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 المقدمة: 

 
ٜجري َٛنٛع ايُٓٛ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ عسزًا َٔ ايكهاٜا امل١ُٗ، اييت ميهٔ ؾُٗٗا 
باعتباضٖا تتعًل بطبٝع١ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ايصٟ غذًت٘ ايسٚي١ عرب ايعَٔ، 

ايسٚي١ َٔ ؼكٝكٗا، ؾه٬ً عٔ ١َ٤٬َ ايػٝاغات  ١ ا٫لاظات ايت١ُٜٛٓ اييت متهٔٚبطبٝع
 اييت اتبعت ٫سساخ ايت١ُٝٓ. 

 ،يف َؿرتم ططم َاظاٍ َػتكبٌ تُٓٝت٘ املتٛاظ١َْٔ اجملتُعات املأظ١َٚ  ايعطام نػريٙٚ
ٚأنشت ، ىل اقتكاز ايػٛما املطنعٟ َٔ ايتدطٝطخ٬ٍ ايعكس ا٫خري بعس إٔ اْتكٌ 

اييت باتت ا٫قتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايعامل١ٝ  اتٮظَي اٚناع٘ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ عطن١
ٚاد٘ ايعطام اظَات  إش ع٢ً عُّٛ اجملتُعات َٚٓٗا فتُعاتٓا املتشٛي١. تًكٞ به٬هلا

 َٔ ؼسٜات دسٜس٠ كسٜٔ ا٫خرئٜخ٬ٍ ايعيعٌ اخططٖا َا ٚضث٘  َٚرتان١ُ عسٜس٠
َٔ ت٬ٙ َاٚ ضاؾكت ظطٚف اؿكاض ا٫قتكازٟ املؿطض ع٢ً ايعطام عاّ 

 .ا٫ست٬ٍ عاّ تساعٝات ضاؾكت 
ميهٔ اغتد٬قٗا َٔ ٖصٙ  ٚيعٌ ايػٛاٍ املططٚح ٖٓا: ٌٖ ٖٓاى زضٚؽ َؿرتن١

ا٫ضتكا٤ بٛتا٥ط  ايتذطب١؟ ٚإشا نإ ا٭َط نصيو ؾُا ٖٞ أِٖ ٖصٙ ايسضٚؽ؟ نٝـ ميهٔ
يًُٛاطٓني ْٚٛع١ٝ  ١اؿايٝ يف ظٌ ايتشسٜاتع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ ٚ ػتسا١َامل ايت١ُٝٓ

ٌٖ ٖٓاى مسات خاق١ ؼتاز إىل إٔ ت٪خص يف ا٫عتباض يف نٌ غٝام ٚطين يف ٚاؿٝا٠؟ 
  ؟ات اييت تعكـ بايب٬زكاب ا٭ظَأع

ؾكٍٛ تٓاٍٚ ايؿكٌ ا٫ٍٚ َكاضبات ْعط١ٜ تهُٓت ؼ٬ًًٝ  قػِ ٖصا ايهتاب اىل غبع
تؿكًًٝٝا يًت١ُٝٓ املػتسا١َ بني ايتٛدٗات ايسٚي١ٝ ٚاملعه٬ت ايٛط١ٝٓ، سٝح تبٓت 

ايٓاؽ ٚسطٜاتِٗ، َػًطًا املؿّٗٛ املٛغع يًت١ُٝٓ املػتسا١َ باعتباضٖا تٛغٝعًا ـٝاضات 
نُا ضنع  ١ُٝٓ، ٚنٝؿ١ٝ ؾُٗ٘.ايه٤ٛ ع٢ً اؾسٍ ايصٟ زاض سٍٛ َؿّٗٛ اغتسا١َ ايت

اييت تٛاد٘ ايبًسإ ايٓا١َٝ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ ٚاييت  ابطظ ايتشسٜات ايؿكٌ ع٢ً
تٛيست َٔ خ٬هلا اؿاد١ أٚ ايسع٠ٛ يكٝاغ١ غٝاغات ادتُاع١ٝ دسٜس٠ ت٧ٝٗ ايػٝام 
امل٥٬ِ يتُهني ٖصٙ ايسٍٚ َٔ ايتكسٟ ايؿعاٍ يعٛاٖط ايبطاي١ ٚايؿكط ٚايتُٗٝـ 

 ٚا٫غتبعاز ا٫دتُاعٞ ٚاييت تؿاقُت آثاضٖا يف ظٌ ايعٛمل١.
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ا٫ؾهايٝات ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ: ٜٚٓتكٌ ايؿكٌ ايجاْٞ اىل تٓاٍٚ قه١ٝ 
 ؼكٝل ًتعًِٝ يفي ا٫غاغٞ سٚضاي إىل ايتعطف ع٢ًَٔ خ٬هلا  ايؿكٌٜػع٢  ،ٚا٫ؾام
، املػتسا١َ ًتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓاملػتكب١ًٝ ياٯؾام املؿانٌ ٚ، ٚؼسٜس املػتسا١َ ايت١ُٝٓ

اييت تٛاد٘ عًُٝات ايبٓا٤ ايتشسٜات ب ٫عرتافا قاٚي١ إ اٚىل اـطٛات ٖٛ َبًٝٓا
 ِٜٚتكس ايعطام، يف كتًـ املػتٜٛات يفٚ املعطيف ٚاملٗاضٟ َٚعٛقات ؼكٝل ا٫غتسا١َ

 .ايعطام يف ايتعًِٝ ٪غػاتمب ٚايتٛقٝات املتعًك١، ٚاملباز٨ ايتٛد١ٝٗٝ اـٝاضات
ٜٚصٖب ايؿكٌ ايجايح اىل تٓاٍٚ َٛنٛع ايتُهني باعتباضٙ ع١ًُٝ ت١ُٜٛٓ تععظ ؾطم 
ا٫غتسا١َ ٚا٫ْكاف، َٓطًكًا اىل اغتهؿاف املعاْٞ ٚايػاٜات ا٫غاغ١ٝ هلصا املؿّٗٛ يف 

ؾايتُهني ٜ٪زٟ اىل بٓا٤ قسض٠ ايٓاؽ ٖٚٛ أسس أِٖ املطتهعات ا٫غاغ١ٝ   غٝام اجملتُع.
اييت تكّٛ عًٝٗا عًُٝات بٓا٤ امل٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، 

 ٚبايتايٞ ت٪زٟ اىل ؼكٝل َهاغب َػتسا١َ ملكازض ايك٠ٛ يف اجملتُع. 
إؾهايٝات ايتُٗٝـ ٚؾطم -ت١ُٝٓؾكس ضنع ع٢ً َٛنٛع املطأ٠ ٚاي طابعأَا ايؿكٌ اي

يف أٚيٜٛات ٚاغرتاتٝذٝات ايت١ُٝٓ يف  ممٝع٠ؾػًت قه١ٝ املطأ٠ َها١ْ سٝح  -ايتُهني
 قهاٜا اجملتُع يف سانطٙ َٚػتكبً٘. ايعطام، ؾٗٞ ايكه١ٝ ا٭نجط تكاطعًا ٚايتكا٤ً َع نٌ

املطأ٠  ٚقهاٜا ٚع٢ً ايطغِ مما ؾٗست٘ اؾٗٛز املع١ٝٓ بكهاٜا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ بؿهٌ عاّ
ٍّ ٚانح، إ٫ إٔ نجريًا َٔ املػاضات اييت قاسب ايعًُٝات  بؿهٌ خام َٔ تٓا

اجملتُع١ٝ اييت اْعهػت بايٓتٝذ١ ع٢ً  ايت١ُٜٛٓ ظًت َتأثط٠ غًبًا بايتػريات ٚايتش٫ٛت
 َػتٜٛات ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاؿهَٛٞ ٚٚعٞ َٓعُات اجملتُع املسْٞ.

ايتُهني َٔ أدٌ -ٚاملتػريات اجملتُع١ٝ ايؿبابَٛنٛع  اَؼبُٝٓا تٓاٍٚ ايؿكٌ اـ
ٚؾط ٖصا ايؿكٌ فُٛع١ َٔ امل٪ؾطات ٚايكطا٥ٔ ايع١ًُٝ ايهؿ١ًٝ  إش -ايت١ُٝٓ ٚايػ٬ّ

باسساخ َطادع١ غ١ًُٝ يًُعاضف ٚاملكاضبات ٚايػٝاغات ٚايرباَر ٚاملؿطٚعات 
 اهلازؾ١ يتُهني ايؿباب ٚتؿعٌٝ أزٚاضِٖ اجملتُع١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ.

أعط٢ َٔ  ،ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يف ايعطاماؾٛاْب املتعًك١ ب ػازؽايؿكٌ اي ٚقس غط٢
ني ٚاملعاقني ٚا٫طؿاٍ ٚايٓػا٤ )ا٫ٜتاّ ٚاملػٓ اهلؿ١ ًؿ٦اتي خ٬هلا عٓا١ٜ خاق١

 ، َكسًَا غًػ١ً َٔ املكرتسات ٚخٝاضات ايتسخٌقسٚز٠ ايسخٌ ٬ٝت يٮغط٠...(عامل
ا٫ضتكا٤ با٫غتكطاض ا٫دتُاع٢، ٚشيو ؾطم يتشػني أسٛاهلِ املعٝؿ١ٝ ٚتسعِٝ 
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غسَات ايتعًِٝ ٚايكش١، ٚتٛدٝ٘ ايسعِ ملػتشكٝ٘، ٚتكسِٜ ايسعِ ايٓكس٣ املباؾط يػري 
 ١ٝ.ا٫دتُاعات ا٫َإ ايكازضٜٔ ؾ٢ إطاض َٓع١َٛ َتها١ًَ يؿبه

املتػريات اجملتُع١ٝ يف ٬ق١ بني َٔ ايهتاب اطاضًا ؼًًًٝٝا يًع ٜٚٛؾط ايؿكٌ ايػابع
ايػٝاغات ، َٓطًكًا َٔ سكٝك١ إ ايعطام ٚتعب١٦ ايكسضات َٔ أدٌ ا٫عُاض ٚايت١ُٝٓ

ايبشح عٔ  ؼتاز إىل، اىل اغتسا١َ ايت١َُٝٓٔ أدٌ ايٛقٍٛ  ٚا٫غرتاتٝذٝات ٚايرباَر
 اهلٝه١ًٝ ا٫ختٓاقاتٚ نجري َٔ ا٫خؿاقاتعاؾ١ داز٠ مل ٚدٗٛز يًُٓٛ دسٜس٠ َكازض

إ ايت١ُٝٓ تبسأ َٔ قطا٠٤ ايٛاقع ٚؼسٜس َؿه٬ت٘ ٚأٚيٜٛات٘.  باعتباض ع٢ً ايكعس ناؾ١
ٚاييت تؿهٌ عٓاقط ايك٠ٛ املتشٛي١ اييت تٛادٗٗا فتُعاتٓا  تشسٜاتنُا تٓاٍٚ بعض اي

ايها١َٓ ٚعٓاقط ايهعـ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٖٚٞ تؿهٌ يف اؿايتني ايًبٓات ا٫غاغ١ٝ 
 اييت تب٢ٓ َٓٗا اغرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ. 

 تععٜعإَها١ْٝ  صا ايهتاب ططحاهلسف ايط٥ٝػٞ َٔ َٖٔ ا١ُٖٝ٫ مبهإ ايتأنٝس ٖٓا إ ٚ
، ٚأقشاب املكًش١ بؿإٔ ايتُٟٓٛاؿكٌ ايعاًَني يف ٚاؿٛاض بني ايباسجني  ؾطم

تععٜع ؾطم  بايتٛدٗات ايسٚي١ٝ ٚاملعه٬ت ايٛط١ٝٓ ؾه٬ عٔقهاٜا ض٥ٝػ١ تتعًل 
ٚشيو بٗسف تععٜع َػاضات ايت١ُٝٓ  ،ٚايطؾاٙ ا٫دتُاعٞٚا٫ْسَاز ايتُاغو 
 املػتكب١ًٝ.

