
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
אאא 

א 



 
 

  
  
  
  
  
  
  

  



  النوع االجتماعي والتنمية

اشكاليات بنيوية ومقاربات منهجية 
 
 
 

 
 

 د. عدنان ياسين مصطفىأ.
  أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אא 
2016 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
  المملـكة الأردنية الهاشمية  

ئرة المكتبة الوطنية   رقم الإيداع لدى دا
) / /2016(      

 

      330.9 
  عدنان ياسين  ، مصطفى        

عدنان  /اشكاليات بنيوية ومقاربات منهجية النوع االجتماعي والتنمية   
  .2016والتوزيع، للنشر أمجد دار ، عمان ، ياسين مصطفى

  ص(  ) 
  2016/  / :إ.ر

   :/الواصفات
ISBN:978-9957-99- : ردمك    

 
Copyright © 

الحقوق محفوظة: ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق  جميع 
  استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من األشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر. 

All rights reserved. NO Part of this book may be reproduced, stored in aretrival 
system, or transmitted in any form or by any means, without prior permission 
in writing of the publisher. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
  

 
 



 

5 
 

 احملتْٓات

 31 ............................ ّاالّلْٓات املسدعٔات :التينْٓ٘ ّاالدّاز االدتناعٕ اليْع :األّل الفصل

 33 .................................................................................................. :مكدم٘

 34 ...................................................................................:املسدعٕ اإلطاز: أّاًل

 37 ........................................ :للتَنٔؼ متعددٗ مصادز: االقتصادٓ٘ ّالتينٔ٘ املسأٗ: ثاىًٔا

 13 ................................................................................. :ّالتنهني املسأٗ: ثالجًا

 12 ................................................................. :التينٔ٘ يف اإلمهاىات اضتجناز: زابعًا

 14 ......................................................... :املسأٗ تعْٓل أضاع الجكافٔ٘ العْامل: خامطًا

 11 ............................................................. :التنهني أدل مً التدخل أّلْٓات: ضادضًا

 15 ................................................... االىاخ لتعلٔه البئْٓ٘ اإلغهالٔات :الجاىٕ الفصل
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 مكدم٘: 

اييت تٛاد٘  أسس أِٖ ايتشسٜاتا٫دتُاعٞ  ايٓٛع أغاؽ ع٢ً املب١ٝٓ ايتؿاٚتاتتبك٢ 
إش تتعطض ا٫ْاخ، ٫غُٝا . يف مجٝع اجملتُعات ا٫ْػا١ْٝ ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ ٚاغتساَتٗا

ا٭َٔ  اىل ظطٚف غري اْػا١ْٝ بػبب اْعساّ ،يف اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ غري املتعًُات
ا٭عساز ايهبري٠  قاغ١ٝ بػبب متٝٝع١ٜ ًاٚا٫ْكاف ٚعسّ املػاٚا٠. نُا تٛاد٘ ظطٚؾ

ٖصٙ املػتٜٛات املتس١ْٝ َٔ ايعٌُ ٚا٭ضباح املٓدؿه١ ايٓامج١ عٓٗا.  يف َٝسإ املٓاؾػ١ هلا
 ازبٛز٠ ٚايتُهني، مما تعٜس ظطٚف َػتٜٛات ايكسضات ت٪زٟ ب٬ ؾو اىل اغبؿاض

ؼبطن٘  يف ْعاّ ٫غُٝاا٫دتُاعٞ ا٭َٔ  اهلؿاؾ١ ٚعسّ ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ ٚاْعساّ
 ايػٛم.  اقتكاز

 أِٖ احملسزات يتُهنييًُطأ٠ تعس  ايتع١ًُٝٝ ػتٜٛاتامل يٝؼ َٔ باب املبايػ١ ايكٍٛ، إٚ
عسّ املػاٚا٠ ايتع١ًُٝٝ يف ا٭قٌ أقٌ إ ع٢ً ايطغِ َٔ  املطأ٠ ٚاغتسا١َ تُٓٝتٗا،

يف ع تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ تطنإش غايبًا َا ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.  خطاباتيف ايكهاٜا ازضانًا 
ذبسٜس زٚاضٖا ا٭غاغ١ٝ يف ٭ايتعًِٝ ٚايكش١، ْعطا  ع٢ًأٚيٜٛات ايػٝاغ١ ايعا١َ 

 غايبًا َا ٜ٪زٟازٚاض املطأ٠، ٚهلصا املٓش٢ يف ايٓعط اىل َها١ْ ٚ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. َ٪ؾطات 
سٝا٠ أعساز نبري٠ َٔ ايٓاؽ يف ايعامل  اىل تكًٝل ؾطمْكل ايتعًِٝ ٚغ٤ٛ ايكش١ 

 ا٭َٜٔٓعسّ ؾٝٗا  ٠ريؾكسٝا٠ بٌ دعًت أعساز ٫ بأؽ َِٓٗ ٜعٝؿٕٛ ايٓاَٞ، 
 .ٚا٫غتكطاض

ايكا٥ِ ع٢ً  ايعًِايٓامج١ عٔ ايتُٗٝـ ٚا٫غتبعاز ٚاشبػا٥ط  تبسٚ، يف مجٝع أعبا٤ ايعاملٚ
أنجطٖا تأثريٖا يف امل٪ؾطات ا٫منا١ٝ٥ يًسٍٚ، ٚتبسٚ أنجطٖا اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ 

بُٝٓا تعٗط زٍٚ ، تًٝٗا َٓطك١ دٓٛب آغٝا، دٓٛب ايكشطا٤ ايهرب٣ أؾطٜكٝا سس٠ يف
تٓا ايعطب١ٝ، تعاْٞ َٓطك ، ؾإٕعًَُٛا ػا٥ط.اشب تًو ٓػب يفاي أقٌ ايٛغط٢آغٝا ٚ أٚضٚبا

ايبعض َٔ تًو ايبًسإ َٔ  مما يس٣َٔ َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ تًو اشبػا٥ط ع٢ً ايطغِ 
 يف َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ضتب١أؾهٌ ايسخٌ َٚٔ ْكٝب ايؿطز  َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ
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 ٚايتعًِٝ ايعاّ ع٢ً ايكش١ اٱْؿام ًؿطز َٔيْكٝب  أع٢ًب ؾه٬ً عٔ متتعٗا ،
 .1رياْٗاجب َكاض١ْ

 ميًهٕٛبهٌ َا  ايٓاؽ ٜبك٢بايرتابط َع سكا٥ل ايٛدٛز ا٫دتُاعٞ ٚايبٓا٤ ايجكايف ٚ
إ إش ٜصٖب ايهجري َٔ املعٓٝني يف ايؿإٔ ايتُٟٓٛ . اعت٬ٍ ايكش١ خططٜٛادٕٗٛ 
ايتعٜٛض  ايسخٌ ٚصبا٫ت اىل تسْٞ َػتٜٛات إىل سس نبريٜعٛز صٙ املدارط ايتعطض هل

ٖٛ  ايعُط املتٛقعإ  تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ إش تؿري. ايسخٌ يف ايٓكل عٔايٓامج١ 
تتبأٜ ، يًتعًِٝ نُا ٖٛ اسباٍ بايٓػب١ٚبًس. يً سباي١ ايكش١ٝا ساقٌ َ٪ؾطات

 . ٚربتًـ ٚؾكًا يعطٚف اغتكطاض اٚناع ايبًسإ ا١َٝٓ٫ ٚاجملتُع١ٝ ايكش١ٝ ٪ؾطاتامل

 ايتسخ٬تب املتُج١ً ايعا١ًَكش١ ي ايٛقا١ٝ٥ تسابرياي َعاٜاٚتأنٝسا ع٢ً َا شٖبٓا ايٝ٘، ؾإ 
ايصٟ ميهٔ إ ٜهٕٛ أنجط  ايتشكني ؾطم املباؾط٠ ٚغري املباؾط٠ تػِٗ يف تععٜع

 املهإَٔ سٝح  اْكػاًَاا٫نجط ٚ، ايسخٌ يًؿ٦ات ا٫ٚغع تبآًٜا يف مش٫ًٛ ٚٚق٫ًٛ
ا٫غتجُاض ؾٝٗا. صبا٫ت تشسٜس ا٭ٚيٜٛات ٚي َػتعس٠ إشا ناْت اسبهَٛات، ٚاهل١ٜٛ

 اسبكٍٛ ع٢ً َٝاٙ نُإيف  تػاعس ايكش١ ايعا١َايٛقا١ٝ٥ يف تسابري ؾإ اي، َٚع شيو
 هًؿ١اي َٔ سٝح تعكٝسا ا٭نجط املٓعي١ٝ املطاؾل ايكش١ٝ ٚذبػٔايٓعٝؿ١، ايؿطب 
 .ٚاٱزاض٠

 ست٢ ٚقت قطٜب ؾكس ظٌأَا خبكٛم ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، 
زا٥ط٠ عٔ  غٝاب٘ؾه٬ً عٔ  اٱْػإ خطابات سكٛم يف غري َط٥َٞٛنٛعًا ، دسا

ايٓٛع  ٖصاٚإشا َا ٚنعٓا تًو ايعٓاقط بٓعط ا٫عتباض، ؾإ . ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ اٖتُاَات
ايػ١َ٬  َٔ سٝح َٔ سكٛم اٱْػإ ًا اغاغًٝاسك ٜٓتٗوايصٟ  نس املطأ٠ ايعٓـَٔ 

ؾاْ٘ ب٬  ا٭غاغ١ٝ، اٱْػإ قسضاتٜعطض يًدطط اشبٛف، ٚ ٚايتشطض َٔ ازبػس١ٜ
 يف اسبٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ،نُٛارٓنيايها١ًَ  تِٗ ع٢ً املؿاضن١اقسض ٜكٛض ،ؾو

املطأ٠  ع٢ً ٫ تكع، ؾإٕ ايتهايٝـ ٚإشا نإ مث١ أثط. جملتُعِٗ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

                                                            
1
 ُِغ٘ٞاد اُخٔغخ األخ٤شح.                                                                                      أٗظش ٓئؽشاد اُز٤ٔ٘خ اُجؾش٣خ ك٢ اُزوبس٣ش اُؼب٤ُٔخ ُِز٤ٔ٘خ  اُجؾش٣خ- 
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عا٥كا نبريا اجملتُع ا٭ٚغع، مما ٜؿهٌ ٚ ٚأغطِٖ ا٭رؿاٍ تكٌ اىل ٗا، ٚيهٓٚسسٖا
 .املػتسا١َ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜايعازي١  ا٭ٖساف ذبكٝل أَاّ

 ايٓػا٤ اغتُطاض ايعٓـ نس بإٔ 2 يٮيؿ١ٝ عاّاٱمنا١ٝ٥  يكس أقط تكطٜط ا٭ٖساف
يٰثاض املسَط٠ ايصٟ ، ْعطا ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ زبُٝع ايتكسّ قس قٛض ؾطم

اٱمنا١ٝ٥ يف ايعًُٝات  ًُػا١ُٖيايٓػا٤  ع٢ً قسض٠املعكس٠  ايتؿابهات ايب١ٜٛٝٓ ترتن٘
 يت١ُٜٛٓا نجري َٔ املؿاضٜع ايكٓاع١، ضنعتٚع٢ً أغاؽ َٔ ٖصٙ  .اٚغع ْطامع٢ً 

 ايع٥٬ك١ٝ'ٗا باهلؿاؾ١ تٚٚقؿ املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ايعٓـع٢ً قه١ٝ 
ايبؿط١ٜ  أعُاٍ ايت١ُٝٓدسٍٚ  إ أبطظ َهاَني. 

نس  ايعٓـ ع٢ً مجٝع أؾهاٍ ايكها٤ َطاعا٠ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يفتكّٛ ع٢ً  املػتسا١َ
املػاٚا٠ بني  يتععٜع باعتباضٙ عٓكطًا اغاغًٝاٚاشباق١  ا٭َانٔ ايعا١َ يف ايٓػا٤ ٚايؿتٝات

.ا٫زٚاض ا٫منا١ٝ٥ ايؿاع١ً إراضيف  متهني ايٓػا٤ ٚايؿتٝاتازبٓػني ٚ

 ا٭ٍٚ: ايٓٛعٜؿتٌُ ٖصا ايهتاب ع٢ً أضبع١ ؾكٍٛ َٚكس١َ، ٜػًط ايؿكٌ 
ايه٤ٛ ع٢ً أِٖ اٱؾهايٝات  ٚا٫ٚيٜٛات،ا٫دتُاعٞ ٚا٫زٚاض ايت١ُٜٛٓ: املطدعٝات 

تطٛض املؿّٗٛ ايتُٟٓٛ ، َطنعا يف ايبسا١ٜ ع٢ً تعطقٌ املػاض ايتُٟٓٛ يًُطأ٠ ايب١ٜٛٝٓ اييت
ٕ، ٚاْتكاٍ املؿّٗٛ َٔ املطأ٠ يف ايت١ُٝٓ اىل َا يًُطأ٠ عرب َػري٠ أنجط َٔ ْكـ قط

ٜعطف مبٓٗر ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚايت١ُٝٓ ٚق٫ًٛ اىل بطٚظ َٓٗر اسبكٛم ايصٟ اعتُست٘ 
املٓعُات ايسٚي١ٝ ٚاسبه١َٝٛ يف عكس ايتػعٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ. نُا تٓاٍٚ ايؿكٌ 

ٚأبطظ َكازض ايتُٗٝـ. ع٬ق١ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ بتععٜع ؾطم املػاٚا٠ بني ازبٓػني 
ايس٫٫ت(، ثِ -ا٫بعاز-ٚيعٌ اِٖ َا تٓاٚي٘ ايؿكٌ َٛنٛع املطأ٠ ٚايتُهني )املؿّٗٛ

ايعٓاقط اسبامس١ يف ع١ًُٝ ايتُهني. َٔ داْب آخط مت ايرتنٝع ع٢ً زٚض ايعٛاٌَ 
 ايجكاؾ١ٝ يف تعٜٛل املطأ٠ ٚاختتِ ايؿكٌ بتشسٜس أٚيٜٛات ايتسخٌ َٔ أدٌ ايتُهني. 

    

                                                            
2
 -United Nations، Millennium Development Goals Report. New York. 2012, p.4.  
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ؾٝكسّ ذب٬ًٝ غٛغٝٛيٛدٝا اٱؾهايٝات ايب١ٜٛٝٓ يتعًِٝ ا٫ْاخ، أَا ايؿكٌ ايجاْٞ:  
٭ِٖ ازبصٚض ايب١ٜٛٝٓ ا٭غاغ١ٝ يؿذ٠ٛ ايٓٛع يف صباٍ ايتعًِٝ، َعتربًا إ ايؿتٝات ا٭قٌ 
تعًًُٝا ِٖ با٭غاؽ أقٌ قسض٠ ع٢ً قٝاز٠ أزٚاض صبتُع١ٝ َجُط٠. ٚقسّ ٖصا ازبع٤ َٔ 
ايؿكٌ عطنًا تؿكًًٝٝا ملا ٜٛاد٘ تعًِٝ ايؿتٝات ايّٝٛ َٔ خ٬ٍ صبُٛع١ َٔ امل٪ؾطات 

َٔ ايبٝاْات ٚا٫ضقاّ. إش ضنع ع٢ً نًؿ١ تعًِٝ ايؿتٝات ٚايؿها٤ ايه١ُٝ عرب غًػ١ً 
. َٔ داْب اخط ضنع ايؿكٌ ع٢ً املكٝس سبطنتٗا ٚايتٛقعات اييت تكًل ؾطم تعًُٝٗا

إ ايتعًِٝ مبػت٣ٛ َٓدؿض ٚدٛز٠  ٚؾطم ايعٌُ، َ٪نسٜٔايتعًِٝ    ايع٬ق١ بني
ع٢ً  ٍ ع٢ً عٌُ ٥٫ل.َتس١ْٝ تهٝل يف َععِ اسبا٫ت َٔ سعٛظ ا٫ْاخ يف اسبكٛ

قعٝس آخط، ساٚيت ايسضاغ١ تػًٝط ايه٤ٛ َٔ خ٬ٍ املعطٝات ٚا٭ضقاّ ع٢ً ايتعًِٝ 
ع٢ً ؾطم ربؿٝـ  ًجاّٖصا ازبع٤ َٔ ايهتاب ايأَاط  ٚؾذ٠ٛ ايٓٛع يف ايعطام، نُا

إىل ٚنع صبُٛع١ َٔ يف ايٓٗا١ٜ  ، يٝكٌاملعٛقات اييت تعرتض تعًِٝ ايؿتٝات
 . ِمبػت٣ٛ تعًُٝٗٚا٫ضتؿاع  ْاخمتهني ا٫َٔ ؾأْٗا  اييتٚاملكرتسات ايتٛقٝات 

 
ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚايبٓا٤ املعطيف: اٱؾهايٝات املٓٗذ١ٝ يًُٓتر ٜٚٛؾط ايؿكٌ ايجايح: 

يًُؿه٬ت ٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ َػاضات ايبٓا٤ املعطيف اشبام  ايبشجٞ، ذب٬ًًٝ
يكس ساٚيت ايسضاغ١ اَار١ ايًجاّ عٔ أِٖ ايتساخ٬ت املطدع١ٝ  بايٓٛع ا٫دتُاعٞ.

شات ايك١ً بايٛاقع ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘ املطأ٠ ٚاْعهاؽ شيو ع٢ً 
ا٭ٚيٜٛات ايبشج١ٝ. َطنع٠ بصيو ع٢ً اٱؾهايٝات اييت تتعًل باٱْتاز ايعًُٞ يف 

ز املٓاٖر ايبشج١ٝ اييت ٜػتدسَٗا ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ عًَُٛا ٚاملطأ٠ خكٛقًا. إش َع تعس
ايباسجٕٛ يف ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، ٜكتكط نجري َٔ ايباسجني ع٢ً اغتدساّ َٓٗر ٚاسس 
يػرب أغٛاض املؿه٬ت ايت١ُٜٛٓ شات ايك١ً باملطأ٠، ٫غُٝا ٚأْٓا ْعٝـ يف صبتُعات 

١ًًٝٝ تكًٝس١ٜ تتساخٌ ؾٝٗا ايعٛاٖط ٚاملؿه٬ت اييت تتطًب اغتدساّ املكاضبات ايتش
     ازبسي١ٝ ٚايرتنٝب١ٝ. 
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 ا٫دتُاعٞ: ٖؿاؾ١ٚايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع املطأ٠  :بعاٜٚكسّ ايؿكٌ ايط
تكٛضًا عاًَا ٭ؾهاٍ ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع  ع٥٬ك١ٝ دصٚضٖا ب١ٜٛٝٓ

ا٫دتُاعٞ املطتبط مبٓعَٛات ثكاؾ١ٝ ٚقٛايب منط١ٝ تعهؼ املها١ْ ايجا١ْٜٛ يًُطأ٠ يف 
. ٚإشا ٚنعٓا تًو ايعٓاقط ايع٬قات ازبٓسض١ٜ ايرتاتب١ٝ ٚا٫تهاي١ٝ املطتبط١ بٗا اضإر

با٫عتباض، ؾإ ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٜتدص أؾها٫ً َتعسز٠ يف إراض 
ايب١٦ٝ املٓعي١ٝ اييت تعٝـ ؾٝٗا املطأ٠ اىل داْب ايب١٦ٝ اشباضد١ٝ اييت دبعًٗا عطن١ 

بٛقؿٗا َؿًَٗٛا زٜٓاًَٝا ٜٓعط هلا َٔ ايٓاس١ٝ ايتكًٝس١ٜ  ١. ؾاهلؿاؾيًٗؿاؾ١ ٚايتٗسٜس
َتعسز ا٫بعاز ٜطتبط باشبٝاضات اييت ميهٔ إ مياضغٗا ايػهإ ٚقسضاتِٗ اييت ٜهعْٛٗا 
ملٛاد١ٗ ايكسَات ٚايهػٛط. يكس عهػت َعطٝات ايسضاغ١ إ مجٝع أؾهاٍ ايعٓـ 

َػاضات ايت١ُٝٓ ٚاغتساَتٗا ْتٝذ١ ملا ت٪زٜ٘  ا٫دتُاعٞ تعٝلاملبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع 
ؾطم اسبكٍٛ ع٢ً َػتٜٛات تع١ًُٝٝ عاي١ٝ اييت تهط َٔ ؾكسإ يًشكٛم، ٚتكًل 

   مبها١ْ ٚازٚاض ايؿتٝات ٚايٓػا٤ ٚبايتايٞ ذبس َٔ خٝاضاتِٗ يف املؿاضن١ باسبٝا٠ ايعا١َ. 
   

بؿطم متهني املطأ٠ صبتُع١ ض١ٜ٩ ع١ًُٝ يهٝؿ١ٝ ا٫ضتكا٤ ايسضاغات ٖصٙ  ْأٌَ إ تٛؾط
 يتايايهتاب ميجٌ صبُٛع١ َٔ ايسضاغات  . تك١ٜٛ ؾطم َػاٚاتٗا ٚاْسَادٗاٚاْكاؾٗا ٚ

ذبًٌٝ يًػٝاغات، ٚ ،َٔ ايتككٞ ٚايبشح اٱنايفيًُعٜس تؿهٌ ساؾعًا 
املطأ٠ َٔ تهُٝس  تتُهٔادٌ إٔ  ٚايٛاقع١ٝ َٔ ع١ًُٝايرباَر ايٚٚا٫غرتاتٝذٝات 

 ٚتُٓٝتٗا. ٚتكًٝل ؾذٛاتٗا ٚتععٜع َ٪ؾطات ْٗٛنٗا  ٗادطاس
 

 ّمً اهلل العٌْ ّالتْفٔل

 

                         املؤلف                                                                                        
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 الفصل األّل

 

 

 :التينْٓ٘ دّازاالاالدتناعٕ ّاليْع 

 املسدعٔات ّاالّلْٓات
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 مكدم٘: 

إ َٔ ايكهاٜا ا٭غاغ١ٝ اييت تعس َٔ اِٖ َعٛقات ايت١ُٝٓ ٚاغتساَتٗا ٖٛ ايتُٝٝع ع٢ً 
أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، ايصٟ ظٌ ٜؿهٌ سذط عجط٠ أَاّ متهني املطأ٠ ٚتععٜع ؾطم 

يف ثكاؾ١ أغًب اجملتُعات اٱْػا١ْٝ. ٖصا ايتُٝٝع َػاٚاتٗا، ؾه٬ً عٔ أْ٘ َتذصض 
ٚايتُٗٝـ يٮزٚاض ايت١ُٜٛٓ يًُطأ٠ ٜعٛز اىل عاًَني ض٥ٝػٝني، ا٭ٍٚ: املٛضٚخ ايجكايف 
ايػًيب ايصٟ ٜسعِ تبع١ٝ املطأ٠ يٰخط ٚػبعًٗا نٝاًْا تكتكط َٗاَٗا ع٢ً ا٫ظباب 

ٝاب ٚعٞ املطأ٠ بصاتٗا ٚزٚضٖا ٚايعٌُ املٓعيٞ ٚاحملاؾع١ ع٢ً ؾطف ايعا١ً٥. ٚايجاْٞ: غ
ٚتٓاقًٗا  ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚايعٌُ، ايصٟ ٜكٛزٖا اىل تسعِٝ ايتُٝٝع ايكا٥ِ ع٢ً أغاؽ

عرب ا٭دٝاٍ با٭غايٝب ٚايططا٥ل اشبار١٦. يصا ؾإ ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ يًُطأ٠ تعٌُ 
ع٢ً تطٜٚهٗا اىل اسبس ايصٟ تساؾع عٔ تُٗٝؿٗا ٚتتٓاظٍ عٔ سكٛقٗا.

املٛاضز  ٚقٍٛ املطأ٠ إىل أ١ُٖٝ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ًساٚيت ايسضاغات  إ َععِ
املػاٚا٠ بني ذبكٝل  يف نُإ، َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ٚاغٗاّ ايُٓٛ، َٔ ْاس١ٝ، ا٫قتكاز١ٜ
يًُػاٚا٠ بني  ا٭بعاز ا٫قتكاز١ٜ يف ايؿٛا٥س املتشكك١ ٜطنعٕٚ ع٢ًِٖٚ ازبٓػني، 

 ايتُهني ا٫قتكازٟ يًُطأ٠ َ٪رط مبؿّٗٛ، زاخٌ صبتُع ايت١ُٝٓ ازبٓػني

ميهٔ إٔ تكّٛ املطأ٠ َٚا زٚض أ١ُٖٝ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً  ايسضاغات َٔ نجري ساٚيت
 ٖٞ ض٥ٝػ١ ٖٞ: َاث٬ث١ أغ١ً٦  ضباٚي١ ا٫داب١ عٔ،3يف صباٍ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜب٘ 

 اييت ذبس َٔ ؾطم ٖٞ ايكٝٛز َا؟ ٚا٫غتجُاض يف صباٍ املطأ٠ يسعِ ايؿٛاٖس ا٫غاغ١ٝ
صبا٫ت  َا ٖٞ؟ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ يف ع١ًُٝ ايها١ًَ يًُطأ٠ اغتجُاض اٱَهاْات
 ؟ٖصٙ ايكٝٛزتدؿٝـ َٔ ًئَ أدٌ ايتُهني اي٬ظ١َ  ايتسخٌ ٚا٭ٚيٜٛات

                                                            
 

3
.  ٝرزلبٝد ٗغت أُؾبسًخ 2011بّ % كوو ػ13رجِؾ ٗغجخ ٓؾبسًخ أُشأح ك٢ اُ٘ؾبه االهزقبد١ ك٢ اُؼشام -  

% ُِشعبٍ. 75% ٓوبسٗخ ة 14ث٤ٖ اُزًٞس ٝاالٗبس ك٢ هٞح اُؼَٔ. ار ر٘خلل ٗغجخ ٓؾبسًزٜٖ ك٢ اُش٣ق ا٠ُ 
 . أُقذس: ٝصاسح اُزخي٤و، أُغؼ% ُِشعب76ٍ% ٓوبسٗخ ة 13ًٔب ر٘خلل ٗغجخ ٓؾبسًزٜب ك٢ اُؾنش ا٠ُ 
 .2011ُؼشام أُزٌبَٓ ُؤلٝمبع االعزٔبػ٤خ ٝاُقؾ٤خ ك٢ ا
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َٛنٛع ا٫ؾهايٝات  ع٢ًٜطنع تطَٞ ٖصٙ ايسضاغ١ ذبكٝل ٖسؾني ض٥ٝػٝني. ا٭ٍٚ 
ٚايجاْٞ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ، َٔ خ٬ٍ ايرتنٝع ع٢ً ايع٬ق١ ب ايت١ُٜٛٓ يًُطأ٠ ايعطاق١ٝ

ْأٌَ   أٚغع تتعًل بايتُهني نأغاؽ يٲْكاف ٚاغتسا١َ ايت١ُٝٓ قهاٜا ايرتنٝع ع٢ً
  إ تؿهٌ ظازًا ْاؾعًا ٜ٪غؼ يًُعٜس َٔ ايسضاغات يف صباٍ املطأ٠ ٚايت١ُٝٓ. 

  املسدعٕ اإلطازأّاًل: 

يف صباٍ  ايتؿهري تطٛض َٛدعًا عٔ ْٛؾط إراضًاغٛف  قبٌ اشبٛض يف تؿاقٌٝ املٛنٛع
 املطأ٠ ٚايت١ُٝٓ. 

                         املطأ٠ يف ايت١ُٝٓتطٛض املؿّٗٛ ايتُٟٓٛ يًُطأ٠ َٔ  -1
 ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚايت١ُٝٓإىل( )
، بعس ايػبعٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ يف( )

عٔ اعتباضٖا ْٛعًا ادتُاعًٝا  ٚايسضاغات املٓذع٠، بعٝسًا ا٭حباخإٔ شٖبت 
تهط با٭زٚاض يًٓٛع ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ َكاضب١  ناْت ْعطتٗا اساز١ٜٚضباٜسًا، 

عاضعني ايت١ُٜٛٓ يًُطأ٠ ٫غُٝا ٚأْٗا ضنعت ع٢ً ايسضاغات اشباق١ بامل
 أضدع (، ايصٟ) ت١ُٝٓاي يف املطأ٠ ظٗط َٓٗر ٖصا اٱزضاى ؾاضق١. َٔا٭

ايت١ُٜٛٓ.  يكس اعتربت  ع١ًُٝاي اغتبعاز ٚاقكا٤ املطأ٠ َٔ إىلايت١ُٝٓ  َؿه١ً
ضبسٚز١ٜ ؾطم ايػٛم ٚ َٝسإ اغتبعازٖا َٔ اىلاملطأ٠  ٖصٙ ايط١ٜ٩ دصٚض تبع١ٝ

 ايط٥ٝؼ املؿتاح ؾإٕٚٚؾكًا هلصا املٓٗر  ع٢ً املٛاضزٚايػٝطط٠  إيٝ٘،ٚقٛهلا 
 ٚتععٜع ايتُٝٝعطبارط  يًشس َٔ تؿطٜعًٝا ٜهٕٛ بتأَٝٓٗا ايت١ُٝٓ يف املطأ٠ يٛنع

 يف ايتعًِٝ ٚايتٛظٝـ َؿاضنتٗا

يكس قاز ْٗر املطأ٠ يف ايت١ُٝٓ إىل َٓح أزٚاض أنرب يًُٛاضز اييت تػتٗسف املطأ٠ 
جبعًٗا أنجط اغٗاًَا يف ايع١ًُٝ ا٫ْتاد١ٝ أٚ اعتباضٖا أزا٠ يتٛيٝس ايسخٌ بسضد١ 

، َع عسّ ايتأنٝس ع٢ً ا٫زٚاض اٱظباب١ٝ هلا. ٚزاؾع نجط ٚنٛسًادبعٌ أزٚاضٖا أ
ٖصا املٓٗر عٔ زٚض املطأ٠ يف ايت١ُٝٓ مبٓشٗا ؾطم أنرب يًُػاٚا٠ بني ازبٓػني، 
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 غري أْ٘ مل ٜتططم إىل املؿه١ً ايب١ٜٛٝٓ اسبكٝك١ٝ ٖٚٞ: ا٭زٚاض ازبٓسض١ٜ
ٚايع٬قات غري املتهاؾ١٦ اييت ٖٞ أغاؽ تبع١ٝ املطأ٠ ٚاغتبعازٖا. إش ضنع ٖصا 
ايٓٗر أٜها ع٢ً َا مت تػُٝت٘ استٝادات ازبٓػني ايع١ًُٝ، َجٌ تٛؾري أؾهٌ 
يؿطم اسبكٍٛ ع٢ً املٝاٙ، ٚايصٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜكًٌ َٔ َكساض ايٛقت ايصٟ 

ِ تػُح هلِ بايتُتع مبعٜس تكهٝ٘ ايٓػا٤ ٚايؿتٝات يف ا٭ْؿط١ احمل١ًٝ، َٚٔ ث
َٔ ايٛقت يًتعًِٝ أٚ ايعٌُ. ٚمل ٜهٔ ٖٓاى تػا٩ٍ ملاشا ٜعس اعتباض دبٗٝع املٝاٙ 
َػ٪ٚي١ٝ اٱْاخ، أٚ ملاشا ٜعس ذبػني ؾطم اسبكٍٛ ع٢ً املٝاٙ قه١ٝ متؼ 

 ساد١ ايٓػا٤ ٚايؿتٝات ؾكط.
ا٫دتُاعٞ ٚيف عكس ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ، ظٗط َا ٜعطف َٓٗر ايٓٛع  -

يكس أزضى ٖصا ايصٟ اْتكس َٓٗر  زٚض املطأ٠ يف ايت١ُٝٓ.ٚايت١ُٝٓ
ايٓٗر إٔ أزٚاض ازبٓػني ٚع٬قاتُٗا ٖٞ املؿتاح ايط٥ٝؼ يتشػني ؾطم سٝا٠ 
املطأ٠، َٚع بطٚظ َكطًح "ازبٓسض" ايصٟ ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى ساد١ إىل ايرتنٝع 

١ْٚ ا٭خري٠، بات ايتأنٝس ع٢ً ٚيف اٯ ع٢ً أزٚاض نٌ َٔ املطأ٠ ٚايطدٌ. 
نطٚض٠ ؾِٗ نٝـ تتكارع ا٫زٚاض بني ازبٓػني َع خكا٥ل أخط٣ َجٌ 

 بإناؾ١ آخط، داْب َٔ املػاٚا٠، َٓٗر ٜعرتف ٫ٚايعُط ٚايعطم ٚازبٓؼ
ايٓػا٤ ٚايؿتٝات يف عًُٝات ايت١ُٝٓ اسباي١ٝ ٚيهٔ ٖٓاى ساد١ أٜها إىل ؾِٗ 

ع٠ٛ إىل إٔ ايرتنٝع ٜٓبػٞ إٔ ٜٓكب ع٢ً إؾهاي١ٝ ملاشا مت اغتبعازٖا، ٚايس
نُا ٜتػا٤ٍ ٖصا َعازب١ ا٫خت٬ٍ يف تٛاظٕ ايك٣ٛ يف أغاؽ ٖصا ا٫غتبعاز

عٔ ابعاز َؿّٗٛ "ايت١ُٝٓ" ٚربٝعتٗا ايؿا١ًَ، مما ٜعين اسباد١ إىل  املٓٗر 
ايتشٍٛ َٔ ايؿِٗ ايهٝل يًت١ُٝٓ باعتباضٖا ع١ًُٝ منٛ اقتكازٟ إىل صبا٫ت 

ادتُاع١ٝ أٚ اْػا١ْٝ. إٕ َٔ ا١ُٖٝ٫ ت١ُٝٓ متتس اىل اعتباضٖا عًُٝات  أٚغع  
ٖٞ أنجط مشٛي١ٝ ٚتػع٢ إىل َعازب١  مبهإ، ايتأنٝس ع٢ً إ َؿاضٜع 

أزٚاض ازبٓػني ا٫غرتاتٝذ١ٝ عٔ رطٜل ايػعٞ يًكها٤ ع٢ً اؾهاٍ ايتُٝٝع 
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ايٓػا٤ امل٪غػ١ٝ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ سكٛم ًَه١ٝ ا٭ضانٞ، أٚ نُإ سل 
. 4ٚايؿتٝات بايعٝـ يف سٝا٠ خاي١ٝ َٔ ايعٓـ

ايصٟ ظ َٓٗر اسبكٛم ٚبط عكس ايتػعٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ يكس ؾٗس -
قا٥ِ  ٓٗرايسٚي١ٝ نُ ٚايٛنا٫ت املٓعُات غري اسبه١َٝٛ نجري َٔ اعتُست٘

 َٔ قهاٜا ا٫عرتاف بإٔإش ظاز َٓٗر اسبكٛم  يف ايت١ُٝٓ. ع٢ً اسبكٛم
 ايٓػ١ٜٛ يًشطن١ ا٭بطظ ايٓذاح نإٚضمبا  َؿطٚع١ ٞ َطايبٖ َطايب املطأ٠

 ا٫عرتاف حبل ٚقس دبػس ٖصا، اسبكٛم اٱظباب١ٝ ٚاسبُا١ٝ٥بيف ايكهاٜا املتعًك١ 
 َٔ نس املطأ٠ ايعٓـتٛغٝع ْطام ؾِٗ ٚ، ايعٓـ يف سٝا٠ خاي١ٝ َٔ املطأ٠

نإ ٖٓاى ٚ.اىل ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ا٫راض املٓعيٞ
 إىل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ َٔ ايرتنٝع ع٢ً دٛاْب ايت١ُٝٓ ؾِٗ ذبٍٛ يف أٜها

احملطى  ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٚع شيو َا ٜعاٍ، أيؿا١ًَ ا٫دتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ
ايط٥ٝؼ

 ايهبري٠   اغتبسيتايٛنا٫ت اٱمنا١ٝ٥ املٓعُات ٚ ٚباختكاض، ميهٔ ايكٍٛ إ غايب١ٝ
إزَاز املطأ٠ يف قهاٜا  مبٓٗر ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚايت١ُٝٓ عٔ رطٜل املطأ٠ يف ايت١ُٝٓ ٓٗرَ

ايٓٛع ا٫دتُاعٞ،  ملؿّٗٛ ايطابع امل٪غػٞ . إش ٜتِ، ٚؾل ٖصا املٓٗر، تهُنيايت١ُٝٓ
مبا  ،ا٭ْؿط١ أَط أغاغٞ زبُٝع ايٓٛع ا٫دتُاعٞ اعتباض َٓعٛضٜٓطٟٛ ع٢ً ٖٚٛ أَط 
ٚع٢ً  ٚايتؿطٜعات ٚاملؿطٚعات ايرباَرضقس مجٝع ايتدطٝط ٚايتٓؿٝص ٚ يف شيو

تعُِٝ ٖصا املػاض  ؾإٕمماضغ١ زعا١ٝ٥، صبطز ايطغِ َٔ ا٫ْتكازات هلصا املٓٗر باعتباضٙ 
إٕ سكٛم ايت١ُٝٓع١ًُٝ  يف قُِٝٚنعِٗ إَها١ْٝ ٜٛؾط ايٓٛع ا٫دتُاعٞ  ٱزَاز

، ٚايعٓـ عاملًٝا، ٫تعاٍ غري َكبٛي١ ٚاٱظباب١ٝ ٫غُٝا ايكش١ٝ ٚازبػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ املطأ٠
املؿاضن١ ايها١ًَ  تؿتكط املطأ٠ ٫ٚ تعاٍ، يف مجٝع أعبا٤ ايعامل غا٥سا نس املطأ٠ ٫ ٜعاٍ

ايٓٛع  إزَازخٝاضات َٚع شيو ؾإٕ  ٚايػٝاغ١ٝ يف اسبٝا٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚاملتػا١ٜٚ

                                                            
4
 - Moser, C. "Gender planning in the Third World: Meeting practical and 

strategic gender needs", World Development (17 (11),pp.1799–1825), 1989. 
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املطأ٠ إزَاز  اغتُطاض ا٭ٚيٜٛات يهُإتشسٜس يٖٓاى ساد١ ٚسبس اٯٕ  تٓذح ا٫دتُاعٞ مل
 .ايت١ُٝٓ يف

 ثاىًٔا: املسأٗ ّالتينٔ٘ االقتصادٓ٘: مصادز متعددٗ للتَنٔؼ

ٚدٛز ع٬ق١ بني  ع٢ً ايعهؼ مما ٖٛ َتٛقع تعٗط ايهجري َٔ امل٪ؾطات ٚا٭زي١ عسّ
 ْتا٥ر غايبًا َا تهٕٖٛٚٞ-املػاٚا٠ بني ازبٓػنيؾطم  ٚتععٜع ايُٓٛ ا٫قتكازٟ

ايبًسإ ايٓا١َٝ  ٜتبني يف نجري َٔ ا٫سٝإ إ إش َتساخ١ً ٚممتعد١ بعٛاٌَ أخط٣. 
يًُػاٚا٠ بني  ا٭غاغ١ٝ بايٓتا٥ر تعٗط َ٪ؾطات أقٌ يف َػاض ايتكسّ منًٛا ا٫غطع
 ناؾًٝا يتععٜععا٬ًَ يٝؼ ٚسسٙ  ا٫قتكازٟ ميهٓٓا ايكٍٛ إٕ ايُٓٛ . َٚع شيو،5ازبٓػني
 ايُٓٛإ عًُٝات  ٓتا٥رايتعٗط غايبًا َا . إش املػاٚا٠ بني ازبٓػني بؿهٌ زا٥ِؾطم 
 ايتعًِٝعٌُ املطأ٠ ٚخٝاضات  يف ايتٛغعب عٓسَا تهٕٛ َكشٛب١ أنجط إػباب١ٝ تهٕٛ

َكشٛب١ جبٗس َ٪غػٞ ٚصبتُعٞ عاّ    قس تهٕٛ عًُٝات ايُٓٛ ٜؿري إىل إٔ ٖصاٚ
 . 6يف صبايٞ ايتعًِٝ ٚايعٌُ املتعًك١ بايٓٛع ا٫دتُاعٞ اسبٛادع ٱظاي١ ٜػع٢

 ايبشٛخ أؾطظتٗا ا٫قتكاز١ٜ يف ايت١ُٝٓ أ١ُٖٝ إزَاز املطأ٠ ايؿٛاٖس ع٢ً أنجطيعٌ 
إزَاز ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف ايت١ُٝٓ اييت اغرتاتٝذ١ٝ  عرب ايبٓو ايسٚيٞ املكس١َ يسعِ

بني  اييت متًٝع إٔ اجملتُعاتمبا ٫ ٜكبٌ ايؿو  ٜ٪نس ٖٚصا ايبشح .عاّ   أرًكت 
 ايُٓٛ ا٫قتكازٟؾطم تععٜع يف  أقٌ غطع١ط أْٗا قاغ١ٝ تعٗ دبطب١ يسٜٗا ازبٓػني

 ٚإٔ ع٢ً قسّ املػاٚا٠، ايصنٛض ٚاٱْاخ اييت تعاٌَ اجملتُعات َٔ ٚاسبس َٔ ايؿكط
ؾعاي١ َٔ ايٓاس١ٝ غري  ٜ٪زٟ اىل ذبكٝل ْتا٥ر ايتبأٜ ا٫دتُاعٞ بني ازبٓػني

ايؿذ٠ٛ بني  يف ضزّ ايبًسإ ا٭ؾطٜك١ٝ، أز٣ تٛد٘ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ. 7ا٫قتكاز١ٜ

                                                            
5
 - Naila Kabeer, Women‟s economic empowerment and inclusive growth: labor 

markets and enterprise development, School of Oriental and African studies,  
Working Paper,  2012/1. 
6
 Ibid. 

7
 -World Bank. Social Protection Strategy: From Safety Net to Springboard, 

Washington DC: World Bank, 2001. 
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، اىل ؾطم آغٝابًسإ  ؾعًتنُا  ٚ بني عاَٞ  ايتعًِٝصباٍ  ازبٓػني يف
 يف املٓطك١. ايسخٌ ْكٝب ايؿطز َٔمنٛ  َهاعؿ١ْتا٥ر ًَُٛغ١ ع٢ً قعٝس 

ع٢ً قعٝس ايٓٛع  ايَُٓٛعس٫ت  ايط٥ٝػ١ اييت ت٪ثط يف غري إ أِٖ املػاضات
ايهؿا٠٤ ايتٛظٜع١ٝ ي٬قتكاز. ايعٌُ ٚ إْتاد١ٝيف  عٔ رطٜل ايتأثري تهٕٛ ا٫دتُاعٞ

 ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َع املعاضع١، زخٍٛ املطأ٠، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ؾإٕ اٱْتاد١ٝ َٔ سٝح
، ٚؾكًا ؾإٕ َعس٫ت ا٫ْتاز ٚضأؽ املاٍ ايبؿطٟ اٱْتاد١ٝ املسخ٬ت يف، ايطدٌ

نؿا٠٤  َٔ سٝح  ،8%- بٓػب١ تكسض ب إٔ تعٜس ميهٔيتكسٜطات ايبٓو ايسٚيٞ، 
   خؿضدارط عَُٛا مب زخٌ ا٭غط٠ ايعٜازات يفؾٝ٘  تطتبط، إش يف ايٛقت ايصٟ ايتٛظٜع

ٚنع  ايسخٌ إٔمما يٛ  َط٠ أنجط بٓشٛ  ، ؾإ اٯثاض اهلاَؿ١ٝ تعزازٚؾٝات ا٭رؿاٍ
 .9ا٭ب َٔ بس٫ً ٜس ا٭ّ يف

 ٚضخٝك١ َٓتذ١ بٗا، َٛثٛمباعتباضٖٔ أزا٠ ت١ُٝٓ  إ ايػُات املُٝع٠ يهجري َٔ ايٓػا٤
عرب ا٫يهرت١ْٝٚ  ٚايؿطناتٓػٛدات قٓاعات امل يف ؾَٝ٘طغٛب  ق٠ٛ عٌُ ػبعًٗا

 مبا يف شيو، املاٍذبػٔ ايتعاٌَ َع باعتباضٖا  ايٓعط٠ إىل املطأ٠نُا إٔ  ايٛر١ٝٓ
ايكطٚض  يف بطاَر اعطا٥ٗا اؾه١ًٝ با٫غتٗساف أزت إىل، ايكطٚض تػسٜسب ايتعاَٗا

 تٛظٜعنكٓا٠ تتُتع بايهؿا٠٤ يف بأزٚاض املطأ٠ ا٫عرتافايكػري٠. يف َكابٌ شيو، ٜ٪زٟ 
ايتدؿٝـ َٔ  اييت تٗسف إىل املٛاضز َع اغتٗساؾِٗ إىل زاخٌ ا٭غط٠ ايػًع ٚاشبسَات

ايتش٬ٜٛت ايٓكس١ٜ، َجٌ بطاَر سس٠ ايؿكط

ايت١ُٝٓ، دتُاعٞ يف قهاٜا ايٓٛع ا٫ ٜعٗط مما تكسّ نٝـ أغُٗت ايتربٜطات يتهُني
 يف ايٛقت شات٘ ٜؿري ٖٚٞ بهٌ ٚنٛح ْكاؾات غاخ١ٓ َٚ٪ثط٠ يف ا٫زبٝات ايت١ُٜٛٓ

، ايت١ُٝٓزَاز ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف قهاٜا اايرتنٝع ع٢ً  َٔ خ٬ٍ  صا ايٓٗرهل ايٓكاز

                                                            
8
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املطأ٠ٚنع ٚ َها١ْ دصضًٜا يف تػًٝطئ  ايُٓٛ ا٫قتكازٟ هاغب املتشكك١ َٔغري إ امل
ع٢ً  بني ازبٓػني املػاٚا٠أْ٘ يف ايٛقت ايصٟ تػاعس ؾطم  إٔ ٬ْسغ َٔ املِٗٚ 

املػاٚا٠ بني  بايهطٚض٠ ٫ ػبًبايُٓٛ ا٫قتكازٟ ؾإٕ ، ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ذبكٝل
اغتك٬ي١ٝ املطأ٠ تٛغٝع طبتًـ صبا٫ت ٜتطًب تععٜع املػاٚا٠ بني ازبٓػنيإ .ازبٓػني

، ايعٓـ َٔ مجٝع أؾهاٍايتشطض ايها١ًَ ٚ، ٚاملٛار١ٓ ٚايػٝاغٞ ا٫غتك٬ٍ ا٫قتكازٟ
ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكطاضات ٚاٱظباب١ٝ. يف بٓا٤ ؾه٬ً عٔ ا٫غتك٬ي١ٝ 

ثالجًا: املسأٗ ّالتنهني: 

 مفَْو التنهني: األبعاد ّالدالالت -

ع ؾطم باْ٘ ايتٛغع يف ا٫قٍٛ ٚايكسضات َٔ أدٌ تععٜ ٜعطف ايبٓو ايسٚيٞ ايتُهني
املػا٤ي١ يف ايتؿاٚض ٚايػٝطط٠ ٚايٓؿٛش يف امل٪غػات اشبانع١ يًُػا٤ي١ اييت ت٪ثط يف 

يف ؿعب باملؿاضن١ ايها١ًَ يً. بُٝٓا ٜعطؾ٘ ايربْاَر اٱمنا٥ٞ يٮَِ املتشس٠ 10سٝاتِٗ
غٝام يف ٜٚٓعط اىل ايتُهني  تؿهٌ ضبٛض سٝاتِٗ ٚايعًُٝات اييت ايكطاضات

ستٝاداتِٗ ا٫غتذاب١ ٫ قسض٠ ايٓاؽ ع٢ً تععٜع ايطا١َٝ إىلٚايرباَر  ايػٝاغات
ذبؿع  ٚن٤٬ أٚباعتباضٖا أزٚات ٚغٝط١  َٓعُات اجملتُع املسْٞ، ٜٚٓعط اىل ٚأٚيٜٛاتِٗ

 .11ٚتك١ٜٛ تًو ايب٢ٓ ٚايٛغا٥ٌ ايٓاؽمتهني أدٌ  َٔٚتععظ اشبطٛات 

ٜتذػس يف خًل ايب١٦ٝ  ( اىل إ ايتُهنيٚيف َكابٌ شيو تصٖب ؾاضَا )
ايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اييت َٔ ؾأْٗا تػٌٗٝ ٚتؿذٝع 

ايػٝاغات ٚايكطاضات ٚا٫دطا٤ات اييت تكب  يفٚمتهني ايهعؿا٤ )ايؿكطا٤( يًتأثري 
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َٔ ، يًػًط١ ع١ًُٝ انتػاب ميجٌ ؾري٣ إ ايتُهني (أَا قٔ ).  12يكاسبِٗ
بايٓؿؼ  ايصات١ٝٚايُٓٛ عٔ رطٜل تععٜع ايجك١  اشباضد١ٝ، ايػٝطط٠ ع٢ً املٛاضز خ٬ٍ

ٚانتػاب غٝطط٠ أنرب ع٢ً ايػًط١ ايكا١ُ٥ذبسٟ يع٬قات ع١ًُٝ . إْٗا 13ايكسضاتٚ
 .   14َكازض ايك٠ٛ 

باعتباضٙ ع١ًُٝ تععٜع ايٛعٞ    ٚتتُجٌ أِٖ اٯضا٤ يف ايتعطٜؿات اييت تٓعط اىل ايتُهني
٪زٟ إىل ذبكٝل قسض٠ أنرب ع٢ً ارباش ايكطاضات ٚايػٝطط٠   ٚذبٛهلا تاييت ٚبٓا٤ ايكسضات 

.  ٚع٢ً ايطغِ َٔ تعسز اٯضا٤ ٚٚدٗات ايٓعط خبكٛم َٛنٛع ايتُهني 15إىل ؾعٌ
سط١ٜ اختٝاض ٚذبكٝل ؾاعٌ ( شبل ٖصا املؿّٗٛ باعتباضٙ إ٫ إ أَاضتٝا قٔ )

 .16ملدتًـ ايٓتا٥ر

 العياصس اذتامس٘   يف عنلٔ٘ التنهني: -

ٓادح. ٚميهٔ ذبسٜس اي تُهنياي َٛدٛز٠ زا٥ًُا نُٔ دٗٛز تهاز تهٕٛ بعض ايعٓاقط
 َٔ املطتهعات ا٫غاغ١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا تعسيًتُهني،  عٓاقط ض٥ٝػ١أضبع١ 

:17امل٪غػ١ٝ ٖٚٞ اٱق٬سات

 ا٭خط٣ ايؿ٦ات اهلؿ١ ٚ املتاس١ يًؿكطا٤ايؿطم تعس  : ػازن٘امل / اإلدماز
ايعا١َ  اغتدساّ املٛاضز يهُإ أَط بايؼ ا٭١ُٖٝ يف قٓع ايكطاض املؿاضن١ب
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َٚع   .ا٫يتعاّ بايتػٝريا٭ٚيٜٛات ٚؾطض ٚاحمل١ًٝ  املعطؾ١  املب١ٝٓ ع٢ً احملسٚز٠
 ايكٛاعستػٝري  َا ٜتطًبغايبًا  املػتٓري٠املؿاضن١   إزضاز، يًُشاؾع١ ع٢ً شيو

ذبسٜس  ٚاملؿاضن١ يفٓاقؿ١ ايكهاٜا اييت تُِٗٗ يًٓاؽ ملَطؼب١  شبًل َػاس١
 ايٛر١ٝٓ ٚتكسِٜ اشبسَات ا٭غاغ١ٝاحمل١ًٝ ٚ ا٭ٚيٜٛات

 غتؿاز٠ ٬يأؾهٌ رطٜك١  املٛارٓني  ٚار٬عِٗ : ٜعس عًِإىل املعلْمات الْصْل
 ي١نٌ َٔ ايسٚخهٛع ُاضغ١، ٚ، ٚسكٛم املايٛقٍٛ ايؿطم ٚخسَات َٔ

سٍٛ  ايهؿـ عٔ املعًَٛاتيًُػا٤ي١ َٔ غري ايسٍٚ ٚازبٗات ا٫خط٣
، ٚايكطاع اشبام، ٚاشبسَات ايعا١َ، ايؿؿاؾ١ٝ يف اسبهِ ٜععظ امل٪غػات أزا٤

سط١ٜ ايكشاؾ١ اسبكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚ سٍٛ سكٛم ايكٛاْنييف سني إٔ 
 املػتٓري٠عٌُ املٛارٓني ب١٦ٝ َٛات١ٝ ي تٛؾط

 :٘ايٓٛاٜا  ٚا٭سعاب يؿطح ايػًطات ايػٝاغ١ٝ ممجًٞ ايتعاَات تؿٌُ  املطاٛل
بكؿ١ عا١َ  يًٓاخبنيا٫ْتداب١ٝ  بٗا ايسٚا٥ط تهطًع ٚايػًٛنٝات اييت

 اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ايٛؾا٤ بايتعاَاتٗا ازبٗات اسبه١َٝٛ َٚػ٪ٚي١ٝ
 ايتسقٝل َٔ أدٌ ؾؿاؾ١ٚ تكاضٜط عٌُ زٚض١ٜ َٔ خ٬ٍ تكسِٜ يًُٛارٓني
املػا٤ي١ ايػٝاغ١ٝ  آيٝات ععظٚاؾعاهلِ ميهٔ إ ت املٛارٔإ اعُاٍ  ٚاملٓاقؿ١

ٚايؿؿاؾ١ٝ ذبػني اٱزاض٠ ايهػط َٔ أدٌاٱزاض١ٜ ٚبٓا٤ ايٝات ٚ
 ٘ٔمساع أقٛاتِٗ أنجط عطن١ ٱ املٓع١ُ اجملتُعات:احمللٔ٘ الكدزات التيظٔن

 إٕ شيو ميهٔ إ ٜتشكل بني غري املٓع١ُ اجملتُعات ََٔطايبِٗ ٚتًب١ٝ 
 ازبُعٝات )اجملتُعات ٚ ايؿبهات بعهِٗ ايبعض عرب ايتٛاقٌ َع صبُٛعات

انتػاب رباش ايكطاضات ٫ٚ اسبه١َٛ ايتأثري ع٢ً تبسأ يفا٫ذبازات( اييت ٚ
ازبُاع١ٝ. ايكسض٠ ع٢ً املػا١َٚ
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ع٢ً اضبع١  بٓذاح ٚميهٔ تطبٝكٗا بؿهٌ ٚثٝلَع بعهٗا ٖصٙ ايعٓاقط ا٭ضبع١ َرتابط١ 
 اسبهِ احملًٞ، ٚتععٜع اشبسَات ا٭غاغ١ٝ نُإ تٛؾري  سامس١  ت١ُٜٛٓ اٖساف 
ايٛقٍٛ إىل ايعساي١، ٚنُإ إَها١ْٝ ايٛقٍٛ إىل ا٭غٛام، ٚتٛغٝع ٚايٛرين

التينٔ٘: يف  زابعًا: اضتجناز اإلمهاىات

 ايططٜلٚايؿتٝاتيًٓػا٤ ، ٚايتعًِٝ )ايكش١ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ا٫غتجُاض يفٜعس  
ٚقس اظٗطت امل٪ؾطات  ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ تؿٗس بصيو نُايًتكسّ  ايط٥ٝؼ

 ا٫غبطاط يف ػبعًٗا أنجط قسض٠ ع٢ً ٚقش١ أنربمتتع املطأ٠ بتعًِٝ  إٔايت١ُٜٛٓ ٖٓا 
 يًسخٌ أع٢ً، ٚنػب يف ايكطاع ايطمسٞ ؾطم ايعٌُ، ٚإػباز ا٭ْؿط١ اٱْتاد١ٝ

ٚباملكابٌ أٜهًا، غايبًا َا . 18 َكاض١ْ باملطأ٠ غري املتع١ًُ َٔ ايتعًِٝ أنربعٛا٥س ب ٚايتُتع
ٜ٪زٟ  ٚبايتايٖٞٚٞ أٜهًا أقٌ اظبابًا يٮرؿاٍ.، أرؿاهلا يف تعًِٝاملطأ٠ املتع١ًُ  تػتجُط

ْتا٥ر اػباب١ٝ اىلٚايطٌٜٛ( ايككري  )ع٢ً املس٣ يف ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ا٫غتجُاض
 ايُٓٛ ايػهاْٞ ٚاسبس َٔ  اٱْتاد١ٝع٢ً قعٝس  دٝس٠  َٚهاغب ا٭دٝاٍ،ملػتكبٌ 

سكٍٛ  يهُإ املػاٚا٠ يف ، ظٌ َٛنٛع يؿت ا٫ْتباَٙٚع شيو غري املػتساّ. 
يف  ػاٚا٠ ملا َؿه٬ت عسّضبسٚزًا.  نُا تػتُط  ع٢ً ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ ايؿتٝات

يف  ايؿتٝات زخٍٛ ضبسزاتيف ، َجًُا ٖٛ اسباٍ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚايعايٞ ايٛقٍٛ إىل
ٜٚ٪ثط غًبًا يف دٛز٠  ؾطم ايعٌُايتهٓٛيٛدٝا، مما ؼبس َٔ تٛؾري ايعًّٛ ٚ  زضاغ١
 يًُطاٖكات املػتكبٌ خٝاضاتاسبٝا٠ ْٚٛع١ٝ 

تٛؾري ايطعا١ٜ ُٚسضغ١، ٚاٱرعاّ، َٚٔ ا١ُٖٝ٫ مبهإ ايتأنٝس ع٢ً إ ا٫غتعساز يً
تهايٝـ ٚ َٔ  سٝح ايسخٌ مبعٛقات أنربضبسزًا  ست٢ اٯَٕاٜعاٍ  يًؿتٝاتايكش١ٝ 

يًكبٝإ ايصنٛض.  ٚيف ٖصا ايػٝام تكسّ زضاغ١  عُا ٖٛ عًٝ٘  ٖصٙ اشبسَاتتكسِٜ 
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َٔ  ايؿتٝات نس ايتُٝٝعربٝع١  ؾٗاز٠ عٔ   َؿكٛز٠ اَطأ٠ ًَٕٝٛ"  أَاضتٝا قٔ
 يف بني ازبٓػني عسّ ايتٛاظٕساي١ َٔ  ربًلسضد١ أْٗا ي َٛاضز ا٭غط٠ ربكٝل سٝح

 ايعا٬٥تا٫ْػا١ْٝ. ٚتتُجٌ أبطظ ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ يف عسّ ضغب١  نجري َٔ اجملتُعات
 َهاغب ٜكسّ ع٢ً اْ٘ ا٫غتجُاض ٜٓعط إىل ٖصا إٕ مل ٜهٔ ايؿتٝات يف تعًِٝ ي٬غتجُاض

إش إ ايؿتا٠ يف ايجكاؾ١ ايتكًٝس١ٜ ايػا٥س٠ دػس تتًدل قُٝتٗا . اقتكاز١ٜ َباؾط٠
ذبكل عٔ ، ٚب ٚذباؾغ ع٢ً ؾطف ا٫غط٠ ٚت٪زٟ ا٫ؾػاٍ املٓعي١ٝنعٚد١ ٚأّ(  تٓذ)

 يف ا٫غتجُاض املػتكبًٞ  يٮغط٠.  املهاغب احملت١ًُ ايعٚاز رطٜل

أَا ع٢ً قعٝس ايعُط عٓس ايعٚاز ٚع٬قت٘ بايسٚض ايتُٟٓٛ يًُطأ٠، ؾتعٗط امل٪ؾطات 
ايعامل  يفغ١ٓ   قبٌ غٔيف ٚقت َبهط  تتعٚز ؾتٝات َٔ نٌ غبع١ ٚاسس٠ إ ايسٚي١ٝ
املتٛغط ايعُطٟ يًعٚاز ا٫ٍٚ عٓس ايٓػا٤ تطادعًا َٔ  . ٚيف ايعطام ؾٗس  20ايٓاَٞ

. يكس اضتؿعت ْػب١ املتعٚدات قبٌ غ١ٓ عاّ  اىل  غ١ٓ عاّ  
%(، اَا   ْػب١ %( اىل )َٔ )  ٚ غ١ٓ بني عاَٞ  عُط 

اىل  %( عاّ س اضتؿعت ايٓػب١ َٔ )( غ١ٓ ؾكاملتعٚدات قبٌ عُط )
.  ٚتهُٔ خطٛض٠ ايعٚاز املبهط يف إ ٜرتتب ع٢ً ايؿتا٠ 21%( عاّ )

عب٤ نبري َٔ ا٫عُاٍ املٓعي١ٝ ؾه٬ً عٔ عب٤ اسبٌُ ٚاي٫ٛز٠ مما ٜهعـ -ايكػري٠ 
ت قسضتٗا ايتُه١ٝٓٝ ٚازَادٗا يف قهاٜا ايت١ُٝٓ يعسّ انتُاٍ ايٓهر ايؿهطٟ ٚؾٛا

أسس اِٖ ايعٛاٌَ  ايعٚاز ايكػطٟٜعٌ يف َكابٌ شيو،  ؾطق١ اختٝاض اسبٝا٠ املٓاغب١. 
 ٚا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ يف ايتعًِٝ ايؿابات إؾطاى ذبس َٔ اييت

، ظبسٖا تػتُط يف إىل احملانِ ٚإشا َا ْعطْا بؿهٌ عاّ اىل َ٪غػات ايعساي١ َٔ ايؿطر١
 قازضات يًٛقٍٛ إىلغري  ايٓػا٤ ٚايؿتٝات إش َاتعاٍ ايعساي١ سل املطأ٠ يف إْهاض
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ؾُٝا  نس املطأ٠ ايكٛاْني اييت متٝع ٫ تعاٍ تعٌُ بك٠ٛ نجريًا َٔ ايبًسإ، شيو إ ايعساي١
٫  أٜها ْعِ ايعساي١ع٢ً قعٝس آخط ؾإٕ  ايعُاي١ٚاملٛار١ٓ ٚ ٚاملًه١ٝ ا٭غط٠ب ٜتعًل

 ايػهإ َٔ ايٓػا٤ َٔ نجري تتعطض سٝح، ايٓػا٤ صبُٛعات َع١ٓٝ َٔ استٝادات تًيب
ع٢ً  ع٢ً سس غٛا٤ ٚاشبام يف اجملايني ايعاّ ايعٓـ ٜٚٛادٗٔ يًتُٝٝع ا٭قًٝني

 .22ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚايعطم أغاؽ

 العْامل الجكافٔ٘ أضاع تعْٓل املسأٗ:  خامطًا:

سكٛقٗا  ذبس بؿهٌ أغاؽ َٔاييت  ٜطتبط بايسٚض ايتُٟٓٛ يًُطأ٠ تأثري ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ
 َعاٜري يف ذبسٜس ض٥ٝػًا ًٜعب زٚضًا ايسَٜٔٚا ٜعاٍ   يف َهإ ايعٌُ َٚؿاضنتٗا

 يف ا٭زٜإدتًـ مل املتططؾ١اٯضا٤ نجري َٔ ايجكاؾات. نُا تػِٗ  ا٫زٚاض ازبٓسض١ٜ يف
ٚايعٌُ. أَا ايتٓكٌ املتعًك١ ب مبا يف شيو اسبكٛم، سكٛم املطأ٠ تٗسٜس أٚ اْهاض

 ايكا١ُ٥ ع٢ً آيٝات ايػٛم ٚتأنٝسٖا ع٢ً اَتٝاظات ا٫قتكاز١ٜٚاملُاضغات  ايػٝاغات
أٚ ذبس َٔ ؾطم  سكٛقِٗ نعُاٍ ذبطّ ايٓػا٤ َٔ، ؾإْٗا سػاب ايٓاؽ ع٢ً ايطبح

سساخ زٚضًا ًَُٗا ٱ ايجكاؾ١ ايػٝاغ١ٝتًعب  ايصٟ ايٛقت ٚيف ايتٓاؾؼ يف َٝسإ ايعٌُ
ؾه٬ً عٔ  احملًٞ ٚايٛرين، ايكعٝسٜٔع٢ً  ضبسٚز تتُتع بأقٛاتايتػٝري، َا تعاٍ املطأ٠ 

 ايطمس١ٝ ْعِ ايػًط١املؿاضن١ ايها١ًَ يف  غري قازض٠ ع٢ً إ املطأ٠

بني ازبٓػني ٚتتؿاٚت  تعٗط َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ عسّ املػاٚا٠ ايجكاؾات يف َععِ
 ٜطأغٗا ايصنٛض، ٚع٢ً َػت٣ٛ آخط، ا٭غط اييت ا٭غط زاخٌ بني ا٭دٝاٍايع٬قات 

إش ٜعس اْتؿاض ايُٓٛشز ايصنٛضٟ َٔ  ايػٝطط٠،  َػت٣ٛ عاٍ َٔ تتُٝع بٛدٛز غايبًا َا
أِٖ أغباب تُٗٝـ ايٓػا٤ ٚاغتبعازٖٔ عٔ عًُٝات قٓع ايكطاض َٚؿاضنتٗٔ ايؿاع١ً 

 املٓعٍ َٔخاضز  يًعٌُاملطأ٠  خطٚزٜؿػط يف اسبٝا٠ ايعا١َ.  ٚيف ٖصٙ ا٫دٛا٤ غايبًا َا 
يف  زٜٔزَرت ايطداٍ، مما ػبعٌ إعاي١ أغطِٖ ع٢ً ايطدٌقسض٠  بعسّ قبٌ اٯخطٜٔ
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  ايعٓـب أٚ ايتٗسٜس َٔ خ٬ٍ ايعٓـ ايعٌُ املأدٛض باملؿاضن١ يفايػُاح يًُطأ٠ 
قٛتٗا غُٝهًٓٗا ٜٚععظ  ايعٌُ املسؾٛع ا٭دط يف   إ اغبطاط ايٓػا٤ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ 

ٜ٪زٟ أٜها  ميهٔ إٔباملكابٌ،  ايكطاض زاخٌ املٓعٍ ع١ًُٝ قٓع ع٢ً ايتأثري يف ٚقسضتٗا
أنجط َٔ  تهػب إشا ناْت املطأ٠ ٫ٚغُٝا املٓعٍ، ايكطاع زاخٌإػباز ساي١ َٔ  إىل

 . ايطدٌ َع ظطٚف ايبطاي١ اييت ٜتعطض هلااملٓعٍ  عًُٗا خاضز، أٚ ٜتعأَ ايطداٍ
 املتك١ً، ايصنٛض٠ يف أظ١َ، ٫بس َٔ ا٫عرتاف بٛدٛز َا ٜػ٢ُ يف ايعكٛز ا٭خري٠ٚ

نطٚض٠  مما ٜسعٛ إىل، عًُٝات ايعٛمل١ َٔ خ٬ٍ ايطداٍَٛاقـ ٚ يف أزٚاض بايتػٝريات
عبٛ َعٜس  ايتكسّ   يتشكٝلتػع٢  ايتػٝريات إشا ناْت ٖصٙ ايطداٍ ا٫ٖتُاّ ع٢ً تطنٝع

 .ايٓػا٤تؿاقِ ايهطض ع٢ً ، بس٫ َٔ املػاٚا٠ َٔ

ت يف إػباز قٛايب منط١ٝ ٚتتعاؾط ايعٛاٌَ اشباضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ يف نجري َٔ اجملتُعا
تعطقٌ ؾطم متهني املطأ٠ ٚذبس َٔ اْط٬قاتٗا يف َػاضات ايت١ُٝٓ ٚايتشسٜح. إش َاتعاٍ 

املٓعٍ إ٫ً  َػازض٠، ٫ تػتطٝع ايجكاؾات، ٚيف بعض َٔ ضبسٚز١ٜ اسبطن١ تعاْٞ املطأ٠
ٚست٢  املأدٛض.َٔ أْٛاع ايعٌُ  ْٛع أَٟع  ؾعًٝا، ٖٚٛ َا ٜتعاضض مبكاسب١ ضدٌ

يؿعًٝا أٚ دٓػًٝا أٚ َعا١ًَ غ١٦ٝ أٚ عٓؿًا  تٛاد٘، ؾإْٗا قس باملػازض٠ ٜػُح يًٓػا٤ سَاعٓ
أٚ  ٚايكاٍ تٛاد٘ َؿانٌ ايكٌٝيف ايؿاضع، ٚضمبا  غري َعطٚؾني شنٛض َٔ اعتسا٤ً دػسًٜا

زاخٌ صبتُعاتٗٔ احمل١ًٝ.  ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايتكسّ ايصٟ قِ ايعاض ٛست٢ ايتعطض ي
 نس املطأ٠ ايعٓـ ناؾ١ اجملا٫ت، غري إٔ ٖٓاى َػتٜٛات َتعاٜس٠ َٔذبكل يٲْػا١ْٝ يف 

دطا٥ِ هْٛٗٔ ْػا٤( مبا يف شيو "ؾكط ي َٔ قبٌ ايطداٍ) قتٌ ايٓػا٤ ٫غُٝا قهاٜا
  ايؿطف". 
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قتٌ  َكطًح قتٌ ايٓػا٤ يٛقـ سا٫ت تِ اغتدساّٜ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، املهػٝو يف
ا٫غبطاط يف َعاٜري ايٓٛع ا٫دتُاعٞ أٚ  نس ممٔ ٜكؿٕٛ كاْعايعا٬َت يف امل ا٫ْاخ

 23خاضز املٓعٍ ايعٌُ بأدط

يف  ٜتعطنٔ يًعٓـ يف ايعامل َٔ نٌ ث٬خ ْػا٤ تعٗط امل٪ؾطات ايسٚي١ٝ إ ٚاسس٠
، غٛا٤ نإ ايتٗسٜس بايعٓـ أٚ، نس ايٓػا٤ ٚايؿتٝات ايعٓـؾ سٝاتٗٔ َطس١ً َا َٔ

َعطٚؾني ٚغري  ضداٍ ع٢ً  أٜسٟ، اشبام ٚايعاّاجملايني ، يف عارؿًٝا بسًْٝا أٚ دٓػًٝا أٚ
 24ايت١ُٝٓ عًُٝات يف ؿتاح ايط٥ٝؼ سبطن١ املطأ٠ َٚؿاضنتٗا ، َا ٜعاٍ  املَعطٚؾني

يعٌ أِٖ َا ٜطنع عًٝ٘ املٗتُٕٛ بكهاٜا إزَاز ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف ايت١ُٝٓ ربٝع١ 
غايبًا َا تهٕٛ  ٍيف املٓع ايٓػا٤ اي٬تٞ ٜعًُٔايؿطم ٚاشبٝاضات املتاس١ أَاَِٗ. ؾ

ٜعٝؿٕٛ يف َػت٣ٛ يف ايعضاع١ ػبعًِٗ اؾتػاهلٔ  ٚإضبسٚز٠،  خٝاضاتِٗ ٚؾطقِ
عًَُٛا  إٔ ايٓػا٤ ٚتؿري ايتكسٜطات إىل احملاقٌٝ ايٓكس١ٜايعٌُ يف  بس٫ َٔ ايهؿاف

أٚ  ا٭ضض ٚضاث١ املُتًهات ؾه٬ً عٔ عسّ متتعٗٔ حبكٛم َٔ ٪غ٣ٛ  ٫ ميًهٔ
إْتاز احملاقٌٝ  يف ا٭َط ايصٟ ؼبس ٚع٢ً عبٛ نبري َٔ ؾطم َؿاضنتٗٔ، اشباق١ املًه١ٝ
ا٭ضض، ؾإْٗا تبك٢  تطخ ميهٔ يًُطأ٠ إٔ ست٢ عٓسَاٚ ع٢ً ْطام أٚغع ايٓكس١ٜ

َٔ  إىل ايصنٛض ا٭ضض أِْٗ غٝعطٕٛ قس ٜعين إ ايعٌُ أٚمحا١ٜ ايطدٌ، حباد١ إىل 
يف  َؿاضنتٗا ٜهعـ َٔ َػت٣ٛضمبا  ضبسٚز١ٜ ؾطم املطأ٠ ملًه١ٝ ا٭ضضإٕ  ا٭قاضب.

