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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تيعررره اررلت تيرقريررر عررد     

 2022ي مرمليو ييويورو   أسراملر الر ش شرهر    ىطرحهمل يلحوتر يف ملرقر 

م، ييملقشرررهمل ية ارررت مرلورررري مرررن ميف رررري تضلل رررت يف  رلررر       

رتحرررملته   تجملرررمل ه، يتيرررلين أحلرررريت تئررروتر َّررر رتقه  تيا  رررمل ي يمق     

تهلويررت تيارروملحوت يللررد  يف تهلمل فررتح حوررا ت ملييرري تيقورروت ت ي   

أ. عر   تيردين   يأعرد يرقرهرمل تيرقوارت     ،تضلل رت تيعرَّورت تيارعو يت   

تيشرويعر،  أ. مملار  غو ، أ. المليد آش ، يعقب علوهمل كلٌّ من َّرت ه

. َّو لرررمل ت ملييررري تيقوررروت  أ. سرررعود تيرارتيررر يأ تر تئررروتر حوهلرررمل 

، يأعررد حلرروش يللولوعررمله تيصرر  ييلعوررمله تيرعملييوررت تجلتيثمليوررت  

 . تحامل  تيشويعر، يعقب علوهمل كلٌّ من أ. مملار يرقرهمل تيرقوات 

 . مهرررمل مصرررلو، يأ تر تئررروتر حوهلرررمل   أ. تئورررملن َّرررن  َّوحلوقرررت، 

ت حرورملش تضرملي  تكي رتيير  يف    . يعملجلي تيقووت تيثمليثرت   تيعودت 

 . حملرررررد مل تيرقواررررت  ، يأعررررد يرقرهررررر َّوئررررت ت علررررملش تيارررررعو يت  

تضارشملر عملص  َّن عاد تيوارمل   ، يعقب علوهمل كلٌّ من تيرارتي 

تيلرروت  ، يأ تر تئرروتر حوهلررمل  . حملررد َّررن اوررد تيثقيفرر ، تيعوارى 

مارررقال جررو ي  . يجررمل ه تيقورروت تيرتَّعررت َّع رروت      فملعررل تيقريرر  

حملرد    .، يأعرد يرقرهرمل تيرقوارت    تيرعلو  من ال ش تيرعلو  ت الر  

تضلحر ،   . يملصرر  ، زيرمل  تئقورل    .عقب علوهمل كرلٌّ مرن   تضلح ، ي

 .صملئت آش شويل  .يأ تر تئوتر حوهلمل 
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 فيذيامللخص التن: 

 ت تيعرَّورت  تهلويت تياوملحوت يللد  يف تضللت ملييي اله تيقووت 

إ  أ   تيورقررت تيرقواررت يف  أ. عرر   تيرردين َّرررت ه ، يأشررملر تياررعو يت

اررردفهمل يرلثرررل يف فهررر  ع ملصرررر تيقررروي يف اويرررت تضرررد  تياررروملحوت،  

يإشرر مليوت ط وررمل  أحررد تياررلمله، صوررا تصررل صرروري اررله تضررد   

َّش ل مشوش، مع تقرتتح َّعض تئلوش ضعملجلت اله تكشر مليوت.  

تيورقرت تيرككورد علرى أالورت تسررتتتوووت      يمن أَّرز ممل تطرقي إيوه 

إحلررت  جهرو  إعرمل ي َّ رمل  قطرملع       يف رارملعد تياوملحت تيرقلوت يتير  س 

تياررروملحت يف تضلل ررررت، مررررمل تقررررق مارررررهدفمله ر يررررت تضلل ررررت  

تيرر  تعلررل علررى يعررع تضلل ررت عررلن أارر  تيوجهررمله        ، ي2030

 .تياوملحوت يف تيعململ

إ  أالورت   ب ت يشتيرعقور تي ظرر يف   أ. المليد آش  غرو   َّو لمل ييفي

تيطرتز تيعلرتير  يللدي رت أي َّرمل الص دتضدي رت تيعروقرتد يتير   رب        

، تقورر  علررى تيرشرروه تياصررري ت طلررق م هررمل أي تصررملمو  حديثررتأ  

 مرمل مرن شركيه أ     َّملياوئرت  فوًلمل عن عريري إي   مريد من ت ارلملم

 يريد من جو ي تئوملي يف تضد .

علررى أالوررت   رعقوررب تيثررملي  تييف  أ. مررملار تيشررويعر َّو لررمل أكررد  

موعوع تهلويت تياوملحوت يللد ح  يه ي قل تضد  من مد  م لروري أي  

حرى من سوملحت تقلوديت حمدي ي إ  ص ملعت سوملحوتح مممل يعر  أ   

ا مليك أيشطت أكثر يمر وعت يف تضدي ت ي الًلمل أعلى يللدي رت ياللرق   

يظررملق  جديرردي َّشرر ل ماملشررر يغرر  ماملشررر. يمررن يملحوررت أالررر      

و  مارررملحمله كرررا ي يريرررمل ي ت علرررملش مرررن الررر ش ت ف رررملر       يجررر
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تضار ررري يتضرتاطررت َّهويررت تضدي ررت تيارروملحوت ياللررق صرروري  ا وررت       

 أكثر علًقمل عن تضدي ت يتسر  هلمل َّش ل إ ملَّ .

 يتول ي تضدتال ه حوش تيقووت تحململير تيرمليوت 

 تهلويت تياوملحوت يع قرهمل َّالمله تضد  ت سملسوت. •

 .رتتتوووت سوملحوت يط وت مر ململتآيومله َّ مل  تس •

يمررن أَّرررز تيروصررومله تيرر  تيرهررى إيوهررمل تضرحررمليري  يف ملرقررى       

 أساملر حوش تيقووت ممل يل  

تيفعوررل  ير اوئررمله تضررد  يف تير ارروق َّررر تجلهررو  كَّرررتز تهلويررت  -1

 .تياوملحوت يللد 

يعع سوملست  ع  يلوهمله فولمل يرعلق َّملهلوست تياوملحوت يللد   -2

 تضقردم، ت ت ملش على تيدع   يعدمي عرلمل يت   تيوصوش إتهدف 

ي يررك مررن الرر ش تيرحيفوررر علررى ت عرلررمل  تيررلتت  يف ترروف  مصررمل ر  

 .تيرلويل

تصلو  تسرتتتوووت يط وت شململت ت ظ  ف ري تهلويت تياروملحوت   -3

 .يللد  يف تضلل ت عرب ت اوق تجلهمله  ته تيع قت

 ملرقوا ر  ملطلا ر تيع مليت َّملهلويت تياوملحوت تيرقلورت يللرد  كويهرمل مر    -4

 .يف سوملق تئوملري تيرقلوت

تركور تجلهو  تيعللوت يرعلوق ماحرا تهلويرت تياروملحوت يللرد       -5

  علرى تضاررروير تي ظررري يتيرطاوقرر  عررب تسرحوررملر أَّرررز تيروررملر  

 .تيرتقدي عملضو مل يتطويرامل يفًقمل يألطر تيثقملفوت تحمللوت

 



84 

 –2022    
11 

ادرات مركز أسبارإحدى مب  

 تيورقت تيرقوات  أ. ع   تيدين َّرت ه 

ه تيورقررت إ  فهرر  ع ملصررر تيقرروي يف اويررت  ياررعى مررن الرر ش اررل 

تضررد  تيارروملحوت، يإشرر مليوت ط وررمل  أحررد تياررلمله صوررا تصررل      

صررروري ارررله تضرررد  َّشررر ل مشررروش. ييف  ته تيوقررري يعلرررل علرررى  

 مشملركت َّعض تئلوش ضعملجلت اله تكش مليوت. 

   تيالمله تيرملرخيوت يف اويت تضد 

ل ررت تيعرَّوررت علررى مررر تيرررملريف عةرنفرري تض طقررت تيشرررقوت يف تضل  

تياررعو يت َّصرر ملعت تيل يرر ، حرررى يقرري قريررب ك ررمل يرررملَّع أالاررملر         

يف م طقرت تللروا تيعرَّر      -إْ  صرو تيرعرا   -ص ملعت مر ململرت  

ترلحررررور حرررروش تي رررروؤ يصرررر ملعت تيل يرررر ، يرمررررمل أيو ررررمل صرررر ملعت 

تجملررروارته. يَّطاوعرررت تئرررملش كرررمل  ي رررث  مرررن تضرررد  تياررروملحوت  

 ركت ت قرصمل يت.  تياعو يت على سملحل تللوا  ير يف تئ

اله تِئَرف تي  تعرلده على تيطاوعت تجلووغرتفوت يلل طقت، 

يتيرر  ت ملقلرهررمل ت جوررملش جوًلررمل َّعررد جوررل حرررى يصررلي إيو ررمل أسررهلي  

َّش ل كا  يف تش ول اويت تملرخيورت ترسر ي يف ت  ارمل  عرن     

تض طقت. الت تضثملش أحااري أ  أَّردأ َّره حرديث  يف ارله تيورقرت حررى        

رئ مرمل مي ررن أ  يرحقررق مرن يرررملقا إ ملَّورت مررن الرر ش    يرصرور تيقررمل 

 َّ مل  صوري  ا وت يتعحت يللد  تياوملحوت.  

تهلويت كلمل يعل  ا  جملوعت من تيع ملصر تجملرلعت تير  تردفع   

تيعلول  الروملرك  ي  غر ك. يا رمل يقروش إيهرمل تيردتفع تيرلي يةحرر ك        

ر عررن غ اررمل مررن تضررد  حرر    يي ررمل مرردي رك  الروررملرتيرتقررر يتياررملقو 

تيقررررتر َّمليريرررملري. يارررله تيعللورررت َّمليرككورررد  ررررملن إ  َّ رررمل   ير رررل 
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مم ها، فه  تعرلرد علرى تي ويفورت تير  تظهرر فوهرمل صروري تضدي رت         

من ال ش ت يشطت تيراويقوت يتئل ه يكملفت تيع ملصر. يمن ا مل 

يارررطوع أ  يع ررس اررلت تيرعريرر  علررى تضثررملش تيررلي تسرعرعرر مله     

 تض طقت تيشرقوت.  سوي مل يف تضد  تياملحلوت من

يحرررى تع ررس تض طقررت تيرصررور تيررلي يرررته علررى أره تيوتقررع،  

مي ن أ  ت و  مركرر ت تقرصرمل ي مل عملضو رمل يللوروارته يكرل مرمل       

يرعلق َّهمل من مرملح  ييديته يم مترته يمعملره جمل َّت تعلل على 

 قورررق تسررررقطمل  تياررروملح. ارررله تضهلرررت يواررري سرررهلت َّمليرككورررد   

جلهرررو  تجملرلعرررتح ي  هرررمل يف يهمليرررت يترطلرررب تورررملفر كرررث  مرررن ت

تضطملف تاه  يف تويود يظملق  جديردي َّشر ل ماررلر يمارردتم،     

يخترردم اررله تيوظررملق  تض طقررت َّطاوعررت تئررملش أارردتف ت َّر ررملر       

يتيرحار تضارلر من ال ش تسردتمت تيروملري تيدتاللوت يتلملرجورت.  

مررع مرررير تيرررمن يركمررل أ  ترشرر ل يف تض طقررت م ظومررت مر ململررت  

تي قررل يتيارر ن يتضعررملرف تيريمل يررت ك رووررت طاوعوررت يوعرروح     مررن

 تهلويت.  

ي رقررل إ  تيطرررف تمالررر مررن ممل ر ررمل تئاواررت ي كالررل مثملًيررمل     

 رليًفمل َّعض تيشر  . مرن غرر  تضلل رت ي قرل ي رمل تملرخي رمل تضعرريف         

تكسرر م  رحلررت تيشرررمل  يتيصررو ، ممررمل يرردعويمل يلركمررل يف تيروررملري 

مل تشررلله مررن تيع ررملخ علررى ش صرروت  تيرر  َّ رري حلقملفررت تض طقررت مرر 

تيارر مل  أييفارره ، يتعروررمل ا  حوررملي تيرتحررملش، ييعرررز مررن  يرررك        

تجلمليب ييدعله شرع ي تئرا تير  تردفع َّارملكن تض طقرت علرى أ         

يررركي  تجملرلعرررمله تياشرررريت فلورررع أطوملفهرررمل يأج ملسرررهمل مرررن زيتر     

تئرررمر، فرر لا حوررملي خيرلرر  يارراو مل عررن َّررملق  تض ررملطق مررن يتقررع  
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 تئركررت يتير ررو  تي ررملَّع مررن تيرتحررملش تضارررلر يتييفرررملح تيراررملرع يف

علرررى أيررروتع مرعرررد ي مرررن تضعرررملرف يتيعلررروم. ارررله تهلويرررت تياررروملحوت   

يلل طقررت ترركت  يمعهررمل ترحوررب َّكشرر ملش مر وعررت مررن تيروررملري ارر      

من م طلق ص ملعت تهلويت تضدريست  ملأيو مل إعملفت تقرصمل يت ي حظه

 َّش ل جود يع مليت شديدي.

  طقرررت تضتاررردأ مقدمرررت تسررررتتتوووت تطررروير      يف م طقرررت عاررر 

 رري شررعملر  يأصررمليرهملدمريفررر ي َّطاوعرهررمل َّررمليرتكور علررى كويهررمل د 

ياررر  َّملض ملسرررات أيش م طقرررت َت ررررةن ي رررمل َّملسررررتتتوووت  قلررر  يشرررو . 

م ملطقورررت مر ململرررت. يكرررمل  مرررن تجللورررل َّملييفعرررل ت طررر ع علرررى     

 ديررد ت تيرردريخ تضاررريفمل ي يرووررت تضقملريررمله تضعوملريررت، يت ارلررملم    

إقلولورررت قويرررت ي رررل يجهرررت َّهررردف تقررردي  تيعرررريه     َّا رررمل  اويرررت 

  تياوملحوت تضر وعت.  

يروررو  يررك َّشرر ل جلرر  مررن الرر ش تيرطرررق ض هووررت تطرروير      

تيوجهمله تياوملحوت يمرتحل يطملق تيعلل فوهمل، حوا مشلي  ديد 

تضرتيررمل تييفريرردي ي ررل م طقررت مررن الرر ش تكم مليررمله تضررروتفري مررمل   

 ى تهلويت تياوملحوت.يشلل تيرتكور عل

مرن تجلورل    ملي اع ي در أ  جتد ش ص تجلاول أي مدي ت كلدي ت 

صررر ملعوت  ته طرررملَّع  ملتئرررملي  إ  يتررررتاا يف  ا ررره َّ ويهرررمل مررردي  

فقرراح عررملض . ياررلت َّررمليطاع مل ي ررن اررو تئررملش قاررل عقررو  قلولررت   

ي  هررمل اويررت يشرركه مررع تضررر  ته تيصرر ملعوت تيرر  صررملحاي فرررتي      

 تيطيفري.  
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 ويت ع ملصر تهل

كررل مررمل  رردحل مل ع رره يف تياررملَّق  وررل، يي  رره ترررملن كطررملر 

مة ظَّ  ييتعو مع م شررته قورملخ، يارلت كلرمل يرورو مرن تيرسر         

تضرفرررق أ يرررمله م رررو  مرررن حل حلرررت حمرررملير أسملسررروت تشرررلل تيقورررملخ  

يتيركحل  ممل يشلل تجلوتيب ت قرصمل يت، َّملكعرملفت إ  تكرث تيرلي   

 ير و  عرب تيا وته يللدي ت. 

 دست ت ضمليوت او مصطلو   َّ مل ه علرى مرد  سر وته طويلرت     تهل

ت يعرفره تيقملصرر  يتيردتي  ييف رر تيصر ملعت يف تلررك     حررى أصراو رمرر    

 آالررر علررى  ررمله   ملت عررن تيصرر ملعت  ع ررمل يكالررل مثملًيرر يَّعوررد  ،تيدييررت

  ترتاطي م طقت ج رتفوت حمد ي كمليشملي تكجنلورري تيرلي تعرد    

ر  يف  تك تجملرلع يتارلملمه ماكيت تيرمريت، فملرتاا َّش صوت تييف

يا ررمل أحررب أ    ،تيرردقوق َّمليريفملصررول يف طريقررت تيرعررملط  مررع تض رررا   

-مرررن تيرعقورررد حرررر يعلررر      تأشررر  إ  أ  تضاررركيت تكالرررل مريرررد    

أ  علو مل أ  يشر  حررى إ     -ككش ملؤ ياعى يا مل  اويت يط وت

مل ت سرهلً مليريفملعل مع تضشملعر تيوط وت يوس أمر ف ،غ  مللوست  مله 

ى تكطرر ق،  يررك تاحررا عررن عوتمررل مشرررتكت َّررر أطوررملف        علرر

 .لي على مد  س وته طويلتمرعد ي من تجملرلع تش َّ



84 

 –2022    
15 

ادرات مركز أسبارإحدى مب  

 أرقملم يطلوحمله 

ممل أ  تادأ َّرصيفو موقع تهلوئت تياعو يت يلاوملحت، حرى تلحر    

أرقملم ررمل طلوحررت، يارررهدف تيقطررملع تيوصرروش هلررمل الرر ش تيارر وته        

عرد  تيريرملرته مرن تلرملرن     تيقلولت تيقمل مرت، حورا إ  م شرر ت  ت  ي   

ملوو ، ياو تيرق  تيلي من  29.5او  2022ال ش تيعملم تجلملري 

ملورررو  زيرررملري صلررروش تيعرررملم  55تضيفررررته أ  يرورررملع  يوصرررل إ  

. أممل على مارو  تي ملتا تحملل  تك ملي  فإ  تيقطملع ياه  2030

َّملضملقرررت، ياررر  تي ارررات تيررر  مرررن تضيفررررته أ      5.3حمليو رررمل َّ ارررات  

 . 2030َّملضملقت ال ش تيعملم  10رصل إ  تروملع  ي

اله ت رقملم طلوحت   َّد يأ  الليفهمل كث  ت من تجلهو ، ي ي مل 

يعل  أ  اله تيطلوحمله   مي  همل أ  ترحقق إ  من الر ش يعروح   
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كململ يف اويت تضد  تياروملحوت تيارعو يت، يرةشر عل ع صرر جرل       

 يلاملقو ت ج يب تيلي يطلو  سرقطملَّه.

 مل ر تيقوي يف اويت تضدي ت إش مليوت مص

ح من مشملريع طلوحت علرى  طَرمل مرملَّعت ممل يةمهرل  يف حملش ك َي

مارو  مدي رك، فكيي َّمليرككود سرادأ َّعد  يك رحلت من تياحا 

مل يلوصروش إ  أكرررب  عرن مريرد مررن تيريفملصرول َّشر ل أكثررر علًقر     

حلر  يرارع  يررك صروري  ا وررت     ،مرن تضعلومررمله عرن تلرك تضشررملريع    كر   

 َّهمل يف عقلك تياملطن حوش كل مشريع.  ريف  

ر تيش ل تيشلوي  يللدي ت من حويك  مليش َّعد  يك أ  ترصّو

َّعررد أ  تررر  كررل تلررك تضشررملريع تي ررور، يتظهررر م حمهررمل َّشرر ل    

جل  على أره تيوتقع، ي رن تكشر مليوت تير  تر شر  يرك مرع       

مررير تيوقري، ارر  أ  ا رملك اويررت طملغورت، أي ي قررل مصرطلو أقررل      

ربز م حمهررمل َّشرر ل أكرررب عررن غ اررمل يف اويررت      حرردي  ررمله ترر  

اله تضاكيت َّديرامل ترااب يف تشري تيصروري تير   رمليش    يتضدي ت. 

يررليك  ررب أ  ت ررو  علررى  رجررت ، أ  تربزاررمل أيرري أمررملم تجللهررور

عمليورررت مرررن تكضرررملم محررررو  تيرسرررملقل يت ف رررملر تضردتييرررت حررررى   

 .يرعملره أحدامل مع تمالر

ه  لل عارق تيررملريفح ي رن   مي رن     مدي ت مثل مدي ت تيريمل

أ  ي يفل أ  ا ملك جهو  ت كعيفمل  تيصا ت تيص ملعوت على تضدي ت مرن  

تضررملي ، يَّملكعررملفت يررليك    الرر ش رمرروز كلركررر تضلررك عاررد ت    

تظهر َّش ل  في  رمله تيرتفوره مرع تجلهرو  تير  يرتارمل مر الر ت        

 يلرتييا يقطملع تيرتفوه. 
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يف تضررد  مثررل تهلوئررت تضل وررت    مررن تضهرر  جررد ت أ  تلعررب تهلوئررمله  

يرطرروير تيريررمله  ير ت حموري ررمل يرحديرررد معررملي  تيقرروي تيرر  ختررردم       

تجلمليررب تيارروملح   ي  إالرر ش َّاررملق  تجلوتيررب، يكررل  يررك سررعو مل  

 للق صوري  ا وت يتعحت. 

يا مل أجرد أيره مرن تض ملسرب أ  يشر  إ  جمليرب آالرر يف تارويق         

أيهلررمل يارردأ َّررمليرتييا، تيوجهررمله ي رقررل َّ ررمل مررن الرر ش حلرر ث مرتحررل  

ل يراعهررمل َّعررد  يررك تيراررويق حرررى يصررل ضرحلررت صرر ملعت ع مررت متث رر   

مل مررمل ت ررو   مرحلررت تيرتييررا غمليا رر   تضدي ررت، ييفاويررت الملصررت َّهررله  

يلر    ،تيرسملقل صمل ري من طررف يتحرد، فرركت  المليورت مرن تيريفملعرل      

 يك يف تيدرجت تيثمليوت مرحلرت يرر  فوهرمل  ملطارت فئرمله حمرد ي مرن        

يي حرر  ا ررمل ترتيفررملع  رجررت تيريفملعررل، أمررمل تضرحلررت ت علررى   تجملرلررع 

فهر    ،مل مار ييو تيرارويق يف أي مدي رت   تي  يطلو أ  يصل هلمل  يم 

ياررطوع تجللهرور أ  ميو رارمل    مرحلت  ديد اويرت يتعرحت يللدي رت    

 َّوعوح جهو  على كملفت ت صعدي.

قال أيملم قلولت كمل  يزير تياوملحت قد أعلن عن ت ظرو  جمرمليس   

لوت تياوملحوت َّملض ملطق تي  يتفق علوهمل جملرس تيروزرت ، يتيرلي    تير 

يهدف َّمل سملخ يرحقوق ماررهدفمله تسررتتتوووت تياروملحت تيوط ورت     

 يتطوير تيوجهمله تياوملحوت.  

على إيشمل  جممليس يلر لوت تياروملحوت يف تض رملطق   يي ص تير ظو  

يصارب تير ظرو  يررأخ تجمللرس      تض رملطق، يي و  مقرارمل إمرملرته   

مرررن ممثلررر  تجلهرررمله     تتض طقرررت، ييوررر  يف عورررويره عرررد      أمررر   

ييهرردف تجمللررس إ  تيعلررل علررى تطرروير   تيع قررت،تئ وموررت  ته 
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قطملع تياوملحت يف تض طقرت، يت ظرو  تجلهرو  تضرعلقرت َّر يفورل الطرا       

تير لورررررت تياررررروملحوت، يتضارررررمل رته  ته ت ييويرررررت تضرعلقرررررت َّقطرررررملع  

سرررتتتوووت تيوط وررت ت تيارروملحت، يمرملَّعررت ت يفوررلامل مررمل يروتفررق مررع  

 .يلاوملحت

يمرررن ارررلت تض طلرررق يلحررر  أ  ت ارلرررملم  لرررق اويرررت سررروملحوت    

يتعحت تضعململ ي ل مدي تح ي ن تكش مليومله تروو مرع تيرعلرق   

َّشرر ل أكرررب يتيرردالوش يف تيريفملصررول. يتلعررب ع ملصررر تيقرروي  ير ت   

حموري مل يف الت تجلمليب، فيف  كل مدي ت ا ملك ع ملصر جل  تةربنز 

 تيصوري تي ململت هلويت اله تضدي ت.  جر  ت من

 تسرتتتوووت تياوملحت تيرقلوت 

إحلرررت  جهررو  إعررمل ي َّ ررمل  قطررملع   اررله ت سرررتتتوووت يف راررملعدس

ر يرررت تضلل رررت  دتياررروملحت يف تضلل رررت، مرررمل تقرررق ماررررهدفمله     

تيررر  تعلرررل علرررى يعرررع تضلل رررت عرررلن أاررر  تيوجهرررمله     د2030

 رررت يف ت يفورررل ارررله  أ  جترَّرررت تضلل كلرررملتياررروملحوت يف تيعرررململ،  

 .لت يقطملع تياوملحت تيعملض لهنت سرتتتوووت سر و  مة

لاردعر يف ارلت تجملرملش    يا   عوي كلرمل أشرملر معرملي  تيروزير يل    

يللشرررملركت يف  ارررر تكجررررت ته تيررر  تررر ظ  فورررمل  تياررروملحت     

 .  تيرقلوت

علررى  رْهيف تيرردرملرك ييفررري أحررد تيروررملر  تيراررملا  حررر ركَّرر 

رمررمل ي ررو   ع ررمل  ،وملحور ت فرتتعرر تيفعوررل  ير تضرشرردين تيارر

عن كث  من جتملر  تياروملحت ت فرتتعروت، ي رن تجلديرد ارو أ       

ت يقرلررمل أي مرروتطن أي سررملكن يف تضدي ررت مي ررن أ  يصرراو مرشررد   
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يريد مور  تيدالوش علرى تيرطاورق، يوكالرل تيارملقو ت فرتتعر  يف      

ع رحلت ضدي  قوقرر فقا. أممل إ ت رغاري يف طلرب  قرملقق إعرملفوت مر     

مل، تضرشد تيلي يطوف َّك أحومل  مدي ره فول  ك طلرب  يرك أيو ر   

يي رن مرع إعطرمل  ت ييويررت يصريفوف ت يرظرملر، ييعررل  يرك يروع مررن        

 حر  كور  أصراو تيار مل       ،تيرشويق تيلطو  يف اله تيرورَّرت 

يف جترَّررت تيرتقررر، حرررى ييررو   ملمهل رر تمررن الرر ش اررله تييف ررري جررر   

ير ورل أ  مثرل ارله     يَّمليرككورد فر  مي رن أ     ،كمليي تفرتتعوت

 .تيرورَّت أغيفلي تضر ي  تضمل ي

أممل يف طوكوو فقد قرر أحرد تيارملحثر أ  يركرر أصملحلره علرى      

ت، يت يرقرملش َّهر  إ  عروتمل يطروف     سوملحت تضرعى تضار ر  ديرد   

حوررا  ،مل مررملَّهررمل الوررملهل ، أي رمررمل كررمليوت قررد زترياررمل مررن قاررل يوم رر 

ه سرارملا  يف  ك  ارله تيررح   َّر ي من الت تيعرململ َّشر ل كملمرل    

 .تيع ن تي يفا  يختيف  من حدي تيشعور َّملضره

 يئرل    ملتيشرركمله تي ملشرئت رو ج ر     حرد إييف فريامل قدمي 

ترتارررملا َّمل سرررردتمت، عررررب تطاورررق يرررروو ضارررر دموه تيعثرررور علرررى   

تييف رري  ااري   ي ،تضطملع  يتييف مل ق ييسملقل تي قل تيصرديقت يلاوئرت  

ي  كارررريف  أَّعررررد مررررن  يررررك َّملياررررلملح  ي شرررر ص َّررررك  يرعررررمل     

ي سردتمت، فوعلرل علرى تيرعرير  َّملض سارمله تياروملحوت تيصرديقت       

 .يلاوئت، يتقوولهمل صوا تاهل جترَّت تياوملح يتيريتر
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 تيرحديمله  

توملر  تضصرمل  َّرر تجلهرمله تيعململرت علرى صر ع اويرمله         -

تضد  تياوملحوت خيلق م ملفاًت ي ورل تيردع  ت كررب، يارو مرمل تقرق       

  ، يي حلر سلا مل على صوري تضدي ت. جنملح مل على تضد  تيقص



84 

 –2022    
21 

ادرات مركز أسبارإحدى مب  

يرورررو ت ارلرررملم َّصررر ملعت تهلويرررت يف تجلهرررو  تيقملقلرررت، ي رررن   -

 ي لن تيرحدي يف رس  تيصوري تيشململت. 

 تيروصومله  

تيفعول  ير اوئمله تضد  يف تير اوق َّرر تجلهرو  كَّررتز تيصروري      -

 تيلا وت َّمليش ل تضطلو .  

عرلمل يرررت يعررع سوملسرررت  عررر  يلوهررمله تهررردف إ  تيوصررروش ي    -

يعدم ت ت ملش على تيدع  تضقردم، ي يرك مرن الر ش تيرحيفورر علرى       

 ت عرلمل  تيلتت  يف توف  مصمل ر تيرلويل.  

 

 تضصمل ر 

- -main-https://data.gov.sa/Data/en/dataset/the
-statistics-demand-tourism-of-indicators
-8b1a-44b8-8e81-2021/resource/2b05e222

61c77b1aa5b0?inner_span=True 

- https://sta.gov.sa/ 

- https://mt.gov.sa/MediaCenter/News/MainNew
2022.aspx-02-01-3-2-s/Pages/news 

- -three-https://www.researchgate.net/figure/the
-2012-Lucarelli-equity-brand-city-of-model-dimensional

240_fig1_318285802 

 

  تيرعقوامله 

 تيرعقوب ت يش  أ. المليد آش  غو  •

عرر   َّرررت ه حرروش َّ ررمل  تهلويررت يللررد    أ.  هعلررى مررمل كرارر تطلعرري 

اررن يف حمرروري تضوعرروع حرروش تيرتييررا تيارروملح  يقررد أح. تياررعو يت

https://data.gov.sa/Data/en/dataset/the-main-indicators-of-tourism-demand-statistics-2021/resource/2b05e222-8e81-44b8-8b1a-61c77b1aa5b0?inner_span=True
https://data.gov.sa/Data/en/dataset/the-main-indicators-of-tourism-demand-statistics-2021/resource/2b05e222-8e81-44b8-8b1a-61c77b1aa5b0?inner_span=True
https://data.gov.sa/Data/en/dataset/the-main-indicators-of-tourism-demand-statistics-2021/resource/2b05e222-8e81-44b8-8b1a-61c77b1aa5b0?inner_span=True
https://data.gov.sa/Data/en/dataset/the-main-indicators-of-tourism-demand-statistics-2021/resource/2b05e222-8e81-44b8-8b1a-61c77b1aa5b0?inner_span=True
https://sta.gov.sa/
https://sta.gov.sa/
https://mt.gov.sa/MediaCenter/News/MainNews/Pages/news-2-3-01-02-2022.aspx
https://mt.gov.sa/MediaCenter/News/MainNews/Pages/news-2-3-01-02-2022.aspx
https://www.researchgate.net/figure/the-three-dimensional-model-of-city-brand-equity-Lucarelli-2012-240_fig1_318285802
https://www.researchgate.net/figure/the-three-dimensional-model-of-city-brand-equity-Lucarelli-2012-240_fig1_318285802
https://www.researchgate.net/figure/the-three-dimensional-model-of-city-brand-equity-Lucarelli-2012-240_fig1_318285802
https://www.researchgate.net/figure/the-three-dimensional-model-of-city-brand-equity-Lucarelli-2012-240_fig1_318285802
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مل مررن َّ ررمل  تهلويررت يتيرر  تركررره حرروش      م طلًقرر ،يللررد  تياررعو يت 

 تيع ملصر تيث حلت يا  كملمت  

 .ع ملصر اويت تضدي ت -1

 .قوملخ اويت تضدي ت -2

 .أحلر اويت تضدي ت -3

يمررمل  ،ييلرحاررر ي ا رر  أ  يركررر علررى تيفملصررول تلررك تيع ملصررر 

وررمله يإجرررت ته يأيشررطت تيفارر يت يحمققررت     ت لررن فوهررمل مررن علل  

ي ل ع صر م همل، حرى ير فرى تورملر  تضصرمل  يللع رور، يار       

 ، و  يتضقولرررو  َّملض سارررمله تحمللورررت، تضوتط ررر  وتيدييرررت، تضاررر يي 

  .و  يتيعملضووتياوملح تحمللو

يارررله أحرررد تضقرتحرررمله يلرحارررر علرررى سررراول تضثرررملش ييررروس        

ما ورررت علرررى ت قرصرررمل   تئصررر، مثرررل تعريرررر ررررمل ن علرررل جتملريرررت 

ت جرلررملع  تيرشررملرك ، يتيررلي ييفعررل فورره كررل شرررتقو تجملرلررع      

تضدي  يَّمليطاع تك تري، مثل إيشمل  م صت تفرتتعروت ت رو  مثملَّرت    

ماررملحت علررل مشرررتكت يلولوررع  ررد فورره تييفررر  يتييفريررق يتك تري   

يتيشرركمله يم سارمله تجملرلرع تضرردي  يتحمللر  يتيعرملض  هلرمل فوهررمل       

مل علررى تجللوررع مررمل يروتفررق مررع     يتقرصررمل ي يرردر  الًلرر ملَّ ررترركحل  إ

، مثررل تطاوررق  2030معررملي  ت سررردتمت يتقررق مارررهدفمله ر يررت   

Airbnb  َّرررمله موقررررع ،Airbnb -   تيرررر َّرررر  أ  َّررر  تلوررررملر تض يفوررررل

يألش ملؤ تيرلين ياحثرو  عرن مارملكن معريعرت يإل رملر َّ رره        

 تياررروملحت أي تكقملمرررت، يعلرررى تالرررر ف أيوتعهرررمل  غرفرررت، تسررررديو،

شقت، كوخ، فو ، شمليوه، مررعت، ختورو  الرملرن تضدي رت.و، ييعرد     
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مثملَّت تياوتَّت تي  تررَّا تض ررور يتضاررهل ر مورملش تيار ن،      

متملم ررمل مثررل مررمل ييفعررل فوارراوك موررملش تيروتصررل، أي أمررملزي  َّقطررملع  

 تيروملري، أي أيَّر يف مودت  تي قل.

تيعلرتي  يه جدير َّمل ارلملم او تيطرتز أتوقع أالر يآييف جمليب 

 طلرق م هرمل أي   تيللدي ت أي َّمل الص دتضدي ت تيعروقتد يتير   رب أ    

مهلررت يقطررت  فمليرربتقورر  علررى تيرشرروه تياصررري.  تتصررملمو  حديثرر

 َّملياوئت يالت يريد من جو ي تئوملي يف تضد . إعملفوت يا  ت ارلملم

 ديررد جتررملري  ن،   مي ررتيشرررقوت تض طقررتالرر  ت فولررمل خيررص أ

تيرررردمملم ييهلررررر شررررركت أرتم ررررو يتكحل اررررمل    تيل يرررر  يف مدي ررررت 

يهرمل  أيمرن يجهرت يظرري     ،ت قرصمل ي يت جرلملع  يتياوئر  يتيثقرمليف  

وك لعلررى سرر  تيع ررسيعررعي َّصررلت يف مدي ررت تلرررب يتيظهرررت      

 تجملرلع يكل مد  تيشرقوت.

 

 تيرعقوب تيثملي   أ. مملار تيشويعر •

أي  يعد الت تضوعوع مهل مل جد ت  يه ي قل تضد  من مد  م لروري 

حرى من سوملحت تقلوديت حمدي ي إ  ص ملعت سوملحوتح مممل يعر  أ   

ا ملك أيشطت أكثر يمر وعت يف تضدي ت ي الًلرمل أعلرى يللدي رت ياللرق     

يظررملق  جديرردي َّشرر ل ماملشررر يغرر  ماملشررر، يمررن يملحوررت أالررر    

يجرررو  مارررملحمله كرررا ي يريرررمل ي ت علرررملش مرررن الررر ش ت ف رررملر       

ارروملحوت ياللررق صرروري  ا وررت    تضار ررري يتضرتاطررت َّهويررت تضدي ررت تي   

 أكثر علًقمل عن تضدي ت يتسر  هلمل َّش ل إ ملَّ .
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أشملر كملتب تيورقرت تيرقوارت َّشر ل سرريع إ  تضورري تي اراوت       

يللدي ررت، يأر  أ  تضوررري تي ارراوت ارر  حوررر ت سررملخ تيررلي ت طلررق   

م ه تهلويت تياوملحوت يللدي ت، فيف  مثملش تض طقت تيشرقوت يترتاملطهمل 

 يررر  تيطاوعرر . فرررمليل ي  ارررو تضوررري تي اررراوت يلل طقرررت   َّملسررر رتن تيل 

يتيرتكوررر سو صررب يف يجررو  تيرحلررت  سررر رتن تيل يرر  يف كررل       

 ت يشطت تياوملحوت كرمريت يلهويت تياوملحوت.  

فيف  تضدي رت سر ود مرحيًفرمل مر صص رمل َّملسرر رتن تيل ير  يتيرلي        

ت ررر  تيقصرررت مرررن تيادتيرررت ييصرررور تياحرررر يتياحرررملري يتيقررروتر    

تي  يصدح َّهرمل تي هرملم يأ يته تي روؤ يمهرملرته تياحرملري       يت املزيا

يف تي ررروؤ إ  ت علررررملق، مرررن أجررررل تيوصررروش إ  تيل يرررر  مرررررير ت    

َّمل  ملك حوش تي وتؤ، ييصوًيمل إ  فرز تيل ير  يصر ملعت تئلر ،    

ي  ي اررى تم م تيرر  ترتفررق اررله تضه ررت مررن غرررق يفقررد يألحاررت         

تيفقرد تياحرملر حوملتره أي    يمهمل ت أ ملك تيقرش تيشرست يتير  قرد   

أحرررد أطرتفررره، يارررلت تجلمليرررب تكيارررملي  مهررر ، ي ويررره ي مرررس    

تيعوتط  يياقى يف تيلتكري َّش ل أكررب مرن قصرت جنرملح تررت        

 يف أمملكن كث ي.

صرررحوو أ  تهلويرررت تياررروملحوت يللدي رررت اررر  تسرررر رتن تيل يررر ح     

 يي ن ا ملك ع ملصر أالر   تعلت هلله تهلويت مثل 

يارررملخ تقلوررردي يللدي رررت، يت طارررملق  يمرررمل تشرررلله مرررن  تيثقملفرررت  •

 تيشعاوت، يتيلهوت تحمللوت، يتيعمل ته يتيرقمليود هلله تضدي ت.

 تيورروم، حرررى َّهررمل هيأارر  ت حرردتث تيرر  مررر  ،يللدي ررت تيرررملريف •

 يا مل سوربز تكرشملف تي يفا يف تض طقت تيشرقوت.
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يتير  قرد  رروي مرحيًفرمل  سرر رتن تيل ير ،        تياوملحت يتيرتفوه •

وتر  يأيوتعهرمل  يف تضلحرق تيفصرول  يروتع تيقرروتر و،     يآالرر عرن تيقر   

يمرحيًفررمل يألعلررملش تييف وررت تيرر   ررملك  تهلويررت تيارروملحوت، يمدي ررت    

أيعرررمل  مملقورررت مارررروحملي مرررن تياحرررر، يمطرررملع  تقررردم ت كررر ه      

تياحريررت، يم رراررمله  ررروي علررى جماررلمله تعررره رحلررت تي رروؤ  

ورَّررت يرحرر ه صريررت حململكررملي مه ررت تسررر رتن تيل يرر  يعررور تير    

ي حرررري تهلويررررت تيارررروملحوت يف  تكررررري تيرتقررررر، يختصرررروص جررررر   

يألطيفرملش، حوررا تعرد يوع ررمل مرن ت سرررثلملر َّعورد تضررد . ييورملف ضررمل      

ساق إَّررتز تضروريث تيشرعيب يللدي رت يتعريرره َّملضهرجمليرمله تض رليفرت        

 للق عململ مر وع ي ملسب ت  يتق تض رليفت.

َّررمل  تياررريفو ت  رمررن يحررر  تهلويررت تَّررردت   مرررن تي والررلي     ت فرررت    •

يتضا يش ت يش يتضاملشر عن رحلت تي روؤ، يقرد ي رو  يف تي مليرب     

ممليً مل يايفو ت تي وؤ. يمن أا  تيارلمله تير   رب أ  يرلررع َّهرمل      

 :تي واللي

أ  ي و  صملحب الربي كا ي يف جمملش علله، كرك  ي رو     -

 .قد علل ييفرتي طويلت يف جمملش تي وؤ

 روتجد فوهرمل تيل ير   أ  ي و  على عل  ي رتيت َّمل مملكن تي  ي -

 .وتهل ته 

تييفلرركح تياحررملر يتيطقررس يأ  تررروتفر يديرره معرفررت كملفوررت َّعلرر   -

 .فعن طريق تي ووم يعرف تجتمله تيا ح فوقو  سيفو ره َّ وملح

أ  ميرلررك ش صرروت قويررتح يوارررطوع إ تري تيعلررل، يتيارروطري       -

 .على  وع تيعململر يف تيايفو ت
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لررررى ظهررررر أ  ي ررررو  علررررى علرررر  َّ ررررل ت  يته تضوجررررو ي ع   -

 .تيايفو ت، يطرق تسر دتمهمل

يلرورملر  تيطوتشررو، ييديره     أ  ميرلك أمر َّوع تيل ي  تضار رن -

 .مصمل ره تي  تعو ه على تياوع

رقرروس تياحررملري، يتضارر يش عررن تيعلررل يف : تضقرردم   تجملرردم و •

 .تيايفو ت، يت مر على حملجملتهمل

 .ي وؤ يف تياحر جللع تحململر :تي وص  تي وتؤو •

 .م َّاحب تي وص من قملع تياحريقو  تياوب •

 .يقوم َّيفرو تحململرا  تجلّلملخ  تيوّ خو أي تييفلو •

ماك َّدّفت تيايفو ت يياررووب  يتمرر تي والرلي يف      تيا وي  •

  .يرفع تيشرتع توجوه تيايفو ت

ية ّ رر  يطررملق  تيارريفو تح فو يفرر  عرر ه  رحلررت      تي ّهررملم  تي هررو و  •

 و1 .غرَّره ، يتيفرا  على تيعلل

رت  يف رحلررت تسررر رتن تيل يرر  يع ررس مررد     أير ه مهررملم ت فرر 

حلرت  اله تضه ت يت وع أفرت امل يإم مليوت اللق ممل ي   ت فقرا مرن   

اله تجلرقوت، يالت ي طاق علرى  ورع ت جررت  يقردرت مل تكَّدتعورت      

 كَّرتز  مله تهلويت تياوملحوت يللدي ت.

ك مرن ارله تهلويرت أرعروت الصرات      ت شر ، تيروملري يتيص ملعت •

 علررملش مررن جتررملري يصرر ملعت تيرحرر  يتيرررلكملرته  يإلَّرردتع يريررمل ي ت

يتيثقملفررت مررن ياررملخ يِحل رر  يأيت   يصرر ملعت ترفورره، حرررى الرردممله        

تيار ن مي ررن اللرق جترَّررت فريردي يلرتقررر مرن يحرر  تهلويرت، مثررل      



84 

 –2022    
27 

ادرات مركز أسبارإحدى مب  

تيارر ن يف قررملر  يشرراه قرروتر  تسررر رتن تيل يرر  أي َّورري تقلورردي    

قررد قرردي .  رردر َّمليررلكر أ  ت ف ررملر تكَّدتعوررت يررريت  ت علررملش     

 تص ع تييفرق يف تعرير تهلويت. 

تلررردممله، تقررردم الررردممله أسملسررروت يأيو رررمل الررردممله أالرررر       •

تاملعد تيرتقر على تيرعرف على ت مرملكن مثرل تلريطرت تيريفملعلورت     

يتضرشد تياوملح  تكي رتيي  يتيلي يعرز جترَّت تيرتقر يي وعهرمل،  

يت ار  إَّقرمل  تيرتقررر أطروش مردي مم  ررت، يأ  يصررف أكررب قرردر       

مورتيورررره ييرغرررب يف ت ررررتر تيريرررملري مرررري أالرررر .      مم رررن مرررن 

يتيرتكوررر علررى تجلمليررب تيرررق  يف تلرردممله يتسررر  ش تيررلكمل      

تيصررر ملع  يتييفو ررررك يرعريرررر تيصررروري تيلا ورررت يلهويرررت تياررروملحوت      

 يللدي ت.

ياو ركوري أسملسوت يف ص ملعت تهلويت تياوملحوت يللد   تكع م •

تيروتصررل ت جرلررملع ، يتعريراررمل َّمل عرلررمل  علررى تضرر حلرين ييسررملقل  

يصرر ملعت ت فرر م تيثقملفوررت، يعررره تهلويررت تيارروملحوت يف ت علررملش      

تيدرتموررت، يترركيو  تي رررب عررن م ويررمله تهلويررت َّعلررق يصرر ملعت      

ت يعررمل  تكي رتييوررت تضرتاطررت َّملهلويررت تيارروملحوت. يقررد ت حظررو       

ت ررررتري ضاررركيت تيرحررر  يتيررررلكملرتهح  يررره مرررن أجنرررع يسرررملقل    

 سولت إع موت جودي يلرعري  َّملهلويت تياوملحوت.تيراويق يلهويت، يي

إ  مل ت ن موجرو ي فوورب إ مل ارمل مرن تيعردم أي       تضوثويوجومل •

تقراملسهمل من تضد  تيقريارت ضرمل هلرمل مرن أحلرر إ رملَّ  يف  عر  تيصروري         

تيلا ورررت يلهويرررت تيوط ورررتح يي رررن يف مثملي رررمل تئرررملي  توجرررد َّعرررض 

 خيطيفن تياحملري.ت سملط  يرممل يهل مل حوريمله تياحر تي ت  



84

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

28 

 ب أ   ظرى ارله تضرد  ماررو  عرملش  مرن        تجلوتيب ت م وت •

ت من يتيقوتير تي   يف  حق تيرتقر، يجت ب اللرق جترَّرت سرلاوت    

يديه. يمرن يملحورت أالرر   رب امليرت تهلويرت تياروملحوت يللدي رت مرن          

 تيعاا أي ت سر قملؤ أي تيرشويه َّكي ش ل كمل .

ت  ررررملن ييفريرررق تحررررتتيف ترالرررر مرررد  تضلل رررت موررررته ياررراو 

يروظو  ارله تضورري تي اراوت يف تهلويرت تياروملحوت يللرد ، ي  تةررتك        

 فرت  غ  تحرتتفور قد يشواو  تهلويت تياوملحوت يللدي رت، كلرمل   

أ  تهلويت تياوملحوت يللد   رب أ  ت رو  علًلرمل مر ملمًلرمل يشرملرك      

ويرت  فوه تجللورع يية يفَّرل َّطريقرت صرحوحت   تر ع س سرلا مل علرى تهل       

  حًقمل.

تهلويررت تيارروملحوت  ررب أ  ت ررو  مرطرروري يمررر  ي مررع تيرررمن،  

يظرررر ت ياررررعت ت ررر   رجرررمله تيثررروري تيصررر ملعوت تيرتَّعرررت ييرلاورررت     

 مرطلامله تيريتر.

 

 تيرحديمله 

موتكارت  وررع أ يتق تيررريتر يترروفر ت رروع غرر  مررن اررله تهلويررت   •

ر ت تياوملحوت يي ملسب تضاررويمله تض رليفرت مرن تيردالل، ييواري حصر      

 على فئت حمد ي.

صرر ملعت حمرررو  مر ملمررل يلهويررت تيارروملحوت يللدي ررت يت يفوررله        •

 َّملحرتتفوت يت سرلرتر يف تطويره. 
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 تيروصومله 

يجو  فريق ح روم  موحرد يحمررتف يصر ع تهلويرت تياروملحوت        •

 جللوع تضد  ييقدم  رتست مر ململت يلوهمله  ته تيع قت ير يفوله.

يتعريرر تهلويرت تياروملحوت     مشملركت تيروملر  تي ملجحت َّر تضرد   •

 َّش ل تحرتتيف يالصوص مل ت ف ملر تكَّدتعوت.

تهلويررت تيارروملحوت يللررد  ارر  رمررر، يم رره  ررب أ  تريفرررع عرردي     •

أجرت  تدع  تهلويت تياوملحوت مثرل تير     كرارمل يف تضثرملش أعر ه      

 َّش ل ت ململ  َّر  وع ت جرت .

 مشملركت  وع أطوملف جمرلع تضدي رت يم سارملته تئ ومورت    •

 يت الوت يف تعرير تهلويت تياوملحوت ضدي ره .

يجررو  آيورره يلر ليررت تضرجتعررت مررن تيررريتر يت سررريفمل ي م هررمل يف         •

 تطوير تهلويت تياوملحوت يللد .

 

 تضلحق

 أيوتع تيقوتر  

تجلرررملياوه  مرررن تياررريفن تيشررره ي يف تللررروا تيعرَّررر ، كمليررري  •

صود تارعلل يف تي وؤ يتياحا عن تيل ي ، يتيروملري، يتيايفر، ي

 .ط  مل 60ي 15مل، ياويرهمل َّر قدم   30ي 20ت  ملك. طوهلمل َّر 

ارر دم يف تيصرود،   تيا اوك  من تيايفن تيقويت تير  كمليري تة   •

قررردم مل، ياويرهرررمل تشررراه تجلرررملياوه.   60يتي ررروؤ، ييالررر  طوهلرررمل  
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خ ع همل قملقًلمل  دركاي من سرملحل تياصرري   ييلكر أ  تَّن َّطوطت أر 

  .صري عشري أموملشيف  ص اوقو يَّو همل يَّر تيا

تيارروم  أفوررل تيارريفن يف يقررل تياوررملقع عرررب تهل ررد يَّملكارررمل      •

 300مل ياويرهمل َّرر  قدم   150ي 100يشرق إفريقومل، طوهلمل َّر 

 . ط  مل 750ي

ط  ررمل تارررعلل يف   50ي 20َّروررل  سرريفو ت قدميررت اويرهررمل َّررر     •

 تهل ديتتالورهمل تعو   سري  َّملتولو  إ تسر رتن تيل ي ، ييقملش 

ارعلل يل وؤ يصود ت  ملك، يررتتيح طوهلرمل   سيفو ت تةشوع    •

 .قدم مل 80ي 60َّر 

، يتيعرره  ملقردم   40أي  30تياقملري  يرتتيح طروش تياروص فوهرمل     •

  .ش ص مل 20مل، ياويرهمل تريد على قدم   17أي  15

، ملقررردم  30ي 20تيصرررلعت  يررررتتيح طررروش تياررروص فوهرررمل َّرررر      •

 15رتتيح َّررر فرروه، أمررمل تيعررره فررو 20يتيصرر   م هررمل   يروررمليز 

 .تقريا ملفوه  17ي ملقدم 

 .جنرملي تي وي  قملر  ص   يلحق َّملضركب على ش ل قرملر    •

اررررعلل ي  رره صررر   تئورر ، ية   حَّررمليوش  قررملر  يشررراه تيارر اوك   

يلصرررود يتير قرررل، يميررررملز َّصررردره تيعلرررو ي، يم الرتررره مرتيفعرررت      

 .ييارعلله تياعض يف صود تيل ي 

لهمل أَّ رمل  تللروا    ي وت  من تيايفن تيقدميت تي  كمل  ياررعل  •

ياررر  مرررن طررررز تياررريفن تياملكاررررمليوت، يتليفررر  َّمليلهورررت    ،قررردمي مل

 و2  . جنوتتيدترجت 
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 تضصمل ر 

1. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8
8%D8%A7%D8%B4%D8%A9 

2. %D9%84%https://www.alkhaleej.ae/%D9%85
D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8

-1%D9%86
-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1

%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%8
-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-4
-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%
B1%D8%A9 

 

 تضدتال ه حوش تيقووت 

 .تهلويت تياوملحوت يع قرهمل َّالمله تضد  ت سملسوت 

  تهلويت يتيصوري تيلا وت يف أَّاا تضعملي  ا  تضللو تيرلقرملق   إ

ت ييرر  تيررلي يراررمل ر إ  تيررلان حررملش تئررديا عررن شرر   مررمل.. مثًلررمل   

إ   حمدي ت كمل  تييفرياوت إ  جمليرب معطوملتهرمل تياروملحوت تيطاوعورت    

يتيصوري تيلا وت ت َّرز ع همل ترلثل يف تيثولت تيارو لملقوت   أ  اويرهمل

تيعرر  يف  أيو ررمل .تييفملرقررت تيرر  سررّ همل مهرجررمل  كررمل  تياررو لملق     

إ  أ  اويرهررررمل   حتضلل ررررت.. رغرررر  ت الوررررت تيررتعوررررت يتيرملرخيوررررت    

 مليمملاورهمل يصورتهمل ت َّرز ترل ص يف تياعد تمحلملري َّوصريفهمل مرحيًفر  

 مررن .أسرررتره َّعررد.. يت مثلررت كررث ي    رَشررمل تة ملميفروح رر ملعل ًقرر

الت ت مردت .. إ  أي مد  يةعد َّريز جمليب جل  سوملح  ضدي ت مرمل  

َّوصرريفه اويررت  تيررت هلررمل أمررر ت سررلاو مل َّررملي ظر إ  ترتجررع َّررريز جوتيررب 

 ؟جل  أالر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B4%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
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يمثررت ع قررت َّررر تيع ملصررر تيارروملحوت ياويررت تضدي ررتح حوررا إيهررمل 

هلويرت. يترلاب َّعرض يجهرمله     غمليا مل ممل ت و  م حلري يف تعرير تلرك ت 

قررد  ررمله اويررت تضدي ررت َّشرر ل  فرري   أحرردط وررمل  تي ظررر إ  أ  

مدي رت   تيريرمله يكلثملش فرإ    ،صوري تضدي ت َّش ل مشوش يةظهنر

يا رمل    مليشملاد توجه ر  يتيووم ، لل اويت تملرخيوت مرلثلت يف تيدرعوت

توجرره  ا ررملك ،علررى  يررك تيقديررت  يكلثررملش يللدي ررتصرروري ترفوهوررت 

الرر ش تضركررر تضررملي   مررن جلرر  ررن أ  يظهررر َّشرر ل صرر ملع  مي

مل يرر  عرره تهلويرت     إ تا رمل ترربز تكشر مليوت    ي ملش،على سراول تضثر  

لوسرر  تيريررمله يمررن حلرر    . أيو ررمل فررإ  فعمليوررمله ك َّشرر ل صررحوو 

موسرر  جرردي يغ اررمل مررن تضوتسرر  يعطرر   وررع تضررد  صررا ت يتحرردي 

رز . كلرررمل أيررره ديمرررع تيرشرررملر تيط ررريط رررى علوهرررمل تجلمليرررب تيرتفوهررر 

تضعلملريت يتيرطروير تيعلرتير  تئرديا، أصراحي تيعديرد مرن تضرد         

 تياعو يت  ي تهديد تيدحلملر اويرهمل تيعلرتيوت ت صولتد.

