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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تعرردً  يعررره اررلت تيرقريررر   

م، هرررمل يارررروتر ى مارقرررال  شررريملر وررر   شرررهر يوي رررو     طرح 

خيت مرل زة من مفكري تضلاكت ى خمراف تجملرملته،  ونملقشهمل ن 

حررو   ملءة ومقرتحررملتهب تدمل  ررت وت تحلرروتر رررهرتاهب تيي  رر  وتيررلين   ررر  
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 التنفيذي امللخص: 

نررملقد  . ومليررد تيفه ررد ى تيورقررت تيرا سررت مشررملك  تيرسررويق    

تيررر  يع شرررهمل تيقزرررمل  تيزرتعررري ى تضلاكرررت رشرررك  عرررملم، مررر     

ًرت، مر   زمل  كونه تألكثر ترث   ترك زه عاال تإلنرملج تي يملتي من تيق

تسررا ا تيضرروء عاررال ملرررملر تضررزترعت كررونهب يعرلرردو  عاررال اررلت 

 واب ر  شك  ررز تي عيت   ه كل رجت.   ،تي شملط

    . ومليد جملوعت من تيسلمله دلت تيقزمل  كمل  درمل   رر   وحد 

واري:   ، وى تضشملك  تيرسويق ت تير  يعرملني م هرمل تضزترعر     ميملشر 

يثملررت تضرتفعت، مومس ت تإلنرملج تيزرتعري ومرمل يصرملحيه    تيركملي ف ت

ر تيسررري   تألشررعملر، شرررعت تاررف تض رجررمله، تيرررث      ى مررن تقايررمله  

 رملألورئت وتيظروف تجلويت.  

زتيرروت    مررملوق  . ومليررد ييرري مشرركات كررو  تضزترعرركلررمل تزررر 

 تجلديرررد  ات تضفهررروم رجرررملِاتيرقا ررردي يارسرررويق م   يريعرررو  تضفهررروم  

تسررملؤته كررثرية ارري كف اررت    نيررلي ييررد  رملإلجملرررت عرر  يارسررويق ت

ر ى تيسرروق. كلررمل عررره  . ومليررد يارزررو   اررهب  كثررر ت مل سرر ًتْعجَب

هررمل تضسرررلر عاررال تشرررخدتم تيزرتعري ى تضلاكررت و عررب تيدويررت وحث  

ى آي ررمله  ر ب اررلت تيرزررو  ومرر  كيررك ا يصررملحِ  ،تيرق  ررت ى تإلنرررملج 

عرررعف وتعرررح ى ش شررر   ى تيرسرررويق مررر  وجرررو  ر تإلنررررملج تزرررو 

 تإلمدت  رت تضزتر  وتضسرهاكت.

 ب تخنفرررمله سررري مرررن تضعوقررمله تيررر  ت   توككررر تيكملترررب عرررد ً 

شرر لمل تاررك تضرعاقررت رضررعف تيي ررال تيررر ررت ى     كفررملءة تيرسررويق ت 

تألشوتق تضركزيت تيزرتع ت، وعدم توت ر معاومرمله عرن تألشروتق،    
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م وجرو  تشررثلملر حق قري    وعدم وجو  آي ت ت ظ ب ض مل ل تيي  ، وعد

ى ش شرر  يمرردت  تض رجررمله تيزرتع ررت، وقصررور كفررملءة تألنظلررت      

 تيرسويق ت وش ش  تإلمدت . 

زه ى معظلهررمل عاررال لررا تيورقررت تيرا سررت رروملرر مله رك ررِروتور 

تفع   وتعزيز جهو  مل دوق تير ل ت تيزرتعي يرشج   تتشرثلملر ى 

تحلجرب مركملمارت ى    إلجيمل  ك ملنمله مرفملوتت ى؛ تيقزمل  تيزرتعي

. مر  عررورة   وينرملج رتً  يارصو  عاال قزمل   كثرر جملكر رتً   ،تجلهو 

تفع ررر   ور تجللع رررمله تيرعملون رررت يرزررروير تيقزرررمل  رشرررك    ضررر  

ي تيرسرررويق تيرقلررري رشرررك   وشررر  ى مل، مررر   ال رررت تي  رررتسرررويق ًّ

 همل وشر همل.ُاْقتسويق رعض تض رجمله تي  ميكن ن 

رعق رب تألو  عارال تيعوتمر  تير      ز م.  شملمت كر ي ى تيورك  

تررر  ر رشرررك  ميملشرررر عارررال تسرررويق م رجرررمله تضرررزتر  تيصرررررية        

وككر م همل: شعو ة تيقزمل  ضرمل يره مرن  ال رت ى  م  رمل       ،وتضروشزت

تيرلتاي، وعدم تروت ر م مل رل ر ر  كرثرية م رشررة عارال تيررغب مرن         

 ال ررت تو رياررمل يالررزترعت ى كرر  مكررمل  يزيررمل ة تيي رر  وتقا رر        

رب   عهرمل ى م مل رل تيي ر  تيكروى، وتفع ر       ير لوته تي  نسب تيع

وتقا ر  حرملته    ،تيرقملرت وتضرملرعت يضلمل  جرو ة تض رجرمله ونظمل رهرمل   

 ز. تيرد يارصو  عاال شوق مم  

ق م.  شررملمت ى تعق يرره يه  نرره ت يرفررق مرر  ينشررملء      كلررمل تزررر  

فرت وتيصررملر   كاِّكونهرمل م   ؛شركت وط  ت تروه تيرسرويق تيزرتعري  

 دمل.  توتيكيملر ى غري حملج ،تضزترعت ت يهرلو  خبدمملتهملمن 
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مررن جملنيرره تارررب  . نململررر تيقعررو  ى تيرعق ررب تيثررملني رضرررورة    

يرفرمل ي   ؛قرتءة جتررت شركت تيرسرويق تيزرتعري تضسرملالت تيفملشرات    

يرعزيررز  ،ياوعرر  تحلررمليي  مررًتءويجيررمل  حاررو   كثررر م   ،تألوزررملء

لررمل رررت تضررزترعت وتألشرروتق    ق م ظومررت تعملون ررت    ْاررتجلهررو  ى و 

 ورزي عت تحلمل  تزوير جو ة تض رجمله.   ،تضركزيت يزيمل ة تضي عمله

تيرتك ررز ى اررلت تيسرر ملق عاررال عرررورة تفع رر     قررد    ، يًضررمل

 ور تجللع مله تيرعملون ت يرسه   تسويق م رجمله تضزتر  وتحل رملزته  

ملركت تيصررية، ووفض تكملي فهمل تيثملررت وتضررررية مرن ور   تضشر    

 ى تضعدته وتآلته تيزرتع ت وتيشرتء تضشرتك يألمسدة وتييلور.

  ا تضدتو ه حو  تيقض ت تحملورين تيرملي ت:وتضل 

 .تإلشكملي مله تضرتيزت رمليرسويق تيزرتعي 

 .وشملا  تزوير تيرسويق تيزرتعي وتلي   تيعقيمله  مملمه 

ال ومررن  ررررز تيروملرر مله تيرر  تنرهررال يي هررمل تضررررملورو  ى مارقرر     

  شيملر حو  تيقض ت ممل ياي:

ر تجلهررو  رررت تجلهررمله تضع  ررت رمليقزررمل  تيزرتعرري عرررورة تضررملُ  -1

تحي تير ظ ل ررت ووتتشرررثلملر يررسررت ر ئررت تيعلرر  وتيسرروق مررن تي رر   

ومحمليررررت تضررررزتر  ى كمل ررررت م ررررملطق     ،وتيقملنون ررررت وتتشرررررثلملريت 

مرر  تضسررملعدة ى  ديررد تيفرررا تتشرررثلملريت تضرملحررت       ،تضلاكررت

 ن تضسرثلرين وتضزترعت عاال تور ف  حجملمهب.م  ٍّيك

 ،تفع    ور تجللع مله تيرعملون ت تيزرتع ت تشررقزمل  تضرزترعت   -2

ال رملجلملنرب  ع  ر وتفع   تيعل  تيرعرملوني يرزروير تيقزرمل  ووململرت مرمل ي      

 تيرسويقي وتيس زرة عاال تألشوتق وم   تتحركملر ألي  ئت.
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  تيورقت تيرا ست:  . ومليد تيفه د

 ؛ ررو   نشررزت تيقزررمل  تيزرتعرري ومدو ترره وخمرجملتررهترعررد  وتر

تإلنرملج تي يملتي مبخراف حمململ اه من تخلضرملر وتيفملكهرت،    : ل همل

م هرررمل تضملشررر ت تحل رررت ومشررررقملتهمل وتيررردوتجن     ووتيثرررروة تحل وتن رررت  

 ومشرقملتهمل وتألييمل  ومشرقملتهمل، وتيعس ، وتألمسملك ومشرقملتهمل.

خترارف   ،خمرافرت وك  م رج من اله تض رجرمله يره آي رت تسرويق     

ت مبشررك ه تيرسررويق ًرتررث   حسررب طي عررت تض رررج، يت     كثراررمل

تيزرتعرري تإلنرررملج تي يررملتي. ويرررث ر ررره ملرررملر تضررزترعت تعرلررمل اب      

رشررك   شملشرري ى  وررودب عاررال ينرررملج اررلت تي شررملط  كثررر مررن     

كيررررملراب  و تيشررررركمله تيزرتع طررررت. وتيقزررررمل  تيزرتعرررري ررررردوره     

ر  رهرررمل عرررن تألنشرررزت تإلنرملج رررت    رعرررد ن مرررن تيسرررلمله ي فررر    يرسرررب

مرررن  ،ات تيرسرررويق تيزرتعررري عِضرررشرررملالا ى تكرررو  م   ،تألوررررى

  الهمل

ارت ى تألجهرزة وتأل وته وتضيرملني    ترتفمل  تيركملي ف تيثملررت تضرلث  -

تخنفررمله كفررملءة تشرررخدتمهمل يروقفهررمل   ؛وتيعلمليررت وتآلرررملر وغرياررمل 

  رتته زم  ت مرفملوتت

تقايررمله حررمل ة ى  مررن ملحيه مومس ررت تإلنرررملج تيزرتعرري ومررمل يصرر     -

وتخنفمله ى ينرملج ت تيعلمليت ، شعملر م رجملته

ممرمل يزيرد    ؛شرعت تاف تض رجرمله تيزرتع رت وململرت تي يملت رت م هرمل      -

تيركملي ف.

ر تيشديد رمليظروف تجلويت )وململت ى تيزرتعت تيرقا ديت(تيرث   -
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ممرررمل  ؛ه تضزروعرررمله وتيثرررروة تحل وتن رررت يب رررمله وتألورئرررت تعرررر  -

وسملارب سي ي 

 رر   غمليي ررت تض رررجت تيعررملمات ى تيقزررمل  تيزرتعرري    ،ويألشررف

يديهب تضفهوم تيرقا دي يارسويق تيزرتعي تيلي يعرلرد  شملًشرمل عارال    

ف ضِع ب تيق ملم رمليرتويج وتيي  . وشريمل  الت تضفهوم ي  ،ينرملج تض رج

 ى علا ت ينرملج وتسويق تض رجمله تيزرتع ت.   تيرسويقي  تيشق 

   تضفهوم تحلديث يارسويق تيزرتعي يرلثر  ى تإلجملررت    ى حت

 ءعن تسملؤته من تضفرته    يزرحهمل تضرزتر  عارال نفسره قير  ررد     

 تيزرتعت

 ، ال رررت  ديرررد نرررو  تحملصرررو  وتوق رررا زرتعرررره )مرررملكت  زر      -

 (؟ومرال

ك؟ ومررمل مرردى حجررب تض مل سررت ى زرتعررت اررلت      ن اررو تضسرررهاِ م رر -

 تحملصو ؟

 يق )مرال يرب تيرسويق؟(تيوقا تض ملشب يارسو -

اله تيرسملؤته توت ر معاوممله شريعت عرن   نوترزاب تإلجملرت ع

ى م رملطق تضلاكرت    م ملطق تيفملاض وتيعجز ى تألشروتق تضركزيرت  

مل يت  نهرررمل حملي ًّررر  ،وشرررري  وررر    ررررتته تيسررر ت   رشرررك  م ررررظب 

ويألشف غري مرو رة  و يصعب تيوملو  يي همل  و    مثت عدم ق ملعت 

ه. ويرتترررب عارررال ارررلت   ض تضرررزترعت رهرررلت تيروج ررر  مرررن جملنرررب رعررر  

 ، قمل ت تيرسويق تيزرتعي يردى غمليي رت تضرزترعت     و غ مل  حمدو يت

 ؛"ط ب تيسوق وت ط ب تييضملعت" :مقويت هب عاالوتيلين يي و  آمملَي

 ي ى حررمل  ملررمل ف تخنفررمله تيكل ررت تضعروعررت ى  رر  ترتفررمل        
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يرررمل تصررر ب  و  و" ،زت ه  شرررعملر ر ررر  م ررررجهب   ،تيكل رررت تضزاوررررت 

 خت  ب"

ر تيقزرررمل  تيزرتعررري تيسرررعو ي ر وع رررت وك ف رررت تإلنررررملج     تزرررو 

 ،تيي ررروه تحملل رررت رثنوتعهرررمل  : رملشررررخدتم تيرق  رررت تيزرتع رررت )مثررر   

وتشررج   تيدويررت تشرررخدتمهمل؛ يت  نرره ويألشررف  ،وتيزرتعررت تضملا ررت(

ا يصملحيهمل تزوير ى آي رمله تيرسرويق تيزرتعري  ضرًامل عرن عرعف       

تإلمدت  رت تضرزتر  وتضسررهاك. ومرن  رررز تضعوقرمله       ه ش ش وتشو 

 تي    ه يه تخنفمله كفملءة تيرسويق

وعردم ترو ر تضعاومرت     ،ععف تيي ال تيررر ت يألشروتق تضركزيرت   •

وعرردم يجيررمل  آي ررت ير ظرر ب م مل ررل ر رر  خمراررف        ،رشررك  م رررظب 

 تض رجمله تيزرتع ت ى تألح ملء  تو  تضد 

تإلمدت  يال رجمله  رثلملر ى ش ش ن عن تتشييحجملم تضسرثلر •

ت ترتفررمل   رجررت تيزرتع ررت وتيرصرر    تيزرتعرري رشررك   وشرر ؛ نظرررً  

 تضخملطرة ى الت تيقزمل 

تخنفمله كفملءة تألنظلت تيرسويق ت وش شر  تإلمردت  يرسرويق     •

وتيرعيئرررت وتيررا رررف   ،تضخرررملز  تضرررو ة  :مثررر  ،تض رجرررمله تيزرتع رررت 

تي قرر  رررت م ررملطق تإلنرررملج   ووشررملاا ،وتإلرشررمل  يارسررويق تيزرتعرري 

ينررملج مرزتر  وت ي تيدوتشرر يصر  يه      ،وتألشوتق تضركزيت ) لثً 

ه تض رجررمله يه تيراررف عررر ممررمل ي  ؛تيريررمله ى شرر ملرته مكشررو ت 

 رملشرث ملء ينرملج كيملر تضزترعت وتيشركمله تيزرتع ت(
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ممررمل  ؛رررروز  ور تيوشررزملء و غارريهب مررن تيعلمليررت غررري تيسررعو يت     •

  مرررن قاِّررروي  ،هرررب ى آي رررت عرررره تض رجرررمله تيزرتع رررتليزيرررد  كُّ

 املمد تيعملاد يالزتر 

غ رررمل  تيررردور تيفملعررر  ياجلع رررمله تيرعملون رررت يرسرررويق تض رجرررمله   •

مجع رررمله ى خمرارررف م رررملطق     ح رررث يوجرررد  قرررا     ،تيزرتع رررت

 ،"ن مجع رررت تعملون رررت زرتع رررت  غايهرررمل "يرررئِ     تضلاكرررت مرررن وتقررر   

سررب ي ترتهررمل ى  رر   وخيراررف نشررملط كرر  مجع ررت عررن تألورررى ح  

 عارررال تتخنررررتط ى تجللع رررمله تيرعملون رررت تعرررعف يقيرررمل  تضرررزترع

   تيزرتع ت

ى يه صت يارسويق تيزرتعي    تيفش  ى يجيمل  ك ملنمله مرخص  •

عدم وجو   و ععف تيعلر  رمليرعملقردته تض رظلرت يرسرويق تض رجرمله      

م تيزرتع ت. وقد كمل  ا ملك حمملويت من وزترة تيزرتعرت عرملم   

نشررملء شررركت تسررويق زرتعرري رررر ب مررمل  مشرررتك رررت تيدويررت         إل

% مررن سررت،  ررب تزرررح تييررملقي يالسررملالت تيعملمررت ر سرريت   وتض ش 

هرمل  و  حاُّ ،رهما رو  ريرمل ( يت  نهرمل تعث ر      ررر  رر ب تضمل  )تضقد 

ش وته. وى ورشت عل  عن تيرسويق تيزرتعي  قملمرهمل غر رت   رعد 

 : طارق وزيرر تيزرتعرت تألشريق مقويرت      ،مجتملرة تيريرمله عرملم   

وتحلرديث   ،"حنن  ملشاو  ى تيرسويق تيزرتعري كلجرلر  زرتعري"   

ه يالررزترعت رثال ررت تضيررمل رة وعرردم تتتكررمل  وتنرظررملر  جهررزة وج ررم 

وكيرررك رررررملتخنرتط ى  ؛ تيدويرررت حلررر  معضرررات تيرسرررويق تيزرتعررري     

تجللع رررمله تيرعملون رررت وتفع ارررهمل ررررروح تجللملعرررت وتيركرررر  خلدمرررت  

فسهب وي س رمليفر يت ن
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تومل مله مقرتحت

تعزيز جهو  مل دوق تير ل ت تيزرتع ت يرشرج   تيقزرمل  تخلرملا     -

ي شرررثلملر ى تيقزررمل  تيزرتعرري ر نشررملء ك ملنررمله رثحجررملم خمرافررت   

ترررروه علا رررت تتتفرررملق مررر  تجللع رررمله تيرعملون رررت يروريرررد وترررثمت       

تحملململ   تيزرتع ت ميملشرة، وتكو  اله تيك ملنمله مسر ويت عرن   

مرتقيررررت تحملململرررر   تيزرتع ررررت وتيروتملرررر  مرررر  م مل ررررل تيرسررررويق       

وتيرمل   تضعاومرمله    ،وتيك ملنمله تضلمل ات ى خمراف م ملطق تضلاكرت 

 ؛وتيروع ررت يالررزترعت رملير سرر ق مرر  تجلهررمله تحلكوم ررت تضسرر ويت  

ممرررمل يسرررهب ى يجيرررمل  ت ظررر ب يس شررر  تإلمررردت  ووفرررض ترررث ري       

ر م ملشررررب  تيوشررررزملء و ق ررررق عملاررررد   ضرررر  يالررررزترعت وشررررع      

يالسرهاك

 ،تفع ررر   ور تجللع رررمله تيرعملون رررت تيزرتع رررت رشرررك    ضررر       -

وتعزيررز   وتراررمل يكسررب  قررت تضررزترعت وجررلرهب ي نضررلملم يراررك  

تجللع ررمله  و ينشررملء مجع ررمله  ورررى يالسررملالت ى ر رر  تجلملنررب       

يرقا     ر تيركملي ف تيثملررت وتضومس ت ؛تيرعملوني

 ،ي تإليكرتونرري وتشررج عه   ى تيرسررويق تيزرتعرر  ال ررت تيروش رر  -

مثرررررر  تض صررررررمله تإليكرتون ررررررت وتيرزي قررررررمله يرسررررررويق رعررررررض     

تيرر  دررمل  تض ررملطق م مرر  طي عررت اررله تآلي ررت مررنءتيرر  تررر  تض رجررمله

مثررر  تضرررملرو وتيرمرررمل  وتيرلرررور وتيعسررر    ،نسررري ت م ملشررريت تهم رررز

   وغريامل
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 :تيرعق يمله

 تيرعق ب تألو : م.  شملمت كر ي

ز ى  سرروف ُ ركِّرر  ؛تيرسررويق تيزرتعرري ب موعررو  نظررًرت يرشررع  

 ،تيرعق ب عارال تسرويق تض رجرمله تيزرتع رت مرن تخلضرملر وتيفملكهرت       

 رجهرمل تضرزتر  تيصرررية وتضروشرزت. وتيسريب ى كيرك ارو           وتي  ت 

 رجي تيدوتجن وتألمسملك وتضملش ت حيررملجو  يه تتارلرملم ردرجرتن    م 

مث   ،كيرية ق ، كلمل او تحلمل  م  شركمله تإلنرملج تيزرتعي تي

شررركت ج ررزت  وتيرروك ومررمل شررملرههلمل. ومررن تيعوتمرر  تضرر  رة عاررال      

 تسويق م رجمله اله تضزتر  ممل ياي:

تيسرررعو ة: عارررال تيررررغب مرررن  ال رررت ارررله تض شسرررمله تيصرررررية    -

  نهرمل ا يررب    ،وتضروشزت وطي عت علارهمل و ورارمل ى  م  رمل تيررلتاي    

ر معملجلررت ا رمل ى يطرمل   امل رر جرتءته وململرت ياسررعو ة. يسرا    ؤتشررث مل 

ر وتيرثكررد مررن رررد مررن م رر  تيرسررر  ويكررن  رى  نرره ت ،اررلت تألمررر

  شعو ة تضاك ت وتإل ترة حبد   نال.

م مل ل تيي  : تر خفض ردرجرت كريرية  عردت  م مل رل تيي ر  تير          -

ميكن    تسرخدمهمل اله تضزتر ، ملر ح    اله تض مل رل كريرية   

تضزاررو  ويكررن  ،وتحلاقررت ى جرردة(  ،تيرررروة ى تيريررمله  ،)مثرر 

تررو ري عررد   كررو مررن اررله تض مل ررل حبجررب  ملرررر، وكيررك عاررال          

مل رع رررًدت عرررن ج وتي ررر  م رجملتهرررمل كتت ًّررر رررِرت ررررتته    ارررله تضرررزتر  ت 

تألوت  إلعمل ة حمملويت شرعو ة   )تيشريز ت(. كلمل  نين  عرقد  نه آ  

وررملي ظر يه ترتفرمل  تييزمليرت     ،اله تألشوتق ررملي ظر يافشر  تيسرملرق   

 ك ر جت جلملارت كورونمل.رت تيسعو يت 
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 رررر   رعررررض )وت  ريررررد     قررررو    ،مرتقيررررت تجلررررو ة: يألشررررف -

تيكثري( مرن ررملاعي م رجرمله ارله تضرزتر  ت يهرلرو  رمليرقملررت عارال         

وياج و  يه تيرد ع د تعيئت م رجملتهب عرن طريرق يوفرملء     ،تجلو ة

وارلت ير  ي يه    ؛تض رج م خفض تجلو ة  ا تض رج تضرتف  تجلرو ة 

ويرر  ر  ، رجرمله ارله تضرزتر    مبارلرملم تضسررهاك تي هررملاي   تخنفرمله ت 

عاررال تسررويق م رجررملتهب. وت رررد مررن تيرثك ررد ا ررمل عاررال  ور جديررد  

ياجلع مله تيرعملون ت رملإلعمل ت يه  ور تييارديمله تضسر ويت عرن ي ترة    

 تألشوتق.

مرررن م يررردي ينشرررملء ارررله     شرررركت تيرسرررويق تيوط  رررت: يسرررا     -

 ،ر  رهررررمل تيررر ررررت  وكيررررك ترتفررررمل  تكررررملي ف ينشررررملء    ؛تيشررررركت

 ،وتخنفررمله تارلررملم تضررزتر  تيصررررية وتضروشررزت ى تيرعررملو  معهررمل   

وقرد   يررا كيرك تيرجرررت      ،وعدم حملجت تضزتر  تيكيرية خلردمملتهمل 

 تي   شملر يي همل كملتب تيورقت تيرا ست.

من تخلدممله  م وزترة تيزرتعت تيقا   قد تخلدممله تتشرشملريت: ت  -

ويعرر  اررلت  ،  ى كيرركوتضزاررو  تيروش رر ،تتشرشررملريت دررله تضررزتر  

  حد  اب تيزرق يه تيسعو ة.

ودممله تييرث وتيرزروير: توتجره ارله تضرزتر  م مل سرت شرديدة        -

مرررن تييضرررملا  تضسررررور ة تيررر  اررررملز رملخنفرررمله تيسرررعر وترتفرررمل       

تي وع ررت، وتضزاررو  تزرروير ورردممله وزترة تيزرتعررت تضرعاقررت ررزرروير 

مبررمل ى كيررك ت ظرر ب   ،رهررمل وتسررويقهملئتض رجررمله وتيرعملمرر  معهررمل وتعي 

 ودممله تدريي ت دلت تيرره.
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 عرررررب تض شسرررررمله تيصرررررررية وتضروشرررررزت: تتنزيرررررمل  )ويررررر س    -

صرررت تإلحصرررملء( تضوجرررو  ع ررردي ارررو    تيررروتمج تير لويرررت تضخص      

يال شسررمله تيصررررية وتضروشررزت ت تسرررف د م هررمل تضررزتر  تيصررررية   

ررض تي ظررر عررن شرريب  وتضروشرزت، وت رررد مررن ترر ري اررلت تيوعرر  ر  

شررروتء كرررمل  عرررزوف تضرررزتر  نفسرررهمل  م عرررزوف تجلهرررمله       ،كيرررك

تضسرر ويت عررن اررله تيرروتمج. ويعرر  مررن تض ملشررب ييرررملء رشررب  وررو      

 م رجمله اله تضزتر  يه  شوتق تجللات.

ت يرقررديب ورردممله ومرروت  تيرعيئررت  تخلرردممله: ا ررملك حملجررت مملش رر  -

 ررق كريري     حر  وتيررا ف وودممله تي قر  درله تضرزتر ، ح رث ي     

 ى  شاو  تيرعيئت رت تض رج تحملاي وتضسرور .

ال يصررملر  عَزر ملرملر م رجي تيقلح: عارال تيررغب مرن تتارلرملم تضُ     -

م رجررري تيقلرررح ألشررريمل  ت ختفرررال عارررال  حرررد،  قرررد يكرررو  مرررن   

 ،ح تضزتر  تضروشزت وتيصررية نفس تتارلملم عاال تألق ْ تض ملشب م 

تتكرفملء تيلتتي ى جملوعت  هب ى  ق قوكيك رملي ظر يدورامل تض

مهلررت مررن جملوعررمله تض رجرررمله تيزرتع ررت تضعرو ررت رملشررب وضرررملر       

 تيزملويت.

شررك   رره    مررن تي رررملاج تضروقعررت يرردعب   ت ل ررت تض ررملطق: ممررمل ت -

ح ررث تشررري   ،تتيرسررويق ى اررله تضررزتر  ت ل ررت تض ررملطق تألقرر   رروًّ   

  ريررمل كرر  مررن اااررت 90يحصررملا ت شررملرقت ياصرر دوق تيزرتعرري      

 صرف ضزترعي تيقلح يرب ملر همل ى نفس م زقت تضزرعت.ي 

تجللع مله تيرعملون ت:   ت ملودمل ى تيورقت تيرا ست. -
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  تيرعق ب تيثملني:  . نململر تيقعو 

كثري مرن تييرملحثت ى خمرارف     يشر  تيرسويق تيزرتعي تارلملم 

 تيرخصصمله وت ش لمل تتقرصمل  تيزرتعري؛  ملير ل رت تيزرتع رت جرزء     

مل عارررال تير ل رررت    ًّررر ر يجيملر ل رررت تضسرررردتمت، ورملحهرررمل يررر       مرررن تير

تيشملمات، وتألمن تيرلتاي. وح  مشكات تيرسويق تيزرتعي من  ارب  

عوتمررر  ررررملح تير ل رررت تيزرتع رررت ى تض رررملطق تض الرررت كته تضزتيرررمل     

ات تيرسررويق تيزرتعرري تي يررملتي،  عِضررز  . ومليررد عاررال م تي سرري ت. رك رر

زترعت، وحاررهمل يهرردف يه ترروتز    ووململررت   لررمل يرعاررق رصرررملر تضرر   

رررررم جرررزم وم   عارررال عملارررد م  زتِرتيعرررره مررر  تيزارررب، وحصرررو  تُضررر  

تشررررلرتره ى تزررروير مزرعرررره، وتاي رررت تحر ملجرررمله تضسررررهاك مرررن 

ح ث تي وع ت وتجلو ة. وقد ت رملو   . ومليرد تيصرعورمله تير  توتجره      

 ،ومومس ررت تإلنرررملج  ،ترتفررمل  تيركررملي ف تيثملررررت  ح ررث مررن ؛تضررزتر 

ر تيزرتعررت تيرقا ديررت وتررث   ،وقصررر زمررن ملرر ح ت تض رجررمله تي يملت ررت

تيرمل   ترمليرقايمله تجلويت وعرعرهمل يب مله وتألورئت. و وق كيرك عردم   

تألشررملي ب تحلديثررت ى تيرسررويق؛ يك ا يوتكررب تتارلررملم رمليزرتعررت  

وتشرررج   تيدويرررت درررمل مرررمل يوتزيررره مرررن تارلرررملم رمليرسرررويق تحلرررديث   

يرد تيفه رد ورقرره رعرد  مرن تيروملر مله تير         ومرزايملته. وورب  . ومل

  يه  شرملي ب حديثرت حلر  مشركات     من شثنهمل تضسملعدة ى تيرومل ر 

  جهرو   ف وتكملم ر تكرملت   : و معضات تيرسويق تيزرتعري؛ ومرن كيرك   

  ياجلع رررمله تيرعملون رررت   ع ررر ملررر دوق تير ل رررت تيزرتع رررت وتيررردور تضف   

    يكرتوني.  و    ى تيرسويق تإلتيزرتع ت ى الت تجململ ، وتيروش 

ع ف    وجو  شركت مسرملالت خمرصرت رمليرسرويق تيزرتعري مرن      ُ 

ممرمل يسرردعي  رتشرت جترررت      ؛تألال ت مبكمل  حل  اله تضشركات 



65

 –2020     
20 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ،م1997وزترة تيزرتعرررت إلنشرررملء شرررركت تسرررويق زرتعررري ى عرررملم  

 ومعر ررت تيورقررت، دررمل  شررملره تيرر  شرر وته، 8و شرراهمل وحاررهمل رعررد 

نشرملء شرركت تسرويق زرتعري قرمل رة عارال       وي يرفمل يهرمل.   شاهمل عوتم 

يجيررمل  تعملقرردته م رظلررت ر  هررمل ورررت تألشرروتق تضركزيررت ومصرر عي   

تضررروت  تيرلتا رررت يرزويررردالمل رملض رجرررمله تيزرتع رررت، وت ظررر ب يقملمرررت   

معررملره و شررملر   تسررويق ت )مهرجملنررمله( يال رجررمله تيزرتع ررت. ويه  

يزرتع رت     يرب كيرك  ر   قر  مرن تفع ر   ور تجللع رمله تيرعملون رت ت       

يرسررره   تسرررويق م رجرررمله تضرررزتر  وتحل رررملزته تيصرررررية، ووفرررض  

تكملي فهمل تيثملررت وتضرررية من و   تضشرملركت ى تضعردته وتآلته   

 تيزرتع ت وتيشرتء تضشرتك يألمسدة وتييلور. 

 

 تضدتو ه حو  تيقض ت:  

 تإلشكملي مله تضرتيزت رمليرسويق تيزرتعي: 

  مرحاررت تيرسررويق يال رجررمله  يه    .  ررملازة تيعجرررو  شررملره 

 من  ملعب و اب تضرتح  ى تجململ  تيزرتعي؛ ألنهمل:  د تيزرتع ت تع 

تعلررر  عارررال يجيرررمل  ق لرررت مكملن رررت وزمملن رررت وكرررليك ق لرررت    -1

  ويا ت يال رج تيزرتعي يزيمل ة ق لره تضضمل ت. 

 ،قاررت  و زيررمل ة تإلنرررملج  :، مررن  الهررمل كرريريًة توتجرره  ررديملهن  -2

وص تض مل سرت تألج ي رت ى تيسروق تحملاري،     وكثرة تض مل ست وررملأل 

قت تيررزرتع ت ى ييصررمل  ينرررملجهب يه    ونقررص ورروة رعررض تضسررو    

 مل وعدم تعملونهب معهب.تألشوتق تألكثر عملاًدت ممل يًّ
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  زتِر  مرردى رررملح تُضرر  رررد ارري تحملصررات تي هملا ررت تيرر  ت     د تع رر -3

و   تيرررح   مل ى ي ترة مشروعه تيزرتعي منمل وي تريًّوتضسرثلر مملي ًّ

   من تسويق م رجملته.وتي جملح تضررص  ،قهرقِّتيلي ي 

 تعل  عاال تقا   نسيت تيفملقد ى تيزرتعت. -4

و عمل ا  .  ملازة تيعجرو     مشملادة رعض تضقملط  تضصرورة  

م رجرررملتهب تيزرتع رررت رغرررب رورررص  ضرررزترعت ت يسررررز عو  تسرررويق 

 ،رسرويق تيزرتعري  مث همل، يد   يه تيرسملؤ : ا  تخلا  ى علا رت تي 

عارال ورق   وي مله وتضهرملم؟ وار  تيسرعو ة حرو       و رسيب تدتو  تضسر 

ى شوق تض رجمله تيزرتع رت؟  ير س مرن تضفرروه عارال وزترة تيعلر        

    را عاال    ييد  تيروطت من تضسررو عمله ومرتكرز تجللارت    

وملوًيمل ض مل ل تيي   حرال ت يص  مزترعونرمل درله تحلمليرت مرن تي رثب      

 ت عاررال  شرروتق تخلضررملر  وارر  تخلارر  ى تجلهررت تُضشرررِ  ؟!طوتإلحيررمل

 عا رت   وتيفملكهت؟ وضملكت ا ترزور تألشوتق تيزرتع رت يرصريح شرملحتً   

 وتقوم رر ل ت تيزرتعت وتضرزتر  يرصريح يردي مل  رروة زرتع رت       ،يالزتر 

مسرردتمت؟  ير س مررن تألوه    ترروه وزترة تيي ئررت وتيزرتعرت ت ظرر ب     

  ن ي رجهررمل و ررد   ه   هررمل وم رر  عررر ت ومررمل ي  شرروق تض رجررمله تيزرتع رر  

تألشعملر؟ أل  تيياديمله ت يع  همل من قريرب وت مرن رع رد مرمل حيصر       

ى تألشررعملر، ويررو  وررلنمل كلثررمل  )شرروق تيعزيزيررت(  كررو شرروق ى 

لت، سرررملِاتيريرررمله يروريرررد تض رجرررمله تيزرتع رررت وترررديره شرررركت م   

وتعملماررا اررله تيشررركت معرره كعقررملر  قررا حبكررب ختصصررهمل،     

مل يرزررروير تيررررره مرررن ينشرررملاه،  ن يرررد   وا تفعررر  شررر ًئر َضرررج  تررر

 ال دمل!ر  ويألشف تيشديد او ى حمليت رمليفع  ي 

أليي م مييو ا    

أن تتيييييير    ار  

الب ئيييا  الزرا يييا 

تنظييييي   سييييير  

املنتجات الزرا  يا 

ض ف هييا عيير   مييا    

د و  نتجها  تحد   م  

 ا سعار؟
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مرررر     تيوشررررزملء مررررن غررررري   . عيررررد تيرررررمحن رملشررررابوتتفررررق 

تيسررعو يت وتيررلين ميراكررو  ر ب تضررمل ، يرركلررو  ى تيسرروق     

شرراعت وى  ي يرروم، كلررمل    يررديهب   ويعر ررو  مرررال يزرحررو  كرر  

قو   س رررتوزيرر  عاررال تيسررروررمملركا وتييقررملته، ح ررث ي      شرريكت 

يررياررررررررب   وت يسررررررررلرو ،جمزيررررررررت رثشعملر  عو  تخلضملر ويوز 

مل كرر  تيشررركمله  ر. طيًعرر   وملرري ن حررملر  رررملتخنرتط معهررب يت م رر  

 وتض شسمله رثمسملء شعو يت.

ك رِرر : ار  مرن تضلكرن    ت     . يوشف تيرشر دي وردوره تسملء  

؟ وململرررت    تيي ررر  رمليعلويرررت وتيي ررر     تيسرررعو ة تيعلا رررت تيرسرررويق ت  

 ،رمليرصريف وغريه يعرو نقملط توزي  ور   علن تيعلا رت تيرسرويق ت  

رركر جل س ت حررال يكرو    هرمل مرونرت     واي  علمل  ت جيب    ت 

يارركت وتوشر   يردوتار تيعرملمات ى علا رمله تيرصرريف وتيروزير        

تيروزترته  ي  وتيي  . وتي قزت تألورى وتخلململت ررويي تألشوتق من ِق

ات شرر  وتيس زرة عا همل رشك  كملم  من و   عقو  يشركمله م 

تيسوق ير مل ال مر  طي عرت تألشروتق    ى ًلمل  و ممل شملره،  ت تعد  كُّ

 وحريرهمل ى تيرسعري؟

زمليرب رمليسرعو ة    نهمل ت   .  ملازة تيعجرو ومن جملنيهمل  وعرا 

عررر كريري يصررملر     ح ث ر ي رمل   ره وقرو      ،ى الت تيوقا رمليلته

ن حرملو   تضزترعت وملرملر تضسرثلرين ى تيقزمل  تيزرتعي، وك  م 

من  ر ملا مل    يدو  الت تجململ  يسر زرة تألجملنرب عا ره، وتعرملونهب     

م  رعضهب تييعض إلرعمل  تيسعو يت رثي طريقرت مرن ارلت تجملرمل ،     

من معملنرملتهب، مثر     ييرد  مرزت   شرعملر       توقد مسع مل وقر نمل كثرًي

تيسررملعت تيوتحرردة ي ًاررمل؛ يضررلملنهب رررث  اررلت      تض رجررمله تيزرتع ررت ى 

أن الرسييي ان ميييو 

غيييل الديييعرد   

 الييي  و كتن يييرن 

رأس امليييييييييييا   

 تح مييييييييرن   

لدير    عرفييرن ا

 متى   رحيرن كي   

سييييينعا    أ  

 ييييير   كييييي  أن 

لييييد ه   يييييب ا 

تر  يييييي   يييييي  

الدييييييييير رمارك  

 البقيييا ت  ح ييي  

 رن قرن   ر   ند     

 أسييييعار  الخضييييار  

     مجز يييييييييييييا

لغيلم   ن دمحر 

 ييا رخرام معهيي  

 ب  صب  و حار  إ  م  
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تيوقا غرري م ملشرب ياسرعو يت، ورمليررمليي يسررروكو  عارال كملمر         

قرد   تيصفقت، وع دممل يثتي تيسرعو يو  ى تيفجرر "جيردو   تيز رور     

طملره رثرزتقهمل!" الت عدت عن حمملرررهب غري تيشريفت ألي شرعو ي  

عردم  عاال شك  تشرروتك رعض تجل س مله عاال رسزمله مع  رت، و 

 ،يتملحرررت تيفرملرررت ألي ج سررر ت  وررررى ياي ررر  ى ارررلت تي رررو . يرررلت      

وشررررعمل   ،مليسرررعو ة شرررررملر  تضمل  رررمل تيزرتع رررت مرررن تيوت ررردين    

 مل وع  تيسوق!تدرجي ًّ

 نررره مررر  تإلجررررتءته   . يوشرررف تيرشررر ديومرررن جديرررد  كرررد 

تير ظ ل ررت يضرريا تإليقررمل  وعررلمل  تض مل سررت تيشررريفت، ويك رره ت    

أل  غرررري تيسرررعو يت  ؛ملمارررت ألي قزرررمل مرررت تيسرررعو ة تيكءيررررى م 

وى ارله تحلرمل  ميكرن تعريرملراب      ،عًدت آورر ألي علر   او  ر شكِّي 

تيسررعو يت ممكررن    يعلارروت عاررال   كلررمل    نقررملط ر رر  جديرردة،  

تثش س نقملط ر ع ت جديدة مضلونت درب ورملرج تألشروتق تضركزيرت     

 تيكوى. 

عت  ثكررده عاررال    معملنررملة ملرررملر تضررزتر     . و ررملء ط يررت  مررمل 

ح: ضملكت ت تكرو  ا رملك رقملررت ومرملرعرت ضرمل جيرد       ِام ضت، وتيس ت  تُض

؟ كرمل   تضشركاتَ  ! وا  تيسعو ة شرر  ؟ا تء من  اب ى تألشعملر

ن يضلن تيوش ا تيسرعو ي؟ وقرد   تتعرقمل   نهمل قد  اهمل ويكن م 

مرن ررين جاردت مل رغرب تجلملاررت!       ضس مل ى تيفرتة تألوررية تتشررر     

وتيعلرر  عاررال ر رر   ،يالررزتر  تييسرر ا جيررب تيررد مل  ع رره   هررلت حررقٌّ

ا  تيظارررب ع ررره. اررر  توجرررد جهرررت حقوق رررت مسررر ويت عرررن كيرررك؟ يْ 

   جب    يكو . ،يكن
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  تضررزترعت ووململررت  رل رر: ارر  ن   . يوشررف تيرشرر دي وتسررملء  

حررت تيزاررب مرر هب  مليعررمل  ًّ ًئررملكرريرية وعي تيصرررملر مرر هب مسرر وي ًت

فهومه تضهين؟ و ت يكفي    يريعروت  ي يشرتتت ج مله تيرسويق مبتي  

ه تيعررملم ياسرروق وتيزاررب تيعررملم عاررال تض رجررمله؟ وململررت ع ررد      تيروج رر

ى تيقررتءة   ؤو ن ييرد اب م ر  وقمل ًة تتً شوق رو  يك   تتتفملق عاال    

 ،م رًجرمل ير ملشرب وارله تحلملجرت     و ريزرو   ب ومن    ،تألوي ت ي حر ملج

ق كيك من علا مله ترويج. ويثتي ى تإلنرملج وتيي   وممل يسي ؤو وييد

تييق ت ى تيرقا د ى ينرملج نفس تض رجمله ور عهرمل رثقر  جهرد     برعدا

 تسويقي.

 نرره مررن تضعارروم        . ومليررد تيفه ررد ككررر  ،وى اررلت تيسرر ملق 

رعرررض تضرررزترعت يرررديهب تررررتكب وررروته تفررروق معاومرررت تضرشرررد      

رجررملتهب تيزرتعرري مررن ح ررث تألوقررمله تض ملشرريت يازرتعررت وتيرسررويق ض 

تيزرتع ت. ومن تض كد  نه ي س تضزاو  من ملرملر تضزترعت تإلضملم 

ى تيروتملررر  مررر   مهررربٌّ شررررتتت ج مله، يكرررن ييقرررال عاررر هب  ور رملإل

تإلرشمل  تيزرتعي ومرتكز تييروث تيزرتع ت وتتنضلملم ياجلع رمله  

يه شرك   ره حيررملج     تيرعملون ت تيزرتع ت ى م زقرهب، وارلت ممرمل ت  

زرتع ت يالرزترعت مرن تجلهرمله تيرمس رت. كلرمل          جرعمله توعويت

تي سررري ت يكررر   تهعارررال وزترة تيزرتعرررت مسررر وي ت تيرعريرررف ررررملض ز 

م زقررررت وتوع ررررت تضررررزترعت رثال ررررت تشرررررخدتم تيرق  ررررت خلفررررض    

  تيركملي ف ومشكا  تضومس ت وشرعت تاف تض رجمله تيزرتع ت.

علا ت :  ين  ور تضرشد تيزرتعي ى  . يوشف تيرش ديوتسملء  

تيروتملرررر  وتيروع ررررت وتيرعريررررف رملجللع ررررمله ومرتكررررز تإلرشررررمل      

يرروزترة تيي ئررت؟ وارر  يقومررو  رررثي   مل ملرر ًا تاررلت  وًريرر س و وراررمل؟  

     ار  الزرا يا 

مدؤ ل ا التعر ف 

 ييامل زات الندييب ا 

ا ل يييييي  من قيييييي

 تر  ا امليزار   

 أمم يا اسييتخدا  

التقن ييييا لخ يييي  

الت ييييييييييييييال ف  

 مشييييييييييييي نت  

املرسم ا  رس ا 

تنييييف املنتجييييات 

 الزرا  ا
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وتضسررررملعدة ى تزرررروير  ،مسررررملعدة ى  مررررور تيرسررررويق يال رجررررمله 

 . يرررى  ،تض رجررمله يركررو   كثررر ت مل سرر ت؟ وحررو  اررله تي قزررت    

تيرا سررت يفرررو  تيرروزترة ى      اررلت  ور مررن تأل وتر   ومليررد تيفه ررد 

 ،رمليزيرررملرته ويقملمرررت حقرررو  يرشرررمل يت يزورارررمل تضزترعرررو   ؛تض رررملطق

 ،يه تيروتمج تإلع م رت وتزي رق ض صرمله تإلرشرمل  تيزرتعري       يعمل ًت

يكن  غارب مرمل يررب ارو تيرتك رز عارال تجلوتنرب تيف  رت تيزرتع رت،          

 وارلت مرمل   ،ى جوتنب تيرسرويق تيزرتعري   زت  ا ملك قصور ي ر  لمل ت

"حنرن   :توع ره ى تيورقت تيرا ست مبقويت وزير تيزرتعت تيسرملرق    

يه يعرين حنررملج    ، ملشاو  ى تيرسويق تيزرتعري كلجرلر  زرتعري"   

وارررلت مرررن تأل ضررر  جملارررس تجللع رررمله    ،يرشرررمل  تسرررويق زرتعررري 

 تيرعملون ت تيق ملم ره.

ن جيررب    ي رر   ا ررملك حمررور  ، . حملررد تيدنرردني ر وى تصررو 

   مل رصد  معملجلت يشكملي مله تيرسويق تيزرتعي صب  عنضعهلمل ن 

 ى تضلاكت:   

محمليت تضزتر  رثي طريقت كي نضلن تتشرردتمت وعردم اجررة     -1

 تألره. 

ويألشف ير س يره نصر ب ى تيرحب رت      ،   تضزتر  يشقال ويرعب -2

 ه تضيلو .من اله تيص ملعت ت ملشب جهد 

 :ي  ح  تيزرتعي رملإلنرملج يرعاق و  لمل

  تيرعارر ب زرتع ررت ى تض رملطق تيزرتع ررت. توش ر   عردم وجررو  معملارد   -

وت  ،تيرخصصرمله  و غايهرمل حيروي كر      ،ر تجلملمعملهْشتيعمليي ى ن 

يوجد كا ت  و معهد زرتعي علن اله تيرخصصمله، وعاال شري    

 د   جرد معامد 

 را  ييييييييييييا   

املناطق الزرا  ا. 

يييي  التعنيييي    ترسُّ

يي  العييايف   ر   

الجامعات  أغنبهيا 

 حييييييير  كييييييي   

التخصصيييييييات     

 رجيييييد كن يييييا أ  

معهيييييد  را ييييي  

ضيييييييمو مييييييي   

ات؛   ي  التخصص

سييب   امللييا    

 -جامعيييا الجييير  

 ميييي  من قييييا 

   رجيييد  - را  يييا 

كن ييييا أ  معهييييد 

  را  
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زرتع ررت ت يوجررد كا ررت  و   تى جملمعررت تجلرروف وارري م زقرر  :تضثررمل 

 و  معهررد زرتعرري، وكررليك ى تيرروك، و غاررب جملمعررمله تجل ررو      

ال مب رجرمله تض زقرت   ع  كاهمل ت يوجد رهمل مرتكز  حبملث خمرصت ت 

مرررن  ويمكملن رررت تقررررتتح م رجرررمله جديررردة ورمبرررمل   ضررر  ينرملج رررتً    

تضعروف وتيرقا دي، وكليك معملجلت تألمررته تيزرتع رت و ديرد    

 نررروت  تييرررلور تجل ررردة، و رتشرررت تيرتررررت ومعر رررت مرررمل ي قصرررهمل مرررن  

ارو  وتعرويض تير قص و ديرد     ف مرمل ارو تيسرلمل  تضز   عرر  ع ململر ي  

مررن تض رررج ى   ٪30 ر نسرريت تدرردر ر رررو  قررد تيكل ررمله تضزاورررت. ت  

ورمبررمل تكررو  تي سرريت  كثررر ى عررعف تإلنرررملج      ،علا ررت تيرسررويق 

 كتته. 

تيضعف تيشرديد ى تزي رق تيرك ويوج رمل وتيزررق تحلديثرت ى       -

 ،وتيرر  تسررملعد ى زيررمل ة تإلنرررملج مررن تألرتعرري تيصررملحلت ،تيزرتعررت

 ًضمل تشرص ح تألرتعي.  و ي

يه تييو  تيشملش  ى ق لت تض ررج    . عيد تهلل تيضوحييق وتزر 

  تيرلي يضرزر     ورت تضسرهاك؛ تضزتِررت تض ِرج تيرا س واو تضزتِر

رملحلرررد تأل نرررال وتضسررررهاك تيررلي يشررررتي رملحلرررد تألعارررال   يي رر    ألْ 

ة مبرمل  تدرو  ن، ك ف نر م اله يتضسرف د ور  هلمل تضسرف د  و  كو

  ملرر ح ت ْقر يعر  ى ن   تضرزتر  وت يسرر زف تضسررهاك؟     يضرلن حرق   

 تإلشرتف عا همل يوزترة تيزرتعت وتض مله ممل يسهب ى كيك.

رث  معظب تضزترعت يعالو  ررمليفرق    . يوشف تيرش ديب وعق 

ج ى تألشرروتق؛ رررت تيسررعر تيررلي يي عررو  ررره وتيسررعر تي هررملاي يال ررر   

  وتيرجه ز وتيررا ف وتي زو  يألشروتق وغريارمل   ويكن علا ت تجلل

و  ت يررو طواررب  ،مررن  نشررزت يعا ررمل نصرر فهمل عررلن علا ررت تيرسررويق  
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تحملصرو  كملمًارمل. ورمبرمل يرو كرمل  ا رملك        او  ر ر   فض ر تيق ملم رهرمل وي  

  وتعرح ي قرملط ر ر  خمرافرت تألحجرملم يوجردنمل تضرزترعت  كثرر         ت و 

  تإلشرررتف مررن وزترة ْقررن  مل خل ررملر تيي رر  تضيملشررر. و  لررمل خيررص  رًرررُق

م وزترة تيزرتعرت در تء ت شر لمل    قد   نه يعرلد عاال مرمل شرر    ،ألورى

 ممل يرعاق رمليردريب وتإلشرتف وتيرقملرت.

   مررن تألمررور تضهلررت تيرر  يفرقرردامل       . ومليررد تيفه ررد وككررر 

تيسوق تيزرتعي ى وقر مل تحلملعر نقص تضعاومرت إلجيرمل  تروتز  ررت     

 رجمله تيزرتع رت وتيزارب ى خمرارف م رملطق     كل ت تضعروه من تض

ضعر ررت م ررملطق تيفررملاض وتيعجررز ى  رر  توررر ف تض ررز       ؛تضلاكررت

ز  ال ت مركز تضعاوممله تيزرتع رت  عز تي سي ت يراك تض ملطق. والت ي 

 ميمل رته تيص دوق تيزرتعي.  ىحد )م ملر( ك

 وشملا  تزوير تيرسويق تيزرتعي وتلي   تيعقيمله  مملمه : 

   يشكملي ت تيرسويق تيزرتعي درمل ترث ري    مليد تيفه د . وككر 

ميملشررر عاررال مج رر  شرررتاح تجملرلرر : مسرررهاك  و مررزتر   و وشرر ا  

ممرمل يعرين    ؛وكليك تحلاقمله تضرتيزت ره شوتء تألمملم ت  و تخلاف ت

ات تيرسرررويق عِضررر ال رررت يزتيرررت تيعقيرررمله تيررر  تعلررر  عارررال ترررلي   م   

وتقا رر   ،تيرلتا ررت تيزرتعرري ي كررو  ا ررملك ش شررت ى تإلمرردت ته  

آ ملر تشوامله تيسوق و ق رق تيرروتز  ررت آي ملتره مرن قروى تيعرره        

يألشروتق تيزرتع رت،    تومن  الهرمل تيي رال تيررر ر    ،وتيزاب وت ظ لهمل

ويعرر  موت قررت جماررس  .وعرردم ترردتو  مسرر وي مله تجلهررمله تيرمس ررت 

  رعرض تضهرملم مرن وزترة تييارديمله يه تيي ئرت      ْقن عاال تيوزرتء م وًرت 

 ررمله وتيزرتعررت   لررمل خيررص  شرروتق تي فرر  تيعررملم مررن شررثنه زيررمل ة     وتض

و رررح جمررمل    ،تير ظرر ب وتفع رر   ور تجللع ررمله تيرعملون ررت تيزرتع ررت   
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يالررزترعت يرسررويق م رجررملتهب مررن ورر   تاررك تجللع ررمله  و يجيررمل   

  يملم يارسويق مث  يوم تضزتر . 

 

 مفررمل ه: ضررملكت ت نرررى  لًّررملتسررملؤًيمل مه  . يوشررف تيرشرر ديوطرررح 

مل جترررمله تشررررخدتم وكرررملته تيدعمليرررت  مل حكوم ًّررر و توج ًهررر ميرررمل رًة

مرن ينشرملء    وتإلع   وتيرسويق تيرقلي ضسملعدة تيقزرمل  يا لرو رردتً   

 رر   طي عررت  ، . ومليررد تيفه رردر ف؟ وى تصررو كاِّررك ررمل  كرريري م 

مل جهرررو  ويوجرررد حملي ًّررر ،تض رجرررمله تيزرتع رررت خترارررف عرررن تييضرررملا  

لور. ومن تضهب  ف رز تيقزرمل  تخلرملا    يرسويق تضملرو وتيرممل  وتير

 ي عز   ردور ى الت تإلطملر.
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ت يرجز  من تألمن     تألمن تيرلتاي جزء   . محد تيويثنويرى 

تحل رروي؛ وتيرق  ررت تحل ويررت رعررد تهلل ارري تضاجررث يار ل ررت تيرلتا ررت        

 وتيصر ت.

