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ًًحنوًخطوطًتوجقفقةًروعقة:ًوثقؼةًؾؾؿـاؼشة

ًؾمأؿنيًؿصاقدًاألمساكًاؾصغريةًاؾـطاقًبصورةًؿيمداؿة
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م3122متقزم/معـظؿيماألشذؼيمواظزراسي،مؼقظقق

م

م

م

م

م



2 

 

ًاؾوثقؼةًفذهإعدادً

م

ـماظيتمسؼدتميفمعدؼـيمروعومأضرتمىـيمعصوؼدماألزلوكميفمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيميفمدورتفوماظؿودعيمواظعشرؼ

،مبلػؿقيماظدورماظذيمتؾعؾفمعصوؼدماألزلوكم3122ذؾوطم/مصدلاؼرم5طوغقنماظـوغلمإىلم/مؼـوؼرم42يفماظػذلةمعـم

ماظـطوقم ماظػؼرم–وسؾكماألخصميفماظؾؾدانماظـوعقيمم–اظصغرلة وواصؼًم.ميفمدقوقماألعـماظغذائلمودبػقػمورلة

مصؽ موضع مسؾك معماظؾفـي مبشلن مجدؼد مدوظل ماألزلوك ماظصؽقكاظصوؼد معـ مؼلؿػقد ماظـطوق، ايوظقيممصغرلة

سؾكمأنمؼؽقنمػذاماظصؽم.معدوغيماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقدمغػلفاٌؿعؾؼيمبفذاماٌقضقعموؼلؿؽؿؾميفماظقضًم

ماظداخؾقي ماٌصوؼد متشؿؾ مرقسقي متقجقفقي مخطقرًو موؼماىدؼد ماظلقاء، مسؾك ماظصغرلة مسؾكمواظؾقرؼي رطز

ماظـوعقيماحؿقوجوتماظؾؾدان ماظعؿؾقيماىورؼيماآلنمظقضعماًطقطماظؿقجقفقيم. ماظقثقؼيميفمإرور وضدمأسدتمػذه

م.اظلوبؼماإلذورةمإظقفو

م

بوظدخقلمسؾكمصػقيماٌـظؿيمماظؿقجقفقيوميؽـمايصقلمسؾكمعزؼدمعـماٌعؾقعوتمسـمسؿؾقيموضعمػذهماًطقطم

ممممممممممممممwww.fao.org/fishery/ssf/guidelines/enم-

م

مSSF@fao.org-VG:مادؿػلوراتمإىلماظدلؼدماإلظؽذلوغلطؿومميؽـمتقجقفمأيمتعؾقؼوتمأوم
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http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en
mailto:VG-SSF@fao.org
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م

ًبقانًاحملموقات
م

 4ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعنًفذهًاؾوثقؼةـلذةًً:اجلزءًاألول

ً

 4ًً                                                                                                           ادلؼدؿة

م

 ممم4ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممععؾقعوتمأدودقي

م

 8مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظغرضمعـمػذهماظقثقؼيموذؽؾفو

ً

 7ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأفؿقةًاؾعؿؾقة

ً

 01ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاعملاراتًعاؿة

م

 21ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظعـقان

م

 22ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌضؿقنمواجملولمواظشؽؾ

م

 23مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماىؿفقرماٌلؿفدف

م

 23ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماالرتؾوروتمبوظصؽقكماألخرى

ً

 01ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتغطقةًادلوضوعاتًادلؼرتحةً–ًاخلطوطًاؾموجقفقة:ماجلزءًاؾناـي

ً

 01ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتؼدقم

ً

 01ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًادلؼدؿة
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م

 25مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرؾقعيماًطقطماظؿقجقفقيموذبوشلو

م

 26مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماألػداف

 

 27مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظعالضيمبوظصؽقكماظدوظقيماألخرى

 

 01ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًخصائصًادلصاقدًاؾصغريةًوتعرقػفا

ً

 00ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿلادئًعاؿة

02ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿشارؽةًأصوابًادلصؾوةًومتنقؾفم

ً

06ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحوؽؿةًادلوارد،ًوـظمًاؾدخولًإىلًادلصاقد،ًواؾمـػقذ

م

39ًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظدخقلمإىلماٌصوؼدموعؾودئمايقطؿي

م

ً:3ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌلموظقوتموآظقوتماظؿـػقذ

م

ً:3مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظلالعيميفماظؾقور

ً

12ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًجمؿاعقةًواالؼمصادقةاؾمـؿقةًاال

م

45ًممممممممممممممممممممممماٌـظقرماظؽؾلميفماظؿصديمظؾػؼرموعومؼرتؾطمبفمعـمتعرضمظؾؿكورر

م

47ًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضؿونماظدخؾموودوئؾماٌعقشيماظؾدؼؾي

ً

16ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًخماررًاؾؽوارثًوتغريًادلـاخ

ً

21ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؿاًبعدًاؾصقد،ًواؾعؿاؾة،ًودالدلًاؾؼقؿة
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ً

22ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًادلياواةًاالجمؿاعقةًوادلياواةًبنيًاجلـيني

م

55ًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظعداظيمواٌلوواةماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي

م

57ًممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضضوؼوماىـلني

م

57ًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسؿوظيماألرػول

م

58ًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإدعوجماٌفوجرؼـ

ً

31ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسؤدياتترابطًاؾيقاداتًواؾمـيققًواؾمعاونًػقؿاًبنيًادل

ً

32ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاالحمقاجاتًؿنًاؾلووثًوادلعؾوؿات،ًادلصادرًواؾملادل

ً

35ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتـؿقةًاؾؼدرات،ًودعمًاؾمـػقذًواؾرصد

ً

37ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(أغؾلفاًؿنًؿطلوعاتًادلـظؿة)وادلصادرًأفمًادلراجعً:0ًادلرػقً

ً

41ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاجلدولًاؾزؿينًادلسؤؼتًإلعدادًاخلطوطًاؾموجقفقة:0ًادلرػقً

ً

42ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًػكماًؿصاقدًاألمساكًوؿواصػاتفا:1ًادلرػقً

م

م
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ًفذهًاؾوثقؼةعنًـلذةً:ًولاجلزءًاأل
م

ًادلؼدؿة

ً

ًؿعؾوؿاتًأدادقةً

م

.مؼؿزاؼدماالسذلافمؼقعًومبعدمؼقممبلػؿقيماٌصوؼدماظصغرلةموإدفوعفوميفمدبػقػمحدةماظػؼرموهؼقؼماألعـماظغذائل

اٌصقدمعـمأزلوكم(ميفماٌوئيم57)اٌصوؼدماظصغرلةمتلفؿممبومؼؼربمعـمغصػممإىلمأنم1وتشرلماظؿؼدؼراتماألخرلة

ماظداخؾقياظ مواٌقوه ممؾقور مبـقق ماظـلؾي مػذه متؼدر مبقـؿو ماظعومل، ماظـوعقيم65يف ماظؾؾدان ميف ماٌوئي ميف مسـدم. أعو

وؼعؿؾميفم.مـني،مصننمػذهماظـلؾيمترتػعمإىلماظـؾايدؼٌمسـماٌصقدماظذيمؼذػىمإىلماالدؿفالكماظؾشريماٌؾوذر

عؾققنمصقود،مم46عوملماظذؼـمؼؼدرمسددػؿمبـققميفماٌوئيمعـمصقوديماألزلوكميفماظم1:ػذهماٌصوؼدمأطـرمعـم

عؾققنمذكصمآخرمؼعؿؾقنميفمأسؿولمترتؾطمبوظصقد،موسؾكماألخصميفمم96يفماظقضًماظذيمؼعقشمسؾقفومسبقم

وبوإلضوصيمإىلماألسدادم.موسبقمغصػماظعوٌنيميفماٌصوؼدماظصغرلةمعـماظـلوء.متصـقعماألزلوكموتقزؼعفوموتلقؼؼفو

اظعوعؾنيميفمذبولماظصقدمممـمؼعؿؾقنمرقلماظقضًمأومبعضماظقضً،مصننماظصقدماٌقزللماشلوئؾيمعـماظصقودؼـمو

.ماظشدةمأومطـشوطمجوغيبمعؿؽررمأوضوتميـؾميفمأشؾىماألحقونمإضوصيمحققؼيمألغشطيمطلىماظؼقتماألخرىميفم

مظؾدخؾ،موتقردمرعوعومظألدقاقماحملؾقي،موتلفؿميفم ىمواصر،مطؿومبـصقماظؿغذؼيومتـؾماٌصوؼدماظصغرلةمعصدرًا

م.أغفوممتـؾمتـقسوموثراءمثؼوصقومظفمأػؿقؿفميفماظعومل

م

حظقًماٌصوؼدماظصغرلةمبؾـدمعـػصؾميفمجدولمأسؿولمىـيمعصوؼدماألزلوكميفماٌـظؿيمعـذمدورتفوماًوعليم

مواظعشرؼـم م3114يفمسوم ماألوضوعمواظؿقدؼوتمواظػرصم. مظؿقلنيمصفؿ مذرطوء مععمسدة وبذظًمجفقدمسدؼدة

اظداخؾقيموهلنيممظـلؾيمجملؿؿعوتماظصقدماحملؾقيميفماٌصوؼدماظصغرلةمدقاءميفماظؾقورمأوميفماٌقوهاظؼوئؿيمبو

ماظؼطوع مػذا مصقرة م. مسوم مم3119ويف مبشلن ماظعوٌل ماٌممتر مبؿوؼؾـد مبوغؽقك ميف ماٌصوؼدمسؼد مادؿداعي ضؿون

مترمضقومماجملؿؿعماٌدغلمبعؼدمحؾؼيمودؾؼمػذاماٌمم.2اىؿعمبنيماٌصوؼدماظرذقدةمواظؿـؿقيماالجؿؿوسقي:ماظصغرلة

طؿومأطدماٌممترمعـمجدؼدم.مسؿؾمهضرلؼيمأطدتمايوجيماٌؾقيمإىلمتـوولمعللظيمايؼققميفماٌصوؼدماظصغرلة

سؾكماٌطوظؾيمبضرورةمأنمتلؿـؿرماٌصوؼدماظصغرلةمطؾمإعؽوغقوتفومظؽلمتلفؿمإدفوعًومعؾؿقدًوميفماظؿـؿقيماٌلؿداعيم

ماظـوعـيمواظعشرؼـمظؾفـيمعصوؼدماألزلوكم.ماإلمنوئقيمظألظػقيويفمهؼقؼماألػدافم مسؾكمتقصقيمعـماظدورة وبـوء

ماٌوئقيميفماٌـظؿيمسومم ظدراديمعدىمايوجيمإىلمم3،مذرسًماظؾفـيميفمسؿؾقيمتشوورؼي:311وتربقيماألحقوء

                                                           
1

م  ماٌؾدئل ماظؿؼرؼر  The Hidden Harvests, Conference edition – of the so called Big Numbers Project, aأغظر

collaborative initiative by the World Bank, FAO and the WorldFish Center (World Bank/FAO/WorldFish 
Center, 2010)م

2
م(بم:311مأغظرماٌـظؿي،)واٌرطزماظعوٌلمظألزلوكمم SEAFDECسؼدماٌممترممبعرصيماٌـظؿيموإدارةمعصوؼدماألزلوكميفمتوؼالغد،ماظؿعوونمععم 
3

ماظػؼرموه  ماٌوئقيمعـمأجؾمدبػقػمورلة أغظرم)ؼقؼماألعـماظغذائلمحؾؼيمسؿؾمادؿفالظقيمظدلغوعٍماٌـظؿيماٌؿقلمعـمخورجماٌقزاغقيماٌعينمبوٌصوؼدموتربقيماألحقوء

م ماظصغرلة(بم3121اٌـظؿي ماٌصوؼد ماإلضؾقؿقيمبشلنمتلعنيمادؿداعي مواحملقطمماىؿعمبني:م،موحؾؼوتماظعؿؾماظؿشوورؼي ماظرذقدمواظؿـؿقيماالجؿؿوسقيميفمآدقو اظصقد

وطوغًمحؾؼوتماظعؿؾمػذهمجزءًامعـمعرحؾيموضعم(.مبم3122،مواٌـظؿيم3122،مواٌـظؿيم3121أغظرماٌـظؿيم)اشلودي،موأصرؼؼقو،موأعرؼؽوماظالتقـقيمواظؽورؼيبم
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مواًقوراتماٌؿوحيمأعوممذظؽموأعومممصؽ ماظؼطوعسوٌلمٌلمبرغوعٍدوظلمبشلنماٌصوؼدماظصغرلة مػذا موسدة طؿوم.

دعًماظعؿؾقيماظؿشوورؼيمإىلمهدؼدماٌؿوردوتماىقدة،موخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمبويؽقعيموإدارةماٌقاردمعـمخاللم

ماٌكوررميفمحوالتماظؽقارثمواظؿؽقػمععماظؿغرلاتم ماإلؼؽقظقجلميفمعصوؼدماألزلوكموإدارة تـػقذمغفٍماظـظوم

مم.مػقدميفموضعمصؽمشلذاماٌقضقعوػقمعومميؽـمأنمميـؾمعدخالتمتم–اٌـوخقيم

م

مظقضعمصؽمدوظلم مضقؼًو ماظعؿؾقيمدسؿًو وضدمواصؼًمىـيم.مسؾكمبرغوعٍمظؾؿلوسداتمواالتػوقأزفرتمغؿوئٍمػذه

سؾكمػذهماٌؼذلحوتموأوصًمبلنمؼلخذمم3122ذؾوطم/معصوؼدماألزلوكميفمدورتفوماظؿودعيمواظعشرؼـميفمصدلاؼر

وبـوًءمسؾكمذظؽمتقاصؾمإدارةمعصوؼدماألزلوكموتربقيماألحقوءم.مدوظقياظصؽماظدوظلمذؽؾمخطقطمتقجقفقيمرقسقيم

بنسدادمم–بوظؿعوونماظقثقؼمععماظشرطوءموأصقوبماٌصؾقيميفمػذاماظؼطوعمم–اٌوئقيماآلنمدسؿفومظؾؿصوؼدماظصغرلةم

م مظقضع ماضذلاح ماظصغرلة ماٌصوؼد مادؿداعي مظضؿون مدوظقي متقجقفقي مبود)خطقط مؼؾل مصقؿو مإظقفو ؿماظيتمدقشور

م.’’اًطقطماظؿقجقفقي‘‘

م

وعـماٌـؿظرمأنمتلفؿمسؿؾقيموضعماًطقطماظؿقجقفقيميفموضعماظلقودوتمسؾكماٌلؿقؼنيماظؼطريمواإلضؾقؿل،م

م متلثرلػؿو مغػلفو مظؾؿـؿٍماظـفوئلموظؾعؿؾقي مأنمؼؽقن ماظصغرلةمماٌؾؿقسوبوظؿوظلمصؿـماٌـؿظر سؾكمتلعنيماٌصوؼد

جوغىماظصقودؼـمواظعوعؾنيميفمذبولماظصقدميفمعؿؾقيمبدسؿمطوعؾمعـموهظكمػذهماظ.موسؾكمجؾىمبعضماظػقائد

ماظدوظلمواظؿفؿعزبؿؾػمأرجوءماظعومل،ماظذؼـمتعفدوامبوٌشورطيموبوالظؿزاممسـمررؼؼمعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل،م

م مظدسؿ ماظصقد(ISCF)اظصقودؼـ موسؿول مظؾصقودؼـ ماظعوٌل مواٌـؿدى م(WFFP)م، ماظعوٌل مواٌـؿدى ظؾصقودؼـم،

(WFF)مؾلقودةماظغذائقياظدوظقيمظ،موبدسؿمعـمىـيماظؿكطقطم(IPC)4.م

م

ًاؾغرضًؿنًفذهًاؾوثقؼةًوذؽؾفاً

 

مسؾكمتقصقوتمىـيم مبـوء ماظقثقؼيمطؿلوػؿيميفماٌشووراتماٌلؿؿرة،مويفموضعمخطقطمتقجقفقي متمإسدادمػذه

ماألزلوك م5عصوؼد موإىلماألس. ماألخرلة ماظؿشوورؼي مإىلمغؿوئٍماظعؿؾقي ؿولمواٌـوضشوتماظيتمحدثًميفموػلمتلؿـد

وتؾينماظقثقؼيمأسؿدتفومسؾكموثوئؼماٌعؾقعوتمايدؼـيماٌؼدعيمإىلمىـيمعصوؼدم.ماٌـظؿي،موبنيماٌـظؿيموذرطوئفو

األزلوكمضؿـماظؾـدماًوصمبوٌصوؼدماظصغرلةميفمجدولمأسؿوشلو،موسؾكماألخصماظؾـدماٌقجقدميفمجدولمأسؿولم

م.6ذيمؼـطقيمسؾكماحملؿقؼوتماحملؿؿؾيمظصؽمدوظلمؼشلنماٌصوؼدماظصغرلةاظدورةماظؿودعيمواظعشرؼـماظ

م

                                                                                                                                                                      
موعـػذمضؿـمبرغوعٍ مظؾؿـؿقي ماظدوظقي ماظلقؼدؼي ميفماٌـظؿيمFishCodeمبرغوعٍمممقَّلمعـماظقطوظي ماظـروؼٍميفممتقؼؾمحؾؼوتماظعؿؾماظؿشوورؼيم. وضدمذورطًمحؽقعي

م.اإلضؾقؿقي
4

ماٌقضقعميفم  مبشلنمػذا مرزلقًو ماٌـظؿيمخطوبًو مأبرؼؾم7تؾؼًمأعوغي ماظصقودؼـمم3122غقلونم/ معـمجوغىماظؿفؿعماظدوظلمظدسؿ ،مواٌـؿدىماظعوٌلم(ICSF)عقضعو

م(.IPC)،موىـيماظؿكطقطماظدوظقيمظؾلقودةماظغذائقيم(WFFP)ظعوٌلمظؾصقودؼـموسؿولماظصقدم،مواٌـؿدىما(WFF)ظؾصقودؼـم
5
م.دوظلميفماظقضًماظذيمواصؼًمصقفمىـيمعصوؼدماألزلوكمسؾكماالضذلاحوتماًوصيمبدلغوعٍمسوٌلمظؾؿلوسدات،مصننمترطقزمػذهماظقثقؼيمػقمسؾكموضعمصؽ 
6
م.3114ب،مواٌـظؿيمم3116،مواٌـظؿيم3118ٌـظؿيم،موا:311ج،مواٌـظؿيمم3122أغظرماٌـظؿيم 
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عـمػذهماظقثقؼيمسؿؾقيموضعماًطقطماظؿقجقفقي،مماىزءماألولوبوإلضوصيمإىلماىزءماًوصمبوٌؼدعي،مؼـوضشم

قوبموػـوكمتلطقدميفمسدةمعـودؾوتمسؾكمأػؿقيمربطممجقعمأص.ممبوميفمذظؽماالضذلاحماًوصمبوظعؿؾقيماظؿشوورؼي

ماظؿودعيمواظعشرؼـمظؾفـيمعصوؼدمؾقيموضعماًطقطماظؿقجقفقي،موبعؿم–بوظؼدرماٌـودىمم–اٌصؾقيم يفماظدورة

،مطؿومؼؿـوولماىزءماألولمبعضماالسؿؾوراتماظعوعيمظؾكطقطماظؿقجقفقي،معـؾماظعـقان،مواجملول،مأؼضًوماألزلوك

م.واىؿفقرماٌلؿفدف

م

.ماحوتموعـوضشوتمبشلنمتغطقيماٌقضقسوتماحملؿؿؾيمظؾكطقطماظؿقجقفقيعـماظقثقؼيماضذلماىزءماظـوغلوؼؿـوولم

مزبؿؾػي معقضقسوت ممتـؾ مسـووؼـ مإىل معؼلؿي موػل مبعضم. مؼؾقف محملؿقؼوتف، معقجز مبقصػ مضلؿ مطؾ وؼؾدأ

ويفمغفوؼيماظؼلؿمإروراتمهؿقيمسؾكمتعؾقؼوتم.مًطقطماظؿقجقفقياٌؼذلحيماظيتمميؽـمإدراجفوميفماماظـصقص

م.أومأصؽورمإضوصقيمتلوسدميفموضعمعلقدةماًطقطماظؿقجقفقي/درمووععؾقعوتموعصو

م

مغ موظقلً مسودة، متعؾقؼوت مػل ماظقثقؼي مػذه ميف مإرورات مداخؾ ماظقاردة مظؾكطقطمواظـصقص معؼذلحي صقصو

م.دمذاتفواظؿقجقفقيمحب

م

ـؾغلمأخذموبـوءمسؾكمذظؽ،مالمؼ.موؼـؾغلمععرصيماظغرضمعـمػذهماظقثقؼيمجقدًا،مأالموػقمأغفومأدوسمظؾؿـوضشوت

معشروعمظؾكطقطماظؿقجقفقي ماظقثقؼيمسؾكمأغفو ماظـوغلمعـمػذه ماظشؽؾماٌؼذلحميفماىزء ماظـصقصمأو صوٌؼصقدم.

م مظقضع ماشلوعي ماظعؿؾقي مظؿقلرلماٌدخالتمواٌلوػؿوتميف مطلداة متلؿكدم مأن ماظقثقؼي مظؾؿصوؼدممصؽبفذه دوظل

م.اظصغرلةمؼؽقنمعػقداموعؼؾقالمسؾكمغطوقموادع

م

م معراجع ماٌطؾقسوتممحبلىماالضؿضوءوػـوك مبلػؿ مضوئؿي معع ماظقثقؼي، ماعؿداد معطؾقسوتمم–سؾك معـ وأشؾؾفو

م.2يفماٌرصؼمم–اٌـظؿيم

م

ًأفؿقةًاؾعؿؾقة

م

ٌصؾقيموإذراطفؿميفمسؿؾقيموضعماًطقطماظؿقجقفقيمذررونمأدودقونمظؾقصقلمإنماالرتؾوطماظقثقؼمبلصقوبما

وظـمتصؾحمػذهماًطقطمعػقدةموشلومتلثرلػومإالم.مضوبالمظؾؿطؾقؼإىلمعـؿٍمغفوئلمضبظكمبوظؼؾقلمواالحذلامموؼؽقنم

وععماظؿعوونماظقثقؼمععمأصقوبماٌصؾقيمعـذماظؾداؼي،مدققدثمتداخؾمبنيموضعماًطقطموبنيم.مبعدمتطؾقؼفو

متطؾقؼفو معـمعؾودراتم. مالمؼؿفزأ مطفزء ماًطقطمطقدثمعـػصؾ،موإمنو مإسداد مإىلمسؿؾقي مأالمؼـظر وعـماٌفؿ

ـوضشوتماظيتمدارتمأثـوءمإسدادماًطقطمدقفمؼؽقنمشلومتلثرلػومسؾكماظلقودوتمواالدذلاتقفقوتمصوٌ.مأخرى

قوبماٌصؾقيمدقفمؼضؿـمأنمواًططمواإلجراءاتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقي،مطؿومأنماإلضؾولماظؼقيمعـمجوغىمأص

م.اظدوظلمجزءًامالمؼؿفزأمعـمسؿؾقوتمايقطؿيمواظؿـؿقيمايوظقيمصؾحماظصؽؼ

م

المأنمذطرغو،مصؼدمطوغًمػـوكمسؿؾقيمتشوورؼيمبشلنماٌؿوردوتماىقدةميفمحقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةمرقوطؿومدؾؼم

أدػرمذظؽمسـمصفؿمأصضؾمالحؿقوجوتماظؼطوعموعـمؼعؿؿدونميفمععقشؿفؿمسؾكماٌقاردمو.ماظلـقاتماظؼؾقؾيماٌوضقي
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عمذراتمم–بشلنماٌصوؼدماظصغرلةممبوإلضوصيمإىلماظؿقصقيمبضرورةمصؽمدوظلم–وضدمأسطًمػذهماظعؿؾقيم.ماٌوئقي

م.جقدةمألػؿمسـوصرمػذاماظصؽ

م

معـماًطقطماظؿقجقفقي .موالبدماآلنمعـمإسودةمتػصقؾمػذهماظعـوصرمإىلمبقوغوتموغصوئحمميؽـمأنمتشؽؾمجزءًا

موعـظؿوتم ماإلضؾقؿقي، مواٌـظؿوت مايؽقعوت مسؾقفو متقاصؼ موثقؼي مسـ مسؾورة ماًطقط مػذه متؽقن مأن معـ والبد

ٌدغل،موأنمؼشعرماظصقودونموسؿولماظصقدموذبؿؿعوتفؿماحملؾقيميفمزبؿؾػمأرجوءماظعوملممبؾؽقؿفؿمشلوماجملؿؿعما

وظؽلمؼؿقؼؼمذظؽ،مالبدمأنم.مغػلفوسؿؾقيميفماظقضًممعشفعيوؼـؾغلمأنمتؽقنمػذهماًطقطم.موارتؾورفؿمبفو

ميفموضوئعم مجذورػو ميفماظققعقيمجملؿؿعوتماظصقدماحملؾقيميفماٌصوؼمايقوةؼؽقنمشلو موأنمؼؽقنمشلو ماظصغرلة د

ؽقيماظيتمتعؿؿدمسؾكماألحقوءماٌوئقيمواظؾقمودوئؾماٌعقشيغظرةمبعقدةماٌدىمعـمأجؾمضؿونمادؿداعيممغػلفاظقضًم

ماألحقوءؿاظيتمتع مػذه مصـقيم.مؿدمسؾقفو وؼؿطؾىمذظؽمعشووراتمعلؿػقضيمععممجقعماألررافماٌعـقي،موعشقرة

م.ض،محؿكمميؽـماظقصقلمإىلمحؾقلمودطمشلومصعوظقؿفومسـدمايوجيدؾقؿي،موعفوراتمجقدةميفمذبولماظؿػوو

م

وبـوءمسؾكمعومدؾؼمذطره،معـماٌؼذلحمعطوظؾيمذبؿقسيمطؾرلةمعـمأصقوبماٌصؾقيمبؿؼدؼؿمإدفوعوتميفموضعم

م:ماظؿوظقيماٌشووراتادذلاتقفقوتم‘‘وميؽـماضذلاحم.ماًطقطماظؿقجقفقي

م

ميف ماظؿقجقفقي ماًطقط ماٌـوضشوتمبشلن مذاتمإدراج ماإلضؾقؿقي موذؾف ماإلضؾقؿقي محؾؼوتماظعؿؾ مأسؿول مجداول

م.اظصؾي،موجداولمأسؿولماٌممتراتماظيتمشلومسالضيمبؼطوعماٌصوؼدماظصغرلة

م

ممإجراء ماٌؽردي مواظؼطرؼي ماإلضؾقؿقي مظاٌشوورات ماظؿقجقفقي ماًطقط مواالدذلاتقفقوتمموإثراءقضع اظلقودوت

م.اظعؿؾماظقرـقيمواإلضؾقؿقيموبراعٍ

م

ماٌـوضشيمعط مورضي مبشلن مواٌدخالت ماظؿعؾقؼوت مبؿؼدؼؿ مرزلقًو مواٌـظؿوت ماظشرطوء مأػؿ معـ مزبؿور مسدد وظؾي

م.وعشروسوتماًطقطماظؿقجقفقي

م

مظؾؿـظؿيم ماظعـؽؾقتقي ماظشؾؽي مسؾك ماظصغرلة ماًوصمبوٌصوؼد ماٌقضع مسؾك ماظؿقجقفقي معشروسوتماًطقط ررح

م.مبصقرةمتلؿحمبؿؾؼلماظؿعؾقؼوتمواٌدخالت

م

م(ظصقوشيماظـصمواظؿلطدمعـماحملؿقىماظػين)ؼدماٌـظؿيمعشوورةمخدلاءمتع

م(.ظقضعماظؾؿلوتماألخرلةميفماظـصمواٌقاصؼيمسؾكماٌضؿقنماظـفوئلمواظصقوشي)تعؼدماٌـظؿيمعشوورةمصـقيم

م

ظرصعمتؼرؼرمسـمدرلمم3123أومأوائؾمسوممم3122عـمأػؿمخطقاتماظعؿؾقيمسؼدمعشوورةمخدلاءميفمغفوؼيمسومم

م.3123ؾمإىلماظدورةماظـالثنيمظؾفـيمعصوؼدماألزلوكميفماظعؿ

م
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مواظـالثنيمظؾفـيمعصوؼدماألزلوكميفم مايودؼي مظؾكطقطماظؿقجقفقيمإىلماظدورة رصعماٌشروعماظـفوئلماٌؿػؼمسؾقف

م(ٌعرصيماٌزؼدمعـماظؿػوصقؾمسـماىدولماظزعينماٌمضًم3أغظرماٌرصؼم)م3125متقزم/مؼقظقق

م

ًاعملاراتًعاؿة

ًاناؾعـو

م

وإذامطونمعـماٌرجحمأنمؼشورمإظقفومبودؿم.مأنمتعؽسماًطقطماظؿقجقفقيمجقداماظغرضمعـفوموعـمربؿقاػوالبدم

وعـمبنيم.ماخؿصورًا،مصنغفمؼـؾغلماظؾقٌمسـمسـقانمأطـرمتقضققًوم’’اًطقطماظؿقجقفقيمظؾؿصوؼدماظصغرلة‘‘