َٔ ، إ٫ٍ أْٗا ُنتبت بططٜك١ ػعٌ ؿكٍٛ ايهتابٚع٢ً ايٍطغِ َٔ ايرتابط املٛنٛعٞ ي
ٌٍ قػِ َٓٗا َػتك ُا ٜتعًٍل با٭زبٝات شات ايٍك١ً، ٚباملٓٗذ١ٝ امُلػتدس١َ يف ٝؾ ٬ًن

، َكاب١ًً بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ امُلٍتبع١ يهتاب١ يهتاب١ ايؿكٍٛٚؾٍهًٓا ٖصٙ املكاضب١  .ايتشًٌٝ
ثاض٠ ايكهاٜا ايت١ٍُٜٛٓ ا٭غاغ١ٝ اييت ٜٓطٟٛ عًٝٗا ٱ َجٌ ٖصٙ ايسضاغات، تٝػرًيا

 هتابايَٛنٛع 
َٔ دٛاْب ايٓكل يف َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ  ًانجريْأٌَ إٔ ٜػس ٖصا ايهتاب 

 يًُعٜس َٔ ايسضاغات يف املػتكبٌ.ٜٚ٪غؼ 
 

 َٚٔ اهلل ايعٕٛ ٚايتٛؾٝل
 

 

  املؤلف                                                    
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 تمهيد

ئ ْسخٌ يف َتاٖات املكطًشات ٚايتعطٜؿات ٚايؿطٚح ايهجري٠ اييت تعر بٗا 
بٌ غٓهتؿٞ بتشسٜس َٛدع، ْٚأٌَ إ ٜهٕٛ ٚاؾًٝا ملا تعٓٝ٘  ،ا٫زبٝات ايت١ُٜٛٓ املعاقط٠

يؿع١ ت١ُٝٓ َػتسا١َ يف ٖصا اجملاٍ. شيو إ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يٝػت َؿًَٗٛا يؿعًٝا فطزًا 
ٜكٛز ايٝ٘ ايتأٌَ اجملطز املٓععٍ عٔ ايٛاقع، ٚامنا ٖٞ َ٪ؾطات َٚؿطزات تعرب عٔ 

 ٜسٜٛيٛد١ٝ.أػاضات شات أطط سكٝك١ َسضن١ بططم كتًؿ١ َطتبط١ بأٖساف َٚ

أْط٬قًا َٔ ٖصا ايتكٛض واٍٚ ايبشح اغتكطا٤ ايططٚسات ايت١ُٜٛٓ ايػطب١ٝ ٫ٚغُٝا 
٭ِٖ ايتكٛضات ايؿهط١ٜ خ٬ٍ عكس ايتػعٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ، َٔ خ٬ٍ َطادع١ 

ٚايٓعط١ٜ أٚ َطدعٝات ايت١ُٝٓ ٚتكِٜٛ قسض٠ ٖصٙ ايططٚسات يف ؼطٜو ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ 
بًسإ اؾٓٛب. نُا تطنع ايط١ٜ٩ ايػٛغٝٛيٛد١ٝ اييت ٜتُشٛض سٛهلا ايبشح ع٢ً يف 

ايتكٛضات اييت ؿكت بٗصا املؿّٗٛ َع تعاظِ ايعٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ايػًب١ٝ اييت مت 
ضقسٖا يف بًسإ اؾٓٛب. ٜٚأتٞ شيو َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ايتػا٫٩ت سٍٛ َا١ٖٝ 

ٖا، ٚػًٝاتٗا املدتًؿ١، ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗا، ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ، ٚتاضٜذ بطٚظ
َٚاٖٞ ؾطقتٗا ٚآؾاقٗا، ٌٖٚ ٖٞ زٚا٤ ْادع ملا تعاْٝ٘ بًسإ اؾٓٛب َٔ كاطط 
ٚؼسٜات بعس َا اخصت تتسسطز مٛ ا٫غؿٌ، ٚأقبشت َٗسز٠ بهٛاضخ ب١ٝ٦ٝ 

  ٚادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ.

 التينٔ٘ املطتدام٘: االبعاد ّالدالالت-أّال

َٔ إ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ قاض َٔ املؿاِٖٝ ايػا٥س٠ ايساضد١ يف عكطْا ٫غُٝا ع٢ً ايطغِ 
بعس إ بطظت فُٛع١ ايبًسإ ايٓا١َٝ اٚ َاٜػ٢ُ أسٝاًْا زٍٚ اؾٓٛب، إ٫ إ املطادع١ 
ايٛاقع١ٝ يٮزبٝات سٍٛ ٖصا املؿّٗٛ ايصٟ تبٓاٙ ايؿهط ايػطبٞ ٚايصٟ طٛضت َكاٜٝؼ 

يسضد١ ا٫غاؽ ع٢ً اؾاْب ا٫قتكازٟ املتُجٌ يف ايت١ُٝٓ ايه١ُٝ يف ن٥ٛ٘، ٜطنع با
(، َٚآٜتر عٓ٘ َٔ ؼكٝل منٛ ؼكٝل منٛ َػتُط يف ايٓاتر ايكَٛٞ ا٫مجايٞ )
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َػتُط يف زخٌ ايؿطز ا٫مجايٞ، َٚاٜ٪زٟ ايٝ٘ شيو َٔ ؼػٔ يف ظطٚف املعٝؿ١ 
 ٚسسٜجًا بًسإ اؾٓٛب.اييت عطؾت بايبًسإ ايٓا١َٝ  1يًُٛاطٓني يف ايبًسإ غري ايػطب١ٝ

ٚايٛاقع إ اغتدساّ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ قس تطٛض َٓص اـُػٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ، 
اىل ايرتنٝع  ،ؾاْتكٌ َٔ ايرتنٝع ع٢ً ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ )يف اـُػٝٓٝات ٚايػتٝٓٝات(

ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاعٞ )يف ايػبعٝٓٝات ٚايجُاْٝٓٝات( ٚاىل ططح َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ 
 . يف تكاضٜط ا٫َِ املتشس٠ اييت ٜكسضٖا ايربْاَر ا٫منا٥ٞ َٓص عاّ  ايبؿط١ٜ

مث١ ٬َسع١ أٚي١ٝ ػسض ا٫ؾاض٠ ايٝٗا ٚتتُجٌ يف )عرب٠ ا٫مسا٤، َٚس٣ ا٫عتباض 
بايٛقا٥ع ٚا٫ؾٝا٤(، شيو إ قؿ١ ا٫غتسا١َ ٫تؿهٌ ١ٜٖٛ ممٝع٠ ملا مٔ بكسزٙ، إش مل 

ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ -كاز١ٜ أٚ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ا٫قتكاز١ٜٜكٌ أسس َٔ قبٌ إ ايت١ُٝٓ ا٫قت
َ٪قت١ أٚ يٝػت َػتسا١َ. نُا مل ٜكٌ أسس إ تًو )ا٫مناط ايت١ُٜٛٓ( ناْت تػاّٚ 
ع٢ً قسض٠ ا٫دٝاٍ ايكاز١َ. إشٕ َاٖٛ املػتساّ؟ ٌٖ ٖٛ فطز ايتٛاقٌ ٚاملٛاق١ً 

 ظًَٓٝا، أّ إ يف املؿّٗٛ أبعازًا أخط٣ أنجط خطٛض٠؟

َٚكتكطًا ع٢ً دع١ ا٫زبٝات إ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ظٌ غاَهًا ٚتٛنح َطا
ؾاختًط َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ مبؿّٗٛ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ يف  ايٓسٚات املػًك١ خ٬ٍ ايػبعٝٓٝات،

نتابات عسٜس َٔ املؿهطٜٔ ايػطبٝني، نُا اختًط مبؿّٗٛ ايتشسٜح أٚ ايتػطٜب عٝح 
اغتدسَت ٖصٙ املؿاِٖٝ مجٝعًا يٮؾاض٠ اىل ايعاٖط٠ ْؿػٗا بطغِ ا٫خت٬ؾات اؾٖٛط١ٜ 

سا١َ ٚدس أنرب غٓس ي٘ يف إ٫ إ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املػت .2بٝٓٗا يف نجري َٔ ايهتابات
يًذ١ٓ ايعامل١ٝ  نذع٤ َٔ ايتكطٜط ايٓٗا٥ٞ نتاب "َػتكبًٓا املؿرتى" ايكازض عاّ 

ؾهإ قسٚض ٖصا ايهتاب مبجاب١ اي٫ٛز٠ اؿكٝك١ٝ ملؿّٗٛ ايت١ُٝٓ  .3يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ
 املػتسا١َ.

إ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ نُا دا٤ يف ايهتاب املصنٛض ٖٞ ايت١ُٝٓ اييت تًيب سادات اؿانط 
ا٫دٝاٍ ايكاز١َ يف تًب١ٝ استٝاداتٗا. ٖصا ايُٓٛشز َٔ ايت١ُٝٓ  زٕٚ َػا١َٚ ع٢ً قسض٠

                                                            
1
-United Nations, Economic Development in Selected Countries: Plans, progress 

and Agencies, New York, U. N., 1974.   
2

  ، ث١شٚد; اٌّإعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش٠4ٛعف طب٠غ، ِمشساد اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ اٌؼشث١خ، ط -
3

اٌٍغٕخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ، ئػذاد; ِغزمجٍٕب اٌّشزشن، رشعّخ ِؾّذ وبًِ ػبسف، ِشاعؼخ ػٍٟ ؽغ١ٓ ؽغبط،  -
 (.                                        :2:9ْٛ ٚاالداة )اٌى٠ٛذ; اٌّغٍظ اٌٛعٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفٕ 253عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ; 
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ٜػتٗسف يف اغرتاتٝذٝت٘ ْؿط ا٫ْػذاّ بني ايها٥ٓات ايبؿط١ٜ ٚايطبٝع١ٝ. ٚاْط٬قًا َٔ 
 ايػعٞ مٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٜتطًب:ٖصا ايتكٛض ؾإ 

 .ْعاًَا غٝاغًٝا ٜ٪َٔ املؿاضن١ ايؿعاي١ يًُٛاطٓني يف قٓع ايكطاض
  ْعاًَا اقتكازًٜا قازضًا ع٢ً اسساخ ؾٛا٥ض َٚعطؾ١ ؾ١ٝٓ قا١ُ٥ ع٢ً أغؼ

ا٫عتُاز ايصاتٞ ٚا٫غتسا١َ.
 ٓاغ١ُ.ْعاًَا ادتُاعًٝا ٜكسّ اؿًٍٛ يًتٛتطات ايٓامج١ عٔ ايت١ُٝٓ غري املت
 .ْعاًَا اْتادًٝا ورتّ ٚادب اؿؿاظ ع٢ً ايكاعس٠ ايب١ٝ٦ٝ يًت١ُٝٓ
 .ْعاًَا تهٓٛيٛدًٝا ٜبشح بأغتُطاض عٔ سًٍٛ دسٜس٠
 .ٌُْٜٛعاًَا زٚيًٝا ٜطع٢ ا٫مناط املػتسا١َ يًتذاض٠ ٚايت
 ٞ4ْعاًَا ازاضًٜا َطًْا ميًو ايكسض٠ ع٢ً ايتكشٝح ايصات. 

ٍٚ َط٠ َ٪نس٠ ع٢ً إ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٖٞ قه١ٝ ناْت ٖصٙ ايتكٛضات قس أعًٓت ٭
أخ٬ق١ٝ ٚأْػا١ْٝ بكسض َاٖٞ قه١ٝ ت١ُٜٛٓ ٚب١ٝ٦ٝ، ٖٚٞ قه١ٝ َكري١ٜ َٚػتكب١ًٝ بكسض 

 َاٖٞ قه١ٝ تتطًب ا٫ٖتُاّ باؿانط أؾطازًا َٚ٪غػات ٚسهَٛات.

املؿّٗٛ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ ازبٝات ايت١ُٝٓ املػتسا١َ عهػت اغتدساَات كتًؿ١ هلصا 
يف املطس١ً اؿاي١ٝ اىل داْب ايتػٝٝؼ املتعاٜس ٚا٫غتكطاب ا٫ٜسٜٛيٛدٞ اؿاز هلا، ؾإ 

أخص ٜعاْٞ تعامحًا ؾسٜسًا يف ايتعطٜؿات ٚاملعاْٞ  ٖصا املؿّٗٛ ؾه٬ عٔ نٌ شيو
املتساخ١ً ٚاملتهاضب١ بعهٗا َع ايبعض ا٫خط، اْعهػت ع٢ً خًط ٚانح بني 

 .5ات مما أؾكس املؿّٗٛ تطنٝعٙ ٚٚنٛس٘ايتعطٜـ ٚايؿطٚط ٚاملتطًب

 :أْٗا ٚيعٌ يف ا٫غتعطاض ايػطٜع ملتهُٓات ٖصٙ ايتعاضٜـ لسٖا تطنع ع٢ً

 .ت١ُٝٓ َتذسز٠ ٚقاب١ً يٮغتُطاض
 .ت١ُٝٓ ٫تتعاضض َع ايب١٦ٝ
 .ت١ُٝٓ تهع ْٗا١ٜ يع١ًُٝ اغتٓعاف ٫ْٗا١ٝ٥ يًُٛاضز ايطبٝع١ٝ

                                                            
4
 .                                                                                                                    221اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ، ص- 

5
، 278، اٌؼذد 26اٌخبٌك ػجذ اهلل، اٌز١ّٕخ اٌّغزذ٠ّخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ، اٌّغزمجً اٌؼشثٟ،  اٌغٕخ  د.ػجذ- 

 .     214-:8،  ص4::2وبْٔٛ اٌضبٟٔ، 
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إ ٖصٙ ايتعطٜؿات ا٫ساز١ٜ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ دعًتٗا أقطب اىل املهاَني ايؿعاضات١ٝ 
تٛغعت نجريًا يف ٖصا املؿّٗٛ َهاَني اييت تؿتكس اىل ايعُل ايٓعطٟ ٚايتشًًٝٞ، إ٫ إ 

املؿطط ٚتجري تػا٫٩ت  ِعاْٞ َٔ ايتعُٝطٜؿات مشٛي١ٝ أخط٣، ٖٚٛ َادعًٗا تتع
١ املػتسا١َ َٔ ْاس١ٝ، َٚتطًباتٗا ٚؾطٚطٗا َٔ ْاس١ٝ َؿطٚع١ سٍٛ ٚاقع١ٝ ايتُٓٝ

. ؾٗٞ ايت١ُٝٓ اييت تكّٛ أغاغًا ع٢ً ٚنع سٛاؾع تكًٌ َٔ ايتًٛخ ٚتكًٌ َٔ 6أخط٣
سذِ ايٓؿاٜات ٚاملدًؿات ٚتكًٌ َٔ ا٫غت٬ٗى ايطأٖ يًطاق١ ٚتهع نطا٥ب ؼس 

١ُٝ اييت ٫ت٪زٟ َع َٔ ا٫غطاف يف اغت٬ٗى املا٤ ٚاهلٛا٤ ٚاملٛاز اؿ١ٜٛٝ. ٖٚٞ ايتٓ
َطٚض ايعَٔ اىل تٓاقض ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ٚايطبٝعٞ ٚايب٦ٝٞ ع٢ً ايكعٝس احملًٞ 

 ٚايعاملٞ. 

