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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تيعررره اررلت تيرقريررر عررد     

م،  أسرررملر لررهر شررهر  ي ررل     ىطرحهررمل يوارروتر ت مورقرر  

خرت مرليزة من مفكري تضلوكت ت خمروف تجملرملته،  ونملقشهمل ُن

ملءة ومقرتحررملتهب تدمل  ررت حررور   ت تحلرروتر رررهرتاهب تير  رر  ْووتيررلين أ ررر  

 تيقضمليمل تيرملييت:  

 ؟ أم إيزتٌم تحلوكلت ت تيقطملع تخلملص ليملٌر •

  تيدرتسررمله  تطرروير ت تضلوكررت توتجههررمل  تيرر  تيراررديمله •

  _ جملاات كو يد لهر تيورملايت وتيوقملحمله

 ررنملمج جو ة تحليملة وتجململيس تيروديت.  •

عررررد تتقرصررررمل ي يوبيررررت تيعرريررررت وتي يملسررررت تيوبيويررررت ت     تيُر •

 تضلوكت.  
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 امللخص التنفيذي: 

ت ملور م. إرررتايب نرمل ر ت تيورقرت تيراي رت مفهروم تحلوكلرت       

دة وتلره هررمل مررن مدرسررت إ  ألررري حيررا ت يوجررد  ملرسررت موح رر 

ملرخيي،  رب  ق إ  مع رى كولرت حوكلرت ومرجعهرمل تيرر     دمل،  رب تطرر   

تنرقرررل يوارررديا عرررن سررررم نشرررواهمل وأاليرهرررمل يرعزيرررز تيشرررفمل يت     

يت و صررررل تضوكيررررت عررررن ت  ترة، وكررررلي  تحلوكلررررت    ءوتض ررررمل

يوقطملعرررمله تحلكوميرررت وأاليرررت إعررردت  أ يرررت يواوكلرررت تضرررلن     

 يت وتيشرررفمل يت وا ارررمل مرررن أاررردتا تحلوكلرررت، كلرررمل     ءتض رررمل

إررررتايب  م. تيرطرررق إ  مرتكررز تحلوكلررت ت تضلوكررت. وتلررررب    

تيررراب مررن تتنرشررملر تيوتسرر     عوررى نررمل ر تيورقررت رمل شررملرة إ  أنرر     

حلوكلررت تيشررركمله إت أنرر  ت تررزتر ا مليرر  تيعديررد مررن تيعقرررمله   

وتيرارررديمله تيررر  توتجررر  تطريقهرررمل ت تضلوكرررت رشررركل كملمرررل، 

وم هرررمل: تيركرررو  ت تييررررا تيرذملريرررت، وكرررلي  تيقصرررور تيرررلي   

من تجلهرو  تضرلويرت يرطويرارملا مرمل      يكر ف تيريئت تيقملنونيت رمليراب

يعين أن تيشركمله تض ملالت توتج  قصور ت ت تيضروتر  تيدتلويرت   

وتخلملرجيرت، املنرم ودو يررت عرد  تيشررركمله تض رملالت تيعملمررت،     

 وكلي  تضدرجت م همل ت سوق تضملر.

قررر.  . و رررملء تيرشررريد ت تيرعقيرررم تنور إ  أن تي  رررملم  وتطر 

مل ( ت أي سرررروق يرررريس مهل رررر  تيريئرررري حلوكلررررت تيشررررركمله    

ز رر  ارملو و شرل تي  رملم عورى       ا م، ررل ارو تيعملمرل تيرلي  ي ر     

معوقررمله تطريررو تحلوكلررت ت   تضرردي تيطويررل. وت ملويرر. أيض ررمل أاررب  

سررريلمل مرررمل يرعورررو رعررردم وجرررو      تو ،تضلوكرررت عورررى وجررر  تيعلررروم  

 ملرسرر  أو لرر تء ت حررملر حوكلررت تيشررركمله وت  ترة عوررى      
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 موجرو ة   ترة م  تخل ة تضطووررت، واري مشركوت   م روي حوس ت 

ر رررم  تيرشرريدَة ه تحلوكلررَتقررو حرررى ت تنسرروتق تضرقدمررت، وتُ  

رب تيرعقيررم رمل شررملرة إ  أن عوررى تييرررا    تيرشرروة وتيف ررمل ، وتلُررر  

ووزترة تيرذملرة م ؤوييت كرر ة يول رملالت ت تيري      تيرذملريت تييوم 

 تض ملر رملجتمله تحلوكلت تيرشيدة.

د ت تيرعقيرم تيارملني عورى أاليرت     أ. عملصب تيعي رى  كك ر  أممل 

مرن   ،ت يزتم رملحلوكلت م  وجو  ن ملم عقورمله رت ع يولخمليف  ي 

م طوررو أن أي سيملسررمله يواوكلررت  ون تفعيررل تضا ررملءيت وتيعقورررمله  

 تيالرة تضرجوة. ي تيصملرمت وتيقضملء تي ري  ين تؤت

 ملييت:تير  . تضدتلهه حور تيقضيت تحململور وتضل 

 يواوكلت. تيرملرخييَت تي شكَة 

 .وتق  تحلوكلت ومعوقمله تطريقهمل ت تضلوكت 

 ملر ي يملسرررمله تحلوكلرررت ت تيريئرررت آييرررمله تيرطريرررو تيفع ررر

 تي عو يت.

ومررن أررررز تيروصرريمله تيرر  تنرهررى إييهررمل تضراررملورون ت مورقررى 

 أسرملر حور تيقضيت ممل يوي:

  يرت  تكسيس شرهمل ة مه يرت ت تحلوكلرت ترر ملارمل تنكمل     -1

 تضملييت.

مرتجعت مؤشرر تحلوكلرت وتطرويره وتشررتتث أكارر مرن        -2

جهت ت إعدت ه.
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 الورقة الرئيسة: م. إبراهيم ناظر

 :تضقدمت

يقروم مفهرروم حوكلررت تيشررركمله عوررى تيفصررل ررر  تضوكيررت  

سيلمل ت تيشرركمله تض رملالت تيعملمرت، ويكرن م يررب       وت  ترة وت

 رم تلرها آييمله تيرطريرو  د يواوكلت روح تيروصل إ  منوذج ُم

و ت يررلي   ررم تتطررهع وتيرعل رر  اوتضؤس ررمله تضخروفررت تنارررته 

وتطريررو  ،تي لرملذج تضخروفرت تير  تقروم عويهرمل حوكلرت  تيشرركمله       

تي لوذج تيلي يهاب تحريملجمله كل شركت من تيشرركمله تضع يرت   

وارررد تيعديرررد مرررن تي لرررملذج تضرعوقرررت رملحلوكلرررت ت   ،رملحلوكلرررت

وم  لرت   تتقرصرمل يت  وم  لرت تيرعرملون وتير ليرت    وأمريكرمل  رريطملنيمل

وتنارررب ارررو تطريرررو مررررمل     ،(يرررزو  أتضوتصرررفمله تيدوييرررت 

 تحلوكلت من لهر تتسرخدتم تي ويب يو لملذج تضخرملرة.   

  :تعريف تحلوكلت

ر عررن عر رريعررو  يفررو تحلوكلررت إ  كولررت إاريقيررت قد ررت تُ   

( ومهملرتر  عورى إ ترة تي رفي ت    قدرة ررملن تي في ت  

 وتعريفهررمل رشرركل ر رري  اررو  ن ررملمٌ     .وسرر  تنمرروتج وتنعملصرر   

مركملمررل يورقملرررت تضملييررت وارر  تضملييررت يو رريطرة عوررى أي ت رررتا      

 مل ضعملي  ت  صملو وتيشفمل يت وتيعدتيت(. تلل تيشركت و ًق

 ،و تنفصملر رأس تضملر عرن ت  ترة مر  مررور تيرزمن    ن ر ت يرعل 

نشرركه  و ررفت جديرردة ت   ا  تتسرررالملرته وعروراررمل يوقررملرته وتوس رر

ومرررن أارررب   اورررهمل م رررؤوييت تيفشرررل وتي ذرررملو  ت  ترة ت رررروجم  ل 

وعررررر  تي يملسرررررمله  :م رررررروزممله ارررررملو ت  ترته تجلديررررردة اررررري
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ووعرررر   ل تضخررررملطر وتير رررررؤ رملض رررررقرل و ل رررر، وت سرررررتتتيذيمله

 تي ي ملريوامله.

 ترة وتي ررررررملاج نشرررررك مرررررردأ تيشررررررتكت ت ت  ،نجرررررل ذيررررر 

حيرا إن  تضردير تير فيرلي     ،وتحلصور عوى م رمل   مهلرت ت تنرررملو   

 رمل جعرل  و رفت تيعلرل عرلن مرردأ        اي  أسرهب ت أرررملو تيشرركت   

 تيشرتكت تيفعويت.  

  عوتر  يوشفمل يت وتض ملءيت تير  ن ر  تت رت رمله    ْعو  و  

 ،تف تنرصردة ومصردرامل وحردو  تي زتار    ْشر تضخروفت مرن لرهر كَ  

  أي م رررملار يهسرررريهر تيشخصررري وتكررروين تيارررروة عورررى     ْ ررروم 

ى تحلوكلرررت ت تيقررررن تيوتحرررد   رررل وُت ،ح رررملم علرررل تيشرررركت 

 وتيعشرين رملحلوكلت تيلكيت.

 :ومررن وسررملال تطرروير تحلوكلررت ت تيقرررن تيوتحررد وتيعشرررين

ر تحلكومررررررت وارررررري منرررررروذج يرطررررررو    ،تحلكومررررررمله تيلكيررررررت 

وتهرردا تيرردور  ،عقرد تضملعرري رأي ررمل ذيرر  لررهر تي إذ ،ت يكرتونيرت 

من لهر تيرطريقمله يو  ملم تجلديد تتقرتتم من تضوتطن وتيرفملعل 

تررتر   كلمل أنهمل (. م  أ وته تتسرشعملر تيلكيت  

وتقويررررل  ،وكفملءترررر  وت ررررملعد عوررررى سرررررعت ت اررررملز ،رمل نرتنرررر.

 وزيمل ة رعمل تيعلهء ،تنلطملء وتقويل تيركملييف

تخلردممله مرن لرهر تدوتترف      إارملز   ملزته أررز ت امن ويعل 

تيلكيررت مررن لررهر تيرردلور عوررى تيريملنررمله تحلكوميررت تيضررخلت     

تضلوكرت   :ماملر ذي  اوتي   رته تيضخلت 

تسرخدم. قملعدة تيريملنمله ت مركز تضعووممله تيروطين مرن لرهر    
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شركت عوب، وأصرا. لهر تي  وته تياهث تضملعريت مرن أ ضرل    

جلوررم   رمل لوررو ريئرتً   ايردور ت تض طقررت ت لردمملتهمل ت يكرتونيررت  ت

صرررا تضلوكررت  ويررت ت   تتسرررالملرته ر ذررملو كررر ، ونرطورر  أن تُ  

تضقملرنت تضرجعيت وتضعيملريرت ت حرملته حوكلرت تضؤس رمله تيعملمرت      

 وتيشركمله.

إن إعدت   ييل يواوكلت او تيضلملن يأل تء تي ويب سروتء ت  

حبيا يررب تطريقر  يقيرملس جرو ة      ،س مله تيعملمتتيشركمله أو تضؤ

تن تء و ديررررد تض ررررؤوييت ت كررررل لطرررروة مررررن لطرررروته ت  ترة   

وتضر رررر    كشررف موقعرر ي ررهلمبررمل   رر  تت رررتا و ،وتي رررملاج

يولعر رررت وتضهرررملرة ت كرررل موقررر  ت     ملضررر  وصرررفً ي ، وأيض رررمل  يررر

  ْعر ب و ويرر  ،يهررعمل  عن تحمل روريت وتض  روريت ت تضهرملم    اتضؤس ت

رطورم ذير  إسررتتتيذيت    يو ،مؤشرته أ تء قملروت يوقيملس من لهدرمل 

، وذي  عوى تي او تيرمليي:وتعات

 ن ملم م ملءيت -1

ن ملم شفمل يت. -2

 أن لت وتشريعمله ترهءم م  طريعت تجملرل  -3

 تيروعيت تضروتصوت وت ليت تضوتط ت وتض ؤوييت. -4

تير ليت تض ردتمت. -5

يرصررررد  ا(تطرررروير مؤشررررر حلوكلررررت تيشررررركمله    -6

وسوا يؤ ي  ،وتشذي   ملرسمله تحلكب تيرشيد ر  تيشركمله

مؤشررر حوكلررت تيشررركمله إ  ر رر  معررملي  تحلوكلررت تيكويررت       

 يوشركت.
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 مرتكز تحلوكلت ت تضلوكت:  

  .تضركز تي عو ي يواوكلت .أ 

م قرررررد ُي ،ص ت تضلوكرررررتأور مركرررررز تسرشرررررملري مرخص ررررر 

يقيلررت تضضررمل ت  مررن تخلرردممله تتسرشررملريت ذته ت   وتسررعًت حلوعررًت

 يوقطملع تخلملص وتيعملم ت حملر تحلوكلت وتطريقملتهمل. 

 .مركز حوكلت تيشركمله ت جملمعت تيفيصل  .م 

يقرروم مركررز حوكلررت تيشررركمله ت كويررت إ ترة تنعلررملر    

املمعررت تيفيصررل ررردجرتء  رتسررت كرر ي يرطرروير مؤشررر حوكلررت      

يوشررركمله تيرر  تررردتور ت تي رروق تضملييررت تي ررعو يت. يعلررل  ريررو     

صرررص مرررن كويرررت تنعلرررملر ت جملمعرررت تيفيصرررل رررردعب مرررن        مرخ

 م رشملرين ذوي ل ة عملييت يرطوير الت تضؤشر.

ي رررر د مؤشرررر حوكلرررت تيشرررركمله  قررر  عورررى مرررررمل          

حوكلررت تيشرررركمله تجليررردة تيررر  وعرررعرهمل ايئرررت تي ررروق تضملييرررت  

 (.( وم  لت تيرعملون وتير ليت تتقرصمل يت  تي عو يت  

 حلوكلت ت تي وق تي عو ي ديمله تطريو أن لت ت: 

سهب عدم تيرطريو تيكملمرل ضعرملي  تحلوكلرت ت تضلوكرت     أ 

وا ملير    ،ر ت رعض تضؤس مله تتقرصمل يت تيكر ي حدوث تعا  ت

م هرمل قطرملع تيرركم  وقطرملع      اتيعديد من تنماوت ت شررى تيقطملعرمله  

وكرررلي  تنهيرررملر ةتي ك رررتة ت سررروق تضرررملر تي رررعو ي  ،تضصرررملرا

م، وا امل، إت أن ا ملي  رعض تضؤس مله تي    تدتور( عملم

و مررر هج تحلوكلرررت وت  ترة تيرشررريدة مرررن لرررهر تيرعويلرررمله   طر رررُت

هت يوقطملعمله تي  تشرا عويهمل، كهيئت سوق تضملر ومؤس رت  تضوج 
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تي قد تيعرري تي عو ي،  قد أشملر تقرير إ ترة ايئت سوق تضرملر إ   

رررل رعررض  يواوكلررت مررن ق   تطريررو جزارري مبعررملي  ومفررملايب معي ررت  

تيشرررركمله ت تضلوكرررت، ويكرررن ت يوجرررد تطريرررو عرررملم يولفهررروم 

تؤكررررد أن قوتعرررد حوكلرررت تيشررررركمله    إذركملمرررل جزايملتررر ،   

حيا تهدا إ  ر ر  م رروي ت  ترة ت    ،( وا  موزمتت تسرتشمل ي

وررررمليراب مرررن ذيررر   ررردن   اتيشرررركمله وةمليرررت حقررروق تض رررملال  

حيا  م أن يررب تطريرو    ،تيرطريو تجلزاي يواوكلت ا  كملٍا

تي  ملم تيشرململ يواوكلرت ت تيشرركمله يراقيرو أقصرى تسررفمل ة       

 م   ور   كفملءة تي وق

ررررل إ ترة ايئرررت سررروق تنورتق مرررن ق  مله ررروارررد أن ا مليررر  توج 

سررررخدتم أحررردث تيرق يرررمله ت أن لرررت تيرررردتور  ت تتي رررعو ي تتضملييررر

س وقوتعرد حوكلرت   ي أُسر قويليرت، وتر  ر  تضعلور رهمل ت تنسروتق ت  

وتيعلرل   ،تيشركمله م رقرًومل كلرطورم يرر رتج ت تي روق تضملييرت    

ورمليراب من ذير    اعوى زيمل ة تيوعي يدي تن رت  ركاليت تحلوكلت

أن اررلت تيروجرر  ت يكفرري جلررلم   نن يرررو رردن ا مليرر  تيعديررد   رر 

تتسررررالملرته ي ررروق رأس تضرررملر تي رررعو ي مرررمل م يرت قررر  تطرررور       

وعوي  ارد   اه وتيقوتن  تي   كب تيشركملهتنن لت وتيرعويلمل

أن تيروج  تيعملم  و تطريو تحلوكلت ت تضلوكت يفرقر إ   قمل رت  

 ملرست تحلوكلت تيشملموت ت تيشركمله رملعررملرامل ا  موزمت ت 

تيكا  مرن تحلرملته، ويكرن ارد أن تيرطريرو تجليرد يواوكلرت        

 ررالرين وزيرمل ة    صملو وتيشفمل يت ي ملاب ت ةمليت تضلملصت ت ت 

يلت وجرم   اممل يزيد من حذب تيردتور وحركت تي يويتواو  ، قرهب

 ،ر  قمل ت تحلوكلت مبفهومهمل تيوتس  ر  تيشرركمله ْشتتارلملم ر  
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ر تحللمليرت تيهزمرت   وتيعلل عوى  ديا تيقوتن  تير  يليت تي  تو ِّ

 يول رالرين

تيررراب مررن تتنرشررملر تيوتسرر  حلوكلررت تيشررركمله إت  عوررى و

زتي. ا ملير  تيعديرد مرن تيعقررمله وتيرارديمله تير         أن مل اد أن  ممل

توتجرر  تطريقهررمل ت تضلوكررت رشرركل كملمررل، وم هررمل تيركررو  ت    

إن  رقرررملء أعضرررملء حرررمليس ارررله تييررررا ت       إذتييررررا تيرذملريرررتا  

موتقعهب ضدة طويوت او  ملارة لط ة تؤ ي إ  تنعكملسمله سروريت  

يريئت تيقملنونيت ررمليراب مرن   رملييت، وكلي  تيقصور تيلي يكر ف ت

مرمل يعرين أن تيشرركمله تض رملالت     وارو   اتجلهو  تضرلويرت يرطويرارمل  

مل ودو يرت  ت تيضوتر  تيدتلويت وتخلملرجيرت، وأيض ر   ر تتوتج  قصو

جرت م هرمل ت سروق    در عد  تيشركمله تض ملالت تيعملمت، وكلي  تضا

تضملر، وسيطرة تضوكيت تيعملاويرت عورى ايكرل تيقطرملع تخلرملص مرن       

نملحيرررت موكيرررت رأس تضرررملر أو مرررن نملحيرررت ت  ترة، وعرررعف تيررروعي  

تتسرالملري يدي مجهور صريملر تض ررالرين رارب تحملرملوته تجلرمل ة      

وعررردم وجرررو  مجعيرررت  ،ق تضملييرررتتورتيررر  تقررروم رهرررمل ايئرررت سررروق تن

أن تطريو رعض مروت    ضًومل عن حللمليت حقوق تض رالرين تيصيملر، 

يهااررت  تلررل تيشررركمله   تااررت تحلوكلررت يرطوررم وجررو  اررله ت   

 إ ترة كر ة يدي تديئت ضرملرعت وجو   والت يرطوم وجو   ،تض ملالت

مل ورمليرررمليي جهررملز ت إ تري رر  ااررله تيهااررت  تلررل تيشررركمله تض ررملالت 

 ممل يؤ ي إ  ك  تيركوفت تتقرصمل يت(.واو  ،أك 
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. 
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 تيرعقيرمله:

 التعقيب األول: د. وفاء الرشيد

( ت أي سرروق ن تي  ررملم تيريئرري حلوكلررت تيشررركمله  إة

ملو و شررل ز ررر  اررلي ررمل  ا ررم، رررل اررو تيعملمررل تيررلي يُ يرريس مهل رر

 تي  ملم عوى تضدي تيطويلة.

مل يو لرررو ي ًكرررمل راي رررار تضشرررملري  وتتسررررالملر تخلرررملص ُم د تع ررر

وقرررد تزتيرررد تشرررذي    تتقرصرررمل ي وتيفررررص ت تنسررروتق تي ملميرررت... 

ومطمليررررمله تض  لرررمله اررر  تيوط يرررت ت تضيررردتن تتقرصرررمل ي، مارررل 

  أ رملء  تير   تيدويي وم  لت تيرعرملون وتير ليرت، تضر  ل  ت مجير    

تيعررملم عوررى رقيررت قرروتن  حوكلررت تيشررركمله كشررر  عررروري   

   يور ليت.

تتقرصرمل ي   ر  قوتعد تحلكب تيرشريد وتي لرو   تيعهقت تييوم 

ولملصرت إذت كرملن    ،يور مل  ريت وتتز ارملر   تيوطين أصرا. أسملسيًت

  جللم تتسرالملرته تيدوييت،  رقييب تحلوكلرت أصررا   يودور تطوب

من قرتر تتسرالملر أو تتارلملن،  يملير مل مرمل يشر     ملي ي تييوم جزء ت را

نهررج تيشررركت ت تحلوكلررت إ  نهررج تيرقملرررت تضملييررت وتضخررملطر ت    

مل عررن تيرريق  تير  يلرري، وحقرروق    تيرردورا  ملض رررالر يراررا  تال رر   

تض رررالرين تيوتعررات، وت  صررملو تجليررد، وتنسرروتق تضملييررت تضر يررت  

 عوى تياقت وتتسرقملمت.

تيلي يعيشر  تيقطرملع تخلرملص ت مردي       تييوم تيرادي تيكر 

 ملوعليًقر  تمعقرد   ملأصررا موعروع   - إمكملنيت حوكلت تيشرركمله 
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طويورت يووصرور حلوكلرت    - يألسرف  –، ويكن تيرحورت  ملومص ي 

 نسرملم أالهمل: ارشيدة

عررردم وجرررو   ملرسررر  ك لررر تء حوكلرررت تيشرررركمله       -1

اررري وت  ترة عورررى م رررروي حورررس ت  ترة مررر  تخلررر ة تضطووررررت، و

 مشكوت حرى ت تنسوتق ةتضرقدمتة.

 ه تحلوكلت تيرشيدة ر رم تيرشوة وتيف مل .تقو  -2

درررمل عرررئيل يوريررري    تحلرررمل ُز تحلوكلرررت تيرشررريدة تييررروم   -3

حيرا ت توجرد سيملسرت   ر       ،رملي  رت يوشركمله تضلووكت يودويرت 

 م هملا نن تيدعب قملاب قملاب.

 اارري قرروة تييرروم و رردي تض رررقرل     تيشررركمله تيعملاويررت   -4

 ،وتفشررري معرررملي  تحلوكلرررت تيضرررعيفت  ، ملنرشرررملر تضمليررر  تضهررريلن

طر  تيرعملقرم رر  تجليرل تنور     وايرملم لُ  ،وتيرضملرم ر  تضصرمل  

 -يوارررملني يوامليرررا ورررر  تيرررلكور وت نرررملث ت تيعوتارررل تيرذملريرررت    

مرملييرت   ىم يكن ردون أ ن ! إْننملقوس لطر حقيقي يدق  .أصرا

سررردتمت وتتقرصررمل  تحملورري   تيرارردي تنكرر  تيررلي يررؤ ر عوررى تت    

 تي عو ي ت تض رقرل تيقريم.

 :تيرادي تنك  –تيشركمله تيعملاويت 

مررن أررررز ركررملاز تتقرصررمل    تعررر  تيشررركمله تيعملاويررت تييرروم  

ت، حيررا يوعررم اررلت تي رروع مررن مل وت تضلوكررت  ديررد علوم رر تيعررملضي

 ررررررإذ ت رررملاب ر ،مل ت تتقرصرررمل  تي رررعو يسررري تيشررركمله  ور ت أسمل 

مويملر  وتر( ت تي ملتج تحملوي تي رعو ي.   مويملرته ريملر   

حيا يروغ عرد  تيشرركمله تيعملاويرت ت تضلوكرت تيعرريرت تي رعو يت       
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ت تضئرررت مرررن إمجرررمليي  أيرررف م شررركة، ر  ررررت  أكارررر مرررن 

ر تسررررالملرته تيشرررركمله  قرررد وُت ،تض شرررهه تيعملمورررت ت تي رررعو يت  

ل مرمل  شركِّ مويرملر ريرملر، وتُ   ر ارو   تيعملاويت ت تي روق تي رعو ي  

ت تضئرررت مرررن تيقطرررملع تخلرررملص ت تضلوكرررت. وارررله     و رررر  

 ت ر يرهمل. ملأسملسي  تم تكن تحلوكلت علمل   إْن تتنرقملم مقوق

ت تضئررت مررن   رردذت كملنرر. اررله تيشررركمله ت ررملاب ر اررو  

ت تضئررت مرن تي ررملتج   تي رملتج تحملورري ت مجرمليي يوللوكررت، ور ارو    

ت تضئرررت مرررن   ل حررروتيي شررركِّاررر  تي فطررري، كلرررمل تُ  تحملوررري 

% مرررن  كرررلي  ت رررملاب  رررو     ،تسررررالملرته تيقطرررملع تخلرررملص   

وت ت تي عو يت شركمله عملاويرت ت تو يرف  رو    تيشركمله تض ذ 

فر.  إن  تض شهه تيعملاويت و   إذ ،% من تيقوي تيعملموت ت تضلوكت

ت تضئرت مرن    ل ن ررت  شركِّ مرمل يُ وارو   ا مو ف يمه رترت قا

 حلل قوي تيعلل ت تيره .

عوررى تييرررا تيرذملريررت تييرروم ووزترة تيرذررملرة م ررؤوييت كررر ة 

رملجترررمله تض رررملالت ت تيررري  تض رررملر رملجترررمله تحلوكلرررت تيرشررريدة،    

 مليقصررور ت تيريئررت تيقملنونيررت تيرر   كررب اررله تيشررركمله مررن       

 –ن ا  ر قرملنون تضوتريرا، يُ  ت حيا توترث تنجيملر ووجرو   يررته   

واو ممل تي فوس تيطلملعت ضصملحلهب،  عملُا  ع تسريهَي - يألسف

ر وم هررمل يورعا رر ،د   مع ررب تيشررركمله تيعملاويررت نررروتم تحملررملكب يرر

ن تحلرل ارو   إوتيزوتر رعد رحوت طويوت من تيشرقملء. وسريقور تيررعض    

نرر  حرررى تيشررركمله تيعملاويررت إإت  ،ر إ  شررركمله م ررملالتتيراررو 

اردامل   (ير   وير. إ  شرركمله م رملالت    وت  وتحلكوميت تييوم 
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تعررملني مررن وجررو  قصررور ت تيضرروتر  تيدتلويررت وتخلملرجيررت ومررن       

 ودو يرهمل.

  التعقيب الثاني: أ. عاصم العيسى 

ملحلوكلت:رتارلملم تضلوكت  -

مبفررررملايب  -ي اررررمل مررررن تيرررردور  ك -تارلرررر. تضلوكررررت 

وسيملسررررمله وأ يررررت وتيرزتمررررمله حوكلررررت تيشررررركمله،  كملنرررر.    

 تاات حوكلت تيشركمله(، ردأه تسرتشمل يت، ُتدر ِّج   ب تعويلمله ُ 

رملي  ررت   تامليريت أحكملمهرمل تييروم إيزتمي ر    .ت ت يزتم، حرى أصرا

يوشركمله تضادرج ت، ت ح  أنهمل مرمل زتير. تسرتشرمل يت يوشرركمله     

ا  تضادرج ت، وقد وتكر. ايئرت تي روق تضملييرت تيرطرورته تيعملضيرت،      

مي عورى تيهاارت، وكرملن آلرره ت     واد رملسررلرتر تيرعرديل تي  رمل   

 م.كك

إحصملايمله تيشركمله تخلملسرة: -

ج ررت ت تي رروق تي ررعو ي حرررى إنرر  رملسرررقرتء تيشررركمله تضادر 

( م، ارررررررد أن عرررررررد امل ت مجرررررررمليي    ككيررررررروم 

( ت تيوررررون تنةررررر، ونعررررين رررررلي    ، م هررررمل عررررد    ملهشرررررك

و أكاررر مررن %( أتيشررركمله ذته تخل ررملار تضارتتكلررت ر  رررت   

( شرركمله ت تيورون تي تقرمليي، ونعرين     رأس مملدمل، وم همل عرد    

( %( مررن رأس مملدررمل، وعررد     %( و ذته تخل ررملار ررر    

%( شررررركت ت تيوررررون تنصررررفر، ونعررررين ذته تخل ررررملار ررررر    

 %( من رأس تضملر.و 
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%( من إمجرمليي  تضا رفمل  من ت حصملايت تي ملرقت أن ن رت  

ير  ل رملار ت رأس تضرملر، واري ن ررت يي ر. قويورت،        تيشركمله يد

 ررراو تيكررا  مررن تحلوكلررت وتضا ررملءيت وةمليررت تي رروق يمررمل واررو 

 وتضا رالرين.   

:ملتسرشعملر أاليت تي وق تضملييت وةمليره -

م حقوًقرمل  ُيرت ر ،  هلت نن تضو  عملم يوذلي ، يوقوي وتيضعيف

 روتتر  ومقدرتتر    ملث، وحقوًقمل يهقرصمل  تيروطين و يول ملال  وتضو 

ومسعر  وايرر ا ت روجم ةملير  وتيويو تيعقوررت عورى تضاخرمليف ،    

وخبملصررت أن تيدويررت ووسررملال إعهمهررمل ترعررى تتسرررالملر ت تي رروق    

وُتشررررا عويررر ، وارررو مرررهذ ضهيررر  تضا ررررالرين مرررن تضررروتط          

 سوتء.  دٍّوتضقيل  عوى ح

تضعملجلت تنسملس ترلال ت حوكلت تن تء:  -

 ن ئ تعد  تيرزتممله تاات تحلوكلت، وم  ذي   ملي روق ي ر   راب

 ر تيورقرت ت تصرو   -رعشرته تيشركمله تخلملسرة، وتيعهج تناب 

ل ت حوكلت تن تء، وقيملس تي رملاج وتيقروتاب تضملييرت وأ تء   يرلا  -

تيشررركت مرر  إمكملنيملتهررمل وتي رروق، ت سررريل  قيررو تحلوكلررت     

ت عررن تت رت رررمله، ت  يررد  تيفعويررت ن ضررل  ملرسررت يوشررركمله رع    

 ي تحلوكلت ت جرتايرت  قر ، وتيراقيرو ت أسررملم تخل رملار، أار      

 الملر  وتقص ؟ ي روا تي وق أم 

ن  وب: أاليت تفعيل تضا ملءيت وتيعقورت َض -

ن كرملن(، وتفعيًورمل يردعوي    كملا  مل م ر  مل  أن  ين ي ذو أحٌدتفعيًو

 تضورزم  ركمملنرهب تض ؤوييت عوى تضديرين تضاهلو  وتضاقصرين وا 
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 ترملن ومصمل  تيشركت، ويردعب ذير  ن رملم تيشرركمله، وم ر  تضمل      

( ومررررمل   ة(، ون رررملم تي ررروق تضملييرررت، وم ررر  تضرررمل      ( و  

تهامل، وتعررملر تيعديد من تضخمليفمله جررتاب ت رراو تيعقوررت حررى     

تي ررذن  ررس سرر وته وتييرتمررت مبررمل ت يزيررد عوررى   ررت مهيرر    

تضخمليفمله: تيرضويل ت تيقوتاب تضملييرت، وتسرريهر    ريملر، وأررز تو 

 مدير تيشركت يولصمل  تيشخصيت.

 رررركي سيملسررررمله يواوكلرررت،  ون تفعيررررل تضا ررررملءيت   ،وعويررر  

 تضرجوة. تيالرَة تي وتيعقورمله تيصملرمت وتيقضملء تي ري ، ين تؤ

 در ت شملرة وتيروصيت رملآلتي:جتوا مل 

يرررلته توررر   أاليرررت تيرفريرررو رررر  أسررررملم تخل رررملار، ورمل   -1

تي ملجتت عن تتجرهمل  ت تيقرترته،  ملضدير حيرملج إ  تيقروة و علر    

رملياقت، وقد ي رج عرن قرترتتر  تتجرهمل يرت ل رملار ت تي روق، ومر        

ر  هرو مرمل   أمرمل تضا ريء وتضاقص ر    ارل  م ةمليرر   ،ذي  ت ُم ملءيت ي 

نعين رملضا ملءيت وتيعقورت.

مليس ت  ترته وع  تيضوتر  يضلملن ُح رن تتلريرملر جملر    -2

وت  ترته تير فيليررررت تيعويررررمل، رررررل وتضا ررررملءيت تيقملنونيررررت عررررن سرررروء  

مل ُيواق  من أعرتر يوشركت.تتلريملر، وعل 

ت  يب حو تض ملال  وتجلهرمله تيرمسيرت ت تي رؤتر: مرن      -3

أيرررن  يرررَ  ارررلت؟ وذيررر  رررردقرتر ت  صرررملو تضرررمليي نعضرررملء تجملرررمليس  

وت  ترة تيعويمل.

ى حبلمليررت حقرروق تض رررالرين     ررتكسرريس مجعيررت أاويررت ُتع   -4

وتضرعملمو ، و علهمل، وحوكلت تن تء.

و مرن سرهمت   يوراقبر  ا عب ت  ترته تحلكوميت ت شرت يت -5

تن تء، وتيراقيو رمليلته ت أسرملم تخل ملار.
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 املداخالت حول القضية:  

 تي شكة تيرملرخييت يواوكلت: 

ت رررررملور م. إرررررررتايب نرررررمل ر تي شررررركة تيرملرخييرررررت يواوكلرررررت    

ومهررررمل، حيررررا أوعررررا أن أور  هررررور يواوكلررررت كررررملن ت     ومفه

سررررررعي يمله تيقررررررن تضملعررررري حررررر  قملمررررر. ايئرررررت تنورتق تضملييرررررت  

ل حوكلررررت ْعررررَا 1976ت عررررملم   وتيرورصرررمله تنمريكيررررت  

تيشررركمله مررن عررلن أويويملتهررمل، وكررملن ذيرر  ت أعقررملم أكرر       

إ هسرهمل عرملم     ع دممل أعو . شركت  ،قضيت إ هس

ورعرررد سو ررروت مرررن    ،م ذيررر  ت أزمرررت تقرصرررمل يت  ت رررر و م،1970

تكرشملا سو وت وتسعت مرن تيرزويررته ت سرذهه     تيراقيقمله   

تير فيرلي  ت لررقهب    يرينعد  من تيشركمله وحلوعرت مرن تضرد   

كملن. تي رم لوف تو  تتنهيرملرتها  رمل   ر     إذ  ،يوقوتعد تضه يت

 توجيررر  رورصرررت ايئرررت تنورتق تضملييرررت وتيرورصرررمله تنمريكيرررت إ  

 ملل جلملن رررشررركِّنيويرررورث أن تطورررم مرررن تيشرررركمله تضدرجرررت أن تُ   

 تمشرملره  ملوجلملن ر  ، تلويت يديهمل ورعضرويت أعضرملء م ررقو     مرجعيًت

اررررله  .ه وتيرتشرررريامله وتيرعرررري . وقررررد وتجهرررر ه قرررررتر تضكمل رررر

تحلوكلت مقملومت ردعوي أنهمل تض  تيقيرو  وتيعرتقيرل عورى تضرونرت     

 ررب قررملم معهررد    ،صرر ملعت قرترتتهررمل  ييررد تيرر  ترطورهررمل تيشررركمله  

مرررمل    ى ررل روعرر  عرردة مرررمل    رر. مُ   تيقررملنون تنمريكرري  

ومررن أاررب تيو ررملاو ت اررلت تضوعرروع تقريررر    ،حوكلررت تيشررركمله

تيلي ترأس جل ت تجلوتنم تضملييت حلوكلت تيشركمله  ،كمل روري

وهمل حورس تيعلروم تي يطرملني، ومرن أرررز تيرقرملرير تيرر        تير  شرك   
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تقريرررل. ت إرسررملء مفهرروم تحلوكلررت وتطريقملترر   سررملا

أصردره  م، 1995وت عرملم   .

رعرد مررمل عولرروكب تنزمررمله تضملييررت    ت  رن رمل تقريررر  

  ضملنيمل صردر قرملنون   أوت  ،تي  مره رهمل رعض تيشركمله

كمله تضدرجرت ت تي روق   م معملي  جديردة حلوكلرت تيشرر   تيلي قد 

 تقريررر إصرردتر مررن 1998عررملم   ررب مررمل قملمرر. ررر     ،تنضررملني

وزرتء تجرلرملع   أيرده  مرمل  واو تيشركمله، حوكلت مرمل   ي رعره

و طو رر وأا 2015د ت عررملم  ق ررُع ليمملييررت  ور حلوعررت تيعشرررين تيرر   

وت الت تي يملق أقملم تيكوارس تنمريكي  ،عويهمل 

واررو قررملنون  ، ت 

إذ يهرردا إ   ،مأصرردره تيكررونيرس تنمريكرري ت عررملم    

ةمليت تض رالرين من تحرلملييت قيملم تض  لرمله رملنعلرملر تحململسرريت    

تتحريملييت، وتقرضى قرملنون سرملرري ز أوك روي إصرهحمله صرملرمت      

ملس.. م تتحريملر تحمليرعزيز ت قرترته تضملييت من تضؤس مله ويرذ  

ب إصررردتر قرررملنون سرررملرري ز أوك ررروي كرررر ة  عرررل ي ررروء كلرررمل ت ررر

ر تتقرصرمل   ع دممل تضرر   ،تضلملرست تحململسريت ت ردتيمله الت تيقرن

عرد  مرن تيفضررملاا تيعملمرت مارل  ضريات شررركت       ءتتنمريكري جرر   

وطمليررررم   ،إنرررررون وتررررمليكو تيدوييررررت ررررري إر سرررري وووريرررردكوم     

قملريررت. وت تضلوكررت أصرردره   رون رمل صررهو ت تضعررملي  تير تضرضررر 

ايئررررت تي رررروق تضملييررررت تااررررت حوكلررررت تيشررررركمله  يوشررررركمله 

وأصدره وزترة تيرذملرة يوتاا وأن لت تاارت   ،2006جت( عملم در تضا

 حوكلت تيشركمله تض ملالت ا  تضدرجت.
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 وتق  تحلوكلت ومعوقمله تطريقهمل ت تضلوكت: 

وكررت معررملي  ت ررملءر أ. تحررب تي ملصررر: اررل يرردي مل تييرروم ت تضل

حلوكلررررت تيقطررررملع تيعررررملم؟ ومررررن تضفررررروه أن يضررررعهمل ويرتقررررم    

 ت فيلامل؟ 

وررردوره ذاررم م. إررررتايب نررمل ر إ  أن تحلوكلررت ت تيقطررملع  

من حيا تطروير تن تء   تيعملم ختروف عن تحلوكلت تيقطملع تخلملص

وسررررهمت تنن لررررت تحلكوميررررت وكفملءتهررررمل وتعزيررررز  ،وتضؤس رررري

ط   رملخلرررردممله تحلكوميررررت و قررررت تضرررروت ،تنجهررررزة تحلكوميررررت

وتحلفررمل  عوررى تضررملر تيعررملم، و رررملج إ  وعرر  م هذيررمله وتقيرريب        

ويك هرمل ت تيقطرملع     ايضلن  قيو أادتا تجلهمله تحلكوميرت 

تورقرري ت ارردا تحلكررب تيرشرريد مررن حيررا تيشررفمل يت وتض ررملوتة       

وتيعدتيت وتض ملءيت وتحململسرت وتي زتارت وسريمل ة تيقرملنون وتضشرملركت     

وتيورقرررت موعرررعهمل تحلوكلرررت ت تيقطرررملع     ،تيفعملييرررتوتيكفرررملءة و

 تخلملص.

ومرررن جملنرررر  أعرررملا م. أسرررملمت كرررر ي أنررر  وت  رررل وجرررو   

وت وجرررو   ، رررملءي (املسرررم حورررس ت  ترة  وتُ مجعيرررت علوميرررت تُ 

وت وجررررو  مرتجررررر    ، رررررملاوهمل(حوررررس إ ترة حيملسررررم ت  ترة  ويُ  

وت وجرررو  ن رررملم   ،ح رررملرمله  تلوررري ومرتجررر  ح رررملرمله لرررملرجي  

كيررف  كررن  اه ورقملرررت حكوميررت عوررى تيكررا  م هررمل يوشررركمل

رمليررلته ت  ،تعويررل وتوعرريا تحلملجررت إ  تحلوكلررت مررن أسملسررهمل     

عرروء مررمل تضررل ر  تيورقررت تيراي ررت ت ررردتيرهمل عررن وصررف وتعريررف   

 تحلوكلت.
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وذكر  . عرد ت ير  تيصرمل  أن رعرض تيقيرمل ي  مرن تيقطرملع       

يكرررل   يررررون أن تصرررليب تحلوكلرررت  تيعرررملم وتخلرررملص وتيقرررملنوني 

ويكررن  ،مؤس ررت خيروررف عررن تنلررري ت أمررور كررا ة تفصرريويت    

يشرههمل ت أمور أسملسيت مال تصليب تضه دس يول زر، تضرشرملر  ررل   

ويكررررن ا ررررملث   ،وتضرلمل ررررل وتضشرررررتث ت تض ررررملزر كررررا  ومهررررب   

تلره ررررمله تفرعررررهمل تخلصوصرررريت وتي ررررروا وطريعررررت تضؤس ررررت   

وتقررر  جترررررت ومكملنهرررمل وقيمل تهرررمل ومرحورهرررمل مرررن تيركررروين. ومرررن 

 دن تي  ملم وتيوروتاا سروتء كملنر. تسرتشرمل يت أو موزمرت       ،شخصيت

 ررب ترررتث تيرفملصرريل  ،تررلام إ  حررد معرر  مررن تيرقريررر تيرفصرريوي

رون ت يي ررروُي ،وون تياررروم عورررى صرررملحر   فص ررريولخرصررر  تيرررلين يُ 

 م صملحر  ت تي ن وتي لو.تفملصيل تياوم من تقد 

ا رملث   ،و  كرل ذير   م أ. عملصرب تيعي رى ركنر  رارب وجر     وعق 

م وتعررملره مصررمل  وعرردم شررفمل يت وتسررريهر، وكررل ذيرر     تهُعرر

يعررل أالهررمل ر ع تجلررملني  ايرطوررم تيكررا  مررن ت جرررتءته وتن وته 

 .ييكون ع ًة

وأشملر م. إررتايب نمل ر إ  أن تنن لرت وحردامل  رردون تفعيرل     

و  صررل وت سرريلمل رعرردممل تعل رر   ،ملذرردي نفع رر وتطريررو ووملسرررت ت تُ 

  وتوس رررر ،عررررن ت  ترة ت تيشررررركمله تيعملمررررت تض ررررملالتتضوكيررررت 

ونشرركه  و ررفت ت  ليررل إ ترة    ،تتسرررالملرته وعروراررمل يوقررملرته  

م تيوعر   وييت تيفشل وتي ذملو وتسردتمت تي لوا  رطو ؤتيشركت م 

ز عورررى ركِّرررعررروتر  يول رررملءيت وتيشرررفمل يت ن ررر  تت رت رررمله وتُ   

ى أررعرررت ورررملور ت  تيرتكيرررز عوررر  و   ،تي زتارررت وسررريمل ة تيقرررملنون  

واي: حوس ت  ترة، ت  صملحمله تضملييت وتيشرفمل يت،   ،تيشركمله
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وحقروق تض ررملال ، وحقروق أصرراملم تيعهقرت مررن ار  تض ررملال      

 مال تضو ف  وتيعلهء وتضور ين وتيريئت تيطريعيت وتتجرلملعيرت. و   

مررن أالهررمل تيشررفمل يت وتض ررملوتة وتيعدتيررت  ،وعرر  مرررمل   يواوكلررت

اررررمل، وكررررلي  منررررملذج وآييررررمله تطريررررو يولرتقرررررت تيدتلويررررت   وا 

ومؤشرررررته حوكلررررت تيشررررركمله تيرررر  تعرلررررد ت    ،وتخلملرجيررررت

تضلوكت عوى معملي  حوكلت تيشركمله تيصرمل رة عرن ايئرت سروق     

 ومؤس رررت تي قرررد تيعررررري تي رررعو ي  تضرررملر تي رررعو ي 

مرن   توكرل حلوعر   ،وم  لت تيرعملون تتقرصمل ي وتير ليت 

 شرته خترص ر وع من تيشركمله وتير وث وشركمله تيركم .تضؤ

 د ت ح  ذام أ.  هد تيقملسب إ  أن تحلوكلت  ون شر  تع ر  

أحررد تضفررملايب تيراي رريت تيرر   ضررر ع ررد تحلررديا عررن تيف ررمل        

وتيشرررفمل يت وتض رررملءيت وتخل رررملار ت تيقطرررملع تخلرررملص، وت يوجرررد   

رمليع صرررر  ننهرررمل مرترطرررت  اتطريقرررمله تفصررريويت حرليرررت يواوكلرررت  

خل. إتيرشررررري وتي ررررووث تضقرررررور وتضل رررروع وتنلررررهق وتيعرررررا..    

