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 حاض+إ
 oقأ *JKرع قاور وررحم لذ\ي .هjلإ ةjعجرملا ةراشإلا طbcd ملعتلاو س̂ردتلاو ثح\لا ضارغأل همادختسا زوج; لاقملا اذه
A@ ةدراولا تامولعملا لv ةقد نم دtأتلا لجأ نم مهدهج

 قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم كلذكو نxررحملا نأ yzغ .ةxرودلا *
 روش6ملا ىوتحملا ة\سانم وأ لامv وأ ةقد صخ; امjف ع�ن يأ نم تانامض يأ نومدق; الو ةjلوؤسم يأ نولمحتي ال ناس�إلا

 زكرم وأ *JKرع قاور يررحم ءارآ ةروCAلا� تس�لو ،ه�jتاv صخت ءارآ *� لاقملا اذه ىوتحم اهضرع; ءارآ يأو .ضرغ يأل
 .ناس�إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
 
 

 =>;لا قوقح
� *�اد�إلا عاشملا ةصخرب روش6م فنصملا اذه

َ
 .4.0 فَّنصُملا بس
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 *(ذ دمحأ دنه 
 

 
 
 

 ةصالخ
 
A@ *?6جلا فنعلا دض يوس6لا كارحلا لا�شأ ةلاقملا لوان�ت

C @Aم *
 ��حو 2011 رياني ةروث دع� ام ةلحرم *

 باطخلا تا;دbc قلعتي امjف ءاوس 2011 ماعل قحاللا كارحلا ةjصوصخ� ساسألا� ةلاقملا لداجتو .نألا
ة;د©و ،اً;دام ًءاضف تلثم رياني ةروث نأ ًةyKتعم ،ةفلتخملا هتاjلأ وأ يوس6لا

ً
 تاحاسم قلخ� تحمس ىyKك 

 يوس� كارحل ةد;دج تاودأو تا�اطخ جاتن¬ب ەرود� حمس ام ،تاددعتمو تاد;دج تا�xس� تالعافل ةكرح
 ەر�xطتو قباسلا كارحلا ةxرارمتسا نمضتي امن°و ،هعم ةjخxرات ةعjطق لثم; الو لما¯لا� هق\س ام قراف; ال عساو
@A
 ،ةjصخشلا تال�اقملاو اjفارجونثألاv ةjثح\لا تاودألا نم ددع ±ع اjًجهنم ةلاقملا تدمتعا دقو .دحاو نآ *
A@ د;دجلا يوس6لا كارحلا زواجتل ةلاقملا صلختو .ةكراشملا� ةظحالملا كلذكو

 نم لاضنلا ةلحرم اjًلاح Cم *
A@ *?6جلا فنعلا ةلأسم حµطjل ؛اهسفن ةjضقلا� فا�yعالا لجأ

 ل�xطلا يزمرلا لاضنلل ع�ضومv ماعلا لاجملا *
A@ ةjموي ةحا\�سا نم ءاس6لا هjناعت ام لوح عمتجملا تاروصت yzيغتل فدهي يذلا دمألا

 .ماعلا لاجملا *
 
 
 ةjعطاقتلا ؛ردنجلا ؛*?6جلا فنعلا ؛Cم ؛يوس6لا كارحلا :موسو
 
 
 ةمدقم
 

 ±ع مئاقلا فنعلاو ةjناس6جلاو *�امتجالا ع�نلا لوح ةلئسأ ،اهتجتنأ *��لا ةjساjسلا تاراسملاو ،ةµºjعلا تاروثلا تحرط
A@ قوبسم yzغ ل�شb ع�نلا ساسأ

* vلا� *¾س ام لود ةفاµºرعلا عيJK*. سلا كارحلا مخز راسحنا مغرفjلاح *¿اjًا، @A
 ةداعإ باقعأ *

A@ رخأ� وأ ل�شb ة�xطلسلا نم ةفلتخم غيص س�سأت
A@ ةjبعش تاضافتنا تدهش *��لا لودلا مظعم *

 ،ةyzخألا ةلjلقلا تاونسلا *
A@ ءاس6لا ةكراشم لوح كارحلاو ضوافتلاو شاقنلا نأ الإ

 اًرئاد لازي ال راودألا كلت دودحو ،هjف نهراودأ ةعjبطو ،ماعلا لاجملا *
@A
 ةدوعو 2013 ماع بالقنا ذنم ماعلا لاجملل *xÃKردتلا قالغإلا مغرب ،دهشÂ *��لاو ،Cم اهيف ام� ،عيµºلا لود مظعم *
Åارح ،يرخأ ةرم ةjساjسلا ة�xطلسلا

Æ
A@ ±جتي اًرمتسم ا�xًس� ا

JAوناقلاو *�امتجالاو *¿اjسلا ÇzAبب حوا�yت *��لا لئاسملا نم ددع *
*. 

ة;اد� yzبك ل�شb نيا\�تو لاضنلا اذه لا�شأ ع�ن�تو
ً

A@ ةjئاضق بصانم *Èوت لجأل ؛تا�اشلا نم ددع لاضنب 
 ةلودلا تائيه *

الوصو 1.اهب بصانم *Èوت نم ءاس6لا تمرح *��لا
ً

 فنعلا مµxجتل ة�xس6لا تاعومجملاو ءاس6لا اهضوخت ةjنوناق كراعمل 
A@ شرحتلاو *?6جلا

A@و لمعلا نtامأ *
�@وقحلاو *¿اjسلا عمتجملا *

 ،ة�xس6لا تاعومجملا ةفا�� اًرورم 2،ةددعتم تاودأ yKع *
A@ وأ عقاولا ضرأ ±ع ةلماعلا كلت ءاوس

ÉAا�yفالا ءاضفلا *
A@ نهقوقحو تا�اشلا ةjناس6ج� ةصاخ ا;اضق حµطت *��لاو ،*

* 
 ىوتسم ±ع ةjضاملا عــºرألا تاونسلا ىدم ±ع لدجو عاÊ لحم ءاس6لا ا;اضق لعج يذلا رمألا .لمعلاو ةكرحلاو لالقتسالا
 .عساو *Ìمتجم
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 ەدعاصتو كارحلا اذه رارمتسا با\سأ *� ام ؛ةjعرفلا تالؤاس�لا نم ددع هjلع بت�yي *¿اسأ لؤاسÂ حµط انه قحxو
A@ ،هلا�شأ ددعتو

 *¿اسألا لؤاس�لا اذه ±ع بت�xyو ؟رياني ةروثل ة\حاصملا ىرخألا كارحلا لا�شأ مظعم راسحناو لوفأ ءوض *
A@ ةدعاصلا يوس6لا كارحلا لا�شأ را\تعا نكم; له ؛ةjمهأ لقت ال ةjعرف تالؤاسÂ ةدع

 ةلأسم نم تلعج *��لاو ،نآلا Cم *
A@ اًصوصخ- ءاس6لا دض *?6جلا فنعلا

الام�تسا ،ةjس�ئرلا اهتÑضق -2013 ماع ±ع ةjلاتلا ة�yفلا *
ً

A@ تأد� ةjعامتجا ةكرحل 
* 

Åارح هفصوب 2011 ماع دع� ام كارح Èإ رظنلا لضفألا نم له مأ ؟2011 رياني ةروث ل\ق ام ةلحرم
Æ

 ةxرذج tyÒأ د;دج عباط اذ ا
 تاودأو تا�اطخ حµط عم نماy�Aم ل�شb ،عمتجملا نم عسوأ تاعاطق ÇzAب اه�cdو ة�xس6لا ا;اضقلا مjمعت yKتع; له ،؟ة;دعاقو
 ةماع تاjصخش قح� *?6جلا فنعلا نم تاjجان نم ةلهجملا تاداهشلا وأ ةمظنملا ةjنو�Óyلإلا تالمحلا لثم ،ةjلا�;دار tyÒأ

@A
A@اقثلاو *¿اjسلا طسولا *

�A* @Aفلاو *
A@ اjًعون اًروطت C،3م *

A@ يوس6لا كارحلا ةعjبطو ل�ش *
 نم قبس امل اًرارمتسا مأ ،Cم *

 .؟2011 ماع ل\ق لاحلا ناv امv ةÊانمو عافد تالمحو دوهج
 ةjخxراتلا ةروyzصلا� قلعتت ةµxظن tyÒأ ىرخأ ةلئسأ اهومنو اهرارمتسا با\سأو ةكرحلا كلت روذج لوح لؤاس�لا� ط\ترxو

xÃAرات ل�شb ،امهعمج; امو *¿اjس امو يوس� وه ام فµxعتو ،Êاعملا يCملا يوس6لا كارحلل ةjساjسلاو
 رطألا زواجتي *

 لخادملا ع�نت مغرف .social movement theories ةjعامتجالا تاvرحلا تاjبدأ ضع� ل\ق نم ةدمتعملا ةقjضلا ةµxظنلا
A@ ،ة�xس6لا تاvرحلل ةحراش رطأ مدقت مل اهنأ الإ ؛ةjلjلحتلا ةسردملا ەذهل ةع�اتلا تاjبدألاو ةµxظنلا

 ةjخxراتلا اهتروyzص *
ةصاخو ،اًد;دحت ةjساjسلاو

ً
 @A

 تاvرحلا ةسارد تحرط ،�xyو *?�انو رويلات اتyzف نم لv تحضوأ ام\سحف .ثلاثلا ملاعلا *
 ةjفjك لوح اًصوصخ ،تا6jيع\سلا فصتنم ذنم ةjعامتجالا مولعلا تاµxظن مظعمل ةµxظنلا تا;دحتلا نم اًددع ةjئاس6لا
A@اقثلا yzغتلاو يداملاو يزمرلا لاضنلا ÇzAب قرفلاو ،*�امتجالا yzغتلا تا�اطخو تا;د© فµxعت

 .*¿اjسلا وأ يوي6بلا ەyzظنو *
 ءانبلا� كلذ ةقالعو ،ةjعامتجالا راودألا ة6jب لوح يyKك تا;د© فµxعت ةداعإل فدهي ام ًةداع يرÓ�xلاو يوس6لا كارحلا
JAوناقلاو يداصتقالا

 ة�ºعص tyÒأ ناv ن°و ،اًحومط tyÒأ كارحلا فدهو yzغتلا عضوم لعج; ام وهو ،عمتجملل *¿اjسلاو *
 وأ ةjنهم وأ ةjعامتجا ةق\ط وأ ة6jثإ تاعامج� ةط\ترملا ةãxمرلا ��ح وأ ةjبلطملا ةjعامتجالا تاvرحلا نم yzثÓلا نم اًدjقعتو
ناjحأ ف6jصتلا ±ع اjًصع هلعج; يذلا رمألا ،ةتح� ةjتا�xه

ً
 4.ا

A@ يوس6لا كارحلا عاضخإ انلواح ام اذإ اًدjقعت رمألا دادزxو
 ةjساjسو ةjخxرات ةروyzصل شماهلا لود نم اهyzغ وأ Cم *

 تاجوملاو لحارملا نم ددعل يوس6لا كارحلا خــــxرات مjسقت نكم; امنÑبف .ةجوملا وأ ةjنمزلا ةلحرملا راط¬ب مy�Aلت ةددحم
 تاjلأ نم ل¯ل انرظن ام اذإ لحارملا وأ تاجوملا كلت ÇzAب لما¯لا لصفلا ة;اغلل بعص; هنأ الإ 5؛ةنيعم ةjنمز تا�yف� ةلصتملا
 ةل�شم ءانºو yzطأت مت فjك� قلعتي امjف اًصوصخو ،مهنÑب لدا\تملا yzثأتلاو ضرألا ±ع لمعلا قرطو ةكرحلا باطخ ءانب
 *�ولا� ەرود� ط\تري ام وهو ،ةjساjس اض;أو ،ةjعامتجا ةل�شمv تا�xس6لا تالعافلا بناج نم ءاس6لا قح� *?6جلا فنعلا
 *�و روطت ةjلمعف ،نراقم ل�شb يوس6لا كارحلا ةروyzصو روطت عم حضاو ه�اشÂ ةxؤر اننكم; انهو .تالعافلا كئلوأل يوس6لا
A@ تا�xس6لا تالعافلا

A@ فلتخت ال Cم *
A@ اًمومع ة�xس6لا تاvرحلا اهب رمت *��لا *�ولا روطت تاjلمع نع اyzًثك اهتعjبط *

* 
 تاjطعملا ±ع ًءانب *±مع ل�شb *�ولا اذه لثم ل�ش�ي امن°و ،حضاوو رول\تم يوس� *�و دجوي الف .فالتخالا ةد;دش تاقاjس
 هسفن وهو ،فالتخالاو ع�نتلا ةد;دش تاvرح ماع ل�شb ة�xس6لا تاvرحلا لعج; ام وهو ،ةئشان ة�xس� ةكرح لv هجاوت *��لا
ناjحأ ضع\لا عفد; ام

ً
 6.ساسألا� ةjعامتجا تاvرح اهنوك� كjكش�لل ا

 باطخلا ÇzAب ة�xضعلا ةقالعلا ساسألا� وه ةjعامتجالا تاvرحلا نم اهyzغ نع ماع ل�شb ة�xس6لا تاvرحلا yzAم; ام نأ الإ
A@ نوك; ام ًةداع ة�xس6لا تاvرحلا باطخف ؛ةكرحلاو

 تادرفمو ثارت لمح; هنÓلو ،هنيع� دحاو ع�ضوم ±ع زكرت تالمح ل�ش *
 ة�xس6لا ا;اضقلا ةفاv طا\تراو *�امتجالا ع�نلاو يوبألا ماظنلا لوح ل�xط يرظن ثا�yب لصتتو دحاولا ع�ضوملا اذه زواجتت
A@ هحرطت ام زواجتي ًةداع ة�xس6لا تاvرحلا باطخ لعج دق لخادتلا كلذ نإ .ضع\لا اهضع\ب

الوأ ؛d©ا\م ل�شb عقاولا *
ً

 اًرظن 
A@ لخدت ةãxمر تاعوضوم لوح تاعاÊ ضوخت اهنوÓل

 ±ع هضرفت امو عمتجملا ةjن�ب *�ولا اjًناثو ،تاذلا� *�ولا yzAح *
 *¿اjسلا ماظنلا عم طقف س�ل ،اًعاÊ ضوخت ام ًةداع ة�xس6لا تاvرحلا نوك� *¿اسأ ل�شb كلذ ط\ترxو 7.ة;درفلا تاذلا

�@ا� عم رمألا وه امv *�امتجالاو
 راودألا� لصتملا *Ìمجلا *�ولل ةjساسألا ة6jبلا� كلذك مدطصت ل� ،ةjعامتجالا تاvرحلا *

 ناv اً;أ- ة�xس6لا تاvرحلاف .*?سؤملاو يدرفلا يوتسملا ±ع ةjعامتجالاو ةjفاقثلا اهتاjلجت ةفاvو ،ءاس6لاو لاجرلل ةjعامتجالا
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الاضن اهلاضن لعج; ام ،اهسفن ةjعامتجالا راودألا ةعjبط لوح ة;داjتعالا Ócل ساسألا� ÌسÂ -اهلاضن ع�ضوم
ً

 ةعjبط اذ 
A@ ةسورغم ةxروكذلا ةرطjسلا نإ« :هلوق� ويدروب راjب *?�رفلا *çKولويسوسلاو فوسلjفلا ةركفلا كلت نع yKع دقو .ةصاخ

* 
Jëرم yzغ Cنع Èإ تلوحتو ،êcdلا دنع *Ìمجلا *�واللا

A@ سوسحم yzغو *
ÌA\6ي *Èاتلاºو .ءاس6لاو لاجرلا ÇzAب ام تاقالعلا *

* 
 رود; ،ساسألا� يونعم لاضن وهو ،*�ولا yzيغت لجأ نم لاضنلاف 8.»خــــxراتلا ة�اتك دjع; *�و Èإ هل�xحتو ،*�واللا اذه جارخإ

JAاعم yzيغت لوح
JAاعملا ەذه yzيغت لوح لاضنلا ذختا ول ��ح ،ةjعامتجالا راودألا� ةصاخ ةjساسأ *

 ��حو ،ىرخأ اًداع�أ راودألاو *
A@ اهنيع� ا;اضق ±ع زكرت لاضنلا نم يرخأ لا�شأ عم عطاقت ول

