
ةمّدقملا
يتلا كلتو خانملاب ةّقلعتملا ةيئيبلا رطاخملا نيب لخادتلا يّدؤي نأ عّقوتملا نم
ةدايز ىلإو ،سانلا نم ةيسايق دادعأ حوزن ىلإ ةيبرعلا ةقطنملا يف ناسنإلا اهبّبسي
ديدهتو ،اهيلع ةرطيسلاو ةيئاملا دراوملاو يضارألا ىلع لوصحلا لوح تاعازنلا
مالسلاو ةيمنتلا دِّدهُت ةديدج ةينمأ رطاخم ءوشن ىلإ ةفاضإلاب ،يئاذغلا نمألا
حطس ىوتسم عافتراو تاناضيفلاو فافجلا تالاح لِّكشُت .ةقطنملا يف رارقتسالاو
ّرثؤت اهنأ امك ،نادلبلا نم ديدعلا يف ةمهاد ٍتاديدهت ،ىرخألا ةيخانملا رهاوظلاو رحبلا
ّدَعُيو .اهتاداصتقاو اهناّكسو ةيرضحلاو ةيفيرلا قطانملا ىلع رشابم ريغ وأ رشابم لكشب

لالغتسالاو امك ،عاشملا يضارأو ةّماعلا يضارألا ةصخصخو ،يضارألا ميظنت ءوس
ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم ةيسيئر ةيرشب لماوع ةباثمب ،ةيعيبطلا دراوملل طرفملا
.ةيخانملا رطاخملل يضارألاو ناّكسلا ضُّرعت ةدايزو ،يضارألا روهدت عيرست

رُّيغت قايس يف يضارألا ديشرت لوح ةريبك ٍتالؤاست متاقلا عقاولا اذه حرطي
روهدت رثأ دييحتو هعم ّفيكتلاو خانملا رُّيغت راثآ نم فيفختلا راطإ يفف .خانملا
ةيمهأ ىلع ديازتمٍ لكشب عوضوملا اذه لوح يلودلا باطخلا دِّدشُي ،يضارألا
ةردق يف ةلئاهلا ةوجفلل اًرظنو .اهيلع ّديجلا فارشإلاو يضارألل مادتسملا ميظنتلا
نم فيفختلاو خانملا رُّيغت تايعادت عم ّفيكتلا ىلع ةفلتخملا ةيعامتجالا تائفلا
يف يضارألا ةزايح نامضب ةقلعتملا لغاوشلا جاردإل ةحلملا ةجاحلا تتاب ،اهتّدح
.عساوٍ يلودٍ مامتهاب ىظحت خانملاب ةقلعتملا تاءارجإلا

خانملا رُّيغت ريثأتل بيجتست فيكو ؟يملاعلا شاقنلا اذه نم ةيبرعلا نادلبلا فقت نيأ
ةيولوألا تاذ تاءارجإلا يه ام ؟يضارألا ىلع ةمئاقلا شيعلا ُلبُسو يضارألا ىلع
ةريغصلا تازايحلا باحصأ ّدبكتي ّالأ نامض لجأ نم اهذاخّتا نادلبلا هذه ىلع نيعتي يتلا
رطاخملاو تايلمعلا نع ةمجانلا رارضألا نم ربكألا ةّصحلا ًايعامتجا ةفعضتسملا تائفلاو
يف ةديازتملا قراوفلا ةجلاعم نادلبلا هذهل نكمي فيكو ؟خانملاب ةّقلعتملا ةيعيبطلا
؟ةداوه الب ةّريغتملا خانملا طامنأ ببسب ةيعيبطلا دراوملاو يضارألا ىلإ لوصولا

تاساردلل ينانبللا زكرملا
The Lebanese Center
for Policy StudiesLCPS

07 مقر ددعلا2202لوألا نوناك

 :خانملا يّدحت ةهجاوم
لوؤسملا ميظنتلا ىلإ ةوعد
ةيبرعلا ةقطنملا يف يضارألل
نشخ ىنم

قافّتا راطإ يف زجوملا اذه َّدُِعأ
ينانبللا زكرملا نيب مَربُملا نواعتلا
لئاسول ةيملاعلا ةكبشلاو تاساردلل
ممألا جمانرب/يضارألا لالغتسا
.ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحّتملا
هْتَرجأّ يثحب ٍعورشم ىلإ دنتسيو
)ةيسيئر ةثحاب( نشخ ىنم نم ٌّلك
0202 يَماع نيب ةحامس ارتبو
يثحبلا ريرقتلا َردص دقو .1202و
نواعتلا قافّتا بجومب يسيئرلا
ةمكوح‘ ناونع تحت هسفن
رُّيغتوةيعيبطلا دراوملاو يضارألا
نيمأت :ةيبرعلا ةقطنملا يف خانملا
’عيمجلل ةيكلملاو يضارألا قوقح
عباسلا رمتؤملا  لالخ قلُطأو
ةيقافتا يف فارطألل نورشعلاو
ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا
رهش يف دقع يذلاخانملا
يف2202ربمفون/يناثلا نيرشت
.رصم يف خيشلا مرش ةنيدم
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ةبتاكلا نع
ةّلقتسم ةثحاب يه ،نشخ ىنم
ندملا طيطختو ةيمنتلا لاجم يف
زكرملا يف ىلوأ ةثحابو ،قطانملاو
،)1202-9102( تاساردلل ينانبللا
يئزج ماودب سيردتلا ةئيه وضعو
تاحاسملا ميمصت مسق يف
يف ةيئيبلا ُمُظنلا ةرادإو ءارضخلا
.توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا

ةيراشتسا ٍتامدخ نشخ ىنمْ َتمَّدق
ةيلودلا تاّمظنملا نم ديدعلل
ةّمظنمو ،ةيمنتلل ةيسنرفلا ةلاكولا(
،ةدحّتملا ممألل ةعباتلا اوكسإلا
،يئامنإلا ةدحّتملا ممألا جمانربو
تانطوتسملل ةدّحتملا ممألا جمانربو
امك ،)يلودلا كنبلاو ،ةيرشبلا
ريغو ّصاخلا ْنيَعاطقلا عمْ تَلمع
ْتَلان .جراخلاو نانبل يف يحبرلا

ةسدنهلا يف سويرولاكبلا ةداهش
ةيكريمألا ةعماجلا نم ةيرامعملا

ريتسجام ىلإ ةفاضإلاب ،توريب يف
نم طيطختلاو ةيمنتلا يف مولعلا
هاروتكدلا ةجردو ،ةيعماجلا ندنل ةيّلك
يف ،درفراه ةعماج نمميمصتلا يف
.ةيمنتلاو يرضحلا ثارتلا صاصتخا

(COP27)
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ةيساسألا ميهافملا فيرعت

هبشو ةلحاقلا قطانملا يف ةَّحُِلم ةيملاع ةيئيب ٌةلكشميضارألا روهدت لكشي
ةيلعبلا ةيعارزلا يضارألا ىلع ةرهاظلا هذه ّرثؤت .ةبطرلا هبش ةّفاجلا امك ،ةلحاقلا
ةدحّتملا ممألا ةيقافّتال اًقفوو .جارحألاو ،تاباغلاو ،جورملاو ،يعارملاو ،ةيورملاو
يتلا لامعألل ةجيتن‘ ىلوألا ةجردلاب يتأي يضارألا روهدت َّنإف ،ّرحصتلا ةحفاكمل
عّونتلاو ،اهتدئاف روهدت ىلإ يّدؤي اّمم ،ضرألاّ لغتست يتلاو ناسنإلا اهبِّبسُي
ممألا ةيقافّتال ينورتكلإلا عقوملا(’ةّماعلا ةّحصلاو ،ةبرتلا ةبوصخو ،يجولويبلا
ةطبترملا ةيعيبطلا رهاوظلا ِمهاسُت .)دَّدحُم ريغ خيراتلا ،ّرحصتلا ةحفاكمل ةدحّتملا
نم هرودب ديزي اّمم ،يضارألا روهدت يف )تاناضايفلاو فافجلا( خانملا رُّيغتب
روهدتي نأ لَمتحُملا نمو .ىوصقلا ةيّوجلا رهاوظلا نم هريغو فافجلل اهضُّرعت
ةطشنألا كلذ يف امب ،ةديدع لماوع ةجيتن ّرحصتلا ةجردل ةّفاجلا يضارألا ُلاح
 .)0202 ،خانملا رُّيغتب ةّينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا( ةيخانملا تارُّيغتلاو ةيرشبلا

