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 ضيرعلا قاطنلا ةيليصوت تحاتأ ،يضاملا دقعلا لالخو .لمعلا ملاع يفً الوحت ثدُحي يمقرلا داصتقالا ئتف ام

 ةيداصتقا تالماعم قيقحت ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف تاراكتبالا بناج ىلإ ،ةيباحسلا ةبسوحلاو

 وحن ىلع تانايبلا تحبصأو .ةزهجألاو لامعألا تاعاطقو دارفألا نيب تامولعملاو تانايبلا نم ةريبك تايمك لدابتو

 تاصنملا راشتنا تالوحتلا هذهب طبتريو .يمقرلا داصتقالابً امدق عفدت يتلا ةيساسألا تامسلا نم ةدحاو ديازتم

 لمعلا تابيترت يف ةدايز ىلإ 19-ديفوك ةحئاج تدأ ،2020 سرام !راذآ ذنمو .ىتش ةيداصتقا تاعاطق يف ةيمقرلا

 تامدخلا نم ةعومجم ةيمقرلا تاصنملا رفوت نيح يفو .يمقرلا عاطقلا رثأو ومن ربكأ ردقب ززع امم ،دُعب نع

 ةعرسب تقرتخا يتلاو لمعلا لاجم يف طسوتت يتلا ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع ريرقتلا اذه زكري ،تاجتنملاو

 .ةيمقرلا ايجولونكتلا لاجم يف تاراكتبالل ةجيتن ةيداصتقالا تاعاطقلا نمً اددع

 لامعألا عاطق ءالمع وأ دارفألل حمست يهو .يمقرلا داصتقالا نمً ازيممً اءزج ةيمقرلا لمعلا تاصنم ربتُعتو

 ىلع روثعلا وأ ماعطلا بلط وأ تالحرلا بيترت اهنيب نم مهيلإ ةدنسملا لامعألاو ةطشنألا نم ديدعلاب عالطضالاب

 لامعألا تاعاطق طبر لالخ نم ،لمعت يهو .قئاثولا ةمجرت وأ ةينورتكلإلا عقاوملا ريوطتل نيلقتسم نييئاصخأ

 لبقتسم يف ةميسج راثآ نم كلذ ىلع بترتي ام عم ،لمعلا تاءارجإ يف لوحت ثادحإ ىلع ،لامعلاب ءالمعلاو

 بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا :امه ،نيتيسيئر نيتئف يف ةيمقرلا لمعلا تاصنم فينصت نكُميو .لمعلا

 ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع ،مهيلإ ةدنسملا لامعألا وأ ماهملا لامعلا يدُؤيو .عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملاو

 تامدخلاو ةمجرتلا تامدخب عالطضالا ماهملا هذه لمشت دقو .دُعب نع وأ تنرتنإلا ةكبش ىلع ،بيولا ىلع ةمئاقلا

 تاصنملاو لقتسملا لمعلا تاصنم ىلع بيساوحلا جمارب ريوطتو ميمصتلاو عارتخالا تاءاربو ةيلاملاو ةينوناقلا

 ىلع ةددحم ةينمز ةرتف نوضغ يف تانايبلا ليلحت لكاشم وأ ةدقعملا ةجمربلا لكاشم ةيوست ؛جئاتنلا ىلع ةمئاقلا

 وأ ىوتحملا فيطلت وأ روصلا ىلع قيلعتلا ليبق نم ،دمألا ةريصق ماهملا لامكتسا ؛ةيسفانتلا ةجمربلا تاصنم

ً ايصخش عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع ماهملا لامعلا يدُؤيو .ةقيقدلا ماهملا تاصنم ىلع ويديف عطقم خسن

 )يئابرهك وأ يركمس لثم( ةيلزنملا تامدخلاو ليصوتلاو ةرجألا تارايس تامدخ لمشتو ،ةددحم ةيدام عقاوم يف

 .ةياعرلا ريفوتو يلزنملا لمعلاو
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 ددع يف زكرتت يتلا ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم ددع يف فاعضأ ةسمخ اهردق ةدايز يضاملا دقعلا دهش

 .نادلبلا نم ليلق

 142 نم )ليصوتلاو ةرجألا تارايس( عقوملا ىلع ةمئاقلا كلتو بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ددع عفترا

 هذه لالخ تارم ثالث بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ددع فعاضتو .2020 ماع يف ةصنم 777 ىلإ

 نم ةريبك ةبسن زكرتتو ً.ابيرقت فاعضأ ةرشع ليصوتلا تاصنمو ةرجألا تارايس تاصنم ددع امن نيح يف ،ةرتفلا

 دنهلاو )ةئاملا يف 29( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف كلذ يف امب ،نكامألا نم طقف ليلق ددع يف تاصنملا هذه

 .)ةئاملا يف 5( ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا ةكلمملاو )ةئاملا يف 8(

 قيرط نع ةرشابم لامعلا نيُعي نأ امإ :يلي اميف نالثمتي ،لمعلا تاقالع نم نيعون ةيمقرلا لمعلا تاصنم حيُتتو

 مهنأ ىلع ،ىلوألا ةلاحلا يف ،لامعلا فنُصيو .اهادحإ قيرط نع ةطاسولاب مهلامعأ جلاُعت وأ تاصنملا ىدحإ

 نولمعي مهنأ ىلع ،ةيناثلا ةلاحلا يف ،نوفنُصي نيح يف ،مهلمع بحاص عم مادختسا ةقالعب نوعتمتي نومدختسم

 ةقالع راطإ يف نولمعي نيذلا كئلوأ نوكي ام ةداعو .تاصنملا قيرط نع نولقتسم نودقاعتم وأ صاخلا مهباسحل

 ،لاثملا ليبس ىلعو .ةلماعلا ىوقلا نمً ايبسنً اريغصً اءزج نولكشيو ةصنملا لمع ريس نع نيلوؤسم مادختسا

 رهام لماع نويلم 2.4 لمع ريُدت اهنأ نيح يف ً،امدختسم 50 ةبارق PeoplePerHour لقتسملا لمعلا ةصنم مضت

  .ةطاسولاب

 هذه متكت ببسبً ايدحت تاصنملا نم ةطاسوب اهلمع يدؤت يتلا ةلماعلا ىوقلل يلعفلا مجحلا ريدقت حرطيو

 اكيرمأو ابوروأ يف ةيئاصحإ تالاكوو نوثحاب اهارجأ يتلا ةيئاصقتسالا تاساردلا ريُشتو  .تانايبلا ىلع تاصنملا

 22و 0.3 نيب حوارتت تاصنملا لمع اوسرام نيذلا نيغلابلا ناكسلا ةبسن نأ ىلإ 2019و 2015 يماع نيب ةيلامشلا

 .ةئاملا يف

 ًاطغض ضرفي امم ،بلطلا بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع ةلماعلا ديلا ضرع زواجتي

 .تاداريإلا ىلع ًايلوزن

 ةمئاق ةينورتكلإ ةيسيئر تاصنم ىلع ةلماعلا ديلا ىلع بلطلاو ضرعلا عبتتي يذلا ،ينورتكلإلا لمعلا دصرم رهظأ

 امهيلع بلطلاو قيقدلا لمعلاو لقتسملا لمعلا ضرع ىوتسم يف ةدايز ثودح ىلإ ،2017 ماع ذنم بيولا ىلع

 ضفخنا نيح يف ،ةريبك ةدايز تاصنملا ىلع ةلماعلا ديلا ضرع ىوتسم داز ،19-ديفوك راشتنا ذنمو .ءاوسلا ىلع

 ردصيو .ايجولونكتلاو بيساوحلا جمارب ريوطتب بلاغلا يف ةقلعتملا ماهملا وحن لوحتو لمعلا ىلع بلطلا ىوتسم

 نيح يف ،ةمدقتملا نادلبلا نم بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا ةيسيئرلا سمخلا تاصنملا ىلع لمعلا ىلع بلطلا

 ضعب ىلع ةلماعلا ديلا ضرع يف ضئاف دوجو ىلإ لئالدلا ريُشتو .ةيمانلا نادلبلا نم ةلماعلا ديلا ضرع عبني

 ىلعً ايلوزنً اطغض سراميو ماهملا زاجنإل لامعلا فوفص يف ةسفانملا ةدايز ىلإ يدؤي امم ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم

 .اهب مايقلا نيعتي يتلا ماهملا رعس
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 ،نورجاهملا لامعلاو بابشلاو نوقوعملاو ءاسنلا مهيف نمب ،لامعلل حيُتي نأ ةيمقرلا لمعلا تاصنم ريوطتل نكُميو

ً ادعاوً اردصم اهرابتعاب ،صوصخلا هجو ىلع ةيمانلا نادلبلا يف ،تاصنملا هذه ىلإ رظُنيو .لخدلل ةردملا صرفلا