ط ورمل  أحرد  رمله    يعلى تجلمليرب ترر  يجهرمله يظرر أالرر  أ       

شر ل تضدي رت،    تشوير  ي حلر على اويت تضدي ت َّش ل  في قد 

وجهررمله تيارروملحوت تيعملضوررت،   مدي ررت َّررملريس، أحررد تيمثررملشيي ررمل الرر  

حوا تعد من أكرب عوتص  تيعململ من حوا عد  تياوملح تيقمل مر 

ت ي  هلرمل أيهرمل عملصرلت     أ  تيالتهلمل س وي مل على مدتر تيعملم، فرغ  

يللوعررت يتجللررملش، ي ررن اررلت مل يرر حلر علررى صررورهمل ككحررد أارر   

تيرررديش تضرقدمرررت طاو رررمل يعررر ن عديرررد مرررن ت مررررته تضارعصررروت،     

يجهررت طاوررت رقوارروت يأيو ررمل يقملصرردي عللوررمله تيرولوررل  يأصرراحي 

يوس ا ملك أكثر مرن سروملحهمل تيرلين يقصردييهمل      كليك .َّكيوتعهمل

يلومليب تيرتفوه  سروت  يف  يرير   يرد، أي يلرلررع َّرملييف و  ت الرر        
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  ،فه  تعد مدي رت أسملسروت يعشرملق تييف رو     ماملرحهملحيف مرملحيفهمل أي 

 60يحردامل حروتي     حوا جتلع أا  مررملح  تيعرململ، ييوجرد فوهرمل    

ت يأليَّررت. يأقرملم َّهرمل عرد  مرن أشرهر تيرّسرملمر مثرل          مارح مل، ي تر  

َّو ملسررو، يري رروتر يمررملتوس، يمررن تيررريتقّور  فو رررور اوجررو،       

يررلت   سررملرترح يأيدريرره جوررد، يأيررا  كررملمو، يتضيف ررر جررمل  َّرروش       

يقصرردامل كررث  مررن تيارروملح ير يررت تيعديررد مررن تض حوتررمله تييف وررت       

 .ياملحت مورملرتر قالت تيرسملمرتيشه ي، يتيلامل  

  يارررهمل  َّرره يررلاب    ت  مي ررن إغيفررملش أ  ا ررملك عررد    أيو ررمل 

كاوملحت أي إقملمت ي ره تعلولر  يو رملش شررف تيدرتسرت يف جملمعرت      

تياررررَّو ، يغ ارررمل مرررن معملاررردامل تيرعلولورررت تضرلورررري َّرررديرته يف   

تيطرراف، تصررلو  ت زيررمل ،     أالهررمل   ف ررو   رلرر  تجملررمل ه، مررن   

يارملريس عرّدي أيقرمل ،     ي  . تكتو ويوصا مله تيشعر، تض وملن، 

كصراحي  فترتاا تيعشرق يتئرب َّهرله تضدي رت،      تئبحم همل  مدي ت 

من تيوجهرمله تير  خترملرارمل تي  ارت مرن ت مررت  يتضشرملا  يتي وروم         

أيو رمل مرن يقصردامل كاروملحت      يا رملك  .كقملمت حيف ه زيتجهر  َّهرمل  

ه يتي  رملقس يف تيعرململ،   يورلررع َّريرملري أشرهر تي ملتردرتقومل      ي وتح

كملتدرتقورررت يررروتر تم يك وارررت تيقلرررب تضقررردخ يك وارررت   يم هرررمل 

 .سمليي تشملَّل يك وارت سرمل  سروياوس يك وارت مرملري مملجرديير      

 -َّرررملريس ترلورررر كلدي رررت َّرقررردي  أفورررل تض اررروزته   كلرررمل أ  

يتئلويرمله تييفرياروت.    -تي ريتسو  ت َّر ملر تييفريا  ت شهر 

  تئلو  يتض رملري  يف تيعرململ مثرل   يفوهمل جتلع  فول َّوتو مله 

LaduréeيPierre Hermé ي Fauchon   يا ررملك مرررن يقصررردامل هلرررلت

 .تي ره
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أي جردي مرن أ  ت رو  يجهرت      -يوس ا ملك ممل مي ع تيريرمله  ي

 تيوقري. َّملييفعرل  تقرصمل يت يطاوت يترفوهوت يتعلولورت يغ ارمل يف  ته   

ي ررن يجررديمله قررد فرررو تياررمل      كادتيررت، ملكررمل  تضقصررد ترفوهو رر  

 يغ ارررر  يلراررررملَّق ييفرررررو فررررريع رث  مررررن تيروررررملر تللوورررروي رررر

ضطررملعله  أي حم تهرر  يقرروي تيارروق تياررعو ي، يأصرراح مل َّعرردامل      

ي يفررل أ  تيريررمله مررن فرررتي يوارري  ي  ،يجهررت تسرررثلملريت تقرصررمل يت

َّمليقصررر ي أصررراحي يجهرررت طاورررت يررراعض تير صصرررمله، كيفصرررل  

ضصرريت  و ت مورملا ا رملك مدي رت    و . يكلثملش آالر تيعو تيروتق  يطب

تي  تشرهر فقا َّص ملعت ت حلملث، يمن يقصدامل هللت تي ره فقا 

تيارررلت  ت رمرررمل كمليرررييرررل يغ اررر حسررروت  مرررن مشررررتين أي جترررملر  

يف تضرررد  تيصررر  ي ييواررري يف تضرررد  تي رررا ي      أفورررل تيوحوررردي 

تيرظررملر  قوررق أ  يقررد طررملش  تيشرررقوت،كمليريرمله يجرردي يتض طقررت  

توررملفر تجلهررو    اررو ت ارر  سرروملحوت، ي ررن ت ررو   يير ررمل يجهررت   

 .يمر ململ يتوحودامل كَّرتز أا   مله تضد  َّش ل مروتز 

مررردي مل تيارررعو يت مي رررن أ  ترلورررر َّهويرررمله سررروملحوت، ي يرررك ي

َّاررراب ت ررروع توملريارررهمل يم ملالهرررمل يحلقملفملتهرررمل تييفرعورررت يم ملشرررطهمل   

ت قرصمل يتح فلدي ت جدي على ساول تضثملش يا  على مارو  تياحرر  

زيملرتهرمل  ضرن يرو ي     تد ممررملز  رىتصراو دمشر   تفئت شرمل ح يَّمليررملي  قرد   

َّعررض تيوقرري فوهررمل أحل ررمل  فصرروش تيشرررمل    ياررلرب يي ررملير        يقوررمل 

يشطرهمل تياوملحوت مصللت حارب  أيفربتيرو. الت يرطلب أ  ت و  

حل ررمل  شررهور تيصررو    أم مليملتهررمل إالررل يف ت عراررملر  مررع ت  ،تييفصررل

يريملعررمله صريررتو. ي    أيشررطتي شرروتط ي يررك كلدي ررت صريررت    

َّوتَّررت م ررت َّملي اررات يلحوررملن يتضعرلرررين مررمل      أيهررملاررى كررليك  ي 
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  أ   يرك  إ ،يويف  علوهمل أالوت تقرصمل يت َّملي ت كلركر جترملري 

يعرر  عررريري ترروف  موتصرر ه مرقدمررت يأكثررر مررن مطررملر ي رر      

يرره قررد َّلرر  عررد  تضعرلرررين الرر ش رموررمل  أمل علل رر ،تاررروعب تيررريتر

 معرره يروجررب كررا  عررد  ياررو زتقررر، ملوررو  20ت مررن حنررو  1443

  كررمل  يشررملا  إمطررملر كررا  ياررروعب اررلت تيعررد  حرررى ي    جررو ي

 .ملتيعلري مو و 

م مليملتهرررمل إتضرررد  تيررر  تاررررحق ع مليرررت الملصرررت َّاررراب      يمرررن

تيارروملحوت تضروقعررت مدي ررت تيطررملق  تضصررو  تيرقلورردي يلللل رررتح       

فهله تضدي ت مل ت رلل َّ ورهمل تياوملحوت َّدرجرت كملفورت رغر  كرل     

  مرررن يقرررص حرررمل  يف تيشرررقق تضيفريشرررت     تررررتش تعرررملي     إشررر  ، 

  معظر  شرققهمل تضيفريشرت ر يئرت يغر   ققرت مدي رت        إيتييف مل ق، َّل 

 ،يترورو مشر لت تيار ن يف فصروش تيصرو       ،مهلت كمليطرملق  

َّهررمل يتياملحررت يمررد  تجل ررو .  أيارر   ته تضشرر لت تيرر  جنرردامل يف  

كوتخ تلشاوت تيص  ي يف تجلارملش فهر    تقرتتح ف ري ت  يمي ن

حرل ررررمل ي ،همل يتسرررررثلملرامل يف تيارررروملحت قيشررررملإتير ليفررررت يف قلولررررت 

 .ش ملهلمل شهرين أي حل حلت يف تيا تإسو ط  ت ليفرهمل حرى يو   

  مررد  صرر  ي علررى سررملحل تياحررر  إكررليك  يمي ررن تكشررملري

  تكاورل  إفهله تضرد  صملجرت مملسرت     ،ار كململا يعامل يحقلت 

مل  تيردق و  شرملطئه  فلرملش  ترلورر  مثًلرمل ململا فر ي   تصاو سروملحوت،  

 لي َّصررروري تياحريرررت فولرررمل يرررو تسررررة يأليشرررطتيتييفررررؤ تي ملم رررت 

يتيارررر ن تض ملسررررب،   ررررمل قجتملريرررت، ي ررررن تضدي ررررت ي قصرررهمل تييف  

طيفررملشح فلررمل اررو موجررو  فوهررمل غرر       يكررليك تضطررملع  يم ارر  ت   

 .كملِف



84

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

36 

مرررع تيرطرررور تيثقرررمليف يتئرررس    ي  كرررل م طقرررت يمدي رررت يَّلرررد  إ

ورهرررمل يتملرخيهرررمل مرررمل  يارررمليهمل يج رتفإتياررروملح  سررروف جترررد فوهرررمل   

 َّكسرلوَّه  . كرلٌّ تيارملقحر. تطويره جلل  شرتقو معو ت من  يارطوع

مليعملمرل تضشررتك يتيردتفع ارو تطرور      ف. يتَّر ملره.يالليفوملته  ريقرهيط

 .تئس يت يرلمل  يتيثقملفت يتئملجت

 ررمله ت فرررت  يأَّرزاررمل ترركت  مررع َّ ررمل   ييف سرروملق مرصررل، فررإ   

د  يرك ا مليرك رسرملقل إع مورت     َّع ت و  ،تهلويت تضر ململت يللدي ت

ياللررق  ،حوررمل  مررمل تيرردحلر م هررملإمر رررري يرشرر ول  ررمله ت فرررت  ي

يلهويرت.. فلرد     ملَّشررا أ    ت رو  عملقًقر    ،حلقملفت جمرلعوت مرلوري

مثررل ت حاررمل  يحملقررل يتضدي ررت يتيعرر  مي ررن أ  ي ررو  هلررمل  ررت     

   يارررات تالرررر ا ت فررررت  َّررركفرت  مرررن الرررملرن جمررررلعه      حأفررررت 

ت يوجرو  عرد    مد  مثل تيريمله يتلررب يجردي يظرر     َّو لمل  ي،حمدي

يي رن   حكا ي من تيثقملفرمله يت عررتق يصرعب اللرق  رت يألفررت       

 يفمررن تهلويررت.  تمي ررن ت سررريفمل ي مررن اررلت ت الررر ف يجعلرره جررر   

جترررد فرصرررت يررررليق أطارررملق مرررن تضطررراف تكيدييواررر       مثًلرررمل جررردي

ن أي م رو    رب أ  تارريفود مر    ملهلويرت ح فطملجو  تييتكفريق  ي

 .مروفر يف تضدي ت

هره َّررراعض تئررررف  ه رررملك مرررد  يف تضلل رررت تشررررة  كرررليك ف

قارملش تيشرامل  علوهرمل    إيَّعوهمل يف طريقهمل ي يقرته يعدم  ،تيودييت

 يتييف رررملر حارررمل ت . يمرررن  يرررك صررر ملعت تياشررروه يف  يَّعورررهمل َّرررملق 

حليرررررت تيقصرررررولوت تجللديرررررت يتلصررررر . ييف تيقصرررررو  ا رررررملك ت 

  تيعطرررررورته تيور يرررررت، ييف تض طقرررررت  تيطرررررملق يف تيرَّ يرررررملهو، ي

تطوير ارله   مي ن، يتيشلمليوت تياومل  تيوديي من تيصوف يتيوَّر
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تيص ملعمله صوا ي و  ا ملك مرتكر يلردريب علوهمل يقروم علوهرمل   

صرررحمل  تئررررف، ي يرررك للرررق اويرررت ي رررل م طقرررت مرررن الررر ش   أ

 .م روملتهمل

تير اوق َّر يزتري تياروملحت يتي ررف تيروملريرت يف كرل      يمي ن

ر َّهرمل  شررهَ قت ضعرفت تئرف تيودييرت يتيصر ملعمله تحمللورت تير  تة    م ط

 سروق  .كل م طقت يختصروص سروق يف كرل مدي رت هلرله تض رورمله      

كهررلت سررو و  مرررتر ت يلارروملح يسررو و  يقطررت جررل  َّشرررا أ   

 .يقوم علوه سعو يو 

يقصرر اويرت تضدي رت علرى تجلمليرب       ضمل تي ن مثت تامل ش ميفمل ه  

ضيفوررد أ  ي ررو  ي ررل م طقررت يمررديهمل   يرروس مررن ت أ هلررمل؟تيارروملح  

اررله تهلويررت تع ررس     ؟تيرقوارروت يف تضلل ررت تهلويررت تلملصررت َّهررمل    

يترر ع س علررى تجلمليررب تيعلرتيرر  يتيثقررمليف يتيرررملرخي  هلررمل يطاوعررت 

ارررله تهلويرررت   مرررنيتي شرررملطمله تيررر  مترررملرخ يف تض طقرررت يتضدي رررت.    

قهمل سملسرروت ت اثررق تهلويررت تيارروملحوت تيرر  يررر  تيرتييررا هلررمل يتارروي    ت 

مل مرن  سرلو   رليًفر  ملح يتيرتقرين، يَّمليررملي  سرو و  ت   وجلل  تيا

َّعض تضد  ي رو  هلرمل اويرت يواري      كليكمدي ت يم طقت  الر . 

ررررمل صررر ملعوت أي زرتعورررت أي غررر   يرررك. يمرررن إَّمليورررريري سررروملحوت ي

 .تياوملحتيقصدامل من تيدتالل يتلملرن ي و  ي ره تيعلل ييوس 

 

 ط وت مر ململتآيومله َّ مل  تسرتتتوووت سوملحوت ي. 

تعررد تيارروملحت يف تياررعو يت أحررد تيقطملعررمله تي ملشررئت  ته تي لررو 

ت تررركحل   2030ي رررو  ير يرررت  تيارررريع، يمرررن تض كرررد أيررره سررروف



84

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

38 

قطررملع تيارريفر يتيارروملحت يف  ت يغرر  ماملشررر َّعرردي طرررق علررىماملشررر 

تياروملحت  مقومرمله  ، ي يك َّرملي ظر إ  أ   تضلل ت تيعرَّوت تياعو يت

، ملرصرو    ملت، يي ن  رملن  ترس ر  ت غ وت جد تضد  يف تضلل ض رل 

َّررد مررن تقلواهررمل علررى    فررغوتراررمل يوارري َّمليعللوررت تياررهلت،  أفارر  

أيجههرمل تض رليفرت، تقرصرمل ، تورملريس، م رملخ، ش صروت أفرت ارمل،        

تيقطملعررمله مل، يأكثررر يإ  أر يررمل تي وررملح، فادتيررره  تاللو رر  اررمل،تيفر 

تيرردير تضاررمليد  يرركت َّهررمل اررلت تيرردير تيرعلررو  يتكعرر م،. حلرر     تض ررملا

 .ياقوت تجلهمله كملياوملحت يتيالديمله

أحرد تيعوتمرل   عململ تيالمله تيش صوت يلار مل ،  يرممل كمل  

ه رررملك ، فيف تطررروير تهلويرررت تياررروملحوت يللرررد  مل  ياررررهمل  َّهرررتيررر  

 ت رمله يلشررعو ، قررد ت ررو  عوتمرل جررل ، أي عوتمررل غرر  جمل َّرر  

ت  رررملن ييررليك فررإ  صرر ملعت تهلويررت تيارروملحو، يلارروملحت يف َّلرردتيه 

 . يف كملفت تضل  مله يتيرحديمله هلمل  سرتتتووومله تا

، ترررؤ تياررملقو علررى تيروجرره إ  تضررد  يتض ررملطق   َّمليرككورردي

اررررت تيرررر  ترقاررررل تيرررررّيتر م رلرررر  ج ارررروملته   ته تيشررررعو  تض رح 

يةعد يعر  تيشرعب يحارن تيوروملفت يت سررقاملش       يليك، يحوملرتته 

ارر  عوتمررل جررل  تيارروملح. يلارروملح، مررن أ  تيارر يعرردم ت سررر  ش 

ف ارات ت مرمل  يف تيدييرت تضررت  زيملرتهرمل       ت مرنح عن تسرررامل    يملاوك

ف ر  مرن  ييرت تعرره سروملحهمل يلاررقمله يتي شررل أي        مهر ح مطلرب  

 يرمرمل  .حوت َّشر ل كرا   وملر  يك على  عرهمل تيار ي سر  ش يأحل 

، أ  تر ارر كلرمل ارو  طرا هلرمل      يف تضلل رت   مي ن يلاروملحت  

ر َّش ل كا  على تثقو  يتدريب يمت ر تيشرعب   ي  تيرتكو

تيارررعو ي َّشررر ل عرررملم، يَّرررمل الص سرررملك  تض رررملطق تياررروملحوت  
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ش علوهمل جل  تياملقحر من  رل   يش تيعململ علرى  عو تياعو يت تض 

جتررمليزته  فرركي. ملريتيرعملمررل مررع تيارروملحت يتيارروملح َّشرر ل حورر     

يتصرفمله غ  مقاويت من َّعض تيا مل ، ت و  كيفولرت َّإعطرمل    

صوري سوئت جد ت عن تياعو ير يَّعض تيرصررفمله غر  تحملاروَّت،    

 ييعل رمل و. يت حلر سلا مل على  عت تيشعب تياعو ي، يتيع س صرحو 

شملاديمل ت حلر تك ملَّ  َّعد تضقملطع تير  تيرشرره َّعرد مررير َّعرض      

مراملَّق  تيرتي  يف َّعض م ملطق تضلل ت، يت سرقاملش تيعيفوي هلر   

 لي أيعو تي رم تياعو ي ت صول.  من َّعض ت طيفملش يتي امل  يتي

تضهر  أيو رمل كرليك تيرشرديد علرى تثقور   ورع تيعرململر          يمن

َّقطررررملع تيارررروملحت سررررعو ير يغ ارررر  صيفرررر  ميفقررررو ته تيارررروملح  

تيرككوررد  مرع اررمل.  يتيروتصرل معهر  كعمل تهررمل قارل أ  يلحظروت تالريفمل    

يرن   ا رمل ي يلل رملييفر، على م و تهلدتيمل يلللرررمر يفرره تيعقوَّرمله    

 يت رتر ت.ت تيرتقر من تالروملر تياوملحت ي مل مرتر يرت   

مل، يرررره تيرعملمرررل مررررع تمالرررر تض رلرررر  يف تيعقوررردي يرررروس حرتم ررر    

مل، كلمل أ  حان تيرعململ َّ وت تركيو   شريطه، يي  ه يوس حمرم 

أ  ي ررو  ي ررل م طقررت  ررت حرررى يررو      وررل، يتيقلررو  مطلررو  

َّملكعرررملفت يلارررلمله تيطاوعورررت    ،كمليررري َّعرررض تيارررلمله تي يفاررروت  

مل، فملالر ف ت مملكن يف  يرك يشروع علرى تياروملحت يزيرملري      يغ ا

 يوجرد تض ملطق تض رليفت، تياعض قد خيملف من تيع صرريت، ي رن     

ملش ا ررمله ارر  فقررا  ررمله يرلوررر َّهررمل أاررل مدي ررت أي    يلع صررريت جمرر

من تجللول أ  تظهر، ياو طاوعر . يريرد يلارملقو   أ  يرر       تم طق

يي ن أ  يشرعر مشرملعر    حممل ترلور َّه طاوعت كل َّلد يريرامل فقا

أالوررت تيررردريب علررى . ييرررتاا َّررليك تيرككوررد علررى  رليفررت أيو ررمل
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 تحان تيرعململ يزيمل ي كثملفت تيعرململر يف تئررمر حررى ياررطوعو    

 .َّوجرره مارارر   -مهلررمل كررمل  ف رررا    -أ  يقررملَّلوت تيوررووف  

  ياررررطوعو   يرررك ي ثرررري تيوررر وا علررروه  يعلررروهن،    فكحوملي رررمل 

تيرررديريمله، يتثقرررويفه  عرررن حلقملفرررت   يي رررن زيرررمل ي ت عررردت  يقصرررر 

ت، فكا  سروملحت  تيشعو  تكس موت يكويفوت تيرعململ معه  مه  جد 

 .يدي مل ا  تياوملحت تيدي وت

من تجلدير َّمليلكر ا مل أ  يزتري تياوملحت هلمل جهو  مموري يف ي

جمررملش تطرروير تيعررململر يف قطررملع تيارروملحت، حوررا أطلقرري َّريررملما    

تيررربتما تضار ررري تيرر     دتطرروير مهررملرته تي ويارر ند ياررو أحررد   

تيعرململر يف   يقردرته تاعى تيوزتري من ال هلمل إ  ت رتقمل  مهملرته 

ت يشررطت تيارروملحوت، حوررا يركررر تيربيررملما علررى ت ويررع تييفرررؤ        

تيردرياوررت يلعررململر يف م شرر ه تكيرروت  تيارروملح ، يصررقل مهررملرتته  

ي يفق أفول تيربتما تيدييوت تضعرلديح يواهلوت يف رفع مارو  جرو  

مررررمل تقررررق  ،تلررردممله يإحلرررررت  جترَّرررت تيرتقررررر تحمللرررر  يتيرررديي    

ت لوررت تيارروملحت تيوط وررت يتعريررر م مليررت      رتتتوووتمارررهدفمله تسرر 

أ  هلرمل   كلرمل ، تضلل رت تيعرَّورت تيارعو يت كوجهرت سروملحوت جمل َّرت      

ير لورررت رأخ تضرررملش تياشرررري تياررروملح ، يررردع  تيعرررململر     ملَّريملجًمررر

يفرعورررت يف  ورررع تضرتحرررل  يتضلملرسرررر يف تيقطملعرررمله تياررروملحوت تي 

تضه وررررت  عرلررررمل  معرررررفره  يقرررردرتته  يمهررررملرته  حاررررب تضعررررملي   

. يتيرصرررر و  تيعررررملض  َّمليرعررررملي  مررررع تض ظلررررمله تيارررروملحوت تيدييوررررت

َّررّيتر تضلل رت تيعرَّورت تيارعو يت،       تياوملحت كليك يزتري يتارلي

 َّمليرتقرومن ال ش توف  الا سملالن يلروتصل معه   مركر تيع مليت 

 .يرحب َّه  على مدتر تياملعتتيلي 
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تضرررد  أصررراحي مصررردر ت املم رررمل مرررن  يمرررن م ظرررور أمشرررل، فرررإ 

َّرررتما  مصررمل ر تيقرروي تي ملعلررت  ي َّلررد، ييرطلررب تسرررثلملرامل يجررو  

يت اررروق يت ملمرررل يرحقورررق أقصرررى قررردر مم رررن مرررن    يمارررمل رته

يارمل  يف كرل   غيفرملش يردير تك  إتجلمل َّورت يتيرركحل  حروش تيعرململ،  ي      

 ،مالررين يرقوه ياللقه يحان تعململره مرع ت   من حوا َّشملشره مدي ت

 ."فهله ا  تض ويمله ت ا  ير دريح تضدي ت

جمررملش تيارروملحت تياررهل يتضرررملح   يت يررد َّعررض تمرت  تيقرروش َّررك    

مل او تياوملحت تيدي ّوت يف مّ ت يتضدي رت يتئورملز َّصريفت عملّمرت.     حمليو 

د ييو   تيروّسع يف الت تجململش يت سرريفمل ي مرن كرل تمحلرملر يتضشرملا     

 عحلرّ  تيروّسر   ،مل يف تيوقري تئملعرر  ي رمل  كملفو ر   تضرلكوري يتضوتقع 

مل تطرروير  ر  تهلوررري يَّ ررمل  حمطرررمله    مل فولررمل عرردت  يررك. مثًلررر    حًقرر 

يررّاررع اررلت تيرردر     تييعررع َّرررتما سرروملحوّ   ،علورره يلرتحررت مرطرروري

سر مّوت  لملش يَّملضش . يكليك موتقع تضعملرك تكيعلى تجِل َّملياوملري

عرررملفت ت   إ ،مل ي ر  زَّورررده يغررر ه يطقوسرررهمل يقصصررره  تيقدميرررت

يجعلررهمل أكثررر رتحررت يجررردي      علررري تيروّسررع يف رحرر ه تئررا يتي   

ملورملر ييصرر  مارل   رروعه  يرل رو  زيررملري     حنررو ه رملك ، فيا رلت 

 .تيا   تضقّدست

ح يللررد وعرروع تيشرروتالص تيارروملحوت َّملي اررات   ضأالوررت  يتوجررد

تكالل اويرهمل من الر ش شوتالصرهمل، يقرد ت رو  ارله       تضد  كو 

فعلى ساول تضثملش يعررب مرقب تيش مليت  ،تيشوتالص طاوعوت أي َّ ملقوت

يتيرصررور أ  اررله تيصررور تيرمريررت أي     .ر ت عررن حمملفظررت تيرررخ  عا ررمة

 تيشررروتالص اررر  مرحلرررت مهلرررت يا رررمل  تهلويرررت تياررروملحوت يللرررد  يف   
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يمررن تيوررريري يجررو  شررملالص ي ررل مدي ررت يحمملفظررت    تضلل ررت،

  .يإَّرتزه إع مو مل

  جترَّرت تيارملقو تي هملقورت ار  تيصروري تير        فرإ  ييف تياوملق  تته

ارو   يتضعر ي  حويره.  ي قلرهمل ضرن  ر عن الت تض مل  ياله تيصروري  ترالو 

تيارررملقو يارررو يررركت  يلل رررمل   ررري عررر ا ارررله تيصررروري يشررر    

يا رررمل ياررردأ  ير  تيرورَّرررت.ت كرشرررملف يحرررب ت سررررط ع يعرررور 

 مرور  إع تض رمل  أي تضع ور سوت  معلملرير يمه دسر ي طط  

تضدي ت ي علهرمل.  أي  رص  تاويق يروظو  اله تيصوري يف تاويق 

 ميرررملرخيميرررملرخ حوملتررره تيطاوعورررت  أ   تيارررملقو تررررملن يتيوتقرررع أ  

تيارررروملح    تيرررر لايف اررررلت تض ررررمل   ت هعررررد  إتي شررررملا تيررررلي 

. تضعرملره  تيرتتث.. تض ملمرته... تيطاوعوت.. تيراوق. تيرريق. يلل مل و

يمم ررن يلاررملقو أ  ميررملرخ  تيرر لا.. كررمل  اررلت  مل. أي رريتضرر مترته.

مرن  َّشر ل يهرملق    أكثر من را سوملح  يف تض مل  قال تض مل ري 

ي رن   حيميرر علرى ارله ت ررملا يف يقري يجرو ه َّملض رمل         تض مل .

 ير تضع رور يف توظور  ارله تيصروري      ياقى من تضه  تيرككود علرى 

ق تضررررد  يتض ططررررر يتضعلررررملرير ي رصرررر  تيرارررروي     مارررر يي 

يتكع مررررور تيارررروملحور يمررررن يرررره  ير يف تعريررررر اررررله تيصرررروري   

 تارررويق تيوجهرررتيف  تيررر لا تضهررر يإَّررررتز  ،عرررن تض رررمل  وتتياررروملح

 عملم. َّش ل تضدي تتياوملحوت يلل مل  أي 

تيفعول تردريس تيل رمله تض رليفرت يلر ر       يمن تضقرتحمله تضطريحت

 ل رت ك شملا غ  صيف  يف تضدترخ تياعو يت يف  وع أحنرمل  تضل 

مرررن تيرررردريب علرررى مهرررملرته تيروتصرررل يتيرررريف   الرررملرن        ك ررروع

الت على تجملرلع َّرفع قدرته على إيصرملش رسرمليت    يعو ، يتيص ديق
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تضلل ت َّ شر تيرعمليو  تكس موت َّشر ل فطرري يَّاروا ير ملسرب     

تئرروتجر   تعلرر  تيل ررمله ي اررر تي ررث  مررن   ،الرررمررع طاوعررت تم

 أفول.يياهل إيصملش تضعلومت َّش ل  تيثقملفوت

تطروير تض رورمله تياروملحوت َّملضرد  يَّ رمل        يمثت أالوت يلعلل علرى 

اويررت مرتاطررت َّررملض را تض ملسررب ييعررع تلطررا يراررويقهمل حاررب        

يوع رمل   تفملياروملحت ع رديمل م ليفر    يليك ،سوتقأم روملتهمل يتسرهدتف 

 تياروملحوت يف تضرد    تييف دقورت يتي ررف   تضيفريشتفكسعملر تيشقق  ،ممل

 .مل أمملم تجلل  تياوملح ل عملقًقش عيوع مل ممل، مممل ية مرتيفعت

 يوررل علررى عررريري تيدرتسررمله يعلررل تضارروحمله تي زمررت    ياررلت

يا مل  تض را تياوملح  يتعرير تهلويت تياوملحوت حرى يرورمليز تضعوقرمله   

لر ململ َّرر تيقطرملع تيعرملم    يعريري أ  ا ملك  كلمل يك. تي  تعوق 

 .وملحوتيتياحا َّدقت يف َّ مل  تهلويت تيا الت تيصد يتلملؤ يف 

الوت يللرد   أ م سامله مل  يف إي و  من تض ملسب تي ظر  يقد

تطرروير اويررت   ملمارر ييوملتهارر  أي ررو  ي ،ترجررع جململياررهمل تيالديررت 

يتيرعملي  مع تي رف تيروملريت  يملرتهملتضدي ت يتشووع تياوملحت فوهمل يز

 .يف  يك

مررن تيوررريري كررليك علررل  رتسررت ماررحوت موسررعت تر ررمليش       ي

ضررمل ت ياررملفر الررملرن تضلل ررت، يمررمل ت   الصررملقص تياررملقو تياررعو ي ي 

يريد، يمعوقمله تياوملحت تيدتاللوت، على أ  ت و  تيعو رت م ويرت   

من حل ث شرتقو  تيشامل  من تجل ارر، كارملر تيارن، تيعرملق ه،     

مقملريررمله َّررر اررله تيشرررتقو يمرطلاملتهررمل تيارروملحوت يل رررين     عقرردي

 َّ رملقا يتصورته ميفودي. 
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مدي رت يم طقرت سروت      من تضه   ديد ع ملصر تجلل  يف كلي

ييعررع َّرررتما ضررد     ،أي تييف ررو  ،أي تيصررحت ،أي تيثقملفررت ،تيرررملريف

يمرتعررملي تارلملمررمله تييفئررمله تيعلريررت    ، رليفررت يمورتيوررمله  رليفررت  

تضرشردين تياروملحور    تكاورل ت ه  جد كلمل أ  من تضيحو  ت سري. 

يرو أم رن   . يحارلت  تيطرقيتطوير تضرتفق تلدموت يم همل تي  على 

يف  آرتقهررر ن يجرررو  تياررروملح ييعرررع تسرررراومل  ضعرفرررت  ريفمل ي مرررت سررر

َّررد أ     كلررمل .جترررَّره  يف تضلل ررت يمررمل تيررلي يريدييرره أكثررر    

 .  يشطتيقمله تض ملسات يليفعمليومله يت يرتع  عململ تض ملخ يف تالروملر ت 

سرروملحوت جمل َّررت يف تضررد     عوتمررلتكشررملري إ  أيرره مثررت    يجترردر

تجلمليرب تض رملال  يف تيروطن جنرد      يفر  تياعو يت  ب تكفمل ي م هرملح ف 

تير وع تيثري يف تجلهمله تجل رتفوت ت رَّع. الت تير وع تض رملال  مير و   

، كلرمل أ   تياوملحت يدي مل إم مليوت تياوملحت يف سملقر فصوش تيار ت 

توحلقره تض طوطرمله يتض حوترمله تيصر ريت م رل       ملتملرخيو ر  ملعلًقر  يدي مل

ت مرملكن   يت كده أشرعملر تيعرر  تير   ردحلي عرن      ،آ ف تيا ر

تملريف تجلريري تيعرَّورت عردي ي رمله حم ورت      يفي .يت حدتث تض رليفت

يكلورت   ،م روَّت على تيص ور كمليثلو يت يتيلحومليوت يتضارلملريت 

تاررحق أ   تضلل رت  يَّمليررملي  فرإ     ،يقوش قد   تروفر يف َّلد آالرر 

ت و  من أا  مقملصد تيعململ يف جمليرب تياروملحت إ ت   تسرر  هلمل    

علرى تضعرململ تير     كلمل تظهرر تئملجرت يلرتكورر     .مثلت سر  ش ت 

يم هرمل   ،تيصر ملعوت يتض شر ه تي يفطورت    كملضرد  تضلل رت  متوره َّهمل 

أكرب م شكي ييفطورت يف  يأكرب مدي ت ص ملعوت يف تيعململ  تجلاولو، 

يعملصررلت تيرر يفا   ،أكرررب حقررل ييفررا  تي رروترو ي ،تيعررململ  الررريصو
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ري تياررملقو هلررله  غيفررملش تجلمليررب ت مرر  يريررمل   إ تيظهرررت و مررع عرردم   

  .قتض ملط

تضطراف تيارعو ي تضر روع تيرلي      تارويق أيو مل مي ن تيعلل على 

،   يورررملاوه مطررراف يف تيعرررململ يرعرررد  ت  يتق يت طارررملق تض ملطقورررت

 .تييف و  تيشعاوت تضرعد ي سوت  تيرتتحلوت أي تيطرَّوت تاويقفوًلمل عن 

، يتررربز تئملجررت كعرردت  تسرررتتتوووت الملصررت َّررملكع م تيارروملح 

دَّهررردف تكصرررول تيعلرررل تضهررر  ضلملرسرررمله تكعررر م تياررروملح  يف       

تضلل رررت.. يترالرررور أالورررت ت ظرررو  تسررررتتتوووت الملصرررت َّرررملكع م       

تيارروملح  يف عرراا تضلملرسررمله تضه وررت هلررلت تيقطررملع يف تضلل ررت،    

تيط ًقمل من تعرارملرين أيهللرمل  قورق مقرورومله تيوظويفرت تكع مورت       

، يحلمليوهلررررمل  قوررررق مارررردأ  يرطرررروير تيقطررررملع تيارررروملح  تياررررعو ي 

تير ملمررررل يتير ارررروق يف رعمليررررت تيعلررررل تكع مرررر  مررررع تجلهررررمله     

 تض رصتد.

  تلصوصرروت تيثقملفوررت يتجل رتفوررت أيو ررمل يممررمل   شررك فورره فررإ

يت جرلملعوررررت ض ررررملطق تضلل ررررت يحمملفظملتهررررمل جررررديري َّإَّرتزاررررمل      

مل أي  جرهرررمل ته َّعرررض تضرطررروعر أي   ك عيفوي ررررَتمل، يأ  تةرررم سارررو 

، يت ا  أ  ممل تقدمه مرتكر تيريف   جدير َّطرح ارله  تضوظيفر

ارررله  رقرررملاتضوعررروعمله، يمي رررن  ي مرررن تجلهرررمله تض رصرررت تي  

تضامل رته تيااوطت يإسقملطهمل على أره تيوتقع، ييف تي همليت  قوق 

 .تي رملقا تي  ترتاا ماملشري َّر يت تضلل ت يأادتفهمل ت سررتتتوووت 

ت   رتست تسرشرملريت معلقرت   إعد متويلييف عو   يك مي ن تقرتتح 

 .يريفعول تهلويمله تياوملحوت يللد  تياعو يت، من قال يزتري تيثقملفت
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 تيروصومله 

تيفعوررل  ير اوئررمله تضررد  يف تير ارروق َّررر تجلهررو  كَّرررتز     -1

 .تهلويت تياوملحوت يللد 

يعع سوملست  ع  يلوهمله فولمل يرعلرق َّملهلوسرت تياروملحوت     -2

ت ت رملش علرى تيردع      يعردم   تيوصروش ي عرلمل يرت   إيللد  تهدف 

ي يررك مررن الرر ش تيرحيفوررر علررى ت عرلررمل  تيررلتت  يف ترروف     تضقرردم،

 .مصمل ر تيرلويل

تصررلو  تسرررتتتوووت يط وررت شررململت ترر ظ  ف ررري تهلويررت       -3

 .تياوملحوت يللد  يف تضلل ت عرب ت اوق تجلهمله  ته تيع قت

 ملتيع مليررت َّملهلويررت تيارروملحوت تيرقلوررت يللررد  كويهررمل مرطلا رر -4

 .سوملق تئوملري تيرقلوت يف ملرقوا 

تركورر تجلهرو  تيعللورت يرعلورق ماحرا تهلويرت تياروملحوت         -5

يللررد  علررى تضاررروير تي ظررري يتيرطاوقرر  عرررب تسرحوررملر أَّرررز        

 .تيرتقدي عملضو مل يتطويرامل يفًقمل يألطر تيثقملفوت تحمللوت  تيروملر

 

 تضصمل ر يتضرتجع

سررهى حاررن تيررداوي ييوسرر  عواررى علرروت    ير تيشررملالص        -1

ح  تيدي  يف أَّعمل  تكصرول تهلويرت تيعلرتيورت يللدي رت، تجمللرت      تياومل

 م.2015و، 3و، تيعد   31تيعرتقوت يله دست تضعلملريت، تجمللد  

المليرررد َّرررن عاررردتيران آش  غرررو   تكعررر م تياررروملح  يت لورررت     -2

 م.2014تياوملحت تيوط وت،  تر أسملمت يل شر يتيروزيع، علمل ، 
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ملحوت يف تكصرول تهلويرت   يوس  عواى علوت    ير تيع ملصر تيارو  -3

تيعلرتيوررررت يللدي ررررت، رسررررمليت مملجاررررر  غرررر  م شرررروري، تجلملمعررررت   

 م.2015تير  ويوجوت، تيعرتق، 

اويرت تياروملحت يف تضلل رت تيعرَّورت     يوس  َّن طرت  تيارعدي     -4

 ، مرملح على تيرتَّا تكي رتيي  تياعو يت

https://www.al-jazirah.com/2019/20191023/ar6.htm 

ير لورت تياروملحوت عرن طريرق تضل ورت تييف ريرت،       تقرير تعرير ت -5

تض ظلررت تيعملضوررت يللل وررت تييف ريررت، سويارررت، يم ظلررت تيارروملحت 

 م.2021تيعملضوت، إسامليومل، 

إَّرتاو  حملد تيالوز   ير تيرصلو  تيعلرتير  يف تئيفرملظ علرى     -6

تهلويت تيعلرتيورت تحمللورت يف م طقرت تجلروف، جملمعرت تجلروف، مررملح        

 يي  على تيرتَّا تكي رت

https://www.ju.edu.sa/fileadmin/sfudjp2019/6.pdf 

تيروصومله تيدييوت تضرعلقت َّإحصمل ته تياروملحت، إ تري تيشر ي     -7

 م.2011ت قرصمل يت يت جرلملعوت، ت م  تضرحدي، يوويورك، 

يشرررروتَّ ت  توظورررر  تيرررررتتث   عادتجملوررررد تيرجررررو  يرتمرررر  ت   -8

و، 3و، تيعررد   26تيعلرتيرر  يف تيارروملحت، جملررت تض ررملري، تجمللررد    

 م.2020

   لورررل ميفصرررل يقطرررملع تياررروملحت يتياررريفر يف     SEERAسررر ت  -9

 تضلل ت تيعرَّوت تياعو يت، مرملح على تيرتَّا تكي رتيي  

 https://www.seera.sa/wp-
content/uploads/2019/12/Seera-Skift-Report-

Arabic.pdf 

https://www.ju.edu.sa/fileadmin/sfudjp2019/6.pdf
https://www.ju.edu.sa/fileadmin/sfudjp2019/6.pdf
https://www.seera.sa/wp-content/uploads/2019/12/Seera-Skift-Report-Arabic.pdf
https://www.seera.sa/wp-content/uploads/2019/12/Seera-Skift-Report-Arabic.pdf
https://www.seera.sa/wp-content/uploads/2019/12/Seera-Skift-Report-Arabic.pdf
https://www.seera.sa/wp-content/uploads/2019/12/Seera-Skift-Report-Arabic.pdf
https://www.seera.sa/wp-content/uploads/2019/12/Seera-Skift-Report-Arabic.pdf
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تقرير عن تياوملحت يف تياعو يت يجهرو  تضلل رت    تيمل توا    -10

 م، مررملح علرى تضوقرع تكي رتيير      2021ي رملير  10، يف تياروملحت 

://mhtwyat.comhttps 

 

 . تضشملركو 

 تيورقت تيرقوات  أ. ع   تيدين َّرت ه •

 تيرعقوامله  •

 تيرعقوب ت يش  أ. المليد آش  غو  •

 تيرعقوب تيثملي   أ. مملار تيشويعر •

 إ تري تئوتر  أ. سعود تيرارتي  •

 تضشملركو  َّملئوتر يتض ملقشت   •

 . فملقري تيعوريش  أ -

  . المليد تض صور  -

 عملقشت ت ادي   أ.  -

 . عادتكيه تيصمل   -

  . المليد تير يعمل   -

  . اود تيشمل    -

  . سعو  كملتب  -

  . عادت  تئلو  -

  . يفمل  طوات  -

  . اد تيربيثن  -

  . عادتيران تيعري    -

  . فهد تيعرتَّ  تئملرحل   -

https://mhtwyat.com/
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 أ. مهمل عقول   -

 أ.  فهد ت اري  -

  . ريمله جن   -

  . عا  َّرالر  -

  . مشملري تي عو    -

  . حملد تيثقيف    -

 فوتز كملسب تيع ري   .  -

  . تجلملزي تيشاو   -
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 الجيع لن الحعلل  ة لفو 

 لفيجيوعلن الصغ رة 

 م( 1/6/2022)
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 امللخص التنفيذي. 

يللولوعررمله  ملحلوًيرري تجللعوررمله تيرعملييوررتت ملييرري اررله تيقورروت 

إ  أ   تيورقررررت تيرقواررررت يف  أ. مررررملار تيشررررويعر . يأشررررملر تيصرررر  ي

تيرعملييوت ا  كورمل  يهردف يرحارر تئمليرت ت قرصرمل يت       تجللعومله

يت جرلملعوت  عوملقهمل يف يروتح  تكيررملن، ت سرره ك، تيرارويق،     

تلدممله، َّملشرتتك جهو  ت عومل  َّملتاملع تضارمل ئ تيرعملييورت، يار     

تقدم تئلوش يف اليفض تير مليو  أي زيمل ي تيعملقد أي ت سرريفمل ي مرن   

عوررت تيرعملييوررت، يارر  غمليا ررمل مررمل    كرررب شرررتت تضاررريفودين يف تجلل  

ت ررو  خترردم فئررت صرر  ي يف تجملرلررع جتلعهرر  م طقررت ج رتفورررت        

يحرفت مرشملَّهت أي حملجت موحدي. يرممل ي رو  أشرهرامل يأكثرارمل    

تيرشررملر ت ارر  تجللعوررمله تيرعملييوررت تيررتعوررت يتيرر  ت رشررر يف أغلررب    

 يش تيعململ. يوملف إ   يك، أ  تجللعومله تيرعملييورت ار  جرر  مرن     

% مررن تي رررملتا  1يتهرردف أ  تشررملرك َّ اررات     2030يررت تضلل ررت   ر 

 تحملل  تياعو ي.

يمرررن تيرحرررديمله تيررر  توتجررره تجللعورررمله تيرعملييورررت َّمليارررعو يت   

تيرروع  تجملرلعرر  َّكالوررت ي ير تجللعوررمله تيرعملييوررت ئررل مشررملكل  

تجمللوعمله تيص  ي يااو مل يتمر ك قوي أكرب مرن تيعلرل تييفرر ي،    

علرررل تجللعورررمله تيرعملييورررت َّشررر ل   فمليرررب يجرررو  قورررمل ته تررردير 

تحررتتيف، يتاررريفود مررن تضورررته تضرملحرت هلررله تجللعوررمله تيرعملييوررت،   

يتيفه  ت يظلت تئ وموت يترلملشرى معهرمل، فورًلمل عرن عردم يجرو        

 ع  من َّعض تجلهمله تئ ومورت  ته تيع قرت مثرل يزتري تيرورملري     

 أي تهلوئمله تئ وموت.
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علررررى أ   يرعقوررررب ت يشتيف   . تحاررررمل  َّوحلوقررررتَّو لررررمل أكَّررررد 

تيرررديول علررى تيقولررت تضوررملفت تيرر  َّوسررع تجللعوررمله تيرعملييوررت أ       

تقرردمهمل يللورلررع يي قرصررمل  تروررو مررن جتررملر  حوي ررمل يف م طقررت    

تللوا تيعرَّ ، تربز م همل تيرورَّرت تي ويرورت، يار  سراملقت يعملمرت      

 تكمررملرته يف تيرورَّررت يكررليك تياررملحت،يهلررمل حوررور طررمل   علررى    

 ي  تركحل   هلرمل  يكرليك   َّر ،  إمملريرحدي، ممل يف  يك يف تيعرَّوت تض

 .تيا  وت ت حومل  يف سولمل

تييفررق  أ   تيرعقوب تيثملي يف  أ. تئوملن َّن مصلويف حر  كر 

ض يفعرت   تهدف َّر تض ظلت تيروملريت يتجللعوت تيرعملييوت ا  أ  تيثمليوت

 َّو لمل ت ي  ادفهمل رَّرو تضاررثلرين. يحررى مرع تالرر ف      ،ت عومل 

ت ارردتف تياررملموت، فملجللعوررمله تيرعملييوررت  ررب أ  ختوررع ميوررمله  

 ت قرصمل  يف يشكتهمل ييف تسرلرتريرهمل.

 يتول ي تضدتال ه حوش تيقووت تحململير تيرمليوت 

 تيرعملييوت يف تضلل ت تيعرَّوت تياعو يت. هيتقع يأالوت تجللعومل •

تضعوقررمله تيرر   ررد مررن فملعلوررت تجللعوررمله تيرعملييوررت ي يراررمل        •

 موش.تضك

 آيومله  ع  تجللعومله تيرعملييوت يتكفمل ي م همل. •

يمن أَّرز تيروصومله تير  تيرهرى إيوهرمل تضرحرمليري  يف ملرقرى أسراملر       

 حوش تيقووت ممل يل  

 ع  تسرق يّوت تيقطرملع تيرعرمليي  ييعرعه  ري تكشررتف       -1

 تير ظول  هلوئت مارقّلت.  
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يشر تيوع  حوش أالوت تيرعملييورمله مرن الر ش مرمل مي رن       -2

ي يرك مرن الر ش يسرملقل      ،من ممورته يأاردتف  عورملقهمل    قوقه

 ،يتوعروو تييفررق َّو هرمل يَّرر تجللعورمله تل يررت      ،تكعر م تض رليفرت  

 .تيعلل تيرعمليي  يط  حوشقملمت م متر إقلول  أي إي

زتيررت تيعوتقررق أمررملم تيرعملييوررمله مررع تجلهررمله تئ وموررت     إ -3

  .يشاه تئ وموت مثل سهويت تئصوش على تيرتتالوص

تئوتفر تضمليوت يغ  تضمليوت مرع تروف  َّررتما تهردف      مل  إ -4

   قطملع تيرعملييومله.إ  تطوير يت ظو  

تعررديل ت يظلررت تئمليوررت  ته تيع قررت تيرر  ترردع  حصرروش  -5

تجللعومله تيرعملييوت على حصت أكرب من تياوق م همل يتعرديل تضرمل ي   

و يف تي قحررررررت تير يفوليررررررت ي ظررررررملم تض ملفاررررررمله يتضشرررررررتيمله    45 

ييهرردف اررلت تيرعررديل تضقرررتح إ    ،وشررلل تيرعملييوررملهتئ وموررت ي

  .تض ملفامله يتضشرتيمله على يظملمإعيفمل  تيشلويوت 

 

 الورقة الرئيسة: أ. ماهر الشويعر 

 مقدمت 

تعرير  تجللعورمله تيرعملييورت حارب موقرع يزتري تضروتر  تياشررريت       

َّكيهرررمل  كورررمل  يهررردف يرحارررر تئمليرررت ت قرصرررمل يت يت جرلملعورررت    

يرروتح  تكيرررملن، ت سررره ك، تيراررويق، تلرردممله،   عوررملقهمل يف 

 َّملشرتتك جهو  ت عومل  َّملتاملع تضامل ئ تيرعملييوت.
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فهررر  تقررردم تئلررروش يف اليفرررض تير رررمليو  أي زيرررمل ي تيعملقرررد أي  

ت سريفمل ي من كرب شرتت تضاريفودين يف تجللعوت تيرعملييوت، يار   

 غمليا ررمل مررمل ت ررو  خترردم فئررت صرر  ي يف تجملرلررع جتلعهرر  م طقررت       

ج رتفوت يحرفت مرشرملَّهت أي حملجرت موحردي. يرمرمل ي رو  أشرهرامل       

يأكثرارمل تيرشرملر ت ار  تجللعورمله تيرعملييورت تيررتعورت يتير  ت رشرر         

يف أغلب  يش تيعململ. يوملف إ   يك، أ  تجللعورمله تيرعملييورت ار     

% مرن  1يتهردف    تشرملرك َّ ارات     2030جر  من ر يرت تضلل رت   

 تي ملتا تحملل  تياعو ي.

