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 عرسأ لكشب نسلا يف نومدقتي ناكس مهيدلو ،ةيفاكلا يعامتجالا نامألا تاكبش ىلإ

 لمعت تاقايسلا هذه يفف .نينسملا ةياعرل ةصصخملا تارامثتسالا عم يزاوتلاب

 يف نّيبلا ملظلا نمو .ةقشملاو حدكلاب نهتايلوؤسم مستتو ،لوطأ تاعاسل ءاسنلا

 هذه يف ًاببست سانلا لقأ مه (خانملا ريغتب ًارثأت رثكألا) تاعامجلا هذه نأ ةلاحلا هذه

.ةئراطلا ةيخانملا عاضوألا

 تاءارجإ ذاختا يعدتست يخانملاريغتلا ةرهاظو ةياعرلا لامعأ نيب ةقالعلا ةبراقم نإ

 لظي ثيحب  ،يرارحلا سابتحالا يف ةببستملا تازاغلا ثاعبنا نم دحلل ةمراص

 ادوهج بلطتي اذهو .ةرطخلا تايوتسملا نم لقأ ةيملاعلا ةرارحلا ةجرد عافترا طسوتم

 لامعأ سمت يتلا ةساسحلا بناوجلا كلت يف اميسالو خانملا ريغت ةجلاعمل لذبت

 .يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع دارفألا نيب تاقالعلا ريغت ىلإ يدؤت ثيحب ،ةياعرلا

 زربي يذلا ، (4/5R)راطإلا وه ةياعرلا ةمزأ نأشب لولحلا ريوطتل زربألا راطإلا دعيو

 :ىلإ ةجاحلا

.ةياعرلا لامعأب فارتعالا (1

.ةياعرلا لامعأ ليلقت (2 

.ةياعرلا لامعأ عيزوت ةداعإ (3   

؛ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا ليثمت (4  

.(لدجلل ةراثإ رثكألا نوكملا وه اذهو) مهلمع ىلع ةياعرلا يمدقم ةأفاكم ،5

:قيرط نع ًاديدحتو ،ةيخانملا تاردابملا يف بيلاسألا هذه جمدل لاجم كانهو 

 يف جلاعت يتلا تاينقتلاو ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا يف تارامثتساب مايقلا (أ 

.ةلامعلا يديألا يف ًاديشرت رفوتو خانملا ريغت دحاو تقو

 مدقت يتلا معدلا تايلآو ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا لاجم يف تارامثتسا ءارجإ (ب

.يخانملا ريغتلاب رثأتلا جلاعتو ةياعرلا لامعأ عم نمازتم لكشب

 رييغت زيزعتل ةلوذبملا دوهجلا عم بنج ىلإ ابنج ةيخانملا تاردابملا ةعباتم (ج

 لامعأ ذيفنتو ،ةيدرفلاو ،ةياعرلا لامعأ ىلع يوثنألا عباطلا ةنميه ةجلاعمو ،تاداعلا

 زكرم يف ةياعرلا يمدقم تاجايتحا عضو وه دوهجلا هذه نم يأ حاجن روحم نوكيسو .ةياعرلا

.مهتوصل عامتسالاو ،هتسايسو جمانربلا ميمصت

 ًارمأ ةياعرلا لامعأ هيف دعت يذلا تقولا يفو ،دمألا ةليوط ةياعر ةمزأ مضخ يف مويلا رمن

 ،ةيداصتقالا ةطشنألا عيمجل ًامعادو ًادناسم ًالمع اهرابتعاب ،يرشبلا دوجولل ًايرورض

 ،كلذ ىلع ةوالع .ماع لكشب عمتجملا ىدل يجهنم لهاجت عضوم تلاز ام اهتميق نأ الإ

 نأ ،ماع لكشب ،ينعي اذه نإف ،يعامتجالا عونلاب ةقلعتملا ةدئاسلا فارعألل ًاقفوو

 دعت اديدحت ةلأسملا هذه نإ .ةياعرلا لامعأ نم ةبسانتم ريغ ةيلوؤسم لمحتت ةأرملا

 ثيح ،لجرلاب ةنراقم اًمومع ةأرملل يندتملا يعامتجالا ىوتسملا ةموميد يف اًيروحم اًرمأ

 ةياعرلا لاجم يف لمعلا ءابعأ نأ نادلب ةدعل ةلماشلا ةينطولا ثاحبألا جئاتن ترهظأ

.ةأرملا ةايح ةيعون ىلع اًبلس رثؤت

:يلي ام ةياعرلا لمعأ لمشت

 ةحصلاب مامتهالاو ،ةيذغتلاو ،مامحتسالا ىلع ةدعاسملا لثم ،ةرشابملا ةياعرلا (1

.كلذ ىلإ امو ،ةيسفنلا

 لثم ،ةياعرلا ميدقتل ةمزاللا طورشلا رفوت يتلا يهو ،ةرشابملا ريغ ةياعرلا (2

.كلذ ىلإ امو قوستلاو فيظنتلاو يهطلا

 ةياعر لثم اًلاعفأ لمشت يتلاو ،”ةئيبلاب ةيانعلا”ـب ةقلعتملا ةياعرلا“ (3

.(كلذ ىلإ امو ةماعلا تاءاضفلاو تاباغلا لثم) ةماعلا نكامألا ىلع ظافحلاو ،تاناويحلا

 نم ديزيس ،ًالوأ .ةرشابم قرط ثالثب ةياعرلا ةمزأ مقافت ىلإ خانملا ريغت يدؤيسو

 رثكأ ةياعرلا لامعأب مايقلا لعجيس ،اًيناث .اهب مايقلا بجي يتلا ةياعرلا لامعأ مجح

 (يلاحلا) لداعلا ريغ عيزوتلاب ةقلعتملا ملاظملا مقافت ىلإ يدؤيس ،ًاًثلاثو .ةبوعص

 ريغتل يدصتلل ئيس لكشب ةممصملا دوهجلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةياعرلا لامعأل

 حاتملا تقولا ىلع طغضلا نم ديزملا ضرفي امم ،ةياعرلا ةمزأ مقافت ىلإ يدؤتس خانملا

 ،ًايلاح هب نوعتمتي يذلا تقولا يف مهمكحت دييقت يف ببستيو ،ةياعرلا يمدقمل

 نيب طبارتلا اذه ةيمهأ نم مغرلا ىلعو .اهيلإ لوصولا مهنكمي يتلا دراوملا ليلقتو

.ةمهملا طباورلا هذه لثم ريبك دح ىلإ ثحبلاو ةسايسلا رئاود تلهاجت دقف ،اياضقلا

 دارفألا نيب ةلادعلا نم لك نيب طبارتلاب ةقلعتملا ةماعلا فواخملل انفصو نإ

 ًاقورف كانه نأ ةركف عم ضقانتي خانملا ريغتو ،ةياعرلاو ،يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع

 ريياعمو تايوهلا قاقتشا ةيفيكب طيحي ًايقيقح ًايعطاقت ًاجهن جاتحت ةقيقد

 ليبس ىلع اهنمو ؛ةيوينبلا لماوعلا نم ةعومجم لعافت لالخ نم يعامتجالا عونلا

 ،رمعلاو ،ةينثإلاو ،ةيسنجلا لويملاو ،ةيسنجلاو ،قرعلاو ،ةيعامتجالا ةقبطلا ،لاثملا

 ال يك كلذو ةياعرلا ةمزأ نع ريبعتلا بنجت يغبني ،كلذ ىلع ةوالع .كلذ ىلإ امو

 ةيرورض ةياعرلا لامعأ نإ .طقف ةقهرم وأ ةئيس اهلك اهنأ ىلع ةياعرلا لامعأ ىلإ رظنُي

 عمو .ةميق اذ ًىنعم يفضتو ةيعامتجالا ةناكملل اًمهم اًردصم نوكت نأ نكميو ،عمتجملل

 وه ،يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع ةلادعلا قيقحت مامأ ةيزكرملا قئاوعلا مهأ نم نإف ،كلذ

 مدعو لامعألا هذه ءافخ بناج ىلإ ،ةياعرلا لامعأ ىلع يوثنألاو يدرفلا عباطلا ءافضإ

.نايعلل اهروهظ

 نادلبلا يف ةياعرلا لامعأو خانملا ريغت نيب ةقالعلا نأشب فواخملا مظاعتتو

 نمو .شيعلا ةمقل بسكل نوعسي نيذلا نيحداكلا كئلوأ نيب ًاديدحتو ،لخدلا ةضفخنم

 ةينبلا ىلإ نورقتفي مهنإ .خانملا ريغت لعفب ًارثأت رثكألا مهف ،مهلاح هذه تناك

 نورقتفيو ،(كلذ ىلإ امو تايفشتسملاو سرادملا لثم) ةيعامجلا ةياعرلل ةيتحتلا

يذيفنت صخلم
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ةمدقم

 لامعأ هيف دعت يذلا تقولا يفو ،دمألا ةليوط ةياعر ةمزأ مضخ يف مويلا رمن

 ةطشنألا عيمجل ًامعادو ًادناسم ًالمع اهرابتعاب ،يرشبلا دوجولل ًايرورض ًارمأ ةياعرلا

 .ماع لكشب عمتجملا ىدل يجهنم لهاجت عضوم تلاز ام اهتميق نأ الإ ،ةيداصتقالا

 ،ينعي اذه نإف ،يعامتجالا عونلاب ةقلعتملا ةدئاسلا فارعألل ًاقفوو ،كلذ ىلع ةوالع

 ةلأسملا هذه نإ .ةياعرلا لامعأ نم ةبسانتم ريغ ةيلوؤسم لمحتت ةأرملا نأ ،ماع لكشب

 ةنراقم اًمومع ةأرملل يندتملا يعامتجالا ىوتسملا ةموميد يف اًيروحم اًرمأ دعت اديدحت

 لمعلا ءابعأ نأ نادلب ةدعل ةلماشلا ةينطولا ثاحبألا جئاتن ترهظأ ثيح ،لجرلاب

.ةأرملا ةايح ةيعون ىلع اًبلس رثؤت ةياعرلا لاجم يف

:يلي ام ةياعرلا لمعأ لمشت

 ةحصلاب مامتهالاو ،ةيذغتلاو ،مامحتسالا ىلع ةدعاسملا لثم ،ةرشابملا ةياعرلا (1

.كلذ ىلإ امو ،ةيسفنلا

 لثم ،ةياعرلا ميدقتل ةمزاللا طورشلا رفوت يتلا يهو ،ةرشابملا ريغ ةياعرلا (2

.كلذ ىلإ امو قوستلاو فيظنتلاو يهطلا

 ةياعر لثم اًلاعفأ لمشت يتلاو ،”ةئيبلاب ةيانعلا”ـب ةقلعتملا ةياعرلا“ (3

.(كلذ ىلإ امو ةماعلا تاءاضفلاو تاباغلا لثم) ةماعلا نكامألا ىلع ظافحلاو ،تاناويحلا

 ديزيس ،ًالوأ .ةرشابم قرط ثالثب ةياعرلا ةمزأ مقافت ىلإ خانملا ريغت يدؤيسو

 ةياعرلا لامعأب مايقلا لعجيس ،اًيناث .اهب مايقلا بجي يتلا ةياعرلا لامعأ مجح نم

 ريغ عيزوتلاب ةقلعتملا ملاظملا مقافت ىلإ يدؤيس ،ًاًثلاثو .ةبوعص رثكأ

 لكشب ةممصملا دوهجلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةياعرلا لامعأل (يلاحلا) لداعلا

 ديزملا ضرفي امم ،ةياعرلا ةمزأ مقافت ىلإ يدؤتس خانملا ريغتل يدصتلل ئيس

 يف مهمكحت دييقت يف ببستيو ،ةياعرلا يمدقمل حاتملا تقولا ىلع طغضلا نم

 ىلعو .اهيلإ لوصولا مهنكمي يتلا دراوملا ليلقتو ،ًايلاح هب نوعتمتي يذلا تقولا

 ىلإ ثحبلاو ةسايسلا رئاود تلهاجت دقف ،اياضقلا نيب طبارتلا اذه ةيمهأ نم مغرلا

.ةمهملا طباورلا هذه لثم ريبك دح

 دارفألا نيب ةلادعلا نم لك نيب طبارتلاب ةقلعتملا ةماعلا فواخملل انفصو نإ

 ًاقورف كانه نأ ةركف عم ضقانتي خانملا ريغتو ،ةياعرلاو ،يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع

 ريياعمو تايوهلا قاقتشا ةيفيكب طيحي ًايقيقح ًايعطاقت ًاجهن جاتحت ةقيقد

 ليبس ىلع اهنمو ؛ةيوينبلا لماوعلا نم ةعومجم لعافت لالخ نم يعامتجالا عونلا

 ،ةينثإلاو ،ةيسنجلا لويملاو ،ةيسنجلاو ،قرعلاو ،ةيعامتجالا ةقبطلا ،لاثملا

 كلذو ةياعرلا ةمزأ نع ريبعتلا بنجت يغبني ،كلذ ىلع ةوالع .كلذ ىلإ امو ،رمعلاو

 ةياعرلا لامعأ نإ .طقف ةقهرم وأ ةئيس اهلك اهنأ ىلع ةياعرلا لامعأ ىلإ رظنُي ال يك

 ًىنعم يفضتو ةيعامتجالا ةناكملل اًمهم اًردصم نوكت نأ نكميو ،عمتجملل ةيرورض

 عونلا ساسأ ىلع ةلادعلا قيقحت مامأ ةيزكرملا قئاوعلا مهأ نم نإف ،كلذ عمو .ةميق اذ

 هذه ءافخ بناج ىلإ ،ةياعرلا لامعأ ىلع يوثنألاو يدرفلا عباطلا ءافضإ وه ،يعامتجالا

.نايعلل اهروهظ مدعو لامعألا

 نادلبلا يف ةياعرلا لامعأو خانملا ريغت نيب ةقالعلا نأشب فواخملا مظاعتتو

 .شيعلا ةمقل بسكل نوعسي نيذلا نيحداكلا كئلوأ نيب ًاديدحتو ،لخدلا ةضفخنم

 ىلإ نورقتفي مهنإ .خانملا ريغت لعفب ًارثأت رثكألا مهف ،مهلاح هذه تناك نمو

 ،(كلذ ىلإ امو تايفشتسملاو سرادملا لثم) ةيعامجلا ةياعرلل ةيتحتلا ةينبلا

 يف نومدقتي ناكس مهيدلو ،ةيفاكلا يعامتجالا نامألا تاكبش ىلإ نورقتفيو

 هذه يفف .نينسملا ةياعرل ةصصخملا تارامثتسالا عم يزاوتلاب عرسأ لكشب نسلا

 نمو .ةقشملاو حدكلاب نهتايلوؤسم مستتو ،لوطأ تاعاسل ءاسنلا لمعت تاقايسلا

 لقأ مه (خانملا ريغتب ًارثأت رثكألا) تاعامجلا هذه نأ ةلاحلا هذه يف نّيبلا ملظلا

.ةئراطلا ةيخانملا عاضوألا هذه يف ًاببست سانلا

 تاءارجإ ذاختا يعدتست يخانملاريغتلا ةرهاظو ةياعرلا لامعأ نيب ةقالعلا ةبراقم نإ

 لظي ثيحب  ،يرارحلا سابتحالا يف ةببستملا تازاغلا ثاعبنا نم دحلل ةمراص

 ادوهج بلطتي اذهو .ةرطخلا تايوتسملا نم لقأ ةيملاعلا ةرارحلا ةجرد عافترا طسوتم

 لامعأ سمت يتلا ةساسحلا بناوجلا كلت يف اميسالو خانملا ريغت ةجلاعمل لذبت

 .يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع دارفألا نيب تاقالعلا ريغت ىلإ يدؤت ثيحب ،ةياعرلا

 زربي يذلا ، (4/5R)راطإلا وه ةياعرلا ةمزأ نأشب لولحلا ريوطتل زربألا راطإلا دعيو

 :ىلإ ةجاحلا

.ةياعرلا لامعأب فارتعالا (1

.ةياعرلا لامعأ ليلقت (2 

.ةياعرلا لامعأ عيزوت ةداعإ (3   

؛ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا ليثمت (4  

.(لدجلل ةراثإ رثكألا نوكملا وه اذهو) مهلمع ىلع ةياعرلا يمدقم ةأفاكم ،5

:قيرط نع ًاديدحتو ،ةيخانملا تاردابملا يف بيلاسألا هذه جمدل لاجم كانهو 

 يف جلاعت يتلا تاينقتلاو ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا يف تارامثتساب مايقلا (أ 

.ةلامعلا يديألا يف ًاديشرت رفوتو خانملا ريغت دحاو تقو

 مدقت يتلا معدلا تايلآو ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا لاجم يف تارامثتسا ءارجإ (ب

.يخانملا ريغتلاب رثأتلا جلاعتو ةياعرلا لامعأ عم نمازتم لكشب

 رييغت زيزعتل ةلوذبملا دوهجلا عم بنج ىلإ ابنج ةيخانملا تاردابملا ةعباتم (ج

 لامعأ ذيفنتو ،ةيدرفلاو ،ةياعرلا لامعأ ىلع يوثنألا عباطلا ةنميه ةجلاعمو ،تاداعلا

 يف ةياعرلا يمدقم تاجايتحا عضو وه دوهجلا هذه نم يأ حاجن روحم نوكيسو .ةياعرلا

.مهتوصل عامتسالاو ،هتسايسو جمانربلا ميمصت زكرم
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We are in the midst of a long-standing care crisis. While 
care work is essential to human existence and underpins all 
economic activity, its value to society is systematically ignored. 
Further, prevalent gender norms mean that, in general, women 
bear a disproportionate responsibility for care work. This, in turn, 
has been identified as central to sustaining women’s generally 
lower level of social status compared to men, with cross-
national research finding that care workloads adversely affect 
women’s quality of life.

Care work includes 1) direct acts of care, such as bathing, 
feeding, attending to psychological well-being, etc.; 2) 
indirect acts of care that provide the necessary conditions for 
caregiving, such as cooking, cleaning, shopping, etc.; and 3) 
“environmental care,” which includes acts such as tending to 
animals and common spaces (e.g., forests, neighborhoods, etc.). 
Climate change will exacerbate the care crisis in three direct 
ways. First, it will increase the amount of care work that needs 
to be done. Second, it will make the act of undertaking care work 
more arduous. Third, it will compound the injustices pertaining to 
the current unequal distribution of care work. In addition, badly 
designed efforts to address climate change stand to exacerbate 
the care crisis, placing further demands on the time of carers, 
restricting the control they currently have over their time, 
and reducing the resources they have access to. Despite the 
importance of this nexus of issues, policy and research circles 
have largely overlooked such connections. 

Description of the general concern regarding the nexus of gender 
justice, care, and climate change belies the nuance necessary 
for a genuinely intersectional approach that understands how 
gender identities and norms derive from the interaction of a 
host of structural factors; for example, class, race, nationality, 
sexual orientation, ethnicity, age, etc. Further, articulation of the 
care crisis needs to be caveated to ensure that care work is not 
viewed as all bad or solely burdensome. Care work is essential 
to society. It can be an important source of meaning and social 
status. Nonetheless, the individualization, feminization, and 
invisibilization of care work is widely understood to be a central 
impediment to achieving gender justice.  

Concern about the nexus of climate change and care work 
is acute in low-income countries, specifically among those 
pursuing subsistence livelihoods. Such contexts are most 
vulnerable to climate change. They lack collectivized care 
infrastructure (e.g., schools, hospitals, etc.), lack adequate 
social safety nets, and have populations that are aging faster 
than investments in elder care. These contexts tend to see 
women working the longest hours, with their responsibilities 
most characterized by drudgery. It is a characteristic injustice 
of climate change that these groups have also done the least to 
contribute to the climate emergency. 

Addressing the climate-care nexus requires aggressive action 
to limit greenhouse gas (GHG) emissions so that global average 
temperature increase is kept below dangerous levels. It 
requires efforts to address climate change that are sensitive to 
care dynamics, such that they can become transformative of 
gender relations. The most prominent framework for advancing 
solutions to the care crisis is the 4/5R framework, which 
articulates the need to: i) recognize care work; ii) reduce care 
work; iii) redistribute care work; iv) represent care workers; and 
(more controversially) v) reward carers for their work. There is 
scope to integrate these approaches into climate initiatives, 
specifically by: a) making investments in physical infrastructure 
and technologies that simultaneously address climate 
change and are labor-saving; b) making investments in social 
infrastructure and support mechanisms that simultaneously 
collectivize care work and address climate vulnerability; and c) 
pursuing climate initiatives in tandem with efforts to advance 
norm change and tackle the feminization, individualization, and 
invisibilization of care work. Central to the success of any of 
these efforts will be placing the needs and voice of carers at the 
center of program and policy design. 

Alizeta Sawadogo. 55, is a farmer, widow and mother of 8 
children. She draws water from a well to water her crops 
in the collective farm that has granted her a plot of land. 
Samuel Turpin / Oxfam
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 ريغ ةيلوؤسملاو ،ًايملاع ةرارحلا ةجرد ةدايزل عيرسلا لدعملا رهظي .ةرارحلا ةجرد عافترا نع ةيخيراتلا ةيلوؤسملا .1 لكشلا

 يلامجإ نم ةئملا يف 80 نم رثكأ نع ةلوؤسم نميألا لكشلا يف ةحضوملا رشع ةعبرألا نادلبلا . عفترملا ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم تاذ نادلبلا نيب خانملا ريغت نع ةئفاكتملا

.ررحملا :ردصملا .ضفخنملا ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم تاذ نادلبلا يف لماكلا صقانتلا ظحال .ةيخيراتلا تاثاعبنالا

ةمدقم

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا تدكأ دقو .اهمقافت ىلإ خانملا ريغت يدؤي نأ عقوتملا نم يتلاو ،دمألا ةليوط ةياعر ةمزأ مضخ يف مويلا شيعن

 مت ،كلذ نم مغرلا ىلعو .ةقحاللا ةيداصتقالا ةطشنألا عيمج ساسأ يهو عمتجملا لمعل ةيرورض ةياعرلا لامعأ نأ 19-ديفوك ىلع تبترت يتلا

 لكشب ةياعرلا لمع عقي ،كلذ ىلع ةوالعو .اهيف قفنُملا تقولا ةميق نم ليلقتلا مت لب ،يجهنم لكشب عمتجملل ةياعرلا لامعأ ةميق لهاجت

 ةيمانلا نادلبلا يف عضولا نإ .نهمامأ بعاصملا مقافت نم ديزيو ةيداصتقالا نهصرف نم دحي امم ،ئفاكتم ريغ لكشب ءاسنلا قتاع ىلع ماع

 ةياعرل ةهجوملا رامثتسالا ةيلمع نم عرسأ لكشب نسلا يف ناكسلا مدقتيو ،ةيفاك ريغ يعامتجالا نامألا تاكبشف ،صاخ لكشب قلقلل ريثم

 عيمج فصو نم نيرذح نوكن نأ انيلع بجيو .ةقشملاو حدكلاب بلاغلا يف نهتايلوؤسم مستتو ،لوطأ تاعاسل لمعلا ىلإ ءاسنلا ليمتو ،نينسملا

 نأ امك – ةناكملاو ىنعملا نم ريثكلا هنم دمتسيو ،عمتجملا نم يساسأ ءزج ةياعرلا لامعأ نإ ذإ – اهيف بوغرم ريغ وأ ةيبلس اهنأب ةياعرلا لامعأ

.ريبك قلقل ةثعاب عفاود اهلك ةيخانملا ئراوطلا ةلاح مجحو ةياعرلا لمعأل ئفاكتملا ريغ ءبعلا

 ةياعرلا تابلطتم ةدايز ىلإ خانملا ريغت يدؤي نأ حجرملا نم هنأ ًاهلوأ ؛ةديدع قرطب ةياعرلا ةمزأ مقافت ىلإ خانملا ريغت يدؤي نأ عقوتملا نمو

 خانملا ريغتل يدصتلل ةلوذبملا دوهجلا تناك اذإ ،اًثلاثو .ةبوعص رثكأ ةياعرلا ميدقت لمع لعجي نأ حجرملا نم ،اًيناثو .عمتجملل ةيلامجإلا

 اًررض رثكأ تالعافتلا هذه نوكت نأ عقوتملا نمو .ةياعرلا لامعأ نع نولوؤسملا اههجاوي يتلا تايدحتلا مقافت ىلإ يدؤتس اهنإف ،ميمصتلا ةئيس

 ةيعيبطلا ةئيبلاب اًقيثو اًطابترا شيعلا لبس طبترت ثيح ،اًعينصت لقألا لودلا يف (ةشيعملا ىوتسم نم ىندألا دحلا) فافكلا يجتنمل

 فارعألا خسرتت نيح ةصاخو ،صاخ لكشب ةرمدم ،ةئيطبلاو ةعيرسلا اهنم ءاوس ،سقطلاو ةيخانملا رهاوظلا تاريثأت نوكتس ثيحو ،ةطيحملا

 ناكسلا ءالؤه نأ يف لثمتملا حدافلا ملظلا نع يضاغتلا نكمي ال هنأ امك .يناسنجلا لماعلل ًاقفو ةياعرلا لامعأ عيزوتب قلعتي اميف ةعبتملا

 أوسأ نم نوناعيس فاطملا ةياهن يفو مهنأ الإ ،هريغت عم فيكتلا ىلع ةردق لقأب نوعتمتي نيذلاو ،خانملا ةلكشم يف نيببستملا لقأ مه نيذلا

.1 لكشلا رظنا - هلعفب بقاوعلا



 5

  ةياعرلا لمع فينصت .1 لودجلا

تاطاشنلا رجألا عوفدم ريغ ةياعرلا لمع  عون

 براقألا ريغ صاخشألا كلذكو ىضرملا براقألاو نسلا رابكو لافطألا كلذ يف امب ،لزنملا وأ ةرسألا يف صاخشألاب ةيلمعلا ةيانعلا  

.يعوطتلا لمعلا لالخ نم درفلا عمتجم يف

.(بقرتلا ، ةرادإلا ، طيطختلا) ةياعرلا نع ةيلوؤسملا

.(تاقالعلا ىلع ظافحلا ،قلقلا ،معدلا ،بحلا) يفطاعلا لمعلا

.صاخشألل ةرشابملا ةياعرلا

.ةرشابملا ةياعرلل (ةقبسملا) طورشلا رفوي يذلا يمويلا / يلزنملا لمعلا

.(تاشورفملاو سبالملا لسغو تايافنلا نم صلختلاو فيظنتلا) ةيلزنملا لامعألا

.ىوأملاو ةقاطلاو سبلملاو ءاملاو ءاذغلا ريفوت

ماعطلا يهطو ريضحت

.صاخشألل ةرشابملا ريغ ةياعرلا

:كلذ يف امب ضخشلل ”يلزنملا “ يلحملا زيحلل ةزواجتملا ةياعرلا 

.ريغص زيح وأ ناكم يف /صاخلا مادختسالل تاتابنلاو تاناويحلاب ةرشابملا ةياعرلا 

.راضخلاو تاعورزملا ةقيدحب ةيانعلا 

.(مانغألاو جاجدلا لثم) تاناويحلا ةيبرت 

.تاناويحلل هايملاو فالعألا لمحو عمج  

.تارشحلا ةحفاكمو بيشعتلاو لوقحلا ديمست  

.هايملا رداصمو تاباغلا ةرادإ 

.ةفيظن اهيلع ظافحلاو ةيرقلا يف ةيمومعلا قفارملا ةرادإ 

.ةماعلا قئادحلا ةياعر

ةيلحملا ةيئيبلا ةياعرلا

ماعلا نأشلا ةياعر

 ًائبع نايحألا نم ريثك يف تعضو ةقيرطب كلذ لمع مت نكلو ،ةأرملل يداصتقالا نيكمتلا ةيضق لوح ددحم لكشب لمعلا اذه نم ريثك زكرت دقف

.ةيجاتنإلا وأ يداصتقالا لمعلاب ةقلعتم ةديدج ًاطوغض قلخ امم ؛ةأرملا تقو ىلع ًايفاضإ

 ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ”يخانملا لمعلا يف ةياعرلا لامعأ زيكرت :ريغتم خانم يف ةياعرلا :“ ناونعب مافسكوأ ةمظنم نع رداص ديدج ريرقت ىعسيو

 تاءارجإلا نم ديزم ىلإ ريرقتلا وعدي ثيح .لخدلا ةضفخنم نادلبلا يف ةيعارزلا شيعلا لبس ىلع زيكرتلا عم ،ةياعرلا لامعأو خانملا ريغت نيب ةقالعلا

 ثوحبلاو تاسايسلا نمض ةياعرلا لامعأو خانملا نيب ةقالعلا ىلع زيكرتلا ةدايزو ،يرارحلا سابتحالا يف ةببتسملا تازاغلا تاثاعبنا نم دحلل ةيمارلا

 لالخ نم يعامتجالا عونلا دارفأ نيب رييغتلل ةيعاسلا ؛”يليوحتلا جهنملا“ دمتعت ةيخانم تاردابمب مايقلا ىلإ ةجاحلا ىلإ ريرقتلا ريشيو .ةينعملا

.نابسحلاب ةياعرلا لامعأ ذخأت تالخدت دامتعا

ةياعرلا لمع وه ام

 ىلإ (”ةيعامتجالا ةئشنتلا”و ،”ةمادتسملا تامدخلا”و ،”يلزنملا لمعلا”و ،”ةياعرلا ميدقت“ هنأ ىلع فلتخم لكشب اًضيأ فرعُي يذلا) ةياعرلا لمع ريشي

 امب) صاخشألل ةرشابملا ةياعرلا لاجم يف زجنملا لمعلا لمشيو .تاعمتجملا ةمادتسال يرورض رمأ وهو ،لايجألاو ةايحلل يمويلا ديدجتلا ىلع مئاقلا لمعلا

 ةرشابملا ريغ ةطشنألا ىلإ ةفاضإلاب (كلذ ىلإ امو ةيسفنلا ةحصلاب مامتهالاو ،مهيلإ ثدحتلاو ،مهتيذغتو ،لاستغالا ىلع ءشنلا ةدعاسم كلذ يف

 متي يذلا لمعلا ةياعرلا لامعأ لمشت نأ نكميو .(قوستلا و ليسغلاو يهطلا ،لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو) ةياعرلا ميدقتل ةمزاللا فورظلا رفوت يتلا

 نع ةياعرلا لمع زيمتيو .رجأب ًانايحأ نوكي دق هنأ نم مغرلا ىلع ،يلام ضيوعت نودب كلذ متي ام ةداعو .ماع لكشب عمتجملا نيبو ةرسألا لخاد هؤارجإ

 ةياعرلا نيب ةمراص دودح دجوت ال هنأ ةقيقحلاو .تاسايسلا مامتها ىلع ذوحتست يتلاو ،اًمومع اهنم لخدلا قيقحت نكمي يتلا ”يجاتنإلا“ لمعلا بناوج

 حبصأ ةياعرلا لمع نأ نالإ ،يجاتنإلا لمعلاو ةياعرلا نييب ةحضاولا ريغ دودحلا نم مغرلا ىلعو .امهنيب صاخشألا راودأ لخادتت ام اًبلاغو ،يجاتنإلا لمعلاو

 يضاغتلا وأ هزواجت متي كلذ عمو ،لمعلاو داصتقالاو عمتجملل ةيرورضلا ةيرشبلا ةطشنألا نم ةعومجم ىلإ هابتنالا بذجل يعاسلا مامتهالل اًددحم اًلاجم

.نايحألا نم ريثك يف هنع
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،2 لكشلا

 نكمي ،ماع لكشبو .ةياعرلاو خانملا نيب ةقالعلا لوح ثحبلاو ةسايسلا رئاود زيكرت يف ماع صقن كانه كانه لازيال ،طباورلا هذه نم مغرلا ىلع

 تايكيمانيدلا نع يضاغتلا ىلإ ليمت ،ةيويحلا ةيئايزيفلا فواخملاب اهلاغشنا ببسبو ،خانملا ريغتب قلعتي اميف ةدوصرملا دوهجلا نإ لوقلا

 ،يعامتجالا عونلا اياضق جمد هيف مت يذلا تقولا يفو .ةياعرلا لامعأو يعامتجالا عونلاب ةقلعتملا كلت لثم ،ةرهاظلا هذهب ةطبترملا ةيعامتجالا

 ًائبع نايحألا نم ريثك يف تعضو ةقيرطب كلذ لمع مت نكلو ،ةأرملل يداصتقالا نيكمتلا ةيضق لوح ددحم لكشب لمعلا اذه نم ريثك زكرت دقف

.ةيجاتنإلا وأ يداصتقالا لمعلاب ةقلعتم ةديدج ًاطوغض قلخ امم ؛ةأرملا تقو ىلع ًايفاضإ

 ءوضلا طيلست ىلإ ”يخانملا لمعلا يف ةياعرلا لامعأ زيكرت :ريغتم خانم يف ةياعرلا :“ ناونعب مافسكوأ ةمظنم نع رداص ديدج ريرقت ىعسيو

 ديزم ىلإ ريرقتلا وعدي ثيح .لخدلا ةضفخنم نادلبلا يف ةيعارزلا شيعلا لبس ىلع زيكرتلا عم ،ةياعرلا لامعأو خانملا ريغت نيب ةقالعلا ىلع

 نمض ةياعرلا لامعأو خانملا نيب ةقالعلا ىلع زيكرتلا ةدايزو ،يرارحلا سابتحالا يف ةببتسملا تازاغلا تاثاعبنا نم دحلل ةيمارلا تاءارجإلا نم

 نيب رييغتلل ةيعاسلا ؛”يليوحتلا جهنملا“ دمتعت ةيخانم تاردابمب مايقلا ىلإ ةجاحلا ىلإ ريرقتلا ريشيو .ةينعملا ثوحبلاو تاسايسلا

.نابسحلاب ةياعرلا لامعأ ذخأت تالخدت دامتعا لالخ نم يعامتجالا عونلا دارفأ

؟ةياعرلا ةلأسمب مامتهالا اذامل

 10.8 هتميق امب مهست ةياعرلا لامعأ نأ رهظأ باسحب قباس تقو يف مافسكوأ تماق ثيح .يداصتقالاو يعامتجالا لمعلل ةيوازلا رجح يه ةياعرلا

 ةياعرلا لمع نوكي ثيح قايس يفو .اهلهاجت ةطاسبب نكمملا نم سيلو ،اهلامهإ نكمي ال يلاتلابو .ايونس يملاعلا داصتقالا يف رالود نويليرت

؟ةياعرلا نع لوؤسملا نم :يلاتلا زرابلا لاؤسلا حبصي ،ايرورض

 نلمي ءاسنلا نأ نم مغرلا ىلعو .ةياعرلا لامعأ عاونأ عيمج صخي اميف ةئفاكتم وأ ةبسانتم ريغ ةيلوؤسم ملاعلا لوح ءاسنلا لمحتت ،ماع لكشب

 لمحت ىلإ ىدأ امم ،نهيلع ةاقلملا ةيفاضإلا ةياعرلا تايلوؤسم نع نضوعي ال نهنأ الإ ،لاجرلاب ةنراقم رجألا عوفدم لمعلا يف لقأ تقو قافنإ ىلإ

 قراوفلا لفغت ”ةأرملا“ ةبرجت لوح ميمعتلاب مستت يتلا ةغللا هذه ،عبطلابو .(2 لكشلا رظنا) لمعلا لك نع ةبسانتم ريغ ةيلوؤسم ءاسنلا

 يوينب جهن عابتا مهملا نم ،ةياغلا هذهل اقيقحتو .خلإ ،ةماقإلا ناكمو ،ةيسنجلا ةيوهلاو ،ةينثإلاو ،عبطلاو قرعلاو ةقبطلا ساسأ ىلع ةيوينبلا

ةفلتخملا لامعألاب مايقلا يف امهنم لك ىدل قفنملا تقولا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب تافالتخالا
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 ةيوينبلا تائفلا عم يعامتجالا عونلا تاعطاقت اهلكشت امك ،ةأرمك ةأرملا ةبرجت ردقيو ،يعامتجالا عونلاو ةياعرلا مهفل كلذو قايسلا يعاري

 تائفلا هذه لك لعافتت دق فيكو ،ةياعرلا تايلوؤسم اهب ىلجتت يتلا ةقيقدلا ةقيرطلا ردقن نأ اندرأ اذإ يرورض جهنلا اذه لثم نإ .ىرخألا

 ةيروتاكيراكلا موسرلا كلت بنجت ىلع نيصيرح نوكن نأ بجي ،هتاذ قايسلا يفو .راثآلا هذه ةجلاعمل ةلوذبملا دوهجلاو خانملا ريغت راثآ عم

 نهنأ ىلع نهريوصت لواحت ءاسنلل ةيطمن بلاوق ىلع موقت ةيروتاكيراكلا موسرلا هذه نإ .”ةياعر تامدقمك ءاسنلا”ـب قصلت يتلا ةديحولا

.ةئيبلا نأشب ًامامتها رثكأ وأ ةياعرلا لامعأل ةمزالم رثكأ

 لك ىدل قفنملا تقولا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب تافالتخالا ،2 لكشلا
 .ةفلتخملا لامعألاب مايقلا يف امهنم

 ةيلاع لود وحن ةدشب ةزيحتم ةنيع عم ،طقف ةلود 66 لمشت تانايبلا هذه نأ ةظحالم عم .(2018) ماعلا لالخ لودلا نم ةلود تانايب لثمت ةطقن لك

 نادلبلا نم ددع لوح تانايبلا صقن لظ يف ءيس وحن ىلع مت عيزوت وهو ،(ةنيعلا نم ةئملا يف 78) ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم يف  ًادج ةيلاعو

 ةئاملا يف 50 يطغي يذلا عبرملا ثيح ،عابرأ يف تانايبلا قودنصلا ططخم مسقيو .ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم ىلع ىوتسملا  ةضفخنمو ةطسوتم

 .عبرلا نيب ام قاطن فعض 1.5 نع ديزي ال امب ،ةميق ربكأ ىلإ ”ةيلوطلا طوطخلا“ دتمت .ةطسوتملا ةميقلا ىلإ ريشي طسولا طخو تاظحالملا نم

.ررحم :ردصملا .ةفرطتملا ميقلا سكعت ةيلوطلا طوطخلا ءارو تانايبلا

.زكرملا يف ةياعرلا يمدقمل زمر دوجو عم ،ةياعرلا تايوتسم نم ىوتسم لك يف تاريثأتلا نم ةفلتخم عاونأل ةممصم ةدرجم راكفأ ةفاضإ مزتعن .يحيضوت جذومن اذه .خانملا ريغتو ةياعرلا لامعأ نيب لعافتلا

 لعافتلا .3
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 ةماعلا ةيلوؤسملا نإف ،ءاسنلا نم ةنيعم تاعومجمل فلتخم لكشب ىلجتتس ةياعرلا لامعأب ةقلعتملا تايلوؤسملا نأب ريذحتلا نم مغرلا ىلع

 لامعأ نم عيزوتلا اذه يلمت يتلا دعاوقلاف .يعامتجالا عونلا ةلادع قيقحت مامأ ايساسأ اقئاع لازت ال ءاسنلا نيب ةياعرلا لامعأ يف ةئفاكتملا ريغ

 نأ نادلبلل ةلماشلا ثوحبلا دجتو .لاجرلاب ةنراقم ماع لكشب ةأرملل يعامتجالا عضولل يندتملا ىوتسملا رارمتسا يف ساسألا ببسلا يه ةياعرلا

 ىلع ظافحلل ةمزاللا ةطشنألا نم ىرخأ عاونأ ةسراممل لقأ صرفو ءاخرتسالل لقأ تقوب نيظحي ذإ ،ةأرملا ةايح ةيعون ىلع ابلس رثؤي ةياعرلا لمع ءبع

 اميف تايتفلاو ءاسنلا نيب ةئفاكتملا ريغ ةيلوؤسملا نم مغرلا ىلعف ،ةخراص ةقرافم اهنإ .ةيندملا ةكراشملا كلذكو ،ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا

.اهلامهإو اهتميق نم ليلقتلا متي ام ةداع نهب ةصاخلا ةياعرلا يقلتل نهتاجايتحا نأ الإ ،ةياعرلا لامعأب قلعتي

 نويلم 15 نأب رّدق ثيح ،لافطألا نيب ةداح ةلكشم يهو ،ميلعتلا ةعباتم نم دحت ةياعرلا لامعأب لاغشنالا ببسب ةبترتملا تقولا تاطوغض نإ

 ببستت تايمانيدلا هذه نإ .نه/مهلزنم يف ةياعرلا لامعأب مايقلل نوبولطم مهنأل ؛(دلو نييالم 10 ـب ةنراقم) ًايسردم ًاميلعت ادبأ ىقلتت ال ةاتف

 وحن ىلع نهتقو لالغتسا متي يلاتلابو ،اهتقو ةميق نم ليلقتلا ىلإ ميلعتلل ةأرملا باستكا صقن يدؤي ثيح ،لايجألا نيب ةريرش ةرود يف

.رجألا ةعوفدم ريغ ةياعر ةطشنأ يف هب غلابم

 رطخ نم ديزت ىضرملا ةياعر نأ ،لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو .ربكأ رطخل اضيأ اهضرعت ةياعرلا لامعأ نع ةئفاكتملا ريغ ةماعلا ةأرملا ةيلوؤسم نإ

 عمجو (رجفلاوأ بورغلا تقو لزنملا جراخ نايحألا نم ريثك يف ثدحت يتلاو) يهطلا لثم ةطشنأ نإف ،لثملابو .ناسنإلا ىلإ ناسنإلا نم ضرملا لاقتنا

.ضوعبلا اهلقني يتلا ضارمألل ضرعتلا نم ديزت نأ نكمي لامعأ اهلك ... هايملا

 يف قاطنلا عساو قافتا كانهف .اهئادأب موقي نمو ةعوفدملا ريغ ةياعرلا لامعأ ءادأ ةيفيك رييغتب رمألا قلعتي نيح ةضافضف ةلأسمل اهنإ

 يرورض قايسلا اذه يف لوحت ثادحإ نأو .ةأرملا ةايح نم ديقت رجألا ةعوفدم ريغ ةياعرلا لامعأب ةقلعتملا تايلوؤسملا نأ هدافم ،ةلصلا تاذ تايبدألا

 ةنراقم ةئفاكتملا ريغ ةياعرلا لامعأب مايقلل نهجتي يتاوللا ءاسنلا مظعم نأ قّثُو دقف ،ةياغلا هذهل اقيقحتو .يعامتجالا عونلا ةلادع قيقحتل

.ربكأ مساقت نود لوحت يتلاو يعامتجالا عونلاب ةصاخلا فارعألا رييغت يف ةبغر نع نربعي روكذلا نهئارظنب

 نيصيرح نوكن نأ بجي ،خانملا ريغت ةرهاظ مقافت هيلإ يدؤيس يذلا ىدملا لوح تاريذحتلا يمانت لظ يفو ،ةياعرلا ةمزأب فارتعالا قايس يفو

 ثعبم نوكت نأ كلذكو ،ةطلسلل ًاسايقم رفوت نأ ةياعرلا لامعأ نع ةيلوؤسملل نكميف .اهيف بوغرم ريغ ةياعرلا لامعأ عيمج نأ ضارتفا مدع ىلع

 ًالتكتو لصاوتلل اهب ًافرتعم ةحاسم ةيئاسنلا تاعومجملل ةيعامجلا ةيئيبلا ةياعرلا لامعأ يف ةكراشملا ترفو دقلو .ةياعرلا مدقمل ريدقتو ةوق

 عم ءاوس) لصاوتلل ًاردصم هنوك ةيحان نم ىنعم اذ ًالمع نوكي نأ نكمي ةياعرلا لمع نأ ،كلذ نم مهألاو .ةاواسماللا ةلاحو تاقياضملا يدحت هلالخ نم نكمي

 داصتقالا قايس يف ةياعرلا لامعأ ةميق نم جهنمملا ليلقتلا نإف ،كلذ عمو .ةياعرلل ةيساسألا ةميقلا زواجتي رمأ وهو ،(ةيعيبطلا ةئيبلا وأ نيرخآلا

 يف رارمتسالا ىلإ يدؤي اذه نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .ةئفاكتم ريغ ةيلوؤسم  عضوم يف ّنكي ثيح فورظ يف تايتفلاو ءاسنلا رضي نأ هنأش نم يمسرلا

.نهصرف ةيدودحمو نهبعت ةدايزو ،نهتقو لالغتسا

؟خانملا ريغتب ةلص تاذ ةياعرلا لامعأ نوكت فيك

 ثادحألا راركتو ةدش ةدايز كلذكو ،راطمألا لوطهو ةرارحلا ةجرد يف ءاوس ،لجألا ةليوط تارييغت نمضتتو ،ةعونتم خانملا ريغتل ةعقوتملا راثآلا نإ

 يناعتو .ةيجاتنإ لقأ ةيعارزلا يضارألا تتابو ،افافجو ةنوخس رثكأ ىراحصلا تحبصأ دقو .فصاوعلاو فافجلاو تاناضيفلا لثم ةيساقلا ةيوجلا

 يرجيو ،ريغتت ةيعيبطلا (ئجالملا) لئاوملا نأ امك .رحبلا حطس ىوتسم عافتراو ةيديلجلا راهنألا نابوذ ىلإ يدؤي امم ،رارتحالا ةرهاظ نم تاطيحملا

 ةبسنلاب دشأ تاريثأتلا نكلو ،ناكم لك يف ةيمويلا ةايحلا ىلع رثؤت ىرخألا ةيئيبلاو ةيخانملا تارييغتلا هذه .يجولويبلا عونتلا دقف

.ملاعلا بونج يف ايعانص ًامدقت لقألا نادلبلاو لخدلا ةضفخنم تاعمتجملا يف صاخشألل

 كانه نأ نيح يفو .ةيساردلاو ةيثحبلا لامعألاو تاسايسلا نمض مامتهالا نم ليلقلا ىقلت ثيح ،ريبك دح ىلإ ةيعرلا لامعأ لافغإ متي ،كلذ مغرو

 تايعادتلاب ًاليئض ًامامتها كانه نأ الإ ،ىودعلاو ضارمألاب ةباصإلا تالدعمو ،راحتنالاو ،تايفولاو ،هروذج نم ناسنإلا عالتقا لوح ةددعتم تاءاصحإ

 ةجيتن بائتكالاو نزحلاو ةراسخلاو ملألا عم لماعتلا ةيفيك ،صوصخلا هجو ىلعو ،تالئاعلا لخاد ضرملاو ةافولا لثم تالاح ىلع ةبترتملا ةمئادلا

 ةيمويلا ةايحلا ةعيبط ىلع ءوضلا طلست ،لاثملا ليبس ىلع ،ةليلق تاسارد كانه نأ ةقيقحلاو .نيرخآ صاخشأ ىلع اهلالظب يقلت يتلا راثآلا هذه

 ركذ يأ ريرقتلا دجي ملو .نيئجالل ميخم فورظ يف وأ راصعإ باقعأ يف ةنمآ ةلئاع ىلع نوظافحي فيكو ،نيبوركملا لافطألا نوبري نيذلا ءابآلل

 ،ام ةراسخل ةيفطاعلا راثآلا عم لماعتلا دنع اميسالو ،”ةيتاذلا ةياعرلا“ وأ نورخآلا اهمدقي يتلا ءاوس ،ةياعرلا ىلإ مهسفنأ ةياعرلا يمدقم ةجاحل تفال

 ًاتباثو ًادعاو ًالمع ةياعرلا ربتعت يتلا تاساردلا نم ،دجو نإ ،ًاليلق ًاددع كانه نأ نيح يف .نيقيلا مدع نم ةيبابض ةلاحب رورملا وأ رارضأل ضرعتلا وأ

 تاعمتجملاو رسألا نيب نماضتلاو نواعتلاو ةكراشملا ةدايزل ةلمتحملا ةجاحلا نوشقاني نم مه نوليلق ،لباقملا يفو .ةيخانملا طوغضلا ةهجاوم يف

 ةدايزلا يه اهلوادت متي يتلا ةيساسألا تاعوضوملا نإف ،رجألا ةعوفدملا ريغ ةياعرلا لامعأ ركذ  درو املكو .يخانملا ريغتلا تاريثأت نم يناعت يتلا

 راثآلاب ابلس ءاسنلا رثأتل ًايسيئر ًاببس اهرابتعاب ةياعرلا لامعأب ةصاخلا راودألا ةيمستو ،ةيخانملا تارييغتلا ببسب ةياعرلا لامعأ غلابم يف

 .ةئراطلا ةيخانملا

 لك يف تاريثأتلا نم ةفلتخم عاونأل ةممصم ةدرجم راكفأ ةفاضإ مزتعن .يحيضوت جذومن اذه .خانملا ريغتو ةياعرلا لامعأ نيب لعافتلا .3 لكشلا

.زكرملا يف ةياعرلا يمدقمل زمر دوجو عم ،ةياعرلا تايوتسم نم ىوتسم

 ةجلاعمل دوهجب مايقلل لاجم كانه ،هسفن تقولا يفو .(هالعأ ةروكذملا) ةرشابملا هراثآ لالخ نم ةياعرلا لامعأ ىلع خانملا ريغت رثؤي نأ عقوتملا نم

 نيلامتحالا الك ةشقانم ىرج .ةئفاكتملا ريغ ةياعرلا ءابعأ مقافت ةجلاعمو ،ةياعرلا لامعأ ةدايز لجأ نم ؛(ئيس وحن ىلع تممص لاح يف) خانملا ريغت

.هاندأ



ةياعرلا لامعأ ىلع خانملا ريغت راثآ 
 لكشي نأ عقوتملا نم خانملا ريغت نأ (اهددصب نحن يتلا) ةعجارملا تددح دقف ،خانملاو ةياعرلا لامعأ لوح تايبدألاو تاساردلا صقن نم مغرلا ىلع

 لمشتو .3 لكشلا رظنا .(ةيئيبلا ،ةرشابملا ريغ ،ةرشابملا) ةثالثلا اهعاونأب ةياعرلا لامعأ ىلع قبطنت تاراسم ةثالث ربع ةياعرلا لامعأ ىلع ًائبع

 يدصتلل ةمزاللا تالخدتلا ميمصتو ةئيهت متي مل امو .ةبوعص رثكأ ةياعرلا لامعأ لعج (2 و ؛ةلماشلا ةياعرلا تابلطتم ةدايز (1) :يلي ام راثآلا هذه

 رفوتملا تقولا ىلع طوغضلا ديازت لالخ نم ،ةياعرلا ءابعأ فعاضتت نأ نكمي ،(هتدح نم فيفختلاو هعم فيكتلا ةيحان نم) ةيانعب خانملا ريغتل

.تاراسملا لكل حيضوت هاندأ .ةياعرلا لامعأل ئفاكتملا ريغ يلاحلا عيزوتلاب ةطبترملا ملاظملا ةفعاضم ىلع اًعم ىوقلا هذه لمعت .اهيمدقمل

ةياعرلا تابلطتم ةدايز (أ

 ،ةرشابملا ةياعرلا لامعأ ىلع عقاولا ءبعلا ةدايز ىلإ  يئاملا داهجإلاو يئاذغلا نمألا مادعناو خانملاب ةطبترملا ةفرطتملا ةيخانملا رهاوظلا يدؤت

 .ضارمألاو ةيذغتلا ءوس ةدايزو ،ةيخانملا (ثادحألا) تابلقتلا هذه ىلع ةبترتملا ةيدسجلا تاباصإلل ةجيتن رسألا هنم يناعت اميف كلذ لثمتيو

 ،صاخ لكشب يرسقلا حوزنلا فورظ يفو .اهتاريثأتو ةيئيبلا ثراوكلا حبش بحاصي يذلا ديازتملا يسفنلا طغضلا ببسب تايعادتلا هذه مقافتتو

 ةرشابملا ريغ ةياعرلا ءابعأ مقافت ىلإ يدؤت ةيساقلا ةيوجلا لاوحألا نع ةمجانلا ةيداملا رارضألا نأ امك .ةيسفنلا ةياعرلا تاجايتحا فعاضتت نأ نكمي

 نوكت امبر يتلاو (يعرلا يضارأو ليصاحملا لثم) ةرسألل يعيبطلا لاملا سأر ةداعتساو رسألا ءانب ةداعإل لمعب مايقلا بجي ثيح ،ةيئيبلا ةياعرلاو

.ةيساقلا سقطلا فورظ لعفب تررضت دق

 نم ديزملا ءاضق بجي ،لاثملا ليبس ىلعف ،ةيئيبلا ةياعرلا لامعأ مقافت ىلإ يدؤت (يئاملا داهجإلا ةدايز لثم) سقطلا يف ةيلامجإلا تاريغتلا نإ

 نع ًالضف ،اهتحص ىلع ظافحلل ربكأ ةيانع ءام ةمزأ يناعت يتلا ةيشاملاو تاتابنلا بلطتت امك .فالعألا ريفوتو يعارملا نع ثحبلا يف تقولا

 هايملا ةيقنت وأ ةيلحت ىلإ رارطضالا لثم ةيفاضإ ةرشابم ريغ ةياعر ءابعأ قلخ ىلإ اًضيأ فورظلا هذه لثم يدؤت نأ نكميو .كلذ ىلإ امو ،تافآلا ةرادإ

.برشلل

 وهو .ماظتناب ةيعارزلا ةيجاتنإلا ضافخنا ببسب ماعطلا نع ثحبلا يف طارخنالا ىلإ رطضت فوس ،فافكلا ىلع شيعت يتلا ةروسيملا رسألا نأ امك

 دوعت نأ نكمملا نمف ،ةرسألا لخد ىلع يخانملا داهجإلا رثأ امثيح ،كلذ ىلع ةوالع .يئيبلا داهجإلا ةدايز عم ديازتم لكشب اًقاش هتاذ دحب حبصيسرمأ

 يلاتلابو ،ةيبلس ةيحص جئاتنل دوقولا نم عاونألا هذه لثم قارتحا ةيلمع يدؤت نأ نكميو .ةديازتم تايمكب فيظنلا ريغ دوقولا مادختسا ىلإ رسألا

.ةياعرلا ءابعأ ةدايز

 ةياعرلا لامعأ ريفوت ةبوعص ةدايز (ب

 ةبوعص رثكأ ةياعرلا ميدقت ةيلمع لعج وأ نيحاتملا ةياعرلا يمدقم ددع ليلقت ىلع ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا ىلع هالعأ ةروكذملا تاريثأتلا لمعت

 ىلع راثآلا هذه رصتقت نأ لمتحملا ريغ نم هنأ ،كلذ نم مهألاو .يسفنلا داهجإلا وأ يدسجلا ملألا وأ ضرملا وأ عوجلا نم نوناعي نيذلا ةياعرلا يمدقمل

 ةباجتسالا نع ًامجان نوكي دق اًضيأ ةياعرلا يمدقم نادقف  نأ امك .ةيعامجلا ةياعرلا تاردق ضوقي امم ،رطخلل ةيعمتجملا تاكبشلا ضرعتتس لب ،ةرسألا

.شيعلا لبس نيمأت يف دعاست نأ نكمي تالاحلا هذه لثم يف تالاقتنالا هذه نأ نم مغرلا ىلع ،ةيئيبلا طوغضلا لعفب ةرجهلا تاءادنل

 ةينبلاب هقحلي يذلا ررضلا لالخ نم ةبوعص رثكأ ةياعرلا ميدقت لعجي نأ يساقلا سقطلل نكمي ،ناسنإلا ةايح ىلع هريثأت ىلإ ةفاضإلابو

 ةمزاللا ةيلزنملا تاودألاو تاكلتمملا ريمدت نإف ،لثملابو .يحصلا فرصلاو هايملا ةمظنأو ةيحصلا ةياعرلا تامدخ لثم ،ةيداملا ةياعرلا لامعأل ةيتحتلا

.ةبوعص رثكأ ماهملا هذه لعجي نأ نكمي ةرشابملا ريغ ةيئيبلا ةياعرلا لامعأب مايقلل

 نأ نكمي ثيح .ةيويحلا ةيلزنملا علسلا هذه ريفوتل مزاللا تقولا غيرفت نم دبال ،دوقولا وأ هايملا صقن يف يخانملا داهجإلا ببستي امدنع ،اًريخأ

 هايملا نم لقأ تايمك مادختسا مث نمو ،ةبوعص رثكأ فيظنتلاو يهطلا لعج لالخ نم ةرشابملا ريغ ةياعرلا لامعأ ىلع ربكأ لكشب ةردنلا هذه رثؤت

 وأ /و ةيديلقتلا ةفرعملا نادقف ىلإ يدؤي امم ،ةيعيبطلا دهاشملا رييغت ىلإ اًضيأ يدؤتس سقطلا يف ىدملا ةليوط ةيلامجإلا تاريغتلا نإ .ةقاطلاو

 نأ لاح يف ،ةيبلسلا راثآلا سفن عقوت نكميو .ةبوعص رثكأ ةقحاللا ةيئيبلا ةياعرلا حبصتس يلاتلابو ،ريغتلا اذه عم لماعتلل ةمزاللا ةينقتلا

.خانملا ريغتب ةطبترملا تاريثأتلا ةيحض اوحار دق ةميقلا ةربخلاو فراعملا نوكلتمي نيذلا كئلؤأ

ةياعرلا لامعأل يلاحلا ئفاكتملا ريغ عيزوتلا ملاظم مقافت (ج

 ىلعف .ةياعرلا لامعأ ىلع اهلالظب يقلت يلاتلابو ،خانملا ريغت لعفب ةنيعم ملاظم روهظ ىلإ خانملا ريغت يدؤي نأ عقوتملا نم ،ةنيعم تالاح يف

 لزنملا نع اًديعب نهباهذب نرماغي امدنع باصتغالاو ءادتعالل ءاسنلا ضرعت لوح تايبدألا ضعب يف ةدراولا تاراشإلا نم ديدعلا كانه ،لاثملا ليبس

 ةاواسماللا مقافت ىلإ كلذ يدؤيسف ،دوقولاو هايملا عمجل لوطأ تافاسمل رفسلا ىلإ ةجاحلا ىلإ خانملا ريغت عفدي نيح الثمف .دوقولاو ءاملا بلجل

 ًالضف .”ةأرملل لمع“ هنأكو دوقولاو هايملا عمج لعجيو ،يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع مئاقلا فنعلا راشتنا يف هرودب ببستي ام ،ةلادعلا بايغو ةيلاحلا

 ةجيتنك ةياعرلا لمع ىلع ةحضاو ءابعأ كانه نوكيس ،لثملابو .ةياعرلا لامعأ صقنل ةيعيبط تايعادتك يسفنلاو يندبلا داهجإلا ريثأت مقافت

 دعاوقلا نم ةعومجم دوجو ىلإ ةفاضإ ،ةياعرلا يمدقم نم لقأ ددع رفاوت لظ يف اميسالو ،(ةرجهلا وأ روكذلا تايفو ةدايز ببسب) ةأرما اهليعت يتلا رسألل

 رثكأ ةيجاتنإلا لامعألا وأ ةيمسرلا ماهملا ةسرامم نم لعجي ام وهو .كلذ ىلإ امو لوصألاو تاردقملا ةيكلمو ،يعمتجملا رارقلا ةعانص مكحت يتلا ةيوبألا

.ةيملاعلا ةياعرلا ةمزأب ةطبترملا ةيلاحلا ملاظملا مقافت يلاتلابو ،ةبوعص

ةياعرلا لامعأ ىلع خانملا ريغت ةجلاعم راثآ

 ملاظملا فعاضُتو ،ةبوعص رثكأ اهلامعأ نم لعجتو ،ةياعرلا تابلطتم ةدايز ىلإ خانملا ريغت ىلع ةبترتملا تاريثأتلا هيف يدؤتس يذلا تقولا يفو

 ىلع تاريثأت اًضيأ اهل نوكيس خانملا ريغتل يدصتلل ةلوذبملا دوهجلا نأ الإ ،يعامتجالا عونلا دارفأ نيب ةياعرلا لامعأل يلاحلا عيزوتلا نع ةجتانلا

 لمعلا نم ديزملا قلخ قيرط نع امإ ،ةياعرلا ميدقت ةقيرط عم خانملا ريغت رييثأت نم فيفختلاو فيكتلا تاردابم لعافتت نأ نكمي ذإ .ةياعرلا لامعأ

 هسفن تقولا يفو ،ةلامعلا ىلع فثكم دامتعا تاذ ةديدج ةيعارز تاينقت دامتعا نإ ،لاثملا ليبس ىلعف .ةبوعص رثكأ ةياعرلا لامعأ ريفوت لعج وأ
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 عم فيكتلا تايلوؤسمل هلمحت وأ عمتجملا ةنورم بناج ىلإ ،تاثاعبنالا ةضفخنم

 حاتملا تقولا ليلقت وأ ةياعرلا تايلوؤسم ةفعاضم ىلإ يدؤي دق ،خانملا ريغت راثآ

 قرغتست يتلا ةيعوتلا جمارب وأ ةيميلعتلا جماربلا نإف ،لثملابو .ةياعرلا لامعأل

 ةيعامتجالا ريياعملا لعجت يتلا يداصتقالا نيكمتلا جمارب ىتحو ،ًاليوط اًتقو

 .ةياعرلا يمدقم تقو ىلع بلطلا نم ديزت نأ نكمي ،ةياعرلا لامعأ عيزوتب ةقلعتملا

 نمضتت امدنع هنأ ،ةلصلا تاذ تايبدألاو ريراقتلل ًاقفو ،ةظوحلملا جئاتنلا نمو

 ىلع عقت نأ ىلإ ليمت ةديدجلا ماهملا نإف ،اًقهرم ًالمع فيفختلاو فيكتلا دوهج

 ةصاخلا ةياعرلا تايلوؤسمل اًيعيبط اًدادتما ربتعت ماهملا هذه نإ .ءاسنلا قتاع

 تالخدتلا ميمصت يف ةياعرلا ومدقم كراشي ال نيحو ،فورظلا هذه لظ يفو .نهب

 امم ؛كولسلا رييغت وأ ايجولونكتلا لهاجت يه ةعئاشلا ةجيتنلا نإف ،ةبسانملا

 نيب تاقالعلا رمتست امنيب ،ققحتت ال فيفختلا وأ فيكتلا دئاوف نأ ينعي

 نكميو .ةياعرلا لامعأب قلعتي اميف ئفاكتم ريغ وحن ىلع يعامتجالا عونلا دارفأ

 ”نيبناجلل ةحبرم“ اهنأ ىلع تاراكتبالا ىلإ رظنُي امدنع ىتح لاحلا يه هذه نوكت نأ

 فيكتلا وأ خانملا ريغت نم اًضيأ فيفختلا عم ،يرشبلا ءبعلا ليلقت ىلإ فدهتو

 نييئاهنلا نيقلتملل ديج وحن ىلع تالخدتلا هذه لثم ميمصت متي مل امو .هعم

.ريثأتلا ةعضاوتم تالخدتلا نوكت نأ عئاشلا نمف ،ةياعرلل

 (خانملا ريغت عم) فيكتلا وأ فيفختلا دوهج اهيف يوطنت يتلا تالاحلا يفو

 ىلع ظافحلا دوهج يف الثم لاحلا وه امك – ماعلا ءاضفلا ةرادإ يف تارييغت ىلع

 جاتنإلا يف تاباغلل ةيخيراتلا تامادختسالا ينثتست يتلا دوهجلا يهو- ،تاباغلا

 نكمي ال ةلاحلا هذه يفف – يويحلا دوقولا لثم ةقاطلا ليصاحم وحن تالوحتلا وأ

 امم ،ةريبك تاريثأت تالخدتلا هذه لثمل نوكي نأ نكمي ذإ .تالخدتلا هذه لثم ضفر

 ىلإ تالخدتلا يدؤت نأ نكمي ذإ .يجاتنإلا لمعلا ىلع بترتملا يفاضإلا ءبعلا لمحت ةياعرلا يمدقم ىلع بجيو .ةياعرلا يمدقمل لمعلا نم ديزملا قلخي

 ءاسنلا نأ دجو ،اًنكمم ايجولونكتلا ضفر نوكي ال ثيح ،تالاحلا هذه نم ديدعلا يفو .ءاذغلا ريفوت وأ ةئيبلاب ةيانعلل نيمزاللا دهجلاو تقولا ةفعاضم

.هلبق هيلع ناك امع لخدتلا دعب أوسأ عضو يف نكرُت دق (ةياعرلا لامعأ نع ةماعلا نهتايلوؤسم عم)

 عونلاب متهي يذلا يخانملا لمعلا نإف ،ساسألا هذه ىلع ةمئاقلا تالصلا (يعامتجالا عونلا ءازإ) ةدياحملا خانملا دوهج هيف لهاجتت يذلا تقولا يفو

 عم نكلو نيسنجلا نيب ةاواسملاب فارتعالا ةطاسبب متي هنأ ثيحب ،موهفملا اذه يف دودحملا هطارخنا ببسب هداقتنا متي ام اًريثك يعامتجالا

 نولهاجتي مهنأ ،ًالوأ .بابسألا نم ددعل ؛ةيلاكشإ زربُت بيلاسألا هذه لثم نإ .لاجرلل رود يأ لهاجتو تالخدتلل ديحو فدهك ءاسنلا ىلع زيكرتلا

 لامعأب  ةقلعتملا تايلوؤسملا لهاجتل ًاليم كانه نإ ثيح ،عمتجملا لخاد يعامتحالا عونلا دارفأ نيب تاقالعلا دّلوتت اهلالخ نم يتلا ةيكيمانيدلا

 يهتني ةئفاكتملا ريغ عاضوألا هذه لثم ئشنت يتلا ةطلسلا لكايه ةجلاعم نإف ،كلذ ىلع ةوالع .تاقالعلا هذه نع ةمجان لصألا يف يه يتلاو ،ةياعرلا

 ،ءاسنلاو لاجرلا نيب ةطيسب ةيئانث هنأ ىلع يعامتجالا عونلا اهميدقتل اًرظن بيلاسألا هذه داقتنا متي ،اًيناث .نزاو لخدت يأ قاطن جراخ رمألا اهب

 يتلاو قايسلا اذهب ةصاخلا ةلخادتملا ىوقلا لهاجت ىلإ ةفاضإلاب ،اًيسنج نيلوحتملاو سنجلا ييئانثو نييلثملاو ةيئانثلا ريغ تاعومجملا  لهاجتو

 .تاعمتجملاو دارفألل ةزيامتملا تاجرخملا لكشت

 نابسحلا يف ذخأت نل تايكيمانيدلا هذه لهاجتت يتلا بيلاسألا نإف ،صرفلاو تايلوؤسملا اهعومجم يف لكشت تايكيمانيدلا هذه لك نأل اًرظنو

 تارابعب ةممصملا ”نيكمتلا جهانم“ ليمت ،اًريخأ .(رابتعا يأ نم فاعضتسالا نطاوم فلتخم داعبتسا اميس الو) ةياعرلا لامعأ تايلوؤسم لاعف لكشب

 ينعي ةمظتنملا يعامتجالا عونلا دارفأ نيب تاقالعلا ريدقت مدع نإ .يداصتقالا نيكمتلا ىلع طقف زيكرتلا ىلإ يعامتجالا عونلل ةبيجتسم

 جذامنلا نم ديدعلا لمعت ،عقاولا يف .ةياعرلا ءبع ضيفخت وأ ةرسألا يف نيكمتلا قيقحت ةرورضلاب ينعت ال لخدلا يف تادايزلا نأ كاردإ يف ًالشف

 يتلا تابراقملا نإف ،ماع لكشبو .ةياعرلا لامعأ تايلوؤسم ةنزاومل لقأ ةنورم كرتي امم ،ربكأ لكشب ءاسنلا تقو ميظنت ىلع قوسلا ىلإ ةدنتسملا

 هذهل ةمظانلا ةيساسألا لكايهلا لهاجت متي ثيح ،ةيشماهلا تاريثأتلا ضعبب رطاخت تابراقم ايلمع يه ءاسنلاو يعامتجالا عونلا نيب يواست

 يأ نود مهتايلوؤسمو لاجرلا راودأ كرت عم ،هلمحت ىلإ ءاسنلا ليمت يتلا ةيجاتنإلاو لمعلاو ةياعرلا ءبع ميخضت ىلإ بيلاسألا هذه فدهت امك .ةقالعلا

.ضارتعا

 عونلا ىلع زكرت يتلا ةيخانملا عيراشملا يفو ،هنأ ظحول دقو .بعص رمأ يعامتجالا عونلا موهفم لخاد ةيوطلسلا ةينبلا ةجلاعم نإف ،لاحلا ةعيبطبو

 لكايه نأ نيح يف ،زيكرتلا روحم وه يعامتجالا عونلا نإ .عيراشملا هذه يف ةكراشملا ةيلمع ىلع يطارقوريبلا عباطلا ءافضإل ليم كانه ،يعامتجالا

 ةينبلا ةجلاعم ىلإ ىعست يتلا ةيخانملا دوهجلا تهجاو ،ىرخأ ةيحان نم .ةقورطم ريغ لازت ال يعامتجالا عونلا دارفأ نيب تاقالعلا لكشت يتلا ةطلسلا

 ظحالُي ،رابتعالا يف تايدحتلا هذه عضو عمو .تاردابملا ةمواقم تمت ثيح ،تابوعص رشابم لكشب يعامتجالا عونلا دارفأب ةقلعتملا ةيوطلسلا

 ةلعافلا تاهجلا عيمج نم ةقيثو ةكراشم بلطتت نيسنجلا نيب ةئفاكتملا ريغ عاضوألا جاتنإ ديعت يتلا ةطلسلا لكايهل ةلاعفلا ةجلاعملا نأ

.مييقتلاو ذيفنتلاو ميمصتلاو رايتخالا :عورشملا لحارم عيمج لالخ ةكراشملا رمتست نأ بجي ،ةيلاثم ةروصبو .عورشملا يف ةطرخنملا

 تايجيتارتسا اهب تيلتبا يتلا لكاشملا جاتنإ ةداعإ ىلع ةيخانملا تالخدتلا لمعت ذإ .ةديدج تسيل هالعأ ةفوصوملا تايدحتلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ءافضإو ،يعامتجالا عونلا هاجت ةيئانث جهانم دامتعاو ،يعامتجالا عونلا هاجت ةيفاكلا ةيساسحلا ءاليإ كلذ يف امب - يضاملا يف ةيمنتلا

 هذه لثم عم لماعتلا متي مل امو .رذجتملاو قيمعلا يدحتلا ةوق ساسأ ىلع ةمئاقلا تاقالعلا بنجتل كلذو تالخدتلاو ةطشنألا ىلع ةيطارقوريبلا

Lucas Aldana lives with his 5 children and his  
wife in the community of Caparrosa, Guatemala. 
Pablo Tosco / Oxfam Intermón



 11

 نلمحتي نهنأل ؛اًلاح أوسأ ءاسنلا نم ديدعلا كرت نكميو ،تاردابملا لهاجت متي ثيحب :ةروركملا جئاتنلا نم ديدعلا عقوتن نأ اننكميف ،اياضقلا

 يتلا ةيمتحلا راثآلا نم فيفختلل ةياغلل ةيرورض تالخدتلا ربتعت ،هسفن تقولا يفو .ةيخانملا عيراشملا اهضرفت يتلا ةديدجلا ءابعألا

؟هلعف نكمي يذلا ام :يلاتلا لاؤسلا ريثي امم ،اهعم فيكتلا ىلع ةبترتملا راثآلا كلذكو ،خانملا ريغت اهثدحيس

؟هلعف نكمي يذلا ام

 ناكمب ةيمهألا نم ،يعامتجالا عونلا ةلادع أدبم لاعف وحن ىلعو ةيخانملا عيراشملا ززعت نأ نامض اهلالخ نم نكمي يتلا ةيفيكلا يف ريكفتلا دنع

 نم دحلا كلذكو ،يرارحلا سابتحالا ةرهاظ يف ةببستملا تاثاعبنالا نم فيفختلل ةمراصلا تاءارجإلا نم ديزم ىلإ ةجاح كانه نأ ىلع ءادتبا ديكأتلا

 ةلأسم يخانملا ريغتلا ةرهاظ عم فيكتلاو ةيمنتلا قيقحت نإ ،عقاولا يف .ةنمآ تايوتسم نمض نوكت ثيحب ةيملاعلا ةرارحلا ةجرد طسوتم يف ةدايزلا

 قلخ يف مهست اهنأل اًضيأ نكلو ،ةبوعص رثكأ ةيمنتلا ةيلمع لعجت اهنأ ةيحان نم طقف سيل ،تايدحتلا هذه فعاضت يخانملا ريغتلا ةرهاظو .ةبعص

 يخانملا ريغتلا ةرهاظ ثودح نع ةيلوؤسم لقألا دارفألا كئلوأ نأ نّيب ملظل هنإ .اهغرفتو ةأرملا تقو ىلع ىقلملا ءبعلا ةدايز لثم - ةديدج ةلمتحم رطاخم

 (رييغتلا ىلإ ةيمار) ةيليوحت تايناكمإ رفوت ةيخانملا تاردابملا نأ نامضل هب مايقلا بجي امم ديزملا كانه نأ نيح يف .ىربكلا هراثآ نم نوناعيس نم مه

 يف ةببستملا) ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا نم دحلا يهو ،ةقلطملا ةيولوألا نوكت نأ بجي انهو ،يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع ةلادعلا قيقحتب قلعتي اميف

.ةنمآ تايوتسم ىلإ (يرارحلا سابتحالا

 ةيخانملا ةمزألا ةجلاعم ىلع طقف تالخدتلا هذه رصتقتال نأ ةيحان نم دوهجلا زيكرت بلطتت يعامتجالا عونلا ةلادع ققحت ةيخانم تالخدت ءارجإ نإ

 بلطتيو .اهتيهافر ضوقتو ةأرملا تارايخ ديقت يتلا يعامتجالا عونلا دارفأ نيب ةيوينبلا تاقالعلا رييغت ليوحت ىلإ اًضيأ ىعست لب ،بسحف

 لمتحملا ريغ نمو .نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع سركت يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداملا بابسألا يف ةيرذج تارييغت ءارجإ كلذب مايقلا

 ةجلاعمل تالخدت يأ نم ًاءزج كلذ رابتعاب ؛ةياعرلا لامعأ عيزوت ةيلمع مهف ىلع ريبك لكشب زيكرتلا نود اًنكمم جئاتنلا هذه لثم قيقحت نوكي نأ

.خانملا ريغت

 ،ةأرملا ةياعر لمع فورظ نيسحت ىلإ ،ةيحان نم ،يعسلا امه نيتيساسأ نيتلأسم نيب تارتوتلا ريثي ”ةياعرلا لامعأ ةجلاعم“ ىلإ يعسلا نإف ،كلذ عمو

 مكحب كلذو اهتاذ قيقحت وأ ةناكملاب ةأرملا اهيف عتمتت  يتلا تالاحلا يف اًداح رتوتلا اذه نوكي دقو .هذه ةياعرلا لامعأ نم ةأرملا ريرحت ،ىرخأ ةيحان نمو

 نإف يلاتلابو .اهلمحتت يتلا ةريبكلا ةفلكتلا نم مغرلا ىلع كلذب موقت امدنع وأ ،بجاولاب ءافولاو اضرلل اًردصم نوكي يذلاو ،هب علطضت يذلا رودلا

 نم هلمحتي يذلا امو ؟نملو ،؟ةياعرلا مدقي نأ يغبني يذلا نم“ :ةيلاتلا ةلئسألل تاباجإ ميدقت ىلإ ىعسي ”ةياعرلا لامعأ ةجلاعم“ يف دوشنملا فدهلا

؟نيسنجلا نيب ةاواسملا ”ىلإ يدؤت نأ اهنأش نم يتلا ةماعلا تاسايسلاو ةيردنجلا ريياعملاو ،ةيداصتقالا لكايهلاو ،تاسسؤملا يه نمو ... ؟فيلاكت

 اًنايحأ وأ (4Rs) ةعبرألا وأ (3Rs) ثالثلا تاءارلا راطإ وه ةياعرلا تاقالع يف لوحتلا ىلإ يعسلاو تارتوتلا هذه نيب نزاوتلا قيقحتل اًزورب رثكألا راطإلا نإ

.(2 لودجلا رظنا)  (Reward) ةأفاكملاو ،(Represent) ليثمتلاو ، (Redistribute)عيزوتلا ةداعإو ، (Reduce)ليلقتلاو ، (Recognize)فارتعالا يهو :(5Rs) ةسمخلا

 .فارتعالا اذهل ةيساسأ تانوكم ةثالث كانه .ةياعرلا لامعأل ئفاكتملا ريغ يلاحلا عيزوتلا ىلع موقت يتلا ملاظملا ةجلاعم يف يرورض فارتعالا أدبم نإ

 نم للقت يتلا ةيوبألا ريياعملا ةجلاعم نم اًيرورض اًءزج ،عمتجملا لمع يف يزكرملا اهرودو ،ةيئيبلا ةياعرلا كلذ يف امب ،ةياعرلاب فارتعالا دعُي ،ًالوأ

 ةياعرلا اهيف قلعتت يتلا ةجردلاب فارتعالا مهملا نم ،خانملا ريغت ةرهاظ قايس يف ،اًيناث .يئاسن لمعك ةياعرلا لامعأ طيمنت معدتو ةياعرلا لامعأ ةميق

 بستكا يذلا تقولا يفو .”ءارضخلا ةياعرلا فئاظو”ـك اهنع ريبعتلا متي يتلا يهو) ةئيفدلا تازاغ ثاعبنا نم ةمودعم وأ ةليلق تاثاعبناب ةيئيبلا

 لخدلا ةضفخنم نادلبلا يف شيعلا لبسب قلعتملا قايسلا نإف ،ةيضرألا ةركلا لامش يف ”لداعلا لاقتنالا“ لوح تاشقانملا يف اًم ًامخز رودلا اذه هيف

 مهملا نم هنأ دقتعُي ،اًريخأو .اهب صاخلا اهقايس يف ةرهاظلا هذهل مهفلا نم ديزملا ىلإ ةجاح كانه نأ ينعي ،(ةياغلل نالخادتم يجاتنإلا لمعلاو ةياعرلا ثيح)

.ةلاعفو ةمادتسم ةيخانم تالخدت ريوطت يف ةيئيبلا ةياعرلا لامعأ لالخ نم ةبستكملا ”ةيديلقتلا“ ةفرعملا ةميقب فارتعالا

 ملاظملا ضعب ةجلاعم يلاتلابو ،ةياعرلا يمدقم تقو ىلع ةضورفملا طوغضلا ةجلاعم يف اًيروحم اًرمأ هرابتعاب (ضيفختلا) ليلقتلا  أدبم ديدحت مت

 .ةياعرلا لامعأ نع ةئفاكتم وأ ةبسانتم ريغ ةيلوؤسم نلمحتي امدنع ءاسنلا اهيف رودت يتلا ةغرفملا تاقلحلل دح عضوو ،ةياعرلا لامعأب طبترملا

 هايملاو ةيحصلا ةياعرلا اميس الو - ةيتحتلا ةينبلاو ةيساسألا ةيعامتجالا تامدخلا يف رامثتسالا ديدحت مت هنأب ةلصلا تاذ تاساردلا ريشتو

 نم ديزم نود ةنورملا ءانبو ،ةأرملل ةيدرفلا لامعألا ءابعأ ليلقت ىلع لمعت اهرابتعاب – ةلامعلل ةرفوملا تاينقتلاو لافطألا ةياعرو يحصلا فرصلاو

.ريصملا ريرقت يف اهقح ةيمهأ ىلع ديكأتلا ىلإ ةفاضإ ،اهتقو عاطتقا

 أدبم قيقحت نكميو .ءاسنلا اهلمحتت يتلا ةياعرلا لامعأ نع ةئفاكتملا ريغ ةيلوؤسملا ليلقت ةيواز نم ماهو يويح ءزج عيزوتلا ةداعإ  أدبم نأ دقتعُي

 ةنميهلا ةجلاعم لالخ نم كلذ ققحتي امك ،طقف يئاسن لمع هنأ ىلع ةياعرلا لمع مدقت يتلا (ةيوطلسلا) ةيوبألا ريياعملا ةجلاعم لالخ نم عيزوتلا ةداعإ

 ،اهنع ةيلوؤسملل يلاحلا عيزوتلاو ،ةياعرلا لامعأ ةيمهأب فارتعالا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .وحنلا اذه ىلع ةياعرلا لامعأ صيصخت ىلإ تدأ يتلا ةيداصتقالا

 ةحصلاك ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسالا لالخ نم ةياعرلا لامعأل يعامجلا عيزوتلا ةداعإ اذه لمشيو .نييعسملا نيذهل يرورض هنأ دقتعُي

 موقي ثيحب ،ةياعرلا ودبت نأ بجي فيكو ،ةياعرلا ىلوتي نأ بجي نم نأشب ةيوبألا راكفألا يدحت نكمي ثيحب ،يعولا ةدايز كلذكو ،لافطألا ةياعرو

.ةياعرلا لامعأ نم لقأ بيصن يلوت تايتفلاو ءاسنلا عيطتستو ،ةياعرلا لامعأ نم ديزملاب نايتفلاو لاجرلا

 يمدقمل دقعملا عضولا ةاعارم نامضل ةيساسأ ةيمهأ اذ هرابتعاب ،ةرسيملا ةكراشملاو يسايسلا ميظنتلا نم لك ىلإ ريشي يذلاو ،ليثمتلا أدبم ديدحت مت

 ،ىنعملاو ةوقلا رداصم ضيوقت يف ”ريرحتلا“ دوهج ببستت الأ نامضل يرورض أدبملا اذه نإ .لمتحم لح يأ ريوطت دنع رابتعالاب عضولا اذه ذخأو ،ةياعرلا

 كلذب ليثمتلا ىلإ ىعست يتلا تاسسؤملا موقت نأ مهملا نم ،كلذ عمو .بسانم لكشب اهعم لماعتلا متي ةيوهلاو ةياعرلا لامعأ لوح ةمئاحلا تارتوتلا نأو
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(5Rs)  سمخلا تاءارلا لمع راطإ .2 لودجلا

ةلثمأ حيضوتلا أدبملا

 ةيعونلا تانايبلا عمجو ؛ةلصلا تاذ تاسايسلا نمض حضاو لكشب ةياعرلا لامع زاربإ

جماربلاو تاسايسلا يف ةياعرلا ميمعتو ؛ةيمكلاو

 يف رجألا ةعوفدم ريغ ةياعرلا لامعأ ةمهاسمو ىدمو ةعيبطب فارتعالا

ةيرشبلا ةيمنتلا

 ةياعرلا لامعأب فارتعالا

(Recognize

 دارفألا ىلع بلطلا للقت يتلا ةيداملاو ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا ريفوت

