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  ةسرادلا جهنمو فدهو ةمدقم
 ةئف تحبصأ ثيحب ةمدقتملا لودلل اسايق ةعفترم يناكس ومن تالدعمب اومن لقألاو ةيمانلا لودلا مستت 

 اهتاسايس روصقو لودلا كلت يف دراوملا ةيدودحم لظ يفو .اهيف ناكسلا نم عسوألا ةحيرشلا يه بابشلا

 امم يعامتجالاو يداصتقالا نامرحلاو ءاصقالاو شيمهتلا نم يناعت اهيف بابشلا تائف نإف ةيومنتلا

 ةيومنتلا تائيهلاو تامظنملا مظعم نإف ،يلاتلاب .اهتجلاعمو اهل يدصتلا بجوتي ةلئاه ةيومنت ةبقع لكشي

 ديدحت يف ةئفلا هذه ةيمهأل ارظن مهلكاشمو بابشلا اياضقل اريبك امامتها يلوت ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا

 يف ةيمنتلاو داصتقالا ةلجعل مهألا ةعفارلا لكشت يهف ،الخد لقألاو ةيمانلا لودلا يف ةيمنتلا تاراسم

  .اهبيردتو اهليهأتو اهنيكمت لاح

 ،هتحت ةيوضنملا ةيرمعلا حئارشلا ديدحت لالخ نم بابشلا ةئف فيرعت يهو ادج ةمهم ةيضق زربت انهو

 ةقلعتملا ةيومنتلا تاردابملاو ططخلاو جماربلاو تاسايسلا دادعاو ميمصت دنع ةغلاب ةيمهأ نم هل امل

 تامظنملا لبق نم وأ ةيلحملا تائيهلاو ةزهجألا لبق نم ايلحم ءاوس ،اهنم ةدئافلا ميظعتو بابشلا تائفب

 .ديدحتلا هجو ىلع بابشلاب ةصاخلاو امومع ةيومنتلا تالاجملا يف ةلماعلا ةيلودلاو ةيميلقإلا تاسسؤملاو

 بابشلا ةئفل اهيلع فراعتملاو ةدئاسلا فيراعتلا ةشقانمو عالطتسا ىلإ ةساردلا هذه ىعست هيلع ءانب

 ةئفل يرمعلا ديدحتلا نأ نايبت ىلإو ،ةصصختملا ةيلودلا تامظنملاو تائيهلاو ةينطولا تاسسؤملا بسح

 ةرورضلاب مجسني ال ةنس 24 ةبتع دنع فقوتي يذلاو ةيلودلا تائيهلا مظعم لبق نم مدختسملا بابشلا

 تابوعص هجاوت يتلا كلت اميس تاعمتجملا نم ريبك ددعل )ةيداصتقالا – ةيعامتجالا( ةيلحملا فورظلا عم

 هنأو ،ركبم وحن ىلع ةيلالقتسالا ىلإ لوصولاو ةيداصتقالا ةايحلا يف بابشلا جامدإ نم قيعت ةيومنت

 ىلإ مهلوحت يف مهاسي ام بابشلا نيكمتب ةقلعتملا ططخلاو تاسايسلا مسر دنع ناكسلا نم مهم مسق لفغي

 نيلعاف نيمهاسم مهنوك نم الدب مهلودو مهتاعمتجم رارقتساو نمأل ديدهتو رطخ ردصمو يعامتجا ءبع

 تانايبلاو تايطعملل يليلحتو يعيمجتو يئارقتساو يثحب جهنم ىلع ةساردلا دمتعتو .اهمدقتو اهتيمنت يف
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 دعاوقو فيشرأ نمض رفوتم وه ام اهنمو تنرتنالا ةكبش ىلع دوجوم وه ام اهنم ةفلتخم رداصم نم

 .كتلص ةسسؤم تانايب

 ،ةيعامتجالا ةيحانلا نم بابشلا فيرعت ىلإ راصتخاب قرطتي لوألا :ماسقأ ةثالث ىلإ ةساردلا مسقنت

 ضعب يفو ةيلودلا تامظنملا ضعب لبق نم بابشلا ةئفل ةمدختسملا فيراعتلا يناثلا مسقلا علطتسيو

 مسقلا ضرعيو .ةيمنت لقأ وه ام اهنمو ايومنت مدقتم وه ام اهنمو ؛ىرخألا لودلا ضعبو  ةيبرعلا لودلا

 لاجملل ىلعألا دحلا عفر ةرورضب ةصاخلا ةيضرفلا معدت اهنأ دقتعن يتلا لماوعلا نم ةلمج ثلاثلا

 يعمتجملا جامدنالاو يداصتقالا نيكمتلا تاردابمو عيراشم يف مهنيمضت متي يك بابشلا ةئفل يرمعلا

 .اروطتو ةيمنت لقألا تاعمتجملا يف اميس
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 يعامتجا لخدم :"بابشلا" فيرعت )1

 بابشلاو )ةعافيلا( ةقهارملاب ارورم ةخوخيشلا ىلا ةلوفطلا نم ةفلتخم لحارمب هومن ءانثأ ناسنإلا رمي

 .ةيعمتجملاو ةيكولسلاو ةيركفلاو ةيسفنلاو ةيدسجلا اهتازيممو اهصئاصخ لحارملا هذه نم لكلو ،دشرلاو

 ىلع ىنبتو هيدل نوكتت تافصو صئاصخو تازيممب ناسنالا مستي لحارملا نم ةلحرم لك يف هنأ ثيح

 يلاتلاب ،ةقحاللا لحارملا يف هلاح هيلع نوكيس امل اساسأ لكشتو ةقباسلا لحارملا نم هيدل مكارت ام

 .بابشلاو ةعافيلا ةلحرم يف اميس ناسنالا ومن لحارم يف لخادت كانه نوكي

 ةعونتم اداعبا لمحي هنوك "بابشلا "حلطصمل هيلع قفتمو ددحمو حضاو فيرعت دجوي ال ،رمألا عقاو يف

 هل روظنملا ةيؤرلا ةيواز بسحب فلتخيو نمزلا ربع روطتمو لوحتم موهفم وهو ،ةدقعمو ةكباشتمو

 ةلحرم يلتو درفلا ومن لحارم نم ةساسح ةلحرم بابشلا ةرتف لثمت ،ةيجولويبلا ةيحانلا نمف .1اهنم

 ةنونيكلاو ةيوهلا ديدحتو يسفنلاو يلقعلاو يدسجلا جضنلا لامتكا اهلالخ متيو دشرلا ةرتف قبستو ةقهارملا

 كولسلاو ريكفتلا يف دشرلا ةلحرم ىلا الوصو تاذلا تابثاو نايصعلاو درمتلا ةلحرم ءاهتناو

 اهل ةيعمتجم ةيناكس ةحيرش اهنأ ىلع بابشلا ةئف ىلإ رظني ،ةيعامتجالا ةيحانلا نم نكل  .تافرصتلاو

 اهحمالم أدبت ثيحب ىرخألا ةيعمتجملا تائفلا نم اهريغ نع اهزيمت يتلا اهتامسو اهصئاصخو اهتافص

 يهو .2ماعلا يعمتجملا قايسلا يف رود بعلو اهدوجو تابثإل ةلواحم يف اهريغ نع زيامتلاو نوكتلاب

 يف ةيومنتلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاريغتملاب اهرثأتو اهتيساسح ةيناكس ةئف مومعلا ىلع

 ادج ةريبك اهتاعمتجم ىلع امهاد ارطخ لكشت ثيحب فارحنالل اهضرعت ةيلامتحاو ،ادج ريبك عمتجملا

                                                             
 :بابشلا فیرعت نع ةدیفم تامولعمل يلاتلا طبارلا رظنأ 1 

essay.php-sociology-define-to-cultdiffi-so-youth-of-concept-https://www.ukessays.com/essays/sociology/the 
  
 طبارلا رظنأ ،ةلخادتمو ةبعشتم ةیداصتقاو ةیجولوكیسو ةیعامتجا اداعبأ لمشیل كلذ ىدعتی امناو طقف يجولویب سیل وھ بابشلا فیرعت نإ 2  
 /http://socialtheoryapplied.com/2013/05/17/a-sociological-perspective-on-youth :يلاتلا
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 ريغ لكشب نكل رمتسملا ريغتلاو ددجتلاو ةكرحلاب امومع زيمتت ةئفلا هذهو .3 ةميخو بقاوع اهنع مجنيو

 نمو رخأ ىلإ ليج نمو رصع ىلإ رصع نم ةعونتم تاجردو فلتخم لكشبو ددحم ريغو يطمن

   .4رخأ ىلإ عمتجم

 ةلحرم يه 5)ةعافيلا( ةقهارملا ةلحرم لثمت 18 ىلإ 14 نيب تاونسلا نأ رابتعا نكمي ،مومعلا ىلع

 تافص باستكاو يسفنو يلقعو يدسج ومن نم هنمضتت امب "يبابشلا نوكتلا" ةلحرم يف لوخدلل ةيديهمت

 امأ .ةيعمتجملاو ةيرسالا ةياصولا نم ررحتلاو ةيلالقتسالاو تاذلا تابثا وحن ىحنت ةيدرمت ةيصخش

 يفاقثلاو يركفلاو يعامتجالا هيعوو درفلا ةيصخش اهيف أدبت يتلا ةلحرملا يهف " يبابشلا نوكتلا" ةلحرم

 ةساردلا تاونس لمشيل ةنس 18 نس نم أدبي مومعلا ىلع هنكل ينمزلا اهلاجم فلتخيو ،زوربلاو نوكتلاب

 .تاعمتجملا نيب ةينمزلا اهترتف نيابتت يتلاو لمعلا قوس يف طارخنالل تالواحم نم اهعبتي امو ةيعماجلا

 هذه وبستنم مظعم يهني ثيح 21- 18 رمعلا لمشتل ةرتفلا هذه رصقت ايومنت ةمدقتملا تاعمتجملا يفف

 لقألا ىرخأ تاعمتجم يف امنيب ،رخأ وأ لكشب لمعلا قوس يف نوطرخنيو ةيعماجلا مهتسارد ةرتفلا

 ةنس 24 ىلا لصيل ةلحرملا هذهل ينمزلا راطإلل ىلعألا دحلا دادزي ،الثم ةيبرعلا تاعمتجملاك ةيمنت

    .اقحال اهشقاننس بابسأ ةدعل كلذو رثكأ امبرو

 ةلحرملا ربتعت يهف "يبابشلا لامتكالا" ةلحرمب اهفصو نكمي يتلاو يبابشلا رمعلا نم ةيناثلا ةلحرملا امأ 

 ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا دعصلا ةفاك ىلع ايدحت رثكألاو بابشلا ةايح يف بعصألا

                                                             
 اھومن قوعت ةیرسأو ةیعامتجاو ةیئیب اًفورظ ھجاوت يتلا ةیناكسلا ةئفلا مھ رطخلل ضرعملا بابشلا نأ ىلإ يلودلا كنبلل ةمھم ةسارد ریشت 3
 بیغتلا لثم ةرطخلا تاراسملاو تایكولسلل لیملاو دادعتسالاب ،اھنارقأ نم رثكأ ،ةئفلا هذھ مستتو ،عمتجملا يف جتنملاو حجانلا اھجامدناو يصخشلا

 ةبسنلاب ةمیخو بقاوع اھیلع بترتی يتلاو .اھریغو تاردخملا نامدإو يطاعتو فنعلاو فارحنالاو ةرطخلا ةیسنجلا تایكولسلاو ةساردلا نع
 :يلاتلا طبارلا رظنأ .عمتجملاو مھرساو بابشلل

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23988/43705Ar.pdf?sequence=4&isAllowed=
y 
 
 :يلاتلا طبارلا رظنا ةیسفنو ةیعامتجاو ةیجولویزیف ةفلتخم رظن ةھجو نم بابشلا فیرعت لوح ةدیفملا تامولعملا نم دیزمل  4

http://www.horizons.gc.ca/eng/content/2-boundaries-youth 
 ،ةركبملا )ةقھارملا( ةعافیلا ةلحرم ىمستو 14 رمعلا تحت مھ نم :نیتئف ىلإ )نیقھارملا( نیعفایلا اكیرمأ يف بابشلل يتاسایسلا راطإلا فنصی  5
-http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/united :يلاتلا طبارلا رظنأ ،ةطسوتملا ةعافیلا يھو 17-15 نیب ةیناثلاو

states/ 
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 تاعمتجملل ةبسنلاب اقحال أدبت اهنكلو ةمدقتملا تاعمتجملل ةبسنلاب 21نس نم ابيرقت أدبت اهنأ رابتعا نكميو

 اهشقاننس بابسأل( رثكأ وأ ةنس 24 يلاوح أدبت يهف ةيقيرفالاو ةيبرعلا تاعمتجملاك ةيمنت لقألا ىرخألا

 .)اقحال

 حمالمو صئاصخ يف تاعمتجملا نيب تاقورف دجوت هنأ يهو شاقنلل ةيساسألا ةيضقلا زربت انهو 

 ضعب يفف .اهل ةقفارملا ةينمزلا ةرتفلل ىوصقلا دودحلاو "بابشلا لامتكا" ةرتف نوربتخي نيذلا دارفألا

 تالاجم يف ةمدقتم ةيومنت لحارم اهعطق ةجيتن هنإف ،ايومنتو ايداصتقا ةمدقتملا كلت اميس ،تاعمتجملا

 نوهجاوي اهيف ةينهملاو ةيميداكالا تاسسؤملاو ةيميلعتلا زكارملا وجيرخ نإف لمعلاو ميلعتلاو داصتقالا

 هلمحت امب - "يبابشلا لامتكالا" ةرتف  ةبتع نوغلبي يلاتلابو لمعلا قوس جولو يف ايبسن لقأ تابوعص

 ركبم نس يف  - يداصتقالا لالقتسالا وحن لوحتلاو تاذلا ىلع دامتعالاو ةيصخشلا نوكت تامس نم

 24 نس ىتح دتمي ينمز لاجم لالخ  ةرتفلا هذه نولمكي مهو ،)ةنس 21(  ةيمنت لقألا تاعمتجملل اسايق

 "دشرلا" ةلحرم ىلا لاقتنالاو  مهب ةصاخلا تارارقلا ذاختا يف ماتلا لالقتسالا ةلحرم نولخدي ثيح ةنس

 بابشلل يداصتقالا نيكمتلا اياضقب ةقالعلا تاذ ةيلودلا تامظنملا مظعم دامتعا رسفي ام اذه امبرو ، 6

 .)هاندأ 1لودجلا نيبي امك( ةنس 24 ب بابشلا ةرتفل ايلعلا دودحلا

 تاعمتجملاك ةيلاقتنا لحارمب رمت يتلا كلتو اومن لقألا تاعمتجملل ةبسنلاب فلتخي لاحلا نإف ،لباقملاب 

 امو 24 تاونسلا ىلا " يبابشلا نوكتلا" ةرتفل ىلعألا دحلا رخأت ىلإ ةفاضإلابف ،الثم ةيقيرفالاو ةيبرعلا

 لوطأ ةرتفل دتمت ةيداصتقالاو ةيركفلاو ةيسفنلاو ةيعامتجالا اهداعبأب "يبابشلا لامتكالا" ةلحرم نإف قوف

 اهنأ ىتح رمعلا نم تاينيثالثلا ةرتف لمشتل ايومنت ةمدقتملا ىرخألا تاعمتجملا يف هيلع يه امم ريثكب

 نأ دعب ثلاثلا مسقلا يف كلذل ةيدؤملا بابسألا شقاننسو ،رمعلا نم تاينيعبرالا ةيادب ىلا لصت نأ نكمي

                                                             
 .قباسلا طبارلا رظنأ ،دشرلا ةیادبو بابشلا رخاوأ ةئف نمض 24-18 رمعلا يف ناكسلا اكیرمأ يف بابشلل يتاسایسلا راطإلا فنصی 6 
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 ضعبو كتلص تايلمعل ةيروحملا لودلاو ةيلودلا تامظنملا نم ددع يف بابشلا ةئف تافينصت علطتسن

 .يناثلا مسقلا يف ىرخألا لودلا

 

 بابشلا ةئفل يرمعلا فيرعتلا عالطتسا )2

 ططخلاو تاسايسلا مسر دنع ةريبك ةيمهأ هل بابشلا ةئفل )ةيرمعلا حئارشلا( ينمزلا راطإلا ديدحت نإ 

 اهيلع لوعي يتلاو ةيساسألا ةئفلا اهنوكل ارظن يراضحلاو يعمتجملاو يومنتلا اهرود زيزعت ىلإ ةفداهلا

 يتلا بابشلا ةئف ديدحت يف ةقدلا يخوت ادج مهملا نم ،يلاتلاب .عمتجملا يف روطتلاو ةيمنتلا ةفد ةدايق يف

 تاسايسلا كلت فرحنت اليك كلذو يداصتقالا نيكمتلا تاسايس اميس ةيومنتلاو ةماعلا تاسايسلا اهفدهتست

 نم ةمهمو ةلعاف ةحيرش تاجايتحاو تابلطتم ةيبلت يف اهلشف يدؤي دق ثيح .ةفدهتسملا اهتياغ نع

 ةيكرحل ارظن نايحألا ضعب يف ةيثراك ىلإ لوحتت دقو ةيبلسو ةيسكع جئاتن ىلإ ةساسحو عمتجملا حئارش

 "ةلوفطلا " ةلحرم نيب ةيلاقتناو ةلوحتم تافصو صئاصخب اهماستاو عمتجملا نم ةحيرشلا هذه ةيساسحو

 يخوت ادج مهملا نم يلاتلاب .7"دشرلا " ةلحرم ىلإ الوصو يسفنلاو يدسجلاو يركفلا جضنلا لامتكاو

 ىلإ فدهت يتلا ةميلسلا ةينيكمتلا تاسايسلا عضو مث نمو بابشلا ةئفل يرمعلا لاجملا ديدحت يف ةقدلا

               .عمتجملا يف ميلسلا جامدنالاو دشرلاو ةلوفطلا يتلحرم نيب سلسلا لاقتنالا

 تامظنملا نيب تافالتخا دوجو ىلا بابشلا ةئفل ةمدختسملا فيراعتلا عالطتسا ةيلمع ريشت ،مومعلا ىلع

 )1( مقر لودجلا نيبي ثيح .بابشلا ةئفك اهفينصت نكمي يتلا ناكسلا نم ةيرمعلا ةئفلا ديدحت يف ةيلودلا

 ةئف ديدحت دنع )15-24( ةيرمعلا ةحيرشلا دمتعي ةدحتملا ممألل ةعباتلا تائيهلا نم ربكألا مسقلا نأ

 تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب الثمف اهماهمو اهفادهأ عم ىشامتي افيرعت ىنبتي اهضعبو ،بابشلا

                                                             
 دحأ يتلاو ،بورحو تاعازنو تابارطضاو ثادحأ نم ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا يف ةیبرعلا لودلا نم ددع يف لصح ام وھ كلذ ىلع لیلد ریخ 7
  .يداصتقالا نیكمتلا اھسأر ىلعو بابشلا ایاضق ةجلاعم يف ةیومنتلا تاسایسلا لشف وھ اھبابسأ مھأ
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 نأ نيح يف ،)ةنس 32 -15( رمعلا يف نم مه بابشلا ةئف ربتعي )UN- Habitat( ) لئوملا( ةيرشبلا

 نم ةئفلا نمضتتل بابشلا ةئف فيرعتل ةيرمعلا ةحيرشلل ىندألا دحلا عسوي ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص

 ةئفل ةيادبك تاونس 10 ةبتع ىنبتت يتلا ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لعفت كلذك .ةنس 24 ىلإ تاونس 10

 ةيلودلا تامظنملا زربأ ربتعت يتلاو ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةبسنلاب امأ .ةنس 29 رمعب يهتنت اهنكل بابشلا

 يلودلا كنبلا اهدمتعي يتلاو ،8)15-24( ةيرمعلا ةحيرشلا دمتعت يهف ةلاطبلاو لمعلا اياضقب ةصتخملا

 ديدحت يف )15-29( ةيرمعلا ةئفلا ىنبتت ثلونموكلا ةمظنم نأ نيح يف .بابشلا ةئفل هفيرعت يف اضيأ

 ىلإ ريشن انهو .10)15-35( ةيرمعلا ةئفلاب بابشلا ةئف يقيرفالا بابشلا قاثيم فرعي اميف .9بابشلا ةئف

 ىلا ةوعدلا تمت هنأ ثيح بابشلا ةئف فيرعتل ةدحتملا ممألل ةماعلا ةنامألا ةرظن يف مهم روطت ثودح

 فيرعتلا هذه دامتعا متي نأو ةنس 35 نس ىلإ ىلعألا اهدح دتميل بابشلا ةئفل مدختسملا فيرعتلا ةعجارم

  .11بابشلل ةدحتملا ممألا ةيعمجو ةيبابشلا تاناملربلا ةفاك نم

 

 

 

 

 

 

                                                             
-15( رمعلا يف باش نویلم 71 كانھ ھنأ و ملاعلا يف ةلماعلا ةوقلا لامجا نم %5.7 وھ 2016 ماعل يملاعلا ةلاطبلا لدعم نأ ىلإ اھتاریدقت ریشت  8

 . ملاعلا يف لمعلا نع لطاع  )24
 ةئف معدل صاخ جمانرب اھیدلو ،ةنس 30 نم لقأ مھنم %60 يلاوحو ،ةمسن رایلم 2 نم رثكأ ناكس ددع يلامجإب ةلود 52 مضت ةمظنم يھو 9
 http://thecommonwealth.org/youth :يلاتلا طبارلا رظنا تامولعملا نم دیزمل ،ةنس 29- 15 رمعلا نیب بابشلا

 بابشلا ایاضق لوانتی ينوناقو يسایس راطإ نع ةرابع وھو 2006 ماع يف يقیرفالا داحتالا يف ءاضعألا لودلا لبق نم قاثیملا اذھ دمتعا  10
  .مھنیكمتو بابشلا ةیمنتب ةقلعتملا ططخلاو جماربل عضول ةمزاللا سسألا عضیو مھقوقح ددحیو

 رظنا ،2016 ماع دعب امل ةیمنتلا ةدنجأل ةیریضحتلا تاشقانملا قایس نمض بابشلل ةدحتملا ممألل ماعلا نیمألا ثوعبم لبق نم ةوعدلا هذھ تتأ 11
    https://gpy2015.crowdicity.com/postl47266:يلاتلا طبارلا
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 ةيلودلاو ةيميلقالا تامظنملا ضعب قفو بابشلل ةيرمعلا تائفلا ديدحت :)1( مقر لودجلا

 ةيرمعلا ةئفلا فيرعتلل ةدمتعملا ةسسؤملا /ةهجلا /ةمظنملا
 بابشلل ةدمتعملا

 ردصملا /تاظحالم

 ممألا ةمظنم -12ةدحتملا ممألل ةماعلا ةنامألا
 -"13وكسنويلا" ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا
 ةدحتملا ممألا ةمظنم -ةيلودلا لمعلا ةمظنم
  14"فسينوي" ةلوفطلل

 ىلع تامظنملاب ةصاخلا ةينورتكلالا عقاوملا 15-24
  .ةيتوبكنعلا ةكبشلا

UN- Habitat 
 ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب 
   )لئوملا(
  

15-32 Urban Youth Fund UN- Habitat 
 تاردابم دحأ وه يرضحلا يبابشلا قودنصلا
 ةيرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب
 لودلا يف بابشلا نيكمتب صتخي )لئوملا(
   15ةيمانلا

 ناكسلا ددع نأ ىلإ قودنصلا تاريدقت ريشت 24-10 ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص
 شيعي ةمسن رايلم 1.8 وه ملاعلا يف بابشلا
 .16ةيمانلا لودلا يف مهمظعم

 ةداقلل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةردابم
 بابشلل ةقرافالا

 يف ةقرافالا بابشلا اهيف لبقي ةحنم ةردابملا مظنت 25-35
 17.ةنس 35-25 رمعلا

 بابشلا قاثيم( يقيرفالا داحتالا ةمظنم
 2006 ماع هيلع قداصملا )يقيرفألا

15-35 http://www.unesco.org/fileadmin/MUL
TIMEDIA/FIELD/Dakar/pdf/A 
fricanYouthCharter.PDF 

 ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ينورتكلالا عقوملا 24-15  يلودلا كنبلا
//blogs.worldbank.org/opendata/categ

ory/tags/youth 
 http://thecommonwealth.org/youth 29-15   ثلونوموكلا ةمظنم

Global Youth Development Index and 
Report 2016 

                                                             
 definition.pdf-sheets/youth-http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact :يلاتلا طبارلا رظنأ  12
-The-Global-Call-on 2015 ماع دعب ام ةیمنتلا تایولوأ مھأ دحأ بابشلا لعج صوصخب بابشلل ةیملاعلا ةوعدلا " نایب ریشی 

Youth_3-June-2014" 2013 ماع لطاع نویلم 200 لصأ نم ھنأ 2014 ماع بابشلل ةدحتملا ممألل ماعلا نیمألا ثوعبم نع رداصلا 
  .باش نویلم 74 )24-15( ةیرمعلا ةئفلا يف مھنم لمعلا نع نیلطاعلا بابشلا ددع غلب

 :يلاتلا طبارلا رظنا ،اھفورظ بسحب قطانملاو لودلا نیب فلتخی نأ نكمیو نرم وھ بابشلا ةئف فیرعت نأ ىلإ وكسینویلا ةمظنم ریشت كلذ عم 13
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/ 

 .ةنس 18 نس ھغولب ىتح الفط ربتعی درفلا نأ ربتعی لفطلا قوقحل فسینوی قاثیم نأ ةظحالم عم  14
  :يلاتلا طبارلا رظنأ تامولعملا نم دیزمل  15

https://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/urban-youth-fund/ 
 leadership-participation-http://www.unfpa.org/youth :يلاتلا طبارلا رظنا 16
  https://gpy2015.crowdicity.com/postl47266:يلاتلا طبارلا رظنا 17
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 يبروألا داحتالا ةيجيتارتسا :ةيبروالا ةيضوفملا
 بابشلل

 ةلود نيب فلتخي دق فيرعتلا نأ ىلإ ةراشإلا عم 13-30
 ةيعامتجالاو ةيومنتلا ةيلحملا اهفورظ بسحب ىرخأو
 .18اضيأ نمزلا بسح فلتخيو

 

 ةيئاصحإلا ةزهجألا مظعم نأ امومع ظحالن ،ةيبرعلا لودلا يف بابشلا ةئفل دمتعملا فيرعتلا صخي اميفو

 تادادعتلاو لمعلا قوسل ةيرود تاحوسم لالخ نم ةلاطبلاو ليغشتلا ماقرأ رشنتو دعت اهيف ةيمسرلا

 امومع يهو ،ةلاطبلل ماعلا لدعملا نع ثيدحلا دنع ةنس 15 قوف ام ةيرمعلا ةئفلاب ىنعت يهو ةيناكسلا

-15 ةيرمعلا ةئفلا( بابشلا ةئفل ةدحتملا ممألا تامظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنم نم دمتعملا فيرعتلا عبتت

 ةكرتشم تاسارد ءارجا دنعو تالاحلا ضعب يف نكل ،بابشلاب ةصاخلا اياضقلا ةشقانم دنع )ةنس 24

 ةجاحلا بسح تامظنملا كلت لبق نم عبتملا فيرعتلا دامتعا متي ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا ضعب عم

 ءاشنا ةريخألا تاونسلا يف مت هنأ يهو ةمهم ةلأسم ىلإ ريشن انهو .)2( مقر لودجلا يف نيبم وه امك

 ةصاخ ططخو قئاثوو تايجيتارتسا عضو متو ةيبرعلا لودلا نم ددع يف بابشلاب ةقلعتم ةيمسر ةزهجأ

 تالاجملا )2( مقر لودجلا نيبي .ةيبابشلا ةيرمعلا ةئفلل حضاولا ديدحتلا نم ولخي اهضعب نكل بابشلاب

   .كتلص ةسسؤم تايلمعل روحم لكشت يتلا ةيبرعلا لودلا نم ددع يف بابشلا ةئفل ةيرمعلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 dashboard_en.pdf-http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/publications/indicator :يلاتلا طبارلا رظنا 18
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  ةيبرعلا لودلا ضعب يف بابشلل ةيرمعلا تائفلل ةمدختسملا فيراعتلا نع ةلثمأ :)2( مقر لودجلا
 ةسسؤملا /ةرازولا/ةهجلا ةلودلا

 فيرعتلل ةدمتعملا
 ةئفلا
  ةيرمعلا

   ةلص تاذ تاسارد جئاتن /تاظحالم

رصم  ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا 
19 ءاصحإلاو  

   رصم عرف -يملاعلا ناكسلا سلجم ىرجأ 15-29
 2014و 2009 يماع بابشلل نيحسم
 ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا عم نواعتلاب
 مدختسا نيح يفو ،رصم يف ءاصحالاو
 يف 29-15 ةيرمعلا ةئفلا 2009 ماع حسم
 اهتلاطب لدعم غلبو( بابشلا فيرعت

 يف اهسفن ةئفلا اضيأ دمتعا دقف ،)16%
 اهتلاطب لدعم غلبو ( 2014 ماع حسم

 ةيرمعلا ةئفلا دمتعا اضيأ هنكل ،)13.3%
 ةئفلا هذه ةلاطب لدعم لصوو( 15-35
 .20) 2014 ماع 40%

 ةقيثو- بابشلاو ةضايرلا ةرازو نانبل
 ماع ترقا نانبل يف ةيبابشلا ةسايسلا

2012 21 

 %28 بابشلا لكشي هنأ ىلإ ةقيثولا ريشت 15-29
 .نانبل ناكس عومجم نم

 فيرعت ىنبتت -ةلودلا طيطخت ةئيه ةيروس
 ةيلودلا لمعلا ةمظنم

 امنا بابشلل ةينطو ةيجيتارتسا دجوت ال 15-24
 ضعبل قرطتت ةيومنتلا ةيسمخلا ططخلا
 بابشلا اياضق

 ماع يقارعلا بابشلا ينطولا حسملا  قارعلا
 بابشلا ةرازو نيب نواعتلاب 2011

 ممألا قودنصو قارعلا يف ةضايرلاو
    22ناكسلل ةدحتملا

 ةرازو نأ ةيفحصلا ريراقتلا ضعب تراشا  10-30
 ةدوسم تدعا ةضايرلاو بابشلا
 ماع بابشلل ىلوألا ةينطولا ةيجيتارتسالا

 نم دامتعالا راظتناب تناكو 2013
 تدمتعا اذإ اميف فرعي مل هنكل ،23ةموكحلا
 .ايمسر

                                                             
 رمع نأ رصم يف  ينطولا يطارقمیدلا بزحلا ربتعی نیح يف ،) 30 -18( ةیرمعلا ةئفلاب بابشلا رصم يف بابشلل ينطولا سلجملا ددحی  19
 :يلاتلا طبارلا رظنا ،بیردتلا و لیھأتلا فعضو لمعلا قوس ىلا لاقتنالا ةبوعصو میلعتلا فعض ةجیتن كلذو )35 -18 (وھ بابشلا

http://www.youthpolicy.org/national/Egypt_2010_Youth_Policy_Profile.pdf 
 

 PanelSurvey.pdf-https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015PGY_SYPE :يلاتلا طبارلا رظنا 20
  :يلاتلا طبارلا رظنأ  21

http://www.minijes.gov.lb/Cultures/arLB/ministry/youthpolicy/Documents/Youth%20Policy%20in%20Lebano
n%20(Arabic).pdf 

 http://www.youthpolicy.org/national/Iraq_2011_National_Youth_Survey.pdf :يلاتلا طبارلا رظنا22
     http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/iraq  :يلاتلا طبارلا رظنأ 23



 

13 
 

 لبق نم متو ،2009 ماع ةرسألا حسم نادوسلا
 عم نواعتلاب يزكرملا ءاصحإلا زاهج
   يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

 ةيرمعلا ةحيرشلا هذه يف مه نم ددع غلب  15-24
 نويلم 30.5 يأ ناكسلا نم %17 يلاوح
 2009 ماع %22 اهتلاطب لدعم غلبو ةمسن

24.    
 ةسايسلا ةسارد ريشت :يبروألا داحتالا سنوت

  ةيرمعلا ةئفلا ىنبتت سنوت نأ ةيبابشلا
  .25ةنس 29 -15

 قئاوعل ةميق ةسارد يلودلا كنبلا ىرجأ 15-29
 زكرم عم نواعتلاب سنوت يف بابشلا كارشا
 ماع كتلص ةسسؤمو يطسوتملا جامدنالا

-15 ةيرمعلا ةئفلا تمدختسا ثيح 2014
 ةبسن تناكو ،بابشلا ةئف ىلع ةلالدلل 29
 .201326 ماع %33.2 تغلب دق مهتلاطب
 لوح يبروألا داحتالل ىرخأ ةسارد كانهو
 27)25-15( ةئفلا ىلع زكرت سنوت

 بابشلاو لافطألل ةينطولا ةيجيتارتسالا نميلا
 نيب نواعتلاب ،2015-2006 نميلا يف
 لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
 ةمومالاو ةلوفطلل ىلعألا سلجملاو
 قودنصلاو بابشلاو ةضايرلا ةرازو
 يلودلا كنبلا نواعتلاب ةيمنتلل يعامتجالا
  .28فسينويلاو

   2013 نميلا يف ةلماعلا ةوقلا حسم لصوت 15-24
 نوؤشلا ةرازو فارشإب ،2014-
 ءاصحإلا زاهجو لمعلاو ةيعامتجالا
 نم ةنيف ةدعاسمبو نميلا يف يزكرملا
 ىلإ -كتلص ةسسؤمو ةيلودلا لمعلا ةمظنم
 ةيرمعلا ةئفلا يف بابشلا ةلاطب لدعم نأ
 لدعملا غلب امنيب % 24.5 وه )24-15(
 .29%13.5 ةلاطبلل ماعلا

  - ةضايرلاو بابشلا ةرازو  برغملا
 بابشلل ةجمدنملا ةينطولا ةيجيتارتسالا
 ماع تقلطأ دقو ، 52030-201

201430 

 كتلص ةكراشمبو يلودلا كنبلل ةسارد يف 15-29
 ةئفلاب بابشلا فيرعت مت ،2012 ماع
 نم %30 نولثمي مهو )29- 15( ةيرمعلا
 نس يف ناكسلا نم %44و ناكسلا يلامجا
 -15( ةيرمعلا ةئفلا نمض مه نيذلا لمعلا

 ةلاطب لدعم نأ ىلا ةساردلا تلصوتو )64

                                                             
 http://www.youthpolicy.org/national/Sudan_2012_Youth_Unemployment_Briefing.pdf :يلاتلا طبارلا رظنا  24
 http://www.youthpolicy.org/national/Tunisia_2009_Youth_Policy_Study.pd :يلاتلا طبارلا رظنا  25
 :يلاتلا طبرلا رظنأ  26
:http://documents.worldbank.org/curated/en/753151468312307987/pdf/892330WP0REVIS0Box385377B000

PUBLIC0.pdf 
  http://www.youthpolicy.org/wp-:يلاتلا طبارلا رظنا 27  

content/uploads/library/2013_tunisia_youth_work_ENG.pdf 
 http://www.youthpolicy.org/national/Yemen_2006_National_Youth_Strategy.pdf :يلاتلا طبارلا رظنأ 28
  :يلاتلا طبارلا رظنا  29

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-
beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf 

  :يلاتلا طبارلا رظنأ ،ناكسلا يلامجا نم %35 يھ بابشلا ةبسن 30
http://delegation.mjs.gov.ma/tarfaya/index.php/chabab/2013-10-22-04-27-25/289-2015-2030 
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 ثانالاو % 22 يه روكذلا بابشلا
38%31 . 

 
 ممألا جمانربل ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت  لاموصلا

 2012 ماع UNDP) ( يئامنإلا ةدحتملا
32       

 غلب بابشلا ةلاطب لدعم نأ ريرقتلا ريشي 14-29
 ىلعأ نم وهو لاموصلا يف 67%
 .ملاعلا يف تالدعملا

 2013 بابشلل ينطولا حسملا فيرعت  ندرألا
 - ثوحبلاو تامولعملا زكرم قفو
 عم نواعتلاب نيسحلا كلملا ةسسؤم
 معدل بابشلل ىلعألا سلجملا
    33بابشلل ةينطولا ةيجيتارتسالا

 يف بابشلل ىلعألا سلجملا لادبتسا مت دقل  10-24
 ىنعتل 2016 ماع بابشلا ةرازوب ندرألا
 مل ينورتكلإلا اهعقوم نكل مهاياضقب
 ةئفل حضاو فيرعت ىلا ةراشإ يأ نانمضتي
 .34بابشلا

 
 ىرخألا لودلا ضعبو ايومنت ةمدقتملا لودلا ضعب يف بابشلا ةئفل دمتعملا فيرعتلا )3( لودجلا نيبي
 لودلا ةعومجم يف ةيبابشلا ةئفلا رمعل ىلعألا دحلا نأ ودبي ةنيعلا لود نيب ةعيرس ةنراقمبو .ةيمنت لقأ
 ادنكو اكيرمأ يف 24 رمع دنع فقوتي وهف ،ةنيعلا يف ىرخألا لودلا يف هيلع وه امم لقأ ةمدقتملا
 لصي ةيبابشلا ةئفلل ىلعألا دحلا نأ ظحالن لباقملاب  .ايناملأو اسنرف يف ةنس 26 ىلإ عفتريو ديوسلاو
 .لابين يف ةنس 40و ايقيرفا بونج يف ةنس 35 ىلا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 :يلاتلا طبارلا رظنأ31

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11909/687310REVISED00029020120Box369
250B.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 :يلاتلا طبارلا رظنا  32
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/somalia-human-

development-report-2012--empowering-youth-for-peac.html 
 jorda-survey-youth-http://irckhf.org/ar/project/national :يلاتلا طبارلا رظنا  33
 -10( ةیرمعلا ةئفلا نمض بابشلا ددع نإف ندرألا يف )0201-5201( بابشلل ةینطولا ةیجیتارتسالل اقفو ھنا ةیفحصلا ریراقتلا ضعب ریشت 34 

 http://www.almadenahnews.com/article/59647 :يلاتلا طبارلا رظنأ .ناكسلا نم ةئملاب 44 ةبسنب ،نویلم )2.5( وحن ةنس )32
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 ةيمنت لقالاو ايومنت ةمدقتملا لودلا ضعب يف بابشلل ةيرمعلا تائفلا فيرعت )3( مقر لودجلا
 ةسسؤملا /ردصملا/ةهجلا ةلودلا

 فيرعتلل ةدمتعملا
 ةئفلا
  ةيرمعلا

   ةلص تاذ تاسارد جئاتن /تاظحالم

 ةدحتملا تايالولا
ةيكيرمالا  

 :بابشلا جماربل ةلخادتملا ةعومجملا
 بابشلل يتاسايسلا راطإلا ةدوسم"

 35 2013 

 ةنس 25 رمعلا تحت ناكسلا راطإلا مسقي  18-24
 ىمستو 14 رمعلا تحت ىلوألا تائف 3 ىلا
 يهو 17-15 نيب ةيناثلاو ،ةركبملا ةعافيلا
 جردنت يتلا يه ةثلاثلاو ةطسوتملا ةعافيلا
 رخاوأ ةئف يهو 24-18 رمعلا تحت
 36دشرلا ةيادبو بابشلا

ادنك  زاهجلا( ةيلارديفلا ةموكحلا 
 ةوقلا تاحوسم :يدنكلا يئاصحالا

37( ةلماعلا  

 ةيمنتو ةيرشبلا دراوملا" ةرادإ تعضو 15-24
 ةيمنتل ةيجيتارتسا ادنك يف "تاراهملا
 تاحوسم ةدعب تماقو ادنك يف بابشلا
 )24-15( ةئفلا انايحأ تمدختساو بابشلل
 ةهج كانهو ،)28-16( ةئفلا انايحأو
 نوؤشلا "ةرادإ يهو ىرخأ ةيموكح
 "ةيدنكلا ةيراجتلا تاقالعلاو ةيجراخلا
 ةئف ىلع ةلالدلل )35-18( ةئفلا تمدختسا
 .  38اهعيراشم دحأ يف بابشلا

اسنرف  ناكسلاب ةقلعتملا ةيمسرلا ةزهجالا 
 39 ءاصحالاو  

    2013 ماع بابشلل ةينطولا ةسايسلا فصت 16-26
 )ةنس 30- 3( ةيرمعلا ةئفلا يف ناكسلا
 40young "راغصلا ناكسلا " مهنا ىلع

people. 
ايناملأ  دلجملا -يناملألا يعامتجالا دوكلا 

)1991( نماثلا  
 لافطألل ةيداحتالا ةطخلا" نم الك ربتعت  14-26

 -2015 بابشلا ةيجيتارتسا"و "بابشلاو

                                                             
 states-http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/united :يلاتلا طبارلا رظنأ  35
 .قباسلا طبارلا رظنأ  36
   :يلاتلا طبارلا رظنا  37

                                              http://www.youthpolicy.org/library/wp-
content/uploads/library/2010_Environmental_Scan_Extended_Age_Definition_for_Youth_Eng.pdf 

 .قباسلا طبارلا رظنا ، Experience Canada, formerly International Youth Programs International :وھ عورشملا مسا 38 
 

 :يلاتلا طبارلا رظنا ،ةنس 30 رمعل ةیبابشلا ةئفلا لاجم دمت اسنرف يف ىرخألا تائیھلا ضعب 39
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/9038134/Country-sheet-France-2016.pdf/08abb89b-cc83-4ab2-

8f26-29ffe0545d2e 
 

 .قباسلا ردصملا رظنأ  40
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 لاجملا يف نم مه بابشلا نأ 2018
 41ةنس )26-12( يرمعلا

ديوسلا  ليغشت ةسايس :ةيديوسلا ةموكحلا 
  بابشلا

 غلب "بابشلا ليغشت ةسايس " صن قفو  15-24
  42 2013 ماع %24 بابشلا ةلاطب لدعم

 ةسايسلا :ةضايرلاو بابشلا ةرازو لابين
 2010 بابشلل ةينطولا

 لصأ نم 142 زكرملا يف لابين يتأت  16-40
 43بابشلا ةيمنت رشؤم قفو 170

 بابشلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ايقيرفا بونج 
2015-2020 

 بابشلا ةلاطب لدعم نأ ةيجيتارتسالا نيبت 15-35
 ماع % 36.1 غلب ةيرمعلا ةئفلا هذه يف

201444 
 ةضايرلاو بابشلا ةرازو دمتعت اضيأ  29-15   45يبويثالا بابشلا سلجم ايبويثأ

  46فيرعتلا سفن ايبويثأ يف ةفاقثلاو
 - بابشلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ةيدوعسلا

 سلجم لبق نم 2014 ماع ترقا
 ىروشلا

 ىلع فرشي بابشلل ىلعأ سلجم ءاشنا مت 15-24
  47ةيجيتارتسالا ذيفنت

 :بابشلا نوؤشل لودلا ةرازو تيوكلا
 48بابشلا نيكمت ةيجيتارتسا
 

 ةرازولا عقوم قفو بابشلا ةلاطب لدعم غلب 14-34
  ماع نم لوألا عبرلا لالخ 27%

2016 

 

 بابشلا ةئفل يرمعلا لاجملا فالتخا تارربم )3
 نم مهلاقتناو مهومن راسمو دارفألا ةايح ىلع رثؤت اهنأ دقتعن يتلا لماوعلا نم ةعومجم يلي اميف زربن

 اميسال تاعمتجملا ضعب يف بابشلا ةلحرمل ينمزلا راطإلا ليطتو دشرلا ةلحرم ىلإ ةلوفطلا ةلحرم

 ىلإ "بابشلا" ةلحرم نم مهلاقتنا رخؤت ةيعامتجاو ةيومنت تابوعص هجاوت يتلاو اروطتو ةيمنت لقألا كلت

     ."دشرلا " ةلحرم

                                                             
 /  http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/germanyيلاتلا طبارلا رظنأ  41
 :يلاتلا طبارلا رظنا  42

http://www.government.se/49b72e/contentassets/92e8785ae4c6468fb60291118acffddd/youth-
employment-policies-in-sweden--the-swedish-response-to-the-council-recommendation-on-establishing-a-

youth-guarantee 
 /http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/nepal :يلاتلا طبارلا رظنأ  43
 www.thepresidency.gov.za/download/file/fid/58 :يلاتلا طبارلا رظنأ  44
 http://www.advocatesforyouth.org/workingwithyouth/1421?task=view :يلاتلا طبارلا رظنا  45
 policy.pdf-youth-https://chilot.files.wordpress.com/2011/08/fdre :يلاتلا طبارلا رظنا 46
 /http://www.okaz.com.sa/article/891494 :طبارلا رظنا  47
  :www.youth.gov.kw/Strategy/index.aspx#item9//https:يلاتلا طبارلا ىلع رفوتم ةیجیتارتسالا صن 48
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 ةيعامتجا مظنو ديلاقتو تاداع نم ةطيحملا ةئيبلا )3-1
 ومن راسم ديدحت يف ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيسفنلاو ةيعيبطلاو ةيعامتجالا اهداعبأ ةفاكب ةطيحملا ةئيبلا رثؤت

 ةهج نم بابشلاو ةقهارملا يتلحرم نيب اصوصخ ىرخأ ةئف ىلإ ةيرمع ةئف نم مهلاقتناو دارفألا

 يف نودجاوتملا دحاولا عمتجملا دارفا نأ ىرن مومعلا ىلعف .ىرخأ ةهج نم دشرلاو بابشلا يتلحرمو

 مهتافصو مهتيكولسو )ايوضعو ايجولويزيف( يدسجلا مهومن يف ريبك لكشب نوهباشتي ةدحاو ةيفارغج ةعقب

 اهلكاشمو اهمومه يف هباشتت مهنم بابشلا ةئف يلاتلاب ،اضيأ ةيرمعلا مهتائف ىلع قبطني اذهو مهصئاصخو

 يف )الثم بابشلا ةئفك( )ةيرمعلا تائفلا( نأ ىرن نأ يعيبطلا نم انه نم .اهديلاقتو اهتاداعو اهتاعلطتو

 ةعيبط ىتحو تايكولسلاو تاداعلاو ميقلا ةموظنم يف هباشتت الثم ةيبرعلا تاعمتجملاك اهنيعب تاعمتجم

 )ةيبرغلاك( ىرخأ تاعمتجم يف ةدوجوملا اهسفن )ةيرمعلا تائفلا( نإف ،لباقملاب .اههجاوت يتلا لكاشملا

 صئاصخب مستت يبرعلا ملاعلا يف اهتاريظن عم )ايوضعو ايجولويزيف( يدسجلا اهومن يف لثامتت دق يتلاو

 اهفورظ فالتخا ةجيتن كلذو يبرعلا ملاعلا يف اهتاريظن نع اهيف نيابتت راكفأو تاداعو تايكولسو

 ةيعمتجملا حئارشلا كلتل ةيرمعلا تائفلل ينمزلا راطإلا لعجي امم ،ةيداصتقالاو ةينيدلاو ةيعامتجالا

 .ىرخألا تاعمتجملا يف اهتاليثم نع -ةنيعم شماوه وأ دودحب ولو - افلتخم

 نيتيحانلا نم اميسال بابشلا ةحيرشل ةيرمعلا تائفلا ديدحت يف ةدئاسلا تافالتخالا رسفي دق ام اذهو 

 يف ةيبرغلاو )الثم ةيبرعلا( ةيقرشلا تاعمتجملا نيب فالتخا دجوي ،الثمف  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا

 تاعمتجملا يف مهل قحي مهف ،"ةعافيلا " ةقهارملا نس يف مه نم كولسل ددحملا يعامتجالا طمنلا ةعيبط

 قحي هنأ ىتح ةيداصتقاو ةيعامتجا تاعبت نم كلذ عبتي ام عم نيلقتسم شيعلاو ةرسالا ةرداغم ةيبرغلا

 نم رشابم لكشب ةيدقنو ةينيع تادعاسم نم يعامتجالا نامضلا ايازم ىلع لوصحلاب ةبلاطملا مهل
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 رثكأ يه يتلاو - ةيبرعلا تاعمتجملا يف دئاسلا هاجتالا امنيب .49ءابإلا ةقفاوم طارتشا نود تاموكحلا

 ةعافيلا ةلحرم لالخ ةرسألا قاطن نمض نيعفايلا ىقبي نأ وه -يرسالا ءامتنالل اليمو ةظفاحمو ةيديلقت

  .بابشلا ةلحرم نم ةمدقتم لحارم ىلإ ىتح

 اميسالو بابشلا نم بلطتت  ةيقرشلا تاعمتجملا مومع يف ةيعامتجالا ديلاقتلاو تاداعلا ةموظنم نأ امك 

 تاعمتجملا كلت يف يداملا لالقتسالاو يلئاعلا رارقتسالل ازمر لثمي يذلا- جاوزلا يف ةبغرلا دنع روكذلا

 اهتيبلت جاتحيو ةشيعملاو نكسملاب قلعتت ةنيعم ةيدام تاطارتشاو تابلطتم - دشرلا ةلحرم وحن لوحتلاو

 يف لوطت ةينمز تارتفو ةريبك ادوهج هقيقحت بلطتي هرودب يذلاو ،50لخدلا نم ةنيعم تايوتسم رفوت

 يف صقنلاو ةماعلا تاسايسلا روصق يف لثمتت ةنمزمو ةيلكيه ةيومنت لكاشم اهيدل يتلا تاعمتجملا

 عافتراو بتاورلاو روجألا تايوتسم ضافخناو تاورثلا عيزوت يف ةلادعاللاو اهترادا ءوس وأ/و دراوملا

 ةلاطإ ىلا يدوت بابشلا هجو يف ةريبك تابقعو ةاناعم لكش ىلع كلذ لك دسجتي .مخضتلا تايوتسم

   .دشرلاو رارقتسالا ةلحرم ىلا لاقتنالاو "يبابشلا لامتكالا " ةلحرم

 

 اهتاعبتو ةيرابجالا ةيركسعلا ةمدخلاب مازتلالا )3-2

 يتلاو ةيركسعلا ةمدخلاب بابشلا ةئف مزلت ،ةيمنت لقألا تاعمتجملا يف لودلا نم هب سأب ال ددع يف 

 نيفلكملا ردص ىلع اليقث اسوباك لكشت ةرتفلا هذهو ،51تاونس 3 ىلإ ةنس نيب ةينمزلا اهتدم توافتت

 يتلاو ةمدخلا ءادأ نم اصانم نودجي ال نيذلاو ةينهملاو ةيملعلا تالهؤملاو تاداهشلا ةلمح اصوصخو

                                                             
 ،نیدلاولا ةقفاوم لاح يف ةنس 16 رمعلا دنع جاوزلا ھنكمیو ،نیدلاولا ةقفاوم نود جوزتی نا ةنس 19- 18 رمعلا غلبی نمل قحی ،الثم ادنك يف  49
 /http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/canada :يلاتلا طبارلا رظنا

 ،جاوزلا تامزلتسم نیمأتو لمعلا قوس لوخد يف رخأتـلا ةجیتن وھ ةنس 29-25 ىلإ ةیبرعلا ةقطنملا يف جاوزلا نس عافترا بابسأ دحأ نإ 50
 :يلاتلا طبارلا يف بابشلا ایاضق لوح يملاعلا داصتقالا ىدتنم ریرقت يف فسویلا قراط ةلخادم رظنأ

http://www3.weforum.org/docs/WEF_YouthEmployment_ArabWorld_Report_2012.pdf 
 نإف ،لباقملاب .اكیجلبو ایلارتساو اكیرمأو ایناطیربو اسنرفو ایناملا لثم يرابجالا دینجتلا ةمدخ ةمظنأ اھیدل سیل ایومنت ةمدقتملا لودلا مظعم  51
 ایدوبمكو رئازجلاو ایناتیرومو ةیروسو نادوسلاو رصم لثم يمازلالا دینجتلا ةمدخ اھیدل ةیمنت لقأ اھنأ ىلع فنصت يتلا لودلا نم اریبك امسق
 .نمیلاو جاعلا لحاسو يلامو الوغناو رجینلاو داشتو
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 اهلالخ دقفي يتلاو ،كلذ هباش ام وأ ةينيع وأ ةيدقن تاضيوعت نودو امومع ةحيرم ريغ اهفورظ نوكت

 ةيسفن تالاحب نورمي دقو ،52 ةيصصختلا ةيلمعلاو ةيرظنلا مهتفرعم نم ريبك اءزج نيلهؤملا نيفلكملا

 ملقأتلل ةينمز ةرتف رمألا بلطتيو .53ةمدخلا ءاهنا دعب ةيعامتجالاو ةيركفلا مهتيوسو مهتيكولس ىلع رثؤت

 ريغ فورظلا ةجيتنو سيياقملا لكبو ،يلاتلاب .عمتجملا يف جامدنالا ةداعإو اهتعيبطو ةيندملا ةايحلا عم

 رخؤي ةينهملاو ةيتايحلا مهتريسم يف ادقاف انمز ربتعت يهف ةيرابجالا ةمدخلا وبستنم اهب رمي يتلا ةيتاوملا

 قفارت يتلا لالقتسالاو رارقتسالا ىلإ مهلاقتنا رخؤيو "يبابشلا لامتكالا " ةرتف ليطيو ةيتايحلا مهططخ

 دنع ةفدهتسملا بابشلا ةئفل ينمزلا راطإلا ديدحت دنع رظنلاب ةطقنلا هذه ذخأ بجي اذل ،"دشرلا" ةلحرم

  .يرابجالا دينجتلا ةمدخ اهيدل يتلا لودلا يف بابشلاب ةقلعتملا جماربلاو تاسايسلا عضو

 

  ةيومنتلا تاسايسلا روصق )3-3

 ةيومنتلا اهتاسايس روصقب ةروطتملا ملاعلا لودب ةنراقم )ايومنت ةرثعتملا( ةيمنت لقألا لودلا مستت امومع

 ددحت يتلا يعامتجالا دقعلا تايلآ لالتخا اهنم بابسأ ةدعل كلذو ىرخأ ةهج نم اهقيبطت رثعتو ةهج نم

 ةيرادإ مظنو رطأ )تالاحلا مظعم يف( قلخي امم اهيف تاورثلاو ةلودلا نوؤش ةرادإو مكحلا ةمظنأ ةعيبط

 ةمزاللا ةءافكلا اهيدل رفوت نإو نايحألا ضعب يفو( ةؤفك ريغ ةيطيطختو هيفارشإو ةينوناقو ةيميظنتو

 .)ةباقرلاو ةلءاسملا تايلآ بايغ ةجيتن زاجنإلاو ءادألا نسحبو ةماعلا ةحلصملاب ةيلابمال نوكت اهنأف

                                                             
 يدؤت  بلاغلا ىلع ھنإف ةمئالم ریغ لمع فورظو ةیرادإ ةمظنأب مستت يتلاو لودلا كلت يف دئاسلا ماعلا يومنتلا عضولا  عجارت عم ایشامت  52
 ةمدخلا ةرتف دتمت دق ثیح ،تاعازنلاو بورحلاو تامزالا مایأ عضولاب كلاب امف ملسلا تقو لالخ ةمئالم ریغ فورظ نمض اھیف ةیرابجالا ةمدخلا
 اھتبحاص  ةلیوط تاونسل ةمدخلا ةدم تدتما دقف مئاقلا عازنلا ةجیتن ھنا ثیح ةیروسلا ةمزالا كاذ ىلع لاثم ریخو ،ادج ریبك لكشب اھفورظ ءوست و
 برحلا تعضو ول ىتح يلاتلاب عازنلا فقوت دعب امل ىقبت نأ اھل عقوتمو بابشلا نم نیفلكملا تائف ىدل ةیساق  ةیعامتجاو ةیسفنو ةیدسج راثآ
 ىلع ھمیمعت نكمی لاثملا اذھو يبابشلا لامتكالا ةلحرم ىلا ھلاقتنا لامكتساو يعیبطلا عضولا ىلا بابشلا ةدوع لقرعتس راثآلا هذھ نإف اھارزوأ
  .اھریغو لاموصلاو قارعلاو نمیلاو ایبیلك ىرخألا تالاحلا

 يجیرخ ةبسن ضیفحت ىلإ تدأ  1990- 1970 يماع نیب  ادنلوھ يف ةیمازلإلا ةمدخلا نأ ىلإ )2015 ، كینبیو ،ریبوھ( ةسارد تلصوت  53
 :يلاتلا طبارلا رظنأ . %4 ب ةیعماج ةداھش ىلع لوصحلا ةیلامتحا ةبسن ضیفخت ىلإ و %1.5 ةبسنب تاعماجلا

https://izajole.springeropen.com/articles/10.1186/s40172-015-0026-4 
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 رثعتلا اضيأو اهدادعاو اهمسر دنع فعضلاو روصقلا ةيومنتلاو ةماعلا اهططخو اهتاسايس بوشي يلاتلاب

  .ذيفنتلا دنع عيرذلا لشفلا امبرو

 مدعو يداصتقالا ومنلا تالدعم فعضو اهلاكشأ ةفاكب دراوملا ةرادإ ءوسب كلذ سكعني ،ةلصحملاب

 ةريبك ءابعأ يقلي اذهو راعسألا مخضتو ةشيعملا تاقفنل بتاورلاو روجألاو لوخدلا تايوتسم ةبكاوم

 ةشمهملا تائفلا ىلعو لخدلا ةطسوتملاو ةريقفلا عمتجملا حئارش ىلع نايحألا مظعم يف ةبعصو

 يف مه نم اصوصخ تائفلا هذهل نيمتنملا بابشلا ةحيرش نم دارفألا ةمهم بعصي امم .ةفيعضلاو

 يلئاعلا رارقتسالاو يداملا لالقتسالاو تاذلا نيوكت يف ةنس 24 نس دعب ام "يبابشلا لامتكالا " ةلحرم

 نايحألا نم ريثك يف ىدعتت تاونسل ةينمزلا اهترتف ليطي امم "دشرلا " ةلحرم ىلإ لاقتنالاو جاوزلاو

  .هالعأ انيب امك ةنس نيثالثلا رمع

 تارشؤم اصوصخو ؛ةعجارتم يه تاعمتجملا هذه يف ةيرشبلا ةيمنتلا تارشؤم نإف ،يزاوتلا ىلعو

 ةيعماجلا لبق ام ةلحرملا يف اميس هتدوج ضافخناو ميلعتلا تاسايس ءوس ةجيتن لحارملا ةفاكب ميلعتلا

 نمض يعماجلا يملعلا لهؤملا ىلع مهلوصح ليهستل ةمزاللا ةيساسألا ةفرعملاب بالطلا دوزتي ال ثيح

 بساني يذلا يعماجلا صصختلل حيحصلا ريغ رايتخالا ةيضق نع كادع ،54هل ةصصخملا تاونسلا

 نم ريثك يف بوسرلا ىلا يدؤي امم كلذل بسانملا هيجوتلا بايغو مهتاحومطو بالطلا تالهؤم

 رارطضا ىلإ ةفاضإ .يغبني امم رثكأ ةيوناثلا دعب ام ةساردلا ةدم ةلاطإ ةجيتنلا نوكت يلاتلاب ،تالاحلا

 ةيداملا مهفورظ ةجيتن ةساردلا عم ايئزج لمعلل ةيمنت لقألا تاعمتجملا يف نييعماجلا بالطلا نم ددع

 مامتإ يف نورخأتي بالطلا نم ريثكلا نإف ،يلاتلاب مهتاعمتجم يف ةيدرتملا ةيومنتلا ةلاحلاو ةبعصلا

                                                             
 لصو ثیح ،.2000-1960 يماع نیب لاثمأ عبرأ رادقمب ایقیرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف سردمتلا ىوتسم عافترا نم مغرلا ىلع 54
 تاونس 6.6 و ایقیرفا ىراحص يف تاونس 3.5 و ایسآ بونج يف تاونس 4.6 ب ةنراقم ةنس 5.3    ىلإ 1999 ماع  سردمتلا تاونس طسوتم
 قرشلا ةقطنم يف )24-15 ةیرمعلا ةئفلا ( بابشلا ةلاطب لدعم نإف بیردتلاو  میلعتلا ةیوس فعضو تاراھملا ةوجف ةجیتن ھنإف ،ایسأ قرش يف
 يف بابشلا ایاضق لوح يملاعلا داصتقالا ىدتنم ریرقت  يف دمحأ دوعسم ةلخادم رظنا  ،%25 ملاعلا يف ىلعألا يھ ایقیرفا لامشو طسوألا
  http://www3.weforum.org/docs/WEF_YouthEmployment_ArabWorld_Report_2012.pdf  :يلاتلا طبارلا
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 يتلاو "يبابشلا نوكتلا " ةلحرمل ةينمزلا ةرتفلا ةلاطإ يلاتلابو ةبوغرملا ةداهشلا ىلع لوصحلا تابلطتم

     .قوف امو 24 نس ىلإ لصت دق

 رقتفت ىرخألا ةماعلا تاسايسلا نأشك يهف ،اومن لقألا لودلا يف لمعلا قوس تاسايسب قلعتي اميف امأ

 ةيعونو ىوتسم نيب ةريبك ةوجف دجوت ثيح ؛بلطلاو ضرعلا يبناج نيب ماجسنالاو لماكتلاو ةيلومشلا

 بسنألا نع امئاد ثحبي يذلا لامعألا عاطق تابلطتمو هتايوتسم ةفاكب يميلعتلا عاطقلا تاجرخم

 ددع جورخ ةلصحملا نوكتف ،بيردتلاو ةفرعملاو بسانملا صصختلل اكالتماو اليهأت رثكألاو لضفألاو

 سفنألا قشب "يبابشلا نوكتلا " ةلحرم اولمكأ نيذلا نم - )اثانأ و اروكذ ( بابشلا ةئف دارفأ نم ريبك

 دتمت دق يتلا ةلاطبلا ةلحرم مهلوخدو تاكرشلاو لامعألا باحصأ مامتها ةرئاد نم  -ةريبك ةاناعم دعبو

 تاراهملا نم هتابلطتم امومع يذلا ماعلا عاطقلا يف لمعلل ةصرفلا مهل حاتت دق امبر وأ ،ةليوط تارتفل

 هيف تاضيوعتلا تايوتسمو ايبسن ةحيرم هيف لمعلا فورظو صاخلا عاطقلا يف وه امم لقأ تالهؤملاو

 "ةعنقملا ةلاطبلا" تائفل نومضني مهلعجي امم اضيأ لقأ هيف ةيجاتنإلاو ءادألا ىوتسم نكلو لقأ مومعلا ىلع

  .لمعلا قوس تايبدأ قفو

 ليهأتـلاو ةساردلا ةلحرم( "يبابشلا نوكتلا" ةلحرم اولمكأ نيذلا بابشلا ةردق مدع نإ ،لاوحألا لكب 

 لخد دروم ىلع لوصحلا لجأ نم ةلوهسو رسيب لمعلا قوس جولو ىلع )يوناثلا دعب ام ينفلاو يملعلا

 تارود عابتاب مهمايق نايحألا نم ريثك يف يضتقي يداملا رارقتسالا ةلحرم ىلإ لاقتنالا يف مهدعاسي

 ةسارد ةداعإل نايحألا ضعب يف نوؤجلي امبرو مهيدل تالهؤملاو فراعملا ةوجف ميمرتل ةيليهأتو ةيبيردت

 نولمعي ماعلا عاطقلل اومضنا نيذلا كئلوأ مظعم نأ امك .لمعلا قوس تابلطتم ةمءاومل ةديدج تاصصخت

 ةلحرمل ةينمزلا ةرتفلا لوطت ةجيتنلاب  .ةيشيعملا ةايحلا تابلطتم نم ىندأ تاضيوعت تايوتسمب بلاغلا يف

 ىلإ لصتل يداملاو يلئاعلاو يعامتجالا رارقتسالاو "دشرلا " ةلحرم ىلا لاقتنالاو "يبابشلا لامتكالا "

 الولح اهل دجت ال ةنمزم ةيومنت لكاشم نم يناعت يتلا لودلا ضعب يف رمعلا نم تانيثالثلا ةلحرم
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 بابشلا ةئفل ىلعأ دحك ةنس 35 نس تدمتعا يتلا يقيرفالا داحتالا لود كلذ ىلع لاثم ريخو .ةعجان

 وحن اهبابش ةريسم لقرعت يتلا ةقيمعلا ةيومنتلا اهلكاشم ةعيبطل اهكاردا ةجيتن يقيرفالا بابشلا قاثيم يف

  ."دشرلا " ةلحرم ىلإ الوصو يداملاو يعامتجالا لالقتسالاو يداصتقالا رارقتسالا

 ةئفل ينمزلا راطإلا ىلع رثؤتو يومنتلا دعبلا نمض جردنت ىرخأ ةمهم ةيضق ىلإ اضيأ ريشن انهو

 مهلاقتنا ةلحرم رخؤتو يداصتقالا نيكمتلا ىلع مهتردق لقرعت ثيح - ةيمنت لقألا لودلا  يف بابشلا

 اهتمءاوم مدعو لامعالا ةئيب فعض يهو -رارقتسالاو "دشرلا " ةلحرم ىلا "بابشلا لامتكا " ةلحرم نم

 اهبوشيو ةيسفانت ريغو لامعالا ةدايرل ةطبحمو تارامثتسالل ةذبان يهف ،ثيدحلا داصتقالا تابلطتمل

 ريغو ةيطارقوريبو ةرخأتم تاءارجإو ةمظنأو تاعيرشتو نيناوق ةعومجم اهمكحتو يسسؤملا فعضلا

 كلت يف بابشلا تائف نإف ،يلاتلاب .ةرسيمو ةمعاد طورشب ليومتلا ىلع اهيف لوصحلا بعصيو ةلاعف

 ةيرادا ةمج تابوعص يناعت اهب ةصاخ لامعأ سيسأتو لامعالا عاطق جولو يف بغرت يتلاو لودلا

 اهمرحتو ةديدجلا اهتاردابمو اهعيراشم سيسأت ئطبتو اهراسم لقرعتو اهطبحت ةيعيرشتو ةيميظنتو

 يفاكلا معدلا دجت ال اهنإف ةمئاق عيراشم اهيدل يتلا بابشلا تائف ةلاح يف ىتحو ،معدلاو ليومتلا صرف

 ةحيرش لاقتنا ريخأت يف ةمهاسملا يه ةلصحملا نوكت ،يلاتلاب .ةمئاقلا اهلامعأ قاطنو مجح عيسوتل

 ةيعونب قلعتت تاصغنم نم اهقفاري امو - "يبابشلا نوكتلا " ةلحرم نم تاعمتجملا كلت يف بابشلا

 ةيرابجالا دينجتلا ةمدخ نع مجانلا طابحإلاو يميلعتلا لهؤملا فعضو صصختلا ةيعونو هتدوجو ميلعتلا

 مستت امو "دشرلا " ةلحرم ىلا لاقتنالا ةلقرعو ينمزلا اهدما ةلاطاو "يبابشلا لامتكالا " ةلحرم ىلإ –

 .يعامتجالاو يداصتقالا رارقتسالاو لالقتسالا نم هب

 تاعمتجملا نيب داعبألا ةددعتم ةيومنت تاقورف دوجو يهو ةمهم ةجيتن ىلإ صلخن ،مسقلا اذه ماتخ يف

 اضرلاو ةيهافرلاو ءاخرلاو ةيمنتلا نم ةمدقتم تايوتسمب معنت تاعمتجم نيب ؛ايلاح رصاعملا انملاع يف

 ةدقعم ةمزح هجاوتو ةرثعتم وأ ةئيطب ةيومنتلا اهدوهج لازت ام ىرخأ تاعمتجمو يتايحلاو يشيعملا
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 تالوحتلاو ةيصخشلا تانيوكت تايكيمانيد نإف ،يلاتلاب .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقيعملا نم ةكباشتمو

 اهروطت بسح تاعمتجملا هذه نيب نيابتت ةيناكسلا ةبيكرتلا نمض دارفألل ةيفاقثلاو ةيسفنلاو ةيوضعلا

 ةئف فيرعتل ةقفارملا ةيرمعلا ةحيرشلاب قلعتي اميف صوصخلا هجو ىلع نيابتلا اذه زربيو ،يومنتلا

 ةماعلا تاسايسلا طامنأ كلذكو فارعأو ديلاقتو تاداع نم ةيعامتجالا طامنألا فالتخا نأ ثيح .بابشلا

 ناكسلل ةيرمعلا حئارشلا( يناكسلا مرهلا ةبيكرت ىلع تايعادت فلخي تاعمتجملا نيب ةيومنتلا

 بابشلا ةئف صخي اميف اميس تاعمتجملا نيب هتانوكم صئاصخو تامس فالتخا ىلإ يدؤيو ،)اهتاعيزوتو

 يف هيلع وه امع ايومنت ةمدقتملا تاعمتجملا يف رصقأ ةيرمعلا اهتحيرشل ينمزلا راطإلا نوكي يتلاو

 ىلع لوصحلا تامزلتسم لامكتسا نم بابشلا ةئف نكمتت امك .)هالعأ انشقان امك( ىرخألا تاعمتجملا

 ةلحرملا هذه نم اهلاقتنا نأ امك ،رصقأ ةرتفب لمعلا قوسل ةمزاللا ةيبيردتلاو ةيملعلاو ةينهملا تالهؤملا

 ببسب ىرخألا تاعمتجملا يف هيلع وه امم رصقأو عرسأ نوكي لمعلا قوس ىلا )ةيديهمتلا( ةيليهأتلا

 لمعلا قوس ةنورملو يرابجالا دينجتلا ةبرجت ضوخل اهارطضا مدعو اهتءافكو ةيملعلا اهتالهؤم ةعاجن

 ةلحرم ىلإ لاقتنالا لهسي امم لامعألا ةدايرل ةززعمو ةمعاد ةروطتم لامعأ ةئيب رفوتلو هتاسايسو

 تاسايس فعضب مستت يتلاو - ىرخألا تاعمتجملا يف هنإف ،لباقملاب  .رارقتسالاو يداملا لالقتسالا

 نيوكت ةيلوؤسم لمحتب بابشلا اهيف ديلاقتلاو تاداعلا طامنأ مزلت يتلاو لمعلا قوس تاسايسو ميلعتلا

 نإف -يمازلالا دينجتلا ةمدخ عابتاب اهيف بابشلا مزلي يتلاو ةيلام تاعبت نم كلذ قفاري امو ةرسألا

 نم( رارقتسالاو دشرلا ةلحرم ىلا لاقتنالاو )ةيرمعلا ةحيرشلا ثيح نم( بابشلا ةئفل ينمزلا لاجملا

 .رمعلا نم تاينيثالثلا ةلحرم ىلإ لصيو لوطي )ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيحانلا
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 تايصوتو ةمتاخ )5

 سيلو تاءاصحإلا ديحوت ضرغب ابلاغ مدختسي بابشلا ةئفل قلطم وحن ىلع يرمعلا ديدحتلا نإ

 ةدحتملا ممألا تالاكو ضعب نأ وه كلذ دكؤي امو ،بابشلاب ةلصتملا لخدتلا تاسايسل دشرمك ةرورضلاب

 عفرب بلاط دق بابشلل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا بودنم نأو ،افلتخم ايرمع اديدحت مدختست ةفلتخملا

 كانه ،ىرخأ ةهج نمو .ةنس 35 ىلا لصيل ةدحتملا ممألا تالاكو دنع بابشلا نس فيرعتل ىلعألا دحلا

 عفر يعدتست يهو -ةيمنت لقألا لودلا يف اصوصخ - يداصتقالاو يعامتجالا دعبلاب ةطبترم يعاود

 ريبك مسق لظي دق ،يلاتلابو .هالعأ )3و 2( نيمسقلا يف هتشقانم مت امك بابشلا ةئف فيرعتل ىلعألا دحلا

 .تانيثالثلا رمع ىتح ةليوط تاونسل لمعلا نع نيلطعتم لاجرلاو ءاسنلا نم

 ةبراقم يف ةنورملا ينبت ىلإ ةوعدلا فدهب ةساردلا هذهب مايقلا ىلإ عفد ام وه اديدحت عضولا اذه نإ

 نم بابشلا ةئفل ةبكاوملا ةيرمعلا ةحيرشلا نم دمتعملا ىلعألا دحلاب قلعتي اميف اميس بابشلا ةئف فيرعت

  .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تامظنملاو تائيهلاو تاسسؤملا لبق

 تاعمتجملا لك يف بابشلا ةئف فيرعتل تباثو دحوم يرمع سايقم دامتعا مدع ىلإ ةساردلا نم صلخن

 .تاعمتجملل ةيومنتلا تاجايتحالا لكاشملاو ةيناكسلا ةبيكرتلا ةعيبط فالتخا ةجيتن كلذو لودلاو

 يف بابشلا ةئفل )ةيرمعلا ةحيرشلا( ينمزلا راطإلا نأ يه ةقرولا اهيلع ددشت يتلاو زربألا ةصالخلاو

 طامنأو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا مكحب – وه اهافرو اروطتو ةيمنت لقألا لودلاو تاعمتجملا

 دمتعمو هيلع فراعتم وه امو ىرخألا تاعمتجملا يف هيلع وه امم لوطأ -اهيف ةدئاسلا ديلاقتلاو تاداعلا

 .ايعامتجاو ايداصتقا مهنيكمتو بابشلا اياضقب ىنعت يتلا ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا مظعم لبق نم

 نم رثكأ اهيف بابشلا ةلاطب لدعم غبي ثيح ،صوصخلا هجو ىلع ةيبرعلا ةقطنملا يف لوقلا اذه حصيو

 بجي ،يلاتلاب .ةيبرعلا ةقطنملا يف نيدشارلا ةئف ةلاطب لدعم لاثمأ ةثالث وحنو يملاعلا لدعملا فعض
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 ةصاخلا كلت اميس ةصاخلا ةيومنتلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا عضو دنع رظنلاب ةمهملا ةلأسملا هذه ذخأ

 لماك لكشب مهفادهتسا بجي نم لمشت ثيحب بابشلا ةئفل ةهجوملا يعامتجالاو يداصتقالا نيكمتلاب

  .مهنم يأل لافغإ وأ شيمهت امنود

 لودلا يف اميس بابشلا ةئفل يرمعلا لاجملا ديدحت يف ةنورملا دامتعا متي نأب ةساردلا يصوت ،هيلع ءانب

 تائفلا لمشيلو )15-24( ةيلودلا تامظنملا ةيبلاغ لبق نم ايلاح دمتعم وه ام زواجتي ثيحب ةيمنت لقألا

 .رمعلا نم تانيعبرالا ةيادب يف مه نم ىلا الوصو رمعلا نم تانيثالثلا يف ةيرمعلا

 

  

 

 
 
 
 
 

 


