
ةمّدقملا
تاداصتقالل ةبسنلاب اًعقاو مأ ،ًالّوحت مأ ،ًاجئار اًّهجوت’ةفرعملا داصتقا‘ ّدَعُي له
اًيداصتقا ًاماظن هرابتعا يف موهفملا اذه فيرعتل ةقيرط لضفأ ّلثمتت ؟ةثيدحلا
ّزيمتت يتلا ةلماعلا ةّوقلا يأ( يرشبلا لاملا سأر ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعي
،تانايبلاو ،تايجمربلاو ،عارتخالا تاءارب يأ( ةسوململا ريغ لوصألاو )ةيلاع تاراهمب
امه اهجمد/اهقيبطتو )اهؤاشنإ وأ( ةفرعملا جاتنإف .)اهريغو ،ميمصتلا تاراهمو
يف اهسفن ريوطت نم تاسّسؤملاو تاكرشلا نّكمتتل ةيمهألا ةياغ يف نارصنع
ىلع ةفرعملا داصتقا يوطني .ةديدج لمع صرف قلخلوّ يسفانتّ يملاع ٍداصتقا
عاطق يف تاراكتبالا وأ تاينقتلا هذه جمد ىلإ ةفاضإلاب ،ةثيدحلا تّاينقتلا ريوطت
ةفرعملا داصتقا َّنإف ،يلاتلابو .ةّيسيئر جاتنإ لماوع اهرابتعاب ّنيعم يداصتقا
يف راكتبالا ىلع ةردقلاو ميلعتلاو )TCI( تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عضي

.ةيراجتلا لامعألا ةسرامم ميمص
،ًايملاعو ًايميلقإ سفانتت نأب تاكرشلاو نادلبلل ميلسلا ةفرعملا داصتقا حيتي

ةطشنأو تاعانص يف اهتناكم خيسرتو ةيلضافتلا اهتزيم زيزعت لالخ نم اميس ال
ىلع ةلدألا سّملت اننكمي .راكتبالاب ًةعوفدمو ،ىلعأ ةفاضم ةميق تاذ ةيداصتقا
يف يأ ةيلوألا ةطشنألا يف :ةميقلا ةلسلس بناوجّ لك يف ةفرعملا داصتقا

،ّةيسيئرلا تانّوكملا جاتنإو ،جاتنإلا ميمصتو ،يملعلا ثحبلاو ،ريوطتلاو ثحبلا لحارم
ةمالعلا سيسأتو ،عيبلاو ،قيوستلا لحارم يف يأ ةيئاهنلا ةطشنألا يف وأ
دنتسي ،تامدخلاو جاتنإلل ماظن‘ هنأب ًامومع ةفرعملا داصتقا فيرعت نكميو .ةيراجتلا
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مّدقتلا ةريتو عيرست يف مهاستو ةفاثكب ةفرعملا ىلع دمتعت ةطشنأ ىلإ
تاردقلا‘ ىلع تاكرشلا دمتعت ،ةفرعملا داصتقا يفو.’يملعلاو ينقتلاو يعادبإلا
موقيف .’1ةيعيبطلا دراوملا وأ ةيداملا تالخدملا ىلع دمتعت اّمم رثكأ ةيركفلا
)3(و ,يسسؤملاو يداصتقالا ماظنلا )2(و ,ميلعتلا )1( ىلع ةفرعملا داصتقا
.راكتبالا )4(و ,تامولعملل ةيتحتلا ةينبلا

لاجم يف لمعت يتلا تاكرشلاو ،ةيميداكألا تاسسؤملا َربتعُت ،نانبل يف
مه ،نيمّمصملاو ،ةديدج تايجمرب نورّوطي نيذلا نيجمربُملاو ،ريوطتلاو ثحبلا
متيّ مث .ةفرعملا داصتقا يف ةيلّوألا ةطشنألا نمً ّاءزج مهنوك ىلع ةلثمأ اًعيمج
تاعاطقلا فلتخم نم ىرخأ ةلعاف تاهج لبق نم اهكالهتساو ةفرعملا هذه نيمضت
امدنع ةفرعملا داصتقا ىلع لالدتسإلا نكمي ،لاثملا ليبس ىلع .ةيداصتقالا
وأ هليصاحم ةرادإل ةّيمقرلا لولحلاو تايجمربلا تاقيبطت ينانبل ٌعراُزم مدختسي
.ةيذغألا عينصت تاعاطق ىلإ لضفأ لكشب لوصولل وأ يعارزلا هجاتنإ قيوستل
عينصتلا عاطق يف ةيمقرلا تاودألا نوّفظوملا مدختسي امدنع لاحلا كلذك
تاعماجلاو سرادملا مِّدقُت امدنع وأ ،اهتيلاعف ةدايزو ةيراجتلا مهتّايلمع ثيدحتل
هذهف .بالطلل تنرتنإلا ربع تارودو تاساردلا يف ةدعاسملل ةيمقر لئاسو
حرط نم دب ال ،قايسلا اذه يفو .ةفرعملا داصتقا تّايلآ نمض جردنت اّهلك ةلثمألا
؟ةفرعملا داصتقا نم مويلا نانبل نيأ :يلاتلا لاؤسلا

تامزألا نم ةلسلس هجاو ثيح ،ةقوبسملا ريغ تايدحتلا نمً ةرتف نانبلَ لخد
,91-ديفوك ةحئاج يّشفتو ,يلامو يداصتقا رايهنا :9102 ماعلا ذنم ةلخادتملا
ىلإ ًةعمتجم لماوعلا هذه تّدأ .0202 سطسغأ/بآ يف توريب أفرم راجفناو
ةرسأّ لكل يداصتقالاويعامتجالا رارقتسالا ةعزعز يف تمهاسو ,داصتقالا رايهنا

ّنأ ىلإ تاريدقتلا ريشتو .رقفلا ةبسن يف ظوحلملا عافترالا بناج ىلإ ,نانبل يف
يف %1.9 لّدعمب تعفترا رقفلا طخ تحت نوشيعي نيذلا نيينانبللا ناكسلا ةبسن
نم %24 نم داعبألا دّدعتم رقفلا لّدعم فعاضت ،كلذك .12022 ماعلا ةياهن
نويلمب رّدَقُي ام يأ ,1202 ماعلا يف %28 ىلإ9102 ماعلا يف ناكسلا يلامجإ
ميلعتلاّ نأ ركذلاب ريدجلاو .)1202 ,اوكسإلا( ًابيرقت صخش نييالم ةعبرأب وأ , ةرسأ
ةثالثب هسايق نكميو ،داعبألا دّدعتم رقفلا رشؤم سايقل ةتسلا داعبألا دحأ ربتعُي
.سرادملاب قاحتلالاو ،يملعلا ليصحتلاو ،ميلعتلا ىلإ لوصولا :ّةيسيئر تارّشؤم
رقفلا لّدعم يلامجإ نم %61 ةبسنب يميلعتلا دعُبلاَ مهاس ,1202 ماعلا يفف
3.نانبل يف داعبألا دّدعتم

25 نم دلبلا يف4يمسالا يلامجإلا يلحملا جتانلا ضفخنا ،كلذ ىلإ ًةفاضإ
يكيرمأ رالود رايلم22 براقُي ام ىلإ ,9102 ماعلا يف ًابيرقت يكيرمأ رالود رايلم
ةلمعلا ةميق يف ريبكلا رايهنالا ىلإ يساسأٍ لكشب كلذ دوعيو ،1202 ماعلا يف
يداصتقالا طاشنلا باسح ىلع ماقرألا هذه عفترت5.راعسألا يف ّداحلا مخضتلاو
اذه يف نيرّرضتملا زربأ نم ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ربتعُتو ،دلبلا يف
ةداير ةموظنم ًايخيرات اهب تعّتمت يتلا ةديجلا ةعمسلا نم مغرلا ىلعو .راطإلا
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يف اهجاتنإ متي يتلا تامدخلاو
يلحملا جتانلا فلتخي .ّنيعمٍ دلب
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 نانبل :يلكلا رقفلا تاعقوت

.LEBANON MPO (worldbank.org)
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 نانبل :يلكلا رقفلا تاعقوت

.LEBANON MPO (worldbank.org)
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صاخلا عاطقلا نم%09 ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا لّكشت ذإ( نانبل يف لامعألا
عاطقلا اذه ناك اذإ ام مويلا ًاحضاو دعي مل6،)دلبلا ناكس نم %05 اهيف لمعيو
تايدحت تاسسؤملا هجاوُت ثيح ،يفاعتلا ةيلمع يف ةمهاسملاو دومصلا ىلع اًرداق
،تانامتئالاو لاملا سأر ىلإ لوصولا ةبوعص اهنم ،تاعاطقلا عيمج يف ةيهانتمال
،)اهريغو ،تنرتنإلاو ،تاقورحملاو ةقاطلاو ،ءابرهكلا( ةيتحتلا  ىىنبلا يف تامزألاو
ةيئارشلا ةردقلا روهدت ببسب بلطلا عجارتو ،يسايسلا رارقتسالا مادعناو ،نمألاو
.ةينانبللا رَسُألل

،تامزألا نم يفاعتلا راطإ يف ةفرعملا داصتقا لوانتي يذلا ليلحتلا اذه يف
طبارتلاو لدابتملا دامتعالاو ،امهتايدحتو ،لامعألا عاطقو ميلعتلا عاطق ىلع زّكرُن
ةفرعملا داصتقا نيب طبارتلا هجوأ لوح نييسيئر نيلاؤس حرطن.امهنيب اميف
يلاحلا عضولاب ةفرعملا داصتقا ّرثأتي فيك :ميلعتلا عاطقو تامزألا نم يفاعتلل
،ةفرعملا داصتقا يف مهاسي نأ ميلعتلا ماظنل نكمي فيكو ؟نانبل يف ميلعتلل

