا  قك
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ووجررو  تيشرروتطة تيرر  ميكررن م ررملء تيكرر ب مررن تض رأعررمله      

 يهرررمل، وتي شرررملطمله تياحريرررت تضر وعرررت مرررن رحررر ه كرررروز      

 وخيوه وساملقمله وسبامل.

مل   تيرسروم أقر  مر   ع ر ختفيض تيركلفت على ت ملج وتضعرلر وج  -

 ،ميكن؛ حي   ن  تددف او زيمل ة أعدت  تضعرلرين وت أرملج 

وممليررررمليني تشرررأيعه  علرررى تإلقملمرررت   مررردن تي ررريملحت الملصرررت  

ممل سري ع  تتقرصرمل    واو  ؛ت من مكتمدي ت جدة تيقريات جد 

 تحمللني وممليرمليني تيوط  مشك  امل  .

وتيرتكيررز علررى  ،تتارلررملم مإنشررملء تيف ررمل ىل تض  لررت   تضرردن -

  نهمل تضفضلت يل مل  . ؛ أوم ت رمعذته تي

 ؛مرتجعرررت وسرررمل   تي قررر  تيعملمرررت والملصرررت  سررريملرته ت جرررررة       -

 مرهمل ضر لامله تي يملحت.ءيلرأكد من م 

 رتسرررت علررر  رحررر ه طررربتن الملصرررت مملي ررريملحت م خفضرررت      -

 (.تيركلفت )

تيرتكيرررررز علرررررى مرتكرررررز تررررردري  تضخرصرررررة مملي ررررريملحت    -

اة من الراني تيعلملرة وتيررملريب    وت ويرامل، وتدري  تيرتس

معملاررد عليررمل يل رريملحت مرخصصررمله خمرلفررت ح رر  تجملررملته     

 تي يملحيت.

ت ررررروير تيرخصررررررص تي رررررريملحني   تقملمعررررررمله وتيصررررررروا   -

مل مل وعللي رر  عررمل  تي رريملحت )نظري رر   ت كمل مييررت مبررمل تسرررأد   

مل علرى أ ضر  تضلملرسرمله تيعملضيرت       مل وتير ايقمله ميدتني وتق ي 

 ي يملحت(.ص ملعت ت
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  تق رت يررت  رمررط قوتعررد تيايملنررمله تي رريملحيت مقملعرردة تيرر ظك      -

 تيوط يت وتفعيلهمل.

تشررررأيع تي رررريملحت تقيويوجيررررت حيرررر  يوجررررد تيعديررررد مررررن   -

تيظررروتار تقيويوجيرررت كرررمليكهوف وتيررردحوش وم كشرررفمله 

سرروتء كملنررأ   م  قررت تيرردرم تيعرمررني أو   تيرررف    ،تقاررملش

تيرمع تخلرمليني أو  تيرسومني وتيك املن تيرمليت كلمل   صحرتء 

 تيدا ملء أو تي فو  تيكاب.

 فيز قيملم تسرر لملرته نوعيرت صر بة ومروسر ت تعرلرد علرى        -

يلل رملالت    ارمل  ت ليرت ريفيرت      ؛تير مل  ريت يلل  قرت   تهتضيز

وتشررأيع تي رريملحت تيزرتعيررت وتيصررحرتويت إلقملمررت    ،م ررردتمت

، ش تيريفيررت وتيرعريررف مبرروروا م ررملطق تضللكررت تضخرلفررت ُزتي  رر

ن   وتتسرررفمل ة مررن تضشررملريع تيقمل لررت م رر  مشررروم زرتعررت تيرراُ 

  يفمل وتيدتير مب  قت جملزتن مرو ب الدممله جملذمت يل يملا.
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  :تض ؤوييت تتجرلملعيت يلشركمله: حق أم م حت؟قضيت 

  تياكر  .  وزيت -
 تي ملصر تح . أ -
  ت رقملن عادتيعزيز.   -
  تي ملهر تاي  .  مر -
  جن   . ريمله -
   تيع لملن المليد. م -
 تي قفني حملد.   -
 تضاملر  ناي . أ -
 أمب عادتيقمل ر.   -
 تي ملج  عيدة.   -
 تيشايكني تقملزي.   -
 ت لو  صملحل عادت .   -
  ملع  صدقت.   -
 جن  ريمله .  -
 تيملي ن يد.   -
 تيقرنني  ملع . م -
 م  كت يملش. أ -
 تحمليمل م ملعد.   -
 ت ن ني عفملف.   -
 تيدري    . زيمل -