م:األصؽورماٌؾدئقي

م

مصوؼدماظصغرلةاًطقطماظؿقجقفقيماظطقسقيمظضؿونمادؿداعيماٌ -

ماًطقطماظؿقجقفقيماظطقسقيميقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةموتـؿقؿفوماالجؿؿوسقي -

مواظصقدماظرذقدميفمضطوعماٌصوؼدماظصغرلةمودوئؾماٌعقشياًطقطماظؿقجقفقيماظطقسقيمظدسؿمضؿونم -

م

م مطؾؿي مإدراج مسدم ميف ماظؿػؽرل مأؼضًو ماٌؿؽـ مإم’’اظطقسقي‘‘وعـ مبوإلذورة مواالطؿػوء ماظعـقان مبعؾورةميف ماظصؽ ىل

وظـمؼـطقيمذظؽمسؾكمأيمتغقرلميفماظقضعم.م’’اًطقطماظؿقجقفقي‘‘أومذبردمم’’اًطقطماظؿقجقفقيماظدوظقي‘‘

م.وإمنومدقؼؾؾمعـماظذلطقزمسؾكمرؾقعؿفوماظطقسقي.ماظرزللمظؾكطقط

م

ًادلضؿونًواجملالًواؾشؽل

م

.معـفومعقضقسومأومذبوالمعقاضقعقومبعقـفماٌؼذلحمتؼلقؿماًطقطماظؿقجقفقيمإىلمسدةمأضلوم،مؼؿـوولمطؾمضلؿعـم

أغظرماٌـوضشيمبشلنمم–وإىلمأصقوبماٌصؾقيماآلخرؼـم)ودقفمهؿقيمػذهماألضلوممسؾكمتقصقوتمإىلماظدولم

م.بوإلضوصيمإىلمععؾقعوتموإرذوداتمبشلنماٌقضقسوتماٌكؿؾػيم(أدغوهماىؿفقرماٌلؿفدف

م

م مإىل ماظؿقجقفقي مظؾكطقط ماٌقاضقعل ماجملول ماًطقطوضبؿوج موضع مسؿؾقي مأثـوء مبشلغف مضرار موادبوذ .معـوضشؿف

وػـوكمذبؿقسيمطؾرلةمعـماٌلوئؾمواٌقضقسوتماظيتمتؿعؾؼمبؼطوعماٌصوؼدماظصغرلة،مالدقؿومسـدماظـظرمعـمعـظقرم

مؼؿعؾؼمحبدودمعقضقسوتماًطقطماظؿقجقفقيقدوئؾماٌعقشيأودعمظ وعـمبنيم.م،موػـوكمخقوراتمزبؿؾػيمصقؿو

م:هؿوجمإىلمعـوضشؿفواألدؽؾيماظيتم

م

 االسذلافمبضرورةمربطمإدارةماٌقاردمبوظؿـؿقيماالجؿؿوسقي،موإىلمأيمعدىمؼـؾغلمظؾكطقطماظؿقجقفقيمأنم

؟موػؾمؼـؾغلمأنمتؼؿصرمسؾكماىقاغىماظيتمشلومارتؾوطمعؾوذرمقدوئؾماٌعقشيتؿعرضمظؾؿػفقمماظقادعمظ

يفممقدوئؾماٌعقشيشؿؾماالسؿؾوراتماألودعمظبندارةماٌقاردمبصقرةمعلؿداعيموبوظصقدماظرذقد،مأممأنمت

 ؟(اظصقيمواظؿعؾقؿموشرلػؿو)اجملؿؿعوتماحملؾقيماٌقجقدةمسؾكماظلقاحؾمواظشقارهم
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 عدىمؼـؾغلمظؾكطقطماظؿقجقفقيمأنمتؿعرضمظشقاشؾمأصقوبماٌصؾقيمبعقدًامسـمضطوعماٌصوؼدمإىلمأيم

ميفمذبولماظصقدموذبؿؿعوتفؿماحملؾقيمممـماظصغرلةمغػلف؟مصؾوإلضوصيمإىلماٌصوؼدماظصغرلةمصننماظعوعؾني

مبودؿداعيم محقوتفؿ متؿلثر ماظذؼـ ماألزلوك مػـوكمعلؿفؾؽق ماظؼطوع، مسؾكمػذا معؾوذرًا ماسؿؿودا ؼعؿؿدون

صفؾمتؿعرضماًطقطماظؿقجقفقيمشلذاماٌـظقرمم–اظؼطوعموتـؿقؿف،معـمعـظقرماألعـماظغذائلمواظؿغذويم

ػـوكمجقاغىمم؟موػؾ(عؿـوولماٌلؿفؾؽ،موشرلمذظؽملدعورميفدالعيماألشذؼي،موتقاصرماألزلوكمربؾقومب)

تقظقدمدخؾمضقعل،مجقاغىم)أخرىمترتؾطمارتؾورومشرلمعؾوذرمبؼطوعماٌصوؼدماظصغرلةمالبدمعـمإدراجفوم

 (.اظؿقدعماظعؿراغل،موشرلمذظؽ/متؿعؾؼمبوظلؽون

م

ًاجلؿفورًادليمفدف

م

صوؼدماظصغرلةمواألغشطيماٌرتؾطيمبفو،مممـمؼمثرونمأومٌعـقنيمبوٌأنمؼؽقنماىؿفقرماٌلؿفدفمػقمطؾماماٌؼذلح

ماظؼطوع مؼؿلثرونمبفذا موذؾفم. مواإلضؾقؿقي مواظقرـقي مواٌـظؿوتماحملؾقي مايؽقعوت، ماىؿفقر وؼدخؾمضؿـمػذا

مايؽقعقي موشرل مايؽقعقي ماألطودميقيم،اإلضؾقؿقي مواٌمدلوت ماظؾققث مسؾكمم،وعمدلوت ماظؼوئؿي واٌـظؿوت

جملؿؿعوتماحملؾقي،مواظصقودؼـموسؿولماظصقدموذبؿؿعوتفؿماحملؾقي،موطقوغوتماظصقدمواظؼطوعماجملؿؿعماٌدغلموا

مواٌلؿـؿرؼـم،اًوص ميفمذظؽماظشرطوتماًوصي ماظعوعؾنيمداخؾم.ممبو متقجقفماًطقطمسبق وعـماٌؿؽـمأؼضو

م موػمالء ماظصقد مواظصـوسوتماظغذاماظعوعؾنيضطوع ماٌصوؼد مإدارة معـؾ مبف، ماٌعـقنيميفمذبوالتمعرتؾطي مأو ئقي،

م.بؿكػقػمورلةماظػؼرمواظؿـؿقيماظرؼػقيموايػوزمسؾكماظؿـقعماظؾققظقجل

م

ماًطقطماظؿقجقفقيم مؼؿعؾؼمبوظطرؼؼيماظيتمهددمبفو عـوضشيمإىلمأيماٌلموظقوت،مصننماألعرمحبوجيمإىلموصقؿو

ماظؽقوغوت معـ مذبؿقسوت مإىل معؾوذرة ماظؿقصقوت متقجف مأن مظؾكطقط مميؽـ معدى ماٌص/ مخبالفمأصقوب ؾقي

سؾكمايؽقعوتمأنم‘‘:معلؿكدعيمسؾوراتمعـؾ)صوٌعؿودمأنماظصؽقكماظدوظقيمتقجفمإىلمايؽقعوتم.مايؽقعوت

مسؾكماظصؽقكماظدوظقي،محؿكمم’’... مػلمعـمؼقضعمسؾكماالتػوضقوتموػلمعـمؼقاصؼمرزلقو وايؽقعوتمسودة

متؽقنمرقسقي مطونمسؾكما.مسـدعو مإذا مالبدمعـمادبوذمضرارمبشلنمعو ًطقطماظؿقجقفقيمأنمتقجفمتقصقوتمطؿو

مٌصؾقيمخبالفمتؾؽماظيتمتدخؾمهًمعصطؾحممربددة م’’اظدول‘‘إىلمذبؿقسوتمأخرىمعـمأصقوبو صؼدم.

م ماٌفؿ معـ مم–ؼؽقن مم–عـال موعلموظقوتمايؽقعوتماحملؾقي مدور مظاظـصمسؾك ماظيتمعراسوًة ماظالعرطزؼي عؿؾقي

مؼؿعؾؼمبوٌقاردماظطؾقعقيميفماٌـورؼما مأومتؾؽماظيتمعوزاظًمهدثميفماظؽـرلمعـماظؾؾدانحدثًمصقؿو .مظلوحؾقي

م.صوظعالضيمبنيمذبؿؿعوتماٌصوؼدماظصغرلةموايؽقعوتمتؼقممأدودًومسؾكماٌلؿقىماحملؾل

م

ًاالرتلاراتًباؾصؽوكًاألخرى

م

رارًامالمؼـؾغلمشلومأنمتؽقنمتؽعـماٌؼذلحمأنمؼـظرمإىلماًطقطماظؿقجقفقيمطقثقؼيمعـػصؾيميفمغػسماظقضًماظذيم

مبوظػعؾ معقجقد مػق مٌو متشؽؾم. موأن ماألخرى، مواإلضؾقؿقي ماظدوظقي مواالتػوضوت ماظصؽقك معع متؿلؼ مأن وؼـؾغل

ورشؿمذظؽ،مظـمؼؽقنمػـوكم.مادؿؽؿوالمظؿؾؽماظصؽقكمواالتػوضوتمبوحؿقائفومسؾكمبـقدمخوصيمبوٌصوؼدماظصغرلة

م.ؿؽراردقاءمظؾؿقضقحمأومألنمبعضماظـصقصمتلؿقؼماظم–عػرمعـمبعضماظؿؽرارم
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ومسالضؿفومبوًطقطماظؿقجقفقي،مصننمتؾؽماظيتمتؿعؾؼمدمصقفمسددمطؾرلمعـماظصؽقكماظيتمشلويفماظقضًماظذيمؼقج

م ماإلغلون مماإلسالن)حبؼقق ماإلغلون، ميؼقق مبفمواإلسالغوتاظعوٌل ماٌرتؾطي مواالتػوضقوت مأػؿقيم( مذات تؾدو

مخوصي ماى. ميف ماظؿػصقؾ معـ ماالرتؾوروتممبزؼد ماًوصمبوجملوالتماٌقاضقعقيمودقفمتـوضشمػذه ماظـوغل زء

م.احملؿؿؾيمظؾكطقطماظؿقجقفقي

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ًتغطقةًادلوضوعاتًادلؼرتحةً–اخلطوطًاؾموجقفقةً:ًاجلزءًاؾناـي
م

ًتؼدقم

م

ماٌعؾقعوتم معع مجـى مإىل مجـؾو ماظؿقجقفقي، مظؾكطقط معقجزة مأدودقي مععؾقعوت مؼطرح مأن ماظؼلؿ مػذا بنعؽون

ميفمعؼدعيموثقؼيماٌـوضشيمػذهماألدودقيماظقاردة

م

ًادلؼدؿة

م

ًرلقعةًاخلطوطًاؾموجقفقةًوجماهلا

م

صبقىمػذاماظؼلؿمسؾكمأدؽؾيمسوعيمحقلمعوػقيماًطقطماظؿقجقفقي،موٌـمتقضع؟موعوماٌرادمعـموراءمتطؾقؼفو؟م

موعومػقمذبوشلو؟

م

متـػقذػو مأو مبنضرارػو مضوغقغل ماظؿزام موظقسمػـوك مرقسقي، ماظؿقجقفقي مواًطقط مايؽقعوتموػ. مإىل معقجفي ل

،موإىلماٌـظؿوتمايؽقعقيموشرلمايؽقعقيماحملؾقيمواظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيموذؾفم(األسضوءموشرلماألسضوءميفماٌـظؿي)

م موإىلمعمدلوتماظؾققثمواٌمدلوتماألطودميقي، ماإلضؾقؿقي، ماظؼطوع ماحملؾقي،موإىل اًوصموذبؿؿعوتماظصقد

م.اظؾقؽيماٌوئقيموبودؿكدامظؿـؿقيماظلوحؾقيمواظرؼػقيموبووطؾماٌعـقنيمبؼطوعمعصوؼدماألزلوكم

م

وتطؾؼماًطقطماظؿقجقفقيمسؾكماٌصوؼدماظصغرلةميفممجقعماظظروف،موظؽـمععماظذلطقزمسؾكماحؿقوجوتماظؾؾدانم

دقاءميفمماظـطوقموػلمترتؾطمبوٌصوؼدماظصغرلة.ماظـوعقيمومبومؼلؿحمبنصبودمحؾقلمربؾقيمسـدعومؼؿطؾىماألعرمذظؽ

عـوصرماظػوسؾيممجقعمأجزاءمغظومماٌصوؼد،مأيمسؾكممجقعماألغشطيمواظأوميفماٌقوهماظداخؾقي،موتطؾؼمسؾكماظؾقورم

تقاصرماٌدخالتموصرصمايصقلمسؾقفو،موسؿؾقوتمو)بوإلضوصيمإىلمسؿؾقوتماظصقدمواظصقودؼـمضؾؾماظصقدموبعده،م

م(.واظؿقزؼعمواظدخقلمإىلماألدقاقعـؾماظؿففقزم)اظصقدموصرصمايصقلمسؾكماٌقارد،موأغشطيمعومبعدماظصقدم

م

ظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلةمطؾمعـمؼعؿؿدمسؾكماٌقاردماٌوئقيمجزئقومأومطؾقوميفمععقشؿفمذبؿؿعوتماوؼدخؾمضؿـم

وتؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبلنم.موأصرادمأدرػؿموعؾقنميفمأغشطيمعومبعدماظصقدموعومضؾؾفوحقوتف،مأيماظصقودونماظع

وؼدماظصغرلةموسؿولماظصقدمميؽـمأنمؼعؿؾقامظؾعضماظقضًمأومطؾماظقضً،مأومعـمحنيماظصقودؼـماظعوعؾنيميفماٌص

وضدمتؽقنمػذهماألغشطيمألشراضموورؼيمأومظلدم.مالدذلاتقفقوتفؿماألخرىمظؽلىماظقضًطودؿؽؿولمم،إىلمآخر

مععًو مشلؿو مأو ماحؿقوجوتمععقشقي ماٌ. مبنيمعلؿكدعل مبوظؿػوسالتماٌقجقدة ماظؿقجقفقي ماًطقط متؼر صوؼدمطؿو

توصقفًوتعرقفً‘‘أغظرمأؼضوماظؼلؿماٌعـقنم)اظصغرلةمواٌصوؼدماظؽؾرلةموشرلػؿمعـمعلؿكدعلماٌقاردماألخرىم

م(.أدغوهم’’ادلصاقدًاؾصغرية

م
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ماالجؿؿوسقيم مواظؿـؿقي ماظػؼر مورلة مظؿكػقػ مواظدوظقي مواإلضؾقؿقي ماظؼطرؼي ماٌؾودرات ماظؿقجقفقي ماًطقط وتدسؿ

وػلمتؽؿؾمشرلػوم.ممحقطؿيماٌصوؼد،مواظذلوؼٍمالدؿكدامماٌقاردمبصقرةمعلؿداعيواالضؿصودؼيماظعودظي،موهلني

اإلغلونمواظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظصقدممقعـماظصؽقكماظدوظقيماظيتمشلومأػدافممموثؾي،مالدقؿومتؾؽماظيتمتؿعؾؼمحبؼق

م(.أدغوهم’’االرتلاراتًباؾصؽوكًاألخرى‘‘أغظرمأؼضًوماظؼلؿماٌعـقنم)اظرذقدم

م

متػل مواظدوظقيودقف ماظقرـقي مظؾؼقاغني مرؾؼو ماظؼوئؿي مظالظؿزاعوت موصؼًو موتطؾؼ ماظؿقجقفقي ماًطقط مر مإذام. أعو

متقصلمبؿشرؼعوتم متؼقدماًطقطمإىلمإدخولمتعدؼالتمأو تعورضًماظؼقاغنيماظقرـقيمععمأحؽومماًطقط،مصؼد

م.جدؼدة،مطؿومأغفومضدمتلوسدميفمادؿؽؿولمبعضماألسرافمواظؼقاسد

م

ًمعؾقؼاتاؾ

،موظؽــومغلؿطقعمػـومأنمغشرلمإىلمطقػقيمارتؾورفومبغرلػومعـماظصؽقكمرقسقيطماظؿقجقفقيمػلمخطقطماًطق

(.م6::2عـمعدوغيماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقد،ماٌـظؿيمم2-2أغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولماٌودةم)اظدوظقيماألخرىم

نمذبوشلومأودعموظغؿفومأوضحمبؾمرمبومطوم–طؿومؼـؾغلمعالحظيمأنمطقغفومخطقرومرقسقيمالمؼعينمأغفومضعقػيم

م.طوتػوضقيمعؾزعيممتماالتػوقمسؾقفوممومظقم

م

ًاألفداف

م

م.ماًطقطماظؿقجقفقيموأػداصفو،موغؿوئففوماٌؿقضعيماظغرضمعـموراءؼؿـوولمػذاماظؼلؿم

م

حقٌمتظفرمعلوػؿؿفوميفمم7صبريموضعماًطقطماظؿقجقفقيمبغرضماٌلوسدةميفمإصبودمرؤؼيمظؾؿصوؼدماظصغرلة

م:ٌلؿداعيمبصقرةمطوعؾي،موحقٌاظؿـؿقيما

م

 المضبدثمشلومأيمتفؿقش،موؼعذلفمبندفوعفوميفماالضؿصودماظقرينمواألعـماظغذائل،مععماظؿؼدؼرمشلذام

 .اإلدفوممواظـفقضمبف

 ميف مسؾكماٌشورطي ماظؼدرة مأصقوبماٌصؾقي معـ موشرلػؿ ماظصقد موسؿول مظؾصقودؼـ ماظؼرار،ممؼؽقن صـع

دراتفؿموإعؽوغقوتفؿماظؾشرؼي،موبوظؿوظلمضؿونماظؽراعيمواالحذلاممومتؽقـفؿمعـماظؼقوممبذظؽ،موزؼودةمض

 .شلؿ

 مواالؼؽقظقجقيم مواالجؿؿوسقي ماالضؿصودؼي ماظـظؿ متدار موحقٌ ماظغذائل، ماألعـ مواغعدام ماظػؼر مؼلؿؿر ال

 .بطرؼؼيمعؿؽوعؾيموعلؿداعي،مظؿؼؾؾمبذظؽمعـمأيمغزاسوت

 

                                                           
7

ما  معصوؼد مظؾققث ماٌؿقدة مواألعؿ ماٌـظؿي مبني ماٌشذلطي ماالدؿشورؼي ماظؾفـي ميف ماظصغرلة مبوٌصوؼد ماٌعـقي ماظعؿؾ مذبؿقسي معـ معلخقذة ماظرؤؼي أغظرم)ألزلوك

م(3115اٌـظؿي،
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م موإصدار ماٌشقرة مإدداء مػل ماظؿقجقفقي ماًطقط مأػداف موإسطوءمإن مواٌعوؼرل، ماٌؾودئ موإردوء اظؿقصقوت،

م ماظؾؾدان مم–ععؾقعوتمٌلوسدة موتشؽقالتمايؽقعوتماحملؾقي ماظالعرطزؼي مايؽقعوت مذظؽ ميف وطذظؽمم–مبو

معؼقعوتماظدوظيمذاتماظصؾيماىفوت متؽّقماظيتمظقسمشلو ماظرؤؼيظؽل مػذه مظـػلفو من مصننم. مذظؽ، مسؾك وبـوًء

مممم:اشلدفمعـماًطقطماظؿقجقفقيمػق

م

 مبصقرةم موتـؿقؿفو ماظصغرلة ماٌصوؼد محقطؿي مظدسؿ ماٌطؾقبي مظألسؿول مصفؿـو معـ مؼزؼد مذوعؾ مإرور إسطوء

 .علؿداعي

 إردوءمعؾودئموععوؼرلمظقضعموتـػقذمدقودوتموادذلاتقفقوتمورـقيمظؾـفقضمحبقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةم

 .فقوتوتـؿقؿفو،موإسطوءمتقجقفوتمسؿؾقيمظؿـػقذمعـؾمػذهماظلقودوتمواالدذلاتق

 أنمتؽقنممبـوبيمأداةميفمؼدمايؽقعوتموذرطوئفوميفمذبولماظؿـؿقيموشرلػؿمعـمأصقوبماٌصؾقيميفم

ذاتماظصؾيموتـػقذػو،مماإلجراءاتذبولمحقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةموتـؿقؿفومبغرضماٌلوسدةميفمصقوشيم

 .وإغشوءمأومهلنيمػقوطؾماٌمدلوتماٌطؾقبيموسؿؾقوتفو

 طؿيماٌصوؼدماظصغرلةموتـؿقؿفوتقلرلماظؿعوونمدسؿًوميق. 

 تشفقعماٌزؼدمعـماظؾققثمواظؿؼدمميفماٌعورفمحبقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةموتـؿقؿفو. 

م

ماألػدافم مهؼقؼ ميف ماظصغرلة ماٌصوؼد معلوػؿي متشفقع مػق ماظلقوق، مػذا ميف ماظؿقجقفقي ماًطقط معـ واٌؼصقد

مو ماظرذقد ماظصقد مبشلن ماظلؾقك معدوغي موتـػقذ مظألظػقي مبوظؿـؿقيماإلمنوئقي ماًوصي ماظدوظقي ماظصؽقك معـ شرلػو

م.اٌلؿداعيموحؼققماإلغلون

م

ًباؾصؽوكًاؾدوؾقةًاألخرىاؾعالؼةً

م

مالم مجزء موطقغفو ماألخرىمذاتماظصؾي، ماظدوظقي مبوظصؽقك ماظؿقجقفقي ماًطقط مارتؾوط مطقػقي ماظؼلؿ مػذا ؼقضح

م.ؼؿفزأمعـمإرورمأطدلمؼشفعمايقطؿيماىقدةمواظؿـؿقيماٌلؿداعي

م محبؼققموتلخذ ماٌؿعؾؼي متؾؽ مالدقؿو ماظصؾي، مذات ماألخرى ماظدوظقي ماظصؽقك ماسؿؾورػو ميف ماظؿقجقفقي اًطقط

ماظرذقد مواظصقد ماٌلؿداعي، مواظؿـؿقي ماإلغلون، مو. ماظصؽقك، مػذه متؽؿؾ مأوممالوػل معقادػو متغقرل مإىل تلعك

م مصقؿو ماظقضقح مزؼودة مإىل متلعك موإمنو مبفو، ماٌرتؾطي ماالظؿزاعوت ماًطقبشلن مبوٌصوؼدمتـػقذ مؼؿعؾؼ مصقؿو ط

م.م8اظصغرلة

م
* * * * * * * 

ًاؾعادليًحلؼوقًاإلـيانًاإلعالن

م

م1-52اٌودةم

                                                           
8
م.قيمبقضعمأيمدوظيمصقؿومؼؿعؾؼمبؿقضقعفومأومتصدؼؼفومأوماغضؿوعفومإىلمػذهماظصؽقكالمدبؾماإلرذوداتماظقاردةميفمػذهماظقثقؼيمإىلمأيمصؽقكمدوظ 
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ظؽؾمذكصمايؼميفمعلؿقىمعـماٌعقشيمطوفمظؾؿقوصظيمسؾكماظصقيمواظرصوػقيمظفموألدرتف،موؼؿضؿـمذظؽم

يفممففمايؼميفمتلعنيمععقشؿوظ.ماظؿغذؼيمواٌؾؾسمواٌلؽـمواظعـوؼيماظطؾقيموطذظؽماًدعوتماالجؿؿوسقيماظالزعي

خيموشرلمذظؽمعـمصؼدانمودوئؾماظعقشمغؿقفيمظظروفمخورجيمقحوالتماظؾطوظيمواٌرضمواظعفزمواظذلعؾمواظشقك

م.مسـمإرادتف

م

ًحلؼوقًاالؼمصادقةًواالجمؿاعقةًواؾنؼاػقةاخلاصًباًاؾعفدًاؾدوؾي

م

م1ماٌودة

موػلممبؼؿضكمػذم-2 مبـػلفو، معصرلػو متؼرؼر ماظشعقبمحؼ ماظلقودلمىؿقع معرطزػو ميفمتؼرؼر مايؼمحرة ا

م.وحرةميفماظلعلمظؿقؼقؼممنوئفوماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمواظـؼويف

ىؿقعماظشعقبمدعقوموراءمأػداصفوماًوصي،ماظؿصرفمايرمبـرواتفوموعقاردػوماظطؾقعقيمدومنومإخاللمبلؼيمم-3

.مؾدأماٌـػعيماٌؿؾودظيموسـماظؼوغقنماظدوظلاظؿزاعوتمعـؾـؼيمسـمعؼؿضقوتماظؿعوونماالضؿصوديماظدوظلماظؼوئؿمسؾكمع

م.والمصبقزميفمأؼيمحولمحرعونمأيمذعىمعـمأدؾوبمسقشفماًوصي

مشرلمم-4 ماألضوظقؿ مإدارة معلؽقظقي ماظدولماظيتمتؼعمسؾكمسوتؼفو مصقفو ماظعفد،ممبو سؾكماظدولماألررافميفمػذا

متعؿؾمسؾك مأن مبوظقصوؼي ماٌشؿقظي ماظذاتلمواألضوظقؿ مبويؽؿ مػذامماٌؿؿؿعي ماٌصرلموأنمهذلم متؼرؼر هؼقؼمحؼ

م.ايؼ،موصؼومألحؽوممعقـوقماألعؿماٌؿقدة

م

ًاؾشعوبًاألصؾقةاألؿمًادلمودةًبشأنًحؼوقًًإعالن

م

م52اٌودةم

مواالجؿؿوسقيم-م2 مواالضؿصودؼي ماظلقودقي معمدلوتفو مأو مبـظؿفو مهؿػظ مأن ميف مايؼ ماألصؾقي ظؾشعقب

ممتؿع ميف ماألعـ مشلو مؼؿقصر موأن مأغشطؿفوموتطقرػو، ممجقع محبرؼي ممتورس موأن موتـؿقؿفو، مرزضفو مبلدؾوب فو

م.اظؿؼؾقدؼيموشرلػومعـماألغشطيماالضؿصودؼي

م.ظؾشعقبماألصؾقيماحملروعيمعـمأدؾوبماظرزقمواظؿـؿقيمايؼمصقوميصقلمسؾكمجدلمسودلموعـصػ-م3

م

م52اٌودةم

فومأومذغؾؿفومبصػيمتؼؾقدؼي،مأوماظيتمظؾشعقبماألصؾقيمايؼميفماألراضلمواألضوظقؿمواٌقاردماظيتماعؿؾؽؿ-م2

م.ادؿكدعؿفومأوماطؿلؾؿفومخبالفمذظؽ

ظؾشعقبماألصؾقيمايؼميفماعؿالكماألراضلمواألضوظقؿمواٌقاردماظيتمهقزػومحبؽؿماٌؾؽقيماظؿؼؾقدؼيمأوم-م3

مػل مسؾقف، مواظلقطرة موتـؿقؿفو مادؿكداعفو ميف موايؼ ماظؿؼؾقدؼي، ماالدؿكدام مأو ماظشغؾ مأذؽول معـ مشرلػو

م.واألراضلمواألضوظقؿمواٌقاردماظيتماطؿلؾؿفومخبالفمذظؽ

وؼؿؿمػذاماالسذلافمععماٌراسوةم.ممتـحماظدولماسذلاصومومحوؼيمضوغقغقنيمشلذهماألراضلمواألضوظقؿمواٌقارد-م4

م.اظقاجؾيمظعوداتماظشعقبماألصؾقيماٌعـقيموتؼوظقدػوموغظؿفوماًوصيمحبقوزةماألراضل

ً
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ًدًاؾرذقدؿدوـةًاؾيؾوكًبشأنًاؾصق

م11-2اٌودةم

مواألعـم ماظدخؾ موهؼقؼ ماظعؿوظي، مذبوالت ميف ماظصغرلة مواٌصوؼد مايرصقي ماٌصوؼد معلوػؿوت مبلػؿقي اسذلاصًو

اظغذائل،مؼـؾغلمظؾدولمأنمهؿلمبصقرةمعـودؾيمحؼققماظصقودؼـمواظعوعؾنيميفمذبولماظصقد،مالدقؿوماظعوعؾنيميفم

أصضؾقيمم–سـدماالضؿضوءمم–يفمععقشيمعلعقغيموسودظي،مععمإسطوئفؿممعصوؼدماظؽػوفمواٌصوؼدماظصغرلةموايرصقي،

 .االدؿػودةمعـمعـورؼماظصقدمواٌقاردماظلؿؽقيماظؿؼؾقدؼيميفماٌقوهماًوضعيمظؾقالؼيماظقرـقي

م
* * * * * * * 

ميفماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقيموغ ماالظؿزاعوتماٌـصقصمسؾقفو مأؼضو ؿوئٍمتلخذماًطقطماظؿقجقفقيميفمحلؾوغفو

إعالنًرقوًعممتراتماألعؿماٌؿقدةموعممتراتماظؼؿيمبشلنماظؿـؿقيماٌلؿداعي،ممبوميفمذظؽماٌؾودئماظيتموردتميفم

م:معـؾ(معممترماألعؿماٌؿقدةماٌعينمبوظؾقؽيمواظؿـؿقي)مبشأنًاؾلقكةًواؾمـؿقة

م:1اٌؾدأم

ؿمأنمضبققامحقوًةمصققًيموعـؿفًيميفموئومموضبؼمشل.مؿقؿماالػؿؿوعوتماٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيماٌلؿداعيؼؼعماظؾشرميفمص