؟دومصلا ىلع ةردقلاو يفاعتلل يساسأ لماع هّنأ ملعلا عم
ةفرعملا داصتقا يف راكتبالاب قّلعتملا بناجلا ةساردو فصوب ًالوأ موقنس

.لامعألا ةدايرل ةمادتسم ةموظنم ءاشنإل ًايساسأ ًالماع هرابتعاب نانبل يفو
نم اهريغو ةيسّسؤملا تايدحتلا ىلع ءوضلا زجوملا اذه يف ّطلسن ،كلذك
داعبأ ضعب لوانتنّ مث نمو .ريوطتلاو ثحبلاو ةيتحتلا ةينبلاب ةّقلعتملا تايدحتلا

اهرشنو ةفرعملا نيوكت نيب عمجت يتلا كلت اًديدحتو ،نانبل يف ميلعتلا عاطق
جئاتنلا مِّدُقتف .ىرخأٍ ةهج نم ةفرعملا داصتقاو ،ةهج نم اهتجلاعمو اهريسيتو
ميلعتلا لالخ نم ثحبلاو ةفرعملا جاتنإ لوح ًايلوأ اًيداصتقا ًاليلحت ةصلختسملا
راكتبالاو ةيميلعتلا تابراقملا نيب طبرلا ةيمهأ ىلع دّدشنو .تامزألا نم يفاعتلل
نم تايصوت حارتقابً اريخا يهتننو ،يعامتجالاو يداصتقالا شاعنإلا قيقحتل

يرشبلا هلامسأرو ةيلضافتلا هتزيم نم ريثكلا َدقف نأ دعب نانبل ةدعاسم اهنأش
.ةسوململا ريغ هلوصأو

نانبل يف ةفرعملا داصتقا نع ةماع ةحمل
اهحاجن نمضتل ةّيساسأ ناكرأ ةّدع ىلإ ةفرعملا تاداصتقا جاتحت ،ماع لكشب
ّمضي يذلا مَّمعُملا راكتبالا ماظن )1(:ةّيساسألا لماوعلا زربأ لمشتو .اهراهدزاو

,ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ,ةّصاخلا تاكرشلاو ,ركفلا زكارمو ,تاعماجلا نم ةكبش
نواعتلا نم ٍراطإ يف اهعيمج لمعتيتلاو ,تاباقنلاو ,تاّيدلبلاو ,ثوحبلا زكارمو
ةديدج ةفرعم جاتنإل ةّينطولاو ةّيميلقإلاو ةيّلحملا تايوتسملا ىلع كرتشملا
تامولعملا ايجولونكت نم ةلاّعف ةكبش )2(و ,ةيلحملا تاجايتحالا عم اهفييكتو
ومنلا يف اًمهاسم ًالماعو ,ثيدحلا داصتقالا يف اًساسأ نوكت تالاصتالاو
هذه لوانتنس .ةمعاد ةيسسؤم ةئيب )3(و ,ىرخألا تاعاطقلا ديعص ىلع راكتبالاو
.ةدح ىلع ًالك داعبألا

3 هنزاوت دقفي ةفرعملا داصتقا :تاعاطقلا بسحب نانبل يف ةّيداصتقالا ةمزألا
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راكتبالا
- ةفرعملا ىلعٍ مئاق ٍداصتقا ِّيأ يف تاجَرخُملا وأ تالَخدُملا نمَ ناك ءاوس - راكتبالا

ةّينيكمت ةئيب لالخ نمالإ هتيمنت نكمي ال يلعافتو ينواعتٍ دهج نع ةرابع وه
47 ةبترملا نانبلّ لتحا5102،7 ماعلل يملاعلا راكتبالا رّشؤمل اًقفو .ةمعاد فورظو
ةيبرعلا تارامإلا لصاحَ غلب ،ةنراقملل(%28.33َ غلب ًالصاحَ قَّقحو ,اًدلب141 لصأ نم
عجارت ,1202 ماعلا يف8.)87.33 ةبسنب ًالصاح ندرألا ّلجسو ,60.04ةدحتملا
عبسلا زئاكرلا بسحبو9.اًيداصتقا ًاماظن231 لصأ نم29 ةبترملا ىلإ نانبل
لامعألا رّوطت :يلاتلا وحنلا ىلع نانبل بيترت ءاج ،)IIG(يملاعلا راكتبالا رشؤمل
ةبترملا( قاوسألا رّوطت ,)78 ةبترملا( ثاحبألاو يرشبلا لاملا سأر ,)46 ةبترملا(
,)29 ةبترملا( ةيعادبإلا تاجرخملا ,)19 ةبترملا( ايجولونكتلاو ةفرعملا تاجرخم ,)09
ءوضلا رشؤملا ّطلسيو .)211 ةبترملا( تاسسؤملا ,)001 ةبترملا( ةّيتحتلا ةينبلا
ةيسايسلا ةئيبلا :ةيعرفلا زئاكرلا يف هذه ةّيسيئرلا فعضلا طاقن ىلع اًضيأ
ةكراشملاو ,)321 ةبترملا( ميلعتلا ,)121 ةبترملا( ةموكحلا ةيلاعف ,)921 ةبترملا(
.)021 ةبترملا( ةينورتكلإلا

رّشؤمف .دلبلا يف ةعئاضلا صرفلا ديدحت لالخ نم زربي يباجيا ىحنم ةمث
ةيفاقثلا تاعانصلا ةّوق ىلع ءوضلا ّطلسي1202 ماعل نانبل يف يملاعلا راكتبالا
%71 ةبسن ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا تارداص تغلب ( دلبلا يف ةيعادبإلاو
دقف01.اًضيأ يملاعلا ةفرعملا رشؤم هدّكأ ام اذهو .)يراجتلا لدابتلا يلامجإ نم
ام ،ةيعادبإلاو ةيفاقثلا هتارداص مجح ثيح نم ًايملاع ةنماثلا ةبترملا نانبلّ لتحا

7
،’يملاعلا راكتبالا رشؤم‘ عّبتتي
ةيملاعلا ةمظنملا هرشنت يذلا
تاهاجتا ثدحأ ،ةيركفلا ةيكلملل
ةيفلخ ىلع ةيملاعلا راكتبالا
،ةرمتسملا91-ديفوك ةحئاج
،ةيجاتنإلا يف ومنلا ؤطابتو
.ةئشانلا تايدحتلا نم اهريغو
،اًرشؤم08 وحن رّشؤملا لمشي
ةيسايسلا ةئيبلا سيياقم اهنم
جاتنإو ةيتحتلا ةينبلاو ميلعتلاو
.داصتقاّ لكل ةفرعملا

8
:5102 يملاعلا راكتبالا رّشؤم
ةّمظنملا ىدل ةفرعملا عجرم
رفوتم ،ةيركفلا ةّيكلملل ةّيملاعلا
:يلاتلا طبارلا ربع

https://www.wipo.int/edocs/p
ubdocs/en/wipo_pub_gii_2015

-intro5.pdf

9
،يملاعلا راكتبالا رشؤم :نانبل

 :يلاتلا طبارلا ربع رفوتم
https://www.wipo.int/edocs/p
ubdocs/en/wipo_pub_gii_2021

/lb.pdf

01
يملاعلا ةفرعملا رّشؤم ردصي
يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل

سايقمك )7102 ماعلا ذنم( اًيونس
يفرعملا نادلبلا ءادأ عبتتل زجوم
:تالاجم ةعبس ىوتسم ىلع
ميلعتلاو ،يعماجلا لبق ام ميلعتلا
،ينهملاو ينقتلا بيردتلاو
ريوطتلاو ثحبلاو ،يلاعلا ميلعتلاو
تامولعملا ايجولونكتو ،راكتبالاو
ةئيبلاو داصتقالاو ،تالاصتالاو
.ةماعلا ةينيكمتلا

112
64

87

90

9192

100

1 ةروصلا
1202 - نانبل اهّلجس يتلا يملاعلا راكتبالا رشؤمل عبسلا زئاكرلا لصاوح

)وبيو- ةيركفلا ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملا( نيّفلؤملا دادعإ نمردصملا

يرشبلا لاملا سأر
لامعألاو

قاوسألا رّوطت

ةفرعملا تاجرخم
ايجولونكتلاو

ةيعادبإلا تاجرخملا

ةيتحتلا ةينبلا

تاسسؤملا

لامعألا رّوطت

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2015-intro5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2015-intro5.pdf
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https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/lb.pdf


5 هنزاوت دقفي ةفرعملا داصتقا :تاعاطقلا بسحب نانبل يف ةّيداصتقالا ةمزألا

عمو .ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا يف راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلا ةّوق سكعي
ليبس ىلع .ةيداصتقالا ةمزألا طسو ةريبك تايدحت تاعانصلا هذه هجاوت ،كلذ
yalPallaYوyyaY اتّصنم تَيظح ،نانبل يف ةيعادبإلا تاعانصلا ىدحإ يف ،لاثملا

زربأ نم اتناكو ،0202 ماعلا لبق اًيرهش نيطشانلا نيمدختسملا نم ريبك ددعب
roreuqnoC لثم باعلأ ريوطتب اتماقو ،توريب يف باعلألا ريوطتو رشن تاّصنم

mlaeR ehT foوtiH onimoDوpU tI sseM.نَاتّصنملا ناَتاه هجاوتف مويلا ّامأ
ىقبي نيح يف ،بهاوملا باحصأو نيرشانلاو مداوخلل عفدلاب ةّقلعتم تاديدهت
11.ًامودعم وأ ًاليئض ليومتلا

ّنأ )AEME( ةّيطسوتم-وروألا نييداصتقالا ةيعمج اهترجأ ةثيدح ةسارد تدّكأو
بلطلا مجح صّلقت اهنم ،ةكرتشم تايدحت هجاوت نانبل يف ةيعادبإلا تاعانصلا