أقٍٛ يًًُه١ٝ َٔ ؾطم  ٚدٛز ، بُٝٓا ٜعٛم عسّايعضاعٞ اٱْتاز ذبػني َؿاضٜع
، ػبعٌ ايٓػا٤ قاعس٠ ا٭قٍٛ إٕ نعـ ايكطٚض ٚقٛهلٔ يف اسبكٍٛ ع٢ً
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، ٚأقٌ قسض٠ ع٢ً ايتهٝـ َٔ ؾطم املعطؾ١، تػري املٓار ا٭نجط تهطضا َٔاملعاضعات 
 املٓاغب١ ا٫غرتاتٝذٝات اعتُازب ايتهٝـ أقٌ قسض٠ ع٢ًٚبايٓتٝذ١ تهٕٛ 

 ي٬غبطاط يف ِٖ أقٌ اغتعسازًا ايؿكطا٤ إٔ ٚقس نؿؿت بعض حبٛخ ايبٓو ايسٚيٞ
َٔ  أقٌب أقٛهلا ايعا٥س ع٢ً ايٓتٝذ١ اغبؿاضاملدارط ايعاي١ٝ ٚناْت شات  ا٭ْؿط١

، إٔ ايؿكط ا٫دتُاعٞايٓٛع  ذب٬ًٝت ٚتعٗط. 25ا٭نجط ثطا٤ً ا٭غط َٔ   ٪-
 ا٫نجط عطن١ أِْٗ قس ٜعين ٚق١ً اشبرب٠، ا٭قٍٛ، ٚا٫ؾتكاض إىل يًُطأ٠ ايٓػيب

ايٓػا٤ يف نجري َٔ  ثبتتأ َٚع شيو، ؾكس يف ذبكٝل املهاغب ا٫قتكاز١ٜ.  يًُدارط
املؿاضٜع ايكػري٠  بؿهٌ ؾعاٍ يتطٜٛطٚ ايتٌُٜٛ ايكػري ايبًسإ قسضتٗٔ ع٢ً اغتجُاض

 ايكطٚض. تػسٜس بايتعاَٗٔ يفٜتِ ا٫عرتاف ايصٟ يف ايٛقت 

غري إ َٔ ا٫غباب اييت تعٜس َػاس١ ايكعٛبات أَاّ املطأ٠ ٚتكًل ؾطم متهٝٓٗا ٚيف 
تهٕٛ ، إش َععِ اجملتُعات ا٫ْػا١ْٝ، ٖٛ عسّ قسضتٗا ع٢ً ا٫ْتعاّ يف ايعٌُ املأدٛض

ٚ ايعٌُ يف أ ٚاّ ناٌَ،بس َٔ ايعٌُ بس٫ً يًُؿاضن١ جبع٤ َٔ ايٛقت أنجط اغتعسازًا
ايٓػا٤ يف ايعٌُ املتشكل  هػباي ٚبايٓتٝذ١ ٜهٕٛ ايكطاع غري ايطمسٞ بسٍ ايطمسٞ،

 .َكاض١ْ بايطداٍ أقٌ

. تعكٝسًاأنجط بططم ايطداٍ ٚ تأثطًا َٔ أنجط ايٓػا٤غايبًا َا تهٕٛ ٚيف ظطٚف ا٫ظَات 
، ٚاملٝاٙ، َٚؿه٬ت ٚايٛقٛزايػصا٤ ٚؾش١  ا٫قتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝإش اىل داْب ايكعٛبات 

 ايهٛاضخ أثٓا٤ طبارط َع١ٓٝ ايٓػا٤ تٛاد٘ايطعا١ٜ، ايب١٦ٝ ٚسكٛم اٱْػإ ٚأظَات 
ايبسْٞ  ايعٓـتعطنٗا اىل  إش ٜتعاٜس خطط ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم،ٚايكطاع املػًح

سبُا١ٜ ا مل تؿؿٌ ؾشػب يف تٛؾريايٛنا٫ت ٖٚٓا ٫بس َٔ يؿت ايٓعط اىل إ .ٚازبٓػٞ

                                                            
25

 -Holzmann, R. and S. Jørgensen. Social Risk Management: A new conceptual 
framework for social protection and beyond, Social Protection Discussion Paper 
Series 0006, Social Protection Unit, Human Development Network, The World 
Bank, February 2000. 



 

30 
 

اٱظباب١ٝ ٚ اٱْتاد١ٝ ا٫ستٝاداتعٔ  غايبا َا ٜتِ ايتػانٞايؿتٝات، يهٔ ٚيًٓػا٤ 
 ٚؾطم بٓا٤ ايػ٬ّ يعطٚف ا٭ظ١َ  ا٫غتذاب٫١غُٝا عٓس 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ أ١ُٖٝ ايعٌُ بأدط بايٓػب١ يًُطأ٠، ٫ تؿٛتٓا ا٫ؾاض٠ اىل إٔ ايٓػا٤ َا 
املٓعٍ، أٚ ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ يًعا١ً٥. ظئ ٜتٛيني ازبع٤ ا٭نرب َٔ ايعٌُ بسٕٚ أدط يف 

إش تتشٌُ املػ٪ٚي١ٝ ايط٥ٝػ١ يف ضعا١ٜ ا٭رؿاٍ ٚاملػٓني ؾه٬ً عٔ ذبًُٗا َػ٪ٚي١ٝ 
ا٭ْؿط١ امل١ُٗ يف املٓعٍ نذًب املا٤ أٚ اسبطب يف اجملتُعات ايعضاع١ٝ. إْٗا تًعب زٚضًا 

باب ٚايؿٝٛر ٚاملطن٢، بٌ ض٥ٝػًا يف " اقتكاز ايطعا١ٜ "، ايصٟ ٫ ٜٛؾط ؾكط ايطعا١ٜ يًؿ
إٕ ٖصٙ ا٫عُاٍ ٫ ٜتِ تكٛميٗا اقتكازًٜا بٌ ٖٞ  ٖٛ سٟٝٛ يهُإ ق٠ٛ عا١ًَ َٓتذ١

َك١َٛ بأقٌ َٔ قُٝتٗا، ٚتبك٢ نجري َٔ ْؿارات املطأ٠ غري ضبػٛب١ اقتكازًٜا 
ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜؿاضنٔ يف ايعٌُ املأدٛض غايبا َا ٜٛادٗٔ (.  )

داْب ايعٌُ خاضز  ىلإعزٚز، غايبًا َا ٜهٕٛ َجك٬ً بأزا٤ ايٛادبات املٓعي١ٝ ّٜٛ عٌُ َ
ٖٚصا ػبعٌ املطأ٠ أنجط عطن١ يًؿكط ٚنػط ايٛقت ٖٚٛ َا ٜٓعهؼ غًبًا ع٢ً املٓعٍ.

قشتِٗ ٚؾطم ضؾاِٖٗ. ٚيًتدؿٝـ َٔ ٖصا ايعب٤ ٚذبطٜط ايٓػا٤ يًسخٍٛ يف أعُاٍ 
ادباضٖٔ ع٢ً تطى املسضغ١ يتػط١ٝ ايعٌُ َسؾٛع١ ا٭دط، غايبًا َا ٜهش٢ بايبٓات ٚ

املٓعيٞ، َع َا ٜطاؾل ٖصا املػاض َٔ تأثريات غًب١ٝ ع٢ً ؾطم تعًُِٝٗ ٚايكسض٠ ع٢ً 
 ايبشح عٔ عٌُ َكابٌ أدط يف املػتكبٌ

إٕ نٌ شيو ٜ٪نس اغتُطاض عسّ قسض٠ املطأ٠ ع٢ً ايتشهِ يف خكٛبتٗا ٖٚصا ٜعين إٔ 
ٚست٢ عٓس  ا٫غبطاط يف ا٭ْؿط١ اٱْتاد١ٝؾطم ذبسٜسٖا ي٫ًٛزات غتُٓعٗا َٔ 

تٛؾط خسَات ايكش١ اٱظباب١ٝ، ؾإٕ شيو ٫ ٜهؿٞ يهُإ قسض٠ املطأ٠ يف ايٛقٍٛ 
ٚيعٌ ٚد٘ اشبطٛض٠ عٓسَا ٜط٣ ايطداٍ إ قطاض ا٫ظباب قطاض ضبػّٛ هلِ، ٚإ إيٝٗا. 

٠ٛ إظباب أعساز نبري٠ َٔ ا٭رؿاٍ ميهٔ قطا٤ت٘ نسيٌٝ ع٢ً خكٛب١ ايصنٛض ٚق
ْؿٛشِٖ، ٚاييت تكبح أنجط أ١ُٖٝ يف صبتُعات ذبهُٗا َٓعَٛات ق١ُٝٝ شات غط٠ٛ 
شنٛض١ٜ.  ٚيف نجري َٔ ايجكاؾات، ٫ تعاٍ َٓاقؿ١ بعض ايكهاٜا املتعًك١ بايجكاؾ١ ازبٓػ١ٝ 
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ضبط١َ. ٖٚٛ أَط قس ٜٓعهؼ ع٢ً اسبكٛم اٱظباب١ٝ يًؿتٝات املطاٖكات بؿهٌ خام، 
خسَات ايكش١ اٱظباب١ٝ إشا ناْت غري َتعٚد١. يكس ٚقس ميٓعٗا َٔ ايٛقٍٛ إىل 

بكسض٠ املطأ٠ ع٢ً ايتشهِ يف أظٗطت نجري َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ع٬ق١ ايتعًِٝ
تبني أٜها إٔ ايعٌُ املأدٛض ميهٔ إٔ ٜععظ ؾطم ايٓػا٤ يف ذبكٝل ؾِٗ ، نُاخكٛبتٗا

 26أنرب يًشكٛم اٱظباب١ٝ ٚؾطم املؿاضن١ يف ايكطاض زاخٌ ا٫غط٠

 املٛاضز ٟ أٟ إٔاٜجاضادتُاعًٝا ٖٛ غًٛى  املطأ٠ إٕ شيو نً٘ ْابع َٔ سكٝك١ إ غًٛى
 ا٭غط٠ يٲْؿام ع٢ً ايٓػا٤ أنجط عطن١ عٔ رطٜل ا٭غط٠ اييت تسخٌ ا٫قتكاز١ٜ

 أؾكط ايؿكطا٤"ٖٞ  اٱْاخ اييت تطأغٗا ا٭غط قس ٫ تهٕٛٚ استٝادات ا٭رؿاٍٚتأَني 
ضمبا  َع ايطداٍ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜعؿٔ، شيو إٔ ايجكاؾ١ ايؿعب١ٝ يفنُا ٖٛ َعطٚف 

 بػبب سذب ايطدٌ، ٚيهٔ ؾكري٠ يٝػتعَُُٛا    ا٭غطغري إٔ َٔ ؾكط ْػيب،  ٜعاْني
 زاخٌ ا٭غط٠ ٚا٭رؿاٍ، قس ٜسؾع ايٓػا٤ ٭غطاض ا٫غت٬ٗى ايؿدكٞ سخٌأسٝاًْا يً

 اىل ساؾ١ ايؿكط.

، ٚترتى زخًِٗ عٔ ا٫غط٠ ايطداٍ، ؼبذب ػب املطأ٠ته ٚتهُٔ املؿه١ً أسٝاًْا عٓسَا
 ٚنع املطأ٠، غري إ املٛاضز ْؿؼ املػت٣ٛ َٔ ممٔ ؼبكًٕٛ ع٢ً ايٓػا٤ ٚا٭رؿاٍ

 تًو املٛاضز غٝططتٗا ع٢ً بعٜاز٠َٚهاْتٗا تتشػٔ 

َبازضات  نُٔٚنع املطأ٠  ٜعين َٔ قبٌ ايطداٍاي٬َػ٩ٛي١ٝإٕ ٖصا املػت٣ٛ َٔ 
 اغتٗساف ايٓػا٤ ٚيف ايٛقت ايصٟ ؼبع٢ايػٝاغات ا٫دتُاع١ٝٚ اسبس َٔ ايؿكط

. 27ٚاملػ٪ٚي١ٝ( ا٫يتعاّتأْٝح )، ؾإٕ شيو ٜطتبط بتأْٝح ايؿكط رتسٝب زا٥ِب باملٛاضز
تهٝـ  بٌؾشػب  تُٗٝـ ايطدا٫ٍ ٜ٪زٟ اىل  قس تًو ايػٝاغات ْتا٥رإٕ اعتُاز 
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 ٚضمبا اجملتُع ٚإزاض٠ ٚاٱْتاد١ٝظباب١ٝ اٱيعٌُ املطأ٠ اسبايٞ،  ا٫عبا٤ ايج٬ث١ٝ َٔ َعٜسًا
 اٱْتادٞ مما ٜععظ أزٚاضِٖ ع٢ً سػاب زٚضٖا اٱظبابٞيسٚضٖا  اَتٝاظًاميٓح املطأ٠ 

 عا٬َت ٚيٝؼ نأَٗات

ٖصٙ املػتٜٛات َٔ ازبٗٛز، املُتعد١ حبػاغ١ٝ ٚاضتباط عايٞ حبٝا٠ املطأ٠ اي١َٝٛٝ،  إٕ
تػتًعّ ايتأنس َٔ ٚدٛز عٓا١ٜ ؾعاي١ عٓس ايتٓؿٝص يهُإ تًب١ٝ ايػٝاغات ٚايرباَر 

 . 28ايػٝاغ١ ٖصٙ أدٓسات يف خس١َ إ٫ تٛنع ٫ٖٓا أٜهًا  سبادات املطأ٠.  ٚاملطأ٠

ايت١ُٝٓ ؾطم  ايػٝاغات ايطا١َٝ إىل تععٜع اعتباضْا إٔإٔ ْهع يف ٖٓا  َٔ املِٗٚ
 اييت ٖٞ أغاؽ ايب١ٜٛٝٓ ا٫خت٫٬تايٓػا٤، ٫ تعاجل  ٚاييت تؿٌُ ا٫قتكاز١ٜ

ايُٓٛ، ٚيهٓٗا  ذبكل َهاغبقس اغتبعازِٖ. َٔ ٖٓا ٜٓبػٞ ايتصنري إ ٖصٙ ايػٝاغات 
 .املػاٚا٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ َهاغب ٫ ذبكل بايهطٚض٠

 ضادضًا: أّلْٓات التدخل مً أدل التنهني

ٚيف نٌ اجملتُعات  ٚاسبطنات يعً٘ بات َٔ املػًِ ب٘ ايّٝٛ، إ مجٝع ازبُاعات
ع٢ً ا٭غاغ١ٝ، ٚ املطأ٠يتععٜع ؾطم تًب١ٝ استٝادات تٛاقٌ َػاعٝٗا  ا٫ْػا١ْٝ

اسبطنات ازبُاعات ٚٚتػتُط ايسؾاع عٓٗا.يف مجٝع اجملا٫ت ٚ سكٛقٗانطٚض٠ اسرتاّ 
ػبسٕٚ  ايعسٜس َِٓٗ، غري إ ٖصٙ اسبكٛمتععٜع بإٔ تهٕٛ ق٣ٛ َ٪ثط٠ َٚكٓع١ يايٓػا١ٝ٥ 
٫ٚ ٜطاٚزْا أز٢ْ ؾو إ  ايرتنٝع. ْتٝذ١ ٖصا َعطنني ملدارط ايتٗسٜس أْؿػِٗ

ا٫دتُاع١ٝ  سامس١ بايٓػب١ يًت١ُٝٓ عٛاٌَ ٚاٱظباب١ٝ اسبكٛم املس١ْٝ ٚايجكاؾ١ٝ
ارباش  يًٓػا٤ ٚايؿتٝات املطاٖكات، ٫ ميهٔ ٖصٙ اسبكٛم زٕٚٚا٫قتكاز١ٜ.  َٚٔ

يٮْؿط١ املسض٠  اييت قس تكـ عا٥كًا أَاّ مماضغتٗٔ ٚاي٫ٛز٠ اشبكٛب١ سٍٛ قطاضات
يف اسبس َٔ  املبهط ٚايكػطٟ ؾه٬ً عُا ٜػبب٘ ايعٚاز، اٱْتاد١ٝ، ٚتكًٌ َٔ يًسخٌ
 ايتعًِٝ ٚايعٌُ ع٢ً اسبكٍٛ َٔ ايؿابات ؾطم
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ؼبسز ب٬ ؾو َٔ قسضات املطأ٠ ايتٗسٜس بايعٓـ ٚ ٚايعارؿٞ ٚازبػسٟ ازبٓػٞ ايعٓـ
بؿهٌ  ا٫غبطاطميٓعٗا َٔ ٚ املٓعي١ٝ، عًُٗا ع٢ً املٗاّ، ٜٚككط ا٫ْتكاٍ ٚاسبطن١ يف

ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. َع ا٫عرتاف بايكسضات اييت ميتًهٗا ايت١ُٝٓ  عًُٝات ناٌَ يف
ٚتععٜع  ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ َٔيف ايٛقا١ٜ  ٚايؿتٝإ ايطداٍ
 املػاٚا٠ بني ازبٓػنيؾطم 

اييت  مبا يف شيو تًو، يف نجري َٔ املػتٜٛاتكٛم املطأ٠ تعٗط سب تٗسٜساتاي إٕ ربٝع١
ايتػري ا٫قتكازٟ، ٚ عًُٝات ايعٛمل١، ؾه٬ عٔ ٚايتكايٝس، ٚايسٜٔ، ايجكاؾ١ تططسٗا

ٖٚصا َا ٜتطًب اسساخ تػٝريات ض٥ٝػ١ يف املٓعَٛات ايك١ُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ احملسز٠ يٮزٚاض 
ايت١ُٜٛٓ يًُطأ٠. إش ٜط٣ عامل ا٫دتُاع بٝري بٛضزٜٛ اْ٘ ٫ ميهٔ ذبطٜط نشاٜا ايعٓـ 
مبطغّٛ، بٌ ٜتطًب اسساخ تػٝريات َٔ خ٬ٍ ث٬خ َ٪غػات، ٖٞ ا٫غط٠، 

١ًُٝٝ، ٚزٚض ايعباز٠ ملٛاد١ٗ املٛضٚخ ايجكايف ٚاسبس َٔ تأثري ايكٛايب ٚامل٪غػات ايتع
 . 29ايُٓط١ٝ اييت تكٛض ا٫زٚاض ايت١ُٜٛٓ يًُطأ٠

يف  ػبعًٗا املٓعيٞ غري املأدٛض ايعٌُ املطأ٠ ٭زا٤ أزٚاض ت١ُٜٛٓ ع٢ً قعٝس إٕ َػ٪ٚي١ٝ
َٔ ايٓاس١ٝ  اعتُازًا ع٢ً ايطدٌ ؿكط، نُا ػبعًٗا أنجطتٛاد٘ خطط اي ايٛقت شات٘
، يف ايٛقت اقتكاز١ٜ َٓتذ١ ك٠ٛ عٌُن أَط ؼبس َٔ قسضتٗا، ٖٚٛ بايتأنٝس ا٫قتكاز١ٜ
 ًَُٗاايهٗطبا٤ ٚايكطف ايكشٞ ٚ َجٌ املٝاٙ يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ا٫غتجُاضايصٟ ٜعس 

ايكش١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚ ا٭ظَات املاي١ٝنُا إٔ املٗاّ.  املطتبط بٗصٙ ايعَٔ عب٤ يتدؿٝـ
ع٢ً عبٛ غري  اييت تكع ايطعا١ٝ٥ ا٫عبا٤ذبٌُ  َع ايطعا١ٜ إىل خسَاتاسباد١ تهجـ 
 تٛؾري خسَات ايػٝاغات ايطا١َٝ إىلَٚٔ امل٬سغ إ  ٚايؿتٝات ع٢ً ايٓػا٤ َتٓاغب

٫ تكتكط ع٢ً  ايهاؾ١ٝايطعا١ٜ ايكش١ٝ يًطؿٌ ؾه٬ً عٔ  بأغعاض َعكٛي١ ٚضعا١ٜ ْٛع١ٝ
 َٔ ايعٌَُؿّٗٛ  تػاعس يف تػٝري، بٌ أٜها ايعٌُ املأدٛض ؾشػب يسخٍٛ ذبطٜط املطأ٠

 ٖصا ايتػٝري يف املػ٪ٚي١ٝ ازبُع١ٝ نْٛ٘ َػ٪ٚي١ٝ ضعا١ٝ٥ ع٢ً املػت٣ٛ املٓعيٞ إىل
                                                            

29
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 اهلسف ا٫غاؽ ع٢ً املس٣ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ   يًعٌُ ايطعا٥ٞاملٓعٛض املؿاُٖٝٞ 
  ايطٌٜٛ

إٕ اسساخ تػٝريات َ٪غػ١ٝ دٖٛط١ٜ غتػِٗ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ يف تععٜع ؾطم 
متهني املطأ٠ َٚػاٚاتٗا، ٜٚتِ شيو باعتُاز سع١َ َٔ ايتػٝريات زاخٌ اْع١ُ 
امل٪غػات ٖٚٝانًٗا، ٚاعتُاز تؿطٜعات تهُٔ املػاٚا٠ بني املطأ٠ ٚايطدٌ أَاّ 

 َا مل تهٔ ٖٓاى عًٝ٘ ناسبؿاظ يٝؼ اسبلانتػاب ايكإْٛ. ٚمما دبسض ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ إ 
 ساد١ إىل تععٜع يًشكٛم. َٚٔ ا١ُٖٝ٫ مبهإ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٖٓاى َطاقب١ َػتُط٠

ا٫غتذاب١  ٚنُإ ٖصٙ، غري ايطمس١ٝايطمس١ٝ ٚ ْعِ ايعساي١ ٚقٍٛ املطأ٠ إىلؾطم 
عٔ إٔ  ، ؾه٬ًع٢ً قسّ املػاٚا٠ ايٓػا٤تععٜع سكٛم ٚؾطم َٚؿاضن١ مجٝع ي ٖٛ

 يف ٖصا اجملاٍ ساغِ أٜهاايٓػا٥ٞ  ايػٝاغٞ ايكٛت ذبػني

، سٝح ٜتِ ايهاٌَ ايتؿػٌٝيتععٜع إَهاْاتَػتُط٠  ساد١، ٖٓاى ٚيف املس٣ ايككري
اسبكٍٛ ع٢ً ايتٌُٜٛ، َع يًٓػا٤ ٚنُإ  عٌُ ٥٫ك١ َٓتذ١ؾطم  عٔ رطٜكٗا تٛؾري

باعتباضٖٔ  ايٓػا٤ ق١ُٝ تععٜع ٚا٭ِٖ َٔ شيو، اسبُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ا٫غتُطاض يف تكسِٜ
اسبكٛم  ٖٛ تععٜع ايُٓٛ ا٫قتكازَٟؿتاح ا٭ؾهٌ يف ايتعاٌَ َع ا٫َٛض املاي١ٝ.  إٕ 

يف  اسبلسكٛم املطأ٠ُٛع١ َٔ تطٜٚر سكٝكٞ جملع٢ً  ايصٟ ٜٓطٟٛ ا٫قتكاز١ٜ يًُطأ٠
، ٚايتعبري، ٚايتٓكٌ، ايكش١ ٚايتعًِٝ ٚسكٛم املؿاضن١ ؾه٬ً عٔ اسبكٛم اٱظباب١ٝ

 سٝا٠ خاي١ٝ َٔ ايعٓـإىل ٚق٫ًٛ  ملًه١ٝ،ٚا

إ ذبكٝل ا٫ْكاف يًُطأ٠ ٜتطًب َٓٗا إ تجبت ْؿػٗا ٚتطٛض َٔ قسضتٗا ٚخرباتٗا 
يتهٕٛ باغتُطاض ع٢ً زضد١ َٔ ايهؿا٠٤ متهٓٗا َٔ ايعٌُ ٚاملؿاضن١. ٚيف ٖصا ايػٝام 

 ؾطم َتػا١ٜٚ ٜاٖا، َع اَها١ْٝ تٛؾريا٫بس هلا إ تكسّ سذذًا ق١ٜٛ يسعِ آضا٥ٗا ٚقه
يًتسضٜب ٚضؾع نؿا٤تٗا اييت تؿهٌ سذط ايعا١ٜٚ يف زعُٗا ٚتػٝري ايعازات ٚايتكايٝس 

 اييت ذبذِ أزٚاضٖا ايت١ُٜٛٓ ٚتُٗؿٗا. 
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ٚيف اشبتاّ ْكٍٛ، إ ٖصٙ ايسضاغ١، بٓٝت ع٢ً ْتا٥ر اعُاٍ َٚ٪ؾطات زضاغات 
ايت١ُٜٛٓ ذبتٌ أٚي١ٜٛ  أخط٣، ٚإ مجٝعٗا ٜؿري اىل إ ازَاز ٚمتهني املطأ٠ يف ايع١ًُٝ

اغرتاتٝذ١ٝ يٓٗٛض اجملتُع ٚتكسَ٘. ٚإشا ناْت ازبٗٛز ايطمس١ٝ ٚايؿعب١ٝ داز٠ يتشكٝل 
ٖصٙ ا٭ٖساف، ؾإ ازبُٝع غٝهْٕٛٛ يف أٚناع أنجط أَاًْا ٚاغتكطاضًا، ٚإٕ مل تهٔ 

نصيو ؾإ دٗٛز اٱق٬ح ايػٝاغٞ ٚا٭َين تبك٢ َؿتت١ َٚبسز٠.  
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 مكدم٘

 

  للذنٔعالتعلٔه  تطنً اهلدف ارتامظ مً اعالٌ داناز عاو                     

يف ايتعًِٝ  بني ازبٓػني )ايكها٤ ع٢ً ايؿٛاضم ()
 املػاٚا٠ بني ازبٓػني يف ٚذبكٝل، حبًٍٛ عاّ  ٚايجاْٟٛ ا٫بتسا٥ٞ

 ١ناًَتٛؾري ؾطم  ايرتنٝع ع٢ً نُإ َع، ايتعًِٝ حبًٍٛ عاّ 
ايتعًِٝ  يتشكٝل ْٛع١ٝ دٝس٠ يفٚاٱظباظ ا٫يتشام  يف يًؿتٝاتَٚتػا١ٜٚ 
ا٭غاغٞ(

 ٘ٔتطنً اهلدف الجالح مً االٍداف اإلمنأٜ٘ لأللف ( )

حبًٍٛ  ٚايجاْٟٛ يف ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ ايتؿاٚت بني ازبٓػنيإظاي١ نٌ اؾهاٍ )
  .ٜتذاٚظ عاّ  يف َٛعس ٫َػتٜٛات ايتعًِٝ ٚيف مجٝع، عاّ 

أؾهٌ اْٛاع ا٫غتجُاض َٔ  ًاٚاسس ٜعس ٝاتؿتايتعًِٝ يعً٘ بات َٔ املػًِ ب٘ ايّٝٛ، إ 
ؾايتعًِٝ ازبٝس نُا . سس غٛا٤يف ا٭غط٠ ٚاجملتُع يف ايبًسإ املتكس١َ ٚايٓا١َٝ ع٢ً 

، ، ايطداٍ ٚايٓػا٤ايؿتٝات ٚايؿتٝإ يتػري سٝا٠ ا٫ْػإ ازا٠ ؾاع١ً ٜهٕٜٛعطف ازبُٝع 
ايكشٝح  ايططٜل يفٚٚنعٗا  ِإَهاْاتٗ تطٜٛطتٛغٝع خٝاضاتِٗ َٚٚػاعستِٗ ع٢ً 
ؿتا٠ ع٢ً ٚد٘ اي أٜها إٔ تعًِٝ نُا ْعًِايٓذاح يف سٝاتِٗ.  ايصٟ ٜٛؾط ؾطم

 ا٭نجطايؿتٝات ؾ. ٚاغتساَتٗا ايت١ُٝٓإ ٜؿهٌ ْكط١ ا٫ْط٬م يف َػاض ميهٔ اشبكٛم 
، أنجط كش١ب ٜتُتعٕٛ ٔأرؿاهلٚايعٚاز، غايبًا َا ٜ٪خطٕ ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، تعًًُٝا
إىل أغطِٖ  تعٛز بايٓؿع ٜػِٗ يف ذبكٝل اغتجُاضات َٔ املاٍ ايصٟ ًاَعٜس ٗٔٚنػب

.ِٗٚبًساْ يف قٝاز٠ صبتُعاتِٗ أنجط ْؿارًا ت١ُٜٛٓ ًاأزٚاض ًعؾبٜٚ ٚصبتُعاتِٗ احمل١ًٝ،
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خبكٛم  ٚيعًٓا ظبس يف اؾاض٠ اٱع٬ٕ ايعاملٞ ايكازض عٔ ا٭َِ املتشس٠ عاّ 
)ايتعًِٝ يًذُٝع( َا ٜعرب بٛنٛح بإ سادات ايتعًِٝ ا٭غاغ١ٝ ٫ تكتكط ع٢ً 
ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاسبػاب ؾكط، بٌ تؿٌُ أٜهًا املعطؾ١ ٚاملٗاضات ٚاملٛاقـ ٚايكِٝ 

ٔ اٱْػاْٞ ٚاملؿاضن١ يف ايت١ُٝٓ يف عامل َرتابط.  املطًٛب١ يًعٝـ بػ٬ّ ٚذبكٝل ا٫َ
٫ٚ ميهٔ تًب١ٝ تًو اسبادات يف ايبًسإ ناؾ١ زٕٚ ذبكٝل ٚتععٜع ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ. 
إ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٖصٙ، ٚٚؾل املٛاقؿات املصنٛض٠، امنا تكب يف َكًش١ ذبكٝل أٖساف 

ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚاغتسا١َ  أخط٣ َجٌ: املػاعس٠ يف بٓا٤ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ يتشكٝل
ايت١ُٝٓ، ٚسل نٌ ؾطز يف املؿاضن١، ٚاملػاٚا٠ زاخٌ ا٫غط٠ ٚاجملتُع ٚاسبٝا٠ 
ا٫قتكاز١ٜ، ٫ٚ ميهٔ ذبكٝل ٖصا ايتكسّ بتعطٌٝ ايكسضات اٱْػا١ْٝ ايٓامج١ عٔ اغتبعاز 

 ا٫ْاخ َٔ ايتعًِٝ ٚاملؿاضن١ ٚسطَاِْٗ َٔ ؾطم ايتُهني.
 

، ْاختعًِٝ اٱصباٍ املان١ٝ، َهاغب نبري٠ يف  ايػٓٛات اٍ  يكس سكل ايعامل يف
ٖٚٛ  ؾٗسٙ ايعامل يف ٖصا املٝسإ،ايتكسّ اسبكٝكٞ ايصٟ  يفنُذتُع عاملٞ ْؿعط بؿدط ٚ

َٓعُات ٜٚسٍ ع٢ً إٔ ا٭ٖساف املؿرتن١ ٚايعٌُ ازبُاعٞ ؾُٝا بني اسبهَٛات  َ٪ؾط
 ايتع١ًُٝٝ اٯؾامتػري إ اشبام ميهٔ  اٱع٬ّ ٚايكطاعاجملتُع املسْٞ ٚٚغا٥ٌ 

 يًؿتٝات يف مجٝع أعبا٤ ايعامل.
 

 تعٗط َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف نجري َٔ بًسإ ايعامل إٔٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا ايتكسّ، 
دٝس. ْٛعٞ ع٢ً تعًِٝ يف اسبكٍٛ  ايؿتٝات ذبكٝلاؾهايٝات ت١ُٜٛٓ ذبس َٔ ٖٓاى 

ايٛاغع يًُشسزات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يؿِٗ ع٢ً ا غٓشاٍٚ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ايرتنٝع
َؿاضٜع َٔ ايسٍٚ يسٜٗا  نجريًا ٫ٚبس َٔ ا٫عرتاف إٔ. ٚا٫قتكاز١ٜ يتعًِٝ ايؿتٝات

ايؿذ٠ٛ بني ازبٓػني يف بتعًِٝ ايؿتٝات، غٛا٤ ناْت تتعًل ؾطم عٌُ يتشػني 
 ا٫يتشام بايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ أٚ ايجاْٟٛ أٚ ايتعًِ.
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املسدعٕ: أّاًل: اإلطاز 

 ايؿتٝات يف ايعامل ؾٗس تعًِٝبًسا  ٖٓاى سٛايٞ يكس أظٗطت امل٪ؾطات ايسٚي١ٝ إ 
ٖٚصٙ  تًب١ٝ ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝايتعًِٝ عا٥كًا اَاّ  دعٌتعجطًا ٚانشًا، مما  ؾٝٗا

يف َػتٓكع َٔ ايطٚاغب ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚإ  ايبًسإ غايبًا َا دبس ْؿػٗا عايك١
تػذٌٝ مجٝع ايؿتٝات ٚايؿتٝإ يف املساضؽ تأَني ؾطم تعاٍ تهاؾح ي نجريًا َٓٗا َا

املطسًتني ا٫بتسا١ٝ٥  ايؿذٛات بني ايبٓني ٚايبٓات يف نٌ َٔا٫بتسا١ٝ٥ ٚتكًٝل 
ؾطم ايتشام  سككت ٚبٓذاح بًسًا يف ايعامل ٖٓاى ع٢ً قعٝس آخط،  ٚايجا١ْٜٛ

يهٓٗا َا تعاٍ تعاْٞ َٔ اغبؿاض ِ ا٫بتسا٥ٞ ٚايجاْٟٛ ايتعًٝ ٚايبٓات يف ًبٓنيَتػا١ٜٚ ي
دٛز٠ عاي١ٝ يف تعًِٝ  اِْٗ ٜهاؾشٕٛ ب٬ ٖٛاز٠ َٔ أدٌ تأَني . ِٝايتعً يف دٛز٠

َجٌ ضبٛ ا٭١َٝ ٚايهتاب١ ٚاسبػاب، ٚاملؿاِٖٝ ا٫غاغ١ٝ املٗاضات يف يؿتٝات ٚايؿتٝإ ا
 املػتكب١ًٝ ٠ ايؿتٝات ٚايؿتٝإنطٚض٠ اغاغ١ٝ يٝؼ سبٝادٛز٠ ايتعًِ إش باتت  ايع١ًُٝ
ٚأخريا،  ايؿتٝات ْامج١ عٔ تعًِٝ مبا ذبكك٘ َٔ مثاض ت١ُٜٛٓ، ٚإمنا ٖٛ أٜها ؾشػب
يف املساضؽ ٚؼبكًٕٛ ع٢ً ؾطم  ا٭رؿاٍ بٓذاحؾٝٗا ًٜتشل أخط٣ زٚي١  ٖٓاى 

 30ا٭٫ٚز يف ايطٜانٝات دًؿٔ عٔتٜايؿتٝات  إ غريتعًِٝ دٝس٠، 
 زٜٔط٘ ضت٘ أضٝل٘ االداب٘ عً حتاّل ٍرِ الدزاض٘

 َاشاٚ ؟ايبٓا٤ عًٝٗاميهٔ اييت  تكسّٖٞ ؾطم اي ؟ َٚاتاؿتٝبتعًِٝ اي ْٗتِ ملاشا
شا َا؟ ٚؾذ٠ٛ ايٓٛع عٓس ايؿتٝاتتػتُط  ملاشاٚ ايؿتٝات؟ ضباٚيتٓا تعًِٝ عٓسايّٝٛ  ْٛاد٘

تػطٜع ْؿعً٘ يإٔ  َا ايصٟ ػببٚ ؟تعًِٝ ايؿتٝات ايعكبات اييت تعرتض عازب١ْعٌُ مل
 ؟ايؿتٝات يف تعًِٝايتكسّ 

، عاجملتُض٥ٝػ١ يتعًِٝ ايؿتٝات يف  ؾٛا٥سغبع١  ٚيٝؼ َٔ باب املبايػ١ ايكٍٛ إ ٖٓاى
بهطٚض٠ اشبام  املسْٞ ٚق٫ًٛ اىل ايكطاعاجملتُع ٚاسبهَٛات ٖٚٛ َا ٜتطًب َٔ 

                                                            
30

 -Elizabeth M. King and Rebecca Winthrop, Todays Challenges for Girls 
Education, Brookings Institute: Global economy and development, Working 
Paper 90, June 2015.   
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ميهٔ ايكٍٛ إ  يف ْٗا١ٜ املطاف،ٚتعًِٝ ايؿتٝات. اشبام بكطاع ايطعا١ٜ ا٫ٖتُاّ ب
 .اػباب١ٝ يًت١ُٝٓ ْتا٥ر عًُٝات ايُٓٛ ٚذبكٝل ذبؿٝع سامس١ يفق٠ٛ  ٜعستعًِٝ ايؿتٝات 

 
.مجنسٗكٔادٗ ادّاز زتتنعٔ٘ لّقدزٗ  أٍٔاًلت املتعلنات أنجسالفتٔات ّاليطاٛ  -

 ْؿػ٘؛ ٜتػص٣ ع٢ً ٖٛ أْ٘ عسّ املػاٚا٠ بني ازبٓػنيي ِٖ املعاٖط ايهاض٠ا ٚاسس٠ َٔ
ست٢ ٚ، ٥ِٗبأبٓا َكاض١ْ يبٓاتِٗ أز٢ْ تطًعات يف نجري َٔ اجملتُعات ؼبًُٕٛ اٯبا٤
إشا َا أعطٝت َٚع شيو،  ٭ْؿػِٗ أقٌ رُٛسات غايبًا َا تتبًٛض يسِٜٗ بٓاتِٗ

 ٛاٝهْٛٚاملٗاضات اي٬ظ١َ ي ايجك١ ٣ نجري َِٓٗيسؾإ ، ؾطقًا َٓاغب١ايؿتٝات ٚايٓػا٤ 
إ َععِ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ أؾػًٔ يكس أظٗطت ا٫زبٝات ايت١ُٜٛٓ اسبسٜج١  ًتػٝريي ًاقٓاع
ٖٚٓاى . 31يف َطس١ً املطاٖك١ ١ٜايكٝاز ٚا٭ْؿط١ ايتعًِٝيف  َبهط٠ اغبطرٔ قٝاز١ٜ أزٚضًا

 اتايطا٥س ايٓػا٤ ٚدٛز قس أظٗطت إٔ، ١ٜطٚاْسٚاي ١ٜاهلٓس ايتذطب١ َٔ ايكهاٜا عسز َٔ
ايت١ُٜٛٓ  ايػٝاغات ٚايرباَر قٝاز٠َٔ خ٬ٍ  ٚاغعًا تطٛضًا قس أسسثٔ صبتُعاتِٗ يف

 . 32اجملتُعضؾاٙ ٚ ا٭غط٠ظطٚف  ذبػني يف أغُٗتاييت 
 

: ٓستبط اضاضًا بازتفاع معدالت الينْ االقتصادٖ التعلٔه ىْعٔ٘ -
إ املػاٚا٠ بني ازبٓػني يف اسبسٜج١ ( ايتذطٜب١ٝ )أظٗطت ايبشٛخ 

يكس أظٗطت بعض بؿهٌ أغطع.  ايُٓٛ ا٫قتكازٟايتعًِٝ ٜطتبط بعٜاز٠ َػتٜٛات 
إ  بٌايتع١ًُٝٝ،  يتكسّ ايع١ًُٝ ناؾًٝا َكٝاغًا يٝػت ايسضاغ١ غٓٛاتإ ايسضاغات 

ا٫عبطاف  ٚاسس٠ يفزضد١  ظٜاز٠ ظبس إٔإش   .ايتعًِٝ ايرتنٝع ػبطٟ سايًٝا ع٢ً ْٛع١ٝ
ايٓاتر احملًٞ  يف ١ٜٛ٦َبعٜاز٠ ْكطتني  ٜطتبطايطٜانٝات ايكطا٠٤ ٚ يف َتٛغط املعٝاضٟ 

، بعباض٠ أخط٣ .َتٛغط غٓٛات ايسضاغ١ عٓس ثبات ست٢، ايؿطز منٛ يف اٱمجايٞ ايػٟٓٛ

                                                            
31

 -O‟Neil, T., Plank, G, and Domingo, P.. Support to women and girls‟ 
leadership: A rapid review of the evidence. London: Overseas Development 
Institute. 2015  
32

 -Abbott, P. Haerpfer, C., and Wallace, C. “Women in Rwandan politics and 
society.” International Journal of Sociology, 38 (4): 111–125, 2008.  
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 عسز غٓٛات ايسضاغ١ َٔ ٜأتٞ ٫ ايؿتٝاتاملتشكك١ َٔ تعًِٝ  َٔ ايؿٛا٥س دع٤ نبري
 ازبٝس.  ِٝتعًبٓٛع١ٝ ايٜطتبط اٜهًا  ٚيهٔ ؾكط
 

لفسص  مطاّاٗ اّضعمً خالل تامني  أنرب للنسأٗالتعلٔه األنجس مطاّاٗ ٓعين متهني اقتصادٖ - 

 . العنل لليطاٛ ّالسدال معًا
ا٫عتُاز تتُهٔ ايعا١ً٥ َٔ ٫  ٫غُٝا عٓسَاايتعًِٝ ٜؿتح أبٛاب ايؿطم يًؿابات، 

ػٓٛات ايًٛاتٞ ٜتُتعٔ ب ايتذاض١ٜ. ايٓػا٤ا٭عُاٍ ايكٝاّ بأٚ  تٗا اٚ ًَهٝتٗاع٢ً ثطٚ
ايعٌُ ٚاَت٬ى ٚتؿػٌٝ ؾطم  يعجٛض ع٢ًيف ا ب٬ ؾو أٚؾط سعًا ارٍٛ ِٖ زضاغ١

املعٜس  . يف نٝٓٝا، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ،ايعاي١ٝ ا٭دٛضٓتذ١، ٚنػب املعاضع ايؿطنات ٚامل
 ْتاز ايعضاعٞايصنٛض ٜعٜس اٱب َكاض١ْ َٔ ايتعًِٝ )ٚاملعٜس َٔ املسخ٬ت( يًُعاضعات

 .   33% بٓػب١ تكٌ إىل 

بصش٘  أطفاهلً ٓتنتع لْغالبعيد ّ أنربٓتنتعً بصش٘  األنجس تعلٔنًا ّالػابات الفتٔات-

 .اّفس
أَٗاتِٗ  ٔ ٜعٝؿٕٛ يف أغطايصٜ اٍرؿ٫% َٔ ا إ اىل اٱؾاض٠ املٓاغب َٔ يعٌ

.   اشباَػ١ بعس غٔ يًعٝـ استُا٫ أنجطأقٌ عطن١ يٲقاب١ با٭َطاض ٜكطإٔ ٜٚهتؾب 
عًَُٛا ٖٚٛ  ٚؾٝات ا٭رؿاٍ تَعس٫ يف ًا ًَُٛغًااغبؿانٚتعٗط ا٫سكا٥ٝات ايعامل١ٝ 

   34 اييت قسَٗا  تكسٜط. اياضتؿاع َعسٍ غٓٛات ايسضاغ١ يًؿتٝاتأَط ٜعٛز اىل 
 نإ ايعسز ا٫قٌ َِٓٗ ساي١ ٚؾا٠ ًَٕٝٛ   إٔ َٔ بنيبٝٓت  ٚآخطٕٚ عاّ 

 ميهٔ ٖصا ا٫غبؿاض ْكـٚإ  ، غٓٛات  ترتاٚح أعُاضِٖ ٫ ايصٜٔ  ا٭رؿاٍ َٔ
 ١ يف غٓٛات ايسضاغ١ يًؿتٝات ٫غُٝا يف أعُاض ا٫ظباب.ايعٜاز٠ ايعاملٝ إٔ ٜعع٣ إىل

                                                            
33

 -Quisumbing, A. R. 1996. Male-female differences in agricultural productivity: 
Methodological issues and Empirical evidence. World Development, 24(10), 
1996, pp. 1579-1595. 
34 Elizabeth M. King and Rebecca Winthrop. Op cit 
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 البيات.الضٔنا  للتعلٔه أنرببفسص أطفاهلً  تعلٔنًا ٓتنتع األنجس األمَات-

عٓس  ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ي٬غتجُاض يف ا٭١ُٖٝأَط بايؼ  تعًِٝ ا٭ّ إٔيٝؼ َٔ ؾو 
، إ ا٫رؿاٍ ايصٜٔ اهلٓس، أظٗطت زضاغات يف دٌٝ املػتكبٌ.  ع٢ً غبٌٝ املجاٍ

َكاض١ْ با٭رؿاٍ  أنجط َٜٛٝا ٜسضغٕٛ مبعسٍ غاعتني َتعًُات اَٗاتِٜٗعٝؿٕٛ يف أغط 
 . 35ِٗ َٔ ا٭َٝاتممٔ نإ اَٗات
 

آثاز  مً ًّأضسًٍ أنجس قدزٗ علٙ محآ٘ أىفطَتعلٔنًا غالبًا ما ٓهً  األنجساليطاٛ -4

 ٔ ٚتأَنيرؿاهلاع٢ً محا١ٜ اىل داْب تعاظِ قسضتٗٔ  ،الصدمات االقتصادٓ٘ ّالبٔٝٔ٘
َٔ خ٬ٍ دٛز٠ أع٢ً َٔ  ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ خ٬ٍ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ أٚ ايب١ٝ٦ٝ

ايػصا٤  نايتأثري يف إَها١ْٝ تٛؾريأنرب ع٢ً ربؿٝـ ايكسَات ايػًب١ٝ، قسض٠ ايطعا١ٜ ٚ
 ؾطم اسبكٍٛ ع٢ً اسبادات ا٫غاغ١ٝ. يف ا٭غعاض، اييت قس تكًٌ  ٚايتػريات

ٚيف ٖصا اٱراض ت٪نس ا٫زبٝات ايت١ُٜٛٓ  سد ذاتُ للبيات يف علٔا ٍْ قٔن٘ التعلٔه-
املٝعات ا٫قتكاز١ٜ ٚايت١ُٜٛٓ اييت تهػبٗا نٌ ايٓعط اىل  ست٢ زٕٚيف صباٍ ايتعًِٝ 

ٚادب اغاؽ يًبٓا٤  ايؿتٝاتبتعًِٝ ا٫ٖتُاّ  ايؿتٝات َٔ خ٬ٍ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ؾإ
ق١ُٝ َع١ٜٛٓ هلا ؾه٬ً عٔ اْ٘ سل َٔ سكٛقٗا.  بطبٝعتٜ٘ٛؾط  ٭ْ٘ايتُٟٓٛ 

 

                                                            
35

 -Behrman, J. R., Foster, A., Rosenzweig, M. R. and Vashishtha, P. “Women‟s 
Schooling, Home Teaching, and Economic Growth.” Journal of Political 
Economy, August 1999, 107(4): 682–714. 
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  ما الرٖ ْٓادُ تعلٔه الفتٔات الْٔو:ثاىًٔا: 

بني اييت سككٗا ايعامل  غٓٛات ايسضاغ١ يف َتٛغط ايعاملٞ ايتكاضبع٢ً ايطغِ َٔ 

 ايتشٍٛ ٬ََح أبطظ ٚاييت َجًت، بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ ٫غُٝا  - عاَٞ 

 يفأنجط تؿك٬ٝ ٚ ْعط٠ ؾاسك١ ؾإٕ يف صباٍ ايتعًِٝ املػاٚا٠ بني ازبٓػني عبٛ َعٜس َٔ
َٔ  نجري يف يف ايتعًِٝ   بني ازبٓػني اض ٚدٛز ؾذ٠ٛغتُطتعٗط ا يًتعًَِٝ٪ؾطات  عس٠

 ايبًسإ

  التعلٔه ننًا ّنٔفًا يفاالدتناعٕ اليْع  فذْاتادتيطني: املطاّاٗ بني  مطتْٓات-

َٔ  غ٬غٌ ظ١َٝٓ عرباييت اعتُست  امل٪ؾطات ايه١ُٝ صبُٛع١ َٔ زضاغ١ ٚؾطت
 يفايرتادع  أٚ ايتكسّ، ايه٤ٛ ع٢ً يتػًٝط، ؾطق١ يسٜٗا ًب١ املتعًُنيايط ع٢ًايبٝاْات 

   تعًِٝ ايبٓات

 تعٗط ١ايٓتا٥ر ايط٥ٝػ بعض   

  املجك١ً  ايسٍٚ ايؿكري٠ ؿٞؾأؾس ايبًسإ ؾكطا. إ أع٢ً ؾذٛات ايٓٛع تعٗط يف
َكاض١ْ  % يًؿتٝاتاملطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥  َعسٍ ا٫يتشام ايكايف يف ٜبًؼبايسٜٕٛ، 

يف ٖصٙ ايبًسإ يًبٓات قايف َتٛغط ا٫يتشام ٖٚٓا ٜبًؼ يًصنٛض.  % ب
أنجط ٚ،  َٓدؿه١ ايسخٌايبًسإ ْكط١ ١ٜٛ٦َ أقٌ َٔ املتٛغط بايٓػب١  أنجط َٔ 

اغبؿاض ب أقٌ َٔ ايبًسإ املتٛغط١ ايسخٌ، ٚأنجط َٔ شيو ْكط١ ١ٜٛ٦َ َٔ 
ايجا١ْٜٛ، تتذ٢ً َعاٖط . يف املطس١ً املطتؿع ايسخٌ شات ايبًسإ عْٔكط١ ١ٜٛ٦َ  

سٝح تعٗط تًو ايؿذ٠ٛ يف ايبًسإ املجك١ً بايسٜٕٛ ٫غُٝا يؿتٝات عٓس ا ايعذع
قايف َعسٍ  َتٛغط ا٫سكا١ٝ٥ إ تٚبؿهٌ عاّ تعٗط املعطٝاأنرب. بؿهٌ 
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يف ايبًسإ شات ايسخٌ  % َع  ، َكاض١ْ%ايتشام ايؿتٝات باملساضؽ 
. 36يسخٌ املطتؿعيف ايبًسإ شات ا% ٚ املتٛغط

ٖٞ  آغٝا ٚدٓٛب، ا٭ٚغطايؿطم يف أؾطٜكٝا ٚ ٕبًسااي نجري َٔ ٫ٚبس َٔ اٱؾاض٠ إ
يؿذ٠ٛ ا٫يتشام املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، غري إ ٚغع ٭ا ػاساتامل

 املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥ يف،آغٝا دٓٛب يف َساضؽ يًؿتٝات ا٫يتشام ايكايف َعسٍَتٛغط 
 عبٛ يف ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ ايتكسّ عهؼٜ ٖٛ َا، ٚبايٓػب١ يًؿتٝإ نُا ٖٛ ْؿػ٘ تكطٜبا

 باملساضؽايؿتٝات ٜبًؼ َعسٍ ايتشام  املتٛغط ٚايجاْٟٛايتعًِٝ ، ٚيهٔ يف املػاٚا٠
 % ايبٓات ايتشامٜبًؼ َتٛغط  يف أؾطٜكٝا. ٚايتشام ا٭٫ٚز قايف َٔ% 

َكاض١ْ  أقٌ بهجريَعس٫ت ٖٞ ، ٚاملطس١ً ايجا١ْٜٛ يف% ٚ يف املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥
 ايبٓني أقٌ بهجري َٔ ؾه٬ً عٔ اْٗا عامليف اي َٓارل أخط٣بأقايِٝ ٚ

إ اغتُطاض ايتشسٜات ايب١ٜٛٝٓ ايط٥ٝػ١ يف اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ ٚنعـ ا٫زٚاض 
اغتُطاض امل٪غػ١ٝ، أغُٗت يف تعٜٛل ؾطم ايؿتٝات يف ٚيٛز َٝسإ ايتعًِٝ، ٚبايتايٞ 

 ٚدٛز تؿاٚت نبري ٚقس ٫سعت زضاغات ايْٝٛٝػهٛ .ؾذ٠ٛ ايٓٛع ٚربًؿِٗ عٔ ايطنب
يف ٖصا  اْتؿاض عسّ املػاٚا٠يف ايؿكط ايعاٌَ ا٭نجط أ١ُٖٝ  ٕبني ازبٓػني يف ايتعًِٝ ٚا

 . 37املٝسإ
 ٜؿهٌايؿكط ٚسسٙ  بًسًا َٔ ايبًسإ ا٫قٌ زخ٬ً اظٗطت إ  يف املتٛؾط٠ايبٝاْات 

ايتعًِٝ،  ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٜؿاقِ َٔ ؾذ٠ٛبني ازبٓػني، ٚيهٔ  يًؿطٚمْكط١ ١ٜٛ٦َ  
بني ايٓاؽ ايصٜٔ ٜٛادٕٗٛ َكازض  ايتدًـ ايتعًُٝٞ، ٜعزاز .١ْكط١ ٦َٜٛ  حبٛايٞ

ؾكط ايسخٌ ؾشػب، ٚيهٔ أٜها َهإ اييت ٫ تكتكط ع٢ً  ،تشسٜاتَتعسز٠ َٔ اي
.38عطق١ٝاشبًؿٝات ايًػ١ٜٛ ٚاياٱقا١َ أٚ اٱعاق١ ٚ / أٚ 

                                                            
36

 - Elizabeth M. King and Rebecca Winthrop, Op cit.  
37

 -UNESCO. EFA Global Monitoring Report – Reaching the Marginalized, Paris, 
France:UNESCO, 2010.  
38

 -King، E. M. and Nguyen, V. “Gender and overlapping sources of education 
inequality,” inHandbook of Research on Gender and Economic Life (edited by D. 
Figart and T. Warnecke), Edward Elgar. 2013. 



 

47 
 

 يفأزا٤ً  أغٛأ   ايؿتٝات، ٚيهٔ َٓدؿه١تبسٚ  عاّبؿهٌ  ِٝايتعً ػتٜٛاتؾُٝا ٜتعًل مب
 يف ايهؿا٠٤ سػب َػتٜٛات ازبٓػنيتكِٜٛ يكس نؿـ ايكطا٠٤ ٚايؿتٝإ يف ايطٜانٝات

َٝسإ  ايبٓات يف أؾهٌ َٜٔ٪زٕٚ  عاّبؿهٌ  ا٭٫ٚز إٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ
 يف تبأٜ نبري َٚع شيو، ٖٓاى.كطا٠٤اي يف أؾهٌ ايؿتٝاتبُٝٓا ٜهٕٛ أزا٤  ايطٜانٝات
 يف طبتًـ ايبًسإ ايؿطٚم بني ازبٓػني سذِ ٖصٙ

 عا٬َٕ سامسإ يف سٝا٠ ايؿتٝات. ٚقس بطظت صبُٛع١ َٔ ٜعس بٓا٤ ايكسضات ٚاملٗاضات
ٚعًِ ، ١ايػًٛنٝ اتٚا٫قتكازعًِ ايٓؿؼ )َتعسز٠  يف َٓاٖر ا٭زي١ايؿٛاٖس ٚ
 يف نجري َٔ ا٭سٝإاييت تعتُس  ايهؿا٤ات َع١ٓٝ َٔ صبُٛعات تسسز (ا٭عكاب
 سل يفاي٬ ٓذاحايٚ ا٭نازميٞ يٮزا٤ ٖا١َ نُ٪ؾطات أٚ غري َعطؾ١ٝ َعطؾ١ٝ نُٗاضات

متهني  يف تًعب زٚضا ٖاَا املٗاضات أٚ ايهؿا٤ات ٖصٙ ا٭ْٛاع َٔ تطٜٛط اسبٝا٠َػري٠ 
 تُهني املطأ٠ي تعطٜؿًا ٜكسّ ض٫ْٚس  يكٝاز٠ أزٚات ت١ُٜٛٓ َجُط٠. ايؿتٝات 

ٚاسرتاّ  ايصاتٞ ايعٌُ يف )ا٫عتكازخ٬ٍ  َٔ ايػًط١ بٓا٤ ٜ٪نس َٔ خ٬ي٘ ع٢ً 
 .39اٯخطٜٔ يفايتأثري اشبٝاضات ٚع٢ً ذبسٜس   ايكسض٠ٚ  ( تكبٌ ايصاتٚ ايصات

 بني ادتيطني:  التعلٔه فذْٗ ّما ٍٕ ؟ داٜنًاالفتٔات تتدلف ملاذا -

إ ؾِٗ ازبصٚض ا٫غاغ١ٝ يؿذ٠ٛ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ تٓطًل اغاغًا َٔ ايبشح عُٝكًا يف 
تتػِ ؾٝ٘ اجملتُعات ا٫ق١ًٝ ايجابت١  ا٫ْطٛيٛدٞ( ايصٟ )ايعُلاملػتٜٛات ايتشت١ٝ اٚ 

 . 40املتهاؾ١ً بتعبري عامل ا٫دتُاع باغهط
خ٬ٍ ايعكٛز ايػت١ املان١ٝ نشل َٔ سكٛم ايتعًِٝ ا٭غاغٞ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ اعتباض

نُا  ا٫ْاخ ع٢ً ايت١َُٝٓٔ تعًِٝ املطد٠ٛ  ايؿٛا٥سايتأنٝس ع٢ً ْػإ ايعاملٞ، ٚاٱ
تعاٍ  َايف ايتعًِٝ  ايؿذٛات بني ازبٓػني غري إايعامل١ٝ،  انست عًٝ٘ مجٝع امل٪ؾطات

ٖصٙ شبؿض ٚتكًٝل ايططم  . ٖٚٓا تططح تػا٫٩ت دٖٛط١ٜ يتشسٜس أؾهٌقا١ُ٥

                                                            
39-Elizabeth M. King and Rebecca Winthrop، Op cit. 