ْكـ ٖٓا ق٬ًًٝ ي٬ٓسغ إ تكطٜط َػتكبًٓا املؿرتى اٚنح ٚبؿهٌ قطٜح إ نٌ 
ا٫مناط ايت١ُٜٛٓ ايػا٥س٠ يف زٍٚ ايؿُاٍ ٚاؾٓٛب يف ايبًسإ ايكٓاع١ٝ ٚاملتكس١َ 

٫ؼكل سايًٝا ؾطٚط ا٫غتسا١َ، ٚست٢ يٛ ناْت ٖصٙ  املتدًؿ١ اقتكازًٜا ٚايسٍٚ
ؾاْٗا تبسٚ عادع٠ ٚناض٠ مبكاٜٝؼ  ،اؿانط ؼا٫مناط ايت١ُٜٛٓ تبسٚ ْادش١ مبكاٜٝ

 .7املػتكبٌ ٫ْٗا تتِ ع٢ً سػاب اغت٬ٗى ايطقٝس ايطبٝعٞ يٮدٝاٍ ايكاز١َ ٚاغتٓعاؾ٘
ٜٚتعني ا٫ؾاض٠ عٓس تٓاٚيٓا يًت١ُٝٓ املػتسا١َ اىل أْٗا أقبشت تعين أَٛضًا كتًؿ١ 

ط املِٗ ٚا٫ِٖ يف ؼسٜس تعطٜـ يؿطا٥ح كتًؿ١. ٚشيو اعتُازًا ع٢ً َاٜعتكس أْ٘ ايعٓك
 ُؿّٗٛ.يً

 ٖٓأِٖ عٓاقط ايت١ُٝٓ املػتسا١َ؛  َٔ ٜطنع ع٢ً عٓكط ايب١٦ٝ باعتباضٙى ا َٔ
عٓكط املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ازاضتٗا ٚتععِٝ ايؿا٥س٠ َٔ  ٖٚٓاى َٔ ٜطنع ع٢ً

ٖٚٓاى َٔ ٜعتكس إ  اغتدساَٗا ٚا٫غايٝب املُه١ٓ ي٬بكا٤ ٚاحملاؾع١ عًٝٗا.
اؾٖٛط ا٫غاؽ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ ٖٛ ايتؿهري يف املػتكبٌ ٚيف َكري ا٫دٝاٍ 

املػتسا١َ، بعهؼ كبٌ ٖٛ أِٖ َاميٝع ايت١ُٝٓ تاملػ ايكاز١َ، ٚإ عٓكط ايعَٔ ٚ
املؿاِٖٝ ايت١ُٜٛٓ ايػابك١ اييت تتذاٌٖ ايبعس املػتكبًٞ ٚتتػان٢ عٔ 

                                                            
6
                               اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ.                                                                                              - 

7
                   اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ.                                                                                                          - 
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استٝادات ا٫دٝاٍ ايكاز١َ ٚشيو َٔ َٓطًل إ ا٫دٝاٍ ايكاز١َ غٛف تتٛىل 
. 8تسبري أَٛضٖا نُا ٜتسبط اؾٌٝ اؿايٞ ؾ٪ْٚ٘

اُٜٗٓا ٚزٕٚ ايسخٍٛ يف تؿاقٌٝ خطٜط١ ايت١ُٝٓ ٚمساتٗا ٚأٖساؾٗا، إ٫ إ َ
ٖٛ ايتأنٝس إ ايت١ُٝٓ، يهٞ تهٕٛ َػتسا١َ، ؾإ َٔ ايهطٚضٟ إ تتِ ع٢ً 
ايكعٝس احملًٞ إْط٬قًا َٔ خكٛقٝات نٌ فتُع ٚمبؿاضن١ ؾعاي١ َٔ ا٫ؾطاز 
ايصٜٔ عًِٝٗ إ وسزٚا َكريِٖ َٚػتكبًِٗ ايتُٟٓٛ زٕٚ تسخٌ َٔ قبٌ 

ؾِٗ اهلُّٛ احمل١ًٝ ٚاٯ١ْٝ امل٪غػات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ ايبعٝس٠ عٔ 
 ٚازضانٗا.

  ثِ إ ٖٓاى عٓكط ايػهإ، ؾبعهِٗ ٜط٣ اْ٘ ٫ميهٔ ؼكٝل ت١ُٝٓ َػتسا١َ
زٕٚ ؼكٝل تٛاظٕ بني َٛاضز ا٫ضض املتٓاقك١ ٚايعسز املتعاٜس يًػهإ يف 
ايعامل. إٕ ٖصا املٛنٛع ٖٛ أنجط َاٜؿػٌ املٗتُني يف ايت١ُٝٓ ٫ٚغُٝا يف 

َٚاٜجريٙ ا٫ْؿذاض ايػهاْٞ َٔ نػط ٚاغتٓعاف ملٛاضز  ايبًسإ ايٓا١َٝ،
ا٫ضض احملسز٠.

  ٟيكس تطدِ تٓاَٞ ٖصا ا٫ػاٙ ظٗٛض نتابات نجري٠ تعرب عٔ ايتٝاض ا٫قتكاز
احملاؾغ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚيعٌ أبطظ َٔ أغِٗ يف ٖصا اجملاٍ ٖٛ ازٚاضز بابري 

سٝح ٜعتكس  ا٫قتكاز١ٜ املػتسا١َ،ايصٟ ٜعس أٍٚ َٔ اغتدسّ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ 
إ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٖٞ أِٖ تطٛض يف ايؿهط ايتُٟٓٛ اؿسٜح، ٚأبطظ اناؾ١ 

اىل أزبٝات ايت١ُٝٓ خ٬ٍ ايعكٛز ا٫خري٠ .
 .9ٚقس ساٍٚ بابري ؼسٜس أضبع مسات ض٥ٝػ١ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ

 ط تعكٝسًا ؾس تساخ٬ً ٚأنجاْٗا ؽتًـ عٔ ايت١ُٝٓ بؿهٌ عاّ يف نْٛٗا أ
ا ٜتعًل مبا ٖٛ طبٝعٞ َٚا ٖٛ ادتُاعٞ يف ايت١ُٝٓ.ٚخاق١ مب

  ايت١ُٝٓ املػتسا١َ تتٛد٘ أغاغًا اىل تًب١ٝ َتطًبات ٚاستٝادات انجط
ايؿطا٥ح ؾكطًا يف اجملتُع ٚتػع٢ اىل اؿس َٔ تؿاقِ ايؿكط يف ايعامل. 

 جكاؾ١ٝ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ بعس ْٛعٞ ٜتعًل بتطٜٛط اؾٛاْب ايطٚس١ٝ ٚاي
ٚا٫بكا٤ ع٢ً اـكٛق١ٝ اؿهاض١ٜ يًُذتُعات.

                                                            
8
 -David Pearce, Sustainable Development, (Edward Edgar, 1990).  

9
 .                                                                                                          354-353ػجذ اهلل، ِظذس عبثك.  ص ػجذ اٌخبٌك- 
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  ٫ميهٔ يف ساي١ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ؾكٌ عٓاقطٖا ٚقٝاؽ َ٪ؾطاتٗا
يؿس٠ تساخٌ ا٫بعاز ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ.

ايب٦ٝٞ ٚا٫قتكازٟ ؾايت١ُٝٓ املػتسا١َ )عٓس بابري( ٖٞ اييت ؼكل ايتٛاظٕ بني ايٓعاّ 
قسض َٔ ايُٓٛ ٚا٫ضتكا٤ يف نٌ ْعاّ َٔ ٖصٙ  ٚا٫دتُاعٞ ٚتػِٗ يف ؼكٝل أقك٢

ا٫ْع١ُ ايج٬ث١، زٕٚ إ ٜ٪ثط ايتطٛض يف أٟ ْعاّ ع٢ً ا٫ْع١ُ ا٫خط٣. ٜٚط٣ بابري إ 
ايُٓٛشز ايتُٟٓٛ ايكٓاعٞ ايطأمسايٞ ميهٔ إ ٜهٕٛ َػتساًَا يٛ سكل ٖصا ايتٛاظٕ 

 ايسقٝل بني ا٫بعاز ا٫قتكاز١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ يٮْػإ.

ا يف اطاض تكٛضات بابري، لس اْؿػٓا يف ؾطْك١ ايٛظٝؿ١ٝ شاتٗا، ٖٚٞ، ٬ٜٚسغ آْ
٫ٚغُٝا ايباضغ١ْٝٛ َٓٗا، شات داْب ٜٛتٛبٞ ٜؿتكط اىل اؿس ا٫ز٢ْ َٔ ايٛاقع١ٝ اىل 

أمساٖا خطاؾ١. ؾايتٛاظٕ ايصٟ ٜتشسخ عٓ٘ بابري  سس إ نٓعيٞ زٜؿع 
 َػتشٌٝ ٚيٝؼ يف ايعامل فتُع سكل شيو.

خؿام ايتُٟٓٛ ا٫ععِ ٜهُٔ يف قاٚي١ ايتٝاض احملاؾغ استٛا٤ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ إٕ ا٫
ايصٟ ىؿ٢ ؼٛهلا اىل تٝاض ضازٜهايٞ ْٚكسٟ َعاُز يًطأمساي١ٝ. ٚإٔ أنجط َٔ ٜعرب عٔ 
ٖصا ايتٝاض ايٓكسٟ ٖٛ َاٜهٌ ضٜس نًٝؿت ايصٟ قسضت ي٘ نجري َٔ امل٪يؿات يف ٖصا 

ب )ايت١ُٝٓ املػتسا١َ: ايهؿـ عٔ ايتٓاقهات(، ايصٟ ٜعس اجملاٍ، ٚضمبا نإ اُٖٗا نتا
عل أسس اِٖ املطادع يف ا٫زبٝات املتعاٜس٠ سٍٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚايصٟ ٜٛظـ َٔ 
خ٬ٍ ؼًٌٝ ا٫قتكاز ايػٝاغٞ ايبٟٓٝٛ يسضاغ١ ايع٬ق١ بني بطٚظ ايٓعاّ ايطأمسايٞ 

إش ٜػتعطض يف زضاغات٘ نجريًا َٔ  املػتُط. ايعاملٞ ٚايتطٛض ٚايتسٖٛض ايب٦ٝٞ ايعاملٞ
ايتذاضب ايت١ُٜٛٓ ايعامل١ٝ يٝتٛقٌ اىل ْتٝذ١ إ ايٓعاّ ايطأمسايٞ ايعاملٞ ع٢ً ايطغِ 
َٔ نٌ َادًب٘ َٔ ؼ٫ٛت عُٝك١ يف ايػًٛى ا٫ْػاْٞ، ٖٛ ْعاّ غري َػتساّ، ٜٚ٪نس: 

ايطامسايٞ اْ٘ ٫ميهٔ ي٬غتسا١َ إ تتشكل يًشٝا٠ يف ظٌ ايتسٌٜٚ ايصٟ ؾطن٘ ايٓعاّ 
 ع٢ً ا٫ْتاز ٚا٫غت٬ٗى ايعاملٞ.

يف ايسٍٚ املتكس١َ ٚايٓا١َٝ اييت أؾطظٖا ايٓعاّ ايطأمسايٞ  إ ا٫مناط املتكس١َ ٚاملتاخط٠
يف غٝام تطٛضٙ ايتأضىٞ ٖٞ أمناط ت١ُٜٛٓ غري َػتسا١َ. ٜٚٛنح نتاب ضٜس نًٝؿت إ 
َكاحل ايؿطنات ايطأمساي١ٝ ا٫ستهاض١ٜ َتعاضن١ َٚتٓاقه١ َع َكاحل ا٫ْػا١ْٝ يف 
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نُا ٜ٪نس ضٜس نًٝؿت ايتذسز. ا٫بكا٤ ع٢ً ب١٦ٝ قش١ٝ ْٚعاّ ب٦ٝٞ َتٛاظٕ قازض ع٢ً 
إ ايٓعاّ ايطأمسايٞ ايعاملٞ ٖٛ مبجاب١ قٝس بٟٓٝٛ وس َٔ ايػعٞ اىل ؼكٝل ايت١ُٝٓ 
املػتسا١َ، ٭ْ٘ ٜكّٛ ع٢ً َبسأ اغتٓعاف املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚاىل َبسأ تطٜٛع ايب١٦ٝ 

ايت١ُٝٓ ٚتٛظٝؿٗا َٔ أدٌ تععِٝ ا٫ضباح ٚايعٛا٥س املاي١ٝ. يصيو ٜعتكس ضٜس نًٝؿت إ 
ايطأمساي١ٝ ايكٓاع١ٝ اؿسٜج١ ٫ميهٔ إ تهٕٛ َػتسا١َ ٚغاق١ بايٓػب١ يًبًسإ ايٓا١َٝ 

، سٝح 10اييت تسؾع سايًٝا مثًٓا ب٦ًٝٝا باٖهًا ْتٝذ١ ٫ضتباطٗا با٫قتكازات ايكٓاع١ٝ
  ٜطتبط بٗصا ايُٓٛ املططز عٓكط ايؿكط ٚتعاٜس عسز ايؿكطا٤ يف ايعامل.