م.ععماظطؾقعي

 

م:4اٌؾدأم

صبىمإسؿولمايؼميفماظؿـؿقيمسؾكمسبقمؼؽػؾماظقصوءمبشؽؾمعـصػمبوالحؿقوجوتماإلمنوئقيمواظؾقؽقيمظألجقولم

م.ايوظقيمواٌؼؾؾي

ً:اؾمعؾقؼات

اظيتموردتميفماظصؽقكماظدوظقيممبـوءمسؾكمعومدؾؼ،معـماٌؼذلحمأنمتؼؿؾسماًطقطماظؿقجقفقيماظعـوصرماظرئقلقي

أغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولمعؼدعيماًطقطماظؿقجقفقيماظطقسقيمظدسؿماظؿقؼقؼماٌلؿؿرمظؾقؼميفمشذاءم)ذاتماظصؾيم

وعـمبنيماظصؽقكماظدوظقيماألخرىماظيتمميؽـمأنم(.م3116طوفميفمدقوقماألعـماظغذائلماظقرين،ماٌـظؿي،م

م:9وظقيمعـماظقثقؼيأوماألجزاءماظؿ/ؼردمذطرػوميفماٌؼدعيمو

م

 احلقًيفًاؾمـؿقةإسالنم 

 ؾؾؼضاءًعؾىًمجقعًأذؽالًاؾمؿققزاالتػوضقيماظدوظقيم 

 ؾؾؼضاءًعؾىًمجقعًأذؽالًاؾمؿققزًضدًادلرأةاالتػوضقيماظدوظقيم 

 (0773)بقهنيًبقهنيًوبرـاؿجًعؿلًًإعالن 

 حؼوقًاؾطػلاتػوضقيم 

 ًاؾعؿلًاؾدوؾقة ماألرػولمماتػاؼقةًؿـظؿة م)بشلنمسؿوظي م293وم249رضؿ وأصرادمماظشعقبماألصؾقيو(

 (::2ورضؿمم299رضؿم)واظعؿؾميفمصقدماألزلوكم(م:27رضؿم)اظؼؾوئؾم

 م مأدرػؿ موأصراد ماٌفوجرؼـ ماظعؿول ممجقع محؼقق ممحوؼي مبشلن ماظدوظقي ًاؾعؿالً)االتػوضقي اتػاؼقة

                                                           
9
م./http://www2.ohchr.org/english/lawميؽـمايصقلمسؾكماظصؽقكماٌؿعؾؼيمحبؼققماإلغلونمعـماٌقضعم 

http://www2.ohchr.org/english/law/
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 (ادلفاجرقن

 اتػاؼقةًاألؿمًادلمودةًؾؼاـونًاؾلوار 

 00دولًأعؿالًاؾؼرنًإعالنًرقوًبشأنًاؾلقكةًواؾمـؿقةًوج 

 اتػاؼقةً)اتػوضقيمحػظموإدارةماألرصدةماظلؿؽقيماٌؿداخؾيماٌـورؼمواألرصدةماظلؿؽقيماظؽـرلةماالرهولم

 (األرصدةًاؾيؿؽقة

 ًاالتػاؼقةًبشأنًاؾمـوعًاؾلقوؾوجي 

 اإلدرتاتقهقةًاؾدوؾقةًؾؾودًؿنًاؾؽوارثًوإرارًعؿلًفقوغو 

 اتػاؼقةًاألؿمًادلمودةًبشأنًتغريًادلـاخ 

 ًؿسؤمترًاؾؼؿةًاؾعادليًبشأنًاؾمـؿقةًادليمداؿةًوخطةًعؿلًجوفاـيربغ

م

إدراجمإرورمعؿقازنميفماىزءماظؿؿفقديمعـماًطقطماظؿقجقفقيمظقشرلمإىلمطؾمعـمايؼققمموضدمؼؽقنمعـماٌفؿ

فقيميفمبغرضمبقونماظؽقػقيماظيتمدؿلوػؿمبفوماًطقطماظؿقجق)واظقاجؾوتمصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿـؿقيماظؾشرؼيمواظؾقؽي،م

االضؿصودؼيمأوماظؾققظقجقي،مظؽؾمعـمذبؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلةمم–اظؿـؿقيماٌلؿداعيمدقاءماالجؿؿوسقيم

م]أدغوهمادللادئًاؾعاؿةأغظرمأؼضوم[(ماظققمموشدا:موظغرلػو

م
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ًادلصاقدًاؾصغريةًوتعرقػفاًخصائص
م

ميفمػذاماظشلنمؼؿـوولمػذاماظؼلؿمعللظيمتعرؼػماٌصوؼدماظصغرلةموؼؼدممتقجقفوت

م

م.تؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبقجقدمصقارقمسدؼدةميفمضطوعماٌصوؼدماظصغرلة،موالمتضعمتعرؼػًومواحدًامشلذهماٌصوؼد

م

اظذؼـممواظعوعؾنيتعرؼػماألغشطيمم–مفطؾمزرفمبعقـمحبلىسؾكماٌلؿقىماظؼطريمأومم–وععمذظؽ،مصؿـماٌفؿم

م.يمسـدمتطؾقؼماًطقطماظؿقجقفقيؼعؿدلونمسؾكمغطوقمصغرل،مضؿوغومظؾشػوصقيمواٌلوءظ

م

وعـماٌؿؽـمادؿكداممسددمعـماٌعوؼرلمسـدمتعرؼػمعومميؽـمأنمؼقصػمبلغفمعصقدةمصغرلةماظـطوقميفمإرورمربؾلم

م:وعـمبنيمػذهماٌعوؼرل.مأومضطري

م

مدػقـيماظصقدموربرطفو/محفؿمضورب

ماظلػقـي/مغقعماظؼورب

موحدةماظصقد

ماٌؾؽقي

ماٌدةماٌلؿغرضيميفماظصقد

مقاضعماظصقدع

متصرؼػماٌصقدم

مادؿكدامماٌصقد

ماٌعرصيمواظؿؽـقظقجقو

ماالغدعوجميفماالضؿصود

م]4أغظرمأؼضًوماظؿعؾقؼوتمأدغوه،مواٌرصؼ[

م

اظشعقبمإنمأػؿقيماظصقدمطفزءمعـمودقؾيمتؼؾقدؼيمظؾعقشمضدمتؽقنماسؿؾورًامظفمأػؿقؿف،مطؿومػقمايولمعـالمبنيم

ماظصقدمدائؿوماألصؾقي وميؽـماظؼقلمأغفمبلؾىماألػؿقيماظـؼوصقيمٌفـؿفؿمواسؿؿودػؿمسؾكماٌقاردمم.اظذؼـماحذلصقا

معـماظعوعؾنيميفمذبولماظصقدم مصقودؼـمأو مالنمؼؽقغقا ماخؿقورػؿ ماظؿؼؾقدؼي،مالبدمعـماحذلام اٌوئقيميفمحقوتفؿ

م]أسالهم31،ماٌودةماظشعقبماألصؾقيميؼققاألعؿماٌؿقدةممإسالنأغظرم[

م

بوظـظرةماظشوعؾيمجملؿؿعوتماظصقد،موأنمؼشؿؾمذظؽمأؼضومعـمؼعؿؾقنميفماظؼطوعماظػرسلمموالبدمعـمربطماظؿعورؼػ

ماألخرىماظيتموريمسؾكماظدل ماظالحؼمظعؿؾقوتماظصقد،موطذظؽماألغشطي مإلدراجماظعؿؾم. مبوظغي وػـوكمأػؿقي

مم’’اًػل‘‘ ماٌضؿور ميفمػذا ماٌرأة مبف مب[يفماشؾىماألحقونماظذيمتؼقم لؾىماظـظرةمبلؾىمغؼصماظؾقوغوتمأو

م]اٌؿققزةمضدماٌرأةميفمػذاماظؼطوع

م
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ًاؾمعؾقؼات

إنمضطوعمعصوؼدماألزلوكمذدؼدماظؿـقع،موظقسمػـوكمتعرؼػمعؿػؼمسؾقفمسوٌقومظؾؿصوؼدماظصغرلةمعؼوبؾماٌصوؼدم

ماظؽؾرلة مذظؽمدقؽقنم. مصنن ماظؿعرؼػ، متلعكمإىلماًروجممبـؾمػذا مأن ماظؿقجقفقي مبنعؽونماًطقط مطون وإذا

م مسؾك ماٌلؿقؼنيمصعؾو مسؾك ماٌللظي مػذه مععوىي مطقػقي مإرذوداتمسـ مإسطوء مػق ماألدؾؿ مطون مورمبو األرجح،

م.احملؾلمواظقرين

م

م3114وضدمخؾصًممجوسيماظعؿؾماٌعـقيمبوٌصوؼدماظصغرلةميفماٌـظؿيمسـدعوماجؿؿعًميفمبوغؽقكمبؿوؼؾـدمسومم

ومتًماٌقاصؼيم.مصغرلةمغظرامظؿـقسفومودؼـوعقؿفوإىلمأغفمظقسمعـماٌؿؽـماظلعلمإىلموضعمتعرؼػمسوٌلمظؾؿصوؼدماظ

م:سؾكماظقصػماظؿوظلمشلذاماظؼطوعماظػرسل

م

م مودؼـوعل معؿطقر مضطوع مبلغف موادعًو متعرؼػًو ماظصغرلة ماٌصوؼد متعرؼػمضطوع مطـقػيميؽـ متؽـقظقجقوت مؼلؿكدم

ويفمأشؾىماألحقونم.ماظداخؾقيالدؿؽشوفماٌقاردماظلؿؽقيميفماظؾقورمواٌقوهممواظؿقزؼعماظؿصـقعصقدمويفماظمياظعؿوظ

إىلمتقرؼدمم–دقاءمظؾعضماظقضًمأومطؾماظقضًمأومعقزلقومم–تفدفماألغشطيماظيتمميوردفومػذاماظؼطوعماظػرسلم

اٌؿففمسبقماظؿصدؼرمزادميفمطـرلموظؽـماإلغؿوجمم.األزلوكموعـؿفوتفومإىلماألدقاقماحملؾقيموظالدؿفالكماٌعقشل

مظؾزؼودةماظيتمحدثًميفمتؽوعؾماألدقاقمويفماظعقٌيعـماٌصوؼدماظصغرلةميفماظعؼدمأوم .ماظعؼدؼـماألخرؼني،مغظرا

ماألزلوكم متصـقع ميف ماظـلوء متعؿؾ مبقـؿو ماظصقد مميوردقن ماظذؼـ مػؿ ماظرجول مأن مػق ماظلوئد ماظـؿط مطون وإذا

تصـقعمموتلقؼؼفو،مصوٌعروفمأنماظـلوءمؼعؿؾـمأؼضوميفمأغشطيماظصقدماظؼرؼؾيمعـماظلقاحؾمطؿومؼعؿؾماظرجولميف

موتقزؼعفو ماألزلوك موصـوسيمو. ماظشؾوك، مصـع معـؾ مبوٌصوؼد مصؾي ماظيتمشلو ماألخرى ماظػرسقي بعضماألغشطي

وايصقلمسؾكمدخؾمجملؿؿعوتماظصقدميفممعؿؾاظؼقارب،موإصالحماحملرطوتموصقوغؿفو،موشرلػومتقصرمصرصومظؾ

ؿقيمعؿػووتيمتػووتومذدؼدًا،محقٌمتذلاوحموتعؿؾماٌصوؼدماظصغرلةمسؾكمعلؿقؼوتمتـظق.ماظؾقورمويفماٌقوهماظداخؾقي

وبـوءم.مبنيمذكصمواحدمؼعؿؾميلوبف،موحؿكمضطوعماألسؿولماظرزلل،معرورًامبوٌمدلوتماظصغرلةمشرلماظرزلقي

سؾكمذظؽ،مصننمػذاماظؼطوعماظػرسلمظقسمعؿفوغلًومداخؾماظؾؾدماظقاحدمأومصقؿومبنيماظؾؾدانمواألضوظقؿ،موبوظؿوظلم

همايؼقؼيمسـدموضعمأيمادذلاتقفقوتمأومدقودوتمظؾـفقضمبندفوعفميفماألعـماظغذائلمالبدمعـماالػؿؿوممبفذ

مم(quoted in Béné, Macfadyen and Allison, 2007, p 7،م5222اٌـظؿيم)ودبػقػمورلةماظػؼرم

وؼؿضؿـماٌرصؼم.م’’عشروعماألسدادماظؽؾرلة‘‘غقضشًمعللظيموضعمتعرؼػمظؾؿصوؼدماظصغرلةميفمدقوقمعومؼعرفمبـ

مأثـوءمسؿؾماٌشروعمم4 مأؼضًو[جدوالمبػؽوتموخصوئصماٌصوؼدماظيتمتشؾفمتؾؽماظيتممتمإسدادػو اظؾـؽم:مأغظر

م.م]3121اٌرطزماظعوٌلمظألزلوك،م/ماٌـظؿي/ماظدوظل

م

م
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ًؿلادئًعاؿة
م

م.مؼؿـوولمػذاماظؼلؿماٌؾودئماألدودقيماٌؼذلحيمظقضعماًطقطماظؿقجقفقيمسؾكمأدودفو

م

وػلمتشفعماٌشورطيمبوإلضوصيم.مجقفقيمسؾكمعؾودئمايقطؿيماىقدة،معـؾماظشػوصقيمواٌلوءظيتؼقمماًطقطماظؿق

م.موػلمتدسقمأؼضومإىلماٌلموظقيماالجؿؿوسقيمواظؿضوعـماالجؿؿوسل.مإىلمأغفومذوعؾي

م

م مبلن مذظؽ ميف مععذلصي ماظؿـؿقي، ميف ماإلغلون محؼقق مغفٍ ماظؿقجقفقي ماًطقط مظوتـؿفٍ مصرد مذظؽمم–ؽؾ ميف مبو

م.عؾزعيمضوغقغًوموحؼقض–ؿقسوتماحملروعيماجمل

م

بنيماىـلنيموإىلمسدمماظؿؿققزمماًطقطماظؿقجقفقيمإىلماٌلوواةوظذامتدسقماظؿـؿقيماظعودظيمعللظيمجقػرؼي،ممإن

م.واحذلامموعشورطيممجقعماٌعـقنيمبوٌصوؼدماظصغرلة

م

مإدارةموتشفع مبني ماظيتموؿع مواٌؿؽوعؾي ماظؽؾقي ماظـُفٍ ماظؿقجقفقي ماظـظوممماًطقط موإدارة ماظطؾقعقي اٌقارد

مواالضؿصودؼي ماالجؿؿوسقي مواظؿـؿقي ماظؿـؿقيمم.االؼؽقظقجل، موعؿطؾؾوت مظؾؾقؽي، ماالػؿؿوم مغػس مإسطوء وؼـؾغل

مواالضؿصودؼي،موحؼققماجملؿؿعماحملؾل مأدودلمؼصؾحمظؾـقاحلماظؾققظقجقيمم.10االجؿؿوسقي معػفقم واالدؿداعي

أنمتلذلذدماألصعولمػـومبوظـفٍماظؿققرلموإدارةماٌكورر،متالصقومأليمغؿوئٍموالبدم.مطؿومؼصؾحمظألبعودماإلغلوغقي

شرلمعرشقبمصقفو،مواظيتمالمتؼؿصرمسؾكماالدؿغاللماٌػرطمظؾؿقاردماظلؿؽقيمواظؿلثرلماظلؾيبمسؾكماظؾقؽي،مبؾم

م.ممتؿدمإىلمغؿوئٍماجؿؿوسقيمواضؿصودؼيمشرلمعؼؾقظي

م

ماٌقجقد مبوإلرور ماظؿقجقفقي ماًطقط ماظـظوممموتؾؿزم مغفٍ موتؿؾع ماظرذقد، ماظصقد مبشلن ماظلؾقك معدوغي يف

ممجقعم موادؿداعي موسلقظقي ماٌشورطني، مآراء موهؿضـ مؼفؿديمبف، مػوم ماألزلوكمطؿؾدأ االؼؽقظقجلميفمعصوؼد

م.أجزاءماظـظؿماالؼؽقظقجقي،ممبوميفمذظؽمدؾؾمععقشيماظلؽون

م

ًاؾمعؾقؼات

اًطقطماظؿقجقفقي،موإمنوممتقؾمإىلمأنمتؽقنماألدوسماظذيماٌؾودئماظعوعيماٌذطقرةمأسالهمظقلًمضوصرةمسؾكم

طؿومأنمأشؾىمػذهماٌؾودئمدقلتلمذطرهميفماظعـووؼـماٌقضقسقيماظؿوظقي،م.مؼؼقممسؾقفماظعدؼدمعـماظصؽقكماظدوظقي

م.وععمذظؽ،مصننمظؾعضمػذهماٌؾودئمأػؿقيمبوظغي،موبوظؿوظلمصنغفومتلؿقؼمإذورةمخوصيميفمبداؼيماظقثقؼي

ماىقدةؽـموصػمصؿـماٌؿ ممثوغقيمصػوتمأدودقيمايقطؿي متقاصؼم‘‘:مسؾكمأنمشلو مواظؿقجفمسبق اظؿشورطقي،

.ماآلراء،مواٌلوءظي،مواظشػوصقي،مواالدؿفوبي،مواظػعوظقيمواظؽػوءة،مواظعداظيمواظشؿقظقي،مواالظؿزاممبلقودةماظؼوغقن

عمأصقاتمأطـرماظػؽوتمتعرضومظؾكطرموػلمتؿؽػؾمبؿؼؾقؾمحفؿماظػلود،موأخذمآراءماألضؾقوتميفمايلؾون،موزلو

اظؾفـيماالضؿصودؼيم)م’’سـدمادبوذماظؼرارات،موتلؿفقىمالحؿقوجوتماجملؿؿعميفماظقضًمايوضرمويفماٌلؿؼؾؾ

                                                           
10
 :311، (Kurien & Willmann) أغظرمأؼضًو 
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عومػلمايقطؿيماىقدة؟معقضعماظؾفـيم.م3119واالجؿؿوسقيمظغربمآدقومواحملقطماشلوديميفماألعؿماٌؿقدة،م

م(.واحملقطماشلوديمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقياالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمظغربمآدقوم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ًؿشارؽةًأصوابًادلصؾوةًومتنقؾفم
م

ماظ مػذا مصـعمؼؿـوول ميف ماآلخرؼـ ماٌصؾقي موأصقوب ماٌعـقي مظؾؿفؿؿعوتماحملؾقي ماظػعوظي ماٌشورطي مأػؿقي ؼلؿ

ماظؼراراتمواظؼقوممبوألسؿولماٌؿعؾؼيمحبقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةموتـؿقؿفو

م

اظؿقجقفقيمالدؿكداممُغفٍمذوعؾيموتشورطقيميفمطؾمسؿؾقوتمصـعماظؼرارمواظؿكطقطمواظؿـػقذماظيتمقطمتروجماًط

م.مشلومسالضيمبوٌصوؼدماظصغرلةموبوظعوعؾنيميفمصـوسيماظصقدموذبؿؿعوتفؿماحملؾقي

م

لمدقاءمبصقرةمعؾوذرةمأومعـمخال)البدمعـمتشفقعماٌشووراتماٌػقدةمواٌشورطيمعـمجوغىمأصقوبماٌصؾقيم

واٌطؾقبمأؼضومتشفقعم.ماحملروعنيمعـفؿ،مواظذلوؼٍمظذظؽميفمسؿؾقوتمصـعماظؼرارالدقؿوم(مممـؾقفؿماٌكؿورؼـ

م موعراسوة ماىـلني، مبني ماٌرأةاٌلوواة مومتؽني ماىـلوغل، مواٌـظقر مبوىـلني، ماٌؿعؾؼي ماظشقاشؾ وؼـؾغلم.

يمألصقوبماٌصؾقي،مومموردوتفؿماٌعؿودة،ميفمايلؾونماًصوئصماٌفـقمظعؿؾقوتماظؿشوورموودوئؾفومأنمتلخذ

وأنمتقلرمإجراءماٌشووراتمبنيمطؾماٌعـقني،مصؾؽؾمإغلونمايؼميفماٌشورطيمبصقرةمعؾوذرةمأومشرلمعؾوذرةميفم

موادؿكدامم ماظؿـظقؿوت، موتطقؼر ماظؼدرات، مبـوء مررؼؼ مسـ مأحؽوم موضع معـ موالبد مسؾقف، اظؼراراتماظيتمتمثر

ماظؼدراتموايقاصزمظدىماٌعـقنيمظؽلمؼشورطقاممظؾؿفؿقسيمودوئؾماالتصوالتماٌـودؾي مظؿقاصر اٌلؿفدصي،مضؿوغو

م.بصقرةمصعوظي

م

م مأدغكمعلؿقىمممؽـمعـماظالعرطزؼي مسـد ماٌشورطيميفمصـعماظؼرار ماظؿقجقفقي ماظؿؾعقي)تشفعماًطقط (.معؾدأ

مواظؿـظقؿقي،مؼـؾغلمأنمتؼق ماظؼوغقغقي مسؾصوظلقودوتماألدودقيمذاتماظصؾي،مواألرر كماٌشووراتمواٌشورطوتمم

اًطقطماظؿقجقفقيمتـظرمإىلماٌصوؼدماظصغرلةمواألغشطيماٌرتؾطيمبفومبوسؿؾورػومسؿؾقوتماضؿصودؼيمإذمأنم.ماظعوعي

بصقرةمجقػرؼيميفمأشؾىمم–حؿكمسـدعومتؽقنمظؾعضماظقضًمأومعـمحنيمإىلمآخر،محقٌمأغفومتلفؿم)وعفـقيم

صقدميفماألجفزةمو،مالبدمعـممتـقؾماٌصوؼدماظصغرلةمواظعوعؾنيميفمذبولماظوعـمػـ(.مودوئؾماٌعقشييفمم–األحقونم

(.معـؾمذبوظسمإدارةمعقاردماٌصوؼدمواٌـورؼماظلوحؾقي)دقاءماحملؾقيمأوماظؼطرؼيمذاتماظصؾيمماٌفـقيمواظؼطوسقي

اظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيمعـماٌلؿقىماحملؾلمإىلماٌلؿقؼوتماىفقؼيموم–طؿومؼـؾغلمإضوعيمروابطمرأدقيميفمصـعماظؼرارم

ععماظؿؿـقؾماٌـودىمٌكؿؾػماٌصوحلميفمطؾمعلؿقىمعـمػذهماٌلؿقؼوت،مضؿوغومألنمتلتلممجقعمم–واظدوظقيم

م.ماظشقاشؾماحملؾقيمممـؾيممتـقالمالئؼوميفماظلقودوتموبراعٍماظعؿؾماألودعمغطوضو

م

وسـمسؾؿمعـمجوغىماجملؿؿعوتموعلؾؼيمسؿؾقوتماظؿـػقذمسؾكمأنمتؽقنمػـوكمعقاصؼيمحرةممتـطقيوؼـؾغلمأنم

م موذبؿؿعوت ماٌؿلثرة ماألصؾقياحملؾقي متدابرلمماظشعقب مأو مظؾؿـػقذ مبراعٍ مأو معشروسوت مأي مسؾك ماالتػوق ضؾؾ

م.متشرؼعقيمأومإدارؼيمضدمتمثرمسؾقفؿ،متالصقوميدوثمأيمتلثرلاتمععوطليمسؾكماظؿـؿقي

م

مغزاسوتمربؿؿ مألي مظؾؿصدي مآظقوتمظػضماٌـوزسوت موجقد معـ ماظعؿؾقوتموالبد ميف ماٌصؾقي مبنيمأصقوب ؾي

واظلؾؾماٌـودؾيمظػضماظـزاسوتموثقؼيماظصؾيمبوظظروفماظلوئدة،موالبدمأنمتؽقنموثقؼيم.ماظؿشورطقيمظصـعماظؼرار

م.اظصؾيمبوظـؼوصيماظلوئدةمأؼضًو
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م

ًاؾمعؾقؼات

يفماظؿلثرلمسؾكموتلوغدمسؿؾقيماٌشورطيموحؼمأصقوبماٌصؾقيممتؿعرضػـوكماظعدؼدمعـماظصؽقكمايوظقيماظيتم

م.اظؼراراتماظيتمتؿعؾؼمحبقوتفؿمودؾؾمععقشؿفؿ،موحبؼفؿميفمأنمميـؾقا،موضرورةموجقدمآظقوتمظػضماظـزاسوت

م

بوظؼدرماظذيمم–ؼـؾغلمظؾدولم‘‘سؾكمأغفم(م24-7اٌودةم)دوغيماٌتمطدمً:ؿدوـةًاؾيؾوكًبشأنًاؾصقدًاؾرذقد

سؿؾقوتمادبوذماظؼرارمبوظشػوصقيموهؼقؼمحؾقاًلمدرؼعيمأنمتؽػؾماتلوممم–تلؿحمبفماظؼقاغنيمواظؾقائحماظقرـقيم

ماٌؾقيظ مؾؿشؽالت م. متؼقم مأن مظؾدول مم–وؼـؾغل متدابرل ممبؼؿضك ماظصـوسوتمم–عـودؾي معع ماظؿشوور بؿلفقؾ

وضؿونماٌشورطيماظػعوظيمشلذهماألررافممقؽيموشرلػومعـماٌـظؿوتماٌفؿؿياظلؿؽقي،موسؿولماظصقد،موعـظؿوتماظؾ

ماظؼرارا مواظؿـؿقي،مواإلضراضميفمادبوذ ماألزلوك، معصوؼد مبندارة مبقضعماظؼقاغنيمواظلقودوتماٌؿصؾي تماًوصي

ماظدوظقني مواٌعقغي م. م)وتـصماٌدوغي م3-2-21اٌودة م( ظالدؿكداعوتماٌؿعددةممًاؼـؾغلمظؾدول،مغظر‘‘سؾكمأغف

دمخاللمسؿؾقوتمادبوذمظؾؿـورؼماظلوحؾقي،مأنمتؽػؾماظؿشوورمععمممـؾلمضطوعمعصوؼدماألزلوك،موذبؿؿعوتماظصق

اٌدوغيمطؿومتـصمم’’اظؼرار،موإذراطفؿميفماظـشوروتماألخرىماٌؿصؾيمبوظؿكطقطمإلدارةماٌـورؼماظلوحؾقيموتـؿقؿفو

ؼـؾغلمظؾدولمأنمتروجمظقضعمإجراءاتموآظقوت،مسؾكماٌلؿقىماإلداريماٌـودىم‘‘سؾكمأغفم(م6-2-21اٌودةم)

مع مضطوع مداخؾ ماظيتمتـشل ماظـزاسوت معـمظؿلقؼي موشرلػؿ ماٌصوؼد معقارد مبنيمعلؿكدعل موصقؿو ماألزلوك صوؼد

ً.’’علؿكدعلماٌـورؼماظلوحؾقي

م

ظؾشعقبماألصؾقيمايؼميفم‘‘أنمؼـصمسؾكمم:(29)اٌودةمًاؾشعوبًاألصؾقةإعالنًاألؿمًادلمودةًبشأنًحؼوقً

ؿورػؿمػلمبـػلفومووصؼوماٌشورطيميفمادبوذماظؼراراتماٌؿعؾؼيمبوٌلوئؾماظيتممتسمحؼقضفومعـمخاللمممـؾنيمدب

مبودبوذم متؼقم ماظيت مبفو ماًوصي ماألصؾقي معمدلوتفو موتطقؼر محػظ ميف مايؼ موطذظؽ ماًوصي، إلجراءاتفو

مسؾكم.’’اظؼرارات مؼـصماإلسالن مواٌلؾؼي‘‘مطؿو مايرة ماٌقاصؼي ميف ماظشعقبماألصؾقي ميفم)م’’حؼ مجوء عـؾؿو

ً(39وم22ماٌودتني

م

ًواؾمـؿقة ًاؾلقكة ًبشأن ًرقو م)ًإعالن مواجملؿؿع‘‘م:(33اٌؾدأ موذبؿؿعوتفؿ ماألصؾقني ماحملؾقيمظؾلؽون وت

وؼـؾغلمأنمتعذلفم.مدارةموتـؿقيماظؾقؽيمبػضؾمعومظدؼفؿمعـمععورفمومموردوتمتؼؾقدؼياألخرى،مدورمحققيميفمإ

اظدولمبفقؼؿفؿموثؼوصؿفؿموعصويفؿ،موأنمتدسؿفومسؾكماظـققماظقاجىمومتؽـفؿمعـماٌشورطيمبػعوظقيميفمهؼقؼم

ً.’’ظؿـؿقيماٌلؿداعيا

م

ً ًادلفاجرقن ًاؾعؿال ً)اتػاؼقة ً(0-20ادلادة ماظعؿؾم: مادؿشورة ماظقرين، مظؿشرؼعفو موصؼًو ماظعؿؾ، مدول تقلر

ً.اٌفوجرؼـموأصرادمأدرػؿمأومعشورطؿفؿميفمادبوذماظؼراراتماٌؿعؾؼيمحبقوةماجملؿؿعوتماحملؾقيموإدارتفو