.ةياعرلا ميدقتل

.ةلودلا اهمدقت يتلا لافطألا ةياعرو ةيحصلا تامدخلا

ةكابسلا لامعأو ءابرهكلا لثم ،ةلامعلل ةرفوملا تاينقتلا

 رثكأ اهلعجب ةياعرلا لامعأ ذيفنتل بولطملا تقولا رادقم ليلقت

.اًينمزو اًيدسج ًادهج لقأو اًنامأو ةمءالم

 ةياعرلا لامعأ ليلقت

(Reduce) 

.ةيواستم ةوبأو ةمومأ ةزاجإ حنم ؛لمعلا ناكم يف ةناضحلا رود داجيإ

 ءاسنلا ىلع بجي هنأب ةلئاقلا ةيطمنلا بلاوقلا ىدحتت ةيمالعإ تالمح ذيفنت

.نايتفلاو لاجرلا نيب ةياعرلا لامعأ زيزعتو ةياعرلا لامعأب مايقلا طقف تايتفلاو

 ،لاثملا ليبس ىلع) نيغلابلا ةرسألا دارفأ نيب ةياعرلا لامعأ مساقت

 نع ةلوؤسم ةأرملا لعجت يتلا دعاوقلا يدحت ؛(ةرسألا يف لاجرلاو ءاسنلا

.ةياعرلا لامعأ

 لالخ نم اهيلع يعامتجالا عباطلا ءافضإو ،ًايعامج ًالمع ةياعرلا لامعأ لعج

اهقفارمو اهتامدخو ةلودلا تاسايس

 ةياعرلا لامعأ عيزوت ةداعإ

(Redistribute)

 ةياعرلا لمع نميهي يتاوللا ءاسنلل ةيشيعملا براجتلا ىلع زكرت يتلا ثاحبألا ءارجإ

.ةياعرلا يمدقم نع ةباين ةرصانملاو ةئبعتلاب موقت يتلا تامظنملا ؛نهتايح ىلع

 تانايبلا عمج ؛رارقلا ذاختا يف اًتوص ةياعرلا لاجم يف نيلماعلا حنم

 لجأ نم مهراكفأو مهفواخمو ةيشيعملا مهبراجت ىلع ءوضلا يقلت يتلا

.رييغتلا

 لاجم يف نيلماعلا ليثمت

 (Represent) ةياعرلا

ةمومأ تاوالع /تالدب

ةياعرلا مدقمل لخد

لماشلا يساسألا لخدلا

 كلذو ،ةظحللا ىتح رجألا ةعوفدم ريغ ةياعرلا لامعأ لباقم يدام رجأ حنم

يبيرضلا ضيفختلا وأ ةرشابملا ةيدقنلا تاليوحتلا لالخ نم

 ىلع ةياعرلا يمدقم ةأفاكم

  (Reward)  مهلمع

 نكمي هنأ كلذك ظحاليو .لعفلاب ةدوجوم نوكت دق يتلا ةطرفملا ةياعرلا ءابعأ تايدحت ةفعاضم ىلإ ةطاسبب يدؤي ليثمتلا لمع لعجت ال ةقيرطب

 وأ ثحب يأ يف يعامتجالا عونلا بسح ةفنصم تانايب عمج يجهنم لكشب بلطتت تايلمع دامتعا لالخ نم ةطاسبب ليثمتلا نم يساسأ لكش قيقحت

.مييقت

 فارتعالا زيزعت يف اًمهم اًرود بعلت نأ نكمي ةياعرلا لامعأ ىلع ةأفاكملا نأ نيح يفو .ءاربخلا عيمج هيلع قفاوي ملو ،شاقنو لدج راثَم ةأفاكملا أدبم نإ

 ًايزجُم ًالكش ةأفاكملا ذخأت نيح اميسالو .هودقتنم هل أدبملا اذه نأ الإ ،هتميق نم ليلقتلا متي يذلاو ،تقولا صيصخت لكاشم ةجلاعمو ،لمعلا اذهب

 لمتحملا ريثأتلا كلذ دوجو ،لاثملا ليبس ىلع داقتنالا اهيلع لمحُي يتلا هجوألا نمو .ةياعرلا لامعأ عيمج لباقم سانلل عفدُت يتلاو ،حضاو وحن ىلع

 تاريثأتلا كلذ يف امب) ةياعرلل يعامتجالا ىنعملا ريغت نأ قوسلا تاقالعل نكمي يتلا ةقيرطلاو ةياعرلا يمدقم تقو ةنورم ىلع قوسلا تاقالعل

 لخدلاو ،قاطنلا ةعساو تاقحتسملاو ،ةأفاكملا أدبمل عسوألا ميهافملا لوانتت ةصاخ تالادجو تاشاقن ةمثو .(ةياعرلا نم دمتسملا عضولل ةلمتحملا

 يتلا تايبدألا نم يأ يف اهديدحت متي مل ةياعرلا يمدقم ةأفاكم ةلأسم نأ ركذلاب ريدجلا نمو .ةقرولا هذه قاطن زواجتت تاشاقن يهو ..لماشلا يساسألا

 سيل انه أدبملا اذه درون نأ انرثآ دقو .اًعينصت لقألا نادلبلا يف ،ةعارزلا نهتمت يتلا لخدلا ةضفخنم رسألا  نع ثيدحلا قايس يف ةياعرلا لامعأ شقانت

.خانملا تاردابم ميمصت دنع ةساردلا قحتست ةلمتحم ةمّيق ةليسو رفوت اهنأل نكلو ،ةيضقلا هذه لوح تاشاقنلا مسح دصقب

 ةيلاتلا تاحاسملا ديدحت نكمي ،ةيخانملا تالخدتلا نع ثيدحلا دنع (5Rs) اهركذ قبس يتلا سمخلا زئاكرلا هيف لمعت يذلا قايسلل انديدحت لالخ نم,

:لمعلا يف ةيولوأ تاذ نوكتل

ةلامعلل ةرفوملا ةيتحتلا ةينبلاو ايجولونكتلا يف رامثتسالا .1 

 ةيتحتلا ةينبلا نم ريثكلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .خانملا ريغتل يدصتلل ًايرورض ًارمأ ةنرملا ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا يف تارامثتسالا نوكتس

 ةقاطلا تالاجم كلذ نمو .ةياعرلا لامعأب ةقلعتملا فواخملا ةشقانم نع يزكرم لكشبو اًضيأ قثبنت ريغتم خانم لظ يف ةيهافرلا ةيامحل ةيولوألا تاذ

 ةينبلا نيب رزآتلا هجوأ ديدحت اهيف نكمي يتلا تالاحلا يفو .تالاصتالا تاينقتو ةلامعلل ةرفوملا ةيعارزلا تاينقتلاو يحصلا فرصلاو هايملاو

 نم ةيعامتجالاو ةيجولونكتلا تاراكتبالا نإف ،ًاقباس ريشأ امك و .تالاجملا هذهل ةيولوألا ءاطعإ بجي ،خانملل ةيتحتلا ةينبلاو ةياعرلا لامعأل ةيتحتلا

 كلت وأ ،ةيسكع جئاتن ىلإ يدؤت دق يتلا تاراكتبالا /تالخدتلاب قلعتي اميف ةصاخو ،ةياعرلا ءابعأ ةجلاعم يف جئاتنلا ةنومضم تسيل ليبقلا اذه

 .اهمييقتو اهذيفنتو ةياعرلا جمارب ميمصت ىوتسم ىلع اميسالو ،تاسايسلاو عيراشملا روحم يف ةياعرلا يمدقم ةبرجت عضت مل اذإ اهلهاجت متي يتلا

 نع جتنت يتلا تايلوؤسملاو ةياعرلا راودأو يعامتجالا عونلا دارفأ نيب تاقالعلا لكشت يتلا ةوقلا تايكيمانيد ىلإ هابتنالا بلطتي هرودب اذهو
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 نأ نكمي ام ام ردقب ًاضيأ نكلو ،خانملاب ةقلعتملا ءابعألاو ةياعرلا ةجلاعمل ةليسو ةلامعلل ةرفوملا تاينقتلا لاخدإ نوكي نأ نكمي ،ددصلا اذه يفو .كلذ

 يف ةديدجلا تايجولونكتلا عضت يتلا ةوقلا تايكيمانيدب مامتهالا نإف كلذلو .يعامتجالا عونلا دارفأ نيب تاقالعلا اهيف عزانتت ةحاسم كلذ نوكي

.خانملا ريغت قايس يف يعامتجالا عونلا دارفأ نيب ةلادعلا بايغ ةلاح رييغت ةمهمل يمتح رمأ ،اهنع جتنت يتلاو ،اهقايس

معدلا تايلآو ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسالا .2 

 نودب ةيهافرلا نسحت نأ حجرملا ريغ نم اهدحو ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا نأ ،ثراوكلا رطاخم تاسارد نم اميس الو ،ثاحبألا نم ةعونتم ةعومجم رهظُت

 (ةياعرلا لامعأل) نييئاهنلا نيقلتملا كارشإ يرورضلا نم ،ىرخأ ةرم انهو .(”ةيعامتجالا ةيامحلا“ وأ ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا يف ةبحاصم تارامثتسا

 ريغت قايس يف اًحوضو لقأ اهنأ الإ ،ةخسار ةياعرلا لامعأو ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا نيب طباورلا نأ نيح يفو .ذيفنتلاو ميمصتلا ةيلمع يف

 ةيامحلا نيب عمجت يتلاو فّيكتلل ةيعامتجالا ةيامحلا ةركف وه لاجملا اذه يف لمع لتكت زربأ نأ امك .طباورلا هذه ديدحت ًارخؤم طقف مت ثيح ،خانملا

 ةيامحلا لاجم يف ةلوذبملا دوهجلا تنمضت ،لاثملا ليبس ىلع ، لحاسلا ةقطنم يفو .خانملا ريغت عم فيكتلاو ،ثراوكلا رطاخم نم دحلاو ،ةيعامتجالا

 ةيمهأ ىلع ءوضلا بيلاسألا هذه تطلس ثيح .ةرسألا ميظنتو ةيذغتلاو ميلعتلاو ةحصلا :يه ىرخأ رصانع عم ًالماكت ،فيكتلل ةيعاسلا ةيعامتجالا

 فدهت يتلا لجألا ةليوط تالخدتلا ىلإ ،ئراوطلا تاقوأ يف يعامتجالا نامألا تاكبش ىلع زكرت يتلا ،ةيعامتجالا ةيامحلل ةقيضلا تاقاطنلا عيسوت

 هذه لك مدقت .ريغصلا نيمأتلا ططخو ،لوصألاو يدقنلا ليوحتلا جماربو ،ةيونسلا فيظوتلا تانامض كلذ ىلع ةلثمألا نمو .نمزملا رقفلا ةحفاكم ىلإ

 ربتعي تاقاعإ نم نوناعي نيذلا كئلوأل حنملاو تاشاعملا ليوحت ،لاثملا ليبس ىلعف .يخانملا لمعلاو ةياعرلا نيب ةلمتحم لماكتو رزآت هجوأ تالخدتلا

 ةيناكسلا تائفلا نيب خانملا تاريثأت اهببست يتلا ةلمتحملا ةديازتملا ةياعرلا ءابعأ ةرادإ يف نودعاسي نيح كلذو ،خانملا ريغت قايس يف ًالوحت

 خانملا ريغت ريثأت نم دحلاو ةياعرلا لامعأ عيزوت ةداعإ زيزعتل اًيروحم اًرمأ ةيحصلا ةياعرلا ةمظنأ يف رامثتسالا نوكي نأ نكمي ،لثملابو .ًافعض رثكألا

 (ايعون ًارييغت ليمحت) اًلوحت رثكألا يه  لوصألا تائف ىلع زكرت يتلا ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا نوكت نأ لمتحملا نمو .ةيلاحلا ةياعرلا ءابعأ ىلع

 ظوحلم لكشب فلتخي ،ةنمزم تالاحو ةليوط ةينمز قافآ ىلع زكري يذلا ،لماكتملا جهنلا اذه لثم نإ .ةيردنجلا تاردقلاو تاقاقحتسالا هجاوت اهنإ ثيح ،

.يداصتقالا نيكمتلا تاردابم ىلع ةنميهلا ىلإ ليمي يذلا قوسلا ىلع مئاقلا زيكرتلا نع

 .ةرسألا ىوتسم ىلع اهعمجو ةياعرلا لامعأ مساقت .3

 نأ نيح يف .ةدوجوم ريغ ةلودلا اهرفوت يتلا ةيداملاو ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا نوكت ام اًبلاغ ،ةياغلل لخدلا ةضفخنم ةيفيرلا تاقايسلا يف

 ريفوت ىلإ ةطاسبب ةوعدلا درجم نإف ،ةدودحملا ةيسسؤملا ةردقلاو ةينازيملا تاطوغض لظ يفو ،قدصُي ال لكشب ةمهم تالاجملا هذه يف تارامثتسالا

 لثم يف ليمت ،ةيعامتجالاو ةيداملا ،ةيلاحلا ةيتحتلا ةينبلا نأ يهو ةبلاغ ةمس زربت ،ةياغلا هذه قيقحتلو .ٍفاك ريغ رمأ ةينطولا ةيتحتلا ةينبلا

 تاردابملا نم ليلق ددع ديدحت مت ،قاطنلا اذه ىلعو .عمتجملا وأ ةبارقلا وأ ةرسألا ىوتسم ىلع ىلجتت ثيحب ،ةيمسر ريغ نوكت نأ ىلإ تاقايسلا هذه

 ،تاباغلا ىلع ظافحلا دوهج يف طبرلا اذهب مايقلا لواحت يتلا ةزرابلا تالواحملا لثمتتو .خانملاو ةياعرلا لاجم يف تارامثتسالا نيب طبرت يتلا

 عورشم نمض تءاج يتلاو لافطألل ةياعرلا تامدخ ميدقت تاردابم وأ ،ةيسنجلا ةحصلا تامدخ ىلإ ةفاضإ ،تاهمألل ةيحص ةياعر تامدخ ءاشنإ اهقفار يتلاو

 لبقتي نأ فدهب ،عيراشملا هذه نم ءزجك لاجرلا كارشإ يف لثمتي ددحم رخآ جهن كانه ،تالخدتلا هذه عيمجت ىلإ ةفاضإلابو .ةيسمشلا ةقاطلاب يرلا

 ربكأ ءبع لمحتو يعامتجالا عونلا ريياعم يف رظنلا ةداعإ ىلع ديدحتلا هجو ىلع مهعيجشت ،لاوحألا نسحأ يفو ،اهنومعديو ةأرملا نيكمت ةركف لاجرلا

 ةأرملل تقولا ةئيهتل امإ اًيرورض اًرمأ دومصلا ىلع ةردقلا ءانبو خانملا عم فيكتلا راطإ يف ةطشنألا هذه نيب عمجلا نوكي نأ نكميو .يلزنملا لمعلا نم

 .اًيدحت لثمي ريياعملا رييغت نإف ،لاحلا ةعيبطبو .اهل ةحارلا تقو نم ديزملا ةحاتإ ةطاسبب وأ ،يداصتقالا نيكمتلا وأ فيكتلا لامعأ يف طارخنالل

 ضعب كلذ دهش دقو ،عيمجلا هنم ديفتسي لحك اًعم لمعلا ديدحت متي ثيح ،ةرسألا لخاد ةلداع ةيردنج تاقالع ةماقإ ىلع ةيكراشتلا جهانملا تزكر دقو

 .لايجألا ربع رشتنت ةيرايعملا تارييغتلا نأ ىلإ ريشت ةلدأ ةمث ،ًاديدحت ىوتسملا اذه يفو .حاجنلا

 رزآتلل لاجم كانهو ،ةياعرلا لامعأب ةقلعتملا تايكيمانيدلا عم اًيخيرات ديج لكشب اهجمد متي مل خانملا ريغت تالخدت نأ حيحصلا نم هنأ نيح يف

 .ًايرورض ًارمأ ةياعرلا لامعأو خانملا لمعلا نيب تالضافملا نوكت ،ام ةطقن دنعو ،هنأ اًضيأ حيحصلا نمف ، Rs”5 / 4 سمخ نم عبرألا تاءارلا“   ئدابم ةاعارم عم

 رابتعالاب ذخألا عم ةصاخ ،اهيلع عقاولا يلامجإلا لمعلا ءبع ةدايز ىلإ يدؤي ةيخانملا تاردابملا يف اهليثمتو ةأرملا ةكراشم ىلإ ةجاحلا نأو اميسال

 لثم نأب رهاظتلا نإ .ةياغلل لخدلا ةضفخنم ةيعارزلا تاقايسلا نم ديدعلا يف ماعلا رامثتسالل دودحملا قاطنلاو تاداعلا ريغتب ةبترملا تايدحتلا

 لهاجت ةطاسبب نكمي ثيح ،اهتمرب ةيلمعلا ةيلاعف ضوقي نأ هنأش نم ،اهب مامتهالاو اهمهف ىلإ ةردابملا ًالدب ،اًدبأ ةيرورض تسيل تالضافملا هذه

.لبقتسملا يف ثحبلل اًمهم اًلاجم رزآتلا ناكم ديدحتل تايلمعلا هذه مهف دعي يلاتلابو .تاردابملا ةمواقم وأ ةياعرلا ءابعأ ىلع تاريثأتلا
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ةمتاخ
 .ةبوعص رثكأ اهميدقت لعجيو ةياعرلا لامعأ ءبع نم ديزيس امم ،خانملا ريغت تاريثأت ببسب ةيلاحلا ةياعرلا ةمزأ مقافتت نأ عقوتملا نم

 اهرودب يدؤت نأ نكمي ،ذيفنتلا وأ ميمصتلا ةئيس تناك لاح يف ،خانملا ريغتل يدصتلل ةلوذبملا دوهجلا نأ يدحتلا اذه ةقيقح نم ديزي اممو

 نإ .يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع ةاواسملا قيقحت يف مدقتلا ضوقي نأ لمتحيو ناسنإلا ةيهافر ضوقي نأ هنأش نم اذهو .ةياعرلا ةمزأ مقافت ىلإ

 خانملا ريغتب رثأتلا ةيلباق نوكت ثيح ،صاخ لكشب قلقلل ريثم يعارزلا طاشنلا تاذ تائيبلا يفو لخدلا ةضفخنم نادلبلا يف عضولا

 الو .هخيسرت ىلع لمعتو ةياعرلا لامعأل ئفاكتملا ريغ عيزوتلا يف مهست يعامتجالا عونلا موهفم لوح ةدئاسلا فارعألا نأ امك ،ربكألا يه

 يف ةمهاسملا نع ةيلوؤسم لقألا مه (خانملا ريغت تايعادتب ًارثأت رثكألا) ناكسلا ءالؤه نأ يف ةلثمتملا ةلادعلا بايغ نع يضاغتلا نكمي

 ،خانملا ريغتو يعامتجالا عونلا ةلأسم لوح تايبدألا ديازت نع رظنلا ضغبو ،ةيضقلا هذه يف ةلخادتملا ةقالعلا ةروطخ نم مغرلا ىلعو .هثودح

 ةهجاوم نإف يلاتلابو .ةسايسلاو ثحبلا رئاود يف ريبك دح ىلإ ةياعرلا لامعأ ىلع خانملا ريغت ريثأتب ةقلعتملا ةلئسألا لهاجت مت دقف

 نم فيفختلا تاردابمب ردجي ،كلذ ىلع ةوالع .(خانملا ريغت يف ةببستملا) تاثاعبنالا نم دحلل ةمارص رثكأ تاءارجإ بلطتت يدحتلا اذه

 يتلا ةئفاكتملا ريغ ةياعرلا لامعأ يعاريو ،يعامتجالا عونلا ةيضق ءازإ (رييغتلا دشني) يليوحت جهن ينبت هعم فيكتلاو خانملا ريغت

.تايتفلاو ءاسنلا اهب موقت

 كانه نوكتسو ،لعفلاب ثدحي خانملا ريغت نإ لوقي عقاولا نإف ،ةيولوألا اهل ةلأسم يه ةرطخلا اهتايوتسمب تاثاعبنالا نم دحلا نأ نيح يفو

 كرحتت قاطن كانه ،ةياغلا هذهل اقيقحتو .لخدلا ةضفخنم نادلبلا يف ةصاخو ،ام دح ىلإ ،تاثاعبنالا هذه نم فيفختلل ديزملا لمع ىلإ ةجاح

 كلذ قيقحت بلطتيسو .يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع ةلادعلا زيزعتل كلذو ،لخدلا ةضفخنم ةيعارزلا تائيبلا يف ةيخانملا تاردابملا هيف

 عوجرلا مت يتلا تايبدألاو تاساردلا ىلإ اًدانتساو .لومأملا رييغتلا ققحي يعامتجالا عونلا يف يليوحت جهن دامتعال تاردابملا هذه لثم

 يف اهيلع صوصنملا ئدابملا ةعباتم يه يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع ةلادعلا قيقحتل ةيلاعف لئاسولا رثكأ نإف ،ضارعتسالا اذه يف اهيلإ

 اذه لثم نوكي يكلو .اهمييقتو اهذيفنتو اهريوطتو ةيرورضلا ةيخانملا تاردابملا ديدحتل كلذو ،(5R / 4) هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا لمعلا راطإ

 قلعتملا يدحتلا ىلع زيكرتلا ىلإ ةأرملا ىلع يسايسلاو يجمانربلا زيكرتلا زواجت نم دبال ،(رييغتلا ققحي ىنعمب) اًقح اًيليوحت جهنلا

 جئاتنلا هذه نمو – ءاسنلاو لاجرلل ةئفاكتم ريغ جئاتن ىلإ دوقي وحن ىلع يعامتجالا عونلا راودأ جاتنإ ديعتو دجوت يتلا ةطلسلا لكايهب

 ءافخو (يعامجلا نواعتلا بايغ) ةينادرفلاو (ءاسنلا ىلع ًاروصقم نوكي نأ ىنعمب) ةياعرلا لمع ”ثينأت“ ديدحتلا هجو ىلع ةئفاكتملا ريغ

 ؛ةياعرلا لامعأ نع ةبسانتم ريغ ةيلوؤسم لمحتت ةأرملا نأب ماعلا هاجتالا ىلإ رظنلابو .(ايئرم نوكيال لوذبملا دهجلا نأ ىنعمب) ةياعرلا لامعأ

 اهرابتعاب ةياعرلا لامعأب متهي هجوت دامتعا اًضيأ مهملا نمف ،يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع ةلادعلا قيقحت تايناكمإ نم دحي هرودب يذلا رمألا

 نمو .يعامتجالا عونلاب ةقلعتملا فواخملا قايس يف ةطاسبب اهفينصت متي الأو ،ةيخانملا تالخدتلاب مايقلا لجأ نم اهتاذ دحب ًامهم ًاثعاب

 ةيضق عم عطاقتت يتلا ىوقلاب ةيارد ىلع نوكت نأو ،اهفنتكي يذلا قايسلا قفو لاجملا اذه يف ةلعافلا ةطلسلا لكايه مهفُت نأ يرورضلا

 ةأرملل عامتسالا اًضيأ يرورضلا نمو .كلذ ىلإ امو ،ةينثإلاو ،قرعلاو ،ةيعامتجالا ةقبطلا ،لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب ،يعامتجالا عونلا

.(عونلا ثيح نم) ةقفاوتملا ريغ رسألاو دارفألا نيب شيمهتلا رهظي فيكو ةياعرلا لامعأ ىلجتت فيك مهفل لجرلاو

:يلي ام ىلع لمتشت مدقتلا وحن ةياعرلاو خانملا نيب ةقالعلاب  ًامدق عفدلل ىعست يتلاو ،ةيولوألا تاذ جهانملا نإ

.ًايعمج ًالمع اهلعجتو ةياعرلا رفوت يتلا ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسالا -

.ةلامعلل ةرفوملا ةيتحتلا ىنبلاو تاينقتلا يف رامثتسالا -

.تاعمتجملا /رسألا لخاد ةيدرفلا ةياعرلا لامعأ عيزوت ةداعإل يرايعملا رييغتلا ةدايق -

 نوكيس جماربلا هذه لثم مييقتو ذيفنتو ميمصتو ديدحت دنع ةياعرلا يمدقم تاجايتحا ىلع زيكرتلا نإف ،ثحبلا اذه صخلم يف ركذ امكو

.يعامتجالا عونلا ساسأ ىلع راودألا جاتنإ ةداعإ هيف متي يذلا عسوألا قايسلا يف مهعقوم ديدح مهملا نم كلذكو ،مهحاجنل اًيرورض

 دمألا ليوط لهاجتلا اهزرفأ تايدحت يهف ،كلذك ةيمنتلا هجاوت يتلا تايدحتلا الو ،ةديدج تسيل ةياعرلا لامعأ نأ ركذتن نأ بجي ،ًاماتخ

 سكعت اهنإ لب .ةديدج تايدحت ةيخانملا تاردابملا ئشنت ال ،ددصلا اذه يفو .اهقيقحتل تالخدتلا ىعست يتلاو ،دارفألا ةيمنت تاجايتحال

 عونلا ةلأسم يف (رييغتلل يعاسلا) يليوحتلا لمعلاب ضوهنلل ةلوذبملا دوهجلا نأ ىلإ اًضيأ ةراشإلا ردجتو .ةيمنتلا يف ةخسار اياضق

 لكشب اذه نع ريبعتلا متي مل هنإ لوقلا نكميو .تانايبلا عمجو ثحبلا نم ديزمل ةوعدلا نم دبال كلذلو ،دمألا ةليوط دوهج يه يعامتجالا

 دعبو .نادلبلا عيمج يف تقولا مادختسا لوح ةمظتنم ةيئاصقتسا تاسارد ءارجإ ىلإ اعد يذلا ،1995 ماعل نيجيب نالعإ يف درو امم حضوأ

 لوح لضفأ ىؤر حيتت نأ اهنأش نم يتلاو اًعينصت لقألا لودلا نم ةريبك دادعأ لوح ةصاخلا تانايبلا ىلإ رقتفن انلز ام ،اًماع نيرشعو ةعبس

 ريغ ةياعرلاب فارتعالا“ ىلإ لودلا وعديو ،ةياعرلا ةرورضب كلذك رقي 5 مقر ةمادتسملا ةيمنتلا فده نأ امك .ةياعرلا لامعأل يردنجلا عيزوتلا

 ةيلوؤسملا زيزعتو ةيعامتجالا ةيامحلا تاسايسو ةيتحتلا ةينبلاو ةماعلا تامدخلا ريفوت لالخ نم اهمييقتو ،يلزنملا لمعلاو ،رجألا ةعوفدم

 حومطلا ديازتو ،لعفلاب خانملا ريغت راثآ روهظ عمو .“  ينطولا ديعصلا ىلع ةبسانم ةميق اهرابتعاب ةرسألا لخادو دارفألا نيب ةكرتشملا

 ةيؤر ىلإ ةجاحلا دادزت ،يلاحلا تقولا يف ٍفاك ريغ ًامعد ىقلتت يتلاو ،ةيمنت لقألا نادلبلا معدل ةجاحلاو ،تاثاعبنالا نم دحلا نأشب يملاعلا

.ةياعرلا لامعأ نأشب ىضم تقو يأ نم رثكأ ةحلمو ةسوملم تاءارجإ
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Hoden Abdi Iwal, 36, a married mother of four boys  
and six girls, lives in Gilo.  Pablo Tosco / Oxfam
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