، ٖٚٞ إ َؿه٬ت اجملتُعات ايٓا١َٝ اييت تػع٢ بطاَر مث١ ٬َسع١ اخط٣ ١َُٗ
ْتاز تأثريات ا٫قتكاز ايعاملٞ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ايتكسٟ هلا ٖٞ يف داْب نبري َٓٗا 

ٚايتبع١ٝ يًػطب. ؾؿٞ غبٌٝ املجاٍ ىعٕ ايػطب آ٫ف ا٫طٓإ َٔ ايٓؿاٜات ايػا١َ يف 
زضاتٗا َٔ أٍٚ أٚنػٝس ايسٍٚ ايٓا١َٝ، ٚمتتٓع اي٫ٜٛات املتشس٠ عٔ خؿض قا

، يهٞ ٫تٛاد٘ خػاض٠ َاز١ٜ. أَا بايٓػب١ يًؿكط، ؾإ ايهاضبٕٛ اىل َػت٣ٛ عاّ 
ايتبع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٖٞ اسس أِٖ َكازضٙ ٚيٝؼ نعـ املٛاضز ا٫قتكاز١ٜ املتاس١ اٚ 

سكٝك١ املاظم املػتُط نآيتٗا. ٖصا ٚتهؿـ ايٓعط٠ املسقك١ يف ا٫زبٝات ايت١ُٜٛٓ 
ٚاملتؿاقِ ايصٟ ٜأتٞ ْتٝذ١ عٛاٌَ عس٠ خاضد١ عٔ اضاز٠ ايبًسإ ايٓا١َٝ. ؾؿٞ غبٌٝ 

ُاْٝٓٝات ْتا٥ر خطري٠ ع٢ً َػري٠ ايت١ُٝٓ يف جاملجاٍ تطنت أظ١َ ايسٜٕٛ خ٬ٍ عكس اي
ايبًسإ ايٓا١َٝ. ؾايٓؿاط ا٫قتكازٟ بعس إ ؾٗس تباط٪ نبري يف ايبًسإ املتكس١َ، 

تؿعت ع٢ً أثطٙ اغعاض ايؿا٥س٠ ايعامل١ٝ تسضهًٝا اىل َػتٜٛات غري َػبٛق١، ٖٚٛ َا اض
يًسٜٕٛ َٚٔ ثِ از٣ اىل اضتؿاع َػتُط يف أز٣ اىل اضتؿاع َػتُط يف اؿذِ ا٫قًٞ 

عسز ايسٍٚ ايٓا١َٝ املس١ٜٓ يًسٍٚ املتكس١َ، ا٫َط ايصٟ از٣ اىل اضتؿاع غري َتٛقع يف 
 بًػت طٛض عسّ ايكسض٠ ع٢ً تػسٜس ايسٜٕٛ اٚ تػسٜس عسز ايبًسإ ايٓا١َٝ اييت

اضباسٗا. ٚقس اضتبط بٗصٙ ايكهاٜا تعجط ا٫َِ يف غعٝٗا يًتدًل َٔ املكا٥ب اييت 
٫َجٌٝ هلا. ٚقس أزت اؿري٠ ٚايتدبط اىل ايٝأؽ عٓسَا تطزت ايجك١ يف تًو ايبًسإ 
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اؾكٗا املػسٚز ٚعذعٖا  ، ٚٚقٍٛ امناط ايت١ُٝٓ ؾٝٗا اىل11بكسضتٗا ع٢ً ؼكٝل ايت١ُٝٓ
 عٔ سٌ املؿه٬ت املطاؾك١ هلا.

َا أَعٓا ايٓعط َط٠ أخط٣ يف قه١ٝ ايسٜٕٛ، اتهح إ َازؾعت٘ ايبًسإ ايٓا١َٝ يف  ٚاشا 
ؾهٌ ؾٛا٥س خ٬ٍ عكس ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ ملانٞ ػاٚظ مبطات اؿذِ ا٫قًٞ 

أقبح  ايجُاْٝٓٝات طٛضًايًسٜٕٛ. نُا اتهح إ ايبًسإ ايٓا١َٝ قس بًؼ خ٬ٍ عكس 
ٜهطط ؾٝ٘ يٮغتسا١ْ جملطز زؾع ؾٛا٥س زْٜٛ٘ ايػابك١. ٖٚصا بايهبط َا أخص ٜعطف بؿذ 
ايسٜٕٛ ايصٟ مت اقطٝاز نجري َٔ ايبًسإ ؾٝ٘، ٚايصٟ ؼٍٛ اىل سًك١ َؿطغ١ تػتطٝع َٔ 
خ٬هلا ايبًسإ املتكس١َ ايتشهِ يف ا٫قتكازات ايٓا١َٝ، ٚاهل١ُٓٝ ع٢ً َكري َٚػتكبٌ 

ٚتهؿـ أظ١َ ايسٜٕٛ املاي١ٝ ٚايتذاض١ٜ املرتان١ُ ع٢ً ايبًسإ ايٓا١َٝ ٖصا  .12ؾعٛبٗا
 سكٝك١ ايع٬قات غري املتهاؾ١٦ ٚغري ايكشٝش١ ٚايهاض٠ اييت ٫ؽسّ غ٣ٛ ا٫قتكازات

ايػ١ٝٓ ع٢ً سػاب ا٫قتكازات ايٓا١َٝ. ٜٚٓصض سذِ ايسٜٕٛ بعٛاقب ٚخ١ُٝ  املتكس١َ
عس َعٗطًا َٔ َعاٖط ا٫غتعُاض اؾسٜس، بٌ قس تٗسز َػتكبٌ ا٫ْػا١ْٝ، ؾايسٜٕٛ مل ت

ٖٞ دٖٛط منط ا٫ْتاز ايعبٛزٟ اؾسٜس، يف ٚقت اقبشت ؾٝٗا بًسإ ايؿُاٍ تتعاٌَ 
َٚتطًبات ا٫غٝاز ايصٜٔ  َع بًسإ اؾٓٛب ايهازس١ نعبٝس ٜٓبػٞ هلِ خس١َ استٝادات

ع٢ً  ٜعزازٕٚ غ٢ٓ ٚضؾا١ٖٝ َٔ ٚاقع دٗس ٚعٌُ ٚؾكا٤ ايؿعٛب ايٓا١َٝ املػًٛب
 . 13أَطٖا

 مبٓأ٣ عٔ -يف ايػٓٛات ا٫خري٠ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ- ٚمل تهٔ ػطب١ ايُٓٛض ا٫غ١ٜٛٝ
غٝاغات أشضع ايعٛمل١ اييت أخرتقت ايب٢ٓ ا٫دتُاع١ٝ يتًو ايبًسإ، ٚدعًتٗا نش١ٝ 

نُا إ ا٫خؿاقات ايت١ُٜٛٓ املتٛاي١ٝ ايتش٫ٛت يف ايػٛم ايعامل١ٝ ثِ اثكًتٗا بايسٜٕٛ. 
اىل داْب عٛاٌَ  -ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ َٓصاييت ؾٗسٖا اجملتُع ايعطبٞ 

مل تهٔ بعٝس٠ عٔ كططات ايسٍٚ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ايكطاض ا٫قتكازٟ يف  -زاخ١ًٝ ٚب١ٜٛٝٓ
١ يتذعًٗا ايعامل ٚاييت اغتػًت َٛاضزٖا ٚقاغت سسٚزٖا ٚنٝاْاتٗا يف عًُٝات دطاسٝ
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(، 1::2ٌغٕخ اٌغٕٛة، اٌزؾذٞ أِبَ اٌغٕٛة، رمش٠ش ٌغٕخ اٌغٕٛة )ث١شٚد; ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ،  -
 .                     28ص

12
٠ّىٓ ِشاعؼخ; سِضٞ صوٟ، اٌزبس٠خ إٌمذٞ ٌٍزخٍف; دساعخ فٟ أصش ٔظبَ إٌمذ اٌذٌٟٚ ػٍٝ اٌزى٠ٛٓ اٌزبس٠خٟ  -

، اٌى٠ٛذ; اٌّغٍظ اٌٛعٕٟ  ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالداة، 229ٌٍزخٍف ثذٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ، اٌؼذد 
 . 5::٠2خ، داس ع١ٕبء، اٌمب٘شح ، ؛ أٔظش وزٌه; ش١ش٠ً ث١بس، اٌجٕه اٌذٌٟٚ; دساعخ ٔمذ2:98

13
د.ػجذ اهلل ػجذ اٌذائُ، اٌجشاثشح اٌغذد; ً٘ ٠غذٚ أثٕبء اٌؼبٌُ اٌضبٌش  اٌجشاثشح اٌغذد فٟ إٌظبَ اٌذٌٟٚ اٌغذ٠ذ، - 

  (.3::١ٔٛ٠2ٛ -، )ؽض٠شا271ْ، اٌؼذد  26اٌّغزمجً اٌؼشثٟ، اٌغٕخ 
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قاب١ً ملعٜس َٔ ايتؿهٝو ٚايتكػِٝ، ٚإ َ٪ؾطات اضتؿاع َعس٫ت ايبطاي١ ٚايتُٗٝـ 
َٚا لِ عٓٗا َٔ سطنات استذاد١ٝ ٚتػريات غٝاغ١ٝ إ٫  ٚا٫غتبعاز ا٫دتُاعٞ

اْعهاؽ يتًو ا٫خؿاقات ؾه٬ عٔ تٛغع ضقع١ ايؿكط ٚاؿطَإ ع٢ً ايطغِ َٔ 
  ١.ا٫َهاْات املتاس١ َٚٛاضزٖا ايػٓٝ

إ٫ إ أزبٝات ايعٛمل١ تٌُٗ عٔ قكس َاميهٔ تػُٝت٘ باملطانع ا٫َربٜاي١ٝ ايؿطع١ٝ َجٌ: 
ٚايػٛم ايؿطم  ،14   ايهٝإ ايكْٗٝٛٞ ايصٟ ٜػع٢ َٔ خ٬ٍ ْعطٜت٘ املعطٚؾ١

 أٚغط١ٝ اىل اخرتام ا٫قتكازات ٚاجملتُع ايعطبٞ يكاحل ايعٛمل١ ا٫َطٜه١ٝ.

ايّٝٛ يف اجملتُعات ايٓا١َٝ تتعًل بتٓاَٞ اهل٠ٛ بني ا٫قتكازات إ املؿه١ً ا٫نجط اؿاسًا 
ٚتعهؼ امل٪ؾطات ا٫سكا١ٝ٥ اييت قسَتٗا تكاضٜط   املتكس١َ ايػ١ٝٓ ٚايٓا١َٝ ايؿكري٠.

هلصٙ اؿكٝك١، ٜٚعٗط ايٛد٘ اي٬إْػاْٞ يًعٛمل١ بعس إ زقت أغؿًٝٓا  ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ
يف ايعامل  إ َاوسخ يف املؿٗس ايتُٟٓٛ ايّٝٛٚ .15أعُل بني ايبًسإ ايػ١ٝٓ ٚايؿكري٠

قتكازًٜا مبطنع ايك٠ٛ َكابٌ تُٗٝـ ٚانح يًبًسإ ايٓا١َٝ. اٜعهؼ تؿطز ايسٍٚ امل١ُٓٝٗ 
نُا أؾطت أٜهًا إ ايبًسإ ايٓا١َٝ ٚقعت نش١ٝ ا٫غتػ٬ٍ ٚايتُٗٝـ ٚاي٬َػاٚا٠، 

ؾطنات أَطٜه١ٝ تػٝطط عًٝٗا  % َٔ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝبعس إ أقبح أنجط َٔ 
 ٚاٚضب١ٝ ٜٚابا١ْٝ.