ىلإ نورقتفي نيذلا نييماظنلا ريغ نيلماعلا ددع عافتراو ،ةيّلحملا قوسلا يف
نينانفلل يعامتجالا نامألا تاكبش بايغو ،ةّيحصلا ةياعرلاو ةيعامتجالا ةيامحلا
مل هنكل ,2102 ماعلا يف نينانفلا دضاعت قودنصب قلعتملا نوناقلا رارقإّ مت(
هيلع افع يذلا ةيركفلا ةّيكلملا قوقح ماظن ىلإ ةفاضإلاب ,)دعب ذيفنتلا ّزيح لخدي
21.)9991 ماعلا يف َردص يلاحلا نوناقلا( نمزلا

 تاسسؤملاو ةموكحلا قافخإ
يلحملا نييوتسملا ىلع يثراك لكشب ةينانبللا ةيموكحلا تاسّسؤملا تلشف
تاب هنأ ةجردل - يلاملا عاطقلل يزكرملا فرصملا ةرادإ ةيحانل اميس ال - ينطولاو
ةيكلملل ةيملاعلا ةمظنملل اًقفو .اهلامعأ رّسيُت نأ تاكرشلا ىلع ليحتسملا نم
سكعي ام ,)931 لصأ نم(921 ةبترملا ةموكحلل ةيسايسلا ةئيبلا تّلتحا ،ةيركفلا
,ةءافكلا مدعو ,يليغشتلاو يسايسلا رارقتسالا مدع :امه نيّيسيئر نيَقئاع
ةبترملا نانبلّ لتحا دقف ,ةيميظنتلا ةئيبلا ديعص ىلع امأ .ةموكحلا ةيلاعف مدعو
.’نوناقلا ةدايس’ـب ةّقلعتملا ةيعرفلا ةزيكرلا يف511

ةطلسلا يف ةنورملا بايغو ،ةيطارقوريبلاو ،يرادإلاو يسسؤملا سعاقتلا ىّدأ
ًابلس رثأ امم ،نانبل يف يداصتقالا شاعتنالا ىلع ةّيسكع جئاتن ىلإ ،ةيزكرملا
ةسايس ريوطتل كرتشم هّجوت دوجو مدع )1( :اياوز ةّدع نم ةفرعملا داصتقا ىلع
يف فعض )2(و ,يموكحلا ىوتسملا ىلع ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالل ةماع
زيزعتل يسيئر طرش وهو ،ةديشرلا ةمكوحلا لالخ نم ةيركفلا ةيكلملا قوقح ذيفنت
نوكت امدنع قوسلا تاقافخإ حيحصت ىلع ةردقلا مدع )3(و31،ةفرعملا داصتقا
.دلبلل يداصتقالا ءادألا يف ماع عجارت )4(و ,رطخ يف لامعألا ةداير ةئيب

.لمعلا قوسب قلعتي وهو ،هيلع ءوضلا طيلست يغبني رخآ يسيئر قافخإ ةمثو
ةيحانل سوملم رود ّيأ ةينانبللا لمعلا ةرازو سرامت مل ،تاونسلا تارشع ذنمف
قلخ يف دعاسي نأ هنأش نم يذلا رمألا ،عاطقّ لكل ةبولطملا تاراهملا ديدحت
تاعالطتسا ِرجت مل ةرازولاف .لضفأٍ لكشب لامعألا ةداير معدو لمعلا صرف
تايمانيد مييقتل ةيلصفم ةينمز تارتف يف وأ مظتنمٍ لكشب ةلماعلا ىوقلاب ةصاخ

11
https://www.executive-magaz
ine.com/entrepreneurship/ga
ming-in-lebanon-seriously-hit

12
https://creativemediterranea
n.org/download/cultural-crea
tive-industries-in-lebanon-sal

ient-features/

31
.)4102( .وينوطنأ ،سيردنأ
lamroF fo tcapmI ehT
egdelwonK no snoitutitsnI
ymonocE)تاسسؤملا ريثأت
)ةفرعملا داصتقا ىلع ةيمسرلا
ymonocE egdelwonK fo lanruoJ.

 .ةفرعملا داصتقا ةفيحص
10.2139/ssrn.2493378.
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ةماع ةسايس صخلم6

ةيحانل ةريبك تارغث ترهظ يلاتلابو ،)تاراهملا ىلع بلطلاو ضرعلا( قوسلا
ةيئاصحإلا تانايبلا دعاوق ّامأ .ّصاخلا عاطقلاو ةيبرتلا ةرازو عم قيسنتلاو طبارتلا
ريغ اهرابتعا نكميو ةثيدح تسيل يهف ،لمعلا قوس تاجايتحا دّدحت يتلا ةيلاحلا

ًالامعأ ترجأ دق ةيلودلا تاّمظنملا ضعبّ نأ نم مغرلا ىلعو41.ةيفاك ريغو ةقوثوم
ةيلاّعف رثكأ ةقيرطب لمعلا قوسل طيطختلل ةريبك ةجاح كانهّ نأ الإ ،لاجملا اذه يف
داصتقالا تاعاطق يف اميس ال ،نانبل يف تاراهملا ىلع بلطلاو ضرعلل اًقفو
تامولعملا ايجولونكتو ،ةيعادبإلا تاعانصلا لثم ،ةفرعملا داصتقاو يجاتنإلا
.تايجمربلا ريوطتو ،تالاصتالاو

نم ديدعلا ىلع ءوضلا طيلستّ مت ،2202 ماع51فسينويلا اهترجأٍ ةسارد يف
ةّقلعتملا ةميقلا ةلسلس يف نهملا :تارّشؤم ةدع ةسارد دعب( ةينهملا تارغثلا
يف ىرخألا تاعاطقلاو ةيعادبإلا تاعانصلاو ،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتب
ةبولطملا تاراهملاو نهملاو ،ضرعلا ةيحان نم ةيلاحلا ةيساردلا جهانملاو ،نانبل

ًالثم ريرقتلا ريشُي .)ةبولطملا ةعطاقتملاو ةيصخشلا تاراهملاو ،بلطلا ةيحان نم
ةبسوحلاو ،ةمخضلا تانايبلاو ،ءايشألا تنرتنإ لاجم يف ةّينهملا تارغثلا ىلإ
تاراهم لثم ،ةيصخشلا تاراهملاو ،كيبشتلاو ،يمقرلا قيوستلاو ،ةيباحسلا
نانبل يف ميلعتلا ماظن َّنأ ىلع ّلدي اذهو .عيراشملا ةرادإو طيطختلاو لصاوتلا
ريغ وه يلاتلابو ،لمعلا قوس يف ةمزاللا ةّيمقرلا تاراهملا ريفوت ىلع رداق ريغ
اًصوصخو ،ةفرعملا داصتقاو راكتبالاب ةّقلعتملا ةطشنألا ريوطت عيجشت ىلع رداق
نم ديدعلا يف يعامتجالا نامضلا بايغ َّنأ امك .ةيلاحلا تامزألا قايس يف
ةبقع اًضيأ الّكش ،ةلمعلا روهدت ببسب بتاورلاو روجألا ةميق يّندتو ،تاعاطقلا
ةلّهؤم ةلماع ةّوق بّلطتي ةفرعملا داصتقا يف ومنلاف .راطإلا اذه يف ةّيسيئر
.تاعاطقلا فلتخم يف ةيراكتبالا دوهجلا معدل

 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتو ةيتحتلا ةينبلاب ةّقلعتملا تاقافخإلا
ةيكلسلا تالاصتالا تاكبش ريفوت ةّينطولا ةيتحتلا ةينبلا لمشت ،ماعٍ لكشب
تاعاطقلا هذهّ لك تراهنا .لقنلا نيمأتو ةقاطلاب دادمإلاو لصاوتلل ةيكلساللاو
.ءادوسلا قاوسألاو ةدسافلا تاسرامملاو تاقورحملا صقن ةجيتن نانبل يف ّةيعرفلا
ماعلا يف .اًضيأ يه روهدتت نانبل يف ةيفرعملا ةيتحتلا ةينبلا َّنأ يفّ كش الو
ةزيكرلا يف ملاعلا ىوتسم ىلع اًدلب451 لصأ نم931 ةبترملا نانبلّ لتحا ,2202
،1202 ماعلا يف831 لصأ نم111 ةبترملاب ًةنراقم ,ةينيكمتلا ةئيبلاب ةّقلعتملا
تاكرشلا يناعت ،تاونس ثالث ذنم1202.61 ماعلل يملاعلاةفرعملا رشؤمل اًقفو
.تنرتنإلاب لاصتالا عاطقناو يئابرهكلا رايتلاب عاطقناو ءابرهكلل دودحم جاتنإ نم رَُسألاو
لاصتالا ةعرس ثيح نم اًدلب771 لصأ نم161 ةبترملا نانبلّلتحا ،0202 ماعلا يف
ّلتحا ,9102 ماعلا يفوxednI labolG tsetdeepS.71 رّشؤمل اًقفو تنرتنإلا ةكبشب
،تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت يّنبت ةيحانل141 لصأ نم59 ةبترملا نانبل
 .يملاعلا ةيسفانتلا ريرقتل اًقفو

41
طيطختلا ،)2202( .ل ،حاّدم
يف فيظوتلاو ةيبنجألا ةلامعلل
gninnalP robaL ngieroFنانبل
nonabeL ni tnemtiurceR dna،
.بقتُرم ،ةينوناقلا ةركفملا

51
نع صّخلم .)2202( .فسينويلا
لمعلا قوس ىلع ةمزألا ريثأت
ةلَمتحُملا صَرُفلاو ينانبللا
،بيردتلاو فيظوتلاو لامعألل