م

تـصميفمدقوقماظؿـؿقيماظرؼػقيموسؾكمأدوسمم:(02ادلادةً)أةًاتػاؼقةًاؾؼضاءًعؾىًمجقعًأذؽالًاؾمؿققزًضدًادلر

م مأنمتؽػؾماظدولمظؾؿرأة ايؼميفماٌشورطيميفموضعموتـػقذماظؿكطقطم‘‘اٌلوواةمبنيماظرجؾمواٌرأةمسؾكمضرورة

ً.’’اإلمنوئلمسؾكممجقعماٌلؿقؼوت
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م

تقضقحمعدىماظدضيميفممترىموعـمبنيماٌلوئؾماظيتمتدخؾميفمدقوقمسؿؾقيماٌشورطيمأنماًطقطماظؿقجقفقيمضد

صػلماظقضًماظذيمؼـؿظرمصقفمأنمتؽقنماًطقطم.مهدؼدمأصقوبماٌصؾقي،مأيمعـمػؿماٌعـققنموطقػقيمإذراطفؿ

مصننمهدؼد مذوعؾمبشؽؾمسوم، مذاتمتقجف مالمؼماظؿقجقفقي مضد موعشورطؿفؿ مأعرًامأصقوبماٌصؾقي مدائؿًو ؽقن

ميؿدمعـمػمالءماظعوعؾنيمبصقرةمعؾوذرةميفمأغشطيماظصقدممؿؾنيصـطوقمأصقوبماٌصؾقيماحملؿ.مظقاضعدفالميفما

م ماظصغرلة موشرلػو)يفماٌصوؼد مشلو مواظعؿؾقوتماظؿوظقي مسؿؾقوتماظصقد مإىلم( ماحملؾقي، موذبؿؿعوتفؿ مأدرػؿ وأصراد

موضطوعم ماظؽؾرلة ماٌصوؼد ميف مواظؽقوغوتماألخرىماظعوعؾي مواظقرـقي، ماالضؿصوداتماحملؾقي ماظعوعؾنيميف معـ شرلػؿ

م.يماألحقوءماٌوئقيتربق

م

ويفمزؾماظؿقجفماظعوممايوظلميفمطـرلمعـماظؾؾدانمسبقماظالعرطزؼيموغؼؾمعلموظقوتمصـعماظؼرارموإدارةماٌقاردمإىلم

اٌلؿقؼوتماحملؾقي،مأصؾحماالػؿؿوممؼؿزاؼدمبودؿكدامماشلقوطؾمواإلجراءاتماظؿؼؾقدؼيمواظعرصقيميفمطػوظيماٌشورطيم

مجوغىماجملؿؿعماحملؾل معـ مطـرلمعـموع. ميف معـودؾًو ماحملؾقي مطونممتؽنيماٌمدلوتماظؿؼؾقدؼي مصنذا مذظؽ، ع

م ممتـؾممالايوالت،مصنغفو ماجؿؿوسقيبوظضرورة مسداظي مطقوغوتمشرلمعؿفوغ. مسودًة،موظقسملصؿفؿؿعوتماظصقد ي

ودلمقزؼعمسمديمإسودةمتقزؼعماظلؾطوتمعـمايؽقعوتماٌرطزؼيمإىلماظؼقوداتماحملؾقيمإىلمتػـوكمعومؼضؿـمأنمت

حقاجزمثؼوصقيمهقلمدونمم–عـالمم–صؼدمتؽقنمػـوكم.م11جملؿؿعماحملؾلمبصقرةمتؾؼوئقيظؾقؼققمواٌزاؼومداخؾما

مععوىؿف مإىل مضبؿوج مأعر موػق ماٌفوجرؼـ، مأو ماظـلوء معشورطي مدعً. مموطؾؿو ماظؿقجقفقي تشفقعممإىلاًطقط

م.يمػذهماٌشؽؾيدرادمطؾؿومطونمعـماظضرورياٌمدلوتماظؿؼؾقدؼيمواٌؿوردوتماظعرصقي،م

ًحوؽؿةًادلوارد،ًوـظمًاؾدخولًإىلًادلصاقد،ًواؾمـػقذ

م

ؼؿـوولمػذاماظؼلؿمضرورةماظؿؽػؾمبودؿكدامماٌقاردمبصقرةمعلؿداعي،موتطؾقؼمغظؿماظدخقلمإىلماٌصوؼدممبومؼؿلؼم

م.واالحؿقوجوتماٌعقشقيمجملؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلة

م

ًةاؾدخولًإىلًادلصاقدًوؿلادئًاحلوؽؿ

م

تؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبضرورةماالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقاردماٌوئقيموشرلػومعـماٌقاردماظطؾقعقي،موبننوزمايؼم

م.يفماظؿـؿقيمبوظقصوءمبوالحؿقوجوتماإلمنوئقيمواظؾقؽقيمععًو،مدقاءمألجقولمايوضرمأوماٌلؿؼؾؾ

م

م ماإلؼؽقظقجل ماظـظوم مبـفٍ ماظؿقجقفقي معصوؼوتعذلفماًطقط مإدارة مإدارةميف ميف مبف مؼلذلذد ماألزلوكمطؿؾدأ د

وؼـؾغلمتطؾقؼمػذاماظـفٍمبطرؼؼيمترطزمسؾكم.مؼراسلماالسؿؾوراتماإلغلوغقيمواالؼؽقظقجقيماظؾققظقجقيمععًوواٌقاردم

والبدمعـمإؼالءم.ماجملؿؿعماحملؾلموتؿلؼمععمايؼوئؼماٌعقشقيميفماٌصوؼدماظصغرلةموععمعؾودئمحؼققماإلغلون

وؼـؾغلماظذلوؼٍمظإلدارةمبوٌشورطيموظغرلػومعـماظذلتقؾوتم.محؼققمأذدماجملؿقسوتمتضررًامخوصميؿوؼياػؿؿومم

                                                           
11

م  مأؼضًو م  ?Béné C. & Neiland A. 2004. Empowerment reform, yes... but empowerment for whomأغظر

Fisheries decentralization reforms in developing countries: a critical assessment with specific 
reference to poverty reduction. Aquatic Resources, Culture and Development. (1) 1. Pp35-49م
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وتروؼٍم.ماظؿشورطقيمبوظـلؾيمىؿقعماٌقوهماظلوحؾقيمواظداخؾقي،معـؾؿومضبدثميفمدقوقماٌـورؼماظؾقرؼيماحملؿقي

مبؿؿ ماظصغرلة، مبوٌصوؼد ماًوصي ماظقسلمبويؼقق مإلثورة مأؼضًو ماظؿقجقفقي موسؿولماًطقط ماظصقودؼـ ؽنيمصغور

م.اظصقدموذبؿؿعوتفؿماحملؾقيمظؽلمؼطوظؾقامحبؼقضفؿ

م

طؿومتؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبضرورةمأنمتلعكماجملؿؿعوتماحملؾقيميفماٌصوؼدماظصغرلةمإىلمايصقلمسؾكماٌقاردم

وردوتماحملؾقي،مأوموؼـؾغلماظـظرمإىلماظعوداتمواٌؿ.مومؼعقشقنمسؾقفاظؼوسدةماظيتاظيتمتشؽؾم(ماألراضلمواٌقوه)

إىلمررقمايصقلماظؿػضقؾقيماألخرىمسؾكماٌقاردماظلؿؽقيمواألراضلمعـمجوغىماجملؿؿعوتماحملؾقيميفماٌصوؼدم

والبدمأنمتؿقاصؼمغظؿماإلدارةمععمايؼوئؼمم.12،مبطرقمتؿلؼموحؼققماإلغلوناظشعقبماألصؾقياظصغرلةممبـمصقفوم

أنماألراضلماظلوحؾقيميؼوئؼمتؼقمميفمأشؾىماألحقونمسؾكمعػفقمماظـؼوصقي،موأنمتعذلفمبلنمػذهمام–االجؿؿوسقيم

م.وعـورؼماظصقدمػلمعقاردمظؾؿفؿؿعماحملؾل

م

ماٌلؿكدعنيم معشؽالت موأن ماٌقارد، مسؾك متـوصلًو ماألحقون مأشؾى ميف مػـوك مأن ماظؿقجقفقي ماًطقط وتالحظ

ماظداخؾقي ماٌقوه ميف مالدقؿو مبوظػعؾ، معقجقدة ماٌؿعددؼـ متلؿك. ماظؾشرؼيمصـػسماٌقوه ماألغشطي معـ ماظعدؼد ميف دم

مواظلقوحي،م مواٌالحي، مواظزراسي، ماظؽفربوء، موتقظقد ماٌوئقي، ماألحقوء متربقي معـؾ ماظصقد، مسؿؾقوت خبالف

م ماظـػط مآبور موحػر ماٌكؾػوت، معـ مواظؿكؾص مواٌصوغع ماٌدن مإىل ماٌقوه معقاضعموادؿكراجفوتقصقؾ موهدؼد ،

مظؾـؿقماظلرؼعميفمتربق.ماٌقاغه يماألحقوءماٌوئقيميفمطـرلمعـماألعوطـ،مصرمبومطوغًمػـوكمحوجيمإىلماؼالءموغظرًا

ماظصغرلة موبنيماٌصوؼد ماظؼطوع مواظؿـوصسمبنيمػذا مخوصمظؾؿػوسؾ ماػؿؿوم ميفم. ماظلوحؾقي صوظؿـوصسمسؾكماٌـورؼ

معؿزاؼد مضؾؼ معصدر مػق ماالضؿصودي ماظـؿق مدقوق ماالجؿؿوس. موصوئدتفو مضقؿؿفو مشلو معؾودئ موضع ماٌفؿ قيمصؿـ

مٌ مسؿؾقوتمواالضؿصودؼي معـوضشي مسـد مالئؼي مبصقرة ماألزلوك معصوؼد مأوضوع مررح مميؽـ محؿك ماألزلوك، صوؼد

م.اظؿكصقصموخططماظؿـؿقي

م

ًادليسؤوؾقاتًوآؾقاتًاؾمـػقذ

م

م ماظصغرلة ماٌصوؼد ميف ماظصقد مجملؿؿعوت مواٌلموظقي مايؼ مإسطوء ماظـظؿمؼـؾغل موتدؼر موهؿل مُتصؾح ظؽل

احملؾقيمواظلوحؾقيماظيتمتعؿؿدمسؾقفومػذهماجملؿؿعوتميفمحقوتفو،مواظيتمادؿكدعؿفومسودةماالؼؽقظقجقيميفماٌقوهم

ماتضحميفماظـظومم.مظؽلىمضقتفو ماٌصوؼدموبنيمصقنماظؿـقعماظؾققظقجل،موػقمعو وػـوكمسالضيموثقؼيمبنيمإدارة

مدورمػومموعلموظقيمؼـؾغل مأنمظؾؿصوؼدماظصغرلة ميفمػذامماالؼؽقظقجلمإلدارةمعصوؼدماألزلوك،مطؿو أنمتؿقؿؾفو

م.اظلقوق

م

مسؾكمإتؾوعمررقمومموردوتمظؾصقدم ماظصغرلة ماٌدعر،مععمتشفقعماٌصوؼد مسؾكمأذؽولماظصقد والبدمعـماظؼضوء

موبقؽؿفو ماٌصوؼد موتـودىمعؿطؾؾوتمػذه مسؾكماظؾقؽي مهوصظ مإبالغم. مشرلماظؼوغقغلمدون ماظصقد وؼـؾغلمععوىي

،مصوًطقطماظؿقجقفقيمفـمأغقاعماظؿؾقثمداخؾمػذاماظؼطوعموخورجودونمتـظقؿموطذظؽماظؿؾقثماظؾقريموشرلهمع

                                                           
12
م3119،مSharmaأغظرمأؼضًوم 
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ماظـظومم مسؾك ماظؿلثرلات متؼؾقؾ معع ماظرذقد مظؾصقد مومموردوت معـودؾي متؽـقظقجقوت مادؿـؾوط مسؾك تشفع

م.االؼؽقظقجلموتـػقذمضقاسدماإلدارةماظؼوئؿي

م

ؾقوتماظصقدميفماٌصوؼدماظؽؾرلةموتؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبقجقدمغزاسوتمبنيماظصقودؼـميفماٌصوؼدماظصغرلةموسؿ

ماظـزاسوت ماىوغىماألضعػميفمأشؾىماألحقونميفمػذه .محقلمايصقلمسؾكماٌقارد،موبلنماىوغىماألولمػق

اٌعؼقظيممواألعرمحبوجيمإىلمآظقوتمظػضمػذهماظـزاسوت،مطؿومؼـؾغلمدسؿماظصقودؼـميفماٌصوؼدماظصغرلةميفمعطوظؾفؿ

ماظدخقلمإىلمعـورؼماظصقدم مؿؼؾقدؼياظ)بؼصر صفـوكمحوجيمإىلممحوؼيمحؼفؿميفماظصقدمعـمخاللمغظؿم.مسؾقفؿ(

م.عـودؾيمظؾرصدمواٌراضؾيمواإلذراف

م

وتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيمُغفٍمحقطؿيماٌقاردماظيتموؿعمبنيمإدارةمعصوؼدماألزلوكموبنيماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيم

ظؾؿفؿؿعوتم(مغقغقيمواضؿصودؼيمواجؿؿوسقيعمدلقيموضو)وػلمتعذلفمبويوجيمإىلمحقاصزمعـودؾيم.مواالضؿصودؼي

م ماٌلؿداعي ممتورسماإلدارة مظؽل ماظصغرلة ماٌصوؼد ميف ماظؼصرلم–احملؾقي ماٌدى ميف ماظيتمم-حؿك ماٌوئقي ظؾؿقارد

وتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيمأؼضوماظؼضوءمسؾكم.مؼعؿؿدونمسؾقفوميفمععقشؿفؿ،مػؿمواألجقولماظؼودعيمسؾكماظلقاء

م.ـصػيمظؾدسؿموشرلهمعـماٌؿوردوتماالضؿصودؼيمشرلماٌلؿداعياألذؽولماظضورةموشرلماٌ

م

ًاؾيالؿةًيفًاؾلوار

م

مػذهممتعذلف موراء موبوألدؾوبماظعدؼدة ماظؾقور، ميف ماظلالعي ممبلوئؾ ماظذيمضبقط مبوظؿعؼقد ماظؿقجقفقي اًطقط

دىمإلدارةماٌصوؼدمصؿصؿقؿموتـػقذمغظوممعـو.ماظلالعيماظـوضصي،مواظعالضيمبنيماظلالعيميفماظؾقورمواظصقدماظرذقد

اظؾذؼـمؼـدصعقنمإىلماظصقدمضؾؾمشرلػؿموبوظؿوظلمؼؿفوػؾقنمايوصزمسؾكمعـمذلغفمتؼؾقؾماظضغطمسؾكماظصقودؼـم

اظقضوؼي،مواالحؿػوزمبويقوةمواإلغؼوذماظذاتل،مواظؾقٌم:مواظـفٍماظػعولمظؾلالعيميفماظؾقورمؼضؿ.مضؿونمدالعؿفؿ

يموتشورطقي،معـؾمتطقؼرماظؿؽـقظقجقو،موإدخولمهلقـوتمسؾكمصـوسيموضبؿوجماألعرمػـومإىلمُغفٍمطؾق.مواإلغؼوذ

والبدمعـمإدخولماالسؿؾوراتمذاتماظصؾيموسـوصرم.م،مواظؿدرؼىموإثورةماظقسل،موضقاسدماإلدارةموتطؾقؼفواظؼقارب

موتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيمبشدةمتدابرلماظلالعيميف.ماظلالعيميفماظؾقورميفممجقعمعشروسوتموعؾودراتماٌصوؼد

م.اظؾقورموهلنيمزروفماظعؿؾماظيتمتـطقيمسؾقفومػذهماظؿدابرل

م

ًاؾمعؾقؼاتً

م ماظؼلؿ مػذا معقضقع ماٌصوؼد)إن مإىل ماظدخقل موغظؿ ماٌقارد محقطؿي م( ماالجؿؿوسقيمم–ػق ماظؿـؿقي مجوغى إىل

م مأدغوه مأشؾىمم–واالضؿصودؼي مصقفو مظؾؿفوالتماظيتمتظفر ماظؿقجقفقي،مورمبو مظؾكطقط عقضقعمربقريمبوظـلؾي

وتذلجؿمإىلمأحؽوممتؿعؾؼمحبؼققمذبؿعؿوتماظصقدميفمم–.ماظؼوئؿيمسؾكمُغفٍمحؼققماإلغلونم–ألصؽورماىدؼدةما

مواظؿـؿقيماٌلؿداعي مبفدفماظذلوؼٍمظؾققطؿيماىقدة ماٌصوؼدماظصغرلة ماظؼوئؿمسؾكمايؼققم. ماإلرور وؼـعؽسمػذا

اظشعقبمٌلميؼققماإلغلون،موإسالنمحؼققمعـؾماإلسالنماظعو)بوظػعؾميفماظعدؼدمعـماظصؽقكماظدوظقيماظؼوئؿيم

وإنمطوغًمػـوكمحوجيمإىلمتقضقحمطقػقيمتطؾقؼمذظؽمسؾكماٌصوؼدماظصغرلةمععمربطم(مأغظرمعومدؾؼم–ماألصؾقي

م.حؼققماظصقدمحبؼققماإلغلون
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م

مواالضؿصودؼيماٌلؿداعيمواظؿقصم–أؼضومذبولمؼـؾغلمصقفماظـظرمإىلماالحؿقوجوتماالجؿؿوسقيمموػـو بنيمقؼمبقـفو

اظػقائدمايؼقؼيمرقؼؾيماألجؾ،مصؿدوغيماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقدموغفٍماظـظومماالؼؽقظقجلميفمإدارةمعصوؼدم

إىلماٌزؼدمعـماإلرذوداتمحؿكمم–عرةمأخرىمم–األزلوكمؼشؽالنمإرورامدؾقؿوميفمػذاماظشلن،موظؽـماألعرمضبؿوجم

م.ميؽـمتطؾقؼمذظؽمسؾكماٌصوؼدماظصغرلة

م

اظصؽقكماألخرىماظيتمتؿعرضمظالحؿقوجوتمصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾؿقارد،موذظؽمموضدممتموضعمسددمعـ

مسؾكماٌؾودئماظعوعيماظيتموردتميفمعدوغيماظلؾقك وػـوكماظعدؼدمعـمخططماظعؿؾماظدوظقيمػذهمترتؾطم.متلدقلًو

م:م،معـؾ(3112،ماٌـظؿيم:::2أغظرماٌـظؿيم)ارتؾورومخوصًومبوٌصوؼدماظصغرلةم

م

 (:::2)اظعؿؾماظدوظقيمظصقنمأزلوكماظؼرشموإدارتفومخطيم 

 (:::2)خطيماظعؿؾماظدوظقيمإلدارةماظؼدرةمسؾكماظصقدم 

 مسؾقفم مواظؼضوء موردسف مإبالغ، مودون متـظقؿ مدون ماظؼوغقغل مشرل ماظصقد مٌـع ماظدوظقي ماظعؿؾ خطي

(3112) 

م

م ًاؾلقوؾوجيوترطز ًاؾمـوع ماىقػرماتػاؼقة موضقؿؿف ماظؾققظقجل ماظؿـقع مصقن مؼيسؾك متـصمسؾقفم. مبنيمعو صؿـ

دعٍمصقوغيماظؿـقعماظؾققظقجلموادؿكداعفمسؾكمسبقمضوبؾمظالدؿؿرار،مإىلم‘‘االتػوضقيمأنمسؾكماألررافماٌؿعوضدةم

اٌودةم)م’’أضصكمحدمممؽـموحلىماالضؿضوء،ميفمخططموبراعٍمودقودوتمضطوسقيمأومتشؿؾممجقعماظؼطوسوت

واجملؿؿعوتمماظشعقبماألصؾقيظؽـرلمعـممسؿؿودماظقثقؼمواظؿؼؾقديبوال‘‘ويفماظقضًمغػلفمتعذلفماالتػوضقيم(.م7

مسـم مظؾؿـوصعماظـومجي ماظعودل مواظرشؾيميفماظؿؼودؿ ماظؾققظقجقي، مسؾكماٌقارد ماظيتمتعقشمبطرقمتؼؾقدؼي احملؾقي

غوتفمادؿغاللماٌعورفماظؿؼؾقدؼيمواالبؿؽوراتمواٌؿوردوتماظيتمشلومسالضيمبصقنماظؿـقعماظؾققظقجلموادؿكداممعؽق

مأدغوه)بصقرةمعلؿداعيم سؾكمضرورةماظؿقؼقؼماٌؿقازنممإعالنًرقوًبشأنًاؾلقكةًواؾمـؿقةطؿومؼرطزم(.مأغظرمأؼضًو

عـمأجؾمهؼقؼمتـؿقيم‘‘الحؿقوجوتماظؾقؽيمواظؿـؿقي،محقٌمغصمسؾكمدؾقؾماٌـولميفماٌؾدأماظرابعمسؾكمأغفم

م’’ؾقيماظؿـػقذ،موالمميؽـماظـظرمصقفوممبعزلمسـفوعلؿداعي،مصبىمأنمتؽقنممحوؼيماظؾقؽيمجزءًامالمؼؿفزأمعـمسؿ

م(.أسالهم27اٌشورمإظقفميفمصػقيمم4أغظرماٌؾدأم)

م

وتؼقمماٌـظؿيماآلنمبقضعماًطقطماظؿقجقفقيماظطقسقيمبشلنمايقطؿيماظرذقدةميقوزةماألراضلموعصوؼدماألزلوكم

زلوك،موػقمعػفقممؼرتؾطمارتؾوروموثقؼومودقفمتؿعرضمػذهماًطقطمأؼضًومظؾققوزةميفمدقوقمعصوؼدماأل.مواظغوبوت

مبويؼميفماظدخقلمإىلماٌصوؼد معـماٌقاردم. ماألراضلموشرلػو واألرجحمأنمتؼذلحمػذهماًطقطمأنمتعوجلمحقوزة

متقؾمإىلماالسؿؿودمم–الدقؿومصؼراءماظرؼػمم–اظطؾقعقيمبطرؼؼيمعـلؼي،محقٌمأنمدؾؾمععقشيماظؽـرلمعـماظـوسم

م معـ مذبؿقسي مسؾك مايصقل مسؾك ماظطؾقعقي م)اٌقارد http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-أغظر

guidelines/en/.)م

م

معلؿقؼوتمزبؿؾػي موسؾك معقضقسوتمزبؿؾػي مبشلن ماٌشقرة متؼدم مأن ماظؿقجقفقي ماًطقط موبنعؽون مبنيم. وعـ

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
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هدؼدمحؼققماظدخقلم:مأنمتدخؾمهًماظعـقانماظعومميقطؿيماٌقاردموغظؿمايصقلمسؾقفواٌلوئؾماظيتمميؽـم

وبنعؽونماًطقطماظؿقجقفقيمأنمتصدرمتقصقوتفوم.م13اظؿـػقذ(متدابرل)إىلماٌصوؼدمبشؽؾمسوممواٌلموظقوتموإدارةم

ظقجلميفمإدارةمعصوؼدمعـؾمتـػقذمغفٍماظـظومماالؼؽق)يفمػذهماجملوالت،مدقاءمبؿشفقعمُغفٍمععقـيمبشؽؾمسومم

ماٌشذلطي م(األزلوك،موتشفقعماظؿشورطقي،موترتقؾوتماإلدارة مأطـرمهدؼدا مأنمتؽقن معـورؼم)،مأو عـؾمهدؼد

حقٌمالمؼلؿحمظقحداتماظصقدماظؽؾرلةمم’’scale subsidiarity‘‘اظصقدماًوظصيمظؾؿصوؼدماظصغرلة،مأوماضذلاحم

طؿومميؽـمظؾكطقطم(.مؽوغقيمادؿكدامموحداتمصقدمصغرلةبدخقلمأيمعـمعصوؼدماألزلوكمإالمبعدمادؿـػودمإع

مبوتػوضقوتم ماألعر مؼؿعؾؼ مسـدعو مايلؾون ميف متمخذ مأن ماظيتمؼـؾغل مواٌعوؼرل ماالسؿؾورات مهدد مأن اظؿقجقفقي

،موإدداءماٌشقرةمصقؿوم(عـؾمدخقلمأدورقؾماظصقدميفماٌقوهماظعؿقؼيمإىلمعقوهماظدولماألخرى)اظدخقلمإىلماٌصوؼدم

م.وظقضعماظذيمؼـؾغلمإسطوؤهمظـظؿمايقطؿيماظعرصقيؼؿعؾؼمب

م

إنمجقػرمغظومماظدخقلمإىلماٌصوؼدمػقمهدؼدمعـماظذيمميؽـفماظصقد،موأؼـ،موطقػ؟مواٌرجحمأنمؼمديمذظؽم

؟موإذامطونمعـماظصعىمرمبوم’’تؼؾقدؼو‘‘عـمػقماظصقودماظصغرل،موعوذامتعينمطؾؿيم:مإىلمأدؽؾيمتؿعؾؼمبوظؿعورؼػ

مدضق مؼؿعؾؼمبوٌعوؼرلمواظعؿؾقوتمإدراجمأحؽوم مإرذوداتمصقؿو مأنمتؼدم ؼيميفماًطقطماظؿقجقفقي،مصننممبؼدورػو

صػاتً‘‘أغظرمأؼضوماظؼلؿماٌعـقنم)اظيتمميؽـمادؿكداعفومظؿقضقحمػذهماألعقرمسؾكماٌلؿقؼنيماحملؾلمواظقرينم

م(.أسالهم’’ادلصاقدًاؾصغريةًوتعرقػفا

م

م ماٌقارد ميقطؿي ماىقدة ماظـظؿ مسؿؾ مميقؾ مإىل مشلو، محقاصزمضرورةواالعؿـول موجقد مايقاصزم. مػذه متؽقن وضد

ورمبومدوػؿًماًطقطم.مدؾؾقي،مطلنمتطؾؼمسـمررؼؼمسؼقبوت،مأوماصبوبقيمعـماظيتمهػزمسؾكماظلؾقكماظؼقؼؿ

معـؾمأمنوطم ماظضورة مآثورػو ماظلؾؾقي،مطؿؾؽماظيتمشلو مايقاصز ماٌضؿور،معـؾمإظغوء مبنرذوداتميفمػذا اظؿقجقفقي

تدابرلماضؿصودؼيم‘‘تدسقمطؾمررفمعؿعوضدمإىلماسؿؿودم(م22اٌودةم)صوتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم.ميمعـماظدسؿععقـ

مضوبؾم مسؾكمسبق موادؿكداعف ماظؾققظقجل ماظؿـقع مصقوغي متشفقع مسؾك محقاصز ممبـوبي متؽقن مدؾقؿي، واجؿؿوسقي

كداممغفٍمعؿؽوعؾ،مصبؿعمبنيمويفمزروفماظػؼرمواٌصوؼدماظصغرلة،مميؽـمإصبودمحقاصزمبودؿم14’’ظالدؿؿرار

م مواالضؿصودؼي ماالجؿؿوسقي مواظؿـؿقي ماٌصوؼد مواالضؿصودؼيم)إدارة ماالجؿؿوسقي ماًوصمبوظؿـؿقي ماظؼلؿ مأؼضو أغظر

مأدغوه ماظؿفورةم(. معـماٌػووضوتماظيتموريميفمعـظؿي ماآلنمجزء ماألزلوك،مػق مإىلمعصوؼد ماظذيمؼؼدم صوظدسؿ

ماظعوٌقيمسؾكمجدولمأسؿولماظدوحي ماظؿقصؾمإىلماتػوقمحؿكماآلن،مصننمػـوكماضذلاحوتمحبظرمو. مملمؼؿؿ بقـؿو

واظلؿوحمحبقاصزم(مطؿؾؽماظيتمتمديمإىلماإلصراطميفماظصقدمواإلصراطميفماظؼدرةمسؾكماظصقد)أمنوطمععقـفمعـماظدسؿم

م.أخرىمبشرطموجقدمغظؿمأدودقيمإلدارةماٌصوؼد

مواإل مواٌراضؾي ماظرصد متـػقذمغظؿ ميفماجؿؿوعمدؾؼمأنمغقضشًمعللظي ماظعؿؾمذرافموايوجيمإىلمهلقـفو حؾؼي

ماظؿدرؼىميفمعصوؼدماألزلوك مظؿـػقذ ماظـوظـي مواإلذرافميفمماظعوٌقي مواٌراضؾي مظؾرصد ماظدوظقي ماظشؾؽي اظذيمسؼدتف

م معـ ماظػذلة ميف ممبقزاعؾقؼ مصدلاؼرم39عوؼقتق م/ مإىل معورسم5ذؾوط م/ أغظرم)م3122آذار

http://www.gfetw.org/م مواٌراضؾيم( مبوظرصد ماٌؿعؾؼي ماٌلوئؾ مأشؾى مضلؿً ماظصغرلة، ماٌصوؼد مدقوق ويف
                                                           

13
  .:311،مCochrane & Garciaمأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـول 
14

ماٌـظؿيم  ،مٌـوضشيمايقاصزمصقؿومؼؿعؾؼمبـفٍماظـظومماالؼؽقظقجلميفمإدارةمعصوؼدم3119،مCharles & Hjort،مDe Young ج،موم:311أغظرمأؼضًو