 قع تيرورَّت من يت

كوي  أحد تضهرلر مره تيالوملك  حاملسروت تيقلروو يتيرلي    

خيوع تضرعرى إ  اورت صرملرمت المليورت مرن تجللروتر تضروتجرد يف        

تيقلررو يتيشررع  يتيشرروفمل  يتجلررملي تر كعرر ن يحوررد هلررلت تضررره، 

% مررن 0.1يتيررلي يةشرر ل فورره تضرعررى تض رشرر  حررمل ته  ياررات  

% مل تة رشر  َّعرد. يي رو     2.2تش تجملرلع تيارعو ي، َّو لرمل   ز  

تضرعى تلار تلرملي    تيقلو أسملس مل يف عمل تت مل تي لتقوت فقد تفرقد

مرررن تجللررروتر يتض رورررمله تلمليورررت مرررن تجللررروتر مثرررل تضع رييرررت   

يتياا ويي يأصر ملًفمل أالرر  أسملسروت يللرعرى ييواري شرملقعت يف       

ت تعملييمل تجملرلع مثل صل  تيرتيثمل  ي قوق تيراووكمل ي قوق ت رز. يل

مع ط   جملمعت تضلك فهد يلارتيش يتضعمل   قار  إ تري ت علرملش يف   

صا تير رن ك مل  حرل م ملسرب ضشر لت تضرعرى، يكرمل  تئرل       

ت مثررل إيشررمل   عوررت تعملييوررت يف كررل مدي ررت كررا ي ترروفر حمًلررمل       

 رص مل َّاورع تض رورمله تلمليورت مرن تجللروتر ي ارر ت يقردم فمليرب         

 رليفرررت َّعرررض تئلويرررمله تيررر  ييفرقررردامل مرررريض  تلارررر َّكيوتعررره تض
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تياررلوملك. يأحلاررري تيدرتسررت جنررملح تضشررريع علررى مارررو  تجللعوررمله  

تيرعملييوررت ييرروس تيعلررل تيروررملري تياحرري ييفررر  أي شررركت، ي ررل      

مشرر لت جملوعررت مررن تي ررملخ  لررع َّورر ه  عوتمررل مشرررتكت مررمل        

 كمليي يرةحل َّدي  تجللعوت تيرعملييوت َّر مرعى تيالوملك.

كور  أ  تجللعورت تيرعملييورت كمليري تئرل يللرعرى،       ير  ا مل 

َّعد أ  مل ياملعدا  رجملش ت علملش َّمل سرثلملر يف الت تيقطملعح    

تضشريع غ  مةورد  تقرصرمل ي مل َّملضقرمليوس تيروملريرت يت ليفرت تييفرصرت       

تياديلت أفول َّ ث  ييجو   رديمله كرث  مرن َّو هرمل علرر تض ررا       

رررملي  يرأخ مررملش تضشررريع.  يكلوررت تيشرررت  يأسررعملر تياوررع يياررات تي 

َّملضقملَّرررل سررروود مرعرررى تيارررلوملك الارررر ت طملزج رررمل يومو رررمل يحلويرررمله  

حةرنمرررروت م هررررمل سررررملًَّقمل، َّملكعررررملفت ير ملمررررل تض روررررمله تيرررر  قررررد  

ترملجويهمل يف م مل  يتحد يَّاعر م ملسب َّعد أ  كمليوت يطلاوارمل  

 من ال ش َّعض تضوتقع على تكيرتيي.

يررتعوت تعط  أعورمل امل  على جمليب آالر، تجللعومله تيرعملييوت ت

قرروي تيفمليعرروت أمررملم مررور ي ت  رردي يتضاورردته تئشررريت يتضعرردته   

تيررتعوت، يكليك َّوع تض رومله َّكسعملر أفول َّعد تقصر  ق روته   

تياورع يتيررر لص مرن جررر  مرن جتررملر تجلللرت يت سررريفمل ي مرن اررملمر      

تيرَّو أكرب، مدعومت َّ ويهرمل كوملي رمل قمليويو رمل ماررقر ت يماررلر ت.      

رطررررور ت مررررر يلولعوررررمله تيرعملييوررررت تيررتعوررررت إ  تجلمليررررب   يقررررد ي

تيصرر ملع  مثررل تيرصرر وع تجلرقرر  أي تي لرر  يتير لورر  يتيرربيررد أي    

تيرولود يتير ررين يتيروصرول تيرلي خيلرق قولرت مورملفت يلل رورمله        

تيررتعوت أي تيرقلول من عررر تلَّرل  ت سرعملر يتضو ورت يف تكيررملن      

رطوع فررر  تيقوررملم َّرره م يفررر  تح  أي ت سررره ك، ياررلت تجلمليررب   يارر 
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يي ررن يجررو  جملوعررت  رررملن ييفررس تلرردممله  عررل مررن تجلمليررب   

تيصرر ملع  جمرردي مل تقرصررمل ي مل. يمررن يملحوررت أالررر ، تريررد مررن فملعلوررت   

 تكيرملن يتقلل تلاملقر. 

يمن تيروملر  تي ملجحت يلولعومله تيرعملييورت مرمل ارو قرملق  تم  يف     

مملركرررريو يف  ييررررت تي ويرررري يلولعوررررمله ت سررررره كوت  سرررروَّر 

ت حورررمل  ياررر وته طويلرررت، يتقررروم يزتري تضررروتر  تياشرررريت تيارررعو يت 

َّدرتسررت تطاوررق اررلت تي رروع مررن تجللعوررمله تيرعملييوررت يف تياررعو يت       

ي ار تحر ملر س سل تياوَّر مملركي تي ا ي يتي  أصاحي 

متلك قوي تيفمليعوت عمليوت جد ت يف يجهت تضور ين يالصوص مل تضصرمليع  

ن اله تجللعومله إ  عللوت شرت  موحرد للرق   تياعو يت، يقد  رمل

 قوي تيفمليعوت مع تضور ين.  

 تضورته تي ااوت يلولعومله تيرعملييوت 

َّملكعررملفت ضررمل  ةكررر أعرر ه مررن قرروي تيفمليعرروت يحررل ضشررملكل         

  يتيرص وع تلدممله تطوير جملوعت من أفرت  تجملرلع يإم مليوت

     ل كومل  قمليوي  مي  ه تير ملطب مع تجلهرمله تير ورت َّشر

 ر  .

 . سهوش تكيشمل 

 . تيدع  تضمل ي تئ وم  مممل يقلل تير مليو 

 .تيرعمليت تئ وموت 

 .ما ييوت حمدي ي 

 .تكعيفمل  تيورييب َّملسرث مل  تيركملي تيشرعوت 

 .ت سرلرتريت 
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 سلاومله تجللعومله تيرعملييوت

 .عدم يجو  سريت 

 .قلت تضهملرته تيروملريت يتك تريت يف َّعض تئمل ه 

 تييفامل  يف تك تري. 

 .ترتيفملع أسعملر تيعقملر يف حمليت يجو  م ملفل َّوع 

     عررع  تكقاررملش علررى تضاررملالت يف تجللعوررمله تيرعملييوررت، يظررر ت

  خنيفمله تيعوتقد تضمل يت.

 

 تييفملقدي تجملرلعوت من تجللعومله تيرعملييوت

 .اللق يظملق  جديدي 

 .كار ت حر ملر يتوفر م رومله أي الدممله َّكسعملر م ملسات 

   م رورمله جديردي  ته قولرت مورملفت      رفع جو ي تض رومله ييجرو

 ياد حملجت تجملرلع.

        حل مش لت قملقلت ييفئرت حمرد ي مرن تجملرلرع جتلعهر  مصرلحت

 يتحدي.

 

 تلملمتت

تجللعوررمله تيرعملييوررت ارر  حلرروش ضشررملكل تجمللوعررمله تيصرر  ي   

ير طر  تيعلرل تييفرر ي، مرن الر ش زيرمل ي تيقروي تيريفمليعروت يت ظرو           

دتف تجمللوعررت، ييف تيعلررل َّشرر ل أكثررر تحرتتفوررت يرحقوررق أارر    

َّعض ت حومل  اللق قولت موملفت يلل رومله أي تلدممله تضقدمت مرن  

 د قوممل تعملييوت ممل  يوتتجللعومله تيرعملييوت. يتضثل تيشعيب يقوش  د 
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  ئررررل تيرعملييوررررت تجللعوررررمله ي ير َّكالوررررت تجملرلعرررر  تيرررروع 

 لرل تيع مرن  أكررب  قوي يتمر ك يااو مل تيص  ي تجمللوعمله مشملكل

 .تييفر ي

       يجو  قومل ته تدير علرل تجللعورمله تيرعملييورت َّشر ل تحررتتيف

يتارررريفود مرررن تضوررررته تضرملحرررت هلرررله تجللعورررمله تيرعملييورررت يتيفهررر      

 ت يظلت تئ وموت يترلملشى معهمل.

     عرردم يجررو   عرر  مررن َّعررض تجلهررمله تئ وموررت  ته تيع قررت

 مثل يزتري تيروملري أي تهلوئمله تئ وموت.

 

 تيروصومله 

  وع  حرروش تجللعوررمله تيرعملييورت ي يراررمل يمررمل مي ررن أ   يشرر تيرر

 ققرره مرررن مورررته يأاررردتف  عوررملقهمل يعرررره قصررص تي ورررملح     

 جللعومله قملقلت، يرشووع تييفئمله تضاريفودي.

      يجرررو  مارشرررملرين يف يزتري تضررروتر  تياشرررريت يقررردمو  تيررردع

تك تري يتييف  يلولعومله تيرعملييوت يتيرق  َّمل  ت  تَّردت   من مرحلت 

 وس يَّعد عللهمل ممل يف  يك تجلمليب تحململسيب.تيركس

      إزتيت تيعوتقق أمملم تجللعومله تيرعملييورت مرع تجلهرمله تئ ومورت

 يشاه تئ وموت.
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 ملحق 
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  تيرعقوامله 

 تيرعقوب ت يش   . تحامل  َّوحلوقت •

 هير مليير تيورقرت أ. مرملار تيشرويعر     َّدتيًت أتقدم َّمليش ر ي ملتب

رغر    ،تي رمليف  َّمل يرشملرحرى تم   مل تَ ي  ه  ملحمهل  ملموعوع 

أ  تئررديا ع رره  تم عقررو  ت مررن تيرررمن، يأتيفررق مررع كملتررب تيورقررت  

َّررك  تجللعوررمله تيرعملييوررت ارر  تئررل ت ياررب يعررد  مررن تيرحررديمله،  

، فعرد  تجللعورمله تيرعملييورت تي شرطت أقررل     ي رن ضرمل ت ارلت تيعرريف    

 مممل او مرالص َّ ث ؟

علقرت، ي رن يارردي أ    يعرل تكجملَّرت  ررملن إ   رتسرت مودتيورت م     

 ،عوقرمله تيرلي ترد مرن تيرشرملر تجللعورمله تيرعملييورت       تض أصعبأحد 

تيرتالروص،   تئصروش علرى  ارو   ،تئملجرت تضملسرت هلرمل   مرن  رغ  تيعلى 

لررملع  تجلرلويررل يل صررت م َّملئصرروش علررى تيرتالرروص  إ ت مررمل قملريررمله

ب مرررن طّلرررَرارررو اليفرررض تض  ،َّ رررل َّارررملطت ،مثًلرررمله ييعرررل تضطلرررو  

د، مع رى إ ت رغرب جملوعرت مرن ت شر ملؤ      رالوصد إ  دتاوولتد

إيشمل   عوت تعملييورت يرروف  تض رورمله تلمليورت مرن تجللروتر ف رل        

ممل او مطلو  أ  يدالل أفرت  تلرك تجمللوعرت علرى م صرت يتاروول      

أ رررملقه  يَّعرررض تيريفملصرررول عرررن تجللعورررت تيرعملييورررت يرفرررع َّعرررض    

قملقلرت  ت يرتق تيثاوتوت، يرصدر هل  ماملشري شهمل ي تاروول، يمعهرمل   

َّمللرردممله يتئرروتفر تيرر  تقرردمهمل تجلهررمله تضع وررت يف تئ ومررت.    

ي ن تيوعع يوس كليك، فعلى تيرغ  مرن تيقاروش تيعرملم ييف رري     

زتيرري  يشررمل   عوررمله تيرعملييوررت، إ  أيهررمل يوارري حمليررت عملمررت َّررل مررمل إ

 حمدي ي رغ  فوتقدامل تجللت تي  ت مليهلمل كملتب تيورقت يف يرقره.
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تض ِساررت علررى تيرارروول ي ا رر  أ    يموررر  حصرروش تجمللوعررت  

تةيفَرو هلمل كل سال تيدع   إ تري رمل يممليو رملو، مرمل مي  هرمل أ  تصراو      

حقوقرررًت قملقلرررًت تارررملا  يررروس فقرررا يف  قورررق ت اررردتف تضاملشرررري  

يلل ساررر، َّررل كررليك أارردتف تجملرلررع ك ررل، مررمل يف  يررك      

 مرطلاررمله ير يفورر  تئلررملخ يمررربر. يلر يررت تضارررهدفمله تيطلوحررت

أ  تقرصرررمل يمل إ ملًيرررمل يعرررملي  مرررن     ارررو تيرعملييورررت لعورررملهتجل قورررملم

حمدي يررت تض ملفاررت، يمررن سرروطري َّعررض تضررور ين يتضصرر عر علررى    

م روررمله يالرردممله، فلثًلررمل يف يشررملا جتررملري تيرورقررت جنررد أ  مررن      

يارروطر علررى تيارروق اررو عررد  صرر   مررن تض شرر ه تي ررا ي، مررن     

 -وي تهلوربمملركرري يتيارروَّرمملركي. يتحر ررملر تيقلررت أمررر ي طرر  

علررى حمدي يررت تض ملفاررت، ممررمل يعرر  ترتيفررملع    -عررلن أمررور  أالررر 

املمر تيرَّو إ ملًيمل، يالت يكت  َّمليورريري علرى حارمل  تضاررهلك     

تي هررملق . ي رصررور تم  يجررو   عوررمله تعملييوررت يف ت حوررمل ، ميرلررك    

تيا مل   أي من يرغب م ه و فوهمل أسهل مل، ييةعرو ن هلرمل فريرق إ تري    

دَّقمليت تئ د، يأ  يريفق تض ك علرى ارملمر    يشا، يأيهمل عاملري عن

رَّررو صوررا ي طرر  تضصررملري  تيرشرر ولوت ييف يهمليررت تيعررملم يررر  تيرررَّو 

إ  تض ك أي يعمل  ع ه يرحار يتوسوع تجللعورت. عمليشري جترَّرت    

يتقعورت يف جملمعرت تضلررك فهرد حوررا كرمل  ا ررملك  عورت تعملييوررت يف      

عررض  سرر ن ت سررملتلي، يكمليرري عاررملري عررن سرروَّرمملركي مررع َّ      

تلدممله، كمليي جترَّت رتقدي، ي ن تكحل ارمل تعرلحل مرع مررير     

تيوقي. يف تقرديري  سرامل  الملرجرت عرن يطرملق تجللعورت  تتهرمل، قرد         

 ي و  َّااب فرور تئلملخ يرحول معظ  تجلول تض سس هلمل.
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يي رارررب موعررروع تجللعورررمله تيرعملييورررت أالورررت مررتيررردي مرررع   

تيرورملر مرن   ترتيفملع م شر ت سرعملر، فهر  يسرولت يلحرد مرن ت ارب       

َّملضملقت  5ترتيفملع ت سعملرح فقد تريد ت ليفت ص   معر على تيرملجر 

ف فررع تياررعر َّ ارررات أعلررى، كلرررمل اررو مشرررملاد، فلثًلررمل ترتيفعررري      

مرردال ه إيرررملن تيرردجملن يَّرروض تضملقررديح يي ررن يرروس َّمليقرردر تيررلي  

رفعرروت تيروررملر َّرره ت سررعملر. ييرروس مررن تياررهل أ  ترررل ن  عوررت       

تيرو  ، ي  همل َّمليرككود سرارملا    تعملييوت ميفر امل أ  ت ملفو

يف عراا سرعر تيورريريمله عرلن حردي  تير ليفرت، َّملكعررملفت إ        

رَّو حمد  سوعو  ممل ييفوض م ه علرى تجللعورت يأغرتعرهمل يف يهمليرت     

 تضطملف.

يكلررمل   خييفررى، فرر  ت حصررر أيرروتع تجللعوررمله تيرعملييوررت يف      

 جتررملري تيرورقررت أي تاررويق تض روررمله تيررتعوررت، َّررل قررد ي ررو  هلررمل    

أغرته إَّدتعوت جديدي، كك  ت و  مر صصرت يف سرلع معو رت،    

تض رورمله تلمليورت   -كلمل يف تضثملش تيلي تسر دمه كملترب تيورقرت   

أي يشرملا تيرورقرت يف ت طعلرت يت شررَّت كلرمل يف       -من تجللروتر 

تياوَّرمملركي، ي ن َّملكم مل  أ  تقدم الدممله تق ورت أي ممليورت   

 على ساول تضثملش   تئصر.

  تيرديول على تيقولت تضورملفت تير  َّوسرع تجللعورمله     الرملم مل، فإ

تيرعملييوت أ  تقدمهمل يللورلرع يي قرصرمل  ترورو مرن جترملر  حوي رمل       

يف م طقررت تللرروا تيعرَّرر ، تررربز م هررمل تيرورَّررت تي ويروررت، يارر       

ساملقت يعملمت يهلمل حوور طمل   علرى تيارملحت، يكرليك تيرورَّرت يف     

 إمرملري  َّر ، يكرليك هلرمل     تكمملرته تيعرَّوت تضرحدي، ممل يف  يك يف

 تكحل  ي  سولمل يف ت حومل  تيا  وت.
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 تيروصومله 

ختيفورر  مرطلررب تيرتالرروص إ  تارروول، يلراررريع يف إطررر ق       .1

ت رظررر    أعرردت  ت كررا يً إتضريررد مررن تجللعوررمله تيرعملييوررت، حوررا    

صدير ترالوصرهمل، فرملير يفو  سوارملا  يف إعرملفت م شر ه م رورت       

ارررهدفمله ر يررت تضلل ررت   ي قرصررمل  يسواررملا  يف  قوررق أحررد م   

2030. 

تضمليوررررت يغرررر  -إعررررمل ي تي ظررررر يف حرمررررت تيرررردع  يتئرررروتفر   .2

سررولمل يف فرتترر   قرردم إ  تجللعوررمله تيرعملييوررت، ي تيرر  تة -تضمليوررت

 يشمل د، َّ وت تعريرامل.يشمل د يدتكدممل قال تك

أ  تقوم تجلهمله تئ وموت تضع ورت َّربيرملما يهردف إ  تارويق      .3

   ترحقق من ال ش  عومله تعملييوت.فرؤ تسرثلملريت مي ن أ

 

 تيرعقوب تيثملي   أ. تئوملن َّن مصلو •

تييفررررق َّرررر تض ظلرررت تيروملريرررت يتجللعورررت تيرعملييورررت اررر  يف أ     

َّو لمل ت ي  ادفهمل رَّرو تضاررثلرين.    ، يفعت ت عومل تهدف ضتيثمليوت 

يحرى مع تالرر ف ت اردتف تيارملموت، فملجللعورمله تيرعملييورت  رب       

 ت قرصمل  يف يشكتهمل ييف تسرلرتريرهمل. أ  ختوع ميومله

مل أ  تجللعورمله ت شرك عرن طريرق يجرو  أعورمل        يمن تضعلوم أيو 

مل، َّ ررض تي ظررر عررن يرروع    أفرررت  مارررقلر م رررور تقرصررمل يمل أصررلً   

تكيرررملن  زرتعرر ، الرردم ، حمرر ه، يغ اررمل. يَّمليرررملي  ع ررد غوررمل    

فهرررو ييفوررر  إ  تيرارررمل ش عرررن   ،ت مرررر َّرررمل ئاررر    ت عورررمل  يف 



84 

 –2022    
65 

ادرات مركز أسبارإحدى مب  

لمليوت يشو  تجللعوت تيرعملييوت،  يه ممل ا مليك من أفرت  م ررور  تحر

 مل.مي ن أ  يش لوت جملوعت ترعملي ، أصًل

 يف َّقرت ي تيورقت فو ح  أيهمل مل ت وو 

صورا ييفور  إ  تيطر ق     ،إَّرتز تي لو ن ت قرصمل ي تضاردتم -

 .يتسرلرتريت تضشريع

ترته ى علورررره تيقررررراَ ررررإَّرررررتز حورررر  تيطلررررب َّمليريررررملش يتيررررلي ية -

 .ت سرثلملريت يتيروملريت

مل مي ررن هلرر  ت رروين  حلاررمله يجررو  أعوررمل  م رررور تقرصررمل ي   إ -

 .م ظومت تقرصمل يت تعملييوت

تي قد تيالو  من م ظور تقرصمل ي يل ومليمله تيروملريرت تيقملقلرت    -

 .مل تياوَّرمملركيمل  مثًلحمليو 

تاعررا أ  تضقملريرت َّررر حملجرمله ت مرررته ت الررر  تير  مي ررن     -

الدمررت مرعررى تياررولوملك؟ ياررل ييفرررته أيرره    تيراررمل ش  ضررمل ت فقررا  

مل ا رمل تجللعورت   ي ل مره ير  تقرتتح كومل  تقرصمل ي جديد، مثًلر 

 تيرعملييوت؟

توعرروو ضررمل ت   تيفوررول تسرررتتتوووت ت يرردمملن تيرأسرر  ييرروس     -

مل تيروجرره يلرصررر وعو يمرررمل ارر  تضقومرررمله ت قرصرررمل يت   ت فقرر   فلثًلررر 

 ؟ملرته ت الر يتيقولت تير ملفاوت تضروفري َّملضقملريت مع تلو

يال  ؟ممل او تيعملقد على ت سرثلملر تئ وم  يف الت تي ومل  -

مل تيروجره  يرلملشى مع تسررتتتووومله تئ ومرت يف ييفرس تيوقري  مثًلر     

ت سررررتتتوو  يل ص صرررتو  ارررل ارررو حوررر  تياررروق، أم كليفرررت       
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تضعملجلرررت يتيرررردتيي  ي رررن ا رررملك توجررره يلرررركمر تيطررريب جللورررع     

 ؟تضوتط رو

ي مقملرَّررت يف إيشررمل  مثررل اررله تجللعوررمله تقرردي  أمثلررت مشررملَّهت أ -

  تجللعومله تيرعملييورت يف تي ويري   إتيرعملييوت يف  يش أالر ، حوا 

يا  مشرملَّهت ضرمل    ،أي تيشملرقت  روي على ت ويع كا  يف ت ص ملف

 او موجو  يف حم ه تيرورقت تيروملريت  تياوَّرمملركيو.

، اررررل تجللعوررررت تيرعملييوررررت تضقرتحررررت ارررر   يرررروس ميفهرررروم يرررردي 

يَّمليررررملي  معرفرررت متوعرررعهمل تيصرررحوو يف   ؟ه كوت أي زرتعورررتتسرررر

سلالت تيروريد يممل يرعلق َّه من قرترته تسرتتتوووت يجتملريت. كلرمل  

أير ه تيدرتسررررت م مليطررررت عررررن تيارررروق تيروررررملري َّررررلكر يجررررو      

ت حر رررملر يأعرقرررد ش صرررو مل أيررره غررر  موجرررو  يف سررروق ت غليرررت  

ا  يم كهرمل  يتض رومله ت سره كوت تياعو ي  عد  تحمل ه كر 

  رليفو و.

ممرمل   شررك فوره أ  تئورر  ت قرصررمل ي أي تقرصرمل  تئورر  اررو    

ي  رره مررن ت رره ترررملن إ  حورر .    حأحررد ت سرررتتتووومله تضطاقررت 

مل يعلى تيرغ  من أ  سوق تض رومله تلمليوت من تجللوتر يعرررب سروقً  

مرت   و، يَّمليررملي  مي رن َّدتارت عردم م     Niche Marketمر صص رمل   

تقرصمل  تئو  هلمل، يارلت مرمل يظهرر يف تيوالرت ت ي ،      تتسرتتتووو

ي رررن يف فحرررو  تييف رررري أ  يرررر  تسرررر دتم ررررو ن تجللعورررمله       

تيرعملييوررت للررق تئورر  ت قرصررمل ي تض قرر   سرررلرتريت تض ظومررت       

 ت قرصمل يت.
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   املداخالت حول القضية 

تيرعملييورت يف تضلل رت تيعرَّورت     تجللعورمله  يأالوت يتقع •

 تياعو يت.

تيرعملييورت تيشرر ل تير ر  يلرعررملي  تيرلي يقرروم     تجللعوررمله تعرد 

علرررى مارررمل ئ يقررروتير يأسرررس حمرررد ي. يترلثرررل مارررمل ئ تيرعرررملي         

  يل  فولملو 1995ت سملسوت  ممليشارت 

 .تيعوويت ت الروملريت يتضيفروحت -1

 .إ تري ت عومل   ميوقرتطوت -2

 .ماملالت تيعوو تقرصمل ي مل  ياملا  ت عومل  َّعدتيتو -3

 .ت سرق يوتتك تري تيلتتوت ي -4

 .تيرعلو  يتيردريب يتكع م -5

 .تيرعملي  َّر تيرعملييومله -6

 .ت ارلملم َّملجملرلع -7

 تضارردتمت تجللعومله تيرعملييّوت ركوري مهّلت من ركملقر تير لورت  

مل يرقردي  الدمرت   فه  ترّكر على تشملرك ت عورمل  مع ر   ،يللورلعمله

، يفرررر هتقررردميهمل م أحررردا مرررمل جملررررلعه ، يف تي مليرررب   ياررررطوع 

 الرملش  إي يقررتر أ  يظملمهمل تيدتالل  ي ّكد علرى  ميوقرتطّورت ت   كلمل

، تيرصورت عرملفت إ   إ تحمللوت،تياعد ت جرلملع  يتيوط  يتيظريف 

ت يف يقرري ياررلت مررمل ميّوراررمل عررن تيقطررملع تلررملؤ. يارر  مهّلررت جررد     

. كلررررمل أ  تجللعوررررمله يتييفقرررر ي تي ملقوررررتت زمررررمله ييف تجملرلعررررمله 

عورملقهمل  أمن ال ش  تضرحصلت يدتاللوتت تيرقملَّتَّااب  تتيرعملييّوت آم 

دتر فورره فرررت  تجملرلررع تحملّلرر  تيررلي يةرر أتيررلين ارر  عررد  كررا  مررن  
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رامل جممليس يجلمل  م ر ات. كلمل مي ن اوِّتي شملا، ييف تي مليب تة

أ  تاررملعد تيرعملييوررمله يف ماررمليدي قرررترته تيدييررت يف يقرر  ترتيفررملع   

 ررو  يمررن تضيفرررته أ  ي ،ت سررعملر يفررك ت حر ررملر يرراعض تياررلع

 ،تجملرلررع تحملّلرر   حرروتشأييررد  تجللعّوررت تيرعملييّوررت  رتيررت َّظررريف     

  تيرعملييوررمله   حيقررمله ت زمررملهأيف  تييررليك جتررد تيرعملييّوررمله فّعمليرر 

. تحمللورررتتعرلررد يف تلرردممله يتيعررململر يف تي مليرررب علررى تيع ملصررر      

ه أ  يفرررَتت سررره كّوت يف م طقررت مررمل ية   تيرعملييوررتمل تجللعّوررت فلثًلرر

 ملشررروتعقرررو  ماملشررري مرررع تضررررترع تحمللّوررت يمرَّررر  تض   ي ررو  يرررديهمل 

كلرمل أ    ، رملك َّمللورملر يتيلحروم يت    ت  رملك يلرررّي   يصومل ي 

الرر .  هلمل ترتاملطمله يتتيفملقورمله مرع تجللعورمله يتض ظلرمله تضديّورت ت      

 ت تحنارره تلردممله   إ -ت  و   ر -مل يف حمليرت تئرري    فلثًل

يقرد يروح   يرك     ي،َّقروّ تي  تعرلد على تلرملرن ت شرا تجللعورمله    

 ،غر ق تي را   يف يقري تك  َّ ورييرمل يف َّعض تيالدت  تي  تركحّلره  

حورا تعرلرده تيدييرت     ،ع دممل شّحي تيالع يغل  مث همل مثل مصر

 .على توزيع تض   تيوريرّيت من ال ش تجللعومله

مل  ييو ررمل يلولعوررمله  عملم رر  2012مرر  تضرحرردي عررملم   عل رري ت  يقررد أ

َّكالوررت مشررملركت اررلت تيقطررملع يف تير لوررت  إقرررتر ت م هررمل  ،تيرعملييوررت

يتئرررد مرررن تييفقررررر ياليفرررض معرررد ه تياطمليررررت يتررروف  ت يرررردمملن      

 عملييورمله تياعض يطلق على تيريرجمل  تيعململ. أت جرلملع  يف  رل  

دت قرصررمل  ت جرلررملع د أي دت قرصررمل  تيثمليرراد فهررو يف م ريررت َّررر       

   .تك تض ريرر  تقرصمل  تياوق تيرأ ملي ، يت قرصمل  ت شرت

  الت تيقطملع أالوتتع س تكحصملقومله تيرمليوت جمليا مل من ي
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 100مرن   أكثريف  عوو ملوو  800يو  قطملع تيرعملييومله حنو  -

علرى يارات   أ يكمليي يظويفت، ملوو  100 زامل  ييوفر. تيعململ يف َّلد

يف  ٪45 رملي  حنرو   مئويت ضاملالت تيرعملييومله يف تي ملتا تحمللر  تك 

 .٪22َّ اات  كو ومل، تلوهمل يووزيل دت

من إيررملن تئلورب    ٪99 إ  80تاه  تيرعملييومله تيررتعوت َّ اات  -

مررن  ٪71يتيو يررمله تضرحردي، يتارره  َّ ارات    ييووزيل ردت يف تي ررييا  

 .يف تيربتزيل ٪40إيرملن تيالك يف كوريمل تجل وَّوت ي

تي هرَّرمل  ي حرو    َّر    ير توفر تعملييورمله تي هرَّرمل  يف رير      -

 تضرحدي تيو يمله يف موتطن ملوو  37  يقملر يضمل موتطن، ملوو  28

 .تعملييوت 900 ال ش من

 ملورو   177ت مل  تقرلرملي  تروفر تلردممله ي حرو      أي  49ا ملك  -

ت يف تيعململ  ي مظلت تجمللس تيعرملض  ي  رمل ته   َّلد  96ت يف عوو 

 .ت قرلمليوت

 149يريَّرر  تلرردممله ي حررو أ تعررمليي  مصرررف 4200يرروفر حنررو  -

 .ممل يف  يك م سامله ص  ي يمروسطت يريَّملأ يف علول ملوو 

مررن تيارر مل  أعوررمل  يف  عوررمله تعملييوررت ييف  ٪70يف ك رردت  -

مررن تض رررور تيررررتعور يف    ٪75يحنررو  ٪35يفرياررمل  ٪62ف ل رردت 

 .فريامل ا  م سامله تعملييوت

مررن تض روررمله تيديتقوررت ت روهررمل م ساررمله      ٪19.5يف َّلوو ررمل  -

 .تعملييوت

 .ا  قطملع تعمليي  من جتملري تيرورقت ٪70  تي ويي يف -

ياررمل ، مررن سرروق ت   ٪96يف تي رررييا تارروطر تيرعملييوررمله علررى     -

مرن سروق    ٪70من سروق تيلحروم، ي   ٪70جامل ، يت  سوق من ٪55ي
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 ،مرن سروق مروت  تيا رمل      ٪15من سوق تئارو ، ي  ٪52تياوض، ي

مررررن سرررروق  ٪30يسررررلو، يأيف مدي ررررت  ٪40يترتيفررررع تي اررررات إ  

 .تيركمو مله على غ  تئوملي

 عورررت تعملييورررت يف  أيشاررررو  تضلل رررت فقرررد كمليررري م يعلرررى

يف تيقريرمله، يكمليري جهررو     ارر 1380تضلل رت   تكسوارهمل عرملم    

ي  عورررت أالرررر  يف ئأ يشررر 1382الورررت  غررر  ر ورررتو. ييف عرررملم  أ

يي ن َّصوري ر وت ي ي مظلرت يزتري تيعلرل يتيشر ي      ،تيدرعوت

 .وت  حًقملوت جرلملعوت  يزتري تضوتر  تياشريت يتير لوت ت جرلملع

 

تضعوقررمله تيرر   ررد مررن فملعلوررت تجللعوررمله تيرعملييوررت     •

 ي يرامل تضكموش.

يلولعورررمله تيرعملييورررت يف  ملا رررملك جملا رررجتررردر تكشرررملري إ  أ  

قصرص   قيتق ،يفق حوكلت م واطت مرلورتضلل ت يقوم َّعلل 

قصررص تي وررملح تلررك علررى سرراول تضثررملش  عوررت    مررنت. يجنررملح ال قرر

عرررلن أكررررب م روررر  تيرررديتجن يف   يتجرررن عاررر  تيررر  أصررراحي

  عد  يحو  تجللعومله إمع  يك في .تضلل ت يغ ه من تي وملحمله

تيرعملييوت يف تضلل ت حمدي  جد ت مقملريرت صور  ت قرصرمل  تيروط      

تيررلي جتررمليز حل حلررت تريلوويررمله ريررملش، كلررمل أ  معظرر  تجللعوررمله        

قرصررر جمررمل ه عللررهمل علررى الرردممله تيررتعررت يتجلللررت      يتيرعملييوررت 

 يرررملهَّرررمل يتيو ييرأمقملريرررت َّمل قرصرررمل ته تضرقدمرررت يف    رورقرررت،يتي

يجرره أتضرحرردي يتيوملَّررمل  تيرر  تعلررل تجللعوررمله تيرعملييوررت يف معظرر      

ت قرصمل  تلدموت يتكيرملجوت، فعلى سراول تضثرملش يالر   الرل أكررب      
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 مرمل  تيرعملييوت تض سامله تص و  يفق تعلل تقرصمل يت م سات 300

   ي ر. و تريلو ييص  تريلوو  عن يريد

 عورررت  أيررر  250َّررر  يحررردامل حنرررو   يير يش ت  رررمل  ت  ييف

ملورررو  مرررروتطن  حللرررا سرررر مل  ت  ررررمل     160تعملييورررت ميل هررررمل  

يمتثررل يف َّعررض  يش   ،ملوررو  شرر ص  5.4ت يريَّرر و ييعلررل َّهررمل   

مترلرررك تيرعملييورررمله حصص رررمل  . يت  رررمل  تضوظررر  ت كررررب يلشرررامل  

  ، على تي حو تيرملي سوقوت كا ي يف تيص ملعمله

 إيطمليورمل  يف ٪55 ف ل ردت،  يف ٪79 اوي دت، يف ٪83  تيررتعت -

 .فريامل يف ٪50ي

 ف ل ردت،  يف ٪35 قرربؤ،  يف ٪37 فريارمل،  يف ٪50  تيا وك -

 .أضمليومل يف ٪21ي تي لامل يف 31٪

 .تياويد يف ٪20ي ف ل دت يف ٪36  تيرورقت -

 يف ٪18ي إسررررررامليومل يف ٪21  تيصررررررحوتت  ييررررررت يتيرعمليررررررت   -

 .َّلوو مل

رب تيا روك تييفرياروت تض سارت علرى أسرملخ تعرمليي        أكر  َّل أحرد 

يكريرديي تجري روش تيشرريك      ي ر ملورملر  110يالر   اللره حنرو    

   .تييفريا  يف تيا ك تياعو ي تييفريا 

يريررررمل ي ماررررملالت  ملميفروح رررر   يرررررتش تجملررررملشيي كررررد  يررررك أ  

 .تيرعمليي  يف ت قرصمل  تيوط 

لعوررمله تجل تيرر  توتجههررملمررن أارر  تيصررعوَّمله ييررر  تيرراعض أ  

تيرعملييّوتح كثري تيقوو  تئ ومّورت يعردم فهلهرمل مرن قارل تجلهرمله       

حورا مرمل زتش تيرتالروص     حصعوَّت يف تيرتالروص  فه ملكتئ ومّوت، 
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قررتره مررن  إحّررى يرر     ت،فرررتي طويلر  ييكالرل م ّورت  ت  يللوتفقرت خيورع  

مرع   حييزتري تيدتاللّورت  يتير لوت ت جرلملعورت  قال يزتري تضوتر  تياشرّيت

وص يلل سارررت أي تيشرررركت مم رررن أ  يرررر  يف يررروم أي    أ  تيرتالررر

  يرردفعو  ومثررل تيشررركت هلررمل ماررملال  ّوررتيررومر، يتجللعّوررت تيرعمليي

يفرروق  يررك ختوررع كشرررتف يزتري    ،مرروتهل  يهلررمل جملررس م ر ررب  أ

سراب صرعوَّت تيرتالروص تللرا تيارملَّق َّرر        يعرل تضوتر  تياشررّيت. ي 

عررر  إ   يرررك أتجللعورررمله تيرعملييّورررت يتجللعورررمله غررر  تيرصّورررت،  

تاررررّلا تجلهررررت تكشرررررتفّوت يَّ يقرتطورهررررمل يسررررو  فهرررر  موظيفوهررررمل 

جتررررمله تجللعوررررمله تيرعملييّوررررت، يتير ّوررررر تياررررريع يف     حوملته يصرررر 

ضررملمه  ميفهرروم تيقطررملع تيرعررمليي ، فروررد    إمارر يي  تيرروزتري يعرردم  

علملهلرمل،  أتيرملَّع يلوزتري يرحّ   يف تجللعّوت ييعّطل  تير لوتم رب 

عّوررت م ر ررب ي ررّوش مررن  عّورهررمل تيعلومّوررت،      َّو لررمل جملررس تجلل 

جملَّرت علرى تارمل  ه تجللعّورت     تك تير لورت ت ممل يارطوع م ررب  ييمل ر 

عرررر  إ   يررررك  أ، مارررر ييوتأي تررررل مشررررملكلهمل أي يرحّلررررل أي   

تز يتجّورررت تيرعملمرررل مرررن قارررل تجلهرررمله تئ ومّورررت، فرورررد يزتري      

تر  َّو لرررمل يزتري تضرررو ،تيرورررملري تصرررر علرررى سرررول جترررملري يلولعّورررت 

 ،تررر  أ  تياررول تيرعررمليي  ي يفرر   يتير لوررت ت جرلملعوررت  تياشرررّيت 

فرر  ي ظررري  هلررمل   ،يف تيرروزترتر ملييّوررتييررليك ترعّطررل معررملم ه تيرع 

الر  مرن   أييف ييفس تيوقي   ي ظري  هلمل كقطملع  ،كقطملع الملؤ

عررلن تيقطررملع غرر  تيرصرر ، يجتررد صررعوَّمله يف تئصرروش علرررى        

دفع تجللعّورت تيرعملييّورت تيركرملي    ج اّوت، كلرمل تر  يلعلمليت ت  تكش ته

 تيرعملييورت رَّملحهرمل. يتوتجره تجللعورمله    أيتدفع ماملالت جمرلعّوت مرن  

 جهررتي أيف فرررو حاررمل  يف تيا ررك، ييرروس ا ررملك     يصررعوَّت كررا  
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ت جرلملع  تيلي يطلب عرلمليمله   تير لوتَّ ك  عدت َّإقرتعهمل ت ّوي

ماررملي  فوهررمل كصرر وك عقررملر أي حاررمل  َّ  رر  يَّقرردر تيقررره      

علررى أمل ي  يقاررل ت كريفررمل  َّررران تضشررريع ييوررع سررقيفً  َّمليورراا، 

تجللعّورت تيرعملييّورت.    كقررته قدره عشري م ير ريملش سعو ي فقا 

مل مرررن قارررل  مل أي حّررررى تعمليي ررر ي  تلقرررى تجللعورررمله تيرعملييّورررت تيفورررولً  

مشملريعهمل، فلع أ  تي ظملم يعطوهمل  كقملمت رته أتيالديمله يف م حهمل 

جترررد طلارررمله  حورررا  ،٢م2500ره مارررملحرهمل أتئرررق يف م حرررت  

ارررله َّعرررض  ي ت،ياررر ر طويلررر  تيالرررديملهتجللعورررمله جمّلررردي يرررد   

 .ش مل ه تي  توتجه تيقطملع تيرعمليي تك

ييف تكطملر  تته يفولمل يرعلق َّملضعوقمله تي   د من فملعلوت  ير 

 تجللعومله تيرعملييوت يف تيوتقع تياعو ي جتدر تكشملري إ  ممل يل  

زتش  تجرلررملع  حملررو ، ي ررن مررمل تجللعوررمله تيرعملييوررت يشررملا   -

ت، يف جملمعرت طوارت تجللعورت    جرد   ملجنملح تضشريع يف جمرلع رمل عرعويفً  

قيفل ت كرررمل   أشهرين، حرى   ممل يقرلهمل هسأتيرعملييوت ظل  ع 

 .فوهمل، يعلى شملكلرهمل كث  من تضشملريع ت قرصمل يت ت جرلملعوت

قورررت يف إ تري مثرررل ارررله تضشرررملريع يرررد  وي حررر  أ   رجرررت تيوحل -

علملش تل يرت  ، يف ييفس تيوقي جتد أ  ت جد ت م  يفضاملالر تض

 .مل َّدرجت أكربكمل يقملف جتد قاوًي

فإ  تيدعمليت ضثل ارله تضشرملريع عرعو ، يَّمليررملي  فرإ        يألس  -

سرررولمل يف  قارررملش علوهرررمل حررررى مرررن تضوارررورين عرررعو  يل مليرررت،    تك

 .فصملح عن تييفئت تض ريفعت م هملتك
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سرولمل تكعر م تير ر  يف       ،مزتش ا ملك قصور من تكع  ممل -

توعرروو تيرردير تيررلي تلعارره مثررل اررله تجللعوررمله يف حررل كررث  مررن   

 .مليو أقومليمل تييفقر يتياطمليت يت يدمملن 

هرمل  أي إ  يجنملحهرمل يرجرع عردم تيرشرملر تجللعورمله تيرعملييورت       يقد

تجململ ه تضشهوري تي  ت مس مشملعر تضوتطن تيعرمل ي   علن ت درن

ه يتقمليورررد ياوملكرررل جتملريرررت رتسررر ت يف   ت رررملفس َّووت رررمل يم سارررمل 

قرد   يردركهمل    ي.. الت تيرسروخ يره َّر  شرك مموررته كرا       تيوطن

  تضرعرررررىو إصرررررحمل    يدركررررره  تيصرررررحت ترررررملن علرررررى ر يخ ت 

مرردت  يتير رروع يف س سررل تك تشررديد  ململ توتجرره عررعيًففملي ويرري مثًلرر

الهرمل ت حر رملر   أيي رن هلرمل عورو  ظرملاري      ، الرأمور أتيالع  ي

 .تعهأيوَّ ل 

 تضشرررررررفتَّ يقرتطّوررررررت تجلهررررررت  يتشرررررر  َّعررررررض تمرت  إ  أ   

 ،ي  لهمل يف كرل كرا ي يصر  ي يتيرورمليزته يل ظرملم يتيلروتقو      

كّالي تيرعملييومله ياّلشي  ير جملس تجللعورمله تيرلي ارو مثملَّرت     

  مرررن  رلررر  تجللعورررمله يف م ر ارررو مررر ه  13 ،عورررملقهأت رررمل  

 ييف. تلدمّورت  وزترتهتير  مرن  أعومل  4عملفت إ  إ ،م ملطق تضلل ت

صّره تيوزتري على تعور مخات أعورمل  يف تجمللرس   أال ي ت  تيديري

َّرمليرغ  مرن    ،عملفت إ  ممّثل تيوزتري يف تجمللسإ ،َّقرتر من تيوزير

، ي وررع تضعلومررمله تيعلوموررتمعملرعررت جملررس تجللعوررمله ي عوررره 

 هرمل  ي  يارريفمل  م  تَّمليوزتري يغ  م ظل مرَّوطتعن تيقطملع تيرعمليي  

رَّررا تجمللررس ييعررل  .  علررى تي رررر تيوارر  م هررمل إي  يّطلررع تجمللررس 

أكررب تيعوتقرق يف    تضلملرسرمله يمرن  َّمليوزتري او تيااب يف مثرل ارله   

يسررو و  تيقطررملع يف  ،يجرره تطرروير تيقطررملع تيرعررمليي  يف تضلل ررت 
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يف صرو ت ت رمل  ماررقل أي  ري      ت سرق يوتعط  أ حملش يو  أفول

 .ع جملس تيوزرت  ماملشريرتِجتة تيم يفصل تت ظولّوت مر صص تاوئ

يأشملره يرملقا إحرد  تيدرتسرمله تضر صصرت عرن تيرعملييورمله يف      

ت معوقررمله تيرعملييوررمله يف تضلل رر   يش جملررس تيرعررملي  إ  أ  أَّرررز   

 :ترلثل فولمل يل 

  أ  مارررر تهمل إ ،رغرررر  ت ارلررررملم تير رررر  َّمليرعملييوررررمله -1

ت يتي شرررملا تررررتش عرررعويفت مرررن حورررا تيعرررد  يتييفعمليوررر     تير لويرررت  

يتيروزيع تجل رتيف. قد ترتكر تيرعملييومله يف م طقت أي م ملطق يقرد  

 .يف م ملطق أالر  تهلمل  كر  د  جن

علرررررى تيررررررغ  مرررررن أ  تضلل رررررت شررررررعي يلرعملييورررررمله      -2

 ت  ،1429ي  تعديل يظملمهمل عملم  ،ت سره كوت م ل زمن طويل

 يمل تير صررص، حوررا مررن تيرعملييوررمله َّررر سررمليه تيرشررريعمله أ 

سرر مل  مل  عوررمله تكفلثًلرر َّررهح الملصررت تشررريعمله يرروع ي ررل ترروفر

 ورمله تيرعمليي  صملجرت إ  يظرملم الرملؤ َّهرمل خيرلر  عرن يظرملم تيرعمليي       

 .ت سره كوت

فررت  تجملرلرع مرن أار      أيعد عع  دحلقملفرت تيرعرملي د يرد       -3

ا ملك جهرل َّشرريا   حوا  ،تضعوقمله تي  توتجه تيرشملر تيرعملييومله

مل يارررطوعو  تيرقرردم يرروزتري  ش ص رر 12تكسرروس تيرعملييوررت رغرر  أ   

 .تضوتر  تياشريت يركسوس تعملييوت

ارر  تضعوقررمله تير   ررد مررن تيرشرملر تيرعملييوررمله تلررك   أمرن   -4

تضرتاطررت َّيفررك ت شررراملكمله تيرر  تثررور َّررر تضاررملالر يجمررمليس       

تصرررريفوت  إجرررررت تهييفارررره ، أي أتك تري أي َّررررر أعوررررمل  تجملررررمليس 

تيرعملييوررت يف  قوررق  اليفررملق تجللعوررملهإتيرعملييوررمله. ييعررو   يررك إ  
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ك دمرت   ،ئي من أجلهمليِشأ  ادتفهمل ت جرلملعوت يت قرصمل يت تي أ

عورملقهمل مرن حوررا تروف  تياررلع يتلردممله َّكسررعملر م  يفورت مررع      أ

 .رَّو معقوش يوزع َّر تض راار يلرعملييوت يهمليت كل عملم

 ،توتجه تيرعملييومله يف تضلل ت يقص تير اوق فولرمل َّو هرمل   -5

ضادأ تيامل خ تيرلي  كريرمله سرملًَّقمل  تيرعرملي      ال ش يتعو َّملإيالت 

َّررر تيرعملييوررملهو. يوررملف إ   يررك عررع  تيرلويررل َّارراب صررعوَّت      

 .تئصوش على قريه من تيا وك يتجلهمله تضلويت

  عع  تئوكلت يغومل  تيشيفملفوت يف َّعض تيرعملييومله  -6

يليفارمل  تضرملي     ملي عرل م هرمل مرتع ر    ،على تسررلرتر تيرعملييورت   دياملع

 . ترييتك

َّ يقرتطوررررررررت يزتري تضرررررررروتر  تياشررررررررريت يف تيرصررررررررريو   -7

  ، إيشمل  تعملييوت قد يار رق عدي شهورإفرقدي  طلب  ،يلرعملييومله

 .مل ي ن س وته

تيرعملييومله تظل يشملًطمل جتملري مل ي ملفس غر ه، يمرن حلر  قرد      -8

  ت ياعض تجلهرمله يف تيقطرملع تيرورملري يالملصرت تيرعملييورمله      هد تعد مة

رمملكي تي ررررا ي يرررروس مررررن  تيارررروَّفا سررررل  ،ت سررررره كوت

يَّمليررملي  قرد تعلرل ارله تجلهرمله علرى        ،مصلحرهمل جنملح تيرعملييورمله 

 .عدم جنملح تيرعملييومله أي عرقلت تكسواهمل

َّرررردتع يتيررررريف   الررررملرن تيصرررر ديقح فلعظرررر    غوررررمل  تك -9

يف حرر أ  ا رملك    ،مرمل تسرره كوت أي زرتعورت   إتجللعومله تيرعملييوت 

ك ت تصررمل ه  يمررن  يرر  ،الررر  تارررحق ت جتررمله حنواررمل   أيشررملطمله 

 .يتي قل، يتي هرَّمل ، يتيا ن، يشركمله تيط ت 
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ترركالر تيرصررريو يلولعوررمله تيرعملييوررت مررن  يفولررمل يرعلررق َّكسررامل  