 :يلاتلا طبارلا ربع رفوتم
https://www.unicef.org/lebano
n/reports/synthesis-crisis-impa

ct-lebanon

71
بسحب نادلبلا رّشؤملا ّفنصي

.اًيرهش اهيف تنرتنإلا ةعرس
ىجرُي ،تامولعملا نم ديزملل

 :يلاتلا طبارلا ةعجارم
egdelwonk eht gnidliubeR
ymonoce)داصتقا ءانب ةداعإ
ةّلجم- )ةفرعملا
enizagaM evitucexEفيتويكيزكإ

16
https://www.undp.org/public
ations/global-knowledge-inde
x-2020?utm_source=EN&utm_
medium=GSR&utm_content=U
S_UNDP_PaidSearch_Brand_En
glish&utm_campaign=CENTRA
L&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR
&gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARI
sAJrtdr65YUO99OcW6WzXau7f
6IS4shrF4oxcomJH3Gomts26i6

y5rlgv0n4aAs-LEALw_wcB

(executive-magazine.com)
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يدّوزم قوسل ةّيراكتحالا ةّيلكيهلاو ،داسفلاو ،ةفيعضلا ةيتحتلا ةينبلا ربتعُت
ريغ تنرتنإلا ةمدخ لعجت لماوع اّهلك ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا تامدخ
نانبل يف تالاصتالا رادُت ،ملاعلا نادلب مظعم سكع ىلعو. ًايبسن ةفلكمو ةيفاك
ةدودحم ةسفانملا لعجي يذلا رمألا ،تالاصتالا ةرازو ربع ةموكحلا لالخ نم ًامومع
،ةيولخلا تالاصتالا تامدخ يف تاكارتشالا ثيح نم ّامأ .ةرادإلا ءوسّ لظ يف
تنرتنإلا تاكارتشاب قّلعتي ام يفو ,اًدلب141 لصأ نم921 ةبترملا نانبلّ لتحا
81.اًدلب141 لصأ نم821 ةبترملا نانبلّ لتحا ,ضيرعلا يدّدرتلا قاطنلا يف ةتباثلا

،نانبل يفgnutfitS-reuanedA-darnoKةسسؤم هترجأ ثيدح ٍعالطتسا يف
تامدخ ةدوج عجارتّ نأ ًابيرقت ةساردلا اهتلمش يتلا ةئشانلا تاكرشلا عيمج تدافأ
عبرا يف فادهألا قيقحت مدع نع رفسأو ،اهتّيجاتنإ ىلع ّرثأ دق ةيتحتلا ةينبلا

تامظنملاو ،لامعألا تانضاحو ،معدلا تامدخ نإف ،كلذك .ةرشع لصأ نم تاكرش
ةيتحتلا ةينبلا تاقافخإ نم عامجإلاب تكتشا ةيميلعتلا تاسسؤملاو ،ةيموكحلا ريغ
لمعلا ةمظنم اهترجأ ةسارد ريشُت ،كلذ عمو91.ةيلاعفب لمعلا نم اهعنمت يتلا
ةيلاع تاناكمإ رفاوت ىلإ02نانبل يف لمعلا قوس ىلع ةمزألا ريثأت لوح ةيلودلا
تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت عاطق يف رامثتسإلاو لامعألاب مايقلاو فيظوتلل

راكتبا ةليسو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لّكشت ،عقاولا يف .نانبل يف
ةموظنم فعضُي لماع وهو ،نانبل يف لاّعفٍ لكشبَ ةلغتسم ريغ اّهنكلو ،ةزاتمم
.ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا يف لمتحملا شاعنإلا نم ّدحيو لامعألا ةداير

تامولعملا ايجولونكتـب ضوـهـنـلا نود لوـحـَت يتـلا ةـيسيـئرـلا ةـبـقـعـلا ّنأ رـيـغ
,8102 ماعلا يفف. ةغــمدألا ةرجه يه نانبل يف ةفرعملا داصتقاو تالاصتالاو
ىلع دلبلا ةردق ثيح نم ملاعلا يف )731 لصأ نم(501 ةبترملا نانبلّ لتحا
ةضفخنملا روجألاو يلاحلا يداصتقالا عضولا لمعي ،موــيلاو12.بهاوملاب ظافتحالا
ةعبرا ةدايزب ةريبك ةرجـه ةجوـم ناـنبلَدهش ثيح ،ةغمدألا ةرجهل نيّيــسيئر نيكرحمك
يسيئرلا عفادلاو1202،22و0202 نَيماعلا نيب نيرجاهملا دادعأ يف فصنو فاعضأ
نوناك نم اًرابتعا %8.74 غلب يذلا عفترملا بابشلا ةلاطب لّدعم ناك ةرجهلا هذهل
32.)%6.52 غلابلا نيدشارلا ةلاطب لّدعم فعض ًابيرقت يواسي(2202 رياني/يناثلا

اًرود سرامت نا نكمملا نم ناك نانبل اهرسخ يتلا بهاوملا هذهّ نإ لوقلا نكميو
.تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ريخستو راكتبالا ةلجع عفد يف اًمساح

فدهب133 مقر ميمعتلا ينانبللا يزكرملا فرصملا ردصأ ,4102 ماعلا يف
ةئملا يف57 ميمعتلا نمضي .ةينانبللا لامعألا قوس يف رالود نويلم004ّ خض
رشابملا رامثتسالا لالخ نم ةفرعملا داصتقا يف ةيفرصملا تارامثتسالا نم
ريغٍ لكشب ةئشانلا تاكرشلا معدت يتلا تانايكلا وأ ةئشانلا تاكرشلا مهسأ يف
لامعألا ةداير ةموظنم نيسحت يفَ مهاس دق لخدتلا اذه َّنإ لاقُيو42.رشابم
ًايجيتارتساو ًامادتسم ناك اذإ ام لوح تالؤاست ةمث نكل ،نانبل يف ايجولونكتلاو
ةمزاللا ةبلصلا ةيداصتقالا ةيضرألا بايغ نع ضيوعتلا ىلع اًرداقو اًفافشو
.يرشبلا هلامسأر ىلع دلبلا ةظفاحملو لامعألا راهدزال
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ريوطتلاو ثحبلا ليلحت
يف ًةيساسأ ًةلأسم ،يرشبلا لاملا سأرو ريوطتلاو ثحبلا يف رامثتسإلا ربتعُي
يتلا كلت اميس ال ،ةيداصتقالا تاعاطقلا مظعم ىلإ ةبسنلاب نهارلا تقولا
تاعاطق يف يجولونكتلا راكتبإلا ذيفنت متي .اهلامعأ ريوطتل ةيمقر تالخُدم ّبلطتت
مَدختسُيو .مئاقلا ةفرعملا نوزخمو يرشبلا لاملا سأر مادختساب ريوطتلاو ثحبلا

52.جاتنإلا ومن تالدعم يف ةمئاد تادايز ىلإ يدؤيو ،ةيئاهنلا علسلا جاتنإ يف اًقحال

نانبل كردُي مل ،نادلبلا نم ديدعلا سكع ىلع ؟ريوطتلاو ثحبلا نم نانبل نيأ
ٍشاقن يف .ةفرعملا داصتقا ةيمنتو راكتبإلا معد يف ةيبيرضلا زفاوحلا ةيمهأ دعب
ةيبيرض تاروفو ىلإ مهتجاح نوكراشملا ركذ ،تاساردلل ينانبللا زكرملا هارجأ
يراكتبإلا بناجلا زيزعت ىلع مهدعاستٍ ةقيرطب ،ريوطتلاو ثحبلا يف رامثتسالل

ثحبلل ةصاخ تاموسح ملاعلا لوح تاموكحلا حنمت نيح يفو .لامعألا جذامن يف
ةيراكتبالا تاردقلا ءانبو عساو قاطن ىلع ريوطتلاو ثحبلا عيجشت لجأ نم ريوطتلاو
يف ةرفاوتم تسيل جماربلا هذهّ نأ ريغ ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلاو دارفألل
ليومتلا ىلع طقف رصتقت نانبل يف ةديحولا ةيموكحلا تالخدتلاف .ينانبللا قايسلا
.)SRNC( ةيملعلا ثوحبلل ينطولا سلجملل عضاوتملا

نويلم2.3( اًريغص اًغلبم ينانبللا يزكرملا كنبلا مّدق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
مت .لامعألا ةداير ةموظنم ومن معدل%57 ةبسنب اًنومضم6102 ماع يف )رالود
يساسأ لكشب ،نانبل يفّ يثحبلا قيسنتلا نيسحت ىلإ يمارلا غلبملا اذه هيجوت
buH hceT ةردابمل عباتلا ثوحبلل يلودلا زكرملا لالخ نم ،تقولا كلذ يف

6102.62 ماع ةيناطيربلا ةموكحلا نمٍ ليومتك نانبلو ةدحتملا ةكلمملا نيب ةكرتشملا

،ليئض ةلودلا هرفوت يذلا ليومتلا نأ ةيملعلا ثوحبلل ينطولا سلجملا ِربتعَيو
000.02 نيب اهتميق تحوار نيماع ةدمل سلجملا اهمّدق يتلا ةيثحبلا حنملا نأ ثيح
رالود666.62 ىلإ رالود333.31 يلاوح نم ةدايزب يأ ,رالود000.04و رالود
ينامث عم ةعّقوم مهافت تارّكذم لالخ نم كلذو ،ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم
72.نانبل يف تاعماج

