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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تعرردً  يعررره اررلت تيرقريررر   

م،  أسرررملر لررهر شررهر   تيررر      ىتر يف مورقرر طرحهررمل يو ررو  

ري تضلوكت يف خمروف تجملرملته،  فكِّخرت مرليزة من م ونملقشهمل ن 

ملءة ومقرتحررملته  تدمل  ررت حررور   وتيررلين أوررروت ت رروتر مررلرت ه  تير  رر    

 تيقضمليمل تيرملييت:  

يهقرصررمل   وقطررمل    تعرر     تتقرصررمل  ترقر.   مقرررقرع وتعررد    •

   وتيدوييت تحملويت  رثلملرته يهس تيوطين وجملذب   

  تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة •

    ر تتجرلملعي يف تجملرلع تيقعو يحتديمله تيرغيُّ •

  تيرعوي  تجلملمعي وحتديمله تيقرن ت مل ي وتيعشرين •
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 امللخص التنفيذي: 

أشملره أ   مل زة تيعجروش يف تيورقرت تير يقرت  أ أن تتقرصرمل     

( او ذيك تتقرصمل  تضرتكز عوى ترنشطت Blue Economy. )ترقر

لوجرملن،  وحبرملر،  وحميطمله،  من-تير ريت يف تضقط مله تضمل يت 

كصررريد تر،رررملن، وتي قرررع تير رررري، وت ررردممله    -وحبررر ته 

تيووجقريت، وتسرغهر تيثرروة تيقرلكيت وتير ريرت، وتيرعردين  رمل      

ويهرد    ،صمل يتعمل د ممكن من اله ترنشطت تتقر ق أ ضَعحيقِّ

يثهوررت أارردت : حبررملر حبررري أكثررر أمً ررمل، تقرصررمل  أقر. ذكرري      

وقررمل ر عوررى تيصررلو ، وحتقيررق أارردت  تير ليررت تضقررردتمت تضرعوقررت  

 مملضوتر  تير ريت  

ويرل ور مفهوم )تتقرصمل  ترقر.( حور  كررة مفمل ارمل،  مر     

  ترنشطت تير ريرت عرلن تقرصرمل   ت رري، مرن لرهر مرردأ تيرجردُّ        

حيويرت يوطريعرت    رت  درلت تضفهروم أن يكرون حمملكرملة     عي، وي ر تيطري

ى من قوى تيطريعت تضرجد ة  وكرملن عرمل    قروًحمن حيث كونه م 

من أوت ع من يفروت  Gunter Pauliتتقرصمل  تيروجيكي غونرت مملويي 

، مررن لررهر كرملمرره تض شررور «تتقرصررمل  ترقر.»تتنررررمله  أ أاليررت 

تتقرصمل  ترقر.: عشر سر وته، مةرت   : »رمر م وتضع ون 2010يف عملم 

 رر  ارمل     دُّوتَعر «   تلرتت  وتكرشمل ، ومةت مويون  رصرت علرع  

ع نظررًرت يرلرُّرر  ؛تضلوكررت يف حبررملر تتقرصررمل  ترقر. شررره م كرردة    

سرتتتيجي، وتمرهكهرمل يرصريد مشرري مهر        تضلوكت  وقع جيو

 ه ورصرريد معررريف حررور تير ررملر وتحمليطررمل     يف تض ررملطق تيقررملحويت،  

تير رررر ترورررر وت وررري  يف وتضرأمرررع يقررروتحع مموكر رررمل تيغملييرررت 

تيعرمرري وتجلررزر تيعررلرتء تضر ررملورة سرروتء تضأاويررت م هررمل كفرسررملن       

 -كرر    3000وقلررمل  أو غرر  تضأاويررت، وسرروتحوهمل تيرر  ترجررملوق    
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ه حقيقت  أمملم ورروة تقرصرمل يت امل ورت ومر ج  مكرر يوثرروة       جيد نفَق

ع أو   تررر  تتسرررفمل ة عط ررمل مررم م مرر ويك هررمل يفسررف  ؛تيقررلكيت

ثوى، مع  مكملنيت تيعلع عوى تي هروه مقطملعرمله   م همل تتسرفمل ة تُض

ترميررت ترحيررملء تضمل يررت،    :جديرردة ذته  مكملنررمله اررو عملييررت )مثررع    

وتيقيملحت تإليكويوجيرت، وتيرك ويوجيرمل ت يويرت تير ريرت، وم رملء       

لررى تيرر    أ جملنررجم حبلوعرت مرن تيعوتمررع تر   ،وغ ارمل(  ،تيقرفن 

 مإذن تهلل  ،تزيد من  ر  تي جمل 

وقترة تيريةرررت  وذكرررر    عوررري تيطخررريي يف تيرعقيرررجم ترور أن    

وعورى   ،وتضيمله وتيزرتعت تارلت جبملنجم كر  مرن تتقرصرمل  ترقر.  

ترلرررر  مررررمل يرررره عهقررررت مصرررريد تر،ررررملن ومشررررملريع تتسرررررزرت   

تيقرررلكي ومشرررملريع تيرميرررملن  كلرررمل أوعرررز أن تتقرصرررمل  ترقر.  

مه رت تيغرو  قردً مل     :م همل عوى سريع تضثملر ،مرعد ة لع أنشطت يش

واررله مه ررت ت مررملء وترجرردت   ، يرجليررع تيو يرر  مررن أصرردت  تحملررملر  

ره اله تضه ت حرى وصوت وقد تطو  ،تضقيلم يف تض ملطق تيقملحويت

 أ  نرررملل ي يرر  صرر ملعي، وصرريد تر،ررملن يف ميررمله ت ورري  تيعرمرري  

رميررت ترحيررملء تضمل يررت يف تضررزتر  تيدتلويررت   وميررمله تير ررر تروررر، وت 

عوررى تضيررمله تجلو يررت، وحتويررت ميررمله تير ررملر وت قيررت تضيررمله تجلو يررت        

يو صررور عوررى ميررمله تيشرررب تي قيررت، وتي قررع تير ررري مررم تضرروتن      

 ،طيررت يف حبرملر تيثرروة تيقررلكيت    تكلرمل ذكرر أن يوروقترة جهرو ً    

ن ايكرع  حيث كملن ا ملن وكمليت لملصت ممليثروة تيقلكيت عرل 

يررت تيوكمليررت ورر  حتو  ،تيروقترة تير ظيلرري أيررملم وقترة تيزرتعررت وتضيرمله  

تيريةرت    أ   ترة عملمت كجزء مرن تطروير ايكرع تيروقترة معرد عر        

  وتضيمله  أ وقترة تيزرتعت
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أمررمل    لمليررد تيفهيررد  أكررد يف تيرعقيررجم تيثررملني عوررى أاليررت        

 ،قرررملحويتزر تيقرررعو يت يف تض رررملطق تي تعظررري  تتسررررفمل ة مرررن تجُلررر  

وتهيةرهرمل  ، ممللريملر أنقررهمل إلجيرمل  ت ليرت مقرردتمت رم رملء تيقروتحع      

كفرررر  تسررررثلملريت يوقطرررمل  ت رررمل  إلقملمرررت معررر  تيصررر ملعمله    

 قملمررت مدي ررت أنعررملم مركملموررت تشررلع  :مثررع ،وت رردممله تيووجقررريت

حمررملجر ميطريررت يولوتشرري ت يررت تيرر  يررر  تسررر ت امل مررن لررملرل        

مل ض رررملطق و ررروم م هرررمل  تلوي ررر ويرررر  تصررردير تي  ،خلملتضلوكرررت ومقررر 

تضلوكت مشكع يومي يورغوجم عوى مشكوت ترومةرت تير  تصرملحجم    

ويولقملالت يف ت ظري  سرو. تيو روم     ،تسر ت امل من لملرل تضلوكت

ويررر  تتسرررفمل ة مررن خمرجررمله تضقررملخل مإقملمررت مصررملنع     ،ت لرررتء

مررمل يقرره  يف تررو    ررر  علررع واررو  ؛يوصر ملعمله تجلوديررت وغ اررمل 

  سهمت تيغلتء  جبملنجم علملن

 وتضل ت تضدتلهه حور تيقضيت تحملورين تيرملييم:

  وتقع تتقرصمل  ترقر. و وره يف تقرصمل  تضلوكت 

  وسمل ع تي هوه مملتقرصمل  ترقر. وقيمل ة مقملالره تير لويت 

 ييهررمل تضر ررملورون يف مورقررى    ىومررن أمرررق تيروصرريمله تيرر  تنرهرر   

وقطرمل    تعر      قرع وتعرد   أسرملر حور قضيت: تتقرصرمل  ترقر.   مقرر  

 وتيدوييت، ممل يوي: تحملويت  يهسرثلملرته  تيوطين وجملذب   يهقرصمل   

 عدت   سرتتتيجيت وط يت يرطوير تيقطملعمله تضرعوقرت مملتقرصرمل     -1

عورى أن   ؛وتتسرفمل ة مرن مروتر ه تضر وعرت مشركع مقرردتم      ،ترقر.

 ت ررررر ته مرررررن وتقررررررفيد ،2030ت طورررررق مرررررن ر يرررررت تضلوكرررررت 

ق تضعررملي  تيدويررت تسررردتمت طر رروت  تير ررو ، ومرتكررز كمل  يررتتر

تتسرفمل ة من اله تضوتر ، وتعلرع عورى تطروير تقرصرمل  تجملرلعرمله      

تيقملحويت وتطوير تير رى تير ريرت  يهرمل، وترو    رر  علرع م رجرت        
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دررر ، وتشرررجيع تيقررريملحت  يهرررمل مملرنشرررطت تيرت يهيرررت وتيريملعرررمله    

 ه ت ملييت يرروتكجم مع ذيك تضمل يت، و عمل ة ايكوت تيقطملعمل

  ترنشرررطت تتقرصررمل يت ذته تيعهقرررت مملتقرصرررمل  ترقر.،  يرعرردُّ  -2

   صرررع وقترة يوليرررمله عرررن  قررررَتي  ،  تجلهرررمله تضقررر ويت ع هرررمل وتعررردُّ

( حتررت   ترة و نشررملء وحرردة ت فيليررت لملصررت )ايةررت مررثه     ،تيزرتعررت

قر. وقترة تضيررمله؛ يور قرريق مررم تجلهررمله ذته تيعهقررت مملتقرصررمل  تر  

 يلمل تقوم مه من أنشطت مر وعت، وممل ي رغي أن تقروم مره كرع جهرت     

 ،مرن  رتسررمله جردوى وعررره  ررر  وتعردة وحتفيررز تتسرررثلملرته   

 ،و طرره. تضرررمل رته وتيشرررتكت تتسرررثلملريت مررع تيقطررمل  ت ررمل     

 وتطوير تتمركملرته وتيردريجم 

 

 الحرقة الرئيسة: أ. فائزة العجروش 

 

 

 مقدمت:   

 ملًدت مويًةرمل مملير رديمله، وقتلرًرت مرمليفر ، عملًمر     مدأنمل عملًمرمل جدير  

  تيرلي عورى   2020ر تيروطين   ع س ت تيفصرع مرم مرنرملم  تير روُّ    لث ي 

  ترتقرهرمل  2030ت طلوحت  وشك تتنرهملء الت تيعملم، ور يت مقرقروي 

تضلوكت مكع دفت، وا ملن رتمر  مررم مي هلرمل، وارو تتقرصرمل ،      
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لويرت، وعلرو  م رملء تيرقردم     طرجم تيرحرى يف أي مقر ة ت    تيلي ارو قُ 

قطرمل  نفطري وغر     ومكع تفصيهته من حكومت وقطرمل  لرمل ،   

تسررر ت  وتصرردير، وتسرررثلملرته وط يررت  و نرررملل وعلمليررت، ونفطرري، 

 وأج ريت 

وع ررردممل يكرررون ت رررديث عرررن تتقرصرررمل   يجرررجم تقررروي        

حبملي رررمل وتعرررًدت  دُّتيضررروء عورررى أاليرررت  تتقرصرررمل  ترقر.  تيرررلي يَعررر

يف تضلوكرت، تنطهق رمل مرن أحرد أار         ير ليت تضقردتمتيهسرثلملر وت

واررررو  تضوقررررع تجلغرررررتيف تإلسرررررتتتيجي ؛    ،2030ركررررمل ز ر يررررت  

 ملضلوكررت ارري أارر  موتمررت يوعررمل  مصررفرهمل مركررز رمرر  يوقررملرته       

 تيثه ، وحتي  مهمل أا  تضعملمر تضمل يت حور تيعمل   

  يون جديد يهقرصمل :    

تيررلي يرروحي    قرصررمل  ترلضررر ،ع ررمل أو قرأنررمل كررثً ت عررن تت  

عررد ميةرري قرروي يف اررلت تتقرصررمل ، ودررن ا ررمل يف صررد        موجررو  م 

تتقرصررمل   مررن تريرروتن تتقرصررمل يت، واررو   ت ررديث عررن يررون  لررر   

( مأنره: تتقرصرمل    Blue Economyترقر.  وي عر  تتقرصرمل  ترقر. ) 

 مرررن -تضرتكرررز عورررى ترنشرررطت تير ريرررت يف تضقرررط مله تضمل يرررت  

كصرريد تر،ررملن،    -لوجررملن، وحبرر ته وحبررملر،  وحميطررمله، 

وتي قررررع تير ررررري، وت رررردممله تيووجقررررريت، وتسرررررغهر تيثررررروة      

ق أ ضرع عمل رد ممكرن     قِّر  رمل ي   ،تيقلكيت وتير ريت، وتيرعردين 

ويهرررد  يثهوررت أاررردت : حبرررملر   ،مررن ارررله ترنشررطت تتقرصرررمل يت  

حبررري أكثررر أمً ررمل، تقرصررمل  أقر. ذكرري وقررمل ر عوررى تيصررلو ،       

 ت  تير ليت تضقردتمت تضرعوقت مملضوتر  تير ريت   وحتقيق أاد
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 مر   : ويرل ور مفهوم )تتقرصمل  ترقر.( حرور  كررة مفمل ارمل   

  ترنشطت تير ريرت عرلن تقرصرمل   ت رري، مرن لرهر مرردأ تيرجردُّ        

يوطريعرت   حيويرت   رت  درلت تضفهروم أن يكرون حمملكرملة     تيطريعي، وي ر 

رجد ة  وكرملن عرمل    قروحى من قوى تيطريعت تضمن حيث كونه م 

من أوت ع من يفروت  Gunter Pauliتتقرصمل  تيروجيكي غونرت مملويي 

، مررن لررهر كرملمرره تض شررور «تتقرصررمل  ترقر.»تتنررررمله  أ أاليررت 

تتقرصمل  ترقر.: عشر س وته، مةت : »مرررر م وتضع ون 2010يف عملم 

 «   تلرتت  وتكرشمل ، ومةت مويون  رصت علع

 رقر.أاليت تتقرصمل  ت:    

 مرعررررد  تيقطملعررررمله، يضرررر ُّ  تتتقرصررررمل  ترقر. تقرصررررملً  دُّيَعرررر

ز يف وع ر كلرمل ارو م    ،قطملعمله جديردة ذته  مكملنرمله ارو عملييرت    

قطررمل  تيثررروة تيقررلكيت مررن تيقطملعررمله   دُّتيشرركع مملرسررفع، وي َعرر

وتيررررلي يرررره  ور   ،تتقرصررررمل يت وتإلنرملجيررررت غرررر  تي فطيررررت تضهلررررت  

ع لث ررري  ويرت؛  ملضقررط مله تضمل يرت ت    لو رمل   تقرصرمل ي كرر ، ويرردرُّ  

% مررن عيررع  95% مررن كوكررجم ترره، وتعرريم يف أعلملقهررمل   70

تير  درمل   - % مرن حركرت تيرجرملرة تيدوييرت    90وتيكمل  مله ت يت، 

ترررررر  عررررر  تير رررررملر -   ور تيعرررررمل  مررررررع م ررررر ور كرررررر  يف َر

   مملإلعمل ت  أ تيقطملعمله تير ريت تيرقويديت  ،وتحمليطمله
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دو. تيعرملضي يوطريعررت قيلررت كرع ترصررور تير يقررت   ر تيصرر قرد  وي 

 تريويون  وتر  24تضوجو ة يف تير ملر وتحمليطمله مأكثر من 

وت رع أاليت تتقرصرمل  ترقر. تضرصرملعدة مرن كونره يرمري  أ      

حتقم ر ملايت تإلنقرملن، وحتقيرق مزيرد مرن تيعدتيرت تتجرلملعيرت،       

رة، وتقد ره  مع لف  تضخملطر تيريةيت وتيرغوجم عوى مشركوت تي رد  

ر تض رمللي، لملصرت مرع ترتفرمل  م قروب      يرع  ت ورور يقضريت تيرغيُّر   

ع تهديررًدت يعديررد مررن تجلررزر يف   لث ررميررمله تير ررملر وتحمليطررمله تيرر  ت   

 تيعمل  

ت راليت الت تي رو  مرن تتقرصرمل  يوعرمل ؛ أطوقرت م ظلرت       ونظًر

ملر ترغليت وتيزرتعت يفم  تضر دة )تيفرملو( مررمل رة عملضيرت أو رملء أعلر     

مررر ار تيريةرررت تيعرررملضي تض عقرررد يف ريرررو  ي جرررملن و تي تقيويرررت عرررملم  

ى )تي لررررو ترقر.( تيرررر  تهررررد   أ تير ليررررت  قررررل م حتررررت م 2012

تضقرررردتمت ضصرررو ت تتسررررقرتر تيرشرررري مملحململ ظرررت عورررى سرررهمت   

وتيصرريد  ،كررمليروو  ؛تضقررط مله تضمل يررت مررن تيرهديرردته تضر ملميررت   

وترتفرمل  م قروب تضيرمله تي رملت  عرن       ،يوتيصيد غ  تيقرملنون  ،تجلمل ر

 تيرغ ته تض ملليت 

 نرلة تملرخييت سريعت:   

عملًمررمل ممليرعررملون مررع   35مرردأ تتسرررزرت  تضررمل ي يف تضلوكررت قرررع   

م ظلررت ترغليررت وتيزرتعررت تيدوييررت  تيفررملو  إلنشررملء مركررز تضررزتر      

)مركررز أحبررمل  تيثررروة تيقررلكيت  م 1982تيقررلكيت جبرردة عررملم  

وذيررك يدرتسررت ترنرروت  تحملويررت تض ملسرررت يهسرررزرت      ؛مل(ي ررجبرردة حملي

تضمل ي من تر،ملن، و  لملر تق يمله تيرفريخ وتتسرزرت ، وتردريجم  

تيكرروت ر تيوط يررت، وتيقيررملم ممليدرتسررمله تضرعوقررت ممللريررملر تضوتقررع       
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تض ملسررررت يهسررررزرت  تضرررمل ي، مملإلعرررمل ت  أ تقررردي  تيررردع  تيفرررين   

 شرةت يف ذيرك تيوقرت  ومعرد ذيرك        وتتسرشملري يولزتر  تضمل يرت تي مل 

 نشملء تي نملم  تيوطين يرطوير قطمل  تيثروة تيقرلكيت وتتسررزرت    

 تضمل ي تيلي تشر  عويه وقترة تيريةت وتضيمله وتيزرتعت 

 ُّر وتإلاملقتيرطو : 

حقررجم ميملنررمله  ريررق تيعلررع تضشرررتن مررن وقترة تيريةررت وتضيررمله       

 ت يف تجلردور مملرسرفع،   وع ر وتيزرتعت وتديةت تيعملمت يإلحصملء وتض

% يوفرتة 200ف  نرملل تضزتر  يف،ملن  مل يزيد عوى نهحظ تضملع 

، وترتفمل  نقرت تإلعمليي من تضصيد مرن  م2018م حرى  2014من 

و عررمليي  ،تير رر تروررر ومررن ت ورري  تيعرمرري ومررن تضيررمله تيدوييررت 

 % ي في تيفرتة 53 نرملل تضزتر  يف،ملن مأكثر من 

 
تيطلوحررت يوعلررع عوررى  جيررمل  قطملعررمله   2030ه ر يررت وجُّررومررع ت

ر قطرمل  تيثرروة   تطو  ، نرملجيت ألرى تقملا  يف قيمل ة تيدلع تيوطين 

مررن تيقطملعررمله تتقرصررمل يت    دُّوتيررلي يَعرر  ،يف تضلوكررت تيقررلكيت 

وتإلنرملجيررت ذته تراليررت ويرره  ور تقرصررمل ي كررر ؛  هررو مررن أارر       

تضلوكرت   مملترت   ويقرد    لو مل يودويت  غ  تي فطيت تي  تدرُّ تيقطملعمله  

 ،تير يقريم يوروميرملن ترمري  عورى مقرروى تيعرمل        ريَنصد تُض أحد

أيف طرن،   61 أ أكثر من  م 2017مطملقت  نرملجيت وصوت يف عملم 
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 ويت يف تيعمل   وتقرهد  وقترة  32أيف طن ركثر من  50م همل 

أيرف طرن يف عرملم     100أن يصرع تإلنررملل  أ    تيريةت وتضيمله وتيزرتعرت  

  مإذن تهلل   ،م2030أيف طن يف عملم  600، و2020

 
 

 أاليت تتقرصمل  ترقر. يوللوكت:  

مل مع تيروجه تيقرديد  كومر رمل تيرشريدة مملتارلرملم     ي يرضز جو

يررررأو ه تضرملشرررر عورررى ميةرررت ترعلرررملر يف  مقطررمل  تيثرررروة تيقرررلكيت  

ر عرو  مله تير  ي  ارلت تيقطرمل  أحرد أار  تيقطملعر      دُّتضلوكت، حيث يَع 

ع ررد ت ررديث عررن تير ليررت وتير ويررع تتقرصررمل ي يوللوكررت،   عويهررمل 

عررلن ترويويررمله يرعزيررز ترمررن تيغررلت ي،     يصررجمُّ عررهوة  عوررى أنرره   

ويررريز  رًصررمل ةملريررت كررث ة و ررر   ،وخيوررق صرر ملعمله مركملموررت

كرررر ة يف خمرورررف تض سقرررمله     حركرررت  رررِدعلرررع مرعرررد ة، وي 

ير ليررررت تتقرصررررمل    ؛يقررررملحويت وغ اررررمل تض ررررملطق تيف تتقرصررررمل يت 

ق تجلهرو   يعرز  وكرليك  ع تي ملت  تحملوي غ  تي فطري،  ْ وَر ،تيوطين

   كلمل يدع  الت تيروجه: تيرتميت  أ تيقضملء عوى تيفقر  
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جديدة ت قج  املم تتنقرجملم   ع  رصت لث ن تتقرصمل  ترقر. ي أ -

لطررت  مررع رو  تتسررردتمت وتيقرردرة عوررى تيصررلو  تيرر  ترردعو  ييهررمل  

 (  14)تدد   2030ترم  تضر دة يور ليت تضقردتمت 

ر تيروطين  يعلع عوى حتقيرق ترمعرمل  تيثلملنيرت ي نرملم  تير روُّ     أنه  -

 من لهر:

ت رر  عوررى ت فررمل  عوررى تضروتر  تضمل يررت تيقررعو يت وتسررردتمت    -1

جررزر، وتضرروتر  ت يويررت وتهيةررت تض ررملطق تيطريعيررت مررن )حمليررمله،    

تأايورررهمل وت ليرهرررمل،  رررمل يضرررلن حقرررو.    وشررروتط (، وصررريملنرهمل و 

 ترجيملر تيقمل مت 

تقورري  تيفرروتر. تض ملطقيررت وتتجرلملعيررت مررن لررهر تنعكررمل       -2

 ؛اررله تيصرر ملعت مصررورة  جيملميررت ومررملرقة عوررى أم ررملء تضرردن تيقررملحويت  

 مملسر دت  و مل ف، وترمل ر ل ته، وتكرقملب مهملرته  

اكم  ةرمله تجملرلرع مرن  لرور سرو. تيعلرع، و جيرمل   رر           -3

مرملشرة وغر    أيف و يفت  24علع يوشرملب من تجل قم تصع  أ 

  تيقطمل   % يف 50مرملشرة، وتيوصور  أ نقرت سعو ة تروغ 

ع تيررروعي تيصررر ي مأاليرررت    ْ ررر تترتقرررملء ممليرعمليرررت تيصررر يت ورَ    -4

تسرررههن تيو رروم تيريضررملء أكثررر مررن تيو رروم ت لرررتء؛  رره يررزتر  

قررع مررن تضعرردر   معرردر تسرررههن تيفررر  مررن تر،ررملن مملضلوكررت أ     

يف حيررث ت يرجررملوق -مل كيوررو غرتًمررمل يوفررر  سرر وي   16-تيعررملضي 

كج  يوفر  ممليقر ت يف علروم م رملطق تضلوكرت، يف      9,2تضلوكت 

 كج  مملض ملطق تيقملحويت  28حم يروغ 

تإلسررهملم يف اكررم تيقطررمل  ت ررمل ، ور ررع نقرررت مشررملركت     -5

 تير ليرت  يف تيعلرو  تيفقرري عرمل ة    - تض سقمله تيصغ ة وتضروسطت

 يف مثع اله تي شملطمله -تضروتقنت تضقردتمت 
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تضقررررملعدة يف تطرررروير تيقطررررمل  تيقرررريملحي يف تض ررررملطق تيريفيررررت  -6

 تيقملحويت 

ر مررررع وعررررع تضلوكررررت تيصرررر رتوي  ي قررررج  اررررلت تير رررروُّ -

وموتر امل تيرعويرت تحملردو ة وقورت ترمطرملر، تيرلي ت تررلكن معره        

 ييت يو وم ت لرتء  عدته عمل جت  ِرأن تكون م 

تإلسررهملم يف قرتعررت تر،ررملن سيقررد حملجررت تيقررو. تحملورري     -

مل مررن تسررر ت  أكثررر مررن  ويقرره  يف تررو   تر،ررملن تيطملقجررت مرردي  

 أيف طن من  ور مرعد ة  200

ع مروسررر  تيعلرررر ْ ررريرلملشرررى مرررع مرنرررملم  جرررو ة ت يرررملة ورَ  -

أوررمله  ا يرت مفيرردة   تحررروتء تض رجرمله تيقررلكيت عورى    ؛تيرزمين 

تيدرتسررمله أن سرررجم ترتفررمل  مروسرر  تيعلررر   يوصرر ت  حيررث أوررررت  

سرر ت، اررو    83يشررعوب تييملمررملن وترسرركيلو تيررلي يروررغ       تيررزمين 

  تعرلمل ا  عوى تضأكوته تير ريت يف غلت ه  تييومي 

يفرررز حبررملته أوسررع يوررردريجم تيفررين وتيرررقين يف تضلوكررت؛    -

نظًرت يو ملجت يوعلع يف تضفرلمله إلنررملل قريعرمله تر،رملن ويرقرمله     

وتيعلرع يف   ،وتقدي  تيرعمليت تيص يت وتيريطريت وتيغلت يت، تيرميملن

 مشملريع تإلنرملل وتيرقلم 

ر تتقرصمل  ترقر. يف تضلوكت  رًصمل يوطملقت و ِّ كن أن ي  -

تضقرلدة من تجململر تير ري، وحتويت تضيمله يورصدي يإلجهمل  تضمل ي 

مهيرررم شرررخ    3أن يوتجررره  ،)حقرررجم توقعرررمله ترمررر  تضر ررردة   

م( وتيصررررررر ملعمله  2025جهرررررررمل  تضرررررررمل ي حبورررررررور  مشررررررركوت تإل

رة يف تير ر ترورر وت وري    تتسرخرتجيت وتيثروته تضعدنيت تضرو ِّ

 تيعرمي 
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 ضملذت  ر  تي جمل  شره م كدة يوللوكت؟   

 سرررتتتيجي، وتمرهكهررمل يرصرريد  ع تضلوكررت  وقررع جيررويرلرُّرر

ورصرريد معررريف حررور تير ررملر     مشررري مهرر  يف تض ررملطق تيقررملحويت،    

وتضرأمررع يقرروتحع مموكر ررمل تيغملييررت مررملير ر تروررر      وتحمليطررمله 

وت وررري  تيعرمررري وتجلرررزر تيعرررلرتء تضر رررملورة سررروتء تضأاويرررت م هرررمل    

 3000وقلمل  أو غ  تضأاويت، وسروتحوهمل تير  ترجرملوق     كفرسملن 

مكرر   ه حقيقت  أمملم وروة تقرصمل يت امل وت وم جٍ جيد نفَق- ك  

ع أو   ترررر  عط رررمرررمل مرررم م   سرررف ويك هرررمل يف ؛يوثرررروة تيقرررلكيت 

تتسرفمل ة م همل تتسرفمل ة تضثوى، مع  مكملنيت تيعلع عورى تي هروه   

ترميررت ترحيررملء : مقطملعررمله جديرردة ذته  مكملنررمله اررو عملييررت )مثررع

وتيقررررريملحت تإليكويوجيرررررت، وتيرك ويوجيرررررمل ت يويرررررت     تضمل يرررررت، 

تير    أ جملنرجم تيعوتمرع تيرملييرت     ؛وغ ارمل(  ،تير ريت، وم ملء تيقرفن 

 مإذن تهلل: ،تزيد من  ر  تي جمل 

 روررك حبملي ررمل كرررً ت يو لررو يف  أن قطررمل  تتسرررزرت  تيقررلكي  -

وي لرو   ،تيقطملعرمله تإلنرملجيرت يف تيعرمل     كونه من أسرر    ؛تضلوكت

%( يقطرررمل  1مقملرنرررت مرررع )  1970مل م رررل عرررملم %( سررر وي 8 عررردر )

تضلوكرت  %( يقطرمل   نررملل تيو روم، وتمررهن     3تضصمليد تيرقويديرت و) 

مهيررم طررن مررن تر،ررملن تزيررد مررن      5ر مررر قررد يقرردرة تسررريعملميت ت  

 ر  حتقيق ورروة تقرصرمل يت ،كيرت امل ورت، وسرعي وقترة تيريةرت       

مل موعرعه  ي ر عملض وتضيمله وتيزرتعت  أ تطوير الت تيقطمل  وتض مل قت مره  

  دمل مل  سرتتتيجي  ملاد  

وتتقرصمل  و تعًلمل ًرت عوى تير ليت  و كونه قطملًعمل وتعًدت وم  -

تيوطين تيقعو ي، ومن أسرر  تيقطملعرمله تيغلت يرت ارًوت      يهقرصمل  

  مل % س وي 6 عدر 
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لطرو  تإلنرررملل تيرر  حترملجهررمل ارله تيصرر ملعت أشررره مررمل تكررون    -

مصررر ملعت تيررردوتجن تيررر  لطرررت  يهرررمل تضلوكرررت لطررروته رت ررردة       

 تنعكقت عوى تتقرصمل  تيوطين 

طمل  سيعلع عوى تتسرغهر توسيع قملعدة تتسرثلملر يف الت تيق -

ع مقرروى  ْ ر وَر ،ترمثع يوطملقت تيرشريت مرن أم رملء تض رملطق تيقرملحويت    

 لوه   ون تشكيع أي عجمء  عمليف عوى تيدويت يف تيرو يرف؛ رن  

 تي شمل  تيقلكي مه ره  ترصويت 

،كيت حترملل  أ مصرملنع   د اله تضشملريع وتض رجمله و رة ت وِج -

وتيرر   ،جم تض رجررمله تيقررلكيت مرخصصررت يرصرر يع وتقشرر  وتعويرر  

ممرمل   ،معظ  تشرتتطملتهمل ت طررق عورى تي قرملء    مدورامل ترطوجم علمليت 

 يقملعد عوى لف  نقرت مطمليت تإلنمل  

سعي تضلوكت رن تكون عيع تيشركمله تيعملمورت يف تيقطرمل     -

تضرلملشريت مرع مررتم  تضعرملي      و ،عوى شرهمل ة عملضيرت مرملجلو ة    حملصوت 

  (  BAP ضع ممملرسمله تتسرزرت  تضمل ي )يفمن ت يوي ر  تيدوييت 

حتقيرررق  أ تهررد  وقترة تيريةررت وتضيررمله وتيزرتعرررت مررن لهيرره،       -

يوللوكرررت، وتغطيرررت  وترررو   ترمرررن تيغرررلت ي   ،تير ليرررت تضقرررردتمت

تحريملجملتهرررمل مرررن ترغليرررت تير ريرررت، ووصرررور تير ليرررت تض ملطقيرررت       

 تيريفيت تيقملحويت  يول ملطق 

ته تيشرررررتكت مررررع تيقطررررمل  تقرررررهد  تيرررروقترة توطيررررد حبررررمل -

تتسرثلملرته تيدتلويت وت ملرجيت إلنشرملء مشرملريع    ب ل ت مل ، وَج

 ومصملنع ترعه  وةهيز تض رجمله تيقلكيت    تتسرزرت  تضمل ي 

ر رررع تي رررملت  تحملوررري يف يف  قملمرررت مثرررع تورررك تضشرررملريع سرقررره    -

وتيرررلي سيقررره  يف ر رررع مقرررروى تيررردلع   ، تجملرلعرررمله تيقرررملحويت

  ت ليت وحركت تقرصمل يت  ِدوي  ،ض ملطق تيقملحويتيقكملن اله ت
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مرن اجررته     وحتدُّ ،تتسرقرتر يف م ملطقه  ن د تء تيقكملن ت م 

ونزوحه   أ تضدن تيكر ة وممل يرتتجم عوى اله تدجرة من عغ  

 عوى ت دممله وتضرت ق  

مرمل رته رت دة مرعوقرت   5ترين وقترة تيريةت وتضيمله وتيزرتعت ير   -

تتسرررزرت  تضررمل ي عررلن مرنررملم  تطرروير تيصرر ملعت تيوط يررت     مقطررمل  

تيلي أطوقه صملحجم تيقلو تضوكري ترمر     ،وت دممله تيووجقريت

حفظرررره تهلل، وارررري كمليرررررمليي: مرررررمل رة   -حملررررد مررررن سررررولملن   

 ت لهه تيرقويقيت ، مرمل رة  وهه جلب تضقرثلرين ، مرمل رة 

 ، مررمل رة  تطرروير  عرمله تير ريرت   تطروير تير يرت تير ريرت يردع  تيرجلُّ    

تير يرررت تير ريرررت يررردع  تتسررررزرت  تضرررمل ي ، مررررمل رة   عررر  تير رررث   

 وتيرطوير ير قم  نرملجيت مصمل د تر،ملن 

 

 التحصيات: 

 -ت ملجرررت م و إرررت  أ   سررررتتتيجيت وط يرررت يهقرصرررمل  ترقر.    -

 -وتيدرتسرمله وتجلملمعرمله تيعوليرت    ترحبرمل   مدع  من مرتكز 

وررى تيصرر ملعمله تيرقويديررت مررع    وترتكررز ع ، ترليررز مملتسررردتمت 

تيعلرررع عورررى تي هررروه مقطملعرررمله جديررردة ذته  مكملنرررمله ارررو 

عملييت ممليرشملور مع تضوتط م وتيفرملعوم تضع ريم  و عردت  تقريرر     

سرر وي عررن سرر  ت فيررلامل يورأكررد مررن حتقيررق أارردت  لطررت      

 تير ليت تضقردتمت 

أاليررت تطرروير نهرر  مركملمررع ير ررملء تتقرصررمل  ترقر.، و عررمل ة      -

تيقطملعررمله ت ملييررت مررن أجررع موتكرررت تنرقملدررمل درروه،  ايكوررت

مع تغي  تضفملاي  تيقرمل دة مرأن مروتر  تير رملر وتحمليطرمله يريي       

 دمل حدو  
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صدر وقترة تيريةت وتيزرتعت وتضيرمله أطوًقرمل جلليرع تيقروتحع     أن ت  -

،  كررررن مررررن لهيرررره حتديررررد تضوتقررررع تض ملسرررررت       تيقررررعو يت

  تتسرررزرت  نُظرر ر يهسرررزرت  تيقررلكي ومعوومررمله شررملموت حررو 

 مملضلوكت 

من لهر حتقرم   ؛أاليت ت ظي  تيعلع تتقرصمل ي دلت تيقطمل  -

وتسررررثلملر عيرررع تإلمكملنرررمله تير لويرررت، وحتديرررد ترويويرررمله    

وت رر  عورى     من أجع حتقيق تقرصمل  أقر. م قرردتم   وتضعملي  

تيرطريررق تيصررملرم تتفملقيررمله تيصرريد تير ررري وتررررع ت فيررلامل؛      

 يمله تيصيد وتيرعدين تجلمل ر وتيرخو  من تي فمليمله تفمل ًيمل يعلو

موتصوت  ع  تيدويت يرطوير تير ى تير ريت يف تض رملطق تيقرملحويت    -

و حردت  لطرو  نقرع     ،)تضطملرته، موتن  تيرفريغ، ترسرطور( 

تطررروير  جديرردة يرعزيرررز قرردرته تضلوكرررت ضوتكرررت تحريملجرررمله    

 مل يوريةت وأكثر تحرتتًم تقرصمل امل ترقر. جلعوه أكثر املعت 

يور ررع  ؛تسرررقطملب تتسرررثلملرته تإلسرررتتتيجيت يف قطررمل  تضرروتن  -

من معدر او تيقطمل ، وحتقم مقرملرته تيرصردير وتتسرر ت     

مررع أاليررت تبررملذ معرر  تيررردتم  تجلملذمررت ) عفررملءته عررريريت        

 ومقملعدته حكوميت( 

تطوير أنظلت تيقيملحت تحملويت تضرعوقت ممليقيملحت تيشملطةيت تير    -

وتطررروير ترنشرررطت   ،تيررر ل  تركثرررر تنرشرررملًرت يف تيعرررمل    دُّتَعررر

و نشررررملء  ،عهررررملتيرت يهيررررت تير ريررررت وتيريملعررررمله تضمل يررررت وت وُّ   

 تض رجعمله تيقملحويت 

 تشجيع  نشرملء مصرملنع مرخصصرت يف حبرملر تيقرفن و صرهحهمل       -

وصر ملعت تيقرفن تكرمل      ،يوجد طوجم ت يغطيره تإلنررملل تحملوري   )
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عملضيرت ذته ارو    مل  سروق  تير  تعرر  ( يف تضلوكرت  تكون معدومت 

 مرزتيد 

تسركشمل  تيقطملعمله ت ملييت وتضقرقرويت تضرترطت مملتقرصمل   -

وتقوي  تيضوء عوى تك ويوجيمل تضقررقرع وتتمركرملر    ترقر.، 

وتتسررزرت  تضرمل ي    تير ملر وتيثرروة تيقرلكيت    يف حبملر تقرصمل  

د وتضعملار  وت دممله تيووجقريت تير ريرت وتيصر ملعمله تير ويويرت    

تركمل  يرررررت وتير ثيرررررت وتيردريريرررررت ذته تيصررررروت، وكيفيرررررت   

لملصررت تيطملقررت تضقرررلدة مررن حرررك  تضررد       ؛تتسرررفمل ة م هررمل 

، ت يف تضيرررمله تير ريرررتد   تيريويررروجي تيغرررين جررروتجلرررزر، وتير ررروُّ

سريلمل تضقر ضررته   وت  وتطوير ع ملصره من تي ملحيرت تيرجملريرت  

  تيصيدتنيت وتيرجليويت وتإلنز مله 

تيدوييررت تي ملج ررت وتتسرررفمل ة   تضعررملر  و رتسررت تيرجررملرب  ترررمل ر  -

تسرفمل ه مرن شروتطةهمل    ( ويت تضوق) م همل، مثع  ويت تإلكوت ور

من أكر   ور تيعرمل     ك  يرصرز وتحدة  700تي  ت ترجملوق 

%(  وكرليك  ويرت  ير رملم    53 نرملًجمل يولزتر  تيقلكيت م قرت )

سر ت  قر     16ت قررع  وت  يف مقملطعت  او تشري م ره  تضصر ف   مرلث 

صررررز ت ن تضدي رررت تتقرصرررمل يت تيثملنيرررت   ير  ،مرررن أ قرررر تض رررملطق 

مإنرملجهررمل  أ معظرر   ور تيعررمل  مررن تضررزتر  تيقررلكيت  ومررن       

تيرجررررملرب ترلرررررى تي ملج ررررت أيًضررررمل: تي تقيررررع، تضكقرررريك،  

 تمليهند، تيصم،  ندونيقيمل وتضغرب  

 اخلالصة:    

رغهر موقعهرمل تجلغررتيف   ت تأيو حكومت تضلوكت جهرًدت يف تسر  

مل أ ضررع تسرررغهر يف  طررملر سررعيهمل يرقويررع تتعرلررمل  عوررى    تقرصررمل ي 

تي ف ، و جيمل  قطملعمله  نرملجيت غ  نفطيت  وممله من تضهر  تيعلرع   
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 ت   حتروُّ  ِدعوى جلب تضزيد من تتسرثلملرته تإلسرتتتيجيت تي  ت 

 -مل يف توجهرررمله تيقطرررمل  غرررر  تي فطررري  وعوي رررمل أن نضررررع     نوعي ررر 

  و ترقر. يف صررردترة س ررر تتقرصرررملَ  - ملحكومرررت  وقطملًعرررمل لملص ررر 

عه يف تضقدمررت يف كررع ترويويررمله، وأن تكررون أارردت  ارروه وتوسُّرر

وأن نعلررررع عوررررى جررررلب تضزيررررد مررررن     ،لطط ررررمل و سرررررتتتيجيملت مل 

تتسرثلملرته يه وتوجيههمل دو تتسرثلملرته تإلسررتتتيجيت؛  مل رررمل    

 ررمل أو مركررز تر يهرري يعررمل   مطعرر  عررملضي يولررأكوته تير ريررت ا 

ى  تسررثلملر  قرل  م  طورق عويره   تير ملر ا ملن ت  كرن مرأي حرملر أن ن    

مل نوعي ر  ت   حتروُّ  ردِ  سرتتتيجي ، تضطووب تسرثلملرته  سرتتتيجيت ت 

يصر ع تي لرو تضرأمور   وارلت      يف توجهمله تيقطمل  غ  تي فطري،  رمل   

هه مشرررملركت تيقطرررمل  ت رررمل  مرقررردي  تيرقرررهي     يرررن يررررأتى  ون  

وتيريقررر ته تيهقمرررت يررره، عررر  مشرررملريع تيشررررتكت وتيرخصررري    

ت ركرررررت تيدي ملميكيرررررت تضطوومرررررت يف تض ظومرررررت   ررررره حريرررررت   وَم

تتقرصمل يت     ولرملًممل، قد ت يعو  تتقرصرمل  ترقر. مفمل ردة ت لويرت    

مرملشرة وسريعت عوى تضلوكت يف تضرتحع تروأ عوى ترقع، و ارمل  

 مإذن تهلل   ،تضدى تيطويعس ولي ذيك  ون شك عوى 

 

 تيرعقيرمله:

 التعقيب األول: د. علي الطخيس 

مرردأه تيورقررت تير يقررت مرعريررف تتقرصررمل  ترقر. وأاليررره عوررى 

تضقرررروى تيعرررملضي مرررع تقررروي  تيضررروء عورررى ترررملريخ جرررزء مرررن ارررلت  

ت تتقرصرررمل  يف تضلوكرررت تيعرميرررت تيقرررعو يت وتيرطرررورته تيررر  ا ررر 

لو مل قرررَعتتقرصررمل  ترقر.   يكررن م مررع تيعورر  أن مصررطوز  ،عويرره
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أو  أمررمل ع ملصررر اررلت تضصررطوز  ، هررلت تضصررطوز حررديث ،مررن قرررع 

 تيعصور  معضهمل  لعرو ت عوى مر 

تارلت وقترة تيريةت وتضيمله وتيزرتعت جبملنجم كر  من تتقرصرمل   

وعوررى ترلرر  مررمل يرره عهقررت مصرريد تر،ررملن ومشررملريع         ،ترقر.

ورش  لرت معر َ  روميرملن  كلرمل نظ   تتسرزرت  تيقلكي ومشملريع تي

أي عوررى  ،تيعلررع عررن مشررملريع تتسرررزرت  تضررمل ي يف تضيررمله تيدتلويررت  

 قصد مليك تتسرزرت  تيقلكي   وي  ،تضيمله تجلو يت

م همل عورى سرريع تضثرملر     ،مرعد ة  يشلع تتقرصمل  ترقر. أنشطت 

 : ممل يأتيوييي ت صر 

وارله   ،حملرملر مه ت تيغو  قدً مل يرجليع تيو ي  من أصدت  ت -1

وقرد تطروره    ،مه ت ت مملء وترجردت  تضقريلم يف تض رملطق تيقرملحويت    

 اله تضه ت حرى وصوت  أ  نرملل ي ي  ص ملعي 

 صيد تر،ملن يف ميمله ت وي  تيعرمي وميمله تير ر ترور   -2

 ترميت ترحيملء تضمل يت يف تضزتر  تيدتلويت عوى تضيمله تجلو يت   -3

ت تضيرمله تجلو يرت يو صرور عورى ميرمله      حتويت ميرمله تير رملر وت قير    -4

 تيشرب تي قيت 

يف  ي ضر  معرد    ملوارلت تي شرمل  ض ر    ،تي قع تير رري مرم تضروتن     -5

وطورجم   ،تضلوكت  ونوقم تضوعو  قرع س وته يف حبوري تيشرورى  

ررررمل  أو ت  ذيرررك قيرررملم تجلهرررمله ت كوميرررت ذته تيعهقرررت أن ترررروأ   

تضقررمل رين  تيفرصررت يوقطررمل  ت ررمل  مرقرري  رحررهه حبريررت ي قررع   

  ونقع تيرضمل ع كليك من جدة  أ جملقتن مثه 

تيشعملب تضرجملنيت ونرمله تيشورى أو تضملارو  تض رشررة عورى    -6

 تيقوتحع 
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 ،تطررروير م رررملطق تيغرررو  وتهيةرهرررمل ضلملرسررري ارررله تيريملعرررت   -7

 وتسرغهدمل يف تيقيملحت وتيرت يه  

تقررري  رحرررهه سررريملحيت وتر يهيرررت يف ميرررمله تير رررر ترورررر    -8

  أ تضقروى تضطووب    يصع معد  ملوالت تجلملنجم ض  ،تيعرميوت وي  

مل لملصرت يف تير رر   مل وتقرصمل ي تسرثلملر تجلزر تيكث ة سيملحي  -9

 ،وتسرررغهر تضيررزة تي قررريت ا ررملن   ،مثررع جزيرررة  رسررملن  ،تروررر

وارري صرريد ،ررك ت ريررد يف وقررت حمررد  مررن تيقرر ت ويف مكررملن   

مل مقررملمقت مرررم  وي قرررملم سرر  حيررث ت   ،حمررد  يعر رره أارررمليي تجلزيرررة   

ن يصرريد ويفرروق مهررله تضقررملمقت َمرر   ،تراررمليي يصرريد ،ررك ت ريررد  

أكثر  كلمل تشرهر تجلزيرة موجرو  موتقرع اوذجيرت دروتة تيغرو       

مملإلعمل ت  أ نظمل ت تجلزيررة مرن تي ملحيرت تيريةيرت      ،يف تضيمله تيدت ةت

 هرررمل مرررأن تكرررون عملمرررع جرررلب    لكِّوتعررملرارررمل حمليرررت طريعيرررت ت  

 ر عويه مقرقرو مل عو  لع ي  يوقيملحت ومصدَر

مشرو  نيوم مشملر تير رر ترورر أحرد تضشرملريع تيرت ردة       دُّيَع -10

حيررث ترجوررى  ررر  تتسرررثلملر    ،يهقرصررمل  ترقر. تممرررملًق ملومثملي رر

 مرأ  تضملر تحملوي وترج يب يرطوير الت تضشرو  تيعله.  

 
  :.تيلاجم ترقر 

ه تيرردكرور غررملقي  تضيررمله يف  رررتة أور وقيررر يوليررمل    عقررده وقترُة

ممليرعرررملون مرررع ععيرررت عوررروم وتق يرررت تضيرررمله    (روررره تهلل)تيقصرررييب 

ت وري    مر ارَ  وترمملنت تيعملمت جملوي تيرعملون يدور ت وي  تيعرميرت 

اررررر )مررررملر   9/1/1424-5تيقررررمل   يوليررررمله لررررهر تيفرررررتة   

( حترررت ع ررروتن   تضرررملء يف  ور حبوررري تيرعرررملون    مرررن أجرررع 2003

 قرد   ،لت دلت تضر ار  ر يي تيوج ت تض ظِّت ليت مقردتمت   ومصف 
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أمررملم رتعرري تضرر ار صررملحجم    كررملن يرري تيشررر  أن أيقيررت كولررت    

ووصرفت   ،تيقلو تضوكي ترم  سوطملن من عرد تيعزيز روره تهلل 

وأ ررمل ني تيرررع  مإعجملمرره مهررلت   ،تضررملء يف كولرر  ممليررلاجم ترقر.

  طوررق عويرره تتقرصررمل  حيررث ت يوجررد  نررلتن مصررطوز ي    ،تيوصررف

 ترقر.   

  :.تيثروة تيقلكيت يف تضلوكت كجزء من تتقرصمل  ترقر 

ق عرررررز ارورررررك تضلوكرررررت تيعرميرررررت تيقرررررعو يت مزتيرررررمل نقرررررريت ت   

 م هررررمل طررررور تيقرررروتحع تير ريررررت عوررررى كررررع     ،تتقرصررررمل  ترقر.

مررررن ت ورررري  تيعرمرررري وتير ررررر تروررررر  وقررررد تشرررررلوت تيورقررررت      

رصرررررة تير يقررررت عوررررى أرقررررملم وأشرررركملر ورسرررروممله ميملنيررررت خم     

ويروعرررريز ترمررررر أكثررررر     ،ر عررررن أوجرررره تتقرصررررمل  ترقر.   عر ررررت 

تضعوومرررمله  هرررلت تي رررو  مرررن تتقرصرررمل  أور ه    ممملي قررررت يولهررررلم  

 تيوتر ة ممليورقت عوى ايةت جدتور كلمل يوي: 

ن أعرررردت  مرتكررررجم صرررريد تر،ررررملن  ررررري ( ي 1جرررردور رقرررر  ) -1

يف ت ورررري  تيعرمرررري وتير ررررر تروررررر لررررهر تيفرررررتة مررررن عررررملم        

   م2018حرى عملم  1996

( يشررررررلع عورررررى عرررررد  ونقررررررت تررصررررردة  2جررررردور رقررررر  ) -2

تيقررررررلكيت عررررررلن مقررررررروى مقررررررردتم ميويوجيررررررمل مملضلوكررررررت     

حرررررى عررررملم   2010تيعرميررررت تيقررررعو يت لررررهر تيفرررررتة مررررن عررررملم     

  م2018

ز أعرررردت  تيقرررروى تيعملموررررت يف حبررررملر وع رررر( ي 3جرررردور رقرررر  ) -3

  2018-1995صيد تر،ملن من 
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د مررررن تضصررررمل د تير ريررررت (  عررررمليي تضصرررري4جرررردور رقرررر  ) -4

 2001وتتسرررررزرت  تيقررررلكي يف تضلوكررررت لررررهر تيفرررررتة مررررن     

   2018حرى 

(  ثرررع تإلنرررزتر تيقرررلكي حقرررجم تض رررملطق    5جررردور رقررر  )  -5

  م2018-2007يف تير ر ترور لهر تيفرتة من 
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  :(1جدور رق  )

ترور من  ز أعدت  مرتكجم صيد تر،ملن يف ت وي  تيعرمي وتير روع ي 

 م2018م  أ 1996

 تير ر ترور ت وي  تيعرمي

 تإلعمليي ص ملعي تقويدي ص ملعي تقويدي تيق وته

1996 1931 45 5055 126 7157 

1997 1988 40 5428 130 7586 

1998 1813 40 6051 128 8032 

1999 1905 34 6647 135 8721 

2000 1825 34 7611 149 9619 

2001 1814 34 8218 154 10220 

2002 1799 34 8795 157 10785 

2003 1810 29 9752 156 11747 

2004 1843 29 10020 154 12046 

2005 1827 26 10102 158 12113 

2006 1827 28 9833 158 11846 

2007 1837 28 9833 158 11856 

2008 1859 28 9855 158 11900 

2009 1887 28 9898 158 11971 

2010 1937 28 9948 158 12071 

2011 2005 28 9998 164 12195 

2012 2132 5 8258 168 10563 

2013 2145 5 8548 169 10867 

2014 2120 5 7049 164 9338 

2015 2240 5 7192 158 9595 

2016 3768 5 6173 108 10054 

2017 2056 5 7006 157 9224 

2018 2128 5 8653 158 10944 
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  :(2جدور رق  )

مل ز عد  ونقرت تررصدة تيقلكيت علن مقروى مقردتم ميويوجي وع ي 

 م 2018م  أ 2010مملضلوكت يفعوتم من 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 تيق وته

عرررد  تررصررردة  

عرررلن مقرررروى   

مقرررررررررررررررررررررردتم 

)طرررن مل ميويوجي ررر

 مرتي(

65066 63167 71391 61768 67995 64882 66538 66401 68003 

نقررررت تررصررردة 

تيقرررررررررررررررلكيت 

عرررلن مقرررروى   

مقرررررررررررررررررررررردتم 

 مل )%(ميويوجي 

71 79 80 87 74 62 62 54 48 

  :(3جدور رق  )

 م2018م  أ 1995ز أعدت  تيقوى تيعملموت يف صيد تر،ملر لهر تيفرتة من وع ي 

 مل ونتيصي  
 علملر تيصيد

 تإلعمليي
 غ  سعو ي سعو ي

1995 6622 2069 11772 20463 

1996 6111 2209 12006 20326 

1997 6236 1881 12122 20239 

1998 6352 1934 12061 20347 

1999 7246 1854 12580 21680 

2000 6966 1771 13354 22091 

2001 8174 1719 14286 24179 

2002 8699 1753 14718 25170 

2003 9259 1647 15960 26866 

2004 9540 1684 16816 28040 

2005 9207 1783 16996 27986 
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 مل ونتيصي  
 علملر تيصيد

 تإلعمليي
 غ  سعو ي سعو ي

2006 9899 1764 16234 27897 

2007 9900 1775 16400 28075 

2008 9915 1995 16200 28110 

2009 1000 2025 16200 19225 

2010 10050 2105 16200 28355 

2011 10270 2100 16331 28701 

2012 9465 2147 16698 28310 

2013 9379 2117 16409 27905 

2014 9881 2155 15422 27458 

2015 9639 2964 17112 29715 

2016 7282 2413 14771 24466 

2017 9223 1908 16912 28043 

2018 8832 3716 17822 30370 

 (: 4جدور رق  )

ز  عمليي تضصيد من تضصمل د تير ريت وتتسرزرت  تيقلكي يف تضلوكت وع ي 

 م2018م  أ 2001رتة من تيعرميت تيقعو يت لهر تيف

 تإلعمليي تتسرزرت  تيقلكي تضصمل د تير ريت 

(8+11) 

(12) 
تضيمله  ت وي  تيعرمي تير ر ترور

 تيدوييت

(7) 

تإلعمليي 
(3+6+7) 

(8) 

تسرزرت  
ميمله 
 علمت

(9) 

تسرزرت  
ميمله 
 ممل ت

(10) 

تإلعمليي 
(9+10) 

مصمل د  (11)
 تقويديت

(1) 

مصمل د 
 ص ملعيت

(2) 

مليي تإلع
(1+2) 

(3) 

مصمل د 
 تقويديت

(4) 

مصمل د 
 ص ملعيت

(5) 

تإلعمليي 
(4+5) 

(6) 

2001 17,389 5,812 23,201 27,993 225 28,218 3,912 55,331 3,918 2,086 6,004 61,335 

2002 15,769 6,487 22,256 32,947 276 33,223 1,732 57,211 1,884 4,860 6,744 63,955 

2003 13,805 7,360 21,165 33,237 143 33,380 895 55,440 2,470 9,389 11,859 67,299 

2004 13,238 7,210 20,448 34,884 77 34,961 10 55,419 2,306 8,866 11,172 66,591 

2005 15,779 7,535 23,314 26,970 120 27,090 0 50,404 2,934 11,441 14,375 64,779 

2006 15,819 7,616 23,435 41,960 78 42,038 0 65,473 3,427 12,159 15,586 81,059 

2007 17,770 8,940 26,710 39,903 149 40,052 0 66,762 3,606 14,832 18,438 85,200 

2008 18,305 9,209 27,514 41,104 153 41,257 0 68,771 4,350 17,892 22,242 91,013 

2009 18,010 9,061 27,071 40,443 151 40,594 0 67,665 5,167 21,255 26,422 94,087 

2010 17,339 8,723 26,062 38,935 145 39,080 0 65,142 5,157 21,212 26,369 91,511 
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 تإلعمليي تتسرزرت  تيقلكي تضصمل د تير ريت 

(8+11) 

(12) 
تضيمله  ت وي  تيعرمي تير ر ترور

 تيدوييت

(7) 

تإلعمليي 
(3+6+7) 

(8) 

تسرزرت  
ميمله 
 علمت

(9) 

تسرزرت  
ميمله 
 ممل ت

(10) 

تإلعمليي 
(9+10) 

مصمل د  (11)
 تقويديت

(1) 

مصمل د 
 ص ملعيت

(2) 

مليي تإلع
(1+2) 

(3) 

مصمل د 
 تقويديت

(4) 

مصمل د 
 ص ملعيت

(5) 

تإلعمليي 
(4+5) 

(6) 

2011 17,155 8,635 25,790 37,341 36 37,377 0 63,167 4,532 11,544 16,076 79,243 

2012 17,324 8,806 26,130 45,190 71 45,261 0 71,391 5,073 12,210 17,283 88,674 

2013 18,083 6,383 24,466 37,235 67 37,302 0 61,768 5,610 3,580 9,190 70,958 

2014 18,677 5,256 23,933 43,986 76 44,062 0 67,995 6,060 17,810 23,870 91,865 

2015* 17,940 5,122 23,062 41,755 65 41,820 0 64,882 6,825 31,945 38,770 103,652 

2016* 18,176 5,180 23,356 43,123 59 43,182 0 66,538 7,710 32,570 40,280 106,818 

2017* 18,058 5,211 23,269 43,080 52 43,132 0 66,401 8,500 46,500 55,000 121,401 

2018* 18,191 5,825 24,016 43,928 59 43,987 0 68,003 6,546 65,766 72,312 140,315 

 (: 5جدور رق  )

ز تإلنزتر تيقلكي حقجم تض ملطق يف تير ر ترور لهر تيفرتة من وع ي 
 م2018م  أ 2007

تإلعررمليي   تض طقت 

 تيكوي

(1+2+3) 
 تيقطمل  تجل ومي تيقطمل  تروس  تيقطمل  تيشلمليي

م طقررررت  م طقت ترون

تضدي ررررت  

 تض ورة

تإلعمليي 

(1) 

م طقرررررت 

مكرررررررت 

 تضكرمت

تإلعمليي 

(2) 

م طقررررت 

 عق 

م طقررررت 

 تنجملق

تإلعمليي 

(3) 

2007 3,182 1,233 4,415 4,312 4,312 1,251 7,793 9,044 17,771 

2008 3,278 1,270 4,548 4,442 4,442 1,289 8,028 9,317 18,307 

2009 3,225 1,250 4,475 4,370 4,370 1,269 7,897 9,166 18,011 

2010 3,105 1,203 4,308 4,207 4,207 1,222 7,603 8,825 17,340 

2011 3,004 1,268 4,272 4,149 4,149 1,208 7,526 8,734 17,155 

2012 3,116 1,218 4,334 4,084 4,084 1,231 7,675 8,906 17,324 

2013 3,446 868 4,314 4,282 4,282 1,325 8,163 9,488 18,084 

2014 2,439 1,647 4,086 5,304 5,304 1,306 7,981 9,287 18,677 

2015* 2,396 1,400 3,796 5,228 5,228 1,299 7,617 8,916 17,940 

2016* 2,401 1,551 3,952 5,196 5,196 1,275 7,753 9,028 18,176 

2017* 2,372 1,509 3,881 5,117 5,117 1,279 7,781 9,060 18,058 

2018* 2,389 1,609 3,998 5,190 5,190 1,260 7,743 9,003 18,191 
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  :ور وقترة تيريةت وتضيمله وتيزرتعت يف حبملر تيثروة تيقلكيت  

حيررث كررملن  ،طيرررت يف حبررملر تيثررروة تيقررلكيت يورروقترة جهررو  

ا ررملن وكمليررت لملصررت مررمليثروة تيقررلكيت عررلن ايكررع تيرروقترة       

يرت تيوكمليرت  أ   ترة   ور  حتو   ،تير ظيلي أيملم وقترة تيزرتعت وتضيمله

تيريةرت وتضيرمله  أ    معرد عر     عملمت كجزء من تطوير ايكع تيوقترة

وقترة تيزرتعررت  مررن  اررملقته تيرروقترة تيرروتر ة يف تقريررر تيرروقترة عررملم 

 تضرعوقت ممليثروة تيقلكيت ممل يوي:  2018

( حقمل جم تسرثلملريت ضشرملريع تتسررزرت  تضرمل ي    10طر  عد  ) -1

   م ظملم ترقفمل  تيعمل لت 

 تعرلمل  شهمل ة أ ضع تضلملرسمله يهسرزرت  تضمل ي  -2

 مل ( سعو ي طه. مشرو  )صي   -3

يف  ملو رًعر  ت( م فرلً 150 طه. شعملر )،رك( وتيوصرور  أ )   -4

 تضلوكت 

توقيع تتفملقيت تصدير تيروميرملن ترمري   أ عهوريرت تيصرم      -5

 تيشعريت 

توقيررع مررلكرة تفررملا  مررع جملمعررت ترمرر ة نررورة ير ررع معرردر      -6

 20تسرررههن تيفررر  مررن تض رجررمله تيقررلكيت  أ تضعرردر تيعررملضي )  

 كج ( 

 ( مرت   صيد 6ةهيز عد  ) -7

( قرملرب صريد يف   2500ع ت يري يعرد  )  تركيرجم أجهرزة تيرررُّر    -8

 ت وي  تيعرمي كلرحوت أوأ 

 ترقي  قوترب تيصيد  -9

حتررديث  ييررع ترمررن ت يرروي يف،ررملن و جرررتءته تيرشررغيع     -10

 تيقيملسيت 
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  طه. مرنملم  تتسرزرت  تيقلكي يف حب ة  ومت تجل در   -11

 يدة يهسرزرت  تيقلكي     لملر أص مل  جد -12

تطررروير قملعررردة ميملنرررمله تيصررريمل ين ومشررررو  أاررررت تي نرررملم     -13

 تإلحصمل ي  

  :.ور ص دو. تير ليت تيزرتعيت يف تطوير تتقرصمل  ترقر  

 ممل يوي:  2019موغت قيلت اويع تيقروه تيعمل يت يعملم 

 488,000 حرروتيي  وتشررلع تيشررملن وتيقررتق   ،معردته تيصريد   -1

 ريملر  

  ريملر  ميمه 8,5د ومو قملتهمل وموغت قوترب تيصي  -2

 ومملي قرت يولشملريع  كملنت تيقروه عوى تي  و تيرمليي:  

 ريرملر مطملقررت  ميررمه 7,9قرروه موغرت    7د  عررتي ،قروترب صريد   -1

 /س ت   ملط   2161

مويون ريملر مطملقرت   599,1موغت  ملقرًع 19تيعد   ،ترميت روميملن -2

39192   

مويون ريرملر مطملقرت    190,5قروه مقيلت  3عد   ،ترميت أ،ملن -3

25300   

مويرررون ريرررملر مطملقرررت  11,1مقيلرررت  5تيعرررد   ،أ،رررملن وروميرررملن -4

645  

مويرررون ريرررملر  15,3مقيلرررت  2تيعرررد   ،أ،رررملن ومررري  كمل يرررملر -5

  420مطملقت 

  4533مويون ريملر ومطملقت  46مقيلت  20معد   ،أ،ملن -6

مويررون ريررملر،  1217وموررغ  عررمليي تيقررروه م ررل  نشررملء تيصرر دو.  

 ر يولعدته وتيشرملن مويون ريمل 30و
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   :.وت د تتقرصمل  ترقر  

 تعزيز تتقرصمل  تيوطين  -1

 تو   جزء مه  من ترمن تيغلت ي  -2

 قيمل ة تيفر  تيو يفيت    -3

تطوير تيقيملحت من لهر علع مرتم  سيملحيت يزيملرة مشملريع  -4

 ،ملن تيدتلويت تضعرلدة عوى تضيمله تجلو يت تر،ملن ومزتر  تر

 ،ريملعررت تيقرررملحت  :مثررع ،يت تضمل يررتتطرروير ترنشررطت تيريملعرر   -5

 وغ امل  ،وتيغو 

تصرر يع مرتكررجم تيصرريد ومعرردته وشرررملن صرريد تر،ررملن        -6

 وتيص ملعمله تضقملندة 

قيرررملم شرررركمله تسررررثلملريت وط يرررت تعلرررع يف حبرررملر صررريد        -7

وبررزين وت يررد وتوقيررع وميررع تر،ررملن تحملويررت يف خمروررف م ررملطق   

 تضلوكت 

 ملر صيد تر،ملن  تيعلع عوى قيمل ة نقرت تيقعو ة علن عل -8

 

  :التحصيات 

عرررورة قيررملم وقترة تيريةررت وتضيررمله وتيزرتعررت وصرر دو. تير ليررت     -1

مرن لرهر    ؛مرت يصريمل ي تر،رملن   تيزرتعيت مزيمل ة تيرقرهيهه تضقد  

تقرردي  تإلعملنررمله وتيقررروه تضيقرررة يرطرروير مرررتكره  ومعرردته       

 صيد تر،ملن 

ملر يف تشررجيع تيقطررمل  ت ررمل  مزيررمل ة مقررملالملته يف تتسرررثل   -2

 قطمل  تر،ملن  

علع تيدرتسمله تيرفصيويت يرقدير تضخزون تيقلكي يف ميمله  -3

 وميمله تير ر ترور  ،ت وي  تيعرمي
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يزيررمل ة مقررملالت   ؛ع يف صرر ملعت ومه ررت صرريد تر،ررملن  تيروسُّرر -4

تيثررروة تيقررلكيت يف تررو   جررزء مررن ترمررن تيغررلت ي يف تضلوكررت، 

 تيقملحويت  وتو    ر  و يفيت  عمل يت رم ملء تض ملطق

 رتسرررت جررردوى تي قرررع تير رررري مرررم تضررردن تيقرررملحويت ي قرررع       -5

 تضقمل رين وتيرضمل ع  

تسركشررمل  تيثررروته تيطريعيررت مثررع تيرر ف  وتيغررملق وتيثررروة       -6

مررن ت ورري  تيعرمرري  تضعدنيررت يف تضيررمله تإلقويليررت يوللوكررت يف كررع  

 وتير ر ترور 

هرررملم و سررر مل  ارررله تض ،ململ وسررريملحي تسررررغهر تجلرررزر تقرصرررمل ي  -7

 يوقطمل  ت مل  من لهر  ييت يرفق عويهمل مع تجلهمله ذته تيعهقت 

تصرر يع مرتكررجم صرريد تر،ررملن ومعرردته وشرررملن تيصرريد        -8

 وغ امل 

عرورة  نشرملء شرركت أو شرركمله وط يرت تقررثلر يف صريد        -9

خمرورررف م رررملطق   يفوبرررزين وت يرررد وتقرررويق تيثرررروة تيقرررلكيت   

 تضلوكت 

 

    التعقيب الثاني: د. خالد الفهيد 

وهلل -يف تعرقرمل ي أن تضروتر  تيطريعيرت وتيرشرريت يف تضلوكررت     

ر ترررو ُّ :ومرررن أالهرررمل ،ميةرررت م ملسررررت يهقرصرررمل  ترقر.  - ت لرررد

جزيررررة يف تير رررر   1150يوجرررد م هرررمل   ،جزيررررة 1285حررروتيي 

 2600وسوتحع عورى تمرردت     ،يف ت وي  تيعرمي 135و ،ترور

  كيوومرت

تضرليررزة يف تيقطرمل  ت ررمل    ي ا ررمل أشر   أ أحررد تي لرملذل  ويعوِّر 

وارري  ،تيرر  تسرررفمل ه مررن  عرر  وتشررجيع تيدويررت يهقرصررمل  ترقر.
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 تجمللوعررت تيوط يررت يهسرررزرت  تضررمل ي  يف حممل ظررت تيويررث   طقررت  

ي يور رررمليف تيعرررملضي يرتميرررت  س رررواررري عضرررو م  ،مكرررت تضكرمرررت

ورمطت اله تجمللوعرت أاردت همل مرع ر يرت تضلوكرت       ،ترحيملء تضمل يت

مو ف مرن   3000 ريق علع يركون من حوتيي  ، وتض 2030ُّ

مو ررف مررن  500مرر ه  أكثررر مررن   ،يغررت 19 ويررت ير رردوون  32

ر م رجملتهرمل  تصرد  و مل،نقرمل ي   تع صررً  149م همل  ،تيكوت ر تيوط يت

 أغوجم قملرته تيعمل   أ 

 ، أ ممل تضل ره تيورقت تير يقت مرن توصريمله مقرتحرت    و عمل ت 

 ة مرررن تجلرررزر تيقرررعو يت يف تض رررملطق    لرررن تضهررر  تعظررري  تتسررررفمل  

تيقرملحويت ممللريرملر أنقررهمل إلجيرمل  ت ليرت مقرردتمت رم رملء تيقرروتحع        

وتهيةرهررررمل كفررررر  تسرررررثلملريت يوقطررررمل  ت ررررمل  إلقملمررررت معرررر    

 قملمررررت مدي ررررت أنعررررملم  :مثررررع ،تيصرررر ملعمله وت رررردممله تيووجقررررريت

مركملموررررت تشررررلع حمررررملجر ميطريررررت يولوتشرررري ت يررررت تيرررر  يررررر   

ويرر  تصردير تيو روم م هرمل      ،خلملرل تضلوكت ومقتسر ت امل من لمل

جم عورى مشركوت ترومةرت    مل ض ملطق تضلوكت مشكع يومي يورغوُّ تلوي 

ويولقملالت يف ت ظري    ،تي  تصملحجم تسر ت امل من لملرل تضلوكت

وير  تتسرفمل ة من خمرجمله تضقملخل مإقملمرت    سو. تيو وم ت لرتء

مل يقره  يف ترو    رر     مواو  ؛مصملنع يوص ملعمله تجلوديت وغ امل

  سهمت تيغلتء جبملنجم علملن علع 

 

 املداخالت ححل القيية:  

 وتقع تتقرصمل  ترقر. و وره يف تقرصمل  تضلوكت: 

ع يرره تتقرصررمل ي أنرره مفضررع مررمل توص رر  أ   هررد تروررريذكررر 

 تتقرصرمل  ترقر.:   مرر  ويي  يف كرملمره تضع رون  ملنرت مر وتيروجيكي  غر 
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كررملن  ،مويررون  رصررت و يفيررت   100تمركررملر،  100سرر وته،  10

ى  تتقرصررمل  ترقر.  وتضعرلررد عوررى اررلت تتمركررملر ت ررديث تضقررل 

وت  ،تتمركملر وتإلمدت   ورق  رر  ميةيرت مقر ويت يوجيرع ت رمليي      

وبرردم مفهرروم تير ليررت تضقررردتمت عوررى  ،تضررر مملرجيررملر تضقرررقرويت

ارلت  كملضيمله وتيص ت وتيرغليت وتيدلع  وقرد لررل    ؛كمل ت أوجههمل

ر تي ظرة تيقرمل دة تير  تشر   أ أن ومليرت     تضفهوم تتقرصمل ي ييغي 

يررجرره تي ظرررة تيصرر ي ت  ،تيريةررت ترعررملره مررع تير ليررت تتقرصررمل يت

 أ أن تير ليرررت تيفملعورررت تعرلرررد عورررى تضررروتر  تيريةيرررت وتتجرلملعيرررت   

مشررركع مرررروتقن غررر  مفرررر   وارررلت تتقرصرررمل  يررردع  تضشرررملريع      

  جديرردة و ررر  و يفيررت عرر  حتفيررز ريررمل ة   تيصررغ ة يرررو   مرروتر 

ولوررق مرررتم  علويرررت مرركرررة مررن لررهر  سررررتتتيجيت       ،ترعلررملر 

وتطرروير مرروتر  تيطملقررت يف تير ررملر و ملصررت مررع     ،تير ليررت تير ريررت 

تيرطررور تيرك ويرروجي ت ررمليي  ودررن ويف  ررع تير يررت تجلديرردة،      

 وتتسررفمل ة مرن   ،أحول ممل نكون يوع مليت مهرلت تجلملنرجم تتقرصرمل ي   

وتيعلررع عورى تيروعيرت مأاليرره وحبررث     ،تير رو  وتيرجرملرب تيعملضيرت   

رع تطريقرره  دمررت ت لير ررمل تيوط يررت تضقررردتمت مررع ت فررمل  عوررى  س رر

 تضوتر  سوتء طريعيت أو ،كيت أو ممل يت 

 ررإن اررلت تيورون مررن تتقرصررمل    ،   سررويلملن تيطفيرع ر ويف تصروُّ 

ضفررته أن  وت ،عوى وجره تيكررة تررعريت    ىيغطي تضقملحت تيك 

يكررون كررليك حيلررع خمزوًنررمل امل و ررمل مررن تيثررروته ومهيررم مررن       

  ترتكرز يف رقعرت    - مفضرع تهلل تعرملأ   -تيفر   اله تيثرروة  

مررع توقعررت يف شرركع حميطررمله وحبررملر وأنهررملر وحبرر ته     ،وتحرردة

ومن تجلررملر   ،حتت ترره مل و. ترره ومعضه ملومعضه ،وجدتور

  ارلت تتقرصرمل  عورى    لرمل تروق   وتيصخور ترد ق تيي ملميع وترنهملر  ك
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مفضررع  -وكررملن يوللوكررت تيعرميررت تيقررعو يت  ، تيقررملرته وتيرردور

ويف أ ضرع تضلررته تضمل يرت تيعملضيرت      ،وت ر م ره  نصيجم - تهلل تعملأ

 ؛وكررلت ت ورري  تيعرمرري مررن تيشررر.    ،تير ررر تروررر مررن تيغرررب   

يكررن تيرقررمل ر تضهرر : مررملذت تسرررفدنمل م هلررمل؟ وكيررف؟ ومررمل حجرر     

يف تي ررملت  تحملورري وتتقرصررمل  تيرروطين؟ وتتعرقررمل  أن      مقررملالرهلمل

 و ن  ،وقترة تتقرصررمل  يررديهمل  رتسررمله مرخصصررت يف اررلت تجلملنررجم   

 لررن تيوتجررجم تقرردي   رتسررت تفصرريويت عررن حجرر   ،كررملن غرر  ذيررك

ييقرررفيد  ؛تضروتر  تتقرصررمل يت تضرملحررت يف ارلين تيرت رردين ترقرقررم  

ن كررليك حرررى  كررن  ون وتضهرلررومل  تيقرررتر وتضقرررثلرم هررمل صرر  

جلب تتسرثلملرته تحملويت وترج ريت دلت تتقرصمل  تيلي سيكون 

 ن شرملء تهلل   ،مل ومرديو مل عرن تير ف  يفجيرملر تيقمل مرت     تقرصرمل ي   ترت ًد

تعررملأ  وترزتيررد أاليررت ذيررك مررملي ظر  أ أن عررت صرر ملعمله عديرردة       

وتيثررررروة  ،مرترطررررت مملتقرصررررمل  ترقر. )تضيررررمله وتضعررررمل ن تير ريررررت  

وتضردن تيزجملجيرت    ،وتضدن تيعمل لرت  ،وتضرجملن ،لكيت مأنوتعهملتيق

وتيقررررفن وتيقرررروترب وأ وته  ،وتضرررردن تيرت يهيررررت ،يف قررررمل  تير ررررر

 جليعهرررمل حبرررملته يوصررر ملعت    ؛خل(  وأطعلرررت تيصررريد     ،تيصررريد

تير ريررت وتضمل يررت تضثلرررة جبملنررجم تضرروتن  تير ريررت مررمليطرع، وم ررملطق  

صدير وم صمله تي ف  وتيرردريرمله  ت ملويمله وةملرة تتسر ت  وتير

 تيعقكريت 

ه وتتارلررملم مملتقرصررمل  أن تيروجُّررأ   ررمل زة تيعجررروش وأكررده 

 :ويكرن كلرمل يقويرون    ،ت ن ترقر. قرد ت تكرون نرمل جره وتعر ت     

يرررريي تيعرررر ة يف تيررررردتيمله تضروتعررررعت ويكررررن تيعرررر ة مملكرلررررملر  

  تإلشملرة عت، وكلمل شج تي همليمله، وتي رمل   تضر ققت يآلن تعر  م 

 إن  رر  تي جرمل  شرره م كردة درلت تيقطرمل         ،يف تيورقت تير يقت
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ضرمل   ييهرمل مرمل أوعر ه نمل رجم      ة، ي يرد يف تضلوكت يروت ر عوتمع عد

تير يي تير فيلي يو نملم  تيوطين يرطوير قطمل  تيثرروة تيقرلكيت   

 مصوز تيزميدي من ميملنمله يف يقملء يه، واي كمليرمليي: 

للوكرررت مرررن  تتسررررزرت  تضرررمل ي أن حجررر  تإلنررررملل تيررروطين يو -1

مل، حررى تيرمرع تيثمليرث مرن     أيف طن تقريًر 40تيقلكي  وصع  أ 

 ( 2019عملم )

جررت يررر  تتسرررزرت  تضررمل ي تيقررلكي  يف  ِرأن عررد  تضشررملريع تُض -2

م، مقملرنت مر 2019مشروًعمل يف  150خمروف م ملطق تضلوكت موغ 

 م 2018مل لهر عملم مشروًع 83

مررررن عيرررع مشررررملريع تتسرررررزرت    أن حجررر  تإلنرررررملل تيررروطين   -3

أيررف طررن مقملمررع  75ترتفررع  أ  2018تيقررلكي يف تضلوكررت يف 

، واررو مررمل يرقررق مررع أارردت  وقترة تيريةررت 2017أيررف طررن يف  55

 وتضيمله وتيزرتعت يف قيمل ة مشملريع ترمن تيغلت ي 

أن وقترة تيريةت وتضيمله وتيزرتعت تقررهد  أن يصرع تإلنررملل  أ     -4

، 2020مل من خمروف ترنوت  تير ريرت حبورور   أيف طن س وي  100

  2030مل يف تيعملم أيف طن س وي  600و

أن  عررمل ة تيرررفك  يف أسررملييجم ت ليررت    م   مرررتاي  نررمل ر ويرررى 

تتقرصررمل  تيرقويديررت أصررر ت تيشررغع تيشررملغع م ررل قمررن ضقرر ويي    

مررت وتضقرررثلرين وتضقرررهوكم وضرتكررز تيرررفك  يف تيرردور تضرقد 

سرررلرتر عوررى اررلت ترسررووب تيرقويرردي وتسررر زت       رن تت ؛تيعررمل 

وقرد ت ررأ    ،تضوتر  تيطريعيت سو  ي  ي  أ كملروت ميةيرت ت حممليرت  

أن رمل  مم سي شركت تيرصلت تيعملضيرت   Mathis Wackernagelتيقيد 

 عوتقرررجم مررردون مررررة 75.1ةملوقنرررمل يف تسررررغهي مل يرررفره مقررردتر

ر تض ررمللي يُّررنملايررك عررن  ررملارة تتحررررمل  ت رررتري وتيرغ  مرردمرة،

أن وزارة البيئةةةةةةة  

وامليةة و والارا ةة  

تسةةدف أ أن ل ةة  

 100اإلندةةةةةة      

  من ألف طن سنول  

مخدلةةةةف اعنةةةةوا  

البحرلةةةة  لحلةةةةو  

ألةةةف  600، و2020

  يف طةةةن سةةةنول  

 2030الع م 
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وتيغملقته تيد يةت وغ امل من تيرردم  تضلر ه  يوريةرت وتوويرث تدروتء      

ليرررت ك سررررتتفع 2030عرررملم يف وتشررر  تإلحصرررملءته أنررره    وتضرررملء

ويررن  ،عوررى مررمل ارري عويرره ت ن  ٪40تيرهسررريك يف تير ررملر م قرررت  

يف  رع كرع ارله تيظروتار تيقروريت         ٪14نقرطيع ةليرع سروي   

   عررررمل ة تيرررررفك  وتض ررررمل تة  فررررملاي     ،وتتسررررر زت  يولرررروتر  

 ىوعورى مقررو   ،ومدتلع جديدة من أجع تسردتمت تير ليرت ككرع  

 ،تتقرصررررمل  تيرررروطين وتيشررررركمله وتضقرررررثلرين وتضقرررررهوكم    

 أصرررررر  مل نقرررررلع مملتقرصرررررمل  ترقر. وترلضرررررر وتيرشرررررملركي    

يف تغرررري  أسررررملييجم تإلنرررررملل وأاررررمل     وكوررررهمل تصررررجمُّ  ؛وتيرررردت ري

 ،وتحململ ظرررت عورررى تضررروتر  تيطريعيرررت   ،قرررردتمتتسررررههن غررر  تض 

وارري أسررمل  تسرررلرتر تإلنقررملن  ،وحتقيررق تيررروتقن وتير ليررت تيريةيررت

وتق املره تتقرصمل ي  ويكرن تيقضريت تير  جيرجم أن نهرر  مهرمل اري        

تيرأسررريي يور يرررت تير ريرررت وتيرق يرررمله تيلكيرررت وتيطملقرررت تضرجرررد ة  

ررملني و ررق تي فمليرمله    وتضيمله وتتتصملته وتي قرع وتضرت رق تيعملمرت وتض   

وارري مفررملاي   ،تيهقمررت يرطريررق توررك تضفررملاي  تجلديرردة   ،وغ اررمل

مشوييررت )تتقرصررمل  ترقر. وترلضررر وتيرشررملركي وتيرردت ري( يف     

وكررع  ،تتسرررثلملر وتيصرر ملعت وتيزرتعررت مكررع أنوتعهررمل وت رردممله 

 ،وتضزيررد مررن تيريملنررمله حررور تررد ق تضرروت       ،ترنشررطت تتقرصررمل يت 

وتطررروير ترحبرررمل   ،تكمله يف سهسرررع تيقيلرررتوتضزيرررد مرررن تيشرررر

ي يف رأير -وتوك تضفملاي   مشوييت ت  كن تطريقهمل  ،وتتمركملر

 وقت وم ى أسملسيت  أ وحترملل  ،أجز مشكع م  -

يف يف  طملر تعويقهمل عوى ممل ور  - أ   مل زة تيعجروشوتطرقت 

 أ معر  تجلوتنرجم تضرعوقرت مملتقرصرمل      -تيطخيي  يتعقيجم    عو

 وتقعه وحمملوته ت ليره، حيث أشملره  أ ممل يوي: :ترقر.
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تيغو  تسررخرتل تيو ير  تيطريعري، واري تيصر ملعت تير         -1

تيرردويي قرررع  وعررعت م طقررت ت ورري  تيصررغ ة مقرروة عوررى ت ريطررت  

تكرشرررمل  تيررر ف  يف عشرررري يمله تيقررررن تضملعررري، وقررررع صررر ملعت 

تضلوكررت لطط ررمل توسررعيت  تير ف  تضز ارررة  ومرره شررك ع رردممل تضررع  

جديررردة إلعرررمل ة تي يرررق يصررريد تيو يررر  تيطريعررري، و نشرررملء مرررزتر      

سردع  تورك ت طر     ؛و نرملل تيو ي  تيص ملعي مرخصصت تسرزرت  

  وتدع  تير ليت تيقيملحيت من لهر ت تي: ،تتقرصمل 

تسررررهدت  أسررروت. سررريملحيت جديررردة يآليررر  تيعرميرررت تي فيقرررت       •

زتر حتظرى  تر  ت  جت من ميرمله ت وري  تيدت ةرت تير     قرخَرتيطريعيت تُض

وت رمل  عوى مر تيعصور   ذ تر وى تيآلي   يه م يق  ،ممليقرور تيعملضي

تلررره  تيررملرته ميررمله علمررت وممل ررت يف      نظررًرت  ؛مررن نوعرره   ريررد 

تضقرر ررت يف تييملمرملن تير      تض طقت، حرى مع تق املر صر ملعت تيآلير    

 ة ألله جزًءت من توك تراليرت؛ رن تتلره رمله وتعر ت يف تجلرو     

  وتي يق تضرأيق  تيعملييت 

 قملمت ترنشطت تيقريملحيت وتضقرملمقمله تيدوييرت تضرعوقرت مرمليغو        •

تسرخرتل تيو ي  مملسررهدت  تيقريمل  تيعملشرقم يوطريعرت وتيررتغرم      

يف تيرعر  عن قرب عورى ك روق تيريةرت تير ريرت يوللوكرت ووقمل رت       

  يةت  تيقعو ي مشكع ممرع وشيق ومفيد وصديق يور وتملريخ تيو ي  

حتويررع معرر  مررن اررله تضررزتر   أ م شررله سرريملحيت كل ررر         •

تيثقمل ررمله و ترعلررملر سرريملحي جديررد، وكل صررت سرريملحيت يكمل ررت    

    مملكرشمل  تإلر  تيرملرخيي يوللوكت  توتجل قيمله تضهرل

تشجيع  قملمرت صر ملعمله يرصرلي  ت وري وتجملروارته تضطعلرت         •

صررللمله مررن  مصررللم وم مررمليو ي  تيطريعرري أو تضررزرو ، عوررى يررد    

ع يف تيقرعو يت ، و رق   ِ أم مل  مل تيقعو يم تضردعم، حتت شعملر  ص 
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مإعرمل ة  حيرملء صر ملعت وةرملرة ايرز وارز        ،تيريةيت ر يت تتسردتمت 

  ن و يهمل أجدت نمل تروي

تسرغهر تضهرجملنمله تضقملمت يف تض طقت تيشرقيت، مملإلعمل ت  أ  •

إلعرمل ة     ور تجملوري،   قملمت تيفعملييمله ت ويجيت ممليرعملون مرع معر    

ترحبررمل  وتي يررق تسرررخرتل تيو يرر ؛ رن تيكررث  مررن أاررع ت ورري     

سرريلمل أن  توتيطريعرري مررن تير ررر،    نقرروت تقملييررد تسرررخرتل تيو يرر   

  ت وي  تيعرمي  وك أ ضع أنوت  تيو ي  

 ور صررررر دو. تير ليرررررت تيزرتعيرررررت يف تطررررروير تتقرصرررررمل      -2

همل    عوي يف تعقيره نقرخو  ترقر.، ومن تيريملنمله تي  تسرعرع

  ت تي: 

مهمل تيصرررر دو. كملنررررت يوقررررروه  أن أكرررر  مرررررمليغ قررررد   •

قرررروه مقيلرررت   3وعرررد امل  ،ترميرررت تر،رررملن تضخصصرررت ضشرررملريع 

مقيلررت  ملقرًعرر 20 +  طررن /سرر ت   25300مطملقررت مل، مويوًنرر 190,5

قررروه ترميررت   ، تويهررمل  طررن /سرر ت   4533  مويررون ريررملر مطملقررت   46

مطملقرت     مويرون ريرملر   599,1حيرث موغرت    ملقرًع 19تيروميملن معد  

39192    

يهحررظ ترردني تضرررمليغ تضخصصررت يوقررروه تيعمل يررت يكررع    •

 ميررمه 9يقررملرب تر  مررن قرروترب تيصرريد ومعدتترره حيررث موغررت مررمل    

ريملر، وتدنيهمل كرليك يقرروه تضشرملريع ت ملصرت مقروترب تيصريد       

زيررد مررن واررلت مررمل ي   ريررملر  قرر  ميررمه 8يقررملرب  وتيرر  موغررت مررمل 

مر فيرز   ؛لملصرت  أاليت  يهء ص ملعت تيقفن وقوترب تيصريد أاليرت   

تضقررررثلرين ولفررر  نقررررت تيفوت رررد وتإلعفرررملءته تيضرررريريت تيررر    

  مل  ي تيص ملعت تضطوومت عملض تقملعد عوى او اله 
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مرررن ميملنرررمله تجلررردور ت رررمل  مأعررردت  مرتكرررجم صررريد      -3

ة مرررن تر،رررملن يف ت وررري  تيعرمررري وتير رررر ترورررر لرررهر تيفررررت  

  م، يرضز ت تي:2018م  أ 1996  

ا رملن تركيرز عورى تيصرر ملعت غر  تيرقويديرت )تيصرر ملعيت(       •

يف   ،ره مشرركع كررر  يف تير ررر تروررريولرتكررجم، حيررث تطررو 

  2017الورررت ارررله تيصررر ملعت يف ت وررري  لملصرررت يف عرررملم  حرررم ُأ

 2017% يف  45  وترتفعت نقرت تي لو مشكع كرر  ووصروت  أ   

   .%(32-) 2016ممليقمليجم يف م معد أن كملنت 

م، كرررملن ا رررملن  2011لرررهر تيقررر وته ترلررر ة مرررن مدتيرررت   •

يف  28تيعرد  مرن    حيرملل يرفق ؛  قد ت ملق  او تخنفمله كر  و

%( 81- قر ، وأصرر ت تي قررت ممليقرمليجم )     5م  أ 2000عملم 

ره تيصر ملعمله  م،  يلرمل تطرو   2018  لكر  أ عرملم  مدون أي ارو ي ر  

م  أ 2011% لررهر تيفرررتة مرررن   5.4ي تيرقويديررت  روسرر  سررر و  

 م 2018

ه يرطرروير اررله تيصرر ملعت يف تير ررر تروررر مشرركع ا رملن توجُّرر  •

تي لو تيقر وي درمل    يفو. مثيورهمل يف ت وي  تيعرمي، حيث موغ معدر 

  .%4%، وحوتيي 23يف تض طقرم عوى تيروتيي 

 ىوأعمل ت أ   رمل زة تيعجرروش أنره يهحرظ مرن جردور أعردت  تيقرو        

 ممل م،2018-1995يف صيد تر،ملن لهر تيفرتة من  تيعملموت

 : يوي

  أ م1995قت   عررمليي أعرردت  تيصرريمل ين يف تيفرررتة مررن عررملم    •

ارررله نقررررت  دُّ  وتَعررر٪4.33 ر حبررروتييقرررد ت  م قررررت م،2018 عرررملم

وت ترفق مع تيروجه ت مليي ير ليرت   عملًممل، 23ععيفت حدوت لهر 
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هرع   تتسررزرت  تضرمل ي،   وتطوير قطمل  تير ليت تيقرلكيت ومشرملريع   

 الت يعو  تسرخدتم تيرك ويوجيمل تضرطورة يف علويت تيصيد؟! 