JAامز قاjس *
JAا�مو *

 .نيددحم *
íسÌ* لحتل لاقملا اذهjلا لالخ نم طاقنلا كلت لyك�yzA موهفم ±عÇzA س�ئرÇzA امهاس bاسأ ل�ش¿* @A

 ةكرحلا باطخ ءانب *
 ،ةكرحلا روطتل ةفلتخملا لحارملا yKع مهرود نع اهيف ÇzAطشانلا رظن تاهجو *¿اسأ ل�شb ال�شو ،ةjكرحلا اهتاjلآ ر�xطتو
A@ اهتورذ تغل� *��لا يوس6لا نماضتلا لثم عسوأ مjقل حµط نم ه\حاص امو ةjجانلا موهفم )أ( :امهو

 ةjنو�Óyلإ ةلمح راطإ *
 مئارج *�Kكترمل *�Aلعلا حضفلا ةjلأ مادختسا )ب( ،2020 فjص لالخ تا�xس� اهتقلطأ »تاjجانلا قدصن« راعش تحت
A@ تاjجانلا قح� ظافتحالا عم ،*?6جلا فنعلا

A@ نهقح نامض yKع ةjلوهجملا *
 ناذه ل�ش^و .نهت�xه نع حاصفإلا مدع *

A@ *?6جلا فنعلا دض د;دجلا يوس6لا كارحلا ةعjبط مهفل ،يرظن ةهجو نم ،نامهم ناحاتفم ناموهفملا
 C.9م *

 فلأتت ،يوس6لا كارحلا نم ةد;دج ةجوم تزرفأ دق 2011 رياني ةروث نأ امهو ،ÇzAتÑساسأ ÇzAتÑضرف نم لاقملا اذه قلطنxو
A@ ماعلاو *¿اjسلا لمعلا ±ع ددج نيدفاوو تادفاو نم ساسألا�

 تامظنملاو تالعافلا نم ددع نم كلذكو ،Cم *
�Jاللاو ،لعفلا� ةمئاقلا تاسسؤملاو

A@ اًماه اًرود ÇKAعل *
* Âطأتو ءاس6لا ا;اضق س�سyzاه، bثأتو اهراش�نا ±ع دعاس ل�شyzاه @A

* 
ناjحأ اهش�مهت مغر ،ماع ل�شb يروثلا كارحلا

ً
 ذإ ؛اهسفن ةروثلا ة;اد� ذنم ةجوملا كلت تأد� دقو .ÇzAلعافلا ضع� ل\ق نم ا

A@ اyzًبك اًرود -نهنم تا�اشلا اًصوصخو- ءاس6لا ت\عل
 yzبك ددع رعش ام ناع© نÓلو .ةCxملا ةروثلل Èوألا اًموي cdع ةjنامثلا *

�jïقح لjثمت نم تلخ دق ةروثلا ±ع ةjلاتلا ةjساjسلا تا\Ñت�yلا نأºو ،ش�مهتلا� ءاس6لا نم
 تاjلعف تاvراشمv ءاوس ،ءاس6لل *

@A
A@ ءاس6لا رودل لهاجتلا اذه نأ� لوقلا نكمxو .نهتامامتهاو نها;اضقل يزمر لjثمتك وأ ةفلتخملا ةjساjسلا رطألا *

 ةروثلا *
ÇzA @Aلعافلاو تالعافلا ةjعضول لjلحتو ،د;دج *�و ن�xكت ±ع دعاس دق

Jëاس� روظنم نم رياني ةروث *
 تجمدنا دقف .يوس� وأ *

C @Aم ءاس�
الاjجأ مض يوس� كارح رول\تو ،يروثلا كارحلا *

ً
 مهأ تزكرتو .ماعلا لاجملا ±ع تادفاولا تا�اشلا نم ةد;دج 

A@ يوس6لا كارحلا نم ةجوملا كلت بلاطم
 ثjح نم( ءاس6لل ةjساjسلا ةكراشملا )أ( :امهو ÇzAس�ئر ÇzAعوضوم ±ع ة;اد\لا *

A@ ءاس6لا قح )ب( 10،)فÓjلاو م¯لا
 ةقرولا ەذه هjلع زكرت ام وهو ،هلا�شأ ةفا�� يدسجلا كاهتنالا ةضهانمو ،نمأ ماع لاجم *

bصلاخ ل�ش. 
ة;د©و اً;دام ًءاضف تلثم دق رياني ةروث را\تعا نكم; ،انهو

ً
 تا�xس� تالعافل تاحاسم قلخ� تحمس ةد;دج ىyKك 

 ةعjطق لثم; الو ،لما¯لا� هق\س ام قراف; ال عساو يوس� كارحل ةد;دج تاودأو تا�اطخ جاتن¬ب حمس يذلا رمألا ،تاددعتم
ةxرارمتسا تلثم كارحلل ةفلتخم لا�شأ نم ةروث ل\ق ءاج امل ةxرارمتساو تاعطاقت هجوأ ±ع كلذك لمتشí ل� ،هعم ةjخxرات

ً
 

A@ هل اًروطتو كارحلل
A@ يوس6لا كارحلا اهذختا *��لا ةفلتخملا لا�شألا دصرل انه لاقملا Ìس^و .دحاو نآ *

 تفصتا *��لاو ،Cم *
bكرماللا�« تفال ل�شãxع�نتلاو »ة @A

 ضرعتسí .ةمتاخو ةjس�ئر ماسقأ ةثالث Èإ لاقملا مسقني .ةjمjظنتلا هلا�شأو هتاودأ *
A@ يوس6لا كارحلا خــــxرات زاج;¬ب لوألا مسقلا

 ،اهتقو ةمئاقلا كارحلا لا�شأ ±ع فوقولل ؛ًةd©ا\م 2011 ماع تق\س *��لا ة�yفلا *
A@ تا�اطخلاو تاودألاو ÇzAلعافلا ةطراخ تyzغت فjكو

JAاثلا مسقلا امأ .ةjلاتلا ة�yفلا *
 فنعلا ةjضق لوح كارحلا لوان�يف *

A@ *?6جلا
�Jاللا تا�xس6لا تالعافلل ةjلاحلا ةطراخلا حمالم ضع\ل ضرعxو ،*¿اjسلاو ماعلا ÇzAلاجملا *

 كلت لوح نطش� *
 تا�اطخ� هتقالعو مدختسملا باطخلا لا�شأو ،نهبلاطم اهب نحرط *��لا ةفلتخملا تاودألاو رطألاو ،2011 ماع ذنم ةjضقلا
A@ ةjلصفملا تاطحملا مهأ كلذكو ،ةjملاعو ةjمjلق°و ةjلحم ةxزاوم

 لاقملا نم ثلاثلا مسقلا زكرxو .بلاطملا ەذه ةغاjص *
الوانتم ،*?6جلا فنعلا دض د;دجلا يوس6لا كارحلا نم ءزجك اًرخؤم تزرب *��لا ة�xس6لا تا;دcلاو تاعوضوملا مهأ ±ع

ً
 

 ةjجانلا *ñوهفم ±ع صاخ ل�شyzA bك�yلا عم ،لjلحتلا� تا�xس6لا تالعافلا اهتمدختسا *��لا ةفلتخملا تاودألاو تا�اطخلا
�A* @Aلعلا حضفلاو

A@ ةãxكرم مjهافمv تاjجانلا ةjلوهجم ل�اقم *
A@ يوس6لا كارحلا *

 ضع\ب لاقملا متتخُ; ،اyzًخأو .Cم *
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È* @Aاحلا يوس6لا كارحلا ةعjبط لوح تاظحالملا
A@ ،هل\قتسمو Cم *

 مامأ ماعلا لاجملا قالغ°و عمقلل رمتسم دعاصت لظ *
 .تا�xس6لا تالعافلا تا�اطخ ±ع كلذ yzثأتو ،اهلا�شأ ةفا�� ةjلهألا تاردا\ملا
 
 ة-ثحHلا ة-جهنملا
 
A@ ثح\لا ةjجهنم دمتعت

JAادjم لمع ±ع ةقرولا ەذه *
أ ل�xطو قمعم *

ó
A@ لحارم ةدع ±ع يرج

 ،2018 ��ح 2013 نم ة�yفلا *
أ *��لا تاع�اتملاو تال�اقملا نم ددع Èإ ةفاضإلا�

ó
JAادjملا لمعلا yKتعxو .2020و ñ* 2019اع تµxج

 اذه هjلع دمتعا يذلا *
 يوس6لا كارحلاو ةلودلا لوح باتك ةدوسم وه لوطأ *�Òح� عوcdم نم ءزجك تµxجأ ،ةل�xط ةjثح� ةjفارجونثا نم ًءزج ثح\لا

@A
A@ س�وتو Cم *

 نcdxع وحنل لصت *��لا ،تال�اقملا نم ددع ةقرولا ەذه دادعإل تمدختسا دقو .*JKرعلا عيµºلا باقعأ *
 ،*?6جلا فنعلل ضهانملا كارحلا صاخ ل�شb تلوانتو ،لاjجألا فلتخم نم تاCxم تا�xس� عم تµxجأ ةjثح� ةل�اقم
ÉAا�yفالا ءاضفلا ±ع ةjفارجونثا ةع�اتم ±ع كلذكو

 كلذو ،اًرخؤم تطش� *��لا ة�xس6لا تاعومجملاو تاحفصلا نم ددعل *
A@ ةÊاعملا ة�xس6لا ةكرحلا تاjلأو باطخ لjلحت فدهب

 .Cم *
JAوك ،*oخشلا *Ìضومت لالخ نم ةكراشملا� ةظحالملا ةjنقت ±ع ةثحا\ك تدمتعا دقف ،قبس امل ةفاض°و

 ة\تاvو ةثحا� *
A@ تمهاس ةCxم ة�xس�

A@ اًض;أو 2011ل\ق ام ة�yف ذنم Cم يوس6لا كارحلا تاظحل ضع� *
 *Ìضومت نإف ،*Èاتلاºو .اهباقعأ *

ناjحأ هنÑب لصفلا لjحتسí ل�شb يوس6لا لمعلاو *¾;داÅألا ثح\لا عطاقتب نمؤت ةCxم ة�xس� ةثحا\ك *oخشلا
ً

 نكم; ال ،ا
JAادjملا لمعلا ±ع ەyzثأت را�نإ

A@ ثح\لا اهيلإ لصو *��لا تاجاتن�سالاو *
 ،ةثحا\لا عقومل ة�jس6لا ةyzAملا مغرب نÓلو .لمجملا *

A@ ةjلعاف� تاvراشملا ىدحإv يرودو ةثحا\لا رود ÇzAب ضقانتلا� قلعتت تا;دحت ةدع حµط هسفن عقوملا اذه نإف
 نم yzثك *

�Jاءامتنا نع ةق\سم تاروصت ثح\لا روهمج ضع� يدل ناv دقف ؛اهسردأ *��لا كارحلا ثادحأ
Jëارأو ةصاخلا *

 لوح ةjصخشلا *
 ضع� ذخأ; ضع\لا اذه لعج دقو .ةق�اس ةjصخش ةفرعمل ةج�jن ةjصخشلا تال�اقملا ءانثأ تحرط *��لا تاعوضوملا ضع�
 ةقjثولا *��فرعم نأ� ترعش ،تقولا رورم عمو .نا�مإلا ردق� هjفالت تلواح ام وهو مهيأر ءاد�إ ءانثأ ةjعافدلا لعفلا دودر
A@ ةرئادلا تالادجلاو ءارآلاو صاخشألا مظعم�

 ام وهو ،ةصقلا نم طقف اًدحاو اً\ناج فرعأ *�Aنإ ىوس *�Aع; ال ةكرحلا راطإ *
yA @Aكوفو ركjب هjلع دtأ

�jïسوم نع ةyzهشلا مهتسارد *
ÇzA @Aطرخنم ناثحا\لا ناv *��لاو ،زاجلا *

 هسفن ثح\لا عمتجم *
vسومjيقÇzA ثحا\ك س�لوÇzA.11 قوم نإÌ* ةطشانو ةثحا\ك @A

 ±ع *È ،فشكو ،ًءارث ةjنادjملا ةساردلا كلت حنم ،هسفن تقولا *
 .ثح\لا روهمج� ةjمjمح ةفرعم انيدل نوكت امدنع ةصاخ ،اً\ناج انتاyzAحت نم د;دعلا حµط ةjمهأ ،لقألا
 
 ةàس;لا ة-ضقلل ةركتحم ةلودو ة-موكح \]غ تامظنم نمض كارح :2011 رياني Qع قباسلا كارحلا
 
A@ ءاس6لا ا;اضق لوح كارحلا Cتقا

 ،ةjقوقحلا تامظنملا لمع امهلوأ ،ÇzAيس�ئر نيدjعص ±ع رياني ةروث تق\س *��لا ÇzAنسلا *
JAاثلاو

A@ )دارفألا( ءاس6لل ةjمويلا تالاضنلا وه *
A@ ةفلتخملا yzAيمتلا وأ فنعلا لا�شأ دض ماعلا لاجملا *

 صاخلاو ماعلا ÇzAلاجملا *
bغ ل�شyz اًصوصخو ،مظتنم @A

ÉAاقتلا لاجم *
 12،)2008 ماع يدشر *÷ن ةjضق( *?6جلا شرحتلا لثم اهنيع� قوقح لوح *

A@ ةxروحم ةjضقك ،تفال ل�شb *?6جلا فنعلا ةjضق زyKت ملو 13.)2005 ماع يوانحلا دنه ةjضق( بس6لا تا\ثإ ا;اضقو
* 

A@ يوس6لا كارحلا
A@ الإ ،Cم *

 ةjئاس6لاو ةjقوقحلا تامظنملا رود زyKي انهو ،نcdxعلاو دحاولا نرقلا نم لوألا دقعلا فصتنم *
A@ ة�xس� ةدنجأ �Aب�ت *��لا

A@ *?6جلا فنعلا ةjضق لوح تمصلا تcك ذإ .ةلأسملا ةراثإ *
A@ تمقافت *��لاو ،ماعلا لاجملا *

* 
A@ اyzًبك اًرود تامظنملا كلت ت\عل امyz.14 vبك ل�شb تقولا اذه

�Jاوللا ءاس6لا معد� ةصاخلا ةÊانملاو عافدلا تالمح مظعم *
* 

A@ ءاس6لا دض فنعلاو شرحتلا ةرهاظ دعاصت قيثوت كلذكو ،حيضوتلا قبس امv ،ةjقوقح ةعjبط تاذ ىواعد عفرب نمق
* 

JAو�Óyلإلا دصرلا ±ع دمتعت *��لاو ،شرحتلا ةطراخ لثم ةسسؤم رود صاخ ل�شb انه زxyKو .هلا�شأ ةفا�� ماعلا لاجملا
* 

A@ شرحتلا ثداوحل
 ضرغ� ؛عئاقولا كلت لjصافت ±ع غال�إلا ±ع ،دوهشلا اًض;أو ،ءاس6لا عيجشÂ قµxط نع ةرهاقلا ةنيدم *

 15.اjنمزو اjًفارغج شرحتلا ثداوح تاقوأو نtامأ دصرت ةjضا�yفا ةطµxخ عضو
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A@ لوألا لثمتي :ÇzAيساسأ ÇzAيدحت نم رياني ةروث ±ع قباسلا يوس6لا كارحلا JAاع دقو
 ث;دحلل قباسلا ماظنلا زومر را�تحا *

A@ سسأت يذلاو ،ةأرملل *ñوقلا سلجملا لثم ،يوس6لا كارحلا ±ع ةjتالود تاjلآو تاناjك ةرطjسو ءاس6لا ا;اضق نع
 دهع *

JAاثلا لماعلا لثمتي امنÑب .اjًلود ماظنلا عيملت تاjلآ نم ةjلvù كرا\م
* @A

ÇzA @Aلماعلا بلغأ بناج نم ةأرملا ا;اضق حµط *
 قوقح *

 نم لjلق ددع ءانث�سا\ف .ةتح� »ةjفاقث« وأ »ةjقوقح« وأ »ة�xمنت« ا;اضق اهفصوب ةفرعملاو لاغتشالل عساو لقحك ،ةأرملا
A@ ةلماعلا تامظنملا