ميلعتلا عاطق يف يفرعملا جاتنإلا
زربي ميلعتلا عاطق يف ةدعاسملاو ريوطتلاو مدقتلا لجأ نم ةفرعملا جاتنإ َّنإ
ريغ تامظنملا )1( :ثالث تاهجل يدرفلا وأ كرتشملا لمعلا لالخ نم لامجإلاب
تداق دقل .ةيموكحلا تالاكولاو )3( ,تاعماجلاو )2( ,ةيلودلا تالاكولاو ةيموكحلا
تامولعملا جاتنإ ةيلمع ،ريبك ٍّدح ىلإ ،ةيلودلا تالاكولاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا
،تاساردلل ينانبللا زكرملا لثم ،ثاحبألا زكارم َّنإ ثيح ،نانبل يف ميلعتلا جمارب لوح
نيتيموكح ريغ ْنيَتّمظنمك نالَّجسُم ،)SEAL( ةيوبرتلا مولعلل ةينانبللا ةئيهلاو
.اهؤارجإ بَلطُي يتلا تاساردلا نم ليومتلا ىلع نادمتعيو

- ميلعتلا لاجم يف نوثحاب مهو - ةيوبرتلا مولعلل ةينانبللا ةئيهلا ءاضعأ ررقي
ثحبلا تاردابم لمشتو .ةيذيفنتلا ةنجللا ةرادإ لالخ نم ثحبلا ةطشنأو تايولوأ
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9 هنزاوت دقفي ةفرعملا داصتقا :تاعاطقلا بسحب نانبل يف ةّيداصتقالا ةمزألا

،تارمتؤملا ميظنتو ،ةيثحبلا تايجيتارتسالا ءانب :ةئيهلا اهب موقت يتلا رشنلاو
نم ةمَّدقملا حنملا لالخ نم يبرعلا ملاعلاو نانبل يف ةيثحبلا تاساردلا رشنو
تقلطأ ,7991 ماعل ينطولا جهنملل ًةباجتساو .ةفلتخم تامظنمو تاسسؤم
يف82.)3002 ,ةيوبرتلا مولعلل ةينانبللا ةئيهلا( جهنملل ًالماش اًيدقن اًمييقت ةئيهلا
ةينانبللا ةئيهلا( ميلعتلل ةينطو ةيجيتارتسا ةقيثو ةئيهلا ترشن ,7002 ماعلا
نمٍ ليومتبو يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو نمٍ بلطب )7002 ,ةيوبرتلا مولعلل
.يلودلا كنبلا

ةّينعملاو اهل ةعباتلا ةلاكولاو ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوّ نأ نم مغرلا ىلعو
ناّمضت - )DREC( ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا يأ - ثوحبلاو جهانملا ريوطتب
ةينواعتلا ثاحبألا ناقِلطُت ام اًردان امهّنأ ريغ ،ميلعتلا لاجم يف نيصصختم نيثحاب
تالاكوو ةيموكح ريغ تامظنم ترجأ دقلو .يموكحلا ىوتسملا ىلع تارارقلا معدل
ٍتاسارد ،ةيمنتلا عيراشمو ةيميلعتلا تادعاسملا لاجم يف لمعت ىرخأ ةيلود
عضولا ليلحتل وأ )0102 ,نيسايو اليفاراك ؛1202 ،ركع( ةيميلعتلا جماربلا مييقتل
؛8002 ,نورخآو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ؛6002 ,نورخآو روعاف( همييقتو
مهاست يهو92.)4102 ،’شتير‘ عورشمو نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم
.ةيموكحلا ريغ تالاكولا اهرّوطُت يتلا ةيميلعتلا ةباجتسالا تايجيتارتسا ءارثإ يف ًابلاغ

نورجي نيذلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ عّتمتيف ،يلاعلا ميلعتلا عاطق يف امأ
ططخلاب نومزتلي الو ،اهنوّدعُي يتلا تاساردلا قاطن يف ةيرحلا نم ةجردب ،ثاحبألا
كلتو ،صاخلا عاطقلا يف تاعماجلاف .ةموكحلا اهدوقت يتلا ةيليومتلا جماربلاو
عيطتست ،سيردتلا ةئيه معدل ةّهجوملا لاومألا وأ فاقوألا اهل صَّصخُت يتلا
ءارجإل ليومتلا نيمأتو مزاللا تقولا غيرفت لالخ نم لضفأٍ لكشب اهئاضعأ معد
نم ةصلختسملا جئاتنلا ىلع سيردتلا ةئيه ءاضعأ دمتعي ام ًابلاغو .تاساردلا
تالجملا يف اهورشنيو ،معدلا عيراشم نم اهريغ وأ ةيمنتلا عيراشم يف مهلمع
.)9102 ،يراكع-يمارك( ةيملعلا ةيميداكألا

نيملعملا لوانتت يتلا تاساردلا ةيبلغأ تزكر ،ميلعتلا ىلإ ةبسنلاب كلذك
،ملعتلاو سيردتلا يف ةنّيعم تابراقمل نيملعملا كالتما ىدم ىلع سيردتلاو
يساردلا لصفلا يف نيركتبم وأ نيكراشم نيثحابك نيملعملا رابتعا متي ام اًردانو
تائيه ءاضعأ اهيرجي يتلا ةيميلعتلا ثوحبلا ىلإ لوصولاّ نأ ريغ .)2202 ،ركع(
اهأرقيل ةّدعُم ريراقتك اهرشن مدع ببسب حاتم ريغ ّامإ نوكي تاعماجلا يف سيردتلا
ًالوصو بلطتت تنرتنإلا ربع تانايب دعاوق يف اهنيزخت متي ّامإو ،سانلا ةماع
ةـيزيلكنإلا ةـغللاب ةـيميداكألا تالـجمللtceriDecneicS عـقوم لثم ،ًايتاـسسؤم
وأ ةيزيلكنإلا ةغللاب ةرداصلا دراوملا َّنأ امك .ةيبرعلا ةغللاب تالجملل’ةموظنملا’و
،حيحص سكعلاو ةيبرعلا ةغللاب ةروشنملا تاساردلا نم سبتقت ام اًردان ةيسنرفلا

.تانايبلاو فراعملل نيَتيزاوتم ْنيَتدعاق دوجو ىلإ يدؤي ام
ةلّدعملا ةمظنألا يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو رشنت ،يموكحلا ىوتسملا ىلع

تالاكولاو سانلا ةماع ىلع ضرعُت ةيجيتارتسا قئاثوو تاركذمو ميسارم لكش يف

82
.ةيوبرتلا مولعلل ةينانبللا ةئيهلا
)3002(. wen eht fo noitaulavE
nonabeL ni mulucirrucمييقت
دلجملا( نانبل يف ديدجلا جهنملا

مولعلل ةينانبللا ةئيهلا .)2
.ةيوبرتلا
.ةيوبرتلا مولعلل ةينانبللا ةئيهلا
)7002(.noitacudE lanoitaN
noisiV :nonabeL ni ygetartS
tnemucodةيبرتلا ةيجيتارتسا
.ةيؤرلا ةقيثو :نانبل يف ةينطولا
.ةيوبرتلا مولعلل ةينانبللا ةئيهلا

92
،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب
ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو
noitacudE .)8002( .RDC،يلاعلا
,stpecnoC :pihsnezitic dna
:snoitca dna slliks ,sedutitta
fo stluser yevrus fo sisylanA
nonabeL ni stneduts edarg ht9
،فراعملا :ةنطاوملاو ةيبرتلا-
:لامعألاو ،فقاوملا،ميهافملا
عساتلا فصلا ةبلطل ةسارد جئاتن
.يلود روظنم نم نانبل يف
نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم
شتير جمانربو ،نيئجاللا
ot sreirraB.)4102( .HCAER
eegufeR nairyS rof noitacudE
fo tuO - nonabeL ni nerdlihC
gnilfiorP nerdlihC loohcS
- tropeRقيعت يتلا تابوعصلا
نييروسلا لافطألا ميلعت
ريرقت - نانبل يف نيئجاللا
.ةسردملا جراخ لافطألا مييقت

http://reliefweb.int/sites/reli
efweb.int/files/resources/reac
h_lbn_presentation_syriacrisi
s_outofschoolchildrenprofilin

g_jul2014.pdf

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_lbn_presentation_syriacrisis_outofschoolchildrenprofiling_jul2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_lbn_presentation_syriacrisis_outofschoolchildrenprofiling_jul2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_lbn_presentation_syriacrisis_outofschoolchildrenprofiling_jul2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_lbn_presentation_syriacrisis_outofschoolchildrenprofiling_jul2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reach_lbn_presentation_syriacrisis_outofschoolchildrenprofiling_jul2014.pdf
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يه وأ تنرتنإلا ربع قئاثولاو تاظوفحملا ىلإ لوصولا بُعصي هنأ ريغ .ةحناملا
ىلع ةيلاتلا دراوملا ليمحتب ماقف ،ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا امأ .ةرفوتم ريغ
لجأ نم تاقيبطتلا ليزنتل طباور عم ينطولا جهنملا )1( :ينورتكلإلا هعقوم
ريراقتلا )3( ,بالطلاو سرادملا لوح ةيئاصحإ تامولعم )2( ,بتكلا ىلع عالطالا
ةصاخلا لمعلا ُرُطأ )4( ،نيَّينطولاSMMITوASIP ّيريرقت كلذ يف امب ،اهّدعأ يتلا
تاساردلا ضعب رّفوتت الو .ةيسردملا ةدايقلاو ةصاخلا تاجايتحالا لثم ،تايجهنملاب
رثؤت يتلا لماوعلا لوح ريرقتلا لثم ،ةعوبطم ةيقرو ةخسنب ّالإ اهؤارجإ مت يتلا
اًنواعت ظحالن ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .1102 ماع رداصلا يسردملا بّرستلا تالاح ىلع
،ىرخألا ةيثحبلا تائيهلاو ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا نيب ًامودعم وأ اًدودحم
.ثوحبلا زكارمو تاعماجلا لثم