ر أن قرروتن  وتطريقررمله حوكلررت تير رروث عررن طريررو تير رر  وتيرصررو 

جرررت عرررن طريرررو ايئرررت سررروق تضرررملر، در تضركرررزي، وتيشرررركمله تضا

مل  ملري رررإترررري   اوتيشرررركمله تنلرررري عرررن طريرررو وزترة تيرذرررملرة    

تيرق يت تضر ملرعت. وتتعرقرمل    رشكل مرهحو لملصت م  تيرطريقمله

 اى ةتطريرو عرملم يواوكلرت ركملمرل جزايملتر ة      رل  أن  ت يوجرد مرمل يُ  

وتيشرفمل يت م   ، صرملو مرتترم و رجرمله   وت  ،نن تيرفملصيل كا ة

رفرررو عويهرررمل رمليضرررر . ويرررري أرررررملم تيعلرررل أاليرررت تضوتزنرررت رررر      ُي

 لرهر مبعرملي  تض مل  رت، وتكوفرت تحلوكلرت     ت  صملو تيرشيد وت 
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  ررر  تنمرررين اررو تنن ررما  لررمل ت  و وتاررد تطريقهررمل. ويعررل تيروس رر 

   .وبرتث ُج  ت ُيث كوبدر ُي

م ذكررررر م. إررررررتايب نررررمل ر أنرررر  قررررد صررررملح   ،ومررررن جديررررد

تحلكومرمله يورق يرمله تحلديارت     ت يكرتونيت وتسررخدتم   تحلكومَت

 وتكسريسٌ  ٌزيهتصملته وتضعووممله يرقديب تخلدممله يولوتط   تعزي

ملحلوكلررت ت يكرتونيررت ارري ت طررملر   صررور يواكررب تيرشرريد، يوو

ب وتعلررل مررن لهيرر  مررن تيرشررريعمله وتيقرروتن  وتآلييررمله تيررلي يرر  ِّ 

و ت طر رررروتحلوكلررررت ت يكرتونيرررت أصررررا. تُ   .تحلكومرررت ارررله  

تهررردا إ  ةحيرررا تيشرررركمله ولملصرررت ت تير ررروث وتيرارررويهه، 

   رررر  أ تء نشررررمل  تيشررررركت و قيررررو تتسررررردتمت، وت ررررملرو     

تيشرررركمله مرررن خمرورررف أ رررملء تيعرررملم يهسررررفمل ة مرررن تطريقرررمله  

تحلوكلت ت يكرتونيت ت تي   سرل تيرعملمهه ت  تريت وتر ري   

. ومررن تضهررب  (1)إجرررتءته إاررملز تضعررملمهه ررر  أصرراملم تضصررمل ة    

ت شررررملرة إ  أن تضلوكررررت وحرررررى تيشررررركمله ترذرررر  إ  تطريررررو    

يرقلري تحلكررومي ت  تحلوكلرت ت يكرتونيرت ت م رر ة تيرارور ت   

 2030يراقيو م رهد مله رقيت تضلوكت  اتضلوكت

 2030هرمله رقيرت تضلوكرت    وذكر  . لمليد رن  اري  أن توج  

طرر  إسرررتتتيذيت وتعررات تنارردتا   ُلْعررتيعررملم رو  تيقطررملع  أيزمرر.

ترسب مهما تحلكومرت تيرشريدة مرن     ،ومؤشرته يقيملس  قيقهمل

                                                           
(1)

ورقت حبايت مقدمت من روسملم أروركر. رن  ايرت ولد. قدري صهو ُي  ر ت ذي :  

مرمل   تحلوكلت ت يكرتونيت وأاليرهمل وآييمله تطريقهمل يوشركمله، وإررتز ، حور ينتيد

أاليت تطريو مفهوم تحلوكلت ت يكرتونيت يوشركمله تيعملموت ت تيريئت تتقرصمل يت مبمل 

(، 4تجملود  حوت تيعووم ت ن ملنيت جلملمعت أم تيروتقي، ، م شورة ت: حيقو تتسردتمت

 .268-256(، ص ص 3تيعد   



70 

–2020  2015  
29 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ءيت و و معملي  عملييرت   ترة  لهر تعزيز تيكفملءة وتيشفمل يت وتض مل

وتقررديب تخلرردممله يولرروتطن وتضقرريب وتيزتاررر   ،مرروتر  تيدويررت تضملييررت

يراقيررو أعوررى م رررويمله تيشررفمل يت وتحلكومررت   اركفررملءة وتقررردتر

هحررو ذيرر  ت إسرررتتتيذيمله تيقطملعررمله تحلكوميررت   تيرشرريدة. وُي

ز عوررى  قيررو مؤشرررته قيررملس تن تء يرطريررو   ركِّرر هرري ُت ، ررتعَوتضا

تحلكومررررت تيرشرررريدة وتوسرررري  نطررررملق تخلرررردممله ت يكرتونيررررت،   

ورمليرررمليي يررن يكررون تيقطررملع تيعررملم ررردون حوكلررت رشرريدة. تي ررؤتر 

ال تكرلو. تيرشريعمله تيهزمت يرطريو تحلكومت تيرشريدة   ،ا مل

ي ضررلن أن  ايرعزيررز تيكفررملءة وتيشررفمل يت وتض ررملءيت يوقطررملع تيعررملم    

وتحد  و  قيو اردا  تيقطملع  تيعملم وتخلملص ي  تن ت تجتمله 

أت واررررو تعزيررررز تيكفررررملءة وتيشررررفمل يت  ،هررررب يوقطررررملع موتحررررد و

ي صل إ  م رويمله عملييت ر  تنمب تي  ت روزم  قيرو   اوتض ملءيت

 تيعملم وتخلملص؟ ذي  ت تيقطملع 

وأوعررا م. إررررتايب نررمل ر أن تحلوكلررت ت تيقطررملع تخلررملص    

 خترورررررف عرررررن - ملًفتيروعررررريا سرررررو كلرررررمل    -وتيشرررررركمله 

  إسررتتتيذيمله  ْعر  ررملج إ  و   إذ إنهمل عملم،تيقطملع تيت تحلوكلت 

أارردتا تجلهررمله تحلكوميررت،   وم هذيررمله وتقيرريب يضررلن  قيررو   

ويك همل ت تيقطملع  تورقري ت اردا تحلكرب تيرشريد مرن حيرا       

تيشفمل يت وتض ملوتة وتيعدتيرت وتض رملءيت وتحململسررت وتي زتارت وسريمل ة      

وتيفعملييت. أممل رملي  رت يو ؤتر تضشملر تيقملنون وتضشملركت وتيكفملءة 

إييرر ،  يررردو أن تنمررور ت رر  رشرركل جيرردا  خررهر مرردة يي رر.       

رمليقصر ة يررت   ت تتجرلملعررمله مر  تجلهررمله تحلكوميرت مصررطوا     

تيرشررملركيت ت  ملريرررت وتحلوكلرررت. وقرررد صررردر تكويرررف حورررس  
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  تآلييرررمله ْعرررتيررروزرتء جملورررس تيشرررؤون تتقرصرررمل يت وتير ليرررت، رو    

ررررمله تيهزمرررت يراقيرررو ةرقيرررت تضلوكرررت تيعرريرررت تي رررعو يت      وتيرتتي

وقملم تجملورس ررطروير ن رملم حوكلرت مركملمرلا يضرلملن        ،ة

وت هيل ت  يو تجلهو  رر  تجلهرمله    ،مكس ت تيعلل ور   كفملءت 

وت إطررملر  .ن تجملوررس مررن تضرملرعررت تيفملعوررت  لكِّررذته تيعهقررتا مبررمل يُ 

 ررد   ،ةعو يت حوكلررت ت فيررل ةرقيررت تضلوكررت تيعرريررت تي رر

رعررررض تجلهررررمله تحلكوميررررت تيرررر  ت ررررملند ت أنشررررطت تيروتصررررل   

وتيشررؤون تضملييررت وإعرردت  تضيزتنيررمله ومرتقرررت تن تء، رمل عررمل ت إ    

رعررض تجلهررمله تيدتعلررت تنلررري ت جهررو   قيررو رقيررت تضلوكررت      

صرت درمل ت أنشرطت حوكلرت رقيرت       ديد أ وتر خمص  ، و  

 .تضلوكت 

ت ملءر أ. تحب تي ملصرر: ارل يوجرد معرملي   وييرت       ،جديدومن 

كملنرر. موجررو ة؟ ومررمل   ن أصرردرامل إْنمرفررو عويهررمل يواوكلررت؟ وم رر  

 مدي إيزتميرهمل؟

أوعررررا م. إررررررتايب نررررمل ر أنرررر  توجررررد    ،وت اررررلت تيصررررد  

طوررررو عويهررررمل ُي معيررررملر، 300 وارررري  ررررو ،   وييررررت كررررا ةيمعررررمل

تصررررردرامل عررررردة م  لرررررمله   ،مؤشررررررته حلوكلرررررت تيشرررررركمله 

،  م  لرررررت تيرعرررررملون وتير ليرررررت تتقرصرررررمل يت  :ضيرررررت مارررررلعمل

ت جل ررررت رررررملزر ومؤس ررررت  ًه ررررا  ور رررر  تير ررررويمله تيدوييررررت 

تيرلويررررل تيدوييررررت تيرملرعررررت يور رررر  تيرررردويي. وقررررد قملمرررر. م  لررررت     

ردعرررررردت  مرررررررمل   تحلوكلررررررت   يتتيرعررررررملون وتير ليررررررت تتقرصررررررمل  

ء واررري تقررروم رررردجرت ،تيعرررملم ييوشرررركمله تض رررملالت عورررى م ررررو
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تعررررديهه عوررررى قوتعررررد تحلوكلررررت رعررررد تنزمررررت تضملييررررت ت عررررملم  

ت  ًه رررررا   ررررردن ر ررررر  تير رررررويمله تيدوييرررررت    ،ملأيض ررررر 2008

واررري تضرجررر    ،حبوكلرررت تير ررروث وتضصرررملرا  جل رررت ررررملزر معررريني 

ومؤس رررررت تيرلويرررررل تيدوييرررررت   ،تيررررررايس جلليررررر  ر ررررروث تيعرررررملم 

 ،حلوكلرررت شرررركمله تض رررملالت تيعملمرررت   ه قوتعرررد كرررلي  أعرررد 

واررررررري تسرتشرررررررمل يت ت  ،تررررررر  واررررررري قريررررررررت  رررررررمل أعد 

ومؤس رررت تي قرررد ت   ،وترجررر  يكرررل  ويرررت ت إيزتميرهرررمل  ،تييمليرررم

 ،تضلوكررت توررزم تير رروث  يلررمل يصرردر عررن جل ررت رررملزر مررن معررملي         

 اكلرررررمل توجرررررد منرررررملذج أو آييرررررمله يورطريرررررو مرعرررررد ة يواوكلرررررت 

أن  كيررررت وتييملرملنيررررت. وتيوتقرررر  يأشررررهرامل تي لررررملذج تنضملنيررررت وتنمر 

تحلوكلرررررت اررررري ت تنسرررررملس إصرررررهو إ تري ومرررررمليي يوقضرررررملء     

ويكرررن  اعورررى تيف رررمل  تي يملسررري وتتقرصرررمل ي وت  تري وتضرررمليي    

وح رررررم نررررروع تيشرررررركمله    ،ت إطرررررملر معرررررملي  وآييرررررمله معي رررررت  

 رعررررررررهمل تيرطرررررررورته وتنوعرررررررملع يوشرررررررركمله     ،وأارتعرررررررهمل

تضعملصرررررررررة. واررررررررلت ت صررررررررهو يرطوررررررررم تضرتقرررررررررت تيدتلويررررررررت  

  صهو وعدم تت رتا.وتخلملرجيت يضلملن ت

ويفرر.  . م ررملعد تحمليررمل تي  ررر إ  تحلملجررت إ   رتسررت تررك     

جملاات كورونمل عوى وتق  تيرشريعمله تضرعوقت رملحلوكلتا إذ تشر   

رعرررض تيدرتسرررمله إ  أنهرررمل أصررررا. جترررري مرتجعرررمله نن لرهرررمل.  

ويرررتر  رررلي   رتسررت مرردي تررك   جملااررت كورونررمل عوررى أويويررمله     

وخبملصرت أن تيشرركمله أصررا.     ،تجلوتنرم تحلوكلت ت خمروف 

ت قررررد نررررد يصررررملت  لوررررهمل أو  تعرررملني مررررن ترررك  ته كررررا ة جرررد    

 إ صملحملتهمل تضملييت.
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  ملر ي يملسررمله تحلوكلررت ت تيريئررت  آييررمله تيرطريررو تيفع رر

 :تي عو يت

أكرررده أ. ر رررلت تيررررو ري أن تطريرررو مررروت  تحلوكلرررت ت  

 عديدة:  و  وتاد اقِّجت أو ا  تضدرجت ُيتيشركمله تضدر 

ت هب تحلوكلت ت تسررقرتر   ،عوى صعيد تتقرصمل  ككل -

ور ررر  م رررروي تيشرررفمل يت تيرررلي يرررؤ ي إ    ،تنسررروتق تضملييرررت

جلم تضزيد من تتسرالملرته تيدتلويت وتخلملرجيت ويرؤ ي إ   

تقويل تضخملطر. 

عوى صعيد تيشركمله، ت ملعد تحلوكلرت تيشرركمله عورى     -

 ترة وإ ترته  قيررررو أ تء أ ضررررل ت  ررررل وجررررو  حررررمليس إ  

كلمل أنهمل ت ملعد تيشركمله ت تيوصور إ   ،ت فيليت جيدة

أسرروتق تضررملر وتحلصررور عوررى تيرلويررل رركررملييف أقررل، ور ررملء  

 قت أك  م  أصاملم تضصمل . 

عوررررى صررررعيد تض رررررالرين، تهرررردا تحلوكلررررت إ  ةمليررررت    -

تتسررررالملرته مرررن تخل رررملار تي ملمجرررت عرررن سررروء تسررررخدتم       

وذيررر  مرررن لرررهر تفعيرررل  ور  اتي ررروطت أو تضرررملرم تضصرررمل 

تض ررملال  ت تضشررملركت ت تختررملذ تيقرررترته تضرعوقررت رررد ترة   

ومعر ت كمل ت تجلوتنم تخلملصت رملسرالملرتتهب.   ،تيشركت

عوررى صررعيد أصرراملم تضصررمل  تآللرررين، ت ررعى تحلوكلررت     -

إ  ر ملء عهقرت قويرت رر  تيشرركت وتيعرملمو   يهرمل ومور يهرمل        

 ،مجي  تضرعرملمو  مر  تيشرركت  يهرمل     ز  قتعز  هي ُت او تا يهمل

   أ تاهمل و قيو إسرتتتيذيملتهمل.ْ ي راررهب ت ر  ل وُت
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و يلمل يرعوو مبمل أشرملره إيير  تيورقرت تيراي ريت رشركن مشرروع       

ر ررملء مؤشررر يواوكلررت تر ررر  جملمعررت تيفيصررل رمليرعررملون مرر  تديئررت       

تيعملمررت يهسرررالملر  وقرهررمل(،  ررمليوتق  أن تجلملمعررت أنرر. ر ررملء اررلت      

ر إ  مررؤنر د يقررملء سرر وي   ررو  ْقرروقملمرر. رع  م،2017تضؤشررر ت 

يررررب لرررهر ارررلت تيوقرررملء تي ررر وي    ،يواوكلرررت ت تيعرررملم تضملعررري( 

قرر. أعوررى تيرردرجمله ت تضعررملي    ت عررهن عررن تيشررركمله تيرر  حق   

 تحملد ة ت الت تضؤشر. ويركون تضؤشر من  ه ت منملذج:

ت رلرري إ  منرروذج عررملم يرقيرريب حوكلررت تيشررركمله تيرر    -1

ن وارو مكرو    ،عردت قطرملعي تير روث وتيرركم      كمل ت تيقطملعمله ممل

 .مري  ت 220من 

 .مري  ت 165ن من واو مكو  ،منوذج قطملع تير وث -2

 .مري  ت 160ن من واو مكو  ،منوذج قطملع تيركم  -3

ت رررملءر أ. تحرررب تي ملصرررر: مرررمل ترررك   وجرررو    ،وت عررروء ذيررر 

 تيشررركمله؟ ومررمل  مؤشرررته يواوكلررت عوررى جررو ة تحلوكلررت ت    

 تجلهمله تضؤاوت  صدترامل؟

ورررررردورامل أشرررررملره أ. ر رررررلت تيررررررو ري إ  أن مؤشررررررته    

تحلوكلررررت تضر يررررت عوررررى معررررملي  جيرررردة تر ررررملور كمل ررررت جوتنررررم    

دررمل تررك  ته  امررن تيوعرروو وتيعدتيررت تحلوكلررت، وتر ررب رقرردر عررملر 

 ملريت عوى تيشرركمله تير  ترردأ رملير رمل س  يلرمل ري هرمل يواصرور        إ

ترم مرقدمرت ع رد تقييلهرمل مبوجرم ارله تضؤشررته، وارله         عوى مرت

من م ررالريهمل   و قًت طيرًت تضرتتم تضرقدمت تعطي تيشركمله مسعًت

مل مرمل تقروم   ومن كمل ت أصاملم تضصمل  تيلين يرعملموون معهمل. واملير 
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وحرررى  ،مرتكرز أحبرملث مرقدمررت ردعردت  اررلت تي روع مررن تضؤشررته     

ر   مررن جملمعررت اررملر  جملمعررت تيفيصررل تسرررعملن. مبركررزي أحبررملث    

 تنمريكيت ومركز آلر من تركيمل. 

ته: كيرف  طرو أ. تحب تي ملصر سؤتًيمل مؤ   ،وت سيملق مرصل

ت تنن لت وتيرشريعمله ر  حفو حقوق تض ملال   نضلن تيروتزن 

ل تيريئرت جملذررت يول ررالرين مرن     ْعر ورر  ج   ،وتسرقرتر ريئرت تنعلرملر  

قيررردة ومرررمل يصرررملحرهمل  حيرررا تقويرررل عرررد  تنن لرررت وتيرشرررريعمله تض  

وف رملا ت يرطريقهمل، لملصت ت  رل سروق نملشرئت ت    كلي  من كا

 س طريقهمل؟زتر ترول ت

ارلت تي رؤتر    نجملرت عومن جملنر  أوعا أ.  هد تيقملسب أن ت 

وجررلم م ررل نشرركة تنسرروتق     هرري ررر  شرردٍّ   ،ت يرفررو عويهررمل ت  ررملن  

ي وار  ،تضملييت، ويكن ا ملث مقويت قرد ت طررو عورى حمليرت تضلوكرت     

ل رمل   قرد تعو   ،ا نف هملة، والت تيلي حدث يردي مل صا أن ةتنسوتق ُت

درمل. ومرن     رعردي. تنن لرت تسررذملرتً    ،من ألطملء حد . ت تي روق 

مل. وع ررد مقملرنررت مل ومرحوي ررمل وم طقي ررج تضهررب أن يكررون تيريرري  مررردر  

ت س ذد تيكف  ،أن لت تحلوكلت يدي مل مبايهتهمل ت تيدور تيعرريت

 يرككيد يو وق تي عو ي.رمل رتجاًت

حبملجرررت إ   ملوأشرررملر  . نريرررل تضررررملرث إ  أن ا رررملث ت رتتع ررر  

تصررايا، واررو أن تحلوكلررت ض رر  تيف ررمل  تضررمليي وت  تري، واررلت    

دتر رهررمل تعرقررمل  ارر   قيرروا  كصررل تحلوكلررت ارري تيطريقررت تيرر  ُترر 

تض شررملة، مبررمل يرلملشررى مرر  تنن لررت وتيقرروتن  ت تيروررد تيررلي تعلررل   

تنصررل عوررى تنسررووم ت  تري وتضررمليي تيررلي  ت تعرلررد  يرر ، وارري 
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 وم مررن لررهر تض  لررمله تيدوييررت ارر قررد ي ملسررم إ ترة تض شرركة، ومررمل ُي

جهرو  تسرتشرمل يت ويريس معرملي . وأصرل تحلوكلرت جرملء مرن لررهر         

ر لررهر تيقرررون تضملعرريت. ومررن نملحيررت     ررردتع ت  تري تيررلي تطررو   ت 

تيرقييرد وتحلريرت يررردتع      الت أاليرت يراقيرو تيرروتزن رر      ،ألري

وتيرطوير، وإت قرو. تنعلملر، وأصرا. مال تنجهزة تحلكوميت. 

يكرررون م رررروي تير  ررريب وتيرشرررري  ح رررم   ،ت تيقطرررملع تخلرررملص

ح ملسرريت  تنوعيررت تيقطررملع ومصررمل ر تنمرروترا  رردذت كررملن تيقطررملع ذ   

تيرشرررريعمله  .كملنرر  ،تقرصررمل يت أو أم يررت أو إسرررتتتيذيت يروررد مررمل     

كملنرر. تنمررروتر مرررن   وإذتوتيعكررس صرررايا.   وتحلوكلررت أشرررد، 

إ  مزيرد مرن    ىمصمل ر عملمت أو أموتر م ملال ،  دن تضشرع ي ع

 ،تيرشرررري  حللمليرهرررمل. أمرررمل تيرطرررورته تيرق يرررت تيررر  نعيشرررهمل تييررروم  

ل مررن قوِّرر  رروا ُت اتشرر  وثورروسرروا تر ررملرع ت تض رررقرل ماررل تير 

تنلطرملء  ل مرن  قوِّر تيردلل تيرشري رشكل كر ، ورمليرمليي سوا ُت

ورمليرررررمليي ارررري  ،وتيرذررررملوزته تيرشررررريت تيرررر   كررررن أن  رررردث 

حوكلررت حبررد ذتتهررمل عوررى تنعلررملر. وسرروا تررؤ ي إ  مزيررد مررن        

تير ررملال ت مرطورررمله تحلوكلررت تيرقويديررت تيرر  نعر هررمل تييررروم،       

ويكررن سرروا تزيررد تكوفررت مرتقرررت تجلوتنررم تيرق يررت مررن جملنررم       

عورو مبخرملطر تيرق يرت    تنمن تي ري تني وأمرن تضعوومرمله وكرل مرمل ير     

 وييس تضخملطر تيرشريت. 

ت تيورقرررت تيراي رررت  م م. إرررررتايب نرررمل ر ركنررر  م يرررر   وعق ررر

دتر رهمل تيشركت لطرك، ويكرن    رعيت أن تحلوكلت اي طريقت ُت

تيوصررور إ  تيشررفمل يت   يمررمل اررو تدرردا ت تي همليررت سررو    :تير ررملقر
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ارله معرملي     وإذت م تكرن  ،وت  صملو وتيعدتيت وتض ملءيت وتي زتارت 

 يهمل؟ وممل تددا تي هملاي يرطريقهمل؟ ل  لملذت ُن ،م تت رتايرذ  

ذكرر م. إرررتايب    ،مفهوم حوكلرت تيشرركمله   و يلمل خيص 

مل يهاارت حوكلررت تيشررركمله تيصرمل رة عررن حوررس   نرمل ر أنرر  و ًقرر 

(  --ايئرررت تي ررروق تضملييرررت مبوجرررم تيقررررتر رقرررب      

عورى ن رملم    ر ملء  ،مككار تضوت و ككوتملريخ 

وتررررررملريخ  تيشررررررركمله تيصررررررمل ر رملضرسرررررروم تضوكرررررري رقررررررب مك  

يررت رقرررتر حوررس ايئررت تي رروق تضملييررت رقررب  تضعد  ،اررركك

ارررررررررررررر تضوت رررررررررررررو ككوترررررررررررررملريخ  --

عرررا ركنهررمل ةقوتعررد    رردن حوكلررت تيشررركمله تُ  امكك

ب تيعهقررمله تشرررلل عوررى آييررمله ير  رري ،يقيررمل ة تيشررركت وتوجيههررمل

تضخروفرررت رررر  حورررس ت  ترة وتضرررديرين تير فيرررلي  وتض ررررملال       

  قوتعد وإجررتءته لملصرت ير رهيل    ْعوأصاملم تضصمل ، وذي  رو 

وإعفملء طرملر  تيشرفمل يت وتضصردتقيت عويهرمل      ،علويت تختملذ تيقرترته

و قيرررو  ،ريرررره ةمليرررت حقررروق تض رررملال  وأصررراملم تضصرررمل   

 فمل يت ت تي وق وريئت تنعلملرة.تيعدتيت وتير مل  يت وتيش

نروع   و أي اقِّر ري لمل تري  . و ملء تيرشيد أن  ت  كن ي مل أن ُن

من تحلوكلت تيرشيدة إذت كملنر. تيقروتن  تيرذملريرت وتتقرصرمل يت     

ت تعلرررل رملجتملاهرررمل أو عورررى تعزيزارررمل   وتيرشرررريعيت ت تيرورررد تضعرررين 

ضرملا أن  ا رمل أن يُ  مل يررردتع ت  تري. وتضهرب  كك وته ره تقيد طرع 

قرر ن، ماررل ت رعررض تيرشررريعمله تيرر  م تُ  ملوتضررملرر  تا ررملث قصررور 

ن أرت  إسرملءة  مسا. يوجرو   يررته يردلور م ر    حيا تيكا  م همل، 
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همل يصرملحل ،  اتسرعلملر تيشرع ي  ف حوكلت اله تيشركمله ور مل

 تحلملر. همال الت مدي جدوي تحلوكلت ت  مل يشك  

 يتي  ررر ت  رررا تيرررملم يررلو   ويررري  . عرررد ت يرر  تيصررمل  أن  

ر ررى تيعهقررت رمليشررركت ر رر   عررملوي ُت يتيصررفت مررن تض ررملال  وذو

عوررى  شررل أسملسرريمله تحلوكلررت ت إ ترة تيشررركت أمررملم وررملكب 

قضررررملتهمل ووملمواررررمل ت اررررلت تيرررررملم مررررن تض ررررؤوييت       ختص ررررص

 ررن تحلوكلررت م ت ُحسرروا يررد   إ  تيرقررد واررو مررمل تيرقصرر يت، 

 وي تتيرزتم تيلتتي.  م رْ وتطريقهمل ور 

وذار. أ.  ملازة تيعذررو  إ  أن تصرايا تي روق حيررملج إ      

قملنون وتشريعمله شملموت تضلن جديت تيقطملع تخلرملص وتيشرركمله   

رارب   ملتضص  عت، تي  م تررلكن مرن ر رملء قملعردة صر ملعيت ض رذملتهر      

مررن قررروه تيدويررت رملضويررملرته نعلررملر لدميررت يي رر.         ملتسرررفمل ته 

مرررمل نعلرررملر تسررررههكيت  قررر ا يررضرررلن   إو ،رملض رررروي تضطوررروم

نشرررملطملتهمل لطررر  تصررر ي  م ررررقرويت، ت رررهب ت ت ويررر  تيقملعررردة      

تتقرصمل يت يوللوكت.. وترضلن نقل تيرق يرت وتض رملالت ت تو يرف    

يضرررلملن حقررروق تيدويرررت وحقررروق تضررروتط  ،      اوتررردريم تضررروتط   

و    صورة تيقطملع تخلرملص يردي تيشرعم  قيًقرمل ييمليرت كر ي       

  قيررو تير ليررت تتقرصررمل يت وتتجرلملعيررت   وارري  ،امل تيرقيررتت شررد

يف تتجرلملعي تحلقيقي وتيفعملر(. نن  ت  ك  رمل جترملوز أن رمل    هوتير

ير  يعقرو  طويورت   ويرت ريعيرت       عش مل ت  ل ن ملم تقرصرمل ي ت مايرل   

مل.  وكرملن  م ؤويت عن كل شريء(ا تنمرر تيرلي أرارو تيدويرت ممل ي ر      

رعض من طرقرت تيرذرملر ورجرملر تنعلرملر     من أاب تشواملتهمل تسرفمل ة 

من ايملم تحلوكلت، رملحركملرامل ي و  معي ت يعقرو  يررب ترو هرمل    
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عررر  وكرررملتتهب ضررردة عقرررو  طويورررت مرررن تيرررزمن، رررره أي مرررر و       

ره أي عروتر   لري توزير  تيفررص ومرن      و ،يواكومت ويولذرل 

 رررملج يوجررو  تشررريعمله لملصررت حبوكلررت    ،توزيرر  تياررروة. يررلت  ب   رر

 تر رررب روعررروحهمل وترترملطهرررمل ركاررردتا رقيرررت   ،ملهتيشررررك

ورملير ليرت تض رردتمت وتيقضررملء عورى تيف رمل ،  لررن لهدرمل ن رررطي       

ر م أي  ديمله تعيو  قيو تير ليت تيشملموت وأي مشملكل ريئيت أو 

حرلعيررت، وتعلررل عوررى تقورريص تيفذرروة ررر  أي تحريملجررمله وط يررت    

  قيررو أعوررى واررو ذته أويويررت وررر  ارردا تيشررركمله تنسملسرري  

 قدر من تنررملو(. 
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 التوصيات: 

تكسررريس شرررهمل ة مه يرررت ت تحلوكلرررت ترر ملارررمل تنكمل  يرررت    -

 تضملييت.

وتشرتتث أكار من جهت  ،مرتجعت مؤشر تحلوكلت وتطويره -

 ت إعدت ه.

 عوة تيرملحا  وتضخرص  مرن كمل رت تيقطملعرمله يولشرملركت      -

ر تي ررررر وي ركحبرررررملث و رتسرررررمله تارررررري تضوعررررروع ت تضرررررؤن

 .ي مليواوكلت تيلي تعقده جملمعت تيفيصل س و

مرتجعررت تااررت تحلوكلررت تيرر  أصرردرتهمل ايئررت سرروق تضررملر        -

يزتميت.إل امليريت ر و امل ْعوتطويرامل وج 

إ رمل  مرتسرريب وأن لررت توررزم رررعض تضعررملي  تيهزمررت يراقيررو    -

ون رر  تفشرري  ،تيشررفمل يت وت  صررملو وعرردم تعررملره تضصررمل  

 سوتء حكوميت أو شركمله.   ملهس تيف مل  ت تضؤ

تكررون  ،إيررزتم تيشررركمله روجررو  إ ترة لملصررت رملحلوكلررت    -

تضررلن تطريررو معررملي  تحلوكلررت   ،مرجعيرهررمل جملوررس ت  ترة

  تلل تيشركت أو تضؤس ت تحلكوميت.  

حرررا تيشرررركمله تيررر  م تشررركل جل رررت يواوكلرررت عورررى     -

 ترة لملصت رملحلوكلت.إ مل  إأو  ،تشكيل مال اله تيوذ ت
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2
 .مركز تضو  عرد تهلل تيعملضي يألحبملث تيطريت، تنمرته تضعديت أحبملثرايس ق ب  (
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 امللخص التنفيذي: 

أشرررررررملر  . مملجرررررررد تييرررررررري. ت تيورقرررررررت تيراي رررررررت إ  أن   

تتعرررطرترمله تيصرررايت وتتقرصرررمل يت وتتجرلملعيرررت تي ملمجرررت عرررن     

ار    ملفرره  رديمله املاورت وعرئ ر    تتفشي وتنرشملر تنمرته تضعديرت  

ضوتجهررررت  ،ورلررررل عوررررى صررررملنعي تيقرررررتر ت مجيرررر   ور تيعررررملم  

يرك  ته تضرملشرة وار  تضرملشررة يرفشري تنورئرت. ورر روي  تيضروء       ت

عوى تيرارديمله تير  توتجر  تيرارا وتيرطروير ت حرملر تيدرتسرمله        

تيورملايررت يألمرررته تضعديررت وتطرروير تيوقملحررمله ت تضلوكررت تيعرريررت   

مرررن أالهرررمل:  ديرررد أويويرررمله تيرارررا تيطريرررت     د  يع ررر ،تي رررعو يت

يراويررل نرملاذهررمل إ  م رذررمله    قملروررًت ملوتوجيههررمل نن تكررون أحبمل  رر  

ر رملء   رر ق حبايرت     يمل إ  ج م م   رد يرا   تيصات تيعملمت، ج ر 

طريت وط يت ذته جو ة عملييت  . إ ترة  عمليت يراقيو ادا مع .

ق  . ر رردر تيعصرريلي ت تيرعقيررم تنور إ  تطررر  ،ومررن جملنررر 

يرت حايارت   ا رملث ورملوته عول   .أن  ت ردتيت جملاات كورونمل كملنر 

ويكررن م ي رررخدم تيرررملحاون تيفرر وس    ،ا عوررى تيفرر وس يورعررر 

ماررل  وكررملنوت ي ررخدمون منررملذج   وسريت قد ررت مشرملرهت     ،نف ر  

ا يرررلي  وجررردنمل أن ا رررملث تيكرررا  مرررن   ( ررر وس سرررملرس ومررر س 

شررره ت ردتيررت تجلملااررت ختروررف ت نرملاذهررمل عررن  تيدرتسررمله تيرر  ُن

وس نف رر ، وقررد سرررق.  ت رررخدم تيفرر   تيدرتسررمله تحلدياررت تيرر   

 ور تيعررملم ت تتسرررذملرت تي ررريعت يوذملااررت ر رررم   تضلوكررت كررل 

م ضرهزمررت  ررر تضا ،ل تهررمل تي ررملرقت ت تيرعملمررل مرر   رر وس مرر س   

ت، وكررملن تيشرررق تنوسرر  تير ف رريتا يررلت كررملن ت اررهق مركررر     
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تسرخدتم رعرض تن ويرت  مارل إنرت ر ون ريررمل( تير  أ ررر.  عملييرهرمل         

ت، وتضكمور أن تكون تي رعو يت مرن أوتارل    مركر  ض ملس أيعد م 

مل من اله تنزمت.تيدور تي  سررعمل ى سريع 

وأكررده  . مهررمل تض يررف ت تيرعقيررم تياررملني عوررى أن تيقيررملم       

 وتضعرو رررت تضضرررلونت تتيطريقررر اررري رملنحبرررملث تيعوليرررت تضرخصصرررت

ررملء  حصل مر  و  كلمل ،حمليت عدم تييق  من وتيرقويل تضعر ت يزيمل ة

 وقررد سررملعده تنحبررملث .م ررل ردتيررت عررملم  تض رررذد كورونررمل

 رقمعر ررت تفملصرريل تضررره وطارر ت ت وت كوي يكيررت كررا   تيعوليررت

ت  مرضرملررت  أحبرملث  تزتر ا ملث ت كملن. ْنإو وعهج ، تشخيص 

  تيعهج. رروتوكوته ت لملصت تي رملاج

  . تضدتلهه حور تيقضيت تحملورين تيرمليي :وتضل 

  تيورملايررت وتيوقملحررمله    تضرترطررت رمليدرتسررمله   شرركملييمله ت

 .19-تضرزتم ت وجملاات كو يد

  رل تطررروير تيدرتسررمله تيورملايرررت وتيرعملمررل مررر  يقملحرررمله   ُسرر

 كورونمل ت تضلوكت.

ومررن أررررز تيروصرريمله تيرر  تنرهررى إييهررمل تضراررملورون ت مورقررى 

 أسرملر حور تيقضيت ممل يوي:

رملايرررررت تضرررررل   ريرررررو تيعلرررررل تضخررررررص ررررررملنمرته تيو -1

  ت تيدرتسمله تتجرلملعيت وتي ف يت. مرخصص

إعدت  وتطريو ةوت تاقيفيرت ي شرر تتطلئ رملن عرن تيوقرملو       -2

ررعررملون تجلهررمله تضخرصررت  تيصررات، ت عررهم، تيرعورريب( ت مجيرر       

 وسملال ت عهم وتيروتصل وتنسوتق وصملته تي ي لمل.
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 )الورقة الرئيسة: د. ماجد الغرييب )ضيف امللتقى

مله تيصايت وتتقرصمل يت وتتجرلملعيت تي ملمجرت عرن   تتعطرتر

 ار    ملوعرئ ر  املاورتً  فرره  رديملهٍ  تتفشي وتنرشملر تنمرته تضعديرت  

ضوتجهررررت  ،ورلررررل عوررررى صررررملنعي تيقرررررتر ت مجيرررر   ور تيعررررملم  

 ،إ  ذير   تيرك  ته تضرملشرة وا  تضرملشرة يرفشري تنورئرت. إعرمل تً   

ى ررملنمرته  ل   تي  ُتطريعت تفشي تنمرته تضعديت ولملصت تو

وتيرر  ت ترررو ر ع هررمل تضعوومررمله تضرجعيررت تيهزمررت  ،تضعديررت تي ملشررئت

قورت تضعوومرمله عرن    و ،يكونهمل  دث نور مرة عوى م روي تيعرملم 

اله تنمرته تي ملشئت، ومال ممل حردث ت جملاارت كورونرمل، وتجر      

ورمبرمل سريكون    ،قرد يكرون تنور مرن نوعر      ملتيعملم ركسرره  ردي   

 رخدم ك لوذج  عوي يركسيس وتطوير ت جرتءته مل ُيمل مرجعي رس  

تسرررخدتم وتطرروير    وتي يملسررمله تيصررايت وتيوقملايررت وتتقرصررمل يت   

تي لرملذج تيورملايررت يرر  أاليررت كرر ة ت تقيرريب إسرررتتتيذيمله تيصررات   

 رهمل تتسررفمل ة مرن  ي ملميكيرمله     وتير  مرن أسُ   ،تيعملمت يكل  ويت

 ب م همل. عوبتنرشملر تنورئت تي ملرقت وتير

تطروير تي لررملذج تيوقملايرت وتيورملايررت ت حمليرت عرردم تيرريق      •

  .( من لهر م صمله تيراا تيعولي 

مل و ريرررد ت ل تنمررررته تضعديرررت تي ملشرررئت  ررردي مل صرررعر    ُتشررركِّ

 مل يؤ ي إ  تهديدته لط ة ورلوت عورى صرات    ،يوصات تيعملمت

تنرشررملر تنورئررت ت    ن تررملريخ أ كلررمل مررن تيرشررر وتحليوتنررمله.     لٍّكارر 

مل رقوت تضعر ت وعدم تيريق  وتجلهرل   كا  من تنحيملن كملن مرترًط

صررملحم  هررور تنمرررته تضعديررت تي ملشررئت. ت ردتيررت ت  تال ررمل مررمل  تيرر



70

 –2020     
44 

ركز أسبارإحدى مبادرات م  

كررملن ا ررملث عرردة أسررئوت م تكررن دررمل إجملرررمله    ،جملااررت كورونررمل

عدم تيريق  تيعولري تيعرملضي يكيفيرت موتجهرت      من  مل زت   ت،كمل ي

عرردي؟ وم ااررت، م ُيعرررا مررن أيررن أتررى اررلت تضررره تضا    اررله تجلمل

 عرا طريقت تنرشملره؟ وت كيفيت عهج  أو تيوقمليت م  ؟ُت

و مررن ررردأ عولررملء تنمرررته تضعديررت ت ذيرر  تيوقرر. ت تيراقبرر  

وت جملررت عورى ارله تنسرئوت مرن لرهر        ،الت تضره تضعدي تي ملشئ

ت جرد   كرر ٌ  مل  وٌرتيقيملم رملنحبملث تيعوليت تضرخصصت تي  كملن در 

رونرمل  وت زيمل ة تضعر ت وتييق  حور كيفيت تيرعملمرل مر   ر وس ك   

 تض رذد.  

تختل عولرملء تنحبرملث أ ضرل تي ررل يورعملمرل مر  عردم تيريق          

ير ررملء قملعرردة ريملنررمله  كررن تيوذرروء إييهررمل    ،لررهر ردتيررت تجلملااررت 

تختررملذ تيقرررترته تيصررايات وتصررليب تي لررملذج تيوقملايررت. ت حمليررت      

حدوث تنورئت وتجلملاامله تي ملمجت من تنرشملر   وسمله أو جررت يب  

شررديدة تيعرردوي، تصرررا  رتسررت عوررب تنورئررت تجلزيئيررت يألمرررته      

أسملسريت، وارو عورب يهررب ردرتسرت و ديرد مصرمل ر         تضعديرت عررورةً  

وتيوقمليت م همل رملسرخدتم أحردث   ،وم ررمله تنرقملر تنمرته تضعديت

اا تيعولي يألمرته تضعديت.  تيرق يمله وتسرخدتم م صمله تير

ت اررلت تجلملنررم ولررهر تيعقررد تضملعرري، تسرررالره تضلوكررت  

ت يرطرروير تضرتكررز تيراايررت تيطريررت تيرر     تيعرريررت تي ررعو يت كررا    

كررر  ت موجهررت تنرشررملر تنمرررته تضعديررت تي ملشررئت.  كررملن دررمل  وٌر

 ردأ الت تتارلملم ع دممل وتجه. تضلوكت تيعرريت تي عو يت ت عرملم 

 تنوسرر  تيشرررق ضرهزمررت تض رررم كورونررمل  رر وس تنرشررملر 2012
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 ذته مرخصصرت  مرتكرز  ا رملث  يكرن  م تحلر   ذي  ت. تير ف يت

 ذيررر  م رررل. تضعديرررت يألمررررته تيورملايرررت يودرتسرررمله عملييرررت كفرررملءة

تحلرر ، ررردأ تتارلررملم رر ررملء تير يررت تيراريررت يولخررر ته تضرخصصررت  

وتيرر   ،ا ررمل كملنرر. تيردتيررت يودرتسررمله تيورملايررت يألمرررته تضعديررت.

ير  مرن    ت لر ٌ ترردأ مرركلر     كن أن ي طرو عويهمل تضال تيردترج ةأنْ 

كرر  يريس  قر  ت ر رملء      مل تردأ أرد تة. اله تيردتيت كملن درمل  ورٌ أي 

مل ت ر ررملء إسرررتتتيذيت إ ترة تضرروتر  تيرشررريت    ض ررتضخررر ته وإمنررمل أي 

ت وتنمرررته ئرروروتيقرردرته ذته تيكفررملءة تيعملييررت ت ختصصررمله تن

 تضعديت.

تتسرررررفمل ة مررررن مرتكررررز تنحبررررملث وتيقرررردرته تيعوليررررت    و  

تيوط يررت ولملصررت لررهر جملااررت كورونررمل. وا ررمل  ررم ت شررملرة إ     

مرردي إمكملنيررت اررله تيقرردرته تيوط يررت تحلملييررت ضوتكرررت تيرطررور       

وإ ررمل  تحلوررور تي ررريعت ت   ،تيعررملضي ضكمل اررت تنمرررته تضعديررت  

وتطررروير تيوقملحرررمله ومضرررمل ته   ،تي رررريعت تطررروير طررررق تيفارررص 

.ي ملتضيكرورمله وو

تيرارررديمله تيررر  توتجررر  تيرارررا وتيرطررروير ت حرررملر        •

تيدرتسمله تيورملايت يألمرته تضعديت وتطوير تيوقملحمله ت تضلوكت 

.تيعرريت تي عو يت

ص ت مرخص رررر مركررررز ا ررررملث يكررررن م ،2012ت عررررملم 

ايرررت يوكشرررف عرررن   تضلوكرررت تيعرريرررت تي رررعو يت يودرتسرررمله تيورمل   

إرسرررملر عي رررت أور مصرررملم    تنمررررته تضعديرررت تي ملشرررئت، وإمنرررمل      

مل( إ  ت ررليرهمل تحًقرر  ضرهزمررت تيشرررق تنوسرر  تير ف رريت  تيرر      
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يورعرررا عوررى تيفرر وس تض ررؤور عررن  اخمررر  مرخصررص ت اوي رردت

و  ت عررهن أنرر   ،اررله تيعرردوي. ع رردممل   تيرعرررا عوررى تيفرر وس 

، شرعر تيكرا  مرن عولرملء تيرارا تيعولري ت         وس جديرد نملشرئ  

تضلوكت وتضرخصص  ت تنمرته تضعديرت خبيررت أمرل رركن تي ررو      

  كررر  عوررى ْقررمل. كررملن اررلت تحلرردث يرر  و  تيعولرري م يكررن ووي رر 

تضرخصصر  تيرلين يررون أن تضلوكررت تيعرريرت تي رعو يت تسرررالره      

وتطروير   ت عد  كر  من تجلملمعمله وتضرتكرز تيراايرت تحرضرملن   

حرررملر تيدرتسرررمله تيورملايرررت وتطررروير تيوقملحرررمله. ليررررت تنمرررل تيررر   

أصملر. عولملء تنحبملث كملن. اي نوتة تيردء تضركلر يوع  لطر   

عوليرررت وإسررررتتتيذيت يرررروط  تيرارررا تيعولررري مرررن لرررهر أسرررووم   

ير رملء م صرمله تيرارا وتيرطروير     م هذري  

دا تقويت وتعزيز تير يرت تيراريرت   هر 

ومرتجعت وت قريا تض صرمله تنكمل  يرت وتيراايرت      ،يألحبملث تيطريت

ت تيررر  تيررر ل  تيرررروتيين  تضررررو رة. ارررله تخلطررر  كرررملن درررمل  ورٌ 

مل تعزيرز كفرملءة ارله تنحبرملث     يض ر يألحبملث تيطريرت إ  حرد مرمل، وأ   

عررررررا ررررررر  تنحبرررررملث تضرتمجرررررت   و  ررررر  خمرجملتهرررررمل إ  مرررررمل يُ 

تيفذروة   سرد  إ  (. تهدا تنحبملث تضرتمجت 

م معوومرمله عوليرت وترريا    ر  تيراوث تنسملسيت  تنحبملث تير  تقرد   

 تنحبرملث تيرر  تهرررب  وتيراروث تي ررريريت تتسرر رمل  تض رررقروي 

ررقيرريب تيررردلهه تيعهجيررت أو تيدوتايررت أو تجلرتحيررت أو تييلتايررت(   

 يصايت.يرا   تي رملاج ت
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ممل زتي. تضلوكت تيعرريت تي رعو يت ت ردتيرت تيطريرو يراويرل     

تيرارروث تيطريررت وتيعوليررت إ  م رذررمله ت ررملعد ت   رر  تي رررملاج    

تيصررايت. مررمل  رملجرر  تضلوكررت ت تيوقرر. تحلررمليي اررو تعزيررز و عررب 

  لطرت  ْعر رو  ،تيراوث تيعوليرت ولملصرت ت حرملر تنمررته تضعديرت     

ل نررررملاج تيراررروث تيعوليرررت تيوتعررردة مرررن    ْقررروت ي  فص رررإسررررتتتيذيت ُم

مرتكررز تنحبررملث إ  لطررو  ت نرررملج مررن لررهر شررركمله تيرق يررت 

 تحليويت تيوط يت.   