 ديفتستو .ةيمقرلا تاراهملاو ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسالا ىلإ تاموكحلا نم ديدعلا عفدي امم ،لمعلا صرف ريفوتل

 ةيلحملاو ةيملاعلا ةلماعلا ىوقلا ىلإ لوصولل تاصنملا هذه مادختسا اهنكمي ذإ ،لامعألا تاعاطقً اضيأ اهنم

 .عسوأ قاطن ىلع قاوسألا ىلإ ذافنلا صرف نم ةدافتسالاو ،ةيجاتنإلا زيزعتو ةءافكلا نيسحتل

ً اديدحت قلعتت تايدحتلا هذه نإف ،لامعلا ىلإ ةبسنلابو .تايدحتلا ضعبب تاصنملا اهحيتت يتلا صرفلا نرتقتو

 ةضوافملا قحو ةيباقنلا ةيرحلاو تاراهملا مادختساو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا فورظو لخدلاو لمعلا ماظتناب

 ةداتعملا ريغو ةمظنملا ريغ لمعلا تابيترت نمض نيلماعلا مامأ ةلثاملا تايدحتلا هذه نم ديدعلاو .ةيعامجلا

 .ومنلا ةعيرس ةلماع ىوق نولكشي نيذلا ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع نيلماعلا يفً اديازتمً اريثأت رثُؤتوً امامت ةحضاو

 كئلوأ فوفص يف اميس ال ،لامعلا فوفص يف ةاواسملا مادعنا هجوأو رطاخملا نع 19-ديفوك ةحئاج راثآ فشكتو

 تايدحتلا هذه لمشت ،ةيديلقتلا لامعألا تاعاطق ىلإ ةبسنلابو .عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع نولمعي نيذلا

 كلذ يف امب ،حئاوللا نم اهريغو ةيديلقتلا بئارضلل اهضعب عضخي ال يتلا ،تاصنملا نم ةفيرشلا ريغ ةسفانملا

 ليومتلا غلابم ةيديلقتلا لامعألا تاعاطق هجاوت يتلا ىرخألا تايدحتلا لمشتو .اهيدل ةلماعلا ىوقلاب ةقلعتملا كلت

 ام رفوت مدعو ،ةريغصلاو ةطسوتملا تآشنملا ىلإ ةبسنلاب اميس ال ،يمقرلا لوحتلا عم رارمتساب فيكتلل ةبولطملا

  .بونجلا نادلب يف اميس ال ،ةقوثوملا ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا نم يفكي

 اذه تايعادتو ،لمعلا ملاع ةيمقرلا لمعلا تاصنم اهب لّوُحت يتلا ةيفيكلل انمهف زيزعت ىلإ ريرقتلا اذه ىعسيو

 لمعلا ةمظنم اهترجأ يتلا ةيئاصقتسالا تاساردلا جئاتن ىلإ دنتسي وهو .لامعلاو لمعلا باحصأ ىلع لوحتلا

 تاصنملاو لقتسملا لمعلا تاصنم ىلع نولمعي ملاعلا لوح دلب 100 يف لماع 12 000 ةبارق فوفص يف ةيلودلا

 .ليصوتلاو ةرجألا تارايس يعاطق يفو ،ةقيقدلا ماهملا تاصنمو ةيسفانتلا ةجمربلا تاصنمو جئاتنلا ىلع ةمئاقلا

 نم ةطبار 14و تاصنم ةكرش 16و عاونأ ةدع نم ةأشنم 70 نع نيلثمم عم تيرجأ يتلا تالباقملا ىلإ دنتسي امك

 .ةددعتم تاعاطق يف ملاعلا لوح تاصنملا لامع تاطبار

 دانتسالاب ،لمعلا تايجيتارتساو تاصنملا لامعأ عاطق جذومنل ةلماشو ةدئار ةيلود ةماع ةحمل لمعلا اذه مدُقيو

 ،عقوملا ىلع كلذكو بيولا ىلع ةمئاق ةينورتكلإ ةيسيئر ةصنم 31 ىلإ ةبسنلاب ةمدخلا تاقافتا طورش ليلحت ىلإ

 ةرادإب قلعتي اميف ةمئاقلا ةيميظنتلا تارغثلا فشكتسي امك .تاصنملا هذه ىلع ءالمعلاو لامعلا براجت ىلإو

 .تارغثلا هذه دسل نويعامتجالا ءاكرشلاو تاموكحلا اهتذختا يتلا ةددعتملا تاردابملا ضرعتسيو تاصنملا

 نع ةئشانلا تايدحتلا ىلع بلغتلاو ةحاتملا صرفلا نم ةدافتسالاب ةليفكلا لبسلا ىلإ لمعلا اذه ريُشي ً،اريخأو

 وحنً امدق ريسلاو ،عيمجلل قئاللا لمعلا قيقحتو ةمادتسملا تآشنملا ةيمنت نامضل ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم روهظ

 .ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا فادهأ غولب
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 ماهملا نيب قيفوتلل تايمزراوخ ةيمقرلا لمعلا تاصنم مدختست :ءالمعلاو لامعلا نيب قيفوتلاو فيظوتلا •

 ةداع يتلا ةيرشبلا دراوملا ةرادإل ةيديلقتلا ةيلمعلا يف لوحت ثادحإ ىلإ ىدأ ام وهو ،لامعلاو ءالمعلا وأ

 دراوملا تاسرامم هدمتعت يذلا فيظوتلا رايخ دنتسي نيح يفو .ةيرشب تالعافت ىلع يوطنت تناك ام

 ةقباطملا ُدَدُحت امً اريثكف ،ةربخلاو يميلعتلا ليصحتلا تايوتسم ىلإ ريبك دح ىلإ ةيديلقتلا ةيرشبلا

 ضفر تالدعمو نئابزلا وأ ءالمعلا تاعابطناو اضرلا تالدعم ليبق نم تارشؤم لالخ نم ةيمزراوخلا

 تاصنملا ىلع ً،اضيأ هذه ةقباطملا ةيلمع يعاُرت دقو .لماعلل يصخشلا فلملاو هلوبق وأ لمعلا

 ةسرامملا هذه يوطنتو .ةارتشملا ةيرايتخالا مزرلاو لماعلا كارتشا ططخ ،بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا

 نادلبلا نم نيردحتملا كئلوأ اميس ال ،لمع ىلع لوصحلا صرف نم لامعلا ضعب ءاصقإ رطخ ىلع

 .ةضفخنملا ليخادملا ووذ صاخشألاو ةيمانلا

 .تاصنملا لامعأ جذومنلً ايساسأً ارصنع لامعلا تايمزراوخ ةرادإ لكُشت :ءادألاو لمعلا تاءارجإ ةرادإ •

 ةبقارمو لمعلا تاءارجإ ليهستل ةيبوساحلا ةزهجألاو جماربلا تاودأ نم ةعونتم ةعومجم تاصنملا رفوتو

 ةمئاقلا تاصنملا ىلع لامعلا ةبقارم لمشت يهو .ةصنملا لماعو ليمعلا نيب لاصتالا ةحاتإو لامعلا

 مادختساب بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلعو ،عقاوملا ديدحت ماظن مادختساب عقوملا ىلع

 موقت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .حيتافملا ةحول رارزأ تابرض وأ ةشاشلا تاطقلً ايئاقلت طقتلت يتلا تاودألا

 ليبق نم ،سيياقملا نم ددع مادختساب ةصنملا لامع كولسو ءادأ فينصتو مييقتو ريدقتب تايمزراوخلا

 .نئابزلا تاقيلعتو ءالمعلا تاعابطنا

 لخاد دحاو بناج نم ةرادإلا لكيه ملاعم مسر ىلإ ةيمقرلا لمعلا تاصنم عزنت :تاصنملا ةرادإ دعاوق •

 تاعاطقو ءالمعلاو لامعلا ىلع نيعتي يتلاو ،اهب ةصاخلا ةمدخلا طورش تاقافتا لالخ نم ةصنملا

 ديقتلا يضتقت تاقافتالا هذه نأ ىلإ ةفاضإلابو .ةصنملا ىلإ لوصولا نم اونكمتي ىتح اهلوبق لامعألا

 ءاغلإو هضفر وأ لمعلا لوبق لثم بناوجً اضيأ لمشت اهنإف ،ةصنملا مادختساب ةقلعتملا كولسلا تانودمب

 ةرطيس ةسراممب تاصنملل ةرادإلا نم لكشلا اذه حمسيو .تانايبلا مادختساو ةصنملا تاباسح طيشنت

 لامعألا تاعاطق وأ ءالمعلا لماعت ةيفيك ملاعم ددُحي نأ هنكميو ،لمعلا يف ةصنملا لامع ةيرح ىلع ةريبك