لالخ نم ريبك ٍّدح ىلإ يفاعتلل مزاللا يفرعملا جاتنإلا ديدحت متي ،نآلا ةياغل
.ةيلودلا تالاكولا وأ ،يندملا عمتجملا تامظنم وأ ،نوثحابلا اهذّختي يتلا تاردابملا
ةيموكحلا ريغ تاعاطقلا يف نيرِكتبملا نم مه ةفرعملا يِجتُنم نوكي دق ،رخآ ٍريبعتب
اذه لخادو .ةبولطملا فراعملا ريفوتل نيدهاج نوعسيو بلطلا نوددحي نيذلا
تابلطتم ىلع رشابملا عّالطالل ربكأٍ ةيناكمإب نورِكتبملا ّعتمتي ،يموكحلا ريغ ناديملا
عم نواعتلاو قيسنتلا بايغ يف ْ،نكلو .يفاعتلل ةفرعملا داصتقا تاجايتحا وأ
تامظنملاو تاعماجلا اهجتنت يتلا فراعملا ةدعاقّ لظت ،ةيموكحلا تاسسؤملا
يتلا تايلمعلاو تايجيتارتسالا ىلإ ةبسنلاب ام ٍّدح ىلإ ةيدجُم ريغ ةيموكحلا ريغ
.يموكحلا عاطقلا اهدوقي

تاهجلا نيب يفرعملا ضرعلاو بلطلا يف اًنزاوت ٍ،ةهج نم ظحالن ،يلاتلاب
كانه ،ىرخأٍ ةهج نمو .تامزألا دعب ةفرعملا داصتقا يف ةيموكحلا ريغ ةلعافلا
ىنعُت يتلا تامظنملاو تاعماجلا اهجتنت يتلا ةّمهملا فراعملا نيب قفاوت مدع
جاتنإ ةيحانل ةيميلعتلا ةيموكحلا تائيهلل ةدودحملا ةمكوحلا تاردقو ،ةيمنتلاب
.تامزألا نم يفاعتلا ليبس يف اهمادختسا ىتحو ،اهبلطو ةفرعملا تالاجم

ةيساسألا تامّوقملا ىوتسم ىلع تايدحتلاو نومّلعملا
تقولا يفو .ميلعتلا عاطق يف ةلماعلا ىوقلا ىلعّ يبلس ٌريثأت تامزأللَ ناك دقل
يف تاسايسلا يعضاوو نيسرامملا ددع نع ةيئاصحإ تانايب انيدل رفاوتت ال يذلا

تامولعملاو تالباقملاّ نأ ريغ ،نانبل نم اورجاه نيذلا يمسرلا ميلعتلا عاطق
يلاعلا ميلعتلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ثلث نم برقي امّ نأ ىلإ ريشُت ةلقانتملا
ةرازو ىدل ةماعلا تاسايسلا يف نييسيئرلا نيرثؤملا نم ليلق ددعو )2202 ،ركع(
اًرارقتسا رثكأ لمع صرف نع ًاثحب مهبصانم نم اولاقتسا ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا
.نانبل جراخ

ةنياعمبو .مهمظعم يف دلبلا يف اوقبف ماعلا عاطقلا يف سرادملا وّملعم امأ
تالهؤمب عّتمتي مهعبر نم لقأ نا نيبتي ،يمسرلا ميلعتلا يف ةلماعلا ىوقلا

نوفظوم ةيقبلاو ،يئزج ماود ساسأ ىلع نودقاعتم %04 وحنو ،سيردتلل ةّقثوم
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يفو .)2202 ،ءامنإلاو ثوحبلل يوبرتلا زكرملا( يمسرلا كالملا يف لماك ماودب
ىوقلا تأجل ،تنرتنإلا ربع ّملعتلا ىلع ديازتملا بلطلاو ةينانبللا ةريللا رايهناّ لظ
نوملعملاف .ميلعتلا رُفاوَت نمو مههافر نم تّدح فئاظو ىلإ نيملعملا نم ةلماعلا
رجألا ةعوفدملا ةزاجإلاو ةيحصلا ةياعرلا لثم ،ايازم ّيأب نوعتمتي ال نودقاعتملا
،يلاتلاب .ةنسلا يف نيتّرم لّدعمب مهتاّقحتسم نوضاقتيو ،فيصلا لصف لالخ
سرادملا ىلإ روضحلا مدعب عضولا اذه ىلع اّوجتحا ،ةبقاعتملا تامزألا ةيادب عمو
.)1202 ,ركعو يرنيشت(0202 رياربف/طابشو رياني/يناثلا نوناك يرهش لالخ

سرادملا قالغإ ءانثأ تنرتنإلا ربع سيردتلا تابلطتم تّدأ ،كلذ ىلإ ًةفاضإ
اوهجاو ثيح ،نيّملعملا مظعم ىدل ديدشلا يسفنلا طغضلا نم ٍتاجرد ىلإ

تاعاس نيب قيفوتلاو ،ةينورتكلإلا مهتزهجأ حالصإو ،تنرتنإلاب لاصتالا يف ةبوعص
تابلطتملا تفعاضتو .ةيلزنملا مهتايلوؤسمو ،’باستاو‘ قيبطت ربع ةليوطلا ميلعتلا
ٌملعتلا معد ىلإ ةجاحلا لمشتل ةريخألا تامزألا لالخ نيملعملا قتاع ىلع ةاقلملا
ةيسفنلا تامدصلا عم لماعتلاو ،دعب نع ميلعتلاو ،لافطألل يسفنلاو يعامتجالا
.)رقفلا ،يلزنملا فنعلا ،نيئجاللا عاضوأ :ًالثم( تاعازنلاب ةطبترملا

ّرمتسملاو يلوألا ميلعتلا جمارب ةعجارم ىلإ ةيمارلا تاردابملاّ نأف ،كلذ عمو
ريغ تامظنملا امإ اهدوقت يتلا تالاحلا نم يئانثتسا ددع ىلع رصتقت نيملعملل
،ينهملا ملعتلاب ةّقلعتملا ةطشنألا تلشف ،يلاتلاب .ةيلحملا وأ ةيلودلا ةيموكحلا
ىلإ ةفاضإلاب ،ةينآلاو ،ةلصلا تاذو ،ةعاسلا اياضق نيمضت يف ،ريبك ٍّدح ىلإ
تابلطتم عم نوّملعتملا اهرّوطُي يتلا فراعملا ةمءاومل ةيرورضلا تاجايتحالا
.يفاعتلا لجأ نم ةفرعملا داصتقا

يف ةيساسألا تامّوقملا ةرادإ ةقيرط ىلع ريبك ّدح ىلإ تامزألا تّرثأ دقل
ةدودحم ةينازيم ىقلتت ةيمسرلا سرادملا تناك ،تامزألا لبق .تاعماجلاو سرادملا

ّدلوملل تاقورحملا ءارشو ،ءابرهكلا ريتاوف عفد لثم ،ةيليغشتلا فيلاكتلا ةرادإل
ّالإ .تاعباطلاو ريوصتلا تالآل ربحلاو قرولا لثم تامزلتسملا ءارشو ،يئابرهكلا
،ةدروتسملا دراوملا ءارشل يفكت ال ةينانبللا ةريللاب اهمالتساّ متي يتلا لاومألا َّنأ

نيّملعملا تاعربت ىلع ةريثك سرادم تدمتعاف .تاقورحملاو تامزلتسملا لثم
.)1202 ،ركعو يرنيشت( داوملا نم يلاهألاو

،ةينانبللا ةعماجلا اميس الو ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ةلثامم براجت َتلِّجُس
يف تاعماجلاو سرادملا تدهشو .نانبل يف ةديحولا ةيمسرلا ةعماجلا يهو
سطسغأ/بآ يف توريب أفرم راجفنا ّببست امدنع قئاوعلا نم اًديزم توريب ةمصاعلا

ةصاخ ةسردم37و ةيمسر ةسردم09 يف رارضألا نم ةتوافتم تاجردب0202
.)0202 ,وكسنويلا(

ةيتاسايس تايصوت
ةمزألاّ لظ يف نانبل يف ةفرعملا داصتقال نهارلا عضولا زجوملا اذه لوانت
ىـلـع ءوضلا طـّلس اــمــك .صرــفــلاو تاــّيدــحــتــلا زرــبأ نــع َفشكو ،ةــيداصتــقالا
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لامعألا عاطق نمض ةمادتسملا ةيمنتلاو ةنورملاو راكتبإلا قيعت يتلا تاسرامملا
نم ّدحلا يف ًايساسأ اًرود يدؤت يتلا لغاوشلا هذه نم ريثكلا َّنإ.ميلعتلا ماظنو
ةدّدعتملا تامزألا الول ةّيفخم ىقبتل تناك ،نطولا يف ةفرعملا داصتقا تاناكمإ
يواسأملا عضولا نإف ،يلاتلابو .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ نانبلب تَفصع يتلا
ةفرعملاب ًاطابترا رثكألا ةيداصتقالا داعبألا يف ةيرورض ةيعون ًةلقن يعدتسي
.طقف نانبلل سيلو ،ةقطنملل ةيسيئرلا ةّوقلا طاقن ىدحإ تناك يتلاو ،مويلا