عوررى سررريل تضاررملر ت تحلصررر، لررهر تي رر ت تضملعرريت كررملن       

رق تيفارص  ا رملث عردة ورملوته مرن ررملحا  سرعو ي  يرطروير طار        

م ورررت  تي رررريعت يفررر وس كورونرررمل. ارررله تحملرررملوته تررردلل  ررر. 

واررري ت  رملترررمله تض ررررلدة   ،( إ ررررمله تضفهررروم 

ا أن مفهرروم وع ررُي ،ر(مررن جتررررت أو مشررروع جتررري.  مصرري    عررمل ًة

ت مل قرررد يكرررون أمرررر  تصرررليب وعلرررل مارررل ارررله تيفاوصرررمله ووي ررر  

 ك  ررمل. مررمل يرر قص اررو نقررل نرررملاج اررله تيرارروث إ  م صررت ترر ررى  

  ويوهمل إ  م رذرمله يكرون درمل  ورٌ    ب ومن    ،ب اله تن كملرقي وُت

 ت تطوير تيصات تيعملمت وتعزيز تتقرصمل  تحملوي. 

ارو تطروير م صرمله    وت أممل ت تجلملنرم تآللرر وتنكارر تعقيرد     

وط يت يرطروير تيوقملحرمله وتضضرمل ته تضيكروريرت،   ذرد أنر  يريس        

ا ملث ت  يب وطين تعملوني ر  جملمعرمله ومرتكرز تنحبرملث مقملرنرًت     

 ت. ارررد أن يوذملمعرررمله ومرتكرررز تنحبرررملث  ور   ي رررملعملض مبرررمل حيررردث 

ت تترركرملر وتطروير يقملحرمله كورونرمل تضقرتحرت       ملوأسملسري   ملووري 

 ،ارض تيصرد ت  مبمل. م  دث اله تترركرملرته وتيرطرويرته   حمليي 

كمل  يت ع  تي    مرن لرهر    عب وتعزيز تنحبملث تن ويكن   
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ئرت تيرردريس وتيررملحا  وطرهم     روو ريرمل ة تنعلرملر نعضرملء اي    را 

تهب تيعوليرررت و ويرررل نررررملاذهب   تررطريرررو لررر   ،تيدرتسرررمله تيعويرررمل 

 تيراايت تي ملجات إ  شركمله نملشئت. 

ت تيوقرر. تيرررتان، قملمرر. تضلوكررت تيعرريررت تي ررعو يت ررردعب  

عدة رملحا  سعو ي  ت حملر تطوير تيوقملحمله. ارله تنحبرملث قرد    

ويكررن يرريس ا ررملث ن ررملم   ،تتكررون تنو  مررن نوعهررمل ت تضلوكرر 

( يراويرررل أحبرررملث تطررروير تيوقملحرررمله إ  عقرررملر  ريئررري  

صرت ت  رخص ر تحليملة ع  كوت ر سرعو يت مواوررت ومُ  يي ج قد ُي ر وُم

عرردة حررملته  نشررملء شررركمله نملشررئت ت حررملر تيرق يررت تحليويررت      

وإنرملج تيوقملحمله. 

عوررى ت  نشررملء شررركمله قررمل رة   كررر ة جررد   ا ررملث  ررديملهٌ 

 ويرررل نررررملاج تيراررروث تيعوليرررت وتيطريرررت إ  م رذرررمله ت رررملعد ت   

   ومن أالهمل: ،تطوير تيصات تيعملمت وتعزيز تتقرصمل  تحملوي

 ديرررد أويويرررمله تيرارررا تيطريرررت وتوجيههرررمل نن تكرررون   -

يراويل نرملاذهمل إ  م رذمله يرا   تيصات تيعملمت. قملروًت ملأحبمل  

ة عملييرت  ر. إ ترة   ر ملء   ر ق حبايت طريت وط يرت ذته جرو    -

مليت يراقيو ادا مع . ع 

 ديرررد تحلررروت ز نعضرررملء تيف رررر ق تيراارررت   ريرررو كرررل      -

خمرجمله عملييت تجلو ة. يو  عهب إ  علل ذ ،تي ذوم(

إنشملء م صت قملنونيت عوليت طريت حلفو تحلقروق ورررتءته    -

تتلرتتع وتضوكيت تيفكريت.
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ور رررملء  ررررص    ،تررركم  مصرررمل ر  عرررب ونويرررل تنحبرررملث      -

تسرالملر ت تيشركمله تي ملشئت.ت

تنسررروتق تيعملضيرررت و ديرررد تضخرررملطر لملصرررت أن       ت رتسررر  -

مل مبرررررررردأ عررررررردم  أحبرررررررملث تنمررررررررته تضعديرررررررت تررررررررتر   تال ررررررر   

 تييق 

ر رررملء تيشرررركمله تيصررري ة عورررى مرررردأ  إ ررررمله تضفهررروم       -

وتيرارررا عرررن م رذرررمله  كرررن ت رررويقهمل      ،(

مل. مل وعملضي ووي 

تعرلررمل  ت ر ررملء اررله تيشررركمله عوررى تضرروتر  تيرشررريت    ت -

تضرو رة من لهر تجلملمعمله ومرتكز تنحبملث تحملويت.

 تيرعقيرمله:

  التعقيب األول: د. بندر العصيمي 

ا ررملث وررملوته عوليررت    .كملنرر ،ت ردتيررت جملااررت كورونررمل 

ويكرررن م ي ررررخدم تيررررملحاون    ،حايارررت يورعررررا عورررى تيفررر وس   

كرررملنوت ي ررررخدمون منرررملذج   وسررريت قد رررت    و ، نف  ررر تيفررر وس 

مشملرهت مال   وس سملرس وم سا يلي  وجدنمل أن ا ملث تيكا  

شره ت ردتيت تجلملاات ختروف ت نرملاذهمل عن من تيدرتسمله تي  ُن

ت رخدم تيف وس نف  ، عوى سريل تضاملر  تيدرتسمله تحلديات تي  

وس عورى  كملن ا ملث جدتر عولري كرر  حرور رقرملء أو ارملة تيفر       

تنسطاا حيا كملن. تيدرتسمله تنو  تارر. رقرملء تيفر وس حررى     

 ب تطوره تيدرتسمله حرى أ رر. أن  ت ي ررطي  تيرقرملء    ،ت عت أيملم

واكررلت  دنرر  ت ردتيررت كررل   ، قررملاو  ررب يرهشررى  أكاررر مررن 
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عورى تضيكرروم تجلديرد مرن لرهر       جملاات حيملور تيعولرملء تيرعررا   

 تحململكملة وتيرذملرم تضقملررت.

 ور تيعرررملم ت تتسررررذملرت تي رررريعت   سررررق. تضلوكرررت كرررل  

وذيررر  ر رررم ل تهرررمل تي ررملرقت ت تيرعملمرررل مرر   ررر وس     ايوذملااررت 

م ضرهزمرررت تيشررررق تنوسررر  تير ف ررريتا يرررلت كرررملن    مررر س تض رررر  

وكرملن تسررخدتم رعرض تن ويرت  مارل إنرت ر ون        ،تت اهق مركرر  

ت، وتضركمور أن  ركرر  مل مريرمل( تي  أ ررر.  عملييرهرمل عرد مر س أيض ر     

مل مرن اررله  تكرون تي رعو يت مرن أوتارل تيردور تير  سرررعمل ى سرريع         

 تنزمت.

عوررب ت ي ررن تي ررملس أن وجررو  خمرصرر   ،ومررن نملحيررت ألررري

تيف وسمله يعين رمليضرورة قدرة تضلوكت عوى إنرملج يقرملو! ت وتقر    

ر ضرمل ة   ردن مرتحرل إنررملج يقرملو ترطورم وجرو  تيرملحرا تضطرو          ،تنمر

عوررى تحليوتنررمله،  ررب   م تيوقررملو ذر وقررملو،  ررب تيريطررري تيررلي سرريُ  تي

تجل رررب يوقرررملو،  رررب   ار. تسررررذملرَتتضخررررص ت تض ملعرررت تيرررلي سررريُ  

تيعيملريرت تيهزمرت مرن تيوقرملو،  رب       تيصيديي تيلي سريقيس تيكليرتَ  

ار. عدم وجرو  أي أعررته جملنريرت،  رب عشررته      تيطريم تيلي سُي

و،  ررب تيوذررملن تحململيرردة يرقيرريب    ل تيوقررملْلررتآلتا مررن تضرطرروع  نَ 

تيوقملو،  ب تجلهمله تيرقملريت تضعرلدة تسرخدتم تيوقملو عوى تيرشرر،  

مل مل وتطويري رررمل وإنرملجي ررر رررب تيشرررركت تيدوتايرررت تيررر  سرررردعب ممليي ررر    

 مل.وت ويقي 

وعوى م روي  تكر   ملكل اله تضرتحل تضض يت ترطوم تعملون 

رعررض تي ررملس تيررلين مررن  يررلت أتعذررُم امررن تيرردعب تحلكررومي عررملر 

 ي  ون أن تطوير تيوقملو علويت سهوت.
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 التعقيب الثاني: د. مها املنيف 

 تيورملايررت تي لررملذج تطرروير آييررت عوررى تيراي ررت تيورقررت ركررزه

 تيرريق  عرردم حمليررت ت لملصررت تضعديررت يألمرررته يورصرردي وتيوقملايررت

 تيعولرملء  يردي  يكرون  ت ،جديرد  وررملء  أي تنرشرملر   ع رد  تضعر ت. وقوت

 آييرررت تطررروير ورمليررررمليي معررر ، تنمارررل يورعملمرررل تيكمل يرررت ملهتضعوومررر

 تض رررررروي عورررررى أو تيراايرررررت تضرتكرررررز ت سررررروتء معررررر  يورعملمرررررل

   .تكر   مل دي  يصرا ممل واو ،تض رشفيمله ت ت كوي يكي

 تيطريقرررررت اررررري تضرخصصرررررت تيعوليرررررت رملنحبرررررملث تيقيرررررملم إن

 تيرريق  دمعرر حمليررت مررن وتيرقويررل تضعر ررت يزيررمل ة وتضعرو ررت تضضررلونت

 2020 عررملم ردتيررت م ررل تض رررذد كورونررمل ورررملء مرر  حصررل كلررمل

 معر ررررت ت تكررررا   سررررملعدت مل وت كوي يكيررررت تيعوليررررت تنحبررررملث

 زترترر ت كملنرر. وإْن وعهجرر ، تشخيصرر  رقوطارر تضررره تفملصرريل

  تيعهج. رروتوكوته ت لملصت تي رملاج ت مرضملررت أحبملث ا ملث

 رملتخنفرمله  رردأه   تييق  عدم تمرحو أن وم 

 تخلملصررت تضعوومررمله أن إت تيفرر وس، لصررملاص معر ررت ت لملصررت

 تيروزير   رعرد  مرمل  مرحورت  ت تخلملصرت  تنحبملث تضب  وتي  رمليوقملحمله

 ااملمضرررًت زترتررر ت تيرعيرررد تضررردي عورررى ومضرررملعفملت  تيوقرررملو وترررك  

 من تخلوا إ  تيف وس من تخلوا مرحوت من تآلن  تنرقووت  مليعملمت

 وآييررمله وتنحبررملث تيرصرر ي  ررفملصرريل معررر رهب عرردم ر رررم تيوقررملو

  تيوقملحمله. وتوزي  إنرملج

 تيوقملحرمله  تفملصريل  رعرض  إ  ت شرملرة  ا رمل  تض ملسرم  مرن  ويعرل 

 عورررى ا رررملث تيعرررملم. يهسررررخدتم تيروزيررر  مرحورررت إ  وصرررو. تيررر 
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 يقرملو  تطوير جتملرم من تي هملايت تضرتحل إ  وصو. يقملحمله 4تنقل

 مرن  تعرلمل ارمل  و  ،وتتسرخدتم يوروزي  ازةجمل واي ،19 كو يد

  :واي ، ور عدة ت وتييلتء تيدوتء ايئمله رلق 

 ارررلت ويعرلرررد مو يرنرررمل، وشرررركت  رررمليزر شرررركت يقرررملو -

 تجلي يرت  تيصرريت  ة معوومرمله  تسرخدتمةنملقل تك ويوجيمل عوى تيوقملو

 جرزء  أي  حيلرل  ت وارو  تي يردا  سملعي ت لير   كن أو 

 إ  رهرمل  يردلل  تيفر وس  عرن  معوومرمله  لرل حي ويكرن  تيفر وس  من

 عوررى تضوجررو  تيرر وت  يرصرر ي  تضعوومررمله ردعطررملء ويررردأ ،تخلويررت

 عرد  مضرمل ته  ر رملء  عورى  تجل رب  حيرا  ذي  ورعد تيف وس، سطا

 ا كو يررد مررره عررد م ملعررت وتكرروين  تيرر وت ( أو تيفرر وس

  مررر  خيررررو  وت تأررررد  تخلويرررت نررروتة يررردلل ت تي ملقرررل  هرررلت

 م ررل معرو ررت تيرك ويوجيررمل اررله أن ومرر  يوقررملو. تضروقرري خصيوشرر

 يقملحرمله   نررملج  م رخد ُت م يك همل ،تضملعي تيقرن من ملهيتير عي 

 اررو  كو يررد ويقررملو ،تصرر يعيت( يوج ررريت  نسرررملم ذيرر  قرررل

   تيرك ويوجيمل. اله  ي  خدم.تسُر تيلي تنور

 ك رررفور أ تجملمعررر ررررلق  مرررن تصررر يع     تيارررملني تيوقرررملو -

 جي رمله  مرن  جرزء   ليرل  عورى  يعرلرد  واو ،كملي يسرتتزأ تشركو

  رر وس ماررل يرردي مل معررروا آلررر  رر وس  تلررل كورونررمل  رر وس

 إ  رررررر  يررررردلل ، أو تحلملمرررررل ى رررررل وُي ،

 مضررمل ته  نرررملج تض ررملعي تجلهررملز وابُيرر معقرردة ورطريقررت ،تخلويررت

 ت تي ررملرو ت تيرك ويوجيرمل  ارله  تسرررخدتم و   كورونرمل،   ر وس 

   تيض  . لىوُح يروتت  يقملو إنرملج
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 تيصررري يت تيشرررركت تصررر ي  مرررن وتيرترررر  تيامليرررا تي ررروع -

 أو مير.  رفر وس  إمرمل  تجل رب  حبقرن  عوير   تضرعملرا واو ،وتيروسيت

 ررردورامل وارري كورونررمل، رفرر وس تخلملصررت تي وتي ررمله مررن اررزء

 جت ررره تضعرو ررت تنطفررملر يقملحررمله ومع ررب ،تض ررملعي تجلهررملز   ش ررُت

 تيرررررإكوي يك  رتسرررررمله عررررردة تآلن  ا رررررملث تيرك ويوجيرررررمل. ارررررله

 نوررملحا  رهرمل  يقروم  ،تجلملنريرت  وأعرتره تيوقملو  ملعويت حور  سريريت(

 تخلرملص  تيوقرملو   نررملج  عوليرت  أحبرملث  ا رملث  وكرلي   تضلوكت، ت

 تير ف ررريت  تنوسررر  تيشررررق ضرهزمرررت متض رررر  كورونرررمل رفررر وس

 .)   

 ن رط  م ،تضلوكت ت  تنرشملر ع د 2014 عملم ت

 أحبرملث  مرتكز إ  إرسملي  و  ،ملجي ي  تيف وس عوى تيرعرا حرى

 ر ري   ويرو  متقرد   ا رملث  وتآلن تجلي يت، تيشفرة عوى يورعرا عملضيت

 ت تيوقملحررررمله يرطرررروير وتنحبررررملث تيدرتسررررمله ت مواررررو  يكررررن

   تضلوكت.

 تض ررررم تيفررر وس تنرشرررملر مررر  2014 عرررملم م رررل تعملمو رررمل إن

 مرر  تيرعملمرل  ت تكرا    سرملعدنمل  تير ف رريت تنوسر   تيشررق  زمرت ضره

 ، تي ررريريت( ت كوي يكيررت تنحبررملث م ررروي عوررى  كو يررد

 منررملذج  وعلررل ،تنسملسرريت  تيعوليررت تنحبررملث  م ررروي عوررى  وتناررب

 تيراريرت  تير يرت  وتعزيرز  تيوقملحرمله  وأحبرملث  تيورملايرت  تنحبملث يرطوير

 تنحبملث. ضرتكز

 أن عورررى كرررلي  وأقكرررد تييرررري.،  . توصررريمله مررر  تفرررُوأ

 تي رروق ت م رررج إ  و ويوررهمل أسملسرريت حبرروث يعلررل تضررمل ي تيرردعب
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 مررن تيرلويررل عوررى ويعرلررد ،تجررد  عررعيًفمل زتريرر ت وتيعملضيررت تحملويررت

 عوررى نؤكررد أن  ررم وا ررمل كررر ، رشرركل تحلكوميررت تجلهررمله

 تنحبرررملث  ت يهسررررالملر  تنعلرررملر  يرجرررملر  تنحبرررملث  ارررله  أاليرررت 

 وقرملاي  أو عهجري  أو تشخيصري  سروتء   ررج ُم ي رذهرمل  تي  تنسملسيت

  يقملو(.

 مهررب، تيراي ررت تيورقررت ت ملويررر  تيررلي تضوعرروع  رردن ،وحقيقررت

 مررره عررد تيوقررملو وإعطررملء توزيرر  مرحوررت إ  نرذرر  وأن ررمل لملصررت

 يقررملو عوررى تي ررعو يت وتييررلتء تيرردوتء ايئررت وموت قررت ، كو يررد

 إ  تصل عملييت ر  رت   عمليير أ ر. تيلي ،ريونر  – يزرمل  شركت

 رصررات تهرررب  ويررت ت أن ررمل تهلل ونشرركر مضررملعفمله، وررردون %

 تيوررررملء أن لملصرررت ،ضوتط يهرررمل تيوقرررملو ترررو   عورررى وقرررمل رة تضررروتطن

 تيقرردرة مررن ركررا  أعوررى وتيطوررم ،تيعررملم أ ررملء كررل ت م رشررر

 تيكليرررت ت ررررج أن ت نررررملج شرررركمله ت ررررطي  ويرررن ت نررررملج، عورررى

 تيورملء. الت من يعملمت حللمليت تيكمل يت

 القضية حول املداخالت:  

 وتيوقملحررمله تيورملايررت رمليدرتسررمله تضرترطررت ت شرركملييمله 

 _كو يد وجملاات تضرزتم ت

 وتسررشررر تسررشرررنمل أن رعررد أنرر  تيعذرررو   ررملازة أ. ذكررره

 يفر وس  مضرمل ة  يقملحرمله  تكرشرملا  عرن  تضررملييرت  تننررملء  م  تيعملم

 مرمل  رعد لملصت تطلي يت يرسملال رمليفعل  رملج  ن يكن ،كورونمل

 ت رو مض يت مرتحل من تياملني تعقير  ت تيعصيلي ر در  . ذكره

 عرملر   م رروي  وعورى  ت،كرر    ملتعملون ر  ترطورم  وتي  يقملو، أي تلرتتع
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 أن ي  رون  تيرلين  تي رملس  رعرض  مرن  رر  وتعذ  تحلكومي، تيدعب من

 ت  شركِّ ُي نم ر  أن  تتعرقرمل   كرملن  وإْن سرهوت.  علويرت  تيوقملو تطوير

 تيروقريا،  علويرت  س  طريقت من  هبختو  عن وتُرر وع تيوقملو،  عملييت

 ت اسرر ت مررن أقررل ت    كونرر  سررهمر ا مررن دتيرككبرر وتلررررملرته

 ت ن ررملن  ررب ومررن تحليوتنررمله عوررى تي ررريريت تيرذررملرم ترطوررم حرر 

 ،عدمرر  مررن املحرر  مرردي عوررى تحلكررب يرررب حرررى سرر وته رمليعررمل ة

 رقرررم تيرفررملقر حمليررت عررن ورعيررد ت سرروريملت .  مرر إ ملريملترر  ومقملرنررت

 و رمليزر  تنضملنيرت  ريونرير   شرركت  إعرهن  ترع. وتي  تنزمت، تنرهملء

  رب  %، إ  تصرل  رفملعويرت  تض ر رر  كورونمل يقملو عن تنمريكيت

  عورى  تزيد رفملعويت يقملو عن تنمريكيت مو يرنمل شركت إعهن

 ري هرمل:  ومن ،إجملرمله ن و تنسئوت من كا  ترقى تنلرملر، رهله %.

 تعرلررمل ه   تيررلي تيوقررملو واررل وتقعيررت؟  ررتعَوتضا تيوقمليررت ن ررم اررل

   آمن؟ ملرمسي 
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 وجررو  اري  تنلر ة  تيطريقررت أن إ  تيعصريلي  ر ردر   . وأشرملر 

 جي رر  إ وتر  تيطريم ذي  وماملر تضلره، يوف وس مشملر    وس

  حيورر  تيهترري  تي  ررملء  أن تكرشررف  ع رردممل   عررملم  ي رردن  ت

 وتيراررري تيراررا ورعررد ، رملجلرردري صرر ُي ت رقررملرتن

 تيرعرره  ع دو ، او تيرقر يصيم مل  وس  ا ملث أن وجد

 يواصررت.  متض رر   لرره تضا يوفر وس  عك يت م ملعًت يعطي  دن  ي 

 تيطفرل  تلررملر  أن  موخصهمل ،جي ر  . من جريئت ميملمرة  يهمل تيقصت

  حررروتيي علرررره ورورررغ ةجيرررد رصرررات كرررملن تيرررلي  يررررس جرريلس 

 تيروقرريا مررن تيطفررل واررمل تيرقررر. جرردري مبررره يوروقرريا سرر وته

 لفيفررت. لررىُح مررن إت يعررملن  وم ،تيرقررر جرردري يفرر وس تيرذررري.

  رل   ،لطرورة  تنكارر  تجلردري  مبرره  تيطفرل   جي ر نحَق مملدوع 

 تجلهررملز وكررملن مرررة، 20 ذيرر  روكررر   ررره وم عررمل ىُم جرريلس

 تيف وس. قملومُي مرة كل ت يوطفل تض ملعي

 ر ررهويت، تيوقررملو  تي ررملس يقرررل م ركنرر  تييايررمل  هررد  . موعق رر

 لررروج تيرررمليي تي ررمللر تيرسررب ويررر  عويرر ، وت رردروت م رر  وسررخروت

 تيوقملو! أللوت تيلين أج مل  من أرقملر رقوس
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 تيرملييت: تي قمل  عوى تض يف مهمل  . أكده ،نملحيرهمل ومن

 يكررررن ،طويوررررت قررررملوي أي إنرررررملج لطرررروته أن مرررر  مل:أوًيرررر 

 معرو ررت _ تيكو يررد يقررملو ت خدم.تسررُر تيرر  تيرك ويوجيررمل

  نررررملج مرتحرررل عررردةر هومرررر  ،تي رررملرو ت تلررملرارررمل و  ،ملم ررررًق

  رتسرت  واري  ،تنلر ة  رملضرتحرل  تيعولملء ردأ يلي  اخمروفت يقملحمله

 عوررى ملن ررري  رررتذر ُم تنو  تضرتحررل نن اتجلملنريررت وتك  تترر   عملييررر 

ألري. وسمله  

 ير   تجلي يرت  وتيشرفرة  كو يرد   ر وس  لصملاص أن مل:ي  ملن 

 ،ومر س  سرملرس  م  جتررر مل ر رم  ملاقت ر رعت عويهمل تيرعرا   

تيوقملو. تكرشملا لطوته ت تكا   سملعد والت

 مجيرر  .ار رر ،تيعررملم كررل ت تيورررملء وجررو  ر رررم مل: مليا رر 

 تسررررملرق جتررررملرم ت تي  ررررر  إ تنحبررررملث ومرتكررررز تيشررررركمله

 حيلررري يقرررملو  نررررملج وتي ررررملق ،عويهرررمل وتير رررملء ،ألرررري يوقملحرررمله

 تيرشريت.

 كو يررد  رر وس عررد يقررملو  نرررملج تضررمليي تيرردعب مل:رترع رر 

 تيوعر   ت أ رر  قرد  تيورملء نن اتيع لى تيدور من تجد  تكر   كملن

 يردعب  تي يملسري    شرذ   وارلت  ،تيعملم  ور من يكا  تتقرصمل ي

  تيف وس. سررهمل تي  تتقرصمل يت ءتنعرمل من يورخفيف يقملو وجو 

 تيررر  تيوقملحرررمله عورررى علوررر. تيررر  تيدرتسرررمله مل:لملم  ررر 

 تقييلهرمل    وتضضرملعفمله  تيفعملييرت  نملحيت من تي همليت ل  إ  وصو.

 ، ور رعردة  وتييرلتء  تيردوتء  وايئرمله  مو وقرت  حبايت مرتكز ةعد من

وأمملن . تيوقملو  عملييت وأ رر.
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   كررل مرر  حصررل قررد  كو يررد مرر  حيصررل مررمل ،تألرر 

 ن.يتضؤيد واد نيتضرت   مل وم    ذد ،جديد يقملو

 ورعرد  قررل  ممل تيرذملرم تنحبملث، من تيوقملحمله تطوير مرتحل

 وتنرشملره تضوت قمله تي ريريت،

 

 أن إ  ت شرررملرة تضهرررب مرررن رررركن تيعذررررو   رررملازة أ. رررر.وعق  

 ثتضرارد   كرهم  وو رو  مشررو ،  ت رذيل  تآلن حلد تيوقملو ت ذيل

 مشرروطت  واري  تيوقرملو،  مرتجعت ن. أن  وتيدوتء تييلتء ايئت رملسب

 ،كملمررل رشرركل تعرلررمل ه ترر قص تيرر  تضوفررمله تسررركلملر حلرر 

 وا امل. ي  تجلملنريت تآل ملر حور تيدرتسمله تسرلرتر يعين والت

 ملنملم رر نرؤمن  كرررملحا  أن رمل  تييرري.  مملجررد  . أوعرا  ورردوره 

 ني وتي ررريريت يتتي رررير قرررل مررمل تي رررملاج ت شرر  ا ررملث يرريس أنرر 
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 عويهرمل.  تضوت رو  يوقملحمله تحلملر او كلمل مرقدمت ضرتحل وصل يقملو

 ارلت  ْديعر ر  وم تجرد   ةقصر   ة ررت  ت    تيوقملحرمله  اله تطوير ،نعب

  تي رعت. رهله يوقملو تطوير ت ي رعذل أن تنحبملث من تحلقل

 كررررر ة وتق يررررت معوومملتيررررت  ررررورة مثررررت ،تحلررررمليي تيوقرررر. ت

 عملييررت تق يررمله رملسرررخدتم يولعوومررمله تيوصررور ري ت رر ت سررملعده

 تجلررريين تير و رررل يراديرررد تيرق يرررمله ارررله تسررررخدتم    تيدقرررت.

 تير و ررل  ديررد قصرر . وقرر. وت عملييررت ردقررت يوفرر وس تيكملمررل

 تير و ررل تسرررخدتم وت ،تيوقملحررمله تطرروير ت تجررد  مهررب تجلرريين

 سررررطا عورررى  تضوجرررو   تيررر وت   عرررن  تض رررؤويت  يوذي رررمله  تجلررريين 

 كللاررل تيوقملحررمله ت م رررخد ُي تجلرريين تير و ررل اررلت تيفرر وس.

 يرن رملن.  تض رملعي  تجلهرملز  يرافيرز  ت صملرت( حدوث  ردون يوف وس

 ت سرملعد  تيري رمله،  وعورب  تيريويوجيرت  تحلوسررت  تق يمله وجو  ض ملأي

 ارررله ومباملكرررمله ،سرررريعت رطريقرررت تنحبرررملث خمرجرررمله  ويرررل

 تيوتقرر  ت تطريقهررمل قرررل وجيررتتيريوي تحلوسرررت رملسرررخدتم تيرذررملرم

 صارهمل. من يورككد

 تيوقملحمله وتطوير تيعولي تيراا سملعده تيعوتمل اله مجي 

 ارو  ذير ،  من وتناب ._كو يد يقملو تطوير علويت ت ري  عوى

 أي  ون يوقررملو يووصررور تنحبررملث وتعزيررز يرردعب تيعررملم  ور تجتررمله

 خلدمررت وتتقرصررمل يت تيووج ررريت تيقرروي مجيرر  وت ررخ  ،معوقررمله

 تيرجوع  يلكن تيوقملحمله، اله أمملن خبصوص أممل تيوقملو. تطوير

 ركقررل  تيوقررملو  مكمونيررت  أ ررر.  وتيرر   تي ررريريت  تيرذررملرم  ضخرجررمله

 تجلملنريت. تنعرته
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 مملجرد   . يرري  ، تعَوتضا تيوقمليت ن م وتقعيت مبدي يرعوو و يلمل

 تعزيرز  ت جترررهمل لهر ومن تي عو يت تيعرريت تضلوكت أن تييري.

    مبرمل  مقملرنرهرمل  وأيض رمل  تنصرعدة،  مجير   عورى  تيوقملايرت  ت جرتءته

 ارو  تطريقر      مرمل  أن يوعرملم  أ ررر.  تيردور،  مرن  تيكرا   ت ت فيله

 وكرملن  ،صرملرمت  ت جررتءته  ارله  تككيرد  ركرل  ر . يارل ُي منوذج

 مهلررت كملنر.  ويك هرمل  اوتقرصرمل يت  ونف ريت  تجرلملعيرت  ترك  ته  درمل 

 تيررريق  يررردي مل يزيرررد حررررى تيفررر وس شرررملرتنر ت تيرررراكب ت تجرررد 

 ومكمل ارررت يوعرررهج تيوسرررملال رك ضرررل يورعملمرررل تيكمل يرررت وتضعر رررت

 تيف وس. تنرشملر

 تيوقملحرمله  أن عورى  لرها   ت أنر   تيعذررو    ملازة أ. وأعمل .

 تضوت قررت قرررل دررمل كررر  ونارريص كررا ة ررذررملرم نررر  أن رررد ت

 وأصرررا. ،يتتسرررا ملا حمليررت ارري ة ةكو يررد حمليررت وأن ،عويهررمل

 تزتيرررد ر رررم  يرريس  ،يوقررملو  سرررري  يرطرروير  أكاررر  اررت و ُم تحلملجررت 

 تير   تيقويرت  تتقرصرمل يت  تيررك  ته  مرن  لوً رمل  وإمنرمل  ا قر   تيو يرمله 

 أ ررر. تيوقررملو أن ويررردو إنرملجهررمل. ت يي رررع يركررملتف تيعررملم جعورر.

 مرن  ركرا   أكر    تضرجروة  تض فعرت  جتعرل  يدرجرت  تآلن  حرى سهمر 

 تضرجروة  تض فعرت  ارله  ال يكن ،م رقرًه حدو همل  روق ُي أعرتر أي

 تضقررررة تجلرعررمله واررل تحلرجررت؟ يواررملته  قرر  أم تي ررملس جلليرر 

 أو تيعلررر عوررى تعرلررد تلره ررمله ا ررملث أم تي ررملس جلليرر  مر ررملويت

 تيرطعريب   ونُقسريرد   ضرملذت  مفمل ه: مهب سؤتر وا ملث  تيشخص؟ حمليت

 مر   أصرًومل؟  ورملطون اب ءواؤت س ت، 65  وق ممل تيعلريت تيفئت ت

 تيعلريررت تيفئررمله مررن أكرر  تيشرررملم ت ت صررملرت ن ررم أن مهح ررت

 مرررن ضزيرررد تيفئرررت درررله تلريرررملراب أن  ملتعرقرررمل  يرررلي  تضرقدمرررتا
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 كرررملر وتيضررايت ،جملنريررت آ ررملر أي يكشررف تي ررريريت تتلررررملرته

 تي ن!

 رمليفئرمله  مررتر   تضوعروع  أن تيعصيلي ر در  . أوعا وردوره

 تنكارر  ويريس  ررمليف وس،  ت صرملرت  ع رد  لطرورةً  تنكارر  تيعلريت

 تنمرررته أصرراملم اررب تنلطررر تيفئررت أن  ررر. وقررد .توحررلر  حيطررًت

 تي ن. كرملر من تييمليم ت واب ،تيضعيفت وتض ملعت تضزم ت

 رمليوقررملو تيرطعرريب ردتيررت كملنرر. ضررملذت :طيرررت و ررملء  . وت ررملءي.

 ايئت شرو  ر رم تجلرعمله تسرهم تكل  وال س ت؟ 16 سن من

 ؟أوًت دمل رريطملنيمل حملجت ر رم أم وتيدوتء، تييلتء

 تيرطعررريب ءررررد أسررررملم تض يرررف مهرررمل  .  هحرررد  ،جهرهرررمل ومرررن

 :يوي  يلمل س ت 16 سن من رمليوقملو

 عملمرت  رصفت تيوقملحمله أو يأل ويت تيرذريريت تنحبملث :أوًيمًل 

 تنوييرت،  تجلرعرمله  يكلرلون  تيلين تضرطوع  من موت قت إ   رملج

 ارله  ت تنطفملر إ لملر  وز وت ،تيرمليي  ع د تكون اله ًةوعمل 

  تيطم. ركلهقيمله  لل دمل نمور اتيرذملرم

  عورى  تيشردة  رهله يكن م كلره _ كو يد مل: ملني 

  لورروت ن  رر أو تضررره ر رررم تهلل تو ررملاب مررن ومع ررب تنطفررملر،

  رت مزم أمررته  يرديهب   ن أو تي ن رملرك  من اب تضركزة تيع مليت

   تيررررلين تنشررررخملص أو تي ررررل ت أو وتي رررركري تيضرررري  ماررررل

 تض ملعرت  لقوُِّت أ ويًت ي رخدمون أو تض ملعت نقص ركمرته تشخيصهب

 نن رمليوقررملو تنويويررت دررمل تيفئررمله اررله وكررل تيكررورتيزون، ماررل

شديدة. عويهمل تضره مضملعفمله
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 أنهمل  مليرصور ،تجلرعمله تسرهم تكل  سرم خيص  يلمل أممل

 وتيطوم. تيعره املنم مرترطت تم كي  ق 

 وتسرررررهم نقررررل خبصرررروص أنرررر  تييررررري. مملجررررد  . وأوعررررا

 أويويررت م هررمل اعرردة يوج ررريت أمررور عوررى يعرلررد  هررلت ،تجلرعررمله

 وعررد  تيوقررملو، إنرررملج كليررت أيض ررمل  ررب تيرردور، رعررض مررن تيطوررم

 وا امل. ،ت نرملج لطو 

  تيعوليرت(  تيراوريهه  سررم  مرمل   ر رملءر:  تياقفي ولد  . أممل

  رل  ت تتسرخدتم جدوي وممل ؟يوقملو تيرخويقيت تير يت من تضر ملقضت

 تضصررملحرت تيراليريررت رمل شررعملرته يررز ت  تيررلي تجملرلعرري تخلرروا

 تسرخدتم ؟

 م طقررري ررررر  مثرررت ارررل تيعلرررو ي: سرررعيد  . ت رررملءر ض رررمل،أي

 حكررب نهمليررت مرر   يكو يررد تضضررمل  تضصررل تكرشررملا يروقيرر.

 م هرمل و ،تيوقرملو  يطرو تضضمل ة ريتنل تيردتعيمله عن ومملذت ترتمم؟

 ،تضرررؤتمرة يطروحرررمله ملًكرررار ُم كررملن  تيرررلي تتقرصرررمل ي تجلملنررم 

  يهمل؟ كطرا ت ديد  يرسا ريل رملسب وتيد  

 تيكرا   ا رملث  أن تض يرف  مهرمل   . أوعرا.  ،تيصرد   الت وت

 إمرمل  اوتنلرري  تآلونرت  رر   ت رشرر  تي  وتن كملر تيعولي تخليملر من

 سيملسريت  طرت ُل ارو  تيوقملو أن أو رملضخر ته،  ص  ُم تيف وس أن عن

 تتقرصررمل ي أمررور ر رررم نرررجأا نرر أ أو تنره، سرركملن عررد  يرقويررل

 سو روت  مرن  آلره إ  ،ألري  ور توايل  تيدور رعض عوى يوقضملء

 - يكرررون ورعضرررهمل رملخليرررملر، تيعورررب خيوررر  رعضرررهمل تضرررؤتمرته،

 يرررديهب أن تي رررملس يعرقرررد وعولرررملء أطررررملء طررررا مرررن - يألسرررف
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 مرررن ونشررريطت تجرررد  قويرررت حلوعرررمله ا رررملث كرررلي  قيت.مصررردت

 تيكررر ة تيفملارردة يكررن عملمررت، ترصررف تيوقملحررمله عررد م  لررمله

 أن وتتعرقررمل  تضخررملوا. مررن ملأي رر تكررا   تفرروق تيوقررملو مررن تضرجرروة

 تضخرررملوا أمرررمل ،د تجررر كرررر ٌة تآلن  تيوقرررملو تسررررخدتم مرررن تجلررردوي

 ار   اري  تيوقملو من تي ملس خيفُت تي  تيراويهه ومع ب ، ررقى 

 مرررن تيردتيرررت ت كرررملن تخلررروا لفيرررت. أج ررردته ولوفهرررمل ،عوليرررت

 ر رو   وتآلن  مرؤتمرة،  أنر   تؤكرد  ن ريرمله  عدة و هره ،تيف وس

   يألسف. تضؤتمرة تن ري ورقي. ،تيوقملو إ  تخلوا

 ت ت ررملقض  يوجررد ت  أنرر  إ   ررلام تيعصرريلي ر رردر  . أمررمل

 ،يورخويرو  تضخروفرت  طررق تي من حلوعت اي إمنمل ،تيوقملحمله تص ي 

 ا طرر ة ت ررخ   ررملور أن ذيرر  ماررملر وتعررد، يقررملو ردنرررملج وت رهرري

 عررن و كررن ،تيفرررن و كررن ،تضررمليكرويف تسرررخدتم ت ررطي  

 يوجرررد وت حصرررو. تير رررخ  علويرررت تي همليرررت ت ،تحلطرررم طريرررو

 تضرمليكرويف  رملسررخدتم  تير رخ   إن يقرور  نم ر  يكتير   قرد   ت ملقض.

 تق يررت  رررخدمي ننرر   ررمليزر يقررملو سرررخدتمت ماررل اررلت ،تجررد  لطررٌر

  واي ،جديدة

 تطعريب  تق يرت  أن ت ارو  تيفررق  أن تري تيركر  وزيت  . يكن

 رفعررل رهررمل تير ررري  و  ،قرررُل مررن م رررخد ُت م جديرردة تق يررت  ررمليزر

 اتجلملنريرت  يآل رملر  تررعيرت  طوييرت   رتسرمله  توجد وت ،تجلملاات عي 

  كررة  رردأه  م رل  معرو رت  يتنلرر  تيرطعيلرمله  تق يمله أن ح  ت

 تيوقملحمله.
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 ررمليراويهه  يرعورو   يلرمل  تييرري.  مملجرد   . يرري  ،نملحيرر   ومن

 ملأيض ررر يعرررو  ذيررر  أن كورونرررمل،  ررر وس يقملحرررمله حرررور تضخروفرررت

 مررن يصررملحرهمل ومررمل تيعولرري تيراررا ضخرجررمله تير مل  رريت يوطريعررت

 تو رصرر سرررملق ارو   ويررت. يكررل وسيملسريت  وتقرصررمل يت عوليررت  وتارد 

 وخبصرررروص تجملررررملر. اررررلت ت تيعولرررري تيراررررا مل ةيقيرررر ع يلررررت

 ،تضرؤتمرة  ر  ريرت  يرؤمن  نم ر   يردن  او  هلت تيراليريت، شعملرتهت 

 تي همليررت وت نف رر ، يعيررد تيرررملريخ رمليوقملحررمله. يرعوررو  يلررمل ولملصررت

 وأاليرهمل. تيوقملحمله تسرخدتم تجللي  خيض 

 مررن جتعررل ميررديمل تي وشرريملر سررطوة أن تييايررمل  هررد  . ويررري

 عوير   سريقروون  ويك هب تيوقملو، لتقر  تي ملس من ق ب وىع تيصعم

 تي ررم  حهرور  تيفرر ي  تيفعرل  ور  وتر ة، تحل ملسريت  أسملري ! رعد

  وتء أي جررتء  مرن  سرم ا  من شخص ني حيدث قد 

 مرن  ح ملسريت  يرديهب  نَض عطىُي ت تضومسيت نفوونزتت  وقملو  يقملو. أو

 تآل رملر  ضرملرعرت   تيصريديت  عورب  ت ا رملث  تيرريض. 

 ت هرر  قرد  تجلملنريت تآل ملر ويكن رهمل، تضصرو تن ويت عوى تجلملنريت

 وتس ، نطملق عوى توزيعهمل يرب أن رعد إت ذي  يرر  وت قويوت ر  م

 تيوقملحمله. رشكن رهلت تقوم مشملرهت جهمله ا ملث أن وتي ن

 يقملحررمله مرر  وتيرعملمررل تيورملايررت تيدرتسررمله تطرروير رلُسرر 

 :تضلوكت ت ورونملك

 تضلوكرت  قدرة إ  ت شملرة تضهب من أن  تيقرني  ملعل م. يري

 ح ررررملم عوررررى تحروتاهررررمل، وتتسررررر فملر تنزمررررت إ ترة ت تضليررررزة

 تجملررملر ت يرريس ،تضرشررملرهت وعوتاقرر  وتيرطرروير وتيراررا تتسررررملق
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 تحلكومي تيرلويل ت تي لطيت تيصورة تزتر ت يكن ا ق  تيط.

  ييرل  وارلت  تحلورور.  عرن  وتيرارا  تترركملر ت يرايست تيعلو  اي

 تيقطررملع ت وتتسرررالملر ،وتيصرريديت  ويررتتن شررركمله ت رقررملر عوررى

 يرر  ر ي تتسررالملريت   قرمل رهب  ت جرأة يوجد وت ،افزُم ا  تخلملص

 مدي ررت ريررمل ة رشرركن تجلملااررت أور مسع ررمل ورمبررمل اررله. ماررل مشررملري 

 يك هرمل  ،يكورونرمل   وتء أو يقرملو  يرطروير  تيطريرت  تيعزيرز  عررد  تضو 

 إ تريت. ورمبمل مملييت عوتاو توتج  وحيدة نف همل وجده

 تضرتكررز وعرر   رتسررت أاليررت عوررى طيرررت و ررملء  . وركررزه

 وقصررررورامل تيورملايررررت تيدرتسررررمله حررررملر ت تضلوكررررت ت تيراايررررت

تحلملييت. تيفرتة ت توتجههمل تي  وتيراديمله

 رتكرررزتض كرررل يررريس أنررر  أوعرررا تيعصررريلي ر ررردر  . أن إت

 تيهزمرت  تيرق يرتَ  هملمجيُع نرو  وت ،كورونمل ت مرخصصت تيراايت

 تيوقملحمله. يرص ي 

 تيرارا   رديمله  خيرص    يلمل أن  إ  تييري. مملجد  . وذام

 ر رملء  عورى  تعلرل  تير   تي رعو يت  ت ولملصت ، روق ُم أمر  هو تيعولي

 .تيراايررت وتضرتكررز تجلملمعررمله ت يورارروث تيراريررت تير يررت وتعزيررز

 ارو  منرمل إو اقصر   وقر.  ت ل َقر ُي أو وطر ر ُي تأمر  ييس تيعولي تيراا

 أاليررت أن وتيوتقرر  وتنجيررملر. تي رر   لررهر ىر  ررُت ترتكليررت علويررت

 اررو ركنرر  و قررت إ ررملن ا ررملث يكررون ع رردممل تعررو  تيعولرري تيراررا

 ةحيرمل  أسرووم  أيض رمل  او تن يت. عوى ء ر مل تضعوومت ص ملعت ت تنسملس

 يكررون ع رردممل تيعويررمل تيدرتسررمله وطررهم   ي وتنكررمل يورررملحا 

 وقررر. إ   رررملج  تيعولرري،   نرررملجهب  ثاررر  تضا تيرردت    اررو  تيشرريف 
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 تيراررا ض صررمله ضررجتي   ضرحوررت يووصررور ملطويًورر يكررون أت نرل ررى

 نررري ع رردممل تيرردييل وسرريكون ،تهلل ررردذن ذيرر  سرريادث تيعولرري،

 عورررى بوحصرررود وتيررررملحا ، تيراايرررت ررررملضرتكز تتارلرررملم توجيررر  

 سررررركون ورعرررردامل ر ررررهويت. تيعولرررري يوراررررا تنسملسرررريت تضرررروتر 

 سررروع(تن نهمليررت عطررهه ت  حرررى مز ةررًت وتضرتكررز تجلملمعررمله

 تيعويمل. تيدرتسمله وطهم رمليرملحا 

 تقرروم أن أاليررت عوررى تحللررو  صررمل  رررن تهلل عرررد  . وأكررد

 يطلكنت إعهميت ةوت رعلل تيوقملو   عمله وصور رعد تيصات وزترة

 تيوقملو. مصل وسهمت إ ملريمله  و جملرل ت

 رررردأه تيصرررات وزترة أن طيررررت و رررملء  . أوعرررا. ،ورررردورامل

 تي رررملس رعرررض مفهررروم يرصرررايا إعهميرررت ةورررت تآلن مرررن رمليفعرررل

 تجرد   مفيردة  تيروزترة  عرن  صردره  و يقرت  ا ملث أن كلمل وطلكنرهب،

 ،(- كو يررد كورونررمل  رر وس يوقررملو تيروعويررت تحللوررت عررلن

 مرر  يكررون أن جرردوي ذته تكررون قررد تيرر  رتحررملهتضق مررن يكررن

 ت يعلورررون  سرررعو ي   أطررررملء مرررن  حلوعرررت تيصرررات  وزترة ةورررت

 تيرردتلل طلكنررت ت ملر ع رر  ور مررن يررلي  ضررمل اتيروعويررت تيفيررديوامله

 ت لاملْلررَأ يرررب أن و ررم مهلررت نقطررت كررلي  وا ررملث تي ررعو ي.