دّقعملا طبارلا ةجلاعم يفّ يساسأ)NDL(يضارألا روهدت رثأ دييحت موهفم نإ
نوكت ةلاح‘ هَّنأب فَّرعُيو .يضارألا روهدتو ،خانملا رُّيغتو ،يجولويبلا عّونتلا نيب
يئيبلا ماظنلا تامدخو فئاظو معدل ةمزاللا يضارألا دراوم ةيعونو ةبسن اهيف
ةيئيب ُمظُنو تاقاطن نمض ،دُيازتلا يف ةذخآ وأ ةّرقتسم ،يئاذغلا نمألا زيزعتو
خيراتلا ،يئامنإلا ةدحّتملا ممألا جمانربل ينورتكلإلا عقوملا(’ةدّدحم ةيناكمو ةينمز
ةّماعلا ةيعمجلا تدمتعا نأ دعب اًريبك ًامامتها موهفملا اذهَ بستكا .)دَّدحُم ريغ
تزّكر يتلاو ،5102 ماع يف0302 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةّطخ ةدحّتملا ممألل
،اهتداعتساو اهروهدت رثأ دييحتو ،)MLS( يضارألل مادتسملا ميظنتلا ميهافم ىلع
نم51 فدهلا( يضارألا ميظنت يف ًايئيب ةلوؤسم تاسرامم نامض فدهب
.)3-51 ةياغلا ,ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

ذاخّتا اهلالخ نم يرجي يتلا لكايهلاو تايلمعلاو دعاوقلاب‘ يضارألا ميظنت قلعتي
قيبطت اهب متي يتلا ةقيرطلاو ،اهيلع ةرطيسلاو يضارألا مادختسا نأشب تارارقلا
لمشيو .يضارألا لايح ةسفانتملا حلاصملا ةرادإ ةيفيكو ،اهذافنإو تارارقلا
ينوناقلا راطإلا نم ًّالك يّطغيو ]...[ ةينيدلاو ةيفرعلاو ةينوناقلا تاسّسؤملا
يتلا ةيمسرلا ريغو ةيديلقتلا تاسرامملا نع ًالضف ،يضارألل يتاسايسلاو
لوؤسملا ميظنتلا ّامأ .)1 .ص ,9002 ،نورخآو رملاب(’ةيعامتجالا ةيعرشلاب مسّتت
طبتريو،GDS ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتلّ يساسأٌ موهفم وهف ،يضارألل
ةزاـيـح ناـمضو ،اـهـمـيـظـنـتو يضارألا مادـخـتسا يف ةـمادـتسمـلا تاسراـمـمــلاــب
يضارألاب ةّينعملا تاسّسؤملاو ،يضارألاب ةّقلعتملا قوقحلا ةيامحو ،يضارألا
لغشل ةنرملاو ةلاّعفـلا ةـيـمـيـظـنـتـلا تاءارـجإلاو رـُطُألاو ،ةـلءاسمـلـل عضخـت يتـلا
ةيملاعلا ةكبشلا/ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحّتملا ممألا جمانرب( اهترادإو يضارألا
 .)7102 ،يضارألا لالغتسا لئاسول



،سانلا نيب ةمئاقلا ،ًايفرع وأ ًاينوناق ةدَّدحُملا ،ةقالعلا‘ ىلإيضارألا ةزايحريشُت
نوكت دق .)2002 ،ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم(’يضارألا نأشب ،تاعومجم وأ دارفأك
اًعبت ،تانامضلا نم ةفلتخم ٍتايوتسم ىلع يوطنت دقو ،ةدّقعم ةقالعلا هذه
ضرأ ةعطق لغشب صاخشألل حمست يتلا )يّطخلا وأ يهفشلا( قافّتالا طورشل
َلبِق نم اهب فارتعالاو طورشلا هذه مارتحا ىدمو ،اهميظنت وأ/و اهتزايح وأ/و
يضارألاب ةّقلعتملا قوقحلا ىلع خانملا بُّلقتل ةيبلسلا راثآلل اًرظن .نيرخآلا
يضارألا ةزايح نامض ىلع ّرحصتلا ةحفاكمل ةدحّتملا ممألا ةيقافّتا دِّدشُت ،هايملاو
اًيرورض اًنّوكمو ،يضارألل لوؤسملا ميظنتلا بناوج نم ًايساسأ ًابناج‘ هرابتعاب
روهدت/ّرحصتلا ةجلاعم يف ةيمهألا غلاب اًرصنعو ،يضارألل مادتسملا ميظنتلل
،ّرحصتلا ةحفاكمل ةدحّتملا ممألا ةيقافّتال ينورتكلإلا عقوملا(’فافجلاو يضارألا
.)دَّدحُم ريغ خيراتلا

ةّمق رمتؤم لالخيضارألل مادتسملا ميظنتلا حلطصم ةدحّتملا ممألا تفّرع
امب ،ضرألا دراوم مادختسا‘ :يلاتلا وحنلا ىلع )2991( وير يف دقعنملا ضرألا

تاجايتحالا ةيبلت فدهب علسلا جاتنإل ،تاتابنلاو تاناويحلاو هايملاو ةبرتلا كلذ يف
دمألا ةليوطلا ةيجاتنإلا تاناكمإلا نامض هسفن تقولا يفو ،ةّريغتملا ةيرشبلا
ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم تعّسوتو .’ةيئيبلا اهفئاظو ىلع ظافحلاو دراوملا هذهل
لمشيل يضارألل مادتسملا ميظنتلا موهفم تمّدقو فيرعتلا اذه يف ةدحّتملا
يتلا ةيداصتقالا-ةيعامتجالاو ةيئايزيفويبلا فورظلا عم ّفيكتت تاسراممو ريبادت‘
عّونتلاو ،هايملاو ،ةبرتلا( مادتسملا اهمادختساو اهظفحو دراوملا ةيامح ىلإ فدهت
ُمُظنلا فئاظوو ةروهدتملا ةيعيبطلا دراوملا ةداعتسا نع ًالضف ،)يجولويبلا
ريغ خيراتلا ،ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنمل ينورتكلإلا عقوملا(’اهب ةّصاخلا ةيجولوكيإلا

ىلع ّرحصتلا ةحفاكمل ةدحّتملا ممألا ةيقافّتا دّكؤت ،ىرخألا دئاوفلا نيب نم .)دَّدحُم
ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا نم ّدحلل يضارألل مادتسملا ميظنتلا تاسرامم ةيمهأ
نيزختو طاقتلا ةيلمع يأ( نوبركلا زاجتحاو )خانملا رُّيغت يف يسيئرلا ِمهاسُملا(
.)خانملا رُّيغت نم ّدحلا فدهب يّوجلا فالغلا يف نوبركلا ديسكأ يناث

خانملاو يضارألا ميظنتب ةطبترملا تايّدحتلا زربأ
ةعبرأ زربت ،هتامامتهاو هاياضقب يبرع دلبّ لك هيف لغشني يذلا تقولا يف
ميظنت لوح ةيملاعلا تاباطخلا نيب ءاقتلالا ةطقن دنع عقت ةمساح ةيميلقإ تايّدحت
.ةيبرعلا ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف خانملا رُّيغتو يضارألا

ةردن ءاّرج ةيبرعلا نادلبلا نم ديدعلا يف ًايسيئر اًيّدحت يضارألا روهدت ّدَعُي)1
.هايملاو يضارألل ئيسلا ميظنتلاو ،ةلوحقلا تايوتسم عافتراو ،هايملا

عفترتو  ,ةئملا يف37 براقي ام ةيبرعلا نادلبلا يف يضارألا روهدت ىوتسم غلب
ّحشب فّصتت يتلا فافجلا ةديدشلا قطانملا يف ةئملا يف29 ىلإ ةبسنلا هذه
روهدتلا اذه ّرثؤي .)6102 ,اوكسإلا( ةبصخلا يضارألا ةيدودحمو ةيئاملا دراوملا