ترتفعررت أعرردت  علررملر تيصرريد تيقررعو يم م قرررت قرردرامل      •

مرر في تي قرررت يرردى علررملر    لررهر نفرري تيفرررتة، مقملرنررت    6.79%

، ورغررر  أن تي قررررت ٪4.51تيصررريد غررر  تيقرررعو يم تيررر  موغرررت  

نقرت تيزيمل ة يف أعردت  تيقرعو يم عرن     رة ممل   وتش  يرفو.رش م 

يكن من تيغريرجم   ؛تيزيمل ة يف غ  تيقعو يم يوعلع يف الت تيقطمل 

عرررمليي علرررملر   مرررن   ٪51أن نقررررت تيقرررعو يم كملنرررت حررروتيي   

 يف م،1995يف عرررملم  عملمو رررمل 13841وتيررررمليغ عرررد ا   ،تيصررريد

  أ ووصررروت م2018 عرررملم يف تيقرررعو يم نقررررت تخنفضرررت حرررم

  وتيرررمليغ عررد ا  ،تيعلررملر يف تيصرريد  عررمليي   نمرر  قرر  3.17٪

، ورغرر  ترتفررمل  أعرردت  تيقررعو يم يف اررلت تجملررملر   عملمو ررمل 21538

غر   مقملرنرت م  يكن أعدت ا  ت ترزتر م خفضرت    ،لهر توك تيق م

 تيقعو يم 

أن ترنشطت تإلنرملجيت يهقرصمل  ترقر.     نملصر تيقعو وذكر 

هرمله ت كوميرت )تيريةرت    ومرجعيرهمل تعو   أ عد  مرن تجل  ،عديدة

  ( وتيقرر تر تضطرررو : كيررف    وتضيررمله وتيزرتعررت، تي قررع، تيطملقررت،  

ق مررم اررله تجلهررمله  ررمل يضررلن تتسرررخدتم ترمثررع وتضقررردتم   ق ررن 

 ضوتر  تير ملر؟ 

أنره  كرن حتقيرق اررلت     أ   رمل زة تيعجرروش  ومردورامل أكرده   

طرر   وُ ، تير قرريق مروحيررد تجلهررو  كوررهمل حتررت م صررت وتحرردة      

  تضهرررررملم وتضقررررر وييمله  قرررررملعدة    رررررد ومررررر ه  م ، رتشرررررمل يتتس

 كرر أن  تإلسرتتتيجيت تيوط يت يهقرصمل  ترقر.  ويكن جيجم أت ن 

عت مررن وقترة تيريةررت  رة ووررهه موس رر مرلويررت ومقررد   تا ررملن جهررو ً 
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وتضيمله وتيزرتعت، ممليرعملون مع تي نملم  تيوطين وتجللعيرت تيقرعو يت   

   من أالهمل:وهمل، ممن تيرعريف  مد يهسرزرت  تضمل ي، ت

تيرتويرررر  عررررن تضررررأكوته تير ريررررت يزيررررمل ة تسرررررههكهمل يف       1

  تضلوكت وصوي مل يولعدر تيعملضي

مرررمل قملمرررت مررره تجللعيرررت تيقرررعو يت يهسررررزرت  تضرررمل ي وم ظلرررت    2

 ؛ورش علررع مررن  قملمررت ترغليررت وتيزرتعررت يفمرر  تضر رردة )تيفررملو(     

أكوته تير ريررت يف ض ملقشررت   ررمل. وحتررديمله قيررمل ة تسرررههن تضرر    

 تضلوكت 

 ؛حررر  وقترة تيريةرررت وتضيرررمله وتيزرتعرررت عورررى  قملمرررت ورش علرررع   3

يورأكيد عوى مزيد من تيرقملمت ضشملريع تتسرزرت  تضرمل ي، وتطريرق   

معررملي  وتشرررتتطمله ترمررن ت يرروي يضررلملن قيررملم صرر ملعت تسرررزرت    

 ممل ي مق ويت ومقردتمت 

كررن تفقرر   : كيررف     نملصررر تيقعررو  ومررن جديررد تقررملءر   

ت ملق  عد  مرتكرجم تيصريد تيصر ملعيت يف ت وري  تيعرمري مقملمرع       

 رإن   ،   عوي تيطخريي قيمل تهمل يف تير ر ترور؟ ومن وجهت نظرر  

ت ملق  عد  مرتكجم تيصريد تيصر ملعيت يف ت وري  مقملمرع قيمل تهرمل      

يف تير ررر تروررر ر ررمل يعررو   أ تتعررطرتممله تيقيملسرريت وكثرررة   

وصرغر مقرملحت ت وري      ،ونملقهه تي ف تيقفن ت رميت وتيرجملريت 

يف  ؛ ور يوحمدو يررت تضيررمله تإلقويليررت يوخورري  تيررلي حترري  مرره عررملن

مل جبملنرجم تيصريد   أن تيروو  يه  ور أيًض أ  حملد تيدندنييرى  حم

 تضرزتيد 

ر يقرت توتجره تضقررثلرين     ت رطرر.  أ عقرر   م  سمل  تضرري أممل 

 جرتءته  لرور تير رر   واي صعومت وتعقيد  ،وتيصيمل ين يف تير ملر

ررع سره  ت ردو   تي رمل  جيردون صرعومت كرر ة        وتيشوتط  من ِق
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يهسررفمل ة مرن تيشرروتط  وتير رملر تيوتسررعت تير  رقق ررمل مهرمل ت ررمليق      

مقررررجم تصرررر مله وتعقيررردته تضقصرررو  م هرررمل تضصرررو ت     ،سرررر ملنه

ن يرغرجم يف  مل أمملم كع َمويك همل مع تيوقت أصر ت عمل ق  ،تيعملمت

مل يفسررف أصرررز  ر أو تيشررملط    ملرصررع  ت ًلرر تتسرررفمل ة مررن تير رر 

حررررى تيصرريد تيرتجرررع أو تي زاررت عورررى تيشررملط  مم رررو  يف     ،تض ررع 

 إن اله تإلجرتءته حبملجرت  أ مرتجعرت    ،غمليريت تيشوتط   ويليك

مررع  ؛رررع جهررمله خمرصررت خمروطرت وييقررت أم يررت حبرررت وت ظري  مررن قِ 

 حبيررث ت لررل يف ،جيررجم أن تشررملركهمل تجلهررمله تضهرلررت مملتقرصررمل 

 تتعررملر ومروتقن تضصو ت تيعملمت تتقرصمل يت وترم يت وتتجرلملعيت 

مرزتيرردة تسرررغهر   أن ا ررملن عرررورة      صرردقت  ملعررع ويرررى 

تيثررروة تير ريررت تدمل وررت، ولملصررت يف تضلوكررت تيرر  اروررك سرروتحع  

كيوو مرت، حيث تر ق أاليرت تتسررفمل ة مرن      3000طودمل حوتيي 

يكون مرن تضه ر   نشرملء وقترة )أو ايةرت     اله تيثروة تيزرقملء  ور مل 

عملمررت( لملصررت يوثررروة تير ريررت تر ملسررجم مررع أاليررت تيثررروة تيزرقررملء     

حيث  ن  وقترة تيريةرت وتضيرمله وتيزرتعرت كملاورهمل مثقرع مرأمور عردة،        

مملتقرصررمل   -كلررمل جيررجم  -ةعوررهمل غرر  قررمل رة عوررى تتارلررملم    

 ترقر.،  فهومه تيوتسع 

ى صعومت حتديد جهت وتحردة يررروأ   ير    عوي تيطخيي ت أن 

ره وكثرررة تجلهررمله ذته تيعهقررت   يرشررعُّ ؛موعررو  تتقرصررمل  ترقر. 

تيثرروة تيقررلكيت وترميرهرمل وتتارلرملم مهرمل وتسرررزرتعهمل،      :مثرع  ،مره 

كملنررت ميررمله حبررر أو ميررمله    أوحمطررمله حتويررت تضيررمله تضمل ررت سرروتء     

عر رت  وتوييد تيطملقرت مرن تيقردو  وترو   ميرمله تيشررب وتير       ت،جو ي

نملايررك عررن تيريملعررمله تضمل يررت وتيغررو    ،تض ملسرررت يهسرررثلملر  يهررمل

وغ ارررمل تيكرررث    ،وتي قرررع تير رررري وتطررروير تيقررريملحت تيقرررملحويت

صةةةةعول  تح لةةةة  

جفةةةةةة  وا ةةةةةة ة 

لددةةةو  مو ةةةو  

 ؛االقد ةةةةة ر اعزر 

به وكةةةة ة لدشةةةةع  

الجفةةةةةةةةةة    ا  

 العالق 
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 كن ةز ت ترنشطت و قملمت شركمله حمويت وأج ريت يهسرثلملر 

 أ أن ت ررع ترمثررع اررو  أ   ررمل زة تيعجررروش يهررمل  يف حررم ذارررت 

ى تإلسررررتتتيجيت تيوط يرررت قرررل تيعلررع حترررت م صرررت وتحررردة حترررت م  

يهقرصررمل  ترقر. تررررع وقترة تيريةررت؛ يروحيررد تجلهررو  تضرلويررت مررن     

 يمتجلهمله ذته تيعهقت، موعع لط   سررتتتيجيت عورى تضرد    كع 

تضروسررر  وتيطويرررع ولملرطرررت طريرررق ومررر ه  ت لررروي  سررررتتتيجي       

   تضهملم وتضق وييمله يكع جهت  د مقردتم م 

 أ أنرره مررن تضهحررظ أن تير ررر  د تير يعررملن   لمليررمي لررمل ذاررجم 

 مثرررروته يكر رررز( كررر  2000تروررر مشررروتطةه تيطويورررت )درررو  

 يف،ملن وتي شملطمله تير ريت تيرت يهيت،  ه ملن مثه   عمل ت  امل وت

تيشعجم تضرجملنيرت، وا رملن حيروتن تإلسرف   تيرلي يوجرد يف أعلرمل.        

خرتجه   أشرركمليه، وأنرره يررر  تسررر   ت مرعرردُّمرررًت 60تير ررر حبرردو   

ومعضرررهمل   ،معضرررهمل تسررررخدتممله م زييرررت   ؛تسررررخدتممله مرعرررد ة 

تسرخدتممله طريت  وممليرأكيد  لن تضه  تإل مل ة مرن ارله تيثرروته    

م هررمل تجملررملر تيرردوت ي، كلررمل أشررملره  ،تضر وعررت، يف حبررملته عرردة

 حرردى ترورت. تيعوليررت يررد   رررت  تيف مررن جملمعررت تضوررك عرررد تهلل   

حيرررث أوعررر ت أن خمورررو.    )مركرررز أحبرررمل  تير رررر ترورررر(،   

تإلسف   تضروتجد يف تير ر ترور حيوي مركرمله  وت يت  كن 

وا رمل قرد    ،تطويرامل وتسرخدتمهمل يف عرهل  معر  أنروت  تيقررطملن    

  (1) يكون أمملم مل  ر  تقرصمل يت  وت يت يف تطوير أ ويت جديدة

عرن مردى صر ت         مررتاي  تيرعيرز  تقرملءر   ،ومن نملحيت ألررى 

فيرررد مرررأن نرررملقهه تيررر ف  تيقمل مرررت  أ ت وررري  ت   تضعوومرررت تيررر  ت

                                                           
  http://arsco.org/article-detail-887-4-0 (  

أن مخلةةو  اإلسةة ن  

املدواجةة  يف البحةةر 

اع مةةةةةةر لحةةةةةةو  

مركب   روائي  ميكن 

تطولرهةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

واسةةةةةدخ امف  يف 

 ةةةال   لعةةةع أنةةةوا  

وهنةة  قةة   ،الرسةةط ن

لكةةون أم منةة   ةةر  

اقد ةةة رل  روائيةةة  

لةةة  يف تطةةةولر أرو

 ج ل ة
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وارله تضيرمله يرر     -مملضيرمله   يرلت ترأتي معررأة     ؛تقرطيع تإلحبملر  ملرغت

واي ممليطرع ميمله موووت -ريع تيرعرةت ممليررتور تفريغهمل يف ت وي  ُق

 لررمل ارري  ،كررملن ترمررر كررليك  مرقمليررمل تيرر ف  يف ت زتنررمله، و ن  

  حملرد  ؟ ومرن نملحيرره ذكرر أ   تإلجرتءته تضرخلة يو د مرن تيرورو   

 ballast waterى قررل أن كررع نررملقهه تيرر ف  حترررملل مررمل ي   تيدنرردني

يررقي عوى تتزتنهرمل، وتتعرقرمل  أنره يوجرد أنظلرت ت ن ضعملجلرت تضرملء        

 عوى  هر تي ملقوت قرع تفريغه ويكن تيرق يمله بروف   

أن موعرررو  تتسررررفمل ة مرررن تضيرررمله     عوررري تيطخررريي وأوعرررز 

نملقهه تي ف  واي قمل مت وتعو  حملوت مملي ف  ت رملم  تحمللوت عوى 

 ،ملسرملمق   وتضيرمله  تيزرتعرت  وقترة يف سر ت ( 40وقم مرن أكثرر مرن )   ن 

 م همل:  ،ور ضت تيفكرة رسرملب

وقد يأتي  ،قد تقرغع اله تيطريقت وسيوت عغ  عوى تضلوكت -1

ملن تيقررفن يف خمروررف  ور تيعررمل  عوررى  و ررتييرروم تيررلي ير ررد  يرره م  

مملاظررت عوررى ميررمله تيقررفن، ور ررمل تسرررغهر ترمررر        ررره أسررعملر  

   ًضملكوسيوت عغ  سيملسي أي

اله تضيمله حبملجرت  أ معملجلرت وتعقري  وتشرييد لزتنرمله كرر ة        -2

همل ةولزتنررمله ألرررى دررله تضيررمله معررد معملجلرهررمل ت شرر   ،يوليررمله ت ررملم

واررله تيركررملييف تعررمل ر ، تضلوكررت يركررون تضيررمله صررمل ت يوشرررب

م ررملطق مررملعرردة نوًعررمل مررمل عوررى سررملحع    م ررملء حمطررمله حتويررت عوررى   

تكرملييف  عرمل يت    و قملمت حمطمله عخ وأنملميرجم نقرع تعردُّ    ،ت وي 

 من تجلدوى تيف يت يرخزين ميمله تي ملقهه   حتدُّ

ممليرأكيد يوجد أنظلت وعوتم  وشرو  ضوتصفمله تضيمله تير    -3

 ور ترررع نفري    ي ه رملن عرملن   ،حتلوهمل تيقفن واري قمل مرت يوخوري    
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اررع اررله تضيررمله يررر  تيرررخو  م هررمل يف حبررر  : تر ا ررملترسررووب  تيقرر

   ؟تيعرب قرع  لودمل ميمله ت وي 

يوجد م سقمله ومرتكز أحبمل  يف معظ   ور ت وري  ترتقرجم    -4

وترخل تإلجرتءته تيوقمل يت وتيعهجيت  ،توو  حيد  ضيمله ت وي  أي 

 أوي مل مأور 

سرثلملر من تت ملمهل  مل أ أن ا ملن نوًع    عوي تيطخييوأشملر   

 نشرملء  مرن حيرث   يرلثع  يلمل قملمرت مره  نيروم      ،يف تتقرصمل  ترقر.

أور حمطررت يف تيعررمل  ير ويررت تضيررمله مرق يررت تيقرررت تيشلقرريت، حيررث   

عت شركت  نيوم  تتفملقيت مع شركت  سوتر ووتر ، إلنشملء أور وق 

حمطررت يف تيعررمل  ير ويررت تضيررمله مرق يررت  تيقرررت تيشلقرريت  يف مشررملر     

ت، إلنررررملل ميرررمله نظيفرررت علمرررت م خفضرررت تيركوفرررت   غررررب تضلوكررر

 نشررملء أور  قرررت مررن  ومطريقررت صررديقت يوريةررت  ومررن تضروقررع تتنرهررملء

مشركع   ت رد    أ تهد  كلمل ،2020مشقيت  حبوور نهمليت عملم 

كرررر  مرررن تيررررأو  تيريةررري يعلويرررت حتويرررت تضيرررمله مرررن لرررهر  نررررملل   

رو  أارردت  كليررمله أقررع مررن تحملوررور تضو رري  ويرردع  اررلت تضشرر    

ز يف تإلسرتتتيجيت وع تتسردتمت تي  وععرهمل تيوقترة، كلمل او م 

 تير ليرررت أاررردت  مرررع املًمرررمل ويرلملشرررى ،2030تيوط يرررت يوليرررمله  

رع ترم  تضر ردة  كلرمل يقرملعد عورى  نررملل      ِق من تحملد ة تضقردتمت

 ميمله علمت م خفضت تيركوفت   

جملمعملت رمل   : أيرن أ  عررد تيررون مملسرو    تقرملءر   ،ويف عوء ذيرك 

مررى نوقرف تيشررتء     ؟ميمله تير رر  تمن تطوير تق يمله سعو يت ضعملجل

أن ارلت تقرمل ر يف حموره؛     م   مررتاي  نرمل ر  وأعمل   ر دن؟ طو ون 

مويرملر مررت    2 مليقعو يت أك   ويت يف تيعمل  يف حتويت تضيرمله مقرعت   

صرردرة مل تضفررروه أن ررمل  ويررت م عملًمرر 40وم ررل أكثررر مررن  ،مكعررجم

عت رشك  "نيوم" وق  

ات  قيةة  مةةة رشكةة  

"سةةةةةوالر ووتةةةةةر"، 

إلنشةةة و أو  محطةةة  

يف العةة ل لدحليةة  

املي و لدقني  "القب  

الشمسةةةةةةةةي " يف 

شام  غرب اململك ، 

إلندةة   ميةة و ن ي ةة  

 ذلةةةةة  منخ  ةةةةة  

الدكل ةةة  ولطرلقةةة  

 ص لق  للبيئ 
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يكررن يفسررف ت  ؛ق يررت يف حبررملر حتويررت تضيررمله تضمل ررت يولعر ررت وتير

 ر مقرور ين تزن

 رإن تروطم    ،أنره ومرع ترسرف       عوي تيطخريي ومدوره أوعز 

يف تيوقررت تيررلي   ،تق يررمله حتويررت ميررمله تير ررر تقرر  مررر ء شررديد     

مت يف صر ملعت تير ويرت  وتشررتن    فرته أن نكون من تيدور تضرقد ي 

يرز يوعوروم وتيرق يرت وتض سقرت تيعملمرت      من مدي ت تضوك عررد تيعز  كعٌّ

 نشملء حمطرت حتويرت مرمل فجي عورى تيطملقرت      يف ير ويت تضيمله تضمل ت 

وذيررك م ررل دررو عشررر سرر وته  وتقرروم تض سقررت تيعملمررت   ،تيشلقرريت

ير ويررت تضيررمله تضمل ررت مإعررمل ة  علررملر وتأايررع حمطررمله تير ويررت تيرر    

 ت رهي أعلملرامل تت رتتعيت   

يرع  تضعوقمله تي  قووت مرن حجر     م   عر  مرالوعرعت 

 تتسرفمل ة من تتقرصمل  ترقر.، كلمل يوي:

أن وقمل ررت تسرررههن  رروم تر،ررملن وأورت. تير ررر يرردي مل     -1

ترررزتر عرررعيفت  ومرررمل ت نقررررع عويررره ت نقرررعى يرطرررويره   تكشرررعجم 

 يفسف   ة،كص ملعت أو ةملر

يف قطرمل    من تر كملر تي   كن ت فيلامل ا ملن كث   -2

 ،يكررن تكوفرهررمل عوررى تر رررت  عملييررت  كلثررملر  ،ترقر. تتقرصررمل 

د أو   مل عررن َجرر ت أًمرر  تكررن صرريمل ً  رحررهه تيصرريد تير ررري  ن   

وررن ةررد ،  مل يوصرريد حرررى تي خررمل  يوريملعررمله تير ريررت تكررن املوًيرر

 مل  مل عخًلوت تكوفك مروًغ ،وسيوت سهوت وم ملسرت ضلملرست تيصيد

يرررت غيرررملب مفهررروم ععيرررمله تجملرلرررع تضررردني غررر  تيرحب     -3

 ععمل  تسرغهر تتقرصرمل  ترقر. عورى   يف وتي قملممله تضه يت سملا  

ى مشريخ  قرل  رغ  أنه كملن ا رملن  يلرمل سررق مرمل ي      ،مقروى تر رت 

مرمل يعرمل ر    ووار  ،وكلت ا ملن شيخ يكع ص عت ومه رت  ،تيصيمل ين
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ر رريي نقملمررت مررمل يف تجملرلررع تضرردني ت ررديث   وكملنررت مررن مهررملم      

وتيوقو  ضقملعدة مرن ارر    ،يصيمل ينتيشيخ أن يقوم مر ظي  أمور ت

  رعوُّير وتشجيع أم ملء تيصيمل ين  ،وتيفصع مم تضر ملقعم ،مه عمل قت

واجرررر أصررر ملب  ،تنررردور ارررلت تضفهررروم ،ه   ويفسرررف صررر عت  مرررمل

مل وتررردرجيي  ،و  تسررررردتد  ممليعلمليرررت تيوت ررردة  ،تيصررر عت صررر عره  

 أصر وت مقيطرين عوى الت تيقطمل   

ذته تيصرروت مملتقرصررمل  ترقر. ترردتلع معرر  تيصررهحيمله  -4

م يف معرر  تضشررملريع قررد يعيررق تيرقرردُّ  ،ركثررر مررن جهررت حكوميررت 

 تيصغ ة وت ملصت مملر رت  يف تيقطمل  ت مل    

 

 وسمل ع تي هوه مملتقرصمل  ترقر. وقيمل ة مقملالره تير لويت: 

رة    كرث   رش  أ أنه كردتيت م  أ   مل زة تيعجروش أشملره

قرصمل  ترقر. يدع  تقرصمل نمل تيروطين،  قرد   قمل م يوللوكت من تت

توقيررررع تنرررردمملل أرمررررع شررررركمله سررررعو يت يهسرررررزرت  تضررررمل ي       

)تيشررركمله ارري: وررروته يور ررملر، تيشررر.، جررملقت كو، أ،ررملن      

ى  شرررركت قرررل تررررون( يركررروين كيرررملن شرررركت جديرررد حترررت م  

مويررون  500وقيلرهررمل تيقرروقيت تروررغ    ،تتسرررزرت  تضررمل ي تضرقدمررت   

ر ررع تيطملقررت تإلنرملجيررت يف،ررملن وتيروميررملن  أ  أ   وتهررد ،ريررملر

، وتقررررملا  يف حتقيررررق  2030( طررررن مرررررتي حبوررررور  300000)

مقررررهد مله ر يررررت تضلوكررررت ولطرررت تضلوكررررت يف حتقيررررق ترمررررن   

اررلت  ثملمررت تنرردمملل تررملرخيي يشررركمله تتسرررزرت    دُّتيغررلت ي  ويَعرر

حترررت م ظومرررت   تيقرررلكي تضلرررردة عورررى سررروتحع تير رررر ترورررر 

ييكررون دررلت  ،دة، ويعررر  لطرروة رت عررت ويف تتةررمله تيصرر يزوتحرر

تيكيررررملن تيقرررروة وتضررررهءة تيهقمررررت يرطرررروير تتسرررررزرت  تضررررمل ي،      
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ور ررع تضقررروى تيصرر ي يف  ،وتضشررملركت مملسررردتمت ترمررن تيغررلت ي

 – مرررإذن تهلل -ق تراررردت  تضرجررروة  قِّمموكر رررمل تيغملييرررت، وسررري 

عرلن تجلهرو      تضيرمله وتيزرتعرت  تضقررلر مرن وقترة تيريةرت و    مملتارلملم

تضرلويرررت ير قيرررق تإلسرررررتتتيجيت تيوط يرررت يرطرررروير قطرررمل  تيثررررروة     

وتعزيررررز  وره تتقرصررررمل ي يف تي ررررملت  تحملورررري و وره    ،تيقررررلكيت

ومرره شررك  ررإن اررلت تتنرردمملل   مل ي ررتير لرروي تضقررردتم وتض مل قررت عملض 

مليررت  ر دررمل وع  ذت تررو  سرريعطي قرروة تقرصررمل يت، وقرردرة يف تيروسُّرر    

و  وعرررع  ييرررت تررروتقن مرررم كليرررمله تإلنررررملل وتتسرررر ت     ،تض رررر 

وتضأمور أن يكون تضوتطن او تضقررفيد ترور مرن ارلت تتنردمملل،     

مل مهرلت  ي رامل سوروأت يكون ذيك عوى حقجم صغملر تيشركمله وتأوُّ

 تتندمملل  

تسررثلملر   كر خمروف يف  أ أن مل درملل  أ   هد تيصملحلويرى 

ن سررق مل،  مكونمله تتقرصمل  ترقر. تيوتعد أو تسر قملخ ةملرب َم

طوررق ايةررت تيريملعرت مرمل رتتهررمل يف تسرررثلملره  كلرمل أن مررن تضهر  أن ت   

كملحترمل  تيقررملحت وتحترمل  تريعرملب      ؛من لهر تتحتمل ته تضع يت مه

 مل؛وطرحهمل مصيغت تسرثلملريت ذته عمل رد مرمليي ويريي لردمي      ،تضمل يت

 لرن تضهر  يوغمليرت     ،ملتهمل حمدو ة و  ترتهرمل تقويديرت  أيًضرمل   رن ميزتني

وت ظرري   ،مل عرر  تجللعيررمله تيرعملونيررت يوصرريد وجعورره علو ررمل م سقرري  

ومرتعررملة ترمررملن يولقرررثلر يف رققرره مرردي مل مررن       ،تي شررمل  تيفررر ي 

مضمليقت تيوت رد يره، وتيقررب مرن تضقررثلرين ومعر رت مرمل يروتجهه          

تو  اررمل، وتشررجيع  لررور مررن عررغو  أو ةهيررزته ت يقرررطيعون  

 لرن   ،شركمله ألرى و ررز تجملرملر تير مل قري  ومرن نملحيرت ألررى      

تضهرر  تإلشررملرة  أ أن م ظومررت وقترة تيريةررت وتضيررمله وتيزرتعررت أطوقررت 

مرمل رة، سرقه  من لهدرمل يف   59تقع مرمل رته جديدة من أصع 
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تضرلثورت يف   2020حتقيق أا  مقرهد مله مرنملم  تير ور تيروطين  

ترمرن تضرمل ي وتيغرلت ي مملضلوكرت، ور رع كفرملءة ت ردممله        حتقيق 

تضخروفت، وتحململ ظت عوى تيريةرت، وتمركرملر حورور يرعزيرز تسرردتمت      

اررلين تيقطررملعم، وصرروي مل  أ ةقرريد ر يررت تضلوكررت تيرطويريررت      

اررله تضرررمل رته:  نشررملء وتطرروير مرت ررق تيصرريد،      ىحررد و .2030

و قرملء، وارلت ت   ي ٪5م هرمل   جديردة،   رصرت  1220والت سريخوق  

ورحبررره يف ررررت  عملجرررع وسرررريع  كرررليك    ،جرررٍدشرررك تسررررثلملر م  

سيكون ا ملن مرمل رة إلنشملء مركز يولعووممله تيريةيرت وتررصرمل    

وسيقرررفيد  ،ملوتإلنررلتر تضركررر، وارري مرررمل رة تعررر  تروأ حموي رر   

 ،مل كررملن نررو  تتسرررثلملر ن يقرررثلر يف تتقرصررمل  ترقر. أي رر م هررمل َمرر 

 ن  وير ع  رجت ترممل

: اع من تضلكرن تسررغهر تي ررمله مرن        ود تي يثنوتقملءر 

تير ررملر أو تسررررزرت  معضررره يغرررره تسررررخدتمه كرررأعه  يوثرررروة  

 أ   مل زة تيعجروشذكره  ،ت يوتنيت مملضلوكت؟ ويف الت تيصد 

مقررقرو مل، يكرن يف تيوقرت ت رمليي  قرد       ملأن ذيك قد يكون مرملًح

ن نوعهررمل، وارري قرتعررت شررهده مدي ررت جرردة ممليفعررع أكرر  علويررت مرر

 قمل ع مرجملنيت يف موتقرع حمرد ة يف قرمل  تير رر ترورر مرن أجرع        

 أ أنره   عوي تيطخريي    توطيد مفهوم تيقيملحت تضقردتمت  وأشملر 

عرررر  ممليقرررويكورنيمل يصررروز كعورررف يو يوتنرررمله     يوجرررد نررررمله ي  

   لمليرد  وي لو عوى ميمله تير ر  يكرن   ،قرخرل م ه قيوه نرملتيتوي 

أ أن أكررر  عرررمل ق يف ارررله تضقرررأيت ارررو ترتفرررمل      أشرررملر   تيفهيرررد

مرمل يرطورجم تسررثلملر رأ  مرملر     وارو   ؛تكملييف  نرملل تيوحدة تض رجرت 

ت ضرردأ تيفرر    وتسرر مل ً  ،كر   قملرنرره مفرر  تسررثلملريت ألررى    

أن     ورد تير يثن  جرملذب  وأعرمل     غر َ  تتيرديورت يكرون تسررثلملرً   
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سرروتء يو رروم  يرردى تيقررعو يت معملنررملة كررر ة مررن موعررو  ترعرره  

مملإلعمل ت  أ تيرغليت ت ملصت مإنررملل تريررملن    ،ت لرتء أو تيدوتجن

ومشرقملتهمل وكليك تيرري ، وتيروقرع أن قرتعرت ترعره  تير ريرت      

حيرث  ن هرمل اثرع     ،سركون ذته ترأو  حمروري عورى تورك تيصر ملعت     

 ع ق تيزجملجت يف سوقوت تإلمدت  

يرت  عر  تير رث    عورى أال     عثلرملن تيعثلرملن   أ من جملنره أكد 

 من: تيعولي  يلمل يرعوق مكع 

 أ( تيطملقت وتيغلتء من مصمل ر ممل يت، مثع:

 طملقت ترموتل وترعملص  وتيريمل  تير ريت   1

تسرررزرت  تيط مليررجم وتي رملتررمله تير ريررت إلنرررملل تيغررلتء وتيوقررو        2

 ت يوي 

 ب( تيروو  وتيروتقن تيريةي:

ت تمرصرمل   تسرزرت  تضملارو  يف تض ملطق تيقملحويت تيصر ملعي   1

وررملني أكقرريد تيكرمررون، وومليررت تيقرروتحع وتحرضررملن أنرروت  مررن  

 تيكمل  مله ت يت تضقملالت يف تيروتقن تيريةي 

 ر. معملجلت توو  تير ملر وتض ملطق تيقملحويت ُط  2

طرر  تقررتت   قملمرت     : ارع سررق وأن        نملصرر تيقعرو   وتقملءر 

؟ ويف ارلت  من تجلهرمله تضع يرت   مدي ت أنعملم يف  حدى تجلزر عوى أي 

تتسرررفمل ة مررن   أنرره  يلررمل خيرر ُّ     لمليررد تيفهيررد أوعررز  ،تإلطررملر

 قررد كررملن ا ررملن طوررجم ممليفعررع مررن تيقطررمل     ،تجلررزر مصررفت عملمررت

  جهرررررمله مرجعيرررررت تيقررررررتر وم وقرتطيرررررت  تعررررردُّ  ت أن ،ت رررررمل 

ويكررن  ؛تإلجرررتءته   تقرره  يف  جيررمل  تيريةررت تض ملسرررت يهسرررثلملر 

فمل ة تيقصوى من تضقوممله تيطريعيرت  تير يت تجلديدة وتيروجه يهسر
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يف خمروف م ملطق تضلوكت قرد تقرملعد يف حتفيرز تيقطرمل  ت رمل       

أن اررلت  أ   ررمل زة تيعجررروشيوقيررملم  ثررع اررله ترنشررطت  وأعررمل ت  

يقرررروزم تقررردي  كملمرررع تيرقرررهيهه وتيريقررر ته تيهقمرررت يوقطرررمل  

ت ررررمل ، عرررر  مشررررملريع تيشرررررتكت وتيرخصرررري  وتإلعفررررملءته     

ت ركرررت تيدي ملميكيررررت تضطوومررررت يف    رررره حريررررت وم  ،تيضرررريريت 

 تض ظومت تتقرصمل يت   

 قرررد تتفقرررت أ   رررمل زة تيعجرررروش مرررع مقررررت     لمليرررد  ،أيًضرررمل

تيفهيرررد مإقملمرررت مدي رررت أنعرررملم مركملمورررت تشرررلع حمرررملجر ميطريرررت     

 ،خلمليولوتشي ت يت تي  يرر  تسرر ت امل مرن لرملرل تضلوكرت ومقر      

 ررملطق تضلوكررت مشرركع يررومي مل ضويررر  تصرردير تيو رروم م هررمل  تلوي رر 

يورغوررجم عوررى مشرركوت ترومةررت تيرر  تصررملحجم تسررر ت امل مررن لررملرل   

ويرررر    ويولقرررملالت يف ت ظررري  سرررو. تيو ررروم ت لررررتء    ،تضلوكرررت

تتسرفمل ة من خمرجمله تضقملخل مإقملمت مصملنع يوص ملعمله تجلوديرت  

ممل يقه  يف تو    ر  علرع جبملنرجم عرلملن سرهمت     واو  ؛وغ امل

 تيغلتء   

 ررإن تقرررتت   نشررملء مركررز   ،   ريررمله ارر ويف تعرقررمل   مي لررمل

يف ت ليرررت تيثرررروة  سرررملحوي يورعملمرررع مرررع تضوتشررري تضقررررور ة يصرررجمُّ  

   ت يوتنيرررت ويررريي يف مفهررروم تتقرصرررمل  ترقر.  يف حرررم أوعرررز  

 إنرره  ،مقرررت   قملمررت مدي ررت أنعررملم  أنرره و يلررمل خيرر ُّ  لمليررد تيفهيررد

قرن  ق ح عرز  وي  ،ر تضعطوتزي درل حتت كفملءة تتسرغهر ترمثع يوج 

 تسرغهر تضقوممله تيطريعيت يف تير ملر 

 أ أن مرررمل طرحرررره تيورقرررت تير يقرررت      نملصرررر تيقعرررو وذارررجم 

وتيرعقيرمله عويهمل مشأن ت ث عوى حتفيز تتسررثلملر وتهيةرت تير يرت    

مررن  ،زرتير ريررت تيهقمررت يهسرررفمل ة مررن تقرصررمل  تيقرروتحع وتجُلرر     
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ره ملن تيقروتحع وتجلرزر مررى ترو      شأنه أن يقملعد عوى قيمل ة سك

  ر  تيعلع تجملزيت 

: اع  كن أن نطر   كرة تيرشرجيع  أ   هد تيصملحلوتقملءر 

وطررررر   ررررر  تيعرررريم  ،عوررررى تدجرررررة مررررن تضرررردن  أ تيقرررروتحع

مثرع تير     ،و ليزته ر،يت دمل عهقرت مرملشررة مملتقرصرمل  ترقر.   

دوره يررى  طر  يف تضدن ت دو يت يرأايوهمل ممليقركملن؟ ومر  كملنت ت 

أنه وقرع  رتسرت موعرو  تدجررة يوقروتحع ت مرد          عوي تيطخيي

ر تر،ررملن مررن علررع  رتسررمله تفصرريويت يولخررزون تيقررلكي وتررو ُّ 

 قملمررت مشررملريع يف،ررملن وتيروميررملن مررن  نمكليررمله ةملريررت  كِّرر

تقرروججم   تر تر،ملن يف أي م طقرت سرملحوي  أي معر ت تو ُّ ؛وغ امل

 معلع اله تيدرتسمله قيملم قطمل  تيثروة تيقلكيت 

 إنه ونظرًرت رن حبرملر وشروتط      ،   حملمد تيشرترير ويف تصوُّ

 قرد   ؛  ميةملتهرمل ) تلرع تير رر ولملرجره(    تضلوكت طويورت وغ يرت مر روُّ   

يكون مرن تضهر  تفعيرع  ور تيقريملحت تير ريرت )تيكرروق تير رري(        

من لهر تشجيع تيقطمل  ت مل  يف تيدلور يف الت تتسرثلملر مع 

م رملء تضروتن    يف ع كمليروسُّر  ،م يت م ملسرت ضثع ارلت تتسررثلملر   جيمل  

 تير ريت )تيقيملحيت( تضرملمخت يول ملطق تيقيملحيت تيدتلويت  

 ت أنهمل   تهحظ من وتقع تجلدتور تضري     و ملء طيرتوذكره 

و اررمل تيزيررمل ة يف   ،قيررمل ة كررر ة يف تيصرريد تيطريعرري مررن تير ررملر    

عورى ارلت    ريرد تيرتكيرزَ  و رمل أن رمل ن   تتسرزرت  تيقلكي،  ولملذت؟ 

 هع يدي مل حبملر يورردريجم تيفرين    ،تضصدر تيطريعي تيثري يف مه نمل

وتيررررقين يف تضلوكرررت يف تتسررررزرت  تيقرررلكي وصررر ملعت تيو يررر       

و ررملء طيرررت  أ أن مررن تضو ررو  يف    وصرر ملعت تضرجررملن؟ وأشررملره    

، مجرردور تيعررملموم يف تيصرريد ترتفررمل  عررد  تيعلررملر غرر  تيقررعو ي    

لكةةون مةةن املفةة  

ت عي  رور السةي    

البحرلةةةةة  والكةةةةةروز 

 ( مةةن لةةال  البحةةر 

تشةةةةةجية القطةةةةة   

الخةة   يف الةة لو  

يف هةةذا االسةةد امر 

مةةةةة  لجةةةة ر لنيةةةة  

من سةةب  مل ةة  هةةذا 

 االسد امر
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وتيرقررمل ر: اررع اررلت رتجررع يعرردم رغرررت تيقررعو ي أو عرردم تدريررره؟    

أو غ ار ؟   ،واع أعدت  تيصيمل ين تضلكورة كوهمل من تيقعو يم

شر  عوى تيريملعمله تضمل يت وجعوهمل وجهرت  ب وت در واع يدي مل جهت ت 

 سيملحيت؟

أنه ومملي قرت يزيمل ة نقررت   أ   مل زة تيعجروشومدورامل أوع ت 

يصرريد تيطريعرري،  هررلت اررد  مررن أارردت  اررلت      تتسرررزرت  عررن ت 

تيقطررمل  مررن أجررع تررأمم حملجررت تضلوكررت مررن تر،ررملن مرردي مل مررن         

مل يرو ر تيفر  ي جملحه  ي تسر ت امل، مملإلعمل ت  أ تض مل قت مه عملض

 يلمل يرعورق ممليرردريجم يف حبرملر        لمليد تيفهيد قد أوعز  ،أيًضمل

جم تملمعرت يروقترة   أن ا رملن مرتكرز أحبرمل  وتردري     ،تتسرزرت  تضرمل ي 

 أ   عرررمل ت  ،تيريةرررت وتضيرررمله وتيزرتعرررت يف جررردة وتض طقرررت تيشررررقيت 

مثررع  ،يف تيشررركمله تيرت رردة  ه لررث مقررملالمله تيقطررمل  ت ررمل  م   

تجمللوعرت تيوط يرت يهسررزرت  تضررمل ي ممليرعرملون مرع تيروقترة، وا ررملن       

مثرع جملمعررت تضوررك   ،مرلكرته تفررملا  يوروقترة مررع معر  تجلملمعررمله   

ملوست(  أممل  يلمل يرعوق  ه ت تيصريد  هري مثرع تضهرن     عرد تهلل )ك

يكرررن  ،ررررلر يف ارررلت تإلطرررملرت ر يرررت ترلررررى،  ه رررملن جهرررو  ت 

تإلشررركملييت تكلرررن يف عرررعف تإلقررررملر عورررى تضهرررن ت ر يرررت يف    

يفيرردي تيعملموررت ترج ريررت يقررد     عطرري  رصررت  مررمل ي واررو  ؛حبرلع ررمل

هررو  وتيرررلكن مررن تيقرريطرة عوررى مه ررت تيصرريد  ورغرر  ج  ،تيفرررت 

تجلهرررمله ت كوميرررت حململويرررت ر رررع نقررررت تيقرررعو ة وت رررد مرررن        

 ن يرغرون يف تيعلمليت غ  تيقعو يت يتيصيمل   ت أن  ،ترجملنجم

وجررد أ،ررملن و رر ة يف   ت: اررع ت    سررويلملن تيطفيررع وتقررملءر 

تير رر تروررر يصرريدامل مرردي مل مررن تتسررر ت  ت ررملرجي وتتسرررزرت   

رعورق مطريعرت تر،رملن    تيقلكي أم أن ا رملن مشركوت ميويوجيرت ت   
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يف تير ر ترور، مع أن ا ملن و ررة كرر ة يف تر،رملن يف ارلت     

أ   ررمل زة تعرقررد  ،هرر ؟ وحررور اررلت تيرقررمل رتضلررر تضررمل ي تير ررري تض

مل نوجرأ تسرر ت  مرمل يكفري مرن تر،رملن       أنه طملضمل ك  ر  تيعجروش

يروريرررت حملجرررت تيطورررجم تحملوررري مرررن ت رررملرل، مرررمل تيرررلي   رررع مرررن     

لملصرررت مرررع سررررعت تي ررررمل   مرررن مشرررملريع تتسررررزرت     تسررررزرتعهمل؟

وجو تهمل وكليرهمل تيو  ة، ومن أا  ترمثوت عوى أحد أا  ترنروت   

تيررلي يقررر وذ  ،ررك تيروطرري وتض ملسرررت يهسرررزرت  يف تضلوكررت ارر

 من حج   نرملل تضشملريع تيدتلويت  ٪96عوى 

: ضررملذت ترررأور كليررت تيصرريد تيطريعرري       و ررملء طيرررت وتقررملءيت 

ونقرور  من ت ملرل كليرمله ألررى رغر  أن ا رملن م رملطق       ،مليدي 

ع أكررررع تر،ررررملن؟ و يلررررمل يرعوررررق مررررمليو ي   فض رررريف تضلوكررررت ت ت 

ضملذت ييقت يدي مل ص ملعت قمل لت عوى تضرجملن مرع أنره مرن     ،وتضرجملن

مرأجو  أنروت  تيشرعملب تضرجملنيرت،      يءتضعررو  أن تير رر ترورر مور    

قمل ر  أ م رملطق مرن تيعرمل     ممل ن ت اع تيقرجم ميةي أم مملذت؟  كثً 

واررد يف تض ررملطق تيقرريملحيت ت جررر تيررلي يكثررر وجررو ه يف توررك     

مثع تيكهرمملن يف تيرشريك وترومرملر يف أسررتتييمل، ضرملذت ت      ،تيره 

 تتقرروم يرردي مل صرر ملعمله يدويررت عوررى تضرجررملن؟ أم أن يف ذيررك تهديرردً    

سروى  يوريةت؟ ارع ارو سرمل ر درو تتنقررته؟ حررى تيو ير  ت نقرلع         

 عن تيو ي  تير ريين وتييملمملني،  رلملذت  رملقتن عن ي ي  تضلوكت؟

أنه يوجد موتس  حتظر تيوقترة صريد      عوي تيطخيي وأوعز

 توحتديررد تضوتسرر  معرو رر  ،أنرروت  حمررد ة مررن تر،ررملن وتيروميررملن  

عورى خمرمليفي ت ظرر      تيدى تيصريمل ين حيرث يوجرد غرتمرمله ممليير     

طريعري يردي مل ونقررور  مرن ت رملرل      أممل ضملذت ترأور كليرت تيصريد تي  

 لر ه أن مل   نصرع  أ تتكرفرملء تيرلتتي مرن تر،رملن وتيروميرملن       
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 علويت تتسرر ت  مقررلرة عورى     ،حرى نرأور مكليت تيصيد تحملوي

 يررر  تسررر ت  تيقررلك مررن  ير ررملم ومعرر   ور شررر.     ،مرردتر تيعررملم

مثع أ،ملن تيقريرمل  وغ ارمل  كلرمل     ، سيمل ومن مع   ور أوروممل

أن ترتفمل  أسعملر مع  تر،ملن تحملويت  مل يف ذيك تيروميرملن مررمليغ   

  يه  

عوررى أاليررت ترردريجم شررررملم مل        و ررملء طيرررت  ومرردورامل أكررده   

تيقعو ي عورى  نشرملء مشرملريع صرغ ة يوصريد وتتسررزرت  كله رت        

 إن من تضفيرد أن   ،من مهن تيقوتحع عوى ترقع  ومن نملحيت ألرى

ممليشرررتكت مررع تإلعررهم تيروعيررت  لررل جهررت مقرر ويت عوررى عملتقهررمل أت

ولملصرررت عورررى   ،مفوت رررد ومضرررملر ترنررروت  تضخروفرررت مرررن تر،رررملن    

 ترطفملر 

أن ا رملن حترديمله كرر ة توتجره      أ   مل زة تيعجرروش وأعمل ت 

تإلشرملرة   كلرمل    -مرن أالهرمل    ،مه ت صريد تيقرلك يف تيقرعو يت   

عزو  تيشرملب عن مزتويت ارله ت ر رت، عورى    - يف موعع سملمق

أنهمل مه ت قد ت ومروتروت عر  ترجيرملر  ت أنهرمل ت مرد أن      تيرغ  من

ت ررررع عرررن حرررجم وشرررغف درررله تضه رررت وتيررر  ةعوررره  حيرلورررون مرررمل   

يوتجهون يف تضيمله من خمملطر وممل ترطوره من جهد وص  كرر ين؛  

مل، ومررع د جيررو  مررمل  ته كلررمل كررملن سررملمق   ررملير ر نفقرره   يع رر 

ر رري وعردم تنردوملرامل    قرترته ت كومت يو هوه  ه ت تيصريد تي 

 طرره. مشرررو  تيصرريمل  تيررلي يعلررع عوررى مقررملعدة تيصرريمل ين         

 وم  ه  تيقوترب يرقهيع ترمر عويه  وجلمه  دله تضه ت 

كر سوف مل أن من ت وور تضهلت كلمل َذ أ  حملد تيدندنيويرى 

    مرررتاي  تيرعيررز أن ا ررع ترنظلررت وتيقرروتنم ترجرر يب مررن مه ررت      

 قرطمل  تيصيد قدر تض
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عوى أاليت  جيمل  مصرملنع      مقملعد تحمليملأكد  ،ومن نملحيره

عورى أن تكرون    ،عملييت تجلو ة يوقروترب وتيقرفن ت ملصرت ممليصريد    

 تضوكيت وتيرشغيع  سعو يَت

أن معر  تيردور ا رع        ريرمله ار   ومن نملحيت ألرى، ذكرر  

وتعررر  تسرررخدتمهمل وتتسرررفمل ة م هررمل  ،تضوكيررت ت ملصررت يوشرروتط 

جلليررع تضرروتط م )مثررع  سرررملنيمل(   هررع اررله  شرركملييت درررملل مل حق رر

 أ تيرعملمع معهمل أم أنهمل ين ت ور عوى تتسررغهر ترمثرع يهقرصرمل     

أنره ر رمل يكرون مرن تضه ر         مل زة تيعجروش أ ترقر.؟ وأوع ت 

يف الت تيشأن طر  توصريت حتلرع ع روتن )شروتطة مل موكيرت عملمرت       

ز تضوكيرت ت ملصرت يررع       َمر  وييقت يوريع(، وتقضري معردم جروتق   

تيشوتط  تي   كن تسرغهر تضيزة تي قريت دمل، م همل عوى سريع 

تضثررملر: )تسرررزرت  أنرروت  معي ررت مررن تر،ررملن وتيروميررملن يف م ررملطق     

تإل مل ة من تض ملطق تيغ يت ممليشرعجم تضرجملنيرت،   ومعي ت تصوز يليك، 

هرمل   وصفملء ممل تإل مل ة من شوتط  تض ملطق تي  ترليز جبلملر رموهملو

خل(، أو تتتفمل. مع أصر ملب تضوكيرت ت ملصرت ممليقيرملم        يولوتطن  

مملتسرررثلملرته  يهررمل، وتضررلن تطريررق تيشرررو  وتضعررملي  تيهقمررت       

يووصرور تقرصررمل  أقر.  ت رر  ومقررردتم  واررلت يشررملمه مررمل حصررع يف  

تيرعررملون مررع أصرر ملب معرر  تضوكيررمله     موسرر  تيريررمله حي لررمل     

كل رجرع نو رمل إلقملمرت     ؛مله وتضزتر  تجلليورت ت ملصت يرع  تض رجع

 سفملري  يه، ومزرعت تيشوهوب إلقملمت  عملييمله موس  تيدرعيت  

مررن وقترترري   رر ى أنرره جيررجم عوررى كررع      عورري تيطخررييأمررمل 

تيشرر ون تيروديررت وتيقرويررت وتيريةررت وتضيررمله وتيزرتعررت وغ الررمل مررن        

ز   عدم َمر  تجلهمله ذته تيعهقت مملحململ ظت عوى تيقوتحع ومرتقررهمل

ر تض ررملطق تتسرررثلملريت تيقررملحويت معقررو     وترر ج  ،أي أره سررملحويت
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ت أن ا ملن أيًضمل حملجت مملس  م  سمل  تضريمروسطت تضدى  وأعمل  

كره يودويرت    اوُّ ك مرمل ترقرى مرن تيشروتط  و عرمل ة مرمل         يوقف اوُّر 

ك تيشوتط  عوى تيدويت وتضصو ت تيعملمت كلمل جيجم أن يقرصر اوُّ

  ق  

أن مرن أوجرجم تيوتجررمله ت فرمل  عورى       أ   هد تيصملحلأعمل  و

وتيقرررور  قرر  مملتدقررملر تيطريعرري  ،ت رردو  تجلغرت يررت يوقرروتحع

عهمل يود ن من أجع  جيمل  مقملحمله يرطوير تررتعي دمل وعدم تعرُّ

تسرررثلملرته عوررى يف تويرر ور  تيقررك يت وتيرجملريررت؛ رن ذيررك يضرررُّ 

ت ليررت   . ذتترره و يلررمل خيرر ُّ  تيطويررع وتيقصرر   ويف تيقرريمل   يمتضررد

 إنره قرد يكرون مرن تضه ر        ،مر و  تتقرصمل  ترقر. مصرفت عملمرت  

 ترلل مملضقرتحمله تيرملييت:

 شررله   طرره.  م كررن ديةررت ترعلررملر تضروسررطت وتيصررغ ة       •

تيعديد من تيفر  تتسرثلملريت تير ريت وتهيةت جدوتامل تتقرصمل يت 

وعورررى  ،صرررمل نمل ترقر.وتقرررويقهمل عورررى تيررررتغرم يف تسررررثلملر تقر  

 خمروف تيقوتحع   

معملموررت تيفررر  تتسرررثلملريت تيقررملحويت مرر في تضعملموررت ترلرر ة     •

يوصررر ملعيت مرررن نملحيرررت ترررو   تيعلمليرررت وتيرسررروم تضد وعرررت عويهرررمل      

رنهرررمل يف تيغمليرررجم  ؛و جررررتءته تتسررررقدتم وحريرررت ت ررررول وتيعرررو ة

 مرترطت مملضوتس    

يكري   ؛مطهرمل مملضقرملحمله   رتست حقو. تتمريملق يف تتسرثلملر ور •

 نضلن تتسرقرتر يولقرثلر تحملوي وتيوت د 

أنرره يف  طررملر تجلهررو  يرطرروير تق يررمله   لمليررد تيفهيررد  وذكررر  

 نشررملء  ريررق تأسرريي دررلت       قررد  ، نرررملل تيط مليررجم يف تضلوكررت 

يف عضررويره  ويضرر ُّ ،تيغررره مر ملسررت وقترة تيريةررت وتضيررمله وتيزرتعررت
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كت تيكهرمملء وجملمعت تضورك عررد   من: أرتمكو وسملمك وشر كه 

وتجمللوعرررت تيوط يرررت يهسررررزرت     تهلل يوعوررروم وتيرق يرررت وأرتسررركو  

تضرمل ي؛ مهرد  حتقيرق تتسرردتمت يف صر ملعت ترعره  يف تضلوكررت       

 أ تقويع تكملييف أعره  ترحيرملء    مملسرخدتم ميمله تير ر،  عمل ت 

 رت  وحتقر  جرو ة ترعره  تضقررخدمت يف كمل     ،تضمل يت تضقررزرعت 

 ،ووط مليررجم ميررزته و وت ررد ألرررى  كررليك   تيقطملعررمله تيزرتعيررت

مثررررع تسرررررخدتمهمل يف تضكونررررمله تيغلت يررررت وتروررررمله تيدا يررررت  

عهوة عوى تسرخدتمهمل يف مع  تض رجمله مثع  ،3تضرعد ة وأوميجمل

 ؛ممرمل يعرين أاليرت ارلت تضرور  تتقرصرمل ي       ،مقر ضرته تيرجليرع 

جيع تيقطرررمل  ت رررمل  وتشررر ،مرررمل يرطورررجم قيرررمل ة تتارلرررملم مررره وارررو 

 يهسرثلملر  يه 

عورررى عررردة جوتنرررجم ذته صررروت    أ  مقرررلت تيرررروجيري وركرررزه 

مملتقرصررمل  ترقر. ومرمل يرعوررق مر قيررق   - رامليف تصرروُّ -مرملشررة  

 أادت  تير يت يف ت ويع مصمل ر تيدلع، واي كلمل يوي:

وارو مرن ترغليرت     يرملر، ڤ: حبملر تتسرثلملر يف  نررملل تيكرمل  أوي مل

وحتظررى مإقرررملر كررر  مررن تيكررث  مررن    ، ملضي ررتيرر  توقررى طوًرررمل عمل 

يف اررمل  ةرمررت تضرروتطن ي ررمل و ،تضقررهوكم رغرر  ترتفررمل  أسررعملرامل 

تيلي تسررطمل  ت صرور عورى حصرت سروقيت       - عرد تهلل تيفملر   

ومرردون   ر يررت، جبهررو  يررملرڤمررن تإلنرررملل تيعررملضي يوكررمل   ٪4تروررغ 

لرر   ييررع عوررى  مكملنيرررت    - ت صررور عوررى أي  عرر  حكررومي    

م  ثع اله تيص ملعمله تضرفر ة، وعوى نطرمل. أوسرع ومإشررت     تيقيمل

 و ع  من تجلهمله تضخرصت   

: تسرزرت  تيو ي  وقيرملم صر ملعمله عديردة تقررخدمه إلنررملل      وملنًيمل

 ى أم تيو ي   قل ت وي أو ص ملعت مع  قطع ترومل  تضزلر ت  مل ي 
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: تيرعملقد مع شركمله تيكروق تيقيملحيت تيك ى يولرور ومليًثمل

مررمل يقرره  يف  واررو  ،دن تيقرريملحيت تجلديرردة يف تير ررر تروررر  مملضرر

تشررجيع قطررمل  تيقرريملحت لملصررت وأن معرر  اررله تيقررفن تيعلهقررت      

 مشرملريع   أ حيرملل الت وكع  وأكثر سمل ز 3000ترقع  وتيي 

  سرتتتيجيت معيدة تضدى  أمعمل  ذته تسرثلملريت

عورى مقرتحرمله أ  مقرلت تيرروجيري      أ   رمل زة تيعجرروش  رت وعق 

مرررأن مرررن تيضرررروري تيرتكيرررز عورررى تتسررررثلملرته تإلسررررتتتيجيت     

تيدتعلت يهقرصمل  تيوطين يف الت تيقطمل ، و مل من شرأنه حتقيرق   

 م همل: ،أادت 

ر ررع تسرر  تضلوكررت عمليًيررمل يف تيقررو. تيعررملضي، كلررمل حررد  يف      1

تيرجرمت تضشملر  ييهمل؛ إلنرملل م ر  معرم كرجرمرت جديردة أو  ريردة     

 من نوعهمل مملض طقت 

وتطريق معملي   ،يمل ة تإلنرملل تيقلكي وحتقيق ترمن تيغلت يق  2

 تتيرزتم مر قيق تير ليت تضقردتمت ضيمله تير ملر وت وجملن 

ويريي عورى تيرور.  قر       ،ملي ر تشغيع تريدي تيعملموت تيوط يرت  عو   3

  )سعو ة واليت(  

  توطم تطريقمله تيرك ويوجيمل ت ديثت   4

 جلب تيفر  تتسرثلملريت ترلرى   5

 ين وقمل ت تيغلتء تيص ي من تضأكوته تير ريت تر   6

أن تروجره تضلوكرت إلنررملل تيرونرت مرن          لمليرد تير يعرملن  وتقرت  

تير ر ترور وت وي  تيعرمي؛  ملييلن ي ر  م هرمل كليرمله كرر ة    

رامل  أ صرررد ع تيرونرررت وت صررر  كلرررمل أن سررروط ت علرررملن ت  ،يورصررردير

 تضلوكت   
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تقرررطيع معرر  شررركملت مل  : اررع أ   ررمل زة تيعجررروش وتقررملءيت 

مل مضرررلونت فرررت وطرًعررر كوِّتسر قرررملخ  كررررة لمل مرررت يوريةرررت غررر  م    

تررمرررمل ؟ وأوعررر ت أن تيفكررررة اررري عررررملرة عرررن تطريرررق معررر       

تيشررركمله تيعملضيرررت إلعرررمل ة خموفررمله تير رررر وتحمليطرررمله يرصررر يع   

وم هررمل شررركت أ يرردت    ،م رجررمله ذته جررو ة عملييررت وتسرر  عررملضي  

مويرملر  وتر( تير     16ترعدى  قيلرهملو)شركت يولهمي تيريملعيت 

 تمرردأه يف تيرخطرري  إلعررمل ة ترردوير تضرروت  تيرهسررريكيت تير ريرر      

مويررون قول مررن ترحليررت مملسرررخدتم نفمليررمله    15إلنرررملل أكثررر مررن  

تحمليطررمله اررلت تيعررملم  وتيفمل رردة تيعظلررى تيرر  سرررج يهمل تيشررركت   

ارري: أن تضرروت  ت ررملم تروييررت ضرروت  تيصرر ملعت سررركون مملجملررملن أو      

ت، ور  يريعرون ي رمل ترحليرت معرد تصر يعهمل مأسرعملر        د عر رلي  جمق

شرررركت  :رنهرررمل حتلرررع تيعهمرررت تيرجملريرررت  ومثرررملر  لرررر     ؛مرتفعرررت

  ر،ري جلورو    تلريملرارمل كلرزو     يكروريمل يولرأكوته )تير      

تر،ملن تيكي يت(، وقد  شرعت ارله تيشرركت مملتةرمله يفقيرملء     

يقطملعرمله تي ملشرطت يف تتقرصرمل     مرن ت  تيزرقملء؛  ذ  تعد اله ترقيملء

ترقر.،  ذ تركز ترقيملء تيزرقملء وتضقرردتمت عورى تسررخدتم تضروت      

ت ررررملم تير ريررررت وتض رجررررمله تيثملنويررررت يرطرررروير تيررررردت ع ت يويررررت     

تضقردتمت يص ملعت ترقيملء، وقملمت مملير ث عن تسرخدتم أحد اله 

معرررد  )تجلورررد(،  ملر،رررملن ت ي قررررخدم جوررردامل تض رجرررمله تيثملنويرررت

رررمل  مررثلن  رري كقررلمل  أو عوررف حيرروتني، ورن      تقطيعهررمل، أو ي 

كع جود ،كي يرليز م ل  طريعي  ريد،  جود ،ك تيريمله 

 ، ررر  تريرروتن مشرركع جيررد يوغمليررت     - عوررى سررريع تضثررملر   -

 ألف مكث  من جود تيرقر  ًضملوتكون تض رجمله اي أي
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تضيرمله يف  ز أنه ونظًرت  أ ش ر  أ  عملر مه كتيرى  ،ومن جهره

وكو رمل   ،رجيملر تيقمل مرت عوى تتجلزيرة تيعرميت ولطورة الت ترمر 

حروب تضقررقرع اري  حررب تضيرمله ،  رإن تتعرقرمل         ىحد نقلع أن 

مع ويكرون  تتقرصرمل  ترقر.     ،وقترة خمرصت أ أن  تضيمله  حترملل 

وتوحيرد كرع مرمل يرعورق مهرلت       ،او عرلن وتلرصرمل  ارله تيروقترة    

 إن من تيضرروري تتارلرملم مر ليرت تيثرروة      ،أيًضمل تتقرصمل  حترهمل 

ويكون ا ملن  سرتتتيجيت مركملموت يورصردير، وقررع    ،تيقلكيت

هررت  ذيررك  نشررملء صرر ملعمله بررر  مرعويررجم وحفررظ تر،ررملن تضوج        

خل       يورصرردير؛ رن ترسرروت. تيعملضيررت دررمل موتصررفملتهمل ومرطورملتهررمل  

ن أرتٍه سرملحويت  تيرصر  مره مر   كليك جيجم  عمل ة تي ظر  يلمل   

و عمل تهمل يودويت يركون علن لط  تيقريملحت   ،  ير  تسرثلملرامل

 تيدتلويت وت ملرجيت 

مأن تتقرصمل  ترقر. حيررملل جلهرمله    أ   مل زة تيعجروشرت وعق 

كث ة تهر  مرفملصيوه وتشرريعملته و ييملتره، مرن أالهرمل: وقترة تضيرمله      

يةررررت تيعملمررررت وتيزرتعررررت وتيريةررررت وتتقرصررررمل  وتيطملقررررت وتيعلررررع وتد 

يهسرررثلملر وتيصرر مل يق وتجللعيررمله ذته تيعهقررت؛ يررليك  لررن تضهرر  

وجو   سرتتتيجيت يهقرصمل  ترقر. حتت مظوت تجملوي تتقرصمل ي 

  مهررملم وتلرصملصررمله كررع   ررد حبيررث يكررون اررو مررن ي   ،ترعوررى

 تجلهمله؛ م ًعمل يورشملمك وتتق وتجيت 

 قملمررت وقترة أنرره  ذت   يريقررر      سررويلملن تيطفيررع مي لررمل يرررى  

ه وارررو طريعررري يف  رررع تيروجُّررر ،مقررررقوت مملضيرررمله وتتقرصرررمل  ترقر.

أن ير   نشملء ايةرت ترررع وقترة تيريةرت     ه مد  ؛يرقوي  أعدت  تيوقترة

ع ررررى مررررإطه. تضرررررمل رته  ت  ،وتضيررررمله وتيزرتعررررت مرخصصررررت مملضيررررمله 

أن "امليةةة و" تحدةةة   

 ،وزارة مخد ةةةة    

ل  ولكون "االقد ة ر 

اعزر " هةةةو  ةةةمن 

والد ةةةةة   هةةةةةذو 

وتو ية  كة   ،الوزارة

مةةة  لدعلةةة  لفةةةذا 

 االقد  ر تحدف 
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و عررر  تيفرررر    ،وتيشررررتكت تتسررررثلملريت مرررع تيقطرررمل  ت رررمل     

 ه وتيردريجم وتطوير تتمركملرت

 إن من أا  تضرمل رته نقع وكملته  ،أ   هد تيقملس ر ويف تصوُّ

خل،  أ    تيوقترة تضق ويت عن تير ملر وتضشملريع تير ريرت وتيصريد    

 تض ملطق تيقملحويت 

ى قل عوى عرورة تفعيع جل ت حتت م  أ  حملد تيدندنيوأكد 

ر ررررت ى تتقرصررررمل  ترقر. يف غقررررل صرررريمل ي تر،ررررملن أو حتررررت م 

مل يف غر رررت )جررردة، تيشررررقيت )تيررردمملم، تجلريرررع، ترحقرررملء( وغرًمررر

مل أكثررر مررن  ي رررع، تيوجرره، جيررزتن(، و عطررملء اررلت ترمررر تارلملًمرر   

 و ع  تضهرلم وتيعملموم  ،تيغر  تيرجملريت

   طمليرت مملتيرفمله  أ موعرو  توروُّ      تجلملقي تيشريكيأممل 

وررى )تتقرصررمل  تيريةررت تير ريررت تيررلي مررمل مررن شررك أن يرره تأو تترره ع  

مرت يرر   كمل رت    وذيك مرن لرهر تسرصردتر تيقروتنم تُضوز      ،ترقر.(

فمليرررمله مثرررع: تيررررخو  مرررن تي ُّ   ،ترنشرررطت تض  يرررت يرررليك تيرورررو    

مملإلعررمل ت  أ ر ررع  ،فمليررمله تضشررعت وغ اررمل وتيصررر  تيصرر ي وتي ُّ

مررع رصررد ترحبررمل   ،مقررروى تيرروعي مأاليررت ذيررك  ج ًرررمل  أ ج ررجم 

ملمررت مهررمل تجلملمعررمله تيقررعو يت حررور معملجلررت      ذته تيعهقررت تيرر  ق 

وتتسرفمل ة م همل ومن تيرجملرب  ،مشكوت تيروو  تير ري وسوريملتهمل

 تيعملضيت مهلت ت صو  من ِقرع تجلهمله ذته تيعهقت   

أنه و مل أن مل أك   ويت يف تيعرمل    أ  عرد تيرون مملسو ويرى 

 40مويررملر مرررت مكعررجم م ررل أكثررر مررن     2يف حتويررت تضيررمله مقررعت  

 تمل؛  إن من تيضروري تيعلع عوى تطوير تق يمله سعو يت ضعملجلر عملًم

 ن مةةةةةةةن أهةةةةةةة  

املبةةةةة ررا  نقةةةةة  

ال  الةةةةةوزارة وكةةةةة 

املسؤول   ن البح ر 

واملشةة رلة البحرلةة  

لةةةإ،       وال ةةي   

 املن ط  الس  لي 
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رة يولعر ررت وتيرق يرت يف اررلت  صرد  وأن نكررون  ويرت م   ،تضيرمله تضمل رت  

   تجململر 

 وقد ور  يف تي قملش تي قمل  تضهلت تيرملييت:

 تأو تترره يرره تيررلي تير ريررت تيريةررت توررو  موعررو   أ تتيرفررمله 

 تيقررروتنم تسرصررردتر لرررهر مرررن يررركوذ ؛(ترقر. تتقرصرررمل ) عورررى

 تيررخو  : مثرع  تيرورو ،  يرليك  تض  يرت  ترنشرطت  كمل ت ير   تُضوزمت

 وغ اررررمل، تضشررررعت وتي فمليررررمله تيصرررر ي وتيصررررر  تي ُّفمليررررمله مررررن

    ذيك مأاليت تيوعي مقروى ر ع  أ مملإلعمل ت

 سرررملحوي عورررى تضرررملارو  أشرررجملر قرتعرررت يف تيروسُّرررع أاليرررت 

 وتضيرمله  تيريةرت  وقترة جهرو   وتعزيرز  رمري، تيع وت وري   ترورر  تير ر

 تير ريررت،  تيريةررت  عوررى  يول مل ظررت  ت ررمل   تيقطررمل   مررن  وتيزرتعررت 

 تر،ررررملن صررررغملر تحرضررررملن يف ترشررررجملر اررررله مررررن وتتسرررررفمل ة

 عورى  تروتجرد  تي  تيطيور أو تضهملجرة تيطيور ويرعشيم وتيروميملن،

 و طرررررره. تيكرمررررررون أكقرررررريد وررررررملني وتمرصررررررمل  تير ررررررملر،

 طرررر. تمركرررملر يف ت ررر ة ميررروه توسُّرررع أاليرررتو تروكقرررجم،

  تيقوتحع عوى ت لو تي  ترشجملر من ترنوت  اله من يهسرفمل ة

      تطوير أنظلت تيقيملحت تحملويرت تضرعوقرت ممليقريملحت تيشرملطةيت

وتيررررررحهه تير ريرررررت، وتطررررروير ترنشرررررطت تيرت يهيرررررت تير ريرررررت    

 يت و نشملء تض رجعمله تيقملحو ،عهملوتيريملعمله تضمل يت وت وُّ

    مل، وتلريررملر مل وسريملحي  زر تقرصررمل ي تعظري  تتسررفمل ة مررن تجُلر

وتهيةرهمل جلرلب   ،أنقرهمل إلجيمل  ت ليت مقردتمت يقكملن تيقوتحع

تسررررثلملرته مرررن تيقطرررمل  ت رررمل  إلقملمرررت تيصررر ملعمله وت ررردممله   

تيووجقريت وتيقيملحيت، ومن ذيك  قملمرت مدي رت مركملمورت يولوتشري     

ت يررت تضقرررور ة، وعوررى   حتررروي عوررى حمررملجر ميطريررت يولوتشرري     
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زر يوقرريملحت مقررملخل وصرر ملعمله جوديررت  ومررن ذيررك تسرررخدتم تجُلرر     

مثع ممل يرر  تطرويره ت ن يف تير رر     ،وترنشطت تيرت يهيت وتيريملعيت

 ترور 

   ى صررريمل ي تر،رررملن أو حترررت  قرررل تفعيرررع جل رررت حترررت م

ى تتقرصرررمل  ترقر. يف غر رررت تيشررررقيت )تيررردمملم، تجلريرررع،   قرررل م 

مل يف غر ت )جدة، ي ررع، تيوجره، جيرزتن(، و عطرملء     رًمترحقملء( وغ

و عرر  تضهرررلم  ،ر  تيرجملريررتمل أكثررر مررن تيغ رر اررلت ترمررر تارلملًمرر 

 وتيعملموم 

 

 التحصيات:  

 عررررردت   سررررررتتتيجيت وط يرررررت يرطررررروير تيقطملعرررررمله تضرعوقرررررت   1

مملتقرصمل  ترقر. وتتسرفمل ة من موتر ه تضر وعت مشكع مقرردتم،  

 ت ر ته  مرن  وتقررفيد  ،2030تضلوكرت   عوى أن ت طوق مرن ر يرت  

ق تضعررملي  تيدويررت تسررردتمت طر رروت  تير ررو ، ومرتكررز تركمل  يررت

تتسرفمل ة من اله تضوتر ، وتعلرع عورى تطروير تقرصرمل  تجملرلعرمله      

تيقملحويت وتطوير تير رى تير ريرت  يهرمل، وترو    رر  علرع م رجرت        

يريملعرررمله دررر ، وتشرررجيع تيقررريملحت  يهرررمل مملرنشرررطت تيرت يهيرررت وت  

 تضمل يت، و عمل ة ايكوت تيقطملعمله ت ملييت يرروتكجم مع ذيك 

  ترنشطت تتقرصمل يت ذته تيعهقت مملتقرصرمل  ترقر.،  يرعدُّ  2

ضيمله عن تيزرتعرت  ت   صع وقترة قرَت  تجلهمله تضق ويت ع همل، ي وتعدُّ

( حترت   ترة وقترة تضيرمله؛   و نشملء وحدة ت فيليرت لملصرت )ايةرت مرثه     

مم تجلهمله ذته تيعهقرت مملتقرصرمل  ترقر.  يلرمل تقروم مره      يور قيق 

جهرت مرن  رتسرمله     وممل ي رغري أن تقروم مره كرعُّ    ؛ من أنشطت مر وعت

و طررره.  ،وحتفيرررز تتسررررثلملرته ،جررردوى وعرررره  رررر  وتعررردة
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وتطرروير  ،تضرررمل رته وتيشرررتكت تتسرررثلملريت مررع تيقطررمل  ت ررمل     

 تتمركملرته وتيردريجم 

 ملته تيرملييت: ع  تير ث تيعولي يف تجمل  3

تتسرررفمل ة مررن تيطملقررت تضقرررلدة مررن حركررت تضررد وتجلررزر      أ 

 وترموتل وتيريمل  تير ريت 

تير رررو  تيريويررروجي، وصررر ملعت تضقر ضررررته تيصررريدتنيت       ب 

 وتيرجليويت   

تسرزرت  تيط مليجم وتي رملتمله تير ريت إلنرملل تيغرلتء وتيوقرو      ل 

 ت يوي 

يت ي قرررع  رتسرررت جررردوى تي قرررع تير رررري مرررم تضررردن تيقرررملحو    

ويرطرروير  ،تيركررملب وتيرضررمل ع، وتسرررقطملب تتسرررثلملرته يررليك    

 قطمل  تضوتن    

تيدرتسررمله تيرفصرريويت يرقرردير تضخررزون تيقررلكي يف ميررمله     ه 

 تضلوكت، وحتديد تض ملطق تض ملسرت يهسرزرت  تيقلكي 

وأن  ،تضيررمله تضمل ررت ت رتسررت تطرروير تق يررمله سررعو يت ضعملجلرر    و 

 وتيرق يت يف حبملر حتويت تضيمله تضمل ت  رة يولعر تصد نكون  ويت م 

د عيرررع ترحبرررمل  ذته  ص ررروجيرررجم يف ارررلت تجملرررملر تير ثررري رَ   

تيعهقت تي  قملمت مهمل تجلملمعمله تيقعو يت حرور خمرورف تجملرملته    

 تضرعوقت مملضوعو  

تتارلررملم ممليررردريجم يف حبررملر تيصرريد تير ررري وصرر ملعت        4

وت د  ،وتشجيعه وحتفيز تيصيمل ين تيقعو يم  ،تيو ي  وتضرجملن

مرررن سررريطرة تيوت ررردين عورررى قطرررمل  صررريد تر،رررملن ومررر عه  مرررن   

ممملرسرررت تيرجرررملرة يف ارررلت تجملرررملر، و عررر  تجللعيرررمله تيرعملونيرررت       

 يوصيمل ين  
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ع وصرور تضقررثلرين   قه ا ملن حملجت إلصدتر نظملم و جرتءته ت   5

وتيصيمل ين وتر رت   أ تيشوتط  وتيقوتحع وتسرفمل ته  م هرمل  رمل   

تضصررو ت تيعملمررت مأمعمل اررمل تتقرصررمل يت وتتجرلملعيررت    حيقررق ترروتقن  

و عرمل ة مرمل    ،ز يف تض رملطق تيقرملحويت    ك أو تَضر وترم يت، ووقف تيرلوُّر 

كررره  أ تيدويرررت، حبيرررث تقرصرررر موكيرررت تيقررروتحع عورررى   اوُّ   

مرررع تحململ ظرررت عورررى ت ررردو     ، تيدويرررت ويولصرررو ت تيعملمرررت  قررر    

 ك يت أو ةملريت   وعدم    همل رغرته س ،تجلغرت يت يوقوتحع

تسرقطملب تتسررثلملرته تإلسررتتتيجيت يف قطرمل  تضروتن ، يور رع        6

من معدر او تيقطمل ، وحتقم مقرملرته تيرصردير وتتسرر ت  مرع     

أاليت تبملذ مع  تيردتمر تجلملذمرت ) عفرملءته عرريريت ومقرملعدته     

 حكوميت( 

ر وقترة تيريةت وتيزرتعت وتضيرمله أطوًقرمل جلليرع تيقروتحع     صِدأن ت   7

،  كررن مررن لهيرره حتديررد تضوتقررع تض ملسرررت يهسرررزرت   تيقررعو يت

 تيقلكي 

 تشجيع  نشرملء مصرملنع مرخصصرت يف حبرملر تيقرفن و صرهحهمل        8

وصرر ملعت تيقررفن تكررمل      ،يوجررد طوررجم ت يغطيرره تإلنرررملل تحملورري    )

عملضيررت ذته اررو   ملتيرر  تعررر  سرروق   ( تكررون معدومررت يف تضلوكررت  

  مرزتيد 

عيت جديردة إلعرمل ة تي يرق يصريد     سُّر طط رمل تو أن تضع تضلوكت ل   9

و نررملل تيو ير     تيو ي  تيطريعي، و نشملء مرزتر  مرخصصرت تسررزرت     

  تيص ملعي، من لهر ت تي:

 تسرهدت  أسوت. سيملحيت جديدة يآلي  تيقعو يت تي فيقت   أ 

 قملمت ترنشطت تيقريملحيت وتضقرملمقمله تيدوييرت تضرعوقرت مرمليغو         ب 

   تيعملشقم يوطريعت   تسرخرتل تيو ي  مملسرهدت  تيقيمل



60

 –2020     
72 

لررت تشررجيع  قملمررت صرر ملعمله يرصررلي  ت ورري وتجملرروارته تضطع    ل 

مصررررللم  مررررمليو ي  تيطريعرررري أو تضررررزرو  أو أم تيو يرررر ، عوررررى يررررد  

 ع يف ومصللمله من أم مل  مل تيقرعو يم تضرردعم، حترت شرعملر  ص ر     

مإعررمل ة  حيررملء صرر ملعت   ،تيريةيررت تيقررعو يت ، و ررق ر يررت تتسررردتمت   

  ن ونمل ترويز واز  يهمل أجدت  وةملرة اي

 طه. تضرملرتوون ترقر. يرشرجيع تيشررملب عورى رو  تتمركرملر        10

وتإلمرررردت  يف تطرررروير وسررررمل ع تتسرررررفمل ة مررررن تير ررررملر وتيشرررروتط  

 ورمطه  مهلت تيرت د تتقرصمل ي تيضخ    ،وموتر المل تتقرصمل يت
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 تضوخ  تير فيلي: 

أشملره أ  نورة تيفمليز يف تيورقت تير يقت  أ أن مرحورت تيطفويرت   

ولملصررت معررد  ،مل  تيقرررتر وتيرتمررويم  رلررملم ص ررتضركرررة حتظررى مملا

نرمل   ترحبرمل  وتيدرتسرمله تير  أكرده أاليرت تتير رمل. تير،ري        

يوطفرررع لرررهر طفويرررره تضركررررة مررر تم  تعوررري  ورعمليرررت تيطفويرررت    

ضمل دمل من أور  جيملمي يف تي لو تجلقدي وتي فقي  ؛تضركرة تجليدة

تيدرتسرري تضرتفررع  تضررروتقن، وتيرطررور تيعقورري تيقرروي ، وتير صرريع    

 مررن   ، وجرروٌّزة و تعلررت يورررعوُّحمفِّرر ره يوطفررع ميةررٌتلملصررت  ذت تررو  

تيطفرررع، ويوررررى حملجملتررره، ويرتعرررى   وسررروي  وصررر ي يضرررلن حرررق  

لصمل   اوه  وقد ملر تيقمل لون عوى وقترة تيرعوي  لرهر تيعقرو    

مرت  تضملعيت، وممل قتيوت يرليون جهوً ت كر ة يورقي ممل دممله تضقد 

وذيك من ر يت و حقمل  مأاليت ارله   ؛ويت تضركرة وةويدامليوطف

 مت دمل  و ت يورقي ممل دممله تضقد تضرحوت، وق ملعت موجو  حملجت م 

ن مررن أارر  وأمرررق تضعوقررمله تيرر  أأوعرر ت ترسرررملذة نررورة  وقررد

توتجررره تيقرررمل لم عورررى تأسررريي مرتكرررز تيطفويرررت تضركررررة ذته    

ع أسريي،  هرلت تيرلويرع  ث ر    ارو ترتفرمل  تكوفرت تير    يتضقروى تيعملي

مل يكع تض سقمله ت كوميت وتراويت تضع يرت مرعوري    مل أسملسي حتدي 

ي تضفهرروم كلررمل عرعررت راليررت تر  رر    ورعمليررت تيطفويررت تضركرررة    

 س وته  8-أي من تيوت ة  ،تيشملمع يوطفويت تضركرة

ت  يف تيرعقيررجم ترور أنرره يف عررملم  يف حررم أوعرر ت    ايررمل تيعررو  

 ،2030تعرلررمل  معرر  مرررتم  حتقيررق تير يررت تيوط يررت        2016

ر تيوطين تيلي تضلن مرمل رته يعدة جهرمله يف  وم همل مرنملم  تير وُّ

وم هرررمل وقترة تيرعوررري  تيررر  تعرلرررد درررمل مررررمل رته كرررث ة    ،تيدويرررت
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مرررمل رة )تطرروير مرررتم  ت ضررملنمله    :ومررن أالهررمل  ،يرطرروير تيرعورري  

يرشرررلع عيرررع م رررملطق   ع يف لررردمملتهمل وريرررمله ترطفرررملر وتيروسُّررر  

 ريررملر، مويررملر 2  دررمل ميزتنيررت موغررت أكثررر مررن  تضلوكررت( ولص رر

 قررد قت  عررد  تيروعررمله عررملم    ،ونريجررت تيعلررع عوررى اررله تضرررمل رة   

 تتارلرملم  مظرملار  عرلن  مرن  أن كلرمل   روعت 3684  روغ 2018

 تيررردويي وتض رررردى مرررملضعره يرعورررق مرررمل تضركررررة تيطفويرررت  رحورررت

  يورعورري  ص ررول  ،2018مريررع  ي  يف قررُأ تيررلي يورعورري  تيقررمل  

   يف مرحوت تيطفويت تضركرة وتيرعوُّ

د أاليت م رملء م رملا  تيطفويرت    أممل    رتشد تيعرد تيكري   أك 

ي تيعوليرت يف م رملء   ى  يهمل ترس رتَعي ص ي ت، ت تضركرة عوى أس 

من تضه  توعيرت ترسرر غر  تيقرمل رة أو غر  تيرتغررت        ،تض ملا   أيًضمل

مل. أطفملدمل مملضرتحع تضركرة من ريرمله ترطفرملر )ت ضرملنت    يف   

ومقررملعدتهمل يف ذيررك    ،وتيرلهيرردي( يرطرروير ميةررمله أسررريت ترمويررت   

 ررملضهحظ أن ا ررملن أسررًرت ترفررر   يهررمل ترمهررمله يرتميررت أوت اررن،     

رسرملب مرعرد ة، ومرن تيضرروري تتيرفرمله  أ تورك ترسرر وترو          

ارمل ضردتر    ع أوتَ رِسون ترسرة ت ت  ك ؛ململ وعلوي تيدع  دمل، ممل ي 

أت ت شررلع ممليرعمليررت وتيروجيرره  تيطفويررت تضركرررة ت يعررين أنرره جيررجم  

 وتتارلملم   

 وتضل ت تضدتلهه حور تيقضيت تحململور تيرملييت:

 تحريملجمله تيطفع يف مرحوت تيطفويت تضركرة   •

 تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة يف تيوتقع تيقعو ي  •

عوي  يف مرحورت تيطفويرت تضركررة: ةرمرت مرنرملم       تإلعهم وتير •

  ت رز يمل ،ق   
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دررررو  ييررررمله علويررررت يو هرررروه مرعورررري  ورعمليررررت تيطفويررررت   •

 تضركرة 

ومررن أمرررق تيروصرريمله تيرر  تنرهررى  ييهررمل تضر ررملورون يف مورقررى      

 أسرملر حور قضيت: تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة، ممل يوي:

( 6  أ 5مررت يوعلررر مررن )عرررورة  عررمل ت مرحوررت تيروعررت تضرقد  -1

  تيرعوررري  تير،ررري تإليزتمررري، مرررع وعرررع عررروتم       و يق ررر سررر وته

 ه مهله تضرحوت مثع تضرحوت تتمردت يت ق أطفملَيوِ ن ت ي وجزتءته َض

تجلوتنرررجم  عررررورة م رررملء  سررررتتتيجيت مركملمورررت تغطررري عيرررعَ    -2

ضررمل  ؛سرر وته( 3يرعمليررت ترطفررملر يف مرحوررت تضهررد مررن )تيرروت ة  أ   

ه أحبمل  تيدممل  عن لطرورة ارله تضرحورت تي لمل يرت عورى علروم       أوررر

حيملة تإلنقملن، وتشلع تإلسرتتتيجيت ترسرة وتض سقمله تير  تقروم   

 ،رملشررر رعمليررت تيطفررععوررى تيرعمليررت،  ررمل يف ذيررك تيشررخ  تيررلي ي 

تسررررقطملب شخصررريمله ممررررملقة يف ارررلت   ؛ى تيرررو يفي درررملوتضقرررل 

تردريرهمل تضقررلر عورى رأ     تجململر، ومعرملي  تلريملرارمل ورلصررهمل و   

وتيريةررت تيفيزيمل يررت وتي فقرريت تيرر  ترعررى تيطفررع سرروتء يف     ،تيعلررع

ترسرررررة أو حتررررت  شرررررت  وقترة تيرعورررري  يف تيصررررفو  وتيغررررر     

ع يف تيقررور  ت ملصت، وأسملييجم حتقيق تجلو ة وتيرقيي ، ور  تيروسُّر  

 ن حيرملل اله تيرعمليت يف اله تضرحوت َض

 

 رة تيفمليزتيورقت تير يقت: أ  نو 

  تقدي:  

د لررمل م ت رررمم تيشررريفم تضوررك سررولملن مررن عرررد      يقررد أك رر 

ومرن   ،مرتًرت عوى أاليت تيرعوي -حفظه تهلل  -تيعزيز  ر سعو  
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تيرعوي  يف تضلوكت او تيركيزة ترسملسريت   ) ن  أقوتيه مهلت تيشأن:

م وتيرقري ت ضرملري يف   ق مهمل تطوعمله شعر مل دو تيرقردُّ  قِّتي  س  

 عملر  وتيعووم تي مل عت( تض

كلمل أن أم نمل تيشملب تيرت ع ترم  حملد من سولملن  ر سرعو   

د ويرري تيعهررد نمل ررجم ر رريي حبورري تيرروقرتء ووقيررر تيررد مل ، قررد أك رر 

عوررى أاليررت تيرعورري  ومررملرل  تيرعورري  تضركررر، ومررن أقوتيرره مهررلت  

طفع سعو ي أي لمل كرملن   )سيكون اد  مل أن حيصع كعُّ :تيشأن

رعوررري  تجليرررد و رررق ليرررملرته مر وعرررت، وسررريكون    عورررى  رررر  تي 

 تركيزنمل أك  عوى مرتحع تيرعوي  تضركر( 

وممررمل قيررع أيًضررمل مشررأن تيرعورري  يف مرحوررت تيطفويررت تضركرررة        

ي عررررملم و ِّتضقويرررت تيشرررره ة يوعهمررررت )ت قررررن تيرصرررري تيررررلي ت رررر  

 ؛)تيعور  يف تيصرغر كرملي قم عورى ت جرر(      :ار(، وتيلي قملر110

وجوب تغر ملم مرحوت تيصغر ير صيع تيعوروم،   وذيك يورأكيد عوى

   عوى تيكث ين قرع أن ت قضي وتأتي مرحوت يرعقر  يهمل تيرعوُّ

عورى طورجم   -تهلل  هرور -تإلمملم أود مرن ح ررع    كلمل حث 

 )تطوروت تيعو  من تضهد  أ تيو د(  :تيعو  يف مقويره تضأوورة

  أاليت تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة:   

مل  تيقرررررتر وررررت تيطفويررررت تضركرررررة مملارلررررملم صرررر    حتظررررى مرح

ولملصت معرد نررمل   ترحبرمل  وتيدرتسرمله تير  أكرده        ،وتيرتمويم

أاليررت تتير ررمل. تير،رري يوطفررع لررهر طفويررره تضركرررة مرر تم      

ضررمل دررمل مررن أوررر  جيررملمي يف تي لررو   ؛تعورري  ورعمليررت تيطفويررت تضركرررة 

وي ، وتير صريع  تجلقدي وتي فقي تضرروتقن، وتيرطرور تيعقوري تيقر    

حمفررزة و تعلررت   ره يوطفررع ميةررتٌ تيدرتسرري تضرتفررع لملصررت  ذت تررو    



60

 –2020     
78 

وررررى تيطفرررع، وي   مرررن وسررروي  وصررر ي يضرررلن حرررق    ، وجررروٌّيوررررعوُّ

حملجملترره، ويرتعررى لصررمل   ارروه  وتقرره  مرررتم  تعورري  ورعمليررت        

تيطفويررت تضركرررة يف حتقيررق تيطفررع يرردوره تيفملعررع  تلررع أسرررته،  

  ه وعوى مقروى حبرلعه ووط

ع شررركِّ ررررتة تعوررر  تيطفرررع يف مرحورررت تيطفويرررت تضركررررة ت      ن 

د ترسملسرريت يورررلرتحع تيدرتسرريت تيرر  تويهررمل، حيررث ت كِّرر  تيدعملمررَت

 رحوت او سريع  تيدرتسمله أن تيدممل  يف اله تيقن تضركرة  رُّ

وعمليي تضقروى، ترتفع لهدمل قدرة تيدممل  عورى تسررقرملر وبرزين    

مرمليفرتته تيهحقرت تير  ترقر  مملخنفرمله       مقملرنرت   ، ت  ته وتيرعوُّ

نقررريب يف تضرونرررت، ويررر عكي ذيرررك  جيملًمرررمل عورررى تي لرررو تيعرررملطفي 

يوطفرررع وقدرتررره عورررى ت ظررري  عوتطفررره وتنفعملتتررره وقيرررمل ة  رصرررت    

مشررملركره تتجرلملعيررت وقدرترره عوررى تيرعملمررع تجليررد مررع أقرتنرره،    

وقيرررررمل ة مهرررررملرته تتسررررررطه  وتتكرشرررررمل  وتيررررررفك  وحرررررع    

كهه مفعملييت، وتسرخدتم تيعلويرمله تيعقويرت، ارلت مملإلعرمل ت     تضش

  أ تطوير مهملرتته ت ركيت وتير ملسق تيعضوي وتجلقدي يديه  

تتجرلرررملعي وتتقرصرررمل ي،  ررررإن تتارلرررملم    ينوعورررى تيصرررعيد 

مرعورري  ورعمليررت تيطفويررت تضركرررة يرر  ي  أ لفرر  تدرردر تيرتمرروي    

ب مررن تيرعورري  عررن تيرقرررُّ وتضررمل ي يف مرتحررع تيرعورري  تيعررملم تي ملةررت 

وج ررو  ترحرردت  وجرررت   تيرررمليغم، كلررمل أن يرره عمل رردته ترمويررت     

كزيمل ة معدته تي جمل  يف تيرعوي  تيعرملم   ؛وممل يت عوى تضدى تيرعيد

وحتقرررم مقرررروى  ،وقيرررمل ة  رررر  تيرو يرررف ،وتيرعوررري  تجلرررملمعي

 تيدلع يوفر ، وممليرمليي قيمل ة مقروى ر ملايت تجملرلع 

رعوررري  يرررردأ مرررن تيقملعررردة ترسملسررريت يف مرحورررت       صررره  تي  ن 

تيطفويررت تضركرررة، حيررث  ن رره يقرره  يف حتقررم مرردلهه تيرعورري    
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من تيدور قد علرده  أ تإليزتميرت درله     تن كثً إيليك   ؛وتيرعو 

مل ومقيملًسرمل  وتعر ته أمرًرت حرلي ر   ،تضرحوت علن مرتحع تيرعوي  تيعملم

دور حتر  عوى بصي  يور ليت وتيرطور، كلمل أن مع  توك تي

 تضوتر  تضملييت تيكمل يت ير ليت وتعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة  

وت كد تي ظريمله تيرتمويت ت ديثت عوى تراليت تيرمليغت ضرحورت  

تيطفويت، ولملصت من تضيه   أ ممل قرع تضدرست،  هي ترسمل  يف 

تيوطن، م ملء ترجيملر تيصمل ت يولجرلع وتتسرثلملر ترمثع ضقرقرع 

ت تيرجملرب تيعوليت عوى أاليت رعمليت تيطفع وترميره يف سرن  وقد  ي 

ت ضرررررملنت، وت ليرررررره يف عيرررررع تجملرررررملته تيعقويرررررت وتيعملطفيرررررت    

وتتجرلملعيررت وتجلقررليت، وأاليررت تعريضرره  رر ته مر وعررت ته رر   

لصمل صه تيعلريرت مرن لرهر تريعرملب تيلا يرت وتيردنيرت تضخروفرت،        

ويقرد أ هرر     طت م ملسررت ضرحورره تيعلريرت   و ق مرنرملم  ترمروي وأنشر   

تجملرلع تيدويي تارلملًممل ممليًغمل مقضرمليمل تيطفويرت تضركررة مملعررملرارمل     

قرررده تيكرررث  مرررن تيركيرررزة ترسملسررريت ي لرررو وارررملء تيطفرررع، وع 

جريرررت تيعديرررد مرررن    تضررر ارته وتضورقيرررمله تيدوييرررت وتحملويرررت، وأُ   

ع هررمل اث رر يكون ؛تيدرتسررمله وتير ررو  يف حبررملر تيطفويررت تضركرررة   

أويويت قصوى يف تيعجوت تير لويت، ورنهمل اري ت يرملر تإلسررتتتيجي    

م ترمرر ،  مليدرتسررمله ت ديثررت تيقمل لررت عوررى أحبررمل  تيرردممل      يرقرردُّ

ت كررد أن كليررت ت رر ته تيرر  يرعررره دررمل تيطفررع مررن تيرروت ة      

مل وحملً،مل عورى اروه ومهملرتتره    ر تأوً ت  جيملمي وحرى ست س وته ت و 

  ، وتشكيع شخصيره  وى تيرعوُّوقدرتته ع

ه م،  ررإن تيقرر تر تيررلي يطررر  نفَقرر   وكخهصررت ضررمل تقررد    ، ًذت

مرمل تيعمل رد أو تيفوت رد تيرر  سيكرقررهمل تجملرلرع وتيطفرع مررن        :ت ن
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تير ملقررره  ررردتر  أو مرتكرررز تيطفويرررت تضركررررة )ت ضرررملنمله،     

  ؟وريمله ترطفملر(

ترمويررررت ق  وت ررررد تعورررري  ورعمليررررت تيطفويررررت تضركرررررة حيقِّرررر    ن 

 ترلثع  يلمل يوي: ،وتقرصمل يت وتجرلملعيت وص يت

تير ليررت تتجرلملعيررت وتيعملطفيررت: يرررعو  تيطفررع يف مرحوررت ريررمله  •

ترطفملر تيرعملمع مع ترقرتن، وتضشرملركت تتجرلملعيرت، وتضهرملرة يف    

 مل مشكهته، وتيرعر  عن تحريملجملته يفظي  حع 

طفرملر يف تعوري    تيرهيةت وتتسرعدت  يولدرسرت: ت قرملعد ريرمله تر    •

كر ع يديره يطورجم    ؛تيطفع أسملسيمله تيقوون تيص يز يف تيفصع

 تضشملركت، وتيص  وتنرظملر  وره، وتتنررمله وتيرتكيز مع تضعو  

تعزيرررز تيوغرررت وتضهرررملرته تضعر يرررت: يررررعو  تيطفرررع حبلوعرررت  مرررن   •

غويرت ع رد ترطفرملر مرن     ق تضعولرون تضهرملرته تيوُّ  تضفر ته، حيرث ي عرز إ  

 مل وعت من ترنشطت تي  يقومون مهمل مًعلهر حبل

تعوررر  تيقررررتءة وتيكرملمرررت: يررررعو  ترطفرررملر تيقررررتءة وتيكرملمرررت      •

تدريقررره  مطرررر. مميرررزة    تررقرررملم، حيرررث يررر ُّ مملإلعررمل ت  أ تعوُّررر 

تمت عن طريق تيغ ملء وترنملشيد وتريغرملق، وغ ارمل مرن تيوسرمل ع     وجل 

وتتكرشرررمل ،  ، وتتسررررطه ، ع تيطفرررع عورررى تيررررعوُّتيررر  ت شرررج 

مررمل يقرره  يف تكرروين أسررمل   واررو  ؛وتيرررفك ، وحررع تضشرركهه

 ملر يف تضرتحع تيهحقت عولي  ع 

تيثقت مملي في: يكرقجم تيطفع يف مرحوت ريمله ترطفرملر تيثقرت    •

وذيك من لهر قيملمه  ؛مملي في، وتعزيز نظرته تإلجيملميت عن نفقه

ملب  جلوعررت مررن ترشرريملء  ون مقررملعدة، مثررع: غقررع يديرره، تيررلا 

  أ ت لملم  فر ه، ولوع ت لتء  فر ه    وغ امل  
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تضهررملرته ت ركيررت: يرررعو  تيطفررع مهررملرته ت ركررت وتير ملسررق  •

عوررى معرر  ت ركررمله تضرفقررت وارروه  هتيعضرروي، مررن لررهر تدريررر

 تجلقلي 

تعوي  تيطفع   تب تيقوون، وغر  تيقري  ترلهقيرت ت ليردة      •

، وتعويررده عوررى تيفضررمل ع  كملرمملنررت وتيصررد. وتي ظمل ررت    وغ اررمل 

 ت ليدة، وأسملسيمله تيدين تإلسهمي 

تي لررو تيعررملطفي يوطفررع: تقررملعد مرحوررت ريررمله ترطفررملر عوررى       •

تي لررو تيعرررملطفي يوطفرررع، وتسررررخدتم تيعلويرررمله تيعقويرررت يف ت ظررري   

 عوتطفه وتنفعملتته، وتكرشمل ه يلتته 

تخنفررمله تيركررملييف وتقويررع تدرردر تيرتمرروي وتضررمل ي، ولفرر     •

ب مرررن تيرعوررري ، وج رررو  ترحررردت ،   تضرعوقرررت ممليرقررررُّ  تيركرررملييف

وجرررت   تيرررمليغم، وحتقررم أ تء تضرروتطن يوتجرملترره و نرملجرره عوررى      

 تضدى تيرعيد 

وتيعلرررع عورررى   ،تكرشرررمل  تضوتارررجم وتإلمررردت  يررردى ترطفرررملر     •

 رعمليرهمل يف تضرتحع تيهحقت  

 تيعلع عوى  سعمل  تيطفع وومليره من ترلطملر   •

مررن تضعررملي  وتضرررمل ا وتيعررمل ته تيصرر يت      تزويررد تيطفررع مثررروة   •

 تيقويلت 

من أا  وأمررق تضعوقرمله تير  توتجره تيقرمل لم عورى تأسريي          ن 

ارو ترتفرمل  تكوفرت     يمرتكز تيطفويت تضركررة ذته تضقرروى تيعرملي   

مل يكررع تض سقررمله مل أسملسرري ع حترردًيلث ررتيرأسرريي،  هررلت تيرلويررع ي  

  مليرررت تيطفويرررت تضركررررة  ت كوميرررت وتراويرررت تضع يرررت مرعوررري  ورع  

ويرضز من ةملرب مع  تيدور )أمريكمل وك دت ومريطملنيرمل( تير    

قت مقرويمله جو ة عملييت يف اويع تيطفويت تضركرة تي  اررد  حق 
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اويررع اررله تضرحوررت يف توررك  ن أمررن تيرروت ة وحرررى مخرري سرر وته، 

تيرررردور يررررروق  مررررم تجلهررررمله ت كوميررررت، وتيقطررررمل  ت ررررمل ،     

يرررت  أمرررمل مرحورررت تيرلهيررردي تضرقررردم يف ريرررمله      وتجللعيرررمله ت  

س وته يف توك تيدور ويف  ويرت تييملمرملن    6 أ  5ترطفملر يوعلر من 

مرمل  وارو   ؛مليزتمي ر    تيرعوري  تير،ري وأصررز    و ن يق ر ل أيًضمل،  قد ع 

 سملعد عوى ر ع نقرت تتير مل. يف توك تيدور 

عر يرت يف  مرن تضررغ ته تض   ترلر ة تيعديردَ   يقد شهده تيق وته 

مررن  مررت تيكرث َ وييهرمل تيردور تضرقد   تعوري  مرمل قرررع تضدرسرت، وتيرر  ت    

 يف ذيرك عورى نررمل   ترحبرمل  تير  أكرده أاليرتَ        تراليت مقر دة 

ولطررورة اررله تضرحوررت تيرعويليررت تضهلررت يف م ررملء شخصرريت تيطفررع،    

 ملتسرثلملر يف تيرعوي  تضركر ارو تسررثلملر حتصرده عيرع مرتحرع      

تجلررو ة  يكررع مررمل تصررر ه تيرردور يف تيرعورري  تضركررر ذ  تيرعورري ، و

  تدرردر تيرتمرروي  ْفررعرره أعررعمل  مل مررن لررهر لَ   تيعملييررت سررو  تعو  

ب مرن  ع يف تقويرع نقرجم تيرسروب وتتنقر ملب وتيرقررُّ     وتضمل ي تضرلث 

 وتي جمل  يف ت يملة تيعملمت  ،تضدرست

و  تكن تضلوكت تيعرميت تيقعو يت  عرزر عرن ارلت ت ررتن     

ي وتركررمل  ي يف حبررملر تيع مليررت ممليطفويررت تضركرررة،  قررد     تيعررملض

 أويررت تيدويررت تارلملًمررمل كرررً ت ممليطفويررت تضركرررة، مررن لررهر سررن  

تيرشرررريعمله وتير ظيلرررمله تيررر  ت كرررد عورررى حقرررو. تيطفرررع وترم   

ت سيملست تيرعوي  يف تضلوكت عورى ذيرك أيًضرمل،    تيعملموت، كلمل نص 

هسرثلملر يف اله تضرحورت،   صدره تيعديد من تيقرترته تيقملميت ي

وتيعلررررع عوررررى ةويرررردامل  ررررمل يرلملشررررى مررررع تيروجهررررمله تيرتمويررررت   

 وتضقرجدته تيعملضيت ت ديثت    
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ومرررن أاررر  مظرررملار تتارلرررملم  رحورررت تيطفويرررت تضركررررة يف       

 تضلوكت ممل يوي:

ت تيرررررزتم تضلوكررررت مررررملضوتويق وتتتفملقيررررمله تيدوييررررت تيرررر  ا رررر •

م  تيصررر ت وتيرعوررري  وتيرعمليرررت   تضصرررمل قت عويهرررمل يف حبرررملته مررررت  

مرررن  تتجرلملعيرررت، وتيررر  حتققرررت يوللوكرررت مرررن لهدرررمل تيعديرررد  

وتنعكقررت خمرجملتهررمل مشرركع لررمل      ،تضكملسررجم وتإلاررملقته 

 عوى ترتفمل  مقروى تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة 

) ور ت ضرملنت   تأكيد سيملست تيرعوي  يف تضلوكرت عورى أاليرت    •

ويعكي نظملم تيرعوري    ،  تيطفويتوريمله ترطفملر( يف ت ليت وتعوي

تيقعو ي أاليت تيطفويت تضركرة يف  قرتره حبق تيطفع يف تيرعوري   

من لهر حبملنيرت تيرعوري  مكرع مرتحوره،  رمل  يهرمل مرحورت ريرمله         

  ترطفملر 

 :ومرررن أالهرررمل ، مرررتم تتفملقيرررمله مرررع م ظلرررمله  قويليرررت و وييرررت  •

مرر  تضر رردة مرنررملم  ت ورري  تيعرمرري يور ليررت )أجف ررد(، وم ظلررت تر  

وذيك إلعردت  مر ه  )تيرعوري      ؛يورتميت وتيثقمل ت وتيعووم )تييونقكو(

ي ترمويررت مه لررت يروررك  تيررلتتي( ضرحوررت ريررمله ترطفررملر عوررى أس رر   

مرتكز يرردريجم وتأايرع    تتضرحوت تيزم يت، مملإلعمل ت  أ  نشملء سر

 عت عوى م ملطق تضلوكت   موق  ،معولمله ريمله ترطفملر

جبعع مرحوت  ،ار1423تيكري  يف عملم  صدور ترمر تيقملمي •

مقرقوت  رملنيهمل و صوهمل عن مرتحع تيرعوري    ريمله ترطفملر مرحوت 

ع  يهرررمل يف أدرررملء  ووعرررع لطرررت ومرنرررملم  قمرررين يوروسُّررر   ،ترلررررى

 مع تتسرفمل ة من تيقطمل  ت مل  يف حتقيق الت تدد   ،تضلوكت

مرررن مرررمل ور  يف تإلسررررتتتيجيت تيوط يرررت يوطفويرررت يف تضلوكرررت )   •

  رتن أاليت تيق وته تروأ من علرر تيطفرع ومردى تيررأو  تيررمليغ      
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يورعوري  تضركررر، وتجلررو ة تيعملييررت عوررى مقرررقرع تيطفررع وارروه مررن  

 ترمويرررٍت عيرررع تجلوتنرررجم، ومرررمل يرتترررجم عورررى ذيرررك مرررن مضرررملممَ     

  تيرعويلرري(، كلررمل تعرلررد تير يررت و تيقُّرر وتسرررثلملريت ةعوررهمل قملعرردَة

مل ور ه يف تإلسررتتتيجيت تيوط يرت يوطفويرت    تضقرقرويت يوطفويرت كلر  

مل كونرره حق رر ؛تيطفررع يف تيرعورري  يف تضلوكررت )م ظرروًرت شررملمو مل  ررق  

مل يف اكرررم تيطفرررع وعرررلملن كمل رررت   مل أسملسررري مل وشررررط مركزي ررر

 حقوقه و ق تيوومل ق وتتيرزتممله تيوط يت تيقعو يت( 

من تأكيد عورى ترو      2030ممل تضل ره وويقت ر يت تضلوكت  •

رعورري  تيقررمل ر عوررى م ررملء تيشخصرريت، وترسرريخ تيقرري  تإلجيملميررت يف   تي

عرن طريرق تطروير تض ظومرت تيرعويليرت وتيرتمويرت        ؛شخصريمله أم مل  رمل  

 -طفررع سررعو ي    جبليررع مكونملتهررمل، وتيرأكيررد عوررى أن كررع      

سي صررع عورى  رر  تيرعورري  تجليرد و رق ليررملرته     -أي لرمل كرملن   

 رعوي  تضركر مر وعت، وأنه سيكون ا ملن تركيز أك  عوى تي

 قرد مرلر تيقرمل لون عورى وقترة تيرعوري        ،دلت تتارلملم توتمردتً 

لررهر تيعقررو  تضملعرريت، ومررمل قتيرروت يرررليون جهرروً ت كررر ة يورقرري      

وذيرك مرن ر يرت     ؛مت يوطفويرت تضركررة، وةويردامل   ممل دممله تضقد 

و حقمل  مأاليت اله تضرحوت، وق ملعت موجرو  حملجرت مو رت يورقري     

مت دمل   كملن تأسيي أور روعت يف تضلوكرت عرملم   ضقد ممل دممله ت

م يف تضدي رررت تض رررورة، وكملنرررت روعرررت حكوميرررت، تهارررمل   1965

ل، حررى  رردر  ت ررمل  ريمله ترطفملر ت كوميرت وتراويرت مشركع م    

م  أ عرملم  1965موغ  عمليي ريمله ترطفملر لهر تيفرتة مرن عرملم   

 ( روعت  500م، حوتيي )2009

يف وقترة تيرعوررري  ك مل رررجم يررروقير تيرعوررري    ت ممليعلرررعيقرررد شرررر 

م، وحرصررت لررهر 2015م وحرررى 2009لررهر تيفرررتة مررن عررملم 
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توك تيفرتة عوى تيعلرع مرع قمه ري وقميهتري يف تيروقترة عورى  عر         

تيطفويت تضركرة، وحتديد ترويويمله تي  ت حترلرع تيرأجيرع، مرع    

ت تحململ ظررررت عوررررى تيررررروتقن يف حتقيررررق مرطورررررمله تضرحوررررت ت نيرررر      

وتإلسرررتتتيجيت، وذيررك مررن لررهر عررد  مررن تضقررملرته تيرر  تررروتقى  

وترررروتقن  يهرررمل تضكونرررمله تيكليرررت وتي وعيرررت ير قيرررق تراررردت      

وتيطلوحررررمله تضقرررررقرويت يرطرررروير تيطفويررررت تضركرررررة، وتيرقرررري     

ويقد وتجه ارلت تضشررو  تيكرث  مرن تير رديمله تير           خرجملتهمل

، ومن أا  تضقرملرته تير    ات معملجلت أغورهمل يف حي ه وهلل ت لد

 يهمل يف توك تيفرتة ممل يوي:تر     

 ي تضفهوم تيشملمع ضرحوت تيطفويت تضركرة  تر   -1

 ع يف  نشملء روعمله ضرحوت ريمله ترطفملر تيروسُّ -2

 ع يف ريمله ترطفملر  تو   وتأمم تيدع  يوروسُّ -3

 ر ع تيكفملءة تضه يت ضعولمله ريمله ترطفملر    -4

 مرحوت ريمله ترطفملر تيروعيت مأاليت  -5

 تعزيز مشملركت كمل ت تيقطملعمله يف مرحوت تيطفويت تضركرة   -6

 : املقه و يلمل يوي توعيز خمرصر را  ممل   

   :ي تضفهوم تيشملمع )تضركملمع( ضرحوت تيطفويت تضركرةتر   (1

تير يت تضقرقرويت يورعوي  تي  تقرهد  صر ملعت تإلنقرملن مرن      ن 

ترردعونمل يو ظررر مشرركع   -طفررع تيقررعو ي  لررهر تتسرررثلملر يف تي 

مشررويي يورعوررري ، ورمرر  اررروذل مرحوررت تيرعوررري  تضركررر  رتحرررع     

يليك واملشًيمل مع حق تيطفرع وحملجرره  أ    تيرعوي  ترلرى،  عمل ت 

مفهررروم مركملمرررع، وسرررعًيمل ضرتعرررملة تجلوتنرررجم تي فقررريت يشخصررريره 

م ررت  لرره يف ميةررت  وتيقرريكويوجيت وتي لمل يررت مررع عررلملن جررو ة تعوُّ    
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ي تضفهروم  يف تر  ر   وقد كملن يوقترة تيرعوي  تيقررق   ؛زةسويلت وحمفِّو

وتي  تشلع ترطفملر مرن تيروت ة    ،تيشملمع ضرحوت تيطفويت تضركرة

 ،مقرررويمله تدلع حتررت اررله تضرحوررت وهورر يررسرر وته، و ي أ عررملن

 اي:

 وتردأ من تيوت ة    ،مقروى ت ضملنت •

 ( س وته   3وتردأ من سن ) ،مقروى تيروعت •

وتشرلع   ،( سر وته 6وتردأ من سرن )  ،مقروى تيصفو  تروييت •

ترور وتيثرررملني وتيثمليرررث  و :  تيرعوررري  تير،ررري تيصرررف و حقرررجم س ررر

 تتمردت ي 

 
  :ع يف  نشملء روعمله ضرحوت ريمله ترطفملرتيروسُّ (2

ع يف ريرررمله ترطفرررملر ت كوميرررت يف  ي مشررررو  يوروسُّررر تر  ررر   

تيرعوري  تراوري  تلرع تضردن     تيقرى وتدجر وترحيرملء تير  ت يصروهمل    

ف عررد  تيروعررمله ت كوميررت مررن    مرروقترة تيرعورري ، حرررى تضررملعَ   

م(،  أ أكثرررررر مرررررن   2009( روعرررررت يف عرررررملم )  500حررررروتيي )

م(، وكملنرت ارله ت طرت سرريعت     2015( روعت يف عملم )1500)

م،  2011م، 2010وطلوحت وجريةرت، حيرث  ن ره لرهر ترعروتم      

طفرملر  عردر سرريع يصرع     م، كملن يرر  ت رررمل  روعرمله تر   2012

مل، وقد سملا  ذيرك يف  ( روعمله يومي 3 – 2يف مع  ترحيملن  أ )

ر ع نقرت تتير مل.  رحوت ريمله ترطفرملر يف تضلوكرت  أ أكثرر    

 عرردت  لطررت مخقرريت مقرررقرويت  يررليك  قررد    %،  عررمل ت  14مررن 

 ،( روعررت حكوميررت لررهر مخرري سرر وته   1500ت ررررمل  عررد  ) 

  كع عملم عوى مدى مخقت أعوتم ( روعت يف300 عدر )
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  : ع يف روعمله ترطفملرتو   وتأمم تيدع  يوروسُّ (3

تيعلع عوى م رملء مر ه  حرديث ضرحورت ريرمله ترطفرملر، و عردت          •

أ يررت  جرت يررت يوعلررع يف اررله تضرحوررت، مملإلعررمل ت يرطرروير مرتكررز    

 تدريجم معولمله ريمله ترطفملر 

وحتويرررع  ،عسُّرررع لطرررت تشرررغيويت ضرملمعرررت وتقيررري  لطرررت تيروع رررَو •

وحتديد تضعوقمله  ،عتقملرير   ترته تيرعوي  حور تطريق لطت تيروسُّ

 وتيعلع عوى معملجلرهمل 

تيرعرررملون مرررع شرررركمله مرخصصرررت يروريرررد ةهيرررزته ريرررمله      •

 وةهيز  صور تيروعمله   ،ترطفملر

يشرررلع تضوتصرررفمله  ، عررردت   ييرررع يرأويرررث وةهيرررز تيروعرررمله •

 تيعلويت تيرعويليت   رع تو يف مكونمله تيدييع يف تيف يت وس 

حتديررد تضعررملي  ت ملصررت مملضقررملحمله تيرر   كررن ت فيررل لطررت   •

 ع  يهمل  تيروسُّ

تصلي  قملعردة ميملنرمله  صرر ميملنرمله معولرمله ريرمله ترطفرملر         •

تيهترري  كررن  عررمل ة تأايوررهن و ررق حمررد ته معيملريررت )تيقررن،         

 تيرخص ، تيرغرت( 

 بصي  و مل ف تعويليت يولرخصصمله يف ريمله ترطفملر  •

ع تي رروعي يولرحوررت مررن لررهر ترررين مشرررو  م ررملء       عرر  تيروسُّرر   •

تضعملي  تي لمل يت تيوط يت يوطفويت تضركررة، مملتعرلرمل  عورى قردرته     

وط يت م اوت، ومرعملون و شرت  مرن تجللعيرت ترمريكيرت تيوط يرت     

 The national association for theيرعوررري  ترطفرررملر تيصرررغملر 

education of the Young children (NAEYC    ويعر  ارلت تضشررو ،)

 ييو رررمل  تعًلرررمل يولع ررريم  رحورررت تيطفويرررت تضركررررة سررروتء يف وقترة 

مي ت دمرررت يوطفويرررت  قرررد تيرتميرررت وتيرعوررري  أو أوييرررملء ترمرررور أو م    
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أسملًسررمل إلعرردت    -مررإذن تهلل  -تضركرررة، كلررمل أنرره سرريكون   

وير تضعررملي  يولرتحررع تيدرتسرريت ترلرررى، وتض طوررق ترسملسرري يرطرر    

ارلت تضشررو  ارو ترور     دُّاله تضرحوت ومقيت تضرتحع تيرعويليت، ويَع

 من نوعه عوى تضقروى تيعرمي وتإلسهمي  

  :ر ع تيكفملءة تضه يت ضعولمله ريمله ترطفملر (4

 ن تتارلرررملم معلويرررت تررردريجم تضررروتر  تيرشرررريت، وقيرررمل ة  عملييرررت   

طرررأ عوررى  وكفررملءة أ ت هررمل، وموتكرررت تضقرررجدته تيعملضيررت تيرر  ت   

مرتم  تيطفويت تضركرة، وتتسررثلملر يف تيقروى تيعملمورت واكي هرمل     

اررد  مل مررن ترارردت  ترسملسرريت     دُّيَعرر-مررن أ تء أ وتراررمل مفعملييررت   

ير قيرق تير ليرت تضقرردتمت، ويردع  اررلت تدرد   قرد جررى تيعلررع        

 عوى ممل يوي:

وعع  طملر عملم يرصرلي  مررتم  يورطروير تضهرين ضعولرمله ريرمله        •

يهرررد   أ تررردريجم أو  عرررمل ة تأايرررع معولرررمله ريرررمله       ترطفرررملر،

ترطفررملر، مررع تيعلررع عوررى ت صررور عوررى تعرررتت  وقترة ت دمررت      

وذيك تحرقملب اله تي تم  يف تضقرملر تضهرين    ؛تضدنيت دله تي تم 

 يولعولمله 

ر ررع  أ ت فيررل تيعديررد مررن مرررتم  تير ليررت تضه يررت تيرر  تهررد      •

هر تإليفررمل  تيرردتلوي أو   كفررملءة معولررمله ريررمله ترطفررملر مررن لرر      

  ون تض اع تجلملمعي    ن ن ا تتمرعمل  ت ملرجي َض

تير قرريق مررع وقترة تيرعورري  تيعررمليي تسررر دت  أققررملم جديرردة        •

يررررأمم تيكفرررملءته   ؛يوطفويرررت تضركررررة يف تجلملمعرررمله تيقرررعو يت  

اله تضرحوت عوى تضقروى تيروطين، وتصرلي  مررتم     يف تضرخصصت 

 مله ريمله ترطفملر يورطوير تضهين ضعول
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جف ررد( يرطرروير  أتيرعررملون مررع م ظلررت ت ورري  تيعرمرري يور ليررت )     •

مرتكز تدريجم معولمله ريمله ترطفملر، و رق م شررته عملضيرت مرع     

 ل تيع ملصر تيرعويليت يوطفويت تضركرة يف تتعررملر ل َأ

تعزيرررز جهرررو  تيعرررملموم يف تضيررردتن، ومررر ه  معولرررمله ريرررمله        •

تي  تد عهن يإلمدت  وتتمركملر،  جلوعت من ت وت ز  ،ترطفملر

ز، ليُّر رز، من لرهر جرمل زة وقترة تيرعوري  يو   تيفرصت يورليُّ ن وتريز ُد

و شررررتكهن يف تجلررروت ز تيررر  تقررروم عويهرررمل تديةرررمله وتض سقرررمله   

 وتر رت  يف تيدور تيعرميت وتيعملضيت  

 تملحررت تيفرصررت يوعررملمهه يف حبررملر تيطفويررت تضركرررة  ضررور   •

ضوتكررررررت  ؛قويليرررررت وتيدوييرررررت وتيررررر تم  تيردريريرررررتتضررررر ارته تإل

 تضقرجدته تيعملضيت يف الت تجململر 

  :تيروعيت مأاليت مرحوت ريمله ترطفملر (5

 ،نظررًرت يوجررو  حملجررت يوروعيررت مأاليررت مرحوررت ريررمله ترطفررملر   

 تيعلع عوى ممل يوي:  قد   

د ْقررع لطررت يوروعيررت مأاليررت مرحوررت ريررمله ترطفررملر، وعَ     ع ررَو •

 ت وورش علع يف   ترته تيرعوي    يقملءته مكثف

توقيع تتفملقيت تعملون مع وقترة تيثقمل ت وتإلعهم يرخصري  عرد     •

( سرررملعت 60مل، وبصررري  عرررد  ) ( سرررملعت توفزيونيرررت شرررهري   15)

مل، وذيك يوقترة تيرعوي  حبيث ترروأ تيروقترة تإلشررت      ذتعيت شهري 

عورررى تحملرررروى وتإلعررردت  يوررر تم  عورررى تلره هرررمل، وم هرررمل مررررتم    

 تيروعيت مأاليت مرحوت تيطفويت تضركرة 

وحرًصرمل عورى تشرجيع ترارمليي      ، عًلمل ضرحوت تيطفويت تضركررة  •

 مل. أطفملد   رحوت ريمله ترطفرملر، وحيرث  ن  لصرمل       عوى 

ارر  1432ه تيوقترة يف عرملم   قد أقر  ؛لرتي لملء بروف من طفع  
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(، وذيرك مرن   Calibration periodتيقلمل  مرطريرق تيفررتة تيرقديريرت )   

 رأعلررملرا  عررن سررت سرر وته مرر لررهر تيقررلمل  يفطفررملر تيررلين تقررعُّ

، أي سرت أشهر ممليرقرجيع يف تيصرف ترور تتمرردت ي    مل( يوًم180)

د مررن مشررر  تتير ررمل.  رحوررت ريررمله ترطفررملر، ومشررر  تيرأكُّرر   

جملازيررت ارر تء ترطفررملر يررليك و ررق مقيررمل  تتسرررعدت  تضدرسرري     

ر عرد  مرن   ق مرن ترو ُّ  حبيرث يرر  تير قُّر     درلت تيغرره،   ل تيرلي ص ر  

 ن تيطفع من تضهملرته تي لمل يت تضعملي ، ومن أالهمل اكُّ

  :تعزيز مشملركت كمل ت تيقطملعمله يف مرحوت تيطفويت تضركرة (6

ف تجلهرو  مرم   ر وتكرملت  علويت  صه  تيرعوي  تقروزم تضملُ   ن 

عيررع تض سقررمله يف تيقطرررملعم ت كررومي وت ررمل ،  رررمليرعوي      

وييت حبرلعيرررت ووتجرررجم وطرررين، كلرررمل أن تيع مليرررت ممليطفويرررت   مقررر 

يررلت  ؛تضركرررة مقرر وييت مشرررتكت أيًضررمل مررم كمل ررت تيقطملعررمله      

و  ملًنمل من تيقرمل لم عورى تيرعوري  مأاليرت تيشررتكت تجملرلعيرت مرع        

م لررردممله م سقرررمله تجملرلرررع تضررردني، ومرررع تجلهرررمله تيررر  تقرررد    

يرر تم  تيرر  تهررد  ت فيررل عررد  مررن تضشررملريع وت  يوطفويررت،  قررد   

يرجويررد مرحوررت تيطفويررت تضركرررة ممليرعررملون مررع معرر  تض سقررمله      

ت كوميررت وتجللعيررمله ت  يررت، وتيشررركمله تيوط يررت، ومعرر     

 تجلملمعمله ت كوميت وتراويت، ومن ذيك ممل يوي:

ع ررى مرقرردي  مرررتم    تيعلررع عوررى تيرشررريك مررع تجلهررمله تيرر  ت       •

جرلملعيرررررت، ووقترة وقترة تيشررررر ون تت :مثرررررع ،يوطفويرررررت تضركررررررة

 تيش ون تإلسهميت، ووقترة تيص ت، وععيت رعمليت تيطفويت 

حرًصرررمل عورررى حتقيرررق تيركرررمل   مرررم مرررمل يروقرررمله تيطفرررع  تلرررع   •

ي و عر  مشررو  يرثقيرف    تر  ر   قرد     ؛ممل يروقرمله يف تض رزر  وتيروعت 

وذيرك مرن أجرع     ؛ترم وتيطفع، ممليرعرملون مرع ععيرت رعمليرت تيطفويرت     
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طفرررملر عورررى ترميرررت أطفرررملدن ترميرررت سرررويلت،    مقرررملعدة أمهرررمله تر 

ومقررملعدة ارر تء ترطفررملر عوررى تكرقررملب تضهررملرته ترسملسرريت  ررمل  

 يروت ق ولصمل صه  تي لمل يت 

ي عررد  مررن تضرررمل رته يرردع  مرحوررت تيطفويررت تضركرررة مررن    تر  رر •

وذيررك مرأايررع أو  ؛لررهر تيشرررتكت تجملرلعيررت مررع تيقطررمل  ت ررمل 

كررز تيررردريجم يف تضلوكررت،   نشررملء عررد  مررن ريررمله ترطفررملر ومرت 

 علن مرمل رته م ار تجلو ة يف تيرعوي  تيعملم 

م، مررردريي  2009تيقررلمل  يولرردتر  تراويررت يف عررملم نهمليررت      •

ترطفملر تيلكور يف تيصفو  تروييت )ترور وتيثرملني وتيثمليرث( مرن    

رررع معولرررمله، وقرررد وصررروت نقرررت تضررردتر  تراويرررت تيررر  طوررررت   ِق

 م   2015% حرى عملم  80تضوت قت عوى ذيك أكثر من 

طمليررررمله مرحورررت    ومرملمعرررت مشررررو  تطريرررق ةرمرررت يضررر    ع رررَ  •

( سرر وته مرررع طمليررررمله تضرحورررت  6- 5م يوعلرررر )تيرلهيرردي تضرقرررد  

تتمردت يت  ر رى وتحرد، يف عرد  مرن تضردتر  ت كوميرت  دي رت        

 ق من جدوى تعليلهمل تيريمله، ومرملمعت علويت تقيي  تيرجرمت يور قُّ

و  ت رررمل  حضرملنمله رم رملء تضو فرمله مروقترة تيرعوري        ي مشرر تر   •

  مرررن علرررر شرررهر وحررررى وررره  سررر وته، و عررردت  تيررردييع تضررر ظِّ      

يو ضملنمله، وتيقلمل  ممل ررمل  حضملنمله  تلرع تضردتر  وتجمللعرمله    

ت كوميررت، مررع  تملحررت تيفرصررت يولقرررثلرين ت ررررمل  حضررملنمله       

 أاويت 

مل قتيروت حيرصرون    ن تيقمل لم عوى وقترة تيرعوي  قد حرصروت ومر  

عوررى تيع مليررت  رحوررت تيطفويررت تضركرررة  ومررن أارر  تضقرررجدته يف    

تضشرررو   :حبررملر تعورري  ورعمليررت تيطفويررت تضركرررة يف وقترة تيرعورري    

تدشري ه مرن    تيوطين تجلديد )مردتر  تيطفويرت تضركررة( تيرلي       
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طرملر    ع  وحتقم جرو ة تيرعوري  يف    أ عدة أشهر، وتيلي يهد  

تدشررم أكثررر مررن أيررف مدرسررت  ، حيررث   2030وكررت ر يررت تضل

يوطفويت تضركرة، وتطريق  س مل  تدريي تيصفو  تروييت يوطهب 

ر حقرررجم مرررمل أوعررر ره و ِّمرررن تجل قرررم  أ تضعولرررمله، وتيررر  سرررر 

   وترمويرون  ( 533أي ) ،تيوقترة أكثر مرن مويرملري ريرملر سرعو ي    

قررهد م  ردممله   يقد علوت تيوقترة عوى قيمل ة أعدت  ترطفرملر تض 

( أيف طمليجم وطمليرت يف ريمله 160تيطفويت معد   عمليي يرجملوق )

ترطفرررملر وتيصرررفو  تروييرررت، وقرررد مورررغ عرررد  مررردتر  تيطفويرررت      

مل يف (  صرررو مل  رتسررري  3313) ( مدرسرررت، تضررر ُّ 1460تضركررررة )

(  صرررو مل يف تيصرررفو  تروييرررت،  3483ريرررمله ترطفرررملر، وعرررد  ) 

 وطمليرت مل ( طمليًر82,825تسريعملب عد  )

 ي ت مهررررلت تضشرررررو  تيرت ررررد  هررررقرررررهَدأمررررمل تيفةررررت تيعلريررررت تُض

م( ا وتيرلهيردي تضرقرد   تيثرملني وتيثمليرث )تيرلهيردي تضررردِ     هتضقرويمل

( سرر وته، وتيصررفو  6 أ  4يف ريررمله ترطفررملر، وذيررك يوعلررر ) 

تروييت يف تضرحوت تتمردت يت )تيصف ترور وتيثرملني وتيثمليرث(، مر م    

تردريي   :قصرد مملإلسر مل   ( سر وته، وي  8- 7 - 6) وم مله يوعلر

ررع معولرمله مرخصصرمله،    تيصفو  تروييت يوطهب تيلكور من ِق

ع نقررت تتير رمل. مريرمله    ْ ر وتقعى وقترة تيرعوي  مهلت تضشرو   أ َر

% يف نهمليت تيعملم ت مليي، وحتقم جرو ة  21%  أ 17ترطفملر من 

ملحمله يف تضرملني تضدرسيت تيرعوي  وتتسرثلملر ترمثع يوفرتغمله وتضق

ضرحو  ريمله ترطفملر وتتمردت ي، وتتسرفمل ة مرن تضروتر  تضرملحرت    

ض ظومررررت تيرعورررري ، وتوسرررريع  ررررر  تتير ررررمل. مريررررمله ترطفررررملر   

مل، يرشررلع عيررع م ررملطق تضلوكررت، و جيررمل   طررملر علورري      جغرت ي رر

 يرو   تيرعوي  يوطفويت تضركرة يف تضلوكت 
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قررلملعيع مررديرة عررملم ريررمله ترطفررملر     ويقررد أشررملره أ  نرردى تي  

مررروقترة تيرعوررري   أ أن تطريرررق تضشررررو  وتأايرررع وتطررروير تضررررملني     

تضقرررقوت يوطفويررت تضركرررة، قررد وتكررره حتررديث يرررع  ترنظلررت   

صت يف ريمله ترطفملر وتيصرفو   تيدتلويت، وتو   ع ملصر مرخص 

 مشرررو  دة أن تروييررت، مررع  عرردت  وتطرروير مرررتم  تأايويررت، م كِّرر  

ق يف خمرورف م رملطق تضلوكرت مرن     طر مدتر  تيطفويت تضركرة سي 

 ت مرأن وقترة تيرعوري  قرد تبرله عردً ت      موع ر ومدن وقرى واجر، 

مرتجعت تيقيملسمله تيرعويليرت   :م همل ؛من تإلجرتءته يرطريق تضشرو 

ر. علرع مرن تضرخصصرم    ذته تيعهقت مهله تضرحورت، وتشركيع ِ ر   

ي  يوطفويررت تضركرررة، وتتسرررفمل ة مررن   ير ررملء وت فيررل وتقرروي  تيرعورر  

تيرجملرب تيدوييت وتإلقويليت يف حبملر تطوير وحتقم جو ة تيرعوري   

طررررر  تير فيليرررررت، وحتديرررررد   يوطفويرررررت تضركررررررة، و عررررردت  ت ُ  

تضقررررررهد مله تضقررررررقرويت، وتطررررروير تيررررر تم  تيرتمويرررررت يوطفويرررررت 

كلمل أوع ت أن تيروقترة تقررهد  ر رع نقررت تتير رمل.       ؛تضركرة

  2030% يف عملم  95يمله ترطفملر  أ مر

كلررمل أن وقترة تيرعورري  قررد قملمررت لررهر تيفرررتة تضملعرريت أيًضررمل    

ي مشرررو  )تيروعررت تت رتتعرريت(، واررلت تضشرررو  عرررملرة عررن    مرر  رر

عررد، مررن تطريررق  يكرتونرري حبررملني، يرر ررى م هجيررت تيرعورري  عررن م   

صررت يفطفررملر يف مرحوررت تيطفويررت    خص لررهر حمرويررمله تعويليررت م   

تضركرة يوعلر من وه  س وته وحرى ست س وته، ويرضلن الت 

تيقصر  تيرتمويرت، ترنملشريد     :ع ملصرر ر يقرت اري    تتيرطريق مخقر 

تيرعويليررت، ترنشررطت تيرفملعويررت، تريعررملب تإليكرتونيررت تيرعويليررت،    

 رمل  روييرملء ترمرور ويكرع    وتيفيديوامله تيرعويليت، والت تيرطريق م 

 ن يرغجم َم
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ومرررملرل  مشررررو    ،ت  شرررملريع تيررروقترة يقرررد سرررعده كرررث ً  

ق ملعررت كررر ة مأنرره سرريكون  )مرردتر  تيطفويررت تضركرررة(، ويرردي 

 جيملميرررت كرررر ة يف تطررروير مقرررروى تيعلويرررت     درررلت تضشررررو   ورررملر  

ع نقررررت تير رررمل. ْ رررتيرعويليرررت، وحتقرررم خمرجرررمله تيرعوررري ، ويف َر

 ترطفملر  رحوت ريمله ترطفملر 

يف  كلرع تضشروترَ  رة تيعريقرت أن ت  وكع ممل أا مله من ارله تيروقت  

ي مشررو  يو ضرملنمله، وذيرك     ع  تيطفويت تضركرة مرن لرهر تر  ر   

 يفطفملر من )تيوت ة  أ وره  سر وته(، وت أعرين مرليك أن تقرومَ     

مررن وجهررت -تضهلررت وقترة تيرعورري  مفرررز حضررملنمله حبملنيررت،  هررله   

ييقررت مهلررره ، مررع ارري مهلررت مشرررتكت مررم عيررع        - نظررري

فررته  ه تي  تعلرع مهرمل أكثرر مرن مخقرم مو فرت،  ذ ي       تيقطملعمل

ر توك تيقطملعمله حضملنمله رطفرملر تضو فرمله  قملمرع مرمل ي     و ِّأن ت 

مه رر ، وذيررك تنطهق ررمل مررن تيقيملسررمله تيوط يررت  قررو. تضو فررمله  

د عوررى تقرردي  ت رردممله تضقررملندة يولرررأة     تيعررملمهه، تيرر  ت كِّرر  

مرروت  نظررملم تيعلررع تيرر   ( مررن 159تيعملموررت، وتفعيو ررمل يولررمل ة رقرر  ) 

 ت كد عوى ذيك 

رع وقترة تيرعوي ، ي مشرو  ت ضملنمله من ِق ن تيلي أع يه مرر  

ارررو وعرررع ترنظلرررت وتيضررروتم  وتيررر تم  تي لمل يرررت تيررر  ترتعررري      

لصمل   او ترطفملر وحملجملته ، وقدرتته  تجلقديت وتتنفعملييرت  

يف اله تضرحوت وتيعقويت وتتجرلملعيت و ق تضعملي  تي لمل يت يفطفملر 

)من تيوت ة وحرى وه  سر وته(، وتضرملمعرت يعلرع ارله ت ضرملنمله      

 م من مرتم  وأنشطت  قد ممل ي  وعر  تجلو ة يف كع 

وجرو  م سقرمله ترمويرت     يقد أكده تيدرتسمله تيرتمويت أاليرتَ 

ر قردرتته   ترعملا  وتطرو  حبيث  ةيور ق مهمل ترطفملر يف سن مركر
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لملعيت، من لهر مررتم  ترمويرت وتر يهيرت،    تيلا يت وتيعقويت وتتجر

ومررررتم  يورعوررري  تضركرررر مروت قرررت مرررع تضعرررملي  تي لمل يرررت يولرحورررت   

د له ررتقررريع علويررت تي لررو تيقرروي ، وي   أ مررمل يرر  ي  واررو  ؛تيعلريررت

ةه  يف وقررت تحررق يو جررمل  يف هي رريرردلود  تيروعررت ورر  تضدرسررت، وي 

 ت يملة 

ت ترمهررمله تيعررملمهه  ويزيررد مررن أاليررت اررله تض سقررمله حملجرر    

يرعزيررز تسرررقرتران وشررعوران ممليرتحررت تي فقرريت وترمررملن، موجررو    

م سقمله ترمويت  م رت، ترعرملا  مطريقرت سرويلت، ممرمل      يف أطفملدن 

سيقررررملا  يف قيررررمل ة  نرملجيررررت ارررر تء تضو فررررمله يف تيعلررررع وتر تء 

تيرررو يفي، ويزيرررد مرررن نقررررت تنضررررملطهن يف ت ضرررور وتتيررررزتم     

 تيرعمل تيو يفي  ن ق ُد قِّ تيوقت نفقه ي  وتعيد تيعلع، ويف

صررملن مررأن ت   ررإن ترطفررملر نعلررت وارررت، وتدرررت جررديرةٌ   ،وألررً ت

 فررظ، وحقررو. تيطفررع يف تإلسررهم تررردأ مررن وت ترره،       رعررى وت وت 

وتلريررملر ت،رره، وحقرره يف تيرعررملعت تيطريعيررت، وحقرره يف تيروررت    

وألررً ت وت يررملة تيكر ررت وتيرعمليررت تيصرر يت، وحقرره يف تيوعررجم،     

حقرره يف تيرعورري  وتيرعمليررت وتيرتميررت، واررو مررمل دررن مصررد ه يف اررله  

 تيورقت 

تقرررعى يورقررري وحتقيرررق تير ليرررت  تأمررر أي   ن ترطفرررملر اررر  أمرررع 

ارلت يرن ير قرق مرمليرلين، ويكرن       تيشملموت وتيعمل يت وتضروتقنرت، و ن  

ممليعزم وتيرصلي  وتإلرت ة تجلمل ة، وتيعلع تيد وب، وممليقمل ة تيلين 

أطفملي مل مقدر حملجره   أ كرع ذيرك در      لون ويقملندون، و ن يدع

 ت ق يف أكثر من ذيك 
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ʘ التحصيات:  

عويهررمل يورقرري معلويررت     ن مررن أارر  تيروصرريمله تيرر  أرى تيعلررعَ    

 تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة ممل يوي:

مرتجعرررت تير ظيلرررمله وتيرشرررريعمله ت ملصرررت مرعوررري  ورعمليرررت      -1

، 2030م ور يرت تضلوكرت   ءمل يرره تيطفويت تضركرة، وتطويرامل  ر 

و مل يرفق وتيرطورته تيعوليرت، و رمل يقره  يف ر رع نقررت تتير رمل.       

 مت يف الت تجململر مهله تضرحوت، وموتكرت تيدور تضرقد 

مرت يوعلرر مرن مخري     تيعلع عوى  عمل ت مرحوت تيروعرت تضرقد   -2

 وهمل  يزتميت ع   تيرعوي  تير،ي، وَجو س وته  أ ست س وته يق 

وعع تيضوتم  وتجلزتءته ت ملصت مإيزتميرت تيرعوري  مشركع     -3

( 6- 5سررروتء يقرررن ) ،عرررملم، وتيرعوررري  تضركرررر مشررركع لرررمل  

 س وته أو تيصفو  تروييت يف تضرحوت تتمردت يت 

 عدت   رتست عوليت حمكلت يرقيي  وتقع ريرمله ترطفرملر يف    -4

    2030ع لطت تطويريت مرفقت ور يت تضلوكت ع تضلوكت، وَو

سرفمل ة مرن  ييرع تضعرملي  تي لمل يرت تيوط يرت ضرحورت تيطفويرت        تت -5

تضركرة يف تيرخطي  ير تم  وأنشرطت تيطفويرت تضركررة، وعلويرت      

تهيةرررت تيريةرررت تضدرسررريت درررله تضرحورررت، ومررررتم  تيرطررروير تضهرررين        

 يولعولمله، سوتء يف وقترة تيرعوي  أو م سقمله تيرعوي  تراوي 

تي لمل يررت أيًضررمل يف علويررت وعررع   تتسرررفمل ة مررن  ييررع تضعررملي     -6

تضعملي  وتيضوتم  جلليع تض سقمله تضع يت مرعوي  ورعمليرت تيطفويرت   

رررع ايةررت تضركررة يف وقترة تيرعورري  أو تيرعورري  تراورري، وذيرك مررن قِ  

 تقوي  تيرعوي ، وتفعيع ذيك يف علويت تقوي  اله تض سقمله 

  ترلررى،  تيعلع عوى م ملء معملي  امل يت وط يت ضرتحرع تيرعوري   -7

ومملرل  تضرحوت تتمردت يت، مملير قيق مرع تجلهرمله تضرخصصرت يف    
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وذيررك يهسرررفمل ة مررن اررله تضعررملي  يف م ررملء و عرردت        ؛اررلت تجملررملر 

تض ملا  تيدرتسيت، وتي تم  وترنشطت تضقملندة، وتيريةت تضدرسيت    

 ؛وغ اررمل،  ررمل يرفررق ولصررمل   اررو أم مل  ررمل وم ملت ررمل يف اررله تيقررن 

ر قيرررق تتسررررفمل ة تيقصررروى مرررن تيرعوررري ، وتقويرررع تدررردر    وذيرررك ي

 تيرتموي وتضمل ي 

تعزيرررز كفرررملءة تيفرررر  تتسررررثلملريت يف حبرررملر تيطفويرررت   -8

تضركررررة، وتقويرررع تضخرررملطر عررر  تيشررررتكمله مرررع تض سقرررمله أو   

تيشرررركمله تير فيليرررت تحملويرررت، حبيرررث بضرررع ارررله تض سقرررمله    

 يو وكلت وتيرقملمت 

ورررى تتسررررثلملر يف عيرررع حرررث تضقررررثلرين تيقرررعو يم ع -9

حبررملته تيطفويررت تضركرررة ذته تيطررملمع تير لرروي تيررلي  كررن أن   

قه  يف لوق  رر  علرع يولروتط م، كإنشرملء مردتر  تيطفويرت       ي 

أو ترردريجم تضعولررمله يف عيررع تجملررملته،   ،تضركرررة أو ت ضررملنمله

ومررملرل  حبررملر تيطفويررت تضركرررة، أو تصرر يع تروررمل  أو تريعررملب  

فويت تضركرة أو تي قع تيرعويلي،   وغ ارمل مرن  رر     تيرعويليت يوط

تسرررثلملريت  كررن أن برردم تيرعورري  مشرركع عررملم، وتعورري  ورعمليررت 

تيطفويررت تضركرررة مشرركع لررمل ، وتضقررملالت يف حتقيررق تير ليررت    

 تيوط يت 

تسررر دت  أققررملم لملصررت ممليطفويررت تضركرررة يف تجلملمعررمله   -10

تري يرديهن تتسررعدت     ى مرعوي  طمليرمله تجلملمعت )تيهعَ ت  ،تيقعو يت

ضه ررت تيرعورري  يف اررله تضرحوررت( أسملسرريمله تعورري  ورعمليررت تيطفويررت        

 س وته  يتضركرة يوعلر من تيوت ة وحرى عملن

تيعلررررع عوررررى تيروعيررررت مأاليررررت تعورررري  ورعمليررررت تيطفويررررت       -11

تضركرررة، عوررى أن تررروأ علويررت تيروعيررت عيررع تض سقررمله تضع يررت   
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يف صرررت يف ارررلت تجملرررملر   رخص تيكويرررمله تض :مهرررله تضرحورررت، مثرررع  

وقترة تيرعوررررري ، يف تجلملمعرررررمله، وتضع ررررريم ممليطفويرررررت تضركررررررة    

وتجللعيررررمله ت  يررررت كجلعيررررت رعمليررررت تيطفويررررت، وغ اررررمل مررررن  

سررررروتء عرررررن طريرررررق   ؛م سقرررررمله يف تيقطرررررمل  تيرعويلررررري تراوررررري 

تحململعررررررررته، أو ورش تيعلرررررررع، أو تضطروعرررررررمله، أو تيررررررر تم    

ه وج ررمررع أاليررت أن ت   ؛تتجرلررملعيتإلعهميررت، أو وسررمل ع تيروتصررع   

ويرريي  ،اررله تيرر تم  تيروعويررت يو قررملء وتيرجررملر عوررى حررد سرروتء      

 يو قملء  ق  

مرتجعرررت وتفعيرررع ترنظلرررت وتيقيملسرررمله تيوط يرررت ت ملصرررت     -12

د عورى تقردي  ت ردممله تضقرملندة     حبقو. تضرأة تيعملموت، تي  ت كِّر 

تيروت ة  ترو   حضرملنمله يفطفرملر مرن علرر       :يولرأة تيعملموت، وم هرمل 

وحرررى ورره  سرر وته يف مقررر تيعلررع أو قريرررت م رره، وذيررك رم ررملء       

تضو فرررمله يف أي جهرررت حكوميرررت أو قطرررمل  لرررمل ،  ذت قت  عرررد    

تضو فمله عن مخقم مو فت، عوى أن يشلع ذيك أطفملر تضعولمله 

يف تجمللعررمله تضدرسرريت، حبيررث تكررون اررله ت ضررملنمله  قملمررع      

تير ظيلررررمله وتيضرررروتم  ع ع ررررمررررمل ي تد عرررره ترم تيعملموررررت، مررررع وَ 

 تض سقيت تي  حتك  ذيك   

أن تقرروم وقترة تيرعورري  موعررع ترنظلررت وتيضرروتم  وتيرر تم    -13

وترنشررطت تي لمل يررت يو ضررملنمله تيرر  برردم ترطفررملر مررن تيرروت ة        

يف اررله تيرر تم  وترنشررطت    ىرتَعرروحرررى ورره  سرر وته، حبيررث ي   

فعملييرت  لصمل   او ترطفرملر وحملجرملته  وقردرتته  تجلقرديت وتتن    

ق تضعرررملي  تي لمل يرررت يفطفرررملر يف ارررله  ْ ررروتيعقويرررت وتتجرلملعيرررت، َو

 تضرحوت  
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ز تيرتتلي  جلليع ت ضملنمله يف   أن تروأ وقترة تيرعوي  َم -14

مل عيع تيقطملعمله، مع تإلشرت  عورى علرع ارله ت ضرملنمله   تري ر     

ق مل، ومرملمعرت وعرر  تيعلرع يف تورك ت ضرملنمله يور قُّر      مل وترموي و  ي 

 م  يهمل من مرتم  وأنشطت قد جو ة ممل ي من 

تسرررركلملر تيعلرررع عورررى مشررررو   سررر مل  تررردريي تيطرررهب   -15

تيررررر م يف تيصررررفو  ترور وتيثررررملني وتيثمليررررث ضعولررررمله يف عيررررع  

 تضدتر  ت كوميت وتراويت 

ز تيرتتلرري  يوقطررمل  تراورري ت ررررمل     مرتجعررت  جرررتءته َمرر  -16

وقترة تيرعوري  أو   مدتر  تيطفويرت تضركررة أو ت ضرملنمله سروتء يف    

غ امل من تض سقمله تضع يت مليك، وتيعلع عوى ترقيطهمل وتشجيع 

 تيقطمل  ت مل  عوى تتسرثلملر يف الت تجململر 

وذيررك  ؛ رررز مرتكررز يوخدمررت تيشررملموت يف أدررملء تضلوكررت     -17

يرقرردي  لرردممله ميقرررة وشررملموت يولقرررثلرين يف تيرعورري  مشرركع     

ويرررت تضركررررة مشررركع عرررملم، وتضقررررثلرين يف تعوررري  ورعمليرررت تيطف

ز عيع تيرتتلي  ت ملصت مهله تضشرملريع تتسررثلملريت     لمل ، وَم

  أن تقرملم ارله تضرتكرز يف   ترته    قررتَ من لهر توك تضرتكرز، وي  

 تيرعوي  مملض ملطق 

ررررمل  يوقطرررمل  ت رررمل  تضقرررملالت مرررع وقترة تيرعوررري  يف     أن ي  -18

نشررطت، م يوطفويررت تضركرررة مررن مرررتم  وأ قررد تطرروير وةويررد مررمل ي  

 كعلويت م ملء و عدت  تض ملا  وتي تم  دله تضرحوت  

أن تقررروم شرررركت تطررروير تيرعوررري  تيقملمضرررت موعرررع  ييرررمله     -19

يإلقررررته تضيقرررر يوررررتغرم يف تتسررررثلملر يف مررردتر  تيطفويررررت      

ن يثرت جدوى مشرملريعه ،  ز قروه َض  تضركرة أو ت ضملنمله، وَم
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صررت يف حبررملر تيطفويررت   وتقرردي  تضقررملندة تإل تريررت وتيف يررت تضرخص    

 تضركرة 

 تيرعقيرمله:

  (ت  )عيفت تضورقى( تيرعقيجم ترور:    ايمل تيعو*(: 

ت، وقرد نعرر ه   قت تيورقت تير يقت ضوعرو  مهر  جرد    أوي مل: تطر  -

موعو  تيقملعت، نريجت تتارلملم تيلي حيظى مه تضوتطن تيقرعو ي  

أن  مررمل يرطوررجم واررو مررن كمل ررت تي رروتحي يف اررلت تيعهررد تيزتاررر،     

وقد نرملر    ت  عدتً ت ي اوه ييرروأ مكملنره يف قيمل ة وط هد َعيكون م 

موعررو  تيطفويررت تضركرررة يف تيقرر وته ترلرر ة مررمل يقررر ق مررن        

تيرأكيررد عوررى أاليررت تيع مليررت    و   ،تارلررملم مررن قيررمل ة اررلت تيروررد   

  2030ممليرعوي  تضركر يف تير يت تيوط يت 

وتنرجم تضهلرت يوطفويرت    وملنًيمل: تيورقت تير يقرت مشورت كمل رت تجل    -

وركزه عوى أاليت ارله تضرحورت يف حيرملة تإلنقرملن ومرمل       ،تضركرة

وعرعت  ،رع حكومر مل تيرشيدةحظيت مه من  ع  وتارلملم من ِق

وتقررع مررمل قملمررت مرره وقترة تيرعورري  يف اررلت تجملررملر م ررل مدتيررت ت ررررمل    

 ريمله ترطفملر  أ تيوقت تيرتان 

درن جيًدت أاليت توويق أورت. ت ومليًثمل: ت شك أن أ  نورة تيفمليز  -

تيعلرع، ويكررن قرد يكررون تيوقرت أو طريعررت تي قرملش يف تجمللوعررت     

قعفهمل يروويق تيورقت تيعوليت؛  أاليت مرحوت تيطفويت تضركررة    ي 

يف حيملة تيفر  وتجملرلع يعيهمل غمليريت تي رمل  مشركع عرملم، ويكرن     

أن و أ أي  رجرت  كرن    ،ن يدركون مقروى ارله تراليرت  قوت َم

خيقرر تيفرر  وخيقررر تجملرلرع ع رد تيرفررري  يف ترميرت ترطفررملر يف      

                                                           
   )*( وكيوت وقترة تيرعوي  يورعوي  تضوتقي سملمق مل
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وعرررردم   ررررملقه    سقررررمله تعويليررررت   ،سررررن تيطفويررررت تضركرررررة

  تضرررين عوررى أحررد    م درر   ررر  تيرعورري  وتيرررعوُّ   صررت تقررد  مرخص 

ويليك أرى أاليرت توويرق ارله تيورقرت      ؛تي ظريمله تيعوليت يف تيرتميت

ت تيرطريقيررت م هررمل تيرر  ت ملويررت  مررلكر تيدرتسررمله تيعوليررت و ملصرر 

شرره  تيدرتست تير  ن   :موعو  تيطفويت تضركرة واي كث ة، مثع

 ،( ترمريكيررتNature Communications)   وريررت يف 2018عررملم 

جريرررت عورررى حبلوعرررت مرررن  عيرررت تيررر  ُأتيرررُّ واررري مرررن تيدرتسرررمله 

 78شرملرن يف تيدرتسرت    ،ترطفملر مدتيت تير ملقه  مريمله ترطفرملر 

عملًمرررمل  40له يف ون فِّررر، مرررن عرررمل هه ذته  لرررع مررر خف    طفو رررمل

وأ هرره تيدرتسرت أن تيرعوري      ع عي رت تيدرتسرت،   يهمل تررُّر  كملموت   

وحظ ق نرررمل    جيملميرررت عوررى مقررررويمله مرعررد ة؛  ذ ُيررر   تضركررر حق ررر 

يف ت مليت تيصر يت وتيرعويليرت وتيردنيرت وتتقرصرمل يت در تء       ن حتقُّ

روو ، مقملرنت  مأقرتنه  تيرلين مرد وت   ترطفملر حم وصووت  أ سن تي

ويرلكر أحرد تضشرملركم يف     تعويله  يف علر تضرحورت تتمردت يرت،  

تيدرتست أن تيفريق يهد  يف تضقرقرع  أ  رتست ترسري تيعصرريت   

تبرررملذ تيقررررترته تتجرلملعيرررت مملي قررررت يفشرررخمل  تيرررلين توقررروت   

رنم تيرعورررري  يف تيطفويررررت تضركرررررة، عرررر  تصرررروير أ مغررررره  مررررملي 

  ر لهيرررمل أخمرررملله  معلويرررت تيررررعوُّ تضغ ملطيقررري؛ ضعر رررت مررردى ترررأوُّ 

ر مثع اله تيدرتسمله يغين عرن كرث  ممرمل  كرن     ْكتضركر، وِذ

ر تضزيرد  ل ويق رع صرملحجم تيقررتر يَرر     ،كرملمره حترت ع روتن تراليرت   

وطوجم تيردع  تضرمل ي وتيرشرري ير رملء      ،من تتسرثلملر يف الت تجململر

 اله تضرحوت 

تعرلرمل       2016: من تضه  تإلشملرة  أ أنه يف عملم رتمًعمل -

ر وم همل مرنملم  تير روُّ  ،2030مع  مرتم  حتقيق تير يت تيوط يت 
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وم هرمل وقترة   ،ن مرمل رته يعردة جهرمله يف تيدويرت   تيوطين تيلي تضل 

ومررن  ،تيرعورري  تيرر  تعرلررد دررمل مرررمل رته كررث ة يرطرروير تيرعورري       

ع ضملنمله وريمله ترطفرملر وتيروسُّر  مرمل رة )تطوير مرتم  ت  :أالهمل

  درمل ميزتنيرت   ص ر ول  ،يف لدمملتهمل يرشلع عيع م ملطق تضلوكت(

 تضرررمل رة اررله عوررى تيعلررع ونريجررت ريررملر؛ مويررملر 2موغررت أكثررر مررن  

مل يإلحصمل يت تيوتر ة يف تيورقرت تير يقرت تير  تشر   أ أن     وحتديًث)

   قررد قت  عررد  ،(روعررت 1500 موررغ 2015عررد  تيروعررمله عررملم  

  روعت 3684  روغ 2018تيروعمله عملم 

ضرررمل  يوورقرررت تير يقرررت، عرررلن  لملمًقرررمل: مرررن تضهررر  أن ي  -

مظررملار تتارلررملم  رحوررت تيطفويررت تضركرررة، مررمل يرعوررق مررملضعره     

 ،2018مريررع  قرري  يف وتض ررردى تيرردويي تيقررمل   يورعورري  تيررلي أُ   

وقرد كرملن    ،  يف مرحورت تيطفويرت تضركررة     يورعوي  وتيررعوُّ ص ول 

عرررره وتض رررردى تيررردويي مرعمليرررت كر رررت مرررن لرررمل م ت ررررمم    تض

تيشرريفم تضورك سررولملن مرن عرررد تيعزيرز حفظرره تهلل، وارو تض ررردى      

  ص رررترور عورررى مقرررروى  ور ت وررري  وتيررردور تيعرميرررت تيرررلي ل   

يوطفويررت تضركرررة، وقررد كررملن يوجررو  تيعديررد مررن ميرروه ت رر ة       

عوررررى تيفررررر    تيدوييررررت وتضقرررررثلرين ترجملنررررجم  رصررررت يورعرررررُّ  

 ، تر تيكررررملب تي يطملنيرررت  :مثرررع  ،تتسررررثلملريت يف ارررله تضرحورررت  

 ومدتر  جيلي تي  مدأه تسرثلملرامل يف تضلوكت 

 ،6تيفقرررة تروأ مررن تض جررز رقرر     سمل ًسررمل:  يلررمل خيرر ُّ  -

  تجلهمله تي  تشرر    قد ر عت تيوقترة يولقملم تيقملمي مشأن تعدُّ

ره ذيررك مررن تق وتجيررت  عوررى ت ضررملنمله وريررمله ترطفررملر، ضررمل يقررر  

ر عوررى جرو ة اررله تضرحوررت،  صردر قرررتر حبوري تيرروقرتء رقرر     وير و  

مرضررلً مل قصررر مقرر وييت ت ررررمل      اررر 29/4/1437 وتررملريخ152
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ت ضملنمله وريرمله ترطفرملر وتإلشررت  عويهرمل عورى وقترة تيرعوري ،       

مررمل يعررين أن عيررع تجلهررمله   ؛ومرتكررز تيضرريمل ت عوررى وقترة تيعلررع 

يف تيفقرررة يرريي مررن صررهحيملتهمل معررد صرردور   ترلرررى تضشررملر  ييهررمل

 تيقرتر تيعلع يف الت تجململر 

سررملمًعمل: مملي قرررت يوروعررت تت رتتعرريت ارري تطريررق كغرر ه  -

وت أرى م ملسرررت ذكررره  ون  ،صررت يفطفررملرمررن تيرطريقررمله تضخص 

توعيز تيرأي تيرتموي حور تعرلمل ه كللملوع يوروعرت، عوًلرمل مأنره    

وم يف تيرطريق علن نقرت تتير رمل.  قج سير  تحرقملب ترطفملر تُض

مريمله ترطفملر، و ملصرت أن ا رملن  رتسرمله ت كرد عورى أاليرت       

 رتسررت نشرررتهمل   مثررع: ، معررمل  ترطفررملر عررن ترجهررزة تإليكرتونيررت   

وقترة تيص ت يف  رنقمل، تفيد مرأن تعرري  ترطفرملر يوشملشرمله يف     

عرررره  تيصرررررمل  قرررررع تيررررلاملب يولدرسررررت يزيررررد مررررن لطررررر تعرُّ     

  تي لمل يرت تير  م رهرمل    ويت  كلمل أن أحد معملي  تيررعوُّ تعطرتممله يغ

وقترة تيرعوررري  مرررع تجللعيرررت تيوط يرررت ترمريكيرررت يرعوررري  ترطفرررملر  

   تحملقوست ( جو ة ميةت تيرعوNAEYCُّتيصغملر )

وملمً ررمل:  يلررمل يرعوررق  وعررو  ت ضررملنمله،  قررد تضررل ت      -

 و   ،ر تيرروطين تضشررملر  ييهررمل أيًضررمل  نشررملء حضررملنمله  مرررمل رة تير رروُّ

ممليفعررع تيعلررع مررع شررركت تطررور يولرررملني عوررى تعرلررمل  خمططررمله    

ا دسيت  ضملنمله مقررقوت وحضرملنمله مو قرت مروعرمله يرقرد همل      

وأيًضمل  عله  حبروت ز ألررى، كلرمل     ،يولقرثلرين يف الت تجململر

  تي لمل يرررت ضرحورررت ت ضرررملنت ممليرعرررملون مرررع   عررردت  معرررملي  تيررررعوُّ   

ه تيوقترة ت رمليي يف تيطفويرت   وجُّ، ويكن يردو أن تNAEYCععيت 

 سر وته  6و 5تضركررة تيرتكيرز  قر  عورى ريرمله ترطفرملر علرر        

  تروييت تيصفو  مع
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ومن وجهت نظرري   توصيت،19تملسًعمل: موغ عد  تيروصيمله  -

 ة، مررن تض ملسررجم تيرتكيررز عوررى توصرريمله ر يقررت خمرصرررة وحمررد    

 :تيرملييت مملجلوتنجم ترعوق توصيمله 4 أو 3حبيث ير  موورة 

   ع  مرحوت تيطفويت تضركرة مكملمع مرتحوهمل من تضيه 

وعردم تتقرصررملر عوررى صرفم  قرر  مررن    ،يوصرف تيثمليررث تتمررردت ي 

 ريمله ترطفملر 

        ع  معولمله ريرمله ترطفرملر وذيرك مشرلودن مملضملجقرر 

 ث يت م ه أققملم تيطفويت تضركرة يف تجلملمعمله تضهين تيلي تسر 

 ُّتيكلي مرع تحململ ظرت عورى    ع تيعلع عوى أن يرزتمن تيروس

ن مرررن حتقيرررق لكِّرررو ملصرررت مرررع مكرقررررمله سرررملمقت ت   ،تجلرررو ة

ع وتتنرشرملر يف أدرملء   تيروتقن تيكلي وتي وعي ع د علويمله تيروسُّر 

 يررت مررع ميررت ومررن أالهررمل ترروت ر تضعررملي  تي لمل يررت تيرر  م  ،تضلوكررت

 ل ة  ويي 

  تيرعقيجم تيثملني:    رتشد تيعرد تيكري 

مرررن تضرتحرررع ترسملسررريت وتضهلرررت يف حيرررملة      تيطفويرررت تضركررررة 

تيطفررع،  ذ ت كررد تر ميررمله تي فقرريت أن شخصرريت تيطفررع تركررون 

 يف تيق وته تررمع تروأ من حيملته  -مشكع كر   -

وقررد أ ملعررت تيورقررت تير يقررت يف ت ررديث عررن أاليررت تيطفويررت 

مرحوت تيرلهيدي وريمله ترطفرملر، وتيصرفو  تروييرت    -تضركرة 

تتمردت يت  واي أاليت مقر قت، والت أمر ترمليت عويره   من تضرحوت

ت رررديث ع ررره، يكرررين أريرررد  ويرررليك ت أريرررد  ؛تر ميررمله تيرتمويرررت 

ت ممل نغفرع ع ره يف قلر  ت رديث عرن أاليرت       تير ريه عوى أمر كثً 

تيرعورري  يف تيطفويررت تضركرررة، واررو أاليررت عرردم عررزر تيطفررع عررن    

مل ، وتعوري  تيطفويرت   حميطه ترسرري   رملحملي  ترسرري ارو ترسر     
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كلرمل ت رملر مرع تي ظرملم تضدرسري مرن        -تضركرة مهلرمل قيرع  يره    

طملرا يف ا  ت يملة تإلنقملنيت   ملي شأة تإلنقملنيت  أمر  -أسملسه 

مل ارله ت قيقرت  وكرع مرمل     تيفطريت نشأة أسريت  جيجم أت تغيرجم ع  ر  

طرأ عويه  امل او ضعملجلت حملجمله طملر ت نرجت عن تغ ته يف تورك  

 تقرضرهمل تيرعقيدته تتجرلملعيت    ،أة تيفطريتتي ش

 ورررز  ررإن مررن تضُ   ،وطملضررمل أن ت ررديث عررن )تيطفويرررت تضركرررة(    

ي تيرأكيررد عوررى أاليررت م ررملء م ررملا  تيطفويررت تضركرررة عوررى أس رر     

ي تيعوليت يف م ملء تض ملا    لرن ل تري   رتعى  يهمل ترس ص ي ت، ت 

ويررت تضركرررة، تيقصرر ة يف م ملقشررت رسررمل ع عوليررت يف م ررملا  تيطف 

 ،)م رقررروري( ؛ت عورررى م رررملا  ومررررتم  غرميرررت تي شرررأةأرى تركيررزً 

 و)رجييو  ميويمل(   ،و)املي سكوب(

مررن تضهرر  توعيررت ترسررر غرر  تيقررمل رة أو غرر  تيرتغرررت يف  ،أيًضررمل

  ررمل. أطفملدررمل مملضرتحررع تضركرررة مررن ريررمله ترطفررملر )ت ضررملنت    

 تهمل يف ذيك يرطوير ميةمله أسريت ترمويت ومقملعد ،وتيرلهيدي(

 ملضهحظ أن ا ملن أسًرت ترفر   يهمل ترمهمله يرتميرت أوت ارن،   

ه مرن تيضرروري تتيرفرمله  أ تورك ترسرر      رسرملب مرعد ة، وأرى أن 

ارمل  ع أوتَ رِسر  كرون ترسررة ت ت    ؛ململ وعلوي وتو   تيدع  دمل، ممل ي 

ع ممليرعمليررت ضرردتر  تيطفويررت تضركرررة ت يعررين أنرره جيررجم أت ت شررلَ     

وتيروجيه وتتارلملم   أقرت  أن يكون ا رملن نظرملم )يشرملمه تيرعوري      

ر تيريةررت تيرتمويرررت  حبيررث يرأكرررد مررن ترررو ُّ   ،تض زيرري يف أمريكرررمل( 

يفوت  تيلين ت يلارون ضدتر  تيطفويت تضركرة، وقد خيضرعون  

ر يف مع  ني أذاجم  أ أمعد مرن ذيرك، مرأن ي  َظر     ؛ ةتلررملرته حمد 

رم تضرفرغت يرتميت أوت امل )معد  معرم،  ون وجرو    ت دُّم ملء نظملم يِع

 لمل مت( تمرأة عملموت   
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عورى   ( تيوتر ة يف تيورقت، تير  تر  ُّ  10 يلمل يرعوق ممليروصيت )

)تسررررر دت  أققررررملم لملصررررت ممليطفويررررت تضركرررررة يف تجلملمعررررمله     

ى مرعوري  طمليررمله تجلملمعرت )تيهتري يرديهن تتسررعدت        عَ ر تيقعو يت ت 

اررله تضرحوررت( أسملسرريمله تعورري  ورعمليررت تيطفويررت       ضه ررت تيرعورري  يف 

 أيفت تي ظر  أ  ،س وته( يتضركرة يوعلر من تيوت ة وحرى عملن

أنررره يوجرررد يف كويرررت تيرتميرررت يف جملمعرررت تضورررك سرررعو  )ور رررمل يف     

يف قق  أصور -جملمعمله غ امل( مقملر لمل  ممليطفويت تضركرة 

صمله يف تعوري   رخص ى مرأايع تضي عَ -تيقيملسمله تيرتمويت  ،تيرتميت

مل ملتتره   سررقع يف تيقر وته ترلر ة ققرلً    توقرد   ،تيطفويت تضركررة 

 رررإن تيدرتسرررمله  ،و يلرررمل يرعورررق مررر تم  وم رررملا  ريرررمله ترطفرررملر 

ى ممليرعررملون مررم ققرر  تيطفويررت تضركرررة وققرر       تضرعوقررت مهررمل ت جرررَ  

 تض ملا  يف تيكويت  

 

 تضدتلهه حور تيقضيت:  

  تيطفويت تضركرةتحريملجمله تيطفع يف مرحوت:  

 أ أن تيطفع قرع مرحوت تضدرست حيرملل     لمليد تير يعملنيرى 

مهرملرته مهلرت ترعورق مرمليرهي  يولدرسرت وت يرملة كرليك  حيرث  ن رره         

يوعررجم وتفريررغ طملقررره، وقضررملء وقررت ممرررع يف تيروعررت    حيرررملل أوت 

وحرررى ت  ،ملحرررى يرشرركع ع ررده تنطرررمل  جيررد عررن تضدرسررت تحق رر   

ى أسرته وتجملرلع  كلمل حيرملل تيطفرع كرليك  أ   مل عويكون عرًة

مهملرة تإلمقملن ممليقو  وتيرعملمع معه مطريقت ص ي ت حرى تقررقي   

كرملمره  حيرملل كرليك  أ ت ليرت صردتقره مرع تيكررملب وت فرمل        

رعويررده عوررى ذيررك سرريجعوه   ،لزقرره معررد تتنرهررملء م ررهوأت ي  ،عويرره

مليت مفمل ارمل أن  ويوصرع يره رسر    ،حيرتم تيكرملب وتيكولت تضكرومت
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ويرر  كرع ذيرك     ،تيكرملب مه  كلصدر يولعر ت وتضرعرت كرليك  

ت  وكأنه شرٌّ ،مل يوكرملب أو تي ظر  ييهمل كملرًامر ق  ت نريد طفو 

خيوره مملضزيرد مرن حصر     مد م ه  وحيرملل تيطفع أيًضمل  أ ت ليت م 

وذيك مرو   مقروزممله تيرس   ،تيرس  وترشغملر تييدويت تيرقيطت

ضثع اله ترنشرطت   أ هي وأن يكون تضكملن يف تيروعت م  ،وترشغملر

ر تر وته تيكمل يررت  كلررمل حيرررملل تيطفررع  أ تقرردير تيريةررت مررع تررو ُّ

من حويه مأشجملرامل وطيورارمل وعيرع خمووقرمله تهلل حررى يكرون      

ويكون يديه مع ى يو يملة وحيملة ت لرين من  ،مل عوى تيريةتحممل ظ 

عررن أن تيطفررع يف مرحوررت   ويف كررع مكررملن وقمررملن   ضررو مل  ،حويرره

تيطفويت تضركرة حيررملل  أ بويصره مرن تضشرملعر تيع صرريت تير        

خل(       نرتاررمل ع ررد صررغملرنمل )مرردوي، عرررد، قريورري، غرر  قريوررري       

تهرليجم ارله تضشرملعر يف غمليرت تراليرت حررى نضرلن سرويره ع رردممل         

يرعملمرررع مرررع ت لررررين تضخرررروفم ع ررره مقررررقرو مل  نريرررده أن ي شرررأ       

يهلررره  تيررلي سرريوتجهه يف    ره مررع ت لرررين، ومرقِّرر  ً مل مرقررملِم

وأن  ،ت م فقره و ي ره ووط ره   حيملته  نريده أن يكون حمرتًممل ومعررزً 

وعردم   ،وتحررتتم مرمل  روكرون    ،ي عكي ذيك يف تحرتتم ت لررين 

حيررملل تيطفرع  أ ت ليرت تيشررغف     ،تتعرردتء عوريه   ج ًررمل  أ ج رجم    

قرع عورى ت يرملة  ون   عو  وي وتيفضور تإلجيملمي ع ده يكي يرعو  وي 

قررد  كلررمل حيرررملل  أ ت ررجم وتيعطررف وت  ررملن وتيغررلتء تجليررد       ع 

وترسرة تضرلملسكت تي  تزيد من وقره م فقه؛ حبيث يشق طريقه 

 يف ت يملة مأقع توترته ممك ت 

تيرتكيررز  - كلررمل يرررى    تير يعررملن   -ومررن تضهرر  كررليك   

ة صرر ع ترشررريملء  عوررى مرروت  تيرتميرررت تيف يررت )رسررر ، أشررغملر، مهرررملر    

و مكملنيررت تتسرررفمل ة مررن    ،تيصررغ ة كمليطررمل رته تيورقيررت مررثه    

الط ةةة  يف مر لةةة  

الط ولةةة  املبكةةةرة 

لحدةة      تخلي ةةه 

مةةةةةةن املشةةةةةة  ر 

 العنرصل 



60

 –2020     
108 

ت ملمررمله تضرملحررت يف تيريةررت، وتضرروت  تيرر  نقرررغين ع هررمل يف تض ررزر     

    وجم تيفملرغت، وت شجم، وتيفورم، ومقمليرمل ترقلشرت   كمليور.، وتيع 

أي تيرسرر   ، خل(  وتيرقررمل ر: ضررملذت اررله تضهررملرته تيرقرريطت مهلررت    

  imaginationي ع رد تيطفرع تضخيورت    ل ر رنهرمل ت   ؛ر؟ اي مهلتوترشغمل

  و جيررمل  ت وررور يف تضوتقررف ت يملتيررت  يف تيرررعوُّ أسملسرريت  دُّتيرر  تَعرر

واي مهملرة تقرلر مع تيطفع وتقملعده يف تتعرلرمل  عورى    ،تضخروفت

ويعررر  نفقرره أكثررر مررن  ،نفقرره  اررو مررليك يكرشررف  مكملنملترره

 لهررملرته تيفررن وتيرسرر  وترشررغملر   ،مللررهر تضخيوررت ت هقررت  أيًضرر 

ر قرررد وةعوررره ي  ،innovationي ع رررد تيطفرررع موكرررت تتمركرررملر ت ل ررر

 نرملجهرمل، ومرن َور   عررورة ت فرمل        ترشيملء وو مل فهمل، وكيرف    

  مرن ترشرريملء تير   روكهررمل،   مرن نزعررت تيررخوُّ   عممرمل يقورر  ؛عويهرمل 

 ،ملًمررواررو مررمل يرر عكي يف تضيررع تتسرررههكي ع ررد تر رررت  علو      

 ،مل ع د تيكرملر وتيصغملر عوى حد سروتء  كرليك  وتيلي نرته طملغًي

، وحرجم ت يرملة وتقردير    تجلليَع رمي ع د تيطفع تيلوَ. إن تيف ون ت 

عورى ترره   مل عوى تيريةت وكع ممل يردبُّ ظ  ملِ  ي شأ م  ،تضخووقمله

من مشر وطيور وحيوتنمله  وتيوتقع أن طفو مل يف تيعلوم يعردي عورى  

رن  ؛ر قيلررت اررله تضخووقررملهقررد نرره ت ي  ذ   ،مررمل حويررهتيريةررت ويروررف 

حقه تيفين وتجللمليي أقع مممل جيجم، ورنه يررى ت لررين يقومرون    

ديع وت يعررين  مقووكيمله تفرقر يولو. وتقدير تضخووقمله  طفو مل م 

 ظهره ونظمل ره مشكع سوي ؛ مقرجم تعرلمل ه عوى ترم وت مل مرت  

 ،ذيرك معر  تضهرملرته تيرقريطت    تي  تقوم مكع شيء ع ه،  مل يف 

 ه    كملرتدتء جوترمه ورم  حلت

 أ أن مررن مرررمل ا تيرتميررت ت ملصررت  أ  عويررملء تيرررملقعيوتطرقررت 

واو تقردي  لردممله تيردع  وتيرعمليرت      ،ع تضركر ترسملسيت  تيردلُّ
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 6-0ر تي لررررمل ي مررررن سررررن يفطفررررملر مررررن ذوي تإلعملقررررت أو تيرررررألُّ

 ريمله ترطفملر  وتيلي يرقملطع  أ حد كر  مع س وته،

. يف تيورقررت تيرطرررُّ أنرره       و ررملء طيرررتومررن جملنرهررمل ذكررره  

 ،تير يقرررت وتيرعقيرررجم عويهرررمل  أ أاليرررت مرحورررت ريرررمله ترطفرررملر     

 تتجرلرملعي   ويودرتسمله تيطوييت تي  أوررت عورى مردى طويرع تروررَ    

)*(  ومرررن تضهررر   وتتقرصررمل ي يورعوررري  يف مرحوررت ريرررمله ترطفررملر   

ع ررره أ  نررورة مملتارلررملم  رحوررت تيطفويررت تضركرررة  تيروعرريز أن مررمل 

مل يف عيررع ك  رر  قررد سرر وته، 8كوررهمل قصررده مهررمل تيرروت ة  أ    

 أن رمل  وتيوتقرع  سر وته،  6-3مرتحب مل تيقرملمقت نعرين مهرلت تضصرطوز     

تضهد واي مرن تيروت ة  أ مرمل     :لهمل  أ مرحورمقق ن  تي في عو  يف

مل )مثرع مقيرت تيعرمل (    مل حرديثً و  تيطفويت تضركرة  وقد مردأن  ،3قرع 

ويررلت  سر وته؛  8  أ 3تتارلرملم ممليطفويرت تضركررة كلرحوررت مرن     

مررردأه  كررررة تعوررري  تضعولرررمله يوصرررفو  ترور وتيثرررملني وتيثمليرررث    

عورى أنهرمل طفويررت    سرر وته 8-3 عملمرع ممليفعررع تضرحورت مرن   ت  ،ملوعملضي ر 

 ررإن تيدرتسررمله تيطوييررت تضررلكورة تارلررت مررأور    ،مركرررة  أيًضررمل

حوت ريمله ترطفملر  ق  وييي  مل قروهمل،  رإذت كرملن تتارلرملم    مر

ى  أ كع اله تي رمل   تإلجيملميرت،  لرملذت سريكون    مهله تضرحوت أ  

ي عوليت ص ي ت مملضرحوت تي  تقرق تتارلملم عوى أس  ترور يو   

سروتء كرملن ذيرك     ،ريمله ترطفملر واري مرحورت ت ضرملنت أو تضهرد    

ويلي عولي ص يز؟ ومرملذت سريكون ترورر    يف ترسرة أو يف نظملم تع

يو تارلت ترسرة )أم وأب(  رحوت مرمل قررع ت ضرملنت أيًضرمل، واري      

                                                           
، ومرملحت عوى يف تي يويورن تمل ز  أ مقمليت مهلت يف الت تيصد ، م شورة  كن تيرجو  ()*

تيرتم  تيرمليي: 

https://www.nytimes.com/2010/07/28/business/economy/28leonhardt.
html 
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 كرع ارله تضرتحرع درمل أاليرهرمل ت ملصرت يف م رملء          ؟مرحوت ت لرع 

أن  ويرلت ذكرره أ  نرورة أاليرتَ     ؛وأورامل عوى مقيرت حيملتره   ،تإلنقملن

تيروت ة  أ  ضرحورت مرن   تيكون ا ملن مررتم  يف تجلملمعرمله ضعولرمله    

 ترطفرملر  يريرمله  سرعو   تضوك جملمعت مرنملم  أن وتيوتقع س وته، 8

ز مرن حيرث م رملء قردرته تضعولرت عورى       يركِّر  -تضثملر سريع عوى-

  و سرر وته، 6-3تيرعورري  وم ررملء شخصرريت تيطفررع يف تضرحوررت مررن   

يهر  مفرتة ت ضملنت مأكثر من ممل ة عو  نفي تي لو تير  يدرسرهمل   

 يكررن  ؛د يكررون ا ررملن مرروت  قويوررت ألرررى وقرر ،ققرر  عورر  تيرر في 

 معرررد، وت قررررع ت سررر وته، 6-3عورررى تضرحورررت  م صرررجمٌّ تتارلرررملَم

 نوتكررررجم ويكرررري ويكررررن تجملررررملر، اررررلت يف جيررررد أنرررره وتيوتقررررع

  وم ملء تيشخصيت يف تضرتحرع  ه َ  مكيفيت تتارلملم جيجم طلوحملت مل

موعررو   و يلررمل خيرر ُّ ،ومررن جهررت ألرررى   ترلرررى اررلت مررن جهررت 

مله وتيقمل لررمله عوررى تإلشرررت  عويهررمل،  قررد كملنررت ا ررملن  ت ضررملن

  مرن لرجيرمله ريرمله ترطفرملر يوعلرع مهرمل،       ْ ر وَر ن نظرة سوريت ُد

ى وكرملن )حملعر ت(، وأيًضرمل    قرل  وكملن ذيك يرجع يعدة أسرملب: تُض

تضرترررمله تيرر  كملنررت ت تعرررت  مأاليررت وت صررعومت اررله تضرحوررت، 

ت وفيرت تيعوليرت تض ملسررت    ومعضوت  ه  تراليت تلريملر تيشخصيت و

  أطفملي ررمل يف تضهررد  ويف عورر  تيرر في يرردي مل ق ملعررت عوليررت مررأن   يرقرروُّ

كولرررمل كملنرررت أسررررق يف علرررر     ولطرررورة  تضرحورررت ترررز ت  أاليرررت   

تإلنقررملن،  مل هيررمل تيعصررريت يف تضررخ تركررون ويررر  تسرررردتر قويررع  

ه وغمليريرت مرمل ي فقرد ي فقرد يفمرد، وتيوصره       ،ت م همل معد تيوت ةجد 

  وت ررر ته يف صرررورة ميويوجيرررت، أسرررر     واررري تيررررعوُّ  تيعصرررريت،

ويرلت  وريي مكرث      ؛وأنش  ممل تكون يف تيق وته ت لي تروأ

ن يرمونررره يف ترسررررة وتيريرررت عورررى طفرررع تضهرررد أن نهرررر  مرتميرررت َمررر 

الخالل  الع ةبي  يف 

املةةإ تدكةةون ولةةد  

ا اسةةدب ا  قليةة  جةة   

 ،منفةة  لعةة  الةةوالرة

وغ لبيةةة  مةةة  ل  قةةة  

، ل  قةةةةةةةة  ل لةةةةةةةة 

 والوصةةال  الع ةةبي ،

  وهةةةةةةل الةةةةةةدعل  

والخةاا  يف صةورة 

ليولوجيةةةةةةة ، أ   

وأنشط م  تكةون يف 

السةةةنوا  الخمةةة  

ولةذا  لةي   ؛اعو 

لك ةةةىل  ةةة  ط ةةة  

املفةةةة  أن نفةةةةد  

ن لرلونةةه لرتليةة  م ةة

 يف اع ة والبيت
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والت ارو تتسررثلملر ت قيقري، تتسررثلملر يف      ،وتوعيره  وتعويله 

 تإلنقملن 

أن مرحوررت تيطفويررت تضركرررة ممليفعررع    يزأ  نررورة تيفررمل وأعررمل ت 

ي تر  ر  يرلت  قرد      ؛سر وته  يتشلع ترطفملر من تيوت ة وحررى عرملن  

تضفهوم تيشملمع يوطفويرت تضركررة يف وقترة تيرعوري ، وتققريلهمل  أ     

ز يف تيورقررت تير يقررت، أمررمل   وع ررمقرررويمله حقررجم مررمل اررو م     توهورر

ملصرررت  رحورررت تيدرتسررمله تضلرررردة  ررره يوجرررد أي  رتسرررت حمويرررت ل 

علررع مثررع اررله تيدرتسررت  تيطفويررت تضركرررة، ومررن تيضررروري  عرره 

 حبيث تردأ من مرحوت ت ضملنت 

ويرردون  ررإن ترطفررملر تيصررغملر ي  ،   سررعيد تيعلررو ير ويف تصرروُّ

ويررديه  قرردرة  مل قررت عوررى حررع      ،وارر  يف قلررت طررملقره  تإلمدتعيررت   

ه  ع  يرأور الت مشكع كر  مقرجم قلع حررير تضشكهه وتيرخيُّ

وأيًضمل شهيره  تيكرر ة يف تير رث عرن  جملمرمله يكرع       ،يف تيوعجم

س تر، ير  ذيك مقصد أو مإالملر  تلع تض سقمله حترضرن ار تء   

تأايررع تضشررر مله يف توررك تحململعررن   ترطفررملر  وتتعرقررمل  أنرره يررو    

ع وتيررفك   مل عورى ت ليرت تيفضرور وتيرخيُّر    أكثرر حرًصر   مأن يكرن  

مل عررن وترسرريخ تي قرملش تجللرملعي حبًثر   وتشرجيع ترسرةوت    ،تإلمردتعي 

مع مروت ق ور ررِك  وم رِدم  قي شأ جيع حمل    ؛تر كملر وت وور

 تطوعمله صملحجم تيقلو تضوكي ترم  حملد من سولملن   

أن ت ليرت مهرملرته تتمركرملر     أ  نورة تيفمليزومن جملنرهمل أعرمل ت  

وتإلمرردت  تررردأ  عو ررمل مررن تيطفويررت تضركرررة، وقرردرة ترطفررملر عوررى      

 ؛ممليرردري  كولرمل كر وت    وتقرعُّ  ،تسريعملب يف ارله تيقرن كرر ة   ت

ه أن ير  تسرغهر اله تضرحورت مشركع كرر ، وتيع مليرت     فرَتيلت ي 

مر ليت مهملرته تيرفك  وتإلمدت  يدى ترطفملر مطورجم أسملسري ري   
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ومرررملرل  يوطفويرررت تضركرررة، وتعرررر  مرررن أاررر    ،معورر  أو معولرررت 

ن اررله تضهررملرته  ضررل ه أن ت فرررَتأسملسرريمله مهررملرته تيررردريي، وي   

تيرررلين يرررر   بوتيطررره ملهيررررملعرررلن م رررملا  تيرعوررري  تجلرررملمعي يوط 

ا رملن تيكرث  مرن تير تم  تيردريريرت       تأايوه  كلعولم  كلمل أن 

م يولعولرررم وتضعولرررمله عورررى رأ  قرررد يف مهرررملرته تيرررردريي تيررر  ت 

أن تيعلع  ومع ذيك  ثلت حملجت يولزيد من تيع مليت مهرلت تضوعرو ، و  

يررر  تطرروير م ررملا  تيرعورري  تجلررملمعي ت ملصررت مرأايررع تضعولررم  ررمل  

يرفق واله تير يت، مع تيعلع عورى تكثيرف مررتم  تيرطروير تضهرين      

ومررررملرل  يوطفويررررت  ،وم هرررمل اررررلت تجملرررملر   ،يف عيرررع تجملررررملته 

 تضركرة  

 تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة يف تيوتقع تيقعو ي : 

ه ترطفررملر كملنررت يف تيقررملمق أن ريررمل    حملررد تضو رر ذكررر 

حكوميرت   قرت  ررملنٍ  وَ  مرمل م   ؛)أيملم تير ملسرت تيعملمرت يرعوري  تير رمله(    

يولرتحع ترلرى أو أن تكون يف مر ى مقرأجر أو حرى حكومي 

 رنهرررمل   تكرررن كررر تسررررغ ت ع ررره تضررردتر  يقررررجم أو  لرررر، أي 

  دررمل خص ررع، أو أن ي  مرحوررت تعويليررت  يف أج رردة تإلنشررملء وتيروسُّرر  

مرع كملنررت ميزتنيرهررمل   ؛وذل معلررملري لررمل  مهرمل كلر ررى تعويلرري ار 

مقملرنررت مملحريملجملتهررمل، لملصررت يرررو   تريعررملب    تيرشررغيويت مروتعررعت 

وتتسرررههن تييررومي وتيرر  ارري حمررع تيفررر. تيوتعررز مي هررمل ومررم     

ويليك كملنت ريمله ترطفملر  ت كوميت  تألرل   ؛تضدرست تيعمل يت

مل )تقريًرر  مل مملييرت  ار  رسرومً  هرمل أوت َ قرون م وِ من أوييملء ترمور تيلين ي 

نظررملم م صررو    وييقررت نرررمللَ  وارري ييقررت ر،يررت    ،ريررملر( 500

و اررمل ممملرسررت سررمل دة أصررر ت كأنهررمل نظررملم ر،ررري يف        ،عويرره 

تعويضره   و  ، 2002 يقمل  ذيك م رل عرملم    صورتهمل تي همل يت، و  
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مررردع  تيروعرررمله مرررن تيصررر دو. تضركرررزي يولقملصرررف تضدرسررريت   

ت حي همل، وكليك و ر تضيزتنيمله ور  معرد ذيرك    جوً وتيلي كملن مو

ه   نشررمل صرر دو. تقرصررمل يمله تيرعورري ، واررو صرر دو. تسرررثلملري    

تق ي ه علن تعويلمله ترنظلت تضملييت  و   ،يص دو. تضقملصف مللوف 

كررر  يف  عرر    وكررملن يرره أوررر    ،ت ملصررت مملير عررمله وتتسرررثلملر  

وممل معرده حي لرمل    2009 ن عملممع  نه اك  ؛تضشروعمله تيرطويريت

وقررد  -ع يف  نشررملء ريررمله ترطفررملر  قرررره تيرروقترة سرررعت تيروسُّرر  

 ؛ر  تضكررملن تجملهررز   ذت تررو   -أشررملره تيورقررت تير يقررت  أ ذيررك   

ترردم  عرردة أمررملكن أتملحرهررمل مشررملريع مرررملن جديرردة   وعويرره  قررد   

ع بصري  تورك ترجرزتء م هرمل يريرمله أطفرملر، ومَشر        كر ة، و  

ت ي عرد ً  س ر ت أن ت وتيقرى  وقد كملنرت مهلرت شرملقت جرد      ذيك تضدن

ثهمل  رطورملتهمل مرن تضقملعرد   ت من تيروعمله    عت وتحدة  وت و كرً 

ومطريرق  تيشررتء    ،وترجهزة وتريعملب وتضكونمله تضطوومت يولرحوت

يررررلكن مررن تت ررررمل  وألررل تضوت قررت تير،يررت   ؛تضرملشررر  وتيفرروري

ن مشرركع كررر  عوررى ه ترطفررملر حتق ررعلوًمررمل، تيرروعي دررو ريررمل

 ،كرررع تضقررررويمله سررروتء يررردى تضقررر ويم أو يررردى أوييرررملء ترمرررور    

ت ترمور شخصيمله مر لقت يور ديث تيرتمروي  ولملصت ع دممل توي 

 عوى أصويه تيص ي ت 

  ررمل عوررى  طلِة: مررمل تض شرررته تيرر  ت   م   مرررتاي  نررمل ر وتقررملءر 

 تيوتقررع مقملرنررت  قيررمل  مررمل حقق ررمله مررن  اررملق أو نرررمل   عوررى أره      

   يعرقررد  ،ممليرردور تيرر  سرررقر مل يف اررلت تجملررملر؟ ويف اررلت تإلطررملر  

أن يدي مل من تيقيملسمله وتير ظيلمله ت ملصرت   رتشد تيعرد تيكري 

 ن حصرونَ ويدي مل مرن تضرخصصرمله يف ذيرك مم ر     ،ممليطفويت تضركرة

عوى تأايع من جملمعمله عملضيت مر وعرت، مرمل ت يوجرد يف كرث  مرن      
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وم يوقيرررمل ة يف اررلت تجملرررملر    ا يررت  ومرررليك نكررون م رر   تيرردور تيعرم 

ق ارررلت ت رقرررمل  عرررز يف أنفقررر مل )وي  مشررركور مل أن رررمل ت ارورررك تيثقرررتَ 

ويررليك   نقرررطع أن خنرررل مررن تيقفرر      ؛تضقرر ويم يثقررره  م ررمل( 

وارو تفرو. ترجر يب     -يف عقوي مل  قر    -تيلي ص ع مله رنفق مل 

 عوي مل  

لررمل يرررتر  مملض شرررته تيرر     ،أ  نررورة تيفررمليزيف حررم أشررملره 

ق مرن  ارملق وموقرع تضلوكرت تيعرميرت تيقرعو يت       تدي مل عورى مرمل حتق ر   

 مم  ور تيعمل  تي  سرقر مل يف حبملر تيطفويت تضركرة  أ ممل يوي: 

عورى تضوتقنررت   يقرد تعرلرده وقترة تيرعورري  يف  ررتة سرملمقت تيعلررعَ      1

ولرررمله مرررم تيكررر  وتي رررو  مرررن لرررهر تيعلرررع عورررى تطررروير أ تء تضع 

 وقرررد    ،وتيع مليرررت ممليريةرررت تضدرسررريت وتض رررملا  وتيررر تم    وغ ارررمل 

 توعيز ذيك علن تيورقت تير يقت   

م يف ريررمله قررد  رره يررزتر مقررروى وجررو ة مررمل ي  ،ومررع كررع ذيررك  2

 ؛ترطفررملر وت ضررملنمله سرروتء ت كوميررت أو تراويررت  ون تضررأمور     

لمل يررت تيوط يررت  ي مشرررو  تضعررملي  تي  تيعلررع عوررى تر  رر  ويررلت  قررد    

مل  كررن تتسرررفمل ة ضرحوررت تيطفويررت تضركرررة، وتيرر  تعررر  مرجًعرر 

م رره يرطرروير مقررروى تيرر تم  وتض ررملا  وتر تء يف حبررملر تيطفويررت       

 تضركرة  

كملن ا ملن يقرملء مر لًرت مرع معرمليي ر ريي ايةرت تقروي  تيرعوري            3

ت تيروصرريت مأاليررت تيع مليررت  رحوررت تيطفويررت    وتيررردريجم، وقررد ا رر  

كرررة  يلررمل يرعوررق  وعررو  حتديررد معررملي  وم شرررته تر تء،      تضر

ي مشرررو  تضعررملي  وتقيرري  وتقررع تيعلررع يف تضرحوررت، وتيروصرريت مرر  رر  

وتيلي يعر  ارو ترور   ،رع وقترة تيرعوي من ِق د َعتي لمل يت تيوط يت تُض

 من نوعه عوى تضقروى تيعرمي وتإلسهمي     
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حبرملر تيطفويرت تضركررة ومرع مرمل      أممل مملي قرت ضوقع تضلوكت يف   4

  ت أن تيوعرع أقرعُّ   ؛نشرةت ره من أرقملم رعدت  تيروعمله تي  ُأع 

 لررمل قتيررت نقرررت  ،ممليرردور ترلرررى مكررث  مررن تيطلوحررمله مقملرنررت 

حقررجم تصررريز مررديرة عررملم ريررمله      ٪17تتير ررمل. مهررله تضرحوررت   

 ترطفملر موقترة تيرعوي    

 ،  تيطفويرت تضركررة   يلمل يرعورق   رملا      ايمل تيعوت وذكره 

 6-4تتنرهررملء مررن  عرردت  تضعررملي  تي لمل يررت يوعلررر مررن    أنرره قررد   

 ترمريكيررت تجللعيررت تيعررملضي ت رر ة ميررت مررع ممليشرررتكت سرر وته

كلرمل ذكرره أ  نرورة     ،(NAEYC) تيصرغملر  ترطفملر يرعوي  تيوط يت

تسررركلملر تيعلررع وتتنرهررملء مررن تضعررملي      يف تيورقررت تير يقررت، و   

 جملرًيررمل تيعلررع يررزتر وت سرر وته، 3مل يررت يوعلررر مررن تضرريه   أ  تي ل

 عرردت امل و عرردت    عوررى تطرروير تض ررملا  م ررملًء عوررى تضعررملي  تيرر        

 تيعرمل   مرن  تضلوكرت  ضوقرع  ومملي قرت أممل  س وته 8-7معملي  تيعلر 

مل ت؛   قرت تتير رمل. مريرمله ترطفرملر ت ترجرملوق حمليي ر     جد  مردٍن  هو

و ور تيعررمل  وحرررى معرر   ور ت ورري  ةررملوقه  ،٪18أكثرر مررن  

وا ررملن مشرررو  أطوقرره   ،٪98، ويف  رنقررمل وصرروت تي قرررت  90٪

 مرن  تمرردتءً  تضدرست قرع ممل تيرعوي  إليزتميت 2018 مملكرون  عملم 

 ل  أ ت ن  ف   ي  و ن  س وته،  6و  5 أي تيثملني تضقروى

أو  : ارع كرملن ا رملن ت قريق       لمليد من  اريم ومدوره تقرملءر  

تعررملون مررع ايةرررت تقرروي  تيرعوررري  وتيررردريجم يف حبرررملر م ررملء تضعرررملي       

تي لمل يت ضرحوت تيطفويت تضركرة  ع ملامل تيوتسع من تيروت ة وحررى   

أنرره   يكررن     ايررمل تيعرروت مررردت ي؟ وأوعرر ت تتتيصررف تيثمليررث 

مع ايةت تقوي  تيرعوي  يف حبرملر م رملء تضعرملي  تي لمل يرت      ا ملن ت قيق 

رن وقترة تيرعوري  مردأه مشرروعهمل قررع أن ت  شرأ       ؛ركرةيوطفويت تض

مةةةة  زالةةةةت نسةةةةب  

االلدحةةةةة   لفةةةةةذو 

 سةة   ٪17املر لةة  

ترصةةلم مةة لرة  ةة م 

ة رل ض اعط    لوزار 

 الدعلي 
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تديةت وتسرركلوره قررع أن تصرع تديةرت ضرحورت تيطفويرت تضركررة،        

 واي ت تزتر حديثت  ،ملتضعملي  موجو ة يدى تديةت حمليي  يكن 

مفررمل ه: اررع توجررد حمررملوته   ملتقررمل ي     عورري تيطخررييوطررر  

لري يفةرت مرن تيطرهب ويرو كملنرت       ع تيررملريخ تيرعوي جم وس  وتررُّيرعقُّ

حمدو ة تيعد  من  لودمل مرتحرع تيرعوري  تضركرر مرروًرت مملضرتحرع      

وتجلملمعيت، واع يوحظ  ر. أمكن  تتتمردت يت وتضروسطت وتيثملنوي

 ب تضدتر ؟قيملسه مم مقروى ا تء مقملرنت مرقيت طه

مأنه  ذت كملن تيقر تر      حملد تضو  أجملب  ،ويف الت تإلطملر

وذيرك عورى درو مرمل      ،نعر   : رملجلوتب  ،يرعوق مملضقروى تيعرملضي   يلمل

أمررمل عوررى تضقررروى تحملورري  رره توجررد    ؛ذكررره    ايررمل يف تعقيرهررمل 

لتهمل وقترة ونف ررر ،ب تيشررره ة رتسرررت طوييرررت سررروى  رتسرررت تيرقررررُّ    

تضعرررررملر   و ك رررررك تسرررررر رملل عررررردم وجو ارررررمل يغيرررررملب أسرررررووب 

  تيرورتفوييو  يف تقيي  تيطمليجم يدي مل 

ع سرر وي  ررلكر أنرره كررملن ا ررملن تررُّرر   لمليررد مررن  ارريم أمررمل 

ب يكررع صرررف  رتسررري يظهرررر يف  ز نقرررجم تيرسررروب وتيرقررررُّيوع رر 

سرررلر معررده يوررر م تو ،تيرقرملرير تيقرر ويت يرعورري  تير ررمله قررع تيرردم   

 وتير مله 

 أ أنه ت توجد يدي مل  رتسمله     و ملء طيرتومن جهرهمل أشملره 

واري تير  علرع عويهرمل      ،social impactعيت طوييرت يدرتسرت ترورر    تررُّ

تيغرررب، اررله تيدرتسررمله حترررملل  أ تارلررملم جملمعررمله أو مرتكررز      

 قرر ،  ملورسرروًم ملأحبررمل  يوطفويررت؛  ررمليرعوي  يف نظراررمل يرريي املًحرر 

نه ييي يف تضرحوت تي  نركو  ع همل امل  ورسوب، ممليفعرع  كلمل أ

درملل أن نروسرع يف تيدرتسرمله ت ملصرت ممليطفويرت مكرع مرتحورهمل        
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مثع ععيت رعمليت تيطفويرت   ،أن مل درملل  أ مزيد من تجلهملهكلمل 

تي  تقوم  جهو  عولي ممررملق يف سرريع تعوري  ترمهرمله وتثقريفه       

 تيطفويت   يلمل خي ُّ

ي رغرري  مهلررت  تأن ا ررملن أمرروًر    ايررمل تيعرروت يف حررم أوعرر ت 

 ،توعي همل حررى  كرن  هر  سريمل. ترحردت   تلرع وقترة تيرعوري        

تقصر  مرن تضقر ويم يف     ن ار  لرملرل تيروقترة مأنره    وممل قد يظهر َضر 

موعررو  تيطفويررت تضركرررة؛ حيررث  ن رره ورغرر  تجلهررو  تضرلويررت يف       

 دُّتيقررر وته تضملعررريت  ت أن نقررررت تتير رررمل. مريرررمله ترطفرررملر تَعررر     

مل عرن  ور   ضرو   ،ترععف عوى مقروى  ور ت وي  وتيدور تيعرميرت 

 تجلهرروَ  تعكرري تي رررمل     ر أعررهه، وتِكررم كلررمل ذ تيعررمل  تضرقررد  

 ر يرطوير اله تضرحوت، ومن اله ترمور:رَلتيضخلت تي  ت 

وتر ور عورى تير تم      ،ملس وي  حركت نقع تضعولم تي  تر ُّ -1

ع يف ريررمله ترطفررملر، وقررد أوررره عوررى  وممليررلته تيروسُّرر ،تيرعويليررت

    2017و  2016  فري عرملمي   ،معولمله مرحوت ريرمله ترطفرملر  

مل توريررت رغرررمله نقرررت لررت    يهجررد  تمكررر  نقررع ت فيررل حرررك 

 ،ورررررررروت عوررررررررى رغرررررررررره  تروأ ِقكررررررررر ة مررررررررن تضعولررررررررم، ون  

مررن   فقررده كررث   ،تير يقررت يولرردن تكررون عررمل ة  تروأ وتيرغرررت

واررررررررررو  ؛تيقرررررررررررى وتدجررررررررررر معولررررررررررمله ريررررررررررمله ترطفررررررررررملر  

ممرررمل جعرررع نقررررت   ،معررر  تيروعرررمله  يهرررمل   غررره. يف جمتقرررر  مرررمل

 شكع تضروقع تتير مل. ت تزيد مملي

و ملصرت  ذت أر نرمل تحململ ظرت     ،وفت ارله تضرحورت  ترتفمل  ُك -2

ع تيكلررري وتتنرشرررملر   عورررى تجلرررو ة تيعملييرررت مرررمليروتقي مرررع تيروسُّررر   

وفررت ةهيررز روعررت حجرر   ررإن ت ررد تر نررى يُك ،وحبقررملب مقرري 

حيرث  ن  تيكوفرت    ريرملر،  000.330 تروغ  ق   صور( 3صغ  )

 اأن هنةةةةة ر أمةةةةةور  

لنبغةةةةةل  مفمةةةةة   

تو ةةةةةيحف   دةةةةة  

ميكةةن  فةة  سةةي   

اع ةة اد رالةة  وزارة 

ومةةة  قةةة   ،الدعلةةةي 

ن ه  لة ر  ل فر مل  

تق ةةىل  الةةوزارة لهنةةه

من املسةؤول  يف 

مو ةةةو  الط ولةةة  

 املبكرة
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يف  ريررملر، أيررف مةررت ومخرري نمويررو  صررور 4تيرقديريررت ضر ررى مررن  

 ريررملر، ميررمه 3  صررور 6تيكوفررت تيرقديريررت ضر ررى مررن  حررم أن 

تيروتترررجم وتيرررردريجم   ،ضرررمل   أ ذيرررك تكوفرررت تضررروتر  تيرشرررريت   ي 

وتضررروت  تضقررررهوكت تييوميرررت   وغررر  ذيرررك،    ،وتي ظمل رررت وتيصررريملنت

وت ضملنمله تزيد عوى ذيرك نظرًرت تخنفرمله معيرملر نقررت ترطفرملر       

 نت مليكع حض

أن تضهحررظ يف كررث  مررن ريررمله       عثلررملن تيعثلررملن  أ ويرررى 

 ؛هتيوعررجم غرر  تضوج رر ملترطفررملر ولملصررت يف تيقرررى، أن تيغمليررجم عويهرر 

ويررلت ترررى نقرررت ت مررأ  مهررمل مررن أوييررملء ترمررور أن تيرعورري  تضركررر  

ن يررون أن    تيطفع عوى عدم تجلديرت  مرع ا رملن مرن تضعولرم َمر      عو ي 

مل يف تيصررف ترور تتمررردت ي؛  تارلملًمرر طررهب ريررمله ترطفررملر أقررع  

ويررليك  ثلررت  شرركملييت يف معيملريررت تيرعورري  يف ريررمله ترطفررملر،       

، مع تي ق  يف ور مل أن املمم حريت تيرخطي  وتيرعوي   يهمل عملٍر

  ًضملت  ة ور مل تيرخص  أي

يف تعقيرهررمل عوررى تيطررر  تيقررملمق عوررى   أ  نررورة تيفررمليزوركررزه 

 تي قمل  تحملد ة تيرملييت:

فرته أن يكون تركيز ريمله ترطفملر عورى تيوعرجم غر     ي ت   1

ة  ررررمل يرفررررق د َعرررره، وا ررررملن م ررررملا  ومرررررتم  مكرومررررت وم  وج ررررتُض

وت صررمل   تي لمل يررت دررله تضرحوررت، ويررر  تزويررد عيررع تيروعررمله  

 ق  طر فرته أن ت مهمل، وي 

  تيطفرع عورى   عو أممل من نملحيت تي ظرة  أ أن تيرعوي  تضركر ي   2

ه تيعلرع  فررتَ نظررة لملطةرت ي   - مع ترسرف - هله  ،عدم تجلديت

 عوى معملجلرهمل   
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وأمررمل مررن نملحيررت أن ترطفررملر تيررلين سرررق درر  تتير ررمل.  رحوررت   3

 هرررلت  ؛مل يف تيصرررف ترور تتمرررردت يريرررمله ترطفرررملر أقرررع تارلملًمررر

ه أن يكررون فرررَتمغ ارر ، وي  د أن يررديه  ترسررمل  مقملرنررت    كِّرري 

وأن يعلررع عوررى  شرررتكه ،    أ ضررع يف اررلت تيشررأن،   يولعورر   ور 

د عوى أاليت أن ير    مل. عيع ترطفملر مهله كلمل أن ذيك ي كِّ

 تضرحوت ييكونوت مرقملوين يف تيصف ترور تتمردت ي  

معيملريت تيرعوي  يف مرحوت ريمله ترطفملر حتكلهمل تيكث  من   4

تضقرروى تيعولري، وتضهرملرة تيشخصريت، وتيق ملعرمله       :ترمور، أالهرمل 

 غ امل  و ،تيشخصيت

 أ أن ترطفررملر تيررلين سرررق درر          و ررملء طيرررت يف حررم أشررملره  

ى در  يف  عَطر مل  رمل ي  أقع تارلملًمر  نتتير مل. ممليروعت ع دممل يكونو

يرجررع ذيررك يعرردم تير ملسررق مررم تضرتحررع،   ،تيصررف ترور تتمررردت ي

له تيطفرع يف تيروعرت يضرعف تإلقررملر عورى مرحورت        يركرر ممل تعو 

 ع رررى أن ت طرررأ يررريي يف ريرررمله   ؛رينريرررمله ترطفرررملر مرررن  لررر 

ترطفررملر، و اررمل ت طررأ يف ت ظرري  تيرعورري  مررم تضرحوررت تتمردت يررت     

حرى ت خنقر تيعقور  ؛مد من  جيمل  حع يليك وريمله ترطفملر، ت

مرن ترطفرملر مرن     ٪17نر يهمل  ت يف  نوتيقدرته تي  ممل تسرطع مل أ

 أجع تيرقيت!  

ن تيرقررمل ته تضهلررت  مرر حبلوعررت  أ   ررمل زة تيعجررروش وطرحررت 

  يلمل يرعوق موتقع تيطفويت تضركرة يف تضلوكت عوى تي  و تيرمليي:

ه حقيقرررري جلررررلب ر و  ترمرررروتر   اررررع ا ررررملن توجُّرررر   : أوي ررررمل

وتتسررررثلملر يف ارررله تضرحورررت مرررن تيرعوررري  ممليرعرررملون وتيرعملقرررد مرررع    

شررررتكمله مرررع معرررر  رجرررملر ترعلرررملر،  ررررملرمر كلرررمل تعولررررون      

كرررومي وت رررمل  إلارررمل  ارررلت   يقرررروججم تعرررملون تيقطرررملعم ت  
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تضشرررو ، ويورقررريع يف  اررملق ترارردت  تضأمويررت ضقرررقرع أعررع       

 جليع قمل م 

ي تجلررو ة يف : اررع تقرروم ترجهررزة تيرعويليررت مررن لررهر تر  رر وملنًيررمل

تدرم تيرعويلي من ترسفع يفعوى ومن تيدتلع يوخرملرل، مركثيرف   

قرررقروي تتسررفمل ة مرن  رتسررمله تسرشررت يت يولقرررقرع يرخطري  م    

  يره وتإلعرهن عرن لطرهرمل     خطِّر سوي ، وتقروم م شرر مقرررمله مرمل ت     

ع يف مرحورررت ريرررمله ترطفرررملر وتتارلرررملم تيطلوحرررت تدمل  رررت يوروسُّررر

ة ومه لررت ضرررحوره   أهي ررمقرررقوت م   رملنيهررمل مررأن تكررون يف مرررملنٍ   

 قت  رملني مع  تضدتر  وَ تيعلريت، أو م 

مل ملسرمله تضخروفت يورتوي  عل ه تسرغهر تض : اع ا ملن توجُّومليًثمل

تعرلرررمل ه يف وقترة تيرعوررري  وتراررردت  تضقررررقرويت ير ررروير عقرررور     

يولشررررملركت يف حتقررررم تضخرجررررمله تيرعويليررررت   ،أ رررررت  تجملرلررررع

 ررمل(، وتكثيررف معضررهمل تيررلي يغررري  ةررمله تجملرلررع تضخروفررت      )أم مل

 مملضرمل رة يف تتسرثلملر مر ليت عقور جيع تضقرقرع 

اررع ا ررملن تيرروعي تتقرصررمل ي تيررهقم مكيفيررت كقررجم   : رتمًعررمل

لرين تضرليرزين تيقرمل رين عورى تضقرملالت يف ارله تضرحورت مرن        ثتضقر

تير ليررررت تيرعويليررررت تيشررررملموت، مررررن لررررهر  نشررررملء م صررررت لملصررررت  

ومرن لهدرمل تر قرق تضزتيرمل      ،مملتسرثلملر يف مرحوت ريرمله ترطفرملر  

 تيرملييت يولقرثلرين:

رت، وحتديد أي تض رملطق يف تضلوكرت   تإلعهن عن تيفر  تض ملس -

 حترملل مشكع  وري ضثع الت تتسرثلملر 

لت و ييت تيعلع مهمل مرع تير رديث تضقررلر    ترنظلت وتيووت ز تض ظِّ -

 رع عيع ترطرت  تضع يت وتتيرزتم مهمل من ِق

 توعيز وسمل ع تتتصملر تضقرخدمت  -
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لي كيفيت ت صور عوى تيدع  )توعيز تيشرو  وتضعرملي ( تير   -

 يروك تيص ملعت  محقيقي ينعوى أن يكون رت د  يعي ه

 تيروتصع مع معضه  تيرع  مقهويت ومملحرتت   -

تيرقرمل ته تضطروحررت    أشررملره  يلرمل خير ُّ   أ  نرورة تيفرمليز  أمرمل  

  أ تيروعي مله تيرملييت:

ه جللب ر و  ترمروتر تحملويرت وتتسررثلملر يف    ا ملن توجُّ -1

كملنررت غرر   يف ذيررك و ن  اررله تضرحوررت، ويشررركت  تطرروير  جهررو   

 ت  كمل يت، ومن تضه  تيع مليت مليك مشكع أك  وأكثر تركيًز

ى مررمليرخطي  عَ ررمملي قرررت يودرتسررمله تتسرشرررت يت تيرر  ت    -2

ت يف حبررملر تيرعورري  مشرركع   هرري حمرردو ة جررد   ،تضقرررقروي تجليررد

 وتيطفويت تضركرة مشكع لمل   ،عملم

لرمل ه مرن أاردت     تعر أممل مملي قرت يورتوي  )تيرعريف( ضمل    -3

 يرررر  مرررن لرررهر تسررررغهر  ،طررر  أو مررررتم  يف وقترة تيرعوررري أو ل 

 تض ملسرمله تضخروفت ومن لهر تإلعهم، وتضه  ا مل او تفعيع ممل ير ُّ

 تيرتوي  يه وعدم تتكرفملء ممليرتوي   ق  

 ت يوجد م صت لملصت مملتسرثلملر يف تيطفويت تضركرة   -4

 ملومرررع أن تيرعوررري  لطررر  إنررره ،   مهرررمل تض يرررفمرررن وجهرررت نظرررر 

 ت أن مرحورررت ريرررمله  سررر ت 60لطررروته جررررملرة م رررل أكثرررر مرررن  

حيرررث  ن  نقررررت تتير رررمل.   ، الملدرررمل مشررركع كرررر   ترطفرررملر   

 يف حررم أن ،٪17ريررمله ترطفررملر يف تريفيررت تجلديرردة ت ترعرردى م

 ور حبلوعت تيعشرين وحرى مع   ور تجلوتر وصروت تي قررت  أ   

جرريلي ايكلررملن وت ملصررع عوررى   أن    وأعررمل ت  ٪90مررمل  ررو. 

عورررى معمل يرررره تتقرصرررمل يت مملسررر      م2005نومرررع يف عرررملم   ةجرررمل ز

heckman equation ن  لور تيطفرع يف ريرمله     :تي  تقور مرقملطت



60

 –2020     
122 

عمل رد مرن     ٪13ا رملن   ن  و ،ع من تيعجز تضمليي يودويتقوِّترطفملر ي 

ت مل عن طريق أ ضع تعوي  وأ ضرع صر   تتسرثلملر يكع طفع س وي 

وتقرصمل ، ويره عورى تإلنرتنرت عردة      توكليك أ ضع حيملة تجرلملعي

ز  يهرمل معمل يرره وتير  تعرر  مهلرت إلق رمل  صرملنعي        حمملعرته يوع ر 

 تاله تضرحوت  ومع  أحبمل  ايكلملن كملنر يف تيقرتر مملتسرثلملر 

مرررن لرررهر  underprivileged childrenمل عوررى ترطفرررملر ترقرررع حظ ررر 

تسرررطملعت أن ترردم   ،أمريكررملمرررتم  طفويررت مركرررة نملج ررت يف  

 perry preschool program and headمثرع   ،ترطفرملر تيفقررتء  يهرمل   

start program  ررررإن نظررررملم  ،ويف أمريكررررمل عوررررى سررررريع تضثررررملر 

ت دممله تتجرلملعيت ي كد عوى  لور أطفرملر ترمهرمله تيعملقمرمله    

مل يف وتيفق ته ت ضملنت وريمله ترطفملر  روغ رمزي أو حرى حبملًن

 من ت ملته   كث  

أن تتارلرررملم  رحورررت  أ  نرررورة تيفرررمليزذكرررره  ،ومرررن نملحيرهرررمل

ت يعردم ق ملعرت معر     ريمله ترطفملر كرملن خيطرو مرر ء شرديد جرد      

تيقيمل ته تيعويمل أو تيوسطى يف تيرعوي  مأاليت ارله تضرحورت، وحررى    

ر لهر تيق وته تضملعيت من ورهه وجهرو  عورى عيرع     ِلمع ممل م 

ه كملن ير  ت ررمل  روعت أو روعرم يف تييروم  يدرجت أن ،تضقرويمله

تيوتحررد؛ وذيررك يور ررع مررن نقرررت تير ررمل. ترطفررملر مهررله تضرحوررت،       

وت ترقررى  أ تيطلوحررمله     ملي قرررت مررع ترسررف مررمل قتيررت مردنيررت       

  طهق مل  

 أ أنه و يلمل يرعورق ممليرررملين       حملد تضو  ومن نملحيره أشملر 

رحوت تتمردت يت )تيصرف  مم خمرجمله ريمله ترطفملر ومدلهه تض

 ررإن تضلملرسررمله تيقررمل دة يف مرردتر  تيررر م ت تر ررملغ  مررع    ،ترور(

 كررن أن خيوررق اررلت تيررررملين  مررن َورر  و ،معطيررمله ريررمله ترطفررملر
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ويليك  إن تيرأو  تإلجيملمي تيلي تشر    ؛مشكهه تغرتتب ترموي

عورى ت رتتعرمله أالهرمل ارلت تيرلرملاي مرم         ييه تيدرتسمله او مرينٌّ

ه أنهرمل ميةرمله   فررتَ مع حررى تضرتحرع تيرملييرت ي     ،ضرحورم وتيركملمعت

مل  أمرررمل مملي قررررت يوررررأو  تإلجيرررملمي يريرررمله  مل وتعويلي رررصررر يت ترموي ررر

 ،ن تطريررق م ررملا  ريررمله ترطفررملرق ررنريجررت ح  ًضررملترطفررملر  هررو أي

 تضرحورت، وقرد وجرده     هم ممل تروقعه من ارل  ويقت كع روعت تقد 

واو مرمل ت   ،مل تضعولت  تيردريي  تيرقويديحملته كث ة املر   يه

 ،بدر عويهمل رنهرمل   ت ر   ويكن تضعولت ت يوَم ،ملي ملسجم تضرحوت املًم

 أ  و امل قملمت تإل ترة تيرعويليت م قوهمل من تضرحورت تتمردت يرت مرثه    

 رتته أنهررمل ت ررمل ،ملتيروعررت، وعوررى أن اررله تضلملرسررت قد ررت نوًعرر  

 ع الت من وجو  حرملته ممملوورت ا رمل    مرحوت تملرخييت، ويكن ين  

يرزتر   وا ملن؛  مليوعي يدى تضق ويم لملصرت يف تض رملطق تيرعيردة ت   

رعي مل وةعو مل يف وقت تملمرت  ومرن     يصع  أ مرحوت تي ض  تي  ت 

 كن أن يرتن تيرطريق تي ملق  أو تتجرهرمل ي ضر ه     ،نملحيت ومليثت

ع يف مق ته تيرعويليرت،  مل تحق مل عوى تيطفت سوري ريمله ترطفملر أوًر

ت يه ، وتضقصو  ا مل وحي همل ر مل  يو جوي يف ميت أاوه يكملن لً 

 هرو   ،او تيرأكيد عوى لطورة تجلملنجم تي وعي يف ريمله ترطفرملر 

ررلر  يره كرع تيقررع     وت  ،قه ومقروة ومكرع وقرت   ت رتته ي رغي حتقُّ

 د م ه يضلملنه وتيرأكُّ

ضدتلوت أعهه مأن ل ته   يف تعوى ممل وَر    و ملء طيرترت وعق 

تهمل ت، وأيد ذيك  رتسرت أعرد   ترطفملر يف تضرحوت تتمردت يت سيةت جد 

يه قرل  وارو مرمليطرع يرقرق مرع مرمل ن       ،حور تإلسملءة تي فقيت يفطفملر

adverse experience    طفرررع يف  مملي قررررت يوطفرررع، ويرررو سرررأي مل أي

فررته أت    ي مرمل  ته تير   تضرحوت تتمردت يرت يوجردنمل جعررره مويةرت     
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خي اررمل يف تضدرسررت حرررى يف تراورري م هررمل يفسررف! ويررلت  كررن     

أكثررر  توتطررويًر ملتيقررور  ن مرحوررت ريررمله ترطفررملر وجررده تارلملًمرر

 نلملصررت أن معولررمله مرحوررت تيروعررت  رسرر ،مررن تضرحوررت تتمردت يررت

  أم ملءنرمل يف  ن يردر  معظر  َمر   يف حرم يف ارله تضرحورت،    نوبصصر 

وت يف تيعورر  تيررلي يدرسررونه ويرريي يف    ص رربص تضرحوررت تتمردت يررت  

 يفسف  ،ر. تيردريي وكيف يرعو  تيطفع ويرعملموون معهُط

 يلررمل يرصررع ممليررررملين مررم خمرجررمله     أ  نررورة تيفررمليز وذكررره 

 ريمله ترطفملر ومدلهه تيصرفو  تروييرت، أن وقترة تيرعوري  ت نَ   

يررت ي مرردتر  تيطفووذيررك مرر  رر ،مصررد  معملجلررت مثررع اررلت تضوعررو 

رررع معولررمله  تضركرررة، كلررمل أن ترردريي ترطفررملر تيررلكور مررن قِ   

اررله تيفجرروة  أمررمل مملي قرررت راليررت تيع مليررت     سيقرره  أيًضررمل يف سررد  

مرأايرررع وتررردريجم تضعولرررمله يف مرحورررت تيطفويرررت تضركررررة مشررركع  

 لرل  ه أن ي فررتَ خمرورف عرن غ ارن مرن تضعولرمله،  هرلت ارو مرمل ي         

تيروقررع أنرره يرريي مملضقررروى ومررع ذيررك  ررإن  ؛مرره، واررو موجررو   عرره 

 تيلي يرقى  أ تيطلوحمله   

مفرمل ه: ارع وقترة تيرعوري      ملتقرمل ي      لمليرد تيفهيرد  ومدوره طر  

 ت عورى تيرعوري  تضركرر تضرع تضوتصرفمله تير  يرقيرد        شر كجهت م 

تتسررررثلملر تيرعويلررري يهسررررثلملر يف حبرررملر ت ضرررملنت     ومهرررمل رتغرررر 

مثرع مر ه     ،عوري  ت ديثرت  د   رملا  تير وريرمله ترطفرملر مثرع تيرقيُّر    

م رقوري تيرعويلي كطريقت عوليت ضرتقرت تي ظملم تيريويوجي ي لرو  

ترطفررررملر مهررررد  تصررررلي  مرررر ه  تعويلرررري يرتعرررري تإلمكملنيررررمله    

وت صوصررريت تيفر يرررت يكرررع طفرررع، أو أن ترمرررر مررررتون يكرررع   

  ذيررك؟ واررلت يقررو   أ تقررمل ر  لررر: اررع ا ررملن  ررد مقرررثلر اررو ي 
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هحرررظ تيرفرررملوه حيرررث ي  ،يف تضلوكرررتتصررر يف يريرررمله ترطفرررملر 

 تيكر  يف رسوم معضهمل؟

أن وقترة تيرعوري  تضرع       ايرمل تيعروت   ويف الت تيصرد  ذكرره   

وم رل   ،يولر ى وتيرجهيزته وم اهه تضعولمله ملموتصفمله وشروط 

 ،ج  تضقرثلرين عوى م ه  تيوقترةد ت تع    س وته 10أكثر من 

يلري يروت رق مرع لصرمل   طفرع      مر ه  تعو  مع تقلز د  مرطريق أي 

تيروعررت وحملجملترره  أمررمل تيرصرر يف  يررر  مررن أجررع ت صررور عوررى        

 مليروعررمله تيرر  حتصررع عوررى تصرر يف ممرررملق  ك هررمل     ،تإلعملنررت

ويكررررن تيرسرررروم ت تررررردلع تيرررروقترة يف   ،ت صررررور عوررررى  عملنررررت 

قرت معرملي  معي رت  عوًلرمل      امل  ق  يف قيمل تهمل  ذت ممل حق  ،حتديدامل

قد علورت   ،ر شركت تطوير يوخدممله تيرعويليتأن تيوقترة من له

 رتسررت مقملرنررت مررم عرردة م ررملا  )م رقرروري وتإلمرردتعي ومرروتك (    

ووجررده أن مرر ه  تيرروقترة يرروتقي تض ررملا      ،مقملرنررت  رر ه  تيرروقترة  

 ترلرى 

 رإن شرركه    ، لكر أنره وحبقرجم عولره    م  لمليد تيعثلملنأممل 

 100ء أكثرر مرن   مل مر فيرل مشررو  إلنشرمل   تطوير تيرعوي  تقوم حمليي 

ا رمل:   ورزإ وتيرقرمل ر تضُ  ،مركز يوطفويت تضركرة يف أدملء تضلوكرت 

مررررمل مرررردى جررررو ة تصررررملمي  اررررله تضرتكررررز ومقررررمليرتهمل رحررررد     

 تتةملارمله تيعملضيررت يف اررلت تضضررلملر؟  هررلت تضوعررو  حيلررع أاليررت  

لملصت يضلملن تو   م شله قرمل رة عورى تحرضرملن ترطفرملر وترو        

ت  يلررمل يرعورق مررملرور تي فقرري يوريةررت تضر يررت  مرطوررمله تعورريله  لملصرر 

 عوى تضقرخدمم 

عوررى أن تضرررملني تيرر  ت شررأ لصيًصررمل       ايررمل تيعرروت  وأكررده 

يوطفويرررت تضركررررة درررمل تصرررملمي  ذته معرررملي  عملييرررت يررردى شرررركت 
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تضشكوت أن عدم تروت ر تررتعري يف تضوتقرع     تطوير يولرملني؛ يكن 

 وتيرتمرري  عررمل ة  ،ي  مرررملٍن قمل لررتتضطوومررت جيعررع تيرروقترة تروجرره يرتمرر

 يكون غ  مطملمق يولوتصفمله تضطوومت 

لًرت؛ حيرث تقررطيع   مأن الت يريي ع ر      سويلملن تيطفيعجم وعق 

مل تيدويت شررتء أ ضرع تضوتقرع أو  عر  تضقررثلرين و قرتعره  قرًعر       

مل واررر  يرررديه  تجلررردترة يوقيرررملم مر فيرررل أ ضرررع تضشرررروعمله     حقرررً 

د  تيدويت، ويفسف ممل قي مل نرى مرت رق  ومملضوتصفمله تي  تضعهمل 

 ص يت وتعويليت حكوميت قد ت 

عوررررى أن تيريةررررت تيرعويليررررت      وقيررررت تيركرررررمي لررررمل أكررررده 

مررت وتيطررملق   وررت وتضدر يكررن أارر  م هررمل اررو تضعولررت تض ا      ،مطوومررت

تإل تري تيرررلي جيرررجم ت رررديث ع ررره وعرررن تيفوقرررفت تيرتمويرررت تيررر   

خل من أعلدة تيرعوري    ه  مع تيروعت   وعن تراع وتفملعو ،يرر ونهمل

 يف تيطفويت تضركرة 

 أ أن عررت مهحظررمله     سررويلملن تيطفيررع.  قررد تطررر  ،أيًضررمل

 واي كلمل يوي: ،أسملسيت عوى تيورقت تير يقت

  ترعررره تيورقررت يريررملن تإلحصررمل يمله ترسملسرريت يرعرردت     -1

تيقررركملن يف مرحورررت تيطفويرررت وتوقيعملتهرررمل تيعلريرررت حررررى  كرررن  

 عر ت وممملرست  مو ل مأ كملر أكثر  ورتًءت رو

  ترعره تيورقت إلحصرمل يمله تضردتر  وريرمله ترطفرملر      -2

 ؛ومرتكز ت ضملنت وتوقيعملتهمل تضكملنيت ومدى قدرتهمل تتسرريعملميت 

وتقرردير حجرر  تكوفرهررمل  ،ضعر ررت تتحريملجررمله ت ملييررت وتضقرررقرويت

تر وعوت رردامل تضرملشرررة وغرر  تضرملشرررة حرررى يقرررطيع صررملحجم تيقررر    

 ةةةة  أن املبةةةة   

ةة   الدةةل تنشةةه ل ي  

للط ولةةة  املبكةةةرة 

لفةةة  ت ةةةة مي   ا  

معةة لىل   ليةة  لةة   

كةةةةةةة  تطةةةةةةةولر رش 

 للمبةةةةةة  ؛ لكةةةةةةن  

املشةةةكل  أن  ةةة م 

تةةةوا ر اعرا  يف 

املواقةةة املطلولةة  

لجع  الوزارة تدوجةه 

 ،لرتمي  مب ٍن ق مئة 

لكون  والرتمي    رة  

غةةةةةةةىل مطةةةةةةة ل  

للمواصةةةةةةةةةةةةةة    

 املطلول 
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وتيقطررررمل  ت ررررمل  وكررررلت تيقطررررمل  غرررر  تيرحبرررري تضشررررملركت أو  

 تتسرثلملر يف تعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة  

تعرلرررمل  لطرررت مخقررريت  ذكرررره تيورقرررت تير يقرررت أنررره    -3

روعرررت حكوميرررت لرررهر مخررري  1500مقررررقرويت ت رررررمل  عرررد  

مررن م ررملء  روعررت كررع عررملم  تيقرر تر: مررملذت    300سرر وته  عرردر 

ه؟ وضررملذت تقرروم ت كومررت مهررلت تير ررملء وترخوررى عررن    دررله تيروعررمل 

صرت  مرخص  تيرعوري  شرركت    ي وقترُةتيقطمل  ت مل ؟ ضرملذت   ت س ر  

وتعلع عوى م ملء شرتكمله مرع تيقطرمل     ة،يف تعوي  تيطفويت تضركر

 ت ررمل  أو تيقطررمل  تراورري تيرعررملوني يرأسرريي اررله تضشررملريع مرردت    

  عطرررملء  ور أكررر  لملصرررت وأن ر يرررت تضلوكرررت تقرررعى  أ  ،ع هرررمل

أم تقررروم تيدويرررت معرررد م مل هرررمل   ؟يوقطرررمل  ت رررمل  يف علويرررت تير ليرررت 

   صخصرهمل يف مرحوت قمل مت؟

ي معرررملي  امل يرررت وط يرررت   عرررت تيورقرررت تير يقرررت  أ تر  ررر   -4

يوطفويت تضركرة ممليرعملون مع تجللعيرت ترمريكيرت تيوط يرت يرعوري      

ترور مرن   ترطفملر تيصغملر، وتلررلرت مرأن ارلت تضشررو  سريكون     

نوعه عوى تضقروى تيعرمري وتإلسرهمي! وتيرقرمل ر ا رمل: أت  كرن      

ي ومررررمل ا قيل رررمل تإلسرررهميت وتيعرميررررت؟    م رررملء معرررملي  عورررى أس رررر   

وصو مل ضرحوت من تي ض  وتيفكر - وهلل ت لد-وتتعرقمل  أن مل 

 نررمل مر ررملء أجيملي ررمل و ررق معررملي  وقرري     ن مررن تفرُّلكِّرروتإل رتن مررمل ي 

    رتشد تيعرد تيكري  يف تعقيره   كلمل ذكر  ،ص ي ت

ع تيوتيردين مرن   شرج   رإن تيرقرمل ر تضهر : كيرف ن      ،وألً ت -5

ترسررر عررعيفت تيرردلع إل ررمل. أطفررملد  يف  ور ت ضررملنت وريررمله     

 ترطفملر؟

مةةن لنةة و  مةة  ا تةة   

لفةةةةذو الرو ةةةة    

وملةةةةةة  ا تقةةةةةةوم 

الحكوم  لفذا البنة و 

وتدخ   ةن القطة   

ل  الخةةة    ملةةة  ا

ةةةةةةةةةةة    وزارة  تؤس 

 الدعلةةةةةي  رشكةةةةة   

   يف تعلي  مدخ   

 ة،الط ولةةة  املبكةةةر 

وتعمةة   ةةة  لنةةة و 

رشاك   مةة القطة   

الخةةة   أو القطةةة   

اعهةةةل الدعةةة و  

لدهسةةةةةي  هةةةةةذو 

  نف  املش رلة ل ال 
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يف تعقيرهمل عوى تضهحظمله أعرهه، أنره    أ  نورة تيفمليزوذكره 

تكرن   مملي قرت يإلحصمل يمله من تضه  مرمليطرع تضرلي همل يك هرمل     

طرررر  عررد  مرررن تيروصررريمله    قررد     ،ومرررن جملنررجم  لرررر  ؛مررروت رة 

ت ملصرررت مأاليرررت تشرررجيع تيقطرررمل  ت رررمل  عورررى تضشرررملركت يف       

تضشررملريع ت ملصررت ممليطفويررت تضركرررة، وأاليررت تقرردي  تيرقررهيهه  

 لررن تيوتجررجم تير ويرره  أ أنرره يرردى شررركت  ،تيهقمررت يررليك  أيًضررمل

يف تصرررلي  تضررررملني صرررت تطررروير تيرعوررري  تيقملمضرررت شرررركت مرخص  

تضدرسرريت )شررركت تطرروير يولرررملني(، تعلررع عوررى تصررلي  وت فيررل      

وم هررمل تيطفويررت تضركرررة  ،تضررملني تضدرسرريت جلليررع مرتحررع تيرعورري  

 مملتسرعملنت ممليقطمل  ت مل   أمرمل مملي قررت يولعرملي  تي لمل يرت  قرد        

رررع كفررملءته  تيعلررع عوررى مشرررو  تضعررملي  تي لمل يررت تيوط يررت مررن قِ    

مررع  ،ت م اوررت ومإشرررت  م سقررت مرخصصررت يف اررلت تجملررملر وط يرر

عردم  غفرملر قيل رمل تإلسرهميت وتيعرميرت تيعريقرت، ووقمل ر رمل تيوط يررت        

  ملويصق  ملمع ت ر  عوى م ملء معملي  وط يت وييي قص وتيرتسخت، 

 رإن   ،تيرقمل ر تضطرو  يف تضهحظت ت ملمقت  يلمل خي ُّ ،وألً ت

فت تيرردلع عوررى   ررمل. أطفررملد    تشررجيع تيوتيرردين يف ترسررر عررعي  

رررع تض سقررمله  يرره مررن قِ فرررته أن يررر  تر   مرردور ت ضررملنت مطوررجم ي  

وذيرررك مرررمليرثقيف وتيروعيرررت مأاليرررت ارررله     ؛ تيرعويليرررت وتإلعهميرررت 

تضرحوررت، وترارر  مررن َذت وذتن تررو   ت ضررملنمله رطفررملد  مرردون       

مشررو   ي تيعلع عويه يف وقترة تيرعوي  ع رد تر  ر   مقملمع، والت ممل   

تيعلع عوى ت ررمل  روعرمله   نه قد     ذ  ؛ع يف ريمله ترطفملرتيروسُّ

حكوميررت يف تيقرررى وتدجررر، ويف ترحيررملء تيرر  ت يصرروهمل تيرعورري    

تراوي يف تضدن، واله اي تض ملطق تي  تشرلع عورى أسرر عرعيفت    

 تيدلع يف تيغمليجم  
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فيع  يلمل يرعوق  هحظت    سويلملن تيط    ايمل تيعوت وذكره 

 روعرت  1500تتنرهملء من   املقه من روعمله،  إنه    حور ممل   

تإلشررملرة سرروف مل  أ أن  ا ررت وقررد ،2015و 2009 مررم وت ررملحهررمل

ا ملن مرمل رة علن مرنملم  تير ور تيروطين كأحرد مررتم  حتقيرق     

 عررملم حبوررور وحضررملنت روعررت 1500 ت ررررمل  ترضررلن 2030ر يررت 

  قر   تيروقترة  وترروأ  مل ت  يوقطمل  م همل روعت 1000 ،2020

ر تيرروطين   يقررر املًمررمل و ررق  تير رروُّ مرنررملم  أن  ت روعررت، 500

يررت تضرررمل رته ت ملصررت مررمليرعوي   أ مرنررملم   وحتو  ،يغرريتضطورروب وُأ

تيرعديع عوى تضرمل رة  أممل  يلرمل خير     و   ،ت ليت تيقدرته تيرشريت

شررو  تنرهرى ومردأ     هي أيًضمل م ،تضهحظت تضرعوقت مملضعملي  تي لمل يت

 تيعلع م ملًء عويه يف تطوير تض رملا  وتردريجم تضعولرمله، ورغر  أنره        

ي مأيررردي ِ ررر ت أنررره م  ،(NAEYCتتسررررعملنت مريرررت ت ررر ة تيعرررملضي ) 

مررره  ععيررت  نمليقرري  ترردريًرمل مكثف ررمل وكملنررت     لرر ته وط يررت  ر  

ت عررن ت عررن تيرردين ومعيررملًرترتجررع وترتقررجم، وترضررلن تضعررملي  معيررملرً 

ته ععيت  نمليقي  يولعملي  ت ملصت مملضلوكت ضوتط ت، واو ممل أقر ت

  ون أن يكون موجوً ت يف معملي امل ترسملسيت 

عوررى مهحظررت    سررويلملن       و ررملء طيرررت رررت  قررد عق  ،أيًضررمل

تيطفيع تضرعوقت مملضعرملي  تي لمل يرت تيوط يرت يوطفويرت تضركررة، مأنره       

  كلررمل ارري، وجيررجم مرتعررملة  ت أت نألررل توررك تضعررملي مررن تضهرر  جررد  

تيطفررع تيقررعو ي ورر  تيعرمرري وكررع ميةررت يررر  تطريررق تضعررملي   يهررمل     

(Standardization       لملصررت ودررن نهررر   عملي نررمل تإلسررهميت تيرر )

 رتعى حرى ت تلوب تدويت تإلسهميت من تيردتيت جيجم أن ت 
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        تإلعهم وتيرعوي  يف مرحورت تيطفويرت تضركررة: ةرمرت مرنرملم

 :يمل ،ق   ت رز 

تيرقرملء مرم تإلعرهم      أ أن ا ملن نقرمل َ      مرتاي  تيرعيزذاجم 

يرلت   ؛ر تضعر رت وتيفكرر  ش  كهالمل م سقرملن إلنرملل وَن ،وتيرعوي 

مررن تضهرر   يررهء تيع مليررت تيكمل يررت مملجلملنررجم تإلعهمرري ذي تيصرروت        

تيوويقت ممليرعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة  ويف الت تيصرد   كرن   

واررو  ت رررز يررمل ،قرر    واررلت   ،ملأ مرنررملم  نعر رره عيًعرر.  تيرطرررُّ

تي نملم  يف ترصع  شملر  تيقلق   وارو مرنرملم  تعويلري توفزيروني     

 Children Televisionى ورشت توفزيون ترطفملر قل أنرجره م سقت ت 

Workshop  ر ت،هررررمل  أ ورشرررت تيقلقرررر   تغي ررر  2000، ويف عرررملم

Sesame Workshop،  ي  مررررمل ة تعويليررررت واررررد  تي نررررملم  تقررررد

سرررر وته( قريررررع تير ررررملقه    6 – 3يفطفررررملر يف تيفةررررت تيعلريررررت ) 

مملضرحوت تتمردت يت  وجرملء ذيرك  رع مشركوت تيفجروة تضعر يرت مرم        

أطفملر تيفقرتء وترقويمله وأقررتنه  مرن تيطرقرت تضروسرطت تيقرمل رين      

عوررى تتير ررمل. مريرررمله ترطفررملر وتيرلهيرردي   قرررد كررملن أطفرررملر      

مثرع   ، أ تضرحوت تتمردت يت  ون معر ت مملرسملسريمله تيفقرتء يأتون 

تررقررملم وت رررو  وترشرركملر وغ اررمل مررن تضعررملر  تيرر  كملنررت    

 يدى أطفملر تيطرقت تضروسطت   

أمررملم تيروفزيررون ضشررملادة   مل طررويه و ضرري أطفررملر تيفقرررتء وقًررر 

تإلعهنررمله تيرجملريررت وأ ررهم تيكرتررون  ون أن يعررو  ذيررك عورريه        

أو وقمل يررت  ويعررر  اررلت تي نررملم  مررن أاررز تيرر تم   مفوت ررد تعويليررت

تقررررمل  أسررووب تي نررملم    تيرعويليررت عوررى مقررروى تيعررمل ، وقررد    

، وارمل  تي نرملم    م هرمل تيوغرت تيعرميرت    يغت يف تيعمل  20مأكثر من 

 يعو   أ سررم ر يقم:  



60 

–2020  2015  
131 

: تيرخطرررري  تيعولرررري وحر يررررت تإلنرررررملل،  قررررد     تيقرررررجم ترور

 أ  1966عدت  يو نملم  وه  س وته مرن عرملم   تسرغرقت  رتة تإل

  وشرررملرن يف تإلعررردت  أكرررمل  يون ومرخصصرررون يف  1969عرررملم 

تيرتميرررت وتإلعرررهم وعوررر  تتجرلرررمل  وتيفرررن  مررردأ تإلعررردت  يو نرررملم    

 مدرتسررررت يقررررووكيمله مشررررملادة تيروفزيررررون يرررردى ترطفررررملر، و    

 تتسررر رملل أن تإلعهنررمله وأ ررهم تيكرتررون ارري تيرر  تقرررهويه        

همل او سرعت تإليقمل  وارو تيوحيرد تيقرمل ر عورى      وتيقملس  تضشرتن مي

ي  كررة سررعت تإليقرمل     تر  ر  يرلت     ؛شد تنررمله ترطفرملر ومررملمعره   

حبيث تكون كع حوقت مكونت من سوقروت مرن تضقرملطع تيقصر ة     

وتضررملمعرررت  وكرررع مقطرررع يرررر   نرملجررره خيضرررع يعلويرررت تقيررري  قررررع   

رملحرررت تيررر   كرررن تتسررررفمل ة م هرررمل   تعرلرررمل ه يف م رررك تضقرررملطع تض 

 وتكرتر عرعهمل  

: سررخملء تيرلويررع، حيررث سررملالت م سقرررملن يف تيقرررجم تيثررملني

اويوررره )م سقرررت  رررور  ت  يرررت، ومعهرررد كرررملراي( وكرررليك     

  وتر ميرررمه 8درتييرررت  وكملنرررت أور ميزتنيررت يررره  يت كومررت تيف 

مويررون  وتر مملرسررعملر ت ملييررت(  وشررملر  تيقلقرر  اررو   60)تقريرررمل 

تي قررخت تيعرميررت ي نررملم  ت رررز يررمل ،قرر   أنرجررره م سقررت تإلنرررملل   

تي تحبري تضشرررتن مإشرررت  تض سقرت ترمريكيررت  ورشررت توفزيررون   

نررملل     تسررغر.  1979مث ت وقت تروأ يره يف عرملم    ترطفملر   و  

حوقررت  وقررد   128و   نرررملل  ،ت وقرررم تي لرروذجيرم حرروتيي سرر ت  

مويرون   40مررقرعت مهيرم  وتر )ترجرملوق     رقرد  صده يه ميزتنيرت ت  ر 

سرملالت مهرمل تضلوكرت وتيكويرت وقطرر       ، وتر مملرسعملر ت ملييرت( 

ترعوررررق  ملاررررد   170عررررع يرررره وتير رررررين وتيعرررررت. وتإلمررررملرته  وو 

 جملته معر يت، وتجرلملعيرت، وصر يت، و كريرت، وتقرصرمل يت،     
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 وتق يررت، وعملييررت، وقوميررت، وروحيررت، و نقررملنيت  سررملا  يف  عرردت  

رررت يو نرملم    من خمروف تيدور تيعرميرت، وكُ  ملكملتًر 23تي نملم  

 مثع أنملشيد تررقملم وت رو  وتيرص يف  ،أنشو ة 120

 أ أن مرنرملم  ت ررز يرمل ،قر  أو شرملر        أ  نورة تيفمليزوأشملره 

تيقلقرر  مررن تيرر تم  تيرعويليررت تيروفزيونيررت تيرت رردة تيرر  تركررت    

تضلوكرت، وقرد كملنرت ا رملن     وتع ت عوى مع  ترطفملر يف  ت وملًر

  عوة يوقترة تيرعوي  يولشملركت يف ترين الت تي نملم  و عله 

مررأن تعورري  ترطفررملر مررن لررهر        مهررمل تض يررف رررت يف حررم عق 

مل أو مرنررملم  يومي رر  قيقررت 30مرنررملم  ت رررز يررمل ،قرر  تيررلي يقرررلر  

  عوِّررتثقيررف ترم تيررلي تشررر  عويرره ععيررت رعمليررت تيطفررع )وتيررلي ي 

  وتقرررأ يطفوررهمل( يررن حتررع حمررع  يزتميررت  لررور     كيررف ت رردر  ترم 

ترطفملر  أ تيرلهيدي عوى ترقع، و كن وعرع ميزتنيرت كمل يرت    

عورررى أن تشرررر  عويهرررمل وقترة   ،يررردع  تيقطرررمل  ت رررمل  إلنشرررمل همل 

تيرعوي ، مع وعرع  سررتتتيجيت يقررور عيرع ترطفرملر مغر  تي ظرر        

طفررملر لملصررت  وترردع  تيرروقترة ارر تء تر  ،عررن وعررعه  تتجرلررملعي 

 تض ملطق تي مل يت يف تضوجو ين 

 

 دو  ييمله علويت يو هوه مرعوي  ورعمليت تيطفويت تضركرة: 

تيعلع عوى تعزيرز و عر  تيقطرمل      أاليَت    لمليد من  ايميرى 

ت رررمل  يولقرررملالت وتتسررررثلملر يف حضرررملنمله وريرررمله ترطفرررملر      

 ومدتر  تيصفو  تروييت مملضرحوت تتمردت يت من لهر:

   تيدع  تيفين وتيردريجم  تقدي  1

 تأمم تضقررته وتض ملا  وتيوسمل ع تيرعويليت     2
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 عطررررملء اررررملمم مررررن ت ريررررت دررررلت تي ررررو  مررررن تيرعورررري      3

 مع تتيرزتم مملضعملي  ترسملسيت تضعرلدة  ،وتيرعمليت

تقررردي  لررردممله تيررردع  مرررن تيرعمليرررت تيصررر يت تروييرررت         4

د قرد موح ر  وتإلرشمل  تتجرلملعي وتيرتمروي ولردممله تيرغليرت و رق ع    

 عرلد من وقترة تيرعوي  ي 

تقرردي  حرروت ز يوقطررمل  ت ررمل  يهسرررثلملر يف تيرعورري  مررمل     5

 قرع تضرحوت تتمردت يت يف تض ملطق غ  تجلملذمت )تي مل يت( 

عورررى أاليرررت  ور ترسررررة يف ت شرررةت   أ  نرررورة تيفرررمليزوركرررزه 

كرر    وأاليت تيعلع عورى تيروعيرت ترسرريت؛  وفسررة  ور      ،تيطفع

 شررةت تيطفررع يف عيررع مرتحررع حيملترره، ومررملرل  يف مرحوررت      يف ت

فررته أن يكرون يردي مل لطر  توعويرت      ويرليك ي   ؛تيطفويت تضركرة

 ،وعوررى سررريع تضثررملر ؛وتثقيفيررت يفسررر يف أسملسرريمله ت شررةت تيطفررع

مل م مرنملحب رمل تثقيفي ر  مت وممل قتيرت تقرد    إن ععيت رعمليت تيطفويت قد 

م يفمهرمله  قد ي  ،ملأسروًع( 25دته )ى )تثقيف ترم وتيطفع( م قل 

 أكثرر  م ره  تسررفمل ه  وقرد  م طقت،( 13يف عيع أدملء تضلوكت )

 قد  ،ويقي  قرملي مل كرً ت  مملإلعمل ت يليك سيدة،( 230.12) من

 ،مت ععيت رعمليرت تيطفويرت مرنملحب رمل يردع  تيرعرملعت تيطريعيرت      قد 

 ومرتم  يرثقيف وتوعيت تجملرلع 

عورى مرمل ذكرتره    ايرمل حرور عررورة           حملرد تضو ر   وأكد 

عدم تفعيع تيروعت تت رتتعيت عوى دو ر،ي أو كرديع كملمع 

عررتر تير   كرن أن يرتكهرمل   مرملن تيشملشرت       وذيرك يف  ؛يوروعت

عوررى تيطفررع لملصررت يف اررله تيفرررتة تضركرررة؛ مملعررررملر أن تيروعررت    

مقررملندة  تإليكرتونيررت  كررن أن تكررون يف صررورة مرررتم   ورت يررت 

 مل   تيزمن أيًضحمدو ة 

كبةىل يف  ل  ة رور  

تنشةةئ  الط ةة  يف 

جمية مرا ة   ي تةه، 

ول علص يف مر لة  

 ؛الط ولةةة  املبكةةةرة

 ةةةرتض أن ل   ولةةةذل 

لكةةةون لةةة لن  لطةةةط 

تو ولةةة  وت قي يةةة  

ل   يف أس سي   

 تنشئ  الط  
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 إن تطريرق تيروعرت تت رتتعريت     ،أ  عويملء تيرملقعيويف تعرقمل  

مرررع  ، تطريقررره مشررركع صررر يز ومررر ظ   مل  ذت   ملي رررقرررد يكرررون  ع 

 تيرأكيررد  عوررى ترردريجم ترمهررمله / أ رررت  ترسرررة عوررى تسرررخدتم    

ت أن يكون مثع مقيرت   ،الت تيرطريق وتفعيع حمروته مشكع سوي 

 تيرطريقمله 

جم مره    رتشرد تيعررد     و  ترفق مرع مرمل طملَير     وقيت تيركر   أممل 

معرردم عرررورة  - كلررمل ترررى -مل تيكررري ، حيررث ي ررمل ي عررل ي  

وارري  ،تتير ررمل. ممليروعررت؛  ملرسرررة ارري ترصررع يف ترميررت تيطفررع   

ثرررت حملجررت تيطفررع  أ أن عصرررنمل ت ررديث ي  مل؛ يكررن ق رركررليك ح

وقرد أوعر ت   يوعجم ويشملرن ويررعو  ترلره. تضدنيرت مرن تيروعرت       

 تضعورر  الررمل تيوتيرردين أن 2016ميملنررمله تتلررررملرته تيدوييررت م يررز    

لت من تيكرهم  يف نشملطمله م ظ  يشركملنه أن مشر  يوطفع ترور

ن تير قروت  وتيغ ملء وروتيت تيقص   وأكده تي رمل   أن ترطفملر مم 

مل أكر   ممليروعمله قرع تير ملقه  مملضرحورت تتمردت يرت أ هرروت تفوق ر    

م ظرررت ه  تيررلين   حيظرروت   ه تيقرررتءة وتيكرملمررت مقملرنررت  يف مهررملرت

  تيقرررتءة وتيكرملمررت  كررليك أشررملره    لررت يرررعوُّ مأيررت نشررملطمله م ظ  

ر قرررمل  يف تيصرررف تيرتمرررع( ترررأو  ن تيقررررتءة )وي تي ررررمل    أ أن حتقُّررر

 مثهوت عوتمع:

  ذت تير قوت  دتر  يف م ملطق مرتفعت تيدلع   •

ظرروت  رر ته يف تيقرررتءة ارر  يف تيفصررع قررد ح و ذت كررملن قمه •

 وتيكرملمت قرع تتير مل. مملتمردت يت )أي تتير مل. مريمله ترطفملر(   

و ذت   يكرررن يرررديه  قصرررور يف  مكملنرررمله تضدرسرررت يررررو        •

 تضصمل ر تيرعويليت   
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 ،قررتو يلررمل يرصررع مقرر تر    رتشررد حررور تض ررملا  تيغرميررت تضطر   

ت قررع اررت   لررن تضهرر  تيروعرريز مررأن معظرر  تيفوقررفمله يف اررلت     

ونضجت يف تيغرب، وقرد قملمرت تيقرعو يت مرعرديهه كرث ة عورى       

ق ت ن اله تي تم ، ومن عل همل مرنرملم  ترركرملن تيرعويليرت تضطر ر    

يرضلي همل تضفملاي  تيدي يرت وتتجرلملعيرت ترسملسريت يطفرع تيروعرت       

عت ِعرررشرررك و  أمرررمل  يلرررمل يرعورررق ممليروعرررمله تت رتتعررريت  هررري مررره

عرد تض طقرت أو    ه   رو ه  من تتير رمل. )ير  كِّيوطهب تيلين ت ا

ق تيرفملعرع ت قيقري    قِّيف  ع ت روب( ممليروعمله تيوتقعيت تي  ت 

وارو تيعلررع   ،مرع عوي رمل يف تضلوكرت وتجرجم وطرين      ،يف ميةرت طريعيرت  

يكرتونيرررت تإلفرررر  رطفملي رررمل يفيعرررملب   يو رررد مرررن تتسررررخدتم تضُ  

 تيوتيرررمله تضر ررردة تيرررملر قررروي يف وتجلررروتته وغ ارررمل  ا رررملن ت نَ 

وحيلرررع رتيرررره مرررمليكو شرررركمله تيرك ويوجيرررمل يف تيقررريويكون   

مل  مليي؛ حيث  هره حبلوعت من تضدتر  تيرقويديت تي  ا ع املًم

  مشرررركع  قيررررق  ررررد وت  ،تسرررررخدتم تيرك ويوجيررررمل يف م ملاجهررررمل

وأور قممل  هررررمل ارررر  أم ررررملء أصرررر ملب اررررله    ،تتسرررررخدتم لملرجهررررمل 

  ويوجيمل ولملصت عوى تيصغملر تيشركمله إل رتكه  لطورة تيرك

 رررر ى عرررررورة أن تقرررررفيد تضلوكررررت      قيررررمل  تيرررردرييأمررررمل 

ممل  ته تيوت رة يف حبملر تيرعوي  تضركر مردي مل مرن تسرر ت  ذيرك!     

عوررى تررأو  وسررمل ع تيروتصررع تتجرلررملعي       أ  مهررمل عقيررع  وركررزه  

وتيرك ويوجيمل ت ديثت عوى تي لو تيلاين وشخصيت تيطفع، واي 

  أ تعملمع مه   معهمل مقأيت حترملل 

يروصرريمله تضعررره وتض ررردى تيرردويي        ايررمل تيعرروت  وعرعررت 

 ومن أالهمل ممل يوي: تضركرة، تيطفويت عن 2018تيقمل   يورعوي  

ظفر  مجمو   مةن 

املةة ارا الدقلي لةة  

  الدةةةل  نةةةة   م ةةة

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةدخ ام 

الدكنولوجيةةةةةةة  يف 

ر حةةة   وت   ،من هجفةةة 

لشةةةةةةك  رقيةةةةةة  

 ،االسةةدخ ام ل رجفةة 

وأو  زل ئنفةةة  هةةة  

ألنةة و أصةةح ب هةةذو 

الرشةةك   إلرراكفةة  

  لطةةورة الدكنولوجيةة

 ول ص     ال غ ر
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 طرره. مورقررى يوفررر  تتسرررثلملريت يرضررلن  قملمررت ورش علررع     -

 ريمله ترطفملر  ق تيركملمويت يف ص ملعت مرحوت قِّت 

رررررع تجلهررررت تضع يررررت مررررن ِق نشررررملء مرررررملحف يوطفويررررت تضركرررررة  -

  شملركت تيقطمل  ت مل    

تيثمليث يف  عر  تيطفويرت تضركررة عرن طريرق       مشملركت تيقطمل  -

 ي مرمل رته نوعيت مملير قيق مع وقترة تيرعوي  تر  

توسريع نطررمل. تيركملمرع وتير قرريق مرم وقترة تيرعورري  وتيرروقترته     -

 تضع يت ممليطفويت تضركرة 

 ؛رسرمل ع توعويرت يولجرلرع    ث م سقمله تإلعرهم يف مر   تفعيع  ور -

 أوييملء ترمور مأاليت اله تضرحوت  ير ع وعي

مرت مرن   تنرفمل  تيقطمل  ت رمل  مرن ت ردممله وتيرقرهيهه تضقد      -

ع يف مرحوررررت ريررررمله  تيروسُّرررر وقترة تيشرررر ون تيروديررررت وتيقرويررررت يف 

 ترطفملر 

م رررملء شررررتكت مرررع تض سقرررت تيعملمرررت يورررردريجم تيررررقين وتضهرررين    -

 عولمله تيطفويت تضركرة حبملر تدريجم م يف

تيركملمررع مررم تجلملمعررمله ت كوميررت وت ملصررت وتيرعورري  تيعررملم  -

 يف  عدت  مرتم  تيدرتسمله تيعويمل ضرحوت تيطفويت تضركرة 

تتسرررررفمل ة مررررن تيرررر تم  تضطروحررررت يف أورت. تيعلررررع يرأايررررع    -

ذوته تيرأايع ترقع من تجلرملمعي   تضركرة تيطفويت معولمله مرحوت

 أو ملء ت دمت 

تتسررررفمل ة مرررن ةرررملرب تيررردور تضشرررملركت مملض رررردى يف  عررر        -

 ت كوممله يوطفويت تضركرة 

 تضركرة  تيطفويت يفسر يوروعيت مأاليت تصلي  مرتم  -
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   يف ارلت تض رردى مرن ارملذل    تسرفمل ة تيقطرمل  ت رمل  ممرمل ُطرر      -

 تضركرة  تيطفويت مل يف  ع ي كونه شريك مل أسملس ؛تسرثلملريت

 إنره ويردع  مرنرملم  تيطفويرت      ،مرن  اريم  ويف تعرقمل     لمليرد  

مثرع: وقترة   ،جهمله تيرلويع تُض رلورت  تضركرة  إن مل درملل  أ حث 

تيرعورري ، وصرر دو. ت ليررت تضرروتر  تيرشررريت، ووقترة تيعلررع وتير ليررت   

 وذيك يدع  تي تم  تيرملييت:    ؛تتجرلملعيت، ووقترة تضملييت، وغ امل

ملر كع صرررر مقرررملعد  اويرررع  نشرررملء تضررردتر  وريرررمله ترطفررر    1

 ضشملركت تضرأة يف قطمل  تيعلع   

 اويع مرتم  تأايع وتدريجم تيكمل ر تيرعويلي تيوطين    2

 تضقملالت يف تغطيت روتتجم تضعولمله يف تيقطمل  تراوي    3

تيرعررملون مررم وقترة تيرعورري  ووقترة تيعلررع وتير ليررت تتجرلملعيررت        4

  مرمليرعوي   يوعلع عوى   مل. أطفرملد  ،ير ديد  ةمله تيدلع تحملدو 

مررن لررهر تقرردي  تيرردع  وتيرشررجيع      ؛مررمل قرررع تضرحوررت تتمردت يررت   

)تضررمل ي وتضع رروي( درر  ير فيررزا  عوررى تير ررمل. أطفررملد   رحوررت       

 ريمله ترطفملر 

وعررررع مرررررتم  لملصررررت يفطفررررملر ذوي تتحريملجررررمله ت ملصررررت      5

( يرغطيرت نقررت مرن    vouchersوتضواومم من لرهر نظرملم تيققرمل   )   

  ترققمل  تضملييت

 يلررمل يرعوررق مملرتفررمل  كوفررت مرحوررت ريررمله     مهررمل تض يررفوتررى  

ع تيكلرري وتتنرشررملر يف تضلوكررت، أن   ترطفررملر لملصررت مررع تيروسُّرر  

وجيرجم  يرزتم كرع مقررثلر      ،ر عوى تيقطرمل  ت رمل   الت ترمر يعو 

يف  نشررملء ريررمله أطفررملر مقرررور نقرررت مررن ترطفررملر غرر  ميقرروري      

يرمله تضر ردة يف   مرملل عيرع     وةرمت تيوت ،underprivilegedت ملر 

لملصرت أن مردتر     ،ترطفملر يف الت تضوعو  جديرة مرملي ظر  ييهرمل  
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ريررمله ترطفررملر ت ملصررت وتضوجررو ة يرردي مل ت ن مملاظررت تيركررملييف   

و ررمل أن تيدرتسررمله يف  ور كررث ة أوررررت أن تيعمل ررد مررن       ،وعويرره

ت عوررى تقرصررمل  تتسرررثلملر يف مرحوررت تيطفويررت تضركرررة كررر  جررد   

 إنرره جيررجم أن ترررو ر مرردتر  ريررمله ترطفررملر يف عيررع         ؛ويررت تيد

مغر  تي ظرر عرن حمليرت أسررا        ،م ملطق تضلوكت وجلليع ترطفرملر 

 تتقرصمل يت وتتجرلملعيت   

مملي قرررت ضقررأيت تيع مليررت    أ  نررورة تيفررمليز ومررن نملحيرهررمل ذكررره   

مل يف ت يملة أو تيفقر ته، وتقررتت  قررور    مأطفملر ترمهمله ترقع حظ 

 ،تء ترطفرملر يف معر  تضردتر  تراويرت مردون مقملمرع      مع  من ار  

ترلرل مهرمل؛ عورى أن يكرون ذيرك مرن معرملي           هي توصيت مرن تضهر    

تقيرري  تضرردتر   أمررمل تيروصرريت ت ملصررت مرررو   مرتكررز تيطفويررت        

تضركرررة يف عيررع م ررملطق تضلوكررت،  قررد سرررق تيعلررع عويهررمل مررع   

ل  فِّررعورري  ت ن ت تيرتكيررز عوررى تيقرررى وتدجررر، كلررمل أن وقترة تير  

 مل ممملوو مل مشروًع

عوررى أن تإلعررهم مرره شررك قطررمل   أ   ررمل زة تيعجررروشوأكررده 

 تع  ومه  ير قيق ترادت  تضأمويت يعلويت تير ليت تيشرملموت يف أي  

يلت من تيضروري تيركملمع مرم عيرع تجلهرمله ذته تيعهقرت      ؛ ويت

 يهرمل   ومن مي همل تإلعهم كلطوجم أسملسي ي جمل  توك تجلهو ،  رمل 

 تجلهو  تضرترطت مرعمليت تيطفويت تضركرة 

أن تضررررملني ت ملصرررت     و رررملء طيررررتتررررى  ،ومرررن نملحيرررت ألررررى

مريررمله ترطفررملر جيررجم أن ت ررملر تتارلررملم تيكررمليف؛  كررع مرر ه        

  ظرملم ترركرملن وتضعررو  يف     ،تعويلي يه ت ظي   تلوي لرمل  مره  

رجييررو  ت عررن حملجررمله م رقرروري أوتضرر ه  تضطررور يرردي مل خيروررف جررد 

ميويمل مثو مل، وجيجم أن نعلع عوى موت قت م هج مل مع مر ملنرمل؛  ه رملن    
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ق  يهمل تضعولرت  طر املذل يوروعمله يف أدملء تضلوكت ت  كن أن ت 

  ر تضعرو  يف وقترة تيرعوي  مطريقت ص ي ت!حرى تض ه  تضطو 

مرقرروي  تيضرروء عوررى عرررورة تيع مليررت       حملررد تضو رر  وتاررر  

ترطفملر يف ةهيز مرتكز تردريجم مرخصصرت درن      عولمله ريمله

ب  يهرررمل معولرررمله تضرتحرررع ترلررررى،  خمروفرررت عرررن تورررك تيررر  ت ررردر  

وتكررون دررن أسررملييجم تقيرري  خمروفررت رجررع تيوقررو  عوررى تجلررو ة     

، authentic evaluationن من لهر مدلع تيرقيي  ترصريع  وتيرلكُّ

ويرررع تضر ه     واو تيلي ير   يه وعع تييرد عورى تضهرملرته تيدقيقرت،    

 تيرشخيصي يف تيرطوير تضهين 

 ملتفقت مع    رتشرد تيعررد تيكرري         تجلملقي تيشريكيأممل 

ي يف تيرأكيد عوى أاليت م رملء م رملا  تيطفويرت تضركررة عورى أس ر      

  ص ي ت، وأا  ركمل ز الت تض ه  مرأيهمل او  سررتتتيجيمله تيررعوُّ  

قدرتته ومهملرتتره   تيرفملعوي تي ش  تيلي يريز تيفرصت يوطفع ير ليت

ت ركيررررت وتررررو    ررررر  مهررررملرته تيرررررفك  ومهررررملرته   رتن     

ويكررن اررع ا ررملن مررن   ؛تيعهقررمله مررم ترشرريملء ومهررملرته تتتصررملر 

تض سقمله وتديةمله تضع يت من علع جبديرت وبطري  و سررتتتيجيت    

ر ررملء م ررملا  ريررمله ترطفررملر و ررق  قيل ررمل  يقويررت مركملموررت وشررملموت 

مررررت يورررردور  يرق يررررمله وترسررررملييجم تضرقد  وتسرتشررررملً ت ممل ،ومرمل   ررررمل

 تي ملج ت يف الت تيشأن؟ 

أكررده    تجلررملقي عوررى أاليررت تكرروين وتفريررغ  ريررق   ،أيًضررمل

رررع تجلهررمله ت كوميررت ذته  ِقترمرروي عولرري تقررين مرخصرر  مررن  

مملإلعرررمل ت  أ مشرررملركت   ،تيعهقرررت )ويررريي  قررر  وقترة تيرعوررري (  

ت تضركررررة، تيقطررمل  ت ررمل  ير رررملء مرر ه  تعويلرري ضرحورررت تيطفويرر     
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مررت يورردور ويألررل مملرسررملييجم ت ديثررت تضرقد   ،يرتكررز عوررى قيل ررمل 

 تي  ا ت يف الت تجململر  

جقور تيرعرملون مرم    أن من تضه  مد     مقملعد تحمليملمي لمل يرى 

كررع ع ملصررر تيريةررت تيرتمويررت وتتجرلملعيررت تضرر ورة يف حيررملة تيطفررع   

مل يف مل ترموي ررأسملًسرر علث ررن اررلت تيرعررملون  كررن أن ي    ذ  ؛وتكوي رره

امل  ترميره وحتقيق اوه تضركملمع  وم سقمله تيطفويرت تضركررة   

  مرتحبهرمل عورى تيشررتكت      تُقر  مل مرمل ق املًحر  قِّر ومرتكزامل يرن ت  

تيفملعوررررت وتضرررر ورة مررررم ترسرررررة وم سقررررمله تيطفويررررت  و ذت ك ررررمل 

ى عَ ر  رإن مرن تضهر  أن ن     ،عورى م رملء قردرته ترطفرملر     حريصم  عه 

 ذ ار  تضر ور    ،وتضق ويم عن تيرعملمرع مرع ترطفرملر  تلورهمل     مملرسر

و ملصررت يف ترردريره    ؛تركرر  عوررى اررو تيطفررع وترميررره وتعويلرره   

ويف تشجيعه  وتقردي  ت روت ز در  وتضكمل رله تضمل يرت       ،وتعويله 

مهمل مرتكررز وم سقررمله  ت و ررق مرررتم  تقررد   ن يرررلر جهرردً َمرر يكررع 

 تيطفويت   

معر رت مردى    ورزإ  رإن مرن تضُ   ،  مررالم    عرر ر مي لمل ويف تصروُّ 

علق أو سوء تجلر  أو تجلررت  يف أنظلرت تعويل رمل  رمل  يهرمل تيرعوري        

عرهل سرط ي وحمملويرت قفرع      يف س وته تيطفويت تضركررة؛ رن أي  

 لرد عقررمله  ع ملصرر    فملق  تضقأيت وير  ي ضرمل ت ت   تجلر   مل  يه سي 

ضرمل   ييهرمل   وي  ،تحمليطرت مره  وتيريةرت   ،وتضر ه   ،تضعور   :تيرعوي  وهوت

 ره مرد ع رد تطروير أي      ،أيًضمل تسرشرت  مقرقرع أطفملي رمل  وعويره  

مل ويف وقررت وتحررد( ر تيع ملصررر تيقررملمقت )مًعررطررو مرحوررت تعويليررت أن ن 

صرجم أعي  ررمل لصرمل   تض ررر    وتعرعم ن   ،مصرورة تكملمويرت ععيررت  

 مت عوىوكيف ندعله يهنرقملر يولرتحع تضرقد  ،تي همل ي )تيطمليجم(

ت ترعوررق ممليقيررمل ته تيعويررمل؛  رره  تيررروتيي  ا مليررك مهحظررت مهلررت جررد  
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مع جيرجم   ،يكفي أن يكونوت  ق  مرخصصم )حملموم يوشهمل ة(

أن يكونروت كررليك ممملرسررم ضه ررت تيرعورري ؛ رن تضلملرسررت تييوميررت  

ت جرد   كرر    ر م  ا مليرك عرد      مل عوى تيفجوته تي  جيجم أن ت ر تعر 

عويرمل ممرن   تيشرهمل ته  تي يذومرن  مرن تجل قرم   من تضرمم تيفملعوم 

أ  وت قارة شرملمه  يف تيرتميت وتيرعوري  و   حرمليره  يورقملعرد  وارمل     

تتسرررفمل ة مررن ك رروق لرر تته  تيرتتكليررت حرررى ويررو عوررى سررريع      

وأك  لطأ  ،تضشورة  كليك  إن  ور تيريت تكملموي مع تيرعوي 

ت غ رررى   ن يف رأ مل هلرررمل عي ررر  ،ارررو  صرررع تيرتميرررت عرررن تيرعوررري     

تيرعوري  يف تضدرسرت    ر ميةرتَ طرو  رحدالمل عن ت لرر  وت  كرن أن ن   

تطررويره يف تض ررزر عرر   لضررمل  تيطررهب يرسررمل ع  ييرر  نقررف مررمل    

 ،مرضملرمت يف تيقي  وتيرعوي  ممل مم تضدرسرت وتيريرت  ومصرفت عملمرت    

 من تضه  تيرتكيز عوى ممل يوي:

يفعويررت يف  جرررتء  رتسررمله وأحبررمل  عررن مرروتطن ت وررع ت      -1

 تطوير تيرعوي  يف تيق وته تضركرة من علر تيطفع   

تيرأكيد عوى عرورة تأايع معولرمله ومعولرم تيصرفو      -2

وت ضو  تلررملرته كفملءة ت قرج  مرع    ،تروأ مدرجت تضملجقر 

أاليرررت تعوررري  ترطفرررملر يف ارررله تضرحورررت تيعلريرررت  )ةرمرررت   و ررردت  

 (   مثملت 

ضخرجررررمله يف مرحوررررت ع معررررملي  وملمرررررت  صررررمل   تع ررررَو -3

ارري معررملي     مررمل  تيطفويررت تضركرررة قملموررت يوقيررمل  )يرررقن تيقرررتءة       

ارري معررملي   مررمل  تيقرروون تيه ررق يف تيرعملمررع مررع ترقرررتن   ،تإلتقررملن

 واكلت(   ،تيقوون تيه ق

تضرقملعررردين  تضعولرررمو تتسررررفمل ة مرررن لررر ته تضعولرررمله    -4

عيرت  وكرليك ع رد تثقيرف وتو    ،كملسرشملريم ع د تطروير تض رملا   

ا جة    كبىل   هن ل    ر  

مةةةةةةةن املةةةةةةةرل  

ال   ةةةةةةل  مةةةةةةن 

   و مةةن الجنسةة  

عليةةة  الشةةةف را  ال

ممةةةن أ نةةةوا زهةةةرة 

شب لف  يف الرتلي  

والدعلةةةةةي  وتةةةةة  

  ةةة لدف  للدق  ةةة  

رومن  االسد  رة من 

كنةةةةةوز لةةةةةةااتف  

الرتاكمي   دة  ولةو 

    سبي  املشورة
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تراررررع مررررن وحرررري ةررررملرمه  تيغزيرررررة وتيطويوررررت مملعرلررررمل  أ ضررررع  

 تضلملرسمله   

تطوير م ملا  تيرعوري  ت ملصرت مرخصر  ريرمله ترطفرملر       -5

 ،مرررمليرتكيز عورررى تيقرررووكيمله وتيصررر ت تي فقررريت ؛تجلملمعررمله يف 

 وأامل  تيشخصيت ت ملصت مملرطفملر وكيفيت تيرعملمع معه   

ز   َمرر   يف تيرعورري  ع ررد تشرررتت  وجررو  شررخ  مرخص رر   -6

يضررلملن حتقيررق حررد  ؛ ترررتلي  ت ررررمل  روعررمله أو مرردتر  أاويررت  

 ملحبًرر  ملتسررثلملري   ملمرن تعرررملره مشرروعً    مرن جرو ة تيرعوري  مردت      ىأ ن

 ز عوى تدملمم تيرحبي   يركِّ

 كلمل توتصع ت وتر حور مع  تي قمل  تضهلت، مثع:  

 ؛تيرتكيز عوى مهملرته تيرفك  كأسرمل  يف تيرتميرت وتيرعوري      1

ترطفرررملر مرررن تضهرررملرته ت يملتيرررت وتيثقرررت وتبرررملذ تيقررررتر يررررلكم 

 وتإلمدت   

تشرركيع  ريررق علررع مرفررر  جيلررع مررم تيرخصصررمله تيعوليررت       2

ير ررملء   ؛وتيرتمويررت وتيرق يررت وغ اررمل مررن تيرخصصررمله ذته تيعهقررت     

يرتكرز عورى تيقري      ،م ه  تعويلي ترموي ضرحوت تيطفويت تضركررة 

يجم وت ييررمله تيعملضيررت ت ديثررت ويألررل مملرسررملي ،وتضرررمل ا تإلسررهميت

ز عوررى مررت تي ملج ررت، ووعررع  سرررور يورتميررت يف ترسرررة يركِّرر  تضرقد 

ن حرررى تجيررجم أن يوعرهررمل تيوتيررد  تيرر م ررملء تيفررر ، ومررمل ارري تر وتر  

 يووطن ويوعمل   م رليت  ت مقول ملل أجيملي خر ن 

 ،وعررع ترنظلررت وتضعررملي  وتيضرروتم  تيعوليررت يريررمله ترطفررملر    3

 صت رع جهمله مرخص و ة تيعلع  يهمل من ِقومرتقرت ج

 ورررتء وقمل ررت تيطفررع مررن لررهر تو يررف أ ب تيطفررع يف تض ررملا      4

 وترنشطت رطفملر تضرتحع تضركرة من تيرعوي    
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ع وتتنرشرملر يف أدرملء   أاليت عر  تجلو ة ع رد علويرمله تيروسُّر     5

و ملصرررت أن  ،ير قيرررق تيرررروتقن تيكلررري وتي ررروعي مًعرررمل ؛تضلوكرررت

 ،ك مرن معرملي  امل يرت ومررتم  تدريريرت عملييرت مررروت رة      مرطوررمله ذير  

 وات مع ميوه ل ة  وييت 

 

 التحصيات:  

( 6  أ 5مررت يوعلررر مررن )عرررورة  عررمل ت مرحوررت تيروعررت تضرقد   1

  تيرعوررري  تير،ررري تإليزتمررري، مرررع وعرررع عررروتم       و يق ررر سررر وته

  يت ه مهله تضرحوت مثع تضرحوت تتمردتق أطفملَيوِ ن ت ي وجزتءته َض

تجلوتنرررجم  عررررورة م رررملء  سررررتتتيجيت مركملمورررت تغطررري عيرررعَ     2

ضررمل  ؛سرر وته( 3يرعمليررت ترطفررملر يف مرحوررت تضهررد مررن )تيرروت ة  أ   

أوررره أحبمل  تيدممل  عن لطرورة ارله تضرحورت تي لمل يرت عورى علروم       

حيملة تإلنقملن، وتشلع تإلسرتتتيجيت ترسرة وتض سقمله تير  تقروم   

تيشررخ  تيررلي يرملشررر رعمليررت تيطفررع،  عوررى تيرعمليررت،  ررمل يف ذيررك

ى تيرررو يفي درررمل تسررررقطملب شخصررريمله ممررررملقة يف ارررلت     وتضقرررل 

تجململر، ومعرملي  تلريملرارمل ورلصررهمل وتردريرهمل تضقررلر عورى رأ        

وتيريةررت تيفيزيمل يررت وتي فقرريت تيرر  ترعررى تيطفررع سرروتء يف     ،تيعلررع

ترسرررررة أو حتررررت  شرررررت  وقترة تيرعورررري  يف تيصررررفو  وتيغررررر     

ع يف تيقررور  ت، وأسملييجم حتقيق تجلو ة وتيرقيي ، ور  تيروسُّر  ت ملص

 ن حيرملل اله تيرعمليت يف اله تضرحوت َض

تأسرريي شررركت حضررملنمله أطفررملر )عهمررت ةملريررت( مميررزة،         3

ويكون دمل  ررو  يف تضروته    ،يكون دمل تنرشملر وتسع يف تضلوكت

يف  كثر  يهمل تي قملء تيرمل عمله وتضرقروقمله، وكرلت  تتيرجملريت تي  
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تجلملمعرررمله وتضقرشرررفيمله وتيررروقترته و تلرررع تجمللعرررمله أو تضررردن    

 تيص ملعيت يرشجيع تضرأة عوى تيعلع يف قطمل  تيص ملعت 

مرتجعت وتفعيع ترنظلرت وتيقيملسرمله تيوط يرت ت ملصرت حبقرو.        4

د عورى تقردي  ت ردممله تضقرملندة يولررأة      تير  ت كِّر   ،تضرأة تيعملموت

فرملر مررن تيروت ة وحررى ورره     تيعملمورت، وم هرمل تررو   حضرملنمله يفط   

سرر وته يف مقررر تيعلررع أو قريررجم م رره، عوررى أن يشررلع ذيررك أطفررملر 

تضعولمله يف تجمللعمله تيرعويليت مع وعع تيضروتم  تض سقريت تير     

 حتك  ذيك 

صرت يف تيطفويرت تضركررة ترروأ      نشملء أكمل  يت وط يت مرخص   5

ممله يوعلررررع يف حبررررملر تيطفويررررت وعررررع معررررملي  شخصرررريت يولرقررررد 

ضركررررة، وتيرررردريجم وتعرلرررمل  تيرتلررري  يوو رررمل ف وتضشرررملريع،     ت

وتكرون ميرت لر ة     ،وترحبمل  ذته تيعهقت عورى تضقرروى تيروطين   

يوجهررمله وتعررعت تيقيملسررمله وتر وته تضرعوقررت ممليطفويررت تضركرررة     

 ق تجلملمعمله اله تضعملي  يف تيقرور يقق  ريمله ترطفملر طر وت 

ملالت مرع وقترة تيرعوري  يف    تملحت تيفرصرت يوقطرمل  ت رمل  يولقر      6

م يوطفويررت تضركرررة مررن مرررتم  وأنشررطت،   قررد تطرروير وةويررد مررمل ي  

كعلويررت م رررملء و عرردت  تض رررملا  وتيرر تم  درررله تضرحوررت  وحترررديث     

تإلجررررتءته ت ملصرررت  ررر ز تيرتتلررري  يولقررررثلرين وترقررريطهمل،   

ز   وتيعلررع عوررى  جيررمل  مرتكررز يوخدمررت تيشررملموت يولقرررثلرين َضرر       

 تلي  يف مكملن وتحد  عيع تيرت

ع  ييمله يإلقررته  ع أن تقوم شركت تطوير تيرعوي  تيقملمضت مَو  7

ز تيقروه   تضيقر يورتغرم يف تتسرثلملر يف تيطفويت تضركرة، وَم

ن يثرررت جرردوى مشررملريعه ، مررع تقرردي  تضقررملندة تإل تريررت وتيف يررت  َضرر

 د   
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ت هر أن تقوم ععيت رعمليت تيطفويرت مركثيرف تير تم  تضوج      8

يررفم وترب يف حبررملر تيروعيررت مأسملسرريمله تيرعملمررع مررع ترطفررملر،       

رع وقترة تيرعوي  وتجلهمله و ع  جهو  تجللعيت يف الت تجململر من ِق

ذته تيعهقت  وتشجيع تيقطمل  تيثمليرث عورى تيعلرع يف حبرملر تيرتميرت      

ر تيوعي مأاليرت تضرتحرع   ش وَن ،ترسريت وتدريجم تيوتيدين وتضعولمله

ة تإلنقملن  مل  يهمل مرحوت ت لرع، و عر  تجللعيرمله    تروأ من حيمل

 تيقمل لت وتجلديدة يف الت تجململر 

 ع   نشملء مرتكرز أحبرمل  وط يرت يدرتسرمله تيطفويرت يف        9

 تجلملمعمله 

د تض ارته تيعوليرت عرن تعوري  تيطفويرت تضركررة      ْق  َعع َ   10

  موعرروعملتهمل، وتقرروم عوررى اررله تضرر ارته وقترة    مملسرررلرتر وت رروُّ 

 وتجلملمعمله   تيرعوي  
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 يذيامللخص التنف : 

ر يف تيورقرررت تير يقرررت مفهررروم تيرغيُّررر     نرررورة تيصرررويملنت ملويرررت 

تتجرلملعي وتيفر. مي ه ومرم مفهروم تيرغري  تتجرلرملعي، وحملويرت      

ر تتجرلرملعي يف تجملرلرع تيقرعو ي يف    ضفهوم تيرغيُّر  تم تفقً قد أن ت 

ومررمل تنرثررق ع هررمل  2030ويف  طررملر ر يررت  ، ررع تضرررغ ته تيقيملسرريت

مرررررمل رته سررررملعده عوررررى حتقيررررق تغرررري  تجرلررررملعي و مرررن مرررررتم َ 

عت ِعر )مقصو ( يف م يت تجملرلع مرن أجرع حتقيرق تراردت  تير  و      

 يويف عيع م رملح  ،من أجوهمل يف  حدت  تغي  عوى عيع ترصعدة

ر تتجرلملعي  كلرمل ت ملويرت   ت يملة  وعرعت رسرملب وعوتمع تيرغيُّ

ره حبزمرت ترنظلرت   ر عوى ترسرة تيقرعو يت، وكيرف ترأو    تيرغيُّ أوَر

ره تيعهقرمله  تلرع ترسررة وتوقيرع تيقروطمله،      ت ديثت حبيث تغي ر 

وعرعررت كيررف أن    خل     ر نظررملم تيررزوتل وتققرري  تر وتر، وتغي رر 

وررت يف ترتفررمل  رهمل  شرركملته أو حترديمله، اث  ارله تيرررغ ته صرملحَ  

نقجم تيطه.، وتيفجوة مم تيرعوي  وسو. تيعلع، وم رملء تيشخصريت   

ر وركزه عوى حتديمله قطمل  تيرعوي  يف تيرعملمع مع تيرغيُّر   تيوط يت

تتجرلرررملعي مرررن لرررهر )تطررروير تض رررملا ، وتيرتكيرررز عورررى جرررو ة  

مت ر يررت مقرتحررت يرردور   قررد  ،تيرعورري  وتطرروير خمرجملترره(  وألررً ت  

معرررر  تض سقررررمله تجملرلعيررررت ذته تيعهقررررت ممليرعملمررررع مررررع تيرررررغ  

)وقترة تيعلرع   :واي ، تهمل يف وه  م سقملهوقد حد  ،تتجرلملعي

وتير ليت تتجرلملعيت، وقترة تيشر ون تإلسرهميت وتروقرمل  وتيردعوة     

أو توصيمله مرعوقت  مت مقرتحملٍهوقد قد   وتإلرشمل ، وقترة تيرعوي (

ر مكررع م سقررت مررن اررله تض سقررمله يف موتجهررت حتررديمله تيرغيُّرر       

 تتجرلملعي   
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د  يف تيرعقيررجم ترور  أ أحرر    تجلررملقي تيشررريكيوتطرقررت 

 ،تجملرلررع تيقررعو ي تيرررغ ته تتجرلملعيررت تضفملجةررت يف سرررعرهمل يف 

وم همل عوى سرريع   ،ه مرحوت تير ويع  أ مرحوت تيرطريقوتي  تعد 

تضثررملر ت ت صررر: تتنفرتجررمله تيرر  طررملر تنرظملراررمل يف عررد  مررن       

 رهررمل ير ررملرَ وتيرر  أاو  ،اكررم تضرررأة  أنظلررت تيدويررت  يلررمل خيرر ُّ   

ط ررت كملموررت تراويررت، ونظررملم وت  ررت تيررلو.    حقوقهررمل مصررفرهمل موت 

كقررملنون مرردني حررديث يضررلن تتيرررزتم مررمل  تب    تيعررملم تيررلي حررع 

وترلهقيمله يف ترمملكن تيعملمرت، و عرمل ة صريملغت وقمل رت تيقريملحت      

وتيرت يرره  ررمل ير ملسررجم مررع مرطورررمله تير ررديث وتتنفرررمل      وتيرتويررز

ورت  ه تيثقمل يت تضرلث ع يف تتارلملم مملجململتعوى تيعمل ، جبملنجم تيروسُّ

 وتيرتت  وتضرملحف وغ امل   يف تيف ون وت  تب

يف تيرعقيرررجم تيثرررملني أن تيررررغ   أ     حبيررردة تي رررملج وأوعرر ت  

رنهررمل طريعررت تطررور     ،تتجرلررملعي علويررت حرليررت ت مررد أن حتصررع    

يررلت  قررد حظرري موعررو  تيرررغ  تتجرلررملعي      ؛تجملرلعررمله تيرشررريت 

تتجرلرررمل  وتضهررررلم مدرتسرررت   ري عوررر مملارلرررملم مركرررر مرررن م ظِّررر 

تجملرلعمله تإلنقملنيت  و رمل أن تيررغ  تتجرلرملعي يف تيوقرت ت رمليي      

يف تجملرلع تيقعو ي او نريجت تغي  مقصو    يقررهد  تجلملنرجم   

 تقرصرمل يت وسيملسريت    ارمل كرملن يره أاردت       ؛تتجرلملعي حبرد ذتتره  

 قررد يررلت  ؛وت لويررت، مهررد  تترتقررملء مملضلوكررت تيعرميررت تيقررعو يت    

كرررملن ا رررملن  صرررهحمله ايكويرررت ت ملويرررت جوتنرررجم أسملسررريت يف      

تجملرلع، وطريعي أن ي رر  عرن ارلت تإلصره  وتيرطروير  راملصرمله       

تجرلملعيت وتغ ته يف م ملء تجملرلع، ويف  ور م سقرملته، ويف ار    

تيعهقمله تي  ترم  أ رت ه، ونولي عيع مل أور تيرغ  تتجرلرملعي  

  أ أن يشلع تجملرلع ككع    عوى صعيد أسرنمل، ت ملصع مدتيت 
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 تيرملييت: وتضل ت تضدتلهه حور تيقضيت تحململوَر

 وتقع تيرغ  تتجرلملعي ومظملاره يف تجملرلع تيقعو ي    •

 تير ديمله تضرترطت ممليرغ  تتجرلملعي    •

  ييمله تيرعملمع تضه لت مع تيرغ  تتجرلملعي    •

مورقررى ومررن أمرررق تيروصرريمله تيرر  تنرهررى  ييهررمل تضر ررملورون يف     

أسرررررملر حررررور قضرررريت: حتررررديمله تيرررررغ  تتجرلررررملعي يف تجملرلررررع    

 تيقعو ي، ممل يوي:

 نشملء مرصرد يرصرد تيررغ  تتجرلرملعي ومظرملاره و ورملره        -1

عوى تجملرلرع، وأن يكرون ا رملن  ييرت يرصرد مملايرت نرو  تيررغ ته         

ره عوى عهقملته  وعورى  رون مهمل؟ كيف أو ن ا  تضرأو َم ،ت ملصوت

ر ارلت تيرغري    كرع؟ وت ررول   ظرورته تفق ر    ك تجملرلرع ك املس 

 ت ملصع وتةملاملته و وملره 

تيعلررع عوررى تقررريع تكرلررملر مرنررملم  تعزيررز تيشخصرريت        -2

تيوط يررت تيقررعو يت ومرمل رتترره، مملعررررملره صررلملم أمررملن  كررن مررن     

 ،لهيرره ةقرر  تيفجرروة مررم سرررعت تيرغرري  وقرري  تجملرلررع ووقمل ررره

 ،رررع م سقررمله تجملرلررع ِقوأن ي فرررز عوررى تضشررملركت تيفملعوررت مررن   

 ع عيع أطيمل  تجملرلع يف مرمل رتته لث وت 

 

  :نورة تيصويملنتيورقت تير يقت      

  :اهيررد 

ت حبرلعيت، غ  أن الت تيررغ     ر تتجرلملعي س ت شك أن تيرغيُّ

تجملرلررع  خيروررف يف طريعررره ومقررروته مررن حبرلررع  لررر، وقررد مررر    

تيقرملمقت معردة تغر ته كرر ة      تيقعو ي يف غضون تيق وته تيقويوت
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ويرجرع ذيرك  أ تإلرت ة تيقيملسريت عورى  حردت        ؛ع قفرزة نوعيرت  اث 

 ر يف تجملرلع تيقعو ي   تغيُّ

د مظرملار وعوتمرع   ص ر حترملور ارله تيورقرت رَ    ،ومن الت تض طوق 

يف حمملويرررت  ،وحترررديمله تيررررغ  تتجرلرررملعي يف تجملرلرررع تيقرررعو ي 

مله تجملرلعيرت ذته تيعهقرت   يوعع ر يت مقرتحت يردور معر  تض سقر   

 يورعملمع مع ترعمله تيرغ  تتجرلملعي   

 وترلثع حمملور تيورقت يف:

 : تيفر. مم تيرغي  وتيرغ   أوي مل 

 ر يف تجملرلع تيقعو ي   : عوتمع وأسرملب تيرغيُّملوملنًي

 -تر وتر  -: أورر تيررغ  عورى ترسررة تيقرعو يت )تير رملء       ومليًثمل

 تيثقمل ت(    -تيو مل ف

 : حتديمله تيرغ  تتجرلملعي يف تجملرلع تيقعو ي   ملرتمًع

: ر يررت مقرتحررت يرردور معرر  تض سقررمله تجملرلعيررت ذته    لملمًقررمل

 ر تتجرلملعي   تيعهقت يورعملمع مع ترعمله تيرغيُّ
 

 ر:تيفر. مم تيرغي  وتيرغيُّ :أوت 

ت شك أن تيعديد من تيرملحثم نملايك عن غمليريت أ رت  تجملرلع 

 ،ر عن تيرغري  ت يفرقون يف ت ملود  ضصطوز تيرغيُّ من غ  تيرملحثم

و كن أن يرجرع ذيرك يهرتررمل  وتيرردتلع مرم تضصرطو م عورى        

ر يررلت مدتيررت  نررردأ مر ديررد تيفررر. مررم تيرغيُّرر  ؛تيرررغ  مررن تلره هلررمل

 وتيرغي    

 ر تتجرلملعي:تيرغيُّ -1

تيرررغ  ،ررت مررن ،ررمله تيكررون، ويرررتر  مملير ضررر وتير ليررت     

م وتيرك ويوجيرمل وتإلعرهم وأسرووب ت كر ، كلرمل      يرقدُّوتي لو وت
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تير شررةت تتجرلملعيررت وطريقررت ت يررملة  واررو علويررت تجرلملعيررت     رريُّ

لرره ر تجملرلررع مأكلورره، أي حتررور يف نُظير قررق عررن طريقهررمل حترروُّ

 ،خل   كملي ظررملم تيقيملسرري وتتقرصررمل ي وتيعرررمل وي      ،تتجرلملعيررت 

عوتمررررع وقمل يررررت نريجررررت  ؛وذيررررك يف حرررردو  حقرررررت قم يررررت حمررررد ة 

ويرر ور معضررهمل يف  ،يررردتلع معضررهمل مرررع   ،وتقرصررمل يت وسيملسرريت

 ت لر  

 أ تيقور  (Antoni Gidnz) دنزيويلاجم عمل  تتجرلمل  أنروني غ

ر يف تير رررى ترسملسررريت يوجلملعرررت مرررأن تيررررغ  تتجرلرررملعي ارررو حتررروُّ

ر تتجرلررملعي اررو  ررملارة   تتجرلملعيررت أو تجملرلررع، ويرررى أن تيرغيُّرر  

  ( 2005دنز، يوى تيدوتم يو يملة تتجرلملعيت )غمهقمت ع

 ؛جوتنرجم ت يرملة   عيرعَ  Social changeيشلع تيرغي إر تتجرلملعي 

فر رررت عورررى غ ارررمل مرررن    مل مررررغ ة وموذيرررك رن تجملرلعرررمله حمليي ررر 

تتجرلرررملعي كمليعرررمل ته  تير رررملَء ر تجملرلعرررمله، كلرررمل يشرررلع تيرغيُّررر

  يف عيرع جوتنرجم   وأنظلت تجملرلع وأ وتته تي  تقرملعد عورى تيررغ   

 (  4 ، م2010ت يملة تتجرلملعيت )قتمع، 

 تيرغي  تتجرلملعي: -2

ر تضلررر ه  تضررردرو ، تيرررلي يرررر  بطيطررره  تيرغررري  ارررو تير ررروُّ

مشكع حريف  مل يقوع من ترلطملر وتيقروريمله تير  قرد ت رر  عرن      

  .رعلويت تير وُّ

كلرررررمل ي لكرررررن تعريرررررف تيرغررررري  تتجرلرررررملعي أيًضرررررمل مأنررررره    

مل ي ررررر لررررر ه  تضررررردرو ، تيرررررلي يرررررر  بطيطررررره كيف     ر تضتير رررررو إ

طررر  مل يف تجملرلرررع  ويرررر  تيرغررري  م رررملء عورررى  رتسرررمله ول     وكلي ررر

وتيعوتمررررررع  رتعرررررري تيظررررررروَ ، وت 2030مثررررررع ر يررررررت تضلوكررررررت  
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 ة، مل ير يررررت و وقررررفت وأارررردت  حمررررد ت ملرجيررررت وتيدتلويررررت و ق رررر

طرررت قم يرررت  كلرررمل يرررر  تيرغررري      ويف عررروء  مكملنيرررمله ممل يرررت ول   

مل يوقرررروتنم ووقمل ررررت وجهررررمله تي ظررررملم تيقيملسررري، وو ق رررر يف عررروء ت 

 تجملرلع   

 وتر د  أمعمل  تيرغي   يلمل يوي:

  ة  مل يفوقفت ور يت حمد أن تيرغي  ير  و ق  -

 ة تررررر  ي  أ تترتقرررررملء يعلرررررع عورررررى حتقيرررررق أاررررردت  حمرررررد  -

 مملجملرلع وت ليره  

 ط  مدروست  همله ول يقر د عوى ر يت نظريت وتوجُّ -

 مع و رو  لملرجيت و تلويت  مل يعوتير  و ق  -

تيعملمرررع  -تضرررمل ي   ة ترتعررري )تيعملمرررَعمل  طرررت حمرررد يرررر  و ق ررر -

 تيعملمع تيرشري(   -تيزمين

 مل يقوتنم تجملرلع وتوجهملته  ير  و ق  -

تضخروفررررررت تتجرلملعيررررررت وتتقرصررررررمل يت   أن يرتعرررررري تجلوتنررررررجَم -

 وتيقيملسيت وتيثقمل يت   

 ي،  ت أن ورغررر  أاليرررت وترررأو  تيررررغ  عورررى تجملرلرررع تيقرررعو    

قررررت تيقفرررزة ت ضرررملريت يف تيقرررر وته تيقويورررت ترلرررر ة وتيررر  حق     

نوعيرررررت يف مقرررررملر ت ليرررررت وتطررررروير تض سقرررررمله واكرررررم   نقورررررت 

 ملوتيرررررلي كرررررملن نرملًجررررر   ،كملنرررررت نريجرررررت يورغررررري    -تر ررررررت  

يوقيملسرررمله تيفعمليرررت تيشرررملموت، وتيقررررترته تيقيملسررريت تضقرررر  ة،      

ر تيرررررروطين  رررررروُّومرنررررررملم  تير ،2030ت مر يررررررت وج رررررروتيرررررر  ت 

2020    
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 عوتمع وأسرملب تيرغ :- وملنًيمل

أن تيررغ  تتجرلرملعي  كرن      (Max Weber)يرى مرملكي  ير   

 ررررإن تيرررررغ   ،أن حيررررد  رسرررررملب عديرررردة، وموغررررت أكثررررر  قررررت  

مل ير ويرررع مرررملكي  يررر  )عررررد   تتجرلرررملعي مرعرررد  تيعوتمرررع و ق ررر  

  .(56،   2002تجلوت ، 

ق عررره م فصررع  ْ رر َوسررأحملور حتديررد عوتمررع وأسرررملب تيرررغ   

يروعرريز تررأو  اررله تيعوتمررع عوررى تيرررغ ، وذيررك ت    ،يكررع عملمررع

ي في ق رملع  مرردتلع ارله تيعوتمرع وترسررملب يف تشركيع طريعرت        

تيرغ  ومقروته، وذيك أن تت عرملء مررأو  عملمرع م فرر  عورى طريعرت       

عًدت عن وتقع تيررغ  وتشروًامل يف  هلره  و كرن عرره      م  دُّتيرغ  يَع

 وأسرملب تيرغ   يلمل يوي: عوتمع

تيعوتمررررع تيريةيررررت )تيفيزيقيررررت(: يرررر  ي تضوقررررع تجلغرررررتيف  -1

يولجرلع تيقعو ي  أ تكرقملمه أاليت، واو ممل ير ور عورى طريعرت    

وتيررر  ترر عكي عورررى طريعرررت   ،تيرفررملعهه تتجرلملعيرررت وتيثقمل يررت  

 تيرغ  تتجرلملعي   

رت يررت: وترلثررع يف لصررمل   تيقرركملن، غتيعوتمررع تيد و -2

رره ، وقروة تيعلرع وأشركملر تيرطمليرت، وتدجررة تيدتلويرت،       وتركي

 وكوررهمل ترر ور يف وتض ملشرر  تتجرلملعيررت وتتقرصررمل يت وتيقيملسرريت،   

مل تجرلملعي ر  ي ملع حترد لث ر حتديد تةملامله تيرغي  وطريعرره، وارو مرمل ي    

 يوتجه تجملرلع تيقعو ي   

تيعوتمع تيرك ويوجيت: أوره تيعوتمرع تيرك ويوجيرت عورى     -3

تجملرلعمله، وعوى تغي  أامل  حيرملته  سروتء يف تض رزر أو    تر رت  و

لملرجه،  و ق مل يرقرير ايةت تتتصملته تيقعو يت تيقر وي أن نقررت   

% مرررررن 6,82ع  أ ري تضلوكرررررت سرتتفررررررمقررررررخدمي تإلنرتنرررررت  ررررر
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  2017مرن سرركملنهمل يف تيعررملم    %732,سركملنهمل، مقملرنررت م قررت    

يورقرير تيقر وي يول رردى    ملمت تضلوكت تيعرميت تيقعو يت طرق وتقد 

 ويرت يصر فهمل    139مرن مرم    33مل يولركرز  تتقرصمل ي تيعملضي تق ي ر 

تض ردى تتقرصمل ي تيعملضي مم عدة  ور مملس  )أعوى تضرقدمم( يف 

 ميدتن تق يت تضعووممله وتتتصملته 

تيعوتمع تيقيملسيت: ي ور تي ظملم تيقيملسري مدرجرت كرر ة     -4

لملعي، حيث تضع ترنظلرت تيقيملسريت   يف مدى وطريعت تيرغ  تتجر

تيضرروتم  وترسررملييجم وتيرشررريعمله، وترخررل تيقرررترته تيرر     معررَ 

تقررملعد عوررى حتديررد طريعررت تيرررغ  ومقررروته، واررو مررمل حررد  يف        

قررر وته ت لررري ترلررر ة، حيرررث كرررملن   تيتجملرلرررع تيقرررعو ي يف 

ر يف حتقيررق قفررزة كررر ة يف تغيُّرر   كررر   يوقرررترته تيقيملسرريت أوررر  

  تجملرلع   

ر تيعوتمررع تتقرصررمل يت يف تيعوتمررع تتقرصررمل يت: حيررث ترر و  -5

ر تجملرلرررع، حيرررث ترطورررجم لطرررت تير ليرررت يف تجملرررملته    مررردى تغيُّررر 

ممل يررت يررر  بصيصررهمل مررن تي ظررملم تيقيملسرري،  تتجرلملعيررت تكوفررت 

وتيرر   ،2030تسررركلملر مقرر ة تيرطررور وحتقيررق أارردت  ر يررت 

 نرملل  ز عوى عرورة ت ويع مصمل ر تيدلع وتإلركِّت 

تيعوتمررع تيثقمل يررت: وترلثررع يف تتنفرررمل  تيثقررمليف يولجرلررع       -6

تيقعو ي عوى تيعمل ، واو ممل كملن أحرد تيعوتمرع تيدت عرت يو ظرملم     

م مرررع ءتيقيملسررري يرطررروير تير يرررت تيثقمل يرررت وتتجرلملعيرررت  رررمل يرررره  

ويضع تجملرلع تيقعو ي يف مكملنت مرليزة عورى   ،مرطورمله تيعصر

 2030يدويرررت مرررن لرررهر ر يرررت  لريطرررت تيعرررمل ، حيرررث تارلرررت ت

مضرورة تطوير كمل ت م سقمله تيدويت تير،يرت وتيقطرمل  ت رمل     

 وتيقطمل  تيثمليث  
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 ر تجملرلع تيقعو ي: ور تض سقمله تتجرلملعيت يف تغيُّ

توتجررره أغورررجم تض سقرررمله يف كمل رررت   ،ر تجملرلرررعيف  طرررملر تغيُّررر

مررن تير ررديمله تي ملةرت عررن تيرررغ  تتجرلررملعي،   تيقطملعرمله تيعديرردَ 

واو ممل يرطوجم تيرغري   رمل ير  ي  أ تطروير أ تء ارله تض سقرمله،       

واررلت تيرغرري  ي طوررق مررن ر يررت شررملموت يرطرروير تجملرلررع تيقررعو ي       

وموتجهت حتديمله تيرغ   و كن عرره ارملذل يررع  تض سقرمله     

 مثع: ،ذته تيعهقت

يف موتجهت حتديمله تيررغ     ور وقترة تيعلع وتير ليت تتجرلملعيت  أ 

   تتجرلملعي 

ر تتجرلررررملعي  ور وقترة تيرعورررري  يورعملمررررع مررررع حتررررديمله تيرغيُّرررر  ب 

 وتيثقمليف  

 ور وقترة تيشررر ون تإلسرررهميت وتيررردعوة وتإلرشرررمل  يف موتجهرررت     ل 

تيرد قمله تيثقمل يت وتيقي  تتجرلملعيت، ممل ي ق  جيملميملتهمل، ويوتجره  

 سوريملتهمل  

تقرروم اررله تض سقررمله مأ وتراررمل يف  طررملر   2030وو ق ررمل ير يررت 

 من:

 وكلت وتيشفمل يت  ت  -

م ررملء تيقرردرته يف كمل ررت تض سقررمله يورعملمررع مررع تضشرركهه        -

 تضرجد ة   

صرريملغت وتقرردي  لطرر  و سرررتتتيجيمله ومرررتم  تقررملعد عوررى       -

 تيرعملمع مع تير ديمله تي  توتجه تجملرلع تيقعو ي   

تقدي  تقرملرير  وريرت حبجر  تإلارملق وتير رديمله و رق م شررته         -

 حمد ة   
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يف حتقيرررق تراررردت  تض سقررريت ور يرررت   تضشرررملركت تجملرلعيرررت   -

2030    

 -تيو مل ف –ر عوى ترسرة تيقعو يت )تر وتر أور تيرغيُّ : ومليًثمل

 :تضكملنت(

مهرمل تجملرلرع تيقرعو ي عورى م يرت       أوره علويمله تيرغ  تي   ررُّ 

ار    يفترسرة وو مل فهمل تيرقويديت، حيث حدوت تغ ته أسملسريت  

وتيرتمويررت تيرر  كملنررت تقرروم مهررمل   تيعهقررمله وو مل فهررمل تتقرصررمل يت  

ومررن تررأو   مل مررن لررهر قيررملم معرر  تض سقررمله ت ديثررت مهررمل  قرردً 

 تيرغ :

 تيرأو  عوى م يت ترسرة تيقعو يت: 

ه تجملرلررع تيقررعو ي يوعديررد مررن تضرررغ ته تجلديرردة   يقررد تعررر 

تي  أوره عوى نوتحي ت يملة تيعملمت  ومن مم اله تضرغ ته  لور 

ى ذيررك  أ تيرررغ  يف  وقررد أ   ؛ملر وتيرت يرره ت ديثررت وسررمل ع تتتصرر 

حيررث أصرررز ترم ررملء يفضرروون تتسرررقهر   ،شرركع وحجرر  ترسرررة

ره طريعرررت عرررد  ترطفرررملر يف ترسررررة، وتغي ررر   معرررد تيرررزوتل، وقرررع   

 تيعهقمله مم أ رت امل  

 ،ترسررة مرن حيرث حجلهرمل وو مل فهرمل      روممل يهل رمل ا رمل ارو تغيُّر    

ووسررمل ع  ،مهررمل وعررمل ته تيررزوتل  ،رت اررملوتضرتكررز تتجرلملعيررت ر  

  .كهملوعوتمع تسرقرترامل وتفكُّ ،تكوي همل

تيشرررملب نريجررت يهنفرررمل  تجملرلعرري ولملصررت مررن       رتررأو  ،أيًضررمل

ره وقرررمل ره ، وقت  وعررريه  لررهر وسرررمل ع تيروتصررع ت ديثرررت وتغي رر   

أو عوررى  ، لملرسررت حقهرر  يف تضشررملركت يف صرر ع قرررترته ترسرررة  

  ا   ترقع يف قرترتته  ومص
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 ى تيرررغ  تتجرلررملعي  أ ترتجررع تيقرروطت تضطوقررت يرررب  كلررمل أ  

وم  صررررة يف تورررك ترارررمل    د تيزوجرررت م عزيرررت ترسررررة،  وررر  تع ررر 

تيرقويديرررت، وكرررلت ترم رررملء أصررررز يرررديه  تيررروعي وتيقررردرة عورررى      

ى  أ تقوري  سرروطت  تض ملقشرت، وعردم تيطملعررت تضطوقرت، وارو مررمل أ      

 ترسرة    رب 

قت ه تيفجررروة وتيرررروترته مرررم ت مرررملء    ،تيررررغ ته نريجرررت درررله 

وارررو مرررمل أورررر عورررى م رررملء ترسررررة  ؛ومرررم تيرررزول وتيزوجرررت ،وترم رررملء

 وو مل فهمل وطريعت عهقمله أ رت امل  

و يلررمل يرعوررق ممليرلملسررك وتيرتتمرر  ترسررري ومررمل يرررتر  مرره مررن    

واو مرمل أ ى  أ   ،كثرة تتنشغملر  رملمعت وسمل ع تتتصملر ت ديثت

 أ   عرمل ت   ،ت تيلي يقضريه أ ررت  ترسررة مرع معضره      تقو  تيوق

  دوهمل مم ترجيملر  تيفجوة تيثقمل يت تي  ت 

 ذ ر تيرغ  تتجرلملعي عورى معرملي  تتلريرملر تيزوتجري،     كلمل أو 

 ن تيشرررملب تييرروم يف  ررع سرريطرة وسررمل ع تتتصررملر ت ديثررت يررديه   

ملر  ه  مرررن تقريرررر مصررر ا  يف حرررمرررن ت ررر ة وتضهرررملرة مرررمل  كِّررر

حصررود  عوررى ت شررةت صرر ي ت، وترررميره  عوررى  كررر معررردر،        

 ع مق وييره   وقدرة عوى تبملذ تيقرتر وحتلُّ

 ع تأو  تيرغ  عوى ترم ملء  يلمل يوي:واث 

ره أشرررركملر تيرررررغ  يف تيعهقررررمله مررررع تيوتيرررردين: تغي رررر    

 ملد تيشرررملب مورزًمرر تيعهقررمله مررم تيوتيرردين وترم ررملء، حيررث   يع رر    

لمله وتوجيهمله تيوتيدين، وذيك معرد أن ترتجرع   رعويممشكع صملرم 

  ور تيوتيدين يف تيرتميت ومرملمعت ترم ملء   
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قيرررمل ة تيفجررروة مرررم ترجيرررملر: أ ه قيرررمل ة تسررررخدتم تيرق يرررت يف   

ت يرررملة تييوميرررت وقضرررملء سرررملعمله طويورررت عورررى وسرررمل ع تيروتصرررع       

تتجرلررملعي  أ عرردم وجررو  يغررت مشرررتكت مررم ترم ررملء وتيوتيرردين،  

 ة عهقرررملته  لرررملرل  طرررملر ترسررررة مرررن لرررهر  تيعرررمل    نريجرررت قيرررمل

تت رتتعي ، عهوة عوى قيمل ة تيفجوة مرم ترجيرملر، وتي ملةرت عرن     

 تلره  وقمل ت تيشرملب عن وقمل ت تيوتيدين   

ترتجع تيقوطت تيقرويت: أ ى تيررغ  تتجرلرملعي وتيررد ق تيثقرمليف      

صردر   أ ترتجع تيقوطت تيقرويت، وكملنرت ت شرةت ترسرر سروطويت ت    

ى تتنفررررمل  عورررى  مل أ  مرررن أكررر  رجرررع يف ترسرررر تيقرتميرررت، حمليي ررر  

ر شخصرريت تيثقمل ررمله ترلرررى وترتفررمل  مقررروى تعورري  ترم ررملء، وتغيُّرر 

 تضرأة  أ تيوعي حبقه  يف تضشملركت وص ع تيقرترته تضخروفت   

د نظررملم تيررزوتل تيرردتلوي )مررن  تلررع   ر نظررملم تيررزوتل:   يع رر تغيُّرر 

ر تتجرلرررملعي، وقيرررمل ة  دتسرررت يف  رررع تيرغيُّررر  تيقريورررت( حيظرررى ممليق 

واو  ؛ه يف تلريملر شريك/ة ت يملةممملرست تيشرملب  قِّور، تير ضُّ

    يى  أ تغ  نوعي حتويوممل أ  

ر سررررن تيررررزوتل يوشرررررملب مررررن تجل قررررم: معررررد أن كررررملن  تررررألُّ 

ر تعورررري  تيفريررررمله أاررررع تيفرررررملة يزوجونهررررمل يف سررررن مركرررررة، أو رررر  

تيررررروعي ممليصررررر ت تإلاملميرررررت  أ  وقيرررررمل ة تيثقمل رررررت وتيررررررلكم و 

ع أغورررجم تيفريرررمله  ارررملم تيرعوررري  ر سرررن تيرررزوتل، حيرررث تفض رررترررألُّ

تجلررررملمعي قرررررع تيررررزوتل،  قررررد أصرررررز يررررديهن طلررررو  وتطوعررررمله  

 ألررررررى، وت تقرصرررررر ارررررله تيطلوحرررررمله عورررررى تيرررررزوتل  قررررر ،  

وشرررررملب مرررردأنمل نهحررررظ عررررزو  معضرررره  عررررن   مملي قرررررت يأيًضررررمل و

 تيزوتل  

 



60 

–2020  2015  
159 

 ر تتجرلملعي يف تجملرلع تيقعو ي:حتديمله تيرغيُّ -رتمًعمل

ر تتجرلرملعي وتررأو ه تإلجيررملمي يف  عورى تيرررغ  مرن أاليررت تيرغيُّرر  

من تير ديمله تي  ت مد مرن   ت ت أن ا ملن عدً ، تجملرلع تيقعو ي

 :لمل يويتيرعملمع معهمل، وترلثع  ي

ترتفررمل  نقررجم تيطرره.:  فرري  حصررمل يت حديثررت صرردره يف   -1

م مورررغ عرررد  2018لررررة يعرررملم لرررمل ى تروأ وعرررمل ى ت شرررهري ج 

خمروررف يف مل صرك   10016صركون تيطره. تير  صرردره درو     

 يلررمل ترررتو  عررد  صرركون    ،م ررملطق تضلوكررت تيعرميررت تيقررعو يت  

ك د  663  2سملمق مل مم  ًرتتيطه. تيشهريت يفرتة توين عشر شه

ر تتجرلرملعي  وذيرك أن مظرملار تيرغيُّر    ؛ك د أعوى 173  6أ نى و

مررره تجملرلرررع تيقرررعو ي كرررأي حبرلرررع مرررن     وتيثقرررمليف تيرررلي  ررررُّ 

تجملرلعررمله تإلنقررملنيت نريجررت تضقرررجدته تيرر  طرررأه عوررى سررط ه 

ه ممليرررمليي  أ  هررور أاررمل  جديرردة مررن تيقرروون     أ   ،تتجرلررملعي

تتجرلررملعي وتيعررمل ته وتيقررري  تيثقمل يررت تيرر  أيقرررت مظهدررمل عورررى      

 تي ظملم ترسري  

تيرر  حترردي م ررملء تيشخصرريت تيوط يررت: وارري تيشخصرريت       -2

ةلررع مررم تحململ ظررت عوررى تدويررت ترصررويت وتيوط يررت مررع موتكرررت      

 تضعملصرة وتضدنيت  

تيفجرروة مررم تيرعورري  وتحريملجررمله سررو. تيعلررع: لملصررت يف    -3

ر سررو. تيعلررع و حرهر تيرك ويوجيررمل يف عيررع ترعلررملر،   رع تطرروُّ 

وعدم وجو  م رملا  تقرملعد عورى تيررم  مرم تيطرهب ومقررجدته        

 سو. تيعلع   
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ترعوررق مرطرروير تض ررملا :  ررمل يقررملعد عوررى ت ررملور   حتررديمله  -4

 ررمل يقررلز  ،تضرررغ ته ت ديثررت مررع تحململ ظررت عوررى وقمل ررت تجملرلررع  

 مرطوير قدرته ومهملرته تيطهب   

حتررررديمله ترعوررررق مرطرررروير تضفررررملاي  وت ملودررررمل يف تض ررررملا   -5

تضفررررملاي  ت قوقيررررت، وتضقررررملوتة، وتيعهقررررمله    :مثررررع ،تيرعويليررررت

 خل   سري، تيروت ق تيزوتجي   ترسريت، وتإلرشمل  تر

جو ة تيرعوي  وتطوير خمرجملته: من لهر تيرتكيرز عورى    -6

 كقررملب معررملر  ومهررملرته وم ررملء شخصرريت تقرررطيع تيرعملمررع مررع      

 تير ديمله وتضقرجدته ت يملتيت   

حتديمله ترعورق ممليردعوة رسرملييجم تيرعرمليم وتيرقرملمز مرم        -7

يديملنرررت أصررر ملب تيرررديملنمله وتيثقمل رررمله تضخروفرررت، ومرررم أصررر ملب ت 

 تيوتحدة من تضلتاجم تضرعد ة   

حتررديمله ترعوررق مأصررور وأسررملييجم ت رروتر  ررمل يرر  ي  أ      -8

 ب ت رتء، وقرور تيرأي ت لر  تقملر 

حترررديمله ترعورررق مملضشررركهه تضرجرررد ة يف ترسرررر، و ور  -9

تض سقمله تجملرلعيت تيصديقت يفسر يورعملمع مع ارله تضشركهه   

 تيعصريت   

يردعملة تضر ردوم موغرمله مرعرد ة     حتديمله ترلثرع يف قيرمل ة ت   -10

م مرع ر يرت   ءو رمل يرروت   ، مل خيدم لط  تيوقترة يف حتقيق أادت همل

2030    

 

ر يت مقرتحت يدور مع  تض سقمله تجملرلعيت ذته  - لملمًقمل

 تيعهقت يورعملمع مع ترعمله تيرغ  تتجرلملعي:

 مقرتحمله ترعوق موقترة تيعلع وتير ليت تتجرلملعيت: -1



60 

–2020  2015  
161 

شملريت ضوتجهت تضشركهه ترسرريت تي ملةرت     نشملء مكملتجم تسر 

 أ تيروعيرررت  فهررروم تيرررزوتل،     عرررن تيررررغ  تتجرلرررملعي،  عرررمل ت     

وكيفيت  قملمت حيملة قوجيرت مقررقرة، ومعر رت ت قرو. وتيوتجررمله      

ه  أ يكه تيزوجم لملصرت يف  رع تيررغ ته تتجرلملعيرت تير  أ       

 سرة  ر تر وتر وتيو مل ف وتيعهقمله مم أ رت  ترتغيُّ

تفعيررع مرتكررز ترحيررملء ووحرردته تإلرشررمل  ترسررري يف تطرروير     

مل يطريعرت تيررغ ته تتجرلملعيرت، وتضشرملكع تضرتتررت      لدمملتهمل، و ق ر 

 عويهمل  

م ملء قردرته تضرو فم وتضرشردين  رمل ير  ي  أ اكير ه  مرن         

موتجهرررت تضشررركهه تضقرررر دوت تي ملةرررت عرررن تيررررغ  تتجرلرررملعي  

 وتيثقمليف  

  يف تيقعو يم   ر ع معدر تو 

 جيمل  م ظومت مركملموت يو لمليرت ترسرريت، ور رع نقررت تيروعي       

  شكوت تيع ف ترسري و ييمله تيررويغ   

ى معيررمل ته ترسرررة يف مرتكررز تيرعمليررت تروييررت  قررل  نشررملء مررمل ي  

مرخصصررم يف  تضرر ُّحبيررث  ،عرر  تأايررع أطرررملء ترسرررة وتجملرلررع

يورعملمرع مررع   ؛  وتيرتميررتت دمرت تتجرلملعيررت وعور  تيرر في وتتجرلرمل   

  .تضشكهه ترسريت مر يت وبص 

  2030 عرر  تيشرررملب تيقررعو ي؛ وذيررك مرفعيررع و عرر   ر يررت        

 ،تإلصررهحيت، تيرر  يقو اررمل ويرري تيعهررد ترمرر  حملررد مررن سررولملن   

تيلي حيرملور جملارًدت حتقيرق ارله تير يرت  ومرن مرم أمررق تضررمل رته          

د حملررد مررن سررولملن  مهمل يوشرررملب تيقررعو ي، مرنررملم   سرر تيرر  قررد 

يهرررد   أ مقرررملندة حرررديثي  و ،وارررو عررر  مررررمل رة  سررر د تيرررزوتل   
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 395تقردي    أيرف مقررفيد، و     20تيزوتل، وتيرلين مورغ عرد ا     

  .مويون ريملر سعو ي من لهر اله تضرمل رة

رقرردي   ورته ي عرر  وتفعيررع مرنررملم  سرر د حملررد مررن سررولملن        

مي هررمل  ورته ومررن يزيررمل ة تيرروعي مررن لررهر تيعديررد مررن تضرررمل رته، 

 مل يف ت ليت تجملرلع   تيوعي تضمليي تي  تعر  ع صًرت أسملسي 

  رتل قضريت تيطرره. عرلن تض ررملا  تيرعويليرت وتيرتمويررت مصررورة     

ز مردى لطرورة تيطره. و ورملره تيقروريت عورى       توع ر  ،ملأكثر تارلملًم

  .تيفر  وترسرة وتجملرلع

قرررع تيررزوتل، حتديررد سررن  يزتميررت يهير ررمل. مرر تم  تأايررع مررمل   

 سوتء يولخطومم وتضقروم عوى تيزوتل، أو تيعملق م عن تيزوتل  

عقررررد تضرررر ارته تيعوليررررت وتي رررردوته تير ويريررررت وورش تيعلررررع   

وتيعلع  ،رع معملجلت اله تيظملارة )تيطه.(تيروعويت تي  تر ملور س 

  .وتأصيع مردأ ت وتر يف ترسرة ،ع سقف تيوعي ترسريْ عوى َر

رشررمل يت أسررريت يرغرري  وتطرروير تيصررورة تيلا يررت      وعررع ر يررت    

 رررمل يقررره  يف تيرعملمرررع تيررروتعي  ،وتض ظومرررت تيقرررووكيت يووتيررردين

 ررمل يرتعرري تيقرري     ،تإلجيررملمي مررم تيررزوجم وميرر ه  ومررم ترم ررملء     

 م تيرك ويوجي  تإلجيملميت، وتتسرفمل ة من تيرقدُّ

مقرتحررمله ترعوررق مرروقترة تيشرر ون تإلسررهميت وتروقررمل       -2

 ة وتإلرشمل :وتيدعو

 وتي  ت كد عوى: ،2030تتيرزتم مر يت 

مررررر ه  تيوسرررررطيت وتيرقرررررملمز وترسررررريخ تيقررررري  تإلجيملميرررررت يف   

  ه يكع م  مل مق وييملته تير  حتر ُّ  كلمل حد  ،شخصيمله أم مل  مل

 عويهمل مرمل   مل تإلسهميت وقيل مل تيعرميت وتقملييدنمل تيوط يت  
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هررمل مررن رعمليررت   تزويررد ترسرررة معوتمررع تي جررمل  تيهقمررت يرلكي     

 أم مل همل وت ليت ذتته  وقدرتته  

تررررردريجم حبلوعرررررت مرررررن تيررررردعملة عورررررى تإلصررررره  ترسرررررري       

وبصيصه  يرليك  و طره. مررمل رة يروتصرع تيردعملة عر  تيوسرمل ع        

ت ديثررررت يوروتصررررع تتجرلررررملعي، وتيعلررررع عوررررى ترسرررريخ تيقرررري       

 تتجرلملعيت تض صو  عويهمل يف تير يت يف شخصيمله أم مل  مل  

أاليت تقويت تيروتم  وتيعهقمله ترسرريت مرن لرهر    تيدعوة  أ  

، يتحررتتم تيكرر ، وتيرتتمر  ترسرر     :وم همل ،ت ليت تيقي  ترسريت

 وصوت تيرح ، وتيرعملون، وتيركمل ع   

 
 مقرتحمله ترعوق موقترة تيرعوي :  -3

تتارلرررملم مرغررري  تضفرررملاي   رررمل ير ملسرررجم مرررع تغررر ته تيعصرررر،   

 وتيرطور تيرك ويوجي   

م وتحريملجررمله سررو.  ءث نوعيررت تيرعورري   ررمل يررره  تطرروير وحترردي  

 تيعلع   

 عرردت  تضعورر  وتطررويره تضهررين  ررمل ير ملسررجم مررع مرطورررمله معورر      

 ؛تيقررررن ت رررمل ي وتيعشررررين، ومرررمل حيرملجررره مرررن تطررروير مهرررملرته     

ضوتكرررت حبريررمله تيرطررورته تيفكريررت وتضعر يررت وتيرك ويوجيررت    

  .وتيص ملعيت

طهعرره عوررى كررع   ، وتطرروير تضعورر  عرر  تررو    ورته مميررزة    

و ورت رره تضعررريف ممليعديررد مررن   ، ر. تيررردرييُطررجديررد يف تض ررملا  و 

 ره  رر  تتمرعرمل  يو صررور      ترنشرطت وورش تيعلرع تيرتمويرت، ومَ   

  .يشهمل ته تيعويمل يف حبملته مميزة بدم قطمل  تيرعوي عوى ت

https://www.new-educ.com/?s=%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+
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تطرروير تيوسررمل ع تيرعويليررت وتسرررخدتمهمل  ررمل يوررزم مررن أجهررزة        

حملسررروميت وأجهرررزة عرررره يور رررو  يف علويرررت تيرررردريي، وةهيرررز     

 أ  تضخر ته تيعوليت مكع ممل يوزمهرمل مرن أجهرزة وأ وته،  عرمل ت     

تيرر  أصررر ت عرررورة مررن عررروريمله تيرعورري      تيقرررورة تيلكيررت 

 تيعصري   

أن توتكجم تض ملا  تيرطورته تيعوليت وت ضملريت؛ كي يكرون   

تطررورته عوليررت ومعر يررت وأي    تيطمليررجم عوررى توتصررع  ت رر  مررع أي     

   مقرجدته

 تضرتجع:

مل   ر ترعرت  رمليز تيصر     عو  تتجرلرمل    (2005أنروني ) ،دنزيغ  1

 .م وه: تض ظلت تيعرميت يورتعت

 وأمررو ؛تيعثلررملن، حقررم ؛لويررفأ ، تتيطرتونرر ؛، ذيررملبتتيردتي رر  2

عوتمررع ت طررورة يف تيريةررت تجلملمعيررت يرردى    (2009حقررملن، ريرر  )

مركررز  ،ترر ن، تجملورري ترعوررى يوشرررملب  تيشرررملب تجلررملمعي يف 

  .تيقيمل ة تيشرملميت، ترر ن

قرررتءته معملصرررة يف   (2002مصررطفى لوررف ) ،عرررد تجلرروت   3

نظريرررت عوررر  تتجرلرررمل   تيقرررملارة: مركرررز تير رررو  وتيدرتسرررمله       

 تتجرلملعيت   

قرررررررتءة  :سوسرررررريويوجيمل تيرررررررغ    (2010يوسررررررف ) ،قتمررررررع  4

 ، حبوت كويت تيرتميت، جملمعت وتس    يتمفملايل

 موقع وقترة تيعلع وتير ليت تتجرلملعيت     5

   وقمل  وتيدعوة وتإلرشمل موقع وقترة تيش ون تإلسهميت وتر  6

  موقع وقترة تيرعوي   7

https://www.new-educ.com/interactive-whiteboard
https://www.new-educ.com/interactive-whiteboard
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 تيرعقيرمله:

  :د. اجلازي الشبيكيالتعقيب األول 

سو  أت ملور يف تعقييب أحد  تيرغ ته تتجرلملعيت يف تجملرلع 

   يف حدووهمل:وأتقملءر عن أسرملب الت تيرقملر  ،تيقعو ي

تيرتتكليررررت  طرررر  وتإلاررررملقتهاررررع ارررري نريجررررت تيررررر ى وتُ  -

ده درررمل تيرطرررورته تجملرلعيرررت يف تجملرررملته    مه ررر وتيررر  ،تيقرررملمقت

 تتتصملييت وتيرق يت وتيثورة تضعوومملتيت؟

  كرررملن نريجرررت تإلرت ة تيقيملسررريت يوقيرررمل ة    أم أن ارررلت تيرقرررملر   -

 تيقعو يت تجلديدة؟

 اع ا ملن قرور يدى ترغوريت من تجملرلع دله تيرغ ته؟ -

هرمله ذته  مل مرن ِقررع تجل  رصد اله تيرغ ته سيقريويوجي   اع    -

يووصور يولعووممله وتيريملنمله تيرفصريويت تير     ،تيعهقت يف تجملرلع

 وترصد س  توجهملتهمل؟  ،تقملعد يف  هلهمل

تتنرقملر تسرعرته املذل من توك تيرغ ته، ُأشر   أ مرمل    قرع

واررو      ،ذكررره أحررد تضرخصصررم تتجرلررملعيم يف اررلت تجلملنررجم 

ن يقو  تيرغي  مع وتن:  َم  عرد تهلل من نملصر تيقدحملن  يف مقملر يه

  رررُّ  ، حيررث ذكررر أن تيرغرري  ؟تتجرلررملعي يف تجملرلررع تيقررعو ي

 معد  من تضرتحع:

نقطررررررت تيردتيررررررت يف تيرررررررغ    دُّمرحوررررررت تير رررررردي: وتَعرررررر  -1

حبرلع ي ظر  أ علويت تيرغي  يف أي مظهرر   ن أي  تتجرلملعي،  ذ 

   وتيعمل ته   من مظملار ت يملة وكأنهمل علويت حتٍد يوقي  وترعرت

مرحوررت تتنرقررملر: وتظهررر  يهررمل  ةررت مررن تجملرلررع يرر ررون         -2

و ةررت ألرررى معملرعررت، وا ررمل   ،تر كررملر تجلديرردة أو يطررمليرون مهررمل 
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ي شأ تجلدر تجملرلعي وحيملور كع طر   جيمل  نقمل  ععف يدى 

 ت لر  

مقملومرررت تيفةرررت  مرحورررت تير ويرررع: ويف ارررله تضرحورررت تقرررعُّ   -3

تصرررز تيقرروة يف كررملر تجلديرردة،   و ،تضعملرعررت يورررغ  تتجرلررملعي 

سوتًء عن ق ملعت تيفةت تضعملرعت أو يعدم جردوى تضعملرعرت أو يرردلع    

مثرع تردلع تيدويرت يصرملحل تيفةرت       ،قوى ألررى يف تيعلويرت تيرغي يرت   

ر تضعملرعرررم  أ م يررردين أو  وا رررمل يرررردأ حتررروُّ  ،تضطمليررررت مرررمليرغي  

 حممليدين  

يهرمل تر كرملر   مرحوت تيرطريق: واي تضرحوت تير  تصررز     -4

وتصررررز  ،أو تيغمليريرررت تيعظلرررى م ررره  قرررت يف تجملرلرررع ككرررع طر م 

ويصرررز ت ررديث ع هررمل مررن قصرر   ،حودررمل تجلرردر ويقررعُّ مقرررقرة 

 تيرملريخ تتجرلملعي يف تجملرلع   

تجملرلررع  أحررد  تيرررغ ته تتجرلملعيررت تضفملجةررت يف سرررعرهمل يف  

يررق ارري ه مرحوررت تير ويررع  أ مرحوررت تيرطرد وتيرر  تعرر ،تيقررعو ي

 تيرغ ته تيرملييت:  

تتنفرتجمله تي  طملر تنرظملرامل يف عد  من أنظلت تيدويت  -1

هررمل مصررفرهمل حقوَق رهررمل ير ررملَروتيرر  أاو  ،اكررم تضرررأة  يلررمل خيرر ُّ

 موتط ت كملموت تراويت  

كقرررملنون مررردني  نظرررملم وت  رررت تيرررلو. تيعرررملم تيرررلي حرررع  -2

 ن تيعملمت   حديث يضلن تتيرزتم ممل  تب وترلهقيمله يف ترمملك

وتيرت يررره  رررمل    عرررمل ة صررريملغت وقمل رررت تيقررريملحت وتيرتويرررز   -3

 ير ملسجم مع مرطورمله تير ديث وتتنفرمل  عوى تيعمل   

ورت يف تيف رون   ع يف تتارلملم مملجململته تيثقمل يرت تضرلث  تيروسُّ -4

 وتيرتت  وتضرملحف وغ امل   وت  تب
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تيقررررور وتيرجرررملوب   أمملمهرررمل حترررديمله  ارررله تيررررغ ته وغ ارررمل  

 من لهر:  ،سرلرتريت وتي جمل وتت

   هملر مدى ت ملجت تجملرلعيت يروك تيرغي ته مشكع  ت     •

 تإلجيملميمله تيعمل دة يولجرلع م همل   تتسرلرتر يف  مرتق •

موتجهرررت سررروريمله تيرطريرررق مرررن لرررهر ترنظلرررت وتيرشرررريعمله     •

 وتيقوتنم   

 ر تيوعي تجملرلعي مأاليرهمل يصملحل تجملرلع   ش َن •

 ر يفور وتيعمل د تتجرلملعي دمل  تيقيمل  تضقرل •

ر تتجرلررملعي تيرر  تطرقررت دررمل أمررمل  يلررمل يرعوررق مر ررديمله تيرغيُّرر

كملترررت تيورقررت    نررورة تيصررويملن،  إنهررمل حتررديمله مروقعررت يكررن        

ا رررملن عررررورة وتحريرررملل ضزيرررد مرررن تيدرتسرررمله وترحبرررمل  تيعوليرررت 

 ططهررمل تيطلوحررت  2030تيدقيقررت حودررمل، كرري ترررلكن ر يررت   

 ضرعد ة من موتجهرهمل وتيرعملمع تيفملعع معهمل  ت ومرتحبهمل

مررن وقترة تيرعورري  ووقترة تيعلررع  تفررق مررع    نررورة يف أن يكررع  أو

وغ اررررمل مررررن   وتير ليررررت تتجرلملعيررررت ووقترة تيشرررر ون تإلسررررهميت  

  وتيقررر  ع رر تيرروقترته وتض سقررمله ذته تيعهقررت أ وتًرت مهلررت يف  َ    

فررته أن تكرون   ت ي تيرعملمع مع ترعمله تيرغ  تتجرلملعي، ويكن 

م هرررمل لططهرررمل ومرتحبهرررمل تضقررررقوت عرررن تير رررملغ  وتير قررريق  يكرررع 

مررع جيررجم أن يررر  ذيررك مرخطرري  مشررويي     ؛وتتنقررجملم مررع ترلرررى 

 مركملمع مرجعيره حبوي تيش ون تتقرصمل يت وتير ليت   

مررع حتفظرري عوررى مقرررت     نررورة تيصررويملن يف تيورقررت تير يقررت    

دعملة عورى تإلصره  ترسرري  ت    تدريجم حبلوعت من تير   يلمل خي ُّ

ر تيرخصرر  تيررلي ت كررد عويرره تير يررت يف تجملررملته    يف حررملر تررو ُّ 
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تير لويرررررت تضرعرررررد ة  أمرررررمل تيرررررردعملة يف تجملرررررملر تيشررررررعي  ورررررره       

وتيروعيررت مررملتيرزتم   ،تضرعوقررت م شررر تيوسررطيت وتيرقررملمز    أ وترارر 

مررمليقي  وتيثوتمررت مررن لررهر تي رردوته وتضورقيررمله ول طررجم تجللعررت        

 تإلعهم وتيروتصع تتجرلملعي    ووسمل ع

 

  :أ. د. جميدة الناجمالتعقيب الثاني 

ر تتجرلررملعي علويررت حرليررت ت مررد أن حتصررع رنهررمل طريعررت تيرغيُّرر

ر يررررلت  قررررد حظرررري موعررررو  تيرغيُّرررر  ؛تطررررور تجملرلعررررمله تيرشررررريت 

ري عورر  تتجرلررمل  وتضهرررلم  ظِّررتتجرلررملعي مملارلررملم مركررر مررن م  

ن معظر  نظريرمله    مع  كن تيقرور   ،يتمدرتست تجملرلعمله تإلنقملن

 ه رررملن   يهرررمل، عوررر  تتجرلرررمل  كرررملن تيررررغ  ارررو حمرررور تتارلرررملم 

نظريررمله وأطروحررمله يرفقرر  مملايررت تيرررغ  تتجرلررملعي وأسرررملمه،    

ز مرررم تيررررغ  تتجرلرررملعي تيطريعررري  ي ررروعوتموررره وتأو تتررره، وقرررد م 

وتيرغي  تتجرلرملعي تضقصرو ، وكهالرمل سري ر  ع ره مشركهه       

كلرررمل أن يررره  جيملميرررمله  قرررد حيرررد  أن يصرررملحره        ،ديملهوحتررر

يف  -يف تيوقررت ت ررمليي -سرروريمله، و ررمل أن تيرررغ  تتجرلررملعي   

تجملرلرررع تيقرررعو ي ارررو تغررر  نريجرررت تغررري  مقصرررو    يقررررهد    

 اررمل كررملن يرره أارردت  تقرصررمل يت   ،تجلملنررجم تتجرلررملعي حبررد ذتترره

يرلت   ؛عو يتوسيملسيت وت لويت، مهد  تترتقملء مملضلوكت تيعرميت تيق

 قد كرملن ا رملن  صرهحمله ايكويرت ت ملويرت جوتنرجم أسملسريت يف        

تجملرلع، وطريعي أن ي رر  عرن ارلت تإلصره  وتيرطروير  راملصرمله       

تجرلملعيت وتغ ته يف م ملء تجملرلع، ويف  ور م سقرملته، ويف ار    

تيعهقمله تي  ترم  أ رت ه، ونولي عيع مل أور تيرغ  تتجرلرملعي  

 صعيد أسرنمل،  أ أن يشلع تجملرلع ككع   عوى  ت ملصع مدتيت 
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مل يرجرملوق تيررغ  تيقرمل د    ويعع تضهحظ أن تيرغ  ت ملصرع حمليي ر   

مل وتيلي كملن تغً ت ممل ي ر  ،يف تجملرلع تيقعو ي يف تيفرتته تيقملمقت

يف غمليرررره، ومصرررورة أقرررع يف تجلملنرررجم تضع ررروي، حيرررث  ن  تيررررغ       

مع ويررت مشرركع   ت ملصررع لررهر تيقرر وته ترلرر ة يشررلع جوتنررجم   

ر يف تيقرري  تتجرلملعيررت، وترعرررت ، وتيعررمل ته   ه ررملن تغيُّرر ؛أكرر 

وتيرقملييد، وتر وتر تتجرلملعيت وحمرد تتهمل سروتًء يف  تلرع ترسررة     

أو تض سقمله تتجرلملعيت ترلرى، ويف سوطت تض سقمله تيرقويديرت  

ه  كررررر تجملرلررررع مثررررع )تض سقررررت تيدي يررررت،  وج ررررتيرررر  كملنررررت ت 

 قررد ترتجررع تأو اررمل مشرركع مو ررو  عوررى تر رررت        ،(تيقريوررت،   

كررملن اررلت تيرتتجررع يرفررملوه مررمل مررم     ر ت ملصررع، و ن نريجررت تيرغيُّرر 

تضدي ت وتيقريرت، ومرمل مرم تيشررملب وتيكررملر، كلرمل أصررز يو ظرملم         

أك  يف ت ظي  تيعهقمله ويف تقي  ش ون ت يرملة،   )تيقملنون(  ور 

ره  وقرد سرملعد   رلرع وتطروُّ  م تجملوالت عملمع  جيملمي ويردر عورى تقردُّ   

عوى حدو  ارلت تيررغ  تركيررت تجملرلرع ت ملييرت تير   ثرع  يهرمل         

، وترتفرمل  مقررويمله تيرعوري  يف تجملرلرع،     ىتيشررملب تي قررت تيكر    

قه تنرشرررملر وتتنفررررمل  تيوتسرررع عورررى تجملرلعرررمله ترلررررى تيرررلي عرررز  

خشرى عويره   يكن مرمل ي   ؛تيرك ويوجيمل ووسمل ع تيروتصع تتجرلملعي

ويوجيمله وووتمرت تجرلملعيرت   ينريجت ارلت تيررغ  تصرع يرغري  أيرد     أن 

قرررد تررر ور عورررى اويرررت تجملرلرررع مقررررقرو مل، وتيررر  حترررر  عيرررع     

ت فرررمل  عويهرررمل، وقرررد أكرررده ر يرررت تضلوكرررت     عورررىتجملرلعرررمله 

عوى تعزيز اويت تجملرلع حيرث جرملءه كركيرزة أسملسريت      2030

م يملنررره  وررت يف )حبرلرررع حيرروي: قيلررره رتسررخت، ميةرررره عررملمرة،    اث 

مرم(   إن عوى تض سقمله سوتء كملنت )حكوميرت أو أاويرت(، أن   

و حرردت   ،تعلررع عوررى تأصرريع تدويررت تيوط يررت يولجرلررع تيقررعو ي    
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ت ليررت تجرلملعيررت مروتقنررت ترتعرري كمل ررت تجلوتنررجم و مرر  مفررملاي        

تير ليرررررررت تتجرلملعيرررررررت وتيثقمل يرررررررت عرررررررلن كمل رررررررت ت طررررررر      

ه، ويكمل ررت  ةررمله  مررت مررن كمل ررت تيقطملعررمل  وتإلسرررتتتيجيمله تضقد 

 ؛وغ اررمل(    عررمل.، م قررنإتجملرلررع )طفررع، شررملب، تمرررأة، رجررع، م   

ر وعجررز وذيررك مررن أجررع ر م تيفجرروة ت ملصرروت مررم سرررعت تيرغيُّرر       

تض سقمله ت ملييرت عرن  شررمل  تحريملجرمله أ رت ارمل، وتيرجرملوب مرع        

يلت  كرن ت ررول معرد  مرن تيروصريمله يف       ؛نرمل   تيرغ  ت ملصع

 :الت تيصد  ترلثع يف

تفعيررع أكرر  يرردور تير ررث تتجرلررملعي يف حتديررد تيرررغ    •

ومظملاره و وملره عوى تجملرلع  وأن يكون ا ملن  ييت يرصرد مملايرت   

ره عورى  رون مهرمل؟ كيرف أو ر   ن ار  تضررأو   َمر  ،نو  تيرغ ته ت ملصروت 

ك تجملرلررع ككررع؟ وت رررول   ظررورته    عهقررملته  وعوررى املس رر  

و وملره  يويهمل تصلي  مررتم    ر الت تيرغي  ت ملصع وتةملاملته،تفق 

يورعملمررع مررع  وررملر اررلت تيرغرري  مشرركع يقررملعد يف ت فررمل  عوررى         

 ك تجملرلع وم يملنه تضرم  املس 

 عطملء مقرملحت أكر  يولرثقفم وتضفكررين يف تشركيع       •

 كر تيشرملب وتيرأو   يه ،  مليفرت  ت ملصع من غيملب أصر ملب  

يف شررررت ز ز تجملرررملر رشرررخمل  غررر  مررر اوم يوررررأو   تيفكرررر  رررَر

تجملرلررررع ويف ارررر  تفك ارررر   وتتسرررررفمل ة مررررن تيرك ويوجيررررمل    

وذيررك يروجيرره  ، تيقررمل دة يف  يصررملر  كرررا  ورسررمل وه  تيثقمل يررت   

 علويت تيرغ  ت ملصوت مصورة أكثر  جيملميت    

 سقرمله )حكوميرت، وأاويرت( يف    تضتعملون وشررتكت مرم    •

تكرون   رس   سرتتتيجيت مرعوقت مرعزيرز تدويرت تيوط يرت تيقرعو يت،    

ت يررررملة إلمرررررتق اويررررت تجملرلررررع   ي ثملمررررت تضوجرررره يف كررررع م ررررملح 
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تيقرررعو ي، وتيرأكيرررد عورررى ووتمرررره، وت فرررمل  عورررى املسررركه     

حبيث تعلع كمل ت ترجهزة تضع يت ممليرعملمع مرع شررت ز تجملرلرع يف    

تيعلع عوى غر  مفهوم تدويت تيوط يت تيقعو يت، وتيرتكيرز عورى   

ضلوكت،  كع ذيك او  ثملمت تأصيع تعزيز تدويت تحملويت ض ملطق ت

يثقمل ت تجملرلع وترتوه، وحمملويت يهرتررمل  مره، مرن لرهر ترجيرملر      

ت ملييت وصوي مل يفجيملر تيقمل مت، وسريع ير م تيفجوة مرم ترجيرملر   

 تضرعد ة   

 املداخالت ححل القيية:  

 ُّر تتجرلملعي ومظملاره يف تجملرلع تيقعو يوتقع تيرغي:  

أن تيرررغ  مقررأيت كونيررت وطريعيررت وت   و رر    حملررد تضذكررر 

ويكرررن  كرررن حتويرررع جوتنرررره   ،نقرررملش  يررره مرررن حيرررث حدووررره 

مل كرررأ تة ووسررريوت  ف أحيملًنرررو  ررروتو يفهرررمل، و كرررن أيًضرررمل أن ي   

ر  كررن أيًضررمل تيرعملمررع معرره ومعملجلررره ع رردممل    يورغيررررر ، وتيرغررررريُّ 

نررمل    مل أو قرد ير  ي عورى تضردى تيقريرجم أو تيرعيرد  أ       يكون سوري 

سوريت، والت او وتجرجم م سقرمله تجملرلرع تضردني تدمل  رت يور ليرت       

مل ون تجرلملعيررت )وغرردت تييرروم وتجًررر  تيرشررريت مررن تعورري  و عررهم وشرر 

جلليع تض سقمله معد  هور مفهوم: تضق وييت تتجرلملعيت كقيلرت  

ر م سقررملتيت(  وتيرغيررررر  أيًضررمل  كررن أن يقرررخدم  ررملارة تيرغيُّرر    

د عويره أصر ملب نظريرت    وارلت مرمل أك ر    ،رغيرررر  تيطريعي إلحردت  تي 

 :مثررع ،Management of Planned Change    ترة تيرغرري  تضخط رر

حيررث  كررن  حدتورره مررن ترسررفع    ،نيوورري ممليكررع  رروتن ورتنررد 

يفعوى يرلكم تيرغي  مشكع كرر  ومر ور، ويكرون ذيرك مرن      

معرد  وذيرك رنره ترقروى وتر    ،change agentsلرهر علرهء تيرغري     

 ير قررق مقرررعت  ،أمررمل تيرغرري  تضفررروه مررن ترعوررى يفسررفع ؛تأوررًر
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 ،ويزور مقرعت أيًضمل  وارلت تتةرمله عورى تضقرروى تيكرر  صرعجم      

ا دست ووعري وتكملمرع مرم عيرع تض سقرمله، كلرمل        أ وحيرملل 

 ر يت من نو  لمل  وطر.  عمليت يورعملمع معه   أ حيرملل 

تجملرلررع تيقررعو ي يف ي   ررإن تيرغرر ،   مهررمل تض يررفويف تعرقررمل  

ومملير ديررد معررد أحرردت  سررررل    ،مرردأ مررع مدتيررت تريفيررت تجلديرردة 

ع سرررقف حريرررت تيرعرررر  وحريرررت تنرقرررمل     ْ رررحيرررث مررردأ مرَ  ،2001

قيررمل ة تضرررأة   ،وم ملقشررت قضررمليمل تجملرلررع )مثررع    ،تض سقررت تيدي يررت 

تيقيملرة( مشفمل يت، وتيردء مرغي  مع  تيقروتنم وترنظلرت يف عهرد    

ل مرردرو ، يكررن مررن تض كررد أن ر يرره تضوررك عرررد تهلل مررردرُّتضغفررو

تيرغري  تتجرلررملعي يف عهرد تضوررك سرولملن قفررز لطروته كررر ة يف     

 ،مثع تيقيملحت وتيف ون وتيرت يه واكرم تضررأة وغ ارمل    ،حبملته

 وقد شهدنمل  جيملميمله الت تيرغي   

يرزتر يف   أن تجملرلع تيقعو ي كرملن وت  م   ملعع تيقرنيويرى 

 ر جبليرع ترسررملب تير  ور ه يف تيورقرت تير يقرت ) يلرمل خير ُّ       غيُّت

ور مل معد حرب ت وي  تروأ حترير تيكويت و)عملصرفت   ،تيرغ (

يريرد أن يررخو  مررن    ملحبرلعي ر  ملحرتك رر ن عرت   حيرث  ،تيصر رتء( 

قيو  والجت قد ت ر ارمل تجملرلرع ت تر ملسرجم مرع تيرقرملرب تضعرريف       

اررع مله  )ذ يلي  هررر يف مدتيررت تيرقررعي وتيرر ،وتيرطررور تيرك ويرروجي

تجملرلع ور مل تيشعوب تيعرميرت كورهمل مرن تيرطرور تإلعهمري ت ري       

مل يف سررري  ن  ن ومرررمل وتكرررره مرررن تتطررره  عورررى تيعرررمل  سيملسررري       

ومدتيررت تنرشررملر وسررمل ع تإلعررهم وتيرر تم       ،مل(مل و عهمي رروتقرصررمل ي 

رة مرن أمريكرمل   مل مرضرمل ع مرملشر  ور مل مدتيرت تيرقرو. عملضي ر    ،تيعملضيت

ةملريررت  ،تررأو ته غرر   عهميررت ألرررى   عررت يفسرروت. تيقررعو يت  و 

زتر ير  وتترتفرمل   أ مقرملييي ت   ،عقملريت حيث تنررعم سرو. تيعقرملر   
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يعملني م همل تيقرو. حررى ت ن  وأيًضرمل يف تجلملنرجم تيرعويلري وحو ورت       

مع  تيقيو  تي  كملنت عوى تضرأة يف تيرعوري  وتيعلرع وتضشرملركت    

وا ررملن  ،وت صرريرهمل يف أمررملكن تيرطرروير وصرر ع تيقرررتر ،يف تيقررتر 

كررملن  ، رحوررت تيرررغ  تضولررو   وممليرررمليي ةجوتنرجم كررث ة ومرعررد  

تجملرلع مأغوريت غ  سملحقت مع قريرت من ترقويت تضعملرعرت مروت قرت   

مرمل  وارو   ؛وم يده درلت تيررغ  حررى يف تيردعملة وطوررت تيعور  أنفقره        

وتير  مردأه    ،جيز توك ترغوريرت ردلع تيدويت يرتيجعع ذيك  رصت 

واري   ،مع مدتيت تضوك سولملن ور يرت ،رو ويري عهرده حفظهلرمل تهلل     

ق م سقررررمله تيدويررررت  أ مرحورررت تيرغرررري   وكو ررررمل نهحررررظ تقررررملم  

 موتكرت تيرغي  وتيعلع ير قيق تير يت يف قم همل  

حرليرت   تر تتجرلرملعي علوير   أ أن تيرغيُّر     مهمل تيعيدتنوذارت 

رلعرررمله، وكرررملن مرررن أاررر  تيعوتمرررع تيررر  لوقرررت      يف كمل رررت تجمل

تير  تقرو   أ تيررغ       ر تيعوتمرعَ فق ر  شكملييت وعرع  طرملر نظرري ي    

 ،مرم تيرغري  وتيررغ     وقد ت ملويت    نورة يف تيورقت تير يقرت تيفرر.َ  

 خطر   رن أي تغري  م   ؛ن تيرأي مأنه ت  كرن تيفصرع مي هلرمل   ريك

و ترردتلهه قررد تعيررق أو   ر نريجررت  رررو  أ تغيُّرر هصررملحريت مررد أن 

تقرررر  يف علويرررت تيررررغ   كلرررمل طرحرررت    تجلرررملقي يف تعقيرهرررمل       

وتتعرقرررمل  أن تإلرت ة تيقيملسرررت    ،ه  أ تيرغررري تيررر  أ    ترسررررملَب

ن ترسملسري يكمل رت علويرمله تيررغ ته     كملنت وممل قتيت اي تحملرر  

 ،تجللريرررت يف حبرلع رررمل، وأكررر  مثرررملر عورررى ذيرررك تعوررري  تضررررأة     

مل ت تيقرترته تيقيملسيت تضرترطت مرملضرأة  وتيوتقرع أنره    امل مك وتنرهمل

مقررجم سررعت تيررغ ته     ؛ت  كن رصد تي رمل   يف تيوقرت ت رمليي  

 تضرهحقت يف كمل ت جوتنجم ت يملة تتجرلملعيت   
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 يف تيدرتسررمله مصرر ررلكر أن تضرخص      مرررتاي  تيرعيررزأمررمل 

هررره يف تتتصررملييت يعر ررون أن تإلعررهم ت يعلررع يف  رررت ، وقررد     

ز عورى  ركِّر سرعي يمله تيقررن تضملعري سوقروت مرن تيدرتسرمله تير  ت       

من  رتست أور تإلعرهم عورى تجملرلرع      أور تجملرلع عوى تإلعهم مدت 

مرن تغر ته تجرلملعيرت مررملييرت      مره  ويعر  تجملرلع تيقعو ي و مل مرر  

مل يدرتسررت لصررًر مررن  هررور تيرر ف   أ وقر ررمل ت ملعررر حبررملت    تمرردًء

 تتجرلملعي وتنعكملسملته عوى تيوتقع تيثقمليف    رتيرغيُّ

ويف تيقرر وته ترلرر ة    أ أن ررمل ارررُّ     لمليررد تير يعررملن وأشررملر 

ر عليق غ  مقروقت؛ مقرجم سرعت وت تهرمل وترورر تيرلي    حبمليت حتوُّ

كلمل أشرملره   -وه يف م يت تجملرلع  ويصعجم ممليطرع  ِدأحدوره وت 

ارله تضرحورت ودرن يف     حتديد  رجت ارلت ترورر أو رملء    -   حبيدة 

صررورهمل؛  ررملجملرلع يرريي يف حمليررت تسرررقرتر حرررى  كررن ت كرر      

ر سروًرمل  مرع ت مرد مرن تتنرظرملر يررع  تيوقرت ي ررى أورر تيرغيُّر          ،عويه

مل م ررل عرردة مل  معرر  تيرررغ  تيررلي نرررته تييرروم كررملن مقررر ق    و جيملًمرر

سرر وته، ويكررن تيرررأل  قررد يعررو   أ تنشررغملر تجلهررملق تير،رري       

  يقضرمليمل تير رديث   تيرفرُّ ممل أعملَ.واو  ؛  وتإلراملبمقضمليمل تيرطرُّ

تيرررغ  حيررد  يعرردة أسرررملب كلررمل     وأوتيرغرري   صرر يز أن تيرغرري   

وم هررررررمل تيعملمررررررع تيرك ويرررررروجي   ، امل عولررررررملء تتجرلررررررمل  حيررررررد 

وتضخرتعمله، وتيرثملقف مم تيشرعوب، ولطر  تير ليرت تتقرصرمل يت     

سررمل ع تإلعررهم،  وتتجرلملعيررت، وقيررمل ة  لررع تيدويررت وتر رررت ، وو    

 ت أن تيقرررتر ت كررومي   ؛وتنرشررملر تيرعورري ، وغ اررمل مررن تيعوتمررع  

أاررر  عملمرررع يف تيرغررري  يف حبرلع رررمل   ت   ن ارررو تركثرررر ترررأو ً  دُّيَعررر

يكلررن يف  تيقرررترته ت كوميررت  تيرر  ترقرر  مدرجررت عملييررت مررن      

مل مع ،مله  تجملرلع ترموي  تيلي   ز وقرت  تيرعمل وتيقرور، تتقملق 
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قمل ترره ومررمل يرخلونرره مررن قرررترته  وقررد نعل ررمل يف تيقرر وته     عملييررت ي

معظرر  قرترتتهررمل  أ حررر. تضرتحررع  يف ترلرر ة مقيررمل ة شررملمت تهررد   

مرت مرن لرهر    وتيرقريع معلويت تيرغري  يو رمل. مركرجم تيردور تضرقد     

وت ررول مرن    ،ت ويع مصمل ر تيدلع ور،ورت تجملرلرع وت صخصرت   

تعرلررمل    ؛ حبيررث يقررعُّ  ررِر كرررة تجملرلررع تيرعرروي  أ تجملرلررع تضُ   

ر ت مررد أن يصرر ره  تر رررت  عوررى تيدويررت  واررله تيعلويررت أو تير رروُّ     

سريلمل أن ارلت مرن طريعرت      مع  تيروترته تي  ي مرع ةملوقارمل، وت  

ترمور لملصت ع دممل تكون مع  تيقرترته ت كوميرت ذته ترأو    

 قد حرد  تضرخ  تقرصرمل ي يرر       ،عليق وسريع  عوى سريع تضثملر

عرررملم درررو تيروجررره تيك قرررملب تضررروتطن، و ،رررره معررردة طرررر.معملجل

مررمل يعررين أن يرره أيًضررمل تررأو ته عوررى سررو. تيعلررع،          ؛ت صخصررت

مرن تيصررت     جديدة  وا ملن قضيت اكم تضرأة تي  أوجده حمليت 

مكملنرت   مرمل  ريُّ   تيقيلي، يف  ع وقمل ت تقويديت ترروجي مرن كرع    

  تجرلرملعي حيرملور   شردُّ و ور تضرأة يف تجملرلع  يغلي ارله تيثقمل رت ت  

 ممل   ًعملكملن مر ء نو تعديع مقملره و ن 

ا رررملن مررررغ ته   أنررره ت شرررك أن   أ  عرررملر مه كرررت وذكرررر 

تجرلملعيررت عررخلت لررهر ترعرروتم تيقويوررت تضملعرريت  كررث   مررن اررله  

 ،م مرع رو  تإلسرهم وتيقري  تإلنقرملنيت    ءت وترروت تيرغ ته  جيملميت جرد  

 ،همل يف تير قع وقيرمل ة تضركررمله  وحق ،مثع ومليت تضرأة من تيعضع

كلمل أن ا ملن    خل     لهمل يو مل ف عويملع يف تو يفهمل وتق ُّوتيروسُّ

وا رملن قررترته    ،مثرع قرملنون تير ررش وتيرلو. تيعرملم      ،يقوتنم   ملس

وتيكررث  تيررلي مررن تيصررعجم حصررره    ،يرشررجيع تيقرريملحت وتيرت يرره 

  مل تعرو  يولجرلرع ومر   ا مل  وتتعرقرمل  أن ا رملن مظرملار ترردو صرمل مت      

 ،جم ت فرهه مرن ةرملوقته يوعرمل ته وتيرقملييرد     مثع ممل صملَح ،عويه
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وتقريًررمل عردم قفرع معر  تحملرملر       ،وتغ  يررمل  تي قرملء مصرفت عملمرت    

ومع  اله تضظملار قد يكون دمل ترأو ته لطر ة    ،لهر تيصهة

 عوى تيعهقمله ترسريت وحملته تيطه. تي  كملنت مرتفعت  أصو مل  

أنرره ت يوجررد تلررره  عوررى أن     يعجررروشأ   ررمل زة توذكررره 

شريء يف ارله ت يرملة،      كرة تيرطور وتيرغي  ت مد أن تطملر كرع  

ره مقرررعت كررر ة،   يقملموررهمل  ويكررن تروعررمل  يف حبرلع ررمل تغي رر 

وررهمل وحبملرتتهررمل مررن تيرررع ، وت تي ضرر  تيكررمليف    ر مقررملٍو يرقرُّتغيُّرر

)تضصردوم،   يورعملمع معهمل مرن تيررع  ت لرر    ملنققر  تجملرلرع  أ     

تضعملره، وتضعملره مع مطمليجم معي ت، وتض يرد مشردة، وتض يرد مرع     

ن ت يقرجيجم عملجو رمل  حتفظمله(  كلمل أنه يردو عت تتفمل. عوى أن َم

ف مقرررقرو مل مشرركع أو مررللر  صرر  أم  جو ررمل دررله تيرغرري ته، ر ررمل ي  

 إن تيرغي ته تي  حدوت يف  ، كرشخ  رجعي   ومكع تأكيد

وجررزء مررن م ظومررت مركملموررت     ،ي ته مقصررو ةارري تغرر  حبرلع ررمل

ومرترطررررت   شرررررته جيررررجم حتقيقهررررمل يرررردع  مكملنررررت تضلوكررررت   

)تير مل قرريت،  :تتقرصررمل يت وتيقيملسرريت وتتجرلملعيررت، ومررن أالهررمل    

تيرعورري ، تي زتاررت ومكمل  ررت تيفقررمل ، تيشررفمل يت، تحرررتتم حقررو.     

وتيرر  تعررر  مررن   ،تإلنقررملن، اكررم تضرررأة، تيرقررملمز وتيرعررمليم(  

تضقوممله  ضملرة نملج ت   وكملنت اله تيررغ ته نملمعرت أيًضرمل     أا 

مررن وقررت ت كومررت يف تضرروتط م، وقررد رتاررن عوي ررمل ترمرر  تضورره      

حملد من سولملن، وممليفعرع درن اوكهرمل كشرعجم وأ ررت   وتير        

كررملن مررن معرر   وملراررمل، مررمل حررد  مررن تغرر  يف مفررملاي  تجملرلررع     

 :يرزوتل وتإلارملب، مثرع   مصورة عملمت، ونظرة تضررأة وتيرجرع حرور ت   

تقوري  عرد    و)ترتفمل  سن تيزوتل، وقيمل ة تكرملييف م رملء ترسررة،    

 هررور أاررمل   وتيعررزو  عررن تيررزوتل تيرقويرردي،    وأ رررت  ترسرررة،  
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ت  ،ألرى يوزوتل، وتيقملمويت ترتفرمل  معردته تيطره.(  ويف تضقملمرع    

جيررجم أن ن قررى معرر  تيرغرري ته تإلجيملميررت، حيررث أصرررز تضرروتطن   

مل يووقت، وأكثر تنفرملًحرمل  ، وأكثر تحرتتًمأكثر  نرملجيت  تيقعو ي

يوررررأي ت لرررر،  ملو رررو رررمل يورعرررمليم مرررع تضررررأة مشررركع عرررملم، وتقرُّوتقرُّ

وأكثرررر وتقعيرررت يف نظرتررره  أ ت يرررملة  كلرررمل جيرررجم أن ت نغفرررع      

تسرررلرتريت وجررو  تير ررملء تتجرلررملعي تضرلملسررك تيررلي نرررتان عويرره    

وت ملرجيررررت؛  لجرلع ررررمل  ضوتجهررررت خمروررررف تير ررررديمله تيدتلويررررت   

و رجررت تسرررجملمره عملييررت ضوتجهررت أي حتررديمله  تلويررت،    ،مرلملسررك

صرررورامل يف تيكرررث  مرررن    أاررر  - وهلل ت لرررد-وقرررد رصررردنمل  

تضوتقررف، عرر  عرردة صررور؛ مثررع: مرررمل رة   رجررت ، مررن تضرررمل رته      

رين  وكثً ت ممل نشملاد أيًضرمل،  عِقتيرت عت يإل رتل عن تضقملجم تُض

ه أحررد مشررملا  وج ررريررمله جملرلع ررمل،  رلجررر  أن ي نملصررعت تي تصرروًر

يرو   مروغ ممليي  مليت مرعيت عملجوت أو  تيروتصع تتجرلملعي ندتًء

ععهرررمل  ترررو   تحريملجرررمله عرررروريت يفقررررتء،  ت وتضررررمليغ قرررد       

 ع لهر سملعمله قويوت  روق مأععمل  ممل كملن ي 

 

 تير ديمله تضرترطت ممليرغ  تتجرلملعي: 

أن تيرغرري  مررن تير ررديمله تيرر   يعرررد تيكررري     رتشررد تيرررى 

يف حدووررره ويف  توتجررره تجملرلعرررمله مكمل رررت أاملطهرررمل،  هرررو حتررردٍ   

 حدتوه ويف نرمل جه  ومن ،مله تجملرلعرمله تي ملعرجت أنهرمل عقهنيرت     

جم تضصرو ت تيعملمرت عورى    يف تعملطيهمل مع تيرغ  وتيرغي  وتي رمل  ، ت غوِّ

دى عوى تيقصر ة وتحملردو ة    تيفر يت وتيفةويت، وتيغمليمله تيرعيدة تض

ويف حررملته تدررزته تتجرلملعيررت تيرر  ت ررر  عررمل ة جرررتء تيرررغ ته        

تضرقررررملرعت وتي وعيررررت، جيررررجم ت ررررر  عوررررى تيرلقررررك ممليثوتمررررت  
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ر وترصور، وتيروت ق عوى ممل سوتامل؛ رنهمل اي تيضلملنت يعدم تضرُّ

 ،تجملرلع من تيررغ ته، واري تضرسرملة تير  تعيرد تيرروتقن يولجرلرع       

مررن  تقررملعد عوررى عرردم تارت رره يغمليررمله ت يريرردامل  وتتعرقررمل  أن   و

أا  ووتمرت أي حبرلرع )تيقري ( ترسملسريت تير  قرملم عويهرمل تجملرلرع          

 وكع حبرلع قي  سملمغت وصرملمغت، واري مرن أكثرر مرمل يررأور مرن        

تيرغررري  يف ارررلت تيعصرررر، حترررت عرررغ  تيعوضرررت وسررررعت تيرغررري ،  

اليرهمل او تيرلي حيرر  تيرغري     وبوخع اله تيقي  أو تيرقويع من أ

وجيعع تجلوتنجم تيقوريت تطغى عويه   نه ييي من مصرو ت تجملرلرع   

ممليرغ ته تيشركويت أو تيو يفيرت، وعردم     –أو تتنرهملر  –تتنشغملر 

 تتنررمله  أ تيرغ ته تجلواريت تير يويت   

ثملر تيكث  من تجلردر حرور    أ أنه ي  أ  ايوت تضك شأشملره 

غ  تتجرلررملعي يف تجملرلررع تيقررعو ي لملصررت مررمل يرعوررق    جيملميررت تيررر

هقم ر سرر ت كونيرررت ت ررر مإيقملعرره تيقرررريع، ومررع تيرقررروي  مررأن تيرغيُّررر   

ر  جيرملمي   إن ممل نعيشه مرن تغيُّر   ،تجملرلعمله تإلنقملنيت ع  تيعصور

و ق ر يت طلوحت ت ملويت جوتنرجم ت يرملة ت مرد أن يرت قره   ررتقته      

واررو مررمل يع ي ررمل كررأ رت    ،سرررةوقررد ترر ور عوررى تر ،قررد ت نرقروررهمل

مررن اررلت   تجررزًء دُّوكلرروتط م نَعرر  ،مهرررلم ممليشررأن تتجرلررملعي  

تي قي  تجملرلعي  وكيرف نوتجره تردتعيمله ذيرك تيرغري  ممرمل ير ور        

لملصررت  مررع تقورر  تيرردور تض سقرري يوضررر    ،عوررى أم مل  ررمل وأسرررنمل

حيررث أصرررز عوررى   ،تتجرلررملعي تيررلي يفرعرره تير ررور ت ضررملري 

ارو  و ،يف علويمله تير شةت وتيضر  تتجرلملعي يٌّسملسأ ر ترسرة  و

وهمل مق وييت كر ة دو أ رت امل، ويقرردعي مرن تيوتيردين    حيل ممل 

وتضرمم  عمل ة تي ظرر يف وسرمل ع تيرتميرت وأسرملييجم تير شرةت وتأصريع       

مرزنرت   ي شخصريت  تيقي  تيرتسخت وتعزيرز تيرقملمرت تيلتتيرت تير  ت ل ر     
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د رع رقملمرت مرزنرت   ور  يع ر    ديمله مع س وقويت قمل رة عوى موتجهت تير 

درن عظر  تضقرر وييت يف  وعوي رمل أن ن ر   ،تيضرر  لرملرل  طرملر ترسرررة   

ت ليت مهملرته تيوتيدين تيرتمويت ووعيه   مل تسرجد در  مرن  ور يف   

 حتصم ترم ملء  

ر   يف تيرغيُّررررر رررررإن تيرقرررررملر  ،م   ملعرررررع تيقرنرررررير ويف تصررررروُّ

اي مر وعت ومر ملقضت تروت ق و ،تتجرلملعي يف تجملرلع يه حتديملته

ر وتربرملء تترتررمل    تغيُّر    يف تيورقرت تير يقرت  يلرمل خير ُّ    مع ممل وَر

وتتنرلملء تيعرمل وي وتيقروري مرن حيرث تإلمرهء وتيررعيرت؛  ت أنره عورى         

ر عر ر اد أن تجملرلع ي حيث  ،تي قي  من حيث تيرعر  عن تتنرلملء

قرملمق ممليرررملاي   وت ،نرشرملءته قرويرت  تعن ذيك من لرهر تصرر مله و  

وتصررر مله ت تويررق   ،وتتعرررزتق مررن م طوررق قرورري وحتقرر  يآللررر     

مررع يصررع معضررهمل  أ  ،ع ت لررره ترردعو يورعررمليم وتقرُّرر جرلررع قيل رر

تهديد غ  مرملشر يووحدة تيوط يت   ور مل يرضز ذيك يف )تيروتصرع  

ت يف معررر  وسرررمل ع تإلعرررهم تيرقويديرررت    وقويرررع جرررد   ،تتجرلرررملعي(

ت قرررد يررر ور عورررى تجملرلرررع مصرررورة  ملنرررجم مهررر  جرررد مملإلعرررمل ت  أ ج

 ،واي تيرو  تتنرقملميرت عرد تضرشرد ين مملرسرووب ذتتره      ،عكقيت

 وتيرلي أورملرَ  ، مله وممل قرع تيصر وة يتيلي كملن من أوتس  تيقرعي 

 عررد غ ارر  مررن حيررث تيررركف  وحتررري        محفيظررت تيصرر وي 

 تيدويررت عوررى  يقررمل ه  يف تيقررجون ور ررمل قرورره  وصرروره   وترمثوررت     

ع شررركِّوتيرفملصررريع كرررث ة  يقرررد كرررملن تيريرررملر تيعرررملم ارررو تيرررلي ي  

وتيررلي يقرررمله عوررى    ،مررع يف تيهوعرري  ،تيق ملعررمله يرريي يف تيعقررع  

ظ تجملرلرع وبلرره ممليردعملة    تنرقملميت عد حتفُّر  تيروقم  وا ملن رو  

وطورررت تيعورر  تيررلين جعورروت ا ررملن صررورة ذا يررت أن تيعورر  اررو تيعورر    

رقملميت تررى ذيرك تيريرملر ارو تيقررجم      تيشرعي  ق   واله تيرو  تتن
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ور مل يصع يدى تيرع  أن تيقرجم او ممل يردعون  ييره    ،فيف تيرخوُّ

ور ررمل عرردم وقررت ومصرردتقيت يف توررك   تيررلت نرررى تنكقررملًر ؛مررن قرري 

عررن قرري  ،ملويررت  ملونرررى تيرصررر مله غرر  تضقرر ويت ولروًجرر ،تيقرري 

يرررت زه ارررلت تجملرلرررع  وأاررر  أويويرررت ت ن يودو  ويرررمل اررري تيررر  مي ررر  ع 

وتجملرلع وترسر او عر  ترتدت  تير دور حرى ت يرجه  أ أقصى 

 تييقملر   

ر تتجرلملعي ت يش   أ أن تيرغيُّ    حبيدة تي ملج يف حم ترى 

مع عوى تيعكري ا رملن قري  مردأه يف      ؛تنكقملر يف م ظومت تيقي 

  وترتفرمل  نقررره   تيصعو  وتي لو، مثع قيلت تيعطملء تضرترطت ممليرطوُّ

 ملضرملمع يولشهد ت مليي يرى  ،قي  تتنرلملء وتيوط يتوملعت مه، وتيق 

ت، جبملنجم ترتجع تيفقمل  تيوطن أصرز أكثر  هوًر جم عن ح  تيرعرَ 

ر سررووكيمله مثررع تحرررتتم  عيررع ترصررعدة، نملايررك عررن تغيُّرر   عوررى

يكن ا ملن سرووكيمله سروريت مردأه يف     ؛تيقوتعد تيعملمت، وغ امل

يرقويرردي تيررلي نعر رره لررهر عقررو  مررن    ت ع تجملرلررَعلث ررتيظهررور ت ت 

تيزمن، ومرمل خنشرمله ارو أن نكرون نقرخت مكرررة مرن تجملرلعرمله         

توررك  ،اوير ررمل تيوط يررت وعمل تت ررمل تجملرلعيررت تيغرميررت، درررملل تأصرريَع

وت تعيررق تطررور تجملرلررع،    ،هررمله تير ليررت تيرر  ت ترعررملره مررع توجُّ  

 ملوتنفرملًحرر ملتقرصررمل ي  توتق اررملًر توا ررملن أمثوررت جملرلعررمله تعرريم اررو  

ع  ذيك تجملرلرع، وارلت   لث ويكن تشعر مهويت لملصت ت  ،عوى ت لر

 واو مطوجم أسملسي   ،ممل نقعى يووصور يه

مرررن تيرقرررمل ته تضرترطرررت   حبلوعرررت     مهرررمل تض يرررف وطرحرررت 

  ظملار تيرغي  تي  يشهدامل تجملرلع تيقعو ي، كلمل يوي:

يره  اع تيقررعت يف تيرغري  يف تيقر وته ترلر ة سريكون       -1

 ر ة  عع سوريت؟

مةةة  نخشةةة و هةةةو أن 

رة نكةةون نسةةخ  مكةةر 

مةةةةةن املجدمعةةةةة   

الغرليةةةةة ، نحدةةةةة   

هولدنةةةةةة   تهصةةةةةةي   

الوطنيةةة  و  راتنةةة  

تلةةةة   ،املجدمعيةةةة 

الدةةل ال تدعةة رض مةةة 

وال  ،ف   الدنمي توج  

 تعي  تطور املجدمة
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 ه(مررررع تيرغرررري  وعررررد  )اررررع سرررريكون ا ررررملن  ريقررررملن    -2

 وقد ي  ي ذيك  أ تنققملم تجملرلع؟ ،سير مل قملن

ق تيفجرروة مررم جيررع تيكرررملر  اررع اررلت تيرغرري  سررو  يعل رر  -3

 وجيع تيشرملب؟ 

اع تيرغي  لملصت يف حبملر اكم تيفريرمله سرو  يزيرد     -4

ه جرررت   يف حررملت توقررد نشررهد تزتيرردً   ،مررن حرردة تيع ررف ترسررري  

 تيشر ؟ 

ر وتغرري  يف ا ررملن تغيُّرر عوررى أنره  عرره   أ   هررد تروررريوأكرد  

ر نريجررت طريعيررت حرررى عوررى مقررروى تيفررر    تجملرلررع، غرر  أن تيرغيُّرر 

 ، ملجللرمل ته وترمروته ار  تيرلين ت يررغ ون      ،عرن تجملرلرع    ضه 

 لرمل مملي رمل معرملم     ،ن كملن يومه مثع أمقره  قرد  ملتره يروم كملمرع     وَم

عو يرت   مل ارد يف تجملرلعرمله تيرشرريت  ةرت     و وًم ؟!منوعقد من تيز

ومرررن حقهررر   ،حترررملرب تيرغررري  وتقرررعى يورقرررملء يف م طقرررت تيرتحرررت  

ي وارلت مرمل حرد  مرن قمرن تض س ر       ،تحرتتمه   ون تتيرزتم مر تا 

تيرعورري  وترجهررزة وعلرروم تير ليررت  أ تيعهررد   ييف موتجهررره ضعملرعرر

 قرع مليي من صملنع تيقررتر  هرو ي  ورغي  ت يتيقولملني تييوم  ومملي قرت 

إرت ة مررورريي يره عهقرت     مرن َور    ز حقرو. ور يررت تقرصرمل يت؛ و    مرم َمر  

ر ره لصروم تير روُّ  تيرغري  تجملرلعري وتدويرت وتيثوتمرت، كلرمل يصرو       

جه  أعدتء تيوطن يف ت ملرل   إذت أر نمل ت ديث عن تيثوتمت وي ج 

وييون أن تيثوتمت تيدي يرت  دامل أوي مل  يرى ترصقع عوي مل أن ن   ،تيدي يت

ومرررمل  ونهرررمل  هررري   يرررت تيثرررروه؛     ،اررري تضقرررمل ع قطعيرررت تيثرررروه   

 ملرركرررملن ت لقرررت وتحملرمرررمله مرررن تي كرررمل  وتيزنرررمل وتيقررررقت      

وملمرت صر يز صرريز و      وت لر وتيرممل وغ امل مممل ور   يره نر ٌّ  

ومرمل  ونهرمل  ويقرت مرن تيثوتمرت  ومرمل حيصرع مرن          ،ير   يهمل له 

هةةة  هةةةذا الدغيةةةىل 

ةةةةةة   سةةةةةةوأ لعم 

ال جةةةوة لةةة  جيةةة  

 الكب ر وجي  الشب ب  

هةة  الدغيةةىل ل صةة  

يف مجةةة    كةةة  

ال دي   سةوأ لالة  

ف مةةةن  ةةة ة العنةةة

وق  نشةف   ،اع  

يف  ةةةة ال   اتاالةةةة   

 جرائ  الرشأ  
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 قرر قيمل يررت   ترعررره  محبرلعيررت أأكملنررت وتء ته تييرروم سررحترروُّ

 يوثوتمت   

أارر  حتررديمله تيرررغ     أن أحررَد م   مرررتاي  نررمل ر يف حررم يرررى  

تتجرلملعي يف تجملرلع تيقعو ي ارو تدقرملر تيطرقرت تيوسرطي مرن      

ارمل   ممل يعر  تتقمل  حج  تيطرقت تيوسرطى ورلمل   ةت تجملرلع؛  عمل ة 

ملم ترمررررملن لتجملرلعررررمله وصررررمل يف م يررررت ت  جيملمي رررريف تجملرلررررع أمررررًر

  ويت   تتقرصمل ي وترمين وتتجرلملعي ري 

اري قري  تجملرلرع     : مملأ  م ى أمو سويلملنتقملءيت  ،ومن جملنرهمل

 ذت   أعرر    :نهرمل تررغ  ت ن؟ وأعرمل ت    تيقعو ي تي  نقور ع همل 

م مظو  ممرمل تقرد    جملنجم  ن أكون؟ وعَتن ك ت، كيف أعر  َمَم

  همل عوى سريع تضثملر ممل يوي:وم ،من مظملار يورغ 

من عردم وجرو  و رمل ف وتتحريرملل يوخر ة، وأرقرملم          نملمع تيرطوُّ •

 تيشرملب قويوت   ىتسرلرتريت تيرطو  يد

تيرعررر  عررن حررجم تيرروطن مرررتر  أيًضررمل مكررون ا ررملن حرررتن        •

كررر  يطررر  غرر  تيقرورريم مررن نقرري  تدويررت تيقررعو يت  وأصرررز         

يم  جيرمل  مقرملحت در  ويوقروريم     من حمملويت غ  تيقرو تتيرعر  جزًء

 يوعع تيقيملل حور تضقملحت   

و  يكن  ،ترمل  تيقوتعد ير  مقرجم تيعقوممله تضملييت وتيرصويرت •

 ومعد ذيك ر يت ترور ممليرصر مله   ،مع تدريي قي  معي ت ملنملمًع

ر  رتحرررع تغيُّررر وأعرررمل ت أ  م رررى أمرررو سرررويلملن أن تيدويرررت اررررُّ 

مل  ذت   لصوًصررر ،ضعظرر  تي ررمل    خيررف مل م وتيرغرري   ت ًلرر   ،سررريعت 

ن دن يقصت َم قوتعَد تكن تعر   أ أين يرجه؛ يكن  ذت   ن  

يريي يردي مل    هرنر  ؛أكثرر  ملخميف ر  قيصررز تيرغري      ،اري قيل رمل   وممل

توجرد حمرملوته يوعرع     ،ت ن  narrative of usمرجعيت قويت يقصرت  

أهةةة  تحةةة ل    أ ةةة   

الدغةةةىل االجدام ةةةل 

يف املجدمةةةةةةةةةةةة 

السةةةةةعور  هةةةةةو 

انحسةةةةة ر الطبقةةةةة  

الوسةةطل مةةن  ئةة  

مة   املجدمة؛  عة رة  

لعدةةا اتسةة    جةة  

الطبقةةة  الوسةةةط  

هةةةةةةةةةةةة  يف ؤ ورل 

ا املجدمةةةةةةة أمةةةةةةر  

  يف لنيةةةة   لج لي ةةةة

م اماملجدمع   وصة

 ر  اعمةةة ن االقد ةةة

واعمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 واالجدام ةةةةةةل ع   

 رول 
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مررن اويررت تيقررعو يت )غرر   قرر  سررر    تقصررت يوجليررع تكررون جررزًء

 ،born a kingمثرع قصرت تضورك  يصرع وذاملمره ي يطملنيرمل       ، يررملريخ( ت

يكرن حمرملوته طلري ترملريخ ت لررين وشريط ره  قرد تر  ي يرر ة          

 Are we inclusive or exclusive asتيطويع  ى عع عكقيت عوى تضد

a people and as a society   واررع كررون تجملرلررع تيقررعو ي ،

ارري  لررمل  ت،كررملن قيلررت حقيقيرر يعررر  قيلررت؟ و ذت  ملشرررملمي  ملحبرلًعرر

 ، سرريعَ ملًج ِر، م مل ي ملميكي  ملشرملمي )حبرلًعتي مل دة كون تجملرلع 

ارري  د ممليعررمل ته(  اررع اررو حبرلررع أصرريع؟ )مررمل  قي ررم  تير ررور، غررَ 

ترصمليت   صجم تيقهوة مكرع ععرت أم شرهملمت مكرع موقرف حيررملل       

كملنررت  ،ن ررمل حبرلررع حمررمل ظ   تيقررملمق يف شررهملمت؟(  ع ررد تيقررور   

   تيت قشوًرت قيق

  م مررأن تيرطرروُّ عوررى لرره  مررمل تقررد       حبيرردة تي ررملج  رررت وعق 

 تجرلملعيرت   مرع أصررز ممملرسرت     ،ر علعكقيلت ييي  ق  يعدم تو ُّ

ر عرن رغررت يف    ت أنهمل يف تنرشملر وتزتيد وتعر  ،كملنت حمدو ة و ن 

ن  ملرسونه  أممل  يلمل يرعوق مرمليوطن  هرو وطرن يرقرع     تيعطملء يدى َم

وت يوجررد أي مظهررر مررن مظررملار تيرلييررز عوررى ترصررعدة    ،يوجليررع

كملنررت ممملرسررمله شخصرريت  ن   ت  ،تير،يررت وحرررى غرر  تير،يررت

وتوجررررد يف أكثررررر  ،واررررله طريعررررت  نقررررملنيت  ،وحتيررررزته  ر يررررت

 ،ر  ورملر  ويكرع تغيُّر   ،ًرت  تجملرلع يرغ  اله حقيقرت تجملرلعمله حتضُّ

ن ترعرمله سروريت   كرملن ا رمل   عه حرى  ن الت ممل نرغجم يف رصده وتررُّ

 رررلى مرره، وا ررملن   ي  ملت حرررى نكررون اوذًجرر  يررر  ته يهررمل مركرررً  

ودررمل ،ملتهررمل ت ملصررت مهررمل  درررملل يرعزيررز     ،اررملذل دُّحبرلعررمله تَعرر 

مرن شركع    ،ن او تيقعو ي رجع أو تمررأة ر عن َمصورة ذا يت تعر 

وارري  ،لررملر  يف  طررملر تيرررغ  وتتنفرررمل يقرروون وعررمل ته وتقملييررد ت 
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لررملر  سررملمق مل مملسرر  تيرردين وغرر ه كعررر        ي  مل كررملن بروررف عل رر  

وارري ممملرسررمله  قصررمل يت غرر  م طقيررت سررقطت مررع أور   ،وعررمل ته

 ر عن تيوتقع تيفعوي  عر رنهمل   تكن ت  ؛حمملويت ضقملومرهمل

ارري قرري  تجملرلررع  : مررمل   عرررد تيعزيررز ت رقررملنومرردوره تقررملءر 

وتيرر  جيررجم أن دررمل ظ عويهررمل ونعلررع  ،تيقررعو ي تيرر  خيررر  مهررمل

 ت هررله ،رر  ،مل مقررولمكررون عرًمرر نى تعزيزاررمل؟ ت يكفرري أن  عورر

مل يقري  ومعرملي    ن  يهرمل مةرمله تضهيرم مرمليرغ  مرن أنهرمل أسملًسر       شرملر  ن 

وجيرجم   ،تجملرلع  تضلوكت  ويت مرعد ة ترعررت. وكرليك تضرلتاجم   

 رد   ويكرن عورى ترقرع أن ن     ؛أت يكون يدي مل قمليجم وتحد يوجليرع 

جيرررجم أن تعلرررع عورررى   ونعرررر  صرررفمله ولصرررمل   تجملرلرررع تيررر   

تض سقمله ت كوميرت  تنفررمل  تضلوكرت عورى تيعرمل        تعزيزامل كعُّ

ت ررملرجي أ هررر يوشررعجم تيقررعو ي أنرره ت يوجررد ارروذل  سررهمي       

مل وأن ت صوصررريت تيررر  ك  ررر  ،وتحرررد وت ألررره. عرميرررت حمرررد ة  

نر رررد  ع هرررمل اررري يف تيوتقرررع  طرررملر عرررملم يول مل ظرررت عورررى تيقررري    

ق  وتتعرقررمل  أنرره  نعر هررمل مشرركع موو ررمررمليرغ  مررن أن ررمل ت ،ت ملييررت

جيجم أن نعلع عوى توصيف تيقي  تتجرلملعيرت تيقرعو يت قررع كرع     

 شيء  

أنه ممليفعع من تضه  تيردء موعرع      عمل شت تروديوأوع ت 

  قيلري نرقرملطع  يره مررع مقيرت تجملرلعرمله تإلنقرملنيت، يك رره يف       و س ر 

دة قررلَ يت م عن لصوصريت حبررت ي رمل، ارله ت صوصر      جزء م ه ي  ُّ

 مل  من تضكملن ممليدرجت تروأ، وقد ارزل ممليعر  أحيملًن

أن كولررت  لصوصرريت      عرررد تيعزيررز ت رقررملن  مي لررمل تحررظ  

ررردتور مكثرررة   ترضررز حي لررمل  تجملرلررع تيقررعو ي  تيرر  كملنررت ت  

ع  تيقضريت ترلررى اري    تنفر  مل عوى تيعمل  ت ملرجي مشكع موس 
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مل يقري  تتجرلملعيرت تيقرعو يت  تلوي ر    ر تش ر  ور تإلعهم تيقعو ي يف َن

واررو حمررور أسملسرري يرعزيررز قرري  تجملرلررع       ،ملويف  مرتقاررمل لملرجي رر 

  أ تيرعوي      عمل ت 

تررى أن ت صوصريت قرد تكرون يف         عمل شت تروردي يكن 

 ررإن تنفرررمل  تييملمررملن عوررى تيعررمل  ت ي فرري    ،وكلثررملر ؛قرري  حمررد ة

 مل ررملن قيًلرر لصوصرريت قيلهررمل يف أعررر. م سقررملتهمل، صرر يز أن ا    

يكرررن ارررلت ت ي فررري لصوصررريت تيقررري  و روقرررمله مررردى    ؛مشرررملعت

 تتيرزتم مهمل مم تجملرلعمله   

تغررر  أو تغررري  وأي  أن أي     عرررر  مررررالممرررن جملنرهرررمل تررررى  

مشررركع كرررر  مرررملضرأة؛   تنحممل ظرررت عورررى تيررررتت  وتدويرررت يررررأور  

 ررررمليرجو   أ تير ررروته عررر  تيررررملريخ ولملصرررت يف عملض رررمل تيعرمررري  

اررد أن تضرررأة قملمررت  يهررمل مرردور مفصرروي  وتيقرر تر      ،سررهميوتإل

يف تيرغري    تضه  يف الت تيصد : اع دن كشعجم مع تيرغي  رغررت  

أم تسرررررجملمت يوضررررغو   ، أ تر ضررررع )حقررررجم  هل ررررمل وتقييل ررررمل(

تحمليطرت م ررمل؟ تتمررردت  تجلغرررتيف تيكرر  يوللوكررت يفررره عويهررمل   

 ،و يررتوتيرررتت  وت وفيررمله تإل يف تيعررمل ته وتيرقملييررد   تكرررً  ملًعررت وُّ

يكرررن  ؛قرروة يوللوكررت   ع مصرردرَ و ث رر  ،ت جيررملمي جررد    واررو شرريء   

   أ مصررردر تيررررع  ومرررع ترسرررف  أب عورررى حتويرررع ارررلت تير ررروُّ   

وسررعى ي ثررر مررلور تيفرقررت وتير ررملحر يف تي قرري  تيرروطين    ،تلررره 

 لملرست تإلقصملء يآللر  قليمله شررى وأسررملب كرث ة، ووجرد     

ى موسرررمل ع تإلعرررهم  قرررل صرررع تتجرلرررملعي ومرررمل ي   يف م صرررمله تيروت

اع درن كلجرلرع    :ممل جيعو مل نرقملءر ؛ع مهلرهقه ت  ت ديث أ تة 

مل ترعملتره وكيرف   ونردرن  عو ر   ،تيرغري   وأن دلت تيرغ  ومل مقرعد عو 

نرعملمرررع معهرررمل؟ مشررركوت تيرع صرررر وتيع صرررريت نو ظهرررمل يف وتررر ة   
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قتر ا رملن     ومرمل واله مشكوت حبرلعيرت كرر ة   ،ملمرصملعدة حمليي 

و هل رررمل  ،كرررر  مرررم تيعرررمل ته وتيرقملييرررد وتعرررمليي  تإلسرررهم  لورررٌ 

 ،ت ملط  دمل كلجرلع او من أكر  تضشرملكع تجملرلعيرت   لرثه     

 يررن  يمررع ارر مل؛تجرلملعي رر تمل أو تقويررًدر  ررقيلررت مررر تيوتيرردين ييقررت ع  

تيعررزة وتجلررهر مررم عرو يررره ومررر    ورر  يرررم  ربُّ ،ممليدرجررت تروأ

   ي رررمله    ي رررمل َتع ر رررد وت َأي رررمل َرمُّرررَك َٰوَقَضرررى﴿ ، حيرررث قرررملر:ملن عرًثرررتيوتيررردي

  م مل َير ُوَغن  ِع رَدَن تْيِكَررَر َأَحرد ا َلمل َأو  ِكَوملا َلرمل      ۚ   ح َقملًنمل َوِمملْيَوتِيَدي ن 

 )تإلسررتء:  ﴾َ َومل َتُقع ي ه َلرمل ُأ   َوَيرمل َت  َهر ا َلرمل َوُقرع ي ه َلرمل َقو ي رمل َكر ً رمل       

ن تتسررررقهر ممليقررركن وتتنشرررغملر    (   ررره نقررررطيع تيقرررور   23

  !؟أيريي كرليك   ،رت رن تجملرلع يف تغيُّنظًر ؛ممليعلع ي ر عدم تي 

وت  كررن أن يكررون يوقريوررت سررطوتهمل كلررمل يف مقررأيت تضرررملجرة    

مقرور ر ريي قريورت مرمل يف      ممليدم وعرع تيرديمله )ويرر   رعرهمل ع روة      

ومرع   (،د قريوت كلت عشرملن  ورو   ممل ي ق  وي :حق )قملتع مرعلد(

وتقرررع  ،مررن تيرردين يرردى تيرررع  ذيررك اررد أن تيعررر  أصرررز أارر   

 ليك  مقرهملن مهمل من تجملرلع شرحيت ت ي 

: اع مع  تيرغ ته تتجرلملعيت تي  أ  عملر مه كتوتقملءر 

وغ اررمل ارري ر ة  ،ملشررهدامل تجملرلررع تيقررعو ي ومعضررهمل نرررته سرروري  

أم اري تغر ته    ؛  مرع وتير طرع وتتنغره.   دُّ عع  نيت يعقو  مرن تيرشر  

رته أكثررر تصررمل ًممل يقرري  تجملرلررع؟ واررع  وس شررهد تطرروُّ ،مقرررلرة

ولرجرررت سرررملضت  مرررن ارررله   ،عررر مل يرررهعرررت ضرررمل تعر ا رررملن  ور تعر 

وكيررف؟ واررع مملسرررطملعر مل  م ررع  اررله تيرررغ ته؟ واررع     ،تيرجرمررت

ر ت طملب تيديين وتضقصرو  ا رمل ت طرملب تيقروفي تضرشرد  مقر و      

 كيرف تيقرريع    ،كملن ذيك كرليك  علمل حد  من ر ة  عع؟ و ن 

عرملة   مل  مل و  ع يه  و قل ن ن ويدي مل ت ت  مم  ، أ تغي  الت ت طملب

كبةةةىل لةةة  ال خلةةةط  ال

العةةة را  والدق ليةةة  

 ،وتعةةة لي  اإلسةةةالم

و فمنةةة  الخةةة ط  

لف  كمجدمة هو مةن 

أكةةةةةةا املشةةةةةة ك  

 املجدمعي 
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مرطر  رمل يف  هلره؟ حبرلع رمل حبرلرع       ،ًيمل يغر ه قِصموت  كًرت م تشر 

و عررمل ة  ،مررن تغرري  تض ررملا  مقرروة وسرررعت    يررليك ت م ررمل َ  ؛مقررو 

ن حتجره عقرود  و  يفهلروت   طورت تيعو  و قصملء َمتأايع تر لت و

ر تيوعي مكمل ت تيقرع إلعرمل ة تأايرع   ش وَن ،حقيقت تيدين تيوسطيت

وت ممليرشد  وكليك تيعقور تي  تفورت مرن قيلهرمل   تيعقور تي  توو 

  وقمل رت  ر عوي رمل َغر   كر   عع ضمل حرد  يف عقروٍ  سرملمقت  كلرمل أن     

ت  تيعلررع وتإلنرررملل وتحرررتتم تيقرروتنم     وتيقرررتءة و وقمل رر تيعورر  وتيرررعوُّ

 ومرتكيررز، مقرروة سرر وته 7-3 وغ اررمل مررن تيقرري  م ررل مرحوررت    

 ييكون ع دنمل نمء ت ترجملذمه تيرفملامله وتيطرب وتيرق  ت غ   

أنه يعدة عقرو  عملني رمل مرن عردم      أ  حملد تيدندنييف حم يرى 

يرت وتير      تدوور مل أن مل عملني مل من تق وتجيت أو تعردُّ  ،وعو  تدويت

و  يكن ا ملن تدلع يروجيه تجليد وحمملرمرت    ،ركت يرجملذمملهت 

وأالهرررمل اكرررم تضررررأة    ،غررر  تجليرررد  نعل رررمل مقررررترته عظيلرررت    

وتيقررترته تتقرصررمل يت وتير  نرجررو أن نر رور مهررمل  أ     ،و نصرمل همل 

اررع سيقرررلر تيرغرري  مررن أعوررى  أ     : ، تيقرر تر ا ررمل  ررِرحبرلررع م 

يفرررق مررمل اررو عررلن ع ملصررر      مللعي ررحبر ملأو سرر جد تفملعو رر  ،أسررفع

ج نمل ووم ررمل أو سررر   تيشخصرريت تيقررعو يت أو ت؟ اررع نعررر  مقررمل َ    

 طريعت تيرغي  عوى وجو  أكثر من ووب؟

أن مرمل حصرع يف تجملرلرع        ورزة ميرت تضرملر   مرن جملنرره يعرقرد    

تيقررعو ي اررو حبقررجم مررمل ور  يف تيورقررت تير يقررت يعررر  ويف  طررملر     

مررن  مررمل تطرحرره تير يررت اررو نررو      ن   ملمدروًسرر تتغرريً  2030 ر يررت

قويت يف تيكث  مرن   تيقطيعت مع تضملعي، اله تيقطيعت علوت ازة 

 ن معر َ  لمله )تيقي ( تيرقويديت تيقملمقت يف تجملرلع تيقرعو ي   قو تُض

مرن تضقملومرت    ملمرمل ترردتلع مرع تيردين؛ يرليك نو رظ نوًعر        تيقي  عرمل ة  
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كملنرت    ير تجملرلعيرت  وتيرخويف من الت تيرغي  من مع  تيقروى ت 

ن تجملرلررع تيقررعو ي إيررليك  رر ؛عوررى تضشررهد تتجرلررملعي  مقرريطرة 

همل    نورة تيصويملن يف تيورقرت   ت جو يف حمليت من تترترملن وع  ت َن

ن عويهررمل  وتيوتقررع أن تير رردي يرلثررع يف أاليررت     ملتير يقررت، وتضعقررر 

 تسررريعملب تضرحوررت وت رررول م هررمل مأقررع ترعرررتر تضلك ررت، و عررمل ة

حمليررت عرردم تيررروتقن وحبقررجم عورر      تيررروتقن يولجرلررع تيقررعو ي   ن  

يرلريررر قرري  ومفررملاي  وسررووكيمله جديرردة    تعررر   رصررت  ،تإلق ررمل 

 ،وذيرك يصرعومت تيعريم يف حمليرت عردم تروتقن       ،حمع تيقرملمقت  ير ع 

ومررملرل  مملي قرررت يوفررر   وتيوتقررع أن تإلعررهم ووسررمل ع تيروتصررع       

أي قطرمل   لرر مرشركيع تيروعي     تتجرلملعي اي تضع يت أكثرر مرن   

وتيرررردء يف م رررملء قررري  ومفرررملاي    ،تجملرلعررري تيعرررملم مأاليرررت تيرغررري  

مل تضقصررو  وسررووكيمله جديرردة تروت ررق مررع مرطورررمله تضرحوررت  طرًعرر 

مررررملإلعهم ا ررررمل ووسررررمل ع تيروتصررررع تتجرلررررملعي جبليررررع وسررررمل وهمل  

 ،وأج ملسرررهمل تيقررري لمل، وتيررردرتممل، وتضقرررر ، وتيقصرررت، وتضقرررملر     

ت تيقروى تي ملعلرت    طوق عويره حبرملقً  ص في، واو ممل قد ي وتير ويع تي

غرر  أنرره يقررروزم تيرأكيررد عوررى أن ت رررتن تإلعهمرري جيررجم أن        

حرررى ت تظهررر  ،ترارردت  مشرركع جيررد ووتعررزَ  مليكررون مدروًسرر

  ر  تضرت  من  ورامل  نرمل   عكقيت ت 

 كري نوتجهه   إن أك  حتٍد ،   لمليد تير يعملنويف تعرقمل  

 من مررره ارررو قررردرت مل عورررى تضوتءمرررت مرررم  سرررهم ن ررر   ه ومقررررقر ت َن

 ودمل ظ عويره، وتيعوضرت وتتنفررمل  عورى ت لررين  رمل يرطورره كرعُّ        

ت أن معررر  شررررو  تيعوضرررت ذيرررك مرررن تترررزتن ومقررر وييت  يررريي سرررر 

مل مع قي   سهميت رتسخت سروتء يف حبرلع رمل أو حررى    ترصمل م أحيملًن

 راملصرملته   د نرى معَ يف حبرلعمله  سهميت ألرى  الت تيررملين ق

 كةةةر   أكةةةا تحةةة ٍ 

 نواجفةةةةةةةةةةةةةه ا ن  

هو ق رتن   ومسدقبال 

   املواومة  لة  

ؤمن لةةةه  سةةةالم ن ةةة

ونحةةةةةة  ،  ليةةةةةةه، 

والعومل  واالن دة   

 لةةةرلن  ةةة   ةةة  ا

 لة  مةن  لدطلبه ك   

 اتاان ومسؤولي  
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رامل مأنهرررمل لررررول عورررى  فق ررروصررروره يف سرررووكيمله وممملرسرررمله ن  

مقولمله رتسرخت، ولررول عورى تيثقمل رت تيقرمل دة وتدويرت  وت نريرد        

ي قرروخ مررن اويررره تإلسررهميت ويررلوب يف ت لررر مملسرر  تيعوضررت  جرريه 

ف وتضلملنعرررت مررردعوى ت نريرررد تيروقُّررر هوتير رررديث، ويف تيوقرررت ذتتررر

جرر  مقرويررت  واررلت ترمررر    يرر  ت تقررر د  أ م طررق وح   تحململ ظررت ت

 ر  عورى عولرملء تيشرريعت وتض رقررم يول سقرت تيدي يرت أن يررليوت        ي 

ة مرررم مقرضررريمله تيررردين وشررررو  قصرررملرى جهررردا  يرجقررر  تدرررو 

 م وتير ررديث مررن لررهر تيريقرر  عوررى تجللهررور  يلررمل ت خيررعُّ تيرقرردُّ

 ر يوت واي معمل يت صعرت يك همل ييقت مق ،ممليدين

مأن تجملرملمع تيفقهيرت تضرعرد ة يف        تجلملقي تيشريكيرت وعق 

عملض مل تإلسهمي عويهمل مق وييت كر ة يف الت تيعصر، وتضهحرظ  

او ععف توتجدامل وكقع جهو امل يف ارلت تيشرأن  تيرغري  تيرلي     

ه تيرشرررريت حيملَتررر ي شرررملرن تيعرررمل َ  ؛تعيشررره مه نرررمل تغررري  مطوررروب  

نمل ي تقرصررررملَ ونقررررو  ،ته تيعصرررررونوتكررررجم مقرررررجد  ،تيطريعيررررت

مرمل   رررمل  هومكملنر ررمل تيررر  نقررر قهمل، يكرررن ي رررمل يف تيوقررت نفقررر   

وت نريرد درمل    ،وقيل مل تيدي يت واوير مل تيوط يت تي  ممليفعع نعرز مهرمل 

 ده عويه ر ير مل تير لويت تجلديدة  واو ممل أك  ،تيضيمل  أو تيضعف

ن تإلسهمي أنره  ز تيديلي  أ أن ممل ي     حبيدة تي ملج قت وتطر 

 ،تيقري  تإلجيملميرت   حيروي كرع   و ،صرملحل يكرع قمرملن ومكرملن      يرن  

كملن ا رملن   ،ويف  ع تإلسهم  يه ووتمت وحدو  وتع ت وحمد ةو

 ور وحضملرته سمل ه وتق اره  يهمل تيعووم وتيف ون  ترتجع تيردور  

تيعرميرررت يف  ررررتة قم يرررت اررري نريجرررت صررررتعمله وحرررروب ومصرررملحل  

وتير يررملن  وع ررد تتنررررمله مررأن ت يررملة    ةملاوررت تإلنقررملن  ،مرضررملرمت

ر عورى  ق تيررألُّ ن عو ر ا ملن َمر  ،سملره وسرقر مل  ور  رتحع يفسف
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 ،مرع عورى تيعكري    مل؛معيق ر  ق مع أنه   يكن  ،تيدين تإلسهمي

أغوجم ترعرت  وتيعمل ته تي  أعملقت تجملرلع وأقصت أطيمل ره اري   

 ترعملره مع جوار تإلسهم  

أن تيقرري  تضهرر  تتحرفررمل  مهررمل   يرررت   و ررملء طومررن جملنرهررمل ترررى  

وتيررر  ترقرررملطع يف   ،وعررردم تيرخوررري ع هرررمل اررري تيقررري  تإلسرررهميت    

غمليريرهمل مع تيقي  تإلنقرملنيت يف يرملن تضخروفرت وتيثقمل رمله تضخروفرت،      

د سرررق مهررمل تإلسررهم  اررله وحرررى تيقرري  تيرر  ت ت رلرري  أ  يررن  َقرر 

عويهررمل  تيرغرري    هررمل أم ملءنررمل وتحململ ظررت   ريررد تعويلَ تيقرري  ارري تيرر  ن   

 :مثرع  ،مل مرن ارله تيقري    معًضر  ت ملصع اله تريملم  كرن أن  ري   

وقيلررت تير ررملقر عررن شرريء مررن   ،وقيلررت ترسرررة ،قيلررت مررر تيوتيرردين

ت مرمل نقرلع مرن    ت ريت يف سريع ت لرين كقيلت تيعطرملء،  كرث ً  

مثرع   ،ريد مهمل أصه لملطةت ضمل ُأ قد تكون ترعت  تيشرملب كولملٍه

 ،تيرلته  جمإمل ح ر قصد مره نفقري   وت ي  love your self(  وت )مفهوم أنمل أ

، ويك رره تيرردترل مررم تيشرررملب،  رعررملء      ع ررى ترنملنيررت وأنررمل أوت   

ر تيعهقرررمله تيررر في قررررع ت لررررين، مفهررروم مثرررع ارررلت قرررد يررردم      

مرن عردم تتيررزتم مرمل قو.      ترسريت، كيف يورتميرت أن ترر  يف جرو    

ترسرة، أي جيع ي ر ؟ تيقي  يف وتيوتجرمله تي  شرعهمل تهلل  تلع 

ت قو. وتيوتجررمله، كيرف   وترسرة تيقمل لت عوى تيعطملء وترلل، 

مل وتير  اري وتجررت شررعً     ،يوشرملب ت فمل  عورى قيلرت مرر تيوتيردين    

 (؟  مع مفهوم )أنمل أوت 

وأعمل ت    و ملء أن تيرغي  وتججم مملي قرت يوقي  تجملرلعيت تي  

 ،ثررع قيلررت تيعلررع تييرردوي مررثه     م ،أوررررت تيرجررملرب عرردم ييملقرهررمل   

وكيررف كررملن يصررعجم عوررى تيشررملب تيقررعو ي تيعلررع يف مطعرر  أو   

مدأه اله تيقيلت ترغ  دو تر ضع وتيقرور يف حم  ،م جرة مثه 
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 مرن تيقري  تيقروريت ) ن     تتيرغري  كرث ً   وت لد هلل، وكرليك مري   

وارلت  وتضرترطت حبقو. تضرأة يف تجملرلع تيقرعو ي،   ،تيرعر ( صز 

حررق و ،مررمليطرع شرريء جيررد و جيررملمي  يكررن أيررن قيلررت حررق تجلررملر    

حررق صرروت تيرررح ؟  و ،تحململ ظررت عوررى تي علررت و ،تضررري  يف تيزيررملرة

 ع ى  يرين يف تجملرلعرمله تيغرميرت، مي لرمل      اله قي  ييقت موجو ة 

 جر  ملعورررهمل، ويك هرررمل يفسرررف اررري قررري  وممملرسرررمله شررررعيت ي ررر 

 ،ن تحململ ظرت عورى تدويرت   ترعره يهنكقرملر  وتيوتقرع أنره ت مرد مر     

وارري اويررت  سررهميت عرميررت سررعو يت، أعررع مررمل يف أورومررمل، تيرر      

عررع مررم أغوررجم  ودررمل تتحتررمل  ترورومرري وأذتب معرر  تيفروقررمله       

مي هرررمل،  ت أنرررك تقررررطيع ضررري لصوصررريت كرررع  ويرررت وعملدرررمل       

وتلررره  طريعررت أاوررهمل وترتوهررمل تيررلي تحرفظررت مرره، تقرررطيع أن     

ت مرن  كرث ً  طي حدو   ويرت  أ ألررى   ن   تولي اويرهمل  جر  ب

  ررإن  ،در  عوتقرررهيف تيفرررتة ترلرر ة جيررجم أن ت رر  تيرغرري  تيررلي   

أسرررملءه تيعوتقرررجم  أ اوير رررمل  و ن  ، ررره مرررأ  مهرررمل كملنرررت حقررر ت 

دمل، ومرن تضهر    عرد  نرتجعهمل ون مع تيقعو يت تيعرميت وتإلسهميت  ه! 

، و  مملي قرت يصورت مل وت ت فمل  عوى اوير مل مملي قرت ي مل كشعجم أ

وتضلوكرررت قمل ررردة يوعرررمل    ،يف تيعرررمل ، لملصرررت تيعرررمل  تإلسرررهمي 

تإلسرررهمي ومهرررمل قرورررت تضقرررولم، وتتحرفرررمل  مثقمل ر رررمل مهررر  حررررى  

ت ردو  وأقطرع تضقرمل مله كقرمل ز      مملي قرت يوقيملحت،  ولملذت أع  

 رجد ممل أجده يف مودي؟

تيرغري  يف أي   أنه حم ت ديث عرن     م صور تضط يوذكر 

و اررمل  ، رر  ن ت نر ررد  عررن تغرري  تر رررت  وترشررخمل   ،حبرلررع

 ررإن ت ررديث عررن تيرغرري  يف   ،نر ررد  عررن تغرري  تيثقمل ررت  ويررليك 

عن تغي  وقمل رت تجملرلرع تيقرعو ي  وارلت      تجملرلع تيقعو ي حديث 

 ،ألن قيم     الجة ر

 ةة  املةةةرلع يف و 

املح   ة  و  ،الال رة

 ةة  و  ، ة  النعمةة 

صةةل  الةةر    هةةذو 

 قي  ليست موجورة  

 عنةة  رلنةةل يف 

املجدمع   الغرلي ، 

ليةةةنام هةةةل قةةةي  

ومامرسةة   رش يةة  

ؤجر    لف ، ولكنف  ل  

ل سةةةةةف تدعةةةةةرض 

 لالنكس ر
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ر معلرررق شرررديد يف تيعهقرررت مرررم تجملرلرررع    فكِّررروجرررجم عوي رررمل أن ن  ي 

تيكررث ون أن تيثقمل ررت وتجملرلررع شرريةملن خمروفررملن،   وتيثقمل ررت؛ يظررنُّ

مل ومهمقرت شرديدة مرم تجملرلرع     وت قيقت أن ا ملن ترترملط رمل عضروي   

مررع ارري مثوررهمل   ،وتيثقمل ررت، تشررره تيعهقررت مررم تيكررهم وتضررركو    

املًممل  وتيثقمل ت تي  اي سوون وأ عملر تجملرلع مكونت من جرزأين  

 أو ع صرين:  

أي تيع صررر تجلررواري يف تيثقمل ررت،  ،تجلررزء تضضررلر أو تضقررررت •

واررو تضعرقرردته وتيقرري  ومررمل يررعهررمل مررن تضعررملي  تيرر  تقررملعد اررله     

 ع يف شكع  عع وسوون  تضعرقدته وتيقي  يف تيرشكُّ

ع يف تإلشررملرته وتيرمرروق وتيقررووكيمله   وتجلررزء تيظررملار تضرلث رر   •

 تيظملارة   

وتكرقررجم تيعهقررت مررم تيفعررع تتجرلررملعي أو تيقرروون وجرروار  

و مل قررت تروررر،  عررخلت  ثقمل ررت تيررلي اررو تضعرقرردته وتيقرري  أاليررت  تي

 -ويرررليك  ملإلنقرررملن  ؛عوررى قيلرررت معي ررت   تيقررروون  ترٌّ وأ مليفعررع  

يف شرركت مرن تيردتته مرم      ق معو ر  - كلمل يقور  تيطملار يريرجم  

تضعرقررد وتيقرروون؛  ررملضرأة تضقررولت ع رردممل تر جررجم ارري تفعررع ذيررك  

رلعهررمل تضقررو  يررك أن تقررليهمل  كلررديور وتعررز يقيلررت عويررمل يف حب 

َأق َكررى َيُكرر    َذِيُكرر  ﴿: تيعرو يررت هلل أو تيعفررت أو تيطهررر وتيرزكيررت

 .[232 ]تيرقرة: ﴾َوَأْطَهر 

ت مرت عرروري جرد    وأعمل     م صور تضط ي أن  هر  ارلت تضقد   

ع رد رسر  أي سيملسرت يورغري  تجملرلعري حررى ت يضرطرب أو ي هرملر         

م هررمل تيرغرري   ؛يرغرري  تألررل أشرركملي ملتجملرلررع معررد حررم   قيملسررت ت

من تضشملركت مم ت كومت    يه واو تغي  حيد   يه نو  تضخط 

وتجملرلرررع، وم هرررمل تيرغررري  تيققرررري أي مرررمليقوة وارررو أسررروأ أنررروت      
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واررري تيقررركوه مرررع   ،د يهسررررجملمت تيرغيضرررتويِّرررتيرغررري ؛ رنررره م 

رغرررررت يف د تين قرررملم مرررمليرغي ، ويويِّررر   تيكرررره تيعليرررق يورغررري  وَضررر    

د تيرزيف وتي فرمل. وت رو ، وغيرملب    ويِّي  هتتنرقملم، ويف تيوقت نفق

وأك  أعرتر تيرغي  تيققرري ارو تنقطرمل  وتفكرك      تيرأي ت ر  

تيدتيررت مررم تضعرقررد وتيقرروون،  رظهررر يف تجملرلررع سررووكيمله ت     

مررع ارري عرررر    ؛ر عررن قيلررت، وت تصرر ع  مل رردة    تيررت دررمل، وت تعر رر  

قوون تيفر ي مع مرور تيوقت كمليقفي ت مره  حبرلعي، ويصرز تي

مرسى، وكمليريشت ترقملذ همل تيريمل   ومرن أعررتر تيرغري  تيققرري     

 يخرفررري تيعرررمل ،   ،أن برفررري وسرررمل   نقرررع تيثقمل رررت تجلواريرررت   

وخيرفرررري تضثقررررف، ويضررررعف  ور تضعورررر  و ور ترب، ويف تيوقررررت    

تإلعررهم جم تيعقررع عرر  وسررمل ع تإلعررهم وي ررغغرررملر تيرررأي وي تضعملصررر ي 

  يهمل   م يولروقي  عمليت ت عقَعقد تيرديع، وي 

يرررى    م صررور تضطرر ي أن دررر  يف   ،وعوررى عرروء مررمل سرررق 

حبرلع رررمل أن يكرررون تيرغررري   ذت كرررملن تقًمرررمل يررررتتو  مرررم تيرغررري  

ت واري    يره تيرلي يرقر  مصرفت مهلرت جرد       خط ر تيطريعي وتيرغري  تضُ 

 علويررت صرر ع تيرغرري    تيرشررملركيت،  يجررجم أن ي خررر  تجملرلررع يف  

حبيررث يكررون  ملعو ررمل ت م فعو ررمل  كلررمل جيررجم أن دررلر مررن تيفررخ        

ورمرر  تيقرروون  ،م ممليقرروون تيغرمرريواررو  ررخ رمرر  تيرقرردُّ ،تيشرره 

ه درلت عرمل  تتجرلرمل  تي يطرملني تيشره       تيغرمي ممليعوضت، وقرد ت ر ر  

) ن تيعرمل  تيرلي لورق     :يدنز  ع دممل قرملر يف عررملرة مهلرت   غ أنروني 

ضررملرة تيصرر ملعيت ت  كررن مررأي حررملر مررن ترحرروتر أن يكررون    ت 

طر  يف الت تيقريمل. موعرو    تيعوضرت  ،    م(  وي مرت   مل ضفهوم تيرقدُّ

وتتعرقررمل  أن تتسررررجملمت  ركررت تيعوضرررت بضررع مقرررهويت ض طرررق    

ًرت عوررى تسرضررمل ت  جَرررتتلريررملر  هرري ييقررت ج يررت، أنررت يقررت م     

ر  يف أن نحةةةةةةةةةةةة

مجدمعنةةة  أن لكةةةون 

الدغيىل   ا ك ن الزم ة  

لةةرتاو  لةة  الدغيةةىل 

الطبيعةةل والدغيةةىل 

ط لةةه الةةذ  خط ةةامل  

لدس  ل    مفمة  

ا وهةةةةةةةةل جةةةةةةةة   

الدش ركي ،  يجة  أن 

لنخرط املجدمةة يف 

 ملية  صةنة الدغيةىل 

لحية  لكةون  ة  ال  ال 

 من عال  
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ت غ اررررمل ممررررمل يرررردر عوررررى    )مي ررررملل(، وت تضصررررملرعت تي قررررمل يت و  

تتنفكررررملن وتتنقطررررمل  يف تيدتيررررت تيثقمل يررررت   أنررررت تفعررررع اررررلت    

ممللريررملرن  مررع أن معرر  تيدترسررم أنكررر وجررو  تيعوضررت، مررع مررمل       

حيد  او تمرردت  يررغ ته حترد  يف تجملرلرع ترورومري مرن تيقررن        

مرع وجرو  ةديرد يف تيوسرمل ع  ومرن نملحيرت        ،تيقملمع عشرر  أ ت ن 

 مليرصرور أن  هورارمل يرردأ موعرو  يف      ،غري  مأنوتعره   هور  وملر تير

رن سيملسمله تيرغري  اري علرع     ؛أجيملر شملمت قمل مت، وت تظهر ت ن

عوى صيملغت تضقرقرع، ويليك  إن ت وملر تير  ذكرتهرمل    نرورة يف    

تيورقررت تير يقررت ت رلرري يفرررتة سررملمقت عوررى لطررت تيرغرري  تضوجررو ة      

وتضعرررملي ، تدويرررت، تر وتر  ع ملصرررر مهلرررت: تيقررري  وت ورررملر سررررليُّ

وسي قهمل تجلليرع يف   ،وغ امل  تتجرلملعيت، تير شةت تتجرلملعيت  

ك وتيو لرت ترسرريت وتجملرلعيرت  ومرن تضهر  يف ارلت تيقريمل.        تيرلملس 

عررر  ت طررملب تيثقررمليف )يف تيغمليررجم م ررر   عهمرري( تيررلي اررو يف     

ع شررركِّحقيقرررره  عرررمل ي م رررد ع مملةرررمله ةرررملوق جررروار وقمل ر رررمل تضُ  

ترسمل  دوير مل، وجيجم أن نر   تيقور مأن تدويت مرغ ة، ونرر ى 

حبيرث   ؛تيرأي تيقمل ع مأن تدويت  يهمل ع ملصر وملمرت وع ملصرر مررغ ة  

 نرقملمز يف تغي  تيع ملصر تضرغ ة، ودمل ظ عوى تيع ملصر تيثملمرت   

إذت  ر  ،أن تيثقمل رت وتجملرلرع شريء وتحرد        و ملء طيرتوأكرده  

قي ررمل نرردور حررور مفررملاي  تيقرري   ر تجملرلررع، ومررملتغي رر ره تيثقمل ررتتغي رر

رارمل، وممليفعرع تيقروون تيظرملار ارو  تيرت تتعرقرمل         وهمل وتغيُّوتشكُّ

ممليررررردتلع، ومرررررمل نو ظررررره مرررررن سرررررووكيمله أو لورررررع يف معررررر      

كرررملن ي رررمل  ور   ،تيقرررووكيمله  تيرررت عورررى لورررع  تلوررري يفسرررف   

إذت ورر  نشرر   أ  ور تيرك ويوجيررمل وتيعوضررت،  رر  ،أسملسرري يف لوقرره

يرردو  و، مل   يهزه تغي  حملصرع  ت قوريه   كملن أسمل  تضعرقد سويًل
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ف أورارمل يف  ف أورارمل أو ُأعرعِ  أن ترسرة وتض سقمله تيرعويليت عرع  

مل  ظهره مع  تيشخصيمله تيشرملميت تضخروت عقردي   ،تيفرتة تضملعيت

 هرره   قرد  مل، ونرجرو أت تكرون نقررت كرر ة،     وممليطرع سووكي 

وتتي لوعرن ت جررملب مررع أنهرمل كملنررت تورقرره عررن   يردي مل تيفريررمله تيورر 

مل ت وتيفريمله تيوروتتي يظهرر نصرف شرعران أو يورقرن يرملًسر       ،ق ملعت

يرفق مع أسرمل  ت جرملب وارن يعولرن ذيرك،  هرر تيشرملب تيرلي ت         

مع وقد يقريء   ،يعر  مق وييملته ترسريت ويرصر  عوى أنه )حر(

 ،تيقرمل م يزوجره ممليع ف  وت شريت أن مثرع ار تء ار  قردوة تجليرع       

مل دن قدوة ارلت تجليرع! ومرع تأييرد مرمل أور ه    م صرور       كلمل ك  

 لرر مرن    تعردً  رإن عرت م    ،تضط ي حور تيرغري  تيققرري ومرمل يويرده    

أمعمل  تدويت  كن  عمل ره وارو تيوغرت تير  ممليفعرع ترعرره  مليرت       

ت، ويرن  تغريملر غ  مم ه ، مكع تيوسمل ع تي  حتدو مل ع همل كثً 

ت مرن تدويرت ت   جرد   مهر ٌّ  واي جرزء   ،مل كملنت  ت موغرهملي أ ترطور مود 

رنرره يفسررف مررمل قي ررمل نعرلررد يف تيرخطرري   ؛مررد مررن تيرتكيررز عويرره

ومقرشرملرين مرن    ،ه  مصرو ت حبرلع رمل  ن ت يهلُّيورغ  عوى مع  َم

نرره قررد تكررون درر     تيغرررب ت يعر ررون تجملرلررع مررن تيرردتلع، مررع     

لت ت صو  ويك  مل ممل أادت  مرط ت، وقد صدر أمر موكي مه

 م ه    تكثً  ملقي مل نرى تدلو 

 لاجم  أ أن ت و  تيلي ي شرأ مرن أي       لمليد تير يعملنأممل 

تغري  أو تغرر  قررد يكررون يف  تشررظي تدويررت  يف مرحوررت مررمل، وذيررك  

لعرررن يف تيرغررري  تيقرررريع وغررر  تضررردرو  أو غررر  تضرررردرل  ع ررردممل ن 

نألرل م ره     مليعوضت ليملر  ،مل  وكلمل ذكر    م صور تضط يمرحوي 

مررمل يروت ررق مررع تيثوتمررت وتضرحوررت، ونرررتن مررمل يرصررمل م مررع تيثقمل ررت      

ف يف تررروطم مرررمل يصرررعجم  وم ظومرررت تيقررري  تتجرلملعيرررت  ون تعقُّررر  
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ه مأقمرمله  توطي ه  وتجملرلعمله تير  عملنرت مرن  تشرظي تدويرت  مرر       

مل  ت ررب  طملح ت سرقهمل تغرتتب و قدتن يوروصوت، وييي مرعيرد م  ر  

مله تيقررن  يعشريت  تي   تره رحملامل يف تجلزت رر يف مطورع تقرعي    تي

كملنررت أسرررملب توررك ت رررب ذته لوفيررت سيملسرريت،      ن  تضملعرري، و

ت تسرررلرترامل ومروررك تيضرررتوة وعررد  تيضرر مليمل كررملن تعررر ً     يكررن 

مل عوى أن تضقأيت أمعد من له  سيملسي؛  قد كملنت أقمرت  صملرًل

اررررو تيررررلي  تفرررررني   مهررررمل تجملرلررررع تجلزت ررررري؛  رررره   اويررررت مررررر 

ب  كرقيررت تيعرررب  ت  كمليفرنقرريم ييقرورروه، وت اررو تيررلي  تعررر     

تررزتر  ت؛  ررملرمور ترهررمل مركررًرألطررملء  كررن ة ُّيف تيوقررو   نريررد 

 ع من تيوقت يورص يز معد تيرجريجم  رَقميدنمل، وا ملن م 

 إنره مرن حيرث تيرغري  وتعريرف       ،أ  حملد تيدندنير ويف تصوُّ

وقرررعو يم،  رررإن كولرررت تغررري  ييقرررت اررري  تيشخصررريت تيوط يرررت ي

زارررمل ألررره. لي تضصرررطوز ترمثرررع حيرررث  ن  تيشخصررريت أو تدويرررت ت   

وطرررمل  وعررمل ته تجملرلررع  مهررلت كررع مررمل ن شررده موجررو  وت تغرري ،   

  ق  عوي مل  حيملء علو  من أعلدة تيدين  ترله. وتضعملمهه    

جرلرملعي  ر تت إن تيرغيُّر  ،أ  عرد تهلل تيضوحييومن وجهت نظر 

تيعصرر   د مع وت ة تإلنقملن ونزويه  أ اله ترره، ويريي وييردَ  ِيو 

ز تيرررع  ع ررد ت ملويرره دررلت ت ررمليي أو تيقرررون ترلرر ة كلررمل يركِّرر

ر تضعرلرد عورى  ررو  تيعصرر     تضوعو    تيفر. ارو يف سررعت تيرغيُّر   

و يقملعرره   وقررد شررهده تيعقررو  ترلرر ة حترروته تجرلملعيررت يصررعجم  

أنهرت ار  حيرملة كرملن سرمل ًدت يقررون        ذ  مل؛عرهعر   يقملعهمل يقر

 ،يي ع مكملنه ا  جديرد يكرمل  أن يرشرملمه عورى مقرروى تيعرمل       

 مع يرى تيرع  أنه يف الت تيطريق كلظهر من مظملار تيعوضت   ن 

    ن تيرغي  تتجرلملعي شأنهمل شأن تيقر ن تيقرلملويت ت ترر  مرمل    س 
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فري مرمل حيرور  ون    ي ر هتركملمع شرروطهمل وترروت ر   ويف تيوقرت ذتتر    

ور رمل كرملن تيرثلن عمليًيرمل       ،حتقيقهمل،  مليرغي  تتجرلملعي يره عرن   

 ذ يقرور   ،قرًنرمل ونصرف   14والت ممل ي كده قر ن رمل تيكرري  قررع    

)تيرعرد:   ﴾  ن  تيّوَه َت ي َغي ر  َممل ِمَقو ٍم َحر ى ي َغي رر وْت َمرمل ِمَأن ُفِقره      ﴿تعملأ: 

مل يورغرري  تتجرلررملعي، يرريي يعصرررامل ع قملنوًنررلث رر هررله ت يررت ت   (11

 ل مدء ت ويقت واو مرمل ت كرده   و امل يكع تجملرلعمله م  ؛وممل معده

 رأي تغري  ت مرد يره مرن       ؛ترحدت ، وت كد أيًضمل  قملنون تيقرريت 

وتيثلن ا مل تغي  ممل يف تي في من كرع مرمل يرعرملره مرع قري        ،عن

أكرر  معوقررمله   تيرغرري  تيرر  سررير  تسررر دتوهمل يف تجملرلررع  ويعررع    

تيرغرري  عرردم تيق ملعررت تيشررعريت مملحملررملوته تيرر  تررأتي مررن لررملرل         

مررمل جيعررع اررلت تيرغرري   ون مقررروى تطوعررمله وطلوحررمله     ؛تجملرلررع

رتغرريب تيرغرري   وتيررلي عررمليم حبرلع ررمل عوررى مرردى مخقررت أو سرررت   

مل؟ كيررف ك  رر ؛درن اررله ت قررمل قن ي ررعقررو  مضررت ارر  أكثررر َمرر 

ي مرر  ل قد أ رقه  رتة مرمل س ر  ي وكيف أصر  مل؟ وكيف س كون؟ 

)تيصرر وة( وتيرر   تمررت وهوررت عقررو  جيو ررمل كملمو ررمل تلروطررت يديرره     

يت يديره تيعرمل ته وتيرقملييرد    و لر حتو  ،ترمور مم م من  مل كملن

معرر   ةررمله مررن تجملرلررع   يررليك ت نقرررغرب تنقررهبَ  ؛ أ  عقيرردة 

 ،وتتهملمه  يعولملء  يرن معرر ين وتشركيكه  يف أمرملنره  وعولهر      

ن معر   سملعد عوى ذيك تنرشملر وسمل ع تيروتصع تتجرلملعي واكُّ

ترصوته ت ملرجيت من تعرهء م صملتهمل  عر مله سعو يت رادت  

مفرررتة خمررمله سرر د ع  يهررمل عً ررمل  ارررُّ معرو ررت  وتتعرقررمل  أن ررمل ت َن

ن وسرري جو م هررمل َمرر   ،ودرررملل وقًرررمل ييعررو  تجملرلررع  أ توتقنرره    ،مررمل

ع تغررر  تجملرلرررع وتقورملتررره يف تيعقرررو   مل طررروتر مرتحررركرررملن وسرررطي 

 تضملعيت   
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عوى أاليت عدم حصر ت ديث عرن      سويلملن تيطفيعز ورك 

تيرغي  يف تجملرلع يف جملنرجم تيردين أو تيصر وة أو تضطملوعرت،  هرلت      

ع تيكرث  مرن حيملت رمل حررى     جزء مقي  مه شك؛ يكرن تيررغ  مَشر   

وِ ري   ،وتيعمل ويرت يف طريقت توتصو مل تتجرلرملعي وعهقملت رمل ترسرريت    

وقمل ر مل تيغلت يت وتيريملعيت وتيرجملريرت؛ تيكرع شرعر ويشرعر مرمليرغ       

ن يعيشررون تيكررر  يف حيررملة تجملرلررع تيقررعو ي حرررى ترجملنررجم مم رر  

ر كرررر  يف طريعرررت ت يرررملة  ن يف ت رررملرل  ا رررملن حتررروُّ مي  رررمل أو َمررر 

تتجرلملعيت تيقعو يت ولملصت تيشرملب تيقرعو ي وتضررأة تيقرعو يت،    

ت  كررن  ٌتسرروري ر و وررمل  جيملميررٌت ر ر سرريكون يرره  وررمل  ر رروُّواررلت تي

قيملسهمل  ت عر  سر وته مرن ت يرملة  وتيوتقرع أن  طره. تير يرت ومرمل         

وبصرري  مرنرررملم  تير رررور تيررروطين   ،تشرررلوت عويررره مرررن مررررتم َ 

  علويرت تيرغري  يف   سرر   ممل اي ترلرى تيقرترته وكليك م٢٠٢٠

تيوقررت، يكررن تيد عررت  وتيرر  كملنررت سررررغ  مررع مرررور   ،تجملرلررع

 تيقويررررت مررررن تيقرررررترته وتيرررر تم  جعوررررت تيرغرررري  أكثررررر سررررهويت  

وتير ررديمله ت  ،مل  وت هصررت أن تيرغرري  سرريررعه حتررديملهواكيً رر

مع س م مع مرتم  عرر    ؛ كن  حرامل يف أيملم وس وته معدو ة

 ترق  ممليرعديع وتيرطوير ير قيق ترمثع مإذن تهلل تعملأ   

 أ أن تيفجرروة مررم جيررع تيشرررملب تيررلي   عأ  مهررمل عقيرروأشررملره 

ر يف يرر ع  ويقرررفيد ويعرريم تيرغرري  مررن تنفرررمل  وقررمليف و ررين وحترروُّ   

ومررم  ،خل     ومرررمل رته تيرررلكم يولرررأة وتيشرررملب   ،وعررع تضرررأة 

تجليرررع تيررررلي طمليرررجم مررررمليرغي  وعررررملنى مرررن تيرهلرررريم وتإلقصررررملء    

يمل. د نفقره لرملرل تيقر   وع ردممل مردأ حيصرع تيرغري  وَجر      ،وتتنغه.

و  يقررفد مرن ل تره وةملرمره ونظرتره يفمرور         ،وتيعلويت مرمرهرمل 

ا ملن حملجت يو وتر مم  ةمله تجملرلع وترجيملر تضخروفت حرور ارلت   
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وحتديرد قري  تجملرلرع وعمل تتره تير        ،وأين نريده أن يرجره  ،تيرغي 

 نريد أن درفظ مهمل  

 قرعَ أن ت كومرت يف تضلوكرت   ت      نريرع تضررملرن  مي لرمل يررى   

، أم  جره   ر تيلي سو  حيد  عملجه يورغي ، ويك همل قمل ه تيرغيُّ

نريجت مرغ ته طريعيت عوى كمل ت ترصعدة  واو ذكرملء مرن قيرمل ة    

ارررلت تيرورررد   وحررردامل ت كومرررمله تيلكيرررت تيررر  تقررررأ تيرغررري      

يول مل ظرت عورى تي ظرملم     ؛عر قرع حدو  تيرغري  تضروق ر    تيرغيُّ ِدوت 

رمررر تيررلي   تفهلرره مررملقي ت كومررمله تيرر     تيعررملم وتيقيملسرري  ت 

 ى  تيرميع تيعرمي   قل تنهملره وتهملوه مع ممل ي 

 ييمله تيرعملمع تضه لت مع تيرغ  تتجرلملعي : 

رصد تضررغ ته تير  طررأه عورى      أاليَت أ  ايوت تضك شترى 

ومفررملاي  تيررزوتل وأ وتر أ رررت   ،مفررملاي  تيرتميررت وتيقرروطت تيوتيديررت

تيروعيرت   م همل ؛َو   حبث  ييمله موتجهرهمل مقرع مرعد ةومن  ،ترسرة

وتيررصرر  عرر  تيق رروته تير،يررت يوجهررمله ت كوميررت وم سقررمله   

تجملرلررع تضرردني تضع يررت  كررليك جيررجم تيعلررع عوررى تأصرريع تيقرري        

و ور  ،تإلجيملميررت مرررن لرررهر تيرعوررري  كل رررملا  وأسرررملييجم تعويليرررت 

 تإلعهم يف ذيك  

 رإن وقترة تيثقمل رت وتإلعرهم     ،نيم   ملعع تيقرومن وجهت نظر 

يرروقترة تيرعورري  ووقترة تير ليررت   مل  يكررن مضررملايً   ن  مرروتٍق دررمل  ور 

تيقوتنم تي  تضلن تيوحردة تيوط يرت وتحململ ظرت     تتجرلملعيت؛ مقن 

 ملوتيرر  تعرر   رًورر  ،عويهرمل مرع تتحرفررمل  ممليرقملييرد تضر وعررت يف موردنمل    

غررري   أ تر ضرررع ييكرررون    وترسررريخ مفهررروم تيرملمر وًعررر ملحضرررملري 

   ملسعو ي  ملعرمي  ملتجملرلع  سهمي 
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وجيرجم   ت،ملًرجر ر  مل أ أن يدي مل علو ر  أ  عرد تيرون مملسو وأشملر 

أن يقو ه حكلملء وعولملء تيرود حرى ت نرفملجرأ مررعرمله ن ردم عويهرمل     

  تكثً 

يورتكيز عورى    إن تيوقت قد حملَن ،   مهمل تيعيدتنويف تعرقمل  

ر مرررن لرررهر تغررري  مفرررملاي  تير شرررةت     تكررررت تيرغيُّررر ترسررررة يف مو

تتجرلملعيررت مررن مفهرروم تضرتقرررت يفم ررملء  أ تتعرلررمل  عوررى تضرتقرررت  

و قملمرررت جقرررور ت ررروتر وتيثقرررت مرررم تيوتيررردين   ،تيلتتيرررت وتتحرررروتء

 وترم ملء  

عوررى أن تحرررتتم تيثقمل ررمله تيفرعيررت       وقيررت تيركررروأكررده 

سيزيد من  ،مل ت م ملطق تضلوكترامل مم كش وتشجيع   هملرامل وَن

تيو لرررت تيوط يرررت وتتعررررزتق تيرررلتتي ممليثقمل رررت تحملويرررت يف موتجهرررت    

 وقمل مله عملضيت أشره ممليفقملعمله يفسف  

ع  مدرتسرررت ترررأو  مشرررملا  وسرررمل        رررمليزة ت رمررري وتارلرررت 

ر تيثقمليف وتتقرصرمل ي  تيروتصع تتجرلملعي وقوة تأو ا  عوى تيرغيُّ

 مل ة م ه  يو رتن تجملرلعي تضأمور   وكيفيت تإل  ،يولجرلع

أن تيق تر تيلي يطر  نفقه، او: ممل  أ   مل زة تيعجروشوترى 

تيلي حترملجه تضلوكت يكري بررل مرن جورملمهرمل تيرقويردي تيقردي        

 ون عرريمل  يوهويررت تيقررعو يت تضرلقرركت مرعررمليي   سررهميت ، ررت      

 و ت ضمل يوي:ورتسخت؟  ن ت ملجت مملتت م 

  يف عور  تتجرلرمل   صرو   رتسررت    تيرردء مرإجرتء أحبرمل    -1

 عررع رمررره، وحمملويررت َوترردتعيمله تيرررغ ته وتأو اررمل عوررى تجملرلررع م  

  ملسجم تضرغ ته تضقرجدة   حوور ت 
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هرت يولروتط م مكرع صرورامل كطرر       تكثيف تيرسرمل ع تضوج   -2

ع وارررمل  تغررري ته كرررملن ت مرررد مرررن     وتقرُّررره ررريزيرررمل ة َ  ،ر يقررري

 عهميت ذته تيرأو  تضرملشر  حدووهمل، وعوى رأسهمل تيرسمل ع تإل

حث ت مملء وترمهمله عوى توتجردا  تيردت   وتضقررلر عورى قلرت       -3

 تير ملء ترسري، يروجيه ترم ملء تيروجيه تيص يز 

عررر  ترمررور يو ررد مررن تضشررملكع تيرر  قررد حتررد  مررع  قملمررت     -4

 عملييررمله تيرت يرره، وقرردوم تيقرريمل ، مثررع:  صرردتر أنظلررت وتعرر ت      

 مت عوى تجلليع  ون تسرث ملء    ت وتطريقهمل مصرتعَووم 

أاليررت حررث م سقررمله تيقطررملعم تيعررملم وت ررمل  عوررى  جيررمل      -5

يررلكم تضررأة    ؛لدممله  ريمله ترطفملر  يف مقرملر تيعلرع تير يقرت   

 من أ تء علوهمل  ون أن يكون ذيك عوى حقملب ترطفملر  

 عوى ممل يوي:    حبيدة تي ملج مي لمل أكده 

مظرملاره و ورملره عورى     نشملء مرصد يرصد تيرغ  تتجرلملعي و -1

تجملرلرررع  وأن يكرررون ا رررملن  ييرررت يرصرررد مملايرررت نرررو  تيررررغ ته       

ره عوى عهقملته  وعورى  رون مهمل؟ كيف أو ن ا  تضرأو َم ،ت ملصوت

ر ارلت تيرغري    فق ر ك تجملرلرع ككرع؟ وت ررول   ظرورته ت     املس 

ت ملصررع وتةملاملترره و وررملره  يويهررمل تصررلي  مرررتم  يورعملمررع مررع  وررملر   

ك تجملرلرررع ي  مشررركع يقرررملعد يف ت فررمل  عورررى املس ررر اررلت تيرغررر 

 وم يملنه تضرم  

 عطرررملء مقرررملحت أكررر  يولرررثقفم وتضفكررررين يف تشررركيع     -2

 كر تيشرملب وتيرأو   يه ،  مليفرت  ت ملصع من غيملب أصر ملب  

وم يوررررأو  يف شررررت ز تيفكرررر  ررررز تجملرررملر رشرررخمل  غررر  مررر ا  

رك ويوجيررررمل تجملرلررررع ويف ارررر  تفك ارررر   وتتسرررررفمل ة مررررن تي  
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وذيررك يروجيرره   ؛تيقررمل دة يف  يصررملر  كرررا  ورسررمل وه  تيثقمل يررت    

 علويت تيرغ  ت ملصوت مصورة أكثر  جيملميت    

تيعلع عورى تقرريع مررمل رته مرنرملم  تعزيرز تيشخصريت تيوط يرت         -3

تيقعو يت مملعررملره صرلملم أمرملن  كرن مرن لهيره ةقر  تيفجروة        

ن ي فرررررز عوررررى وأ ،مررررم سرررررعت تيرغرررري  وقرررري  تجملرلررررع ووقمل ررررره 

ع عيرررع لث ررروت  ،ررررع م سقرررمله تجملرلرررع تضشرررملركت تيفملعورررت مرررن ِق

 أطيمل  تجملرلع يف مرمل رتته  

عوى عرورة تصلي  مررتم  وأنشرطت        وقيت تيركروأكده 

ق يف تضردتر   طر ر ت  ،رع وقترة تيرعوي وقمل يت ومقرحيت وغ امل من ِق

وتردور   ،)أسوة  عظ  مدتر  تيعمل ( وكجزء من نشمل  تضدرست

  عويهررمل؛ ع تيثقمل ررمله وتيرعرررُّحررور تيرررغ  تتجرلررملعي وتيقرري  وتقرُّرر  

ير ررع  رجرررت تيقرررور وتيررروعي مملتلره ررمله تيثقمل يرررت وتتجرلملعيرررت    

وارررو مرررمل يقرررملعد عورررى تأكيرررد ت ليرررت    ،وكيفيرررت تيرعملمرررع معهرررمل 

   وتحد تيشخصيت تيوط يت وتيعملضيت يف  ن

 تيروصيمله:  

ملعي ومظررملاره و وررملره عوررى  نشرملء مرصررد يرصررد تيرررغ  تتجرلر   -1

مملايرررت نرررو  تيررررغ ته   تجملرلرررع، وأن يكرررون ا رررملن  ييرررت يرصرررد  

ره عوررى عهقررملته   كيررف أو رر   رون مهررمل؟ن ارر  تضرررأو  َمرر ،ت ملصرروت

ر اررلت فق ررك تجملرلررع ككررع؟ وت رررول   ظررورته ت  وعوررى املس رر

 تيرغي  ت ملصع وتةملاملته و وملره 

تيشخصريت تيوط يرت   تيعلع عورى تقرريع تكرلرملر مرنرملم  تعزيرز       -2

تيقررعو يت ومرمل رتتررره، مملعرررررملره صرررلملم أمررملن  كرررن مرررن لهيررره   

وأن ي فرز  ،ةق  تيفجوة مم سرعت تيرغي  وقي  تجملرلع ووقمل ره
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ع عيرع  لث ر وت  ،ررع م سقرمله تجملرلرع   عوى تضشملركت تيفملعوت مرن قِ 

 أطيمل  تجملرلع يف مرمل رتته 

مشركع يقرملعد يف    تصلي  مرتم  يورعملمع مع  ورملر ارلت تيرغري     -3

ك تجملرلرررع وم يملنررره تضررررم، وت فرررمل  عورررى    ت فرررمل  عورررى املس ررر 

 صت يف الت تجململر ترسرة، وم ملء كوت ر مرخص 

   يهررمل مقررملحت أكرر   خص رررسرر  سيملسرريت  عهميررت وقمل يررت ت    -4

يولررثقفم وتضفكرررين يف تشرركيع  كررر تيشرررملب وتيرررأو   رريه ، 

تجململر رشرخمل    مليفرت  ت ملصع من غيملب أص ملب تيفكر  رز 

غررر  مررر اوم يوررررأو  يف شررررت ز تجملرلرررع ويف اررر  تفك اررر        

وتتسرررررفمل ة مررررن تيرك ويوجيررررمل تيقررررمل دة يف  يصررررملر  كرررررا       

وذيررك يروجيرره علويررت تيرررغ  ت ملصرروت مصررورة    ؛ورسررمل وه  تيثقمل يررت

 أكثر  جيملميت    

مرررن  رسررر  سيملسرررت تعويليرررت ضرتحرررع تيرعوررري  تضخروفرررت تمرررردتءً       -5

ع وقمل رررت تيقررري  وتضررررمل ا وتقرُّررر    ى مررررث عَ رررة، ت تيصرررفو  تضركرررر 

  عويهرررمل، وتيررر  تر ملسرررجم مرررع تضرحورررت  تيثقمل رررمله ترلررررى وتيرعررررُّ

 تيعلريت 

تعزيرررز  ور تيررررملحثم تتجرلرررملعيم وتي فقررريم يف تيرخطررري        -6

يورغررري  و رتسرررت  ورررملره، مرررن لرررهر تيعلرررع تضشررررتن مرررع تجلهرررمله   

ث مرطررورة يف تضقرر ويت، مررع ت ررر  عوررى تطريررق م هجيررمله حبرر    

وذيرك مرن    ؛ رتست تةملامله تيشرملب دو تيرغي  تتجرلرملعي و ورملره  

ر مرن م ظرور تضشركهه    ي تضوعوعيت وتيشلوييت وتير وُّلهر تر  



60

 –2020     
204 

ع رررد تيرعملمرررع مرررع قضرررمليمل تيشررررملب تسرررر ملً ت  أ تض ظرررور ت يررروي   

  )*( تي لمل ي

تفعيررع مرتكرررز ترحيرررملء ووحرردته تإلرشرررمل  ترسرررري عورررى    -7

 يملء مقروى ترح

 

 

                                                           
تنطررره. يف تيرعملمرررع مرررع قضرررمليمل تيشررررملب      أ تتض ظرررور ت يررروي تي لرررمل ي يشررر  مفهررروم  )*( 

 تيقررتر، عوًعرمل  ى تيقدرته وتإلمكملنيمله يديه ، و مكملنيرت مشرملركره  يف صر ع    عو ممليرتكيز

 موتقف تيشرملب من لهدمل   أ ظر ي  عن تيرتكيز عوى تضشكهه وتيقوريمله تي  عمل ة 
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 امللخص التنفيذي: 

 ،يف تيورقت تير يقت من تقمل ر حموري مشملري تي عي    تنطوق 

مم تيرعوي  وسو. تيعلرع   فرته أن يكون ا ملن ترترملٌ واو: اع ي 

ور رمل يغرملقر سرو. تيعلرع      ،ملتتره  ملأم جيجم أن يكون تيرعوري  قمل ًلر  

ويكن ت يقرجيجم يه تسررجملمت كملمورت؟ وأوعرز أن ارلت تيرقرمل ر      

تضعملصرررة تيرر  صرردمرهمل   ه يف ترسررمل  ي قررد  وقررفت تيرعورري     وج ررم 

 تره  جررزًءأ قرردتهمل توتقنهررمل و حررو    ،تيرق يررت مشرركع شررره مفررملج   

 من  وقفرهمل  أ طريق يشومه تيكث  من تيغلوه     تكرً 

نقرررررملش يورعوررررري  تجلرررررملمعي   ويررررررى    مشرررررملري تي عررررري  أن أي  

وتير ديمله تي  يوتجههمل يف الت تيقرن تيرلي تقرو ه تيرق يرت أكثرر     

وت نظريمله تيعوروم وتيعوروم   ر تيكر ة تي  شك مممل تقو ه تر كمل

قررف أمررملم  تدررد   مررن   يجيررجم أن -تإلنقررملنيت يف تيقرررن تضملعرري  

ق تجلملمعت؟ و ون الت تيرقمل ر تض سي  قِّريد أن ت تيرعوي    لملذت ن 

ت جررردوى مرررن أي تطررروير أو حتقرررم يورعوررري  تجلرررملمعي، وممليررررمليي 

فررته أن تقروم مره    ي ي ترسمل  عوى تيدور تيرل يف فرته تيرتكيز ي 

وتغري  مفهروم تضهرملرته تير       ،تجلملمعت يف عصر تيرق يرت تضرقرملرعت  

تيعلويرررت  وكورررهمل قضرررمليمل اررريُّ  ؛جيرررجم عورررى ت رررري  تكرقرررملمهمل  

رلت تيورقت تير يقت مملإلشملرة  أ أن تيرعويليت مشكع مرملشر  وتلر 

مك ر وتيرشرمل مأق. تيرعوي  تضعملصر يف موتجهت تيرق يت تيفمل قرت تيرطروُّ  

  رنره يرطورجم تيررخوُّ    ؛تمل لطر ً تضعريف غ  تضقرو. سيكون مأقق 

مرررن تر وته تيرقويديرررت تضعرو رررت وتسررررردتدمل مرررأ وته جديررردة غررر  

نره   ذ   ،معرم  ٍدت عوى مومعرو ت حرى ت ن  الت تضأق. ييي مقرصًر

ع قضريت مرن تيقضرمليمل تيكرر ة     لث يك ه ي  ؛يرفملوه من مود  أ  لر

اررررلت تيقرررررن تيررررلي صررررملر يعرلررررد عوررررى تيررررلكملء تيررر  سررررروتجه  
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وأصررز كرع يروم يررخو       ،تتصط ملعي أكثر من تيعقع تيرشرري 

من كث  من تقملييده تيقد رت  أ حبرملته شرره حبهويرت ت يعرر       

تأو امل تضقرقروي  عوى أنره مرن تيوتعرز أن تيرشرريت تقر  يف       أحد 

 الت تيطريق تجملهور مأقصى سرعت يديهمل   

  رته تيرعوري  تإليكرتونري و حبره     د تيشرتري   حملموتار  

يف تيرعوررري  تجلرررملمعي كخطررروة مرحويرررت ر رررمل يولقررررقرع تيقرررمل م، 

  تجلديررد يثررورة تضعوومررمله وتق يررت    ه  أ موتصررفمله تيرررعوُّ كلررمل نررو  

وتيرر  أكررده عويهررمل كررث  مررن تض ظلررمله وتديةررمله       ،تضعوومررمله

أرمعرت سري ملريوامله    مور  قرد    ،رهرمل تجلملمعرمله تضرموقرت   تضخرصت وتر إ

ت وأشرملر ألر ً   ، حمرلوت ترس  عهقت تإلنقملن ممل يت يف علويت تيرعوُّ

ه تضلوكرررت مرررن لرررهر تجلملمعرررت تيقرررعو يت تإليكرتونيرررت    أ توجُّررر

مل ومررمل و وراررمل تيكررر  يف اررلت تجملررملر حمليي رر   2011فرر ررت عررملم تُض

  ع مقرقره  م ي 

 أ أن تضعضوت تي  يف تيرعقيجم تيثملني     لمليد تير يعملنوذاجم 

ن وتيرلي يصرعجم تيرركهُّ    ،توتجه مل سركون يف سرو. تيعلرع تضررغ    

 رررمل يريرررد يف  رررع عررردم موتكررررت تجلملمعرررمله وممليقررررعت تضطوومرررت  

ضرطورمله الت تيقو. تيلي يفره شروطه  ون سملمق  نرلتر  ويريي   

  مل ت ررجيم مكرع مرمل ارو     ترمر كرليك   قرجم؛   ررى يرو سرو      

يرردا  ارلت سرريروى معرد  رررتة مرن تيررزمن     رإن جد  ،جديرد ومرركررر 

ومررروق مهررن  ،وتقورررمله سررو. تيعلررع ،م تيرررقين تضررلاعمقرررجم تيرقرردُّ

جديررردة  وتيوتقرررع أنررره جيرررجم أن يرقررر  تيرعوررري  تجلرررملمعي مملضرونرررت     

، كلررمل هر يولرررعو  عردة  ررر  يف تيوقررت ذتترر و ِّتيكمل يرت حبيررث ي رر 

فررررته  عرررمل ة تي ظرررر يف تضقرررررته كرررع وررره  أو أرمرررع سررر وته    ي 

 م تيرقين وتغي امل حقجم مرطورمله سو. تيعلع وتيرقدُّ
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 وتضل ت تضدتلهه حور تيقضيت تحململور تيرملييت:

 وتقع تيرعوي  تجلملمعي يف تضلوكت  •

 عد وتإليكرتوني: أاليره وحمملذيره ر دو تيرعوي  عن م تير وُّ •

 تير ديمله تي  توتجه تيرعوي  تجلملمعي  •

 يوتجهه من حتديمله مقرقرع تيرعوي  تجلملمعي يف عوء ممل  •

ومررن أمرررق تيروصرريمله تيرر  تنرهررى  ييهررمل تضر ررملورون يف مورقررى      

أسرررملر حررور قضرريت: تيرعوررري  تجلررملمعي وحتررديمله تيقرررن ت رررمل ي       

 وتيعشرين، ممل يوي:

ترردريجم تيقيررمل ته يف م سقررمله تيرعورري  تيعررمليي عوررى مهررملرته     -1

تيقيرررمل ة ت ديثرررت تيررر  تقرررو   أ تتمركرررملر وتإلمررردت  وتسرشررررت   

   ت عن أامل  تيقيمل ة تيرقويديت رقرع، معيًدتضق

علرررع  رتسرررمله معلقرررت يوتقرررع تيرعوررري  تجلرررملمعي يف مه نرررمل،    -2

و رتسرررمله تسرشررررت يت يوعرررع ر يرررت مقررررقرويت يورعوررري  تجلرررملمعي    

ه، وتعرلرمل   سررتتتيجيت تيرعوري     هر وتيرعملمع مع تير ديمله تير  توتج 

 تيرعوري   يف لدمت تجملرلع، والت يشلع  ور تجلملمعمله تيرقويدي يف

 وتير ث ولدمت تجملرلع، وص ملعت تيفكر وتوييد تضعر ت 

 

  تيورقت تير يقت:    مشملري تي عي: 

اع تجلملمعرت م ظومرت يصر ملعت تضفكررين أم يصر ملعت تضه ريم؟       

ارررع اررري مكرررملن ير رررملء تر كرررملر أو يرخرررري  تيرق ررريم و عررردت        

ه فررت تضو فم؟ تيرقمل ر تيلي ت طورق م ره ارله تيورقرت ارو: ارع ي       

مرررم تيرعوررري  وسرررو. تيعلرررع أم جيرررجم أن  أن يكرررون ا رررملن ترتررررملٌ 

ور ررمل يغررملقر سررو. تيعلررع ويكررن ت   ،ملتترره مليكررون تيرعورري  قمل ًلرر

ه يف ترسررمل  وج رريقرررجيجم يرره تسرررجملمت كملموررت؟ اررلت تيرقررمل ر م    
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ي قد  وقرفت تيرعوري  تضعملصررة تير  صردمرهمل تيرق يرت مشركع شرره         

مرن  وقرفرهمل    تكرر ً  تره  جرزءً و حرو   ،أ قردتهمل توتقنهرمل    ،مفملج 

  أ طريق يشومه تيكث  من تيغلوه      

يف ت قيقرررت أن أي نقرررملش يورعوررري  تجلرررملمعي وتير رررديمله تيررر   

يوتجههرررمل يف ارررلت تيقررررن تيرررلي تقرررو ه تيرق يرررت أكثرررر ممرررمل تقرررو ه 

وت نظريرمله تيعوروم وتيعوروم تإلنقرملنيت     تر كملر تيكر ة تي  شك 

قرررف أمرررملم  تدرررد   مرررن تيرعوررري    ي جيرررجم أن-يف تيقررررن تضملعررري 

ق تجلملمعررت؟ و ون ارررلت تيرقرررمل ر تض سررري ت   قِّررر لررملذت نريرررد أن ت  

فرته جدوى من أي تطوير أو حتقم يورعوي  تجلملمعي، وممليرمليي ي 

فررته أن تقروم مره تجلملمعرت يف     ز تيورقت عوى تيدور تيرلي ي  أن تركِّ

  جيررجم عوررى وتغرري  مفهرروم تضهررملرته تيرر ،عصررر تيرق يررت تضرقررملرعت

تيعلويت تيرعويليرت مشركع    وكوهمل قضمليمل ايُّ ؛ت ري  تكرقملمهمل

 مرملشر 

تيرقمل تن تروتن: ارع تجلملمعرت يصر ملعت تر كرملر أم أنهرمل      أوملر 

مل لرررهر تيقررررن موسرررًع جررردت  ،يرخرررري  تضه ررريم وتضرررو فم مرررثه  

مرن  وقرفمله تيرعوري      ت  كرث ً  رد   يزتر الت تجلردر ي  تو  صرم،تض

  طررر. تيررردريي تيرر  يررردو أنهررمل صررملره      ررد كلررمل ي  ،اجررهوم مل

وتهلررررع  صرررر ملعت   ،ق تضقررررمل ت مررررم تيرعورررري  وسررررو. تيعلررررع  ضرررري ت 

وغرري شررعملر تيرعورري  مررن أجررع تيرعورري  ذتترره ت مقرررجم     وت  ،تر كررملر 

ر اررو تمرررزتل ت ملجررت  أ  نرررملل مررو فم وتق رريم  يعررع اررلت تير رروُّ  

وتير رررمل ي   ،تيررردت رةتيرعوررري  نفقررره مفوقرررفت تتقرصرررمل  وعجورررره     

 ؛تحمللوم عورى حتقيرق تي لرو تتقرصرمل ي ور رع مقرروى  لرع تيفرر         

تيعوتمع كملنت تد ع  أ رم  تيرعوي  مملتقرصمل  أكثر  هوكع ال

ع مرن تيرعوري    من  ر ملايت  تيرعوي  من أجع تيرعوي   الت تير ور جَعر 
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 ميكملنيكيررررت  حمقررررومت حتكلهررررمل قوتعررررد تتعرلررررمل       علويررررت 

ع حرردو امل شرركِّوت  ،   طملراررمل أنظلررت تيرقيرري  ررد وت  ،تركررمل  ي

د ا رررملن تضرتجعررمله ض ملاجهررمل وطررر. تيررردريي  يهررمل  ر ررمل   تع رر       

ضريف عورى تيعلويرت    ر وي مقملحمله حقيقيرت يولعور  أن يرركرر ويطرو     

 مل تيرعويليت كلمل كملن يعلع سملمق 

ر  أ تيرعورررررري  ترلظهررررررر اررررررله تيصررررررورة معلررررررق يف تير رررررروُّ    

 ق من اله تيصورة  تضيكملنيكيرت  يورعوري     عز تإليكرتوني، تيلي ي 

 ررإن اررلت يوغرري أغوررجم  ور   ،عررد لجررر  تيرررفك  يف تيرعورري  عررن م  

 ؛  عن معدعوِّترسرملذ تجلملمعي يف تيرعوي ، حرى يو كملن او تيلي ي 

مرررع ارررو ةرمرررت   ،رن تيرعوررري  أكثرررر مرررن حبرررر   ترويرررغ تضعوومرررت   

تيررررمل ر تضعررريف مررم شخصرريت مررم تضعورر  وتضرررعو ، تصررع  أ  رجررت 

وييي حبرر  طريرق مملةرمله وتحرد مرن تضعور   أ تضررعو           ،تيطر م

اررلت ت يعررين أن ررمل يف اررله تيورقررت نقررف عررد تيرعورري  تإليكرتونرري    

 ن اررلت  :ويك  ررمل نقررور ،)واررو موعررو  لررملرل نطررمل. حررديث مل ا ررمل(

ه يعكرري  وقررفت تيرعورري  تضعملصرررة تيرر   قويرررت  تيرعورري        تيروجُّرر

 مله من مقرملحمله تإلمردت   يره  وتركثرر لطرورة أنهر      وحد تجلملمعي 

 نملقررع  يولعوومررت ت    اطيررت يولعورر  عوررى أنرره حبررر     خ صررورة رس ررت 

تيصرورة تي لطيرت درمل     هوارل  ،جرت يولعر رت   ِر  يف م ملء عقور م قملِام 

سرررركون اررري تيقررررجم يف  يغرررملء  ور تضعوررر  يف     ملرنهررر ؛خمملطرارررمل

 تضقرقرع 

  يوعلويررت تيرعويليررت توتجرره تييرروم    اررله ت مليررت  شررره تيقررملك ت   

 وت ترطورجم حقيقرت    ارو أن تضعوومرت أصرر ت مرملحرت      ،تمل كرً حتدي 

يررت  وقررفت تيرعورري  يف تيوقررت ذتترره حو و ،جهررد يو صررور عويهررمل أي 

 أ حبررر  نملقررع يولعوومررت، مررع  ن تضعورر  نفقرره      تضعملصرررة تضعوررَ 
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يرت  يف تعرقمل نرمل   د يره تورك تراليرت يف عصرر تيشرركت تيع كروت     يع 

وارو   ،أو ملء تطوير تيرعوري  لرهر تيعقرو  ترلر ة     مه ٌّ أنه غملب أمر 

تعزيررز  ور تضعورر  )ترسرررملذ تجلررملمعي(   وتيررلي يررردو ي ررمل أن تيرق يررت  

أغرررره تيقرررمل لم عورررى تيرعوررري  أو أغرررره  تيشرررركمله  تجلملمعيرررت    

ى  علوروت عور   ،مل يف تضقررقرع ممليعلع عوى تتسررغ ملء عرن تضعور  كوي ر    

ذيك، كلمل ا  يعلوون عوى تتسررغ ملء عرن تيعقرع وتيفعرع تيرشرري      

وغ اررمل  تيفوقررفت   ،وتد دسررت ،تيطررجم :مثررع ،ةيررديف حبررملته عد

تجلديررردة اررري  ميك رررت  تيعوررروم وتيرعوررري  يف عصرررر ترتتكررر   يررره  

ملتسرررغ ملء عررن  م تغررري  عرره   ،تضعوومررمله وتضعررملر  مشرركع كررر   

 تيفعع تيرشري يف تضقرقرع    

رعوي  تنرقع مرن مرحورت صر ملعت تر كرملر تيكر ى تير        تي ،ت ًذ

من  تجزًء أحدوت الت تيرطور تيرقين تدمل ع  أ أن أصرز يف مرحوٍت

 ،ع كرري خيرردم اررله تير ليررتَ وتشررك  ، وقررفت تير ليررت تتقرصررمل يت

   ررَ  رحوت كونره حبرر   م     رُّ وت َن ،من عجورهمل تويكون جزًء

ر تيرررقين و تيقرريويت تضعوومملتيررت    نريجررت يورطررو ؛أو سرروعت تقرصررمل يت 

 تيردريقريت  و تيعلرتنيرت  و تتجرلملعيررت     :تيريةرمله تيرعويليرت تيرثه    

ور رررمل برفررري يف تضقررررقرع     ،صرررملره تر رررور مشررركع مو رررو    

يف  توقرررد تقررروم شرررركمله مرخصصررر ، ملض رررملا  أصرررر ت جرررملازة 

 ت صرز ت رتتعري تضقرقرع مإعدت امل و نرملجهمل  وتيريةت تيعلرتنيت قد ت 

وتيريةررت تتجرلملعيررت تيرر  ةلررع تضعورر   ،عرردمررع تزتيررد تيرعورري  عررن م 

 مل   مل  شيًةمملضرعو  وترسرة وتجملرلع مدأه ترتتجع شيًة

مرررن  ب اررله تيصرررورة تيررر  قررد يرتارررمل تيررررع  عوررى أنهرررمل عرررر   

ق لررهر تيعقررو  تيقويوررت تيقمل مررت، تيرشررمل م، ارري يف طريقهررمل يور قُّرر

مل ي مأاليررت  شرررتن تيطمليررجم يف  رر  ظريررمله تيرعورري  تيرر  كملنررت ت  
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 SPOONوتيرخورررري عررررن أسررررووب تيررررروقم    ،تيررررتيعلويررررت تيرعويل

FEEDING    وتيعلع عوى تنرهملل  وقرفت حرع تضشرملكع ،BROBLEM 

SOVING   ثررررملر جبررررد يف تيفرررررتة  د ت   تع رررر -يف طررررر. تيررررردريي

 SELFرن تيفوقرررفت تجلديررردة اررري  تيرعوررري  تيرررلتتي       ؛ترلررر ة

EDUCATION   تضعوررر  أو يف طريقررره  أ  يغرررملء  ور   وَرتيرررلي يوغررري

 نريجت تقرصملر  وره عوى نقع تضعوومت، تي  أصر ت مرملحت  ؛تضعو 

ن  يصر ملعت   رر  أن يرطرور  وره  أ  م   ي قوهمل، مردت   وت حترملل رحٍد

ع ت رر ة تضعر يررت وتطرروير مهررملرته صرر ملعرهمل يرردى     ْقررتر كررملر وَن

 تيطهب    

موتجهرررت تيرق يرررت تيفمل قرررت تيرطرررور    مرررأق. تيرعوررري  تضعملصرررر يف   

رنه يرطورجم   ؛تمل لطً وتيرشملمك تضعريف غ  تضقرو. سيكون مأقق 

  من تر وته تيرقويديت تضعرو ت وتسررردتدمل مرأ وته جديردة    تيرخوُّ

 ذ  ،معم ٍدت عوى موغ  معرو ت حرى ت ن  الت تضأق. ييي مقرصًر

قضرريت مررن تيقضررمليمل   ع لث رريك رره ي  ؛نرره يرفررملوه مررن موررد  أ  لررر     

تيكر ة تي  سروتجه الت تيقرن تيلي صرملر يعرلرد عورى تيرلكملء     

وأصررز كرع يروم يررخو       ،تتصط ملعي أكثر من تيعقع تيرشرري 

من كث  من تقملييده تيقد رت  أ حبرملته شرره حبهويرت ت يعرر       

تأو امل تضقرقروي  عوى أنره مرن تيوتعرز أن تيرشرريت تقر  يف       أحد 

 هور مأقصى سرعت يديهمل   الت تيطريق تجمل

 :تيرعقيرمله  

    حملمد تيشرتريتيرعقيجم ترور: 

يف تعقررييب أكثررر  أ تيرعورري  تإليكرتونرري )تيرقلرري(     سررأميع 

جديرد،   حبك  تيرخص  وتيعلع يف جملمعت تررع ار  تعوري  عرملرٍ   

 من لهر أرمع نقمل  ر يقت، واي عوى تي  و تيرمليي:
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 :تيعشرينلصمل   حبرلع تيقرن ت مل ي و : ملأوي 

 ررررملق  ،تت جديرررًدمل مررررغً يعرررمليم حبرلرررع تريفيرررت تيثمليثرررت وتقًعررر 

عورى أنره    ر وتتقمل  تضفرملاي ، عرهوة   ممل رتن تضقرلر وسرعت تيرغيُّ

حبرلع مر و  وغ  مرجملني، يصرملر  سوقروت مرن ترقمرمله، وتير       

يرر ق يف  وررهمل أوررر توجهررمله تيركرررهه تتقرصررمل يت تيكررر ة وقرروة 

د تضعر رت  تضعوومملتيت ووورة تتتصملته، حيث   تع ر  تإلعهم وتيثروة

 ت قرر ، مررع أصررر ت أمرررق مظررملار تيقرروة ممررمل    هررمل  ورً    سرروطت 

يف تير ليرت تضقرردتمت   ل سقرمله تيرعوري  تيعرمليي مرن        ملهل مأك  و

 رعرررهمل عويهررمل   ،ةيرردعد توتجرره مطمليررجمَ  جملمعررمله وله رره تييررومَ  

وتضرقررملرعت، وأصرررز عويهررمل   رته تيعوليررت وتيرق يررت تضرهحقررت تيرطرروُّ

 عوى تيررغ  مرن حمدو يرت تإلمكملنرمله وتضروتر  تضرملحرت يرعضرهمل       -

موتجهت تإلقرملر تضرزتيد عوى تيرعوي  تيعمليي، وتترتقملء  قروى  -

 عملييره وجو ته؛ ييرلملشى مع مرطورمله تيعصرر، ويفري مملحريملجرمله    

درررله تير رررديمله، درررن  طررر  تير ليرررت  وتسررررجملمت سرررو. تيعلرررع ول 

ر طريقرت تفك نرمل وعلو رمل، ترمرر تيرلي يفرره       غي ر ملجت  أ أن ن حب

  معي ررت مررن أجررع تير ليررت تضقررردتمت عوررى   تررو   نوعيررت تعورري  وتعوُّرر 

ويف عيررررع تيريةررررمله تتجرلملعيررررت وتجلوتنررررجم   ،عيررررع تضقرررررويمله

 ت يملتيت ترلرى  

 

 : حدت  تغ ته جلريت يف تيرعوي  تجلملمعي-ملوملنًي

ت اررررله تير ررررديمله وتتحريملجررررمله مررررن أجررررع حتقيررررق وموتجهرررر 

تيرعويليت، كملن ت مرد مرن  حردت  تغر ته جلريرت ونقورت نوعيرت يف        

نظررملم تيرعوررري  تجلررملمعي، حبيرررث ت يقرصررر عورررى ارر  تيرررردريي     
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تيرقويدي  تلع قملعمله تيدرتسرت، مرع تتعرلرمل  عورى ار  يقررطيع       

تو يررف تيرطررورته ت ديثررت يف تتتصررملته وتق يررت تضعوومررمله، مررع    

مملضرونررت وتيكفررملءة وتيفملعويررت، ويقررلز مررأن تصررع مرروت ه       تتقررملمه

وم ملاجه يطهب تجلملمعت يف أي وقت ويف أي مكرملن، ار   ر ز    

تيطهب تيقدرته وتضهرملرته وتضعرملر  تيضرروريت تيهقمرت ي جرملحه       

يف ت يررملة تتجرلملعيررت وتيو يفيررت يف عصررر وررورة تضعررملر  وتيرق يررت   

من م سقمله تيرعوري    ت تيعديد وتتتصملر؛ يلت ومن الت تض طوق تر إ

تسرررخدتم  - م هررمل جملمعررمله مرموقررت يف  ور خمروفررت    -تيعررمليي 

تيقرررمل   عورررى تيررردم  مرررم اطررري تيرعوررري     ،  تضررردم  اررر   تيررررعوُّ

تيرقويدي وتيرعو  تإليكرتوني، وتيلي أوررت كرث  مرن تيدرتسرمله    

 ى ملعويررره يف ت ليررت كررث  مررن تيقرردرته وتضهررملرته تيرعويليررت يررد        

أصررردره  ؛ي هقرر هب  وراليررت اررلت تيروجرره وتيعلررع عوررى حت     تيطرر 

 Virtual Learning Leadershipحبلوعررت مررن م ظلررمله خمرصررت ) 

Alliance and Quality Matters)   ة مرن معرملي    رومطرو   جديردة   نقرخت

  2011تيرعوي  تإليكرتوني يولرة تروأ م ل 

 

 :تيفجوة تضهملريت مشكوت عملضيت :ملومليًث

، ملمعيً رر ملحبرلًعرر تيفجرروة تضهملريررت ارري مشرركوت عملضيررت ت برر ُّ

 لجلررع تيدرتسررمله وتيرقررملرير تيدوييررت أشررملره  أ اررله تيفجرروة،      

تيعرررملضي مل يرقريرررر أعدتررره تييونقررركو ضرر ار تيرعوررري  تيعرررمليي  وو ق رر 

 ،، ا ررملن مخقررت عوتمررع ر يقررت ترر ور عوررى تيرعورري  تيعررمليي  2009

ع، قيرررمل ة عررردم تضقرررملوتة يف  اررري: ترررأو  تيعوضرررت،  رررملارة تيركرُّررر   

تيوصور، قيمل ة حركت أو ت قرع تيطرهب، ورورة تتتصرملته وتق يرت      

 تضعووممله   

https://www.virtuallearningalliance.org/
https://www.virtuallearningalliance.org/
https://www.virtuallearningalliance.org/
https://www.qualitymatters.org/
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 موسررطن كونقرروري   جررروبويف تقريررر  لررر أعدترره حبلوعررت  

(BCG)   تيقلررت تيعملضيررت يو كومررمله، تيشرريك تضعررريف تير،رري يررر  

 مقرررقرع تيرعورري :  ور ت كومررمله يف سررد  جرروة تيقرررن     :مع رروتن

ت رررمل ي وتيعشررررين ، حرررور تيرررردتم  تديكويرررت تير يقرررت يرعزيرررز    

 ز أسملسررريت راررر  تضهرررملرته   ه وررره  ركرررملحرررد  ؛تيرعوررري  تيررررقين

تيوتججم توت رامل يدى تيطهب من أجع تطوير قدرتته  وكفملءتته  

 :21يف تيقرن تير 

  تضهررملرته ترسملسرريت، تيررلي يعكرري تضهررملرته ترسملسرريت      تعوُّرر •

  ترسملسريمله تيرقليرت   تيوتججم تسرخدتمهمل يف تضهرملم تييوميرت، وتعوُّر   

 وتيعوليت 

 ه  مررن لكِّررملرته تيرر  ت   تضهررتيكفررملءته، عوررى تيطررهب تعوُّرر   •

غرررر  قررردرته تيررررفك  تير يقرررت ضوتجهرررت تير رررديمله تضعقررردة،     

 كمليرفك  تي قدي وتتتصملته وتيرعملون 

  خص رررتيصرررفمله تيشخصررريت، تيررر  تقرررملا  يف لورررق نهررر  م     •

ف، وتطوير مهملرته تضررمل رة وتضثرملمرة يف   يرعزيز تيقدرة عوى تيركيُّ

 ميةت مرطورة 

رسرو  تضملعي مع وتن  تير ور تيرقلي قيلت تويف ورشت علع ُأ

أن تيشرررهمل ة  أ أشرررملر أحرررد تضر ررردوم  ،يف تجلملمعرررمله تيقرررعو يت 

 ،يكررث  مررن تيشررركمله تيعملضيررت ملتجلملمعيررت   ويررن تكررون مطوًررر

م يوو يفرررت اررري تيفيصرررع يف  وأن تضهرررملرته تيررر   روكهرررمل تضرقرررد   

  Telsaوشركت ،  Appleشركت  :تيرو يف؛ م همل عوى سريع تضثملر

من لهر تيرتكيز عوى تكرقرملب   يلت،  رطوير تيكوت ر تيرشريت

نشملطمله ترمويت يف و حبه  ،  تيلتتي وتيرعملونيتضرعو  مهملرته تيرعوُّ

 أ قيرررمل ة وقمل رررره يف حبرررملر تيرق يرررت  يصررفيت وت صرررفيت ممرررمل يررر   

https://www.menaherald.com/tag/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://www.menaherald.com/tag/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://www.menaherald.com/tag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 ملأصرررز مطوًررر-  وتتتصررملته وتو يفهررمل يف علويررت تيرعورري  وتيرررعوُّ 

 مله تريفيت تيثمليثت ضرطور ملو  م 

 :تصورته )سي ملريوامله( جملمعمله تضقرقرع: ملرتمًع

لو  تقرير م شور  أ حبلوعت تصورته ر يقت عرن مقررقرع   

وتيررلي اررو نريجررت يروقعررمله قيرررمل ته      ،2030تجلملمعررمله يف عررملم   

، 2030مع  تجلملمعمله ترمريكيت عن مملايت تجلملمعمله يف عملم 

حتقيرق تروتقن صر يز     وتضرتكز تيرر يي يورقريرر ارو عرن كيفيرت     

مررررم تيرق يررررت وتتتصررررملر تيرشررررري، وأمرررررق توررررك تيقرررري ملريوامله     

 )تيرصورته( اي: 

: أن تيرطور تيرلكي تضرلاع يف تيرق يرت )تإلنقرملن     ر ترورتيرصوُّ

ت يرري وتيررلكملء تتصررط ملعي( سرريجعع ت يررت تيلكيررت حتررع حمررع    

تإلنقملن يف تيو مل ف وتضهن  يلت،  أصر ملب ارلت تيرصرور يرلارون     

ت  أ أنرررره يررررن يكررررون ا ررررملن طررررهب يروقررررون تيرعورررري  يف   ً كررررث

تجلملمعمله، وممليرمليي يرن يكرون ا رملن مقررقرع يوجملمعرمله يف عرملم       

2030  

الت تيرصور عكي تيرصور ترور،  لضلونه أن  : ر تيثملنيتيرصوُّ

تيعلويرررت تيرعويليرررت يف جملمعرررمله تضقررررقرع سررررعو  مررررة ألررررى  أ    

ع يف أسووب  تحململعررة  معرد أن   ترسووب تيرقويدي من لهر تيروسُّ

 وتنرشرر مردت    ،كملنت تق يمله تيرعوي  تجلديدة أقتحرهمل من تيطريرق 

وتضقصو  مه ارو قورجم    ،م همل أسووب  تيفصع تضقووب أو تضعكو  

 ،حبيث يقروم تيطمليرجم مردور تضعور      ،  مم تضعو  وتيطمليجممهملم تيرعوُّ

ر أنرره يررن وتضعورر  مرردور تيطمليررجم  مررع تأكيررد أصرر ملب اررلت تيرصررو   

 ي هجر تيرعوي  تإليكرتوني 
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 2030: يطررر  م ررررين اررلت تيرصررور مأنرره عررملم  ر تيثمليررثتيرصرروُّ

ي د  نقوررت يف تطرروير أسررملييجم تقرروي  تيطررهب وعرردم تتعرلررمل     سرر

مله تيطمليررجم مررن معوومررمله؛  ع ررى أنرره يررن يقرررلر   قرر  عوررى مررمل توق رر

ب عررن طريررق تلررررملرا   يلرررمل    ترسررووب ت ررمليي يف تقرروي  تيطرره    

ه عوريه  مروت  جديردة    عررَ  ارمل  يلرمل   يدرسروه حبيرث ت      ،وه رسر 

طورررجم مررر ه  حتويورررهمل ونقررردامل   وغريررررت لرررملرل تضررر ه  تيدرتسررري وي   

وتوعرريز مررمل  كررن تسرررخرتجه م هررمل، أي يكررون تتلررررملر اررو       

قيرررمل  يقررردرة تيطمليرررجم عورررى تيفهررر  وتتسرررريعملب وتير ويرررع مررردر      

    ن يف ذتكرته توقي ه د  وتضخز  تسرتجمل  ممل   

  تيرق يت تيرقليت الت تيرصور يعرلد عوى تعملُ   ر تيرتمع:تيرصوُّ

و تملحررت تيرعورري  تجلررملمعي وتيعلررع مملجلملمعررمله  ،وتأو اررمل يف تيرعورري 

 أ أقصررى مرردى   فكرررة اررلت تيرصررور أن ت يررت تيلكيررت سررر ع    

حمع أعضرملء ايةرت تيرردريي، وأن مفهروم ت ررم تجلرملمعي تيوتحرد        

م تجلررررملمعي  أ  صرررروم  رتسرررريم   سرررريخرفي، وأن تققرررري  تيعررررمل  

   عوى طور تيعملم   سير ور  أ نظملم يورعوُّ

جررزء مررن اررلت تيرصررور نرررى أنرره مر قررق مملجلملمعررت تيقررعو يت        

؛ حيرررث  ن هرررمل تهرررر  يف   2011ر رررت عرررملم  تإليكرتونيرررت تيررر  ت ر  

نهررمل تعرلررد مشرركع   جرروة تضهررملرته تضقرررقرويت،  ذ  جواراررمل مقررد 

ترررو   ميةرررت قمل لرررت عورررى تق يرررمله  كرررر  عورررى تيرق يرررت مرررن لرررهر  

  تإليكرتونررري وتيرعوررري  تضررردم ،   تضعوومرررمله وتتتصرررملته وتيررررعوُّ  

 أ تقرردي  تيرعورري  تيعررمليي وتيرررعو  تضقرررلر وتيرررعو  مرردى         عررمل ت 

ت يررملة، وارر ز  رجررمله عوليررت يف مرررتم  وبصصررمله مروت لررت مررع 

دى   مررروريرررت ضرطوررررمله تير ليرررت وتيررررعوُّ تحريملجرررمله سرررو. تيعلرررع وم  

  تيطررهب تيعررملموم، و قرر ت أكرر    يرررعوُّ ت يررملة، وأكثررر مرونررت  
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  تيررلتتي، مررع تنرشررملرامل يف غمليررجم م ررملطق تضلوكررت تيعرميررت      يورررعوُّ

تيقعو يت؛ واو ممل جيعوهمل حتوق قصرجم تيقررق يف ممملرسرت أسرملييجم     

 تيرعوي  تجلملمعي تيقمل م 

مل عورى معر  ترسرةوت تضر رملورة يف و ملير        تيضروءَ يعع تعقرييب سرو   

و عطرررملء معرررد  لرررر يف   ،تيورقرررت تي وعيرررت تيررر  طرحهرررمل    تي عررري   

يكررن يرقررى تيقرر تر ترارر : اررع تصررلد       ؛م ملقشررت اررله تيقضرريت  

تجلملمعررت تيرقويديررت يف  ررع وررورة تتتصررملته وتق يررت تضعوومررمله تيرر   

 نعمليم  راملصملتهمل؟

  :د. خالد الرديعانالتعقيب الثاني: 

مقر تر مركرزي حرور    تسرهع    مشملري تي عي  تيورقت تير يقت 

تدد  من تيرعوي  تجلملمعي؛ وممل  ذت كملن يغره سو. تيعلع وسد 

   ررِدتحريملجملترره مررن تضرر اوم، أم أنرره يصرر ملعت تر كررملر تيرر  ت      

تيرغي  تض شو  يف تجملرلرع يف  رع تيرقرملر  تيررقين تيرلي جيعرع مرمل        

مل وعردي  تيفمل ردة  ارع نريرد مر اوم      تييروم قرد ً   هنقوم مره واروكر  

 ت جديدة؟أم نريد أ كملًريوعلع 

أي تهيةرررت  ؛درررلت تيقررر تر سرررركون يهوررر م   سرررهعتإلجملمرررت تر

ت رررجيم يقررو. تيعلررع وصرر ملعت تر كررملر،  ت أن تضعضرروت تيرر     

ن وتيرلي يصرعجم تيرركهُّ    ،توتجه مل سركون يف سرو. تيعلرع تضررغ    

 رررمل يريرررد يف  رررع عررردم موتكررررت تجلملمعرررمله وممليقررررعت تضطوومرررت  

. تيلي يفره شروطه  ون سملمق  نرلتر  ويريي   ضرطورمله الت تيقو

  مل ت ررجيم مكرع مرمل ارو     ترمر كرليك   قرجم؛   ررى يرو سرو      

 ؛ رإن جديردا  ارلت سريروى معرد  ررتة مرن تيرزمن         ،جديد ومرركر

ومررروق مهررن  ،وتقورررمله سررو. تيعلررع ،مقرررجم تيرقرردم تيرررقين تضررلاع

 جديدة 
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عملضهررمل وسررضررز م ،ملوترفررملق  ترقمررت )تيرعورري  تجلررملمعي( علوًمرر 

رامل تير وقرتطيرت  قري  ع دممل تكون أغوجم تجلملمعمله )قطمل  عرملم( ت  

ت كوميت تيرطيةت ويريي  مرردأ تيررمز  كلرمل ارو ت رملر عويره يف        

ر مرن ايملكورهمل وتوجهملتهرمل    غي تجلملمعمله ت ملصت تي  تقرطيع أن ت 

وبصصررملتهمل يف أوقررمله قيملسرريت، مررع وحتررت وطررأة تيرررغ  تقرررغين  

ضفيردين مرن ترسرملتلة وتيف ريم  ون أ نرى      عن مع  طوتقلهمل غر  ت 

طملضررمل أن تيقررو. اررو  تيرروون تضقررد   تيررلي تقررعى   ،شررعور ممليررلنجم

 إلرعمل ه 

يرلثررع يف  ور تيرق يررت يف   ، لررر ملتطررر  تيورقررت كررليك مأقق رر   

لوخوررت تيعلويررت تيرعويليررت يف تجلملمعررمله، ومررن َورر    قرردتن و يفرهررمل   

؛ مررمل يعررين  قرردتن   ر تضعوومررت مطررر. جديرردة ومرركرررة  مقرررجم تررو ُّ 

تجلملمعت وأسملتلتهمل يوكث  من تضهرملم تير  يقومرون مهرمل يف تيعلويرت      

ن ترمر يطملر تجلملمعت كلر ى ورمز تعويلي، وذيرك   مع  ؛تيرعويليت

عررد وتيرعورري  تإليكرتونرري وتيرعورري  ع يف تيرعورري  عررن م يف  ررع تيروسُّرر

 ق، و أ تيلتتي تيلي ت حيرملل  أ كع اله تضرملني وتضعملمع وتضرت

وحقرجم ارلت    -تيرلين   ،الت تيعد  تيغف  من ترسملتلة وتضو فم

 مل عوى تيعلويت تيرعويليت مل ممليي يشكوون عرًة - تضفهوم

مملذت تفعع تجلملمعمله وت ملر كليك؟ الت او تيق تر تحملوري 

 جملمررت  جررجم ع رره تيورقررت تير يقررت  ويف تيوتقررع يرريي يرردي  تيررلي   ت 

ر من مفهوم تيرعوي  تجلرملمعي حبيرث   غي ن فرته أن حمد ة، يك ه ي 

صرررز مرًنررمل مدرجررت كررر ة، مررع ومقرررلًرت مررع تيطورررت حرررى معررد      ي 

وذيرك يكري يررلكن ت رري  مرن مهحقرت تجلديرد مرن          ؛جه برُّ

حبيرث يصرقع    ،لهر  ورته قص ة )أسررو  ور رمل أقرع مرن ذيرك(     

عررد   فرررته أن يقررع  ي  ،ل تترره تيعلويررت  عوومررمله جديرردة  أيًضررمل    
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ويكررون تيرتكيررز  يهررمل عوررى  ،سرر وته تجلملمعررت  أ ورره  سرر وته

ولملصررت يف  ،تكرقررملب تضهررملرته أكثررر مررن تكرقررملب تضعوومررمله   

وأن ترتر  تيرخصصمله  ،تيكويمله تيعوليت ذته تجلملنجم تيرطريقي

  مل او سمل د يف سو. تيعلع   

واري مرملذت نفعرع ممليكويرمله      ،ألررى  س وتجه معضروت   ،مع ذيك

تررتر  خمرجملتهرمل مقرو. تيعلرع مصرورة مرملشررة؟       تإلنقملنيت تي  ت 

ويكررن مررع ايكورهررمل، و مرر   ،يقررت مررع تيرررأي مإغهقهررمل مررمليطرع 

مع  تيرخصصمله تضرقملرمت، وترلل  ردأ تيدرتسمله تيري يت أو ممل 

وت د من أعردت  تضورر قم مهرمل وذيرك يف      ،interdisciplinaryى قل ي 

علرري  مفهرروم  تيرخصصررمله ذته تيطريعررت تيفكريررت، مررع عرررورة ت   

تيرخصصررمله تيري يررت يزيررمل ة حصرريوت تضرررعو  و رررز   ملقرره أمررملم عرردة  

 ممل يقملعده عوى تي ظر يفمور من عدة قوتيمل  واو  ،تحرلملته

تيعوررروم تإلنقرررملنيت وتيفكريرررت  يف تضرخصررر   وت مرررأ  أن يوررر  

ييكون يديه مرونرت كمل يرت    ،مرخص   رعي عولي حقجم قدرته

ت تكرون تيشرهمل ة يف تيرخصر     يوعلع يف أكثر من حبملر حبيث 

مل يف ت صررور عورررى علررع حقرررجم مرطورررمله سرررو.    تإلنقررملني عمل ق ررر 

 تيعلع تضرغ ة 

ر و ِّجيجم أن يرق  تيرعوي  تجلرملمعي مملضرونرت تيكمل يرت حبيرث ي ر     

فررته  عرمل ة تي ظرر يف    ، كلرمل ي  هيولرعو  عدة  ر  يف تيوقت ذتتر 

رررمله وتغي اررمل حقررجم مرطو ،تضقررررته كررع ورره  أو أرمررع سرر وته 

 م تيرقين سو. تيعلع وتيرقدُّ
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 املداخالت ححل القيية: 

 وتقع تيرعوي  تجلملمعي يف تضلوكت: 

 أ حبلوعت مرن تضهحظرمله حرور وتقرع         صدقت  ملععأشملر 

 تجلملمعمله تيقعو يت عوى تي  و تيرمليي:

تير ث تيعولي: ممل قتر تإلنرملل تير ثي تيعولري    يلمل خي ُّ -1

مل وكيف ررمل   ورر  حيررظ اررلت   مور، كل ررجلملمعملت ررمل  ون تضقررروى تضررأ 

تجلملنجم من نشمل  تجلملمعمله  رمل جيرجم أن ي مليره مرن تارلرملم  يقرور       

 نفملقررره عورررى تير رررث  مرررمل    ن  وقيرررر تيرعوررري     ورررد  ر تيشررريخ: 

مويون ريملر،  100رع تجلملمعمله ت كوميت ت يرعدى تيعولي من ِق

ملر! وت مرد،  د  يه يور ث تيعولي مروغ مويرملر رير  ِصيف تيوقت تيلي ر 

تجلملمعررمله يهارلرملم أكثرر مهرلت تجلملنررجم     وت مليرت ارله، مرن حرث     

تير رث   يعطر كري ت   ؛من تي شمل  تركمل  ي، وتقدي  حروت ز درمل  

 مل يوتقي تارلملمهمل ممليردريي، عوى ترقع تيعولي تارلملًم

 يلمل يرعوق مملترتررمل  مقرو. تيعلرع: نقرلع ونقررأ  عروته        -2

سررو. « مرطورررمله»مل مررع املًمرر ع خمرجررمله تجلملمعررمله مر ملغلررت  ع ررجَل

 أي بررري  مررو فم وعررملموم يقومررون ممليعلررع تضرررقن  ررورَ    ،تيعلررع

وتوررك حجررت يقرررخدمهمل تيرررع  يصررر     ،جه  يف تجلملمعررملهبرررُّ

ومرع   ؛وتز تيو مل ف وترعلرملر، وت يرر تيرطمليرت تضرأص ر    تي ظر عن ش 

مل  هي مطوجم مقرور وم طقي، ويكن جيجم أت يكون مطوًرر  ،ذيك

 يغررملء  كرررة تجلملمعررت مررن جررلورامل   ملجلملمعررت ارري   ت   مل و مطوق رر

خرررل فرررته أن ت معقررع تيعورر  وتيثقمل ررت وتضعر ررت مكررع  روعهررمل، وي 

مل( مرعولم ومرثقفم يف حبرملتته   وت رري  تجلرملمعي يقرهع )نقرري       

تهيةره ر تء معظر  ترعلرملر، مقردر قويرع مرن تيرردريجم، خيضرع يره         

تيرتكيررز عوررى تيرخصصررمله   قرررع تررويي مهلررره  واررلت ت   ررع مررن  
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تي  حيرملل  ييهمل تجملرلع أكثر من غ امل، و عطمل هرمل ترويويرت مرن    

سرو.  »خمرجمله تجلملمعمله ضرمل يطورره    تتارلملم  أممل أن خنضع كع 

 ررإن ذيررك يرريي يف صررملحل أي طررر ،  ررمل يف ذيررك سررو.      ؛«تيعلررع

 تيعلع 

أنره و صرو  تجلملنرجم تضرعورق          رمليزة ت رمري  يف حم تررى  

ر تيرعوي  تجلملمعي يف ص ملعت تيطمليجم يوفكرر أم يقرو. تيعلرع؛    مدو

جم ي ررومررى مرمل غُ   ، ملتعرقرمل  أن تيعهقرت مي هلرمل مركملمورت ومرهقمرت     

ف تضخرررل تيرعويلرري، و ك  ررمل مقررملندة تجلملمعررمله    أحرردالمل عررع  

بصرر  كجررزء ر رريي مررن  فررت يف كررع مملضعملاررد تيردريريررت تضكث 

ع  تيرخصصمله تي  ترطورجم  ت طت تيدرتسيت، أو  رز مقملرين ير

ييخرررملر تيطمليررجم أن يكررون مررن لرجيرري تيققرر       ،جوتنررجم مهملريررت 

 ،واررو حبررملر يقررعى يور ررو  وتيدرتسررمله يف بصصرره     ،تي ظررري

وحبملر علوري  رملر   يره عيرع تضلملرسرمله تيعلويرت تير  يرطورهرمل         

 سو. تيعلع يف حبملر بصصه 

 أ أن تجلملمعرررمله يف كرررث  مرررن     يوسرررف تيرشررريديوأشرررملر 

ترور: أن تكرررون  ؛ى أحرررد تررروجهم دور وم رررل تأسيقرررهمل ترر  ررر  تيررر

ى ممليقو. ومرطورملته وتحريملجملتره وتيرعرملطي معره    عَ تطريقيت علويت ت 

يف تطرروير تيرق يررت تيعلويررت وتإل تريررت وغ اررمل مررن بصصررمله مررن       

لهر تضشملريع تضشررتكت كمليرردريجم، وتطريرق م رملا  علويرت مرن       

مله مر يررت عوررى نظريرررمله   تيقررو. ومررمل يرردور يف تيقررو. مرررن تطريقرر     

هلرمل مًعرمل، وارلت تي رو      ريجت يف جملمعرت مرمل أو يف شرركت أو كو   نِرُأ

وتركثرررر طوًررررمل جلليرررع    ويعرررر  تراررر    ،تجرررد  مرررن تيرعوررري  مهررر ٌّ  

ه ت لررر أن تكررون  تي ملشرر  م هررمل وتضرقرردم  وتيروجُّرر    ،تتقرصررمل ته

 تض رر  تير ثري، تركرز عورى تإلسرهملم      تيروجه عوليَت تجلملمعت حبثيَت

هةةةذا ال مينةةةة مةةةن 

الرتكيةةةةةةةا  ةةةةةةة  

الدخ  ةةةة   الدةةةةل 

ليف  املجدمة لحد    

أكةةة  مةةةن غىلهةةةة ، 

و  ط ئفةة  اعولولةة  

من االهدامم  أمة  أن 

مخرجةة    نخ ةةة كةة   

الج مع   مل  لطلبةه 

 ؛«سةةةةو  العمةةةة »

 ةة ن  لةة  لةةي  يف 

صةة لم أ  طةةرأ،  ةة  

يف  لةةةةة  سةةةةةو  

 العم 
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تضرملشر يف  وررتء تجلملنرجم تي ظرري كرثً ت وتيرطريقري قويو رمل، وارلت        

ه ولملصرررت أن تيروجُّررر ،د مطوًررررمل موً ررمل ه جيرررد ويك رره   يع ررر تيروجُّرر 

تيعلورري ومعهقررره تيوطيرردة ممليقررو. تسرررطمل  أن يوغرري تيفجرروة مررم     

 هتي ظريرررت وتيرطريرررق وجيهرررز تيشررررملب يوقرررو.، ويف تيوقرررت نفقررر    

كونهرررمل  ؛ يت وتيعوليرررت وغ ارررمليكرررون مصررردًرت يو ورررور تتقرصرررمل 

 ترعررملطى مررع تيوتقررع ومشررملكوه أكثررر مررن تيررر ظ  تير ررت، و ن        

كملنت تعرلد عوى تي ظريرت كونهرمل ترسرمل  ويكرن ييقرت حمر        

تتارلرررملم تركررر   ومعررر  تجلملمعرررمله حترررملور تيرو يرررق مرررم ارررلت   

ويكررن قطًعررمل يررن يكررون دررمل ذيررك تروررر، واررلت يفسررف        ،وذتن

كررت؛  كررع جملمعررت تعلررع عوررى أن تكررون     تضوجررو  يرردي مل يف تضلو 

ويف تيوقررت  ،يقررو. تيعلررع وحملجملترره  قررمليرة وم  وموتكرررت  تطريقيررت 

 فررق ترمرروتر  تيكرتسرري تير ثيررت عوررى تلره هررمل وت       ِشررت  هنفقرر

أوررًرت وتعررً مل يف تعزيررز عهقررت تض ررملا    تيطمل وررت، ويف تي همليررت   نررَر

  رتكز عويه مل ي  نرملًجمل حبثي  و  نَر ،وخمرجملتهمل وسو. تيعلع

عوررى مررمل ذكررره    لمليررد تير يعررملن حررور     و ررملء طيرررتررت  وعق 

مشركوت تيكويرمله تإلنقرملنيت     تيكويرمله تإلنقرملنيت، حيرث تررى أن     

ترسملسيت اي عدم تتعرتت  مهمل ومدور لرجييهمل يف كرع م ظومرت   

مرررن تيشرررخ  نفقررره كفرررر   أ ترسررررة و أ م ظومرررمله    تمرررردتًء

ت وأم يت وص يت، ويف وقترة تيدتلويرت  سيملسي ؛توأ وتر أكثر تعقيًد

وت ملرجيت وم سقمله تيقطمل  ت مل    رمليوتقع أن لرجيري تيعوروم    

تإل تريرررت وعوررر  تيررر في وتتجرلرررمل  وت دمرررت تتجرلملعيرررت، وحررررى   

شرملركون يف  تيرملريخ، مروتجدون يف تيغرب يف عيع تض سقرمله وي  

خيردمهمل  ن يعلرع  يهرمل و  َمر  تيرخطي  دله تض سقمله عوى تعررملر أن 

 هوذيرك رغر  أن تيغررب يف معظلر     ،وتدد  تي همل ي دمل او تإلنقملن
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هرررمل تضرررمل ة وتتقرصرررمل   أمرررمل مملي قررررت يورقرررمل ر     ور رأ،ملييرررت ويهلُّ

 ملتعرقرمل  أن   ،تيورقت تير يقت حرور و يفرت تجلملمعرمله   يف تحملوري 

عوررى تجلملمعررمله بررري  مررمل حيرررملل يرره سررو. تيعلررع    تجلرروتب اررو أن 

مع اي وسيور مل يرخري  تضفكرين وتضردعم وكليك تضفكرون، 

 ين يف حبرررملته تيرعوررري  تجلرررملمعي، ويكرررن مرررع ترسرررف     جرررد وتُض

 ملدرررد  مرررن تيرعوررري  تجلرررملمعي يف كرررث  مرررن ترحيرررملن يف ذارررن    

ويررلت اررد أن مررمل نفرقررده يف   ؛تيطمليررجم اررو ت صررور عوررى تيشررهمل ة 

تيعويرمل   مل وتيرعوي  تجلملمعي او تعوري  مهرملرته تيررفك    تيرعوي  علوًم

يوقيرملم مهرله تضهلرت،  هري      ،وتغي  تض رملا  وطرر. تيرعوري  وتيقيرمل     

 هيورررغ ته تيرر  ت يروقعهررمل، ويف تيوقررت نفقرر     تإلنقررملَنهي ررتيرر  ت 

 ت  رملعه  مل يف حبمليره، وجرزءً  ًعرردِ ت وم ً جد ت وم ًرغي يكون م  ةه رن هي ت 

 من ت ركت تيرطويريت   

يف  ملأصرريو  تأن يوجملمعررمله  وًر    عرررد تيعزيررز ت رقررملن د وأك رر

ع شرركِّتير ررث تيعولرري تضرررتر  مررمليرعوي  أو تيررردريي تجلررملمعي  وي   

ر. علع يور ث وم ملء تضعر ت  وترشكع من تيطهب مع ترسملتلة ِ 

مثولرمل   ،مل شرتكت ي قع نررمل   تير رث تيعولري  أ تيقرو.    الت أحيملًن

قي جوجرع تيرلي حصرع أسررملذالمل عورى حصرت مرن        حصع مع م س 

 شررت ه عورى تضشررو ، وكرليك تجلملمعرت       ركره  تيوييدة نظَ ش

ر مرمل حصروت   قرد  ي عورى حبرث تيردكرورته  و    رن تضشرو  كرملن م رملءً  

 وتر   مويرملرته  3رعويه تجلملمعت حي لمل طرحت جوجع يهكررملب مر 

ويف تضلوكرررت ا رررع أنظلرررت ت دمرررت تضدنيرررت أن يرشرررملرن ترسررررملذ   

قررثلرة يف نررمل   حبرث أو تلررتت       تجلملمعي يف تض شرأة تيرجملريرت تض  

كلررررمل أن سيملسررررت تضوكيررررت تيفكريررررت ي رررررمل   تير ررررو  تيعوليررررت  

 د ذيك مشكع كر  قي وتتلرتتعمله يف تجلملمعمله ت 



60 

–2020  2015  
225 

 رإن نررمل   تيرعوري  تجلرملمعي      ،م   مرتاي  نمل رومن وجهت نظر 

ت مررن حيررث صرر ملعت تيفكررر   ؛لررهر تيفرررتة تيقررملمقت غرر  مرعرريت 

ت مررن حيررث تيروت ررق مررع سررو. تيعلررع مملسرررث ملء    و ،وتوييررد تضعر ررت 

 ة )جملمعرررت تضورررك  هرررد يورررررتور   معررر  خمرجرررمله جملمعرررمله حمرررد   

  ة يف معر  تجلملمعرمله، ويريي كرعُّ    وتضعمل ن( ومع  كويمله حمد 

 ،يولعر ررت ملًجرر ِر كررر وت م  مررن وررع شررهمل ة جملمعيررت عويررمل صررملنعَ  

، وتيعرررر ة يف تجلررررو ة ويرررريي يف عررررد  ووررررت تيشررررهمل ته تيعويررررمل     

و سرررررتتتيجيت تيعورررر  مررررن أجررررع تير ملايررررت تيعوليررررت وتي يقررررري        

تتجرلملعي تيلي سملره عويره وقترة تيرعوري  تيعرمليي أغورجم تيقر وته      

  عوررى ر مررمل ص رر  تضملعرريت يرريي دررمل مررر و  عولرري أو تقرصررمل ي   ن    

تير ررث تيعولرري عررن طريررق مدي ررت تضوررك عرررد تيعزيررز وتجلملمعررمله       

 ،يرت ي قرع تيرق يرت عورى مررحورم     ي ممل طت تيعولل تيقعو يت  يلمل س 

وتيثملنيرت   ،تقريًررمل سررعت مويرملرته    تروأ ؛مخي س وته تكع مرحو

مل حررد عشررر موعرروعً أعملنيررت مويررملرته مرملشرررة مررن وقترة تضملييررت يف   

وارلت  عرمل ت  أ   ارر،  1425مرن حروتيي عرملم     وذيك تمردتًء، ملعولي 

ى ومع ذيك ت يرزتر تيصرر  عور    ؛ر  عوى تيكرتسي تيعوليتممل ص 

  ملتير ث تيعولي قويو 

 أ معر  تضهحظرمله حرور معر  مرمل          عر  مرالموأشملره 

تير يقررت وتضرردتلهه حررور وتقررع تيرعورري  تجلررملمعي      تور  يف تيورقرر

 وتير ديمله تي  توتجهه عوى تي  و تيرمليي:

مل يولعوومرمله  ً ر وقِّ ور تضعو  أو عضو ايةت تيرردريي يريي م    -1

ز  فِّر  وره تييوم ارو م   ، تيقملمقوييي او تضصدر يولعوومت كلمل يف

مرن   كرر    قتر عرد    ممل ،ب وقدوة  ويفسفدر ر يولعوومت وم يق وم 

ندةةةةةة ئ  الدعلةةةةةةي  

الجةةةةة معل لةةةةةال  

ال رتة السة لق  غةىل 

ال مةةن  يةة   ؛مر ةةي 

صن    ال كر وتولية  

وال مةةةةن  ،املعر ةةةة 

 يةة  الدوا ةة  مةةة 

سةةةةةةو  العمةةةةةة  

ل سةةةةةد ن و لعةةةةةع 

مخرجةةة   ج معةةةة   

رة وج معةةةةة  محةةةةة   

املل   فة  للبةرتو  

واملعةةة رن( ولعةةةع 

رة يف كليةةة   محةةة   

 لعع الج مع  
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  أعضررملء ايةررت تيررردريي يعرقرردون أن  ورارر  اررو تيررروقم وتيرصرررُّ

 وا مل تكلن تضشكوت    ،عوى أنه  ا   ق  مصدر تضعوومت

 تضعو   يقروم  تيصف تضقووب ت يعين أن تيطمليجم يألل  وَر -2

مل أو و اررمل يعررين تقرردي  تضررمل ة تيعوليررت أو تيرردر   يكرتوني رر  ،مرردوره

ومررن َورر   يررر  م ملقشررررهمل يف     ،كلررمل ة مطروعررت ييدرسررهمل تيطمليررجم    

 مل   تيصف تحق 

مويرملر   يميزتنيت تير رث تيعولري تضرصرو ة ار     شمل  مأن ممل ي  -3

مل ت يكررون اويررع تير ررو  تيعوليررت شرر ي ً    ضررملذت  ًذ :ريررملر  أتقررملءر 

  خص ررروضرررملذت تلرفرررت تضررررمليغ تيرقررريطت تيررر  كملنرررت ت  ؟تعقرررًدوم 

 ل؟ير و  تيرخرُّ

مل مل ومهملري ر  ن مهلت تجلملمعمله ارو تأايرع تيطوررت أكمل  ي ر     -4

ز ركِّرركيررف ذيررك وأغوررجم جملمعملت ررمل يفسررف ت   ،ململ وألهقي رروحبثي رر

  تيقرط ي مملعرلرمل  ت فرظ  ون    عوى توقم تضعوومت وتعرلرمل  تيررعوُّ  

تضعدر تيرتتكلي او ترا  يف مفملعرهه   رن و ؟!تيفه  أو تيرطريق

اررد أن تيطوررت ت يكرتورون يشرريء    ؛تيدرتسرمله تيعويرمل أو تيرو يرف   

ومن َو   نقريملنه    ،سوى ت فظ و  رت  ممل حفظوه يف ورقت تتلررملر

ونظرررملم تيعلرررع   ،وا رررمل يقرررع تيوررروم عورررى )نظرررملم تيرعوررري  و وقرررفره    

يرري  جرزء مررن كررع؛  ز عوررى تقوتيرو يرف(  أغوررجم تتلررررملرته تركِّر  

تضعوومرررررمله عورررررى حقرررررملب تضهرررررملرته وتيكفمليرررررمله   هررررري بررررر ُّ

جيررررجم أن تر ملسررررجم نقرررررهمل مررررع نررررو     KSAوترلهقيررررمله تضه يررررت  

 وبص  تيكويت  
K= Knowledge  

S = skills  
A = Attitude  
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 ت أنهرمل ت مرد أن    ،امل أك  من ترلرىتحد  قد تكون نقرت 

 تروت ر يف كع تضخرجمله  

ي أو أن تجلملمعرررمله تقررروم عورررى أس ررر    هرررد ترورررري  أ ويررررى 

ولدمرت تجملرلرع، وتجلملنرجم     ،وتير رث  ،سو. تيعلرع  ت:أادت  وهو

سرريلمل يف جوتنررجم حيررملة    تو يرره،  تترلرر  يررردو أن ا ررملن تقصرر ً   

يف ترحيرملء   م لدمرت  قرد  جلملمعرت ت   ملتي مل  تيعملمت،  و  نشملاد  عهًنر 

تيرردريي يف شرره   وأمملكن ةلعمله تي مل   كلمل أن أعضرملء ايةرت   

غيررررملب عررررن ت دمررررت تجملرلعيررررت سرررروتء يف تيعررررمل  تت رتتعرررري أو 

 تيوتقعي 

عوى ممل طرحه أ   هد تروري مأنه     مل زة تيعجروشرت أوعق 

توجرررد نقررررت كرررر ة مرررن أعضرررملء ايةرررت تيرررردريي مرررن جملمعرررمله     

ن يقرملالون يف ت دمرت تجملرلعيرت مرطروعم؛     تضلوكت تضخروفت مم 

عورى ارله تيفةرت تيغملييرت تير        لري  ا رمل  يره  ور  وةرن      تيرع يلت  إن 

وتقعى ي هضت وت ليت وتدريجم تيثروة تيرشريت  مل،وأجيملي  مل  أجيملي عوِّت 

 وت يف طهم مل وطمليرملت مل  تضرلث 

تجلملمعرررمله  أن     سرررعيد تيعلرررو يويف سررريمل. مرصرررع، يعرقرررد  

 تيقررررعو يت  خمروفررررت  و  مرزمرررررت  عررررن تجلملمعررررمله يف  ور تيعررررمل  

 عورررى ترقرررع أمريكرررمل ومريطملنيرررمل، وذيرررك يف نملحيرررت    ،ترلررررى

interdisciplinary "   وممليررررمليي يررردي مل يف   ،تررردتلع تيرخصصرررمله

كررر  تمررردت  تيرخصرر ، وي ررر  عررن ذيررك       تجلملمعررمله تقررديي  

مل رن تيشررخ  تيررلي يرردر  حبملي رر   ؛عررعف يف تإلمرردت  وتتمركررملر  

تسررر رملل ضررعف يديرره ميررزة تيرررم  وت رس  ت ويقرررأ  يرره  قرر  وتحررًد

كويرمله تيقرملنون اري     ،وتإلنرملل ر كملر مرجد ة  يف أمريكمل مثه 

وت يوجرد  يهرمل مررتم  مكرمليوريو ، ومرع       ،يودرتسمله تيعويمل  ق 

الج معةةةةةةةةةةةة    أن  

السةةةةةةةةةةةةةةةعورل  

"مخدل ةةةةةةةةةةةة " و" 

مدامدةةةةةةة "  ةةةةةةةن 

الج معةةة   يف رو  

    ،الع ل اعلر 

اعقةةةةةةة  أمرلكةةةةةةة  

ولرلط نيةةةة ، و لةةةة  

  يف ن  يةةةةةةةةة 

interdisciplinary " 

 ت ال  الدخ    "
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ذيرررك ةرررد كرررثً ت أسررررملذ تيقرررملنون قرررد  ر  تيركرررمليوريو  يف      

يف  PhDتتقرصررررمل  وررررر   ر  تيقرررررملنون، ورررر   كررررررورته  وقرررررفيت   

يلمل يف كويررمله تيقررملنون تيعشررر سرروت تتقرصررمل  أو   ترة ترعلررملر، 

  مرررمل ة )تيقرررملنون وتتقرصرررمل (  ويرررليك يررردر   ؛تروأ يف تيرصررر يف

سرهمل  مرمل ة )ترملريخ تيقرملنون( يدر     يكأسرملذ مرخصر   يهلرمل، وكرل   

تردتلع    ق روعَت  يف تيرملريخ وتيقملنون  ومن تي لملذل تي  ت رخص م 

كملن نريجت تدتلع بص  تيطرجم  ،  DNAتيرخصصمله تكرشمل 

 ،فيزيررملء   قاررمل حديررد   رسررت تيريملعرريمله يف تيركررمليوريو  مررع تي

أشرهر تضعلملريررمله يف   مررنومعردامل ألررله  موروم تيعلررملرة! وأصرر ت    

كررليك  مررملري كرروري  حررملقه عوررى     ور ررمل يف تيرررملريخ    ،تيعررمل 

جرررمل زة نومرررع يف بصررر  تيفيزيرررملء، وررر  حملقتهرررمل مررررة ألررررى يف     

ن مرتحرع  يف مرحورت مر   كرملن ر أنره يرو   بص  تيكيليملء! وتيرصروُّ 

 قيكون يه  وررتء   يردتلع تيرخصصمله  ع تيدرتست تجلملمعيت تشجي

يف تيرخصررر ، وقررردرة عورررى تشرررجيع تتمركرررملر يف تيعوررروم      ع رت ررر

 وتضعملر   

وأعمل  أنره قرد يكرون     ،ممع ممل تقد     حملمد تيشرتريوتتفق 

أحد ع ملصر جملمعت تضقرقرع او تيرزتول مم تيرخصصرمله؛  ملي رملنو   

 تيفيزيرملء وتإليكرتونيرمله وتيكيليرملء وترحيرملء     او لوي  مرم  مثه 

ترونيكي تيرلي ارو   ملوتيطجم   ، وكليك تيرق يت ت يويرت وتضيكر  

مزي  مم تد دست تيكهرممل يرت وتضيكملنيكيرت وت ملسرجم  أيًضرمل،     

يره عهقرت مرمليثورة     م هرمل مرمل   ،ورون عورى بصصرمله جديردة    قِردن م 

  دررلت تضقرررقرع   عوررى جملمعر ررمل تتسرررعدت    ،تيصرر ملعيت تيرتمعررت   ًذت  

ه تضقررقروي   إن الت تيروجُّر  ،ركره  كليكيف وموتكرره وتيق  

وتضررررين عورررى ترررزتول تيرخصصرررمله سيقرررلز ممليروصرررع  أ حورررور     
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وتيرررر   ،مرركرررررة يولشرررركهه تيوط يررررت وتجملرلعيررررت تيكرررر ى  

  مثرع تيطملقرت وتضيرمله وتيرصر ر       ،مل يوط  رمل مل مقررقروي  ع حتردي  شكِّت 

 خل   

 أ أن ررمل تييرروم نعرريم    تهلل مررن صررملحل ت لررو       عررردوأشررملر 

مرررغ ته تجرلملعيررت ووقمل يررت وتقرصررمل يت، مرررغ ته ملاوررت يوغمليررت،   

وتضفرررته أن يرررأقو  ويوتكررجم كررع حبرلررع تضرررغ ته تيرر  ت شررأ    

ي م ملء تإلنقملن او ت لر ع صر أس  أحَد دُّ تلوه، تيرعوي  تيلي يَع

ت حررى  مل وتطرويرً ديًثمل يولررغ ته حتر  أسمل  ت مد أن يكرون موتكًرر  

يكون ميةرت ت لرو وتز ارر مهرمل تيعقرور  وتيرعوري  تجلرملمعي كرعوري          

مل مل موتكًررررطمليرررجم مررره أن يكرررون تعويًلررر وأمرررملم مرررمل ن  ،ممرقرررد  عرررملٍر

أن  كلررملضرطورررمله ت يررملة مررن سررو. علررع وتحريملجررمله تجرلملعيررت، 

مل ت ر يًقر قملر ع ه من وجوب أن يكون رت ردً تيرعوي  تجلملمعي مهلمل ي 

وسرعه مرن لردممله    يف مرمل   م كرع  قرد  ت،  ت أنه ت  كن أن ي يور لي

، وتيقرجم او أن تدد  تير يي ير رملء تتحريملجرمله   تتعويليت طلوح

تجملرلعيررت ت ير قررق مررن يرردن قطررمل  وحررده،  ررمليرعوي  تجلررملمعي أو    

ودلت  ؛رادت  حمد ة م َقن م س يحرى تيرعوي  تيعملم يظهن مقملر

 جيعررع م هلررمل مقرر ة     لررمل تعورري  مرروتقٍ   ت مررد مررن أن ير قررق جبملنره   

تعويليت مكرلوت، وتيقصد مرن ذيرك أن ا رملن بصصرمله تعويليرت      

وعررملم  وتدريريررت قررد ت  كررن تي يررع م هررمل مررن لررهر تعورري  عررملرٍ       

 ملمقرروك  دُّودررلت  ررإن ترروت ر معملاررد تعويليررت وتدريريررت تَعرر  ؛  قررجم

تضلوكررت  تإلتيررملن مهررمل، دررن يف تيوتقررع يف  وتجررجَم ملوتثقيفي رر ملتعويلي رر

صرررت بررردم م رررملء  نفرقرررد وجرررو  معملارررد تعويليرررت وتدريريرررت مرخص    

تإلنقملن من نملحيت، وتدع  سو. تيعلع مرن نملحيرت ألررى، و قردتن     

طمليرررجم مل عورررى تيررردوتم ن ع م  رررارررله تضعملارررد عورررى أره تيوتقرررع جَعررر 
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م ءتجلملمعررررمله مضرررررورة حتررررديث وتطرررروير خمرجملتهررررمل  ررررمل يررررروت   

 ررررت أن توتكرررجمَ طملَيم  أن تجلملمعرررمله ومرطوررررمله تيقرررو.، صررر يز   

تتحريملجررمله وتضرررغ ته تجملرلعيررت،  ت أن ذيررك ت يعررين أن ترقررق     

 دُّوتي  تَع ،صتمه تضعملاد تضرخص تقد  ه أن فرَتم ملاجهمل أمملم ممل ي 

 قررد  ،م هررمل عوليررت وأكمل  يررت  ومررمليقطع أكثررَر خمرجملتهررمل مه يررت 

يملجررمله يف صررت تفرري مملتحرمعملاررد مرخص   نشررملءت يف رنررمل كررثً تأل 

تضملعرري وت ملعررر، وت  كررن تيقررور  ن كويررمله تيرق يررت كملنررت  

أصرر ت كويرمله    قرد  مرع تيعكري،    ؛ضرطورمله سرو. تيعلرع   موريت 

أي جعورت مرن نفقرهمل كويرمله      ؛يوجملمعرمله  همل م رمل ي  تيرق يت وكأن 

وتتعرقرررمل  أنررره ت مرررد مرررن مررررمل رة    كلثرررع تيكويرررمله تجلملمعيرررت   

نشملء معملاد عويمل ذته بصصرمله  تجلهمله تضخرصت يف تيرعوي  من  

فرررته مررمل نقررعى  أ حتقيقرره دررو ر يررت تضلوكررت   واررو ي  ،مرعررد ة

2030    

أن م سقمله تيرعوي  تيعرمليي يردي مل تفرقرد        ا د ت ويفتوترى 

تررررزتر   ذ ت ، أ تطرررروير أسررررملييجم تيقيررررمل ة يف كمل ررررت تضقرررررويمله 

مل ة ت يف تبرررملذ تيقررررتر وتيصرررهحيمله   ن قيرررجرررد  تضركزيرررت عملييرررت 

تيرطرروير وتتمركررملر حبملجررت  أ تتنطرره. مررن  وقررفت قمل لررت عوررى    

ي م هجيرررت تيشررررتكت وتضشرررملركت مرررع م قرررومي تجلملمعرررمله، وتر  ررر

وأسررملييجم يوعلررع ت طوررق مررن اررله تيفوقررفت وت رهرري مملبررملذ قرررترته   

وبرردم تحريملجررملته  تيوتقعيررت وتحريملجررمله     ،ت رررع مررن تضقرررفيدين  

 تيرطوير 

  أ أن  وقفت تيرعوي  يف تضقملمع حريٌّ    مقملعد تحمليملويلاجم 

مررن تتسرقررهم   هررمل يف   ترة طريعررت تيرعورري  مرردت    مهررمل أن ت رررز  حق  

نهرررمل ت ترجرررملوق يف  تحريملجرررمله سرررو. تيعلرررع تيررر   كرررن تيقرررور 
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أغورهمل خمرجمله  ورته تدريريت ومه يرت تررعرد عرن صر ملعت تضعر رت      

فت تيرعورررري   وتيقررردرة عورررى تتسرررررقهر يف تير رررملء تيررررو يفي يفوقررر    

تيقوررق مررن أن تر ررور ترققررملم تيعوليررت وكأنهررمل معملاررد     ،وممليرررمليي

ع درمل مرو فم يرق رون    فص ر ت  ،تدريجم مرترطرت ومو قرت ممليشرركمله   

 رررإن حمليرررت   ،مرررمل حترملجررره يف مو فيهرررمل مرررن مهرررملرته  ويف تضقملمرررع   

ي وتجللررو  تيرر  تعيشررهمل معرر  ترققررملم تيعوليررت ومعرر        تيررركوُّ

  يف ت يرملة ارو أحرد    عرن تيوتقرع تضلرملرَ    ترسملتلة نريجت تتنفصرملر 

ر كرررث ين درررو مشرررهد عرررعف تيرعوررري   تيعوتمرررع تضررر ورة يف حتررروُّ 

ومررن َورر   تير ررث عررن مرردت ع تعرلررد تيرق يررت يف ت صررور  ،تجلررملمعي

وارو مرمل يرث  تقرمل ته حرور قردرة جملمعملت رمل         ،عوى تضعر ت وتيرعوي 

 يهررمل  ع  كرررة لصخصررت تيرعورري    وحبرلع ررمل عوررى  مكملنيررت تقرُّرر   

وتسرررررقهييرهمل   لررررن وتقررررع تضلملرسررررت وتيرجرمررررت تيعوليررررت  تلررررع     

ق حمليررررت  قِّررررأن ت  عوررررىقرررردرتهمل يف عررررت شررررك كررررر   ،جملمعملت ررررمل

 تتسرقهر تإل تري وتيعولي 

عورررى تيصرررعوممله تإل تريرررت       لمليرررد تير يعرررملن ومررردوره أكرررد  

وعرررررب مثملي ررررمل يررررليك  ،وتير وقرتطيررررت يف تض سقررررمله تجلملمعيررررت

يررره   أو نررردوة يف أي جملمعرررت يقررررغر. تإلعررردت      د مررر ارْقررر مرررأن َع

عررردة أشرررهر وأحيملًنرررمل أكثرررر مرررن سررر ت يو صرررور عورررى تضوت قرررمله   

تيهقمررررت مررررن عرررردة جهررررمله؛ لملصررررت  ذت يررررزم ترمررررر تسرضررررمل ت       

مشررررملركم مررررن لررررملرل تضلوكررررت؛ وذيررررك يور قررررق مررررن تر،ررررملء 

ور رررررمل توجهرررررملته   وا رررررملن مرررررمل يشرررررره ذيرررررك يف  عررررردت  معررررر  

 ذ يوجررررد جلررررملن يف   ،  و كرررررورته(تيرسررررمل ع تيعوليررررت )مملجقررررر 

مل ى )تيوج ررررت ترم يرررت( تقرررروم تيوج ررررت وعشرررروت ي  قررررل كرررع كويررررت ت  

وذيرررك يورأكرررد   ؛مف ررر  معررر  تيرسرررمل ع قررررع  قررررتر م ملقشررررهمل  
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تضوعرررروعمله  واررررله  مررررن أن موعررررو  تيرسررررمليت ت ير ررررملور معرررر َ  

مررررررع وتعررملطيررررررت   ،تضوعرررررروعمله مرهلررررررت يورررررررملحثم وترسررررررملتلة

مقررررقع وحمفرررو  مررررع  تيعوت رررق؛      ملير رررث غررر   ،وممللرصرررملر

مل مرررمل يعرقرررد أنررره قملمرررع يور رررث   ذ ير ررررى ترسررررملذ تضشرررر   ت ًلررر 

أن  تضوعررروعمله تيقملمورررت يور رررث لشررريتَ  وتيرررردتور، ويررررتن معررر َ 

يررر  ر ضررهمل  اررله تيعقويررت ترم يررت تيرر  ترعملمررع مررع تير ررث مهررله       

مل حرررررى يرقرررردم تير ررررث    م هررررمل نهمل ي رررره تيرررررخوُّفرررررَتتيصررررورة ي 

 ثلررررررت لطرررررروته كررررررث ة تلريررررررملر موعررررررو  تير ررررررث  ،أيًضررررررمل

 وم همل: ،وتضوت قت عويه

 ه تضوعو  عوى جل ت تيدرتسمله تيعويمل ممليقق  يولوت قت عَري  

ه تضوعررو  يف حبوري تيققرر   عررَ ي  ،معرد موت قرت تيوج ررت أعرهه    

 يولوت قت 

ه تضوعرررو  عورررى جل رررت   عرررَري  ،معرررد موت قرررت حبوررري تيققررر     

ت وكيرررررع تيكويرررررت يور رررررث تيدرتسرررررمله تيعويرررررمل ممليكويرررررت )جل ررررر

 وتيدرتسمله تيعويمل( يولوت قت 

ه تضوعرررو  عورررى حبوررري عرررَري  ،معرررد موت قرررت جل رررت تيوكيرررع  

 تيكويت يولوت قت 

ع تضوعو   أ علمل ة تيدرتسمله تيعويمل رَ ي  ،معد موت قت تيكويت 

 مملجلملمعت يولوت قت تي همل يت 

 ررررإن  ، ذت   يكررررن ا ررررملن مهحظررررمله أو طوررررجم تعررررديهه     

شرررهر ) صرررع  رتسررري  أملمقت تقررررغر. عرررمل ة وهورررت  ت طررروته تيقررر

 كملمع( 

 من تعقيدته تيعقويت تير وقرتطيت  والت جزء صغ  
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 ُّعد وتإليكرتوني: أاليره وحمملذيرهر دو تيرعوي  عن م تير و: 

ع  صرو  تيرعوري  تت رتتعري تضلث ر         مليزة ت رمري ذكره 

 ق نقورررت ي قِّ ملتعرقرررمل  أنررره سررر  ،تجلملمعرررت تإليكرتونيرررت يف مل حمليي ررر

يف عررمل  تيرعورري  تجلررملمعي؛ كررون  يررزتم تيطمليررجم حبضررور     كررر ة 

وتحململعرررة  ك تراليرت طملضررمل أنره جيررد تضعوومرتَ   روررد متجلملمعرت   يع ر  

و ك ررره تكررررتر ،ملعهرررمل يف أي وقرررت،  ،ومرررن أسررررملذه كملمورررت 

ويوتكررجم اررلت تيرطررور لصررمل   تيعصررر ت ررمليي؛  ررملضه  وصررور      

  تضرررعهمل تجلملمعرررت عورررى طهمهرررمل تضعوومرررمله يوطمليرررجم و رررق عررروتم

 تلتهمل  ملوأس

أن ار  تيرعوري  يف تجلملمعرت        حملمرد تيشررتري  ومدوره أوعرز  

تيقرررعو يت تإليكرتونيرررت ارررو تيرعوررري  تضررردم  تيرررلي يررردم  تيرعوررري   

( م قررجم  virtual( مررمليرعوي  تت رتتعرري ) face to faceت ضرروري )

 معي ت   

عررد يعرمليي عرن م   أن تيرعوري  ت     قيرمل  تيرردريي ومرن جملنرره ذكرر    

  ررمل مررره عوررى تضقررروى تيررردويي؛  قررد تعرلدترره م ظلرررت      عرَتأصرررز م  

ومدأه تضع يه تيرشرريعمله تيهقمرت  وقرد     ،تييونقكو م ل س وته

شررملركت تضلوكرررت مو رررد ر،ررري يف أحرررد تتجرلملعرررمله تضخرصرررت  

 مل مليك قرع ست س وته تقريًر

 : كيف يكون تيرعوي  يف عرمل  أ  حملد تيدندنيمي لمل تقملءر 

ت رتتعرري يورخصصررمله تيرر  حترررملل تضعملمررع وتيرجرمررت، كمليطررجم     

    ررمليزة تعرقررد  ،وتيصرريديت وتيعورروم وتد دسررت؟ ويف اررلت تإلطررملر    

أن تيرعورري  تت رتتعرري يرعوررق أكثررر مملجملررملته تي ظريررت،    ت رمرري

و كن طر  تيرجملرب يهطه  عويهمل كأ هم، ويرر  تيرطريرق يف   

حملرد تيدنردني مأنره يررى أن      جم أ عق ر  ،أوقمله حمد ة  ومن جديرد 
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وي ررر  ع رره  ،تتفملعررع تيطورررت مررع ترسرررملذ ومررع معضرره  يفيررد كررث ً 

 مل مررع روموتررمله طريعيررت  أ كررملر و مرردت  أكثررر  ر ررمل وجرردنمل أنفَقرر  

 عت  مل ي تيروموتمله تضص  ت 

عرررد يررررى أن أارررمل  تيرعوررري  عرررن م        مررررتاي  تيرعيرررز يكرررن 

رررررمله تيرعويليررررت  وتإليكرتونرررري مررررألوذة مررررن  ور أاررررزه تيوتج   

غرت يور قرم وتإلعرمل مله، وت يعرين نقرخ ارملذل       وتفر  ،ترسملسريت 

أن تي جرررمل  سررريأتي معهرررمل، وأكررر  مثرررملر عورررى ذيرررك نقرررع  كررررة  

 رررإلرتل تيرجرمرررت مرررن سررريملقهمل   -تجلملمعرررت تضفروحرررت تي يطملنيرررت  

 تيثقمليف او أحد أسرملب  شو مل يف نقع تيرجملرب تيغرميت تي ملج ت 

 ،مرع مرمل طرحره     مررتاي  تيرعيرز      دي   عمل شت ترووتتفقت 

وأعررمل ت أن اررله تيرردور تيرر  ألررله مهررله تراررمل  مررن تيرعورري ،   

نقرت ترميت تيثقمل يرت وتيرق يرت تكرمل  تهمري تيصرفر، ويغرت تيعقرع        

تكمل  تقو  يف كع م ملحي ت يملة  يهمل، وا ملن  ملر. كرر  مرم   

، أوسررملطهمل تجملرلعيررت، ومررم حبرلعررمله تغوررجم عويهررمل يغررت تيعملطفررت    

وتر ك   يهمل تيشركويمله، ويغورجم تقرديي تيشرهمل ته عورى تيعور        

 ذتته 

ر تجلملمعررت يوصررورة مررع تيرررأي مر رروُّ     نررورة تيصررويملنوتتفقررت 

ممليصرورة   تإليكرتونيت تيكملموت،  لن تضلكن أن تكرون مدحبرت   

تيرقويديررت تضرعررملر  عويهررمل وتإليكرتونيررت  وتإلشرركملييت يف وتقع ررمل     

مل كرث  مرن ترسرملتلة تجلرملمعيم معر ي ر     تحملوي أن مل حبملجرت يرأايرع   

ه مررر ه  كأسررررملذ  مل ييقررررطيعوت تيقيرررملم مررردورا  تضفررررتَ   ومهملري ررر

 جملمعي 

أن أمن ط الدعلي   ن 

عةةةة  واإللكةةةةرتو  ل  

مةةةةهلو ة مةةةةن رو  

أنجةةةةا  الواجبةةةة   

الدعليميةةةةةةةةةةةةةةةة  

غةةت وت ر   ،اعس سةةي 

للدحس  واإل     ، 

وال لعنةةةةةل نسةةةةةإ 

منةةةة    أن النجةةةة   

 سيهيت معف 
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أن  21 ررإن تضطورروب يوقرررن  ،   حملررد تضو رر ر مي لرمل يف تصرروُّ 

يف  ت عورى أن يررعو  م فقره ييقررطيع أن يعريمَ     يكون تيطمليجم قرمل رً 

 ،ضقررررقرعت يف توتيرررلي سررريكون أكثرررر تعقيرررًد ،حبرلرررع تضعر رررت

   وحيرملل  أ مرملمعت مقرلرة وسرعت تعوُّ

 مرفمل وت  ن  ة إن اله نظر ،أ  حملد تيدندنييكن ويف تعرقمل  

ويكررررن  ،تسرررررطع مل أن اقررررك مملضعررررملر  وتضعوومررررمله وتضهررررملرته  

ر    أن نفورري م هررمل   فرقررد م ررملء تيفكررر وشخصرريت تضفكِّرر تيرخرروُّ

  مررن تيرعورري  يكررن مررع مرتعررملة أن اررلت تي ررو ،و كررن ترلررل مهررمل

 حيرملل ت تي:  

   وترمملنت تيعوليت   من أله. وقي  تيرعوُّ ملمقروى عمليًي  -1

مررن تضشررر م وترسررملتلة تيررلين يقرررطيعون أن  ملمقررروى عمليًيرر -2

 لوت اله تيرجرمت  يقي 

ويديرره أسملسرريمله تير ررث  ،ململ وصرر ملعي عولي رر ملًممرقررد  ملحبرلًعرر -3

 وتيرفك  وتإلمدت   

 ررلاجم  أ أن  حرردى مشررملكو مل ارري  لررملن   عثلررملن تيعث أ أمررمل 

مل، مل سر ري  تير ث عن ت وور تيشلوييت تي  نريدامل أن تكرون حو ر  

ت تهلل تيكونيررررت تنرفررررملء تيكلررررملر تضطوررررق  نريررررد سرررر   يف حررررم أن

عرد مرن   م  غطي كرع  شيء، وتجلملمعمله أن ت    كع تضدتر  أن تدر 

خل، نريررد      أمعررمل  تيشخصرريت؛ تضعر ررت وتيقرروون وتيقيررمل ة وتضهررملرة

  ترارمل   ق تعردُّ  قِّر مل مرن كرع تيعيروب! يرليك ي     مل سرملض  مل تعويلي ر اط 

مل خمروفرت، وتركملمرع  يلرمل مي هرمل  دمرت      تيرعويليت حملجرمله و رو  ر  

مل كملن تير ل   وت  تجملرلع  وتيع ة مملجلو ة، وحتقيق ترادت ، أي 

 ،وتيرر تم  تيردريريررت تضه يررت ،نرر ي أن ا ررملن تيرردورته تضرخصصررت

   تيطوررتَ عوِّر ق جوتنرجم تيضرعف  ومرن تضهر  أن ن     عرز  وتيشخصيت تي  ت 
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  تيرلتتي مردى ت يرملة؛  ملجلملمعرت وتضدرسرت وغ ارمل يرن        مهملرة تيررعوُّ 

همل ممل حيرملجه املًممل  وتيرعو  مدى ت يملة قيلت جيجم قرع  له كع عوِّت 

سروتء   ؛مل طوتر حيملته يف تيطورت وتدريره  عويهمل؛ سي رملجونهمل حرًل

أو حررى   ،أو يف  ورته مرخصصرت  ،جعوت يوجملمعت يردرجمله أعورى  ر

  تيلتتي من كرملب أو مقطع يوتيوب أو حمملعرة عورى موقرع   ممليرعوُّ

 تعويلي أو غ ه 

 ن ت يررملة تيرغرري   ررإن مررن س رر ،   حملمررد تيشرررتريويف تعرقررمل  

ه  يرو  مر وأت نكرون حريقرم مرمل نر من      ،وتيرطور، وعوي مل أن نرقروره 

أيررف سرر ت قرررع أن ت عررر  تجلملمعررت ومعرردامل ع ررد   نرجررع أكثررر مررن  

ونررررملمع تضررررغ ته   ،تكررروين أور جملمعرررت )وت ة  كررررة تجلملمعرررت(  

عويهررمل حرررى عصرررنمل ت ملعررر حرررى أصررر ت تجلملمعررت تيرقويديررت        

ر ت  كرررن أن يطررررأ عويررره تغررري  أو قملمرررع يورغررري   كشررريء م  رررز 

رق يرت  ر يف تييكون تيرقمل ر: اع تيرطروُّ  ،مشكع جواري  ومن َو  

تيلي نعمليشه او مدتيرت عصرر جديرد جلملمعرمله تضقررقرع تيرلي قرد        

ترررغ   يرره مفررملاي  وأسررملييجم تيرعورري  تجلررملمعي ت ملييررت، وقررد يررر     

رته  لررر نريجررت اررله تيرطرروُّ  يغررملء تجلملمعررت تيرقويديررت وخيرررل شرريء 

 وتضرغ ته؟

مل مررمل يف : اررع  كررن أن نرصررور يوًمرر    حملررد تضو رر وتقررملءر 

ر كع جملمعملت مل تييوم  أ جملمعت  يكرتونيت؟ كيرف  تضقرقرع حتوُّ

ومرمل تيرلي    ؟وممل تيلي سيرغ  ؟سيكون شكع ت يملة تركمل  يت

 وممل تيلي س خقر؟ ؟س كقجم

أن تجلملمعرت تإليكرتونيرت       عثلرملن تيعثلرملن   أ ومن جملنره يرى 

مثرع مقيرت تجلملمعررمله، وحترت يرروت ز تجلملمعرمله وتقرروم مر في تضهررملم      

  عل ةمن املف  أن ن  

مفةةةةةة رة  الطلبةةةةةة   

  الذايت م   الدعل  

  لج معةةة   الحيةةة ة؛

وامل رسةة  وغىلهةة  

مةة   مةةه كةة   عل  لةةن ت  

ةةةةةة    لحد جةةةةةةه   م 

والةةةةةدعل  مةةةةة   

الحيةة ة قيمةة  لجةة  

فةةة  يف الطلبةةة  زر   

 وت رلبف   ليف 
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عولرري، لدمررت تجملرلررع(، مررع   لررملر ةرمررت   )تيررردريي، تير ررث تي

 يورقويدي؛  مليع ة مملجلو ة ت مملي ل   تيرعوي  تإليكرتوني  عمل ت 

 رررإن تيرعوررري  تإليكرتونررري أو   ،   مقرررملعد تحمليرررملويف تقررردير 

ن َضر  مر وعرت   تعويليرت   ملت وور تي  ترريز  رًصر   أحَد تت رتتعي يظعُّ

يكررن  ،يرررزتم مررليكمل ضررور تضرملشررر وتتمت تقررلز درر   رررو ه  

ه دررلت تيرر ل  سيقضرري عوررى  مكملنيررت تإلمرردت      تضرمليغررت يف تيروجُّرر 

ر جل وسري   ،  تيقمل   عوى طريعت تتتصملر تيشخصي وتجللعيوتيرعوُّ

يف حبرلعملت مل تحملويت أن تر ور ي ل  تيرعملمرع مرع تيرعوري  عورى أنره      

شخصريمله وقردرته    ق ملة يووصرور يوو يفرت أكثرر مرن كونره م رملءَ      

 ته   وكفملء

 أ أن م ظلرت تييونقركو سررق وأن        لمليد من  اريم وأشملر 

 و ييررمله مرررمل ا عوررى 1998زه يف م ارتتهررمل مرردًءت مررن عررملم  رك رر

ت رررمل ي وتيعشررررين يف حبرررملر تيرعوررري      تيقررررن حترررديمله موتجهرررت

مرررمل ا يرطرروير تيرعورري  تجلررملمعي ضوتجهررت   تتيعررمليي،  وعررعت أرمعرر 

 اي: ،اله تير ديمله

 updating    - ت دتوت  -1

  Adaptations -تيركييف  -2

      Flexibility      -تضرونت  -3

 Rlexibility    -تترترمل   -4

  ملجلملمعمله يف تيوطن تيعرمري عملمرت ومموكر رمل لملصرت مطمليررتٌ     

مملتنرقررررملر مررررن تضلملرسررررمله تإل تريررررت وتركمل  يررررت تيرقويديررررت  أ  

 ؛تيرجديد وتإلمدت  و  مل. تيرطروير وتإلصره  تإل تري وتركرمل  ي   

مكرررع  21يهنرقرررملر  أ ت  رررمل. تضقررررقرويت و أ مرطوررررمله تيقررررن 

ةويملتهرمل ضقملرعرت تجلملمعرمله تيعملضيررت يف تضقرروى تيرلي وصروت  ييرره       
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خمرجملتهررمل مررن تير ررو  وتيدرتسررمله ومررن تيطررهب تيررلين    يركرروَن

وحيررملل  أ كفرملءته    ،يقرطيعون تيعلع يف سو. مرطور ومرقرملر  

يرجديرررد يف عرررمل  مرقرررملر    مرلك رررت اورررك موكرررمله تإلمررردت  وت   

حيررررملل و  ومرطرررور حيررررملل ضرملمعرررت عملييرررت تحريملجرررمله ارررلت تيقرررو.  

طرهب مرقرو م مأحرد  تضعرملر  وتيعوروم وتيثقمل رمله        كليك  أ 

 ،وبطري   سررتتتيجي   ، ملجلملمعمله حبملجرت  أ   ترة  سررتتتيجيت  

مررن   ررإن تيعديرردَ  ،ومرررتم  وميزتنيررمله ونظرر    ترة مررملر تء  يررليك    

ت  أ أسملييجم ونظ  غ  تقويديرت يف م سقرمله تيرعوري     تيدور تةه

 أحردوت يف   ،ت تعرلد عورى تتيررزتم مملرسرملييجم تيرقويديرت     ،تيعمليي

لهمل تجلملمعمله تضفروحت، وجملمعمله تيرعوري  عرن م عرد، وجملمعرمله     نُظ

مليرت يف تررمل ر   تي تم  تيعملضيرت )مرن لرهر طرر  تير تم  تيعملضيرت تيفع       

و  وتضشرملريع(، وتجلملمعرمله تضردعرت )تير      تيطورت وترسملتلة وتير ر 

 ،يررررت مررررن حفررررظ تضعر ررررت ونقوررررهمل  أ  نرملجهررررمل وتمركملراررررمل   حتو 

وتسرررردتر تيصررف تيدرتسرري  أ تيررورش وتنرهررملل مررردأ تير مليفررمله     

تإلسرتتتيجيت مع م سقمله تإلمدت (، وتجلملمعرمله تضركملمورت )تير     

 عملضيررررت حقيقيررررت وت رتتعرررريت يف حبررررملر تير ررررو  اروررررك شررررركت 

وتجلملمعرررمله  ،وتيدرتسرررمله وتتكرشرررمل مله مرررع جملمعرررمله ممملوورررت(   

 تت رتتعيت )تإليكرتونيت( تضشملر  ييهمل أعهه 

أن مهررملم تجلملمعررت تير يقررت      سررعيد تيغملمررديمررن جملنررره يرررى 

مل اررري تيرررردريي وتير رررث تيعولررري ولدمرررت  وتضرعرررملر  عويهرررمل عملضي ررر

تيررثه  تجملرلررع  وت  كررن ري جملمعررت أن برررل عررن اررله تضهررملم   

تسرررخدتم تيرق يررت  ره أسررملييجم تيررردريي أو   ره أو تغي ررمهلررمل تطررو 

ت ديثت ووسمل ع تتتصملر، تي  جعوت تجلملمعمله يف خمروف أدملء 

 ؛تيعمل  ت ق يف جملنجم وبفق يف جملنرجم  لرر مرن تجلوتنرجم تيقرملمقت     
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 إن تسرخدتم تيرق يت ت ديثرت يف تجملرملته تيقرملمقت     ،مع ممليعكي

  وتير رث  شرك يف ةويرد خمرجرمله تيرعوري  وتيررعوُّ      سيقملا  مدون

  تجلملمعرت مرملجملرلع مشركع    م ر َر مرن َور    و ،تيعولي ولدمرت تجملرلرع  

ارد أن   ،أك  وأوورق   ورو ألرلنمل تيرردريي كأحرد تورك تحملرملور       

ترسرملذ تضملار او تيلي جيلع مرم ترسرووب تيرقويردي يف تيرردريي     

 ،ز عورى تضفرملاي  وتضعرملر    من لهر تحململعرة تضرملشرة تي  تركِّ

ق تضفرررملاي  تضطروحرررت  رررمل ارررو موجرررو  مرررن م رجرررمله  عورررى أن يعرررز 

 يكرتونيررت تقررملا  تيرق يررت يف  نرملجهررمل أو جورهررمل   كررليك ت غ ررى  

 Flippedضعو  تييوم عن أسووب تيرعوي  تضقووب أو قوجم وتقع تيفصع 

classroom/ Flipped Learning   حبيررث  كررن يوطررهب قضررملء ،

زيررد مررن تيوقررت يف تيرفملعررع مررع قمه هرر  حتررت  شرررت  ترسرررملذ   تض

ضرررمل   أ ذيرررك رمررر  تيرررردريي مرررمليوتقع مرررن لرررهر      وتوجيهررره  ي 

سرهمل،  تإلشرت  عوى تدريجم تيطرهب يف تجملرملته تضخروفرت تير   رَ    

مكررع مررمل اررو مفيررد ومرررتر     ٌِّورروع رردامل سرريرخرل تيطمليررجم واررو م 

ن تجلملمعررت جقررد  كررن تيقررور   ،مشرركع كررر  مررمليوتقع  أيًضررمل 

أصرريع يف تير ررث تيعولرري وتتكرشررمل مله تضخروفررت، حيررث نرررى أن  

معظرررر  تض رجررررمله تحمليطررررت م ررررمل لرجررررت مررررن خمررررر ته ومعملمررررع 

قملم مهمل عولملء ومملحثون مرملرقون،   ،تجلملمعمله يف خمروف  ور تيعمل 

ت مع د عوى أن تإل مل ة من تيرق يت ت ديثت ت يرعملره أمًدوا مل ن كِّ

قه وخيدمه مشكع رت ع  وي طرق الت عورى مرمل   عز مع ي  ،هالت تيروجُّ

 صرررز تيروتمررتَ تقرروم مرره تجلملمعررت يف لدمررت تجمللررع،  ملجلملمعررت سر      

جملرلعهمل من قيرمل ته   همقد تيفملعوت يف لدمت تجملرلع من لهر ممل ت 

ولرر ته وتسرشررملرته و رتسررمله ولرردممله، عيعهررمل ترتكررز عوررى   
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ن أو ويررردريي أو تيرررملحثمهمل أعضررملء ايةررت تقررد توررك تجلهررو  تيرر  ي  

 ترسملتلة يف تجلملمعت أو مرتكز تير و  ومرتكز تيفكر  

 رتى أن  لور تيرك ويوجيمل يف تيرعوي  ت مرد      و ملء طيرتأممل 

ويعرع أ ضرع سري ملريو ارو تسررخدتم تيرك ويوجيرمل مرع وجرو           ،م ره 

ر قرررع تإلنقررملن كلعورر  كضرررورة أسملسرريت،  لررن تيصررعجم تصرروُّ    

مل ولقرررتن كررع توررك ت رر ته    اررهررمل املًمرر ت يررملة تجلملمعيررت أو أ 

تيعظيلررت مررم تيطورررت ومررم تيطمليررجم وتضعورر  وتإل ترة، ي قرر جم ذيررك  

عوى كع تضرتحع تيرعويليرت  وقرد يكرون مرن تضفيرد تيرقرمل ر: ارع        

رملشررررررر تيطريررررررجم أو تضه ررررررد  أعلمليرررررره موتسررررررطت    كررررررن أن ي 

ترقرع مرم   عورى   ،ململ خمروط مل  نقملني ًلتيرك ويوجيمل قرع أن يرعو  تعوُّ

سرررريلمل  يلررررمل يرعوررررق  هررررن مرررر ورة     توتإليكرتونرررري وتيرقويرررردي  

 كمليطريجم وممل شملمه؟ 

أن  ور ترسررملذ يرز ت        عثلملن تيعثلرملن  أ أكد  ،ومن نملحيره

عورى ترقرع يف    ،مع تسرخدتم تيرق يت، عكي ممل قد يررمل ر يورلان 

وتقع مل ت ملعر  أمرمل و يلرمل يرعورق مرقرمل ر    و رملء حرور تيرردريجم،        

أ هي ر فررته أنره تيعلرع تيرلي ي     يوتقع أن تيطمليجم سيردرب عوى ممل ي  مل

كملن مرع   كملن سيعلع عوى  يت  قيردرب عوى ت يت، و ن   إن  ،يه

مل، عورى  املًمر  تإلنقملن  لع تإلنقرملن  وتجلملنرجم تإلنقرملني يرن خيرفريَ     

ترقع يف تضقرقرع تض ظور؛   رى تيرعوري  تإليكرتونري  يره توتصرع     

وطوررت يرفرملعوون    ،ملذ حيملعرر وي رملقم ويقرأر   ه ملن أسر  ، نقملني

 مل تزتم ي 

 ررتى  يلرمل يرعورق  رمل  ذت كرملن تتعرلرمل            عرر  مررالم  أممل 

عوى تيرق يرت سريوغي  ور تضعور  أو معر  تضه ريم  رمل  ريه  ترطررملء         

وع صرر  يقتيت ت ملجت  ن، أن الت ممليقطع ين حيد ؛  لملووتضه دس
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مل تلروفرررت معرررملي  تتحريرررملل  و اررر ،تيرشرررري يف تجلملمعرررمله قمل لرررت  

 وتر وتر ييي  ت  

  أ أن سطوة تيرعوي  تت رتتعي لطر     مشملري تي عي وذاجم 

 رروا   تيرطررور  و تسرررخدتم تيرق يررت غرر   ،يفرعرره  تقررويع تيرعورري  

 ن  او جزء من تيرقويع تيعملضي يورعوي  تضق  

 

 تير ديمله تي  توتجه تيرعوي  تجلملمعي: 

 2030أن مرن أار  توجهرمله ر يرت      تيعجرروش أ   مل زة ذكره 

تير ويررع تتقرصررمل ي وم ررملء تقرصررمل  تضعر ررت، ويهنرقررملر مررن ارروذل    

 ،تقرصمل ي قمل   عوى تضوتر   أ اوذل تقرصمل ي قمل   عوى تضعر رت 

 من أالهمل: ،من تير ديمله تتوتجه تضلوكت عدً 

 : أن تيرعورري  تيعررمليي يف تيقرررن ت ررمل ي وتيعشرررين ت مررد أن  أوي ررمل

يعرلد عوى تتمركملر، وجملمعرت تيقررن ت رمل ي وتيعشررين سررعرلد      

مل عوررى تيررلكملء تتصررط ملعي  وتيرررلكم تيرقلرري سيقرره   ترردرجيي 

كلرمل   ،عوى تضقروى تيرعيد يف تقويع كوفت تيرعوي  وتو ره يوجليع

سيقررره  يف ترررو   تعوررري  صرررديق يوريةرررت مرقويرررع طرملعرررت تيكررررجم    

قرملعدة يف تيرخفيرف مرن  رملارة     وتضقروزممله تيورقيرت، وممليررمليي تض  

يف  2030ق تير يرررت تتقرصرررمل يت  قِّرررتتحرررررمل  ت ررررتري،  رررمل ي 

ويف حبررملر تير ليررت تيرشررريت وتقرصررمل       ،حبررملر تير ليررت تضقررردتمت   

 تضعر ت   

: أن تيررلكملء تتصررط ملعي وتيرشررغيع ت يرري يضررع تضهيررم  وملنًيررمل

 من  ر  تيعلع يف لطر لهر تيق وته تضقروت 



60

 –2020     
242 

ملمعمله تيقعو يت يف تي هوه مردوامل تضرأمور، يررتر     وامل  تجل

  تيرعويلري تيرلي   م جملحهمل يف قيمل ة  رجت تضوتءمرت مرم مقرروى تض ررَ    

مه يولجرلرع، وتتحريملجرمله تضرطرورة وتضرجرد ة يقرو. تيعلرع،       تقد 

وتترتقملء م وعيت ت رجيم، وتتسرجملمت ضرطورمله تيرطور تضعملصر  

كررروت ر مشرررريت مدرمرررت املشرررًيمل مرررع   تأايرررع أ وتضلوكرررت حتررررملل 

تتحريملجرررمله تضقررررقرويت يقرررو. تيعلرررع؛ يروريرررت تحريملجرررمله عيرررع     

 وأمرقامل تيقطمل  تضصريف وتضمليي   ،تيقطملعمله تيعملموت  يهمل

: اع شرو  تيرو يف يف تضقرقرع    عرد تهلل تضط يوتقملءر 

    عمل شرت تروردي  سرخوو مرن شرر  تضر اهه تجلملمعيرت؟ وتررى      

تمره  سرو. تيعلرع يفوقرفت تيرعوري  تجلرملمعي       حدَ  نعيم ت َن أن مل

د يولعر ررت، وتيررلي ت ملقيررت ع رره تجلملمعررمله، جملررملرتة تحريررملل     تضويِّرر

سو. تيعلع، وممليرمليي تير ملقر عن  ورامل يف توييرد تضعر رت وصر ملعت    

أره لصرررت دررمل، وتوررهث ورتء  كقررملب طهمهررمل  رجررت معي ررت مررن   

ريملجررمله سررو. تيعلررع، وتيظررن أنهررمل  تيكفمليررمله تيرر  تروت ررق مررع تح

يررت  أ م سقررمله ترردريجم أكثررر م هررمل م سقررمله أكمل  يررت،  حتو 

وتفجر  قدرتتره،    مق ويت يف تضقملم ترور عن صقع تيعقع تإلنقملني

الت تير ور من تتعرلمل  عوى تيلكملء تيرشري يورلكملء تيصر ملعي   

اررو حمل ررت تدويررت يورررو  تيرشررريت،  مليررلكملء تتصررط ملعي يف نهمليررت 

مررر اررو صرر ملعت يوعقررع تإلنقررملني، وتتعرقررمل  أن  حهيرره حمررع        تر

يعرردم قدرترره عوررى تير ررملغ  مررع      ؛تيعقررع تيرشررري  عررع غرر  مقرررور   

ر كرررث  مرررن تضفرررملاي  تضوكرررمله تإلنقرررملنيت، و ت مرررمل تفقررر  تطررروُّ 

تإلنقررملنيت كمليرقررملمز، وتيعفررو، وتيعطررملء، وحقررو. تإلنقررملن، يف     

تصررط ملعي صرر يعت عقررور  تيررلكملء ت دُّتيرردور تضرقدمررت، وتيرر  يَعرر 

 تأم رررملء حبرلعملتهرررمل  يك هرررمل  ررررتة حترررور يف مررردتيرهمل، تألرررل مرررد      

الةةذك و االصةةطن  ل 

يف نف ل  اعمر هةو 

صةةةةةةن    للعقةةةةةة  

اإلنس  ، واال دقة ر 

أن   اللةةةةةه محةةةةة  

العق  البرش   ع  

لعةة م  ؛غةةىل مقبةةو 

ق رته  ة  الدنة غ  

ة امللكةةةةةةة   مةةةةةةة

 اإلنس ني 
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، وت رررو  ارررو أن تغرررر. م سقرررمله تيرعوررري  تجلرررملمعي يف   توجرررلًر

 تيرودتن تي ملميت يف الت تيروجه 

 ،أن تيرعورري  يرطررور وت يرتتجررع      يوسررف تيرشرريدي وأعررمل  

و ذروة وتيرررم  تضقرررلر يف كرر ى تض سقررمله مررع سررو. تيعلررع ارر    

تيرطور يورعوي ، وتجلملمعمله ذته تتارلملم تيرطريقي تيرعويلي مويد 

عررد ومصرردر يولرر ورين يف عيررع تجملررملته  وتيرعورري  تضرردم  وعررن م    

ن ت  وكررون يوغررين وتيفقرر  وتيصررغ  وتيكررر  مم رر  صرررز مرملحررمل أ

  وتتسرررلرتر يف تيرطرررور   دو يرررت بررردم  تيوقررت تيكرررمليف يوررررعوُّ 

ع وتعلع عوى حتفيرز  تيدور تي  تشج  ت وأادتَ أادت ه  تيشخصي

   وتطوير مهملرتته  وكفملءتته  تجلليع يورعوُّ

 إن تيرعوي  مرمرره   ،شك ىأنه مدون أ ن م   ملعع تيقرنيويرى 

رسرررملب مررع  ،و  تكررن تيوحيرردة  ،يوتجرره حترردي تيثررورة تيرقليررت  

تملرخييت وعملرمت يف تيعلق مقرجم عو  تطروير تيعلويرت م رل عقرو       

وت  ،ت  كررن تيرقرروي  مررأن تيرعورري  عررن معررد اررو تيرررديع تيقررمل م   و

ه تيرر يي يورعوري    لكن أيًضمل تيرقوي  مرأن سرو. تيعلرع ارو تضوج ر     ي 

حيويررت  نملجررديو 2030دنمل  أ مرتكررزته ر يررت  تجلررملمعي  ويررو ع رر 

ومررليك  ررإن عيررع مررمل  ؛ز ترارر  ير قيررق تير يررتتجملرلررع ارري تحملفِّرر

هر و ررمل ف مررمليكوت ر تيقررعو يت   رطوررجم لوررق و حرر  يتنرردرل حترهررمل  

 وم همل:   ،وتعررملرته خمروفت ًةملتض اوت يوطن حيلع عر

مل مل ومع وي ر مل وسيملسري  تضوقع تيعرمي وتإلسهمي يوللوكت جغرت ي ر   1

   مل()روحي 

ويكررن مررن   ،ململ ويرريي تضقصررو  جغرت ي رر  موقررع تضلوكررت  ويي رر    2

 ردة، عضرو   مل )عضرو يف ترمر  تضر  مل وتقرصرمل ي  حيث تيررأو  سيملسري   

يف معملادته عملضيت يف تير ملر، حقو. تإلنقرملن، تيصر دو. وتير رك    
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حظرر أسرو ت تيرردم     مثع  تيدوييم، تضعملادته تيكث ة وتضر وعت

 وغ امل(     ،تيشملمع، وقيمل ة حبلوعت تيعشرين

موقع تضلوكت يف ترسوت. تيعملضيت يوطملقت من تيوقو  ترحفروري    3

وررررت يف سررررررطوجم كرررروت ر م ا وتيرررر   ،وتتكرشررررمل مله تجلديرررردة

 حبملته خمروفت وسيملسمله جديدة 

 تيطلو  تيقيملحي عوى وتجهرم حبريرم ملت  تيكيوومرتته     4

أن تيثررررورة  ،ر م   ملعررررع تيقرنرررريضررررمل   أ ذيررررك يف تصرررروُّ وي 

قه تيرصررور مررأن سررو. تيعلررع اررو تجلملنررجم تتقرصررمل ي  تيرقليررت عررز 

ديرد سرو. تيعلرع    ولملصت  يف تيردور تي ملميرت، ويغفرع عرن  كررة ا     

ويكرن درمل    ،مشركع مرملشرر    أ سملحمله قرد ت تكرون تقرصرمل يت    

تيقيملحت وتتسررثلملر ترطورجم    تأو امل تيفملعع مصفت غ  مرملشرة   ن 

ور مل غ  تيعوليت تضطوقرت يف تيعوروم    ،تيرخصصمله غ  تتقرصمل يت

وتيرررر  يرطوررررجم   ،تإلنقررررملنيت تي ظريررررت تضوجررررو ة وغرررر  تضوجررررو ة    

ملريخ تتقرصرمل ي وتيقيملسري، عور  ت ورملر، تيفوقرفت      تمركملرامل )تيرر 

تيدرتسرمله تإلسرهميت، تيف رون     ،مرفرعملتهمل، عو  تتجرلمل  و روعه

وتيرر  يفسررف ت يوجررد ور ررمل ت تقرررع يف سررو. تيعلررع   ،مأنوتعهررمل(

ت مرد مرن تضرجعيرت     ،مقرجم أن تيكولرت يوقرو. ويريي يورعوري   يرلت     

 عرمل ة تأسريي مفهروم سرو.     ترعوى )ترادت  تيوط يت، تير يت( يف 

وحتصرري  تيرخصصررمله م قرررت وت ملسررجم  يرره     ،تيعلررع وايكوررره 

ت مررد مررن   ،)مرقررملطت توسرريع سررو. تيعلررع(  ورجررع حتقيررق ذيررك      

تيرفملعررع تيرشررري يف حملعرر ت تيرعورري  )تجلملمعررمله يف تيقطررمل  تيعررملم   

و ارررررمل مملض ملقشرررررمله  ؛وييقرررررت ممليضررررررورة مرررررمليروقم ،وت رررررمل (

جم ع وصرور تضعوومرت وتيرغوُّر   ي يقه وتضشملركمله يف وس  تك ويوج

يو ردو    تعوى أار  ع صرر وارو تيرزمن، ور رمل جيعرع تيرعوري  عرملمرً        
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عرررد يف حررررم تجلملمعرررمله مطريقرررت  مملض ملقشرررمله وتحململعررررته عرررن م  

تفملعويررت أكثررر مررع ت رر ته تيدتلويررت وت ملرجيررت   وتيرعورري  رجررع  

ن ويكررون يف  تلورره سررو. تيعلررع، ويرر ،تيرعورري  اررو تحملرري  تيعررملرم

يرأتى ذيك  ت مملضزتوجت مرم تيرفملعرع تيرشرري وتتطره  مرن لرهر       

 عد  تيدرتسمله وتير و  وجًهمل يوجه وعن م 

 ،صر ملعت اويرت تجلملمعرت    ي أ حترد     حملمرد تيشررتري  . وتطر 

ي عورى م يرملن    س ر حيث أشرملر  أ أن تدويرت اري صر ملعت  كريرت ت      

سرررت تراررردت    أشررركملدمل مه د رررد وت  ،تيعقيررردة وتضررررمل ا وتيقررري 

 ملجررمله تترتقررملء وموتكرررت    تي ملميررت مررع  رررو  تيرطررور، موريررت     

ضقرررجدته تيثقمل ررت تيقيملسرريت وتتجرلملعيررت  أيًضررمل، صرر ملعت تدويررت  

وتضر يت عوى أسي قملنونيرت مري رت،    ،تيوتع ت ذته تيفكر تيرتسخ

كر  يوتجره أغورجم    اي حتٍد - وسيملسمله عملمت وتع ت ومعرلدة

 رررع تسر قرررملخ تجلملمعرررمله وتشرررملمههمل يف    تجلملمعرررمله تيقرررعو يت يف 

أكثر من مكملن  وقد جملء نظملم تجلملمعمله تيقعو يت تجلديرد ومرمل   

 يرره مررن ،ررمله ومرونررت ييقررملند تجلملمعررمله يف موتجهررت تير ررديمله    

   يهررمل  ررد ت  ،تيرر  توتجههررمل مررن لررهر صرر ملعت اويررت لملصررت مهررمل     

 وقرررفرهمل ورسرررمليرهمل وأاررردت همل ومرتحبهرررمل، ومررردى تلره هرررمل عرررن   

زاررمل وامليزاررمل يررر  ي  وراررمل    عررمله ترلرررى، وم شرررته ايُّ  تجلملم

مل يررررر )م جررررر ويوكلررررملن   ت قيقرررري يف ت ليررررت مقررررردتمت   وو ق رررر  

 ررإن تدويررت ترشرركع مررن لررهر تيعلويررمله تتجرلملعيررت،    ،(1966

ت ررع مررن تجلدييرت مرم تر رررت      امل تير يرت تتجرلملعيررت، واري   وحترد  

يف تيرفملعرع مرم تضوعرو      ممل يعين أنه ير  تشكيوهملواو وتجملرلع؛ 

ارري:  ،وتيقرريمل.  و نشررملء اويررت تجلملمعررت ترتكررز عوررى أرمعررت أمعررمل   

 تدويت تير ظيليت، وتدويت تيرمزيت، وتيصورة، وتيقلعت   
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 -وأعرررمل     حملمرررد تيشررررتري أن اويرررت تجلملمعرررت ترشررركع   

 و ق م طوقمله  كن  عملدمل يف تي قمل  تيرملييت: -أيًضمل

 يودويت تي ظملم تتقرصمل ي وتيقيملسي  -

 مرطورمله تير ليت وتحريملجمله سو. تيعلع  -

 وقمل ت تجملرلع وأ رت ه  -

كثررررورة تتتصررررملته وتق يررررت   ؛تيرطررررورته تيعصررررريت تضخروفررررت  -

 تضعووممله، وتيعوضت 

 تجلملمعت: -

  وقفرهمل وأادت همل ونوعيت مرتحبهمل  

  نظملمهمل ويوت  همل وت ظيلملتهمل تإل تريت 

  قيمل تتهمل ونوعيت أسملتلتهمل وطهمهمل 

 همل و مكملنيملتهمل ميةر 

 

      مقررررقرع تيرعوررري  تجلرررملمعي يف عررروء مرررمل يوتجهررره مرررن

 :حتديمله

ر تيرك ويوجيرمل    تطوُّأنه ويف  ع تقملر  أ   مل زة تيعجروشترى 

ته،  إن من ت وور وتيردت ع تضطوومرت يف تيرعوري  تجلرملمعي    وتير وُّ

 وسيملسملته تإلسرتتتيجيت، ممل يوي:

يرطورررجم مرررن  ز تجلرررملمعي جبليرررع أشررركمليه، وارررلتتيرليُّررر •

مرت  قد همل من لهر نوعيت تيرعوري  وت ر ة تضُ  ز نفَقلي تجلملمعمله أن ت 

يوطررررهب، وتتيرررررزتم تيكملمررررع مرررررو   تعورررري  عررررملٍر يف جملمعملت ررررمل 

وحتقيررق  ،وكويملت ررمل يرفررق مررع مرطورررمله تيقرررن ت ررمل ي وتيعشرررين 

 م وتير و  تض ورة تضرصوت ممليوتقع تيرعوي  تضرقد 
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وارلت   ،  ضدى ت يرملة تيطهب كيفيت تيرعوُّ تيرتكيز عوى تعوي  •

مررمل أشررملر  ييرره    تيعثلررملن، وس رررع طررر  مرررتم  اررلت تيرعورري  م جررمل   

ه موتجرملتره ومقر وييملته يف   ي يدى تيطمليجم شعوَرتعوي  ي  ل  ؛وكفملءة

 ه عوى تير ويرع تضوعروعي وحرع تضشركهه     مق ة تجملرلع، ويعو 

فكريرت وتضه يرت مملسررلرتر،    ي قدرتتره تي وتيعلع علن  ريق، وي  ل ر 

ي يديه تيثقت  وتجهت تير ديمله سوتء يف حبملر علوه أو يف مع وي  ل 

 حمي  أسرته 

صرررت تعلرررع عورررى  نشرررملء معملارررد وأكمل  يرررمله تعويليرررت مرخص   •

تشررررخي   جرررروة تضهررررملرته يف تيقطررررمل  تضررررمليي،  تلررررع تضلوكررررت  

طوومررت م تضهررملرته تضولملرجهررمل، وتيقيررملم مرصررلي  تيرر تم  تيرر  تقررد  

مثرع: مررتم     ،صرت يف حبرملر تيرك ويوجيرمل ت ديثرت    ومررتم  مرخص  

ت وسرررت تيقرر ملميت، وتيشررهمل ته تتحرتت يررت يف تق يررت تيررر  موررون       

 أ ترمررررن  وتق يرررت تضعوومررررمله تضملييرررت   ي رررررك ،  عرررمل ت     ،تشرررم  

ق ترعلرملر يف  عرز  تيقي تني؛ ير د تيطمليجم  هرملرته مرن شرأنهمل أن ت    

 تضصريف يف تضلوكت تيقطمل  تضمليي و

أاليت أن تقروعجم تجلملمعمله أنهمل يف كث  مرن ت رملته سرو.     •

ت مل قيت يوطهب تيلين يديه  تضزيد من تضعوومرمله تبرملذ ليرملرته    

أكثر مرن أي وقرت مضرى، وجيرجم عورى م سقرمله تيرعوري  تيعرمليي         

عورى تيررم     رته تديكويرت يكري تصررز قرمل رة       رتن أاليت تيرغيُّر 

 ،تتمركرررملر وت ظررري  تي شرررمل  تير ثررري وتيرطرررويري  مرررم تإلمررردت  و 

وتضرررلي ه عرررلن تإلسررررتتتيجيمله تجلملمعيرررت تيررر  جيرررجم وعرررعهمل     

 مل ي ومرتجعرهمل  ور

عوررى تجلملمعررمله تيرررزتم موتكرررت تيرغرري ته تيقررريعت يوقررملحت        •

يورقررررملء يف نفرررري ت رررر  مررررع تتحريملجررررمله   ،ملتركمل  يررررت عملضي رررر
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مررررع طهم رررررمل   تضعملصرررررة يولجرلررررع تيقررررمل رة عوررررى  مقررررملء تيصرررروت      

 ع يف  نشملء خمر ته يوعووم تت رتتعيت تضقرقرويم، وتيروسُّ

رته  رتسرررمله تسرشررررت يت يوعرررع ر يرررت مقررررقرويت حرررور تيرغيُّررر   •

 ،مهرررمل قطرررمل  تيرعوررري  يف عيرررع أدرررملء تيعرررمل   تجللريرررت تيررر   ررررُّ

ومررملرل  م هررمل تيدرتسررمله  ،وتيرتكيررز عوررى تيدرتسررمله تجلملمعيررت 

ديمله تيرر  توتجررره تض سقرررمله تيرعويليرررت  تيعويررمل؛ يورعملمرررع مرررع تير ررر 

وتيررر  م هرررمل ترررأمم تيرعوررري  تيعرررمليي تضفررررو     ،ولملصرررت تجلملمعرررمله

يوجليع عوى أعوى مقروى مرطورمله تجلرو ة، وتيرر ك  يف كوفرت    

تيرعوي  تي  كمل ه أن بررل عرن تيقريطرة مرع تترتفرمل  تضروتصرع       

 يعد  تيطورت     

 يت يرتارمل أسملسريت   عورى قضر       مرتاي  تيرعيزومن جهره ركز 

وترعورق مقضريت تلريرملر تيرخصر       ،حور مقرقرع تيرعوي  تجلرملمعي 

يف  ن يوتجهرون صرعومت   وتإلشكملييمله تي  حتد  يردى تيررع  مم ر   

تلريرررملر تيرخصررر  تض ملسرررجم، واررري تإلشررركملييت تيررر  ترقررررجم يف 

ور مل تإللفمل. وترن تجلملمعرت   ،ب يف تجلملمعملهترتفمل  نقجم تيرقرُّ

تقررررت  أن توجررره   ،و   ويف ارررلت تيصرررد  مقررررجم قررررتر غررر  مررردر  

تجلملمعرررمله مرتحبهرررمل تيدرتسررريت يف  ررررتة تيصررريف يطرررهب تضرحورررت  

وذيررك  ؛يورعريررف م تحبهرمل وبصصررملتهمل  ،تيثملنويرت وأوييررملء أمرورا   

 ،إلعطملء  رصت ضعر ت تضررمل  در  يف تيدرتسرت يف تضرحورت تجلملمعيرت     

واردوء  لملصت وأن  رتة تيصيف ترردو يوكرث ين أنهرمل  ررتة ركرو       

ويف تجلملمعرررمله عورررى وجررره   ،يف م سقرررمله تيرعوررري  مشررركع عرررملم  

ت صو    ملجلملمعمله تيغرميت حتر  عوى تسرغهر  ررتة تإلجرملقة   

مررع  تيصرريفيت يوررردء يف مرررتم  أكمل  يررت تقرررهد  مهررمل تيروتصررعَ     

  عورررى تضرحورررت  طرررهب تضرحورررت تيثملنويرررت وأوييرررملء أمرررورا  يورعررررُّ   
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مررن مشررملعر تيقوررق تضرررتر   مررمل يقرره  يف تيرخفيررفواررو  ؛تجلملمعيررت

مملتنرقررملر مررن مرحوررت تعويليررت  أ ألرررى  ومعظرر  تضعوومررمله تيرر       

طهب تضرحوت تيثملنويت ترقر  ممليصررغت    مهمل تجلملمعمله وتي  ته ُّتقد 

 ،تإلجرت يت، وتي  تقرصر عوى شرو  و جرتءته وموتعيد تيقررور 

ملعرروت  ت عوررى تيرقرروي  وتضف ومثررع اررله تضعوومررمله ت تقررملعد كررث ً    

لرن تيضرروري   يرلت    ؛وتبملذ تيقرتر يف تلريملر تيرخصر  تجلرملمعي  

أن تررردأ ترققررملم يف تيرعريررف مرخصصررملتهمل مأسررووب ير ملسررجم مررع     

تارلملمرررمله تيطرررهب وحرررملجره  يولفملعررروت مرررم ترققرررملم تجلملمعيرررت 

 مهمل وتيرخصصمله تي  تقد 

عوى أاليت أن ير  ذيك أيًضمل يف     و ملء طيرتومدورامل أكده 

ت، حبيث ير  تيقررور يف تيرخصر  جبديرت حقرجم تيقردرته      تضدرس

  تيطمليرررجم عورررى ذيرررك يف تضدرسرررت  قرررملعدة  وتضيرررور، ويرررر  تعررررُّ

تضرشررررردين وتيررررر تم  ت ديثرررررت ير ديرررررد تيرخصررررر  وتيو يفرررررت   

 تضقرقرويت ومكملنهمل م ملء عوى تيقدرته وتضيور و،مله تيشخصيت 

ن تقرصرر  أ-     مررتاي  تيرعيرز  رأي يف  -فرته ت ي  ،أيًضمل

مره  تي ظرة يوطهب عوى أنه   ق  مقرفيدون من تيرعوي  تيلي تقد 

مررع ترمررر جيررجم أن يرجررملوق ذيررك  أ تيرعملمررع معهرر  عوررى    ؛تجلملمعررت

فررمللر أنهرر  شررركملء يف تيعلويررت تيرعويليررت، وأنرره يف تيوقررت تيررلي ت  

عويهرمل أيًضرمل أت تغفرع     ،وتررملاى تجلملمعمله مملضرليزين من لرجييهمل

 ،مل ةررمله تضرعثرررين مررن طهمهررمل  ومررن اررلت تض طوررق     عررن مقرر وييره 

مل عورررى تجلملمعرررت أن تعلرررع عورررى أن يشرررلع نشرررملطهمل    يكرررون يزتًمررر 

وتتسررفمل ة   ،تإلرشمل ي ممل  كرن أن يقرملعد طهمهرمل عورى تي جرمل      

 ه  مرررن ورره  و كِّرر  مررن ةرررمره  يف تيدرتسررت تجلملمعيرررت  ررمل ي ا     

  تقر ررررمل  تيفررررر  تضرملحررررت يف سررررو. تيعلررررع  وع ملصررررر تي جررررمل      
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وت طررروته تروأ يهسررررفمل ة مرررن تيدرتسرررت تجلملمعيرررت ترررردأ مرررن     

. أمرروتب تجلملمعررت ر تيو ظررمله تروأ تيرر  يفكررر  يهررمل تيطمليررجم مَطرر

ت وتيرقدي  دمل، وتيطمليجم يف اله تضرحورت حبملجرت  أ أن يرخرل قررترً    

تلريملر تيرخصر  يف  رتسرره تجلملمعيرت، ومعر رت تيفرر  تضرملحرت       

ت تتسرررررفمل ة مررررن سرررر وته تيدرتسررررت يف تيرعوررري  تيعررررمليي، وكيفيرررر 

ومهررملرته ي سرر    وقرريٍ  تجلملمعيررت و ررمل تشرررلع عويرره مررن معررملر َ     

 ه تضهين تضقرقروي مقملَر

عوررى تيرردور تحملرروري يعضررو ايةررت         سررعيد تيغملمرردي وأكررد 

وتتعرقمل  أن تسرردتيه  ، تيردريي أو تضعو  يف علويت تيرعوي  وتيرعوُّ

)تجلرررملازة أو تضعوررررت( ت خيررردم  ممليوسرررمل ع تيرق يرررت أو مملحململعررررته

تيعلويت توك  تيرعوي  ولملصت تيعرمليي علويرت  نقرملنيت ممليدرجرت تروأ     

وتشملركيت مم ترطرت  تضع يرت مهرمل، وت  كرن تتسرعملعرت ع ره      

مل مأي وسريوت مهلرمل كملنرت مرطرورة أو حديثرت  وتيردييع ا رمل أن        املًم

عررر مشرركع زتر تعرلررد عوررى تحململتررأعررر. تجلملمعررمله يف تيعررمل  ت 

كهررمل رحررد  تيرق يررمله يف أسررمل  يف تجلملمعررت عوررى تيرررغ  مررن اوُّ

تيعمل ، مع تر مل ي عوى تيفوق مملضشهورين وتضليزين مر ه  وتغرريه    

 رررإن  ور أسررررملذ تجلملمعرررت    ،مشررررى تيطرررر. يوعلرررع يرررديهمل  يرررليك    

 ؛ سي  قر يف تضقرقرع مقملمع تسرخدتم تيرق يت يف تيرعوي  أو تيررعوُّ 

مل،  إن  وره سريرعمل   ويكر  مرع تيوقرت، وقرد      ًممع ممليعكي امل

تقرره  وسررمل ع تيرق يررت ومرحبيررمله وتطريقررمله تتتصررملر ت ديثررت يف   

وصويه  أ حبرلعمله أك  وأمعد  وت ديث ا مل عن ذيك ترسرملذ 

ه ويقعى مشكع  ت   ضعر رت كرع جديرد يف حبرملر     ر ذتَتتيلي يطو 

ق يرمله تيرردريي    ه تيرملم من أسملييجم وت أ اكُّ  عمل ت  ،بصصه

 ن عضرررو ايةرررت  :م  كرررن تيقرررورت ديثرررت  ومرررن لرررهر مرررمل تقرررد   
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تيردريي أو تضعو  او تيع صر ترسمل  يف م ظومت تيرعوري  تيعرمليي،   

 ويكي يرد  الت تيع صر ت مد يه مممل يوي:

رررع تيقررمل لم عوررى   زة مررن ِق فِّررتتارلررملم ممليريةررت تيرعويليررت تضُ    1

 تجلملمعمله وتيرعوي  تيعمليي  

مل يوعلويررت تيرعويلررت    تضررمليي تيكررمليف يكرري يرفررر  املًمرر  تيرردع  2

 وتإلمدت   يهمل 

تيررردع  )تيووجقررر ( تيرجهيرررزته تيضرررروريت مرررن خمرررر ته       3

 ومعملمع ومرحبيمله وغ امل  

 تقهيع مشملركره يف تض ارته وتي دوته وتيوقملءته تيعوليت      4

مرت    يف حبرملته تيرردريي تضخروفرت وتضرقد    تيردريجم تضرخص ر   5

 مل  مل ولملرجي  تلوي 

تيررررردريجم تضرخصرررر  يف تسرررررخدتم تيرق يررررمله ت ديثررررت يف       6

 تير ث وتيردريي   

حتفيرررز /  جررررملر عضرررو ايةرررت تيرررردريي عورررى تيعلرررع عرررلن     7

 تجمللوعمله تير ثيت   

 نشررررملء تجلرررروت ز وت رررروت ز تيعملييررررت يف حبررررملته تيررررردريي      8

 وتير ث تيعولي تضخروفت   

مل   سرتتتيجيت تيرعوري   عوى أاليت تعرل م   مرتاي  نمل رز ورك 

وارلت ت يرعرملره و ور تجلملمعرمله تيرقويردي يف      ،يف لدمت تجملرلرع 

 تيرعوي  وص ملعت تيفكر وتوييد تضعر ت 

عوررى أن تجلملمعرررمله  ون أن حتظرررى      مقرررملعد تحمليرررملوأكررد  

عوررى تيقيررملم وتيو ررملء  ممليثقررت وتضقرر وييت تيكملموررت يررن تكررون قررمل رة 

ير ثيررت و دمررت تجملرلررع، واررو مررمل   مأ وتراررمل تيعوليررت وتيرعويليررت وت 

جيعع تيرع  ي رق  من و يفرهمل ويهرو ن مرن مكملنرهرمل وي ظرر درمل      
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عوى أنهمل ا   كن ةرملوقه مرو يرف تييوتيروب وتضروت  تيرفملعويرت      

مرن   من تضهر  تييروم أن ار ز تجلملمعرمله تيكرث َ      ،تضرترطت مه  ويلت

لملرطرررت درررمل م رررملء قررردرتتهمل و عرررمل ة رسررر      تيصرررهحيمله تيررر  بو  

عوررى تض مل قررت مررع  يركررون قرمل رة   ؛تارلملمملتهرمل وتأو اررمل ومكملنرهررمل 

تجلملمعرررمله تيعملضيرررت، وير ظرررى مررردع  وت رررر يف ميزتنيرررمله تير رررث  

 ز تجلملمعمله يف تيعمل  ي ايُّأس  أحَد دُّتيعولي تيلي يَع

أنه ت مد من  عدت  حبرث مشررتن    م   ملعع تيقرنيمي لمل يرى  

ه وأصررر ملب ت ررر ة يف رسررر  مرررن عيرررع تضرجعيرررمله وتيرخصصرررمل

م لروذل م ررمل ي مررن   ،ويرريي تجلرملمعي  قرر   ،م ظومرت تيرعورري  كوره  

( يف تضعوومررررت Building Blockتيرعورررري  ترسملسرررري  أ تجلررررملمعي ) 

يرتكررررز عوررررى ترارررردت  تيوط يررررت وتير يررررت  ،وترسررررووب وتيغمليررررت

تتعرررملر  يف وترلرل   ،ململ وعملضي ر مل و قويلي ومقرجدته تضلوكت  تلوي 

ة سرر م طويوررت يف صررورة تجلملمعررت تيرقويديررت تيعريقررت )جملمعررت     لرر 

وتيصررورة ت ديثررت يف جملمعررت تضوررك عرررد تهلل   ،تضوررك  هررد يوررررتور(

أن يكررون دلررمل جررزء كررر  يف توررك تضشررملركت  و ،يوعورروم وتيرق يررت

 وتير ث 

ر يرهمل ضقرقرع تيرعوي  تجلملمعي يف عوء  أ  نورة تيفمليز ه وحد 

 جههمل يف تي قمل  تيرملييت:تير ديمله تي  يوت

كرر ة   ت شك أن يورعوي  وتيرأايع معرد تضرحورت تيثملنويرت أاليرت      -1

فررته أن يقرملا    مل، وي ي ر مل، أو تعويًلرمل مه  مل جملمعي ر سوتء كملن تعويًلر 

الت تيرعوري  يف قيرمل ة معوومرمله تيطمليرجم، وت ليرت مهملرتتره، وتعرديع        

سرررووكه، وقرررد يكرررون تيقررررجم يف تأكيرررد معررر  تيقيرررمل ته يف    

ط  مل، ويف مع  تيدور معدم حملجره   رجيري تجلملمعرمله مقررجم    و

نقر  تجلملنررجم تضهررملرى يردى ارر تء تيطررهب  وارلت قررد يكررون مررن    
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أسرررملب  قرررملر كررث  مررن تجلهررمله عوررى تو يررف لرجيرري تيرر تم      

فررته أن يكرون   يرلت ي   ؛تإلعدت يت )تيرأايويت(  عهد تإل ترة تيعملمت

هرررملري تيعلوررري أو  أكررر  عورررى ت ليرررت تجلملنرررجم تض    ا رررملن تركيرررز  

 تيرطريقي يدى تيطهب يف تجلملمعمله 

فررررته أن  رررإن تيرعوررري  تجلرررملمعي أو تضهرررين ي    ، عرررمل ت يرررليك  -2

يورعوي  تيعملم،  ع ى أن يكرون ترسررملذ تجلرملمعي     ه يكون مكل 

ز يف  مكملنمله وقردرته  قمل ًرت عوى حتديد جوتنجم تيقصور أو تيرليُّ

د تيطمليررررجم عوررررى وأن يعلررررع عوررررى  علهررررمل، وأن يقررررملع  ،تيطمليررررجم

تكرشرررمل  مهملرتتررره وقدرتتررره، وأن يعي ررره عورررى توجيههرررمل تيروجيررره  

 تيص يز 

كرر  يف تيرعوري  تيعرملم يف وط  رمل لملصرت ،       ممل قتر ا ملن قصور  -3

ويف كررث  مررن تيرردور يف حبررملر ت ليررت مهررملرته تيرررفك  وتير ويررع 

ه أن تعلرررع تجلملمعرررمله تيقرررعو يت عورررى  فررررَتملء؛ يرررلت ي وتي قرررد تير  ررر

ير ليرررت مهرررملرته تيررررفك    جهرررمل ومرتحبهرررمل، مررررتم َ تضرررلم م ملا

وتير ويررررع وتي قررررد، وت ن قررررى أن طهم ررررمل أيًضررررمل حبملجررررت ير ليررررت 

 تويقرررطيعو ،ع كررع جديرردمهررملرتته  ت يملتيررت ييرلك رروت مررن تقرُّرر 

 ف وتيرعمليم يف أي ميةت علع  تيركيُّ

مرن تيضرروري أن يكرون ا رملن  رتسرمله معلقرت يوتقرع تيرعورري          -4

وتتحريملجمله تضقرقرويت يووطن، وأن يرر  تيعلرع    تجلملمعي يف وط  مل

عوررى تطرروير تحملررروى تيعولرري وتض ررملا  وتيرر تم  يف تجلملمعررمله  ررمل   

يرفرررق وتتحريملجرررمله تضقررررقرويت، مرررع أاليرررت تطررروير أ تء أسرررملتلة    

مل،  ملرسرملذ تجلملمعي كغر ه حبملجرت   مل وتطريقي تجلملمعمله أكمل  ي 

 يرطوير أ ت ه تضهين  
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ت دررملل   مل إن مل نعيم وتقًع ،عرد تيرون مملسو  أ ويف تعرقمل  

؛  ه رررملن Smart followersمرررع نكرررون   ، يررره  أ تجرهرررمل  كرررر  

ططهرمل  ر يف تيعمل ، و كن تتسرفمل ة مرن ل  َوملمعمله تيعشر تُرتجل

ر دررملل  أ جهرو    تزنر  ت، يف لدمت حبرلعملتهمل  ومن نملحيرت ألررى  

 فت يرطوير تيرعوي  تجلملمعي ومكث  تعليق

ع يوجملمعرت أن تكرون    رتى أن تيدور تضروق ر     نورة تيصويملنممل أ

يور روير تجملرلعري؛  ره     مل يولعر ت و كقملب تضهرملرته وقمل ردة   مص ًع

مقررر يع مرره تغرري ،   تغرري  ممكررن مرره تعورري ، كلررمل أن تيرعورري َ  

ه    عرمل  تييروم حبملجرت يوروجُّر    يلملصت يف عملض مل تييوم تضرقرملر  تيرغر  

مل عررن تعورري   قرر  مررن أجررع تتلررررملرته     ة عوًعرردررو تعورري  يو يررمل  

وت صررررور عوررررى تيشررررهمل ة تجلملمعيررررت  وتيرعورررري  ت مررررد أن يرررر  ي    

يورررررلكم و كقررررملب تر رررررت  تيقرررردرة عوررررى صرررر ع تيقرررررترته،    

وتيفملعويررررت وتيرررررأو  يف تحملرررري ، وتطرررروير تيشخصرررريت  هررررملرته    

وت ليررت تيضررل    ،وت ليررت تيشررعور مملضوتط ررت وتتنرلررملء    ،تجرلملعيررت

عي تتجرلررملعي، ومعر ررت ت قررو. وتيوتجرررمله، وتيرفرقررت مررم   وتيررو

 تيشخصي وتجللملعي 

 عوى ممل يوي:  أ  ايوت تضك شوأكده 

 ،أن تضررأمور مررن تجلملمعررمله أن تقررو  ت رررتن تيثقررمليف تير لرروي   •

وذيررك مررن لررهر م ررملء وتأايررع تيقرردرته تيرشررريت يوطورررت  كررًرت        

ته وأسرملييجم  مرن لرهر تزويردا   هرملر     ؛ومعر ت  وجوتنجم شخصيت

 تير ث وتض ملقشت و  ترة ت وتر وتضفملوعت مع تعزيز قرور ت لر 

موتكرت تتحريملجمله تير لويرت يولجرلرع وعورى تضقرروى تيردويي       •

 تيفجوة مم تيقدرته تيرشريت وتتحريملل  يقد  ؛وتحملوي
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قيمل ة ت رتن تيثقمليف يقرد تيفجروته يوروجهرمله تيفكريرت مرم       •

 ر قيق تيروتقن مم تجملرلع و ع  تسرقرتره مل يسعًي ؛أ رت  تجملرلع

 ررإن تجلملمعررمله حترررملل  أ  رجررت   ،   لمليررد تير يعررملنرأي يف و

جرري  كمل يت من ت ريت وتتسررقهييت وتتسرردتمت تضملييرت؛ يكري ت     

وررت تغرري ته يف  وقررفرهمل وتوجهملتهررمل وبصصررملتهمل  جملمعملت ررمل مكر    

عرمل ق  لرر؛  ذ   وارلت   ،م ظملم ت دمت تضدنيت وم وقرتطيره كليك

يصعجم مثو مل تيرخو  من ترسملتلة غ  تض رجم وتسرردتد  مغ ار   

مرررن تركفرررملء  كلرررمل أن تير وقرتطيرررت معرررو. أسملسررري يف علويرررت   

أو  ،أو  م  أو  يغرملء معر  تيرخصصرمله    ،ايكوت مع  تجلملمعمله

ع يف قررررور حررررى تسرررر دت  بصصرررمله جديررردة  كلرررمل أن تيروسُّررر

زا  يف بصصررمله يرررمله وتركُّررأعرردت  كررر ة مررن تيطررهب وتيطمل

ا رملن   ،من قدرة تجلملمعت عوى ت رتن  من جهت ألررى  معي ت حيدُّ

ر تجرلملعي  مضرورة تيشهمل ة تجلملمعيت  تيركمليوريو   حررى   تصوُّ

ر تيررديع تيرعويلرري لرملرل أسرروتر   يرو كملنرت غرر  مفيردة يف  ررع ترو ُّ    

كرون  وا مل يورزم أن ي  ،تجلملمعمله  يوشهمل ة تجلملمعيت  رمزيت مزيفت 

 ز الت تيزيف ض مل يف َ مل ر يًقتإلعهم شريك 

 إنررره ت مرررد مرررن تيرلييرررز مرررم     ،   مهرررمل تيعيررردتن ويف تعرقرررمل  

تيرخصصررررمله تإلنقررررملنيت وتيرخصصررررمله تيعوليررررت؛  مليرخصصررررمله  

تيرخصصرمله تيعوليرت    يف حم أنمل، ي تإلنقملنيت  كن تطويرامل تق 

خيررمليف تعرلررد عوررى تعورري  مرررتر  ممليررردريجم؛ يررلت   قررع تضعوومررت       

ت صررور عوررى تضعوومررت مررع ت ملجررت  أ تطريررق اررله تضعوومررت عررن     

 تطريررق تكرقررملب تضهررملرة يف حتويوررهمل مررن معر ررت نظريررت  أ معر رر 

 علويت 



60

 –2020     
256 

ه يودرتسرمله تيري يرت   عوى أاليت تيروجُّر     ا د ت ويفتوأكده 

يف تيعووم تإلنقملنيت وتيطريعيت عوى حد سوتء  كرليك عررورة  ررز    

ديثرت تير  تعرلرد عويهرمل مهرملرته تضقررقرع،       حبملر يورخصصمله ت 

عوررى أن يشررلع ذيررك تيعورروم تإلنقررملنيت وتيطريعيررت، مررع تيرخطرري       

ه تيقررمل د هحررظ أن تيروجُّررتضرروتقن يكرره تجملررمليم راليرهلررمل؛  ذ ي  

او تقوي  تضيزتنيمله وتضوتر  يورخصصمله تإلنقرملنيت مرع تيرتكيرز    

تيرررلي تقررع  يررره تيعوررروم  عوررى تيعوررروم تيطريعيررت وتيرطريقيرررت  تضررأق.    

مل ر ت رمل   عملضي ر  ر وتيرطروُّ تإلنقملنيت يدي مل او عدم موتكررهرمل يورغيُّر  

ضرمل   أ ذيرك عررورة    يف حبملته تتارلملم وتض ملا  وترسرملييجم  ي  

هحررظ أن تطرروير أسررملييجم وم ررملا  تيرعورري  يودرتسررمله تيعويررمل،  ذ ي    

  يف  وقرررفت تيرعوررري  يف ارررله تضرحورررت، ويكررري يرررر تا رررملن قصررروًر

 حرردت  نقوررت نوعيررت يف تيدرتسررمله تيعويررمل، ا ررملن حملجررت  أ تيعلررع  

عوررى ترردريجم وتهيةررت أعضررملء ايةررت تيررردريي عوررى أسررملييجم تيرعورري      

وتيرفك  وتير ث تيعولي وغ  ذيك من مهملرته  يررزتمن مرع ذيرك    

كرليك  وتهيةت تيريةت تيرعويليت يروتكرجم تحريملجرمله ارله تضرحورت،     

مررع تجلملمعررمله وتضرتكررز تير ثيررت   تعزيررز تيعلررع تير ثرري تضشرررتن   

مل يف حبرررملر تيرخصررر ، وتررررمل ر تيررررملحثم وتيعلرررع  مرررت عملضي رررتضرقد 

معهرر   وتيع مليررت  صررمل ر تيرررعو  يطررهب اررله تضرحوررت، مررن لررهر     

تررو   تضصررمل ر تض ملسرررت وتضرتكررز ت ملصررت مهرر  يوعلررع وتير ررث        

ق طر ر م ملر، عوى غرتر ممل او أكمل  ي  ع  وتتيرقملء مرعضه  يف جو 

مل  كررليك  لررن تضهرر  ترردريجم تيقيررمل ته يف م سقررمله تيرعورري    عملضي رر

تيعرررمليي عورررى مهرررملرته تيقيرررمل ة ت ديثرررت تيررر  تقرررو   أ تتمركرررملر  

 ت عن أامل  تيقيمل ة تيرقويديت وتإلمدت ، معيًد
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 التحصيات:  

تررردريجم تيقيرررمل ته يف م سقرررمله تيرعوررري  تيعرررمليي عورررى مهرررملرته  -1

 أ تتمركرررملر وتإلمررردت  وتسرشررررت   تيقيرررمل ة ت ديثرررت تيررر  تقرررو 

 ت عن أامل  تيقيمل ة تيرقويديت تضقرقرع، معيًد

قرررت يوتقرررع تيرعوررري  تجلرررملمعي يف مه نرررمل،     علرررع  رتسرررمله معل   -2

و رتسرررمله تسرشررررت يت يوعرررع ر يرررت مقررررقرويت يورعوررري  تجلرررملمعي    

، وتعرلرمل   سررتتتيجيت تيرعوري     هوتيرعملمع مع تير ديمله تير  توتجهر  

لع، والت يشلع  ور تجلملمعمله تيرقويدي يف تيرعوري   يف لدمت تجملر

 وتير ث ولدمت تجملرلع، وص ملعت تيفكر وتوييد تضعر ت 

ز تجلملمعررمله ت ريررت تركمل  يررت،  ملجلملمعررمله حترررملل  أ     َمرر  -3

تضرونررت يف ايكوررت مرتحبهررمل وبصصررملتهمل و يغررملء أو تسررر دت  مررمل 

وقرتطري   ت عرن تضعرو. تير   ترته من بصصمله حقجم ت ملجت معيردً 

ومر ز   ترته تجلملمعررمله حريررت تتسرررغ ملء عررن ترعضررملء وتيعضرروته  

  كفملءته   هرملم تيعضرو ترسملسريت    قي وت  ،ملغ  تيفملعوم أكمل  ي 

 )تيردريي، ترحبمل  وتضشملركمله تركمل  يت، ولدمت تجملرلع( 

مل، مل وتطريقي رررأاليرررت تطررروير أ تء أسرررملتلة تجلملمعرررمله أكمل  ي ررر -4

مرررت   يف حبرررملته تيرررردريي تضخروفرررت وتضرقد   وتيرررردريجم تضرخصررر 

  يوعلويررت مل، وتررو   تيرردع  تضررمليي تيكررمليف يورفرررُّ   مل ولملرجي رر تلوي رر

تيرعويليررررت وتإلمرررردت   يهررررمل، وكررررلت تررررو   تيرررردع  )تيووجقرررر (    

وتيرجهيزته تيضروريت من خمرر ته ومعملمرع ومرحبيرمله وغ ارمل،     

ملءته تيعوليرررت، وتقرررهيع تضشرررملركت يف تضررر ارته وتي ررردوته وتيوقررر

  يف تسرخدتم تيرق يمله وتض هجيمله ت ديثرت يف  تيردريجم تضرخص و

تير ررث وتيرررردريي تضعرلررد عورررى تضشررروعمله وحرررع تضشررركهه،    
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ز تجلوت ز يف حبملر تيرردريي وتيعلرع تير ثري وتإل تري ولدمرت       وَم

 تجملرلع   

تعزيرررز تيعلرررع تير ثررري تضشررررتن مرررع تجلملمعرررمله وتضرتكرررز       -5

مل يف حبرررملر تيرخصررر ، وتررررمل ر تيررررملحثم مرررت عملضي رررقد تير ثيرررت تضر

وتيعلع معهر ، وحتفيرز /  جررملر عضرو ايةرت تيرردريي عورى تيعلرع         

 علن اله تجمللوعمله تير ثيت 

ضمل ؛ interdisciplinaryعرورة تطريق م ه  تيرخصصمله تيري يت  -6

يرره مررن  وت ررد كررر ة، مررع تطريررق نظررملم تيقررملعمله تضرررن ييخرررملر       

مرن نظرملم تيقرملعمله تضقيرد مأوقرمله        ملسجم د  مردت  تيطورت تيوقت تض

 وحزم حمد ة 

مرررررن تضهررررر   مررررر  كفرررررملءته تيقررررررن ت رررررمل ي وتيعشررررررين     -7

وتتحريملجمله تضقررقرويت يف تض رملا ، مثرع ت ليرت مهرملرته تيررفك        

ع ن مرن تقرُّر  وت رجير  ييررلكنَ  ؛وتير ويع وتي قد من لرهر تض رملا   

يف أي ميةررت علررع،   ف وتيرعررمليمتيركيُّرر تويقرررطيعو ،كررع جديررد 

 وكليك تيرتكيز عوى تجلملنجم تيعلوي تيرطريقي   

تتارلررملم ممليريةررت تيرعويليررت )تي فقرريت وتإل تريررت وتيفيزيمل يررت(       -8

ررررع زة يوجليرررع مرررن ِقتض ملسررررت ضخرورررف ترققرررملم تيرعويليرررت وتحملفِّررر  

 تيقمل لم عوى تجلملمعمله وتيرعوي  تيعمليي  

ههرررمل  أ د توجُّأن تقررررفيد تجلملمعرررمله تيقرررعو يت ترلررررى ع ررر -9

مررن ةرمررت تجلملمعررت تإليكرتونيررت     تيرعورري  تإليكرتونرري مقرررقره   

حرررى تررردأ ممررمل تنرهررى   ،تيقررعو يت وغ اررمل مررن تجلملمعررمله تيعملضيررت  

 وتقرثلر يف اله ت  ة تيعليقت وتي جمل  تيرملار  ،ع ده ت لرون

 عررمل ة وقترة تيرعورري  تيعررمليي وتير ررث تيعولرري، و صرروهمل عررن       -11

 تلره  مهملمهلمل   ؛وقترة تيرعوي 
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 )حسب احلروف األجبدية(

 
  

وقطاااااع داعاااام   االقتصاااااد األزرم.. مسااااتقبل واعااااد   " قياااايةيف املشاااااركحن  -

 ":والدولية احمللية  لالستثمارات ب الحطين وجاذ لالقتصاد  

  مرتاي  تيرعيز     

  م   مرتاي  نمل ر 

 مقلت تيروجيري 

 شريكي   تجلملقي تي 

 أ  عملر مه كت 

 حملمد تيشرتري    

   ود تي يثن    

 لمليد تير يعملن    

    ريمله ا    

 م  سمل  تضري 

  سويلملن تيطفيع    

 صدقت  ملعع    

  أ  عرد تيرون مملسو 

 عر  مرالم    

  عثلملن تيعثلملن أ    

 أ   هد تروري 

 أ   هد تيصملحل 

  أ   هد تيقملس 

 أ  حملد تيدندني 

 يمل   مقملعد تحمل 

 و ملء طيرت    

  ":تعليم ورعاية الطفحلة املبكرة" قييةيف املشاركحن  -

 مرتاي  تيرعيز     

 م   مرتاي  حملد نمل ر 
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 تجلملقي تيشريكي    

 لمليد تير يعملن    

 م  لمليد تيعثلملن 

 لمليد تيفهيد    

 قيمل  تيدريي    

 سعيد تيعلو ي    

 سويلملن تيطفيع    

 عر  مرالم    

 عثلملن تيعثلملن    

 وي تيطخيي   ع 

 أ  عويملء تيرملقعي 

 أ   مل زة تيعجروش 

 وقيت تيركر     

   حملد تضو    

 مقملعد تحمليمل    

 مهمل تض يف    

 أ  مهمل عقيع 

 و ملء طيرت    

  ":ر االجتماعي يف اجملتمع السعحديحتديات التغيُّ"قيية يف املشاركحن  -

 مرتاي  تيرعيز     

 م   مرتاي  نمل ر 

  أ  عملر مه كت 

 ت تضملر    وزة مي 

 لمليد تير يعملن    

   رتشد تيعرد تيكري    

 سويلملن تيطفيع    

 عمل شت ترودي    

 عرد تيعزيز ت رقملن    

   أ  عرد تيرون مملسو 
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 أ  عرد تهلل تيضوحيي 

  عر  مرالم    

 م   ملعع تيقرني 

 أ   مل زة تيعجروش 

 أ   هد تروري 

 وقيت تيركر     

  أ  حملد تيدندني 

    حملد تضو    

 م صور تضط ي    

  أ  م ى أمو سويلملن 

 أ  مهمل تيعقيع 

 مهمل تيعيدتن    

 مهمل تض يف    

 أ  ايوت تضك ش 

  و ملء طيرت    

التعلاااااايم اجلااااااامعي وحتااااااديات القاااااارن احلااااااادي  " قياااااايةيف املشاااااااركحن  -

 ":والعشرين

 مرتاي  تيرعيز     

 م   مرتاي  نمل ر 

 لمليد من  ايم    

 قيمل  تيدريي    

  ي   سعيد تيعملمو 

 سعيد تيغملمدي    

 صدقت  ملعع    

 عمل شت ترودي    

 عرد تيعزيز ت رقملن    

  أ  عرد تيرون مملسو 

 عرد تهلل تضط ي    

  عرد تهلل صملحل ت لو    
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 عر  مرالم    

  عثلملن تيعثلملن  أ    

  م   ملعع تيقرني 

 مليزة ت رمي     

 أ   مل زة تيعجروش 

 أ   هد تروري 

 أ  حملد تيدندني 

 د تضو     حمل 

  مقملعد تحمليمل    

 مهمل تيعيدتن    

 أ  نورة تيفمليز 

 نورة تيصويملن    

 ا د ت ويفت    

 أ  ايوت تضك ش 

  و ملء طيرت    

 يوسف تيرشيدي    
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 131 تيعرت. -

 32 عق  -
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