 نمررر تيشررررملم مرررن نول ررر  مبرررمل تررررتر  تيروعيرررت علويرررت ت تتعرررررملر

  دصرملررهب  صريروت أا يرو  حررى  أنهرب  أسرملس  عورى  ،تيوقرملو  عن إعرته

 أو يولررره نررملقو  كررونهب م رركيت ت يفكررروت وم لفيفررت، عررمل ًة

 تيقطي . من جزٌء أنهب
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 حرو   ت تكرر    ملجردتيً  ا رملث  أن إ  تييرري.  مملجد  . قوتطر 

 إجررررملر ت تحلررو   يواكومررمله  واررل  ،تيوقملحررمله  لْلرر َأ ت تتلريررملر 

 ت سررروتء يررريس تيصرررايت تجملرررملته مجيررر  ت نوضلملرسرررت ؟تي رررملس

 عوريهب   ريطر ي يكون وقد تيوقملحمله، أاليت وإ رتث تيعوب م روي

 لررهر مررن ويكررن تيوقملحررمله. يررر ض مرملشررر ارر  أو مرملشررر تررك  

 أن دار  يوقملحرمله،  معي ت سيملسمله ق.طر  تي  تيدور  في اتيرملريخ

 مرن  تي عو يت عرريتتي وتضلوكت مل،نملم  تنره. تنمرته رعض ن رت

 تنطفرررملر يقملحرررمله كرررملن ع ررردممل تيصرررد  ارررلت ت تنماورررت أ ضرررل

 أيررررده ،1905 عررررملم ت ملماًورررر تيعملاوررررت. كررررره يصرررردور إيزتميررررت

 سروطت   ر.   يزتميرت ت تيرطعيب قوتن  أمريكمل ت تيعويمل تحملكلت

 حمليت ت يرعفملءته عيو حملر ا ملث وكملن أمريكمل. ت تيشرطت

 أوعرررا. ،1922 عرررملم ت  ررررت .تن يررررعض مرملشرررر عررررر ا رررملث

 تيطمليررم يررر ض أن تضدرسرري يو  ررملم  كررن أنرر  ملأيض رر تحملكلررت

 ت تحللمليرت.  ر رد   ي رهر   ين والت تيرطعيب. شرو  ي روا  م تيلي

 تطعريب  طورم  ت تحلرو   درمل  تيدويرت  أن تحملكلرت  أقره ،1944 عملم

 ةتحلرو  إذ ،تيديين تيوتيدين أحد تعرتته عن تي  ر ريض يألطفملر

 أو تجملرلرر  تعررريض ت تحلريررت يشررلل ت حبريررت تيرردين  ملرسررت ت

 ة. تضروه  أو تيصرات  تعرهر تنل  الت أو تضعديت يألمرته تيطفل

 عوررى تيقضررملء إعررهن   ،2000 عررملم ت تحلصرررت اررو تنماوررت أحررد

 ور رررم ويكررن تيوقررملو. جهررو  اررملو ر رررم أمريكررمل ت تحلصرررت

 حرروتيي تككيررد   2018 ت ،تيوقملحررمله معملرعرري أعرردت  تزتيررد

 حرررروتيي 2019 تو أمريكررررمل، ت رملحلصرررررت إصررررملرت حمليررررت 370

 وتتضا تيوتيمله، رعض ت  تيطوتر حمليت إعهن و  حمليت، 1215
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 ارو  تيراي ي تي رم وكملن ،تيرطعيب يروقوت م تضصملر  أاوريت أن

 يوقملحمله. تض ملاض يوارتث مرملشرة نريذت

 ر ررض م رركيت أن إ  تحللررو  صررمل  رررن تهلل عرررد  . وذاررم

 تيوقررملو لْلررَأ عورريهب يوررزم نَضرر  رصررت يعطرري ملمرحوي رر تيرطعرريب قرررور

 ت ن ررملنيت، تضهلررمله ت شررملرههب ومررمل تيصرراي  تضلملرسرر  كلاررل

 تي رفر  يردوتعي  سروتء  ير ،  تيوقرملو  لْلر َأ م ملسررت  يري نم  إ  إعمل ت

 ب   ر  ومرن  عملم، رشكل تضصملم من تيعدوي تنرقملر لشيت أو تضركر

 تيوقملو. نلل تناوريت رارمله سرروت   ش ره

 يي ررر. يرررزتمت  م ررركيت  ررردن ،تي ملصرررر تحرررب أ. تعرقرررمل  وت

 تيرعرملت  ن ررت  أن حبكرب  ،تضرقدمرت  تيردور  ت تنقرل  عورى  مطروحًت

 تلرررملره  كمل يرت   ررتة  وجرو   عردم  أن كلمل ،تجد  عملييت تضره من

 هرور   حرملر  ت قملنونيرت  إشكملته ت تحلكوميت تضؤس مله لدل ُي

 ، رتة رعد يو حرى كر ة ن رت ت تيوقملو لْلَأ يدي جملنريت أعرته

 تنمرر  ثْرت  رل ،تيوقملو لْلَأ عوى جرملرت  تيصوتم من  ويس ب    ومن

 تيرردور رعررض ت تتسرررفرملءته أن تيعوررب مرر  تنن ررم، اررو رملخليررملر

 .تقرير مل ٪80 حوتيي إ  وصو. رمليوقملو تيرطعيب قرور حور

 تيرارليرته   ْعر يو  تيعولي تض ر ممل ياقفي:ت ولد  . وت ملءر

 تنلررري رمليوقملحرمله  مقملرنررًت كورونرمل،   ر وس  يقملحررمله تعرملطي  مرن 

 ردون ؟ عطىُت تي 

 مرن  اتيرخرو   أسررملم  أررز  دن ،تيعصيلي ر در  . تعرقمل  وت

 يوي: ممل تيرتا ت تيفرتة ت كورونمل يقملو
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 مقملرنررررًت سرررر ت مررررن أقررررل ت تيرصرررر ي  مرررردة قصررررر مل:أوًيرررر 

 تيرررلي كرررملاتي    ررر وس يقرررملو وأقصررررامل ،تنلرررري قملحرررملهرمليو

.س وته 4 تسريرق

 ملنت ررخدم  ومو يرنرمل   رمليزر  ركن مرتر  اختو  مثَت :ي مل ملن 

 ي رررررو م ، جديرررردة تصرررر ي  طريقررررت تيوقررررملو تصرررر ي  ت

 تسرخدتمهمل. ملي تملرخي

  :تضرردي رعيردة  تحملرلورت  تجلملنريرت  رملآل ررملر تيعورب  عردم   مليا رمل، 

 تيوقملو! لْلَأ من س وته رعد ت رج أن  كن تي 

 تتجرلرررملعي تيروتصرررل وسرررملال أن تيقرنررري  ملعرررل م. وأعررملا 

 وتجلهرل  تضعر رت  وقورت  تيرريقن  عردم  حبمليرت  تضرترطرت  تيفرتارمله  مأله

 حصررملءتهوت  تضعوومررمله مررن املاررل حبذررب كورونررمل،  رر وس حررور

 ورر فس  كورونرمل.  مرن  تيفرزع   علر.  وتير   حرد .،  تي  وتحلوت ث

 تيشرعوم  ورمبرمل  .تر   ُمر  تيوقرملو  من زعوتيَف اتيرخو  ونسيك تيقيملس

 وت ،و يرمله  ورمبرمل  حرملته   يهمل  شو. تي  تيرذملرم إ  ت  ر تآلن

  . ور تر  أ تيرلي  وتيررقب  اا.، تي  تحلملته إحصملءته إ  ر َ ُي

 ت ر رردر .  أور اررمل تيرر  تآلييررت .وأكاررر مطلئ ررت ن رررت (٪94  مهرمل 

 تهررب  طريرت  وتحرتت يرت  مه يرت  عرن  سريملق و شررو  اري  تيارملني  تيرعقيم

 وارله   تياقرت.  وزيمل ة ت ن ملن حبيملة وتتارلملم تيوقملو، مفهوم ر ذملو

 كورونررمل. يقررملو ت ترملعرر ت    مررمل مصرردتقيت ت تيشرركوث سرررزيد

 مرن  ،يرلت  طريرت.  أو تجرلملعيرت  مصردتقيت  يي ر.  تحلملر رطريعت واي

 تير رملور  رلره  مرن  تضصردتقيت  تور   ر   عوى تيعلل مبكملن تناليت

 صريديت، تيو طم،تي  ت مرخصص  ورملحا  مشملا  من ت  ملري

 ،و  رررررملن  وأعيرررررملن م رررررؤوي  مرررررن وكرررررلي  صرررررامل ت،...(وتي
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 ،عويرر   تحلصررور  ورمبررمل تيوقررملو  مررن  تي ررملس يرررطل   وتتصررطفملا

   تيروتصل. وسملال ت حي وررو يو

 خيررص  يلررمل تض ملسررم مررن أن تحلكلرري ح رر   . وأعررملا

 طريررت حبايررت   ررر ق ر ررملء ومفررمل ه ،تيراي ررت رمليورقررت نتضرضررل  تضقرررتو

 أن معر ،  اردا  يراقيرو   عمليرت  إ ترة  ر.  عملييت جو ة ذته وط يت

 أعضرملء  املنرم  وصيمل يت، ورملحاون أطرملء رقتيف  اله علن يكون

 مهلرررهب تكررون تيررلين وتي ف رري  تتجرلررملعي  تضرخصصرر  مررن

 أو ف وسرمله تي مرن  ةرمليرهب   كرن  وكيرف  تجملرلر   أ رت   رتست

 كررلي  .ملتحًقرر تيعررهج ومرر  أوًت تضررره مرر  يرعررملطون كيررف حرررى

 تتجرلملعيررت تيعورروم ت تضرخصصرر  مررن تتسرررفمل ة ترررب أن  كررن

 ترردتودمل يرررب تيرر  تتجرلملعيررت تحلمليررت معملجلررت ركيفيررت وتي ف رريت

 تعررملطي تجملرلرر  أ رررت  مررن عررد  أو تيشررخص ر ررض وارري ،ملحمليي رر

 تيوقملو.
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 اتالتوصي: 

  مرخصصر  تيورملايرت  ررملنمرته  تضخرص تيعلل  ريو تضل  -1

 وتي ف يت. تتجرلملعيت تيدرتسمله ت

 ،تيوقررملو عررن تتطلئ ررملن ي شررر تاقيفيررت ةوررت وتطريررو إعرردت  -2

 ت تيرعوررريب( ت عرررهم،  تيصرررات، تضخرصرررت تجلهرررمله ررعرررملون

 تي ي لمل. وصملته وتنسوتق وتيروتصل ت عهم وسملال مجي 

 ت يشرملرث  ،تيروفزيرون  عوى عوليت ر دوته يصاتت وزترة قيملم -3

 يطلكنررت تيعهقررت ذته تيعورروم ت وأكررمل  يون أطرررملء تقررد همل

 تيوقملحمله. لْلَأ أاليت وريملن تجللهور،

 حررملر ت تضلوكررت ت تيراايررت تضرتكررز  ْعررو   رتسررت أاليررت -4

 ت توتجههررمل تيرر  وتيراررديمله وقصررورامل تيورملايررت تيدرتسررمله

   تحلملييت. تيفرتة
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 (3)امللتقى( )ضيف العمران اهلل عبد م. الرئيسة: الورقة 

 :التعقيبات 

 احلربي مرام د. األول: التعقيب  

 (4)امللتقى( )ضيفة اجلريسي هدى أ. الثاني: التعقيب 

 الصاحل اإلله عبد د. احلوار: إدارة 

 

                                                           
(3)

 عضو تديئت تي عو يت يوله دس . –م رشملر  
(4)

 .عضو تجملوس تيرودي مب طقت تيريمله 
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 التنفيذي امللخص: 

 موعرررروع تيراي ررررت تيورقررررت ت تيعلرررررتن تهلل عرررررد م. ت ررررملور

 وررملور عوررى رررمليرتكيز وذيرر  تحليررملة(، وجررو ة تيوط يررت  تجملررمليس

 ت تيروديررت تجملررمليس و ور تحليررملة جررو ة ررنررملمج تضررل .: أسملسرريت

 ون ملمهرررمل وترترملطهرررمل تيروديرررت تجملرررمليس تكسررريس أادت ررر ،  قيرررو

 تجملررمليس توتجرر  تيرر  تيراررديمله زته(،وم ذرر  وتقرر  وصررهحيرهمل

 ممليوقير  وتيررلك   تتحريرملج  رر   تيروديرت  تجململيس وتضكمور، تيروديت

  ملعوت. رك وتر

 تيعقرررمله كارررة راررب أنرر  عوررى رمليرككيررد تيورقررت وتلررلرر.

 ت ملووري ر  ت ور  توعم أن تيروديت يولذمليس  كن  دن  ،وتضعوقمله

 جررو ة يرا رر  تيطلرروو وررنملحهررمل  تضلوكررت رقيررت  قيررو

  تحليملة.

 أن إ  تنور تيرعقيررررم ت تحلرررررري مرررررتم  . أشررررملره ري لررررمل

 ولدمررت تير لويررت، تيعلويررت ت ملهل ررم ملشررريًك د تع رر تيروديررت تجملررمليس

 تيرر  ، تضلوكررت رقيررت  قيررو إ  وصرروًيمل تحملورري، تجملرلرر 

 تحليرملةا  جو ة مفهوم و قيو تحلضري، تضشهد     إ  تهدا

 وت سركملن  وتي قرل  تيراريرت  تير يرت  من تيعي  قملرويت مؤشرته ير  

 تيرررتتثو تيريملعررت مؤشرررته ير رر  تحليررملة منرر  وتررو   وا اررمل،

 يراقو ويكي تجملرلعيت. وتضشملركت وتيرتويا، وتيرت ي  وتياقمل ت،

 تتجرلملعيرت  تيرروتر   توطيرد  مرن  رد ت تن ضل  و تض شو  تيريي 

 وتير فيررل تيقرررتر صرر ملعت ت نطررملق أوسرر  عوررى تضرروتط   وإشرررتث
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 كفررملءته  ْ ررر   ررل  ت كررريب يعرري  يووصررور ،قضررمليملاب ضعملجلررت

   تجرلملعي. ررفملعل تيروديت تجململيس أ تء نْ وُح

 عوررى تياررملني تيرعقيررم ت تجلري رري ارردي أ. أكررده حرر  ت

 رركن  اتيروديرت  يولذرمليس  وتضملييرت  ت  تريرت  تتسررقهييت   قيرو  أاليت

 ،تيروديرت  تجململيس أمملنت من وتضملييت ت  تريت تحريملجملتهمل عوى  صل

 م رروي  ور ر   تير ليرت   قيرو  ت  ملعوت أ تًة يركون ميزتنيرهمل ور  

 تحليملة. جو ة

 تيرملييت: تحململور  تيقضيت حور تضدتلهه وتضل .

  تحليملة. جو ة ررتمج ت تيروديت تجململيس م ملالت وتق 

 روديت.تي تجململيس توتج  تي  تيراديمله 

 رك وترارررمل يهعرررطهع تيروديرررت تجملرررمليس نكررر  آييرررمله 

 تضروقعت.

 مورقررى ت تضراررملورون إييهررمل تنرهررى تيرر  تيروصرريمله أررررز ومررن

 يوي: ممل تيقضيت حور أسرملر

 تيرقملررت  ت مهملمهرمل   ملرسرت  مرن  تيروديرت  تجململيس نك  -3

 مرر  ،يوروررديمله تض ررر ديت تيرردورة عررلن ت جرررتء رررد رتج وت قرررتر

 دةوموح رر قيملسرريت علررل ررردجرتءته تتيرررزتم عرررورة عوررى يرردتيركك

 تيطر  . ر  تيصهحيمله ومصفو ت تيعهقَت  اد ُت 

 تضلك مله وتو   تضمليي تتسرقهر و قيو تي  ملم تفعيل -4

 مر   ،تير فيليت(  ت  ترة تجململيس أمملنمله علن مملييت إ ترته ردنشملء

 مر   وتيصرهحيت.  وت يررت   يصررا ت أرروتم    ارد  ُت مملييرت  تاارت  إقرتر

 تيروديرررت إيررررت ته مرررن ن ررررت رملقرطرررملع تضرعوقرررت تيروصررريت ت تي  رررر

 تضملييت. تضوتر  ت تيد ومت يراقيو
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 امللتقى( )ضيف العمران اهلل عبد م. الرئيسة: الورقة

  ررهث إ رتج ت  تحليررملة جلررو ة تيطلرروو تي نررملمج للا ررُي

 مر   تيعرملم  ت يوعري   مدي رت   أ ضل قملالت علن سعو يت مدن

 مرررن وتسرررعت حلوعرررت معملجلرررت يرطورررم مل ررردي   عرررملم حورررور

 تيرت يهيررت يألنشررطت تيراريررت تير يررت تطرروير ررر  ترررتتوو ،تيع ملصررر

 تحلضررري وتيرصررليب ت سرركملن إ  إعررمل ًت وتياقمل يررت وتيريملعرريت

 تيريئت. وجو ة

 مرن  تركون وتيرودته يولدن تيلا يت تيصورة أن تضكيوا ومن

  كررن تيرر  ومرطورملترر  ت ن ررملن مرر  تيرفملعررل عوررى قرردرتهمل لررهر

 تحلضررري تيرخطرري  كفررملءة أالهررمل مررن امرعررد ة رلرُ رر  قيقهررمل

 وررررتمج لطرر  مررن يويرر  مررمل يكررل ككسررملس تيروديررت وتخلرردممله

 ت ت ررهب وتشررريعمله أن لررت مررن يصررملحر  ومررمل ،م رررقروي  وتوس رر

 إ ملريت. ذا يت صورة إعطملءو تحليملة جو ة معملي   قيو

  كرن  تير   تنطررتا  م  ومت علن تيروديت تجململيس وتكتي

 تجملرلعيرت  تضشرملركت  لرهر  من تنادتا تو   قيو ت تشملرث أن

  وارررري وونيشرررركِّ تيررررلين تض رخررررر  تجملررررمليس أعضررررملء ت وررررتتضرلا 

 تختررملذ ت وتضشررملركت رملتنرلررملء تيشررعور زعررز ُي مررمل واررو اتنعضررملء

  ي رهب.مبد تضرعوقت تيقرترته

 تي ررعو يت تيعرريررت تضلوكررت ت تيروديررت تجملررمليس  رر.س أا وقررد

  وترررملريخ مك رقرررب تضوكررري تضرسررروم مبوجرررم تيامليارررت  ورتهرررمل ت

 وح رم  وصرهحيملتهمل،  ن ملمهرمل   ير    حد  تيلي ،اركك

 ذته تعررملريرررت شخصررريت تيروررردي تجملورررس  ررردن تضوكررري تضرسررروم
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 تيروديرررت ونؤتيشررر رررروزير ملي رررت  يل يررررتر  ،وإ تري مرررمليي تسررررقهر

 ن ررملم نحكررملم ملو ًقرر وتضرتقرررت تيرقريررر سرروطت و ررملرس ،وتيقرويررت

 ،تضكررملني تيروديررت تلرصررملص حرردو  ت ويوتاارر  تيروديررت تجملررمليس

 تضملييرت  تي ر ت  ترملريخ  مرن  ترردأ  مملييرت  س وته أرر  تجملوس وتيت ومدة

 تتخلملم ر  تي ر ت  نهمليرت  مشرملرا  عورى   رن  وارمل  تكوي ر ،  توي تي 

 سررر.  يركرررون إعرررمل ير  سررر ر   هد ُمررر تيررر  تيامليارررت تيررردورة مرررن

  ملرسرت  د ُم يركون ،س وته عشر مدتهلمل نمل ورت سرقهمل س وته

 وتحردة  وسر ت  ،مضر.  سر ت  ةعشرر  تخللرس  تقرملرم  ضهملمهمل تجململيس

 تيروديررت تجملررمليس قرر.حق  اررل نف رر : يطرررو ت ررملقر مثررتو ،رملقيررت

 مولوست؟ م ذزته  ملثا وال ،أجوهمل من نشئ.أا تي  أادت همل

 ي ررررو مرررمل تيروديرررت تجملرررمليس رْكرررذ  ع رررد تيرررلان إ  يرررررمل ر

 م رملطو  شررى  ت تتنرخملررمله  ت تضرشرا   رر   ت مل س من تنعقمل امل

 تفملعرررل تعكرررس ت ررررت وشرررعريت إعهميرررت مرملرعرررت وسررر  تضلوكرررت

 تضشرملركت  عورى  رقدرت  يشعر نم  ايورتش  يرقدم ممل وعمل ة تجملرل ،

 رعضررهب كرملن  وإْن ،تيريري   وإحرردتث تيروديرت  هتخلردممل    ر   ت

 يرذررملوز مبررمل تيوعررو  ت يرررمليغ تتنرخملريررت وتيرر تمج تحللررهه أ  ررملء

 تضرروتط   حررملر أمررمل .تنصرروته ك ررم ت ملأمًورر تيصررهحيمله سررقف

 تجملررمليس جرردوي رعرردم وق ملعررت ر رروريت ي  ررر  ريررو ررر   يررركرجا

 آلرر  و ريرو  اتيرصروي.  ت يشرملركون  وت يهرلرون  ت وارب  ،تيروديت

 تخلررردممله ت نوعيرررت قفرررزًة تيروديرررت تجملرررمليس ثُتارررد  أن يطلعرررون

 ييرردن   تناوريت اب تنور تيفريو أن ويرضا عويهمل، وتيرقملرت تيروديت

 تيرصوي.. دب حيو  تيلين تيكوي تيعد  من ت تضصو  ن رت
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 تيروديرررت تجملرررمليس عرررن تحلرررديا  كرررن ت ،تحلرررملر ورطريعرررت

 تجلهرمله  مرن  تعرر   تير   وتيرورديمله  تنمملنرمله  ذكرر   ون وم ذزتتهمل

 لرردممله تررو   عملتقهررمل عوررى ويقرر  ،تي رركملن مرر  ملنملس رر تنكاررر

 مرن  وتر ر   تضدي رت  أن ر ت  ت وت رهب  تحليرملة  جرو ة  مرن  نا  ر ُت روديت

 وإجرتايررت إ تريررت م  ومررًت ذيرر  ويرطوررم تضكملنيررت، تيريئررت م ررروي

 وتجلهرررمله ،جهرررت مرررن وتيرورررديمله تيروديرررت تجملرررمليس رررر  وكلرررت

 تض رررملطو وحرررمليس تيرطررروير كهيئرررمله تضدي رررت إ ترة ت تضشرررملركت

 ألري. جهت من تخلدميت وتيوزترته

 تي لررو تضر ررملرعت تضرردن تصررملحم عررمل ًة تيرر  تيراررديمله وراررب

 ترطوررم وتيرر  ،تضلوكررت ت تيراي رريت تضرردن ت تحلررملر اررو كلررمل

 شرررريعيتوتير تيرخطيطيرررت تجلهرررمله ررر   ملل ررراَكُم ملوت ملال ررر ملت  رريقً 

 يوارررملق تخلررردممله ومقرررد وُم تيرورررديمله جملارررده  قرررد اوتخلدميرررت

 ت تررملرًة  كح رر . ،تنسملسرريت تخلرردممله وتقررديب عتير ررملُر رركررم

 تيشرعريت  تض رملطو  ت تملرة وألفق. ،تحليويت وتض ملطو تضدن مرتكز

 تضدن. وأطرتا

 رشرركل تضرردن وختطرري  عررملم رشرركل تيرخطرري  أاليررت وترر ز

 سملسريت تن تخلردممله  تقرديب  مرن   رد   ملهمعوقر  موتجهرت  ع رد  لرملص 

 ار   ت ويضرعهمل  وتنموتر تجلهو  ي ر زا   مل اتضدي ت من نجزتء

 عورى  وتيشوتاد ،اريرت تردو حملته فرزُي وقد ،تيصايات موتقعهمل

 ماررررل تيريرررمله  مدي رررت  ت أحيرررملء  ا ررررملث أن وم هرررمل  اكرررا ة  ذيررر  

 وتضهديرت  ومنرملر  عرريض  خمططرمله  مرن  وأجرزتء  ، خمططمله

 إت عقرو   م رل  خمططملتهرمل  لرده تعُر تنحيرملء  وتور   تيريمله،  ومج
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 كمليكهرررملء  رعضرهمل  أو تيراي ريت  تخلدممله إ  تفرقر زترت ت أنهمل

  تلرل  وتقر   مكاويرت  شرر   م ملطو واي ،تيرصريف وشركمله وتضملء

 جهرمله  ا رملث  أن ارلت  أسررملم  مرن  يكرون  ورمبرمل  تيعلرتني، تي طملق

  ررمل اري هررمل  يلرمل  يور  رريو مليملن ر أح تفرقررد تضدي رت  إ ترة ترررو  عديردة 

 مرتركرررت وت ليرررت لرررتم    اررر  سررركملنيت ريئرررت نشررروء إ  يرررؤ ي

 مرر  تيرعملمررل صررعورت إ رتث تيقررور عررن واررين ،يو رركملن ومرركررت

 يكرن  م إْن تيرورديمله  أو تيروديرت  تجملرمليس  ررل ق  من تو  مال قضمليمل

  أويويملتهمل. ترتيم وإعمل ة تضدي ت   ترة سيمل ي قرتر ا ملث

 تير ليرت   قيرو  ت  ملعورت  أ تًة تكرون  قرد  تيروديرت  تجململيس إن 

 صررهحيمله تي  ررملم دررمل كفررل وقررد ،تحليررملة جررو ة م ررروي ور رر 

 تضشرملركت  مرن   هرمل  كِّ مبرمل  وت قررتر  تيرقملررت  سروطت  وم همل اوتسعت

 و كررررن ،تضدي ررررت رررررد ترة تضرترطررررت ت سرررررتتتيذيت تيقرررررترته ت

 عورى  ورقملريرت  إشررت يت  كرك تة   وره  رملرس  إ ترة مبذورس  تشريههمل

 ذير   يعرم  تجملرمليس  ت ررطي   ارل  ويكرن  يوروديت، تير فيليت ت  ترة

تيلتتيت. وإمكملنيملتهمل رقدرتتهمل تيدور

 ، رمله تضلكِّ مرن  جللورت  ت رقملرارمل  مرن  تيروديرت  تجملرمليس  تعملني

 يعردم  لفع ر ُي م وروح  تي  ملم صوم أن إيي  ت شملرة جتدر  مل ويعل

 ،يوروديرررت ت جرتاررري وتض رررملر ض رررر ديتت تيررردورة ت تجملورررس وجرررو 

  ضرهً  تخلررملمي  وتحل رملم  وتضيزتنيمله تضشملري  إقرتر من ييرلكن

 تجملوررررس يرررردور تيروررررديمله قيررررمل يي رعررررض تسررررريعملم عرررردم عررررن

 تي  رملم  عوي  نص  ممل ر  تير ملقضمله رعض إ  إعمل ًت وصهحيملت ،

 حقيقرري، وإ تري مررمليي تسرررقهر ا ررملث  ورريس تيرروتقعي، وتيرطريررو

 تعرلرررمل   ررردن ،يولذرررمليس تضرصرررو ة تضيزتنيرررمله ودو يرررت  رررراب
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 وإ ترتتهررمل ن ملمهررمل لررهر ومررن تيروديررت مبوت قررت إت يرررب ت صررر همل

 يرروو  وخممليفرت  ،تضصرمل   ت ملع تعملُر للا ُي ذي  أن ش  وت ،تضملييت

 تعررملريرت  شخصريت  ذته تجملرمليس  أن عوى صرتحًت نص  تيلي تي  ملم

 ميزتنيرررت رفصرررل إت تتسررررقهر راقررروي أن  كرررن وت ،م ررررقوت

  مل.تملم   صًه تيروديت عن صر همل ون ملم تجململيس

 مررمليغ  ختصريص  مرن  علويرتً  أكارر  ردتال ا ملث تكون ورمبمل

 ،تيرورديمله  لرهر  مرن  صررا ُت تيروديرت  يولذرمليس  كليزتنيرمله   ملررت

 تجملرمليس  تيررزتم  حرملر  ت يولصررو مله  تيدنيمل تحلدو  و.ُت ت ملواملير 

  ملررررت مملييررت مرروتر  تررو    كررن حيررا ركفررملءة، مهررملمهمل رر فيررل

 و ملرسررت أعلملدررمل أ تء مررن  هررمللكِّوُت ،تيد ومررت واقِّررُت يولذررمليس

 صعورت إ رتث وم  .تيرشييويت وتي تمج تخلط  وإعدت  وييملتهملؤم 

 تحلذرررب ت يرفملوتهرررمل حورررس يكرررل تيهزمرررت تضملييرررت تضررروتر  تقررردير

 لرهر  مرن  تضملييرت  تضوتر  و  ت تضلكن من  دن  ،تضكملني وتي طملق

 روديرت  أو أمملنرت  كرل  إيررت ته  مرن  و ملرررت  ر يطت مئويت ن رت  ديد

 مرتقررررت عورررى تجملرررمليس زافِّسرررُي وذيررر  تضكرررملنيا نطملقهرررمل ح رررم

 ررنررملمج رقي مرر  وتيرلملشرري ، لودررمل وتع رريب تيروديررت تسرررالملرته

  ون تضملييرررت يولررروتر  تيرررلتتي ت يررررت   قيرررو ت تيررروطين تيرارررور

يودويت. تيعملمت تضيزتنيت عوى تعرلمل ت

 رمسيررت تهمقررر  وجررو  أاليررت راررب أنرر  ملأيض رر تضهحررو ومررن

  لورر  ومررمل تيروديررت يولذررمليس تنسملسرريت تتحريملجررمله تورر. م ملسرررت

 تخترملذ  ت تجملرلعيرت  تضشرملركت  وتفعيرل  تنن لت يركململ رمزيت من

 يتيكرر  تجملررمليس رعررض  رردن ،تيرورردي تيشرركن خيررص لررمل ي تيقرررتر

 ويشرريل تمقررر   ورر  ت إنرر  إذ ،تيريررمله تيعملصررلت حوررس كاررملر
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 ويفررره تيررعيرت  سيكررر  مرمل  واررلت ،تنمملنرت  مرررملني أحرد  مررن تجرزء  

 مبهملمهمل. تيقيملم عوى تجململيس قدرة من حيد  ملوتقع 

 رييرررملم يصرررطدم  دنررر  ،ت  تري تتسررررقهر  خيرررص  مرررمل أمرررمل

 قورت  مر   تيروديرت  مليستجمل أمملنمله ضو في ت  تريت وتديكوت تير  يب

 مرررن أصرررًه كرررونهب عرررن  ضرررًه ،قررردرتتهب وودو يرررت أعررردت اب

 علرررل يررررك ر أن تيطريعررري ومرررن هكهرررمل،م  وعورررى تيروديرررت مرررو في

 مهررملم مرر  ير ملسررم ت  يلرري ايكررل يرررو ر م إذت ويرتررر  تجملوررس

 تخلطررر   قيرررو عورررى قرررمل رة خمررررملرة رشرررريت وكفرررملءته تجملورررس

  وتضرمل رته. وتي تمج

 قرررل قيملمهررمل م ررل تيروديررت تجملررمليس أن تضؤكررد مررن  أنرر إت 

 م طقرت  رر   تن تء ت تفملوتهرمل  ورارب  ،تآلن وحرى ملعملم  عشر   ت

 تضرملحرت  ت مكملنرمله  و رو  تيعلرل  عورى  قردرتهمل  دمل ا م ُي ،وألري

 ا رمل  تجملرملر  ييس م ذزته من حوس خيوو وت ،تنن لت حدو  وت

 يوروتصرل  تج رر   أصررا.   أنهرمل  أالهرمل  مرن  يكرون  وقد ،يلكرامل

 لهررملت  ِّ تيرر  تيوقرملءته  لررهر سرروتء وتضروتطن  تض ررؤور ررر  تضرملشرر 

 وتجلهرررمله تيرورررديمله م رررؤويو وحيضررررامل تضررروتط   مررر  تجملرررمليس

 تض ررملطو  عوررى تضرملشرررة تضيدتنيررت تجلرروته لررهر مررن أو تخلدميررت

 تي رررررركملن مهح رررررمله   يهرررررمل  وترصرررررد  ،تي رررررك يت  وتنحيرررررملء 

 تيررلي ،تيريررمله حوررس وأنشررطت ررررتمج أحررد واررلت ،وشرركملوتاب

 مررمل تضيدتنيررت تجلرروته ررنررملمج  ت تضملعررير  تي رر ر  لررهر جررملم

  مرن  أكار تسريرق. ،تيريمله أحيملء ت كب  عن يزيد

 تكرر    تعرد    لهدرمل  وتيرقرى  ،ملم رؤويً    يهرمل  وشملرث ،سملعت
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 تيضررعف ومكرملمن  ت  ملريرت  تجلوتنرم  عوررى ووقرف  ،تضروتط    مرن 

 مررن تيروديررت تجملررمليس ارر  ألررري جهررت أري وت تيرورردي، ءتن ت ت

 تخلدمررررت مقررررد ُم ررررر   لرررر  ت  رررريقي ررررردور تقرررروم أن تضلكررررن

 يوجر   ملوجه ر  تضوتطن وتض  ،تضوتق  عوى ملميدتني  وتقف ،وتض رفيد

 تض ؤور. م 

  دنرر  ،وتضعوقررمله تيعقرررمله كارررة راررب أنرر  يرضررا متقررد   ررمل

 رقيررت  قيررو ت ملووري رر ت ور  متوعرر أن تيروديررت يولذررمليس  كررن

 وقررد ،تحليررملة جررو ة يرا رر  تيطلرروو وررنملحهررمل  تضلوكررت

 و عررب إرت ة يرفعيوررهمل ويوررزم ،وتسررعت صررهحيمله تي  ررملم دررمل كفررل

 مرررن وتررررلكن ،تنلرررري تجلهرررمله مررر  تيركملمرررل  واقِّررريُر ارمسررري

 تحلوكلرت  يرطريرو  مليرت تيفع  تن وته يحرد دك تير ليت ت تضشملركت

 وتيروديمله. تنمملنمله أ تء عوى

 تيرعقيرمله:

 احلربي مرام د. األول: التعقيب 

 تير لويررت،  تيعلويررت  ت ملهل ررم ملشررريكً  تيروديررت تجملررمليس  د تع رر

 ، تضلوكرت  رقيرت   قيو إ  ملوصوًي تحملوي، تجملرل  ولدمت

 جررو ة مفهرروم و قيررو تحلضررري، تضشررهد   رر  إ  تهرردا تيرر 

 وتي قررل تيراريررت تير يررت مررن تيعرري  قملرويررت مؤشرررته ير رر  اتحليررملة

 تيريملعررت،  مؤشرررته  ير رر   تحليررملة منرر   وتررو    ،…وت سرركملن

 وقرد  تجملرلعيرت.  وتضشرملركت  وتيرتويرا،  وتيرت ير   وتياقمل ت، تيرتتثو

 ترردعب مرتكررزته تحليررملة جررو ة إسرررتتتيذيت مرتكررزته تضررل .

 تيرفملعررل تعزيررز تخلرردممله، ترركم  تضرردن،  تطرروير تيعرري  قملرويررت
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 تضرت ررو،  تطرروير تحليررملة منرر  ترردعب ومرتكررزته ،تتجرلررملعي(

 وعرلملن  تيرفملعرل  عورى  تي ملس  فيز تحليملة، ي ل  تخليملرته تو  

   تضشملركت(.

 ن رملم  لرهر  من ةر لَقتيا تيرودي تجملوس صهحيمله لهر ومن

 رردقرتر  اوتضرتقررت  تيرقرير سوطت ت ترتكز وتي  ،تيروديت تجململيس

 تضعرلررردة تيروديرررت تضشرررروعمله رر فيرررل تيروديرررت وتيررر تمج تخلطررر 

 ت فيرررررلو وتيصررررريملنت، تيرشرررررييل مشرررررروعمله ت فيرررررلو رملضيزتنيرررررت،

 تيروديرررت تخلررردممله ورررررتمج وتتسررررالملريت، تيرطويريرررت تضشرررروعمله

 تحل ررملم وإقرررتر تيروديررت، ميزتنيررت إقرررتر وكررلي  ومشررروعملتهمل،

   تخلرملمي.

 تيروديرت  أ تء عورى  تيرقملريرت  سروطرهمل  تيروديرت  تجملرمليس  ونملرس

 تآلتيررت: تيوسررملال لررهر مررن وذيرر  الرردممله مررن مرر تقد  مررمل وعوررى

 سرر  تقررملرير أعلملدررمل، عررن تيروديررت مهملقررد ُت تيرر  تيدوريررت تيرقررملرير

  صرريل تقرملرير  تضشرروعمله،  سر   تقررملرير ل، ف ر ُت تير   تضشرروعمله 

 يولذورس  يرر   مرمل  تيروديرت،  تتسررالملرته  تقرملرير  تيروديرت،  ت يرت ته

 تيزيرملرته  تقرملرير  تيروديرت،  تخلردممله  مرن  أيٍّ شركن  ت شركملوي  نم

 تنرتعري  تق ريب  إجررتءته  مرتجعت تضخرصت، تيوذملن رهمل تقوم تي 

  ت جرتءته. سهمت من يورككد تي ك يت تنرتعي اْ م  وإجرتءته

 تجملرمليس  ارله  يقيملم تجملرل  يرطو  ،تيصهحيمله اله  ل  ت

 ا رملث  أن شر   ت يكرن  تحليملة. و ةج أادتا يراقيو مؤ رة رك وتر

 ويقرد  ،وتيرطوعرمله  تنادتا اله  قيو إ  تيوصور  ون حيور ممل

 نقررص وم هررمل: ، تيروديررت يولذررمليس تي رر وي تيرقريررر ت جررملء
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 تجملورس  ر  تيركململ وععف تجململيس، نعلملر تض ملندة تيو ملاف

 مملنرمله تن نم رملء  تير فيل وسوطت وتضرتقرت يورقرير ك وطت وتيروديت

 ضلملرسرررررت  تنعضرررررملء  رعرررررض أ تء وعرررررعف  تيرورررررديمله،  ورقسرررررملء

   تلرصملصملتهب.

 تيرروعي ر رر  ت ت ررهب تيروديررت تجملررمليس تنرخملرررمله أن شرر  وت

 حرو  مرن  تيد قرتطيرت  ور  لا ُت  يلمل   قرتطيت كللملرست تتنرخملري

 وتطوعرمله  آمرملتً  نوتي رمللر  ويعقرد  تنصروته.  وم ا تتلريملر حريت ت

  تجململيس. يدور

  ررل ت تحلررمليي عصرررنمل قضررمليمل أاررب مررن تير ليررت قضرريت د ع ررت

 تير ليرت    ترة تيرشري تضملر ورأس تيعقور ت ليت ويعل ، رقيت

 تدردا  اري  وتيرورديمله  مملنرمله تن توتجر   تي  تيراديمله عوى يوريوم

 مررن تجلهررو  تكايررف إ   رررملج تحملويررت  ملير ليررت تض شررو . تنمسررى

 تض طوررررو  تجملرلرررر  أ ررررت   مررررن ذعررررلير ،تحملويرررت  تيكفررررملءته ررررل ق 

 إنعررمل  ت تجملرلعرري تفملعوررهب لررهر مررن تير لرروي يعلوررهمل تنسملسرري

 كلصرمل ر  تحملويرت  تيقردرته  تور   تو ف حبيا ،تير لويت تضرمل رته

 أ ررت   مجير   عورى  مب فعرت  يعو  مبمل تطويعهمل وزيمل ة ،رشريت أو ريئيت

   تمت.تض رد تير ليت  و تتجرلملعي تحلرتث وتوجي  تجملرل 

 توطيرد  مرن  ررد  ت تن ضرل   و تض شو  تيريي  يراقو ويكي

 ت نطرررملق أوسررر  عورررى تضررروتط   وإشررررتث ،تتجرلملعيرررت تيرررروتر 

 كرريب  يعري   يووصرور  اقضرمليملاب  ضعملجلرت  وتير فيرل  تيقررتر  ص ملعت

 ررفملعررررل تيروديررررت تجملررررمليس أ تء وح ررررن كفررررملءته ر رررر   ررررل ت

   تجرلملعي.
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 امللتقى( )ضيفة يسياجلر هدى أ. الثاني: التعقيب

 ملررنملًحر  عشر ت ين وتير ليت تتقرصمل يت تيشؤون حوس  حد 

 تيرر  تنارردتا  قيررو أجررل مررن ايوللوكررت إسرررتتتيذيت أاليررت ذت

 ررنرملمج  عشرر  تت رين  تير تمج  اله ر  ومن ، رقيت تضل رهمل

 لْعررج  عوررى أسملسرري رشرركل زركِّررُي تيررلي ، تحليررملة جررو ة

 سروتء.  حرد  عورى  وتضقريل   يولروتط    يوعي  وجهت أ ضل تضلوكت

 رملجلرملنر   - تيراديرد  وجر   عورى  - تيرقيت  قيو ررنملمج ىوُيع  

 تيرمليي :

 تردعب  ريئيرت  م  ومرت   ْعر و  عر   تيفرر :  حيرملة  من  تطوير -

 وتضقيل  تضوتط   مشملركت زعز ُت جديدة ليملرته تو   ت ب ه وُت

يريملعيتوت وتيرت يهيت تياقمل يت تننشطت ت

 ت ت ررهب مهالررت أنشررطت تطرروير تحليررملة: جررو ة   رر  -

 وت ويرر  تيعلررل  رررص ولوررو ،وتيعررملاهه تن رررت  حيررملة جررو ة تعزيررز

 مكملنرت  يرررروأ  تضلوكرت  مدن م روي ر   إ  رمل عمل ت تتقرصمل ،

 تيعملم ت تضدن أ ضل ر  مرقدمت

 ستجملرملي  ررل ق  مرن  تضعرلردة  تي تمج توت و أاليت تكلن وا مل

 عوررى يررلي  ا تحليررملة جررو ة ررنررملمج مرر  ملوم ذزتتهرر تيروديررت

 وت  ترته تيفرعيررت تيروررديمله أ تء ومرملرعررت دْصررر  تيروديررت تجملررمليس

 وتخلردممله  تحلضرري  تيرصليب مال: ،جو ت  من وتيرككد ،تيعملمت

 تيرت يررر   رررررتمج وتقرررديب ،يوررررلك  تيراريرررت وتير يرررت تض رررردتمت

  قيرو  مرن  تيرككرد  ملوأيض ر  وتيرتويرا،  وتيريملعرت  وتيف رون  وتياقمل ت

 تضعررررملي  وح رررم  تجملدويرررت  ررررمليروتريخ  تضوعررروعت  تن تء مؤشررررته 
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 سرركملن يكررل ر يعررت حيررملة جررو ة يررركم  تيرر تمج جلليرر  تضعرلرردة

   تخلضررررتء وتض رررملحمله تحلرردتاو  عرررد  زيررمل ة  وم هرررمل ،تضلوكررت 

  ْلرررج  وم رررردتمت، شرررملموت روديرررت لررردممله يوفرررر (، مررعرررت أمررررملر

 تيعررملم تي قررل ركفررملءة، م هررمل وتيرررخوص تير ررملء وخموفررمله فمليررملهتي  

 رملحلرررمل هه(، تي قرررل ون رررملم تضررررتو  لدمرررت عملييرررت وارررو ة تآلمرررن

 وتيرشرريعمله  تنن لرت   ْعر و  يولشري،  آم رتً  ورهمل ْعوج  تيشوترع أرصفت

 و عرررب ،تيرتتلررريص عورررى تحلصرررور وسررررعت ت جررررتءته ير رررهيل

 تض ررروي يراقيرو  ...تي رن  وكرررملر ت عملقرت  ذوي تنشرخملص  حركرت 

 مرتترم  مرن  تير   رهدا ،مرليز حيملة ومن  تيعي  يقملرويت تض شو 

 تيعملم. ت ش ملعي تيرودتن أ ضل من % أور ر  يرصل تضلوكت

  قرر  ويرريس تيروديررت تجملررمليس أعضررملء مجيرر  يعلررل أن رررد وت

 رررررتمج ت وتضشرررملركت ، رقيرررت أاررردتا يراقيرررو تض رخرررر 

 تحلملييررت تيراريررت تير يرت  رراررديا تضرعوقررت رترتهتيقر  وتختررملذ تجملورس 

 وإمكملنيررت وجررو ًة ملكل رر تخلرردممله وتررو   ،جديرردة ر ررى وتطرروير

 عويهمل. تحلصور

 ور  كَف مرمل  عورى  تحلصرور  ارو  تيروديرت  تجململيس يدي وتيرادي

 إمرررة  رر. ملرقملاهرر مرر  وتضملييررت ت  تريررت تتسرررقهييت مررن تي  ررملم ملدرر

 عورى  وتحلصرور  تضوعرد،  وت ملررمله تخلط عورى  تيرر   مال: ،تنمملنمله

 وتررررو   ،تضملييررررت وتتعرلررررمل ته تعرلمل اررررمل، طرررر وتخلا تيرقررررملرير

 تضرررملرم ر ررررم ترعطرررل قرررد  رررمل تضؤاورررت... تيو يفيرررت تيكررروت ر

 رعرض  رعرمل  عدم حملر ت تضخملطرمله م  تيرذملوم ويركلر ،تضصمل 

 تنمملنت. م  وري
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 مليرعض  امرفملوتت تنعضملء قدرته أن تنلري تيراديمله ومن

 ت فيررل ت ملر ع رر رشركل  يول ررملالت تيكمل يررت تيكفرملءة  ع ررده يريس 

 .ورررهمليعطِّ تنحيرررملن مرررن كرررا  وت ،تيوذرررملن تضرررعهمل تيررر  تيررر تمج

 ت وارررب ،تيررر قص ارررلت ييطرررون ت نو رررعي تضا تنعضرررملء ،ويألسرررف

 تضقملررل  تو تيروديرت،  تجملرمليس  ت ز تإارمل  تنعضرملء  أقرل  مرن  تناوم

 تض رشرملرين  مب رملالت  يورعويض تكفي ت يتتيرود تجململيس ميزتنيت

 تيدرتسمله. وإعدت 

 ت لملصرت  تيروديرت  رملجملرمليس  لرملص  قرٍّم  تو   تجد  تضهب ومن

 تيريرمله  ض طقرت  تيروردي  يولذورس  مقر وجو   عدم تيراي يت، تضدن

 وتي قررل يو  مل ررت تيعملمررت ت  ترة ت وجررو ه مل،سررور  أ تارر  عوررى يررؤ ر

 تض ررملحمله رتررو ب يعرردم تضيوقررت فزيونيررتتيرو تيرردتارة عرر  يوعضرروته

 تن نرى  تحلرد  ترو    عورى  تيقردرة  وعردم  ،تيرجرملر  مقرر  ت تيكمل يت

 تضيمله.  ورته مال دن تضرت و من

 كفرملءة  عردم  تيروديرت  حمليس م همل عملنيت تي  تيراديمله ومن

 عرن  ترو  اب  يررب  وتيرلين  ،تجملورس  أمملنرت  ت يرديهمل  تيعرملمو   مع ب

 صومرخص رر عررملر  ترردريم إ  حبملجررت  هررب ،طوتض ررمل أمملنررمله طريررو

 تيروديت. تجململيس ررتمج ت فيل ومرملرعت يدعب

 تيشررؤون وزيررر معررمليي يرردعب تمملس رر حبملجررت تيروديررت وتجملررمليس

 من يعملني ع دممل لملصت ،تجململيس أمملنت طريو عن وتيقرويت تيروديت

 وتيرورديمله  تيعملمرت  وت  ترته تنمملنرمله  وكرملته  رعرض  جترملوم  عدم

 تيروديرت  تجملرمليس  ر  ملم جهوهب ر رم تنحيملن من وكا  ،تتيفرعي

 إ  يررؤ ي  ررمل يألسررف، مرررو ر ارر  تيرردعب  هررلت ..ملصررهحيملتهو
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 وترررو   تيروديرررت تجملرررمليس لطملررررمله عورررى تيرررر  عررردم ت تيرلرررمل ي

 دمل. تضعطملة تيصهحيمله وعلن تي  ملم ح م تيطورمله

 وررديتير تجملوررس ماررل تيروديررت تجملررمليس رعررُض ملأيض رر وتعررملني

 يرطرروير تضوكيررت تديئررت ، ماررل تجلهررمله  تعررد  مررن تيريررمله ض طقررت

 مرن  يريس  تيروردي  وتجملورس  .تيريرمله(  م طقت أمملنت تيريمله، مدي ت

 اتيريمله مدي ت يرطوير تضوكيت تديئت ر  تقوم ممل مرملرعت صهحيملت 

 أعلرملر  عورى  تيرعررا  طوررمله  مر   تيرذرملوم  عردم  مرن  عرملني ي  هرو  يلت

 تديئرت  ررل ق  مرن  تيرخطي  يكون تي  يو تمج هملمع وتير  يو تديئت

 تنمملنت. رلق  من وتير فيل

 ي ملعد إذ ،تجد  مهبي تضع يت تجلهمله ر  تير  يو  دن ،يلي 

 ترعرري عملييررت واررو ة تيصررايا وتير فيررل تي ررويب تيرخطرري  عوررى

 تحليرررملة، ومنررر  تيعررري  قملرويرررت م رررروي مرررن وتر ررر  ،تي ررركملن

 ت ت لفررملق عوررى تؤكررد تيراي ررت تيورقررت ت تضررلكورة وتيشرروتاد

 ،تضوتط   وا  تضوتط   عوى وقع. وتضضرة ،وتير فيل تيرخطي 

 رورردتن عوتصررب عررلن ملسررور  تيريررمله تيعملصررلت مرترررت عوررى وأ ررره

 تيعملم.