إْط٬قًا َٔ ٖصٙ املعطٝات ٚايس٥٫ٌ ؾإ غريٚضات ايتشٍٛ اؾاض١ٜ ا٫ٕ يف ايبًسإ 
ايٓا١َٝ ع٢ً ٚؾل َٓطل ايرتانِ احملٝطٞ ٚقٛاْٝٓ٘، ٚنصيو ا٫ْعهاغات اـطري٠ اييت 

١ٝ يف َٔ دطا٤ ا٫ساز١ٜ ايكطب١ٝ ٚقا٫ٚت ٚنع ايبًسإ ايٓاَتعٝؿٗا ٖصٙ ايبًسإ 
قؿل ايعٛمل١ قس زؾعت نجريًا َٔ احملًًني اىل ايٓعط اىل َػتكبٌ ايبًسإ ايٓا١َٝ مبٓعٛض 
ناضثٞ ٜطنع ع٢ً تطزٟ ا٫ٚناع ايطا١ٖٓ ٚاَتسازاتٗا املػتكب١ًٝ. ؾايطأمساي١ٝ اييت 
ؼٛيت َٔ قؿش١ عػهط١ٜ اىل أخط٣ غٝاغ١ٝ ٚق٫ًٛ اىل قؿش١ اقتكاز١ٜ، ساٚيت يف 

ٚايػٝطط٠ ع٢ً َكسضات ايبًسإ ايٓا١َٝ، ٚيف َععِ اؿا٫ت ناْت  نٌ اؿا٫ت اهل١ُٓٝ
َٔ خ٬ٍ أشضع  ايسٍٚ ايٓا١َٝ )قت١ً اٚ خانع١ ؿهَٛات ع١ًُٝ/ اٚ َٓتٗه١ اقكازًٜا
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)اال٠ذٞ اٌؼبٍِخ   Muscle الِٛاي اٌؼشث١خ( ٚ ) سؤط ا  Money٘زا اٌّششٚع عشؽٗ شّؼْٛ ث١ش٠ض ٟٚ٘  -  
)اٌؼمً اٌظ١ٟٙٛٔ(. ساعغ عالي أ١ِٓ، اٌؼٌّٛخ ٚاٌذٌٚخ،   Mind)االعٛاق اٌؼشث١خ( ٚأخ١شًا   Marketاٌؼشث١خ( ٚ 

 .272، ص9::2ثؾش فٟ اٌؼشة ٚاٌؼٌّٛخ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، 
15
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تؿتكط اىل ايط١ٜ٩ ايت١ُٜٛٓ  ز٫ًٚ ضخ٠ٛايعٛمل١(. مبع٢ٓ إ ايهجري َٔ تًو ايسٍٚ ناْت 
 يف ايػطب: ْعط١ٜ ايتشسٜح ْٚعط١ٜايٛانش١. بٌ إ بعض ض٩ٜتٗا ناْت َكٓٛع١ 

َٚا تبع شيو َٔ ْكا٥ح:    َطاسٌ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٍ ضٚغتٛ
اـكدك١، ٚسط١ٜ ايػٛم، اىل سس انططت َع٘ نجري َٔ اؿهَٛات يف ايبًسإ 

 .16ايٓا١َٝ اىل تكسِٜ خسَات يًؿطنات املتعسز٠ اؾٓػٝات ع٢ً سػاب َكاحل اجملتُع

عًَُٛا عًُت ٚبؿهٌ َػتُط ع٢ً تٛغٝع اقتكازًٜا ك٣ٛ امل١ُٓٝٗ ١ُ٥ ؾو إ اي ؼٚيٝ
مبدتًـ قٛضٙ ٚأؾهاي٘، ٖٚٛ  ايتبآٜات يف تٛظٜع خاضط١ ايؿكط يف ايبًسإ ايٓا١َٝ

َاهعٌ ايؿكطا٤ ٜؿهًٕٛ ايهت١ً ا٫نرب يف ايًٛس١ ا٫دتُاع١ٝ ايطا١ٖٓ يف ايبًسإ ايٓا١َٝ، 
ٚاغتدساَٗا يف بعض ا٫سٝإ يهطب ٚضمبا ٜسؾع ٖصٙ ايؿ٦ات اىل سًب١ ايكطاع 

نجري َٔ  طزٚاْسا ٚاؾعا٥ط ٚغريٖا. ٚضمبا ٫ؽاغتكطاض اجملتُع، نُا سسخ يف ض
َٔ ٖصا  ايعطب١ٝ املٓطك١ بًسإاد١ٝ ٚايجٛضات اييت ؾٗستٗا بعض اؿطنات ا٫ستذ

ٜٚصنط نجري َٔ ايباسجني إ أغًب اؿطنات ا٫ستذاد١ٝ اييت عطؾٗا املػطب  ايتكٛض.
طٚف املعٝؿ١ٝ ٚعػط ايتهٝـ َعٗا، ؾُٔ أعُام اهلاَـ عطبٞ ناْت بػبب ٚطأ٠ ايايع

 .17املككٞ تٓطًل ايؿطاضات ا٫ٚىل يًػًٛى ا٫ستذادٞ

ٕ َعطٝات ايٛاقع ت٪نس إ َععِ ا٫زبٝات اـاق١ بايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ تٓكطف، يف إ
ايبًسإ ايٓا١َٝ. ا٫عِ ا٫غًب، اىل ايعَُٛٝات اييت تٓطبل بطبٝع١ اؿاٍ ع٢ً مجٝع 

ؾايتطٛض ايصٟ سكٌ يف أزبٝات ايت١ُٝٓ َٓص أظزٖاضٖا يف أٚا٥ٌ اـُػٝٓٝات َٔ ايكطٕ 
 ٟاملانٞ اىل ايّٝٛ، ٖٛ اشٕ تطٛض أؾكٞ: ا٫ْتكاٍ َٔ َػت٣ٛ اىل آخط )اقتكاز

ادتُاعٞ ٚثكايف( ع٢ً قعٝس ٚاسس هُع كتًـ ايبًسإ يف قـ ٚاسس ٚع٢ً زضد١ 
ز ٚاسس ٖٛ ايُٓٛشز ايػطبٞ، ٚاغكاط٘ ع٢ً مجٝع ايبًسإ ٚاسس٠ َٔ اغتًٗاّ منٛش

ؾه٬ً عٔ شيو، ؾإ . 18ايٓا١َٝ، اييت ٫هُع بٝٓٗا إ٫ ٖصا ايٛقـ ايصٟ ٜطًل عًٝٗا
ٖٓاى اتؿاقًا ؾب٘ عاّ ع٢ً إ ايهجري َٔ ا٫غتدساَات املتعسز٠ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ يٝػت 
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ساعغ; ٘بٔظ ث١زشِبسرٓ ٚ ٘بساٌذ شِٛبْ، فخ اٌؼٌّٛخ، رشعّخ د. ػذٔبْ ػجبط ػٍٟ، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ،  - 
  (.9::2)اٌى٠ٛذ; اٌّغٍظ اٌٛعٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاالداة، 

17
ػجذ اٌشؽ١ُ اٌؼغشٞ، اٌؾشوبد االؽزغبع١خ ثبٌّغشة; ِإششاد االؽزمبْ ِٚمذِبد اٌغخظ اٌشؼجٟ، دفبرش  -

  .236، ص3118عٙبد ٔظش; اٌشثظ، ٚ
18

د.ِؾّذ ػبثذ اٌغبثشٞ، اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ ٚاٌخظٛط١خ االعزّبػ١خ، اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ّٔٛرعًب، فٟ اٌز١ٕخ اٌجشش٠خ فٟ - 
  .6::2(، 3اٌٛعٓ اٌؼشثٟ )االثؼبد اٌضمبف١خ ٚاٌّغزّؼ١خ(، االعىٛا، عٍغٍخ دساعبد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ )
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ّٛ ايصٟ َاظاٍ ٜجري ْكاؾًا يف نجري غ٣ٛ إْعهاؽ يًتػٝٝؼ ٚا٫زؾ١ ايػطٜع١ هلصا املؿٗ
َٔ ا٫ٚغاط، شيو إ سساث١ املؿّٗٛ، تطنت ايباب َؿتٛسًا يربٚظ تٝاضات آٜسٜٛيٛد١ٝ 

اؾغ ؼاٍٚ اغتكطاب ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚتٛظٝؿٗا تٛظٝؿًا غٝاغًٝا ٚآٜسٜٛيٛدًٝا. ؾايتٝاض احمل
كازٟ ٚا٫زاضٟ ٚايطمسٞ ٜٛز سكط ايت١ُٝٓ املػتسا١َ نُٔ اطاض ا٫غتعُاض ا٫قت

ايهٝل. ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ نُا تٛضزٖا ايسٚا٥ط ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اؿان١ُ اييت 
اظٗطت محاغ١ َجري٠ يًُؿّٗٛ يٝػت غ٣ٛ ايػعٞ َٔ أدٌ ؼػني ظطٚف ا٫ْتاز 
ٚظٜاز٠ نؿا٠٤ اغتدساّ املٛاضز اؿٝات١ٝ اؿ١ٜٛٝ، َٔ خ٬ٍ إزخاٍ تكاْات دسٜس٠ تهٕٛ 

يطبٝع١ زٕٚ إٔ ٜ٪زٟ شيو اىل ايتؿهٝو يف ق٬س١ٝ ايُٓٛشز أنجط تٛاؾكًا َع ا
   .19ايطأمسايٞ ايػطبٞ

إ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٜتُٝع بكؿ١ ػعً٘ َؿًَٗٛا َتؿطزًا عٔ املؿاِٖٝ ايت١ُٜٛٓ 
ا٫خط٣، ؾٗٛ ٫ٜط٣ يف ا٫ْػإ فطز )َٛضز( أٚ طاق١ عٌُ أٚ فطز عٓكط َٔ عٓاقط 

أخ٬قًٝا قازضًا ع٢ً ا٫بساع، ٜؿاضى يف سٝا٠ فتُع٘، ٜٚػتجُط  ا٫ْتاز، بٌ ٜط٣ ؾٝ٘ نا٥ًٓا
ب٦ٝت٘ ع٢ً اغاؽ َبسأ ايتػدري ٫ ايتسَري. ٖٚصٙ ايٓكط١ ٖٞ أسس أٚد٘ ايتُاٜع بني 

)يف ساي١ لاس٘( غٛف ٜكًٌ َٔ  اهلٝهًٞٚايتهٝٝـ ؾايتجبٝت ايعٛمل١ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ، 
ٖسض املٛاضز املاز١ٜ يهٓ٘ غٝعٜس َٔ ٖسض ايبؿط ٚضمبا ٜ٪زٟ اىل ْتا٥ر َاغا١ٜٚ، بٌ أْٗا 

ايعٛمل١ شاتٗا يف ايبًسإ ايٓا١َٝ. ٜٚصٖب بعض املدتكني ٚيف زاض١ٜٝٓٚ  غتػكط
  ؿ١.َكسَتِٗ ا٫غتاش د٬ٍ أَني إ ٖصا املٛنٛع ٖٛ أِٖ اؾٛاْب اييت تػتشل املٓاق

ٚاشا ناْت عٛخ َٓع١ُ ايْٝٛٝػٝـ تكٍٛ إ أنجط ايٓاؽ َعاْا٠ َٔ ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ 
اهلٝهًٞ ِٖ ايٓػا٤ ٚا٫طؿاٍ، ؾأٟ سل َٔ سكٛم ا٫ْػإ غٛف ٜٓذٛ َٔ آثاض 

 .20غٝاغ١ ايتجبٝت اهلٝهًٞ

ؾإ َاميٝع َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٖٛ أْ٘ بين ع٢ً ايبؿط، ٚمل ٜب٢ٓ  ‘َٔ داْب آخط
ع٢ً ضأؽ املاٍ. ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ إ ايؿهط ايتُٟٓٛ ايتكًٝسٟ ضنع ع٢ً ايبؿط أٜهًا، 
ْٚكٍٛ إ ٖصا قشٝح يهٓ٘ عس ايبؿط مبجاب١ )ضأؽ َاٍ إْػاْٞ أٚ بؿطٟ اٜهًا(. 

ج٬ً، بٛقؿٗا إٖا١ْ يٮْػإ، بٌ بٛقؿٗا ؼٍٛ زٕٚ ٚيصيو ؾٗٛ مل ٜٓعط اىل ا١َٝ٫ َ
                                                            

19
 ِظذس عبثك.                                                                                                                د.ػجذ اٌخبٌك ػجذ اهلل، - 

20
أٔظش رؼم١ت  عالي أ١ِٓ إٌّشٛس فٟ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ فٟ اٌٛعٓ اٌؼشثٟ، ث١شٚد; ِشوض دساعبد اٌٛؽذح - 

  ِٚبثؼذ٘ب. 494، ص6::2اٌؼشث١خ، 
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ظٗٛض )ا٫ْػإ املٓتر(. نصيو ميهٔ ايكٍٛ إ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ تػتٗسف اقا١َ ع٬ق١ 
 تؿاعٌ بٓا٤ بني: 

اجملتنع                                                       الفسد - أ

البٔٝ٘                                                اجملتنع - ب

احملهْو                                                       احلانه-ز

اجملتنع املدىٕ                                      اجملتنع املؤضطٕ-د 

 لبػسٓ٘الكدزات ا                                         زأع املال-ِ 

َاظيٓا ْطنع ع٢ً َػأي١ إ اؾاْب ايٝٛتٛبٞ، أٟ )َآٜبػٞ(  ع٢ً آْا َع نٌ َاتكسّ
ٖٞ ايػايب١ ع٢ً اؾاْب ايٛاقعٞ، اٟ )َاٖٛ قا٥ِ(. إش إ قٝاغ١ ايع٬ق١ بني تًو 
ايجٓا٥ٝات ٫تتٛقـ ع٢ً قسضات اجملتُع، أٚ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ؾٝ٘، بٌ تتٛقـ أٜهًا ع٢ً 

ايسٚيٞ، ٚمنط اؿهِ ايكا٥ِ ؾٝ٘، ْٚعُ٘ ايك١ُٝٝ. إٕ  ا٫قتكازَٟٛقع٘ يف ايٓعاّ 
َج٬ً غٛف ٜٗسض تًو ايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ، بٌ ٚهعٌ َٓٗا عب٦ًا  تكسٜؼ اهلٓسٚؽ يًبكط

ع٢ً ايبؿط. نُا إ ْعاّ ايطٛا٥ـ يف اهلٓس هعٌ املٓبٛشٜٔ عهِ ايجكاؾ١ خاضز ايسا٥ط٠ 
املٞ( يًت١ُٝٓ ئ ٜهٕٛ أبسًا بس٬ًٜ يًٛاقع. ايت١ُٜٛٓ، ٚنٌ شيو ٜعين إ ا٫منٛشز )ايع

، بإ ايسٍٚ ايٓا١َٝ، تؿكس قسض٠ املبازأ٠ املػتُس٠ َٔ قٛاٖا أٜهًا ٜٚٓبػٞ ا٫عرتاف
 َٚٛاضزٖا ايصات١ٝ، اىل سس ٜكبح َع٘ َكريٖا ضٖني ايك٣ٛ اـاضد١ٝ.