تالاصتالا عاطق يف تاحالصإلل ةيولوألا ءاطعإ
ال .ةفرعملا داصتقال ةّيلكيهٌ تاجايتحا يه تالاصتالا عاطق يف تاحالصإلا
نم راكتبإلا وأ ومنلا وأ تامزألا ةهجاوم ةئشانلا تاكرشلاو تاسسؤملل نكمي
ىلع .ةلوقعم راعسأب ةحاتمو ةعيرس تالاصتا ةكبش ىلإ لوصولا ةيناكمإ نود
عم ةيلحم تاطحم ءاشنإ معدت نأ ةيلحملا تاموكحلا عيطتست ،ريصقلا ىدملا
اهنم ديفتست ثيحب تنرتنإلاو )ةيسمشلا ةقاطلا حاولأ( ءابرهكلل ةمادتسم لولح
.ةفرعملا ىلع ةمئاقلاو ةيعادبإلا ةطشنألاب ىنعُت يتلا كلت اًصوصخو ،تاكرشلا
ةموكحلل نكميو .ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيدلبلا تايوتسملا ىلع كلذ قيقحت نكمي
تاينقتلا نيكمت ىلع لمعت نأ اًضيأ ةيموكحلا ريغ تامظنملاو صاخلا عاطقلاو
ةيلاع دئاوع اهل يتلا ،يعانطصالا ءاكذلاو’ءايشألا تنرتنإ‘ لثم ،ةديدجلا ةئشانلا
.ةموكحللو تاكرشلل

داصتقالاو ميلعتلا يف ةنمقرلا عيجشت
ىلع ةريثك تاريثأت اهلو ،ميلعتلا لاجم يف ةيسيئرلا تاودألا ىدحإ ةنمقرلا ربتعُت
ةمث ،يلاتلاب .راكتبالا ىلع تامظنملاو يرشبلا لاملا سأر ةردقو ةفرعملا داصتقا
نمضتٍ ةقيرطب ميلعتلا عاطق يف ةيمقرلا تاينقتلا دامتعا ىلإ ةّسام ةجاح
ةفرعملا يجِتنُم ىلإ ةبسنلاب ةيمقرلا تاودألا ىلإ فصنملاو لداعلا لوصولا
نم ًاءدب ،ةميقلا ةلسلس يف نيينعملا عيمج كلذ يف نمب ،ةفرعملا يكِلهتسُمو
.يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ ىلإ ًالوصو ،ةيئادتبالا سرادملا يف نيّملعملاو بالطلا
زجاح قلخ نم ًالدب ةيلومشلا زيزعت لجأ نم ةيمقرلا تاودألل جيورتلا كلذل يغبني
لقألاو ضفخنملا لخدلا يوذ نيملعملاو بالطلل ميلعتلاو ةفرعملا مامأ ربكأ

ً.ةراهم
زجوملا اذه نمض اهنم ديدعلا ىلإ انقّرطت دقو ،تايّدحتلا نم ولخي ال رمألا اذهو

عاونأ ىلع بيردتلا عم يزاوتلاب ةيمقرلا تاينقتلا جمد متي نأ ىلع .يتاسايسلا
تاسايسلا يعضاوو نيملعملاو بالطلل ًةصاخ ،ةيمقرلا تاراهملا نم ةفلتخم
:ةبولطملا تاراهملا نم عاونألا هذه لمشت .تاسسؤملا عيمج يف نيّينعملا
نيسرامملل حمست يتلا تاءافكلا( تاينقتلا عم لماعتلا تاراهمو ،ةينقتلا تاراهملا
،)ةيميلعتلا مهتاسسؤم يف تاودأك تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختساب
ةنمقرلا قيقحت نكميو .ةيمقرلا ةيميلعتلا تايلمعلاو جماربلا يف ةدايقلا تاراهمو
جمارـبـلا مـيـمصتو ،سيردـتـلاو ،مـيـظـنـتـلاو ،ةرادإلا :ةـفـلـتـخـم تاـيوــتسم ىــلــع
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ءانب يف  زرابٌ رود ةيثحبلا زكارملاو تاعماجلل نا امك .مييقتلاو ،ثحبلاو ،ةيميلعتلا
ام وهو ،رشنلاو جاتنإلا لاجم يف اميس ال ،تاردقلا ءانب لالخ نم ةفرعملا داصتقا
.ةدشب مويلا ينانبللا عمتجملاو داصتقالا هيلإ جاتحي

راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلل ةيتاؤملا ةئيبلا زيزعت
نأ ةموكحلل نكمي ،نانبل يف راكتبالاو ريوطتلاو ثحبلل ةيتاؤم ةئيب ءاسرإ لجأ نم
تاءافعإلا لثم ،ةيراجتلا لامعألا لاجم يف ريوطتلاو ثحبلا ّعجشُي ًاينوناق اًراطإ عضت
نأ اهنأش نم ريبادتلا هذه نإ .ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف ةيبيرضلا تاضيفختلاو
ةبستكُملا فراعملا لقنل تاعماجلاو ثوحبلا زكارم عم نواعتلا ىلع تاكرشلا ّعجشُت
ةصصخملا ةيبيرضلا تاءافعإلاف .تاعماجلا وأ ةموكحلا نم ةلّومملا عيراشملا يف
ةبلاطملاب تاكرشلل حامسلا لالخ نم ةيراجتلا تارامثتسالا معدت ريوطتلاو ثحبلل
نكمي امك .ريوطتلاو ثحبلاب ةّقلعتملا فيلاكتلا يف يفاضإ يبيرض ضيفختب
ةيركفلا ةيكلملا نوؤش يف ةدعاسملل بتكم ءاشنإ ةراجتلاو داصتقالا ةرازول
زيزعت ةيتاؤملا ةئيبلا بلطتت ،كلذ ىلعً ةوالع .راكتبالا ززعُت ةيلود تاقافتا ماربإو
سلجملاو تاعماجلا مايقك ،ةلعافلا تاهجلا نم ديدعلا نيب نواعتلاو قيسنتلا
عم نواعتلا لجأ نم نيثحابلل زفاوح ميدقتب ةيبرتلا ةرازوو ةيملعلا ثوحبلل ينطولا
تاعماجلا يف ثاحبألا جمارب لالخ نم كلذ قيقحت نكميو .ةصاخلا تاكرشلا
.)هاروتكدلاو ريتسجاملا(

كيبشتلاو ةيعادبإلا تاعومجملا ةيمهأ يف رظنلا ةداعإ
،تاعماجلاو ،ةصاخلا لامعألا ةداير نيب لصولا ةزمه وه ةفرعملا داصتقاّ نإ
رظنلابو .ةموكحلا اهاعرت يتلا تالخدتلاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ثوحبلا زكارمو
ىوتسملا ىلع رفصلا نم تاعومجملا ءاشنإ نكمي ال هنأب ةدئاسلا ةركفلا ىلإ
نأ نكميو ،تاناكمإ اهيدل يتلاو ةمئاقلا تاعومجملا معد يرورضلا نمف ،يلحملا
معد وه كلذ ىلع ةلثمألا دحأو .يلحملا يداصتقالا ومنلل تاكرحم ةباثمب نوكت
ةعومجم( توريب يف ةددعتملا ةيمالعإلا طئاسولاو يرصبلا-يعمسلا عاطقلا
ًايبسن لمعت تلظ يتلا ىرخألا تاعومجملل مزاللا معدلا ميدقتو ) عادبالل توريب
رثكألا ةقيرطلاو .ةرصاعملا نونفلاو ءايزألا ميمصتو رشنلا رود لثم ،ةمزألا لالخ
دق - ةنّيعم ةعومجم لخاد ةصاخ  زاكترإ ةطقن ديدحتب نوكت كلذ قيقحتل ةيلعاف
- يخيرات يفاقث َملعم وأ ،ةيتاسّسؤم ةردابم وأ ،ةعماج وأ ،ةدئار ةكرش نوكت
ةيسيئرلا ةلعافلا ةهجلا نيب لعافتلا نيسحت ىلع لمعت يتلا تاسايسلا ذيفنتو
دق ةنّيعم ةيعانص تاعومجم ديدحت ىلإ اًدانتساو .اهب ةطبترملا تاسسؤملاو
ًالاصتا رثكأ ةيؤر ريوطتل هذه رزآتلا هجوأ مادختسا نكمي ، ام اًفالتئاً اعم لِّكشُت
ىلع( اهنيب اميف لماكتت ةيفرعم تاعانص ىلع مئاقلا ًةعومجملا ةطشنا عوضومب

ىقيسوملاو امنيسلا نيب اهميسقت نم ًالدب ،ةيمالعإلا تاعومجملا ،لاثملا ليبس
تاجايتحا تاعومجملا هذه ىدلف .)ويديفلا باعلأو تانالعإلاو ويدارلاو نويزفلتلاو
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ديفتست نأ اهنكميو ،تالاصتالاو ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا ىلإ ةجاحلا لثم ،ةكرتشم
.معدلا ىلع لوصحلل ةكرتشملا تالخدتلا نم

ميلعتلا عاطق يف نيلماعلا نيكمت
امدنع ىوس يمانتملا ةفرعملا داصتقا ىلع دامتعالا ينانبللا داصتقالل نكمي ال
ةيمنتلاو يفاعتلا ةيجيتارتسال اًكرحم ةديدجلا فراعملل رمتسملا مادختسالا حبصي
راكفألاو ةينواعتلا دوهجلا لالخ نم اهتيمنت وأ ةديدجلا فراعملا جاتنإ متي .ةينطولا
يف لافطألا نيب وأ ميلعتلا لاجم يف نيثحابلا نيب ءاوس ،ءّانبلا راوحلاو ةركتبملا
الو لّهسُت ال سرادملا يف ةدئاسلا ةيوبرتلا ةفاقثلاّ نأ ريغ .ةيئادتبالا سرادملا
زجوملا اذه وعدي .نيّملعتملاو نيّملعملا نيب فراعملا جاتنإل فورظلا هذه ززعُت
نمض بالطلا ةيمنت عيجشتل ميلعتلاو ّملعتلا نم ةديدج لاكشأ ثادحتسا ىلإ

ىوتسم يف يرشبلا لاملا سأرل يساسألا بناجلا سكعنيو .يعادبإ عمتجم
ًايسيئر اًكرحم رمألا اذه ربتعُيو ،سانلا اهكلتمي يتلا تاراهملا عونو فراعملا
.يداصتقالاويعامتجالا يفاعتلل