يتير لورت ت جرلملعورت، فهرلت يةعرر  إ  أ       قال يزتري تضوتر  تياشريت

َّررد أ  تقرردمهمل   ي  عوررت سررورتتب علورره تاعررمله ممليوررت   تيرصررريو

  :يتشللتيوزتري يلولعوت تي ملشئت 

مرررن رأخ مرررملش تجللعورررت،  ٪20عرررن  د  تريرررإعمليرررت تكسواررروت  -1

 .من قولت تكسوس يَّ مل  مقر يلولعوت 50٪

قملمرري تجللعوررت َّر يفوررل مشررريع إيرررملج  أي   إ ت ،إعمليررت مشررملريع -2

مرن ت ليفرت    ٪50عرن   د  يرير غرتعرهمل مرمل   أتاويق  يدالل علن 

 .تضشريع

 ي ت تعرعرررإمرررن تلارررملري  ٪90عرررن  د  تريرررإعمليرررت الارررملري  -3

 .تجللعوت ض ملطر

ت سعو ي مل مريفرًغرمل   ترورمليز    ي تجللعوت مدير  عو  إ تإعمليت إ تري  -4

رتتاررره تيشرررهري ضررردي حلررر ث سررر وته، ي ررروز متديررردامل    مرررن 50٪

  .الر  موتفقت تيوزيرأيا وته 

تيرظلرري تجرلملعررمله تجمللررس صوررا      إ تإعمليررت جملررس إ تري   -5

رَّررملح مررن ت  ٪20مل يف تيارر ت مررمل   يروررمليز  تجرلملع رر 12تقررل عررن  

 .تيا ويت

إعمليت تشر ول ع ردممل مترلرك تجللعورت حلر ث آ ه مو مليو ورت        -6

  ت قطررع عررن تيعلررل يف م طقررت الرردممله تجللعوررت أكثررر مررن حل حلررت  

مررن مروسررا مرتاررمله حل حلررت مررن  ٪50ي يررك مررمل   يروررمليز  ،شررهرأ

  .تيعململر على تلك تميومله

  ترحلرل   من تير مليو  علرى أ   ٪90إعمليت تدريب   ترومليز  -7

  ي.تيوزتري ت مليو  أكثر من ش صر يف تيا ت تيوتحد
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إعمليت حمملسات يلولعوت يفوهمل تيفملصول، إعمليت  رتسرمله يصروث    -8

 من تير ليفت. ٪50عن  د  تريَّ اات 

ممررمل   ٪50إعمليررت الرردممله تجرلملعوررت يلولعوررت مررمل   يروررمليز       -9

 .ت يفقه تجللعوت من تيا د تض صص يليك يف مورتيورهمل

فرإ  تيروزتري    ،تضرملعب يتيعب  تضملي  ي ل  عورت من  ييلر لص

قد ترل رك يف تيرصرريو يلرعملييورمله حررى   يرتترب علوهرمل تيررتمرمله        

 .ممليوت

 آيومله  ع  تجللعومله تيرعملييوت يتكفمل ي م همل. •

تجللعوررمله تيرعملييوررت مل تكالررل حقهررمل مررن تييفهرر  يف     ي حرر  أ  

ولر   كر    ي رملن كث  ت مرن تيرتييرا مرع  عر  ت ظ     ،يع  تجملرلع

 تجلهرررمله. يياررره  يف توف ارررمل ك دمرررت جمل َّرررت   كعرررب  طرررملر   

تئ ومورررت مطمليارررت َّرارررهول فارررو تجللعورررمله يتقلورررل مرطلارررمله   

ي ا رر   كررليك. صرردتر تضوتفقررمله إتيرقرردي  مررع تاررريع    إجرررت تهي

خ مرن ال هلرمل   لرملرن ارله تجللعورمله تة    علرملش توف  م صمله تاهولوت 

يكلثررملش  ،أ  تلوررك يلشرررت  ي   ،علملهلررمل يالرردمملتهمل مه وررت عمليوررتأ

ير رو    ، تريت يأيظلرت  رملز  يحمملسرات   إي رتييوت إتوف  أيظلت 

 . ي تصرف اله تجللعومله  ي  مقملَّل

مّمررمل   شررك فورره أ  تيقطررملع تيرعررمليي  يف تضلل ررت صملجررت إ    ي

َّه تيقطملعمله تضلملحللت   ظىسوي ممل أمرتجعت ي ديا يل هوه َّه 

  تيقطرملع تيرعرمليي  يف تضلل رت قرد     إفيمع  يك  ،رقّدمتيف تيديش تض

 ، يا رملك عرد   تضملعروت  تيقلولرت َّره يف تيار وته    خ  َّرك مل قطع شروطً 

يف تجملررملش تيررتعرر  يت سررره ك   تيوتعررديمررن تضشررملريع تيرعملييّوررت 
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مررن يزتري تياوئررت يتضوررمله    ملي عل رر مليتيراررويق، كلررمل أ  ا ررملك تيفّهل رر  

حررتز َّعرض تيرقرّدم يف    إ ّ   إ أ ملمّم ،يتيررتعت يلولعومله تيررتعّوت

يف  تي ملجحررتيتعررد  عوررمله تي ّحررملير مررن تجللعوررمله   ،اررلت تجملررملش

قلولرر  يرمررمل تيعررملض . يقررد   تكسرروس   تضلل ررت يعلررى تضارررو  تك 

توررررررر   ورررررررع  تتسرررررررره كّو ي عوررررررررر مركرررررررريرر يتحرررررررد

 عّوررت زرتعّوررت    تكسرروسمل يو رر أي   ،ت سررره كومله يف تضلل ررت 

لعوررمله تيررتعّوررت يف تضلل ررت، يتضرركموش  تجل وررعمركرّيررت تورر   

من اله تجللعّومله تضركرّيرت أ  تر ّظ  يترروّيى ت سرر ت  تجللرملع       

ل علررل تجللعّوررمله ارره يتيراررويق يتي ررث  مررن تكجرررت ته تيرر  سرة 

 .تيررتعّوت يتجللعّومله ت سره كّوت يف تضلل ت

 ررب أ   تضرردي  عرر  م ساررمله تجملرلررع ييف يظررر تيرراعض فررإ  

مي ن أ  تقملم ياد حملجمله الملصت،  يتي اله تجللعومله،  لليش

أ  ي و  م همل اليفض تير رمليو . يتعلرو  ارلت     تيوريرييوس من 

. تياررعو يتتي رروع مررن تض ساررمله يارره  يف  عرر  حلقملفررت تيرعررملي  يف      

يتلك من  تيوط ،ياله تيثقملفت تاه ، َّديرامل، يف  ع  ت يصهملر 

جمررملش سررد تئملجررمله    ملهررفوتقررد تيرعررملي  يف كملفررت تجملررمل ه، يم    

 .تضشريعتتئوملتوت 

على عد  من تضعوقمله تي  توتجههمل تجللعورمله  مي ن تير لب ي

أ  تارره  يف رفررع تي ررملتا    عةلوررمل مي  هررمل َّإ ررمل  رررمل ن  تيرعملييوررت، 

تحملل  يزيمل ي تيصمل رته يتاروول َّررت ته ت الررتتع الصوص رمل فولرمل      

تجللعورمله أ   مي رن هلرله    كلرمل  .يرعلق َّمليررتعت يم رومله ت يارمل  

تقرروم َّرردير تجرلررملع  مررن الرر ش ت ظررو  تيرررح ه يأيشررطت تيرعلررو    

ي رو  ضثرل ارله تجللعورمله  ير      يرمرمل  .يتيردريب، ي ع  تضريفوقر
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رقررروس ك رررملع صررروه صررر ملر تض ررررور، يمت وررر ه  مرررن امليرررت    

إ  أيهرررمل  حأييفاررره  عرررد م ملفارررت تيشرررركمله مرعرررد ي تجل ارررومله   

مرن أكررب تيعقارمله تير      سرصطدم َّمللص صت يتي  قرد ت رو    

  .توتجه مثل اله تض ظلمله

تجللعورمله تيرعملييورت  رب تيعلرل     قطرملع  يمن أجل زيمل ي كيفرمل ي  

 على 

يتئرل ت مثرل ارو     ، َّومليمله كملفوت عن الت تيقطملع توف -1

أ  ي و  الت تيقطملع من عرلن تيقطملعرمله تير  يرر  ت طورهرمل مرن       

 و. ررررى تمح ت  مل ي رررن موجرررو  إقارررل تهلوئرررت تيعملمرررت يإلحصرررمل    

تيقطرملع يمرد     لتتهلدف من  يك يعع يقطت أسملخ يمارهدف هلر ي

َّرمليطاع يجرو   رتسرمله مرن     ي ،ماملالره يف تي ملتا تحملل  تك رملي  

 يش مرقدمت توعو مد  أالوت يمارملالت ارلت تيقطرملع قرد ت رو       

  . تعلت يلرا 

يرككد من تيرقود َّمل ادتف ت سملسروت يوجرو  مثرل ارلت     ت -2

 .تف ع همل يرو ب تيعديد من تيقومليملتيقطملع يعدم ت حنر

قررد يتيرر   تيروعوررت َّكالوررت تيقطرملع تئملجرت إ  مريررد مرن    -3

 .دع  من تيقطملع تلملؤتيتار رق َّعض تيوقي ي رملن إ  

 ،زتيري قورد ت يرظرملر يف تضلل رت     تلطوته تضهّلت تي  مرمل  يمن

ضرمل   تيرعملييورت، او قصر يشملا تياقمل ه يف تئملرته على تجللعومله 

رعرملي   تي يرك مطلرو     يكييفرمل   ،م ّورت يت ظولّورت  أالّورت  أيك مرن  يف  

زتري ييزتري تيشررئو  تيالديررت يتيقرييررت ي    سررولمل  وزترتهتيررمررن قاررل 

 .يتير لوت ت جرلملعوت تضوتر  تياشرّيتيزتري تيروملري ي
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يفررق معررملي   ررب أ  يررر  جنررملح تجللعوررمله تيرعملييوررت أيو رمل فررإ   

 :م هملعلل 

طرروير أ يته تكشرررتف يقوررملخ تييفملعلوررت    تئوكلررت تييفعمليررت ير  -

  ه.يلولعومل

 .تيردقوق يتضرتجعت تيدتاللوت -

  ت.تيفعول ت يظلت يتيلوتقو تيقمليويو -

 .ت ال ق تضوثملق  -

 .تك تريموثملق علل جملس  -

  .تيفويض تيص حومله -

  ر.إ تري تض ملط -

ارررردتف يتيوصرررروش يللاررررريفودين يتيرررررل ر    تيفعوررررل ت  -

  .يتئلمليت يتضوحلوقوت

 

  ممل تقدم ممل يل  يوملف إ 

ل ت يظلرت تئمليورت  ته   يتئملجت إ  مريد مرن ت يظلرت أي تعرد     -1

تيع قت تير  تردع  حصروش تجللعورمله تيرعملييورت علرى حصرت أكررب         

 مل   من تياوق م ه

و من يظملم تض ملفارمله يتضشررتيمله تئ ومورت    45تعديل تضمل ي   -

 إعيفمل  يوشلل تجللعومله تيرعملييوتح ييهدف الت تيرعديل تضقرتح إ 

يسرررد  يظرررملم تض ملفارررمله يتضشررررتيمله تئ ومورررت  تيشرررلويوت علرررى 

و مرررن الررر ش إعرررملفت دتجللعورررمله  45تييفوررروي تيقمليويورررت يف تضرررمل ي   

مل إ  ج ررررب مررررع تض سارررررررمله  و ج ا رررر45تيرعملييوررررتد يرررر ص تضررررمل ي   
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مررمل تقررق ت ررملف  تييفرررؤ ي عرر  قطررملع      ،يتجللعورررررمله ت الورررررت 

 .ر ت جرلملع  يت قرصمل يتجللعومله تيرعملييوت  ته ت حل

توعوررررت تجلهررررمله تئ وموررررت يغ اررررمل َّمل فوررررلوت تضل وحررررت      -

 .يلولعومله يف ترسوت تضشملريع

زيمل ي تض ل  مله تي  تردع  ت يفورل تجللعورمله يألعلرملش تض ملطرت       -2

 .يم همل تيراهو ه تضمليوت  مثًلمل جترَّت َّ ك تير لوت ت جرلملعوتو ،َّهمل

 .ت يراو  علل تجللعوملهرفع مارو  تي وت ر تياشريت تي زم -3

 .تطاوق تيرحوش تيرقل  يلولعومله تيرعملييوت -4

تضه ورررت تيرعملييورررت يف  أرته و يلولعورررمله  أيختصررروص مقررررته  -5

 .امل يشملإم  حملد َّن سللمل  غ  تيرصوت تضرمع مدي ت ت 

ار  جمرمل ه  عر  تيقطرملع تيرعرمليي  ار  مت رر        أقد ت رو    ي

يعلرل تض سار  صريرت يكيفرمل ي     تضوتر  تضلرملزي يف الت تيقطملع من ت

ا  ماررملحت م ملسررات يروظورر  تضرروتر  يت َّر ررملر يتييفرررؤ     عطررملإي

َّمليارعت يتضرييت تي  ترطلاهمل طاوعت تيقطرملع   يلرحديملهيت سروملَّت 

من تيوتعو أ  جملس تجللعومله تيرعملييوت يارلش جهرو  ت   يتيرعمليي ، 

ي  ررره غررر  مَمّ رررن َّمليدرجرررت تي زمرررت يرطررروير      حرتقعرررت يال قرررت 

َّويرت  تيقطملع، يرممل يوتجه  رديمله او لورت ييوع رمل مرن تيرعمليرت ت      

حرص ررررمل علررررى تئوكلررررت  ،تيرتقرررردي مررررن قاررررل تجلهررررمله تضشرررررفت 

يت يوررراملا َّوررروتَّا يظرررملم تجللعورررمله تيرعملييورررت تيرررلي مل يعرررد      

موتكا مل يلرحديمله يتييفرؤ تير لويت يف ظل تيرطور يتيراملرع تيرلي  

تضطريحررت مررن قارررل   تيروجهررمله   فورررليأ. 2030جررمل ه َّرره ر يررت    

تضع ور يأالهر  رمرمل جملرس تجللعورمله تيرعملييورت ييفاره، ارو رفرع         
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 تريررت ي ويلرره إ  اوئررت عملمررت مارررقلت م ظلررت   مارررو  ترتتاوررره تك

 .يمم  ت يلقطملع

تضوتزيررت َّررر ت ارردتف تير لويررت يلولعوررمله تيرعملييوررت      كلررمل أ  

 يتيرصورررت ي قورررق ت سرررردتمت يتجلررردي  يلل سارررر تضشررررتكر 

يتيلين  فعوت أموتهل  يف تيادتيت، سووعل  يرامل أكثر فعمليوت علرى  

 على تضد  تياعود. تضد  تضروسا يتياعود يسوظهر أحلرامل

 

 التوصيات 

 عررر  تسررررق يّوت تيقطرررملع تيرعرررمليي  ييعرررعه  ررري تكشررررتف       -1

 تير ظول  هلوئت مارقّلت.  

يشرررر تيررروع  حررروش أالورررت تيرعملييورررمله مرررن الررر ش مرررمل مي رررن   -2

ي يرك مرن الر ش يسرملقل      ،ممورته يأادتف  عورملقهمل من   قوقه

تكعرر م تض رليفررت يتوعرروو تييفرررق َّو هررمل يَّررر تجللعوررمله تل يررت       

 .تيعلل تيرعمليي  يط  حوشقملمت م متر إقلول  أي إي

زتيررت تيعوتقررق أمررملم تيرعملييوررمله مررع تجلهررمله تئ وموررت يشرراه   إ -3

  .تئ وموت مثل سهويت تئصوش على تيرتتالوص

مرع تروف  َّررتما تهردف إ       ،ر تضمليوت يغ  تضمليورت  مل  تئوتفإ -4

  قطملع تيرعملييومله.تطوير يت ظو  

تعررررديل ت يظلررررت تئمليوررررت  ته تيع قررررت تيرررر  ترررردع  حصرررروش  -5

تجللعومله تيرعملييوت على حصت أكرب من تياوق م همل يتعديل تضمل ي 

و يف تي قحررررررت تير يفوليررررررت ي ظررررررملم تض ملفاررررررمله يتضشرررررررتيمله  45 
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ييهرردف اررلت تيرعررديل تضقرررتح إ   ،تيرعملييوررملهتئ وموررت يوشررلل 

  .تض ملفامله يتضشرتيمله على يظملمإعيفمل  تيشلويوت 

ي ظرررر يف صررر حومله جملرررس تيرعملييّورررمله يولرررملرخ  يره مثرررل   ت -6

 جمرررمل ه عللرررهمل ي ديرررد  تضرقدمرررتيف تيرررديش  تضشرررملَّهتتض ظلرررمله 

يأاررردتفهمل يتلررردممله تيررر  تقررردمهمل مرررع رفرررع ماررررو  تي ررروت ر     

 . زمت يروا  عللهملتياشريت تي

عطرررمل  تيصررر حومله تي ململرررت يلرعملييورررمله مرررن الررر ش رسررر       إ -7

يتلرردممله تيرر  تقرردمهمل يرفررع مارررو   ،يأارردتفهمل جمررمل ه عللررهمل

 .تي وت ر تياشريت تي زمت يروا  علل تجللعومله

 ،متوور تيقطملع تيرعمليي  يف تيرسوم يتيورتقب يرحيفورر تيقطرملع   -8

سررروي َّمليقطرررملع  أملي  يلعلمليرررت مرررمل يف  يرررك تكعيفرررمل  مرررن تضقملَّرررل تضررر   

 تيص ملع .

تعرلررمل  تيرروزترته علررى تيرعملييّوررمله كررلرتع ت لرروي تقرصررمل ي        -9

 يرحقوق مارهدفمله تيوزتري.

 ،يسررملقل تيقوررمل  علررى تيراررّرر   كإحررد تعرلررمل  تيرعملييوررمله   -10

يقصررر ترررتالوص علررل   يتضروسررطت تيصرر  يفولررمل خيررص تياقررمل ه  

 تياقمل ه يف تئملرته على تيرعملييّومله.

قررررته تيرعرررمليي  مرررن قارررل َّ رررك تير لورررت      قحرررت تك تعرلرررمل  -11

ت جرلملعّوررررت َّوررررلمليمله موّاررررري  عررررلمل  تضشررررريعو يرفررررع سررررق  

قرته من َّ ك تير لوت يف  وع تجململ ه تيرعملييّوت عدت تجملرمل ه  تك

 تي  يقره فوهمل َّ ك تير لوت تيررتع .
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رتعرر  تضقرّري يلولعوررمله حاررب تي ظررملم  تارريع ت يفوررل مرر و ت   -12

ييويرمله يف  ديرد تض رمل  تض ملسرب     أارمل   عطملإي ،لديملهمن قال تيا

 .حاب يوع تجللعّوت يالدمملتهمل

 عرر  تجللعّوررت تضركرّيررت ت سررره كّوت يتضركرّيررت تيررتعّوررت  -13

مل.  ييو   متملحل   ت  مل ته ت سره كّوت يت  مل ته تيررتعّوترتيلر

 علمليمله.تش ولّوت َّدي   ملقرتعهلمل قريع إيتاهول 

سرروي َّمليقطررملع أيفررت كهرَّررمل   يّفوررت يلرعملييوررمله  تعرلررمل  تعري -14

، َّو لررمل تيل ولررو يتا سررملع اللررت 16تيصرر ملع  تيررلي تالرر  تعرفررره 

 .تيل ولو يتا سملع اللت 30تال  تيرعرييفت يلرعملييومله 

يللا ييّوت ت جرلملعّوت كورر    ممل تقدمه تيرعملييّوملهتحرامل   -15

 يدالل.من مال  تيركملي تيلي ير   صولهمل من قال اوئت تيركملي يت

َّركسررروس يعرررع الطرررت علرررل يرارررهول تكجررررت ته تلملّصرررت      -16

 يلرعملييومله. تجلديدييف تض ططمله  رته أيختصوص تيرعملييّومله، 

 

 تضصمل ر يتضرتجع 

حملد َّن سرلولمل  تيار رت   تجللعورمله تيرعملييورت ي يرارمل يف       -1

تير لوررت تيررتعوررت، سلاررلت تكصرردترته تيعللوررت يلولعوررت تياررعو يت    

 ار. 1425كصدتر تيامل خ، تيا ت تيرتَّعت، يلعلوم تيررتعوت، ت

 14يظملم تجللعومله تيرعملييوت تيصمل ر َّملضرسوم تضل   رقر  م/  -2

اررررر، مرررررملح علررررى تيرررررتَّا ت ي رتييرررر      10/3/1429َّرررررملريف 
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14290310%20%D9%86%D
9%90%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8
%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14290310%20%D9%86%D9%90%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14290310%20%D9%86%D9%90%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14290310%20%D9%86%D9%90%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
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%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%
D9%8A%D8%A9.pdf 

3- https://www.cscs.org.sa 

4- https://www.theguardian.com/social-enterprise-
network/2012/jan/04/social-enterprise-blog-co-

operatives-and-mutuals ) 

المليرررد تير يعرررمل  يا رررد تللويفرررت  تيرعملييورررمله يف  يش جملرررس       -5

تيرعرررملي   جممل تهرررمل يمشررر  تهمل يأ يترارررمل تضاررررقالوت، سلارررلت       

تيدرتسررمله ت جرلملعوررت، تض رررب تير يفوررلي جمللررس يزرت  تيشرر ي     

ت جرلملعوررت َّررديش جملررس تيرعررملي  يررديش تللرروا تيعرَّوررت، تض ملمررت،   

 م.2013و، مملرخ 76تياحرين، تيعد   

مرسررروم مل ررر  رقررر    ملم تجللعورررمله يتض سارررمله ت الورررتيظررر -6

ارررررررر، مررررررررملح علرررررررى تيررررررررتَّا 1437/  2/  19و َّررررررررملريف 8 م/

 تكي رتيي   

7- https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768
f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1 

تضارمل ئ يت ارردتف تيرعملييورت، مرررملح علرى تيرررتَّا تكي رتييرر       -8
https://mcs.org.sa/files/pdf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A
8%D8%A7%D8%AF%D8%A6%20%D9%88%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%
D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8

A%D8%A9.pdf 

 

  . تضشملركو 

 كملتب تيورقت تيرقواوت  أ. مملار تيشويعر •

 تضعقاو   •

  . تحامل  َّوحلوقت  -

 . تئوملن َّن مصلو   أ -

https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14290310%20%D9%86%D9%90%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/14290310%20%D9%86%D9%90%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.cscs.org.sa/
https://www.cscs.org.sa/
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  . مهمل تيعودت  مدير تئوتر  •

 تضشملركو  َّملئوتر يتض ملقشت  •

 م. عادت  تيرالوص -

 اد تحملولودأ .  -

  . حملد تضلح  -

 أ. سململ تضري -

  . عملقشت ت ادي -

  . المليد تض صور -

  . عادت يه تيصمل  -

  . حار تَّوسملق -

  . المليد تير يعمل  -

 تيلوت  فملعل تيقري  -

 يأ. فهد ت ار -

  . حملد تيثقيف  -

 أ. عادتيران َّملسل  -

  . زيمل  تئقول -

  . حملمد تيشرتري -

 َّرتاو  تيصحنإم.  -

  . ماملعد تحملومل -

  . عملص  تيعواى -

  . فملقري تئرَّ  -

  . اود تيشمل   -

   صدقت فملعل -
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 .امللخص التنفيذي 

ت ملييررري ارررله تيقوررروت ت حرورررملش تضرررملي  تكي رتييررر  يف َّوئرررت      

يأشررملر  . حملرد تيرارتيرر  يف تيورقرت تيرقواررت    ت،ت علرملش تيارعو ي  

إ  أ  َّوئرررت ت علرررملش يف تضلل رررت تيعرَّورررت تيارررعو يت تعرعررري يف    

 تيعللورررمله جملوعرررت مرررن  تضملعررروت إ ت شرررهر يت سرررملَّوع تيقلولرررت   

ت حرومليورررت تض ظلرررت مرررن الررر ش أفررررت  يعصرررملَّمله تحرومليورررت تعلرررل    

 .َّطريقت تحرتتفوت يمم هوت من  تالل يالملرن تياعو يت

يعرررف ت حروررملش علررى أيرره  وررع ت علررملش تلدتعوررت يتضرعلرردي  ي

تي  يقوم َّهمل تييفر  َّصد  تيرَّو غ  تيقرمليوي ، يا رملك عردي أيروتع     

ي رتييرر  يتيررلي أصرراو مررن أشررهر  ي حروررملش، أالهررمل ت حروررملش تك

ت يرروتع مررع تطررور تير  ويوجوررمل، ي يررك مررن الرر ش تقرردي  الرردممله   

مرييفررت عرررب شررا مله تكيرتيرري يكررلت ترييررر تهلويررت تكي رتييوررت.   

َّملالرتتق حارملَّمله     تيمن أا  أادتف الت ت ال  سرقت ت موتش سو

اوررع تضريرر  يلل روررمله، إ  تيتيوررحمليمل يسرررقت أرقررملم َّطملقررملته  أي  

 آالره من تيطرق تلدتعوت.

َّو لرررمل أكَّرررد تضارشرررملر عملصررر  َّرررن عارررد تيوارررمل  تيعوارررى يف    

تضلل ررت تشررهد تطررور ت ملحوًظررمل سررريع مل يف   علررى أ  تيرعقوررب ت يش 

أمترت تق وملتهمل يف شرى تجململ ه، يمن  يك تسرر دتممله تيرق ورت يف   

شررررى أيررروتع تيرعرررملم ه تيا  ورررت يتيرلويلورررت يتضمليورررت، يمرررن  يرررك   

وص يشركمله يسملطت تيرلويل تيرقلوت، يأمترت يرقل رت شررى   تيرتال

 ررديمله يالصرروممله يتسررر   ه،     يرركيتكررَب . يقررد تيعللوررمله

عصررملَّمله َتَلر َسرررْي يتمره ررري تسرررهدتف تقرصرررمل يمل يحلريتت رررمل، عررررب   
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أسررمليوب تحروررملش مررملي  مةرعررد  ت رررملا، تسرررهدف تجللوررع صرر   ت    

ث  قد تعره  حرورملش  يكا  ت، تملجر ت يموتط  مل، يقد شملع أ  تي 

أ  تيرراعض قررد  تيقرروشمررملي ، َّقصررص مةحريررت عديرردي، ييرروس سررر ت 

صةررريفعَر حارررملَّه تيا  ررر ، عررررب  ويرررل  ورررع رصررروده، يَّعوررره      

 َّملض ير، ال ش  قملققه

يف حر  كر  . حملد َّن اود تيثقيف  يف تيرعقورب تيثرملي  أ    

 رتست جرتق  ت حروملش تكي رتيي   ظرى َّكالورت قصرو ح َّاراب     

تيرشملر تيرعملم ه من ال ش تكيرتيي، يترتيد تيرورملري تكي رتييورت   

يتض ساررررمله تضمليوررررت يتيا رررروك، يأ  ياررررات كررررا ي مررررن ت فرررررت      

مله أصرراحي تعرلررد يف حصرروهلمل علررى كررث  مررن تياررلع     شررركيتي

 . يتلدممله عن طريق تيرعملم ه تكي رتييوت

 يتول ي تضدتال ه حوش تيقووت تحململير تيرمليوت 

 رتق  ت حروملش تضملي  تكي رتيي  ي ملطرامل.يتقع ج •

أسرررامل  ترتيرررد جررررتق  ت حرورررملش تضرررملي  تكي رتييررر        •

 تضعملصري.

 يسملقل تئد من جرتق  ت حروملش تضملي  تكي رتيي . •

يمررن أَّرررز تيروصررومله تيرر  تيرهررى إيوهررمل تضرحررمليري  يف ملرقررى       

 أساملر حوش تيقووت ممل يل  

 مررن تيارروربتي ت  - كررريإيشررمل  جل ررت  تقلررت مررن  تيا ررك تضر -1

مرن تيعرملمو تررملَّع آالرر تضاررودته يتارد       ت  - اوئت ت تصمل ه-

تيث ررررته مرررع تجلهرررمله تضع ورررت، ير رررو  جهرررت رقملَّورررت يف حركرررت    

يم هررمل ت حروررملش تضررملي  ترررتاا   ،يسرر مت يأمررن تيعللوررمله تضصرررفوت 
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َّملجلهررمله تيدييوررت تضارر ييت يراررمل ش تلرردممله يتضعلومررمله   يَّررمليا وك 

ACFE يرتَّوش مر صص ي حروملش تضملي . إى غرتر عل 

 .تجلهت  ته تيع قت  تيا ك تضركريو -

تررروف  الرررا سرررملالن يرلقررر  َّ غرررمله تضرورررررين مرررن جررررتق         -2

ميلرررك  يتيا ررروك،مرررع تيا رررك تضركرررري   يرَّطهرررملت حرورررملش تضرررملي   

يقرررملف تيعللورررمله تضصررررفوت ئارررملَّمله تيعلررر   تيرررلين     إصررر حوت 

ي  ررروي ه مشررراوات، يتررروف    أيشرررراهو  َّوجرررو  تحرورررملش مرررملي     

يلعلر   تيرلين    يتضشروري تئلمليت تيقمليويورت يتيردع  يتيروجوره تييفر      

يإلَّرر   عررن يجررو  شرراهت تحروررملش مررملي     حيرصررلو  َّررمللا تياررملالن 

 كيقملف حاملَّملته  َّصيفت عملجلت. 

اوئرت ت تصرمل ه يتق ورت     ،يتجلهت  ته تيع قت  تيا ك تضركر -

 .وتضعلوممله

 ،ومليمل ت حروملش تضرملي  مرن جهرمله  رصرت    سرعت تئ   يف ق -3

 . يهمل جرتق  عملَّري تئدي أمع مرتعملي 

 . يزتري تيعدشوتجلهت  ته تيع قت  -

تطروير َّريرملما توعورت يروع  يلرقلورل  يوشرلل تضقرري ، تضرقرر ،         -4

خلو مرررن جررررتق  ت حرورررملش تضرررملي  يرررر  إتضارررلوع، صررر ملع تحملررررو ...

ت تضصررررفوت َّرررمليا وك  عررر م يتيروعوررر متويلررره عرررن طريرررق جل رررت تك   

تياعو يت، يير  تطرويره َّمليرعرملي  مرع  عورت امليرت تضاررهلك يفرق        

يظرررملم امليرررت تضاررررهلك مرررن تي رررر يتلررردتع يتكع يرررمله تضورررللت  

يرفرع   ،  ت حرورملش تضرملي   إيتضلملرسمله تيروملريت غ  تيعمل يت تض  يرت  

يرفررع  ،مارررو  تيرقملَّررت علررى ممملرسررمله ت حروررملش تضررملي  يجترميهررمل 

مارررو  يعرر  تضارررهلك، َّمليشرررتكت مررع تيا ررك تضركررري ييزتري      
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تضمليوررت ييزتري تيروررملري يتض ظومررمله تئ وموررت تضع وررت يم ساررمله     

 تجملرلع تضدي . 

 .ع مو يزتري تك تيع قتتجلهت  ته  -

 إعررردت تيرككورررد علرررى تض ظومرررت تيا  ورررت يتيا رررك تضركرررري   -5

يسررررن تيرشررررريعمله تيدرتسررررمله تيعللوررررت يظررررملاري ت حروررررملش تضررررملي  

 يتيرعويووت يليك.  تئلملقوتيتكجرت ته 

 .تجلهت  ته تيع قت  تيا ك تضركريو -

  تيورقت تيرقوات   . حملد تيرارتي 

 

يت الرتتقررمله ت حروررملش تضررملي    حرروش حررمل ه يرتكررر تضوعرروع   د

تيا  ورررت تيررر  حصرررلي يف َّوئرررت ت علرررملش يف تضلل رررت   يلحارررملَّمله

 د.ي ت ال يتييفرت تياعو يت يفتيعرَّوت 

 

  تيقووت أالوت طرح  \مقدمت 

أَّشرع طررق ت حرورملش تضرملي       أصراحي تةلرملَرخ  يف تمييرت ت الر ي   

يتير عرررب َّملي رررملخ َّهررردف تيررررَّو يكارررب ت مررروتش َّطررررق غررر        
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تهررد  تجملرلعررمله يف  وررع  ملترريمشررريعت، يمثررل اررله تضلملرسررمله َّ 

 يتي ملموت.َّوئمله ت علملش يف أغلب  يش تيعملم تضرقدمت 

تعرعرري َّوئررت ت علررملش يف تضلل ررت تيعرَّوررت تياررعو يت يف      يقررد

 تيعللورررملهت شرررهر يت سرررملَّوع تيقلولرررت تضملعررروت  إ  جملوعرررت مرررن    

ت حرومليورررت تض ظلرررت مرررن الررر ش أفررررت  يعصرررملَّمله تحرومليورررت تعلرررل    

َّطريقرررت تحرتتفورررت يمم هورررت مرررن  تالرررل يالرررملرن تيارررعو يت علرررى       

 روك تيعململرت يف   صدر  تيا ك تضركري تيارعو ي علرى تيا  أ ،ملعوقه

من تكجرت ته ت حرتتزيت ض ملفحت ت حروملش تضملي   تتضلل ت، عد  

يامليررت تضرعررململر مررع تيا رروك، ي يررك تيط ًقررمل مررن أارردتف يظررملم     

تيا ررك تضركررري تضرصررلت َّرردع  تسرررقرتر تيقطررملع تضصررريف يتعريررر   

تيثقرررت َّررره، يتسرررر مل  ت إ  تضهرررملم يتيصررر حومله تضوكلرررت إ  تيا رررك  

كرررري موجرررب يظملمررره ييظرررملم مرتقارررت تيا ررروك، يم هرررمل يعرررع  تضر

تيرعلولررمله يتكجرررت ته تي يفولررت صلمليررت علرر   تيا رروك، يتختررمل      

تكجرت ته يتيردتَّ  تض ملسات يلحرد مرن ترت رمل  تجلررتق  تضرتاطرت      

 َّمليعل  .

ممرر  جللعوررت فملحصرر   مررن تيرقريررر ت  ارر  Tableتياومليررمله يف  

 ACFE Report to the Nations   2020ت حروملش تيديش 
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  تختمل  اله تكجرت ته ت حرتتزيت تكعملفوت، أتى َّ مل   على ممل إ

  رصرررده مرررن تز يرررمل  تضوتقرررع تكي رتييورررت يحارررملَّمله تيروتصرررل     

ت جرلررملع  ت حرومليورررت، َّملكعررملفت إ  تسررررلرتر حررمل ه ت حرورررملش    

تضررملي  تيرر  تارررهدف علرر   تيا رروك َّطرررق ييسررملقل  رليفررت مثررل     

ست ت جرلملعوت، تير  يقروم تحملررملش مرن ال هلرمل َّإيهرملم تيعلورل        تهل د

َّكيررره يرعملمرررل مرررع جهرررمله ر ورررت أي الملصرررت أي أفررررت  موحلررروقر،        

يتئصرروش علررى َّومليررملته  تلملصررتح ممررمل ي رررا ع رره ترييررد عصررملَّمله  

ت حرورررملش تضرررملي  َّاومليرررمله تيررردالوش علرررى تئارررمل  تضصرررريف يرمرررر  

 على حاملَّمله تيعل  .تيرحقق، حل  إجرت  عللومله تحروملش ممليوت 

َّررد م رره مررن أصررحمل    ت  يررلت فطرررح قورروت كهررله أصرراو أمررر  

يلاحررررا عررررن أفوررررل  ،تجملرلررررع تضررردي   ت الرصرررملؤ يم ساررررمله 

 ،ي رررلير تي رررملخ مرررن ت حرورررملش تضرررملي   يتيطررررق يلروعورررتتيوسرررملقل 

 تيث رته.يأيو مل إ مل  تئلوش يتياحا عن 

قوروت  تياحرا َّ رره طررح     \يلت فقد   ختصوص الت تيورقت 

تضلل ررت تيعرَّوررت -َّوئررت ت علررملش  تضررملي  يفت حروررملش تكي رتييرر  

 تيرمليوت  على ت سئلتسوف حنمليش تكجملَّت  تياعو يت ييليك

 ميفهوم ت حروملش يممل أالوت طرح مثل اله تيقووت؟ ممل -

مررررمل ت سررررمليوب تضارررررعللت يتيشررررملقعت يف ترت ررررمل  ت حروررررملش      -

 تكي رتيي ؟

 ق وت هلله تجلرميت؟   تكجرت ته تيقمليويوت يتير ملم -

كورر  مي   ررمل تئررد مررن مثررل اررله تجلرررتق  تضمليوررت يف َّوئررت        -

   ؟ت علملش يف تياعو يت
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تيروصومله تي   ب تيعلل َّهمل حررى   يقرع تييفرر  عرحوت      ممل -

 ؟هلله تجلرميت

 

  : ممل ميفهوم ت حروملش يممل أالوت طرح مثل اله تيقووت

يتضرعلرردي يعرررف ت حروررملش علررى أيرره  وررع ت علررملش تلدتعوررت    

تي  يقوم َّهمل تييفر  َّصد  تيرَّو غ  تيقرمليوي ، يا رملك عردي أيروتع     

ي حروررملش، أالهررمل ت حروررملش تكي رتييرر  يتيررلي أصرراو مررن أشررهر   

ت يرروتع مررع تطررور تير  ويوجوررمل، ي يررك مررن الرر ش تقرردي  الرردممله   

يكرلت ترييرر تهلويرت تكي رتييورت.      ،مرييفت عررب شرا مله تكيرتيري   

َّملالرتتق حارملَّمله     ت ال  سرقت ت موتش سويمن أا  أادتف الت ت

أي تياوع تضري  يلل رورمله، إ    ،يسرقت أرقملم َّطملقملته  ،تيوحمليمل

مل يشرهد جرل تيعرململ تي رث  مرن      آالره مرن تيطررق تلدتعورت. يحمليو ر    

 يف تيارعو يت، ت حروملش تكي رتيي  يالملصت َّوئرت ت علرملش    عللومله

ي رتييرر  يف تمييررت يتيرر  شررهده تيعديررد مررن حررمل ه ت حروررملش تك 

ممله دأغلررب عللوررمله ت حروررملش تضررملي  يف تلرر    يترت ررر ت الرر ي،

 تضمليوت تضقدمت من تيقطملع تضصريف.  

مل تئديا عن الت تضوعروع  مل يمه و مل تجرلملعو يلت فقد َّمله يتجا 

يكرلت تعرييفهرمل    ،مثل اله تيقوروت يلروعورت ييلرحرلير    تهلملم، يطرح

 مثل اله تجلرتق . يل ملخ تي  مل يااق هلمل تيالملع 

يتلردتع  لول ور تحملرمليو  يجديت من تكيرتيي فرصرت عظولرت يلر  

يجرررديت مرررن موتقرررع تيروتصرررل   تيطررررق، فقررردت َّريرررمل  َّشررررى  علرررى

مل يل صرررب َّ رررره ت جرلرررملع  يغ ارررمل مرررن تضوتقرررع ت الرررر  فرص ررر 
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غر  ماراوق    تيارعو يت ترتيفملع رمل  تيرَّو، فيفر  تمييرت ت الر ي سرولي     

ملي ، أالهمل تالرتتق حاملَّمله تيعلر   يالملصرت يف   يعللوت ت حروملش تض

يه يف معظ  ت حومل  أتيقطملع تضصريف يتيا   . يتجلدير َّمليلكر 

ديرد يتحرردي   تصريفقد يررلت فهرله تيعللوررمله   ي رو  يرت اررمل جمرررم     

ري  ييتحد َّل جمرمو    جرميت ممليوره م ظلرت مرن قارل أفررت  و يرد      

 يم سارمله جهرمل   حاملَّمله َّ  وت يف عدي َّ روك يف تيارعو يت يالملر  

جتملريت يالوت، ف لمل  كريمل فقد قملمي اله تيعصرملَّمله َّرملالرتتق   

يقرد تعرد ه تيطررق يف     ،حاملَّمله تيعل   يت سرو   علرى أمروتهل   

جاملرا  إي ملالت تييفعل تكجرتم   كإيهملم تيوحوت َّك  يديه  فريع 

رقررملم حاررملَّملته  أي  ويررل َّعررض   أَّررملي  م تجلررمل   علررى إعطررمل    

ارقت يت سرو   على تي ث  مرن أمروتش   تيد متي يَّهلت فق ،تضاملي 

 تضوتط ر ت َّريمل .

ت  الورررت ارررله تيقوررروت يتيررر  خترررص تيقطرررملع تضرررملي        ييظرررر  

عقوَّملتهرمل   َّملي ململ، فإ يتوحلر على  عت يحلقت تيقطملع  ،يتضصريف

حررمليره  إ  إيم هررمل عرراا ت شرر ملؤ تضع ررور ي  ،أصرراحي صررملرمت

يم هرمل   ،كثر من جرميرت ممليورت  تحمل لت تجلرتقوت يور  تكرشملف أ

 قومليمل غال أموتش ييوس قووت تحروملش فقا.  

  حرررلر تيا رررك تضركرررري مرررن أمرررن جهرررت أالرررر  فقرررا سررراق ي

  َّعرض تيورحمليمل   إحورا   حتيعللومله ت حرومليورت تضمليورت عررب تكيرتيري    

جندا  يثقو  يف مررملجر إي رتييورت جمهويرت يغر  موحلقرت يَّك رمل        

تيقوررمليمل أصرراو مررن تيوتجررب     غرر  معريفررت يجمهويررت، فلثررل اررله   

ييرمرررمل تياحرررا فوهرررمل أكثرررر ضعرفرررت يفهررر  سرررلوك    ،يوهرررملإتي ظرررر 
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ي رر  يارررطوع موتكاررت  ،تحملرررملير يف َّوئررت ت علررملش يف تياررعو يت

  يتكي رتييوت.تطورامل يسد تيث رته تيقمليويوت 

  ا ملك َّعرض تيعللورمله ت حرومليورت   يرر  تيرالور       أكلمل يوح  

  تيورررحوت تضاررررهدفت مرررن كارررملر مل ع ررردممل ت ررروع هرررمل يالصوص ررر

ي رد تحملررمليو  فرصرت     ،ت حرومليوت يَّليك ت ثر تيعللومله ،تيان

 ممرمل يشروع تجملرمرو     ،  جتملالهمل يعدم تيرالو  ع هرمل   يه ،أكرب

  أممملرسررت عللوررمله تحرومليوررت أكثررر يأكرررب، يكلررمل يرروح   علررى 

مرررع  ت حورررمل يف َّعرررض  َّرررمليروتط ترررر   تتكجرتمورررورررمله لتيعل هارررل

يقررد  ،مل جديرردًيمل يطرًقرر سررعو ير يياقررى يللورررمر سررالً  ط رتمررو

يي رن يروس مرن تضاررحول      حي و  من تيصعب يف تيادتيت معرفرهمل

 حمملرَّرهمل يتكرشملفهمل.

 

  ميفهوم يتعري  تلدممله تضمليوت 

تيفرقررر تلرردممله تضمليوررت إ  تعريرر  يتعررو ي قوررق يشررململ،         

عرن تقردي       معظ  أ َّومله تاويق تلدممله تضمليوت تر ملعرى إحوا 

إ  تيقوتير تي  ختورع هلرمل    ،تعري  حمد  هلمل، ي يك يعدي أسامل 

َّوئرت ت علرملش   ي  تلدممله تضمليوت معلوش َّهرمل يف كرل  ييرت علرى حرد     

أيو ررمل، عردي أسرامل    يمريفرر ي ي يرك    uniqueيف تيارعو يت تعرررب َّوئرت    

يأيو رمل   ،يت وع تض سامله تير  تقروم َّرقردي  تلردممله تضمليورت      تعد 

تيا  وت تي  تقدم تض رورمله تضصررفوت تكسر موت يغر       هتض سامل

 .  وتكس موت
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ييررليك فقررد   تعريرر  تلرردممله تضمليوررت علررى أيهررمل دأي يشررملا    

الررر، آمرره طرررف إ  طرررف   قد يم يفعررت أي أ ت  يرره طاوعررت ممليوررت، ية   

يخيوع إ  قوتير أي حم وم َّرشرريعمله أي أيظلرت أي تعلولرمله أي    

خ ت، أي مرن قارل م سارت عملمرت مترملرن     سوملسمله صمل ري مرن قارل جهر   

حي هلمل موجب تيقوتير تضعلروش َّهرمل يف   ِ سلطت ت ظولوت أي رقملَّوت مة

  ييت معو تد.

يمي ررن تعرييفهررمل أيو ررمل َّكيهرررمل عاررملري عررن الرردممله تقرصرررمل يت       

ت  يهرمل تض سارمله تضمليوررت تير  تشرلل طملقيفررت يتسرعت مرن تض ساررمله       

قرلمليوررررت يتيا رررروك تيرررر  ترررردير ت مرررروتش مررررمل فوهررررمل ت  ررررمل ته ت   

يشركمله َّطملقمله ت قرلمل  يشركمله تيركمر يشركمله تيرلويرل  

يشررركمله تضوررملرَّت تضمليوررت يشررركمله إ تري ت سرررثلملرته يَّعررض     

 تيشركمله تي  متوهلمل تئ وممله.

 

 تعري  تجلرميت تضعلومملتوت

تجلرميت تكي رتييوت ا  يشملا إجرتم  يارهدف أي يارر دم  

وروتر أي جهرملز ت مرصرًلمل َّمليشرا ت،     جهملز كلاووتر أي شا ت كلا

ب معظ  تجلرتق  تكي رتييوت من قال جمرم  تكيرتيري أي  رتَ تةي

تضرارررللر تيرررلين يريررردي  جررر  ت مررروتش، ييرررر  ت يفورررل تجلررررتق         

 تكي رتييوت من قال ت فرت  أي تض ظلمله.

َّعض جمرمر  تكيرتيري م ظلرو  ييارر دمو  تق ورمله مرقدمرت       

 ،  يتيرراعض تمالررر قرتصرر ت مارررد ييوررت، ييررديه  مهررملرته ف وررت عمل 

ييرررررمل ر ت مرررررمل تهررررردف تجلررررررتق  تكي رتييورررررت إ  إتررررر ف أجهرررررري  
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مي ررن أ  ت ررو  اررله  يتي لاورروتر  سررامل  أالررر  غرر  تيرررَّو،  

 سوملسوت أي ش صوت.

حورر  يأسررمليوب ترت ررمل  اررله تجلرررتق ، يإجرررت ته تيرعملمررل   

 تيقمليوي  يتيرق  معهمل.

 ن من ال هلمل تئصوش علرى  مع تطور تيوسملقل تيرق وت تي  مي

تلدممله يتض رومله تضمليوت، ترطور أسمليوب ت حروملش تضرملي  يترورد    

أشر ملًيمل يصررور ت مرعرد يح إ  أ  ارردفهمل    مر ررلًي ،َّرر فرررتي يأالرر   

يتحد ياو ت حروملش على ت فرت  يتي ومليرمله ت قرصرمل يت يلحصروش    

يي ن  حه على َّومليملته  تضمليوت يتيش صوت يسرقت أموتهل  يمدالرتت

مهلررمل تعررد ه أسررمليوب ت حروررملش، مررن تيوررريري معرفررت أ  جت ررب     

عللومله ت حروملش تضملي  تادأ َّعدم ت سرروملَّت إ  أي طررف جمهروش    

يطلب م ك تكفصملح عن َّومليملتك تضمليوت يتيش صوت مهلمل َّدت يتحلًقرملح  

  أفر  ح   ، فمليثقت س ح تحملرملش يطلكيرك يإق ملعرك مصردتقوره  

ت مرروتش مررن تيوررحمليمل َّطريقررت الدتعوررت سررهلت      تجملرررمر يكالررلي  

  ممليره قرد   كيمرن حلر  يصردم َّر     ،رت تره إجتعل تيوحوت يدفع محرض  

يي ررو  ا ررملك صررعوَّت ي  يارررطوع    ،ل م رره َّطريقررت الدتعوررت  اِلررأ 

 حومل . تسرتجملعه يف غمليب ت 

 تياعو يت يتقع ت حروملش تكي رتيي  يف َّوئت ت علملش 

 %20   صرررب يتحرورررملش عررررب  مرررن تيارررعو ير تعرعررروت يقورررمليمل ي

 .تيرطاوقمله يتضوتقع تكي رتييوت

 5.3      ملوررررملرته  ي ر الاررررملقر تيرحررررملش تحملرررررملير يش صررررومله

 .مديرين ت يفولير كاملر يف شركمله معريفت
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 40.203   أشرررر ملؤ تعرعرررروت يعللوررررمله تحروررررملش إي رتييرررر  يف

 .تيعململ

    تئرررمل ه أكثرررر   مرررن  20%تئرررمل ه تضوحلقرررت   متثرررل سرررو

 .تيعللومله شووع مل

 71%سرقت تهلويت. 

 66 % تيرصود ت حروملي. 

 63 % سرقت تئامل. 

        الارررملقر جترررملر تيرورقرررت علرررى ماررررو  تيعرررململ مرررن ت حرورررملش

  تكي رتيي 

o ملوملرته  ي ر. 9.84حوتي   2011 س ت 

o  زيمل ي يف عللومله ت حروملش.  45%أصاو ،2017م ل س ت 

o ملوملر  ي ر. 32.4حوتي   2020 س ت 

o 2023 زيمل ي مروقعت حرى 14% ييوجد. 

o  ملوملر  ي ر 40.6حوتي   2027تضروقع يف 

 

 



84 

 –2022    
101 

ادرات مركز أسبارإحدى مب  

كشررريفي  رتسرررت عللورررت أعررردتهمل جملمعرررت يرررملي  تيعرَّورررت يلعلررروم 

يرتَّروش عرن   ت م وت َّمليرعملي  مع م ظلت تيشرطت تجل ملقورت تيدييورت تك  

حوررر  جررررتق  ت حرورررملش تضرررملي  تضوجررره حمليو رررمل يلرررديش تيعرَّورررت عررررب  

ق  ت حرورررملش تضرررملي  يأ  ا رررملك مخارررت أيررروتع مرررن جررررت   ،تكيرتيررري

أسرلوَّ مل إجرتمو رمل يلوصروش     24 دم فوهرمل  ت كثر شووع مل عرَّو رمل تسررة  

 يلوحمليمل.

يأيعررحي تيدرتسررت تضع ويررت َّررر   ير تض ساررمله تضمليوررت يف تئررد  

مح يجررو   2022مررن تجلرررتق  تضعلومملتوررتو يتيصررمل ري مطلررع ي ررملير      

تضمليو رت عررب   فوترق مهلت يف تسرعدت  تجلهمله تضع وت ضوتجهت تجلرتق  

تكيرتيي فولمل خيص آيومله تيا غمله تكي رتييورت تضرملحرت يورحمليمل    

 ملهإع ير  503ت حروملش تكي رتيي ، حوا تار من ال ش  لورل  

أ  عررد  تيريررملرته تيووموررت مررن تيوررحمليمل تحملرررللر هلررله       تتحرومليورر

 5أي  زيملري يف تيووم، تصردرتهمل   137تضوتقع ت حرومليوت تريد على 

حرومليورررت يف جمرررمل ه ت سررررثلملرته، يتيربيرررد تكي رتييررر    طررررق ت

يألعلملش، يت حروملش تيريممليا  عرب تيرسرملقل تي صروت، إعرملفت إ     

 أسلو  ت َّررتز تجل ا .

يَّو ي تيدرتست تي  تهدف إ  تيرعرف على ت  يته يت سمليوب 

يتير رو ررمله تكجرتموررت يللحرررملير عرررب تكيرتيرري يآيوررت يصرروهل    

   سررررهدتف ل مل عرررن أسرررلو  إجرتمررر  مةركَّرررب صةررر    إ  تيورررحملي

تيوررحوت مرررتر يَّطررريقرر  رليفرررر ترطلررب يف تضررري ت ي  يقرروع  

متهورررد ت  ،تيورررحوت عرررن طريرررق تكع يرررمله ت حرومليورررت ت سررررثلملريت

يإليقررملع َّرره يف تيطريقررت تكجرتموررت تيثمليوررت عرررب إع يررمله شررركمله   

 تسرشملرته قمليويو ت تدع  تسرت ت  ت موتش.
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يأكررررده يرررررملقا  لوررررل تكع يررررمله ت حرومليوررررت أ  تحملرررررملير   

ي شرررري  إع يرررملته  يف تضوتقرررع تضشرررهوري يتضوحلوقرررت عررررب يكررر        

تكع يررمله، يكررليك تسررر  هل  ي لررمل ن تكع يررمله تكي رتييوررت     

مارريفودين مرن تق ورمله تيرلكمل       ،يوك   تكع يمله عرب تكيرتيي

وش إ  تيورررررحمليمل ت صرررررط ملع  يف شرررررركمله تكع يرررررمله يلوصررررر 

 تحملرللر.