 التينٔ٘ املطتدام٘ يف ظل العْمل٘: -ثاىًٔا

ضع ٚتري٠ ايعٛمل١ ع٢ً مٛ غري َػبٛم خ٬ٍ ايعكسٜٔ ابتسا٤ً ػسض ا٫ؾاض٠ اىل إ تػا
ا٫خرئٜ أز٣ اىل اْعهاغات غًب١ٝ خطري٠ ع٢ً اجملتُعات ايٓا١َٝ، ٫ٚغُٝا ايبًسإ 

يف أغٛام ايعٌُ ايعطب١ٝ، َج٬ً  ملعاٖط ايػًب١ٝاايعطب١ٝ. ٚقس غذًت ايٛقا٥ع نجري َٔ 
ٚظٜاز٠ ايتعطٌٝ املػترت، ْٚكل ايتؿػٌٝ، ٚتسٖٛض  ضتؿاع َعس٫ت ايبطاي١ ايػاؾط٠،ا

َعس٫ت ا٫دٛض اؿكٝك١ٝ، ؾه٬ عٔ تٓاَٞ أعساز املؿتػًني يف أغٛام ايعٌُ غري 
ايطمس١ٝ، ٚانؿاض َػت٣ٛ ايسخٍٛ املتشكك١ َٓٗا ٖٚٛ َا أز٣ اىل أؾتساز سس٠ ايؿكط 
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ايعٛمل١ يف  ٣َٚػا ٖٚهصا تًٛح أبطظ.21ٚتعاٜس عسز ايؿكطا٤ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ نهٌ
 اجملاٍ ا٫دتُاعٞ، إش إ كاطط ايعٛمل١ ٫تكتكط ؾكط ع٢ً ؼكٝل ْػب منٛ َطتؿع١ يف

ايسٍٚ املتكس١َ ع٢ً سػاب ايبًسإ ايٓا١َٝ ؾشػب، بٌ تعٌُ أٜهًا ع٢ً ْػـ 
املهاغب ا٫دتُاع١ٝ ايكسمي١، ٚضَٞ ؾ٦ات ادتُاع١ٝ َتعسز٠ ناْت ؼع٢ بعٌُ ٥٬َِ، 

اىل ٠ٖٛ ايبطاي١ ٚايؿكط. ٚيعٌ ايهاضث١ اؾسٜس٠ أؾس ٫ًٖٛ ٚأنجط َٚػت٣ٛ َعٝؿ١ قرتّ، 
يف اجملاٍ ا٫دتُاعٞ، ٖٛ تسَري  ؾععًا يف ايبًسإ ايٓا١َٝ، ٚإ أنجط ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ خططًا

ايطبك١ ايٛغط٢ ٚزسطدتٗا اىل ساؾ١ ايؿاق١، ٖٚٞ ايطبك١ ايٓؿط١ غٝاغًٝا ٚأدتُاعًٝا 
 . ١22ٚايٓٛا٠ ايكًب١ يًُذتُعات املسْٝ

أنجط عطن١ يًكسَات اـاضد١ٝ إ َجٌ ٖصٙ ايعٛاٖط ايػًب١ٝ دعًت ايبًسإ ايٓا١َٝ 
غٛا٤ عٔ ططٜل تسٖٛض َعس٫ت ايتبازٍ ايسٚي١ٝ، أٚ عٔ ططٜل ايتشطنات ايػطٜع١ 
يط٩ٚؽ ا٫َٛاٍ قكري٠ ا٫دٌ اييت تٓتكٌ بني ا٫غٛام املاي١ٝ ايٓاؾ١٦ غعًٝا ٚضا٤ 

ٚأخريًا ملا قس ٜٓذِ عٓٗا َٔ إعاز٠ تكػِٝ ْعاّ ايعٌُ َعس٫ت أع٢ً َٔ ايعا٥س، 
ايسٚيٞ ع٢ً مٛ ٜ٪زٟ اىل َعٜس َٔ ايتُٗٝـ يٛنع ايسٍٚ ايٓا١َٝ ؾٝ٘، ٜٚٗسز بتؿؿٞ 

 .23ايكطاعات ا٫دتُاع١ٝ ٚضمبا ظٛاٖط ايعٓـ اؾُعٞ بساخًٗا

١ٝ إ فٌُ ايتش٫ٛت اؾصض١ٜ يف ب١ٝٓ ا٫قتكاز ايسٚيٞ قس ؾطنت ع٢ً ايبًسإ ايٓاَ
فُٛع١ َٔ ايتشسٜات ايٛانش١ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ َٚٔ ثِ تٛيست اؿاد١ أٚ 
ايسع٠ٛ يكٝاغ١ غٝاغات ادتُاع١ٝ دسٜس٠ ؽًل ايػٝام امل٥٬ِ يتُهني ٖصٙ ايسٍٚ َٔ 
ايتكسٟ ايؿعاٍ يعٛاٖط ايبطاي١ ٚايؿكط ٚايتُٗٝـ ٚا٫غتبعاز ا٫دتُاعٞ ٚاييت 

عط ايسٍٚ املتكس١َ ع٢ً إ ظطٚف ٚؾطٚط ايعٌُ تؿاقُت آثاضٖا يف ظٌ ايعٛمل١. إش تٓ
مما ٜهٕٛ ي٘ اثط نبري يف تعاٜس  يف ايبًسإ ايٓا١َٝ تؿذع ضأؽ املاٍ ع٢ً ا٫غتجُاض ؾٝ٘

 /ايبطاي١ يف ايبًسإ املتكس١َ. ٚقس ساٚيت ايسٍٚ املتكس١َ خ٬ٍ ا٫عٛاّ 
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 -World Bank, Will Arab Workers  Prosper or be Left out in the Twenty First 
Century.” Regional Perspectives on World Development  Report, 1995, 
Washington D. C.  

22
اٌؾج١ت اٌغٕؾبٟٔ، ظب٘شح اٌؼٌّٛخ، اٌٛالغ ٚاالفبق، ػبٌُ اٌفىش، اٌّغٍذ اٌضبِٓ ٚاٌؼششْٚ، اٌؼذد اٌضبٟٔ، اوزٛثش  - 

 .        49-:، ص:::2
23

د. اثشا١ُ٘ اٌؼ١غٛٞ، اٌؼٌّٛخ االلزظبد٠خ ث١ٓ ؽز١ّخ االعزّشاس ٚاؽزّبالد اٌزشاعغ، ٚسلخ ػًّ ِمذِخ اٌٝ  -
 . :::2د٠خ، اٌمب٘شح، اٌغّؼ١خ اٌؼشث١خ ٌٍجؾٛس االلزظب
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ٕ ايسٍٚ ايٓا١َٝ يسٜٗا ايطبط بني سطن١ ايتذاض٠ َٚعاٜري ايعٌُ ايسٚي١ٝ ؼت ؾعاض ا
  .24َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ يف ا٫دٛض ٚأغعاض بعض املٛاز ا٫ٚي١ٝ ٚأْتؿاض ظاٖط٠ عٌُ ا٫طؿاٍ

إ تػاضع ٚتري٠ ايعٛمل١ قس تطاؾل برتز ٚانح يع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف غايب١ٝ ايبًسإ 
اٖساض  ايٓا١َٝ، ٚيعٌ ا٫َط ا٫نجط خطٛض٠ ٖٛ إ اغتُطاض ا٫ٚناع ايطا١ٖٓ ٜعين نًُٓا

اَها١ْٝ ت١ُٝٓ ايبؿط يف املٓطك١. مما ٜهع غايب١ٝ ايسٍٚ ايٓا١َٝ يف َٛاد١ٗ ؼُس غاؾط يف 
ٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ٜتُجٌ يف تسٖٛض بايؼ يف ايطؾاٙ ايبؿطٟ َٔ داْب، َطًع ايكط

 ٚنٝاع ؾطق١ ا٫ضتكا٤ ب٘ َعطؾًٝا ٚعًًُٝا نٞ ميهٔ ايًشام بايؿطا٥ح املتكس١َ يًبؿط١ٜ
 .25َٔ داْب آخط

إ ايتش٫ٛت ايعامل١ٝ خ٬ٍ ايعكسٜٔ ا٫خرئٜ ظازت َٔ تأثط اجملتُعات ايٓا١َٝ بؿهٌ 
إش تب٢ٓ بعهٗا بطاَر خام، بايعٛمل١ َٔ خ٬ٍ تبين ؾًػؿات اقتكاز١ٜ َتبا١ٜٓ. 

ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ، بُٝٓا اتػُت فُٛع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ايٓؿط١ٝ باضتؿاع زضد١ 
 ملٞ. ٚبعهٗا ٚقع ع٢ً ا٫تؿاقٝات اييت اغؿطت عٓٗا زٚض٠اْؿتاسٗا ع٢ً ايػٛم ايعا

ؾايبًسإ ايتٝٞ اتبعت بطاَر  أٚضٚغٛاٟ َٚٔ ثِ ا٫ْهُاّ اىل َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ.
ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ قس تعطنت يف فُٛعٗا ٫ضتؿاع َعس٫ت ايؿكط ؾٝٗا 

ْؿام ع٢ً اـسَات ٚتعاٜست سست٘ ْتٝذ١ يتكًٝل ا٫ْؿام ايعاّ ٚبكؿ١ خاق١ ا٫
ٜٚبسٚ ٖصا ايرتادع يف ا٫ْؿام ا٫دتُاعٞ ٚانشًا يف َكط ٚا٫ضزٕ  ،ا٫دتُاع١ٝ

 ٚتْٛؼ.

أَا بايٓػب١ يًبًسإ ايٓؿط١ٝ ؾكس أقبح َٔ اؾًٞ قعٛب١ اغتُطاضٖا يف ايكٝاّ بسٚض 
  )زٍٚ ايطؾاٙ( ٚقعٛب١ تهطاض املٝعات شاتٗا يًذٌٝ اؾسٜس َٔ َٛاطٓٝٗا.

ايعٛاٖط ايػًب١ٝ ٖصٙ زؾع نجري َٔ ايبًسإ اىل اتباع غٝاغات ادتُاع١ٝ إ تعاظِ 
 دسٜس٠ يًتدؿٝـ َٔ ٚطأ٠ ٖصٙ ا٫ْعهاغات ع٢ً ايؿ٦ات اهلؿ١ أ٫نجط تعطنًا

. ٚقس متجًت ٖصٙ ايػٝاغات ا٫دتُاع١ٝ يف يًكسَات 
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، 9::2(، االلظش،  آراس 36ساعغ رفبط١ً أوضش; ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ، ِإرّش اٌؼًّ اٌؼشثٟ اٌذٚسح ) -
 ِٚبثؼذ٘ب.        255ص

25
ٔبدس فشعبٟٔ، آصبس اػبدح ا١ٌٙىٍخ اٌشأعّب١ٌخ ػٍٝ اٌجشش فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ، ِغٍخ اٌز١ّٕخ ٚاٌغ١بعبد االلزظبد٠خ، -

 . 82، ص9::2ؼشثٟ ٌٍزخغ١ظ، اٌى٠ٛذ، اٌّغٍذ االٚي، اٌؼذد االٚي، اٌّؼٙذ اٌ
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غري إ ٖصٙ . إقا١َ أٚ تسعِٝ ؾبهات ا٫َإ ا٫دتُاعٞ 
ايؿبهات ٚادٗت َؿه٬ت نجري٠ متجًت يف ق١ً َٛاضزٖا ايت١ًُٜٝٛ خاق١ يف ن٤ٛ 

 .26غٝاغات تكًٝل ا٫ْؿام ا٫دتُاعٞ ٚنعـ ايتٓػٝل يف ظٌ اْػشاب ايسٚي١

إ عًُٝات ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ اييت طبكت يف نجري َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف 
تطنت آثاضًا ع٢ً ايكطاعات ايؿكري٠ َٔ  ايعكسٜٔ ا٫خرئٜ َٔ ايكطٕ املانٞ، قس

ايػهإ، ٚباتت تعاْٞ َٔ اضتؿاع َعس٫ت ايؿكط ٚتسٖٛض يف اـسَات ا٫دتُاع١ٝ. 
ٚع٢ً ايطغِ َٔ تٛدٝ٘ قسض نبري َٔ ا٫ْؿام ايعاّ يتٛؾري ؾبهات ا٫َإ ا٫دتُاعٞ، 

إ ا٫ْؿام  ؾاْ٘ مل ٜتشكل ايهجري َٔ اؾٗس يف فاٍ ظٜاز٠ ا٫َهاْات ا٫دتُاع١ٝ، شيو
ٖٚٓا تربظ  .27% ا٫نجط ؾكطًا(نإ َتشٝعًا نس ايؿطو١ ا٫نجط ؾكطًا َٔ ايػهإ )اٍ

١ اىل اتؿاق١ٝ ايتذاض٠ ُػطب١ ايبًسإ اييت تبٓت بطاَر ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ ٚاملَٓع
اؿط٠ ٖؿاؾ١ ا٫زعا٤ات ايًٝرباي١ٝ با٫َهاْات اييت تتٝشٗا ايعٛمل١ يف املػتٜٛات 
ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ع٢ً سُس غٛا٤، شيو إ دع٤ً ًَُٗا َٔ املؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ 

 -اىل داْب اـطط ٚايػٝاغات اـاضد١ٝ-ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تٛادٗٗا ايسٍٚ ايٓا١َٝ
دصٚضٖا اىل عٓاقط ق١ًٝ تهٕٛ بايتايٞ دب١ٗ ؼسٜات فتُع١ٝ زاخ١ًٝ قبٌ نٌ متتس 

 ؾ٧ٝ. 