ميلعتلا عاطق حالصإ
داصتقاّ نأ ىلع تاسايسلا يعضاو نيب عامجإ دوجو نيعتي ،تامزألا نم يفاعتلل
عم ّفيكتلا عمتجملا ىلع بجي هّنأو ،نانبل يف يفاعتلل ديدج عقاو وه ةفرعملا

يف ًايسيئر اًنّوكم لّكشت نأ نكمي ميلعتلا عاطق يف تاحالصإلاّ نأو ،عقاولا اذه
ةيؤر ةيمنت نيعتي ،قايسلا اذه يف .يفاعتلا اذه نيمأت ىلإ ةيمارلا ةيجيتارتسالا

قاطن )ب(و ةفرعملا داصتقاو ميلعتلا نيب ةيببسلا ةقالعلا )أ( :لوح ةكرتشم
تاسسؤملا لخاد تاراهملاو فراعملل يرشبلا لاملا سأر باستكا بيلاسأو طامنأو
.ةيميلعتلا

حمست يتلا ُلبُسلا حارتقا تاسايسلا يعضاول نكمي ،ساسألا اذه ىلعو
قرطو جهانملا ةغايص ةقيرطو ةذتاسألاو نيملعملا لمع فورظ يف تارييغتلل
ةينهملا فراعملا جاتنإو ميلعتلاو لمعلا نيب ةديدج تاقالع ىلإ يدؤت نأب سيردتلا
يف ةددعتملا تامزألا ِمهاسُت نأ نكمي .ةفرعملا ىلإ لداعلا لوصولا قاطنو
ةمادتسم تاريثأت عم ،اهتريتو عيرستو نانبل يف ميلعتلا ماظن يف تاحالصإلا قالطإ
ةيمهأ زيزعت ىلع زّكرت نا بجي عاطقلا اذه يف تارييغتلا نإ .ليوطلا ىدملا ىلع
اًرظنو .ميلعتلا عاطقل ةيولوألاءاطعإ ةموكحلا ىلع نيعتي ثيح ،ريوطتلاو ثحبلا
.تاراهملا ىلع مئاقلا ميلعتلا ريوطت ىلع زيكرتلا نيعتي ،ليومتلا صقنل

ةفرعملا ىلع بلطلاو ضرعلا يف تاسسؤملا رود زيزعت
ىلع زكري ةموكحلا ربع ةفرعملا جاتنإّ نأ ،زجوملا اذه يف دراولا ليلحتلا نم حّضتي
،ةروشنملا لامعألا وأ ءاكرشلا نم فراعملا ّدمتسي الو ،دارفألل تاميلعتلا ريفوت
.ىرخألا تائيهلا اهرّفوُت يتلا تامولعملاب ًةنراقم اهيلإ لوصولا بُعصي هنا امك



15 هنزاوت دقفي ةفرعملا داصتقا :تاعاطقلا بسحب نانبل يف ةّيداصتقالا ةمزألا

ّلدي اذهو ،ميلعتلا عاطق يف ةفرعملا ىلع بلطلاو ضرعلا يف حضاو للخ ةّمث
يرورضلا نم ،يلاتلاب .ةفرعملا داصتقا فئاظو يف ةيعامتجالا ةاواسملا بايغ ىلع
)جتنيو ررقي يذلاْ َنم( ضرعلا نيب نزاوتلا قيقحت نم نيّملعملاو بابشلا نيكمت
تاموكحلا عم لمعت نأ طباورلل نكميو .ةفرعملا نم )بولطملا وه ام( بلطلاو
ةيمقرلا تاراهملا تابلطتم لوح ةثّدحم تامولعم ريفوتل ةيميلعتلا تاسسؤملاو
داصتقاّ نأ امبو .ةفرعملا داصتقا يف يعون لُّوحت ثادحإ لجإ نم ةيمانتملا
تالكشملل لولحلا عضو لثم ،ريبكٍ لكشب لقنلل ةلباق تاراهم ًامومع ّبلطتي ةفرعملا
مهتاراهم ريوطت ىلع نيينهملاو نيّملعملا عيجشت نكمي ،ّملعتلا ىلع ةردقلاو
نم ديفتسي نأ عاطقلل نكمي .)يمسرلا ريغ ىتح وأ يمسرلا ميلعتلا لالخ نم(
نم يلاعلا ميلعتلاو ثوحبلا تاسسؤمو سرادملل ةصاخ ةيميلعت قيدانص ءاشنإ
فراعملا لقنو ينهملا بيردتلاو ميلعتلا يف ةصاخلا تارامثتسالا زيزعت لجأ
.يرشبلا لاملا سأر ةيمنتو

ةفرعملا رشن زيزعت
لجأ نم ةفرعملا داصتقا جاتنإل ْنيَّيساسأ نْيَدعُب رثألا مييقتو ةفرعملا رشن َربتعُي
لاح يف الإ ةفرعملا تاداصتقا يف ةيجاتنإلا بساكم قيقحت نكمي ال .يفاعتلا
ىلع بلطلاو ضرعلا نيب نزاوتلا قيقحت لجأ نمو .ةيلمعلا تاءارجإلاب اهنارتقا
دروملا ةفرعملا ُّدعُت ،مويلا .فصنمو لاّعف لكشب ةفرعملا رشن بجي ،ةفرعملا
ةزيكرلا يهف يلاتلابو ،يداصتقالا ومنلاو يفاعتلا ىلع ةدعاسملل يسيئرلا
ميلعتلا ربتعُي ،كلذل .ةيسفانتلا ةزيملا رداصمّ مهأ دحأو ةيساسألا ةيداصتقالا
سرادملاو ،لفطلا تاراهم ةيمنت ىوتسم ىلع اميس ال - تايوتسملا ةفاك ىلع
،ةيداصتقالا ةيمنتلا ةيجيتارتسا نمض ينطولا لحلا - يلاعلا ميلعتلاو ،ةيئادتبالا
ّنأ امبو .ركتبملا ثحبلا لالخ نم يداصتقالا جتانلا زيزعت ىلع هتردقل اًرظن كلذو
نأ ةموكحلا ىلع نيعتي ،ةماعلا ةسايسلا تالاجم زربأ دحأ وه يميلعتلا ماظنلا
ديهمتل ةحلصملا باحصأ عيمج اهيف طرخني ةفافشو ةديدجٍ ةقيرطب هتلكيه ديعُت
نوّملعتي نيذلا ،اهينطاوم عضت نأ ةلودلل يغبني امك ،ةفرعملا داصتقا وحن قيرطلا
 .ةيتاسايسلا اهتالّخدت ميمص يف ،نوّملعي نيذلاو
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tive-transforming-culture-through-schools

https://drive.google.com/file/d/1M8ZmwqQzqtgIdVd6BdjKIYumAp80rozj/view 

10.1057/9780230508736_5

10.1057/9780230508736_5

http://crdp.org/files/201908300826465.pdf

https://doi.org/10.1108/00400910110399184

https://www.undp.org/lebanon/publications/violence-free-schools-initiative-transforming-culture-through-schools
https://www.undp.org/lebanon/publications/violence-free-schools-initiative-transforming-culture-through-schools
https://drive.google.com/file/d/1M8ZmwqQzqtgIdVd6BdjKIYumAp80rozj/view 
http://crdp.org/files/201908300826465.pdf
https://doi.org/10.1108/00400910110399184


17 هنزاوت دقفي ةفرعملا داصتقا :تاعاطقلا بسحب نانبل يف ةّيداصتقالا ةمزألا

ةحئاج ءانثأ ملعتلا ىلإ ةدوعلا يف ةنورملا .)1202( .ب ،ركعو ،.ج ،يرنيشت
gniruD gninraeL ot nruteR eht ni ecneiliseR.نانبل ةلاح ةسارد :91-ديفوك

.ydutS esaC nonabeL :91-DIVOC

يميلقإ ليلحت .)6002( .ر ،عزعزو،.م ،باهش ،.ب ،مناغ ،.ي ،راجح ،.ب ،روعاف
ندرألاو نانبل( ةيبرع لود عبرأ يف ةركبملا ةلوفطلا ميلعتو ةياعر جمانربل نراقم
barA ruof ni ECCE fo sisylana lanoiger ,evitarapmoC)نادوسلاو ايروسو

.)naduS dna airyS ,nadroJ ,nonabeL( seirtnuoc

عيلستو ايميداكألا :ةفرعملا داصتقا.)9002( .غ ،نوسربيجو ،.ت ،نوسربيج
noitacifidommoc eht dna cimedacA :ymonoce egdelwonk ehT .يلاعلا ميلعتلا

.noitacude rehgih fo.نوتبماه تاروشنم :يسريجوين ،ليكسيرك.

larutluC no syassE ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا نع تالاقم .1202 ،.ل ،حاّدم

seirtsudnI evitaerC dna.يليجريف يآ اريفور ةعماج :سوير .ةَحوُرُطأ.

ةفرعملا داصتقا لوح ليلد .)2102( .ت ،ليتساكو ،.غ ،نريه ،.د ،ينور
ymonoce egdelwonk eht no koobdnaH.راغلإ دراودإ :ماهنتلش.

.ymonoce egdelwonk eht dna seitisrevinU )6002(.ةفرعملا داصتقاو تاعماجلا

ehT dna egdelwonK gnicnavdA.ةفرعملا داصتقاو ةفرعملاب ضوهنلا

ymonocE egdelwonK.يمقرلا يفيرعتلا زمرلا: 

https://www.eccnetwork.net/sites/default/files/media/file/Resilience%20In

%20Return%20to%20Learning%20During%20Covid-

19%20Lebanon%20Case%20Study.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147440e.pdf

10.7551/mitpress/1132.003.0014 

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
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