م.األزلوك

http://www.gfetw.org/
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م)واإلذرافمإىلمذبؿقسؿني م2: موعقاضعم( ماظلوحؾقي ماٌـورؼ ماظؽؾرلة ماظصقد مدػـ مبوضؿقوم ماظيتمهقط اظشقاشؾ

م مواألضرار مبوظػعؾ، مؼلؿكدعقغفو ماظذؼـ ماظصقودؼـ مظصغور ماحملفقزة ماظصقد مذظؽ مؼلؾؾفو ظؾؿكزوغوتم)اظيت

اظشقاشؾماظيتمهقطمبوظصقدمشرلم(م3)،م..(اظلؿؽقي،مواظصقد،موععداتماظصقد،مواظصقودؼـ،موذبؿؿعوتفؿ،ماخلم

م ميفمذظؽممموردوتماظصقدماٌدعر ماظصقودؼـمأغػلفؿ،ممبو وسلماألخصمادؿكدامم)اظؼوغقغلماظذيمميوردفمصغور

اشؾمترتؾطمأؼضومبوشبػوضمأومضعػمايقاجزمأعومماظدخقلمإىلماٌصوؼدموػذهماظشق.مواظصقدماىوئر(ماٌقادماظلوعي

وغؼصمسؿؾقوتماٌراضؾيمغظرامظؽـرةمأسدادماظلػـموعقاضعماإلغزالمسؾكماظشقاره،موطذظؽم(ماظدخقلماٌػؿقحمصعؾقو)

م.دقءمحوظيماظلػـ،موسدممإسطوءماألوظقؼيمسودةمظؾرصدمواٌراضؾيمواإلذراف

م

اظعؿؾماظدوظقيمواٌـظؿيماظؾقرؼيماظدوظقيميفمعقدانماظلالعيميفماظؾقور،موأصدرتمػذهموتؿعوونماٌـظؿيمععمعـظؿيم

.معذلام15تقصقوتمظلالعيمدػـماظصقدمذاتماظلطحماظيتمؼؼؾمرقشلومسـماٌـظؿوتمعمخرامعشروسومغفوئقًومبشلنم

تلؿفدفمضطوعمموػـوكمأؼضوماظصؽقكماظدوظقيماظصودرةمسـمعـظؿيماظعؿؾماظدوظقيماظيت.مودػـماظصقدمبدونمدطح

اظعؿؾمموتقصقي(م299ضؿمر)اتػوضقيماظعؿؾميفماظصقدم:م،معـؾاظصقدموزروفمسؿؾماظصقودؼـمسؾكموجفماظؿقدؼد

وميؽـمايصقلمسؾكمعزؼدمعـم.موتلعكمػذهماظصؽقكمإىلمتقصرلمسؿؾمالئؼمظؾصقودؼـم(.::2رضؿم)يفماظصقدم

م.fishermen.org/en/-for-http://www.safetyاٌعؾقعوتميفمػذاماظشلنمبوظدخقلمسؾكماٌقضعم

م

وتشرلماظؿعؾقؼوتماٌذطقرةمأسالهمإىلمإدارةماٌقاردماظلؿؽقيمسؾكموجفماًصقصموإىلمحصقلماظصقودؼـمسؾكمػذهم

يصقلمصؾقي،مويفماذاتماظصؾيموأصقوبماٌماٌقارد،موإنمطونمعـماٌؿؽـمادؿكداممتعؾقؾمعشوبفميفماٌلوئؾ

وعـمجوغىمبعضمذبؿقسوتماٌفـقنيماالجؿؿوسقنيم(معـؾماألراضلميفماٌـورؼماظلوحؾقي)سؾكماٌقاردماألخرىم

ماألزلوكماظذؼـمضبصؾقنمسؾكماألزلوكمبلفقظيم) ماٌعـقنمم–عـؾمعصـعق ماظؼلؿ مأؼضو ًاؾصقد،ً‘‘أغظر ًبعد ؿا

م(.أدغوهم’’وػرصًاؾعؿل،ًودالدلًاؾؼقؿة

م

ؼـؾغلمظؾدولمأنمتضع،محلؾؿومؼؽقنم“سؾكمأغفم(م4-2-21اٌودةم)ؾقكمبشلنماظصقدماظرذقدمتمطدمعدوغيماظل

ماظقصقلم موتـظقؿ ماظلوحؾقي، مظؾؿقارد ماالدؿكداعوتماٌؿؽـي مبؿقدؼد ماظؽػقؾي مواظؼوغقغقي ماظؿـظقؿقي عالئؿو،ماألرر

م"فومععماظؿـؿقيماٌلؿداعيإظقفو،مععمعراسوةمحؼققمذبؿؿعوتماظصقدماظلوحؾقيمومموردوتفوماظؿؼؾقدؼيمبؼدرماتػوض

ماألزلوكم معصوؼد مإدارة ماالؼؽقظقجلميف ماظـظوم مغفٍ معالعح مبنيمأػؿ م)عـ ماٌـظؿي مواٌـظؿيمم3114أغظر ب،

م(:جم:311

م

 أغفمتشورطلميفممجقعمعلؿقؼوتمخطقاتماظؿكطقطمواظؿـػقذ؛ 

 ،مصقفوممأغفمذوعؾ،مصفقمؼضؿـمأخذممجقعماظعـوصرماألدودقيمظـظوممعصوؼدماألزلوكميفماالسؿؾور مبو

م مواالجؿؿوسقي ماالؼؽقظقجقي، مبوألبعود ماٌؿعؾؼي مععمم–اظعـوصر مبويقطؿي، ماٌؿعؾؼي موتؾؽ االضؿصودؼي،

 .أخذماظعقاعؾماًورجقيمأؼضوميفمايلؾون

 م مادؿكدام مؼشفع ماٌؿوحي‘‘أغف ماٌعورف ماظعؾؿقيمم’’أصضؾ ماٌعورف مذظؽ ميف ممبو ماظؼرار، مصـع يف

رلممبومؼؿضؿـفمعـمضرورةمادبوذماظؼراراتمحؿكميفمزؾمغؼصمواظؿؼؾقدؼي،مععمتشفقعماظـفٍماظؿقق

 اٌعورفماظعؾؿقيماظؿػضقؾقي؛

http://www.safety-for-fishermen.org/en/
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 ماظؿغذؼيماٌرتدةمسؾكم معؿلضؾؿموؼرطزمسؾكمأػؿقيموضعمآظقوتمظدوائر مإدارة أغفمؼشفعمسؾكمإتؾوعمغظوم

ماٌالحظوتم مأدوس مسؾك مواالدذلاتقفل ماظؿؽؿقؽل ماألداء متعدؼؾ مأجؾ معـ مزبؿؾػي مزعـقي علوصوت

 ربمايوظقيمواظلوبؼي؛واظؿفو

 أغفمؼـؾعمعـماٌمدلوتمواٌؿوردوتمايوظقيمإلدارةماٌصوؼد. 

م

بشلنماالدؿكدامماٌلؿداممظعـوصرماظؿـقعماظؾققظقجلمسؾكمأنمؼؼقمم(م21اٌودةم)وتـصماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلم

مم:طؾمررفمعؿعوضد،مضدرماإلعؽونموحلىماالضؿضوء،ممبومؼؾل

 ماظؿمإدعوج مصقوغي ميف مصـعماظـظر مسؿؾقي ميف مظالدؿؿرار مضوبؾ مسبق مسؾك موادؿكداعف ماظؾققظقجل ـقع

 اظؼراراتماظقرـقي؛

 سؾكماظؿـقعماظؾققظقجلمأوممادبوذمتدابرلمتؿعؾؼمبودؿكدامماٌقاردماظؾققظقجقيمبغقيمتػوديماآلثورماٌعوطلي

 اظؿؼؾقؾمعـفومإىلمأدغكمحدمممؽـ؛

 رؾؼومظؾؿؿوردوتماظـؼوصقيماظؿؼؾقدؼيماٌؿقاصؼيمععمممحوؼيموتشفقعماالدؿكدامماٌلظقفمظؾؿقاردماظؾققظقجقي

 عؿطؾؾوتماظصقوغيمأوماالدؿكدامماظؼوبؾمظالدؿؿرار

 سالجقيميفماٌـورؼماٌؿدػقرةماظيتممإجراءاتتؼدؼؿماٌلوسدةمظؾلؽونماحملؾقنيمعـمأجؾموضعموتـػقذمم

 اشبػضمصقفوماظؿـقعماظؾققظقجل؛

 موضطوسفو مايؽقعقي مدؾطوتفو مبني ماظؿعوون ماظؼوبؾممتشفقع مظالدؿكدام مررائؼ مالدؿقداث اًوص

مظؾؿقاردماظؾققظقجقيظالدؿؿرارم

م
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ًاؾمـؿقةًاالجمؿاعقةًواالؼمصادقةً

م

ممؼؿـوول ماظؼلؿمضرورة موتؼؾقؾممإتؾوعػذا مواالضؿصودؼيمعـمأجؾماظؿصديمظؾػؼر غفٍمطؾلميفماظؿـؿقيماالجؿؿوسقي

م.تعرضمذبؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلةمظؾؿكوررصرصم

م

ًـظورًاؾؽؾيًيفًاؾمصديًؾؾػؼرًوؿاًقرتلطًبهًؿنًتعرضًؾؾؿىاررًادل

م

ماٌصوؼدماظصغرلةميفمخؾؼمصرصمسؿؾممتعذلف مبوميفمذظؽمم–اًطقطماظؿقجقفقيمبوألدوارماٌؿعددةماظيتمتؾعؾفو

مموؼـؾغلمإسطوءماػؿؿو.مويفمتقظقدمدخؾ،موتقصرلماظطعومم–األغشطيماظيتممتوردفوماظـلوءميفمعراحؾمعومبعدماظصقدم

م.صوئؼمألػؿقيماٌصوؼدماظصغرلةميفمذبولماظؿغذؼي

م

.ميفماظؽـرلمعـمذبؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلةماٌعقشيمودوئؾوتؼرماًطقطماظؿقجقفقيمأؼضومبؿـقعموتعؼقدم

إىلماالسؿؿودمأدودًومسؾكماٌقاردماٌوئقيموأغشطيماظصقدموعومؼرتؾطمبفو،مماٌعقشيمودوئؾصػلماظقضًماظذيممتقؾمصقفم

طؿومؼالحظم.مننمػـوكمأؼضومادذلاتقفقوتمعقازؼيموعؽؿؾي،متشؽؾمذؾؽيمعـماظعالضوتمبنيمزبؿؾػماظؼطوسوتص

ٌوئقي،مواظصـوسي،ماظزراسي،موتربقيماألحقوءما)اظدلممعـؾماألغشطيماظيتممتورسمسؾكم،وجقدمتلثرلاتمأخرىمطـرلة

خؾقيمبوظذات،مؼقجدميفمأشؾىماألحقونمتـوصسمويفماٌقوهماظدا.ماظصغرلةموعقاردػوسؾكماٌصوؼدم..(مواظؿعدؼـ،ماخلم

م ماظذيمالبدمععفمعـمععوىيمػذا مظؾؿقارد،ماألعر بطرؼؼيمبـوءة،مععمعراسوةمماٌقضقعبنيماالدؿكداعوتماٌؿعددة

م.سدممتفؿقشمذبؿؿعوتماظصقدماظعوعؾيميفماٌصوؼدماظصغرلة

م

صوؼدماظصغرلةمػلمضضقيمشلومأبعودػوموترطزماًطقطماظؿقجقفقيمسؾكمضرورةمصفؿمأنمصؼرمذبؿؿعوتماظصقدميفماٌ

اٌؿعددة،موأغفومالمتؼؿصرمسؾكمعللظيماظدخؾ،موإمنومتدلمسؾكمذبؿقسيمعـمايؼققماٌدغقيمواظـؼوصقيمواالضؿصودؼيم

ماألدودقي مواظلقودقي معـم. معلؿقؼوتمعرتػعي مأشؾىماألحقون متعؽسميف ماظصغرلة ماٌصوؼد ميف صؿفؿؿعوتماظصقد

عمإىلماسؿؿودػؿمسؾكمادؿغاللمعقردمرؾقعلمربدودموعومؼرتؾطمبذظؽمعـمسدممإعؽونماظؿعرضمظؾؿكوررماظيتمالمترج

معلؿقىم مواشبػوض ماألحقون، مأشؾى ميف معقاضعفؿ مبعزظي مأؼضو متؿلثر موإمنو مصقلى، مسؿؾفؿ ممبقصؾي اظؿـؾم

م مخدعوتماجؿؿوسقي مأو مغؼقي معقوه مأو مسؾكمعلوطـ محصقشلؿ موسدم موضعػمصقؿفؿ، عـؾمخدعوتم)تعؾقؿفؿ،

ماألرػولورسماإلصقوح مواظلقودقي(وؼي ماالضؿصودؼي مضدراتفؿ مضعػ معع ماالػؿؿوممم.، مزؼودة مإىل محوجي وػـوك

مضؿوغ ماالجؿؿوسقي مابوظؿـؿقي ميف متفؿقشمذبؿؿعوتماظصقد مظعدم موأنًو ماظصغرلة مػذهممؼؽقنمٌصوؼد مأصراد بنعؽون

م.اجملؿؿعوتمأنمؼؿؿؿعقامحبؼقضفؿمطؾشرموطلسضوءميفماجملؿؿع

م

ماظؿعؼقدميفماسؿؾورػومواظيتم وتروجماًطقطماظؿقجقفقيمظـفٍمايقطؿيمواظؿـؿقيماظؽؾقيمواٌؿؽوعؾيماظيتمتلخذمػذا

(ماظصقيمواظؿعؾقؿموشرلػؿو)وعـماظضروريمزؼودةماالػؿؿوممبوظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمم.تؼقممسؾكمعـظقرمحؼققماإلغلون

متفؿقشمذبؿؿعوتماظصقد مظعدم مأصرام.ضؿوغو مبنعؽون مطؾشرموأنمؼؽقن محبؼقضفؿ مؼؿؿؿعقا ماجملؿؿعوتمأن مػذه د

ماجملؿؿع ميف موطلسضوء ماظؿـؿقيم. متلؿؾزعفو ماظيت ماألخرى ماًدعوت مسؾك مايصقل مصرص متشفقع معـ والبد
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مواالضؿصودؼي،معـؾماالدخور،موخططماالئؿؿونمواظؿلعنيم ميفم)االجؿؿوسقي اٌـودؾيمالحؿقوجوتمذبؿؿعوتماظصقد

ممم(.اٌصوؼدماظصغرلة

ً

ًاؾلدقؾةًودائلًادلعقشةوضؿانًاؾدخلً

م

اًطقطماظؿقجقفقيمبضرورةمتقصرلمدخؾمعضؿقنمجملؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلةموتدسؿمأيمأسؿولمتعذلفم

مظؾدخؾ مبدؼؾيمعدرة مأو مأغشطيمتؽؿقؾقي مابؿؽور مأو مبوٌصوؼد ماٌرتؾطي معـماألغشطي .متفدفمإىلمهلنيمعؽودؾفؿ

مبعدماظصقد،موضؿون متقاصرماإلغؿوجموجقدتفموضقؿؿفموالبدمعـمتاليفمخلوئرمعو مظزؼودة مضقؿيمعضوصي وؼـؾغلمأنم.

م.تلؿػقدمذبؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلةمبصقرةمسودظيمعـمأيمتطقراتمعـؾماظلقوحيموتربقيماألحقوءماٌوئقي

م

م ماًطقطماظؿقجقفقي ماظؿؽـقظقجقوتمواٌؿوردوتماظيتمتؼؾؾمعـمادؿفالكماظطوضيميفمأغشطيموتدسؿ موغشر تطقؼر

تعدؼؾمععداتماظصقدممبومؼمديمإىلمم–عـالمم–مؼراظؿطقموعـماٌؿؽـمأنمؼشؿؾمػذا.مطيماٌرتؾطيمبفوظصقدمواألغشا

محطىم معـ مضؾقؾي معؼودؼر مإىل متدخنيماألزلوكمحبقٌمهؿوج مأصران مطػوءة مزؼودة مأو ماظقضقد، خػضمادؿفالك

مغػسماظقضًماظذيمضبلـمصقفمعـمصؼطوعماٌصوؼدماظصغرلةمعطوظىمبلنمؼؼؾؾمعـمتلثرلهمسؾكماظؾقؽيميف.ماظقضقد

م.اظؽػوءةماٌوظقيمظعؿؾقوتف

م

البدمعـماؼالءماػؿؿومم(ميفمأمنوطماظؿفورةمعـالمتغقرلاتبلؾىم)وسـدعومضبدثمتغقرلميفمػقوطؾمدؾلؾيماظؼقؿيم

مظ مادضقؼ موسؿول ماظصقودؼـ مصغور متضرر مواجملؿقسوتؽقػقي ماظـلوء مالدقؿو ماظػؼرلةمظصقد، ماًطقطم. وتشفع

ؼدؼؿماظدسؿمظؿقلنيمصرصمايصقلمسؾكماألصقلمواالئؿؿونمواًدعوتماظالزعيموصرصماظدخقلمإىلماظؿقجقفقيمت

مواظؿؽـقظقجقوتماىدؼدة ماٌعؾقعوت، مسؾك مايصقل مذظؽ ميف ممبو ماألدقاق، مواذذلاروتم. ماٌلؿفؾؽني، وأذواق

ماظصودرات موورة ماظ. موسؿول ماظصقودؼـ مظصغور ماظػقائد معـ مسؾكمعزؼد مظؾقصقل ماظلعل مررؼؼموؼـؾغل مسـ صقد

ماحؿقوجوتماألعـماظغذائلماحملؾلموتـؿقيم مواظدوظقي،مععمعراسوة مإىلماألدقاقماإلضؾقؿقي هلنيمصرصمدخقشلؿ

م(.أدغوهم’’عومبعدماظصقد،موصرصماظعؿؾ،مودالدؾماظؼقؿي‘‘أغظرمأؼضًوماظؼلؿماٌعـقنم)األدقاقماظداخؾقيم

 

م

ًاؾمعؾقؼاتً

عقضقعموادعمجدًا،مودؿغطلماًطقطماظؿقجقفقيمم–واالضؿصودؼيمموػقماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيم–عقضقعمػذاماظؼلؿم

اٌضؿقنم‘‘أغظرمأؼضًوماظؼلؿماٌعـقنم)سددًامطؾرلًامعـماٌلوئؾمواىقاغىماٌرتؾطيمبوٌػفقمماألودعمظقدوئؾماٌعقشيم

قجزةموضدمأدرجًمسدةمعلوئؾميفماظـصمأساله،موظؽـماظؼوئؿيماٌ(.ميفماىزءماألولمأسالهم’’واجملولمواشلقؽؾ

م:مم15بوالحؿقوجوتماظيتمذطرتمأثـوءماظعؿؾقيماظؿشوورؼيمتضؿ

م

                                                           
15

مايو  وتردماٌقضقسوتماألخرىمذاتماظصؾيميفماألضلومم.م3121ج،مواٌـظؿيمم3122ب،مواٌـظؿيمم3122،مواٌـظؿيم3122واٌـظؿي،مم28ذقيمأغظرمأؼضًو

م.اظؿوظقي،معـؾمضرورةمبـوءماظؼدراتمواظؿـلقؼمبنيماظؼطوسوت،موػقمعومؼشؽؾماظقدوئؾماظرئقلقيمظؿقؼقؼماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي
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 عـؾماظلقوحيموتربقيماألحقوءم)ععقشيمعؿـقسي،موصقائدمسودظيمعـماألغشطيماالضؿصودؼيماظؾدؼؾيممودوئؾ

 .ومتؽنيماجملؿؿعوتماحملؾقيمعـماالدؿػودةمبصقرةمأصضؾمممومظدؼفؿمعـمعقارد(ماٌوئقي

 م ماظصقد، مبعد ماٌضوصي ماظؼقؿي مواظدوظقي مواإلضؾقؿقي ماظقرـقي ماألدقاق مإىل مذظؽم)وصرصماظدخقل ميف مبو

ماظشفودات ماالؼؽقظقجلموإصدار ماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبلذواقماٌلؿفؾؽني،موخططماظؿقدقؿ ععماظؿػؽرلميفم(

 .اظقضًمغػلفميفماحؿقوجوتمإعداداتماألزلوكماحملؾقي

 هلنيماظؾـقيماألدودقيمظعؿؾقوتمعومبعدماظصقدمواظؿلقؼؼ 

 رصمايصقلمسؾكمعدخراتمطوصقيموخططماالئؿؿونمواظؿلعنيص 

 (ؿعؾقؿمواٌقوهماظـؼقيمواإلصقوحاظصقيمواظ)صرصمايصقلمسؾكمخدعوتماجؿؿوسقيم 

 االؼدز/مععوىيمعرضمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي 

 ميفم ماٌكورر مإلدارة مإىلمادذلاتقفقوتموإجراءاتمعـودؾي موايوجي ماظؽقارثماظطؾقعقي اظؿعرضمٌكورر

 .ؽقارثموظؾؿؽقػمععمتغرلاتماٌـوخحوظيماظ

م

أغظرماإلسالنماظعوٌلميؼققماإلغلون،م)إنمايؼميفمعلؿقىمععقشيمالئؼمػقمحؼمعـمايؼققماألدودقيمظإلغلونم

إعالنًاحلقًوضدموردمػذامايؼميفمصؽقكمأخرىمعـؾم(.م26اظيتمدؾؼًماإلذورةمإظقفوميفمصػقيمم36اٌودةم

ًاؾمـؿقة م)ميف م2-9اٌودة ممداظذيمؼمط( ماظؿدابرلم‘‘أغف ماظقرين،ممجقع مسؾكماظصعقد م متؿكذ مأن ؼـؾغلمظؾدول

اظالزعيمإلسؿولمايؼميفماظؿـؿقيموصبىمأنمتضؿـ،ميفممجؾيمأعقر،متؽوصمماظػرصمظؾفؿقعميفمإعؽوغقيموصقشلؿم

مظؾدخؾ ماظعودل مواظؿقزؼع مواظعؿؾ مواإلدؽون مواظغذاء مواًدعوتماظصققي مواظؿعؾقؿ ماألدودقي ماٌقارد مإىل موؼـؾغل.

ماظؿـؿقي مسؿؾقي ميف مغشط مبدور ماٌرأة مضقوم مظضؿون مصعوظي متدابرل مأدبوذ مأضؿصودؼيم. مإصالحوت مإجراء وؼـؾغل

م’’واجؿؿوسقيمعـودؾيمبؼصدمادؿؽصولمطؾماٌظوملماالجؿؿوسقي

م

تؿعوونممجقعماظدولمومجقعم‘‘:مسؾكمضرورةماظؿصديمظؾػؼر(م6اٌؾدأم)مإعالنًرقوًبشأنًاؾلقكةًواؾمـؿقةوؼمطدم

اظػؼرمطشرطمالمشـكمسـفمظؾؿـؿقيماٌلؿداعي،مبغرضمايدممذلصيماٌفؿيماألدودقيماٌؿؿـؾيميفمادؿؽصولماظشعقبميف

وبوإلضوصيمم’’عـمأوجفماظؿػووتميفمعلؿقؼوتماٌعقشيموتؾؾقيماحؿقوجوتمشوظؾقيمذعقبماظعوملمسؾكموجفمأصضؾ

ؾقؿمواظصقي،مواظيتمتشؿؾمأػدافمسؾكمأػؿقيماظؿعماألفدافًاإلمنائقةًؾألؾػقةإىلمذظؽ،مطونمػـوكمترطقزميفم

م.االؼدز/ماظؿعؾقؿماإلظزاعلموصقيماألممواظطػؾموعؽوصقيمعرضمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي

م

وصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿعقؼضمسـممحوؼيمخدعوتماظـظومماالؼؽقظقجل،مضدمترىماًطقطماظؿقجقفقيمتؼدؼؿماٌشقرةمعـم

بشلنمطقػقيماظؿعوعؾمععمحوالتماٌصودرةمأوممطؿومأنمػـوكمحوجيمإىلمإسطوءمتقجقفوت.مخاللمأصضؾماٌؿوردوت

م.صرصمايصقلمسؾكماٌقارد(مأومصرضمضققد)صؼدانم

م

ظألررافمحؼمتعزؼزم‘‘:مغصمسؾكمايوجيمإىلماظؿـؿقيمػقماتػاؼقةًاألؿمًادلمودةًاإلرارقةًبشأنًتغريًادلـاخويفم

ماٌلؿكدعيميؿوؼيماظـظومماٌـوخلماظؿـؿقيماٌلؿداعيموسؾقفومػذاماظقاجى،موؼـؾغلمأنمتؽقنماظلقودوتمواظؿدابرل

عـماظؿغرلماظـوجؿمسـمغشوطمبشري،معالئؿيمظؾظروفماحملددةمظؽؾمررف،مطؿومؼـؾغلمشلومأنمتؿؽوعؾمععمبراعٍم

م(.5-4اٌودةم)م’’اظؿـؿقيماظقرـقي،مععمعراسوةمأنماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمضرورؼيمالدبوذمتدابرلمظؿـوولمتغرلماٌـوخ
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م

مؿـظؿةًاؾمهارةًاؾعادلقةاظدوظقيميفماألزلوك،متشرلمعدوغيماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقدمإىلموصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿفورةم

طؿومتـصمعدوغيماظلؾقكمبشلنم.موإىلمضرورةمتػلرلمأحؽوعفوموتطؾقؼفوممبومؼؿػؼمواتػوضقيمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقي

،موعصورفماظؿـؿقيماٌؿعددةمؼـؾغلمسؾكماظدول،مووطوالتماٌعقغي“سؾكمأغفم(م26-3-22اٌودةم)اظصقدماظرذقدم

مبوظذلوؼٍم ماٌرتؾطي مومموردوتفو متمديمدقودوتفو مأال متضؿـ مأن ماٌعـقي ماٌـظؿوتماظدوظقي معـ موشرلػو األرراف،

ظؾؿفورةماظدوظقيمبوألزلوكمإىلمتدػقرماظؾقؽيمأومتمثرمسؾكمسبقمععوطسمسؾكمايؼققماظغذائقيموسؾكماحؿقوجوتم

تؿقلرمشلؿمعقاردمغظرلةمعـماألشذؼيمأومالمدودقًومظصقؿفؿموظرصوػفؿمواظذؼـماظلؽونماظذؼـمتعؿدلماألزلوكمشذاءمأ

م."ؼؿعذرمسؾقفؿمذراؤػو

م

م
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ًخماررًاؾؽوارثًوتغريًادلـاخ

م

زبوررماظؽقارثممصغرلةمعـؼؿـوولمػذاماظؼلؿماٌكوررماحملددةماظيتمتؿعرضمشلومذبؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظ

موتغرلماٌـوخ

م

بلنماظؽـرلمعـمذبؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدماظصغرلةمععرضيمظؾؽقارثماظطؾقعقيموتغرلممتعذلفماًطقطماظؿقجقفقي

صفلمتعقشميفمأشؾىماألحقونميفمعـورؼمععرضيمظؾؽقارثماظطؾقعقيمحقٌمتؾؿؼلماألرضمواٌقوهميفمعـورؼم.ماٌـوخ

م.عـمأذدماٌـورؼماظـشطيمبقؽقو

م

تلثرلاتمزبؿؾػيمظقاضحمأنمتغرلماٌـوخمدقؽقنمظفمصؿـمامػـوكمذؽقكمسدؼدةموغؼصميفماظؾققث،موبقـؿومعوزاظً

وعـمبنيماألعقرماألخرى،مبدأتمتغرلاتماٌـوخموتؼؾؾوتفمتلػرمسـم.مسؾكمعصوؼدماألزلوكموتربقيماألحقوءماٌوئقي

ماظطؾقعقي ماظؽقارث مبلؾى مأخطور موسـ متقاترا موأطـر محودة مجقؼي مأحداث مواظؿغرلاتم. ماظلؽون ممنق وؼلوػؿ

ويفماظقضًمغػلف،مدقفمتمثرمػذهماظؽقارثموتغرلماٌـوخمسؾكمأمنوطم.مةمتلثرلمػذهماظؽقارثشراصقيميفمزؼودقاظدمي

مغزوح مسؿؾقوت مإىل متمدي موضد ماشلفرة ماظؿغرلاتم. معع مواظؿؽقػ ماظؽقارث مزبورر مإدارة مدقودوت مصنن وظذا

مبضرورة مواظيتمتؼر ماظصغرلة مظؾؿصوؼد ماظؿدخالتماظيتمتلؿفقىمظؾؿؿطؾؾوتماًوصي موطذظؽ إسطوءمماٌـوخقي،

اسؿؾوراتمخوصيمجملؿؿعوتماظصقدماظيتمتعقشمصققماىزرماظصغرلة،مالبدموأنمتؽقنمجزءًامأصقالميفمدقودوتم

م.موبراعٍماظعؿؾماًوصيمحبقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةموتـؿقؿفو

م

م مأنمذبؿؿعوتماظصقد ماظؿقجقفقي مأخرىمم–وتالحظماًطقط ميفمذظؽمعـؾمأيمذبؿؿعوتمربؾقي ضدمم–عـؾفو

والبدمعـماظـظرمإىلمتلثرلمحوالتماظطقارئمػذهميفمضقءم.معؾيميفمحوالتماٌـوزسوتموايروبتؿعرضمظظروفمص