 ختطرررررري سرررررررعت عوررررررى سي ررررررملعد تضشررررررملري  وختصرررررريص

 تيعملمرررت تضرت ررو  وترررو   تيراريررت  تير يررت  تطررروير ماررل  ،تتحريملجررمله 

 و ررو عملييررت اررو ة وت فيررلامل دررمل تيرخطرري  حيررا مررن دمملهوتخلرر

 تجلهرررمله ررررلق  مررن  و ملعورررت م ررررلرة رقملرررت   ررر. تضطووررررت تضعررملي  

 ورقيرت   تحليرملة  جرو ة  ررنملمج  قيو من ع ر سُي  مل اتضع يت

 . تضلوكت
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 تتسرررقهييت  قيررو أاليررت ت تيروصرريمله توخرريص و كررن

 تحريملجملتهررمل عوررى  صررل ررركن اتيروديررت يولذررمليس وتضملييررت ت  تريررت

 يركرون  ميزتنيرهرمل  ور   تيروديت، تجململيس أمملنت من وتضملييت ت  تريت

 تحليملة. جو ة م روي ور   تير ليت  قيو ت  ملعوت أ تًة

 ،تجرررررد  م ملسررررررت تيراي رررررت تيورقرررررت ت تضقرتحرررررت وتيروصررررريت

 وتفعيررل ،تيروررديمله حررمليس أ تء م ررروي مررن تير رر  ت سر ررملعدو

 مررن ملونك هرر ،تيوذررملن وررررتمج تي رر ويت خلططهررمل تضقرر ن ير فيررلت

 تيقرررررررترته ت وتضشرررررملركت  تي  رررررملم  ح ررررررم وت قررررررتر  تيرقملررررررت 

 تضدي ت. رد ترة تضرترطت ت سرتتتيذيت

 القضية حول املداخالت:  

  تحليملة جو ة ررتمج ت تيروديت تجململيس م ملالت وتق: 

 تجملرمليس  ملالتم ر  موعوع أن إ  تي ملجب حيدة  . أ. أشملره

 إطرررملر ت مللصوص ررر ،أاليرررت ذو تحليرررملة جرررو ة رررررتمج ت تيروديرررت

 رهرردا 2030 تضلوكررت رقيررت تنطررهق م ررل نعيشرر  تيررلي تيراررور

 ،تنصررعدة مجيرر  وعوررى ،تجملررملته مجيرر  ت نوعيررت نقوررت إحرردتث

 ،عملضيررررت ومؤشررررته  م ررررهد مله  وو ررررو م  ومرررت  عرررلن  وتيعلرررل 

 ت رالرملره  أتى تحلرتث لتا و عًه ،مرقدمت مرتكز عوى وتير مل س

 تنويويررمله قملالررت عوررى تضرردن حيررملة جررو ة وترركتي مر وعررت، قطملعررمله

 تديئرمله  وإنشرملء  تضردن  أن ر ت  وم هرمل  ، قيقهرمل  عورى  تيعلل يرب تي 

 وإحيملء إعلملر إعمل ة عوى وتيعلل ،تضدن من تيعديد يرطوير تضوكيت

 تجملرمليس  ر و ارو  مرمل  وتير رملقر:  تيراي رت،  تضردن  ت تن ريت تض ملطو

 ا رملث  يكرن  م وإذت وتضشملري ؟ وتي تمج تخلطوته اله ت تيروديت
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  هرري تحلرررتث؟ ت يرردحهمل تض رررقرويت تيرقيررت ارري مررمل ،وتعررا  ور

 م هرمل  ر رَ ر وُي ،تيكرر   تحلرتث الت ت تضدني تجملرل  جملنم لنا 

 ومعرملن   م رملار   مرن  ير   يطلرا   يلرمل  تيشع. تضزتج تعكس مرمل رته

 وتيرررلي ،موعررروعي أحررردالمل :شرررق  تكلرررل تيررر  ملةتحليررر جلرررو ة

 اعوير   تيعلرل  يررب  تيرلي  وارلت  ،تيعملضيرت  وتضعملي  تضؤشرته  كل 

 مملايرت  حرور  تي ملس توقعمله للا وُي ، كيفي( أو ذتتي جملنم وا ملث

 تحليررملة عررن وتيرعررمل تيعملمررت رملير ملايررت قررملسُت وتيرر  ،تحليررملة جررو ة

 تضردلل  ارو  تحليرملة  جرو ة  مرن  تجلملنرم  الت إن  تيشخصيت. وتي عمل ة

 مرملشرررةً  مرررتر  ننرر  املهترر  رر أن تيروديررت يولذررمليس  كررن تيررلي

 مررن عملييررت م رررويمله واقِّررُن وحرررى ،وسررعمل تهب ورعررملاب رررملن رت 

 ت وتؤلرل  تجلوتنرم  ارله  تركملمرل  أن ررد  ت تضردن  ت تحليرملة  جو ة

 روحهررمل دررمل مدي ررت كررل رررل م طقررت كررل  تكررون حبيررا ،تتعررررملر

  سكملنهمل. تارلملممله وتعكس نيزامل  تي تخلملصت

 تضلوكرت  ت تيراي رت  تجملرمليس  أن تيشررتري  حملمرد   . وأوعا

 تيروديرررت، وتجملرررمليس تض رررملطو، وحرررمليس تيشررروري، حورررس اررري:

 تض رررملطو، شررررملم حرررمليس وا رررملث تحملويرررت، تجملرررمليس إ  إعرررمل ًت

 تيشررررملم حورررس تررررر  وتيررر  ومل  رررت يكرررل تيشررررملريت وتيوذرررملن

 إنشررملقامل يررربو تض ررملطو، حررمليس ترررر  تحملويررت مليسوتجملرر رملض طقررت.

 وتقررتتو   رتسرت  ت تض ملطو جململيس كرت د وتعلل ،ومل  ت ركل

 وتقرررتتو تضشررملري  مررن دررمل تيرملرعررت وتضرتكررز تحململ  ررمله تحريملجررمله

 أو عهقرت  ا رملث  ال ا مل: تضهب وتير ملقر تير فيل. ومرملرعت تنويويمله

 تيروديت؟ مليسوتجمل تجململيس اله ر  علل آييت
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 مفرملايب  ا رملث  مرملشرر  ورشركل  أنر   تياقفي ولد  . وذكر

 تير ليررت  ه ررملث تيقضرريتا موعرروع وررر  ري هررمل  يلررمل مرتترطررت عديردة 

 حليررملة،ت جررو ة وا ررملث ،(17  رتيرر تن يررت أارردت همل ودررمل تض ررردتمت

 تضؤس ري  تير  ريب  وت ،2030 تيرقيرت  رررتمج  ككحد لدتعُر تيلي

 تيروديت. تجململيس تكتي ملووي 

 جرررو ة ررنرررملمج أن تيعلررررتن تهلل عررررد م. ذكرررر جملنرررر  ومرررن

 إسرررررررتتتيذيت لطررررررت إ  رررررررملجحي تض ررررررردتمت وتير ليررررررت تحليررررررملة

 متيرقرررد   قيرررو عورررى قرررمل رة وتشرررريعمله أن لرررًت ترضرررلن شرررملموت

 مشررررررذعتا ررررررروت ر ا ررررررملث أن روتيرصررررررو  تجملررررررملي ، اررررررلين ت

 دحرررر ت تيرقيررررت ررررررتمج عررررلن تحليررررملة جررررو ة مصررررطوا  وجررررو 

 يراقيرررو مرتكرررز ا رررملث أن مللصوص ررر ،نوعيرررًت نقورررًت يعرررر  ذتتررر 

 ومؤشررررته معرررملي  و رررو تعلرررل حكوميرررت جهرررت كرررل ت تيرقيرررت

 ت مل ورارررر أ تء عوررررى   تكررررز تيروديررررت تجملررررمليس  ور أمررررمل أ تء.

 سررررريل عوررررى وم هررررمل ،تيرقيررررت رراقيررررو تضرترطررررت تضشررررملري  إقرررررتر

 تضدن. أن  ت مشملري  تضاملر

 دورتيرررر مررررمل ته:مررررؤ   ملت ررررملقًي ةررررديتن عملاشررررت  . وطرحرررر.

 تيرتت يرررررت تنرعرررررمل  طريعرررررت ومرررررمل تيرورررررديمله، مليسجملررررر تحلقيقررررري

 تقويرررت ت  ورارررمل مرررمل وكرررلي  تيررردور، ارررلت إطرررملر ت وتياقمل يرررت

 تيريئيرررت تضشررركهه وتقوررريص وت ن رررملنيت تتجرلملعيرررت تيعهقرررمله

 وآييررررمله تتتصررررملر وتفعيررررل تضرررردن، تورررر  يقررررملطين وتتقرصررررمل يت

 ورررتتضلا  تيروديرررت تضرت رررو مرررن وتتسررررفمل ة  ررركملن،تي مررر  تحلررروتر

 وتضر زامله؟ تحلدتاو ت
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 تحلقيقي تيدور أن تيعلرتن تهلل عرد م. يري ،ت طملر الت وت

 تختررملذ مركررز ت وإشرررتك  تضرروتطن نايررل اررو تيروديررت يولذررمليس

 مررن تيرقيرريب ويرفررملوه ،يرر  مقررد ُت تيرر  تيروديررت تخلرردممله ت تيقرررتر

 صرري ة رورردة ت حوررس واقِّررُي أن تضلكررن مررن إذ انلررري م طقررت

  قيرو  أو تي  مل رت  لردممله  ن   ر  مال يقملط يهمل مولوست م ذزته

 ت مولوسررتً  تي رررملاج  تكررون  ت قررد  تضقملرررل  وت ،حرلعيررت  مرررمل رة 

 تحلفررمل  موعروع  أمرمل  يولذرمليس.  تجلررمل  تيعلرل  رارب  تيراي ريت  تضردن 

 أكارر  مرن  تجملرمليس  ن د ،تيريئيت تضشكهه من وتحلد تيريئت عوى

 حوررس  فرري اتيريئيررت رمليضرروتر  تيروررديمله تيرررزتم مرملرعررًت تجلهررمله

 تنمملنررت قيررمل يي مرر  تجرلررملع أي ت  ملررر. ر ررد ا ررملث ،مرراًه تيريررمله

 م ررر ُت تيرر  وتضصررملن  فمليررملهتي   ملهمكر رر ت تي رروريت تض ررملار عررن

 لرررملرج إ  ورررهملْقن  وعررررورة ،تي ررركملن صرررات عورررى وترررؤ ر تيروررروث

 ي ت.تضد

 تجملوررس مرررمل رته نررررز كلاررملر يورري  يلررمل ت شررملرة و كررن

  *( م- يعملم تيريمله م طقت نمملنت تيرودي

 
 

                                                           
 /https://eservices.alriyadh.gov.sa: ي( تضصدر: رودي تيريمله، تضوق  ت يكرتون* 
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 تجملوررس مررن تضرروتطن ي ر ررر مررملذت تنةررري:  هررد أ. وت ررملءر

 رعرررمل عرررن تسررررطهع أو مؤشرررر ا رررملث وارررل ،م طقرررر  ت تيروررردي

 تجملو ر   رر   تءمرت تضو عرن  ومرملذت  تضروقرة؟  تجملرمليس  من تض رفيدين

 تجلهرد  يررو    وكرلي   مل،أعلملدلر  يرشرملر   وذير   ،وتيرودي تحملوي

 حرملر  ت تضكر ررت  تيقروة  عرن   ضًه وتضصرو مله وتخلدممله وتضملر

 ؟تيدمج

 أحررد تض رررفيدين رعررمل أن عوررى تيعلرررتن تهلل عرررد م. دوأك رر

 تيروديرررررت تيشرررررؤون وزترة ت تيرقيرررررت  قيرررررو رررررررتمج م ررررررهد مله

 مؤشرر   ْ ر ر  ت ب ره  ُت أن تضفررته  مرن  تيروديرت  تجملرمليس و ،وتيقرويت

 تحملوي تجملوس من كلٍّ ر  وتير  يو متءتضوت خيص  ممل أممل تيرعمل.

  قيق . نرل ى مطوٌم  هو تيرودي وتجملوس تض طقت حوس أو

 تجملرررمليس  ور مرررن تجرررزء  أن تنةررردي عملاشرررت  . وأعرررمل .

 :او ر تضا تير رملقر  يكرون  ب   ر  ومن  قمل يت، تجرلملعيت طريعت ذو تيروديت

 تتجرلرملعي   ورارمل  أيرن  ؟تياقملت ت  رتء ت تيروديت تجململيس  ور أين

 عوررى يوطرقررمله تجملرلعيررت وتضشررملركت تيوط يررت تض ملسرررمله إحيررملء ت

 تضشررركهه  رتسرررت ارررو مل وراررر مرررن جرررزء ؟م ررررويملتهب تلررررها

 ت وتضشررملركت وتحلوررور، تآلييررمله وعرر و تض طقررت، ت تتجرلملعيررت

 تيررملرز  تيردور  إن .لطر ة  حرلعيرت  قضرمليمل  ت تجملرلعري  تيروعي   ْ ر 

 تض  رور  ت ايملم والت يألمملنمله، رصي ُم  ور او تيروديمله جململيس

 تيروديررت تجملررمليس مررن ن ر ررر ملك  رر تيروديررت، تجملررمليس يرردور تيوتسرر 

 ويرريس تجملرلعيررت، تضشررملركمله وتيليررت تياقمل يررت، تيصررمليونمله  عررب

  تيدور. الت أاليت راب يوروديمله تيرقملري يدورت عوى تتقرصملر
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 مرررتر  تيروديرت  تجملرمليس   ور أن تجلري ررى اردي  أ. وذكرره 

 أمملنررررت كررررل ومهررررملم  ور عوررررى ويعرلررررد وتيصررررهحيمله، رملي طررررملق

 تجلملنررررم أمررررمل تيفرعيررررت. وتيروررررديمله تيعملمررررت وت  ترته وتيروررررديمله

 تنرقرررل وتياقرررملت ،يورت يرر   تيعملمرررت تديئرررت إ  تنرقررل   قرررد تيرت يهرري 

 ارري كررا  ت عويهررمل تيرتكيررز يرررب تيرر  تنمررور ومررن تياقمل ررت. يرروزترة

 تيرر  تضيدتنيررت تجلرروته طريررو عررن تضرروتط   مرر  تضرملشررر تيروتصررل

 ت ُيعقررد تيررلي تضرروتط   ويقررملء ،تيرورردي تجملوررس أعضررملء رهررمل يقروم 

 عورررى وتيعلرررل تيرارررديمله حصرررر لهيررر  ويررررب تضخروفرررت، تض رررملطو

 شررركت :ماررل ،تنلررري تخلدميررت تجلهررمله مرر  وتير  رريو ،تلييوررهمل

 وتضرور. وتتتصملته وتي قل ،تضيمله وشركت ،تيكهررملء

 تيروديرررت تجملرررمليس موعررروع أن إ  تخلويفرررت ا رررد  . وأشرررملره

 رملير ليررت عهقررت ذوو هررب،مو حيرروي موعرروع تحليررملة جررو ة و قيررو

 تجملرلر   وم  لرمله  تحلكومي تيقطملع ر  ورمليشرتكت تض ردتمت،

 تير ليررت  قيررو وأ تة وارردا وررور اررو تيررلي ورمل ن ررملن ،تضرردني

 ت تقر   - ن رارمل  وجهرت  مرن  - تضدن وأن  ت وتير مله. وتيركململ

 تضرنرت  ت  ترة إ  حبملجرت  ردورامل وتي  تيروديت، تجململيس علل قوم

 أجررل مرن  تيرخطرري  تحلكرومي.  تيقطررملع مر   وتضركملموررت وتض ررقوت 

 إ  تيوصرور  أجرل  من  ي  يعللت يركململ أن رد ت ور ملا  ن ملنت 

 معوقرمله  مرمل  سرؤتر:  طررو ُي وا رمل  .2030 رقيت ت تض شو ة تنادتا

 ارلت  ت رملور  يرب أن رد ت تضدن؟ أن  ت ت تيروديت تجململيس  ور تفعيل

 حرو    فو وم هذيت مبرونت تحلوور م  وتيرعململ رشفمل يت، تي ؤتر

 ترؤ ر  تير   ورتنمر  أر ر   ومرن  تحليملة. وجو ة تيشرتكت ت ت ن ملن

 تضوت  تدوير وإعمل ة إ ترة وتض رقرل، تحلملعر ت تضوتطن حيملة عوى
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 وتض رملزر  تنحيرملء  ت تعرلمل ارمل  يرب م تييوم إ  ضملذت تتسرههكيت،

 م رررويمله عورى  ألرري  تأمرور   ذير   عورى  قس  وي ر  تيعملمرت؟  وتنمرملكن 

 ت تضررأة   ور تتارلرملم:  ت رراو  تي  تيقضمليمل من أن كلمل خمروفت.

 وحيويررت تتنرخملرررمله، وإجرررتءته  عملييررر ، ومرردي تيروديررت تجملررمليس

 تيروديرت  تجملرمليس  وارل  وتقر ،  إ   ويورهمل  ومدي تتنرخملريت تي تمج

  قيررو ت ي ررهب وت تيوتقرر  خيرردم ت ملم  ي رر إجرررتء  للا ررُت زترترر ت

 تحليملة؟ جو ة

 مهررملم  ت تكررر    ملترتجع رر  ا ررملث  أن تحمليررمل  م ررملعد   . ويررري 

 يركموون  تيكرا ون  كرملن  يقد تتنرخملريت. تجململيس أعضملء  ملافوو

  رررر اهب تض ررررؤور  عررررل  ررررو عوررررى تنعضررررملء أ تء يرطررررور أن

 يكررن تحليررملة، وجررو ة وأن رر رهمل تضرردن ضصرروات أكرر  صررهحيمله

 عمل ُي رمبمل جتررت ركنهمل يز ت  تيشعور جعل تحلملييت تتنرخملرمله تكل 

   عملم.  و عوى  يهمل تي  ر

 تيروديت تجململيس توتج  تي  تيراديمله: 

 تيراي رت  تيورقرت  مرن  ر  ررد  ُي أن  إ  تيعذرو   ملازة أ. ذار.

 أ تء كفررملءة تطرروير إ  هررملمجيُع اررد . وتيرر  عويهررمل وتيرعقيررر 

 ،تيروررردي تيعلرررل تطررروير عورررى يررر عكس مبرررمل تيروديرررت، تجملرررمليس

 وتيركملمرل  تير  يليرت،  ويوتاار   ر  تضعلور تي  ملم  عملييت كلي و

 أارب  من أن اوتيروديمله تنمملنمله ت تير فيليت وتي وطت تجململيس ر 

 وعروو  عردم  :تيروديرت  تجملرمليس  توتجههمل تي  وتيراديمله تيصعورمله

 يرريس أنرر  إ  إعررمل ًت تحلدياررت، تضملييررت تضيزتنيررت ت تيصرررا ر ررو 

 تير   تيرارديمله  أارب  مرن  نإ مل.وإ تري ر  ملي مملي تيرملمت تتسرقهييت يديهمل
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 ررررمليرطورته مقملرنرررًت تضيزتنيرررت عرررعف ارررو كرررلي  ورررستجمل توتجررر 

 تجليرت يرررت تض رررملطو رعرررض يطرررملر  وكرررلي  امل،ت فيرررُل  تضخط ررر

 ت تيطويرل  وتيوقر.  تيرخطي ، ت تجململيس إشرتث وعدم تيصعرت،

 مرن  أنر   كرلي   ضملاوُي تضشملري . إقرتر يرب حرى ت جرتءته رعض

 ضوكيرمله، ت نرزع  ر رد  عرعف  :تجملرمليس  توتجر   تير   تيصرعورمله  أاب

 قررد تيررلي تنمررر اتخلملصررت يوللروكررمله نزعهررمل إشرركملييمله ووجررو 

 تير  ريو  وايرملم  تيرطويريرت،  طر  تخلا مرن  تيكرا   ت تر تعا ر  م رر  ُي

 تيروديرت   ئرت  أن وتضعروا يولشملري . لة فِّتضا تحلكوميت تجلهمله ر 

 أقرل  كونهمل تضملييت، وزترة من تتعرلمل ته قوت ت ت رم  ار( أو   (

 وتوترعهرمل  إ ترة مرتكرز  ختردم  أنهرمل  رارب  تيرورديمله،  تص يف ت  ئت

 تفررري ت درررمل تضعرلررردة وتضيزتنيرررمله تجملرررملورة، وتيقرررري تدذرررر مرررن

 دمل. تيرملرعت وتيقري يولرتكز تخلدممله مبرطورمله

 تجلهررمله مرر  تضعملنررملة موعرروع إ   ارري  رررن لمليررد  . قوتطررر 

 تديئرررت  لاًورررمل تحليرررملة، جرررو ة موعررروع ملرمسي ررر درررمل لوَكرررتضا تيعويرررمل

 ويري  مسرو  إ ترتهرمل  حوس يرأس وتي  - تيريمله يرطوير تضوكيت

 وشروترع  أحيرملء  يرطوير تضه يت من عملر  م روي عوى تعلل - تيعهد

 ،تيدوييرت  تض ررويمله  أرقرى  عورى  وشروترع  أحيرملء  إ  و ويورهمل  قملالت

 مرملرعرت  لرهر  ومرن  تيريرمله.  ضدي ت تحليملة جو ة مرطورمله م  وترفو

 ح يفرت  وت ي وتطروير  حيرملء   ر رملء  كرو   وعر      ،ا ملث عهملضشملري

 سررولملن رررن ولررد تنمرر  وطريررو تيريررمله مشررملر أحيررملء وتطرروير

 عوررى تي ررفملرته حرري توسررعت و كرررة تخلضرررتء تيريررمله ومشررروع

 ارررله مرررن تيروررردي تجملورررس أيرررن وتي رررؤتر قملالرررت. أحيرررملء ح رررملم
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 يئررررتتد إ  تضرررروتطن تطوعررررمله لْقررررن  ت سررررهبأ واررررل تضشررررروعمله؟

 تضوكيت؟

 أن تنلرر ، تي ررؤتر عوررى تر   يتجلري رر ارردي أ. وأوعررا.

  ون عررردُر عرررن تديئرررت مشرررروعمله يررررملر  رمليريرررمله تيروررردي تجملورررس

 تضرروتطن، للا ر ُت تير   وتضقرتحرمله  رملضرايررمله تضشرملركت  عورى  تيقردرة 

 إسرررتتتيذيت عررره ع ررد رملحلضررور تضشررملركت سرررو قررد أنرر  كلررمل

 تضوكيت. تديئت

 تيروردي  تجملورس  سروطت  أن تيعلررتن  تهلل عررد  م. ذكرر  وردوره

 كرملن  وإْن لردممله  من تيروديمله م قد ُت  يلمل ت اصر تي  ملم ح م

 ت تضشرملركت  إ  يرتقري  ت  دنر   ،تيرطوير ايئمله م  ت  يو ا ملث

 تيقرتر. تختملذ

 معضرور   ا رملث  أن يرردو  أنر   تيشررتري  حملمد  . يري ح  ت

 والمل: وديت،تير تجململيس ملنتوتجه راي ر 

 اكبُم  هو يو  ملم رملي  رت تيروديت: تجململيس ن ملم تفعيل -

 تضخرصرت  وتيوذ رت  تيشروري  حورس  أعضرملء  إن  حيرا  كر  رشكل

 ،رع مليررررت ورتجعرررروه  رسرررروه تيقرررروحيص ولررررد م. معررررمليي رراملسررررت

 تيروديرررت تجملرررمليس جترررررت مرررن م ررررفيدين عويررر  يوتوعرررد  وأعرررمل وت

  تجململورة. دورتي ت تضلمل وت وتجململيس تي ملرقت

 يولذرررمليس وكمل يرررت م فصررروت ميزتنيرررت ختصررريص عررردم -

 ررفعيررل مرررتر  هررملوحوب حوررهمل، عوررى مقرردور معضرروت ارري تيروديررت:

 يقيررمل ة ت  تري تيفكررر ر ضرروج مرترطررًت أيض ررمل تكررون قررد تي  ررملم.

 تجململيس. تو 
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 رودي حوس كعضو جترررهمل وتق  من ررال  عر   . وتري

 جررو ة ت تيروديررت تجملررمليس  ررملالملهم أن تضكرمررت مكررت أمملنررت ت

 ت معدومررًت تكررن م إْن تحلررمليي تيوقرر. ت تجررد  مروتعررعت تحليررملة

 تنمملنررمله وصررهحيمله علررل ر طررملق  ةاررد ُم ننهررمل اتجملررمليس رعررض

 تضرتقررت   قر   اري  تجملرمليس  صهحيمله ونن ،دمل تيرملرعت وتيروديمله

 هتنمملنررمل وصررهحيمله علررل نطررملق عررلن أيض ررمل ويكررن ،وت قرررتر

 حوقررَت حلور   ت يعرر   تجملرمليس  علرل  أن أي ادرمل  تيرملرعرت  وتيرورديمله 

 سروطت  أو صرهحيمله   ون وتنمملنرمله  وتضقريل   تضروتط    رر   وصل

 يرر  يرطورر   ررمل تيكررا  تيروديررت تجملررمليس أ قررد مررمل واررو ،ت فيليررت

 عرزوا  ت تي ررم   ردن  ،مرملييرت  و ون لردممله.  مرن  وتضقيب تضوتطن

 مرن  تنارمليي  أصرملم  مرمل  تيروديرت  تتنرخملررمله  عرن  تي مللر  من كا 

 ترك    ودو يرت  أن وتيوتقر   تضركمور.  تيرودي تجملوس  ور من إحرمل 

 عورررى تحليرررملة جرررو ة  قيرررو وت ،عرررملم رشررركل و ورارررمل تجملرررمليس

 تجملرررمليس أعضرررملء رعرررض إمكملنرررمله توتعررر  إ  يرجررر  اتيراديرررد

 تيعضرو  رر   رقَ  يوجد ت ، ورملض ملسرت ومعي   م رخر  من تيروديت

 وصرررروي  طريقرررت  سرررروي صرررهحيملت   أو  وره ت تضعرررر  أو تض رخرررم 

 حورس  رمللريرملر  أو تتنرخرملم  صر دوق  طريرو  عن او ال ،يولذوس

 ،تجررد  مروتعررعت اتيرتش رر شرررو  رعررض  رردن ،ويألسررف تخلرر تء(.

 ملرون  خيوو  مل س ت، 25 وسن كلؤال تيعملمت تياملنويت ترطوم  هي

 بت رملاا  عورى  ملسرور    عكسير  يرعويليتوت تيفكريت تخلوفيت ت ملشملسع 

 يعكرس  ت ملاملير ر  سر ت  25 سرن  أن إ  إعرمل تً  تجملورس.  أ ررت   علل

   تحليملتيت. تخل ة حذب
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 رك وترارررمل يهعرررطهع تيروديرررت تجملرررمليس نكررر  آييرررمله 

 :تضروقعت

 ت ملحقيقي رر ملعلًورر ا ررملث أن عوررى تيصررمل  ت يرر  عرررد  . أكررد

 جتررررملرم مررررن يهسرررررفمل ة ،تيروررررديمله وزترة ت عشررررر تضا كرررروتييس

 تيررردورته ت رهرررمل وتترتفرررملع ،تيروديرررت يولذرررمليس تضملعررريت تيررردورته

 تيراي رررت تيورقرررت تضرررل ر  ومرررمل ر  ملمهرررمل. يويرررو ض رررروي تيقمل مرررت

 يكرون  قرد  تير   يهجتملارمله  رشيدًة إعملءًة عطيُي عويهمل نملوتيرعقير

 رهمل. ريفكِّ عشر تضا

 تير   ديملهتيرار  ترطورم  تيعذررو ،   رملازة  أ. ن رر  وجهت ومن

 رك وترارمل  تتعرطهع  مرن  نكي همل أجل من تيروديت تجململيس توتج 

 يوي: ممل تضروقعت،

 علورر  ت يعرلررد ،وكفررملءة لرر ة يذ إ تري جهررملز وجررو   -

 تيرقليررت تيرق يررمله اررله نإ إذ اوتضعوومررمله تحلدياررت تيرق يررمله عوررى

 عورى  تيروديرت  ت رملعد  كلرمل  ،ت جرتءته وت ري  تر ي  ت ت ملعد

 وتيريئررررري  وتياقرررررملت  وتتجرلرررررملعي  تيرررررد يرتت  ررررررمليوتق   ت ضرررررملم

 تيرخطرري  علويررت رمليرررمليي ل رره ُي  ررمل تيرورردي يو طررملق وتتقرصررمل ي

 يول رقرل.

 تضرشرررا  تلريرررملر ملحمليي ررر رهرررمل تضعلرررور تآلييرررت أن مبرررمل  -

   يرت  قروةً  تجملرمليس  تعطري  ت حيرا  حديت، ا  يولذمليس وتضعي  

 م رروي  عورى  ملسروري   ترؤ ر  كونهرمل  نعر   ضرهً  ،تجملرل  رارت واقُِّت

 ملحمليي رر رهررمل تضعلررور تآلييررت ت تي  ررر إعررمل ة تناليررت مررن يررلت أ تاهررملا

 عوى وتحلرص يولذمليس، وتضعي   تض رخر  من تضرشا  تلريملر
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 ارر  ركعضررملء ترركتي تيرر   ملتنرخملرررمله تتنرخملريررتا تيعلويررت نزتاررت

 إعمل تهررمل ت ررروزم هم ررؤوييمل مررن رهررب  ررمل ُي مبررمل مررؤاو  أو  ررملعو 

 ارله  ت تيعلرل  مرطوررمله  م  ي  ذب أن عوى تقمل ر  يرون  نم  وتعي 

 رقملريرت  أعلرملر  مرن  إييهمل يؤور وممل وم ؤوييملتهمل، ومهلملتهمل تجململيس

 يول رخررر ، يورصرروي. معي ررت ن رررت  ْعررو  تض ملسررم ومررن وإشرررت يت.

 تيلتتيررررت تي رررر ة نتضرضررررل  تضصررررملحم يولوررررف تنلررررري وتي  رررررت

 تير ررروع عورررى تحلررررص إ  إعرررمل ًت تجملرررمليس، نعلرررملر مرهرررملءومه

 يولعي  . تيرخصصمله ت وتيروتزن

 تضقملوي  من رتعا  نم  حململسرت وصرحيت وتعات آييت سن   -

   ر.تيرعا  من يواد  نملجعت حوور وإ مل  تضشملري ، ت فيل ت

 تيعرملم،  تيصمل  خيدم مبمل تجململيس صهحيمله ت  تيروس   -

 يو قررمل  رملنمملنررمله تجملررمليس يرقسررملء سرر وي نصررف لررملعتجر دْقرروع 

   تجململيس. نمملنت رمليروصيمله وتير   ،تجململيس أ تء حور

 يررروتءم مبررمل تجملررمليس ت تيرشررريت تيكرروت ر ترتيررم إعررمل ة  -

 جملنرم  إ  ارلت  ،2030 رقيرت  مشرملري   يراقيو تجلديدة وتضعطيمله

 تيروديرت  تجملرمليس  نعضرملء  تحلرمليي  تيعرد   م ملسررت  مدي من دتيرككب

  يديهب. تيكمل يت تخل ة ووجو 

 حذررب ترروتزي أعوررى يفئررت تجملررمليس رعررض ترقيررت تضهررب مررن  -

 طرقهررمل. ووعررورة تضملري ررهمل ولشررونت تجليرت يررت وطريعرهررمل تض طقررت

 تضشررملري  عررن وتيشررركمله تض رررالرين يعررزوا حوررور عررن وتيراررا

 تي قررل أسررطور تعزيررز أيض ررمل تض ملسررم ومررن يهسرررالملر. تضطروحررت

   تجململيس. يرو   تيرملر
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 تيطررو  مرن  يوخروج وتنتن آن   دن  ،تيعيدتن مهمل  . رتصو  وت

 تيروديرت.  تجملرمليس  علرل  تعيرو  تير   تضشركهه  مر   يورعململ تي  ري

 و ديررررد تجملررررمليس تشرررركيل كيفيررررت إعررررمل ة مررررن رررررد ت ،يررررلت

 رررل ،تنلررري تجلهررمله مرر  ترضررملرم ت تيرر  وتيقرروتن  تيصررهحيمله

 ،تيعلرررل ت تجلرررو ة مرررن م رررروي أعورررى يراقيرررو ًتمكلوررر تكرررون

 عرررمل ُت أن تض ملسرررم مرررن ويعرررل .ةتحليرررمل جرررو ة عورررى ذيررر  ييررر عكس

 تحلري  أ ررت   مرن  تجملرمليس  تركون حبيا تيروديت تجململيس تركيرت

 ،حري  كرل  تحريملجرمله  كمل رت  يضب   قملت مركز إقملمت لهر ومن

 تير   تنيعرملم  ورعرض   صي ًة ومكررًت تم ذد  تضركز يضب  حبيا

 ملصوت  تضركز الت من  عل  مل خلاإ كر ة... م ملحمله رملج  ت

 إ  تيوصرور   كرن  تجلهرو   تضمل ر وم  تحلي، مشكهه يطرو

 جهرت و لرهر  ومرن  تحلري  نطرملق  عورى  تحليرملة  جرو ة  من  رجت  قيو

 سكملن . ن ر

 علرررل  ت تضرررؤ ر  تيعرررملم  ت طرررملر  أن تيقرنررري   ملعرررل  م. ويرررري 

 مفهررروم  ت و قمل رررر  عررريتجملرل تتسرررريعملم ارررو تيروديرررت تجملرررمليس

 ت رت ة ويكررن مرررو رة تيرارررمله وتتيرررزتم. وتض ررؤوييت تضشررملركت

 وتحلكومرت   وتجملرلر .  تحلكومرت  تيطرر    مرن  اي يوعلل تيرملعات

 حمليس تكوين كملن تيدويت  توج  أن من رمليراب تجملرل  رحب من

تير ليت. ت تشملرث

 وديرت تير تجملرمليس  نصرف  تكرون  أن مهاكرت  مجرملر  أ. قرتوتو

 م همل: تعررملرته رملي  ر م ملصفًت، وتيشملرمله تيشملرمله  ئت من

 تيشرملم. من اب تضلوكت موتطين امليريت أن -
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 لرملرج  مرن  جرملمعي  تكايرل  عورى  حصرل  تيشررملم  مرن  كا  -

 ت خمروفررت   ور جتررملرم عوررى تتطررهع مررن   رر مك   ررمل تضلوكررت

 تيروديت. تيشؤون حملر

 ت نرتنرر. رلرره مررن تيعررملم عوررى تيوتسرر  تيشرررملم تنفرررملو -

 تيروتصل. ووسملال

 ت قيمل يررت أ وتر لْيش رر مررن تيشرررملم نكرر  إ  تحلملجررت -

 تض رقرل.

 تجملررمليس م  ومررت ت تي  ررر دعررمل ةر تيعالررملن لمليررد م. وتارررب

 ،تحملويررت ت  ترة نكرر  ت رررهدا شررملموت مرتجعررت عررلن كمل ررت

 تير ليت. ت تيشعريت تضشملركت كفملءة  ْ ور 

 وزترة عرن  تيروردي  تجملورس   صل موجو تي ملصر تحب أ. ويري

 يول طقررتا ت  تري يواررملكب مرجعيررت يكررون وأن ،تيروديررت تيشررؤون

 أعلرملر  رعرض  عورى  وتضرتقررت  ت شرتا و يفر  من جزء تجملوس نن

 أن كلررمل ،تيرروزترة عررن رملتسرررقهييت يرلررر  أن رررد ت ويررلت تيرروزترة،

 ت  تري. تحلملكب عي هبُي أن  م تضعي   تنعضملء
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 التوصيات: 

 تيرقملررررت ت مهملمهرررمل  ملرسرررت مرررن تيروديرررت تجملرررمليس نكررر  -1

 ،يوروررديمله تض رر ديت  تيردورة  عررلن ت جررتء  ررد رتج  اوت قررتر 

 قيملسرريت علررل ررردجرتءته تتيرررزتم عرررورة عوررى تيرككيررد مرر 

 رر   تيصرهحيمله  ومصرفو ت  تيعهقرت   ارد  ُت  دةوموح 

 تيطر  .

 اتضلك ررمله وتررو   تضررمليي قهرتتسررر و قيررو تي  ررملم تفعيررل -2

  ت  ترة تجملرررررمليس  أمملنرررررمله  عرررررلن  مملييرررررت  إ ترته ردنشرررررملء 

 تيصررررا أرررروتم   ارررد ُت مملييرررت تاارررت إقررررتر مررر  تير فيليرررت(

 إيررت ته  مرن  ن ررت  تقرطرملع  ت تي  ر م  وتيصهحيت. وت يرت 

 تضملييت. تضوتر  ت تيد ومت يراقيو تيروديت

 تاارت  مر   ت  يليرت  ايملكل  ْعوو  تجململيس أمملنمله تشكيل -3

 وتيصرررهحيمله تضهرررملم  ارررد وُت ،ت  تري تيعلرررل ب  ُِّتررر  تلويرررت

 تجململيس. أمملنت ض  وري

 تيرملرعرت  وتنجهرزة  تجملورس  تشكيوت ت وتجل س تيعلر مرتعملة -4

 تحلقرملاو  تعكرس  حبيرا  ،وتيرعري   وتيرتشريا  تتلريملر ت ي 

 تضدي ت. ت تيد وارت يت

 ردشررتث  اتيروديرت  تجملرمليس  يعلرل  لرت ض  ِّت تيووتاا تقييب إعمل ة -5

   .يورقييب  رجت 360 مبردأ تجللي 

 اتيروديرت  تجملرمليس  أعضرملء  ن تء شخصري  تقييب إ مل  عرورة -6

 أو اتيرتش ررر  عرررمل ة ملشررررًط ورررهملْعوج  ،تن تء  عملييرررت يضرررلملن

   تيرعي .
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 ،ركفرررملءة تيروديرررت تجملرررمليس رقسرررملء أ تء تضرررلن آييرررت  ْعرررو  -7

 ،تن تء يرقيرريب ملأسرروور  ،يول صررم ارتش رريو مل ررنملًحرر ترضررلن

 تيكفملءة(. عدم حملر ت قصملءت  إجرتءته

 وتوصريف  ،تحليملة جلو ة تيروديت تجململيس  قيو شر   ْعو  -8

 ذته تنلررررري وتيرررروزترته تديئررررمله مرررر  رملضشررررملركت  وراررررمل

 تيعهقت.

 تضرررلن مؤشررررته ذته وت فيليرررت إسررررتتتيذيت طررر ُل إعررردت  -9

 تيروديت. تجململيس ت تن تء حوكلت

 وأن ،تيروديرت  تيشرؤون  وزترة عرن  تيروردي  تجملوس  صل وجوم -11

 يول طقت. ت  تري يواملكب مرجعيت يكون

 تيصررررديقت ةتضرررردن تطريررررو ت تيروديررررت تجملررررمليس  ور تفعيررررل -11

 وتيروديمله. تنمملنمله م  رمليشرتكت يألطفملرة،

 ضشرملري   تيرخطي  ت أسملسي كلذملر تضدنة ةأن  ت تضل  -12

 ملأسملسري   ملشرريكً  تيروديت تجململيس تدلل  وتي تضدن، تطوير

 ت فيلامل. ت

 تحريملجملتهرررمل توررر. تيروديرررت يولذرررمليس م ملسررررت مقررررته ترررو   -13

 تضردن  ت ملولصوص ر  ،تجملرلعيرت  تضشرملركت  ت رمزيرهمل زعز وُت

 تيك ي. تخللس

 تض ررررملطو وحررررمليس تيروديررررت تجملررررمليس ررررر  تير  رررريو تعزيررررز -14

 مررن ضلرراو  مقملعررد وختصرريص ،تيرطرروير وايئررمله  تحملويررت(

 تجلهمله. تو  إ ترته حمليس ت تيرودي تجملوس

 تيصررررررا تضررررملء،   تيكهررررررملء،  تخلررررردممله ميقررررد  ُم إيررررزتم  -15

 تيروديت تجململيس م  رملير  يو تتتصملته( تي يور، تيصاي،
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 وإقررررتر تنويويرررمله  ديرررد ت تضشرررملركت تنطررررتا ككحرررد

   تخلدممله. يصملرإو تضشملري  توزي  معملي 

 تيررر  تجلهرررمله مجيررر  يضرررب  رمسررري ت  ررريقي سحوررر إنشرررملء -16

 مرتحوررهمل اليرر  تضدي ررت وإ ترة تخلرردممله تقررديب ت ترشررملرث

 ت  ترة وكرررلي   تير فيرررلو تيرشرررري و تيرخطررري   مرررن ترررردء 

 وكررلي  ،تخلرردممله تقررديب ت تير  رريو ويرررو  وتيرشررييل،

 تير ليررت وحرردو  تض رررقروي  وتيروس رر تيعلرتنرري تي طررملق إقرررتر

 مدي ت. يكل
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 التنفيذي امللخص: 

 تجلملنررررم  تيراي ررررت تيورقررررت ت تيعذرررررو   ررررملازة أ.  ملويرررر.ت

 تي رردرة  ررر  يهررمل عو وتحململ  ررت تيعرريررت  تيوبيررت منررو  مررن تتقرصررمل ي

 ،وم فعرت  وعملارد  وفرت كا مرن  وتتقرصمل  تيوبيت ر  وتيعهقت ،وتيو رة

 ماررل  ايو رروق وعررملء  وجتعوررهمل تيوبيررت عوررى تررك   دررمل تيرر  وتيعوتمررل

 يرقملمررت معي ررت ت ررهيهه عوررى تحلصررور لقررر تيوبيررت إجررمل ة تشرررتت 

 مرررن تحملوررري تي رررملتج ت تيوبيرررت عملارررد وكرررلي  وتيرعوررريب، وتيعلرررل

 تي يملسررت ررر  تضقملرنررت مررن ور  ومررمل ،ملوا ارر وتيرتمجررت فررملهتضؤي 

 ت تيوبيويررررررت تيرررررررك  ته املنررررررم تي قديررررررت، وتي يملسررررررت تيوبيويررررررت

 تيورقررت كملترررت وأكررده تياقمل ررت. وصرر ملعت وتيرذررملرة تيدروومملسرريت

 تررتكب  لرهر  مرن  تقرصرمل يت  كارروة  تيوبيرت  مر   تيرعململ أاليت عوى

 ررحيرمله  وم هرمل  وتيرك ويوجيرمل  تيرعوريب  حرملته  وتعريرم  تضعر رت، 

 ًتومكونرر ًتصررملنع يركررون تيرر  ء ت تيعرريررت تيوبيررت وارررس عرريررت،

  يفكراب.

 طريقرررت عورررى تنور تيرعقيرررم ت تيزارتنررري سرررعيد  . زورك ررر

 رروت ر  إ  وأشرملر  مل.وم ررقروً  ملحمليي ر  تيوبيمله مفهوم ت خمروفت تقرتتم

  رريطرت تيرر  تت رتتعرريت تجللهوريررمله ونشرروء تيرقليررت تحلضررملرة

 جررريو  تضرررب تحلملييرررت وتضرحورررت تيفملاقرررت. تيرقملنرررت شرررركمله عويهرررمل

 مررر  سررريخرفي تنور ا( تنصررروي  وتيررررقلي نيتضهرررملجر   تيررررقلي

 تيرقليت تحلضملرة وعل سُي تيلي اوو ،سيرقى وتآللر ،تيزمن مرور

  مل.وييوي  ملوتقرصمل ي  ملتجرلملعي 
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 مرررمل أن إ  تيارررملني تيرعقيرررم ت تيررردريس زيرررمل   . ذارررم ري لرررمل

 ت تيراي ررت تيوبيررمله رقيررت يوتجرر  تهديرردته مررن تيعرريررت تيوبيررت يوتجرر 

 سررررم تيد وارت يررت  تيرارروته  ورمبررمل  خمروفررت،  مبررؤ رته  تيعررملم 

 تيوبيررت  وشرريوع  تيشررلملييت  مريكررملأ ت تحلررملر  كلررمل  ،يررلي   رارريس

  وتيص . روسيمل توتجه  ممل وكلي  سرملنيت.ت 

 تيرملييت: تحململور تيقضيت حور تضدتلهه وتضل .

 تيعرريت. يوبيت تتقرصمل ي عدتيُر 

 تيرقل ت. عملم ت تيعرريت تيوبيت 

 كاررررروة تيوبيرررروي وتحملررررروي تيعرريررررت رمليوبيررررت تي هرررروه رلُسرررر 

 تقرصمل يت.

 مورقررى ت تضراررملورون إييهررمل تنرهررى تيرر  روصرريملهتي أررررز ومررن

 يوي: ممل تيقضيت حور أسرملر

 م رروي  عوى تيعرريت تيوبيت لدمت ت تيرق يت تجلهو  رْصح  -

 ررر   يلررمل تيروتصررل يرررلك  ة ررورمة أو م صررت وتصررليب ،تيعررملم

 تيعملم. م روي عوى تجلهو  تو  عوى تيقملال 

 تيعرملضي  سرولملن  تضور   حلر   وتفعيل تيعلل وت ري   فيز -

 عورى  وتيرتكيرز  ،جررردر   ذير   تطروير  عورى  وتيرككيد ،تيعرريت يوبيت

 إعطررررملء لررررهر مررررن ككويويررررت وتتقرصررررمل يت تيعوليررررت تجلوتنررررم

 تركيرز  وعردم  ،تارلملمملت  من ملمهل  ملجملنر  تتقرصمل يت تضصطوامله

 وتيفقهيررت تن ريررت تجلوتنررم ويويهررمل . قرر  وتيف ررون رررمليعوب تتارلررملم

  وا امل.
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 العجروش فائزة أ. الرئيسة: الورقة

 ﴾تْير ي رملن   ع و ل ُ  ت ْن  ملن . ل َوو  تْيقاْرآن . ع و ب  تير ْحل ُن.﴿ تعمل : قملر

 تيرشررر أي رر ت تلرررها آيملترر  مررن وجعررل ،(- ملهتآليرر  تيرررةن:

 :تعررمل  قررملر ،وتضصررمل  تض ررمل   وجوررم وتيرعررملرا، تير رروع يراقيررو

 ْبررررررَأْي    ر كا و تْلر َوررررملُا و تْيررررَكْره  تي  ررررل ملو ته  ُول ْورررر آي ملت رررر   و م ررررْن﴿

 (. تآليت :تيروم  {يِّْوع ملي ل    َيهي ملٍه ي َ ٰذ    ي ن إ  ۚ و َأْيو تن كاْب

 :تيعرريت تيوبيت عن قمليوت

 م ررقرويت  رقيرت  مرن  ررد  وت ،قرومي  أمرن  قضريت  تيعرريرت  ةتيوبيت

 (5)يوتقعهملة

 ييرت  أي مرن  أسررع  ت لرو  تيد وارت يرت،  تي ملحيت من ةتيعرريت،

 علريررت مهمررا ذته سررركون ، عررملم وحبوررور ألررري. عملضيررت

                                                           
ل  مركز ييت  ملنيتة، ن  - ةتقرصمل يمله تعويب تيوبيت تيعرريتتيفيصل، مورقى  تنم  تركي (5 

  .2116، تضو   يصل يوراوث وتيدرتسمله ت سهميت
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 تيرلي  تجليرل   اد وسريُ  .(تي ن صيملر من مراد يهمل أاوم أي  شملرت

 (6)تيعملضية هملم رقرَو تيعرريت مركولي من ملحمليي  ي لو

 مررن وتحرردة وارري ،حقيقيررت حيررملة  يررمل تررزتر ت تيعرريررت ةتيوبيررت

 عوير   حيصرل  م تسرريهء   تضعلورة سكملن عوى تسروي. ييمله ث ه

 .(7)ا املة

  :م همل رد ت توطئت •

 أ توٌر ويوبيرت  وتجملرل ، وتدويت وتيدين تيرتتث أسملس اي تيوبيت

 كقطررملع هرربم و ور سرريمل ي، و ور  كررري، مررملر كرررأس عرردة،

 اررله تارلررملم وررور  تير ليررت علويررت ت تقرصررمل يت وأ تة تقرصررمل ي

 ت تير ليررت علويررت أن ة(8)تي رريد ولررو   . ذكررر وكلررمل ،(قررتتيور

 إت تراقرررررو ت وارررررله تض ررررردتمت،  تيرشرررررريت رملير ليرررررت إت جتررررري 

 ارري تيوبيررت وأن معر ررر ، ولملصررت ت ن ررملن ت تيصررايا رملتسرررالملر

 تيوبيرررت  ور وأن وتيرق يررت،  تيعوليرررت معر ررر   سررريلمل وت تضعر ررت  وعررملء 

 (تنم رمليوبيررت أي  تيعملموررت تيقرروي ر و مرر   رر  ت وتيرق يررت تيعوليررت

 عورررى تضررررين تتقرصرررمل   رررو  تيروج ررر مررر  كرررر ة ردرجرررت يرعرررمل ب

 تضعر تة

 أو تضلوكرت  ت تحملويرت  أسروتق مل  ت سروتء  تيعرريرت  تيوبيرت  ووتق 

 وتتقرصرمل ي   تيقررتر  مرخرلي  عوى يفره يوبيمله تيدوييت تي وق ت

                                                           
 .تيو ملني تي يطملني  يفيد ارت ور (6 

 . تنسرملذ املمعت أك فور  ثتض رشرق مرجويو (7 

يوكررملم،  ت ت تي روري  تديئرت تيعملم ر   ،اقمل رت تي تيعرريِّت، وزترةقضمليمل رتا ت يوبيت  د:ولو  تي يِّ (8 

2116. 
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 يألسررملم  تارلملمرملتهب،  حيرز  ت متن يوير مل تتقرصمل ي عدتيُر إ لملر

 تيرملييت:

 شرملموت،  أج ريت و قمل يت سيملسيت ايل ت من ي  هنرعر  ةممل -

 تيوبيروي  وم طوق رمل  أي ر ر مل  عورى  يير مل ا  ييت م ملارامل: ألطر من

 تيوبيررت أمررملم تيعرريررت يوبيررت ترردر ي ت  ررملر أ ي (9)تيعررملمة تييررومي

 تجملرررررملر ت وأ تييرررررومي تيروتصرررررل ت كرررررملن سررررروتء ت اويزيرررررت،

  تيعلل. سوق ت أو تنكمل  ي

 تيوبيررت أن تتحلي رر رمليوبيررمله تض شرريو  تييرررري  رعررض تعررررملر -

  ةهرد  ُم يك هرمل  تحملرضررة  أو تضيررت  تيوبيرمله  طملافت من د تع  ت تتيعرري ِّ

 ر تن رر اخمررملطر  مررن يرهررد امل مررمل إزتء-تهلل قرردر ت- رررملتنقرته

 تض طوقررت  تتيعرري رر  ررر  فذرروة تي ر رررم م طوقررت  ارر  ييررت  يكونهررمل

 تيرككيرد  ر رمل  و ردر  ،(10) تيوتحردة(  تضكروررت  توتيعرري ر   تضرعد  ة(

 ييويررت ي يملسررت تيرخطرري  أاليررت تحًقررمل س  رررعره أن ررمل عوررى ا ررمل

 ت تيرلي  ،تيعرريرت  يوير رمل  تيوبيروي  يرنعمل  تتقرصمل ي عدتيُر ترضلن

 تشخيصرهمل  أو ملتصر يفه  تنحروتر  مرن  حملر ركي ع همل رملير وي  نقصد

 ت أج ريرت  ييرمله  مر   شرسرت  م مل  رت  ت رملتر.  يك همل  رضرا رويت

 ونكرر  ترردعيب إ  تي فرروس ت مكملنرهررمل و رررملج  تراررمل، عقررر

 تيعصور. يكل وم مليرة عوب كويت تنجيملر يرروتر همل

                                                           
مركرز   ة، ن  ل ييت  ملنيت- ةتقرصمل يمله تعويب تيوبيت تيعرريت تنم  تركي تيفيصل، مورقى (9 

 م. 2116، تضو   يصل يوراوث وتيدرتسمله ت سهميت

تيعملمت،  تيفصاى( ت تحليملة   تيعملميت(، تجملرل  تي عو ي من   ملايت تيوبيت، يعملني ملي  عو( 10 

وتي ريذت أعع مل ، عوى مقملعد تيدرتست وتضؤنرته تيعوليت،  ت اويزيت( ت سوق تيعلل 

  رة. مك   عرريًت مل ييًتن م  وب تيوت دوتعو  نر ملا ملتيصايا تيرعويب تعويلهمل أالو مل ت يير مل و
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 مجملعرهرمل  حذرب  صرير  رارب  ألري ييت اهو  نرفملجك ح  -

  .(11)يتتيع  كمليوبيت تيدوييت، تي وق ت تيوبيويت

 تضلوكرت  ت تتقرصرمل يت  تيدرتسمله ت تيوبيت إ لملر إالملر -

 رعررردم تيرككيرررد مررر  حبررر.، تقرصرررمل ي تعرررررملر تنم تيوبيرررت وتعزيررز 

 أن إت مل،ي ر  وي وتعويلهمل تيعرريت  عب ت تيكر  تضلوكت  ور إافملر

 مرن  رردًيمل  تيعرريرت  عورى  تيصررا  ت تكلرن  جواريت مشكوت ا ملث

 .(12) يهمل تتسرالملر

 مور  وتيوبيت تيرق يت ت تتسرالملر حملر أن من تيراب عوى -

 رمليوبيرررت يرعوررو   يلررمل  معطررل  شرررر  أو لعط رر ُم أنرر   إت مهررب  تقرصررمل ي 

 رملرررمل(  عورري ماررل: تيصرري يت تيشررركمله ت ماررملر وي ررمل ،(13)تيعرريررت

                                                           
  عب لهر من لثقافيةت لمتلعوت تدعيمو  ويي مل، يوع يت تيرتويج عملية على  ليهوت صحر(  

 للغةت معروا، او وكلمل تيف ون، وع نت تيويويت تجللعيمله وتكسيس وتيصاف تيطرملعت

 تذرره ودريبو. ءلبقات دمل ُيكرم ييت أو رةحضا أو ثقافة يأل مركزيملن ع صرتن المل لدينوت

 علويت تتكوف من تتقرصمل يت تجلدوي وكملن.. ةري ليهوت ةرربالديان تيع يت طربر يف ر ملجلي

 ةربقي مث خبملصت تدربولنو ارملانيوأ يارسرو نرم  ورليهت ارفيه اهمرس تي - تيع يت ءحياإ

 عرد أةد تيع يب عرد.  . ةعبرية لة وة قامةإ ايو الأ امضاعفة ا ضعافأ-تيعملم  وريه

 . و ط  ت تيع يت تدويت يركصيل تيويوي تيرخطي  تيع يب،

 تيوبيرت  ونكر    عرب  ت تيعرريرت  يوبيرت  تهلل عررد  تضور   مركرز   جلهرو  ا رمل  ت شملرة يفوت مل ت(  

 تيوبيررت ي شررر تضلوكررت صررر رهمل تيرر  تضهيرر  عشرررته وإ  وتخلررملرج، تيرردتلل ت تيعرريررت

 موريرملنيررمل،: مررن كررلٍّ ت وتيعرريررت ت سررهميت يوعورروم معملاررد ردنشررملء تخلررملرج، ت تيعرريررت

 تقررويب ايئررت أطوقرهررمل تيرر  تيعملضيررت تضرررمل رة إ  وكررلي . وتشرر طن جيررروتي، إندوني رريمل،

 تي رملطق   يير   تيعرريرت  تيوبيرت  تعوريب  ورررتمج  ضرتكز تنكمل  ي يهعرلمل  وتيردريم تيرعويب

 تضلوكرت  ضكملنرت  تعزيرز ت  تركتي  تي  ، يوعرريت تيعملضي تييوم م  تزتم  مل تيعملم حور رهمل

 تيوبيرررت عورررى تحلفرررمل  ت وريمل تهرررمل  سرررهميتوت تيرملرخييرررت وم رررؤوييرهمل تي رررعو يت تيعرريرررت

 وتعرلمل ارمل،  رهرمل  تي رملطق   يير   تيعرريرت  تيوبيرت  رررتمج  تعوريب  جرو ة  ت تيفذروة  وسد تيعرريت،

.خمرجملتهمل جو ة ور   تي تمج اله جو ة م روي وعلملن

 يررزتيعز عرررد رررن تهلل عرررد تضورر  مركررز ،(  ييويررت مرملحررا تيعرريررت، تيوبيررت ت تتسرررالملر ( 

 . تيعرريت تيوبيت خلدمت
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 يرشرذي   رمليعرريرت  م رذملتهرمل  ووصرف  وتجهملتهرمل  يرقرديب  ه.توج  تي 

تيشرتء. عوى تيعرم

  تضعر رت(ا  تضمل يرت  ار   تنصرور  يقيلت تيكملت تيفهب عدم -

 تيرقويررردي تتقرصرررمل  ت تنسملسررري تي ررردرة مرررردأ تررررر  ت  ملضعر رررت

 تيهورردو  تيرطررور مقملرررل ت تضرروتر  نرردرة أي- تي رردرة(  تقرصرمل  

  تردتويرهمل  تسرعلورهمل كولمل وتضعر ت- ومرطورملتهب تي ملس حلملجمله

  ررهو  ُت ت اري  حيا من نهمليت.. ت ممل إ  تز ت ه.. تسرهوكرهمل( أو

 ع ررد أي رملتسرررههث، ملي ررذتت تروتيررد رررل  ررر فد(،ُت ت أنهررمل  مبع ررى

 ت ولصوص ررمل تآللرررين إ  وررهملْقن  لررهر مررن وتشررملركهمل تقملمسهررمل

 تيو رة(.  تقرصمل  تيرقليت تيرك ويوجيمل  ل

 تيررلي  ي ررل ة  تيعرريررت يوبيررت تيعررملضي ةتييرروم مرر  وتزتم  ررمل

 عويرر ، تيضرروء ير رروي  ورروري موعرروع عررملم كررل ت  يرر  ُياررد 

 أم عرررورة تيعرريررت، تيوبيررت ةحررملم  تيعررملم: اررلت موعرروع وتصررمل ا

 يوبيررت وت  ررملري تيكرر   تحلرررتث حررور يو قرمل   وم ملسرررر  تررا؟ة، 

 سرولملن  تضو  حل  إنشملء قرتر رعد تي عو يت، تعيش  تيلي تيعرريت

 يوبيررت عملضيررت مرجعيررًت يصرررا أن يهرردا تيررلي ،تيعرريررت يوبيررت تيعررملضي

 تض  رري  عرردتيُر تحلملييررت تيقضرريت تر ررملور اوةمليرهررمل راملْشررر   تيعرريررت

 وأاليررت (،تتقرصررمل ي تيرعررد   كررر  حررد إ  تضطررروق وارر  يوبيررت

 تيفوتارد  وع ب جهت، من وص ملعت كقطملع تقرصمل يت كقيلت تيوبيت

 مر   ،يوذرملنر   لدمرت  ألرري  جهرت  مرن   يهرمل  تتسررالملر  حرملته  من

  ننر   يوبيرت  وتتجرلملعي تي يمل ي ينعديوُر تيورقت قتطر  عدمر تير وي 

 ارلت  ت واملاورت  كرر ة  جهرو   وا رملث  ،تضلوكرت  ت مهلل ا   ور
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 ذته تضفرملايب  رعض عوى تيضوء رديقملء سيكون وتيرتكيز تيشكن(.

 تتقرصمل يت. تيصوت

 تيوبيت تقرصمل يمله •

 ت ةأ تة أنهرمل:  عوى إييهمل ي  رملر يوبيت تتقرصمل ي تيراويل يقوم

 يوررردور وتتجرلملعيرررت تتقرصرررمل يت تير ليرررت علويرررت وت تتقرصرررمل ،

 أسملس رمل  عملييرت  وكفمليرت  جيرد  مبرر و   تيوبيرت  تسررعلملر  د يع  إذ وتنمب.

 ككررل، تتقرصررمل ي تي لررو ب   رر ومررن تضعرررت، تتقرصررمل  يراقيررو

 ت تيررملحاون  ذرك يو ،يرلت  .(14)تير ليتة علويت ت ملي عرور يعر  كلمل

 ت تيوبيروي  تير روع  قريرل  مرن  جوتنرم  ير رملور  تيوبيت تقرصمل يمله قضمليمل

 وكوفرهررمل تيوبيويررت وتي يملسررمله تتقرصررمل يت، وتنعكملسررملت  تجملرلرر 

 تيوبيويرت،  وتنعكملسملت  تتقرصمل ي وتيرلملء تتقرصمل ي، ومر و امل

 يوبيويررتت وتضرروتر  وتتقرصررمل ، تيوط يررت وتدويررت تيوبيررت ررر  وتيعهقررت

  .(15)تيفر   لل ت معي ت ييمله معر مله وأ ر وتسرالملرامل،

 تتقرصمل ي : ن ر وجهت ومن ،تتقرصمل يت تي ملحيت ومن

  ملحليرررملة تتقرصرررمل يتا يورعرررملمهه مضرررمل ت(  قيلرررت رو ُِّتررر تيوبيرررت -

 وتتصررررملته، وتوتصررررهه تعررررملمهه  ون ترررررب ت تتقرصررررمل يت

 تنم( تيوبيررت تكررون مررمل عررمل ة  وتيرر  تيوط يررت تيوبيررت وتسرررخدتم

 وتنكاررر تكوفررًت تنقررل سرريكون مل،عملضي رر أو تجملرلرر  ت سرروتء

وعملاد ت. وأمملن مل ووعوح مل سهويًت

                                                           
(14   Organization for Economic cooperation and development (OECD), The 

Knowledge Based Economy ;1996. 
 رن عردتهلل تحمللرو ، تيرخطري   ولو  ،  . 1965  هر مصطوا ةتقرصمل يمله تيوبيتة نور مرة ت تيعملم  (15 

 .يتتيويوي تتقرصمل ي: رقيت  و تيعرر
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 ت تخلرررملم تضرررمل ة اررري كونهرررمل تقرصرررمل يت(ا  قيلرررت ختورررو تيوبيرررت -

 تكملمررل رو ِّوُترر ،م هررمل تياقمل يررت ولملصررت ت ردتعيررت تيصرر ملعمله

  تيقطملع. الت وع قدة

 مررن تمررور   كونهررمل تقرصررمل يت(ا  سرروعت ررملراررملتع  كررن تيوبيررت -

  سرروعت تكررون نن أقرررم وارري تضمل يررت(، ارر   تنصررور مرروتر 

 ت وتجلهررررد وتيوقرررر. تضررررملر مررررن  ملضصررررروا ملاجزاي رررر عملمررررت(

 عملاررد يرر  أصررل ت تتقرصررمل ي تتسرررالملر يقملرررل ييررت تكر ررملم

  تاب.

 :وتتقرصمل  تيوبيت ر  تيعهقت •

 حديارررررت، يي ررررر. عهقررررت  قرصرررررمل وتت تيوبيررررت  رررررر  تيعهقررررت 

 وتيوبيرررت .(16) وتتقرصرررمل  تيوبيرررت دمق ررر قد رررت نهرررملإ تيقرررور و كرررن

 ت ترمل درررمل يررررب حيرررا تقرصرررمل ي،  رررو عورررى يورقرررويب قملرويرررت درررمل

 مرررؤ ر ت  ور ت درررمل أن كلرررمل عويهرررمل، ت نفرررملق إ  و ررررملج تي ررروق،

 أيض ررررمل، رهررررمل ترررررك ر  نف رررر تيوقرررر. وت تتقرصررررمل يت، تيعلويررررت ت

كملآلتي: ري هلمل تيعهقت وترضا

 وتيركوفرررت، تيقيلرررت، مارررل: ،تقرصرررمل يت لصرررملاص يوبيرررت -

 تضرملر  ورأس تيرشرري  تضرملر  رأس مرن  تجزء  وتعر  وتض فعت، وتيعملاد،

(. ، ماملر تضمل يت ا  تنصور من وأصل واي ،تتجرلملعي

 كولرررمل أنرر   اررد  ،تيعملضيررت  تير مل  رريت  مؤشررر  رررر   ع ررد  -

تيدويت. ت مل  يت زت ه ،أعوى تيوبيت قوة كملن.

                                                           
تضرملر،  أيفمل  تيوبيت تيعرريت تيدتيت عوى  تتقرصمل يت، كارةت تض ملال قد  مل   تيعرم ة مل يدر عوى توس   (16 

ة، تضرملر تضوروثةتيره  » وا ه، م همل يكل م همل مع ى من تضعملني تتقرصمل يت تي  ترج  إ  تتسرالملر  

تضررملر ة ة، وتيرمليرردتضررملر تض رررادث  ة ة، وتيطررملراىتضررملر ت يرجرر ةوتيضررلملر  ة،تضررملر تضررد ون ة وتيركررملز

  مل؟ةترتجع. تيوبيت تيعرريت تقرصمل ي  رع وتن ةت يومهمل تيعملضي.. ال  رري ، مقملركريب     تيقديبة.



70

 –2020     
116 

ركز أسبارإحدى مبادرات م  

 وتتقرصررررررررمل ا تيوبيررررررررت ررررررررر  مررررررررررمل ر تررررررررك   ا ررررررررملث -

 عصرررررررم تي قرررررررد أن ماولرررررررمل يوررررررررفك ، عصرررررررم  مليكولرررررررمله

 تقررررروم وتيوبيرررررت تتصرررررملييت رو رررررملاف تقررررروم وتي قرررررو  يهسررررررالملر،

  تقرصمل يت. رو ملاف

 تتقرصررمل يت، تي رروق ت وُتفوررس شررركمله خت ررر ماولررمل -

اد ت. وهن  ب ،تييوم حيت تكون ييمله ت قره

 تيكررا  ا ررملث  أن تيدوييررت تييون ركو  ض  لررت تقريررر وأشرملر 

 رررملتنقرته ُمهرد ِّ ة  أوروررمل  ت حيررت ترزتر  ت تير   تحملويررت تيوبيرمله  مرن 

  رن ررمل، ت تي وتونيررت تيوبيررت ماررل ت اويزيررت، تيوبيررت زحررف ر رررم

  عو ررمل واررلت ،(17)كررملوروذي إسرررملنيمل ت تحملويررت تيوبيررمله ورعررض

 ت ترك   ت  تنكارر  كملنر.  تير   تيهتي يرت  تيوبيرت  إيي  آي. ممل نرلكر

 تسررخدتمهمل  تقرصرر  وكيرف  س ت، أيف من نكار تي ملس أحمل يا

(18)تجلملمعيت تيرخصصمله ورعض تيدين رجملر وىع تييوم
. 

  يهمل ردتورُي مبمل مراوٌن تيوبيت رقملء ةإن تي  ريمله: إحدي تقور

 و يقرت  ت تييوني ركو   هوحرد   .و قرملتة  عولري  وترركرملر  إرردتع  من

 عرواهمل  ت تي  تيعوتمل من عد  ت ت يكرتوني موقعهمل ت أصدرتهمل

 تيوبيرت  تنرقرملر  اري:  وتيعوتمرل  وحمليرهرمل،  تيوبيرت  حيرملة  تشخيص  كن

 حلروع  إ  تيوبيرت  مراد ي ن رت تيوبيت، مراد ي عد  تنجيملر، ر 

                                                           
(17   Organization des Nations Unis pour l’Education, la Science et la Culture: 

“VITALITE ET DISPARITION DES LANGUES” 
رملعررملرارمل تيوبيرت تير     مل مواوً  تي هضت تنوروريت تك ر ت تيوبيت تيهتي يت رعصريرج  ذي  يرك ر  (18 

فرت  تضؤي  تضؤي فمله وتضخطوطمله وتيكرمقل تيعديد من تيدين، و   ني رخدمهمل رجملر كملن 

 ررررت أ ي إ  تخنفررمله ن تحملكيررتا تنمرررر تيررلي   مررن تيوبيرررمله تنوروريررت    رهررمل إ  حلوعررت  

 .م رخدمي تيوبيت تيهتي يت
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  ال يملريألج تجململته اله تنرقملر و رجت تيوبيت حملته تي كملن،

 واررل تض ررزر، ت  قرر  ارري أو تيرمسيررت تجملررملته ت تيوبيررت  رررعللُت

 تجملرلر   ت تسررعلملدمل  ت  رملر  ومردي  تتز وتجيرت،  مرن  تيوبيرت  تعملني

 تجلديررردة يو ررريملقمله تيوبيرررت وتسررررذملرت موتهرررمل(، قررررم عورررى مؤشرررر

  ارل  رهرمل  تيوبيت موت  بوتعوب رهمل، وتيكرملرت تيقرتءة وتعويب ويرعهم،

 درمل  وارل  مكروررت،  أو شفهيت تيوبيت وال إمهايت، قوتعد تيوبيت لهد

 تيوبيررت  ورر. وكولررمل وتيصرريملر، يوكرررملر وتتطررهع يوقرررتءة كرررم

 مرن   ر. م َأ ارهرمل  وتياقرملت  تيعولي ت نرملج روكُا تجملرل ، ت ردتويًتُم

 تيزوتر(.

 إ  وتياقمل يرت  تيعوليرت  تيرتمجت  عب أاليت ترضا ،سرو و مل

 تحملررروي  وزيررمل ة تيعرريررت رمليوبيررت وتيرق يررت  تيعورروم وتعورريب ،تيعرريررت

 تحلضررملريت قيلررر  ور رر  وتعزيررزه، ت نرتنرر. شررركت عوررى تيعرررري

 يوعرريت، تآلييت تيرتمجت وتو   تيعرريت يوبيت تحلملسوم ييمله وتطوي 

 تيرعويليررررررت تيوسررررررملال ركمل رررررت  رهررررررمل تي رررررملطق   ييرررررر  وتعويلهرررررمل 

 وتيرك ويوجيت.

 عهقرمله  رراهث  ع هرمل  رعر ر ُي يوبيت، تقرصمل يت لصملاص وا ملث

 :(19)كملآلتي

 لهر: من يرضا → رر تتقرصمل  ت تيوبيت تك   -

 ميررررزة اررررو معيملريررررت وتحرررردة رمسيررررت وط يررررت ييررررت وجررررو  -

 تيصر   مارملر:  ،تير  يليرت  رمليركوفرت  ى رل  ُي مل  ر  ويقول تقرصمل يت،

 قوميرمله  وجرو   ورارب  تضويرملر،  ونصف تمويملر  يرعدي سكملنهمل تعدت 

                                                           
ت منملاي، ررنملمج تدري. عن تيوبيت ر نملمج تنمب تضرادة   . ولد مرتيملتي، تخلر  (19 

  وتتقرصمل . 
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 ن(،ي تض رردر تيرمسيرت  ييرهرمل  دهوح ر  أنهررمل إت مرعرد ة  وييرمله  خمروفرت 

 ييررت تقررر  حرررى جتملاررد زترترر ت تيعرريررت تيرردور مررن تعررد   اررد  يلررمل

  تيعرريرت  رمسيت ييمله راهث يعرتا تيلي كملضيرم وتحدة، رمسيت

  ريت وتيفرن  سرروريت،  رمسيرت  تنمملزيييرت  مل،و عوي ر  ملي ر وقملنون ملي  سرور

 مل(.ي  عو رمسيت

 ارر  تنصررور وترردتور تضعررملمهه، إجرررتءته ت تيكفررملءة -

 وكيفيرررت وتيرك ويوجيرررمل( تضعر رررت، تيفكرررر،  ككحبرررملث تضمل يرررت

 تررمل ر  ت تضعرو رت  تي قرل  وسرملال  مارل  نقرل  وسريوت  رملعررملرامل تدتودمل

  تي و .

 تضرملشررر تنجرر . تتسرررالملر زيرمل ة  ت تيوبيررت تررك   أو حذرب  -

 .(تيري يت يرذملرةوت (

 تيفررر   رردلل حملازيهررملا إ  تقرصررمل يت قيلررت تيوبيررت تضرريف -

 واررله  تنلررري،  تنج ريررت  وتيوبيررمله تنم تيوبيررت  إتقملنرر   مبرردي  يرررك ر

.  قيلت(

 حيرررررا: مرررررن → ررررررر تيوبيرررررت ت تتقرصرررررمل  ترررررك    .

 وتنرشملرامل منوامل حيا من عويهمل تتقرصمل  وتك   تيوبيت  ي ملميكيت

 را رررررر مل  وتيشرررررعوم( تيوبيرررررمله مصرررررملار أعرررررا. ؛(21)حيويرهرررررملو

 وت قرررملر تنرشررملرامل زت   ييررت تقرصررمل   ش ررن   كولررمل رملقرصررمل يملتهمل،

 تنكارررر تيوبيرررت  أن عورررى تؤكرررد  تميرررت حبقيقرررت وت رررويل مل عويهرررمل.

                                                           
جتررت روتندت تتقرصمل يت يرك   تيوبيت تيكر  ت تتقرصمل   ا ة يهنررملهمن تيرذملرم تض (20 

صرا. تييوم أذام عايرهمل عشرته تآلتا و ،تاويمل أكملن. تعي  حرر  تي وتيرعويليت، 

تيفرن يت، مل من اويزيت ت تي  ملم تيرعويلي ردًيعرلمل  ت ا ت ريقيملإقوي تقرصمل يمله أمن 

 قرصمل  قملاب عوى تيطملقت تيرديوت.وتيروج  ت

 ملراي   ملكملن عملمًو ت كرمليونيمل  إسرملنيمل( تعزيز تتقرصمل  ذي ، أن ىعو نماوتت من أررز (21 

 ز مكملنت تيوبيت ت تض ملطوعز  ت قويبا  ملشذي  تسرخدتم تيوبيت تيكرمليونيت ت ت ت

  .تنلري تي ملطقت رمليكرمليونيت أيض مل
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 وتيوبيرمله  أقروي،  تقرصمل  ت نرو  ردويت و يًقمل ترترملًطمل ترتر  تنرشملر ت

 صررايا(، وتيعكررس ،تنكرر  قرصررمل تهيه ارري تيعررملم ت تناررب

 تيدتلل. حري ت ملي تقرصمل  تضرخوفت تيدور ييت وت ل

 رررر تتقرصررمل يت تي ملحيررت مررن تيوبيررت ت تررؤ ر ألررري عوتمررل .

 مال: ،→

 يويرررد حرلررر  ت رروتجرررده تيفررر    لرررل مروسررر  ترترررمل   -

 ركرروني تنم، رمليوبيررت  شررروُت نط ووُترر تضعر ررت رررملوُت ةع رردممل ،تضعر ررت

  تجملرل ة. أ رت  يكل ومشملع مل تحر  موًكمل

 قيلرهرررمل يزيرررد تيدوييرررت تي ررروق ت تيوط يرررت تيوبيرررت تعزيرررز -

 تيررردور  كملشررررتت   مل،هل ررر م ملي تقرصرررمل   مرررور  ت  و عورررهمل  تي ررروقيت 

 ورعرض  تيرمسيرت،  ييرهرمل  من مع  قدر إجمل ة تيعملمو  عوى تضرقدمت

  تنمريكيت. تجلملمعمله

 رمليوبيرت  عملضيرت  ررتمج تجريملز  يهمل ترمليدرتس تيرتار  يقرور -

( &   إاويزيت

 تضهرملجرين  وإقملمرت  تضضريف  تيرود ييت بتعوب ر  رتر  وجو  -

 رعررض تشرررتط  مررمل ر رررم  لوررهبا عوررى ملي تقرصررمل  يررؤ ر وتيهجررئ 

  رصرت  وأي ت قملمرت  تصرريا  عورى  تحلصرور  قررل  ييرهرمل  بيررعوب  تيدور

علل.

 تيعرقيررررررت، أو   يررررررت( ت  يولهررررررن تتقرصررررررمل ي تيعملاررررررد -

تتجرلملعيت. يوعوتمل تتقرصمل يت وتض عك مله

                                                           
خلدمت  يتيكرتونتجلملمعت تي عو يت ت تقدمهلمل   نملح  خرنمل رإ  ا مل   كن ت شملرة 22) 

ارررو تلرررررملر  ، وتيارررملنيArabic-online.net : تنور ارررو تيعرريرررت عورررى ت نرتنررر.تيوبيرررت تيعرريرررت

تلرررملر نررملجز ومقرر ن مقملرررل تلررررملرته   واررو ، Standardized Arabic Testتيعرريرت تضعيررملري 

 تيرو ل وتآليورس ت ت اويزيت.
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 يوبيرررت تتقرصرررمل يت تيقيلرررت يقيرررملس تيعملضيرررت تضؤشررررته مرررن -

  ديرد  لرهر  مرن  ت مجرمليي(،  تحملوي تي ملتج ت تيوبيت حصت  قيملس

 يهمل.  وٌر يوبيت يكون تي  وتخلدممله وتي و  تيقطملعمله

  تيفملاررردة يوبيرررت تتقرصرررمل يت تيقيلرررت قيرررملس مؤشررررته مرررن -

 مركوليهررمل وعررد  أم، كويررت مركوليهررمل عررد  م هررمل(: تتقرصررمل يت

.ةرهمل تي ملطق  ا  من أية  ملنيت كويت

 رويرت  يوفرر   تيقملصررة  تضعر رت  د وتع ر  تيعلرل،  سروق  ييرت  اري  -

 تنعلررملر رجررل يرردي نقرردي مررملر رأس ترروت ر عرردم ماررل تيعلررل سرروق

 .(23)مع  مشروع إنشملء يريد تيلي

 رمليعرريررررت تضررررركول  يأل رررررت  تيشرررررتايت تيقرررروة قررررملسُت -

يأل رت . تيعملضيت تيشرتايت تيقوة حلل من ك  رت

  مل:عملضي  تتقرصمل  ت تيوبيت  ور •

 تيوبيررت: عوررى تقرروم  قمل يررت سيملسرريت تقرصررمل يت تكرررهه ا ررملث

 يوبيرت  ركن وت ويل مل .تيعرريت تجلملمعت ،تيفرتنكو ونيت ،تيكوم ويا

 ا ملث: رصمل يت،تق جوتنم

 وتي لرو  تيدويرت،   تلل تيوبيوي  يورعد  رملاو تقرصمل ي مثن -

 ويرررري تيرمسيرررت، تيوبيرررت أحمل يرررت مررر  ملي رررطر  ير ملسرررم تتقرصرررمل ي

  قرر ة ررره  كررر  رشرركل ملييوي رر أةذررز تضا تيررره  أن تتقرصررمل يون

 تيعورب  تدرس وتحدة رمسيت ييت رملعرلمل   ور عدة سع. يلي   تال ملا

                                                           
إذت أر ُه أن أريعرررررر  ة  ويوررري ررتنرررده(تنسررررو ل رشرررملر تنضرررملني شررره ة يو مقويرررتا رررملث  (23 

ه  أن ترررريعين رضملعرررررر   عويررر  أن تراررردث  وإذت أر  ،رضرررملع   رررم أن أ ررردث ييررررر  

 ت.رملنضملنير
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 املنررم تقرصررمل يت يرردوتع  مل،ي رررمس دررمل وترتجررب  يهررمل وجيررملوتيرك وي

 .(24)مملييزيمل كوريمل، س يمل ورة، م همل: تنلري، تيدوتعي

 ييرهررمل  ارر   ألررري ييررت  أر ملاهررمل  تعورريب عوررى  حرصرر.  ور -

 بتعوبرر إ لررملر قرررره ع رردممل تي ررعو يت م هررمل: تتقرصررمل ي، يولررر و 

 تيعرريررت وبيررتتي أعررمل . تيرر  وتركيررمل م ملاذهررمل، ت تيصرري يت تيوبيررت

 تلريملريررررت،  ملنيرررت  كويرررت  تيرعويليررررت م ملاذهرررمل  إ    تذرررد  ُم رشررردة 

 وتضز ةرت  تي ريملحيت  تض رملطو  ت تيعرريرت  تسررخدتم  عورى  وتشذيعهمل

 جملمعررمله سرر. ت تيعرريررت سدر ُترر تيرر  تجل وريررت وكوريررمل رررمليعرم،

 مؤشرر  وارلت  ،(25)تجلملمعرمله  ت يوقررور  رمسيرت  مرمل ةً  وجعورهمل رهمل،

 رررر  تخلملرجيرررت تيعهقرررمله ت يوبيرررمله تتقرصرررمل ي ضرررر و ت  قرررل إ 

 تيدور

 مرر  ملطر ي رر ير ملسررم وتض طوقررت تضكرورررت تيوبيررت ررر  توت ررو -

 قرروة تيدرتسررمله رعررض ترجرر  حيررا ،(26)يودويررت تتقرصررمل ي تي لررو

 وترارررردث تعرلررررد تنو  كررررون إيطملييررررملا مقملرررررل أضملنيررررمل تقرصررررمل 

تيعملميت. من أكار تيفصاى

 تضمل يررت ارر  يألصررور وتخلرردممله تي ررو   رترررمل ت سررهويت -

  تيعوليررت  تيوبيررت  طريررو  عررن  تيرردور ررر   تض رذررت(  تضعوومررمله   ترررمل ر

 يألصرررور وتخلررردممله تي رررو  تررررمل ر ك رررهويت وتيرك ويوجيرررت(،

                                                           
رملقرصمل ته  ن ري مل، وترلر يصعم وجو  أماوت وتقعيت يدور تشهد تعد يت ييويت كر ة  24) 

سوي رت تي  دويت  ملجات، كتي هرعض تتسرا ملءتالت ت     من وجو   قويت، يكن

 (.وإيطملييت  رن يت، أضملنيتييمله   3 م يرادث شعرهمل

(25  https://www.youtube.com/watch?v=mJczNhMT6tw 

تيوبيت تضكرورت  رصت نفملذ أك  من تيوبيت تض طوقت، وتيكرملرت جتعل دمل أصوًت، حرى يو  (26 

 ت.زتي.  فرصت زوتر ييت م طوقت أك  من  رصت زوتر تيوبيت تضكرور

https://www.youtube.com/watch?v=mJczNhMT6tw
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 - تي قرو   مارل  - أ تًة د تع   مليوبيت تي قدا أو تضملر طريو عن تضمل يت

 تيفعررل حررملر وسرري وت تن رررت  ليررملرته توريررت ت ررهيل عوررى ت طرروي

 يديهب.

 تيعلررهه، كرورصررت نملم ررمل تيوبيررمله دررمل ختضرر  رورصررت -

 تيوبيرمله،  عورى  ض رمل أي تي رو ،  رر   تير رمل س  حرملته  إسقمل  و كن

 جيررل مررن تنرقملدررمل ع ررد مراررد   خت ررر أو تك ررم تنلرر ة  هررله

 يهتصملر. وسيوت تسرخدتمهمل يروقف ع دممل آللر،

 يفملارردتهمل تنرشررملرامل مرردي عوررى يعرلررد تيوبيررمله ررر  وتير مل  رريت

 تي رررروا عورررى تنسرررملس ت يعرلرررد تيرررلي تتقرصرررمل ي، واملحهرررمل

 عوررررى ملأيض رررر ويعرلررررد تخلملصررررت. تيوبيويررررت جللملعملتهررررمل تتجرلملعيررررت

 ضراررد يهمل. تتتصررملييت تضرطورررمله مرر  فهررملتكي  ومرردي صررهحيرهمل،

 أنهرمل  إت اتيعرملم  ت م طوقت ييت آتا سرعت  و توتجد من رمليراب 

 قيلررت ذته م هررمل ا ررملث تيعوضررت  ررل ت وتيرررك   تناليررت حيررا مررن

 عرملم  إ رملتر   حرملور  مرمل  وارلت  م خفضرت.  قيلرت  ذته وألري مرتفعت،

 أوزتن نإة ،(27)كرررمليفي( جرررملن  يرررويس تيكرررر  تيفرن ررري تيوبيرررمله

 عوررى يعرلررد حيررا ،خمروررف نرروع مررن  رورصررت( إ  تشرر  تيوبيررمله

 أو أو  ييرت  روصرفهمل  وبيرت رملي تضرركول   عد   يشلل ممرك  مقيملس

 ومعردته  رمسيرت،   يهرمل  تيوبيرت  تكرون  تي  تيرودتن وعد  أم(،  ييت

 شرركت  عوى  رو  تيلي وتضوق  وإييهمل، تيوبيت من تضرتمجت تيكرم

 ارلت  وو رو  تيوبيت. تركوب تي  يورودتن تتقرصمل ي وتيوزن ت نرتن.،

 ارررلت وي طررروي تيوبيرررمله. رررر  وتيرفرررملوه تير رررمل س يشررررد تضقيرررملس،

                                                           
(27   Louis-Jean Calvet, Il était une fois 7 000 langues, Paris, Fayard, 

2011, 267 p. 
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 قررد رررل تتقرصررمل ، ت حيرردث تيررلي ماررل تحركررملر عوررى تيرفررملوه

  تي روق(  مرن  %  رو  تيوبيرمله  من %  ركر حيا أشد  يكون

 مرن  % يرردتويون  تيرشرر  مرن   قر   % أن أي تيعرملم،  سكملن أو

 تيوبيمله.

 درمل  سوعت وأي قيلت، ي  تقرصمل ي نشمل  ككي تيوبيت ورملعررملر

 تتقرصررمل يت تيوبيررت قيلررت عوررى يورري مررمل لررهر مررن سرر رعرا قيلررت..

 وت رملعد  درمل  قيلرت  تعطري  تير   تضؤشرته اي وممل ،نقي همل وكيف

 .قيملسهمل ت

 وتض  لرررمله تيعملضيرررت تيدروومملسررريت ت تيوبيرررت تقرصرررمل يمله •

 :تيدوييت

 تيدروومملسريت  تيرعرملمهه  ت تيعرريت تيوبيت وع  أن تيوتعا من

 من ذي  عوى أ ر وييس ،ت . رشكل وحملعر ت،د ج عملر  تيعملضيت

 يويوني رركو تيعررملم يولررؤنر تيرمسيررت تيعلررل ييررت تعرلمل اررمل يرررب  أن

 رر   مرن  وتحردة  تيعرريت تكون وأن ،(28)م تيامليات  ورت  م ل

 ييرت  آتا سررعت  ر  من تضرادة تنمب رهمل تعرتا تي  تي . تيوبيمله

 تضرتررت  تيعرملضي  تتنرشملر حيا من ترتيرهمل حيرل وأن تيعملم، ت حيت

 قروة  مؤشرر  قرملس وُي %. تيعرملم  ت مرارد يهمل  عد  ر  رت تيرترعت

 ت تنرشررملرامل مرردي معر ررت لررهر مررن تيدروومملسرري تيرعررد ت تيوبيررت

 رترو ب  مردي  لهر ومن وتيعملضيت، ت قويليت وتض  لمله تيدويي تير  

  اورري وعررد  تيدوييررت، تتجرلملعررمله ت يوعرريررت تيفوريررت تيرتمجررت

                                                           
(28) http://www.unesco.org/new/ar/unesco/resources/history-of-the-

arabic-language-at-unesco  

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/resources/history-of-the-arabic-language-at-unesco/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/resources/history-of-the-arabic-language-at-unesco/
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 عدت  ممل تيعرريت يراد ون تيلين تيدوييت تض  لمله ت تيعرري يعملمت

 عررن نرارردث وع رردممل .(29)ألررري( رويررت ثتيراررد  عقرردة يررديهب نم رر

 ارد  تيدوييرت،  وتض  لرمله  تيعملضيت تيدروومملسيت ت تيوبيت تقرصمل يمله

 تكوفررتو وذل تهررمل، تضعرلرردة تيوبيررمله عوررى ملتطويري رر تعملاررد  دررمل أن

 لررردممله تكوفرررتو تتجترررملا ، ت تنعضرررملء تيررردور مررر  تيروتصرررل

 تير رررى وتكوفرررت تيفوريرررت، تيرتمجرررت تكوفرررتو وتي شرررر، تيرتمجرررت

 تيرشريت. وتضوتر  تيراريت

  :تيرذملرة ت تيوبيت تك   •

 يرك  ارمل  ،ووريرت  م ركيت  تي روق  تقرصرمل   رملي  رت تيوبيت د ُتع 

 حيقِّررو ليتيرر تنمررر اتيعلررل لطررو  ت ت نرررملج لطرروته ت تيكررر 

 وضصرررطوامله وتيرك ويوجيرررت تيعوليرررت يوبيرررت تيعملمورررت تيقررروي إتقرررملن 

 أكرر   ررملعويرهب تصرررا أن ذيرر  وحيقررو ،ررر  تعلررل تيرر  تيقطررملع

 مرن  يولذرلر   تيرك ويوجيرمل  ْقرل ن  عورى  وقدرتهب أكار، وإنرملجيرهب

 م ملرعهمل.