ٚمما ػسض ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ يف ٖصا ايكسز إ ايٓعاّ ايسٚيٞ اؿايٞ ٜكّٛ ع٢ً ايٓعط١ٜ 
املتُج١ً مبباز٨ ايطأمساي١ٝ ايًٝرباي١ٝ.    ايه٬غٝه١ٝ اؿسٜج١

از٠ ضأؽ املاٍ ٚتطانُ٘، ٖٚصا ميٌٝ بايتايٞ اىل تٛغٝع ٖٚصٙ ايتٛدٗات تكّٛ ع٢ً ظٜ
زا٥ط٠ ا٫ْتاز ع٢ً سػاب اؾٛاْب ا٫خط٣. يصا ؾإ ايٓٗر ايصٟ غاضت عًٝ٘ نجري َٔ 
ايسٍٚ ايٓا١َٝ اقته٢ تععِٝ ا٫ْتاد١ٝ اىل سسٚز نبري٠ زٕٚ َطاعا٠ ايعٛاقب 

ي١ٝ )قٓسٚم ايٓكس ا٫دتُاع١ٝ هلصا املٓش٢، ٫ٚغُٝا َاتؿطن٘ غٝاغات ا٫قطاض ايسٚ
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د.١ٌٍٝ اٌخٛاعخ، أؼىبعبد اٌؼٌّٛخ ػٍٝ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ اٌؼشث١خ، اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٚاٌؼٌّٛخ; رؾذ٠بد ٚفشص،  - 
  .:::2)ثشٔبِظ االُِ اٌّزؾذح االّٔبئٟ ِغ ٚصاسح اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ ٚاالعزضّبسْ رٛٔظ(، اوزٛثش 

27
١ِشفذ ثذٚٞ، دٚس اٌذٌٚخ فٟ لغبع اٌغٍغ اٌؼبِخ ٚاٌخذِبد االعزّبػ١خ، ثؾش ضّٓ ٔذٚح دٚس اٌذٌٚخ فٟ اٌج١ئخ  - 

؛ وزٌه ساعغ 272-271، ص9::2االلزظبد٠خ اٌؼشث١خ اٌغذ٠ذح، اٌظٕذٚق اٌؼشثٟ ٌألّٔبء االلزظبدٞ، ث١شٚد 
، 9::2َ، ث١شٚد; ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ٌألعزضادح، ػجذ اٌشصاق اٌفبسط، اٌؾىِٛخ ٚاٌفمشاء ٚاالٔفبق اٌؼب

  )اٌفظً اٌغبدط(.
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، َٔ ضؾع ايسعِ عٔ بعض ايػًع ا٫غاغ١ٝ ٖٚٛ َاٜهط 28ايسٚيٞ ٚايبٓو ايسٚيٞ(
عٔ إ ضؾع ا٫ْتاد١ٝ ٜكّٛ ع٢ً ؾبه١ ادتُاع١ٝ تتهٕٛ مبػت٣ٛ َعٝؿ١ ايؿكطا٤ ؾه٬ً 

 .29أغاغًا َٔ قٓاعات تػتعٌُ أعسازًا غؿري٠ َٔ ايٝس ايعا١ًَ املباؾط٠

اْط٬قًا َٔ ٖصٙ ايتكٛضات ؾإ ؽؿٝـ َعاْا٠ ايؿطا٥ح ا٫دتُاع١ٝ ايؿكري٠ ٫ٜتِ إ٫ 
َٔ خ٬ٍ اعاز٠ تٛظٜع ايسخٌ، ٚاعاز٠ تٛظٜع ايسخٌ ؾهط٠ ٫تٓػذِ َع تٛدٗات 

 ايه٬غٝهػ١ اؾسٜس٠. 

بايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ املتُج١ً  إ ا٫ْسؾاع ايػطٜع ٚضا٤ ايُٓاشز ايت١ُٜٛٓ
ىل ايتذاض٠ اؿط٠ َٚا أؾطظت٘ َٔ َؿانٌ اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ خطري٠، ٚيًس ٚا٫ْهُاّ ا

املبؿط بٗا، ٚأٍٚ املؿانٌ املططٚس١ ىل ايتش٫ٛت اجملتُع١ٝ  ؾهًا يف ْٛع١ٝ ايت١ُٝٓ
 ٚططم ا٫غتذاب١ هلا.  اييت ؾٗستٗا ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٓص ايعكٛز املان١ٝ

  الفكس:التينٔ٘ املطتدام٘ ّآلٔات التدفٔف مً -ثالجًا

اشا نإ َٛنٛع ايؿكط قس استٌ سٝعًا َطنعًٜا يف ايرباَر ايت١ُٜٛٓ، يف ايٓعط١ٜ 
ظٌ ٜؿهٌ ، ؾإ ايؿكط ٚاملُاضغ١، نُا ْل اع٬ٕ َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ عاّ 

 َكسض تٗسٜس خطري يٮَٔ ا٫دتُاعٞ يف اجملتُعات املتكس١َ ٚايٓا١َٝ ع٢ً سُس غٛا٤.

 ملانٞ، ٚبعس مٛ ث٬ثني عاًَا عٔ اع٬ٕ ؾ٬ٝزيؿٝا، اعٝسٚيف ايػبعٝٓٝات َٔ ايكطٕ ا
 .30َٛنٛع ايؿكط اىل دسٍٚ أعُاٍ ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ ْعط١ٜ )ايُٓٛ َع اعاز٠ ايتٛظٜع(

ٖٚٞ ْعط١ٜ ٫تهتؿٞ بتأنٝس أ١ُٖٝ َهاؾش١ ايؿكط ٚيهٓٗا تٓازٟ بأؾهاٍ دسٜس٠ َٔ 

                                                            
28

ٌؼً ِبلذِزٗ اٌىبرجخ ش١ش٠ً ث١بس فٟ وزبثٙب )اٌجٕه اٌذٌٟٚ; دساعخ ٔمذ٠خ( ِب٠ؼّك فّٕٙب ٌٍجٕه اٌذٌٟٚ ِٓ ؽ١ش  -
ٌّشجٖٛ اٌزٞ ع١بعبرٗ ٚششٚط لشٚضٗ ٚٔزبئظ اػّبٌٗ فٟ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ. ٚرىشف ٘زٖ اٌذساعخ إٌمبة ػٓ اٌذٚس ا

٠مَٛ ثٗ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ِٓ خالي رغ١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ االصبس االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ٌٍٛطفبد 
اٌزٟ ٠مذِٙب اٌجٕه ٌّٛاعٙخ االصِبد اٌزٟ رؼظف فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ، ٚو١ف اْ رٍه اٌٛطفبد اٚلؼزٙب فٟ ِظ١ذح 

اٌٝ ص٠بدح اصِبد اٌٛلٛع فٟ فخ اٌّذ١ٔٛ٠خ، فضال ػٓ ص٠بدح اصِبد  ثشاِظ اٌزضج١ذ ٚاٌزى١١ف ا١ٌٙىٍٟ اٌزٟ أزٙذ
ِٛاص٠ٓ اٌّذفٛػبد ٚاٌٝ اعز١الء اٌششوبد اٌّزؼذدح اٌغٕغ١بد ػٍٝ اٌّششٚػبد اٌّؾ١ٍخ، ٚرؼشع اٌمغبع اٌخبص 
اٌّؾٍٟ ٌضغٛط شذ٠ذح رشً ؽشوزٗ ّٖٚٔٛ ِّب ػشع ؽمٛق االٔغبْ فٟ رٍه اٌجٍذاْ  ٌٍٙذس ٚؽشِبْ ششائؼ ٚاعؼخ 
ِٓ اٌغىبْ ِٓ اٌخذِبد االعبع١خ ٚثبٌزبٌٟ رّض٠ك ل١ّخ اٌؾّب٠خ اٌزٟ وبٔذ اٌذٌٚخ  رٛفش٘ب ٌٍششائؼ اٌفم١شح. اٌّظذس; 

 .  5::2ش١ش٠ً ث١بس، اٌجٕه اٌذٌٟٚ; دساعخ ٔمذ٠خ، داس ع١ٕبْ اٌمب٘شح، 
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 ِٚبثؼذ٘ب.                                    52، ص8::2، ٠79ّىٓ ِشاعؼخ د. ٔج١ً ِشصٚق، ؽٛي اٌؼٌّٛخ، ِغٍخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ، اٌؼذد  - 
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االُِ اٌّزؾذح، اٌجشٔبِظ االّٔبئٟ ٌألُِ اٌّزؾذح، اعزشار١غ١خ ِىبفؾخ ٚاصاٌخ اٌفمش; اٌؼٕبطش اٌشئ١غخ العزشار١غ١خ  - 
  .8::2اٌمضبء ػٍٝ اٌفمش فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ، ٠ٛ١ٔٛسن، 
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ايبشح َٚٔ قٝاغ١ ايػٝاغات. نُا ؾٗس عكس ايجُاْٝٓٝات تطنٝعًا نٝكًا َٚتعاٜسًا يف 
أسٝإ، ع٢ً ايػٛم ٚا٫غعاض َٔ ْاس١ٝ، ٚع٢ً ؼذِٝ زٚض ايسٍٚ َٔ ْاس١ٝ أخط٣، 

بايتجبٝت املايٞ، ٚؼطٜط ٚقس تطنعت َععِ تًو ايػٝاغات ع٢ً ا٫ق٬ح املتُجٌ 
ىل ايكطاع اـام ٚاظاي١ اؿُا١ٜ ا٫غٛام، ٚخؿض غعط ايع١ًُ، ٚايتشٍٛ ا

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايسعِ.

إ بطاَر ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ اييت تبٓتٗا فُٛع١ َٔ ايبًسإ ايٓا١َٝ، َٚٓٗا 
بعض ايبًسإ ايعطب١ٝ ؼٌُ يف طٝاتٗا ؼٝعًا بًٜٓٝٛا مٛ تكشٝح ؾؿٌ ايسٚي١ زٕٚ 

عسّ ايكسض٠ ع٢ً  ؿكط بأْ٘ ميجٌَٛاد١ٗ ْتا٥ر ؾؿٌ ا٫غٛام. ٚاشا نإ املؿّٗٛ ايػا٥س يً
اؾباع اؿادات ا٫غاغ١ٝ، ؾكس تطٛض ٖصا املؿّٗٛ يٝؿٌُ اؿطَإ َٔ سل ا٫ختٝاض 

ٖٚصا ٜعين إ َؿّٗٛ ايؿكط فطز ْكل  ايصٟ ميجً٘ ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ.
ا١ْٝ َع ايسخٌ، بٌ تٛغع يٝعين قكٛض ايكسض٠ ا٫ْػا١ْٝ. يصا ؾإ تعاٌَ اجملتُعات ا٫ْػ

أقبح تعبريًا عٔ ٚعٞ اْػاْٞ عُٝل مبداططٙ، اؽص َعاٖط عسٜس٠ َٔ ايتعإٚ ايؿكط 
 ايسٚيٞ تطعاٙ ا٫َِ املتشس٠، ٚؼح عًٝ٘ يف نجري َٔ بطافٗا ٚاغرتاتٝذٝاتٗا. 

ٚمما ٫ؾو ؾٝ٘ إ َؿه١ً ايؿكط يف ايبًسإ ايٓا١َٝ متجٌ اسس أِٖ ايتشسٜات ايهبري٠ اييت 
ٚا٫غرتاتٝذٝات ملٛادٗتٗا ٚشيو ٫ضتباطٗا بؿ٦ات ادتُاع١ٝ تػع٢ اؿهَٛات 

ٚيهْٛٗا ظاٖط٠ شات ابعاز اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ  ٫ٜػتٗإ بٗا
 َتعسز٠.

ٚيعٌ َٔ بني ايتٛدٗات املططٚس١ ملٛاد١ٗ ٖصٙ املؿه١ً َاططست٘ اغرتاتٝذ١ٝ َهاؾش١ 
ا٫منا٥ٞ يٮَِ املتشس٠، ٚقس زعت ٖصٙ  ٚاظاي١ ايؿكط املكرتس١ َٔ قبٌ ايربْاَر

ا٫غرتاتٝذ١ٝ اىل ابطاّ عكس ادتُاعٞ دسٜس بني ايسٚي١ ٚايػٛم ٚاجملتُع ع٢ً اغاؽ 
َٔ ايتهاٌَ ٚايتهاؾط ٚت١ُٝٓ َعاٜري ايتعإٚ ٚاؿٝا٠ اؾُع١ٝ ٚايؿبهات ا٫دتُاع١ٝ 

از ؾبهات يًتؿاعٌ املسْٞ ٚاط٬م طاقات ايؿكطا٤ ٚتعُٝل ٚعٞ ايٓػا٤ بكهٝتٗٔ ٚاه
ٚبعباض٠ اخط٣ ابطاّ عكس بني ايٓاؽ َٚٓعَٛات ايكِٝ  ا٫َإ ا٫دتُاعٞ ٚزعُٗا.

