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 مقدمة

م مددت ملتت ادداى مالوتددض  التباعددل مل "يدد  ملس اددي  نددق  ددو   مل دد  مل   دد   بددًا 

زى   ك ممل ح ل دث   ملسمل مالساسيل مل   مي،  م2010نق ديسمبر مت عام 

ددددا ل ت ييدددد ددددا  تددددض ب دددد  مدددد  مل بدددد    م   . ل ددددً االدددد    ددددك دنددددق واددددوج مملدددد  ج ب م 

مالواددداى عةدددثمل حيدددظ سددد     ل مدددل ملشردددأل ندددق م   دددل مل ددد   مالوسددد  

ندق مالفد   هد  وشمال  ف ي يا  مام موبل هائجِل مدت مل دوا مل دسميل و"دً   

ماحتمددااى. ونددق   دددار ررددًه لثدددورج  ؤه م دددلأل لأل بً ددً فيدددع  ددااعل وعدداعددا

ل دددً اددددام مل سددديأل نددددق مملاتمددد  مملدددً ي نددددق ليبيدددا، عدددد ي مملس ددد  هددد م ملتس يدددد    

ا   .ملبج  ع ً بزوغع، لرت  ا لي  مل ماب يسود  وم 

 ج  م ملتبدالل فهادا دلرت لألسف،  ثمت    ك مآلمال مملمر ج وملتواسداى ملرميد

مملددددًا مل ةددددلر.  م ملوحددددًج ملتدددددي مبتاحدددد  علددددض مالادددد  علددددض  -ًزمد عددددت ملشدددد

لدددددأل  ت دددددور  تدددددض رليدددددل م ددددد ر ل ل مسدددددت م  فمدددددا لمددددددظ  م سددددد  ل ملش ومددددداى 

ي   دددددددوم علدددددددض ملسددددددد    و علدددددددض ملدددددددً ت و  افسددددددد    دددددددك دظهددددددد ى ملبةدددددددائ  ملتددددددد

 .و حيالا ب  ي ل ع يبلملبةائ  علض ملس  ل، 

 

مإلسددددددددد م ملسيالدددددددددل  عدددددددددت    سددددددددداى مملستددددددددددًللم  دمعمددددددددد مخت بددددددددد     سددددددددداى 

ا د  ثد بًم  م مهمل ب اا مجتمد  بً دً  مد ح دلس ماليلم. وعلض مالربوم
 
  ت داب 

م  م مما اام متةور   ً  وس  شسور ملب ح وملن وج مملمر .نق وتس ي

لرددددددت   دددددددك ملش ي دددددددل مملؤملدددددددل ا   بدددددددي تسزيدددددددز ملً م  م يدددددددل ودعدددددددأل ملش دددددددو  

ا فوضدل ،  مإل ساليل مت خ ل مجتم  مً ي اوي. ونق مجتم  مت ازع و حيال 

م   ثدددبا دد  ملتددًخ ى ملباع ددل إلحددًم  ت ييدد    هميددل مددت  ي د  مجتمعددق  مدد  

 ام .

 نهٌج متميز لتحقيق التمكين السياس ي للمرأة

بممددادرج  (WPIPL)مل  دد  ب لددامش ممل ددار ل ملباع ددل ل مدد  ج نددق ملشيدداج ملسامددل 

م  ددز  بتددا  و ددًري  ممل  مدداى ول ددً لسدد   1مددت مملا دد  ملث ددانق ملبر  ددا ي.

 علددددض مددددًمر ممل دددد وع. لش وميددددل   مدغيدددد
 
 دمعمددددا

 
و مثدددد  ملًوليددددل ) لتددددد مك( دورم

ورادل ممل ح داى ملسم يدل هد ه ما س اسداى مل وةديل وملدًروس مل ئثسديل 

 مملستبادج مت وبهل ل   مملثس  نق ممل  وع.

 

ندددق  ع دددل ل مددد  ج نددق ملشيددداج ملسامدددلاممل دددار ل ملب تمثدد  ملهدددًج ملسدددام مل دد وع 

اع ددددددددددل ل مددددددددددد  ج نددددددددددق ملسم يددددددددددداى ملسياسدددددددددديل ملًمخ يدددددددددددل ممل دددددددددددار ل ملبتسزيددددددددددز  

زج ندددق ممل ددد وع  مث ددد  ندددق ملمدددًا بدددًورج بتدددظ  د . لردددت مل   دددل مملميدددوملو  يدددل

 ب مئددددي   وليددددل امدددد  مالت ددددال  تددددض دورج ملت  يددددً وملددددًعأل و لددددك البدددد   ت يدددد  

 م ار ل سياسيل   بر ل م  ج.

 

لتأييوووووود الخطووووووساس ا ساسووووووية فووووووي ي مليووووووا البحووووووث اإلجرائووووووي ملشووووووروعاس ا

 والدعم:

مختيدددار ملنسددداا ممل دددارااى ندددق اددد  ب دددً وفددد  مهتمامدددا ات وعلدددض  .1

  ساس مملسا لر مملتب  ع هاا.

   بي   ًري  ملمتظ مإلب مئي. .2

مختيددددددددددار مومعددددددددددي  ملمتدددددددددددظ مإلب مئددددددددددي علدددددددددددض  سدددددددددداس  ت يددددددددددد   .3

 مملاموعل ل م ار ل ملسياسيل ل م  ج نق   ك ملم ً.

 وع  مخ   مبة  ل متظ مإلب مئي. .4

 تظ مإلب مئي ورياغل    ي  بع.  بي  ملم .5

   بي   ًري  علض ملت  يً وملًعأل. .6

مختيددددددار موعددددددوعاى ملت  يددددددً علددددددض  سدددددداس مل تددددددائش مل ئثسدددددديل  .7

 مملستنم ل مت    ي  ملمتظ مإلب مئي.

مبةددددددد ل ملومعدددددددي  وعددددددد  مسددددددد رم يجيل    يدددددددً ودعدددددددأل متدددددددًدج  .8

 متًدج. 

   بي  مس رم يجيل ملت  يً وملًعأل. .9

 

 

 

 

                                                 
 (.DfID( مت خ ل  دمرج ملت ميل ملًوليل )sFCO'وزمرج ملواربيل ومل وم ولظ )ممل ار ل ملباع ل ل م  ج نق ملشياج ملسامل مت خ ل ممادرج مل  م ل ملس "يل مل       تاا  أل  موي  م  وع  1
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  ب ددد   عدددًج، لر دددع يسعددد  بةدددورج عامدددل بحوووث إجرائوووي ُيسدددتخًم مملةددد    

مددددا  اائمددددل علددددض ملت ددددار يل بًربددددل عاليددددل مجموعددددل مددددت مالسددددالي  ملمتثيددددل

، ، و"و" يويددددددد Chuckey جسدددددد  عم يددددددل  ت يدددددد  مملس فدددددددل    ددددددر د م  م يددددددل )

(.  خت دددددف ملمتددددددظ مإلب مئدددددي عددددددت ملمتدددددظ  ملت  يددددددًي  ندددددق عددددددًج لددددددومح  2015

 ( 1981)هال، 

 

 ا ساسية للبحث اإلجرائي:املبادئ الخمس 

بالتسددددددداوم   دددددددوم مل ر لدددددددمل علدددددددض مملمدددددددارس  مل يدددددددادج  و ملت بيددددددد   .1

 ملوثي  م  مملمارسلم.

ومال دد مج مملس يددلم  نددق ملمتددظ ملت ددار يل  م ددار ل ممل ددار لم .2

 نق اام  ملسم يل.

ملتوبيددددع وفدددد  مل يمددددل  ما س دددداس وملسمدددد  علددددض  سدددداس ادددديأل  .3

 مل ائملم علض مالبتا  مإلب مئيل.

 وبيع مإلب مئي  دعأل و وبيع ملتت ك وملت يلر.ملت .4

 ددددددد ح مل دددددددائملم علدددددددض ملمتدددددددو  مإلب مئيدددددددل  جددددددد  ما س ددددددداس   .5

مسددداالل بسم يدددل ملمتدددظ و ددد لك باسدددتم مر  مالسدددت ل مملتس  دددل 

  لبسهأل.

 

 "اسددددتخًمم لبدددد  ملب يدددد ملمتددددظ مإلب مئددددي، و  م ملددددًورج ملثاليددددل   ددددوم علددددض 

تب دددددد  سدددددمل. وهددددد م مالمددددد  ادددددً  مسددددد رم يجيل    يدددددً ودعدددددأل م امملسعددددد ،  وعددددديح 

 لتائش ملمتظ.  دماجورسائ  ملت  يً وملًعأل وف  مملوعوع، م   سالي  

 

 واً  مث   مملزم ا مل ئثسيل له م مالس وب فيما  لق 

  مرددددت دعددددأل  عمددددال ملت  يددددً وملددددًعأل مددددت خدددد ل مل اشدددد لم ملدددد  ت 

 
 
 يسث دددددددوم  بةدددددددورج مماشددددددد ج عم يدددددددل ملمتدددددددظ ب لبسدددددددهأل، م ارلدددددددل

  يت نق مل يام بع  و عًم مل يام ب لك علض مإل   .بتبويض مآلخ

  ندددق  -اددد ف مد و ب يددد  –ادددً   مدددو ممل ددداراوم ويت دددوروم ندددق ملسم يدددل

ملسدددياااى مل ددد    سدددًم فهادددا مل دددًرج وي دددوم فهادددا ملتسددداوم فيمدددا بدددلم 

م ل م اا . م مثلر   فتاى مملاتم  مملً ي  م  

  مالدلددددل، بددددً مددددت خدددد ل مرددددت  م  ت ردددد  ملت  يددددً وملددددًعأل 
 

م خددددا  ا

 ملتميلمل.  علض  ساس مواف مسلم 

 

 

 
 

 

 االنعكاس والتعلم

 

 : البحث اإلجرائي1الدورة 
 

 يقييم اإلجراء
 

 ايخاذ إجراء
 

 يخطيط اإلجراءاس

 تعيين املسضسعاس
 

 يقييم اإلجراء
 

 االنعكاس والتعلم

 يخطيط اإلجراءاس

 ايخاذ إجراء
 

 تعيين املسضسعاس
 

 : التأييد والدعم2الدورة 
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 ماذا حدث

 تمثددددد  ملو دددددوج مالوتدددددض ندددددق  تً دددددً  تالبددددداى مدددددت مملؤسسددددداى ومالفددددد مد مل ددددد  

مل ملم  بًعأل ملتمرلم ملسيالل  ل م  ج نق ا  ب ً مت ملم ًمم مالراسل  مة  

وبددود بالبسددد  ماددائأل وليبيددا وممل دد ب و ددو  . نددق  ددو  ، ادددام ه دداك  تددالف 

بث مدددددا ندددددق ملم دددددًمم ملدددددث   مالخددددد ا عمددددد  مملا ددددد  ملبر  دددددا ي علدددددض ب ددددداا   دددددك 

ملتتالبدددددداى مددددددت ملةددددددب  وفدددددد  مملسددددددا لر مملتبدددددد  ع هاددددددا ل م ددددددار لم واددددددً اددددددام 

مالغ ميدل مالخد ا ا  تمتد  بدد ي لدمسض ممل دار لم  جدارب بتثيدل سدداب ل بث مدا 

 خبرمى بتثيل.

 

تس ددد  بامل دددار ل ملسياسددديل ل مددد  ج، فيمدددا   ب دهدددألواسدددً  ت يددد  ملسددديا  ندددق 

ددا بالسدديا  ملوددا    مختددارى ادد  مجموعددل
 
ا  دد وم  لددع مال  ددر مر ما  موعددوع 

 يدف  مردت زيدادج باأل. علض سبي  مملثال، مختدارى  دو   م اا دل ملسدؤمل   

م ار ل ممل  ج نق ملسم ياى ملسياسيل علض مملستوياى مملش يدل وملو  يدل مدت 

 ؟ وملتوعيل علض ح واهاسها خ ل تسزيز ث تاا ب ب

 

دددا 
 
ومدددت ملمًم دددل،  مث ددد  مل   دددل مالساسددديل ندددق  م   دددك ملسم يدددل لدددأل  ردددت بتث

 ل  ي ملمتظ، ب  عم يل  اًج  تض م خا   ب مامى لتتسلم ملوع .

 

وع ًئدد  رددمم  ادد  مجموعددل مخ دد  بتددظ مبةدد  لابابددل علددض ملسددؤمل 

 ف عيدددل ثدددأل مخ  دددألملددد ي 
 
دددا مدددت مختيددداره.   حددد  مملاموعدددل  سدددت ل تدددارى مزيج 

 دددد  نددددق  دبيددددل ممل هايدددداى ومل دددد   مددددم   نددددق مس مهددددا م مبسددددل 
ُ
إلبمدددداتق مددددا  

 ودرمساى حالل. م  زجمملوعوع ومستبيالاى ومجموعاى 

 

 ت ي هدددا و تً دددً مل تدددائش مل ئثسددديل   دددألم تمدددال عم يدددل بمددد  ملميالددداى،  ومددد 

 ملسدديا  ملسيالددل  ملشدداتق نددق ادد وم س اسددا علددض ووعدد  ملتورددياى. مددت هدد م 

 ددددددددأل رددددددددياغل و ل دددددددد  مجموعددددددددل ًعأل ملددددددددت  يددددددددً و مل تً ددددددددً موعددددددددوع  ددددددددأل ب ددددددددً، 

 مس رم يجيل    يً ودعأل علض  ساس ل  يل ملت يلر.

بً ى عم يل ملت  يً وملًعأل علض  سداس هد ه ماسد رم يجياى مد   بسً  لك،

ومالعمدال مإلع ميددل  وملتد ثلر مجموعدل مدت مال  دد ل مثد  ممارسدل ملمدد و 

 سمتل مملاتمسيل و" اا مل ًرمى.وملت و ملتت يك مملاتمعق 

 

دددا ل سم يدددل ب متادددا حيدددظ بددد ز  ددد لك بُ  م  ا يمي   ً متاولدددل ملددد "  و تبلدددمل  دددتأل سددد

ملتسدددداوم فيمددددا بددددلم ملم ددددًمم مالرادددد . واددددً بدددد ا دعددددأل هدددد م مددددت خدددد ل ورشدددد   

ا لت ارك ملوبرمى.  ملسم  مإلا يميتلم مل   بمس  اافل مملاموعاى مس 

 

 والتأخيراسالتحدياس 

دا ندق مالرد  )مست  ا  ا دا   دول ممدا ادام متواس  فد ي مدت     ك مالعمال وات 

دددددا  اممل ددددد وعاى  دددددا   دددددول ممدددددا ادددددام متواس  ؟(. وادددددً  مث ددددد  لهددددداتسدددددت    وات 

ااعدددًج ماختمدددار وملتج "دددل ندددق   خ دددي  اافدددل مالعمدددال علدددض  سددداس مدددا  مدددًو 

..... ثأل  وا   م يست    مالم  عسف ملوا  مملشًد.
 

ا مس وا  زم ي 
 

 بًوا

 

 ،
 

نددق هدد ه ملشالددل، االدد  ه دداك  ثدد   ع اردد   ساسدديل    ددزم  وعدديتها.  وا

ندددق حدددال بددد ا  ةدددميأل عم يددددل بتثيدددل و  بيددد ها وردددياغتاا بةدددورج م اسددددمل 

م  ساسددديل وسدددوج   دددوم  وفددد  مسيدددار  ايالدددل ، فددديم هددد م مالمددد   ت  ددد  بهدددود 

 مدددددددت خدددددددد ل 
 
دددددددا،  دددددددتأل ملسمدددددددد  عدددددددادج ه ددددددداك مل  يددددددد  مدددددددت  وبددددددددع مل ةدددددددور. ثالي 

 فددددد مد( مدددددت مخت دددددف مملؤسسددددداى مدددددا  8 -6) مدددددأل ملومحدددددًج م ادددددا مجموعددددداى 

يسددد ي  تدددً اى مدددت حيدددظ مل ر ثددد  ل بتماعددداى وملتبددداوي علدددض مل ددد مرمى. 

دددا، بالنسدددمل لث ثدددل مدددت هددد ه ملم دددًمم )وودددق ليبيدددا وممل ددد ب و دددو  (، ادددام 
 
ثالث

وظبلم، لدددد م اددددالوم  تدددداولوم   مددددام مالعمددددال مملدددد مت ددددوعلم ولددددث وم ممل ددددارا

مى مملسدددائيل وندددق ع ددد ى باا دددل مالسدددموع باإلعدددافل  تدددض  عمدددالهأل خددد ل ملب دددر 

 ومل ملمما األ مابتماعيل مالخ ا.

 

مددددت مل احيددددل مل   يددددل،  مرددددت  ج دددد  ملس ةدددد يت ملثددددا ي وملثالددددظ مدددد  وبددددود 

 مخت بل.خيارمى 
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 مددت ملسمدد  
 

وعلددض ملدد غأل مددت  لددك، اددً  ددؤدا ملسمدد  مدد  مؤسسددل ف د ددل بددًا

 يدد  ملةددوى ملامددامق ومجموعددل مملهددارمى مل دد  مدد   تددالف مؤسسدداى  تددض   

  فددددددددد   ر. ا  م دددددددددك د زيدددددددددً مدددددددددت دربدددددددددل لجددددددددداح  عمدددددددددال ملت  يدددددددددً وملدددددددددًعأل   ثددددددددد

زممهأل مدددد ح د  مددددت ملوادددد ، لرددددت ح ي ددددل معتدددددمملت وعددددوم نددددق ملش ي ددددل ملرثيدددد

 زممهأل ور"ما  ًعأل ف   ماستًممل.دملوا  دوم م اب  مادي  ًل  علض ملت

ًم  مملش يل بًربدل  ملدرج علدض ملسدياااى مل د  باإلعافل  تض  لك،  ث ى مالح

 تددددً  فهاددددا ملسم يددددداى. فبددددي مةدددد ، واسدددددً وادددد  اةددددلر مدددددت م س دددداد ورشدددددل 

ملسمدددددد  مالوتددددددض،  ددددددأل عددددددزل ملدددددد ئث  ممل تخدددددد  متمددددددً م لددددددل  ملتدددددداب  لاماعدددددددل 

مإلخدددومم مملسددد ملم و دددأل تس يددد  ملًسدددتور، ثدددأل بددد ى م اا دددل دسدددتور بً دددً 

مدد  ل دد ئث  عمددً ملبتدداح ملسث ددل  نددق فيمددا بسددً و ددأل معتمدداده بث مددا مسددت   مال 

و  دددد ر  بدددد ما ملتخابدددداى ب ملاليددددل بً ددددًج نددددق مل ةددددف  2014ملتخابدددداى مددددا و 

لردددت مدددا لمدددظ  م ُع ددد  هددد م مالمددد . ل دددً بدددًم  لدددع مددد  اددد   2015مالول مدددت عدددام 

زيددارج االدد  اومعددً مل سمددل  ت لددر مدد  عددم ياى  ساسدديل ل م دد وع. لرددت ثمددل 

ي بدددد ا  ادددد مره  ا ووددددق  م ملدددد ه  بددددًم مزيددددل ومحددددًج  مخددددض ع اددددا ملدددد ه  ملدددد 

 مددت ما  دد   ملتددام علددض 
 

ا ل تسددً   بمددا  تددومام ومل دد وج مل ائ ددل بددًا رددالش 

 مملو   مالرلق.

م عدددددام   مددددد  وعددددد   مدددددًو مب ددددد  
 
ومبهددددد  ليبيدددددا  تدددددً اى    دددددر ردددددسو"ل. فمًم دددددل

،  مدددددا 2014 غسددددد    -،  دددددًهور ملوعددددد  مالمعددددد  بسددددد عل ح ددددد   وليدددددو2013

 ددددددددد مب   ملساردددددددددمل. ومآلم بددددددددداى لدددددددددً  ا ح ومتدددددددددام  ت لدددددددددرى ملسدددددددددي  ج علدددددددددض

ددددا ومتيدددددمت اح  ددددام بث مددددا  م دددد  ملوعدددد  نددددق ملاددددزا مال مدددد
 
م د  مددددت ملم ددددً م "    

ا ا  ا الدًاع ملزملمعداى ملًمخ يدل. لب درج مدا، ظد  ف يد   د مب   م دتت  ومس ع 

يست ي  مابتماع ومدت ثدأل لدأل  تمر دوم مدت  حد مز   دًم ندق عم هدأل. لرد األ ندق 

 الب   ت ي  مل تائش 2015 روم مابتماع نق عمام نق فبرم   مل اا ل ا

 مل    مخض ع اا بتثاأل ووع  مس رم يجيل    يً ودعأل مبة ل.

 

 عشرة أشياء يم تعلمها في العملية

مسدددتم ى ا مبدددل مل ددد   مدددم   عدددًج ب دددًمم مس دددًج، وادددً االدد    دددك ملسم يدددل 

. باإلعدددددافل  تدددددض  م تسدددددتم  بهودهدددددا  تدددددض  بسدددددً مدددددت  لدددددك  مددددد  ي دعامدددددام وملتددددد

 ج د  ددداري  ومسددد رم يجياى ملمتدددظ مإلب مئدددي،  لتجددد    دددك ملسم يدددل  ميدددل  ميددد

   هميدل د مى وملدتس أل. مدت وبهدل ل د  مملثسد ،  تمثد  مل  دا  مال ثددمدت ملومد

 بالنسمل الي  وص   وم علض   بي   ي عم يل مماث ل فيما  لق 

 اختيار املشاركين .1

 ، دض ممل ددددددار لم. و تددددددض حددددددً  ميددددددعلددددددبددددددًوا  و عددددددًم بددددددًوا ملسم يددددددل تستمددددددً 

 تددًدى  ثافددل ملبرلددامش نددق ادد  ب ددً مددت مل ش دداى مالوتددض ع ددًما بدد ا  رسدداا 

  ملش وميدددددددل ل تدددددددًري  دممل  دددددددز ملدددددددًوتق ل م  مددددددداى غيدددددددمملسدددددددا لر )مدددددددت بالددددددد  

( وع دددددًما  دددددأل مختيدددددار ممل دددددار لم )مدددددت امددددد  مملدددددً   مملشلدددددق مل ددددد وع وملمتدددددظ

ندق  يد  ايمدل، وملتددماى ملب د دل مال ثدملسدو م مملا   ملبر  دا ي ندق اد  ب دً(. 

 ج ندق مجداتق ملمتدظ وملت  يدً دمدت ملومدملرثيد  مت مالحيام   وم   ثدد   هميدل 

ي ملت يددددددديأل د  رددددددسو"ل ندددددددق عم يتددددددددمال ثددددددد مدددددددلم  بادددددددا االدددددد  ملسدددددددماى وملددددددًعأل، 

، ادددددام مالتددددد
 

ا بمدددددا  م هددددد ه ملسم يدددددل عم يدددددل دومل يددددداس.  وا   ساسدددددي 
 

زمم عدددددام 

  مددت ملسمدد . مددت مل احيددل ملسم يددل، و"ث مددا دزهيددً مدد   ثيدد  وي ددل مالبدد  بدد ب 

 اام مت ملسه       ملوعود
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خ ل مبتماعاى ملتخ ي ،  أل  بااا ملرثلر مت مالعمدال باسدتخًمم  عدًمد 

ا ي ل مت مال وا  نق ا  مجموعدل وادً االد   سدهاما األ  ساسديل ا غعد  

 ملددتس أل نددق مل غمددل االدد  ًل دد ،  و االدد  مل غمددل نددق ملتس دديأل سددل ا  سالددل .ع اددا

ا مت جال     اد  م دار لم مد  ملسمد  مالسه  مت اام  حيال 
 

 حيدظ  جدوخمد  د ه 

 ملسمد  علدض مل دًرج  م  مدا ملاً دًج. ملسمد  ل د       ر ملبتاحهأل  ثبتوم  باأل

دددا  ح دددو   يلاشددد  تسدددا ف ادددام وادددً وم ددد ر ل. ف د دددل سدددمل  ددد لك مث ددد  مس 

ددا حي لردددت مالساسدديل ملسوممددد  مددت مملدد  ج  ا بدددا  ملتوردد  ملةدددس  مددت ادددام ال 

ا. ومملضل   اًم 

 

 ملبر  ددددا ي مملا دددد  م دددد وع مددددً   بالدددد  مددددت وملبهددددأل مملش يددددل مملس فددددل االدددد 

  ممل ددار لم بددلم مل ائمددل وملس ادداى لألفدد مد ملش ي يددل ل سددماى
 

 ُ  ددًر ا عددام 

 بثمت.

 

 البحث سؤال بشأن قرار ايخاذ .2

 ملمتظ  ست ل  م لو سهولل    ر ًب  ا  نق ملسم يل   وم   م مملمرت مت ل ام

 ملسياسيل ممل ار ل   ار نق مسي ل مس لل علض    ر    ز  م مملمرت مت اامو 

  مرددددت  يددددف  مثدددد  سددددؤمل  تً ددددً بدددد ا  حددددال نددددق مملثددددال، سددددبي  علددددض ل مدددد  ج.

  تدددً  م  مردددت هددد م فددديم ؟ ،مإلعددد م ندددق سيالدددل    ائدددً مملددد  ج ردددورج  تسدددلم

 مسددد لل علدددض   ر ددد  يدملتددد مل تدددائش لردددت ماست ةددداا. ل دددا  مدددت فوريدددل بةدددورج

ددا ملمتددظ سددؤمل  م يديس دد مملوت بددل مملؤسسدداى مددت  تددالف مدد  ملسمدد   مددا غالم 

ً    تدض ملتسميأل علض ملشباظ م  مؤسسل ا  اهتماماى بت ويص  نته   مدا. حد

 ولددد م مااتةدددادي ملتمردددلم علدددض مملؤسسددداى  حدددًا ر دددزى مملثدددال، سدددبي  علدددض

دددا ادددام  ملاالددد   لدددك  مثددد  لدددأل ولدددو  دحتددد ملمتدددظ سدددؤمل ندددق  لدددك ُي دددم   م لزمم 

 مث ددد  عي دددع، ملواددد  وندددق ملم دددً.   دددك ندددق مملاموعدددل ب يدددل لدددًا مالولويدددل متددد 

  ل سم يددل ممل ددد ر ل ممل ريددل
 

دددا. عدددام   مل ضدددل  ملدددا ملوحيددً ملمدددً   ادددام ور"مددا هام 

 سؤمل وع   تأل  م هو

م    ددر  ً  لرددت  لددك. علددض تسمدد  مل دد  مملؤسسدداى تسيددلم ثددأل  بردد  م ح ددل نددق  تً دد

 ادد  نددق سدديتم ع ادام ملدد يو  مالمدد  مالعلدض مددت ملسم يددل ايدادج ليت  دد  اددام هد م

 .ملوارل عيو"ع مالحومل

 

 البحث ي مليا .3

 ملواددددد  مددددت  دملرثيدددد ُ خةددددص ملسددددام، ملمتددددظ سددددؤمل مختيددددار  ددددتأل  م بمجدددد د

   دددددك عدددددت ممل بث دددددل ومالسدددددت ل ملةددددد ل  مى ملب عيدددددل مالسدددددت ل و   ددددديح لتتً دددددً

 ملبتدص،  و ملتت يد  لدوميق فتس  تسلم ا ملسم يل ه ه ملب عيل. مالست ل

 ملمتددددظ و   يدددد  ل ميالدددداى مل حدددد  ل تت يدددد  ملدددد زم ملهي دددد   دددد لك   ددددًم لر اددددا

ا    ددد  مالمددد  لردددت (بامل ددد  ل ممل هايددداى  تً دددً عم يدددل  ردددت لدددأل)  م دددع.  سدددسي 

ددا
 
 حاددأل علددض وما بددا  ماسددتبيالاى( مملثددال، سددبي  )علددض مالدومى لتسيددلم حثثث

 نددددق بسدددد عل ل تتدددد ك رغمددددل ه دددداك االدددد  مل الدددد  نددددق  خدددد ها. و  ي ددددل ي دددداىملس

 ملرثلدددر  م رمعي ددا لددو مملبددا   مددت لددث  ور"مددا -ل ميالدداى ملبسلددق ملامدد  عم يددل

دا مالمد  ادام ل دً ملن د اا. مدت ادالوم ممل ار لم مت
 
  تس د  فيمدا ل ت دً   م روا

 ل مًا  با ل ً بي مملبة  ملمتث  مملو    م    ي  معتمار  و وا  بتتً ً

 خيمدددل االددد  ملددد ي ملواددد  ندددق ممل   دددي، مدددت ملتومزم،ادددام   دددار ندددق لردددت فيدددع .

دددددا، بامل ددددد وع فيدددددع تسةدددددف مالمددددد   ل وددددد وج ملددددد زم  ملواددددد و خددددد  ملتددددد  ي  حيال 

 بسدددددد عل ل ميالدددددداى ملبسلددددددق ملامدددددد  عم يددددددل  تةدددددد   م  مرددددددت اددددددوي  بمخ دددددد 

ا. واس سل   سبي 

 

 ونددق ممل ددار لم علددض ملمتددظ ىم هايددا خيددارمى مددت  جد ميدد مجموعددل عدد ي  ددأل

 ندددددق لردددددت م ادددددا.  دملرثيددددد اسدددددتخًمم  موحدددددل مخ  ددددداى ه ددددداك االددددد  ملمًم دددددل

 ملمتدددظ، لت بيدد  ملدد زم ملواددد   تً ددً رددسو"ل   سدددل  ومدد  ممل اسدد ، ملوادد 

 دددد  نددددق  ب ددددً  ادددد  نددددق مماث ددددل اائمددددل م شددددوظ ب دددد   بدددد ز 
ُ
م مبسددددل  بمدددداتق مددددا  

س مهدددددددددددا( وم اا ددددددددددداى مملوعددددددددددوع وماسدددددددددددتبيالاى )مدددددددددد   سدددددددددددت ل م   دددددددددددل نددددددددددق م

ددددا درمسدددداى ملشالددددل. ونددددق ملوادددد  ملدددد ي  حدددد  فيددددع ممل  ددددزج مجموعدددداى 
و حيال 

  ت ددددار يل )علددددض سددددبي  مملثددددال، دمال ددددوا  نددددق ملمًم ددددل فردددد ج مل دددد   مال ثدددد

 دد  مددا م مبسددل نددق ع يددع ُع در مددا ملادًمول ملزم يددل  و ملتخ ددي  مملاتمعددق(،
ُ
  

 مسع؟  تساري  م مملوعوع عت
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ا  ومددددت ثددددأل دما ما ربددددوم م اددددا   ثدددد مددددلم لهددددأل، ع ددددً ددددا  م اسددددم 
 
 ،  باددددا ا  مثدددد  بتث

م  ادددددد . و"اإلعددددددافل  تددددددض  لددددددك، مددددددت مل دددددد   مملسددددددتخًمل بددددددًى   ولوهددددددا   ددددددً   

ماسدددتبيالاى مل ددد   درى بيالددداى  ميدددل    دددر  هميدددل مدددت ملًرمسددداى مل وعيدددل. 

 بدًى بث مدا   مداا( مملثدال، سدبي  )علدض ع ميدل خ بيل لعبسض ممل ار لم اام 

 وبهدل  تدض ممليد  اام وع يع مل يالل  ،  مملسيار ملس ومئيل ممل مم ل لتجاربم

 ممل  درح مدت ادام حيدظ ملمتظ نق م الل ممل  ور  ه م  خ  و"املث ، ه ه. مل   

  تددددددض مملؤد ددددددل مالسددددددماب فتددددددص   ددددددار نددددددق لرددددددت رفمددددددها.  و ف عدددددديل  ي معتمدددددداد

 مجموعددل مددلعا بةددورج ه دداك االدد  ملسياسدديل، ملسم يددل مددت مملدد  ج مسددتمساد

 مال سدد . ملوسددي ل هددو مملبتددوح ماستر دداج اددام ولدد م ممل رمب ددل ملسوممدد  مددت

 مااتةددادي ماسددت  ل اددام   م بمددا  تس دد  ا ه ددا ملسددؤمل مملثددال، سددبي  علددض

 مالهميدددددل مدددددًا مدددددا بددددد  ا(، ) م ملسياسددددديل ممل دددددار ل  تدددددض  دددددؤدي مدددددا هدددددو ل مددددد  ج

 ملسوممدددد  مدددد   تباعدددد  ماع ددددً  دددد ثلره ومددددًا مااتةددددادي ل سددددت  ل ملنسددددبيل

 مالخ ا.

 

 مبيددًج  حةددائياى ملرميددل ملميالدداى فيددع وفد ى ملدد ي ملوادد  نددق ملش ي ددل، ندق

 مل ددددد  مملاموعددددداى مخت دددددف مدددددت ل  بدددددال مملتويدددددل ملنسدددددمل مملثدددددال، سدددددبي  )علدددددض

 مس ومددددداى مل وعيدددددل مملس ومددددداى ادددددًم  ل مددددد  ج(، ملسياسددددديل ممل دددددار ل  دددددًعأل

  مرددت  يددف وع يددع بدد لك هألشددسور  ورما ملسددب  حددول   ثددارج    ددر  وعدديتيل

  وملًعأل. ملت  يً رسائ     لر

 

 البحث بياناس يحليل .4

  ت يدددددد   جدددددد ي   م ل وادددددد  ومملهددددددًر ملةددددددس  مددددددت بددددددًم ملسم يددددددل، مل احيددددددل مددددددت

 و"مجدد د مل وةددلم.  حددً علددض ملسددادج نددق معتمددً ملدد ي مالمدد  ملرميددل ملميالدداى

    م
ُ
 مدت مل تائش  اراوم ممل مستنم  ل ستخًمم، ااب  لمو ج نق ملميالاى  

 ماستبيام  ؤ ً ه  مملوت بل. ملمتظ  ست ل علض و لك مخت بل مةادر

 

 
 

 مل د   هميدل  دمال ثد مل تدائش و بسدلر  تً دً  يبيدل ندق مل ئث ل  مالم   مث  ل ً

 مالمدد  مددا هددو  ه ددا مملبيددً وملسددؤمل بمسهددا.  ددأل مل دد  مملس ومدداى  ددأل عددت خ بدد 

 تس متع؟ ما حول   ثارج مال  ر اولع   ا  مل ي

 

 ملةد ل  مى ملش ائ  اافل بالبس   ًراوم  ب باأل مل سور   تض ممل اراوم   مي 

  مث د  مملثدال، سدبي  علدض مل مديل. بالمد ورج  مث  لأل ه م لرت ملوع ، عت

 وبهداى ندق  تتب دوم  ادً مل دماب  م ندق مل دوميق بسدض ندق مملثلدرج مل تائش  حً

 ملسياسددديل بامل دددار ل  ددد  تس فيمدددا ملسدددت  مدددار مال دددوا  مدددت  د  ثددد ل ددد هأل

   متوا . هو مما ملسر  علض و لك – ل م  ج

 بالبحث والدعم التأييد مسألة ربط .5

 وملددًعأل ملت  يددً مومعددي  مشددت ا  نددق ملدد ه  هدد م مددت ملسددام ملهددًج  مثدد  ل ددً

  ت ي ع ملسه  مت  رت لأل مل "  ه م لرت ملمتظ، لتائش مت س رم يجيلا وم

 ملسم يل. مل احيل مت

 

 بةددورج )ر"مددا ملاددًد ممل ددار لم بسددض  م ح ي ددل ثمددوى مدد  مالمدد  هدد م  بددااأل

 ملبدد     مدد ح مددا متدد خ ج، م ح ددل نددق ل سم يددل ملمددموم (مملاضددل  ب  دد ج م ال ددل

 فيددددع امدددد  ملدددد ي ملوادددد  ونددددق وملددددًعأل. ملت  يددددً مهددددارمى ملوةددددو  وبددددع علددددض

 ملاًد ممل اراوم   ولتك
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 ملش ي دددل ندددق  بادددأل  ا ملمتدددظ، لتددائش علدددض تستمدددً ادددً ملت  يدددً مسدد رم يجياى  م

 مدددا عدددت مل  ددد  ب دددض لدددً األ مملبمددد  ما  ددد ال سدددبي  دفددد  مل الددد  ندددق رغمدددوم

 ملمتظ. ع ع  تتً 

 

 م جدداه نددق بالمدد ورج تسدد  أللدد ملمتددظ لتددائش  م نددق  مث دد   خدد ا  م دد  ل اكه دد

ددا مملاددال  كد تدد مددا ومحددً، ددا لتجاه هددا ممل ددار لم  مددام مبتوح   بددًول  ودعددأل مس 

ا مملتةددور  مالعمددال  ب دد   مار مددا  عمدد   ج،دمثيدد بةددورج باددأل. ملوددا  مسددم  

 اىع  مب  ل لتيجل) ملشار    خ ها بسب  بزئيل بةورج ليبيا، م   فم 

 وعدددددددد  امدددددددد  ملبددددددددور  علددددددددض ملمتددددددددظ ل تددددددددائش  ت يدددددددد   بدددددددد ما  وبدددددددد  (ملًمخ يددددددددل

    در   ممدض االد  ملمتدظ لتدائش  م يسع  ه م مبة ل. ودعأل    يً مس رم يجيل

 ممل ح تلم. بلم فار ل ف رج وبود ع ً ع يع ملشال اام مما

 

   ددً أل ندق ملوةددو  وبدع علددض فائً دع فهاددا ملمتدظ  ثبدد  مل د  مل احيددل  تمثد 

 ملوةدوم مجابادل علدض ومل ًرج وملًعأل ملت  يً موماف دعأل  ثب  مل   مالدلل

 اافدددل ندددق ع مددد   غ ميدددل وبدددود ح ي دددل فددديم مملثدددال، سدددبي  علدددض اويدددل. بحجددد 

  م  دًعوم  ملد  ت  ولتدك   دود ل مد  ج ملسياسديل ممل دار ل  ًعأل  مل  ملم ًمم

 ممل   ل. وم اع    اليً م   تساري ه م

 

 والدعم للتأييد استراييجية وضع .6

 ل ت  يددددً مسدددد رم يجيل وعدددد   دددد لك   ددددزم ملمتددددظ، بنتددددائش ملدددد "   تددددض باإلعددددافل

  لدك قند ومل ادمدل ملشاليل ملسياسيل ملت ورمى ماعتمار نق مالخ  م  وملًعأل

دددا ممل ددد  مالمددد   م و"مدددا ملسددديا .  ندددق  مثددد  ملتتالبددداى مدددت ملرثلدددر حًد دددع ملدددا وف  

     دددر  سدداا  مرددلم
 

  دددأل ملسياسدديل، ملسددد  ل نددق م اردد  علدددض  شةددول ل  دد هي 

 نق مل ادمل مالتخاباى  ساس علض بزئيل بةورج مالعمال بًول  تسيلم

 ممل دددد ب، ونددددق ملددددو ع   باإلبمدددداع مالمدددد  تس دددد  مةدددد  فبددددي مل  يدددد   مملسددددت م 

 وما تددددددددادمى ممله يددددددددل ومل دددددددد ج ومالد ددددددددام مملش يددددددددل بالاماعدددددددداى مالمدددددددد  مر ددددددددم 

 ملتجاريل.

 

  ملمً  ددددل ماا رمحددددداى مل ارلددددل مملةدددد بل مملةدددددبوفل مث دددد   مددددا
 
 مبيدددددًج   ي ددددل

  تً دددددً ندددددق مترددددد رج بةدددددورج ملشدددددال هدددددو و مدددددا ملاماعيدددددل. مل ددددد مرمى إلردددددًمر

 ل لت ددال ممل ددار لم امدد  مددت  ميدد ه دداك اددام وملددًعأل، ملت  يددً مسدد رم يجياى

 
 
  مال  دددد ل  تددددض مماشدددد ج

 
 ثددددأل ومددددت مسدددد رم يجيل،    ددددر بةددددورج ملتبرلددددر مددددت بددددًا

 مل د  و   دلدل باسدتخًمم ملت يلدر ل  يدل ردياغل ب دً مملثسد ج ملسم يدل  مدم  

 مالخ ا. مملةادر مت مستنما ها ب ا  ومل   ملمتظ ع اا  مخض

 

 ملدًعأل بدلم مدا بمد  مزيش ملسادج نق  لك عت مل ا جل ماس رم يجياى  مم  

م ه اك  م و"ما وملتسمتل. ملومق دربل ورف  مملستوا  رفي  ا   ار  م زم ي   متدًود 

ادد  ف ددً ل م دد وع،
ُ
 ا ومل دد  مملتةدد مل مملوماددف  مثدد  مالساسدديل مملسددائ  بدد م  

    ر.  و بي  بسً  ا  ت لر  م  مرت

 

 بالتحالملاس برمته ا مر يتعلق .7

 وملد ي  هميدل  دمال ثد ملب دي مل جاح عام  مختيار  تأل  م ملم وري  مت اام

 و مددددور  مإلب مئددددي ملمتددددظ مددددت ل دددد   م و"مددددا ملتتالبدددداى. عمدددد   يبيددددل نددددق  مثدددد 

 بع، ملوارل ملتس يً  وبع ملة ل  مى ملب يل مالمور  و  لك وملًعأل ملت  يً

 عًمددع. مددت ف دد ها  و ملسم يددل لجدداح مل اا ددل نددق   دد ر  مددت وددق ملتتالبدداى االدد 

 مث ددددد  مملددددد  ج ح دددددو   ندددددق لاشددددد اى مدددددت  تددددد لف االددددد  مملاموعددددداى  م  دددددلح ي

ً    د لك مث   لر اا مل اال خ   حيظ مت اوج ل  ل دا  تد  مدا حيدظ مدت  حيال 

 مخدددددت ج  تبدددددااأل  م مملمردددددت مدددددت ادددددام مل ددددد وج،   دددددك وندددددق بالتسددددداوم.  تس ددددد 

 ملسي دددل  خدد    ي ددل مثدد  ملةدد لرج ملب يدددل مالمددور  علددض بسدد عل مل  دد  وبهدداى

 دمخددددددددددد  وملوعددددددددددد  وملهويدددددددددددل مال ًولوبيدددددددددددل حدددددددددددول   ملدددددددددددرج مخت فددددددددددداى لتةدددددددددددمح

 مل دد وج م معدداج مددت  ددتمرت لددت مل تددو هدد م علددض ملسمدد   م حيددظ مملاموعددل.

 مملش يل.
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 وملسةددددف مل ومعددددً  وعدددد    و مددددام لمددددو ج  تددددض باإلشددددارج لددددوح  مددددا ادددد و  نددددق

 ملسةدددددف. م ح دددددل ندددددق ملواددددد  مدددددت  دملرثيددددد ل ضدددددل   ل دددددا وملت بيددددد   وملت دددددري 

 بدددالتواف و اً دددًمى اويدددل حجددد  مت وعدددل م محددد  ندددق ه ددداك االددد  لت  يدددً،و"ا

 خبيل. ومبتماعاى و مز    ب    وحااى

 

 مجموعدددددداى بددددددلم فيمددددددا )و دددددد لك آلخدددددد  ب ددددددً مددددددت ممل ددددددر ى  ميسددددددل مخت بدددددد 

ددددا. لش هددددا ومحددددًج   ي ددددل مددددت ه دددداك  رددددت ولددددأل مالفددد مد(  مددددت ملدددد غأل وعلددددض بميس 

 بريبيل  تس   فيما ملتتً ً وبع وعلض    ر عم  ه اك اام مملاضل  نق  لك،

  مرددت و يددف   هدد   م  مرددت مل دد  ممل ددر ى  لددومع و تً ددً ملتتالبدداى عمدد 

 ع هاا. ملت   

 

 ددد  ع دددًما  لدددك، ومددد 
ٌ
 مدددت ملرثلدددر  شدددار ل سم يدددل، مالفمددد  مل دددوميق  تً دددً  

ددا عم هدددأل  تددض ممل ددار لم  مل عدددا م دداع  وت دددارك ملةددسو"اى علددض وملت  ددد  مس 

  ت ي ها.  أل مل    ر لممل  مإللجازمى عت

 

 اإلقليمي البعد .8

م ملبرلدامش   دًم  م  جد   لدع ندق  مث د  ملبرلدامش خ دف  دملتبري ب ود  حً  ً  بسد

ددا، ددا. هددد م  تت دد  لدددأل مل اا ددل ندددق لرددت  ا يمي   فيدددع مر دد  ملددد ي ملوادد  وندددق فس ي 

 بسض نق و، ملوبرمى وت ارك مابتماع مت ممل ار لم مإلا يميل ملسم  ورش

 ب دددددي ل دددددً  لدددددك.  تخ ددددد  لدددددأل  بادددددا  ا ملث ائيدددددل، ما ةدددددااى تابسدددددلم ملشدددددااى،

ددا ملبرلددامش ددا ب لامج   م   دددل نددق متماث ددل م دد وعاى  مددمت  لدددع   ددار نددق  ا يمي 

  ومحًج
 

 ه م؟ اام ف ما  ا يم . بال   تض ملولوج مت بًا

 

  تس دددد  مددددا حيددددظ مددددت مت ددددابال بسددددماى ملم ددددًمم فيددددع  تمتدددد  ملدددد ي ملوادددد  نددددق

   ددددددك  ددددد لك متسددددددم  مملسدددددتمً، ملسدددددد  وي  ملشردددددأل و دددددداري  توملدددددً  بالث افدددددل

   دددك اددد  نددق ومحدددً لمدد    دددار نددق ملسمددد  اددام ولددد م ملب وادداى. بدددمسض ملم ددًمم

م ملسياااى ، وغلر م   ي غلر  م    ً  مج

  و ح ومدددددددل ه ددددددداك لثسدددددد  وملدددددددًعأل، ملت  يددددددً ب هدددددددًمج  تس ددددددد  مددددددا حيدددددددظ مددددددت

ددددا  خ دددد   م  مر اددددا مددددؤث ج  ا يميددددل مؤسسددددل
 
م.د ميدددد فارا   تددددوتض  لددددك مددددت بددددًا   

 هددد م فددديم ولددد م  مالمدددور،   دددك  مددد  دربدددل( )مالاددد  ملو  يدددل ملش وميدددل ملهيتددداى

 وملًعأل. وملت  يً ملمتظ بهود    لمل فيع  ج  مل ي هو ممل ام

 

 ومالف دار، ومملست ًمى ملوبرمى لت ارك مإلل رل  شمرل علض م ةل    اا  أل

 ادددً وميدددل ل تدددًري  وملمتدددظ  ملش دممل  دددز ملدددًوتق ل م  مددداى غيددد  م بمدددا لردددت

 ممل ددداراوم   بمددد  ادددً و بسي دددع. هددد م  ت يددد   ةدددس   خددد ا، ممدددادرمى  ددد ح

ا ا ل تباع     ر ف ر  ا لرت لوبع، وبه   االد  ملدًوتق، ملسدب  بت داليف تسد يم 

 خد ل مدت ملدتس أل ل د  آليدل  مد  مل اا دل، وندق متدًودج. لد لك مملتاحل ملب  

ا يسم وم  ممل  ر لم مملثس يت بس   ملم ًمم. اافل مستوا  علض مس 

 
 

 واحد آن   في آس   هس وما فاس ملا ال ظر .9

 ملت  يدددددً  تددددض مملددددؤدي مإلب مئددددي )ملمتددددظ مملزدوبدددددل ل ددددًمئ ج ملميددددا ي مل سددددأل اددددام

 هدددددد م  م  مددددددا م   يددددددل، ب  ي ددددددل ملسم يددددددل  وعدددددديح نددددددق مبيددددددًج  دمج وملددددددًعأل(

 متًربدل ب  ي دل بادا ملتسهدً  جد  مل د  لأل  د ل ملزمعد  مل ر ثد  ومف  مل سأل

ً    تض بسي ل   لك مل  ي ل   ك اال  لرت ومضشل.  ما. ح
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 ا فهددد  ومحدددً، م جددداه  تدددض ملدددًورمى علدددض مالسدددهأل فيدددع ت دددلر ملددد ي ملواددد  فبدددي

 ملمتددظ، سددؤمل  تً ددً ع ددً ملسم يددل. مل احيددل مددت مل ددوتق ملت ددًم  لددك  مثدد 

 ًملت  يددددددد مسددددددد رم يجيل شددددددد   لتواددددددد  و م مالمدددددددام  تدددددددض ل  ددددددد   م ملمددددددد وري  مدددددددت

ددددا(، لهددددا مسددددم   تً ددددً دوم  )لرددددت وملددددًعأل  خ دددد  ه دددداك   ددددوم  سددددوج و ا مس 

 بمجدددد د ملسردددد ، وعلددددض عم يددددل. مسددددتخًمماى  ي لددددع لددددث  سددددل ا عددددت ملمتددددظ

 ندق فجدومى ه داك  م ملومضد  مدت  ةمح وملًعأل، ملت  يً مس رم يجيل  تً ً

 ملشالل. دعأل الب  م مبستاا   زم ملمتظ

 

  ت  دددد  اددددً ب متاددددا  ملسم يددددل نددددق ممل ولددددل علددددض ملشبدددداظ  هميددددل  مددددلم مالمدددد  هدددد م

 دعدددأل  م مسدددتم ج. بةدددورج تسدددً  ى مإلب مئدددي ملمتدددظ ندددق ما س الدددل  ملت  يدددً

دا يسددً ل مد  ج ملسياسدديل ممل دار ل  ه ددا ممل اسدد  مدت ولهدد م مالبد ،  ويدد   باح 

  م وبددًى ل املددا  اددال  ع ددًما ملشدد ب وادد  ملس ددًما  حددً م ولددل ل تددب   م

ددددا  جددددًي ا ملو دددد   هدددداور(. )  ددددزم  ع اددددا  ماسددددت  اا  مرددددت ا  لددددع حددددلم نددددق لبس 

  ليبيدا نددق ملوعد  ويسدً
 

  ت لددر مل د  ل  دد وج ل سدتجابل ملشابددل علدض  دًل مثدداا

م س يسل بو لرج  ندق  خ ي دع بد ا  ملد ي ملمتدظ مسدُتخًم ل ً ع ع. غع  ا  م  

ددا مخت ددف بسددث اريو ملمًم ددل  ملددو ع  ل شددومر مملدد  ج إلعددًمد  سدداس لتددوفلر  مام 

 ملزملمع. نق ملم ً م  مس  حيظ مملوت بل مال  مج بلم فيما ملشلقوم

 

 امليسر يساجهها التي املشكلة أو السرطة .10

  ي   تدض ندق ل بسدع يسد لع  م مملثسد  علدض  توبد  ملد ي مالبدًي ملسؤمل  تمث 

 مخدددا    م ويمدددًو ب بسدددها .  تةددد ج مجموعدددل  ي  ددد ك  و دفددد   مردددت مدددًا

 ملسمددد  بدددًول  مملثسددد  وعددد  حدددال فبدددي شل.ومضددد آخددد  ندددق  و م جددداه ندددق ملتتددد ك

 مملاموعددددل  حسدددداس   ددددوي سددددوج مالمدددد  هدددد م فدددديم ملسددددي  ج، لددددع و ت  دددد 

 فيلدع مالخد ا، مل احيدل ومدت ماستًممل. ف   مل اا ل ونق ومملسؤوليل بامل ريل

ا، مملثس   تًخ    لأل حال نق   مام 

 ملاددودج مسدا لر  تادداوا  وادً ل م ددر ى،  جدمملثيد ملددًروب سد ك  مرددت فتينتد 

  ت يددددد  ندددددق  تمثددددد  مملددددد ز   هددددد م علدددددض ملسبويدددددل مإلبابدددددل ملدددددزخأل. ادددددوج و ت سدددددل 

 مل د وج وفد    دً   مسد لل يسدً   دك ملتدومزم  ل  دل  رمت   ت لرت ملتومزم.

ثارج ومالمور  مملشي ل
ُ
 ممل موللم. ومالف مد ممل

 

 مملا ددددددد  م ددددددد وع مدددددددً  ي  ندددددددق  مث ددددددد  مملسادلدددددددل ندددددددق  عدددددددافيل ع ارددددددد  ه ددددددداك

 ب  ي دددل مالرجددد  علدددض مملتابسدددل  مددد   ددد لك  ولدددوم وملددد  ت ب دددً  اددد ندددق ملبر  دددا ي

 مددت ماسددتبادج ومدد  ملمتددظ(. عم يددل إل مددال ملددًف  مملثددال سددبي  )علددض  دمريددل

 لرددت ملسمد ، متتويداى بالد  ندق    ددر  خوعدوم  م  مردت ملسداب ل، ملتجدارب

 .لبسها مل سائ  ومملثس وم هأل   ً مهأل عمام م معاج م 

 

 إل مددددددال ملمدددددد   زيددددددادج نددددددق ل تددددددًخ  مملثسدددددد  دفدددددد  لدددددد يم ملشددددددافز  مثدددددد  ل دددددً

 ملسمد  ورش بسدً بسنتلم. ومملشًد ل م  وع ملزمع  مإل ار ل ا  نق ممل  وع

 مبتمداع ع دً حيدظ ملم دًمم اافدل ندق ملادواى مدت ملسً ً مملثس    أل مالوليل،

 هدددددددد ه مددددددددت مبتمدددددددداع ادددددددد  امدددددددد  وف دددددددد  مجموعددددددددل. ادددددددد  مدددددددد  ومحددددددددً  ددددددددوم ملددددددددًج

دا اكه   م بًم مابتماعاى،    م 
 

 لس عدع  دملرثيد  خ د  بمدا مال  د ل مدت هدائ 

 مل ًر لب  علض ممل ار لم  تبلمل وق لهأل مملتاحل مملزيل اال  ول م وم اا تع

  م اا. ممل اا اى م 

 

ددددا  متددددًد وادددد  ُيسددددلم بدددد م بث ددددل مملثسدددد  يسدددد لوم  مملاموعدددداى  فدددد مد اددددام  حيال 

 بد ز  وادً مآلخد يت، اامالعمد مد    اعد وم  ادالوم البادأل و لدك مملاموعدل، ل محل

 ملوارج مت   تي  م مالسه  مت   وم  سوج ل  مر ملتور  الب  ب لع مل سور 

 مدددت  دمال مددد مل جددداح حدددااى  م فيدددع شدددك ا ممدددا لردددت ز.دمتتيددد  دغيددد  دخميددد مدددت

  تدض و تورد  و  اا ها م   ل  ي  ومبع مملاموعل اال  ع ًما     ملسم يل

 فخ . ب   مملثس   تض ع اا غمإلب    مر األ ثأل ومت -ب لبسهأل لها ح 
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 السياسة في التأثير إلى الشخص ي التمكين من سيد: عادل هبة

 

 تسدددعض االددد  وادددً سددد ل ع ددد  الراسددل  متاميدددل سددديً عدددادل همدددل عم دد 

دددا ع ددد  ب ددد م بدددال  أل دمئمدددا  ندددق  سمدددو همدددل عم ددد  مملددد  ج. بت دددو   دمئم 

 ملمتدظ سدؤمل  م 2013  وليدو ندق اد رى حيظ مملة ي  مل ئث ل  ملب ي 

 مملددد  ج لتمرددلم ملت ددد ي  و سددتخًم لددؤث   م ل دددا  يددف هدددو  لهددأل مإلب مئددي

 ؟ ملو ع  ملبرملام دخول  مت

 مإلخدومم بت ومدل مإل احدل  مد  ،2013 لسدام  وليدو مدت ملث ثلم بتاري 

 عمدددد  ُع دددد  درمميددددل. بةددددورج ملسيالددددل  ملسمدددد  ميددددًمم  دوت يدددد مملسدددد ملم

   دسدددتور  لةدددياغل فددد د 50 مدددت مجموعدددل تسيدددلم وبددد ا  مل دددورا مج ددد 

 ل م د. بً ً                                                                                                           

 

 يت  واً ل اش. مت  اام ممل  ج مل ار ل مل و ا ل ام  م مملة ي  ملب ي  ع أل
ُ
 لهاهدأل تسد ي  واد روم ملب رل لهأل  

دا ملب يدد   بدد ا  ولدد م ملاً ددً. ملوعدد  هدد م اعددو علدض
 
ا بتث  مملدد  ج دور  حددول  ف دد  ملثالويددل مملةددادر باسددتخًمم سدد يس 

 ومل و ا. مإل جااي ملتميلمل  ل مل نق ملسةور  م  علض ملسياسل نق مملة يل

 

 رددياغل  مدد   ولدد  يدملتدد مل ا ددل  مددام ملنسددائيل ملش  ددل عددت بال يابددل  تددًثوم ملدد  ت مملتتددًثلم مددت ومحددًج همددل االدد 

 نددق م ددار تاا لددوا ملايددًج مملباوعددل   ددك االدد  وملددا  لجددازمى  ي لتت دد  االدد  ملددا ب باددا همددل االدد  مالتخابدداى. اددالوم 

 نددق و دد لك مل و ددا ل ددام مثدد  ردد ل  مى مسي ددل بدد مور  مس فتاددا مددت ممل ددار ل   ددك زمدى ف  ددً مإلب مئددي ملمتددظ عم يددل

 مالفمد  مل دوص   دوم   م بيم ابادا بد م تست دً بس تادا مل د  ملث ل م تسب  ل ً مابتماع. ع أل مث   خ ا  مجااى

 وادد مئت حجدد  باسددتخًمم ر"مددا بسا بيددل  تددًث  مل ا ددل،  مددام   دد  ع ددًما  ملنسددائيل  ملش  ددل عددت بال يابددل ل سمدد 

 تدظملم مجموعدل مدت م تسمتاا مملس فل وه ه مملسي ل مالست ل اافل علض  باباى لًي اال   لع  ع أل لر ع  عا بيل،

  .مإلب مئي

 حيددددظ 2014   ددددا   نددددق ملاً ددددً ملًسدددتور   م يدددد  بدددد ا  ملنسددددائيل، ملش  ددددل     تادددا يدملتدددد وملددددًعأل ملت  يددددً حم ددددل بسدددً

 ملت دددد يسيل ملهيتدددداى نددددق  ل مدددد  ج ممل اسدددد  ملتمثيدددد  لمددددمام ممل اسددددمل ملتددددًمبلر  تخدددد   بدددد م ملًولددددل 11 مملددددادج  لزمدددد 

اد  ،2014  وليدو – مالتخداب ادالوم  وندق مملسدتوا. رفيسدل مالخ ا  ملسامل وممل ار 
ُ
 علدض  مدمت ملد ي مل و دا ل دام  

م 70 مالادد   ً م 567 بددلم مددت م سدد  ً  وددق ملنسددمل وهدد ه مل ددادم ملت دد يعق مملا دد  نددق ل مدد  ج (%12   ددارب )بنسددمل م سدد

 ممل اعً. مت %1.6  سمل علض ممل  ج فيع حة   مل ي ملساب   ملامدبالم م ارلل مالفم 

 اددددام ب  م هدددا( )ومملاموعدددل عدددادل همدددل  دددًخ   م بددد م ل  دددول  اويدددل  دلدددل ه ددداك لثسددد   لدددع  مدددا ملدددزعأل   دملرثيددد مدددت

 خددد ل  لددك، مددت ملدد غأل وعلددض مماث ددل.    وحدداى   ددًموم  ملرثلددر ت ه دداك اددام ف  ددً  مىدملت ييدد هدد ه ورما ملسددب 

م  مثدددد  االدددد  سدددديًج  لددددك نددددق بمددددا ملنسددددائيل، ملش  ددددل نددددق مل مئددددًج مل وةددددياى لسددددًد   يدددديأل حددددًد ممل دددد وع  مددددت فدددد د 

 مرتسددددددماى  ت يدددددد  نددددددق سدددددداعًى يدملتدددددد مل ئثسدددددديل مل وةددددددياى  حددددددًا بةددددددبتاا عددددددادل همددددددل ملومسددددددلم، مجموعددددددل

 ملسياسل.
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 الخايمة

م
 
 ملثددورج  عددبتع ملدد ي مالثدد  حددول  ملسددؤمل ع ددً هدد م؟ ادد   عددافع ملدد ي مددا   

 بًم ملمر م مت  لع  ملتاليل  بالسمارج رد  ل ي زهو  م مملب ري مت ملب  سيل،

 مسدددددد رم يجياى االدددددد  مالوليددددددل، ممل دددددد وع  جدفتدددددد ختددددددام  .نددددددقهدددددد م عددددددت ملتتددددددً 

 ملمتدددظ الوملدددع ملسدداب  مدددت اددام بالت  يدددً لددد م ل تددو. بدددً ى اددً وملدددًعأل ملت  يددً

 مددددت  دملرثيدددد ه دددداك يمفدددد ملسياسددددل،  دبت ييدددد  تس دددد  مددددا حيددددظ مددددت مل تددددائش عددددت

 مملتس  ددددددددل ملت لددددددددرمى بالدددددددد    وملاددددددددً   وملتخدددددددداباأل، تسمتددددددددتاأل  جدددددددد ي  ملنسدددددددداا

 ومملواف. بالتوبع

 

  تس ددددد  مدددددا حيدددددظ مدددددت مإلشدددددارمى بسدددددض ه ددددداك االددددد   لدددددك، مدددددت ملددددد غأل وعلدددددض

 ملبر  ددا ي ل مج دد  ممل دد وع   يدديأل نددق ُررددً مددا لتددو علددض ملب د ددل، بددالت لرمى

 ،مل ددوميق  حدً علدض (.2015  ي، و"ددا ي  توم   ي  و لدرو،  م، ب  د   م، ) وم،

 وملدددددددًعأل ملت  يددددددً و عمددددددال ملمتددددددو     بيدددددد نددددددق مملهددددددارمى ممل دددددداراوم  م تسدددددد 

ددا ملبرلددامش  ظهدد  واددً مملهددارمى.   ددك وحسدد وم   شددار فرمددا  هميددل.    ددر م س اس 

  د ثيدد سدل ا اد   تدض و ل د  مخت بدل بةدورج  فرد   لدا مآلم  ممل دار لم   حدً  ليدع

  سددددؤمل  
 
م  .  ه يددددا  ً  ملتتددددول  مملسددددت  لم مملدددد ماملم  حددددً احدددد  هدددد م، عددددت واسيدددد

دددا مخت دددف مسدددتوا ب م ارلدددل ممل دددار ل مل يبيدددل   جمملددد ث دددل ندددق ملومضددد   عدددت  مام 

  ليبيا. نق مملً ي مملاتم  نق ممل ارااى مالخ ياى ملنساا

 

دددددددا. ملنسددددددداا عمددددددد   يبيدددددددل علدددددددض   مدددددددا ملددددددد ه  هددددددد م  ثددددددد  ل دددددددً   حدددددددًا االددددددد  مس 

م [مإلب مئدددي ملمتدددظ]   ددد ك ل دددً   ممل  "يددداى مل اشددد اى دددا  ثددد   م   جابي   علددددق  ملدددر 

 ملشالدل درمسدل و  هد   .مملاموعدل دمخد   ي دو بريد عملدق  دلب  ي  تس   فيما

  ي  و لدددرو،  م، ب  ددد   م، ) وم، ممل ددد وع   يددديأل مدددت مسدددُتنم   مل ددد  ملتاليدددل

ا. ب متاا ملسم يل  جمي   مرت  يف (2015  ي، و"ا ي  توم   مس 

 

 ميددددددًمم نددددددق مملبابتددددددل مالحددددددًم  مسددددددت  م   م م دددددد  سدددددد ومى  رادددددد  مدددددد ور مدددددد 

 مؤ ددًج. غلددر ل مدد  ج ملسيالددل  ملتمرددلم فدد   زملدد  ا سددالأل،مل  ل ددار ملتت يدد 

ج  رمح   معتبر ف ً ملم ًمم، بسض ونق ًة  مملشدًود بالت دًم ملتمسدك بد م ب د

  .بددارز   ت ددًم  ح مزهددا،  ددأل  م سددم  مل دد  ل مدد  ج ملسياسدديل ممل ددار ل نددق
 

 و"ددًا

   ددار م معدا ات مد  مليددوم مل اشد اى مدت ملرثلددر تسمد  ثابد ،  تددول   واد  مدت

   دددددك  ثمتدددد  شددددام ، عددددد ج وبددددود عددددًم ومددددد  لس ددددود.  متددددً ر"مدددددا م ددددول  يدزم دددد

 مبيددًج   ي ددل  باددا وملددًعأل ملت  يددً  تددض مإلب مئددي ملمتددظ مددت   دد ل ت مل  ي ددل

 ندددق  خددد ا  مسدددتخًمماى  ددد لك لهدددا   دددوم   م  مردددت و" لدددع مملهمدددل، هددد ه إل مدددام

  خ ا. لوميق

 

 

 

 

http://www.intrac.org/


 INTRAC 2016                                                                              13 ©  من البحث اإلجرائي إلى التأييد والدعم
 

 

 

 

 املراجع

 ، مالردددب ي ، س سددد ل  ورم  عمددد ، مسهدددً  مردددلم مملددد  ج ندددق ملشيددداج ملسامدددل وملسياسددديل(، 2015"و" يويددد  آر، و   س حمدددً، م دددع   لدددو ي، تدددي  ملودددا 

 .م موعل  سول -بملروى مالم يريل ملاامسل ومملوم  ل، مملً ي ل مجتم 

 ،مةدد  نددق ملبر  ددا ي مملا دد  وعاىم دد    حددًا -ملسامددل ملشيدداج نددق مملدد  ج م ددار ل ملت يدديأل  ،2015  ي، و"ددا ي  توم   ي  و لددرو،  م، ب  دد   م،  وم 

 شيبي ً. بارك، دي  و آي ،وممل  ب وليبيا و و  

 ،17-6  . ،14 راأل م ار"ل ، وصل  م س اس وملس  ل  مل سوب مس فل ملت ار يل، ملمتو  (،1981) اي هال. 

 ، ستخًم وملا م و يف   ت (،2012) آر مام، وهاي آر بو" يوي
ُ
ممل  ز  .ملش وميل؟ غلر ملًوليل ملت ميل  ماىم  ام  مت مإلب مئي ملمتظ  سالي  ت

 ملًوتق ل م  ماى غلر ملش وميل ل تًري  وملمتظ،   سبورد.

 ، م بادددتأل لتدددت (،2007)  م سدددمي  ،16 رادددأل عم يدددل ورادددل ،ل دددتس أل ملش وميدددل غلدددر ملًوليدددل ممل  مددداى دعدددأل ندددق مإلب مئدددي ملمتدددظ  ملبسددد    بددد م   ثلدددر 

 يل ل تًري  وملمتظ،   سبورد.ممل  ز ملًوتق ل م  ماى غلر ملش وم

 ( ملتس س  ملت موي نق مجموعاى ر لرج، ملن  ج ملبسيولوبيل، مملا ً 1965 اك مام، اي ،)6، راأل 63. 
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