ره يف ِشيطملقمله حمرمليت ية تيظهر ال ش تيدرتست أ  أعلى مخا

أي  رتَّا إع ي  عررب تكيرتيري َّملسرر  ش آيورت تاروول       40حدي  

% مررن تي طملقرمله ت حرومليو ررت يف  93يطملقرمله تكيرتيري، حوررا سرول    

% مرن تي طملقرمله ت حرومليو رت يف    7يطملقمله تضارو  ت علرى تيعملم رت، ي  

 يطملقمله تضارو  ت على يرمر تيديش.

 

 

حارب   إفريقورمل، مشرملش  يسرا ي ممل يتقع ت حرورملش يف تيشررق ت   أ

ممرر  يتيررلي يصرردر كررل عررملم   تقريررر م ظلررت ت حروررملش تيدييوررت ت   

ACFE Report to the Nations   2020    يار  أكررب م ظلرت عملضوررت
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مل عرن يتقرع ت حرورملش عملضو ر     سر وي مل  تتصردر تقريرر    ،ت حرورملش  ت ملفو

 مررن الرر ش قوررمليمل تييفاررمل  تضررملي  تيرر  يررر   عهررمل مررع تضرعررمليير    

  تضلل رررت إيحارررب َّومليرررمله تيرقريرررر فررر تيعرررململ، وشيتحملققرررر حررر

تيثمليورررت حارررب عرررد  حرررمل ه   تضرتارررتيف  جرررمل ه تيارررعو يت تيعرَّورررت

 ت حروملش.  

 

  أَّرز طرق ت حروملش تضملي  

قوملم جهمله جمهويت تدع  أيهمل م سامله ر وت مثرل تيا روك    -

أي م ساررمله ح وموررت كمليا رررك تضركررري تياررعو ي َّمل تصرررملش     

 ،إرسررملش رسررملقل يصرروت أي َّريررد إي رتييرر  علررى املتيفررك تجلرروتش أي

تطلررب م ررك إفشررمل  َّومليررمله َّطملقملتررك ت قرلمليوررت أي ت رقررملم تياررريت    

ئاملَّملتك تضصررفوت أي تكفصرملح عرن رمرر تيرحقرق تيرلي يصرل إ         

جوتيك من تجلهت تضمليوت صوت  ديا َّومليملترك أي فروزك فرملقري أي    

 يجو  مش لت صاملَّك تضصريف يارلرم حلهمل.

ش تئملجمله تي يفاوت يد  ت فررت  مثرل رغارره  َّرمليثرت      تسر   -

 تياريع أي تييفوز فوتقر ممليوت أي عو وت.

تيرعململ مع جهرمله غر  مرالصرت يأفررت  يعللرو  َّطريقرت غر          -

يظملموررت يعرعررو  الرردممله ترعلررق مرر و تيقررريه َّشررريا يأسررعملر     

 ،أفول، أي سردت  تيقرريه يتضرعثررته تضمليورت َّر  شرريا م طقورت       

مو  َّمليراديد ع ك مقملَّل توقوعك على مار دته تلرمرك  إ  قد يقو

 َّدفع ماملي  أكرب.
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تعرررةه َّومليررمله حاررملَّملتك تيا  وررت يَّطملقملتررك ت قرلمليوررت إ         -

تيراررريب َّارراب عرردم يجررو  َّرررتما امليررت يف حملسرراك تميرر  أي        

تجلوتش ع د تسر دتم تيق وته تكي رتييوت يللصملرف أي تسرر دتم  

 وقت ع د تيشرت .موتقع تاوق إي رتييوت غ  موحل

 

 تياعو يت  تياوئتمثلت من أ

تعررره  إيرره قررملش تيررليتيوررحمليمل   حرردإعررن  مليررلكر مثملًيرر يا ررمل

يهرررمل تقررردم الررردممله  أالررر ش شرررركت تررردع    تضرررملي  مرررني حرورررملش 

يرره تحملرررملش شملشررت ممملحللررت     أرسررليقررد  ،تسرررقدتم تيعلمليررت تض ريوررت  

 تيا  ر  يف  هي يك يلردالوش علرى حارملَّ    ،يشملشت تيا ك تلملصت َّه

يف  ياررملعدهي رر   حعلررى تلررا معررهييفررس تيوقرري تحملرررملش ي ررو   

ر  ير ييورت. َّعرد  يرك    يهمل  تكجرت ته يرقدي  تيطلب ي فع تيرسروم ت  إ

يعدي مرته مررمليوت حرى  ملريملًي 19999 ويل حوت ه مررمليوت مال  

 سحب كململ تضال  من تئامل .  

  ار  ت سرمليوب تير  ييفرري ت يظرملر يف تيارعو يت ارو مرمل         أ يمن

دتيراروش تكي رتيير د يارو يظرملم جديرد تتاعره تحملررمليو          ره َّرتالو

يررلت فقررد حررد ه   ، مليررت تيرارروش عرررب موتقررع تيروتصررل ت جرلررملع   ي

اون َّهله تجلرميت أيو مل. يارو حمملييرت تئصروش    تيتضلل ت عقوَّت 

يهرمل  أرسرملش رسرملقل يصروت تروح      إعلى تيوحوت مرن تصرلو  موتقرع ي   

 .يغ امل حامل إيلرربع مثل م صت  تم ص

يرره   ت سرررو   أحررد ت شرر ملؤ أفررمل  أمررن جهررت أالررر ، فقررد  

يهر  يقومرو    أتردع    ،على أموتيه من ال ش شركت توظو  يالورت 
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رسرملش مارملي  مرن    إيَّهلت يطلاو  من ت شر ملؤ   ،َّروظو  تيصومل يت

  إ حتيعلرل   ي  يرر  تعويوره  فرور مرمل يارد      أجل علل تدريب على أ

  مي رن تيويرون إ    فر  ،ت مروتش  الرل أت ع رد  َّرد  أ  الت   تصل أ

مرروقعه  حلمليوررت ي  حرررى تيروتصررل معهرر ، ياررلت تي رروع مررن ت حروررملش   

 َّ ثري يف تمييت ت ال ي.  تيرته موجو  

سررقدتم تيعلمليرت   مرييفرت   َّملكعملفت إ   يك فرإ  إرسرملش ريتَّرا    

مل  أصرراو أيو ررمل اررل يمل تض ريوررت أي تسررر رتن رالصررت قوررمل ي يالصوص رر

يي لررن اررلت يف أ  إرسررملش مثررل اررله تيررريتَّا     ت، الر  ت مررمشررهور 

يالت من ال ش  ،ياملعد تجملرمر على تالرتتق حاملَّمله عحمليملا 

يره   تالررتتق   أيوره ير     إيقرر تيورحوت يتيويرون إ  تيررتَّا تضرسرل      

حاررملَّه، يمررمل أ  يررر  تالرررتتق حاررملَّه تررر  سرررقت معلومررمله َّطملقررره    

حلر    ررملشو، يمرن  تحملت يرلملقوت أي حاملَّت تيا    يتعري  تضاريفود  

 سرقت أموتيه َّاهويت تملمت.

 حشرت  تض رومله من غر  تارلولهمل   ت حرومليوت اوحد ت سمليوب أي

َّكسرعملر قرد ت رو  رالوصرت يف      مرييفًت ملأي أ  تحملرملير ياوعو  سلع 

ف  يرر  تارلو     ،ملي  ت و  تياوملعت موجو ي أصًل ،َّعض ت حومل 

يمن ارلت فإي رمل ي حر     َّل تر  سرقت ت موتش فقا.  ،ملتياوملعت َّرملت 

يل صب يت حروملش يعلى رأسرهمل   ىأ  ا ملك أسمليوب   تعد ي   ص

تيرررريتَّا تكي رتييورررت تضرييفرررت يتضرررريري يتيوررر ا علرررى تيورررحمليمل   

يوهرررمل يمرررن حلررر  تالررررتتق حارررملَّملته  يتيويرررون إ  َّومليرررملته ،   إيلويرررون 

َّملكعملفت إ  إرسملش تيريتَّا تير  تررع  َّررَّو جروتقر قولرت يممل يرت       

يورررر  إرسرررملش ت مررروتش مرررن تيورررحمليمل َّطريقرررت الدتعورررت،    ،يكرررا 

  يارو ت مروتش   أ تفر رل  ت سمليوب يتاقى تجلرميرت يتهلردف يتحرد    
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 ت  حورر  اررله تجلرميررت ياقررى كررا   إفرر ًت إيتيرررَّو غرر  تيقررمليوي ،  

قصررى أمهلررمل تالرليفرري سررال ترت ملَّرره ي ررب علررى تيقررمليو  تطاوررق    

 َّشكيه.عقوَّت 

 

 تأيوتع تجلرتق  تكي رتييو

ا ملك عشرته تيطرق تي  مي رن مرن ال هلرمل تيفار  تجلرميرت      

تكي رتييوت، ي رملن إ  معرفت مملاورهرمل مرن أجرل امليرت ييفارك،      

 رملن إ  معرفرت تيطررق تض رليفرت تير  مي رن مرن ال هلرمل تالررتتق         

جهرررملز تي لاوررروتر تلرررملؤ َّرررك يتيرهرررملك الصوصرررورك. يف ارررلت      

يشملقعت تي  يار دمهمل تجلر ، ي ملقر أيوتع تجلرتق  تكي رتييوت ت

 جمرمو تكيرتيي سوف يرطرق ي وعر فقا   

 ير عب َّملياومليملهت

او ت و  غ  مصرح َّه يلاومليمله قال أي أحل مل  تيردالوش إ  يظرملم   

تي لاووتر، حل  ت و امل مري أالر  َّعد تيرهمل  تضعملجلت، َّملسرر دتم  

قررد يقرروم تضهررملج  َّرعررديل تكالرررتن تضروقررع ييصررعب  فاررله تيرق وررت، 

تراعه، مع ى آالر ير  ت و  تضعلوممله ت صلوت تي  سور  إ الملهلرمل،  

ا ير رو   ربَمإممل عرن طريرق شر ص ي ررب تياومليرمله، أي فر يخ مةر       

ا قملعدي تياومليمله أي تيرطاوق، أي أي ش ص آالر ربِمتياومليمله، أي مة

يشملرك يف عللوت تكيشمل  يتيراروول أي ترمورر تياومليرمله أي فحصرهمل     

 .لهمل أي يقلهملأي فحصهمل أي  وي
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ارررله يتحررردي مرررن أَّارررا تيطررررق  رت رررمل  جرميرررت مرعلقرررت        

َّملي لاووتر،  يه حرى اوتي تي لاووتر مي  ه  فعل  يك، على 

 .تيرغ  من أ  اله مهلت سهلت، مي ن أ  ي و  هلمل آحلملر عملري

 سرقت تهلويت يت حروملش على َّطملقمله ت قرلمل 

ظرملار   دث سرقت تهلويت ع ردممل ياررق شر ص مرمل اويررك يير     

َّكيرره أيرري يلوصرروش إ  مرروتر  مثررل َّطملقررمله ت قرلررمل  يتئاررملَّمله       

جرتره شرركت   أي كرر تسرريفرمل     ،تضصرفوت يتضرتيمل ت الر  َّمل ك

مرن   تترملجر   274يشرملرك فوره     Worldpay.comتيردفع تكي رتيير    

تهلويررت تعررررب مررن أكثررر     ت  سرررقأ يش  6 رلرر  تيصرر ملعمله مررن   

 مل.ع ووتع ت حروملش عرب تكيرتيي  شوأي

 

قررد ياررر دم تحملرررملش أيو ررمل اويرررك  رت ررمل  جرررتق  أالررر ،    

مصطلو يتسع تي طملق يلورتق  تي  « ت حروملش على َّطملقت ت قرلمل »

حورا يارر دم تجملررم َّطملقرت ت قرلرمل        ،ت طوي علرى سررقت تهلويرت   

مل حرورملش علرى َّطملقرت ت قرلرمل  ارو      فتلملصت َّك يرلويل معملم ته، 

 . ملهلملسرقت تهلويت يف أَّاا أش
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كورر  يررر  تيرحررملش صرريفت تيا ررك تضركررري يلقوررملم َّعللوررمله        

  تحرومليوت 

 لعرررررب تيروتصررررتيروتصررررل َّملهلررررملت  أي َّمليرسررررمليت تي صرررروت أي   -

 .تيا ك  يه يعلل يدأ عمل  تحملرملش تت جرلملع  ي

يللرصررل م هررمل  تئقوقوررترقررملم ت  كاليفررمل م َّرجموررمله تتسررر د -

   .تضمليوت تض ساتظهملر رق  تيا ك أي إي

 /موتقررع إي رتييوررت مررريري  لررل تسرر  يشررعملر تيا ررك   يشررمل إ -

 .تضمليوت تض سات

 تيا ك.  ت عمل  يجو  ماملي  ممليوت أي ي تقع مارحقت يلعلول يد -

يمررن حلرر   إق ملعرره،تي ررره اررو تير ريررر َّمليوررحوت يتيوصرروش إ   

ت سرررو   علررى تياومليررمله تياررريت يتئاررملَّمله تيا  وررت يتياطملقررمله  

تيورحوت يمرن حلر  سررقرهمل يت سررو        تضصرفوت يلوصوش إ  أمروتش  

 علوهمل.

 يتض سارمله يه   تيا ك تضركري أي تيا روك  أ تير اوهيا مل  ب 

فصرملح  تضصرفوت يف َّوئت ت علملش يف تياعو يت تطلرب مرن ت فررت  تك   

 ت. َّد  أعن َّومليمله حاملَّره  تيش صوت 

 

 تئلمليت كو  مي ن تئد من اله تجلرتق  تضمليوت يطرق 

 20 رت يظلرررت يتيقررروتير َّررر   ياررراقو ررررملير   تحملإيقرررملش  -

يره رمرمل أكثرر يف ظرل ارلت تيعرد  تي را  مرن         إقروش  أيمل أي ،الطوي

يف َّوئرررت ت علرررملش   مررر الر تتيعللورررمله ت حرورررملش تضرررملي  تيررر  يقعررري   

َّ  شك ا رملك تيعديرد مرن تكجررت ته تير  سروف  رد         ،تياعو يت
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ر ياحثرو     تحملررملي أ. يتياراب  توقيفره ي رن يرن    حمن يقوع ت حروملش

 قل مل عن تيث رته يف ت يظلت يتيقروتير يتصرطومل  تييفررؤ ضلملرسرت     

 أعلملهل  تكجرتموت يت حرومليوت. 

حلررر تي ررا  يف ر ع تي ررث  تيروعورت سرروف ي ررو  هلرمل ت    -

 تت حرومليور كث  من تيعللورمله   ،من تيعللومله ت حرومليوت يف تجملرلع

 حومل . تي  يقعي َّااب تجلهل من تي ملخ يف كث  من ت 

 ،كرروت ر سررعو يت يف جمررملش ر ع ت حروررملش تضررملي     تكاوررل -

 يتدرياه  يف الت تجململش. 

ا ملك ما ييوت مشرتكت َّر تيعلول يتيا ك عن تئيفرملظ   -

 أموتش تضاريفودين.   تضعلوممله يامليتعلى سريت 

 

 طرق تئلمليت ير ع من عللومله ت حروملش تضملي  

سررملقل يصرروت  عرردم ت سررروملَّت  ي م ملضررمله املتيفوررت أي ر   -

تطلررب م ررك تكفشررمل  عررن معلومررمله الملصررت صاررملَّملتك تضصرررفوت أي 

َّطملقملتررك ت قرلمليوررت أي تكفصررملح عررن رمررر تيرحقررق تيررلي يصررل إ    

 جوتيك من تجلهت تضمليوت.

رعررف  تيي ب تياحرا ي   ،عدم تيرعململ مع جهمله غ  مرالصت -

 تضلل ت[.على قملقلت شركمله تيرلويل تضرالصت يف 

سررب تميرر  يجوتيررك مررن ت الرررتتق َّرتكوررب   امليررت جهررملز تئمل -

 َّرتما ييسملقل امليت فعمليت جلعل تسر دتم تكيرتيي أكثر أمملي مل.

 ،فحررررص إشررررعملرته تيا ررررك تلملصررررت معملم تررررك تضصرررررفوت     -

يكليك كشر  تئارمل  ياطملقملترك ت قرلمليورت ضرتجعرت تيعللورمله       

 تضمليوت تض يفلي.
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مل  الرررل إَّرر   تيا رررك فرررور ت عرررن أي عللورررت تحرورررملش ترعرررره هلررر  -

 الرين.تكجرت ته تي زمت يتوعوت عل   تيا ك تم

ت و  تس  تضار دم يتيرق  تياري تيرلي تارر دمه يل ردممله     -

 تضصرفوت عرب تكيرتيي َّصوري  يريت.

مرررن تضهررر  معرفرررت أ  تجلهرررمله تضمليورررت   تطلرررب مرررن عل قهرررمل      

تكفصررملح عررن َّومليررملته  تضمليوررت تلملصررت أي تطلررب  ررديا َّومليررملته      

وررت أي تيش صرروت عرررب تهلررملت   رري أيررت ظرررف، يأ  تيوسررولت تيا  

تيوحوررردي يرحرررديا تياومليرررمله ت رررو  عررررب فرررريع تيا ررروك فقرررا.        

ئلمليررررك الصصررري شرررركمله ت تصرررمل ه يف تضلل رررت الدمرررت      ي

تطلرررب  تيررر  SMSجممليورررت يإلَّررر   عرررن رسرررملقل ت حرورررملش تي صررروت 

 ررديا تياومليرررمله تيا  وررت أي تعررردك َّررملييفوز م ملفررر ه يجررروتقر    

ي يك َّإعمل ي إرسملهلمل مرورل ت رقر  جروتش تضرسرل إ  تيرمرر       ،وتمملي

يقعررري عرررحوت  -  قررردر ت -و. ييف حرررملش 330330تضوحرررد  

 حد صور ت حروملش تضملي   أَّل  تيا ك تلملؤ َّك يتوجه إ  أقر  

مركر شرطت يرال  عن يتقعت ت حروملش أي ق  َّرفع َّ   عرن طريرق   

 تطاوق  كل مل أمنو.

 تضرتجع  

 جرميررت ت حروررملش   ارتيرر ، َّرردر َّررن أاررد َّررن حملررد.   تير

  .Diss. 2014. تكي رتيي  يف تي ظملم تياعو ي

   حاواررملت, and  تكجرررتم تكي رتييررر  . َّثو ررت. Diss. 

Benyoucef Benkhedda.-Université d'Alger 1 
  ،قرتييand .جرميررررررررررررت ت حرورملش تكي رتيير    كلروم .

Benyoucef Benkhedda-1 Diss. Université d'Alger.  
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  ،تيديي ملهet al دصور ت حروملش يتيرريير يف تياطملقمله .

  و.2013ت قرلمليوت.د  

     ،تَّل، سرلولمل  علر  أارد and     عرمل ش عارد ت  مخروس

. عرروتَّا تيررديول تجل ررملق  يف جرررتق  تضعلومررمله     تضعلررري. مشرررف. 

Diss ،2013. جملمعت عولمل  يلعلوم يتير  ويوجومل.  

 فرروزي. ديعرر  تضرروتطن تيعرَّرر  جتررمله جرررتق     جنررملح حملررد

  و.2007ت حروملش  َّطملقمله تيدفع تكي رتيي  رو جمل.د  

  ، تيقاواand   .تير يفورل تكي رتيير     فهد َّرن عاردتيعرير

  .Diss. 2017. يف ت ح ملم تيقوملقوت   رتست تكصولوت مقملريتو

   فوصررل تمررر، يملسررر. دتضاررئويوت تجل ملقوررت عررن ت سرررعلملش

   رتسررررررررت تكي رتييرررررررر يع ياطملقررررررررمله تيرررررررردفع  غرررررررر  تضشررررررررر 

و  L'Egypte Contemporaine 109.530  2018  لولوررررررررت.د

375-451.  

   فوصررل تمررر، يملسررر. دتضاررئويوت تجل ملقوررت عررن ت سرررعلملش

   رتسررررررررت تكي رتييرررررررر غرررررررر  تضشررررررررريع ياطملقررررررررمله تيرررررررردفع   

و  L'Egypte Contemporaine 109.530  2018  لولوررررررررت.د

375-451.  

  ، صررررحرتdan     تيراررررري. دت يررررررتم َّررررملكع م يف تيعقررررد

  و.2020تكي رتيي .د  

       حملو  حملد زيدت  حملرد. دتضشر  ه تيقمليويورت تير

  و.2012توتجه تيروملري تكي رتييوت.د  

  ،تيرشرروديet al.   تضارر ييوت تجل ملقوررت عررن ت عررردت  علررى

تيربيررد يتضوقررع تكي رتييرر  يف تي ظررملم تياررعو ي   رتسررت مقملريررت       



84

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

112 

. جملمعرررت يرررملي  تيعرَّورررت يلعلررروم ت م ورررت،  Diss. يقرررمليو  تكمرررملرتت َّمل

2020.  

 KADARI, I  .2014 و. م ملفحررت تجلرررتق  تضعلومملتوررت يف

 .(Doctoral dissertation) تيقمليو  تيديي  
 Mail and Iowa's Statute of -Huey, Nathan A. "E

Iowa L.  Sign and UETA Really Matter."-Frauds: Do E
88 (2002): 681. .Rev 

 Cortelyou, George B. "Frauds in the Mail. Fraud 
The North American  Orders and Their Purposes."

817.-184.613 (1907): 808 Review 
  NegotiableCompton, W. P. "The Law of 

(1945):  Virginia Law Review Instruments in Mail Frauds."
678.-671 

 

 امله تيرعقو 

 تيرعقوب ت يش  تضارشملر عملص  َّن عاد تيوامل  تيعواى •

تشهد تضلل ت تطورًت ملحوًظمل سريع مل يف أمترت تق وملتهمل يف شررى  

تجململ ه، يمن  يك تسرر دتممله تيرق ورت يف شررى أيروتع تيرعرملم ه      

تيا  وت يتيرلويلوت يتضمليوت، يمن  يك تيرتالوص يشركمله يسملطت 

شرررى تيعللوررمله، يمررن  يررك علررى   يرقل ررتتيرلويررل تيرقلوررت، يأمترررت 

سررراول تضثرررملش   تئصرررر  تيروسرررع يف فررررو تئارررملَّمله رقلو رررمل  ي     

تئملجررت ضرتجعررت تييفررريع، مةاررريفودين مررن تيا وررت تيرحروررت تيرقلوررت      

تيعظولررت تضروتجررردي يف ممل ر ررمل تي مليورررت، يمررن تيررررَّا مررع يظرررملم     

ك  دأَّشرررد يتيفعورررل تيروقوعررمله تيرقلورررت يَّصرررلت تيعلوررل، يمرررن  يررر   

رقل ت إجرت ته تئصوش على تيرلويرل، مرن َّدتيرت تيطلرب إ  حرر      

حصوش طمليب تيرلويل على متويلره ييرريش تضارملي  يف حارملَّملته،  ي      
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تئملجرررت ضرتجعرررت تييفررررعه، يغ ارررمل تي رررث  ممرررمل ترارررملرع َّشررركيه    

 تيشركمله َّدتع  موتكات تيعصر يتيرلور.

  ملطر تيرق وت يعللومله ت حروملش   

 ررديمله يالصرروممله يتسررر   ه، عصررملَّمله يتكررَب مررمل سرراق 

َتَلر َسرررْي يتمره ررري تسررررهدتف تقرصرررمل يمل يحلريتت رررمل، عررررب أسرررمليوب    

تحروملش مرملي  مةرعرد  ت ررملا، تسررهدف تجللورع صر   ت يكرا  ت،        

تملجر ت يموتط  رمل، يقرد شرملع أ  تي رث  قرد تعرره  حرورملش مرملي ،         

صةريفعَر    تيراعض قرد   إَّقصص مةحريت عديردي، ييروس سرر ت أ  يقروش     

حاررملَّه تيا  رر ، عرررب  ويررل  وررع رصرروده، يَّعورره َّررملض ير،   

 ال ش  قملققه

يقررررد يشررررر تيا ررررك تضركررررري تياررررعو ي عررررد  ت مررررن ت يرتق      

تيروعويت، م همل ممل يوعو  أَّررز تيرحرديمله تير  سرملالي يف تز يرمل       

حررمل ه ت حروررملش تضررملي و، يكررليك  ياررلي عررن ت حروررملش تضررملي و،      

 ومله ت حروملش تضصريف.توعو أَّرز أسمليوب علل

يكمليررري يلا ررروك اررر ه توعورررت، مةل صرررهمل توعورررت تضررروتط ر 

َّملئيفررملظ علررى معلومررملته  تياررريت، يتئررلر مررن تضوتقررع تضشرراوات،  

، َّرررل يمل ي رررن علرررى ماررررو  فو رررمليأجررررم أ   يرررك مل ي رررن كمل

تئردث، يتضطلررو  ر و رمل يتقرصررمل ي مل يعةرفو ررمل مرن َّ رروك مةحرتفررت،    

 ريته عل قهمل من ت الرتتق يتيووملع.تةاملا  يف امليت حل

ه  حروررملش يمررن الرر ش ت سرررلملع إ  تيقصررص تض ضررت ضررن تعررر    

مملي  يتالرتتق ئاملَّملته تيا  ورت يت سررو   علرى أرصردته، جنرد      

أ  تيعملمرررل تض شررررتك يف كرررث   م هرررمل،  عررردم يعررروح تكجررررت ته       
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مرل  تيوتجب تتاملعهمل يد  تيا وك، ييرد  تجلهرمله تير ورت، يف تيرعمل   

َه حارررملَّه  حرورررملش مرررملي   مرررع شررر و  أي َّررر   مرررن علورررل تعرررر   

ع ررد يصرروش رسررمليت  -يتالرررتتقو، يكررث  ت مررمل يلوررك تيعلوررل فررور ت  

إ  َّ  ره،   -جلوتيه َّك  مارملي  قرد سةرحاي مرن حارملَّه يطرملره       

يةَالِّ رره َّررك  عللوررت حوتيررت غرر  يظملموررت مترري علررى حاررملَّه يمررن غرر      

رت ته ئلمليرررت مالررر  موتفقرررره، ييرغرررب مرررن َّ  ررره تخترررمل  أي إجررر 

تئوتيررت، يمررن  يررك إيقملفهررمل أي جتلورردامل، أي تيروتصررل مررع تيا ررك     

تحمللرر  تمالررر تض حررو ش يرره تضالرر ، يف سرراول إيقررملف تئوتيررت قاررل أ      

تطرر  يتةاررملفر َّرر  رجعررت الررملرن تيررا  ه يمررع  يررك يَّ ررل أسرر ،      

تياررلاوت مررن َّ وك ررمل  -يف تي مليررب ييررن يقرروش تجللوررع  -كمليرري 

 ي  تختررررمل  مررررمل يلرررررم، ككقررررل يتجررررب علررررى تيا ررررك  تض حرتمررررت، ي

 يما ييوت جتمله امليت عل قه يحاملَّملته ه.

حل  ت و  سلالت تيووملع يد  مرن تعرره ي الررتتق، يف  يتمرت     

من تض رتجعمله، ترقمل فه كل جهرت يألالرر ، يتيديتمرت   ختلرو مرن      

إجرررت ته يررد   َّ ررك تيعلوررل، َّ ررك تضاررريفود مررن تئوتيررت، تيا ررك     

ري امليرت تيعلر  ، أقارملم تيشررا، تي وملَّرت تيعملمرت،       تضركري، إ ت

يزتري تيروررملري، جل ررت تض ملزعررمله تضصرررفوتو، ييعررل  ت يطاررملع تيررلي     

 خيرن َّه تيعلول، يرل ص  ل   تكجرت ته يه.

اررو مررن َّ ررك تيعلوررل، حوررا  -فولررمل أجرررم  -يأيش تلرل    

يرررللص مررن تيررتمرره مةرردعو مل أ  تئوتيررت قررد الرجرري م رره، ييرررتك       

مرن   مليتيفريًطر  تيتقصر    الطركً  يعرد  تيعلول يشركيه، ي  شرك أ   يرك   

َّ وك ررمل تي رميررت، يقررد أتررملح يرر  عللرر  سررملًَّقمل مارشررملر ت َّلو ررت      

تض ملزعررمله تضصرررفوت، معرفررت حرردي  مارر ييوت تيا رروك يتيررتمررملته     
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جتررمله عل قهرر ، َّكمررل تيرجرروع إ  َّعررض مررمل كراررره سررملًَّقمل َّهررلت      

، يم هرمل مقرملش دإقررته مروتطن     تيشك  من مقمل ه يف صحويفت دمملشد

م، 29/3/2021َّمل حروررررملش، مارررر ييوت مررررن؟د تض شررررور َّرررررملريف   

يلا رك تضركرري َّشرك      مليتيلي تعرعية فوه  ترس مل ييملقرد ت تصررتً  

حمليرررت تحرورررملش تعرررره هلرررمل مررروتطن، يمقرررملش آالرررر َّع ررروت  دتالررررتتق  

تئاررملَّمله يتياطملقررمله تيا  وررت، مارر ييوت مررن؟د تض شررور َّرررملريف      

يمةل صررررهمل أ  ا ررررملك مارررر ييوت علررررى تيا رررروك   م،21/4/2021

 يرره تضلل رت  يف تض  رررص تيقورمل   يأ  ،صلمليرت عل قهرمل يحاررملَّملته   

 يف تيا رروك علررى تضارر ييوت اررله  لوررل يف عديرردي يأح ررملم سرروتَّق

 مار ييوت    يأيره  يرديهمل،  أممليرت  كويهرمل  تيعل  ، أموتش على تئيفملظ

  يرديي مل  م ه توقوع   ي حاملَّه على تيعللومله جرييأ  مرى تيعلول على

 ا مل. م مليه يوس تيلي تيريفصول على إرت ي، ي ي  رقلو ملو أي

 تضار ييوت   إ يقروش  مرن  كرث  ت  أقررأ   ير   سراق،  ممل على أ كد

 تيا  وررت يَّومليملترره تيش صرروت معلومملترره حيفرر  يف تيعلوررل علررى تقررع

 َّومليرمله  علرى  تئصروش  تيلرص  تسرطملع ممل مرى يإيه علوهمل، يتحململفظت

 تيا ررروك ماررر ييوت علرررى تيرتكورررر  ي  علوررره، اررر ييوتفملض تيعلورررل

 إ  خترررن   يأ  يررديهمل، تيعلرر   أمرروتش علررى تحململفظررت يف تيقمليويوررت

 يإ  تيعللورت،  َّرإجرت   تيعلورل  إرت ي يةلثرل  إي رتيير   أي يرديي  َّروقوع

 تيعللوررمله عررن مارر ييوت حو هررمل تيا ررك ييلحررق علورره، مررريري كمليرري

 يظملمهرمل  سر مت  عن تيا وك ما ييوت عن يملاوك تيعلول، على تضريري

 أي تئارملَّمله،  َّرملالرتتق  تيلصروؤ  أيمل ي إيوه مترد   صوا تيرق ،

 علرررى تي ظملمورررت غررر  تض رررريري تيعللورررمله إجررررت  أي َّومليملتهرررمل، ت رررو 

  قق. َّرمر يلعللوت تيعلول تككود غ  من تئاملَّمله،
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 يعللوملتهررمل، رقلوررت أسررمليوب تة ِشرر  ع رردممل تيا رروك فررإ  يَّااررملطت

 مةحَ ر   تيررق   تيا  ر   تي ظرملم  ي رو   صوا ع همل، ما ييت فه 

 ترر  ي قررد َّرق وررت عررربي   يأيرره تيارروربتي ، ت مررن مةرررَقن تيارر مت،

 مررن َّعررض أ  سررر ت ييرروس تيعلرر  ، تالرررتتق مررن تيلصرروؤ يرررل ر

 أيعرروح  يَّعاررملري م رره،  الطررك  ي  ت يررمل ي،  م رره مت  رري  تالرررتق،

   تيعلوله. من و و تي   قق رمر غ  من تيعللوت مترير

 أصردر  أ  ساق يتيلي تضركري، َّ   مل َّش ر ا مل ييفوت  ي 

 تيا رروك يف تضررملي  ت حروررملش م ملفحررت   يوررل م2020 أغاررطس يف

 توررلن يتيررلي تياررعو يتو، تيعرَّوررت تضلل ررت يف تيعململررت يتضصررملرف

 ت حروررملش ض ملفحررت يحرردته َّإيشررمل  تيا رروك إيرررتم علررى توررل ه ممَّررمل

 َّمليرعملمرل  تض رعلقرت  تيعلرل  يإجرت ته يت  يت ياوملسملهت ييوعع تضملي ،

 تيعل  . امليت ي يفل ممل تضملي ، ت حروملش حمل ه مع

 تعلولره  م8/4/2022 َّرملريف أصدر قد تضركري َّ   مل  إ حل 

 ض ملفحرت  تختمل ارمل  تيوتجرب  يتكجررت ته   تيرعلولرمله  َّشك  تيشململ

 ئلمليرت  ت حرتتزيرت  تكجررت ته  من يعد  نيتض رول  تضملي و، ت حروملش

 م هرمل  يةارريفمل   فإيره  يَّملسررقرتقهمل،  تضملي ، ت حروملش من تيا وك عل  

   تمت  

 تضوتقرررررع تز يرررررمل  رصرررررد َّكيررررره تضركرررررري تيا رررررك إقررررررتر -1

 أ  شرك  ي  ت حرومليورت،  ت جرلملع  تيروتصل يحاملَّمله تكي رتييوت

   تكش مليوت. َّوجو  ت عرتتف يف ت لن تضعملجلت يف ت ي  تلطوي

 ئلمليررررت تيوتجاررررت تكجرررررت ته َّملخترررمل   تيا رررروك أيرررررم أيررره  -2

 تيرلي  ت مرر  تضرملي ،  ت حرورملش  يسرملقل  يم ملفحرت  تيعل  ، حاملَّمله
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 يار   تئاملسرت،  تضمليورت  ت جهرري  يار   تيا روك  ما ييوت على ي كد

 ي قرصررمل  غ ررى   تيررلي تيشررريمل  يارر  تي ررملخ، أمرروتش  يفرر  ْنَمرر

 يف يتضار ييوت  تيرطرور  قدر على ت و  َّك  ما ييورهمل ع ه، يتيروملر

 يتيرقلوت. تيرقلوديت تيا  وت تعملم تهمل

 أالررل عررريري تيا رروك علرر   علررى يقرروش  أ  ي يفرر    أيرره -3

 عررردم علررروه  يأ  ت حرومليورررت، تيعللورررمله ارررله مرررن يتئرررلر تئوطررت 

 تيارريت  ت رقرملم  مثل يتيش صوت، تيا  وت تياومليمله َّإفشمل  تيريفريا

 موحلوقوررت مررن تيرككررد يأالوررت جهررت، أي شرر ص  ي تيرحقررق يرمرروز

 معهمل. تض رعململ تكي رتييوت تضوتقع

 علرررى تيررر  يت حررررتتزته يتكجررررت ته تيرعلولرررمله مشويورررت -4

 تةاررملا  يتيرر  تضررملي ، ت حروررملش حررمل ه مررن يلحررد  تختمل اررمل تيا رروك

 تض  رتقررت، تضررريري عللوررملته  مررن مت ورر ه  يعرردم تيلصرروؤ َّرصررود

 لتة يفَّرر   يأ  تيووموررت، تئرروت ه ي ضاررمل أعلررى حررد  يعررع  يررك  يمررن

 و24  َّعررد إ  تكي رتييوررت تيق رروته طريررق عررن تيدييوررت تئرروت ه

 يلحروت ه  ت قرل  علرى  سرملعرر  يَّعرد  ت ي ، يللرري  كمليري  إ ت سملعت

 أي كيقرررملف ت حرتتزيرررت تيرررردتَّ  ييعرررع تضارررريفود، يررر يفس تيرمليورررت

 قارل  مرن  ت يفورلامل  َّعرد  تكي رتييورت  تيدييوت تضمليوت تئوت ه تسرعمل ي

 َّرك   ت حرورملش   َّا غمله تلملصت تكجرت ته  يك من يت ا  تيعلول،

 مررع تيروررملي  سرررعت توررلن فّعمليررت  تاللوررت إجرررت ته تيا رروك توررع

 أ  يعلرى  تيعلورل،  شر و   َّعرد  أي تكرشرملفهمل  َّعرد  ت حروملش حمل ه

 ييعررع و،7/24  مرردتر يعلررى تيع قررت  ته تك ترته  وررع تشررلل

 مررن تيرروتر ي ت حروررملش حررمل ه مررع يلروررملي  يسررريعت تفعمليرر إجرررت ته

   تيرعلو . تولَ ه ممل أا  من تيقا  الت ييعل  ت الر ، تيا وك



84

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

118 

 ت سرثلملر تشلل  الطت تالو  تيا وك على تيرعلو  تككود -5

 ت حروررملش م ملفحررت تلملصررت تض رقدمررت يت يظلررت تيرحروررت تيا ررى يف

 يَّررررتما سرررملًَّقمل، َّةعرررد عرررن تضيفروحرررت تئارررملَّمله يتصرررحوو تضرررملي ،

 يتيروعوت. تيردريب

 يلا رررروك، مةاملشرررر ت  شررررملمًلمل كرررمل   يتيررررلي تيرعلرررو ،  أ  ييظهرررر 

 قررد تضرملي ،  ت حرورملش  ض  ملفحرت  تي زمرت  تكجررت ته  َّملخترمل   َّإيرتمهرمل 

 مررمل ت يطرر ق يلرق وررت يريررد يتيررلي تمالررر، ت جتررمله يف عرر ًطمل يتجرره

 أ  جنرد  يرلت  ت،تيروملرير  يتئركرت  تضرملش  عرململ  يف الردممله   من تةقدمه

 أي م،12/4/2022 َّرررملريف أعلررن قررد تياررعو ي تضركررري تيا ررك

 م،8/4/2022 َّرررملريف تيصررمل ر يرعلولرره تعديلرره أيررملم، أرَّعررت َّعررد

 تئرروت ه حررد  رفررع إعررمل ي توررلن فولررمل يَّررمل الص آييًفررمل، إيورره تض شررملر

 سررملًَّقمل، علوهررمل كمليرري تيرر  تضارررويمله إ  تيا رروك يعلرر   تيورروم 

 َّعررد عررن تيا  وررت تئاررملَّمله فرررو الدمررت تقرردي  تإم مليورر يإتملحررت

 ONLINE،علر    علرى  دتيرككورد  إ  ثتض حرد   تيرعلرو   يف تيعرو ي  مع و 

 يعردم  ت حرومليورت،  تيعللومله من يتئلر تئوطت أالل عريري تيا وك

 تيارريت  ت رقرملم  مثل يتيش صوت، تيا  وت تياومليمله َّإفشمل  تيريفريا

 موحلوقورت  مرن  تيرككرد  أالورت  عمر  جهت، أي ش ص  ي تيرحقق يرموز

 معهملد. تض رعململ تكي رتييوت تضوتقع

  َّملمت   أيص  فإي  ت حروملش، ئمل ه مليمةرملَّع  ملمةرتقا  يَّصيف 

تيرككود على تض ظومت تيا  وت يتيا رك تضركرري إعردت      أيًيمل 

تيدرتسررمله يسررن تيرشررريعمله يتكجرررت ته تئلملقوررت يتيرعويورروت،      

م رررت تيشرررململت، ييللةرعرررململر معهرررمل، ا  ورررت تميلل ظومرررت تي امليرررًت
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 تيا رك  يف تيعلر    امليرت  إ تري إ  تيروتر ي  تئمل ه  رتستيَّمل الص 

 تيلصرروؤ،  يأسررمليوب  ت حروررملش  حررمل ه  علررى  ي طرر ع  تضركررري، 

 يت حرورمل ه،  ت الرتتقرمله  حرمل ه  علرى  يتيقومل  تئد يف يللةاملالت

 يتئيفر   تض ارمل ري  ل تمم  تقل مل تي مليوت ممل ر مل ت و  أ  ساول يف

 رتقورررت مه ورررت أعلرررملش َّوئرررت يف يلولورررع، يت مرررمل  يت مرررن يتياررر مت

 حميفوظت.

 تضصررفوت،  تض ملزعرمله  جل رت  يقررترته  مامل ئ من ت سريفمل ي حلمليو مل 

 يت حروررملش ت الرتتقررمله موعرروع قوررملقوت أح ررملم مررن تصرردره فولررمل

 قهمل.يعل  تيا وك َّر يت يررتممله تضا ييوت ي ديد تضملي ،

 يتررد  يوعررو يعل قهررمل، يلا رروك إجرررت ته  يوررل إعرردت  حلمليث ررمل 

 أي  الررررتتق تعرررره حرررملش يف ير رررلامل، أ  يلعلورررل تيررر  تكجررررت ته

 أ  تيا ررروك علرررى تيررر  تكجررررت ته ييوعرررو يرقررردم، يضرررن تحرورررملش،

 تئرروت ه يإيقررملف يجتلوررد تيعلوررل امليررت سرراول يف فررور ت تر ررلامل

  الرتتق.ت حمل تي ظملموت غ  يتيعللومله

 تيا رك  يأقلرهمل   تضع ورت،  تجلهرمله  مرن  مركريت يحدي إيشمل  رتَّع مل 

 َّمليرعملمررل خترررص تيعملمررت، يتي وملَّررت ،تيتيشةرررط تياررعو ي، تضركررري

 تةَل ع ةهرمل  تير   تيقمليويورت  َّمليصر حومله  يترلررع  ت حروملش، َّ غمله مع

 يمارررمل يت يترارررع يأمررروتهل ، تيعلررر   يامليرررت تيررر زم، تخترررمل  مرررن

 معه . ض رعملييريت تيلصوؤ

تيرككورد علرى تطاورق ت يظلرت يتيرشرريعمله يتيرعرملمو        الملما مل  

تيصرررمل ري مرررن تيا رررك تضركرررري يتجلهرررمله تير ورررت ت الرررر   ته    
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تيع قررررت، إ    ي يفرررر  يجررررو  تيرشررررريعمله مررررع عررررع  تير يفوررررل   

 يتيرطاوق.

يو ررو    تضركررري،  يتيا ررك َّ وك ررمل  علررى تيرككوررد  سمل س ررمل 

سرراول امليررت تيعلرر   يتوحلوررق مصرردتقوت       يرارر  فّعملًيررمل حملزم ررمل يف  

 تيا وك، يس مت تيعللومله تيا  وت.

تيرككورد علرى تضوتزيرت يتضوت مرت َّرر تارهول تكجررت ته         سملَّع مل 

تيا  وررت يتير قل ررت، مررع إتقررمل  ت مررن تيارروربتي  يسرر مت ت يظلررت   

تيرق وررت تيا  وررت يتكجرررت ته  ته تيصررلت، يف سرراول  قوررق ر يررت    

 يوت.ممل ر مل تي مل

 تيرعرملم ه  م رملطر  تيا روك  علر    توعورت  علرى  تيرككورد  حلملم  مل 

 تيا  وررت، َّومليررملته  علررى يتحململفظررت ت حروررملش، يأسررمليوب تيا  وررت

  يتئلر. تئوطت يأالل

 

 تيرعقوب تيثملي    . حملد َّن اود تيثقيف  •

 أيًيمل  أالوت طرح تضوعوع 

 ظررى  رتسررت جرررتق  ت حروررملش تكي رتييرر  َّكالوررت قصررو ح     

َّاررراب تيرشرررملر تيرعرررملم ه مرررن الررر ش تكيرتيررري، يترتيرررد تيرورررملري   

تكي رتييوررت يتض ساررمله تضمليوررت يتيا رروك، يأ  ياررات كررا ي مررن      

ت فرررت  يتيشررركمله أصرراحي تعرلررد يف حصرروهلمل علررى كررث  مررن   

تياررلع يتلرردممله عررن طريررق تيرعررملم ه تكي رتييوررت، يت لررن       

  قملا تيرمليوت أالوت يم ملقشت جرتق  ت حروملش تضملي  يف تي

 تز يمل  عد  تجلرتق . .1
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تيصررعوَّت تيرر  توتجههررمل جهررمله تيعدتيررت تجل ملقوررت يف تيارروطري      .2

 على اله تجلرتق .

 .تكي رتيي تطور أسمليوب ت حروملش  .3

يقررص تيرروع  ت مرر  يررد  أفرررت  تجملرلررع، َّ يوررمله تيوقمليررت مررن   .4

 تيوقوع عحمليمل هلله تجلرميت.

 

 تكي رتيي  حلمليو مل  ميفهوم يالصملقص جرتق  ت حروملش 

تعررد ظررملاري تجلرميررت إحررد  تيظرروتار ت جرلملعوررت تيرر  تررركحلر     

مل تيررر  ته كررث  ت مررمل ترردث مررن ت رر ته يف تجملرلررع، يالصوص رر    

  ممل حردث  أيتيرق وت تي   دث يف جمملي  ت تصمل ه يتضعلوممله، 

مرررن تارررملرع يف تلرررك تيرق ورررمله أ   إ  تطرررور يتحررررتتف تجلرميرررت، 

ضرلثرل يف ظهرور أررملا حديثرت مرن تجلررتق        مع ى أ  الت تيرطرور ت 

مل أي تيرطرررور يف أسرررمليوب ترت رررمل  تجلررررتق     غررر  تضعريفرررت سرررملَّقً  

ت مل يرليك إ  يعرع يشرملطمله تجملررمر َّعورد      تيرقلوديت قرد ير  ي تاع ر   

ت ضررمل مترررملز َّرره اررله تجلرررتق  مررن      عررن أيرردي رجررملش تيعدتيررت، يظررر     

ا ترت ملَّهمل رامل عن تجلرتق  تيرقلوديت، سوت  من حوالصملقص متو 

 أي من حوا كويفوت عاطهمل. 

ييعرررف ت حروررملش تضررملي  تكي رتييرر  َّكيرره  تئصرروش علررى مررملش  

تي رر  َّملئولررت يتلرردتع يتيروررلول، يَّملسررر دتم تيرق وررت، صوررا     

يشررعر تيوررحوت َّررمليوقوع عررمل ي إ  َّعررد ت يفوررل تجلرميررت، يتارررهدف   

مله عللوررمله ت حروررملش تي ررملخ مررن كررل تلليفوررمله يت علررملر يماررروي 

حنررمل  أسررررتتيومل. كرررل شرر ص معرررّره يعللورررمله   أتيرردالل يف كرررل  
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ت حروررملش، يررلت ترررملن تجللوررع إ  معلومررمله عررن كويفوررت تيرعررريف      

علوهمل يتيفمل يهمل. تحملررمليو  أ كورمل ، يإ ت مل تعرفروت مرمل تيرلي  رب       

 .أ  ي راهوت يه، مي ن  ي ش ص أ  يقع عحوت عللوت تحروملش

رتيي  إحد  أررملا تجلررتق    يتعد جرتق  ت حروملش تضملي  تكي 

ترلور َّعد  مرن تلصرملقص    تضارودي، تي  أفرزتهمل تيرق وت، يتي 

 رامل عن تجلرتق  تيرقلوديت، يمن أَّرزامل تي  متو 

 تسر دتم تيرق وت تئديثت يت سمليوب تضار ري يف كل عللوت. .1

تررردييل تجلرميرررت تضاررررودي يإالرتجهرررمل مرررن تئررردي  تيوط ورررت      .2

 يتكقلولوت.

 ج اومله ت ش ملؤ يتض ظلمله تضرتاطر َّهمل.تعد   .3

 عدم توتفق تيظرف تيرمملي  يتض ملي  َّر تجلملي  يتيوحوت. .4

ترتيفرررملع ت ليفرهرررمل يآحلملرارررمل علرررى ت َّ ورررت ت جرلملعورررت مقملريرررت       .5

 َّملجلرتق  تيرقلوديت..

عدم ظهور غملياوت ارله تجلررتق  عرمل ي يف تكحصرمل ته تجل ملقورت       .6

 تير وت.

رجرررت تسرررر دتم أحررردث تيرق ورررمله  ترتيفرررملع ماررررو  تضهرررملري يف    .7

 ير يفول جرتقله . 

يقص تضعرفت يتضهملري تضرعلقت َّهله تجلررتق  يرد  رجرملش تيعدتيرت      .8

 تجل ملقوت.

 َّريز ع صر تئدتحلت يعدم ت ييفت. .9
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أ  مصررطلو ت سرررحدتث يف اررله تجلرررتق  مصررطلو فورريفمله    .10

 مل.يغ  حمد ، يمرطور  تقل 

 ات.   وتِكوت مةتئملجت تضلحت يلردالل َّ يومله تشريعوت يأم  .11

 .ر عحمليمل تجلرتق  تضارودي عن عحمليمل تجلرتق  تيرقلوديتمتوي .12

ت ئدتحلررت مصررطلو تجلرررتق  تضارررودي يف تيثقملفررت ت م وررت   ييظررر 

مل، فإيرره   توجررد تصرر ويفمله معرلرردي يلورميررت  ررد  تجلرررتق   علوم رر

تيرقلوديرررت مرررن تجلررررتق  تضاررررودي، حورررا   يوجرررد يف تيرقرررملرير      

ر عررن تجلرررتق  تيرقلوديررت   عا رريفمله تجلرميررت مررمل ية تكحصررملقوت يتصرر و 

يتجلرررتق  تضارررودي، يي ررن ا ررملك تيعديررد مررن تيرصرر ويفمله تيرر      

مل يرررديتفعهمل ت طارررق علرررى ارررله تجلررررتق ، يمي رررن تصررر ويفهمل يفًقررر  

 مل ضمل يل .يأ يته تسر دتمهمل، ي يك يفًق

تجلرتق  تير  ت طلرق مرن  يتفرع تقرصرمل يت  يترلثرل يف تجلررتق          .1

رتق  تضرتاطت َّمليروملري تكي رتييوت، يجررتق  غارول   تض ظلت، يتجل

ت جرررتق  ت جتررملر يف تض رردرته، ت مروتش، يجرررتق  تيرهريررب، يأالر    

يَّمليرررملي  تعررد جرررتق  ت حروررملش تضررملي  إحررد  أرررملا اررلت تي رروع مررن  

 تجلرتق .

تجلرتق  تير  ت طلرق مرن  يتفرع سوملسروت  يمرن أمثلرهرملح جررتق           .2

 سريت، يت غرومل ه تياوملسوت.تكرامل ، يت وين ت ظولمله 

تجلرتق  تي  ت طلق من اللل يف تيقو  ت ال قوت  يمن أَّرزامل   .3

جرتق  ت جتملر َّملي امل  يت طيفملش، يجرتق  صر ملعت يتهريرب ت فر م    

 تجل اوت، يتييفامل  تك تري.
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تجلرتق  تي  تعرلد علرى َّرريز تيرق ورت تئديثرت  يمرن أَّرزارمل         .4

 قرل يتضررملجري   تيعلومرمله، يجررتق    جرتق  تئملسرب تمير ، ييظر  تض   

 َّمل عومل  تياشريت.

 

 مل  كو  مي ن تئد من اله تجلرتق  حلمليث 

ترطلررررب تجلرررررتق  تضارررررودي يم هررررمل جرررررتق  ت حروررررملش تضررررملي    

تكي رتييرررر  تيرررر  تتوررررحي الصملقصررررهمل، مهررررملرته يتشررررريعمله   

ي رتسررمله يوعوررت تر ملسررب مررع ت َّر ررملر يت سرررحدتث تضارررلر يف     

 رتق ، يمن أَّرزامل ترت مل  اله تجل

إعررردت  قررروته أمررررن حمرتفرررت ي ته مهررررملري عمليورررت يف موتجهررررت      .1

تجلرميررت  يتروررلن تيرطرروير تضعررريف يتضهررملري يتيرحررديا تيرررق ،    

يا  ا مل ترطلب ت الروملر تجلود يللعو ر تجلد ، يصقل تضلررحقر  

َّمليعلرل ت مر  َّمليررردريب، يتروف  َّوئررت علرل م ملسررات، يسروربز ا ررمل      

تضرررقن يفررق أحرردث تضعررملرف تيعللوررت يأعلررى تضهررملرته    تيعلررل ت مرر 

 ت  تقوت.  

تكاوررل تجلهررمله تضرتاطررت فرررتق  ت حروررملش تضررملي   كررمليا وك،   .2

 تيعملم، يم ظلمله ت من تياوربتي . يت  عمل 

يتيلرررروتقو  تضرتاطررررت َّروررررري  اررررله  ت يظلررررتتطرررروير يمرملَّعررررت  .3

 فوهمل.تيعملم يتئ    يت  عمل تيالوكومله، يكويفوت  ريرامل، 

 فررررت  تجملرلرررع  مرررن تيوقررروع عرررحمليمل هلرررله  يتيروعورررت تضاررررلر .4

ت يف ت كررا  تشرر  تيدرتسررمله إ  أ  يلوررحوت  ير   تجلرررتق ، حوررا 

 تعرعه عحوت يلورميت.
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تيرعرررملي  تيرررديي   ترطلرررب تجلررررتق  تضاررررودي يم هرررمل جررررتق         .5

مل، مي ررن تيدييررت  مل قوي ررمل  ييو ررت حروررملش تضررملي  تكي رتييرر  تعمليي رر   

 .تضكالو يمل من تئصوش على ممرل ملته  يتيوحملي

يعد تياحا تيعلل  يتيرصد تضاررلر   تيدرتست تيعللوت تضارلري  .6

  .يشكمل َّأسمليوب ت حروملش، ييشر تي رملقا أيًي  حدث

ت مرن جرررتق  ت حروررملش تكي رتييرر   تجلردير َّمليررلكر أ  كررث    

مل، جنحي تض سامله ت م وت يتضمليوت يتيرق وت تض رصرت يف تئرد م هر   

َّريرمل ي تيروع     ملييظل تيدير ت سملخ يف الت تي وع من تجلرتق  راو  

 ت م  يد  أفرت  تجملرلع.

 

 رتَّعمل تضقرتحمله  

ت ثو  َّرتما تيروعوت َّمليوع  ت م  مرن تيوقروع عرحوت هلرله      .1

 تجلرتق .

تيرطرروير تضارررلر يللهررملرته تي زمررت جللوررع م ساررمله تيعدتيررت    .2

 تجل ملقوت.

 ارلري يلظملاري، يكويفوت تير يفو  م همل.تيدرتست تيعللوت تض .3

 

  املداخالت حول القضية 

 .يتقع جرتق  ت حروملش تضملي  تكي رتيي  ي ملطرامل 

  َّرره أ  معوررلت ت حروررملش تضررملي  تكي رتييرر  جررديري   اررلَّمررن تض 

ي يك لطورتهمل على تجملرلع يأفرت ه يت قرصمل  تيروط    ،َّملياحا

تيقملقلت علوره، ييف ارلت تياروملق     هرييَّمل جيمد  تضوحلوقوت َّه عملضو مل 
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مي ررن تيقرروش أ  عللوررمله ت حروررملش تضررملي  تارررهدف  وررع أفرررت     

تجملرلررع م رلرر  تلليفوررمله يت علررملر يمارررويمله تيرردالل يف كررل    

ه  حنمل  تضلل ت تيعرَّوت تيارعو يت. ف رل شر ص مهلرمل َّلر   كرمل      أ

 ه يعللورمله ت حرورملش تضرملي  تكي رتيير  تير  يرلورر      عرر  يحرصه مة

  َّهمل َّملئرفوت يتيلكمل ، يلت يجب على تجلهمله و  تيقملقلوتجملرم

تضمليوت يعلى رأسهمل م سات تي قد ترييرد  ورع تضروتط ر يتضقرولر     

َّملضعلوممله تحملدحلت تي  تاملعدا  يف تيرعريف على يسملقل ت حرورملش  

يتيفمل يهررمل، فملحملرررمليو  أ كوررمل ، يمرردرَّو  ييررديه  مملفوررمل الطرر ي       

عملضوررت عررملَّري يلحرردي ، يياررر ل تحملرررمليو       يتشرر و ه عصررملَّوت 

تير  ويوجوررررررمل تئديثررررررت، يتض روررررررمله أي تلرررررردممله تجلديرررررردي    

يتض ملسررامله تي رررب  للررق قصررص مي ررن تصررديقهمل مررن شرركيهمل     

يدرجرت    ،إق ملع تي ملخ َّرقدي  تضملش  أي تيفملصول تضعلوممله تيش صروت 

أ  تحملرررررملير ي رحلررررو  صرررريفت تضرررروظيفر تئ ررررومور ييطلقررررو     

 ،أي ياررر دمو  تهديردته َّيفررره غرتمررمله مثًلررمل  ، ته كمل َّررتت عرمل 

يت عرقملش يتيرتحول عن تيرا   ير وير  ت فررت  يالره  علرى  فرع       

يرره قررد تصررل  ارر    تحملرررمليو  علررى َّعررض  أتضررملش، يمررن يسررملقله  

تضعلومرررمله  تيش صررروت عرررن طريرررق موتقرررع تيروتصرررل ت جرلرررملع        

يقاوًيررمل يررد    ًتيووعلرروت مطررملياه  تارردي مشررريعت يأكثررر مصرردتقو    

 تيوحمليمل. 

ييظرررر ت يلرطرررور تي رررا  يتيارررريع يف تلررردممله تضمليورررت تيررر       

تقررردمهمل تيا ررروك عررررب تيق ررروته تيرقلوديرررت يتكي رتييورررت، تز ت ه    

عللومله ت حروملش تضملي  يتعد ه أسمليواهمل يطرقهمل يترود  َّر فررتي  

 يأالر  يتر ل أش ملًيمل يصور ت مر  ي.
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ورررملش تكي رتييررر  م هرررمل حرررمل ه   يمثرررت أسرررمليوب  رليفرررت ي حر  

ت الرررررتتق يلحاررررملَّمله تيا  وررررت، ياررررو يررررر  َّعرررردي طرررررق، م هررررمل   

َّمل سررريفمل ي مررن جهررل تيعلوررل يتير ريررر َّرره يوةرسررل كررو   قررق إ    

تحملرررملش، يتيررلي ياررريفود م رره يف متريررر تيعللوررت، يا ررمل   شررك أ     

ا ررملك مارر ييوت تقررع علررى تيعلوررل، يارر     ررب تيرتكوررر علررى       

 .معه جمليب تيروعوت 

إ  أيه يف تضقملَّل ا رملك عللورمله تالررتتق حمرتفرت يررل ن فوهرمل       

تحملرملش، من تيردالوش إ  إعردت ته علورل تيا رك يت رو  رقر  جروتش        

تيعلول، يت و  إعدت ته تئارمل ، يمرن حلر  تيرصررف فوره يإجررت        

تئوت ه، يير  َّعوهمل من غ  أي كو  من تيعلول، يا رمل   شرك   

تيا رررك كويررره تضاررر يش عرررن امليرررت     أ  تضاررر ييوت ت كررررب علرررى  

حارررملَّمله تيعلررر  ، يأ  ت رررو  تيرق ورررت تيا  ورررت سرررلولت مةرق رررت     

 .ئلمليت تيعل  

يقد أصدر تيا ك تضركري تعلوله يلحد من ت حرورملش، يتيرلي   

تولن تككودته عدي على تيا روك تختمل ارمل يلرعملمرل مرع شر ملي       

ل ييرراعهرمل  تيعل   تلملصت صمل ه ت حروملش، يكيقملف تئروت ه َّر  

ش هلررررمل، يقررررد يارررره   يررررك يف تقلرررروص أعرررردت  حررررو مررررع تيا رررروك تض 

 .ت حرومل ه

يتضش لت أ  أغلب جرتق  ت حروملش يتيارقت تضمليوت ت رو  مرن   

عملمررل  حملرر ، يأيو ررمل سرروا يحرررى يررو كررمل  فورره    ،الررملرن تيدييررت 

من تعملي   يير  إي رتيير  سرريع ييرو كرمل        حرل ، ف  َّدتيوقي 

تيرعري  َّملحملرملش أي تي ومل  تيلي تيطلق م ه يلرعرف ي ،إ  أفول
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ي ديد موقعه تجل رتيف على    ip address يتيع وت  تكي رتيي  يه

 .-جده  يةإ-ير قل ت موتش  تضوتقع تياو وتتلريطت ي ديد 

كلررمل أ  طرررق تحملرررملير تروررد  َّملسرررلرتر َّعررد مرملَّعررت  قوقررت     

تارررهل علررروه  يسرررولت  ي رررل تضاررررودته يف جمرلع رررمل ح فلررر  تارررقَ  

هلرمل، فعلرى سراول تضثرملش   تئصرر  مرع َّدتيرت         يلور يت ت حروملش يمل 

رجرب ترر ت  رسررملقل ت سررثلملر تيوالورت  مرروتش تضرقملعردين، يقاوررل      

رمورررمل  ترعرررره تيعديرررد مرررن تيعوتقرررل ي حرورررملش َّاررراب تئملجرررت    

 سرقدتم عململت م ريوت، يقارل تيعورد ترر ت  تيرسرملقل تضشراوات عرن       

يمرن ا رمل تاردأ تضكسرملي      ملررارع تيطرر  يورعو  رتًَّطر    يجو  طر  يك يي

 قرد يرعرره َّعرض ت شر ملؤ     يمرع  الروش يقري تياريفر    . ضرن ييفرحره  

ي حروررملش َّارراب جتديررد جرروتز تيارريفر يعررن طريررق ترييررر موتقررع        

 ر وت.  

تضاررررلري ي حرورررملش طررروتش تيعرررملم كمليررري َّاررراب     أمرررمل تيطررررق 

 را ي  تسر  ش حملجرت شراملَّ مل يلوظرملق ، يتييفوروي تكي رتييورت تي     

يد  كاملر تيارن كرويه    يعرفرو  تسرر دتم تيرق ورت ي  يعرفرو        

مل، ييورطري  ي سررعمليت َّراعض    كو  ي هو  معملم ته  إي رتييو ر 

تضعلرر ر عررن إجنررملز تضعررملم ه سرروت  َّرررويرت أي عرررب تيرروتتس يغرر ه،   

يَّعوه  قرد ي رو     ،ييرسلو  هل  كملفت تضعلوممله يرموز تيرحقق

 علوه . ، يَّعوه  ترملش ملأمو  

  يرلرك تيعصرملَّمله أرقرملم يأ ررمل     ارر  ية ْنَمرر  :ا رمل ي رن تيار تش   

كلررمل أ  تتصررمل ه   تيا رروك؟ههيَّعررض معلومررمله تضارررهدفر يررد     

  مل تق  َّرحديا معلومملترك  إتحملرملير تضهد ي د س وق  حاملَّك، 
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زتيري ماررلري يمل تروقر ، يتي ريارت أ           "..ال ش رَّع سملعت يإ 

 )) فهل حقق تيروتصل مرع تيررق    ت تادي  تاللوت، كل ت رقملم تضرصل

  فملقدي ؟  (( 330330

يا ررملك جرررتق  ممليوررت سرروف ت ررو  مرصررلت فرميررت ت حروررملش     

   تحملرررملير  حيارر  جرميررت غاررل ت مرروتش ،تضررملي  َّشرر ل ماملشررر

ع د تئصوش على ت موتش سوف ياحثو  عن طررق  رليفرت كاليفرمل     

إرجملعهرررمل إ  تي ظرررملم   ييرررتت مررروتش يحممل هتضصررردر ت سملسررر  هلرررل

عررتر ماملشرري   أيا مل سوف ي رو  ا رملك     رليفت،تيا    َّطرق 

يتيقطرملع تضرملي  يتضصرريف     تيارعو يت على ت قرصمل  يف َّوئت ت علملش 

 َّش ل الملؤ م همل  تشويه  عي الت تيقطملعو.  

سملسر   أعوو  تياعو يتيجتدر تكشملري إ  أ  تضلل ت تيعرَّوت 

مرن   Financial Action Task Force (FATF) يف جملوعت تيعلرل تضرملي   

 ملل ر ظت م تضلل رت يروس عورو     أ يارلت يعر     ،June 2019 شرهر 

ت يشرملرك يف تسررحدتث يتطروير يظر  ض ملفحرت      يي ن أيو مل عورو  

مرملم ماررئويوت  أيوررع تضلل رت   يارلت جرميرت غارل ت مرروتش ير عهرمل.    

 كا ي.  

 عملصري.أسامل  ترتيد جرتق  ت حروملش تضملي  تكي رتيي  تض 

يادي أ  أا  ساب يف الت تي وع من تجلرتق  او تيروسرع تضرلال   

ي يتيرحررروي ه تكي رتييورررت  رتيرررييتضرارررملرع يف ت عرلرررمل  علرررى تك 

ي يرك   ،الرل تئوطرت يتئرلر   أجنملز تضعملم ه تضمليوت عن َّةعد  ي  إي

، يملاورك عرن   كرملف   ضمل عةرف ع مل من م و تيثقت يآلالررين  ي   رر   
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مل أ  ارررله علل ررر ،يفرطرررت يف تيرعرررملم ه تكي رتييورررت تيثقرررت شررراه تض 

 .ي ت حروملش يواي َّملجلديديأ ،تضلملرسمله

رسررررملقل تيربيررررد مله تضملعرررروت وحنررررن يرررررلكر مثًلررررمل يف تيراررررعو 

 ،فريقومل ك وو يرمل إتي  كمليي تصل مل من َّعض  يش  تكي رتيي 

يغمليا ررمل َّررملض ير يررو     تكررا   ملحوررا يشرررح تضرسررل أ  يديرره مال  رر   

يره صملجرت إ  مرن يارملعده     أإ  حامل  َّ    الملرن َّلرده ي  ويله 

ي يك َّعرد حصروش تيقر   يمرمل شرملَّه       ،يف  يك يظ  جر  من تضال 

حرردتث، حلرر  يطلررب يف تي همليررت رقرر  تئاررمل  تيا  رر        أ يررك مررن  

يااق  يك  ويل مال  صر     ،يوه يوعع تضال  يف حاملَّهإيللرسل 

ملش تير  تعررديمل   يا لت من قصص ت حرور  ،تضهلت كرسوم كجنملز

 .تياملقات رسملقلعلى قرت تهمل يف تلك تي

أيو مل ا رملك مرن يروتصرلو  مرن الرملرن تضلل رت يطلرب مارملعدي         

ممليوررت مررن الرر ش  ويررل َّ  رر  يارر  ظررملاري مارررلري. يمثررل  يررك   

غرياررت يعررمل ي مررن جرررر ي يش   أرقررملمتض ملضررمله تيرر  قررد تر يررمل مررن  

 .فريقوت يآسوويتإ

و جهررل تيرراعض م ررمل َّمليرقل ررت تيارراب تيثررملي  يشررووع تيظررملاري ارر

يسررال تيرعملمررل معهررمل َّطرررق صررحوحت يمكمويررت، يوررملف إ   يررك       

أ  ت ررو   ييفرررتهفشررمل  تيرراعض ضعلومملترره تيا  وررت يتضمليوررت تيرر   إ

سريت كرق  تئارمل ، يت رقرملم تيارريت ياطملقرمله تيصررف تمير        

الرل تئوطرت يتئرلر مرع تيررلك  أ  ا رملك عردي        أأي تييفورت يعردم  

ت ممل ياره علوهرمل تض رصرو  يرر يف ت حرورملش      تزيت كث  إجرت ته تحرت

  فو مل.كمل ملتارلملم  مل  يع اي ن تياعض 
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جهرت رررمل كرررملجلوت ه  أعطرررمل  إعرررمليف ارررو تيرهرررملي  يف  إسررراب 

الطررمل  يرتتررب علوهررمل  أيعاررثه  َّهررمل، ممررمل قررد ترردث معرره      طيفملي ررمل

 .تاريب َّومليمله أي معلوممله قد تةار دم يلرحمليل تضملي 

  ا ررملك مثررت تقصرر  مررن تجلهررمله تض رصررت     يَّ ظررر تيرراعض فررإ 

َّشررك  تيروعوررت َّمل حروررملش تضررملي  تكي رتييرر ، حوررا  ررب أ           

ية ريفى َّرسمليت جوتش  ليريت مرن تجلهرمله تض رصرت   ترورمليز يف     

طوهلمل ت رَّعت أسطر حوش الت تضوعوع تضه ، يتيلي   مرن ال يره   

 مل. ف تضوتط ر يصا مل يتحروملًيآسلب أموتش 

عرد  مرن يجهرمله تي ظرر إ  أ  تضار ييوت تقرع َّشر ل         يتلاب

يتعررو علررى تيا رروك يف حررملش ت الرتتقررمله  يظلرهررمل  رري عملصرريفت     

 ،رارررمل  تضرررملي  تكي رتييررر  تيرررلي حصرررل يف تييفررررتي ت الررر ي      تك

  إجهرترره كالملهلررمل يترتالوهررمل   أييرشررملرك معهررمل تيا ررك تضركررري ي   

يمررررن  الررررملهل  يرحللررررو  تضارررر ييوت،إحرررردث، يت فرررررت  يف حررررملش 

رحيف  تيررري شررر   يرررك جهرررمله تيقورررمل  تيقويرررت تضصررررفوت، مرررع     

تي ا  على ماملر تيلومل  تيقوملقوت تيقملقلرت تير  غمليا رمل مرمل جتملمرل      

 تيا وك على حامل  ت فرت .

يتيوتقع أيه يد  تيا ك تضركري، إ تري امليرت تيعلر  ، ترلقرى    

ش ملي  تيعل   عد تيا وك يف حمل ه ت الرتتق يغ امل، يي رن  

عررد  تيشر ملي  يف تيارر ت تريرد علررى مملقرت أيرر ، ممررمل    أ  حر   تض 

ي كد كثري ش ملي  تي ملخ من تعرملم ته  مرع تيا روك، ييف  ته    

تيوقي عع  تضعملجلرت مرن تيا رك تضركرري، كرو  تيا روك جتورب        
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علررى تيشرر و  َّررك  موقرر  تيا ررك سررلو ، حلرر  تقيفررل تيشرر و  يف     

 تي مليب، ت مر تيلي ي كد عع  تضعملجلت.

فلعررل مررن ت سررامل  تيرقواررت ي حروررملش تضررملي    ،طررملرييف  ته تك

تكي رتييررر  عررردم يجرررو  جهرررت ر ورررت مر صصرررت يمعلومرررت يرررد   

تجللهررور تقرروم َّرلقرر  شرر ملي  تضرروتط ر تيررلين تعرعرروت ئررمل ه    

 فروري  َّشر ل  تيورحوت  على تر  24/7 ت حروملش يت و  موجو ي

 سرر يأل .حرروش تيشرر و  يتقرروم َّملضعملجلررت تييفوريررت   ملل َّ ًغرراررو يتة

الرر  ييف تي همليرت توروع    تيوعع تئملي  كل جهرت  ولرك يلوهرت ت    

تعرعررروت ئرررمل ه   ملش ملص رررأتجللورررع يعررررف  ي .حقوقرررك يأموتيرررك 

قي م ه  ماملي  ع لت يهلر  أشرهر مل   رنتحروملش مملي  إي رتيي  يسة

يعلوره فلرن تضيفورد  ديرد جهرت  رصرت ر ورت         .ير  حل قورمليملا  

 .قووت َّرمرهمل يَّش ل عملجلا كل عملِيمي ن تيرجوع هلمل حملًيمل تة

يف  تكوت ر يط ورت مدرَّر   أ  من يقملا تيوع  عدم يجو كلمل 

 ،جمررملش ت حروررملش تضررملي  تكي رتييرر   ياررلت تعررررب حل ررري كررا يو      

ن يقروم  ن تقرق يَمر  ن ي رشر  يَمر  ن ير ع يَمر  حن حنرملن تكاول َمف

يف  تيشررررطت/ تي وملَّرررت/ تيا ررروك/ تيا رررك تضركرررري/    …َّمليروعورررت

 ..و.…

اعض أ  مرجعوررررت تيا رررروك يف تضلل ررررت إ  تيا ررررك    ييررررر  تيرررر 

يررد  َّعررض   ملتضركررري، يمررن الرر ش تيروررملر  فررإ  ا ررملك ترتالو رر     

تيا ررروك يف تيرطاورررق، يرمرررمل قرررد شررر لرهمل تيرصورررت عرررن تئلملقورررت    

يتيرطوير. يعلى تيعلوم فملير اوق ععو  َّرر تجلهرمله  ته تيع قرت    
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ت يتيا ررررك تضرتاطررررت َّمل حروررررملش تضررررملي   تيا رررروك يتيشرررررطت يتي وملَّرررر

 تضركريو.

 . يسملقل تئد من جرتق  ت حروملش تضملي  تكي رتيي 

جررررتق  ت حرورررملش تكي رتييررر  تض رشرررري ارررله ت يرررملم تعرررد مرررن  

تجلررررتق  تضاررررحدحلت تيررر   ررررملن إ  حلررروش ماررررحدحلت ضوتجهرهرررمل   

يتئد م همل. فملئلوش تيرقلوديت   تاررطوع أ  ت ملفحهرمل، فرملجملرم    

ت يسررراق جهرررمله تض ملفحرررت كرررا  جرررد تياررروربتي  تطرررور َّشررر ل 

  ت رررو  تضعملجلرررت مار رررري. فع ررردممل   أيتيوررراا، ييرررليك  رررب  

 رردث عللوررت يصررب يتحروررملش مررملي  إي رتييرر  ييرتجررع تيوررحوت      

تيا ك، يطلب م ه تيا ك تيلامل  ضركر تيشرطت ييال ، يإ ت  ارب  

تيوررحوت ضركررر تيشرررطت يرردالل يف  يتمررت ت الرصررملؤ. يَّعررد مررمل     

َّد من   و  تجملرم قد فلي من يد تيعدتيت. يليك    تيقووت يدي تة

 توا  يتاهول يتاريع يجدّيت إجرت ته تيرالو  يتضرملَّعت.

شرك فوره أ  موعروع تئرد مرن جررتق  ت حرورملش تضرملي           يممرمل   

 تكي رتيي ، أي أي جرميت يرطلب 

تيروري  تيقمليوي   ياو موجو  يمن الر ش أحردث ت يظلرت،      -1

 .جرتق  تضعلوممله

 .تيش و ، أي تكَّ   عن تجلرميت  -2

 .ملومل، يمودتيو تيرصد يتيرحري ت م   تق و  -3

 .تيرحقوق يت  عمل  -4

 .إصدتر تئ   -5
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 .إعمل ي تيركاول -6

يجتدر تكشرملري إ  أ  تضلل رت تيعرَّورت تيارعو يت قرد أصردره       

يظررملم م ملفحررت ت حروررملش تضررملي  يالومليررت ت ممليررت َّملضرسرروم تضل رر    

اررر، ي يررك يف إطررملر جهو اررمل  10/9/1442و يتررملريف 79م/رقرر   

 يلحد من جرتق  ت حروملش تضملي .

ييرطلررب َّررمليروتزي مررع إصرردتر تيقرروتير توعوررت تجللهررور، يعرردم   

مل َّررك  اررله تجلرررتق  مررن تجلرررتق       علل رر  !!تيوقرروع يف اررله تجلرررتق   

إعرررملفت تئرررق -ارررت يلروقوررر ، يأ  تئ ررر  فوهرررمل وِجتي ررررب  تض 

مل يلعقوَّمله تحملد ي يف تيرهملك عملم م ل  يفًقح    -تلملؤ فوه

يمررن الرر ش حلقررت إجرررت ته تيعدتيررت تجل ملقوررت      ،جرررتق  تضعلومررمله 

تضشررملر إيوهررمل أعرر ه، يتيرر  ترطلررب تير ملمررل، يتيرروع ، يتضهررملري      

تض ملسررات، مي ررن عررلمل  تئررد مررن تجلرميررت، سرروت  ت حروررملش أي      

 !!غ امل

جرررت   ررب تيفعولرره إيَّمليرككورد فررإ  تئلمليررت تيوقملقوررت ار  أيش   

َّصوري أكرب مع تيرقدير تيرملم يلوهو  تي  تقوم َّهمل تهلوئرت تيوط ورت   

يألمن تياوربتي  يعرريري تعرملي  تكعر م يف رفرع تيثقملفرت تئلملقورت       

مررع ت الررل يف ت عراررملر عررريري   ،يتيفعوررل ت يظلررت يتيقرروتير تضمليوررت 

رورملش  يلحرد مرن ت ح   ،تختمل  تيا وك يسملقل يإجرت ته املقورت أقرو   

 تضملي  تكي رتيي  َّصوري أكرب.

علرررى تجلهرررمله تضع ورررت تيعلرررل علرررى يشرررر كرررل ت  يرررت      ي رررب 

يتكجرت ته يتضعلوممله تيروعويت يتيرحليريت  ته تيع قرت َّملضوعروع   

َّش ل تيفصول  يعلى يطملق يتسع يصل إ  غملياوت تجملرلرع. كلرمل   
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حوش تلطروته يتكجررت ته    توجد عريري    ي و  ا ملك يعوح 

تضراعت يف حملش   تعره أي موتطن أي مقو  ئمليرت يصرب يتحرورملش.    

مع ررى آالرررر مرررمل ت ي ا رر  علرررى مرررن يقررع يف حمليرررت يصرررب يتحرورررملش    

 تيوررحوتو أ  يقرروم َّرره  سرررت ت  حقرره يممليرره؟  يرره يف مثررل اررله         

تئمل ه كل جهت  وله إ  جهت أالر  حرى ميل تيوحوت ييوروع  

  يف ارلت تكطرملر تيرككورد    حقه. يعلى حنو أكثر  ديرد ت مرن تضهر   

علرررى عرررريري ت ثوررر  تيروعورررت كل رررمل ييوع رررمل يف جمرررملش ت حرورررملش  

تاملعهررمل يف حررملش تتضرملي ، فوررًلمل عررن توعروو تكجرررت ته تيرر  ي ا ر     

 تعره ش ص ممل يعللوت تحروملش مملي .

أيو مل فإ  على تيديش تطوير جدرت  يملريت إي رتييورت مت رع يقرل    

 Two way   ررملق  أي تيث حلرر  أي يرروع مررن تيرحقررق تكي رتييرر  تيث

authontication   إ  َّررر جهررملز تيعلوررل تضعرررف يررديه  يجهررملز تيا ررك

 ماملشري.

ييف سررروملق مرصرررل يعرررد مرررن أَّررررز مهرررملم يصررر حومله تيا رررك        

تضركررري، يعررع تيرعلولررمله يتكجرررت ته تي يفولررت صلمليررت علرر    

تيا روك، يتخترمل  تكجرررت ته يتيرردتَّ  تض ملسرات يلحررد مرن ترت ررمل       

علرى  يرك قرملم تيا رك تضركرري،       يَّ رمل    .جلرتق  تضرتاطرت َّرمليعل    ت

َّملختمل  إجرت ته عملجلت يم قرت تررتاا َّرعلورق َّعرض تلردممله مثرل      

فرو تئاملَّمله عن َّةعرد، ييعرع حردي  ك رملي  مارملي  تيرحروي ه       

 60تيووموت ئاملَّمله ت فرت  يتض سامله تييفر يت   تريرد عرن مالر     

تيا ررك تضركررري  ير مرر حلر يفعررملش يف  ي ررن ياقررى علررى .أيرر  ريررملش

إصدتر قرترته تقر  يف صر  علر   تيا روك أمرملم تقرملعس تيا روك        
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يف تيوقوف مع عل قهمل يامليره  يتيعلل َّصروري جرمل ي يف تسررت ت     

 .ماملي ه  يف حملش حلاري عللوت تيرحمليل تضملي 

يقطت مهله  در تكشملري إيوهمل ا رمل، أيره مرع ت ر  يتطرور طررق       

لر أي َّ رروك  ظعمةرركررمليوت يش تجلهررمله تضع وررت سرروت    ت حروررملش  ررمل 

تطوير َّوئرهمل تيرحروت يل شر  عرن طررق ت حرورملش يتير عرب. يعرل       

ل شر  عرن   يآالر اله تيطرق او تسر دتم تيرلكمل  ت صرط ملع    

عللومله غاول ت موتش يت حروملش يت سرو   على َّطملقمله ت قرلرمل   

رلمله معو رت ضعرفرت   يتئاملَّمله تيا  وت عن طريق تسر دتم يوغملري

 ML. سلوك تحملرملير َّملسر دتم تق ومله مثل

يمرن تضهر  حرا تيا روك علرى مرتجعرت أيظلرهرمل تيرق ورت، يأم هرمل          

تياوربتي ، يت يفول يتطاوق ممل يصدره تيا ك تضركري من تعلولمله 

يتعملمو ، يعدم ترك تيعلورل ير راا ع ردممل يركت  إ  تيا رك خيرربه       

لوررد تئوتيررت، يف حمليررت يتعررحت أ  حاررملَّه قررد تالرررتق، ييطلررب جت

 الرتتق يت حروملش، يرممل قد مورى علوهرمل  قرملقق حمردي ي، يمرع      ي

 يررك   ير ررل تيا ررك أي إجرررت  عللرر  ئلمليررت علولرره، يف حررر أيرره  

ملرررم َّرطاوررق تعلررو  تيا ررك تضركررري، ييارررطوع أ  يرراررع تئوتيررت 

 .ش يهحو مع تيا ك تض 

و يوعلرل َّره مرن يرعرره     يمثت أالوت كعدت   يول إجرت ته يتعر 

إ  عللوت تحروملش، ي يول آالر إ  تجلهمله تير وت، تد  هلمل آيورت  

تيرعململ مع َّ غمله ت حروملش. حوا تض  ح  أ  تكجرت ته تير وت 

يتيا  وررت غرر  يتعررحت تضعررململ، يقررد تررركالر، ممررمل يرارراب ع رره        

 .تيركال ، يَّمليرملي  الرين ت موتش إ  الملرن تضلل ت
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يوجو  اوئت مركريرت تشررتك فوهرمل تجلهرمله تضع ورت       يمثت أالوت

ن ميثرررل تيا ررروكو يرلقررر  يتي وملَّرررت يتيا رررك تضركرررري يَمررر  ت تيشررررط

ن ال ش جهت يتحدي يرلثرل فوهرمل   َّ غمله ت حروملش، يتيرعململ معهمل ِم

 .تجللوع

يمرررن يملحورررت أالرررر  فرررإ  أمرررن تضعلومرررمله أي مرررمل يارررلى ت مرررن    

يوملترره، يأسررمليوب  تيارروربتي  يرطلررب يعررع سوملسررمله تي شرر ، يآ   

عرراا تجلرررتق  تضارررودي، يم هررمل جرررتق  ت حروررملش، يَّررمليرغ  مررن    

إ  أ   حيجو  جهت مع وت َّمل من تياوربتي  الرملرن تض سارمله ت م ورت   

ت يف عاا كرث  مرن ارله تجلررتق ،     تجلهمله ت م وت أَّدعي كث  

يتيرديول علررى  يرك تيوسرر  تجللوررل تيرلي ييفرررح َّر يرره علررى يسررملقل     

 !! تيقاض_ #تيروتصل 

ي ررن مررن تيوررريري تيرككورررد علررى تيا ررك تضركرررري يإ تري      

تيرعملمررل فديررت يمارر ييوت أكثررر مررع شرر ملي    يامليررت تيعلرر  ، 

تيعل  ، يتيردقوق يتيرحقوق فولمل تدعوه تيا روك. يف سراول  قورق    

َّوئررت تسرررثلملريت يَّ  وررت  ته مصرردتقوت أعلررى تر ملسررب مررع م مليررت 

 .ر يرهمل تيثملقاتتضلل ت يممل تصاو إيوه تيقومل ي ي

صثورت يف تجلملمعرمله    ييعل من تضه  إ رتن موت   رتسوت يكرتخ 

تحمللوررررت ضوعرررروع ت حروررررملش تي قرررردي تضلرررر ها  رررري مظلررررت ت مررررن 

فاملكعملفت إ  يشر تيروعوت يللورلع مرن الر ش يرديته     ،تياوربتي 

إي رتييوررت يمرروت  م شرروري يَّوجرره تلصرروؤ ييفئررمله كاررملر تياررن   

 ملش.ت كثر عرعت ي حرو
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ييفًقرررمل  حررردث تضلملرسرررمله تيدييورررت تيقمليويورررت مي رررن تيفرررمل ي    

 :تاملع تيوسملقل تيرمليوتعرب تتيوقوع كوحوت ي حروملش تضملي ، 

تيروق  يعللومله ت حروملش تضرملي  ي يرك، أيره ع ردممل ترعملمرل مرع        -1

تتصرررمل ه مرطيفلرررت مرررن ِقارررل أشررر ملؤ أي مصرررمل  جتملريرررت، سررروت  

ي رتييوررت، ش صررو مل أي كمليرري عرررب تهلررملت ، تيربيررد، تيرسررمليت تك 

على موقع يشا مله تيروتصرل ت جرلرملع ، الرل يف ت عرارملر  تقل رمل      

 .تحرلملش أ  ي و  ت تصملش عللوت تحروملش، مع ى تقدي  سو  تي وت

إ ت ك ري قرد تيرقوري َّشر ص مرمل عررب        ،تعرف مع من ترعملمرل  -2

أي إ ت مل ت رررن مرككرررد ت مرررن شررررعوت مصرررلحت   ،تكيرتيررري فقرررا

رقروم َّراعض ت صرملث تكعرملفوت. قر  َّاحرا عرن        جتملريت، الل يقر مل ي

يلصررور أي تصررا عرررب تكيرتيرري عررن      Google تيصررور يف حمرررك 

 .أش ملؤ آالرين من تحملرلل أ  ي ويوت قد تعململوت معه 

  تيفرررو يصوص ررمل أي يوتفررل تظهررر أمملمررك أي رسررملقل إي رتييوررت  -3

تككرد مرن اويرت    يقر  َّإي ملقهرمل. إ ت مل ت رن مكيوفرت،      -مشاوات 

عرب مصدر مارقل مثل  يول تهلملت  أي صا على تكيرتيري.   تضرصل

 .  تارعلل تيفملصول ت تصملش تضروتفري يف تيرسمليت تضرسلت إيوكي

تحررريف  َّريفملصررولك تيش صرروت َّشرر ل آمررن. عررع قيفًلررمل علررى        -4

ص ديق َّريردك يمرّرق فروتت ك يغ ارمل مرن تيوحلرملقق تضهلرت قارل أ          

ريت تلملصررت َّررك يف ترموهررمل. تحررريف  َّ للررمله تياررر يت رقررملم تيارر  

م مل  آمرن. كرن حرلر ت جرد ت ي ملحورت كلورت تضعلومرمله تيش صروت         

 .تي  تشملرك َّهمل على موتقع تيروتصل ت جرلملع 

حرملف  علرى أجهرري املتيفررك يتي لاوروتر تلرملؤ َّرك َّشرر ل        -5

آمررن. تسررر دم  تقل ررمل تئلمليررت َّ للررت سررر،   تشررملرك تمالرررين        
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 لاوروتر ت مر    تيدالوش  حرى مرن َّةعردو، قر  َّرحرديا َّريرملما تي     

 حر ن شرا رك تلملصرت َّمليرر    تيتحرريف  َّ ار ت تحروملطورت يللحررو .     

WiFi          َّوعرع كللرت سرر علوهرمل يتيفرمل   تسرر دتم أجهرري كلاوروتر

يلقورملم َّعللورمله مصررفوت أي      WiFi عملمرت أي تي قرملا تيارملال ت يف تيرر    

 .تقدي  معلوممله ش صوت على تكيرتيي

ْر كللررمله سررر تالَرررْر َّع مليررت كللررمله تياررر تلملصررت َّررك. تالَررر   -6

ت ررو  صررعات علررى تمالرررين يوحررياررمل يقرر  َّرحررديثهمل َّمليرظررملم.    

تارررر دم كللرررت تيارررر  تتهرررمل ي رررل حارررمل /يالي، ي  تشرررملرك      

 .كللمله تيار تلملصت َّك مع أحد

رتجرررع ترتواملترررك تضرعلقرررت َّمللصوصررروت يت مرررن علرررى موتقرررع        -7

تيروتصل ت جرلملع . إ ت ك ي تار دم موتقرع شرا مله يلروتصرل    

ملع ، مثررل تييفوارراوك، كررن حررلر ت مررع مررن تروتصررل يتعّلرر    ت جرلرر

كوررر  تاررررعلل ترتواملترررك تضرعلقرررت َّمللصوصررروت يت مرررن يورررلمل   

 .َّقملقك َّكممل 

تحرلر مرن أي طلارمله ترعلرق َّريفملصرولك أي ممليرك.   ترسرل مملًيررمل         -8

تيفملصررول َّطملقررت ت قرلررمل  أي تيفملصررول تئاررمل  علررى   تعررِا  أَّررد ت ي 

صوت إ  أّي شر ص   تعرفره أي     تكيرتيي أي يا  مل من يحلملقق ش 

 .تثق َّه

كن حلر ت ع ردممل ترارّوق علرى تكيرتيري. تحرلر تيعرريه تير          -9

تادي م ريت جرد ت ير رو  صرحوحت، يتسرر دم  تقل رمل الدمرت تارّوق        

 .على تكيرتيي تعرفهمل يتثق َّهمل
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 تيروصومله 

 مررن تيارروربتي ت  - إيشررمل  جل ررت  تقلررت مررن  تيا ررك تضركررري -1

مرن تيعرملمو تررملَّع آالرر تضاررودته يتارد       ت  - اوئت ت تصمل ه-

تيث ررررته مرررع تجلهرررمله تضع ورررت، ير رررو  جهرررت رقملَّورررت يف حركرررت    

ترررتاا  ،يسرر مت يأمررن تيعللوررمله تضصرررفوت يم هررمل ت حروررملش تضررملي   

َّررمليا وك َّملجلهررمله تيدييوررت تضارر ييت يراررمل ش تلرردممله يتضعلومررمله      

ACFE  يرتَّوش مر صص ي حروملش تضملي . إعلى غرتر 

 .تجلهت  ته تيع قت  تيا ك تضركريو -

تررروف  الرررا سرررملالن يرلقررر  َّ غرررمله تضرورررررين مرررن جررررتق         -2

ميلرررك  يتيا ررروك،مرررع تيا رررك تضركرررري   يرَّطهرررملت حرورررملش تضرررملي   

صررر حوت تيقرررملف تيعللورررمله تضصررررفوت ئارررملَّمله تيعلررر   تيرررلين     

ي  ررروي ه مشررراوات، يتررروف    أيشرررراهو  َّوجرررو  تحرورررملش مرررملي     

يلعلر   تيرلين    يتضشروري ويورت يتيردع  يتيروجوره تييفر      تئلمليت تيقملي

يرصررلو  َّررمللا تياررملالن يإلَّرر   عررن يجررو  شرراهت تحروررملش مررملي       

 كيقملف حاملَّملته  َّصيفت عملجلت. 

اوئرررت ت تصرررمل ه  ،يتجلهرررت  ته تيع قرررت  تيا رررك تضركرررر -

 .وتضعلومملهيتق وت 

سررعت تئ ر  يف قورمليمل ت حرورملش تضرملي  مرن جهرمله  رصررت         -3

 . يهمل جرتق  عملَّري تئدي أرتعملي مع م

 . يزتري تيعدشوتجلهت  ته تيع قت  -

تطروير َّريرملما توعورت يروع  يلرقلورل  يوشرلل تضقرري ، تضرقرر ،         -4

خلو مرررن جررررتق  ت حرورررملش تضرررملي  يرررر  إتضارررلوع، صررر ملع تحملررررو ...

عررر م يتيروعورررت تضصررررفوت َّرررمليا وك    متويلررره عرررن طريرررق جل رررت تك   
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َّمليرعرملي  مرع  عورت امليرت تضاررهلك يفرق        تياعو يت، يير  تطرويره 

يظرررملم امليرررت تضاررررهلك مرررن تي رررر يتلررردتع يتكع يرررمله تضورررللت  

يرفرع   ،  ت حرورملش تضرملي   إيتضلملرسمله تيروملريت غ  تيعمل يت تض  يرت  

مارررو  تيرقملَّررت علررى ممملرسررمله ت حروررملش تضررملي  يجترميهررمل يرفررع      

ركررري ييزتري مارررو  يعرر  تضارررهلك، َّمليشرررتكت مررع تيا ررك تض    

تضمليوررت ييزتري تيروررملري يتض ظومررمله تئ وموررت تضع وررت يم ساررمله     

 تجملرلع تضدي . 

 .ع مو يزتري تك تيع قتتجلهت  ته  -

 إعررردت تيرككورررد علرررى تض ظومرررت تيا  ورررت يتيا رررك تضركرررري   -5

تيدرتسررررمله تيعللوررررت يظررررملاري ت حروررررملش تضررررملي  يسررررن تيرشررررريعمله 

 ووت يليك. يتيرعوي تئلملقوتيتكجرت ته 

 .تجلهت  ته تيع قت  تيا ك تضركريو -

ت سريفمل ي من مامل ئ يقرترته جل ت تض ملزعمله تضصررفوت، فولرمل    -6

قوملقوت موعوع ت الرتتقمله يت حروملش تضملي ،  أح ملمتصدره من 

 ي ديد تضا ييوت يت يررتممله َّر تيا وك يعل قهمل.  

 .تجلهت  ته تيع قت  تيا ك تضركريو -

  يترقوررررت  ير ت مررررن تيارررروربتي  يف  وررررع تيعللوررررمله  توظورررر -7

تضصررررفوت يسررر مت ت يظلررررت تيرق ورررت تيا  ورررت يتكجرررررت ته  ته     

 تضلل ت. ر يتتيصلت، يف ساول  قوق 

 

 .تجلهت  ته تيع قت  اوئت ت من تياوربتي و -

تيريفملعرل  تيرككود على اوئرت ت تصرمل ه َّر ثور  جهو ارمل يف      -8

رقرملم  ي ت أر تضرعلقت َّطلب حوب تضوتقرع  مع َّ غمله تجللهو تييفوري
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تهلملتيفوت ت حرومليوت  جوتش، حلملَّيو يتضرسلت من قال تضرورررين علرى   

 َّصرر حوت مرررتاا سررملالن يالرراو. 330330رقرر  َّ غررمله تهلوئررت  

 .تيرعره ي حروملش ت ي رتيي  حملش تضصرفوت تيعللومله تيقملف

 .ت تصمل هو  اوئتتجلهت  ته تيع قت  -

 

 يتضرتجعتضصمل ر 

 يوررل تيوقمليررت مررن عللوررمله ت حروررملش تضررملي ، تيا ررك تضركررري       -1

تيارررررررررررررعو ي، مررررررررررررررملح علرررررررررررررى تيررررررررررررررَّا تكي رتييررررررررررررر      
https://samacares.sa/uploads/2022/01 

يظملم م ملفحت ت حروملش تضملي  يالومليت ت ممليت، مرسوم مل    -2

 .ار10/9/1442و يتملريف 79رق   م/

رارررررمل ، إ تري  يورررررل م ملفحرررررت غارررررل ت مررررروتش يمتويرررررل تك  -3

م ملفحرت غاررل ت مروتش يمتويررل تكرارمل ، م ساررت تي قرد تيعرَّرر      

 ار.1441تياعو ي، رَّوع ت يش 

تيا ررك تضركررري تياررعو ي  أَّرررز إحصررمل ته أسررمليوب ت حروررملش     -4

 م.2022م، إَّريل 2021تضملي  يعملم 

يتقرررل حملرررد يصررر ته يغرررمل ي عاررردتيران تيطريررر   جرميرررت   -5

ييوررت   رتسررت مقملريررت يل ظررملم    ت حروررملش عرررب شررا ت تضعلومررمله تيد   

تيارررعو ي يتيقرررمليو  ت ر يررر ،  فرررملتر تياوملسرررت يتيقرررمليو ، تيعرررد     

 م.2018و، جوت  19 
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َّوئورت شره ي يسررويو  يورمل زت   ت حروررملش تكي رتيير ، جملررت      -6

و، ؤ ؤ 2و، تيعرد   2تيدرتسمله تيقمليويوت يت قرصرمل يت، تجمللرد    

37-46. 

ملش تكي رتييرر ، توارر  أاررد حاررر تيرررعيب  جرميررت ت حرورر  -7

رسمليت مملجار  غ  م شروري، كلورت تيدرتسرمله تيقمليويورت، جملمعرت      

 م.2010جدترت، 

تيرارتيرررر   جرميررررت ت حروررررملش    َّرررردر َّررررن أاررررد َّررررن حملررررد    -8

تكي رتيير  يف تي ظرملم تيارعو ي، رسررمليت مملجارر  غر  م شرروري،      

جملمعت يملي  تيعرَّوت يلعلوم ت م وت، كلورت تيعدتيرت تجل ملقورت، قار      

 م.2014يتيقمليو ،  تيشريعت

عادت   غر تيعول   تضش  ه تيعللوت يتيقمليويوت يلوررتق    -9

تكي رتييورررت، رسرررمليت مملجارررر  غررر  م شررروري، جملمعرررت تيشررررق       

 م.2014ت يسا، 

 

  . تضشملركو 

 حملد تيرارتي  تيرقواوت   .كملتب تيورقت  •

 :تضعقاو  •

  أ. عملص  َّن عادتيوامل  تيعواى -

  . حملد تيثقيف  -

 ر / تيلوت  فملعل تيقري مدير تئوت •

 تضشملركو  َّملئوتر يتض ملقشت  •

  . عادتيران تهلديق -
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  . حملد تيعملمر -

  . المليد تير يعمل  -

  . حملد تضقصو ي -

  أاد تحملولود أ. -

  . عادتيران تيعري  -

 تييفريق  . عاد تكيه تيصمل  -

  . المليد تض صور -

   . مهمل تض و  -

 أ. فهد تيقملس  -

  . عادت  تيرالوص -

  أَّو سملق . حار -

 أ. عادت  تيووت  -

  م. سململ تضري -

  . زيمل  تئقول -

  . عل  تيط وس -

  . فمليري تئرَّ  -

  . يفمل  طوات -

 أ. فملقري تيعوريش -

  . ا مل  تضالا -

   . مملار تيشويعر -

  . عملقشت ت ادي -

  . اود تيشمل   -

  . زيمل  إ ريس -
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 أ.  ح  تي ملصر -

 م. أسملمت كر ي -

  . ريمله جن  -

 أ. فهد ت اري -

 َّالت تيرو ري أ. -

 أ. عادتيران َّملسل  -

   ماملعد تحملومل -
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 امللخص التنفيذي. 

مارررقال جررو ي تيرعلررو  مررن الرر ش تيرعلررو   ت ملييرري اررله تيقورروت 

إ  أيرره حرررى  تتيورقررت تيرقوارريف  حملررد تضلحرر   .، يأشررملر ت الرر 

% مررن  10ل قطرملع تيرعلورر  ت الر  َّملضلل ررت حصررت     شرر َّ 2020

. يعلرررى تيررررغ  مرررن أ  تيرعلرررو  إ مليرررر  يشررررملا تيرعلورررر  تي ظملمرررر 

ت الرررر  يوتجرررره  ررررديمله يصررررعوَّمله يي ملشررررد تيرررروزتري َّملسرررررلرتر  

ي سرلملع إ  مطملياه، يراهول علله، كلمل أ  ا ملك مرن يطرملياو    

تسرتتتووومله طويلرت ت مرد ير لورت ارلت تيقطرملعح      أيو مل َّكالوت يعع 

إ  أ  غملياورررت ارررله تجلوتيرررب كلورررت يف تضقرررملم ت يش، يت ظرررر إ    

 ت الرر تجلمليررب تضررمل ي سرروت  يف مررمل خيررص رررو ن ت علررملش يلرعلررو    

Business Model  عررلمل  تيعطررمل  علررى   يَّمليرررملي  ،يعررلمل  حوويررره

 ارلملم َّمليقطرملع  تضارو  تييفر ي ي ل م سات أالوت أي يف جمملش ت

علوم ررمل يلحيفررملظ علررى قولررره تيوط وررت يف  عرر  ت قرصررمل  تيرروط ،      

يتظررل اررله تي ظررري أيو ررمل يظررري كلوررت   تهررر  كررث  ت َّملجلمليررب        

تي رروع ، يررليك فهرر  غمليا ررمل  رروم حرروش تيرشررريعمله يتيرر ظ  تيرر        

 تةاه ل علل تيرعلو  ت ال .

كررث  ت مررن  أ   تيرعقوررب ت يشيف  زيررمل  تئقوررل   .َّو لررمل أيعررو  

تيطريحرررمله عرررن جرررو ي تيرعلرررو  ت الررر  تركرررر علرررى تيقوملسرررمله       

تي لورررررت. مثًلرررررمل  رجرررررمله تيثمليويرررررت،  رجرررررمله تالرارررررملر تيقورررررملخ     

يتيرحصول ، تيردرجمله يف تجلملمعرت. يار  َّر  شرك جوتيرب مهلرت،        

ي  همل يواي كل ش  . فه ملك َّةعرد تيع قرمله يتضهرملرته يتيثقملفرت     

سرريفمل ي مرن تروفر معلومرمله     يغ امل. كلمل أيه مي ن تيروسرع يف ت  

تيط  ، يف مدترسه  ييرملقوه  يف تالراملرته تيقورملخ يتيرحصرول    
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يمن حل  يف تجلملمعمله، يف إجرت   رتسمله كلوت يمقملريرت يتصر و    

يترتورررب  ورررع تضررردترخ تئ ومورررت يت الورررت. يارررلت تي ررروع مرررن     

تيرص و ، مع ممل علوه من م الل، قرد يردفع تضردترخ َّشر ل عرملم      

تيدرجمله َّش ل زتقد يلط  . يارو أمرر يروح  يف    إ  جت ب م و 

 تيو يمله تضرحدي من قال.   

َّرررغ  أيرره  تيرعقوررب تيثررملي  يف   . يملصررر تضلحرر  يف حررر  كررر  

 ملَّورررت تيررر   ققررري يعرررد  مرررن  تك تي رررا ي يتي ررررملقاجنرررملزته تك

إ  أ   يرك   حتضدترخ ت الوت يتيعملضوت يف تضلل ت تيعرَّوت تيارعو يت 

و  ت  ت  تيرعلولرررر  يررررد  شرررررتت كررررا ي مررررن    يع ررررس ماررررر

ييف عررو   يررك يمررع تير ررملم  تي ررا  يف أعرردت امل تررربز   ،مدترسررهمل

 ،تئملجرررت إ  يجرررو  يظرررملم يرقررروي  أ ت  تلرررك تضررردترخ يتعرلمل ارررمل  

َّهردف جتويرد تيرعلرو  ي اررر  رجملتره يتروف  تياومليرمله تضوحلوقررت       

لورت مرن تخترمل     مور يصرمليع  تياوملسرمله تيرعلو  تي  تاملعد أييومل  ت 

 تيقرترته تض ملسات  َّ ملق مل.

 يتول ي تضدتال ه حوش تيقووت تحململير تيرمليوت 

 .تضلل ت تيعرَّوت تياعو يتيتقع تيرعلو  ت ال  يف  •

 ت ال . جو ي تيرعلو أالوت تسرشرتف مارقال  •

 ت ال .تعرير تجلو ي يف تيرعلو  آيومله  •

يري  يف ملرقررى يمررن أَّرررز تيروصررومله تيرر  تيرهررى إيوهررمل تضرحررمل     

 أساملر حوش تيقووت ممل يل  

ي رر  مي ررن يلرعلررو  ت الرر  د ي تجلررو يد أ  يرر حلر علررى        -1

فررول ن أ  ترا ررى    ،تيرعلررو  تئ رروم   علررى مارررو  تضدرسررتو     
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مل يقرررروم علررررى تاررررمل ش تلررررربته يتقرررردي      مل م ظل ررررتيرررروزتري يشررررملطً 

 ت سرشملرته يللدترخ تجململيري َّش ل  يري م رظ .

جرو ي تيرعلرو  ت الر  مرن الر ش شرريا       على تيوزتري أ  تشروع   -2

يورررل ن  ،يوعوررت فررولن ميل ررو  أي يشرررفو  علررى اررله تضرردترخ  

تيرتَّويررو  مررن ت سررررثلملر فوهررمل يتقلوررل حوررر  ت سرررثلملر تيرورررملري      

يمن ارله تيشرريا مرث   أ  تقرل شرهمل ي مرن يشررف علرى          ،تياحي

تضدرست ت الورت  َّ ملمرل تيصر حومله تضمليورت يتك تريرتو عرن  رجرت        

تضملجاررر  يف أحررد ختصصررمله تيرعلررو  مررع الررربي عللوررت دقومل يررتد     

وعرع  يتة ،ت رو  حملفلرت َّمليعطرمل     ،تقل عن عشر س وته يف تيرعلرو  

يليك معملي  يتعحت يحمد ي مرع تجرورملز تردريب أي شرهمل ي معرلردي      

 يف إ تري تضشملريع.

مررور   أتيرروزتري َّث حلررت   يتقررومالوررت ختصرروص كررل تضرردترخ    أ -3

 تي رمل . يموتصيفملهيموتصيفمله تضدرخ موتصيفمله تضاملي  

طيفرملش  يتشرلل ريرمله ت    ،الر  يشمل  اوئت ح وموت يلرعلرو  ت  إ -4

  .ي و   يرامل تير ظو  يتيرشريع يتيرقملَّت ،ي ير تئومليت

الرر  مررع  تري تيرعلررو  ت إمل  مررا يو ررأالوررت تيفعوررل تئوكلررت يأ -5

شرررتف يتيرقملَّررت يتك تيروجوررهيتطاوررق  ته تضعررملي  يف ، تئ رروم 

 الوت يروحود تجلهو .تضدترخ تئ وموت يت  كملفتعلى 

 

 .حممد امللحم الورقة الرئيسة: د 

شرررر ل قطرررملع تيرعلوررر  ت الرر  َّملضلل رررت حصرررت    ي 2020حرررى 

و 2022 يزتري تيرعلرو ،   % مرن إ مليرر  يشررملا تيرعلورر  تي ظملمرر     10
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 جملقحررت كورييرررمل يصارب إحصرملقوت يشررتهمل م رت يوروز فإيره َّعرد        

% مررن 35ياررات   تقررل عررن تارررر  له تي اررات َّارراب اررتخنيفوررري 

رد قطرملع كا مممل  ،تضردترخ تئ ومورتط   تضدترخ ت الوت إ  

 .ملورررملر ريرررملش  4.2تيرعلوررر  ت الرر  الارررملقر َّل ررري قولرهرررمل حوتيررر     

ككثرررر َّ يف اررلت تجملررملشتيرعلوررر  ت الرر  مشررملركت تقررردر إ مليررر  ي

ع س كررروف  لري ررت تيدييررت  ، ياررو مررمل يرر  ملورررملر ريرررملش 30مرررن 

و. يفولررمل يلرر  حقررملقق   2021 صررحويفت م ررت يورروز تكي رتييوررت،   

 مر وعت حوش تيرعلو  ت ال  

ملورو  ريرملش أي أكثرر مرن      7640أييفق تضوتط و   2017عملم  -1

ملوررملر ريررملش علررى تيرسرروم تيدرتسرروت تيرر  يرردفعويهمل  َّ ررملقه  يف    7.5

سرر  يتيررلي يصررل إ   تيرعلررو  ت الرر ، ي  يشررلل  يررك تي قررل تضدر  

 و.2022ملوملر ريملش  تهلوئت تيعملمت يإلحصمل ،  2قرتَّت 

مل ترر  ي َّررديرامل إ  % سرر وي 3يريررمل ي تيارر مليوت تيرر  تر طررى ت -2

، يمرررع زيرررمل ي سررر ويت كرررا ي يف عرررد  مررر ه  يف سرررن تيرعلرررو  تيعرررملم

ر يخ ت مروتش علرى   مرن   ملقاملًير فرإ  ا رملك إ  جتمله حنو تلص صت ت 

تيعملقرد مورلو  ييارات تض رملطر     حورا   ،و ت سرثلملر يف جمملش تيرعل

 و.1441ت  تلوملري، يف الت تجململش ت مل  ت و  صيفر 

مرررن مارررملي  مرررردترخ    %29تكحصرررملقومله ت الررر ي ت كرررد أ      -3

% من اله تضدترخ غر   71لي ير و  مدترخ، َّو لمل ل ت الوت صة

 . و1441 تلوملري،  م ملسات يلعلل تيرتَّوي يف معظ  ت حومل 

ت ال  أمرملم تئ روم    ي  تي ظرر يألجر يبو      مقملريت تيرعلو  -4

 مرن % 11 ياات حقق 2017فإيه يصاب تكحصملقوت تيوط وت يعملم 
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ماررو  كرل مرحلرت ميثرل طر   تضردترخ        يعلرى  تيرعلولر جملوع

% يريرررررمله 9% يت َّردتقورررررت 6% يتضروسررررطت  13تيثمليويررررت ت الورررررت  

%  تي ارررب حماررروَّت ي رررل مرحلرررت  69% يتئورررمليت 54ت طيفرررملش 

رقلت  ياررات تيرعلررو  ت الرر  َّهررمل إ  جملرروع تيرعلررولر ت الرر       مارر

و. يارله تيقرو  تردش    2022يتئ وم و  تهلوئت تيعملمرت يإلحصرمل ،   

علررى أ  يللرحلررت تيثمليويررت ت الوررت جمل َّوررت الملصررت، يأ  كًلررمل مررن        

ريررمله ت طيفررملش يتئوررمليت تشرر و تيرر قص تئررمل  يف أعرردت  تلررك     

 تئ وموت مقملَّل ت الوت.

مررن أ  تيرعلررو  ت الرر  يوتجرره  ررديمله يصررعوَّمله   يعلررى تيرررغ 

يي ملشررد تيرروزتري َّملسرررلرتر ي سرررلملع إ  مطمليارره، يراررهول عللرره،   

كلمل أ  ا ملك مرتقار يطملياو  أيو مل َّكالورت يعرع تسررتتتووومله    

و، إ  2021طويلت ت مرد ير لورت ارلت تيقطرملع  صرحويفت ع رملظ،       

يت ظرر إ  تجلمليرب   أ  غملياوت اله تجلوتيب كلوت يف تضقملم ت يش، 

 Businessتضمل ي، سوت  فولمل خيص رو ن ت علملش يلرعلرو  ت الر    

Model  يعلمل  حوويره يَّمليرملي  علمل  تيعطمل  على تضارو  تييفر ي

ي رررل م سارررت أالورررت، أي يف جمرررملش ت ارلرررملم َّمليقطرررملع علوم رررمل،    

يلحيفملظ على قولره تيوط وت يف  ع  ت قرصمل  تيروط ، يتظرل ارله    

و مل يظري كلوت   تهرر  كرث  ت َّملجلمليرب تي روع ، يرليك      تي ظري أي

فه  غمليا مل  وم حوش تيرشرريعمله يتير ظ  تير  تارهل علرل تيرعلرو        

 ت ال .

أ يع ررو أيًيررمل أ  اررله تيورقررت   ت ررملقر اررله تجلوتيررب تي لوررت،  

يإرررمل  ررمليش أ  تطرررح أالوررت تيرعلررو  ت الرر  يف دجتويرردد تيرعلررو      

ن تضعررريف عملضو ررمل أ  تضدرسررت ت الوررت أي   يممملرسررملته يف َّلررديمل، فلرر 
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ار  رمرر يلورو ي تي وعورت يتيرلورر       Private Schoolتضدرست تلملصرت  

عن تضدرسرت تئ ومورت حررى يف تيرديش تضرقدمرت تعلولو رمل، فع ردممل        

تقررروش إيرررك الرررريا مدرسرررت أالورررت، فهرررو يعررر  أيرررك غمليا رررمل مرلورررر   

رسرر مل ت الوررت   رتسررو مل، ي ررن تضعمل يررت ييفاررهمل   ت طاررق علررى مدت     

َّمليوريري، فلع يجو  مردترخ أالورت غمليرت يف تجلرو ي يتيرلورر، َّرل       

ارر  ت ررملفس مرردترخ عملضوررت يف  رجملتهررملح إ  أيهررمل   متث ررل غملياوررت   

تضرردترخ ت الوررت ي  حرررى دأكثراررملد، َّررل ارر  تظررل أقلوررت معرردي ي  

معريفرررت َّمل  رررمل  يف كرررل مدي رررت مرررن تضرررد  تي رررا ي ييف تضرررد   

ت و  مدرست يتحدي أي تحل رر أي حل حل مل. الت تيوتقرع   تيص  ي، فقد

يطرررح تاررمل ًيمل  إ   ضررمل ت يارررلر تيرعلررو  ت الرر  علوم ررمل يف تيوجررو    

طملضمل أيره   يقردم جرو ي تعلولورت عمليورت؟ يتجلروت  يره عردي تيفرعرمله          

أيهلمل أ  ا ملك فئت من أييومل  ت مور تب أ  ي سس تَّ ه يف مدرست 

يتد فقرا حررى ي ررب قلوًلرمل ييرعرو   علرى جرو        تَّردتقوت توفر يه دتيرعمل

تضدرست تئ وموت، يتيلي قد ي و  صعا مل علوه يف َّدتيرت حوملتره   

ص   ت، فورحلل ييفقمله حل ث أي سي سر وته حلر  ي قلره إ  مدرسرت     

أالر  ح وموت أي إ  تضروسطت تئ وموت، يحلمليوهمل أ  ا ملك فئت 

تئ ومورت تضوحلروق    توع أي  امل يف تضدرست ت الورت يقلرت تضردترخ   

فوهمل يف تئر  أي ت حورمل  تجملرمليري يصرعوَّت توصروله أَّ ملقره ضردترخ        

ح وموت جوردي َّعوردي أي حررى عردم قاوهلرمل هلر  ص ر  تي ظرملم يف         

توزيررع ت حوررمل ، يحوررا ي ثررر تير لررر يسررو  معململررت تضعللرررر يف        

تضدترخ تئ وموت تيقريات م ره، فإيره يلورك إ  تضدرسرت ت الورت،      

همل فئت تكالل أي  ارمل يللدرسرت ت الورت، تعرقرمل  ت أيهرمل ت فورل       يحلمليث

 ي  ا  يولمل   رجمله عمليوت علرى تيرديتم، يارو مرمل تيفهلره جورد ت       
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تلك تضدترخ ت الوت يتقدمره علرى طارق مرن تيرلاب هلرله تييفئرت مرن         

أييوررمل  ت مرررور دأي تيرَّرررملقن يف تيوتقرررعد، يت ثرررر ارررله تيظرررملاري يف  

ه تلصروؤ  سرامل  معريفرت. ييف تضملعر      تضرحلت تيثمليويت على يج

كمل  ا ملك ساب رتَّع ياو توفر تدريس تيل ت تكجنلوريت يتئملسب 

م ررل صرريفوف ما ررريح يي ررن ترتجررع ترركحل ه مرر الر ت َّعررد ترردريس     

تكجنلوريررررت يف تضدرسررررت تئ وموررررت، يكررررليك تيرشررررملر جهررررملز      

 تئملسب يقلت مث ه ييفري تلربت  َّرطاوقملته تيشملقعت.

لت تيرشر وص تيرلي يروس ارو اردف تيورقرت َّقردر        َّعود ت عرن ار   

يعررع مقدمررت مهلررت يشرررح تيوتقررع، فررإ  تضارركيت تضطريحررت تر ررمليش     

جوتيررب مهلررت يف تجلررو ي تيرعلولوررت قرردمهمل تيرعلررو  ت الرر  يف َّلررديمل   

يترارررمل ش ضرررمل ت   ياررررلر تيعطرررمل  أي كوررر  ياررررلر يي رشرررر عررررب   

 تض سات تيرعلولوت تئ وموت كلهمل؟

وتيررب ارر  تضشررملركت تيرملرخيوررت تضهلررت يللدرسررت    أ ي  اررله تجل

ت الوررت يف ترردريس تيل ررت تكجنلوريررت حلرر  تئملسررب تميرر  ما ررر ت يف 

تيصيفوف ت َّردتقوت، حوا أمثره ارله تيرورَّرت عرن تقر رملع تيروزتري      

 َّرطاوق ييفس تيرورَّت  يإ  كمل  َّعد س وته طوتشهو.  

  تلررك  يحلمليوهررمل مررمل قد مرره يرروع معررر مررن تضرردترخ ت الوررت يارر        

تضرلورررري تعلولو رررمل  علرررى قلرهرررملو مرررن عو رررمله م ملفارررت مرررن تيطررر     

تضريفوقر يرووت رعمليرهمل هل  يتارلملمهرمل معللوهرمل، الملصرت يف جمرملش     

علررى رأخ تيعلررلد، ت مررر تيررلي تيع ررس علررى تض ساررت    بدتيررردري

تيرعلولورررت ت كررررب، فرتحررري تهرررر  َّملجلمليرررب تيرررردرييب يللعللرررر      

كلمل أ  تضردترخ تئ ومورت تي شرطت    يتشوع تضلملرسمله تجلودي، 



84

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

154 

أصاحي تاريفود مرن جملرتتهرمل ت الورت يتررعل  م هرمل يت ملفارهمل، ممرمل        

تيع س على حوويت تلرك تضردترخ تئ ومورت تجلوردي  علرى قلرهرمل       

 أيو ملو.

يحلمليثهررمل، تياوئررت تضدرسرروت تجللولررت يتضرتررت تيرر  قرردمرهمل تلررك     

 ومورت علرى   تضدترخ ت الوت، مممل سملا  يف تشرووع تض سارت تئ  

 تطوير رمل ن مامليوهمل.

رتَّعهمل  ت ارلملم تضا ر َّريمله ت طيفملش يتقدي  م ملاا مرلوري 

 يرتقدي عملضو مل مثل م ها م راوري.

يا ررملك مظررملار أالررر  مر وعررت يلوررو ي تيرعلولوررت يررد  تيرعلررو       

ت ال  دتضرلورد،   شك أيهرمل جرديري َّرحقورق قولرت مورملفت جلرو ي       

وس ادف اله تيورقرت تكحملطرت َّهرمل مشويو رمل     تيرعلو  يف تضلل ت، يي

يإرمل إعطمل  حململه ضمل قدمه تيرعلو  ت ال ، يممل مي رن أ  يقدمره   

مارقاًلمل يصمل  دجو يد تيرعلو  تيعملم يدي مل، يمرن ارلت تض طلرق ترربز     

 ت سئلت تيرمليوت كلل ص ضمل تارهدفه اله تيورقت 

لرو   إ  أي مد  مي ن يلرعلرو  ت الر  أ  ير حلر علرى تيرع     -1

تئ وم   على مارو  تضدرستو مرن الر ش ديشرملا مر ظ د ترا رمله      

 يتشرف علوه تيوزتري؟

َّملي اررات يليفئررت تيشررملقعت مررن تضرردترخ ت الوررت تض رشررري يف     -2

أغلب مد  تضلل ت يتي    تريد عن تضدرست تئ وموت سرو  يف  

َّوئرهررمل تمم ررت فقررا يَّعررض تجلوتيررب تيشرر لوت ت الررر ، فررإ  أي   

وهرمله تيرعلولورت  سروت  تيروزتري أي اوئرت تيرقروي و أ        مد  مي ن يل

تقرردم مشررريع مل ت لوي ررمل يرحاررر دجررو يد تيرعلررو  ت الرر  تقررو  فورره      
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ي قررل اررله تضرردترخ مررن يتقعهررمل       transformativeَّريملجًمررمل  ويلو ررمل  

تئرررملي  دتيعرررمل يد إ  ماررررو  ميملحلرررل أي يقرررملر  تضررردترخ ت الورررت    

جلهمله تير وت  ييومل  ت مور أ  تضرلوري أكمل ميو مل، يرولن اله ت

تسرثلملرتته  تضمليوت يف أَّ ملقه  يةِععي يف م مليهمل تيصرحوو، كلرمل   

تولن ا  أيو مل أ   يك ميثل َّملي اات هلمل علًقمل ديوعو رملد َّملعرارملر أ    

 اله تضدترخ متثلهمل يف يهمليت ت مر.

مرن   مي ن يلوزتري أ  تشوع جو ي تيرعلو  ت الر   كو  -3

ولن يشررفو  علرى ارله تضردترخ، يوررل ن      ال ش شريا يوعورت فر  

تيرتَّويررو  مررن ت سررررثلملر فوهررمل يتقلوررل حوررر  ت سرررثلملر تيرورررملري      

 تياحي.

يمي ن طررح أسرئلت موتزيرت هلرله يتوصرومله علرى رطهرمل  جرل         

تلرين َّر يت حوش مارقال جو ي تيرعلو  تيعملم يف َّلرديمل مرن مردالل    

ي  يوجرد حرل   تضدرست ت الوت، يمع أيه يرن ي رو  تئرل تيشرململ      

شململ يلقووت تيرعلولوت َّل ا  عردي مردتاللوح يي  ره مردالل مهر       

حاررالمل تررر  اررله تيورقررت، مررع    -يررو أ حِاررن تسرررثلملره -يمرر حلر 

 تيش ر يلولوع.

 

 مرتجع

تيرعلرررو  ت الررر  يف  و 1441  حملرررد َّرررن مررررتك  ، تلورررملري -1

 كررورته  يرقت علل مقدمت علن مقرر   تضلل ت تيعرَّوت تياعو يت

، جملمعرت تكمرملم حملرد َّرن سرعو       عملم تي ظريرت يتيرطاورقو   تيرعلو  تي

 https://www.academia.edu/41681394تكس موت، 

https://www.academia.edu/41681394
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، 2022تهلوئرررررررررررررررررررررررررت تيعملمرررررررررررررررررررررررررت يإلحصرررررررررررررررررررررررررمل ،  -2
https://www.stats.gov.sa/ar/903 

، 2021يفت ع ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررملظ، صررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحو -3
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2082914 

، 2021صررررررررررررحويفت م ررررررررررررت يورررررررررررروز تكي رتييوررررررررررررت،     -4
https://makkahnewspaper.com/article/1547551 

 م شرررررته تيرعلررررو   |يزتري تيرعلررررو   2022يزتري تيرعلررررو ،  -5

(moe.gov.sa) 

 

 :التعقيبات 

 زيمل  تئقول تيرعقوب ت يش   . •

 أيًيمل  جو ي تيرعلو  ت ال  تيقملق  حملي 

كررر أيرره ع رردممل ك رري علوررد ت يلقارروش يتيرارروول يف جملمعررت   أ 

م كرمل  ا رملك تيطارملع     2000 – 1995تضلك سعو  يف تييفرتي مرن  

يررد  تيرراعض َّملخنيفررمله تجلررو ي يرفررع تيرردرجمله لر رر  تضرردترخ  

ت الوررت. ت مررر تيررلي  فررع إ  إجرررت   رتسررت إحصررملقوت ضقملريررت أ ت     

خ تئ ومورت، حورا   ط   تضدترخ ت الورت َّ ظررتقه  مرن تضردتر    

 يرك.   علرل  مرن  يةل ع  رمل  إي رتييو رمل تضرروفر مرن تياومليرمله     تي  إ  

يقررد كمليرري تي رووررت غرياررت يف تيرقررملرير ت ييوررت، حوررا كررمل  أ ت   

ط   تضردترخ ت الورت أفورل. يَّعرد تياحرا تتورو أ  تياراب ارو         

مقملريت أ ت  ط   تضدترخ ت الورت تضوجرو ي يف مدي رت تيريرمله مرع      

يطرر   تيقررمل مر مررن  رلرر  م ررملطق تضلل ررت. فقل ررمل َّعررد   وررع ت

 يررك صصررر تيدرتسررت يف مقملريررت أ ت  طرر   تضرردترخ ت الوررت يف       

مشررملش مدي ررت تيريررمله مررع يظرررتقه  مررن تضرردترخ تئ وموررت يف        

https://www.stats.gov.sa/ar/903
https://www.stats.gov.sa/ar/903
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2082914
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2082914
https://makkahnewspaper.com/article/1547551
https://makkahnewspaper.com/article/1547551
https://moe.gov.sa/ar/knowledgecenter/dataandstats/Pages/educationindicators.aspx
https://moe.gov.sa/ar/knowledgecenter/dataandstats/Pages/educationindicators.aspx
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مشررملش تيريررمله أيو ررمل، يمل جنررد فرًقررمل يررلكر يف ت  ت . ياللصرري   

جرو ي تيرعلرو     تيدرتست إ  أيه   يوجرد  يورل يتعرو علرى تخنيفرمله     

يف تضررردترخ ت الورررت مقملريرررت َّملئ ومورررت. كلرررمل أيهرررمل ديف تضعررردش  

تيعررملمد يواررري أفورررل مررن تئ ومورررت. يك رررمل جنررد  تقل رررمل ط َّ رررمل    

 مريفوقر جد ت من تضدترخ تئ وموت يت الوت.

أحااررري  كرررر ارررله تي قطرررت تَّرررردت   يرككورررد أ  ت يطاملعرررمله    

طارملع َّرك  تضردترخ    تياملقدي يواي َّمليوريري صحوحت، أقصرد دت ي 

ت الوررررت  ي  تئ وموررررت مترررر و تيطرررر    رجررررمله أكثررررر ممررررمل     

 يارحقو د.  

 

 حلمليو مل  قوملخ جو ي تيرعلو  ت ال 

 حظرري أ  كررث  ت مررن تيطريحررمله عررن جررو ي تيرعلررو  ت الرر      

تركررر علررى تيقوملسررمله تي لوررت. مثًلررمل  رجررمله تيثمليويررت،  رجررمله       

عرت. يار  َّر  شرك     تالراملر تيقوملخ يتيرحصرول ، تيردرجمله يف تجلملم  

جوتيررب مهلررت، ي  هررمل يوارري كررل شرر  . فه ررملك َّةعررد تيع قررمله      

 يتضهملرته يتيثقملفت يغ امل.  يك  مت وي يجو  أ يته يقوملخ  يك. 

كلمل أر  أيه مي رن تيروسرع يف ت سرريفمل ي مرن تروفر معلومرمله       

تيط  ، يف مدترسه  ييرملقوه  يف تالراملرته تيقورملخ يتيرحصرول    

يف إجرت   رتسمله كلوت يمقملريرت يتصر و     يمن حل  يف تجلملمعمله،

يترتورررب  ورررع تضررردترخ تئ ومورررت يت الورررت. يارررلت تي ررروع مرررن     

تيرص و ، مع ممل علوه من م الل، قرد يردفع تضردترخ َّشر ل عرملم      
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إ  جت ب م و تيدرجمله َّش ل زتقد يلط  .  ياو أمر يروح  يف  

 تيو يمله تضرحدي من قال.   

 

 يلرعلو  ت ال  حلمليث مل  مد  تضرييت تضرملحت

ص ررر  تعرررململ  مرررع تضررردترخ ت الورررت كرررك ، ييف تيارررملَّق       

س وته،  حظري   10كرقوس يشركت متلك شركت تعلولوت قال 

أ  أحررد تجلوتيررب تيرر   رررملن يظررر ت يتكمًلررمل اررو طاوعررت تكشرررتف        

تيرتَّوي من قارل يزتري تيرعلرو  علرى تضردترخ ت الورت. فهرو يف يجهرت        

ن قدر ت معو  رمل مرن عراا تجلرو ي،     يظري إشرتف علن قوتيب تول

إ  أيه يف ييفس تيوقي رمرمل سرلب تضرييرت تي زمرت يإلَّردتع. فهرو قرد        

ي و  م ملسرا مل يللردترخ ت الورت مرديورت أي مروسرطت تكم مليورمله       

يغ  م ملسب يللدترخ ت الوت تيقويت  ته تيرسوم تضرتيفعرت يتضروتر    

 تياشريت يتيروهورته تيعمليوت.  

هر  إعطرمل  تضردترخ ت الورت قردر ت مرن تضرييرت يف        يأر  أيه من تض

أعلملهلررمل ير ملسررب مررع حولهررمل يإم مليوملتهررمل، الملصررت تضرردترخ تيرر    

ت رلرر  يشررا ت يررديهمل إ ترته يإلشرررتف، يعرراا يمرتقاررت تجلررو ي  

يتض رجمله. يرممل تص و  تضدترخ إ  فئمله، فلن غ  تضعقروش أ   

مل ياررلى تيعررملض ، ي ررو  يللرردترخ الوررملر تتاررملع تضرر ها تيررديي  أي مرر 

ياو خيرل  كث  ت عن تض ها تيارعو ي، ي  ي رو  هلرمل تلورملر يف     

تيرعررديل ييررو قلوًلررمل علررى تضرر ها تياررعو ي أي يف ت الروررملر َّررر طرررق    

تقدميرره يلطرر  ، يرمررمل أ  إتملحررت اررله تضرييررت سرشرروع تضرردترخ     
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ت الوررت تضعرررربي علررى تَّر ررملر طرررق جديرردي تكالررل طريقهررمل يلقارروش    

 مل  تضارقل عن تيوزتري يمن حل  تيرقملهلمل ضدترخ أالر .  يت عرل

يا مل   أقصرد تضرييرت تير  مملرسررهمل َّعرض تضردترخ ت الورت يف        

إعملفت تيل ت تكجنلوريت يتئملسب تمي ، إررمل أقصرد مرييرت أكررب     

مررررن  يررررك، يعلررررى سرررراول تضثررررملش تالروررررملر كرررررمل   رلرررر  ضرررر ها 

من يزتري تيرعلرو ، أ سروي    تيريملعومله أي تييفوريمل  عن تي رمل  تضقرر

مرررمل ارررو مررررملح يف تجلملمعرررمله. فللرررمل ت ي رررو  يررر يفس تيقارررر  يف        

تجلملمعررمله، َّررل  سرررمل  تضقرررر، حريررت تالروررملر تي رررمل  يأسررلو         

تقدي  تض ها. ي  ي رو  ك تري مدرسرت كرا ي يعريقرت حريرت ارلت       

ت الروملر، َّووتَّا قملَّلت يلرطاوق. يأمر تضرييت   ي ره  ع د تالروملر 

 رمل  تيلي  كرته كلثملش فقا.تي 

 أظ هرمل  تيرارعو ومله، يتلكره ا مل جترَّت ضدترخ ح وموت يف 

تيرت يرو. حورا   تكسروس مردترخ      عررب  تملَّعرهرمل  َّوسرطن،  مدي ت يف

. تيريملعررت، Theme schoolsحلمليويررت مر صصررت موررمل ه  رليفررت    

تيرسرر ، تيريملعررومله، تييفوررمل  ... إخل. يارر  تةع ررى َّرر يفس أارردتف      

يح ي ن مع تركور إعرمليف علرى تارلرملم معرر  تالرل      تيرعلو  تيثمليو

تيصرر  يالررملرن تيصرر  يف ت يشررطت تيط َّوررت. اررلت تيرتكوررر جلررب  

ط َّ ررمل مهرررلر يرلررك تضرردترخ مررن م ررملطق  رليفررت مررن تضدي ررت  مررع    

َّعرررض تيرحرررديمله يف تي قرررلو، يكمليررري يروورررره تخنرتًطرررمل يلطررر   

ي عررن َّشرر ل أفوررل يف تيعللوررت تيرعلولوررت يتيرتَّويررت، كلررمل  عرر  

جتملر  يممملرسمله أالر ، يرمرمل أ  ارله تضرييرت تضرملحرت يللردترخ      

ديلروريب يف َّوع مدترخد يف تيديش تضرقدمت ا  أحرد تيعوتمرل يف   
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تقدم تيرعلو  يديه ، ييعل الت يدالل علن مرمل قصرده  . حملرد يف    

 يرقره. 

 

 رتَّع مل  تيقوو  تضوعوعت على تضدترخ ت الوت يف تيروظو  

من صعوَّت تسررقطمل    -فولمل أ كر-خ ت الوت تعملي  تضدتر

تضعللر تياعو ير تض الر َّش ل جود يتحململفظت علروه ، ي يرك   

يردي  تيريتتب من جهت ييرغات تضعللر يف تيوظويفت تئ وموت مرن  

جهت أالر ، يمن يجهت يظري أ  شريا تياعو ي يف قطرملع تيرعلرو    

يف تض قلرت،  ت ال    تطاوقهمل َّشر ل ما رر يقارل تروفر تيظرر     

يارر   رررملن مريررد ت مررن تئرروتفر. يأقلررهمل أ  ترردفع تيدييررت يللرردترخ 

 عل مل معررب ت عن كل طمليب يردرخ فوهرمل، يةل ع هرمل مرن تسررقطمل       

معللر يتوف  إم مليومله م ملسرات. مثًلرمل الةلرس أي سةردخ تير ليفرت      

 تي لوت ييوس تيرشر ولوت فقراو يلطمليرب يف تضردترخ تئ ومورت،      

اررملرته تيقوررملخ يللعللررر، أي تياررلملح َّروظورر  غرر   يمررع تيفعوررل تالر

تياررعو ير تضرر الر َّشرر ل جوررد، حوررا إ  تياررعو ي   ي ا رر  أ  

ت و  على حارمل  جرو ي تيرعلرو ، يأشرك أ  يرد  تيرديش تضرقدمرت        

 قوو  ت على تضدترخ ت الوت يف ج اوت تضعللر.

 

 الملما مل  تضركريت 

أجرد أيره مرن تضهر      قد ي و  الت الملرن يطملق تيورقت، ي ر    

تكشررررملري إيورررره، فملكَّرررردتع يتيرطرررروير يرطلررررب قرررردر ت مررررن تضرييررررت     

يتيروريررب، يأسررلو  تكشرررتف تضركرررري يقوررد  يررك، فللرررمل ت        
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ي و  يدي مل م ملطق تعلولوت مارقلت َّقرترارمل عرلن إطرملر يأاردتف     

تعلولوت أ سوي ممل او ممملَرخ يف تيعديد مرن تيرديش تضرقدمرت، يارله     

س علررى مرييررت  يف إ تري يتوجورره تضرردترخ ت الوررت    تضرييررت سررر ع  

صارررب طاوعررررت كررررل م طقررررت تعلولوررررت يظريفهررررمل يَّمليرعررررملي  مررررع  

تجلملمعمله يف تلك تض ملطق. يرممل أيجده قدر ت من تض ملفارت يم ملال رمل   

حميفر ت يلاحرا يتيرطروير، يرمرمل أَّردعي إحرد  تض رملطق يف تطروير        

أَّردعي َّعرض    م ملاا أي كرب تاريفود م هرمل م رملطق أالرر ، يرمرمل    

تض ررملطق يف تطرروير م ررملاا ت ملسررب طاوعرهررمل يتوجهررمله تير لوررت هلررمل،   

 كرلك تضوجو ي على سملحل تياحر ت ار على ساول تضثملش.  
 

 تيرعقوب تيثملي    . يملصر تضلح  •

 ملَّوت تير   ققري يعرد     تك تي ا ي يتي رملقاجنملزته َّرغ  تك

إ  أ   ،رَّورت تيارعو يت  من تضدترخ ت الوت يتيعملضورت يف تضلل رت تيع  

 يررك   يع ررس مارررو  ت  ت  تيرعلولرر  يررد  شرررتت كررا ي مررن   

ييف عررو   يررك يمررع تير ررملم  تي ررا  يف أعرردت امل تررربز   ،مدترسررهمل

 ،تئملجرررت إ  يجرررو  يظرررملم يرقررروي  أ ت  تلرررك تضررردترخ يتعرلمل ارررمل  

َّهردف جتويرد تيرعلرو  ي اررر  رجملتره يتروف  تياومليرمله تضوحلوقررت       

تخترمل   علرى  مور يصمليع  تياوملسمله تيرعلولوت أييومل  ت  تي  تاملعد

 تيقرترته تض ملسات  َّ ملق مل.

 

 تيرعلو  ت ال  يف تضلل ت تيعرَّوت تياعو يت

 -تياررعو يت يةعررد قطررملع تيرعلررو  ت الرر  يف تضلل ررت تيعرَّوررت      

أحرد أار     - ت قال تيرعلو  تئ وم  يتي ظرملم  تيلي يشك ما ر 
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يّصررري علرررى  يرررك سوملسرررت تيرعلرررو  يف    قطملعرررمله تيرعلرررو  تيعرررملم، ي 

و ييف عرررو   يرررك صررردره تيعديرررد مرررن  32، ؤ1416تضلل رررت  

تيلرروتقو تيرر  ترردع  تيرعلررو  ت الرر ، يم هررمل  قحررت ت ظررو  تضرردترخ    

و َّرررررملريف 1006ت الورررت تيصرررمل ري َّقررررتر جملرررس تيررروزرت  رقررر         

ارررر، ي قحرررت تضررردترخ ت ج اورررت تيصرررمل ري َّقررررتر      13/8/1395

 .  را4/2/1418و َّرملريف 26   جملس تيوزرت  رق

 تيوعع تيرتان يلرعلو  ت ال    

اع يوتقرع تي لرو يف قطرملع تيرعلرو  تيعرملم ت الر  يف تضلل رت        يتضرر

ي يرك   ،تيعرَّوت تياعو يت  د أ  ا مليك تيفمليت مل يف تي لو يف تيقطرملع 

يف ظررل تلَّررل  تكقاررملش علررى ت يرحررملق َّملضرردترخ ت الوررت يتيعملضوررت،  

 تيعملم تيدرتس 

عررررررررررررد  

ط   تضدترخ 

 ت الوت

عد  طر    

 تضدترخ ت ج اوت

تجمللو

 ع

عررد  طرر   

تضررررررررررررررررررررررردترخ 

 تئ وموت

تجمللرررررررروع 

 تي ل 

يارررررررررررررررررررررات 

 تضشملركت

1436/

 ار1437

71162
5 

325015 
103

6640 
510879

9 

614543
9 87,16% 

1437/

 ار1438

74103
2 

378358 
111

9390 
508961

6 

620900
6 03,18% 

1438/

 ار1439

68691
0 

375089 
106

1999 
520166

8 

626366
7 95,16% 

1439/

 ار1440

64640
9 

308259 
954

668 
515472

7 

610939
5 63,15% 

69055 ار 1441
2 

388871 
107

9423 
525877

0 
633819

3 
03,17% 

46706 ار  1443
5 

346550 
813.

615 
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ييوعررو تجلرررديش تمتررر  تكحصررملقومله تلملصرررت َّرررملي لو يف تيقطرررملع   

  ي ا وته تللس ت التيال ش 

 

مركرر   -*  يزتري تيرعلو ، يكمليت تيوزتري يلر طوا يتيرطروير 

 ارو1441إحصمل ته تيرعلو  ي ع  تيقرتر، 

 

 تير يت ادتف أماملالت تيرعلو  ت ال  يف  قوق 

ترا ى تضلل ت تيعرَّورت تيارعو يت ر يرت يتعردي يالطرت تقرصرمل يت       

ؤ تعرررم فوهرمل ت ويرع يترت تهرمل يتشرووع ت سررثلملر تلرمل        ،إص حوت

يف تيقطملعرمله ت سررتتتوووت يالملصرت قطررملع تيرعلرو  مرن الر ش ر يررت       

ح إ  تهررردف إ  تشرررووع يمت رررر ت سررررثلملر يف تضررردترخ    2030

 مرحلت ريمله ت طيفملش.  الملصتت الوت 

و إ  2019يقد أشملر تقريرر تهلوئرت تيعملمرت ي سررثلملر تيرَّعر        

ر ملوررملر  ي  37.2أ  حورر  سرروق تيرعلررو  يف تضلل ررت يقرردر َّ حررو  

ل قطملع تيرعلو  يف تضلل ت أكررب  ملوملر ريملشو، حوا ميث  139.5 

% مرررن جملررروع 80َّ رررد يف تضورتيورررت تضمليورررت تيعملمرررتح يتعرررمل ش قولرررره 

ييفقرررمله تيرعلرررو  تيعرررملم يف  يش جملرررس تيرعرررملي  تللووررر  يف تيعرررملم   

كلررمل َّلرر  حورر  ت سرررثلملرته ت ج اوررت يف قطررملع تيرعلررو       .2019

ملر ريملش يفًقمل يرقرير إجنملزته جرل  يتطروير   و ملو1,3تيعملم ت ال   

ت سرررثلملر يف قطررملع تيرعلررو  يتيررردريب  تهلوئررت تيعملمررت ي سرررثلملر،      

 و.2018
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 تيروجه يلربتما تيدييوت يتضدترخ تيعملضوت 

ر ظهنررية ،عل رهررمل اوئررت تضرردترخ تيعملضوررت أيفًقررمل يإلحصررمل ته تيرر  

أَّ رملقه  يف تيررربتما   أييورمل  ت مرور توجه رمل يموًلررمل مررتيرد ت إ  تاروول     

تيدييوت أي تضدترخ تيعملضوتح إ  ري حصت تيربتما تيدييوت يتضردترخ  

تيعملضورررت يف  يش تض طقرررت ررررو ت تسررررث ملقو مل الررر ش تياررر وته تيعشرررر      

ترتيفع عرد    ح حواتضملعوت َّش ل عملم ييف تضلل ت َّش ل الملؤ

يف عرملم   12,853 إ  2012يف ي رملير عرملم     8,067تضدترخ من 

رتيفع عد  تيط   ال ش تييفررتي  تتهرمل   ت%، ي59م َّ اات رو 2022

ملوو  طمليب، كلمل حقرق   5.73ملوو  إ   3.72% من 54َّ اات 

% مرتيفع رمل مرن   61 تريت ياات ررو قردرامل   كمل ر تهلوئت تيرعلولوت يتك

موظيًفمل، ييرقدير عر ملمت ارلت تي لرو     557,723إ   345,972

ضردترخ مرن تيرسروم    رتيفرع حور   الرل ت   تفقرد   ،من جمليب تقرصرمل ي 

ملورررملر  ي ر    53.5ملورررملر  ي ر إ   27.4تيدرتسررروت فقرررا مرررن  

 ISC)%.96ملورررملر ريرررملش سرررعو يو َّ ارررات ررررو قررردرامل      200.6

Research 2022) 

يرغ  أ   الوش تضدترخ تيعملضوت يتيربتما تيدييوت تضوجهت يلطلارت  

تيارررعو ير يف تضلل رررت تيعرَّورررت تيارررعو يت جرررمل  مرررركالر ت يف عرررملم    

تضرتاررت تيثمليوررت َّعررد  ييررت    يف إ  أيهررمل سرررعمل  مررمل حلرري     ،م 2007

أيرر   319مدرسررت ي 292تكمررملرته يف عررد  تضرردترخ تيرر  َّل رري   

 ككسرع تيديش رو ت يف تضدترخ تيعملضوت.   2021طمليب يف عملم 

 ماملالت تيرعلو  ت ال  يف  ار تجلو ي تيرعلولوت 

 ،جرررو ي تيرعلرررو تر ررروع مارررملالمله تيرعلرررو  ت الررر  يف  ارررر  

 يتيقملقلت يف  يك تطوش يمن  يك 
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تضشملركت يف جتويد ت يفول عد  من تيربتما تيرعلولورت تجلديردي    -1

 كلمل توعحه رمل ن مثل 

 تطاوق تيرقوي  تضارلر يف تضرحلت ت َّردتقوت. -

 تطاوق يظملم تضقررته يف تضرحلت تيثمليويت. -

ملحهررمل ت الررل ماررمل رته َّرردأه يف تضرردترخ ت الوررت يأحلاررري جن   -2

 يتا رهمل  حًقمل يزتري تيرعلو  مثل 

 تدريس تيصيفوف تيديومل علن تضرحلت ت َّردتقوت يلا مله.  -

 جنلوريت يتئملسب تمي  جللوع تيصيفوف.تدريس تيل ت تك -

 حلرتقوت مثل إكلمل ترلثل يف َّرتما  -3

 جنلوريت.تدريس تيريملعومله يتيعلوم َّمليل ت تك -

مله يَّررتما  ي رتييور تدريس ريملعومله س  ملفوري يممل ي تك -

 ريمل ي ت علملش.

 يتطاوق ت عرلمل  تضدرس  تيديي .  -

 يغ امل تي ث .  

ييرررلت فررر  غرتَّرررت أ  تقرررق طررر   تيرعلرررو  ت الررر  يتيعرررملض        

على من قريملقه  يف تضردترخ تئ ومورت يف ت الرارملرته    أمارويمله 

 تيوط وت يتيدييوت يتيقدرته يتيرحصول  يتض ملفامله تيعللوت تيدييوت. 

   يت عرلمل  تضدرس  كلحيفر يلوو ي تيرعلولوت تيرقوي

يف عو  رو قطملع تيرعلو  ت ال  يتيرديي  ييجرو  تئملجرت إ      

توف  َّومليمله  قوقت عرن ماررو  أ ت  تضردترخ ت الورت يتئ ومورت      

يضارررملعدي ارررله تض سارررمله يف  ارررر جرررو ي أ تقهرررمل تكساررري يف   
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 ت  أت يرقروي   تي ث   من تيرديش اوئرمله ماررقلت ح ومورت أي أالور     

تض ساررمله تيرعلولوررت يتيردرياوررت،  ته تسرررق يوت تملمررت عررن يزترته  

يَّعوررهمل   ،تيرعلررو ، َّعوررهمل ت طرر  تضرردترخ تئ وموررت يت الوررت     

يَّعوهمل موجره  عرلرمل  تضردترخ تلملصرت      ،موجه يللدترخ ت الوت

أي تضارررقلت، يتهرردف اررله تهلوئررمله إ  تقرردي  تقررملرير مارررقلت عررن    

 سامله تيرعلولوت تارملعد قطملعرمله يتسرعت َّرد  ت مرن      مارو  أ ت  تض

صرررحمل  تيقررررترته تير يفوليرررت يف   أصرررمليع  تياوملسرررمله تيرعلولورررت ي  

مرررور تيطررر   علرررى تخترررمل  تيقررررترته    أيزترته تيرعلرررو  إ  أييورررمل   

يأصرراحي اررله   ،تضرعلقررت َّملض ساررمله تيرعلولوررت أي َّرعلررو  أَّ ررملقه     

ي كيفمل تهمل يمرن أمثلرت   تي ومليمله من تضلملرسمله تيرعلولوت تي  أحلار

 اله تض سامله   

اوئررت تقرروي  تيرعلررو  يتيررردريب يف تضلل ررت تيعرَّوررت تياررعو يت       -1

يف عررملم  108َّررمليقرتر تيرروزتري رقرر     يتيرر  مترري إعررمل ي ت ظولهررمل   

ار ير و  تجلهرت تض رصرت يف تضلل رت َّرمليرقوي  يت عرلرمل       1440

ؤ يرفرع  يتيقوملخ، يف تيرعلرو  يتيرردريب يف تيقطرملعر تيعرملم يتلرمل     

 جو تهلمل يكيفمليرهلمل.

يتير  تكساري    تياحررين اوئت جرو ي تيرعلرو  يتيرردريب يف  ييرت      -2

م َّهرردف مرتجعررت أ ت  تض ساررمله تيرعلولوررت يتيردرياوررت  2008عررملم 

 يف تيقطملعر تيعملم يتلملؤ.

اوئررت تضعرفررت يتير لوررت تياشررريت يف  َّرر  يتيرر  ترررو  مارر ييوت     -3

، ياوئرررت  تقرررري تيرعلرررو   و  تلرررملؤ يف  َّررر  لرررت رتقرررمل  فرررو ي تيرع 

 .ظيب أَّويتضعرفت يف 
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يم هرمل تهلوئرمله    ،اوئمله ت عرلمل  تض سا  يف تيو يرمله تضرحردي   -4

يمرن أشررهر تهلوئرمله تضرعلقرت َّملضردترخ تلملصررت      ،قلولورت تللرس  تك

 National Association ofتض ظلرررت تيوط ورررت يللررردترخ تضاررررقلت 

Independent Schools  

يار  أشرهر    ،يف َّريطمليومل  OFSTEDيرعلو  م رب تضعملي  يف ت -5

 اوئمله تيرقوي  تضدرس  تئ وموت على مارو  تيعململ.  

يتعرررد ت شرررهر علرررى تضاررررو     (CIS)رتَّطرررت تضررردترخ تيدييورررت    -6

 تيعملض .

 ي  يراع تضقملش يلكر تي ث  من اله تي لمل ن.

 

 ت عرلمل  تضدرس  يف تضلل ت تيعرَّوت تياعو يت 

 صررراحي اوئرررت تقررروي  تيرعلرررو  أيررروزرت  موجرررب قررررتر جملرررس ت 

 تضركرررر تيررروط  يلرقررروي  يتيرلورررر تضدرسررر    يف ممثلرررًت يتيرررردريب

 كلرمل تكساري   ،تجلهرت تضار ييت عرن تقروي  ت  ت  تضدرسر       ومتور 

م ير رو  تجلهرت   2020 تري تيعملمت ي عرلرمل  تضدرسر  عرملم    تك فوه

يرفرع جو تهرمل   ت يتيعملضورت  الور عرلمل  تضدترخ ت تتضا ييت عن تقوي  ي

يمررن أَّرررز تيررربتما تيرر  تقرروم َّهررمل    ،ي اررر  رجملتهررمل تيرعلولوررت 

 تك تري تيعملمت ي عرلمل  تضدرس  

َّريملما ت عرلمل  تيروط   يتيرلي يرر  ت يفورله ماملشرري مرن اوئرت         -1

 تقوي  تيرعلو .

َّريرررملما ت عرلرررمل  تيرررديي   مرررن الررر ش ت ظرررو  علرررل تجلهرررمله     -2

 مل يف تضلل ت تيعرَّوت تياعو يت.  ت ج اوت تضملحنت ي عرلمل  يترالوصه
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 ت عرلمل  تضدرس  تيوط  

تررررو  تهلوئررررت إ تري يت يفورررل كملفررررت مهرررملم ت عرلررررمل  تضدرسرررر     

يللرردترخ ت الوررت يتيعملضوررت َّملير ارروق مررع يزتري تيرعلررو ، مررن الرر ش   

إعررردت  كرررل مرررمل يررررتاا َّررره مرررن أطرررر ييررروتقو يأ يرررت يلاوملسرررمله      

إجرررت ته ت عرلررمل    يتكجرررت ته، كلررمل تصرردر مررن الرر ش ت يفوررل      

قرترته ت عرلمل  أي جتديرده أي حواره، يترصرد َّمليرظرملم ماررويمله      

د تيرقررملرير تي زمررت ِعررتيرحاررن يف ت  ت  تضدرسرر  ييرروتتا تيرررعّل ، يتة

َّررز  أيمرن   ي شر تي رملقا يمقملريرهمل مع تيرقوميرمله تيوط ورت يتيدييورت.   

 م مو َّريملما ت عرلمل  تيوط  

ييهرردف  ،لارريفت تيرحاررر تضارررلرتقرروي  يتعرلررمل  مررا  علررى ف -

 يإ  كمل  يرولن تضامل يت.   ،إ  تيرحار يتيرطوير َّمليدرجت ت ي 

تقرروي  تالروررملري يف تضرحلررت ت ي  حلرر  سررو ظر يف جعلرره إيرتموررمل   -

  جللوع تضدترخ ت الوت يتيعملضوت.

 - تيقورررمل ي    جمرررمل ه تتقررروي  مرررا  علرررى تضعرررملي  يف أرَّعررر     -

 يتياوئت تضدرسوتو.-ا تيرعل  ييوتت-يتيرعلو  يتيرعل  

مرن   Outcome Based Accreditationتعرلرمل  مرا  علرى تي ررملقا      -

 %.50ال ش تيرتكور على يوتتا تيرعل  َّوز  يايب يصل إ  

ت سرررريفمل ي مرررن يررررملقا ت الرارررملرته تيوط ورررت يف مررروت  تيقررررت ي      -

جنلوريرت يلصريفوف تيثمليرا يتيارمل خ     يتيعلوم يتيريملعرومله يتيل رت تك  

يرع س مد   قق معملي  يوتتا تيررعل  يف   ،سع يتيثملي  عشريتيرمل

 علول  ير و  أكثر صدًقمل. رتكجنملز تي



84 

 –2022    
169 

ادرات مركز أسبارإحدى مب  

 ملتطروير م صرت تق ورت م متررت َّملي ملمررل ترر  مرن ال هلرمل عللوررر         -

مررمل فوهررمل  لوررل   ،تيرقرروي  تيررلتت  يللدرسررت حلرر  تيرقرروي  تلررملرج    

 تياومليمله يتير ليت تيرتجعت يرقلول تييفوترق تياشريت.

تيرقرروي  يت عرلررمل  مررن فرروه    الصررملق ر َّريررملما تكاوررل تطرروي -

مررن ي يي تلررربي يف تضرردترخ ت الوررت يتيعملضوررت  مررن غرر  تياررعو ير

 حل ملقو  تيل ت.

ي  إطررر ق مشرررريع ت عرلرررمل  تضدرسررر  َّمليشررررتكت مرررع يزتري  

تيرعلو  َّد  ت َّ شر حلقملفرت ت عرلرمل  يتوقورع تتيفملقورمله مرع تيعديرد مرن        

ق طَلر ، يتض طرا أ  تة رت الر ش تيعرملمر تضملعرو   وتيشركمله تيرعلول

ارر حلر  تيرقروي     1443َّوتَّت تيرقوي  تيرلتت  مرع َّرد  تيعرملم تيدرتسر       

 تلملرج  يتعرلمل  تضدترخ.  

ت الور يمن تض مل أ  ياره  يف رفرع كيفرمل ي يجرو ي تضردترخ ت        

مررن الرر ش    ي مررل أ  يارره     رجملتهررمل، كلررمل  يتيعملضوررت ي اررر   

تضلملرسررمله  يف يشررروي  تضدرسرر  يللرردترخ  توأمررره مررع يظررملم تيرقرر   

م صررت  سررريفمل ي تضرردترخ   تجلورردي يتيررلي تعررررم تهلوئررت أ  ي ررو   

 تئ وموت يت الوت.

 

 املداخالت حول القضية 

  تضلل ت تيعرَّوت تياعو يتيتقع تيرعلو  ت ال  يف 

يقررد تيرشررره تضرردترخ ت الوررت تلملصررت يف تيارر وته ت الرر ي       

  َّملتي تةلث رل الورملر ت جو رد ت يرد  كرث       َّش ل  في يغ  صح ، إ

من تضاررثلرين، َّعرد أ  أصراحي تيعديرد مرن ت سرر حريصرت علرى         



84

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

170 

تاررروول أَّ ملقهرررمل يف تضررردترخ تلملصرررتح صث رررمل عرررن رفرررع مارررروتا    

حوررمل ، ييف تيدرتسرر  عرررب حصرروهل  علررى تعلررو  جو ررد يف َّعررض ت     

جوتيررب أالررر  تئرررؤ علررى أعلررى تيرردرجمله يررد  َّعررض تضرردترخ    

 يرك   َبصرملحَ  ْ إحررى   تهدف يللرملش ي  تاحرا عرن تضاررو  ،     تي 

 فع مارملي  ممليورت كرا ي يف تيار ت تيوتحردي، يف تيوقري تيرلي َّملتري         

و أير  ريرملش   40فوه تيرسوم تيدرتسوت تصل يف َّعرض تضردترخ إ     

يف تيعملم تيدرتس  تيوتحد، يرممل أكثر مرن  يرك، ف لَّلرمل متورره     

، كرمل  ا رملك ترتيفرملع يف أسرعملر     تضدرست فولمل تقدمه من إم مليرمله 

رسررومهمل تيدرتسرروت، يَّررمليرغ  مررن  يررك فررإ   تيعديررد مررن تيطرر          

يتيطملياررمله َّررملتوت يرارررَّو  مررن تضرردترخ تئ وموررت إ  تضرردترخ      

ت ضرييرهررمل يسررهويت تيرارروب َّهررمل، يتئصرروش علررى       تلملصررت، يظررر   

تيدرجمله  ي  جهرد، يي طارق  يرك علرى َّعرض تجلملمعرمله تلملصرت        

، رغررر  تجلهرررو  تيوزتريرررت تضالييرررت يوررراا  يرررك    يألسررر  تيشرررديد 

 .تيراوب

يف تضررردترخ تلملصرررت فرصرررت    وييف مقملَّرررل  يرررك يجرررد تضعللررر 

يظويفوت  لل طملَّع ختصصه  تيلي تاو   أ  يعللو  َّه، الملصرًت  

أ  تيروظورررر  يف اررررله تضرررردترخ يتجلملمعررررمله قررررملق  علررررى تضقملَّلررررت  

ن عدمره،  تيش صوت يتيرورَّت تيرم ورت تير  سررقرر مرد  قاروهل  مر      

يرغ  مرير س وته طويلت على جترَّت تيرعلو  تلرملؤ يف تضلل رت،   

إ َّ أ  ا ملك جدًيمل قملقل مل حوش يجو  تيعديد من تجلوتيب تيالاو ت يف 

الت تي وع من تيرعلو  مرتيفع تير رمليو ، يا رملك مرن يرر  أ  قررتر      

رفع ريتتب تضعللر تيلين يعللو  يف تيقطملع تلملؤ رَّ لمل حا ن من 

تررتش ا رملك كرث  مرن تكشر مل ه تيقملقلرت        د أي ره   ْوََّ يعملعه ،أ
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يف قطملع تيرعلو  تلرملؤ، إ  ت كرد تيدرتسرمله تيقملقلرت حملو رمل أي ره       

حردث  يرك فإي ره يرر  َّشر ل       ْ إمل يةقد م فو ي عمليورت، كلرمل أي ره    

حمدي  جد ت، حرى َّمله كث  من تضعللر يف الت تيقطملع ترملييو   

 .  عن فرصت َّديلت يف م مل  آالرتياحا َّش ل   تق

ييةعملي  تيرعلو  ت ال  من مشر  ه كرث ي يمرعرد ي، أالهرمل     

تدي  مارو  تجلو ي، يرووًت ياوملسمله َّعرض تضردترخ تير  تاحرا     

عررن تضعلررر  ت قرررل ت ليفرررت ممل يرررت ييررروس ت كيفرررك عللو رررمل يترَّوي رررمل،  

تعرلرد علرى أسرمليوب مريرت      ،كليك أسمليوب يطرق تيردريس تضراعت

م قررد ري يحمااررت يلطرر  ، ييرروس تيطرررق يت سررمليوب تيرر  تة     يموارر

تيرعلررو  ت فوررل، إعررملفًت إ  ياررات تي وررمل  تضرتيفعررت مررن تيطرر         

 .يرووت عدم تئرم يتجلديت يف تحململسات

 حطررررق تيرررردريس تضراعرررت تعرلرررد علرررى أسرررمليوب مريرررت كلرررمل أ  

يتي رررملقا أكرررب  يوررل علررى  يررك   ،يي  هررمل   تقرردم ت فوررل عللو ررمل

 .ي  ت و  َّ اب عمليوت جد ت مقملريًت َّمليرعلو  تئ وم يت

مارررملالت تيقطرررملع تلرررملؤ يف تقررردي   ييف تصرررور تيررراعض فرررإ  

مرتيفعرررت ياررراو مل يف تضلل رررت تيعرَّورررت     تاررردي الدمرررت تيرعلرررو  تيعرررملم  

تضرحدي ت مري وت ي يش أيريَّرمل   َّمليو يملهإ ت ممل قوريي  ،تياعو يت

علرى سراول   -ي ت مري ورت  تي رَّوت يتيشرلمليوت. يف تيو يرمله تضرحرد   

  يصرل تيقورد يف تضردترخ تضاررقلت يتضردترخ تيدي ورت إ         -تضثملش

 ا رملك  يعر  . تي رَّوت أيريَّمل  يش ييف َّريطمليومل، يف أقل يتي اب ،8%

، تير  تكالرل ريح   (quasi market) تياروق   حمملكملي رمل ن أيريَّمل يف

هرمل،  تير ملفس مرن تلص صرت، َّررَّا متويرل تضردترخ جرقو رمل فو ت      
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ي  همل يواي الص صت. ييف تيو يمله تضرحدي ت مري ورت، ا رملك   

مرررردترخ تيريفررررويض، يارررر  مرررردترخ ح وموررررت يررررديرامل تيقطررررملع  

تلررملؤ، فهرر  الص صررت إ تري فقررا، فرر  تعررد مرردترخ الملصررت       

م ررررملظري يللرررردترخ تلملصررررت يف تضلل ررررت تيعرَّوررررت تياررررعو يت. يف  

 دترخمرر إمررمل يارر  ،%30أسرررتتيومل تروررمليز ياررات تضرردترخ تلملصررت 

 تئ ومرررت مرررن ممليو رررمل مدعومرررت كلرررهمل ياررر   ي ورررت، أي ماررررقلت

 .تيدي وت تضدترخ الملصت ت سرتتيوت،

ترا ررى تيعديررد مررن تضرردترخ ت الوررت َّعررض تيررربتما تيرر  ت لرر     ي

إ  مهرملرته تيررعل     فاملكعملفت ،ش صوت تيطمليب من كل تجلوتيب

  يتر ها عرد   ،تيلتت  ت ل  مهرملرته تيرريف   يتيروتصرل يت َّر رملر    

من تضدترخ تيرقوي  تضا  على تضشملريع يَّرتما ريمل ي ت علملش حرى 

يالت ممل يش ل تيرعل  ت صول أي تئقوق  تيرلي   ،يف سن ما ري

كررل  يررك ي ،مررمل تلررربته تئقوقوررت الررملرن تضدرسررت  ميملحلررل إ  حررد 

سررهملم يف ت لوررت يارره  يف تطررور ش صرروت تيطمليررب يمقدرترره علررى تك

مري رر  تيررلي يرلوررر مرييررره  تي ظررملم ت ياررلت مررمل ميوررر  ،تجملرلررع

 .يقدرته على تا  تيربتما تي ملَّعت من حملجمله تير مول

رَّعررت يف يظررملم تيرقرروي    يرروتتا تيرررعل  إحررد  تجملررمل ه ت    يمتثررل

ييف ت رررو ن  ،تضدرسرر  هلوئررت تقرروي  تيرعلررو  يتيررردريب    يت عرلررمل 

 Outcome) تضررا  علررى تض رجررمله ت عرلررمل تيررلي تا ررره تهلوئررت يف 

Based Accreditation )   َّ ل ارلت تجملرملش يزي رمل ياراو مل أعلرى مرن       شر

 : كل تجململ ه ياو مقا  إ  معوملرين رقوار
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تكجنررررملز تيرعلولرررر  يسررررور  قوملسرررره مررررن الرررر ش يرررررملقا       -1

سولمل يف تيرقروي  تلرملرج ، يقرد     ي  ، يملفسو تيوط وت ت الراملرته

ت الراررملرته  مَّملسررر دتاررلو يللرردترخ يف تيرقرروي  تيررلتت  فقررا    ية

 .تضعوملرتير وي وت يقوملخ الت 

 يته أييقملخ من الر ش   ،تيثملي  تي لو تيش ص  يلطمليب -2

تيوحلررررملقق يتض حظررررت  يتضقررررملَّ ه ي رتسررررتمر وعررررت كمل سرررررامليمله 

  ت.تيصيفو

تيوط ورررت  ت الرارررملرتهيتعرررررم تهلوئرررت َّعرررد جترَّرهرررمل تضوسرررعت يف  

و  يسررر  -َّررإ   ت -ت يفوررلامل علررى أسررملخ سرر وي      يررملفسو

يرملقوهررمل ك ررر ت مثو  ررمل مررن تياومليررمله علررى تضارررو  تضدرسرر  يعلررى       

 .تيوط تضارو    وعهمل يم هملتضارويمله 

يف فئرررر  رصرر   ت الرر  يرركت تيرعلررو  ييف تصررور تيرراعض فررإ   

ت يش تيرلي مي رن    لرى فقرا ع  يَّرمليرتكور المليص، يرص  ترَّوي. 

، ييور   كاوئرت تعلولورت   و  تصرل تير    همعرفره مرن مارملي  مدترسر   

ت طرر  تضدرسرررت عررر يرهمل َّررردريخ   عرررئولتمعللررر يعللرررو  َّريتترررب  

الصوصرروت، يالرردممله أالررر  كرردريخ تقويررت مدفوعررت، يرحرر ه  

تيشريا تيصرحوت      يرتعط َّوت مقملَّل يمقص  مدرس  َّملقس 

  .يف تيوجامله تي  يقدمهمل ير موله

 سررس مرردترخ اررلت تي رروع عررمل ي شرررتت مي ررن تاررلوره         يت

حوملي ررررمل َّعررررض أي ،مررررن صرررر ملر رجررررملش ت علررررملشيارررر   ،دمرارررراارد

رتعرر  تيررلين مل  ررديت أفوررل مررن تضرردترخ     تيعقررملرير يجتررملر ت  

تلملصت، يسولت يلرتَّو يت سررتزتق َّصررف تي ظرر عرن يروع تيرعلرو        
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تضدرسررت يارررقطاو  مرردرت  مرردترخ   يك تريتيررلي يقدمويرره يَّوئررره.  

 .مرقملعدين مع مرتعملي شريا تياعو ي ي يك كويفلمل تتيفق

لت تي وع من تضدترخ يتيرعلرو  تيرلي يقدمره يَّرملش علرى تيعللورت       ا

تيرعلولوت َّرمرهمل َّل يمور يل مليرتح  يره خيررن دت ملَّلرتد، فقرا  يهر        

  .يدفعو  رسومه  َّمليرظملم

يررره خيرررّرن طررر   تيثمليررا حلرررمليوي حررررى يرررو كمليررري  أيتي ملرحلررت  

ارملي  يف حصروش   مارويملته  مرديوت، ياو ييفعل  يك َّااب رغات ت 

ي ر  يلرحقروت َّملجلملمعرمله حررى يرو       ،  على تيشرهمل ي تيثمليويرت  هقَّ ملأ

  .مل ي ويوت مهوئر يلرعلو  تيعملي 

يرردي مل يرردري يف تضرردترخ تيرر  جتعررل تيطمليررب تررب   ي ررو  يقررد

تيرعلو ، فمليدتفعورت يلررعل  يحاره هلرمل ع ملصرر كرث ي م هرمل تيدتفعورت         

يألس  تيطاوعوت يف تيطمليب ييفاه يتي  قد يقرلهمل تي ظملم تيرعلول  

جمل َّوررت تضرردترخ يف تي ررث  . فللررمل يليفرري تي ظررر ميفر تترره تض رليفررت

يي ررن حرررى مررع   حمررن تيررديش  ته تيرر ظ  تيرعلولوررت ت كثررر الررربي   

كلرررمل ارررو تئرررملش يف تيشررررق   ،تيررر ظ  تيرعلولورررت ت كثرررر صررررتمت 

تمسررووي تررربز يظررري تجملرلررع حنررو أالوررت يترركحل  تيرعلررو  علررى حوررملي  

  مرن تضر حلرته تجملرلعورت يف ت سرري     تيطمليب يتي  تع اهمل تي ث

عررر م يتضدرسرررت  تتهرررمل، يكرررل  يرررك ياررردأ يف مرتحرررل   ييسرررملقل تك

يتيرلي   ،ما ري مرن تيعلرر يف مررحل  تئورمليت يريرمله ت طيفرملش      

ترررتش ياررات تضلرررحقر َّرره يف تضلل ررت تيعرَّوررت تياررعو يت   يألسرر   

 ت رفع ييلت فإ  من أادتف ر يت تضلل ، ي  تضعدش تيعملض  َّ ث 

 .ياات تضلرحقر َّريمله ت طيفملش يرقرت  من تضعد ه تيعملضوت
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مل يارطع حرى تم  يَّعد تيرشرملر تضردترخ ت الورت يف تضلل رت     

أ  يللس تالر ًفمل يف مارو  جو ي تيرعلو  يت سررثلملر يف تكيارمل ،   

يياررردي أ  ا رررملك قصرررور ت يتعرررح مل يف تضرتقارررت علرررى أ ت  تضررردترخ    

صاحي ت رشر َّش ل كرا  يف ت حورمل  تيار  وت    ت الوت، تي  أ

يَّر تئروتري تيشرعاوت ييف َّوروه مارركجري، فركي ماررثلر يرغرب        

تضهر   يتيار تش  ، يف زيمل ي  الله يوع ممليه يف مشرريع مدرسرت أالورت   

يزتري تيرعلرررو  علرررى يعرررع عررروتَّا صرررملرمت      ل  تعلرررضرررمل ت  ا رررمل  

 تلررردممله يرصررر و  ماررررو  تضررردترخ ت الورررت مرررن حورررا جرررو ي    

 !؟تضقدمت

سرررعي  يزتري تيرعلرررو ييف ارررلت تيصرررد  جتررردر تكشرررملري إ  أ     

يتاعى إ  يعع سلالت من تكجررت ته يتضعرملي  يرصر و  تضردترخ     

ت الورررت علرررى فئرررمله  أ، ي  ، ...و، يي رررن مرررع تيروسرررع يف قاررروش   

تيارررررعو ير يف تيرررررربتما يتضررررردترخ تيعملضورررررت يف َّررررررتما مر وعرررررت   

 ،يتيا مليوريمل تيدييورت  ،م تيربيطملي يتي ظمل ،كمليدَّلوم ت مري  

يغ اررررمل تز ت ه تئملجررررت إ  تقوررررو  أكثررررر توتفًقررررمل مررررع تضعررررملي    

تيدييوررت، ييررلت فررمليوزتري تعلررل َّمليشرررتكت مررع اوئررت تقرروي  تيرعلررو      

يتيردريب ييف عرو  َّريرملما تصر و  تضردترخ  عرلن مارمل ري ت لورت        

لرمل  يطر    و على توف  تعر2030تضوتر  تياشريت يف ر يت تضلل ت 

 ماررملر   إطرر قيلرريب تيروقعررمله ييرفررع مررن جررو ي تيرعلررو ، كلررمل    

ير ظرررو  علرررل جهرررمله ت عرلرررمل  تيدييورررت تيررر  تعلرررل يف تضلل رررت     

ماررررويمله مراملي رررت يتررررالوص جهرررمله ت عرلرررمل  تيدييورررت ت كثرررر    

َّدتيررت تيعررملم   تيربيملجمررمل  مررع فملعلوررت. يمررن تض مررل أ  ي طلررق اررلت     

 .ار1444تيدرتس  
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 ت ال . جو ي تيرعلو رتف مارقال أالوت تسرش 

إ  تسرشرتف مارقال جو ي تيرعلو  يةعد عريري حرلوت، ترطلب 

ي ملفرررت ماررررودته تيرعلرررو   ت سررررعدت مررن  يش تيعرررململ مورررملعيفت  

يت ّورتترررهد، َّملكعرررملفت إ  أ  تيرعلرررو  حمليو رررمل يةوتجررره  رررديمله غررر    

يعررل يمارراوقت، أَّرزاررمل عررلمل  تيرعررمليف مررن آحلررملر جملقحررت كورييررمل     

َّرزارررمل تييفملقرررد تيرعلولررر ، يتيرارررملرع حنرررو عولرررت تيرطرررّور تضعرررريف  أ

 !!.يتير  ويوج ح إعملفت إ  تيفملق  ت زممله ت قرصمل يت

   اررر جررو ي  رجررمله يظررملم تيرعلررو  يف مرردترخ تيقطررملع      إ

تلررملؤ مررمل ير ملسررب يَّ ررمل  تكياررمل  تيرروتع  يتضرررعل  يتضريفملعررل مررع   

مررره مررع مرطلاررمله   قوررمليمل جمرلعرره يحموطرره تيعررملض  تيوتسررع، يم

  مررمل مررد ح يررلت مررن تضهرر  معرفررت   ارردًفمل أسملسررو مل سرروق تيعلررل يعررررب  

تطاوق معملي  تجلو ي يف اله تض سامله تيرعلولورت تلملصرت يورلمل     

 .تئصوش على  رجمله توتكب مرطلامله تيعصر

عرلمل  جرو ي تيرعلرو  يف     ميفهروم يقد خترل  يجهمله تي ظر حوش 

َّرد أ  يريفرق    ، إ  أ  تجللورع   مليتسرع   ملالت تيقطرملعح كويره ميفهوم ر   

علرررى أ  ارررلت تضيفهررروم يركرررر علرررى أيظلرررت تعلولورررت تارررملعد علرررى   

 رجررمله معرررري َّهويرهررمل، ملررمررت َّقررو  تجملرلررع،  رجررمله ترارر   

َّملكَّررردتع يت َّر رررملر مرررن الررر ش عللرررو  تيرعلرررو  يتيررررعل  تيشرررململ  

يتضاردتم، يتشرلل  ورع ت يشرطت يتكجررت ته يتيعللورمله يقورملخ       

ملش تي ظررملم تيرعلولرر  يف اررله تضرردترخ، يأ  يررر  تصرر ويفهمل يفًقررمل تمرثرر

 .يللوتصيفمله أي تضعملي  تضطلوَّت
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يزتري تيرعلرررو  أعرررده مثمليورررت أاررردتف    يجتررردر تكشرررملري إ  أ   

تسرررتتتوووت يف جمررملش تيرعلررو  يرحقوررق سرررت أارردتف يعررعرهمل ر يررت    

يجررمل  تهلرردف تيثررملمن مررن أارردتف ت سرررتتتوووت      2030تضلل ررت 

كت تيقطررملع ت الرر  يتلررملؤ يف تيرعلررو ، ييورراا فملعلوررت      مشررملر

ت حلر تضروقع يرحقوق الت تهلدف حرد ه يزتري تيرعلرو  م شرر ت  ت     

 ..%25َّ اات تيرحملق 

عرررن يزتري تيرعلرررو  م رررل َّررردأ   جرررو ي تيرعلرررو موعررروع يمل ي رررب 

تيرتكوررر علررى تي ورر  يف تيعللوررت تيرعلولوررت َّعررد أ  أيهرري تيرروزتري  

رجرمل  تضلل رت تضرتتمورت    أتيرعلو  يف كملفرت   يرشملرتعللوت تي   من 

مشرريع   تعرلرمل  يقد تررتمن  يرك مرع    ، يموتطرتف يقيفل م ملَّع ت ت 

تضلك عاد ت  يرطوير تيرعلو  يتوف  تيدع  تضرملي  تير زم، يمرن حلر      

يشررمل  اوئررت تقوررو  تيرعلررو  تيعررملم حلرر  إيشررمل  شررركت تطرروير تيرعلررو     إ

  من تضهملم تي  كمليي تقوم يشركملتهمل تييفرعوت ير صوص تي ث

 .َّهمل تيوزتري

يو مل مع ترتمن موتفقت تضقرملم تيارملم  علرى إعردت   رتسرت عرن       أي

 -موعرروع الص صررت تيرعلررو  تيعررملم تيرر  مررن توصرروملتهمل إعرردت         

 -تعريررر مشررملركت تيقطررملع تلررملؤ يف تيرعلررو  تيعررملم   تتسرررتتتووو

يف حوررررا تورررررل ي  ، َّمليرعررررملي  مررررع شرررررركت تسرشررررملريت عملضورررررت   

يتوررل ي  -تضرردترخ ت الوررت -يف أحررد حممليراررمل  تتوووتت سرررت

 :ت أادتفهمل تم

يللرردترخ  هتضارر ييوملتير ظولرر  يتوعرروو   تكطررملرتعريررر  -1

يورررمله آيكرررمل  مرررن عرررلن مشرررريعملتهمل تطررروير معرررملي  ي   ،ت الورررت
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مررمل يف  يررك يعررع آيوررمله يأيظلررت قوررملخ علررى        ،يمرتقاررت تجلررو ي 

و  تيرعلررو  تيعررملم يمررن ا ررمل   تكسرروس اوئررت تقورر  ،مارررو  تضلل ررت

 .ييعع جديش زم  يرطاوق تضعملي  يتيظلت تيقوملخ

رحرررري حوررررا َط ،تشررررووع ت يرحررررملق َّررررمليرعلو  ت الرررر     -2

ت سررتتتوووت يظرملم تيردع  تئ روم  مرن الر ش تيقارملق  يرحيفوررر        

تيقطرررملع تلرررملؤ أسررروي َّمليررردع  تيرررلي   يل لورررمله يتجلملمعرررمله      

 .ت الوت

يرعلرو  مرن   تشووع تيقطرملع تلرملؤ علرى تقردي  الردممله ت      -3

يتعرلررمل  الرر ش إيشررمل  شررركمله تعلولوررت كرررب   ته مه وررت يالررربي 

صوررا تقررروم اررله تيشررركمله َّرقرردي  تيررردع        Franchiseرررو ن 

 .يتيرطوير يتيرقملَّت على تضدترخ تيص  ي

تشرررووع تي ررروت ر تيوط ورررت علرررى تيعلرررل يت سررررقرتر يف    -4

قطملع تيرعلو  ت الر  مرن عردي مشرريعمله مرن أالهرمل قورملم صر ديق         

ضرروتر  تياشررريت َّرردع  ريتتررب تضعللررر يتوحوررد سررملعمله تيعلررل َّررر  ت

معلل  تيقطملع تئ روم  يت الر  يسرهويت ت يرقرملش يللعللرر َّرر       

 .تيقطملعر

  يعرع الطرت شرململت يلر طورت تجل رتفورت يلرعلرو  ت الر          -5

Master Plan   تيومله تير يفول َّملعراملر تضدترخ ت الوت ع صرر  آييعع 

 . وموتيللدترخ تئ ملم لًل

عي الطت ت يفوليت هلله ت سرتتتوووت مرن حلر ث مرتحرل    ِعييقد ية

 :رقواوت

 س وته. 3-2 مرحلت َّ مل  تيقدرته من -1
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 س وته. 3-2 مرحلت تضرتقات يتيرقوو  يتضرتجعت من -2

 س وته. 3-2 مرحلت تي لو يتضرملَّعت من -3

ده تسررتتتوووت  ِعر كلرمل أ   .  مرن عردي َّ رو    يكل مرحلرت تر رو   

ركت تيقطررملع تلررملؤ ضرحلررت تيرعلررو  مررمل قاررل     أالررر  يرعريررر مشررمل  

 .ت َّردتقوت

 

  تعرير تجلو ي يف تيرعلو  ت ال آيومله. 

تعريرر تجلرو ي   أكده َّعض يجهرمله تي ظرر فولرمل يرعلرق َّ يورمله      

 على ممل يل   يف تيرعلو  ت ال 

َّرردتع يمتوررر إإعطررمل  تضرييررت يف تي ظررملم تيرعلولرر  مهرر  يل مليررت يف  -1

يا  َّمليرككورد أكثرر    ،أي أالوت سوت  كمليي ح وموت ،تضدترخ

 .ت ال يأالوت يف 

كللررررمل متوررررره تيدييررررت َّملي مركريررررت تيرعلولوررررت ي حرررري       -2

كللررمل كمليرري تئملجررت إ  تضرردترخ    ،يللرردترخ َّقرردر مررن تضرييررت  

 .ت الوت أقل

ع ررد تيروجرره إ  مرر و تضرييررت تي ملفوررت يللرردترخ تئ وموررت      -3

علررى تضرردترخ  َّررد مررن يجررو  أيظلررت تقرروي  يماررمل يت        ،يت الوررت

  إَّرل   ،يتقومي مل ح ومو مل َّ وعوهمل  ييوس شرًطمل أ  ت و  مامل يًت

تضدرسر    ت عرلرمل  تهلوئمله تيعللوت يتيرتَّويت تضارقلت من مثل أيظلت 

يكررليك تضاررمل يت تضديوررت يتخنرررتا أييوررمل       ،يف تيو يررمله تضرحرردي 

ت مرررور يمشرررملركره  يف جمرررمليس تك ترته يصررر ع تيقررررتر اررر  يف   

 .يمديوتماملالت جمرلعوت جمللهمل 
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يَّررمليعو ي إ  جترَّر ررمل تيرعلولوررت يف تضلل ررت تررر ت  تئملجررت إ    

أعررردت   تز يرررمل أيظلرررت مرتقارررت يتقررروي  مدرسررر  ماررررقل يف عرررو    

مرمل مي رن أ  تقروم َّره اوئرت تقروي         يتيعملضوت. يارلت تضدترخ ت الوت 

تيرعلررو  يتيررردريب مررن الرر ش تيرقرروي  يت عرلررمل  تضدرسرر  يوررلمل       

 تيرعلولوت.   جو ي  رجملتهملا يعا

وعرررع مقرررمليوس يموتصررريفمله عمليورررت يللررردترخ     يمثرررت عرررريري ي 

 تري ييقررل، ي ررن اوهررمله تصررل  إتلملصررت ما ررى يمرر ها يمعلرر  ي 

 يك طملضمل كمليي تضدترخ تئ ومورت م رظرت َّملير مورل، يطملضرمل     

 يف ركرررمل  َّعرررض تيقرررملقلر علرررى ارررله تضررردترخ تلملصرررت مررروظيف  

ت ارررله تضررردترخ َّك رررمل  زيجرررملته  ي ررر ه  سرررولو ،تيقطرررملع تيعرررملم

 .ياوتته 

حنررو تيرررعل  ارر  تيع صررر   تيدتفعوررتيمررع تيوعررع يف ت عراررملر أ  

 ،جنررملز تيرعلولرر  يتيرطررور تيش صرر  يلطمليرربارر  مررن ع ملصررر تكت 

يرررلت فلرررن تضهررر   حياررر  يروورررت ترتكلورررت يعوتمرررل  تتورررت يالملرجورررت 

ر روع  تييتيرعل  يز جمل َّوت تيرعلو  عر يللدرست يلرقلول من تكحل امل أ  تة

ي م سارت تعلولورت   أمرملم  أسمليواه يَّرتجمهح فمليرحردي تئقوقر    أيف 

او كو  جتعل تيط   يشرعري  أ  تيرعلرو  ييروس فقرا تيشرهمل ي      

 .يص ع فملرًقمل يف حوملته 

الر فإيه يرعرير تجلو ي يف تيرعلرو  ت الر  ي ا ر     ييف تجلمليب تم

 ،يتعرلمل اررمل أ  ي ررو  ا ررملك يظملم ررمل يرقرروي  تض ساررمله تيرعلولوررت  

صررحمل  تيقرررتر ي وررع   أسرروت  يف تيرعلررو  تيعررملم أي تيعررملي  ياررملعد    

مررور علررى تالروررملر تض ساررمله تيرعلولوررت ييوررمل  ت أتضاررريفودين يمرر ه  
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يالت مرمل تعلرل علوره تهلوئرت َّمليشررتكت مرع يزتري        ،ت فول  َّ ملقه 

 تيقرردرته ت لوررت ماررمل ري يف 2030 حررد حمررملير ر يررت أ يارروتيرعلررو  

 تياشريت.

 تكراررمل قررد ي ررو  أحررد أارر  تيع ملصررر اررو تيرتكوررر علررى   ي

يتررلكراملو أكثررر مررن تيوصرروش هلررمل جترياو ررمل أي      حيفظهررملتضعلومررت 

ت مرر تيرلي يعررز تيشرعور َّملي يفرمل ي يرد  تيطمليرب يي لر           حَّملياحا

 .  تيدتفعوت يلرعل 

تضرردترخ ت الوررت يتي لوررمله تجلملمعوررت  يمثررت آرت  تررلاب إ  أ  

و فوهررمل  تضارروطرسررملخ أ  تيشررريك ت   ررب أ  ت ررو    رصوررت أي

يعررملم  تعلررو  أييرر . ييصررعب تصررور مثًلررمل.جهررت   رصوررت أي تضعللررر  

د م رره تيرصوررت تيرر  تريررد أي  قَصررية تسررس جتملريررت صررر أيعلررل علررى 

 .ا  ع صر يارو يوعورت تضعلر  يختيفروض قولرت تيرشر ول      أتعرلد على 

ت فورره فه ررملك ت ررملقض صررملرم ييتعررو َّررر تيرعلررو  يمرتقاررت تي وعورر     

مل عرن تيرلورر   فورلً  ،يتيريح يتيرسرمليت الليفره يحمركرمله تيلمرت فوره     

َّ ررمل  سررملخ ت جتررملر َّررملضعللر يتيرعلررو  يت أيتيرصوررت علررى  جهررتمررن 

مرتجعت تملرخيوت علوقت يادتيمله أالر . ييتقدير تي يفمل ي من جهت 

مل حلر   روش   أالو ر  أيرملم تضلرك عارد تيعريرر تيرلي َّرد      أتيرعلو  تيارعو ي  

 تريرت يتهلو لورت ال يرت أي    يه كمليي م شررتته تك أ جند ،ملح ومو 

يكرررو  تيدييرررت حويررري تيرعلرررو  مرررن أالررر  ئ ررروم     رصورررت،   

 ململًيررسررملخ أ  تيرعلررو  يرروس جتررملري ييرروس جمأكررمل  علررى  ،َّمليررردريا

 .ي جتملر َّه
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ت الرر ،  يجررو ي تيرعلررو  تيررلي ياررعى إ   قوقرره يف تيقطررملع      

تييفعلر  يتضلملرسرمله    قوملسهمل يفرق م شررته َّ رمل   علرى ت  ت      مي ن

يالت ين ير  إ  من ال ش تطاوق م ظومرت ت  ت  تييفرر ي     تيرطاوقوت.

، علرررى أ  ت رررو  آيورررت أالورررتيتكجرررمل ي تض ساررروت ي رررل مدرسرررت 

تطاوقهرررمل ترررر  مرملَّعرررت يإشررررتف كرررل مرررن يزتري تيرعلرررو  يتضررروتر     

تياشريت. يأ  ير  تط ع مة ك تضدترخ يمةديرامل َّملكطملر تيعملم هلرله  

مررن أالهررمل    يتيررلي  ررب أ  يروررلن  أ يته  لولوررتو،  ض ظومررت ،ت

علررى سرراول تضثررملش    دتض  مررت يت سررروملَّت، َّوئررت تيرعلررو ، تض ررملاا      

تيدرتسررروت، ت  ويوجورررمل تيرعلرررو ، تيررررعل  مرررد  تئورررملي، كيفرررمل ي    

تضعللررر، تسررريفمل ي تيطرر  ، فعمليوررت تي ظررملم تيرعلولرر ، تيرقرروي ،       

يتي يتيشررلوشد، يتهلرردف تضروقررع َّعررد   تئوكلررت، تيرلويررل، يتضاررمل 

تطاوقهررمل يف تطرروير م ظومررت تضرروتر  تياشررريت يف  وررع تض ساررمله     

تيرعلولوررت َّمليقطررملع ت الرر ح يل شرر  عررن يقررملا تيقرروي يتيوررع         

ي ل م سات تعلولوت، يكويفوت تيوصوش إ  تيردتَّ   ته ت ييويرت  

  .يل هوه َّهمل

 مررن الر ش َّ ررمل   يمرمل حنرملجره كجنررملح ارله تض ظومررت، يرن يرر  إ      

حلقملفرت تكجرمل ي يف ت  ت  تيروظويف  يف ارله تضردترخ، ي ارر يظر         

تقوررو  ت  ت ، يجعلرره أكثررر تحرتتفوررت، يرَّررا تكيرملجوررت َّررملئوتفرح 

مممل يقو  يإلجمل ي تض ساوت. يالت َّ  شك سوف يرفع من ماررو   

ت  ت  تض سا  تيرعلول  يلقطملع تلملؤ، يتير  سوةاره  َّرديره يف    

مارررو  جررو ي تلرردممله تضقدمررت يطرر   اررلت تيقطررملع،         اررر

يتعرير حلقت تجملرلرع َّرك ت  ارله تضردترخ، يَّر  شرك سرر و  ارله         

تض ظومت صلملم أممل  يولمل  جو ي تض رجمله تيرعلولوت يلل سارمله  
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مررمل يوررلن ي ررمل  ،هررملقتيرعلولوررت تلملصررت، يتيرحاررر تضارررلر يف أ ت

وتصيفمله تيقوملسروت تضروقعرتح   علمل  جو ي تيرعلو  يتطاوق تضعملي  يتض

كويهررمل سرررعلل علررى  إ ررمل  تيارروملم يرَّررا َّررر أارردتف تض ساررت   

تيرعلولوررت، ييعرروح مهررملم يمارر ييومله تضعللررر يكملفررت تضرروظيفر      

  .تيعململر فوهمل

يحو هررمل سررررل ن تجلهررت تضشرررفت علررى تي ظررملم تيرعلولرر  مررن       

طرروير قوررملخ جررو ي تيرعلررو  يإظهررملر أيجرره تيقصررور يتختررمل  تيرر زم ير

ي ارررر ت  ت ، يمت رررر تضعللرررر يتضعللرررمله مرررن إجنرررملز تيعلرررل   

أيهمل سرلثل ت حروملجرمله   كلمل م ه .َّ يفمل ي، يم ملفكي تجملودين 

ت سملسررروت يإليرملجورررت يتير ملفاررروت َّرررر تضررردترخ تض رليفرررت يف ارررلت    

  تيقطملع.

مرررن يسرررملقل تطررروير تيرعلرررو  تيرتكورررر علرررى تيارررلوك كلرررمل أ  

ييعررع عرروتَّا   .تضهررملرته ت سملسرروت يتئوملتوررت  يَّ ررمل   يت يورراملا

حملزمت تعرز م مليت تيعل  يتيررعل  يف ييفروخ تيطر   يتقردير تضعلر       

  .يتضدرست

ا ررملك حملجررت يا ررمل  الطررت تسرررتتتوووت تعرررز  ير تيقطررملع     يرمررمل 

تلرررملؤ يف  ارررر يتطررروير تيرعلرررو  ت الررر ، ي  َّرررد أ  يشرررلل     

شررتف يأ يته تيرحيفورر   تيرطوير تير ظولمله يتكجررت ته يآيورمله تك  

  .يتيرقوي 

أاردتف  يعلى حنو حمد  فإ  تضروقع من تيرعلو  ت الر   قورق   

 :عدي م همل على ساول تضثملش

 .تعرير ماملالره يف تي ظملم تيرعلول  كل مل يكويًفمل -1
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عرراا يعررلمل  جو ترره يتيرحاررر تضارررلر ض رجملترره مررن قاررل     -2

ترار  َّمليشريفملفوت    يزتري تيرعلو  ياوئت تقوي  تيرعلو  من ال ش معملي 

 .يتيوعوح

تلاوت  رجملتره يف تيرعلرو  تيعرملم يتيعرملي  ئملجرمله سروق تيعلرل         -3

 .يف تضلل ت يتوت مهمل مع اويت يقو  تجملرلع

تيرتكورررر علرررى تضهرررملرته تضاررررقالوت تيش صررروت يتضه ورررت  مرررن   -4

 .ال ش تسرشرتف تضارقالو

ماملعدي يررملقا تيرقروي  يف  ارر ت  ت  علرى ماررو  تيطمليرب        -5

 .ضدرست يتي ظملميت

 فع مارو  تجلو ي يف تيرعلو  عملمًت يتيرعلرو   يَّ ظر تياعض فإ  

سملسر  يره ارو يزتري تيرعلرو ، مرن الر ش       ك ت حر تض  ،ت ال  الملصًت

   ييفرررو يوررمله مررن موقررع مركريرهررمل سرروت   يف إعطررمل  تك    َّعررض تم

  آتضدرسررت، أي حرررى إيقملفهررمل، مررن الرر ش تحململسرراوت يتيشرريفملفوت يف 

ياررو مررمل يرطلررب يف تيادتيررت يعررع م شرررته يقوررملخ يرررملقا      يتحررد، 

  يررك يرطلرربيتيرررعل  يلطلاررت يف كرر  تيقطررملعر ت الرر  يتيعررملم،      

إجرررت  تالراررملرته يط وررت مركريررت كرلررك تضعلرروش َّهررمل يف تيرر ظ         

تقررروس  رجرررمله   -يغ ارررمل سررر  ملفوري، َّريطمليورررمل -تضرقدمرررت

دع  تضرردترخ يف يهمليررت كررل عررملم ييف يهمليررت كررل مرحلررت يرَّررا تيرر    

كلررمل أ  معررملي  تسرررلرتر    . تضررملي  يكملفررت تئرروتفر َّهررله تي رررملقا     

ا رمل فقرا مي رن     تي ررملقا، تضدترخ ت الوت من عدمه يرتاا َّرلرك  

سملسرر  اررو  أ  يارره  تيرعلررو  ت الرر  تيررلي كلررمل يروررو ادفرره ت    
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أ  يرفرررع  رجرررت  نمرررمل مي ررريتطاورررق ارررله تضعرررملي  ارررو   ،تيرصورررت

 .ال تير ملفاوت َّر تيقطملعر تيعملم يت 

غرر  أ  حمملييررت إرغرررملم م ساررمله تيرعلرررو  ت الرر  يف عللورررمله     

يتطاوق َّرتما ت عرلمل  تضدرس ،  ي   يفورر ح روم     تيروويد، 

تيررربتما تض سارروت تيرر   يفررر علررى     حقوقرر ، سرروحد مررن فملعلوررت   

تضرردرخ ت الوررت يررديهمل  تير ررملفس يتيرلوررر تضدرسرر ، سررولمل أ  َّعررض 

دترخ تئ وموررت، ي  هررمل تعررور  ت تضررَّوئررمله تعلولوررت تيفرروق كررث   

  معوقمله ي ديمله كا ي يف تيوعع تيرتان.

يف حررد  تترره،  سررملمو مل،  ملموعرروع جررو ي تيرعلررو  ارردًفيإ ت كررمل  

يمن أجل  قوق غمليمله يط وت، ترلثل يف ت رتقرمل  ماررو  تيرعلرو     

ارل ارلت تيروجره سوشرلل     م هرمل   مرع  يركح   فثلرت تارمل  ه   يتيرعّل ،  

عرلمل  جترملي  تضاررثلرين     حل  كو  مي رن   ؟تضدترخ تئ وموت

يمررمل ارر     ؟يف تيرعلررو  ت الرر  َّرحقوررق تجلررو ي يتيرلوررر يف تيرعلررو      

مل مرررن ع ملصرررر تيقررروي يف ارررله   ت سررررتتتووومله تضل  رررت، تيط ًقررر  

يتييفرؤ تضرملحت هل ، سولمل إ ت عرف مل حور  تيرحرديمله    تض سامله، 

وش  ي  تيررر  يعرررمليو  م هرررمل، يقرررد   ررر   تلملرجورررت ييقرررملا تيورررع   

  تيروملي  تض طا يتض شو .

 سرررو و  ا رررملك َّريرررملما مررروتز ييف ارررلت تيصرررد  ية حررر  أيررره 

يسرر و    ،يرقوي  تضردترخ تئ ومورت َّمليرعرملي  مرع يزتري تيرعلرو      

يسررو طلق تيرقرروي  تيررلتت  مررع  ،معررملي  قرياررت مررن معررملي  ت عرلررمل 

ت ، حلررر  سررروراعه تيرقررروي   َّرررإ  ارررر 1444َّدتيرررت تيعرررملم تيدرتسررر  

فررمل ي مررن يرررملقا ت الراررملرته تيوط وررت يررملفس.    تلررملرج  تضروررلن تك 
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سررو و  ت عرلررمل  تضدرسرر  تالروملري ررمل يف َّدتيررت تيط قرره حلرر    كلررمل 

يسررررر و  فرصررررت  ،يرتمرررر  علررررى تضررررد  تيطويررررل إسررررورحوش إ  

مررمل تضرردترخ تيرر  تررو    أي ،يللرردترخ ت كثررر جملاريررت َّمليرقرردم يرره   

ولمل أ  تيرقروي  تيرلتت    ي  سر  ،مملمهمل يقيأت سرعدت  يه فاو و  

 ،يالطررت تيرحاررر قررد مترررد مررن فصررل  رتسرر  إ  عررملم ييصرر      

سررملخ اررو تيرحاررر يتيرطرروير تيررلي ي مررل أ  يارره  يف  يتهلرردف ت 

 . َّ ملق ملرفع جو ي تيرعلو  

 

 تيروصومله 

ي   مي ن يلرعلو  ت ال  د ي تجلرو يد أ  ير حلر علرى تيرعلرو       -1

را رررى تيررروزتري  تئ ررروم   علرررى ماررررو  تضدرسرررتو فرررول ن أ  ت  

مل يقررروم علرررى تارررمل ش تلرررربته يتقررردي  ت سرشرررملرته  مل م ظل ررريشرررملًط

 يللدترخ تجململيري َّش ل  يري م رظ .

َّملي اررات يليفئررت تيشررملقعت مررن تضرردترخ ت الوررت تيرر    تريررد عررن    -2

تضدرسررت تئ وموررت سررو  يف َّوئرهررمل تمم ررت فقررا يَّعررض تجلوتيررب  

ت  سوت  تيروزتري أي  تيش لوت ت الر ، فو ا   على تجلهمله تيرعلولو

مل يرحاررر دجررو يد تيرعلررو    مل ت لوي رراوئررت تيرقرروي و أ  تقرردم مشررريع   

مل مل  ويلو رررررت الرررر  يف مثرررررل اررررله تضررررردترخ تقرررررو  فورررره َّريملجًمررررر   

transformative       ي قل اله تضدترخ مرن يتقعهرمل تئرملي  دتيعرمل يد إ

ي يرك   ،ملمارو  ميملحلل أي يقملر  تضدترخ ت الوت تضرلورري أكمل ميو ر  

يرولن اله تجلهمله تير وت  ييومل  ت مرور أ  تسررثلملرتته  تضمليورت    

ي يف م مليهررمل تيصررحوو، ييف اررلت تيصررد  تقرردم  َعِعرريف أَّ ررملقه  ية
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 ،اوئت تقوي  تيرعلو  تضعملي  يتضقرمليوس تير  تع رس ماررو  ت  ت     

يعلررى تيرروزتري أ  تيفعررل مررمل تروصررل إيورره اررله تيقوملسررمله مررن الرر ش    

يتضامليدي َّمللربته تكشرتفوت حاب يوع يحدي تحململساوت أي تيدع  

تضش  ه تي  تربزامل تيقوملسمله، كلمل أيهمل من جمليب آالر تورع  

تئرروتفر تضشرروعت يرلررك تضرردترخ تيرر  حققرري يرررملقا جورردي أي حرررى  

د س ت َّعد س ت، كل  يرك يو رو  يللعرملي     ملتلك تي   قق دتقدم 

 يف يتقع تضلملرست . ق قولت يوعوت يأحلر علوقطا يتضقمليوس تي  تة

على تيوزتري أ  تشروع جرو ي تيرعلرو  ت الر  مرن الر ش شرريا         -3

يورررل ن  ،يوعوررت فررولن ميل ررو  أي يشرررفو  علررى اررله تضرردترخ  

تيرتَّويررو  مررن ت سررررثلملر فوهررمل يتقلوررل حوررر  ت سرررثلملر تيرورررملري      

مل  أ  تقرل شرهمل ي مرن يشررف علرى      يمرن ارله تيشرريا مثًلر     ،تياحي

ملمرل تيصر حومله تضمليورت يتك تريرتو عرن  رجرت       تضدرست ت الورت  َّ  

تضملجاررر  يف أحررد ختصصررمله تيرعلررو  مررع الررربي عللوررت دقومل يررتد     

ع وَعررتقررل عررن عشررر سرر وته يف تيرعلررو  ت ررو  حملفلررت َّمليعطررمل  يتة   

يليك معملي  يتعحت يحمد ي مرع تجرورملز تردريب أي شرهمل ي معرلردي      

 يف إ تري تضشملريع.

مررور   أتيرروزتري َّث حلررت   وميتقررالوررت ختصرروص كررل تضرردترخ    أ -4

 تي رمل . يموتصيفمله ،يموتصيفمله تضدرخ ،موتصيفمله تضاملي 

طيفررملش الرر  يتشررلل ريررمله ت يشررمل  اوئررت ح وموررت يلرعلررو  ت إ -5

  .ي ير تئومليت ي و   يرامل تير ظو  يتيرشريع يتيرقملَّت
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الرر  مررع  تري تيرعلررو  ت إمل  مررا يو ررأالوررت تيفعوررل تئوكلررت يأ -6

شرررتف يتيرقملَّررت يتك تيروجوررهعررملي  يف يتطاوررق  ته تض، تئ رروم 

 الوت يروحود تجلهو .تضدترخ تئ وموت يت  على كملفت

ي ا   مرتعملي تالر ف تركوات تيطلارت ت جرلملعورت ت قرصرمل يت     -7

َّرر تضرردترخ تئ وموررت يت الورت ع ررد مقملريررت ارلين تي رروعر مررن    

 تضدترخ، حرى ت و  تضقملريت عمل يت ي تعلت يقرترته تيرحار.

عرررديهمل تضعرررريف يغرررر    مرتعرررملي تي ظرررر يف  رجرررمله تيرررررعل  َّاة    -8

تضعررريف، ع ررد تقرروي  أ ت  تضرردترخ ت الوررت يمقملريرهررمل إ  تضرردترخ   

 تئ وموت.

أ  ي ررو  ض شرررته قوررملخ  رجررمله تيرعلررو  يف تي ظررملمر       -9

 ال .تيعملم يت 

صوررا ي ررو    ،تيفعوررل  ير تجملرلررع يف تض ظومررت تيرعلولوررت     -10

علرررى ترسررروف تضعلومرررت،  ملتيطمليرررب مشررروع  ررررا تئورررملي مرررن حررروش 

 َّكش ملش  رليفت. يتصويرامل

تيقوررملم َّدرتسررت شررململت يرطاوررق مارررقال تجلررو ي يف تيرعلرررو         -11

 ت ال ، تشلل  وع أصحمل  تضصلحت.

 

 تضصمل ر يتضرتجع

يد  فوصل  يرقت علل َّع روت   معرملي  تجلرو ي يت عرلرمل       -1

 عرلمل يرت يف كلورمله   يف تيرعلو و مقدمت إ  تض متر تيعللر   حنرو ت  

تيرتَّوتو، قار  تيعلروم تيرتَّويرت يتي يفاروت يف كلورت تيرتَّورت يلا رمله،        

 م.2019جملمعت عر مشس، 
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المليد مطهر تيعديتي   تجلو ي تيشململت يف تيرعلرو ، مقردم    -2

ك تري تجلو ي يت عرلمل  َّوزتري تيرتَّوت يتيرعلو ، مررملح علرى تيررتَّا     
https://kenanaonline.com/files/0062/62040 

عارردتيلطو  حاررر حورردر  جتويررد تيرعلررو  َّررر تيررر ظ       -3

 م.2016يتيوتقع، م رب تيرتَّوت تيعرَّ  يديش تللوا، تيريمله، 

تجلررو ي يف تيرعلررو ، ميفهومهررمل، معملي اررمل،  جنوررب سررلو    -4

-https://www.newم، مررررررررملح علرررررررى تيررررررررتَّا  2015يآيوملتهرررررررمل، 

educ.com 

رشدي أاد طعولت يآالري   تجلو ي تيشرململت يف تيرعلرو     -5

َّر م شرته تيرلور يمعملي  ت عرلمل ،  تر تضا ي يل شر يتيروزيع، 

 م.2005علمل ، 

ريرررمله رشرررمل  تيا رررمل  إ تري تجلرررو ي تيشرررململت يف تيرعلرررو ،    -6

 م.2006ي ملير  21-20تيعشري ، تض متر تيرتَّوي 
 

  . تضشملركو 

 حملد تضلح  تيورقت تيرقوات   . •

 تيرعقوامله  •

 زيمل  تئقول تيرعقوب ت يش   . -

  تيرعقوب تيثملي    . يملصر تضلح  -

 صملئت آش شويل إ تري تئوتر   . •

 تضشملركو  َّملئوتر يتض ملقشت  •

  .. يوملف تجلملَّري -

  . صدقت فملعل  -

  . فوزيت تيا ر  -

https://kenanaonline.com/files/0062/62040
https://kenanaonline.com/files/0062/62040
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
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 مليد تير يعمل   . ال -

  . يفمل  طواه -

 م. ت. مملار تيشويعر -

  . عادت يه تيصمل  -

 م. تسملمه كر ي -

 ت. فملقري تيعوريش -

  . عادتيعرير تيعثلمل  -

  .عادتيران تيعري   -

 م. عادت  تيرالوص -

  . المليد تض صور  -

  . زيمل  تيدريس  -

  . تَّرتاو  تيديسري  -

 ت.  ح  تي ملصر  -

  . عملقشت ت ادي -

   . اود تيشمل  -

  . حملد تيثقيف  -

  . المليد َّن  اور -

  . حملد تيعملمر  -

 ت. عادتيران َّملسل  -

  . حملد تضقصو ي -

  . تاد تي ملمدي   -

  . عادتيعرير تئرقمل   -

 ت. تاد تحملولود -

 م. ع   َّرت ه -
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 كشاف األعالم

 

 33 أيا  كملمو -

 33 أيدريه جود  -

 33 َّو ملسو -

 33 سملرترجمل  َّوش   -

 33ري وتر   -

 184  عاد تيعرير آش سعو -

 33 فو رور اوجو  -

 33 مملتوس -
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األماكنكشاف 

  35 أَّهمل -

 169 أَّوظيب -

 36ت حامل   -

 71، 47  إسامليومل -

 173، 123 أسرتتيومل -

 71 أضمليومل -

 63، 52 تكمملرته تيعرَّوت تضرحدي -

 35تملا  -

 173، 70، 69أيريَّمل  -

 70تيسلو  -

 71 إيطمليومل -

 35 تياملحت -

 33، 32 َّملريس -

 167، 86 تياحرين -

 69 تيربتزيل -

 186، 173، 168 َّريطمليومل -

 71، 69 َّلوو مل -

 69 َّ    ير -

 160 َّوسطن -

 44، 13 تجلاول -

 36حملقل  -

 41 تئوملز -

 44، 35 حقل -

 36، 23 تلرب -

 44 الريص -

 36 تلص  -

-  َّ  52 ،63 ،168 

 186، 166 س  ملفوري -

 71 تياويد -

 66 تيشملرقت -

 35عامل  -

 36، 35 تيطملق  -

 19 طوكوو -

 45، 23 تيظهرت  -

 70، 13 عا  -

 36، 31 تيع  -

 44 تي وتر -

 36 تييف ملر -

 71، 69 فريامل -

 71 قربؤ -

 32 تيقديت -

 36 تيقصو   -

 69 ك دت -

 69 كوريمل تجل وَّوت -

 69 تي رييا -

 71 تي لامل -

 71 اوي دت -

، 69 تيو يررررمله تضرحرررردي ت مري وررررت   -

70 ،149 ،159 ،173 

 70 تيوملَّمل  -

 13 ي اع -

-  
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 د. فهد العرابي احلارثي -

 
-  

  
 وتهلوئت رقوس  تيلوت  م. فملعل تيقري  -
  . عاد تكيه تيصمل  تييفريق  -
  . سعود تيعلو ي -

  . عيفملف ت يا  -
 أ. ياول تضاملرك -
 سلولمل  تيعقول  .أ -
  . اد تيربيثن -
  . عادتيران تيعري  -
 أ.فملقري تيعوريش -
  . مرتم تئرَّ  -
  . المليد تيثاو  -
  . عا  َّرالر -

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 اللجان املؤقتة. -
 خدمات إدارية مساندة. -

282015  
حدى مبادرات مركز أسبارإ   

م1994تأسس عام   