   تيسرر ت  تضهررب: ضررملكت ت رررد     .  ررملازة تيعجرررو  وككررره  

ري تض رجرمله تيزرتع رت تير  ا يررب     سرثِلجي وم  ِررت م  ملا ملك ررًز

يقروم رهرمل    ،تسويقهمل مبشروعمله ملررية تررتيا رمليرصر    تيزرتعري   

تضزترعو  تييسزملء  و ش دته  ملع ه من تألشرر تض رجرت، تهردف    

 يه:

يقملمرررت مشرررملري  ملرررررية يرصررر    تضرررررال وتضخاررر ه وملررر ملعت      -

 تيصاصمله تضملحلت وتحلاوة.  

رجررمله تيزرتع ررت تيررو رية تإلنرررملج ووجو اررمل ركل ررمله    حفرر  تض  -

تزيررد عررن حجررب تيزاررب عا هررمل ى تيسرروق يه  رررتته عرردم توت راررمل 

ق زيررمل ة ى تيعملاررد رقِّررح رث يزيررد تيزاررب عررن تضعررروه م هرمل مبررمل ي   

مررمل عررن طريررق تيرجل ررد  و   ييال رررجت، وكيررك عررن طريررق تحلفرر    

 تيرجف ف.

ه ى ملررر ملعت ميكرررن تتشررررفمل ة  يًضرررمل مرررن قشرررور تحللضررر مل  -

 تضعزرته وتيشلو  ورعض تيكرميمله تيرجل ا ت.  

وا رملك تيكرثري مررن تأل كرملر تألوررى تيرر  مرن و درمل يسرره        

ختررزين تض رجررمله تيزرتع ررت تيفملاضررت عررن تيسرروق تحملارري، اه ررًدت      

ق  قصررال عملاررد ممكررن  رقِّرريي عهررمل عاررال  رررتته طرروت  تيعررملم مبررمل ي   

رجل رد  و تيرجف رف   ت، عن طريق تحلف  يممل عرن طريرق تي  يال رِج
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 و تيرخا  ،  و ملر ملعت مكلر ه غلتا رت ومسررضررته جتل ا رت      

 وغريامل. 

  نرره ت توجررد مشرركات ى    ، . يوشررف تيرشرر دي وى تعرقررمل  

وي عروامل مرن تيصر ملعمله تيررويا رت؛     ،اتيقملمت اله تضشملري  تضكل 

درمل  كونهمل تسررخدم تض رجرمله تيزرتع رت مرن  ملكهرت ووضرملر و و       

مله تشررره ك ت  ورررى طوياررت تألجرر . ويكررن تألاررب مررن   يه م رجرر

وار    ،افرت تإلنررملج تي هملا رت   مهمل ارو كُ قرد  ن يقوم رهرمل وي  تيفكرة وم 

مررن تضلكررن    نرريين عا هررمل  شررعملًرت ت مل سرر ت يال رجررمله تضسرررور ة  

جررت تألشررر تض ِر و  لررمل خيررص  ؟تورمليرررمليي تألقرر  شررعًر ،تألقرر  كافررت

 األشررف  ،م رجرمله غلتا ررت وغريارمل  وتضشرملري  تيصررررية تير  ت رررج   

مل ى تيرسررعري مرر  معر ررت تجلل رر  رررردني تكررملي ف  مثررت ميمليرررت  تاًلرر

 تيرشر  .  

و  لرررمل يرعارررق رشرررركمله ،  . نململرررر تيقعرررو ومرررن جهرررت نظرررر 

تيرسويق  لرن تضفرروه    تكرو  مرعرد ة يار اويرت  و  تحركرملر       

تيسررروق، وررررمليزي  ي يرررري    يكرررو  ا رررملك  كثرررر مرررن شرررركت    

ويكررو  مررن  ،رافررت يررزرري خمراررف م ررملطق تضلاكررت ورثحجررملم خم

ر  هررمل شررركمله تسرررويق م يثقررت مررن تجللع رررمله تيزرتع ررت يرخررردم      

 . ات تيرسررويق يررديهب. وتقرررتح عِضررف مررن م خفِّرروت  ،ملرررملر تضررزترعت

يمكملن ت    تكو  ماك مله وململت وغرري تملرعرت    يوشف تيرش دي

 ويكررو  ،ياركومررت كوكررملته تيرسررويق تض رشرررة ى تضلاكررت  

 ور تجللع ررمله تيرعملون ررت تير سرر ق وتيرشررج   عاررال تفع رر  تيرسررويق   

  ملوتتشرعملنت رملضخرصت مقملر  ميمليغ معقويت، ورهلت ي ررعد قزملعر  

 ردًيمل من قزمل  وتحد.
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عارال    تحلكومرت ير س  ورارمل       . نململر تيقعرو  د وردوره  ك 

وي يري    يقرصر  ورامل عاال ت ظر ب شروق    ،قى تيق ملم ردور تضسو 

ووعرر  تيقوتعررد تيكف اررت    ،كررملته  و تيشررركمله تيرسررويق ت  تيو

ميكررن  ديررد  :ارره يعلرر  ركفررملءة وعدتيررت؛ عاررال شرري   تضثررمل  ْعجَب

وقرررا تضرررزت ته ومقررردتر تيعلررروته مبرررمل حيفررر  حقررروق تضرررزترعت    

 وتض شهه تيصررية تيعملمات ى تيزرتعت.

   علا رت عريا ومرملرعرت ورا تإلمردت         . و رملء ط يرت  و عمل ا 

  و  جملنررب  و شررركمله اررو  ور ت تتيوشررزملء شررعو يشرروتء كررمل  

مل رقرروتنت ى تيدويررت، ارر  توجررد اررله تيقرروتنت  ً ررق  رررد    يكررو  م 

 ،قرت؟  م  نهرمل غملايرت؟ ومررة  وررى     زي وتيضوترا عاال تيرورق وغرري م   

 ، ي س من تيوتجب    يرب مرملرعت كيك من م ظلمله حقروق تإلنسرمل   

 ومن نزتات؟ 

: اررر  تيررروزترة  يوشرررف تيرشررر دي  . تسرررملء   ،وى عررروء كيرررك 

ومل دوق تير ل ت تيزرتعي يقوممل  رثي  ور ت ظ لي يضيا تيسوق؟ 

 ت عارال تألشروتق      تجلهت تضشِر  . ومليد تيفه دومن نملح ره  كد 

  تضهررملم ْقرريكررن جماررس تيرروزرتء وت ررق عاررال ن  ،ارري وزترة تيياررديمله

 تإلشملرة ى موع  شملرق. ايوزترة تيزرتعت كلمل ا

وجهررت نظررره ى يشرركملي مله تيرسررويق   مليررد تيعثلررمل م. و  وحررد 

 تيزرتعي وتلي   تيعقيمله  مملمه ى تي قملط تيرملي ت:

ت عن    يكو  "مل ملعت" حق ق ت ممل زت  تيقزمل  تيزرتعي قململًر -1

مبفهومهررمل تضركملمرر .  لررمل جيررري عاررال  ره تيوتقرر  ارري  نشررزت       

 ،وتشرررررثلملرته وممملرشررررمله مر ررررمل رة غررررري مرتترزررررت وت مررملرعررررت     
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تيسررري  تضيملشررر ويرر س ر ررملء م ظومررت    ف ى تيرمليررب تيررررح  وتسرررهد

مركملماررررت خلدمررررت تيقزررررمل  وت ل ررررره وتزررررويره وت ويرررر  مرتكررررز   

تيعلا مله وتيدو  وتيررح   ه. والت تيقزمل  حيرملج يه ت ظ ب شملم  

يسررهب ى  ويارره يه ملرر ملعت حق ق ررت ركرر  جوتنيهررمل و ركملنهررمل،   

ق قرري عاررال خمراررف   مبررمل ى كيررك تيرعارر ب وتيررردريب وتيرثا رر  تحل    

مل ى تيوعر   تيعلا مله تضرتيزرت رمليقزرمل ، وارو مرمل ي فرقرر يي ره كا ًّر       

 تيرتان.

ت يه جهد كيري ى جمرمل  تزروير   تيقزمل  تيزرتعي حبملجت مملش  -2

ووارررق  ررررا علررر  وتشررررثلملر تيثرررررته وتي ررروتقص ى    ،تألعلرررمل 

ب ى  سرت  سرهِ جمل  علا مله تيقزمل . واله تيفرا ميكرن    ت  

تض رجمله تيزرتع ت ى عدة مسرويمله، تيد  من توج ه  را تسويق 

تيزرتعت خلدمت  را وتحر ملجرمله تيزارب تحملاري وتيردويي، ووارق      

م ظومت كملمات من تخلردممله تير  تزيرد مرن كفرملءة تيعلا رمله ى       

ررزرروير م ظومررت   جملرر  تض ظومررت تإلنرملج ررت وتيرسررويق ت، وتنرهررملءً   

ررقت ى تيسروق  تيرصدير وتيرجه ز وتيرسويق يكسب مكملنرت مسر  

 تيعملضي  و عاال تألق  تإلقا لي.  

ى تيسرررملرق حمملويرررت تقررردميهمل    حرررد تألمثارررت تييسررر زت تيررر      -3

تثشر س  روكج علر  و رق      وي عرلمل  وتيرريين مرن وزترة تيزرتعرت ار    

تقروم مرن و يره شرركمله ملرررية       ،ا ك  تتقرصمل  تيرشرملركي 

ر  تيصرررية  جترو  تضرزت   ،ررجه رز وحردته مر قارت يارعيئرت وتيررا رف     

م دمل ودممله تيرعيئرت وتيررا رف وتي قر  رزريقرت آم رت تسرهب ى       يرقد 

ختفررر ض تدررردر ى تيررررمليف مرررن تي قررر  تيعشررروتاي رررر  ترا رررف وت    

% مررن محمليررت، واررو يصرر  ى رعررض تيرقررديرته يه  كثررر مررن   
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تحملصرررو . مبثررر  ارررله تيزريقرررت تسررررز   تضرررزتر  تيصرررررية تيي ررر    

مثرر  تألشرروتق تضركزيررت وتضزررملعب    ،ميملشرررة يه جهررمله م شسرر ت 

وغررري كيررك. واررلت مثررمل  رسرر ا يرريعض تخلرردممله تيرر      ،وتيف ررمل ق

 تر   من كفملءة تيرسويق وتضي عمله يالزتر  تيصررية.

مثت عرورة يررست ر ئت تيعلر  ى  شروتق تخلضرملر تضركزيرت؛      -4

واررو  حررد   ، هررله تألشرروتق ري ئرهررمل تيرتا ررت طررملر ة يالسرررهاكت    

يوت دين عا همل. ممل نريرده ارو  رملكج  شروتق حديثرت       شيمل  ش زرة ت

يألشرر و  ررت  تجملرلر      ق جملكرًتكته ر ئت جملكرت جتع  جتررت تيرسو 

وتكررررو  ع ململررررر جررررل  و مررررملكن ي شررررملط  ،ركرررر  شرررررتارهب

وتروكرييررمل ى   ،شرروق تضيملرك ررت ى تيكويررا   :مثرر  ،تجرلررملعي

 ،وررررو  مملركرررا ى ي رررد    ،وكوي سررري ى روشرررزن  ،ررشررراونت

ز تيسرعو يت ياعلر    رفِّر تيكثري من تي لملكج. ارله تيي ئرمله ت    وغريامل

جرت ياعلر    هرمل،    حرال يألشرر تض رِ  وميكن    تكو  جملكرًت ،  همل

عن ترت مل  تألشروتق   خب ف تيوع  تيرتان تيلي تررف    ه تألشر

روععهمل تضرت ي، وتعلد رمليررمليي يه تكا رف تيسرملاقت وتض ردورت     

تألجر   عارال كملمر      ب تيوجرو   كر مل ي ى تيرمليب رمليشرتء، واو م

م ظومررت تيسرروق مررن رملعررت ومشرررتين ركرر  مررمل قررد جيلعهررب مررن          

 مصملحل غري م ظورة.

قضرر ت تيرلررور قصررت  رررملج يه  رتشررت عل قررت ضعر ررت  شرريمل         -5

تيفشرر  ى  ق ررق تورررتتق حق قرري ى تي هرروه رسرروق اررلت تض رررج     

مل نعجرز عرن ر ر     ع مرت ررملرزة ى تدويرت تيسرعو يت.  ي  لر      د تيلي يع ر 

ررد ارور ترونس وتجلزتارر      ،تيسعو يت ى تألشوتق تحمل زرت  تيرلور

وحرال تيك مل  تيصه وني عاال  ر ف تحمل ه ى  مريكمل و وروررمل  

قض ا التمرر قصا 

تحتيياإ إ  دراسييا 

 م قيييا ملعرفيييا 

أسباب ال ش    

تحق ييييق ا يييي ا  

حق قيييييييييي    

النهيييرض  دييير  

مي ا املنيتا اليي   

ييدُّ  ةمييا  ييار     ع 

  الهر يييييييييييا 

 الدعرد ا.
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وشررملار رقررمل  تيعررملا. نملا ررك عررن شاسررات تض رجررمله تيرر  ميكررن     

تررردو  تيرلرررور ى ملررر ملعرهمل.. تحلرررمل  نفسررره ي زيرررق عارررال تيزيررررو   

ى قروتاب   ررملرزةً    ع مرتً لث ر من تض رجمله تي  ت وتخلضملر وغري كيك 

خب ف تتشره ك تضيملشر  ،تإلنرملج تيزرتعي يكن ر    ر حق قي

وغملييهمل يلاب ى شرك  ايرمله واردتيمل مر  نسرب       ،يراك تض رجمله

تإلشرملرة   اكيرية من تيرمليف نر جت شوء تي ق  وتيرخرزين كلرمل ار   

 مل.شاًف

  تخلزرررا ررررد   ت عارررال عررررورة     . عململرررب تيع سرررال و كرررد 

تيرمس ررت يادويررت  ال ررت تيزرتعررت، وتتكرفررملء تيررلتتي ى قزملعررمله    

مع  ت رمليلته، ومن كيك رعرض تيصر ملعمله تيرلتا رت، رملعريرملر ارلت      

شرررتتت جي يارري  ، ويعا ررمل نررلكر مشرررو    مررن تألمررن تيقررومي وتإل 

ويعر  تألمرن تيررلتاي     .تخلز  تإلشرتتت جي، وقد كمل  كيك يار فا 

 شملشرررعًت ت ورمليرررلته    تضلاكرررت اارررك  رتعررري    ى غمليرررت تألال ررر 

دررمل  وجتملررهررمل غ  ررت رملي جررملح. ع رردممل نقرررر كيررك تكررو  تيزرتعررت        

اردف يشررتتت جي    مملمهمل  علهمل وتلي   تيصعمل  كلمل     ، ويويت

 جيب  عله.

   تيررردي تألكرو ارو ا ل رت تيعلمليرت       م.  ملع  تيقرنري ويرى 

تيرر  ت ختفررال عا  ررمل عاررال تيسرروق وتض رجررمله تيزرتع ررت. و مليفررملتهب 

   ررملء تيرسرروق ى تألشررروتق تضركزيررت. وتررث ري كيرررك عاررال تألشرررعملر      

وتصريف تييضرملا  وتيررخاص مرن تض مل سرت تيسرعو يت تيرلين ارب        

عاررال ت ظرر ب  ررر ي مروتعرر  )ر سرريت ي سررا قا اررت(. و كرررة يرروم        

تضزتر  يررف ز تيرسرويق تيروطين،  كررة رتاردة يرثشر س تخنررتط       

جيررب  ،ت ى تيسرروق و سررح تجملررمل  دررب. و يًضررملتيسررعو يت تضررزترع
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تييرث ى  شريمل   شر  شرركت تيرسرويق ويعرمل ة ينشرملاهمل رثنظلرت        

ووململرررت ى ارررله تيفررررتة تضي  رررت عارررال   ،وعقرررو  قملنون رررت وشرررفمل  ت 

 تيرقل ت وتيوعوح وتق  ب تأل تء. 

  لمل خيص تيرسويق تيزرتعي عاال ممل   . حملد تيدندنيز ورك 

 ياي:  

 هرررلت ت يعرررين  شررر   ،ت تسرررويق  شرررااكررو   كررررة شررررك  -1

ب ى تيفش . وجو  شركت وتحردة  ويك ه  ش  من تسي  ،تيفكرة

 كرة غري شديدة،  ثلت حملجت يرثش س شرركت ى كر  م زقرت    

 ررملألمر مفررروح ياجلع ررمله     ،ن يسررهب   هررمل زرتع ررت. وخبصرروا م رر  

 تيرعملون ت تيزرتع ت وتضسرثلرين.  

شررررتء  تيشرررركت اررري تضشررررتي ح رررث تكرررو  مسررر ويت عرررن      -2

حمململ   تض زقت وتسويقهمل. وتيعلا ت تعملون ت؛ ح ث عارال تيشرركت   

ويرررب تير سرر ق معهرب مررن ح ررث   ،يكرر  تضرزترعت  مل   تعلر   رشرر فً 

خل. ا رمل  ... ينوع ت تحملصو   و  نوتعه وتيكل مله تضزاو  زرتعرهرمل 

  وش ر زتر  وترك رزه عارال تإلنررملج. وت عررر    ت     نضلن تشرقرتر تُضر 

 و  ،ررقررديب ورردممله تشرشررملريت يررسررت تإلنرررملج   علاررهمل تيشررركَت

 يقوم رهمل طرف آور. 

تتيرررزتم رمليروزنملمررت تيزرتع ررت ح ررث يرررب تير سرر ق رررت معر ررت        -3

 كل ت ونو  تض رج تحملاي م  ممل او مسرور .  

 ،كملنا تيرحب رت جمزيرت   ت رثب رمليرصدير ى موتشب مع  ت يْ  -4

 ج.  ر  ويو    تيسوق تحملاي يكفي تشر عمل  ك  ممل ي 
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حيررررق يشررررركمله تيرسررررويق    تفرررررح حمرررر ه ى تألشرررروتق    -5

 تضركزيت يري   رمليرجزات وتجللات.  

ر تيروع ررت    عرردم تررو ُّ  . ومليررد رررن  ارر ديرررى  ،ومررن نملح ررره

ر تيزرتع ررت، وقاررت وعررعف حمررروى تضعملاررد تيزرتع ررت، وعرردم تررو ُّ      

تحلرروت ز وتيضررلمل  تيررو  في ياخرررجيت؛ مج عهررمل قضررمليمل جررديرة      

ووع  تخلزا تإلشرتتت ج ت يا هروه  ، يررا   وتض ملقشترمليزرح وت

ل  تضعملارررد رتضلاكرررت. كرررليك مثرررت عررررورة أل  تشرررى رمليزرتعرررت 

يسررز     ملج شريملرً خرر  مل عارال  قسرملم ت   وتيكا مله تيف  ت تيقملالت حملي ًّر 

   يعلرر  ى جمررمل  تيزرتعررت وتسررويق تض رجررمله تيزرتع ررت رملشرررخدتم  

ومكمل رررت تحلشرررته   ،صررمل تيرق  ررمله تحلديثررت ى تيزرتعررت وتحل  

وتسررويقهمل وعرعررهمل  ،وتألمرررته تيرر  تصرر ب تيزرتعررت وم رجملتهررمل 

تضسرثلر  و زتر      تُض ،  تضسرهاك عاال تيشرتء.  يًضملشج رق ت رُز

تيسعو ي قرمل ر عارال مضرملعفت  ررملحره رمليروع رت وتيردعب تياوجسر         

وتضزيرررد مرررن تيرشرررريعمله وتير ظ لرررمله؛ أل  تضقررر ب ارررو تضسررررف د      

 ألكو ى تيشرتء من تضزتر  وتيي   عاال تضسرهاك.ت

    ت ظ ب تخلزوته كاهمل رقروتنت   ، . و ملء ط يتوى تعرقمل  

ت حلفرر  دًّجرر مهرربٌّ وتإلشرررتف عا هررمل مبرملرعررت  ق قررت وملررملرمت  مررر    

، مل رمل مرن تيزرتعرت قا ًارر   ُاْو   كرمل    حقروق ار تء تضرزترعت حررال وي ْ    

ت ظرر ب   يرقرردير، وململررت يررو     ئررو  ى اررلت ت وتتعرقررمل   ن ررمل خمزِ 

ومبسررملندة تألحبررملث ى   تيزرتعررت رملشرررخدتم تيزرررق تحلديثررت ياررري   

 ،ت يكف  ررمل  قررا  مليوجرردنمل    يرردي مل ينرملًجرر   ؛تجلملمعررمله وتضعملاررد 

ويكن يف ض عن حملجر مل، وتضهب قي  تيرصدير    تيزرتعرت قضر ت   

 مرررن غرررلتاي، وقرررد ضسررر مل غ رررمل  رعرررض تيفوتكررره رسررريب عرررعف  
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جلملارت وترتفمل  تألشعملر، وقد تكو  تضشكات  كرو  تإلمدت  ى ت

  مل تألمرررن ى مررررته قمل مرررت ت مسرررح تهلل، جيرررب    يكرررو  ارررد ُ     

 قرررد  ،. ورملي سررريت يألحبرررملث وختصصرررمله تجلملمعرررملهتيررررلتاي  وًت

ملر رت ر نشملء جملمعت تييرتو  ى تيشرق ت  رب توقف رمل،    رد نمل ردتيًت

يي ت ى تض ملطق ت رد من تشرردتث ختصصمله ومعملاد  رتش ت تدر

ضمل يرليك مرن  ور كريري ى     ؛تضخرافت حسب تض رجمله تألشملش ت رهمل

 توطت تيسكمل  تألملا ت وعدم اجرتهب يالد  تيكيرية.

عاررال    تتكرفررملء   . ومليررد تيفه ررد كررد  ،وى شرر ملق مرصرر 

ى حت     ق ق تألمن  ،ملتيلتتي من تض رجمله تيزرتع ت ي س ادً 

جي ويررب  ق قره رررو ري تض رجرمله تيرلتا رت      يشررتتت   تيرلتاي ادف 

تي يرررملتي  ؛عرررن طريرررق تإلنررررملج تيزرتعررري تحملاررري رثنوتعررره تضخرافرررت    

لررت يررليك.   و تتشرررريت  و ررق معررمليري م ظِّ  ،وتحل رروتني وتيسررلكي 

ويعردم   ،ملتزي قهرمل شرملرقً    قرد     ،و  لمل يرعاق رمليروزنملمت تيزرتع ت

تنضرررلملم تضلاكرررت   جررردوتامل وى  ررر  تضرررررريته تتقرصرررمل يت مثررر   

ويوعر  و رملرته  مرملم     ،ييقمل همل    ؛(ض ظلت تيرجملرة تيعملض ت )

تضسرهاك؛ مممل يعين  ال رت تيوعر  تير مل سري ير ر  كفرملءة وجرو ة       

ويكيح مجرملح تلررلرمله تألشرعملر مبرمل ير ملشرب مر         ،تض رج تيزرتعي

 مومس ت تض رجمله تيزرتع ت.

ضلاكت ير ظ ب تسويق ى ت    ا ملك حملجًت م. شملا تضريويرى 

ودلت تضوعو   ال رت  ، تض رجمله تيزرتع ت يضلمل  وملودمل يألشوتق

درة تض رمله  قصوى رسيب وصومل ت تيزرتعت ى تضلاكت من ح رث ن ر  

رر    ،م ررج     ي ضر   فررته  ت ن  ي  ،ت تضسملحمله تيزرتع ت. ويرليك اوق

عاررال تجلهررمله تضخرصررت ى تيدويررت عررلمل  تتشرررفمل ة تيقصرروى مررن    
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ململ   تحملا ت  و م   ينرملجهمل رملألشملب. كلمل  نه مزاو  وجو  تحمل

جهررررت تقرررروم ر قرررر  وتعيئررررت وتوزيرررر  وتسررررويق تض رجررررمله تيزرتع ررررت    

حب ررث يرررب ترت ررب كيررك رزريقررت م ملشرريت      )تحملململرر  ( يالررزترعت 

وشاسررررت، مرررر  تيسررررعي ياقضررررملء عاررررال تيوشررررزملء رررررت تض رررررجت       

وشعر م ملشرب   ،زتر  ق ق  عاال رحب ت يال من   ب و ؛وتضسرهاكت

يالسرهاك. وميكن    حيصر  كيرك عرن طريرق تجللع رت تيرعملون رت       

 و شرركت اارك   هرمل     ،تيزرتع ت تضركزيت عارال مسرروى تضلاكرت   

ترلثررر  تإلشررررتتت ج مله تضقررررتح   ،مل. وى عررروء كيرررك تيدويرررت  شرررهلً 

 تيملعهمل   لمل ياي:  ت

تتشرررررروتك عاررررال موتقرررر  ى تألشرررروتق تضركزيررررت )تحلرررررتج(      -1

 تض رجمله تيزرتع ت. يرصريف

تحلصرررو  عارررال موتقررر  م ملشررريت مرررن وزترتررري تيشررر و  تيياديرررت    -2

وتيقرويت وتيي ئت إلنشملء مرتكز تسويق ريف رت ى تض رملطق تيزرتع رت    

رهررردف تشررررقيمل  تض رجرررمله تيزرتع رررت مرررن     ؛تيرا سرررت ى تضلاكرررت 

 تضزترعت.

تحلصرررو  عارررال موتقررر  م ملشررريت مرررن وزترتررري تيشررر و  تيياديرررت    -3

يي ئررررت إلنشررررملء مرتكررررز تسررررويق مركزيررررت ى تضررررد   وتيقرويررررت وت

تشرررقيمل  تض رجررمله تيزرتع ررت مررن مرتكررز    ؛تيكرروى ى تضلاكررت 

 تيرسويق تيريف ت.

 ت ته.تشر    شزو  نق  من تيشملح مله وتيو  -4

 ر ملء خمروته ياكشف عاال رقمليمل تضي دته وتيسلوم. -5
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 ،تو  ررف وترردريب علمليررت وط  ررت مررن تجل سررت ياق ررملم رثعلررمل     -6

وتيدتيت عارال تض رجرمله    ،وق مل ة تيشملح مله ،تيرعيئت وتيرخزين :مث 

 ى تألشوتق تضركزيت.

وحمرر ه ر رر   ،عقررد ملررفقمله توريررد يالرتكررز تتشررره ك ت  -7

 ،ومعملمر  تصر    تض رجرمله تيزرتع رت     ،تض رجمله تيزرتع رت تيكروى  

 رين ياخملرج.صد وتُض

 ،لاكرت ينشملء مرتكز تسويق ريف ت ى تض رملطق تيزرتع رت ى تض   -8

حسرملء  تيقص ب وحملا  وج رزت  وتجلروف ورررت  وتييملحرت وتأل     :مث 

وتركرررو  ارررله تضرتكرررز مرررن     ؛  وغريارررمل ووت ي تيدوتشرررر وتيع ررر 

وحمزررمله  ،و مررملكن تويرد وختررزين وتعيئرت   ،مكملترب شرررتء ور ر   

 ي ق  تض رجمله يه مرتكز تيرسويق تيرا س ت ى تضد .

د  تيرا سرت ى  ينشرملء مرتكرز تسرويق تعملون رت مركزيرت ى تضر       -9

تيريررمله وجرردة ومكررت وتيرردمملم وتضدي ررت تض ررورة       :مثرر  ،تضلاكررت

و مرملكن   ،وتركو  اله تضرتكز مرن مكملترب شررتء ور ر      ؛و رهمل

وحمزرمله تشررقيمل  تض رجرمله مرن مرتكرز       ،تويد وخترزين وتعيئرت  

وخمرررروته ياكشرررف عارررال تجلرررو ة   ،تيرسرررويق تيرعملون رررت تيريف رررت 

 تيسلوم.ورقمليمل تضي دته تحلشريت و

تررو ري تيرلويرر : تضزترعررو  وتجللع ررمله تيرعملون ررت وتحلكومررت       -11

)ملرررر دوق تير ل ررررت تيزرتعرررري  و ملرررر دوق تتشرررررثلملرته تيعملمررررت  و 

 المل(.ك 

تكررو  تإل ترة  ررا يشرررتف جماررس ي ترة معررت مررن تيدويررت        -11

جمارس تجللع رمله تيرعملون رت     :مثر   ،  تجلهمله كته تتورصملالث ي 
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ووزترة تضررروتر   ،ووزترة تيرجرررملرة ،تع رررتوتيرعملون رررت تضركزيرررت تيزر 

 را  كرليك  و .وغريامل ،وا ئت تيرلتء وتيدوتء تيسعو يت ،تييشريت

مل مل،  رب يررب  ويارهمل تحًقر    يشرتف وزترة تيي ئت وتض مله وتيزرتعت م قًر

ت تثش س مجع ت تعملون رت  م وًر يه يشرتف مجع ت علوم ت. وقد   

له تجللع ت تزوير ارله  ور مكمل  ا ،زرتع ت مركزيت ى تضلاكت

 ا تيدعب تض ملشب من تيدويت.تضيمل رة وتإلشرتف عا همل يكت تاق 

    تضلاكرررت حيملارررمل تهلل مسرررملحتً   . حملمرررد تيشررررتريوككرررر 

رررت  ملزرتع ًّرر ملنسرري ًّ تواررمليًز ،م ملوهررمل وترررهررملى  ملًعرروت و  ،شملشررعت

 كر  م زقررت مرن م ررملطق تضلاكرت ترل ررز مب رزة وململررت      ؛م ملطقهرمل 

ت، يك رره مررمل ت كرريرًيوملرر دوق تير ل ررت تيزرتع ررت ييررل  جهررًد  هررمل، 

زت   و  تضررثمو  ورزرريء تحلركررت ى تفع رر  تضيررمل رة تيثمليثررت روجرره   

 وتر ص   ،عا را قير  عردة شر وته    وملا من تضيرمل رته تيسري  تير   ُ   

عارررال: تزررروير  شرررملي ب تض ملويرررت وتيرسرررويق يالرململررر   تيزرتع رررت       

 تء تجللع مله تيرعملون رت  )تخلضملر وتيفوتكه(، يصملحيه ععف ى  

مل ى حمصرررو  تيزيررررو ، وارررلت تيرررر ي ي يرررده     تيزرتع رررت وصومًلررر 

وتعررح ى تنرشرملر م رجررمله  شررجملر تيزيرررو     ه ررملك قصررور  ،تيوتقر  

رملضسررور  مرن تخلرملرج.  يرفع ر       تيوطين ى  شوتق تضلاكت مقملرنرتً 

تيصرر دوق دررله تضيررمل رة ويعزملاهررمل تألويويررت وشرررعت تضسررملالت ى       

نكو  قرد شرملال مل    ؛تضلاكتى  مل  خيدم قزمل  تيزيرو  ينشملء ك

تحملململ   تضسرهاكت يال رمله   ت  من زرتعتضزتر  رمليررو  ةى مسملعد

وتيلي تقوم عا ره   ،يه زرتعت شجرة تيزيرو  غري تضسرهاكت يال مله

عرردة ملرر ملعمله مثرر  ملرر ملعت تألعرر ف وتيفرررب يارد ئررت وتيصررملرو      

يه تض رررج تيرا سرري واررو زيررا   وتض ظفررمله تيزي ع ررت، اررلت يعررمل تً 
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رل  ررت تيررو ري ى تشرره ك     ،تيزيرو  وتيزيرو  تضخا . ورمليرمليي

وتو ري شاعت غلتا ت كجرزء   ،وتو ري  را عل  يالوتط ت ،تض مله

 من تألمن تيرلتاي تيوطين. 

عارال تحلملجرت يه تعزيرز      . عيد تهلل رن ملرملحل تحللرو   و كد 

تض مله وتيزرتعت، رعد     مليرا  شوتق تيدور تض وط روزترة تيي ئت و

مس وي ملتهمل، حنو  عب ومر تزرة تيشريمل     ىحديتخلضملر وتيفملكهت 

تيسررعو ي مررن روت  تألعلررمل  تيرررتغيت ى تمرهررمل  جتررملرة تخلضررملر      

مل يه وتيفملكهررت، شرروتء رررمليقروه  و تتشرشررملرته تيزرتع ررت. ج ًيرر    

ى  ج ررب مرر  تشررج   تضسرررثلرين ى ينشررملء خمررملز  تويررد وجتل ررد  

 شررروتق تخلضرررملر وتيفملكهرررت، يارفرررمل  عارررال تض رجرررمله تيزرتع رررت     

تحملا ررت، وشرر ت مررن تنرهررملء ملرر ح ت تحملململرر   تيزرتع ررت حديثررت       

قي جتررررملرة تخلضررررملر  سررررو تإلنرررررملج، وتقرررردم ورررردمملتهمل رمليرررررثجري ضُ  

 وتيفملكهت.

عارررال  عرررب تييررررث تيعالررري    . تجلرررملزي تيشررري كيوركرررزه 

يرسويق تيزرتعي عاال وجره  وت ،يرزوير تجململ  تيزرتعي رشك  عملم

مررررن ورررر   مسررررملرته حبررررث ر   ررررت مشرررررتكت مرررر      ؛تخلصرررروا

ختصصررمله تقرصررمل يت ور ئ ررت كته ع قررت.  ضررًامل عررن ر رر  تضسررروى 

تضعرى يدى تضزترعت ومج   تيعملمات ى شاسات تإلنرملج تيزرتعري،  

وكليك نق  تيرجملر  تي ملجرت ى تيرسويق تيزرتعي وتوط  همل مبرمل  

مرن تضهرب    ،وتير  ميكرن تو ريارمل.  يًضرمل     ،تضرو رة ي اب تضعز مله

 ،تيعل  عاال تعزيز نظملم مرل ز و ملع  ى جمرمل  تيرسرويق تيزرتعري   

يضررلن شرر مت تض رجررمله تيرلتا ررت وتقا رر  تخلسررملار رثقصررال قرردر،  

كلمل    مثت حملجت يه علمل  مصملحل  ملررمل  تضشرملري  تيزرتع رت    

د يييييي  البحيييييي  

ر ر العنمييي  لت ييي

املجيييا  الزرا ييي  

 شيييييي    ييييييا   

 التديييييييييييير ق 

الزرا       جي  

الخصرص؛ مو  ة  

مدارات  ح    ن ا 

مشيييييي كا ميييييي  

تخصصيييييييييييييييات 

اقتصيياد ا    ئ ييا 

 ذات  ةقا.
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رجهب ويجيررمل  تيصرررية مرن ورر   مسرملعدتهب عاررال ر ر  كفررملءة م ر     

 مل.يكرتون ًّيتيفرا تض الت يرسويقه رملألشملي ب تيرسويق ت تحلديثت 

ى ارت   رريى    عارال تيرررف تيرجملريرت ممث       . عاي تيزخر س  ممل 

تياجرررمل  تيزرتع رررت   هرررمل ييفرررمل  مرخصصرررت ى تيرسرررويق تيزرتعررري   

يزيملرة رعض تيدو  تي ملجررت ى تسرويق م رجملتهرمل شروتء ى آشر مل  و      

ي قرر  تخلرروة   ؛مريكررمل تجل ور ررت ورعررض تيرردو  تيعرر ررت   ورورررمل  و  

وتيرجرررررت ياللاكرررت. كلرررمل    مرررن تيضرررروري يعرررمل ة تي ظرررر ى      

و ديرررد نقرررملط  ،تجللع رررمله تيزرتع رررت تيقملالرررت وتق ررر ب  وعرررملعهمل 

 ععفهمل ومعملجلره.  

 رر   مررن تضف ررد تتارلررملم رمليرسررويق   ،. مهررمل عق رر وى تعرقررمل   

ي قمله يازارب وتيرصردير.   تإليكرتوني عو م صمله مرخصصت وتز

ى تيرسررررويق  و يًضرررمل تيرتك رررز عارررال تجلملنرررب تيعضررروي      

  هلت شوق وتعد. ،يال رجمله

 

 تيرومل مله:  

ر تجلهررو  رررت تجلهررمله تضع  ررت رمليقزررمل  تيزرتعرري عرررورة تضررملُ  -1

حي تير ظ ل ررت وتوتتشرررثلملر يررسررت ر ئررت تيعلرر  وتيسرروق مررن تي رر   

 ملطق تضلاكت ومحمليت تضزتر ، وتيقملنون ت وتتشرثلملريت ى كمل ت م

مررن   ٍّمرر  تضسررملعدة ى  ديررد تيفرررا تتشرررثلملريت تضرملحررت يكرر      

 تضسرثلرين وتضزترعت عاال تور ف  حجملمهب.
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 ،تفع    ور تجللع مله تيرعملون ت تيزرتع ت تشررقزمل  تضرزترعت   -2

ال رملجلملنرب  ع  ر وتفع   تيعل  تيرعرملوني يرزروير تيقزرمل  ووململرت مرمل ي      

 يس زرة عاال تألشوتق وم   تتحركملر ألي  ئت.تيرسويقي وت

تيعلرر  عاررال تزرروير ررررتمج تدريي ررت تثا ا ررت يالررزترعت تيصرررملر   -3

تحلملي ت وتيشريمل  مرن روت  تألعلرمل  تيررتغيت ى تيردوو  ى ارلت       

 يرزوير مهملرتتهب تإل تريت وتيرسويق ت وتيف  ت.  ؛تيسوق

رملر وتيرثق ف رررت يالرررزترعت تيصررر  تكث رررف تحللررر ه تيروعويرررت  -4

تيررمل   حرردث تألشررملي ب تإل تريررت وتيف  ررت يرزرروير   ترضرررورة و ال ررت 

 يضلمل  ت مل س رهب.  ؛ علملدب رمليشك  تضثمو  يه

 ف ررز تجلهررمله تضع  ررت ياقزررمل  تخلررملا رملتشرررثلملر ى تيقزررمل    -5

تيزرتعرري ى ش شرر  تإلمرردت  ومررمل  رويهررمل مررن م ظومررت ودم ررت        

 مركملمات يرزوير تيسوق وت ل ره.

تفع    ور تضرتكز تييرث ت عاال ت وعهمل وتورر ف   ال ت  عب و -6

يرررررو ري  ؛مثررر  مركرررز تضعاومرررمله تيزرتع رررت )م رررملر(      ،مرجع ملتهرررمل 

ورملرد   ،معاوممله تيسوق تيزرتعي تيسعو ي عن تض رجمله تيزرتع رت 

 تيرجملر  تي ملجرت يالزترعت ى خمراف م ملطق تضلاكت.  

ت رردة تشرررثلملر تيرق  ررت يارررد مررن شرر زرة وتحركررملر تيعلمليررت تيو  -7

يرجرررملرة وتسرررويق تخلضرررملر وتيفملكهرررت )تيوشرررزملء(، مثررر  تزررروير     

تزي قررمله وم صررمله كك ررت مه  ررت تررررا تضررزترعت مرر  تضسرررهاك      

 ميملشرة.

معملجلرررت تدررردر تيكررريري ى تضررروتر  مرررن وررر   ينشرررملء مصرررملن    -8

ملرررررية ى خمرارررف م رررملطق تضلاكرررت يرصررر    تض رجرررمله تي يملت رررت    
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خافررمله تي ملجتررت مررن تإلنرررملج   ومصررملن  يعررمل ة ترردوير تض  ،وتحل وتن ررت

وتيرصرر  ف خلفررض تيركرملي ف وواررق  رررا تشرررثلملريت   ،تيزرتعري 

 جديدة. 

 ال ت تتشرفمل ة من ررنملمج تير ل ت تيريف ت تيزرتع ت تضسرردتمت   -9

  تيرجررملر  تي ملجرررت تيدوي ررت   لررمل خيررص تيرسررويق  ْقرررمليسررعي يه ن 

  ت.وت ل ت مشملري  ت لويت ملررية ى تض ملطق تيريف  ،تيزرتعي
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 تضاخص تير ف لي : 

لت تيورقت تيرا ست مبدو  عن  ال ت مفهوم رد ه  . عيري ررا

، وتنزاقرا مرن ور   ارلت     جو ة تحل رملة كلررور ى رؤيرت    

ه ى عره حمور تييرث تيعالي كدور ملرري غرري ع جري    تيروج 

 ا تيورقرررت يسرررهب ى تعزيرررز تيصررررت وجرررو ة تحل رررملة. وقرررد تضرررل     

يدور تألو  حو  شيب عدم وملو  تييرث تيعالري   ؛تسملؤيت مهلت

مل( عارال  مل ووملرج ًّر تجلملمعمله تيسعو يت يادور تضرثمو  م ره ) توا ًّر    ى

يرد  ورملرج   وتير  ت   ،ر تيكروت ر تييشرريت تضرخصصرت   تيرغب من تو ُّ

يرعاق تيرسملؤ  تيثملني رعردم وجرو   حبرملث  و     ى حت ره تيوطن، 

رق عال ررت شررعو يت  و يشررهملممله حبث ررت مرخصصررت ورر   جملارررت  ِ رر

  ريوب كورونمل.

عررررا  . عرررريري تأل وتر تيرررر  تعررررزاعا رهررررمل     كررررليك تشرعر

 ،تض شسررمله تيعال ررت وتجلملمعررمله ى تيعررملا    ررملء جملارررت كورونررمل   

اررا ردتيررًت ى تيفهررب تيعل ررق يافررريوب ي سرره  تيرعملمرر  مرر  وتيرر  اث 

تيوعر  وينقرملك تضرضررررين م ره عاررال كمل رت تألملررعدة،  رب ى وقررا      

 ويرررت تنرشرررملره حمملويرررت تيرعررررف عارررال وصملاصررره تيف زيملا رررت وتحل    

وك ف ررت تنرشررملره وك ف ررت تيقضررملء عا رره،  مررمل ى وقررا تحنسررملره    

عر ت تير لا تيرلي   ض قد تجتها تيدرتشمله يه تيرفكري تضسرقياي 

يساكه تيفريوب و را عو ة تتنرشملر، وك ف ت ر ملء  ملكج عل  

عارررال شررر  ملريوامله حمرلارررت. وقرررد   ي ترة تألزمرررمله وتيزررروتر  ر رررملءً 

مررن وجهررت نظراررمل ى عررد ن مررن      حصررره تإلجملرررت عررن تسررملؤتتهمل   

م همل ممل يرعاق رمليس ملشمله وتإلجرتءته تضرعاقت كته تيصرات   ؛تيعوتم 
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و مليثرت ترعارق    ،رملييروث واوياهمل، و ورى ترعاق رملييملحثت  نفِسرِهب 

رمليي  ت تيررر ت تضرتيزت رملييرث تيعالي. 

 ؛ز  .  . عثلررمل  تيعثلررمل  ى تيرعق ررب تألو  عاررال حمررورين   ورك رر

ه يه ح رث ني ر   ،ألو  جو ة تحل ملة وتألزمرمله تيصرر ت تيعملمرت   ت ملو  ت

عررورته تحل رملة ى    ىحرد يتور ف  ويويمله تجلو ة ع دممل تكو  

ورر   تألزمررمله  يوزررر. ر  لررمل تارررب تحملررور تيثررملني رملييرررث تيعالرر  

هررب ى علا ررت ملرر   تيقرررتر    ررملء تألزمررمله. وتزرررق   رره يه  و وره تض

ه تي  قرد تفرره عارال تييررث     وصملاص تييرث تيعالي ى تألزممل

وتيرر  قررد جتعارره يظهررر رصررورة ا يعرررد    ،تيعالرري معررمليري خمرافررت 

وارو تألمرر تيرلي حردث      ،تي ملب عا همل مممل قد ي  ي يه رايات عملمت

    ملء جملارت كورونمل. 

 شرررملر  .  . عثلرررمل  يه نقزرررت ى غمليرررت تألال رررت حرررو   ،و يًضرررمل

واررري  ،  تيعالررريتحلاقرررت تضفقرررو ة ررررت جمرلررر  تضعر رررت وتجملرلررر    

"تإلعر م تيعالرري"، وتشرررعره رعرردامل عرردً ت مررن تضيررمل رتِه تييرث ررت  

ق عا هررمل يط ُقهررمل    ررملء جملارررت كورونررمل، وعا رر  تيوط  ررت، وتيرر    

تيس ت  حو    ور تجملرل  تضعرى ى جممل  تييررث   نرثنهمل ت ج ب  ع

ِه ومسررثيِت  مررمل عررن تيث لررملِر تي  وع ررِت دررله تضيررمل رت ؛مررن نملح ررت تيكررب 

ت يارسرملؤِ    ويِ  اله تجلهوِ  يه م رجم معرىٍّ مف د،  سرظ  مثرملرً 

 وتي قد.

مررن جملنيهررمل  رررده  . ا ررملء تضسرراا ى تيرعق ررب تيثررملني  اشرررهمل  

مررن مفملرقررِت وجرروِ  كرربٍّ كرريريم مررن تضيررمل رتِه تييرث ررِت وتيدرتشررملِه   

وتملررِ  تيرر   هرررْه مرر  ردتيررِت تألزمررت وتيرر  تنهمليررْا ى وشررملاِ  تير     

تتجرلررملعي  يق ررملِب تتجتملاررملِه وتأل ررِر ياجملارررِت، مرر  عرردِم معر ررِت    
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نر جِت تاك تألحبملث ي شرفمل ِة م همل ى تيي ملِء تضعرى ، كلرمل ن و ارْا   

ِ  ى مرتكررِز تييررروِث تيعال  ررِت ركرر  جمملتِتهررمل     ش رريه  ال ررِت تيرو

يايررررِث  هرررب وترررو رِي تإلمكملن رررملِه يرشرررج ِ  تييرررملحثت، وتيرررد وِر تض  

 ْ ِد ململنِ  تيقرتِر ع د  تألزمملِه.  تيعالي  ى ر 

همل رعرد ن مرن تيرسرملؤتِه تضشرروعِت حرو        لا  . ا ملء تعق ي ِروتور 

عارال:   ا تيضروء  سراِّ خمرجملِه تضيمل رتِه تييرث ِت ياجملمعملِه، وتير  ت  

مدى قدرِة اله تألحبملث عاال تخلروِج مرن "تييرملر تيب" تيرقا ردي  يه    

جس ررر  تيفجرروَة رررت   تألحبررملث تيرقومي ررِت تتنرقمل يررِت، وتيرر  ت     رروكِج

 الوجرروِ  جهررمله ت ف ليررت ت ع  رر تجررملن  تضعر ررِت وتضلملرشررِت، ويمكملن رر

رمليروملرر ملِه وتي رررملاِج دررله تألحبررملث، وكررليك مرردى جديررت اررله       

تي رررررملاج ي عرلررررملِ  عا هررررمل ى وعررررِ  يشرررررتتت ج ملهن  و تشرشرررررتِف 

  زمملهن مشملرهتن. تضسرقيِ  يرج  ِب حدوِث

 تيرملي ت:  ا تضدتو ه حو  تيقض ت تحململور وتضل 

  .مفهوم تيدور تيصري غري تيع جي 

      ررملكج ياجهررمله تيعال ررت وتضعر  ررت كته تيصررات مبلملرشررت تيرردور 

 تيصري غري تيع جي.

         عوتم  تزروير تييررث تيعالري رملجترمله جرو ة تحل رملة ى تألزمرمله

 تيصر ت.

    تيعالرري تضرررتيا رمليردور تيصررري غررري  رؤيرت تشرشرررت  ت يايررث

 تيع جي. 

ومررن  ررررز تيروملرر مله تيرر  تنرهررال يي هررمل تضررررملورو  ى مارقررال      

  شيملر حو  تيقض ت ممل ياي:
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مرن  تير س ق رت وزترتي تيرعا ب وتضملي ت وا ئت تيزكرملة وتيردو     -1

م ح م زته عرريي ت ويعفرملء مرن تيرشروم تحلكوم رت ياجهرمله        ج  

 عمله تخلململت وتحلكوم ت وغري تيرحب ت.تييرث ت ى كمل ت تيقزمل

 عرروة وزترة تيشرر و  تإلشرر م ت وتد ئررت تيعملمررت يألوقررملف يه     -2

يرخصر ص جرزء مرن  وقرمل هب وتوعرملتهب       ؛تشج    ملررمل  تيعزرملء  

يألحبملث تيعال ت ى جممل  تيصرت ومكمل رت تألورئت وتألمرته.

 

    تيورقت تيرا ست:  . عيري ررالت

مل مرن  وتنز ًقر  ،يت وري من ق زملر ع ج"" راب وقمل :ملقمليوت قدمًي

ارررله تحلكلرررت كرررمل   حرررد حمرررملور تيرؤيرررت تضسررررقيا ت ياللاكرررت 

 د تيعرر ت تيسعو يت رع وت  جو ة تحل ملة. وجو ة تحل ملة كلفهروم يع ر  

عديد من تيقزملعرمله  تيوا ملك  ،مل مرعد  تألوجه وتحململورت وتشًعحبًر

شرثت ملو   تحلكوم ت وتخلململت تسهب رشرك  كريري ى  ق قره. و   

ى ارله تيورقررت حمرور تييرررث تيعالري كرردور ملرري غررري ع جرري     

 يسهب ى تعزيز تيصرت وجو ة تحل ملة.

من تضرعملرف عا ه    تجلملمعمله وتضعملاد تيعا مل يرلث   ورارمل ى  

ودمررت ، وتييرررث تيعالرري ، و)تيررردريس :حمررملور را سررت ارري  ت   رر

عاررال  ره  هررملتجملرلرر (. ورغررب    تجلل رر  يعاررب رهررلت يت    تزي قَ   

تيعالررري ى تض شسرررمله  ا رررمل تييررررث  تيوتقررر  غرررري مرررثمو . و ورررص 

تيرعا ل ت تألاا ت وتحلكوم ت. وعاال تيرغب من    موعرو  تييررث   

 ررملقد ى مارقررال  شرريملر يت  ن ررمل ا ررمل ن    وقد مررن قيرر   تيعالرري قررد ن رر 
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ووململرت ى  وقرمله    ،تيصري وغرري تيع جري يايررث تيعالري     تيدور 

 (.ملارت  ريوب كورونمل مثً تألورئت وتجلملارمله )ج

تيعالرري ى جملمعملت ررمل تيسررعو يت مرر  تألشررف ت يرقررال     تييرررث ي

ر عرد  كريري مرن تيكروت ر تض اارت مرن       يادور تضثمو  م ه رغب تو ُّ

من  تمحات تيدرجمله تيعا مل ى خمراف تيرخصصمله. ورغب    كثرًي

 عضملء ا ئت تيردريس وتييملحثت قد حصاوت عارال  رجرملتهب تيعال رت    

وتخنرطروت ى وقرا مرن     ،ملى عد  كيري من تيردو  تضرقدمرت عال ًّر   

يت    تإلرررردتعمله  ؛ق عال رررت عملض رررت ر  وقرررملتهب ى تيعلررر  عرررلن ِ ررر  

ق وتإلرررملزته تيعال ررت دررب كملنرررا وررملرج  ره تيرروطن وا تررق ررر     

  تو  حدو ه، وتيس ت  او ضملكت؟

 ،ى جملارت كورونمل تحلملي ت وتي  عررا معظب  رجرملء تيعرملا  

سملرقا تجلملمعمله وتض شسمله تيعال ت ى يجررتء  حبرملث عال رت ى    ت

ي رررب تيرعملمرر  مرر    ؛حمملويررت يسررو  غرروتر تيفررريوب ومعر ررت  شرررتره  

مل مل وتجرلملع ًّررتيوعر  وحمملويرت ينقررملك تضرضرررين مرن تجلملارررت ملرر ًّ     

مل. ورغرررب    جملاررررت  رررريوب كورونرررمل  عرررره   مل وتقرصرررمل يًّونفسررر ًّ

ى جمررمل  تييرررث تيعالرري تعرررو     عديررد مررن تيقزملعررمله يت  نهررمل   ملير

 رملت كيرية مرن  ررا تييررث وتيرقصري ويعرمل ت حقرملاق مي  رت        

تسرهب ى زيرمل ة معملر  رمل تإلنسرملن ت رشرك  كريري.        ،عاال تيروتات 

تركرزه تألحبرملث تيعال رت حرو       ،و   مرحات تيرفشري وتتنرشرملر  

ومعر ررررت وصملاصرررره  ،ب تضرعرررريسرررري معر ررررت مملا ررررت تضررررره وتُض

وك ررف ميكررن تيقضررملء    ،وك ررف ي رشررر  ، ويررتتيف زيملا ررت وتحل

سررهب ى ختف ررف  عا رره. مررمل تأل ويررت وتيع جررمله تيرر  ميكررن    ت      

ومررمل تخلصررملاص تيرر  ميكررن تشرررر دمل يرزرروير يقملحررمله   ؟وطثترره
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تتحنسررملر تيررردرجيي عررن ى  ررب رررد  ورررملء كورونررمل  ؟عرد تيفررريوب 

ومرر  ررردء تحنسررملره وت ررملقص  عرردت   ،رعررض تألمررملكن حررو  تيعررملا

 ملريح حمرور تألحبرملث يرتكرز حرو   ا ر  ومعر رت         ؛ملرمله رره تإلمل

ومرمل يكت كرمل  شر عملو      ،تي لا تيلي ميكن    يسراكه تيفرريوب  

مرن    و ك ف ميكن    حند  ،ومرال من تضروق  تنرشملره ،تتنرشملر

تألعرتر تضرتتيت عا ه رملتشرفمل ة من تيدروب تير  تعال ملارمل ور      

تعلرر  عاررال تشرشرررتف    ورررى وشررركو  ا ررملك  حبررملث   .تجلملارررت

 تضسرقي  ومعر ت ا  ش رب تكرتر حدوث مثر  ارله تجلملاررت ر رملءً    

قرررت حرررو  رة حررررال تيسرررملعت مرررن تألحبرررملث تحملق عاررال تي ررررملاج تضررررو ِّ 

 رريوب كورونرمل؟ ك رف ميكررن ر رملء  رملكج علر  إل ترة تألزمررمله       

تألحبررملث ا ررمل رغررب     ؟وتيزرروتر  ر ررملء عاررال شرر  ملريوامله حمرلاررت 

يت  نهرمل تررتيا    ،م همل يرعاق رمليصرت رشك  ميملشرر  تكيرًي ملقسًل

تقرصررمل يت وجررت  ررت ويوجسررر ت وش ملشرر ت. وا ررمل     ؛ ورررى مب ررملحي 

واررو  ور تجلملمعررمله    ،تمل جرردًّ ت مهلًّرريرررعت عا  ررمل    ن ررملقد حمررورً   

وضررملكت ا نسررل  عررن  ،وتجملرلرر  تضعرررى ى تييرررث تيعالرري تي رروعي

ث ت مرخصصرت ور      حبملث  و  رق عال ت شعو يت  و يشهملممله حب

 جملارت  ريوب كورونمل؟ 

ق تضلاكررت رقِّررمررن تيعوتمرر  تيرر  حمليررا  و     ت    ا ررملك عررد   

 ؛تيعرر رررت تيسرررعو يت  ي يشرررهملممله عال رررت وررر   جملاررررت كورونرررمل  

 ،رعضهمل يرعاق رمليس ملشمله وتإلجررتءته تضرعاقرت ررملييروث واويارهمل    

مليي  ررت وتيرريعض تآلوررر يرعاررق ر ،ورعضررهمل مرعاررق رملييررملحثت  نفسررهب

 تيررر ت تضرتيزت رملييرث تيعالي.
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صرت شروتء    ممل تيي  ت تيررر ت  رعين وجو  مرتكز حبث ت مرخص 

غريارمل. ارله    و ى تألحبملث تيصرر ت  و تتقرصرمل يت  و تتجرلملع رت    

تضرتكز جيب    تعل  عاال مدتر تيسرملعت رملير سر ق مر  تجلملمعرمله     

ت ًر  دررمل م س رروتض شسررمله تضعر  ررت وتييررملحثت، و   يكررو  تيوملررو 

ت عاال  ئت  و جهت مع  ت.  ممل ممل يرعاق مبصمل ر ياجل   وي س حكًر

وكته  لررًت  نرره يكرري تكررو  تييررروث تيعال ررت ق    ،اويرر  تييررروث

 ص جرزء  خص ر   ررد    ي   ر  ؛مر و   عاري ومر  ر ى تحل رملة تييشرريت    

إلنشررملء ملرر مل يق   يعررمل ًت مررن تي ررملتج تيقررومي يرردعب اررله تييررروث    

و   يرررب تيصرررف عاررال تييررروث تيعال ررت رسررخملء.  ،ملفاويا ررت و وقرر

ق تيعال رت  ر     تشك   تيِفر  ، ممل ممل يرعاق رمليس ملشمله وتإلجرتءته

ررت خمرارف تيرخصصرمله ورررت خمرارف تجلهرمله وتجلملمعرمله يعررين       

ي وع ت تييرث تيعالي وقوته.  مرمل حمملويرت تتنفررت      توتعزيًز ملتدع ًل

تيرتق مله تألكمل مي رت   تيشخصي  و تقرصملر تييروث عاال مرزايمله

 قرررا وعررردم وجرررو  تعرررملو  ررررت تألكرررمل مي ت وتضرخصصرررت مرررن  

شيب من  شيمل  تددر ى تيوقرا وتجلهرد    ي ه ؛خمراف تجل س مله

 وتعا ب يع ملوين  و  حمروى م  ر.  ،يايروث تيعال ت

 تومل مله:

هررمله تييرررث   عرررورة وجررو  وزررت وط  ررت وتعرررت يرردعب توج       -1

زررا تيدويررت تير لويررت ورؤيرهررمل  ء وو تيعالرري مبررمل يرردعب مسرررية تيي ررمل  

تيزلوحت.