40
 ،1999 ،244اُؼذدآ٣بٕ ًش٣ت، اُ٘ظش٣خ االعزٔبػ٤خ ٖٓ ثبسعٞٗض ا٠ُ ٛبثش ٓبط، عِغِخ ػبُْ أُؼشكخ،  - 
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اييت ت٪ثط ع٢ً  أظٗطت بٛنٛح صبُٛع١ َٔ ايعٛاٌَايؿٛاضم؟ ايسضاغات ايػابك١ 
 ؛ٚدٛز ايٛايسٜٔ يف ا٭غط٠؛ ايٛايسٜٔ ايسخٌ؛ تعًِٝأٚ  ٠ا٭غط ايتعًِٝ َٓٗا: ثطٚات

ايعطم أٚ ايًػ١ املػتدس١َ يف ؛ أٚ تهًؿ١ ايتعًِٝ ا٭غط٠؛ غعط ايطؿٌ؛ تطنٝبٚعُط 
تكٛضاتِٗ ٚ ٚخكا٥ل املعًُني ٚاملسضغ١، ؛طٜـأٚ ايهط ٫قا١َ يف اسبا ؛املٓعٍ

ا٫ِٖ  ، ٚيهِٔ. ٖصٙ ايعٛاٌَ متجٌ ايٓكاط ا٫بطظ يف ا٫زبٝات ايت١ُٜٛٓإىل ايتعًٝبايعٛز٠ 
 املب١ٝٓ ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞايؿٛاضم يف تٛغٝع نٝـ ت٪ثط ٖصٙ ايعٛاٌَ  ؾِٗ َٔ شيو

عرتف ٚإٔ ْايتعًِٝ ع٢ً ُٓٛشز ايطًب ببسأ ْإٔ ٖٓا َٔ املؿٝس ٚ يف صباٍ ايتعًِٝ،
 َٔ ٚاغع مبذُٛع١تتأثط بؿهٌ ٚ ايبٓات ربتًـٚتعًِٝ ايبٓني  قطاس١ بإٔ رًب

ايؿطز أٚ ا٭غط٠ ب اشبام ع٢ً ايتعًِٜٝعتُس ايُٓٛشز ا٭غاغٞ َٔ ايطًب ايعٛاٌَ. 
 ًتعًِٝيدؿه١ املتهايٝـ ايَكاض١ْ تكّٛ ع٢ً  ايتعًِٝاملتعًك١ بػبعٌ ايكطاضات ٚايصٟ 

يف املسضغ١  ٜػتُطيف املػتكبٌ، ٚإٔ ايطؿٌ  املدك١َٛ َٔ ايعٛا٥س املتٛقع١ َكابٌ ايك١ُٝ
ايؿتٝإ ٚايؿتٝات  َػا١ٜٚ يتهايٝـ ايسضاغ١باْٗا عٛا٥س اي راملا ٜٓعط ا٫بٜٛٔ اىل

 ايٛايسَٜٔعس٫ت غعط خكِ ، ٚبايتايٞ ؾإٕ زخٌ ا٭غط٠ ٠ٚ ْؿػٗايف ا٭غط ٕٜٚهرب
شٚ يف نجري َٔ ا٭سٝإ  املساضؽ ٖٛ بتعًُِٝٗ، ٚإ تٛاؾط اشباق١ كطاضاتيا يفت٪ثط 

يًُساضؽ َٔ دٓؼ ٚاسس أٚ قٟٛ تؿهٌٝ ثكايف  ، إ٫ إشا نإ ٖٓاىتأثري َتػاٟٚ
اٱراض ايعاّ ٜٓبػٞ إ ٫ ٜػؿٌ ق٠ٛ ايعٛاٌَ  خاق١ بِٗ زضاغ١ٝتٛادسِٖ يف قؿٛف 

ٝات ٚايتٛقعات ٚا٫دباٖات سٍٛ تعًِٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تؿهٌ قا١ُ٥ ا٫ؾهً
ا٫ْاخ، اىل داْب ايب١٦ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغات ٚايرباَر ايت١ُٜٛٓ اييت ت٪ثط يف ق٠ٛ 

 َٚػاس١ ايكطاض اشبام بايتعًِٝ ٚربٝعت٘.
ْكاط يف ٚ يٝؼ َٔ ؾو إ غرب أغٛاض احملسزات ايت١ُٜٛٓ ٫ٚناع ايؿتٝات يف اجملتُع

 يف زا٥ط٠ ايتشًٌٝ املباؾط، زٕٚ اغؿاٍ سكٝك١ ٚعا٥ًتٗا َطنع٠، تتطًب َٓا ٚنع ايؿتا٠
اجملتُع ٚا٫قتكاز  اييت ٜهعٗا، ٚاملٛاضز، ٚايكٝٛز ٚؾكًا يًُعاٜريايؿطٚم بني ازبٓػني 

ايتشًٌٝ َٔ  ٝاضات ٚايٓتا٥ر. ٖصا اٱراضأٚغع ٚاييت ذبسز تأثريٖا ع٢ً اشب ْطامع٢ً 
ًؿذ٠ٛ بني ازبٓػني ي اغات ايتساخ١ًٝمبعطؾ١ ا٫ْعه يف ْٗا١ٜ املطافٜػُح يٓا دٝسًا 
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يف املػاٚا٠ بني ازبٓػني عسّ َٓ٘، ع٢ً يف دع٤ نبري ٚاْعهاؽ شيو ايتعًِٝ،  ع٢ً
سا٫ت ٚأٜها ا٭زٚات اي٬ظ١َ ٱزا١َ نجري َٔ  دٛاْب أخط٣ َٔ اجملتُع ٚا٫قتكاز،

ني يف بني ازبٓػ ا٭غباب ٚازبصٚض ايع٥٬ك١ٝ يًؿذ٠ٛعسّ املػاٚا٠ بني ازبٓػني. بعض 
 ايتعًِٝ ٖٞ:

 

 نلف٘ مً تعلٔه الفتٔاٌ: أعلٙ  الفتٔات تعلٔه

، ٚايعٟ ٚدست إشا ايطغّٛ املسضغ١ٝ غبٌٝ املجاٍ )ع٢ً ايتهايٝـ املباؾط٠ 
 أٚ َػاعس٠ ايعٌُ ٝ٘ يفكهايصٟ ت ايٛقت َجٌٚنًـ ايؿطق١ ( املسضغٞ، ٚايٓكٌ

. بؿهٌ طبتًـ ٚيهٓٗا املسضغ١ ع٢ً أٚناع ايؿتٝإ ٚايؿتٝات يف، هلا تأثري ا٭غط٠
تعًِٝ  ٚدست إٔ ١ح ا٭غطٜٛاملػ بٝاْات اييت اعتُست ع٢ً ايسضاغات َٔايهجري 
زضاغات  .ايبٓني تعًِٝب َكاض١ْ ،أٜا نإ تعطٜؿٗانًؿ١، ٚ سػاغ١ٝ أنجط ايؿتٝات
 ايتػطب استُا٫ت ظازت َٔ املسضغ١تهايٝـ اضتؿاع ٚدست إ ، نٝٓٝا يفاخط٣ 

إٔ  اثٝٛبٝا زضاغ١ يف دستنُا ٚ  .ا٭٫ٚز أٟ تأثري ع٢ً هلاٚمل ٜهٔ  يؿتٝاتاعٓس 
 يف يًُؿاضن١ أٚايسضاغ١ ٚ ًذُع بني ايعٌُيايؿتٝات  عطن١ َٔ أقٌ ا٭٫ٚز ِٖ

، ايؿتٝات َع ايؿطاؽأْؿط١  يف ٚضمبا ٜهٕٛ ايؿتٝإ أنجط اْؿػا٫ً، ؾكط ايعٌُ
 َكاض١ْ ايؿتٝاتا٫دط أع٢ً عٓس  املسؾٛع غري ايعٌُ املٓعيٞ صبُٛعٚبايتايٞ ؾإٕ 

. 41ٕيؿتٝابا
 ّٛالتْقعات احملدّدٗ تكلص فسص الفتٔات يف دين مثاز التعلٔه: املكٔد  الفطا

 زاخٌ ًٓػا٤ ٚايطداٍيا٭زٚاض ايت١ُٜٛٓ    املعاٜري ا٫دتُاع١ٝغايبًا َا ذبسز 
، َػتكبًِِٗٗ بؿإٔ تٛقعاتنُا ذبسز ٖٞ ا٫خط٣ ، ٚاجملتُع ا٭غط٠

 يف، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ْٛٗاتؿهً ايع٬قات اييت ْٚٛع اختٝاضاتِٗ ايؿطز١ٜٚ
تؿػٌ  اَطأ٠ اييت ٫ تٛدس ؾٝٗا ا٭َانٔ أْ٘ يف دسٚ، ١ٜ٫ٚ ايبٓػاٍ ايػطب١ٝ

َا أٚ  ضب١ بٝت إَا ِبٓاتٗإ تهٕٛ  َٔ اٯبا٤ % ؾهٌ، ١ٝضبً أزٚاضًا قٝاز١ٜ
                                                            
41

 - Woldehanna, T., Jones, N., and Tefera, B. The Invisibility of Children‟s Paid 
and Unpaid Work Implications for Ethiopia‟s national poverty reduction policy. 
Childhood, 2008, 15(2), 177-201 
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إ ٜٛاقٌ  اٯبا٤تكطضٙ ايكٛاْني ٚايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ هلا. بُٝٓا ٜطغب ايهجري َٔ 
 أٚ ايه١ًٝ ايجا١ْٜٛ َٔ املسضغ١ ٜٚتدطدٛازضاغتِٗ  يف غٔ املطاٖك١ ا٭بٓا٤  

ع٢ً أ١ٜ ساٍ، ميهٔ ايكٍٛ إ زضد١  يبٓاتِٗ بايٓػب١ ٖٚٛ َا مل ٜتُٓٛٙ
ايٓػا٤ ت٪ثط ع٢ً ْطام ٚاغع يف ا٫غتك٬ٍ ٚايتُهني اييت متتًهٗا ايؿتٝات ٚ

 ايتعًِٝ تٛقعاتِٗ با٫غتؿاز٠ َٔ ؾطم

  خازز املدزض٘ الفتٔات ٓبكٕ املبهسّاذتنل الصّاز:

 املتٛغط١ايبًسإ ٚايبًسإ املٓدؿه١ ايسخٌ  يف ث٬خ ؾتٝات، ٚاسس٠ يف ايّٝٛ
َٔ نٌ  ٠اسسٚغ١ٓ، ٚإ    قبٌ غٜٔتعٚدٔ ايكني( باغتجٓا٤ ) ايسخٌ

 أع٢ً َعس٫ت اْتؿاضٜرتنع  بُٝٓاغ١ٓ،   قبٌ غٜٔتعٚدٔ  ؾتٝات تػع١
ع٢ً غبٌٝ  أؾطٜكٝايف  دٓٛب ايكشطا٤ ايهرب٣يف غطب ٚ عٚاز ا٭رؿاٍي

، ٜٚطدع شيو غ١ٓ  غٔ قبٌ ٜتعٚدٔ َٔ ايؿتٝات % ايٓٝذطاملجاٍ يف 
 َٔ ا٫رؿاٍ عسز . ٚتعٗط امل٪ؾطات ايسميػطاؾ١ٝ إ أنربايػهإ سذِ إىل

 ظٚاز ا٭رؿاٍمث١ سكٝك١ أخط٣، إ  دٓٛب آغٝا َٛدٛز٠ يف ايعطا٥ؼ
 ٜٚكٛض ٚدػسٜا ٚعارؿٝا ادتُاعٝا يؿتٝاتع٢ً ا تهايٝـ باٖع١ ٜؿطض

 يًؿتٝات.  ايتعًِٝظطٚف  ازبٗٛز ايطا١َٝ إىل ذبػني
 

  ٕمبالٓني الفتٔات ّالػابات ٓطس املستبط باملدزض٘ العيفتفػ :
مل ٜبشح  ا٭زا٤ ا٭نازميٞٚ ايتع١ًُٝٝؿاضن١ ملاملسضغٞ با إ ع٬ق١ ايعٓـ

َػاس١  عٔ َعًَٛات َٓٗذ١ٝ تٛؾطعسّ  بػبب ضمبا ،بؿهٌ َ٪غػٞ َٓتعِ
ايصٟ  ايعٓـ طغِ قٛض٠يايهاؾ١ٝ  ايبٝاْات تتٛؾط أسٝاًْاَٚع شيو، اْتؿاضٙ

زضدات  أقك٢ اىل ايعٓـقٛض  قس تكٌٚ. ١ٝاملسضغيف ايب١٦ٝ ًٜشل بايؿتٝات 
 يف سخذب ، ٖٚٞ َعاٖط غايبًا َاٚايتؿٜٛ٘ايتؿذري اشبطـ ٚ سا٫تيف  ايكػ٠ٛ
ايؿتٝات َباؾط٠ يف  ٜػتٗسف، سٝح ايػٝاغٞ ٚايعٓـ املػًح ايكطاع غٝام

   دٝبٛى ، ٚؾتٝاتبانػتإ يف ٫٬َ )َجٌ بًسا يف ايعامل أنجط َٔ 
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مماضغات٘  ٚيهٔ َط١ٝ٥(. ٚايعٓـ يف نجري َٔ ا٫سٝإ ٫ تبسٚ قٛضٙ ْٝذريٜا يف
ع٢ً غبٌٝ  ايبًطذ١ٚ، ٚا٫غتػ٬ٍ، ازبٓػٞ نا٫عتسا٤ تٓتؿط يف نٌ َهإ

% َٔ ايؿتٝات يف دٓٛب  أنجط َٔ إسس٣ ايسضاغات إٔ، ٚدست املجاٍ
. 42زاخٌ ٚخاضز املسضغ١ ٜتعطنٔ ي٬غتكاب اؾطٜكٝا

 التعلٔه ملاذا االٍتناو بثالجًا: 

 ع٢ً ا٫غتذاب١ قسضات ا٫ؾداميبٓا٤  ١ٝأغاغ ساد١ايتعًِٝ يٝؼ مث١ ؾو إ 
َٔ خ٬ٍ تعٜٚس ايؿباب ت٘ اي١َٝٛٝ، يف سٝا   ٜٛادٗٗايًؿطم ٚايتشسٜات اييت 

ايؿعٛض ت١ُٝٓ ٚاملٗاضات ٚايػًٛنٝات ٚاملٛاقـ، ٚ زٚات ايتٓاؾػ١ٝا٫ ذُٛع١ َٔمب
. نُا ٜ٪زٟ ايتعًِٝ متهِٓٗ َٔ املؿاضن١ يف اجملتُع ايتعإٚ ٚاملػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اييتب

ؾه٬ً عٔ اْ٘ ٜػِٗ املٛارٓني، ُٜٓٞ ضٚح املػ٪ٚي١ٝ عٓس ايعُاٍ ٚ إْتاد١ٝ اىل ضؾع نؿا٠٤
 ٝا٠ْٛع١ٝ اسبٚعسّ املػاٚا٠، ٚؼبػٔ  ا٫قتكاز١ٜ، ٚؽبؿض ايؿكط ايت١ُٝٓ تععٜع يف

 متط بتػرياتيف اجملتُعات اييت املتشكك١ أنرب ايؿٛا٥س ٚأنرب  ايتعًِٜٝٚهٕٛ اغٗاّ 
نُا اظٗطت ايتذاضب  ايتػريات ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝاىل داْب  ،أغطع تهٓٛيٛد١ٝ

 ممٔ ٫ ٚاجملتُعات ا٫زٚاض ايت١ُٜٛٓ ايٛاغع١ يًتعًِٝ يف ذبػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايٓاؽ
ذبػني  ٜٚػتؿٝس اجملتُع بططم أخط٣ أٜها َٔ سٝح اخط٣.  ميتًهٕٛ َٛاضز َاز١ٜ

ذبكٝل ايكسَات ايب١ٝ٦ٝ، ٚٔ اسبس َٚ ا٫قتكاز١ٜايؿطم ايكش١ ٚايكسض٠ ع٢ً تععٜع 
 زؾعت، ايعع١ُٝ يًتعًِٝ ٖصٙ ايؿٛا٥س .  ا٫دتُاع١ٝع٢ً قعٝس ايٛسسات أنرب متاغو 

بؿهٌ َتعاٜس يف ٚا٫غتجُاض اْتٗاظ ؾطم ع٢ً سس غٛا٤  ا٭ؾطاز ٚا٭غط ٚاسبهَٛات
 ايتعًِٝ

ايصٟ ٜعس  ًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜي يًتعًِٝ ترتنع بؿهٌ اغاؽ يف تععٜعٙٚيعٌ ا٭١ُٖٝ املطنع١ٜ 
ٮرؿاٍ. تٛؾريٙ يايعامل ًَتعَٕٛ بهُإ يف نٌ  ا٭غباب اييت دبعٌ اسبهَٛات اِٖ
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بؿإٔ  اتاتؿاقَا سبك٘ َٔ اٱع٬ٕ ايعاملٞ سبكٛم اٱْػإ ٚ أرًل عاّ  َٚٓص
عاّ سكٛم ايطؿٌ مبا يف شيو اتؿاق١ٝ  ٚايجكاؾ١ٝ، اسبكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ايؿتٝإ ٚايؿتٝات  مجٝع ا٭رؿاٍ،بهطٚض٠ إ ؼبكٌ سهَٛات ايعامل  ْسا٤ً اىل، 
مبا ٫  اييت تهطؽٚايجا١ْٜٛ يف املطسًتني ا٫بتسا١ٝ٥  صباًْا ايتعًِٝع٢ً ع٢ً سس غٛا٤، 

 . يف سني إٔ ٖصا ا٫يتعا43ًّت١ُٝٓ ايها١ًَ يؿدك١ٝ اٱْػإايؿو دٗٛزٖا ي ٌٜكب
 تتشكلاييت ايؿٛا٥س  ًؿباب ؾه٬ً عٔيك١ُٝ ايتعًِٝ ٚقبٌ نٌ ؾ٤ٞ بٜعرتف بٛنٛح 
 . ٖٓاى ايهجري َٔ ايعٌُ يًٛؾا٤ بٗصا ا٫يتعاّ َٚا ٜعاٍ ،يًُذتُع بأنًُ٘

 ذبسٜات تٛادٗ٘ تعاٍ َا ايعامل يف مجٝع أعبا٤ ايتعًِْٝعِ إ ، ٚاسبكٝك١ ايٛاقع١ ايّٝٛ
 غُٝا٫  ايٛقٍٛ إيٝٗايٮرؿاٍ، إش تتعاظِ ايكعٛبات ٚؾطم  تٛؾري ايتعًِٝ ا٭غاغٞ

نطٚض٠ اغاغ١ٝ يف املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥  ا بعسملايتعًِٝ  تٛغٝعإ ، ٚٚاهلؿ١ ايؿ٦ات احملط١َٚ
املٗاضات  ع٢ً ايٛظا٥ـ ٚبٓا٤ ٚتٛؾري ا٫َهاْات يًتٓاؾؼتًب١ٝ ايطًب ي عامل ايّٝٛ

ايهجري  املػتٜٛات ُٝعزبايتعًِ  ٚنُإ، ايعامل١ٝ ٛر١ٝٓ ٚؾكًا يًُعاٜرياي ٚايهؿا٤ات
شات  نؿا٤اتاٚ َٗاضات اٚ  عًِ زٕٚغٛم ايعٌُ  زخًٛاٚتطى املسضغ١  ايؿباب َٔ

ْعاّ إ  َٔ ايبًسإ نجري ٚتسيٓا ايتذاضب ايت١ُٜٛٓ يف اقتكاز ايّٝٛ مبتطًباتق١ً 
 ٓٛع١ٝ ٫غُٝا تعًِٝ ايؿتٝاتٚاي ه١َُٝٔ ايٓاس١ٝ ايأنرب زعِ ٚاٖتُاّ  تاز إىلؼب ايتعًِٝ

، إش إ اغتُطاض ا٭٫ٚز َكاض١ْ بتعًِٝنجريا  ايًٛاتٞ َا ظئ ٜعاْني َٔ ايتدًـ
 ايؿٛا٥س ٫ دبين ايسٍٖٚصٙ دعًت  ايؿذٛات املب١ٝٓ ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ

 .ايتعًِٝ َٔ ا٫غتجُاض يف ايهاؾ١ٝ

، ايٓذاح ٚايتكسّ يف مجٝع اضنإ اسبٝا٠ اٱْػا١ْٝايتعًِٝ أَط ساغِ يتععٜع ؾطم 
مجٝع ايٓاؽ. َٚع شيو، ٫ َػاس١ اهلؿاؾ١ عٓس  تكًٝلنبري يف سس ٜػِٗ اىل ٚبايتايٞ 

 ايػًِيف بٛنع٘ تعًِٝ ن٦ٌٝ أٚ َعسّٚ، ع٢ً  سكٍٛ ايؿدل مزا٥ُا ؾط تكرتٕ
اؾدام ايتشكٛا يف ايتعًِٝ َٔ يًٗؿاؾ١ أنجط عطن١  صا ايؿدلٗؾًسخٌ، يا٭ز٢ْ 
مجٝع أؾهاٍ  بػٗٛي١ي٘ ٚتاح تايؿدل ا٭قٌ تعًُٝا ؾغٓٛات َٔ ايسضاغ١.  شبُؼ
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 إ غريِ. هل ايػطٜع هػبايايعٌُ ايٝسٟٚ، ٚايصٟ ٜٛغع ٜٚٛؾط َط١ْٚ يف ؾطم 
ٖ٪٤٫ ا٫ؾدام يف أز٢ْ ايػًِ  مما ػبعٌَٓدؿه١  تبك٢ ايسخٌ َتٛغطات

 خط ايؿكط. ا٫دتُاعٞ اٚ قطٜبني َٔ

 غايبًا َا تتٛغع خٝاضاتِٗ ٚؾطم ظباسِٗ ٚبايتايٞ تطتؿع، تعًًُٝا ا٭ؾهٌ ايٓاؽ
ايعٌُ  ايٓامج١ عٔ  اٱٖا١ْ ايٛقٛع ؾطٜػ١ ٔع مما ٜبعسِٖ، َِٗػتٜٛات تٛقعات

 اسبا٫ت يف َععَِتس١ْٝ تهٝل دٛز٠ َٓدؿض ٚ ػت٣ٛمب ايتعًِٝٚيهٔ  ايٝسٟٚ
 ُسضؽايت صباٍ ا٫ضتكا٤ يف ٪٬ٖتِٗمل ا٭ْػب ايصٟ ٜطٚٙ يعٌُا يف غٛم ِٗؾطق
َٔ  ِتدطدٗب املطتبط١اي٬ظ١َ اسبكٍٛ ع٢ً امل٪٬ٖت ٚ ِٝغٓٛات َٔ ايتعً إىل 

ؾطم تبك٢  ،ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ِٗتٛقعاتٚ ِٗقاأؾ ٛغعتَعاضؾِٗ ٚ تعٜس ايجا١ْٜٛ املسضغ١
 املعاضف ٚاملٗاضات بٓٛع١ٝ ٫ضتبارٗا ايػٛم أنجط اْتكا١ٝ٥ ايعًٝا َٔ املػتٜٛات يفايعٌُ 

 ايتعًِٝ َٔ َػت٣ٛ َعني املػتُس٠ َٔ
 

 أش ٜٛاد٘ ْتٝذ١ ٖا١َ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝبني ايٓاؽ ٫غُٝا بني ا٫ْاخ ٜبك٢ ايتؿاٚت 
 ايٓادِ عْٔعساّ ا٭َٔ ايسا٥ِ ظطٚؾًا أقعب بػبب ا   احملطَٕٚٛ َٔ ؾطم ايتعًِٝ

ا٭ضباح املٓدؿه١ بايتايٞ ايعٌُ ٚ يًشكٍٛ ع٢ً ؾطما٭عساز ايهبري٠ اييت تتٓاؾؼ 
سٝا٠  ٜعإْٛ أٜهًا، َإ ؾطم ايتعًِٝ.  ؾايٓاؽ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ سطايٓامج١ عٓٗا

يف ْعاّ ٚؾكسإ ا٫غتكطاض اْعساّ ا٭َٔ  َٚٔ ثِ ٜٛادٕٗٛ َؿه٬ت، ازبٛز٠ َٓدؿه١
١َُٗ إىل سس نبري، ع٢ً  تػا١ٜٚقه١ٝ ايؿطم ايتع١ًُٝٝ امليصا تبك٢  ايػٛمؼبطن٘ 

ايصٟ مل ايتع١ًُٝٝ يف ايؿطم املػاٚا٠  ذبكل عسّا٫عرتاف ا٭نازميٞ ايٛاغع بايطغِ َٔ 
 غابكًا.  يف خطاب ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ؼبكٌ يف ا٫قٌ ع٢ً ا٫ٖتُاّ اي٬ظّ
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أٚيٜٛات ايػٝاغ١ يف  عاّ ايبؿط١ٜ َٚٓص اْط٬قٗا تكاضٜط ايت١ُٝٓ  تضنعيكس 
ْكل ، إش إ زٚاضٖا ا٭غاغ١ٝ يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ٭ايتعًِٝ ٚايكش١، ْعطا  ع٢ًايعا١َ 

سٝا٠ أعساز نبري٠ َٔ ايٓاؽ يف ايعامل ايٓاَٞ،  بؿس٠ ؾطم ٜٗسزيكش١ ايتعًِٝ ٚاعت٬ٍ ا
 َٓص ضبع قطٕ َه٢ ٚذبسٜسًا سٝا٠ ايؿكط ٚاْعساّ ا٭َٔ ٚػبعًِٗ ٜعٝؿٕٛ باغتُطاض

ضببٛب اسبل ٚاٱهلاّ ايؿهطٟ ٭َاضتٝا املطسّٛ كٝاز٠ بَٓص إر٬م تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 
١ املطتبط١ يف بعض امل٪ؾطات ايط٥ٝػ ايعامل إٔ، ؾٗسْا ذبػٓا ًَشٛظا يف َععِ بًسق

 . 45بايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

 

َٔ ٜتِ ذبكٝل قسض أنرب َٔ ايعساي١ يف ْعاّ ايتعًِٝ  ٚيٝؼ َٔ باب املبايػ١ ايكٍٛ إ
باحملك١ً  ايتعًِٝ ٚضؾع َػت٣ٛ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعاّ اييت ربسّ ظٜاز٠ غٓٛاتخ٬ٍ 
يٲْػإ  ايتعًِٝ ازبٝس َِٗ يف سس شات٘نإ  . ٚإشاا٭غط شات ايسخٌ املٓدؿض ايٓٗا١ٝ٥

 احملط١َٚ يٮغطيف ايتأثري ع٢ً ايؿطم املتاس١  ١عًاأ١ُٖٝ ؾ شٚأٜها  ؾاْ٘، ٚيٓٛع١ٝ اسبٝا٠
ٚاسس٠ َٔ استُا٫ت اغبؿاض ايسخٌ. ؾاملعطٝات ايع١ًُٝ ت٪نس مبا ٫ ٜكبٌ ايؿو إ

قس  ٙ ا٫ٚناعيف، ٭ٕ ٖصعسّ اسبكٍٛ ع٢ً ايتعًِٝ ايها َٔبطاثٔ ايؿكط ٜٓؿأ أؾس َٔ 
قٝاؽ تهُٓت زضاغ١ سسٜج١ يًبٓو ايسٚيٞ، تعٗط  بني ا٭دٝاٍ ثكاؾ١ ايؿكطتهطؽ 

، 46()عاّ عسّ املػاٚا٠ يف ايؿطم يف أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ َٚٓطك١ ايبشط ايهاضٜيب 
دع٤ َٔ ِ.  أرؿاهل عٓسأ١ُٖٝ تعًِٝ اٯبا٤ ٚا٭َٗات يف ايتأثري ع٢ً َػتٜٛات اسبطَإ 

ع٢ً عسّ تهاؾ٪ ايؿطم يف ايتشكٌٝ ايتعًُٝٞ يف مخػ١  ضنع بؿهٌ خامضاغ١، ايس
إىل إٔ ايسضاغ١ ؿري ت . إشا٭ضدٓتني، ايرباظٌٜ، تؿًٝٞ ٚاملهػٝو ٚبريٚ ٖٞ بًسإ

، اييت متٌٝ يف ا٭ب ١َٓٗٚا٭ّ  بٓكل تعًِٝايتعًُٝٞ، ٜطتبط بك٠ٛ  ظباظنعـ ا٫
ٖ٪٤٫  إ أٚ قٝس ا٭مساى ايعضاع١يف ٜعًُٕٛ  ايصٜٔ ايطٜـايػايب اىل َٗٔ 
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يف اَا املساضؽ ايٛاقع١ يف نعٝؿًا  ِٖايط٬ب احملطَٚني َٔ املطدح إٔ ٜهٕٛ سهٛض
.  ٜعترب ٖصا امل٪ؾط ْػ١ُ  غهاْٗا عسز ٫ٜتذاٚظ اييت ايكػري٠سٕ املأٚ  ايكط٣

 ٜعس يف سست اٯبا٤ ٚا٭َٗا   َٗٔٚ منٛشدًا يٓٛع١ٝ اسبٝا٠ ٚؾطم ايتُهني، إش إ تعًِٝ
ايٓتا٥ر ايتع١ًُٝٝ،  مجٝع ع٢ً ؾٝ٘ ٜ٪ثطٓكل ايٜعاٍ َا شات٘ َكٝاغا ملػت٣ٛ ايسخٌ، ايصٟ 

ْٚٛع١ٝ ْٗا١ٜ املطاف ع٢ً ؾطم  تأثريٙ يفػتُط ٜنُا إٔ نعـ ايتعًِٝ يًطؿٌ غٛف 
. سٝاتِٗ

 ذبػني اييت تػتٗسف ٚغٝاغات ايتسخٌ ا٫غتجُاضاتإٕ ٚبتعبري أنجط زق١ ميهٔ ايكٍٛ 
ٜرتتب ع٢ً شيو يٮرؿاٍ ايػًيب اٱضخ ميهٔ إٔ تعٛض عٔ ايتع١ًُٝٝ ايهؿا٤ات

، يف ايتشكٌٝ ايعًُٞ يًُشطَٚني ايؿذٛات تهٝل املٗاضات ايتع١ًُٝٝ ايتشػٔ يف
ظبس ع٢ً غبٌٝ املجاٍ،  ٖٚهصا اي٬سك١ ايهػب ؾطمع٢ً ا٫َط ايصٟ ٜٓعهؼ 

بني ايسٍٚ  ايسٚي١ٝ ا٫ختباضات يفايهؿا٠٤  َػتٜٛات ثاْٞ أز٢ْ اييت غذًت، ايرباظٌٜ
 بني اجملُٛعات يف ايتشكٌٝ ايؿذ٠ٛ َٔ تهٝٝل ؾاع١ًٝبكٛض٠ أنجط  قس متهٓت، اشبُؼ
 اسبه١َٛ ايرباظ١ًٜٝ َٔ قبٌ اغتجُاضات نبري٠ مت عرب ٖصا ايتشػٔ ًاسعٚا٫نجط ا٭قٌ 

اجملتُعات  خس١َ أٚٚ املٓارل املتدًؿ١ ايتعًِٝ يفدٛز٠ املساضؽ ٚ ذبػنياغُٗت يف 
املٓدؿض شات ايسخٌ

ؾإ ايعامل ايصٟ ٜتػري ُا تتذ٘ أنٛا٤ ايبشح ايهاؾؿ١ عٔ َػتٜٛات ايتبأٜ، ٚسٝج
ٖصٙ  ٚغتبكِٝٗ، تطبًٜٛا احملطَٚني تعاٜسًا سازًا يف ْػب بإٜكاع غري َػبٛم ٜؿٗس

 ٚيهٔ أٜها طًلسطَاِْٗ امل يٝؼ ؾكط َٔ اييت تٓبعُدارط أنجط عطن١ يً ايؿذٛات
، ؾإٕ َجٌ ٖصا ايعامل يف .ايػٛم ؼبطن٘ اقتكازٟ تٓاؾػٞ عامل يف ايٓػيب اسبطَإبػبب 

َػت٣ٛ ضؾع ايتع١ًُٝٝ ٚ ايؿٛاضم تهٝٝل ٓبػٞ إ ترتنع ع٢ًٜ اسباغِ غٝاغ١ ايتسخٌ
 ايؿطم
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 يف العسام فذْٗ اليْعالتعلٔه ّزابعًا: 

ايطغِ َٔ إ ايعطام بسا تعطض ايٓعاّ ايتعًُٝٞ يف ايعطام ملدارط ٚأنطاض نبري٠ ع٢ً 
َػريت٘ يتطبٝل َبسأ ايتعًِٝ يًذُٝع قبٌ عكسٜٔ َٔ قسٚض اٱع٬ٕ ايعاملٞ سٍٛ 

. 48ايتعًِٝ يًذُٝع ايصٟ أقطٙ امل٪متط ايعاملٞ املٓعكس يف )دَٛٝتإ/ تا٬ْٜس( عاّ 
غري إٕ غٓٛات اسبطٚب، ٚاسبكاض، ٚا٫ست٬ٍ، ٚاٱضٖاب، أزت إىل سطَإ آ٫ف 

ٔ سكٛقِٗ ايتع١ًُٝٝ. ٚضغِ إ َا ٜبسٚ ظاٖطًا َٔ اضتؿاع يف َٛاظ١ْ ايرتب١ٝ ا٭رؿاٍ َ
ؾإٔ ْػب١ عاي١ٝ َٔ املٛاظ١ْ تٓؿل نطٚاتب ؾُٝا ترتادع ازبٗٛز ا٫غتجُاض١ٜ ٚتعٌ 
املؿه٬ت ايط٥ٝػ١ متاضؽ تأثريٖا ايػًيب ع٢ً ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ٚيف َكس١َ شيو ا٭ب١ٝٓ 

١ نايؿكط، ٚاهلذط٠، ٚايتٗذري ايكػطٟ، ٚظٚاز املسضغ١ٝ، ؾه٬ً عٔ عٛاٌَ خاضدٝ

 .ٚغريٖا ايؿتٝات املبهط

بني املطاسلٌ ايلج٬خ    ٚاشا ٚنعٓا تًو ايعٓاقط يف ا٫عتباض،  ظبس إ ؾذ٠ٛ ايٓٛع تعزاز
)ا٫بتسا١ٝ٥ ٚاملتٛغط١ ٚا٫عساز١ٜ( يف َعس٫ت ا٫يتشام يف ايتعًِٝ، إش إ َا تػلتٛعب٘  
املطس١ً املتٛغط١، ٚؾكَا مل٪ؾطات ٖصا املعسٍ، ٖلٛ أقلٌ َلٔ ْكلـ طبطدلات املطسًل١       
ا٫بتسا١ٝ٥، نصيو اسباٍ بايٓػب١ ملدطدات املطس١ً املتٛغط١، ٖٚٛ َلا ٜعهلؼ ٖلسضَا يف    

طم ايتع١ًُٝٝ بتًه٪ أنجط َٔ ْكـ اعساز ايطًب١ يف نٌ َطس١ً َٔ ادتٝاظٖا نُٔ ايؿ
إش َا ٜعاٍ رؿٌ ٚاسس ع٢ً ا٫قٌ َٔ أقٌ نٌ عؿط٠ أرؿلاٍ يف  ايػكـ ايعَين احملسز. 

غٔ ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ خاضز املسضغ١. ٚست٢ ا٫رؿاٍ املًتشكني يف امللساضؽ ٜٛادٗلٕٛ   
قتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ، ٚيٛدػت١ٝ، تػلِٗ مجٝعٗلا يف   َؿه٬ت نجري٠ َٓٗا َؿانٌ ب١ٝ٦ٝ ٚا

إبطا٤ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتأثري يف ْٛعٝت٘ ٚيف ربؿٝض َعسٍ ا٫يتشلام بامللساضؽ. ٚأنجلط    
َٔ ٜتأثط بٗصا ايٛنع ٖٞ ايؿتا٠، ٭ٕ عًٝٗا إ تٛؾلل بلني ايسضاغل١ ٚٚادبلات أخلط٣      

 ؾطنتٗا ايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. 
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 .                                            48، ثـذاد، ؿ1995االهزقبد٤٣ٖ اُؼشاه٤٤ٖ، روش٣ش اُز٤ٔ٘خ اُجؾش٣خ،  عٔؼ٤خ - 
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 /رتبٟٛ خ٬ٍ ايػٓٛات ايسضاغ١ٝ َٓلص ايعلاّ   ازبٗس اي ٚع٢ً ايطغِ َٔ
مبعلس٫ت ا٫يتشلام ايكلايف     ايلصٟ ؾلٗس ظٜلاز٠ ْػلب١ٝ     /ٚيػا١ٜ ايعلاّ  

% اىل غل١ٓ َلٔ    -يًؿ٦ل١   ا٫بتسا٥ٝل١ سٝح أضتؿع يف املطس١ً  ا٫بتسا١ٝ٥ يًُطس١ً
 غري إ ايؿذ٠ٛ اغتُطت بني ازبٓػني.  %

اسبهلط   ايرتب١ٜٛ، بنيايتبأٜ قا٥َُا ع٢ً َػت٣ٛ تكسِٜ اشبس١َ ظٌ ٚيف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ  
بني احملاؾعات. ٚتربظ تًو ايتبآٜلات عًل٢    ا٫دتُاعٞ، ٚؾُٝا، ٚسػب ايٓٛع ٚايطٜـ

أؾستٗا يف املطس١ً اٱعساز١ٜ.  ٚع٢ً ايطغِ َلٔ اضتؿلاع ْػلب ا٫يتشلام املسضغلٞ يف      
ّ % % اىل غل١ٓ َلٔ    (-ايؿ١٦ ايعُطٜل١ )  ٚيػاٜل١   / يٮعلٛا

ٖلصا اجمللاٍ.  ٜٚبلسٚ إ ٖلصا      نلبري٠ يف تلعاٍ   ايؿذ٠ٛ َا، إ٫ إ /ايعاّ 
َتأت َٔ ايتًه٪ اسباقٌ يف املطس١ً املتٛغط١ اييت مل ذبكلل أٟ تكلسّ ؾكلس ظلٌ َعلسٍ      

%. ( غ١ٓ ضباؾعا ع٢ً َعسي٘  –)ا٫يتشام ايكايف يًؿ١٦ ايعُط١ٜ 
ٜعهؼ اخت٫٬ بَٜٓٝٛا ٚانشَا يف َٓع١َٛ ايبٓا٤ إٕ اغتُطاض ايؿذ٠ٛ بني املطاسٌ ايج٬خ 

ٖلٞ أقلٌ َلٔ    أعل٬ٙ،  ُ٪ؾلطات  يًٚؾكلا   ،َا تػتٛعب٘ املطس١ً املتٛغلط١  املعطيف. إش إٔ
بايٓػب١ اىل طبطدلات   اٱعساز١ٜٚنصا ا٭َط يف املطس١ً  ا٫بتسا١ٝ٥ْكـ طبطدات املطس١ً 

أنجط َٔ ْكلـ   ايتع١ًُٝٝ بتًه٪ايؿطم ٖٓاى ٖسضَا يف ٜعين إٔ  ٖٚصااملتٛغط١، املطس١ً 
 ٖلٛ َلا  ٚ، أعساز ايط٬ب يف نٌ َطس١ً َٔ ادتٝاظٖا نُٔ ايػكـ ايلعَين املكلطض هللا   

َٔ املُهلٔ اغلتجُاضٖا   يتدكٝكات َاي١ٝ  اض٠ٜؿهٌ نػطا ع٢ً املٛاظ١ْ ايرتب١ٜٛ ٚخػ
.خًل ؾطم تع١ًُٝٝ اخط٣يف 
ٜلعاٍ ٜٛادل٘   َلا  ٛانلح يف تعًلِٝ ا٫ْلاخ عَُٛلَا، إ٫ اْل٘      ضغِ ايتطٛض ايتعًُٝٞ ايٚ

تعاٍ ْػب ا١َٝ٫ بني ا٫ْاخ أع٢ً مما ٖٞ عًٝل٘ بلني   َا اؾهايٝات ٚذبسٜات نجري٠. إش 
ٚيف غل١ٓ.     -غ١ٓ ؾُلا ؾلٛم اٚ يف ؾ٦ل١ ايعُلط      ايصنٛض غٛا٤ يف ؾ١٦ ايعُط 

ازباَعٞ ٚازباَعٞ، َاظايت نجري َلٔ َعلس٫ت ايكٝلس ا٫مجايٝل١      َا قبٌَطس١ً ايتعًِٝ 
إش تعٗلط ايٓتلا٥ر     ٚايكاؾ١ٝ يٮْاخ َٓدؿه١ َكاض١ْ مبج٬ٝتٗا يف نجري َلٔ زٍٚ ايعلامل.  
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 ايطًبل١ ايلصنٛض  يف َعلسٍ أيتشلام    ٖٓاى تبآٜاإ  49اييت تٛقًت ايٝٗا املػٛح اسبسٜج١
أخؿام ايٓعاّ ايرتبٟٛ يف دباٚظ أٚ دبػلري   َكاض١ْ يف َعسٍ أيتشام ا٫ْاخ، مما ٜؿري اىل

ايكايف يًلصنٛض يف   ا٫يتشامبًؼ َعسٍ  يكسسػب ايٓٛع ا٫دتُاعٞ.   ا٫يتشامؾذ٠ٛ 
% ع٢ً % َكابٌ % يٮْاخ ٚاملطس١ً املتٛغط١ َكابٌ  % ا٫بتسا١ٝ٥املطس١ً 

%، مجٝعٗا ٪ؾط سكل ايٓعاّ ايرتبٟٛ تعاز٫ يف ٖصا امل اٱعساز١ٜايتٛايٞ ٚيف املطس١ً 
ايجكاؾٝل١ ٚا٫علطاف ٚايتكايٝلس ا٫دتُاعٝل١      ايرتبلٟٛ باملٓعَٛلات  ايٓعاّ تأثط َ٪ؾطات 

ايسضاغ١ٝ ٚبايتؿاٚت يف تكلسِٜ اشبسَل١   يف َٛاق١ً َػريتٗٔ  ا٫ْاخاملعطق١ً ٫غتُطاض 
ٞ   ا٫يتشلام ايؿذ٠ٛ بلني َعلسيٞ    َعطٝات قٝاؽايتع١ًُٝٝ. إٕ صبٌُ   ايكلايف ٚاٱمجلاي

خ٬ٍ َس٠ ايبشلح   ا٫بتسا١ٝ٥بُٝٓٗا يف املطس١ً  دًٞ ايؿطمتعٗط بؿهٌ سػب ازبٓؼ 
ٚيف املطسًلل١  ( – )%  املتٛغللط١ اىل( تطتؿللع يف املطسًلل١   – % )

 .50(  –)%  اٱعساز١ٜ
ْػب١ اْتكاٍ ايت٬َٝص  تعتُس اغاغًا ع٢ًَعاٜري قٝاؽ ظباح ايٓعاّ ايتعًُٝٞ  ٚإشا ناْت

تعٗط ٚدٛز ًُشاؾعات ايعطاق١ٝ يايطمس١ٝ  ، ؾإ ايبٝاْاتَٔ ايكـ إىل ايكـ ايتايٞ
ل ْػب دٝس٠ ٝكتبأٜ َهاْٞ ٚانح يف ْػب ا٫يتشام ايكايف. إش ع٢ً ايطغِ َٔ ذب

، اغبؿهت تًو ايٓػب %(.%( يف ٚاغط ثِ نطب٤٬ )) ، بًػتعاّ
. ًٜٚشغ إ َعس٫ت ا٫يتشام ايكايف يف ايتعًِٝ 51%(.يف َٝػإ ) بًػتؾ

اٱْاخ يف ايتشام ايجاْٟٛ مل تتشػٔ نجريًا ٫ٚ غُٝا يٲْاخ يف ايطٜـ إش بًػت ْػب١ 
%( ٱمجايٞ ايعطام ؾُٝا بًػت .%( يف اسبهط، ).%( َكابٌ )ايطٜـ )
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 . ٝصاسح اُزخي٤و، أُغؼ2011ٝصاسح اُزخي٤و، اُغٜبص أُشًض١ ُئلؽقبء، ٓغؼ ؽجٌخ ٓؼشكخ اُؼشام -
ٗلزٙ اُغٜبص أُشًض١ ُئلؽقبء ثبُزؼبٕٝ ٓغ ف٘ذٝم أُزٌبَٓ ُؤلٝمبع اُقؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُِٔشأح اُؼشاه٤خ اُز١ 

                                                        . 2011األْٓ أُزؾذح ُِغٌبٕ ػبّ 
 

50
                .                                                                           2017-2013ٝصاسح اُزخي٤و، خيخ اُز٤ٔ٘خ اُٞى٤٘خ -

51
اُغٜبص أُشًض١ ُئلؽقبء، روش٣ش ٓئؽشاد سفذ األٛذاف اإلٗٔبئ٤خ ُؤلُل٤خ ػ٠ِ ٓغزٟٞ أُؾبكظبد، ؽٜش   -

 .  9، ؿ2009آة، 
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ٱمجايٞ ايعطام %( .%( يف اسبهط، )%( َكابٌ ).ْػب١ ايبٓني يف ايطٜـ )
 . .52(حبػب املػح ايعٓكٛزٟ َتعسز امل٪ؾطات )

ْػب١ ايتشام ايبٓات إىل ايبٓني يف َطاسٌ ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ سػب ( ٜبني 1َ٪ؾط )  
 53احملاؾعات

    
 .( ٜبني ْػب١ ايتشام ايبٓات إىل ايبٓني يف َطس١ً ايتعًِٝ ايجا1َْٟٛ٪ؾط ) 

 
تعس ؾذ٠ٛ ايٓٛع َٔ أخطط ايتشسٜات تٗسز ايطؿٛي١ ؾأَا خبكٛم َعس٫ت ا١َٝ٫ 

ايعطاق١ٝ َٚػتكبًٗا، إش ع٢ً ايطغِ َٔ اضتؿاع َعس٫ت ا١َٝ٫ بني ايػهإ ايعطاقٝني 
بني  تًو املعس٫تيهٓٗا تطتؿع أنجط بني ا٫ْاخ.  ٚقس أظٗطت املػٛح اسبسٜج١، اضتؿاع 

-% يًؿ١٦ ايعُط١ٜ )ا٫ْاخ، سٝح تتؿاٚت ٚؾكا يًؿ٦ات ايعُط١ٜ. إش بُٝٓا تبًؼ 
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   .                   14، ؿ2012ٝصاسح اُزخي٤و، اُغٜبص أُشًض١ ُئلؽقبء، أُشأح ٝاُشعَ ك٢ اُؼشام: اؽقبءاد ر٣ٞٔ٘خ،  - 
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 .                                    2012اُزخي٤و، اُغٜبص أُشًض١ ُئلؽقبء، أُغؼ االعزٔبػ٢ ٝاالهزقبد١ ُؤلعشح اُؼشاه٤خ  ٝصاسح - 
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%، ٚيهٓٗا % ٚبني  -ٚ -( غ١ٓ، ترتاٚح بني ايؿ٦ات ايعُط١ٜ 

 .غ١ٓ ؾأنجط % يف ا٫عُاض تكٌ اىل 

عطام املعطٝات ا٫سكا١ٝ٥ تسْٞ ايتشكٌٝ ايعًُٞ يٓػا٤ ايأظٗطتع٢ً قعٝس آخط، 
% ٫ ٜػتطعٔ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١، ٚإ سٛايٞ إ غ١ٓ، إش  -يف ايؿ١٦ ايعُط١ٜ 

% ؾكط َٔ أنجط َٔ ثًح ايٓػا٤ بكًٌٝ مل ٜتُُٔ أع٢ً َٔ ا٫بتسا١ٝ٥، ٚإ سٛايٞ 
ا٫عساز١ٜ أٚ أع٢ً. ٚبطبٝع١ اسباٍ تعزاز ْػب١  أمتُٔايٓػا٤ يف ايؿ١٦ ايعُط١ٜ اع٬ٙ 

ُط.ا١َٝ٫ َع اظزٜاز ايع

  الرٖ ىسٓد:التكدو خامطًا: 

 
ٜعهؼ ساي١ تٓاَٞ  ًاعاَ ًاادباٖ ايت١ُٜٛٓ إ ٖٓاى تتعٗط امل٪ؾطاع٢ً ايكعٝس ايعاملٞ، 

اٍ  ثابت١ خ٬ٍ ايػٓٛات ٚإ ٖٓاى تكسّ خبط٢ا٫يتشام باملساضؽ  َتكاعس ملعس٫ت

ٜػتشل  ايصٟ آخط َٔ ايتكسّ ًاْٛع امل٪ؾطات ايه١ُٝ تعهؼاملان١ٝ. ٖصٙ  
عًٝٗا ايػٝاغات ٚايرباَر اييت  إٔ ْبين ًا َٔ ا٫ضنإ اييت ميهٔٚاسسباعتباضٙ ا٫ستؿاٍ 

اجملتُع املسْٞ ٚع٢ً َػت٣ٛ  ملػاٚا٠ بني ازبٓػني يف ايتعًِٝا ايسعِ يتٛرٝس تٛؾط
 .ايسٚي١ٝ َٓعُات ايت١ُٝٓٚٚاسبهَٛات ايٛر١ٝٓ، 

املهاتب  قاعات٫ ٜتٛقـ ٖصا ايتطٛض يف سسٚز تعًِٝ ا٫ْاخ، بٌ ػبب إ ميتس اىل 
 ٚقطاع ا٭عُاٍ ؾبهات اجملتُع املسْٞ.  َتعسز٠ ا٭رطافامل٪غػات أٚ  اسبه١َٝٛ

، ا٫دتُاع١ٝامل٪غػات اٱع١َٝ٬، ٚا٭ٚغاط ا٭نازمي١ٝ، ٚامل٪غػات ايكاز٠ ٚٚ
، ات ايع١ًُٝ ٚايت١ُٜٛٓا٫عتباض ٚؾل ًعبٜ٘زٚض  ي٘ ٌن، اٱْػا١ْٝ احملب١ يًدري اجملتُعات

 بايعٌُ تطنع ع٢ً قهٝتني اغاغٝتني:املعطٝات ؾإ ايتٛق١ٝ  ٖصٙبٓا٤ً ع٢ً ٚ
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ٚتععٜع َؿاضنتِٗ  تطنع ع٢ً اظاي١ عٛاٌَ ايهعـ اييت تٛاد٘ ايؿتٝات األّىل التْصٔ٘
 ِٗ ٚاؾطانِٗٚنع يتشػني ضبسز٠ َبازضات ٚتكرتح، يف ازا٤ ازٚاض قٝاز١ٜ َجُط٠

 ٚٚغا٥ٌايتهٓٛيٛدٝا؛  ٚؾطناتاجملُٛعات ايٓػا١ٝ٥؛  مبا يف شيودتًـ ايؿعايٝات، مب
ايؿؿاؾ١ٝ اسبه١َٝٛ املع١ٝٓ بٚاملٓعُات غري اييت تععظ َؿاضنات ا٫ْاخ؛  اٱع٬ّ

 املبازضاتٚ .  ٖصٙ ايتكٛضاتايتعًِٝ اسبهَٛٞاشبام ب ايتدطٝطإزاضات ٚ ،ايتعًِٝٚ
 ميهٔٚ ايػٝاغٞ ايهايف،املايٞ ٚ ايسعِ هلا قسّ إشا "املهاغب ايػطٜع١"  ؿع٠ غتشكلاحمل

املػايو  ٫غتهؿاف متجٌ ضباٚي١ٗا ب٬ ؾو أْقكري٠ يف غهٕٛ ؾرت٠ ظ١َٝٓ ظٜازتٗا
ٚبٓا٤ً    ١رًٜٛ عكٛزي ايؿتٝات تعًِٝاملؿه٬ت اييت ظًت تٛاد٘  ملعازب١ سٜس٠ ْػبًٝاازب

 اغٓاز أزٚاض قٝاز١ٜ يًؿتٝات ميهٔ إٔ تػتؿٝس َٔ ايبًسإ إٕ مجٝع ع٢ً شيو ميهٔ ايكٍٛ
يٝؼ ؾكط َٔ  َػتسا١َ تػريات ادتُاع١ٝ ١ ٱسساخأغاغٝ باعتباضٖا ضبطناتايٓػا٤، ٚ

 ع٢ً ْطام أٚغع يًُػاٚا٠ بني ازبٓػني ٚيهٔ ؾطم تعًِٝ ايؿتٝات أدٌ
ازبٓسض١ٜ، َع ٚؾكًا يًتكٛضات املٓعِ اٱق٬ح  ع٢ً َٛاق١ً تطنع ،الجاىٔ٘التْصٔ٘ 

ايكا١ُ٥ ع٢ً اغاؽ ايؿذ٠ٛ  ملعازب١ يف أٟ دٗس يًشهَٛاتاحملٛضٟ  ازضانٓا يًسٚض
 يف ْٗا١ٜ املطاف عٔ َػ٪ٚي١يف ٖصا اٱراض ٚاسبهَٛات  ايتعًِٝ يف ايٓٛع ا٫دتُاعٞ

 ضٜؿٗا ٚسهطٖا، ٚإقا١َ-نٌ املٓارل  يف)شنٛضًا ٚاْاثًا(  ا٭رؿاٍ زبُٝع تٛؾري ايتعًِٝ
ٚيف  ٖصا ايٛعس اظباظ ع٢ً ايسٚي١ ْعاّ ايتعًِٝ يف ٠ػاعسََٔ ؾأْٗا ييت ا ايؿطانات

، ايسٚيٝنيايتُٜٓٛني احملًٝني ٚؾطنا٥ٗا  َع ، دٓبا إىل دٓباسبهَٛات ٖصا اٱراض تعٌُ
بتكًٝل ايؿذ٠ٛ بني ازبٓػني ٚؾل  ْعاّ ايتعًِٝ بإق٬حا٫يتعاّ ب ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛٚ

يتععٜع املػاض  َٔ ايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ ٖصا ايٓٗرٚع٢ً ايطغِ املٓعٛض ازبٓسضٟ.
بؿهٌ  يتٓؿٝصٖا املعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ حباد١ إىلتًو ازبٗٛز  َا تعاٍ ٚيهٔايتُٟٓٛ 

يف  دبطب١ طبتًؿ١ ي٘ نٌ بًس املعطيف ايٛاغع بإٔ ا٫عرتافَٚع  يف مجٝع ايبًسإ َٓٗذٞ
ٚؾل َٓعٛض ايٓٛع  ايكٝاّ بٗااييت مت  ايؿا١ًَ مبا يف شيو اٱق٬سات ايتعًِٝ،اق٬ح 
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 ا٭ؾهٌتًو ايبًسإ َػبكًا َا ٖٛ  سّػبب إٔ تكؾهُا ٖٛ اسباٍ زا٥ًُا، ، ا٫دتُاعٞ
ٖصٙ ايتٛق١ٝيتٓؿٝص 

 

 الفتٔاتتعرتض تعلٔه اليت  عْقاتامل ختفٔف -أ
ايؿذٛات بني ازبٓػني يف تٛغٝع ييت تػِٗ اايعٛاٌَ  ميهٔ ذبسٜس صبُٛع١ َٔ

 : َكسَتٗاٜأتٞ يف يف ايتعًِٝ 
َٔ ايصنٛض، عٓس ا٫ْاخ أع٢ًيًتعًِٝ تهايٝـ املباؾط٠ ٚغري املباؾط٠ اي ()
تٗا قسضٚاملعاٜري ا٫دتُاع١ٝ ٚاملٛاقـ  َػاس١ ايكٝٛز ٚايتٛقعات اييت تؿطنٗا  ()

. ايؿتٝات يعٛا٥س ايتعًَِٝٔ دين  يف اسبس
ايؿتٝات خاضز  غايبًا َا ٜ٪زٟ اىل تػطباملبهط يف غٔ املطاٖك١  ٚاسبٌُ ايعٚاز ()

 .املسضغ١
َٔ امل٬ٜني َٔ ايؿتٝات ٚايؿباب  مبػتكبٌ ٜهطيف ايب١٦ٝ املسضغ١ٝ ايعٓـ  ()

ٓػا٤. اي
تأثريًا يف ازبٗس ايتُٟٓٛ يتعًِٝ ا٫ْاخ ٖٞ ا٭نجط  َٔ ايعكبات ١إٔ ٖصٙ اجملُٛع 

  . تعًُِٝٗ اييت تعهؼ َػت٣ٛ خًـ امل٪ؾطاتٚغري َباؾط  طٚتكـ بؿهٌ َباؾ
ايتعًِٝ اٱيعاَٞ، ٚإيػا٤ ايطغّٛ ايسضاغ١ٝ، ٚزعِ ايتهايٝـ ا٭خط٣ َٔ خ٬ٍ قٛاْني 

اضتؿاع ايتشام ايؿتٝات باملساضؽ ٚؾطم نإ هلا آثاض إػباب١ٝ ع٢ً  املٓح ايسضاغ١ٝ
ٖٚٓا َٔ ايعكبات.  َػت اجملُٛع١ ا٫ٚىلٖصٙ ايتسخ٬ت  غري إَعس٫ت اٱظباظ، 

 ٝل َعٜس َٔ ايتكسّ يف ٖصٙ اجملُٛع١ َٔاسبٛادع ٚذبك نػطدبسض ا٫ؾاض٠ اىل إ 
  َعازب١ ايعكبات ا٭خط٣ أٜها.تتطًب ايبًسإ، 

ظٜاز٠ ايعٛا٥س ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يف  ٪زٟ اىلٜ تشػٝٓات يف ْعاّ ايتعًِٝ نهٌاي
املٓاٖر ايسضاغ١ٝ، ٚايتشٝع ايكا٥ِ ع٢ً ازبٓؼ يف ايكطاع ايطمسٞ  ٜٚعاجل ايتعًِٝ،

يًؿتٝات )ٚايؿتٝإ(. ٖصٙ اٱق٬سات أنجط ا٫َانٔ اغتعسازًا ٚأًَٓا عٌ املساضؽ دبٚ
ملٓع١َٛ ا ع٢ً ْطام ا٫ٍٚ: إق٬سات اٱق٬سات َٔ صبُٛع١ايعكبات عرب  غرتؾع
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ٚاٱق٬سات اييت تكع ميهٔ إٔ تػتٗسف ايؿتٝات.  احملسز٠ ايتسخ٬ت ٖصٙ، ايتع١ًُٝٝ
ٜؿطض َٓعَٛات َٔ ايكٛاْني اييت َتهاٌَ ٖٓاى ساد١ إىل ْعاّ املسضغ١ إش إ خاضز 

 اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞع٢ً  املبينايتشٝع  اسبس ا٭ز٢ْ يػٔ ايعٚاز َٚعازب١ ذبسز َج٬ً
دع٤ نبري َٓ٘، عسّ يف يف ايتعًِٝ ٜعهؼ  يف َهإ ايعٌُ. ايؿذٛات بني ازبٓػني

 يف دٛاْب أخط٣ َٔ اجملتُع ٚا٫قتكاز، ٚأٜها يف نجري َٔ املػاٚا٠ بني ازبٓػني
 .املب١ٝٓ ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٱزا١َ عسّ املػاٚا٠ ؿاع١ًا٭سٝإ ا٭زٚات اي

َٔ  َٔ املعٛقات ايط٥ٝػ١ اييت ذبس ايجك١ بايٓؿؼ ٚتسْٞ اسرتاّ ايصات نعـٜٚعس 
يًؿتٝات تعًًُٝٝا َٚبتهطًا  ًاَؿطٚع اعتُس   تكطٜط عاّ يفْاخ.  تعًِٝ ا٫

 يتعًِٝ ايتشسٟ ٚقٓسٚم يت١ُٝٓ ايسٚي١ٝاقػِ  بسعِ سعٝت اتاملُٗؿ
 ض٥ٝؼ  نشادع ايجك١ بايٓؿؼ نعـسسزٚا   يف املًُه١ املتشس٠  ، ايؿتٝات

املطتبط١ ٚايعٛاٌَ  ،١ٝسسز ايتكطٜط ْؿػ٘ تطًعات اٱْاخ، ٚايساؾع.  نُا يتعًِٝ ايبٓات
ايتشام ايؿتٝات تأثري َباؾط ع٢ً ي٘ سادع  َجٌ ايجك١ بايٓؿؼ باعتباضٖا با٫غتك٬ٍ
اىل أ١ُٖٝ  ايسضاغات ٖصٙ ٚتؿريٚايتعًِ. ا٫ستؿاظ، ٚاسبهٛض، اىل داْب  باملساضؽ،

 ميهٔ إٔ تػاعس ع٢ً تععٜع ايجك١اييت ايتعًِٝ ازبٝس نؿا٠٤  عٔتكٛضات ا٭رؿاٍ 
ايب١٦ٝ ب اسرتاّ َٓدؿض ٖٚٛ أَط ٜطتبط َػت٣ٛ  ٔيسٜٗ ًٛاتٞبني ايؿتٝات اي ١ٝٚايساؾع

 . 54ٚايجكاؾ١ٝا٫دتُاع١ٝ 

َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط، غايبًا َا تػاعسْا ايؿطٚم املب١ٝٓ ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ 
ع٢ً تؿػري ملاشا اٯبا٤ أقٌ اغتجُاضًا يف تعًِٝ ايبٓات َٔ ايبٓني ست٢ زاخٌ ا٫غط٠ 

َٔ تعًِٝ ا٫ْاخ، مما ٜعين أٜها إٔ  ايهبري٠ ا٭١ُٖٝاىل ْؿػٗا. ٚنُا أؾطْا غابكًا، 
ٜ٪زٟ اىل اضتؿاع َػتٜٛات ا٫ضباح يف غٛم ايعٌُ، -ا٫غتجُاض يف تعًِٝ ايؿتٝات

ٚذبػني ايكش١ ٚبٓا٤ ؾطم ٚاعس٠ يًذٌٝ ايكازّ، ؾه٬ً عٔ ظٜاز٠ ايكسض٠ يف ايتعاٌَ 
َع ايكسَات اشباضد١ٝ ٚغريٖا. ٜٚبسٚ إ اعتكاز اٯبا٤ ٚايطًب١ أْؿػِٗ، تطغِ 

٩ٜتِٗ إىل املػتكبٌ ٚتٛقعاتِٗ ببٓا٤ ايُٓٛشز ا٫َجٌ يًذٌٝ ايكازّ سٍٛ نٝؿ١ٝ ذبػني ض
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ايتعًِٝ يٓٛع١ٝ سٝاتِٗ، شيو إ أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚايطًب١ ٜتٛقعٕٛ إٔ ٜؿتح ايتعًِٝ 
٭بٓا٥ِٗ )ٚا٫غط٠ نهٌ( ايباب سبٝا٠ أؾهٌ، ؾُٔ املطدح إٔ ٜػتػطم ا٫غتجُاض يف 

بطبٝع١ اسباٍ، َا ٜععظ َٚٚػت٣ٛ َعني َٔ ايتهايٝـ.   ايتعًِٝ بعض ايٛقت ٚاملٛاضز
ا٫ستُا٫ت حبٝا٠ أؾهٌ يف املػتكبٌ َٔ املطدح إٔ تهٕٛ يف عامل ايّٝٛ َتٓٛع١ ٚغايبًا 
َا تتأثط با٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ.  بايٓػب١ يًُطاٖكني ايصنٛض، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ضمبا 

يعٚاز ايٓادح ٖٛ اهلسف ا٭مس٢ تهٕٛ قسضاتِٗ يف ايعجٛض ع٢ً ٚظٝؿ١ دٝس٠ ا٫دط ٚا
يتٛقعاتِٗ. أَا بايٓػب١ يًُطاٖكات، ؾايتٛقعات ضمبا تهٕٛ َؿاب١ٗ ٚيهٔ يٝؼ 

ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ َٔ ايكعٛب١ مبهإ ايٛقٍٛ اىل ع٢ً قسّ املػاٚا٠. تهٕٛ  إبايهطٚض٠ 
اغتٓتاز ضاغذ بإٔ ظٜاز٠ ا٫ضباح احملت١ًُ يف املػتكبٌ ٜ٪زٟ ؾع٬ً اىل ظٜاز٠ اغتجُاض 

 ا٫با٤ ٚا٫َٗات يف تعًِٝ بٓاتٗٔ.

ايتعًِٝ قس ٫ ٜٓعط ايٓتٝذ١ ا٫غاغ١ٝ اييت ترتتب ٚؾل ٖصٙ املعطٝات، إ املػاٚا٠ يف 
أْ٘ يف اجملتُعات ٚدبسض اٱؾاض٠ ٖٓا  بٓؿؼ ا٫بعاز ٚا٫ٖتُاّ يف مجٝع ايجكاؾات اايٝٗ

َٔ ايػعط املسؾٛع عٓس ايعٚاز، إش  ٜعٜس ايؿتا٠ تعًِٝ َٔ ٜسعاملايتكًٝس١ٜ يف دٓٛب آغٝا 
إ ا٭عطاف ا٫دتُاع١ٝ تتطًب إٔ ٜهٕٛ املػت٣ٛ ايتعًُٝٞ يٮظٚاز أع٢ً َٔ ايتعًِٝ 
عٓس ايعٚدات؛ يف ٖصٙ اجملتُعات، تبسٚ إ تهايٝـ غ١ٓ إناؾ١ٝ َٔ ايتعًِٝ يًبٓات، 

%َٔ اٯبا٤ ٭بٓا٤. أظٗطت زضاغات يف ١ٜ٫ٚ ايبٓػاٍ ايػطب١ٝ، إ اب َكاض١ًْ طتؿع١َ
 ايكٛاْني ٚا٫عطاف ا٫دتُاع١ٝ هلِ.   ضب١ بٝت أٚ َا تكطضٙ بٓاتِٗ إَاٜطغبٕٛ إ تهٕٛ 

اييت تٓتعط ٚ ايسخٌايؿطم اييت ذبكل ايهػب يف ع اْٛاعساز ٚاهبري يف ايتبأٜ إ اي
٭ٚيٝا٤ ا٭َٛض ٖٞ اهلادؼ ا٭غاؽ املسضغ١ٝ انُاٍ ايػٓٛات  ايؿتٝات ٚايؿتٝإ بعس

 ؽبتًـ َٔ اَها١ْٝ إايتعًِٝ، ع٢ً ايطغِ بؿإٔ عٓس ارباش ايكطاضات  أْؿػِٗٚايطًب١ 
 ٚؾكا يًُعاٜري ا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠، ٚنصيو ا٭غط ٚاجملتُعات احمل١ًٝبني  ٖصا ايتٛد٘
 ايعا١ًَ املؿاضن١ يف ايك٣َٛتٛغط ٜبًؼ ايؿطم ا٭ٚغط، َٓطك١ يف ايؿكطَػتٜٛات 
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يف امل١٦ %باملكاض١ْ َع  % سٛايٞ ٤ عاّ ايٓػأَ  ايهباض بني 
ايطداٍ ايبايػني  ؾٝبًؼ َتٛغط املؿاضن١ عٓسيف أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ، أَا  يًطداٍ ايبايػني

 ايهباضاملؿاضن١ عٓس ، ٚيهٔ َتٛغط% ٖٛ ْؿػ٘ تكطٜبا نُا ٖٛ اسباٍ يف ايؿطم
إ  دٓٛب ايكشطا٤ ايهرب٣، ع٢ً ايطغِ َٔ أؾطٜكٝا%.   ٚيف تبًؼ َٔ ايٓػا٤

 املٓطك١، ؾإٕ َتٛغطأخط٣ يف  زٚي١ أٟ يف عًٝ٘ ٖٛ مما أقٌ ايتعًِٝ َػتٜٛاتَتٛغط 
عس٫ت َٔ املؿاضن١ تعٗط ٖصٙ امل%. ايٓػا٤  عٓسٚ %تبًؼايطداٍ َؿاضن١ 
ايطًب ع٢ً تعًِٝ ب عٛا٥س غٛم ايعٌُؾٝ٘  ايٛقت ايصٟ تطتبطأْ٘ يف بٛنٛح 
اييت ايكٛاعس ن تساخ١ً َع ٖصٙ املعطٝاتايعٛاٌَ املَٔ  ق١ٜٛ صبُٛع١ ٖٓاىؾإ ايؿتٝات، 

يف ايٛاقع، ايعٌُ. َهإ  َكبٛي١ يًٓػا٤ ٚايطداٍ يف املٓعٍ ٚيف تتعًل بايكٝاّ بأزٚاض
نبري  تأثرييف ٭ضباح املتشكك١ بني ازبٓػني ٚدٛز ًؿطٚم يف ايبانػتإ يزضاغ١ بٝٓت 

 َٔ ايعاًَني َٔ أضباب ايعٌُ َٛقـٚاملٛاقـ، مبا يف شيو  ا٫دتُاع١ٝ ًُعاٜريي
ؿذ٠ٛ ٚيعٌ َٔ املٓاغب ا٫ؾاض٠ ٖٓا إ ايهجري َٔ ايتش٬ًٝت ي ٫ْاخ. ٚا ايصنٛض
بٌ متتس  ٚاشبرب٠ يف ايعٌُ سػب اشبكا٥ل ايؿطز١ٜ َجٌ ايتعًِٝا مل ٜتِ تؿػريٖايٓٛع 

اؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تتػًػٌ عُٝكًا يف اسبؼ يتؿٌُ ايتأثريات أثط ايعٛاٌَ ايجك
      ازبُعٞ يًٓاؽ. 

 تعلٔه الفتٔات  سقلمْادَ٘ العكبات اليت تع - ب

تػِٗ صبُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف تٛغٝع ايؿذٛات بني 
املباؾط٠ ازبٓػني يف َٝسإ ايتعًِٝ، ٚميهٔ امجاهلا  بأضبع١ صبُٛعات: ا٫ٚىل: ايتهايٝـ 

ٚغري املباؾط٠ يًتعًِٝ ٚاييت تهٕٛ أع٢ً عٓس اٱْاخ َٔ ايصنٛض، ايجا١ْٝ: املػاس١ 
ٚايتٛقعات احملسز٠ ايٛاضز٠ يف اراض املعاٜري ٚاملٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ اييت ذبسز قسض٠ ايؿتٝات 

١:  ايعٚاز ٚاسبٌُ املبهط يف غٔ املطاٖك١ يجزبين ايعٛا٥س املتشكك١ َٔ ايتعًِٝ، ٚايجا
ِ يف ابكا٤ ايؿتٝات خاضز املسضغ١، ٚايطابع١: ايعٓـ املطتبط بايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ، ٖٚصا ٜػٗ

ايٓٛع َٔ ايعٓـ ٜهط بامل٬ٜني َٔ ايؿتٝات ٚايؿباب َٔ ايٓػا٤. إٔ ٖصٙ ايعكبات 
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ا٭ضبع١ تتذ٢ً بؿهٌ ٚانح يف َععِ ايبًسإ اييت ٫ تهع اعتباضًا يًُ٪ؾطات اشباق١ 
، ٚزعِ ايتهايٝـ ٱيعاَٞ، ٚإيػا٤ ايطغّٛ ايسضاغ١ٝعًِٝ اايت )قٛاْنيبتعًُِٝٗ َجٌ 

ا٭خط٣ َٔ خ٬ٍ املٓح ايسضاغ١ٝ ٚقس نإ هلا آثاض إػباب١ٝ ع٢ً ايتشام ايؿتٝات 
باملساضؽ ٚاضتؿاع َعس٫ت اٱظباظ، ٚيهٔ ٖصٙ ايتسخ٬ت تٓاٚيت أغاغا أٍٚ صبُٛع١ 

َٔ ايتكسّ يف ٖصٙ بهٌ ا٫سٛاٍ، ؾإ نػط اسبٛادع ٚذبكٝل َعٜس  َٔ ايعكبات
إ ايتشػٝٓات يف ْعاّ  اجملُٛع١ َٔ ايبًسإ، ٫ بس َٔ َعازب١ ايعكبات ا٭خط٣ أٜها

ايتعًِٝ، َٚعازب١  َٔايتعًِٝ نهٌ ٜ٪زٟ اىل ظٜاز٠ ايعٛا٥س ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ 
ايتشٝع املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف ايكطاع ايطمسٞ ٚاق٬ح املٓاٖر 

دعٌ املساضؽ اَانٔ ضسب١ ٚآ١َٓ يًؿتٝات ٚايؿتٝإ.  ٖصٙ اٱق٬سات ايسضاغ١ٝ، ٚ
ٚاغع١ ع٢ً  َٓٗا إق٬ساتاملدتًؿ١ غرتؾع ايعكبات عرب غًػ١ً َٔ ا٫دطا٤ات، 

ٗٓاى صبُٛع١ َٔ ايتسخ٬ت اييت ميهٔ إٔ تػتٗسف ايؿتٝاتؾْطام املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ، 
١، اش إ ٖٓاى ساد١ إىل غٔ سعّ بُٝٓا تكع اٱق٬سات ا٫خط٣ خاضز ضبٝط املسضغ  

َٔ ا٫ْع١ُ أٚ تطبٝل قا١ُ٥ قٛاْني تعاجل اسبس ا٭ز٢ْ يػٔ ايعٚاز ٚايتشٝع ايكا٥ِ ع٢ً 
ايؿذٛات بني ازبٓػني يف ايتعًِٝ ٜعهؼ،  اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف َهإ ايعٌُ

  يف دع٤ نبري َٓ٘، عسّ املػاٚا٠ يف دٛاْب أخط٣ َٔ اجملتُع ٚا٫قتكاز.

املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع إ ٜطبط ايتشٝع   56بًَٛربؽ ساٍٚ ايباسح 
نس املطأ٠ يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ  ٛدٗاتتَٔ ايهتب املسضغ١ٝ  ا٫دتُاعٞ مبا ربؿٝ٘

ايطٜانٝات ٚايعًّٛ ٚإىل اختكام عٔ  ايؿتٝاتاىل إبعاز   اييت ت٪زٟٚايطمس١ٝ 
ا٭٫ٚز  بُٝٓا تتذ٘ اٖتُاَات، ْٛث١. اييت ٜػًب عًٝٗا رابع ا٫ ايسٚضات ايسضاغ١ٝ

عسّ ا٫زضاى ايٓػيب   ايكطا٠٤ ٚاملٗاضات ايًػ١ٜٛ. تطٜٛط اىل ٚبؿهٌ غري َتعُس أسٝاًْا
، أٚد٘ ايتؿاٚت بني ازبٓػني يف دع٥ٝا، ا٭قٌتشٝع يف املٓاٖر ا٭غاغ١ٝ ٜؿػط، ع٢ً يً

ؾه٬ً عٔ إ ايسٚي١ٝ ٚاٱق١ًُٝٝ.  ايصٟ عهػت٘ نجري َٔ ا٫ختباضات ا٭زا٤ ا٭نازميٞ
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 ٜعهؼ ايكٛايبيف ايهتب املسضغ١ٝ،  املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ايتشٝع
 ا٭ْؿط١ املسضغ١ٝ خاضز تكّٛ بٗا ايؿتٝات يف اييتاحملسز٠ يٮزٚاض ايت١ُٜٛٓ ايُٓط١ٝ 

ٝات غري ٚاملػ٪ٚي ،ٚايؿ١ٝٓ ايسضاغ١ٝ، مبا يف شيو ا٭ْؿط١ ايطٜان١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ كؿٛفاي
 .(يف املسضغ١ ٚست٢ املسضغاتا٭نازمي١ٝ املدكك١ يًؿتٝات )

 ضبت٣ٛ يتػٝري ٖٞ ايػٝاغات ٚاشبٝاضات ا٭غطعَاٚيعٌ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ٖٓا، 
يف  املكس١َ ا٭ْؿط١إراض  سضغ١ٝ ٚغريٖا َٔ املٛاز ايتع١ًُٝٝ ٚاي٬َٓٗذ١ٝ يفايهتب امل

، ، َٔ بٝٓٗاصبُٛع١ َٔ ايتٛقٝات () 57يف ٖصا ايػٝام ٜكسّ بًَٛربزاملساضؽ؟ 
ٕٛ خربا٤ ايهتب املسضغ١ٝ، ٚايباسجٚ يتعاٌَ َع املٓعُات غري اسبه١َٝٛ،ايتٛق١ٝ با
زضا١ٜ بكه١ٝ تطٜٛط املٛاز ايتع١ًُٝٝ غري املتشٝع٠ نس املطأ٠ ممٔ يسِٜٗ  املدتكٕٛ

 سٍٛانش١ ٛايٚاملٓاٖر ايسضاغ١ٝ، ٚقٝاغ١ اغرتاتٝذ١ٝ يًتٓؿٝص، ٚتٛع١ٝ املعًُني 
ٚايؿطٚع  اشبس١َ اشباق١ بِٗازا٤ يف املٛاز ٚاملٓاٖر ايسضاغ١ٝ قبٌ  ايتشٝع نس املطأ٠

يًٓٛع ٚؾكًا ضقس ناؾ١ٝ َػتٜٛات  ذبكٝل َٔ ٫بس اخط قعٝس ع٢ًتسضٜب. باي
 احملت٣ٛ، اىل داْب ا٫غتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔٚتكِٝٝ أٟ تسخٌ يف ٖصا ا٫دتُاعٞ 

 ، ٚايتذاضب ايطبٝع١ٝ،باغتدساّ ايتكٓٝات املتٓٛع١ ايتذاضبتكِٝٝ يتأثري شات ايايبشٛخ 
 ت٪ثط ع٢ً صبُٛع١ َٔاحملسز٠ اييت ايتسابري ربٝع١ ايتأثري ٚٚايتكاَِٝ ايتذطٜب١ٝ يؿِٗ 

ايتٌُٜٛ ٚاشبربات ٫ٚ ٜؿٛتٓا إ ْصنط إ  تع١ًُٝٝ.ايسٚض٠ اثٓا٤ ايايٓتا٥ر يف ْكاط طبتًؿ١ 
يصا  هبري٠،اي تاملؿه٬ٚاملٓع١ُ يػايب١ٝ  تؿهٌ ايعكب ا٫غاؽ يًُٛاد١ٗ ايٓادش١

ؿهٌ ايكٝاّ ايصٟ ٜ ٚايؿيناملايٞ  غتشتاز بؿهٌ اغاؽ اىل ايسعِايبًسإ ايؿكري٠  ؾإ
 ٗس َٓػل َٔ ازبٗات املاعب١.جبب٘ 

 ايكها٤ ع٢ً يًشس أٚ تؿطٜعٞ ايكٝاّ بعٌُ، تطًبت ٖصٙ ازبٗٛز املتشس٠ يف اي٫ٜٛات
 ع٢ً مجٝعٚامل٪غػات مجٝع  ٚيف ايتعًِٝ ا٫دتُاعٞ يفايتُٝٝع ايكا٥ِ ع٢ً ايٓٛع 

 يًصنٛض املتػا١ٜٚ ايطٜان١ٝ ؿطماي َٓحٖٛ  ؾٝٛعًا٭نجط يتطبٝل ااٚ املػتٜٛات
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اسباي١ ٚ اسبٌُ ؾرت٠ يف َٔ ايتُٝٝع زبُٝع ايطًب١ ايكإْٛ يف ايٛقت ْؿػ٘ محا١ٜ، ٚاٱْاخ
أظٗطت ايكإْٛ، ٖصا  تأثري عٔ اييت تهؿـ خٛايبش ا٭ب٠ٛيف ساي١  أٚ، ا٫دتُاع١ٝ
طبتًـ  ايبٓات يف ؾطم عسز َٔ يف ند١ُ ٖٓاى ظٜاز٠ إ، يف أيعاب ايك٣ٛ ع٢ً ا٭قٌ

 . 58تًو ايطٜان١ يف اتاملتٓاؾػ ٚايؿابات ايؿتٝات ٚعسز نبري َٔ ا٭يعاب ايطٜان١ٝ
 َطتبني ازبٓػني  ؾاملػاٚا٠، مماثٌ تاٜٛإ ع٢ً قإْٛ ٚريناعتُست  ْؿػ٘ٚيف املػاض 

ايؿع١ًٝ بني  املػاٚا٠تععٜع  ٚايصٟ ٜٗسف إىل، عاّ ؾطع  ايصٟ ايتعًِٝقإْٛ  عرب
ذبػني ٚ، اٱْػإ نطا١َ زعِٚ ،ُٗاايتُٝٝع بٝٓمجٝع أؾهاٍ ، ٚايكها٤ ع٢ً ازبٓػني

  املػاٚا٠ بني ازبٓػني.اييت تععظ  ٚايب١٦ٝ َٛاضز ايتعًِٝ إْؿا٤ٚ

 

  :ّاليطاٛ تعصٓص االدّاز الكٔادٓ٘ للفتٔات -ز

املب١ٝٓ ع٢ً اغاؽ  املبصٚي١ يػس ايؿذ٠ٛايت١ُٜٛٓ ازبٗٛز  زا٥ط٠يف  ٚايٓػا٤ ايؿتٝات ٚنع
 بٗصا املٛدٛز٠ ا٭زي١٭غباب نجري٠.  ؾ شن١ٝخط٠ٛ  ايتعًَِٝٝسإ يف  ايٓٛع ا٫دتُاعٞ
يطزّ اهل٠ٛ  ايتصنري ت٪نس ع٢ً ا١ُٖٝ، ا٭دعا٤ ايػابك١ يف اغتعطنتاشبكٛم ٚاييت 

 يف ٜػاعسإ  ميهٔايكٝاز١ٜ ايكسضات بٓا٤  اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ؾه٬ً عٔ إ ع٢ً
 ؾطم

 .ِٗتععٜع ايؿطم ٚاشبربات ايها١َٓ يًؿتٝات أْؿػ

 اَر ٚايػٝاغات. ربتٛؾري َعًَٛات ١َُٗ ٚبكري٠ ْاؾص٠ ملكُُٞ اي

 املعاٜري ا٫دتُاع١ٝ يف ر١ًٜٛ ا٭َس إسساخ تػٝريات
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   ٚايتأثري،ايت١ُٝٓ خططتبٓت٘ايصٟايت١ُٝٓيفاسبلَٓٗرأغؼأضغا٤
َٔ أدٌ متهني املطأ٠  ايؿكطايتدؿٝـ َٔاتاغرتاتٝذٝضبك٬تيفاػبابًا

ٚتععٜع أزٚاضٖا ايت١ُٜٛٓ. 

 ّايسٚي١ايت٫١ُٝٓعيبَا بنيايتؿاضن١ٝا٫زٚاضربٝع١ضغِيفا٫غٗا
ذبكٝلْػبَٜٔععظ مباايسٚي١ٝاملٓعُاتاملسْٞاجملتُعاشبامايكطاع
املؿاضٜع اشباق١ بٗا.نؿا٠٤َٜٔٚطؾعتعًِٝ ا٫ْاخ يفايتكسّ

 بئ٘ حتتٔ٘ صدٓك٘ للفتٔات:  -د

إ ايٓكاف سٍٛ ٚدٛز ب١ٝٓ ذبت١ٝ قسٜك١ يًؿتا٠، ٚايٓكاف سٍٛ تكٜٛض املعٛقات 
احملٝط١ بٗا بؿهٌ عاّ ٖٛ ْكاف ٜؿِٗ يف غايبٝت٘ يف إراض ايجكاؾ١ اجملتُع١ٝ ايػا٥س٠ 

ايتسخٌ اسبهَٛٞ ا٭نجط َٚػاس١ تأثريٖا يف ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ ٚذبسٜات اغتساَتٗا. ؾ
املساضؽ  يف ٠ يًؿتا٠املباؾطاشبسَات ايتع١ًُٝٝ تكسِٜ  ايّٝٛ ٜتِ عرب ؾٝٛعا يف ايتعًِٝ

املعًُني،  ٛظٜعايسضاغ١ٝ، ٚت كؿٛفاملباْٞ املسضغ١ٝ ٚاي تٛؾريٜؿٌُ  ٟصايعا١َ، ٚاي
ايسضاغ١ٝ. ايهجري َٔ كؿٛف ٚاملعساتاملسضغ١ٝ، ٚايايهتب ٚايًٛاظّ  ٚتٛظٜع

تأَني تًو ايتذٗٝعات ٚاملٛاضز املاز١ٜ  تأثري بؿهٌ ض٥ٝؼ َس٣ ايػابك١ حبجتايسضاغات 
 كاٜٝؼٚاسس أٚ أنجط َٔ امل َٔ ايسضاغات، نجرييف  ٚايبؿط١ٜ ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

ا٫خت٬ف يف  إ ثبتأتعطف باملٛاز ايتع١ًُٝٝ، قس َا  ٛز٠ املسضغ١، ٚعاز٠املع١ٝٓ جب
ٓعي١ٝ امل يػٝطط٠اعٛز اىل صبُٛع١ َٔ اخط٣ َٔ ايعٛاٌَ َٓٗا ٜ، يتشاماسبهٛض أٚ ا٫

ٚاملسخ٬ت  ، يٝؼ نٌ اٱْؿام ع٢ً ايب١ٝٓ ايتشت١ٝٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ٚاملسضغ١ ٚاجملتُع
 إشا ملؾعاي١  ضمبا ٫ تهِٕٛ؛ ٖصٙ املسخ٬ت ٝإىل ايتعًؼبكل اناؾات ْٛع١ٝ املسضغ١ 
.  املساضؽ 59بطاَر ته١ًُٝٝ َجٌ تسضٜب املعًُني أٚ إق٬ح املٓاٖر ايسضاغ١ٝ تكاسبٗا

ٚايكؿٛف ايسضاغ١ٝ ٜٓبػٞ إ تهٕٛ ب٦ٝات ضبؿع٠ يٲبساع ٚايتعًِ َع ا٫خص بٓعط 
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ا٫عتباض ساي١ املساضؽ يف املٓارل ايطٜؿ١ٝ أٚ املٓارل َٓدؿه١ ايسخٌ، ؾا٫غتجُاض 
ادٌ تكسِٜ اشبسَات ٫بس إ ٜربض.  ؾايرباَر اييت  يًُساضؽ َٔايهاف يف ايب١ٝٓ املاز١ٜ 

ٜٓبػٞ إ تكُِ َع  َسخ٬تٗا ػنيٚذب ايتشت١ٝ يًُساضؽ ايب١ٝٓ تطنع ع٢ً ذبػني
.يسِٜٗ اسبٛاؾع يًؿتٝات يهُإ ذبػني ْتا٥ر ايتعًِٝ صبُٛع١ َٔ

تْفري بٔٝ٘ مدزضٔ٘ آمي٘ متشسزٗ مً العيف: -ِ

يكس أؾاضت نجري َٔ ايسضاغات اييت ساٚيت تؿػري ظاٖط٠ ايعٓـ زاخٌ املسضغ١، إ 
ايتٓب٪ باملعس٫ت ايٛر١ٝٓ ايعا١َ يًذطمي١ ٫ ٜتِ َٔ خ٬ٍ تؿدٝل املٓعَٛات ايٛاغع١ 
يًعٓـ املسضغٞ. إش بٝٓت تًو املعطٝات اْ٘ بايطغِ َٔ اضتباط ايعطٚف ايٛر١ٝٓ 

ٚاشبكا٥ل ايسميػطاؾ١ٝ )َجٌ ْػب١ ايؿباب َٔ  ايط٥ٝػ١ )ايٓاتر احملًٞ اٱمجايٞ(
ايػهإ( مبػتٜٛات ايعٓـ، ؾإ تًو ايسضاغات أظٗطت بٛنٛح إ ايعٛاٌَ ايها١َٓ 
يف ْعاّ ايتعًِٝ، نايتؿاٚت يف دٛز٠ ايتعًِٝ ٚايتشكٌٝ ايعًُٞ يًطًب١ تعس َٔ أنجط 

 ايعٛاٌَ تأثريًا يف تٛقع َعس٫ت ايعٓـ املسضغٞ. 
يتٛؾري ؾطم َتػا١ٜٚ يف ْٛع١ٝ ايتعًِٝ ايصٟ ٜتًكاٙ ايطًب١ ٜؿهٌ إ املػاعٞ ازباز٠ 

ؾطق١ َٓاغب١ شبؿض َعس٫ت ايعٓـ املطتبط باملسضغ١. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ أظٗط بطْاَر 
املساضؽ يف ايكط٣ ايطٜؿ١ٝ يف أؾػاْػتإ، ايؿٛا٥س املتشكك١ َٔ تككري املػاؾات ع٢ً 

يؿا٥س٠ َٔ تطبٝل ٖصا ايربْاَر زبُٝع تعًِٝ ا٫ْاخ، إش يف ايٛقت ايصٟ تتشكل ؾٝ٘ ا
ا٭نرب ب٬ ؾو ٜهٕٛ ع٢ً ا٫ْاخ.  يكس أثطت بطاَر تكًٌٝ  ٙايطًب١، ؾإ تأثري

% َكاض١ْ املػاؾات اىل املساضؽ ٚبٓػب أنرب يف صباٍ ايتشام ايؿتٝات ٚبٓػب١ تؿٛم 
ٌَٝ بعس إ اْعهؼ ع٢ً اغتكطاض سهٛضِٖ ٚثبات٘.   بايصنٛض يهٌ ربؿٝض بٓػب١ 

باملجٌ أز٣ تٛؾري ٚغ١ًٝ آ١َٓ يٛقٍٛ ايؿتٝات اىل ظٜاز٠ يف ْػب ايتشاقِٗ يف ٚ
 املساضؽ.  

إ اعتُاز بطاَر َبتهط٠ يف ١ٜ٫ٚ بٝٗاض اهلٓس١ٜ ٖسؾت اىل اسبس َٔ ايؿذ٠ٛ بني ازبٓػني 
اييت اْعهػت ع٢ً َعس٫ت ا٫يتشام يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ َٔ خ٬ٍ تٛؾري زضاد١ 

أغِٗ يف  طٕٚ بايسضاغ١. ٖصا ايربْاَر ايصٟ أرًل عاّ يًؿتٝات ايًٛاتٞ ٜػتُ
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% ٚخؿض ايؿذ٠ٛ بني ازبٓػني يف ظٜاز٠ ايتشام ايؿتٝات يف املساضؽ ايجا١ْٜٛ بٓػب١ 
 . 60%ايعُط املٓاغب ي٬يتشام باملساضؽ بٓػب١ 

مث١ َٛقـ عًُٞ ٜتٛاظ٣ َع ٖصا ايتٛد٘، إش ٚدس َٔ خ٬ٍ تكِٝٝ ا٭ثط إ ايعٜاز٠ يف 
ْػب ا٫يتشام غايبًا َا ؼبسخ يف ايكط٣ اييت ناْت ؾٝٗا املساضؽ ايجا١ْٜٛ بعٝس٠، إش 
ٚغع تطبٝل ٖصا ايربْاَر َٔ ؾطم ايؿتٝات بعس إ خؿض ايعَٔ ٚظاز َػاس١ ا٭َإ 

ًو ايٛغا٥ٌ. إ ٖصٙ ا٫يٝات ٚؾطت ؾطقًا سبهٛض يًشهٛض اىل املساضؽ بتٛؾري ت
ايؿتٝات بأَإ َٔ خ٬ٍ ايٛقٍٛ ع٢ً ؾهٌ صبُٛعات، مما خؿـ َٔ أثط ا٭عطاف 
ٚاملعاٜري ا٫دتُاع١ٝ اييت ذبطّ ايؿتٝات َٔ ا٫يتشام باملساضؽ خاضز ْطام ايكط١ٜ اييت 

 ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا. 

 : دتناعٕمً ّدَ٘ ىظس اليْع اال ات اليظامٔ٘اإلصالسضًا: ضاد

تعًُٝ٘ ٖٛ ايتأنس  ؾطم ْٗر ملػاعس٠ ايؿتٝات يًشكٍٛ ع٢ً يٝؼ َٔ ؾو، إ أؾهٌ
اييت متهٔ مجٝع ا٭رؿاٍ  ٖٚٞ ايؿطم، ٟ َٚػتكطتعًِٝ قْٛعاّ يسٜٗا  ١َٔ إٔ ايسٚي

ايبٝاْات يكس اظٗطت  ؾطم تع١ًُٝٝ دٝس٠ٚاسبكٍٛ ع٢ً  اىل املساضؽ ايٛقٍٛ َٔ
ٖٞ تًو اييت  ١ٝ ا٭غٛأ٪ؾطات ايتعًُٝامل ايبًسإ شاتايٛاضز٠ يف ٚقت غابل إىل إٔ 

املساضؽ  ٛؾطػبب إٔ تب١.  ٚيف ٖصا اٱراض ايطً يف تاَني ايؿطم ايسضاغ١ٝ زبُٝع تؿؿٌ
 ع٢ً سس غٛا٤ ٜعط٢ ايؿتٝات ٚايؿتٝإًا َؿذعًا يًتؿاعٌ املعطيف ٚايػًٛنٞ دٝسَٓاخًا 

خاي١ٝ َٔ  ب١٦ٝ َسضغ١ٝ تٛؾريعين ٖٚصا ٜؾٝ٘ ايكسضات ٚاملٗاضات.  تعزٖط ٚتُٓٛ ًاؾطق
سكٍٛ ايطًب١ ع٢ً ضعا١ٜ ٚاملػاٚا٠؛  ا٫سرتاّ ت٪نس ع٢ً ١ٝجكاؾ١ املسضغايايعٓـ؛ 

؛ ايب١ٝٓ اسبكٍٛ ع٢ً ؾطم تسضٜب ذبػٔ ايتعًِٝ، ناؾ١ٝ َٔ املعًُني، ب١٦ٝ ضبؿع٠
 باملٓاٖر اسبسٜج١ ايهتب املسضغ١ٝ ٚاملٛاز ا٭خط٣ شات ق١ً ايتشت١ٝ ناؾ١ٝ َٚٝػط٠؛

تػِٗ املسضغ١  ا٫ٚقات اييت ٜكهْٛٗا ايطًب١ يف ؛يف املػاٚا٠ بني ازبٓػني تعهؼ ضغا٥ٌ
َٔ  عُٝك١ٚٚاغع١  سع١َٖصٙ ٚا٫خ٬ق١ٝ ٚايٛر١ٝٓ. يف بٓا٤ قسضاتِٗ املعطؾ١ٝ
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إ تععظ ؾطم ايطًب١ ٚتتطًب بصٍ أقك٢ ازبٗٛز َٔ اٱق٬سات اييت َٔ ؾأْٗا 
ٚاجملتُعات احمل١ًٝ. ٖٚصٙ ايرباَر ٚايػٝاغات ايكاز٠ ايػٝاغٝني، ٚاملعًُني، ٚايط٬ب، 

اجملتُع املسْٞ قٟٛ َٔ زعِ، ٚٚتععٜعا َػتُطًا يًكسضات اٱزاض١ٜ مت٬ٜٛ قًٜٛا غتتطًب
٫بس إ ايططٜل ا٭نجط ؾعاي١ٝ يٲق٬ح ٚبكسض َا تعزاز َػاس١ املدارط املٗسز٠، ؾإ  
٫  شيو إ املػاض ايتُٟٓٛ، عُّٛ ايب٬ز ؿطم يفايتشسٜات ٜٚس ايذبسعتُس ع٢ً ٜ

ايط٥ٝؼ  سفاهل ٓػك١امل غري ؿعاي١اي ايرباَرأٚ غًػ١ً َٔ  هٕٛ صبطز صبُٛع١ٜميهٔ إٔ 
 اشباضدٝني )مبا يف شيوايتُٜٓٛني ٚؾطنا٥ٗا  دعٌ ٚظاضات ايتعًِٝ َٔ ا٫ق٬ح ٖٛ

 َٚٓعُات اجملتُعٚاجملُٛعات املاعب١،  ا٭رطافٚيف ايٛنا٫ت املتعسز٠  ايتعًِٝ اقػاّ
 ض٥ٝػٝني: إدطا٤ٜٔ تطاعٞاملسْٞ( 

التعلٔه االستٔادات امللش٘ يف الربامر ملعادت٘ تصنٔه-

يصا ؾإ  ؾطقِٗ ايتع١ًُٝٝ ذبس َٔ طبتًؿ١ ًا ٚذبسٜاتظطٚؾ ايؿتٝاتتٛاد٘  َا غايبًا
ايػٝاقات ع٢ً ْطام املٓع١َٛ ٚؾل  إق٬سات ػبب إٔ تٓؿصايػٝاغات ايرتب١ٜٛ 

تًو ا٭ْع١ُ َٔ قبٌ ٚايب١ٝ٦ٝ املعتُس٠ايجكاؾ١ٝ 
امل٪غػات َٚتعسز٠ ا٫رطاف ٚٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ  ٛظضا٤ي ٫بسَٚٔ ادٌ ايكٝاّ بصيو 

إ٤٬ٜ  تهُٔاييت  عًُٝات اٱق٬ح يف ١ؿاضنَٔ امل َٚٓعُات اجملتُع املسْٞايجٓا١ٝ٥، 
ا٫زٚاض ايت١ُٜٛٓ  ؼبس َٔ ايتعًِٝ ايصٟ ْعاّ ػ١ٝ يفًعكبات ايط٥ٝي اٖتُاّ خام

 ٖٚٓا ترتنع َػ٪ٚيٝتٓا بؿهٌ اغاؽٜٚعطقٌ اغبطارِٗ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.  ًؿتٝاتي
 ايبًسإ اييت يف٫ غُٝا  ،ايٓكاط ايػاخ١ٓ ملٛاد١ٗ ٚتصيٌٝ اجملتُع ايسٚيٞ ع٢ً سح

 ازبٓػني. ايؿذٛات بني  تهٝٝل ٛقؿت ؾٝٗا َػاعٞت
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 اعداد معله مكتدز متفاٌ: -

 ايؿٛاضم ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ َعازب١ يف املعًُني زٚض ع٢ً ايرتنٝع
 بني تعًِٝ املعًُني، أزي١ إػباب١ٝ ق١ٜٛ عٔ ايع٬ق١ ٖٚٓاى. قه١ٝ دسٜط٠ با٫ٖتُاّ

 يتاي ا٫غتعطانات. ايطًب١ يس٣ ا٭نازميٞ اشبام ٚا٭زا٤ املعطؾ١ٝ ٚاملٗاضات ٚاشبرب٠،
 إٔ يف َٝسإ ايتعًِٝ ظبس ايتسخ٬ت سٍٛ تأثري ايتكُٝٝات َٔ َ٪خطًا ي٦ًُات دطت

ؾعاي١ٝ يف ايع١ًُٝ  ايكهاٜا ا٭نجط بني َٔ ٖٞ ٚذبؿٝع املعًُني زعِ تتهُٔ اييت ايرباَر
 َتٛغط ٜعازٍ دٝس َا َعًِ ٚدٛز املتشس٠، اي٫ٜٛات يف املجاٍ، ع٢ً غبٌٝ. ايتع١ًُٝٝ

تكسّ  ٜعين َكتسض َتؿإ َعًِ ٚدٛز زضاغ١ٝ ٚاسس٠؛ ٜعازٍ غ١ٓايتعًِٝ  يف ايعٜاز٠
 أقٌ اتكإ نعٝـ ٜعين َعًِ ٚدٛز ٚيهٔ أنجط؛ َط٠ أٚ ايكـ اىل َػت٣ٛ 

َعًِ َكتسض  َاشا ٜعين املكطضات اٚ احملتٜٛات املتٛقع١.  ْكـ يًُاز٠ ايسضاغ١ٝ ملا ٜعازٍ
 ايع١١ًُٝ سامس١ يف ميجٌ قهٝ ٚاسس َٔ ٖ٪٤٫ ايٓدب إْتاز ٚنٝـ إ َتُهٔ؟

 ع٢ً يف اهلٓس،. َتٛقع ٖٛ نُا زا٥ُا دٝس يٝػت َعًِ ٱْتاز َطًٛب ٖٛ َا ايتع١ًُٝٝ؟
ايط٬ب ايصٜٔ ٜتًكٕٛ ايتعًِٝ َٔ َعًُني يسِٜٗ  ايتٛقعات، عهؼ ٚع٢ً املجاٍ، غبٌٝ
ايًػ١  اختباضات يف انرب ٚبؿهٌ أؾهٌ ٖٛ َا غٓٛات ٜكسَٕٛ  َٔ أقٌ خرب٠

 يسِٜٗ ايصٜٔ ايط٬ب ٚيهٔ َٔ املعًُني، خرب٠ أنجط يسِٜٗ ايصٜٔ أٚي٦و َٔ املكاض١ْ
 َٔ ازا٥ِٗ أؾهٌ ٜهٕٛ ايػابك١ ؾٗطا  اٍ تًكٛا خسَات تسضٜب١ٝ خ٬ٍ َعًُٕٛ
 . 61ؼبكًٛا ع٢ً أٟ ؾطم تسضٜب١ٝ َعًُني مل يسِٜٗ ايصٜٔ ايط٬ب

اييت ٫  تُعاتأ١ُٖٝ يًؿتٝات. يف اجملاحملؿعات ٚدٛز َعًُني َكتسضٜٔ قس تهٕٛ أنجط 
ايتعًِٝ ٜٓعط اىل ٚ ايؿتٝات إىل املساؽ ايطمس١ٝإضغاٍ  تسضى ؾٝٗا ايؿٛا٥س املتشكك١ َٔ

َٔ ايكؿٛف  ٚتعًِ اسبكٛمايؿعاٍ ازبٝس ٚايتسضٜؼ ٜؿهٌ بعني ايطٜب١،  ايطمسٞ
ع٢ً ايهؿا٤ات ا٭غاغ١ٝ يًكطا٠٤ ٚايطٜانٝات  كٍٛ ايؿتٝاتسب ًانُاْيًسضاغ١  ا٭ٚىل

قٓاع ايؿتٝات تهٕٛ ؾطق١ ٱبٌ ٚضمبا ، املسضغ١ قها٥٘ يفَٔ خ٬ٍ ايٛقت ايصٟ ٜتِ 
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سضغ١ ؾإ املَٔ ا٫يتشام باملساضؽ. َٚع شيو، املتشكك١  باملهاؾآتٚأٚيٝا٤ أَٛضِٖ 
إٔ دبعٌ ايتعًِٝ  َٔ ايؿتٝإ َٔ ؾأْٗا أقٌ ١َ٤٬َ يًؿتٝات تهٕٛاييت  ٚايب١٦ٝ ايكؿ١ٝ

نٌ عاّ َٔ ا٫يتشام يف  َهاغب أقٌ بايٓػب١ هلِ ؼبكلٚميهٔ إٔ  ٔهل أقٌ داشب١ٝ
 كؿٛفاي إزاض٠ يف املعًُني َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط، ؾإ ايكسضات اييت ٜتُتع بٗاباملساضؽ. 

عٌ املسضغ١ ػبَٔ ضبت٣ٛ املٛنٛع ميهٔ إٔ  ايطًب١ ٚايتُهٔايسضاغ١ٝ ٚايتؿاعٌ َع 
تشػني املعتُس يربْاَر اي داشب١ٝ يًؿتٝات. يف ايؿًبني، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ،أٚ أقٌ  أنجط

ًُعًُني، ٚاملعٜس َٔ ايهتب يتسضٜب تععٜع ؾطم ايْٛع١ٝ َٔ خ٬ٍ َساضؽ  ريتٛؾٚ
٫ َ٪ؾطات ايتعًِٝ،  ذبػنيأزت اىل ، ايكؿٛف ا٫ٚىليف  ٫ غُٝا ا٫غاغ١ٝ غ١ٝاايسض
 بايٓػب١ يًؿتٝات.  غُٝا

 :    باآلتٕاليت تربز الدفاع عً تأىٔح التدزٓظ يف املدازع  األضبابحتدٓد  الباسجنيساّل بعض 
 ايسضاغ١ يف  ِيبٓاتٗ ٜػُشٕٛ ٫ يف بعض اجملتُعات احملاؾع١، اٯبا٤ ٚا٭َٗات

َجٌ ٖصٙ  َساضؽ ٜهٕٛ َعًُٝٗا َٔ ايصنٛض.  إش نجريًا َا تؿعط ا٫َٗات يف
تعًِٝ  تٛيٞ ا٫ْاخ اسبسٜح عٔٚا٫ر٦ُٓإ عٓس  مبعٜس َٔ ايطاس١ ا٭ٚناع
محا١ٜ دع١ٝ٥ ٜٛؾط املسضغني َٔ  اٯبا٤ ٚدٛز أْج٢يف املساضؽ. ٚضمبا ٜعترب أرؿاهلِ 

َٔ ايؿتٝإ أٚ املعًُني، ١ اييت قس تكسض غري املطغٛببعض املُاضغات يًؿتٝات َٔ 
ا٫عتسا٤ ٚا٫غتػ٬ٍ ازبٓػٞ ٚست٢ َٔ

  ،يًؿتٝات، ٖٚٛ َا ميجٌ  سعِاي تٛؾري بعض ملسضغات ع٢ًاضمبا تعٌُ يف املسضغ١
ع٢ً يتعًِ ايؿتٝات ٚبصيو تٛؾط ب١٦ٝ قسٜك١ ٚدٗات ْعطِٖ ٚاستٝاداتِٗ،

عٔ سكٛم ايؿتٝات اٚ تٛدِٝٗٗ ايسؾاع ات بقازضتهٕٛ املسضغات قس  غبٌٝ املجاٍ،
 ، ٚتٛؾريعٔ بعض ايكهاٜا ايكش١ٝ ناغتدساّ ايٛغا٥ٌ ٚاملطاؾل ايكش١ٝ

أدػاَِٗغبٌ ايعٓا١ٜ ب ًطايبات سٍٛت زقٝك١ يَعًَٛا
  ٕقٝاز١ٜ.  ت١ُٜٛٓيًكٝاّ بأزٚاض ايؿتٝات  ٜٚؿذعسعِ ٜٚدٛز املسضغات ميهٔ أ ٖٞٚ

 ايؿتٝات تٛاقٌعٓسَا آؾاقًا َػتكب١ًٝ ا٫ستُا٫ت اييت ميهٔ إٔ تؿتح ايؿطم ٚ
ٕ أ يكس بطٖٓت ايهجري َٔ ايتذاضب اىل َطاسٌ َتكس١َ يف ايتعًِٝ زضاغتِٗ
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ب٢ٓ يتطٜٛط  أٚ ٜهْٛٛا ٚن٤٬ْؿط١ خاضز املٓعٍ ًٜعبٛا أزٚاضًا  ميهٔ إٔ ايٓػا٤
62َٚ٪غػات٘ اجملتُع

 

: علٙ تعلٔه الفتٔات مً ميظْز اليْع االدتناعٕ الرتنٔص -
 

 ،ٚايسٚيٝني نياٱقًُٝٝ ٚؾطنا٥ِٗ، بعٝسًا عٔ َٓاقؿ١ اشبكٛقٝات، ٫بس زبُٝع ايبًسإ
 ٖٚصا ٜعينٚؾل ض٩ٜا َٚٓعٛض ايٓٛع ا٫دتُاعٞ.  ايؿا١ًَ اٱق٬سات تكُِٝ ٚتٓؿٝص

 ٜ٘تِ تكُٝٝ إٔػبب ايتٛظٝـ، ٚاملٝعاْٝات، ٚ اشباق١ بايػٝاغات مجٝع ايكطاضاتإ 
َكاض١ْ  ايؿتٝات ع٢ً ايتأثرياتيف اخت٬ف  يف إراض ايؿِٗ ايؿاٌَ بٛدٛز ٚضقسٙ
ٚإ تهٕٛ ٖٓاى َا ٜعطف باملٛاظْات املػتذٝب١ يًٓٛع ا٫دتُاعٞ،   ايؿتٝإ بأٚناع

ايكٝاّ َٚٔ أدٌ تطغِ غٝاغاتٗا ٚبطاصبٗا ٚربكٝكاتٗا ٚع٢ً أع٢ً املػتٜٛات.  
 ٖ٪٤٫ ايٓاؽ ضبٌ اٖتُاّ بني ازبٓػني َػأي١ املػاٚا٠ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ بصيو،

نجري َٔ  نُا ٖٛ اسباٍ يف، ازبٓػنيتطنع ع٢ً املػاٚا٠ بني  َتدكك١ ٚسس٠ باعتباضِٖ
إ تهٕٛ  ػبب بس٫ َٔ شيو،. بٌ ايٛنا٫ت املاعب١ أٚ اسبه١َٛ يف ٚظاضات ا٭سٝإ
ايكا١ُ٥ ايعٌُ  ٚنا٫ت يف مجٝع يًُٛظؿني ايؿاغٌ ا٭غاؽ املػاٚا٠ بني ازبٓػنيقه١ٝ 

. إق٬ح ايٓعاّ ع٢ً
 ا٫ْاخ اغتٗسافَٔ ازبسٍ بني يف ايٓكاف  ايط٥ٝؼ ي٬ْتكاٍ املؿتاح اْ٘ ب٬ ؾو

تعرتف قطاس١ بإٔ ايكها٤  ايصٟ ازَاز ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف ايع١ًُٝ ايت١َُٜٛٓٚطاعا٠ 
ٚعطض  ٜتطًب ايرتنٝع ع٢ً َ٪ؾطات ايتعًِٝ ايه١ُٝ ع٢ً عسّ املػاٚا٠ بني ازبٓػني

ع٢ً اغاؽ ايٓٛع عسّ املػاٚا٠ ي ظا١ٜٚ ٚاغع١ َٔ امل٪ؾطات ايط٥ٝػ١ٝ "املباؾط٠"
ٖصٙ امل٪ؾطات، مبا يف شيو غٔ  ايؿذٛات بني ازبٓػني. ع٢ً ٪ثطاييت ت ا٫دتُاعٞ

ًٓػا٤، ْٚػب١ ي َعس٫ت املؿاضن١ يف ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚايتٛظٜع املٗينٚ ،املبهط ايعٚاز
، تطتبط اسبه١َٝٛ ايكٝاز٠ٚ يف صباٍ ا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ، ٚايتعًِٝ،ايعا٬َت ايٓػا٤ 
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ايؿطم املػتكب١ًٝ املُه١ٓ  طغِتا ْٗيؿابات ٭يس٣ ادطدات ايتعًِٝ مب اضتبارا ٚثٝكا
 تطًب تػٝريات خاضزتًتعًِٝ ٫ٚ ٜؿٛتٓا إ ْؿري اىل إ ا٫ق٬سات ايٓعا١َٝ يهلِ. 

غٛف تٗسف بؿهٌ ٚانح إىل اٱْكاف  ٖصٙ اٱق٬سات ، ٚإ تكُِْٝعاّ ايتعًِٝ
، يًذُٝعايتعًِٝ  تشػنيبنهٌ ٜبؿط  ايتعًِْٝعاّ ذبػني أزا٤ ٚاملػاٚا٠، ٖٚصا ٜعين إ 

أع٢ُ ٜبك٢ إٕ ايٓعاّ ايٓاتر غري   ايكٛاضب(.)املس ايعايٞ ٜطؾع نٌ أٚ نُا ٜكاٍ إ 
سطَإ احملسز٠ يٮزٚاض ايت١ُٜٛٓ امل٪ز١ٜ اىل ايعكبات ؾُٝا إشا أغِٗ باغتُطاض بعسّ اظاس١ 

غٝاغات ايعٌُ ؾإ ايػبب  مبا يف شيو ايؿتٝات ٚايؿابات. َٔ ادٌ ٖصا ايػهإ،
يف ايػٝاغات ٚايرباَر يهجري َٔ ايبًسإ تعطٞ  زبٓػني اييت قسضتاٱػبابٞ بني ا

 ٖصٙ يتععٜع َٛاقعٗا ٚمتهٝٓٗا يؿػٌ أزٚاض ت١ُٜٛٓ َجُط٠. يًٓػا٤ ؾطم اغتجٓا١ٝ٥
 اْتعاع سكٛقٗا ؾُٝا خٝاضاتاملطأ٠  ايػٝاغات غايبًا َا تععظ ؾطم تهاؾ٪ٖا بإعطا٤

ضباٜس٠ بني ازبٓػني. ؾطمٜؿرتض إٔ تهٕٛ 
ايتٛد٘عٞ اجملتُعٞ بأ١ُٖٝ تعًِٝ ا٫ْاخايٛت١ُٝٓخطٛاتكه١ٝ ايط٥ٝػ١ يف ٚتبك٢ اي
ايكطاضقٓاعَٔغٛا٤املطأ٠،قهاٜايكاحلايتأٜٝسٚنػباسبحتهجٝـإىلَباؾط٠

         .  بكهاٜأٖاملع١ٝٓاملسْٞاجملتُعَٓعُاتأٚأْؿػٗٔ،ايٓػا٤أَٚٚتدصٜ٘،
 قطا٥ٔإىلحباد١ايػٝاغاتٚسٛاضأٜٝسلايتبلللٚنػحلاسبٚ٭ٕ

 َؿطٚعأٟ  ٜبسأإٔايهطٚضَٟٔؾإ (، )
ع٢ًٚتكٛميٗا،ٚتكٓٝؿٗااملطأ٠سٍٛاملتاس١ٚاملعًَٛاتايبٝاْاتحبكطتُٟٓٛ
ا٫عتُازميهَٔاٚذبسٜساملسْٞ،اجملتُعَٚٓعُاتٚامل٪غػاتايٛظاضاتَػت٣ٛ

ذبسٜسٚأٜهًامتهٝٓٗٔ،ٚقهاٜاا٫ْاخأٚناعسٍَٛ٪ؾطاتقٝاغ١يفَٓٗاعًٝ٘
ست٢ملعازبتٗا ايبٝاْاتتًوَٓٗاتعاْٞاييتٚاملٓٗذ١ٝايٓعط١ٜاملعطؾ١ٝايجػطات

ؼبتادٗااييتايبشج١ٝبا٭ٚيٜٛاتأدٓس٠ٚقٝاغ١عًًُٝا،أؾهٌٚنعيفتهٕٛ
املؿطٚع

يٛنعتٗسفٖصٙايكٝاؽع١ًُٝؾإٚايُٓاشز،ٚايرباَراملٓعَٛاتترتابطٚنُا
قاْعٞيتُهنينصيوايٛر١ٝٓ،ا٭دٓساتيفٚعاي١ٝٚانش١بكٛض٠املطأ٠قهاٜا
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ٚايكطاع اشبام املسْٞاجملتُعَٚٓعُاتايت١ُٝٓ،يفٚايؿطنا٤ٚايػٝاغاتايكطاض
ٚا٫دتُاع١ٝا٫ْػا١ْٝأٚناعٗاٚذبًٌٝاملطأ٠،ٚاقع تعًِٝع٢ًايتعطفَٔ

َس٣تٛنٝحَٔمتهَٔ٪ؾطاتاىلاغتٓازاَٛنٛعٞٚبؿهٌٚا٫قتكاز١ٜ
ميهٔٚبٛاقعٗا،يًٓٗٛضا٫ٚيٜٛاتٚذبسٜسَٓٗا،تعاْٞاييتٚاملعاْا٠ايهػٛط
اٖساف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ملا بعس يفايتكسّيطقسنُ٪ؾطايسضاغ١ٖصٙاغتعُاٍ

ا٫غاؽٖصاع٢ًايتسخٌيتشسٜس َػاضات    
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 متَٔد

 يف دتُاع١ٝا٫ ايتكاعسٟ يًُؿه٬تباملٓش٢ تططح ايّٝٛ ٚبؿس٠ ذبت نػط ايؿعٛض 
شات ايك١ً بتُهني  ٚايبشٛخبايسضاغات ٜط املٓٗذٝات اشباق١ ، َػأي١ تطٛاجملتُع

اشبطري٠ . ٚتٓهؿـ يًُػ٦ٛيني ٚيًطأٟ ايعاّ َعا ايٓتا٥ر املطأ٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛرين
ع٢ً تؿاقِ ٖصٙ ايعاٖط٠ ٚا٭١ُٖٝ اسبامس١ يبٓا٤ ٚتطٜٛط ْعِ املعًَٛات َٔ  املرتتب١

أٚ ع٢ً ا٭قٌ يف دبٓب ايبكا٤ ع٢ً ٖاَؿٗا أٚ  َٔ اثاضٖا،أدٌ ايتكسٟ ٚايتدؿٝـ 
قٛاعس املعًَٛات أنجط َٔ أٟ سكب١  ٚبٓا٤ايعًُٞ كس أقبح ايبشح يسا َٓٗا.  بعٝ

اسبكٝكٞ يتساعٝات  املٛاد١ٗ ٚايتكسٟتاضؽب١ٝ غابك١ بايؿعٌ، َٝساْا ض٥ٝػٝا َٔ َٝازٜٔ 
َٔ  اجملتُعات ناؾ١َٓٗا.   َٚٔ ع٬َات ايكش١ َا ٜربظ ايّٝٛ يف  ايعٛاٖط ٚاسبسٖصٙ 

 بٗا،املتعًك١  اتٛانٝع، ٚايػعٞ يبًٛض٠ اٱؾهايٝضغب١ سكٝك١ٝ يف َٓاقؿ١ ٖصٙ امل
املبين  تُٗٝـ ٚا٫غتبعازٚاٱداب١ عٔ ايتػا٫٩ت ايهبري٠ ٚايعسٜس٠ اييت تجريٖا قهاٜا اي

 َٚعازب١ ايعٛا٥ل اييت ذبٍٛ زٕٚ َٛادٗتٗا. ا٫دتُاعٞ،ع٢ً اغاؽ ايٓٛع 

يًُٛاضز ايبؿط١ٜ عًُٞ ايعطيف ٚإٔ ايبٓا٤ امل ايبًسإ تعٗطايعسٜس َٔ دباضب  إشا ناْتٚ
. إش ظٌ املطأ٠ ٚمتهٝٓٗاتُٟٓٛ ٫غُٝا ْٗٛض اي بٓا٤ٖٞ ايعاٌَ اسباغِ يف خس١َ اي

ع٢ً  اجملتُعازباَع املؿرتى بني ايتذاضب ٖٛ ايرتنٝع ع٢ً اٱْػإ اسبط، ٚامل٪َٔ بكسض٠ 
ٖٚٛ َ٪ٌٖ ي٬غتذاب١ ع٢ً ايتشسٟ اسبهاضٟ بعس متًه٘ يًعًّٛ  َٛاد١ٗ ايتشسٜات

املٓٗذ١ٝ يًُٓتر ايبشجٞ اشبام اٱؾهايٝات  إ غري ايعكط١ٜ، ٚايتهٓٛيٛدٝا املتطٛض٠. 
ٚبصيو  يًٛقٍٛ اىل ايػاٜات ايت١ُٜٛٓ املٓؿٛز٠.  أِٖ ايتشسٜاتاسس  ظًتباملطأ٠ 

 ايبؿط١ٜ ا٭ٚي١ٜٛت١٦ٝٗ املٛاضز َع ايبٓا٤ املٓٗذٞ دٓبا اىل دٓب ٜٓبػٞ إٔ تؿهٌ قه١ٝ 
املػتكبٌ غتهٕٛ َهجؿ١ باملعطؾ١ َٚب١ٝٓ،  ايت١ُٝٓ يف. ٫ٕ تُٟٓٛ يهٌ دٗسايكك٣ٛ 

ٖٛ ايٛغ١ًٝ ايٓٛع١ٝ ايعاي١ٝ  ايبشجٞ شٚٓتر بكٛض٠ خاق١، ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ َت١ٓٝ، ٚامل
يبًٛؽ َجٌ ٖصا اهلسف.
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ْاؾعا ٜ٪غؼ  ايسضاغ١ ظازاَا ْتطًع ايٝ٘ ٖٛ إٔ تؿهٌ ا٫ؾهاض اييت استٛتٗا ٖصٙ 
يًُعٜس َٔ ايسضاغات اييت تػرب اغٛاض املؿه٬ت املٓٗذ١ٝ يًُٓتر ايبشجٞ ٚتطٜٛط 

َٔ أدٌ بٓا٤ قاعس٠ َعًَٛات تػِٗ يف َعازب١ املؿه٬ت ٚايتشسٜات  أؾهٌاغًٛب 
 ا َٚػتكب٬.اييت تٛاد٘ ايبٓا٤ ايتُٟٓٛ يًُطأ٠ سانط

 أٍنٔ٘ الدزاض٘ 
 ،ٜاتُٓٛ اَؿطٚع ٜعس ايبشح يف اؾهايٝات املٓتر ايبشجٞ اشبام بايٓٛع ا٫دتُاعٞ

إسساخ تػٝريات َطغٛب١، ايٛعٞ ٚاملعطؾ١ تػِٗ يف  َٚٓع١َٛ َٔبٓا٤ قاعس٠ ٜتطًع إىل 
َكسَتٗا إسساخ تطٜٛط ٚزعِ  يف ٜأتٞ ٚايصٟ، املطأ٠أٚناع  يفَٚسضٚغ١،  طبطط١

 إىل متهِٝٓٗ َٓٗا.  –ٚرًٓٝا ٚإقًًُٝٝا–، ٚساد١ اغتسا١َ ايت١ُٝٓيٓػا٤ا حبكٛميًٛع٢ 

يٛنع قه١ٝ ايسضاغ١ تٗسف ٖصٙ  ٚنُا ترتابط املٓعَٛات ٚايرباَر ٚايُٓاشز، ؾإ
، نصيو يتُهني قاْعٞ شات ا٫ٚي١ٜٛ ا٭دٓسات ايٛر١ٝٓ إراضيف ، ت١ُٝٓ املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا

ايكطاض ٚايػٝاغات ٚايؿطنا٤ يف ايت١ُٝٓ، َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ َٔ ايتعطف ع٢ً 
، ٚذبًًٝ٘ بؿهٌ َٛنٛعٞ اغتٓازا اىل املٓتر ايبشجٞيف ايعطام ٚتكِٜٛ  املطأ٠ٚاقع 

ٚايرباَر اشباق١  تعاْٝ٘ ايسضاغاتايصٟ  تشسٟاي َػت٣َٛ٪ؾطات متهٔ َٔ تٛنٝح 
 .س ا٫ٚيٜٛات يًٓٗٛض بٛاقعٗاٚذبسٜ باملطأ٠،
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 أٍداف الدزاض٘: 

ُٖا: ٗسؾني ض٥ٝػٝنيب سضاغ١ذبسزت أٖساف اي

اغاغا يتهٕٛ  باملطأ٠،املٓٗذ١ٝ ايط٥ٝػ١ يًُٓتر ايبشجٞ اشبام  تؿدٝل ا٫ؾهايٝات –أ
املطأ٠  أدٌ متهني ايت١ُٜٛٓ َٔ ٚايػٝاغاترباَر ٚاي ٱعساز ايسضاغات َسخ٬ت أٚىلٚ

.ْٚٗٛنٗا

ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ايصٟ تعٝـ  املطتبط١ بايٛاقعٚاملطدعٝات  ذبسٜس ايتساخ٬ت –ب
ايتُٟٓٛ. اىل  ؼبتادٗا ايبٓا٤ اييتا٭ٚيٜٛات ايبشج١ٝ  ٚاْعهاؽ شيو ع٢ً ؾٝ٘ املطأ٠

 يًُطأ٠، يفداْب ذبسٜس اثط ا٫ظَات اييت عكؿت باجملتُع ايعطاقٞ ع٢ً املٓتر ايبشجٞ 
  . ٚاملعًَٛات املتاس١ ايبٝاْات تكِٜٛ٘ عٓ ن٤ٛ َا أغؿط

بٝإ ا٫ؾهايٝات ايط٥ٝػ١ مل٪غػات ايبشح ايعًُٞ ٚاثطٖا يف املٓتر ايبشجٞ بؿهٌ  -ز
ا٭غاغ١ٝ  تُهنيأزٚات اي املطانع تعس تًوعاّ ٚاملٓتر املعين باملطأ٠ بؿهٌ خام. إش 

 .٫ضتبارٗا بت١ُٝٓ ايعٓكط ايبؿطٟ ٚايصٟ ٜعترب ضبٛض ايٓٗه١ ٚقٛاَٗا
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 امليَذٔ٘: االبعاد ّالتشدٓات أّال: االغهالٔات

املٓٗذ١ٝ يًُٓتر ايبشجٞ  ايعُٝل يٲؾهايٝاتَٚع اظزٜاز ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚا٫زضاى 
اشبام بت١ُٝٓ املطأ٠، ظٗطت اسباد١ املاغ١ يتهجٝـ ازبٗٛز يسضاغتٗا ٚغرب أغٛاضٖا 
ٚذبًٌٝ ابعازٖا املدتًؿ١، ٚبٓا٤ قٛاعس ايبٝاْات ٚاملعًَٛات يًٛقٛف ع٢ً ايعٛاٌَ اييت 

ت٪ثط يف ايؿطز  املؿه٬ت اييتت٪زٟ اىل اْتؿاضٖا ع٢ً اعتباض إ ٖصٙ ايكه١ٝ َٔ 
اجملتُع ع٢ً سس غٛا٤.ٚ

إٕ يؿت ا٫ْتباٙ اىل دبٌ ازبًٝس ايصٟ مل ٜعٗط إ٫ غطش٘، ؾُٝا ؽبل قهاٜا املٓتر 
أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، ٜسؾع املعٓٝني ٚايباسجني ٚضامسٞ ايػٝاغات  ايبشجٞ ع٢ً

ا٫ٖتُاّ اي٬ظّ هلصٙ ايكه١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت مل تعط أٟ أغبك١ٝ ست٢ ا٫ٕ يف  ٱعطا٤
 غبكٝات أخط٣ راغ١ٝ تتؿهٌ ٚتعطض ْؿػٗا يف بًسآْا املأظ١َٚ.ظطٚف أ

تهع َػ٪ٚي١ٝ َؿرتن١ ع٢ً  سٍٛ املطأ٠إٕ ايتساخ٬ت املعكس٠ ملٛنٛع املٓتر ايبشجٞ 
ازبُٝع يػرب أغٛاضٖا، َٔ أدٌ تٛغٝع قاعس٠ ايؿِٗ ٚا٫زضاى ايصٟ ٜتؿهٌ اىل سس 
بعٝس بهػٛط زٜٓا١َٝ اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚبايهػٛط ايػٝاغ١ٝ ايٓامج١ عٔ اسبػاغٝات 

 ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚزٜٓاَٝات ايك٠ٛ. 

ؾكط يف  ٫ ٜهُٔ ٖصٙ ايكه١ٝ ٚيعٌ َٔ املِٗ ا٫ؾاض٠ اىل إ ايتشسٟ ا٫غاؽ يف  
 يٮزٚاتصبطز تطٜٛط تسخ٬ت دسٜس٠ يهٔ يف ذبسٜس اسبٛادع اييت تعٛم ايتٓؿٝص ايؿعاٍ 

ٚايرباَر ايكا١ُ٥ ٚيف تطٜٛط ايٝات يًتػًب ع٢ً ٖصٙ اسبٛادع. َٔ ٖٓا ؾإ بٓا٤ قاعس٠ 
 .ايبٝاْات ٚاملعًَٛات تؿهٌ سذط ايعا١ٜٚ ٭ٟ َؿطٚع تُٟٓٛ ٜٓٗض بٛاقع املطأ٠

إراض ٖصٙ  ا٫دتُاعٞ يفٜٚططح َٛنع ا٫ؾهايٝات املٓٗذ١ٝ اشباق١ بايٓٛع      
املٛنٛعات اييت ٜتعني َعازبتٗا بايهبط  َكسَتٗا ذبسٜسايكه١ٝ َػا٥ٌ عسٜس٠ يعٌ يف 

أغٛاض ايبشح ٚاجملتُع  املعازب١، ٚغربٚتٛنٝح املؿاِٖٝ ايط٥ٝػ١ املػتدس١َ يف ٖصٙ 
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ذبًٌٝ يًٛنع  اييت ٜتطًباملؿاِٖٝ شات ايك١ً  ٚايجكاؾ١ ٚاملعطؾ١ ٚغري شيو َٔ
 ا٫ْػاْٞ ٚاشبًؿٝات ايٛظٝؿ١ٝ اغتسعا٤ٖا ٚايتعاٌَ َعٗا. ٚميهٔ ذبسٜس أِٖ ايتشسٜات: 

إ ٖٓاى إؾهاي١ٝ تتعًل باٱْتاز ايعًُٞ يف ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، سٝح تؿطض قٝٛز  -1
املؿه٬ت نجري٠ ٚخطٛط محطا٤ َتعاٜس٠، ٚنجريا َا ميٓع ايباسجني َٔ تٓاٍٚ 

ا٫دتُاع١ٝ املتؿاق١ُ ٚاسبسٜح عٓٗا، ٚنإٔ حبجٗا ؾهٝش١، ٭ْٗا تكاضب ايؿهٝش١ 
ؾعًٝا يف ٚاقعٗا. ٚبصيو تهٝع دٗٛز دٌٝ بأنًُ٘ َٔ ايباسجني ايصٜٔ ٜكتكطٕٚ 
ع٢ً تٓاٍٚ ايكؿٛض ٚا٭َٛض اهلا١َ بؿهٌ غطشٞ، ٚاييت ظبسٖا متٮ صب٬ت ايبشح 

٫ تػتدسّ يػري أغطاض ايرتق١ٝ. ٚإشا سسخ إٔ ا٭نازميٞ يف ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚ
متهٔ إبساع َٔ اٱؾ٬ت َٔ ٖصٙ ايب١ٝٓ املتشه١ُ بايعكٌ ٚاٯغط٠ يًؿهط، ؾإ 

.63ايطقاب١ ي٘ باملطقاز ع٢ً َػت٣ٛ ايٓؿط ٚايتٛظٜع

إَبريٜك١ٝ )دبطٜب١ٝ( ْعع١ غاز ايبشٛخ اشباق١ باملطأ٠ يف صبتُعاتٓا قسنإٚإشا -2
با٭غايٝب تٗتِنُاض٩ٜاٙ،ٚتٛنٝحايبشحتٛدٝ٘يف ايٓعط١ٜزٚضتػؿٌب١ٝ٦ٝ،
َؿهًت٘ ٚقٛؽايبشحَٛنٛعببًٛض٠ا٫ٖتُاّ َٔأنجطاحملسٚز٠ايبشج١ٝايؿ١ٝٓ

 َٔايعسٜسػبُعٕٛا٫دباٖٙصاأْكاضدعٌ ايص٣ا٭َطٚانشًا،عًًُٝاقٛغًا
ايسٚض ايتُٟٓٛ سٍٛ ا٭ٚناع  ايطا١ٖٓتتذاٚظ٫اييتٚامل٪ؾطاتايبٝاْات

يسضاغ١ متهني ايتكسٟؾإٕٖٓا،َٚٔايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ.  يًُطأ٠  ٚأبعازٙ
غٞ ضاٜتشٖب عامل ا٫دتُاع نُاتتطًب ٚازَاز  املطأ٠ يف ازبٗس ايتُٟٓٛ 

 ايعًُٞاشبٝاٍأمساٙمباايباسحتػًح نطٚض٠ -ًَٝع
إٔ ع٢ًقازضاشبٝاٍؾٗصاٚقهاٜاٙ،اجملتُع أبعازإزضاىٜتػ٢ٓست٢ا٫دتُاعٞ

ا٫دتُاعٞايبٓا٤ٚإٔ،ادتُاعٞبٓا٤ َٔدع٤ايؿطزإٔؾِٗيفايباسحٜػاعس

                                                            
173، ؿ2005ٓقيل٠ ؽغبص١، االٗغبٕ أُٜذٝس، دساعخ رؾ٤ِ٤ِخ ٗلغ٤خ اعزٔبػ٤خ، ث٤شٝد،   -
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املؿه٬ت، بٛقؿ٘غٝام إزضاىٚبايتايٞايتاضٜذ،َطاسٌََٔٚطس١ً دع٤
.64ؾطزٜا اٚ ؾدكٝا اٚ شاتٝا ٚيٝؼبٓا٥ًٝاغٝاقًا

 
مث١ إؾهايٝات تتعًل باملٓاٖر ايبشج١ٝ اييت ٜػتدسَٗا ايباسجٕٛ يف ايعًّٛ  -3

ا٫دتُاع١ٝ، إش َع تعسز املٓاٖر ايبشج١ٝ يف ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايرتب١ٝ، ٜػٛز سايٝا 
 اغتدساّ َٓٗر ٚاسس يف َععِ ايبشٛخ، ٖٚٛ املعطٚف باملٓٗر ا٫َبريٜكٞ

ملعتُس اقتسا٤ مبٓٗر ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚؾٝ٘ ع٢ً اعتباض اْ٘ املٓٗر ايعًُٞ ا )ايتذطٜيب(
تكتكط املؿه١ً اييت ٜتِ تٓاٚهلا ع٢ً دع١ٝ٥ قػري٠ ضبسز٠ َٔ املؿه٬ت اجملتُع١ٝ أٚ 
ايكهاٜا ايتع١ًُٝٝ مبا عطف بايططٜك١ ايٛقؿ١ٝ، َٔ ٚقـ ملؿطزات املٛنٛع، 
 ٚاغتعا١ْ بأغايٝب اٱسكا٤ ٚايكٝاؽ يف املتػريات. ٖٚٛ َٓٗر إٕ قًح يف بعض

اسبا٫ت ؾاْ٘ ٫ ٜكًح ملععُٗا ْعطا يتعكس املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ اييت ٫ 
ميهٔ اقتطاعٗا نُؿطز٠ َػتك١ً عٔ غٝاقٗا ايهًٞ. ٖٚٓا دبسض اٱؾاض٠ إٔ ؾِٗ تًو 

٫غتط٬ع ايطأٟ َٔ ع١ٓٝ ضبسٚز٠،  اغتبا١ْاملؿه٬ت ٫ ٜكتكط ع٢ً صبطز إعساز 
خط٣ اييت ذبٝط باملؿه١ً أٚ صبُٛع١ املؿه٬ت َتؿاز١ٜ بصيو املٓاٖر ايع١ًُٝ ا٭

َٔ املٓعٛض ايتاضؽبٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ  ٚايجكايف، َػتدس١َ املكاضبات 
ايتش١ًًٝٝ، ٚازبسي١ٝ، ٚايتسبري١ٜ، ٚايرتنٝب١ٝ، ٚتكٛض ايبسا٥ٌ املتاس١ ٚاملُه١ٓ.  هلصا 

ٌٝ ازبس٣ٚ، دبٗس نً٘ ٚيػريٙ، أقبح نجري َٔ حبٛخ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ عكُٝا قً
ْؿػٗا يف ايٛقٍٛ اىل ْتا٥ر َسضن١ باشبرب٠، ٫ٚ ذبتاز اىل ٖصٙ املعٗط١ٜ ايؿه١ًٝ يف 
إدطا٤ ايبشٛخ. إٕ شيو ٜتطًب ايتذسٜس يف أغايٝب ايبشح ٚاختٝاض املٛنٛعات 

َٚٓٗا ايبشٛخ اشباق١ باملطأ٠ ٚتٛانب ايتطٛضات  اسب١ٜٛٝ اييت تِٗ ايؿإٔ اجملتُعٞ 
طؾ١ ست٢ ٫ تعٌ ٖصٙ ايبشٛخ َطن١ْٛ يف ضؾٛف املهتبات.يف صبا٫ت املع
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يف ايعسٜس َٔ ا٫ٚغاط ا٫دتُاع١ٝ يف صبتُعاتٓا ايتكًٝس١ٜ  ٖٛ إ  َا ؼبسخإٕ  -4
 َطٚضًأَ ضز ايؿعٌ  ٞ ٫غُٝا يف ايب١٦ٝ ايتكًٝس١ٜ بس٤ً تطسٌٝ ايؿعٌ ا٫دتُاع

اىل ساي١ ايكبٍٛ ايجكايف ي٘، إمنا ٜهٕٛ غايها أَاّ ايطدٌ زٕٚ  ٚق٫ًٛ باجملتُع
املطأ٠. شيو إ ثكاؾ١ ايطدٛي١ ٫ٚغُٝا يف صبتُعٓا ايعطبٞ تسؾع ا٫ب٠ٛ اىل ايٛاد١ٗ 

ا١ََٛ٫ َٔ خ٬ٍ ا٫ب٠ٛ تأنٝسا يف سني ت٪خط ا١ََٛ٫ اىل اسبس ايصٟ متط ؾٝ٘ 
سكط ٚتهٝٝل ْطام  ؾو اىل بٛا١ْٝ اجملتُع. ٖصٙ ايكٛايب ايُٓط١ٝ ت٪زٟ ب٬٭

شات ربٝع١  نسٖا ٚدبعًٗاا٫قكا١ٝ٥  املطأ٠ ٚاملُاضغاتاملعطؾ١ يف صباٍ تُٗٝـ 
يف نجري َٔ ا٫سٝإ ٚدٛز ضغب١ َٔ  ٫ ٜبسٚ(. َٚٔ ثِ خؿ١ٝ )

٫غُٝا يف اجملتُعات  ايتذاٚظات،أسس أرطاف ا٫غط٠ أٚ املطأ٠ يف تأؾري ٖصٙ 
زاخٌ ا٫غط٠ بايكًح ٚتصٜٚب  َا ػبطٟٝح تتِ تػ١ٜٛ ايعطب١ٝ احملاؾع١، س

 ايٓػٝر ايعا٥ًٞ ايساخًٞ. إراضا٫ستكاْات يف 

 

ٖٓاى إؾهايٝات تطتبط بايٛاقع ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘ املطأ٠. إش   -5
 ،ا٫دتُاعٞايٓٛععَُٛا سػب ايؿ٦ات ايعُط١ٜزاخٌايتبآٜاتتتذ٢ً قٛض

 ٚغايبًاايتعًِٝ،يفأسٝاًْاْٛع١ٝ،ؾذ٠ٛ َٔي٘ٚؾكًاتعا٢ْاٱْاخ٫تعاٍايص٣
 َتػريؾإٕٚهلصاٚايػٝاغ١ٝ،ا٫دتُاع١ٝ ٚاملؿاضن١ٚايتًُو،ٚايعٌُايعٚازيف

 ٚإتاس١ضباقطاتٗاإىلغعًٝاايؿذٛات يتشسٜسٚأغاغًٝانطٚضًٜاٜهش٢ايٓٛع
اٱْاخ. يكاحلايؿطمٚتهاؾ٪اٱْكافؾطم

 
يفباملطأ٠ اْطًكتاشباق١ ايسضاغاتإٕايكٍٛميهٔ َا تكسّٚتأغٝػا ع٢ً  -6

املتعًك١ٚايبٝاْاتامل٪ؾطاتدبُٝعع٢ًتكّٛإَبريٜك١ٝ ض٣٩َٔأغًبٗا
ٜعطٝٗاايصٟاجملتُعٞبايػٝامٚايبٝاْاتامل٪ؾطاتٖصٙضبطزٕٚبٛاقعٗا

ْعط١ٜض١ٜ٩تب٢ٓنطٚض٠ٜػتًعّايصٟا٭َطَهاَٝٓٗا، عٜٔٚهؿـز٫٫تٗا
طبتًؿ١،َطاسٌعربيًُذتُعا٫دتُاع١ٝ ايب١٦ٝيفايبشحع٢ًأمشٌ تكّٛ
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ايٛقتاملتؿاقِ يًتُٗٝـ ٚا٫قكا٤ يفايٛدٛز يفَباؾطٚبؿهٌٚاييت تػِٗ
ايطأٖ.

مث١ اؾهايٝات تتعًل  بأٚيٜٛات ا٭غتاش ازباَعٞ ، ايصٟ ٜرتنع اٖتُاَ٘  بايبشح  -7
َٔ أدٌ ايرتق١ٝ، ٚايتسضٜؼ بٗسف ايبكا٤ ٚيٝؼ بٗسف اٱبساع، ٚظز ع٢ً شيو إٔ 

غري َٛدٛز٠، َٚا ٜكّٛ ب٘ ا٭نازميٞ َٔ خس١َ يًُعطؾ١   ايبشج١ٝ ٚايب١٦ٝ ايططٚف
بعض أعها٤ اهل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف  تٛقـاملٛنٛع ٖٛ ؾ٤ٞ تطٛعٞ. ٜٚطتبط بٗصا 

ازباَع١ عٔ اٱْتاز ايبشجٞ مبذطز سكٛي٘ ع٢ً زضد١ ا٭غتاش١ٜ يف ايٛقت ايصٟ 
ٜتٛقع َٓ٘ املعٜس َٔ ايعطا٤ ايبشجٞ ٚايعًُٞ. باملكابٌ ظبس تػاضع ًَشٛظ ع٢ً 
قعٝس ازباَعات املتكس١َ يف ا٫ْتاز ايبشجٞ ايصٟ ٜؿهٌ اغاؽ ايٓٗه١ ٚايت١ُٝٓ 

ا١َ. ٫ٚ ٜؿٛتٓا إٔ ْصنط يف ٖصا اجملاٍ إٕ ٖٓاى ؾعاضٜٔ ٜرتززإ بني أغاتص٠ املػتس
 ( ٚؾعاضازباَعات ا٭َطٜه١ٝ ايّٝٛ، ُٖا )أْؿط أٚ أختؿٞ 

 .65(   )دسز أٚ تبدط
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 ثاىٔا: االغهالٔات البشجٔ٘: السؤٚ اليظسٓ٘ ّاليصع٘ االمبريٓكٔ٘ 

ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ؾعاٍ -ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ َػ١ًُ اغاغ١ٝ تط٣ قعٛب١ ايؿكٌ تٓطًل
ٜطتبط باشبربات ٚامل٪غػات ٚايع٬قات  ٜتكٌ بكِٝ ايٓاؽ َٚا بني َا  -ٚاملُاضغات

اييت ٜعٝؿٗا ٚؽبربٖا املٛارٔ. ٚإشا نإ ايتاضٜذ ٖٛ ايعَإ ازبُعٞ يًُذتُع. اٟ ٖٛ 
يف صبط٣ اسبٝا٠ ازبُع١ٝ. ؾإٕ َٓعَٛات ايكِٝ تاضٜذ اجملتُعات املعرب عٔ اسبطن١ ايه١ًٝ 

 -يٝػت َطًكات خاضد١ عٔ ايػٝام اجملتُعٞ، إْٗا َطدعٝات ٜربض ايٓاؽ ٚؾكا هلا
ٜطْٚ٘ دٛضا أٚ عس٫، خطأ  َٛاقؿِٗ ٚاختٝاضاتِٗ ٚتؿه٬ٝتِٗ، َٚا -أؾطازا ٚمجاعات

حبكاز  أٚ قٛابًا. ٚتتذ٢ً ٖصٙ املطدعٝات عرب مماضغات قاب١ً يًطقس. ٖٚٞ تتشسز
ظطٚف ٚدٛزِٖ ا٫دتُاعٞ ايصٟ مجع بني خكا٥ل ايؿطز، نايتعًِٝ ٚايعٌُ 
ٚاملػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ يٮغط٠، ٚايجكاؾ١ اييت ٜعٝؿٗا )ضٜؿ١ٝ أٚ سهط١ٜ(، 

َٔ ا٫غط٠ ٚامل٪غػ١ ايتع١ًُٝٝ، َطٚضا  ٤ًٚتأثري امل٪غػات اييت ٜتعاٌَ َعٗا ايٓاؽ، بس
ييت ٜتٛاقٌ َعٗا. ٖٚصٙ امل٪غػات يٝػت أٚع١ٝ ٚامل٪غػات ا٫خط٣ ا باٱع٬ّ

خا١ٜٚ َٔ احملت٣ٛ ٚقٛاعس ايػًٛى، ٚإمنا ٜتأثط ضبتٛاٖا حبكاز غٝام صبتُعٞ، ي٘ 
تهاضٜػ٘ ايتٛظٜع١ٝ يًجط٠ٚ ٚايػًط١، ٚي٘ دبًٝات تاضؽب١ٝ َٚعاقط٠ تػِٗ يف تؿهٌٝ 

املطدعٝات ايك١ُٝٝ يًٓاؽ.

ٝح قًتٗا بايٛاقع ٚتساخًٗا َع ا٫رط َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَط، ؾإ ايط٣٩ ايٓعط١ٜ َٔ س
ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫خط٣ ظًت تعاْٞ َٔ اؾهايٝات اغاغ١ٝ يعٌ اُٖٗا: 

َٔ ايٓازض ٚدٛز حبٛخ َٚػٛح ناْت هلا ض١ٜ٩ ْعط١ٜ ضبسز٠ املعامل، َهت١ًُ  -1
 يف أٚ ايتٓٛع ايتاضؽبٞا٭ضنإ أٚ ا٭غؼ، غٛا٤ َٔ سٝح ايؿٍُٛ ٚايعُل 

ا٫ٖتُاّ بايتؿػري. ؾكس غاز املػٛح ايٛر١ٝٓ ٚست٢ َػتٜٛات ايتشًٌٝ، ٚ
َا ميهٔ إٔ ْػُٝ٘ بايٓعع١ اٱَربٜك١ٝ ايتذع١ٝ٦ٜ  –أغًبٗا  يف –ايبشٛخ ايؿطز١ٜ 

ْكٍٛ  ٫ٚ-ْتٝذ١ ار٬عٗا ع٢ً َػٛح غابك١  ؾٗٞ. مجاتٞاايربشات ايطابع 
تٝبٗا ضبًٝا أٚ ٚرٓٝا، اٖتُت مبذُٛع١ َٔ املؿه٬ت يرت –اغتٝعابٗا املتأٌَ هلا 
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ٚؾل أٚيٜٛات. ٚهلصا مل تًتؿت إىل قهاٜا ٚصبا٫ت حبج١ٝ ١َُٗ؛ ٭ٕ اعبػاض 
ؼبذب  بايهطٚض٠ ض١ٜ٩ قهاٜا ١َُٗ، قس  عًُٞحبح  أٟ يفايط١ٜ٩ ايٓعط١ٜ 

أٚناع املطأ٠ ٚأسٛاهلا. يفا٭نجط تأثريًا  ٖٞتهٕٛ 

ضباٚض تكًٝس١ٜ سٍٛ ايتعًِٝ،  باملطأ٠ ع٢ًيكس ضنعت غايب١ٝ املػٛح املتعًك١  -2
، ٚايتٛاقٌ ا٭غط٣، ا٫قتكازٟٚايتسضٜب، ٚايكش١ اٱظباب١ٝ، ٚايٓؿاط 

 املطأ٠ ع٢ًاملعين ببشح قهاٜا  ايٓعطٟايؿهط  يفٚاهلذط٠. ٚضغِ ٚدٛز ذب٫ٛت 
تبصهلا ٦ٖٝات زٚي١ٝ،  يًذٗٛز اييتاْتكازْا  يف، َٚع ايتػطع ايعاملٞاملػت٣ٛ 

يٜٛات ايبشج١ٝ، ؾإْ٘ مل ػبط سٛاض َعٗا، قكس ايتعًِ َٓٗا، ا٭ٚ يفبسع٣ٛ تأثريٖا 
ن٥ٛٗا. يفٚتطٜٛط اشبربات ايبشج١ٝ 

اْطًكت َٓٗا املػٛح  اييت -دباٚظًا  -ٚيعٌ َٔ ايؿٛاٖس ع٢ً ٖٚٔ ايط٣٩ ايٓعط١ٜ
 ٚايبشٛخ يف صباٍ متهني املطأ٠  َا ٢ًٜ:

أٚناع ٚأسٛاٍ املطأ٠، ٚؾكًا  يفعٓٝت بايتػريات ايتاضؽب١ٝ  اييت املػٛح ٚايبشٛخق١ً  –أ 
ٚست٢ اٯٕ. ؾُجٌ ٖصٙ ايبشٛخ ٚاملػٛح تعٜس اشبرب٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ تاضؽب١ٝ سبكب 

 أٚناع املطأ٠، ٚاحملسزات اجملتُع١ٝ هلا. يفبايجٛابت ٚاملتػريات ايٓػب١ٝ 

ن٤ٛ َعًُات  املطأ٠ يفغعت إىل َٓاقؿ١ قهاٜا  اييتق١ً املػٛح ٚايبشٛخ  – ب
ٗا ا٫دتُاع١ٝ ا٭ٚغع، ٚمبػتٜٛاتٗا ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايطبك١ٝ ٚضبسزات بٓٝت

 أٟ يفٚايجكاؾ١ٝ. َٚٔ ثِ ٚمست ايبشٛخ بايتذع١ٝ٦ٜ؛ ٭ْٗا مل تسضى إٔ أسٛاٍ املطأ٠ 
 تؿاع٬تٗا ٚتٓاقهاتٗا املدتًؿ١. يفْتاز ٭سٛاٍ اجملتُع  ٖٞصبتُع 
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ٖٚٛ أَط أت٢ ْتادًا  يًُطأ٠،إغؿاٍ ايكهاٜا شات ايك١ً باسبكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ  –ز 
َٔ بني َا  –ٜع٢ٓ ايصَٟععِ ايبًسإ ايعطب١ٝ. ٖصا ا٫عبػاض  يف٫عبػاض ايسميٛقطار١ٝ 

ايط١ٜ٩، ٚآْٝتٗا يًكهاٜا اجملتُع١ٝ، ٚؾ٢ ايكًب َٓٗا قهاٜا ايعٓـ نس  أساز١ٜ-ٜع٢ٓ 
 .املطأ٠

غ٬غٌ ظ١َٝٓ ميهٔ إٔ ٜػتدسَٗا  ٫ تٛؾط٪ؾطات ايٓٛع ا٫دتُاعٞ إٕ أغًب َ-ز
 تأثريشيو اىل  ٜعٛز ايعطام، يف املجاٍ غبٌٝ ع٢ًايباسجٕٛ يف ذبًٌٝ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ. 

(، اييت اثطت ع٢ً ايٓعاّ ا٫سكا٥ٞ -غٓٛات ايعكٛبات ا٫قتكاز١ٜ )
 . 66ٚخًكت ؾذٛات نبري٠ يف تٛاؾط ايهجري َٔ ا٫سكا٤ات

أَا َٔ ايٓاس١ٝ املٓٗذ١ٝ، ٫غُٝا َكازض ٚأغايٝب ٚأزٚات مجع ايبٝاْات ٚضنا٥ع  – د
٢ًٜ:َا  ؾ٬ٝسغ عًٝٗاذبًًٝٗا، 

  ا٫ٖتُاّ املهجـ باملػٛح ايه١ُٝ َكابٌ ا٫عبػاض ايؿسٜس بايسضاغات
ٚؾطتٗا  اييتايهٝؿ١ٝ ٚاملتعُك١، ٚضبسٚز١ٜ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايبٝاْات ايه١ُٝ 

 ٫ تتٛاؾطمبع٢ٓ آخط اْ٘  ايتكاضٜط ايعا١َ هلا. يفمل تٛظـ  ٚاييتاملػٛح، 
ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف اجملتُع ٚامل٪غػات يطقس  بأبعاززضاغات تتعًل 

اضا٤ ا٫ؾطاز عبٛ ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ يف َٛاقـ ايعٌُ ٚايتعًِٝ ٚغريٖا َٔ 
. 67ا٫ْؿط١

  ٓػني، رطم َتٓٛع١ يؿشل ايتؿاٚتات بني ازب اعتُازإٔ ٖٓاى قكٛضا يف
رطم أٚ أرط  اعتُازٚايطنٕٛ اىل ايططم ايتكًٝس١ٜ يف ايتشًٌٝ، ٚعسّ 

.68ذب١ًًٝٝ َبتهط٠

                                                            
66

ٝصاسح اُزخي٤و ٝاُزؼبٕٝ االٗٔبئ٢، اُغٜبص أُشًض١ ُئلؽقبء ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ثبُزؼبٕٝ ٓغ االعٌٞا،  -
  .36، ؿ2009رو٣ْٞ اؽقبءاد اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ك٢ اُؼشام، 

67
 .           39أُقذس اُغبثن ٗلغٚ، ؿ  - 
 

68
                     .                                                                                                                            36أُقذس اُغبثن ٗلغٚ، ؿ-  
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   ٜكعب دباٚظٖا أٚ ست٢  اييتَع أ١ُٖٝ املػٛح ايه١ُٝ ٚنطٚضتٗا
 يفا٫غتػٓا٤ عٓٗا، إ٫ إٔ املػٛح غايبًا تطقس ٚاقعًا ضبسزًا  يفايتؿهري 

ز ْؿعًا عٓسَا دبط٣ َػٛح ظَٔ ضبسز، َٚٔ ثِ تعًل قُٝتٗا ايع١ًُٝ ٚتعزا
أٚناع ٚأسٛاٍ قهاٜا املطأ٠،  يفأخط٣، يًهؿـ عٔ ادباٖات ايتػري 

َػٛح  يفٚشيو بإعاز٠ املػٛح نٌ ؾرت٠ ظ١َٝٓ ضبسز٠، نُا ٖٛ اسباٍ 
ٚغريٖا. ايعا٥ًٞأغٛام ايعٌُ ٚع٬قتٗا بايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚاٱْؿام 

  ِايه١ُٝ إ٫  ٚايسضاغاتيًُػٛح  ٚا١ُٖٝ٫ ايهبري٠ َٔ ايسٚضع٢ً ايطغ
ع٢ً:ٜتٛقـ  ايعًُٞإٔ قُٝتٗا أٚ ٖسؾٗا 

  ايجبات  –زق١ ٚمشٍٛ ا٫غتباْات املػتدس١َ ٚايتأنس َٔ ق٬سٝاتٗا ايع١ًُٝ
عسز غري  يفقبٌ ايتطبٝل، ٖٚٛ َا مل ًْشغ اٖتُاًَا ًَُٛغًا ب٘  –ٚايكسم 

قًٌٝ َٔ املػٛح.
 ايعُط٦،١ٜاتِٗ ايٓٛع١ٝ، زق١ اختٝاض ٚمتجٌٝ ايعٝٓات جملُٛع ايٓػا٤ بهٌ ؾ 

ٚسػب أسٛاٍ ا٭غط ٚأَانٔ إقاَتٗا. ٚؾ٢ ٖصا ايػٝام ٬ٜسغ إٔ عٝٓات 
بعض املػٛح اعتُست ع٢ً "قسؾ٘" تٛادس ايٓػا٤ عٓس زضاغ١  يفايٓػا٤ 

زخًت عٝٓات املػٛح شات ايع٬ق١ يٝؼ  اييتأغطِٖ، أٚ إٔ بعض ا٭غط 
يسٜٗا أْاخ أق٬ً.

  ًٌٝاملتعُل ٚاسباؾٌ بايس٫٫ت يًبٝاْات  ا٥ٞاٱسكْسض٠ ٚضبسٚز١ٜ ايتش
ايه١ُٝ، سٝح ٬ٜسغ إٔ نجط٠ َٔ املػٛح انتؿت بعطض ايبٝاْات َٔ خ٬ٍ 
دساٍٚ بػٝط١ تؿتٌُ ع٢ً ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦، ٚايكًٌٝ دسًا َٔ 
املػٛح اغتدسّ ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ امل١ُ٥٬ ٚربٝع١ ايبٝاْات ٚأٖساف 

١، ٚايؿطٚم بني ايٓػب، َٚعا٬َت ا٫ضتباط  املػٛح، ناختباضات ايس٫ي
ٚغريٖا.

 أسبكت باملػٛح أٚ اعتُست  اييتغٛا٤  -إٕ ْكل ايسضاغات ايهٝؿ١ٝ ٚاملعُك١
خطط هلا  -حبٛخ بعٝٓٗا  يفايُٓط ايٛسٝس  ٖٞع٢ً بٝاْاتٗا اشباّ أٚ ناْت 

ايٛقت ايص٣ ٜتطًب ٖصا  يفايسضاغات ايهٝؿ١ٝ،  يفٚأظبعٖا غري َتدككني 
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 يفَٔ ايسضاغات خربات ٚنؿا٤ات غري عاز١ٜ، سا٥ع٠ شبربات أعُل ايٓٛع 
عًِ ايٓؿؼ  يفايسضاغات ايهٝؿ١ٝ ٚاملتعُك١، خاق١ َٔ قبٌ املتدككني 

ٚاشبس١َ ا٫دتُاع١ٝ  ٚعًِ ا٫دتُاع. ٜٚسيٌ ع٢ً ٖصا عسّ ا٫غتؿاز٠ َٔ 
إعُاٍ مت مجعٗا، ٚا٫نتؿا٤ بٛقؿٗا غايبًا ٚقؿًا اْتكا٥ًٝا، زٕٚ  اييتايبٝاْات 
َٔ ايٓاؽ  ٜأتٞ ايصٟ، نكطا٠٤ اشبطاب ايهٝؿٞأغايٝب ايتشًٌٝ  يفايعكٌ أٚ 

سؿطٜات٘ ٚأعُاق٘، نُا شٖب عامل ا٫دتُاع َٝؿٌٝ  يفأٚ تأًٜٚ٘، ٚايتعُل 
.ؾٛنٛ

  ،اعبػطت احملا٫ٚت اٱبساع١ٝ ٭زٚات حبج١ٝ َتٓٛع١ َٚكازض بٝاْات أخط٣
ع٢ٓ باملطأ٠، باعتباضٙ سا٬ًَ نتشًٌٝ َهُٕٛ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚذبًٌٝ ا٭زب امل

نُا  باملطأ٠.يكٛض٠ غري َطغٛب١ أٚ َطغٛب١ يًُطأ٠، ٚذبًٌٝ غٝاغات ايٓٗٛض 
مل ًْشغ ٚدٛزًا ٚانشًا ملا ٜػ٢ُ بايبشٛخ باملؿاضن١ 

أؾهاضٖا ٚتكُُٝٗا، ٚمجع بٝاْاتٗا، ٚنتاب١  يفتؿاضى املطأ٠   اييت 
ت١ُٝٓ قسضات ايٓػا٤ َٔ  يفتكاضٜطٖا ايع١ًُٝ. ٖٚصا ايُٓط َٔ ايبشٛخ ٜػِٗ 

ْاس١ٝ، ٜٚعٜس َٔ بًٛض٠ ٚعِٝٗ بكهاٜاِٖ ٚرُٛساتِٗ ٚأٚيٜٛاتٗا َٔ ْاس١ٝ 
.أخط٣
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 ثالجا: البياٛ املعسيف مً أدل التنهني

 ٚيًتدؿٝـ َٔمتهني ايٓػا٤ نطٚض٠ أغاغ١ٝ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ بٓا٤ املعطؾ١ َٔ أدٌ  عسٜ
ايتشسٜات اييت  صبٌُتؿري إش ، َػتٜٛات ايتُٗٝـ املبين ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ

ايٛثٝل بؿذ٠ٛ ايٓٛع  اضتبارٗاصباٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ اىل  يف صبتُع أٟٜٛادٗٗا 
٣٩ دسٜس٠ ٚايتعاَات اىل ض تؿطض ٚاقعا ؼبتاز َعطٝات املٝسإ ؾإٕ ا يص . ا٫دتُاعٞ

 يف املطأ٠  كبٛ إيٝ٘تهلا، ٚيتشكٝل َا  يًتكسٟداّز٠ ٚؾطانات اغرتاتٝذ١ٝ بعٝس٠ املس٣ 
أدٌ ربؿٝـ َٔ َٔ بٓا٤ قسضاتٗا ٚتٛغٝع خٝاضاتٗا ٚمتهٝٓٗا ايت١ُٝٓ، ٫بس  صبا٫ت

، ٚايعٌُ سه١َٛ ٚقطاع خام َعاْاتٗا ٚا٫ْط٬م عبٛ ؾها٤ املعطؾ١ ٚايتعًِٝ
ٚتطٜٚر  هلا املػاْس٠اسبا١َٝ ٚتُع املسْٞ َٔ أدٌ تٛؾري ايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ َٚ٪غػات اجمل

اييت متّهٔ املطأ٠ َٔ ربّطٞ اسبٛادع ٚإسساخ املعٜس َٔ ايتػٝري  ايكِٝ اجملتُع١ٝاملؿاِٖٝ ٚ
 يف ٚنعٗا، ٚيتشكٝل شيو ٫بس َٔ: اٱػبابٞٚايتطٜٛط 

يف تعًِٝ  ٚا٫غتجُاض، ٚاٱْاخايتٛغع املٓاغب يف خسَات ايتعًِٝ يًصنٛض  .
بايسضاغ١ َٚٛاق١ً ايتعًِٝ، ٚايتأنس َٔ عسّ  ا٫يتشامايؿتٝات ٚتؿذٝعٗٔ ع٢ً 

ٚاملتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ عرب تٛؾري سٛاؾع نا١َٓ ملٛاق١ً  ا٫بتسا١ٝ٥تػّطبِٗ َٔ املساضؽ 
ايتبآٜات  ا٫عتباضيف املٓارل ايطٜؿ١ٝ ٚايؿكري٠، َع ا٭خص بٓعط  ٫غُٝاايتعًِ 

شات ايطابع ايسميٛغطايف ٚاييت تتهُٔ ايؿطٚقات املٓارك١ٝ ٚع٢ً َػت٣ٛ  ٚاملؿه٬ت
  .اسبهط ٚايطٜـ

بًٛض٠ غٝاغات ٖازؾ١ ٚؾعاي١ يطؾع َؿاضن١ ايٓػا٤ يف َٛاقع ارباش ايكطاض،  
ٚايعٌُ ع٢ً تػٝري ايكٛض٠ ايُٓط١ٝ يًُطأ٠ ٚايتٛع١ٝ بايتعإٚ بني اسبه١َٛ َٚٓعُات 

 ع١َٝ٬ ٚايٓكابات ٚاجملتُع احملًٞ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ؛اجملتُع املسْٞ ٚامل٪غػات اٱ

يف ناؾ١ ايرباَر ٚاملٓاٖر بكٛض٠ ب١ٓٝ  ا٫دتُاعٞتهُني بعس ايٓٛع  .
، َٔ خ٬ٍ تأقٌٝ ٚايعٓـ نس املطأ٠ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكطٚايػٝاغات َٔ أدٌ 

 ٚا٫غرتاتٝذٝات. طاستٝادات ايٓػا٤ يف ايت١ُٝٓ ٚأٚيٜٛاتٗا نُٔ اشبط
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َػتٜٛات ايتُٗٝـ ٚا٫قكا٤ املبين ع٢ً ايٓٛع يطقس ٚقٝاؽ  اتيٝٚنع آ .
، يهُإ َػري٠ ايت١ُٝٓ بكٛض٠ عا١َ ٚت١ُٝٓ ايٓػا٤ بكٛض٠ خاق١ ع٢ً ا٫دتُاعٞ

 ايططٜل ايكشٝح ٚتؿدٝل َٛارٔ اشبًٌ يف ايتطبٝل ٚإق٬سٗا 

تٛغٝع ايؿطم ٚايتُهني يهٌ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ بكٛض٠ َتػا١ٜٚ يف مجٝع  .
ٚاسبكٛق١ٝ / ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ  ٚا٫قتكاز٫١ٜت ايتع١ًُٝٝ ٚاملعًَٛات١ٝ اجملا

 .ٚا٫دتُاع١ٝ

بهاؾ١ اؾهاهلا ٚاييت تعرتض متتع  ايعٌُ ع٢ً غرب أغٛاض املؿانٌ ٚايعٛا٥ل    .
املطأ٠ بايؿطم ٚاملٛاضز َٚػاُٖتٗا بكؿ١ َتػا١ٜٚ َع ايطدٌ يف ايت١ُٝٓ مبعٓاٖا ايؿاٌَ 

 ٚايعٌُ ع٢ً إظاي١ تًو ايعٛا٥ل 

إعساز إسكا٤ات َٛظع١ حبػب ازبٓؼ َٚػتُس٠ َٔ َكازض َٛثٛق١ ٚقاب١ً    .
تؿاب١ٗ، ػبطٟ ذبسٜجٗا باْتعاّ يًُكاض١ْ،  َٔ خ٬ٍ اعتُاز تعطٜؿات ٚرطا٥ل حبح َ

بسعِ َٔ املٓعُات ايسٚي١ٝ املتدكك١، ْٚؿطٖا بكٛض٠ ٚاغع١ خاق١ يكاْعٞ ايكطاض 
 ٚايػٝاغات ٚا٭نازميٝني َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ؛

، تطٛض مبٛنٛع ايتُٗٝـ املبين  ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعَٞٚع تٛغع ا٫ٖتُاّ ايعاملٞ 
بايتدؿٝـ عٔ َعاْاتٗٔ  ٜهتؿٞ ؾكط باملطايب١ اشبطاب املٓاز٣ بتُهٝٓٗٔ، ؾًِ ٜعس

تٛغٝع َؿاضنتٗٔ يف ايت١ُٝٓ، بٌ أقبح ٜ٪نس ع٢ً نطٚض٠ اغتٝعاب غٝاغات ايت١ُٝٓ ٚ
 يتُٝٝعملبسأ املػاٚا٠ ٚاٱْكاف بني ازبٓػني ٚمتهني املطأ٠ ٚايكها٤ ع٢ً ناؾ١ أؾهاٍ ا

 سٖا. املُاضؽ ن
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 ادتامع٘ ّخدم٘ اجملتنع  - أ

هٜٛا مبذتُعاتٗا يف ايبًسإ املتكس١َ ٚتعرب يف أزا٥ٗا عٔ ايؿًػؿات تطتبط ازباَعات ع  
ايرتب١ٜٛ هلصٙ اجملتُعات ٚتػِٗ يف قٝاغ١  َػتكبًٗا. يصا ؾإ خس١َ ازباَع١ يًُذتُع 
تعين اٱغٗاّ يف َعازب١ َؿانً٘، نُا تعين املٛقـ ايٓاقس ا٫ػبابٞ َٓ٘ يٲغٗاّ يف 

 تطٜٛطٙ ٚا٫ضتكا٤ ب٘. 

ا٩ٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ايّٝٛ ، ٌٖ  ت٪زٟ ازباَع١  ٚظٝؿتٗا امل٪ثط٠  يف ٚيعٌ ايتػ    
 تطٜٛط اجملتُع  ٚبٓا٥٘ أّ ايعهؼ؟ 

إىل سس نبري باحملٝط  اٯٕ َتأثط٠إٔ َا ْؿاٖسٙ ع٢ً قعٝس ايٛاقع إٕ ٚظٝؿ١ ازباَع١    
ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ. ؾاجملتُع ٖٛ ايصٟ ٜػري ازباَعات ٚيٝػت ازباَعات ٖٞ اييت 

.  ازخٌ ازباَعات يتذس ايٛاغط١ ٚاحملػٛب١ٝ ٚايتسخٌ يف اجملتُع ٚتكٛزٙت٪ثط يف 
ايع٬قات ٖٚصٙ ايعاٖط٠ تربظ بؿهٌ ٚانح يف اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ،  إش تػبل ؾٝٗا 

( إمنا ٜهٕٛ ؾٝ٘ دتُاع١ٝ تٓعُٝاتٗا ايػٝاغ١ٝ ، أٟ إٕ اجملتُع ) تهٜٛٓاتٗا ا٫
ٖصا ايػبل يًُذتُع  ع٢ً ايسٚي١ يف   (.أغبل ظَٓا  ٚأقسّ عُطا َٔ ايسٚي١ )

اجملتُعات ايٓا١َٝ،  ظاز يف سذِ اجملتُع ع٢ً سػاب ايسٚي١ إىل اسبس ايصٟ ميهٔ ؾٝ٘ 
ٖٚٓا ظبس  َٔ بني أِٖ ايعٛاٌَ ايهاغط١ ع٢ً   يًُذتُع َٔ إٔ ؼبتٟٛ ايسٚي١ ْؿػٗا. 

بٓا٤ ايُٓٛشز املعطيف ازبسٜس زباَع١ املػتكبٌ  مما ٜٓعهؼ غًبا ع٢ً زٚض ازباَع١ يف 
 خس١َ اجملتُع.

َٚا زاَت ايٛظا٥ـ ا٭غاغ١ٝ يًذاَع١ ترتنع ع٢ً ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ ٚخس١َ    
ناْٗا ا٭غاغ١ٝ، سٝح تٛغعت اجملتُع، ؾإ خسَتٗا يًُذتُع ايّٝٛ تعس أبطظ أض

َػتٜٛات اشبسَات اييت تكسَٗا ٫غُٝا يف ايعكٛز ايج٬ث١ ا٭خري٠، حبٝح أقبشت 
ازباَعات َطنعا ض٥ٝػا َٔ َطانع ايجٛض٠ ايتك١ٝٓ ٚايع١ًُٝ اييت ٜؿٗسٖا ايعامل املتكسّ 

ُٝع يف سايٝا، ؾهإ مل٬ناتٗا ايع١ًُٝ ٚطبترباتٗا َٚطانع ايبشح ايعًُٞ ؾٝٗا ايسٚض املت
 ٖصا اجملاٍ
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إٕ ايتعًِٝ بؿهٌ عاّ ٚاملٓتر ايبشجٞ بؿهٌ خام َا ٖٛ إ٫ َٓع١َٛ ؾطع١ٝ َٔ     
ْعاّ انرب ٖٛ ايب١ٝٓ اجملتُع١ٝ، ٚبايتايٞ ؾٗصٙ املٓع١َٛ ايؿطع١ٝ تكح بكش١ ازبػِ ايهبري 
ٚمتطض مبطن٘، َٚع٢ٓ ٖصا إٕ اجملتُع إشا نإ َتدًؿا ؾػٛف تؿٝع عًٌ ايتدًـ يف 

ْؿػ٘، غٛا٤ يف ايؿًػؿ١ أٚ ا٭ٖساف أٚ يف ايتٓعِٝ أٚ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ أٚ  ايتعًِٝ
إزاضت٘، َٚٔ ثِ تعٌُ ٖصٙ املٓعَٛات ع٢ً إعاز٠ إْتاز َؿاِٖٝ ٚأغايٝب ٚق٣ٛ بؿط١ٜ 

 . 69تهطؽ ايتدًـ ٚتععظٙ

 ادتامعات ّامليتر البشجٕ العلنٕ  - ب

ؾٝٗا ايؿ٦ات ايعُط١ٜ شات ازباَعات ٖٞ أنجط امل٪غػات اجملتُع١ٝ اييت تتٛؾط 
ايطاقات اٱْتاد١ٝ احملؿع٠ ٚتتُتع أنجط َٔ غريٖا حبط١ٜ ْػب١ٝ يف ايتؿهري ٚايتعبري ٚيف 

 اسبطن١ ٚايتؿاعٌ،  مما ػبعٌ َٓٗا قاعس٠ إر٬م ايعٓإ يٲبساع اٱْػاْٞ .

ٜٚططح َٛنع ايبشح ايعًُٞ يف إراض ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ َػا٥ٌ عسٜس٠ : أٚهلا ذبسٜس      
ؿه١ً اييت ٜتعني َعازبتٗا بايهبط ٚتٛنٝح املؿاِٖٝ ايط٥ٝػ١ٝ املػتدس١َ يف ٖصٙ امل

املعازب١، ٚيف َكسَتٗا ايعًِ ٚايبشح ٚاجملتُع ايعًُٞ ٚايػٝاغ١ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ 
ٚاملعطؾ١ ٚاملجكـ ٚايسٚي١ ٚغري شيو َٔ املؿاِٖٝ اييت  ٜتطًب ذبًٌٝ ايٛنع ايعًُٞ 

 اغتسعا٤ٖا ٚايتعاٌَ َعٗا.

ٚتعس َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ َٚطانع ايبشٛخ أزٚات ايٓٗه١ ا٭غاغ١ٝ ٫ضتبارٗا    
 ٚا٫ٖتُاّ بٗصٙبت١ُٝٓ ايعٓكط ايبؿطٟ ٚايصٟ ٜعترب ضبٛض ايٓٗه١ ٚقٛاَٗا.   

امل٪غػات ٚاملطانع مل ٜعس خٝاضا يٮَِ ايٓاٖه١ أٚ اييت تطٜس ايٓٗٛض. ٚعًٝ٘ ؾ٬ بس 
ؾا١ًَ ملطادع١  ٚاقع َ٪غػات ايبشح ايعًُٞ َٚطانع ايبشٛخ يف  اغرتاتٝذ١َٝٔ 

 . ظٌ َؿطٚع تُٟٓٛ َتهاٌَ ٜهٕٛ ايتعًِٝ أسس َهْٛات٘ ا٭غاغ١ٝ
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ًزبة ٗذٝح -ٔؼ٤خ أُؼ٤ِٖٔ ا٣ٌُٞز٤خعؼ٤ذ اعٔبػ٤َ ػ٢ِ، ٗؾٞ ف٤ؾ رؼ٤ٔ٤ِخ عذ٣ذح ك٢ اىبس اُز٤ٔ٘خ اُؾبِٓخ، ع 
  .222، ؿ 1994اُزؼ٤ِْ ٝأُغزوجَ، 
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ٚيعٌ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٖٓا ٖٛ: ٌٖ يس٣ َ٪غػاتٓا  ايتع١ًُٝٝ  َٚطانع 
ٖصٙ امل٪غػات ايبشٛخ اٱَهاْات املاز١ٜ ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ يًكٝاّ بٗصٙ ا٭زٚاض؟  أّ إٕ 

يف سس شاتٗا تعاْٞ َٔ إؾها٫ت نجري٠ ٚذبتاز ٱعاز٠ ايٓعط يف خططٗا ٚبطاصبٗا؟ إٕ 
زٚض َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٫غُٝا  َطانع ايبشٛخ يف ا٭َِ املتكس١َ نبري دسا، إش 
تًعب زٚضا نبريا يف ذبطٜو ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚتػاِٖ بؿاع١ًٝ يف إثطا٤ املعطؾ١ َٔ خ٬ٍ 

يسضاغات ايع١ًُٝ ٚايتطبٝك١ٝ  ٚاييت بسْٚٗا ٜكعب إسساخ ايتكسّ املطًٛب ايبشٛخ ٚا
 َٚٛانب١ ايتطٛضات ايعامل١ٝ يف املٝازٜٔ ناؾ١ ٚبايتايٞ إسساخ ايتػٝري ا٫دتُاعٞ املٓؿٛز.

ٚبٓعط٠ غطٜع١ اىل ٚاقع َطانع ايبشٛخ ظبس أْٗا تعاْٞ نُا ٚنٝؿا  يف مجٝع صبا٫ت    
 صباٍ ايبشح ايعًُٞ ٖٓاى ع٬ق١ َكطٛع١ بني َطانع عًُٗا. ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ يف

ايبشٛخ َٚتدصٟ ايكطاض ٚبني َطانع ايبشٛخ ؾُٝا بٝٓٗا. إناؾ١ اىل ناي١ اٱْؿام ع٢ً 
ايبشح ايعًُٞ. ٚتؿري تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ٖصا ايكسز اىل إٔ ْػب١ ايعًُا٤ 

( يف ايهٜٛت، ٚ )( يف ) ٚايباسجني يهٌ أيـ َٔ ايػهإ مل تتعس عاّ 
( يف ا٭ضزٕ. يف سني إٔ املعسٍ ( يف تْٛؼ، ٚ )( يف يٝبٝا، ٚ )َكط، ٚ )

. ٖٚٓا دبسض 70( يف ايب٬ز ايكٓاع١ٝ( ٜٚبًؼ )ايعاّ يًسٍٚ ايٓا١َٝ ٜبًؼ )
اٱؾاض٠ اىل ايطقِ املدٝـ يف ْػب١ ا٫عتُازات اييت تٓؿكٗا إغطا٥ٌٝ ع٢ً ايبشح 

 .71نعؿا َا تٓؿك٘ ايسٍٚ ايعطب١ٝ مجعا٤ تػاٟٚ ايعًُٞ ٚاييت 

ٚدبسض اٱؾاض٠ ٖٓا اىل إٔ اٱؾهاي١ٝ تتذاٚظ ْػب١ ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚعسزِٖ  اىل    
إْتاد١ٝ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ٚايباسجني، سٝح ت٪نس ايتكاضٜط إٔ َعسٍ اٱْتاز ايعًُٞ 

، أٟ إٔ ايبشح يًباسح ايٛاسس يف ايعامل ايعطبٞ مل ٜتذاٚظ ْكـ حبح يف ايعاّ
ٜػتػطم قطاب١ ايعاَني يس٣ ايباسح ايعطبٞ، بُٝٓا ٜبًؼ َعسٍ إْتاد١ٝ ايباسح يف ايسٍٚ 

 ايكٓاع١ٝ اىل حبجني يف ايعاّ ايٛاسس.  

                                                            
 -

70
 .                                                                                                              211، ؿ2003ػجذ اُؼض٣ض ٓؾٔذ اُؾش، اُزشث٤خ ٝاُز٤ٔ٘خ ٝاُٜ٘نخ، ث٤شٝد، اُيجؼخ اال٠ُٝ،     

71
ؽٞاس اُؼشة: ٓؾبًَ ٝرؾذ٣بد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ك٢ اُؼبُْ اُؼشث٢، ثشٗبٓظ ػشك ػ٠ِ ه٘بح اُؼشث٤خ اعزنبف - 

 .                                                    2007ٍ/اًزٞثش ٗخجخ ٖٓ اُٞصساء ٝأُلٌش٣ٖ اُؼشة، رؾش٣ٖ أٝ
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 ّتسدع  الهجري مً الدزاضات االغهالٔات يف زتال البشح العلنٕ اىل:  

 

ايهجرئٜ نٛغ١ًٝ سبٌ غٝاب ا٫قتٓاع اسبكٝكٞ بايعًّٛ ا٭غاغ١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ يس٣ -  
 املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

نعـ ا٭رط ايكا١ْْٝٛ ٚامل٪غػ١ٝ ٚايتؿطٜع١ٝ اييت تؿذع ع٢ً ايبشح ٚتسؾع عذ١ً -
 ايتطٛض ع٢ً ايكعٝس ايٛرين.

ناي١ ا٫غتجُاض يف ايبشح ايعًُٞ، ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ربكل ؾٝ٘ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ -
ايعًُٞ، ظبس إٔ ايٓػب يف ايسٍٚ % َٔ صبُٛع ايسخٌ ايكَٛٞ يًبشح اىل  سٛايٞ 

 .% ست٢ عاّ ايعطب١ٝ ٫ تتذاٚظ 

ق١ً عسز ايهؿا٤ات ايكازض٠ ع٢ً ايبشح، ٚعسّ ٚدٛز غٝاغات ٚانش١، ٚعسّ -
تٛؾط قاعس٠ يًبٝاْات، ٚنعـ ايتؿاعٌ ا٫ػبابٞ بني ايبشح َٚ٪غػات اٱْتاز، 

 .72ْٚكل ايتسضٜب ع٢ً ايبشح ايعًُٞ َٚٓاٖذ٘

عطٝات ايكت بع٬هلا ع٢ً املٓتر ايبشجٞ ٫غُٝا تًو املع١ٝٓ بكهاٜا متهني مجٝع ٖصٙ امل
 اجملتُع دػسإؾطاظاتٗا ؾطخا نبريا ٚعُٝكا يف  ا٫ظَات بهٌاملطأ٠ ْٚٗٛنٗا.  إش تطنت 

ٖصٙ ايهٛاغط  بؿهٌ عاّ ٚامل٪غػ١ ايبشج١ٝ بؿهٌ خام.  يصا تٓبػٞ املٛاد١ٗ يسؾع
ٚدباٚظ اسباي١ ٚاملطس١ً، ٚايٛيٛز إىل آؾام ا٫غتكطاض ايٓؿػٞ ٚايجكايف ٚايػٝاغٞ 
ٚا٫دتُاعٞ. ٚيعٌ ا٫ْط٬م يف بٓا٤ امل٪غػات ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ َا ٜػاعس ع٢ً ضؾع 
 ايهٛاغط ٚؼبكل ايبٓا٤ املعطيف املٓؿٛز٠، اييت ٖٞ َٓطكٝا ٚعًُٝا نطٚض٠ يتٛسٝس ايب٬ز.

                                                            
   

72
     .                                                                                                           212ٓؾٔذ ػجذ اُؼض٣ض اُؾش، اُزشث٤خ ٝاُز٤ٔ٘خ ٝاُٜ٘نخ، ث٤شٝد، اُيجؼخ اال٠ُٝ، ؿ-  
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يف تطقني ٚتععٜع املٓتر ايبشجٞ  صبتُعاتٓا يف ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝزٚض امل٪غػات  ؾُا ٖٛ 
ايع١ًُٝ  ٌٖٚ ٜكًح ايتدطٝط باملؿاضن١ يًُػا١ُٖ يف ْٚٗٛنٗا؟ املطأ٠َٔ أدٌ ت١ُٝٓ 

 ايتشهري١ٜ يًتشسٜح؟    

إٕ آؾام ايٓٗٛض اجملتُعٞ تهع املػ٪ٚي١ٝ ع٢ً املؿهطٜٔ ٚايباسجني يٝكٓعٛا دٗسا  
يف ٚرٓٓا يف أدٛا٤ تؿاعٌ خ٬م  ايع١ًُٝ ٚاملجكؿنيٚيٝهع امل٪غػات  َػ٪٫ًٚ ثكاؾٝا

 ٜٛغع َس٣ ايط١ٜ٩ ٜٚؿشص ايعكٌ ٜٚعٝس إىل ثكاؾ١ ايبٓا٤ زٚضٖا ٚا٭ٌَ.  

إىل تأثري ؾاعٌ يف ايٛاقع ايكا٥ِ، ؾ٬ بس َٔ إٔ  ٚإشا نإ يطُٛساتٓا إٔ دبس هلا غب٬ًٝ  
َطانع ايبشٛخ ٚايسضاغات اٖتُاَا  ٚايرتب١ٜٛ ٫غُٝاْٛيٞ زٚض امل٪غػات ايع١ًُٝ 

خاقا، مبا ٖٞ أضض ايًكا٤ ٚاسبٛاض ٚايتؿاعٌ بني ايباسجني ٚاملجكؿني َٔ د١ٗ ٚبِٝٓٗ 
 ٚبني نٌ املتطًعني إىل بٓا٤ املعطؾ١ ٚامل٦ٝٗني يكبٛهلا َٔ د١ٗ أخط٣. 

س١َ ع٢ً قعٝس ٚإشا ناْت َ٪غػاتٓا ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ بؿهٌ عاّ، متجٌ ١٦ٖٝ َتك   
ايتطٛض ا٫دتُاعٞ تػِٗ يف إْتاز املعطؾ١، ٚتعٌُ ع٢ً إٜكاهلا إىل ايٓاؽ ٚتعُُٝٗا 

ٜهتػب أبعازا خاق١ ٚممٝع٠ ع٢ً ن٤ٛ  صبتُعاتٓاع٢ً أنرب قسض َِٓٗ، ؾإ زٚضٖا يف 
ا٭ظ١َ املكري١ٜ اييت ٜتدبط  ؾٝٗا ايٛرٔ، َٚٔ خ٬ٍ ايتٓٛع ايصٟ ميٝع اجملتُع َٚٔ 

ىل تؿعٌٝ ايجكاؾ١ ٚتطغٝذ زٚض بٓا٤ هلا، ٜٓؿ٧ املػتكبٌ اْط٬قا َٔ خ٬ٍ اسباد١ إ
قِٝ اسبط١ٜ ٚايعك١ْٝ٬  ٜٚطغ٢اْسَاز ادتُاعٞ ٜكسّ اي٤٫ٛ يًهٌ ع٢ً اي٤٫ٛ يًذع٤، 

 ٚا٫ْؿتاح ٚاٱبساع يف طبتًـ دٛاْب اسبٝا٠. 

ٓطًل َٔ ايسٚض املطدٛ ملطانع ايبشٛخ ٚا٭ٚع١ٝ ايؿهط١ٜ ٜ تكسّ، ؾإ ٚتأغٝػا ع٢ً َا  
ؾاملعطؾ١ ؾُٗٓا يًُعطؾ١ باعتباضٖا "ازبٗاظ ايؿعاٍ ايصٟ ٜٓتكٌ باٱْػإ إىل ٚنع أؾهٌ". 

تػٝري، ٚايتش٫ٛت اييت تٓذِ عٔ ايؿعٌ املعطيف ٫ تبسٚ ٚانش١ يًعٝإ إ٫ بعس  ؾعٌ
 ضغٛخًا َهٞ ٚقت رٌٜٛ ٚيهٓٗا غايبا َا تهٕٛ ذب٫ٛت َٔ ايٓٛع ايصٟ ٜػسٚ ضاغدًا

 ظعععت٘.  ٫ ميهٔ ؾسٜسًا
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 زابعا: امليتر البشجٕ يف اجملتنعات املأشّم٘

تطتبط اجملتُعات املأظ١َٚ )املتأثط٠ بايكطاعات( بأٚناع ٚاسٛاٍ قس تػصٟ  غايبا َا
ٜ٪زٟ ايعٓـ املتعاٜس يًٓػا٤ ٚا٫رؿاٍ  إْتؿاض ظاٖط٠ ايعٓـ نس املطأ٠. إش غايبا َا

املػًش١( اىل زؾع أعساز نبري٠ ايككط ب٬ َكاسب يف سا٫ت ا٫ظَات )ايكطاعات 
تٓػذِ بايهطٚض٠ َع َٓعَٛات٘ ايك١ُٝٝ  َِٓٗ اىل ا٫غبطاط يف َٗٔ ٚمماضغات ٫

ٚيعٌ أبطظ تًو املُاضغات ازبٓؼ ايتذاضٟ، . 73ٚتكايٝسٙ ٚثكاؾت٘، َٔ ادٌ ايبكا٤
دباض٠ ازبػس، ايبػا٤ أٚ َكاٜه١ ازبٓؼ بايػًع ا٫غاغ١ٝ، مما ٜعطنٗا اىل أؾهاٍ 

ٜتطًب بٓا٤ َٓٗذٝات يًتشًٌٝ قازض٠ ع٢ً  ًعٓـ ٚايتُٗٝـ، ٖٚٛ َاَتعسز٠ ي
اغتٝعاب ايتعكٝس ٚايتؿابو يف ظٛاٖط ا٫ظَات ٚقهاٜا. َٔ ٖٓا ؾإ ايرتنٝع ع٢ً 

 ا٫ظَات ٜأتٞ َٔ: يف ظطٚفقهاٜا املطأ٠ 

ٚدٛز تساخٌ بني اسبا٫ت ايؿكري٠ يف املٛاضز ٚا٫ظَات ٚايكطاعات ايعٓٝؿ١  
إ ٚاضتؿاع َعسٍ إْتؿاض سا٫ت ايعٓـ ٫غُٝا نس ٚعًُٝات ْعٚح ايػه

ايٓػا٤.
ٚايٓعاعات املػًش١، ؾإ عسزا َٔ  با٭ظَاتيف اجملتُعات املأظ١َٚ املتأثط٠  

تعطض ايٓػا٤ يًعٓـ، مبا يف شيو: ذبطنات  استُا٫تايعٛاٌَ قس تعٜس َٔ 
ايػهإ، عسّ ا٫غتكطاض ا٫دتُاعٞ، ايؿكط، ازبٓؼ ايتذاضٟ، ٚدٛز ايكٛات 

املدسضات  اغتدساّايعػهط١ٜ تكًل ايٛقٍٛ يًدسَات ايكش١ٝ، غ٤ٛ 
ٚاملؿطٚبات ايهشٛي١ٝ ٚغريٖا.

ط٠ ع٢ً ؾطقا يًػٝط ٖؿ١ تٛؾطاملتأثط٠ بايكطاع، تؿهٌ ب١٦ٝ  املأظ١َٚأ٫َانٔ  
ايٓػا٤ ت٪زٟ بايٓتٝذ١ اىل ظٜاز٠ َعس٫ت ايعٓـ ٚا٫قابات، ٜطاؾكٗا قعٛب١ 

يف ايٛقٍٛ اىل املٛاضز ٚايكسض٠ ٚايتٓؿٝص ٚدٛز٠ ايطعا١ٜ.     
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خام يًُٓتر  اٖتُاّإٕ ايٛنع ا٫غتجٓا٥ٞ أثٓا٤ ا٫ظَات ا٫ْػا١ْٝ ٜػتشل ٚنع 
بطاَر َٔ ؾأْٗا تكسِٜ خسَات ادٌ نُإ ربطٝط ٚتٓؿٝص  باملطأ٠ َٔاملتعًل ايبشجٞ 

ضعا١ٜ يًٓػا٤ يف اسبا٫ت ايطاض١٥. ٚتؿٌُ اجملا٫ت اييت ؼبتٌُ إٔ تتأثط بايٓعاعات 
ٚاملعسات ٚا٫َسازات ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاشبسَات )ايتعًِٝ  ايتشت١ٝ املاز١ٜا٭َٔ ٚايب٢ٓ 

 ٚايكش١( َٚٔ ايكهاٜا ا٫خط٣ اييت ٜٓبػٞ أخصٖا يف ا٫عتباض:

 َ ع٬ت ا٫َإ ٚاسبُا١ٜ املٓاغب١ايٓكل يف
  ايكاسب١ يًؿطب،  ٚاملٝاٙتؿؿٞ ا٫َطاض املعس١ٜ بػبب ْكل املػتًعَات

ٚايكطف ايكشٞ ٚايهٗطبا٤
 ّغ٤ٛ ايتػص١ٜ مبا يف شيو غ٤ٛ ايتػص١ٜ اسباز ٚاملعَٔ ٚؾكط ايس
  ،ٍايعٓـ ازبٓػٞ، اسبٌُ غري املطغٛب ؾٝ٘، ٚا٫دٗاض ٚايتدًٞ عٔ ا٫رؿا

ػبب اغتدساّ ا٫غتكاب نػ٬ح يًشطبٚقتٌ ا٫رؿاٍ ب
  ايكسَات ايعك١ًٝ ٚا٫نططابات ازبػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ، ٚا٫َطاض املطتبط١

اي٥٬ٞ تعطنٔ يكسَات يٮَٗاتٚاُٖاٍ  باٱدٗاز
  ايٓػا٤ املع٬ٝت  اضتؿاع ْػب ايؿ٦ات اهلؿ١(

، ا٫ٜتاّ، ا٫غط املٗذط٠، املعاقني......(يٮغط٠
 ايجكاؾ١ٝ اييت ت٪ثط يف تكسِٜ اشبسَات املتاس١ ٚاغتدساَٗا املعٛقات
  ا٫ْعساّ املػتُط يٮَٔ: عسّ ا٫غتكطاض ٚا٫دٛا٤ املؿش١ْٛ ٚاملتٛتط٠ بػبب

َٓعَٛات ا٫َٔ تػبب قعٛبات يف ذبطى املٛظؿني ٫غُٝا يف املٗاّ  اْٗٝاض
اي١ًًٝٝ )أظٗطت ايؿٛاٖس خ٬ٍ ايػٓٛات ا٫خري٠ نٝـ تػبب ظطٚف 

-اجملتُعٞت٬ٍ ٚا٫ضٖاب يف ؾكسإ ا٫َٔ ٚاْٗٝاض َٓعَٛات ايهبط ا٫س
ٚغري ايطمس١ٝ(. ايطمس١ٝ

  املطأ٠ تعطٌ املُاضغات ايجكاؾ١ٝ ٚايتكًٝس١ٜ ا٫ػباب١ٝ اييت تععظ َٔ َها١ْ
ٚظٗٛض املُاضغات ايصنٛض١ٜ ايهاض٠. اجملتُع،ايت١ُٜٛٓ يف  ٚازٚاضٖا
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 آثاض ع٢ً  َٚا ٜرتن٘املعٓؿات اشبسَات ايكش١ٝ َجٌ ضعا١ٜ ايٓػا٤  اْٗٝاض َٔ
ايٓؿػ١ٝ ٚايجك١ باملػتكبٌ. ا٭ٚناع

ا١ُٖٝ يكس أقبح بٓا٤ ايكسضات َٔ أدٌ ا٫ضتكا٤ باملٓتر ايبشجٞ اشبام باملطأ٠ شٚ 
، شيو إٕ ايهجري َٔ قهاٜا ا٫َٔ ا٫ْػاْٞ ٫غُٝا ا٫ؾهايٝات اشباق١ باملطأ٠ ًَش١

تهٕٛ قهاٜا ايعٓـ ٚا٫غا٠٤ ٚا٫غتػ٬ٍ  تكعب َطاقبتٗا حبهِ ربٝعتٗا. ؾهجريا َا
طبؿ١ٝ ٚضا٤ ايٛقِ ا٫دتُاعٞ أٚ ايػط١ٜ، ٚاشبٛف ٚايعاض ٚغريٖا. ْٚتٝذ١ يصيو نجريا 

 .َٚعكسًا قعبًا ٜهٕٛ إسكا٤ اسبا٫ت أَطًا َا

َا َٚع شيو َٔ املِٗ ايػعٞ يًشكٍٛ ع٢ً أع٢ً قسض َٔ املعًَٛات املتاس١، ٚنجريا  
١ ع٢ً ايبعض َٔ ٖصٙ املعًَٛات. ؾؿٞ غبٌٝ املجاٍ، قس تتٛاؾط ايتكاضٜط ايطمسٝ ذبتٟٛ

املعًَٛات عٔ َعس٫ت ايعٓـ بؿهٌ عاّ، اٚ عًُٝات ايعٓـ اييت تطاٍ ايؿ٦ات 
اهلؿ١. ٚيف سا٫ت أخط٣، قس ٜهٕٛ َٔ املؿٝس ا٫ر٬ع ع٢ً تكاضٜط املٓعُات غري 

إ  ٫ ٜهؿٞات املتٛؾط٠. اسبه١َٝٛ، ايٛر١ٝٓ َٓٗا أٚ ايسٚي١ٝ. َٔ املِٗ ذبًٌٝ املعًَٛ
ْعٞ ٚدٛز َؿه١ً َا ؾُٔ ايهطٚضٟ تؿدٝل اغباب ٚدٛزٖا، ٚغبٌ ايٛقا١ٜ َٓٗا، 
َٚٔ غٝكّٛ بايتدؿٝـ َٓٗا ٚاسبس َٓٗا، َٚا ايصٟ ٜٓبػٞ ايكٝاّ ب٘ يًتأنس َٔ قٝاّ مجٝع 
ا٫رطاف املع١ٝٓ بأزٚاضِٖ. إٕ بٓا٤ ايكسضات َٔ ادٌ ذبًٌٝ املعًَٛات ٜ٪زٟ اىل تهٜٛٔ 

ض٠ َتها١ًَ عٔ ٚاقع ايعٓـ ٚاسبُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ تػاعس يف ضغِ غٝاغات تتٓاغب قٛ
َع ٖصا ايٛاقع. 

إٕ ايتػريات ايهرب٣ اييت ٜؿٗسٖا ايعامل يف املٓعَٛات ايبشج١ٝ نذع٤ َٔ ايجٛض٠     
ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاملعًَٛات١ٝ، اييت تهذ َتػريات ايعٛمل١ بتٛدٗاتٗا اسبساث١ٝ َٚا 

نٌ شيو ٜتطًب  ٚايت١ُٜٛٓ.كهاٜا ايتع١ًُٝٝ ايساث١ تتطًب املطادع١ يهجري َٔ بعس اسب
تكشٝح ٚنع ايتعًِٝ ٚطبطدات٘ يف َٛاد١ٗ ذبسٜات اسبانط ٚاملػتكبٌ بػطض 

يًتطٜٛط ٚسٌ اؾها٫تٗا  ا٫غرتاتٝذ١ٝا٫ٖتُاّ بعًُٝات ايبشٛخ يف طبتًـ املٛاقع 
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َٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ أزا٠ ؾعاي١ يف تهٜٛٔ ايجط٠ٚ ايبؿط١ٜ ٚاضتؿاع  يٝهٕٛ املدطزاملٓٗذ١ٝ 
خكا٥كٗا َٚكَٛات إبساعاتٗا ايع١ًُٝ  ٚعٝٗا يت١َُٝٓعس٫ت إْتادٗا، ٚتطٜٛط 

ٚاملعطؾ١ٝ يف تؿاعًٗا َع َعطٝات اسبهاضات ايعامل١ٝ

خبكٛم صبا٫ت ايبشح ايعًُٞ، ٚايبشٛخ اييت تٓتذٗا داَعاتٓا، ؾًٔ ظبس قٛض٠ أَا 
ػت٣ٛ أؾهٌ يف تعطنٗا يًٓكس ٚايؿه٣ٛ َٔ قطاعات ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات َٛاقع أٚ َ

اٱْتاز ٚاشبسَات. َٚٔ املعطٚف إٔ إْتاز املعطؾ١ ازبسٜس٠ ٚاملتذسز٠ َٔ خ٬ٍ 
ايبشٛخ، ٜعس عا٬َ ضبطنا ض٥ٝػٝا يٓذاع١ َؿطٚعات ايت١ُٝٓ. ٖٚٞ يف مجٝع ا٭سٛاٍ 

٣ ايػٛم ايساخ١ًٝ ٚاشباضد١ٝ، َٚا تؿطن٘ َسؾٛع١ باقتكازٜات املعطؾ١ ٚايتٓاؾؼ يف قٛ
َٔ َػتٜٛات َعطؾ١ٝ َٚٗاضات حبج١ٝ ؾا٥ك١، ٚخباق١ يف اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ.  
ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ، ؾإ سكاز داَعاتٓا نُطانع يًبشٛخ يف صبا٫ت ايعًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا 

َعين بايهِ املعطؾ١ ٚا٫تكاٍ ٚغريٖا َٔ ايتدككات اسبسٜج١، ضبسٚز يًػا١ٜ، ٖٚٛ 
زٕٚ ايٓٛع١ٝ ٚايتأثري ٚايتٛظٝـ يف سٝا٠ اجملتُع.  ٜٚؿري تكطٜط ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ ايعطب١ٝ 

)ٚايصٟ ٜطنع ع٢ً إقا١َ صبتُع املعطؾ١( إىل إٔ سؿع ايبشح ٚايتطٜٛط   يعاّ 
ؼبتاز إىل ضغب١ غٝاغ١ٝ داز٠ يف تٛرني ايعًِ ٚتأغٝؼ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ اي٬ظ١َ ي٘، ٖٚٛ 

تاز إىل طبككات َاي١ٝ تؿٛم َا تٓؿك٘ ايبًسإ ايعطب١ٝ ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛط أَط ؼب
َٔ ايٓاتر ايكَٛٞ.  ٚتتؿاٚت ٖصٙ ايٓػب١ َٔ بًس ٯخط.  %  ٚايصٟ ٫ ٜتذاٚظ 

. َٔ داْب   - ٚيًُكاض١ْ ظبس إٔ ايٓػب يف ايبًسإ املتكس١َ ترتاٚح بني 
يتطٜٛط يف ايبًسإ ايعطب١ٝ َٔ َكازض َٔ اٱْؿام ع٢ً ايبشح ٚا آخط تأتٞ 

.ؾكط سه١َٝٛ، ٚتػاِٖ ايكطاعات اٱْتاد١ٝ ٚاشبس١َٝ بٓشٛ 
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 خامطا: ارتامت٘

ؾإ  ٚناغط١،ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ قهاٜا َٚؿه٬ت اسبانط نجري٠ ًَٚش١      
بٌ إٕ َؿه٬ت اسبانط يٝػت إ٫  يًُػتكبٌ،٫ ْؿهط ْٚعٌُ إ٫  دبعًٓا إٔايهطٚض٠ 
ٚٚنعٗا يف غٝام ايتؿهري ٚايعٌُ يًُػتكبٌ ٖٛ ايططٜل ا٭َجٌ  املانٞ،تطانُات 

 يًشٌ.

 مجٝعا، ؾعًٝٓايف ٖصا ايعامل املتػاضع اشبط٢ أَآَا أٖساف نجري٠ ػبب إٔ ْػع٢ يتشكٝكٗا 
تاز ايّٝٛ إٔ عبػٔ تطتٝب ا٭ٚيٜٛات ست٢ ٫ ْتٝ٘ يف ظساّ املؿه٬ت ٚا٭ٖساف. عب

( يًهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا ذبسٜح أنجط َٔ أٟ ٚقت َه٢ إىل ايط١ٜ٩ ايؿا١ًَ)
نً٘ ٱظباظٖا.  ٫ٚ ميهٔ إٔ  َٛاضز اجملتُعاجملتُع ٚٚنع خطط ضبه١ُ يًعٌُ ٚتعب١٦ 

ثكاؾ١ ْكّٛ بٗصٙ املٗاّ ْٚٛاد٘ ايتشسٜات ا٫ عٓسَا ْتشاٚض َعطؾٝا َع ا٫خط ببٓا٤ 
١ًًٝٝ، ٭ٕ املعطؾ١ ٖٞ ايك٠ٛ، ٚايبًس ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً ثكاؾ١ َٓػًك١ تطنٝب١ٝ ٚذب َٛسس٠

َؿهه١ ٫ ميهٔ إٔ ٜٓتر َعطؾ١ ٚبايتايٞ تؿكس بإضازتٗا أِٖ َكَٛات ايك٠ٛ يف اجملتُع 
 املػتكبًٞ.    

 حتكٔل اآلتٕ:االزتكاٛ بامليتر البشجٕ ٓيبػٕ العنل علٙ  إطازّيف   

 عاّ، ٚبطاَرايسضاغ١ ايتك١ُٝٝٝ يًُٓتر ايبشجٞ ع٢ً قعٝس ازباَع١ بؿهٌ  إدطا٤-: أّال
 ايسضاغات ايعًٝا بؿهٌ خام.

املعًَٛات ٚايبٝاْات ايسقٝك١ عٔ ٖصٙ ايرباَر ْٚؿطٖا ٚتبازهلا بني  تٛؾري-: ثاىٔا  
 .ا٫حباخازباَعات َٚطانع 

طٜٛط املٓتر ايبشجٞ، ٜٚتِ ٜػِٗ يف ت ٚمبااملٓاٖردبٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ ٚتطٜٛط  ثالجا:
شيو باشبطٚز َٔ مجٛز قايب ايتعًِٝ ايتكًٝسٟ املعتُس ع٢ً ايتًكني ٚاغتعٗاض 
املعًَٛات ٚاغرتداعٗا إىل س١ٜٛٝ ايتعًِ ايٓاتر عٔ ا٫غتهؿاف ٚايبشح ٚايتشًٌٝ 
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تطٜٛط ْٛعٞ يف َكازض ايتعًِ  ٚشيو بإسساخ املؿه٬ت،ٚايتعًٌٝ ٚق٫ٛ إىل سٌ 
 ٚٚغا٥ط٘ املتٓٛع١. 

: ت١ُٝٓ ايهؿا٤ات امل١ٝٓٗ يًباسجني، َٔ خ٬ٍ ضؾع ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ يًعاًَني يف صباٍ زابعا
ايت١ُٝٓ ٫غتٝعاب املػتذسات ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ، ٚا٫غتعساز يًكٝاّ بأزٚاضِٖ املتذسز٠ 

، ٚتُٓٝتٗا َٔ  ايكسضاتإىل بٓا٤  ؾاسباد١ تبك٢يف املػتكبٌ. 
خ٬ٍ ايتسضٜب املػتُط ٚايٛضف ٚايسٚضات. إش إٕ تسعِٝ ايكسضات ايبؿط١ٜ ٚبايتايٞ 

َٚٔ ثِ ظٜاز٠ ا٭دط، أٚ ايسخٌ ٖسف أقٌٝ يتطٜٛط ايبشح ايعًُٞ.  اٱْتاد١ٝ،ظٜاز٠ 
ؾ١ يف َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ أٚ ايتشسٜح، ٜكبح ايتعًِٝ ٚاملعط شيو ؾاْ٘ؾه٬ عٔ 

غا١ٜ يف شاتٗا، دبعٌ َٔ اٱْػإ أْػاْا، أٚ ٖٞ َا ميٝع اٱْػإ عٔ غا٥ط طبًٛقات اهلل. 
ٚبايتايٞ ٫ ٜسخٌ يف ضٚع أسس إٔ أ١ُٖٝ ايتعًِٝ تتشس باعتباضٙ َسخ٬ يعٜاز٠ 
اٱْتاد١ٝ، أٚ اْ٘ َطًٛب ؾكط نٛغ١ًٝ، ٚإمنا ايتعًِٝ َطًٛب يف شات٘، ٫ٕ اٱْػإ 

ؾٝا٤، ٚتٛغٝع املساضى ايتعاٌَ َع اجملتُع ٚايطبٝع١ ٚايٓاؽ ٚا٭ املتعًِ أنجط قسض٠ ع٢ً
 ٚاملعاضف.

تٛدٝ٘ ا٭غاتص٠ ٚرًب١ ايسضاغات ايعًٝا إىل إدطا٤ ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ سٍٛ  -: خامطا
 املؿه٬ت ايت١ُٜٛٓ اييت ميط بٗا اجملتُع ٫غُٝا قهاٜا املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا.

اق١ املهتبات املسضغ١ٝ ٚازباَع١ٝ، ٚتٛؾري تطٜٛط ٚدبسٜس َكازض املعطؾ١، ٚخب-: ضادضا
ٚغا٥ط ايتعًِٝ ايتهٓٛيٛدٞ ٚايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ايتع١ًُٝٝ، متهٝٓا يًطًب١ ٚا٭غاتص٠ َٔ 
ا٫غتعا١ْ بٗا ٱثطا٤ َعاضؾِٗ ٚتعٜٛسِٖ ع٢ً ايتعًِٝ ايصاتٞ َٔ طبتًـ َكازض 

اسبكٍٛ  َتساخ١ً يفبطاَر ٚزضاغات عًٝا  ٜٓبػٞ إزخاٍاملعطؾ١.  اىل داْب شيو 
 سادات ايت١ُٝٓ بؿهٌ أنجط ؾاع١ًٝ.املعطؾ١ٝ ربسّ 
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ايتٜٓٛع ٚاملط١ْٚ يف إْؿا٤ زضاغات عًٝا تػتذٝب يًُتػريات ا٫دتُاع١ٝ  -: ضابعا
ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َجٌ بطاَر ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚمبا ٜػِٗ يف تطٜٛط املٓتر ايبشجٞ 

 يف صباٍ ايٓٗٛض باملطأ٠.

اٱؾاز٠ َٔ راقات ا٭غاتص٠ يف اٱْتاز ٚايبشح ؛ ٚبايتعإٚ َع ر٬بِٗ  -: ثاميا
 ايصٟ تػًب عًٝ٘ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ.عٛنا عٔ ا٫نتؿا٤ بايتعًِٝ ٚايبشح 

أ١ُٖٝ ايتٓٛع يف صباٍ ايبشٛخ، حبٝح ٫ تٓشكط يف املٛنٛعات ايتكًٝس١ٜ، -:تاضعا
يف أبعاز املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ  ٫ إٔ  ا٫غرتاتٝذ١ٝٚإمنا عًٝٗا إٔ تعاجل أٚي١ٜٛ ازبٛاْب 

ع٢ً املٓاٖر، ٚتهٜٛٔ ا٭غتاش، ٚاملػا٥ٌ ايتٛد١ٝٗٝ ٚاٱضؾاز١ٜ،  -َع أُٖٝتٗا–تكتكط 
يف ايتكٛضات اجملطز٠ ايعا١َ، بٌ عًٝٗا إٔ تكتشِ َٝازٜٔ اجملتُع ٫غُٝا املطأ٠، ؾه٬ 

ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ  عٔ تٓاٍٚ أٚناع طبتًـ ايؿطا٥ح ا٫دتُاع١ٝ ٚايتشًٌٝ ايعُٝل ٭ثط
ايساخ١ًٝ ٚاشباضد١ٝ، ٚتػٝري أمناط ايتؿهري ٚايػًٛى ٚخباق١ يف سا٫ت اسبطاى 

 ا٫دتُاعٞ ايػطٜع ٚظطٚف ا٭ظَات َٚا ٜكاسبٗا َٔ َعاٖط غًٛن١ٝ .
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 املكدم٘: 

ٜعس ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ َٔ أبطظ املؿه٬ت ايه١ْٝٛ اييت ٫ ٜهاز 
ؽبًٛ َٓٗا صبتُع اْػاْٞ غٛا٤ نإ َتكسًَا اٚ َتدًؿًا، إش ٜؿهٌ اْتٗانًا سبكٛقٗا 

 ا٫ْػا١ْٝ ٚسطٜاتٗا ا٫غاغ١ٝ اييت ٜٓبػٞ إ تتُتع بٗا.

، مما ٜعهؼ َها١ْ ايع٥٬ك١ٝ إ ٜؿِٗ ع٢ً اْ٘ ْٛع َٔ اهلؿاؾ١ ميهٔ ايعٓـ نس املطأ٠ٚ
ٜتدص بُٝٓا  بٗا.املطتبط١  ٗانُٔ ايع٬قات اهلط١َٝ بني ازبٓػني ٚتبعٝات تس١ْٝاملطأ٠ امل

يف بني ا٭ؾدام  ايصٟ ٜكع ايعٓـ أؾها٫ طبتًؿ١، تطنع ٖصٙ ايٛضق١ ع٢ً ايعٓـ
يف َععِ ا٭سٝإ زاخٌ املٓعٍ ع٢ً أٜسٟ  ، ٖٚٞ أؾهاٍ تكعطبٝع١ٝاي ا٫ٚناع
 اسبُُٝني.ايؿطنا٤ 

بني ثكاؾ١ ٚتكسّ ايٛضق١ تكسٜطات اٱقاب١، ٚاييت تؿري إىل إٔ شيو ؽبتًـ إىل سس نبري 
 ا٫دتُاع١ٝ اتيف طبتًـ ايبًسإ ٚايؿ٦ٚأخط٣ 

أ١ُٖٝ َؿّٗٛ اهلؿاؾ١ يف دسٍٚ  ٜهؿـ ايتكطٜط ايعاملٞ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ عاّ 
نس املطأ٠  ايٛاغع يًعٓـع٢ً ايطغِ َٔ ا٫ْتؿاض ُٚاٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ.  أع

ٜٓعط إىل  إشاهلؿاؾ١، ٫ ٜعرتف ب٘ نذاْب َٔ دٛاْب  َا ٜعاٍ َٛنٛعًاغري اْ٘ 
ٝاضات اييت ميهٔ باشب ٜطتبطَؿّٗٛ َتعسز ا٭بعاز ٚاهلؿاؾ١ تكًٝسٜا باعتباضٖا زٜٓا١َٝ، 

يف َٛاد١ٗ ايكسَات  ٚا ايٝٗاػتٓسٜات اييت ميهٔ إٔ ٚايكسض ٖٛايًٓاؽ إٔ مياضغ
تكٛض ٜعٗط بؿهٌ ايعٓـ نس املطأ٠، َٔ ْاس١ٝ أخط٣، ٚايهػٛط اييت ٜتعطنٕٛ هلا. 

دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ غري  اييت متجٌايع٥٬ك١ٝ،  ؿاؾ١ْكاط اهل ٚانح
ايكٍٛ إ ايعٓـ نس املطأ٠ َطض  َٔ املُهٔٚبايتايٞ  املتهاؾ١٦ ٚايتبعٝات املطتبط١ بٗا

قسَات عطن١ٝ متٝع ايهجري َٔ َٔ اعتباضٖا  بس٫ًاي١َٝٛٝ يًُطأ٠ اسبٝا٠  َعَٔ ٜكاسب
 يف ايع٬قات ا٫ْػا١ْٝ. ايهعـاييت تٓاٚيت ساي١ اهلؿاؾ١ ٚزبٝات ٫ا
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َعٗطا َٔ  اعتباضٙب املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞعٓـ يًتعس ٖصٙ ايسضاغ١ 
بعض ايططم اييت ميهٔ إٔ تعاجل شيو. ٚتعطف  تٓاٍٚايع٥٬ك١ٝ" ٚت اهلؿاؾ١َعاٖط "

( ايعٓـ بأْ٘ "ا٫غتدساّ املتعُس يًك٠ٛ أٚ َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ )
َٔ  ؾدل آخط أٚ صبُٛع١اٚ ْؿػ٘، ايؿطز ايبس١ْٝ أٚ ايتٗسٜس ايؿعًٞ، نس  كسضاتاي

املٛت،  ٚاقاب١ ٚاٱ، َٔ ا٫ش٣ ايٓؿػٞ تُع، ٜٚرتتب عًٝ٘، استُاٍ نبرياجمل ا٫ؾطاز أٚ
أٚ اسبطَإ ". ٚؾكا ٫تؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع نس  ٜ٪زٟ اىل تؿٛٙ ايُٓٛ

ايعٓـ نس املطأ٠ يف سس شات٘ ٜؿري إىل نٌ َٔ ايعٓـ املٛد٘ (، ؾإ املطأ٠ )
 ٛ دا٥ط.ايعٓـ ايصٟ ميؼ املطأ٠ ع٢ً عب ؾه٬ً عَٔٔ ايٓػا٤  ٭ْٗاعبٛ املطأ٠ 
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أؾهاٍ ايهطض غري  عٔيف تعطٜـ َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ ميٝع ايعٓـ ايككسَؿّٗٛ
يٝؿٌُ ايػًط١ ايرتنٝع ع٢ً نٌ َٔ ايك٠ٛ ايبس١ْٝ ٚ ٖٛككٛز، يف سني إٔ املككٛز امل

ػًط١ أؾعاٍ اٱغؿاٍ اييت تٓتر عٔ ع٬قات ايك٠ٛ، َجٌ اٱُٖاٍ، ؾه٬ عٔ أعُاٍ اي
ًعٓـ، يٖٚصا ٖٛ تعطٜـ ٚاغع ايٓطام ب. ، مبا يف شيو ايتٗسٜس ٚايرتٖٝاملُٓٛس١

Source: WHO & UNDP, Global status Report on Violence Prevention 2014, P. Viii.  
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ٜتهُٔ اٱُٖاٍ ٚاسبطَإ دٓبا إىل دٓب َع مجٝع أْٛاع ا٫عتسا٤ ازبػسٟ ٚازبٓػٞ 
  ٚايٓؿػٞ

 ١ٝ ٫ تكتكط ع٢ً ذبسٜسٱْػاْا ٚاغع١ يًشٝا٠ٜعس َٛنٛع اهلؿاؾ١ دع٤ً َٔ قٛض٠ ٚ
 تطتبطتٗسٜسات ايقهاٜا ا٭َٔ ٚاْعساّ ا٭َٔ ٚإش إ ٚاختٝاض املػببات.  اتايكسض

ا٭دعا٤  متجٌايعٛارـ ١. شيو إ ايصاتٝ اتايتكٛضدع٥ًٝا باشبٛف ٚايعٛارـ ٚب
 74ات اسبٝات١ٝايساؾع ٚاشبرباٱْػا١ْٝ، اىل داْب ؿدك١ٝ ائَ  ط٥ٝػ١اي

تطنع  ، ؾأْٗاع٢ً ا٫عتسا٤ ازبػسٟ ٚازبٓػٞ ٚايٓؿػٞ ايٛضق١ اىل داْب تطنٝعٖاٖصٙ 
 طبٝع١ٝا٭ٚقات اي ٜكع يف يصٟايعٓـ ااٯخطٜٔ َٚٓٗا أٜها ع٢ً أؾهاٍ ايتعاٌَ َع 

 ٓعاعاتب ٚايٚاسبطا٭ٚقات ا٫غتجٓا١ٝ٥ تكع يفبس٫ َٔ أؾهاٍ ايعٓـ ازبُاع١ٝ اييت 
ٜٚؿٌُ ايعٓـ بني ا٭ؾدام ايعٓـ بني . ْتؿانات ٚايجٛضات، َٚا إىل شيو٫ٚا

ايصٜٔ قس ٫ بِٝٓٗ  ع٬ق١ممٔ ٫ أؾطاز ا٭غط٠ ٚايؿطنا٤ اسبُُٝني ٚنصيو بني ا٭ؾطاز 
زاخٌ  ًاإىل سس نبري َهاْ ا٫ٍٚ ٜأخص ايٛقت ايصٟيف ٚض. ايبع ِٜعطؾٕٛ ست٢ بعهٗ

املٓعٍ، ميهٔ إٔ ؼبسخ ا٭خري يف ايؿٛاضع ٚا٭َانٔ ايعا١َ ا٭خط٣، ٚنصيو يف 
 ايب٦ٝات امل٪غػ١ٝ َجٌ املساضؽ ٚأَانٔ ايعٌُ ٚايػذٕٛ ٚزٚض ضعا١ٜ املػٓني

 سايٛؾٝات ايٓامج١ عٔ ايعٓـ بني ا٭ؾطاز أع٢ً بهجري عٓ يعامل١ٝ إتعٗط امل٪ؾطات ا
غ١ٓ أعُاضِٖ  تبًؼ٭ٚي٦و ايصٜٔ  ٫غُٝا بايٓػب١ايٓػا٤،  مما ٖٛ عٓسايطداٍ 

، مما ٜؿري إىل إٔ ايطداٍ َعطنٕٛ شبطط أنرب بهجري َٔ أؾهاٍ قات١ً َٔ ايعٓـ ؾأنجط
 ايعٓـ ايعامل١ٝ ٜعٗط إ ا٭َطاض ايٓامج١ عٔايكش١  تكطٜط َٓع١ُ . 75ايٓػا٤ب َكاض١ًْ

ٖٞ ايػبب ايط٥ٝؼ يٲعاق١ ٚايعذع ٚؾكسإ غٓٛات بػبب ايٛؾا٠  بني ا٫ؾدام
 املبهط٠.

                                                            
74

 - Des Gasper and Oscar A. Gómez Evolution of Thinking and Research on 
Human and Personal Security 1994-2013, Occasional paper, UNDP Human 
Development Report Office 2014.  
75

 -WHO (World Health Organization).  World report on violence and health. 
Geneva, 2002. 
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 املبشح االّل:

 املسأٗ ّالعيف املبين علٙ اليْع االدتناعٕ:

 

أؾهاٍ ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ يعً٘ بات َٔ املػًِ ب٘ ا٫ٕ، ٚبؿهٌ عاّ، إٔ مجٝع 
ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٜعٝل َػاضات ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، إش غايبًا َا ت٪زٟ ظطٚف عسّ 
املػاٚا٠ ٚايعٓـ اىل ؾكسإ اسبكٛم ا٭غاغ١ٝ، ٚتكًل ؾطم ا٫يتشام باملساضؽ ٚيف 
 ايهًٝات ٚايٛظا٥ـ، أٚ يف ايكسض٠ ع٢ً املؿاضن١ يف اسبٝا٠ ايعا١َ، ٖٚٛ َا ًٜكٞ أعبا٤ً

إناؾ١ٝ تهط مبها١ْ ٚأزٚاض ايؿتٝات ٚايٓػا٤ بؿهٌ خام، َٚٔ ثِ تؿهٌ نطضًا عاًَا 
 ميؼ عُّٛ اجملتُع. ٚمتجٌ ٖصٙ ايكٛض٠ ذبسًٜا ٱَهاْات ايت١ُٝٓ ٚؾطم اغتساَتٗا.

مت .  يكس َػاٚا٠ بني ازبٓػنيت١ُٝٓ ٚايعٓـ نس ايٓػا٤ ٚايؿتٝات ٖٛ أٜها قه١ٝ 
ايبؿط١ٜ بػبب ايتهايٝـ عاملٞ ايَػأي١ َجري٠ يًكًل باعتباضٖا  صٙ ايكه١ٝا٫عرتاف بٗ
بؿهٌ ٚ ػببٖصٙ ايتهايٝـ ترتانِ باغتُطاض، مما ٜٚا٫قتكاز١ٜ اهلا١ً٥.   ٚا٫دتُاع١ٝ،

 اسبس َٔ ايؿكط ع٢ً ؾطمع٢ً سٝا٠ ايٓػا٤ ٚأغطٖٔ، ٚ أنطاضًا دػ١ُٝ ًَشٛظ
امل٪غػات املتعسز٠ اسبهَٛات ٚاملٓعُات غري اسبه١َٝٛ ٚ اييت تكّٛ بٗاٚدٗٛز ايت١ُٝٓ 

 . ايؿطنا٤ اٱقًُٝٝني ا٭رطاف، ٚغريٖا َٔ

 . َٓٗاع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا، ٖٓاى أغباب ١َُٗ ٱعطا٤ اٖتُاّ ٚانح يًعٓـ نس املطأ٠
ض انطع٢ً ا٫ ػٝطط٠ييف ا غايبًا َا تؿؿٌ ايعٓـباملطتبط١  ؾ٤ٞ، ايٛؾٝاتٚقبٌ نٌ 

ٚازبٓػٞ ٚايٓؿػٞ، ؾه٬ عٔ ايتٗسٜس ازبػسٟ ايعٓـ    يًعٓـ بني ا٭ؾطاز ١اسبكٝكٝ
٫ ٜتطًب نٌ ٖصا ايعٓـ يف مجٝع ايجكاؾات، ٚ باضتهاب ٖصٙ ا٭ؾعاٍ، ذبسخ َٜٛٝا

ٖصٙ  ٔعاييت مجعت ايبٝاْات .  ٚغايبًا َا تهٕٛ بايهطٚض٠ خاق١ضعا١ٜ رب١ٝ، ٫ٚ عٓا١ٜ 
ايبٝاْات تٛؾطت  ٚسٝجُا. ضبسٚز أغاؽ ع٢ً مجعت اٚ َؿكٛز٠ اَا املُٝت١ غريا٭ؾهاٍ 
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أٚي٦و ايصٜٔ  َتٓا١َٝ ََٔٛثٛم بٗا، ؾإْٗا تؿري إىل إٔ ايٓػا٤ ٚايؿتٝات ٜؿهًٔ سك١ 
.يهٓٗا تتبأٜ باخت٬ف ايجكاؾات ٚايؿعٛب َٔ ا٭ش٣ َتٓٛع١ٜعإْٛ أؾهاٍ 

 املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ بايتساخٌ ٚايتعكٝس بػببٜتُٝع ايعٓـ  ٚغايبًا َا
ٚا٫نطاض مبػاضات ا٭ش٣ ٚتعطنِٗ ٭ْٛاع َٔتًؿ١ أْٛاع طبٚ اْتؿاضٙ بسضدات

. ٖٚصا ايُٓط خػا٥ط ٚعٛاقب ٚضزٚز ؾعٌ عا١َ مبا ٜٓذِ عٓ٘ َٔ، ٚيهٔ أٜها ايت١ُٝٓ
ايصٟ  اشزايطداٍ ٚايؿتٝإ يف ايُٓ ٜٛادْٗٛ٘  ؽبتًـ عٔ ايعٓـ ايصٟ َٔ ايعٓـ 

ؿذاضات ٚايكتٌ ٚغريٙ ٚايايطداٍ عَُٛا نشاٜا ايعٓـ يف ايؿٛاضع،  تعطنٕٛ هلاٜ
أٚ ْتٝذ١ ايتعطض إىل سس نبري َٔ قبٌ ايػطبا٤  تطتهبَٔ ازبطا٥ِ ايعٓٝؿ١، اييت 

 ٚأأؾطاز ا٭غط٠،  قبٌ ايٓػا٤ أنجط عطن١ يًدطط َٔ . ٚغايبًا َا تهٕٛعاضن١ سبا٫ت
زاخٌ املٓعٍ، ع٢ً ايطغِ َٔ أْٗا  تكع َانجريًا مح١ُٝ، ٚ ٬قاتعايصٟ تطبطِٗ ايؿطنا٤ 

ا٫غتػ٬ٍ ازبٓػٞ يف طبتًـ اجملا٫ت ايعا١َ، بس٤ا ن أؾها٫ً خطري٠ أخط٣أٜها  تٛاد٘
 ١ٓػٝازب ٚق٫ًٛ اىل ا٫عتسا٤اتػ١٦ٝ املبص١٦ٜ ٚايتعطض يًتعًٝكات ٚا٫عتسا٤ات ائَ 

  .١عٓٝؿاي

 ٜؿرتضَٔ املِٗ اٱؾاض٠ اىل إ ايُٓٛشز ا٫ٜهٛيٛدٞ يًبشح يف ظاٖط٠ ايعٓـ  ٌٚيع
تتؿاعٌ ع٢ً طبتًـ َػتٜٛات ايب١٦ٝ اييت  ايعٛاٌَٜتأثط مبذُٛع١ َٔ إٔ ايعٓـ 

ايٓػا٤  ذبهِ ع٬قات ايعٛاٌَ اييتٚؿدل اي ا٫دتُاع١ٝ، مبا يف شيو )أ( تاضٜذ سٝا٠
اييت تؿهٌ غٝام سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ. )ز(  ايعطؾ١ٝيعٛاٌَ ا)ب(  ٚتٓعُٗا.ٚايطداٍ 

 تتععظ زا٥ًُااييت  املعاٜري ٚايطغا٥ٌ)ز(  ايػُات املؿُه١ً ادتُاعًٝا يًصنٛض٠ ٚا٫ْٛث١، ٚ
َتطًبات  ٚؾل َا تكتهَٝ٘ٔ قبٌ أؾطاز ا٭غط٠، ٚا٭قسقا٤، ٚامل٪غػات ا٫دتُاع١ٝ، 

 إ  ٚيف ٖصا ا٫راض ٜعتكس ايباسح  ايػًٛى يًٓػا٤ ٚايطداٍ. أزا٤ 
 ايب١ٜٛٝٓ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، عٛاٌَ صبُٛع١ َٔ ايؾهًتٗا  ٖصٙ املعاٜري ٚايتٛقعات

إٔ  . ٚتٛظٜع ايك٠ٛ ا٫قتكاز١ٜ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ مل٪غػات ايس١ٜٝٓ ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝا
املطأ٠ متجٌ خٝاضات يتشسٜس املعتكسات ٚا٭عطاف سٍٛ خٝاضات ايعٓـ ٚب١ٝٓ  ايعٌُ
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١ٝ ايجكاؾٚ"ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ إ  . 76ايع٬قات ايعٓٝؿ١يًٗطٚب َٔ 
اييت ت٪ثط َباؾط٠ ع٢ً ايؿطز.  ب٢ٓع٢ً َػتٜٛني: )أ( َٔ خ٬ٍ اي يعٌُبا إ ت٪ثطميهٔ 

ب٢ٓ. اي ٚ )ب( َٔ خ٬ٍ املعاٜري ا٫دتُاع١ٝ ا٭ٚغع ْطاقا اييت ت٪ثط ع٢ً تًو
 َ٘عاْٝٚ بس٫٫ت٘ايطداٍ  نسٔ ايعٓـ ايصٟ مياضؽ عٜٚتُٝع ايعٓـ نس املطأ٠ أٜها 

سخ ذب ايعٓـ أْٛاع نجري٠ َٔ ٚيف سكٝك١ ا٫َط إٔ ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ املطتبط١ ب٘
يف َععِ ا٭سٝإ ع٢ً أٜسٟ ايؿطنا٤ اسبُُٝني، ٜكع ٭غط٠، بازاخٌ اجملاٍ اشبام 

 ١ٝايعٚدًا يًشٝا٠ إٔ ٜعاٌَ يف ايعسٜس َٔ ايجكاؾات باعتباضٙ داْبا ربٝعٝبٚقس أز٣ شيو 
 خاق١ اعتباضٖا قه١ٝ عٔ غًط١ ايطداٍ املؿطٚع١ ع٢ً ايٓػا٤، أٚ َعربًا، 77ا٭غط١ٜٚ

 َا، ا٭ؾهاٍ٭غباب طبتًؿ١ إىل سس ٚ، ْؿػ٘ يف ايٛقت. ايكإْٛ ختكاماخاضز تكع 
 نا٭ؾهاٍايعا١َ يًعٓـ نس املطأ٠ ٫ تٛاد٘ ْؿؼ ايعكٛبات ايكا١ْْٝٛ أٚ ا٫دتُاع١ٝ 

يف اجملاٍ املطأ٠ نس ازبٓػٞ ايصٟ ٜكع يف ايٛاقع، ايعٓـ . ايعا١َ يًعٓـ نس ايطداٍ
ٜكبح ايطابع ا٭خ٬قٞ  ايصٟايعاّ ٖٛ ٚاسس َٔ ا٭َج١ً ايك١ًًٝ َٔ ايعٓـ ايعاّ 

ٛاؾك١ أٚ اٱنطاٙ املايعا١َ ٚايكا١ْْٝٛ سٍٛ َس٣  ٓعٛضاتق١ً يف تؿهٌٝ امل ًٚهش١ٝ شي
أٚ شيو تػأٍ عٔ ؾعًٗاناْت  ُا إشا، نُا ٖٛ اسباٍ ؾٝاملطتهب س ايؿعٌٜذبس يف
.عًٝ٘ ػتشل َا سكًتت
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٣ؾ٤ش  ،" CEDAWُٔئرٔش ع٤ذاٝ 25ػشك ك٢ اُغِغخ  ٤ٌٗبساؿٞا مذ أُشأح ك٢ ؽٍٞ اُؼ٘ق ٝكوب ُزوش٣ش - 
 ٣ؼذ أُؼ٠٘، ك٢ ٛزا ٝإ اُٞاهغ ٣٘ظش ُٜب " ػ٠ِ إ رزؾَٔ ٛزا. أُغبس".    ُِؼ٘ق٣زؼشمٖ  ٖٓ اُ٘غبء ًض٤شا٠ُ إ 

 اُضوبكخ، ٖٓعضء ، ٝاُؼوٞثخ اُز٢ روغ ػ٤ِٜب رؾ٤ل أٝ رِذ االىلبٍ ًٜٞٗب آشأح ٖٓ عضء ال ٣زغضأ ثؤٗٚ اُؼ٘ق أُ٘ض٢ُ
    .www.omct.org/files/2001/01/2177/nicaraguaeng2001.pdf:  أٗظش

أُشأح ًبئٖ اعزٔبػ٢ ك٢ األعبط. ٝػ٘ذ ارخبر اُوشاساد اٝ اُزقشف ثغ٤ًِٞبد 

لؼِٚ االخشٕٝ، أٝ ٣لٌشٕٝ ك٤ٚ، ٝٓب ٣زٞهؼٞٗٚ ٜٖٓ٘. كؤٜٖٗ ؿبُجًب ٓب ٣زؤصشٕ ثٔب ٣

 ٣ٌٖٝٔ ُآلخش٣ٖ إٔ ٣غؾجٖٞٛ ثبرغبٙ أىش ٝأٗٔبه ٖٓ اُغِٞى اُغٔبػ٢. 
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عٓسَا ٜتِ إش  ايكتٌ ع٢ً ٜس ايؿطنا٤يًٓػا٤، غايبًا َا ٜكع بايٓػب١ زعْٛا، إشٕ، ْكٍٛ 
قسضت َٓع١ُ يكس  عٔ شيو ايؿعٌ. قتٌ ايٓػا٤، غايبا َا ٜهٕٛ ؾطٜهِٗ املػ٪ٍٚ

اٱْاخ ع٢ً  بنيدطا٥ِ ايكتٌ  َٔ٪إٔ َا ٜكٌ إىل  ايكش١ ايعامل١ٝ يف عاّ 
بني َٔ .  ٚيًطداٍ%  ايصنٛض، َكابٌَٔ قبٌ ايؿطنا٤  ايعامل تطتهبَػت٣ٛ 

ع٬ق١  ٔتؿتكط إىل ايبٝاْات عَٓٗا  ٪اٱْاخ، َٔ عٔ نشاٜا ايكتٌ  اٱسكا٤ات
 . 78ازبطمي١ ايهش١ٝ مبطتهب

 ٜكع عًِٝٗؾُٝا ٜتعًل بايعٓـ نس املطأ٠ ٖٛ إٔ ايطداٍ  تٗا٬َسعأخط٣ ميهٔ ْكط١ 
اسباٍ َع ايهجري َٔ أعُاٍ ايعٓـ اييت ٜعاْٞ َٓٗا  ٛ، نُا ٖايعٓـ َٔ ًاقسض اٜهًا

٭عُاٍ عٓـ ع٢ً أٜسٟ ْػا٤ أخطٜات، ٫  ٔتعطنٜٖصا ٫ ٜعين إٔ ايٓػا٤ ٫ ايطداٍ
 تؾكس ٫سع. ع٢ً ٜس ؾطنا٤ َٔ ْؿؼ ازبٓؼ أٚ ا٭َٗاتٚغُٝا زاخٌ املٓعٍ، 

تؿع، اْتؿاض َٔ ايبًسإ شات ايسخٌ املط أَ ايسضاغات ا٫غتككا١ٝ٥، َٚععُٗ صبُٛع١
ْازضا َا ايػٝام ٖصا ٚع٢ً ا١ٜ ساٍ،  ايٓػا٤ نس ايطداٍ زاخٌ املٓعٍ قبٌ ايعٓـ َٔ

َٔ ايعٓـ املػتُط، يصيو ؾإٕ ايطداٍ ِٖ  ًاٚاسس ٜعهؼ ادباًٖاٜهٕٛ دع٤ا َٔ منط 
يًعٓـ نس نٌ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤، ٖٚصٙ سكٝك١ تًؿت ا٫ْتباٙ إىل  ازبٓا٠ ايط٥ٝػني

باعتباضٖا عٛاٌَ ٖا١َ يؿِٗ  ١ٜايصنٛضايػط٠ٛ ازبٓػني ٚ يه٬ع١ٝ ايبٓا٤ات ا٫دتُا
 ايعٓـ

ايعٛاٌَ اييت ت٪زٟ إىل ايعٓـ نس املطأ٠ ٜٚتُجٌ أسس أٖساف ٖصٙ ايسضاغ١ يف ابطاظ إ 
تؿػري تػاعس ع٢ً ١ٝ، ٚاييت ٚاجملتُع ١ايع٥٬كٝٚ، كع ع٢ً َػتٜٛات عسٜس٠: ايؿطز١ٜت

ع٢ً اسباد١ إىل ايتسخ٬ت اييت تعٌُ  بٛنٛح اىلبعض َٔ ٖصا ا٫خت٬ف. أْٗا تؿري 
ؾه٬ً عُا ٜرتن٘ سبكٛم اٱْػإ،  أغاغًٝا ؾٗٞ متجٌ ب٬ ؾو اْتٗانًااملػتٜٛات. طبتًـ 

، َٓٗا ، ٚتؿطض تهايٝـ اقتكاز١ٜ نبري٠ِٗعٛاقب ٚخ١ُٝ ع٢ً ضؾاِٖٗ ٚقسضات َٔ
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هايٝـ اٱْتاد١ٝ غري ايتؾه٬ً عٔ اي١ٝ املباؾط٠ يًتعاٌَ َع ٖصٙ ايعاٖط٠ ايتهايٝـ امل
  املباؾط٠ اييت تٓتر عٔ شيو. 

ًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ييف أٟ دسٍٚ أعُاٍ  ًاأغاغٝ ًاايعٓـ نس املطأ٠ عٓكط يكس أنش٢
ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ملا بعس عاّ اٖساف  بعس ايت١ُٝٓ ملااملػتسا١َ ٚأٚي١ٜٛ سامس١ ٱراض 

. 
 ًعٓـ نس املطأ٠ يف نٌينجري٠  اؾهأٍ سسٚخ عبعض ايتكسٜطات  سضاغ١تكسّ ٖصٙ اي

بني اجملتُعات ا٫ْػا١ْٝ.اجملايني اشبام ٚايعاّ نُ٪ؾط سبذِ املؿه١ً ٚا٫خت٬ف َٔ 
ٜػتهؿـ ايكػِ ايجايح ازبٗٛز املدتًؿ١ يؿطح ٖصٙ ايعاٖط٠ َٔ سٝح ايعٛاٌَ ٚ

بعض عٛاقب ايعٓـ، َٔ سٝح  ا٭قػاّ ا٫خري٠ تسضؽايؿطز١ٜ، ايؿدك١ٝ ٚاهلٝه١ًٝ
ٚربًل ايٛضق١ مبٓاقؿ١ ايططم ٚقسضات نٌ َٔ املطأ٠، ٚايتهايٝـ ا٫قتكاز١ٜايطؾاٙ 

 املؿه١ً.َعازب١ َٔ خ٬هلا تِ تاملدتًؿ١ اييت 
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  العيف ضد املسأٗ ّالفتٔات          
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   :املسأٗ ّاألشمات-أّاًل

يف ب١٦ٝ َا بعس ايكطاع ايٓعاع ٜبسأ ا٫َتشإ ايكعب مل٪غػات اجملتُع، ٚعٓسَا ٜكع 
ًٜكٞ بع٬ي٘ يف ايصٟ َٓع دبسز ايعٓـ  يًُذتُع ع٢ً ايط٥ٝؼ اهلسف ٜرتنعَباؾط٠، 

 تًو ازبٗٛز ؾؿٌ َؿكٌ َٔ َؿاقٌ اجملتُع، ٫غُٝا ٚإنجري َٔ ا٭سٝإ ع٢ً نٌ 
تٛتطات بني ازبٗات خًل ٜ٪زٟ أسٝاْا إىل املػاض ٖصا .  يًدطط ازبُٝع ميهٔ إٔ ٜعطض

ٚاملٗٓسغني املعُاضٜني َكاحل املطأ٠ ايؿاع١ً يف اجملتُع املسْٞ، مبا يف شيو زعا٠ 
 ايسٚي١ٗٛز بٓا٤ ٚايتٓؿٝصٜني املعٓٝني جب

إ ٚايت١ُٝٓ ٫ ميهٔ  املتعًل بايٓٛع ا٫دتُاعٞاشبطاب ٫ٚبس َٔ ا٫قطاض ٖٓا، إ 
ايٓعاعات املػًش١، بػبب ملعاْا٠ ٚا قعٔ ض١ٖٓٝ ايٖٛٔايًٛاتٞ ٚتذاٌٖ ايٓػا٤ ٜ

تكِٝٝ تأثري ايكطاعات غٛا٤  ٫بس َٔٚ  يف َٓارل ايكطاع اتنُكُٝنُؿطزات أٚ 
اختؿا٤ أعها٤ إٕ  سا٫ت َا بعس ايكطاع سايًٝا اٚ ازباض١ٜ ظطٚف ايكطاعات يف

ػبعٌ ايٓػا٤ أنجط ا٭ضاٌَ ٚا٭غط اييت تطأغٗا إْاخ، ْػب ا٭غط٠ َٔ ايصنٛض، ٚظٜاز٠ 
َػتٜٛات ايؿكط بني ايٓادٝات َٔ اسبطب  ؾه٬ً عٔ اضتؿاعيًعٓـ ازبٓػٞ،  عطن١

هطط يف بعض ا٭سٝإ ايهجري َٔ ع٢ً املطأ٠. إش ت قاغ١ٝ تًكٞ بع٬هلا ٖٚٞ ْتا٥ر
، أغطِٖعٔ  مما ٜهططِٖ اىل ست١ُٝ ايسؾاعايٓػا٤ يتٛيٞ املػ٪ٚي١ٝ نط٥ٝؼ يٮغط٠، 

 اسٝاًْا بػبب نعـ ا٫عساز هلصٙ املػ٪ٚي١ٝقعب١ ٖٚٞ ١َُٗ 

ػبازيٕٛ  تُعَٔ ٚانعٞ ايػٝاغات املػ٪ٚي١ عٔ بٓا٤ اجمل ق٬ًًٝع٢ً قعٝس آخط، إ 
ذبرتّ ؾٝ٘ ، ٚاملػاٚا٠ٚزميكطار١ٝ تٓعِ باهلسف ايٓٗا٥ٞ يف إقا١َ صبتُعات عازي١  بؿإٔ

ٛف َٔ إٔ عٔ اشب شيو، ايهجري َٔ ايٓاؽ، ٜعربَٕٚٚع  سكٛم اٱْػإ يًُطأ٠
 َعايتعاٌَ  شيو إٗع ايكاضب، ٜقس قطٜبا دسابؿهٌ  ايػعٞ يتشكٝل شيو اهلسف

٫ ميهٔ  ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽع٢ً أٟ ساٍ،  ميهٔ إ ٜ٪زٟ اىل اْك٬ب٘قاضب ٖـ 
ذبكٝل  ؾكس أثبتت ايتذطب١ ايػابك١ إٔباٱؾطاط يف ايتأنٝس ع٢ً ٖصا ازباْب.  املدارط٠

 ايهجري َٔ ا٫ٖتُاّ سبكٛم املطأ٠ ٚنعزٕٚ تشكل َا قس ٜا٫غتكطاض يف بًس 
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ٜععظ بؿهٌ نبري ؾطم  َبهطٛقت ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ بإؾطاى املطأ٠ يف إ يف ايٛاقع 
 َٔ خ٬ٍا٭َٔ،  ذبكٝل

 ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ خؿض  ععظ ؾطماملؿاضن١ ا٫قتكاز١ٜ يًُطأ٠ ت
ْػب١ اٱعاي١

؛تٓاقل َعس٫ت املٛايٝسبطتبط ت اأْٗ 
اغتجُاض أضباح ا٭ؾٝا٤  بإعاز٠َٔ ايطداٍ أنجط ايٓػا٤ غايبًا َا تًذأ  

؛اشباق١ بِٗ ٚاييت تعٛز بايٓؿع ع٢ً ا٭غط٠
سكٝك١ٝ ع٢ً ا٫ضض خط٠ٛ  ٜؿهٌيف ايك٠ٛ ايعا١ًَ ميهٔ إٔ  إزَاز ايٓػا٤ 
طؾع ا٭غط َٔ زا٥ط٠ ايؿكطي

  إ، ٚبكٛض٠ دع٤ َٔ ايػهٜعاْٞ اييت  )اجملتُعاتٓكؿ١ املاجملتُعات غري
تعٗط اغتعسازا أع٢ً َٔ املع١ًَٝٛ(ض٥ٝػ١ٝ ايٓػا٤ ٚ / أٚ ا٭قًٝات ايعطق١ٝ، 

.ايعٓـ ٚاسبطبببهجري سبٌ َٓاظعاتٗا ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ ايبس٤ 
  ٌاجملتُعات اييت ذبكل ؾطم َػاٚا٠ أنرب يًُطأ٠، تتُتع مبػتٜٛات َعٝؿ١ أؾه

ًعٓـ ايػٝاغٞ، ضمبا ٚمماضغات زميكطار١ٝ أٚغع ؾه٬ً عٔ َػتٜٛات أقٌ ي
ٜهٕٛ ايػبب ايط٥ٝؼ ٖٛ َػاٚا٠ املطأ٠. 

  ايؿػاز ٜؿهٌ املعٛم ايط٥ٝؼ يًت١ُٝٓ يف َطاسٌ َا بعس ايٓعاع. إش تتُأغؼ
ٚتٓاٍ آيٝاتٗا ع٢ً ايكبٍٛ ا٫دتُاعٞ  ايهجري َٔ املُاضغات ا٫عبطاؾ١ٝ

ٚتتػًػٌ يف اسبؼ ازبُعٞ يًٓاؽ، مما ٜعكس املؿٗس ايتُٟٓٛ ٜٚ٪ثط ع٢ً ْٛع١ٝ 
اسبٝا٠ ٚاغتساَتٗا مما ٜكًٌ ؾطم ايتكسّ يتشكٝل ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥. 

زضاغ١ ممٛي١ َٔ اسبه١َٛ ايهٓس١ٜ، يتكِٜٛ أِٖ ايعٛاٌَ اييت دبعٌ ايسٍٚ أنجط  تٛقًت
ٖؿاؾ١، اىل إ املػاٚا٠ بني ازبٓػني تًعب زٚضًا ض٥ٝػا يف اغتكطاض ايسٚي١، ست٢ عٓسَا 
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تٓؿكٌ اضتبارٗا بعٛاٌَ أخط٣، إش إ ايع٬ق١ تبسٚ ٚانش١ بني َػتٜٛات ايت١ُٝٓ 
  .79اجملتُع١ٝ ايعا١َ ٚا٫غتكطاض

إ َا ؾٗست٘ ايبًسإ املتكس١َ َٔ ذب٫ٛت ١َُٗ يف تععٜع املػاٚا٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايٓٛع 
ا٫دتُاعٞ، قس محٌ ٖصا ايتشٍٛ يف رٝات٘ أٜهًا ؾطقًا َتعاظ١ُ يبػط ا٫غتكطاض 
ٚذبكٝل ايطؾاٙ. نُا ٫سعٛا أٜهًا إ ا٫ضتباط بني ايسميكطار١ٝ ٚا٫غتكطاض غري 

ت ممٔ أنسٚا باغتُطاض ع٢ً ست١ُٝ تأغٝؼ َٛدٛز٠. يصا ظٌ ضامسٞ ايػٝاغا
ايسميكطار١ٝ اسبسٜج١ سصضٜٔ َٔ تٓاٍٚ ايكهاٜا املتعًك١ مبها١ْ املطأ٠. ع٠ٚ٬ ع٢ً شيو 

ساٍٚ اختباض َا إشا ناْت ٖٓاى ع٬ق١ بني ايطبٝع١ أظٗط حبجًا مم٫ًٛ َٔ ايبٓو ايسٚيٞ، 
كُع   نأزٚات اغاغ١ٝ ايكُع١ٝ ٚايطبك١ٝ يٮْع١ُ ا٫دتُاع١ٝ ٚاملٌٝ عبٛ ايعٓـ ٚاي

يًػٝاغ١ اشباضد١ٝ، ٚقس ٚدست اضتبارًا قًٜٛا بني عسّ املػاٚا٠ ايساخ١ًٝ بني ازبٓػني 
ٚاغتٓتذت ايسضاغ١ يف ن٤ٛ َا تكسّ إٔ املػاٚا٠ بني ازبٓػني  ٚايعسٚإ اشباضدٞ

يٝػت قه١ٝ عساي١ ادتُاع١ٝ ؾشػب بٌ ٖٞ قه١ٝ أَ زٚيٞ تػاعس يف تععٜع ؾطم 
. ١ٝ80 ايسٍٚايتٓب٪ بعسٚاْ

ثاىًٔا: بعض مظاٍس العيف ضد املسأٗ: 

ضنؼ، ٚايعٓـ ٜٓطٟٛ اٖٛ قارط٠ ايتاضٜذ بتعبري ناضٍ َ-املازٟ ٚغري املازٟ-ايعٓـ
ٚا٫دتُاعٞ، ٜتساخٌ ايعاٌَ ايبٝٛيٛدٞ ٚايٓؿػٞ  ابعازٖا، سٝحع٢ً َؿه١ً تتعسز 

ٜهِ غًػ١ً َٔ ا٭ؾعاٍ اييت ترتاٚح َا بني ايهطض املازٟ ٚازبػسٟ ٚا٫ٖاْات  نُا
إْٗا ب٬ ؾو صبُٛع١ َٔ ا٭ؾعاٍ ٜٓذِ عٓٗا إٜصا٤ ٜٓبػط ع٢ً غًِ رٌٜٛ  ايٓؿػ١ٝ،

َٔ ايسضدات، ٜبسأ بايتٗسٜس ٚاملػا١َٚ ٚايكصف َطٚضًا بايتذطٜر ٚايتهصٜب ٚايؿتِ 
 ٚق٫ًٛ اىل ايكتٌ. 
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عامل١ٝ ا٫ْتؿاض، إ٫ إ اٱقاب١ بٗا  ٜبسٚ ظاٖط٠ايعٓـ نس املطأ٠ ع٢ً ايطغِ َٔ إ 
زضاغ١   ٜعٗط َٔ اغتعطاض أنجط َٔ ؽبتًـ إىل سس نبري بني زٚي١ ٚأخط٣ َج٬

 عٔ ٚقٛعأبًػٔ  ايًٛاتٞإٔ ْػب١ ايٓػا٤  بًسا قبٌ عاّ  اييت أدطٜت يف 
% بني سٝاتِٗ ترتاٚح  قبٌ ؾطٜو محِٝ يف َطس١ً َا َٔ عًٝٗٔ َٔ اعتسا٤ دػسٟ

ازبٓػٞ َٔ قبٌ  تعطنٔ يًعٓـاملكابٌ تطاٚست ْػب١ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ  %، يف ٚ
 .%. اىل % ؾطٜو محِٝ بني 

% َٔ ايٓػا٤ تعطنٔ -إٔ َا بني  ٚقسضت زضاغ١ يًْٝٛٝػٝـ عاّ 
نُا أظٗط تكطٜط َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ إ  يًعٓـ املٓعيٞ يف َطس١ً َا يف سٝاتِٗ

اىل  ؾطنا٥ِٗ تعطنٛادػسٟ اٚ دٓػٞ َٔ  اىل عٓـ% َٔ ايٓػا٤ ممٔ تعطنٛا 
اقابات ٚدطٚح ْتٝذ١ ايعٓـ ايٛاقع عًِٝٗ. إش أظٗطت بعض ايتكسٜطات إ أنجط َٔ 
ٚاسس٠ َٔ نٌ أضبع ْػا٤ دطؼبات َٔ قبٌ ؾطنا٥ِٗ تطًبت سا٫تِٗ تسخ٬ً ربًٝا 

 . 81ِٗ يف ايطأؽ ٚازبػس ٚا٫رطاف ٚايطقب١َٝٔ ا٫نطاض ايٛاقع١ عً ٱغعاؾًِٗا ؾٛضٜ

ٚيعٌ ٚاسس٠ َٔ أخطط َعاٖط ايعٓـ ايّٝٛ ٖٛ ا٫دباض بايبؿط، إش تعٗط َ٪ؾطات 
ا٫َِ املتشس٠ إ أنجط َٔ ث٬ث١ أضباع ا٭ؾدام املتادط بِٗ عاملٝا ِٖ َٔ ايؿتٝات 

ػب١ ايٓػا٤ ايهشاٜا َٔٚايٓػا٤، َع ظٜاز٠ مبطٚض ايٛقت يف ْ
ٚٚؾكا ملهتب ا٫َِ املتشس٠، ٜتِ  82ايؿتٝات، ٚؾكا ٭سسخ زضاغات ا٭َِ املتشس٠

ايؿتٝات ٚايٓػا٤ يف دٓٛب آغٝا نٌ عاّ؛ َٔ أيـ ٚمخػٕٛ  َا١٥ تٗطٜب   
َٔ ايٓػا٤ ٚايطداٍ ٚا٭رؿاٍ تتِ  أيـ  باٱناؾ١ إىل شيو، َا ٜكسض ب 

 . 83ا يف أَانٔ أخط٣ َٔ دٓٛب آغٝاغٜٓٛ املتادط٠ بِٗ
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82
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83

 - Huda, S. “Sex Trafficking in South Asia.” International Journal of 
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ايؿٛاضع َٔ  نس ارؿا٫ٍغُٝا يف ايبًسإ ايٓا١َٝ مياضؽ ايعٓـ إ أسس أِٖ َعاٖط 
ع٢ً َ٪ؾطات ١َُٗ يًعٓـ  ايعجٛض ايؿتٝات، سٝح تعٗط َعطٝات املػٛح ٚايسضاغات

َٔ  ايًٛاتٞ ٜٗطبٔ شيو إ ايؿتٝات َٔ ا٭رؿاٍ املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ.
باملكاض١ْ تهٕٛ َهاعؿ١ ضمبا  ٚغ٤ٛ املعا١ًَ ايعٓـ ٜٛادٗٔ أقٓاف َتعسز٠ َٔاملٓعٍ 

اهلٓس ، ٚيف84عاّ  بٓػ٬زٜـ َع اقطاِْٗ َٔ ا٫ْاخ. ايعسٜس َٔ ايبشٛخ يف
ايؿٛاضع َٔ ايؿتٝات إٔ َععِ ارؿاٍ  ، أظٗطت86  ، ٚبانػتإ 85عاّ 

ٚقس أظٗطت ايسضاغ١ املؿاض ايٝٗا يف ٓعٍيف امل ٖاضبات َٔ ايعٓـ ِٖ يف ايٓٗا١ٜ
ايؿتٝإ يف  َا ٜٛادٗ٘ نعـٜٛادٗٔ أؾها٫ً َٔ ايعٓـ تعازٍ إٔ ايؿتٝات  بٓػ٬زف
قس  يعٓـ ازبٓػٞأَاّ اايؿتٝات  ازبٓػٞ. شيو إ ٖؿاؾ١ايعٓـ ، ٫غُٝا ايؿٛاضع

ْػب١  ع٢ًأناْت  ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، يف اهلٓسع، ايؿٛاض بايرتنٝب ايعُطٟ ٭رؿاٍتتعًل 
أعُاض  ٖٚٞغ١ٓ  - ترتاٚح أعُاضِٖ بني  ممَٔٔ ايؿتٝات بني أرؿاٍ ايؿٛاضع 

أْؿػِٗ َٔ املطاٖكني  ع٢ً محا١ٜ تِٗقسض بػبب عسّعطن١ ي٬غتػ٬ٍ ازبٓػٞ  دبعًِٗ
 ا٭نرب غٓا
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 اضتؿاع َعس٫ت ا٫ْاخ ايًٛاتٞ ٜعاْني ايعٓـدٓٛب آغٝا يف ؿتٝات زضاغ١ يًأظٗطت 
َبهط، إش تتذسز ٖصٙ يف ٚقت  ايطؿٛي١ املبهط٠، ٚاي٬تٞ مل ٜتعٚدٔ ٫غُٝا يف َطاسٌ

 ٙؿٌُ ٖصتٚ عًَُٛااملٓعٍ ٚيف املسضغ١، ٚيف اجملتُع  ًَٜٛٝا يف َٔ ايعٓـ املؿاٖس

 الكلف االقتصبديتبعط مؤشراث العنف ظذ المرأة: 

 أ٣نب كٞائذ ٛ٘بى  .أعبع٢ ٖٓ ؽوٞم اإلٗغبٕ ٛٞ ؽن اُؼ٘ق ٖٓخب٤ُخ  ؽ٤بحإ ٝعٞد 

ك٢  مذ أُشأح اُؼ٘قُوذ خقـ هبٕٗٞ اُزخل٤ق ٖٓ   .ُٔ٘غ اُؼ٘ق اهزقبد٣خ ًج٤شح

ػ٠ِ ٓذٟ ٌٓضلخ  ثشآظ ٤ِٓبس دٝالس ك٢ 1.6ؽٞا٢ُ  1994ػبّ  اُٞال٣بد أُزؾذح

ُِوبٕٗٞ اُزيج٤ن اُلؼ٢ِ  ٝاُلٞائذ أُزشرجخ ػ٠ِ رؾ٤َِ اُزٌب٤ُق ٣ٝوذس  .خٔظ ع٘ٞاد

اُقؾ٤خ،  اُخغبئش ك٢ أُٔزٌِبد رغ٘ت رٌِلخ ٤ِٓبس دٝالس، ٢ٛٝ 16.4ػ٠ِ رٞك٤ش 

اُٞكبح ٗٞػ٤خ اُؾ٤بح ٝ، ٝاٗخلبك كوذإ اإلٗزبع٤خخذٓبد اُنؾب٣ب، ٝٝٝاُؾشىخ 

دٝالس  ٤ِٓبس 14.8ٖٓ ريج٤ن اُوبٕٗٞ ثؾذٝد  اُلٞائذ أُزؾووخ فبك٢ روذس .أُجٌشح

  .أٓش٢ٌ٣

 ًزٌب٤ُق ٓجبؽشح دٝالس ٤ِٕٓٞ 73.7ؽٞا٢ُ  2003ػبّ  ؾٌٞٓخك٢ ًُٞٞٓج٤ب أٗلوذ اُ

ٖٓ ٪ 0.6 ٣غب١ٝ، ٝٛٞ ٓجِؾ اُؼ٘ق أُ٘ض٢ُ ُِ٘بع٤ٖ ٖٓ ٝروذ٣ْ اُخذٓبد ُٔ٘غ ًٝؾق

 ثٔب-ُِؼ٘ق أُ٘ض٢ُ، ثِـذ اُزٌب٤ُق ؿ٤ش أُجبؽشح اُغ٘خ ٗلغٜب ٝك٢  .ا٤ُٔضا٤ٗخ اُٞى٤٘خ

 ثغجت اُجيبُخ ُْ رؾووٜبا٣شاداد اُؾٌٞٓخ ُِنؾب٣ب ٝ اُنبئؼخ ك٢ رُي اُذخٍٞ

 .ٖٓ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ٪ 4ؽٞا٢ُ -أُشرلؼخ

اُؼ٘ق أُ٘ض٢ُ ٝاُزؾشػ  ثٔب ك٢ رُي-أُشأح مذ اُؼ٘ق ك٢ ثو٤خ أٗؾبء اُؼبُْ ٣ئصش

ال  مذ أُشأح اُؼب٤ُٔخ ُِؼ٘ق أُبل٤٣ٖ ٖٓ اُ٘بط، ؿ٤ش إ اٌُِلخ ػ٠ِ ؽ٤بح-اُغ٘غ٢ 

كوذإ األعٞس اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ٝ رٌب٤ُق اُزو٤ِذ٣خزوذ٣شاد اُ ٝرؾَٔ  .رضاٍ ٓغُٜٞخ

 األعبطإ اُغبٗت   .ٝاُٞفٍٞ ا٠ُ اُؼذاُخ، اُؾشًبد اٗزبع٤خ، ٝاٗخلبك ُِنؾب٣ب

اربؽخ أُغبٍ ُْٜ اُزٔزغ ثبُؾوٞم ٝٝ ٛٞ رٞك٤ش اُلشؿ ؾٔب٣خ ُِٔشأح ٖٓ اُؼ٘قُ

 .اُلشؿ االهزقبد٣خ بالعزلبدح ٖٓث

Source: World Bank, Women, Business and the Law 2014, p.4. 
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املسضغ١ يف يف املٓعٍ ٚ يًؿتٝات غ٤ٛ املعا١ًَ ايعارؿ١ٝ ٚازبػس١ٜ ٚازبٓػ١ٝ اتا٫عتسا٤
اييت تٛاد٘ ايعٓـ نُا تعٗط سا٫ت ع٢ً ايتعًِٝ؛  يًؿتٝات ايًٛاتٞ ٜػعني يًشكٍٛ

َطاؾل  ٚازبػس١ٜ يف ١ازبٓػٝ اتا٫عتسا٤بُٝٓا تتؿاقِ يف ايؿٛاضع؛ ايؿتٝات املؿطزات 
خ٬ٍ أٚقات ٚ ا٫غتػ٬ٍ ازبٓػٞ ٭غطاض دباض١ٜاىل داْب سا٫ت ا٭سساخ؛ 

اييت تعزاز ايعٓـ دسٜس٠ َٔ ؾهاٍ ٭تعطض ايؿتٝات تايٓعاع أٚ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ، 
  . ١ٜ88 يف تأَني اسبُا١ٜ هلِا٭غط عٓسَا تتعطٌ ايب٢ٓ
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 - Jennifer L. Solotaroff and Rohini Prabha Pande, Violence Against Women 
and Girls, South Asia Development Forum, World Bank Group, 2014, p.42. 
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 االمراض المسمنت    

 اُزٜبة

أُلبفَ ٝاُشثٞ/ 

اسرلبع مـو اُذّ/ 

 اُغشىبٕ

 آشاك اُوِت

 ٝاالٝػ٤خ اُذ٣ٞٓخ

اُغٌش 

ٓؾبًَ ا٤ٌُِخ 

اٌُجذ أٓشاك 

 اُغٌزخ

 اُذٓبؿ٤خ اٝ اُوِج٤خ

 

 اآلثبر الجسذيت

 

 عشٝػ ك٢

اُجيٖ ٝاُقذس 

 ٝاالىشاف

 عشٝػ ك٢

 اُذٓبؽ ٝاُشأط

ؽشٝم 

اُزٔضم 

اٌُغٞس 

اُؼٞم 

الصحت العقليت  

 والسلوكيت

 ّعٞء اعزخذا

 أُخذساد ٝاٌُؾٍٞ

اٌُآثخ ٝاُوِن 

 اميشاثبد

 مـٞه ٓب ثؼذ االصٓخ

 اميشاثبد ك٢

 أُؤًَ ٝاُّ٘ٞ

 مؼق اُزش٤ًض

 ٝاالٗزجبٙ

ٗؾبه ٓلشه 

ٖاُزذخ٤ 

 اُزل٤ٌش ثبالٗزؾبس

 اٝ االٗزؾبس

اُقؾ٤خ ٝاُغ٤ًِٞخ ُِؼ٘ق اُؼٞاهت  

الصحت الجنسيت   

 واالنجببيت

 ؽَٔ ؿ٤ش

 ٓشؿٞة

 ٓنبػلبد

ٝٓؾبًَ ٓقبؽجخ 

 ُِؾَٔ

 اعٜبك

 ؿ٤ش آٖٓ

 اميشاثبد

ك٢ اٗزظبّ اُؾ٤بح 

 اُضٝع٤خ

 ًَٓؾب

ٗبعٔخ ػٖ االرقبٍ 

 اُغ٘غ٢

 آالّ اُؾٞك

 أُضٓ٘خ
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 تداعٔات العيف املبين علٙ اليْع االدتناعٕ: -ثالجًا

 عٛاقبصبُٛع١ َٔ اي ؾإ شيو ٜٓذِ عٓ٘ايعٓـ نس ايٓػا٤ ٚا٭رؿاٍ عٓسَا ٜكع 
املاز١ٜ  صبُٛع١ َٔ ا٭نطاضًُٛغ١ املعٛاقب ايٚتؿٌُ  املًُٛغ١ ٚغري املًُٛغ١

يف نسَات ع٢ً اٱقابات قات١ً أٚ تٓطٟٛ تهٕٛ ميهٔ إٔ ، املباؾط٠ ٚر١ًٜٛ ا٭َس
ا٭نطاض ع٢ً  ٪زٟت، بُٝٓا ٚنػٛض يف ايععاّ ٚايػُع ٚؾكسإ ايبكط، ٚاسبطٚمازبػِ 

، اٯ٫ّ املع١َٓخطط ايتعطض ملؿانٌ قش١ٝ أخط٣، مبا يف شيو إىل املس٣ ايطٌٜٛ 
ؾه٬ً عُا ٜعطف مبت٬ظ١َ اٱعاق١ ازبػس١ٜ، ٚتعارٞ املدسضات ٚايهشٍٛ، ٚ

  .انططابات نػٛط َا بعس ا٫ظ١َ 

قبٌ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ َا ٜرتن٘ َٔ آثاض ايعٓـ يعٌ أخطط عٛاقب 
ؾاملطأ٠ اسباٌَ أنجط عطن١ ملؿه٬ت ايٛظٕ ؾه٬ ع٢ً املطأ٠ ٚأرؿاهلٔٚأثٓا٤ اسبٌُ 

عطن١ . نُا اْٗا أنجط قبٌ اي٫ٛز٠املٓاغب١ اسبكٍٛ ع٢ً ايطعا١ٜ يف تأخري عٔ اي
بط اضتٚقس  ٓعٜـ أثٓا٤ اسبٌُايعٓل ايطسِ، ٚايتٗابات ايه٢ً ٚايتٗابات يًُعاْا٠ َٔ 

نجري َٔ ٚأؾاضت  اي٫ٛز٠ املبهط٠ ٚايها٥ك١ ازب١ٝٓٝٓٚعٜاز٠ خطط اٱدٗاض بايعٓـ 
 ايسضاغات إٔ ايعٓـ أثٓا٤ اسبٌُ ٜػاِٖ إىل سس نبري يف اغبؿاض ايٛظٕ عٓس اي٫ٛز٠

 .    نجط عطن١ َٔ غريِٖ يًُٛت قبٌ غٔ اشباَػ١أنُا ػبعٌ ا٫رؿاٍ 

َٔ أخطط ايعٛاقب اييت تكع ع٢ً املطأ٠ ٫غُٝا ا٫رؿاٍ. إش يعٓـ ازبٓػٞ ٫ ؾو إ ا
صبُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ا٭عطاض  ايٓادني َٔ ا٫عتسا٤ ازبٓػٞ ٚا٫غتكاب اىلٜتعطض

ايّٓٛ ٚا٭نٌ، ٚا٫نت٦اب، َٚؿاعط ايصٍ انططابات ايٓامج١ عٔ ايكس١َ مبا يف شيو 
َطنع أظَات  ايرتنٝع.     يكس أظٗط، ٚعسّ ايكسض٠ ع٢ً ٚايؿعٛض بايصْبٚايػهب 

ا٭َطاض اييت تٓتكٌ با٫تكاٍ  طنٛا اىلتع ظبا٥ٓٗأَ  %ا٫غتكاب يف باْهٛى إٔ 
ت ايبٝاْاٖٚٓاى نجري َٔ ، % أقبشٔ سٛاٌَ % اىلازبٓػٞ ْتٝذ١ ي٬غتكاب، ٚ 
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يف ايبًسإ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا نٛضٜا تتؿل َع ٖصٙ املعطٝات. َٔ املهػٝو ٚمجٗٛض١ٜ 
غري املؿطٚع١ َٔ ؾطق١ ايٛؾا٠ أٚ ٚاملُاضغات ا٭ؾهاٍ تعٜس ، ممٓٛع قاًْْٛااٱدٗاض 

 ايعكِ يف املػتكبٌ

اشبٛف َٔ  ايػٝطط٠ ع٢ً أدػاَِٗاملطأ٠ يف  بايعٓـ ٜؿٌ قسضات ايعٓـ ٚايتٗسٜس
ٚاملؿاضن١  أقٌ قسض٠ ع٢ً ايتؿاٚضا دبعًِٗ ايؿطنا٤ ٜعين أْٗعٓٝؿ١ َٔ قبٌ ضزٚز ؾعٌ 

، ٚبايتايٞ َٛاد١ٗ خطط أع٢ً َٔ ٚغا٥ٌ تٓعِٝ ايٓػٌتٓعِٝ ا٭غط٠ أٚ اغتدساّ  يف
سا٫ت اسبٌُ غري املطغٛب ؾٝ٘ ٚا٭َطاض املٓكٛي١ دٓػٝا، مبا يف شيو ؾريٚؽ ْكل 

 .سظاٱٜ/املٓاع١ ايبؿط١ٜ 

أٜها س ايتٗسٜسات ايساخ١ًٝ ٚايعٓـ يف اجملاٍ ايعاّ ميهٔ إٔ ذب ٚعٓس ايبشح ؾُٝا ٚضا٤
ٚتٛنح زضاغ١ ٍ. ضغب١ ايٓػا٤ يف ايبشح عٔ عٌُ أٚ ؾطم أخط٣ خاضز املٓعَٔ 

قبٌ اغتكاب ع٢ً ْطام ٚاغع َٔ ْؿط ساي١ قاَت بٗا غطؾ١ ايتذاض٠ اهلٓس١ٜ بعس 
س َٔ اشبٝاضات يف اسبَٔ ايعٓـ ايعاّ اشبٛف أغِٗ رايب ؾاب يف زهلٞ نٝـ 

 ا٫قتكاز١ٜ يًُطأ٠

ايصٟ  ا٭غاؽعٓكط اياشبٛف َٔ ايعٓـ ازبٓػٞ اغتٓازًا اىل املعطٝات اع٬ٙ، ٜعس 
نٌ  يفٚاسس ٜعٗط ٖٚٛ ٖادؼ ، يف اجملاٍ ايعاّ ٜؿهٌ ضبٛض ٖٛادؼ ا٫ْاخ

 ٍغايٛب َػح بٝاْات يكس أظٗطت  .١ َٚػتٜٛات ايت١ُٝٓٝا٫ْتُا٤ات ايطبك١ٝ ٚايجكاؾ
ايطداٍ يف ايبًسإ شات ايسخٌ ايعايٞ  ٜهٕٛ ايصٟ يف ايٛقت   عاّ  بًسا  
، ي٬ٝ ِٛسسٖياملؿٞ يف ايبًسإ شات ايسخٌ املٓدؿض ب َكاض١ْ ؾعٛضًا با٭َإأنجط 

َٔ ايطداٍ يف ؾعٛضًا با٭َإ ايٓػا٤ أقٌ  ٖٚٓا( َٔ ايٓػا٤ %يًطداٍ َكابٌ% )
َع زا٥ًُا إٕ ايؿذ٠ٛ بني ازبٓػني يف املؿاِٖٝ ٫ تتٛاؾل  س أظٗطتٚق، ٕابًساينٌ 

 َػتٜٛات ايسخٌ
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عرب  ٥ٗاتطززت أقساقه١ٝ ايعٓـ زاخٌ ا٭غط٠ بٗصٙ ايططٜك١ ْسضى مجٝعًا، إ 
إٔ ازبٓا٠ أٚ ايهشاٜا َٔ ايؿتٝات سكٝك١ يتكٌ إىل  إٔ متتسَٔ املطدح ٚ ا٭دٝاٍ

مبا ٫ ٜكبٌ  ٜٔ، َ٪نسيًعٓـ ٚا٫عتسا٤ زاخٌ ا٭غط٠ ٚايؿتٝإ إَا ؾٗسٚا أٚ تعطنٛا
املدارط  ايعٛاقب ايٓامج١ عٔ ظٜاز٠ايٓؿاط ازبٓػٞ املبهط، ٚايؿو املدارط ايٓامج١ عٔ 

 ايٛقت ايصٟ قس تعٌُ ؾٝ٘ٚيف  ، ٚتعارٞ املدسضات ٚتعسز ايؿطنا٤ ازبٓػٝني١ازبٓػٝ
ْبا َٔ دٛاْب اسبٝا٠ ا٭غط١ٜ، باعتباضٙ دا" ايعٓـ تطبٝعٖصٙ اٯثاض دع٥ٝا َٔ خ٬ٍ 

 اييتع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ ٚكس ٚثكت صبُٛع١ َٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ اٯثاض ايػًب١ٝ ؾ
 . ا٫ْػاْٞ ايٛنع صبٌُ ع٢ً ايهاض ا٫دٗاز خ٬ٍ َٔ تٓعهؼ

%  ا٫ْاخ ٚمبعسٍاملطأ٠ إٔ  َهاؾش١ ايعٓـ نس سٍٛٚقس أظٗطت زضاغات زٚي١ٝ 
 غ١ٓ ؾُا ؾٛم قس تعطنٔ يًعٓـ، ٚإ َا بني  َٔ ايػهإ ممٔ تبًؼ أعُاضِٖ 

ازث١ ٚاسس٠ ع٢ً ا٭قٌ َٔ ايعٓـ ازبػسٟ أٚ سب ايػهإ تعطنٛا% َٔ ٖ٪٤٫  –
-. ٚتطاٚست َعس٫ت عٓـ ايؿطٜو اسبُِٝ 91غ١ٓازبٓػٞ َٓص بًػت أعُاضِٖ 

ايػطبا٤.  َٔ قبٌ ٜطتهب صٟبؿهٌ عاّ أع٢ً بهجري َٔ ايعٓـ اي ايٓػب ٚناْت% 
،  ايبًسإ َٔ نبري عسز ٚيف 92ٚبايتطابل َع ٖصٙ املعطٝات، أظٗطت زضاغات أخط٣

 اىل سس نبري، كاضب١، َتاسبُُٝني ادباٖات ايعٓـ اييت تطتهب ع٢ً أٜسٟ ؾطنا٥ٗٔ إ
يف ادباٖات ايعٓـ اييت ٜطتهبٗا غري املكطبني أٚ  بؿهٌ أنربايسٍٚ  ْػب سٝح تؿاٚتت

ايػطبا٤ "
ايهجري َٔ ايٓػا٤ ايعطاقٝات ٜتعطنٔ ٚيف ايعطام أظٗطت ْتا٥ر املػٛح اسبسٜج١ إ 

إش أظٗطت ْتا٥ر املػح املتهاٌَ يٮٚناع ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١.  بأؾهاي٘يًعٓـ 
تعس  ا٫ؾعاٍ اييتإ ايٓػا٤ قس تعطنٔ يبعض  (ٚايكش١ٝ يًُطأ٠ ايعطاق١ٝ )

%( َٔ ايؿتٝات تعطنت سٛايٞ ) ؾكستًؿ١. عٓؿا نس املطأ٠ َٔ دٗات ٚيف أَانٔ طب

                                                            
91

 -Johnson, H., N. Ollus and S. Nevala. Violence against women: an 
international perspective New York: Springer Press. 2008. 
92

 -True, J. The political economy of violence against women. Oxford: Oxford 
University Press, 2012.  



 

132 
 

%( َٔ ٚتعطض سٛايٞ ) ا٫غط٠،( غ١ٓ يعٓـ َٔ أسس اؾطاز -بعُط )
 .93ايٓػا٤ املتعٚدات ٫سس أؾهاٍ ايعٓـ املعٟٓٛ َٔ ايعٚز
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ٝصاسح اُزخي٤و، اُغٜبص أُشًض١ ُئلؽقبء، أُغؼ أُزٌبَٓ ُؤلٝمبع االعزٔبػ٤خ ٝاُقؾ٤خ ُِٔشأح اُؼشاه٤خ، - 
2012                    . 

 : I WISH   2012أظٜشد ث٤بٗبد أُغؼ أُزٌبَٓ ُؤلٝمبع االعزٔبػ٤خ ٝاُقؾ٤خ ُِٔشأح اُؼشاه٤خ 

ثٜب  ٓؼٚ ٓؾٌِخ ٓؼزشكًب أفجؼ اُز١ اُؾذ ا٠ُ أُخزِلخ ثؤؽٌبُٚ أُشأح ػ٠ِ اُٞاهغ اُؼ٘ق ٗغجخ اسرلبع

% ٖٓ اُ٘غبء أُزضٝعبد ثبُلئخ اُؼٔش٣خ 23ار رزؼشك  .اُؼشاه٤بد اُ٘غبء خٔظ ٖٓ أًضش رٞاعٜٜب

ح % ُِغ٤يش40% ُِؼ٘ق اُغ٘غ٢ 10ٝع٘خ( ُِؼ٘ق عٞاء ًبٕ ٗلغ٤ًب أٝ عغذ٣ًب أٝ ُلظًب ٝ 15-45)

 ٝاُزؾٌْ ٖٓ هجَ أصٝاعٜٖ.

ٓٔب اُشعَ ؽوٞم ٖٓ ؽوًب رُي ٝاػزجبس ػ٤ِٜب ٣ٔبسط اُز١ ُِؼ٘ق اُؼشاه٤خ أُشأح ادساى مؼق 

رجشس  اُز٢ اُضوبك٤خ اُو٤ْ اٗزبط ٝاػبدح رؼض٣ض ا٠ُ ُٔ٘بٛنزٚ، ٣ٝئدٟ اُشا٤ٓخ اُغٜٞد أٓبّ ٣ؾٌَ ػبئوب

% ٖٓ اُ٘غبء ال ٣ؼشَكٖ اٌُض٤ش ٖٓ اُغ٤ًِٞبد 55اُ٘زبئظ إٔ  أظٜشد.األعش٣خ اُز٘ؾئخ خبلٍ ٖٓ اُؼ٘ق

 أُق٘لخ ػب٤ُٔب ثؤٜٗب ػ٘ق ٝال ٣لٜٜٔ٘ب ػ٠ِ اٜٗب ػ٘ق.

( ػٖ ٓٞاهق أًضش ٓؾبكظخ ٝأًضش رؾذدا ٝرٞعٜب ٗؾٞ اُؼ٘ق  34-18ػجش اُؾجبة ك٠ اُؼٔش )ع٘خ

 ًٝبٗٞا أًضش رج٤٘ب ٝروجبل ُِو٤ْ ٝاألكٌبس اُ٘ٔي٤خ ؽٍٞ أُشأح. 

 أُؼي٤بد إٔ ٛ٘بى هجٞاًل ىٞػ٤ًب ُزغِو اُشعَ ٤ٛٝٔ٘زٚ، ار ثِـذ ٗغجخ اُ٘غبء اُِٞار٢ ٣شٕٝ أظٜشد

٪ ٢ٛٝ أػ٠ِ ٖٓ ٗغجخ اُشعبٍ 52ٖٓ ؽن اُضٝط مشة صٝعزٚ ارا خشعذ ٖٓ اُج٤ذ ثذٕٝ ػِٔٚ 

٪ ٖٓ اُ٘غبء ُِشعَ اُؾن 62٪ روش٣جب، ًٔب أػيذ 50اُز٣ٖ ٣شٕٝ ك٢ رُي ؽوب ُِضٝط ٝاُز٢ ثِـذ 

٪ ٖٓ اُشعبٍ اُؾن ُِشعَ. ٝاُ٘غبء 40ٝعزٚ ٖٓ أُؾبسًخ ك٢ االٗزخبثبد ك٢ ؽ٤ٖ أػي٠ك٢ ٓ٘غ ص

 ك٢ ٛزٙ األٓضِخ رٔضَ ا٣ذ٣ُٞٞع٤خ سٓض٣خ رؼي٢ ُِشعَ أ٤ٔٛخ ٝروَِ ٖٓ ؽؤٜٗب.

  َُوذ أعٜٔذ اُضوبكخ اُزو٤ِذ٣خ ك٢ ر٤ٜئخ أُشأح خبلٍ ػ٤ِٔخ اُز٘ؾئخ االعزٔبػ٤خ ثيش٣وخ رغؼِٜب رزوج

. كبُغٔبد أُؾٌِخ اعزٔبػ٤ًب ُِزًٞسح ٝاالٗٞصخ، ٢ٛٝ ثزُي رٔ٘ؼ اُشعَ اُؾوٞم ٖٓ اُؼ٘ق ٝرشاٙ ؽوب

خبلٍ رؤصش سإاٛب ٝأكٌبسٛب ثبُٔلب٤ْٛ ٝاُزقٞساد ؽٍٞ اُزاد األٗض٣ٞخ ٝىج٤ؼخ اُؼبلهخ ؿ٤ش أُزٌبكئخ 

 ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ ٝٓشرجزٜب أُزذ٤ٗخ ٓوبسٗخ ثٔشرجخ اُشعَ.

 



 

133 
 

 

 

 

ٝال ٣ؼزشكٕٞ ال ٣ذػٕٔٞ اُؾجبة ٗقق ٝأًضش ٖٓ اُشعبٍ إٔ صِض٢ أظٜش أُغؼ 

 اُؾ٤بح، ؽش٣ي اُزؼ٤ِْ، ٝاُؼَٔ، ٝاخز٤بس ك٢ اُشعَ ٓغ أُغبٝاح ك٢ أُشأح ثؾوٞم

ٝرشرلغ ٗغجخ اُشعبٍ أُئ٣ذ٣ٖ ُِؼ٘ق ٖٓ  .أُجٌش األىلبٍ، ٝاُضٝاط ػذد ٝرؾذ٣ذ

اعش ٓٔزذح. ٣ٝضداد رؤ٤٣ذ اُشعَ ُِؼ٘ق ك٢ األعش اُز٢  األ٤٤ٖٓ اُز٣ٖ ٣ؼ٤ؾٕٞ ك٢

 ر٤ٔض ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ.

ٗٔي٤خ فٞسح أُغزٔغ أٝ ك٢ األعشح داخَ عٞاء أُشأح ألدٝاس اُشعَ رؼٌظ ٗظشح 

 ٝسػب٣خ أُ٘ضٍ ألػٔبٍ أُشأح رٌش٣ظ ػ٠ِ ٣ؼزٔذ ع٘غ٤ب أُشأح ٝروغ٤ٔب ألدٝاس

ض٣ض ٓشًض أُشأح ؿ٤ش أٌُبكئ ار رؼَٔ ٛزٙ اُوٞاُت اُ٘ٔي٤خ ػ٠ِ رؼ .األىلبٍ

 ُٔشًض اُشعَ ًٝبٕ ُٜب دٝس ك٢ ص٣بدح رؼشك أُشأح ُِؼ٘ق ٝاٗخلبك ٝػ٤ٜب ثٚ. 

 رخل٢ أُشأح أكٌبسًا ٓزؾ٤ضح ُِشعَ ٓٔب ٣ؾٌَ ٓٞهلب ٓؼبد٣ب ُِٔشأح. ار رؾ٤ش اُذساعخ

شعَ ٜٓ٘ب ٓٞهق أُجؾٞصبد ٖٓ ؽن ُِا٠ُ رج٠٘ أُشأح اُؼشاه٤خ أكٌبسا ٓزؾ٤ضح 

٪ روش٣جًب ٖٓ اُ٘غبء إٔ أُشأح ال ٣٘جـ٢ ُٜب 42اُزشؽؼ ك٢ االٗزخبثبد ار رشٟ أُشأح 

أُؾبسًخ ك٢ االٗزخبثبد عٞاء ًٔشؽؾخ أٝ ً٘بخجخ أٝ ٤ًِٜٔب الػزوبدٖٛ إٔ ٛزا 

 ؽؤٕ ٣خـ اُشعبٍ، ٓٔب اٗؼٌظ ػ٠ِ ىج٤ؼخ اُؼ٘ق أُٞعٚ مذ أُشأح. 

 ٌٖٔاُِغٞء ا٤ُٜب ُـشك فٔذ اُ٘غبء ػ٠ِ اُؼ٘ق ٝػذّ صوزْٜ ثبُؾشىخ ًغٜخ ٣

 اُؾٔب٣خ. ٓٔب ٣ض٣ذ ٖٓ ٓغبؽخ اُٜؾبؽخ اُز٢ رٞاعٚ أُشأح اُؼشاه٤خ. 

 

للمرأة المصذر: وزارة التخطيط، المسح المتكبمل لألوظبع االجتمبعيت والصحيت 

 . 2012العراقيت، 
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 املبشح الجاىٕ:

 التفطريات اليظسٓ٘ للعيف املبين علٙ اليْع االدتناعٕ:

 ٞؾطٜو محِٝ، ٖاييت تكع َٔ ؾهاٍ ٫ابهاؾ١ إٔ ايعٓـ نس املطأ٠،  اْؿًاايٓتا٥ر  تعٗط
ٜٛدس  أْ٘ ٫ايبًسإ ٚزاخًٗا تؿري إىل  بني اظاٖط٠ ؾب٘ عامل١ٝ، ٚا٫خت٬ؾات يف سسٚثٗ

َعس٫ت ايعٓـ ٜٚ٪ٜس شيو ا٫غبؿاض يف .  سٍٛ ٖصا املٛنٛع ستُٞؾ٤ٞ ربٝعٞ أٚ 
يف ايعامل  ايعٓـ ازبٓػٞ نس ايٓػا٤ يف ايبًسإ ا٭نجط ثطا٤ًايؿطٜو اسبُِٝ ٚايٛاقع َٔ 

عسّ ٚنٛح املعٜر ايٛاغع َٔ املتػريات ع٢ً َس٣ ايعكس املانٞ، ع٢ً ايطغِ َٔ 
اٱق٬سات ايكا١ْْٝٛ، ٚايتش٫ٛت ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚايتػريات ا٫دتُاع١ٝ ب املتُج١ً

أسس ٖصٙ ايتؿػريات دباٙؿػط ٖصا ا٫ت ايسٚي١، ٚاييت ميهٔ إ اغتذاب١ٚٚايجكاؾ١ٝ، 
ع٢ً ، ايكإْٛ ع٢ً َٛارٓٝٗا سهِع٢ً قٝاّ زٚي١ قازض٠ ع٢ً ؾطض بؿهٌ ض٥ٝؼ  ضنع

َٔ املطدح ، ٚاييت ايٓػ١ٜٛ ايٓؿط١ يف َععِ ٖصٙ ايبًسإ اتطناسبقعٛز َٔ  ايطغِ
 .ص ايكه١ٝ ع٢ً ضبٌُ ازبسخاغتعساز ايسٚي١ ٭ يف تععٜع غٗاَٗاإ

سًًت ايعٓـ نس املطأ٠ بٛقؿ٘ ْتاز ع٬قات  املٗت١ُ بؿإٔ املطأ٠ايهجري َٔ ايسضاغات 
يف عسّ ايتُاثٌ يف تكػِٝ بٛنٛح تذ٢ً ٜايك٠ٛ غري املتهاؾ١٦ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠، ٚايصٟ 

اٱْتادٞ ٚاٱظبابٞ، ايعٌُ بأدط ٚبسٕٚ أدط، ع٢ً املػتٜٛني ايعٌُ بني ازبٓػني 
. 95قٓع ايكطاضعًُٝات ٜع ايػًط١ ٚٚاملٛاضز املاز١ٜ، ٚا٫عرتاف ا٫دتُاعٞ ٚتٛظ

٫  ، غري اْٗاٟ تؿػري٭ سامسًا ٖصٙ املتػريات تؿهٌ عٓكطًاإٔ  ٚع٢ً ايطغِ َٔ
٫  انُا أْٗ.  ع٢ً ؾِٗ ملاشا بعض ٚيٝؼ نٌ ايطداٍ ِٖ َٔ َطتهيب ايعٓـ تػاعس

زاخٌ ايبًس ايٛاسس، حبٝح تتُٝع بعض ربتًـ ست٢ ؿػط ايػبب يف إٔ سا٫ت ايعٓـ ت

                                                            
94

 -Bott, S., A. Morrison and M. Ellsberg. Preventing and responding to GBV in 
middle and low-income countries: a global review and analysis. World Bank 
Policy Research Paper No. 3618. World Bank, 2005.  
95

 -True, J.. The political economy of violence against women. Oxford: Oxford 
University Press 2012.  
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اجملتُعات َٔ خ٬ٍ َػتٜٛات أع٢ً َٔ ايعٓـ أنجط َٔ غريٖا، ٚبعض ؾ٦ات ايٓػا٤ 
 . ايعٓـ َٔ غريٖابأنجط تأثطا 

 

 

ٚاغع  ع٢ً ْطامٚ تتبًٛض ؾٝٗااييت ا٫دتُاع١ٝ  ٜهٛيٛدٝاا٫ ايبشح يف يف إراضٚ
، اشباق١ بأٚناع املطأ٠ ، تتذ٢ً أ١ُٖٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭زبٝاتأعُاٍ ايعٓـ نس ايٓػا٤

تؿاعٌ صبُٛع١ ع٢ً  كًّٛؿت ا٫ْتباٙ إىل ايعٓـ باعتباضٙ ظاٖط٠ َتعسز٠ ا٭ٚد٘ تت ا٭ْٗ
ايعٛاٌَ اييت تعٌُ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ؾطاز، ٚايع٬قات ايؿدك١ٝ ٚايػٝاقات َٔ 

إىل عسّ املػاٚا٠ بني ازبٓػني باعتباضٖا عٛاٌَ  ٜٚٓعط غعٚاجملتُع ا٭ٚامل٪غػ١ٝ 
تؿػري، ٚيهٓٗا تتكارع َع غريٖا َٔ أؾهاٍ عسّ ايًُػتٜٛات املدتًؿ١ َٔ يض٥ٝػ١ 

بني دبطب١ ايعٓـ  يًتُٝٝعيف ا٫قتكاز ايػٝاغٞ ا٫نرب املػاٚا٠ ٚنصيو ا٫خت٬ؾات 
 َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ اجملُٛعات ملدتًـ

 َا ٜعاٍ ايتُٝٝع املربض َٔ ايجكاؾ١ ايتكًٝس١ٜ عطٝات املٝسا١ْٝ يف ايعطام إٔٚتهؿـ يٓا امل
%( )( إ َػح )ٜٛؾط يًطدٌ سكٛقًا ؼبطَٗا ع٢ً املطأ٠. إش أظٗطت ْتا٥ر 

َٔ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜعتكسٕ إ ٖٓاى متٝٝع بني ايصنٛض ٚا٫ْاخ إ شيو ٜعٛز يتؿهٌٝ 
%(، ٚايػبب ايجاْٞ ٜعٛز يًعازات ٚايتكايٝس ) با٭ضٜافايصنٛض ع٢ً ا٫ْاخ ٫غُٝا 

%( ميٝعٕٚ يكاحل ايصنٛض . عَُٛا ٖٓاى متٝٝع يكاحل ايصنٛض َٓٗا )%97()
%( ميٝعٕٚ يكاحل ايصنط يف املؿاضن١ يف ارباش َٔ ) ٚأنجطيف اشبطٚز َٔ ايبٝت؛ 
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 -WHO,   Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence 
Against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s 
Responses. Geneva, 2005.  

97
 . I Wish  2011ٝصاسح اُزخي٤و، أُغؼ أُزٌبَٓ ُؤلٝمبع االعزٔبػ٤خ ٝاُقؾ٤خ ُِٔشأح اُؼشاه٤خ، -  

٣ئد١ ٗظبّ اٌُٞرب ا٠ُ ص٣بدح ؽنٞس أُشأح ك٢ اُؾٌٞٓخ ٤ُٝظ ا٠ُ ص٣بدح 

 عِيزٜب ٝٗلٞرٛب
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 ٜتعًل باملػاٚا٠٠. ٚؾُٝا ايكطاض زاخٌ ا٫غط٠، ٚاختٝاض ا٫قسقا٤ ٚاختٝاض ؾطٜو اسبٝا
%( َٔ ايٓػا٤ اِْٗ َتػإٚٚ نًٝا َكابٌ يف اسبكٛم ٚايٛادبات تعتكس سٛايٞ )

 غري َتػاٜٚٔ.  ٜعتكسٕٚ بأُْٗا%( )
ايعٓـ نس ايٓػا٤ ٚايؿتٝات أضبع١ عٛاٌَ ضبسز٠ يًعٓـ  98ٜهع تكطٜط ايبٓو ايسٚيٞ

 تُاع١ٝ ٖٚٞ: املبين ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚؾكًا يٲٜهٛيٛدٝا ا٫د

 ارتصاٜص الػدصٔ٘:-

 سا٫ت عٓـ بني ا٫بٜٛٔ يف َطس١ً ايطؿٛي١. ٠َؿاٖس
 ٜٚيف املطسٌ املدتًؿ١ ايطؿٛي١. ٘غ٤ٛ َعا١ًَ يًطؿٌ َٔ ش
 ٜٔٛايع٬ق١ َع ا٫ب
 .ايعُط ٚايكؿات ايؿدك١ٝ ا٭خط٣

 العالقات العاٜلٔ٘ ّالػدصٔ٘-البٔٝ٘ الْضٔط٘ )املباغسٗ(-

 ؾكط ا٫غط٠
  أعها٤ ا٫غط٠ )ا٫ؾطاز، ا٭ظٚاز، ٚا٫با٤(.خكا٥ل
 .تعارٞ املدسضات َٔ قبٌ ايؿطٜو أٚ أسس أؾطاز ا٫غط٠
 خكا٥ل ايعٚاز
  .١ُٖٓٝ ايطداٍ يف ا٫غط٠، مبا يف شيو ايػٝطط٠ ايصنٛض١ٜ ع٢ً ثط٠ٚ ا٫غط٠
 .َعاٜري ايتؿاعٌ زاخٌ ا٫غط٠

 اجملتنع ّاملؤضطات ّاليظه:-

 زبري٠.خكا٥ل اجملتُع احملًٞ أٚ ا
 .َؿاضن١ املطأ٠ يف ايكطٚض ايكػري٠ أٚ ازبُاعات ا٫دتُاع١ٝ
 ايتطٛض امل٪غػٞ ٚايكاْْٛٞ ٚآيٝات ا٫ْؿاش
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 -Jennifer L. Solotaroff and Rohini Prabha Pande, Violence Against Women 
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 اهلذط٠، ايٓعاعات ٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ

 املعآري الجكافٔ٘ ّاالدتناعٔ٘: -

 .ايػُات املؿه١ً ادتُاعًٝا يٮزٚاض ايصنٛض١ٜ ٚا٫ْج١ٜٛ
  امل٪ثط٠ يف ا٭زٚاض ازبٓسض١ٜ. ا٫دتُاع١ٝ–ايتطٛضات ا٫قتكاز١ٜ
 َؿاِٖٝ ايعؿ١ ٚايؿطف
 ٜٔايطبك١ ٚايس
 .ٌؾِٗ ا٭زٚاض ازبٓسض١ٜ )ايصنٛض٠ ٚا٫ْٛث١( ٚا٫بٔ املؿه
 .املعاٜري ٚا٫عتباضات املتعًك١ باملٗط ٚايعٚاز ٚايؿطف

 

 
 

 العْامل الفسدٓ٘ ّالػدصٔ٘: -أّاًل

يًعٓـ نس املطأ٠  ٚاملع١ٝٓ بايع٬قات ايؿدك١ٝايتؿػريات ايؿطز١ٜ يٝؼ َٔ ؾو إ 
اضب دبٚقس أثبتت اسبٝا٠ يف ؾِٗ ٖصٙ ايعاٖط٠. تػًط ايه٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ َٓعٛض زٚض٠ 

اسبُُٝني  نا٤ايؿطايٓادِ عٔ عٓـ اييف تٛقع ٚتطابكٗا  امل٪ثط٠اتػام ايعٛاٌَ ايطؿٛي١ 

 البيئت المببشرة )العبئلت ...

الخصبئص 

والسمبث 

 الشخصيت

   المؤسسبث، المجتمع المحلي

    المعبيير الثقبفيت واالجتمبعيت



 

138 
 

أَٗاتِٗ يًهطب ع٢ً  تعطنتايصٜٔ  إش أظٗطت إ ا٭رؿاٍاملسضٚغ١.  ايبًسإيف 
ازبٓا٠ أٚ نشاٜا َٔ  عٓس ايهرب ٛايٝهْٛ أٜسٟ ؾطنا٥ٗٔ، ناْٛا أنجط عطن١ َٔ غريِٖ

 تعطض ؾاٖسٚا ايصٜٔ أظٗطت إ ايطداٍ دٓٛب أؾطٜكٝا، يفٚؾكا يسضاغ١ . 99ـايعٓ
يف إراض ايع٬قات اسب١ُُٝ،  نيعٓٝؿ ٛاهْٜٛإٔ ؾكط أَٗاتِٗ يًهطب يٝؼ َٔ املطدح 

 َععِ ا٭زبٝات إٔ تؿري. 100أٜهًا ايعٌُ ٚيف اجملتُع ا٭ٚغعإراض ٚيهٔ أٜها يف 
بِٗ يػ٤ٛ املعا١ًَ، دػسٜا أٚ دٓػٝا، ِٖ أنجط عطن١ يٝٓتٗٞ ايصٜٔ تعطنٛا ا٭رؿاٍ 

ٖٚٓاى أزي١ ع٢ً إٔ ا٭٫ٚز ايصٜٔ ْؿأٚا َٔ زٕٚ .  املطاف يف ع٬قات تتػِ بايعٓـ
 . أنجط عطن١ يًػًٛى ايعٓٝـ يف َطس١ً ايبًٛؽ أٜها ِٖ يف أغط َتكسع١أب أٚ 

 سٝاتِٗ تؿهٌ املػايو امل١ُٗيف ايػٓٛات ا٭ٚىل َٔ  ا٭رؿاٍإ خربات َٚؿاٖسات 
ٚست٢ َكبٍٛ  ع٬ز ايعٓـ نذاْب ربٝعٞيبًٛض٠ غًٛنِٗ عٓس ايبًٛؽ، عٓسٖا ٜكبح 

أنجط  ِبسٚضٖ ِيف َجٌ ٖصٙ املٛاقـ ٖ ؾرتنٛاأٚي٦و ايصٜٔ ااسب١ُُٝ.َٔ ايع٬قات 
ْٗا تؿري ، ٭ْتا٥ر ٖا١َ متجٌٖصٙ يف ايع٬قات ايؿدك١ٝ ايعٓٝؿ١ يًُؿاضن١ استُا٫ً

ت. ايعٓـ نس ا٭رؿاٍ، َٔ ايبٓني ٚايبٓابٚثٝكا تبارًا املطأ٠ ٜطتبط اضإىل إٔ ايعٓـ نس 
ايهجري َٔ  تهطضسٝح ٜا٭غط٠ )، ٫ٚ غُٝا زاخٌ ٖٓا ايتكسٟ يًعٓـ نس ا٭رؿاٍؾ

 .ملعازب١ ايعٓـ نس املطأ٠ ٖاًَا ، ٖٛ رطٜكًا(شيو

بني ا٭دٝاٍ َٔ قبٌ  اْتكاٍ ايعٓـٜٛدس ؾ٤ٞ ستُٞ سٍٛ  ساٍ، ٫ٚع٢ً أ١ٜ 
يٝؼ نٌ ا٭رؿاٍ ايصٜٔ ٜٓؿ٪ٕٚ يف بٝٛت عٓٝؿ١ ميهٕٛ قسَا ايؿطٜو اسبُِٝ. أش 

إٔ تًعب ازبٛاْب ا٭خط٣ يًُٓٛ، يٝكبشٛا نشاٜا أٚ َطتهيب أعُاٍ ايعٓـ. ٚميهٔ
٫ غُٝا ايتشكٌٝ ايعًُٞ ٚغٓٛات اشبرب٠ يف ايتعًِٝ، ٚاسبكٍٛ ع٢ً ايؿطم 

تٛقع١، شيو إ زٚضًا يف ايتدؿٝـ َٔ ايكسَات املٚاملٛاضز، ٚدٛز٠ اسبٝا٠ ايعٚد١ٝ، 
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اجملتُع ايصٟ ٜهربٕٚ ؾٝ٘ غٝػِٗ يف تعٜٛض دباضب ايطؿٛي١ ايػًب١ٝ أٚ ا٫غٗاّ يف 
 اسبٝا٠ اي٬سك١رطم أخط٣ يتكًٌٝ استُا٫ت ايعٓـ يف 

 املٓذع٠ ايسضاغات ايعسٜس َٔ ايتشكٌٝ ايعًُٞ يًُطأ٠ ٚؾطنا٥ٗا يف ت أ١ُٖٝٚقس بطظ
ايعامل بٛقؿٗا عا٬َ ٖاَا يف اسبس َٔ استُا٫ت عٓـ ايؿطٜو  يف عسز َٔ بًسإ

ؽبتًـ َٔ نبريا عٓسَا ٜكبح  َٔ ايتأثرياملػت٣ٛ  ٖصا اسبُِٝ، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ
تِ تكًٌٝ استُا٫ت . إش ٜايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ يف بعض ايبًسإ إىل ايجاْٟٛ يف بًسإ أخط٣

اق٣ٛ  تهِٕٛ، ٚيهٔ ايٓتٝذ١ ؿطٜو َػت٣ٛ َعني َٔ ايتعًٝايكل ؼبايعٓـ عٓسَا 
ٚقس اغتٓتذت زضاغ١ عطاق١ٝ يًعٓـ ا٫غطٟ نس   كل ن٬ ايؿطٜهني شيوؼب سُٝٓا

عاًَا َا ٜعطٞ َ٪ؾطًا بإ  ٚ املطأ٠ " إ أعُاض ايٓػا٤ املعٓؿات تطاٚست بني 
ايٓػا٤ يف نٌ ا٫عُاض ٜتعطنٔ يًعٓـ، ٚإ أغًب ايٓػا٤ املعٓؿات َٔ ا٫َٝات أٚ ممٔ 

. 101ع٢ً َػت٣ٛ َتسْٞ َٔ ايتعًِٝ َٚٔ َػتٜٛات اقتكاز١ٜ طبتًؿ١ سكًٔ
ايعٛاٌَ اييت أِٖ َٔ  تعٗط ايهجري َٔ املعطٝات املٝسا١ْٝ إ ٚاسس٠ ،ْؿػ٘ يف ايٛقت

ايتعًِٝ يًؿتٝات ٖٛ اضتؿاع َػت٣ٛ ايعٓـ ازبٓػٞ يف  كًل ؾطم ا٫غتُطاض يفت
 نٝٓٝا َج٬ً يف ايت٬َٝص. يف ِظ٥٬َٗاملسضغني ٚنصيو قبٌ َٔ املساضؽ، ٫غُٝا ايتٗسٜس 

 إ ؾتا٠ يف غٔ املطاٖك١ َٔ قبٌ ظ٥٬َِٗ ٚ سٛايٞ ، مت اغتكاب عاّ 
عٔ  ايبًسإ َٔ نبري عسز ٚيف َريَٚس١ٜٓ يف َسضغ١ زاخ١ًٝ طبتًط١ يف  ٔقتًأخطٜات 

رطٜل ضؾض ايطايبات يًُؿاضن١ يف استذاز نس َسٜط املسضغ١ املكرتس١ َٔ قبٌ 
ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َٔ ايعٓـ ٚقٌ تططؾا أ َ٪ش١ٜ نجري٠ يهٓٗا أؾهاٍ بُٝٓا تكع ،ا٭٫ٚز

ايسميٛغطايف  ٜٚعٗط املػحيف ايعسٜس َٔ املساضؽ.  تبسٚ ٚنأْٗا َؿاٖس ضٚت١ٝٓٝ
يًؿتٝات ممٔ تطاٚست َٔ نشاٜا ا٫غتكاب  %يف دٓٛب أؾطٜكٝا إٔ  ٞٚايكش

ٚيعٌ أخطط املػتكب.  ٖٛط املسضغ١ املعًِ أٚ َسٜ نإ ٚ  أعُاضٖٔ بني
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اسبٌُ َعس٫ت املرتتب١ ع٢ً ايعٓـ ازبٓػٞ يف املساضؽ ٖٞ استُاٍ ظٜاز٠ ايعٛاقب 
استُاٍ تؿاقِ َٔ ٜطؾع ب٬ ؾو ، مما املتػطبني َػتٜٛات ايط٬باضتؿاع املبهط أٚ 

ايتشطف ٚأظٗطت تكاضٜط َٛثك١ سٍٛ   اسبٝا٠.  َٔايع٬قات ايعٓٝؿ١ يف ٚقت ٫سل 
ازبٓػٞ اييت تٛاد٘ ايؿتٝات املطاٖكات يف اهلٓس، زاخٌ أضض املسضغ١ َٔ قبٌ ايت٬َٝص 

 ايعاّ، إ ٖصٙيف ٚغا٥ٌ ايٓكٌ  ٫ غُٝايف رطٜكِٗ َٔ ٚإىل املسضغ١، ٚأٚ ايصنٛض، 
تؿاقِ يف املسضغ١ أٚ ت٪زٟ إىل  ع٢ً ا٫غتُطاضضغب١ ايؿتٝات ب٬ ؾو ايتذاضب تكٛض 

.102ا٤ ا٫َٛض عًِٝٗ ٚمبا ٜ٪زٟ اىل غشبِٗ َٔ املساضؽطباٚف ا٫با٤ ٚاٚيٝ
ايسضاغات إىل إٔ خٛف ايٛايسٜٔ ع٢ً غ١َ٬ ايبٓت ازبػس١ٜ ٚازبٓػ١ٝ نجري َٔ  تؿري 

ٖٛ ايػبب ايط٥ٝػٞ ٱبكا٤ ايؿتٝات بعٝسٜٔ عٔ املسضغ١ يف َععِ بًسإ أؾطٜكٝا ٚآغٝا 
َعًُٞ َٔ  نُت  ٚدست زضاغ١ أدطٜت عاّ إش ٚأَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ. 
ايتعطض اسبٌُ دٓبا إىل دٓب َع خطط ز/زٚي١ إٔ ايعٚا  يفاملساضؽ ايجا١ْٜٛ 

يف  بعٝسًا عٔ ا٫يتشامايؿتٝات  بكا٤ي ايتؿػريات ؾٝٛعًاتعس َٔ أنجط ًعٓـ ازبٓػٞ ي
 .103اٚ اغتُطاضِٖ ؾٝٗا املساضؽ

يف تٛقع  اييت تػِٗ ١ُٗدٛاْب أخط٣ َٔ ايع٬قات امل ٜٚبسٚ اىل داْب َا تكسّ ٚدٛز
عسز ا٭رؿاٍ يس٣ ايٓػا٤، مبا يف شيو َٔ ٖٚٛ اضتؿاع طبارط عٓـ ايؿطٜو اسبُِٝ 

 ٚبايتايٞ اسبسايػري٠ ازبٓػ١ٝ، ب َٚا ٜٓذِ عٓ٘ َٔ إؾهايٝات تتعًلايع٬قات ايػابك١، 
 رؿاهلِأعبا٤ إعاي١ أب املطتبط١ايعاي١ٝ ع٢ً املػا١َٚ ْتٝذ١ يًُػ٪ٚي١ٝ قسض٠ املطأ٠ َٔ 
ت٪زٟ اىل ظٜاز٠ يف زضدات ربٝع١ ايع٬ق١ بني ايؿطنا٤ اسبُُٝني ميهٔ أٜها إٔ إ 

املطتبط بايتعاٜـ بس٫ً َٔ اعتباضٖا اذبازًا ، َع َػتٜٛات أع٢ً َٔ ايعٓـ ا٫خت٬ف
إ ، سٝح املسؾٛع١ ضٛاملٗٚتعسز ايعٚدات بس٫ َٔ ظٚد١ ٚاسس٠، ؾه٬ً عٔ ، ضمسًٝا
ٜ٪زٟ غ٤ٛ تعارٞ آخط  اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ. ع٢ً قعٝسيف  ٖصٙ املُاضغات ؾا٥ع١مجٝع 
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يت ايع٬قات ايؿدك١ٝ اي ٛض أنرب يفٖ، اىل تسَٔ قبٌ ايؿطنا٤ ايصنٛض ايهشٍٛ، ٫غُٝا
 .باغتُطاض َع َػتٜٛات أع٢ً َٔ ايعٓـ تطتبط

ٚقس أظٗطت زضاغ١ ايعٓـ ا٫غطٟ نس املطأ٠ يف ايعطام إ َكسض ايعٓـ ٖٛ ايعٚز 
بايسضد١ ا٫غاؽ ثِ ا٫با٤، ٚإ أغًب اسبا٫ت املبشٛث١ أضدعت ايعٓـ املُاضؽ 

 .104نسٖا اىل ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتؿهو ا٫غطٟ ٭غط أظٚادِٗ

ؾطم يتُٟٓٛ إٔ ذبػني ايهجري َٔ املعٓٝني يف ايؿإٔ ا ٜتٛقع ؾٝ٘ٚيف ايٛقت ايصٟ 
 إراض ع٢ً املػا١َٚ يف تعٜس قسضتٗاٚقٍٛ املطأ٠ إىل املٛاضز املاز١ٜ َٔ ؾأْٗا إٔ 

١ٝ َٚٔ ثِ دبٓب ايٛقٛع يف ؾطاى ايتؿاٚن اَهاْاتٗاايع٬قات اسب١ُُٝ، ٚتععٜع 
ٚتبني َٔ يف ٖصا ايػٝام َتبا١ٜٓ.   ايٓتا٥رغري إ ، يف ضبٝط ا٫غط٠ايع٬قات ايعٓٝؿ١ 

ايسخٌ زضاغ١ أدطٜت يف ايبًسإ املٓدؿه١ ٚاملتٛغط١  َٓٗذٞ ٍاغتعطاض خ٬ٍ 
محا١ٜ ٜٛؾط هلا إٔ ٚقٍٛ املطأ٠ إىل ايعٌُ املسؾٛع ا٭دط  ٚ   بني ا٫عٛاّ

خطط ايعٓـ  ٖصٙ املعطٝات ضمبا تعٜس، ٚيهٔ ب٦ٝات ا٫دتُاع١ٝنس ايعٓـ يف بعض اي
 . 105يف زٍٚ أخط٣

 َٔ قبٌ كسّيف ايتشًٌٝ امل تًُػٗاٖصٙ ايٓتا٥ر ميهٔ يف  يًتٓاقضاحملت١ًُأسس ا٭غباب 
 اىلايؿطٜو اسبُِٝ َٔ  ايٛاقع يعٓـطدع ؾٝٗا اتٚايصٟ   دٝٛنٝؼ   

خبكٛم ًتٛقعات ايجكاؾ١ٝ ي ا٫غتذاب١املعاٜري بني ازبٓػني ٚعسّ  املدتًك١ يفػٝاقات اي
ع٢ً  ؾًا ٚانشًا يف ايػًٛنٝاتاخت٬ا ٜؿهٌ ممٓادش١، ايٚايطدٛي١  ازبٝس٠ ا٭ْٛث١

ًا ٚتٗسٜسًا دسًٜا يٛنع املطأ٠ ٚاغتكطاضٖا، راملا خطط تؿهٌ عا٬ًَاييت ٚايٛرين  املػت٣ٛ
َٔ ثِ ، ٚايجكاؾ١ٝ املعاٜري ايجكاؾ١ٝ اييت ذبسز أزٚاض ازبٓػني ربتًـ باخت٬ف ايػٝاقات إ

ايب٦ٝات ايجكاؾ١ٝ، شيو  ، حبػبٚقٍٛ املطأ٠ إىل املٛاضز املاز١ٜ قس ربتًـ أٜها ؾإ ؾطم
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 يًطدٌ باعتباضٙ ا٭ٚي١ٝ إ املعاٜري ايجكاؾ١ٝ يف اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ غايبًا َا ذبسز املٗاّ 
أٟ  قبٌ غايب١ٝ ايٓاؽ، ٚبايتايٞ ؾإٜٚتٛقع إٔ ٜهٕٛ شيو َٔ ايط٥ٝؼ يًعا١ً٥ املعٌٝ 

ُتًهات ايٛنع ا٫قتكازٟ يًُطأ٠ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ، ٚا٥٫تُإ أٚ امليف  ذبػٝٓات 
ايطدٌ  ملؿاعط ًا سٜٮعطاف ايػا٥س٠ بني ازبٓػني ٚتٗسي ًاع٢ً ا٫ضدح ذبسٜ ُجٌغٝ

زضاغ١ يف إثٝٛبٝا ظٜاز٠ ايعٓـ  أظٗطت ع٢ً غبٌٝ املجاٍ٘. يصات ٙٚتكسٜط َٚهاْت٘
ايٓػا٤ ٚظا٥ـ يف قٓاع١ تكسٜط  سكٍَٛٔ قبٌ ايؿطنا٤ بعس نس املطأ٠ ازبػسٟ 

تٓشطف ا٭زٚاض املٓعي١ٝ َٔ  سنييًطدٌ  ١عارؿٝ نًؿًاٜبسٚ إ ٖٓاى : "نستايعٖٛض، ٚا
ٚغ١ًٝ  ٓل عًٝٗا املعاٜري بني ازبٓػني ... ٜٚٓعط اىل ايعٓـ باعتباضٙتتًو اييت 

 ٫.106غتعاز٠ ايٓعاّ ايتكًٝسٟ

إ ايٛقٍٛ إىل  َع١ٓٝ، ٜبسٚٚيف غٝاقات ٚبايرتابط َع سكا٥ل ايٛدٛز ا٫دتُاعٞ، 
بعٛاٌَ أخط٣ طبتًؿ١ مما ػبعٌ ايتٓب٪ بايٓتا٥ر قعب١  املٛاضز املاز١ٜ قس ٜهٕٛ َؿطٚرًا

عٌُ َسؾٛع  ؾطم تأثري اسبكٍٛ ع٢ًصبا٫ت ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، قس ربتًـ دسًا. 
ممٔ  ٚتؿري زضاغات َٔ اهلٓس إٔ ايٓػا٤ا. ا٭دط ٚؾكا يتذاضب تؿػٌٝ ايٓػا٤ ٚؾطنا٥ٗ

يًهطب َٔ ايٓػا٤ ايعار٬ت عٔ ايعٌُ أٚ  تعطنًاأقٌ  ٔن ٜعًُٔ بأدٛض َٓتع١ُ
 .107ٚظا٥ـ َٓدؿه١ ا٭دط ايعا٬َت بأدٛض َ٪قت١ أٚايٓػا٤ 
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التفطريات الجكافٔ٘: -ثاىًٔا

اىل إ ايعٓـ   ٜ٪نس عامل ا٫دتُاع ايؿطْػٞ أٌَٝ زٚضناِٜ 
ظاٖط٠ ثكاؾ١ٝ أتت َع ضٜاح ايتطٛض ا٫دتُاعٞ، َٚع ذبٍٛ اجملتُعات اٱْػا١ْٝ َٔ 

يف تكٛضٙ  . بُٝٓا ٜصٖب غبٓػط 108صبتُعات بػٝط١ اىل صبتُعات َطنب١
يًٓعاع ٚايعٓـ ع٢ً اْ٘ قا٥ِ بني ازبُاعات بػبب ا٫خت٬ف يف رطا٥كٗا ايؿعب١ٝ 

مبػتٛاٙ -أبطظ َٔ تعاٌَ َع ظاٖط٠ ايعٓـ  ٚأعطاؾٗا. ٜٚعس دٛضز ظميٌ
ٜٚتذ٢ً ع٢ً ؾهٌ تعبريات عسا١ٝ٥ تكسض عٔ ا٫ؾطاز، إش ٚدس إ ٖصٙ -ا٫دتُاعٞ

. ٜٚععٚ أضْٛيس تٜٛٓيب ظاٖط٠ ايعٓـ يف 109ايتعبريات ت٪زٟ ٚظا٥ـ يًٓعاّ ا٫دتُاعٞ
 آي١ٝ اسبٝا٠ املٝهاْٝه١ٝ َٔ اجملتُعات اسبسٜج١ اىل اْعساّ ايصات١ٝ ايؿطز١ٜ ٚاْػشام ايؿطز يف

د١ٗ، ٚيف آي١ٝ اسبٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣، ٜٚتِٗ ن٬ً َٔ ايطأمساي١ٝ )بتأنٝسٖا 
ايكِٝ ايتٓاؾػ١ٝ(، ٚايؿٝٛع١ٝ )بتػٝٝبٗا يًؿطز١ٜ ٚتأنٝسٖا ع٢ً ازبُاع١( بأُْٗا غببًا يف 

 .  110ظٗٛض ايعٓـ بايهجاؾ١ اييت تؿٗسٖا اجملتُعات اسباي١ٝ

ايعٛاٌَ إ ـ يف اجملتُع، ٫بس َٔ ايتأنٝس ٓزت ايتؿػريات ملعاٖط ايعَُٚٗا تعس
ايٛاقع يف اجملتُع  عٓـا٫خت٬ؾات يف ربٝع١ اييف ؾطح  ض٥ٝػ١ أزٚاضًاايجكاؾ١ٝ تًعب 

 ١ سني ت٪خصَُٗ ايتؿػريات تبك٢ بعضٚبؿهٌ عاّ ٚع٢ً املطأ٠ بؿهٌ خام. 
يف َطس١ً املرتان١ُ اشبربات ٞ نا٫خط٣ بٓعط ا٫عتباض يف غٝاقٗا اجملتُعايعٛاٌَ 

بُٝٓا متتس دصٚض اي٬َػاٚا٠ عٓس ا٫خطٜٔ اىل ايع٬قات  ايطؿٛي١، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ
ع٬قات ايػٛم ٚاملعاٜري ٚقٛاْني املرياخ، . ٚبصيو تؿرتى امل٪غػ١ٝ ٚاهلٝه١ًٝ ا٭ٚغع

تؿهٌٝ  يف ٞايطبك ايٛنع، ٚاملُاضغات ايعٚد١ٝ ٚاملب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ
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تعسز ايعٚدات  ظاٖط٠ ايعٌُ ٚاْتؿاضٚايتعًِٝ ؾطم ًَه١ٝ ا٭قٍٛ ٚاسبكٍٛ ع٢ً 
 زؾع املٗطرطٜك١ أٚ 

 

 

 

 ًاتٛرٓأنجط  املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞإٔ ايعٓـ  حزعْٛا، ٖٓا ْكٍٛ ٚبٛنٛ
 ؾإ أدػاز ايٓػا٤، تؿتبو تًو ايتكارعات ٚتتساخٌ إش عٓسَايف اجملتُعات ا٭ب١ٜٛ، 

 ب١ٜٛٝٓتِ َعازب١ ا٭ؾهاٍ ايتَٚع شيو، ٫ . ًكتاٍيغاسات عطن١ يًعٓـ يف تكبح 
ايجكاؾ١اغتدساّ ت١ُٜٛٓ. شيو إ يف أٟ غٝاغات أٚ خطط ،ع٢ً عبٛ نافٚ ،يًعٓـ
 إىل ؾِٗنأزٚات يًػٝطط٠ ع٢ً ايٓػا٤ ٚتعطٜهِٗ يًعٓـ ؼبتاز ايتكًٝسٚايسٜٔ
َٔ أدٌ قٝاغ١ ايػٝاغات ٚايتٛقٝات املٓاغب١ ٚايؿعاي١ ملٛاد١ٗ تكاعس ايعٓـ أنرب 

 نس املطأ٠

تطنع ع٢ً  ييتايتؿػريات اتًو اييت تعتُسٖا  ايجكاؾ١ٝ،َٔ بني أِٖ املٓعٛضات  إ
املعاٜري ٚايكِٝ ٚاملُاضغات ايجكاؾ١ٝ اييت ذبسز ايع٬قات ٚا٭زٚاض ٚاهلٜٛات بني ازبٓػني 

كس أظٗطت ي ايعطٚف ا٭غاغ١ٝ سبٝا٠ ايٓاؽ اي١َٝٛٝ كسّيف اجملتُعات املدتًؿ١، ٚت
أع٢ً  ٜػذٌ اضتؿاعًا بين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞايسضاغات إٔ ايعٓـ املنجري َٔ 

مبٓعَٛات تٛيٞ اٖتُاًَا يكِٝ  اؾهاضِٖبط تازبُاعات اييت تطعٓس  ٚأجملتُعات يف ا
ًطداٍ ع٢ً ثط٠ٚ ايعا١ً٥، غٝطط٠ ي ٜؿٗس، ٚتعٍس ع٢ً سكٛم ايػريايطدٛي١ َع ١ُٖٓٝ ٚ

زاخٌ ا٫غط٠، ؾه٬ً عٔ قٓع ايكطاض  ٚبٓا٤ أغطٟ شٚ غًط١ شنٛض١ٜ ذبهِ عًُٝات
مناشز بٛدٛز ، إٕ اجملتُعات اييت تتُٝع ٜؿٛتٓا شنطٙ.  ٚمما ٫ ملطأ٠ذبسز ار٬م  قٝٛز

، غايبا َا تسعُٗا نٛابط بُٝٓٗا ًذٓػني ٚتكػِٝ ايعٌُا٫زٚاض ايت١ُٜٛٓ ي ذبهِداَس٠ 

اُشئ٤غبٕ  ٕاُلوش ٝاُز٤٤ٔض أُج٢٘ ػ٠ِ اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ٛٔب أُؼٞهب

 اُِزإ ٣ٔ٘ؼبٕ اُلز٤بد ٖٓ االُزؾبم اٝ االٗزظبّ ك٢ اُؾ٤بح اُذساع٤خ
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متٌٝ ٱْتاز بايتايٞ اٱظباب١ٝ، ٚ يًُطأ٠ ٚقسضتٗااسبٝا٠ ازبٓػ١ٝ  تؿطض ع٢ًقاض١َ 
 .ايعٓـ غريٖا يف َػتٜٛات َػتٜٛات أع٢ً َٔ

يف املعتكسات َتذصض ٚبك٠ٛ املٛد٘ نس ا٭قًٝات ازبٓػٞ إ ايعٓـ ٚيٝؼ َٔ ؾو 
ٚيف اجملتُعات ايػطب١ٝ  ٚايػًٛى ازبٓػٞ ٓسض١ٜ"  اهل١ٜٛ ازباييت تؿهٌ ربٝع١ايجكاؾ١ٝ 

بني املجًٝني ايبشح يف َػأي١ ايعٓـ نجريًا َا تتعُل ايسضاغات ٚايبشٛخ املتدكك١ ب
 ٚاغعًا باعتباضٙ َؿه١ً َتكاعس٠ صبتُعًٝا ٜؿٗس ازضانًا، سٝح َٔ ايصنٛض اٚ ا٫ْاخ

ٚعُكًا مما ٖٛ أنجط اْتؿاضا  تبسٚ، ٚيهٔ ٖصٙ ايعاٖط٠ تٗسز أَ ٚاغتكطاض اجملتُع
خبطٛض٠ ٖصٙ ايعاٖط٠ ٚيف مجٝع اضدا٤  ٖٓاى أزي١ ع٢ً تعاٜس ايٛعٞ ايعآَّعٛض، ٚإ

 املعُٛض٠

ضبسز٠ َٔ ايعٓـ املبين ع٢ً  أؾهاٍايجكاؾ١ٝ زٚضًا يف بًٛض٠  تكايٝساملعاٜري ٚاي ٚت٪زٟ
ز٣ يف إش ٜ٪ايعٓـ املتكٌ باملٗط، شيو َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ.  

ايعطٚؽ "، ايصٟ ٜطتبط َع ؾؿٌ سطم " بػببايٛؾا٠ ٫ت َٔ اسنجري َٔ ا٭سٝإ إىل 
ًٜشل ايعٓـ عاز٠ َٔ قبٌ ٚعا٥ًت٘.تًب١ٝ َتطًبات املٗط يًعٚز بايعٚد١ ٚعا٥ًتٗا 

اسبُا٠ بٗصٙ ا٫ؾهاٍ َٔ تٛضطعٔ ٚاغع تؿري ا٫زبٝات ٚع٢ً ْطام ، ٚيهٔ ا٫ظٚاز
ع٢ً ْطام ٚاغع يف ٜٓتؿط ايعٓـ املتكٌ باملٗط ايعٓـ. ٚمما دبسض ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ إ 

  . ٜٚطتبط بايعٓـ ا٫غطٟ أٜهًا ْٛع ايػهٔ "ايػهٔ ا٫بٟٛأدعا٤ َٔ دٓٛب آغٝا
٫ْهُاّ إىل ملٛرٓٗا ا٫قًٞ ٚاعٓس ايعٚاز أ٠ املط، ٚاييت تتطًب تطى "

تعطنٗٔ يًعٓـ ؾطم ٜعٜس َٔ مما "، غطبا٤ب "عطا٥ؼ يتؿهٌ َا ٜعطف أغط٠ ظٚدٗا 
ٚٚؾكا ملهتب غذ٬ت ازبطا٥ِ يف اهلٓس، اضتؿع عسز قعٛب١ ايط٬م عٜس َٔنُا ٜ

، عاّ  يف .إىل  عاّ  .سا٫ت ايٛؾا٠ بػبب املٗٛض َٔ 
 زقٝك١ نٌ  "ايعطٚؽ اسرتام" َعاٖط تكاعس سا٫ت اجملتُع ٜؿٗسٚبعباض٠ أخط٣، 

 ٫ اييتاملُاضغات ايجكاؾ١ٝ  ربٝع١ايعٓـ املتكٌ باملٗط  ٚيف ايٛقت ايصٟ تعهؼ قٛض
ع٢ً ْطام ٚاغع يف مشاٍ ٚدطا٥ِ ايؿطف، تٓتؿط ، ثكاؾًٝا ١ ؾاعًٝٗاَعاقبمبٛدبٗا ٜتِ 
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ًعٓـ ايكا٥ِ ي ايُٓٛشز ايباضظٖٛ ٚأؾطٜكٝا ٚايؿطم ا٭ٚغط ٚأدعا٤ َٔ دٓٛب آغٝا، 
ؾطف ايتكايٝس ايجكاؾ١ٝ ا٭ب١ٜٛ اييت تطبط عُل يف  ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚاملتذصضع٢ً 

 دطا٥ِ ايؿطف اضتبطت؛ ٚبايتايٞ اييت ترتدِ ؾٝٗا غًٛى ا٫ْج٢ ا٭غط٠ بايؿه١ًٝ
يكٛاعس ٫عتسا٤ ع٢ً اضز ؾعٌ ع٢ً اْٗا  يؿطف عَُٛابعكٛبات ثكاؾ١ٝ. إش ٜٓعط زبطا٥ِ ا

ازبٓؼ قبٌ  أٚ مماضغ١اشبٝا١ْ ايعٚد١ٝ ؾاييت ذبهِ اسبٝا٠ ازبٓػ١ٝ يٮْج٢، ا٫دتُاع١ٝ 
نس ايٓػا٤ ايعكٛب١ ميهٔ أٜها إٔ تٓؿص متجٌ اْتٗانًا يؿطف ايعا١ً٥ ٚمسعتٗا.  ٚ ايعٚاز

غايبًا َا ، ٚٚايتكايٝس املأيٛؾ١ ٫ ٜٓػذِ َع ا٭عطافٜٓدطرٔ يف غًٛى دٓػٞ  ًٛاتٞاي
يصا ؾإ ايتٓؿ١٦  111نشاٜا ا٫غتكاب ٜكبشٔايط٬م أٚ ا٫ْؿكاٍ، أٚ  ٜػعني اىل

ا٫دتُاع١ٝ يًُطأ٠ يف ايجكاؾ١ ايتكًٝس١ٜ غايبًا َا تسؾع اىل تطٜٚهٗا اىل اسبس ايصٟ تساؾع 
 ؾٝٗا عُٔ ٜٓتٗو سطَاتٗا ٚتتٓاظٍ عٔ سكٛقٗا. 

نُا تؿري نجري َٔ ايسضاغات، تٓتؿط دطا٥ِ ايؿطف كٍٛ إ ٚيٝؼ َٔ باب املبايػ١ اي
أ١ُٖٝ  ٜعًكٕٛ ايك١ًًٝبني ا٭غط ا٭نجط ؾكطا ٭ٕ ايطداٍ َع ايجط٠ٚ املاز١ٜ بؿهٌ ٚاغع 

ايٓػا٤،  ِٖ َٔ، نشاٜا دطا٥ِ ايؿطف مجٝعَععِ، إٕ مل ٜهٔ ٚإ ؾطؾِٗ. ع٢ً أنرب 
غايبًا َا ايعع٢ُ َٔ ازبٓا٠ ِٖ َٔ ايطداٍ، ٚ ايؿابات. ايػايب١َٝٔ يف َععِ ا٭سٝإ ٚ

غري ايهش١ٝ أر أٚ أب أٚ ظٚز. أقطبا٤ يف َععِ ا٭سٝإ ٚأؾطاز ا٭غط٠، ٜهْٛٛا َٔ 
اسبؿاظ  ٜػتُط ٚدٛزٖٔ يف تٝاض اسبٝا٠ َٔ ادٌ، ٫ٚ غُٝا ايٓػا٤ ا٭نرب غٓا، إ ايٓػا٤

َباؾط٠، َٔ خ٬ٍ بكٛض٠ غري  ٔؿاضنٜٚ بٌع٢ً ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ ٚؾطف ايعا١ً٥، 
ساي١ ايهػط ع٢ً ا٭عها٤ ايصنٛض أٚ بايتٛار٪ يف تطتٝب ايعٓـ بايتشطٜض ع٢ً 

.112ٛؾا٠اي
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% ٖٓ اُ٘غبء اُِٞار٢ رؼشمٖ 47أظٜشد دساعخ ُغشائْ اُوزَ ك٢ ٓذ٣٘خ اإلعٌ٘ذس٣خ ك٢ ٓقش إ -  
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112

 - Naila Kabeer,  Op Cit.  



 

147 
 

 التفطريات االقتصادٓ٘ ّالطٔاضٔ٘-ثالجًا

تطنع ايتؿػريات ايبٓا١ٝ٥ اييت تعتُس ْٗر ا٫قتكاز ايػٝاغٞ ع٢ً تكارع ايٓٛع 
املطتبط١ بازبٛاْب ايطبك١ٝ ٚا٫ث١ٝٓ ٚايعطق١ٝ  ا٫دتُاعٞ َع ازبصٚض ايبٓا١ٝ٥ ي٬َػاٚا٠

عطن١ يًعٓـ ايصٟ ٜطتهب٘ ايطداٍ  تابع١، أنجطٚايطا٥ؿ١ٝ اييت دبعٌ ايٓػا٤ صبُٛعات 
 امل١ُٓٝٗ ا٫خط٣. َٔ اجملُٛعات 

ٚتعس اي٬َػاٚا٠ املب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ َٔ أنجط املعٛقات اييت تتساخٌ 
دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ. يصا ؾإ ايتكسٟ يعسّ ؾٝٗا ا٫بعاز ايػٝاغ١ٝ ٚا٫

املػاٚا٠ املبين ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٜطتبط بؿهٌ َباؾط بايؿكط ٚايتشسٜات ايت١ُٜٛٓ 
ا٫خط٣، ٚإ ايتػًب ع٢ً ايكهاٜا شات ا٫َتسازات ايعُٝك١ يف ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ 

ايط٥ٝػ١ ٭ٟ اغرتاتٝذ١ٝ تععظ  ناملعاٜري ا٫دتُاع١ٝ ٚايعطٚف ا٫قتكاز١ٜ ٖٞ املؿاتٝح
َػاضات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٚتهُٔ ايؿطم املتاس١ يًٓاؽ، َع ايتأنٝس ع٢ً ايؿكط، 

 ٚبؿهٌ خام املطأ٠ ٚايؿباب، ايصٜٔ ِٖ أنجط عطن١ يًٗؿاؾ١. 

أظٗطت نجري َٔ ايسضاغات إٔ ْػب١ أع٢ً َٔ ايٓػا٤ يف ا٭غط ايؿكري٠ ٜعاْني َٔ 
غط غري ايؿكري٠، ٜٚبسٚ إ َػأي١ ايؿكط نُتػري بٓا٥ٞ ٜطًل ايعٓـ َكاض١ْ بايٓػا٤ َٔ ا٭

ايعٓإ أٚ ٜهدِ ْعاعات َٚعاٖط ايعٓـ بني ايؿطنا٤"، ٚيهٔ غاُٖت عٛاٌَ أخط٣ 
.113 ايعٓـ سا٫ت ظٜاز٠ يفأٜها 

ٜكتكط سسٚث٘ أسٝاًْا  املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٫ايعٓـ ْكـ ٖٓا يٓ٪نس إ 
ٜعٗط ايعٓـ املٓعيٞ  زضاغ١ يف ضٜـ اهلٓس إتؿري  إشايبٓا١ٝ٥، ايؿذ٠ٛ  ٚدٛزطز جمل

ٖصا ٚضمبا ٜعٛز اضتؿاع ايسْٝا.بني ا٭غط ايؿكري٠ ٚايطبكات يف ايطٜـ أع٢ً  بكٛض٠
اغت٬ٗى ايهشٍٛ َٔ قبٌ أعها٤ ا٭غط٠ َٔ ايصنٛض، اييت  املػت٣ٛ َٔ ايعٓـ اىل

                                                            
113
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114

 - Krishnan, S. , “Do Structural Inequalities Contribute to Marital Violence? 
Ethnographic Evidence from Rural South India.” Violence against Women, 2005,  
11(6): 759–775. 
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 . أَا ايػببٝاتِٗ اي١َٝٛٝسب ايكعب١ يف َٛاد١ٗ ايتشسٜاتِ هلطاس١ تٛؾط ايٚقؿٗا بأْٗا 
  ٖصا ايػًٛى ذبس َٔعسّ ٚدٛز عكٛبات صبتُع١ٝ ق١ٜٛ ؾٝعٛز اىل ايجاْٞ 

ٚدٛز "ثكاؾات ؾطع١ٝ َٔ ايعٓـ" بني ايػهإ ايؿكطا٤ اىل  بعض املدتكني ٜؿري
شات  ا٫سٝا٤ ايؿكري٠ ٚا٫سٝا٤ ايساخ١ًٝإىل إٔ  ، ٚقس أنسٚا بؿهٌ عاّٚاحملطَٚني
َٚٔ ثِ ايتؿهو ا٭غطٟ، بغايبا َا تتُٝع خكٛقًا  ١املٓدؿهاملعٝؿ١ٝ  املػتٜٛات

إٕ ٖصٙ  ا٫قتكاز١ٜ. تعًُٝٗا َٓدؿه١ ٚبايتايٞ تتسٖٛض أٚناعٗا ؾطم تكبح 
ايطداٍ زاخٌ ٖصٙ ؾٝػع٢ اجملتُع ا٭نرب،  َٔ قبٌ ؾؿ٬ًاجملُٛعات تٛاد٘ باغتُطاض 

ٍ مماضغ١ ايعٓـ نس بعهِٗ اجملتُعات، ٫ٚ غُٝا ايؿباب، يتأنٝس ضدٛيتِٗ َٔ خ٬
نس أٚ مياضغٕٛ ايعٓـ ايبعض نذع٤ َٔ سطب ايعكابات ٚا٭ْؿط١ اٱدطا١َٝ، 

، إش ٜؿهٌ ٖصا ايُٓط َٔ اغتكاب مجاعٞ يف نجري َٔ ا٭سٝإبايٓػا٤ ٚايؿتٝات، 
.115يسَِٜٗعٗطا َٔ َعاٖط ايطدٛي١  ايػًٛى

ؾ٬ٝزيؿٝا ا٫َطٜه١ٝ قس  َس١ٜٓذبًٌٝ ثكاؾ١ ايعكابات يف ٚيعٌ َا ًٜؿت ا٫ْتباٙ إ 
إش يًعٓـ:ًجكاؾات ايؿطع١ٝ ي نُشٛضا٫غتكاب َؿه٬ت يٛنع  املعٓٝني زؾعت

غايبًا َا أظٚاز أٚ صبُٛعات،  ع٢ً ؾهٌ ٕٛعًُاِْٗ ٜأظٗطت إسكا٤ات املػتكبني 
َٔ ايطبكات  َععُِٗ اعبسضٚا، نيغ١ٓ، ٚغري َتعٚد إىل  ترتاٚح اعُاضِٖ بني 

 %.  نُا تعٗط املعطٝات إ املس١َٜٓطنع يف  ٛاا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايسْٝا ٚعاؾ
 ظ بٛضدٛايباسح ٚقس ٚقؿت . ايتدطٝط هلا ا٫غتكاب متَٔ سا٫ت 

٬غتكاب ازبُاعٞ اييت اضتهبت َٔ قبٌ يايعٓـ ايَٝٛٞ ايطٖٝب  َؿاٖسبايتؿكٌٝ 
يف دباض٠ ، سٝح ٜعٌُ َطتهيب ٖصٙ ا٫ؾعاٍ ٜٝٛٛضىْ ؾطم سٞ ٖاضيِٝ يفايؿبإ يف 
بُٝٓا يسِٜٗ َ٪٬ٖت، ملٔ  ايَٖٝٛٞٛ ايؿهٌ ايٛسٝس َٔ أؾهاٍ ايعٌُ ، ٚاملدسضات

إسكا٥ٝات سسٜج١ نُا تعٗط  ايططٜل إىل غٛم ايعٌُ ايكاْْٛٞ ؼبًِ ا٫خطٕٚ باػباز
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ٓػ١ٝ ٫عتسا٤ات دأؾدام ٜتعطنٕٛ َٔ نٌ َٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ إىل إٔ 
  يهشاٜااَعطٚؾني َٔ قبٌ ٖصٙ ا٫عتسا٤ات عاز٠ َٔ قبٌ أؾدام غري تكع َتعسز؛ ٚ

يكس أقبح ايعٓـ َٔ ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ا٫نجط اْتؿاضا ٚؾسًا ي٬ْتباٙ ْعطًا اىل 
املػاس١ ايؿاغع١ اييت ؼبتًٗا ع٢ً اَتساز املس١ٜٓ ٚا٫نطاض اييت ؽبًؿٗا، ٖٚٛ يف تعاٜس 

 .  يكس بات116طبتًـ ؾ٦ات اجملتُع ْٚعُ٘ ٚتٓعُٝاتَ٘ػتُط بٌ أنش٢ ميؼ 
بٛقؿ٘ داْبا َٔ دٛاْب "مماضغات ايجكاؾات أسس َعاٖط ايعٓـ ا٫غتكاب ازبُاعٞ 

ايصٟ  عُٝلايضدٛيتِٗ يف غٝاقات ايتُٗٝـ ايطدٌ ايؿطع١ٝ" اييت َٔ خ٬هلا ٜ٪نس 
كري٠ يف ايؿدبػست ٖصٙ املعاٖط بؿهٌ ٚانح يف نجري َٔ املٓارل . ٚقس 117ٜٛادْٗٛ٘

ايسٚي١  ضعتَ٘ٔ ايعٓـ  ر٬ًٜٛ ًاتاضؽب سٝح أظٗطت املعطٝات إ ٖٓاىدٓٛب أؾطٜكٝا 
إش َٔ ايؿكط ٚايبطاي١ ٚازبطمي١ ٚاسبطَإ، سايًٝا طتؿع١ املدٓبا إىل دٓب َع املػتٜٛات 

. صبُٛع١ ا٭قطإبني ايصنٛض ذبسٜس َٛاقع يف  سامسًا زٚضًا يًٝعبٜعٗط ا٫غتكاب 
ؾطق١ غاعب١  ني إ ايتٓاؾؼ ع٢ً املطأ٠ شٚ ا١ُٖٝ نبري٠، ٭ْٗا متجٌ  ٜٚط٣ بعض ايباسج

ٚق١ًًٝ يًرتؾٝ٘ ٚبأغعاض َعكٛي١، ؾه٬ً عٔ اْٗا متجٌ َػاس١ يًٓذاح "نُعٗط َٔ َعاٖط 
.118يف ْعطِٖ َٔ َهاغب ع٢ً قعٝس ا٫سرتاّ ايصاتٞ ٘ايطدٛي١" اناؾ١ اىل َا ذبكك

عكابات،  َٔ قبٌٓؿص ٜا٫غتكاب ٚايعٓـ، غايبا َا إ نجريًا َٔ ايسضاغات تعٗط إ 
ايصنٛض١ٜ. يف اهل١ٜٛ ٚاملها١ْ  ايط٥ٝػ١ يتشكٝل ٚاسس٠ َٔ ايططمسٝح متجٌ ٖصٙ املعاٖط 

ًٓػا٤ املرتززات ع٢ً عٝازات ايطب ي، ٚدست زضاغات املطاقب١ 119دٖٛاْػربز
. عٞمجا٫غتكاب  أنجط َٔ ثًجٗٔ تعطنٔغتكاب إٔ ٫سازخ اٚقٛع ايؿطعٞ بعس 
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أسس اِٖ ت َؿاعط اٱسباط ٚايؿعٛض بايعذع عتربيف َٛاد١ٗ ايبطاي١ املع١َٓ، اٚ
 يًعٓـ نس املطأ٠.املربضات ايط٥ٝػ١ 

تٓاقه١ يعٛمل١ ايًٝرباي١ٝ املسٜٓاَٝات اي ١ تعٗط بٛنٛحايػٝاغٝ ١ٜتؿػريات ا٫قتكازاي
ٚيست  غري اْٗاَؿتٛس١ يًطداٍ ٚايٓػا٤، ٚؾطم دسٜس٠  اتاستازبسٜس٠، اييت 

يف بعض .  إش تعٗطًعٓـيايجكاؾات ايؿطع١ٝ اْتؿاض ٚ ؿاؾ١دسٜس٠ َٔ اهل إؾهايٝات
تعهؼ ايعًُٝات ا٫قتكاز١ٜ اييت تؿهٌ ايعٓـ اييت اسبا٫ت، َػتٜٛات َتعاٜس٠ َٔ 

ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ يف اسبكٍٛ ع٢ً ايٛظا٥ـ، مما ٜ٪زٟ إىل اضتؿاع َػتٜٛات ايبطاي١ 
َٔ خ٬ٍ  ِاملبصٚي١ َٔ قبٌ ايطداٍ يتأنٝس ُٖٝٓتٗازبٗٛز تهاعـ بني ايصنٛض ٚ

ٚيف سا٫ت أخط٣، ٜطتبط ايعٓـ َع ربٝع١ ايٛظا٥ـ املتاس١ يًطداٍ ٚايٓػا٤، . ايعٓـ
يكس عرب بٛنٛح عٔ ٖصٙ  ا٫قتكاز ايعاملٞ َِٔ خ٬هلا زخٛهلٜتِ ٚايعًُٝات اييت 

ايعامل١ٝ "إْٓا ْكّٛ دٛضز غٛضٚؽ" أسس نباض اي٬عبني يف ا٫غٛام املاي١ٝ “ايتٛدٗات 
عًًُٝا بتهٝٝل ٖاَـ اسبهِ ا٫خ٬قٞ ْٚكٛض قطح ا٫خ٬م ايعا١َ.... يكس 
متدهت ايعٛمل١ عٔ ظٜاز٠ ا٫عبطاف ٭ْٗا أزت ؾعًًٝا، اىل اختعاٍ قسض٠ ايسٍٚ املٓؿطز٠ 

 . 120ع٢ً تكطٜط َكا٥طٖا"

َٔ ايٓػا٤ يف  نجريًاًب ػبا٫قتكازٟ  ب٘ َٔ ا٫زي١ ت٪نس إ ايتشطض ٕمث١ قسض ٫ ٜػتٗا
 ٚغري َط١ٝ٥ غري ؾها٤ات تؿهٌ اييت ١املتٓٛع املٗٔ َٔاجملاٍ ايعاّ، ٖٚٞ ْػب١ نبري٠ 

خاضز ؾه٬ً عٔ املٗٔ اييت تكع ، َٓٗا َػاس١ ٚاغع١ يف ايٓؿاط ا٫قتكازٟ ضمس١ٝ
إىل َٓارل  املٗادطاتأعساز ايٓػا٤ يكس أؾه٢ ٖصا ايتشٍٛ اىل ظٜاز٠ ْطام ايكإْٛ. 

ايٛقت ايصٟ تًعب ؾٝ٘ عٛاٌَ يف ٚعٌُ. ايا٤ زاخٌ أٚ خاضز بًساِْٗ حبجا عٔ أنجط ثط
اهلذط٠، غايبًا َا تٓتٗٞ ضس١ً تسؾكات زٚضًا سامسًا يف ذبسٜس ربٝع١  ازبصب ٚايططز

غري ٚنعِٗ ٜرتنِٗ ا٭ْؿط١ ا٫غتػ٬ي١ٝ، سٝح اىل ايٛقٛع يف املٗادطات ايٓػا٤ 
ٚضمبا ػبعًِٗ ؾطا٥ؼ يهٌ َٔ ٜعسِٖ  ـايكاْْٛٞ ٚايععي١ ا٫دتُاع١ٝ عطن١ يًعٓ

بِٗ.  يكس أظٗطت  ا٫دباضباشب٬م اٚ ذبػني أٚناعِٗ، مما ٜهاعـ َعس٫ت 
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ًَٕٝٛ ؾدل ع٢ً ا٭قٌ  ٖٓاى ، إ عاّ  تكسٜطات َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ
إش َٔ ايصٜٔ ٜتِ ا٫دباض بِٗ. % ايٓػا٤ ٚايؿتٝات سٛايٞ  ، تؿهٌا٫دباض بِٗ ٜتِ 

مماضغ١ ايسعاض٠ ٚايػٝاس١ ازبٓػ١ٝ،  ايعطٚف ايكاغ١ٝ ايبعض َٓٗٔ اىلتسؾع 
ٚبأدٛض  املٓعيٞ ٚايعضاعٞا٭خط٣ َجٌ ايعٌُ ايٓػا١ٝ٥ ايتذاض١ٜ ٚاملٗٔ  اتٚايعٚاد
. ١َٓٝٗ121 ٫ٚ اْػا١ْٝ يف ظٌ ظطٚفٚغايبا َا تكع خبػ١، 

أٚ غٛا٤ تٓطٟٛ ع٢ً ا٫دباض تأتٞ ٖصٙ املعطٝات يت٪نس إ املٗٔ اييت تعاٚهلا ايٓػا٤ 
غريٖا يًٛقٛع بؿطاى  طبارط أع٢ً َٔيف رٝاتٗا ذبٌُ  َٓٗابعض اي، ٜبسٚ إٔ غريٖا

ايعٓـ، يٝؼ ؾكط بػبب املدارط املطتبط١ بٗصٙ ايٛظا٥ـ، ٚيهٔ أٜها بػبب ٫َبا٠٫ 
 ٚعسّ ازبس١ٜ يف َعازب١ ا٫غباب ٚايعٛاقب ايٓامج١ عٔ تًو املُاضغات.   ايػًطات

إ عًُٝات ايتشسٜح ا٫قتكازٟ ٚايتػري ا٫دتُاعٞ يف ايعامل أزت ب٬ ؾو اىل ٚنع 
ايعاًَني يف صباٍ ازبٓؼ  نجري َٔ ايسضاغات إ تعٗطايٓاؽ عٓس ساؾات اشبطط، إش 

عطن١ ملدارط عاي١ٝ ٫ غُٝا ايعٓـ ازبػسٟ ٚازبٓػٞ، َع خطط أع٢ً  غايبًا َا ٜهْٛٛا
نؿؿت زضاغ١ اغتككا١ٝ٥ َٔ يكس . ًااٍ غاَهايٛنع ايكاْْٛٞ يًعُٜهٕٛ عٓسَا 

تعطض قس % َِٓٗ عا٬َت ازبٓؼ يف اثٓني َٔ املسٕ ايهرب٣ يف املًُه١ املتشس٠ إٔ 
هطب % َِٓٗ تعطنٛا يًأثٓا٤ ايعٌُ،  ايعبا٥ٔٚايًهِ أٚ ايطنٌ َٔ قبٌ  يًكؿع

 نؿؿت. نُا اٚي١ اغتكابحملَٔ شٟٚ اشبرب٠  %بُٝٓا تعطض ، % ي٬غتكابٚ
َٔ ايٓػا٤  %ٔ ايعا٬َت يف دباض٠ ازبٓؼ يف بٓػ٬زٜـ إٔ عزضاغ١ اغتككا١ٝ٥ 

نُا ٚدست زضاغ١ اخط٣  يًهطب َٔ قبٌ ايؿطر١. % إتعطنٔ ي٬غتكاب ٚ
َعس٫ت عاي١ٝ َٔ ايعٓـ ازبػسٟ ٚازبٓػٞ إ يف إثٝٛبٝا عٔ ايعاًَني يف صباٍ ازبٓؼ 

.122ايعاًَني يف صباٍ ازبٓؼ ا٭رؿاٍ ٜتعطنٔ ي٘ َٔ قبٌ ايع٤٬ُ، ٫غُٝا ايعٓـ َع
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، ا٭نجط نعؿًا اتايؿ٦َٔ بني خسّ املٓاظٍ ٚسني ْأتٞ يف اسبسٜح عٔ ايعٓـ تبك٢ ؾ١٦ 
َػتٜٛات ايعٓـ ٚغ٤ٛ ٫غُٝا املٗادطٜٔ َِٓٗ. إش اظٗطت نجري َٔ املػٛح اضتؿاع 

عهؼ ٜ ٖٚٛ َا، َٔ قبٌ نٌ َٔ ايعاًَني ايصنٛض ٚاٱْاخ، ٗٔاملعا١ًَ اييت تطتهب حبك
شات ايهُاْات املهؿٛي١.  تأتٞ  ١ًٝشُا١ٜ ايعُايي ٔيف اجملاٍ اشبام، ٚاؾتكاضٖ َٔٛقعٗ

ؾكط َٔ ايسٍٚ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ % ٖصٙ ا٫ْتٗانات يف ايٛقت ايصٟ مل تكازم غ٣ٛ 
 بؿإٔ محا١ٜ سكٛم مجٝع ايعُاٍ املٗادطٜٔ ٚأؾطاز أغطِٖ ايسٚي١ٝ يعاّ 

 ا٫ْتباٙ إىل ، سني يؿتتتؿػريات ا٫قتكاز ايػٝاغٞ ٘أثاضتيعٌ اسبكٝك١ ازب١ًٝ َا ٚ
، ٖٚٞ ب٦ٝات ٫ تطبل ؾٝٗا ق٣ٛ ايعٛمل١ ٚايت١ُٝٓ غري املتٛاظ١ْ ايب٦ٝات اييت خًكتٗا

سا١َٝ ثكاؾ١ سكا١ْ  تخًكنعٝؿ١، يف ايٛقت ايصٟ  ٖاتٓؿصدبعٌ آيٝات ايكٛاْني أٚ 
ًا يف نجري َٔ اضتؿاعاى . يكس أظٗطت ا٫زبٝات ايسٚي١ٝ إ ٖٓطتهيب دطا٥ِ ايعٓـمل

ايٛغط٢، يًٓػا٤ يف املهػٝو ٚأَطٜها  ايكاغ١ٝ دسًا ايعٓـٚعس٫ت ايكتٌ مب ا٫سٝإ
دسٜس ؾهٌ َتططف ، ايصٟ ٜٛقـ باْ٘ قتٌ ايٓػا٤َٔ  اؾهاٍ دسٜس٠إىل ظٗٛض  أز٣

دتُاعٞ، سٝح اْتؿطت ٖصٙ ايعاٖط٠ يف ٓٛع ا٫أغاؽ ايع٢ً  املبينَٔ أؾهاٍ ايعٓـ 
 بنيٚقس تػاضعت َعس٫ت دطا٥ِ ايكتٌ . 123املهػٝو ايؿُاي١ٝ َٔسٕ اسبسٚز١ٜ امل

َٛد١  سٝح ؾٗستكتٌ ايٓػا٤ أغايٝب َٓٗذ١ٝ يباغتدساّ ، ايٓػا٤ َٓص عاّ 
ختطاف ٫ا دتُاعٞ متجًت بعًُٝاتٓٛع ا٫اغاؽ ايع٢ً  بينر١ًٜٛ َٔ ايعٓـ امل

ٚقسضت َعامل ازبطمي١.اخؿا٤ ِ َٚٔ ثٚايتعصٜب ازبٓػٞ ٚا٫غتكاب ٚايكتٌ ٚايتؿٜٛ٘ 
عساز ، َع أٚ  عاَٞ  اَطأ٠ بني ٚ بني عسز ايٓػا٤ املكت٫ٛت 

 َٔ "املدتؿنينبري٠ 

 

                                                            
123

 - Cabrera, P. M.. Intersecting Inequalities. A Review of Feminist Theories 
and Debates on Violence against Women and Poverty in Latin America. London: 
Central America Women‟s Network, 2010. 



 

153 
 

ايكٓـ إىل ؾ٦تني: اييت تتعطض هلا ايٓػا٤ دطا٥ِ ايكتٌ  بعٝاض٠ اخط٣، ميهٓٓا تكٓٝـ
مشًت نشاٜا ايعٓـ املٓعيٞ، ٚازبطمي١ ايعاز١ٜ ٚاملٓع١ُ، ٚتٗطٜب املدسضات،  ا٫ٍٚ

 ٚؾل خطٛات َتػًػ١ً بس٤ً با٫ختطافًكتٌ ي ايٓػا٤ ايًٛاتٞ تعطنٔ ايجاْٞ ايُٓطٚ
تأتٞ ٖصٙ ايتكٓٝؿات َك١ُُ ٚؾل تطى ايعٌُ أٚ املطاقل يف ٚقت َتأخط َٔ ايًٌٝ. ٚ

قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ، مبا يف شيو صبُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ا٫ تؿػريات ضنعت ع٢ً
ايػطٜع ٚايهجاؾ١ ايػها١ْٝ ايعاي١ٝ ٚاي٬دباْؼ ا٫دتُاعٞ ٚاملٗين ايصٟ ايُٓٛ ايػهاْٞ 

 ٫ٕ ٜتُتعٛ ايصٜٔايػهإ َٔ املٗادطٜٔ سٝح ٜتهٕٛ َععِ ، تتػِ ب٘ اسبٝا٠ اسبهط١ٜ
تب ٚغ٤ٛ ظطٚف تسْٞ ايطٚانُا ٜعاْٞ ايبعض ا٫خط َٔ ، َت١ٓٝ ع٬قات صبتُع١ٝب

أٜها إٔ زخٍٛ املطأ٠ إىل غٛم ايعٌُ غ املعٕٓٝٛ بؿ٪ٕٚ املطأ٠ ملطأ٠. ٚقس ٫ساعٌُ 
ت اييت خػط تكًٝس١ٜايصنٛض١ٜ اي تاجملتُعاضزٚز ؾعٌ عٓٝؿ١ َٔ قبٌ ايطداٍ يف  ضمبا ٜجري
يف غٛم ايعٌُ َع بسا١ٜ ايتشطض ا٫قتكازٟ. َهاْتٗا

 

أخط٣ تًكٞ قسضا نبريا َٔ ا٫ٖتُاّ ٖٛ نعـ ٚؾػاز اسبه١َٛ ٚايؿطر١  قه١ٝمث١ 
املػ٪ٚيني قسضات  .  إش إ تطٌٖ َ٪غػات ايسٚي١ املع١ٝٓ ٚنعـٚامل٪غػات ايكها١ٝ٥

بعض ا٫ؾطاز  زؾعضزا ع٢ً دطا٥ِ ايكتٌ ٚا٫ختؿا٤ ، رباش إدطا٤ات غطٜع١ ٚؾعاي١عٔ ا
تٝكِٓٗ َٔ عسّ ايٛقٛع ذبت را١ً٥ بب بػ ٓػا٤قتٌ اياىل ايتُازٟ يف اضتهاب دطا٥ِ 

ربٝع١ بعض املٗٔ اييت متاضغٗا بعض ايٓػا٤ إٔ .  نُا َٔ ايعكاب ٚا٫ؾ٬ت ايكإْٛ
سٝا٠  ٖٔ يفٚدٛز ضبؿٛؾ١ باملدارط تهع ايبعض َٓٗٔ ذبت را١ً٥ ايكإْٛ بػبب

بٛع عط١ً ْٗا١ٜ ا٭غ ايسعاض٠ ٫غُٝا يفَع ايػطبا٤ ٚا٫غبطاط يف ٚؾطب اشبُٛض ايًٌٝ، 
 يتػط١ٝ ْؿكاتِٗ
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 الطٔاضات ّتفعٔل مْادَ٘ العيف: تعصٓص سهه الكاىٌْ

٫بس َٔ ا٫عرتاف إ غايب١ٝ املٓعُات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ باملطأ٠ ٖٞ يف َٛاد١ٗ َػتُط٠ 
ٚسجٝج١ يف إراض ازبٗٛز ايطا١َٝ اىل َعازب١ ايعٓـ املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ. 
إش نجؿت تًو املٓعُات دٗٛزٖا يًشس َٔ اسبهط املؿطٚض ع٢ً َؿاضن١ املطأ٠ بعس 

َٔ خ٬ٍ تهطٜؼ اسب٬ُت اييت تطَٞ اىل إظاي١ مجٝع  ظ٬ّ زاَؼ زاّ قطٕٚ نجري٠
 أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠. 

ٚيعٌ أسسخ تًو ازبٗٛز َا قسَت٘ املٓعُات ايٓػ١ٜٛ حبًُتٗا ايعامل١ٝ ذبت ؾعاض "ًَٝاض 
قٛت َٔ أدٌ ايعساي١" اييت عب٦ت ايصنٛض ٚا٫ْاخ ع٢ً اَتساز بكاع ا٭ضض ٱْكاش 

غاعست بعض ْؿارات املٓعُات ايٓػ١ٜٛ ايسٚي١ٝ يف ايٓادني َٔ نشاٜا ايعٓـ. يكس 
ذبطٜو ا٭دٛا٤ ايٓامج١ عٔ ايتُٗٝـ غري املٓعٛض يف ايٓكاؾات ايسٚي١ٝ قبٌ ايجُاْٝٓٝات 

 .  124َٔ ايكطٕ املانٞ سبني ايٛقٍٛ اىل َ٪متط ؾٝٓا ايعاملٞ سبكٛم ا٫ْػإ عاّ 

نس املطأ٠ يتهُٓٗا يف  يكس زؾعت املٓعُات ايسٚي١ٝ ازبٗٛز اشباق١ بكهاٜا ايعٓـ
ا٫دٓسات ايسٚي١ٝ. يكس دبػست تًو احملا٫ٚت َٔ خ٬ٍ ازبٗٛز ايباضظ٠ يًشطنات 
ايٓػ١ٜٛ اييت اْعهػت يف دٗٛز اسبهَٛات ملٛاد١ٗ ايعٓـ نس املطأ٠ ٚع٢ً طبتًـ 
املػتٜٛات، َجٌ غٔ تؿطٜعات ٚقٛاْني تعاجل طبتًـ دٛاْب ايعٓـ؛ ٚزعِ عًُٞ 

أ٠ اييت تعاْٞ َٔ َؿه٬ت غ٤ٛ املعا١ًَ؛ ٚتسضٜب ٚت١ُٝٓ َٚػاعس٠ قا١ْْٝٛ يًُط
َٗاضات يٮؾدام َكسَٞ اشبسَات؛ ٚزعِ َطنًع يًٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜعاْني َٔ ظطٚف 

 اهلؿاؾ١. 
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ايتش٬ًٝت املتها١ًَ يًعٓـ نس املطأ٠ املكس١َ يف إراض "ا٫ٜهٛيٛدٝا ا٫دتُاع١ٝ" تػًط 
ػتٜٛات ٚاجملا٫ت. نُا تٗسف ايه٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫غتذابات ٚع٢ً طبتًـ امل

ايتسخ٬ت ايٛاغع١ اىل تػٝري املعاٜري اجملتُع١ٝ ٚاملُاضغات اييت ت٪زٟ اىل ظٜاز٠ َعس٫ت 
ايعٓـ، اىل داْب ا٫غرتاتٝذٝات اشباق١ بايعكٛبات ٚايتشطميات اييت تعٌُ َع 

 ا٫ؾطاز ايهشاٜا َٚطتهيب ازبطا٥ِ. 

اٱراض ا٭نازميٞ ٚايػٝاغات،  ٚع٢ً ايطغِ َٔ نٌ ازبٗٛز ٚا٫ٖتُاَات، نُٔ
اييت بصيتٗا املٓعُات ٚامل٪غػات َا تعاٍ قهاٜا ايتكِٜٛ ايٓعاَٞ يتساعٝات تًو 

ع٢ً َط ايػٓني يتشػني َتٓٛع١ تسابري  إش ع٢ً ايطغِ َٔ اعتُازازبٗٛز ضبسٚز٠. 
ًُٛؽ امل ؾإ ايتكسّ دتُاعٞ،ٓٛع ا٫ايع٢ً  بينايعٓـ املاظا٤ اغتذابات ايسٚي١ 

يعٓـ ٚيهٔ اظا٤ ااسبه١َٛ ؾعٌ ٜعتُس ؾكط ع٢ً ضزٚز ٫ ايعٓـ  ٖصا اسبس َٔيف 
ًعٓـ َع ايكش١ َباؾط٠ يضٚابط ٚتٛثٝل، ٚإػباز غبٌ ايايتؿاِٖ ٚربٝع١ أٜها ع٢ً 

ٜعتُس . ٜٚبك٢ ايتشسٟ ا٭غاؽ ١ايطبٝعٝ ايهٛاضخاٱظباب١ٝ ٚايؿكط ٚايكطاع، ٚ
١ُ ْٚٛع١ٝ اشبسَات اييت تكسَٗا ايتٓؿٝص ايؿعاٍ يًكٛاْني ٚاٱدطا٤ات ايكا٥ ع٢ً

 ايسٚي١.
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وذ ك، اُٞهب٣خٖٓ أعَ  خاُؼ٤ِٔ ٝاُؾٞاٛذ ٜٔ٘غ٤خاُ ٔبلؽظبدًض٤ش ٖٓ اُعز٘بدا ا٠ُ ا

ُِؾذ ٖٓ اُؼ٘ق،  اعزشار٤غ٤بد عجؼخأكنَ  ٝؽشًبإٛب ٓ٘ظٔخ اُقؾخ اُؼب٤ُٔخ ؽذدد

٣ٌٖٝٔ  . االعزغبثخعٜٞد  رشًض ػ٠ِ ٝاالخشٟاُؼ٘ق  اُٞهب٣خ ٖٓ رشًض ػ٠ِ ٜٓ٘ب عذ

 اُزو٤َِ ٖٓ ك٢غبػذ ر ،اُؼ٘ق أؽٌبٍ ٓزؼذدح ٖٓك٢  العزشار٤غ٤بدرئصش ٛزٙ ا إ

ك٢ اُجِذإ اُ٘ب٤ٓخ هبػذح اسرٌبص  أُ٘بىنًض٤شًا ٖٓ ، ٝرٔضَ ُٜب اُٞهٞع مؾ٤خ اؽزٔبٍ

ٖٓ  خٓؼوُٞ عٞاٗت ري٣ٞش دٝسًا ك٢  ًبالد اُز٣َ٣ٌٖٞٔٔ إ رِؼت ٝ سئ٤غخ

٢ٛ: االعزشار٤غ٤بدٛزٙ  االعزضٔبساد.

 ٝٓوذ٢ٓ اُشػب٣خ األىلبٍ ٝآثبئْٜ ث٤ٖ ِؼبلهبدُ ٝسػب٣خ آٓ٘خ ٝٓغزوشحث٤ئخ ري٣ٞش -

ٝأُشاٛو٤ٖ ُذٟ األىلبٍ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُؾ٤بر٤خ -

اٌُؾٍٞ ػ٠ِ ٗؾٞ مبس اعزخذاّ اُؾذ ٖٓ -

اُغٌب٤ًٖ اُج٘بدم ٝ اُٞفٍٞ ا٠ُ رو٤ِـ كشؿ -

. اُ٘غبء ُٔ٘غ اُؼ٘ق مذ رؼض٣ض أُغبٝاح ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ -

؛اُؼ٘ق اُز٢ رذػْ ٝاالعزٔبػ٤خ أُؼب٤٣ش اُضوبك٤خ رـ٤٤ش -

ثشآظ اُذػْ ٝاُشػب٣خ ٝ رؾذ٣ذ ٣ٞٛخ اُنؾب٣ب -

 

 Source: WHO, GLOBAL  STATUS REPORT ON  VIOLENCE 
PREVENTION, 2014 
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إ ايػٝاغات ٚا٫غرتاتٝذٝات ايٛادب اتباعٗا يتؿذٝع املػاٚا٠ بني ازبٓػني ٚتكًٌٝ 
 طبارط ايعٓـ املبين ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ٚتععٜع ت١ُٝٓ أنجط ؾاع١ًٝ تتطًب:   

 تسمج٘ اذتكْم اىل قْاىني:  -

يعٌ املٓٗر ا٭نجط مش٫ًٛ يًتدؿٝـ َٔ ايعٓـ نس املطأ٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿطزٟ 
ٚاجملتُعٞ ٖٛ ا٫زضاى اسبكٝكٞ يًعٓـ نس املطأ٠ باعتباضٙ اْتٗانًا سبكٛم املطأ٠ 

نُاْات اٱْػا١ْٝ، ع٢ً املػت٣ٛ ايٛرين ٚايسٚيٞ، ٖٚصٙ يٝػت ١َُٗ غ١ًٗ. إ 
عٗس ايسٚيٞ اشبام باسبكٛم املس١ْٝ اينسكٛم اٱْػإ يف ا٫تؿاقٝات ايسٚي١ٝ، 

اييت ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايعٗس ايسٚيٞ اشبام باسبكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚ
ر١ًٜٛ،  ملسزاسبل يف اسبٝا٠ ٚايػ١َ٬ ازبػس١ٜ، ٚعسّ ايتعطض يًتعصٜب  ت٪نس ع٢ً

تؿٌُ  ٢ اْٗاا٫تؿاقٝات مل تؿػط عًٖصٙ غري إ َهاَني املعا١ًَ ايكاغ١ٝ امل١ٓٝٗ، غ٤ٛ ٚ
ايعٓـ املٓعيٞ ٚا٫غتكاب ٚاٱدٗاض ا٫ْتكا٥ٞ ٚٚأز اٱْاخ أٚ تؿٜٛ٘ ا٭عها٤ 

ايصٟ ٜأخص ايعٓـ نس ايٓػا٤ ٚايؿتٝات  َٔايتٓاغ١ًٝ يٮْج٢ ٚمجٝع ا٭ؾهاٍ ا٭خط٣ 
ٖصٙ ايجػطات يف زٍٚ ايعامل املدتًؿ١.  يكس عهػت يف  َػاس١ ٚاغع١ َٔ املُاضغات

ًا ع٢ً ٚد٘ اشبكٛم، نإ ٖٓاى ذبٝع، تًؿ١ يف تكٛض اسبكٛماٱراض ايسٚيٞ ذبٝعات طب
تؿطٜعات سكٛم اٱْػإ ٚتطبٝكٗا إ  إىل.  إش ٜط٣ بعض املدتكني ًصنٛضي قًٜٛا

يف  ٜتعطنٕٛ هلا، زٕٚ ا٫خصؽبؿٕٛ إٔ اييت ا٭نطاض  َٔيهُإ محا١ٜ ايطداٍ قٝػت 
نسٖا ا٭ؾعاٍ املٛد١ٗ  نس هلا ا٫عتباض دباضب املطأ٠ ٚتٛؾري اسبُا١ٜ ست٢ ايٓعط١ٜ

 . اَطأ٠  ٚشيو بػبب نْٛٗا

إش غايبًا َا ٜكع ٞ:املتعًك١ بايتشٝع امل٪غػاملُاضغات ذبٝعًا تًو  أنجطٚيعٌ َٔ بني 
املطتهب َٔ ايعٓـ بإىل سس نبري ٚػأي١ ايعٓـ ملتؿػري اٱراض ايسٚيٞ سبكٛم اٱْػإ 

 مما ٜهعٗايف اجملاٍ اشبام،  تكعايهجري َٔ أعُاٍ ايعٓـ نس املطأ٠  ١. إش إايسٚي قبٌ
ٚملس٠ كا١ْْٝٛ ايٓعِ اعتربت ايٚقس ايسٚي١ٝ.خاضز ْطام ايتؿطٜعات احمل١ًٝ ٚاسبكٛم 
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. بُٝٓا ٜكسّ آخطٕٚ زؾاعاتِٗ َػأي١ خاق١ زاخٌ ا٭غط٠باعتباضٙ ايعٓـ املٓعيٞ  ر١ًٜٛ
 نس املطأ١٠" املطتهب١دطا٥ِ ايعارؿايؿطف أٚ  دطا٥َِجٌ  ايكا١ْْٝٛ عٔ بعض ازبطا٥ِ

َٔ ايكطٕ  يف ايجُاْٝٓٝات ٫ًٛايسٚيٞ ذبيكس ؾٗس َٛنٛع سكٛم املطأ٠ ع٢ً املػت٣ٛ 
املانٞ، عٓسَا ْعُت اسبطن١ ايٓػا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ مح١ً عامل١ٝ يٛنع ايعٓـ نس املطأ٠ ع٢ً 

ظباس٘ يف يؿت ا٫ْتباٙ إىل قهاٜاٖا َٚؿه٬تٗا، أظٗط ٚقسأدٓس٠ سكٛم اٱْػإ، 
َٔ ايسٍٚ ٚاملٓعُات  يف نجريٚٚنع دساٍٚ ا٭عُاٍ ٚايتأثري ع٢ً املٛاقـ اشبطاب١ٝ 

 ، اٱع٬ٕ ايكازض عٔ امل٪متط ايعاملٞ سبكٛم اٱْػإ عاّ ٚقس تهُٔ  ،ايسٚي١ٝ
نس إٔ سكٛم املطأ٠ طبايـ سبكٛم اٱْػإ، ٚأ إٔ ايعٓـ نس املطأ٠ يف اجملاٍ اشبام

 .َٔ سكٛم اٱْػإ ايعامل١ٝ ٖٞ "دع٤ ٫ ٜتذعأ

َعين بايعٓـ نس املطأ٠  يكس خطت ا٫َِ خطٛات َتكس١َ عٓسَا عٝٓت َكطضًا خاقًا
عٔ ايعٓـ نس املطأ٠ يف نٌ عاّ، َع ايرتنٝع ؾاٌَ ٱعساز تكطٜط  عاّبعس َ٪متط 

١ٓ غٝساٚ ايسٍٚ املكازق١ ع٢ً أٚقت زبنُا . َٔ َعاٖط ايعٓـ ع٢ً أؾهاٍ ضبسز٠
قٛاْني نس ايعٓـ ا٭غطٟ ٚاٱٜصا٤ ٚا٫غتكاب ٚا٫عتسا٤ ٚنع إٔ تهؿٌ با٫تؿاق١ٝ 

إٔ تعطٞ  نُا ٜٓبػٞ، دتُاعٞٓٛع ا٫ايازبٓػٞ ٚغريٙ َٔ أؾهاٍ ايعٓـ ايكا٥ِ ع٢ً 
تِٗ، يف ايٛقت ايصٟ تػع٢ ؾٝ٘ ٚنطاَ ِمحا١ٜ ناؾ١ٝ زبُٝع ايٓػا٤، ٚاسرتاّ غ٬َتٗ

ؾرترت نطٚض٠ َطاعا٠ ايؿٛاضم . ٚأَ ايعٓـ يًٓادني تٛؾري خسَات ٚقا١ٝ٥ ٚزاع١ُي
إْؿاش ايكها٤ ٚايكإْٛ ٚغريِٖ ٚايعاًَني يف صباٍ  تسضٜب املٛظؿني بني ازبٓػني عٓس

ازبُع١ٝ يكس اعتُست  أدٌ ايتٓؿٝص ايؿعاٍ ٫تؿاق١ٝ غٝساٚ.  ايعَُٛٝني ََٔٔ املٛظؿني 
ايكها٤ ع٢ً ايعٓـ نس املطأ٠ مما  ، إع٬ٕزٜػُرب  ايعا١َ يٮَِ املتشس٠ يف 
سبكٛم اٱْػإ ٚٚنع  ًاخطق ايتذاٚظ ع٢ً سكٛم املطأ٠ ميجٌ ٜؿري إىل ا٫عرتاف بإٔ

 .خاي١ٝ َٔ ايعٓـيف ب١٦ٝ املػ٪ٚي١ٝ ع٢ً ايسٚي١ ٱع٤٬ اسبل يف ايعٝـ 
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٭ٚي٦و ايصٜٔ ا٫ضن١ٝ ايكًب١ قس ٚؾطت ْكـ ٖٓا ق٬ًًٝ يٓ٪نس إ اتؿاق١ٝ غٝساٚ  
ازبػس١ٜ  تٗاغ٬َ املطأ٠ ٚاسبؿاظ ع٢ًايًذ٤ٛ إىل ايكها٤ سبُا١ٜ سكٛم بٜػعٕٛ 

ايتؿطٜعات  بٓٛز ٖصٙ ا٫تؿاق١ٝ يتععٜع ٚقس مت اغتدسآّـ. يًع تعطنٗاعسّ بايتايٞ ٚ
، َجٌ املٗادطٜٔ غري ايؿطعٝني، ايصٜٔ ٜكعٕٛ ايعسٜس َٔ ايؿ٦اتايٛر١ٝٓ ٚمحا١ٜ سكٛم 

 ايكها١ٝ٥ ايٛر١ٝٓ ايػًطات يف قبه١
ٖٛ يف ساي١ نُا  بايك٠ٛكإْٛ يٝؼ اي ٚبٛنٛح، إ تبينأزبٝات ايت١ُٝٓ  يكس أثبتت

أضزْا ٚؾكا يطٚح ايكإْٛ إشا  ب٘ إٔ ٜتِ ايعٌُ ٫بسْعاّ ايعساي١ شيو إ  اٱْؿاش. 
ايكها٠ ٚايؿطر١ ٚاشبربا٤ ايطبٝني ٚا٭خكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني ؾ . تًُؼ أٟ تأثري ي٘

ٖا١َ يف عًُٝات اْؿاش أزٚاض بتٓؿٝص ٚيعب ٚمجٝع ازبٗات ايؿاع١ً ا٭خط٣ َع١ٝٓ 
يف ايٛقت اسبانط، ٚيهٔ َا دبسض ا٫ؾاض٠ ايٝ٘، إ قًٌٝ دسًا َٔ ا٫ْاخ . ايكإْٛ
امل٪غػات تدًٌ ٖصٙ تَا ش غايبًا إاحملانِ أٚ ايؿطر١ يًتكطف ْٝاب١ عِٓٗ. بايجك١  يسِٜٗ
. ٚدست زضاغ١ ات ايتكًٝس١ٜ عًَُٛاايصٟ ميٝع اجملتُعٚإيكا٤ ايًّٛ ع٢ً ايهش١ٝ  ثكاؾ١

َٔ ايٓػا٤ اي٬تٞ تعطنٔ  %  اىل %َا بني  إٔ عاّ َٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ 
ٔ َػاعس٠ َٔ أٟ َع٢ً أبسا  مل ؼبكًٔيًعٓـ ازبػسٟ يف إراض ايع٬قات اسب١ُُٝ 

.127امل٪غػات ايطمس١ٝ أٚ ايػًطات ايتكًٝس١ٜ
ميهٔ إٔ تٛؾط قسضا يف بعض ا٫سٝإ ٫ ٕ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٫ٚ ٜطاٚزْا أز٢ْ ؾو، ا

َٔ اسبُا١ٜ ٭ٚي٦و املعطنني شبطط ايعٓـ َٚعاقب١ أٚي٦و ايصٜٔ ٜطتهبٕٛ شيو، ؾٗٞ 
يف ِٖ تهٕٛ يف َتٓاٍٚ أٚي٦و ايصٜٔ  ٫ـ، ٚضمباايٛقا١ٜ َٔ ايعٓتاَني أقٌ ؾعاي١ٝ يف 
مبذُٛع١ َٔ املبازضات ايتؿطٜع١ٝ ػبب إٔ تهٕٛ َكشٛب١ .  ًشُا١ٜيأؾس اسباد١ 

ايػٝاغات ٚايتسابري ع٢ً طبتًـ املػتٜٛات، مبا يف شيو اغرتاتٝذٝات يتُهني املطأ٠ 
ع٬قات َ٪ش١ٜ، أٚ ايػعٞ يًشكٍٛ ع٢ً  أٚ َػاعستٗا يف اشبطٚز َٔيًتؿاٚض 

َعاٜري ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١ اييت تسِٜ  ايعٌُ ع٢ً ذبسٜح، ؾه٬ عٔ ٠ ايكا١ْْٝٛاملػاعس
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َٔ خ٬ٍ  ٜتِاملبازضات زبعٌ ايكإْٛ يف َتٓاٍٚ ازبُٝع، . ٚيعٌ أؾهٌ ايعٓـزٚا١َ 
ايتسابري  ُٛع١ َٔإىل دٓب صب ٖصٙ املبازض٠ دٓبا قس ذبتاز ٚأاملػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ، تكسِٜ 

تٛغٝع خسَات ايكش١ ٚشيو إق٬ح امل٪غػات شات ايك١ً،  ، مبا يفتٓٛع١اٱمنا١ٝ٥ امل
ع٢ً قعٝس اجملتُع احملًٞ شبسَاتـ ااملػاعس٠ يف تكسِٜ طبتًايعا١َ ٚ

 تطْٓس ىظه التػسٓع ّالعدال٘ لالضتذاب٘ للعيف ضد املسأٗ: -

يف ظمح١ اجملاب١ٗ بني املتػريات اجملتُع١ٝ ايػطٜع١ اييت َطت بٗا اجملتُعات ايٓا١َٝ ٚظطٚف 
تععٜع َ٪غػات إْؿاش ايكإْٛ  دٗٛزا٫ْتكاٍ املعكس٠ يف عاّ ٜتػري بإٜكاع غطٜع، غطت 

بصيت َٔ خ٬ٍ تسضٜب إش اٱق٬ح ايتؿطٜعٞ، دٗٛز ا٭غاغ١ٝ دٓبا إىل دٓب َع 
 ِ ايؿطر١ ٚاحملانِ، ٚتكسِٜ سعّ أنجط مش٫ٛ َٔ ايسعِ يًٓادنياملٗٓٝني، ٚإعاز٠ تٓعٝ

دٗٛزًا ت١ُٜٛٓ َتكس١َ َٔ خ٬ٍ دٓٛب أؾطٜكٝا  صيتع٢ً غبٌٝ املجاٍ، بَٔ ايعٓـ.  
إقطاض قإْٛ ايعٓـ ا٭غطٟ عاّ  ايكإْٛ بعسايتسضٜب ايساخًٞ مل٪غػات إْؿاش 

ضٚظإ يف  َٓع١ُاملٓعُات غري اسبه١َٝٛ َجٌ بصيت َٔ د١ٗ اخط٣، .  
املهًؿني َٔ املٛظؿني ظميبابٟٛ دٗٛزًا نبري٠ يبٓا٤ قسضات بانػتإ َٚؿطٚع َٛغاغا يف 

 دتُاعٞٓٛع ا٫اي اغاؽ ع٢ً بينبإْؿاش ايكإْٛ يف ايكهاٜا املتعًك١ بايعٓـ امل

ًا دازًا بني اسبهَٛات ايٛر١ٝٓ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ، َجٌ تعاْٚيكس ؾٗست ٖصٙ ايكه١ٝ 
 ١ايتسضٜباييت انطًعت بتٛؾري ايسعِ ايؿين نأدطا٤ ايسٚضات َِ املتشس٠ ا٭َٓع١ُ 
ٮَِ املتشس٠ ملٓع يَعٗس أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ َا قاّ ب٘ يكها٤، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، اٚزعِ 

يف  ٤ايكإْٛ ٚايكها ضداٍَع  تعًُ ، سٝحازبطمي١ َٚعا١ًَ اجملطَني يف نٛغتاضٜها
ايرتنٝع بؿهٌ ٚ ْعاّ ايعساي١ ازبٓا١ٝ٥ بكؿ١ عا١َ، مجٝع أعبا٤ أَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ يتشػني

ٖصٙ ا٫دتُاعٞ.  إش يف ايٛقت ايصٟ ربهع ؾٝ٘ ٓٛع ايع٢ً  بينخام ع٢ً ايعٓـ امل
ساد١ عربت عٔ بٓا٠٤  ناْت بطاَر ؾإْٗا يف ايٛقت شات٘، اىل ايتكِٜٛ املػتُط ازبٗٛز

ع٢ً دٛز٠ احملت٣ٛ  اعتُست بؿهٌ اغاؽ ًا َٔ ٖصٙ ازبٗٛزنبري ًاقسض . ا١128ًَٕش
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مجٝع  يفملسضبني، َٚؿاضن١ املٛظؿني ا عٔ ايؿطعٞ املتكٛض ٚاٱراضٚاملٗاضات، 
سامس١  َِٗٛاقؿاييت تعس  يعًٝاأ ٜاتػتٛامل يف ػ٪ٚينياملاملػتٜٛات، مبا يف شيو 

 ذبػٝٓات يف املُاضغ١ ايع١ًُٝ ٱسساخ

  حتطني ّتْضٔع خدمات الدعه االدتناعٕ:      -3
ْعاّ َا َٔ أسس ٜٛاد٘ ذبسٜات ايعٓـ املبين ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ إ٫ ٜٚتطًب ٚدٛز 

يعٓـ، يٝؼ ؾكط بػبب ا َعازب١ ا٫ثاض ايٓامج١ عٔ ٜأخص ع٢ً عاتك٘كش١ ايعا١َ يً
َٔ املطدح إٔ تهؿـ ٚخاضز ايؿبهات غري ايطمس١ٝ،  بٌ ٭ْ٘ايعٛاقب ايكش١ٝ، 

ٚيٝؼ ا٤ ازبٓػٞ ملكسَٞ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ. ا٫غتكاب ٚا٫عتساملطأ٠ عٓـ ايؿطٜو أٚ 
٫غتعاز٠ تٛاظٕ املطأ٠ قس تهٕٛ سامس١ تًو اشبسَات َكسَٞ  َٔ ؾو إ اغتذابات

تاضٜذ بايكش١ ايعا١َ  ٚع٢ً املػت٣ٛ ا٫ْػاْٞ، تتُتع بطاَرٚغ٬َتٗا يف املػتكبٌ. 
َٓعٛض َٔ  يصا ؾإ ا٫زٚاض ايت١ُٜٛٓ هلارٌٜٛ َٔ ايعٌُ ع٢ً تػٝري املٛاقـ ٚايػًٛى، 

ايٛقا١ٜ بس٫ َٔ يرتغٝذ اغؼ  اٖتُاَّكسض  ميهٓٗا َٔ إ تهٕٛايكش١ ايعا١َ 
 ايرتنٝع ؾكط ع٢ً ايع٬ز ايطيب.

إٔ ازبٗٛز ايطا١َٝ إىل دعٌ ايٓعِ إ ايرتابطات اييت ذبسثٓا عٓٗا تٓطٟٛ ع٢ً سكٝك١ إ 
إٔ تتذاٚظ  ا٫دتُاعٞ ػببٓٛع اي أغاؽ ع٢ًاملبين ايكش١ٝ أنجط اغتذاب١ يًعٓـ 

يف بٌ تتطًب تػٝريات ؾا١ًَ ملٛظؿني، با اشباق١ذٗٛز ايتسضٜب نايتسابري ازبع١ٝ٥، 
َع اشباق١؛  ا٫غتؿاضاتٚذبسٜح ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يهُإ ٚايرباَر، ٚايػٝاغات  عاٜريامل

قسضات املٛظؿني يتكسِٜ خسَات ايطٛاض٨ َجٌ تكِٝٝ تٛغٝع ٭ْع١ُ ايتسضٜب ٚبٓا٤ 
َٛاز ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض تأَني ِ، ٚايسعِ ايعارؿٞ، ًٚٝطٝط ايػاشبطط ٚايتدَكازض 

سا٫ت ٚاغتدساّ ٚغا٥ٌ  تٓعِٝ ايٓػٌ يف اييت تٓتكٌ عٔ رطٜل ا٫تكاٍ ازبٓػٞ 
ايطٛاض٨

تععٜع خكٛق١ٝ  ٚاملُاضغات،ذبػٝٓات يف املٛاقـ املػتُط٠ عَُٛا اىل تؿري ايتكُٝٝات 
از٠ ايهؿـ عٔ ايٓػا٤ اي٥٬ٞ ٜتعطنٔ ، ٚظٜاسباي١ اييت تتعطض هلا املطٜض ٚغط١ٜ

خسَات أنجط ربككا َجٌ املػاعس٠ املهٞ بتكسِٜ يٲٜصا٤ ايبسْٞ أٚ ازبٓػٞ، ٚ
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ٚقس مت تكُِٝ ايعسٜس َٔ ايتٛقٝات ايٓؿػٞ.  املؿٛض٠ ٚايسعِٚتكسِٜ ايكا١ْْٝٛ، 
 ايؿكري٠. ، ملػاعس٠ امل٪غػات يف ايب٦ٝات اضبٚا٭زٚات، ع٢ً أغاؽ ٖصٙ ايتذ

 اصالح اليظاو التعلٔنٕ:  -

إش يعٓـ. يعاٖط٠ اايتكسٟ  ايط٥ٝػ١ يفإق٬ح ايٓعاّ ايتعًُٝٞ أسس ا٫ضنإ ٜعس 
اغبؿاض بَا بعس املطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥، يف نجري َٔ اسبا٫ت  ٫غُٝاايتعًِٝ، ٜطتبط 

ايتشطف ازبٓػٞ يف املساضؽ، أٚ يف ٜعس ، ايٛقت ْؿػ٘يف يف اجملتُع.  َػتٜٛات ايعٓـ
ٜتِ َٔ َٛاق١ً تعًُٝٗٔ، إش ايؿتٝات يف َٓع نجريًا َٔ  ًاض٥ٝػ غببًال إىل املسضغ١، ايططٜ

. 129صنٛضًي ٚايتػطب قبٌ ٚقٛع شيواملسضغ١ أٚ ا٫ْكطاع  بٗٔ بعٝسًا عٔا٫ستؿاظ 
: ا٫ٍٚ ٜٗسف اىل ؾكني ايتعًِٝ شٚيكطاع ايط٥ٝؼ ايتشسٟ  تأتٞ ٖصٙ ايتؿػريات ٫ٕ

تععٜع زٚض ايتعًِٝ يف َهاؾش١ ايجاْٞ يايب١٦ٝ املسضغ١ٝ، ٚسبس َٔ ايتُٝٝع ٚايعٓـ زاخٌ ا
 املبين ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞاملطتبط١ بايعٓـ  ٝاتاملٛاقـ ٚايػًٛن

تكًٌٝ املػاؾ١ إىل املساضؽ، ٚذبػني ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ اعتباض ميهٔ َٔ املٓعٛض ايتُٟٓٛ 
أنجط أَاْا بايٓػب١  ضؽاإىل املسايطًب١ دعٌ ضس١ً  يف ٠ػاعسعٛاٌَ َٚا٫تكا٫ت 

. ًاْاَأأنجط يف إراض ايٓعاّ ايتعًُٝٞ زبعٌ املساضؽ  اترييتػٝا . إش ميهٔ ادطا٤يًؿتٝات
ايعٌُ َع املعًُني يتشػني َعاضؾِٗ َٔ خ٬ٍ  ؿصتٓاملبازضات إ ٚميهٔ هلصٙ 

ٚاييت تػاٟٚ بني  تععٜع ثكاؾ١ اي٬عٓـٚاملؿه١ً؛ أبعاز ٚؾِٗ إزضاى َٚٛاقؿِٗ سٍٛ 
ؾه٬ً  يًط٬ب ٫غتؿاض١ٜسَات ااشب ا٭ٚغع، ٚتكسِٜازبٓػني يف املساضؽ ٚاجملتُع 

ملعازب١ اخت٬ٍ تٛاظٕ ايك٣ٛ بني ازبٓػني  ايجكاؾ١ ازبٓػ١ٝ ٚايكش١ٝذبػني َٓاٖر عٔ 
ؾإ .  باملكابٌاملعًُني ٚايط٬ب يًؿتٝات ملُاضغ١ ازبٓؼاىل ظٜاز٠ نػط  ت٪زٟقس اييت 
تطبٝكات  اٯبا٤ ٚأؾطاز اجملتُع احملًٞ ملطاقب١ ٚسؿس تعب١٦ٖصٙ ا٫دٛا٤ ٜتطًب بٓا٤ 

 ايػ١َ٬ املسضغ١ٝٚأدٛا٤  املٓٗر ايرتبٟٛ
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خ٬ٍ ايعٌُ َع  تطبٝكًا ََٔٔ ايبًسإ ؾٗست  عسز ايطا٥س٠ يفايهجري َٔ املبازضات 
ٚظميبابٟٛ. إش  ٬ٜٛغاْا، ٚاملٖٛ اسباٍ يف  احمل١ًٝ نُاٚاجملتُعات  ًب١أٚيٝا٤ ا٭َٛض ٚايط
ا٫عتسا٤، ٚظٜاز٠ ايطغب١ َٔ اجملتُعٞ مبدارط غ٤ٛ املعا١ًَ ٚايٛعٞ أغُٗت يف ضؾع 

غا٠٤، ٚتؿذٝع اجملتُعات ع٢ً َٛاد١ٗ ٫اسا٫ت داْب اٯبا٤ ٚا٭َٗات يٲب٬ؽ عٔ 
 . 130عطن١ ملدارط ا٫ْتكاّ مبؿطزِٖايؿتٝات دعٌ املؿه١ً زٕٚ 

 مبادزات زتتنعٔ٘ ملْادَ٘ العيف: تػٔري املعآري/ االجتاٍات / ّاملنازضات -

ٜبسٚ إ ايسضاغات اييت متت َطادعتٗا يف ٖصٙ ايٛضق١،  ٘ َععِأظٗطتاْط٬قًا مما 
بؿهٌ ٚاغع يف ت٪ثط اجملتُعات ا٫ْػا١ْٝ  مجٝع ايػا٥س٠ يف ا٫دتُاع١ٝ ا٭عطاف ٚايكِٝ

ايٛقت ايصٟ أظٗطت ؾٝ٘ بعض املٛاقـ ايؿطز١ٜ يف  .  إش يفَػتٜٛات ايعٓـ نس املطأ٠
يف ٚقٛع٘ استُاٍ بايتٓب٪  ايعٓـ، ٚبايتايٞ ميهٔ بعض اجملتُعات قب٫ًٛ ْػبًٝا سبا٫ت

اييت مت ايبًسإ يف  اتسضاغاملعطٝات اييت بطٖٓتٗا ايعسٜس َٔ ايمجٝع املٛاقع َٔ خ٬ٍ 
يف بعض  اٖات ٫ تػٛزؾإ ٖصٙ ا٫دبَٓع١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ، تػطٝتٗا َٔ قبٌ 

َٔ ايٓػا٤ سل % قبًت أنجط َٔ اجملتُع١ٝ ا٫خط٣. ٚيف ايٛقت ايصٟ  ايػٝاقات
يف املٓارل ايطٜؿ١ٝ ٚيف بٓػ٬زٜـ، َع١ٓٝ نُا هطب ظٚداتِٗ يف ظطٚف بايطداٍ 

ايٝابإ، ٚأٚ أنجط َٔ ايٓػا٤ يف ايرباظٌٜ، %  تكبٌ إثٝٛبٝا ٚبريٚ ٚغاَٛا ٚتا٬ْٜس، ملب
ذبت أٟ ظطف َٔ ٚ ا٭غٛز ٖصا ايػًٛىقطبٝا ٚازببٌ يف ْاَٝبٝا، ٚاملٓارل اسبهط١ٜ ٚ

ايعطٚف
ايع٬ق١ بني اي٬َػاٚا٠ املب١ٝٓ ع٢ً ايٓٛع  ىايكسز إ ٖٓا دبسض اٱؾاض٠ ايٝ٘ يف ٖصاَا 

ا٫دتُاعٞ ٚاملعٛقات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚأثطٖا ع٢ً َعاٖط ايعٓـ اييت تتعطض ي٘ 
غبٌٝ املجاٍ، أظٗطت ايتذطب١ ا٫ثٝٛب١ٝ اغتُطاض ؾذ٠ٛ اي٬َػاٚا٠ ع٢ً  املطأ٠، ؾع٢ً

ايطغِ َٔ ايػٝاغات ٚايتؿطٜعات ٚايرباَر اييت تبٓتٗا ايسٚي١، سٝح أزت املعٛقات 
ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اىل تكٜٛض ؾطم َؿاضنتٗا ٚازَادٗا ٚبايتايٞ اْعهاؽ شيو 

ط١ٜ٩ اجملتُع١ٝ ٚاملعاٜري ايتكًٝس١ٜ تهٝل ع٢ً َػتٜٛات ايعٓـ. ؾايعٛاٌَ ايكا١ُ٥ ع٢ً اي
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ؾطم املٛاضز ا٫غرتاتٝذ١ٝ َجٌ ًَه١ٝ ا٫ضض اييت تهٝل ع٢ً املطأ٠ َؿاضنتٗا يف 
 .131ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

قس  ،١احملًٝ اتٚيعٌ ازبٗٛز ايطا١َٝ إىل إسساخ تػٝريات َعٝاض١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع
ؾعاي١ٝ أغُٗت يف تػٝريات ٚاقع١ٝ ع٢ً أنجط أمثطت يف اعطا٤ ْتا٥ر اػباب١ٝ ًَُٚٛغ١ ٚ

ٖصٙ املبازضات َا قاَت ب٘ صبُٛعات َٔ املٓعُات . َٚٔ بني َػت٣ٛ ايصنٛض ٚا٫ْاخ
يًتأثري يف َٛاقـ ٚادباٖات ايٓاؽ عبٛ دٓٛب أؾطٜكٝا، ْٚٝهاضاغٛا  غري اسبه١َٝٛ يف

بني ايتعًِٝ ٚايرتؾٝ٘،  إش مجعت ٖصٙ املٓعُات. ا٫دتُاعٞ ايعٓـ املبين ع٢ً ايٓٛع
)ايتًؿعٜٕٛ يف ٚقت ايصض٠ٚ، املػًػ٬ت،  ٌٚشيو باغتدساّ ْٗر َتعسز ايٛغا٥

يكس ٚايرباَر اٱشاع١ٝ، ٚايعٌُ ايكا٥ِ ع٢ً املسضغ١( ٫غتٗساف ايؿباب ٚايؿابات. 
تػريات نبري٠ يف ز ٚدَٛٔ ايؿباب  َٔ ايتكِٝٝ املػتُط يع١ٓٝ  أظٗطت َعطٝات

: َعٜس َٔ ايسعِ ملٛاقـ َٓكؿ١ ٚا٫دباٖات َٓٗا بعض دٛاْب ايػًٛىيف املٛاقـ 
ؾريٚؽ ْكل املٓاع١ ايبؿط١ٜ ٚايػًٛى طبارط بني ازبٓػني، ٚظٜاز٠ ايتٛاقٌ سٍٛ 

 . 132ازبٓػٞ
                  سعّ َٔ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ أرًل عًٝٗايكس اغتدسَت بعض ايبًسإ 

ع٢ً ايٛقا١ٜ َٔ  تضنع يؿ٦ات ضبسز٠ يف اجملتُع( )
اْتكاٍ ؾريٚؽ ْكل املٓاع١ ايبؿط١ٜ ٚا٭َطاض املٓكٛي١ عٔ رطٜل ا٫تكاٍ ازبٓػٞ، 

. ٚناْت بسا١ٜ تطبٝل ، ٚذبػني ايكش١ اٱظباب١ٝدتُاعٞٓٛع ا٫ايع٢ً  ملبينٚايعٓـ ا
بًسا يف أؾطٜكٝا دٓٛب  أنجط َٔ  تٛغٝعٗا يتؿٌُيف أٚغٓسا، ٚقس مت  ايربْاَر

ْٗر ايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً املؿاضن١، مبا ؾٝ٘ غتدسّ ا. أشايكشطا٤ ٚآغٝا ٚأَطٜها اي٬ت١ٝٓٝ
 ٓؼازبَٔ مماث١ً يعب ا٭زٚاض، ٚايسضاَا، َع صبُٛعات ٚيف شيو ايتؿهري ايٓكسٟ، 

يًربْاَر  َعٜر َٔ ايتكُٝٝات ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ. يكس ٚدست يطداٍ ٚايٓػا٤ا ْؿػ٘ َٔ
ايتأثري يف  ػتٜٛاتمل ٜهٔ هلا أثط ٜصنط ع٢ً َ ايٛقت ايصٟيف  أؾطٜكٝا أْ٘دٓٛب يف 

                                                            
131

 United Nation, UNDP, National Human Development Report, Ethiopia, 2015.  
132

- Ibid. 



 

165 
 

 عسز َٔ ايؿطنا٤ َٔ ايطداٍ عٓس ًانبري ًااغبؿان أظٗطتؾريٚؽ ْكل املٓاع١ ايبؿط١ٜ، 
نبري يف ْػب١ ايطداٍ ايصٜٔ اضتهبٛا ايعٓـ ازبػسٟ أٚ ازبٓػٞ نس  َٓٗا: اغبؿاض

نٌ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ يكس أنس  ا٫غتكاب ٛااغتكبٛا أٚ ساٚي، أٚ ايصٜٔ ٥ِٗؾطنا
يكس أظٗطت ا٫تكا٫ت، ٚظٜاز٠ اغتٓهاض ايعٓـ نس املطأ٠ؾطم ذبػني ع٢ً 

ربكت ايتكِٝٝ يف غاَبٝا اييت ت ْتا٥ر ٚدسبًسإ أخط٣، إش ايتطبٝكات ْؿؼ ايٓتا٥ر يف 
ؿهت، َكاض١ْ قس اغبا٭ظٚاز املؿاضنني ٭نجط َٔ غ١ٓ إٔ ايتٛاقٌ ٚاملؿادطات  ع٢ً
طؾض ايؿطنا٤ يايطداٍ املؿاضنني أنجط اغتعسازا  بس٣، يف سني أايهابط١ُٛع١ اجملَع 

 ملؿطٚعيف اهلٓس، سٝح مت تٓؿٝص ا  أقٌ استُا٫ يهطبِٗبعٓـ ٚأظٗطٚا  مماضغ١ ازبٓؼ
 تأنٝسٚدست ايسضاغ١ ٚقس ، يف عسز َٔ ايكط٣ايكش١ ب ايجك١ تععٜع ٜتِ ؾٝٗا خبطٛات

املٛاقـ  ، بُٝٓا ظًتتػٝريات نبري٠ يف ايع٬قات بُٝٓٗا َٓص تسضٜبِٗبٛدٛز املؿاضنني 
ْؿطٖا يف شيو، ظًت ؾطم بني ايصنٛض ٚاٱْاخ، َٚع املؿرتن١ سٍٛ ا٭زٚاض املكا١َٚ 

 ضبسٚز٠. اجملتُع بؿهٌ عاّ 

 ا٭قٛاتضؾع َبازضات أخط٣ متجًت يف  133غٓسَٟٔ داْب آخط ؾٗس اجملتُع ا٫ٚ
ٚع٢ً مجٝع املػتٜٛات ٚايكطاعات. إش متجٌ تطبٝل  املٓاز١ٜ بايتشصٜط َٔ طبارط ايعٓـ

تكِٝٝ اجملتُع زبُع املعًَٛات عٔ املٛاقـ : ابتسا٤ً بَطاسٌ ١مخػ ٖصٙ املبازض٠ َٔ خ٬ٍ
ضؾع َػت٣ٛ ثِ ؛ٚاملعتكسات سٍٛ ايعٓـ ا٭غطٟ ٚبٓا٤ ايع٬قات زاخٌ اجملتُع

املٗٓٝني، َجٌ اشبسَات ايػهإ ايٛعٞ سٍٛ ايعٓـ ا٭غطٟ ٚآثاضٙ يف اجملتُع ٚبني 
بٓا٤ ؾبهات ايسعِ زاخٌ ؛ بعس شيوايكإْٛ ٚايتعًِٝ ٚايكش١ٝ ٚإْؿاشا٫دتُاع١ٝ 

زَر ايعٌُ نس ايعٓـ املٓعيٞ يف اسبٝا٠ ٚتععٜع ؾطم اجملتُع ٚايكطاعات امل١ٝٓٗ؛ 
ايرباَر ٚا٭ْؿط١ يهُإ ا٫غتسا١َ،  ت، ٚأخريًا تععٜعغػااي١َٝٛٝ ٚزاخٌ امل٪

قس  عًَُٛا ٜٚؿري ايتكِٝٝ ايٓٛعٞ ا٭ٚيٞ إٔ غًٛى ايصنٛض.  ٚتكسَٗا ٖآَُٛٚٛاق١ً ي
ايتػاَح َع ايعٓـ َٔ قبٌ اجملايؼ احمل١ًٝ ٚايؿطر١ َػاس١ تػري بػبب اغبؿاض 
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 بِٗ مبُاضغات١ِٗ ايعاض َٔ إسبام ٚقُ ِٗخٛؾأنسٚا ايطداٍ  نُا إ ٚاجملتُع نهٌ
 زاخٌ املٓعٍٚغًٛنِٗ ايصٟ ػبعًِٗ أنجط عطن١ يًدطط 

 مبادزات زتتنعٔ٘ لتنهني املسأٗ:        -6

بني سا٫ت ايعٓـ املٓعيٞ ٚٚقٍٛ املطأ٠ إىل  ٚنٛح ايع٬ق١ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ 
بني  ، ؾإ َعطٝات ايٛاقع تعٗط ٚدٛز ع٬ق١ رطز١ٜاملٛاضز املاز١ٜ َجٌ ا٭ضض ٚايعُاي١

متهني املطأ٠ تعًًُٝٝا ٚاقتكازًٜا ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ َؿاضنتٗا يف ايكطاض زاخٌ ا٫غط٠ 
. ، ٖٚٛ اَط ٜٓعهؼ اػبابًا ع٢ً اغبؿاض َعس٫ت ايعٓـ ايٛاقع عًٝٗا134ٚخاضدٗا

ازبُع بني اسبكٍٛ ع٢ً املٛاضز املاز١ٜ َع ازبٗٛز ايطا١َٝ إىل ؾٝٗا تِ ٜٗٓاى سا٫ت ؾ
ٚيف إراض . يف ٖصا اجملاٍ تعٗط ْتا٥ر أنجط إػباب١ٝتٗا، سٝح ٚقسضاتععٜع َعطؾ١ املطأ٠ 
 يف دٓٛب أؾطٜكٝا  ناف بطْاَر اع٢ً غبٌٝ املجاٍ، املبازضات اجملتُع١ٝ، 

سٍٛ قهاٜا ايٓٛع ا٫دتُاعٞ إىل ْعاّ اٱقطاض  ايتؿاضنٞ يتسضٜبيع١ًُٝ ا َهْٛات
٪غػ١ املؿاضٜع ايكػري٠ يف ملطأ٠ ايصٟ ْعُت٘ َبا اما٫زخاض اشبعًُٝات ازبُاعٞ ٚ
يًُتػريات اييت رطأت ع٢ً تكِٝٝ ٚبعس عاَني َٔ اْط٬م املؿطٚع دط٣ يُٝبٛبٛ. 

إٔ ْػب١ عٓـ ايؿطٜو ايبسْٞ ٚازبٓػٞ بني املؿاضنني يف ظٗط  املؿاضنني، سٝح
ذبػٔ متهني املطأ٠، مبا يف شيو ذبػني إش إ ايربْاَر قس اغبؿهت مبكساض ايٓكـ. 

قٓع ايكطاض زاخٌ ا٭غط٠. عًُٝات يف  ع٢ًقٛت أ، َٓشِٗ ؿطنا٤ايع٬قات َع اي
ٚأؾاض ايتكِٝٝ إىل إٔ ايؿطم ٜعهؼ ؾُٝا ٜبسٚ عٓكط ايتسضٜب أنجط َٔ تٛؾري 

. 135ا٥٫تُإ
ٚدٛز عسز َٔ سإ ًيف نجري َٔ ايبتعهؼ َعطٝات ايٛاقع املعين بايؿإٔ ايتُٟٓٛ ٚ

ٚقس  إىل ايعساي١ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞاملبازضات اجملتُع١ٝ اييت تععظ ؾطم ٚقٍٛ املطأ٠ 
ا٭غط٠ أٚ ازبريإ يًُػاعس٠ تًذأ أ٫ٚ ٚبؿهٌ َباؾط إىلأظٗطت ا٭حباخ إٔ ايٓػا٤ 
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سامسا يف تٛؾري ا٫غتذابات ا٭ٚىل  زٚضًا١ًٝ غري ضمس١ٝ احمل إ تًعب ايؿبهات ميهٔٚ
ٚغط ٖصٙ ايرتنٝب١ املعكس٠ يًع٬قات، ؿطٜو اسبُِٝ. َٔ عٓـ اي عاْنيٜ يًٓػا٤ ايًٛاتٞ

اٱنطاٙ ٚغ٤ٛ املعا١ًَ، قس ٫ تهٕٛ ٚاي٤٫ٛ َع َؿاعط اسبب تتعاٜـ َؿاعط سٝح 
ايعٓـ  عاْنييٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜسبُا١ٜ ااملٓاغب١ بايهطٚض٠ ا٫زا٠ احملانُات ازبٓا١ٝ٥ 
 يف ٜطغؾب ٫ املعٓؿات َٔ نبري٠ اعساز ؾإ آخط، قعٝس ع٢ً. ازبػسٟ أٚ ازبٓػٞ

 ٖٚصٙ. ايؿطٜو َسخ٬ت ع٢ً اقتكازًٜا ٚا٭رؿاٍ ايٓػا٤ اعتُاز بػبب املكانا٠
 ٚؾض املٓاظعات يتػ١ٜٛ ايؿعب١ٝ ايٓػا١ٝ٥ يًتذُعات ؾاع١ً تعب١٦ تتطًب ايػٝاقات

 ا٫ؾتبانات

 :  يف العنلمبادزات زتتنعٔ٘ لتعصٓص فسص مػازن٘ املسأٗ  -

٫  املبين ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞع٢ً عبٛ َتعاٜس إٔ ايعٓـ َٚٔ املػًِ ب٘ يعً٘ بات 
ٖٚصٙ ازبٗٛز ٫ زٕٚ بصٍ دٗٛز أنرب يًعٌُ َع ايطداٍ،  اٚ ايتدؿٝـ َٓ٘ ؾ٘اكاٜميهٔ 

ايػًط١ بٌ ٚتؿٌُ ايتشسٜات ايٓامج١ عٔ غط٠ٛ ، ؾشػب ايعٓـ تكتكط ع٢ً قهاٜا
دسٜس٠ أنجط تؿذٝع مناشز يف اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ، مما ٜتطًب   ا٭ب١ٜٛ 

٫بس إ تكاسبٗا دٗٛز سجٝج١ َٚػتسا١َ ٖصٙ ازبٗٛز اعتسا٫ً ٚسساث١ يًكِٝ ايصنٛض١ٜ.  
  َعطؾًٝا ٚقشًٝا ٚاقتكازًٜا.  إىل متهني املطأ٠ قا١ُ٥ ع٢ً تسخ٬ت تػع٢

 املعطٝات، ٚيهٔ تؿري بٗصا ايؿإٔ ايتكُٝٝات ق١ًًٝ َٚتباعس٠ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ  
ا٫ػباب١ٝ اييت عهػتٗا بعض ايتذاضب احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ بعض املبازضات ٚدٛز  املتاس١ إىل

) . إش  ٜػتعطض ايباسح باضنط ٚآخطٕٚ  أغباب ايعٓـ ملعازب١
اجملتُعات احمل١ًٝ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس َع  قاَت بٗا ٌتسخدبطب١   سٛايٞ 136( 

 ا٭زٚاض يف تًُؼاٜس٠ بني ازبٓػني اييت ؾؿًت احملبني ايرباَر  تايطداٍ، َٝع
بطاَر تطاعٞ ايؿٛاضم ٚ؛ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞتبا١ٜٓ املستٝادات ٫ٚا
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ع٢ً ٚاملطأ٠ ضبسز٠ استٝادات ٚاقع ايطدٌ باييت اعرتؾت  ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ
                     ي١ٝايتشٛ ٓاٖرٚامل ازبٓػني؛أغاؽ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ ٭زٚاض 

اييت ٚ ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ 
ايع٬قات امناط َٔ تػع٢ بٓؿاط ٫قت٬ع دصٚض عسّ املػاٚا٠ بني ازبٓػني ٚتععٜع 

 ا٭دٓسات ايكا١ُ٥ ع٢ً أغاؽرباَر ايٚٚدس ايباسجٕٛ إٔ  أنجط إْكاؾاا٫ْػا١ْٝ 
يف إسساخ تػٝريات يف املٛاقـ ايرباَر ايتش١ًٜٝٛ عَُٛا ناْت أنجط ؾعاي١ٝ َٔ بك١ٝ 

مبا يف ايعا١َ ٚأؾاضٚا إىل إٔ ايرباَر اييت تتذاٚظ ا٭ؾطاز ملعازب١ ايػٝام ٚايػًٛنٝات
، ناْت أنجط ؾعاي١ٝ يف إسساخ ٚغريِٖشيو ايع٬قات احمل١ًٝ ٚامل٪غػات ٚقاز٠ اجملتُع 

يف تععٜع قِٝ  ٚاغع١ ايٓطاما٫دتُاع١ٝ ، مما ٜؿري إىل أ١ُٖٝ ازبٗٛز املٓؿٛز ايتػٝري
 املػاٚا٠ ٚا٫ْكاف.

 137َطادعتٗا َٔ قبٌ باضنط ٚاييت متتإ ٚاسس٠ َٔ ازبٗٛز املبصٚي١ ا٭نجط ؾعاي١ٝ 
ايؿطنا٤ يف أؾطٜكٝا ٚآغٝا ٚأَطٜها ٚنعٗا صبُٛع١ َٔ ايرباَر اييت  تٚآخطٕٚ مشً

   ايػُات املؿه١ً ادتُاعًٝا يًصنٛض٠ شح يف اي٬ت١ٝٓٝ ع٢ً أغاؽ ايب
 بطْاَرَج٬ً ْؿص  يف ايرباظٌٜ   طبتًؿ١ ب٦ٝات ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ يف   

ع٢ً  'اسبٝا٠'َعطٝات َع يًتؿاعٌ زٚضات ايتعًِٝ ازبُاعٞ يًؿباب  صبُٛع١ َٔ 
تطاعٞ اييت ًتػٜٛل ا٫دتُاعٞ اييت تػتدسّ ايطغا٥ٌ يمح١ً ، ٚاقا١َ َػت٣ٛ اجملتُع

 ع٬قات قش١ٝ ؾطم اقا١َيتععٜع  ايكا١ُ٥ ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞايؿٛاضم 
ايططم اييت ٚبنطداٍ  ايتكطف ١ٝؿذع ايؿباب يًتؿهري يف نٝؿت آ١َٓ، تبعتٗا بطاَر

إٔ ايربْاَر ظبح يف ت إىل ٛمياٚتؿري ايتكاملػاٚا٠ بني ازبٓػني يف سٝاتِٗ اشباق١ تععظ
 .تؿذٝع املعٜس َٔ ايسعِ يًُعاٜري اييت تػاٟٚ بني ازبٓػني
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تعصٓص فسص مػازن٘ املسأٗ االقتصادٓ٘: -

ٜعتكس إ ايع٬ق١ بني متهني املطأ٠ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ تؿهٌ اراضًا ضبٛضًٜا يًتدؿٝـ َٔ 
املػاٚا٠  ؾذ٠ٛ عسّعب زٚضًا ض٥ٝػًا يف تكًٝل ايعٓـ راملا إٔ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ تً

ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، ؾإ ظٜاز٠ ايتُهني َٚؿاضن١ املطأ٠ تععظ ؾطم ايت١ُٝٓ  ايكا١ُ٥
 َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ ؾاعًٝتٗا ٚإغٗاَاتٗا ا٫قتكاز١ٜ. 

ايرباَر اييت تععظ ؾطم ايتسخٌ َٔ قبٌ اسبه١َٛ ٚؾطنا٤ ايت١ُٝٓ اٯخطٜٔ ع٢ً 
ايهًٞ ٚازبع٥ٞ، تٗسف اىل ظٜاز٠ ؾطم زخٍٛ املطأ٠ ايتعًِٝ، ٚاملٛاضز املػت٣ٛ ايتُٟٓٛ 

املاز١ٜ ٚاسبكٛم ا٫غاغ١ٝ، ٚبايتايٞ َٛاد١ٗ ؾذ٠ٛ ايسخٍٛ اىل املٛاضز ا٫ْتاد١ٝ اىل 
داْب املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ َٔ أدٌ تععٜع ؾطم َػاُٖتٗا يف ايٓؿارات ا٫قتكاز١ٜ 

  ٚايتأنٝس ع٢ً اغتؿازتٗا َٔ عًُٝات ايُٓٛ.
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 ارتامت٘: 

ايؿطم َٓطك١  ايعٓـ املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ع٢ً ْطام ٚاغع يفغتدسّ ا
ايعٚاز  ايتبع١ٝ اييت تكاسب َطاسٌ سٝا٠ املطأ٠. ؾُٔا٭ٚغط يٝشاؾغ ع٢ً ساي١ 

٫غُٝا يف اجملتُعات  طأ٠ا٫دباض، تٛاد٘ املسؿاظًا يًؿطف ٚق٫ًٛ اىل  ايكتٌاىل  ايكػطٟ
يف ٚيف املٓعٍ أٚ يف َهإ ايعٌُ، ايتكًٝس١ٜ َٚٓٗا ايب١٦ٝ ايعطب١ٝ َعاٖط نجري٠ يًعٓـ 

ًكإْٛ ذبعط ٖصا ايٓٛع َٔ ي أيٝات اْؿاش ق١ٜٛعسّ ٚدٛز يايؿاضع، ٚشيو  يفاجملتُع، ٚ
 اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞع٢ً  بينايعٓـ املايتُٝٝع ٚ

ع٢ً املطأ٠ تكع ع٢ً ث٬ث١ َػتٜٛات: ايعٓـ نس ط ٚتبك٢ اسبكٝك١ ازب١ًٝ إ َعاٖ
بني ايصٟ ٜكع ٜٚؿٌُ ايعٓـ  ٚايسٚي١َػت٣ٛ ا٭ؾطاز ٚع٢ً َػت٣ٛ امل٪غػات 

اٱغا٠٤ َجٌ ايتٗسٜسات ٚاٱدطا٤ات ا٫قتكاز١ٜ َتٓٛع١ َٔ  ا٭ؾدام أؾها٫ً
ؿطض غايبًا َا تَٔ ْاس١ٝ أخط٣، . ٚايٓؿػ١ٝ ٚازبٓػ١ٝ ٚايعارؿ١ٝ ٚازبػس١ٜ ٚايًؿع١ٝ

أٚ ايتُٝٝع امل٪غػٞ  ب١ًٜٛٝٓعٓـ ْتٝذ١ يعسّ املػاٚا٠ ايي ب١ٜٛٝٓا٭ؾهاٍ امل٪غػ١ٝ ٚاي
َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو ايكٛاْني ايٓػا٤ يف َٓاقب ثا١ْٜٛ ابكا٤ ع٢ً طمايصٟ ؼب

يف أَانٔ  طأ٠املسػاب ع٢ً ْػب١ٝ طدٌ َٝع٠ َٓح ايع٢ً  طمٚايػٝاغات اييت ذب
نٔ ايعباز٠، اَأٚ ايؿطم ايتع١ًُٝٝ؛ ٚيف اسبس َٔ ٚقٍٛ املطأ٠ إىل املٛاضز، َٓحايعٌُ، ٚ

اشبسَات ٚاملٓاؾع اسبه١َٝٛ اسبكٍٛ ع٢ً ُا١ٜ َٔ قبٌ ايؿطر١ ٚاسبكٍٛ ع٢ً اسبٚ
 ا٭خط٣

ايعٓـ نس املطأ٠ اْتٗانا سبكٛم اٱْػإ أخريًا باعتباض  يكس اعرتف اجملتُع ايسٚيٞ
إزا١َ ايعٓـ ايػًٛنٞ يف  عا٬َ ض٥ٝػًاٚ، ط٥ٝػ١يكسضاتٗا ايتٗسٜسا ٚا٭غاغ١ٝ يًُطأ٠، 

تؿهٌ عا٥كا نبريا أَاّ ايت١ُٝٓ بايتايٞ ؾأْٗا بني ا٭دٝاٍ زاخٌ ايبٝت ٚخاضد٘، ٚ
ٜعهؼ  خؿًٝا ر٬ًٜٛ ًآٖاى تاضؽبيٝؼ َٔ باب املبايػ١ ايكٍٛ، إ ٚ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ

ْٕٛ ٚايػٝاغ١، ا٭َط ايصٟ ساٍ زٕٚ يف إراض ايكا ٟ٪غػ١ٝ يًتشٝع ايصنٛضاملطبٝع١ اي
ٚأُٖٝت٘ يف إظٗاض ع٬قات ايػًط١  ايٓٛع ا٫دتُاعٞايعٓـ ايكا٥ِ ع٢ً با٫عرتاف 
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(. ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو تبك٢ اسباد١ قا١ُ٥) ا٭ب١ٜٛ
ايعامل يططح ٖصٙ ايكه١ٝ ع٢ً  بًسإيف مجٝع ١ٜٚ َٛٔ قبٌ املٓعُات ايٓػ زا٥ِيتشطى 

 باغتُطاضدسٍٚ ا٭عُاٍ ايسٚيٞ ٚاسبؿاظ عًٝ٘ 

َٔ َٔ قبٌ  ايصٟ ٚقع ،1666ٚقس تٛز ٖصا ازبٗس ا٫ْػاْٞ عٓس اع٬ٕ ا٫يؿ١ٝ عاّ 
ع٢ً  ملهاؾش١ مجٝع أؾهاٍ ايعٓـ نس املطأ٠،ٜػتُط ايهؿاح بإٔ ايعامل، بايٛعس قاز٠ 

ٚقس اٱع٬ٕ اسبكٝكٞ ايصٟ تهُٓ٘ يتؿعٌَٝػت٣ٛ اإىل كٌ ٜٖصا ا٫يتعاّ مل ايطغِ إ 
اجملتُع  حايٓػا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ سب اتتعب١٦ نبري٠ َٔ قبٌ اسبطن ان١ٝؾٗست ايػٓٛات امل

ضابط١ سكٛم املطأ٠ يف  ٘بصٟ قاَت ٚقس سسز املػح ايعاملٞ اييًٛؾا٤ بٛعسٙ.  ايسٚيٞ
ٓٛع أغاؽ ايع٢ً  بينبًسا ايعٓـ امل أنجط َٔ  يف َٓع١ُ ْػا١ٝ٥ َع ايت١ُٝٓ 

اٖساف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ملا دسٍٚ أعُاٍ يف باعتباضٙ ا٭ٚي١ٜٛ ضقِ ٚاسس دتُاعٞ ا٫
 .بعس 

اغتُطاض ايعٓـ نس  بإٔ عاّ  ٮٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝيكس أقط ايتكطٜط ايعاملٞ ي
اْل اشبتأثري يًاٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ، ْعطا  مجٝع ا٭ٖساف يفايتكسّ  ؾطم ايٓػا٤ قس قٛنت

ٚقس  .138ًااملػا١ُٖ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايعًُٝات اٱمنا١ٝ٥ ا٭ٚغع ْطاق املطأ٠ يفع٢ً قسض٠ 
ايت١ُٝٓ املػتسا١َ إٔ ايكها٤ ع٢ً مجٝع أؾهاٍ ايعٓـ نس ايٓػا٤ اعتربت مجٝع أزبٝات

تععٜع ؾطم املػاٚا٠ بني  ٚايؿتٝات يف ا٭َانٔ ايعا١َ ٚاشباق١ عٓكطًا سامسًا َٔ عٓاقط
 ازبٓػني ٚمتهني ايٓػا٤ ٚايؿتٝات.

ازبٗٛز أخط٣ غتتٛز يف إراض خط٠ٛ َتكس١َ املؿتٛح  صبُٛع١ ايعٌُتكطٜط ٚميجٌ 
مت اعتُازٙ َٔ قبٌ ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ ايصٟ  ايتكطٜط ، ١ٜٖٛٚ بعس عاّ ٛايتُٓ

ٍٚ ا٭عُاٍ ادسيهٔ َا دبسض ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ يف ٖصا ايكسز، إ . ٚاملتشس٠ يف عاّ 
ؾإ ايتعاَا يًكها٤ ع٢ً ايعٓـ نس املطأ٠،  تتهُٓٚإ  بعس عاّ ايسٚي١ٝ 
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إٔ ا٫ختباض اسبكٝكٞ ٜهُٔ يف تطمج١ ايتعاَات ايػٝاغ١ إىل تؿري ايتذاضب ايػابك١ 
املٓاقؿ١ ايٛاضز٠ أع٬ٙ إ نُا  املطد٠ٛ دطداتتسابري ع١ًُٝ، ٚايتسابري ايع١ًُٝ إىل امل

يٝؼ تعٗط مبا ٫ ٜكبٌ ايؿو، إ َكاضبات طبتًؿ١ ملعازب١ أعطاض ايعٓـ،  اييت تعهؼ
ايكٛاعس ايطاغد١ ايهاؾ١ٝ ملعازب١ ايكه١ٝ. شيو إٖٓاى صبُٛع١ ٚاسس٠ َٔ ايتسابري 

ًـ ٚاملعتكسات ٚاملُاضغات اييت تكّٛ عًٝٗا ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ، ٚاْتؿاضٖا عرب طبت
عين إٔ أٟ ضباٚي١ داز٠ يًتكسٟ يًعٓـ ػبب تايكطاعني ايعاّ ٚاشبام،  يفامل٪غػات 

ٚتؿري ايتذاضب ايػابك١ إٔ  إٔ تعٌُ ع٢ً عسز َٔ ازببٗات املدتًؿ١، ٚبططٜك١ ؾا١ًَ
يف ٚيف اسبؿاظ ع٢ً ٖصٙ املػأي١  َا ٜعاٍ ؾاع٬ً، املػتك١ًزعِ املٓعُات ايٓػا١ٝ٥ ايٓؿط١ 

 ٍ ايسٚيٞقساض٠ دسٍٚ ا٭عُا

ايٓػا١ٝ٥ ٚإ املٓعُات  ٖٛ إ ايتذطب١ املان١ٝ املػتٓبط١ َٔاِٖ ايسضٚؽ  أسسٚيعٌ 
، ؾإْٗا ٚدعًتٗا يف زا٥ط٠ اٖتُاَاتٗا ا٫ٚىل ٚنعت ايعٓـ ع٢ً دساٍٚ ا٭عُاٍ ايعا١َ

 ٚإ.َٔ ايطداٍ ؿاعٌزٕٚ ايسعِ اي ايتدؿٝـ َٓ٘ئ تهٕٛ قازض٠ ع٢ً ذبكٝل ٖسف 
يف عًُٝات ايطداٍ ٚايٓػا٤  ؾإ ايهطٚض٠ تكتهٞ اغبطاط، ضاغدًانٞ ٜهٕٛ ايتػٝري 

ايطداٍ ٚايؿتٝإ نُا .ذبٌٜٛ ايع٬قات غري املتهاؾ١٦ بني ازبٓػنيت١ُٜٛٓ َٔ ؾأْٗا 
 ع٢ً إسٜس٠ يًطدٛي١ ٚا٭ْٛث١، ازب يًتعبري عٔ املعاْٞ ايهجري ِايٓػا٤ ٚايؿتٝات يسٜٗ

يف إراض املعاٜري ايكا١ُ٥ تكع ا٤ تًو اييت تٓٛع أنرب، غٛبايٝات ٚغٝاقات شات تػتٛعب 
ٖصٙ ايٛضق١ ٫  اتَٓاقؿايصٟ تٓاٚيت٘ ايٓٗر عًًُا إ  تًو اييت تتشس٣ ٖصٙ املعاٜري ٚأ

تٛؾط اشبطٛط ا٭غاغ١ٝ  إ٫ اْٗاإسساخ َجٌ ٖصا ايتػٝري،  يفتػتٓؿس نٌ ا٫ستُا٫ت 
 اييت ميهٔ اغٓا٥ٗاضٚؽ ايعاّ اييت ميهٔ إٔ تٛؾط ايعسٜس َٔ ايس ُػاضزبسٍٚ أعُاٍ يً
 . َع َطٚض ايٛقت

 