اسؿؿودمذبؿؿعوتماظصقدمسؾكماٌقاردماٌوئقيموسؾكمغظؿماؼؽقظقجقيمػشيميفماظؾقورمأوميفماٌقوهماظداخؾقيميفمبعضم

م.األحقون

م

مواظؿـؿقي ماإلشوثي مادؿؿرار مودرادي مصفؿ معـ مالبد ماظؽقارث، مدقوق ماالدؿفوبيمويف مبني ماظعالضي متؼقم موطقػ ،

ماظؽقارث ميوالتماظطقارئمواظؿلػىمٌقاجفي مرقالم. ماألجؾ مرقؼؾي ماألػدافماإلمنوئقي مدرادي معـ مأؼضًو والبد

مؼـؾغلمأنمتـطقيمسؿؾقوتماإلصالحموإسودةم ميفمذظؽمعرحؾيماإلشوثيماظػقرؼي،مطؿو تلؾلؾمحوظيماظطقارئ،ممبو

م.قدمعـماظؿعرضمظؾكطرمبلؾىمتفدؼداتمربؿؿؾيميفماٌلؿؼؾؾسؾكمإجراءاتمظؾمواالغؿعوشاظؾـوءم

 

ًاؾمعؾقؼات

متشورطلم مغظوم مسـ موػلمسؾورة ماٌؿقدة، ماظؽقارثمػلمإحدىمعؾودراتماألعؿ معـ مظؾقد ماظدوظقي اإلدذلاتقفقي

إضوعيمذبؿؿعوتمتؿقؿؾماظؽقارثمبؿشفقعمزؼودةماظقسلمبلػؿقيمايدمعـماظؽقارثمطعـصرمرئقللمؼفدفمإىلم‘‘
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مواظؾقؽقيمظؾؿـؿقي مواالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي ماظؾشرؼي ماًلوئر معـ مايد مبفدف مسـمم’’اٌلؿداعي متـفؿ اظيت

مواظؾقؽي ميفماظؿؽـقظقجقو معـمخلوئر مؼرتؾطمبفو موعو ماظطؾقعقي م16’’األخطور ممتماالتػوقميفم. ماإلرور ويفمزؾمػذا

ماظدوظلماظذيمسؼدميفماظقوبونمسومم ظؾقدمعـماظؿعرضمظؾؿكوررممسؾكمغفٍمادذلاتقفلموتـظقؿلم3116اٌممتر

م(59مصػقي،موأغظرمأؼضًومإرارًفقوجوًأغظر)

م

ميؽـموصػماالدؿفوبيميوالتماظؽقارثموإدارةمزبوررػومبوسؿؾورػومدؾلؾيمعـماألحداثمواٌراحؾ،مضبؿوجمطؾم

يمعـمادؿؿرارماألغشطم–أومعؿؿوظقيماظطقارئمم–وتؿؽقنمدائرةماظؽقارثمػذهم.معـفومإىلمإجراءاتمععقـيموزبؿؾػي

وتشؿؾمػذهماٌراحؾم.مضؾؾماظؽورثيموبعدمحدوثفومعؾوذرة،مويفماٌرحؾيماالغؿؼوظقيمسبقماظؿـؿقيمسؾكماٌدىماظطقؼؾ

م:اظرئقلقيماظـالثمأمنوطماظعؿؾماظؿوظقي

م:ايدمعـماظؿعرضمظؾؿكورر

 ماٌكورر مواظؿفدؼداتممتؼدؼر مظؾكطر، مظؾؿعرض مايوظقي مواظػرص ماحملؿؿؾي، ماألخطور مصفؿ بغرض

 .احملؿؿؾي

 عـماألحداثمواظعؿؾقوتماظيتمميؽـمأنمتؿلؾىميفمطقارثمماظقضوؼيمواظؿكػقػ 

 ظالدؿفوبيمبلرسيموصعوظقيمإذامحدثًمطقارثماظؿلػى 

 إلسطوءمععؾقعوتمضؾؾمحدوثماظؽقارثموبعدػومعؾوذرةمبؼدرماإلعؽونمماإلغذارماٌؾؽر 

م

م:االدؿفوبيميوالتماظطقارئ

 بيماظػقرؼيميوالتماظؽقارثموشرلمذظؽمعـمودوئؾماالدؿفوماظؾقٌمواإلغؼوذ 

 يفمأسؼوبماظؽورثيمتؼدؼرماظؿلثرلمواالحؿقوجوتماظػقرؼي 

 عـمأجؾمتؾؾقيماالحؿقوجوتماإلغلوغقيمومحوؼيمودوئؾماٌعقشيميفمماإلشوثيمأوماالدؿفوبيميوظيماظطقارئ

 أسؼوبماظؽورثي

م

مدبطقطماٌرحؾيماالغؿؼوظقيم

 ةمبـوئفوظؾؾدءميفمادؿعودةمودوئؾماٌعقشيموإسودماإلصالح 

 إلصالحماظؾـقيماألدودقيماٌدعرةمإسودةماظؾـوء 

 مظدسؿمماإلغعوشماٌلؿدام موػقوطؾ ماظطقؼؾ ماٌدى مسؾك موهلقـفو مجدؼد معـ ماٌعقشي مودوئؾ إلدؿعودة

 ودوئؾماٌعقشي

 Westlund et ب،موم3121يفماٌرصؼمػوء،ماٌـظؿيمم4أغظرمأؼضومورضيماٌعؾقعوتماألدودقيماٌقاضقعقيمرضؿم)

alم(.3118،م

ًؿاًبعدًاؾصقد،ًواؾعؿاؾة،ًودالدلًاؾؼقؿة
م

مؼؿـوولمػذاماظؼلؿمأػؿقيمضطوعمعومبعدماظصقدموؼـوضشماٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوظؿصـقعمواظؿقزؼعمواظؿلقؼؼ

                                                           
16
م(./http://www.unisdr.orgأغظرم)اتقفقيماظدوظقيمظؾقدمعـماظؽقارثمتؼرؼرمبعـيماإلدذل 
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م

اًطقطماظؿقجقفقيمبلػؿقيمضطوعمعومبعدماظصقدماظذيمؼضؿممجقعماألغشطيمبدءًامعـميظيمصقدماظلؿؽيمتعذلفم

مإىلماٌلؿفؾؽ ماظصقدمسددمأطدلمممـمؼعؿؾقنميفمضطوعماإلغؿوجم.محؿكموصقشلو مظـظوم ماٌؿؿؿ ماىزء وؼعؿؾميفمػذا

وبوإلضوصيمإىلماظدورماٌؾوذرماظذيمؼؾعؾفمػذاماظؼطوعميفمتقصرلمدؾؾم.ماظػرسل،موأشؾىمػمالءماظعوعؾنيمعـماظـلوء

مسؾكماٌلؿقىماظقرين،محقٌمؼقظد معؾوذرا ماألعـماظغذائل،مصنغفمؼؾعىمدورًا دخالمعـماظضرائىمماظعقشمودسؿ

االسذلافماظؽوعؾمواإلدراجماٌـودىمظؼطوعمعومبعدماظصقدمواىقاغىماٌؿعؾؼيمبلؾلؾيممأنوالذؽم.مواظـؼدماألجـيب

م.ومعـمأجؾمادؿداعيمضطوعمعومبعدماظصقدمطؽؾؿالمشـكمسـفمذرروناظؼقؿيميفمحقطؿيموتـؿقيماٌصوؼدماظصغرلةم

م

اظيتمضبصؾمماإلؼراداتؿشؽؾمبفومضطوعمعومبعدماظصقدمتمثرمسؾكموتؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبلنماظطرؼؼيماظيتمؼ

واٌالحظم.مألزلوكماظيتمتصؾمإىلماٌلؿفؾؽمدؾلؾيماظؼقؿي،موسؾكمجقدةمودعرماسؾقفومزبؿؾػماظعـوصرماظػوسؾيميف

ماظصقودؼـم مسؾك مالسؿؿودػؿ مغظرًا ماظػؼر معصقدة ميف مؼؼعقن مضد مبوظذات ماٌفؿشني مواظؿفور ماٌصـعني مصغور أن

ويفمحوالتمأخرى،مضبؿؾمعصـعقماألزلوكمدورًامضقؼوميفم.مواظعـوصرماظػوسؾيماألضقىميفمدؾلؾيماظؼقؿيفؾؽنيمواٌلؿ

وععمإضرارم.مالتماظصقدممظؾؿعداتمورأسماٌولماظعوعؾمظرحمتقؼؾماإلغؿوجماألّوظل،ممبوميفمذظؽمرأسماٌولماظالز

رورةمهؼقؼمدخؾمالئؼمظؾصقودؼـمواظعوعؾنيمتقازنمبنيمضمايوجيمإىلاًطقطماظؿقجقفقيمبوظقرريماحملؿؿؾيمعـم

مبعد معو متشفعممموردوتمماظصقدميفمضطوع ماٌلؿفؾؽماظػؼرل،مصنغفو معـؿفوتميفمعؿـوولمؼد متقرؼد وبنيمضرورة

سؾكمرأسماٌولماظعوعؾميفمماٌـصػاظؿلقؼؼماٌـصػيمواظؿلعرلماظعودلمظألزلوكموعـؿفوتفو،مبوإلضوصيمإىلمايصقلم

قؿيممبومؼلؿحمظصغورماظصقودؼـمواظؿفورمواظعوعؾنيميفمتصـقعماألزلوكمحبقوةمطرمييمزبؿؾػمعراحؾمدؾلؾيماظؼ

مبعدماظصقدماظذيمتشؽؾماظـلوءمشوظؾقيماظعوعؾنيمماإلؼراداتواٌالحظمأنم.معـمحرصؿفؿ اظيتمتدخؾمإىلمضطوعمعو

م.غدةمأدرػـيفمعلومدخؾفـمإغػوقأػؿقيمبوظغيميفمحقوةماألدرة،محقٌممتقؾماظـلوءمإىلمموصقف،مضدمتؽقنمشل

م

اًطقطماظؿقجقفقيماظدورماحملقريماظذيمؼؾعؾفمضطوعمعومبعدماظصقدموسـوصرهماظػوسؾيميفمدؾلؾيماظؼقؿي،موتؼدرم

موضبؿؾماظؼطوعمعقضعومحلودًو،مغظرًا(.ماظطؾى)واالدؿفالكم(ماظعرض)حقٌمؼشؽؾماالرتؾوطمبنيمادؿكدامماٌقاردم

/ماٌلؿفؾؽقن)اظالحؼيمو(ماإلغؿوجماألّوظلم/اظصقودون)تماظلوبؼيمألنمأداءهمؼؿلثرمبوٌؿوردوتمواظعقاعؾميفماظؼطوسو

.معـماظؿلثرلمسؾكمادؿكدامماٌقاردمـف،مضبؿؾمضطوعمعومبعدماظصقدمعرطزامضقؼومميّؽغػلفويفماظقضًم(.ماالدؿفالك

ـموميفمذظؽمسمب)ـمررؼؼمػقوطؾماظؿلقؼؼمواظؿصـقعموتؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبؿلثرلمرؾىماٌلؿفؾؽنيماٌقجفمس

سؾكمجفدماظصقدمومموردوتف،موتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيماظؿـؿقيماٌمدلقيم(مررؼؼماظؿؿقؼؾمطؿومدؾؼمأنمذطرغو

مبعدماظصقد،مطقدقؾيمظؿقلنيمإدارةماظؿـؿقيماٌمدلقيمومتؽنيم ماظؼطوعومتؽنيمضطوعمعو ،مطقدقؾيمظؿقلنيمػذا

بعدماظصقدمبلػؿقيماإلدارةماظػعوظيمٌصوؼدمموالبدمعـمتعرؼػماظعـوصرماظػوسؾيميفمضطوعمعو.مإدارةمعصوؼدماألزلوك

م.األزلوكمومبلموظقوتفوميفمػذاماظشلن

م

واٌالحظميفمػذاماظلقوقمأنمخططماظؿقدقؿماالؼؽقظقجلموإصدارماظشفوداتمضدمؼؽقنمشلومتلثرلمعػقدمصقؿومؼؿعؾؼم

اظذلتقؾوتمصغورموععمذظؽ،مالبدمعـمايرصمظؽلمالمتلؿؾعدمعـؾمػذهمم.بؿشفقعماالدؿكدامماٌلؿداممظؾؿقارد

م.اظشفوداتمتػققمضدراتفؿوتماإلدارؼيموتؽوظقػمإصدارماظصغرلةمعـماألدقاقمألنماالذذلارماٌـؿفنيميفماٌصوؼد

م
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وؼالحظمأؼضومأنمخلوئرمعومبعدماظصقدمضدمتؽقنمطؾرلةميفمضطوعماٌصوؼدماظصغرلة،مغظرامظعدممعـووظيماألزلوكم

(.معـؾمععداتمايػظمواظؿصـقعمواظؿكزؼـمواظـؼؾ)قيمعـودؾيمبوظطرؼؼيماٌـؾكموسدمموجقدمععداتموبـقيمأدود

ماظصقد مسؿؾقوت ميف ماظضغط مزؼودة مإىل ماظصقد مبعد ماألزلوك معـووظي مؼمديمهلني مأن ماٌؿؽـ مصؿـ متمديم. وضد

ربدودؼيمصرصمايصقلمسؾكمععؾقعوتماظلقق،موطذظؽمغؼصماظؼدرةمسؾكمإدارةمػذهماٌعؾقعوتموادؿكداعفو،م

.معوظيموضؿونمايصقلمسؾكمدخؾارمبػرصمضطوعماٌصوؼدماظصغرلةميفمإعدادماألدقاقمبصقرةمصإىلماٌزؼدمعـماإلضر

دسؿمظؿؼؾقؾمخلوئرمعومبعدمايصود،موزؼودةماظؼقؿيماٌضوصي،موهلنيمععؾقعوتمعماًطقطماظؿقجقفقيمأيموتشف

نمهلنيماىقدةمالموعـماٌالحظميفماظقضًمغػلف،مأ.ماظلققمٌصؾقيمصغورماظصقودؼـموسؿولماظصقدمواٌلؿفؾؽني

.ماضؿصودؼيموثؼوصقيم–ؼـطقيمدائؿومسؾكمزؼودةميفماظلعر،موإمنومتؿشؽؾمأذواقماٌلؿفؾؽنيمبػعؾمسقاعؾماجؿؿوسقيم

مصننم مسؾكمضراراتماظشراء،موظذا متلثرله مظف مؼؽقن مأنمغؼصماٌعورفمواٌعؾقعوتمعـمجوغىماٌلؿفؾؽنيمضد طؿو

م.وؼدػؿممبعؾقعوتمأصضؾاظؿقجقفقيمتدسؿمتقسقيماٌلؿفؾؽنيموتزاًطقطم

م

تدسؿممصنغفووععمعالحظيماًطقطماظؿقجقفقيمألنماألزلوكموعـؿفوتفومعـمأطـرماظلؾعماظغذائقيمتداوالميفماظعومل،م

م ماٌغرؼيمإجراءاتأي ماظؿصدؼر مأدقاق مإىل ماظصغرلة ماٌصوؼد مصرصمدخقل مظؿقلني متؿكذ مصؿـم. مذظؽ، ورشؿ

ماػؿؿوم مإؼالء ماظقماظضروري ماألدقاق مإىل مصقفمظؾدخقل مغفؿؿ ماظذي ماظقضً مغػس ميف مواظدوظقي مواظؼطرؼي رـقي

والذؽمأنمتطقؼرماألدقاقماحملؾقيمواظقرـقيموعـشكتم.مبوحؿقوجوتماظعرضماحملؾقيموبوألعـماظغذائلمواظؿغذوي

م.اظؿقزؼعمأعرمعطؾقب

م

ودقيمأدمبينوتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيمتطقراتماظؿؽـقظقجقو،موهلنيممموردوتماظؿصـقعمواظؿلقؼؼ،موإضوعيم

عـؾماٌقوهموحطىم)مطوصقيمتزؼدمعـمجقدةماألزلوك،موهدمعـمادؿكداممعدخالتمأخرىميفمتصـقعماألزلوك

ماظقضقد موهلـمعـمزروفمسؿؾماظعوعؾنيميفمتصـقعماألزلوكمووورتفو( ماآلثورم. مٌعوىي معؾقي وػـوكمحوجي

مظؾعوعؾنيميفمصـوسيمتدخنيماألزلوكمبوظذات ماظصققيماظلؾؾقي مأنمتقاصرم. اًدعوتماٌوظقيمواالئؿؿونمؼعؿدلمطؿو

مػوعًوميفمأيمضطوعمدؾقؿمٌومبعدماظصقد،محقٌمأنمػذهماًدعوتمتمثرمسؾكم اٌلووعيموسؾكممأوضوعأؼضًومسـصرًا

م.اظؼدرةمسؾكماالدؿـؿورميفماظؼقؿيماٌضوصيمويفمهلنيماىقدة

م

ًاؾمعؾقؼات

مبعدماظصقدمووورةماألزلوك،موتروجمعـمعدوغيماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقد،ممموردوم22تؿـوولماٌودةم تمعو

مرذقدة ماألزلوكمبصقرة مالدؿكدام م. مأغف ماٌودة مػذه متـصمسؾقف متقظلماالػؿؿومم‘‘وعـمبنيمعو ؼـؾغلمظؾدولمأن

اظقاجىمظؾدورماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمظؼطوعمعصوؼدماألزلوكمٌومبعدماٌصقد،مظدىمصقوشيماظلقودوتماظؼطرؼيم

ؼـؾغلمظؾدولمأنم‘‘،موأغفم(6-2-22اٌودةم)م’’قاردماظلؿؽقيمسؾكمأدوسمعلؿداماًوصيمبؿـؿقيموادؿكدامماٌ

،موحـًم(21-2-22اٌودةم)م’’تؿعوونميفمدؾقؾمتقلرلمإغؿوجماظؾؾدانماظـوعقيمظؾؿـؿفوتمذاتماظؼقؿيماٌضوصي

وكمأنمتشفعمادؿكدامماألزلوكمألشراضماالدؿفالكماظؾشريموأنمتروجمالدؿفالكماألزل‘‘اٌدوغيماظدولمسؾكم

م معـودؾًو مؼؽقن م)حقـؿو م(:-2-22اٌودة موأغف محؼم‘‘، مظضؿون ماٌـودؾي ماظؿدابرل متؿكذ مأن مظؾدول ؼـؾغل

ويفم(.م2-2-22اٌودةم)اٌلؿفؾؽنيميفمايصقلمسؾكمأزلوكموعـؿفوتمزلؽقيمدؾقؿيموصققيموشرلمعغشقذيم

اٌصوؼدماظصغرلةميفمأصرؼؼقومػذاماظلقوق،مميؽـمعالحظيمأنماظدراديماظيتمأجرؼًمسؾكمخلوئرمعومبعدماظصقدميفم
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اظؿقازنمبنيماظؿدخالتماظػـقيمظؿقلنيمجقدةماألزلوكموبنيماظزؼودةماحملؿؿؾيميفمأدعورم‘‘اطؿشػًمأنمهؼقؼم

ماظدخقلم مذوي ماٌلؿفؾؽني مجوغى معـ ماظرخقصي ماألزلوك مسؾك ماظطؾى موبني ماظـقسقي، ماىقدة ماألزلوك بقع

م3121،مAkande & Diei-Quadi)م’’اٌـكػضي،مػقمورريمطؾرلة مؼؿعؾؼمبؿفورةماألزلوك،مأذورتم(. وصقؿو

م مأغف ماظلؾقكمإىل مواظقاجؾوتماٌـصقصم‘‘عدوغي مظؾؿؾودئموايؼقق موصؼًو موتطؾقؼفو ماٌدوغي ؼـؾغلمتػلرلمأحؽوم

م(.2-3-22اٌودةم)سؾقفوميفماتػوضقيمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم

م

تلثرلمشرلمعؾوذرم(مأ)“ـماظغذائلمأنمشلذهماظؿفورةمالحظًمدراديمسـمتلثرلماظؿفورةماظدوظقيمبوألزلوكمسؾكماألع

تلثرلمعؾوذرميفمذؽؾماألزلوكمطغذاءم(مب)طؿصدرمظؾعقشمعـمخاللمسؿؾماظصقودؼـموحصقشلؿمسؾكمدخؾ،مو

وتؾنيمظؾدراديمأغفمعـماٌؿؽـمأنمؼؽقنمظؾؿفورةمتلثرلماصبوبلمسؾكماألعـم(.م3116،مKurienعـممxiiiصػقيم)

مأ محذرتمعـ موظؽـفو ماظغذائل، ماظؿفورةم‘‘ن مالدؿداعي مأدودل مذرط معلؿداعي مبصقرة ماٌقارد مإدارة مموردوت

تلثرلماظؿفورةماظدوظقيمبوٌـؿفوتماظلؿؽقيمسؾكماألعـممصفؿ‘‘وبوإلضوصيمإىلمذظؽ،مصننم(مxiiiصػقيم)م"اظدوظقي

دؿؽؿولمػذهمبؾمالبدمعـما.ماظغذائلمالمميؽـمأنمؼؿقؼؼمبدراديماظدؼـوعقوتماظؽؿقيمواالضؿصودؼيمظؾؿفورةموحدػو

اظدراديمبؿقؾقؾماًقوراتماٌمدلقيمواظؿؽـقظقجقي،موخصوئصماظطؾقعي،مواظػروقماىـلوغقيمواظـؼوصقي،موأمنوطم

م(.68صػقيم)االدؿفالكموايوجيمإىلماٌعؾقعوتماظيتمميؽـمأنمتمثرمسؾكماظؿفورةم

م

ما ماٌصوؼد معـ ماالؼؽقظقجلمظألزلوكموعـؿفوتفو مظؾؿقدقؿ ماظؿقجقفقي متعذلفماًطقط ماظطؾقعقي اٌـظؿيم)ظؾقرؼي

مجم:311 مواسؿؿودػو‘‘( ماظشفودات مإصدار متؽوظقػ مصػ)م’’بورتػوع مواٌـظؿوتم(4قي ماظدول، موتشفقع ،

يؽقعقيماظدوظقيموشرلمايؽقعقيمذاتماظصؾيمواٌمدلوتماٌوظقيمسؾكمتزوؼدماظؾؾدانماظـوعقيمواظؾؾدانماظيتممترما

تضعمترتقؾوتمعـودؾيمظإلدارةمتلؿحمشلومبوٌشورطيميفمعـؾمػذهمممبرحؾيمهقلمبوٌلوسداتماٌوظقيمواظػـقيمظؽل

م’’وطذظؽماظؿػؽرلميفمدسؿماظؿؽوظقػماظداخؾيميفمػذاماٌقضقع(م3صػقيم)م’’اًططمواإلبؼوءمسؾكمػذهماظذلتقؾوت

م) م4صػقي ماًوصيم(. مبوٌعوؼرل مؼؿعؾؼ مصقؿو مواٌقضقسوتماىدؼدة مادؿعراضماٌؿوردوتمايوظقي معـ وؼالحظ

أنمإصدارم‘‘(م3112،مWashington & Ababouchأغظرم)اظشفوداتماٌؿعؾؼيمبذلبقيماألحقوءماٌوئقيمموإصدار

صوظعوعؾقنميفماظؾؾدانماظـوعقيم.ماظشفوداتمٌشروسوتماٌعوؼرلماًوصيمػقمعللظيمربرلةمظؽـرلمعـماظؾؾدانماظـوعقي

ميفمعصوؼدماألزلوكماظيتمتص مشرلمممـؾنيممتـقالمطوصقو،مالدقؿو مذفوداتمعوزاظقا ماالؼؽقظقجل)درمشلو (ماظؿقدقؿ

مذفودات مشلو متصدر ماظيت ماألزلوك معصـعق م)م’’وبني م28صػقي متضؿم(. مأن ماظؿقجقفقي ماًطقط مترى وضد

م.عؼذلحوتمبشلنمطقػقيموضعمترتقؾوتمظؾؿقدقؿماالؼؽقظقجلمحبقٌمتعطلمحقاصز،مالدؿداعيماٌصوؼدماظصغرلة

م

م
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ًنيادلياواةًاالجمؿاعقةًوادلياواةًبنيًاجلـي
م

مإدراجم ميفمذظؽمضرورة ممبو مواالضؿصودؼي، ماالجؿؿوسقي مواٌلوواة مبوظعداظي ماالسؿؾوراتماٌؿعؾؼي ماظؼلؿ مػذا ؼؿـوول

مضدم ماألزلوك،موتاليفماظؿؿققز ماألرػولميفمعصوؼد مسؿوظي ماظرئقللمظؾؿـؿقي،موععوىي ماىـلنيميفماظؿقور ضضوؼو

م.ذبؿقسوتمبعقـفومعـمأصقوبماٌصؾقيمأومتفؿقشفؿ

م

ًؾةًوادلياواةًاالجمؿاعقةًواالؼمصادقةاؾعدا

م

وػلمتطؾؼميفمزروفماٌصوؼدماظصغرلةمدونم.مظؾعداظيمواٌلوواةماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيترّوجماًطقطماظؿقجقفقيم

أيممتققزمعـمأيمغقعمصقؿومؼؿعؾؼمبوظعرق،مأوماظؾقن،مأوماىـس،مأوماظؾغيمأوماظدؼـ،مأوماظرأيمدقودقومأومشرلم

ماظـلى،مأومشرلمذظؽمعـماألدؾوبدقودل،مأوماألصؾما مأو ماظـروة مظؼقعلمأوماالجؿؿوسل،مأو صالبدمأنمتؽقنم.

م.اٌؿعؾؼيمحبقطؿيموتـؿقيماٌصوؼدماظصغرلةمدونمأيممتققزمواإلجراءاتمجقعماظلقودوتم

م

وتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيماظؿقسقيمبوظظروفماالجؿؿوسقيماالضؿصودؼيمواالحؿقوجوتماألدودقيمجملؿؿعوتماظصقدم

م.ؾمسوم،مواحؿقوجوتماظـلوءمواألرػولمواٌفوجرؼـموشرلػؿمعـماجملؿقسوتماٌفؿشيمبشؽؾمخوصبشؽ

م

تفدفمإىلمطػوظيماألعـمواظلالعيموعؽوصقيماىرائؿماظيتمترتؽىمضدممإجراءاتوتلوغدماًطقطماظؿقجقفقيمأيم

اىـلني،ممرورمضضوؼوويفمإ(.معـؾماظؼرصـي،مواظلرضي،موأغشطيماٌوصقوميفمذبؿؿعوتماظصقد)اظصقودؼـموأدرػؿم

ميفم مسـماظعـػمواالسؿداءاتماىـلقيمضدماظـلوء ممعـماظلالعيموايرؼيمبعقدا ػـوكمأػؿقيمخوصيمظؿفقؽيمجق

ماحملؾل مواجملؿؿع ماألدرة مربقط موراءم. ماظؽوعـي ماألدؾوب مععوىي مبضرورة ماظؿقجقفقي ماًطقط متعذلف طؿو

اسؿؼولمأومتقضقػماظصقودؼـميفماظؾؾدانماجملوورة،مطؿوماغؿفوطوتمايدودموغؿوئٍمػذهماالغؿفوطوتماظيتمتمديمإىلم

م.تشفعماٌعوعؾيماظعودظيمواٌـصػيمشلمالءماظصقودؼـ

م

وععماسذلافماًطقطماظؿقجقفقيمبلنماظؿفؿقشماالجؿؿوسلمواالضؿصوديمواظلقودلمػقمأحدمأدؾوبمزؼودةمصرصم

م متروج مصنغفو ماظػؼر، ماغؿشور ميف مبوظؿوظل مظقلفؿ مظؾؿكورر، ماظعودظيممءاتظإلجرااظؿعرض مبوٌعوعؾي متـودي اظيت

اظعؿؾمؼـؾغلمصوظلقودوتموبراعٍم.مواٌـصػيمظؽؾماجملؿقسوتماالجؿؿوسقيمايرصقيموذبؿقسوتمأصقوبماٌصؾقي

ماظػرصماٌؿلووؼي،موتقزؼعماٌـوصعم مايلـي،موإتوحي مواٌعوعؾي أنمتقضعمسؾكمأدوسماظلعلمظؿقؼقؼماظعداظي،

م.اٌصوؼدماظصغرلةموشرلػؿمعـمأصقوبماٌصؾقيميفمػذاماجملولبوظعدلمسؾكمأصرادمذبؿؿعماظصقدميفم

م

موسـوصرهم ماظدوظقي ماظعؿؾ موعـظؿي ماٌؿقدة مبنيماألعؿ ماٌشذلك ماظالئؼ ماظعؿؾ مبرغوعٍ ماظؿقجقفقي ماًطقط وتدسؿ

ماألربعي،موػل م2:م)األدودقي ماٌمدلوت؛م( م3)خؾؼمصرصمسؿؾموتـؿقي ماالجؿؿوسقي؛م( م4)ايؿوؼي ععوؼرلم(

م.ايقطؿيموايقارماالجؿؿوسل(م5)صقف؛مماظعؿؾموايؼ

م

ًؼضاقاًاجلـيني
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م

مػوعيم.متمؼدماًطقطماظؿقجقفقيماٌلوواةمواظعدلمبنيماىـلني وؼـؾغلماإلضرارمبلنماظرجؾمواٌرأةمؼؾعؾونمأدوارًا

معـم مبـػسماظؼدر مأنمؼؿؿؿعو موتـؿقؿف،موإنمعـمحؼفؿو ماظصغرلة ماٌصوؼد مضطوع ماظؾعضميفمحقطؿي ؼؽؿؾمبعضفو

م.امموايؼققاالحذل

م

اظرجؾمواٌرأةمععًو،مواألدوارمم–حبؽؿمتعرؼػفمم–وتالحظماًطقطماظؿقجقفقيمأغفمبقـؿومؼؿـوولمعػفقمماىـلنيم

مأشؾىم ميف ماظرجؾ معـ محرعوغو مأطـر ماٌرأة مصنن مبقـفؿو، ماظؼوئؿي مواالضؿصودؼي مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي واظعالضوت

مصننمعلوسلمهؼقؼماٌلوواةمبني.ماألحقون يفمشؾىماألحقونمدسؿمومتؽنيماٌرأة،مماىـلنيمتعينميفمأوعـمػـو

م.اظقضًماظذيمتعؿؾمصقفمععماظرجؾمواٌرأةمسؾكماظلقاء

م

م مضضوؼو مدعٍ ماظؿقجقفقي ماًطقط ماظرئقللاوتمؼد ماظؿـؿقي متقور مىـلنيميف مإظقفو،م. ماىـلنيمواظـظرة صؼضوؼو

م.اعٍماظعؿؾمأؼضًويمواظؿـؿقيمويفمبردقودوتمايقطؿمومتؽنيماٌرأةمؼـؾغلمأنمؼؽقغومجزءًامأصقالميف

م

ًعؿاؾةًاألرػال

م

ماٌصوؼدم ميف مدقاء مظعؿؾفؿ، مضقاسد موضع موضرورة ماألرػول مسؿوظي مأذؽول مأدقأ مإظغوء ماظؿقجقفقي ماًطقط تلوغد

مشرلػو مأو ماظصغرلة معقضعم. مووضعفو ماجملول، مػذا ميف ماٌقجقدة ماظدوظقي ماالتػوضقوت مسؾك ماظؿصدؼؼ معـ والبد

م.اظؿـػقذ

م

م ماظػؼرموتالحظ موأن ماظرزلل، مشرل ماظصغرلة ماٌصوؼد مضطوع ميف معقجقدة ماألرػول مسؿوظي مأن ماظؿقجقفقي اًطقط

صعؿوظيماألرػولممتقؾمإىلمأنمتؽقنمجزءًام.مواظػقارقماالجؿؿوسقيمدؾؾونمعـمبنيماألدؾوبماظرئقلقيمظعؿوظيماألرػول

واألعرمحبوجيمإىلمُغفٍم.ماظؿفؿقشمؿؿرارادإىلمماغعداعفضؾيماظؿعؾقؿمأوممتمديمعـماظدائرةماىفـؿقيمظؾػؼر،محقٌ

األرػولممياظيتمتلؿفدفمعشؽالتمسؿوظماإلجراءاتاألودع،مإىلمجوغىممإرورهعؿؽوعؾيموطؾقيمٌعوىيماظػؼرميفم

م.بصقرةمعؾوذرة

 

م

ًإدؿاجًادلفاجرقن

م

ماٌفوجرؼـموأػؿقؿفؿميفمطـرلمعـماجملؿؿعوتماحملؾقيميفماٌصوؼدم .ماظصغرلةتالحظماًطقطماظؿقجقفقيماغؿشور

ضدمؼصؾحمضضقيمتؿطؾىمماالغدعوجاظؼقت،مصننمععؿودةمظؽلىممإدذلاتقفقيطؿومتالحظمأغفمبقـؿوممتـؾماشلفرةم

م.اػؿؿوعًومخوصًومصقؿومؼؿعؾؼمبشروطماٌشورطيمواظشروطماٌمدلقيميقطؿيماٌصوؼدماظصغرلةموتـؿقؿفو

م

اظصقودؼـماٌفوجرؼـموسؿولماظصقدمموتشفعماًطقطماظؿقجقفقيمتفقؽيمعـوخمدقودلمداسؿميؿوؼيمحؼققمصغور

 .وأصرادمأدرػؿ
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م

ماظؿعؾقؼوت

ععمعالحظيمأنماظعدلمواٌلوواةمؼرتؾطونمارتؾورًوموثقؼًومبعدمماظؿؿققز،مصؿـماٌؼذلحمأنمتـصماًطقطماظؿقجقفقيم

وػلمحؼققموعؾودئمعـصقصمسؾقفوميفمصؽقكمحؼققماإلغلون،م.مسؾكممتلؽفومبفذهمايؼققمواٌؾودئماألدودقي

اظـوسممجقعًومدقاءم‘‘اظيتمتـصمسؾكمأنم(م37اٌودةم)ماؾمعفدًاؾدوؾيًاخلاصًباحلؼوقًادلدـقةًواؾيقادقةعـؾم

ويفمػذاماظصددمصبىمأنمضبظرماظؼوغقنم.مأعومماظؼوغقنموؼؿؿؿعقنمدونمأيممتققزمحبؼمعؿلووميفماظؿؿؿعمحبؿوؼؿف

زمأليمدؾى،مطوظعرقمأوماظؾقنمأومأيممتققزموأنمتؽػؾمىؿقعماألذكوصمسؾكماظلقاءممحوؼيمصعوظيمعـماظؿؿقق

مأوم ماظـروة ماالجؿؿوسل،مأو ماألصؾماظؼقعلمأو مأومشرلمدقودل،مأو ماظرأيمدقودقو ماظدؼـمأو مأو ماظؾغي اىـسمأو

م(.43اٌذطقرةميفمصػقيمم9أغظرمأؼضًومإسالنمايؼميفماظؿـؿقي،ماٌودةم)م’’اظـلى،مأومشرلمذظؽمعـماألدؾوب

م

.م’’اٌرورماظدليءميفماظؾقرماإلضؾقؿل‘‘اٌؿقدةمبشلنمضوغقنماظؾقورمسؾكمحؼممعـماتػوضقيماألعؿم28وتـصماٌودةم

صؼدمترىماًطقطماظؿقجقفقيماإلذورةمإىلمػذهماٌودةموإىلمبعضماآلظقوتماظيتمميؽـمادؿكداعفومٌعوىيمعلوئؾم

ؿعماٌدغلميفموبقونماجملؿم34وم33أغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولمصػقيتم)االسؿؼولمواظؿقضقػمواٌعوعؾيمشرلماظعودظيم

م(.بم:311اٌرصؼمبوء،ماٌـظؿيم

م

ميفمايؼققمبنيماظرجؾم مسؾكماٌلوواة متلطقدػو مبنيماىـلنيمعـمخالل وتدسؿمصؽقكمحؼققماإلغلونماٌلوواة

م ماظؿؿققزمبلؾىماىـس)واٌرأة ماتػوضقيماظؼضوءم(.مععمسدم مبوظذات،مػؿو وػـوكمأؼضومصؽونمبشلنمحؼققماٌرأة

وتقصػماالتػوضقيماٌذطقرةم(.م6::2)ضدماٌرأةمواسالنمبقفنيموبرغوعٍمسؿؾمبقفنيممسؾكممجقعمأذؽولماظؿؿققز

طؿومهددم.ميفمطـرلمعـماألحقونمبلغفومضوغقنمدوظلميؼققماٌرأة،موػلمتقضحمععـكماٌلوواةموطقػقيمهؼقؼفو

أغظرم)ـؾمػذاماظؿؿققزماألعقرماظيتمتشؽؾممتققزامضدماٌرأةموتضعمبرغوذبًومظإلجراءاتماظقرـقيماظيتمتضعمغفوؼيمٌ

وربوضرمحؾؼيمم17أؼضومعؾكصوتماألوراقماٌؼدعيميفمحؾؼيماظعؿؾماإلضؾقؿقيماظيتمسؼدتمأثـوءماظعؿؾقيماظؿشوورؼي

هدؼدمبرغوعٍمجـلوغلمظؾؿقوصظيمسؾكمايقوةموطلىماظؼقتميفمذبؿؿعوتم:ماظعؿؾماظدوظقيمبشلنماظؼوءماظشؾوك

م.18ظلمظدسؿمسؿولماظصقداظصقد،موػلمايؾؼيماظيتمسؼدػوماجملؿؿعماظدو

م

مأساله مإظقفو ماٌشور ماظعؿؾ محؾؼي ميف ماٌشورطقن مدسو موإتؾوعمم19وضد مواظؿقرشماىـلل ماظعـػ معـ ماظؿقرر إىل

وػـوكمعللظيمترتؾطمبلقوقماظعالضوتم.ماألدرةمواجملؿؿعماحملؾلمدبصأنمػذهمعلوئؾممبذظؽماظلالعي،معمطدؼـ

بؾماىـسمسـدعومتشذليمتوجرةمأزلوكمعـماظصقودميفمبعضموػلمزوػرةماظؿعوعؾميفماألزلوكمعؼو:مبنيماىـلني

                                                           
17
م.بم3122،مواٌـظؿيم3122،مواٌـظؿيم3121بشلنماظعؿؾقيماظؿشوورؼي،موطذظؽماٌـظؿيمم7أغظرمصػقيماٌعؾقعوتماألدودقيمرضؿم 
18

ماظصقودؼـم  م3121اظؿفؿعماظدوظلمظدسؿ ماظعؿ. ماظعـؽؾقتقي،محؾؼي ماظؿفؿعمسؾكماظشؾؽي ماظشؾوكصػقي وضعمبرغوعٍمظؾفـلنيمظؾؿقوصظيمسؾكم:مؾماظدوظقيمإلظؼوء

م ماشلـد، مذقـوي، ماظصقد، مذبؿؿعوت ميف ماٌعقشي مودؾؾ م/ؼقظققم21-8ايقوة ماظؿوظلم)م3121متقز ماٌقضع معـ ماظقثقؼي مسؾك مايصقل ميؽـ

tp://icsf.net/icsf2006/jspFiles/wif/wifWorkshop/english/about.jsphtم
19
م29أغظرمايوذقيم 

http://icsf.net/icsf2006/jspFiles/wif/wifWorkshop/english/about.jsp
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صفـوكمأؼضومسالضيمضقؼيمبنيماظؿعوعؾم.ماألعوطـ،موسؾكماألخصميفمأصرؼؼقو،موػقمعومضبؿوجمإىلمضدرمعـماالػؿؿوم

م.20االؼدز/ميفماألزلوكمعؼوبؾماىـسمواغؿشورمعرضمغؼصماٌـوسيماظؾشرؼي

م

معقضعماٌـظؿيماًوصمبؼضوؼوماىـ (مhttp://www.fao.org/gender)لنيمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيموؼقصرمظـو

م:بعضماظؿعورؼػ

م

مؼؿؿؿعماظرجؾمواٌرأةمحبماٌلوواةمبنيماىـلني يقوةماٌدغقيمؼققموصرصموادؿقؼوضوتمعؿلووؼيميفماػلمسـدعو

م.واظلقودقي

ماىـلني مبني موايقودماظعدل ماإلغصوف مواظقاجؾوتممؼعين مواٌزاؼو مايؼقق ميف مواٌرأة ماظرجؾ معع ماظؿعوعؾ يف

م.واظػرص

ماظرئقللمظؾؿـؿقي ماىـلنيميفماظؿقور مبنيمإدعوجمضضوؼو مظؿقؼقؼماٌلوواة مسوٌقو ماٌعذلفمبفو ماإلدذلاتقفقي ،مػق

اجملوالتماىـلني،موػقمسؿؾقيمتؼدؼرماظؿلثرلاتماظيتمضبدثفومأيمسؿؾمزبططمظفمسؾكماظرجؾمواٌرأةميفممجقعم

م.وسؾكممجقعماٌلؿقؼوت

م

ًؾؾعؿلًاؾالئقوضدموضعًمعـظؿيماظعؿؾماظدوظقيم ،مأضرتفمعـظؿيماألعؿماٌؿقدةمصقؿومبعدمطلدوسمإلرورمبرـاجمًا

تفؿماظعؿؾقي،مإنماظعؿؾماظالئؼمؼؾكصمرؿقحوتماظـوسميفمحقو‘‘.مأطـرمسدالموادؿؼرارامظؾؿـؿقيماظرؼػقيمواظشوعؾي

درمدخالمسودالموؼضؿـمشلؿماظلالعيميفمعقاضعماظعؿؾمواظضؿونماالجؿؿوسلمألدرػؿ،مؼشؿؾمصرصماظعؿؾماٌـؿٍ،موؼ

وصرصومأصضؾمظؾـؿقماظشكصلمواالغدعوجميفماجملؿؿع،موايرؼيمظؽلمؼعربقامسـمذقاشؾفؿ،موأنمؼـؿظؿقاموؼشورطقام

،ماٌـظؿيم5صػقيم)م’’يفماظؼراراتماظيتمتمثرمسؾكمععقشؿفؿ،مواٌلوواةميفماظػرصمواٌعوعؾيمبنيماظـلوءمواظرجول

م(.www.ilo.orgد،مأغظرمأؼضًومم3122

م

إغلونمملمؼؿفووزماظـؿوغقيمسشرة،معومملمؼؾؾغمدـماظطػؾمػقمطؾم‘‘،مصننم(2اٌودةم)مالتػاؼقةًحؼوقًاؾطػلورؾؼوم

مسؾقف ماٌـطؾؼ مضؾؾمذظؽممبقجىماظؼوغقن م’’اظرذد ماظدوظقي. ماظعؿؾ مموتعرفمعـظؿي مبلغف اظعؿؾم‘‘سؿؾماألرػول

ماظطػؾم متطقر مؼدعر مسؿؾ موػق ماٌلؿؼؾؾ، ميف موععقشؿفؿ مومنقػؿ متعؾقؿفؿ موؼعطؾ ماألرػول مرصوػقي مؼمذي اظذي

مأوم معـمسؿره مظؾغوؼي معؾؽرة مبفميفمعرحؾي مسؿؾمؼؼقم اىلؿوغلمواالجؿؿوسلمواظعؼؾلمواظـػللمواظروحل،مألغف

م.’’رػقظؿفؿموطراعؿفؿموحؼقضفؿطؿومأغفمسؿؾمضبرمماألرػولمعـم.مهًمزروفمخطرة

م

،م293،مو249عـؾماالتػوضقوتمأرضومم)وػـوكمسدةماتػوضقوتميفمعـظؿيماظعؿؾماظدوظقيمتعوجلمسؿوظيماألرػول،م

اخلطوطًاؾموجقفقةًدلعاجلةًعؿاؾةًاألرػالًيفًؿصاقدًويفمضطوعمعصوؼدماألزلوك،مصبريماآلنموضعم(.م299و

ًادلائقة ًاألحقاء ًوتربقة مخاللماألمساك ممعـ ماظدوظقي ماظعؿؾ موعـظؿي ماٌـظؿي مبني أغظرم)اظؿشوور

                                                           
20

 Béné, C., & Merten, S. 2008.  Women and Fish-for-Sex: Transactional Sex, HIV/AIDSأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـولم 

and Gender in African Fisheries. World Development, Vol 36, No 5, 2008, pp 875–899, and Allison, 
E.H. & Seeley, J.3115. HIV and AIDS among fisherfolk: a threat to ‘responsible fisheries’? Fish and 

fisheries. 5. Pp215-234م
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م

ًادلفاجرقن ًؾؾعؿال ًاؾدوؾي ماظيتمتفدفمإىلممحوؼيممواؾعفد ماٌؾزعي ماٌعوؼرلمواٌؾودئماظدوظقي معـ مذبؿقسي ػق

،ماظذؼـمؼعرصقنمبلغفؿمأذكوصمميوردقنمأغشطيمعؼوبؾمأجرميفمدوظيمظقلقام21بوٌفوجرؼـمحؼققماإلغلونماًوصي

مطونماظعفدمؼلؿـينماظصقودؼـم.معـمعقارـقفو ؼعؿؾقنمصققمزفرمدػقـيم‘‘ممـم(م’’اظؾقورة‘‘وشرلػؿمعـم)وإذا

ؿؿعوتماٌفوجرةمطؾؼمسؾكماظؽـرلمعـماجمل،مصنغفمؼظؾمؼـ(4وم3اٌودتونم)م’’وعلفؾيميفمدوظيمظقلقامعـمعقارـقف

أوماألصرادماٌفوجرؼـمإىلماٌصوؼدماظصغرلةمممـمميقؾقنمإىلمجؾىمودوئؾمإغؿوجفؿمععفؿمأومممـمالمؼعؿؾقنمصققم

ماظلػـ مزفر معطؾقبمعـمايؽقعوتماظقرـقيم. مػق مظؾؿفوجرؼـمأومم–وؼػصؾماظعفدمعو ميفماظؾؾدانماٌصدرة دقاء

مايؼققم–اٌلؿؼؾؾيمشلؿم مػذه محؿكمميؽـممحوؼي مسؾكمحؼققماإلغلونماألدودقيموبوإل. ماظعفد مإىلمتلطقد ضوصي

م:ػذه،مصننمسددامعـمعقادهمشلومأػؿقيمخوصيمبوظـلؾيمظعؿولماظصقدماٌفوجرؼـمبوظذات،موسؾكماألخص

 تطرحماشلفرةمطقؼمحبدمذاتفو:م9اٌودةم 

 م م54وم41-38اٌقاد ماظضؿونم: مسؾك مايصقل ميف معؿلووؼي محؼقضًو موأبـوءػؿ ماٌفوجرؼـ تعطل

ماظؾؾدماالجؿؿ مرسوؼو ماظيتمؼعوعؾمبفو مسؾكمأدوسماٌعوعؾي ماظصققي،مواظلؽـ،مواظؿعؾقؿ ماظرسوؼي وسل،و

 اٌضقػ

 تػصؾمحؼماظعؿولماٌفوجرؼـموأصرادمأدرػؿميفمأنمؼؾؾغقامحبؼقضفؿموواجؾوتفؿمرؾؼومظؼوغقنم:م44اٌودةم

 اظؾؾدماٌضقػ

 بفوربؾمإضوعؿفؿمماخؿقوريفمإضؾقؿمدوظيماظعؿؾموحرؼيمتؿضؿـمايؼميفماالغؿؼولم:م:4اٌودةم 

م

اظعفدماظدوظلميؿوؼيمحؼققممجقعماظعؿولماٌفوجرؼـموأصرادم.م3114عػقضقيماألعؿماٌؿقدةميؼققماإلغلون،م)

م(.معؽؿىمعػقضماألعؿماٌؿقدةميؼققماإلغلون.مأدرػؿ

م

فؿشيمداخؾموعـماٌؿؽـماإلذورةمبصقرةمربددةميفماًطقطماظؿقجقفقيمإىلماجملؿقسوتماألخرىماظيتمضدمتؽقنمع

ػـوكمإذورةمإىلمأػؿقيماظشؾوب،م(م32اٌؾدأم)وطؿـول،مصػلمإسالنمرؼقمبشلنماظؾقؽيمواظؿـؿقيم.مذبؿؿعوتماظصقد

ؼـؾغلمتعؾؽيمذؾوبماظعوملمبؼدراتفماإلبداسقيموعـؾفؿموذفوسؿفؿمعـمأجؾمإضوعيمعشورطيمسوٌقيمظؿقؼقؼماظؿـؿقيم‘‘

اظيتمتـصمعـمبنيممظؽؾورماظلـؼضومعؾودئماألعؿماٌؿقدةموػـوكمأ.م’’اٌلؿداعيموضؿونمعلؿؼؾؾمأصضؾمظؾفؿقع

تمثرمموتـػقذماظلقودوتماظيتم،موأنمؼشورطقامبـشوطميفمصقغيفماجملؿؿعأنمؼظؾقامعـدذبنيم‘‘أعقرمأخرىمسؾكم

م.’’ععورصفؿموعفوراتفؿمؼؼدعقامظألجقولماظشوبيمرصوػفؿموأنعؾوذرًةميفم

م

م

م

                                                           
21
 Njock, J-C. & Westlund, L. 2010. Migration, resource managementٌراجعيمػفرةماظصقودؼـميفمشربموودطمأصرؼؼقو،مأغظرم 

and global change: Experiences from fishing communities in West and Central Africa. Marine Policy 
Volume 34, Issue 4, July 2010, Pages 752-760م
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ًنيًادلسؤدياتترابطًاؾيقاداتًواؾمـيققًواؾمعاونًػقؿاًب
م

ػذاماظؼلؿمضرورةمدعٍمذقاشؾماٌصوؼدماظصغرلةميفمسؿؾقوتماظؿـؿقيماظشوعؾي،موايوجيمإىلماظؿـلقؼمبنيمؼؿـوولم

م.اٌمدلوتمعـمأجؾمإصلوحماظطرؼؼمأعوممُغفٍمعؿؽوعؾيمودؾؾمظؾؿعوونمواٌشورطي

م

ةمواظلقودوتماظؼطوسقيماظرئقلقيمتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيمترابطماظلقودوتمواظروابطماظؼقؼيمبنيماٌصوؼدماظصغرل

ٌصوؼدماألزلوك،موبنيماالدذلاتقفقوتموسؿؾقوتماظؿكطقطماظقرـقيمعـؾموثوئؼمادذلاتقفقوتماظؿكػقػمعـمورلةم

عـؾمإرورماألعؿماٌؿقدةمظؾؿلوسداتم)اظػؼرموخططماظؿـؿقيماظقرـقي،موعومؼلتلميفمدقوقماظؿعوونماإلمنوئلماظدوظلم

ماٌؿ ماألعؿ موسؿؾ ماإلمنوئقي، مواحدةمطؿـظقعيقدة م(. موتؽوعؾفو ماظلقودوت مترابط مإىل مايوجي مػذه سؾكموتـطؾؼ

ماٌكوررميفمحوظيماظؽقارثم مبلقودوتموبراعٍمإدارة مؼؿعؾؼمعـفو ميفمذظؽمعو مجقعماجملوالتمذاتماظصؾي،ممبو

عصوؼدمموؼـؾغلمإدراجماالسؿؾوراتماٌؿعؾؼيمبفذهماظلقودوتمواظدلاعٍميفمدقودوت:مواظؿؽقػمععمتغرلاتماٌـوخ

األزلوكموادذلاتقفقوتفو،موأنمتدرجماىقاغىماٌؿعؾؼيممبصوؼدماألزلوكميفمأررمإدارةماٌكوررميفمحوظيماظؽقارثم

م.واظؿؽقػمععمتغرلاتماٌـوخ

م

مبنيماظؼطوسوتم مواظؿـؿقي،مظؿشفعمبذظؽماظروابطمصقؿو مظؾققطؿي موعؿؽوعؾي مطؾقي مُغففًو ماظؿقجقفقي ماًطقط تضؿ

م.نوتفقؽيمعـوخمؼلفؾماظؿعوو

م

وتشفعماًطقطماظؿقجقفقيم.موضبؿوجماألعرمإىلمروابطموذؾؽوتمربؾقيموإضؾقؿقيموسوٌقيمسؾكممجقعماٌلؿقؼوت

تؼودؿماٌعؾقعوتموبروتقطقالتمم–ضؿـمأعقرمأخرىمم–اظؿعوونماظدوظلمواإلضؾقؿلموذؾفماإلضؾقؿل،ممبوميفمذظؽم

ماظؼوغقغلمد مشرل ماظصقد موعؽوصقي مسدلمايدود، ماٌقارد مإدارة ماظذلوؼٍموغظؿ مررؼؼ مسـ مإبالغ، مودون متـظقؿ ون

م.اٌعـقيميفماٌصوؼدماظصغرلة،محلىماالضؿضوءمظذلتقؾوتمتـػقذمعؿؽوعؾيمبوظؿعوونمععماجملؿؿعوتماحملؾقي

م

ًاؾمعؾقؼات

معؽوغيمأصضؾمٌصوؼدماألزلوكموهلنيمصرصمإدعوجماظشقاشؾمواالحؿقوجوتماٌؿعؾؼيم برزتمايوجيمإىلمإسطوء

ميف ماظصغرلة ماالدؿشورؼيمبوٌصوؼد ماظعؿؾقي مأثـوء ماظرئقلقي ماإلمنوئقي م22األرر معـودؾوتمأنم. مسدة ميف مظقحظ وضد

اٌصوؼدماظصغرلةمبوظذاتمالبدمأنمتؼقممبدورمأطدلميفمدبػقػمورلةماظػؼرموهؼقؼماألعـماظغذائل،مويفمبراعٍمايدم

م.23عـماٌكوررميفمحوالتماظؽقارث،مبوإلضوصيمإىلمضرورةمهلنيمعؽوغؿفو

م

متزاؼد ماألزلوك،ممعع معصوؼد مإدارة ميف ماالؼؽقظقجل ماظـظوم مغفٍ معـؾ معؿؽوعؾي، مُغفٍ مإتؾوع اإلحلوسمبضرورة

ماٌلؿقؼوتم مبنيماظؼطوسوتمسؾكممجقع مواٌشورطي مظؾؿعوون مجدؼدة مواإلضؾقؿقيم)زفرتمذروط مواظقرـقي احملؾقي

                                                           
22
م.28أغظرمايوذقيمرضؿمم
23
، Thorpe ب،موم3118زلوكميفماظؿقورماظرئقللمظؾؿـؿقيميفماٌـظؿيموػـوكمععؾقعوتمسـمإدراجمعصوؼدماأل.مجم3116ب،مواٌـظؿيمم3122أغظرمعـالماٌـظؿيم 

م.W  estlund, L., Holvoet, K., & Kébé, M ،3119،م3116
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رةماٌـورؼماظلوحؾقيمإىلمتشرلميفمدقوقمإدا(م2-2-21اٌودةم)صؿدوغيماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقدم(.مواظدوظقي

ؼـؾغلمظؾدولمأنمتؽػؾماسؿؿودمإرورمضوغقغلموتـظقؿلموعؿعؾؼمبوظلقودوتمؼؽقنمعـودؾًومظؿقؼقؼماالدؿكدامم"أغفم

اٌلؿداممواٌؿؽوعؾمظؾؿقارد،مععمعراسوةمعومتعوغلمعـفماظـظؿماالؼؽقظقجقيماظلوحؾقيمعـمضعػ،مواظطوبعماحملدودم

ماجمل مواحؿقوجوت ماظطؾقعقي ماظلوحؾقيٌقاردػو م"ؿؿعوت مبنيم. مروابط مسؾك متـطقي مأخرى مصؽقك مسدة وػـوك

ماٌؿطؾؾوتم مبنيماظؼطوسوتموتؾؾقي معؿقازغي مسؾكمروابط مؼؼقم مغػلف ماٌلؿداعي ماظؿـؿقي معػفقم مأن مطؿو اظؼطوسوت،

جؾموؼضعمغفٍمودوئؾماٌعقشيماٌلؿداعي،ماظذيمطونمؼشورمإظقفمطـرلًاميفمدقوقماظؿعوونمعـمأ.ماظؼطوسقيماٌكؿؾػي

ماظؿكصصوت ماٌؿعدد ماٌـظقر مشلذا متصقرًا مبوظذات، ماٌوضل ماظؼرن متلعقـوت ميف متظؾمم24اظؿـؿقي مذظؽ، وعع

ماظػعوظني،موضدم مظؾؿـلقؼمواٌشورطي معـودؾي مؼؿعؾؼمبؽقػقيمضؿونمػقوطؾموتدابرلمتـظقؿقي مصقؿو اظؿقدؼوتمضوئؿي

م.عؾؼمبؼطوعماٌصوؼدماظصغرلةترىماًطقطماظؿقجقفقيمأنمتؼدمماٌشقرةميفمطقػقيمهؼقؼمذظؽمصقؿومؼؿ

م

ماإلضؾقؿقي مواإلضؾقؿقيموذؾف ماظؿعوونمسؾكماٌلؿقؼوتماظدوظقي ماظرذقد ماظلؾقكمبشلنماظصقد متشفعمعدوغي حقٌم.

ؼـؾغلمظؾدولم‘‘تعؾـمسؾكمدؾقؾماٌـولمأغفمم5-4-8ترطزمسؾكمدورماألجفزةماظػرسقيمٌصوؼدماألزلوك،مصوٌودةم

زلوكمذؾفماإلضؾقؿقيمأوماإلضؾقؿقي،محقـؿومطونمعـودؾو،مأنمتؿؾـكموتشفعمواٌـظؿوتموترتقؾوتمإدارةمعصوؼدماأل

اظؿعوونمواظؿـلقؼماظدوظقنيميفممجقعماٌلوئؾماٌرتؾطيممبصوؼدماألزلوك،ممبومصقفوموؿقعماٌعؾقعوتموتؾودشلو،م

زةماإلضؾقؿقيمأنمعقضػماٌصوؼدماظصغرلةميفماألجفموعـماٌؿؽـمأنمغالحظ.م’’وحبقثماٌصوؼدموإدارتفوموتـؿقؿفو

مإىلمأخرىم مواحدة ماألزلوكمؼؿػووتمعـ ماالجؿؿوسقيمم]وظؽـ[ٌصوؼد مأػؿقؿفو ماظيتمحدثًميفمعالحظي اظزؼودة

ماٌصوؼدم معـ مطؾرلة مألسداد ماىؿوسل مواظؿلثرل ماظصغرلة ماٌصوؼد معـ مظؾؽـرل ماإلضؾقؿقي مواظطؾقعي واالضؿصودؼي

وظؽـمػـوكمهدؼوتم.مظلقودوتقيموسبقمأػدافماظؿـػقذواماإلدذلاتقفقياظصغرلة،دصعًمػذاماظؼطوعمسبقماظؿـؿقيم

واظؿشرذمماظذيمؼؿلؿمبفؿومضطوعماٌصوؼدمصوظؿعؼقداتم‘‘تقاجفمبـوءماظؼدراتميفماألجفزةماظػرسقيمٌصوؼدماألزلوكم

م)w.fao.org/fishery/topic/16637/enhttp://ww(م’’اظصغرلةمؼضقػونماٌزؼدمإىلمتؾؽماظؿقدؼوت

غقيمإتؾوعمغفٍمطؾلموادبوذمتدابرلمععؼدةموعؿعددةماظؿكصصوتمظؾقدممإلرارًعؿلًفقوغوتعؽسماًطيماظعشرؼيم

اظؽقارثمإىلمتقلرلماظؿعوونممعـوؼدسقماإلرورمغظومماإلدذلاتقفقيماظدوظقيمظؾقدم.معـماٌكوررميفمحوالتماظؽقارث

ؿؽوعؾيماظيتمتؼقممبفومعـظؿوتماألعؿماٌؿقدةموبنيماظؽقوغوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقيماألخرىمبنيماألسؿولماظػعوظيمواٌ

ماإلرور متـػقذ معلوغدة مأجؾ معـ ماخؿصوصوتفو، محلى معـفو مطؾ ماظصؾي، م)ذات أغظرم.

http://www.preventionweb.net/)م

م

وبوظـظرمإىلم.مرلمأثـوءماظعؿؾقيماظؿشوورؼيمإىلمضرورةمزؼودةماظؿـلقؼمواظؿعوونمالدقؿومسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلطؿومأذ

ؼؾدومأغفمالبدمعـمإذراكمذبؿقسيمطؾرلةمعـماظشرطوءمعـمضطوسوتمزبؿؾػيميفم،ماظدسقةمإىلمُغفٍمطؾقيموعؿؽوعؾي

وإضوعيماظشؾؽوتمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوتممبؾمأنماًطقطماظؿقجقفقيمميؽـمأنمتشفعماظشراطوت.مػذاماظؿعوون

موعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغلمواجملؿؿعوتم واجملوالت،مالمبنيمايؽقعوتمصقلى،مبؾموبنيماىفوتماٌوسبي

م.احملؾقي

م

                                                           
24
م.3119،مWestlund, L., Holvoet, K., & Kébéأغظرمسؾكمدؾقؾماٌـول،م 

http://www.fao.org/fishery/topic/16637/en
http://www.preventionweb.net/files/18197_midterm.pdf
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م ًادلعوـةؼدسق ًػعاؾقة ًبارقسًبشأن ممإعالن معـ ماالغؿؼول مأجؾ معـ ماظعؿؾ ماٌؾؽقي‘‘إىل مإىل م’’اٌـقي صدلغوعٍم.

م مؼـؾغلمأنمتضعف ماظؿـؿقي مبلقودوتموبراعٍمورـقيموربؾقي،موادؿكدامم(اٌؿؾؼقي)اظؾؾدانماظشرؼؽي ،مععمدسؿف

وعـماٌؿؽـمهؼقؼم.موػـوكمحوجيمظدىماىفوتماٌوسبيمإىلمتـلقؼمأصضؾمألغشطؿفو.ماظـظؿماظؼوئؿيمظدىماظشرطوء

ماٌعؾقعوت يمأنمتلوغدموضدمترىماًطقطماظؿقجقفق.مذظؽمبعؿؾمترتقؾوتمعشذلطيموتؾلقطماإلجراءات،موتؼودؿ

م.ػذهماظطؿقحوت

م

م
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ًاالحمقاجاتًؿنًاؾلووثًوادلعؾوؿات،ًادلصادرًواؾملادلً
م

مؼؿـوولمػذاماظؼلؿماالحؿقوجوتمعـماٌعؾقعوتموتدصؼوتفو

م

تعذلفماًطقطماظؿقجقفقيمبويوجيمإىلمذبؿقسيمطؾرلةمعـماٌعؾقعوتمعـمأجؾمصـعماظؼرارات،معـؾماظؾقوغوتم

وػلمتروجمالدؿكداممذبؿقسيمعـماظؾقوغوتماظعؾؿقيم.مالجؿؿوسقي،مواالضؿصودؼياظؾققظقجقي،موام–االؼؽقظقجقيم

م.اظشعقبماألصؾقيواٌعورفماحملؾقيمواظؿؼؾقدؼيموععورفم

م

مبوظعدلم موإحلودف ماإلغلون مظؽراعي مضرورؼي معللظي ماٌعؾقعوت مسؾك مايصقل مبلن ماظؿقجقفقي ماًطقط وتؼر

ىلماإلضرارمبوظػؼراءمواظـلوءمواجملؿقسوتماٌعرضيمظؾكطرمصـؼصمصرصمايصقلمسؾكماٌعورفمميقؾمإ.مواٌلوواة

م.وتؾؽماٌفؿشي،مبلطـرمممومؼضرمبغرلػؿ

م

مألػؿقيم مؼلؿحمبؿقلنيمصفؿـو موهؾقؾفو،ممبو وتدسؿماًطقطماظؿقجقفقيممجقعماظؾقوغوتماظؿػصقؾقيمووؿقعفو

وبوإلضوصيمإىلمذظؽ،مالبدمعـم.مـلوناٌصوؼدماظصغرلةموسـوصرػوماٌكؿؾػي،ممبوميفمذظؽماألدوارماظيتمؼؼقممبفوماى

ماجملؿؿعوتم معلؿقى مذؾؽوتمسؾك موإضوعي مبراعٍ موضع مخالل معـ موتؾودشلو موتدصؼفو ماٌعؾقعوت متقاصر هلني

وتروجماًطقطماظؿقجقفقيمظؿدصؼماٌعؾقعوتمأصؼقومورأدقوم.ماحملؾقيمواٌلؿقؼوتماظؼطرؼيمواإلضؾقؿقيموذؾفماإلضؾقؿقي

م(.حملؾقيمأوماظؾؾدان،موبنيماجملؿؿعوتماحملؾقيمواشلقوطؾماظقرـقيمواإلضؾقؿقيبنيماجملؿؿعوتما)يفماووػنيم

م

ًاؾمعؾقؼات

دػومسؾكمدورماٌعؾقعوتمذاتماظصؾيميفمصـعماظؼرارات،مكمبشلنماظصقدماظرذقدميفممجقعمعقاتمطدمعدوغيماظلؾق

ؼدماألزلوكموإدارتفومسؾكمؼـؾغلمأنمتؼقممضراراتمصقوغيمعصو‘‘طؿومتشرلمأؼضومإىلمادؿكدامماٌعورفماظؿؼؾقدؼي،م

أصضؾماظدالئؾماظعؾؿقيماٌؿقاصرة،مععمعراسوةماٌعورفماظؿؼؾقدؼيمبوٌقاردموعقائؾفو،مواظعقاعؾماظؾقؽقيمواالضؿصودؼيم

م(.5-7اٌودةم)م’’واالجؿؿوسقيمذاتماظصؾي

م

ماظصغرلة ماٌصوؼد مإىل مربددة ماظلؾقكمبصقرة ماظؾققثمتشرلمعدوغي ممبللظي مؼؿعؾؼ موصقؿو م‘‘: مأنمؼـؾغل ظؾدول

تدرسموتقثؼمععورفموتؽـقظقجقوتماٌصوؼدماظؿؼؾقدؼي،موسؾكماألخصمتؾؽماظيتمتطؾؼميفمعصوؼدماألزلوكمصغرلةم

-23اٌودةم)م’’اظـطوقمعـمأجؾمتؼققؿمتطؾقؼفومسؾكمصقوغيمعصوؼدماألزلوكموإدارتفوموتـؿقؿفومبصقرةمعلؿداعي

م(.23

 

مب ماًوص ماإلسالن ماألصؾقيوؼالحظ مموظشعقب مماحذلام‘‘أن ماألصؾقيععورف مومموردوتفؿمماظشعقب وثؼوصوتفؿ

م.اظؿؼؾقدؼيمؼلفؿميفماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظعودظيمويفماإلدارةماظلؾقؿيمظؾؾقؽي

م

إدذلاتقفقيمهلنيماٌعؾقعوتمسـموضعمعصوؼدماألزلوكماظطؾقعقيمواووػوتفومػلمصؽمرقسلمؼطؾؼمسؾكمإنم
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مواظؽقوغوت ماظدول ممجقع مإرور. مإسطوء مػق ماظعوم ماظالزعنيمموػدصفو مواظػفؿ مظؿقلنيماٌعرصي موخطي وإدذلاتقفقي

ماظلؿؽقيم ماٌقارد مصقن مأجؾ معـ مواإلدارة ماظلقودوت مظصـع مطلدوس مواووػوتفو ماألزلوك معصوؼد ألوضوع

وتعطلمأوظقؼيمعؿؼدعيميفمػذهماإلدذلاتقفقيمظؾـوءماظؼدراتم.موادؿكداعفومبصقرةمعلؿداعيميفمزؾمغظؿمإؼؽقظقجقي

طؿومأغفومتمطدمسؾكماالحؿقوجوتماًوصيمظؾؿصوؼدماظصغرلةمغظرًام.موتؼدؼؿمعلوسداتمصـقفمشلويفماظؾؾدانماظـوعقيم

م(.جم3114أغظرماٌـظؿيم)ألػؿقؿفومبوظـلؾيمظألعـماظغذائلمودبػقػمورلةماظػؼرم

م

ؾصقدماظرذقدمبشلنمتؼودؿماٌعؾقعوتمواٌعورف،مصصقالمظتؿضؿـماًطقطماظؿقجقفقيماظػـقيماظيتموضعؿفوماٌـظؿيم

ماظـوعقي ماظؾؾدان ماٌعؾقعوتميف مواظعؼؾوتماظيتمتصودفممجقع ماظصغرلة ماٌصوؼد مسـ مخوصي ماًطقطم. متقد وضد

م:اظؿقجقفقيمأنمتطرحمبعضماالضذلاحوتماظيتموردتميفمتؾؽماظقثقؼي،معـؾ

م

 موتـػقذم ماظؼرار، ماظػعوظي،موصـع مويفماٌشورطي م، ميفمايقار مظؾؿعؾقعوتموتؼوزلفو ماشلوم مبوظدور اإلضرار

 .قودوت،مواإلدارةمبوووهماظؿـؿقيماٌلؿداعياظل

 االسذلافمبوجملؿؿعوتماحملؾقيميفماٌصوؼدماظصغرلةمطلعـوءموعقردؼـموعؿؾؼنيمظؾؿعرصي،مصفـوكمحوجيم

 .إىلماٌعؾقعوتمسـفؿموعـفؿموإظقفؿ

 يتمدسؿمايوجيمإىلمهلنيماٌعؾقعوتماٌؿقاصرةمواظقسلمحبوظيماٌصوؼدماظصغرلةموبوٌشؽالتماٌعؼدةماظ

 .تقاجفمذبؿؿعوتماظصقد

 اظذلوؼٍمظػفؿمأصضؾمظؾـظؿماظؿؼؾقدؼيمظؾؿعورفماالؼؽقظقجقي،موآلظقوتمحقطؿيماٌقارد. 

 اظؿلطقدمسؾكمأػؿقيمتقاصرماٌعؾقعوتماٌـودؾيموايصقلمسؾقفومعـمجوغىمذبؿؿعوتماظصقدميفماٌصوؼدم

مظؾؿشؽالتماظؼ ماجملؿؿعوتمعـمأجؾمتقلرلمعقاجفؿفؿ موعـظؿوتمػذه معـماظصغرلة مومتؽقـفـ وئؿي

مععقشؿفؿ مهلني ماجملؿؿعوتم. متقاجف ماظيت ماظؼضوؼو مسؾك ماٌعؾقعوت مإىل مايوجي مػذه وتؿقضػ

مواالضؿصودؼيم مواظؼوغقغقي ماظؾققظقجقي ماىقاغى مظؿشؿؾ ممتؿد مواظيت مايوضر، ماظقضً ميف احملؾقي

 .واالجؿؿوسقيمٌصوؼدماألزلوك

م

م مظؾعؿؾمأربعيمتمهدؼد ماظػفقا:مذبوالتمسوعي موزؼودةمععرصي ماظػفقات، مػذه ميفماٌعؾقعوتمودد تماٌقجقدة

صرصمايصقلمسؾكماٌعؾقعوت،موادؿكدامماالدؿؿوراتموررقماظـشرماٌـودؾي،مواظؿؽػؾمبنصبودمتدصؼمظؾؿعؾقعوتم

م.عـمعصودرمعؿعددة

م

ماظعوعؾنيميفما ماٌؿغرلؼـمٌعقشي مواظػفؿ مظؾؿـظقر موععماالسذلافمبؿعؼوغظرًا ماظصغرلة ماٌٌصوؼد مػذه مصننمد عقشي،

ماألخرى مػل متؿغرل مواظؿـؿقي مظؾققطؿي ماظالزعي مواٌعؾقعوت ماظؾقوغوت مهدؼدػوم. ماظيتممت ماجملوالت مبني وعـ

م(:3118،مBéné, Macfadyen & Allison،م4:أغظرمصػقيم)إلدخولمهلقـوتمسؾقفوميفمػذاماجملولم

م

 ؾؿصوؼدماظصغرلة؛واظؾققثماظؿشورطقيميفماإلدارةماٌشذلطيمظماظشعقبماألصؾقيإدعوجمععورفم 

 وضعمغظؿمظؾؿعؾقعوتمالمهؿوجمإىلمبقوغوتمطـرلة 

 اظؿعرضمظؾكطرميفمذبؿؿعوتماظصقدم/مإتؾوعمغظؿمظؾؿعؾقعوتمتلؿحمبؿؼققؿمورصدماظػؼر 
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 مععقشيم ميف ماظصغرلة مظؾؿصوؼد مايؼقؼي مظؾؿلوػؿي مأصضؾ مبػفؿ متلؿح مظؾؿؼدؼر معـففقوت ادؿـؾوط

 .ذبؿؿعوتماظصقد،موتقثقؼمػذهماٌلوػؿي

 ظؾؿعؾقعوتمسـمتلثرماإلصالحوتماظالعرطزؼيمٌصؾقيماظػؼراءغظؿم. 

م

م
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ًتـؿقةًاؾؼدرات،ًودعمًاؾمـػقذًواؾرصد
م

ؼمطدمػذاماظؼلؿمضرورةمبـوءماظؼدراتموشرلهمعـمأذؽولماظدسؿمظؿـػقذماًطقطماظؿقجقفقي،موطذظؽمرصدماظؿؼدمم

م.واظـفوحميفمػذاماظؿـػقذ

م

متـؿقيماظؼدرمتؼرماًطقطماظؿقجقفقي ميفمذظؽماظؿـؿقيماظؿـظقؿقيمواظؿدرؼىمواٌعؾقعوتمم–اتمبضرورة يفمم–مبو

واألعرمحبوجيمإىلماػؿؿوممظضؿونمأنم.ممجقعماجملوالتموسؾكممجقعماٌلؿقؼوت،موظدسؿمإثورةماظقسلمواظؿؿؽني

ؼؽقنمظدىماجملؿؿعوتماٌكؿؾػيمعـمأصقوبماٌصؾقيمداخؾماجملؿؿعوتماحملؾقيميفماٌصوؼدماظصغرلةماظؼدراتم

وبشؽؾمخوص،مالبدمعـمزؼودةمضدرةم.ميمظؾؿشورطيماظػعوظيميفمايوالتمذاتماظصؾيمويفمسؿؾقوتمصـعماظؼراراظالزع

م.اظـوسمسؾكمتؼدؼرمعصرلػؿموتشفقعمحؼفؿميفماالخؿقور

م

وتشفعماًطقطماظؿقجقفقيمعـظؿوتماظصقودؼـموسؿولماظصقد،مضؿوغًومظؿؿـقؾفؿميفماٌمدلوتماٌفـقيموعمدلوتم

م مسؿؾقوت مويف ماظؼراراظؼطوع مصـع موعـظؿوتم. مذؾؽوت مودسؿ ماظؿـظقؿقي ماظؿـؿقي متشفقع مإىل ماألعر مضبؿوج طؿو

م.اجملؿؿعوتماحملؾقيماظيتمتعؿؾمسؾكمايقطؿيماىقدةمواظؿـؿقيماٌلؿداعيميفماٌصوؼدماظصغرلة

م

مايؽقعوتم مبفقوطؾ مؼؿعؾؼ مصقؿو مالدقؿو مايؽقعوت، مسـ مغقوبي ماظؼدرات مبـوء ماظؿقجقفقي ماًطقط وتلوغد

يمواظؿـؿقيمععمذبؿؿعوتماظصقدميفمعرطزؼيموايؽقعوتماحملؾقيماظيتمتعؿؾمبشؽؾمعؾوذرميفمسؿؾقوتمايقطؿاظال

م.ٌصوؼدماظصغرلة،مبؾموحؿكميفمذبولماظؾققثمعـالا

م

وتؼرماًطقطماظؿقجقفقيمبلنمبـوءماٌروغيمواظؼدرةمسؾكماظؿلضؾؿميفمذبؿؿعوتماظصقد،مصقؿومؼؿعؾؼمبندارةماٌكوررميفم

م.ارثمواظؿؽقػمععمتغرلاتماٌـوخ،مػقمجوغىمآخرمظفمأػؿقؿفميفمبـوءماظؼدراتحوالتماظؽق

م

وتشفعماًطقطماظؿقجقفقيموضعمآظقوتماظرصدمعقضعماظؿـػقذممبومؼلؿحمبؿؼدؼرماظؿؼدممبوووهمتـػقذماألػدافم

م.وػـوكمدسؿمآلظقوتماظرصدمواظؿؼققؿمبصقرةمتشورطقي.مواألحؽومماظقاردةميفمػذهماظقثقؼي

 

 

 

 

م

مقؼوتاظؿعؾ

ماظؿشوورؼي ماظعؿؾقي ماظؼدراتمم25أطدت مغؼص مأن موالذؽ ماٌلؿقؼوت ممجقع مسؾك ماظؼدرات مبـوء مضرورة بؼقة

واإلعؽوغقوت،مدقاءمسؾكمعلؿقىماإلداراتمايؽقعقيمواجملؿؿعوتماحملؾقي،مؼعؿدلمسؼؾيمعشذلطيمأعومماٌشورطيم

                                                           
25
م.28أغظرمايوذقيم 
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مواظـؿوئٍماٌلؿداعي ماظػعوظي مؼؿعؾؼمبوظؿؽقم–ويفمحوالتماظؿغقرلم. مضدمم–ػمععمتغرلماٌـوخمعـالمصقؿو صننماألعر

م.ؼؿطؾىمأؼضًومعفوراتمجدؼدة

م

تصديماظعدؼدمعـمخططماظعؿؾماظدوظقيمظؿـؿقيماظؼدراتمودسؿماظؿـػقذ،معـؾمخطيمجقػوغلدلغمظؾؿـػقذماظصودرةم

والت،مسـمعممترماظؼؿيماظعوٌلمبشلنماظؿـؿقيماٌلؿداعيماظيتمتشرلمإىلمضرورةمبـوءماظؼدراتميفمسددمطؾرلمعـماجمل

م.مدقاءمصقؿومؼؿعؾؼمبندارةماٌقاردماظطؾقعقيمأوماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمأوماالضؿصودؼي

م

مبوظـلؾيميقطؿيم ماظؿـظقؿقي ماظؼدراتمواظؿـؿقي مبـوء مطقػقي مبشلن ماٌشقرة متؼدم مأن ماظؿقجقفقي وبنعؽونماًطقط

مإر ميف مذطرػو ماالحؿقوجوتماظيتمدؾؼ مإىل مبوإلذورة موتـؿقؿفو، ماظصغرلة ماظؿقجقفقيماٌصوؼد مأػدافماًطقط ور

اظـؼوصقيموعدىمايوجيمإىلمسؿؾممجوسلميفمم–وعـماٌؿؽـمادؿؽشوفمجقاغىماشلقؼيماالجؿؿوسقيم.موعضؿقغفو

م.ػذاماٌضؿور

م

معػصؾيمبشلنمطقػقيمرصدمسؿؾقوتماظؿـػقذ مأنمتـطقيماًطقطماظؿقجقفقيمسؾكمعشقرة موعـماٌؿؽـمأؼضًو وضدم.

م.مممتماظـفوحموأصضؾماٌؿوردوتمظعؿؾقوتماظرصدؼشؿؾمذظؽمععوؼرلمالخؿقورمعمذرا

م

م
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م(أشؾؾفومعـمعطؾقسوتماٌـظؿي)أػؿماٌراجعمواٌصودرم:م2اٌرصؼم
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م

ماىدولماظزعينماٌمضًمإلسدادماًطقطماظؿقجقفقي:م3اٌرصؼم
م

م:3122أؼورم/معوؼق

 م مبعـقان مظؾؿـوضشي موثقؼي ماظـطوقمررح ماظصغرلة ماألزلوك مظؿلعنيمعصوؼد مرقسقي متقجقفقي مخطقط سبق

سؾكمعقضعمعصوؼدماألزلوكماظصغرلةماظـطوقمسؾكماظشؾؽيمم–ععماٌقادمذاتماظصؾيمم–مبصقرةمعلؿداعي

مظؾؿـظؿياظعـؽؾقتقيم ماظقثقؼيمإىلماظؾغؿنيماظػرغلقيمواألدؾوغقي،موتقزعمسؾكمغطوقم. ودقفمتذلجؿمػذه

 .وادعمسؾكمايؽقعوتمواٌـظؿوتماإلضؾقؿقيمٌصوؼدماألزلوكموعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل

م

م:3122أؼورم/مابؿداءمعـمعـؿصػمعوؼق

 مبشلنم مذاتماظصؾي ماإلضؾقؿقي موذؾف ماٌؿعؾؼيممبصوؼدمرؾىمعدخالتمعـماالجؿؿوسوتماإلضؾقؿقي األعقر

واسؿؿودام.ماألزلوك،محقٌمؼقاصؼماٌـظؿقنمسؾكمإدراجمعـوضشيماًطقطماظؿقجقفقيميفمجدولماألسؿول

سؾكمذؽؾمػذاماالجؿؿوعماًوص،مدقفمتطؾىماظؿعؾقؼوتميفماٌـوضشوتماظعوعي،مسـمررؼؼمترتقؾوتم

 .يأومطؿوب/عـمذبؿقسوتماظعؿؾمو

 رؼيمحقلمػذاماٌقضقعممبدخالتميفمسؿؾقيموضعماًطقطماظؿقجقفقيمعلوػؿيماٌشووراتماإلضؾقؿقيمواظؼط

 (تلعكماٌـظؿيمإىلممتقؼؾمعـمخورجماٌقزاغقيمظدسؿماٌشورطيميفمػذهماٌشوورات)

م

م(:طقدمأضصك)م3123ذؾوطم/مصدلاؼر

 تعؼدماٌـظؿيمعشوورةمخدلاءمظقضعماٌلقدةماألوىلمظؾكطقطماظؿقجقفقي. 

م

م(:ةماًدلاءبعدمعشوور)م3123ذؾوطم/مصدلاؼر

 االغؿفوءمعـمعلقدةماظـلكيماظـفوئقيمظؾكطقطماظؿقجقفقي. 

م

م:3123متقزم/مؼقظقق

 م ماألزلوك معصوؼد مظؾفـي ماظـالثني ماظدورة مإىل ماظعؿؾ مدرل مسـ متؼرؼر م)رصع مؼقظققم24-:عـ متقزم/

3123.) 

م

م:3124غقلونم/مإبرؼؾم–م3123أؼؾقلم/مدؾؿؿدل

 لنمعلقدةماظـلكيماظـفوئقيمبعدمتعدؼؾفوممبعرصيمىـيمعشووراتمسؾكماٌلؿقؼنيماظؼطريمواإلضؾقؿلمبش

 .3123عصوؼدماألزلوكميفمسومم

م

م:م3124حزؼرانم/مؼقغقق

 طلدوسمظؾؿػووضوتماظيتمدؿفرؼفومعشوورةمصـقيمعشذلطيمبنيممجوػزةمعلقدةماًطقطماظؿقجقفقيمتصؾح

 (.3123حبلىمتقجقفوتمىـيمعصوؼدماألزلوكميفمسومم)ايؽقعوتم
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م

م:دعقسدمملمضبددمبع

 عشوورةمصـقيمتعؼدػوماٌـظؿيمظؾؿقاصؼيمسؾكمعلقدةماظـلكيماظـفوئقيمظؾكطقطماظؿقجقفقي. 

م

م:3125متقزم/مؼقظقق

 مواظـالثنيمظؾفـيم مايودؼي مسؾكماظدورة ماظيتمووصؼمسؾقفو ماظؿقجقفقي مظؾكطقط ماظـفوئقي سرضماٌلقدة

 .عصوؼدماألزلوكمإلضرارػو

م
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م

موصؽؿومعصوؼدماألزلوكموعقاصػوتف:م4اٌرصؼم
م

ًػكماًؿصاقدًاألمساكًادلواصػات

ًادلصاقدًاؾؽلريةًادلصاقدًاؾصغرية

ًادلصاقدًاؾصغريةًاألخرىًادلصاقدًادلعقشقة

دػقـيماظصقدم/محفؿمضورب

موربرطفو

أضؾمعـم)المتقجدمأومصغرلةم

ععمربركمصغرلمأوم(معذلم23

مبدونمربرك

(معذلم35أضؾمعـم)صغرلةم

ودةميمسمبقركمضعقػماظطوض

م(واتطقؾقم486أضؾمعـم)

ععم(معذلام35أطـرمعـم)طؾرلةم

م486أطـرمعـم)ربركمضقيم

مطقؾقواتم

ضوربمخشيبمبدونمدطحمعـؾمماظلػقـي/مغقعماظؼورب

ماظؽوغقمواظدنل

حمأومبدونمعـمبلطم–دػقـيم

ماًشىمأوماألظقوفماظزجوجقيم

مأوماالظقعـققممأوماظصؾى

عـماظصؾىمعزودةممبدغفودػقـيم

بشؾؽيمجرموعصـعمظؿففقزم

ماألزلوك

أصرادمأومأدرمأومذبؿؿعوتمموحدةماظصقد

مربؾقي

ذبؿقسوتمصغرلة،مععمذلءم

عـماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾ،م

وأػؿقيماألدرةمواجملؿؿعم

ماحملؾل

ذبؿقسوتمصغرلةموطؾرلة،مععم

ماظؿكصصموتؼلقؿماظعؿؾ

/مغؾفومصوحىماظؼوربؼّشماٌؾؽقي

ماٌعدات

ؾفومسودةمأحدمطؾورمميؾؽفوموؼشّغ

وظؽموبعضفومؼؽقنماٌاٌشغؾني،م

مشوئؾو

تذلطزماٌؾؽقيمشوظؾوميفمأؼديمشرلم

اٌشغؾني،مععموجقدمعؾؽقيم

متعووغقي

عـمحنيمآلخرم/مظؾعضماظقضًماٌدةماٌلؿغرضيميفماظصقد

ميفمأشؾىماألحقون

مطؾماظقضًمسودةممطؾماظقضًمأومبعضماظقضً

سؾكماظلوحؾمأومبوظؼربمعـف،ممعماظصقدعقاض

مويفماٌقوهماظداخؾقيمأوماظؾقرم

رؼماظلوحؾقيمأوميفمسؾكماٌـو

ماظؾقر

ميفممجقعماٌـورؼماظؾقرؼي

الدؿفالكماألدرةميفماٌؼومممتصرؼػماٌصقد

األول،مععمبقعمبعضفمأوم

معؼوؼضؿف

ألدقاقماحملؾقيموداخؾمبقعفميفما

ألدقاقماظدوظقي،ماظؾؾدمويفما

موالدؿفالكماألدرة

بقعفمإىلماألدقاقماظـظوعقيم

مأدودًوم

ًامبطرقمتؼؾقدؼيمفزروزجًومأومذبمادؿكدامماٌصقد

مظالدؿفالكماظؾشري

بطرقمم–روزجًومأومذبفزًام

متؼؾقدؼيمظالدؿفالكماظؾشري

ذبفزميفمأشؾىماألحقون،مععم

هقؼؾمجزءمطؾرلمعـفمإىلم

معـؿفوتمشرلمشذائقي

االسؿؿودمسؾكماٌفوراتمواٌعورفمماٌعرصيمواظؿؽـقظقجقو

ماحملؾقي،مععداتمؼدوؼي

موععؾقعوتمعطؾقبمعفورات

مؼدوؼياتمواٌعدسوظقيم

وعقؽوغقؽقي،موبعضماألدواتم

ماالظقؽذلوغقي

اٌفوراتمواًدلةمشلؿومأػؿقؿفؿوم

وظؽـفؿومعدسقعؿونم

بوظؿؽـقظقجقو،مععداتم

عقؽوغقؽقي،موأدواتمأمتؿفم
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مواظقؽذلوغقيم

مطوعؾمورزلل،ماغدعوجممعـدذبيمجزئقومشرلمرزلل،مأومشرلمعـدذبيماالغدعوجميفماالضؿصود

اٌرطزم/معـظؿيماألشذؼيمواظزراسي/ماظؾـؽماظدوظل:مأغظر)م’’روعماألسدادماظؽؾرلةعش‘‘ُأسدمػذاماىدولمضؿـم
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م
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م