ق تيعال رت  ر عرورة يجيمل  ش ملشمله ويجرتءته تدعب تكوين تيِف -2

ياعلر  رشرك  مر رملغب رررض تي ظرر       ؛ررخصصملتهمل تيعال ت تضخرافت

عن تجلهت  و تض شست تيعال ت  و تجل س ت.
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ووجررو  مرروتر    ،عرررورة تإلنفررملق رسررخملء عاررال تييرررث تيعالرري    -3

 ،ختصرر ص جررزء مررن تي ررملتج تيقررومي يادويررت   :مثرر  ،مملي ررت مرعررد ة

وكررلت تشررج     ،وحررث تيي رروك وتيقزررمل  تخلررملا عاررال تضسررملالت   

تألوقملف تيعال ت.

زرررا عررررورة يجيرررمل  مرتكرررز حبث رررت ي شرشررررتف ويعررردت  و   -4

مسيقت إل ترة تألزممله وتيزوتر  مي  ت عاال  شملب عالي. 

 :تيرعق يمله

    تيرعق ب تألو :  .  . عثلمل  تيعثلمل

 ة تحل ملة وتألزممله تيصر ت تيعملمت:جو -1

ختراررف  ويويررمله جررو ة تحل ررملة ع رردممل تكررو  يحرردى عرررورته  

تحل ررملة )تألمررن وتيصرررت وتيرررلتء( ى وزررر.  ي  لررمل ترلرررور جررو ة   

تحل رررملة ى تيظرررروف تيعمل يرررت حرررو  تض رررملحي تيثقمل  رررت وتيريملعررر ت     

وتيرت  ه ررت، تررررو  ى  وقررمله تألزمررمله يه  ق ررق تيضرررورته ى   

قررملم تألو . واررلت مررمل شررهده تيعررملا ورر    زمررت كورونررمل، ح ررث    تض

  مليرا تيصرت وتيرلتء حمور تتارلملم تي ومي. 

 تييرث تيعالي و   تألزممله: -2

ترزاب محمليت ملرت تإلنسرمل  وتقا ر  تضخرملطر و سرت تي ررملاج      

تختررملك قرررترته مسررر رية رررمليعاب. ويررلت،  رر   تييرررث تيعالرري    ررملء      

ت، وتسرره   تيرعررملو  رررت تيعالررملء تييررملحثت   تألزمررمله يرره  ال ررت رمليررر 

ت رررد م رره. ويسررملعد تييرررث   وممملرشرري تتشرررجملرت ياكرروترث  مررر  
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تيعالررري    رررملء تيزررروتر  ى علا رررت ملررر ملعت تيقررررتر، كلرررمل يررر  ر     

 رشك  ميملشر عاال  روتح تي ملب و   تألزمت وح ملتهب رعدامل.

 وصملاص تييرث تيعالي و   تألزممله؛  الهمل: 

 وتوكوته وتجلدتو  تيزم  ت إلجرتاه.تور ف تيو .  

شرري  وحملشرب ويقردم نررملاج مي  رت عارال معاومرمله حمردو ة           .  

 وغري م كدة.

قررملب رملحرره مررن ورر   ينقررملك تألروتح وتقا رر  تإلملررملرمله      ي  .ج 

وشرعت تيرعملى وتشررعمل ة تحل رملة تيزي ع رت. ميكرن درله تخلململر ت       

عررمل  ت ا     تضرعف تير سرر ق وتيرمل   تضعاومررمله ورر   تألزمرت، مررمل   

ررررث وته ي تريرررت ويجرتا رررت تشررررث ملا ت. كلرررمل قرررد تع رررق تي ظرررر ى     

تيريعمله وتألوزملر تضصملحيت وتتعريملرته تألو ق ت تضعرمل ة.

عررعف ترردريب تييررملحثت وتيعالررملء حررو  تتشرررجملرت تض ملشرريت   .  

وتيقضررمليمل تألو ق ررت وتيريعررمله تيقملنون ررت تضرعاقررت ر تملحررت تضعاومررمله  

 ونشرامل و   تألزممله. 

 رق ارله تخلصرملاص عارال تييررث تيعالري تضرعارق رر       زي ر وع دممل ن 

)كورونرررمل تضسررررجد(، ررررد ارررله تخلصرررملاص وتعررررت يارتملرررد.   

و شررهر مثررمل  عاررال اررلت مررمل ر ي ررمله خبصرروا تييررروث حررو   عملي ررت  

 وتء تض ريررمل )تد دروكسرري كاوروكرروين( ى حررملته )كورونررمل   

يصرررت تضسرررجد(، ومررمل ملررملحيه مررن قرررترته ملررر ت مررن م ظلررت ت   

عردم   ملقمل  يه رايات يدى عملمت تي رملب، مر ار   تتيعملض ت وغريامل. وال

 هرررب طي عرررت تييررررث تيعالررري وآي رررت تزي رررق نوتجتررره ى مثررر  ارررله   
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شررري رعجمليررت يه تحلاقررت تضفقررو ة  تيظررروف. ومررن ا ررمل ميكررن    ن  

 يدي مل؛ تإلع م تيعالي.

تإلعررر م تيعالررري... تحلاقرررت تضفقرررو ة ررررت جمرلررر  تضعر رررت  

 وتجملرل  تحملاي:

رمليرررت ى تيسرر ا تيعارروم رشرررال   ونهررمل    يإلعرر م تيعالرري  ال ررت  

ر تيثقمل ت تيعال رت تيرملر  ت رر  تهوير   و تهروين  و تضرا  . وى       ْشون 

تيعررملا تيعرررري ي رردر وجررو  تإلع مرري تيعالرري تيكررفء، يت ى قاررت 

 مل.من تض شسمله تيعال ت كته تيرث ري تحملدو  يع م ًّ

زمرررمله وتيزررروتر  تررروز  ال رررت تإلع مررري تيعالررري   وى مثررر  تأل

تيقمل ر عاال ييصمل  تضعاومرت تيعال رت يه تضراقري راررت رسر زت وقملرارت       

يارزي ررق. وع رردممل تكررو  اررله تضعاومررمله مرعاقررت رصرررت تجملرلرر      

 وق  ال رهرمل و ويويرت    شك تكرسب  ال ًت وجو ة ح ملته،  هي ر 

 (.قصوى )كورونمل مثً 

تضيمل رته تييرث ت تيوط  ت: نظرة عملمت عاال 

وجملمعررت  تضاررك شررعو  مثرر  جملمعررت  ) طاقررا عرردة جملمعررمله    .  

ميررمل رته  عررب   (ط يررتوجملمعررت  تضاررك عيررد تيعزيررز وجملمعررت  ررررت 

مشملري  حبث ت حو  جملارت كورونمل. 

، رمليشرتكت مدي ت تضاك عيد تيعزيز ياعاوم وتيرق  ت طاقا  .  

م  وزترة تيصرت، وتجملاس تيصرري تيسرعو ي، وتضركرز تيروطين     

تيسرري  يردعب    ياوقمليت من تألمررته ومكمل ررهرمل )وقمليرت(، تضسرملر     

.دتييروث تيعال ت ضوتجهت  ريوب كورونمل تضسرج

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/3281
https://www.nu.edu.sa/en/universitynews/-/asset_publisher/2NgAgnWrE5Bs/content/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-
https://www.nu.edu.sa/en/universitynews/-/asset_publisher/2NgAgnWrE5Bs/content/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF-
https://www.kau.edu.sa/Content-0-AR-277772
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/News/NewsDetails.aspx?ID=6964
https://covid19.kacst.edu.sa/grants/
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عارررال يجرررتء  رتشرررت   تد ئرررت تيعملمررت ياررررلتء وتيرردوتء  وت قررا   .ج 

مسرشررررف مله رمليسررررعو يت، حررررو   لررررت  وي ررررت ى شررررريريت حمك 

و  تيرعمليررررت تيع جررررمله تإلعررررمل  ت ضرعررررال كورونررررمل تيررررلين يراق رررر

تيق ملش ت.

ال حبث رت  را مسرل      عا ا وزترة تيصرت عرن  عرب مشرملري     .  

(.   رزمل  تييروث)

 تضركررز تيرروطين ياوقمليررت مررن تألمرررته ومكمل ررهررمل  يقرروم  .ه 

ردرتشت تيرساس  تيورت ي يافريوب، ى خمروتته.  )وقمليت(

مشملري  تيرعملو  تيدويي تييرث ت  قملما وزترة تيرعا ب مارقال " .و 

.يألمرته تضعديت

تيركملمررر  تضعررررى  مل مارقرررال "ب وزترة تيرعاررر ب ت رتتعررر ًّ ظِّت ررر .ز 

 (." و   الت تيشهر )يوي و ضوتجهت جملارت كورونمل

مرررن تجلملنرررب -وجي رررب وجرررو  مثررر  ارررله تضيرررمل رته وغريارررمل   

عرررن تيسررر ت  حرررو   ور تجملرلررر  تضعررررى  -تيكلررري عارررال تألقررر  

وتخلررردمي ى جمرررمل  تييررررث. غرررري    تجلملنرررب تي ررروعي ضثررر  ارررله  

رج )معرررى ومررمل ي( مف ررد يظرر     تجلهررو  وكفررملءة  وياررهمل يه م رر   

ت يألشئات وتي قرد، وارو مرمل ت ملويره مارقرال  شريملر ى  كثرر مرن         مثرًي

ى تيورقرت   -رشرك  مشررو    -م ملشيت، وتسملءيا ع ره  . عريري   

 مل: ح  عاال اله تضيمل رته علوًمتيرا ست. ويكن ي 

ال  غايهمل رملجلملنب تيصري تيع جي. ع  ي  -

ععف تيدعب تضمليي. -

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/news/Pages/d12-4-2020aa1.aspx
https://twitter.com/saudimoh/status/1249791045531054082
https://www.spa.gov.sa/2048679
https://departments.moe.gov.sa/DRI/Events/Pages/workshop1.aspx
https://departments.moe.gov.sa/DRI/Events/Pages/workshop1.aspx
https://departments.moe.gov.sa/DRI/Events/Pages/workshop1.aspx
https://departments.moe.gov.sa/DRI/Events/Pages/fl.aspx
https://departments.moe.gov.sa/DRI/Events/Pages/fl.aspx
https://departments.moe.gov.sa/DRI/Events/Pages/fl.aspx
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يعال ت.ا تجلهو  تتشر  -

 تومل مله مقرتحت: -3

تعزيز  ور مرتكز تييرروث تيعال رت ور   تألزمرمله تيعال رت       -

رهرردف توح ررد تجلهررو  وتيووتوكرروته تضرعاقررت رملييرررث تيعالرري      

 تيوطين و   تألزممله.

 ،تيع مليرررت تيقصررروى ررررملإلع م تيعالررري ى تإلعررر م تيررروطين    -

وعرورة تثا   تإلع م ت تيعال ت.

ال رررديرررد ع  رررتت ج ت( مسررررقات ت وجرررو  جهرررت عال رررت )يشررررت  -

تألويويررمله تييرث ررت تيوط  ررت، وتوج رره غمليي ررت تيرردعب تييرثرري دررله    

 تألويويمله.

 

 مرتج :

1- GARY E. MACHLIS ،SCIENCE DURING CRISIS: 
THE ROLE OF SCIENCE IN DISASTER 
RESPONSE ، 

2- https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/DM
AN19/DMAN19009FU1.pdf 

ص ى ملفمله ش مت، تإلع م تيعالري نرمل ر وغرري مرخص ر     -3

ت، تيصرمل ت تيعرر

 تيرعق ب تيثملني:  . ا ملء تضساا 

عوعا  ملتحلظر، تنهملياتزي ق رتةكورونمل وىردتيتم 

و رتشمله حبملثع ملوين ل تضخرافت، روتراتيروتمل وشملا 

العنا ييا القصييرى 

 يياال ة  العنميي  

  اال ييييييييييية  

اليييرطن    ة ر  

تأم يي  اال ةم يي  

 العنم  

https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/DMAN19/DMAN19009FU1.pdf
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/DMAN19/DMAN19009FU1.pdf
https://www.al-binaa.com/archives/article/12101
https://www.al-binaa.com/archives/article/12101
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وتتقرصمل يت( وتي فس توتيصر تتآل ملر )تتجرلملع تعاالفيارعر 

تتشري ملنمله، واعاالتجمل يتوتجتملاملهآرتءق ملبو  من

يه  نررملاج  مرن وتيدرتشرمله تألحبرملث ارله يي ره توملراا مرمل نعررف 

ترتكل رت،  قضر ت تيعالري متضعرروف    تيرقرد   مرن ! تيارظرت ارله 

وتي فسر ت تيصرر ت ررمليررريته تتارلرملم اوتيقر التزل  ي وممل

مرررريته مرن وتيس ملشر ت، وغريارمل  وتتقرصرمل يت وتتجرلملع رت 

قرملاب روتيررث   وتيررث ري ر  هرمل، وتيرفملعر     لرمل ريارمل وتث و  رارمل 

عصرر تيريعض عا ره قزِار ي   ره نع دتيليي  تيعصر ومسرلر

وتتجرلملع ررتتيصررر تتيرقايررملهنر جررتتجللررملعي()تيقاررق

و ال رهرمل تيعال رت تييرروث ي  ق لت وتيرك ويوج توتتقرصمل يت

وتنرب،  تجلمج ر  مرن تجملرلر  تحر ملجرمله ت ملودرمل ىتكلرن 

كرمل  يرلت  ؛رره ارر  قدتي وتألزمملهياررديملهتحلاو وتقديب

ركمل رت تيعال رت تييرروث مرتكرز ى تيروش ر تيضرروري مرن 

تيرقا ديرت تيدرتشرمله مرحاتمنرهملوتتنرقمل جمملتتهمل، و علهمل

عارال تضسررقيا ت، وتيرتك رز  تيدرتشرمله تيروت   رت يه مرحارت  

عارال قرمل ر ج ر  ت شرئت ىوتضعر  رت تألكمل مي رت تض شسرمله 

يرن تضسررقي  تق  ملتره،  زريرق  وترركرملر تضسررقي  تشرشررتف 

حب رث تيعال رت تييرروث تزروير ور   مل يت مرن شرريعً يكرو  

يرشج  تإلمكملن ملهتحل ملة، وتو رينوتحييك شملماًتتكو 

وك ف ترملألزمملهتير ي تيعاليتييرث ادتفمن ي   تييملحثت

 دث هي فملجثةتضتألزمتمسملهعاب    مننموتجهرهمل، وكلمل

 شريملرهمل،  عرن كمل  رت معاومرمله تررو ر ينرلتر، وت شرملرق  و 

وتوقعرمله قردرة نزرملق ورملرج جيعارهمل قرد مممل حدت هملوترصملعد
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تجلرلري تحلر  غ رمل  نر جرت كعرر حمليرت تيقررتر، ت شرر   ملرمل 

مصررييت قررترته يرزارب ممرمل مهارت عزري ت تتيسرري ،  ملألزمرت  

تألزمرمله مرن تيكرثري وا رملك  .رهرمل وحسرلهمل  و حسررامل   ضوتجه

ور   مرن عا هرمل تيعالري تير ير  تزي رق ميكرن تير  وتيظروتار 

درمل، وعلر   تضسرقيا تتيس  ملريواملهووع تتشرشرتىتييرث

بجت  ورمليرمليي ؛عا هميكن    تصيحممليك حمكلتزاو 

تيوقرملاي تألشراو  ور   مرن مسررقيا ت مشرك ه ىتيوقرو  

تضيكريإلنلترمل  ع نظملمووع 

ميرمل رته كورونرمل جملاررت ور   تجلملمعرمله رعرض طرحرا 

وعروترا، وآي رمله  شرروط و رق كورونرمل(  رريوب )ييرروث 

 هوحرد  ،تأل تءزم  رت، وم شررته  وتير ف رل، ووزرت  يارقرديب 

 طرح تضرقدمت، وا ملمنتييعضقيو مرتتوحت، و  م زتن مله

تسملؤته

وختررج تيرقا ردي تيقمليرب  تألحبملثالهشركسرا تألو :

تجل رد  تيسر ت  روعر  ترردءً تأل يرت عارال ترتكزنوع تردرتشمله

حرو  ترلررور تير  تيضرروريت تيعال رت تأل يرت  وتري ر ،وت ق رره 

تزي رق وملروًيمل يه ك ف رت  تنرقرمل ي رشك تجلملارت، وتقوميهمل

تقويبب   تيرخصص، ومنحسبتييرثجمرل عاالتأل يتاله

إل ورمل  تيضرروريت تإلشرتتت ج ملهوتشرعرتهتيرزي قالتآ ملر

 تيعال ررتتضلملرشررتىتيعالرريتييرررثمررنتضسرررلدةتأل يرت 

تضسرر دة ياللملرشرت  تالرت  قمل ت، وتعزيزتيوقملا تتيصرتملمثملًي
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 م ؛ت ملويرهرمل تير  وتيرخصصرمله تجملرملته ىتيروتات عارال 

؟تيعال تتييروثونرملاجلملرشتتضرتقملالًتتيفجوةشريقال

وتيدرتشمله؟تألحبملثالهوتومل ملهنرملاجمصريممل:تيثملني

يرملزه  مملتضكريمله جبملنبر وفعاالهملمكملن شرثولا 

يعردم وتوملر ملتهمل نرملاجهرمل عرن تي رور بِجر ح  رتشرمله مرن ملشرملرقً 

حرمل  ىهرمل حظ شرر مل   نهرمل رهمل،  مملالع  ت ت ف ليتجهملهوجو 

 ؟زاملوا  قملقهملتشرر

تيدرتشرمله ارله نررملاج عارال تتعرلرمل  ميكرن : ار  تيثمليرث 

يشررتتت ج ت يوعر   شملشر ت عال رت قملعردةً وتعريملرارمل وتألحبرملث 

؟ملمثًاوتقرصمل يتوتجرلملع تملر توش ملشمله

تألحبرملث ارله تشرشررتف ش  ملريواملهنشر لكِّا :تيرتر 

مرن  قاِّر وت  وررى،  مسررقيا ت  و جملاررت   زمرت حردوث بجت  ر من

؟تهللقدرتحدو هملحمل ىتضخرافتوتيريعملهتيرث ريتهحجب

عارال حنررملج يه  رورة  ار  ،تيكورونرمل( ى )زمنوحننت ورًي

 مسرقياه؟تشك  ويعمل ةتيرقا ديتيعاليتييرث

 تضدتو ه حو  تيقض ت:  

 مفهوم تيدور تيصري غري تيع جي:  

صرري غرري تيع جري ارو        تيردور تي   . ا رملء تضسراا   وعرا 

تيدور تيلي يرزاب تقديب ودممله رعمليرت توعويرت وقملا رت مرن ور        

حب رث  ، ململ وتجرلملع ًّونفس ًّ مل نشزت ت  ي يارد من تتعر   ملر ًّ

يررقق تيروتز  من و   تيرزتم تجملرلعمله رهمل. وتحلد من تتعرر    



65 

–2020  2015  
61 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ب ى تجلملنر  ومهرملم   مسرقيًامل ى تاك تجلوتنرب. ويكر  ختصرص  ور    

 غري تيع جي.

 رر   تضرررت  رمليرردور تيصررري   ، . عثلررمل  تيعثلررمل   .وى تعرقررمل  

غررري تيع جرري اررو تييرررث تيعالرري تضرعاررق رملجلوتنررب تيصررر ت غررري   

 تيع ج ت ى حملته تإلنسمل  تيث ث:

 قي  تضره: تيوقمليت. -

 و   تضره: تيراز ف. -

رعد تضره: تيرثا  .  -

عررررو تيرثا ررر  ملكت ت ي : ضررر . و رررملء ط يرررتومرررن جملنيهرررمل تسرررملءيا 

رعرررد تحلررروت ث  و رسررريب يعملقرررت جسرررديت  مل؟ تيرثا ررر  مرررثً ع ج ًّررر

 مل؟شوتء تجلسدي  و تضهين  و تيسلعي، ضملكت ت يعرو ع ًج ت مل ا

مل    تعريرملر تيرثا ر  ع ج ًّر     . عثلرمل  تيعثلرمل     .وردوره  وعح 

وجهت نظر م زق رت، يكرن مرمل ميكرن تشرر رملجه رزريرق غرري         د ع ي

يملشررر مررن رعررض م شررورته م ظلررت تيصرررت تيعملض ررت: )ميكررن       م

ترزي تيرعمليت تيصر ت تألوي ت غمليي ت تحر ملجمله تيشخص تيصرر ت  

وتشررل  تيوقمليررت وتيعرر ج ويعررمل ة تيرثا رر  وتيرعمليررت     ،طرروت  ح ملترره 

 مل، غري مقصو  ى تي ص!مل حر  ًّتضازِّفت(. وقد يكو  تشر رملًج

  ررث  نرز  ملرفت تيع ج رت     م  تيقو  . عملاشت تألمحديوتتفقا 

 ه، م   نهرمل  عتوير مق   ي ز  اله تيصفت يه عن تيرثا  ، حيرملج 

ى  ى تألملرر  غررري مررورة. قررد تكررو   ادت رره تضيملشرررة ت تصررب        

 تيع ج تضيملشر.
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 ر   تضقصرو  ررمليع جي ارو كر        ، . عيري ررالتر وى تصو 

شرت  و آي رت   ورشرك   شملشري ى وملنرت يجيرمل   وتء  و ش مل     ممل يصب 

ارو كر  مرمل     :تد   حنو شرفملء تضرريض مرن تألورئرت. وغرري تيع جري      

يهرب ررعزيز تيصرت ونشر تيوعي وتألول رملألمور تتحرتتزيرت يرقا ر    

 وطثة تيكوترث من ش ملشمله ويجرتءته وقملا ت. 

م،    يكرو   سررد  عا ره ممرمل تقرد        مرمل ي    . و ملء ط يرت ور ه 

مل كرمل  نوعره يت   حم ا تيعر ج  يًّر  مل من وي س وملرًج ملتيرثا   ع ًج

 مبع ال تدريس  و تدريب. ،ملعال ًّ يكت كمل  تثا ً 

 

    ررملكج ياجهررمله تيعال ررت وتضعر  ررت كته تيصررات مبلملرشررت 

 :تيدور تيصري غري تيع جي

مثت جملوعت من تجلهرمله تيعال رت         . عفملف تألنسيككره 

ي، مررن وتضعر  ررت دررمل نشررملط و ور ى تييرررث تيصررري غررري تيع جرر 

  ررزامل:

مجع ُت شملِرك يألحبملث تيصر ِت: ومن نشملطملِتهمل: -1

 م ش ر  ملرِت تجملرلِ . -

 ميمل رُة ِتسَاب. -

 ميمل رُة واِّْك وتِعي. -

 ررنملمج   ا تحل ملة تيصري. -

 تضعر ت. قطري جررنملم -

وغريامل من تيوتمِج وتألنشزِت تيصر ِت غرِي تيع ج ِت. -

 ى وزترِة تيصرِت.تإل ترُة تيعملمُت يادرتشملِه وتييروِث  -2
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مركز   حبملث  ِا تحل ملِة وتيصرِت جبملمعِت تألمريِة نورة ر را   -3

 عيد تيرمحن.

مركرررز  تييرررروِث وتيدرتشرررملِه تيصرررر ِت تيوط  رررِت ى تجملارررِس  -4

 تيصري  تيسعو يط.

قسب   حبملث تيصرِت تيسكملن ِت ى ك لملرك. -5

 

     عوتمرر  تزرروير تييرررث تيعالرري رملجتررمله جررو ة تحل ررملة ى

 :يصر تتألزممله ت

يه  نه من تيضروري تتشررفمل ة مرن     .  ملازة تيعجرو  شملره 

تألحبملث تيعال ت وتو  فهرمل ى يجيرمل  تأل وتر تيع ج رت، شروتء عارال      

  لث ر تضسروى تيصري  و تتقرصمل ي  و تيقرملنوني وغريارمل؛ كونهرمل ت    

ى  ر  ارله    -تي جملة جلل   مرمل يوتجه رمل مرن  زمرمله طملرارت       طوق 

عا  رمل تتارلرملم    ،فهرمل  رريوب كورونرمل.  يرلت    تير  وا  تألزمت تيعملض ت 

ر تييرررث تيعالرري رملجتررمله جررو ة  رررثاب تيعوتمرر  تيرر  تسررهب ى تزررو   

 تحل ملة ى تألزممله تيصر ت، م همل:

: تحلملجررررت تضملشررررت يه تتشرررررثلملر تتقرصررررمل ي ضخرجررررمله  وًيررررمل

ى ارلت تجملرمل ؛    ملتحلملجرت تيعملض رت در    افتييرث تيعالي تي  تضرملع  

 ويررر  تضخررررج تيعالررري يايرررروث يه قررر ب ووررردممله وشرررا       ي ررررب

تكرلرر  رهررمل تضعمل يررت     ررت تألطرررتف إلشرررتتت ج ت تتشرررثلملر ى     

تييرث تيعالري )تييملحرث، تضسررهاك، تضسررثلر(؛ يي رملء جسرر تعرو        

وتقرديب مرمل يسرعف     ،من و يه نررملاج تييملحرث يه حملجرت تضسررهاك    

 ،قمليررت  و تيعرر ج. ورررمليزي  ح ررملة تض يررت مررن تييشررر ى وشررملا  تيو   
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ن تضسررررثلر مرررن تجللررر  ررررت طلوحرررمله وتزاعرررمله     كالرررمل اك ررر 

كملنررا  ،تييررملحثت ورررت حملجررمله تضسرررهاك و ًقررمل ضرزايررمله تيسرروق 

تييررروث كته ملرردى عالرري وتشرر  وق لررت تقرصررمل يت عملي ررت. وحرررال     

   كررة تييررث   شكِّجيب    ت  ؛حنص  عاال اله تي ر جت تضرجوة

تضمل يررت  هو   تكررو  يرره آ ررملر ،شرررثلملر وتيرسررويقي  ملقملرًارر ملموعرروًع

وتيصررر ت وتتقرصررمل يت تحملسوشررت، مررن ورر    ويرر  تضسرررثلر        

تيق لت تيعال رت يق لرت تقرصرمل يت، مرن ور   شرا  ووردممله مرملحرت         

 حملجره م همل.  ن ييرث من تضسرهاكت عن شد َض

: تيسررعي خلاررق حمليررت مررن تيركملما ررت رررت تتورصململررمله     ملنً ررمل

وتإلنسرملن ت ضوتجهرت ارلت تيوررملء تيعرملضي، و   يكرو  ا رملك         تيعال ت

ررررت تجلملمعرررمله وتض شسرررمله تيعال رررت ع رررد تور رررملر طررر      تعرررملو  

وتألكمل مي ت ضوعوعمله حبثهب ررره تحلصو   تيدرتشمله تيعا مل

عاال شرهمل ة عا رمل  و ترق رت عال رت، ررث  يكرو  تتور رملر مشرروًطمل         

ملرررت ارلت تيوررملء،  عارال     جبدوى موعو  تييرث و ق ق تض فعرت حمل 

 شي   تضثمل :  

ق تييرث ى تجململ  تيز  تض فعت تيرملي ت:  رقِّ   ي  -1

 تيوشملا  تضثملي ت ياوقمليت من تيورملء وتيوشملا  تيع ج ت. -

 يجيمل  تييدتا  تألشه  وتألو ر ى تتشرعلملته.   -

    حيرا تييرث ى تجململ  تتقرصمل ي مثًامل، عاال ممل ياي:  -2

 نت ى    يجرتءته تحلظر.واق  را عل  مر -
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تحلململرررر  ى  ز ديررررد تييرررردتا  تأل ضرررر  يرلويرررر  تيعجرررر -

ر تتقرصررمل  مل وتررث   ًّررم زتن ررت تيدويررت رعررد تنه ررملر  شررعملر تيرر فا عملض   

 تحملاي رهلت تيورملء.

تضسملعدة ى ك ف ت ترشر د تإلنفرملق وزيرمل ة تإليررت ته ى      -

 تيدويت ى    تشرلرتر اله تألزمت. 

 ت تييزمليت ى  ر  تردتع مله تسرريح    ك ف ت معملجلت يشكملي -

 مزيد من تضو فت.

 ق تييرث ى تجململ  تيقملنوني ى توع ح تآلتي:  و     ي   -3

م ملقشررت تإلطررملر تيقررملنوني تيررلي حيكررب موتجهررت ترردتع مله     -

ا رشرررك  كرررملر ي خمرارررف جوتنرررب  جملاررررت كورونرررمل تيررر  مس ررر 

 تحملا ت وتإلقا ل ت.   ،تيع قمله تيقملنون ت تتجرلملع ت

ى تآلي مله تيقملنون ت تشرثلملر تييرث تيعالي حسب تييرث  -

 قوتعد تيقملنو  تيرجملري وتيقملنو  تيدويي. 

ق عا هررمل تضلاكررت مرر   صررملِ يمكملن ررت عقررد تتفملق ررت  وي ررت ت    -

 مج   تيدو  ضوتجهت تدتع مله  ريوب كورونمل. 

وتحلملجرت   ،زرا تيزروتر   تإلجرتءته تيقملنون ت تي زمت ى و  -

 ت. يرسريح تيعلمل  و ق حد مع

ف ررت تجلملمعرمله  و تضرتكرز     ِصر يتملحت تيرعملقرد تيعرمل   وتضُ   -

 تييرث ت وتضسرثلر يا رملج تيعالي.

ارت ى  : تحلرا عارال تشرخ ص تإلشركملي ت تيقملالرت وتضرلث      مليًثمل

عرردم توت ررق تألطرررتف تيث  ررت، واررب: تييملحررث وتض رررج )تضسرررثلر(     

يقروم رعلر     معرينٍّ يوجو  جهرملز   ز تحلملجَتِوتألمر تيلي ي ؛ وتضسرهاك
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را تير سرر ق رررت كرر  اررله تألطرررتف، ويعلرر  عاررال توعرر ح تيُفرر    

ت ش لمل ع د تضسرثلر وتجلملكرت  مملم تضسرثلر تيسعو ي وتألج  ، 

؛ تررو رًيت  ملتقرصررمل يًّ ملتيعالرري تسررويقً  ق تييرررث سررو تيررلي يريررد    ي  

 ياجهد وتيوقا وتيركملي ف، ووع  تييرث ى مكملنه تض ملشب. 

سرررملؤ  تضهررب: مرررملكت ي قصرر مل يركرررو  يرردي مل جمررر ه    وييقررال تير 

عال رررت عملض رررت كرررر )شررركورس وتومسرررن رويررررتز(، تررردو  عرررلن  

حمركررمله تييرررث تيعملض ررت، وتيرر  ت ير ررب عررن  ارردت همل تييعررد        

ى  ملًم  مسررروى مرقررد لث رررامل يألحبررملث تيرر  ت ْشررتتقرصررمل ي ع ررد ن 

لاري ودرمل   يارزي رق تيع  تي رملج تيفكرري، و   تكرو  تألحبرملث قملرارتً    

مر و  تقرصمل ي  و ينسملني مالوب. كلمل  نهرمل تيررث عرن  حبرملث     

كته جررو ة نوع ررت عملي ررت، وت ت شررر جمررر  حبرروث ألغرررته ترق ررت   

 ر عن جمر  نشملط عالي.عي  و ت  ،مثً 

يه    وملرروي مل ى اررله تضرحاررت يه     . عرريري ررررالت وكايررا 

مل ملررعًي خمرجررمله حبث ررت قملراررت ي شرررثلملر وتيرسررويق رمبررمل يكررو      

ا تقب تضلاكرت رعقرد شررتكمله     ويك ه غري مسرر  . ممل ،قا ً 

ويرررررب  ،مل كلرحاررررت  وهنوع ررررت مرررر  تجلهررررمله كته تيع قررررت  وي ًّرررر

تتشررررثلملر عرررن طريرررق حصرررص  و  شرررهب ى تضخرجرررمله تييرث رررت    

تيقملرات ي شررثلملر وتيرسرويق.  و عرن طريرق اوير  تييرروث تيعال رت        

رصت من تجلملنب تيسرعو ي مرن   تيدوي ت شريزت يشرتك عالملء وخم

 كررة   ،تضزارق ى   تضعر رت وتكرسرمل  تخلروته. ويكرن     ْقر رمل  ن 

 ويرر  خمرجررمله تألحبررملث يه م رررج تشرررثلملري وتقرصررمل ي تشرروره  

  تيرجرررملوزته تألو ق رررت وتي مه  رررت وتر ة.   ييك  ،رعرررض تحملرررملكير 

رريرق قرد   مرن  يره  ومرمل  مل نشروة  ق رق قصرب تيسريق  وي ًّر       ضً  عن

أن  صيييييييرلنا   

م   املرحنيا إ  

 ييييا مخرجييييات  حل

قا نيييا لةسيييتل ر 

 التدييير ق ر يييا 

  رن صيعباا قني ةا  

 ل نييييييي  غيييييييل 

 مدتح  
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وململرررت ى تيظرررروف تتشررررث ملا ت كجملاررررت   نري حملرررويكرررو  غررر

 كورونمل تحلملي ت.

   تضفرته من  ي جملمعت      . ملدقت  ملع ومن نملح ره يرى 

تقرروم رررث ث مهررملم  شملشرر ت: تيررردريس، وتييرررث تيعالرري، وودمررت   

تجملرلرر . وتيوتقرر      ور تجلملمعررمله تيسررعو يت ى تييرررث تيعالرري،  

   غرري  ا نُقر  مل يْ مل، مرمل زت  عرع فً  شوتء ى حملته تجلوتاح  و غريا

 كيك. 

  لررمل يرعاررق رملضسررملالمله تيعال ررت    .  وزيررت تييكرررر  لررمل ترررى 

يايملحثت تيسعو يت ى  رتشت تألورئت علوًممل؛    تضلاكت درمل وروة   

طويارت ى ارلت تجملرمل  وململرت رعرد تضرره تيرلي  هرر مرن خممليزررت          

 ،مله  ورررىتإلررر  قيرر  شرر وته.  مررمل مررن ح ررث تيرعررملو  مرر  جملمعرر      

شري   تضثرمل  ت تحلصرر(     ال جملمعت تضاك عيرد تهلل )كملوشرا( )عار   

دررمل  ور  ملعرر  ى اررلت تيشررث  مررن ورر    حبمل هررمل تضشرررتكت مرر         

 ن حبًثمل.  يجملمعت  كسفور  وغريامل رثكثر من عشر

عارال  ال رت تيردعب تألااري ى تييررث       م.  ملع  تيقرنيو كد 

تيوقررا، وت يكررو  تيعالرري حبرروت ز تشرررثلملريت وينسررملن ت ى نفررس  

 رملإلنفملق تحلكومي.    ملًطوك  شيء م 

ما تيكرتشري تييرث رت تير     : مملكت قرد   . تحب تي ململروتسملء  

مرره     ممل قد   . ا د تخلا فتينشملؤامل ى تجلملمعمله؟ و وعرا    

ز  شملًشرمل ى تيردعب تضرمل ي تيرمرزي، وتي شرر      اله تيكرتشي ترك 

وشرروعمله.  وى عرروء  تضه  و ى م مل ررل كته ترتيررملط رهررمل كررملجمل   

جيرررب تيعلررر  عارررال تشرررردتمت  ور تيكرتشررري تييرث رررت ى      ،كيرررك
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تجلملمعرررررمله ى تعزيرررررز تييررررررث تيعالررررري وتشررررررقزمل  تييرررررملحثت    

تضرل زين، من ور   تيردعب تإل تري وتيركملمر  ى تيرخزر ا ررت      

 تإل ترته تضع  ت  تو  تجلملمعمله، وم  م شسمله تجملرل .  

    تييرررث تيعالرري ت ملحل تحللررو  . عيررد تهلل رررن ملررو عررملف 

 يررزت  ى جملمعملت ررمل، وتيعديررد مررن تيي ئررمله تيعال ررت وتيعلا ررت، نررمل ر     

قرمل  ع ره، مرلكرته    تييرث تيعالي  ق  مرمل ي   تتارلملم ره، وكث  

ودرلت   ؛كته حمرويمله تعريف ت عرن شرث  مرمل  و موعرو  مرمل  رسرب      

شرزر   مليح تضفهوم تيعملم يايرث تيعالي جمر  يعردت  عرد  مرن تأل   

م عاال  نهمل حبث عالي، الت قد كرب عاال ملفرمله حمدو ة، وت ت 

ي يايررث كيرك   عِزر ممل او مفهوم يردى تيريعض، وتيريعض تآلورر ت ي     

تضسررق، عاال  نه م هج يدعب عارب تضسررقيا مله، ويردعب     تتارلملم 

وعاال تيررغب   .وزوته كته يشرتتت ج مله ح ويت يي ملء مسرقي  ح ملة

وعارال شري      - رلعرمله تألوررى، شررع مل   من  ن مل كررينمل مرن تجمل 

يسرو  غروتر تقرصرمل  تضعر رت، ارلت تتقرصرمل         - تضثمل  ت تحلصرر 

تي رروعي وتحلررديث، واررو تقرصررمل  يعررين تسررخري تتقرصررمل  يايرررث   

ه ا ي   تضسملحت تيدتعلت تضسررقت، ا رمل  يت    الت تيروج  ؛تيعالي

 س   تييرررث تيعالرري يعرر د مرحاررت تحرضررملر،  ارر  يميكررن تيقررو  

م يه، وت حرال وجو  جهت مسرقات ترعرمله، وت  ُقد  كملفن  عب  ا ملك

رملد مصررو مله مملي رت يره ترفرق و ال رره تيفعا رت كرشرمليت عال رت         

س يقملعرردة مررن تيعارروم تيعملمررت. وأل  موعررو  تيقضرر ت تحلملي ررت    ت ش رر

درك    ا رمل عا  رمل    ن ر    ؛ترتيا حو  تييرث تيعالي يوررملء كورونرمل  

تيقرردرة يالشررملركت تيعملض ررت حنررو ترركررملر   جملمعملت ررمل كملنررا يررديهمل  

يقررملح  و عرر ج دررلت تيرردتء تضسرررجد، يكررن تضسررثيت ترزاررب ا ررمل         
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 هررلت تيورررملء حرررال تآل  ا تررقررق مرتكررز  مل؛شررملمًا ملوط  ًّرر ملًكرر ر 

حبث ررت طي ررت عديرردة عررن  شرريمل  تنرشررملره كجملارررت حديثررت، وا     

قررملح  و تررقررق تيعديررد مررن تضخررروته وتضعملمرر  تيزي ررت مررن ترروت ر ي   

 كريري ى تيوملرو  يه نررملاج     يلت ت رد    يكو  ي رمل  ور   ؛ع ج يه

ثيا من و دمل    يدي مل من تيقدرة تضلك ت ى تقرديب مرمل ميكرن    ن 

، وارررلت شرررك كررريري  رررر  ، وارررو  ررردنمقيويرررتن تقدميررره مرررن نررررملاج 

 تيرردي يرزاب م تزرة كته عزملء ممل ي ومع وي.  

كررثرية   ت  ا ررملك جهررو ً  رر   ، . يوشررف تيرشرر دي ر وى تصررو 

وشرريق  ،موعررو  تييرررث تيعالرري تيصررري   حكوم ررت   لررمل خيررص  

طرح عد  من تض ح تيعال ت وتيردعب         و   شهر يرري  

إلنرملج حبثي حو  ك ف ت تنرشملر تيورملء، وتيزرق تيع ج ت تض الرت  

رملألمرته وتألورئرت. ور ي رمل    يارعملم  معه، وغريامل من ش و  خترص 

ووجرردنمل مركررز تألمرررته  ، ال رررهمررن قارر  نمل ت جيررب    حرتًكرر

 ،ر ش ملشمله ويجررتءته وقمليرت و  يرت ى مج ر  تيي ئرمله     وتألورئت يزو 

د شررملِامل. وتُضمل يرشررمل يًّتوعويًّرر  يرر ً  رررر وملرر  عررد امل مررمل قررملر  تير 

ياوعرر  ى تضلاكررت تيرر  ترعررره ألزمررت رهررلت تحلجررب، جيررد  نهررمل    

ورررا ى تزي رق رروتوكروته     ،ز  يرا  نهمل تعل  رشك  مم  ر 

وررررا ى علا ررت تيروتملرر  مرر     ،وش ملشررمله ويجرررتءته تضخررملطر  

 ويجررتءتهن  ويرشرمل تهن  مج   تضسررف دين. تجلملاررت  نرجرا ي رمل   يرتً     

و  توتملررر   ،ده مرررن رحرررب تألزمرررت ِيررررروتملررر  تضخرررملطر و  وململرررًت

ن    ورروتء تضخررملطر رثشرراو  وطريقررت جتررملوزه تضروقرر . وقررد تيرر       

رت تيوقملا رت ررروت ى تيرعرملطي مر  جملاررت كورونرمل مر  عردم         تيص

وجو  حبوث عال ت كثرية شيق نشرامل عن تضخملطر تيصر ت  و ممل 
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 و   ،رونرمل ومعملجلرهمل و    زمرت ك  تضعاوممله تي     شملره. وكب 

 شررر كو  قزًعرررمل  - ر تقملريرارررمل ومشرررملركرهمل ا رررمل وا رررملك   ْشرررن 

  ى تضسرشررررف مله تضرلث ررررز ى تي شررررر تض شسرررري  يارل  رررر تنز قررررت

 مل.مل ووقملا ًّوتضرتكز تضخرصت   لمل خيص كورونمل ع ج ًّ

 رر   تييرررث تيعالرري ى تضلاكررت  ، . محررد تيررويثنر وى تصررو 

ويوجررد جررزء م رره مرررتيا    ،ز رشررك  كرريري ى تجلملمعررمله يرتك رر

ريعض تض شسمله تيعال ت مث  مدي ت تضارك عيرد تيعزيرز وتضسرشرفال     

تيشرركمله تخلململرت تيكريرية مثر   رتمكرو.      ورعرض   ،تيرخصصي

مررن تض ظومرت تيوط  ررت   تويكري ير جح تييرررث تيعالري ويصرريح جرزءً    

 ظررررر يرفململرررر   تيعلرررر  تييرثرررري    جيررررب    ي  ؛رشررررك  مسررررردتم 

 وع ململره، ومن  الهمل:

 كررر وجررو  تيكرروت ر مررن    رر  ن  تيع صررر تييشررري تيعالرري:  -1

كمل  ويكن يردي مل يشر   ،محات تيدكرورته من تيسعو يت  و غرياب

 ،ى موعررو  تشرررقزمل  رررملحثي مررمل رعررد تيرردكرورته عاررال تضشررملري   

وميررد ارلت تإلشرركمل  يه تشررقزمل  طر   تيدرتشررمله تيعا رمل مررن      

  و  تيعملا تضخرافت.   

ح ث يرب  عب تييرث تيعالي رزريقت تشرملره   تيدعب تضسرلر: -2

 ً رمل عملي ملى  ررتة مع  رت  عًلر    تألمزملر ى وشا تضلاكت، ح ث جتد 

ر ررملؤه ى  ر مررمل   ( يريعرره تحنسررملر وجفررملف كرريري يرردم  ململ يًّررت )مجرردًّ

 تيفرتة تيسملرقت.   
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ح رررث  ررررملج تضلاكرررت يه ر رررملء     تيي  رررت تإل تريرررت وتضملي رررت:   -3

يرقا رر   ؛تيكرروت ر تإل تريررت وتضملي ررت ياعلرر  مرر  تجمللوعررمله تييرث ررت   

 عبء تيعل  تإل تري وتضمليي عاال تيفريق تييرثي.

ره  نظلت ويوتاح تييررث تيعالري   ح ث تشمل تيدعب تياوجس : -4

 تج ردً  ملورملحًثر  ملوقالمل جتد  كمل مي ًّر  ،ى تضلاكت  نظلت تضشرتيمله

 ْ يو ،يفهررب طريقررت تيرعملمرر  مرر  تاررك تيارروتاح رررروح تييرررث تيعالرري   

 مل رريوقرتط ت تألنظلت يرريه. ه ياعل  تحلر تملرًكنه يروج  د  ِجو 

  يوجد مجع مله   همله تضسرقيا ت:تجللع مله تيعال ت وتيروج  -5

وتيرر   ،عال ررت )رملشرررث ملء حررملته وململررت مررن تجللع ررمله تيعال ررت(     

تردو  رروج ه   ت تيدعب تييرثي رشك  يضلن تشرلرتريت تيعلر   

 يالسرقي .  

رررملج تييرررث تيعالرري اررو   لررن تضعارروم    ِن تشرررعجمل  تي رررملاج: -6

ق زي ررويكررن يألشررف رررد    اررلت تضيررد  غررري م  ، صرر   حململرر 

د ى تيكررثري مررن تيشررروط يرردى تجلهررمله تضملحنررت ح ررث جترر ،يرردي مل

ن وعر   رث  ي رهي تييرث مب رج تقرصمل ي، والت ع ق   ق يدى م 

تارك تيشرروط. وتضقصرد    تيعلر  تييرثري كل ظومرت شر   ي يه        

مرررن  ويررر س تضشررررو  تييرثررري يوحرررده. يسررررعج  تيكرررثري      ،م ررررج

وير س   ،ةج من تضشملري  تييرث ت ميملشر ر عاال م  تيدتعلت تحلصو  

 عاال تي رملج طوي   و حرال مروشا تضدى. يديهب ملو 

هررب ك ف ررت تيعلرر  عاررال  ت يَفجرردًّ كررر  عرر ه مهرربٌّ ومج رر  مررمل ك  

 ملرًّح ررث رررد ش رر  ،تزرروير تييرررث ى تجملررملته تيصررر ت وغرياررمل   

ى تيعل  ى تجملرمل  تحل روي وتضرتيرت رمليدرتشرمله تألشملشر ت       تكيرًي
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ركملما ررت رررت تيرخصصررمله  وكررليك تيدرتشررمله تي  ،ياعارروم تحل ررت 

رق ياكشف عرن تألورئرت  و علا رت تيروقر  وتتحرلرملته      ياخروج رُز

 وتيدرتشمله تضرتيزت رهمل.

       رؤيت تشرشرت  ت يايررث تيعالري تضررتيا رمليردور تيصرري

  :غري تيع جي

   موعو  تييرث تيعالي وتيردور    . رتشد تيعيد تيكريبيرى 

 ملق تيصررورة تيكرريرية فهررب ى شررتيصررري غررري تيع جرري جيررب    ي  

  نه ت يوجرد يردي مل حبرث     ،يايرث تيعالي ع دنمل.  لن وجهت نظره

ر عالري  ْشر عالي رملضع ال تحلق قي، ر  غمليب مرمل يوجرد ع ردنمل ارو ن     

ور  هلرمل  ررق كريري ى تضملا رت      ؛ قا،  و مشرروعمله حبرث عالري   

تإلعررمل ت  و وى تي رررملاج. تييرررث تيعالرري غمليررره تيكشررف تيعالرري    

ي رهرري عررمل ة رررمليرزوير وحرر  تضشررك ه. حنررن      و مررملوارر ،تيعال ررت

غمليب  حبمل  مل تكو  ردت   م فعت شخص ت ممل يت  و علا ت، يكرن  

ر ن يقررو  ينرره نش ررويررليك جتررد م رر ؛ت مررمل تكررو  رقصررد )تيعاررب( نررمل ًر

نرره يعشررته )ورمبررمل مئررمله( تألورتق تيعال ررت، وت يسرررز      يقررو   

م رررره تيعالرررملء  م يعرررمل ت عال رررت وتحررردة. تييررررث تيعالررري يقرررو     قرررد 

رق تييررررث(! وتييرررملحثو  تجلرررمل و ، تي شرررر تيعالررري تقررروم رررره )ِ ررر    

وموعو  )تييرث تيعالي وتيدور تيصرري غرري تيع جري( ييردو  نره      

 ؛عرررملني  و شررر عملني مرررن ارررله تضر زمرررت )تي شرررر مقملرررر  تييررررث(    ي 

عررر ج ارررله   ،مله تيعال رررت وتيعلا رررت. طيًعررر  ورمليررررمليي شررر فقد ق لر ررر  

مله ومن مرتكز تألحبملث، تي  جيرب     يد  من تجلملمعيتضشكات 

تيعالرري  ق   هررمل تييرررث رقِّرر)ملررر ت( يايرررث تيعالرري، ي   ر ر ئررًتو ِّت رر

ه تحلق ق رررت: جتويرررد تحل رررملة وتزويرارررمل وحررر  تضشرررك ه.  ادتَ ررر

البحيييي  العنميييي  

غا تيييي  ال شييييف 

العنم   االضيافا 

العنم يا   مير مييا 

 نتهييييي   ييييياد  

 ييييالت ر ر  حيييي  

املشييي ةت. رحيييو 

غالب أ حاثنيا ت يرن 

 ييييداف  من عييييا 

 خصيي ا ماد ييا أ  

 من ييا  ل ييو رييادراا 

ميييا ت يييرن  قصيييد 

 )العن (.
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وتيوتجررب    يرررب تييعررد عررن تيرتك ررز عاررال تي شررر تدررمل ف ير رر         

 تيرصرر  ف تيرردويي ياجملمعررمله، وتشررج   تييرررث تيعالرري تحلق قرري  

وكيررك ررشررج   تيرتمجررت ؛ وررملرج يطررملر )تي شررر( مبفهومرره تيرقا رردي 

 تجلمل ة وتيرثي ف تيعالي تيعل ق، ويح ملء تي قد تيعالي.

مبرمل ى  -يه    تشرشرتف تضسررقي     . ا ملء تضسااو شملره 

مرن ور   تييرروث    -كيك مسررقي  تيردور تيصرري غرري تيع جري      

ج ررت تضعرلرردة ى سررهمل تض هتيعال ررت ارري ملرر ملعت دررمل ع ململرررامل و ش   

 ،كته نظرررة كا ررت  حب ررث تكررو  شررملماتً   ؛تيدرتشررمله تضسرررقيا ت 

اررزج رررت تألشررملي ب تي وع ررت وتيكل ررت ى  ،تارررزم رملحل ررمل  تيعالرري

ررمليزي  ت ررد مرن تثا رر     وتيعلر  تضسررقياي، وتييعرد عرن تيرعق رد،      

تييملحثت دلت تي و  من تألحبملث وتيدرتشمله. وتألاب ينشملء مرتكز 

ياوملرررو   ؛يصررر ملعت تضسررررقي  مرررن وررر   ارررله تألحبرررملث   وي ترته 

 مل يعلا مله تيرخز ا.يا رملاج تي زمت  عا ًّ

وى كته تيس ملق تضرصر  رملييررث تيعالري وتيردور تيصرري غرري       

 ن رررمل قزع رررمل شررروًطمل كررريرًيت ى    . مهرررمل تض  رررفتيع جررري، تعرقرررد 

ورهررمل  ، ه ررملك  حبررملث تيعارروم تألشملشرر ت   ؛اررلت تجملررمل  ى تضلاكررت 

وا ررملك مرتكررز   ،سررهب ى مشرررو  تجل  رروم تيعررملضي   مل    ن تشرررزع

 حبررررملث تسرررررز   تفك ررررك ج  ررررمله  ي  ررررريوب، وتيعلرررر  عاررررال   

خل؛  هررررلت تي ررررو  مررررن ي .يقملحررررمله، وتكرشررررملف  مرررررته ج   ررررت..