 .ةيرصح طورشً الثم لالخ نم ،فورظ يأ تحتو ةصنملا لامع عم
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 .ًايفارغج ئفاكتم ريغ تاصنملا تاداريإو ةيمقرلا لمعلا تاصنم يف رامثتسالل يملاعلا عيزوتلا ربتعُي

 اكيرمأو )يكيرمأ رالود رايلم 56( ايسآ يف ةيمقرلا لمعلا تاصنم يف رامثتسالا نم ةئاملا يف 96 ةبارق زكرتي

 اكيرمأ يف ةئاملا يف 4 ةبسن عم ةنراقملاب ،)يكيرمأ رالود رايلم 12( ابوروأو )يكيرمأ رالود رايلم 46( ةيلامشلا

 ةرجألا تارايس تامدخ مدقت يتلا تاصنملا تقلتو .)يكيرمأ رالود تارايلم 4( ةيبرعلا لودلاو ايقيرفأو ةينيتاللا

 ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا وأ ليصوتلا تامدخب ةنراقم ةفزاجملا لاومأ سوؤر قيدانص نم ريثكب ربكأ ةصح

 يف لاومألا نم ةئاملا يف 75 ةبسن زكرتت ذإ ،ئفاكتم ريغ ةرجألا تارايس تاصنم نيب ليومتلا عيزوتو .بيولا

 .طقف نيتكرش

 .2019 ماع يف يكيرمأ رالود رايلم 52 نع لقت ال تاداريإ يملاعلا ديعصلا ىلع ةيمقرلا لمعلا تاصنم تققح دقو

 يف 23( نيصلاو )ةئاملا يف 49( ةدحتملا تايالولا ،طقف نيدلب يف ةققحملا تاداريإلا نم ةئاملا يف 70 ةبارق زكرتو

 تققحو .)ةئاملا يف 17( ىرخألا ميلاقألاو )ةئاملا يف 11( ابوروأ يف ريثكب لقأ تاداريإلا ةبسن تناك نيح يف ،)ةئاملا

 ماع يف يكيرمأ رالود رايلم 1,010 نع ديزت ةيمكارت تاداريإ يملاعلا ديعصلا ىلع ايجولونكت تاكرش عبس ربكأ

 ً.اضيأ ةيمقرلا لمعلا تاصنم يف ةفاثكب تاكرشلا هذه مظعم رمثتستو ،2019

 .ةيسيئر رصانع ةعبرأ ةيمقرلا لمعلا تاصنم اهدمتعت يتلا لامعألا تايجيتارتسا مضت

 ،عيرس عسوت قيقحتو ةيكبشلا راثآلا نم ةدافتسالاو ةيقوس ةدعاق ءاشنإ نم تاصنملا ةيسيئر رصانع ةعبرأ نّكُمت

 .لامعلاو لامعألا تاعاطق حلاصل دئاوف ديلوت عم

 كارتشالا ططخ ميدقت ىلإ ةيمقرلا لمعلا تاصنمل تاداريإلا تايجيتارتسا دنتست :تاداريإلا ةيجيتارتسا •

 نيذلا نئابزلا وأ ءالمعلا وأ لامعألا تاعاطق وأ!و تاصنملا لامع ىلع موسرلا نم ةفلتخم عاونأ ضرفو

 ةفيكم تامدخو ةددعتم كارتشا ططخ بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا مدُقتو .اهنومدختسي

 لامعلل حيتت اهنأ امك .نيكرتشملا باذتجال ةيناجم ةيبيرجت خسن بناج ىلإ ،نئابزلا تاجايتحا بسح

 نم ديزملا ىلع لوصحلل ةيرورض ةداعلا يف نوكت ،ةيفاضإ ةفلكتب ةيلضافت ايازم تاذ كارتشا ططخ

 نوكت ؛لامعألا تاعاطقو لامعلا ىلع ةلومع موسر ةيمقرلا لمعلا تاصنم ضرفت امً اريثكو .لمعلا صرف

 ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع نئابزلا ىلع ةضورفملا موسرلا نم ةداع ىلعأ لامعلا ىلع ةضورفملا موسرلا

 ماعل اهتاداريإ نم ةئاملا يف 62 ةبسن Upwork ةصنم تققح ،لاثملا ليبس ىلعو .بيولا ىلع ةمئاقلا

 تاداريإلا هذه نم ةئاملا يف 38 تققح امنيب ،لامعلا ىلع ةضورفملا موسرلا نم ةفلتخم عاونأ نم 2019

 موسر ةداع لامعلا عفدي ،عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلعو .نئابزلا ىلع ةضورفملا موسرلا لالخ نم

  .ليصوتلا تاصنم ىلع نئابزلاو لامعألا تاعاطقً امومع اهعفدت امنيب ةرجألا تارايس تاصنم ىلع ةلومع
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 نم اهلامعأ ىلع ظافحلاً اضيأ لامعألا ةرشابمل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا لاجم يف ةصصختملا تاكرشلا لواحتو

 عم رشابملا لمعلا بناج ىلإ ،بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع زجنملا لمعلا ىلع دامتعالا لالخ

 ضارعتسا ليبق نم ،ماهم زاجنإل ةيمانلا نادلبلا يف لامعلاب ايجولونكتلا تاكرش نم ديدعلا نيعتسيو .ءالمعلا

 صرف ريفوت فدهب ،ةيعامتجالا اهتيلوؤسم نم ءزجك بلاغلا يف كلذو ،روصلا مسوو لييذتلاو خسنلاو ىوتحملا

ً ابلاغ دقتُعي نيح يفو .لاثملا ليبس ىلع ،ةمورحم تاقبط نم نيردحتملا صاخشألاو بابشلا نيجيرخلل ةلامعلا

 نولماعلا همدُقي ً،ايرشبً ايمييقتً امكح ةسرامملا يف بلطتت اهنإف ،يعانطصالا ءاكذلا لالخ نم زجُنت ماهملا هذه نأ

 ريغ" لامعلا وأ ،ةيمانلا نادلبلا يفً اساسأ نودوجوملا لامعألا ةرشابمل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا لاجم يف

 .بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع "نييئرملا

 .ًامقافت دادزت تايدحتلا نإف ،تاصنملا نم ديفتست نأ لامعألا تاعاطقل نكمي نيح يف

 لاكشألا ةرادإ لجأ نم بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع دمتعت يتلا لامعألا تاعاطق نم ديدعلا حفاُكي

 .ةيلخادلا ةيرشبلا دراوملا ةردق نادقفل ضرعتت نأ لمتُحيو يجيتارتسا وحن ىلع لمعلا تابيترت نم ةفلتخملا

 ىلإ يدؤت نأ ةعفترملا تالومعلا موسرل نكمي ،ليصوتلا تاصنم ىلع دمتعت يتلا لامعألا تاعاطق ىلإ ةبسنلابو

 تاعاطق هجاُوتو .لامعألل سلسلا ريسلا يف رثؤت نأ ةفيعضلا ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلل نكمي امنيب ،حابرألا ضفخ

 ةينورتكلإلا ةراجتلا تاصنم تاكرش ببسب قوسلا لطعت تالاح ،ةئزجتلا ةراجت عاطق يف اميس ال ،ةيديلقتلا لامعألا

 بناج نم ةيفافشلا مادعناو ةيتاؤملا ريغ ةيدقاعتلا طورشلاو ةفيرشلا ريغ ةسفانملا لثم تايدحت هجاُوتو ةريبكلا

 لكشب ،هجاُوتو ،تاعازنلا ةيوست تايلآ فعضو )ريعستلاو تافينصتلاو تانايبلاب قلعتي اميف اميس ال( تاصنملا

 .ةيواستملا ريغ لمعلا صرف ،معأ

 ًاميلعت تقلت ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع نيلماعلا ةيبلاغ نأ ىلإ ةيئاصقتسالا ةساردلا جئاتن ريشُت

 .روكذلا ةئف ىلإ يمتنتو ًايلاع

 تاصنملا ىلع لامعلل ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهترجأ يتلا ةيئاصقتسالا تاساردلا نم ةصلختسملا جئاتنلا رهُظت

 تاصنملا لامع ةيبلاغ نأ )ليصوتلاو ةرجألا تارايس( عقوملا ىلع ةمئاقلا كلذكو بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا

 ىلعً المع ءاسنلا دجت نيح يفو .ةيمانلا نادلبلا يف اميس ال ،ٍلاع ميلعتب نوعتمتيوً اماع 35 نع مهرامعأ لقت

 ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع لامع ةرشع لك نم تالماع عبرأ ىوس نلكشي ال نهنإف ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم

 تاصنم ربتُعت ،نادلبلا ضعب يفو .عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع لامع ةرشع لك نم ةدحاو ةلماعو بيولا ىلع

 .نيرجاهملا ىلإ ةبسنلاب لمعلا صرفلً امهمً اردصم تاقيبطتلا ىلع ةمئاقلا ليصوتلا
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 ،ةكرش 500 ةغلابلا تاكرشلا تايربك ىلإ ةئشانلا تاكرشلا نم ،لامعألا تاعاطق عاونأ فلتخم دمتعت

 .بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع رثكأف رثكأ

 تايلمع طيسبتل :يه ،ةيسيئر بابسأ ةثالثل بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا لامعألا تاعاطق مدختست

 ءادألا نسحت دقو .راكتبالا ىلإ يعسلاو فراعملا ىلإ لوصولل ؛ةءافكلا نيسحتو فيلاكتلا ضفخل ؛فيظوتلا

 لالخ نم كلذكو ،ردصملا ةحوتفم تاصنملا اهترسي يتلا تاراكتبالا لالخ نم تاكرشلا نم ديدعلل يميظنتلا

 .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ربع ةعونتملا تاراهملا يوذ لامعلا نم ةيملاع ةعومجم ىلإ لوصولا

 .عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا نم صوصخلا هجو ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا تدافتسا

 ىلع ةمئاقلا تاصنملا مادختسا ىلإ ،ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا اميس ال ،لامعألا تاعاطق نم ديدعلا دمع

 تاصنم ىلع ةديازتم ةروصب هذه لامعألا تاعاطق دمتعتو .ةئزجتلا ةراجتو معاطملا يعاطق يفً اساسأ ،عقوملا

 ةلوحتملا قوسلا ةبكاومو اهنئابز ةدعاق عيسوت ىلإ ةجاحلاو ةديازتملا ةسفانملا عم لماعتلل ةليسوك ةيمقرلا لمعلا

 اميس ال ،ليصوتلا تاصنم ىلعً اديدشً ادامتعا معاطملا نم ديدعلا دمتعيو .نيكلهتسملا تايلضفأل ةباجتسالاو

 نيسحت نعً الضف ،اهقاوسأ قاطن عيسوتو نيكلهتسملا فوفص يف اهتلالطإ زيزعتل ،19-ديفوك ةحئاج يشفت ذنم

  .ةيحبرلاو ةءافكلاو ةيجاتنإلا

 .تاعاطقلا ضعب هيجوت ةداعإو ةئشانلا تاكرشلا ومن ًاضيأ ةيمقرلا لمعلا تاصنم تمعد

 ةيبلتل ،يعانطصالا ءاكذلا لاجم يف اميس ال ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةئشانلا ةيمقرلا تاكرشلا نم ديدعلا تزرب

 دعبلا لك ةديعب لازت ال يعانطصالا ءاكذلا ايجولونكت نأ ىلإً ارظنو .ةتمتؤملا لمعلا تاليلحتو تاءارجإ تابلطتم

 ءاكذلاو ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلعً اديدشً ادامتعا دمتعت ةئشانلا تاكرشلا هذه نإف ،لماكلاب لمعلا ةتمتأ نع

 نم يلآلا ملعتلا تايمزراوخ هيجوتو ماهملا لامكتسال ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيرشتنملا ،ةصنملا لامعل يرشبلا

 ."ةلآلاو ناسنإلا نيب ةيلعافت ةاكاحم" ةيلمع لالخ

 تاعاطق يف اهلامعأ تايجيتارتسا هيجوت ةداعإ ةصرف لامعألا تاعاطق ضعبل ةيمقرلا لمعلا تاصنم تحاتأ امك

ً الوحت لامعألا ةرشابمل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا عاطق دهشي ،لاثملا ليبس ىلعو .ربكأ قاوسأ ىلإ لوصولاو ةنيعم

 ،يتوصلا لدابتلا ىلع ةمئاقلا تامدخلا ريفوت نمً الدب ةيمقرلا لئاسولا لالخ نم نآلا نئابزلا تابلط هراطإ يف ىبُلت

 كوبسيافلا لئاسر تاودألا هذه لمشتو .ةيمقرلا تاودألا مادختساب ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم ليمعلا ةلحر راُدتو

  .ةينآ تاقيلعت ميدقتل ةشدردلا تاتوبورو ينورتكلإلا ديربلا وأ ةشدردلا فرغو باستاوو
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 نم ققحتلا دعبو .ةنيابتم لقتسملا لمعلا تاصنم ىلع نيسنجلا نيب روجألا يف ةرغث دوجو ىلع ةلدألا ربتُعتو

 رجألا يف قرف دجوي ال ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ،ةينهملا ةربخلاو يميلعتلا ىوتسملا ليبق نم ،ةيساسألا صئاصخلا

 امك .تالاحلا ضعب يف نيسنجلا نيب روجألا يف ةريبك ةرغث ،يرطقلا ىوتسملا ىلع ،دجوت نيح يف ،ةعاسلا نع

 .نادلبلا ضعب يف عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع نيسنجلا نيب روجألا يف ةرغث دجوت

 ىلع نيمئاقلا ليصوتلاو ةرجألا تارايس يعاطق يف ،ةيمانلا نادلبلا يف ،ليخادملا نوكت ام ةداع

 .ةيديلقتلا تاعاطقلا يف اهنم ىلعأ تاقيبطتلا

 تاقيبطتلا ىلع نيدمتعملا ليصوتلا لامعو ةرجألا تارايس يقئاس ىلإ ةبسنلاب ةعاس لك نع ليخادملا نيابتت

 تاصنملاو .ةيديلقتلا تاعاطقلا يف اهنم ىلعأ نوكت ام ةداعو ،ريرقتلا اذه يف ليلحتلاب ةلومشملا نادلبلا نيابتب

 مث نمو ،ةضفخنم ةفلكتب نئابزلا ىلإ تامدخلا ميدقت ىلع ،صوصخلا هجو ىلع ةرجألا تارايس عاطق يف ،ةرداق

 ىدأ امم ،لامعلا نمً اريبكً اددع ةمدقملا زفاوحلاو تآفاكملا تبطقتسا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اهلامعأ قاطن عيسوت

 نكميو .ةديدش ةسفانم ءوشن ىلإ يدؤيو عقوتملا بلطلا قوفي نأ نكمي ام وهو ،ةلماعلا ديلا ضرع يف ةدايز ىلإ

 ام دح ىلعو .ةيديلقتلا تاعاطقلا يف نولمعي نمل لخدلل ةردملا صرفلا نم دحلا ىلإً اضيأ عضولا اذه يدؤي نأ

 ةساردلاب ةلومشملا نادلبلا ضعب يف ،نييديلقتلا ةرجألا تارايس يقئاس نم ةئاملا يف 70 نم رثكأ هب دافأ

 مهلمع اهيف اورشاب يتلا ةرتفلا عم ةنراقملاب ةيمويلا تاداريإلاو يداعلا مويلا يف تالحرلا ددع ضفخنا ،ةيئاصقتسالا

 .ةرجأ تارايس يقئاسك

 ةينورتكلإلا تاصنملاو عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا فالتخاب لمعلا تاعاس فلتخت

 ... بيولا ىلع ةمئاقلا

 يف امب ،يداعلا عوبسألا يف طسوتملا يف ةعاس 27 بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع نولماعلا لمعي

 عوفدم ريغ لمع ءادأ يف ،تاعاس ينامث وأ ،مهتقو ثلث ةبارق نوضقي ثيح ،رجأ نود نم لمعلاو رجأب لمعلا كلذ

 هذه يف عوبسألا يف طسوتملا يف ةعاس 28 نولمعيو ،رجألا ةعوفدم ىرخأ فئاظو مهفصن ءاهز ىدلو .رجألا

 ىلع نيلماعلا ضعب هجاويو .ليوط لمع عوبسأ لداعي ام وهو ،تاصنملا ىلع مهلمع ىلإ ةفاضإلاب فئاظولا

 نادلبلا يف اميس ال ،ةيدايتعا ريغ لمع تاعاسو ةعقوتم ريغ لمع لوادج بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا

 نزاوتلا قيقحت يف ةيبلس راثآ هل نوكت دق ام وهو .ةمدقتملا نادلبلا يف ءالمعلا ةماقإ رقم نوكي امً ابلاغ ذإ ،ةيمانلا

 ةرجألا تارايس يعاطق يف نيلماعلا مظعم لمعي ،عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلعو .ةيرسألا ةايحلاو لمعلا نيب

 ةعاس 59و ةرجألا تارايس عاطق يف عوبسألا يف ةعاس 65 هطسوتم امب ،ةليوط تاعاسلو ةيلاع ةفاثكب ليصوتلاو