 زكرمو ة�xس6لا تاساردلل ةرظنو ةد;دجلا ةأرملا تاسارد زكرم لثم ،يوس� روظنم نم ءاس6لا قوقح *
 ،ةأرملا باطخ س�س�ل ةداج ةلواحم نود� ة�xس6لا ا;اضقلا ±ع تلمع ىرخألا تامظنملا مظعم نإف ،ةCxملا ةأرملا ا;اضق
A@ اًنكمم دع; مل يذلا رمألا وهو

 قوقح س�س�ب دصقxو .ءاس6لا ا;اضقل عراس�ملا س�س�لل ةج�jن ؛2011 رياني ةروث باقعأ *
�@وقحلا yzبعتلا زواجتي ل�شb ءاس6لا ا;اضق حµط انه ةأرملا

 هجوت نم ًءزج اهرا\تعا� ةأرملا قوقح ا;اضق حµط يأ ،يومنتلا وأ *
�@وقح

xÃAرات كارح� ةلصتم اهتاذ� ةلقتسم ةjضقك س�لو ،ةjمنتلا وأ ناس�إلا قوقح� *�Aع; ماع *
 ةفلتخملا هتاجوم دصر نكم; *

A@ ءاس6لا ا;اضق حµط روطت انع\�ت اذإف 16.نcdxعلا نرقلا علطمو cdع عساتلا نرقلا رخاوأ ذنم اjًخxرات
 ظحالنس اننإف ،ة�yفلا كلت *

 تمانت *��لا ةعساولا ةjقوقحلا ةكرحلا نم ءزجك امإ فنصُت تناv ا;اضقلا كلت ±ع ةلماعلا تاسسؤملا مظعم نأ روفلا ±ع
 ةjن�ب ةط\ترم يأ ،ةjساjس ا;اضقك ةأرملا ا;اضق حµطل ةjقjقح ةلواحم نود� ،كرا\م م�ح نم ةyzخألا ةcdعلا تاونسلا لالخ
A@ اjًخxرات مهنÑب عاCلاو ةضراعملاو ةلودلا ةعjبطو

 ةثادحلا عوcdم نم ءزجك عمتجملا� ةلودلا ةقالع روطتب وأ ،Cم *
A@ ةjعامتجالاو ةjساjسلا

 ،ةعساولا ةjساjسلا ةضراعملا ةكرح نع ةلصفنم ةكرح ومنب ط\تري ةأرملا ا;اضق س�س�ف .Cم *
A@ اjًعوضوم ققحتلا نكمم yzغ ناv ام وهو ،ةjقوقحلا ةكرحلا نع كلذكو

 tyÒأ حبصأ امنÑب ،)2011-1981( كرا\م م�ح ة�yف *
A@ لjصفتلا� اهحd© متÑس ةyzثك با\سأل كلذ دع� ةjنا�مإ

 .لاقملا اذه نم *Èاتلا ءزجلا *
�jïثوتلا لمعلا بناج� هنأ انه ةراشإلا� ريدجلا نمو

�Ò* @Aح\لا لمعلاو ،تاÅاهتنالل *
 ضع� تلواح ،ةjمقرلا ةوجفلا دس *

 ،ةرهاظلا كلت لوح دئاسلا *Ìمتجملا باطخلا ±ع yzثأتلا 2011 ل\ق *?6جلا شرحتلا ةلأسم ±ع تلمع *��لا تامظنم
A@ ءاس6لا قح لjصأتو

A@ نهقحو ،ةكرحلا *
A@ نهقحو ،فنعلا نم ررحتلاو ة;دسجلا ةمالسلا *

 ،نهداسجأ صخت تارارق ذاختا *
A@ كلذو

 تقفار *��لا ةjعجرلا تا�اطخلل yzبك دهج� تدصت امv .ةjس6جلاو ةjباجنإلا نهقوقح نع عافدلا نم عسوأ راطإ *
 دjعاوم وأ سêلملا بêسb امإ نهب شرحتلا ةjلوئسم نهلمحتو ءاس6لا نيدت *��لا ،ةjحضلا مول تا�اطخ لثم ،ةرهاظلا دادتشا
A@ دجاوتلا

A@ دجاوتلا درجم ��ح وأ ،ماعلا لاجملا *
 كلت تالواحم نإف ،داجلا يوس6لا حµطلاو دهجلا مغرو .ماعلا لاجملا اذه *

 نع يyzهامجلا دع\لا باjغ نأ� لوقلا ةjنا�مإ مغرو .ة;اغلل ةعضاوتم تءاج ةjثح\لاو ةjقjثوتلا ةطش�ألا جراخ تامظنملا
 ةداع تاvرحلا كلت هحرطت امل اًرظن ؛*¾لاعلا يوتسملا ±ع ��ح- اًمومع ة�xس6لا تاvرحلل ةjساسأ ةمس دع; يوس6لا كارحلا
فالتخا كانه نإف ،هjف ةرقتسملا ةظفاحملا ة�xبألا *�Aبلا كµºتو ،عمتجملا يدل دئاسلا لjملا ةظjفح yzثت لئاسم نم

ً
 اًمخض ا

 تناv امºرو .اهل ةjلاتلا ةلحرملاو 2011 رياني ةروث ل\ق ام ةلحرم ÇzAب اهyzثأتو كارحلا اذهل ةjباطخلاو ةãxمرلا تا�xتسملا ÇzAب
d?فت ةلأسم

A@ *?6جلا فنعلا *
الخدم ةفلتخم تا�xتسم ±ع Cم *

ً
 ىوتسملا ±ع كارحلا اذه yzثأت مظاعت مهفل اًماه 

tyK @Aأ ل�شb ماعلا يأرلا ىوتسم ±عو ،*Ìمتجملا
 .ةقحال ةلحرم *

�ش 2005 ماع
û

A@ ةلصاف ةطقن ل
A@ *?6جلا فنعلا ةلأسم روطت *

A@ ءاس6لا ةحا\�سا ةرهاظ نأ مغرف ،Cم *
 ماعلا لاجملا *

vتمهسأ ،اًد;دحت ماعلا اذه نم ًءد� ،ةقحالتملا ثادحألا نم ددع نأ الإ ؛كلذ ل\ق ةمئاق تنا bبك ل�شyz @A
 ةرهاظلا مقافت *

A@ ،اهنيح ةلودلا ترجأتسا دقف .اهنأشb *�ولا دا;دزاو
 ءادتعالل »ةjجطل\لا« ضع� ،دوسألا ءاعºرألا� اًقحال تفرع ةyzهش ةثداح *

 نهسbالمو تاطشانلاو تاjفحصلا دهاشم تناv .ةxروتسدلا تال;دعتلا ±ع تاض�yعملا تاطشانلاو تاjفحصلا ±ع اjًس6ج
A@ ةقزمم

A@ ة;داjتعا yzغو ة;اغلل ةمداص عراشلا *
 سbالمºو ع�مشلا� ةãxمر ةفقو لعفلا در دعتي مل كلذ عمو ،تقولا كلذ *

 كلت ±ع لاعفألا دودر زواجتت ملو 17.سانلا نم مظعألا داوسلا ةظjفح ةثداحلا ەذه yÒت مل امنÑب ،ءاطش6لا ضع\ل ءادوس
 مئارج Èإ فاضت ةjساjس ةمµxج اهرا\تعا� ةثداحلا عم عيمجلا لماعتو ،ÇzAيقوقحلاو ÇzAيساjسلا ÇzAطشانلا رئاود قاطن ةعقاولا
A@ اjًس6ج تاطشانلا كاهتنال لما¯لا �Aعملا اهتقو دحأ عي مل .كرا\م ماظن

A@و ةرهاقلا بلق *
 ل� ،عيمجلا ÇzAعأ مامأ راهنلا حضو *

JAاثلا موي د;دحتلاºو- دحاو ماع� كلذ دع� عيمجلا ه\ت6ي مل
 ÇzAح -رطفلا دjع ما;أ لوأ قفاوملا 2006 ماع ر�ºتtأ نم نcdxعلاو *

 ءاس6لا با\شلا نم تاعومجم تمجاه ÇzAح ،دل\لا طسو ةقطنم� ةjعامجلا *?6جلا شرحتلا ثداوح ،ةرم لوألو ،تأد�
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�Jاللا
A@ رثاعلا نهظح نهعقوأ *

 طسو اهتقو تاÅاهتنالا ەذه تثدح .اjًس6ج مهيلع اودعتو ،نهسbالم نم نهوبذجو ،مهقµxط *
 ÇzAنودملل تاماهتالا هjجوت اهتقو متو ،ثداحلا لjصافتو روصل ÇzAنودملا نم ددع �cd ىوس ەcك; مل ،مات ه\ش *ñالعإ مjتعت
ناjب ةjلخادلا ةرازو تردصأو ،تا;اورلا قيفلتو Cم ةعمس ه�xش�ب

ً
 ترمتسا .ءاس6لا� *�امج شرحت يأ ثودح هjف ركنت ا

A@ كلذ دع� ةرهاظلا
üAفللا شرحتلا نم ةعفترم تالدعم ثداحلا ەذه تلت *��لا تاونسلا تدهش دقف ،دعاصتلا *

 يدسجلاو *
A@ ءاس6لا�

A@ د;دجلا ناvو ،*ñوي ل�شb ةماعلا تالصاوملاو لمعلا نtامأو عراوشلا *
 *Ìمتجملا را�نإلا طقف س�ل ثداوحلا ەذه *

 .اًض;أ ؤطاوتلا امن°و
 ،يــس6ج شرــحت ةــjضق يــف يــئاضق مــكح لوأ ±ع يدــشر ىــهن تــلصح ذإ ؛ةjس�ئرلا لوحتلا طاـقن ىدــحإ دهــش 2008 ماع

فارــتعا هنوÓل ،ةjلصفم ةطحم دع; يذلا رمألا ،تاونس ثالث نجــسلا� شرــحتملا ىــلع مــكُحو
ً

 شرــحتلا� ةــلودلا نــم اjًمــسر ا
الدــج ةــjضقلا تراــثأ اــمv .باــقعلا قحتــسÂ ةــمµxجك

ً
A@و .اهنأــشb اjًنطو اًشاقن قــلخ *ñالعإ ماــمتها� تظحو ،اjًعمتجم 

 ماــعلا *
�ــش ،هــسفن

û
 تل�ش *��لاو »*?6جلا فنعلا ةــضهانم لــمع ةوــق« ةــفلتخم تاــظفاحم نــم ةــjموكح رــjغ ةــمظنم ةcdع تس تل

 مــئارج� صاــخلا تاــ�ºقعلا نوــناق ل;دعتب اــًح�yقم تــمّدقو ،تاونــس ةّدــعل يــس6جلا فــنعلا ا;اضق ±ع ك�yشملا لمعلل ةلظم
 .2010 ماــع يــس6جلا فــنعلا

A@ ظَحالxُو
�@وقح دانسإ yKع ،ءاس6لا ا;اضق حµط ±ع دعاس *±حم قاjس روطت *?6جلا فنعلا ةjضق لوح كارحلا *

 رثأتم *
bبك ل�شyz ولويد;أ دانس¬بçK* وقح@�

ÉAاقتلا ±ع تدمتعا اهتقو كارحلا تاودأف .ةjموقلل رباع *
 نم دارفألا قµxط نع ءاوس *

ÉAاقتلل ةjلود تاjلأل ةjقوقحلا تامظنملا ءوجل قµxط نع وأ ،)اًجذومن يدشر *÷ن ةjضق( ءاس6لا
*، vثدح ام @A

 ةjضق *
 قاjسلا نم لقانلا وأ طjسولا رود بعل ±ع ةرداق دارفأ وأ تاعومجم دوجو ±ع كارحلا اذه تاjلأ تدمتعاو .دوسألا ءاعºرألا
A@ *±حملا قاjسلا Èإ ،ملوعملا وأ ،*¾لاعلا

 ل�شb رودلا اذه ءاس6لا قوقح� ةjنعملا ةjقوقحلا تامظنملا تسرام امC. vم *
yz @Aبك

A@ اًمومع ةjموكح yzغلا تامظنملا طاش6ل اًمظاعت تدهش *��لاو ،ة�yفلا كلت *
 صاخلا ةدحتملا ممألا رمتؤم باقعأ *

 ءاس6لا قوقحل ةع�اتم تاjلأ تسسأ *��لاو ،ةفلتخملا ÇzAك� تاjلأل ةع�اتملا تارمتؤم مث ،1995 ماع ÇzAك\ب ءاس6لا قوقح�
bل�ش ÊAيرو، vتاطشانلل تالاجم ترفو ام @A

 كلت تاطشان ةردق نم ززع يذلا رمألا ؛تاyKخلا لدا\تل ءاس6لا قوقح لاجم *
A@ *?6جلا فنعلا لثم لئاسم� فµxعتلاو ةÊانملاو عافدلل تالمح ÇzAشدت ±ع ةلحرملا

 كلت ةjمهأ مغرو .ماعلا لاجملا *
A@ ةjموقلل ةرباعلا ط�اورلا

A@ نهتاودأ كلذكو ،تاطشانلا نم yzثÓلا *�و ر�xطت *
 ةعساو ةكرح دوجو مدع نأ الإ ؛ة�yفلا كلت *

A@ طارخنالا تا�اشلا نم yzبك ددعل تحاتأ *��لا 2011 رياني ةروث ماjق دع� طقف اjًعوضوم ققحت ام وهو- قوقحلا كلت لوح
* 

 ،ةjقوقحلا طاسوألا طسو ةدودحم دهجلا اذه ءادصأ لعج -ةكرحلا كلتل ةyzxهامج tyÒأ yzهظ yzفوت *Èاتلاºو ماعلا لمعلا
ÉAاقتلا وأ yzثأتلا ةدودحملا تالمحلا قاطن دعتي مل ثjح�

 .ةjلودلاو ةjلحملا ةjئاضقلا لفاحملا مامأ *�امجلا وأ يدرفلا *
A@ طاش6لا زكرت )1( :ةjساسأ تامس ثالثب مسÂا 2011 ل\ق يوس6لا كارحلا نأ� لوقلا نكم; ،Cتخم ل�ش!و

 نم ددع *
A@ تمت اهتيمهأ مغر ةلوذ\ملا دوهجلا مظعم )2( ،اهنيع� ة�xس6لا تاسسؤملاو ةjموكحلا yzغ تامظنملا

 س�سÂ يأ باjغ *
�jïقح

 ءاس6لا ا;اضق نع ث;دحلل ماظنلا را�تحاو قلغم *¿اjس خانم نم اهتقو *¿اjسلا فرظلا ةعjبطل اًرظن ءاس6لا ا;اضقل *
�jïقح مقافت )�A*. )3طولا يوتسملا ±ع

A@ ءاس6لا دض فنعلا ةرهاظل *
A@ ماعلا لاجملا *

A@ اًصوصخو ،Cم *
 ،2005 دع� ام ة�yف *

@A
ناjحأو لهاجت لظ *

ً
A@ باطخ ع�يش وأ ،ةانجلا ة\قاعم مدع قµxط نع ةلودلا ،ؤطاوت ا

A@ دمتع; ةلودلا مالعإ *
 ±ع ساسألا *

A@ ةjحضلا مول
A@ عمتجملاو ةلودلا رود لهاجت ل�اقم *

 .ةرهاظلا كلتل يدصتلا *
 

fg hi;جلا فنعلا ةضcانم ةكرح
g مj kءاس;لا قح :2011 ةروث دع hi

g نمآ ماع لاجم 
 
A@ لثمتملا كارحلا yKتع;

A@ *?6جلا فنعلا ةضهانم تاعومجم *
A@ ترهظ *��لا يوس6لا كارحلا لا�شأ زربأ دحأ ماعلا لاجملا *

* 
�ش ذإ .ةyzخألا تاونسلا

û
A@ تاعوطتملاو ÇzAعوطتملا تائمو ةفلتخملا تاعومجملا تاcdع مض يذلا ،كارحلا اذه ل

* vةفا 
�@وقح اهضعºو يوس� اهضع� تا�اطخ ةدع مضتو ،ل�ش�لا دjق لازت ال عسوأ ةjعامتجا ةكرحل ة\لص ةاون ،Cم ءاحنأ

 .ماع *
A@ ءاس6لا دوجوو دسجلا ةمالس لاؤسل يوقلا اهحرط اهنÑب عمج;

 ةjفÓjل اًحضاو اًجذومن كارحلا اذه لثمxو .ماعلا لاجملا *
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 دض فنعلا ةjضق نأ مغرف .ةروثلل ة\حاصملا ةعساولا تاجاجتحالا ةكرح نم ءزجك ة�xيحلا د;دش *�امتجا لاؤس رجفت
 مدق ±ع هjف ءاس6لا ةكراشمو ،اهل بحاصملا كارحلا نأ الإ ؛قباسلا مسقلا حضوي امv ،ةروثلا ل\ق ةحورطم تناv ءاس6لا
A@ يرهوج *Ìمتجم لوحتل يدأ دق ،لاجرلا عم ةاواسملا

 نأ� انه لوقلا نكمxو .لعفلا� ةمئاقو ةدوجوم ةjضق عم *#اعتلا *
الصاف اًفطعنم تلثم رياني ةروث

ً
A@ ةماه ةطحمو 

A@ اًض;أو ،ةلأسملا كلت عم *#اعتلا ةقµxط *
 ةــ\قح يأ لثمف .اهلوح باطخلا *

Åارــح وأ اًرــjيغت دهــشÂ ةــjخxرات
Æ

 لداــجxو .حــjحص ســكعلاو ة�xــس6لا ةــكرحلا يــف ةروــثلا ثادــحأ ترــثأ ،رــjيغتلل اjًعاــس اً$ـjعمتجم ا
 ةــjضق مــjمعت يــف مهــسأو ،ةروــثلا دــع� اهــسفن ة�xــس6لا ةــكرحلا ىــلع أرــط اÆظوحلم اًرــjيغت كاــنه نأ� ةلاقملا نــم ءزــجلا اذــه
A@ طقف س�لو ،عمتجملا نم ةyzبك تاعاطق يدل tyKأ اyzxًهامج اyzًهظ اهئاطع°و يــس6جلا فــنعلا

 .ةjمدقتلا تاعامجلا قاjس *
 تعقو *��لا يــس6جلا فــنعلا مــئارج ،ة�xــس6لا ةــكرحلا هتدهــش يذــلا ،روــطتلاو yzيغتلا اذه ثودحل ةjساسألا با\سألا مهأ نمو
@A
A@ با\شلاو تا�اشلا تائم طارخناف .رµxحتلا نادjم طjحم *

A@ اًد;دحت ةjضقلا كلت لوح مهيعو روطتو ،ةكرحلا كلت راطإ *
* 

A@ ساسألا� مهاس دق ،رياني ةروثب ط\ترم عسوأ كارح راطإ
 بسtأ يذلا رمألا وهو ،عساو قاطن ±ع شاقنلل ءاس6لا ا;اضق حµط *

yz @Aثأتلا ±ع ،ةقوبسم yzغ ،ةردق تاعومجملا كلتل *üعأو ،اyzًهامج اًدعُ� ةjضقلا
 كارحلا تاجوم نم tyKأ ل�شb ماعلا يأرلا *

 .ةق�اسلا
A@ ،ءاس6لا ±ع *?6جلا ءادتعالا مئارجل رهاظلا باjغلا مغرºو

 اًموي cdع ةjنامثلا رادم ±ع اًد;دحتو ،تارهاظتلا ما;أ Èوأ *
 ءادتعال ،ناجول ارال ،ةjكµxمألا سإ *JK *¿ ةانق ةلسارم تضرعت دقف ،اًعx© روهظلا تدواع اهنأ الإ ؛كرا\م *Ãن�ب تهتنا *��لا

A@و 18.م�حلا نع كرا\م *�Aسح دمحم قباسلا س�ئرلا *Ãنت تالافتحال اهتيطغت ءانثأ *�امج
 مت ،2011 سرام نم نماثلا *

 بناج نم نهب شرحتلا متو ،*¾لاعلا ةأرملا موي ة\سانم� ،ءاس6لا قوقح� ة\لاطملل تقلطنا ةjئاس� ةyzسم ±ع ءادتعالا
A@و .ÇzAلوهجم ÇzAنطاوم

 متو ،رµxحتلا نادjم� دوجوملا عمجتلا ةµxكسع تاوق تضف ،2011 سرام نم عساتلا ،*Èاتلا مويلا *
 فدهتسÂ *��لا تاءادتعالا تلاوت مث نمو 19.نهضع\ل ةxرا\جإ ةxرذع فوشك تارا\تخا ءارج°و تارهاظتملا نم ددع زاجتحا
 سلجمو دومحم دمحم ثادحأ� تفرع *��لا تارهاظتلا لالخ تاjملسلا تارهاظتملا لحس متف ،ع�نلا ساسأ ±ع ءاس6لا
A@ ءارزولا

A@ ءاس6لا ±ع تاءادتعالا تغلºو .yK 2011مسíدو yKمفون *
A@ اًقحال اهتورذ ماعلا لاجملا *

 2013 ريانxو yK 2012مفون *
A@ هjنوي 30 تارهاظت ءانثأ 2013 ويلوxو وينوي مث

 تارباعو تارهاظتم تضرعت ذإ ؛ه� ةطjحملا قطانملاو رµxحتلا نادjم *
 مئارج د;ازتو مقافت را\تعا نكمxو 20.نهماسجأ� لjثمتلل ءاضjب ةحلسأ مادختسا دح تغل� ةjشحو ةjس6ج تاءادتعال ل�jس
A@ ءاس6لا قح� فنعلا

A@ ةورذلا ةطقن ة�اثم� اهنيح ماعلا لاجملا *
�Jاللا ءاس6لا نم ددع *�و *

A@ نكراش *
 تا�xتسم نهعارو ،ةروثلا *

  .اهتقو لّزعلا تارهاظتملا اهل تضرعت *��لا فنعلا
A@ ةjعامجلا تا�اصتغالاو ةjس6جلا تاءادتعالا ثداوح دع� تاعومجملا كلت مظعم س�سأت ةظحل تنمازت

 نادjم *
A@ تأد� *��لاو ،ه� ةطjحملا قطانملاو رµxحتلا

 دضو ،مهفونأ نع اًمغر ةلأسملا كلت ةشقانم ±ع عيمجلا yKجتل ،yK 2012مفون *
A@ مهتدارإ

A@ دقُع يذلاو ،شرحتلا دض ةوق ةعومجمل *�وطت عامتجا لوأ عم ةظحللا كلت تنمازت امv .ةyzثك ناjحأ *
 ع�بسألا *

A@و 21.ةjصخشلا قوقحلل ةCxملا ةردا\ملا هتفاضتساو ،yK 2012مسíد نم لوألا
 تامظنملا نم ددع أد� ،هسفن تقولا *

A@ ةلماعلا
A@ ،ة�xس6لا تاساردلل ةرظن مهزربأ ،ءاس6لا دض فنعلا ةحفا�م لاجم *

 ءاjحتسا ±ع *?6جلا فنعلا ةلأسم لوانت *
@A
 ثدح ام لjصافت ،يوامyKلا ÇzAمسا; نهسأر *±عو ،تاعاجشلا تاjجانلا نم ددع ةكراشم بقع d©ا\م ل�شb مث ،ة;اد\لا *
A@ ةjعامج ةjس6ج تاءادتعا نم مهل

A@ ،رµxحتلا نادjمل ةرواجم ةقطنم *
JAوãxفلت ءاقل *

 *��لاو ،تاءادتعالا كلت تل�ش دقو 22.*
A@ ةjلصفم ةطقن ،*�امجلا باصتغالا دح ةرم لوأل تغل�

 ةظحللا كلت نع مهمظعم yKع ثjح ؛ةكرحلا� ÇzAعوطتملا ةاjح *
 23.»اًصوصخ نهنم تارهاظتملاو اًمومع ءاس6لا« هل ضرعتت يذلا ملظلا يدم� مهروعشو ،مهطاش6ل ةjقjقحلا ة;اد\لا اهفصوب
A@ مهب تjقتلا نيذلا ÇzAعوطتملا نم د;دعلا yKع دقف

�jïقح ل�شb يوس6لا نهيعو ل�شÂ ة;اد� نع ،ءاس� وأ لاجر ،ÇzAحلا اذه *
* 

@A
 .ثادحألا كلت راطإ *

 يدوب رµxحت« لثم ،ةjضقلا ەذه ±ع ساسألا� لمعت *��لا ةjعوطتلا تاعومجملا نم ددع س�سأت ة�yفلا كلت تدهشو
A@ د;دشلا ع�نتلا انه ظحالxو .»شرحت تفُش« ةعومجمو »زدراج

 ،ةساردلا دjق تاعومجملا نم ةعومجم لv س�سأت با\سأ *
الثم شرحتلا دض ةوق ةعومجم Èإ انرظن اذإف

ً
 Èإ نícd ةعومجملا تاسسؤم ضع� نأ ظحالن ،تاعومجملا كلت Èوأ *�و ،
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A@ *?6ج ءادتعال نهتاق;دص ىدحإ ضرعت
A@ ،رµxحتلا نادjم طjحم *

 .ةعومجملا كلت ن�xكتل س�ئر بêسك ،yK 2012مفون *
A@ اهتكراشم ءانثأ انتاق;دص يدحأل *?6ج ءادتعا ثدح امدنع« :ةعومجملل تاسسؤملا تاوضعلا ىدحإ لوقت

 تاjلاعفلا دحأ *
d¿ لعف ةروCAل انتعفد *��لا فوخلاو ةمدصلا نم ةلاح� اًعjمج ÇKAصأ ،ةjساjسلا

A@ ة;اغلل *oخش بêسلا ناv ،معن .ام ء*
* 

 ،زدراج يدوب رµxحت ةعومجم امأ 24.»فوخ ال� ءاس6لا ةكراشم نامضو نادjملا ÇzAمأت وه فدهلا راص تقولا عم نÓلو ،ة;اد\لا
A@ تارهاظتملا تا�اشلا ة;امح اودارأ نيذلا با\شلا نم اددع مضت تناvو ،ة;اغلل ا�xًفع اهس�سأت رارق ءاج دقف

 ،طقف رµxحتلا *
 مهترطاخم با\سأ لوح اًدjقعت tyÒأ روصت ر�xطتل ةعومجملا كلت عسÂ ملو .هسفن ةعومجملا مسا نم هجاتن�سا نكم; ام وهو
 ةعjبط نع رµxحتلا سارح *�وطتم yKع دقف .ا�xًس� اًروصت وأ اjًلا�;دار اxًروث اًروصت روصتلا اذه ناv ءاوس ،دحلا اذهل مهسفنأ�
 25.هلوح تاروصت يأ ±ع لعفلا اهيف بلغ; ،ة;اغلل ةjتامجرºو ةjلمع ةقµxط� مهطاش�

 ةjحان نمف ،اهل ÇzAنوكملا ÇzAلعافلا نم ةفلتخم تاع�xنت نمضتت *?6جلا فنعلا ةضهانم تاعومجم نأ ركذلا� ريدج
 اًض;أ تمض ىرخأ ةjحان نمو 26،د;دشلا ع�نتلا� yzAمتت *��لاو *?6جلا فنعلل ةضهانملا تاعومجملا نم اًددع ةكرحلا تمض
A@ ةلماعلا تاسسؤملا نم اًددع

A@ اًماه اًرود تسرام *��لاو ،صاخ ل�شb ةأرملا قوقحو ناس�إلا قوقح لاجم *
 كلت ناضتحا *

الضف ،*?6جلا فنعلا لوح *Ìمتجمو *¿اjس باطخ ةرول� بناج Èإ ،تاvرحلا
ً

 م;دقت لثم ةداتعملا معدلا ةطش�أ نع 
 تطش� *��لا ة�xس6لا ةjنو�Óyلإلا تاعومجملا مهو ÇzAلعافلا نم ثلاث ع�ن دجوي اyzًخأو 27.تاjجانلل ةjسفنو ةjبط تادعاسم
A@ اyzًخأ

 ±ع ÇzAشرحتملا دض تالمح مظنت *��لاو ،كوب س�ف عقوم اًد;دحتو ،*�امتجالا لصاوتلا عقوم ±ع تاحفص ةروص *
ÉAا�yفالا ءاضفلا

 ةحفص اًصوصخو ،با\شلا اهمدختسí *��لا ةjس�ئرلا لصاوتلا ةلjسو yKع اًماه ا�xًس� اً�اطخ اهرود� روطتو ،*
 كارحلا راسحنا ذنم اًومنو اًراش�نا tyÒألا وه ÇzAلعافلا نم yzخألا ع�نلا اذه yKتعxو .جذامنك ،ةµºjعلا ةأرملا ةضافتناو تانبلا ةروث
 لعفلا تاحاسم ةفا¯ل *xÃKردتلا قالغإلاو ةjساjسلا ة�xطلسلا ةدوعل ت6شد *��لا 2013 ماع ثادحأ بقع ،d©ا\ملا *¿اjسلا
A@ *¿اjسلا

 *��لاو ،ةفلتخملا ةjنو�Óyلإلا تاصنملاو تالمحلا Èإ ءوجلل تا�xس6لا تالعافلا نم د;دعلا عفد يذلا رمألا ،Cم *
A@ لjصفتلا� اهلوانت متÑس

 .ةقرولا ەذه نم *Èاتلا ءزجلا *
�Jاللا تا�اشلا نم د;دعلا نأ ركذ;

A@ نطش� *
 ة�اشلا ة�xس6لا تاردا\ملا نم اًددع اًقحال نل�ش ،ركذلا ةق�اسلا تاعومجملا *

@A
A@ *¿اjسلا لاجملاو ماعلا لاجملا قالغإ دع� تاعومجملا كلت ±ع قانخلا قيضت بقع ،تاظفاحملا فلتخم *

C @Aم *
* 

A@ نهنم yzثك طش� دقف .2013 هjنوي
A@ ساسألا *

A@ وأ ،تاعومجملا كلت *
 لاضنلاف .شرحتلاو *?6جلا فنعلا ةضهانم ةطش�أ *

A@ ءاس6لا دض *?6جلا فنعلا ةjضق لوح
الخدم لّثم *¿اjسلاو ماعلا ءاضفلا *

ً
 لوح ث;دحلل تا�اشلا ءالؤه نم yzثÓل اًماه 

A@ *?6جلا فنعلا
A@ ءاس6لا اههجاوت ةjموي ةل�شمv ،ماعلا لاجملا *

 بضغ هجوتلا كلذ ±ع دعاسو .ةفلتخم تاجرد� Cم *
الهاجت هنyKتعا امم تا�اشلا ءالؤه نم yzثÓلا

ً
A@ ةفلتخم تاجرد� تاÅاهتنال نهضع� ضرعت اًض;أو ،نها;اضقل 

 تاjلعافلا بلق *
ناjحأو ،اهسفن ةxروثلا

ً
A@ اًض;أ ا

 راjهنا ةع© نع نyKع دق تاjتفلا نم yzثكف .ةjمدقت اهنوك ض�yفملا نم تاعومجم طسو *
 ا;اضق yÒعت *Èاتلاºو هسفن يروثلا راسملا yÒعتب قلعتي اهضع� ،ةددعتم با\سأل يوس� وه امو يروث وه ام ÇzAب *�امتلا ةلحرم
A@ ءاس6لا

A@ ،ءاس6لا دض تاÅاهتنالا د;ازتو لاحفتسا� قلعتي رخألا اهضعºو ،ةروثلا *
JAدملا راjتلا نم نyzxثÓلا ؤطاوتو لهاجت لظ *

* 
�@وقحلاو

 28.تاÅاهتنالا كلت ±ع *
A@ مهطارخنا ءد� ذنم ،ەروطتو تا�xس6لا تالعافلا نم yzثÓلا *�و دقعت مغر هنأ ،انه رظنلل تفاللا نمو

 فنعلا ةلأسم *
 29.ةفلتخملا تاعومجملا لخاد تاهجوتلا ت6يا\ت اًقحال هنأ الإ ؛مهنÑب عمج يذلا س�ئرلا راطإلا ة�اثم� تناv *��لا *?6جلا
A@ تسسأت ام ةك\ش ةلظم تحت مهئاوضنا ±ع تالعافلاو ÇzAلعافلا مظعم قافتا مغرف

 اًعاطق نأ الإ ؛yK 2012مفون ة;اهن *
 رئادلا كارحلا فµxعت ±ع مهظفحت نع اوyKع دق 2015و ñ* 2014اع ÇzAب مهيلإ تثدحت نيذلا اهئاضعأ نم اًضµxع
 وأ ،ةأرملا ا;اضق مهفل دjحولا لخدملا تس�ل ة�xس6لا نأ� نyzxثÓلا ةعانق كلذ ءارو با\سألا زربأ نمض نم ناvو .»يوس6لا«ــ�

A@ ءاس6لا قوقح نع ÇzAعفادمv مهسفنأ نوري مهنأل
A@ دجاوتلا *

A@و .يروث قلطنم نم ماعلا لاجملا *
 ددع ثدحت ،راطالا اذه *

 ةjصخشلا مهتعانق تناv ول ��ح ،»اًزازفتسا لقأ« باطخل مهين�ت نع حــــÊx ل�شb »شرحت تفش« ةعومجم *?سؤم نم
A@ارغج راش�نا قيقحتو راصنألا نم yKبك ددع باس�tال *ÌسÂ ةعومجمv هنع نوyKع; يذلا كلذ نع ةyzبك ةجرد� فلتخت

* 
ïAف ؛اًجردت tyÒأ *?سؤم ل�شل اهتمجرت تمت ةفسلفلا كلت 30.عسوأ

 ةمظنم Èإ لوحتلل ةمص� ةعومجم *ÌسÈ*، Âاحلا تقولا *
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JAدم عمتجم
A@ عµفأ كلتمت ،ةمخض *

 مظعم ه� فصتت يذلا يزكرماللا ءانبلا فلاخ; ام وهو ،ةxروهمجلا ءاحنأ فلتخم *
ناjحأو ،ةãxكرمال تاناjك مضت *��لاو ،ىرخألا تاvرحلا

ً
 راش�نا هل باطخ ةغاjص ±ع ةردق اهيدل ةjنو�Óyلإ تاحفص درجم ا

 31.اهنيع� ا;اضق لوح عساو
 د;دعلا تدجو ذإ ؛ةلودلا نم مهفقوم اًض;أ كانه ،يوس� وه امو يروث وه ام ÇzAب ،ەروطتو ،ÇzAلعافلا *�و حجرأت بناج È°و

 تح\صأ *?6جلا فنعلا ةضهانم تاعومجمف .هتسرامم ةلودلا� ض�yف; يذلا رودلا سرامت اهسفن تاعومجملا كلت نم
 اهمدقت نأ ض�yفملا نم ةjنوناقو ةjسفنو ةjبط تامدخ مدقت تتا� تامظنملاو ،ةطcdلا ه\علت نأ ض�yفملا رودلا بعلت
A@ ةلودلا ةjلوئسم لوح باطخ م;دقت نإ«ـف ،تالعافلا ىدحإ تحضوأ ام\سحو .ةلودلا

 دض فنعلا ±ع ضµxحتلاو ؤطاوتلا *
A@ ءاس6لا دض *?6جلا فنعلا ةهجاوم نأل ؛اًمهم اًرمأ دع; ءاس6لا

ÌA\6ي نيداjملاو عراوشلا *
A@ ةلودلا ةjلوئسم نوك; نأ *

 ماقملا *
 32.»لوألا

A@ ظحالنو
A@ ءاس6لا دض *?6جلا فنعلا نع ةلودلا ةjلوئسم� قلعتي امjف اًصوصخ ،ةكرحلا كلت باطخ *

 ،ماعلا لاجملا *
Åارح زرفأ يذلاو ،دjقعتلا د;دش *±حملا قاjسلا رثأت

Æ
 تاvرحو ةjقوقح ةµºjغ تاروصتب رثأتم ،داع�ألا *¾لاع *�وب اxروث ا�xًس� ا

A@ ،ءاس6لل *?6جلا لالغتسالاو فنعلا� ةjنعم ةغزا� ةjملاع
 فنعلا ةضهانم ةكرح باطخ نإ .ةساردلاو لمعلا تالاجم عيمج *

A@ *?6جلا
A@ ةلودلا ةjلوئسم لوح ،Cم *

A@ فنعلا دض ءاس6لا ÇzAمأت *
A@ ،ماعلا لاجملا *

 ل�شb ةلودلل يداعم يروث كارح راطإ *
 *±حم كارح هفصوب كارحلا اذهل انرظن ام اذإ -طقف يرهاظلا- ضقانتلا اذه مهف نكمxو .اًضقانتم Èوألا ةلهولل ود\ي ،ماع
A@و ،يدjلقت yzغ يروث قاjسb رثأتم

A@ ،ەرثأت حضتي هسفن تقولا *
 ،ةjموقلل ةرباع لاصتا لئاسوو ةjباطخ رطأ� ،هتاودأو ه�اطخ *

A@ ±جتت
A@ اهتيلوئسم� عالطضالل ةلودلا ءاعدتسا *

 ءوجللا لثم ،ةjتاسسؤم تاونق مادختسا بناج Èإ .ءاس6لا ة;امح *
ÉAاقتلل

 ،ءاس6لا عقاوب اjًعو tyÒأ اهلعج; ل�شb تاونقلا كلت عم كا\�شالا ةلواحمو ،ةjنوناقلاو ةjبطلا تاسسؤملا رود داقتناو ،*
ةjساسح tyÒأو

ً
ة�اجتساو 

ً
A@ *?6جلا فنعلا ةضهانم ةكرح نإ .ءاس6لا دض فنعلا مئارجل ةصاخلا ةعjبطلل 

 اًفjيكت دعت Cم *
�@وقح ناv ءاوس ،*¾لاع وه امل اًحضاو

A@اقث وأ *
 اذه ءاج ثjح� ،يروثلاو *±حملا فرظلا عم ،)حضاو ل�شb دانسإلا *JKرغ( *

  .اًعم ةjنألاو ةjلحملا ةد;دش ا;اضقو مومه *?�ئرلا هكرحمو ،قالخ ل�شÇzA bنثالا ÇzAب اًجãxم كارحلا
A@ ةكرحلا تحجن ،ام ل�ش!و

A@ لثمتملا يوس6لا دع\لا� ةjحضتلا نود� ،ةلودلا ةjلوئسم نع كسامتم باطخ ر�xطت *
 رود *

Ì* @Aمتجملا فنعلاو ة�xبألا ةفاقثلا
A@ ءاس6لا دض فنعلا ةرهاظ مقافت *

A@و .ماعلا لاجملا *
 ةضهانم ةكرح تحجن ،هتاذ قاjسلا *

A@ ،*?6جلا فنعلا
A@ ،اهطاش� فاق;إ ±ع تاعومجملا كلت نم yzثÓلا را\جإ ل\ق 2015و ñ* 2013اع ÇzAب ام اهطاش� ةورذ *

* 
A@ طقف س�ل ،*?6جلا فنعلا ا;اضق لوح تمصلا زجاح cكو ،ةعساولا yzهامجلا Èإ باطخلا اذهب لوصولا

 رµxحتلا نادjم *
A@ ل�

A@و .اهلC vم *
 ل�شb ءاس6لا فدهتسÂ فنع مئارج اهفصوب *?6جلا فنعل مئارجل ةxؤر ةكرحلا تحرط ،تقولا كلذ *

A@ اهدسجلو ةأرملل ةjنودو ةماع ةرظن نع لصفنت ال اهنأºو ،ءاس� نهفصوب صاخ
 ةxؤرلا ەذه تنمضتو .ماع ل�شb عمتجملا *

A@ فنع مئارج اهفصوب *?6جلا فنعلا مئارجل اyzًطأت
 لv نهتائف فالتخا ±ع ءاس6ك ءاس6لا دض هجوم فنعو ،لوألا ماقملا *

A@ ءاوس موي
A@ وأ عراشلا *

 ،ةرهاظلا مقافت با\سأ لوح بكرملا حµطلا اذه 33.ماع لمع يأل نهتسرامم ءانثأ وأ نهلمع عقاوم *
A@ دعاس ،ك�yشم ل�شb اهنع اًعم عمتجملاو ةلودلا نم لv ةjلوئسمو

 tyÒأ ل�شb *?6جلا فنعلا ةلأسم حµط ةداعإل دjهمتلا *
A@ ةxرذج

 .ةjلاتلا ةلحرملا *
 
fg hi;جلا فنعلا ةلئسأ ريذجت وحن :ة-لوهجملا ةلئسأو تا-جانلا قدصن

g مj 
 
A@ ةد;دج ةطحم تأد�

 فنعلل ةضهانملا تاعومجملا نم ددع فقوتو ،رياني ةروثب ط\ترملا كارحلا راسحنا عم ،ةكرحلا خــــxرات *
A@ اهطاش� نع *?6جلا

A@ قباسلا روطتلا ىوتسم ±عف .2018 ��حو 2013 نم ة�yفلا *
 نم ةمدختسملا تا�اطخلاو رطألا *

�@وقح وه امو يوس� وه امو *¿اjس وه ام ÇzAب تا�xس6لا تالعافلا نم ددع ىدل ضقانتلا رهظ ،ةكرحلا بناج
 حضتاو .كلذك *

ةصاخ ،*¾لاعلا قاjسلا عم اهtا\�شاو ةكرحلا ومن عم كلذ
ً

 34.ةjملاعلا »اًض;أ انأ« وأ »Me Too« ةكرح روهظ دع� 
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A@ ة�اشلا ة�xس6لا تاvرحلا ±ع ةjملاعلا ةلمحلا كلت yzثأت دصر نكمxو
 كلت تنمازت ،ةjحان نمف .بناج نم tyÒأ ±ع Cم *

j¾* @Aظنت لوحت عم اjًملاع ةلمحلا
 *ñاع ÇzAب ام تنوكت *��لا *?6جلا فنعلا ةضهانم تاعومجم تcحنا ثjح ،ةكرحلا ل�ش *

ةحسفم ،2013و 2012
ً

 ±ع لمعت ةjعوطت ةغ\ص تاذ تاعومجم درجم دعت مل *��لا ،ة�xس6لا تاردا\ملا نم ددعل لاجملا 
 ا;اضقلا نم ددع ±ع لمعت »ة�xس�« تاعومجم اهفصوب اهسفن فّرعُت ل� ،*?6جلا فنعلاو شرحتلا *�و ةدحاو ةjضق
A@ اًمومع ة�xس6لا

 ةردا\م نقلطxو نهسفنأ نع ÇÒAح\ي ةساردلاو لمعلل ةرهاقلل تامداق تا�اش نمف .ةjلحملا اهتاعمتجم *
A@ ةjلحم تاردا\م ÇzAشدت ن�yخا تاµxخأل 35،تالقتسملا تاjتفلل

C @Aم لامش oقأ نم ،نهتاظفاحم *
 ةعومجم( روهنمد *

A@ ةjئاس6لا ةفاحصلا ةركف ءاjحإ تراتخا ىرخأ تاعومجمل 37،)ةرح ة�ºjنج ةعومجم( ناوسأ اهــ�ºنج oقأل 36)لjنلا ت6ب
* 

 ش�مهتلا ىدحتت ة�اش ة�xس� ةكرح ملاعم رهظت تأد� ،ةرم لوأل امºرو .تاyzثك نهyzغو 38،)ىرخأ ەوجو اهلو ةردا\م( Cم
A@ارغجلا

Jëاس6لا كارحلا لا�شأ بلغأل ةمصاعلا را�تحا cكتو *
* @A

 ،تاردا\ملا كلت تا�اطخو تاودأ لjلحت نإ .Cم *
A@ قحلاو ةكرحلا ةµxح ا;اضقل اًفلتخم اًحرط رهظُ; ،اهجاوت *��لا تا;دحتلاو

 لوأل ،حضتxو .هtاهتنا مدعو دسجلا ةjصوصخ *
JAو�Óyلإ« ح�تفم لاجم دوجو ،ةرم

A@ ثانإلا ناتخ ةلأسم حµط لثم ،اهنع توكسم ا;اضق نع yzبعتلل »*
 Èوألا ةرملل امºر ،Cم *

A@ عساو قاطن ±ع
JAو�Óyلإلا ءاضفلا *

 ة;دسجلا نهمالآ نفص; ةµºجتلا كلتل نضرعت نم تاوصأ عمس6ل ،*¾سرلا مالعإلاو *
 .ةjسفنلاو

 ر�xطتب قلعتي امjف ،*¾لاعلاو *±حملا ÇzAقاjسلا ÇzAب ەركذ قباسلا جــــãxملا yzبك ل�شb نلثم; ددجلا تامداقلا ءالؤه نإ
A@ *±حملا عقاولا عم بسان�يل باطخلا اذه ر�xطت وأ فjيكتو ،*¾لاعلا يوس6لا باطخلل ةلماحلا طئاسولاو تاودألا

 .Cم *
 ةفاسملا زجاح Ócل ،صاخ ل�شb تن�yنإلاو ،ةفلتخملا ةjنو�Óyلإلا طئاسولل تا�اشلا ءالؤه مادختسا yzثأت انه ظَحالxُو
 طسولا نع كلذكو ل� ،ةjملاعلا ل�xمتلا اًض;أو نماضتلاو معدلا تا�\ش نع طقف س�ل ،نهلصفت *��لا ةjق\طلاو ةjفارغجلا
A@اقثلا

�@وقحلاو *
 تاداهش عيمجتو ،نهتاوصأ لjصوت نم تا�اشلا ءالؤه تنكمت ،ساسألا� تن�yنإلا قµxط نعف ؛يرهاقلا *

 نم ةyzبك تاعاطقل ةلاسرلا كلتب لوصولاو ،ةjفارغجلا وأ ةjق\طلا ءاوس ،ةjعامتجالا ةjفلخلا ثjح نم نهل تالثامم تا�اشل
 .روهمجلا

A@ ،ةjملاعلا كلتب ةرثأتم تا�اطخ بناج Èإ ،ةjلحم ة�xس� تا�اطخو طئاسو مادختسا ÇzAب جــــãxملا اذه ±جت
 كلت طاش� *

A@ ة�اشلا ة�xس6لا تاردا\ملا
A@ ،ءاس6لا دض فنعلا لوح ةjنطولاو ةjلحملا تالمحلا *

 *¿اjسلا عمتجملاو لمعلا تالاجم *
�@وقحلاو

*، bملاعلا ةلمحلا عم نمازت ل�شjة. vاًض;أ دمتعا ام @A
 نم تاردا\ملا كلت اهت�س�tا لمع قرطو تا�اطخ ±ع هئانب *

A@ ةق�اسلا تاونسلا
أ ÇzAب اًطjلخ ةلمحلا كلت تءاجف ،يروثلا دملا تاقوأ *

ó
ïAكxو .ةjملاعو ةjلحم ةعونتم رط

 ضع� لمأت انه *
 وأ شرحت مئارج عم *#اعتلا بjلاسأو تالمحلا كلت ±ع ةلثمأ ةxؤرل ؛ةjضاملا ة�yفلا لالخ اهتÑص عاذ *��لا شرحتلا عئاقو
A@ تمت *?6ج لالغتسا

الثم كانهف .ةjسسؤم رطأ *
ً

A@ تثدح شرحت ةعقاو 
 س�ئر شرحتب ،ةزرا\لا ةCxملا فحصلا ىدحإ *

ÉAاقتلا دjق ةعقاولا لازت الو ،شرحتلا نع غال�إلل اهعفد ام هتسوؤرم�
 دارفألاو ة�xس6لا تاعومجملا نم ددع نماضت دقف 39.*

 ،*?6جلا فنعلا نم تاjجانلا ههجاوت دق يذلا *?سؤملا ملظلا لثمت ةjضق اهرا\تعا� اهتÑضق عم لماعتلا متو ،ةtjاشلا عم
ïAسعت ل�شb ةtjاشلا لصف مت امدنع اصوصخ

 ةلماعلا كلت ءاوس ،ة�xس6لا تاعومجملا كلت تددن امv .ةjفحصك اهلمع نم *
A@ ةطشانلا وأ عقاولا ضرأ ±ع

JAو�Óyلإلا لاجملا *
 ةطلسلا ؤطاوتل yzشí ام وهو ،ىوعدلا ظفح� *÷ت6ت *��لا عئاقولا كلت لثم� *

 لام�تسا مدعو اهفلم قلغو ىوعدلا ظفح ±ع لمعلا� وأ ،ىوعدلا نع لزانتلل ةtjاشلا ±ع طغضلا� ءاوس ،شرحتملا عم
ÉAاقتلا راسم

*. 
A@ ءاس6لا دض *?6جلا فنعلا� د;دنتلل ةjملاعلا ةلمحلا تاودأو تا�اطخ yzثأت رهظو

A@ ة�اشلا ة�xس6لا تاردا\ملا ءادأ *
 ةدع *

A@ صخلتت *��لاو ،ةyzهشلا »لjم;إلا« ةعقاو اهنÑب نم ،اًرخؤم تثدح عئاقو
 باسÂاولا مث لjم;إلا yKع اهلوادت مت ة;دµxب ةلاسر *

A@ اهل تضرعت *?6ج ءادتعا عئاقو *(حت ةCxم ة�اشل كوبس�فلاو
JAدملا عمتجملا تاسسؤم ىدحإ راطإ *

 ذنم يCملا *
A@ مئارجلاو عئاقولا نم اهyzغ نع »لjم;إلا« ةعقاو فلتختو .ةلjلق تاونس

 Èإ اهئوجل مدعو ،ة;دµxب ةلاسر Èإ دن�سÂ اهنوك *
A@ اهقjبطت نكم; *��لا اهتساjس اهل ةدحاو ةسسؤم Èإ لjم;إلا لاسرإ دنع اهيفرط ءامتنا مدعو ل� ،نوناقلا

 تاماهتالا عم لماعتلا *
A@ اعم نولمع; فارطألا ناv امنÑب ،باصتغالاو شرحتلا�

 كلت تثدح ،كلذل ةفاضإلا� .ةعقاولا ثودح دنع ةدحاو ةسسؤم *
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A@ ةعقاولا
A@ وكشملا ناv ثjح ،ةمهم ةjساjس ةظحل *

A@ لمع; وهو– هقح *
 نمض نم ناv امv ،ةjنوناق ةjقوقح ةسسؤم *

A@و ،اهل اًريدمو اهيسسؤم
الjكو ناv هسفن تقولا *

ً
 حش�yلل ةلمح قلطأ دق -س�سأتلا تحت ضراعم يراسí بزح *?سؤمل 

 ثدح ام وهو ،حش�yلا نع عجا�yلل طوغضل *¿اjسلا بزحلاو هتلمح ءاضعأو وه ضرعتي ناvو ،ةxروهمجلا ةسائر تا�اختنال
 .اًقحال

 بزحلا را\جإل ؛*�امتجالا لصاوتلا لئاسو ±ع ةلمح تالقتسملا تا�xس6لا نم ددعو ة�اشلا ة�xس6لا تاردا\ملا تقلطأو
 ،ةعقاولا نأشb بزحلا لخاد ىرج يذلا قيقحتلا جئاتن ضرع ±ع هسفن حشرملاو ةjسائرلا ةلمحلاو حشرملا هjلإ *¾ت6ي يذلا

A@ بزحلا تاداjق هتلy�Aخا لوطم رµxقتب ÷تنا يذلا قيقحتلا وهو
A@ لشفف ،فارطألا عيمج ءاضرإل Ìس ناjب *

 كلذ قيقحت *
الشف

ً
 م;دقت ±ع هقح� وكشملا حشرملا تyKجأ ذإ ،يزمر ل�شb ولو ،ة�xس6لا تاvرحلل حاجنب »لjم;إلا« ةjضق تهتناو .اًعxرذ 

 40.*�امتجالا لصاوتلا لئاسو ±ع ةعقاولا نع *�Aلع راذتعا
�@وقحلا باطخلا ÇzAب اًد;اy�Aم اًنيا\ت ةعقاولا كلت ترهظأ

* bس6لا تاعومجملا هتداق يذلا يوس6لا باطخلاو ماع ل�ش�xة 
A@ ة�xس6لا تاروصتلاو ىؤرلاو تا�اطخلا ددعت ةعقاولا تفشك دقف .ة�اشلا

 كارح نع ثدحتلا� حمسí ل�شb ،اهدقعتو Cم *
A@ *?6جلا فنعلا لوح مدقتم لدجو ،ع�نتلاو *�Aغلا د;دش

 كف ،yzبك ل�شb ،ةعقاولا ترهظأ امv .*¿اjسلاو ماعلا ÇzAلاجملا *
tyK @Aألا يروثلا لjصفلاو ة�xس6لا ةjضقلا ÇzAب طا\ترالا

 حµطت ة�اش ة�xس� تاوصأو تاvرح روهظ� حمس يذلا رمألا ،Cم *
 ةعقاولا كلت تناvو .ءاس6لا ا;اضق نأشb ةغ\صلا *¾لاعلاو ةjموقلل رباعلا كارحلا� ًةرثأتم ،ةد;دج ةjمjظنت لا�شأو تا�اطخ
A@ روطت ساسأ يوس� أد\م نأشb *�امتجالا لصاوتلا لئاسو ±ع لدج رجفتل اً\�س اًد;دحت

 وهو ،كارحلل ةق�اسلا ةلحرملا *
 .تاjجانلا قيدصت أد\م

�ش »لjم;إلا« ةعقاو نأ را\تعا نكم; ،كلذ ±ع ًءانºو
û

 دقف .اهدع� ءاج امو اهل\ق يوس6لا كارحلا ÇzAب ةلصاف ةطقن تل
A@ مهاس يذلا رمألا ،ةjملاعلا »اًض;أ انأ وأ Me Too« ةلمح عم ةعقاولا كلت تنمازت

 تالعافلا نم yzثÓلا عيجشÂو لjهأت *
�Jاللا ،تا�xس6لا

 لوبقلا *�Aعم نعو ،اًعم لاجرلاو ءاس6لا راودأ ةعjبط لوح اjًعامتجا ا�xًس� اً�اطخ نحرطjل نهباطخ نم نروط *
A@ ةjئاضرلاو

 ة�xس6لا تا�اطخلاو ل� ،ةدئاسلا فارعألا نم د;دعلا ىدحتxو ،قوبسم yzغ ل�شb ةjس6جلا تاقالعلا راطإ *
A@ ة;دjلقتلا

�Jا�xه باطخ ر�xطتب ÇzAفتtا دق تا�اشلا ءالؤه نأ اذه *�Aع; الو .Cم *
 ،لماv ل�شb تاyzxغلا ءاس6لا ±ع زكري *

A@ ةد;دجلا ةjعامتجالا تاvرحلا رارغ ±ع
A@ س�ئرلا رودلا ةjتا�xهلا ةjفاقثلا ةلأسملا اهيف ت\عل *��لاو ،برغلا *

 ،ةئبعتلاو دشحلا *
A@ ةدئاسلا ةyzxغلا ةjس6جلا ةقالعلا ةعjبط شقاني *Èا�;دار ل�شb ا;اضقلا كلت نحرط ل�

 تالؤاسÂ حµطxو ،يCملا عمتجملا *
A@ ءاس6لا قح لوح ةئµxج

A@ ةjئاضرلاو لوبقلا *
 تازاjتمالا ±ع فjنع موجه yKع ،كلذ ددح; يذلا امو ،ةjس6جلا ةقالعلا *

A@ ةخسارلا ةxروكذلا
A@ صاخ ل�شb كلذ حضتاو .يCملا عمتجملا *

 وه اهروحم ناvو ،اًرخؤم ترجفت *��لا تالمحلا نم ددع *
 *��لا ا;اضقلا نم ددع� اًرورم ،»لjم;إلا« ةعقاو ذنم ة�xس6لا ةكرحلل *jÃKتا�yسا راjخك هjن�ت مت يذلا »تاjجانلا قدصن« راعش
 ماع أد� دقف .»تنومyzفلا قدنف«ـ� ةyzهشلا باصتغالا ةثداح ةjضقو ،*(ذ ماسb دمحأ *��يضق اهزربأ نمو ،اًرخؤم ترجفت

A@ *?6جلا فنعلا دض ةفلتخم ة�xس� تالمحل ة�xق ة;اد� 0202
 رخألا ضع\لاو ،ةjنوناق تا\س�كم تققح اهضع� ،Cم *

 باشلا- *(ز ماّسb دمحأ ةjضق *� ة;اد\لا ةطقن تناvو .ÇzAعونلا ÇzAب تعمج ¾ظعلا ةjبلاغلاو ،ةjعمتجم تا\س�كم تققح
 .ماوعأ ةcdع نم tyÒأ رادم ±ع ،Cّقلا تاjتفلاو تا�اشلا تاcdع ±ع *?6جلا ءادتعالاو باصتغالا مهتب اjًلاح زوجحملا

A@ لضفلا دوعxو
 تعمج *��لاو ،ةjس6جلا تاءادتعالا ةطd© مسا لمحت ةلهجم ةعومجم Èإ هjلع ض\قلاو *(ز ةjضق yzجفت *

  41 .*(ذ ماسb اهذفن تاءادتعا نم تاjجان نم تاداهشلا نم اًددع
 *��لا *�امجلا باصتغالا ةثداح ةjضق *�و ،هلمÅأ� يCملا عمتجملا تزه ىرخأ ةjضق *(ذ ماسb دمحأ ةjضق ت\قعأو

 Assault)( »تاءادتعالا ةطd©«– اهسفن ةعومجملا تحÊ دقو .ةرهاقلا� تنومyzفلا قدنف� تمjقأ ةلفح ءانثأ تعقو
Police- عyK مت هنا� مارجتس�ا عقوم ±ع اهباسح Âجسjجلا لµxةروصو اًتوص ةم، vمث .لما¯لا� نيدتعملا ءامسأ نع تنلعأ ام 

A@ .لتقلا� تاد;دهت هjلع تا.نومئاقلا �ïلت امدع� اهباسح تقلغأ نأ ةعومجملا تثبل ام
 ة�اjنلا تردصأ ،هسفن تjقوتلا *

 تاراطملا� لوصولا بقرت ةمئاق ±ع مهئامسأ تعضوو ،رفسلا نم مهعنمو ،تنومyzف ةمµxج *�Kصتغم ±ع ض\قلا� اًرمأ ةماعلا
 43 ،42.ةCxملا
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 دهش امv ،*�امتجالا لصاوتلا لئاسو ±ع ةفلتخم ة�xس� تاعومجم اهترجف *��لا ا;اضقلا تلاوت ،2020 ماع رادم ±عو
الjصأت هسفن ماعلا

ً
A@ تالوهجملا ،تاjجانلاف .ةjحضلا موهفم نع ل;د\ك ةjجانلا موهفمل اxًرذج 

 اًزومر نÊ ،ناjحألا مظعم *
 ةjجانلا موهفم نم تذختا *��لاو ،تاvرحلا كلت مظعمل اãxًمر اًدع� بس�tا اًجذومن ةقئافلا نهتعاجشb نمدقو ،عساو كارحل
 فjظوت تراتخا ةعاجش ةأرما *� ل� ،ةjحض تس�ل ةjجانلاف .اهتكرح yzطأتل اxًروحم اًموهفم تاjجانلا قيدصت ةركف نمو
 ،ءاس6لا ±ع ةرمدملا اهراثآو *?6جلا فنعلا ةمµxج� عساولا عمتجملا نم فا�yعالا عاy�Aنال ةلjسوك اهب ترم *��لا ةئÑسلا ةyKخلا

A@ نهدجاوت ±عو
A@ ةكرحلا لاضن نأ� لوقلا نكم; انهو .ماعلا لاجملا *

A@ هjلع قلط; ام ±ع ساسألا� زكرت ةلحرملا كلت *
* 

 لjصأتلا وحن ساسألا� ةعومجملا دهج لوحتي ثjح� ،»*�امتجالا فا�yعالا لجأ نم لاضنلا« ةjعامتجالا تاvرحلا تاjبدأ
A@ ة;اغلل ا�xًيح اًرود مjهافملا لوح يزمرلا لاضنلا يدؤي *Èاتلاºو ،ةjعامتجالا لÅاشملل يونعملاو يزمرلا

 44.ةكرحلا كلت تاjلآ *
 ةداتعملاو ةم;دقلا غيصلا cك ة�xس6لا تاعومجملا تلواح ذإ ،يزمرلا كارحلا اذه ةورذ »تاjجانلا قدصن« راعش لثمxو

A@ ءاس6لا ا;اضق لوح كارحلل
A@ ةفلتخملا *?6جلا فنعلا ةضهانم تاعومجمو تاvرح تدهش امC، vم *

 ةjقjقح ةلقن Cم *
@A
A@ يوس6لا لمعلا لاجم *

Åارح دهش� ،Èوألا ةرمللف .Cم *
Æ

 تاعومجم اهحرطت ،ة�xس6لا ةلأسملا بلصل *¾ت6ت ا;اضق لوح ا
�ُش

û
المع سرامت ،اًمامت *�وطت ل�شb تل

ً
 ��ح اهسفن ةxروثلا يوقلا ةدنجأ ±ع نك; مل ،ة�ºعصلاو ةjمهألا د;دش اyzxًهامج 

A@ ةjعامجلا تا�اصتغالا ثداوح تقو
 قحو ،هتمرحو دسجلا� قلعتت ةقjمع ةلئسأ ةكرحلا كلت تحرطو .اهدعºو رµxحتلا *

A@ ءاس6لا دوجو
 .ةرهاقلا يأ ،زكرملا ةنمjه Ócل تعس ةددعتم ة�xس� تاعومجم *Èاحلا كارحلا زرفأو .ماعلا لاجملا *

A@ تامjقملا تا�اشلا ا;اضق حµط ،ةjنو�Óyلإ طئاسو مادختسا� ،تعاطتساو
 yKع عساو ل�شb ةفلتخملا Cم تاظفاحم *

A@ ترهظ *��لا ة�xس6لا تاعومجملا مظعمف .نهاjضق ةjمهأ� *¿اjسو *Ìمتجم فا�yعا عãنو ،ماعلا لاجملا ماحتقا
 ة�yفلا *

A@ راعشلا اذه تن�ت دق ةyzخألا
 .*(ذ ماسb دمحأو تنومyzفلا *��يضق لثم اًرخؤم ترجفت *��لا ا;اضقلا نم ددعل اهحرط راطإ *

vباطخ رطأو تاودأ تا�اشلا تاطشانلا مظعم تروط امjةحفص لثم ،*�امتجالا لصاوتلا لئاسو ±ع اًصوصخ ،كارحلل ة 
»ٍSpeak up راشملا تاماهسإ ±ع ساسألا� دمتعت *��لاو ،الثم »*¾ل�ت وأvتا @A

 نضرعت *��لا *?6جلا فنعلا صصق ة;اور *
A@ اهل

 لثمتتو .اهلوح تمصلا cك لالخ نم ةرهاظلا كلت ةمواقم ±ع ءاس6لا عيجشÂ بناج Èإ ،اهيلع قيلعتلاو ماعلا لاجملا *
A@ ،ةحفصلل ةjس�ئرلا ةمهاسملا

A@ ،*?6جلا فنعلا ةضهانم ةكرح *
* �cd جانلا صصقjع *?6ج فنع ثداوح نم تا± 

A@ *?6جلا فنعلا ÇzAب ةقالعلا لوح طjسb يوس� باطخ� كلذ طºرو ،*ñويلا ىوتسملا
 ؤطاوتلاو ،صاخلاو ماعلا ÇzAلاجملا *

A@ اًماه اًرود ةjنو�Óyلإلا ةحفصلا ەذه ت\عل ، كلذل ةفاضإلا� .مئارجلا كلت ±ع *Ìمتجملا
 لصاوتلا عقوم *Ãفصتم فµxعت *

JAو�Óyلإلا
A@ ةلماعلا تامظنملاو تاردا\ملاو تاعومجملا� كوب س�فلا *

 ةلماعلا كلت ءاوس ،ةفاv *?6جلا فنعلا ةحفا�م لاجم *
 ،كلذل ةجاحلا تعدتسا ام اذإ ةjنوناقلاو ةjسفنلاو ةjبطلا تادعاسملا م;دقتب وأ ،تاءادتعالا عنمل d©ا\ملا لخدتلا�
A@ اصوصخو

 45.تنومyzفلاو *(ذ ماسb دمحأ *��يضق لثم اًرخؤم ترجفت *��لا ا;اضقلا نم ددع لوح كارحلا راطإ *
A@ تاjجانلا قح� قلعتت ةjساسأ مjهافم لjصأتل *�اسلا ،كارحلا اذه نأ ةظحالم ردجتو

 ل�� عمتجملا ةهجاومو ح�بلا *
A@ *?6جلا فنعلا ةفاقث لوح ؤطاوتلا نم ردقلا اذه

Ì* @Aمقلا *¿اjسلا خانملا� yzبك ردق� مدطص; ،Cم *
 دوجو مغرف .Cم *

 موهفم وهو ،ةCxملا ة©ألا مjقو قالخألا� ةصاخلا ةلودلا تالمح نأ الإ ؛نآلا ��ح ا;اضقلا كلت ±ع لمعلاو ح�بلل تاحاسم
JAوناق

 ة\س6لا� قئال yzغ ىوتحم *ñدقمو ،*�امتجالا لصاوتلا لئاسو ±ع تاطشانلا ءاس6لا نم ددع فدهتسا ضافضف *
È* @Aا�شإلا ةلودلا رود زyKي ،ىرخأ ةرم و 46.ةCxملا تاطلسلل

 ضع� عم حماس�ت ةCxملا ةلودلاف ؛يوس6لا لاضنلا� هتقالع *
A@ كارحلا اذه لغتسÂ دقو ل� ،اjًساjس ةرثؤم yzغ اهارت *��لا يوس6لا كارحلا لا�شأ

 لاضنل ةدناسم اهرا\تعا� اهتروص عيملت *
A@ امنÑب ،ءاس6لا

JAوناقلا ماظنلا لمع; هسفن تقولا *
A@ ،ل� ،يوس6لا كارحلا ÇzAنقت ±ع *

 هنومضم نم هغارفإ ،ناjحألا نم yzثك *
 نكم; امºرو .اهيلع درمتلا وأ ،yzيغتلل اهحرط درجم ح�مسم yzغ ةjق\طو ة�xبأ ةjنوناق ةº6jو ،ةyzxغ ةxردنج yzياعمل هعاضخإ yKع
A@ ةلماعلا تاعومجملا نم د;دعلا ءوجل مهف

 نم وأ تاjجانلا ءاس6لا ةjلوهجم ءاوس- ةjلوهجملا ةادأل نآلا لاجملا كلت *
íجانلا ة;امحل -نهدعاسjيعمتجملا ؤطاوتلاو ةنادإلا نم طقف س�ل تاÇzA، ةلودلا ةزهجأ بناج نم نهفادهتسا نم اًض;أ ل� 
A@ ثدح املثم ةjطcdلاو ةjنوناقلا

 ±ع ىوتحملا تامدقم تاjتفلا نم ددع فادهتساو ،لاثملا ل�jس ±ع تنومyzفلا ةمµxج *
 47.»كوت كjتلا تاjتف« ةjضق� اjًمالعإ فرع ام ،*�امتجالا لصاوتلا لئاسو
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 ةمتاخ
 

bفتس امع م�حلل اًرك\م تقولا لازي ال ،ماع ل�شc س� ةطش�أو را�فأو يؤر نم ةددعتملا تا�اطخلا كلت هنع�xاهنع جتن�س ة 
@A
الا�شأ جتنÑس يؤرلا كلت ع�نت نأ عقوتملا نمو .ل\قتسملا *

ً
 كارح� êcdي ل�شb ،ءاس6لا ةjضق لوح ةد;دج اًرا�فأو ةروطتم 

A@ اًجضن tyÒأو ىوقأ
 ،اهتÑضقºو اهب فا�yعالا لجأ نم لاضنلا ةلحرم ةكرحلا كلت زواجت ةyzخألا عئاقولا ترهظأ دقل .ل\قتسملا *

A@ ءاس6لا روضح ةلأسم حµطتل
 d©ا\ملا س�س�لا زواجتي ل�شb *?6جلا فنعلا ةلأسم اذكو ،ةjساjسلاو ةماعلا تاءاضفلا *

 عمتجملا مjهافمو را�فأو تاروصت yzيغتل فداهلا يزمرلا لاضنلا لاجمل دتمxو ،رياني ةروثب اهطا\ترا درجمو ة�xس6لا ةjضقلل
A@ ةjموي ةحا\�سا نم ءاس6لا هjناعت امع *?6جلا فنعلا لوح

 اًماه اًجذومن هفصوب كارحلا اذه زyKي يذلا رمألا ،ماعلا لاجملا *
A@ يونعم وه امع يدام وأ يزمر وه ام لصف ة�ºعص ±ع

 .اًصوصخ ة�xس6لاو ،اًمومع ةjعامتجالا تالاضنلا *
vتع; امyK خألا كارحلاyz 6جلا فنعلا لوح?* @A

قرافم Cم *
ً

 *�Aبي كلذك ناv ن°و ،هتق\س *��لا كارحلا لا�شأل yzبك ل�شb ا
A@ ءاس6لا قوقح لوح *¾سرلا ضوافتلاف .هل ةق�اسلا كارحلا لا�شأ نم ددع ±ع

 ةyzبك ةجرد� دعت ،تامس ةدع� فصتا Cم *
Jëاس� كارح رجفت مغرف .ةل�xط دوقعل تاjساjسلا نهتالثمم� ،رخأ �Aعم� وأ ،ءاس6لا� لالقتسالا دع� ام ةلود ةقالعل اًدادتما

* 
A@ ةjضاملا عــºرألا تاونسلا لاوط ةلاصألاو ة�xيحلا د;دش

A@ *?6جلا فنعلا ع�ضوم لوح امjس ال ،Cم *
 نإف ؛ماعلا لاجملا *

 نم ةمزحل ةج�jن ةفjعض تلظ داج ل�شb ةjساjسلا ةدنجألا ±ع قوقحلا كلت حµط ±ع تاjساjسلاو تا�xس6لا تاردق
A@ لالقتسالا دع� ام ةلود عوcdم ةعjبط� ةقلعتملا با\سألا

 وأ ةjنوناق تاودأ وأ ةjسسؤم تاونق يأ اهyzفوت مدعو ،Cم *
A@ ة�ºتكملا نهقوقح لوح ضوافتلا نم ءاس6لا نكمت ةjساjس

 دقف ،يدعاقلا كارحلا ىوتسم ±ع امأ .ÇzAناوقلاو yzتاسدلا *
A@ ءاس6لا ا;اضق لوح لمعلا Cحنا

 ،ةjقوقحلا ةjموكحلا yzغ تاسسؤملا نم ددع ±ع 2011 رياني ةروث ل\ق ام ةلحرم *
A@ )دارفألا( ءاس6لل ةدودحم ةjموي تالاضنو

A@ ةفلتخملا *?6جلا فنعلا لا�شأ دض ماعلا لاجملا *
 صاخلاو ماعلا ÇzAلاجملا *

bغ ل�شyz اًصوصخو ،مظتنم @A
ÉAاقتلا لاجم *

A@ قحلا لثم اهنيع� قوقح لوح *
 .دسجلا ةمالس *

الخدم 2011 رياني ةروث تل�ش ،ماع ل�ش!و
ً

A@ لثمت ،يوس6لا لمعلل اًد;دج 
 ةyzxهامج ةغ\ص بس�tا عساو يوس� كارح *

A@ ماعلا يأرلا ةدنجأ ±ع ءاس6لا ا;اضق حµطو ،ةرم لوأل
A@ د;دجلا يوس6لا كارحلا نإ .Cم *

 ةروث تا\س�كم مهأ دحأ وه Cم *
A@ .ةلوهسb اهيلع ءاضقلا نكم; ال *��لا رياني

A@ لعفلا� تاجمدنم نهسفنأ ندج; تا�اشلا تاcdع ،Cم تاظفاحم ��ش *
* 

 اذه تالùم ةفرعم ة�ºعص مغرو .د;دج ل�شb نهسفنأ فµxعت هلالخ نم ندعُ; يذلا ،يوس6لا كارحلا نم ةفلتخم لا�شأ
yz، @Aصقلا ىدملا ±ع كارحلا

 ەدوقت يذلا ،كارحلا اذه راثأ نأ دكؤملا نأ الإ ؛اjًلاح Cم م�ح; يذلاÌ* vمق *¿اjس ماظن لظ *
 تاعومجملا كلتل د;اy�Aملا طاش6لا عم نآلا حضتت اهرداوب تأد� ةد;دج ة�xس� ةكرحل دوق; فوس ،زكرملا جراخ نم تا�اش
@A
  .ةفلتخم ا;اضق *

A@ ةjلحملا ا;اضقلاو قاjسلا عم ةjملاعلا تاودألاو ةغللا جاy�Aما نإ
 كلت تناv ءاوس ،ة�اشلا ة�xس6لا تاعومجملا ةطش�أ *

ÉAا�yفالا ءاضفلا yKع متت ةطش�ألا
A@ وأ *

A@و ةjلحملاو ةjكjمانيدلا ةد;دش ةكرح اهنم لعج; ،عقاولا *
 ةد;دش هسفن تقولا *

 ل�شÂ تاعومجملاو تاvرحلا ەذه نإ .ءاس6لل *?6جلا لالغتسالا ا;اضق� *�Aعملاو ،ةjموقلل رباعلا *¾لاعلا كارحلا� لاصتالا
Åارح

Æ
 yzغ تامظنملا لثم ة;دjلقتلا ةjمjظنتلا لا�شألا ±ع دمتعت ال ،ة;دعاق ةjقjقح ة�xس� ةكرحل ةمدقم نوك; دق اًمهم ا

 لjج دعاسÇzA íنثالا ÇzAب صاخ جــــãxم ±ع ل� ،طقف ة�xس6لا وأ ةjقوقحلا ءاوس ةjموقلل ةرباعلا طئاسولا ±ع الو ،ةjموكحلا
A@ ءاس6لا قوقح ةدنجأو باطخ ±ع yzبك ل�شyz bثأتلا ±ع ددجلا تامداقلاو تا�xس6لا تاطشانلا نم د;دج

 ام لv نإ .Cم *
A@ يوس6لا لمعلا نم ةد;دج ةلحرم غوyKAل yzشí قبس

 *¿اjسلا عمقلا ةyzتو دا;دزا مغر ،نآلا ��ح ة�xقو ةرمتسم ود\ت ،Cم *
A@ *�امتجالاو

C @Aم *
 .ةyzخألا تاونسلا *
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 ةHتاuلا نع
 

cذ دمحأ دنwg دعاسم ذاتسأ @A
  .ةjكµxمألا ةدحتملا تا;الولا� تك�jنوك ةعماج� ةjساjسلا مولعلا *

 
 

 

 
NO ة7ئاضق بصانم FGوت قحC قوقحلا ة7ل6و ةع&<=لاو نوناقلا تا7ل6 تاج&4خ نم ددع تا.لاطم لوح د&%ملل 1

G ا7نلاو ةلودلا سلجمCرظنأ ،ةماعلا ة: 
NO ة&dملا ةأرملل ناbم كانه له .)2018( ن&<W ،نسح

G أ 27 عالطالا خــــ&رات .سرام 5 ،22 ف7صر .؟ة7ئاضقلا بصانملاqتstر 
https://bit.ly/3vOzGzm. 

��G NOجلا شرحتلا ةلأسم دعت 2
G لا ا�اضقلا مهأ ىدحإ ماعلا لاجملا��G ح ترمتساو كارحلا اذه نم ءزجك تزرب�� Cا7سلا لاجملا لوفأ دع�G NO

G مd 
 فنعلا ةلأسم نم تلعج ة7موقلل ةرباع ةكرح دوعصC ط.ترملا �Gلاعلا ءزجلل كلذك لC ةكرحلل �Gحملا دع.لل طقف س�ل رظنلا بلطتي يذلا رمألا
فده ءاس�لل ��Gجلا

ً
 .ةقرولا ەذه نم ثلاثلا ءزجلا رظنا ،ل7صافتلا نم د&%ملل .اهل ا

 دحأ تانودملا كلت دعتو .��Gجلا فنعلا نم تا7جانل ةلهجم تاداهش <=�ل فدهت ��Gلا ة7نو�¬لإلا تانودملاو تاحفصلا نم د�دعلا اًرخؤم ترهظ 3
��G NOجلا فنعلا لوح كارحلا نم ة7لاحلا ةجوملا اهمدختس° ��Gلا تاودألا زربأ

G 4علا لودلا نم ددعt7دمتعتو ،ة Cةادأ6 ة7لوهجملا ةركف �ع ساسألا 
 ة7نو�¬لإ ةحفص ¹Gو »تا�اbح �فد« ةنودم تانودملا كلت رهشأ نمو .تا7جانلا ة7لوهجم �ع ظافحلا عم ا7ًس�ج نيدتعملا حضف ³ع كارحلل

NO ترهظ
G 2020 ماع ف7ص NO

G مd وتلا »ةداز انأ« ةنودم كلذكوºلاو ة7س��G ترهظ NO
G س�لا تاطشانلا نم ددع د� �ع 2019 ماعs&وتلا تاºتا7س. 

NO ة7عامجلا تا&sهلا .)º�G )1992ان ،رتوو ،ات¼ف ،رول�ات 4
G تا7لثملل يوس�لا دشحلا :ة7عامتجالا تا6رحلا تاعمتجم )Collective identity in 

ments Communities: Lesbian Feminist MobilizationSocial Move(. NO
G روم دÊقافأ ،)ن&ررحم( رللوم م.سو س NO

G تا6رحلا ة&4ظن 
 .لا� ةعماج تاعوبطم :نفاهوين .)129 - 104(ة7عامتجالا
 ؛دقنلل اًرخؤم ضرعت دق موهفملا اذه نا6 نÑو ،��GداÐأ لbشÏ ة&sس�لا تا6رحلا خــــ&رات م7يقتو ةساردل ةعئاشلا م7هافملا دحأ تاجوملا موهفم دع� 5
 د&%ملل .ن&4خأ لافغÑو اهنيعC تاعامجو دارفأ ة&%كرم �ع O¼ك�لل ةفاضإلاC كارحلا نم ةفلتخم لحارمو لا7جأ O¼×ب لاصتالاو تاعطاقتلا هلافغإل ةجÔ7ن

ÛÜاللا ءاس�لا نم تاظحالم :ة&sس�لا ةكرحلا .)2021( نانيف ،لÚ7ن :رظنا كلذ لوح
G عالطالا خــــ&رات .ه7نوي 8،مهافتلا با.ش عقوم .ةكرحلا نهتلهاجت 

  https://shababtafahom.om/p/2326 ،2021 رstتqأ 27
ÛOوت ،ف7ل6 :رظنا ة&sس�لا تا6رحلل عباطلا يراس�لا دقنلا لوح د&%ملل 6

G 1987)(. اهألا باتك :ةرهاقلا .حلاص يورأ ةمجرت ،ة7ناوس�لا ةكرحلا دقنFG 
 .38 مقر
 )1990( ث�دوج ،رلتاC :رظنا ،اهيلع àGامتجالا ماظنلا ة7نâب ¼ثأت يدمو àGامتجالا عsنلاC ةط.ترملا ة7تاذلا تاروصتلا لوح تامولعملا نم د&%ملل 7
 .دروفسكوأ ةعماج تاعوبطم :دروفسكوأ .ردنجلا ة7لاbشإ
 .39 ص ،دروفناتس ةعماج تاعوبطم :وكس�سºرف ناس .)Masculine Domination( ة&روكذلا ةنم7هلا .)2200( ¼يب ،ويدروب 8
NO ءاس�لا دض ��Gجلا فنعلا ة7ضق روطت لوح تامولعملا نم د&%ملل 9

G ز دمحأو ا7لاد ،د7محلا د.ع :رظنا ،ماعلا لاجملاåG، سا .)2014( دنهÔ.ةحا 
NO ءاس�لا

G 2021 ³مفون 1 عالطالا خــــ&رات .رياني 8 ،ة7لدج عقوم ،ةمواقملا تا7لأو ةرهاظلا با.سأ مهفل يدقن لخدم :ماعلا لاجملا، 
https://www.jadaliyya.com/Details/30055 

 ةكراشملاو (Substantive) ة�ددعلا ة7مèلا ةكراشملا امهو ةكراشملا نم O¼×عون O¼×ب ةقرفتلل ءاس�لل ة7سا7سلا ةكراشملاC ةصاخلا تا7بدألا ل7مت 10
NO ءاوس ة�ددعلا مهتÚسº وأ ءاس�لل درجملا ددعلل ة7مèلا ةكراشملا ¼ش°و .(descriptive) ة7ف7¬لا

G ا7هلاÐب ،ةنيعملا وأ ة.ختنملا لâةكراشملا ¼ش° امن 
 اناه ،نكتâب :رظنا O¼×موهفملا O¼×ب قرفلا لوح تامولعملا نم د&%ملل .قالطإلا �ع ءاس�ل ا�اضقل مهسفنأ تا.ختنملا ءاس�لا ل7ثمت يدمل ة7ف7¬لا
 .ا7نروف7لا6 ةعماج ةع.طم :وكس�سºارف ناس .)The Concept of Representation( �Gا7سلا ل7ثمتلا موهفم .)1967(

 Studying Something You Are Part( ة7ق7سوملا ةقرفلا ح=م �Gعأ نم ة&ؤرلا ة&واز :اهنم ءزج تنأ ةرهاظ سردت ف7ك .)2008( دراوه ،رك7ب 11
Of: The View From the Bandstand(. ولنثالا ةلجمô³G رفلاº�G، 37 )2(، 129 - 145 

ÛÜاضق مbح �ع ة&dم ةأرما اهيف لصحت ة7ضق لوأ دعت ��Gلاو ،يدشر õGن ة7ضق لوح تامولعملا نم د&%ملل 12
G ماق ةرطاق قئاس دض Cشرحتلا 

NO اهب يدسجلا
G إلا نمألا لود :نمألا رزج ه.ش .)2013( لوب ،رامع :رظنا ،ةرهاقلا عراوش دحأºاسÛO

G، ة7لا³يلوينلا ة�اهنو ،ة7ناس�جلا تاسا7س )The 
Security Archipelago: Human Security States, Sexuality Politics, and the End of Neoliberalism(. ةعماج تاعوبطم :تولراش 

 .كويد
 ةسارد :جاوزلا تاقالع لخاد ءاس�لا O¼×كمتل ةادأ6 نوناقلا .)2012( دنه ،åGز دمحأ :رظنا ،اهتقو ة¼هشلا بس�لا ة7ضق لوح تامولعملا نم د&%ملل 13
NO بس�لا ا�اضقل ةلاح

G مd )Law as a Tool for Empowering Women Within Marital Relations: A Case Study of Paternity 
Suits(. ة7ك&4مألا ةعماجلا تاعوبطم :ةرهاقلا. 

��G NOجلا فنعلا ةرهاظ لوح تامولعملا نم د&%ملل 14
G ز دمحأو ا7لاد ،د7محلا د.ع :رظنا ،ماعلا لاجملاåG، سا .)2014( دنهÔ.ءاس�لا ةحا NO

G لاجملا 
 .2021 ³مفون ١ عالطالا خــــ&رات .رياني 8 ،ة7لدج عقوم ،ةمواقملا تا7لأو ةرهاظلا با.سأ مهفل يدقن لخدم :ماعلا

https://www.jadaliyya.com/Details/30055 
 نم د&%ملل .ءاس�لا اهل ضرعتت ��Gلا ةفلتخملا تاÐاهتنالاو تاق�اضملا عاونأC ة7عوتلا ضرغC شرحتلا عئاقو دصر ة7ف7ك حضوي شرحتلا ةطراخ عقوم 15

 /https://harassmap.org/en :رظنا تامولعملا
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NO يوس�لا كارحلا خــــ&رات لوح تامولعملا نم د&%ملل 16

G مd، ملا ءاس�لا بلاطم نم نرق .)2016( ةلاه ،لام6 :رظناd&رألا تاجوملا :تاtةكرحلل ةع 
 ة&رود .)A Century of Egyptian Women’s Demands: The Four Waves of the Egyptian Feminist Movement( ة&dملا ة&sس�لا
 .21-3 ،سطسغأ 25 .ة&sس�لا ةلأسملل ة7ملاع يؤر :نامهم قرعلاو ردنجلا

 نذإ عجاOلف ؟�Gع لاون ركذتت له :دوسألا ءاعtرألا .)2013( نانح ،يود.لا :رظنا ،ة¼هشلا دوسألا ءاعtرألا ةعقاو لوح تامولعملا نم د&%ملل 17
 https://www.eipr.org/blog .2021 رstتqأ ٢٧ عالطالا خــــ&رات .ويام 24 ،ة7صخشلا قوقحلل ة&dملا ةردا.ملا ةنودم .ة�اbحلا ل7صافت

NO .)2015( نام�إ ،كو³م :رظنا ،ناجول ارال �ع ءادتعالا ةعقاو لوح تامولعملا نم د&%ملل 18
G لاعلا مويلا�G جلا شرحتلا ا�اضق رهشأ :ةأرملل��G، 

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/673898 .2021 ³مس#د 15 عالطالا خــــ&رات .سرام 8 ،مويلا يdملا
NO ة&رذعلا فوشك ةعقاو نع د&%ملل 19

G مd، 2011( يرف7ج ،كوم :رظنا(. م تارهاظتمل ة&رذع فوشكd&تا )Egyptian Virginity Tests for 
Women Protesters(. 2021 ³مس#د 9 عالطالا خــــ&رات .سرام 23 ،ة7لودلا وفعلا ةمظنم عقوم. 

https://blog.amnestyusa.org/middle-east/virginity-tests-for-egyptian-women-protesters/ 
NO ءادتعالا عئاقو لوح تامولعملا نم د&%ملل 20

G امأqاهب ةط7حملا قطانملاو رهاظتلا ن NO
G س�لا تاساردلل ةرظن :رظنا ،ةرهاقلا بلقs&نا7ب .)2014( ة 

 .2021 رstتqأ 17 عالطالا خــــ&رات .ل&4بأ 16 ،ة&sس�لا تاساردلل ةرظن عقوم ،رمتسم ��Gجلا فنعلا ءاtو :ك�شم
http://nazra.org/en/2014/04/egypt-epidemic-sexual-violence-continues 

NO ،شرحتلا دض ةوق ةعومجم تاسسؤمو تاعوطتم ىدحإ عم ةلCاقم  21
G أ ١٣qتst2013 ر. 

 http://www.youtube.com/watch?v=WvBPvIjg8xI :يوام³لا O¼×مسا� عم ة7نو&%فلتلا ةلCاقملل طCار 22
NO لخدتلا تاعومجمC تاعوطتملا ىدحإ عم ةلCاقم  23

G شرحتلا دض ةوق، NO
G 20 أqتst2013 ر. 

NO ،شرحتلا دض ةوق تاسسؤمو تاعوطتم ىدحإ عم ةلCاقم 24
G 13 أqتst2013 ر. 

NO ،ر&4حتلا سارح àGوطتم دحأ عم ةلCاقم 25
G 22 2013 سطسغأ. 

26 NO
G ةلماعلا تاعومجملا ةفا6 دصرل فدهت 2015 ماعل عجرت ةسارد NO

G م لاجمbجلا فنعلا ةحفا��G NO
G مd دصرت ة7نو�¬لإ تانا7ب ةدعاق عضوو 

NO ةطشºألا مهأ
G أ ف7طللا د.ع اذشو سردات ز&رام نم ل6 تدصر ،لاجملا ذهq( ةلماع ةردا.م 15 نم NO

G مbجلا فنعلا ةحفا��G NO
G مd 6ةطشان تنا 

 .اه¼غو تانبلا ةروث ةحفص لثم ة7نو�¬لإلا تاردا.ملاو ة&sس�لا تاسسؤملا فالخC ،لقألا �ع 2013 ماع ة�اهن ��ح
 Profiles of( O¼×يعامجلا O¼×لعافلا ةا7ح نع تاحمل .)2015( اذش ،ف7طللا د.عو ز&رام ،سدرات رظنا ،ـةساردلا لوح تامولعملا نم د&%ملل

Collective Actor(. أ 17 عالطالا خــــ&رات .³مفون 17 ،تالعافت عقومqتst2021 ر. http://interactions.eldis.org/gender-based-
violence/country-profiles/egypt/profiles-collective-actors  

ÛOدملا عمتجملا تاسسؤم زربأ نمو 27
G لا��G رودلا اذه تسرام NO

G س�لا تاساردلل ةرظن ةسسؤم ،اًد�دحت ة�فلا كلتs&ملا ةردا.ملاو ةd&قوقحلل ة 
 .ب�ذعتلا ا�احض ل7هأتل م�دنلا زكرمو ة7صخشلا

NO ،تانبلا ةروث ةحفصو عقوم ةلوئسمو ةسسؤم عم ةلCاقم 28
G 13 2015 ويلوي. 

 تا6رحلا رطؤت ف7ك =فت ��Gلاو ،ة7عامتجالا تا6رحلا تا&4ظن نم ةقثÚنملا ة&4ظنلا لخادملا رزبأ دحأ Master Frame وأ مÐاحلا راطإلا موهفم دع� 29
ةصاخ ،ة7عامتجالا

ً
��G NOجلا فنعلا ةضهانم ةكرح لثم ،ة&%كرماللاC فصتت ��Gلا كلت 

G مd، ب عمجت ةك�شم ة&ؤرل×¼O مهفالتخا مغر ةفلتخملا اهفارطأ 
Ïم7يقتو ةماع ةرظن :ة7عامتجالا تا6رحلاو ¼طأتلا تا7لمع .)2000( د7فاد ،ونسو دروفنب ،نور رظنا ،تامولعملا نم د&%ملل .ل7صافتلا نم ¼ثك نأش 
)Framing processes and social movements: An overview and assessment(. 26 ،عامتجالا ملعل يونسلا بات¬لا)611 - 63 ،)3 

NO ،ةمصC ةعومجم تاسسؤم ىدحإ عم ةلCاقم 30
G 12 2013 سطسغأ. 

NO ،تانبلا ةروث ةحفص ةسسؤم عم ةلCاقم 31
G 11 سÚ2015 ³مت. 

NO ،ة&sس�لا تاساردلل ةرظن ةسسؤمC تالماعلا ىدحإ عم ةلCاقم 32
G 11 سÚ2015 ³مت. 

 .رمتسم ��Gجلا فنعلا ءاtو :ك�شم نا7ب .)2014( ة&sس�لا تاساردلل ةرظن :رظنا اًمومع ةكرحلل �Gا7سلا باطخلا لوح تامولعملا نم د&%ملل 33
-http://nazra.org/en/2014/04/egypt-epidemic-sexual .2021 رstتqأ 17 عالطالا خــــ&رات ،ل&4بأ 16 ،ة&sس�لا تاساردلل ةرظن عقوم

violence-continues 
ÛÜامنâس جتنم د� �ع دويلوه تالثمم نم ددع هل تضرعت يذلا ��Gجلا فنعلاC ةصاخلا حئاضفلا نم ددع راشÔنا عم ةكرحلا روهظ نمازت 34

G هش¼، 
NO عــــ&W لbشÏ ت<=Ôنا ةعساو ةكرح Fإ روطت نأ ث.ل� مل رمألا نأ الإ

G ملاعلا لود نم ددع Ïو�¬لإلا ءاضفلا ¼ثأت ب+سÛO
G، تالمحلا نم ددع تمهلأو 

�Ûاللا ءادتعالاو شرحتلا عئاقوو ءاس�لل ��Gجلا لالغتسالا نع ث�دحلل تا&4خأ نوعد� تاCاش تا7تف اهتقلطا ��Gلا ىرخألا
G نأ مغرو .اهل نضرعت 

NO تأدC ةكرحلا
G رغلا ملاعلاÛ³G Cدق ةلثامم تالمح نأ الإ ساسألا Cتأد NO

G 4ك :رظنا تامولعملا نم د&%ملل .ملاعلا لود نم ددعÊسالوك7ن ،فوتس 
 .2021 رstتqأ 17 عالطالا خــــ&رات ،ويام MeToo Movement goes Global(، 4( ة7ملاع حبصت اض�أ انأ ةكرح .)2018(

https://www.seattletimes.com/opinion/metoo-movement-goes-global/ 
 :رظنا ،كوب س�ف عقوم �ع تالقتسملا تا7تفلل معدل »به �Gف« ةردا.م ةحفص �ع عالطالل 35

https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Femi-Hub-780813025375003/ 
 /ebook.com/7rketBntElnilhttps://www.fac :رظنا ،كوب س�ف عقوم �ع »ل7نلا ت�ب« ةحفص �ع عالطالل 36
 https://www.facebook.com/Ganoubia :رظنا ،كوب س�ف عقوم �ع »ةرح ةst7نج ةعومجم« ةحفص �ع عالطالل 37
  /https://wlahawogohokhra.com/home/2717:رظنا ،كوب س�ف عقوم �ع »ىرخأ ەوجو اهلو« ةردا.مC صاخلا عقوملا �ع عالطالل 38
 ،�Gوم دض G.اشلا G. نم غالtو دوهشلا بلطت ةCا7نلا :»عباسلا مويلا شرحت« .)2018( ةداغ ،يردق  :رظنا ،ةعقاولا كلت لوح ل7صافتلا نم د&%ملل 39
  .https://bit.ly/3IWSsZ2 ،³متÚس 2 ،ةمحز عقوم

 ش�علا« فقو يوعدل شرحتلاC �ع دلاخ ماهتا نم ل7م�إلا ةاتف ةصق .)2019( ا7ند ،قزر دمحأ :رظنا ،ل7م�إلا ةاتف ةعقاو لوح ل7صافتلا نم د&%ملل 40
 .https://bit.ly/3tCR33u ،2021 ³مس#د 16 عالطالا خــــ&رات .ريا³ف 18 ،نه عقوم .»ة&4حلاو
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 ثالث هنجسÏ مbح :åGذ ماسÏ دمحأ ة7ضق .)�³G Û³G �G )2020لا عقوم ةك.ش :رظنا ،ة¼هشلا åGز ماسÏ دمحأ ةعقاو لوح ل7صافتلا نم د&%مل 41
 .2021 ³مس#د 16 عالطالا خــــ&رات ،³مس#د Û³G Û³G �G، 29 عقوم ،��Gجلا شرحتلاC هتنادإل لغشلا عم تاونس

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55475046 
 ،مويلا را.خأ عقوم ،تنوم¼فلا ةح7ضف �Gهتم ةمÐاحم ل7جأت .)2021( مالسإ ،با�د :رظنا ،ة¼هشلا تنوم¼فلا ة7ضق لوح تامولعملا نم د&%ملل 42

 https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3394099/1 .³2021مس#د 16 عالطالا خــــ&رات .ه7نوي 14
 

 ل7صأتل ةكرحلا باطخ مظعم دشح ³ع عمتجملا ةدنجأ �ع هعضوو O¼×عم موهفمC فا�عالا لجأ نم لاضنلا تا7لأ نع ث�نوه سك7لأ ثدحتي44
NO كارحلا اهلوح روحمتي ة&روحم م7هافم

G تاظحل Cموهفملا اذه قبطن&و .اهنيع Ïشbتا7جانلا قيدصت أد.م ل7صأت �ع ¼بك ل NO
G ةضهانم ةكرح راطإ 

��G NOجلا فنعلا
G مd. 1996( سك7لا ،ث�نوه :رظنا(. ألا :فا�عالا لجأ نم لاضنلاCنعملا تا�دجs&لل ةdعامتجالا عا )The Struggle for 

Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict(. سوشاسام دهعم تاعوبطمÔا7جولونكتلل س. 
 https://www.facebook.com/SpeakUp00 :رظنا ،كوب س�ف àGامتجالا لصاوتلا عقوم �ع )speak up( ةردا.م ةحفص ةعلاطمل 45
 G.دقم نم ددع ەاجت يdملا ماعلا بئانلا تا6رحتو ،ة&dملا ةWألا م7ق �ع ظافحلاC ةصاخلا ا�اضقلا ضعC لوح يوسº يدقن ل7لحت ةءارقل 46

 ةCاقرلا ةوق نع :O¼×ع نويلم ةئمو دحاو دسج .)2021( ءامس ،�åGلا :رظنا ،àGامتجالا لصاوتلا لئاسوو ة�د7لقتلا مالعإلا لئاسو �ع ءاوس يوتحملا
NO ة7فختملا ةمواقملاو ة7عمتجملا

G ح¼O رعلا سلجملا تاعوبطم :تو¼ب .تا&4هاقلا ءاس�لل ة�دسجلاو ة7س�جلا ة7لعافلاÛ³G ة7عامتجالا مولعلل. 
 نجسلاC مهدألا ةدومو ماسح O¼×نح �ع مbحلا .)�³G Û³G �G )2020لا عقوم ةك.ش :رظنا ،كوت ك7تلا تا7تف ةعقاو لوح تامولعملا نم د&%ملل 47
NO ةمارغلاو

G مd ةمهتب º=> عقوم ،ءا7حلل ةشداخ تاهويد7ف Û³G Û³G �G، 27 2020 ³مفون 17 عالطالا خــــ&رات .ويلوي. 
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53555307 