ت ياقزرررمل  تيصرررري، وررررد نمل رررره ى  جررردًّ تألحبرررملث تألشملشررر ت مهررربٌّ 

سرررر وته تيعشرررررر تضملعرررر ت جبديرررررت كرررريرية. وا رررررملك تألحبرررررملث    تي

 رصررا مل عاررال   ،   ك ررت تيرر   ررردعا ى جملارررت كورونررمل   تإلكا

تيكررثري مررن تألورتق تيعال ررت تيزي ررت تيرر  تصررف  عرررته تضررره      
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خل، وارلت تي رو    ي .رق تنرقمليره وتيع جرمله تضخرافرت تضسررخدمت..    وُط

وقد قزعرا   ،يألطيملء وتيعملمات رمليقزمل  تيصري من تألحبملث مهبٌّ

ت ى ارررلت تي رررو  مرررن   مل كررريرًيتضلاكرررت ى تيعقرررو  تضملعررر ت شررروطً  

  يًضررملا ررملك تألحبررملث تض دتن ررت تيرر    ،تتألحبررملث تيع ج ررت. و وررريً 

زه    رررملء تجلملاررررت ى  رتشرررت ر ي تيعملمرررت وتيوعررر  تي فسررري    ا  ررر

وكرررليك طررررق تيوقمليرررت تضخرافرررت     ،وتتجرلرررملعي    رررملء تجلملاررررت  

 وتنرقمل  تيفريوب و ال رهمل. واله تألحبملث غرري تإلكا   ك رت تهرب    

حمرت ررت.  ترامل رصرروره مسرررلرة رزريقرر ْشرروجيررب ن  ،ت تي ررملبغمليي رر

ر  نره  وتيرصو  ،تيثملني من تألحبملث عالي حباكليك تي و  تألو  و

ر تفململ اه ياعملمرت كلرمل حصر  مر   وتء تيكاروروكت      ْشت جيب ن 

 مل ى مصدتق ت اله تيدرتشمله.ر شاًي    مممل ،وتيدرتشمله حويه

تجملرلر   تيعالري  وتيسر ملق      : ا  ير   ر   . عفملف تألنسيوتسملءيا 

تيفكرري  تيررلي ت ي  ررال   رِه تضعر ررُت عاررال  ممملرشرِت تييررملحِثت  تض رررلت     

مبررمل ور  ى تيورقررت تيرا سررت مررن    تييررملحثت      ً تيعلِاِهررب، تشرشررهمل 

ر   لمل يرعاق رملقرصرمل  ،تيدتوِ ؟  يًضمل نيرل زو   ى تخلملرِج  كثر م

يارتق ررِت؛ ارر  شرر كو  مررن     تييررروِث عاررال تضرزايررملِه تألكمل مي ررتِ   

 كرمل ميي يسرر د  عارال عرد  تييرروِث تيوط  رِت        بتضف د و ِع   مرزار 

تُضشرت كِت تي  شملرَك   همل تألكمل ميي ، وكيَك رهدِف  ف ِزِه عاال 

تيعلرررِ  ى تييرررروِث تجللملع رررِت تضخرَازرررِت؟ كرررليك: مرررمل مسررررقي        

وار  يرد ى    تيدرتشملِه تتشرشرت  ِت ى جمملِ  تيصرِت رشرك م عرملم؟  

وتضعِر رررت تي زمرررت يرقص ررري تضسررررقي ِ  ى جمرررملِ     هتييرررملحثت  تأل وت

تيصررررِت تيع ج رررِت وغرررري تيع ج رررت؟  لرررن تضعرررروِف ى تيدرتشرررمله  

، وتير  قرد يكرو  مرن تضف رد      همل تخلململَتِتتتشرشرت  ت    دمل   وت

  رن مييو ميي  سيي

ييييي    امل  يييييد   ض 

مت نييب أكييادك   

 دييتند   يي   ييدد 

البحيير   الرطن ييا  

امل شييي  كا  التييي  

 ييييييارا  ف هييييييا 

ا كييادك ُّ   ذليي   

 هييييد   تح  ييييز    

 ييي  العمييي     

البحيير   الج   ييا  

؟  املختن  ا 
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 هتعا ل هررمل وتيررردريب  عا هرررمل ى تضرحاررِت تجلملمع  رررِت وحرررال تيدرتشرررمل    

 يعا مل كي يرلكن  تييملحث  من   وتِتهمل.ت

   كررر  تيع ململرررر    . عررريري رررررالت ومرررن جملنيهرررمل  وعررررا   

تضرتيزرت ررملجملرل  تيعالرري وتير رمل س تيعالري )غررري تألنرملني( ووجررو       

ز رشررررك  كرررريري يإلررررردت   رفِّررررآي ررررمله مرزررررورة يايرررررث ارررري م  

شررررتط    ي  وكرررلت تإلقيرررمل  عارررال تيرررررديمله. وعرررمل ًة ،وتترركرررملر

عال ررت جديرردة ونوع ررت ى   م يعررمل ًتقررد وي  ،ث  ملرر ً يكررو  تييررر

مرررت ي  ررر   رجرررت عال رررت مع  رررت كمليررردكرورته.  مرررمل    تييرررروث تضقد 

تضزاررق  ررررال تي رررملاج تيسرراي ت ارري  ى تألحبررملث تيعال ررت وتيصررر ت  

حرررد كتتهرررمل. وقرررد يكرررو  مرررن تض ملشرررب تشرررج   ى يعرررمل ت عال رررت 

 ،رىتييررملحثت عاررال تقررديب  حبررملث مشرررتكت مرر  ختصصررمله  ورر      

ويكن تخلش ت من وعر  شررط تضشرملركت ى حبرث عارال مسرروى       

ت.  مررررمل خبصرررروا تييررررروث  ًزت ت حمفِّررررً وطررررين    يكررررو  حمررررد  

رعررررررض تييررررررروث   وجرررررردتتشرشرررررررت  ت ى جمررررررمل  تيصرررررررت،  

مل. ى تتشرشرت  ت عاال تشرر ملء ا مل وا ملك مبجهو ته  ر يت غمليًير 

يادرتشرمله  صرت  ه وطرين وا ئرت مرخص   حت تضزارو  ارو وجرو  توج ر    

يرروث تيصررت   ريكو  جزء م هرمل مرمل يرعارق     ،تتشرشرت  ت رملضزاق

    ووململت ممل يرعاق جبو ة تحل ملة.

: ارر  مثررت عرررورَة أل    . عفررملف تألنسرري ومررن جديررد تسررملءيا  

ترزملرق  تيروجهمله  تييرث  ُت م   ويويملِه جو ِة تحل رملِة، وتركِّرز  عارال    

ى يروح رِد تجلهروِ    لرمل ارو     ت ى تألزمملِه وت هِلر   تألورر   لتألموِر تضه

هبٌّ؟ وا  الت ارو  تيرد ور  تضروقر   مرن تجلهرِت تيعال رِت؟ وار  شر    ر          م

تعز َاهرررمل قرررد  وململرررًت و    ،كيرررَك عارررال تجملرررملتِه تيعال رررِت تألوررررى 
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يرسي ب  ى علوِر ى معرَ ِرهمل وتإلحيملِء يالجرلِ  ويالخرصرت  رثن هرمل   

تجرررِب تيررملِعررري عرررن تتعريرررملرتِه  غرررري  كتِه  ال رررتن؟  واررر  مرررن  تيو 

تألو ق ِت يايرِث تيعالي  ى تألزمملِه، وا  ش   ر  كيَك عارال تيثقرِت   

 ى تيعاِب وتييرِث تيعالي ؟

يه    تألويويررمله تييرث ررت    . عثلررمل  تيعثلررمل    .وررردوره  شررملر  

؛ ممرمل يسرملعد عارال توزير      وعر  يررديرد مرمل ارو مهرب ومرمل ارو  ارب         ت 

تألال رررت تيوط  رررت شررروتء ى تيظرررروف     تيرتك رررز وتيررردعب حسرررب  

، تض ررمله تيزي ع ررت  و  وقررمله تألزمررمله. اررلت اررو تدرردف م هررمل. مررث ً    

يحرردى  اررب تألويويررمله، وى تجلملنررب تيصررري رمبررمل تكررو  تألورتم  

 ريحرردى  اررب تألويويررمله تييرث ررت تيصررر ت.  مررمل   لررمل يرررتيا رمليررد و   

روقعرت درمل. وقرد    تضروق  من تجلهِت تيعال رِت؛  هرلت ارو  حرد تأل وتر تض    

يكررو  مررن   وتراررمل توزيرر  تيرردعب تضررمليي حسررب تألويويررمله. ومررن       

تض كرررد    كيرررك شررر    ر  عارررال تجملرررملتِه تيعال رررِت تألوررررى تألقررر    

 ؛واررلت اررو تضرررت ،    يروجرره تيرردعب يألاررب  ملألقرر   ال ررت  ، ال ررًت

مل عرن رق رت تجملرملته.  يًضرمل،     يكن الت ت يعين ييقملف تيدعب كا ًّ

م مرن جهرمله تيقزرمل  تخلررملا،    قرد  ه    ي فررت  عب تيرلي ي  ا رملك تيرد  

ضعملجلرررت قضرررمليمل مع  رررت ختررردم نشرررملط تجلهرررت. يكرررن مرررن تيوتجرررب 

تيرثك ررد عاررال  نرره ت جيررب تيررملعرري عررن تتعريررملرته تألو ق ررت،  

 موي مل قد يق  تيررملعي عررورة تفرعرهمل عوتمر  مثر  تيوقرا وعرد      

 ر تيدعب تيسري  وتيكملى وغريامل. تو ُّ

مررر  مرررمل ككرررره   .عفرررملف تألنسررريتتفقرررا  ،مرصررر  وى شررر ملق

ى تيرعق ررب تألو  حرو  عرررورِة تيرتك ررِز عاررال   عثلرمل  تيعثلررمل  . . 

تإلع ِم تيعالي  كرر ٍّ ي شرِر تيثقمل رِت تيعال رِت تيرملر  ت، وململرت          
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همل ويكر ررب صررقا ًاررمل مررن تيصرررف ت  م ررْن يررروي ال عررره   رتشررت وي اخ 

يريرردو   م اخ ًصررمل جررملاًزت، ومررن   ررب  ع هررمل تقريررًرت مم ررًزت،  ملألغاي ررُت 

  تألحبرررملث ملررري رفررري كيرررَك تي رررو   مرررن تيرفملع رررِ  تيرررلي ي ثرررِري وي و     

ررررت  جمرلرررِ     يالجرلرررِ ،  رررملإلع م ت يررر   ي   ْور ه  كراقرررِت وملررر  

كررمل   تضعر ررِت وتجملرلررِ  تحملارري  ي ررق ررق  تيرررث ري  عاررال تجملرلررِ . وي ْ 

واو: ا  من تأل ضِ   ، الت تإلطملريريمل ر  يه تيلان ى تسملؤ   مثَت

تررردريب  تضلملرشرررت  تيعالررر ت  يارررررد ِث راررررِت تإلعررر ِم،  م تررردريب       

 تإلع م ت  عاال  هِب تألشاوِ  تيعلاي  إلعمل ِة مل ملغرِه وتيس زِه؟

     . عثلمل  تيعثلمل   .وخبصوا الت تيرسملؤ  تألوري، يعرقد 

حثو  يررديهب م ررو   تيزررريقرت ممك ررت؛  ه ررملك عالررملء ورررمل    رررملكا

يع م ت وميك هب    يقوموت رملضهلت )وململت مهملم  ريرر تضقرملته   

هررت يعملمررت تجملرلرر (، ر  لررمل ميكررن تثا رر  يع مرر ت    تيعال ررت تضوج 

ق مرن ملررت تضعاومرت )وار تء رمبرمل      ياكرملرت تيعال ت ووشملا  تيررقُّر 

 يكونو  م ملشيت يألويملر تيعال ت(.

مل يرعارررق ررررملإلع م تيعالررري    لررر  . رسرررلت تيرررروجيريوككرررره 

وتيضررعف تيررلي يعررملني م رره ى وشررملا  يع م ررمل ح ررث يرررب  ح ملًنررمل      

ترمجرررت رعرررض تضعاومرررمله  و  ت ق رهرررمل  و تيرثكرررد مرررن م ملشررريرهمل   

 ،جملرلع مل وتوت قهمل م  ق ل مل وحرال  و  تيرثكد من  رجت ملررهمل

يس وتخلارا  تيا ر  د رعرض  ويِّر ممرمل ي   ؛ ي عاال طريقت )تيقص وتياصرق( 

ملقض ى تضعاومرررمله ووململرررت   لرررمل يرعارررق رملضعاومرررمله تيزي رررت وتير ررر

و  لرررمل يررررتيا مبجرررمل   ،وتيصرررر ت وتيرلتا رررت. ومرررن نملح رررت  وررررى

وي رردرج  ررا كيررك  ،ى جمررمل  تألعلررمل  تألحبررملث وتيرزرروير 

يزت  تإلنفملق عارال ارلت تيي رد ى شرركمله         ؛تترركملر وتإلردت 

اال ييية     يييؤد   

ر    كحنقييا   صيي    د   

 يييييي   مجتميييييي   

املعرفيييييييييييييييا  

 املجتم   املحيل  

ييييق  التييييأثل   ل تحق 

    املجتم  .
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شررركمله ى  و  تيعررملا    مبررمل ت فقرره تي قررملر تألعلررمل  عررع ًفمل وت ي  

مل و علملي رمل عارال  شراو        نعرلرد ى ملر ملعملت  تزنر ح رث ت   ،تضرقدم

واررله مشرركات   ،مررن تترركررملر وتيرزرروير   ررردًت تيرقا ررد 

 ورى يعملني م همل تييررث ى عملض رمل تيعررري عارال وجره تخلصروا،       

 مل.وى تيدو  تي ملم ت علوًم

تيصرري  ررملج   عارال    مسرثيت تإلعر م      . و ملء ط يتو كده 

رمليفع  يدرتشمله و حبملث ويشررتتت ج ت وتعررت و حبرملث و رتشرمله     

مررمل   كرر   ،مررمل رررت تيزررب وعاررب تيرر فس وتإلعرر م 

 و  تميملشررً  ت ق  ى تإلع م عن تيصرت ت شك    يه تث رًيقمل   و ي ي 

 عاال ملرت تضوتطن. ميملشرم غري 

مثرت عررورة يررق رق مرمل     عارال       . عيرد تإليره تيصرملحل   ز ورك 

 ياي:

يجيمل  مركز  و  كثر يايررث تيررلتاي تآلمرن ح رث يكرو        -1

اد ررره تإلشررررتتت جي ودمرررت تيصررررت تيرلتا رررت مرررن ح رررث تألمرررن     

وتيسرر مت وتوج رره تجملرلرر  جتررمله غررلتء وعررمل ته غلتا ررت ملررر ت،      

ه رشك  غري ميملشرر تيصر ملعت تيرلتا رت وتتشررريت  وتيرخرزين      وج ت 

 وغري كيك.

 ملعت" تضرتكررز تييرث ررت ى تضلاكررت وتخلارر ج. ي ْ  تزرروير "ملرر   -2

تسررل ت تيي  ررت تيررر ررت مررن ح ررث تيرلويرر  وتإل ترة       ،تيرعرريري  ملررح 

وتحلوت ز وتتشرردتمت وتضه  رت وتير ظر ب تضهرين وتض مل سرت وتيرعرملو        

وغري كيك "مل ملعت". وتيع ململر تيرا سرت ضثر  ارله تيصر ملعت مررو رة      
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معررررمله تحلكوم ررررت وتألاا ررررت، ى تضلاكررررت؛ زيررررمل ة ى عررررد  تجلمل

 وتيشركمله تيص ملع ت، وتيدرجمله تيعال ت تيعملي ت. 

: ارر  وعرر  جهررت    . عفررملف تألنسرري تسررملءيا  ،وى عرروء كيررك 

يررسررت  يق ررملب ومرتقيررت جررو ة تألحبررملث وررزهررمل رمليرلويرر  مف ررد    

 تضخرجمله تييرث ت ومل ملعت تضرتكز تييرث ت وتييرث تيعالي؟  

يه    تييررث تيعالري    ه تيصرملحل  . عيد تإلي شملر  ،ومن جملنيه

نه ختراا   ه يمن ح ث  ؛مل ملعت رك  ممل تع  ه تيكالت من مع ال

  تألطررررتف تضه  رررت وتي وع رررت وتيرجرررملرة وتيرحب رررت وتيشرررهرة وتعرررد    

وت ملقض وتقملط  تضصملحل وغري كيك. ويكت عملما مل تضوعو  من زتويت 

ر ارررله ق تيي ئرررت تض ملشررريت يرزرررو  ْارررتشررررزملعا تيدويرررت و  ،تيصررر ملعت

مررن زتويررت تيوط  ررت وتتجرلررملعي   ا ررمل تضوعررو  عملم  تيصرر ملعت.  مررمل يْ 

ر رمل  هرو   َر   ن رمل وي ْ  ؛تيشخصري ورغيرت تإلرردت  وتترركرملر  قرا     

ق ك  تدد ت من ور   يجيرمل    رقِّرملح موقا. ين مل نسرز      ن 

 ف تألملرو   آي مله  ف زيت واويا رت ى شر ملق وزرت مركملمارت تو ِّر     

 يدويررت وتجملرلرر  ى يجيمل اررمل رشررك  مر ملشررق. ومثررتَ تيرر  ررررا ت

   عاال كيك:  مثملت

  مررن تيدويررت لررو تجلملمعررمله تحلكوم ررت وتألاا ررت ت  تضثررمل  تألو :

رشرررك   و آورررر. عارررال مسرررروى تجلملمعرررت وعارررال مسرررروى تأل ررررت    

تيعملمات )تييدته وتحلوت ز(، ميكن ررا رعرض ع ململرر تيرلوير     

وترك ز قردرته تجلملمعرت ى    ،عاليم تحلق قي ى تييرث تيرمليرقد 

 مل .الت تتجتمله رشك   ع 
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ررا تض ملاج ومرزايمله تيشرهمل ته تيعا رمل رشرك      تضثمل  تيثملني:

 حق قي رمليفعملي ت تييرث ت ى ش ملق تضرتكز تييرث ت. 

   تزروير تييرروث تألشملشر ت      . عملاشت تألمحردي ى حت ترى 

رث ررت تألشملشرر ت ى مررن تض شسررمله تيي ملرزاررب  عًلرريياعارروم تيزي ررت 

مدي رررت تضاررك عيرررد تيعزيررز ياعاررروم وتيرق  ررت، وتضرتكرررز    ) تضلاكررت 

تييرث ت ى تجلملمعرمله، وتضسرشرف مله تيفملعارت عارال مسرروى تيروطن       

مثرر  مسرشررفال تضاررك   صرر  تيرخصصرري، ومدي ررت تضاررك عيررد تهلل   

رروج ررره ملرررريح مرررن تيررروزترته تضع  رررت ى تضلاكرررت      (تتقرصرررمل يت

ة مررن تإلنفررملق تييرثرري حنررو اررله تييررروث، ررخصرر ص نسرريت كرريري

ز رك ر هت من اله تض شسمله يايرملحثت، ي  وطرح مشملري  حبث ت موج 

  همل ى  رتته زم  ت مع  ت عاال قض ت رع  همل يركو  مبثملرت حبوث 

ب ى عررروء تيس شررر  تييرث رررت تألوررررى وع اقهرررمل   قررر  مرجع رررت، ت 

لت تي رررو  مرررن تضخرافرررت، يرررررد  تيروجهرررمله تييرث رررت تضسررررقيا ت دررر 

 تييروث.

 ر   مشركات ر ر  تيروعي تيصرري       ، . مهمل تيع دت ر وى تصو 

  رررت  تجملرلرر  حرررال  توتجرره مج رر   مشرركاًت د ى وقر ررمل تحلررمليي يع رر

ملامل تيفر  م  تنرشرملر وشرملا      تضصمل ر تي  يراق يرعد  ؛تضثقفت م هب

تيعرررد  تدملاررر  مرررن   تتتصرررمل  تضخرافرررت، و كرررو  ي ررر  عارررال كيرررك   

ضعاوممله تي  تحروتهمل وشملا  تتتصمل  تضخرافت رت   ررت  تجملرلر    ت

ى تفسرررري  حرررو  تألشررريمل   و طررررق تيوقمليرررت، واررري آرتء ت ت صرررب 

ويكررن تظهررر مررن ورر   جملوعررت مررن تآلرتء وتيرفسررريته    ،وتحررد

ره ق جملوعرت مررن تيظروتار تتجرلملع ررت تير     رر   ممرمل وَارر  ؛تضخرافرت 

 تجرلملعي وتتقرصمل ي، و ملريح مج ر    ت تعاال تجملرل  من تجلملني
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من م زارق مرمل    َةرو  اله تيظملارفس   رت  تجملرل  رملحثت وعالملء ي 

يصاهب من معاوممله. من ا مل يثتي  ور تجلملمعمله ى توعر ح رعرض   

تيقيارري  تررر جرتء تييررروث تيرر  تعرلررد عاررال تضرر هج ؛ارله تيظرروتار 

ك يت من ور    . وت يرب كيوتييعدي يررق ق نرملاج  كثر موعوع ًت

وململت    الت تي و  مرن   ،ت ش ا  ور تجلملمعمله ومرتكز تييروث

تييررروث حيرررملج يه اويرر  مررمل ي ووقررا طويرر  ياوملررو  يه نرررملاج     

يرزررروير  عال رررت ميكرررن تتعرلرررمل  عا هرررمل ى تيرخزررر ا مسررررقي ً  

 تيوعي تيصري يدى   رت  تجملرل .

عارررال عررررورة تفع ررر   ور تييررررث    . ا رررد تخلا فرررتو كرررده 

يعالرري ى  سررت جررو ة تحل ررملة وحرر  تيقضررمليمل وتضشررك ه. وى   ت

    تيرعملم  م  تييررث تيعالري مرن م زارق نظرري حبرا        ،راملتصو 

جيعر  تتشررفمل ة مرن خمرجملتره عرئ ات       ،ومبعز  عن وتقر  تجملرلر   

ت ررد مرن    مل حق ق ًتتيعالي  ادتً  ق تييرث مليت. ويكي حيقِّوغري  ع 

اعلررر  ررررت قزملعرررمله تجملرلررر  تيرعا ل رررت    ي ،ي تضيرررمل   تيرملي رررت تي  ررر

 -وتييرث رررت وتيس ملشررر ت وتتقرصرررمل يت وتتجرلملع رررت: تيركملمررر      

تير رمل س تيرعرملوني. حب رث يصريح تييررث       -تيرشي ك  -تيرعملو  

مررن م ظومررت مركملماررت، تقرروم عاررال تيعلرر  تضشرررتك    تتيعالرري جررزًء

وتيرعرررملو  تضريرررمل   وتيركملمررر  ى تيرخزررر ا وتير ف رررل، وتو  رررف   

تر  تييشرررررريت وتشررررررثلملر تخلررررروته يألج رررررمل  تضخرافرررررت مرررررن  تضرررررو

غ ررمل  تي ظرررة تيشررلوي ت تيركملما ررت ى تيرخزرر ا    تيكفررملءته. ي  

مرن  ارب معوقرمله تشررثلملر خمرجرمله تيعارب ى        د يايرث تيعالري يع ر  

  ست جو ة تحل ملة وح  تضشك ه.



65

 –2020     
82 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

يشكملي مله وعوتاق تييرث تيعالري      ح    . ريمله ربويرى 

مل يارروي  يه م رجمله مف دة ى مج   تجململته يصريح ارد ً   تيقملر 

عا  ررمل    ت   ،مل ياصرررت ومكمل رررت تألورئررت  يًضررمل. ى تضقملررر     مهلًّرر

تييرررث تيعالرري ى جمررمل  حمملررررت ومكمل رررت    ى يررمليغ ررقصرررينمل  ن 

أل  مررن تيوتعررح    تيرقصررري ى اررلت تجملررمل  موجررو  عاررال   ؛تألورئررت

عرررورة يرردعب   مل. ومثررَتًمر تقررد وى تيرردو  تألكثرر  ،مسررروى تيعررملا 

رررررتمج تييررررث تضشررررتكت ررررت تجلملمعرررمله وتضرتكرررز تيسرررعو يت     

مل مررمل ومث  تهررمل ى تيرردو  تضرقدمررت ى تجملررملته مج عهررمل ووصومًلرر  

رق واررو مكمل رررت ومعملجلررت تألورئررت وُطرر ،حنررن رصررد ه ى قضرر ر مل

 تيرعملم  معهمل ع د حدو همل. 

 

 تيرومل مله:  

 ح ضر ب وتضملي ت وا ئت تيزكملة وتيردو   تير س ق رت وزترتي تيرعا  -1

م زته عريي ت ويعفملء من تيرشوم تحلكوم ت ياجهمله تييرث رت ى  

 كمل ت تيقزملعمله تخلململت وتحلكوم ت وغري تيرحب ت.

 عررروة وزترة تيشررر و  تإلشررر م ت وتد ئرررت تيعملمرررت يألوقرررملف يه    -2

تشررج    ملرررمل  تيعزررملء يرخصرر ص جررزء مررن  وقررمل هب وتوعررملتهب  

 ل ت ى جممل  تيصرت ومكمل رت تألورئت وتألمرته.يألحبملث تيعا

تتارلملم رملإلع م تيصري من تقديب تردريب ى جمرمل  تإلعر م     -3

ن يريررد مررن تضلملرشررت تيصررر ت رمليرعررملو  مرر  وزترترري تيصرررت       َضرر

رهرردف تزرروير كرروت ر تإلعرر م تيصررري ور ررملء تيثقررت ى    ؛وتإلعرر م

 خمرجملته.
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رشروم تحلكوم رت   تعرلمل  يعفملء تض شسمله وتيشرركمله مرن تي   -4

 جده.و  كته تيع قت رملألحبملث وتيرزوير يْ 

 عب مل ملعت تييرث تيعالي مرن ور   توج ره تألحبرملث تيعال رت       -5

حنررو تضرزايررمله تجملرلع ررت وتحلملجررمله تيسرروق ت، ي شرررفمل ة تضمل يررت   

وكيرررك عرررن طريرررق مرررد جسرررور تيرعرررملو  ررررت     ؛مرررن تي ررررملج تيعالررري 

تكز تييرث رت يعلر  رررتمج    تجلملمعمله ورملحثي تيدرتشمله تيعا مل وتضر

 وتقديب تيدعب تيكملى دله تضشملري .، حبث ت مشرتكت

عرررورة تشررج   جمررمل  تييررروث تتشرشرررت  ت مررن ورر    عررب    -6

 ت تشرشررت  ت، وتردريب تييرملحثت عارال تأل وته     ثمرتكز حب ءينشمل

 شت تجلملمع ت.تتييرث ت تي زمت دلت تي و  من تيدرتشمله و   تيدر

مررررن ورررر     ؛ ور تضرتكررررز تييرث ررررت  تيعلرررر  عاررررال تشررررردتمت   -7

تيرخزررر ا تضشررررتك وتيرشررري ك وتيرعرررملو  ررررت تجلهرررمله تضخرافرررت،  

 ووع  تألادتف من وتق  قضمليمل تجملرل .

تشج   تشرثلملر تيقزرمل  تخلرملا ى تييررث تيعالري مرن ور          -8

 يجيمل  حوت ز ممل يت ومع ويت تعو  عاال تضسرثلرين.

ج عررن تيفكررر  تشررج   تترركررملر ى تييرررث تيعالرري وتخلرررو     -9

 تيرقا دي وتحلشو وتيركرتر.

تيرتك ررز عاررال تإلعرر م تجلديررد مررن ورر   وشررملا  تيروتملرر         -11

تتجرلرررملعي، وتقرررديب حمرررروى ملرررري توعررروي حبسرررملرمله مه  رررت      

 صت.مرخص 
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 تضاخص تير ف لي : 

عاررال   شرملره  . و ررملء تيرشرر د ى تيورقررت تيرا سرت يه  نرره ور ررملءً  

 ،تيروج همله تيسملم ت رررست ر ئت تيرجملرة وتتشررثلملر ى تضلاكرت  

ة رمليرعرررملو  مررر  ا ئرررت تيسررروق تضملي رررت  وى يطرررملر شرررعي وزترة تيرجرررملر

يرعزيز  ور تألنظلت تتقرصمل يت تير لويرت رهردف ترو ري ر ئرت نظملم رت      

زة ياليرررمل رة وتتشررررثلملر وتعزيرررز ق لرررت تيشرررركمله حملعررر ت وحمفِّررر

ز عررز وت ل ررت نشررملطهمل ويشررهملمهمل ى ودمررت تتقرصررمل  تيرروطين مبررمل ي    

  عاررال  ررو ويشررج  ،مركررز تضلاكررت تيريررمل ي وم زتتهررمل تير مل سرر ت 

تشرررثلملرته روت  تألعلررمل  وتض شررهه تيصررررية وتضروشررزت ويرعزيررز     

 ؛تضشملركت تتجرلملع ت، وتنز ًقمل مرن ميرد  تضشرملركت وتيشرفمل  ت    

 قد  عا وزترة تيرجملرة وا ئرت تيسروق تضملي رت تضهررلت وتيعلروم يه      

يردتء آرتاهب ومقرتحرملتهب ح رمل  مشررو  نظرملم تيشرركمله تجلديرد       

م. وتررررى //ارررر تضوت رررق  //قيررر  ترررملري   

 ، .و ملء    مشرو  نظملم تيشركمله تجلديد ارو نظرملم ج رد يارمليرت    

وميكررن كررليك تزررويره  كثررر ح ررث يرسررب رمليعدتيررت وتكررريس  

سهب ى تشرردتمت تيك ملنرمله تتقرصرمل يت، مبرمل     تيعل  تض شسي، وي 

ى كيرررررك تيشرررررركمله تيعملاا رررررت، وجرررررل  تتشررررررثلملرته تحملا رررررت 

 ررت، وترروت ر مصررمل ر اويا ررت مسررردتمت، ويارر  تحر ملجررمله     وتألج ي

ز عاال  و تض شهه تيصرررية  رفِّومرزايمله قزمل  ريمل ة تألعلمل ، وي 

وتضروشررزت. كررليك  قررد تارررب مشرررو  تي ظررملم تجلديررد روشررملا        

وكيرك يرضرح    ،تيرق  ت تحلديثت مرن ور   تعزيرز  وجره تشررخدتمهمل     

مله تيعملمررت يالسررملالت  و  مل ى توج رره تيرردعوة تنعقررمل  تجللع رر  جا ًّرر

تيشرررركمله وتتشررررتتك ى مررردتوتتهمل وتيرصرررويا عارررال قرترتتهرررمل    
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ومن م زارق ختف رف تألعيرملء تإل تريرت وتضملي رت عارال        ،وغريامل.  يًضمل

هلرت ى جمرلر    م   ئرت  لث ر رعض من تيشرركمله وتض شسرمله تير  ت    

تيشررركمله مر ملا ررت  يعفررملء  تضقرررتح  تضشرررو   ن  قررد تضررل  ؛تألعلررمل 

 يصرر وتيصررية من مرزاب تع ت مرتج  تحلسملرمله.ت

ى حررت  كررد  . ومليررد تيعثلررمل  ى تيرعق ررب تألو  عاررال رعررض    

لامل رعت تتعريملر ع رد تزروير مسرو ة    ْوتجلوتنب تي  يرى  ال ت َ 

وكرليك ع رد ت ف رل مضرملمت      ،نظملم تيشرركمله تجلديرد تضقررتح   

ير رررملو  عررررورة     :تي ظرررملم تجلديرررد رعرررد ملررردوره، ومرررن  ررزارررمل 

  تيشركمله تحلكوم رت وشريه تحلكوم رت ى وملرطرت     ْعتي ظملم و 

وكيرررك يررق رررق قررردر   ؛تيعلررر  تيرجرررملري وتتشررررثلملري ى تضلاكرررت 

من تيعد  وتضسملوتة مر  شرركمله تيقزرمل  تخلرملا، وتحلرد       كملفن

مررن م مل سررت تيشررركمله تحلكوم ررت دررمل وتيررررو  عاررال حصصررهمل      

ت    ير ررملو  تي ظررملم تيسرروق ت ى خمراررف تجملررملته.  ضررًامل عررن  ال رر

وع  ش زرة تيي وتمله تيعملاا ت وتضسملالت تض شست عاال جمرمليس  

جرررت ى تألشررروتق  ووململرررت تضدر  ،تإل ترة ى تيشرررركمله تضسرررملالت 

تضملي ت. كلمل    مثت حملجت يه تيروع ت تحملرت ت وتيعل قت مبضرملمت  

  همل، مبمل ى كيرك تيعلر  عارال   رِدوتفململ   تي ظملم وتيرر ريته تي  ي 

ين عا همل تي ظملم وجمل  تضعملرف س تي  ر ي رتج تاك تضفملا ب وتألش 

تيرجملريت وتتشرثلملريت ى م رملاج تيرعار ب تيعرملم وتجلرملمعي مبخرارف      

 ختصصملته.

 مرررمل  . تحرررب تي ململرررر  رزررررق ى تيرعق رررب تيثرررملني يه    مرررن    

تضارو مله تيساي ت عاال تي ظملم او تيسلملح ر ملردتر تألشرهب رفئرمله    

تي ررو  مررن تألشررهب   تويملرردتر اررل  ، هررمل تألشررهب تضلرررملزة خمرافررت وم
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من  اب ممل جرملء رره تي ظرملم تجلديرد ييررت ه       د م ى تيشريعت. ويع رر م 

تيقزرررمل     يلرررت ياشرررركمله غرررري تيرحب رررت؛ ح رررث  يألحكرررملم تض ظِّ

تيثمليث مرن  ارب تيقزملعرمله ى  ي تقرصرمل ، وارو  حرد مرتكرزته        

غررري تيرحب ررت ى نظررملم    وجررو  تيشررركمله ب ومررن   رر ،2030رؤيررت 

تشرلرتريت الت تيقزمل  وقدرته عارال     يت ح ث جدًّ تيشركمله مهبٌّ

رررروه ي ترة تيررره  تتي هررروه رررردوره م وطرررت روجرررو  كرت  تشررررثلملري    

  وتشرثلملر وت ل ت موتر ه تضملي ت.

 تيرملي ت: حو  تيقض ت تحململور   ا تضدتو ه وتضل 

 .ال ت يملدتر نظملم تيشركمله تجلديد  

 وقررررمله تيرررر  توتجرررره تيشررررركمله مر ملا ررررت تيصرررررر      تضع

 وتيصررية ى عوء مشرو  نظملم تيشركمله تضقرتح.

 .تعدي ه مقرتحت عاال نظملم تيشركمله تجلديد 

ومررن  ررررز تيروملرر مله تيرر  تنرهررال يي هررمل تضررررملورو  ى مارقررال      

  شيملر حو  تيقض ت ممل ياي:

ى تشرررلرتر تيرعررملو  رررت وزترة تيرجررملرة وا ئررت تيسرروق تضملي ررت     -1

تسرره   يجرررتءته، ومرتقيررت  وشررركمله تيسرروق،  مج رر  مررمل خيررص  

 ويشرتف، ومسملءيت، وتق ت، وتق  ت.

تيرو مررت رررت نظررملم تيشررركمله وتألنظلررت كته تيع قررت، مررن        -2

كيرررك: نظرررملم تيسررروق تضملي رررت ويوتارررره، و نظلرررت تيرلويررر ، ونظرررملم    

ر، وتض مل سرت،  مكمل رت تيررد تيرجرملري، ونظرملم مكمل ررت تيرسرر      

ر تألجررررر  ، ونظرررررملم تيعلررررر ، و نظلرررررت تتشررررررقدتم،   وتتشررررررثلمل

وتضوتملررفمله وتضقررملي س، و نظلررت تيضرررتاب وتيرشرروم وتجللررملرك،  
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همل رعًضرمل،  و   يس د رعض  يركو  مروت قًت ؛وغريامل من تيرشريعمله

معوقررمله  و تعررملره ملرر ح مله  و تورصررملا، ى شرري   تكملمرر     

تض ظومت تيرشريع ت وت ف لامل.

 

  ملء تيرش دتيورقت تيرا ست:  . و

 تضقدمت:

عاال تيروج همله تيسملم ت رررسرت ر ئرت تيرجرملرة وتتشررثلملر      ر ملًء

وى يطرررملر شرررعي وزترة تيرجرررملرة رمليرعرررملو  مررر  ا ئرررت    ،ى تضلاكرررت

تيسوق تضملي ت يرعزيز  ور تألنظلت تتقرصمل يت تير لويت رهردف ترو ري   

ت زة ياليررمل رة وتتشرررثلملر وتعزيررز ق لرر  رفِّررر ئررت نظملم ررت حملعرر ت وم  

تيشركمله وت ل ت نشرملطهمل ويشرهملمهمل ى ودمرت تتقرصرمل  تيروطين      

ويشررج   ،ز مركررز تضلاكررت تيريررمل ي وم زتتهررمل تير مل سرر تعررز مبررمل ي 

 ،عاال  و تشرثلملرته روت  تألعلرمل  وتض شرهه تيصرررية وتضروشرزت    

ويرعزيررز تضشررملركت تتجرلملع ررت، وتنز ًقررمل مررن ميررد  تضشررملركت       

تيرجرملرة وا ئرت تيسروق تضملي رت تضهررلت       قرد  عرا وزترة    ؛وتيشفمل  ت

وتيعلرررروم يه يررررردتء آرتاهررررب ومقرتحررررملتهب ح ررررمل  مشرررررو  نظررررملم     

اررررر تضوت ررررق  //تيشررررركمله تجلديررررد قيرررر  تررررملري     

 م.//

وتهدف اله تيروج همله يه تزوير تض ظومت تيرشريع ت تخلململت 

ري ئررررت تألعلررررمل ، ى عرررروء تقصرررري نرررررملاج تزي ررررق  حكملمهررررمل،      

 وقرد     .ورمله تي   هره يدى تيشركمله وجمرل  تألعلمل وتيصع

 :مث )تتشرتشمل  رث ض  تيرجملر  وتضلملرشمله تيدوي ت يدو   ورى 
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 ،و رنسررررمل ،وتضلاكررررت تضرررررردة ،تيوتيررررمله تضرررررردة تألمريك ررررت

ي شرررفمل ة تيقصرروى مررن  (؛وشرر رمل ورة ،وتإلمرملرته تيعرر ررت تضرررردة 

 وتيرشريعمله تخلململت رهمل.  جتملر  تاك تيدو  ى تزي ق تألنظلت

عشرر(    رين تون ح     نظرملم تيشرركمله تحلرمليي يررثيف مرن )     

يررثتي مشرررو  نظررملم تيشررركمله تجلديررد )خبلسررت      ى حررت مل،رملًررر

 شركمل    ب كمل رتَ  ظِّ، تشرلاا عاال  حكملم يعمل  ت ير ر ملعشر( رملًر

تيشركمله، مبمل يشل  تضسررردث م هرمل، رملإلعرمل ت يه تألحكرملم     

 غري تيرحب ت وتضه  ت.لت ياشركمله تض ظِّ

 تألادتف:  

ت سررري تإلجرررتءته وتضرزايررمله تي ظملم ررت يررف ررز ر ئررت تألعلررمل      -1

 ووململت تيشركمله تيصررية وتضروشزت تحلجب. ،و عب تتشرثلملر

تسرره   جررل  رؤوب تألمرروت  وترروت ر مصررمل ر تيرلويرر  طويرر         -2

 تألج  رثق  تيركملي ف.

حكرررملم  ق ررق تيرررروتز  رررت  ملررررمل  تضصررملحل تخلملعرررعت أل    -3

 وتحلد من تضخملطر كته تيصات. ،تي ظملم

توع ح تضيمل   وتألحكملم تألشملش ت رهدف تحلد من تض ملزعمله  -4

 رت كمل ت  ملرمل  تضصملحل.

تعزيز حوكلت تيشرركمله مبرمل ير ملشرب مر    ضر  تضلملرشرمله        -5

 تيدوي ت.

 ،مشررررو  نظرررملم تيشرررركمله تجلديرررد ارررو نظرررملم ج رررد يارمليرررت   

ب رمليعدتيرت وتكرريس   وميكن كرليك تزرويره  كثرر؛ ح رث يرسر     

سهب ى تشرردتمت تيك ملنرمله تتقرصرمل يت، مبرمل     تيعل  تض شسي، وي 
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ى كيرررررك تيشرررررركمله تيعملاا رررررت، وجرررررل  تتشررررررثلملرته تحملا رررررت 

ارر  تحر ملجررمله  وتألج ي ررت، وترروت ر مصررمل ر اويا ررت مسررردتمت، وي    

ز عاال  و تض شهه تيصرررية  رفِّومرزايمله قزمل  ريمل ة تألعلمل ، وي 

 وتضروشزت.

  ررز تض مح: 

 تشرردتث شك  جديد يرلث  ى شركت تضسملالت تييس زت.   -

 يعمل ة ت ظ ب شركت تيرومل ت رملألشهب. -

تيسرررلملح ررررث  ترخرررل تيشرررركت تمًسرررمل ميركرررًرت  و مشررررًقمل مرررن   -

غرعررهمل،  و تمًسررمل وتحررًدت  و  كثررر مررن تيشررركملء  و تضسررملالت     

   همل. 

ملب يمكملن رت تضررلت عقررد تثشرر س تيشررركت  و نظملمهررمل تألشرر  -

تألحكملم تي  يرفق عا همل تيشركملء شوتء ى )تتفملق ت شرركملء  و  

 م ثملق عملااي(.

مبررمل ى  ،وفررض كافررت يجرررتءته تثشرر س تيشررركمله وق رردامل  -

 كيك شركت تيشخص تيوتحد.

 ملفت تعريملريت. تتيسلملح رث  يكو  تيشريك تضرضملمن ك -

وتخلسرررملار، ويمكملن رررت توزيررر   رررررملح   ب تألرررررملح  ظِّ حكرررملم ت ررر -

 ال تيشركملء  و تضسملالت.مرحا ت عا

  .تزوير تألحكملم تضرعاقت رملتندمملج وتيررو  -

يعررفملء تضرونررت عاررال يملرردتر تألشررهب وترردتودمل، ويتملحررت يملرردتر   -

 عدة  نوت  و ئمله من تألشهب حبقوق خمرافت.

 عدم تشرتتط ق لت تمس ت حمد ة إلملدتر تألشهب. -
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وتيسررلملح  ،ت ظرر ب علا ررمله يملرردتر   وته تيرردين وتيصرركوك    -

مل ي ظررملم تيسرروق ركت كته تضسرر وي ت تحملرردو ة ر ملرردترامل و ًقررياشرر

 تضملي ت.

ييرررملء مرزاررب تتحر ررملطي ياشررركمله، مرر  يمكملن ررت تتتفررملق      -

 عاال جت  ب نسيت من ململى تألررملح يركوين تحر ملطي تتفملقي.

تعرررردي  حكررررب تنقضررررملء تيشررررركت رقرررروة تي ظررررملم ع ررررد راررررو   -

 وسملارامل نصف ر ب تضمل .

رعًضررررمل مررررن تألحكررررملم تجلديرررردة   وقررررد  ور  مشرررررو  تي ظررررملم

 ياشركت تضسملالت، من  ررزامل: 

 عدم تشرتتط حد  قصال يعد   عضملء جماس تإل ترة. -1

 عدم وع  حد  عاال ضكمل هه  عضملء تجملاس. -2

  ديد تاك تضكمل هه. ح مجع ت تضسملالت حق ْ م  -3

وييضررررملح وتجيررررمله   ،رملإلعررررمل ت يه ر ررررمل  حقرررروق تضسررررملالت   -4

  ترة.وتيرزتممله  عضملء جماس تإل

 تيرق  ت: 

تارب مشرو  تي ظملم تجلديد روشملا  تيرق  ت تحلديثت مرن ور     

مل ى توج ررره تيررردعوة تعزيرررز  وجررره تشررررخدتمهمل؛ وكيرررك يرضرررح جا ًّررر

تنعقمل  تجللع مله تيعملمت يالسملالت  و تيشرركمله وتتشررتتك ى   

 مدتوتتهمل وتيرصويا عاال قرترتتهمل وغريامل.

 تيشركمله غري تيرحب ت وتضه  ت: 

ياشرركمله غرري تيرحب رت، مبرمل      لرتَ تض ظِّ تألحكرملم   ن تضشرو  ر  

يكف   و وتزور تيعل  غري تيرحبي رمليشك  تيلي يروتكرب مر    
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تيرزور تتقرصمل ي وتتشرثلملري تيلي تشرهده تضلاكرت، رملإلعرمل ت    

لت ياشرركمله تضه  رت تير  ت ملويرا: تيرثشر س،      يه تألحكملم تض ظِّ

 ت، وتحلوكلت، وتتنقضملء.وتإل ترة، وممملرشت تألنشز

 تيشركمله مر ملا ت تيصرر وتيصررية: 

مررن  مررن م زاررق ختف ررف تألعيررملء تإل تريررت وتضملي ررت عاررال رعررضم      

 ؛هلررت ى جمرلر  تألعلررمل  م   ئرت  لث ر تيشرركمله وتض شسرمله تيرر  ت   

تيشررركمله مر ملا ررت تيصرررر    يعفررملء  تضقرررتح  ن تضشرررو   قررد تضررل  

 تحلسملرمله.وتيصررية من مرزاب تع ت مرتج  

 

 م حظت: 

  يعفملء تيشركمله مر ملا رت تيصررر وتيصرررية    شر ي  حمملويت تُض -

مررررن مرزاررررب تعرررر ت مرتجرررر  تحلسررررملرمله ارررري حمملويررررت يرقا رررر        

وتشج   تيشركمله مر ملا رت تيصررر وتيصرررية يا لرو     ، تيركملي ف

تضشرررملك  ى  ب رعرررض سررري ويكرررين  رى    كيرررك قرررد ي   ؛ررررملجملرل 

وقرد ير  ر عارال شروق تيعلر  ككر ؛        م ظومت تألعلمل  رملضلاكت،

  سرريت تيشررركمله مر ملا ررت تيصرررر وتيصررررية ى تضلاكررت تعرررو      

نسررريت كررريرية، وعررردم يملررردتر قررروتاب مملي رررت يرارررك تيشررررركمله        

وتض شسرمله شرروف يرر عكس رمليسرراب عارال رعررض تجلهررمله تألورررى   

مث  تيي وك وا ئرت تيزكرملة وتيردو  ومج ر  تجلهرمله تير  تسررعت        

ك تيشررررركمله شرررروتء ألغرررررته تيرلويرررر   و  رررررمليقوتاب تضملي ررررت يرارررر

قارر  كيررك مررن شررفمل  ت تيرعررملم ه تضملي ررت رررت تاررك تيرصرر  ف. وقررد ي 

وجردير   ،تيشركمله وتجلهمله تير  ترزار  عارال تيقروتاب تضملي رت درمل      
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رمليلكر    تعا لمله وزترة تيرجملرة جلل ر  تيشرركمله وتض شسرمله    

ى موقرر  وزترة  مل   تقرروم ر يرردت  تيقرروتاب تضملي ررت تيسرر ويت ييكرتون ًّرر 

ح درمل تتطر   عارال تارك     صر مممل ير ح ياجهمله تضخرافت وتُض ؛تيرجملرة

تيسر وته تضملعر ت   ى ت  ر   كيرك قرد شرملعد كرثريً      من   رب  تيقوتاب؛ و

 وزيمل ة تيشفمل  ت. ،من ت عب تييعض ري ملنملته تضملي ت من تحلد 

ير  تيدويرت حيررملج    نظملم تيرقملرت عاال تيشركمله تضسرملالت مرن قِ   -

   يكو  راجمل  من جهت حكوم ت تقوم رفرص عل  تيشرركمله  

يارفمل  عاال  موت  تضسملالت. ؛تضسملالت رملشرلرتر

 :تيرعق يمله

  تيرعق ب تألو :  . ومليد تيعثلمل

 عارال رعرض تجلوتنرب تير   رى  ال رتَ      ا تيضروء  شاِّي  قا ُ يعاِّ

لامل رعت تتعريملر ع د تزوير مسو ة مشررو  نظرملم تيشرركمله    ْوَ 

 تجلديد، وكليك ع د ت ف ل مضملمت تي ظملم رعد ملدوره.

تجلديد تيلي  عمل ه ارلت تي ظرملم يالررة تألوه ى ترملري  تيعلر        -

تيرجرررملري ى تضلاكرررت ارررو يمكملن رررت يملررردتر  شرررهب كته  رجرررمله  

ى تيرصويا وتألررملح وغرري   مل مريملي ًتم همل حقوًق مرفملوتت حيل  ك ٌّ

مل ميكرن    يكرو    مل حق ق ًّتًق  تورتلث الت تألمر ي  ،ر ييى كيك. 

يه   ر رملار ى ت ل ت تألعلمل  وتتشررثلملرته وململرت مرمل يرعارق م هرمل      

مبجملته تإلردت  وتترركملر وريمل ة تألعلمل  وتشرثلملرته ر ب تضمل  

مل. ومرررن وقزرررمل  تض شسرررمله تيصرررررية وتضروشرررزت علوًمررر  ،تجلرررريء

  تيضرررروري    يرضرررلن تي ظرررملم  و تاررررره تير ف ليرررت عارررال تألقررر     

الجد يييييد الييييي   

أضاف  م ا النظا  

لنميير  ا      

تيييييار م العمييييي  

التجييييييييييار    

املمن يييييا مييييير 

إم ار ييييا إصييييدار 

أسه  ذات درجيات 

مت ا تا  حم  كي   

منهيييييا حقرقايييييا 

متبا نيييييييييييا   

التصيير    ا ر ييا  

  غل ذل .
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ييضررررملًحمل أل وته وآي ررررمله تق رررر ب تضسررررملالت تضعر  ررررت وتيعلا ررررت ى 

تيشررركمله وعكسررهمل ى حقرروق ماك ررت و ئررمله تألشررهب. تيوتقرر      

يقررررو  ي  تضيرررردعت وتيعالررررملء وروت  تألعلررررمل  جهرررر ء رثشملشرررر مله 

مل مرررمل يقعرررو  وممملرشرررمله تتشررررثلملر وتيعلررر  تيرجرررملري، وارررب غمليًيررر

يسررر زرة عارررال تحلصرررص تشررررئثملر تضسررررثلرين تضلرررويت رمل عرررر َت

ى تثشرر س تيشررركمله تيقملالررت عاررال    ىوتيعوتاررد تيكررو  الظلررتيع 

مسررملالمله معر  ررت  و يردتع ررت نر جررت حملجررت  ملرررمل  تضعر ررت يه    

 رر   ت ظرر ب آي ررت تضررلن تيرق رر ب تيعررمل   يراررك     ،تيرلويرر . ورمليرررمليي 

مل ى  ق ررق تدرردف تيررلي   رر   شملًشرر تضسررملالمله شرر كو  يرره   ررر 

 تجلديد ى نظملم تيشركمله تيسعو ي.   ر عمل ت الت تض هج

  تيشرركمله تحلكوم رت وشريه    ْعر من تضهب    ير ملو  تي ظملم و  -

 ؛تحلكوم ررت ى وملرطررت تيعلرر  تيرجررملري وتتشرررثلملري ى تضلاكررت 

من تيعد  وتضسملوتة م  شركمله تيقزمل   وكيك يررق ق قدر كملفن

تخلملا، وتحلد من م مل ست تيشرركمله تحلكوم رت درمل، وتيرررو      

حصصرررهمل تيسررروق ت ى خمرارررف تجملرررملته. كلرررمل  نررره مرررن        عارررال

تيضروري  رتشت وم ملقشت  را مسرملالت تجلهرمله تحلكوم رت ى    

تثشررر س تيشرررركمله تجلديررردة ى تيقزملعرررمله تيريمل يرررت، و ديرررد  

  وتر اررررله تجلهررررمله وتضرررردى تيررررزمين تضزاررررو  يررق ررررق تيرررردعب    

يررخرملرج   ،تحلكومي درله تيشرركمله يررق رق تي لرو تضزارو  درمل      

رهمل تي ظرملم حللمليرت تيقزرمل  تخلرملا     ق آي رت حمرد ة يوع ر   ْ ر عدامل و ر

من تشرلرتريت تض مل ست وتيس زرة تحلكوم ت عاال تارك تيقزملعرمله   

ن تيقزمل  تخلملا من تيق ملم ردوره تضزاو  تيريمل يت حرال رعد اكُّ

 ى اله تيقزملعمله. 
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مررن تضهررب كررليك    ير ررملو  تي ظررملم وعرر  شرر زرة تيي وتررمله         -

ضسملالت تض شست عارال جمرمليس تإل ترة ى تيشرركمله    تيعملاا ت وت

تضسملالت ووململت تضدرجت ى تألشروتق تضملي رت. تيوتقر  تيررتان يشرري      

مل تضثشسررت وتحلوكلررت ق  عا ًّرررقِّرريه حمليررت مررن تيسرر زرة تيرر  ا ت 

  يه تضسرررملالت تيعملمرررت، رررر  ي  تضثمويرررت مرررن كيرررك تإل رتج وتيرررررو 

  نسرررب غرررري مررر  رة مرررن تارررك   مل ارررو جمرررر  تسررر   تيررررره  شملًشررر

سرت عارال جمرمليس تإل ترته.    تيشركمله م  تشرلرتر شر زرة تض ش  

وتضشرركات تصرريح   رردح ع رردممل يقرروم رعررض تض شسررت رملشرررخدتم    

 ررمل س  ات مررن تإل رتج يرثشرر س ك ملنررمله جديرردة ت     تألمرروت  تحملص رر  

تيك ملنررمله تألملررا ت تضزروحررت ى  شرركمل  وتعرررت وملرررحيت مررن   

ملك رمليفع  حرملته عديردة مشرهو ة ى تيوعر      تعملره تضصملحل. وا 

تيرتان، ورعض تاك تيشركمله يوتجه تإل  ب مبمل   ه من ياردتر  

ت عرن تحلوكلرت تيفملعارت مرن تي ظرملم وا ئرت       ألموت  تضسملالت رع ردً 

 شوق تضمل .

ت ت كريريً وعاال  يت حمل ،      ق ق  عملي ت تي ظملم ترزاب جهردً 

 ه وتفململ اه وتيرر ريته تير   ى تيروع ت تحملرت ت وتيعل قت مبضملم 

 همل، مبمل ى كيك تيعل  عاال ي رتج تاك تضفرملا ب وتألشرس تير     رِدي 

ين عا همل تي ظملم وجمل  تضعملرف تيرجملريت وتتشررثلملريت ى م رملاج   ر 

تيرعارر ب تيعررملم وتجلررملمعي مبخراررف ختصصررملته، حرررال نرررلكن مررن   

 قمل ررت  يررف ررز ؛عررملرف رراررك تأل وته وتضلملرشررمله واررق جمرلرر  وت م

مرن تكرريس  قمل رت تيو  فرت      تيعل  تيرجرملري وريرمل ة تألعلرمل  رردتً    

 وتألمن تيو  في. 

 

إن  تحق يق فعال يا 

النظييييا  تت نييييب 

ا كبيييلاا    جهيييدا

التر  ا املح فيا 

 العم قيييييييييييييا 

 ضيييييييييييييام ن  

 ت اصيييييييييييييي ن  

 التغ ييلات التيي  

ثها    حد 
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 تيرعق ب تيثملني:  . تحب تي ململر 

مرر  مررمل  ور ترره  . و ررملء تيرشرر د ى تيورقررت تيرا سررت مررن        تفررق  

م حظرررت مهلرررت مفمل ارررمل    يعفرررملء تيشرررركمله مر ملا رررت تيصررررر     

ارسرملرمله ى حمملويرت   وتيصررية من مرزاب تع ت مرتجر  ورملرجي ي  

يرقا رر  تيركررملي ف قررد يرر جب ع رره رعررض تضشررملك ، ت شرر لمل و       

 عارررال تيشرررركمله ارررله حصرررو  تسررره   يه تسرررعال 2030رؤيرررت 

 تسرررز   يررن   نهررمل مدققررت مملي ررت قرروتاب وررردو  تضصرررى؛ تيرلويرر 

تعريررملر  نهررمل ت ى  وررلنمل مررمل ويكت تض ملشررب، تيرلويرر  عاررال تحلصررو 

يت مبرتجر  ورملرجي مرن تألررعرت تيكيرملر  و مرمل رعرداب ى        زملَيغري م 

ص مرررن شررركورمل تيرصررر  ف، رررر  يكفررري مكررررب مرتجعرررت مررررو 

افرت تإلعفرملء   يعال رمل    كُ  ؛)تد ئت تيسعو يت يالرملشيت تيقملنون ت(

 من تضرتج   كو عاال اله تيشركمله من وجو ه.

ومن تضارو مله تي   رى  نهرمل شراي ت ييررملء مرزارب تتحر رملطي      

تي ظملمي )ح ث يعرو تتحر ملطي تي ظملمي مرن  ارب ع ململرر حقروق     

ف ارررتضسرررملالت ى قملالرررت تضركرررز تضرررمليي ياشرررركمله عارررال خمر    

 نوتعهررمل شرروتء كملنررا شررركمله  مرروت   و شررركمله   رررت ؛  هررو     

سررخدم ى ترز رت وسرملار تيشرركت  و     مبثملرت مللملم تألممل  تيلي ي 

 ضد و  ياشرركت ي ْ ى زيمل ة ر ب مملدمل حرال ت يرثك  ر ب تضمل  ت

  سيت تتحر ملطي تي ظرملمي كته  ال رت    ،تجد الت تتحر ملطي. يًكو 

ة تضملي رررت  مررملم تيررردتا ت  ءمبكررمل ؛  هرري تعررررو ملررلملم  مرررمل  يالرر     

   علا ررَتسرره  مررمل مررن تي ملح ررت تألورررى  هرري ت   ،وتيعلرر ء مررن نملح ررت

وتر رر   رجررت تيثقررت مبقرردرة تيشررركت عاررال توزيرر  تألررررملح     ،تير يرر 

ديت عاال محات  شهلهمل شوتء كملنا اله تيروزيعمله ررر  شر ويت   تي ق
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 و نصرررف شررر ويت  و حررررال شررر ويت، واررر  ارررله تألرررررملح شرررركو     

تضسررقي  ع ردممل ت يكرو  ا رملك ق رو  نظملم رت تارزم        ى مرصملعدة 

 و  ،رركوين تتحر ملطي تي ظملمي  و تتفملق مله قروه مر  تيردتا ت  

 ملمسررقيا ًّ  ًئملاق عي نهمل شركو  مسرقرة  و رمبمل ت خفض؟ والت خي

عاررررال تيشررررركت ح  لررررمل يرررر خفض معررررد  تيعملاررررد عاررررال حقرررروق       

يالسرثلرين تييرملحثت   تضسملالت، ح ث شركو  تيشركت طملر ًة

ن مررن تير يرر    يررليك  هرري اكِّرر   عررن تيروزيعررمله تي قديررت، يعررمل تً   

  تير مسررمليي، وزيررمل ة ر ب تضررمل  تضررد و  عررن   رملضقرردرة عاررال تيروش رر 

 ململرر حقروق تضسرملالت )شرا لمل  تدروتوي      طريق تيرروي ه رت ع

  رقملم(.-

كرررليك مرررن تضارو رررمله تيسررراي ت عارررال تي ظرررملم ارررو تيسرررلملح     

ويملرردتر  ،ر ملرردتر تألشررهب رفئررمله خمرافررت وم هررمل تألشررهب تضلرررملزة  

قررتر جملر     م ى تيشرريعت؛ ح رث نرص    ررر  تي و  من تألشرهب م   تال

إلشر مي  نره   تيفقه تإلشر مي تيردويي تض يثرق مرن م ظلرت تضر ار ت      

)ت جيوز يملدتر  شهب ممرملزة دمل وصملاص مملي ت ت  ي يه عرلمل   

 و تقردميهمل ع رد تيرصرف ت  و     ،ر ب تضمل   و عرلمل  قردر مرن تيرررح    

 ع د توزي  تألررملح(.

هو ييررت  تي ظرملم يألحكرملم      ممل  اب ممل جملء ره تي ظملم تجلديد 

ث مرن  ارب   لت ياشركمله غري تيرحب ت؛ ح ث ي   تيقزرمل  تيثملير  تض ظِّ

 ،2030تيقزملعررمله ى  ي تقرصررمل ، واررو  حررد مرتكررزته رؤيررت     

  وجو  تيشركمله غرري تيرحب رت ى نظرملم تيشرركمله مهربٌّ      ب    ومن

نظًرت أل  تشرلرتريت الت تيقزمل  وقدرته عاال تي هوه رردوره   ؛تجدًّ

رررروه ي ترة وتشررررثلملر وت ل رررت تيررره  تم وطرررت روجرررو  كرت  تشررررثلملري



65

 –2020     
98 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

مل ت مهلًّرررشرررك    ارررلت تيقزرررمل  شررر كو  حمررروًر مررروتر ه تضملي رررت. وت

مل ى تضسررقي . ويعر  قررتر تشررق   تجلملمعرمله      مل وتجرلملع ًّر تقرصمل يًّ

تيررررلي ملرررردر اررررله تأليررررملم يشررررري يه مرررردى  ال ررررت وجررررو  نظررررملم 

تيشركمله غري تيرحب ت ى نظملم تيشركمله تيسعو ي. وت شك    

 يرت امل.تإلجيملر مله كثرية ى تي ظملم يت    تضقملم ت يرس  إل

 

 تضدتو ه حو  تيقض ت:  

 ال ت يملدتر نظملم تيشركمله تجلديد  : 

 د  كد م. ومليرد تيعثلرمل  عارال    نظرملم تيشرركمله تجلديرد يع ر       

ى تحلرتك تيرشريعي تيرلي رد تره وزترة تيرجرملرة     مهلًت رمليفع  قفزًة

م ررل شرر وته قا اررت رعررد شرر وته طوياررت مررن تجللررو  تيررلي  عررملق          

ياوزترة  نهمل رمل ره يه تزوير نظملم تيشرركمله  رسب . وممل ي تير ل َت

رمليرغب من    تي سخت تألوررية تضعديرت ملردره  قرا قير   قر  مرن        

 مخس ش وته.

ويرررررى  .  هررررد تيقملشررررب    مررررن  اررررب م مررررح مشرررررو  نظررررملم   

وتضرونررت  ،تيشرركمله تجلديررد اررو تير سررري عاررال تض شررهه تيصررررية 

 ه مرمل تضررل   تيعملي رت ى تيشرركمله غررري تيرحب رت. كلررمل    مرن  اررب    

تضشرررو  ى تعرقررمل ه تيدي ملم ك ررت تحلديثررت يارشررريعمله؛  مليرعرردي   

تألوري عاال تي ظملم ا يرجرملوز علرره عردة شر وته، وتي روم نررردث       

مرن   تممرمل يعرين مزيردً    ؛عن مشرو  جديد   ه مزيد من تيرسره  ه 

 تحلرتك حنو تيرزوير وتيرصر ح.

ميييو أمييي  مةمييي  

م يييي ا رظييييا  

ال يييكات الجد يييد 

مير الت ديل  يي  

املنشآت الصغل   

 املر رييا العال ييا 

  ال ييكات غييل 

 الر ح ا
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ُضقرررتح و كرد  . عململررب تيع سرال    مشرررو  نظرملم تيشررركمله ت   

يرثشر س تيشرركمله    ؛او نظملم را سي يارجملر وتحلركرت تيرجملريرت  

رثنوتعهمل تضخرافت، وير ظ ب ع قت تُض ك وتضسملالت   لرمل ر ر هب،   

ومحمليررررت تضسررررملالت، وت ظرررر ب تجللع ررررمله تيعلوم ررررت وجمررررمليس     

تإل ترته، وحسرررملرمله تيشرررركمله، وتنقضرررملاهمل، وتصرررف ملتهمل، يه 

مل وى ع قرهرمل مر  تيررري     توا ًّر خمراف ت ظ ب ممل خيص تيشرركمله  

 ملشرريملنً  د  هو نظملم ح روي يع ر   ،وتيرلوي  وتضرتجعت وتضسملءيت. وعا ه

يارجررملر وتعررملم تهب. وحسررً مل  عاررا تيرروزترة ى طرررح تضقرررتح    ملرا ًسرر

لد مل قد تعر   تي ظملم تضعلو  ره حملي ًّيتجلديد يا ظملم يالرتجعت، يك 

رعرردي  تييسرررية يكررمل   م، ويررو كملنررا تيرعرردي ه   ى عررملم 

عاررال تي ظررملم، ويكررن طرررح مشرررو  جديررد يا ظررملم رثشررره يررد      

 تضرتجعت شملمات.  

ز مشررو  تي ظرملم   مرن  ارب مرمل م  ر     و عملف  . عململرب تيع سرال     

 رتشررره ضررررريته تيوتقرر ، وتضعملجلررت تيرفصرر ا ت ضوعرروعمله ت ررملز       

تتورصررملا، شرروتء ت ررملز  تتورصررملا ى تإلجرررتءته وتيرقملرررت  و   

روعرررروح     تضشرررررو   ررررملز  تتورصررررملا تيقضررررملاي، وقررررد َ ص رررر   ت

امل: جل ت تيفصر  ى م ملزعرمله   ءا ئت تيسوق تضملي ت وقضمل تورصملا 

جررت، جبل رر  مررمل خيررص تيشررركمله تضسررملالت تضدر      تألورتق تضملي ررت

ى حررت    وزترة تيرجررملرة ارري تضخرصررت   ؛ويشرررتً مل وقضررملًء مرتقيررًت

كمله، و   تحململكب تيرجملريرت  رملإلشرتف وتضرتقيت عاال رملقي تيشر

اررري تضخرصرررت جبل ررر  تض ملزعرررمله مرررمل عررردت م ملزعرررمله تحلرررق تيعرررملم   

وتخلملا ومج   ممل ترتريا رمليشرركمله تضسرملالت تضدرجرت، كلرمل      

( تورصملململه تي  ملرت تيعملمت وتياجرمل  وتجلهرمله    ه تضمل ة )حد 
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تيقضرررملا ت، رملإلعرررمل ت يه ينشرررملء وزترة تيرجرررملرة جل رررت يا ظرررر ى      

واررري تضخمليفرررمله تإل تريرررت تيررر  تقررر  ى  ،(تضرررمل ة ) خممليفرررمله

ممل عدت عدم تورصململرهمل مبرمل خيرص تيشرركمله      مج   تيشركمله

تضسملالت تضدرجت. وقد  حسن تضشررو  ى ارلت تيي رمل  وتيرفصر  ،     

  ى تتورصرملا تإلشرررتى  املشرً مل مر  وتقر  تحلررمل  و رًءت ألي ت رملز     

 وتيقضملاي.

 مر ملا ررررت تيصرررررر  تضعوقررررمله تيرررر  توتجرررره تيشررررركمله

 :حوتيصررية ى عوء مشرو  نظملم تيشركمله تضقرت 

 ت ى  شررملر  . شررازمل  تضررورقي يه    مررن  اررب تي قررملط تضرضررل    

مشرو  تي ظملم تجلديد ياشركمله مر ملا ت تيصررر وتيصرررية، ارو    

مرن تيشرركمله    تيسعي يرخف ف تألعيملء تإل تريت وتضملي ت عاال رعرضم 

ن ى جمرلر  تألعلرمل .  قرد تضرل      هلرتً م ًت   ئر لث ر وتض شسمله تي  ت 

تيشررركمله مر ملا ررت تيصرررر وتيصررررية مررن   يعفررملء  تضقرررتح  تضشرررو  

ى  ويصرب   ملمرزاب تع ت مرتج  تحلسملرمله. والت تإلجرتء خيردمه 

ويكررن ا ررملك  عيررملء ي تريررت ومملي ررت     ،ررردو    نررال شررك  ملمصررارره

يزتويرررت ت حجرررر  د يارشرررر   ا يررررب تيرزررررق درررمل رغرررب كونهرررمل تع ررر    

تشرررلرتر تاررك تيفئررت مررن تيشررركمله. وقيرر  تيرردوو  ى تضعوقررمله     

تي  توتجه تارك تيفئرت مرن تيشرركمله،  ر  شرك    ا رملك  ال رت         

يوجرررررو  و عرررررب تارررررك تيشرررررركمله تيصرررررررية ومر ملا رررررت تيصررررررر  

 وم همل:  ،تنعكملشملتهمل تإلجيملر ت عاال تتقرصمل  تيكاي وتجملرل 

 تيصمل رته.زيمل ة تإلنرملج تتقرصمل ي وزيمل ة حجب  -
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تحلرررد مرررن تضشرررملك  تتجرلملع رررت وتتقرصرررمل يت تي ملمجرررت عرررن    -

 تييزمليت.  

 ج.    ِر وي  تجملرل  من تشره كي يه جمرل  م  -

  تي سررريت تيكررريرية مرررن حجرررب تتقرصرررمل  تحملاررري ياررردو      اث ررر -

 تضرقدمت.

ويكرررن تضعوقرررمله تيررر  توتجررره تيشرررركمله مر ملا رررت تيصررررر      

تألعيرررملء تضملي رررت تيكرررثرية.  ومرررن  ررزارررمل ،توتيصرررررية كرررثرية جررردًّ

مررو فت  نررت مررن شررعو يت مكو  ي فررره    شررركًت ،وكلثررمل 

وي فررررره     غاررررب تي فقررررمله ارررري روتتررررب    ،)مر ملا ررررت تيصرررررر(

مل )يارسه    و  تخلروه ى  ريمل  شهريًّ   يالو فت مبعد 

تضصملريف تألورى(. الت يعين    تكافت تزويد تيعل ء رملخلدممله 

مل. وميكرن تحرسرمل  تيركافرت تي ملمجرت     ريرمل  شر ويًّ   ما و  اي 

عرررن تشرررريعت ت ررر ت  قرررا مرررن تشرررريعمله وزترة تيعلررر ، والرررمل:     

تتشرقزمل  تيشهري يارثم  مله تتجرلملع ت وتيررثمت تيزر ، كلرمل    

 ياي:

عارال ملرملحب ارله      ر     ،ر ملء عاال نظملم تيرثم  رمله تتجرلملع رت   -1

% لملع رت مر    % تكافرت تيرثم  رمله تتجر    تيشركت    يررل ر 

%. اررلت يعررين    تيركافررت   مررن رتتررب تضو ررف  ي قرَزرر ورررى ت 

 مل.(  يف ريمل  ش ويًّزت ه ررر )

  د)معر    رت   شررة تضو رف تيوتحرد ارب      يو ت رتع مل    عد   -2

ريرمل     رورص ترثمت طر  يعرمل        تألشر تيسرعو يت(، و    
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  ممل ت يق  عرن  ل يافر  ى تيس ت،  هلت يعين    ململحب تيعل  يرر

 مل يارثمت تيصري عاال مو ف ه تيعشرة.( ما و  ريمل  ش ويًّ)

ما رو  ريرمل  شرعو ي     الت يعين    تكافت تيعل  ملرملره  

% مرن  عرمل     ي    تكافت تيرشري  ى اله تحلمليرت ت   ؛ى تيس ت

تيركافت تألشملش ت ياق ملم رملألعلمل . وتض ح     تكافت تشرريعت  

زترة تضروتر  تييشرريت وتير ل رت تتجرلملع رت ترسريب ى        ت  قا يرو ت

اله تيزيمل ة تضخ فت. مملكت يو  ورلنمل ى تحلسريمل  تكرملي ف يملردتر     

وغريارمل مرن تيرشرريعمله مرن      ،و حجملم يوحمله تحملر ه  ،تيرصملريح

ه وزترة تيرجملرة  و تيش و  تيقرويت وتيياديت؟ مرمل اري تكافرت تعرملر     

ملرملحب تيعلر  تيرلي جيرب     تشريعت ررت جهررت حكروم رت عارال     

رعرري تجلهرررت  و يوتجرره تيررتمررمله وتإلغرر ق ض شررهته؟     عا رره    ي 

ك ف تزاب وزترة تيعل  مرن ملرملحب  كررة مشررو  ملررري ر ب      

مل ن عاررال مو ف رره ملررر ًّ  يررف ريررمل     يرر م   ممليرره قررد ت يرجررملوز  

ما ررملر ريررمل    ع رردممل ت تقرروم وزترة تيرعارر ب مب زتن رهررمل تييمليرررت    

تيصرررري عارررال مو ف هرررمل؟ ضرررملكت تزارررب وزترة تيعلررر  مرررن  رمليررررثمت 

تيقزررمل  تخلررملا    يقرروم رمليرررثمت تيصررري عاررال مو ف رره ع رردممل     

ما رملر ريرمل  ياخردممله تيصرر ت      تفره تيدويت م زتن ت قدرامل 

وارري  مليررث  عاررال ر ررد رعررد قزررملعي تيرعارر ب   ،وتير ل ررت تتجرلملع ررت

  تقروم وزترة  ؟  ي س مرن تأل ضر     وتيد مل  ى م زتن ت ش ت 

مرن    نزارب مرن     تيصرت رر   كفملءة تشرر   اله تض زتن ت رردتً 

شمل  يرغب ى يط ق مشرو  ملرري  و ململحب م شست ملررية    

يقرروم رررد   تكافررت تيرررثمت تيصررري يكرر  تضررو فت و شررراب؟       
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ومملكت عن تكافت تيفسمل  وتيركملي ف غرري تضيملشررة؟   ثلرت ع قرت     

لرررررمل زت ه ونسررررب تيفسرررررمل . كا   طر يررررت ررررررت عررررد  تيرشرررررريعمله  

ه تيرشررريعمله، زت  عررد  تضرررتقيت تضزاررورت، وزت ه  رررا تعررر    

ململحب تيعل  يه مو فت  ملشدين ومس ئت تشررر   تيسرازمله.   

ر مررمل يعملن رره ملررملحب تيعلرر  مررن رعررض تيفملشرردين  ارر  ميكررن تصررو ط

تضسررات ض ململريهب ى ارله تي ملح رت؟ ارله تألمثارت تشرل   قرا مرمل         

  ر   تيركافت.   يرسيب ى

ت تيررر  توتجرررره  ر حجررررب تيعوتارررق تيرشررررر ا   اررر  ميكررررن تصرررو   

 رر    ،تيشررركمله مر ملا ررت تيصرررر وتيصررررية؟ وكلثررمل  توعرر ري

رعض تجلهمله تحلكوم ت ى تضلاكت تشرتط إلملدتر ترو ص    

يقرروم ملررملحب تيعلرر  ردرتشررت جرردوى ضشررروعه ومشررملركرهمل مرر         

 ي     ؛تيرتورررر صتجلهرررملز تحلكررررومي تعرلمل اررررمل قيرررر  يملرررردتر  

ن ملررملحب تيعلرر  تيررلي يرغررب ى ممملرشررت نشررملط تقرصررمل ي معرر        

 - ي ى تضلاكررتارروتو  ررف مررو فت ومشررملركت ى تحملررروى تحمل

حبملجت يه يق مل  جهرملز حكرومي جبردوى مشرروعه. نرملا كب عرن       

تيركررررملي ف تإل تريررررت تألورررررى تيرررر   نهكررررا تاررررك تيفئررررت مررررن      

 تيشركمله.

ككرره  . شرازمل  تضرورقي مرن      و عملف م. يررتا ب نمل ر يه ممل

مررن رتتررب   ٪13معوقررمله     ملرررمل  تض شررهه تيصررررية يررد عو      

تضو ف تثم  مله تجرلملع ت، وكرليك يرد عو  رشروم راديرت شر ويت      

تيويررد، ى وتشرررتتك تيررررف تيرجملريررت ورشرروم تتشرررتتك تيسرر وي    

م رمليسرعو ة وتضقملرر    ارز  ويكت زت  عد  تضو فت تألجملنب عن مخست ي 

)تض شررهه   رت عاًلررمل    تيرر ي، وارري تكافررت كرريرية جرردًّ   تضررملي

ميي  ك ييو تصييرُّر 

حجيييي  العرا ييييق 

التشييغ ن  ا التييي  

ييكات  تراجييي  ال ي

متنام يييا الصيييغر 

  الصغل ؟
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مررررن جملررررو    ٪97   كثررررر مررررن  شرررركِّتيصررررررية وتضروشررررزت( ت  

واري تألشرملب ى توي رد تيو رملاف وى      ،تيشركمله ى شوق تيعل 

وتضسرررملاب تألكرررو ى تي رررملتج  ،ت ويررر  وتوشررر   تيقملعررردة تإلنرملج رررت

عزري  ديرد    ي  تإلمجمليي تحملاي. وتضثمو  من نظرملم تيشرركمله تجل  

ويرقررروم رررردورامل   ،تحللمليرررت تيكمل  رررت يررق رررق تتشرررردتمت   

  وتصيح تي وتة يشركمله كيرية. ،كلررك يا لو تتقرصمل ي

و كد  . حملد تيدندني عارال    تض شرهه تيصرررية وتضروشرزت     

يعفرررملءته مرررن تيضررررتاب وتيرشررروم وتيشرررروط تيصرررعيت   يه  ررررملج

 ر ث شر وته،  مرمل تض شرهه تير       عرن   يفرتة ت تق   هكملضوق  وغري

ج  و ودمررت مم ررزة تعرلررد تإلررردت  ) علررمل  غررري     ررر ت شررث يرزرروير م  

ى تقا رر  تيفشرر   عفررال ضرردة مخررس شرر وته. اررله تصررب  تقا ديررت(  ر 

يال شررهه  رملحررملهن قررملب رملي رررملاج. يكت ا نررر  وتإل رر ب. وتألمررور ت 

 ه. ك ررف نسررعالوجيررب تصررر ر  تيصررررية وتضروشررزت  ه ررملك وارر   

تألمررررر تآلوررررر      يرخف ررررف تييزمليررررت وزيررررمل ة تحملررررروى تحملارررري؟    

مرررن  ررروي ه مملي رررت  تإلعفرررملءته   ضررر  ركرررثري ممرررمل جيرررري تآل  

ن  تررال  رر رن م رر ،هرربعررخلت مررن تألجملنررب يه ر  اررب، واررلت حقُّ  

ويكررن جيررب تيعلرر  عاررال تيقضررملء عاررال تقرصررمل  تيظررر   و         ،رهررب 

عت شررج ت م تضرروتزي مررمل  مكررن كيررك.   مليوتجررب    تكررو  تألنظلرر     

إلنشررملء تض شررهه تيصررررية وتضروشررزت، ويكت ا يررقررق اررلت  عا  ررمل  

ل  رروكج آوررر واررو  ْوررر   مررن  عررب اررله تيفئررت، و َ ف علررمل ن ررتيروقُّرر

ال رمليرجرملرة وتخلرردممله كري تسرررز     ع  ر ينشرملء شرركمله كرريرية ت   

  وتيرر  دررمل تيقرردرة عاررال  ل رر    ،تي ررد تيعملماررت تيسررعو يت   تشررر عمل  

وتألاب قدرتهمل عاال تيرردريب، ويعر  ارلت     ،عقويتمرتيمله جمزيت وم
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يكررو   حررد تيزرررق حململررررت تييزمليررت؛ ح ررث ت ن سررال  نرره مزاررو    

 س وته تيعشر تيقمل مت.تي ى عل   رملت م يت 4تو ري 

  لرررمل يرعارررق  ا  . م صرررور تضزرررريي تيضررروء شرررا  ،ومرررن نملح رررره

مبشرو  نظملم تيشركمله تجلديرد عارال تي قرملط تيرملي رت كته تيصرات      

 رملضعوقمله تي  توتجه تيشركمله:

خبصررروا ييررررملء حكرررب تتنقضرررملء رقررروة تي ظرررملم ع رررد رارررو         -

 تخلسملار نصف ر ب ممل  تيشركت، وم ح ك  كي مصرارت تحلرق   

تيشررركت.  رر   اررله تيرردو   مررن تجلهررت تيقضررملا ت حرر    ى    يزاررب 

وارو ييررملء تنقضرملء تيشرركت      ،ى جملنب وتحرد  قرا   قًتمو   وزوًة

يرر  ه ياقضررملء مررن قِ ياروج رر ملمررمل ترررك تييررمل  مفروًحرر  و  .رقرروة تي ظررملم 

 ،قررت ى توق رهررمل ملتعرقررمل   نرره وزرروة غررري مو   ، ملررمل  تضصررارت 

ح ررث ميكررن    تكررو  مرررثورة،  مليوتجررب عاررال تي ظررملم تقرررتتح    

ملك تيشرررركت ومرررديريهمل يه تفرررمل ي تحنررر      ا ررررشرررد م وزررروته ت 

  ب  را  تإل همل نظملم تيشركت شي هت رراك تخلزوته تي  تقرتح 

ع وت  يعمل ة تير ظ ب تضمليي،     ا ت جح تحملرملوته حي ر  تي ظرملم    

 تيع قت يه تيقضملء.    ملرمل   ح  ئلن

يارررررق -كلرررمل ككرررر  . تحررررب تي ململرررر    -ن   ر رررر  ارررب   مثرررتَ  -

ق ى تحلقوق تضرعاقرت رثويويرت تحلصرو  عارال     فر ملضسملالت ح  لمل ن ر

ك تيشرررركت ع رررد تألرررررملح  و  ويويرررت تتشرررر  ء عارررال رعرررض  مررر  

تيرصف ت ردعوى ماك ت  شهب ممررملزة، وارله اري تحلكلرت تير       

اررلت تي ررو  مررن تألشررهب. وعاررال  مررو  مثرر  رر تيفقهررملء ي  جعاررا مج رر  

 ملي ظملم تضقرتح ا ي فر  جبروتز يملردتر  شرهب ممررملزة؛      ،ك  حمل 

عارال يملردتر    ج رز ياجلع رت تيعملمرت تضوت قرتَ    مل ي  ملي ظملم تضوجو  حملي ًّ
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 ي شررركت  رررملزة، ر  لررمل تي ظررملم تضقرررتح جيعرر  مررن حررق       شررهب مم

 فسرررهمل رهرررلت تير رررو  مرررن  ر قرررومجديررردة ى نظملمهرررمل تألشملشررري    ت

 تألشهب تيعمل يت وتضلرملزة، وتضلرملزة تضسرت ة.  يملدتر 

 ح تضمل َةقرت  يرال تي ظملم تُض ،ى يملدتر   وته تيدين وتيصكوك -

 وتير  تر ص    ،ملق حملي ًّر زي ر وتيعشرين رعد تضئت من تي ظرملم تضُ  تحلمل يَت

)عاررال تيشررركت مرتعررملة تألحكررملم تيشرررع ت ياررديو   :عاررال مررمل يارري

ت غريرب جردًّ   ع د يملدتر   وته تيدين وتردتودمل(. وارلت تإليررملء  مرر     

 حملكلرتً  ضخمليفره يا ظرملم تألشملشري ياركرب تيرلي جيعر  تيشرريعتَ      

قرد  تألنظلت.  ملجلل   يعرف    رعض تضلملرشمله تيفعا رت   عاال ك  

 ررروي عاررال خممليفررمله شرررع ت ى  حكررملم تيررديو ، يكررن كررمل    

 ظررر يي هررمل مررن رررمل  عرررا تحلملجررمله وتيضرررورته تيرر  تصررريهمل  ي 

 م  مله رث  ترلكن تيي ئت تيرجملريت يوًممل مرمل مرن جتملوزارمل، وكرمل      

رياررمل مبثرر  اررله  عررو عررن تيرزاعررمله يررهررمل، وي   يرفررمل ى تق    شررر تُض

 تي صوا.

رتح توزعررا تجلهررمله تيقضررملا ت تيرر    ى نظررملم تيشررركمله تضقرر   -

ت ظررر تيرردعملوى ى تضخمليفررمله تيرروتر ة  ررا رررمل  تيعقورررمله مررمل رررت  

جل ررررت تيفصرررر  ى م ملزعررررمله تألورتق تضملي ررررت، وتجلهررررت تيقضررررملا ت   

تضخرصررررت، وجل ررررت ى وزترة تيرجررررملرة ت شررررث يا ظررررر ى تضخمليفررررمله 

ا تشرررر   وع رررد يه تألكارررمل  تعرررد ي  وارررلت(. 267تيررروتر ة ى تضرررمل ة )

تير  تعلر  عارال     خرمليف تجلهرو    تجلهمله تيقضرملا ت ى تضلاكرت، وي   

توح د تجلهرمله تيقضرملا ت  را مظارت جهرت وتحردة. ر  لرمل تشررعل          

ارهمل اري   مل تعريري تجلهرت تيقضرملا ت تضخرصرت وجع     ق حملي ًّر زي ر تي ظرملم تضُ 

 جهت مسمل  تيدعملوى وتيفص    همل.
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، وكيررك مثرر  د  تحملررد ة قررد ت تكررو  كمل  ررًتا ررملك رعررض تُضرر -

م يه تيقضرملء ور    ررتة    ييزتم تيدتان تضعرته عاال تتندمملج تيرقد 

  تخترملك قررتر تتنردمملج،    عن عشرة  يملم قير  تيررملري  تحملرد     ت تق  

وكيررك يكت  وررلنمل ى تتعريررملر    تي ظررملم جيعرر  تيفرررتة رررت تإلعرر    

ت عارال  مل، وجيع  يادتا ت تضعرتعر يوًم( 30وتختملك قرتر تتندمملج )

مل مررن تررملري  تإلعرر   يرقرررديب    يوًمرر ( 15تتنرردمملج  رررتة ت ترجررملوز )   

عارال تعررتته    ملد  ييردو    رهرمل تضر  قً   تعرتتعهب عاال تتندمملج. تُض

 ،سرعفهب ى  رتشرت قررتراب تض ملشرب.  ارليك     تيدتا ت؛  مليوقا ت ي 

    مدة شهر ونصف من ررت ترملري  تإلعر   وترملري  تخترملك تيقررتر       

 من    ت يوًممل تض صوا عا همل. م ملشيت  كثر

من تألمور غرري تضفهروم وجره تيعدتيرت وتضصرارت   هرمل ى تي ظرملم         -

جرو  قا رت تضسرملالت    ت  تير  ( 237) تضرمل ة  مرن ( 2) تيفقرُة ،حقرت تُض

عارال تألقر  عارال ر ر   شرهلهب يالشررتي تيرلي         ٪3تيلين مياكرو   

قدميرره مررن  شررهب شررركت تضسررملالت عاررال ي ررر ت    ٪90قررملم رشرررتء 

مل يالركلت، وم     تيفقرة تي  تا هرمل جعارا ألقا رت    عرًعمل ييزتم ًّ

تتعررررتته عارررال شرررعر تيعرررره تإليزتمررري؛ يت      تضسرررملالت حرررق 

ى  رمليي  ؟ ضملكت ت يررتك درب تخل رملر     ازم تألقا َتضملكت ي  :تيس ت  ييقال

   ؟تييقملء ى تيشركت

 . حسررت وتعق ًيررمل عاررال مررمل ككررره  . م صررور تضزررريي، كاررب    

تجلرررديي يه    رعررض مقرررتح نظررملم تيشررركمله تجلديررد ي زرروي    

 عرررو وزرروًةعاررال حمملويررت يارزرروير، ويكررن ى جوتنررب  ورررى قررد ي 

 مث  مسثيت جهمله تيفص  وتيرقملعي! ،ياخاف
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ويرى م.  شملمت كر ي    ترتفمل  تكملي ف   تء تألعلمل   ملريح  

 يكمل ررت  نرروت  و حجررملم تألعلررمل  وتيشررركمله ى    مشرركات را سررتً 

كمل ت تجململته، وى ك  قزمل  مهلمل ملرر  و كو، شوتء كرمل   

 مل.مل  و  ملنويًّيشرتتت ج ًّ

وردورامل  كده  .  وزيت تييكر عاال  نره رغرب  ال رت تيرقملررت     

ا عارال   تء تيشرركمله يت    تييريوقرتط رت تإل تريرت و قمل رت تيرسرراُّ     

حبجرت تزي رق تي ظرملم يه م حقرت مريرررة      ملرسر زً  ملقرد ترد   مو ًفر   

  جررب  يررلت ؛عض تض شسررمله وقزملعررمله تيعلرر  تضر ملا ررت تيصرررر يرري

 ،تحللر مرن  عروة جديردة ضزيرد مرن تيرردو  مرن تجلهرمله تضخرافرت         

 وتأل ض  ضعملجلت كيك:

 تي زو  يه وتق  اله تض شسمله رملتشرلمل  تيعالي وتييرثي دمل. -

و ج ي ررت مثرر    تإلمررملرته، تتشرتشررمل  ررجررملر   و  عرر ررت مثرر    -

وتيررر  رررررا ى تشرررج   تألعلرررمل     ،ة وغريارررملتيوتيرررمله تضرررررد 

سررهمل   تو  رف ت ي   صريح قروةَ  تيصررية وتضر ملا ت تيصررر يركرو وت   

وحنررملج ي قر     ،مل تورتت  تيعجات. تيعجارت موجرو ة  رهمل. ت حنرملج  تاًل

  قمل ت تشر اهمل  كثر من نق  آي ملتهمل  قا. 

تحلد من تإلجرتءته تحلكوم رت تضرشرعيت تير  عارال  ي م شرثة       -

واي ممملرشمله كثرية قد ترجملوز  ،ملررية  و كيرية تيرعملم  معهمل

 مل.  ح ملًن ملحكوم ًّ قزملًعمل 12

  نرره ومرر   ال ررت كرر  اررله    ،ر  . ريررمله رررب يكررن ى تصررو  

تضشررملك  وعرررورة يجيررمل  حاررو  دررمل؛  ررمل  دررمل ع قررت ري ئررت تيعلرر     

هرمل  وعدم تير س ق رت خمراف تجلهمله تحلكوم رت، وت ميكرن حاُّ  
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مرن   د يع ر  ،نظرملم تيشرركمله تجلديرد. ومرن نملح رت  وررى      من ور    

 وزر مرمل ى تيشرركمله تحلكوم رت ارو عردم تي ظرر يه رحب رهرمل        

 حرال رعد مرور ش وته عاال ينشملاهمل، ورمليررمليي يكرو  ا رملك اردر     

ى تي فقررمله وم مل سررت غررري عمل يررت مرر  قري ملتهررمل تضلاوكررت ياقزررمل       

و  عاررال عز ررا م ررزته وململررت ى تحلصرر مل يكت ُ تخلررملا، وصومًلرر

درررررلت ت ررررررد    تكرررررو  تيق رررررو  عا هرررررمل  ؛تضشرررررملري  تحلكوم رررررت

 وحوكلرهمل  شد من غريامل من تيشركمله.

 تعدي ه مقرتحت عاال نظملم تيشركمله تجلديد: 

 كد  . عململب تيع سال   لرمل يرعارق ر ظرملم تيشرركمله تجلديرد      

 عاال تي قملط تيرملي ت:

 يري تري ررال تجلهررمله تيرقملر ررت معررمل    ال ررت حوكلررت تأل تء:  : وًيررمل

تحلوكلرررت ومرزايملتهرررمل و  يرهرررمل وتشررررتتطملتهمل، ومرررن  ارررب  نررروت      

ح ث ي  ح  عارال تيعديرد مرن     ؛حوكلت تأل تء تحلوكلت تضزاورت

تيشرررركمله وم هرررمل تضسرررملالت،    تأل تء وتي ررررملاج ت تروت رررق مررر       

رامل تيدويرت  و ااكهرمل تيشرركمله، و نره     تإلمكملن رمله تير  ت سرخ    

رقصررري ى تأل تء  و تير عررب ارري  كملنررا مهلررت تضسررملءيت عررن تي  يْ 

تي ظررملم مررن تضرتقيررت  مل وه مهررملم مجع ررمله تضسررملالت، مبررمل  تررملح درر 

يت  نره مرن تألال رت مبكرمل  تفع ر        ؛وتضشملركت و عملوى تضس وي ت

مرتجعررررت حوكلررررت تض زتن ررررمله وتأل تء، حفملً ررررمل عاررررال مقومررررمله     

 تتقرصمل  تيوطين وشركمله تيسوق.

ت رت ر ب تضرمل  تيعملمر  ور ب تضرمل      ال ت ت ظ ب تيع ق : ملنً مل

: ح ررررث ي  حرررر     تضعلررررو  ررررره يرررردى  ح ررررره ياشررررركملهتضصررررر 

مييو أ  يير مييا   

ال كات الح رم ا 

مييير  يييد  النظييير 

إ  ر ح تها حتيى 

 عيد ميير ر سيينرات 

    إرشا ها
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تيشررركمله ى كررثري مررن تألح ررمل   نهررمل تعلرر  رررر ب مررمل  عملمرر         

خمراررف املًمررمل عررن ر ب مررمل  تيشررركت تضصرررح ررره، ورمبررمل كررمل     

مبئرررمله تألعرررعملف، وت يسرررريت اررر  ارررله تألمررروت  اررري قرررروه      

ح رهرمل، وكر  كيرك يسرروجب     مل  غري مصر شركملء  و زيمل ة ر ب م

تير ظ ب، ح ث ت جيوز    تعل  تيشركت رر ب ممل  ما و  )مثًارمل(  

ب عا هرمل تيرزتمرمله،   ح ره،    تعل  مبئرمله تض يرت،  ر كت ترت ر    مصر 

طايا تيرصف ت وتإل  ب عاال  شملب ر ب تضمل  تضصرح ره ت ر ب 

 تضمل  تيعملم .

شرر   نظرملم تإل ر ب     وتإل ر ب:  تضس وي ت عن تيرقصرري  : مليًثمل

حرررملته تيرسرررويت تيوتق رررت مرررن تإل ررر ب ويعرررمل ة تير ظررر ب تضرررمليي        

 رملعزرت  ممليي، محمليرتً  وتيرصف ت ياشركمله تضرعثرة  و تي  ار 

يت  نررره مرررن تضهرررب ت ظررر ب حرررملته تيرقصرررري      ،درررمل وتشررررلرتريرهمل 

، ياسررروق مرررن تضر عررريت محمليرررًت ؛وتإلالرررمل  وتإل ررر ب تتحر رررمليي

وإلجيمل  تيرروتز  ررت محمليرت تيشرركمله تضرعثررة ومحمليرت تضرعرملمات        

 م  تيشركمله.

 ررر   ييررررملء شرررركت تحملململرررت ى  ،ر  .  هرررد تيقملشررربوى تصرررو 

مشرو  نظملم تيشركمله تجلديرد قررتر حيررملج يه مرتجعرت، ح رث      

ًسرررمل ياعديرررد مرررن تيشررررتكمله   ي   شرررركت تحملململرررت كملنرررا مر ف   

 تألعلمل .   تيصررية وتض قرت ى قزمل 

ى حت يرى م. ومليد تيعثلمل     ييررملء شرركت تحملململرت وزروة     

 ،ملرفت رمس رت   تمهلت؛  هري عارال  ره تيوتقر  جمرر  تتفرملق ير س ك      

مل تألطررررتف تألعرررعف تيرررلين   فررر  حقررروق تألطررررتف ووصومًلررر  

يررلاو  تضس وي ت  مملم تجلهمله تيرمس ت. نملا ك عن  نره كرمل  ى   
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مثررر   ورررو   ،رعرررض تألنظلرررتضخمليفرررت  كرررثري مرررن تحلرررملته روتررررًت

تضررررو فت تحلكرررروم ت ى شررررركمله جتملريررررت.  رررروكج شررررركت   

ه يه تيرزي ررررق د شرررري َاوج رررر يْ -تيروملرررر ت تييسرررر زت شرررر كو   

 مل ي لوكج شركت تحملململت.  نملجًع رديً - تحملوكب

و عملف  . تحب تي ململر    يشكملي ت تحملململت  نهرمل ميكرن      

وارله   ،مل يره مل وقملنون ًّر شررع ًّ  ا ح غزملًء يك ينهمل ر؛مل يارسر تكو  رملًر

تضشرركات. وررردوره  عررملف  .  هررد تيقملشررب    اررلت قررد يكررو   ارري 

رمليفعرر ، ويكررن ميكررن ترز رهررمل ررق  رردامل ياسررعو يت      ململررر ًر

ف   رعارق مبرمل قرد حيردث مر  تإلجررتءته تضرعرد ة         قا،  ممل تيرخو 

وتيق و  تضرزتيردة ى تيرسرج   وييررملء تيشرركمله، ح رث شر يرث       

 رق  ورى )غري نظملم ت( يليك.ن ُطتي ملب ع

وتسملء   . عيد تإليه تيصملحل: ا  ميكرن يعرمل ت مروت  مارقرت     

رملي ظملم  و يوتاره يري ملامل نظملم تيشركت  و تتفملق ت تيشرركملء مبرمل   

ت خيمليف تي ظملم ويكن يرعملم  م   رروف وململرت يشرركت مرمل ى     

جممل  ممل،  مليشركمله تعل  ى جمملته خمرافت وتجململ  حيكلره  

 تيرفململ  ؟  رعض 

، ررره وررردوره  وعررح  .  هررد تيقملشررب    تألملرر     اررلت مسررلوح 

 وى تضشرو  تجلديد ا ملك موت  تسلح ر عمل ت نقملط مع  رت خترص   

رعرض تي قرملط تير   ررملج      ه رملك   ،تيعملاات. يت  نه وج ًيرمل يه ج رب  

 ومن  ررزامل ممل ياي:  ،تيرثم  ى نظملم تيشركمله تجلديد

تضيركررة، ومرن كيرك يعزرملء حقروق       يمكملن مله تيرلوي  وآي ره -1

   ضا ت ياليركر مقملر  تضلو  ومحمليت دلمل. 
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تحلوكلررت تيرر  تر ملشررب مرر  طي عررت وحجررب تيشررركت ومقرردتر    -2

 تث ريامل ى تتقرصمل  تيوطين  و عد  تضسملالت.  

تي ظرررر ى يجيرررمل  آي رررت مه  رررت )مرررن  اررر  تتورصرررملا( قيررر          -3

ه مرررن ح رررث  يا ظرررر ى تي زتعرررمله تضرعاقرررت رمليشرررركمل    ،قضرررملا ت

تحلوكلت وتي ظملم وممل شملره كيك. 

كررليك  قررد يكررو  مررن تحلكلررت توج رره نظررملم تيشررركمله      -4

تجلديررد  و تضارقررمله تضقرتحررت  و تضارقررمله مررن ورر   تحملفررزته       

تتنرقرررمل  يالرررد    :خلدمرررت تألاررردتف تإلشررررتتت ج ت يادويرررت، مثررر    

تضروشرررزت وتيصرررررية، وتيعلررر  ى جمرررملته مع  رررت )حسرررب قملالرررت   

ً مل ى  نظلررت  ورررى مثرر  تيضرررتاب ويكت كررمل  كيررك مرضررل تررررري(، 

 وغرياررمل،  لررن تضهررب    يكررو  وتعررًرمل ى تي ظررملم تجلديررد تقرردير  

 كيك. 

زه م حظررمله  . عيررد تهلل رررن   قررد ترك رر  ،وى شرر ملق مرصرر 

 ململحل تحللو  حو  نظملم تيشركمله تجلديد   لمل ياي:

 ملا رت  ى مشررو  تي ظرملم ياشرركمله مر    ِايخبصوا ممل ر   وًيمل:

تيصرررر وتيصررررية، مررن م زاررق ختف ررف تألعيررملء تإل تريررت وتضملي ررت،   

حنو يعفملء تيشركمله مر ملا ت تيصرر وتيصررية من مرزارب تعر ت   

ا رررمل ميكرررن تيقرررو  روجملارررت ارررلت تضقررررتح      ،مرتجعررري حسرررملرمله 

يارخف ف من تألعيملء تضملي ت وتإل تريت يراك تض شهه؛ يت    تضفرته 

يك  تارك تيشرركمله  و  رررا كيرك      ملمًا ت يكو  كيك تألمر شمل

مبقرردتر ر ب تضررمل ، وكفررملءة تضوتزنررمله تضملي ررت تيرر  تظهررر يارريعض   

ودررلت مررن تيوتجررب ترروت ر مرتجرر     ؛مل قرروة ومرر ءة مملي ررت م هررمل شرر ويًّ 
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مرن تيشررركمله تيصررررية ويعفرملء مر ملا ررت تيصرررر    حسرملرمله يرريعضم 

يء مرن  مرمليي وي تري وشر     عا همل ت رملمم ار ي  ململ مممن كيك، وصومًل

 تحلوكلت.  

يرر  حررو  نظررملم تيرقملرررت عاررال تيشررركمله تضسررملالت مررن قِ   ملنً ررمل:

تألنسررررب    تكررررو  تياجررررمل  غررررري حكوم ررررت  و    تيدويررررت،  اعرررر  

 تمشرررررتكت رررررت حكوم ررررت ومكملتررررب  و شررررركمله حمملشرررري    

إلعررفملء مزيررد مررن ت قررح تخلرروته وتضرونررت ى تيوقررا       ؛تقررملنون 

 وتإلورتج. 

 ملشررب وعرر  حررد  عاررال يرقرر ت    قررد يكررو  مررن غررري تض    مل: مليًثرر

  رد مكمل هه  عضملء جممليس ي ترته تيشركمله،  ملضفرته    ي 

مل، و   يكرو  ى حردو    حد  عاال يرفق مر  مرررري تضكمل رهه حملي ًّر    

تضعقو ،  ممل ترك  ديد كيك من يد  تألعضملء  هرلت ير رملقض مر     

 مرزايمله تحلكومت تيرتم ت يه تتنضيملط وتيرتش د عملمت. 

ك مسررر ويي تيشرررركمله ع رررد ي ترة شرررركملتهب  ْرت ررر   ي رترًعرررمل:

شررك  نهررمل ترررتيا مبصرررو مله   ختصرر ص  و تعرر ت  ررررملح ر سررب ت 

وييرت ته تيشركمله، ومسر دة يه قوتاب مملي ت ررقملرت قملنون ت؛ يت 

   مررن تض حررر  عارررال تيعديرررد مرررن تيشرررركمله    ا رررملك  وعرررال  

رررررملح يه تخنفرررمله غرررري م زقررري وغرررري مقيرررو  أل     ي رررمل    ملوت عًيررر

مررمل  شررهب ى تخنفررمله  و شرريه تنعرردتم ألررررملح       ، وارروتيشررركمله

يفرعره    رت ارو  مرر    يلت      ديد  ررملح ممرملزة  و مق   ؛تضسملالت

  الت تيزممل .
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ب  . عململررب تيع سررال  نرره رملي سرريت يزاررب عرردم  ديررد حررد وعق رر

   عاال ضكمل هه  عضملء تجململيس،     ح     تي ظملم تحلمليي غا 

ال  عضرررررملء تجملرررررمليس ى حرررررمل  تيرقصرررررري وعظرررررب    تضسرررررملءيت عاررررر 

تضسرر وي مله، وعارررال كيررك  رررمليروتز  رررت تضسررر وي مله وتضكمل رررهه    

ب تخلرروته يالجررمليس ومكمل ررثتهب عاررال  ْارروكيررك رهرردف ج  ؛بمزَارر

  تضس وي مله وتضهملم، عارال    يكرو  كيرك رر  ي ررتط، وارو        ل 

مرررمل خيضررر  ضرتقيرررت تجللع رررمله. كلرررمل  نررره مرررن تضهرررب عررردم رررررا    

ب تضخرصرررررت إل ترة ْاررررروكيرررررك جَل ؛كمل رررررهه  قرررررا رمليرحب رررررت تض

 كملنا ى مرحات وسملار. تيشركمله ويْ 

ى حت يرى  . ريمله رب   لمل يرعارق روعر  شرقف ضكمل رهه     

مل  عضررملء جماررس تإل ترة،    مررن تضف ررد    ت يكررو  تي ظررملم قزع ًّرر

ى الت تضوعو . وي س مرن تض زقري    يسررلر  عضرملء تجملارس ى      

ورمبرمل   ،كمل رهه وتيشرركت ختسرر عارال مردى عردة شر وته       ل مْوَ 

 تقرت  مرن تإل ر ب. وميكرن    تكرو  ارله تضكمل رهه مرتيزرتً       

 ور رررو  ماك رررت تيشرررركت ي ْ   ،رملشررررلرتريت تيرحب رررت  و تخلسرررملرة  

 ياررح. كملنا حكوم ت  و وململت  و ي سا امل  ًت

ب  . عململررب تيع سررال عاررال مررمل ور  ى تيفقرررة  عرر ه رقويرره: وعق رر

تيشرركمله تخلملشررة وورروج  عضرملء تجملارس، تيشرركت        مملكت عن

ن شر رقدم درمل،    رملج جملاس واي وملشرة، يرو رردو  مكمل رهه م ر    

عاًلررمل    ي ترة تيشررركمله ى مرحاررت تخلسررملار  ملررعب مررن ي ترتهررمل 

 يليك ك  الت جيب مرتعملته. ؛وقا تيرحب ت

رررت ِا رر   ا ررملك حملجررت م    ،ومررن وجهررت نظررر م. ومليررد تيعثلررمل     

نظررملم تضكمل ررهه وتصررل له عاررال شرررتاح و رجررمله إلعررمل ة ا كاررت 
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ررررت  علرررمل   عضرررملء جمرررمليس ي ترته تيشرررركمله    ق تيرررروتز  رقِّرررت 

كررث  يكررو  ا ررملك مكمل ررهه مقزوعررت    ؛ومسرررويمله تأل تء   هررمل

مبعرررردته م خفضررررت مقملررررر  حضررررور تجلاسررررمله وتألعلررررمل    مررررثً 

ورعدامل حيصر  تألعضرملء عارال حروت ز وعر وته مقملرر         ،تألشملش ت

زيرمل ة   :د مله مسيقت حبسب حمليت ك  شرركت، مثر    ق ق مسره

   من تخلسملرة يه تيررح.تضي عمله ر سيت حمد ة،  و تيررو 

و عررملف م. ومليررد تيعثلررمل     ررررا رررملح تيشررركمله جبملنررب       

مل.  عارال  س ضشكات عويصت ى   تء تألعلمل  علوًمتيررح تضمليي ي ش 

 ره تيوتقرر  ا ررملك تيكررثري مررن تيشررركمله مبررمل   هررمل شررركمله      

ا رررملك ى حرررت     ،مل مملي ررت ق  ررملًحررررقِّرررجرررت وارري ت  در مسررملالت م  

من تض حظمله عارال   تاهرمل تيرشرر اي تضررتيا ر شررتتت ج ت       تيعديد 

عان  نهمل تعل  عاال شي   تضثمل ، شركت ت  ؛تثش سهمل و وكج علاهمل

ر  لرمل اري ا    ،ى جممل  تإلشكمل  وتزوير تضشرروعمله تيسرك  ت  

مل مملي رت مرن   ق  ررملًحر رقِّر وت  ، ررتة طويارت   ر م رل لَكمل ي ر  جز مشروًعت 

تضضررملررت رسرر ويرهمل  و جتررملرة تألرتعرري  و حرررال تتشرررثلملر ى شرروق 

  معررمليري و  وته حلوكلررت وق ررملب   ْعررتألشررهب! ومررن تيضررروري و   

ويررر س  ،ت يه عوتمررر  تشرررر ا تررررملح علا رررمله تيشرررركمله تشرررر ملً 

  قا عوتم  تيرحب ت تضملي ت.

يه  نره ى تيشرركت ى تإلشر م ت     ر  لمل  شملر  . تحب تي ململرر 

جيرروز تشرررتتط عررلمل  ر ب تضررمل  وت تشرررتتط مررمل يرر  ي يه قزرر      

 مررمل تتتفررملق عاررال توررر ف نسرريت تيررررح رررت      ،تيشررركت ى تيررررح 

تيشررركملء مبررمل ت يرر  ي يه قزرر  تيشررركت ى تيررررح  هررلت جررملاز.   

مل ى ر ب وتألشررهب تضلرررملزة يكت كملنررا ارر ح ملررملحيهمل يمررمل عررلملنً      
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 و  ، و  ويويرت ى تشرررقملق جرزء مرن تألملرو  ع رد تيرصرف ت        ،مل تض

 و  ويويررت ى تشررررقملق تيررررح ترر  ي يه قزرر    ،عررلمل  ررررح حمررد 

  هي ت جتوز. ؛تيشركت ى تيررح

وككرر  .حملررد تيدنرردني    تيشررملا   يًضررمل    تيشررركت تعلرر    

وى  ،مرن ق لرت مسرملالره    ٪25رثق  من ر ب تضمل . يد   تضسرملاب  

ص ص ر ممرمل و   ٪100يملطن وك  تضسملالت  نهب مياكرو   عقاه تي

 ركوترث تنه ملر تيشركمله ح ث ين ره ى تيرمليرب تير    ىحديدب. اله 

ت تكفرري يارثشرر س. ويكت قملمررا تيشررركت ورررد ه تضشررملري     25٪

ررررد   ؛وطارررب جمارررس تإل ترة ر رررملًء عارررال توملررر ت تإل ترة تير ف ليرررت    

ير لرررو تيشرررركت   ورمبرررمل ق ررر   ،تيريرررملط  ى   ررر  رق رررت ر ب تضرررمل   

، وكرررمل  ارررلت تضصرررزاح ي زيرررق عارررال تيشرررركمله  و   

يادقرت ي زيررق عاررال كر  تألعلررمل . ت يوجررد تفع ر  إلجيررملر تضسررملاب    

ال وت آي رت ي شررروتك عارال مرمل يديره، رر        سرردع    ر ب تضرمل  تضُ ْ رد 

يكو  تيوعر  ارو تضلملطارت وملروًيمل يه تإل ر ب. وتيرر ي    يرد          

ررصرويا تجللع رت  و جمارس     ٪25 رعلرمل  روق تير    رمليكملم  ويفسرح 

 تإل ترة  قا.

اررزم ى تي ظررملم ت  ر  لررمل ككررر  . عململررب تيع سررال    ا ررملك مرروت   

تضسملالت رد   ررملقي ر ب تضرمل ، وارو تيررزتم عار هب، ى موتجهرت       

 تيرزتممله تيشركت يارري.

من تضهب ى الت تإلطرملر      من جهره  وعح م. ومليد تيعثلمل     

ر عن شدت  رق رت حصرت   ا ملك آي ت ضعملجلت تيرقملعس  و تيرعث يكو  

 ر ب تضمل   و  تحلملجت ياجوء ياقضملء.
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ب  . عململب تيع سال رثنه ت و ف عاال    ر ب تضمل  جيرب  وعق 

  رمليكملم ، ويكن مملكت عن تحلملته تي  ترضلن تحلملجت دَ    ي 

 ،مثًارمل  ؛ ظر ب ت ياروتز   ثلرت  ال رت يار  يه جتزات     ر ب تضمل ، يًك

طارررب تشرررركلمل    ررر  ر ب     يكرررو  ألي  تارررن  و شرررريك حرررق 

 ،رن تضرررر عا ررره تعرررويض م ررر  ت؛ب عررررًرسررري ن يررررثور وي تضرررمل ، وم ررر

 واكلت.

مررردى وجرررو  شرررركمله  مرررمل  :وتسرررملء   . عيرررد تيررررمحن رملشررراب 

يف ريمل  ومي عملتهمل ررملض يت؟ وار  يعررو ارلت       100ر مسملدمل حنو 

؟ ملًفرررخملِيم - تضسرر وي ت تحملررردو ة  ياشرررركمله كتهووصومًلررمل   -

يررررى  . عململرررب تيع سرررال    ارررلت ممرررمل حيسرررن    ،وى ارررلت تإلطرررملر

شررخص      ي  ت ظ لره، واررلت مررروط رررمليرروي ه.  رمليوتق  تي رروم    

 ؛  حلسرمل  تيشرركت وتعلر    ره تيشرركت ويردو  حسرملرملتهمل       ررو  ي 

ر  لمل ى تيدو  تألورى: تيرروي  ت يدو  حسمل  تيشركت يت رعد 

 ؛ صملح ع ه وتو  قه، ا  او قره شرركملء  و زيرمل ة ر ب مرمل    تإل

 ا مل ت ضيا حسملرمله و علمل  تيشركت.

ق  . ريررررمله رررررب يه موعررررو  م مل سررررت تيشررررركمله     وتزررررر 

ث ع ره م. ومليرد تيعثلرمل  ى    تحلكوم ت ياقزمل  تخلملا تيرلي  رد   

و ال ررت معملجلررت اررله تإلشرركملي ت ى نظررملم تيشررركمله       ،تعق يرره

 ،تسرررملء :  ت يرعارررق ارررلت تضوعرررو  رملض مل سرررت    ب تجلديرررد. ومرررن   ررر  

ورمليرمليي او من تورصملا تد ئت تيعملمت يال مل ست ونظرملم تض مل سرت،   

وت يارررررزم معملجلرررررره ى نظرررررملم تيشرررررركمله؟ و عرررررملف: رملي سررررريت   

ياشركمله تحلكوم ت  ر ب مملدمل ارو مرن تضرمل  تيعرملم،  ت توجرد      

ت عرررورة يفررره ق ررو  رقملر ررت  كررو عا هررمل ومزيررد مررن تحلوكلرر    
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مقملرنررت رشررركمله تيقزررمل  تخلررملا، وحرررال ت تكررو  تيشررركمله  

  مرررن تألنظلرررت تضملي رررت وتإل تريرررت   مل يارهرررر ت آمً رررتحلكوم رررت مررر كً 

 ه ررملك   ،ومررن جهررت  ورررى    ؟تحلكوم ررت  و  تي ظررر يه رحب رهررمل  

من تألشيمل  تضوعوع ت أل  يكو  ا ملك  ئرمله مرن تألشرهب     كثري 

ملقرررت  و  كرررملر وا مل تيررر  ت شرررث ير ف رررل  ى تيشرررركمله، وصومًلررر

من نوعهمل. وتيفروى تيشرع ت رعدم جوتزارمل ارو عردم م ملشريت      ة ريد

 و تزيررد عررن حصصررهب تضملي ررت   مل تقرر  ل رعررض تضسررملالت  ررملًحرر ْوررَ 

يكررن مررن تضلكررن    يرفررق عالررملء تيفقرره      ،تيفعا ررت ى تيشررركت 

 حب ث ت ميوه تيلاب وت يف ال تير ب.  رهمم  وتضملي و  عاال ح ٍّ

ه  شررملر م. ومليررد تيعثلررمل  يه  نرره ت ميكررن تيرعويرر  ومررن نملح ررر

 هري ا تفعر     ،ت عاال ا ئت تض مل ست و ق رؤيت تيوع  تيرتانكثرًي

  تض مل سررت تحلملي ررت مررن تيشررركمله تحلكوم ررت ياقزررمل       ْ ررمل َضشرر ًئ

   مسرر وي ت اررله تد ئررت ارري محمليررت تض مل سررت رررت  تخلررملا. وتيظررن 

شرزوة   اي ت ااك  ي و ،شركمله تيقزمل  تخلملا رعضهمل تييعض

رر  ورمبررمل   ؛  وتتره  ىحرد ي  اري  لث ر عارال تيقزرمل  تحلكرومي تيرلي ت     

 ر    ،اي كتتهمل تقوم ريعض مهملمهمل ر لوكج م مل س ياقزمل  تخلملا

شريء مي ر  كيررك. وارلت مررمل   ر  يالزملييرت رملشرررر    رملرت تزرروير       

تيشررركمله تيعملماررت ى تضلاكررت  ي شررل  مج رر   ،نظررملم تيشررركمله

ممليك هرمل وتيع رهرمل تحلكوم رت  و تخلململرت. ير س      ررض تي ظر عرن  

رررر  يوعررر   ، قرررا رررررره محمليرررت تيقزرررمل  تخلرررملا مرررن تض مل سرررت 

مرجع رررت نظملم رررت  كرررب علررر  تيشرررركمله تحلكوم رررت ومرررمل ى   

حكلهررمل و ررق مفررملا ب ومعررمليري تيعلرر  تيرجررملري تض شسرري تضرر ظب.   

وميكررن    يكررو  اررلت تير ررملو  ى رررمل  مسرررق  ى تي ظررملم  ررا  
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زه ل  ررركمله تحلكوم ررت  و تيشررركمله تيعملمررت حرررال ي  ال تيشررسررل م 

وململررت رزي عرهررمل.  ومضرملمت   عرن رق ررت  ئرمله تيشررركمله رثحكررملمم  

 ممل و  لمل يرعاق رريملين  ئمله تألشهب ى تي لملكج تيدوي رت؛  هرو ير س    

رر  عارال    ،مل عاال علمل  تحلقوق تضملي ت وتألررملح رمليدرجرت تألوه مي ً 

ب تضسرملالمله غرري تضملي رت ى    علمل  حقروق تيرصرويا وتإل ترة وتق ر    

والت او تضهرب يررلكت تضيردعت وروت      ،رؤوب  موت  تيشركمله

تألعلرمل  مررن تتحرفررمل  حبصرص م ملشرريت ى ماك ررمله تيشررركمله   

 هب مررن تتحرفررمل   اكِّرر ،سررونهمل مرر  شررركملء ممررويت   تيرر  ي ش 

حبقوق تإل ترة وتيرشرر   وتيرصرويا  و     يكرو  درب رمليضررورة      

 ماك رت تيشرركمله.  مرمل عرن عرلمل  تألرررملح وآي رت        نسب  غاي ت ى

وارري كمل  ررت حللمليررت  ، ورررى ى تي ظررملم توزيعهررمل  رركلهررمل ر ررو  

 حقوق تألطرتف ى الت تجلملنب.

وتتفق م.  ملع  تيقرني م  ممل كايا يي ه  . و رملء تيرشر د   لرمل    

تألعلررمل  تيصررررية ومر ملا ررت تيصرررر، رملعريملراررمل جيررب          خيررص 

من تيوعروح وتحلوكلرت وشرروط تيرثشر س ى     تثول ح ًزت كيرًيت 

يا ورملألوص رعد جملارت كورونرمل تيعملض رت ومرمل تسري      ،ك  تألحوت 

ه )وت تزت ( من تنكلمل  تقرصمل ي وزيرمل ة ى تييزمليرت وي ر ب      

ر ى موعرو    َظر ت رد    ي  ،تيشركمله تضروشزت وتيصررية.   يًضمل

لملرته يزيمل ة وتجللملرك ألملرمل  رؤوب تألموت  وتتشرث تيضرتاب

مثت  ال ت ي ط   عاال  ملكج تضلملرشمله تيعملض رت،   ، يًضمل .تجلل 

 تره تألزمت تيعملض رت رثقر  عررر، وميكرن      ووململًت ى تيدو  تي  

يررررره  مل؛تإلشرررملرة ا رررمل يه تي لرررملكج تآلشررر ويت ون وزيا ررردت وغرياررر  

 توش    تارة معر ت تيرجملر  ونرملاجهمل.
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يع سرال يه  ال رت    يثورل     شملر  . عململرب ت  ،وى ش ملق مرص 

 مشرو  نظملم تيشركمله تجلديد تض حظمله تيرملي ت رعت تتعريملر:  

تسررره   يجررررتءته تثشررر س تيشرررركمله، وقرررد  عفرررال مشررررو    -1

تي ظررملم  يًضررمل تيشررركمله تضر ملا ررت تيصرررر مررن رعررض تتيرزتمررمله،  

ويكن مهب    يقملراه تيررزتم  ي مرن تيشرركمله حبردو       والت ج د 

  همل، ح رث ت جيروز يشرركت ررر ب مرمل  حمرد       ر ب مملدمل و غرتع

   تعل  رثععمل ه،  و  ر مل  ا  اله تألموت  اري قرره شرركملء    

  و زيمل ة ر ب ممل  وحنوه.

ب  ظِّيك ي ر   ال ت تيرو  ق رت نظملم تيشركمله ونظرملم تإل ر ب،   -2

و   مسرررر وي ت تيشررررركمله   ،نظررررملم تإل رررر ب حررررملته تإل رررر ب  

واررررري تألكثرررررر - وتيك ملنرررررمله تضسرررررملالت وتحملررررردو ة رمليرررررلته

  نه من تألال ت محمليرت تضرعرملمات    ؛ى حدو  ر ب مملدمل -تنرشملًرت

مرررر  تيشررررركمله مررررن نملح ررررت  قرررررهب رملشرررررقرتر تيسرررروق ومحمليررررت   

مررت كرر  نررو  مررن تيشررركمله مبررمل يقرروم ررره مررن    ءتضررديون مله، وم 

يررا    شررركمله تيصرررت ت قررد تزا  - مثًاررمل - حرر   علررمل ، وي 

 محمليرتً  ؛عو ي    تكو  تضرملم  تً  نظلت م شست تي قد تيعرري تيس

يالرعملمات، وت خيفال تيرقملرت عاال تيي وك ك ف اري ملرملرمت ومرمل    

 ؛يارسملرمله وتيو تا  وتيثقرت  كيك يت حللمليت تضرعملمات معهمل، محمليًت

اا تألمررر تيررلي يرزايرره عررملا تيرجررملر وتيرجررملرة،  لررن نملح ررت تسرره      

 ررر  يجررررتءته تثشررر س تيشرررركمله، ويكرررن مهرررب ى تضقملرررر  تفع   

ر تيقرروتاب تضملي ررت وتفع رر  تزي ررق  ْشررتحلوكلررت وتيرزتمررمله تإل ترة ون 

عا همل نظرملم تيشرركمله تضعلرو  رره  و تضشررو        تيعقورمله تي  نص 

إلعررررفملء تضزيررررد مررررن تضصرررردتق ت عاررررال تضرعررررملمات مرررر        ؛تيقررررمل م
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وت ف ل تضشروعمله وعقو  تيي   ومج   مرمل يرتترب مرن     ،تيشركمله

 تيرزتممله عاال تيشركمله.

ف ي فهرررب ممرررمل شررريق    نظرررملم تيشرررركمله ت ميكرررن    ي جرررد     -3

نظرررملم  :يوحرررده،  هرررو جمررردتف عرررلن جملوعرررت مركملمارررت، م هرررمل

ر، وتض مل سرت،  مكمل رت تيررد تيرجرملري، ونظرملم مكمل ررت تيرسرر      

وتتشررررثلملر تألجررر  ، و نظلرررت تيرلويررر ، ونظرررملم ويررروتاح تيسررروق    

كيررك ممررمل  تضملي ررت، وتضوتملررفمله وتضقررملي س، وتجللررملرك، يه غررري    

 همل رعًضمل.مركملمات يس د رعض    م ظومًتلث ي 

( شركت م فاسرت، وم ملشرب    عا ا جل ت تإل  ب  مسملء ) -4

ت يعرررردت  تيدرتشررررمله ضعر ررررت  شرررريمل  ي رررر ب تيشررررركمله،    جرررردًّ

 ملست، ح ث ي  ح     عدً ت كيرًيت م هفِاوقزملعمله تيشركمله تُض

كيرك:   رر   ومرن   ؛ومهب معر ت  شيمل  كيرك  ،من شركمله تضقملوته

تيضرتاب، و  رر تيرشروم تحلكوم رت، و نظلرت تتشررقدتم، ووتقر        

ر ى تيسردت ، ويجررتءته تتشررقدتم    ر، وتث ري تيرلوير  وتيرعث ر  تيرسر 

ر ملرف تضسرخاصرمله،  وتكملي ف تيعلمليت، وتقصري تإل ترة، وتثو 

و نظلت تير ف ل وييقملف تخلدممله، وغري كيك من تألشيمل  تي  ى 

وتجررره تيرجررررملر وتيشرررركمله، ويسررررردعي تير ظرررر ب   ممررررمل ي تيسررروق 

تيرشريعي وتضرتقيت وتحلوكلت، و ررز كيرك تفع ر  تألشروتق يرردير     

 نفسهمل.

 رتشت تيردتو  رت  علمل  تيسوق تيرجملري وتيشرركمله وررت    -5

ممل تقوم ره تيشركمله تحلكوم رت  و شريه تحلكوم رت مرن  علرمل       

 ررررمل س تيشررررركمله تخلململررررت  جتملريررررت، ح ررررث مررررن تيصررررعب    ت  
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يشركمله تحلكوم ت،  و عاال تألق     الت تير مل س خيارق يردى   ت

 تيثقت وتيقدرة وتض مل ست ى تيسوق. تيشركمله عدم 

تألجهرررررزة تحلكوم رررررت   لرررررمل يرعارررررق رقزرررررمل       ديرررررد  ور -6

تيشركمله، ا  ارو تشرريعي  و رقرملري  و ت ف رلي، و رتشرت وتقر        

 تحلمل  و ا اه و  ره عاال تيسوق.

 نظلرررت تيرجرررملرة  ملري ى شرررن سرررهب تيقزرررمل  تيرجررر  ال رررت    ي  -7

 وتيشركمله،  هب  عرف تي ملب رسوقهب.

ح مسررملحت  كررو ياسرروق تيرجررملري رررث     ْ  رتشررت يمكملن ررت م رر   -8

ي رتقرررب حرررمل  شرررركملته ووتقعهرررمل وحوكلرهرررمل، ويشررررتك تيقزرررمل   

تخلرررملا قررردر تإلمكرررمل  مررر  تجلهرررمله تيرمس رررت ى مرتقيرررت وتقررر    

تيشررررركمله ومررررمل  رملجرررره مررررن يجرررررتءته ومعررررملم ه، ومرررر رهب  

تيص ح مله تي زمت يليك.

 تيرومل مله:  

تشرررلرتر تيرعررملو  رررت وزترة تيرجررملرة وا ئررت تيسرروق تضملي ررت ى     -1

تسرره    يجرررتءته، ومرتقيررت  وشررركمله تيسرروق،  مج رر  مررمل خيررص  

 ويشرتف، ومسملءيت، وتق ت، وتق  ت.

تيرو مررت رررت نظررملم تيشررركمله وتألنظلررت كته تيع قررت، مررن        -2

ارررره، و نظلرررت تيرلويررر ، ونظرررملم  كيرررك: نظرررملم تيسررروق تضملي رررت ويوت 

ر، وتض مل سرت،  مكمل رت تيررد تيرجرملري، ونظرملم مكمل ررت تيرسرر      

وتتشررررررثلملر تألجررررر  ، ونظرررررملم تيعلررررر ، و نظلرررررت تتشررررررقدتم،   

وتضوتملررفمله وتضقررملي س، و نظلررت تيضرررتاب وتيرشرروم وتجللررملرك،  
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همل رعًضرمل،  و   رعض  يس د  يركو  مروت قًت ؛وغريامل من تيرشريعمله

ه ملرر ح مله  و تورصررملا، ى شرري   تكملمرر    و تعررملر معوقررمله  

 تض ظومت تيرشريع ت وت ف لامل.

و رتشت  حروت  تيشرركمله وتيرجرملر، ومرمل      تشرلرتر تشرشرتف -3

يقملراونرره مررن معوقررمله، و شرريمل  وسررملار، وم مل سررت غررري شررريفت،    

وملعورمله اويا ت، ويجرتءته تتشرقدتم، و  ر تيضرتاب وتيرشوم 

وتشررلرتريت تيشرركمله، وغرري كيرك      وتجللملرك عاال  شرعملر تيسرا   

 مممل ي  ر عاال  وعمل  تيشركمله. 

( تخلململرت رملإلشررتف عارال    تيرثك د عارال تزي رق تضرمل ة )    -4

تيشررركمله ومرتقيرهررمل وتيرفررر د عا هررمل و رررص حسررملرملتهمل، ومررن   

كيررك تثشرر س تجلهررمله تيرقملر ررت تُضرلك ررت يرزي ررق كيررك، ورمليررلته  

يمل  غري م رورة  و ع رد   ع د تتشريمله ى ترري  حوت  تيشركمله ألش

 شكوى تضسملالت، وغريامل. 

شررروتء ى  ؛تفع رر  مرتقيرررت تيسرروق وتيشرررركمله ألي جتررملوزته    -5

تيقرروتاب تضملي ررت  و ى تيقصررور تإل تري  و  مليرر   و تحركررملر  و  ي   

ياسرروق  جتررملوزته، وتفع رر  تزي ررق تألنظلررت وتيصرر ح مله، محمليررتً 

 وتيشركمله وتضرعملمات معهمل.

  حملته تيرقصري وتإلالمل  وتإل  ب ْ وي ت َضتفع   موت  تضس  -6

تتحر رررمليي، ورمليرررلته ى شرررركمله تألمررروت ، محمليرررًت ياسررروق مرررن  

تُضر عيت، وإلجيمل  تيروتز  ررت تزي رق نظرملم تإل ر ب ومرمل ي ر رره       

 من محمليت ياشركمله تضرعثرة ومحمليت تضرعملمات معهمل.



65

 –2020     
124 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ررهه ( تخلململررت مبكملسررن تزي ررق تضررمل ة ) ق مررن ح تيررقُّرر -7

 عضرررملء جمرررمليس ي ترته تيشرررركمله تضسرررملالت، ي كرررو  حجرررب     

تضكمل ررهه عمل ًيررمل، ررر  م يمليرررت، وتفع رر  حررق تجللع ررمله مبرتقيررت      

 (.مل تشر ملً ت يالمل ة )كيك، وحق تجلهمله تيرقملر ت رملضرتقيت  يًض

ارو  تجلهرمله تحلكوم رت    لث ن ي سن تور رملر م ر  تيرثك د عاال ح  -8

ق تيرخصررررررص وتضه  ررررررت يررق رررررر؛ ى عضررررررويت جمررررررمليس تإل ترته

 وتيكفملءة تي  ترزايهمل تيشركمله.

  تحركررملر رعررض تألشررخملا مررن    ْ رر رتشررت وتقرررتتح آي ررمله ضَ   -9

تضسملالت عاال جممليس ي ترته تيشرركمله تضسرملالت، وتحلرد مرن     

 ش زرتهب م دً ت زم  ت طويات.

م سملءيت جمرمليس تإل ترته وتإل ترته تير ف ليرت عرن تقصررياب      -11

 مل ي ارقه كيك من  عرتر.لتصدر م هب، وع تإل تري  و  يت جتملوزته

 رتشررررت تيرررردور تألمثرررر  يألجهررررزة تحلكوم ررررت   لررررمل يرعاررررق    -11

رمليشركمله، ا  او تشريعي  و رقرملري  و ت ف رلي، و رتشرت وتقر      

 تحلمل  و ا اه و  ره عاال تيسوق.

 ال ت  ديد تيدور تض وط من تيشركمله تحلكوم ت، م ًعرمل   -12

ملررت، و صررًامل رررت تيرردور    يال مل سررت غررري تيعمل يررت ياشررركمله تخلمل   

تيرشريعي وتيرقملري تيلي تقوم رره رعرض تجلهرمله تحلكوم رت عارال      

 تألشوتق وتيشركمله، ورت شركملتهمل تيرجملريت.

 ال ررت  ديررد تتورصرررملا تيرقررملري وتإلشرررتى وتيقضرررملاي      -13

 ياشركمله تحلكوم ت وشيه تحلكوم ت.
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تعزيررررررز  ور تجلهررررررمله تيرمس ررررررت وتجلهررررررمله وتيشررررررركمله     -14

تيشررركمله كته تألغرررته تإلشرررتتت ج ت    تحلكوم ررت ى تثشرر س 

 تي   رملجهمل تضلاكت وشوقهمل.

ع ره جل رت تإل ر ب مرن      ايعدت  تيدرتشمله تخلململت مبمل  عا  -15

ر سررت  و م رعثرررة، ورررملألوص  شرريمل  تإل رر ب وتيرعث رر شررركمله م فِا

 يك  قزمل  من تاك تيشركمله.

محمليت وتشردتمت تيك ملنمله تتقرصمل يت وتيشرركمله تيعملاا رت    -16

 ررديمله تيقملنون ت ومررريته تيسوق ومعوقملته.من تي

 ت عاررال تيشررركمله مرر    شررِر ال ررت تير سرر ق رررت تجلهررمله تضُ   -17

وكيك يرشرب ش ملشرت تارلملن رت  ملعارت      ؛تجلهمله تضشر ت عاال تيرلوي 

 :ومرن كيرك   ،ووززهرمل تير لويرت   مروتالت مر  رؤيرت تضلاكرت    

  عرررب تض شرررهه تيصرررررية وتضروشرررزت وتيشرررركمله وتيقزرررمل  غرررري     

تيرحبررري وتيصررر ملعت وغريارررمل مرررن تجملرررملته حمررر  تارلرررملم تير ل رررت  

وتيرؤيت، وتسه   يجرتءته تيرلوي  مبمل يروت ق م  حملجرت تتقرصرمل    

 وتيشركمله، وت ظ ب قيو  ممل ااكه تيشركمله من علملنمله.  

ختصرر ص جررزء مررن تي ظررملم  و تارررره تير ف ليررت مبررمل يرردعب        -18

تتهررررمل ويعررررمل     يجرتءسرررره تيشررررركمله تيصررررررية وتضروشررررزت، وي   

 معوقملتهمل،  شوًة رمليشركمله تضسملالت تييس زت.

تشج   تتشرثلملر   لرمل  رملجره تيشرركمله مرن تق  رت و عرب        -19

 يوجس .

تفع رر  حوكلررت تأل تء ومرتقيررره وتإلشرررتف عا رره، ومرتجعررت   -21

حرررملته قصرررور تأل تء غرررري تُضرررور، تزي ًقرررمل ضرررمل ااكررره تجلهرررمله     
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تضملي ررت( مررن تورصململررمله،  تيرقملر ررت )وزترة تيرجررملرة وا ئررت تيسرروق   

 محمليًت ضقوممله تتقرصمل  تيوطين وشركمله تيسوق.

تفع رر  تحلوكلررت وتضرتقيررت عاررال تيشررركمله مبررمل يروت ررق مرر     -21

تص  ف تيشركمله حبسرب حجلهرمل ومقردتر تث ريارمل ى تتقرصرمل       

 تيوطين و موت  تضسملالت.  

مرتقيررررت تيرررررزتم تيشررررركمله ورمليررررلته تضسررررملالت رثنشررررزت      -22

 ح دمل رهمل رمليرتو ص ور رت ة تضسملالت وتتفملقهب.صر  غرتعهمل تُض

شررن يجرررتءته حللمليررت تُضرعررملمات مرر  تيشررركمله تُضعفررملة مررن     -23

 تع ت م رتج  حسملرمله، يرخف ف   ر كيك.

توع رررت تيشرررركمله وتضرعرررملمات معهرررمل مبزتيرررمل تي ظرررملم و نررروت    -24

تيشررركمله ومزتيررمل كرر  م هررمل، وحقرروق تضسررملالت، وغرياررمل ممررمل  

 وتيردريب.يرزاب تيروع ت 

ي رتج تيثقمل رررت تيقملنون رررت وتيروعويرررت و وررر ق تيرجرررملر عرررلن       -25

 ت يثقمل ت تيعل  تيرجملري ردًيمل من تيو  فت.م ملاج تيرعا ب،  ف ًز

 ال ررت ت ظرر ب تيع قررت رررت ر ب مررمل  تيشررركمله ور ب تضررمل    -26

تيعملمرررر  رهررررمل وت ملشرررريهلمل، ويقرررررتر حررررملته  وررررو  تألمرررروت  يه       

ضمل ي سييه تيعل   ؛ر ب تضمل  تيشركمله، كقره تيشريك  و زيمل ة

ررررري ر ب مررمل  تيشررركت مررن وجررو  تخلارر  رررت تضسرر وي ت حبرردو     

 ر ب ممل  تيشركت، وحدو   علملدمل.

 رتشرررت تييررردتا  ي حر رررملط تي ظرررملمي، محمليرررًت ياشرررركمله       -27

 وتُضرعملمات معهمل.
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 رتشررت شرررع ت ونظملم ررت يملرردتر  شررهب م لرررملزة يالسررملالت،   -28

 لمل  ير ب تضمل   و تألررملح.وممل ترضل ه تاك تألشهب من ع

تشررج   تثشرر س تجللع ررمله تألاا ررت وتيشررركمله وتجلهررمله       -29

تُضسررررقات ياق رررملم مبرتقيرررت   تء تيشرررركمله وحوكلرهرررمل، ومحمليرررت   

 تضسملالت ورمليلته ملرملراب.

تفع ررر   ور تيوشرررزملء وتضصرررارت ومكرررملتيهب ى تخل  رررمله   -31

 تيرجملريت.

تشررث ملا ت،  تضلت تضشرو  حملته تيقوة تيقملارة وتيظروف ت -31

 ب من  حكملم عاال تتيرزتممله وتشرلرتريت تيشركمله.وممل ت رتط

نق  رعض تألمور تيرفصر ا ت تييسر زت تضررررية مرن تي ظرملم يه       -32

/ ( ( مرن تضرمل ة )تيسمل شرت(، وتيفقررة )    تي ارت، مث : تيفقرة )

  من تضمل ة )تخلملمست(، وغريامل تيكثري.
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 تضاخص تير ف لي: 

تيورقرت تيرا سرت حملزرمله را سرت      ق  . عيد تهلل تيسا لي ىتزر 

ى تي ظملم تجلديد يالرملكب تيرجملريت وتارره تير ف ليرت، تيصرمل ر   

 ار.//( ررملري  رملضرشوم تضاكي رقب )م/

ق ى اررلت تيسرر ملق يه طي عررت تي ظررملم، و ادت رره  تيرزررر  وقررد   

 ت ى تيعلا رررت تيقضرررملا ت كته تضرجرررو  ق قهرررمل، وتضيرررمل   تضرضرررل  

كمليشررفمل  ت، وتضرونررت، ور رر  تيفهررب، وتير يرر  رملألحكررملم   ؛صرراتتي

تيقضرررملا ت تيرجملريرررت مسررريًقمل يألطررررتف تحملرلارررت ى حرررمل  حررردوث   

 قضمليمل جتملريت.  

مل حملرررروى  ا تيورقررت تيرا سرررت تشرعرتًعرر   قررد تضرررل   ،ويمجملًيررمل 

تي ظملم وتآل ملر تضروقعت يرزي قره، ت شر لمل   لرمل يرعارق رملإلشرهملم ى      

ملزعررمله تيرجملريررت مبررمل يروت ررق و حرردث تضلملرشررمله      تزرروير نظررر تض  

تيدوي ت؛ مممل ش   ي يه شرعت تيفص  ى تيردعملوى تيرجملريرت، مر     

ر   جو ة تي ظر تيقضرملاي؛ نظرًرت ياللك رمله تير  م رهرمل تي ظرملم       

يالركلت وتألطرتف.

ومن جملنيه عره  . عيد تإليه تيصملحل ى تيرعق ب تألو  إلطملر 

تحملرملكب تيرجملريرت مبجلاره وتفصر اه.     شملم  عن  ور وح ويت نظملم 

و ال ت تي ظر يي ه رثنه مل ملعت ياعد  مرن م ملااره تيرا سرت: تيقررآ      

من و   ر    ؛وتيس ت تشريًعمل، وتي ظملم تألشملشي ياركب ت ظ ًلمل

تيكفرررملءة ى تإلجررررتءته، وتيشرررفمل  ت، ويعرررفملء مسرررملحت  كثرررر    

ا، ياقضررملة ى تيرفسررري وتيرزي ررق وتتشرررفمل ة مررن تيقزررمل  تخلررمل      

ر تيررررقين وتيرررلكملء تتملرررز ملعي، وآي رررمله وتتشرررفمل ة مرررن تيرزرررو  
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مثرر : تيوشررملطت، وتتشرررعملنت رررملخلوته   ،  ى تإلرررملزسررر ر وت  س ررت 

 وتتشرشملرته.  

وقد   رج  . عيد تإليه تيصرملحل ى ارلت تإلطرملر  ررعرت تسرملؤته      

مهلررت ترردور حررو  ترردتو  ملرر ح مله ومسرر وي مله تجملاررس تألعاررال   

كلرت تيعا رمل ووزترة تيعرد ، و عرب تيقضرملة ررملخلوته       ياقضملء وتحمل

تتشرشملريت تيوط  ت وتخلملرج ت، وتتشرفمل ة مرن وروته تضخرصرت    

 ى تيشريعت وتيقملنو .

ز  .  هررد تير ررملعي ى تيرعق ررب تيثررملني عاررال توعرر ح  اررب  ورك رر

تض مح وتض حظمله حو  نظملم تحململكب تيرجملريرت تجلديرد، كلرمل    

ر مله تضررققت مرن يقررتر تي ظرملم وململرت مرمل يرعارق       تإلجيمل ت ملو   ررز 

رمليسررعت، ومسرمليرة  حردث تضيرمل   وتيرجرملر  تيدوي رت، وتحلرررا       

د  تيرقملعي، ويشرتك تيقزمل  تخلملا ى تض ملزعرمله  عاال تقصري م 

  مسررررملرته يارررردعملوى تي سرررررية و وتمررررر تأل تء،  ْعررررتيرجملريررررت، وو 

يكرتونرررري   تإلومرتعررررملة  عرررررتف تيرجررررملر وتتفملقررررملتهب، وتيررررررو    

 ملشرب    وشملا  مرنت ويجرتءته ي يرمله ت  ْعتيكملم  يإلجرتءته، وو 

تيرجملريت، عاال  ت خي  كيك رملي ظملم تيعملم وقوتعرد   ىطي عت تيدعملو

   تيعدتيت.

د  .  هررد تير ررملعي عاررال  ال ررت وجررو     ك رر ،وى ورررملم تعق يرره

تضزيرررد مرررن تجلهرررو  تضثلررررة، وتيرعرررملو  تيفملعررر  يرزررروير م ظومرررت    

سررت جررو ة خمرجملتهررمل، ور رر  تيرروعي يرردى تضرقملعررت  تيقضررملء و 

وكوي تيع قت رمليقضرملء ور رملء ع قرمله تشرملرك ت مر  تجلهرمله كته       

 تيع قت.
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 :تيرملي َت  ا تضدتو ه حو  تيقض ت تحململور وتضل 

 .ال ت نظملم تحململكب تيرجملريت  

 .م حظمله عاال نظملم تحململكب تيرجملريت 

 ريت ى تيوتق  تيعلاي.مرزايمله يرفع   نظملم تحململكب تيرجمل 

ومررن  ررررز تيروملرر مله تيرر  تنرهررال يي هررمل تضررررملورو  ى مارقررال      

  شيملر حو  تيقض ت ممل ياي:

ب نظررملم تحملرملكب تيرجملريررت رمليضرروترا وتإلمكملنررمله  ْعرر ال رت     -1

 ب تي  تسملنده ى ردتيت تزي قه.تضمل يت وتي ُظ

ر وعرري و هررب نظررملم تحملررملكب تيرجملريررت ياجل رر  مررن ورر      ْشررن  -2

ا  تإلعرررر م وتيروج هررررمله تي زمررررت مررررن تجلهررررت تضخرصررررت ى  وشررررمل

و ررديث ي ترتتهررمل  ،تحلكومررت جلل رر  تألطرررتف تيرر  يع  هررمل كيررك

تيقملنون ت رمليرعا لمله وتضرتج  تحلقوق ت تي زمت.   

 

 .  :(عيد تهلل تيسا لي )ع ف تضارقال( تيورقت تيرا ست*( 

 مدو :  

ملم تحملرررملكب مرررمل يرعارررق ر ظررر  نسررررعره ى ارررله تيورقرررت  رررررز   

تيرجملريررت وتارررره تير ف ليررت، وتيررلي ملرردر رملضرشرروم تضاكرري رقررب 

 اردتف تي ظرملم    ار؛ نعره   ه  اب //( ررملري  )م/

                                                           
ملريت تيرج رملحملكلت تيدويي، قملهم وتيرعملو  يألنظلت تيعد  وزترة وك   )*(

 تير ف ليت، وتارره تيرجملريت تحململكب نظملم مشرو  يعدت  ى ، شملركرمليريمله

 .وتياوتاح تألنظلت من وتيعديد
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ين عا هررمل، وتشرررلدت ه، و ررررز مررمل جررملء   رره مررن       وميمل ارره تيرر  ر رر  

 حكملم؛ وخنرلهمل رملآل ملر تضروقعت.

 طي عت تي ظملم:

ب  ظِّمن تألنظلت تإلجرتا ت تي  ت ر تي ظملم من ح ث تألشملب  د ي ع 

 ع ف يي ه عرد   يجرتءته تيرتت    مملم تحملكلت تيرجملريت، يت  نه ُ 

مرن تألحكررملم تضرعاقررت ره كاررت تحملررملكب؛ واررلت رزي عررت تحلررمل  ت  

 .مليجرتا ًّ ملرجه عن كونه نظملًمخي

  ادتف تي ظملم:

 ي  يجرتءته نظر تض ملزعمله تيرجملريت تيرك زة تألشرملب ى  د ت ع 

ويلت كرمل  مرن    ؛م ظومت قضملا ت مرخصصت ى نظر تاك تض ملزعمله

ز تيقضرملء تضرخصرص وجرو  يجررتءته وململرت درلت        ارب معرمليري ا  ر   

تيقضملء؛ ويلت تجتهرا وزترة تيعرد  يه تقررتتح ارلت تي ظرملم يررق رق       

 تألادتف تيرملي ت:

تزرروير يجرررتءته نظررر تض ملعررمله تيرجملريررت مبررمل يروت ررق و حرردث      -1

 يدوي ت.تضلملرشمله ت

و ق ررق  ،يعزررملء  ور  كررو يالرررملمت وتضعررملونت تيقضررملا ت    -2

تكملم  تأل وتر رت تجلهمله كته تيع قت ر ظر تض ملزعمله تيرجملريرت؛  

 مبمل ى كيك تفع    ور تيقزمل  تخلملا ى جممل  ي ترة تيدعوى.

وتعزيررز تأل وته تضلك ررت مررن شرررعت    ،تقارر ص  مررد تيرقملعرري  -3

    جو ة تيعلا ت تيقضملا ت.تيفص  ى تيدعوى م  تيسعي ير

تفع    ور تيوشملا  تييديات ي ظر تيدعملوى تيرجملريت مبمل ى كيرك   -4

 تعزيز تياجوء يه تيرسويت وتيوشملطت.
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  تيرقلرري تيكملمرر ؛ مبررمل حيقررق تيوملررو  يه    تيرثشرر س ياررررو   -5

 حمكلت جتملريت رقل ت.

 ميمل   تي ظملم:

   شعال يه  ق قهمل من و ،تنزاق تي ظملم من ميمل    شملش ت

 :ممل يثتي حكملم تي ظملم؛ ومن  ررز اله تضيمل   

وقرد جررى    ؛ململ وقضرملا ًّ تعزيز ميد  تيشفمل  ت وتيوعوح يجرتا ًّ -1

ارررلت تضيرررد  ى مج ررر  يجررررتءته تيررردعوى، وم ررره اكرررت  تزي رررق

 تيعلوم من تتط   عاال ر ملنمله تيقض ت ومسر دتتهمل.

 تعزيز ميد  حريت تألطررتف؛ ومرن مظرملار  ق رق ارلت تضيرد        -2

يتملحرررت تحلرررق يألطررررتف ى تتتفرررملق عارررال وزرررت يجررررتءته نظرررر       

 تيقض ت، وتتتفملق عاال وشملا  و حكملم وململت ى تإل يمله.

ومرررن  ؛تعزيرررز تيقررردرة عارررال تير يررر  رملألحكرررملم وتشررررقرترامل    -3

مظررملار كيررك يجيررمل  نشررر تألحكررملم تيرجملريررت ياعلرروم، وت ظرر ب        

 وشملا  تإل يمله.

مل يسررررروعب مبرررر ، ق ررررق تضرونررررت وتيرزرررروير ى تإلجرررررتءته   -4

 مقرض مله تيررديث وتيرزور.

 تيرثك د عاال تعزيز علملنمله تيرقملعي وعدم تضسملب رهمل. -5

 تشرلدت  تي ظملم:

تضرت عرمله تيشررع ت    مله  نظلت تضرت عمله تيسرملرقت )نظملمر  د ِلتشر 

( مرن رعرض تيرجرملر  تيعرر رت تضسررلدة مرن تضدرشرت        الار تحلمليي وتُض

ت تي ت   ررت وعاررال ر شررهمل   تي ت   ررت، وكلررمل اررو معارروم    تضدرشرر    

ره رشرك  كريري عارال    تيرجررت تيفرنس ت ترل رز مبزتيرمل عديردة    ر    
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تضرررررررردترب تيقضررررررررملا ت ى تيعررررررررملا تيعرررررررررري، يت    تضدرشررررررررت  

  تيويزملن رت وتألمريك رت   ملتألراوشكسون ت وعاال ر شهمل تيرجررر

 وا تارق   ،زه رمليعديد مرن تضزتيرمل ى جمرمل  يجررتءته تضرت عرمله     ا  

يا تثشرر س مل ى تيعررملا تيعرررري؛ نظررًرت ياظررروف تيرر  ملررملح      قيوًيرر

تضررردترب تيقضرررملا ت ى رعرررض تيررردو  تيعرر رررت كجلهوريرررت مصرررر   

رتمل رملضدرشت تيفرنس ت، وقرد  تيعرر ت وتجللهوريت تياي ملن ت تيارت تث  

كررمل  تيرررردي تيررلي وتجرره  ريررق يعرردت  مشرررو  تي ظررملم ك ف ررت     

مرن تضدرشررت    ل مزتيرمل كر ٍّ  ْور تيقدرة عاال تجلل  رت تضدرشرت رَث

  و  تيوقو  ى تير ملقض  و تخلا  ى تجلل  ر  هلمل.

وتشررزمل   ريررق تضشرررو   ق ررق كيررك مررن ورر   تتنزرر ق مررن  

قوتعررد تضرت عررمله ى تضدرشررت تي ت   ررت، وتإلعررمل ت عا هررمل ررريعض     

تإلجرتءته تضل زة تي  تري ملامل تضدرشت تألراوشكسرون ت، وم هرمل   

رت  رهمل تيررضرري ياقضر ت قير     "تتشركشملف" تي  ي  ت ظ ب مرحات

يه ت ظ ب تيدعملوى تجللملع ت وغريامل من تألحكملم  رداهمل، يعمل ًت

ه مررن تيرجرررررت تيويزملن ررت وتألمريك ررت مرر  يعررمل ت  د ِلتيرر  تشررر 

تعزيرز تيشرفمل  ت ى تإلجررتءته      ضرً  عرن  تيرعدي ه عا همل؛  ضرع

 وتيي ملنمله تيقضملا ت.

 ته:حملت عن حمرو

   تي ظملم من  روت  را ست ميكن يمجملدمل ى تآلتي:تكو 

ب     ظِّتحملكلت، ور ى تُض ب   ه شك  ظ ون  تألحكملم تيعملمت؛ -1

عارال  وتارر ترردتا رت، و وررى تشررئ مل  ت       مشررلات تكو  تحملكلت 

ز خبرر ف مررمل كررمل  عا رره تيعلرر  قيرر  ملرردور تي ظررملم، كلررمل عررز        
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يه وعرر   ت تحلديثررت، يعررمل ًتوشررملا  تيريا ررغ رمليوشررملا  تإليكرتون رر

ن ارردعملوى تجللملع ررت، وتيرردعملوى تي سرررية، ومك رر    يمسررملر وررملا  

د  تألطرتف من تتتفرملق عارال يجررتءته نظرر تيقضر ت مرن ح رث تُضر        

ى  رره غرتمرت    وآي ت تيمل   تضلكرته، و عزال تحملكلرت تحلرق   

 تحملكلت من تألطرتف.   نظملم عزِّن ي مملي ت عاال م 

 ،تي ررروعي رشرررك  وتعرررح  تورصرررملا   ت ررررد  تتورصرررملا؛ -2

تيساي مله تضصملحيت ياوع  تيسرملرق؛  رثورج تيردعملوى     وعمل  رعض 

مئرت   قملم عاال تيرملجر من تيشخص تضدني مرال زت ه عن   ثتي  ت 

طررو   مررد   ب ى اررلت تضقررملم  ررملارةَ   ظِّكلررمل عررمل  تُضرر   . يررف ريررمل  

دة تيفصرررر  ى تتورصررررملا وتيرررر  كملنررررا ترسرررريب ى يطمليررررت م رررر

دة تيفص  ى تتورصرملا    تي ظملم م ي عاال تألطرتف؛  رد تيرقملع

قير  جترملوز ارله    و يزم تحملكلرت ررملتيرزتم رهرله تضرد ، حب رث ت ي      

كلررررمل  جررررملز يالركلررررت     كررررب     .تضرررردة  و  تيفصرررر    رررره  

ن تألطرررتف مررن تتعرررتته؛ يضررلمل  كيرررك،     رملورصململررهمل واكِّرر  

ب  حررردث  ظِّل رهرررمل تضررر و رررمرررن تضسرررملا  تيررر   َ  د وارررله تضسرررثيت تع ررر 

 تي ظريمله تيقملنون ت ى الت تيشث .

 ،ب ى الت تييمل  رثحكملم جديردة  ظِّوقد جملء تُض ؛ق د تيدعوى -3

ضري  م وعدم مسمل  تيدعوى تيرجملريت رعرد م  م همل تألول مبيد  تيرقمل  

مخس ش وته عاال نشروء تحلرق؛ وكيرك ملر ملنت يالرتكرز تيقملنون رت       

 وزرملر تخلصرب كرملررتً   كلمل  وجرب تي ظرملم ي   .ومحمليت دمل من تيرث ر

ا يملِغرررررررث تء تحلرررق قيررر  يقملمرررت تيررردعوى مبررردة حمرررد ة؛ حررررال ت ي  

ه رمليقضر ت  و     يسريقهمل يوزرملر يره، كلرمل  جرملز       وصرل   تخلصب 

   يروجهرروت يارسررويت،  و - قيرر  تياجرروء يالركلررت -يألطرررتف 
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يه عقررد تجرلررمل  يررديررد تيزايررمله وتيررد و  وتيي  ررمله،  و تيررمل        

    وىملعوى. كلررمل  وجررب ى رعررض تيرردعتضررلكرته قيرر  ق ررد تيررد

؛ نظرررًرت يزي عرررت  يكرررو  ق رررد تيررردعوى وتيرتت ررر    هرررمل مرررن حمرررملمم   

تيدعملوى تيرجملريت و ال ت تضرخصص ى تيرتت ر    هرمل، و   يررلر     

 وملشر تيدعوى تكملي ف تحململمي.

ى  رره غرتمرت    تحلرق   ب تيردتارةَ  ظِّ عزرال تُضر   نظر تيردعوى؛  -4

تضسر دته  و مرمل طايرره تحملكلرت     ن يرخاف عن تقديبمملي ت عاال م 

رارمل  قر د  تير  ت  تألطرتف عارال تتيررزتم رملُضر    م ه؛ مبمل يسهب ى حث 

تحملكلررت ممررمل شرر كو  يرره   ررر كرريري ى تسررري  يجرررتءته نظررر    

وقرد  يررال تي ظرملم مرمل      .د  تحملد ةتيقض ت جرتء تيرزتم تألطرتف رملُض

ت من حيس كمل  ى نظملم تضرت عمله تيشرع ت من اكت تحملكل

وحصرره عقوررره رمليررتمرت تضملي رت. كلرمل       ،خي  ر ظرملم تجلاسرت   ْنم 

ق  حردث تي ظريرمله   ْ ر و   ول تي ظرملم رعرد  مرن   وته ي ترة تيردعوى    

ز  ور ته ئررت تيرردعوى، وتيررضررري دررمل قيرر  يحمليرهررمل    تيقملنون ررت؛  عررز  

  تيرردتارة مررن تثج رر  تجلاسررت يت يسرريب عررروري،     ْ رريارردتارة، وم 

جوتز تيرثج   ياسيب نفسه  كثر من مرة. كلرمل   د عاال عدمو ك 

 وجررب تيفصرر  ى طايررمله تيرعررويض تي ملشررئت مررن تيقضرر ت ى كته      

تحلكب، مبمل يشل  تيرعويض عن مصملريف تيدعوى،  و تيرعرويض  

 عن تألعرتر تي ملشئت ع همل.

  ررررد  تي ظرررملم ى ت ظررر ب  حكرررملم تإل يرررمله وشرررن       تإل يرررمله؛ -5

تتتفرملق عارال قوتعرد     نمر م هرمل اكرت تألطررتف     ، حكملم جديدة

عارال   تيرعملم ه ر رملءً  تشرقرتر  حمد ة ى تإل يمله؛ ي ضلن تألطرتف 

كلرمل   .ت عا ره مرن وشرملا  يإل يرمله ى حرمل  حردوث تي رزت        ومرمل تتفقر  
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 ،جملء تي ظملم ررلكت تألطرتف من تتتفملق عاال نق  عبء تإل يرمله 

هلررت يقزررمل  تألعلررمل  وململررت ى رعررض  اررلت مررن تألحكررملم تض  د ويع رر

ملته تخلململرررت كملجملرررملته تيرق  رررت،  و رعرررض ملرررور عقرررو      تجملررر

ن تي ظرملم حج رت تإل يرمله رمليردي   تإليكرتونري      تيشرتكت. كلرمل رر    

رف تيرجررملري  ي ًاررمل مررن تأل يررت يه تعريررملر تيع رر ن ملرروره، يعررمل ًتوررر  

 تضعروة ى تض ملزعمله تيرجملريت.

وته  ول تي ظملم ر قرتر  وتمر تأل تء كث تة من     وتمر تأل تء؛ -6

ه  ملرًررمل رمليكرملررت   ن تيردتان مررال كرمل   ي  ر    تشر فملء تحلق؛ رث  مك ر 

م يالركلت رزاب يملدتر  مر جتمله تضدين تأل تء من    يرقد  وحمل  

رث تء تيدين  و  تحلملجت إلقملمرت  عروى يالزملييرت ررملحلق وكيرك رعرد       

  ى فص ر وي  ،ر تضدين رمليو رملء قير  مخسرت  يرملم مرن تضزملييرت      شِع   ي 

مررن  تضرردين  ن تي ظررملم مررن تألطرررتف؛ ومك رر  و  حضررور  يٍّتيزاررب  

تتعرتته عارال  مرر تأل تء مرن ور   يقملمرت  عروى  مرملم تحملكلرت         

 يرظاب   همل من  مر تأل تء.

رق ن ُطرروررر   ،تتعرررتته عاررال تألحكررملم    وجرره    تي ظررملم حررد  -7

كلمل  شر د تي ظرملم    .تتعرتته تيعمل يت وغري تيعمل يت عاال تألحكملم

عاررررال ياقضررررملء يملرررردتر قوتعررررد يرخصرررر ص تيقضررررملة  يالجاررررس تأل

 ،تيرثا ر   و يالرملكب تيرجملريت؛ يميملًنمل رثال ت تيع مليت رمليرخصرص  

و  ررره عاررال ر رر  جررو ة تألحكررملم تيقضررملا ت رملعريررملره عررلملنت مررن       

و ق  ،صومرخص    م ا  قملهم علملنمله تيرقملعي    يروه تيقضملء 

حكملم تيرجملريت ر مج   تألْشرة ن ت حدث تيرجملر . كلمل  ش د ياوز

يت ياصفت تي هملا ت، و جملز دمل    تعهد ر شررامل يه تيقزرمل    تضكرِس

 تخلملا.
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ب عاال تزوير تيقضملء تيرجملري؛ قضرال ر نشرملء    ظِّوحرمًلمل من تُض

ال ر عرردت  ع  ررت  ،وحرردة يدرتشررمله تيقضررملء تيرجررملري ى وزترة تيعررد   

ه تيدرتشمله وتييروث تضرعاقرت رمليقضرملء تيرجرملري، ومرملرعرت مرزايرمل     

 ينفملك تي ظملم وتي ارت.

 تآل ملر تضروقعت:

ب سرهِ ومن تضروق     ي  ،ار//شرى تي ظملم ررملري  

تي ظررملم ى تزررروير نظرررر تض ملزعرررمله تيرجملريررت مبرررمل يروت رررق و حررردث   

تضلملرشررمله تيدوي ررت؛ ممررمل شرر   ي يه شرررعت تيفصرر  ى تيرردعملوى    

مله تير   تيرجملريت، م  ر ر  جرو ة تي ظرر تيقضرملاي؛ نظرًرت ياللك ر      

رررر ك  -وش سرررهب كيرررك  ،م رهرررمل تي ظرررملم يالركلرررت وتألطررررتف 

ى تعزيز تيثقت ى تض ظومت تيقضملا ت، وير عكس كيرك عارال    -تهلل

وعاال ر شهمل  ،ر   تص  ف تضلاكت ى تض شرته وتيرقملرير تيدوي ت

م شر ينفملك تيعقرو  عرلن تقريرر شرهويت ممملرشرت  نشرزت تألعلرمل         

 تيصمل ر من تيي ك تيدويي.

 عق يمله:تير

 تيرعق ب تألو :  . عيد تإليه تيصملحل

ارري تيرر  تضررلن نرررملاج     قررمل  ي  تض ظومررت تإلجرتا ررت تي ملجعررت   ي 

قضرررملا ت مرشرررملرهت ومرلمل ارررت ياقضرررمليمل وتخلصررروممله تضرشرررملرهت  و     

قررررمل  ي   نظلررررت ويرررروتاح و عرررررتف تإلجرررررتءته   تضرلمل اررررت. كلررررمل ي  

 -جل رملاي / تتضدني/ تيرجملري م همل  و تجلزتايشوتء - تيقضملا ت

جهرمل  حكملًمرمل م صرفت    خِرتسرقي  تخلصوممله وترعملم  معهرمل وت   آيًت

ا ميو امل ينظ    حرصا

 يييييي  ت يييييير ر 

القضييان التجييار ؛ 

قىضييييي   رشيييييان 

 حيييد  لدراسيييات 

القضيييان التجيييار  

    ار  العيييد   

ت عن يييييى    يييييداد 

الدراسات  البحر  

املتعنقا  القضيان 

 متا عيا التجار   

مت نبييييات إر يييياذ 

 النظا   الة حا



65 

–2020  2015  
139 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ملعات  عمليت، رثق  قردر مرن تتحركرملك  و تدردر. ارلت يكت كملنرا       

تاررررك تآليررررت )م ظومررررت تإلجرررررتءته( م ضرررريزت، ويررررديرامل قضررررملة   

وحمرررملمو  و عررروت  مهرررررة ى تزي رررق ويعلررررمل  وشرررملااهمل وترمجررررت     

   تكرو  تض ظومرت تيعدي رت       نره ا هرمله   ، غرتعهمل ياوتق . يرليك 

 ركرر  مكونملتهررمل وع ململرررامل و نظلرهررمل ويوتارهررمل و عرت هررمل آيررتً      

مللملء، وتإلنسمل  وتجملرل  وتحلقروق وتضسر وي مله وتورر ف تآلرتء    

ب يرشرررملء وج ررر ،امل. يرررليكؤوتألمزجرررت وتضصرررملحل حمورارررمل و ضرررمل  

تيعرديي وترشر    قمل رره ومهملرتتره يردى تضخرصرت        يتير ظ ب وتيروع 

ب تو  ررف حبسرريه. كلررمل وج رر   كرر ٌّ ملوتجملرلرر  علوًمرر ، ومًلررملوص

قصررررال  رجررررمله تيشررررفمل  ت وآي ررررمله تضرملرعررررت وتضرتقيررررت وتيررا رررر    

وتيررررديث ى شرري   يحقررملق تحلقرروق ومحمليررت ح ررمله تيلمررت ور رر   

  شوتر تضه ت.  

 . عيررد تهلل تيسررا لي تشرررزمل  ى تيورقررت تيرا سررت رثشرراو      ي  

مرن نظرملم طلروح، ارو      ملشرعتً ش مسملحملهن رزي س خمرصر،    ي ِاش 

 ؟! ك رف رورقرت   ،ال ى جماردته مش  من    ي رز  رزي عره  وش  و

ف  هو نظملم مرررك ح وي، يرزي تفململ   مه  ت مرخصصت، ت يِّر 

تشرررك  ه غرررري حمررردو ة، ى شررر ملق حاقرررمله عررردة مرررن شاسرررات    

تض ظومت تيعدي ت؛ مرتح  ممل قي  تخلصومت وتضرت عرمله، و   ملءارمل،   

س عاال حق تيفرر  ى     مل. ونظملم تإلجرتءته يرثش ومرتح  ممل رعدا

ى ح ملترره  و حريررره  و ماكرره وشررملار حقوقرره، يت ر ظررملم   ر ضررملت ي 

  يجرررتءته وتعرررت، معرلررًدت عاررال مررمل قررمل  تهلل ن حيررد عَاررف م  ِصر م 

ق مرررن تي ظرررملم تألشملشررري ياركرررب. ونظرررملم   زِاررروقرررمل  رشرررويه، وم 

 ف ررل وينرزت  قوتعررد  تإلجررتءته ويوتاررره و عرت ره يهرردف يضرلمل  ت   

ييييييب إرسييييييان   ج 

التنظيي    اليير   

العيييديف  ترسييي م 

ثقافتيي   مهاراتيي  

ليييدى املختصييي  

ا   املجتم    صرصا

ا ك    حدب    مرما
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تألنظلت تضوعوع ت )مث   نظلت تيشركمله وتإل ر ب ومرمل شرملرههمل    

عاال شي   تضثمل ( عاال تخلصوممله وتض ملزعرمله   ،ى تجململ  تيرجملري

مرن  رري تإلنصرملف، وقارت تيركرملي ف، وتيسررعت ى        عاال  شملبم

مسررق  عرن تألنظلرت     تيفص . ومع ال كيك    نظرملم تإلجررتءته  مرر    

و  نظلت وت ظ ب ا كارت تحملرملكب وجهملتهرمل و وتارارمل     تضوعوع ت  

 ه مر رملغب  ويك   ،وتورصملململتهمل  و  نظلت تيشهو  وتيي  مله وتأل يت

معهمل.  ه ملك ع قت شيي ت مر  ت رت كمل ت تاك تألنظلت. وتحلق    

 تضوعرروع ت وتيوتقع ررت تفرعررمل  عاررال  ملرررمل  تضه ررت تيعدي ررت تيث ررملء  

تيرلي يسرعال ير ظر ب     ،جملريرت تجلديرد  عاال نظملم تحملرملكب تير  تجلب 

تإلجرتءته ى تحململكب تيرجملريت مرن ور   تاررره تير ف ليرت تير       

 ت. رد  تيعل  رهمل م وًر

ي  تحململكب تيرجملريت، وقد عمل ه ضكملنهمل تألمل   ى تيقضرملء  

تيعملم رعد    تكرسريا قردًرت كريرًيت مرن تخلروة ى  يروت  تضظرملا        

تشررث ملاي ألكثرر مرن عقرد مرن       قت رره رشرك   اص ر ع دممل كملنرا م  

ى تير ل ررررت  كرررريريًة    ال ررررًتشرررركِّ ملرررريرا ع صررررًرت ي  ؛تيررررزمن

وتيسرررلعت ى   ،وجرررل  تتشررررثلملر يي هرررمل    ،تتقرصرررمل يت ى تيررري    

ررملإلجرتءته وم ظومرهرمل    مل  يق ًعشكِّتي ظملم ي  تحململ   تيدوي ت. ي  

 ومفملا لهمل وممل و فا من وشملا ، ترتفملعمله شملاقت  وق تضسروى

تيرقا رردي رثج رررت مررن تخل ررمل  تخلصررب تضقرررو  رررملي ظرة تيوتقع ررت   

 م  توتع  حملو .   تيعلا ت، وتيزلوح تجلب 

ت ميكررن يرري ى اررله تيسررزور تيرعق ررب عاررال تي ظررملم وتارررره  

ًدت كرفي ر  ملرة نقملط حمردو ة، م كِّر   ويكن  ،تير ف ليت رعلومه

تررقرق   مله ض ر ت، وتردور تفململر اه ى آي رمل   ص جردًّ    تضوعو  مرخص ر 

إن  املحييييييييييياك  

التجار ييييا   قييييد 

 ييييادت مل ارهييييا 

ا ص     القضان 

العيييييا   عيييييد أن 

اكتدب  قدراا كبيلاا 

مييييو الخييييب    

ظيييا  د يييران امل

 نييييييدما كاريييييي  

م نصييقا  يي   شيي   

استلنايئ  كرث مو 

 قييد مييو اليييزمو؛ 

أصيييييبح   ن ايييييا 

  شييييي    أمم ييييياا 

كبل    التنم يا 

ا قتصيييييياد ا   

اليييييبةد   جييييي ب 

ا سيييتل ر إل هيييا  

 الديييييييمعا   

 املحاف  الد ل ا
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 كرر  تضرخصصررت وتضلملرشررت    ،عاررال  ره تيوتقرر . ويررليك   رعررد 

ض مل ين تير ف ل وحقرو  تيرزي رق ومرمل يرير  كيرك رمليضررورة        و يرزاع

 وحوتر يقو  يارعدي  وتيررديث.  من  ا  م

ياقملعري )تيقضرملة    الوتعح    تي ظملم حم  تي ظر ويوتاره  عز

املمًشررمل وتشررًعمل مررن تيسررازت   فررت مررن    ررت قضررملة(   ى تيرردوتار تض ي 

تيرقديريررت ى تفسررري وتزي ررق  قرررته تي ظررملم وتي ارررت ى شرر ملق       

ي ترة تيدعوى. ن حر  كيرك، عرلن مرمل ن حر ، ى جوتزيرت ينفرملك        

تيعديد مرن تضرزايرمله تإلجرتا رت، وتقريرر شرازت تيقملعري ى يطرملر        

طايرررمله تخلصررروم وتصرررر ملتهب ومقررردتر تيررررزتمهب، ووصومًلرررمل ى   

شررد مررن  تشرررريت  ميمل اهررمل رررلكملء ور    دة تيرر    رج تيوشررملا  تضسرر 

ى تجملرررررررمل  تيرجرررررررملري   تألنظلرررررررت تيقضرررررررملا ت تألكثرررررررر وررررررروةً  

يجرررررررتءته مررررررمل قيرررررر  تحململكلررررررت   :مثرررررر  ،)تألراوشكسرررررروني

/تتشركشررررملف، وشرررررملا  وقملعرررردة حريرررررت تإل يررررمله، تيررررردعملوى    

تجللملع رت، وشررملا  تيريا ررغ، مرتعرملة تألعرررتف تيرجملريررت تضعررروة...(.   

ب ه عاال جرمل ة تضرونرت، تفرعره حمملويرت جت  ر     ك    الت تيروج ش وت

تيركملي ف تي  قرد ت ررج مرن تو  رف     من زيد تضتيرعز   وتإلطمليت و

تخلصرروم يارفململرر   وتضرزايررمله تيف  ررت يكت كملنررا ممررمل ياررزم رهررمل       

تي ظررملم رشررك   ملررب مفرررط ى تق  ررد تيقملعرري. ح ررث ي   تي ظررملم  

ارررب   رملضهرررملرة ي سررررز عوت يفررررته    تيقملعررري ومعملون ررره يرلرعرررو 

)وحمررملمو تخلصرروم تيررلين ا يكررن وتعررًرمل ى تي ظررملم تعريررملراب    

 يالركلرررت( تيرررروتتر عارررال وعررر  وزرررت يجرتا رررت وطريرررق تمعرررملون

يافصرر  ى تخلصررومت ي ملشررب طي عررت كرر  قضرر ت، يقيارره تخلصرروم 

وت يوشررملا  ردياررت   ا يرج يرروت تيرقملعرري وياجرر   ويسررريو  عا رره )ي ْ 
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  ره مرن     ويرلك رو  ،مث  تيوشملطت وتيرسويت( ،يا ظر ى تيدعملوى

عره تإل يملترمله وتأل يرت وتيقررتان وملروًيمل يالرزايرمله رثشرر  وقرا        

ممكررن ورثقرر  تيركررملي ف عاررال ملررع د تضررمل  وتيوقررا. وت يسررريعد 

تضخرصرررو   نررره  مرررملم ارررلت تدرررملمد تيوتشررر  ياقضرررملة ى شرررازرهب   

يملم  قرته ضملف ى تي ظملم ويوتاره ى تيقمل م من تألتيرقديريت    ي 

ه تيقملعرري ى ممملرشررت عررت وتوج رر  معررمليري وش ملشررمله عملمررت، ت ررد  ت 

 ف. ِصج وم  ِرملف م اله تيسازت تيرقديريت رثشاو  يجيملري شف 

ميكررن تيقررو  ينرره  مررملم اررلت تدررملمد تيوتشرر  مررن       ،مرر  كيررك 

تيسرررازت تيرقديريرررت ياقملعررري )تيقضرررملة(،  وجرررد تي ظرررملم شرررفمل  ت     

وتيعلررروم تتطررر   عارررال جمريرررمله   يسررررز   مرررن و درررمل تخلصررروم 

تيقض ت وو ملاقهمل ومسرملرامل عارال حنرو حيفر  مسرملر ي ترة تيردعوى.       

من تضخرصت  ر كيك مجهور زو   يرجو    ي  شئ وي شر ويظهر    تُض

تألكرررمل مي ت وتضخرصرررت )مرررن غرررري  ملررررمل  تيصرررفت وتضصرررارت  

علاررهب  لررو . ويرتتكررب ر ق    ويعاقررو  وي يرررملرعو  ررجررر   ،تضيملشرررة(

مررررن تضفررررملا ب وتييررررروث وتيدرتشررررمله تي ظريررررت    و ا اررررهب كرررربٌّ 

وتيرزي ق ررررت وتيرررردوريمله، ترتفرررر  رهررررمل تضعررررمليري وترضررررح تيقرررردرته 

 وتضهملرته.

 ،  م  تتورصملا تي وعي رشرجملعت ووعروح  م     تي ظملم تعملم 

ثملر حو  تتورصملا من تي زتعمله تيرجملريت مرمل    نه ت شك شوف ي 

 رر   جمررمل  تتورصررملا شرروف يكررو        ،عرره. ويررليك  ميكررن توقُّ 

  ى تيرفململر    م ردتًنمل يا ظرر وتحلروتر وتيرررديث وتيرعردي  رمليروش ر      

عارررال تررررتكب تخلررروته ووعررروح تضصرررملحل تيعملمرررت     وتضعرررمليري ر رررملءً 

قمل  ى جممل  تو  ف  ا  تخلروة  وتخلململت. ومث  كيك ميكن    ي 

   دييييييييييييييتبعد 

املختصييييرن أريييي  

أما  م ا الهامش 

الراسييي  لنقضيييا  

  سييييييين ته  

التقد ر ييييييييييا أن 

  ضا    النظيا  

 لرا حيييييييييي    

القاد  ميو ا  يا  

د  فقيييييرات ت حييييييد 

معا ل  س اسيات 

 اما  ت ع   ت رج   

القيييييييييا    

م رسييييا ميييي   

ر ا الدن ا التقد 

 أسييينرب إ جيييا  

نيييييت ا   ييييي  ا  م 

ف   م نص 

أ جيييييد النظيييييا  

 ي اف ا  ديت    

ميييييييو  ةلهيييييييا 

الخصر   العمر  

ا طييييييةا  يييييي  

 مجر يييات القضييي ا

  ثا قهييييييييييييييا 

 مدييييارما  يييي  

رحيير  ح ييا مدييار 

 إدار  الد رى.
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يررر  تحملكلرررت، وتيع ململرررر  يررر  تخلصررروم  و مرررن قِ وتخلررروتء مرررن ِق

جرتا رررت تضسررررجدة تألوررررى )تتشركشرررملف، وزرررت تضرت عرررت،     تإل

وشررملا  تإل يررمله، وشررملا  تيريا ررغ، مرتحرر  تير ف ررل...( مررن ع ململررر     

يادرتشرررمله   وجرررد تي ظرررملم وحررردةً  ،تإلجررررتءته تيقضرررملا ت. ويرررليك

ب  ظ يالرملرعت وتقرتتح تيرعدي  وتيرزوير رشك  مسرلر ورشرك  م ر  

تي ظررر تيرر  تعرررو مررن   ى تيقضررملء تيرجررملري، ترعملمرر  مرر  تزررورته   

د    سرررريع تضسررررجدته ى  قمل رررت تيقضرررملء ى ر  نرررمل، ح رررث ت ي     

 هب مررن ف اررله تيوحرردة مررن تخلرروتء وتإلحصررملا ت مررمل ميكِّرر   و ِّررت 

 تشرشرتف تيررديمله وقرتءة تيوتق  رشك  مهين  ق ق.

رقرري تألملرر     يجرررتءته تي ظررر ى تيرردعوى وتضرت عررمله  مررملم     

كروررررت. وقرررد يكرررو  ارررلت ارررو  كرررو  مبرررلكرته متتحملكلرررت 

تيقضررملاي  رمل ى اررله تضرحاررت مررن تيرزررو  مل ووتقع ًّررتألنسررب موعرروع ًّ

د يا ظررررملم    مسررررح رل رررريكررررن ممررررمل ي  ،عاررررال كمل ررررت تضسرررررويمله

علر  عا ره ى   وارو مرمل نرجرو    ي     ،ملإلمكملن ت مسمل  تيدعوى شرفه ًّ 

أل  تضرت عرمله تيشرفه ت اري تجملرمل      ؛ مسملر جتري  تزويري ورملا 

تحلق قرري يسرررعت تيفصرر  وتو  ررف تضهررملرته تيعدي ررت ى      وتحملررك 

 ضرررًامل عرررن شررررعت تيفصررر      ،جمرررمل  م ظومرررت تيشرررهو  وتيي  رررمله   

 وشفمل  ت تحململكلمله.  

عررت عاررال تزرروير تيصرر ملعت    وي رش ررتي ظررملم تجلديررد شرروف ي   ي  

تضهين وتيرجملري من ح ث يمكملن ت تإلش مل   يتتيعدي ت عاال تضسرو

تألكمل مي رررت وتو  فهرررمل )تألطررررتف  ياقزرررمل  تخلرررملا وتض شسرررمله  

مل( ى تيعديد من تألمور وتيش و  تضهلت تي  ختردم  تضرخصصت مه  ًّ

تضه رررت )تييررررملحثت وتيدترشررررت وتضلملرشررررت وتيقضررررملة ومعررررملون هب(  

املرافعييييييييييييات 

الشيييي ه ا ميييي  

املجيييا   املحييي  

الحق قيي  لةيي ا 

ال صييي   تر  يييف 

املهارات العدل يا 

  مجييييييييييييييا  

منظرما الشيهرد 

 الب نات  فضةا  يو 

رس يييييا ال صييييي  

  يييييييييييييي اف ا 

 املحاك ت
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وتسررملند تيقضررملء، ررردو  تضسررملب رو ملافرره تألشملشرر ت،  و رررملحلقوق 

ملحلت يجرررتءته تضصرر :ى علا ررت تيرقملعرري. ومررن  اررب اررله تألعلررمل  

وتيوشرررملطت، وتتشررررعملنت رملضعرررملونت تيقضرررملا ت )مرررن تض شسرررمله      

تيرعا ل ررت تيشرررع ت/ تيقملنون ررت وتضكملتررب تتشرشررملريت وتخلرروتء(،   

ويشرر مل  تيويررب تألحكررملم تي هملا ررت ونشرررامل عاررال  شررملي ب حديثررت      

ف تيرق  رررت ومسررررجدته تضعاومملت رررت وتيروتملررر  تتجرلرررملعي،   و ِّرررت 

ململررررر ت مرررررن تتطررررر   ومعر رررررت   ن تضلملرشرررررت وتتورصاكِّرررررو

ب رملعرلمل يررت عملي ررت وصومًلررمل ى جمررمل      ظ تضسرررجدته رشررك  م رر  

يرقا ر    ؛يقرتر حج ت تضيمل   تيقضملا ت تيصمل رة من تحملكلت تيعا مل

  تألحكررملم وتتجرهررمل ته.  ضررًامل عررن يمكملن ررت تررو  فهب      تضررملر 

يررررلكت تيعلررروم مرررن تتطررر   عارررال ر ملنرررمله تيررردعملوى و ورتقهرررمل    

مقملر  مرمل ي )مر  يمكملن رت تتشررث ملء تعريرملرته       نظري  ومسر دتتهمل

وغرررري كيرررك مرررن تيوشرررملا  تضيركررررة ى جمرررمل  تو  رررف  ،تيسرررريت(

 تيرق  ت وتيلكملء تيص ملعي.  

وممررمل يفرررا  نظرررملر تجلل ررر  مرررن تضلملرشرررت وتضرخصصرررت يزتء  

تي ظملم تجلديد، تدملمد تيلي مسح ره تي ظملم ألطرتف تيردعوى     

تضكررملني  عاررال شرري   تضثررمل ( تتورصررملا   ،ملديًّ وت   رره )تعملقررحيررد 

خلصومملتهب،  و تتتفملق عارال  مرور  وررى اري مرن ملرل ب تيعلا رت        

تإلجرتا ت ردو  تجرتتح يقوتعد تيعدتيت  و وتيت تحملرملكب وتيردوتار   

قوتعرررد تإل يرررمله   : و مسرررملب حبريرررت تيرقملعررري، مثررر     ،تيرجملريرررت

د    ير  ي كيرك   يع سرر وغري كيرك. وت ي   ،ويجرتءته تيرتت   ،وعيئهمل

 ى ملررر ملغت مررروت  تيعقرررو  تتجرهرررمل ته مرررن تضسرشرررملرين تيقرررملنون 

حسرر ا ي ترتهررمل، ترر  ي يوشررملا  يجرتا ررت   ُ  تضرعاقررت رملض ملزعررمله، يْ 

إسيييييناد تبر يييييب 

ا ح ييا  النها  ييا 

 ر يييييما  ييييي  

أسييييال ب حد لييييا 

ن ييييا ت ر  ييييف التق

 مديييييييييييتجدات 

املعنرمات يييييييييا 

 التراصيييييييييييييي  

ا جت      مت  و 

امل رسيييييييييييي  

 ا  تصاص   ميو 

ا طيييةا  معرفيييا 

املدتجدات  ش   

م يينظ    ا ت د ييا 

يا     ال ا  صرصا

مجييا  إقييرار حج ييا 

املبادئ القضا  ا 

الصييييييادر  مييييييو 

املح ميييا العن يييا؛ 

لتقن يييي  تضييييار ب 

ا ح يييييييييييييييييا  

  ا جتهادات
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تر ملشرررب مررر  تجملرررملته تضخرافرررت ياعلا رررمله تيرجملريرررت و حجملمهررررمل       

ق تي ظررملم سررملِر نوتعهررمل و طرت هررمل، ت ووطي عرهرمل ووصوملرر ت رعضررهمل  

رر  وتسرشرررف يمكملن رمله تيرزرروير    ؛ادت ره و غرتعرره ى  ق رق   

 وتيرعدي  وتيررديث.  

زه وشرجملعره ومشويره،   وتعح  يًضمل    تي ظرملم تجلديرد مر  ا  ر    

كملمرر   ز يكررو    هررمل  صرر  يعرررو جسررًرت ضرحاررت قمل مررت مررن تيرل  رر 

)وت ملغب( رت ت ظ لرمله ا كارت تحملرملكب، وتألنظلرت تضوعروع ت،      

تيي ملنمله وتيشهو  )تي   ررملج يرقر ت    و نظلت تإلجرتءته، وقوتعد

 ررك.  عل ق وشملم  رصفت عملجات( رع ًدت عن تيردتو  تُض

ا ملك تسرملؤته عديردة يردى تضخرصرت شروف يررو         ت شك    

 مرور تسرررق    تم هرمل  ررعر   ي  وص يجملرملتهمل ى م دت  تيرزي ق. ويعاِّ

مل تيرتك ررز، ح ررث ي رظررر تضلملرشررو  وتضخرصررو  وتجملرلرر  علوًمرر   

ى ش ملقهمل  و تيفص    همل روعوح: تيرسملؤ  تألو  حو  ر رمل    تيعل  

مررررن تجملاررررس تألعاررررال ياقضررررملء     ملرررر ح مله ومسرررر وي مله كرررر ٍّ  

وتحملكلرررت تيعا رررمل ووزترة تيعرررد  ح رررمل  ملررر ملغت نظرررملم تإلجررررتءته 

ضمل يليك من ترث ري ى   ؛ويوتاره وآي مله مرتجعره وتزويره وتعدي ته

مل ت  لمل يرعارق رهي رمله وتعررت شرف     وصومًلمل   ، يمله تي ظملم وا يره

يار سرررر ق رررررت تيرررروزترة وتجملاررررس وتحملكلررررت، وترتيررررملط تياجررررمل   

تتشرشرررملريت )تيررر  نرجرررو    تركرررو  مبشرررملركت  اررر  تضه رررت ى    

م قررد تيقزررمل  تخلررملا وتألكررمل ميي تحملارري وتيرردويي( تيرر  ترررملر  وت  

تيرق ررر ب وتضشرررورة رشرررك   وري ح رررمل  ت ف رررل تي ظرررملم ويوتارررره.     

  ى يشررر مل  ملؤ  تيثرررملني: يمكملن رررت تي ظرررر رشرررجملعت وجترررر    وتيرسررر

تيقضررملة وتحملررملكب و وتاراررمل رررملخلوته )تتشرشررملريت( تيرتشررخت،   
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حما ت و وي ت، ى جممل  تيعل  تإلجرتاي شروتء ى قملعرت تحملكلرت    

 و ى كوتي سرررهمل حرررت تيرجه ررررز يارررردتو  وتحلكرررب. وتيرسررررملؤ      

ي شررر تضسرررجدته  تيثمليررث يرعاررق رمليروملرر  آلي ررمله م ظلررت وشررفمل ت 

كررت رِررع ررًدت عررن آي ررت تيرعررملم ب )تضرجتاررت( تيرر  تررروته  ركررو  م   

مرررن تضسررررجدته ى   يٍّ وتياجررروء يصرررب  ،يالخرصرررت وتضلملرشرررت

مل ى موقر  رمسري   ر كيرك ت رتتعر ًّ  ْشر ون  ،ش ملق تي ارت وع ململررامل 

وتضلملرشررت وتضخرصررت  ،رشررك  آنرري ياقضررملة و عرروتنهب مررن جهررت

عاررال حررد شرروتء. وتيرسررملؤ  تيرتررر  حررو   رتشررت        مررن جهررت  ورررى  

ن علاوت ى جممل  تيشريعت وتيقرملنو  وتألنظلرت ى   تو  ف قضملة مم 

 تيقزملعت تخلملا وتيعملم ودب ووته طويات مرل زة.  

 

 )*( )تيرعق ب تيثملني:  .  هد تير ملعي )ع ف تضارقال

 مقدمت:

تيصرمل رة  نظملم تحململكب تيرجملريت تجلديد من  اب تألنظلرت   د يع 

و   تيفرتة تيرتا ت؛ كونه يعرلد عاال آي مله يجرتا رت وموعروع ت   

ق قردًرت  كرو   رقِّر  ت ى تي ظملم تيقضرملاي تيسرعو ي، ممرمل ي    مسررد 

يسرعت ويرملز تيقضمليمل وتضزملييمله تضخرافرت   ،من تيشفمل  ت وتضرونت

ز ركِّر عرو تشررردتث وشرملا  ويجررتءته تكفر  ت ف رل كيرك؛ يرلت ي         

                                                           
 شملرق قملنوني يالرملمملة، مسرشملر وتيداد تير ملعي يشركت تير ف لي تيرا س)*( 

 ضركز ممث  تيرجملري، ياررك ب تيعرري تت مل   مت ابوتيزريت ، نمل تيد مل  روزترة

 تألوشا. ى تيشرق تيرجملري ياررك ب تيدويي تيررملط
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من  اب مرمل ور  ى ارلت تي ظرملم ى     عاال توع ح رعضمالت تيرعق ب 

  ي:نقملط خمرصرة عاال حنو ممل يا

 اه د: 

تيقوتعررد تيعملمررت تجملررر ة وتض ظلررت تيرر    يعرررو تي ظررملم جملوعررَت

ق عارررال كمل رررت تأل ررررت  رمليدويرررت، وت خيرجهرررمل مرررن زي ررر كرررب وت 

علوم رهمل يكت جملءه ير ظر ب شرث   ئرت مع  رت مرن تجملرلر ، ويرتترب        

 ة تروه ت ف لامل تيدويت.ال خممليفت تي ظملم عقورمله حمد عا

   تة يملدتر تي ظملم: : وًيمل

 ار.//وتملري   ،(تضرشوم تضاكي رقب )م/

م مح عملمت: :  ملنً مل

  ي ترة فع وي  ،ز تيشفمل  َتعز وي  ،ص  مد تيرقملعيقاِّتي ظملم ي  -

 تيدعوى.

 مله تيقضملء.  تة مهلت يعل  تحململكب ور   جو ة خمرج -

  تيقضرررملء ضرحارررت تملرخي رررت شرررعملرامل تيكفرررملءة وشررررعت  ْقرررن  -

 تإلرملز.

  اب تإلجيملر مله تيعملمت: : مليًثمل

 يعرررو مرحاررًت مهلررًت ى تثشرر س ر  ررت قضررملا ت توتكررب  حرردث      -1

م.تألنظلت تيدوي ت تضرعقات رملض ملزعمله تيرجملريت ى    رؤيت 

ملمت؛ ممرمل يسرهب   ر تيرتت ر  ى تيقضرمليمل تيرجملريرت عارال تحملر     ْصح  -2

ى ر   تيكفملءة تيقضملا ت.  
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 ( ش وته؛ مممل حيد قصر مدة تيرقملعي رت تضرخململلت يه ) -3

من تضلملطات ى تيرقملعي.

  تيسررررعت شررركِّمل ي مبرررعرررلمل  تيرعج ررر  ى ت ف رررل تألحكرررملم؛   -4

وتضرونت ى تجململ  تيرجملري.

رف تيرجرررررملري وتيعرررررمل ته   جرررررملز تتشرررررر مل  يه )قوتعرررررد تيع ررررر   -5

ومرتعملة  عرتف تيرجملر وتتفملقرملتهب روعر  وشرملا  مرنرت      ،ت(تيرجملري

ويجرتءته ي يمله ت ملشب طي عت تيدعملوى تيرجملريت.

تررو ري تيوقررا وتجلهررد ررر يزتم تضرردعي تقررديب مج رر  تيزايررمله          -6

وتضسر دته ى ملر فت تيدعوى ردًيمل من جتزارهرمل    رملء تجلاسرمله،    

مسررر دتته وى تضقملررر  يقرروم تضرردعال عا رره ررقررديب مج رر    وعرره و    

وتإل يملتمله قي  موعد تجلاست تألوه ر وم وتحد عاال تألق 

تيكفملءة ى تيرعملم  م  تيعلا رت تيقضرملا ت مرن ور   يمكملن رت       -7

مرن   ؛تتشرعملنت رمليقزمل  تخلملا وتفع    وره جتمله تيقضملء تيرجملري

و   يش مل  رعض تألمور يي ه: ك جرتء تضصملحلت، وتيوشملطت ررت  

ريا غ، وتإلشررررعملرته تيقضرررررملا ت، وق رررررد  تخلصرررروم، وتيق رررررملم ررررررملي 

تيدعوى، وي ترة تجلاسمله، وتيمل   تضلكرته، وغريامل من تألمرور  

تي ظملمى تيوتر ة 

يمكملن رررت تتشررررعملنت خبرجيررري و ترشررري تيشرررريعت وتألنظلرررت       -8

وارررو تألمرررر تيرررلي ش سرررملعد ى ي ترة مافرررمله   ؛كرررثعوت  ياقضرررملة

ياكرثري مرن    مل  تيدعوى وتفريغ تيقملعي ي ظر تي زت ، وش فرح تجمل

  ى تحملررملكب يروشرر   تضرردترك  طرر   تيشررريعت وتألنظلررت رمليررردر  

وملق  تضهملرته.   
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تقرررررديًرت خلصوملررررر ت تحل رررررملة تيرجملريرررررت و رررررروف تيرجرررررملر    -9

ج ز تقديب تيشرهمل ة مكروررت مر  عردم تحلملجرت       قد ُ  ؛وتنشرملتتهب

ر تحملكلررت عرردتيرهب مررن  قررد يه تزك ررت تيشررهو  ى تيرردعوى؛ يك ت  

روف تيقض ت وم رسملتهملو    

تورصرررملا تحملرررملكب تيرجملريرررت ر ظرررر تيررردعملوى وتضخمليفرررمله   -11

ك ظررررملم تيشررررركمله  ؛تي ملشررررئت عررررن تزي ررررق تألنظلررررت تيرجملريررررت 

وتإل رر ب، وتضاك ررت تيفكريررت، وغرياررمل مررن تألنظلررت تيرجملريررت      

 تألورى

ويررب تيفصر    ره ور        ،تشرق ي ت تيد   رعدم تتورصرملا  -11

 يد  . عشرين يوًممل من تملري  ت

 عد.من تإلجرتءته تضسررد ت من يجملزة تيرتت   عن ر  د يع  -12

   تيررردعملوى وتيزايرررمله وتضرررلكرته وتضسرررر دته وتيرقرررملرير    -13

شرروف ختضرر  إلجرررتءته حمررد ة و ررملكج تعرلرردامل تيرروزترة حسررب    

  شك  حمد 

 جررملز تي ظررملم تتفررملق تألطرررتف قيرر  ر رر  تيرردعوى    يكررو        -14

 مل  و  حملجت يه تتشرئ ملف ًّحكب تيدتارة تترردتا ت نهملا

ه غرتمررت عاررال تإلورر   ر ظرملم تجلاسررت ت ترجررملوز عشرررة  ْرَ ر  -15

آتف ريمل م عاال يو    حد تألطرتف رثي من يجررتءته تيردعوى  و   

نره ت جيروز   ي ي  ؛مل ًّنظملم تجلاست، عاال    يكو  قرتر تيررتمت نهملا

تتعرتته عا ه. 
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 ررز تيفوتاد ى تي ظملم:  :رًعملرت

تي ظرررملم ى تعزيرررز ر ئرررت قزرررمل  تألعلرررمل  وترررو ري م رررمل       سرررهب ي 

ونشري يه  ررز  ،تقرصمل ي تسو ه تيثقت وتتشرقرتر وحف  تحلقوق

 تيفوتاد تيرملي ت:

 تيفملادة ممل ور  ى تي ظملم م

 ديرررررد تورصململرررررمله تحملكلرررررت   .

تيرجملريت ر ظر تض ملزعمله رت تيرجملر 

وتيرردعملوى وتضخمليفررمله تي ملشررئت عررن  

 جملريت.مج   تألنظلت تير

تيفصرررر  ى تي زتعررررمله تيرجملريررررت  

ررررررررض تي ظررررررر عررررررن شخصرررررر ت  

 تألطرتف.

يارجررررررملر ى تعررررررملم تهب تيرجملريررررررت   .

 ة تتتفررررملق عاررررال يجرررررتءته حمرررررد    

 يارتت  .

تعزيررررررررز تياجرررررررروء يالرررررررررملكب   

 ِتواكررررت تضر ررررملزع   ،تيوط  ررررت

تور ملر ممل ي ملشيهلمل من يجررتءته  

 تيرتت  . 

تعرلررررمل  تإلجرررررتءته تإليكرتون ررررت    .

تقديب تيدعملوى، وتيرتت ر  عرن   ع د 

عررد وتيررمل   تضررلكرته وتحلكررب    ر 

 وتتعرتته.

خيرردم طي عررت تيعررملمات ى تيي ئررت    

 تيرجملريت وتتشرثلملريت. 

ت ظررررررررر ب يجررررررررررتءته تيررررررررردعملوى     .

 .تجللملع ت

 

تكثررررر تيرررردعملوى تجللملع ررررت ى  

وتعرررررد مرررررن  ،تضسرررررملا  تيرجملريرررررت

   ض  طرق تعويض تضرضررين.

ضعرلردة ررت   ت ظر ب ع رملوين تيريا رغ ت     .

 تألطرتف.

عررررلمل  عرررردم تيررمليرررر  وتزويررررر   

 تيع ملوين.

 ديررررررد تضررررررد  تي زمررررررت ي ظررررررر      .

 تيدعملوى.

ب ى حمرررررملكب تقا رررر  تيركررررد   

تيقضرررملء تيرجرررملري، و ديرررد مرررمل   
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ير ملشرررب مرررن وقرررا و رررق نوع رررت      

 تيقضمليمل.

ألطرررتف تي ررزت  قيرر  ق ررد تيرردعوى      .

تضصملحلت  :و ا يشرتف تحملكلت

لكرته  و تيوشررررملطت، وتيررررمل   تضرررر

وعقررررررد تتجرلررررررمل    ،وتضسررررررر دته

 يررديد تيزايمله وتيد و . 

تعزيرررز علا رررت تحلررروتر وتيروتملررر  

ررررررت تألطررررررتف مبرررررمل يسرررررهب ى   

تشرررررقرتر تتتفملقررررمله وتيع قررررمله  

 تيرجملريت.

ى حمليت تتتفملق ررت تيزرر ت عارال      .

ثيرررا ى ي  ،تيصررراح  مرررملم تحملكلرررت

 مل. يًّش ًدت ت ف ل د ع حمضر وي 

ه نظرررملم مل  قرررر ارررلت يرفرررق مررر  مررر   

ز تشررررررررررقرتر عرررررررررز وي  ،تير ف رررررررررل

 تضعملم ه تيرجملريت.

يمكملن ت تتفرملق تألطررتف عارال مرن       .

   عبء تإل يمله.يررل 

مررن قملعرردة "تيي  رررت    تشرررث ملءً  د يع رر 

   يررل  عربء   ،عال"عاال من ت  

تإل يرررمله  تاًلرررمل تضررردعي كملييرررملا   

 مثًامل.

جعررررر  تيكرملررررررت اررررري تألملررررر  ى    .

 ،وتضرت عررت يجرررتءته نظررر تيرردعوى 

مرر  جرروتز مسررمل  مررمل يرردى تيزررر ت    

 مشمل هت.

الت يعرين تفع ر  نظرملم تضرت عرمله     

تيشرررررررررفه ت وتورصرررررررررملر زمرررررررررن   

تيرقملعرررررري، واررررررو عررررررروري ى  

تيقضرررمليمل تيرجملريرررت تيررر  ترزارررب   

 شرعت تيفص    همل.

م رررررر  توج رررررره تيرررررر لت مرررررررال ر ه   .

تحملكلررررت  ت وجرررره يزايهررررمل، و     

ايرررا م رررره  ن ُطمرررت مم ررر  تأل يرررت تضقد  

 لت مثيرت يد عه.تي 

 ،الت   ره مرتعرملة يريعض تيرجرملر    

ضمل كرمل  مرن نزتارت رعضرهب حررج      

 حلاف تي لت.

حرررق تألطررررتف تشررررجوت  تيزررررف   .

تآلوررررر ميملشرررررة  و  قصررررره عاررررال 

اررلت مررن شررثنه تسررري  تيكشررف 

 عن ع ململر تيقض ت وحق قرهمل.
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 تحملكلت  قا.

قررررر ق لرررت تضيرررمل   تيقضرررملا ت ألو    .

قضررملاي    خممليفررت ميررد مررة،  جع رر 

ملررمل ر مررن تحملكلررت تيعا ررمل شرريًيمل     

يازعررررن رررررملي قض  مررررملم تحملكلررررت 

 تيعا مل.

الت من شثنه تعزيز تيشرفمل  ت ى  

تيقضررملء تيرجررملري، وتضسررملالت ى  

 ،تقا ررررررر  تتجرهرررررررمل  تيقضرررررررملاي 

وتوح ررررد تألحكررررملم ى تضسررررملا    

 تضرشملرهت.

 جوتز تقديب تيشهمل ة تضكرورت.  .

 

اررلت  نسررب ياشخصرر مله تيعملماررت  

ت تيرجملريرررت وتتشررررثلملريت ى تيي ئررر

 تي   تاًلمل ممل تكو  م شرات.

رف تيرجررملري تتشررر مل  يه تيع رر   قررر   .

وتيعررررمل ة رررررت تألطرررررتف حجررررت ى    

 تيرعملم  وتإل يمله.

اررلت ميرر ح تتشرررقرتر وتيرثك ررد  

عاررررررال تألعرررررررتف رررررررت تيرجررررررملر   

و ال ررررررت تعرررررر ت  ،وتيشررررررركمله

قررررملنون ت خمرصررررت رملحملررررملكب   

تض ملشريت   تيرجملريت؛ يرقديب تضشرورة 

وتسررره    هرررب تيوقرررملا    ،ياقضرررملء

تيدق قرررررررت و رعرررررررمل  تيرعرررررررملم ه    

 تيرجملريت. 

 

  اب تض حظمله تيعملمت: :مل وملمًس

"يررروه تجملاررس  ( مررن تي ظررملم تجلديررد:/نصررا تضررمل ة ) -1

تي ظر ى تآلتي: –و ًقمل تورصملململته  –تألعاال ياقضملء 

سررب ررر ينشررملء تحملررملكب تيرجملريررت ى تض ررملطق وتحململ ظررمله حب  

تحلملجررت، عاررال    تكررو  كرر  حمكلررت مررن  وتاررر تشرررئ ملف   

و وتار ترردتا ت".
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تف د تاك تيفقررة    تجملارس تألعارال ياقضرملء جيروز يره        تيرعا ق:

 ينشملء  و عدم ينشملء حمملكب جتملريت ى م زقت  و حممل ظت مع  ت.  

ممل او تحل  يكت ا توجد حمكلت جتملريت رمليقر  مرن   تيس ت :

ت ا يرفقمل عاال حمكلت مع  ت؟ ا  عا هب تألطرتف، ووصومًلمل يك

تيسرررفر يه حمكلرررت  قرررر  م زقرررت  و حممل ظرررت؟  يررر س ى كيرررك  

 يراملق ير مل ال م  شرعت تيفص  ى تض ملزعمله تيرجملريت؟

( مررن تي ظررملم تجلديررد:" تررثي ف  وتاررر   /نصررا تضررمل ة )  -2

تشرئ ملف و وتارر ترردتا رت ى تحملرملكب تيرجملريرت مرن    رت قضرملة،        

تيدوتار من قملهم وتحدن و ق  حكملم تي ظملم".وجيوز تثي ف 

ممل ارو تضررزى مرن كيرك؟ ار  شر رب ينشرملء حمكلررت          تيرعا ق:

تركرو  مرن    ىيحدتالمل تركو  من    ت قضرملة، و ورر   ؛جتملريرت

 ى تألمور تضسرعجات وتيدعملوى تي سرية؟ قملهم وتحدن يروه تيفص  

ر عاررال تورصررملا قملعرري تألمررو   يرر س ى كيررك وررروج  تيسرر ت :

مررمل اررو تحلرر  يكت ا يرررب توتجررد      ،تضسرررعجات؟  عاررال شرري   تضثررمل    

تيقملعي تيرجرملري تضسررعج ، يكت كرمل   حرد تيرجرملر يريرد  ريرك        

 عرروى مسرررعجات ت  رلرر  تيرررثوري رشررث  نررزت  جتررملري مسرررقياي؟  

 ي س من مصارره  ريك  عوته  مملم  قر  قملهم مسررعج ؟ ومرن   

ملر عارال  ر  و ي يمله شهمل ة حب طاب م   تضدعي من تيسف ، مثات كيك

 وشك مرمل رة تض  ملء.

نصررا تضررمل ة تخلملمسررت مررن تي ظررملم تجلديررد: " و  يورر      -3

جيررررروز يالركلرررررت  ،رملشررررررق   تيقضرررررملء وعرررررلملنمله تيرقملعررررري

 تتشرعملنت رمليقزمل  تخلملا ى تآلتي:
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 تضصملحلت وتيوشملطت. .

 تيريا غ وتإلشعملر. .

 ق د تيدعوى وتيزايمله وتسا ب تألحكملم. .

 ملعمله تجلاسمله.ي ترة ق .

 تيمل   تضلكرته وتتط   عاال تضسر دته. .

 يجرتءته تتشرعملنت رملخلوة. .

 تو  ق يجرتءته تإل يمله. .

 ي ترة تألقسملم تضرخصصت ى تحملكلت". .

مررن  ر  عرر ه يرعررملره مرر  تيرردور تضهررب يكرر ٍّ  ِكررمررمل ك  تيرعا ررق:

 -رغب يرت ة تضرخململلت -تيقملعي ومعملون ه، ياقملعي تيرجملري

ديريرت ى تتشررعملنت رمليقزرمل  تخلرملا كيردي  عرن  عروت         شازت تق

 تيقملعي من تيكريت وتحملضرين وغرياب.

مرررمل عررروترا علررر  تيقزرررمل  تخلرررملا وحمملشررريره عرررن  تيسررر ت :

تجملرررملم ه عارررال   وزملاررره؟  يررر س كيرررك مرررن شرررثنه    يفررررح ررررمل   

حمملشريت ار تء عارال     مصرتع ه؟ و ين اي تجلهت تي  شروف ترروه  

 عررروت  تيقملعررري حيملشررريهب تيقملعررري عارررال     وزرررملاهب؟ تضعاررروم     

 وزررملاهب،  هرر  اررو نفررس تيقملعرري تيررلي شرروف يررروه حمملشرريت       

تيقزررمل  تخلررملا عاررال  وزررملء تملرع رره؟ وارر  مررن تضلكررن تعررويض      

تضرضرررر ى تاررك تحلمليررت و ًقررمل ضيررد  مسرر وي ت تضريررو  عررن   عررمل          

تملرع ررره؟ واررر  تيررررملجر تخلصرررب ر مكملنررره تييررررث عرررن مقملعرررملة       

وزملاهب جبملنب وصله تألو ؟  ي س ى كيك  شخملا آورين عن  

 يراملق غري حمرل  ألطرتف تض ملزعت تيرجملريت؟
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 ( مررن تي ظررملم تجلديررد: "  لررمل ا يررر  ررره نررصٌّ نصررا تضررمل ة ) -4

سررل  تيرردعملوى تيرر  خترررص ر ظراررمل تحملكلررت رعررد      ، ت ت وررملاٌّ

مضي )مخس( ش وته من تملري  نشوء تحلق تضدعال ره، ممل ا يقرر  

ملحلق  و يرقدم تضدعي رعلر تقياه تحملكلت".  تضدعال عا ه ر

 عن تضقصو  روقا نشوء تحلق.  تيرعا ق:

 ،تملري  تيرعملقد و  ،ا  او تملري  يررتم تيعقد تيرجملري تيس ت :

   وقررا  - مررن وجهررت نظررري  - رى  تررملري  تضزملييررت رررملحلق؟   و 

نشرروء تحلررق اررو تررملري  تيعاررب رملمر ررمل  تضرردين عررن ت ف ررل تيرزتمملترره      

  مرن تيردتان   رش ر  و مبع ال آور  نره يروم تسرا ب تإلنرلتر تضُ     ،ديتتيعق

 يه مدي ه.

 و ملت تيقو : ًشمل:شمل 

ى  ق ررق  نوع ررًت نظررملم تحملررملكب تيرجملريررت تجلديررد يعرررو نقاررتً 

 تيعدتيت تي ملجزة و ق تي قملط تيرملي ت:

مشرررملركت تيقزرررمل  تخلرررملا ى شررررعت تيفصررر  ى تيررردعملوى:      -1

 تيقملعررري  ح تي ظرررملم مررر   ؛ت تحلديثرررتي جتملارررمله تيرشرررريع  مسرررمليرًة

تقديريررررت رشررررث   شرررازتً -رغررررب يرت ة تضرخململررررلت - تيرجرررملري  

تتشرررعملنت رمليقزررمل  تخلررملا ى  ق ررق تيعدتيررت، ووصومًلررمل   لررمل     

 ،مرن يجررتءته تحململكلرت    ضميرعاق مبهلت تيرصملحل وتيوشرملطت ورعر  

مررررن تحملررررملمت ومكملتررررب   رة يكرررر ٍّوتاررررك تضهررررملم تكررررو  م س رررر  

تيررك ب.  

صر تتورصملا تي وعي يالرملكب تيرجملريت: كثرًيت ممل يقوم ح -2

تضرقملعو  رررريرك  عروتاب  مرملم تحملرملكب تيرجملريرت، ويسررلرو        
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ى يجرتءته تيرقملعي وتيمل   تضلكرته يه حرت ملردور تحلكرب    

ر عررردم تورصرررملا تحملكلرررت ويحمليرهرررمل يه حمكلرررت   تيرررلي يقرررر  

ض ملزعرمله تير    ا معملجلرهرمل رررديرد ت   ورى، وتارك تإلشركملي ت ا ر   

خترص ر ظرامل تحملكلت تيرجملريت. 

  عارال  و ديد مدة شقوط تضزملييت ررملحلقوق: تعررمل  تضرخململرل    -3

ث تضرردعال عا رره  فملج ررحب ررث قررد ي   ،تضزملييررت حبقرروقهب ى  ي وقررا  

ر ردعوى مر وعت عده، يالزملييت حبرق ى كمرره ياررري، وت يررلك     

رتقه ومسر دتته كر   ع ه ش ًئمل،  مليرملجر كثرًيت ممل يقوم ررتت ب  و

 رتة، وقد يرخاص من رعض تاك تألورتق عرن غرري قصرد،  ر كت رره      

ا وتارك تإلشركملي ت ا ر    ،يقف عملجًزت رسييهمل عن ي يمله ررتءة كمره

 عاال  نه: "  لمل ا يرر  رره نرصٌّ    ( تي  ت ص معملجلرهمل ى تضمل ة )

  تيرردعملوى تيرر  خترررص ر ظراررمل تحملكلررت رعررد     سررل ، ت ت وررملاٌّ

)مخس( ش وته من تملري  نشوء تحلق تضدعال ره، ممل ا يقرر  مضي 

 تضدعال عا ه رملحلق  و يرقدم تضدعي رعلر تقياه تحملكلت

د ردي   معت من   يت تإل يمله: رعض تيردو  تألج ي رت   عدم تيرق   -4

تشرتط تيكرملرت إل يمله تضزملييت مبيرمليغ مع  رت، عكرس كيرك جرملء      

 عملءته مهلمل كملنا ق لرهرمل  و  تي ظملم تجلديد تيلي  جملز ي يمله تت

نوعهمل  و تيرمليت م همل رثيت وش ات من وشملا  تإل يمله.

ي جتملارررمله  يقررررتر تإل يرررمله رمليوشرررملا  تإليكرتون رررت: مسرررمليرةً   -5

 قررر تي ظررملم يمكملن ررت  ؛ومررن  جرر  شرررعت ي يررمله تحلقرروق ،تحلديثررت

 تإل يمله رمليوشملا  تإليكرتون ت تحلديثت مبخراف مسل ملتهمل.  
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ه حملت شريعت عاال  ارب تض مرح وتإلجيملر رمله    كملنا ال ورملًممل:

وتض حظرمله حررو  نظرملم تحملررملكب تيرجملريرت تجلديررد، تيرلي رتعررال     

 (تيسررعت وتتارلرمل   )طي عت تض ملزعمله تيرجملريت تير  ترلرر  مب زتري    

مرمل يافرا تي ظرر     ويعر    .ومسمليرته ألحدث تضيمل   وتيرجملر  تيدوي ت

د  تيرقملعررري،  م رررب عارررال تقصرررري ى ارررلت تي ظرررملم: حررررا تضررر ظِّ   

  مسرملرته  ْعر ويشرتك تيقزرمل  تخلرملا ى تض ملزعرمله تيرجملريرت، وو     

ياررررردعملوى تي سررررررية و وتمرررررر تأل تء، ومرتعرررررملة  عررررررتف تيرجرررررملر    

  ْعرر  تإليكرتونرري تيكملمرر  يإلجرررتءته، وو  وتتفملقررملتهب، وتيررررو 

وشررملا  مرنررت ويجرررتءته ي يررمله ت ملشررب طي عررت تيرردعملوى تيرجملريررت،  

مرن   تضزيرد   وآمر    .ملي ظرملم تيعرملم وقوتعرد تيعدتيرت    عاال  ت خي  كيرك ر 

تجلهررو  تضثلرررة وتيرعررملو  تيفملعرر  ى  رر  تزرروير م ظومررت تيقضررملء     

ور   تيوعي يدى  ،و ست تضخرج تيقضملاي ،و ق ق جو ة عملي ت

ور ررملء ع قررمله تشررملرك ت مرر    ،تضرقملعررت وكوي تيع قررت رمليقضررملء 

 تجلهمله كته تيع قت.  

 

 تتضدتو ه حو  تيقض :  

 ال ت نظملم تحململكب تيرجملريت : 

يرررى م. ومليررد تيعثلررمل     مررن نمل اررت تيقررو  رررمليزي  تإلشررمل ة مررن  

نملح ررت تضيررد  ر ملرردتر اررلت تي ظررملم وختصرر ص تيقضررملء تيرجررملري        

عررملنال تيقزررمل     ح ررث ،ت عررن  يرروت  تضظررملا  مبسررملر مسرررق  رع رردً  

تخلملا كثريت من وازه رت مفرملا ب تيرقملعري تإل تري وتيرجرملري    

 يفرتة تضملع ت. ى ت
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 ه  رر   مررن  ررررز مررمل تضررل    ،ومررن وجهررت نظررر  . حملررد تضارررب  

ر شررعت تضعملجلرت    س ر ت  تي ظملم، مسثيت تيررك ب، كوش ات تقملهم

تيعدي رت ياقضرمليمل وململررت رعرد     قرارمل تي ظررملم و عزملارمل ملرر ح ت      

 ت مررن  نشررزت تيرركرر ب مقملرنررًتب كررثرًيونظ رر ، كثررر مررن كي قيرر 

يسهب تيررك ب ى تعزيز تحملكلت تيرجملريت  رمليوع  تيسملرق. وقد

 ،وتسرره   ترردتو  تيقضررمليمل تيرجملريررت تيدوي ررت عاررال وجرره تخلصرروا  

وارو   ؛ح ث تررقق مرونت  كثر ى حم  تيرقملعري ى ارله تحلمليرت   

   تيشركمله تيدوي ت عاال  وو  تيسوق تيسعو يت.شج ممل ي 

شك  نره  ارب    و كد  . عيد تهلل تيسا لي عاال    تيررك ب ت

تألكثرر   د يوشملا  تييديات يفض تض ملزعمله؛ وتيررك ب تيرجملري يع ت

وململرررت مررر  وجرررو  مركرررز تيرركررر ب تيسرررعو ي تيرجرررملري. يت     

 ،تي ظررملم ا يرزرررق يرره؛ نظررًرت يكررو  طي عررت تي ظررملم تقرضرري كيررك 

 وململت م  وجو  نظملم تيررك ب.

و كرررده  .  رررملازة تيعجررررو  عارررال  نررره رررر  شرررك تيرعرررملم ه   

نمل الت ترزور وترردث رملشرلرتر، ويرزاب تألمرر  تيرجملريت ى عصر

مسمليرتهمل رثنظلت وقوتنت تا  تحر ملجمله تيعصر تحلديث ركمل رت  

ر هلررت ى تزرررو  م نوع ررتً  مسرررجدتته، وتي ظررملم تجلديررد يعررررو نقاررتً    

يزي عرررت   كثرررر  ملو ملررريح موتكًيررر  ،تيقضرررملء تيرجرررملري رملضلاكرررت  

 قرد  جرملز تي ظرملم     ،تيدعملوى تيرجملريت، وطي عت تض ملزعمله تيرجملريت

نظرًرت ألال رت    ؛من يجرتءته تيدعوى رشرك  ييكرتونري      ترب  يٌّ

ر تيرقين ارلت مرن جهرت، ومرن تجلهرت      يارزو  تيرك ويوج مل وموتكيًت

وتضرعرملمات معهرب    تيرجرملر  تألورى ضمل يشرل  عا ره مرن  حكرملم تهرب     

وتيقضرملء تيرجررملري وتحل رملة تيرجملريررت. ويرد  كررليك عارال مررمل  ويررره     

 إن  التح       ي 

أر  أمي  الرسيا   

البد نيييييا ل ييييي  

املنا  يييييييييييييات؛ 

 التح    التجيار  

ييدُّ ا كييرث  اصييا   ع 

مييي   جيييرد مركيييز 

التح يييييييييييييييي   

الدييييييييييييعرد  

التجيييييييار . إ  أن 

النظا     ت ير  

لييي ؛ رظيييراا ل يييرن 

طب عييييا النظييييا  

تقتيضييييي ذلييييي   

 اصييا ميي   جييرد 

 رظا  التح   
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ويرزرروير تيسررازت  ،ت مررن تارلررملم رررمليغ يرزرروير تيي ئررت تيعدي ررت تيدويرر

تيقضرررملا ت ويعرررمل ة ا كارررت  جهزتهرررمل رمليكملمررر ؛ ضوتكيرررت رؤيرررت      

تدمل  ت يررق ق تقرصمل  مز ار و ق ق  تضلاكت تيزلوحت 

 ر ئت آم ت ي شرثلملر.  

تحملررملكب  ومررن جملنيرره  كررد  .  هررد تير ررملعي عاررال    نظررملم       

وحيرررملج ى تيوقررا نفسرره يوقررا  ،زرتارر  ومم  رر نظررملم  تيرجملريررت حبررقٍّ

وتشررج   كرر   ،وحيرررملج يه  عررب ومسررملندة ،حرررال تظهررر مم زتترره

 ره.وش ات تسملعد عاال تزو 

 م حظمله عاال نظملم تحململكب تيرجملريت : 

  مرن تسرملؤته   ككر  . عيد تهلل تيسا لي  نه ورملإلشرملرة ضرمل ور   

ب تيرزي ررق تيعلارري  ة ى نهمليررت تيرعق رب تألو  وتضرصررات جبوتنر  حمرد  

 ي ظملم تحململكب تيرجملريت، ميكن توع ح ممل ياي:

مررن تجملاررس     لررمل يرعاررق رصرر ح مله ومسرر وي مله كرر ٍّ     وًيررمل:

تألعاال ياقضملء وتحملكلت تيعا مل ووزترة تيعد  ح رمل  ملر ملغت نظرملم    

 ح  تإلجرتءته ويوتاره وآي مله مرتجعره وتزويره وتعدي ته،  ر   

ضرحات تحلملي رت يررب يعردت  مشرروعهمل مرن         تألنظلت تإلجرتا ت ى ت

تيرروزترة تضع  ررت عاررال عرروء تيضرروترا تيصررمل رة مررن جماررس تيرروزرتء    

وي تي ظررملم عاررال تفررويض يارروزترة رررمل مررمل حيوغمليًيرر. 713رقرررتره رقررب 

وتير سرر ق مرر  تجلهررمله كته   ،تضخرصررت ر ملرردتر تي ارررت تير ف ليررت 

يعزرملء   تيع قت رشثنهمل. وميكن تيرثك د ى ارلت تيصرد  عارال      

مرونت  كو ى تألنظلت تإلجرتا ت او مر هج رتار   ورله رره رعرض      

ق رقِّرركرفررال ى تيقررملنو  تإلجرتارري مبررمل ي   تيرردو  يالرقدمررت، رررث  ي  
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عرررلملنمله تيرقملعررري مررر  تفرررويض تشرررريعي ياجهرررت تضع  رررت رر ظررر ب  

تضسررملا  تضرررررية؛ تعزيررًزت يالرونررت، ويكررو  كيررك مررن ورر   يرروتاح   

واررلت  ،يه   يررت ى رعررض تألح ررمل    ًتوو ررملاق يجرررتءته علرر  يعررمل 

 رتشرت ور      ر  نره شر كو  حمر     وتيرصو  ،رمليدرتشت تض هج جدير 

 تضدة تيقمل مت.

 حر        لمل يرعاق ررعزيز  ور تضسرشملرين وتخلروتء، ي    ملنً مل:

تي ارت تير ف ليت يا ظملم قد  ورله ى تضرمل ة تيرملشرعت عشررة ر ررو      

ت مررن تتشرررئ ملب رررر ي تيرررملجر   ررا تحملكلررمررن كيررك؛ ح ررث مك  

ى نظرر تيقضرمليمل    جديردةً  وزروةً  اله تخلزروةُ  د وتع  ،ح مل  تض ملزعت

يررره تيرردريب ويعردت      ،تيرجملريت. و ممل جمر  تتشرعملنت ررملخلوتء 

كيرررررك وململرررررت ى تألقضررررر ت تضرخصصرررررت     تيدرتشرررررمله؛  قرررررد    

كملإل  ب.

 ،حصررامل   لمل يرعاق ركثرة تيرعملم ب وملعورت عريزهمل و   مليًثمل:

 هي  عًارمل كملنرا ترسريب ى تيرشرويد عارال تضرخصصرت؛ ويرليك        

نهجررررررا تيرررررروزترة ورررررر   تيسرررررر وته تألورررررررية يه تيرتك ررررررز ى  

زه كرررليك عرررز  و ،تإلملررر ح مله تيرشرررريع ت مرررن وررر   تياررروتاح   

مشملركت تيعلوم من و   طرح تشريملنمله تصملحب مرتحر  يعردت    

تضشرو .

ن ى تيشريعت وتألنظلت مم   لمل يرعاق ررع ت تضرخصصت رترًعمل:

تألو  تعريرملر تألعلرمل     : هلت ي يين عاال  مررين  ،كملنا دب ووته

ب و ق قوتعد تجملاس تألعارال ياقضرملء وجمارس     ظ والت م  ،تي ظرية

ويوجرررد تزي قرررمله يررره. و مرررمل مرررمل يرعارررق ررعررر ت     ،تيقضرررملء تإل تري

 ورجيي تيقملنو  وتألنظلت  هو حم   رتشت ى جماس تيشورى.
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 ت ى و  لرررمل يرعارررق رملض حظرررمله تضرضرررل     ،شررر ملق مرصررر   وى

تيرعق ررررب تيثررررملني خبصرررروا رعررررض تفصرررر  ه نظررررملم تحملررررملكب   

  شملر  . عيد تهلل تيسا لي يه ممل ياي: ؛تيرجملريت

هرمل حمرملكب     ممل يرعاق رملضد  وتحململ ظمله تي  ت يروت ر   وًيمل:

 ه ررمل تإلجرررتء تيررلامل  ألقررر  حمكلررت جتملريررت؛ وشرريب     ،جتملريررت

ثة رث ضر  تيرق  رمله   ه  ر يك او تيرغيت ى ر ملء حمرملكب  وكج رت م   ك

يت  مل؛والت يرزاب وقًر ،اتيه كوت ر رشريت م ا  و حد همل، يعمل ًت

   تيروجرره تحلررمليي اررو تفع رر  تيوشررملا  تيرق  ررت مررن ورر   تعزيررز        

 عد  و من و   تحململكب تت رتتع ت.تيرقملعي عن ر 

إلجررررتءته تضرصرررات رررضرررري تجتررره تي ظرررملم يه ت سرررري ت  ملنً رررمل:

 وتحردن  تيدعوى وتيزايمله تضسرعجات، ومن كيرك يشر مل امل يه قرملهم   

وتحررد، وجرررى ت ررررملح  وتاررر مسرررعجات ى   نررت قررملهم و  تارررة مكو 

 مج   تحململكب تيرجملريت.

رملتشرررعملنت    ارر س تضعررين   ،مررمل يرعاررق رملضارو ررت تيثمليثررت     مليًثررمل:

رملعريملرارررمل -يررروزترة تيعرررد       تيررردتارة تيقضرررملا ت؛ وي رررمل تضررررت   

 تسررعت    ْ -تضرمليي وتإل تري  ت ت عاال تحملرملكب مرن تجلرملني   شِرتُض

، ومررن ب تضسرر وي َت ظِّق قوتعررد ت ررْ ررر رمليقزررمل  تخلررملا و ِكرر  لررمل ك 

شررون مل، وشررعا تيروزترة    يملر  تيرتادة ى ارلت تجملرمل  جترررت    جتير

 .ى تإلعدت  ير ظ ب كيك ى رعض تجململته تضلكورة

  لمل يرعارق رعيرملرة )وقرا نشروء تحلرق( وتيروتر ة ى تضرمل ة         رترًعمل:

    تضقصو  رهرمل ورع رًدت عرن تيرفململر        ،( من تي ظملم تجلديد)
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 تحلررق  تيرردتان  تيف  ررت، ميكررن تيرعرريري ع رره رمليرررملري  تيررلي تشررررق  

 مل.ه تضزملييت ره نظملًمو مك  

م زق ررت عاررال مرردى علا ررت و   ا م.  ملعرر  تيقرنرري تيضرروء   وشررا 

تسملء : ار  مثرت قردرة يررق رق كيرك ى       ب عد، ومن   تيرقملعي عن ر 

تجلملنررررب تيرجررررملري وجوتنررررب تيقضررررملء تألورررررى، عرررردت تيقضررررمليمل     

 تيكوى؟!

عرد  ومن جملنيه  شملر  . عيد تهلل تيسا لي يه    تيرقملعي عن ر 

 وررله ررره عررد  مررن تيرجررملر  تيدوي ررت ورر   تيسرر وته      اررو مسررملر  

 تيرعريري  ملح  يْ - نهمل  وله ره عاال تشرر ملءيت  ،تيقرييت تضملعي

ويكن رعد جملارت كورونمل كرمل  تياجروء يي ره رشرك   كرو.      -

 ،ويكت نظرنررمل ياسررملحت تيقملنون ررت ورر   تيسرر وته تخللررس تضملعرر ت     

 ترد  نه ملدر و دمل  رتشرمله عديردة عرن تحملرملكب تإليكرتون ر     

 اررلت  ر    تيرجررملر  ى  و تيرقل ررت و حكملمهررمل تيقملنون ررت. وتيرصررو    

 تجململ  ترزاب قا ًامل من تيوقا ير ضج رمليشك  تضزاو .

ى مررن تضرروت  تجل رردة يارمليررت    وكاررب  . م صررور تضزررريي يه     

نظررملم تحملررملكب تيرجملريررت تاررك تضرصررات جبرروتز تيفصرر  ى تضزملييررت     

 ؛تألشملشرر ت، وتيفصرر  ى تيرعررويض عررن تيضرررر ى نفررس تيرردعوى    

مررن تثج رر  نظررر  عرروى   عاررال ورر ف مررمل كررمل  جيررري عا رره تيعلرر  

تيضرر حررال يكرسرب تحلكرب تيصرفت تي هملا رت  رب ير ر  تضرضررر         

ح  لتك  عوى جديدة. والت ارو تضقصرو  رملضرمل ة، وير س تضقصرو       

ت ظررررر ى  عررررملوى تيضرررررر رعررررد    كملنررررا ت       تحملررررملكب تآل  

ت ظرامل كلمل  هله تييعض.  ملحلق قت    تثج   تي ظر ى تضزملييرت  

تألشملشررر ت حررررال   ر و صررراهمل عرررن تضزملييرررت  ررررمليرعويض عرررن تيضرررر  
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  واًارررمل ى تإلجرررررتءته.  لث ررر يكرسرررب تحلكرررب تيقزع رررت كرررمل  ي     

ر  مليقملعي ع ردممل حيكرب ى تضزملييرت تألشملشر ت يكرو  قرد تصرو        

تيقض ت املًممل وعرف  رعمل امل وعرف ململحب تحلق، ويليك  ملردر  

ر تيضرررر تي ررملتج عررن تيقضرر ت  واررو رهررلت قررمل ر عاررال تصررو   ؛حكلرره

مل مرررن تثج اررره حررررال   ت، وتحلكرررب ررررمليرعويض ع ررره ررررديً   تألشملشررر 

 لررن يجيملر ررمله نظررملم  ،تكرسررمل  تحلكررب تيصررفت تي هملا ررت.  يًضررمل 

تحململكب تيرجملريت جوتز تتفملق تضرخململلت قي  تحململكلت عارال     

مل وت حملجرررت قزع ًّررر ًلرررمليكرررو  حكرررب تحملكلرررت تترردتا رررت حك 

 ي شرئ ملف. 

مررن تيرسررملؤته  طرررح  . زيررمل  تيرردريس جملوعررتً  ،ومررن نملح ررره

 واي: ،تضهلت حو  نظملم تحململكب تيرجملريت تجلديد

عارال تحملرملكب تيرجملريرت  م     ر قرِصر ا  تقار ص  مرد تيرقملعري م     -1

  نه ش رلد  يه كمل ت ش و  تيرقملعي؟

ممل تيوشملا  تييديات ي ظر تيدعملوى تيرجملريت، تير  يريرد تي ظرملم     -2

 تجلديد تعزيزامل؟

لملع ررررت عاررررال تألنظلررررت     لررررمل يرررررتيا ررررررث ري تضفررررملا ب تتجر    -3

  تيررردو  تيعرر رررت ت ررررملز يه تضدرشرررت   مرررمل تيرررلي جع ررر   ،تإلجرتا رررت

تي ت   ررت )تيفرنسرر ت  ديررًدت(  كثررر مررن تألراوشكسررون ت، ارر  

كررمل  كيررك رسرريب تنرشرررملر تضررد تتشرررتتكي/ تيثرروري ى تيعرررملا       

تيررلي كملنررا ترليرره  رنسررمل تتشرررتتك ت؟ وارر   وتيعرررري ح  ررلتك 

ر تير ل ررت تير مسملي ررت )تيويزملن ررت/   عاررال تررثو   دررلت تتحن ررملز تررث ري   

 ك ت( ى تيعملا تيعرري؟ يتألمر
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 وردوره  شملر  . عيد تهلل تيسا لي يه ممل ياي:

ه ارو توج ر     لرمل يررتيا ررقار ص  مرد تيرقملعري،  رق قرتً        وًيمل:

زرا تيعملمرت،   عملم ى مج ر  تحملرملكب؛ يت    كيرك كرمل  و ًقرمل ياخ      

واررو  ،يرجملريررت  نرره جررملء ررر هج جديرردجلديررد ى نظررملم تحملررملكب تتو

د  نظر تيقضمليمل ى تي ظملم وتارره إلعزرملء تيررزتم  كرو     ديد م 

عاال تحملكلت وتألطرتف، وتضروق     ي عكس الت تيرعردي  عارال   

  نظملم تضرت عمله تيشرع ت كليك.

تيرر   رملي سرريت ياوشررملا  تييدياررت ي ظررر تيرردعملوى تيرجملريررت   ملنً ررمل:

ح ْ يه م ر  عزيزارمل،  قرد شرعال تي ظرملم تررردتءً     يريد تي ظرملم تجلديرد ت  

قيرر  تياجرروء يالركلررت وكيررك ررر قرتره يوزررملر       تألطرررتف  رملررتً 

تخلصررب روجررو    تء تتيرررزتم قيرر  ق ررد تيرردعوى؛ وكيررك شررعً مل يه    

د مررر ح تألطررررتف  رملرررت ينهرررملء تي رررزت  قيررر  ق رررد تيررردعوى وتكي ررر  

ت ى عرد    عيملاهمل. كلمل  يزم تي ظملم رملياجوء يه تضصملحلت وتيرسروي 

مررن تيرردعملوى؛ يكررو  تض حرر  عررعف تإلقيررمل  تيزرروعي يه و ررملر  

يالر رملزعت ى رعرض تيردو ، وقرد      مل شملش ًّ تو ملًر د تيرسويت واو يع 

يكررو  مررن  شرريمل  كيررك عرردم وجررو  تكررملي ف مملي ررت يارقملعرري ى 

سرهب ى  تضلاكت. ويع  ملدور مشرو  نظملم تيركملي ف تيقضملا ت ي 

 تعزيزامل رشك  يعملى. 

تيعرر رت ت ررملز يه    خبصوا تألشيمل  تي  جعارا تيردو     مليًثمل: 

تضدرشررررررررت تي ت   ررررررررت )تيفرنسرررررررر ت  ديررررررررًدت(  كثررررررررر مررررررررن      

اررله تجلزا ررت،   نتألراوشكسررون ت،  رر  توجررد يجملرررت  ق قررت عرر  

ويكررررن كفرعرررر ت  وي ررررت؛ قررررد تكررررو  مسررررييمله كيررررك عديرررردة  
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ومردتوات، ويصرعب يغفرمل  جرزء م هرمل، ويكرن مرن  رررز تألشريمل          

 :ًدتون ت  ديتيقملن

 ،طي عرررت تضدرشرررت تي ت   رررت وتيفرنسررر ت عارررال وجررره تيررديرررد      -1

وشررهويت تتشرررفمل ة م هررمل  ،وع مليرهررمل رمليررردوين وتي ظريررمله تيقملنون ررت

 رمليرتمجت  و تتشر سمل .

وتيررلي تنعكررس   ،طي عررت تضسرررعلر تيفرنسرري وتررث ريه تيثقررملى    -2

 رزي عت تحلمل  عاال تجململ  تيقملنوني.

تيقررملنو  تإلرا رررزي عاررال وجررره    عرردم وعرروح مصرررمل ر وقوتعررد    -3

وملعورت مجعهمل ى و  قت ، تيررديد من ح ث تكرلمليه ى مدونمله

يه طي عرت تيرشرري     يعرمل تً  ،ملرح تيرعريري   وتحدة  و تشر سملوهمل يْ 

 ى تاك تيي  .

راب رمليقررررملنو  تيررررث ري تيشخصررري يرجررررمل  تارررك تضرحاررررت وترررث       -4

 تيفرنسي ووململت تضدني.

رعاق رزي عت تيقوتنت تيفرنسر ت مرن   ويع   اب تألشيمل ، كيك تض -5

ح ررث ترردوي همل وتكرلررمل  نظريملتهررمل رشررك  ميكررن نقاررهمل ر سررر      

ر عارال تيرررغب مرن تررث    ) ر تيقرملنو  تضرردني تألر نري  ويعر  تررث    .وشرهويت 

ومليفرره  ويْ  -رشررك  تيقررملنو  تضرردني تيفرنسرري  (تييارد رويزملن ررمل 

   رررز    يقروي جملنرب    -ى  حكملم كثرية ضخمليفره يافقه تحل في

 زامل ويرردتعهمل ى تيرردوين وي ْ  ر رملضدرشت تيفرنس ت ا   شيمل  تيرث  

 يرث.من تيكمل  كيك حيرملج ضزيد 

وجتدر تإلشملرة يه وجو  ترث ري ى تيقروتنت تإلجرتا رت تجل ملا رت     

ميكررن  ،كررليك تت   ررت.  يًضررمل  د وتيرر  تع رر  ،رملضدرشررت تإليزملي ررت 
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م وًرت ك ظملم تإل  ب عارال  تإلشملرة يه    تألنظلت تي  ملدره 

ر شي   تضثمل ؛ رد  نه ا يسرلد من تيرجررت تيفرنس ت، وي رمل ترث    

رشرررك   رررملار ررررمليرجرررت تألمريك رررت وتيويزملن رررت، وكرررليك   

تحلمل  ى مشرو  نظملم تيشركمله رد  نه كليك تنفررح رشرك    

ر    ارلت ارو مررمل   وتيرصررو   رملار يه تتشررفمل ة مررن شررال تضردترب.     

 ه نظملم تحململكب تيرجملريت.ل ر و 

ق م. ومليررد تيعثلررمل  يه جملنررب تضسرر وي ت تيرملي ررت ياركررب  وتزررر 

د تضلملطاررت ى   تء تحلقرروق  و تإلعرررتر رملخلصررب، تيررلي يثيررا تعل رر

ي يجرتءته عقملر رت ترر   مثر  ارله تضلملرشرمله      و ال ت تي ظر ى تي  

مل ى تي  ت ختفال عاال  حد ى عملا تألعلمل  وتيرعملقردته وصومًلر  

 -ر يرره ى –ف  ِصررجمررمل  تضقررملوته وتخلرردممله.  لررن تض زررق تضُ   

د تإلعرتر رملضرعملمات وتضرعملقدين يق  رمبرمل ى  تاررة   تيقو  رث  تعل 

عاال  ق  تقدير.   و تيرعويض  تيفع  تجل ملاي تيلي يسروجب تيعقورَت

رو  عرررلملنمله مملي رررت  و  صرررملِ  علرررمل  ي  ت مرررمل نررررى  ملررررمل   كرررثرًي

 ررررب تصرررر  يه تيقضررررملء  ،قت  و  وجرررره حررررقمسرخاصررررمله مسرررررر

 ررب ى  حسررن تألحرروت     ،مل مررن تضلملطاررت وتيرسررويف  وتسرررررق وقًررر 

م ررل ررردء تيقضرر ت؛   يصرردر تحلكررب رسرردت  تضياررغ تضسررررق  ملرر ً   

 لرررملكت عرررن ق لرررت تيوقرررا وتجلهرررد وتيرررررح تيفملارررا و ررررا تي لرررو   

وتكملي ف تيرلوي  وغري كيك من تألعررتر تي ملشرئت عرن ارلت تيفعر       

   ْزر "م  :ملراال تهلل عا ره وشراب    ر؟ وقرد قرمل  تيرشرو  تيكرريب    تجلرملا 

.  هر  درلت   وتيرعرويض   وتيعقوررتَ  ". وتيظاب يسروجب تير   ب ْاُ  تيرين 

ى تي ظرملم   عو  تي ظرر  شرر  ع رد تضُ تألمر من نظرر؟ وار  ميكرن    ي    

 ت حو  الت تألمر؟ يرضل  ه ر وً 
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اره وزترة  تررل     الت تألمرر   ،ومن وجهت نظر  .  هد تير ملعي

تيعد  ى تقار ص  مرد تيرقملعري ووعر  حرد  عارال إلررملز تيقضر ت         

وتييررا   هررمل، وتفع رر  نظررملم تيركررملي ف تيقضررملا ت، وزيررمل ة عررد         

ن رملشررب م رر نظلررت ا رر  مررن تضلملطاررت وت   تيقضررملة و عرروتنهب، وشررن 

وغريامل  ،رة تحلكبصِديررا تير ف ل رمليدتارة م  دامل، يعمل ًتيرعل 

ت ى يملرردتر تألحكررملم  و ت ف رلامل رعررد تضصررمل قت  ممرمل يسرريب يعملقر  

 عا همل. 

عاررال مرردى  ا م. ومليررد تيعثلررمل  تيضرروء شررا  ،ومررن نملح ررت  ورررى

شررر مل ة نظرررملم تحملرررملكب تيرجملريرررت عارررال تيشرررركمله تحلكوم رررت     

مبخراف  ئملتهمل ونسب ماك ت تحلكومت   همل، ورعضرهمل مماوكرت   

رته يحرردى م شسررملتهمل مثرر  ملرر دوق تتشرررثلمل   و رمليكملمرر  يادويررت

ا مل ي س عن تضوقف تضيداي مرن    تجلل ر     ح ِاتيعملمت؛  مليرسملؤ  تُض

مثر  تارك تيشرركمله عارال      وملع  ياقملنو  وتي ظملم، ر  حلق قرت     

 ره تيوتقرر  ااررك مررن تيسررازت وتي فرروك وتض عررت مررمل يررد   رعرررض         

  وتسرراا ى تزي ررق تألنظلررت يصرر     تضسرر ويت   هررمل ضلملرشررت ترررو    

مل ت خياررو مررن اضررب تحلقرروق، ورعضرره  ح ملًنرر  ح ملنررمل حلررد تجلررور و 

 شيهت  سمل .  

 

 مرزايمله يرفع   نظملم تحململكب تيرجملريت ى تيوتق  تيعلاي: 

ررثشرر س   رر   تألمرر  معقررو  تآل    ،ر م. ومليررد تيعثلررمل  ى تصررو 

صررت ى تيقضررملء تيرجررملري حرررال رررت تيقضررملة    قمل ررت قضررملا ت مرخص 

تيرعويررر  عارررال   ومعرررملون هب وكملمررر  تض ظومرررت تيقضرررملا ت، وعررردم     
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تخلرروته تيرتتكل ررت تيسررملرقت ى تيقضررملء تيرجررملري وتيعررملم حبكررب  

تتور ف تجللري رت تاك تضسرملرته، ومرن كيرك مرمل يرزايره تألمرر       

ن تور ملر وتثا   وتردريب تيقضرملة ومعرملون هب، نملا رك عرن      ْسمن ح 

تي ظرررر جبديرررت ى مسرررثيت تثا ررر  قضرررملة مرخصصرررت مياكرررو        

ضملة ب ُقسرقَزي  كثْ  ؛مليضرورةمرجع مله ختصص ت غري شرع ت ر

س تيقضرملء  من ورجيي تجململته تضملي ت وتيرجملريت مر  تثا ارهب رثش ر   

تيشرررعي وتيقررملنوني تي زمررت يرلك رر هب مررن   تء اررله تضهررملم. اررله  

ومردى   ،ثرملر رشرك  عرملم ى خمرارف جمرملته تيرقملعري      تض حظت ت 

وجردترة اكرت    ،موعوع ت رررا تيقضرملء رملتورصرملا تيشررعي    

ص وتخلرروة وتضلملرشررت وتيثقمل ررت تيعملمررت ى تور ررملر وتثا رر    تيرخصرر

رملييررث   يكن تض كد    الت تألمر يصيح  كثر جدترًة ؛تيقضملة

وتيرلر ص وتتعريملر ى مسملر تيقضملء تيرجملري رملي ظر يه طي عره 

عل قت يثقمل رت ور ئرت تيعلر      مل ومعمليشًتتضرخصصت تي  ترزاب  هًل

 ي.  تيرجملري وتضمليي وتتشرثلملر

ق  . عيررد تإليرره تيصررملحل مررن جديررد يه تض حظررت تيرر       وتزررر 

مرررن تيسرررازت  ملككرارررمل ى تعق يررره حرررو  يعزرررملء تيقملعررري املمًشررر  

تيرقديريت ى تي ظملم تإلجرتاي، و   ممل يقملر  كيك ى شي   تيروتز  

مررمل يسررلح ررره تي ظررملم مررن تيشررفمل  ت ويمكررمل  تطرر   تيعلرروم عاررال    

زي  ى حمليرت تضرت عرمله تيشرفه ت    و ملاق ومسملر تيقض ت يروتزنره )ررملي  

تيروتز   راغ( مممل شوف يكشف قرترته تيدتارة يا قرمل  وتيرق ر ب   

 جررررده(. ومثررررتَ مررررن تضلملرشررررت وتضخرصررررت ى تيدرتشررررمله )يكت و   

ضررملف  قرررة ى تيرعرردي   و تيررررديث تيقررمل م عاررال       يمكملن ررت    ت 

 وتكو  مبثملرت توج ره  تصمل  ردقتي ظملم  و حرال تي ارت، عاال    ت 
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ومع رملر ياقملعرري ى ممملرشررت تيسرازت تيرقديريررت وتفسررري تي صرروا   

د رليك كلثمل  ممل ور  ى تضمل ة تألوه من تي ظملم قص تإلجرتا ت. وي 

ه تيقملعرري ى درتيي تألمريكرري يإلجرررتءته تضدن ررت تيرر  توج رر  ررتيف

نصرررملف    تألشرررملب ارررو تإل  ممملرشرررره شرررازره تيرقديريرررت جملعارررتً  

 ى وتقا   تيركملي ف عاال تخلصوم.وتيسرعت ى تيفص  ى تيدعو

  مبقردتر  ب م.  ملع  تيقرني ررث  تيقضرملء تألمريكري يعرو     وعق 

وجته ررز آي ررمله و نظلررت كيررك.   ،ج ررد عاررال تيرسررويمله قيرر  تيرردعوى 

 ورقر  من تحململكب.

و كررد  . عيررد تهلل تيسررا لي عاررال    تضرحاررت تيقمل مررت ترزاررب    

وعمله تألنظلرت  ال مشرر ي  ر وجو  رصلت يارشري  ى تضلاكت حب رث ت  

يا ظرملم ويرتعري    ملمر ً ر  ق ر ملًءرقِّعاال تإل مل ة من شرال تضدترب مبمل ي 

 وترررا تضلاكررت، مرر  عرررورة تيع مليررت رررمليقوتنت تتشرتشررمل يت تيرر    

عارررال شررري   تضثرررمل  تيقررروتنت   ،تي رهرررمل كرررثري مرررن تيررردو  تضرقدمرررت 

رتت ؛ كقررملنو  تيرركرر ب، وتيرعررملم ه   تتشرتشررمل يت مررن تألونسرر 

 ون ت وغريامل.تإليكرت

    تخلوة تيرخصص ت وتضلملرشرت   ،ر م. ومليد تيعثلمل وى تصو 

 ،صرررتيرثا ررر  تيقضرررملة ى تجملرررملته تضرخص   مهررربٌّ تيعلا رررت  شرررملب 

ترجملوز تتكرفملء رملتشرعملنت رملضرخصصت كخروتء  و مسرشرملرين   

مل. ى حملته تيرقملعري حبسرب رؤيرت تيقملعري كلرمل ارو تألمرر حملي ًّر        

ه تعرلرمل  آي رت م ملشريت يرثا ر      وح: ار  ا رملك توج ر   وتيرسملؤ  تضزرر 

قضملة من تضرخصصت ى عاوم  وررى غرري تيعاروم تيشررع ت وحررال      

 تيقملنون ت حبكب تتورصملا تضهين ى جممل  تيرقملعي؟
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وتعق ًيررمل عاررال مررمل ور  ى تيفقرررة تيسررملرقت، ككررر  . عيررد تهلل      

ملم قير   ح رث ملردر تي ظر    ،مل ى قضملء تإل ر ب تيسا لي مثملًيمل علا ًّ

مرن قضرملة تحملرملكب تيرجملريرت      وتوررري عرد     ،رترت تيرث ث شر وته  ُق

وجررررى تثا ارررهب عارررال نظريرررمله تإل ررر ب ويجرتءتتررره ى تيوتيرررمله  

مررن  ،تضرررردة تألمريك ررت ورريزملن ررمل رمليرعررملو  مرر  تيي ررك تيرردويي     

وررر   تصرررل ب ررنرررملمج ورررملا يقضرررملة تضلاكرررت. وكملنرررا آ رررملر      

تيقضررملة.  مررمل تتشرررعملنت ررررري عاررال تكرروين ارر تء  تيونررملمج  ررملارًة

ورجيي تيشريعت وتيقرملنو   رمليظن      هرمل ملرعورت، ويكرن ا رملك       

رعض تيرجملر  جتع  تيعضو تيثمليث ى تيدتارة تيقضملا ت ى قضمليمل 

ويكرن   ،سررفمل  مرن ارله تيرجرررت    . وميكن    ي ملتضقملوته مه دًش

تيرع ت تضيملشر رمبمل يكو  ره ملعورت، وميكن ق ملب تيرجرررت ى  

ب  جملز    يكو  رعرض  عضرملء تد ئرت مرن     يكو  تض ظِّ ؛يررك بت

 غري تضرخصصت ى تيفقه وتألنظلت.

ومررررن جديررررد  كررررد م. ومليررررد تيعثلررررمل     مررررن تضهررررب رمليفعرررر   

يكررن  ،تضشررملركت رعضررو مرخصررص عاررال تألقرر  ى ا ئررت تيقضررملة  

يظ  ا ملك حملجت يرثا ر  ارلت تيعضرو ررملأل وته تيقضرملا ت. وررليك       

قرررتح تثا رر  مرخصصررت ى تيعارروم تض الررت رعررد   يكررو  تضسررملر تض

جهب ى مسرررملر قضرررملاي ويررر س تيعكرررس. وتتعرقرررمل     ارررلت خترررر 

تيرعملمررر  تيقضرررملاي ى تجملرررملته تيدن ويرررت   تضررر هج شررر دعب حر  رررتَ 

 مل رمليرؤيت تيشرع ت يألمور.ت وعلا ًّتضرخصصت تي  ت ترتيا حكًر

مبشملركت عضرو  ومن نملح ره  شملر  .  هد تير ملعي   لمل يرعاق 

 ؛يررره وجملارررره مرخصرررص ى تشرررك   ا ئرررت تحملكلرررت،  نررره  مرررر  

ويكن تير ي تض ملشب ى الت تيشث  او    مرن مر ا ه تيقملعري    
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تيعال رررت وتيعلا رررت  رتشررررت تألنظلرررت وتيقرررروتنت وميرررمل   تيشررررريعت     

تإلشررر م ت وتيرزي قرررمله تيعلا رررت كته تيع قرررت حررررال يررررلكن مرررن  

عروعت عا ه مرن  طررتف تيردعوى،    تيفص  ى تي زتعمله تضخرافت تض

ارا  كَف  ممل ممل يشك  عا ه ى تجلوتنب تيف  ت تضرخصصت  ع دالن

ئررره ه  ررررملخلوة ى خمرارررف تجملرررملته ممرررمل ي   تتشررررعملنَت يررره تألنظلرررُت

وعا ه  ر    ؛يافص  ى تي زت  عاال وجه يزلئن يي ه ى الت تجلملنب

نهرمل  حملجت يوجو  عضو مرخصص ى تشك   تد ئت تيقضملا ت كو

 رمليررك ب طريرق تشررث ملاي وطريرق      ،ختراف عن ا ئرت تيرركر ب  

وررملا يرره  حكملمرره ويرره نظملمرره ويرره تعريملرتترره. وميكررن ى اررلت      

تيصرد  كرليك  مرج تيكا رمله تيشرررع ت مر  تيقملنون رت عارال غرررتر        

   ره ى كثري من تيدو  تيعرر ت ضمل حيققره كيرك مرن مصرملحل     وتضعل

عي يوحرررده ت يكفررري ياررروطن وياقضرررملء؛  مليرثا ررر  تيشرررر  كررريريةن

يه عرورة  عب  حمرتف وكليك تيقملنوني، يعمل ًت يص ملعت قملهم

 يسرملعدو   تتيدوتار تيقضملا ت ريرملحثت مرل رزين شررع ت وقرملنون     

 تيقملعي ى تيدرتشت و ق ق تيعدتيت.  

 مرمل  . عيررد تهلل تيسررا لي  ررلاب يه    تجملررمل  تيرخصصرري  و  

ويكرن   ،يعلا ت تيقضملا تهلت ى تزوير تمتضعملرف تيسملرقت ت شك 

من تضهب تإلشملرة يه    تيعلا ت تيقضملا ت  تارة رت  مرين ) ديرد  

تيوقملا  تض  رة، وتزي ق تيقملعردة تيقملنون رت تيصرر رت عا هرمل(. ويكت     

لرت  تشرصري مل الت؛   نه ش ريت ي مل تحلملجت يه وجرو  قوتعرد م ظِّ  

مل خترارف  وارلت رزي عرت تحلرمل  ى  ي نظرملم قضرملاي؛ وي ر       ،وتعرت

 عاررال  ،ب ى تمررردت  قوتعرردامل تيرر   كررب تعررملم ه تي ررملب  تيرر ُظ

 مسرررلدًة لررت يمررمل    تكررو  شري   تضثررمل  ى تضلاكررت تيقملعرردة تض ظِّ 
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 خرمليف تيشرريعتَ  مرن تيفقره تإلشر مي، ويمرمل    تكرو  ت ت       ميملشرًة

 رر   مشررملركت غررري تضرخصصررت ى   ،ن اررلت.  رر كت تيرر  تإلشرر م َت

ف د رشرررك   رررملار ى تشررررخ ا تيوقرررملا   شرررر تيفقررره وتألنظلرررت 

رامل،  ممل تيقملعدة تيقملنون ت )وتمردت امل من تيفقره تإلشر مي(   وتصو 

 رث ر. تان  

  رررت تيشررريعت وتيقررملنو   ب م.  ملعرر  تيقرنرري رررث  تيرقررملر   وعق رر

ررت ووململرًت مر  تتنفررملح عارال تيعرملا  كثرر،        ِاحملجرت م  او مل م زق ًّ

ي   ررت ى تضصررملحل تتقرصررمل يت   ويرر س تضلاكررت  قررا. تيررردتو  وتي  

وتيرعا ل ررت وتيريررمل   تيرجررملري و يًضررمل تيثقمل  ررت وتيس ملشرر ت ترزتيررد      

مله. واررله  كثررر مررن  مله وحرررال م رصررف تيرسررع   مقملرنررًت رمليسررر  

 كمل  ت يليك تيرقملر .   

قرره مررن  زي ويرررى  .  هررد تير ررملعي    مررمل يدرشرره تيقملعرري  و ي    

 ت ومعرلرررردة مررررن   نظلررررت ي ررررمل ارررري موت قررررت ياشررررريعت تإلشرررر م   

 ملزعرررت عا هرررمل، وتيعارررب رهرررمل و رتشررررهمل     تحلكومرررت، ورمليررررمليي ت م  

وخممليفرهرمل شريب    ،و هلهمل وتجب؛ ألنره ت يررقرق تيعرد  مرن  ونهرمل     

 ى يرزمل  تألحكملم.

ى   شملر  . عيد تإليه تيصرملحل يه    تألشرملب    هوى تيس ملق كتت

 تيفصرر  ى تيرردعملوى مهلررمل كملنررا اررو  وياررهمل ضقزرر  نررزت  عاررال     

شك  ش ت  قملنوني وتعح جمر  من تيرشملوة وتيرفململر  . و صر    

رررر  ويركملمررر  معررره.   ،هتخلررروة عرررن تيقملعررري خيررردم ارررلت تيروج ررر  

ى جتريرد تيقضر ت ضقزر  نرزت       ته    يكرو  مرملارً  فررت  تيقملعي ي 

ت  ،تيسرر ت   و تألشررئات. يررليك  نتخلرروة جي يررو  عرر  ارر  ) شررئات( و
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مرخصصرت ى   رو  غرري     ه يقضرملة د  نه ش كو  ا رملك توج ر  عرَقي 

 تيشر  وتيقملنو .

د عارررال    مرررن تضهرررب تيوعررر  ى يكرررن  .  هرررد تير رررملعي  ك ررر

تيرعملم  م  تيقوتعرد تيقملنون رت و هلهرمل وعردم خممليفرهرمل         تتعريملر 

ن ميررملرب تيعلرر   م رر حيرررملج يه مهررملرته و رتيررت حيرملجهررمل كرر       ررنٌّ

ملة تيررلي تيقضر ِمرن  ن ز ورشرك   رملار ررت م ر    ل  ر تيقضرملاي؛ يرليك ت   

 مج  رت تيعاب تيشرعي وتيقملنوني.

يرررى م. ومليررد تيعثلررمل     تضرر هج تألمثرر  اررو       ،وى عرروء كيررك 

مل وآورررين مررن  مل وقملنون ًّررشرررع ًّ تجللرر  رررت قضررملة مرر اات تررثا  ً   

واف رررمله ختصصررر ت عال رررت. وتيررررره    يكرررو  ا رررملك قضرررملة       

مرخصصررررو  يي ررررو  ورررروته مرتتكلررررت ويسررررملالو  ى تيقرررررتر     

سرررعمل  رهررب يرردعب ويرر س جمررر  مسرشررملرين ي  ، ف ررليتيقضررملاي تير

سررهب ى  ق ررق تيررروتز  تضزاررو  ى تضسررملر تيقضررملاي. ويعرر  اررلت ي 

تي ظرررررة يه موتعرررر   تيقضررررمليمل مررررن كمل ررررت تجلوتنررررب تيشرررررع ت  

 رررررر   تتكرفررررررملء رملتشرررررررعملنت  ،وتيرخصصرررررر ت. ورصررررررفت عملمررررررت

رر    ؛رملضرخصصت كلسرشملرين ت تكفي يررق ق تيعدتيت تضرجوة

ن تيضرررروري يشررررتكهب ى مسرررملر تقررردير وتقريرررر تألحكرررملم      مررر

 تيقضملا ت عاال  شملب مهين م  ر.

وتسملء   . حملد تيدندني: ا  يدي مل مدترب  قه ت مر  رة نررى   

هررمل ى كا ررمله تيشررريعت ومررمل يدرشرره قملعرري تضسرررقي ؟ وارر     نرملاج 

 تيقضملء تيشررعي م ردمج مر  قضرمليمل تيعصرر ومررريتتره؟ وار  حرمل          

 مل؛  ي يرخرررج كقررملهم رتشرر ًّ ملًصررقملعرري مرخص تي تيوقررا ي كررو  
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 حكرملم   يوقملعر  ،كقرمله جترملري   ؛ص معت رتشت ختص  ب ومن   

 واكلت؟ ت، حوت  شخص  يوقملع ،ج ملا ت

و وعرررح  .  هرررد تير رررملعي   لرررمل يرعارررق ررررليك    تيكا رررمله       

مل اي تضدرشت تضر  رة عارال تيقضرملء    تيشرع ت رملضلاكت قدمًيمل وحملي ًّ

 ، يرب ترشر رهب يت مرن ارله تضردترب  قرا      مليقضملة ت ،تيسعو ي

 ملتثا ًارر   تيقملعري  شرررال ت ا ر  ملواري كا رمله مرزررورة وتردرب عاوًمر    

يعرررمل ت عرررد  مرررن تضررروت    وى رعرررض تيكا رررمله    مل،قويًّررر ملشررررع ًّ

مل ضمل دمل مرن  قريًي ملويعاهمل تكو  يجيملريًّ ،تيقملنون ت ويك همل تور ملريت

رشرررت ياقضررملء    ملارردة. ورعررض ورجيرري تيكا ررمله تيشرررع ت وتض     

يدرشرررو  ى قسرررب تيس ملشرررت تيشررررع ت، وارررو عيرررملرة عرررن  رتشرررت    

تألنظلررت مرر  مقملرنرهررمل رمليشررريعت واررلت ج ررد، يكررن تيرمليررب مررن        

تيقضملة خيرملر  رتشت قسب تيفقه    خيرج جبديد مف رد.  مرمل   لرمل    

قضررملء  ؛ملصررت  هررلت مررمل عا رره تيعلرر  حملي ًّرر يرصرر  رملحملررملكب تضرخص 

ر    خل، وتيرصرررو ي حررروت  شخصررر ت... جترررملري، ي تري، علرررمليي،   

؛ أل  تيقملعي جيرب    يكرو    تمل قد يكو  مف ًدتيرخصص  رتش ًّ

ي سرملعده كيرك عارال تيفهرب، وتيرخصرص ى       ،تتطر    ووتش   مللًِّام 

مل. و  لرررمل يررررتيا  ص  كمل مي ًّرررتحملرررملكب ت يسررررازم م ررره تيرخص ررر  

 وتتجرهررمل  رمبررمل شرر كو  ى  ، مليروجرره يارقرر ت قرروي  ،رملتجرهررمل 

 مسملا  ع قت وحصريت وعاال نزملق ع ق.

شرملرك تيروزترة   وكاب  . عململب تيع سال يه    من تض ملشرب    ت  

هب، ومسرمل  مارو رملتهب وآرتاهرب ى    تحململمت من  ا  تخلوة جتملرر 

شررملرك تيرروزترة تيررر ي مرر   يعرردت  تي ارررت. وكررليك مررن تضهررب    ت   

مله كاج ررررت تض ملزعرررر  ؛تجلهررررمله تيقضررررملا ت تألورررررى ى تيسررررعو يت 
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تضصر  ت، وجل ت تيفص  ى م ملزعمله تألورتق تضملي ت، وغريالمل من 

تياجمل  كته تيزملر  تيرجملري تضرخصص؛ ضمل دمل  يًضمل من جتملر  ى 

ت ظ ب يجرتءته تيرقملعي، ورملألوص تخلوته تيزويارت   لرمل يرعارق    

مثرت  ال رت      رره ئت تيدعملوى، وتتشررعملنت ررثعوت  تيقضرملة. كلرمل     

وتإلجررررتءته تيررر   شرررملر يي هرررمل تي ظرررملم مبرونرررت    يرصرررل ب تي لرررملكج

 ومشوي ت.

 ر  لمل  كد  . عيد تإليه تيصملحل عاال تضقرتحمله تيرملي ت:

تو  ف تيشفمل  ت تي  شرعهمل تي ظملم، ويمكملن ت تشر   طايرت   -1

عملونت تيقضرملء، ى مزيرد مرن تيروتمج     تيشريعت وتيقملنو  ى  علمل  م 

تيرعا ل ررت وتألكمل مي ررت  ك تض شسررملهشررِرتحلق ق ررت تيفعمليررت تيرر  ت  

مل كا رمله تيشرريعت   رشك   كمل ميي نظرري وتزي قري، ووصومًلر   

ى حكلهررمل؛ حب ررث تكررو   ملوتيقررملنو  وتضعهررد تيعررمليي ياقضررملء ومرر

تيرروتمج ممررمل يررررا حمررملكب تض ررملطق مرر  جملمعملتهررمل. وميكررن          

  تيرروتمج مررن تيقزررمل  تيرجررملري ضررمل   رره مررن م فعررت مرجرروة دررب  لررو ت 

وتيوطن

 تشرررك   جل رررت تشرشرررملريت  تالرررت مرتيزرررت مبجارررس تي ظرررر ى -2

شرركرتملريرهمل يرردى   تكررو  ،تيقضررملء تألعاررال  و تحملكلررت تيعا ررمل  

تيدرتشمله روزترة تيعد  )تي   شملر دمل تي ظملم(؛ تركرو  مرن    ةوحد

تورصململرر ت وممملرشررت و كررمل مي ت ى جمررملته تيقضررملء عملمررت    

وتإلجرررررتءته وململررررت مررررن مج رررر  تضشررررملر  وتضررررلتاب وتضرررردترب   

مهررملم تياج ررت مرملرعررت تزي ررق      ىحررد يتيشرررع ت وتيقملنون ررت. تكررو    

مل، وتخلرررروج مل وعلا ًّرررمل وتورصململررر ًّتألنظلرررت تيقضرررملا ت موعررروع ًّ  
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وغررري  ،رروملرر مله يررررديث تألنظلررت وتيارروتاح وتيررردريب وتيرثا رر    

كيك

تي ظرررر ى تو  رررف )رمليرعملقرررد( رعرررض تضسرشرررملرين تيشررررع ت     -3

ويات وحق ق رت ) روق شرن معرت(     وتيقملنون ت تيلين يرلرعو  خبوة ط

ى جمررمل  تيقضررملء مررن ورر   ترررت عهب  و تضشررملركت ى تير ظرر ب  و  

مررن  ملتيعلرر  ى تيقزررمل  تخلررملا. حرررال يررو كررمل  تيرو  ررف جتريي ًّرر   

ورر   ررنررملمج حمرردو  يكررو   ررا نظررر جماررس تيقضررملء تألعاررال   

ووزترة تيعد 

عدتيت ى تو ري تي تيقضملا ت عاب عظ ب من عاوم تآليت تإلجرتءته -4

قهررمل رعررض زي وتإلنصررملف ى  ي جمرلرر ، وحيرروي   وًنررمل وع ململررر ت   

تقرروم وزترة  مثررت يمكملن ررت ألْ  ،تألنظلرت  و  تيرريعض تآلوررر. يررليك 

ب   رو  ووشرملا    عاِّر تيعد  رملضشملركت ى تزوير م رملاج  كمل مي رت ت   

رشلو  ورشك  مقملر  م  تألول ى تتعريملر  تإلجرتءته تيقضملا ت

ًامل.سرقي م قزي ب    ي دي مل، وممل جيق م همل يزي ممل ي 

مل  تضرخصصرررت ى تيشرررريعت  ر رررتيعلررر  تجلرررمل  ى جرررل  تيكُ   -5

وتيقررملنو  مررن تجلهررمله تألكمل مي ررت وتجملرر ه تحملكلررت ي طرر      

حبثهرمل وتق  لهرمل ى    ب ومرن   ر   ،عاال تيردعملوى ومسرملرتتهمل و رديملتهمل   

عاال    يكو  كيك حسرب رروتوكرو  يرثمر     ؛ ةش ملق حبوث حمد 

يضرلن   ،رص ملغره جماس تيقضملء تألعاال رمليرعملو  مر  وزترة تيعرد   

تيقضملة وتيقضملء وتحململكب وتخلصوم. تحرتتم 
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 تيرومل مله:  

 ال رت  عررب نظررملم تحملرملكب تيرجملريررت رمليضرروترا وتإلمكملنررمله    -1

 ب تي  تسملنده ى ردتيت تزي قه.تضمل يت وتي ُظ

   ر وعرري و هررب نظررملم تحملررملكب تيرجملريررت ياجل رر  مررن ورر   ْشررن  -2

وشررررملا  تإلعرررر م وتيروج هررررمله تي زمررررت مررررن تجلهررررت تضخرصررررت ى  

و ررديث ي ترتتهررمل  ،تحلكومررت جلل رر  تألطرررتف تيرر  يع  هررمل كيررك

 تيقملنون ت رمليرعا لمله وتضرتج  تحلقوق ت تي زمت.   

علاررا ى جمررمل     ال ررت تتشرررفمل ة رررملخلوته وتيكرروت ر تيرر     -3

رثش سه وت ف له عارال  ي ؛تيقضملء )تيشريعت وتيقملنو ( ى الت تي ظملم

 معر ت.   

عرررد روشررررملا    ال رررت جته رررز تيي  ررررت تيررر رررت يارقملعررري عررررن ر      -4

تتتصررملته وتألجهررزة كته تتعرلمل يررت تيعملي ررت، ويعرردت  وتثشرر س      

وفملقررمله ألي تإلر وتضرر  ررردتا  ى حررمل  طِّ مرجع ررمله م صوملررت ترر

 شيب.  

تألول ى تتعريملر تألمن تضعاومملتي يرفرمل ي تتورتتقرمله وعر مل      -5

 حلقوق.ت

 ال رررررت جته رررررز كررررروت ر و  وته يارتمجرررررت يرشرررررل  تياررررررمله    -6

تيرتت ر  ونصروا    )تإلرا زيت، تيفرنسر ت، وتيصر   ت(   لرمل خيرص     

تألحكملم ومج ر  مرمل يارزم. مر  تعريرملر    تض صروا رملياررت تيعرر رت         

 او تألمل  وتضرج  ى تيقضمليمل.  

 ن يقرروم رركررملي ف ومسرررازممله تيقضرر ت   لررمل خيررص  ييضررملح م رر -7

 تجلوتنب تإل تريت وتياوجسر ت.    مج   
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مل مبرررمل عررررورة زيرررمل ة عرررد  تيقضرررملة و عررروتنهب وتثا ارررهب    ًّررر    -8

 ير ملشب م  تضرحات تيرقل ت تيقمل مت.  

عرورة تفع   تيوشملا  تييديات وتتارلملم رهمل مرن ور   تثا ر      -9

ضررمل يررليك مررن   ررر عاررال ختف ررف تض ملزعررمله    ؛تيوشررزملء وتحملكلررت

يسرررملعد ى تفع ررر  تي ظرررملم تجلديرررد    و ، مرررملم تحملرررملكب تيرجملريرررت  

 ن   تء تحململكب.و س 

تيرشرريعمله تير  تسرهب      رتشت  شيمل  كثرة تيقضمليمل، وشرن   -11

مررن كيررك ييررزتم تضلررملطات وتضرسررييت ى   ،ى تقا رر  عررد  تيقضررمليمل 

  تكررملي ف رعررويض تضرضرررر، و ل رر  رييررزتمهب  ؛يعرررتر تآلورررين 

 تيرقملعي.

ة مررن تيرعملمرر  مبرتجعررت   ييررزتم تضرعملقرردين ى نوع ررمله حمررد     -11

حللمليررت تيرعررملم ه ورمليررلته   ؛عقررو اب عررو تشرشررملريت وحمررملمت  

تيكيرية من يشكملي مله تيص ملغت ومسييمله تخلر ف، ممرمل يسرهب    

ى تقا   تيقضمليمل.
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 ات تيرسويق تيزرتعيعِضم " قض ت:"  

  . تجلملزي تيشي كي -
  .  ملازة تيعجرو  -
 محد تيويثن .  -
  . و ملء ط يت -
 م. ومليد تيعثلمل  -
  . عململب تيع سال -
 م.  ملع  تيقرني -
  . حملد تيدندني -
  . ومليد رن  ا د -
 م. شملا تضري -
  . عيد تهلل تيضوحيي -
  . حملمد تيشرتري -
  . عيد تيرمحن رملشاب -
  . عيد تهلل ململحل تحللو  -
  . عاي تيزخ س -
 . مهمل عق   -

 ري تيع جيتييرث تيعالي وتيدور تيصري غ" قض ت:" 

  . يوشف تيرش دي -
  . محد تيويثن -
  . عملاشت تألمحدي -
  .  ملازة تيعجرو  -
  . ملدقت  ملع  -
  . و ملء ط يت  -
  . عيد تهلل ململحل تحللو  -
  . عيد تإليه تيصملحل -
  . رتشد تيعيد تيكريب  -
  . مهمل تيع دت  -
  . ا د تخلا فت -
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  . ريمله رب  -
  . رسلت تيروجيري -
  .  وزيت تييكر -
 يقرنيم.  ملع  ت -
  . مهمل تض  ف -
  . تحب تي ململر -

 نظملم تيشركمله تُضقرتح: مرا مله ورؤى" قض ت:"

  .  هد تيقملشب -
  . حملد تيدندني -
  . عيد تهلل ململحل تحللو  -
  . ريمله رب -
  . عيد تإليه تيصملحل -
  . عيد تيرمحن رملشاب -
 م.  ملع  تيقرني -
  . م صور تضزريي -
  . شازمل  تضورقي -
  . حست تجلرديي -
 ت تييكر .  وزي -
  . يررتا ب نمل ر -

 م مح عن نظملم تحململكب تيرجملريت" قض ت:" 

  . زيمل  تيدريس -
 م. ومليد تيعثلمل  -
  . حملد تضارب -
  . حملد تيدندني -
  . عململب تيع سال -
  .  ملازة تيعجرو  -
 . م صور تضزريي -
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 األعالم كشاف

 63 تألمريِة نورة ر ا عيد تيرمحن -

 97 شا لمل  تدوتوي -

 55 تضاك شعو  -

 81، 71، 55 تضاك عيد تيعزيز -

 81، 67 تضاك عيد تهلل -

 81 تضاك   ص  -
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 األماكن كشاف

 39  رهمل -

 39 حسملءتأل -

 161 شرون ملي -

 42  ملآش -

 118، 89 تإلمملرته تيعرر ت تضرردة -

 42، 33  مريكمل -

 42، 33  ورورمل -

 39 تييملحت -

 33 ررشاونت -

 171، 165 رريزملن مل -

 33 روشزن -

 26، 16 تيوك -

 33 تونس -

 39، 16 جدة -

 33 تجلزتار -

 39، 26 تجلوف -

 39، 16 ج زت  -

 39 حملا  -

 39 تيدمملم -

 39، 21، 16، 13،14 تيريمله -

-، 49، 46، 41، 33، 14 تيسرررعو يت -

51 ،56 ،67 ،82 ،96 ،111 ،114 ،

158 ،174 

 89 ش رمل ورة -

 163، 89  رنسمل -

 39 تيقص ب -

 33 تيكويا -

 33 ي د  -

 39 تضدي ت تض ورة -

 134 مصر -

 89 تضلاكت تضرردة -

 55، 39 ررت  -

 119 ن وزيا دت -

 39، 13 وت ي تيدوتشر -

 171، 89 تيوتيمله تضرردة تألمريك ت -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

-  

  
 (اهليئة رئيس) م. أسامة كردي -
 أ. ابراهيم ناظر -
 أ. بسمة مزيد التوجيري -
 م. خالد العثما  -
 د. سعود كاتب -
 د. سعيد العمودي -
 د. سلطا  املورقي -
 د. عفاف األنسي -
 معالي الفريق عبد اإلله الصاحل -
 اللواء فاضل القرني -
 )األمني العام( هد األمحريأ. ف -
 د. فوزية البكرأ.  -
 أ. الحم الناصر -
 د. جميدة الناجم أ. -
 أ. نبيل املبارك -
 أ. هناء املسلط -

 

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 اللجا  املؤقتة. -

 إدارية مساندة. خدمات -

282015  

رإحدى مبادرات مركز أسبا  


