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سفع الجلست00 :و 82دكيلت

علضث لجىت ألامً والضؿاع حلؿت زههتها لالؾخماع الى ؤعًاء اللجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب.
وفي مؿتهل الجلؿت ،كام الؿُض عثِـ اللجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب بخلضًم عغيا ّ
جُغق زالله بلى
الؿُاق الظي اؾخىحب وحىص هظه اللجىت ،واإلاخمثل في جؼاًض الهجماث ؤلاعهابُت التي اؾتهضؿذ اللىاث الىظامُت
ّ
واإلايكأث الؿُاخُت والؿُاؾُين واإلاىاَم الحضوصًت وزلـذ عضًض الكهضاء ،بياؿت الى جؼاًض عضص الخىوؿُين الظًً
جدىلىا الى باع الخىجغ ،والظًً بلؽ عضصهم خؿب بخهاثُت لىػاعة الضازلُت  2929شخو ،بلى حاهب مىع  31ؤلف
شخو مً الؿـغ مىظ ؾىت . 3931
وإلاجابهت هظه الظاهغة ّ
جم اخضار اللجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب لضي عثاؾت الحيىمت مىظ ؾىت 3932
ّ
وؿلا للـهل  66مً اللاهىن ألاؾاس ي عضص  36لؿىت  3932اإلااعر في  91ؤوث  3932اإلاخعلم بمياؿدت ؤلاعهاب ومىع
ػؿل ألامىاٌ .ويبِ ألامغ الحيىمي عضص  3111لؿىت  3932اإلااعر في  32هىؿمبر  3932احغاءاث جىظُمها وَغق
ؾيرها لخىُلم ؿعلُا في وكاَها ًىم  33ماعؽ  3936بعلض احخماعها الاوٌ بةقغاؾ ّ
الؿُض عثِـ الحيىمت.
ّ
جًم اللجىت  33عًىا ًمثلىن مسخلف الىػاعاث والهُاول الىَىُت اإلاغجبُت بهـت مباقغة ؤو ػير
هظا و
ّ
مباقغة بمياؿدت ؤلاعهاب ،وٍغؤؽ اللجىت ممثل عً عثاؾت الحيىمت ،وٍىىبه عًى ممثل عً وػاعة العضٌ وَعمل
هالهما بالخـغغ وامل الىكذّ .
وجإمً عثاؾت الحيىمت الىخابت اللاعة للجىت.
وؤزىاء مضازلخه ،اؾخعغى الؿُض مسخاع بً ههغ (عثِـ اللجىت) ؤهم ألاصواع واإلاهام التي جلعبها هظه اللجىت
ومنها اإلاهام الاؾتراجُجُت واإلاخمثلت في 4


بنضاع اإلاباصت الخىحيهُت الىـُلت بالخىقي مً ؤلاعهاب ومياؿدخه واإلاؿاعضة على ويع البرامج والؿُاؾاث
التي تهضؾ بلى مىع ؤلاعهاب.



بعضاص صعاؾت وَىُت حصخو ظاهغة ؤلاعهاب وجمىٍله والظىاهغ ؤلاحغامُت اإلاغجبُت بها وجلُُم مساَغها
وؾبل مياؿدتها وجدضص ألاولىٍاث الىَىُت في الخهضي للظاهغة



اإلاؿاهمت في جيكُِ البدىر والضعاؾاث لـهم الظاهغة ولخدضًث الدكغَعاث اإلاىظمت للمجاالث طاث الهلت
باإلعهاب بما ًدلم جىـُظ بغامج الضولت في الخهضي للظاهغة.
وؤبغػ ؤن اللجىت جلىم هظلً بمهام جدؿِؿُت ،وجخمثل في وكغ الىعي الاحخماعي بمساَغ ؤلاعهاب مً زالٌ

خمالث جدؿِؿُت وبغامج زلاؿُت وجغبىٍت وبنضاع بالػاث وؤصلت ووكغٍاث وبكامت الىضواث واإلااجمغاث جيىن مىحهت
لجمُع ؿئاث اإلاجخمع كهض صعم الُلظت وحعؼٍؼ الثلت وبىاء اللضعة على الخهضي.
بياؿت الى طلً جًُلع اللجىت بمهام جيؿُلُت ،ومنها جِؿير الاجهاٌ بين مسخلف الىػاعاث وجيؿُم حهىصها
في اإلاجاالث طاث الهلت بالىكاًت مً ؤلاعهاب ،هخيؿُم ومخابعت الجهىص الىَىُت في مجاٌ جُبُم بحغاءاث خماًت
ألاشخام اإلاعىُين بالحماًت على معنى الـهل  13مً كاهىن عضص  36لؿىت  .3932بياؿت الى الخيؿُم مع اإلاهالح
اإلاعىُت لخىؿير اإلاؿاعضة الُبُت والاحخماعُت واللاهىهُت لـاثضة ضحاًا ؤلاعهاب لًمان الخعافي الجؿضي والىـؿاوي
وجِؿير بعاصة بصماحهم في اإلاجخمع.
وؤوضح ؤن مً مكمىالث الجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب اإلاهام الخىظُمُت والاؾدكاعٍت ،خُث جلىم اللجىت
بمخابعت وجلُُم جىـُظ كغاعاث الهُاول ألاممُت اإلاسخهت طاث الهلت بمياؿدت ؤلاعهاب في بَاع خغم جىوـ على الىؿاء
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بالتزاماتها الضولُت وصعم اإلاجهىص الضولي في مياؿدت ؤلاعهاب ،واجساط كغاعاث في ججمُض ؤمىاٌ ألاشخام والخىظُماث
اإلاضعحت باللىاثذ ألاممُت اإلاعضة مً َغؾ لجىت العلىباث الخابعت إلاجلـ ألامً (اللغاع  ،)3361واجساط كغاع في ججمُض
ؤمىاٌ ألاشخام والخىظُماث التي جبين للجىت اعجباَها بالجغاثم ؤلاعهابُت (اللجىت مُالبت بخدضًض ؤؾماء ألاشخام
والخىظُماث اإلاىحىصة بخىوـ واإلاكدبه في اعجباَها بالجغاثم ؤلاعهابُت وحعمُمها على الؿلِ ؤلاصاعٍت واإلااؾؿاث
اإلاالُت).

ّ
ؤما في ما ًخعلم باإلاهام الاؾدكاعٍت ،ؤبغػ ؤن اللجىت جبضي الغؤي في مكاعَع الىهىم اللاهىهُت اإلاخعللت

بمياؿدت ؤلاعهاب ،وجلترح جهىعاث عملُت لخىـُظ البرامج والؿُاؾاث للجهاث الحيىمُت صعما للمجهىص الىَني في
مجاٌ الخىقي مً ؤلاعهاب ومياؿدخه.
وزالٌ العغى جم الخعغؾ على الخُىٍ العغًٍت لالؾتراجُجُت الىَىُت إلاياؿدت الخُغؾ وؤلاعهاب والتي
تهضؾ الى يمان عئٍت واضحت ومكترهت بين حمُع اإلاخضزلين جيسجم مع اإلاجهىص الىَني في مجاٌ مياؿدت ؤلاعهاب
ملابل جُىٍغ اللضعاث الىَىُت إلاجابهخه يمً معالجت قاملت ومخعضصة الابع ــاص وطلً يمً ؤعبعت عواثؼ و هي4
 .3الىكاًت4


الخىقي وملاومت ول ؤقياٌ الخُغؾ وومىع اؾخلُاب العىانغ ؤلاعهابُت وخغمانها مً الىؾاثل التي جمىنها
مً جىـُظ مسُُاتها



جدضًض العىامل اإلاؿاهمت في اهدكاع الخُغؾ العىُف والعمل على معالجتها والخهضي لعملُاث الاؾخلُاب
بلهض جىـُظ هجماث بعهابُت



معالجت العىامل الاحخماعُت والاكخهاصًت والؿُاؾُت والـىغٍت التي حؼظي ؤلاعهاب مً زالٌ يبِ
الخُاعاث الؿُاؾُت والاكخهاصًت الىاحعت ,



حعؼٍؼ صوع اإلاغؤة في الىكاًت مً الخُغؾ وؤلاعهاب



حعؼٍؼ زلاؿت الحىاع ووكغ مباصت التربُت الكاملت وحعمُم زلاؿت الدؿامذ والاعخضاٌ وكبىٌ آلازغ وجُىٍغ
زُاب صًني معخضٌ ومدؿامذ ,



الخىقي مً اؾخلُاب عىانغ حضًضة عً َغٍم اللهترهاث،



الخىقي مً الخُغؾ العىُف صازل السجىن وؤماهً العباصة،



اجساط الخضابير الالػمت الؾدباق وهكف جدغواث اإلاجمىعاث ؤلاعهابُت والخهضي لظاهغة اإلالاجلين ألاحاهب،

 .3الحماًت
• حماًت املىاطىين وامليشآث وألاهذاف الحساست مً العملياث إلاسهابيت والحذ مً مخلفاتها ورلً
بخؤمين الحذود ووسائل الىلل والبييت الخحخيت:
• إعذاد خطت لحماًت ألاهذاف الحساست،
•
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مشاكبت وسائل الاجطاٌ الحذًثت في هىف احترام حلىق الاوسان وحماًت الحياة الخاضت للمىاطىين،

•

ميافحت الاسخعماٌ والخذاوٌ والىلل غير املششوع للبػائع واملىاد الاستراجيجيت والتي ًمىً اسخغاللها
ألغشاع إسهابيت أو لطىع مخفجشاث،

•

إضذاس وثائم هىيت وسفش مؤمىت وإحيام مشاكبت جحشواث ألاشخاص وجىلالتهم عبر الحذود

• مشاكبت جمىيل الجمعياث واملىظماث غير الشبحيت وعملياث الخمىيل وجحىيل ألاسضذة املشجبطت باإلسهاب،
• جذعيم مىظىمت الشكابت واملشاكبت عبر الحذود لػمان حماًت املطاساث واملىاوئ البحشيت واملعابش البرًت،
• حعضيض الدششيعاث املخعللت بحماًت ومساعذة ضحاًا إلاسهاب،
• سضذ جحشواث وجىلالث املجمىعاث إلاسهابيت.
 .1الخدبع
• مىع إلاسهابيين مً الخخطيط للعملياث إلاسهابيت وجىفيزها مع غمان جلذًم مشجىبيها للعذالت ،ورلً مً
خالٌ جطىيش وحعضيض اللذساث البششيت واللىجسديت للذولت في مالحلت ألافشاد والجماعاث إلاسهابيت
• جذعيم اللذساث على مسخىي الدششيع الىطني في مجاٌ ميافحت إلاسهاب،
•

دفع الخعاون اللػائي على الطعيذًً إلاكليمي والذولي،

•

الاسخفادة مً الخبرة والخجاسب امللاسهت في مجاٌ الاسخعالم والاسخخباس،

•

الاسخخذام ألافػل ملىظىمت جىصيع سجالث وكىائم املطلىبين،

• مىع إلاسهابيين مً حياصة ألاسلحت الخفيفت،
• جحذًذ وهشف العىاضش املفدش عنها.
 .4الغص
• الاسخعذاد ملىاجهت جذاعياث العمل إلاسهابي والخلليظ مً مخلفاجه
• بعث وحذة ّ
كاسة وكادسة على الخحشن والخطشف في ألاصماث،
• بلىسة استراجيجيت اجطاليت لألصمت،
•

 -حعضيض الخعاون إلاكليمي والذولي في مجاٌ جبادٌ املعلىماث،

• مساعذة ومساهذة ضحاًا الاسهاب ورلً بخؤمين الخعىيػاث املاليت واملعىىيت،
•

حماًت الشهىد،

• مخابعت املشبىه فيهم واحالت املتهمين على اللػاء،
• احترام الحلىق ألاؾاؾُت للمىكىؿين.
وؤياؾ العمُض مسخاع بالىهغ ؤهه لخىـُظ هظه الاؾتراجُجُت قغعذ الىػاعاث في بعضاص زُِ العمل
اللُاعُت بعض ْ
ؤن ّ
جم جيىًٍ ؤلاَاعاث في الؼغى وجم اعضاص صلُل بحغاءاث العخماص مىهجُت مىخضة لخُِ العمل
وجىػَعه على ول الىػاعاث .
حل اإلاسُُاث حاهؼة في حىٍلُت  ،3932واهُللذ الىػاعاث ّ
وعلى هظا ألاؾاؽ ؤنبدذ ّ
ول في مجاٌ
ازخهانها في جىـُظ الاؾتراجُجُت مً زالٌ بغامج مدضصة.
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مً ّزمت ّ
جُغق الى وحىص قغاواث ومجاالث للخعاون باليؿبت للجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب ،ؾىاء وان
الخعاون زىاثُا ،ؤو ّ
مخعضص ألاَغاؾ ؤو حعاون مع اإلاباصعاث الخانت ؤو مع مىظماث اإلاجخمع اإلاضوي.
 .3على مؿخىي الخعاون الثىاجي4
 الاجداص ألاوعوبي
• اإلاكاعهت في ؤقؼاٌ اللجىت الـغعُت للعضٌ وألامً في بَاع اجـاق الكغاهت بين جىوـ والاجداص
ألاوعوبي
• صعم وجيؿُم مباصعاث مىظماث اإلاجخمع اإلاضوي في مجاٌ الىكاًت مً الخُغؾ العىُف
• البدث العلمي ومياؿدت ؤلاعهاب
 ؿغوؿا4
•

ابغام مظهغة جـاهم مع اللجىت الىػاعٍت اإلاكترهت الـغوؿُت للىكاًت مً الجىىح والخُغؾ وبعؾاء
ؿغٍم عمل مكترن ًجخمع ؾىىٍا.

•

بترهيز مىظىمت وَىُت للىكاًت وؤلاقعاع والخعاَي مع ويعُاث الخُغؾ .وجم في هظا ؤلاَاع جىظُم
ملخلى جىوس ي ؿغوس ي في مجاٌ الىكاًت مً الخُغؾ العىُف بىالًت الليروان في الـترة مً  2بلى 6
صٌؿمبر ،3932
 .3الخعاون مخعضص ألاَغاؾ – مىظىمت ألامم اإلاخدضة

 اإلاضًغٍت الخىـُظًت للجىت ألاممُت إلاياؿدت ؤلاعهاب ومىخب ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت ؤلاعهاب ()CTED
• حعؼٍؼ كضعاث الؿلُاث الخىوؿُت اإلاسخهت في مجاٌ جغهيز اإلاىظىمت الىَىُت لخجمُض ؤمىاٌ وؤنىٌ
ؤلاعهابُين
• حعؼٍؼ اهسغاٍ اإلاجخمع اإلاضوي واللُاع الخام في جىـُظ اللغاعاث ألاممُت عضص  3634لؿىت 3932
و 3312لؿىت  3934إلاجلـ ألامً.
 البرهامج ؤلاهماجي للمم اإلاخدضة ()UNDP
• الاهُالق في مكغوع "الخىقي مً الخُغؾ العىُف مً زالٌ ملاعباث بهماثُت مبيُت على خلىق
ؤلاوؿان" بخاعٍش  39ماي ً 43932دظى هظا اإلاكغوع بخمىٍل ؾىَؿغي بـ ـ  1مالًين صوالع يهضؾ بلى
صعم اللجىت وحهاػها ؤلاصاعي مً حهت ولخُىٍغ اللضعاث الىَىُت في مجاٌ الخىقي مً الخُغؾ
العىُف وزانت على اإلاؿخىي اإلادلي ،مً زالٌ اقغان مسخلف ألاَغاؾ الـاعلت بما في طلً
اللُاع الخام واإلاجخمع اإلاضوي.
 مىخب مياؿدت ؤلاعهاب ( )UNOCTوطلً بالعمل على بغهامج مكترن بين اللجىت ومىظىمت ألامم اإلاخدضة
للىكاًت مً الخُغؾ العىُف ًغجىؼ على4
• إلاغاؿلت على جىـُظ زُِ العمل الىػاعٍت الخانت بالىكاًت في بَاع جىـُظ الاؾتراجُجُت الىَىُت
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• ويع بَاع لإلخاَت بضحاًا ؤلاعهاب
• جغهيز آلُت وَىُت لخيىًٍ اإلاماعؾين مً اللُاع العام والخام والجمعُاحي قي مجاٌ الىكاًت مً
الخُغؾ العىُف
 .1اإلاباصعاث الخانت  -اإلااؾؿاث اإلاىبثلت عً اإلاىخضي العالمي إلاياؿدت ؤلاعهاب
GCTF
 مغهؼ هذاًت الذولي مليافحت الخطشف العىيفً 4خم الخعاون أساسا في بىاء كذساث املؤسساث الخىوسيت
في مجاٌ الخعاطي مع عىدة امللاجلين ألاجاهب والخعامل مع الخطشف في عالكت بالطفىلت.
 الطىذوق العاملي إلششان املجخمعاث املحليت ومساعذتها على الطمىد :GCERF
 املعهذ الذولي للعذالت وسيادة اللاهىن 4املشاسهت في الخظاهشاث التي ًىظمها املعهذ.
وجخمثل اإلاباصعة الخانت في آلُت الخعاون والخيؿُم العؿىغي وألامني بين جىوـ ومجمىعت الضوٌ » « G7+7
هما ؤولذ اللجىت الىَىُت إلاياؿدت ؤلاعهاب اهخماما هبيرا لكغاواتها مع مسخلف ميىهاث اإلاجخمع اإلاضوي ؿعلى اإلاؿخىي
اإلادلي خغنذ على حكغًٍ الجمعُاث في ؤوكُتها.
وؤزىاء الىلاف حؿاءٌ ألاعًاء عً وحىص ّ
جهىع إلاخابعت وجلُُم هظه الاؾتراجُجُت و عً وحىص صعاؾاث
ّ
ّ
بضكت باعخباع ؤن هظا ألامً مً قإهه ؤن ّ
ًيىن مغحعُت علمُت في ؿهم الظاهغة الاعهابُت مً
جىضح هظه الظاهغة
خُث اإلايكإ و هُـُت اؾخلُاب الاعهابُين.
ّ
وجُغق بعٌ ألاعًاء بلى الاؾتراجُجُت الخىانلُت ألاصاء الاعالمي لُيسجم مع الخُت الاؾتراجُجُت إلاياؿدت
الاعهاب ،وفي هظا الؿُاق صعا الىىاب الى مؼٍض ؤزظ الحظع في زهىم الدؿغٍباث الاعالمُت التي مً قإنها ؤلايغاع
باإلاجهىص ألامني في يل جإزير ؾُُغة هاحـ الؿبم الاعالمي على مىحباث ملاومت آؿت الاعهاب.
مً حهت ؤزغي ؤقاع عضص مً الىىاب الى الضوع الاؾدكاعي الظي جلعبه هظه اللجىت ،ومضي مكاعهت ؤعًائها
ّ
زانت وؤهه ٌعخبر مً
في مكغوع اللاهىن ألاؾاس ي اإلاخعلم بدىظُم خالت الُىاعت اإلاعغوى خالُا على ؤهًاع اإلاجلـ،
يمً الىؾاثل التي حعخمضها الضولت ّ
للغص على التهضًض الاعهابي.

ّ
وجدضر البعٌ آلازغ الى مؿإلت العاثضًً مً باع الخىجغ ومأٌ ألاَـاٌ الظًً عاؿلىا ؤولُاءهم ؤو ولضوا في

باع الخىجغ ،مدؿاثلين عً الؿُاؾت التي ؾخيخهجها الضولت بػاءهم.
وفي ؾُاق مخهل حؿاءٌ الىىاب على مضي الخيؿُم الاكلُمي مع الضوٌ اإلاجاوعة في زهىم الاؾتراجُجُت
ّ
زانت وؤن ما حعُبه اإلاىظماث الضولُت على البالص الخىوؿُت ًخمثل ؤؾاؽ في ػُاب الخيؿُم
الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب
مع الضوٌ اإلاجاوعة.

ّ
ّ
وفي جـاعله مع مسخلف الخضزالث ؤهض العمُض مسخاع بالىهغ ؤهه ال بض مً ويع اؾتراجُجُت اجهالُت على
اإلاؿخىي الىَني ،زانت وؤن ألازُاء الاجهالُت ؤخُاها جيؿف ول العمل الظي جىجؼه ّ
الضولت في مجاٌ ملاومت
ّ
الاعهاب .وؤهض على يغوعة وحىص زلُت اعالمُت حعمل مباقغة مع الىػاعاث .
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وؤياؾ ؤن اللُع مع الاعهاب ٌؿخىحب اهتهاج وؾاثل حضًضة حعخمض باألؾاؽ على اؾتراجُجُت الاؾدباق.
ّ
ّ
وفي ما ًخعلم بالحايىت الكعبُت ؤهض العمُض ؤهه ؿعلُا ال جىحض خايىت وؤن الاقياٌ الىخُض ًُغح في
ّ
الحىايً الهؼغي اإلاترهؼة ؿعال في ألاماهً اللغٍبت للجباٌ باعخباع ؤن الجمُع ٌعغؿىن بعًهم البعٌ في جلً
اإلاىاَم.
ّ
وخىٌ اللجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب ،ؤهضث الؿُضة هاثلت الـلي ؤهه عىض جيىًٍ اللجىت ،وان مً ؤوهض
ألاولىٍاث بنضاع الاؾتراجُجُت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب وهي التي جم اؾخىمالها الخلا وجىػَعها على واؿت الىػاعاث
ّ
إلبضاء الغؤي ؿيها .وؤياؿذ ؤهه ولئن لم جخم اؾدكاعة مجلـ هىاب الكعب في البضاًت بال ؤهه عىضما نضعث
الاؾتراجُجُت في قيلها النهاجي جم جىػَعها على حمُع الؿلِ بم في طلً مجلـ هىاب الكعب.
ّ
وؤياؾ اإلاخضزلىن ؤن مؿيرة اللجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب اهُللذ بىحىص  26مكغوع وَني ،وهخج عنها
وحىص عئٍا حضًضة للضؿاع جمغهؼ باألؾاؽ على اإلاؿخىي الثلافي.
ّ
ّ
ّ
ّ
وجُغكىا بلى الؿبب الغثِس ي وعاء اهدكاع ظاهغة الاعهاب ماهضًً ؤن واؿت الضعاؾاث جاهض ؤن الـلغ والتهمِل
ّ
ّ ّ
وبال ليان الاعهاب كض اهدكغ مىظ الؿخِىاثّ .
وعصا عً
مىمال بال ّؤنهما لِؿا وعاء اهدكاع هظه الظاهغة
ولئن اعخبرا ؾببا
ّ
اإلاخعلم بؿبب اهدكاع الاعهاب بعض الثىعة ومع ظهىع الحغٍاث ،ؤحاب العمُض مسخاع بالىهغ ؤن طلً ألامغ ّ
مغصه
الؿااٌ
باألؾاؽ ظهىع جُاعاث عضًضة جىاصي باججاهاث مسخلـت ،مما هخج عىه وحىص ّ
جُغؾ ؿىغي ًىاصي بـغى هظام ؾُاس ي
ّ
بال ؤهه ؤمىً لخىوـ في ظغؾ وحيز جـىًُ هظام ؤههاع الكغَعت وهى ما ّ
ّ
ٌعض ؾُُغة
معين على اإلاجخمع الخىوس ي،

ؿعلُت على الاعهاب باعخباع ّ
ؤن عضصا هبيرا منهم مخىاحض خالُا بالسجىنّ .ؤما عً الاعهابُين اإلاخىاحضًً بالسجىن ؿهم
باألؾاؽ مجمىعاث نؼيرة معغوؿت باالؾم وول ما جم مؿً عىهغ مً العىانغ ًخم حكُُب اؾمه مً اللاثمت.
ّ
ّ
في ما ًخعلم بالضعاؾاث التي جم احغائها ؤياؾ اإلاخضزلىن ؤن اللجىت الىَىُت إلاياؿدت الاعهاب باصعث بةحغاء
ملابلت مع وػاعة الخعلُم العالي والبدث العلمي وجم امًاء اجـاكُت بين الُغؿين إلمًاء صعاؾاث علمُت وهي صعاؾاث
ّ
مسخهين ،وجم في هظا ؤلاَاع ؤزظ والًت اإلاضهُين ّ
ّ
جخًمً
هعُىت إلحغاء الضعاؾاث باعخباعها
جىجؼ على اإلاُضان ومع
ّ
جبين اإلاجمىعاث التي ًىحض يمنها اؾخلُاب .واعخبر ّ
ماقغاث ّ
اإلاخضزلىن ؤن الخجغبت مع وػاعة الخعلُم العالي حعخبر
ممخاػة.
ّ
ّ
ّ
وفي ما ًخعلم بالعاثضًً مً باع الخىجغ ،ؤوضح اإلاخضزلىن ؤن عضصهم ًبلؽ  299شخو منهم مً ًىحض
ّ
زانت باليؿبت إلاً ًضزل بُغٍلت ّ
ماهضًً ؤن الاقياٌ ًُغح ّ
ؾغٍت.
بالسجىن ومنهم مً ًىحض في ؤلاكامت الجبرًت
ّ
ّؤما في ما ًخعلم بالعالكت مع الجاهب الخىـُظي ؤوضح ؤعًاء اللجىت ؤن صوع اللجىت هى باألؾاؽ صوع وكاجي،
وعلى هظا ألاؾاؽ ؿهي ّ
جخلضم باالكتراخاث والخُِ وآلُاث الخىـُظ ،هما كامذ هظلً بخيىًٍ عضص مً ؤلاَاعاث .
وؤياؿىا ؤن آلُاث اللجىت حؿخىحب ؿعال وحىص زالًا عمل .وٍىحض خالُا ؤعبعت زالًا مىبثلت عً اللجىت وهي 4زلُت
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ّ
ججمُض ألامىاٌ وزلُت الكهضاء والجغحى ضحاًا ؤلاعهاب وزلُت العاثضًً مً باع الخىجغ بما ؿيهم ألاَـاٌ ،وؤزيرا
ّ
مىظىمت ّ
الغنض وؤلاقعاع اإلابىغ.
ّ
ّ
والخُغؾ العىُف ،ؤحاب العمُض مسخاع بً ههغ ؤن هىان ؿغق
وفي جـاعل مع ؤخض ألاعًاء خىٌ
الخُغؾ
ّ
زانت في ظل ػُاب حعغٍف لإلعهاب باعخباعه مـهىم ًسًع ؤؾاؾا لغئٍت ؾُاؾُت .وٍىمً الازخالؾ
بين الحالخين،
في اإلالاعبت التي حعخمضها الضوٌ في حعغٍـها لإلعهاب ،باعخباع ؤن الضوٌ ّ
حعغؾ الاعهاب مً زالٌ ألاعماٌ التي مً قإنها
ّ
ّ
الخُغؾ تهضًض ،في خين ؤن
الخُغؾ ؿدؿب ًدُل على الضوٌ التي حعخبر
ؤن حعخبر ؤعماٌ اعهابُت .وؤياؾ ؤن مهُلح
ّ
ّ
للخُغؾ العىُف ًخم حعغٍـه خؿب ملاعبت مبيُت على خماًت خلىق الاوؿان ختى ال جخم بخالت ألامغ على
الخهضي
ّ
الخُغؾ
ملاعبت عؿىغٍت .وؤياؾ ؤهه لى وان مً اإلامىً للامىا بخؼُير حؿمُت اللجىت باعخباعها ال جياؿذ ؤلاعهاب وبهما
مع الخإهُض على ؤن صوعها وكاجي باألؾاؽ.
ّ
ّ
ازغ طلً وجـاعال مع جضزالث بعٌ الىىاب خىٌ صوع اللجىت في ما ًخعلم بالعاثضًً مً باع الخىجغ ،ؤحابذ
ّ
الؿُضة هاثلت الـلي ؤن صوع اللجىت ًخمثل هظلً في مخابعت اللغاعاث ألاممُت إلاياؿدت الاعهاب بما في طلً اللغاعًٍ
ّ
ّ
ّ
وجُغكذ ؤهه مىظ  3931مع انهُاع صاعل قهضث عضًض الضوٌ مىحت عىصة مً باع الخىجغ ،ولم ًخعلم
3313و .3136
ّ
ألامغ ؿدؿب بالخداق العاثضًً ببلضان اليكإة .وفي هظا ؤلاَاع كامذ اللجىت الىَىُت إلاياؿدت ؤلاعهاب باإلَالع على
الخجاعب الضولُت في هظا اإلاجاٌ .علما وؤهه ال ًىحض ؤي صولت هجحذ على ؤخؿً وحه في الخعامل مع ألامغ .وكامذ
ّ
اللجىت بالخالي بللاءاث مع مسخلف ّ
ميىهاث اإلاجخمع اإلاضوي ووؾاثل ؤلاعالم ماهضًً ؤن مؿإلت الخعامل مع العاثضًً
ّ
مً باع الخىجغ ال ًدىمها زُاع الضوٌ وبهما جدىمها الالتزاماث الضولُت وصؾخىع البالص.
ّ
وؤياؿذ ؤهه ًىحض زالزت مداوع ًيبغي الترهيز عليها في هظا ؤلاَاع جخمثل في 4بخالت العاثضًً على اللًاء
لخلضًغ زُىعة ؤؿعالهم ومداؾبتهم ،ومؿإلت الـًاء السجني وخماًت اإلادُُين بهم ومىعهم مً اؾخلُاب مؿاحين
ّ
الالخلت للحض مً زُىعتهمّ .
زانت وؤن الهضؾ في هظه اإلاغخلت لم ٌعض ألاشخام الاعهابُىن في
الحم العام ،والغعاًت
ّ
خض طاتهم وبهما خماًت اإلاجخمع اإلادُِ بهم مً زُغ الاؾخلُاب.

ّ
ّ
جُغكذ ؤزغ طلً بلى ألاَـاٌ العاثضًً مً باع الخىجغ مكيرة بلى ؤنها الـئت التي جُغح نعىبت ؿعلُت ،باعخباعها
الؿاصؾت ،وهم لِؿىا ّ
جخيىن مً  % 29مً ألاَـاٌ صون ؾً ّ
ّ
مغؾمين ولِـ لضيهم مًامين والصة .وؤياؿذ ؤنهم
ّ
ٌكيلىن هاحؿا هبيرا باعخباعهم كض ًيىهىا قاهضوا عملُاث الخلخُل ؤو زًعىا بلى عملُاث جضعٍبُت .وؤياؿذ ؤن
ّ
اللجىت كامذ بخدضًض اإلااؾؿاث اإلاخضازلت في عالكت بالُـىلت للخعامل مع هظه الىيعُاث ماهضة ؤهه ال ػاٌ هىالً
ّ
الىثير مً الجهض الظي ًخُلب بظله في هظا اإلاىيىع .وؤياؾ الؿُض مالً هكالؾ ؤهه جىحض الُىم قبىت وَىُت
للماؾؿاث ّ
ّ
الخُغؾ والعىصة .هما جم العمل على ويع ملاعبت وَىُت في
اإلاضعبت للخعامل مع هاالء ألاَـاٌ في مؿاثل
هظا الكإن.
وفي بحابت على العضص الـعلي لإلعهابُين الُىم ،ؤوضح العمُض بالىهغ ؤهه ًهعب اًىم جدضًض العضص بالًبِ
ّ
مخدغهت بين
عػم وحىص عنض صكُم خىٌ هظا ألامغ ،وؤياؾ ؤن الاقيالُت جُغح باألؾاؽ ليىن العىانغ اإلاىحىصة
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ّ
ّ
ألاهم ؤهه جم بيعاؾ هظه
الحضوص الخىوؿُت والجؼاثغٍت ،ماهضا وحىص جيؿُم مع الجؼاثغ خىٌ اإلاىيىع .وٍبلى
العىانغ على مؿخىي اللُاصاث .وؤياؾ ؤن الىثير مً الاعهابُين كامىا بخؼُير ؤؾاميهم وحيؿُاتهم وحىاػاث ؾـغهم،
ّ
ّ
ّ
بالخعغؾ عليهم مً زالٌ حعغٍف الحمٌ الىىوي.
بال ؤن وػاعة الضازلُت اجسظث الاحغاءاث الالػمت
ّ
وزخم جضزله بالخإهُض على ؤن الضولت الُىم جدخاج بلى صعاؾت وَىُت خىٌ الىيع في جىوـ جيىن مبيُت على ؤؾـ
مجغص ّ
علمُت إلاعغؿت الىاكع ال على ّ
جىهىاث.
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سئيس اللجىت

ّ
ملشسة اللجىت

عبذ اللطيف امليي

خيساء بً حشاث