ابط َٔ د١ٗ، ٚبني َكسض ا٫ؾباع املازٟ يًشادات ا٫ْػا١ْٝ ممج٬ً يف ايػٛم ٛٚايه
 َٔ د١ٗ أخط٣.
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غري إ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ ٖٓا: اشا ناْت ا٫غرتاتٝذ١ٝ قس اقرتست َػبكًا 
ايعكس، ؾٌٗ تتطابل يف ظٌ نػٛط ايعٛمل١ َكاحل تًو ا٫ططاف: ايسٚي١  اَها١ْٝ ٖصا

 ٚايػٛم ٚاجملتُع املسْٞ.

إ ايع٬ق١ بني تًو ايعٓاقط تتٓٛع ٚتتعسز بتعسز اجملتُعات ا٫ْػا١ْٝ، بٌ اْٗا شات 
ٚايػٛم ثط٠ٚ، اَا اجملتُع ؾٗٛ  ،َهاَني كتًؿ١ ع٢ً قعٝس ايٛاقع، ؾايسٚي١ ق٠ٛ ٚغًط١

 زا٥ًُا. ثكاؾ١. َٚع إ تًو املهاَني َتساخ١ً ؾإ اؾرتاض اْػذاَٗا يٝؼ قشٝشًا 

"تهأَ  يكس متٝع اجملتُع ايتكًٝسٟ ايصٟ ٜػٛزٙ بتعبري أٌَٝ زٚضناِٜ 
٫ت َٝهاْٝهٞ" عكٝك١ إ ايػٛم نإ تابعًا يًُذتُع قهًَٛا بايجكاؾ١، غري إ ايتشٛ

ا٫دتُاع١ٝ املتػاضع١، غطعإ َاضمست يًػٛم َػاضٙ اـام، ٚٚنعت ي٘ ثكاؾ١ 
 ايطبح خاضز ايتأثريات املباؾط٠ يجكاؾ١ ايتهاؾٌ. 

 

 )ق٠ٛ ٚغًط١( ايسٚي١                    

 

 

 

 اجملتُع )ثكاؾ١(                    ايػٛم )ثط٠ٚ(     

 

قٌٝ ايكها٤ ع٢ً ايؿكط. ٜٚبسٚ إ نتاب نُا إ ايعكس ا٫دتُاعٞ اؾسٜس ٜػتٗسف 
زٚي١ ايطؾا١ٖٝ ٖٛ قسض ٫ميهٔ ػٓب٘،  ا٫غرتاتٝذ١ٝ، عسٚا ايعٛمل١، َٚٔ ثِ امػاض زٚض

ٚبايتايٞ ؾ٬بس َٔ ايعٌُ يف ظٌ ستُٝت٘. ٚيصيو ؾإ ايعكس املؿاض ايٝ٘ ٜؿري اىل اجملتُع 
٫ٜٚؿري اىل ايسٚي١، ٖٚٛ ٜطنع ع٢ً ؾبهات ا٫َإ ا٫دتُاعٞ ٚيٝؼ ع٢ً زٚض 

 ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ. 
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اييت تػتٗسف، َٔ بني اٖساف إ يًعكس املكرتح أُٖٝت٘، يف اطاض ايت١ُٝٓ املػتسا١َ 
أخط٣، تععٜع زٚض ايؿطز يف سٝا٠ فتُع٘، ٚضؾع َػت٣ٛ َعٝؿت٘، َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ 
زخً٘، ٚمتهٝٓ٘ َٔ مماضغ١ أزٚاضٙ بٛقؿ٘ طاق١ َٓتذ١ ؾاع١ً ٚيٝؼ فطز )َتكبٌ 

 َػاعسات(. 

٬ٜٚسغ إ َكرتح ايعكس ٫ٜؿري اىل آيٝات قسز٠ ٚٚانش١ غ٣ٛ ؾبهات ا٫َإ 
يًسٚي١. َٔ داْب  ني ٖٚٞ يٝػت ؾعاي١ بايهطٚض٠، نُا اْٗا يٝػت بس٬ًٜا٫دتُاع

آخط، ؾإ تعطٜـ ايؿكط ايٛاضز يف اغرتاتٝذ١ٝ اظاي١ ايؿكط وتاز اىل اعاز٠ تعطٜـ 
 ادطا٥ٞ، ٚدعً٘ َٓػذًُا َع ايتطٛضات اييت ٜكّٛ عًٝٗا َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.

١ٓ ٚانش١ ع٢ً اجملتُع ٚايجكاؾ١ َعًا. ايعٛمل١ قس ٚؾطت يًػٛم ؾطق١ ُٖٝ إ تٝاضات
ع٢ً ثكاؾ١  ؾؿٞ غبٌٝ املجاٍ ٜعس اْهاض ٚاُٖاٍ ايؿطٚط ا٫دتُاع١ٝ يًعٌُ ػاٚظًا

 ايتهاؾٌ ؿػاب ثكاؾ١ ايطبح اييت ميجًٗا ايػٛم. 

إ ايت١ُٝٓ يف ظٌ ايعٛمل١ تعين اؾطاؽ ايسٚي١ َٔ َع٢ٓ ايػٝاز٠ ٚايكإْٛ يتذعً٘ يف آخط 
اضات ايػٛم ايعامل١ٝ ٚايكا٥ُني عًٝٗا. يف ٖصا ايػٝام ٫بس َٔ ا٫َط ض١ٖٓٝ ٫عتب

يف ا٫غٛام املاي١ٝ  ٫غتؿٗاز مبا قاي٘ غٛضٚؽ، ٖٚٛ اسس نباض اي٬عبني ايسٚيٝنيا
عًًُٝا، بتهٝٝل ٖاَـ اؿهِ ا٫خ٬قٞ ْٚكٛض قطح ا٫خ٬م  ايعامل١ٝ "آْا ْكّٛ،

٫ْٗا ازت، ؾعًًٝا، اىل اختعاٍ قسض٠ ايعا١َ ....يكس متدهت ايعٛمل١ عٔ ظٜاز٠ ا٫مطاف 
  .31ايسٍٚ املٓؿطز٠ ع٢ً تكطٜط َكا٥طٖا"

بطٚظ اجملتُع املسْٞ ايعاملٞ بٛقؿ٘ ؾه٬ً َٔ اؾهاٍ ايعٛمل١  َٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ إ 
ا٫دتُاع١ٝ غٝهعـ َٔ ؼهِ زٚض ايسٚي١ ايتكًٝس١ٜ، ٚاشا نإ ايبعض ٜعتكس اْٗا 

ا٫ؾطاز ٫هاز سًٍٛ َؿرتن١ ٚغري تكًٝس١ٜ يًكهاٜا غتػِٗ يف ظٜاز٠ اـٝاضات أَاّ 
ؾإ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ . 32ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْػا١ْٝ املع١َٓ اييت تٛاد٘ ايبؿط١ٜ سايًٝا

ؼتاز اىل متٌٜٛ، ؾه٬ً عٔ بطاَر ٜتِ ا٫عساز هلا َػبكًا ٚتٓؿٝصٖا ٚتكٛميٗا، ؾُٔ ايصٟ 
 ميٍٛ إشا اْػشبت ايسٚي١؟
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بْ أَ االٔمبر؟ اٌغٛأت اٌضمبف١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ، رشعّخ فشأه عٟ. ٌزشٕش ٚعْٛ ثٌٟٛ، اٌؼٌّٛخ اٌغٛف-  
  .33، ص3115فبضً عزىش، إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشعّخ، اٌغجؼخ االٌٚٝ، 

32
 -Paul E. Kins ”A new  world Order: Grass Roots Movements For Global 

Change”, London: Rout Ledge, 1992. 
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طاض عطب١ٝ َجٌ َكط ٚاملػطب ٚايُٝٔ ٚا٫ضزٕ تعٗط إ اعساز ايؿكطا٤ إ ػاضب اق 
تًو ا٫عساز غٛف تعٜس أنجط ؾأنجط  تتؿاقِ نًُا تعاظِ اْػشاب ايسٚي١. ٫ٚؾو إ

نًُا ظازت غٝطط٠ ايؿطنات املتعسز٠ اؾٓػٝات ع٢ً ا٫قتكازات ايٓا١َٝ. ؾُع 
اْهُاف ايكطاع ايعاّ اضتؿعت اؿاد١ غري املًبا٠ اىل اـسَات بؿهٌ أنرب. ٚبات َٔ 

اييت ؽًت عٓٗا ايسٚي١، ٫ٚغُٝا يف ساي١ غري املُهٔ تٛيٞ آي١ٝ ايػٛم يًُػ٪ٚيٝات 
عسّ سكٍٛ ايكطاع اـام ع٢ً اؿٛاؾع ايهاؾ١ٝ يتكسِٜ تًو اـسَات. ٚعًٝ٘ غسا 
تٛظٜع ايسخٌ أنجط اخت٫ً٬، ٚبا٫يٞ عطض تكسِٜ ٖصٙ اـسَات ي٬نؿاض. ٖصا يف 
ايٛقت ايصٟ ؾٗس ؾٝ٘ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ تعاٜسًا ٚاغعًا ٚأغتُط ايتٛغع يف ايطًب. نًُا 

ايكش١ٝ ٚاـسَات ايعا١َ بػبب ايُٓٛ املتػاضع ٚنٝؿًا، ع٢ً اـسَات ايتع١ًُٝٝ ٚ
 .33يًػهإ ٫غُٝا ايؿ٦ات ايؿاب١

َٔ داْب اخط، ٫بس َٔ ٬َسع١ إ ايػٛم يف ايبًسإ ايٓا١َٝ، ٫غُٝا يف ظٌ اتؿاقات 
-ٖٛ دع٤ َٔ ْعاّ عاملٞ، أٟ إ ٖٜٛت٘ )ؾٛم اٚضٚغٛاٟ َٚٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ،

أٜهًا بٛقؿٗا دع٤ً َٔ ق١ًٝ( -َٞ، نُا إ ثكاؾت٘ )ؾٛمادتُاع١ٝ( باملع٢ٓ احملًٞ اٚ ايكٛ
ثكاؾ١ ايعٛمل١. غري إ َاهب إ ٫ٜػٝب عٔ ايصٖٔ إ اقتكاز ايػٛم، ٚع٢ً ايطغِ 
َٔ َبسأ ايتبازٍ ايطٛعٞ ايصٟ ٜٓطٟٛ عًٝ٘، ميهٔ إ ٜكسض اؾاضات خاط١٦ ي٬ؾطاز، 

إ ْؿاط ايػٛم ميهٔ إ مما قس ٜرتتب عًٝ٘ ْتا٥ر ناض٠ بؿطا٥ح ٚاغع١ يف اجملتُع. ٚ
 ٜ٪زٟ اىل تبسٜس ٖا٥ٌ يًُٛاضز َٔ ق٠ٛ عٌُ ٚضأؽ َاٍ، أٚ اىل عسّ تكسِٜ َاٜهؿٞ َٔ
 اـسَات ا٫دتُاع١ٝ، ٚإ أبطظ مسات ايػٛم ٖٞ ايبطاي١ ٚايػعات ا٫ْتاد١ٝ املعط١ً.

إ شيو ايعكس اتػِ غًٌ ؾاب َؿاِٖٝ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ شاتٗا ْٚعين بصيو ايع١َُٝٛ، 
إش إ ٖصا ايعكس قس ٜٓذح يف بًس َعني ٚيهٔ يٝؼ َٔ ع اُٖاٍ اـكٛق١ٝ. َ

ٚقا٥ع ا٫سساخ ا٫خري٠ يت٪نس إ اغرتاتٝذ١ٝ  ايهطٚضٟ إ ٜٓذح يف بًس آخط. ٚتأتٞ
ايكها٤ ع٢ً ايؿكط ٚإ ناْت ٖٞ بايهطٚض٠ دع٤ً َٔ خطط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يهٔ 

ا٫دطا١ٝ٥ ٫غُٝا اشا أخصْا يف اعتباضْا ايع٬ق١ بُٝٓٗا يٝػت ٚانش١ َٔ ايٓٛاسٞ 
  )ايتعًِٝ ٚايكش١...( قبٌ ؾهًٗا. َهُٕٛ ايرباَر
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إ امنٛشز ايعكس ا٫دتُاعٞ اؾسٜس نآي١ٝ يًكها٤ ع٢ً ايؿكط ٜططح غ٪ا٫ً ًَُٗا ٖٚٛ: 
أٜٔ ميهٔ إ لس دصٚض ايؿكط؟ ٚاؾٛاب اْٗا َٛدٛز٠ يس٣ أططاف ايعكس ايج٬ث١ 

مجٝعًا تٓتر ايؿكط نذع٤ َٔ اْتاز ايتدًـ شات٘. عًا( أٟ اْٗا )زٚي١، ٚغٛقًا، ٚفتُ
ٚيصيو نإ ايؿكطا٤ يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ ايؿطو١ ا٫قٌ إؾاز٠ َٔ مثاض ايت١ُٝٓ. ؾؿٞ بعض 

ٚبايصات ايتعًِٝ -ايبًسإ ايعطب١ٝ يٛسغ إ املػتؿٝس ا٫نرب َٔ ا٫ْؿام ا٫دتُاعٞ
ات اخط٣ اىل إ سذِ ايؿكط ