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نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب
فنعلا
:ملاعلا رييغت
فنعلا نم ةيلاخ ةلوفطلا لعج
ةعقاو ةقيقح
ىلع حوضوب لدي هنإ .اًمهم اًزاجنإ ،لزنملا لخاد كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظحي ينطو نوناق دامتعا دعي
متي امدنع .اًينوناق هنع يضاغتلا متي الو اًيعامتجا ا ًلوبقم دعي مل يذلاو لافطألا دض فنعلا لاكشأ نم لكش يه ةيندبلا ةبوقعلا نأ
،يدحتلا اذه ملاعلا لوح لودلا هجاوت .لاعف ٍوحن ىلع هذيفنت نامض يف رامثتسالا لودلاو تاعمتجملا ىلع بجوتي ،ينوناقلا رظحلا ضرف
.ةيميلقإلاو ةينطولا لامعألا لوادج يف اًتبثُم نآلا ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإ فده حبصأ دقو
باقعلا ةقطنملا يف ةلود  11لصأ نم  10ترظح ثيح ،لافطألل "يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" نوكت قيطلبلا رحب ةقطنم داكت
ادنلنف اهيلتل  1979،ماع يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا تنس يتلا ملاعلا يف ىلوألا ةلودلا ديوسلا تناك .فورظلا عيمج يف يندبلا
اميف  (2017).ايناوتلو ) (2015اينوتسإو ) (2010ادنلوبو ) (2003ادنلسيآو ) (2000ايناملأو ) (1998ايفتالو ) (1997كرامندلاو ) (1987جيورنلاو )(1983
.ينوناقلا رظحلا دعب يسورلا داحتالا ضرفي مل
يف ةربخلا نم اًماع  40نم برقي ام اهيدل ميلقإلا نادلب ضعب نأ نيح يف .ةيضقلا هذه عم اهلماعت يف قيطلبلا لود فلتخت نكلو
فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب دمتعي .فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط نامضل قيرطلا ةيادب يف رخآلا ضعبلا لازي ال ،ينوناقلا رظحلا ذيفنت
نييموكحلا نيلوؤسملاو نييسايسلا كلذ لمشيو .ةقطنملا يف رييغتلا يعناص لبِق نم ةزيمتملا ةدايقلاو قيمعلا مازتلالا ىلع
.تاهمألاو ءابآلاو بابشلاو لافطألا مهيف نمب ،نينطاوملاو مالعإلا لئاسوو نيعفادملاو نيثحابلاو نيسرامملاو تامدخلا يمدقمو
زيزعت ليبس يف ةيعامتجالا تاداعلا ليدبتو تايكولسلاو فقاوملا رييغت ةيناكمإ ىلع قيطلبلا رحب ةقطنم يف تاروطتلا نهربُت
مادختسا نوضفري تاهمألاو ءابآلا نم ريثكلا حبصأ ،ذيفنتلا زيح ينطولا رظحلا لوخد ذنم .فنعلا نم ةيلاخ لفطلل ةيباجيإ ةيبرت
يدسجلا فنعلل نوضرعتي لافطألا نم اًدج ريبك ددع لازي الف ،زجنُملا مدقتلا نم مغرلاب هنأ ريغ .مهلافطأ ةيبرت يف يندبلا باقعلا
.ةلِذُملا وأ ةنيهملا ةلماعملا وأ يفطاعلاو

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

1

قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل يندبلا باقعلا ىلع ضورفملا رظحلل لماكلا ذيفنتلا عيجشت ىلإ فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب فدهي
يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم ةنامأ لمعلا جمانرب ىلع فرشتو .نيددعتملا ةحلصملا باحصأ عم نيينواعتلا لمعلاو طيطختلا لالخ نم
ةرازو :قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةينطولا تاسسؤملاو تارازولا نم دمتسملا عورشملا ةكيرش نادلب ةسمخ معدت .ةيبوروألا ةيضوفملا هليومت
قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأو ايفتال يف ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازوو ادنلنف يف ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو اينوتسإ يف ةيعامتجالا نوؤشلا
ايلود اكيرش لافطألل يندبلا باقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا دعت .ديوسلا يف ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازوو ادنلوب يف لفطلا
.جمانربلل
ةاعدلاو نيسرامملاو لافطألاو تاهمألاو ءابآلا فدهتست ةلمح قالطإو ةيداشرإلا ريراقتلا نم ةعومجم ريوطتب فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب ماق
ةئشنتلاو يلزنملا طيحملا يف يندبلا باقعلا رظح ذيفنتل ،يجيردت ذيفنت ليلد ؛نيعم عوضوم ىلع ريرقت لك زكري .تاسايسلا يعناصو
راضلا ريثأتلا نأشب يعولا ءاكذإ ىلع ةلمحلا لمعت ،كلذ نع ا ًلضف .زرحملا مدقتلا عبتتو تامدخلا ميدقتو يعولا ءاكذإ تالمحو ةيباجيإلا
ٍتاودأو ةيهيجوت اًريياعم رفوتو ماهلإلا ةلمحلاو ريراقتلا هذه مدقت .مهيلإ ءوجللا لافطألا عيطتسي نيقوثوم نيغلاب دوجو ةيمهأو يندبلا باقعلل
،قيطلبلا رحب ةقطنم ةبرجت ىلإ ريراقتلا دنتست امنيب .ةعقاو ةقيقح فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا لعجو تاعمتجملا ليوحت ىلإ فدهت ةيلمع
يف اًضيأ نكلو ةقطنملا يف رشع ىدحإلا لودلا يف طقف سيل اهتيمهأ اهل يتلا تاسرامملا لضفأ ىلع ءوضلا طلستو ةيسيئر لئاسر لقنت اهنإف
.اهجراخو ابوروأ
 www.childrenatrisk.eu/nonviolenceعقوملا ةرايز ىجرُي ةلمحلاو ريراقتلا لوح تامولعملا نم ديزملل
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ةمدقم
ةفرعم ىلإ’ةسايسلا وعناص جاتحي 1.1
ةقثلاب ةريدجو ةيوق
ةلماعم ءوس لاكشأ فالتخا ىدمل ديج مهف انيدل ،رضاحلا تقولا يف
انيدل.4,5ةيعانصلا نادلبلا يف لقألا ىلع ،تاهاجتالا كلذكو لافطألا
ةحص ىلع يندبلا باقعلل رمدملا ريثأتلا لوح ةديج ةفرعم اًضيأ
ةيدسجو ةيسفن بقاوع نم كلذ ىلع بترتي ام عم ،مهومنو لافطألا
يف دمألا ةليوط راثآ كلذكو ةلوفطلا ءانثأ ،ةسكاعم ةيعامتجاو
زارحإل هنأ ىلع قاطنلا عساو قافتا كانه .5,6ةخوخيشلاو غولبلا ةلحرم
نأ مهملا نم ،هنم دحلاو لافطألا ةلماعم ءوس نم ةياقولا يف مدقت
جاتحيو .اهصئاصخو ةلكشملا قاطنب تاسايسلا يعناص غالبإ متي
ةقلعتملا تامولعملا تناك اذإ ام ةفرعم ىلإ اًضيأ تاسايسلا وعناص
يملعم هابتنا يعرتست ةلماعملا ءوسل اوضرعت نيذلا لافطألاب
ةيعامتجالا تامدخلا وأ ةطرشلا ماسقأ وأ ىفشتسملا يفظوم وأ سرادملا
نم اهنكمي عضو يف تائيهلا هذه تناك اذإ امو ةليدبلا تالاكولا وأ
،تاحالصإلا تاسايسلا وعضاو بلجي امنيب .ةباجتسالاو ةدعاسملا
تناك اذإ ام ةفرعم اًضيأ نوديري مهف ،يعولا نوديزيو بيردتلا نومدقيو
.7لصألا يف تظحول يتلا طامنألا ريغت مهتاحالصإ
هنأ يف فنعلا نم دحلا يف يبوروألا لامشلا نادلب ةبرجت لثمتت
لفطلا قوقحب حضاولا اهمامتها نع ريبعتلا تاموكحلا ىلع بجي
عضت نأ تاموكحلا ىلع نيعتي هنأ ينعي اذهو .ةيندبلا ةبوقعلا رظحبو
لاعف لكشب رظحلا قيبطت نامضل ذيفنتلا ريبادت نم ةعومجم
مدقتلا عبتتو تانايبلا عمجل ريبادت كلذ يف امب ،ةسرامملا يف
دوعي ةيلمعلا ةسرامملا يف كلذ ءارجإ ةيفيك نإ .ذيفنتلا يف زرحملا
لبق نم يئابولا عبتتلا ءارجإ بجي نكل ،دلب لك ىلإ لاحلا ةعيبطب
ةلماش ةفرعم عمو ةيلاع ةيميداكأ ريياعم تاذ ةلقتسم ةيثحب ةعومجم
.ةلماعملا ءوس تاحوسمب
عباتي لافطألل ملاظم نيمأ دوجو نم لودلا عيمج ديفتست نأ نكمي
يذلا طشنلا ملاظملا نيمأل نكمي .مهعاضوأو لافطألا قوقح رارمتساب
نييبطلا نيفظوملاو نييعامتجالا نييئاصخألاو تارازولاب لصتي
ثحبلا نوكي امدنع ةمهم تامولعم ميدقت ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
تاموكحلا نوكت نأ وه قلطملا قبسملا طرشلاو .طيطختلا ةلحرم يف
دادعتسا ىلع نوكتو مدقتلل ةيبلسلا جئاتنلا ىتح لوبقل ةدعتسم
.رمألا مزل اذإ تاءارجإلا نم ديزم ذاختال

،يندبلا باقعلا ىلع اًرظح ضرف نم لوأ يبوروألا لامشلا لود تناك
ضارمألا ةعباتم يف ةربخ لوطأب لودلا هذه عتمتت يلاتلابو
قبطت ةلود لوأ ديوسلا تناكو .رظحلا تايلمع مدقت عبتتل ،ةيئابولا
ينطولا ىوتسملا ىلع ةسارد ءارجإ نم ماع دعبو  1979ماع يف رظحلا
ةساردلا ادنلنف ترجأ  1988،ماع يف .نيدلاولا ةيبرت كولسو فقاومل
تعمج 3.ةلماعملا ءوس يف مهبراجت نع لافطألا اهيف لئُس يتلا ىلوألا
يندبلا باقعلا هاجت مهكولسو نيدلاولا فقاوم نع ةديج تانايب ديوسلا
مييقت اهلالخ نم نكمي ةيساسأ ماقرأ دجوت كلذل ،تاينيتسلا ذنم
 1979.ماع رظح دعب زرحملا مدقتلا
تانايبلا ءاشنإب لودلا عيمج مايق ةيمهأ يه ةيساسألا ةركفلا نإ
يف .رظحلا قيبطتب قلعتي اميف نكمم تقو برقأ يف ةيساسألا
،ةيفاقثلا فقاوملاو راشتنالا نع اًئيش اهيف فرعُي ال يتلا تالاحلا
مهريغو نيسردملاو رومألا ءايلوأ عم ةيعونلا تالباقملا تاسارد نوكت
تاعالطتسا يف عورشلا لبق ةريبك ةميق تاذ لافطألاو نيينهملا نم
قرط ديدحت يف ةيعونلا تاساردلا دعاست دق .دالبلا ىوتسم ىلع يأرلا
ةلماعم ةءاسإ لوح ةمظتنم تانايبتسا اهلمشت ال باقعلل ةفلتخم
تانايبتسالا ىلإ تامولعملا هذه لثم ةفاضإ بجي .مهلامهإو لافطألا
يف لافطألل نكمي .اهنع غالبإلا متي نل تاءاسإلا هذه لثم نأل ةيلاحلا
يتلا وأ ةفورعملا ريغ فورظلا لوح تامولعم ميدقت نايحألا نم ريثك
.نيغلابلا لبق نم اهلهاجت متي
،ةيديوسلا براجتلا ىلع ريبك دح ىلإ يداشرإلا ريرقتلا اذه دمتعي
ةءاسإ تايئابو ملع يف ةيلودلا ثاحبألا ىلع اًضيأ دمتعي هنكلو
ةيمهألا تاذ فيراعتلا ضعب ريرقتلا اذه شقاني .لافطألا ةلماعم
ملع يف تايناكمإلاو تابوعصلا فشكتسيو ،ةلماعملا ءوس ثاحبأل
دراوملا ىلع ءوضلا طلسي امك ).عبتت( لافطألا ةلماعم ةءاسإ تايئابو
،ةيناكسلا تاساردلا ديدحتلا هجو ىلع شقانيو ةفلتخملا ةيثحبلا
ءوس راشتنا لوح ةيقوثوم رثكألا تانايبلا ماع لكشب انيطعت يتلاو
ةددحملا تاعوضوملا نم ديدعلا اًضيأ ربتخي فوس .يلاحلا ةلماعملا
ناك اذإ ام انربخت ةيحالصلا نإ .اهتيقوثومو ةساردلا ةحصب ةقلعتملا
تاسايقلا تناك اذإ ةيقوثوملا انربختو ؛حيحصلا ءيشلا سايق متي
يف رظنلا متي ،اًريخأو .جئاتنلا سفن يطعت نيعم تقو يف ةرركتملا
ةيمهأ تاذ ةريخألا ربتعت يتلاو ،ةيقالخألاو ةيفاقثلا اياضقلا ضعب
.عيضاومك نيقهارملاو لافطألا لمشت يتلا تاساردلا ءارجإ دنع ةصاخ

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

يف لافطألا ةلماعم ءوس راشتنا ةنراقمو ريدقت بعصلا نم ناك
تراشأ .رسألاو لافطألا نم ةفلتخم تاعومجم لخادو نادلبلا فلتخم
دض فنعلا لوح  2006ماعل يملاعلا اهريرقت يف كلذ ىلإ ةدحتملا ممألا
راشتنالاو ثودحلا يف عساولا نيابتلا اذه بابسأ نمضتت .8لافطألا
نم ةتوافتملا ةيعونلاو ،ةلماعملا ءوس فيراعت يف تافالتخالا
لكاشمو تاحوسملل دحوملا ريغ ءانبلاو ،ةمدختسملا رداصملا
دقو ،رسفم ريغ راشتنالا يف نيابتلا نم ريبك ءزج لظي .ةيحالصلا
يعسلا ىلإ ةجاح كانه .ةيجهنملا راثآلا ضعب ىلإ كلذ يف ببسلا عجري
تانيع عم لمعلاو ةلماعملا ءوسل ةكرتشم ةيذيفنت تافيرعت وحن
.ةيجذومن

اميف اًريبك اًمدقت قيطلبلا رحبب ةطيحملا لودلا عيمج تققح
،لودلا هذه عيمج ترظح ،ةيضاملا دوقعلا لالخ .لفطلا قوقحب قلعتي
ماع نم ارابتعاو .ةرسألا لخاد لافطألل يندبلا باقعلا ،ايسور ءانثتساب
روطتلا اذهو .لثامم روطت اهيدل ملاعلا يف ىرخأ ةقطنم دجوت ال 2018،
 1989 (UNCRC)1ماعل لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا عم قفاوتي
ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختاب لودلا مزلت يتلا  19ةداملا اميس الو
ممألا فادهأ عم قفاوتي هنأ امك .لامهإلاو فنعلا نم لافطألا ةيامحل
ةءاسإلا ءاهنإ فدهتسي  16.2.فدهلا .2ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا
،مهبيذعتو لافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمجب راجتالاو لالغتسالاو
ةنس نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا لافطألا ةبسن ىلع  16.2.1رشؤملا زكريو
ىلع يسفن ءادتعا وأ/و ةيندب ةبوقع يأ نم اوناع نيذلاو ةنس  17و ةدحاو
.يضاملا رهشلا يف ةياعرلا يمدقم يديأ
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ضعب اًضيأ لافطألا ةلماعم ةءاسإب ةقلعتملا ثاحبألا هجاوت
ثحبلل ىرخألا تالاجملا نم ديدعلاب ةنراقم ةددحملا تابوعصلا
تايلمع يف ىتح مهلاعفأب ةانجلا فرتعي ام اًردان ثيح ،يئابولا
ببسب ثدح ام فصو نم اياحضلا ضعب نكمتي الو ةلوهجملا حسملا
فشكلا نع ماجحإلا وأ ةديدشلا غامدلا تاباصإ وأ ةركبم نس يف ضرعتلا
.مهيلع نودمتعي نيذلا ةانجلا نم فنعلا نع

ةيسيئرلا لئاسرلا
لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتال اًقفو ••
قتاع ىلع عقت ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو
ةءاسإ لوح تاسارد ءارجإ ةيلوؤسم ةلود لك
.لافطألا ةلماعم
ةيوق تانايب ىلإ تاسايسلا وعناص جاتحي ••
.تالخدتلاو ةياقولا لجأ نم ةقثلاب ةريدجو
ميدقتب قلعتي اميف ةيساسألا تانايبلاف ••
.ةريبك ةيمهأ تاذ ةيندبلا ةبوقعلا رظح
تاودأ مادختسا بجي ••
.اًديج ةدمتعم
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فيرعتلا تالكشمو تافيرعتلا
فلتخت ريياعم كانه تناكو ،اًيملاع قيبطتلا ةبعص لفطلا ةلماعم ءوس تافيرعت تناك
ريياعملا ىلع ةينوناقلا تافيرعتلا دنتست .يريرسلاو ،يثحبلاو ،ينوناقلا روظنملا نم
ةيفاقثلا قطانملا رئاس يف دحوم بولسأ مامأ ةبقع لكشت يتلا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا
.ةيفارغجلاو
ول ىتح ،ةيندبلا ةبوقعلا ربتعت امدنع .ةطرشلاو ةلاكولا ريراقت
تامدخلل اهنع غالبإلا متي ال دقف نيدلاولا قوقح نم اًءزج ،ةديدش تناك
تاءاصقتسا لعجت يتلا بابسألا دحأ وه اذهو .ةطرشلا تاوق وأ ةيعامتجالا
.ةصاخ ةيمهأ تاذ نيقهارملاو لافطألا
يندبلا باقعلا تافيرعت 2.2
هيلإ راشملاو ،ةيدسجلا ةبوقعلل ةدحتملا ممألا فيرعت يلي اميف
:ةيندبلا ةبوقعلاب اًضيأ
.اًهفات ناك امهم ،جاعزنالا وأ ملألا يف ببستلا ىلإ فدهي يندب لمع يأ
وأ قاسلا /عارذلا/ديلا ىلع عفصلا وأ برضلا وأ زهلا لثم ا ًلاعفأ نمضتي
برضلا وأ بلص مسجب مسجلا نم رخآ ناكم يأ يف وأ فادرألا ىلع برضلا
ىلع عفصلا وأ برضلا وأ ةغرافلا ديلا ةطساوب فادرألا ىلع عفصلا وأ
.اًراركتو اًرارم عفصلا وأ برضلاو ،ناذآلا وأ سأرلا وأ هجولا
.دّمعتلا ريخألا فيرعتلا لمشي ،ةلماعملا ءوس فيرعت سكع ىلع
يسفنلا ناودعلا تافيرعت 2.3
،حايصلا وأ خارصلا لثم ةيظفل ةءاسإ لامعأ هنأب يسفنلا ناودعلا ف َّرعُي
".لوسك" وأ "مكبأ" لثم ةئيسم ءامسأب لافطألا ةيمست نع ا ًلضف
ممألا نم ةلوبقم تافيرعت نمضتي درسم ىلع روثعلا نكمي
تاداشرإ ؛ INSPIREـل ةدحتملا ممألا بيتك يف لاجملا اذه يف ةدحتملا
هجو ىلع لامهإلا فيرعت ةشقانم تمت  20189نم جئاتنلا راطإو رشؤملا
.ريرقتلا اذه نم  7.1مسقلا يف ديدحتلا
ةيفيرعت لكاشم 2.4
تالكشملا ىلإ يدلاولا كولسلاو فقاوملا تاءاصقتسا ضرعتت ام اًبلاغ
:ةيلاتلا

تالدعم ةعباتمب اًبلاغ لودلا متهت ،ةيندبلا ةبوقعلا رظح ضرف دعب
ةيضاملا دوقعلا نم تاربخلاو ثوحبلا .رسألا لخاد يدسجلا فنعلا
ءاذيإ نم ءزج نايحألا نم ريثك يف وه يندبلا باقعلا نأ انملعت
لاكشأ روطت عبتت لواحي نأ ءرملل يغبني ،انكمم كلذ ناك اذإ .4ددعتم
ةحصلا ةمظنم ىدل دجوي ،هاندأ حضوم وه امك .ةلماعملا ءوس نم ةفلتخم
.لافطألا ةلماعم ءوسل عساو فيرعت ةيملاعلا
لفطلا ةلماعم ءوس تافيرعت 2.1
،يسنجلاو يدسجلا ءاذيإلا اًمومع لافطألا ةلماعم ءوس تافيرعت لمشت
لامهإو ميمحلا كيرشلا فنعل ضرعتلاو ،ةيفطاعلا ةلماعملا ءوسو
.صخشلا هيلع دمتعي غلاب صخش لبق نم اًماع  18نم لقأ صخش
وحنلا ىلع لافطألا ةلماعم ءوسل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم فيرعت
:9يلاتلا
وأ/و ةيدسجلا ةلماعملا ءوس عاونأ عيمج لافطألا ةلماعم ءوس لمشي
يراجتلا لالغتسالاو لامهإلاو ،فافختسالاو ،يسنجلا ءاذيإلاو ،ةيفطاعلا
ىلع لمتحم وأ يلعف ررض ىلإ يدؤت يتلا لالغتسالا لاكشأ نم هريغ وأ
،ةيلوؤسملا ةقالع قايس يف هتمارك وأ هومن وأ هئاقب وأ لفطلا ةحص
.ةطلسلا وأ ةقثلاو
اذه نأل ،ال مأ اًدوصقم ةلماعملا ءوس ناك اذإ ام تافيرعتلا شقانت ال
ةبوقع نم اًءزج لاعفألا تناك ًءاوس .تالكشملا نم ديدعلا ىلإ يدؤيس
نمف ،ةميخو بقاوع تاذ اهل ططخم ريغ ةئجافم بضغ ةروف وأ اهل ططخم
اذإ ام رابتعالا يف تافيرعتلا ذخأت الو .اًمومع اهديدحت ليحتسملا
نأ نم مغرلا ىلع .يندبلا باقعلل يفاقث وأ يعامتجا لوبق كانه ناك
،لافطألا عم يلعفلا لمعلا يف يرورض ةيفاقثلا تاداعلل مهفلا ضعب
ةقلعتملا ثوحبلاب قلعتت تافيرعت يف لخدي نأ يغبني ال هنأ الإ
ريبك ريثأت راشتنالاو ثودحلا اياضقل نوكيس .راشتنالاو ثودحلاب
ىلع ثحبلا دمتعي امدنع اميس ال ،نادلبلا نيب تانراقملا ىلع

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

ةيساقلا ةيبرتلا نيب اًحضاو اًطخ ةيناكسلا قطانملا ضعب مسرت ••
دويقلاو ةلماعملا ءوس مهفل يساسأ رمأ اذه .يندبلا باقعلاو
،لفطلا ةلماعم ءوس راشتناو ثودح ردقت يتلا تانايبلل ةلوقعملا
.يسكع روظنم نمو ددحم تقو يف عئاشلا لفطلا ةلماعم ءوس ىدم يأ
،طقف ةلماعملا ءوس نم ةيساقلا عاونألا نيثحابلا ضعب لجسي له ••
،كولسلا تاليدعت نم ةفيفخ ا ًلاكشأ هنوربتعي دق ام سيل نكلو
؟فادرألا ىلع برض ىتح وأ سأرلا ىلع ةعفص لثم

نم عسوأ اًمومع يئابو روظنم نم ةلماعملا ءوس تافيرعت دعت
ةيعوضوم تالواحم اًضيأ لثمت اهنكلو ،ةينوناقلا تافيرعتلا
رحب ةقطنم نادلب نواعتل اًرظن .6ةلماعملا ءوس لامعأ ليعفتل
يف( ةلماعملا ءوس قاطنب قلعتي اميف قيثو لكشب قيطلبلا
ةحصلا ةمظنم عمو قيطلبلا رحب لود سلجم عم ةددحم عيراشم
ءاحنأ نم ريثك يف لهسلا نم نوكي نأ يغبني )،ابوروأ يف ةيملاعلا
يذ مدقتلا عبتتل ةيرورضلا تافيرعتلا ىلع قافتالا ىرخألا ملاعلا
.ةءافكلا
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تاباجإلا سفن ةنيعم ةقطنم يف تاهمألاو يلاهألا عيمج يطعيس له ••
ريغ اهنأ ىلع ةلئسألا ضعب ىلإ نورظنيس له مأ ،ةددحم ةلئسأ ىلع
دارفأ ربتعي له ؟يلاهأك مهتفص دض ةيزازفتسا ىتح وأ ةبسانم
نأ )ةينيدلا تاعامجلا ءاضعأ وأ نيرجاهملا لثم( ةيعرفلا تاعومجملا
ليبس ىلع ؟اًماع  18نس ىتح صاخشألا عيمج لمشت ةلوفطلا ةلحرم
؟رغصأ نس يف جاوزلاب امهتنبال نيدلاولا حمسيس له ،لاثملا
نم لفطلا عنمل ةليسوك اهلفط/هلفط ةبقاعمب نيدلاولا دحأ ماق اذإ ••
متي ام ةداعو ؟ال مأ ةلماعم ءوس كلذ ربتعي لهف  -هريغ وأ هسفن ءاذيإ
يف ةصاخو ،ابوروأ لامش يف يندب باقعك كولسلا اذه لثم نع غالبإلا
.يبوروألا لامشلا نادلب
يسفنلا ءاذيإلا ءرملا فّرعي فيك ىرخألا ةيفيرعتلا لكاشملا لمشت
فنعلا ةدهاشمو ةناهإلاو )طشنلاو يبلسلا( لامهإلاو يسنجلا ءادتعالاو
اهنكلو ،ةقيرط لضفأ نإ .ددعتملا فنعلاو رركتملا وأ يدارفنالا فنعلاو
نأب لافطألل حامسلا يه ،تالكشملا هذه ىلع بلغتلل ةيلاثم تسيل
نع ةلوصفم ةلماعملا ءوس كولس لوح ةياغلل ةددحم ةلئسأ ىلع اوبيجي
.فقاوملاب ةقلعتملا ةلئسألا

ةيسيئرلا ةلاسرلا
كلت لثم ،اًيلود ةلوبقملا تافيرعتلا مدختسا
 INSPIRE.ةدحتملا ممألا ةقيثو يف ةدراولا
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ثحبلا رداصم
ةلاكولا تالجس 3.3
ةيلزنملا عضاوملا جراخو
يف ءاوس ،نادلبلا نيب اًريبك اًفالتخا ةلاكولا تالجس فلتخت
ةلكشملا لثمتت .5اهمدقت يتلا ريراقتلا يف وأ ةيلامجإلا اهتيطغت
ءاحنأ عيمج يف نوكت دق ةيعامتجالا ةمدخلا تالجس نأ يف ةريبكلا
يف ىتح وأ ةيميلقإ نوكت دق نايحألا نم ريثك يف نكلو ،دالبلا
ضعب لّجست دق ةصاخلا تاسسؤملا ىتح .ةيلحم نايحألا ضعب
نم ققحتلا ءرملا ىلع بجي ،تالجسلا هذه عم لمعلا لبق .تالجسلا
لثم ةجلاعم يطعت نل .اهتانايب ليصفت ىدمو اهتيطغتو اهتدوج
نوكت دق جئاتنلا نكل ،راشتنالا نع ةيقيقح ةروص ةداع تانايبلا هذه
تاسسؤملا تامظنملا هذه لمشت دق .رارقلا عانصل ةريبك ةيمهأ تاذ
ةحصلا تالاكوو سرادملا لثم ،لافطألا عم ةكرتشملا ةيعمتجملا
نم نوكي دق .لفطلا ةيامح تالاكوو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلقعلا
،يتاذلا ريرقتلا تانايبب ةلاكولا تالجس نم تانايبلا ةنراقم مهملا
غالبإلا متي مل يتلا مادختسالا ةءاسإ تالاح ددع تابثإ اهنكمي ثيح
.نينسلا رم ىلع اهنع
ديدعلا نأ يه ةطرشلا تالجسو ةلاكولا تالجس عم ىرخأ ةيساسأ ةلكشم
ريشت .اهنع غالبإلا وأ اهلوبق متي ال لامهإلا وأ ةلماعملا ءوس ثداوح نم
ءوس اياحض عيمج نم ةئاملا يف 80و  50نيب ام نأ ىلإ تاريدقتلا
تافالتخا اضيأ كانه .لفطلا ةيامح تامدخل نيفورعم ريغ ةلماعملا
لدعم غلبي ،لاثملا ليبس ىلع .ةرواجملا نادلبلا نيب ىتح ةريبك
نيترم ةدحتملا تايالولا لدعم فعض ادنك يف قّثوملا يندبلا ءاذيإلا
.15فصنو
ةيميلقإلا وأ ةينطولا تالجسلا 3.4
يعامتجالا عضولاو لخدلا نع
عضولاو لخدلاب ةقلعتملا ةيميلقإلا وأ ةينطولا تالجسلا مدختسُت
لخاد ةءاسإلاب قلعتي اميف ةيعامتجالا تاعيزوتلا ةساردل يعامتجالا
مقر اهيف صخش لكل نوكي يتلا نادلبلا يف .ناكسلا نم ربكأ ددع
امم ،ةفلتخم تالجس طبر اًيبسن لهسلا نم ،ديرف ةيصخش ةيوه
يف عورشلا لبق .ةدقعملا ثحبلا ةلئسأل ةيوق تاليلحت ءارجإب حمسي
:نم ققحتلا ةمكحلا نم ،لجسلا ةسارد

.لافطألا تايفوب ةداحلا ةلماعملا ءوس لاكشأ يهتنت نايحألا ضعب يف
،ةيعانصلا نادلبلا يف ةيلاع ةدوج تاذ تايفولا تالجس نوكت ام ًةداع
تاصيخشت دجوي الو لجسم دحاو يسيئر صيخشت كانه نوكي دق نكلو
ةيفلخلا لماوعلا ةسارد دنع صاخ لكشب جعزم رمأ اذه .ةدعاسم
صيخشتلا نأل ،لافطألا لتق تالاح يف ىرخألا ةلمتحملا تاطابترالاو
نأ نيح يف ،طقف ةباصإلا عون نع تامولعم يطعي دق يسيئرلا
لماوعلا لوح ةمهم تامولعم يطعت نأ نكمي ةدعاسملا تاصيخشتلا
ةليسو يأ ثحابلا ىدل سيل ،فورظلا هذه لظ يف .ةافولل ةببسملا
يف .ةمزاللا تانايبلا عمجل درف لكل يضرملا لجسلا ةءارق ىوس ىرخأ
لافطألا توم ةعجارمل ةصاخ قرف موقت ،يبرغلا ملاعلا نادلب نم ديدعلا
يف هبتشي يتلا تالاحلا كلذ يف امب ،لافطألل ةافو ةلاح لك صحفب
اهيف متي مل يتلا تالاحلا وأ ،اهعوقو تبثت وأ لتق ةميرج اهباكترا
.10، 11بسانم صيخشت ىلإ لصوتلا
،ناكسلا ىلع مئاق رمتسم لجس ةليوط ةرتف ذنم ديوسلا كلمت
.ةيمسرلا ضارغألا عيمجل مدختسي ديرف يصخش ةيوه مقر ىلإ دنتسي
تايفولا لوح ةينطولا بارتألا تاسارد تطعأ  ،لاثملا ليبس ىلع
ماظن يف اًقباس نيكراشملا لافطألا نيب ةيلقعلا ةحصلا جئاتنو
ةلماعملا ءوس ريثأتو ةلوفطلا ةمدص رهاظمل قمعأ اًمهف لفطلا ةياعر
متي مل عضرلا تايفو نم عقوتم ريغ اًددع نأ ةثيدح ةسارد ترهظأو ،12
.13صيخشت نود هنع غالبإلا مت وأ هفيرعت
ةيجراخلا تادايعلاو نييلخادلا ىضرملا تالجس 3.2
ةيحصلا تالجسلا
تالجس نم ىلعأ ةدوج تاذ نييلخادلا ىضرملا تالجس نوكت ام ًةداع
مادختسا لبق .قالطإلا ىلع ةدوجوم ةريخألا تناك اذإ نييجراخلا ىضرملا
عم اهلامتكاو اهتدوج نم ققحتلا ءرملا ىلع بجي ،ةيحص تالجس يأ
تناك ،ديوسلا لثم دلب يف .ةصتخملا ةيميلقإلا وأ ةينطولا ةطلسلا
،كلذ عمو .دوقع ذنم ا ًلعف ةدوجلا ةيلاع نييلخادلا ىضرملا تالجس
أدب )ضارمألل ةيلودلا تافينصتلا(  ICD-10ىلإ  ICD-9نم لوحتلا نإف
ضعب ةنراقم بعصلا نم لعجي امم ،تاينيعستلا رخاوأ يف اًيجيردت
فينصتلا ىرخأ نادلب تمدق .لوطأ تارتف ىدم ىلع تاصيخشتلا
اذه ثدح ىتم ةفرعم مهملا نمو قحال تقو يف  ICD-10ضارمألل يلودلا
.ةنراقملا تاساردلا يف ةكراشملا نادلبلل ةبسنلاب لوحتلا
نولماعلا نكي مل ام ةلماعملا ءوس صيخشت ليجست يف ددرتلا نإ
ديقعت نم ديزي ةلماعملا ءوسل لفطلا ضرعت نم نيدكأتم نويحصلا
صيخشت نوكي دق .لفطلا ةلماعم ةءاسإب ةقلعتملا لجسلا تاسارد
ريراقت يأ دجوي ال ثيح ادنلوه لثم لود يف ةحص رثكأ ةلماعملا ءوس
لافطألا ةلماعم ةءاسإ قرف لمعت ثيحو ةيعامتجالا تامدخلل ةيمازلإ
.ةيعوطتلا لامعألا لالخ نم رسألا معدل تاصصختلا ةددعتم مهلامهإو
ضافخنا يأ ةيبرغلا لودلا فلتخم نم تايفشتسملا تانايب رهظت مل
.14ةلماعملا ءوسب ةطبترملا تايفولا وأ تاباصإلا يف

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

؛ةديرف ةيصخش تافّرعم كانه ناك اذإ
؛ةلماعملا ءوس نم ةفلتخم لاكشأ ليجست مت اذإ
؛ةفلتخملا تالجسلا نيب فلتخت تانايبلا ةدوج تناك اذإ
؛مت ىتمو تانايبلا ليجست ةيفيك يف ةمهم تارييغت ءارجإ مت اذإ
نم صاخشألا نم ةددحم ةيعرف تاعومجم فذح وأ نيمضت متي مل اذإ
.تالجسلا

••
••
••
••
••

تايفولا تالجس 3.1
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ةيسيئرلا لئاسرلا

ةطرشلا ريراقت 3.5

نم ققحت ،لجسلا تاسارد يف عورشلا لبق ••
.صيخشتلا ةقدو ةيطغتلا

ىلع اًريبك اًدامتعا لافطألا ةلماعم ءوس لوح ةطرشلا ريراقت دمتعت
تالاحلا ةروطخ ىدمب قلعتي اميف ةيلاحلا تابتعلاو ةينطولا نيناوقلا
نأ ءرملا ىلع بجي ،تانايبلا هذه مادختسا دنع .اهنع غالبإلا بجي يتلا
ماظن عم ديج لكشب ةطرشلا لماعت ىدمو قئاقحلا هذهب ةيارد ىلع نوكي
عيمج ربجأُ ،تاينينامثلا ذنم يبوروألا لامشلا نادلب يف .ريراقتلا
سيل ةيعامتجالا تامدخلا غالبإب لافطألا عم نولمعي نيذلا نيينهملا
هبتشملا تالاحلا نع اًضيأ نكلو ،ةحضاولا ةلماعملا ءوس تالاح نع طقف
دعب ةيعامتجالا تامدخلا مزتلتو .مهلامهإو لافطألا ةلماعم ءوسب اهيف
كانه نوكي امدنع ةطرشلا مسق ىلإ ةريطخلا تالاحلا نع غالبإلاب كلذ
.تبكترا دق ةميرج نأب داقتعالل ببس

تالاكولاو تايفشتسملا تالجس غّلَبُت ام ةداع ••
نم ريثكب لقأ ةلماعملا ءوس تالاح نع
.ةيتاذلا ريراقتلا
تامدخلا ىلإ ةمدقملا ريراقتلا دمتعت ••
اذإ ام ىلع ريبك دح ىلإ ةطرشلاو ةيعامتجالا
ةيمازلإ نيينهملا نم ةمدقملا ريراقتلا تناك
.ال مأ
لتق تايلمع دصر تايفولا تالجس تاف امبر ••
قرف نيوكت رابتعالاب ذخ .راغصلا لافطألا
.تاصصختلا ةددعتم لافطألا توم ةعجارم
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ةيعامتجالا تامدخلا نم لك ىلإ ريراقتلا ميدقت يغبني ،ادنلنف يف
هذه تجلاعو ةيمازلإ ريراقت اهيدل نادلبلا عيمج تناك اذإ .ةطرشلا تاوقو
.ةيلود تانراقم ءارجإ نكمملا نم نوكيسف ،اهسفن ةقيرطلاب ريراقتلا
.ةيبوروألا لودلا نيب ىتح ريبك نيابت دجوي ،كلذ عمو
درطم لكشب لافطألا ةلماعم ءوس نع ةطرشلا ريراقت تدادزا ،ديوسلا يف
عجري امبرو ،لامهإلا تالاح نم ديدعلا ةيضاملا دوقعلا لالخ لمشتو
تامدخلا جراخ نيينهملا نم )تالاحإلا( ةرشابملا ريراقتلا ىلإ كلذ
لافطألا ةلماعم ءوس نأ بيرغلا صخشلا ضرتفي كلذل .ةيعامتجالا
ترهظأ نيح يف ،ىرخألا نادلبلا يف هنم ديوسلا يف اًعويش رثكأ
كلذل .16حيحصلا وه سكعلا نأ لافطألا نيب يتاذلا يأرلا تاعالطتسا
وأ ةلماعملا ءوس تالاح ةديازتملا ةطرشلا ريراقت تالدعم رهظت دق
لثمتت .لامهإلا وأ ةلماعملا ءوس نم ةطيسبلا تالاحلاب يعولا ةدايز
تالجس صحف يف ةلاحإلا لدعم ةدايز ببس نم ققحتلل ناتقيرط
ال يتلا تالاحلا يف .تايفشتسملا يف ةيمويلا رتافدلاو تايفولا
ةبوقعلا ببسب تاباصإلا وأ تايفولا ةدايز ىلع تارشؤم اهيف دجوت
عفر ةدايزل ةيقطنم رثكألا ببسلا وه يعولا ةدايز نإف ،ةيندبلا
.ةطرشلا تاوق ىلإ ريراقتلا

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت
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04

ىلإ ةدنتسم تاعالطتسا
ناكسلا
).ةئشنتلا( لفطلاو نيدلاولا
بيلاسأ نع رسفتسيو اهنم رفم ال تاعازنلا نأب ضارتفالا نم أدبي
حرط نأ تبث .ديدشلا فنعلا ىلإ يظفللا عامجإلا نم ،عازنلا لح
اهب طيحت يتلا ةلئسألل ءطبب لاقتنالاو ةزفتسملا ريغ ةلئسألا
.ديج لكشب هرامث يتؤي ةيوقلا فطاوعلا وأ تامرحملا
 10نم رثكأ ىلإ رفص نم ةفينعلا لامعألل يمكلا ريدقتلا اهيدل
.ةنسلا يف تارم
.عارصلا لح تاينقتب ةطبترملا فطاوعلاو فقاوملا نع رسفتست ال
وأ ةيفتاه ةلباقم وأ ةيصخش ةلباقم لالخ نم اهترادإ نكمي
.تانايبتسا

••

••
••
••

نم ةعومجم قايس يف فنعلل هفصو مدعل "سايقملا" داقتنا مت
ىلع يوتحت .ةلزعلاو داصتقالاو ةيرسألا ةايحلا فورظ لثم فورظلا
ال نكلو يفطاعلا ءاذيإلاو لامهإلاب ةقلعتملا ةلئسألا نم ديدعلا
ةسسؤم وأ( ةلود لكل نكمي ،كلذ عمو .يسنجلا ءاذيإلا لوح ةلئسأ دجوت
ماع ذنم ديوسلا يف كلذ انلعف دقل .ةلئسألا هذه لثم ةفاضإ )ةيثحب
يف ىتح ةحضاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تافالتخالا نأ ثيح 2000،
مهم يساسأ لماع وه يبسنلا رقفلا نأ انيأر ،ديوسلا يف .ةيهافرلا دلب
.ةرسألا لخاد فنعلا ةدايزل
تامولعم اًمومع نمضتت يعجر رثأب ةيتاذلا ريراقتلا نأ نم مغرلا ىلع
تبث دقف ،ةيرادإلا ريراقتلا نم ةلماعملا ءوس نع ا ًليصفت رثكأ
ةفينعلا ثداوحلا توفت دق يعجر رثأب ةيتاذلا ريراقتلا نأ اًيبيرجت
نوعنتمي دارفألا نأ وه ببسلا نوكي دق .اًيمسر اهنع غالبإلا مت يتلا
.ةراسلا ريغ تايركذلا ظاقيإ نع
ءوس براجت ديدحتل ةدحاو ةقيرط ىلع دامتعالا لهاجت متي ام اًبلاغ
ىصقألا دحلا ديدحت متي .تالاحلا نم ريثك يف لافطألا ةلماعم
قرطلا نم ةعومجم مادختساب ةًداع ةلماعملا ءوس تالاحل )ىلعألا(
تالاحلل ةيلوطلا ةعباتملا( ةيلبقتسملا قرطلا نأ عم ،ةحاتملا
ديدحت متي نأ حجرملا نمف ،كلذ عمو .ا ًلومش رثكأ ودبت )ةيدرفلا
رثألا تاذو ةيلبقتسملا قرطلا نم لك لالخ نم ةدش رثكألا تالاحلا
.7يعجرلا
،لافطألا ةلماعم ةءاسإ ثودح نع تانايب ملاعلا لود ةيبلاغ كلتمت ال
وأ لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع ريراقت يقلتل ةيمسر ةيلآ اهيدل سيلو
ىلإ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىعد  1996،ماع يف .اهيلع درلاو مهلامهإ
لافطألا دض فنعلل يدصتلل فنعلاو لافطألا نع ةيملاع ةسارد ءاشنإ
لوح ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقت رشُن امدنع .سرادملاو لزانملا يف
عمو .5دعب أدب دق لمعلا اذه نكي مل  2006،ماع يف لافطألا دض فنعلا
تبلط ،لافطألا ةلماعم ةءاسإ لوح يلودلا ريرقتلا نم معدب ،كلذ
ةءاسإو لافطألا دض فنعلا لوح تاسارد ءارجإ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
ةءاسإب ةقلعتملا تانايبلا عمج بجي هنأو ،دلب لك يف مهتلماعم
لك ةيلوؤسم نم ءزج اذه .نادلبلا عيمج نم اهنع غالبإلاو لافطألا ةلماعم
.1لفطلا قوقح ةيقافتا هاجت اهتامازتلاب ءافولا نع ةلود

فقاوملل نيدلاولا ريراقت 4.1
كولسلاو
هب باجأ ام ىلإ ريرقتلا اذه يف نيدلاولا ريراقت ىلإ تاراشإلا ديفت
ال ام ةًداع .ةيوهلا ةبوجحم وأ ةلوهجم تالباقم/تانايبتسا يف دلاولا
لاسرإ ىلإ نوثحابلا جاتحي ثيح ،ةيوهلا ةلوهجم تانايبتسالا نوكت
قالغإ متي امدنع .تاباجإ يأ ىلع مهلوصح مدع ةلاح يف ةيريكذت لئاسر
عيمج ديدحت ءاغلإ متيو اًددحم اًمقر دودرلل لسرملا يطعي ،عالطتسالا
تانايبتسالا عيزوت مت اذإ لاحلا ةعيبطب هسفن وه ءارجإلا اذه .ءامسألا
.نيقهارملاو لافطألا ىلع
وحن ةقباسلا ةيناكسلا ةيئاصقتسالا تاساردلا مظعم هيجوت مت
تالباقملا لالخ نم لافطألا ةلماعم ءوس نم نيغلابلا نيجانلا
تاساردلا عيمج نم فورعم وه امك .ةيديربلا تانايبتسالا وأ ةيفتاهلا
يف تازيحتلل نيغلابلا نيكراشملا تاباجتسا عضخت ،يعجر رثأب
نم .يلاحلا فقوملا نم ا ًلدب دوقع لبق ثدح دق ام سكعتو ةركاذلا
رثكأ ةرظن نيقهارملا نم ةمدقملا ةيتاذلا ريراقتلا مدقت ،ىرخأ ةيحان
لقأ ةجردب نيبيجتسملا تايركذ رثأتتو ةلكشملا قاطن لوح ةثادح
نم اًدج نيبيرق نيقهارملا نأ وه بيعلا نوكي دق .7ليوطلا ريخأتلاب
.ةيعوضوم رثكأ اًروظنم اوبستكي مل ثيحب ثادحألا
يف ةلوفطلا ةلماعم ءوس مييقتل ةثيدح ةيجهنم ةعجارم شقانت
تاعوضوملا نم ديدعلا  199015ماع ذنم ةيجذومنلا ةيناكسلا تاساردلا
ةيببسلا نأ ىلع صنت .ةيناكسلا تاعالطتسالاب ةقلعتملا ةمهملا
تاعالطتسالا نم اهجاتنتسا نكمي ال )ريثأتلا وه امو ببسلا وه ام(
ةراشإ يطعي ميلسلا قطنملا ناك ول ىتح ،تاعاطقلا نيب ةكرتشملا
ةيعمتجملا تاعالطتسالا نأ اًرخؤم ليق دقف ،كلذ عمو .هاجتالا ىلإ
حيتت .لافطألا ةلماعم ءوس مهف يف هبعلت مهم رود اهل ةيجذومنلا
يتلا ةلصلا تاذ ةيحصلا جئاتنلا ةسارد ةيئاصقتسالا تاساردلا هذه
ةيبطلاو ةيعامتجالا تامدخلا تانايب دعاوق يف ةقثوم ريغ نوكت دق
فاشكتساب تاساردلا هذه لثم حمست ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيرادإلا
لافطألا حسم تانيع عم اهتجلاعم بعصلا نم نوكي دق ةيثحب ةلئسأ
تانيعلا نإف ،كلذ عمو .غالبإلاو ةيقالخألا تابلطتملا ببسب
نيذلا صاخشألا ىلع رصتقت اهنأل بويع ىلع يوتحت ام ةداع ةيناكسلا
وأ نوجسلا يف صاخشألا ىلإ لصت الو ةتباث ةيلزنم نيوانع مهيدل
انتوفت دق ،كلذل ةجيتن .ىرخألا ةشمهملا تاعومجملا وأ ؛تاسسؤملا
يف ةلماعملا ءوسل ةدشب ةضرعم نوكت دق يتلا ةشمهملا تاعومجملا
ثودحلا ريدقت نم ليلقتلا ىلإ داعبتسالا اذه يدؤي دق .ةلوفطلا ةلحرم
ءوس نيب فعضألا تاطابترالا ىلإ ةفاضإلاب ةلماعملا ءوسل يقيقحلا
.ةراضلا جئاتنلاو ةلماعملا
عارصلا كيتكت سايقم 4.2
ةرهش رثكألا عالطتسالا تاودأ دحأ وه ) (CTSعارصلا كيتكت سايقم دعي
هريوطتو هحيقنت مت يذلاو ،نيدلاولا فدهتست يتلاو ملاعلا يف
:وهف .17تاينيعبسلا يف هئاشنإ ذنم رمتسم لكشب
صاخشألا نيب فنعلل ملاعلا يف اًمادختسا رثكألا سايقملا اًيلاح ••
نيب ةقالعلل ددحم قاطن كانه .اهتعجارم مت ةقرو  600نم رثكأ هيدلو
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هتسراممو يندبلا باقعلا وحن فقاوملاب ةقلعتملا لويملا

ةيباجيإلا فقاوملا

ةيندبلا ةبوقعلا

يف ةرشع ىدحإلا لودلا عيمج قفاوت نأ مامتهالل ريثملا نم ناك
.اهسفن ثحبلا ةادأ مادختساب عبتتلا ءارجإ ىلع قيطلبلا رحب ةقطنم
يف ،نيغلابلاو لافطألا نم لكل  ICAST،جذامن مادختسا ايازم لثمتت
عم ةنراقملل جئاتن لعفلاب كانهو ديج لكشب اهتحص نم ققحتلا
لودلا ضعب كانه ناك نإ .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تيرجأ يتلا تاساردلا
ةقيثو نم عبارلا لصفلا نإف ،اًديفم هدجت مل ،ام ببسل ،يتلا
بنجت تاسرامملا لضفأ نم.9ةبرجملا تاودألا نم اًددع لمشي ""INSPIRE
.اًمامت ةديدج ةادأ ءانب
ةلسلستم تاعالطتسا 4.4
يف اهسفن ةلئسألا حرط ديعت يتلا ةلسلستملا تاعالطتسالا ّدعُت
نوكي ال ةداعلا يف .ةريبك ةميق تاذ هسفن تقولا يف ةفلتخم عضاوم
نإف ،اذل ،ةليلق تاونس لالخ كولسلاو فقاوملا يف ريبك ريغت كانه
ةمئالم ةداعلا يف تاونس عبس ىلإ سمخ نم دتمت يتلا تارتفلا
ةيبرتلا ريراقت تاسارد تيرجأُ ،ديوسلا يف .ةعباتملا تاساردل رثكأ
2000،و  1980،يف  CTSعارصلا كيتكت سايقم جذومنل ًاقفو  ،ةيتاذلا
.ةيوبرتلا تاساردلا جئاتن يلاتلا لكشلا حضويو 2011. 16, 24و 2006،و
يندبلا باقعلا نأشب مهكولسو رابكلا فقاومل ةمهم ةعباتم حيتتو
.لافطألل
مهفقاوم اوريغ دق ديوسلا يف رابكلا نإف ،لكشلا حضوي امكو
 2000.ىتحو  1960نم ةنس نيعبرألا ةرتف لالخ ةريبك ةروصب مهكولسو
باقعلا ىلع اًرظح ديوسلا تّنس امدنع  1979ةنس ىلإ رمحألا مهسلا ريشي
فقاوملا يف ريغتلا نأ لعفلاب لكشلا حضويو .لزنملا يف يندبلا
لدج ىلإ ىزعُي هنأ حجرملا نمو ،رظحلا لبق نيدقع لبق أدب دق كولسلاو
.ديوسلا يف يندبلا باقعلا لوح ليوط
باقعلا رظح ىرج دقف .ديوسلا يف امل اًهباشم اًروطت ادنلنف تدهش دقو
ايلعلا ةمكحملا تنلعأ  1992ةنس يفو  1984،ةنس يف اهيف يندبلا
نكمي هنأو ،يندبلا باقعلا مادختسا يف قحلا نيدلاولل سيل هنأ ةحارص
 1983،ذنمو ادنلنف يفو .طيسبلا ءادتعالا تالاح ىلع مكحلا قيبطت
ةئيسملا تاسرامملاو هيف هبتشملا يندبلا باقعلا نع غالبإلا تاب
حبصأ  2015،ماع ذنمو .نيينهملل اًيمازلإ ةيعامتجالا تامدخلل اًيسفن
يف هابتشا يأ كانه ناك نإ ةطرشلا غالبإ نيينهملا ىلع اًضيأ اًيمازلإ
غالبإلا نإف ،نيرخآلا نينطاوملل ةبسنلابو .لفط هاجت يدسج فنع
.اًمزلم سيل نكلو ،اًنكمم نوكي

اًريصق اًيلمع اًبيتك اًرخؤم ابوروأ يف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم تردصأ
لوح "،18لافطألا ةلماعم ءوسل ينطولا راشتنالا ةبقارمو سايق" ناونعب
ةلماعم ءوس ةبقارمو سايقل ةبقارم ماظن ءاشنإ معدل يساسألا فدهلا
نأ ىلإ بيتكلا ريشي .ةيبوروألا نادلبلا ءاحنأ عيمج يف لافطألا
رثكألا ةقيرطلا يه راشتنالا لوح ةيعمتجملا ةيئاصقتسالا تاساردلا
مادختسا حرتقيو .لافطألا ةلماعم ءوس ةبقارمل ماظن ءاشنإل ةمءالم
وأ  JVQوأ  ICAST؛ ةلماعملا ءوسل ةتباث تانايبتسا ةثالث نم دحاو
ACE-IQ.
ةيبلسلا ةلوفطلا براجت لوح يلودلا نايبتسالا ريوطت مت ACE-IQ:
 Kaiser Permanenteيف اهنم ةياقولاو ضارمألا ىلع ةرطيسلا زكارم لبِق نم
ةءاسإ لوح اًريصق اًنايبتسا بيتكلا مدقي  1995.ماع وغييد ناس يف
لاومألا ىلإ رقتفت يتلا نادلبلل )،ةدحاو ةحفص( لافطألا ةلماعم
.ربكأ تاعالطتسا ءارجإل ةمزاللا
ةءاسإ عنمل ةيلودلا ةيعمجلا(  ISPCANتأدب ،فسينويلا نم معدب ICAST:
 2004ماع يف يلود نايبتسا ريوطت يف )مهلامهإو لافطألا ةلماعم
ةركفلا تناك .ةلود  31نم ءاربخ عم ةرركتملا يفلد تالوج لالخ نم
يتلا ةلئسألا لوح ءارآلا يف قفاوت داجيإ يه ءارجإلا اذه ءارو ةيساسألا
مت .اًبيرقت نادلبلا عيمج يف اهمادختسا نكمي ثيحب ةماع تناك
تانايبتسا  17،عارصلا كيتكت سايقم ىلع عالطتسالا ميمصت
ةصاخلا ةخسنلا رابتخا مت  WorldSAFE.20نايبتساو 19ثادحألا اياحض
ترهظأو ايسورو ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ يف لود عبس يف نيدلاولاب
لامهإلا سيياقم ءانثتساب اًعفترم اًيلخاد اًقاستا ةيعرفلا سيياقملا
.18يسنجلا ءادتعالاو
 ICAST-Cو  ACASTنم لفطلل ةخسن ريوطت مت  ICAST-CH:وأ ICAST-C
متو ةيجهنملا سفن مادختساب يلاوتلا ىلع  ICAST-CH،ىمست اًقحالو
ةبرجتب دنتسملا اذه فلؤم عتمتي .نادلبلا نم ددع يف اهرابتخا
نأ وه ييأر .شيدالغنب يف ةادألا هذه مادختسا يف ةيباجيإ ةيصخش
ةيعانصلا نادلبلا يف مادختسالل ةبسانم نوكت نأ نكمي ةادألا هذه
،تاغللا ةددعتمو ،تايسنجلا ةددعتم حسم ةادأ نآلا  ICAST-Cحبصأ .اًضيأ
يلودلا ثحبلل تاغللا نم ددع يف ةحاتم يهو ،عامجإلا ىلع ةمئاقو
راشتنالل ةيلود تانراقم ءارجإ نكمي ،كلذل اًقفو .لافطألا ءاذيإ ريدقتل
ريوطتو جماربلل معدلا دشحو ةيلودلاو ةينطولا تايولوألا ديدحت لجأ نم
.19لفطلا ةيامح ىلإ فدهت يتلا تاسايسلا
حوارتت نيذلا لافطألا عم لماعتلل ممصم نايبتسا وه ICAST - CH
باقعلاو طابضنالا يف مهتبرجت صخي اميف ةنس  18و  11نيب مهرامعأ
،ةلئسألا ضعب مهف يف تابوعص لافطألا هجاو لاح يف .لزنملا يف
رادت نأ بجي .رابكلا نورِّسيملا دي لوانتم يف ةباجإلا نوكت نأ بجي
نامض نكمي ثيح ،ةسردملا لوصف لثم ،ةئيهم ةيعامج تادادعإ يف
همادختسا لوح ثدحم ليلد رشن مت .ةيوهلا نع فشكلا مدعو ةيرسلا
انيقبأ ،ديوسلا يف سرادملا تاعالطتسا ءارجإ دنع 2015.23ماع يف
ةرادإ دنع ةيساردلا لوصفلا جراخ ةسردملا يفظوم نم مهريغو نيملعملا
يف ةلمتكملا مهتانايبتسا ذيمالتلا طقسأ دقو ،تانايبتسالا
.قلغم قودنص
حرط نكمي نكل ،يضاملا ماعلا لالخ ثدح امع لفطلا  ICAST-CHلأسي
:ةيلاتلا لوقحلا  ICAST-CHيطغي .ةايحلا ىدم روظنم نم ةلئسألا سفن
ةيفلخلا لماوع
يرسألا فنعلا
ةفيخم وأ ةيبلس براجت
رجه ،نعل ،تاديدهت
)يمقرلا/ينورتكلإلارّمنتلا ،يصخشلارّمنتلا( رّمنتلا
لامْهِإلا
ةديدشلا ةلماعملا ءوسو يندبلا باقعلا
يسنجلا ءادتعالاو شرحتلا

••
••
••
••
••
••
••
••

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

دق نوناقلا نأ نوكردي نييدنلنفلا نم  95%تاب  2017،ةنس يفو
ةقلطملا ةيبلغألا نإف ،مويلاو .لافطألا ىلع يندبلا باقعلا رظح
يف ىتح ،يندبلا باقعلا ىلع نوقفاوي ال نييدنلنفلا نم
نم  50%وحن ناك ،يندبلا باقعلا رظح لبقو .ةيئانثتسالا تالاحلا
امنيب ،ةلوبقم يندبلا بيدأتلا تاسرامم نأ نودقتعي نييدنلنفلا
باقعلا ضفخنا دقو  13%.ىلإ ةبسنلا هذه تضفخنا  2017ةنس يف
.نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف اًعيرس ريغتلا ناكو ةظوحلم ةروصب يندبلا
مهئانبأ سأر رعش نورجي اوناك مهنأ نيدلاولا فصن وحن باجأ  2007،يفو
لثم نع طقف  24%غلبأ  2017،يف امنيب ،نايحألا ضعب يف لقألا ىلع
.كولسلا اذه

ةلماعملا ءوس راشتنا عبتت تاودأ 4.3
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عفصلا اًيلاح نومدختسي ال اًقالطإ نييدنلنفلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
لافطألا اياحضلل ةديرف تاعالطتسا ىلوتت .لافطألا بيدأتل ةليسوك
يسفنلاو يدسجلا باقعلل ةعرسب صقانتملا راشتنالا نم ققحتلا
ذيمالت نم طقف  16%وحن ركذ ً،ارخؤم تيرجأُ ةسارد يف .اًرخؤم ادنلنف يف
ناك امنيب ،مهيدلاو نم سأرلا رعش رجل اوضرعت مهنأ عساتلا فصلا
نم  1988 65%ةنس يفو  2008 34%،ةنس يف سأرلا رعش رج تالاح نع غالبإلا
.38عساتلا فصلا بالط

ةيسيئرلا لئاسرلا
ةيئاصقتسالا تانايبتسالا نم ديدعلا دجوي ••
.كلذ نم ققحتلل نيقهارملاو نيدلاولل ةديجلا
مادختساب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ىصوت ••
ةيلودلا ةادألاو عارصلا تاكيتكت سايقم
يف اهمادختساو لافطألا ةلماعم ةءاسإ فشكل
.ملاعلا ءاحنأ عيمج
ةيجهنملاب تانايبتسالا هذه راركتل ةجاح كانه ••
لفطلا قوقح يف مدقتلا ةعباتمل اهسفن
.يندبلا باقعلا رظحو

12

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

13

05

لافطألل ةيصخشلا براجتلا

بيلاسألا نع ةحضاو ةروصب فلتخي دق اًبولسأ يعدتسي مهئارآو مهبراجت نع لافطألا لاؤس نإ
ىدل اميس الو تالباقملا بيلاسأوأ ةماعلا تانايبتسالا مستت .رابكلا عم حاجنب ةمدختسملا
يسفنلا ومنلا ىوتسم عم ةقفاوتم تسيل اهنأل اًرظن ،قيبطتلا قاطن ةيدودحمب راغصلا لافطألا
.اهب اورم يتلا براجتلا نع ةدودحم تامولعم يطعت دق اهنإف يلاتلابو ،لفطلل يفطاعلاو
لاصتالا وه كلذ نامضل ةقيرط رسيأ نإ .ةملؤم تايركذ ءاعدتسا ةلاح
.عقوملا يف يعامتجالا فرشملا وأ ةسردملا ضرممب

تالباقملا يف مهبراجت ءاشفإ نم اًضيأ نوحتسي وأ لافطألا ىشخي دق
،ةياعرلا مدقمل مهئالو ببسب ،ةضماغلا تانايبتسالا يف ىتح وأ
لوصحلا مهملا نمف ،دويقلا هذه نم مغرلا ىلعو .تاعبتلا نم اًفوخ وأ
.اهادمو ةلكشملا قاطن مهفل مهئارآو لافطألل ةيصخشلا براجتلا ىلع
نيقهارملل ةيتاذلا ريراقتلا نيب تانايبتسالا نإف ،اًفنآ ركُذ امكو
.ةركاذلا زايحنا نم لقأ رطاخم تاذ ةقيقدو ةينآ تامولعم رفوت نأ نكمي
نع ةقيقد تامولعم رفوت نأ نكمي ةقمعتملا تاساردلا نإف ،اًديدحتو
.نارقألا فنع ةفرعم اًضيأو ،ةيفاك تامدخب نوظحي ال نيذلا ناكسلا

نيقهارملاو لافطألا لاؤس يغبني ال ••
نع اًضيأ نكل ،فنعلا عم طقف مهبراجت نع
.ينهملا معدلاب ةيعوتلاو ءاشفإلا

ةكراشملا تايوتسمب ةداع لقألا يداصتقالا يعامتجالا عضولا طبتري
ينطولا نايبتسالا نأ ديب .ةيئاصقتسالا تاساردلا يف لقألا
كئلوأ نأ ىلإ راشأ  2014يف فنعلل لافطألا ضرعت نأشب يكيرمألا
نم اوناك ،ةلباقملل مهيوذ ةقفاوم ىلع نولصحي ال نيذلا بابشلا
لخدو ،ءاحصأ لافطأو ،لاع يميلعت ىوتسمب نادلاولا اهيف عتمتي رسأُ
.25راغص ذيمالت تاذ رسأُ نم وأ ،راوجلا وأ ةسردملا يف لقأ فنعو ،عفترم

صئاصخلاب قلعتي اميف ةبولطم ةيليثمتلا ،ثوحبلا يف
لك ،يعامتجالا عضولاو ،نيدلاو ،نسلاو ،سنجلل ةيناكسلا ةيعامتجالا
.ينطولا روظنملا يف ةرطاخملا لماوعو يحصلا عضولا ىلع ريثأت هل كلذ

نيب ا ًليثمت ىلعأ اوناك نيرجاهملا نيدلاولا نإف ،كلذ نم سكعلا ىلعو
)ةيصخشلا ةبرجتلا( نايبتسا يف ةكراشملا نع اوعنتما نيذلا كئلوأ
يف ةمظتنملا تافارحنالا نابسحلا يف ذخألا بجي .يديوسلا ينطولا
نم ناك .جئاتنلا ةشقانمو تانايبلا ليلحت دنع ةباجتسالا تالدعم
ءالؤه ضعبو .ةشّمهملا تاعومجملا ىلإ لوصولا ناكمب اًمئاد ةبوعصلا
.نيلوؤسملاو تاموكحلا يف نوقثي الو ،ةياغلل نوفعضتسم سانلا
يف يتلا مهئارآ سكع يف نوبغري ةداعلا يف مهنإف ،هسفن تقولا يفو
.نيسرمتم نيرواحم نم ةشقانم جاتحت ةداعلا

ةيسيئرلا لئاسرلا
اهمهف نكميو ةقيقد ةلئسأ مدختسا ••
.لافطألا تانايبتسا يف

.ةيوهلا ءافخإ نامض ىلع ديكأتلا بجي ••

:ةمهم ةيليثمتلل ةيلاتلا ةثالثلا تانوكملا ّدعُت
؛تانيعلا ذخأ ••
؛نيكراشملا نييعت ريبادت ••
.نايبتسالا يف اوكراشي مل نيذلا صاخشألل ليدعتلاو ريدقتلا ••
ماظن نم اًءزج لكشت يتلا تانايبتسالا يف صوصخلا هجو ىلعو
رارقلا ةعانصل تانايبلا مييقت يف مهست يتلاو ةيحصلا ةبقارملا
،اًنكمم كلذ ناك ام ىتم .اًيرورض اًرمأ ةيليثمتلا نوكت ،يسايسلا
.28مهب قوثوم نييلحم وأ نيينطو نيلجسم نم تانيعلا رطأُ ذخأ بجي
:تانيعلا مجح باسح دنع لماوعلا نم اًددع نابسحلا يف ذخألا بجي
ةلكشملل يريدقتلا راشتنالا
) 5%ةداعلا يف( أطخلل لوبقم شماه
ةقدلا ىوتسم
تانايبلا عيمجت

••
••
••
••

ةباجتسالا مدعل يريدقتلا لدعملا ••
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ةرورضلاب ديزي ال يندتملا ةباجتسالا لدعم نأ ،مامتهالا ريثي اممو
لدعم نيب ةفيفط ةقالع تحضوأ تاسارد كانهف .ةنيعلا زايحنا
.26، 27ةباجتسالا مدعل زايحنالا مجحو ةباجتسالا
:نع مهلاؤس اًضيأ مهملا نم ،فنعلا/ةلماعملا ءوس نع لافطألا لاؤس دنع
يشفي نم ىلإو ،ةلوفطلا يف يسنجلا وأ يدسجلا فنعلا نع ءاشفإلا ••
؛لافطألا
؛فنعلا نأشب معدلا تامدخب مٍلع ىلع اوناك نإ ••
تامدخلا يف ةقثلاب نورعشي اوناك نإو ،ةدعاسم اوسمتلا دق اوناك نإ ••
.ةينهملا
،نايبتسا وأ ةلباقم قيرط نع ناك ءاوس ،ةساردلا عبتتب مايقلا دنع
يف ةيروف تامدخب نوعتمتي نيقهارملاو لافطألا نأ نم دكأتلا بجي
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تانيعلا جهانم
ةنيعلا مجحو
ةيسيئرلا لئاسرلا
يف ةباجتسالا تالدعم نإف ،فسؤملا نمو ••
.ةيندتم تناك رابكلل ةينطولا تانايبتسالا
.نيبرستملا ةيمهأل ةيانعب يدصتلا يغبني
ةداع لوصفلا يف نيقهارملا تانايبتسا نيبت ••
.ةعفترم ةباجتسا تالدعم
يئاصحإلا لاجملا يف ةينف ةربخل ةجاح كانه ••
تاليدعتلو تانيعلا تاءارجإل يئابولاو
.ىرخألا فارحنالا تالاحو نيبرستملا

ءاربخو نيسرمتم نييئاصحإ نم ةحيصنلا ىلع لوصحلا ةمكحلا نم
تاريدقت دنتست نأ بجي .هالعأ اهيلإ راشملا لكاشملا لحل تايئابو
ناكس عم ةقباس تاسارد جئاتن ىلع ةيلاثم ةروصب راشتنالا
.نيلثامم
اًبعص ةيرطق وأ ةيميلقإ تاساردل نيغلاب نيكراشم نييعت تاب
ةباجتسالا تالدعم تعجارت ةيلامشلا نادلبلا يفو ،ةديازتم ةروصب
تانيع ىلع لوصحلل مكحتلا بيلاسأ تحبصأو .لقأ وأ  50%وحن ىلإ
نسحلو .رثكأو رثكأ ةمهم اوبيجتسي مل نيذلا صاخشألل ةيليثمت
لوصحلا نكمي ،مهكولسو نيقهارملاو لافطألا فقاوم ةسارد دنعف ،ظحلا
.لوصفلا يف تانايبتسالا لالخ نم ةباجتسالل ىلعأ تالدعم ىلع
ةحصلا ةمظنم نإف ،نيقهارملاو لافطألاب ةصاخلا ةساردلل ةبسنلاب
نم فلأتت تانيعلا ذخأل ةيلمع حرتقت  18ابوروأ يف ةيملاعلا
ةراتخم سرادم نم ا ًليلق اًددع ىلوألا ةلحرملا لمشت ثيح ،نيتلحرم
ةيئاوشع تانيع ذخأ مث نمو ،ةلمتحملا ةيعامجلا تانيعلا ةطساوب
ةلمتحملا ةيعامجلا تانيعلا ينعت .ةمئالم رامعأل سرادملا لوصف نم
ندملاو ،ةريبكلا ندملا لثم دالبلا قطانم فلتخم نيمضتل يعسلا
تانيع ىلع لوصحلا نامضل ةيفيرلا ةيدلبلا سلاجملاو ةريغصلا
يف سرادملا ةنميه حيتيس ةيئاوشع ةنيع ذخأ نإ .اهرسأب دالبلا لثمت
لقألا قطانملا يف سرادملا كرتل ةرطاخم كانه نوكتو ،ىربكلا ندملا
،ةيناكس ةفاثك رثكألا قطانملل ةنميه كانه تناك نإ .ةيناكس ةفاثك
حيجرت تاءارجإب هيلع نوكيس يذلا لكشلا نع ةروص ميدقت كنكمي
تامولعملا لماوع عيزوت ةداعإل حيجرتلا مادختسا اًضيأ نكمي .ةصاخ
مهنم تذخأُ نيذلا ناكسلا ةفاكل ا ًليثمت رثكأ نوكت يكل ،ةيساسألا
 1995.ذنم ديوسلا يف جهانملا هذه عم سرادملا تاسارد تيرجأُ .ةنيعلا
ةبسنلا يف ةياغلل ةفيفط تارييغت كانه نأ رظنلل تفاللا نم
.هنودب وأ حيجرتلاب ءاوس ةلئسألا مظعمل تاباجإلا لئادبل ةيوئملا
ةيعامتجالا لماوعلا لثم ،ىرخألا ةيفلخلا تامولعملا لماوع نأ امك
ىلع اًميظع اًرثأ اهل ناك دق ،هفالخو سنجلا ،ةرجهلا عضوو ،ةيداصتقالاو
.جئاتنلا
لهستو ةحضاو نيقهارملاو لافطألل تانايبتسالا نوكت نأ بجي
ودبت يتلا عيضاوملا ىلع زكرتو ةباذج ةقيرطب ةدعمو اهمهفو اهتءارق
نودجي نيقهارملاو لافطألا ةيبلاغ نإف ،ظحلا نسحلو .مامتهالل ةريثم
.اهيلع ةباجإلل ةمهم ةلماعملا ءوسو فنعلاب ةقلعتملا ةلئسألا
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ةددحم عيضاوم
.يفطاعلا لامهإلل ا ًلومش رثكأ اًفيرعت
لامهإلل ةبسنلاب تانايبتسالا نم ىلعأ اًراشتنا تالباقملا تمدق ••
.يفطاعلا
اًراشتنا لدتعملاو يندتملا ةباجتسالا لدعم تاذ تاساردلا تطعأ ••
ةباجتسالا لدعم تاذ تاساردلا نم يفطاعلا لامهإلل اًحضاو اًيندتم
.عفترملا
نأل اًرظن ،يندبلا لامهإلا نم بعصأ نوكي دق يفطاعلا لامهإلا سايق نإ
.يصخشلا ريسفتلل اًحاتفنا رثكأ نوكت دق يفطاعلا لامهإلا ةبيكرت
ةيكولس ةلئسأ مادختسا مهملا نمف ،ةلكشملا هذه ىلع بلغتللو
.26لقألا ىلع ةيتاذلا نم ءزج داعبتسال ةددحم ةددعتم

ةيسيئرلا لئاسرلا
ةلماعملا ءوس تانايبتسا لمشت نأ يغبني ••
.لامهإلا لاكشأ فلتخم
اياحض ةداعلا يف مه ةدشب نولَمهملا لافطألا ••
لاكشأ ةدعل
.لالغتسالا نم

لامهإلا 7.1
ةقلعتملا ةيملعلا تاساردلا ظحت مل ،ةلماعملا ءوس ثوحب لاجم يف
لامهإ" ىلإ نوثحابلا راشأو  ،فاك ليثمتب لافطألا لامهإب
اًريسي تاب دقف ،ةيخيرات ةيحان نمو .كلذل بابسأ ةدع كانهو".29لامهإلا
كانه سيل ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .هصيخشتو يندبلا ءادتعالا ةظحالم
لافطألا لامهإ نوكي دق .هتافيرعت وأ لامهإلا فيرعت ىلع ماع عامجإ
ريغ تاجاحلا نم وأ ،ةاعُرلا بناج نم روصقلا نم ةفلتخم عاونأ نم اًفلؤم
ةيرارمتسا يف ةداع صقاونلا هذه نوكتو .لفطلا روظنم نم ةافوتسملا
ىلإ اًدانتسا توافتم رثأ اهل نوكي دقو ،نامزإلاو ،ثودحلا راركتو ،ةدحلا
.ةيدرفلا صئاصخلاو لفطلا نس
:يلي ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،لامهإلا حلطصم لمشي
.ىوأملاو ةيذغتلا لثم ةيساسألا تاجاحلا لامهإ ••
يتلا ةيبطلا لفطلا تاجاح ىفوتسُت ال ثيح ،يبطلا لامهإلا ••
تامدخو ،نانسألا تامدخو ةيبطلا تامدخلا ىلع لوصحلاب قلعتت
.خلإ ةفوصوملا ةيودألاب جالعلاوأ ،ةيئاقولا ةحصلا
،بحلل لفطلا ةجاح يعارلا يفوتسي ال ثيح ،يفطاعلا لامهإلا ••
يف رابكلا نيب فنعلل لفطلا ضيرعت نإ .لصاوتلاو ،ةياعرلاو
.يفطاعلا لامهإلاو يفطاعلا فنعلل لكش هنأب هيلإ رظنُي دق لزنملا
يف لفطلا ماظتنا نامض يف يعارلا قفخي امدنع ،يميلعتلا لامهإلا ••
.لفطلل يميداكألا ءادألا معدوأ ةساردلا
يفطاعلاو يندبلا لامهإلا 7.2
 1980نيب ترج تاسارد يف  2013ىلإ عجري يولت يليلحت ضارعتسا ثحب
ةلقتسم ةنيع  16و يدسجلا لامهإلا نم ةلقتسم ةنيع  13ىلع  2007و
راشتنالا ناك .30اًكراشم  60000اهعومجم يف تغلب يفطاعلا لامهإلا نم
،يفطاعلا لامهإلل 1000/184و ،يندبلا لامهإلل  1000/163يريدقتلا يلكلا
.نيسنجلا نيب ةحضاو قورف دوجو مدع عم
ةماهلا ةيثحبلا لكاشملا ضارعتسالا دّدح ،يندبلا لامهإلل ةبسنلاب
:ةيلاتلا
رثكأ يندبلا لامهإلا راشتنا ىدم ىلع ثحبلا ميمصت ريثأت ناك ••
لامهإلا لوح تاساردلا تناكو .يفطاعلا لامهإلا راشتنا نم اًحوضو
.حضاو لكشب ةبئاغ "دراوملا ةضفخنم" نادلبلا يف يندبلا
ريثكب ىلعأ راشتنا ىلإ اهنم ققحتملا تاودألا مادختسا ىدأ دقو ••
.ةدمتعملا ريغ تاودألا مادختسا نم يداملا لامهإلل
حرط دنع لقأ يندبلا لامهإلا لاكشأ فلتخمل جودزملا راشتنالا ناك ••
ةدايز كانه تناك .رثكأ وأ ةلئسأ ةثالث حرط نم رثكأ ،نيلاؤس وأ لاؤس
.ةلئسألا ددع ةدايز عم هنع غ ّلبملا راشتنالل ةظوحلم
ةمئالم تانيع تمدختسا يتلا تاساردلا يف جودزملا راشتنالا ناك ••
.ةيئاوشع تانيع تمدختسا يتلا تاساردلا نم حوضوب رثكأ
ةماهلا ةيثحبلا لكاشملا ضارعتسالا دّدح ،يفطاعلا لامهإلل ةبسنلاب
:ةيلاتلا
يتلا تاساردلا نيب هنع غ ّلبملا راشتنالا يف قرف ىلع رثُعي مل ••
تمدختسا يتلا تاساردلاو ،طقف يلزنملا فنعلا نع ريراقت تدعأ

18

فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

19

08

ءادتعالا
ىلع يسنجلا
لافطألا
ىلع رثؤت قاطنلا ةعساو ةيملاع ةرهاظ لافطألا ىلع يسنجلا ءادتعالا
قورفلا ليلاحت نيبت .ملاعلا ءاحنأ رئاس يف لافطألا نييالم ةايح
ةريبك تافالخ دوجو 32لافطألا ىلع ءادتعالا يف ةيفارغجلاو ةيفاقثلا
لك بسح اهنع غلبملا يندبلا ءادتعالا تالاح راشتنا يف ةيداع ريغ
نع اًضوع ،تاساردلا اهب تيرجأُ يتلا ةقيرطلا سكعت اهنأ ودبي امم ،دلب
.لافطألا براجت عقاو
تمدختسا يتلا تاساردلا يف جودزملا راشتنالا تالدعم ىلعأ تناك
يف ،لاثملا ليبس ىلعف .لافطألا ىلع ءادتعالل ةماع تافيرعت
امنيب ،ءادتعا اهنأب نذألا يف ةمكللا بسحُت ،ةيفاندنكسالا نادلبلا
كولس هنأب فادرألا ىلع برضلا ىتحو هذه دعُت ملاعلا نادلب مظعم يف
تاساردلا نم ةعفترملا راشتنالا تالدعم اًضيأ نودت .يعيبطلا نيدلاولا
مه بابشلا اهيف نوكي يتلا تاساردلاو ،ةلماكلا ةلوفطلا ةرتف نأشب
.نوبيجتسملا
:نأ مهملا نم ،ةفلتخم نادلب يف تاساردب عالطضالا دنع
فصت يتلا ةيعونلا تاساردلا ىلإ اًدانتسا راشتنالا ةسارد ّدعُت ••
تاهجلاو ،نوينهملاو ،رابكلاو ،لافطألا اهب رظني يتلا ةقيرطلا
جئاتنلا نإ .همدع نم لافطألا ىلع ءادتعالا وه ام ىلإ ةيموكحلا
ةددحم ةيفاضإ ةلئسأ ىلإ يضفت نأ نكمي ةساردلا هذه نم ةاقتسملا
.هنم ققحتملاو ا ًلعف فورعملا نايبتسالا ىلإ فاضُت نأ نكمي
.ةساردلا اهب ىنعُت ةايحلا لحارم يأ حوضوب ركذا ••
ىلع ةباجإلل نوعدُيس نيذلا صاخشألا تاعومجم حوضوب دّدح ••
.نايبتسالا
يتلا تاساردلا يف ةعفترم ةداع نوكت راشتنالا ماقرأ نأ نم اًرذح نك ••
.ا ًليصفت رثكأ نوكت يتلا ةلئسألا مدختست

تاساردلاو .ملاعلا ءاحنأ رئاس يف عئاش رٌمأ لافطألل يسنجلا لالغتسالا
راشتنالا غلبي .ةديدع تابوعص اهفنتكت يسنجلا لالغتسالا نأشب
يف  1000/127لافطألل يسنجلا لالغتسالل يريدقتلا يلامجإلا
و تالاكولا( ةيرابخإلا تاساردلا ف 1000/4و ،يتاذلا ريرقتلا تاسارد
تاساردلا مظعم نأ اًيئزج هرّسفي دق عساشلا قرفلا نإ ).ةيمسرلا ةزهجألا
لالخ لافطألل يسنجلا لالغتسالا ريراقت ىلإ تدنتسا دق ةيرابخإلا
مظعم تدنتسا امنيب )ا ًلثم ،ةنس ةدمل راشتنا( مرصنملا ماعلا
.ةايحلا ةرتف ىدم ىلع اًراشتنا اًبلاغ لوطأ تارتف ىلإ ةيتاذلا ريراقتلا
ةيرابخإلا تاساردلا نم ديدعلا نأ وه نيابتلا اذهل مهم رخآ ببس كانه
.31اهنع غالبإلا ةلق ببسب حنُجلا مظعم لفغت اهنأ حجري )تالاكولا(
اًعويش رثكأ لافطألل يسنجلا لالغتسالا تالاحل يتاذلا غيلبتلا
لقأ تناك  (1000/76).روكذلا نم نيكراشملا نم ) (1000/180ثانإلا نيب
امنيب ،ايسآ يف دالوألاو تايتفلل اهنع غيلبتلا ىرج يتلا تالدعملا
.ايقيرفأ يف دالوأللو ،تايتفلل ةبسنلاب ايلارتسا يف ىلعألا تناك
نأ حيحص هنأ ديب ،يسنجلا ءادتعالل ةضرع رثكأ حجارلا يف تايتفلا
و ،لافطألا ىلع يسنجلا ءادتعالا تالاح ءاشفإ نع اًفوزع رثكأ لاجرلا
مهنأب لاجرلل ةغلابملا ةيديلقتلا ةرظنلا تاذ نادلبلا يف اميسال
ءادتعالل ةضفخنملا تالدعملا نأ ودبي .اياحضلا سيلو نودتعملا
ةركفلا عم قستت ايسآ يف نيسنجلا نم لكل لافطألا ىلع يسنجلا
نايحألا نم ريثك يف ءاشفإلل ةضرع لقأ ءادتعالا براجت نأب ةلئاقلا
ىرجُت امدنع ،نابسحلا يف ذخؤي نأ بجي اذهو ،ةيعامجلا تافاقثلا يف
.تافاقثلا يددعتم ناكسلا تاذ ةيبرغلا نادلبلا يف تاسارد
ىلإ ةلدألا ريشت ،ىرخألا ةلماعملا ءوس تاسارد يف لاحلا وه امكو
ةلئسألا نم ا ًلدب ةددحملا ةددعتملا ةيكولسلا ةلئسألا مادختسا
نإ .ةقد رثكأ جئاتن ىلع لوصحلل ةديفم اهنأ ىلع دحاولا دنبلا تاذ
ىلع يسنجلا ءادتعالا نأشب ةددحملا ةيكولسلا ةلئسألا مادختسا
تاروصتلا ريثأت نع مجنت دق يتلا رطاخملا نم اًضيأ للقي لافطألا
وهو "يسنجلا ءادتعالل" مهريسفت ىلع نيكراشملا تافيرعتو ةيتاذلا
.31يتاذلا غليبتلا تاسارد يف لمتحم بيع

ةيسيئرلا لئاسرلا
ءادتعالا نع ةددحملا ةيكولسلا ةلئسألا ••
.ةقد رثكألا تاباجإلا مدقت لافطألل يسنجلا
لمشتس نيقهارملل تانايبتسالا تناك نإ ••
كلذ نإف ،يسنجلا ءادتعالا نع ةلئسأ
نيثحاب عم ةيديهمت تاشقانم دقع بلطتي
.لاجملا اذه يف نيسرمتم
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ةيفارغجلاو ةيفاقثلا قورفلا
نادلبلا نيب
ةينورتكلالا عقاوملا ىلإ ةدنتسم تانايبتسا 9.2

ةيحالصلا لكاشم 9.1

مهعوقو ءاشفإ نولضفي دق ثحبلا يف نيكراشملا نأب لدج ريثأ
نوكت ال دق .رواحملا عم ةشقانملا نم ا ًلدب بوساح مادختساب اياحض
لفطلا ةلماعم ةءاسإ لاجم يف ةينورتكلإلا تانايبتسالا ةعفنم
رشؤم دجوي ال مويلا ىتحو ،تانيعلا يف زايحنالا رطاخم لظ يف ،ةدكؤم
يف ةقد رثكأ تاريدقت تققح دق ةينورتكلإلا تانايبتسالا نأ ىلإ
.35ةيناكسلا صئاصخلا

دجو ،اًدلب  39نولثمي نيذلا صاخشألا نم  54تاساردل مهليلحت دنع
ةلماعم ءوس تامييقت ةحصو ةيقوثوم تبثي ام 15نورخآو داتسدفوه
ةخسار ةعجارم مئاوق دوجو نم مغرلا ىلعو .طقف تاسارد عبس يف لافطألا
صئاصخ نوكت اًبيرقتو ،مدختست ام اًردان اهنإف ،ةيتايحلا ثادحألل
نأ وه رخآ ديقعت كانه .ةعطاق ريغ تاسايقلا عيمجل يسفنلا سايقلا
ةيدرفلا دونبلا تاسايق نأو ،ةددعتم عاونأ نم ةداع لافطألا ةلماعم ءوس
.33غالبإلا ةلق اهبحاصت
ةلماعم ءوسل ةيعجرلا ةيتاذلا ريراقتلا ةنراقمب 34درابشو موديو ماق
مادختسا دنع .ةيمسرلا ةطرشلاو مكاحملا تالجسب ةركبملا ةلوفطلا
نإف ،ةياغلل طرفملا فنعلا/ديدشلا فنعلل ةيعرفلا تاسايقلا
اولجس ةيمسر تالجسل اًقفو يندب ءادتعال اوضرعت نيذلا صاخشألا
يف اوديقُي مل نيذلا كئلوأ نم ةحضاو ةروصب ةعفترم ءادتعا تالدعم
صاخشألا نم ةريبك ةعومجم  ،كلذ عم  ،كانه نأ ديب .ةيمسر تالجس
ملو  40%.وحن نوغلبي  -مهنع غلبي ملو يندب ءادتعال اوضرعت نيذلا
يف ةبغرلا وأ ،جارحإلا ببسب اوغلبي مل صاخشألا ءالؤه ناك اذإ ام فرعُي
يف ةيعاولا ةبغرلا وأ ،ءادتعالا قاقحتساب ساسحإلل وأ ،نيدلاولا ةيامح
.رِواحُملا يف ةقثلا مادعنال وأ يضاملا نايسن
مهنأ ةجردل ءادتعالا تقو نسلا راغص نم نيبيجتسملا ضعب ناك امبرو
دق ةركبملا ةلوفطلا يف هركذن ام نأ كردن نأ مهملا نمو ،اًديج نوركذي ال
اهغاص ةلوفطلا يف دعب اميف اهب انِربخأُ تامولعم ىلع اًساسأ دمتعي
فنعلا سايقم مادختسا دنعف ،ىرخأ ةيحان نمو .امهالك وأ ،مألا وأ بألا
كلذ ينعيو .ةئطاخ تايباجيإل اًدج عفترم لدعم كانه نوكي ،ثادحألا دض
.34ةمدقملا تاباجإلا ىلع رشابم ريثأت هل مييقتلا بولسأ نأ

ةيسيئرلا لئاسرلا
،اهنم ةظفلا اميس الو ،لافطألا ةلماعم ةءاسإ نإ ••
ةجاحب كنإف كلذل ،لاكشأ ةدع ةداعلا يف ذخأت
.ةيلعافلا ةدايزل ةددحمو ةديدع ةلئسأ ىلإ
اًماقرأ ةداع يطعت ديحولا دنبلا تاذ ةلئسألا ••
.ةيندتم
فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط وحن مدقتلا عبتت

ىلإ يدؤت دقف فنعلل ثادحألا ضرعت لئاسم امأ ••
.غالبإلا يف طارفإلا
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10

ةيقالخألا تارابتعالا
ضعب دجي دق امك  -ةقباطم نكت مل جئاتنلا نأ ريغ  -فنعلاب
وأ رواشتلا نم صرف كلذ تلت اذإ تانايبتسالا نم ةدئاف لافطألا
ةيصوصخلاو ةنينأمطلا ةدايزل اًضيأ ةحاتم ةديدع بيلاسأ كانه .داشرإلا
حرش يرجي نأ مهملا نم .نيقهارملاو لافطألا نم نيبيجتسملل
نم باحسنالا يف درف لك قحو ،ةيرسلا نع غالبإلاو ةيانعب نايبتسالل
.36ةساردلا

ةيسيئرلا لئاسرلا
نأشب ةميلسلا ةيقالخألاو طيطختلا ةديج ثاحبألا نأ ىلع عامجإ كانه
:ىلإ ةجاحب نيثحابلا نأ ديب ،لافطألا هافرل ةديفم لافطألا دض فنعلا

ىلع مهنأو اًعوط نوكراشي لافطألا نأ نم دكأتلا ••
.مهتكراشمب ةمات ةيارد
.ىذألا رطاخم ليلقت ••
ةيمهأ نوكردي نيثحابلا عيمج نأ نم دكأتلا ••
.ةيرسلا
ةعّمجملا تانايبلا ظفح ••
.ةنومأم نكامأ يف
ظفاحي رشن وأ بوتكم ليلحت يأ نأ نم دكأتلا ••
.نيكراشملا ةّيرس ىلع
ةمتاخ 101
اهعمج نكمي ةلماعملا ةءاسإ تانايب نأ ىلع نيثحابلا مظعم قفتي
اًيجهنم ةيوقو ةقيقد بيلاسأب نيدلاولاو نيقهارملاو لافطألا نم
ةلماعم ءوسب ةلصلا تاذ ثوحبلا نإف ،كلذ عمو.37ةيقالخأو ةينوناقو
ةلدألا ىلإ دنتست ةيجهنم عم ،ام دح ىلإ ريصق خيرات اهل لافطألا
ذنمو  1990.نم لافطألا براجت نع ةيئابو تاساردو ،تاينيعبسلا ذنم
نأشب اهتحص نم ققحتملا تاودألا نم ديدعلا حبصأ ،نيحلا كلذ
ءوس نع ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقت دعبو ،اًحاتم لافطألا كولس
ةلماعم ةءاسإ عنمل ةيلودلا ةيعمجلا ترّوط  2006،ماع يف لافطألا ةلماعم
تاودأ ،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم نم معدب ،مهلامهإو لافطألا
ءاحنأ عيمج يف اهمادختسا نكمي ،لافطألاو نيدلاولل ةيئابو نايبتسا
يف ،ابوروأب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ترشن ،كلذ نع ا ًلضفو .ملاعلا
.لافطألا ةلماعم ةءاسإل ينطولا راشتنالا دصرو سايقل اًبيتك 2016،
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،ناكسلا ةحص ةيامح يف ةلودلل يقالخألا بجاولل ةظحالملا بيجتست
اًقفوو .مهتيهافرو مهتحص زيزعتو لافطألا ةيامح بجاو لمشت يتلا
ئدابملل اًقفوو ةمارصب كلذ ذفني نأ بجي 9ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل
9:و  8مقر ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةيقالخألا ةيهيجوتلا
كئلوأ نإ :ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل  8مقر يهيجوتلا أدبملا ••
ءاذيإلا رطاخم ديدحت مهيلع نيعتي ةظحالملا نع نيلوؤسملا
نأ بجي .ةظحالملا يف ءدبلا لبق اهئاشفإو اهليلقتو اهمييقتو
ذاختا يغبني ،ىذأ يأ ديدحت دنعو ،اًرمتسم ىذألا تالاح دصر نوكي
.هفيفختل ةبسانملا تاءارجإلا
ةظحالم نإ :ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل  9مقر يهيجوتلا أدبملا ••
،ىذألاو ،ضرملل نيضرعملا كئلوأ اميس الو ،تاعومجملاوأ دارفألا
ةيفاضإ ءابعأ ضرف بنجتل ةقيقد ةياعر بلطتتو ةمهم ،ملظلاو
.ةيرورض ريغ
نمضتت يتلا ثوحبلا عيمج نإف ،اًيقالخأ ثحبلا نوكي نأ نامضل
ةعجارملا ةنجل اًقبسم اهيلع قفاوت نأ بجي عيضاوم مهفصوب اًصاخشأ
.ثحبلا تاراسمل اًقيقد اًيقالخأ اًمييقت يرجتس يتلا ةيقالخألا
نأشب )"فيسينوي"( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم تاهيجوت مدقت
ةيقالخأ ةيهيجوت ءىدابم لافطألاب ةلصلا تاذ ةيقالخألا ثاحبألا
اًثاحبأ لافطألا دض فنعلاب ةصاخلا ثاحبألا حبصت يكل .ةلماش
رشن نم نّكمت ةيملعو ةيعامتجا ةميق تاذ نوكت نأ بجي ،ةيقالخأ
.اهزيزعتو لافطألا ةحص ةيامحل ةيرورضلا لئاسولاو ةفرعملا
مهفرصت تحت ةيعامتجالا لئاسولا نوكلمي ال بلاغلا يف لافطألا نإ
.نيوكتلا ةيمره ةيعامتجا رطأُ يف مهتامامتها ديكأت نم مهنيكمتل
اًتوافت كانه نإف ،نيثحابلاو ،ءابطألاو ،نيدلاولاب قلعتي اميفو
مدقي يتلا ثاحبألا يف لافطألا كارشإ نإ .ةفرعملاو ةطلسلل اًحضاو
اًمامتها يعدتسي ،رطخلل نيرخآو مهضرعت دق تامولعم لافطألا اهيف
.36ةقبسملا ةقفاوملا كاردإ ىلع ةردقلا لافطألا ىدل ناك اذإ ثيح نم اًصاخ
نأ نيعتي ةيعانصلا نادلبلا يف ا ًلافطأ نمضتت يتلا ثاحبألا
ىلإ لافطألا داشرإ بجي .ةيقالخألا ثاحبألا ةنجل ةداع اهيلع قفاوت
تايركذ ةداعتسا وأ ،ءايتسالا دنع مهب لاصتالا يغبني نيذلا صاخشِألا
.رخآ ببس يأل جاعزنالا وأ ،ةملؤم
مهتالوكوتورب ريوطت ىلإ نوققحملا جاتحي  ،ةادأ مادختسا متي امنيأ
زفاوحلاو ةقفاوملاو ةكراشملاو فيظوتلاب قلعتي اميف ةيانعب
ةيبطلاو ةيعامتجالاو ةينوناقلا مظنلا راطإ يف لافطألا ةيامح ريفوتو
.ةساردلا ءارجإ اهيف متي يتلا
نع ةرصاعم تانايب عمج عفانم نأ تارارقلا عانصو نيثحابلا ةيبلغأ دجو
ءرملا ىلع بجي .هب ةطبترملا تابوعصلا قوفت لافطألا ةلماعم ةءاسإ
،ركذتلا زيحت ةيناكمإو لافطألل ةيكاردإلا تاردقلاب ةيارد ىلع نوكي نأ
نوبيجتسملا رهظأ .ةلماعملا ءوس ةلاح يف ةصاخلا لافطألا تاجايتحاو
يرجو ،ةليوطلا تانايبتسالا ةلمكتل ىتح ا ًلماك اًجضن نيقهارملا نم
حضاولا نم ناك .ةيبلسلا لعفلا دودر نم ةياغلل ليلق ددع نع غالبإلا
ةقلعتملا تانايبتسالا ةلمكت يف ةقشم اودجو لافطألا ضعب نأ
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ةفينع ريغ تالوفط
ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب نم فدهلا ّدعُي
باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا ربع قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا
ةيضوفملا هليومت يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم جمانربلا ىلع فرشُي .نيددعتملا ةحلصملا
. www.childrenatrisk.eu/nonviolenceةيبوروألا

قيطلبلا رحب لود سلجم
لودلا .يميلقإلا راوحلاو نواعتلل يموكح يسايس ىدتنم وهو  1992ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم سسأت
،ايفتالو ،ادنلسيآو ،ايناملأو ،ادنلنفو ،اينوتسإو ،كرامندلا يه قيطلبلا رحب لود سلجم يف ءاضعألا
لالخ نم سلجملا لمعيو .ةيبوروألا ةيضوفملا نع ًالضف ،ديوسلاو ،ايسورو ،ادنلوبو ،جيورنلاو ،ايناوتيلو
ىلع لمعلل ةردابم ميدقتب  1998ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم ماق .ءاربخلا تاعومجمو تاكبشلا
ينعم ءاربخ قيرف قيطلبلا رحب لود سلجم نم كراشُي .لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا قيبطت
لالغتسالاو ةءاسإلا ءاهنإل نييلودلاو نييميلقإلاو نيينطولا نيمهاسملا عم رطخلل نيضرعملا لافطألاب
. www.cbss.orgلافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمجو رشبلاب راجتالاو

ةيميلقإ ةكارشو ةردابم
ديوسلاو ايفتالو ،ادنلنفو ،اينوتسإ نم تارازو عم ةكارشلاب لمعت فنعلا نم ةيلاخ تالوفط جمانرب لمعت
،ةينطو تاناملربو ،ةيموكح تارازو نم نولثمم كراش .ادنلوب يف لافطألا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأو
قيطلبلا رحب لود مظعم نم لافطأ ىلإ ةفاضإلاب تامظنمو ،تايميداكأو ،لافطألل ملاظملا ةنامأ بتاكمو
ابوروأ يف دهاعمو ىرخأ لود نم ءاربخ اًضيأ كراش .هيجوتلا ريراقتو جمانربلا يف اومهاسو ءاربخلا تاعامتجا يف

لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا
نم نييموكح ريغو نيموكح نيلثمم عم لمعلاب لافطألا دض فنعلل دح عضو ىلإ ةيملاعلا ةردابملا فدهت
تالوفط جمانرب وحن ةيلود ةكارش يهو .ةيندبلا تابوقعلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاو لماشلا رظحلا لالخ
 .www.endcorporalpunishment.orgفنعلا نم ةيلاخ

هيِجْوَتلا ريراقت

ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإل لافطألا قوقح ةيقافتا ذيفنت لوح ةوطخب ةوطخ مكدشري ليلد

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلا نامض.يرسألا قاطنلا يف ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ لوح يهيجوت ليلد

 فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط لجأ نم لافطألا ةيبرتيندبلا باقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل ةيباجيإ ةيبرت

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانبةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ فدهب يعولا ةدايزل تالمح

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل نيمعادك ةمدخلا ومدقمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل لهألاو لافطألل ةمدخلا ميدقت

 ةفينع ريغ ةلوفط وحن يعاسملا ةعباتمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل تايكولسلاو تاهجوتلا يف تاريغتلا سايق

ةفينعلا ريغ تالوفطلا جمانرب هجوُي
:عم ةكارشلاب قيطلبلا لود سلجم
اينوتسإ ،ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ادنلنف ،ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ايفتال ،ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازو
ادنلوب ،لفطلا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأ
ديوسلا ،ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازو
لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا

ةرايز ىجرُي ،ةفينع ريغ تالوفط جمانربو ريراقتلاو ةلمحلا لوح تامولعملا نم ديزملل
www.childrenatrisk.eu/nonviolence

ةنطاوملاو ةاواسملاو قوقحلا جمانرب نمض يبوروألا داحتالا عورشملا ذه ليومت يف كراش
ةيبوروألا ةيضوفملا لمحتت الو ،مهدحو هيفلؤم تاهجوت روشنملا اذه سكعي 2014 - 2020.
.هيف ةدراولا تامولعملل مادختسا يأ نع ةيلوؤسملا