 ةبسن تركذ ،تاقيبطتلا ىلع ةمئاقلا ليصوتلاو ةرجألا تارايس تاصنم ىلعو .ليصوتلا عاطق يف عوبسألا يف

 يذلا ،مهلمع ببسب داهجإلا نم ةنيعم ةجرد نم نوناعي مهنأ )يلاوتلا ىلع ةئاملا يف 74و 79( نيبيجملا نم ةيلاع

 لمعلا تاعاسو ءالمعلا وأ تايبلطلا صقنو ةيفاكلا ريغ روجألاو رورملا ةكرح قانتخاب نايحألا نم ريثك يف طبتري

 .ةعرسب ةرايسلا ةدايق لجأ نم طغضلاو لمعلاب ةقلعتملا تاباصإلل ضرعتلا رطخو ةليوطلا
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 رثكأ ءاسنلاو .لقتسملا لمعلا تاصنم ىلعً اعئاشً ارمأ ماهملا يف سنجلا عون ساسأ ىلع ينهملا زييمتلا ربتُعيو

 قلعتت ماهمو )ريرحتلاو ةباتكلاو ةمجرتلاو ةينوناقلا تامدخلا ليبق نم( ةينهم تامدخ ءادأل لاجرلا نم ةضرع

 تاليلحتو ايجولونكتلاب قلعتتً اماهم نيدؤي نهنأ ءاسنلا نم ليلق ددع ركذو .قيوستلاو تاعيبملاو لامعألا تامدخب

   .تانايبلا

 .سنجلا بسح تاصنملا عاونأ فلتخم يف ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع لمعلل لماعلا عفاد فلتخي

 نيزفحملا نييسيئرلا نيلماعلا امهيلإ ةجاحلا وأ لمعلا ةنورم وأ لزنملا نم لمعلا ذيبحتو مئاقلا لخدلا ةلمكت لكشت

 لمعلا ةنورم وأ لزنملا نم لمعلا ذيبحت لكشيو .بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع تاصنملا لامعل

 ىرخألا لخدلا رداصم نم رجألا ةلمكت لكشت امنيب ،لقتسملا لمعلا تاصنم ىلع يسيئرلا عفادلا امهيلإ ةجاحلا وأ

 ىلع نيلماعلل ةزفحملا ةيسيئرلا لماوعلا لثمتت ،لباقملا يفو .لماوعلا هذه مهأ ةقيقدلا ماهملا تاصنم ىلع

 ةنورم وأ لزنملا نم لمعلا ذيبحت يستكيو .ينهملا راسملاو تاراهملا نيسحت يف ةيسفانتلا ةجمربلا تاصنم

 تاصنملا ىلعو .ءاوسلا ىلع ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلا يف ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ امهيلإ ةجاحلا وأ لمعلا

 فئاظولا عم ةنراقملاب لضفأ روجأو لمعلا ةنورمو ةليدبلا لمعلا صرف ىلإ راقتفالا ربتعي ،عقوملا ىلع ةمئاقلا

 .ةزفحملا لماوعلا مهأ ةحاتملا ىرخألا

 ... لامعلا نم ديدعلا ىلإ ةبسنلاب لخدلل يسيئرلا ردصملا ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع لمعلا ربتعي

 ثلث ةبارق ركذو .لاحلا يه هذه نأ ىلإ عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع نيلماعلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تراشأ

 هذه تناك ؛ديحولا مهلخد ردصم لكشي تاصنملا لمع نأ بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع نيلماعلا

  .ءاسنلا ىلإ ةبسنلابو ةيمانلا نادلبلا يف ىلعأ بسنلا

 يف بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع نيلماعلا لخد نيب ةريبك تافالتخا كانه نكل ...

 .ةيمانلاو ةمدقتملا نادلبلا

 ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع نولمعي نيذلا كئلوأ ىلإ ةبسنلاب يداعلا عوبسألا يف ةعاس لك نع لخدلا طسوتم غلبي

 رالود 2.1 نم لقأ تاصنملا هذه ىلع نيلماعلا فصن بسكي نيح يف ،ةيكيرمأ تارالود 3.4 بيولا ىلع ةمئاقلا

 7.6 ةعاس لك نع رجألا طسوتم غلبي ،لقتسملا لمعلا تاصنم ىلع نيلماعلا ىلإ ةبسنلابو .ةعاسلا نع يكيرمأ

 يف لامعلا ىضاقتي ام ةداعو .ةقيقدلا ماهملا تاصنم ىلع ةيكيرمأ تارالود 3.3 غلبي نيح يف ،ةيكيرمأ تارالود

 تاصنم ىلع مهروجأ لقت ،لاثملا ليبس ىلع ؛ةمدقتملا نادلبلا يف لامعلا هاضاقتي امع لقتً اروجأ ةيمانلا نادلبلا

 رثأتتو .اهعاونأو ةزجنملا ماهملل ةيساسألا صئاصخلا نم ققحتلا دعب ىتح ،ةئاملا يف 60 ةبسنب لقتسملا لمعلا

 ثحبلا ليبق نم( رجألا ةعوفدم ريغ ماهملل صصخملا تقولاب بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع روجألا

 ةعفترملا تالومعلا موسرو ةلماعلا ديلا ضرع يف ضئاف دوجو ببسب ةسفانملاو )فيرعت فلم ءاشنإ وأ لمع نع

  .لمعلا ضفر ببسب روجألا عفد مدعو

  



 يذيفنت زجوم  |  2021 ماعل ةيعامتجالا نوؤشلاو ةلامعلا نع ةيملاع ةماع ةحمل

 

 

 لمعلا ملاع ليوحت يف ةيمقرلا لمعلا تاصنم رود 

 

  

 11 

 .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع نيلماعلل ةيمويلا تاربخلا ةيمزراوخلا ةرادإلاو ةصنملا ميمصت ددحي

 لامعلا فينصت اهيف يستكي ةيلمع يهو ،نئابزلا وأ ءالمعلا عم لامعلا ةمءاومل تايمزراوخلا تاصنملا مدختست

 لوبقلا تالدعم لمشت يتلا ،سيياقملا نم ددعلً اقفو ،ةيمزراوخ ةقيرطب اهسفن تافينصتلا ددُحتو .ةمساح ةيمهأ

 نيلومشملا لامعلا نم ريبك ددع راشأ دقو .لمعلا ضفر يف مهتيرحو لامعلا ةردق نم دحي عقاولا يف اذهو .ضفرلاو

 نيرداق اونوكي مل مهنأ ىلإ تاقيبطتلا ىلع نيمئاقلا ليصوتلاو ةرجألا تارايس يعاطق يف ةيئاصقتسالا ةساردلاب

 صرف ليلقت ىلإ يدؤي دق امم ،مهفينصت ىلع كلذ هثدحي دق يذلا يبلسلا رثألا ببسب هفذح وأ لمعلا ضفر ىلع

 .باسحلا طيشنت ءاغلإو لب ،ةيلام تامارغل ضرعتلاو تآفاكملا نادقفو لمعلا ىلع لوصحلا

 نأ نم مغرلا ىلع ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلعً اعئاشً ارمأ ضفخنم فينصت ىلع لوصحلا وأ لمعلا ضفر ربتعيو

 ةيارد ىلع اوسيل تاصنملا لامع مظعمو .ةرربمً امئاد تسيل ضفرلا اذه بابسأ نأ نودقتعي لامعلا نم ديدعلا

 ةفورعم ةيلمعلا هذه نوكت امدنعو .تالاحلا هذه يف ةدعاسملا بلط وأ ىواكشلا ميدقتل ةيمسر ةيلمع يأب

 تاصنملا ىلعو .تالاحلا نم ريثك يف مهل ةيتاؤم جئاتنلا نوكت ،لقتسملا لمعلا تاصنم ىلع ،لامعلا اهمدختسيو

 ةمدقملا نوعطلا فصن ةبارق للُكي ،باسحلا طيشنت ءاغلإً انايحأ لامعلا اهيلع هجاوي يتلاو ،عقوملا ىلع ةمئاقلا

  .حاجنلاب ءاغلإلا اذه دض

 .ةيعامجلا ةضوافملا يف ةكراشملا ىلع نيرداق ريغ تاصنملا لامع نوكي ام ًابلاغ

 ةضوافملا يف ةكراشملا صاخلا مهباسحل نيلماعلا ىلع ،ةيئاضقلا تايالولا نم ديدعلا يف ،ةسفانملا نوناق رظحي

 ميظنتلا قح نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا نإف ،كلذ عمو ً.التكت نولكشي مهنأ ساسأ ىلع ،ةيعامجلا

 ىلع ناصنت ،)87 مقر( 1948 ،ميظنتلا قح ةيامحو ةيباقنلا ةيرحلا ةيقافتاو )98 مقر( 1949 ،ةيعامجلا ةضوافملاو

 ادنلريأو ادنك لثم ،نادلبلا ضعب تعضو دقو .لامعلا عيمجل ةيعامجلا ةضوافملاو ةيباقنلا ةيرحلا ةحاتإ ةرورض

 حمسي امم ،نيلقتسملا ريغ صاخلا مهباسحل نيلماعلا نم ةنيعم تائف ىلإ ةبسنلاب تاءانثتسا ،اينابسإو نابايلاو

 لمعلا تاصنم ىلع نيلماعلل يعامجلا ميظنتلل رخآلا يدحتلا لثمتيو .ةيعامجلا ةضوافملا يف ةكراشملاب مهل

 ،ميظنتلا نم ةفلتخم قطانم يف نيميقملا لامعلا ضعب نكمت دقف ،كلذ عمو ً.ايفارغج نيتتشم مهنوك يف ةيمقرلا

 هجو ىلع عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع ً،اضيأ اوماق نيح يف ،ةيمقرلا لئاسولا لالخ نم كلذ يف امب

 ضعب أشنأ امك .لامعلا تاباقن ىلإ مامضنالا وحن كرحتلاو ىواعد عفر يف اوعرشو تابارضإ ميظنتب ،صوصخلا

 .تاصنملا تاينواعت لامعلا

 .يعامتجالا نامضلا ةيطغتب نوعتمتي ال ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع نيلماعلا ةيبلاغ

 ةلاطبلا دض نيمأتلاو لمعلاب ةلصتملا تاباصإلا دض نيمأتلاو يحصلا نيمأتلاب قلعتي اميف ةريبك تارغث كانه

 هجاوي ،دودحم ةيعامتجالا ةيامحلا ىلإ لوصولا نأ نيح يفو .دعاقتلا تاناعإ وأ ةخوخيشلا تاشاعمو ةقاعإلاو

 ةفلتخم رطاخم ،مهنم ءاسنلا اميس ال ،تاقيبطتلا ىلع نيمئاقلا ليصوتلاو ةرجألا تارايس يعاطق يف نولماعلا

 مامأ ةريبك تايدحت حرط ىلإ يعامتجالا نامضلا ةيطغت دوجو مدع ىدأ دقو .نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلاب قلعتت

 .عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع نولمعي نيذلا كئلوأ اميس ال ،19-ديفوك ةحئاج لالخ تاصنملا لامع عيمج
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 .لمعلا نم ديزمب مايقلا يف نوبغري امهيعونب نيتصنملا ىلع نيلماعلا نم ديدعلا نكل ...

 ءاوسلا ىلع عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملاو بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع نيلماعلا نم ديدعلا ركذ

 ببسب بلاغلا يف كلذب مايقلا ىلع نيرداق ريغ مهو .يلاحلا لمعلا تاعاس ددع نم ربكأ ددعل لمعلا نودوي مهنأ

 ىلإً اضيأ ةصنملا ميمصت يدؤي دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .روجألا ةنسح ماهملا نم وأ لمعلا نم يفكي ام رفوت مدع

 ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع روجألا ةنسح فئاظولا ىلإ لوصولا نم ةيمانلا نادلبلا ضعب نم لامعلا دييقت

 .بيولا ىلع

 .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع يمسرلا ميلعتلا لالخ نم ةبستكملا تالهؤملاو تاراهملا ةيمهأ فلتخت

 لامعلا فيرعت تافلم نأل ،لمعلا ىلإ لوصولا صرفو يمسرلا ميلعتلا نيب ةقالعلا موهفم ديدحت تاصنملا ديعت

 مادعنا نم ةتوافتم تاجرد ةظحالم نكميو .لمع ىلع لوصحلل ةيويح ةيمهأ اهيف يستكت مهتعمسو مهتافينصتو

 تاصنم ىلع نيلماعلا نم ةيلاع ةبسن تركذ دقو .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع ةيقفألاو ةيدومعلا تاراهملا قباطت

ً اماهم نودؤي مهنم ديدعلا نأو ،مهلمع عمً اديج مءاوتت مهتاراهم نأ ةيسفانتلا ةجمربلا تاصنمو لقتسملا لمعلا

 ىلإ ةبسنلاب ةياغللٌ زرابٌ رمأ تاراهملا قباطت مدع نإف ،كلذ  عمو .مهتسارد لاجمب ةلص تاذ نوكت نأ لمتُحي

 الً اماهم يلاعلا يميلعتلا ىوتسملا تاذ ةلماعلا ىوقلا اهيلع يدؤت يتلا ةقيقدلا ماهملا تاصنم ىلع نيلماعلا

 تاصنملا ىلع نيلماعلا نم ةريبك ةبسن نإف ،كلذ رارغ ىلعو .اهنيعب تاراهم وأ ةمهم تاراهم ةداعلا يف بلطتت

 .ايلع ميلعت تايوتسمب نوعتمتي ليصوتلاو ةرجألا تارايس يعاطق يف

 .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع لمعلا فورظ ريبك دح ىلإ ةمدخلا طورش تاقافتا مظنُت

 اهنيب نم رومأ ةلمج ددحت يهو .دحاو فرط نم تاصنملا اهددحت ةمزلمً ادوقع ةمدخلا طورش تاقافتا ربتُعت

 فصت ام ةداعو .تانايبلا ةيكلمو قبطملا نوناقلاو ءالمعلا ةمدخ لوصأو روجألاو لمعلا تقوب ةقلعتملا بناوجلا

 ةيلعفلا ةعيبطلا نع رظنلا فرصب ،مادختسا ةقالع تسيل اهنأ ىلع ةصنملا لماعو ةصنملا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا

 يف تاقاقحتسالاو ةيامحلا ريبادت نم ديدعلا نم ةدافتسالا ةصنملا لامع ىلع رذعتي ،كلذل ةجيتنو .ةقالعلا هذهل

 .نيمدختسملا ىلع قبطنت يتلا لمعلا ناكم
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 لمعلا فورظب ةقلعتملا لئاسملا ضعب ةجلاعم يف نادلبلا نم ديدعلا نم ةيميظنتلا تاباجتسالا تأدب

 .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع

 ام جهُنلا هذه لمشتو .تاصنملا لامع لمشيل ةلماعلا ديلا ةيامح هجوأ قاطن عيسوتل ىتشً اجُهن نادلبلا تعبتا

 :يلي

 تعسووً اقاطن عسوأ ةينوناقً اماكحأ ادنليزوينو ايلارتسأ يف نيناوقلا تدمتعا :ناتينهملا ةحصلاو ةمالسلا •

 قاطن يئاضق رارق عسو ،ليزاربلا يفو .لامعلا عيمج لمشيل نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلا ةيطغت قاطن

 .تاصنملا لامع لمشيل ةحصلاو ةمالسلل ةمئاقلا ةينوناقلا ريياعملا

 لامع لمشيل يعامتجالا نامضلا قاطن عيسوتل تاراكتبا نادلب ةدع تدمتعا :يعامتجالا نامضلا •

 حلاصل ثداوحلا دض نيمأتلا فيلاكت يطغت نأ تاصنملا نم بلطلا تاراكتبالا هذه لمشتو .تاصنملا

 صاخلا مهباسحل نيلماعلا لمشيل يعامتجالا نامضلا قاطن عيسوت ؛)اسنرف( صاخلا مهباسحل نيلماعلا

 ةنيعم تاصنم ىلع لامعلل ةافولاو لمعلا تاباصإ تاناعإ ميدقت ؛)ةينيتاللا اكيرمأ نادلب نم ديدعلا(

 لمشيل ضرملا تاناعإ قاطن نادلبلا ضعب تعسو ،19-ديفوك ةحئاجل ةباجتساو .)ايزيلامو ايسينودنإ(

 نم نيديفتسملا ريغ صاخلا مهباسحل نيلماعلا لمشيل ةلاطبلا تاناعإ قاطنو )ادنلريأ( لامعلا عيمج

 .)ةدحتملا تايالولاو ادنلنف( نيمأتلا

 ةيامحلاو لمعلا ةيامح هجوأ مظعم هب طبترت ذإ ،ةيمهأ يستكي مدختسملا عضو لازي ال :مادختسالا ةقالع •

 نم ريثك يف تأشن ثيح ،تاصنملا لامع فينصتل ةفلتخمً اجُهن نادلبلا تدمتعا دقو .ةيعامتجالا

 ةياغلل قاطنلا ةعساو جُهن نيب حوارتي فيط راطإ يف يوضنت يتلا ،ءاضقلل ماكتحالا ةيلمع نع نايحألا

 ،نيمدختسمك مهفينصت "1" :يلي ام جهُنلا هذه لمشتو .مادختسالا عضو ءازإ ةياغلل قاطنلا ةقيض ىرخأو

 لجأ نم ىطسو ةئف دامتعا "2" ؛تاصنملا هسرامت يذلا مكحتلا رادقم ىلإ نايحألا نم ريثك يف دانتسالاب

 "4" ؛ةنيعم تاناعإ ىلع مهلوصح نامضل عقاولا مكحب ىطسو ةئف قلخ "3" ؛لمعلا ةيامح قاطن عيسوت

 .مهتيلالقتساو مهتنورم ةجرد ىلإ نايحألا نم ريثك يف دانتسالاب ،نيلقتسم نيدقاعتمك مهفينصت

 ساسأ ىلع مئاقلا لمعللً اقفوً اديدحت لمعلا ريياعمل ةديدجلا جهُنلا ضعب تفيُك :روجألاو لمعلا تقو •

 يعوطلا يعامتجالا قاثيملا نمضتي نأ ةرورض ىلع يسنرفلا نوناقلا صني ،لاثملا ليبس ىلعو .يمقر

 نم صاخلا مهباسحل نيلماعلا تاصنم لامع نيكمتب ةليفك لئاسوو "لاصتالا عطق يف قحلا" تاصنملل

 .مهلمع لباقم "قئال رعس" ىلع لوصحلا
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 .كلذ اودهش وأ ةقياضملا وأ زييمتلل ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع نيلماعلا نم ريبك ددع ضرعت

 ىلع ،ةيندتملا روجألا وأ لمعلا صرف نم داعبتسالاب بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ىلع زييمتلا طبتري

 نادلبلا يف نوميقملا لامعلاو تابيجملا ءاسنلا صاخ وحن ىلع هيلإ تراشأ ام وهو ،سنجلاو ةيسنجلا ساسأ

 .كلذ اودهش وأ شرحتلا وأ زييمتلل اوضرعت مهنأً اضيأ عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع نولماعلا ركذو .ةيمانلا

 نم اميس ال ،ةظف وأ ةيناودع تايكولس نوهجاوي مهنأب تاقيبطتلا ىلع نودمتعملا ةرجألا تارايس وقئاس دافأو

 نودمتعملا ليصوتلا لامع ركذو .مهلمع ءانثأ ،ةطرشلا طابضو نييديلقتلا ةرجألا تارايس يقئاسو ءالمعلا بناج

 .ةطرشلا كلذكو ،معاطملاو نئابزلا بناج نم مهتنهم ساسأ ىلع زييمتلا نم تالاح تاقيبطتلا ىلع

 .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلع لامعلا هجاوت يتلا رطاخملا نم ديدعلا نع 19-ديفوك ةحئاج تفشك

 يف ةحئاجلا راثآ نادلب ةعبرأ يف ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهترجأ يتلا ةعيرسلا ةيمييقتلا ةيئاصقتسالا ةساردلا تدصر

 ضافخنا ىلإ ليصوتلاو ةرجألا تارايس يعاطق يف لامعلا ةيبلاغ راشأو .عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع لامعلا

 ةرشع لك نم ةعبسو ةرجألا تارايس يقئاس نم نيقئاس ةرشع لك نم ةعست ليخادم يندت ىلإ ىدأ امم ،بلطلا

 وأ ،ةيفاضإ لمع ةطشنأ ةيدأت يف اوعرش مهنأب لامعلا ضعب دافأ ،لخدلا نادقف نع ضيوعتللو .ليصوت لامع

 ضفخ امك ؛ةصاخلا مهلاصتا تاهج لالخ نم تاصنملا قاطن جراخ ليصوتلاو ةرجألا تارايس تامدخ اومدق

 .ةيلام غلابم اوضرتقا وأ ريتاوفلا دادس اوأجرأ وأ مهتاراخدا اومدختسا وأ ةيرورضلا ريغ تاقفنلا مهنم ديدعلا

 مغر ،ةيداصتقالا ةرورضلا ببسب ةمزألا لاوط اولمع مهنأب عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ىلع لامعلا ضعب دافأو

 ةزاجإ ذخأ ىلع مهتردق مدع ىلإ لامع ةرشع لك نم ةعبس راشأو .لمعلا ءانثأ 19-ديفوكب ةباصإلا نم قلقلاب روعشلا

 ةحص ضرعي يذلا رمألا ،سوريفلاب مهتباصإ تتبث لاح يف ،ضيوعت ىلع لوصحلا وأ ،رجألا ةعوفدم ةيضرم

 .مهتحص ىلإ ةفاضإلاب رطخلل نيرخآلا

 نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلا رطاخم نم فيفختلل ةددحم ريبادت عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملا ضعب تذختا دقو

 ةبارق ركذ ،كلذ عمو .ةيصخشلا ةيامحلا تادعمو ةمالسلا ىلع بيردتلا ريفوت كلذ يف امب ،لامعلا فوفص يف

 هذه ةيعون وأ ةيمك نأ ةيصخشلا ةيامحلا تادعمب اودوُز نيذلاو ةيئاصقتسالا ةساردلاب نيلومشملا لامعلا فصن

 اورطضا مهنأل ةيفاضإ ةيلام تاقفن لامع ةرشع لك نم ةينامث دبكت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيفاك ريغ ةمدقملا تادعملا

 .مهسفنأب ةيصخشلا ةيامحلا تادعم ءارش ىلإ
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 ... لبقتسملا قيرط

 صرفلا نم ةدافتسالا نامض ىلإ فدهت يملاع يعامتجا راوح ةيلمع يف ةكراشملا يف لبقتسملا قيرط لثمتيس

 لمعلا صرف ريفوت ىلع ردقألا تاصنملا هذه نوكت ثيحب ،تايدحتلا ةهجاومو ةيمقرلا لمعلا تاصنم نع ةئشانلا

 ةيملاعلا ةنجللا تصوأ دقو .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ماهسإلاو ةمادتسملا تآشنملا ومن زيزعتو قئاللا

 قوقحلا ضعب ددحي ةديدسلا ةرادإلل يلود ماظن عضوب لمعلا لبقتسمب ةينعملا ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةلقتسملا

 ةرادإلا هبجومب لظت جهن عابتا ىلإ تعد امك .اهمرتحت نأ اهنئابزو تاصنملا نم بلطتيو ايندلا ةيامحلا هجوأو

 ةيئاهنلا تارارقلا رشبلا ذختي" نأ نامض لجأ نم "ناسنإلا فارشإ تحت" ةبقارملاو فارشإلا ريبادتو ةيمزراوخلا

 ."لمعلا يف رثؤت يتلا

 ةيامحلا نمضت ريبادتو تاسايس" دامتعا ىلإ لمعلا لبقتسم لجأ نم ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيوئم نالعإ وعديو

 ةلصلا تاذو لمعلا ملاع يف ةحورطملا صرفلاو تايدحتلل بيجتستو ةيصخشلا تانايبلاو ةيصوصخلل ةبسانملا

 ةلماكلا ةلامعلاو ةمادتسملاو ةلماشلا ةيمنتلا زيزعت لجأ نم "تاصنملا لمع كلذ يف امب ،لمعلل يمقرلا لوحتلاب

 .عيمجلل قئاللا لمعلاو ةجتنملاو

 تاصنم اميس ال ،نيينعملا ةحلصملا باحصأ نيب يعامتجالا راوحلا وه فادهألا هذه قيقحت ىلإ ليبس لضفأو

 تايدتنملا نم ديدعلا ربع ةرفاضتم دوهج لذب نأش نمو .تاموكحلاو مهولثممو تاصنملا لامعو ةيمقرلا لمعلا

ً ايوقً اماهسإ مهُست ةقيرطب ةيمقرلا لمعلا تاصنم ريوطت ةدايز نامضلً ايويحً ارمأ لكشي نأ ةيلودلا تامظنملاو

 دهج ىلع اهرهوج يف ةيميظنتلا قيسنتلاو راوحلا ةيلمع يوطنت نأ يغبنيو .ةمادتسملاو ةلماشلا ةيمنتلا يف

 ةينوناقلا ماكحألا نعً الضف ،لمعلا يف ةيساسألا قوقحلاو ئدابملا ذيفنتب ةينعملا ةيلحملا نيناوقلا قيبطت نامضل

 ،لامعلا عيمج ىلع ،يعامتجالا نامضلاو نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلاب ةقلعتملا كلت ليبق نم ىرخألا ةيسيئرلا

 عم ةيلمعلا هذه يدؤت نأ نكمي ،نيمئالملا دادعإلاو ةكراشملا لالخ نمو .ةيمقرلا لمعلا تاصنم لامع مهيف نمب

 ،يلودلاو ينطولا نييوتسملاو ةأشنملا ىوتسم ىلعً اقاستاو ةيلاعف رثكأ جهنو حضوأ مهف قيقحت ىلإ تقولا رورم

 :فدهب

 ؛ةمادتسملا تآشنملل ةيتاؤم ةئيب ةئيهتو ةفيرشلا ةسفانملا نامض •

 يف امب ،تآشنملاو لامعلا ىلإ ةبسنلاب ةيدقاعتلا تابيترتلاو لمعلل ةفافشو ةحضاو طورش زيزعتو ضرف •

 ؛نيكلهتسملا ةيامحو لمعلا نيناوق يف دراولا وحنلا ىلع كلذ

 ؛ةينطولا فينصتلا مُظن عم هقفاوت كلذكو ً،احيحصً افينصت لامعلا مادختسا عضو فينصت نامض •

 تاصنملا مدختست يتلا لامعألا تاعاطقو لامعلا ءادأ ةجرد ديدحت وأ فينصت يف ةيفافشلا نامض •

 تاصنمو عقوملا ىلع ةمئاقلا تاصنملاو بيولا ىلع ةمئاقلا ةينورتكلإلا تاصنملا ليبق نم ةيمقرلا

 ؛ةينورتكلإلا ةراجتلا
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 دونب لالخ نم ةنيعم ةيئاضق ةيالو يف تاعازنلا ةيوست ةيلمع تاصنملا ضعب رصحت دق :تاعازنلا ةيوست •

 تايالولا ضعب يف حاجنب كلذ يف نعطلا ىرج دقو .لامعللً اديقم نوكي دق يذلا رمألا وهو ،ميكحتلا

 ىلع تاصنملاب ةصاخلا ميكحتلا دونب نمً ادنب ادنكل ايلعلا ةمكحملا تلطبأ ،لاثملا ليبس ىلعو .ةيئاضقلا

 ."ذيفنتلل ةلباق ريغ دقعلا بجومب ةحاتملا ةيعوضوملا قوقحلا لعجي" هنأ ساسأ

 تانايبلا ةيامحب قلعتت ريبادت رثكأف رثكأ تاموكحلا دمتعت :ةيصوصخلاو تانايبلا ىلإ لوصولا •

 لخُدأ ليدعت يطعي ،اسنرف يفو .يبوروألا داحتالاو ايريجينو دنهلاو ليزاربلا يف كلذ يف امب ،ةيصوصخلاو

 ىلإ لوصولا يف قحلا لقنلا عاطق يف صاخلا مهباسحل نيلماعلا تاصنم لامعل لمعلا نوناق ىلعً اثيدح

 .مهتصنم ةطشنأب ةقلعتملا تانايبلا

 ةجلاعمب ًاضيأ لامعلا تامظنمو تاصنملا تاكرش تماق ،ةيميظنتلا لغاوشلا ديازت عم

 .ةراثملا لئاسملا

 لامع ضعبل فيظنتلا تاصنم ىدحإو لامعلا تاباقن ىدحإ نيب كرمنادلا يف مربم ةيعامج ةضوافم قافتا حمس

 بناج نم امإ كولس تانودم عضو ىلعً اضيأ تاصنملا تاكرش فكعتو .مدختسم عضو ىلإ لاقتنالاب ةصنملا

 لمع تاصنم تس تعّقو دقو .لامعلا هجاوت يتلا تايدحتلا ضعبل يدصتلل ىرخأ تاصنم عم نواعتلاب وأ دحاو

 ليبق نم لئاسم يطغي يذلا ،تاصنملل ديجلا لمعلا ئدابمل يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا قاثيم ىلع ةيمقر

 .تانايبلا ةرادإو ةكراشملاو توصلا عامسإو ةيعامتجالا ةيامحلاو ةلداعلا فورظلاو ةنورملاو هافرلاو ةمالسلا

 نم لكش ىلإ ةجاح كانهف ،ةددعتم ةيئاضق تايالو راطإ يف لمعت ةيمقرلا لمعلا تاصنم نأ ىلإ ًارظن

 .ةماعلا ةسايسلا لاجم يف نييلودلا قيسنتلاو راوحلا لاكشأ

 هذه نكل ،ةيمقرلا لمعلا تاصنم ميظنتب نايحألا نم ريثك يف ةيموكحلا ريغ ةلعافلا تاهجلاو تاموكحلا موقت

 ةينورتكلإلا تاصنملاب قلعتي اميف اميس ال ،حئاوللا ذافنإ يف تايدحت نادلبلا هجاوتو ً.اريبكً افالتخا فلتخت تاردابملا

 يسُرت ،ددصلا اذه يفو .ةفلتخم ةيئاضق تايالول لامعلاو ءالمعلاو تاصنملا عضخت ثيح ،بيولا ىلع ةمئاقلا

 لمعي فارطألا ددعتم عاطقب قلعتت اهنأل ةمهم ةقباس ،2006 ،يرحبلا لمعلا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا

 نيب نمو .ةيمقرلا لمعلا تاصنم ىلإ ةبسنلاب جهنلا اذه مادختساً اضيأ نكمملا نمو .ةفلتخم تايالو راطإ يف

 ةيسنجلا ةددعتم تآشنملا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل يثالثلا ئدابملا نالعإ ةمهملا ىرخألا قالطنالا طاقن

 ةيعامتجالا تاسايسلا نأشب ةيسنجلا ةددعتم تآشنملا ىلإ تاداشرإ رفوي يذلا ،2017 ،ةيعامتجالا ةسايسلاو

 .ةمادتسملاو ةلوؤسملاو ةلماشلا لمعلا ناكم تاسراممو

 ةيلباقو يميظنتلا نيقيلا نامضل نييويح نيرصنع ةماعلا ةسايسلا لاجم يف نييلودلا قيسنتلاو راوحلا ربتُعي

 ئدابملا ذيفنت مهملا نمو .تاصنملا تاكرشو نادلبلا تاباجتسا عونت ىلإ رظنلاب ،قيبطتلل ةلماشلا لمعلا ريياعم

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مهعضو نع رظنلا فرصب ،تاصنملا لامع عيمج فوفص يف لمعلا يف ةيساسألا قوقحلاو

 ةقلعتملا كلت ليبق نم ،ىرخألا ةيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافتا يف ةلصأتملا ئدابملا قاطن عيسوتً اضيأ يغبني

 .تاصنملا لامع لمشيل تاعازنلا ةيوست لبس ىلإ لوصولاو مادختسالل فصنملا ءاهنإلاو ةلداعلا روجألا عفد مظُنب
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 ؛لامعألا تاعاطقو لامعلا ءازإ اهئادا ةلءاسمو تايمزراوخلا ةيفافش نامض •

 لامعألا تاعاطقب ةقلعتملا تانايبلا نعً الضف ،لامعلاب ةصاخلا لمعلا تانايبو ةيصخشلا تانايبلا ةيامح •

 ؛تاصنملا ىلع اهتطشنأو

ً الثم ،ةيعامجلا ةضوافملا يف قحلاب صاخلا مهباسحل نيلماعلا تاصنم لامع عتمت نامض ىلع لمعلا •

 ؛لمعلا نوناق عم ةسفانملا نوناق ةمءاوم ةدايز لالخ نم

 تاصنم ىلع قبطنت نيتينهملا ةحصلاو ةمالسلا نيناوقو زييمتلل ةضهانملا نيناوقلا نأ ىلع ديكأتلا ةداعإ •

 ؛اهيلع نيلماعلاو ةيمقرلا لمعلا

 عيسوت لالخ نم ،تاصنملا لامع مهيف نمب ،لامعلا عيمجل ةمئالملا يعامتجالا نامضلا تاناعإ ةلافك •

 ؛ةرورضلا دنع اهفييكتو ةينوناقلاو ةيسايسلا رطألا قاطن

 ؛تاصنملا لامع ىلإ ةبسنلاب مادختسالل فصنملا ءاهنإلا تايلمع نامض •

 ؛تاعازنلا ةيوستل ةلقتسملا تايلآلا ىلإ لوصولا نامض •

 ؛اهل نوعضخي يتلا ةيئاضقلا ةيالولا مكاحم ىلإ لوصولا ىلع ،اوراتخا نإ ،تاصنملا لامع ةردق نامض •

 ؛لمعلا تقو ريياعمو ةلداعلا بتاورلا تاعوفدمو روجألا ةيامح ريفوت •

 ،لامعلا تانايب لقن ليهست لالخ نم كلذ يف امب ،تاصنملا نيب ةيرحب لقنتلاب تاصنملا لامعل حامسلا •

 ؛تافينصتلاب قلعتي اميفً الثم

 ،لامعلاو ءالمعلاو تاصنملا كلذ يف امب ،يمقرلا داصتقالا ىلع ةلاعف بئارض ضرف ىلإ يعسلا •

  .مهتالماعمو
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