 تصردير  ع رد   ررملج   مليصر   تيصرمل رتها  ت كرٌ  تك ٌ  يوبيت

 ح  ت تيعرريت، يوبيت إرشمل تتهمل ترمجت إ  تيعرري ملميوع رضملعرهمل

 يرره   رضرملعرهمل  ررصردير  قيملمهرمل  ع د تيشيء يلته  رن مل  رملج ت

 وير ملن. تيعرري تضيرم

 تي شررمل  كررون مررن تيرذررملرة ت تيكررر ة تيوبيررت أاليررت ت شررك

 تيع ملصررر  وأن كررر ة،  ردرجررت  تتتصررملر  عوررى  يعرلررد  تتقرصررمل ي

                                                           
 اترث تيرايس تيفرن ي ش تث تيقملعت ،تجرلملعمله تي ضملن تنورري أحداكى أن  ت ُي (29 

ب رمليوبيت ت اويزيت تحرذملج مل عوى موتط   تيلي تكوب رويت ا  نن تض دوم تيفرن ي تكو 

 تيفرن يت.  
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 تيفرر   ي ررطي   ويرن  ييويرت.  ع ملصرر  تتقرصرمل ي  يهتصملر تنسملسيت

  ملضعر رت  معي رتا  ييويرت  أ تة من   نكب  ون تنسوتق ت تيعلل إنرملج

 نقدي. مملر رأس توت ر عدم مال تيعلل سوق رويت يوفر  تيقملصرة

 تيقيلرت  ت تيعرملم  ييرمله  مجير   عورى  تيعرريرت  تيوبيرت  تفروق  وراب

 قيلرهرمل  أن إت تيضرمل ،  تويير  تيكرريب  تيقررآن  ييرت  روصرفهمل  تياقمل يت

  مليقيلرت  تيوبيرملها  ارله  مرن  ركا  مقملرنًت كا  ت تركلر تتقرصمل يت

 تيقيلرت  مرن  أكر   تي رعو يت  تي روق  ت ت اويزيرت  يوبيرت  تتقرصمل يت

 تنعلرملر  رجرل  نن تنمريكيرتا  تي روق  ت تيعرريرت  يوبيرت  تتقرصمل يت

 ننكبر   ون مرن  أمريكيت سوق ت يرعململ أن ي رطي  ت تي عو ي

 تنمريكرري تنعلررملر رجررل ي رررطي  ري لررمل ت اويزيررت، مررن كررملٍا

  تقرررملن تحلملجررت   ون تي ررعو يت  ت رهررمل  يرارررم أعلررملر  ررركي  تيقيررملم 

   تيعرريت.

 :تياقمل يت تيص ملعمله ت تيوبيت تك   •

 تحملوري  تي رملتج  وت رمليوبيت عهقت دمل تياقمل يت تيص ملعمله مع ب

 يوصر ملعمله  تتقرصرمل يت  تيقيلت قيملس لهر من (،  ت مجمليي

 كلررري  ولملرجهررمل تيدويررت  تلررل تضرعمل لررت وأنشررطرهمل تياقمل يررت،

 تيكررم،  رْشر ن  تضرري ته:  ارله  ومن تيوبيت، تقرصمل يمله ت  مؤشر(

 ت نرتنرر. ت تيعرررري تحملررروي وحذررب تيعرريررت، وإ  مررن وتيرتمجررت

 ت مقرد  ُي ومرمل  إييهرمل،  وتيدروذرت  رمليعرريرت  وتن هم مرصفاي ، وعد 

 ييويررت، سيملسررت صرريملات ي ررروجم مررمل واررلت تيروفزيونيررت.. تيق رروته

 تعوريب  تكوفرت  ت تقرصرمل يت  م عك رمله  دمل سيكون ش  ت وتي 

 تيوبيويرت،  يألنشرطت  ميزتنيرمله  ختصريص  نريذت وتيعملاد تيعرريت تيوبيت
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 وتيهجررئ   تنقويررمله  مرر  وتيرعملمررل  تض ملطقيررت تير ليررت  ت وكررلي 

   تتجرلملعي. تتن ذملم وت يت،تنج ر وتيعلمليت

 :تيوبيوي تتسرالملر •

 يارري  تسررالملر  ارو  تإذ  تيوبيرت،  موعروع   تقرصمل ي نشمل  او 

 م رررخدميهمل، عررد  ويزيررد تسرررخدتمهمل، حررملته نوُيلكِّرر تيوبيررت

 رره  وذير   مهلرت.  ونطملقرمله  ميرمل ين  ت تسرعلملدمل ترسيخ ت  هبوُي

 تنعكملسررمله  يرر  أن ملماولرر تيكررر ة تيوبيويررت  تنعكملسررملت  يرر  شرر 

 تيوبيررت رقررد ُت م ،ذيرر  أاليررت مررن تيررراب وعوررى كررر ة. تقرصررمل يت

 تحملرري  ت تتقرصررمل يت تير ليررت عوتمررل مررن ملل ررمه عملمًوررمل روصررفهمل

 تيوبيرت  رملقرصرمل يمله  وتعرات  ع مليرتً  أوير.   وًيمل نري ح  ت تيوطين،

 ا رمل  عوي رمل  ي ريري  يكرن  .(30)تيقرومي   لوهمل ت مؤ رًة أعا. حرى

 :تنور انملق رررل  ه رررملث ،تيوبيررروي تتسررررالملر أوجررر  رررر  رفريررروتي

 وارررري ،تيوبيرررروي تتنرفررررملع   رررر  ت ت ررررهب ييويررررت تسرررررالملرته

 يي ر.  يك همل تضعذلي(،  كمليعلل مملييت عوتاد واقُِّت تسرالملرته

                                                           
ة. ُيوع ا  قرصمل ي: رقيت  و تيعرريتتيرخطي  تيويوي تتتحمللو ، ةولو  رن عرد تهلل  (30 

ورككيد عوى مكملنت تجلهو   تضرلويت ير شر تيفرن يت ت تيعملم  أحد تيرقملرير تضعينِّ

يعر  تتقرصمل  تيفرن ي تخلملمس . ويت عملضيت، وأنهمل ييت يهقرصمل  تيدوييكتيفرن يت 

ي شر تيوبيت  تيدوييت، وُيخص صمن تيرذملرة  (% 12  ل تيدور تي ملطقت رمليفرن يتونا ملضي مل، ع

أيف و يفت  30أوجد ، واو ممل مويون يورو من تضيزتنيت تي  ويت700أكار من  تيفرن يت

من أكار  ويرب تدريم ت  رن مل نريذت يوارتث تتقرصمل ي م  تيدور تي ملطقت رمليفرن يت.

لري ت راو أ وا ملث  ويتدورته ييويت. ر مل ت  رن مل( آتا  روومملسي أج . س وي 10 

ييويت، إذ تهيلن عويهمل ت اويزيت، ويرب تتعرتتا  تعي  تعد يت،  ر ك دت( تي  تي  ر

ت تقرير تقرصمل ي يرقييب تيص ملعت تيويويت  رمليفرن يت ييت  ملنيت ت علوم تيره ،  لن

( مويملر 2.7 حبوتيي تيص ملعت تيويويت ت تتقرصمل  تيك دي ك دت، ري ن ي مل حذب إسهملم 

ت تيص ملعت  يض ملالت تيك رملقطملع تيرتمجت ، وح ي  يفتو (51700وتو    ،  وتر

  . و يفت( 25200وتو    مويون  وتر، ( 1.2  تيويويت حبوتيي
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 تسرررالملرته وتياررملني: تيورقررت، دررله تنور تضقررملم ت ا رررهد تضا ارري

 ت تتسررالملرته  رهرمل  قصرد وُي رصرمل ي، تتق تتنرفرملع  ت ت رهب  ييويت

 تيقررومي تيرردلل ت أ ررر ودررمل ،تضررمل ي تيعملاررد  قيررو رهرردا تيوبيررت

 .(31)رهملة تي ملطق  يي  تيوبيت ةكرعويب

 تيوبيررتة، ةتقرصرمل يمله  مفهرروم عرن  ذكررره سررو  مررمل عورى  ور رملء   

 وتتقرصرمل ،  تيوبيت ر  تيررمل ييت تيعهقت تر ملور وتسعت  تارة رملعررملره

 اتررك   مررن ترطوررر  ومررمل تآللررر مرر  م هلررمل كررل تقررملط  ملتهوحرر

 تيوبيرروية.. ةتتسرررالملر مفهرروم مررن أوسرر  تيوبيررتة ةتقرصررمل يمله  لفهرروم

 تتيرفررمله  ررم تيوبيرروي، تتسرررالملر مررن تضاوررى تتسرررفمل ة ويراقيررو

 رررررلق  مررررن لررررتتض    ةتجلهررررو  واررررو تيوبيرررروي، تيرخطرررري  ناليررررت

 ور يرهررمل تيوبيررت و يفررت ت يورررك   رت تن رر أو وتديئررمله تحلكومررمله

 ةتض طوقرمله  واي ييويت، سيملست ووع  مملة، حرل  ت وتكر ملرهمل

 تيشرركن يروجيرر  تيقرررتر صررملحم يضررعهمل تيرر  تيراي ررت وتضوجهررمله

 ومررمل رته  ويوتاا وقوتن  أن لت م همل وت راو ،ممل حرل  ت تيوبيوي

 تيرر   تيوبيويررت هوتي يملسررمل تيوبيرروي تيرخطرري  لطرروته وأو  ييويررت.

 عورى  تيرعررا  اي (تي قديت ملي يملسملهك يودويت أاليرهمل ت ترشملر 

 مقررر ُن وحرررى تيرري ه. أو   رري   إ  ون ررعى نعيشرر  تيررلي تيوتقرر 

 تي يملسرر   ر  تيرشملر  مدي يوي  يلمل س  رعره ،أكار تيصورة

 وتي قديت: تيوبيويت

                                                           
عهقت ترمل ييتا  ملتسرالملرته تيويويت تي   تيق ل جتدر ت شملرة إ  أن تيعهقت ر   (31 

ت  عب تتسرالملرته تيويويت تي  ت هب ت مل ت هب ت     تتنرفملع تيويوي تؤ ر إ ملر 

   .تتنرفملع تتقرصمل ي
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 :تي قديت وتي يملست تيوبيويت تي يملست ر  تيرشملر  أوج  •

 أ وته ومرررن تضمل يرررت اررر  تنصرررور تررردتور أ تة اررري تيوبيرررت -

 تضمل يرت  تنصرور  يرردتور  أ تًة  ارل  تي قرد  حر   ت تيوبيويرت،  تي يملست

 تي قديت. تي يملست أ وته من وأ تة

 مقملررررل تنج ريرررت وتيوبيرررت تيعلورررت..  ويرررل مقملررررل تيرتمجررت  -

 ألررري  إ ييررت مررن وررروي ترمجررت رشررملر ت حيررا تنجرر .، تي قررد

 يوعلورت،  كمليصررت    يوبيت  ملضرتمجون .تي قو  روتسطت سو  رررديل

 ت ع هرمل  رعر ر تضا تن كرملر  نفرس  يراويل تيوسملطت روعم تنويون يقوم

 ألري. رويت إنرملجهمل وإعمل ة معي ت ييت

 تروتز   ا رملث  تيعلورتا  قيلرت  يقملرورهمل  يوبيرت  تتقرصرمل يت  تيقيلرت  -

 تيكولررمله تسرررخدتم ررر  وتشررملر  ،تيعلوررت وتطررور تيوبيررت تطررور ررر 

 تيرررمل ر،  مرن  قيلرر   ي ررلد  كويهلرمل  أن لملصت تي قو ، وتسرخدتم

 ملن ملم رررر يكويهلررررمل وأن تجرلملعيررررت، وحملجررررًت قيلررررًت يكويهلررررمل وأن

 ملتجرلملعي 

  مليصررتعمله  ا(32) تيعلرهه  كاررم  تيوبيمله حرم ا ملث -

 وصرررررتعمله ترتيرررررمله مرررر  رشرررردة وترقملرررررل تررررروتزي تييرررروم تيوبيويررررت

                                                           
تضيه ي، ت أوتلر تياه ي يمله من تيقرن تيرملس  عشر تي  نشر. ويويت تيم ورمن تحل (32 

تسرعره حدة تض مل  ت تيرذملريت  تنمريكيت، و يهملتيوتيمله تضرادة  (، تحرم تضعملجب 

يد تسرقهر أمريكمل وتحلفمل  عوى اويرهمل من تيرك ر وأسفره عن تكك ،ت حملر تيوبيت

وصرتع ر  تيكولمله وتيوبيمله ممل ي تنلري تنماوت منو .تيهودو  ر يطملنيمل تيع لى

ضصر  تيعرريردأه حروم تيفرا  مصر، ع دممل تحدث ر  تيوبيت تيعرريت وتيوبيت تيقرطيت 

م 706ارك 87ل تيقرطيت. وت عملم ألله تيوبيت تيعرريت  ل وحيا  ،م640ار ك 20س ت 

لتث عرد تهلل رن عرد تضو  رن مروتن أوتمره ردحهر تيعرريت ول آنأصدر وت  مصر 

 تيقرطيت.
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 تآللررر تيوجرر  ارري وتيرر  تييرروروو تيرردوتر ررر   ملضوتجهررت اههتيعلرر

  وتييملرملن. أورورملو أمريكمل وحضملرته  قمل ملهو ييمله يصرتع

 ررررو ب  تحلرملر  كلرمل  تيوبيويرت  تيرلل ة  ررررو ب  تيدويت ت رع  -

 أيض رمل  درمل  تتي قدي ر  تيارروة  مرن  ٌدرصري  يودويت  كلمل تضملييت، تي يويت

 ىوُيعر  ر  صر ، ُت وتيوبيرت  تيعلورت  مرن  وكرلي  ،تيوبيويِّرت  تياروة من رصيد

 تيدويررت، مررن ومرملرعررت ب كبرر  ون مررن رتثُترر وت صرركهمل، رر  رريب

 أالورر.  رردذت ترردتودمل، مررن تيوبيررت قيلررت وكررلي  تي قررد قيلررت وتركتي 

  ردن  تيوط يرت(ا  تيوبيرت  رير    تيرعوريب  رويرهرمل  أو رعلورهمل تيردتور تيدويت

 (33)املاوت تقرصمل يت تآ ملر  دلت

 وعهقرهررمل تيوبيررت تقرصررمل يمله ت أعررهه ذكرنررمل مررمل سرريملق وت

 تضلملرسرمله   ارد  ُن أن  كرن  تيوبيويت، وتي يملست تيوبيوي رمليرخطي 

  رردر  تسرررالملري  كلررور   يوبيررت  ةتي  ررر  تيرملييررت:  تيراي ررت  تيعلويررت 

 يوردلل  مهلرت  عملاردته  يراقيرو   ملعوت رصورة م   تتسرفمل ة رمليدويت

 حيرررا مرررن تيوبيررروي يوشررركن كررردتعب رصرررمل يهق وتي  رررر تيقرررومي،

 تيعرريررررت تيوبيررررت يرررردعب تتقرصررررمل يت تضلوكررررت مكملنررررت تسررررريهر

 تسررالملر   تتقرصرمل يت  تضعطيرمله  مرن  وتتسررفمل ة  مل،ي ر  وي ونكي همل

 (،تتقرصرمل ي  وتيعملارد  تو  ارمل  وآييرت  كمليركوفرت،  تضفرملايب  رعض

 ملي يملسرت ك ييويرت  سيملسرت   ْعر وو  تيوبيوي تيرخطي  قرترته تختملذ

 تتقرصررمل يت تضعطيررمله مررن تحًقررمل تتسرررفمل ة عررن  ضررًومل ،تي قديررت

 ز. ذ ُم ييوي وختطي  قملالت ييويت سيملست وتعديل يرقييب

                                                           
، «تتسرالملر ت تيوبيت تيعرريت  روة قوميت ت عملم تضعر ت» تي يد، وملعرةولو    . (33 

 .، حل  تيوبيت تيعرريت، سوريملم 2015
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  قرد  تي رهويت.  رهرله  يريس  يوبيت تتقرصمل ي عدتيُر  ويل أن إت

 و ًقررمل رشرريد ارر  ليررملر ت تيوبيررمله رعررض ت عملمررت أمرروتر عررخ يصرررا

 دع ررري  أو و حيقِّررر يرررن تتسررررالملر ارررلت نن دةاتيعملاررر – تي فقرررت ة آلييرررت

 تيقيلررررت تخنفررررمله حمليررررت ت م ملسرررررت تقرصررررمل يت عوتاررررد رراقيررررو

 مرن  تمزيرد   يرطورم   رمل  ،يوبيرمله  تيدوييرت  تي روق  ت يوبيت تتقرصمل يت

 تتقرصررمل  وعولررملء تيوبيررت عولررملء رررلق  ومررن تيقرررتر، مرخررلي تارلررملم

 تيرعررد عوررى  يهررمل زرك ررُي ييويررت سيملسررت يررررين تيوبيرروي  وتضخططرر 

 يو لررو تيوبيويررت تتسرررالملرته اررله يقملرويررت تيعرريررتا يوبيررت تتقرصررمل ي

 سروق  تت ملع ن ر ت تيوبيويتا تضعملجلت ررتمج عوى تيطوم تزتيد ر رم

 عورى  تيعررم  ار   وإقررملر  وتيدوييرت،  تيعرريت تض طقت ت تيعرريت تيوبيت

  لهمل.تعوب ررتمج

 كرملن  إت ت ط. وت ،ذر  إت شعم تيي ذي . ةوممل ومضت: •

 .(34)وإ رملرة ذاملم ت أمره

 تيوبيررروي وتحملرررروي تيوبيرررت مررر  تيرعملمرررل  رررم تخلهصرررت: •

 تررتكب  ي رملوي   تيعرريرت   رمليوبيرت  تضعر رت   رتتكرب  تقرصمل يتا كاروة

 وعورى  تي روق.  ت تي رو   تدتور يوتزي وتدتودمل تضمل يت، ا  تنصور

 مررن  تيعرريررت تيوبيررت تقرصررمل يمله لْعرر ج  تضلوكررت ت تيقرررتر مرخررلي

 ورت رررد تسررررالملري كلورررف تيوبيرررت مورررف مررر  وتيرعملمرررل تنويويرررمله،

 إ  اررلت ييويررت. وسيملسررت ييرروي ررخطرري  ُيرردعب هررب،م تقرصررمل ي

 تعررملج تيرر  وتيرق يررمله يورر تمج تيوبيرروي رمليرصرردير تتارلررملم جملنررم

 اررملقتيو ت رررطي  مرطررورة عرريررت ررحيررت ييررت وإ ررمل  ،م  ومرهررمل

 صرررر دوق أو حكوميررررت جهررررت ترر ملاررررمل ،تيعملضيررررت تيوبيررررمله رركررررم

                                                           
 .يأل يم مصطفى صمل ق تيرت عيتيوبيت عن قور  صدقأ (34 
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 نن تيعرريرتا  يوبيرت  تيعرملضي  سرولملن  تضو  حل  م وت  . تسرالملري

 تيشرررركمله موتجهرررت ت ملي رررحملي حديرررت اررر  تيفر يرررت تتجرهرررمل ته

 ت ر ذملح رمل  مراونت تتقرصمل يت نهضر مل أن عوى وتيرككيد تيعملضيت.

 تيعورروم ررررو   اوتيرك ويوجيررمل يوعوررب كويررت تيعرريررت حيررملءإ إعررمل ة

 ،ختصصررملت  اليرر  تجلررملمعي لملصررت تيرعورريب وتعريررم تنم، روير ررمل

 تق يررمله مررن د  رررذ ُي مررمل يكررل تيعرريررت تيوبيررت موتكرررت عرررورة مرر 

 تجملررملر. اررلت ت تيصرر ملعي تيررلكملء مررن وتتسرررفمل ة ،حدياررت ييويررت

 سررنٍّ ت اىتيفصرر تيعرريررت يوبيررت أطفملي ررمل تكر ررملم عوررى وتحلرررص

 نشكتهبا روتك  م ل تنم ييرهب تسرعلملر عوى وتعويداب مركرة، 

 عرن   ضرًومل  تيفكري. مكونهب من جزء ت تنصويت  تيوبيت تكون حرى

 تسررالملريت  ريئرمله  ترو ر  تعيرو  وريئيرت  ت  يليت عوتاو أي عوى تيريوم

 و تلرل  تيعلرل  أمملكن ت تيفصاى تسرخدتم وتشذي  يوبيت، جملذرت

 وتحلررا تيعررمليي. تيرعورريب مؤس ررمله وت تحلكوميررت صررمل تض أروقررت

 ،تخلورل  مكرملمن  ومعر رت  تيراايرت  تيدرتسرمله  من تضزيد إجرتء عوى

 إ  تير وير   مر   تي ملجارت.  تيوبيوي تتسرالملر حملته رعض وتسرقصملء

 عوررى ىوَقررُي ت تيعرريررت يوير ررمل تتقرصررمل ي عرردرمليُر تي هرروه عررمء أن

 تيعرريررت  وير ررمل مجملعيررتا ييتم ررؤو اررو وإمنررمل وتحرردة، جهررت كملاررل

 تي دوته إ  حملجرهمل من أكار ك وزامل من تسرفمل ت مل إ  ورملجت

 أجرررل  ومرررمل تطريرررو.  ون تي قرررمل   تاررررة ت ترقرررى تيررر  وتضرررؤنرته

 قوًيررمل وتيرفررملني تجلليوررت، يير ررمل م ُحر  عوررى مجيع ررمل ارلرر  أن وأع رب 

 لدمرهمل. ت وعلًومل

                                                           
 يهسرزت ة مر و رتر  يولوت  ت عهميت تخلملصت رملييوم تيعملضي يويت تيعرريت: - *

  http://www.unesco.org/new/ar/media-

services/multimedia/photos/world-arabic-language-day/  
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 تيرعقيرمله:

 الزهراني يدسع د. األول: التعقيب

 تيفكررررة حرررور تيوبيرررت تقرصرررمل يمله حيرررملر تعقررري. صلص رررأا

 وتيشرذون  تيشؤون خمروف ت تييوم وُيقملرم ُيقملر ممل نإ إذ تيرقليت..

 تيرقليرت  تحلضرملرة  مرحورت  رملتلريملر ت رملحلرليت ي راضر أن  م

  ررل ت عملمررت رصررورة تيوبيررت مقملررررت ترتكررز ،ا ررمل مررن تجلديرردة

راي ت مفملصل ت ه  ع  تيرقلي تضعطى

o تيرقليت. تيوبيت حوتمل

o تنصويت. تيرقليت تنجيملر

o تيرقليت. تيوبيت قوتعد أو  و  

 مرمل  ييرت  تز ارملر  ترترر   يطملضرمل   رملازة..  تنسررملذة  أشملره وكلمل

 مل..و قمل ي رر ملوسيملسرري  ملتقرصررمل ي  تيشررملموت  تيقرروة رهررمل تي ررملطق  رقرروة

 تيرررر  تيرقليررررت رةتحلضررررمل عرررروتم ت تيقملعرررردة ذته وارررري إخل(..

 ت لررررتتضراكِّ تيرررردور نصرررريم مررررن ع اررررمل تتز اررررملر سرررريكون

 تير   تيفملاقرت  تيرقملنرت  شرركمله  قريرل  مرن  تت رتتعيت.. تجللهوريمله

 تهمويررملر أررعررت مررن أكاررر وت رررعلر ، ررمليي تي رريوكون ت ررروطن

  رو  ترلام  تي ريملق  ارلت  ت تيه ررت  ت شملرة إن ملن.. تضويملر ونصف

 تحملررروي يإمجررملي مررن % مررن أقرل  إ  عرررريتي تحملررروي ن رررت تردني 

 تيقيلرت  ترتج  حذب تسرشعملر إ  يقو نمل ممل ،ت نرتن. م  ومت عوى

تيرقليت تحلضملرة سوق ت تيعرريت يوبيت تتقرصمل يت

 بق  رررُي  مصررطوا  تنصرررويت تيرقليررت  رملنجيرررملر يرعوررو  مرررمل أمررمل 

 نيرتضهرملج   تيررقلي   ئرت   ئر ا إ  تيرقليت تيرطريقمله م رخدمي
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 تيرقليرررت، قررررل مرررمل أي تيرقويديرررت تحلضرررملرة مرررن تضر ورررون وارررب

 تتتصررملييت تير قيررت أحضررملن ت ُويرردوت نم رر أي  تنصرروي  وتيرررقلي

 أي - يرديهب   مليوبيرت  ،تجلديدة( حضملرتهمل تعملييب روتوتشر  تيرقليت

 تتتصرررمليي تي  رررملم رطريعرررت م طرعرررت -  تنصررروي  تيررررقلي يررردي

 تررملريخ  ترر رر ويعررل تير ررملرعيت.. تدويررت ت وررتا تضرل ،تيراي ررت تيرقلرري

 تي رررعت  كرررة ت ررملمي ايوع رر تيرقليررت تيرطريقررمله موجررمله توتيررد

 ت رهرمل  تيرشريت تنطرع. تي  تيرقليت تض  ومت اله  تلل وتير ملرع

 رملض ررديمله  تيروت ة  كملنر.  تيوبيروي..  تي  رملم  وم هرمل  ،شؤونهمل خمروف

 آتا  ت وتحررد موعرروع كرملرررت تررريا تيرر  ت يكرتونيررت وتضوتقرر 

 حذرب   يهرمل  ت  رر  تير   وتضدونمله تيشخصيت تضوتق  تورهمل كولت،

 تخلملصرت،  تييوميرمله  ُيشرر   مبرمل  تيفر يرت  تيطريعرت  يي ملسرم  تضكروم

 تيرلي  رروث  تيفريس  وأودمل اتتتصملييت تيشركمله تطريقمله توتي.  ب

 وتيرررردوين تضرعررد ة  تيوسرررملا  تررريا  مطرررورة مدونررت  عرررن عرررملرة  اررو 

 يرررردي ملتتصررررمليي  رً ررررملُع تد ُموج رررر تحلليلرررري تتجرلررررملعي تيرفررررملعوي

 ترهه  ت طمليرت،  وعردم  تيقصر ة  تضشرملركمله  جترمله  ي او م رخدمي 

 رمليكرملررت  تيوبيروي  تيركايرف   كررة  عورى  رملنصرل  يقوم تيلي تويرت

 ت تيقملالرررملن شرررمله وسررر ملم ن ررررقرتمإ ترررهه ،ملحرً ررر  حلررردو 

 اررررلين ت نرررر إ أي  يررررديو،و صررررورة تضرايررررت تيوبيررررت عوررررى تنصررررل

 عر   وذير   شريئ مل  تقرور  أن  ون يردي   ممل تقور أن  كن تيرطريق 

 وارلت  ييرت(،   هرو    ر  ممل  كل  أن إ  تسر مل  ت تضرايت تيوبيت سيليملايت

 تيرر  تجلديرردة تيرقليررت رمليشررفملايت اُيعررر  مررمل لشرركُِّي حلورر  ت

 تيرطريقرررررمله  ت كررررررمله( أو ومرررررؤ رته ت  ررررروجي ييرررررت تشرررررلل

  ير ملءر شمله س ملم يشركت تير فيلي تيرايس يقور ملركيت..شتير
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 ت ومرمل  تييروم..  ت صرورة  آتا  تر ررهب  توررق   ضرملذت  :تي ملس رعض

  قررر  إنهرررمل تيصرررور.. توررر  مرررن ءرشررري  ررررفو ت أنهرررمل يدركونررر 

 وأ وتتهرمل..  تجلديردة  تيرقليت تيشفملايت صييت ا مل نهحو ،ترادث(

 ييرت  أمرملم  أن رمل  ملأيض  نهحو كلمل ،دةوتيريري وتي  ملرت تيصورة إنهمل

 يرعوررررو مررررمل واررررلت ،وتيرمرررروز تضرايررررمله قوتمهررررمل مشرررررتكت عملضيررررت

  مليكولررت تيرقليررت.. تيوبيررت قوتعررد أو  ررو حررور تنلرر  رررملضرتكز

 ررررمليفورت زةعرررز ُم سررر ملم يقطرررت وتجللورررت ،مل وجي رررإ ترمرررز  أصررررا.

 ملصرررملحًل ديُعررر م مصرررطوا تيرقويررردي مبفهومررر  وتيررر ص تض ملسرررم،

 رملي صروص   فرل  ت تي  تيرقليت تحلضملرة م  ومت ت يهسرخدتم

 أن يعرررين مرررمل تي رررريعت.. تيروتصرررويت رمليوا رررمله وإمنرررمل ،تيرخملطريرررت

تيرقويديت تحملد ته طرأا لملرج ليرشك  ملرقلي  ملي ييو تسرالملر ت

 ترطورم  تيرقليرت  وتيوبيرمله  تني ر يمله  عورب  ت تض ررذدته  اله

 عوررى تير ررملء ورمليرررمليي ،تشررريملدمل وآييررمله مليطريعرهرر م راضررر ت وعي رمل 

 تيوبيت. تقرصمل يمله علن ييوي تسرالملر  قيو ت ُي هب ممل اعواهمل

 الدريس زياد د. الثاني: التعقيب 

 تيوبيرمله  مرن  تيعرريت تيوبيت تطملر تي  تيرهديدته  ملازة أ. أ ملره

 تيوبيرررت رررركن رأذكِّررر أن أاريرررد لصوص رررمل. اويزيرررتت  ومرررن تنلرررري،

 ت اويزيررت، تيوبيررت مررن م مل  ررًت جتررد تيرر  املوحررد  يي رر. رريررتتيع

 وت اويرز  ت اويزيرت،  تيوبيرت  مزتةرت  مرن  يعرملنون  أيض رمل  تيفرن يون

 تيزحرف  ت لصوص رمل  دب، ت سرملنيت تيوبيت تهديدته من يعملنون تآلن

 ررملن تيوبي وكرلي   تنمريكيرت.  تيقرملرة  مشرملر  إ  ج وم من تيرشري
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 ملم هلرر أو ملعويهلرر إمررمل تهديرردته، أيض ررمل مليررديهل وتيصرري يت تيروسرريت

 تنلري يوبيمله

 از ررت تي ررملس يرردي يصرررا ع رردممل ويرضررخب يررز ت  تيرهديررد

ا امل من أكار تيعرريت تعملني  ممل والت ييرهب، جتمله  تلويت

 اررله ضوتجهرت  وسريوت  أ ضررل رركن  تتعرقرمل   تيشررملا  تخلطرك  مرن 

 وتع يلهرررمل، تيعرريرررت يرررتيوب ملنرررتتيرن  تضررردتاا تررردريج ارررو تيرهديررردته

 تنلرررري تيوبيرررمله تقرررزيب مررر  تيرع ررريب ارررلت ترت رررو إذت ولصوص رررمل

 !م همل وتتنرقملص

 ت رضرررملا  تيوبيرررمله إن تيقرررور  كرررن ،تتقرصرررمل ي ررررملضفهوم

 عورى  ت طروي  ت تيرضرملعت  ت ويو ت وتضهملرة تيرشري، تيردتور سوق

 كارررةو ،ملأيض ر  تسررخدتمهمل  سررهويت وعورى  ررل  ا قرر  مرملنرهرمل  مرديا 

 تكرا    رتهرمل كر  عرملرًة ا مل سكعيُد ،ويلت تسرخدتمهمل. عوى ت قرملر

 تيوبيرت  مكملنرت  ير ر   طريقرت  أسهل ةإن  تضملعيت: س وته تيعشر طوتر 

ةتسرخدتمهمل ركارة رل مدحيهمل، ركارة ييس تيعرريت

 تيعرريرررت تيوبيرررت تعوررريب معملارررد م ررركيت اررري تنلرررري، تي قطرررت

 معملاررد عررن سرر وته قرررل  كررررُ. نأ سرررو وقررد ري اررمل، يو ررملطق 

  رتير  م ورت   ر.  اري  تير   ت اويزيت تيوبيت تعويب

 و قمل يرررت  روومملسررريت مكملسرررم واقِّرررُت واررري تي يطرررملني، تجملورررس

 صرر همل  إعمل ة يرب مملييت مدلوته إ  رمل عمل ت ،ي يطملنيمل كر ة

 اري  تي  رن يتتيف تيوبيت تعويب معملاد ،ورملضال  مل وت. م ملش  عوى

 تيوبيرت  تعوريب  ومعملارد  ،  رتير  م ورت   ر. 

 تيوبيرررت يرعوررريب «روشرررك » ومعملارررد ،«تنرررريسڤسررر » سررررملنيتت 
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 ارله  كرل  تيصري يت.  تيوبيت يرعويب «كونفشيوس» ومعملاد ،تيروسيت

 ملي رررعملض مشرررهورة معملارررد سو ررروت يرررديهمل تخللرررس تيدوييرررت تيوبيرررمله

 يرديهمل  أن تيوبيرمله  تور   حروِّ   رن ُح ومن كوممله.تحل عويهمل شراوُت

 ، رن رمل   ويرت  رهرمل  تهررب  تيفرن ريت  تيوبيرت  أي وتحردةا  قاطريت مرجعيت

 رهرمل  تهررب  وتيصري يت  معهرمل،  تضراردة  وتيوتيرمله  رريطملنيمل وت اويزيت

 تيوبيرررت مشررركوت إسررررملنيمل. وت سررررملنيت ،روسررريمل وتيروسررريت ،تيصررر 

 عشرررين مررن أكاررر إ  رررل ،وتحرردة  ويررت إ  تعررو  ت أنهررمل تيعرريررت

 أنهررمل ملتحًقرر يرري نتررري  ميررزًة هررملأ    ك ررُ.  يلررمل واررله عرريررت،  ويررت

  عررب ت تيرردور ررر  تيروتكررل م ررر ُت إذ ،عير ررمل تكررون مررمل كررا  ت

 صرت مرخص  معملارد  يديهمل تنلري تيوبيمله أن كيف رأي مل وقد ييرهمل.

 سو ررروت تآلن ىحرررر يوجرررد ت تيعرريرررت تيوبيرررت أن حررر  ت ،يرعويلهرررمل

 وعري  ذته وتكرون  وتحردة،   ويرت  عويهرمل  شررا ُت صرت مرخص  معملاد

 يوررلك   تمري ر  ملوذرتع ر  نملعلرتً  قروةً  روصرفهمل  تيوبيمله تعويب ركادتا

 تتقرصمل ي

 تيقرررررآن مهررررر  ارررري تيرررر  تي ررررعو يت تيعرريررررت تضلوكررررت نإ

 أن ي ريرري ،(تيعرررري تيشررعر أيقونررمله  تضعوقررمله ومرروطن تيكررريب،

يت.مرجع اي تكون

 وتض رررول  تيعررررم وت  قررر ، يوعررررم .يي ررر تيعرريرررت تيوبيرررت

 عرررري مويررون مئررت و ررس أيررف مررن أكاررر عررن نرارردث إذ ، قرر 

 ت رمليعرريرررت ويولهررررل  ررررل تضكرمرررت، مكرررت مررررجعيرهب وم ررروب

 تيوبيررت قيررمل ة مهلررت تضهلررت، اررله ييرررويِّ تنجرردر  ررن أمجرر ، تيعررملم
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 سررولملن تضورر  حلرر  شررملءإن يكررون أن وأرجررو تيعررملم، ت تيعرريررت

 ذي . يراقيو تتيقمل م تيلرتع او تيعرريت يوبيت تيعملضي

 القضية حول املداخالت:  

 تيعرريت يوبيت تتقرصمل ي عدتيُر: 

 مرن  تيعرريرت  تيوبيرت  أن إ  تحللرو   صرمل   ررن  تهلل عرد  . أشملر

  ضرهً  تيردور،  مرن  يوعديرد  وتتقرصمل ي تيرذملري تجل ر اي تنزر

 تيعرررملم ت تقرصرررمل يت ته رررو  الرررت  رملير ليرررت، وبيرررتتي عهقرررت عرررن

 تك ويوجيرمل  مرن  عردة  مبيرمل ين  تعرج   تير   تضرحورت  ارله  ت مللصوص 

 تدملاررل، وتيرقرردم تيرررقين تحلررديا تتجرلررملعي وتيروتصررل تضعوومررمله

 تتقرصرمل ،  مرن  جديرد  نروعٌ  ررز   حيرا  تحليملة، ضرت و تيدور وعوضت

 ُت ردي    أن تضعر رت  ت ررطي   ومرمل  ر رت، تضع عوى تضرين  تتقرصملُ  اوو

 لررهر مررن ذيرر  ويرضررا وإنعررمل ، وت ليررت حركررت مررن يهقرصررمل 

 تحململ ررررل مررررن كرررراٌ  أصرررردر تهمل تيرررر  تيرشررررريت تير ليررررت تقررررملرير

 مرررن تيوبيرررت موقررر  عرررن تير رررملقر يررركتي وا رررمل وييرررت،دتي وتضؤس رررمله

 ملترترملًطر  تتقرصرمل يت  رملي يملسرمله  تررتر    ملضعر رت  تضعر رت،  تقرصمل 

 ونن .تتقرصرمل   عملم ت تضردتويت تضعووممله  مبعر ت يعهقرهمل ملو يًق

 عوليررت مشررملري  مررن  خط ررُي مبررمل رارر  تتقرصررمل ي ت نرررملج تطرروير

 وتدويورهمل،  تتقرصرمل يت  تضعر رت  حصرور  أ تة اري  تيوبيرت   دن امعر يت

 اري  جديردة  و يفرت  إييهمل ت  د تتقرصمل يت تضعر ت عوى تيوبيت و تيتا

 تيرعر يررت تنلررري تيو ررملاف جملنررم إ  يوبيررت، تتقرصررمل يت فررتتيو ي

 وتيو يفرررررت ت عهميرررررت وتيو يفرررررت تيرعويليرررررت كمليو يفرررررت يوبيرررررت،

 د تع ر  مللصوص ر  تيعرريرت  وتيوبيرت  عملمرتً  تيوبيرت   ردن  ،وإمجملًيمل تي يملسيت.
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 مررن تر رر  وتقرصررمل يت جتملريررت روتررر  ر ررملء  ررو وتض طوررو تنسررملس 

 رعضرررهمل وتجملرلعرررمله تيوتحرررد تجملرلررر  رررر  تتقرصرررمل ته كفرررملءة

   تيرعض.

  اه ورررري نعلررررل ملك  ررر  إذت أنرررر  تيركرررر   وزيررررت  . وذكرررره 

 ارب  تييمليرم  ت تييوم أطفملر أن يعين  هلت ،تيقمل مت س ت  وتخلل 

 ت تنطفرملر  ارؤتء  ويكرن  ،رر   تعرقدوت إْن ذي  مهلَت ونسيروي  نم 

 شررعريًت تنكاررر ملرتجملرر ت تيعرررري يتحملرررو مرر  يرعررملموون ت تييمليررم

 أو مدرسري  ييرره  ل  رَاُم كملنوت إذت إت (تت رتتعي تيعملم واو 

 يعرررملرهبأ ويشررررتون وتنارررملني تيرطريقرررمله حيلورررون يكررر هب ، يرررين

 ت اويزيررتت  ترارردث موتقرر  مررن تيشخصرريت وأارتعررهب وأكوررهب

 اويزيررتت   مليوبيررت ،أيض ررمل كررر ة تتقرصررمل يت وتيراررديمله تييمليررم.

 رشررركملتهمل ىع لرر  ور عويهررمل وتقرروم ،تيرشررر مع ررب ملرهرر يرارردث

 ىوعور  ،تيعرريرت  تيوبيرتَ  زلي ر ُي مرمل  يكرن  تيطو رملن،  كلرمل  ترروع رمل  تي 

 تيقرررررآن ييررررت أنهررررمل -  تض ررررول -  ررررن نرتاررررمل كلررررمل تنقررررل

 مررمل واررو ،لوقهررمل م ررل مركملموررًت كملموررًت نزيرر. نهررملأو ،تحملفو ررت

 ،م رروب كررل ريرر. ت ىوسررررق ،تيرشررر ييررمله ررر   ريرردًة  عوررهمل

 تنجيرملر  رعرض  ونكرتن اويزيتت  طييملن م  ىحر أنهمل يعين والت

 طفرل  كرل   ررلتكرة  مرترطرت  واري  ،وفو رتً  ىسرررق  دمل تجلديدة

 ترارور  ررل  ،تيرديين  تي طرملق  ت  قر   ىترقر  أت  رم  يكرن  ،م وب

 قررل  هرمل اأر مل وقوروم  أذارملن  ت تيعرريت تيوبيت حضور  ديؤكِّ  رجُم إ 

 ،وا ررمل  وتضملييررت.  وتيرت يهيررت  تياقمل يررت تجملررملته  كررل   وت ،ا اررب

 كرتونيرررت أ رررهم  نررررملج تخلذويرررت تحملرررملوته مرررن تعرررد   نررررلكر

 يررمل ت رررا  ررنررملمج عرردت  يلررمل تكررا   نملجاررت تكررن م ،رمليعرريررت
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 علرل  نررلكر  أن ي رمل  كرلي   أج ريت.  ختُن عوى ي  ُر نن  (امس ب

 ،وترمجرررر  رررريتيعر ت نررررملج رْشررري   وتجللعيرررمله تجلهرررمله مرررن عرررد 

 ت تيعلررل؟  لررمل ،مجملا يررت ويي رر.  وقيررت وررملوته ت ررل  يك هررمل

   يورطريو. قملروت إسرتتتيذيت يرق ايملم ت ن  ر أن نريد

 إ  تيررمل ييرت  تيوبيرت  قيلرت  نعورب  أن مل إ  تض و  ا ملء  . وذار.

 مرن  ويردتوي  ت ن ملن  روك  رصيد  مليوبيت تياقمل يت. قيلرهمل جملنم

 تجملرلعررمله امليريررت أن تآلن  اررده مررمل تضرعررد ة. مملت تسرررخدت لررهر

 تي لررو أن يعررين اررلت اررل مل،تقرصررمل ي  تضهيل ررت تيرردور يوبيررمله ترذرر 

 رجع رمل  ويرو  يوبيرت؟  تنسملسري  ثارر  تضا ارو  تيردور  ارله  ت تتقرصمل ي

 ت وتضعررررت تتقرصرررمل ي رملجلملنرررم تي هررروه ارررل ،تيعرريرررت يوير رررمل

 تسررعمل ة  و كرن  ،يير رمل  ترتج  وَتمشك سيال  تيعرريت حرلعملت مل

 ييملقرهمل؟

 تتقرصرمل   قروة  أن عورى  تيعذررو    رملازة  أ. أكده ،وردورامل

 يلي  تيعكسا وييس ،تنم يويرهمل قوة  ويت ني تتقرصمل ي وتي لو

 تي يملسريت  مكملنرهمل املنم تتقرصمل يت تضلوكت مكملنت عوى عورُن

 تيعرريرررت  تجلهرررو شررررمله ومِّ تض رررؤوييت ارررله تقرررو  رررركن وتيدي يرررت

 ت اويزيررت تيوبيررت تعورريب ررركن تيقملاررل تيرررأي خيررص و يلررمل تضر ررمل رة.

 قررد نرر  د مل،ي تقرصررمل  وتز املراررمل  ويررت أي ي هضررت أسملسرري شررر 

 إ  ن رنرمل  ويرو  أرد ت، ملأسملسي  ملشرًط يكون ت ويكن ملسرر  يكون

 ارله  مجير    س ذد تيعشرين، حلوعت ت تيعملضيت تتقرصمل ته أاب

 تتقرصررمل ي  ملتطورارر  راررب تنم رويرررهب   يهررمل  يررردريست يرررب  تيرردور

 عملضيت. تقرصمل يمله أاب علن ملوتلريملرا
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 ت تي  ررررر يوفرررر. مل رررر أن تيشررررريكي تجلررررملزي  . وأشررررملره

 ب يرررر تيررر  تيعملضيرررت تتقرصرررمل يت تضرررؤنرته أن تنلررر ة، تي ررر وته

 اويزيرت ت  رمليوبيرت  تيرملم تيرخملطم عوى ترتكز تضلوكت ت ت  يلهمل

 وأضملنيررمل تيصرر  ت تضررؤنرته يرر فس ذيرر  نررري ت حرر  ت  قرر ،

 رمسيررت كويررت ره اررمل ييررت تعرلررد تيرردور  رورر  وروسرريمل، و رن ررمل

 ُيعرر   كرلي   تنلرري،  يوبيرمله  ترمجت وسملال وجو  م  يولؤنرته

 ت تيقرررور ت أسملس ررمل اويزيررتت  تيوبيررت مررن تيرررملم نتيرررلكب تشرررتت 

 ملل ر وم  تنلري، تيكفملءة تشرتتطمله عوى م ملمرقد  تحلديات تيو ملاف

 تيوبيرت  ثترارد   تير   تيرره   أن ذير   عورى  سرملعد   رمل  أن  ير   ش  ت

 كررر  رشرركل  يهررمل مترقررد  تيرر  تيررره  تييمليررم ت ارري اويزيررتت 

 شركت وسيمل ة تيعوضت ريملت أن جملنم إ  وتيرق يت، وتنحبملث تيعووم

 تضعرلرد  تضفرروو  تيرقلري  تيعرملم  أنرذ. تيرقليت وتخلدممله نرتن.ت 

 روررردتن مل ت نفرقرررد ري لرررمل كرررر ، رشررركل اويزيرررتت  تيوبيرررت عورررى

 تيرقلرري تتقرصررمل ي تي شررمل  حررملر ت تي شررر ت تض مل  ررت تيعرريررت

  وتيرقين. تيعولي وتيراا

 تيرقل ت عملم ت تيعرريت تيوبيت:  

 تيفضرررملء ت تيعرررري  تحملرررروي اررل  تيقرنررري:  ملعررل  م. ت ررملءر 

  قرر  ارو  وارل   ق ، ٪٥ ور  كلمل ،تجد  مروتع  ت يكرتوني

 تز يرمل   ت تيعرريرت  فرمله تضؤي  رقل ت أن رمليراب - تي وع أو تيكب ت

 تي حيرمله  كرلي  و ١٩٩٨ وس  ت تضلوكت ت نرتن.  لور من

 وتيرطريقررررمله ت يكرتونيررررت، تحلوكلررررت تررررك   وتزتيررررد تيعرريررررت،

 تيعملضيرت  ت يكرتونيرت  وتنسوتق تخلدممله تعريمو تضخروفت، تيعرريت

 وتيفيزيررررررملء تيفورررررر  ت عوليررررررت مرتجرررررر  تعريررررررمو وت قويليررررررت،
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 - رروث   ريس  مارل  تتجرلرملعي  تيروتصل وسملال تو ،وتيريملعيمله

 وإذت وتتقرصررمل ي؟ تيعولري  تيراارري رملجلملنرم  مررررو  تحملرروي  أن أم

 تحلوور؟ اي لمل  ،كلي  تنمر كملن

 سرركي مل يررو أنرر  تيعذررو    ررملازة أ. ذكررره ،تي رريملق ارلت  وت

 تيوبيررت مكررملن أيررن تيرررتان: تيوعرر  ضعر ررت ألررري  رطريقررت أنف رر مل

 تي شرر؟   قطملع ت تيعرريت مكملنت اي وممل تيرقل ت؟ عملم ت تيعرريت

 وأن رمل  وتي روع،  تيكب ت  قر يدي مل :تككيد ركل ت جملرت سركون

 إنشرررملء عوررى  تيعلررل  إ   و رررملج  عررخب،  رقلرري   ررور  إ  حبملجررت 

 تي شرر  قطرملع  يوتجهر   ضرمل  املي ر عملض تيعرريرت  تنرشملر زيعز  عخب وروي

 مرررن تيرتمجرررت حركرررت وتحريرررملج ر يويرررت، مشررركهه  مرررن تيعررررري

 ت تحلقرروق قرصرر ت ومررن إ ترة،  ررنوُح تطرروير إ  وإييهررمل تيعرريررت

  ررملج  كلرمل  تيوبيويرت.  تيصر ملعمله  ر  وتيرقملطعمله تيرقلي،  تيفضملء

 تحملرروي  ت ليرت   سرريل  ت تيقملنوني ا  تحملروي تسررعمل  إ  كلي 

 رررر   مشررررتكت اهرررو   إت حيررردث يرررن  وارررلت   ورقل رررر   تيعررررري

 ر ررد  رهرردا تيعرريررتا رمليوبيررت وتضهرررل   وتيعررملم تخلررملص تيقطررملع 

 مررن تدررمل ا تيعرررري تحملررروي مررن  كررن حذررب ررركك  ت نرتنرر. 

 ت  قر   حصره وييس وا امل، ولرتا  ومسعيمله وصور نصوص

 مقملرنرتً  ونروعي  كرر   رقلري   رور  يراقيو وعوليتا حبايت نصوص 

 نصرل  كري   قر ،  % حروتيي   عرعيفت  ن ررت  مرن  تييوم و  ا  ممل م 

 أقرل  عورى  % يرصررا  ،تيعرملضي  تيرقلري  تحملروي ت ن رر  زيمل ة إ 

 أسرروع  جو رمله  إحردي  ت ريملنرمله  مرن  جرملء  مرمل  ح م وذي   ،تقدير

 ت مملرتتيرررت  شررررملموتي تياقمل رررت وزترة رررل ق  مرررن بتضررر    تيعرريرررت تيوبيررت 

 تيعرريت. يوبيت تيعملضي تييوم م  تزتم  مل
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 وطررين مبشررروع نفخررر أن ي ررمل تيعذرررو :  ررملازة أ. وأعررمل .

 وأرشرفر    تي رعو ي  تيرقلري  تحملروي وإتملحت يرقل ت ن(، و   ويكي

 تي ررعو ي تيرررملريخ مركررز مرررمل رته إحرردي واررو ،يوعررملم وإتملحررر 

 ت وت سررهمي وتيعرررري  يتي ررعو  تيرقلرري حملرررويت   رررتء تيرقلرري

 ت    تررررك    ذي عولرررري  رشرررركل ويكيريررررديمل  تحلرررررة  تضوسرررروعت

 تضعرملم،  تيررتتث،  تحلضرملرة،   تيررملريخ،  م هرمل:  خمروفت،  موعوعمله

 وحضرررملرة ترررملريخ إرررررتز أادت ررر : أارررب ومرررن    وتي ررر ...( تنعرررهم

 وتيعلررل وت سررهمي، تيعرررري وتيعررملض  تي ررعو يت تيعرريررت تضلوكررت 

 تيع كروتيرت  يوشرركت  تي عو ي   تض رخدم  ر  تيفذوة ر م عوى

 تررملريخ عررن رقليررت تعويليررت مرروت  ونشررر تيرقلرري، تحملررروي ون رررت

 تيرقليرررت تضررروت  وتكصررريل ،تي رررعو يت تيعرريرررت تضلوكرررت  وحضرررملرة

 وتيرزييرف  تضيمليطرمله   حملته وتصايا تضلوكت، تملريخ عن تض شورة

 حرل  ور ملء وتيرفملعل تضشملركت مل ت ق رْشن  عن  ضًومل تملرخي مل. عن

 تيعرريررت تضلوكررت ةضررملرحل تيرقلرري رررملريختي   رررتء  تضرطرروع  مررن

  تي عو يت.

 ترتجب ةأ رية وم صت شركت أن سويلملن أرو م ى أ. وذكره

  قررملاو  لررهر تتصررط ملعي  تيررلكملء طريررو  عررن تيعوليررت  تضقررملته

 رمليوبيررت تيدترسرر  نكرر  اررو م رر  تدرردا ت.جررد  ر رريطت ورركوفررت

 تض شررررورته ضوتكرررررت ملسررررريع  بمعوومررررملته  ررررديا مررررن تيعرريررررت

 تنكمل  يت.

 جرررررديرة جتررررررت  يررررردي مل أن إ  تيشرررررتري  حملمرررررد  . وأشررررملر 

 ررنرملمج  يوا رملطرت ، وت لو حديات جتررت واي ،وتيدعب رملتارلملم
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 تضعيرملري  وتتلرررملر  ،رهرمل  تي رملطق   يير   ت نرتنر.  عوى تيعرريت تيوبيت

 تيعرريررت ررنررملمج ت يكرتونيررتا تي ررعو يت تجلملمعررت ت عرريررتتي يوبيررت

 يو رملطق   تيعرريرت  تيوبيرت  تعوريب  ميردتن  تحريملجرمله  يو. ت نرتن. عوى

 ت تيعرريرت   رتست يريا مركململ إيكرتوني ررنملمج ررو   ،ري امل

 عررد  نكرر  جيرت يررت أو زم يررت قيررو   ون تيعررملم ت مكررملن كررل

 ،ورردو ة ارر  تسررريعملريت رطملقررت ،بوبتيرررع ت تيرررتار  مررن  كرن 

 تيرعويليرررت تيركوفرررت تر ومرررو ِّ ،تيرقويررردي تيرعوررريب عوتارررو تمرذرررملوز 

   وتير قل. تي فر وترعمله

 عرريررت كرردور ن رررج ت أن ررمل طيرررت و ررملء  . ذكررره حرر  ت

 تييون ركو  أصردرت   تيلي تياقمل يت تير ليت تقرير وح م ،حرلعت

 ت ع ررروتن،  5000 عرريرررترملي ن ررررج ،2019 ت تياقمل يرررت يوكررررم

 تيكررررم عرررد  ت أضملنيرررمل وترفررروق أمريكرررمل، ت 300000 مقملررررل

 عررعف ا ررملث ت نرررملج، عررعف إ  ورمل عررمل ت .تيعررملم ت تض شررورة

  قرتءترر  د اررتر تيررلي ،تجلديررد تجليررل أاوررم مررن وتضطمليعررت تيقرررتءة

 تحملرروي  ععف أيض مل أعف مل ذتإو تويرت، ت تيريريدة أحرا حبدو 

 ررررتمج قوررت أو وعرردم ،(تيرقلرري تيعررملم  تجلديررد عملض ررمل ت تيعرررري

 تجليررل وتعرلررمل  تيعرريررت، تيوبيررت عوررى تضعرلرردة وتيرعملمررل يروتصررلت

 جهررمله ت ومعملمهترر  ومل  ملترر  ت ت اويزيررت تيوبيررت عوررى تجلديررد

 مرررن تعررررتته ورررردون وتحلكرررومي تخلرررملص  تيقطرررملع ت تيعلرررل

  رررب ت اويزيرررت، يرررترمليوب تيرقرررملرير أارررب بيتقرررد يررررب حيرررا أحرررد،

 يقرررأ ت تيررلي يولرروتطن تيفكرررة توصرريل مررن رررد ت أنرر  يرررلكرون

 تيعرريرت  تيرتمجرت  ت تنلرري  تيوبيرت  طعرب   ملرتال ر   ررلوق ت اويزيت،

  ؟!ٌ تقرصمل يوير مل يكون أن ي مل أين  لن تيركيكت!
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 كاررروة تيوبيرروي وتحملررروي تيعرريررت رمليوبيررت تي هرروه سرررل 

 :تقرصمل يت

 حرردأ لشرركُِّت تيعرريررت تيوبيررت أن عوررى تياقفرري ولررد  . أكررد

 تدويررت مكونررمله حرردأ وأنهررمل تي ررعو ي، تيرروطين تنمررن مقومررمله

 مرررن وتحللمليرررت وتيرعزيرررز، تييررررس وترطورررم تي رررعو يت، تيوط يرررت

 تيع مليرت  أن رردييل  اوت فيرلي  تشرريعي  تارلرملم  حرملر  واي تضخملطر،

 تنور ت سررتتتيذي  يوهردا  تيرفصريويت  تنادتا حدأ تيعرريت رمليوبيت

 و وييرت  وويرت  حكوميرت  رررتمج  وتوجرد  ، تضلوكرت  رقيت ت

 تي يملسررري تضقررروم إطرررملر ت مهررربي ٌرع صررر أنهرررمل كلرررمل رهرررمل، يوع مليرررت

 تيقروة  عوتمرل  مرن  إنهرمل  ررل  وروري،  كع صر رهمل وتيرعململ يودويت،

 تتسررالملر  أن روتيرصو  يودويت. تخلملرجيت تي يملست ت فيل ت تي ملعلت

 تحلكومررت رررلق  مررن نملعلررت كقرروة تيعرريررت تيوبيررت وتعورريب رْشررن  ت

 أو ت ديرد   تضلوكرت  لملرج شعريت،  روومملسيت تكوين ت تي عو يت

 أي و ون ويودويررت، يوبيررت تضرجرروَة تنارردتا  واقِّسررُي ا تلوررهمل حرررى

 حزيت. تقرصمل يت عوتاد  واقِّسُي  دن   ذتت تيوق. وت خمملطر،

 تيعررم  كرملن  ع ردممل   دنر   ،تي عريب  مشملري  . ن ر وجهت ومن

 ييرت  وكملنر.  ،تضصرطوامله  مصردر  اري  ييررهب  كملنر.  يوعرملم  قمل ًة

 كملنر.  تتقرصرمل ي  تي لرو  مفررملو   وكرون  كرملنوت  وع دممل ،تيعووم

 ت تيوبيرت  ع ر .  نحرد  ا رى  ت تيرلي  تضرجر   واي ،تي ملادة اي ييرهب

 عرريرت تي رقملء نإ وتاب.  هو الت ا  يقور نوم  ،تقرصمل   ون ترطور

 نروقر   ت   ان تتقرصمل ي. تي لو لهر من إت يكون ين وتطورامل

 ،ملتقرصرمل ي   مطووررت  ار   واري  ويرق هرمل  تيعرريت يرعوب أن تيشرملم من
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 إذت إت تيعرريررت تيوبيررت تقررملنإ  يهررمل مو ررطا و يفررت عررن ن ررل  م  رر ان

 تيعرريرت  وترطرور  ترقرى  أن إ  نرروق   كيرف  ،يورملريخ ت رلي كملن.

 تييوميررت تحليررملة عوررى تررك   ذته يي رر. وارري ،تيعورروم ييررت وتكررون

 ومرن  تيعملطفرت  مرن  نررخوص  أن  رم  إن مل  همل.يراد  نم  ر ملايت وعوى

 رنررز  تيررلي  ررملهلل ،وفو ررت تيعرريررت أن ارري  مليق ملعررت ،تيروتكررل

 أمرنرررمل تهلل نن  اريرررت  ق ملعرررت وارري  سررياف  ،  نم ررر واررو  تيررلكر 

 ولمليردة  وفو رت  تيعرريرت  أن تأرد  تعين ت تيكر ت  ملآليت ،رمليعلل

 يريرد  أنر   أو ملصرايا   رأي  كملن وسوتء م، ر ُم  ملنمر علل،  ون

 ارله  أجل من أكار يعلووت أن عويهب ركن تيعرريت مراد ي رال ُي أن

ملني س  ي مل رملي  رت تنمر  دن اتجلليوت تيوبيت

 عررررد  . تقررررتو ،يوبيرررت تتقرصرررمل ي رملتسررررالملر يرعورررو و يلرررمل

 وتعويلرمله  ووصرفمله  تض رذمله  ييل ررحت تد  دي يعريينت تيرةن

 ررحرهرمل و رويرمله،  مطروعت توجد عمل ًة تي  تض رذمله وكل تن ويت

 تيوقر.  ذته ت ويطرعر   تيردييل  يرتجرب  رقليرت  رطملرعرت  موصرل  ر  ملم

 ،ملأيض رر يولصررملن . ملمكلًورر ويكررون ،تض رررهد ت تيوبيررمله كررل  إ 

 كملضرردقو صرر ملعرهمل ت ررردتعوت  تت يكرتونيرر وتضعررملجب تيقرروتميس

 تيعرملموي  وتيراويرل  ت يكرتوني تيصرت وتيراويل وتيوبيوي ت مهاي

 تيرق يرمله  ارله  وتو يرف  تنصروته  عورى  وتيرعررا  ،ملإيكرتوني ر  يوبيت

 ،ت نررملج  ولطرو   تيرترعرت  تيصر ملعيت  وتيارورة  تيصر ملعي  تيلكملء ت

 خل.إ تخلملصت.. تتحريملجمله ذوي ونك 

 تتقرصرررمل يت نهضرررر مل  ررردن ،تيعذررررو   رررملازة أ. رتصرررو  وت

 مل تن ررهل وعرردم تيعرريررت مل ررويير مل ررراقمل ر مل كن  رر رقرردر مراونررت

 ت تنم روير رمل  وتيرك ويوجيرمل  تيعوروم  ترو    ت املح رمل  وعورى  م همل،
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 إ  ارلت  تيرعويليت. تضؤس مله وكمل ت وتضعملاد وتجلملمعمله تضدترس

 تي رعو ي  تيعلرل  سوق ت تيعرريت يوبيت تتقرصمل يت تيقيلت ر   جملنم

  شررد ُي سرريمل ي يقرررتر  رررملج  دن ررمل ،مرصررل سرريملق وت تيعررملضي. قرررل

 وتيوسررررملال وتيرترويررررت تيرعويليررررت تضؤس ررررمله عوررررى تيقررررملال  عوررررى

 تسررررخدتم مرررن  هل رررُت  رررديمله ني تيرصررردي ركاليرررت ت عهميرررت

 مرن   يتتتقرصرمل  يهسرفمل ة زةافُِّم ريئت وتو   تضلوكت، ت تيعرريت

 ررحيررت ييررت إ ررمل  عوررى وتيعلررل صرر ملعي، كقطررملع تيعرريررت تيوبيررت

 تيعملضيت. تيردتوته ت تيعرريت تيوبيت ترسيخ عوى ع ُت مرطورة عرريت

 عرد  حروتر تن مرن  حبرملر  يريس  أنر   إ  نمل ر إررتايب م. وأشملر

 تنحروتر  مرن  حبرملر  يي . ملحمليي  ويك همل ،تيقرآن ييت تجلليوت يير مل

 تيرصررررري ت تيعوليرررررت وتنحبرررررملث تحلديارررررت وتيرق يرررررمله متيعورررررو ييررررت 

 سروا  تيعرريرت  رمليوبيرت  وتيطر تن  تيطرم  مارل  تيعوروم  بوتعوب ،وتضرقدمت

 ورصرتحت ،تيعرريت رمليوبيت وتيدترس  تيعولي متيرقد  ر  ةتدوِّ يفملقب

 ونُؤيوذ ر  ارمليريرهب  ت تيعرريرت  رمليوبيرت  تيطم عووم توقوت تيلي تنطرملء

 أو ريرررتوتنور تيررردور ت أج ريرررت رويرررت تضرقدمرررت  رتسررررهب لْلرررَأ إ 

 تيعوروم.  ارله  ت تجلديرد  بوتعوبر  مهحقت من يرلك وت حرى أمريكمل

 عررعف مرن  تيوبيرت  تعملنيرر   لرمل  ،تيعرريرت  تيوبيررت ت يي ر.  تضشركوت  نإ

 أر ملاهرررمل عرررعف واررري ،تضشررركوت نسرررملس أعررررته ارررو وإالرررملر

 وأ ريررت عوليررت نهضررت وجررو  وعرردم ،وتيعولرري تحلضررملري فهرربوختوب

 عورى  تتنفررملو  إ  ترؤ ي  مرؤ رة  سيملسريت  وحررى  تقرصرمل يت  وإعهميت

  يهرمل  وتيرك   م همل وتتسرفمل ة ،رمليلته وتييرريت ،تنلري تحلضملرة

 تيعلررل ووجرروم ،وتيعورروم تآل تم ت تيعرررم  ضررل إررررتز طريررو عررن

 تضملعيت. أحمل اب إحيملء عوى
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 رمليعرريرت  تيعوروم  أو تيطرم  تردريس  أن تي يان ةد  . وأعملا

 تيعرريررت  مليرورردتن دةاموح رر وجهررو  قويررت ترمجررت حركررت إ  حيرررملج

 تي ررهل مررن يررلي  مويررونا 450 رتيرر حبرردو  سرركملنهمل عررد  ركُارر

 وت و.وت رقوة ر  وتيردء تيعلل ت  يو

 تيعرريرت  ثد ترار  كرودتن أن مل تيشريكي تجلملزي  . وأكده

 تي روعي  تضعررت  كبتيرتت تكايف عوى تيرتكيز إ  رمليفعل حبملجت

 وعملضيت قويت رْشن  ق وته لهر من تيعرريت رمليوبيت عديدة حملته ت

 تحملررروي تقويررت عوررى يورتكيررز تمملس رر حبملجررت مل ررأن كلررمل معرلرردة،

 ذته تتقرصرررمل يت تض رذرررمله وطررررو ،تيرقلررري تيفضرررملء ت تيعررررري

 تيررر  تيشررررملريت تيفئرررمله ق ررررل مرررن تنلرررص وعورررى تيعرررملضي، تيطورررم

 ويك ر   صرعم  طريرو  وارلت  ،عرملم  رشركل   ج ر تيرو رهلت ملن رهد ه

 يورق جررمل   علررل لررهر مررن تدلررب  يرر  ُشررا له إذت م رررايل ارر 

 سويلت. تكملمويت ط وُل قويت إسرتتتيذيت

 تيعرريررت رمليوبيررت  تيرل  رر أن إ  يتيعريقرر مهررمل  . أشررملره ري لررمل

 ت وير رررم عزير ررمل مررن يزيررد قررد وتيطررم تيعورروم ررتمجررت وتضطمليرررت

 مللصوص ر  مرت تضرقد  تيردور  ت وتنحبرملث  تيعوروم  موتكرت عن رنملتكل 

 وتخلوترزميمله. تتصط ملعي يولكملء تحلديات تجململته ت

 تتسرررررفمل ة جوتنررررم أحررررد أن تيشررررمل ي ةيررررد  . وذكررررر

 معملاررد ت رهررمل تي ررملطق  ييرر  تدري ررهمل اررو تيوبيررت مررن تتقرصررمل يت

 تيقطررملع كهررمل رو أو رملجلملمعررمله مرترطررت سرروتء رحبيررت ومرتكررز

   تخلملص.

 تيعرريرت  تيوبيت تكن م ممل أن  تي ملصر تحب أ. يري جملنر  ومن

 تيوبيررت تكررون حبيررا ،تي ررعو يت تيعرريررت تضلوكررت ت تنعلررملر ييررت
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 تضصرملن   وتيشرركمله  تضؤس مله  تلل تض رخدمت تيوبيت اي تيعرريت

 تضؤس رررررمله ت تيرمسررررري تيرخملطرررررم وييرررررت ،تجلملريرررررت وتحملرررررهه

 نَضرر ومرطوررم ،تضملييررت تي رروق وايئررت تي قررد كلؤس ررت تحلكوميررت

 قررور  أو ح روة  درمل  يكرون   ورن  اتيشركمله ت عويمل و ملاف يشيل

 تنمور. وأوييملء تي  ء يدي

 تيررفك   مرن  ررد  ت  دنر   ،لمليرد  وأر  وزيت  . ن ر وجهت ومن

 تيوبيررت  حيررملء جديرردة قوطررر أسررملييم تكرشررملا تيصرر دوق لررملرج

 مررن نوت ررل عرردة عرر  تفملعويررت ييررت وررهملْعوج  ملوعملضي رر ملعرري رر تيعرريررت

 تن ريرت  وتضعر رت  تيعوليرت  تضعر ت نوت ل وم همل ،ت يكرتونيت تي وت ل

 خل.إ ...وتيرشكيل تي ا. و  ون

 ا ررملث يكررون أن أاليررت إ  تيصررمل  ت يرر  عرررد  . قوتطررر 

 و لرل  توتر    ملتسرخدتم  تض رذدته نكار وم رلر  تاب حصملءإ

 قررل  يورطروير  قملرورت  عرريت مفر ة  عطملاهمل وتض ملرعت مل،ي أج ر ملتمس 

 تيركروين  حيا من تيعرريت نال تيصلملء تنج ريت تضفر ة ترسخ أن

  وتنصل.

 نكر   أ وته يحرد إ  ردن  ،تيعالرملن  لمليد م. رتصو  ت ري لمل

 وتو يررررف تسررررريعملم نكرررر  تيعرريررررت تيوبيررررت تسرررررخدتم وإشررررملعت

 ناررر   ون ألرررري ييرررمله مرررن هملتسررررخدتم يشررري  تيررر  تضفرررر ته

 عرريرت  مرت  مله لوو عوى تيقدرة منو  ت طملضمل ترمجرهمل ت  وتص  

 رملسرخدتمهمل. وتيريهب تض رخدم  تق   كفؤة

 يرردريس  معملارد  إنشرملء  أاليرت  عورى  تيدنردني  ولد أ. وأكد

 تيوبيرت،  برررعوب  ت قملمرت  جتديرد  وررر   ،يووت ردين  أقوهمل ،تيعرريت تيوبيت
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 تيوبيت من مع  قدر يراصيل م رويمله ا ملث وأمريكمل ملأورور  في

 يويررهب.  وتيردور  تيشرعوم  تحرتتم عوى مال الت ت قملمت. جتديد ح 

 ،رهرمل  تضقيب تيدويت ا  يت يرذ س أن تضقيب يدي تددا كملن وإذت

 ت تناليررت وررر فس ،ملووي رر اررلت تملمررت. إجررمل ة تيوبيررت إجررمل ة  عويرر 

 تررط مل تي  تيدور م  ورمليلته ،تيصديقت وتيدور ت سهميت تيدور

   وجتملريت. تقرصمل يت عهقمله ملره

 لاملت فِّ مملييت ارتمت إيقملع تضهب من أن تحمليمل م ملعد  . ويري

 صرر  ُي أو تضلوكررت يرردلل م رررج أي عوررى وتيروررديمله تيرذررملرة وزترة

 تض رررج رهررلت تضرعوقررت تضعوومررمله كررل وعويرر   يرر  يوجررد أن  ون  يهررمل

 ملصايا  تيرعريم يكون وأن تيعرريت، رمليوبيت تيكرمليوج  ذي ت مبمل

 يررن ذيرر  وررردون تيرذررملرة، وزترة  امل ررد  تييرتمررت واررله مل،وسررويل 

 تيشررروترع يوحرررمله ذيررر  ويشرررلل تيشرررركمله، مرررن كرررا  توررررزم

 تيوبيت مرتعملة أاليت سرو ممل إ  تييايمل  هد  . وأعملا وت عهنمله.

 وت مهء. وتيصرا  اووتي تيقوتعد حيا من ا مل كرمُي  يلمل

 أ وترنرمل  تعزيرز  أجل من ررال  عر   . تقرتح. ،جهرهمل ومن

   تيرملييت: تضقرتحمله تيعرريت تيوبيت لدمت ت

 شرررى ت تيعرريررت تيوبيررت وإ  مررن تيرتمجررت أعلررملر تشررذي  -

   تيعووم.

 عورى  تضقملمرت  وتضرؤنرته  تضعرملره  ت تيعرريت تيوبيت تعرلمل  -

 يوبيررمله ا ررل وُي ،راي رريت كويررت تي ررعو يت تيعرريررت تضلوكررت أره

   تيعرريت. يوبيت ترمجت تو   م  رملضشملركت تنلري
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 ركرل  تيعررري  تخلر   عورى  تيقملالرت  تيف رون  عورى  تيرتكيز -

   وت. ذ ُم أركملن من وت ذيوهمل وتعرلمل امل ،أشكملي 

   تيرذملريت. تضشملري  ةيوقوة ت تيعرري تخل  إ لملر تشذي  -

 اررر  حرررى  تيعرررملم  يرردور  تيعويررمل  يودرتسرررمله تجملررملر   رررا  -

 وتكسررريس تيعرريرررت. رمليوبيرررت تضخروفرررت تيعوررروم ت رمليعرريرررت( تي رررملطق 

 تيقرررور تمراملنررمله تجريررملز تيعرريررت تيوبيررت يرعورريب أكمل  يررت معملاررد

  رمليعرريت.

 يروحيررررد اتيعرريررررت رمليوبيررررت لررررملص ييرررروي حلرررر  إنشررررملء -

وم ؤويت. وسو ت سهوت وهملْعوج  تيعوليت تضصطوامله

 التوصيات: 

 م ررروي عوررى تيعرريررت تيوبيررت لدمررت ت تيرق يررت يوذهررو  رْصررح  -

  يلررمل تيروتصررل يرررلك  ة ررورمة أو م صررت وتصررليب ،تيعررملم

 تيعملم. م روي عوى تجلهو  تو  عوى تيقملال  ر 

 يوبيرت  تيعرملضي  سولملن تضو  حل  وتفعيل تيعلل وت ري   فيز -

 عورى  وتيرتكيرز  ،جررردر   ذي  تطوير عوى وتيرككيد ،تيعرريت

 إعطررملء لررهر مررن ككويويررت وتتقرصررمل يت تيعوليررت تجلوتنررم

 وعرردم ،تارلملمملترر  مررن ملمهل رر ملجملنر رر تتقرصررمل يت تضصررطوامله

 تن ريت تجلوتنم ويويهمل  ق . وتيف ون رمليعوب تتارلملم تركيز

   وا امل. وتيفقهيت

 تيرقلري  يولارروي  تيعزيرز  عررد  ررن  تهلل عرد تضو  مرمل رة  عب -

 مل.رقلي  تضيمل ين مجي  ت تيعرريت تيوبيت حضور يرعزيز اعرريتي
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 تقرصررمل يتا كاررروة تيوبيرروي وتحملررروي تيوبيررت مرر  تيرعملمررل  ررم -

 ار   تنصرور  تررتكب  ي رملوي   تيعرريرت   رمليوبيرت  تضعر رت   رتتكب

 تي وق. ت تي و  تدتور يوتزي وتدتودمل تضمل يت،

 مررر  يورعملمرررل تي رررري  وتيرررر  مرتقررررت  رررررج( مركرررز إ رررمل  -

 أو يركررارمل  إمرمل  ،ح ملسريت  ذته تيطملرارت  تنج ريرت  تضفر ته

 تييوميت. تحليملة ضهم رهمل

 تيوبيرررت تقرصرررمل يمله لْعرررج  تضلوكرررت ت تيقررررتر مرخرررلي عورررى -

 كلورررف تيوبيرررت مورررف مررر  وتيرعملمرررل تنويويرررمله، مرررن تيعرريرررت

 ييررروي ررخطررري  ُيررردعب هرررب،م تقرصرررمل ي ورت رررد تسررررالملري

   ييويت. وسيملست

 تعررملج تيرر  وتيرق يررمله يورر تمج تيوبيرروي رمليرصرردير تارلررملمت -

 تيوارملق  ت رطي  مرطورة عرريت ررحيت ييت وإ مل  م  ومرهمل.

 صرر دوق أو حكوميررت جهررت ترر ملاررمل ،تيعملضيررت تيوبيررمله رركررم

 يوبيرررت تيعرررملضي سرررولملن تضوررر  حلررر  م ورررت  ررر. تسررررالملري

 ت ملي رررريحمل حديررررت ارررر  تيفر يررررت تتجرهررررمل ته نن تيعرريررررتا

 تيعملضيت. تيشركمله موتجهت

 ت ر ذملح ررمل مراونررت تتقرصررمل يت نهضررر مل أن عوررى تيرككيررد -

 تيعوروم  رررو    وتيرك ويوجيمل يوعوب كويت تيعرريت حيملءإ إعمل ة

 اليررررر  تجلرررررملمعي لملصرررررت تيرعوررررريب وتعريرررررم تنم، روير رررررمل

 ختصصملت .

 تق يرمله  مرن  د  ررذ  ُي مرمل  يكرل   تيعرريرت  تيوبيرت  موتكررت  عرورة -

 اررلت  ت تيصرر ملعي  تيررلكملء  مررن  وتتسرررفمل ة  ،حدياررت  ييويررت 

   تجململر.
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 ت تيفصرراى تيعرريررت يوبيررت أطفملي ررمل تكر ررملم عوررى تحلرررص -

 م رررل تنم ييررررهب تسررررعلملر عورررى وتعويرررداب مركررررة،  سرررنٍّ

 مرررن جرررزء ت تنصرررويت  تيوبيرررت تكرررون حررررى نشررركتهبا رررروتك 

 عوتارررو أي عورررى تيريورررم عرررن  ضرررًومل ،تيفكرررري مكرررونهب

 يوبيت. جملذرت تسرالملريت ريئمله رتو ب تعيو وريئيت ليتت  ي

 أروقررت و تلرل  تيعلرل  أمررملكن ت تيفصراى  تسررخدتم  تشرذي   -

  تيعمليي. تيرعويب مؤس مله وت تحلكوميت تضصمل 

 عرد تيُر حرور  تيراايرت  تيدرتسرمله  مرن  تضزيرد  إجررتء  عورى  تحلا -

 رعرض  وتسرقصرملء  تخلورل،  مكملمن ومعر ت يوبيت، تتقرصمل ي

  تي ملجات. تيوبيوي تتسرالملر حملته

 يوير رررمل تتقرصرررمل ي عررردرمليُر تي هررروه عرررمء أن عورررى تير ويررر  -

 م رؤوييت  ارو  وإمنرمل  وتحدة، جهت كملال عوى ىوَقُي ت تيعرريت

 ك وزارمل  مرن  تسررفمل ت مل  إ  ورملجرت  تيعرريرت   وير مل مجملعيتا

 ت ترقررى تيرر  وتضررؤنرته تي رردوته إ  حملجرهررمل مررن أكاررر

 تطريو.  ون تي قمل   تارة

تيرقلي: رملحملروي لملصت توصيمله

 تضركرزة  تيروصريمله  مرن  حلوعرتً  تيعذرو   ملازة أ. طرح.

 مرمل  لرهر  مرن  وتطرويره  رر   تترتقرملء  وآييرمله  ،تيرقلري  تحملروي حور

 يوي:

  تلررررل صرررر ملعيت و مليفررررمله تقرصررررمل يت كيملنررررمله قيررررملم -

 تضرر   وتي شررر،   وتيرقل ررت  تيعرررري تحملررروي  رقطررملع  تهرررب  تضلوكررت
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 تيقملالرت  تيص ملعمله ت م رقرويت  رص خلوو وتعات يوطر لملرطت

   تيرملييت: تيعوتمل واقُِّتو ، تي شر حملر  وت تيوبيت عوى

 مررن جل ررت ررشرركيل وتير  يليررت تيرشررريعيت تيريئررت تطرروير .أ 

 ذوي تخلرررر تء  ومررررن تضعوومرررمله  وتق يررررت تتتصرررملته  وزترة

 حلوعررت يصرريملات ملاوتق ي رر ملي ررقملنون تضخروفررت تيرخصصررمله

 تي فرملذ  وحبريت تيرقلي، رملحملروي  تيصوت ذته تيقوتن  نم

 . تضعووممله وأمن وتضعووممله، تيريملنمله إ 

 ،تيعررري  تيرقلري  يولارروي  وط يرت  إسررتتتيذيت  وع  .م 

 تضرحورررت ت  تيعلررل   نويويررمله  م ررررقرويت رقيررت  ت رررقر  

 ورروي  تطروير  طريرو  عورى  نوعيرت  قفرزته  يراقيو اتضقروت

 ،تض رررردتمت تير ليرررت خيررردم مبرررمل إرررردتعي  عررررري رقلررري

 تضوررر   حلررر  عورررى ونعرررور ،تضعر رررت تقرصرررمل  وتيرارررور

 وت قويلري  تيعررري  تحملي  ت تضؤ ر تضلوكت يدور سولملن

 وتيدويي.

 مررن اوإتملحررر  تيعرررري تحملررروي يرقل ررت عررملم إطررملر وعرر   .ج 

  رب  تض فرلة،  وتجلهرت   يولارروي  تضمليكرت  تجلهرت  ر  تتفملقيت

 يوعر   رقل رر   تضررت   تحملرروي  وحمليرت  بتيقملا تيوع   ويل

 تيهزمرت،  تيف يرت  تضرتحرل  الير    مرور ت تير فيليت، تخلطت

 . ت نرملج مرحوت واي تنل ة، تضرحوت إ  وصوًيمل

 ر ررررر  مهلرهرررمل وتكرررون تك ويوجيرررت، حملعررر مله ترررو   .  

  ررري  وم رملعدتهب   ،وتضردعيرررن  تنعلررملر روت  عن تضعملنررملة

 تيعرريرررت، رمليوبيرررت تيعهقرررت ذته أعلملدرررررب رر فيرررررل تيرررررردء
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  رتسررررت مرحوررررت  رررري تتسرشررررملرته  ررقديررررب وض ررررملندتهب

 ت فيلاررمل. تضرررت  تيفكرررة أو يولشررروع تجلرردوي

 تر ررب تيراريررت يور يررت دةوموح رر مركملموررت م  ومررت تررو   .ه 

 مجيرررر   مرررر  ترعملمررررل وتير مل  رررريت، وتيكفررررملءة رررررملجلو ة

 اوم رذير   تيرقلري  تحملرروي  أصراملم  مرن  يرت تضع  تنطرتا

 تن تء تت ررملق عررلملن  مرر  ،ريرر هب تيوصررل حوقررت يركررون

 و عمليير . وكفملءت 

 تطريقرررمله وتطررروير تيعررررري تحملرررروي ررشرررذي  تضررررمل رته  .و 

 اتحمللويرت  وتدوتترف   ت نرتنر.  شرركت  عورى  تيعرريرت  رمليوبيرت 

 مرن  وتخلرر    وتضروسرطت  تيصري ة  تيشرركمله  ررشذي 

  وتي حت. تآليي  حلملسمت أق ملم

 مب هذيررررت تيرقليررررت تض رررررو عمله ير ررررملء م  ومررررت تررررو    .ز 

 تيدوييرررت،  يولعرررملي  وتتسرررر مل  تيروت قيرررت أوًيرررمل: ترضرررلن

 كررل جتليرر  عوررى تعلررل م  لررت وقوتعررد دةموح رر ومعررملي 

 تيرقلري  تحملرروي  لورو  علويرمله   ت تضرلويرت  تيرقل ت جهو 

 تسررررتجملع  ت ءةوتيكفرررمل  تيشرررلوييت  ب   ررر  ومرررن  اوتطرررويره

 ري هررمل..  يلررمل وتيرتتررر  إييهررمل وتيوصررور تيرقليررت  تيريملنررمله

 .تجللي  رلق  من رهمل تتيرزتم ت ذي  أاليت وتكتي

 ،تيرقلررري تيعررملم  ت تير ررويو  مب ررركيت أكاررر  تتارلررملم   -

 ومرتعرملة   ،ت نرتنر.   عورى  تض شور تيعرري يولاروي يورتويج

  أالهمل: من تتعررملرته، من عد 

  ت نرتن.. عوى يول رهو  تيشرتايت ملهتي ووكي .أ 
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 عملمررت رصررفت تجملرلعيررت تياقمل ررت وت ليررت تيرروعي  رجررت ر رر  .م 

 وتحلرررص تيعرريررت تيوبيررت حبلمليررت الملصررت رصررفت ويوشرررملم

 تدتودمل. عوى

 تررؤ ي تير   تيرقلري،  تحملرروي  يصر ملعت  تيرلكي يرت  تيريئرت  .ج 

 مرحوررت ومررن تيريرر ، إ   ت نرررملج مرحوررت مررن تتنرقررملر إ 

 تيرلويل. إ  تيفكرة

 وتيرعريرف  هملور وتفعي ت يكرتونري  تيد   معملمهه نك  .  

 دمل. وتيرتويج رهمل

 أطررتا  مرن  كرلٍّ  عهقرت  بتر  ِّ  وتعات تقرصمل يت منملذج تو     -

 مقرد  وُم وم ررهو   م ررج  مرن  ،تيعرريت  تيرقلي تحملروي ت تيعلل

  تي لررملذج     أماورهرمل  ومررن ووتجرملتر ،  مر هب  كررل وحقروق  يوخدمرت 

 تي لررملذج تيرعملقرردي، تي لرروذج تتشرررتتكمله، منررملذج عهنيررت،ت  

 مرن  تتقرصرمل يت  تي لرملذج   عت رو   مرتعرملة  مر   خل(،إ .تيرحبيت.. ا 

 مءتررررروت مرركرررررة منررررملذج وتررررو   وتطريقهررررمل، أ وتتهررررمل حيررررا

 تيدوييت. تي ملحت  عوى وتض رذدته

 وا اررمل، ككمررملزون تيعرريررت خترردم تيرر  رملض صررمله تتارلررملم  -

 آييمله ونك  تحلقوق،  وسرقت تيفكريت يوقرص ت وتيرصدي

 مل.رقلي  تضرملو تيعرري تحملروي ت تيراا

 وتضررعول   تخلرملص  تيقطرملع  وإشررتث  تيرعويلري،  تحملرروي  رقل ت -

 طررر ُل ررطررروير وتتارلرررملم  ،إ رتاررر  ت وتي ملشررررين وتضعولررر 

 إيكرتونيرررت، صرررور إ  تيدرتسررريت تضقرررررته و ويرررل تيررردروس

 تضدحررت وتحلقررملاو تضشررملركت عوررى تضعرلررد رررويتحمل  وتطرروير
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 وتنيعررملم تيرفملعويررت  تيكرررمو تت رتتعرريت وتضعملمررل تيرذررملرمو

 . ملإيكرتوني  ر شره وتتارلملم تيرعويليت

 تيرردور م ررروي عوررى تضشرررتكت وتضشررروعمله تض ررملرقمله إقملمررت -

 وت رردتع  تترركرملر   قمل رت  يرعزيرز  تيرتميرت  ،وت سرهميت  تيعرريت

 وتضهررل   تيعرريرت  رمليوبيت تي ملطق  مجي  و فيز شرملم،تي يدي 

 تيعرريت. رمليوبيت ت ردتعي تحملروي  نرملج رهملا

 ونكي هرملا  تي شرر  صر ملعت   تطروير  أجرل  من تيشرتكمله تطوير -

 ،ت فيليررت تشررريعيت مب وررت تي شررر إ  تيصرر ملعت  كررر   لررملر

 ر و مهرررملم ي ررهل   رررمل تيصرر ملعت،  درررله ز تعررز  ُم تي شرررر ييصرررا 

 تيرقلررري رتيرارررو   رررو وتحلكوميرررت تخلملصرررت تحملويرررت تي شرررر

 سرولملن  تضور   حلر   عورى  ونعرور     تآلن نررته    رمل  أسرع رشكل

 ت  ،م ورر    ر.  وت  يقهمل تجلهو  رروحيد تيعرريت يوبيت تيعملضي

   تيرقلي يولاروي وتحدة عرريت م صت ر ملء سريل

 تحملرروي  نروع  ارمللره ختروف رقليت م رو عمله رر ملء تتارلملم -

 وتيرطريقرمله  تخلردممله  ورمليررمليي  مع ، ترعململ تيلي  تحلكومي

 تحلكررومي يولاررروي ررنررملمج أماورهررمل: ومررن  عويرر . ىر  ررُت تيرر 

  تضد وع. تحلكومي يولاروي وررنملمج تضفروو،

 يرافيرز  تيرتا رت  وتيرارديمله  تضخرملوا  م  اديت تيرعململ أاليت -

.تسرخدتم  ذي وتش  تيعرري، تيرقلي تحملروي إنرملج
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 ؟":إلزام أم خيار اخلاص القطاع يف احلوكمة" قضية  

 كر ي أسملمت م. -
 تيصمل  ت ي  عرد م. -
 تيقملسب  هد -
 تضرملرث نريل -
 تيعذرو   ملازة -
  تيداي  لمليد  . -
 تيرو ري ر لت  . -
 تحمليمل م ملعد  . -

 الوبائيدة  الدراسدات  تطدوير  يف اململكدة  تواجههدا  الد   التحدديات "قضية 

 "_كوفيد جائحة خالل واللقاحات

 تيعذرو   ملازة أ. -
 تيعملمو ي سعيد  . -
 تحللو  صمل  تهلل عرد  . -
 تياقفي ولد  . -
 تيقرني  ملعل م. -
 تيركر  وزيت  . -
 كر ي أسملمت م. -
 تحلكلي ح    . -
تي ملصر تحب أ. -
 طيرت و ملء  . -

 لديةالب واجملالس احلياة جودة برنامج" قضية:" 

 تي ملجب حيدة  . أ. -
تيشرتري حملمد  . -
تياقفي ولد  . -
تنةدي عملاشت  . -
تنةري  هد أ. -
تخلويفت ا د  . -
 تحمليمل م ملعد  . -
 تيعذرو   ملازة أ. -
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  اي  رن لمليد  . -
 ررال  عر   . -
 تيعيدتن مهمل  . -
تيقرني  ملعل م. -
 مهاكت مجملر أ. -
 تيعالملن لمليد م. -
 تي ملصر تحب أ. -

 اململكة يف اللُّغوية والسياسة العربية للُّغة االقتصادي عدُبال" قضية:"

 تيركر  وزيت  . -
 تض و  ا ملء  . -
 تيعريين تيرةن عرد  . -
 تياقفي ولد  . -
  تيشمل ي ةيد  . -
 سويلملن أرو م ى أ. -
 تي يان ةد  . -
 تييايمل  هد  . -
 تيشريكي تجلملزي  . -
 تي عيب مشملري  . -
 تيكر ي أسملمت م. -
  تيقملسب  هد أ. -
 تي ملصر تحب أ. -
 لمليد أرو  وزيت  . -
 تضقصو ي ولد   أ. -
 نمل ر إررتايب أ. -
 طيرت و ملء  . -
 يتيعريق مهمل  . -
  تيصمل  ت ي  عرد أ. -
 تيعالملن لمليد م. -
 تيدندني ولد أ. -
 ررايلن عر   . -
 تحللو  صمل  تهلل عرد  . -
 تيشرتري حملمد أ. -
تحمليمل م ملعد  . -
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 األعالم كشاف

 

 56  جي ر إ وتر  -

 111، 119 تيفيصل تركي م تن -

 96  سولملن رن ولد تنم  -

 62  ايرس ريل -

 62  ترتمم -

 119  ارت ور  يفيد -

 123  ش تث -

 128  مروتن رن عردتضو  رن عردتهلل -

 122  كمليفي جملن يويس -

 97  تيقوحيص ولد -

 117  مرتيملتي ولد -

 119  مرجويوث -
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 65  عردتيعزيز تضو  -
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 135، 118، 115 إسرملنيمل -

 117  إ ريقيمل -

 143، 139، 121، 24 أضملنيمل -

، 143، 128، 118، 67، 11 أمريكررمل -

146 ،148 

 112  إندوني يمل -

 148، 128، 115 أورورمل -

 121  إيطملييمل -

 135، 128، 61، 11 رريطملنيمل -

 115 روذيكمل -

 121، 34  تركيمل -

 112  جيروتي -

 117  روتندت -

 139، 135، 118 روسيمل -

 121  س يمل ورة -

 121  سوي رت -

 139، 135، 124، 117، 118 تيص  -

 139، 135، 124، 115، 24  رن مل -

 118 ملكرمليوني -

 121  كوريمل -

 124  ير ملن -

 56  ي دن -

 121  مملييزيمل -

 124، 117  تضيرم -

 112 موريرملنيمل -

 46  اوي دت -

 112  وتش طن -

 135، 128 تضرادة تيوتيمله -

 128  تييملرملن -
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