3 ةيبرعلا ةقطنملا يف يضارألل لوؤسملا ميظنتلا ىلإ ةوعد:خانملا يّدحت ةهجاوم
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ضّوقي اّمم ،ةقطنملا يف جورملاو يعارملاو ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا ىلع
ىلع ءاضقلا يف مِهسُت ةديدع ةيرشب ةطشنأ ةّمث .ةيودبلاو ةيفيرلا شيعلا ُلبُس

:اهنم ركذن ،ةقطنملا يف ةيئاملا دراوملاو يضارألا فازنتساو يجولويبلا عّونتلا
ةيداحُألا تاعارزلا لمشت يتلا ةيراجتلا ةعارزلاو ،يعارملا يف يعرلا يف طارفإلا
،ةيفوجلا هايملا لالغتساو ،ةمئالملا ريغ ةيعارزلا تاينقتلاو تاسرامملاو ،لوصحملا
،ةبرتلا بُّلصتو ،يضارألا مادختسا يف ةيئاوشعلا تالّوحتلاو ،تاباغلا ةلازإو
.)يضارألا قاوسأو ثاريملا نيناوق ءاّرج( يضارألا ةئزجتو

.يعارملا روهدتل ًايسيئر ًاببس يضارألا ةزايحل ةيعمتجملا لاكشألا لاوز ّدَعُي
ةّصاخٍ ضارأ ىلإ عاشمٍ ضارأ نم يضارألا ةيكلم ليوحت ةيبرعلا نادلبلا معدت
،زاغلاو ،طفنلاك( ةيجارختسالا تاعانصلاو ةيراجتلا عرازملا يف عُّسوتلا ليهستل
عفدي .ةديدجلا ينارمعلا ّومنلا قطانم مامأ لاجملا حتف وأ/و ،)مجانملاو ،رجاحملاو
اهروهدت بِّبسُي ام ،اًمجح رغصأ يعر تاحاسم ىلإ لاقتنالا ىلإ ةاعرلاب عقاولا اذه
ةدايز ىلإ عاشملا يضارأ ةصخصخ يّدؤت ،لباقملا يف .طرفملا لالغتسالا ءاّرج
نوؤجلي امً ابلاغ فايرألا ءارقفو ةاعرلا َّنأل تاباغلل ةيجولوكيإلا ُمُظنلا ىلع طغضلا
مهتاجايتحا ةيبلت نع ةرّفوتملا يعارملاو ةيعارزلا يضارألا زجعت امدنع تاباغلا ىلإ
.مهشيع ُلبُس ىلع ظافحلاو ةيئاذغلا

راطمألاو ،ةريزغلا راـطـمألاو ،لاـمرـلا فارـجـنا لـثـم( ةـيـخاـنـمـلا لـماوـعـلا يّدؤت
ةقطنملل ةيئايزيفلا صئاصخلاب ةطبترملا ةيفارغويزيفلا لماوعلا بناج ىلإ ،)ةقّرفتملا
تاطوغضلا مقافت ىلإ ،)يتابنلا ءاطغلاو ،ايفارغوبوطلاو ،عافترالاو ،ايجولويجلا(
تايلمع عيرست نع ًالضف ،ةيعيبطلا دراوملاو يضارألا ىلع ناسنإلا اهبِّبسُي يتلا
لعفب فارجنالاو ،اهتحولمو ةبرتلا ةيرعت لثم( يضارألا روهدتب ةلّصتم ةديدع
نيب نم .)6102 ,اوكسإلا ؛7002 ،نيدلا جارس( )حايرلا لعفب ةيرعتلاو ،هايملا
ثيح ,نميلاو لاموصلاو ايناتيرومو رمقلا رزج ركذن ريبك لكشب ةدَّدهُملا نادلبلا
ينعي ءيدرلا لوصحملا نأ امك ,يسيئرلا يداصتقالا عاطقلا فافكلا ةعارز لِّثمُت
.)0102 ,اشعلا( يئاذغلا نمألا مادعنا

ليبس ىلع( ّيرلا ُمظُن ةءادرو هايملاو يضارألا ميظنت ءوس نم ٌّلك ِمهاسُي
يئاوشعلا رفحلاو ةيفوجلا هايملاّ خض يف فارسإلا ىلع دمتعت يتلا ُمُظنلا ،لاثملا
نادلبلا دامتعا ءاّرج ةيفوجلا هايملا تاناّزخ فَزنتسُتو .يضارألا روهدت يف )رابآلل
ةيفوجلا هايملاب ّيرلا ىلع ،هايملا يف ٍّحش نم يناعُت يتلا كلت اًديدحتو ،ةيبرعلا
ناّكسو ةاعرلا ّرطضي ،عقاولا اذهّ لظ يف .ءاذغلا ىلع بلطلا ةيبلتل طرفمٍ لكشب
مهيضارأ نع يّلختلا ىلإ ةيئام ةقئاض نم يناعُت يتلا ةيبرعلا نادلبلا يف فايرألا
ةيحان نم يضارألا نع يّلختلا ىلع ةيبلس راثآ بّترتتو .ىرخأ قطانم ىلإ لاقتنالاو
اهرُّثأت ةيلباقو اهروهدت نم عِّرسُي اّمم ،ةيجولوكيإلا ُمُظنلا لمعو يضارألا ةيجاتنإ
ةمظتنملا يضارألا ميظنت ُمظُن صقنّ لظ يف اّميس ال ،ةيخانملا لماوعلاب
.ةمادتسملاو
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حُّلمتو ةيرعتلا ةدايز يف ّيرلا تاسرامم ةءادر ِمهاسُت ،رصم يف لينلا اتلد يف
ةدحّتملا ممألا ةيقافّتا( بُّرستلاو رحبلا حطس ىوتسم عافترا نع مجانلا ةبرتلا
ّير ُمظُن دوجو مدعو ةيخانملا لماوعلا تّدأ ،قارعلا يفو .)8102 ،ّرحصتلا ةحفاكمل

ًايخيرات فورعملا ،ىونين لهس يف ةعساو ةيعارز تاحاسم ّرحصت ىلإ ةبسانم
،يلايحلا( ةلحاقٍ ضارأ ىلإ ءارضخلا نيتاسبلاو يعارملا ليوحت ىلإو ،بوبحلا ةعارزب
ثّولتو ،ءارعلا يف ةمامقلا ءاقلإ ببسب ريطخ ٌديدهت زربي ،نانبل يفو.)2102
فرصلا هايم قّفدتت ثيح ،راطمألا هايم فرص تاكبش صقنو ،ةيفوجلا هايملا
ضيفت ،ةريزغلا راطمألا لوطه ءانثأو .اهسفن تاونقلا يف راطمألا هايمو يّحصلا
فرصلا هايم بّرستتو ،ةرِواجُملا ةيعارزلا يضارألاب ةغلاب اًرارضأ قِحلُتو تاونقلا
ةدحّتملا ممألا جمانرب( ةيعارزلا تاجتنملا ثّولتب بّبستي اّمم ،ةبرتلا ىلإ يّحصلا
.)7102 ،ةيرشبلا تانطوتسملل

ةهجاوم يف يضارألا مادختسا يف ةمئالملا ريغ تاّريغتلاو ،هايملاّ حش)2
يّدؤت لماوع اهّلك ،يضارألا ةزايحب قّلعتملا ضومغلاو ،ةيخانملا تاطوغضلا
.دراوملاب ةطبترملا عازنلا تالاح مقافت ىلإ

ةيبرعلا نادلبلا يف يضارألاو ةيئاملا دراوملا ىلإ لوصولا ىلع عازنلا تالاح رثكت
لوطه لّدعم ضافخنا َّنأو امك .شيعلا ُلبُسل ًايسيئر اًردصم يعرلا لازي ال ثيح
ىلع هسفن تقولا يف ناّرثؤي خانملا نع ةمجانلا ةيمسوملا تارُّيغتلاو راطمألا
يضارألا تامادختسا عيسوت ىلإ نيعرازملا عفدي اّمم ،يعرلا قرطو ةاعرلا تاميوقت
لثم ،اًيديلقت ةاعرلا اهيلإ أجلي يتلا قطانملا كلذ يف امب( تاعاشملا يف ةيعارزلا

تاسرامم نع يّلختلاو ،ةعورزملا مهيضارأ جييست نع ًالضف ،)راهنألا فافض
َّنأ نم مغرلا ىلعو .ةاعرلا عم لدابتلا ىلع دمتعت تناك يتلا ةميدقلا ةعارزلا

لوصولا يف ةاواسملا مدع َّنإف ،ةاعرلاو نيعرازملا نيب ٌةمئاق تاعازنلا مظعم
راغص نيب تاعازن ىلإ تاقايسلا ضعب يف يّدؤي ةيفوجلا هايملا دراوم ىلإ
.)نميلا يف ةدعص ضوح يف :ًالثم( نيعرازملا رابكو نيعرازملا

ريوطتلاو دراوملا جارختسا ضرغب ّةماعلا يضارألا ىلع ّصاخلا ذاوحتسالا ّدَعُيو
ةياهن يف يّدؤي دق يذلا رمألا ،دراوملا ىلع طغضلا ةدايز ءارو ًايسيئر ًاببس ،اًفازج
لِّلقُت ،عقاولا يف .ةّدشلاو مجحلا ةتوافتم ةحوتفم تاعازن بوشن ىلإ فاطملا
رُّيغت عم ّفيكتلا ىلع ةيعيبطلا مهتاردقو ةاعرلا لُّقنت ةيّرح نم دراوملا ةصخصخ
ةاعرك رارقتسالاب نيمَزُلم نوريثكلا حبصي نأ حَّجرُملا نم ،كلذل ًةجيتنو .خانملا
ناطيتسالا َّنأ نعً الضف .ةيديلقتلا مهتحارتسا نكامأ نم ةبيرق قطانم يف نييعارز
نيعرازملاو ةاعرلا نيب تاعازنلا ةريتو نم ناديزي ةعارزلاو تاناويحلا ةيبرت نيب عمجلاو
ٍلكشبّ لَغتسُت يتلاو ،)هايملاو ةيشاملا يعارم( ةدودحم تتاب يتلا دراوملا ىلع
ةئيهلا ؛0102 ،ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم( اهمادختساو اهيلع بلطلا ةدايز ءاّرج طرفم
:كلذ ىلع ةلثمألاّ مهأ نمو .)9102 ,خانملا رُّيغتب ةّينعملا ةيلودلا ةيموكحلا
ةدحّتملا ممألا جمانربو ةيـمـلاـعـلا ةـئيـبـلا قـفرـم(يتوبـيـجو نادوسلاو لاـموصلا
.)8102 ،يئامنإلا
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تاباغلا ميظنت لوح ماهفتسا تامالع حرطي ةيعمتجملا ةيكلملا ماظن كُّكفت َّنإ
نأ امك .اهمادختساب ةّقلعتملا قوقحلاو يضارألا ةيكلم حوضو مدع عم ،يعارملاو
بلاطملا لخادت ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم يضارألا ةيكلمب ةّقلعتملا ضومغلا هجوأ
ةيذغألا ةّمظنم( ةيعيبطلا دراوملاو يضارألا ىلإ لوصولا قوقح ىلع تاعزانملاو
نايحألا بلغأ يف ةضقانتمو ةيزاوم تاعيرشت دوجول اًرظنو .)0102 ،ةعارزلاو
تاطلسلا َلبِق نم ةيفرعلا ةيّلحملا تاسّسؤملا لادبتسا وأ/و )ةيفرعو ةينوناق(
تاعاشملاو ةيدرفلا يضارألا ةزايح قوقح لوح تاعازنلا مقافتت دق ,ةيموكحلا
.)3002 ,ينرف( )نميلاو نادوسلاو برغملاو ندرألا :ًالثم(

نم ديزتو ،يضارألا ُمظُن ىلع يضارألا ميظنت يف تارييغتلا رثؤت ،نادوسلا يف
ةيلامتحا عفري اّمم ،دراوملا هذه ىلإ لوصولا يف يعامتجالا توافتلا هجوأ عاسّتا
ةصخصخل ةينادوسلا ةموكحلا تالواحم تتأو .ةيسايسو ةيعامتجا تاعازن بوشن
باسح ىلع ،ةمراص نيناوقب ةنرملا ةيفرعلا نيناوقلا لادبتساو ةماعلا دراوملا
تائيهلا حجنت مل ،نافدرك برغ يفو .ةفعضتسملا تائفلل هايملا ةزايح قوقح
نييّلحملا ناّكسلا ةقث بسك يف ةيفرعلا تاسّسؤملا رود تّلوت يتلا ةيموكحلا
مادختسالا نامضل ةلاّعفلا ةيموكحلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا ىلإ راقتفالا ببسب
.)9102 ،هللا داج( دراوملل مادتسملا

لماوع يه ،يضارألا كّالم راغص ريجهتو يضارألا ةيكلم  عزنو رضخألا ءاليتسالا)3
.ةديدع ةيبرع نادلب يف ةعارزلاو يعرلا ىلع ةزكترملا ةيفيرلا شيعلا ُلبُس دِّدهُت

.اًديدج اًرمأ ةيبرعلا ةقطنملا يف تاعاشملا ىلع ةيجراخلا حلاصملا يّدعت َربتعُي ال
ّلظ يف يضارألا ميظنت ةمظنأو يضارألا ديشرت يف ةلداعلا ريغ تاسايسلاف
نم نيّيلحملا نيحّالفلا ديرجت يف ًايساسأ اًرود تبعل دق رامعتسالاو ينامثعلا مُكحلا

ةيلاربيلوينلا تاسايسلا روهظ َّنأ امك .ةيعامتجالا تاقبطلا ةأشنو يضارألا ةيكلم
،ةينطولا دودحلل ةرباعلا ةيلامسأرلا ةقبطلل ةيمانتملا ةّوقلاو ،تانينامثلا يف
ةيلاملا تاهجلا زورب ةدايزو ،عساو قاطن ىلع يضارألا ىلع ذاوحتسالا تايلمعو
،)ةيرامثتسالا تاسّسؤملاو ،مهسألا قاوسأ ،فراصملا( داصتقالا يف ةلعافلا

عزن عيرستو ريبك ٍّدح ىلإ يضارألا قوس لالتخا يف اهعيمج تمهاس لماوع يه
.اًرسق مهحوزنبَ بَّبست امم ،ةريغصلا تازايحلا باحصأ ةيكلم

َّنإ لب ال ،بسحف اهجييستو تاعاشملا ةصخصخ ىلع رمألا رصتقي ال ،مويلاو
نادوسلاك( نادلبلا نم ريثكلا يف ريغص قاطن ىلع ةّصاخلا تاكلتمملا تازايح
ةيعارزلا يضارألا عُّسوت عم اًضيأ لاوزلاب ةذخآ )ندرألاو نامُعو سنوتو رصمو
تاعانصلاو )ةدّدجتملا ةقاطلاو دودسلاو تاقرطلاك( ةيتحتلا ىنبلا عيراشمو ةيراجتلا
ىلإ عيراشملا هذه نم ديدعلا يضفت .)زاغلاو طفنلاو تنمسإلاك( ةيجارختسالا
اّمم ،يضارألا مادختسا يف ٍتالّوحت عم قفارتت اهَّنأل ناّكسلا نم ةريبك دادعأ حوزن
نادقفب بّبستيو يضارألا يمِدختسُم نم ةفلتخم تاعومجم لوصو ىلع رِّثؤُي
.يجولويبلا عُّونتلا ىلع ءاضقلاو لئاوملا
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،ةعيبطلا ىلع ظافحلاو ،ءاذغلاو يويحلا دوقولا جاتنإب ةيبرعلا تاموكحلا ّعرذتت
ريربتل هعم فُّيكتلاو خانملا رُّيغت راثآ نم ّدحلاب ةطبترملا ىرخألا ةيئيبلا تاياغلاو
ءاليتسالا’ـب ًايملاع فَرعُي ام وأ ،ةيعيبطلا دراوملاو يضارألا ىلع ءاليتسالا
نم ندرألا يف’اناض‘ يداوو ايروس يف ةيعيبطلا’اهملا‘ ةيمحم دعُتو .’رضخألا
َعنم ةيعيبط تّايمحمك امهفينصتف .رضخألا ءاليتسالا ةرهاظ ىلع ةلثمالا زربأ
رقفلا ُّدَعُيو .مهشيع ُلبُس ىلع ًابلس َرَّثأو امهيلإ لوخدلا نم نيحّالفلاو ةاعرلا
تاعومجملا ةردق نم ّدحت يتلا ةيسيئرلا لماوعلا نم ةّرقتسملا ريغ تازايحلاو
ءاليتسالا ةرهاظو هايملاو يضارألا ىلع ءاليتسالا مامأ دومصلا ىلع اًذوفنّ لقألا
نم يضارألا ميظنتل ةحضاولا تايلآلا بايغو ةقَّثوملا ريغ قوقحلا َّنأ امك .رضخألا
ذاوحتسالا تايلمع ليهست يف ِمهاسُت ،ًايعامتجا ةّشهلا تائفلا قوقح ةيامح لجأ
تاقافّتا ىلع يوطنت ام ًابلاغ يتلاو ،يضارألا ىلع ةلداعلا ريغو ةيئاوشعلا
.ةيراقعلا تاكرشلاو ةيموكحلا تاهجلا نيب ام ةيئطاوت

عيراشم ىلإ لينلا رزج ليوحت ىلإ ةبقاعتملا ةيّلحملا تاموكحلا تعس ،رصم يف
مهعيراشم ةماقإ نم’نيرمثتسملا رابك‘نيكمت ةيلمع تَوطناو .ةرخاف ةيرامثتسا

ةزايحلا قوقح ةيادبلا يف تَلهاجت ةهوبشم’ةينوناق‘ تاءارجإ ىلع رزجلا يف
ٍمعدبو .)ءارقفلا نيدّايصلاو نيعرازملا نم مهمظعم( رزجلا ناّكسل ةمئاقلا ةيفرعلا

ىلع ةموكحلا ماغرإ نم قارولا ةريزج ناّكسَ نَّكمت ،نييسايسلا نيطشانلا نم
يفكي ال ططخلا هذه نم اًّيأ َّنأ ريغ .نيطوتلا ةداعإو ضيوعتلل ططخ ميدقت
.ةرداغملا ىلع نوَربجُم مهعيمجف .ةريزجلا ىلع ءاقبلاب مهل حامسلل

ىلإ يضارألا مادختسا طيطخت ءوسو عراستملا ينارمعلا عُّسوتلا يّدؤي)4
،نُدُملاب ةطيحُملا ةيعارزلا يضارألاو ،ةّماعلا يضارألا ىلع ينارمعلا فحزلا

.ةيخانم رطاخم ىلع يوطنت يتلا قطانملاو ،ةيجرحلا قطانملاو ،يعارملاو
ملاعلا لوح تالّدعملا ىلعأ نم ةيبرعلا ةقطنملا يف يرضحلا يناّكسلا ّومنلا ّدَعُي
.)ًايملاع8.1 لباقم اًيونس ةئملا يف4.2 لّدعمب8102 ماع يلودلا كنبلا هرّدق(
تانطوتسملا تَّدعت دقف .مَّظنُم ريغو طَّطخُم ريغ ّومنلا اذه نم ربكألا ءزجلاو
قطانملاو ،ةضفخنملا قطانملاو ،ةِجتنُملا يضارألا ىلع يماظن ريغٍ لكشب ةيرضحلا
َّنأ نيح يفو .شيعللً ةداع حلصت ال يتلاو ةيخانم رطاخم ىلع يوطنت يتلا
ندملا يف ةيلحاسلا قطانملا َّنأ ّالإ ،خانملا تاريثأتل ةضرع اهلمكأب ةقطنملا

نم ريثكلا ةيعون ةءادرف .ةيعيبط ثراوك عوقو لاح يف رامدلل ّصاخ لكشب ةضَّرعُم
قطانملا هذه ناّكس ضِّرعُت ،عقوملاب ةقالع اهل ىرخأ لماوع بناج ىلإ ،لزانملا
.فصاوعلاو تاناضيفلاو رحبلا حطس ىوتسم عافترا لثم رطاخم ىلإ

ىلإ ةيبرعلا ةقطنملا يف رحبلا حطس ىوتسم عافترا يّدؤي نأ عَّقوتملا نم
رثكأ َّنأ ىلإ تاريدقتلا ريشُت .مهلزانم كرت ىلع نُدُملا ناّكس نم نييالملا رابجإ

نُدُملا نوكتسو ،ةرهاظلا هذهب ّرثأتت دق ةقطنملا يف ةيلحاس ةنيدم34 نم
)ديعسروبو ةيردنكسإلا اًديدحتو( اًرُّثأت رثكألا يه ةيرصملا
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نُدُملا عقت .)8102 ،يئامنإلا ةدحّتملا ممألا جمانربو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم
نادوسلاو لاموصلا يف فافجلا تاجومو فصاوعلاو تاناضيفلل ةضرع رثكألا
ممألا جمانرب( ةيساسألا ةيرضحلا تامدخلا ىلإ اهراقتفال اًرظن كلذو ،نميلاو
،ةيخانملا رطاخملل ةضرع رثكألا ةيعامتجالا تائفلا لمشتو .)7102 ،يئامنإلا ةدّحتملا

ةديدش قطانم يف نوشيعي نيذلا نييفيرلا نيرجاهملاو نيئجاللاو نُدُملا ءارقف
.خانملا رُّيغت تاريثأتل ةضَّرعُمو ةروطخلا

ةنمآلا ريغ ةيرضحلا قطانملا يف ةيرشبلا تانطوتسملا زورب َّنأ ركذلاب ريدجلاو
يناكسلا ّومنلل ةيمتحلا ةجيتنلا سيل ىرخألا يضارألا تامادختسال اهكاهتناو
وأ/و يضارألا تامادختسال طيطختلا ءوس ةجيتن وه لب ،ندملا يف عراستملا

ربكأ يناث ،ةّدج يفً الثم .يضارألا مادختساب ةّقلعتملا ةمظنألا قيبطت فعض
قُّفدت راسم تانطوتسملاو تاقرطلا قيعُت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةنيدم

جمانرب( راطمألا هايم نايرج لَّمحتتل اهؤانبّ متي مل ذإ ،رحبلا ىلإ نايدولا لويس
تامَّيخملا ّدتمت ,نانبل يف ةلحز ءاضق يفو .)7102 ،يئامنإلا ةدحّتملا ممألا
ةيرضحلا قطانملا لخاد ةيعارزٍ ضارأ ىلع نييروسلا نيئجاللاب ةّصاخلا ةيئاوشعلا
.تاناضيفلا رطاخمل ةضَّرعُملا قطانملا كلذ يف امب ,اهفارطأ ىلع وأ ةيسيئرلا
ٍديدهت َردصم اًضيأ لِّكشُي لب ,بسحف ةريطخ تاديدهتل نيئجاللا ضِّرعُي ال اذهو
.)1202 ,جاحلاو ,برح ,زاّوف( ةبصخلا ةبرتلاو ةجِتنُملا يضارألل

ةضَّرُعم ةيلحاسٍ ضارأو ةيعيبط عقاوم ىلع ةروسيملا تائفلا تذوحتسا ،كلذك
مهذوفن لضفب .ةّصاخ تاعجتنم وأ نكاسم ىلإ اهتلّوحو ةيعيبطلا رطاخملل
يفاعتلاو ةيعيبطلا ثراوكلا ةأطو نم ّدحلا ىلع ةردقلاب ءالؤه عّتمتي ،مهلاومأو
ٍشماهب نوظحي يلاتلابو ،ةّشهلاو ةريقفلا ةيعامتجالا تائفلا سكع ىلع ، اهنم
.يضارألا ةزايح يف تانامضلاو نامألا نم عسوأ

لِّكشُي ام ،ّةماعلا ةيرحبلا كالمألا ىلع توريب يف’ياب نديإ عجتنم‘ عورشم ءانبّ مت
ىروش سلجم َّنأ نم مغرلا ىلعو .ءارجإلا ةيعرملا ةمظنألاو نيناوقلل اًكاهتنا
هنَّأ ّالإ ،عجتنملا ءانب لامعأَ قَّلع دق- نانبل يف ديحولا يرادإلا ءاضقلا وهو - ةلودلا
)عساولا ذوفنلا باحصأ نم وهو( عجتنملا رِّوطُملَ حمسو اًقحال هرارق نعَ عجارتو َداع
ّدض ىوعدلا تماقأ يتلا ةيئيبلا ةّمظنملا َّنأب ءاعّدالاّ متو .عورشملا ةعباتمب
.)0202 ،ةينوناقلا ةرّكفملا( كلذب مايقلل ةحلصم وأ ةفص ّيأ اهيدل سيل عورشملا

يضارألاو خانملاب ةّينعملا ةيلودلا تايقافتالاو ُرطُألا
عُّونتلاو يضارألا ىلع خانملا رُّيغت ريثأتب ةطبترملا ةيملاعلا فواخملا لوانتّ مت
تايقافّتاب ةلص اهل يتلاو ًايلود اهيلع ضَوافتملا ُرُطألا نم ٍددع يف يجولويبلا
عُّونتلا ةيقافّتا يهو -2991 ماع وير يف ضرألا ةّمق تبقعأ يتلا ثالثلا’وير‘
ممألا ةيقافّتاو ,خانملا رُّيغت نأشب ةيراطإلا ةدحّتملا ممألا ةيقافّتاو  ,يجولويبلا
:ةيبرعلا نادلبلا اهتدمتعا يتلا ةيساسألا ُرُطألا لمشتو .ّرحصتلا ةحفاكمل ةدحّتملا
قافّتاو ،وتويك لوكوتوربو ،0302-5102 ثراوكلا رطاخم نم ّدحلل يادنِس راطإ
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تاباغلا ةلازإ نع ةمجانلا تاثاعبنالا ضفخ جمانربو ،خانملا رُّيغت نأشب سيراب
نأشب لوكوتوربلاو ،ةبطرلا يضارألا نأشب راسمار ةيقافّتاو ،)DDER+( اهروهدتو
.ةيلحاسلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا

؛يضارألا ةزايح نامضو ؛يضارألا ميظنتب ةّقلعتملا ةيملاعلا فواخملا َّنأ امك
نيئجاللا قوقح كلذ يف امب - تاكلتمملاو يضارألاو نكسلاب ةّقلعتملا قوقحلاو
- ىرخألا ةفعضتسملا ةيعامتجالا تائفلاو ،نييلصألا ناّكسلاو ،ًايلخاد نيحزانلاو
قايسب ةلّصتملاو ًايلود اهيلع ضَوافتملا ُرُطألا نم ٍددع يف اًضيأ اهلوانتّ مت دق
قوقحل يملاعلا نالعإلا اهنم ،ةيبرعلا نادلبلا اهتدمتعا يتلاو ،يخانملا رُّيغتلا
يلودلا دهعلاو ؛ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب ّصاخلا يلودلا دهعلاو ؛ناسنإلا
ّدرب ةّقلعتملا وريهنب ئدابمو ؛ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ّصاخلا
.نيدّرشملاو نيئجاللا ىلإ تاكلتمملاو نكاسملا

امب( يضارألا ميظنتو خانملا رُّيغت نيب ةقالعلا لوانتت يتلا ةيسيئرلا ُرُطألا ّامأ
0302 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةّطخ :ةيلاتلا يهف )اهتزايح نامض كلذ يف
طوطخلاو ؛ةديدجلا ةيرضحلا ةّطخلاو ؛رشع ةعبسلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو
كامسألا دياصمو يضارألا ةزايحل ةلوؤسملا ةرادإلا نأشب ةيعوطلا ةيهيجوتلا
هذهّ لك ةيبرعلا لودلا تدمتعا دقلو .ينطولا يئاذغلا نمألا قايس يف تاباغلاو
ضَوافتُملا ُرُطألا نم اًددع ةيبرعلا نادلبلا تَدمتعا ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ُرُطألا
راطإلا كلذ يف امب ,خانملاو ضرألاب ةطبترم اياضق لوانتت يتلاو ًايميلقإ اهيلع
ةيمنتلا ةّطخ ذيفنت نأشب ةحودلا نالعإو ةمادتسملا ةيمنتلل يبرعلا يجيتارتسالا
رثأ دييحتب ةّقلعتم اًفادهأ نادلبلا نم ريثكلا تَعضو امك .0302 ماعل ةمادتسملا
راثآلا نم ّدحلاو هراسم سكعو يضارألا روهدت فقو لجأ نم يضارألا روهدت
خانملا رُّيغتل ّةراضلا

يف حولت يتلا خانملا ةمزأل يّدصتلا يف زَرحُملا مُّدقتلا
قفألا
روهدت رثأ دييحت يعاسم يف ةيبرعلا نادلبلا هقّقحُت يذلا مُّدقتلا نم مغرلا ىلع
ةيحانل اهتايلوؤسمب ءافيإلاو اهفادهأ غولب نع ةديعب لازت ال يهف ،يضارألا
،كلذ ىلإ ًةفاضإ .اهتداعتساو ةيعيبطلا دراوملا ةيامحو يضارألل مادتسملا ميظنتلا
نأشب ةيبرعلا تاموكحلا اهب تدّهعت يتلا تامازتلالا نيب ام ةحضاو تاضقانت ةّمث
،ريجهتلاو يضارألا ةيكلم عزنف .عقاولا ضرأ ىلع اهقيبطت ةقيرطو ناسنإلا قوقح
دراوملاو يضارألا ىلإ لوصولا يف ةديازتملا ةيعامتجالا تاتوافتلاو ملاظملاو
تانطوتسملل يماظنلا ريغ ّومنلاو ،يئاوشعلا ينارمعلا عُّسوتلاو ،ةيعيبطلا
رومأ اهعيمج ،ةيخانملا رطاخملل ةضَّرعُملا قطانملا لخاد كلذ يف امب ،ةيرشبلا
جراخ ىقبت اهتزايح نامضو يضارألا ميظنتب ةيبرعلا نادلبلا تادّهعت َّنأ ىلإ ريشُت
.لاّعفلا ذيفنتلاو قيبطتلا راطإ

ميظنتب ّقلعتي اميف رارقلا عنصل ةيفرعلا تاودألاو تايلمعلا َّنأ كلذ نمّ مهألاو
ببسب ةيبرعلا نادلبلا نم ريثكلا يف ةديازتم تاديدهتو تايّدحت هِجاوُت ،يضارألا

ةيداصتقالا-ةيعامتجالاو ةيسايسلا فورظلاو ،ةملوعلا ىوقو ،ةلودلا ةرطيس
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طقست ،ةّصاخ ةيكلم ىلإ تاعاشملا لُّوحت عمف .)5002 ،نورخآو يرون( ةّريغتملا
يضارألا روهدت عيرست ىلإ كلذ يّدؤيو .يضارألا هذهل ةيفرعلا قوقحلا ًايجيردت
ةمئاقلا تاعازنلا مقافت نع كيهان ،خانملا رُّيغتب ةطبترملا ةيعيبطلا تايلمعلاو
يفو .اهب مُّكحتلاو ةرّفوتملا ةيعيبطلا دراوملاو يضارألا ىلإ لوصولا نأشب
ةّماعلا يضارألا قيوستو يضارألا ىلع يملاعلا تفاهتلا ِمهاسُي ،هسفن تقولا
ىربك تاسّسؤم ىلإ عيبلا وأ تازايتمالا وأ ريجأتلا لالخ نم ءاوس - تاعاشملاو
- هعم فُّيكتلاو خانملا رُّيغت راثآ نم ّدحلاب ةطبترم تامادختسال ّصاخلا عاطقلا نم
اهّقح نم ةفعضتسملا تائفلا نامرحو ءارقفلاو ءاينغألا نيب  ةوجفلا عيسوت يف
رُّيغت قايس يفٍ قلق َردصم فعضلا هجوأو تاتوافتلا هذه لّكشُتو .ضرألا يف
..يضارألل مادتسملا ميظنتلا قيعُت نأ اهنأش نم ذإ ،خانملا

يضارألل لوؤسملا ميظنتلا زيزعت
اًرمأ دلبّ لك لخادو يميلقإلا ىوتسملا ىلع يضارألل لوؤسملا ميظنتلا ّدَعُي

رود دلبّ لكل .خانملا رُّيغت يّدحت ةهجاومو يضارألل مادتسملا ميظنتلل اًيرورض
ةيميظنتلا ريبادتلاو يضارألاب ةّينعملا ةلماشلا تاسايسلا ريوطت يف مساح
حالصإو هنم ّدحلاو يضارألا روهدت بُّنجت لجأ نم لاّعفٍ وحن ىلع اهذيفنت نامضو
اهرّفوت يتلا فئاظولاو تامدخلا فلتخم ىلع ظافحلا كلذكو ،ةروهدتملا يضارألا
.اهنيسحتو ناسنإلل ضرألا

بولطم وه امّ لكب موقت نأ عيطتست ال تاموكحلا َّنأ هيف َّكش ال اّممو
هعم فُّيكتلاو خانملا رُّيغت راثآ نم ّدحلل يضارألل مادتسملا ميظنتلاف .اهدرفمب
،ةفلتخملا نادلبلا نيبو ،هسفن دلبلا لخاد ةمِزتُلم تاكارشو اًكرتشم اًدهج بّلطتي
تاراوحلا عيجشتو يعامجلا مُّلعتلا ةيلمع يف طارخنالاو تاربخلا لدابت لجأ نم
ةنّكمتم تاسّسؤم دوجو بّلطتي امك .تاردقلا ةيمنتو تاسايسلا لوح ةلماشلا
يتلا ةيفرعلا تاسّسؤملا كلذ يف امب( تايوتسملا ةّفاك ىلع يضارألا ميظنتل
لثمألا مادختسالا نيمأت لجأ نم )يّلحملا عمتجملا ىوتسم ىلع يضارألاب ىنعُت
ةنَّسحُم تاسرامم دامتعا ىلع عيجشتلاو ،ةرّفوتملا ةيعيبطلا دراوملاو يضارألل
يمِدختسُم تائف فلتخم نيب ام ةلخادتملا بلاطملا ةجلاعمو ،يضارألا ميظنتل
.ةّقثوم ريغ يضارألاب ةّقلعتملا قوقحلا نوكت امدنعاًصوصخو ،يضارألا

،يضارألا ةزايح نامضو ،يضارألل  لوؤسملا ميظنتلا فادهأ ىلإ اًدانتسا
اتنثالا تايصوتلا ىعست ،يضارألا روهدت رثأ دييحتو ،يضارألل مادتسملاميظنتلاو
:خانملا يّدحت ةهجاوم يف ةيبرعلا ةقطنملا يف رارقلا يعناص معد ىلإ ةيلاتلا ةرشع

ةيساسألا ةقالعلا لوانتت ،يضارألا ميظنتل داعبألا ةدّدعتمو ةلماش تابراقم عابّتا
جُهُن :ًالثم( يضارألا ىلع ةديازتملا ةيخانملا طوغضلاو يضارألا روهدت نيب
،اهمِّدقُت يتلا تامدخلاو ةجِتنُملا ةيجولوكيإلا ُمُظنلا ةيامحو ،)ةعارزلا ايجولوكيإ
ُلبُسل ةيساسألا دراوملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلع ظافحلا وأ/و ةداعتساو
.ةيفيرلا تاعمتجملا شيع
هيجوتل ةينوناق ريبادت دامتعاو يضارألا مادختساب ةّقلعتم ةلماكتم ططخ عضو
ةيامحو ،ةّماهلا ةيعيبطلا عقاوملاو يضارألا ىلع ظافحلاو ،ينارمعلا عُّسوتلا

n

n
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ىلع( تاباغلاو يعارملا روهدت فقوو ،ةبصخلا ةبرتلاو ةجِتنُملا يضارألا
ةطشنأ ميظنتو ةيوعرلا تاّرمملاو قطانملا ديدحت قيرط نع ،لاثملا ليبس

.)ةيفرعلا ُمُظنلا ةيعرش مارتحا ةازاوم يف يعرلا
تاطلسلا تاردق ريوطتو ،ةيّلحملا ةرادإلل ةيكُراشتلا جُُهنلا زيزعتو نيسحت
ةيندَملا تاباقنلاو )ةيَلبقلا تاسّسؤملا كلذ يف امب( تاسّسؤملاو ةيّلحملا
نيب ميلسٍ لعافت ىلع ظافحلا عم يضارألل مادتسملا ميظنتلا يف ةكراشملل

.يضارألا يمِدختسُم فلتخم
ةّيلحملا تاعامجلاو تاعمتجملا اهتأشنأ يتلا ةّقثوملا ريغ نيناوقلا ءاسرإو رارقإ
اهنمض نم ،يضارألا ىلإ لوصولا نيمأتو تاعازنلاّ لحو يضارألا ميظنتل
.ةاعرلاو نيعرازملا نيب يضارألا ةزايحل ةيفرعلا تاقالعلا
تاراوحلا يف ّةينعملا تاعامجلاو تاعمتجملا كارشإو ةّيلحملا فراعملاب رارقإلا
مادتسملا ميظنتلل ةثوروملا ريياعملا ةيامحو زيزعتل يضارألا تاسايس لوح
.يضارألا ميظنتل ةيفرعلا تاسرامملاو يضارألل
تاسايسلا ىلع لمعلاو نيعرازملا راغص تاردق ةيمنتل جمانرب يف رامثتسالا
لاملا سأر ىلإ لوصولا نم ةريغصلا تازايحلا باحصأ نِّكمُت يتلا ةيعامتجالا
لوصولاو يضارألا كّالم رابك ةسفانم ىلع مهتدعاسم لجأ نم ،قاوسألاو
.ةقئاللا شيعلا ُلبُس ىلإ
،نابجألاو نابلألا عينصت :ًالثم( تامدخلا نم ةعومجمب ةاعرلاو يشاوملا ّيبرم ديوزت
)تامولعملاو ةيمسرلا قاوسألا ىلإ لوصولاو ،ةيناويحلا ةّحصلا تامدخو
ّدحلاو ،مهشيع ُلبُس ىلع يمسوملا عباطلا ريثأت نم ّدحلاو ،مهتيجاتنإ زيزعتل

.ةيخانملا رطاخملل مهضُّرعت نم
يف هايملا ريفوت لثم ،ةّماعلا تامدخلاو ةيتحتلا ةينبلا يف تانيسحت ذيفنت
نم ،ةيفيرلا قطانملا يف تالاصّتالاو لقنلا تاكبش نيسحتو ،ئراوطلا تالاح
.ةيئيبلا تامدصلل ةباجتسالا ىلع ةيّلحملا ةردقلا زيزعت لجأ
ةداعإو ضيوعتو ،خانملاب ّرثأتت يتلا قطانملا يف نينطاوملا ةيعوتل جمارب عضو
الو ،خانملا نم نيرّرضتملا ناّكسلا شيع ُلبُس لادبتسا وأ/و ةداعتساو ناكسإ

.ًايعامتجا ةَّشهلا تائفلا اّميس
ريغ ررضلا ضفخو عنمل قيبطتلل ةلباق ةيعامتجاو ةيئيب ةيئاقو تاسايس عضو
فُّيكتلاو خانملا رُّيغت راثآ نم ّدحلا يعاسم ءاّرج ناّكسلا ههِجاوُي يذلا رَّربُملا

.يضارألا يرِّوُطم ءادأ ةبقارمل ةلاّعف تاءارجإ دامتعاو ،هعم
تاعازنلاّ لحل ةبسانم تاءارجإو تايلآو ةميلس ةيعيرشت ُرُطأ ذيفنتو عضو
.يضارألاب ةطبترملا ىواكشلاو بلاطملا ةجلاعمو
ةزايحل ةلَمتحُملاو ةيلاحلا تابيترتلا فاشكتساو ةماعلا يضارألا جييست فقو
كلذ يف امب ،ةريغصلا تازايحلا باحصأ قوقح ةيامح لجأ نم عاشملا يضارألا
يف دومصلا ىلع ةردقلاو ،رارقتسالاو ،يرشبلا نمألا نامضو ،ةيكلملا قوقح
.خانملا رُّيغتب ةّقلعتملا تابارطضالاو رطاخملاّ لظ

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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عجارملا
.ةّرحلا .ىونين يف ّرحصتلاو فافجلا لكاشمل لولح داجيإل ةوعد .)2102( .أ ،يلايحلا

ةيرشبلا ةيمنتلا ىلع هتايعادتو خانملا رُّيغت تاديدهت ديدحت .)0102( .ع .ب ،اشعلا
ةيبرعلا ةقطنملا يف
eht ni stcapmI tnempoleveD namuH dna staerhT egnahC etamilC fo gnippaM

.noigeR barA

  ةيبرعلا ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت
tropeR tnempoleveD namuH barA.ةدحّتملا ممألا جمانرب .ةيثحب قاروأ ةلسلس
.ةيبرعلا لودلل يميلقإلا بتكملا ،يئامنإلا

ذيفنتل دادعإلا - ةيبرعلا ةقطنملا يف يضارألا روهدت نم ّدحلا .)6102( اوكسإلا
.ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

.امور .ةيفيرلا ةيمنتلاو يضارألا ةزايح .)2002( ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم

.ىندألا قرشلا ةقطنم يف خانملا رُّيغتو تاباغلا .)0102( ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم
.noigeR tsaE raeN eht ni egnahC etamilC dna stseroF9 لمعلا ةقرو.
.امور

لامش يف يشاوملا ةاعر اهديرُي ءايشأ ةينامث .)6102( ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم
.ايسآ برغو ايقيرفأ

عّسوتلا طامنأ !نيطِّطخُملا ةدوعل ةدشانم .)1202( .ك جاحلاو م ،برح ،م ،زاّوف
kcaB srennalP eht gnirB!.نُدُملا تاباجتساو حوزـنـلا نـع ةـجـتاـنـلا ينارـمـعـلا

.sesnopseR ytiC dna noitazinabrU fo snrettaP dereggirT-tnemecalpsiDزكرملا
.تاساردلل ينانبللا

erunet dnaLىندألا قرشلا يف يضارألا ةزايح تاسايس .)3002( .ن ،ينرف
.tsaE raeN eht ni seicilopاينواعتلاو يضارألا ةيوستو يضارألا حالصإ :يف

.1 رادصإلا.sevitarepooC dna tnemeltteS dnaL mrofeR dnaL ت

يضارألا مادختساو خانملا رُّيغت نيب ةقالعلا .)9102( ،.ج ،غنيليشو .ر ،سيورف
ريراقتلا:يف.stciflnoC dna ,esU dnaL ,egnahC etamilC fo suxeN ehT تاعازنلاو
.53 -42 .ص,)stropeR egnahC etamilC tnerruC)5خانملا رُّيغت لوح ةيلاحلا

رُّيغت عم ّفيكتلا .)8102( يئامنإلا ةدحّتملا ممألا جمانربو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم
.ةدافتسملا سوردلاو تاسرامملا لضفأ :ةيبرعلا لودلا يف خانملا
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snossel dna secitcarp tseB :setatS barA eht ni noitatpadA egnahC etamilC

denrael.يئامنإلا ةدحّتملا ممألا جمانرب :كوكناب.

liO s’naduSfo ediS kraD ehT. نادوسلا طفن نم مِلظُملا بناجلا .)9102( .ا ،هللا داج

.erawtfoS uaelbaT ريوتفوس ولبات

تامدخو يجولويبلا عّونتلاب ينعملا تاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا
يلودلا يموكحلا ربنملا‘ نع رداصلا مييقتلا ريرقت .)8102( ةيجولوكيإلا ُمُظنلا
لوح’ةيجولوكيإلا ُمُظنلا تامدخو يجولويبلا عّونتلاب ينعملا تاسايسلاو مولعلل
noitadarged dnal no troper tnemssessa SEBPI ehTاهتداعتساو يضارألا روهدت

noitarotser dnaتاسايسلاو مولعلل يلودلا يموكحلا ربنملا ةنامأ :ايناملأ ،نوب
.ةيجولوكيإلا ُمُظنلا تامدخو يجولويبلا عّونتلاب ينعملا

يضارألاو خانملا رُّيغت .)9102( خانملا رُّيغتب ةّينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا
dnaL dna egnahC etamilCرُّيغتب ةّينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل ّصاخ ريرقت
،يضارألل ةمادتسملا ةرادإلاو ،يضارألا روهدتو ،ّرحصتلاو ،خانملا رُّيغت نأشب خانملا
nA ةيضرألا ةيجولوكيإلا ُمُظنلا يف ةئيفدلا تازاغ تاقّفدتو ،يئاذغلا نمألاو

,noitadarged dnal ,noitacfiitresed ,egnahc etamilc no tropeR laicepS CCPI

ni sexufl sag esuohneerg dna ,ytiruces doof ,tnemeganam dnal elbaniatsus

.smetsysoce lairtserret

ريرقت :يضارألاو خانملا رُّيغت .)0202( خانملا رُّيغتب ةّينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلا
ّرحصتلاو خانملا رُّيغت نأشب خانملا رُّيغتب ةّينعملا ةيلودلا ةيموكحلا ةئيهلل ّصاخ
تازاغ تاقّفدتو يئاذغلا نمألاو يضارألل ةمادتسملا ةرادإلاو يضارألا روهدتو
CCPI nA :dnaL dna egnahC etamilC .ةيضرألا ةيجولوكيإلا ُمُظنلا يف ةئيفدلا

,noitadargeD dnaL ,noitacfiitreseD ,egnahC etamilC no tropeR laicepS

ni sexulF saG esuohneerG dna ,ytiruceS dooF ,tnemeganaM dnaL elbaniatsuS

.smetsysocE lairtserreT

حسم وحن :ةيواهلا ةّفاح ىلع يعرلا .)5002( .أ ،دروفوركو .ج ،رزتيوس ،.م ،يرون
labolG a sdrawoT :knirB eht no gnidreH تاعازنلاو ةيوعرلا تاعمتجملل يملاع

.33 .tciflnoC dna seitinummoC larotsaP fo yevruS

sdrawoT يضارألل ةنَّسحُم ةرادإ وحن .)9002( .ب ،نامريوو،.ز ،اكسكيرف ،.د ،رملاب

ecnanrevoG dnaL devorpmI.ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم :امور.

يف ةبرجتلا :يضارألا روهدتو خانملا رُّيغت نيب لعافتلا .)7002( .إ ،نيدلا جارس
ehT :noitadargeD dnaL dna egnahC etamilC fo noitcaretnI .ةيبرعلا ةقطنملا

noigeR barA eht ni ecneirepxE.ةدحّتملا ممألا، VILX )2(.
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ةحلصملاو ةفصلا ةكرعم ّرمتستو .)ربوتكأ/لّوألا نيرشت5 ,0202( .ةينوناقلا ةرّكفملا
.ةينوناقلا ةرّكفملا.ينانبللا ةلودلا ىروش سلجم مامأ

tpygE morf tropeR. رصم نم ريرقت .)8102( ّرحصتلا ةحفاكمل ةدّحتملا ممألا ةيقافّتا

weiveR ecnamrofreP - ةعباسلا غالبإلا ةيلمع - ذيفنتلا مييقتو ءادألا ةعجارم ماظن

ssecorp gnitroper htneveS metsyS noitatnemelpmI fo tnemssessA dna)سيراب(.

ثراوكلا ةهجاومل ةيبرعلا نُدُملا جمانرب .)7102( يئامنإلا ةدحّتملا ممألا جمانرب
7102-4102 margorP ecneiliseR retsasiD seitiC barA.

eryT روص ةنيدم نع ةذبن .)7102( .ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحّتملا ممألا جمانرب

elfiorP ytiC)631.ص(.

لالغتسا لئاسول ةيملاعلا ةكبشلاو ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحّتملا ممألا جمانرب
ةيلودلا ُرطُألل ليلحتو ةعجارم.ecnanrevoG dnaLيضارألا ةرادإ.)7102( يضارألا
.skrowemarF lanoitanretnI yeK fo sisylanA dna weiveR Aةيسيئرلا

ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

LCPS

https://unhabitat.org/tyre-city-profile