  :نظررملم تيرعلرري  تيعررمليني تقديررد مررة  قيررق تتسرررق ييت   قضرريت
.تيفرص تيرعليليت وعلملن تكمل ؤ

 تي خي  علني  . -
 عادتإليق تيصملحل.   -
   تي قفني حملد.   -
   ت لو  صملحل عادت .   -
 طيات و ملء.   -
 تيعيدتن مهمل.   -
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  تيقرنني  ملع . م. أ -
 تض لط ا ملء.   -
 تي ملج  عيدة.   -
 ح تضل حملد.   -
  جن  ريمله.   -
 مملسل  عادتيرين.   -
 م  كت يملش. أ -
  ملع  صدقت.   -
 ليفتتخل ا د.   -
 تيرواري م لت. أ -
 تيملي ن يد.   -
 تيدندنني حملد. أ -
 تي ملصر تح . أ -

  :ذوي تتحريملجمله تخلملصت ومرنملمج جرو ة ت يرملة تيوتقرع    قضيت
 .وتضأموش

 تيعملمو ي سعيد.  -
 تيعأرويف  مل زة.أ -
  تياملزعني عليملء.أ -
   تض يف مهمل.  -
 تيعقي  مهمل.أ -
 تيدري  زيمل .  -
 ت رمني  مل زة.  -
 تي ملصر تح .أ -
  طيات و ملء.  -
   تيع لملن المليد.م -
 تيقعو  نملصر.  -
   تي قفني حملد.  -
 ت يري  هد .أ -
 ت لو  صملحل عادت  .  -
 تيشملاني ييد .  -
 تي عي   . مشملري -
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 ني تيشايك تقملزي .  -
  تيقرنني  ملع  م. -
 تيفري  ا ملء .  -

  :يملحت تيدتالليت و ورامل   ت ليت تتقرصمل  تيوط    تي قضيت
 تضللكت

 تيقملس   هد.أ -
 طيات و ملء.   -
 تيعأرويف  مل زة. أ -
 ت رقملن عادتيعزيز.  -
 تيدندنني حملد. أ -
 تيشايكني تقملزي.  -
 تيقرنني م.  ملع  -
 مرايلن عاب.  -
 تيفهيد المليد.  -
 تيرواري م لت.أ -
 تي خي  علني.  -
 تيع لملن المليد.م -
 تيعيدتن مهمل.  -
 تحمليمل م ملعد.  -
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 األعالم كشاف

 72، 68 تيرين من  يص تإلمملم عاد -

 31 تيع و ت مبة  -

 ت مرربة نرروف م ررأ عاررد تيرررين  ش سررعو    -

131 
 85، 61 نوجملك  -

 43، 36 عاد تيل يف يي  -

 61  سويدوورش -

 72، 71 ،68، 58 تضل  سعو  -

 139، 31  تضل  سللملن -

 72، 68 تيعزيزتضل  عاد -

 77، 22 ت تضل  عاد -

 58 تضل   هد -

 117 نملصر تضوسى -
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 ماكناأل كشاف

 163، 158 أمهمل -

 123، 117 ت ر ن -

 169  سيمل -

 133، 132 أمريكمل -

 163، 157 أوروممل -

 158 تياملحت -

 11 مرية -

 174 جملزتن -

 145، 143 تقاي  -

، 158، 155، 154، 45، 22جرررررررررررردة  -

172 ،173 

 163 حمل   -

 131، 36 تيريمله -

 169 شرم تيشيب -

 163، 159، 154 تي مل ف -

 145، 143 تيظهرتن -

 11  كملييفورنيمل -

 154  مملييزيمل -

 91، 44 تيوتيمله تضرحدة -

 145، 143 ي اع -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

-  

  
 (اهليئة رئيس) م. أسامة كردي -
 أ. ابراهيم ناظر -
 أ. بسمة مزيد التوجيري -
 م. خالد العثمان -
 د. سعود كاتب -
 العمودي د. سعيد -
 د. سلطان املورقي -
 د. عفاف األنسي -
 معالي الفريق عبد اإلله الصاحل -
 اللواء فاضل القرني -
 )األمني العام( أ. فهد األمحري -
 د. فوزية البكرأ.  -
 أ. الحم الناصر -
 د. جميدة الناجم أ. -
 أ. نبيل املبارك -
 أ. هناء املسلط -

 

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .نة التقاريرجل -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -

 خدمات إدارية مساندة. -
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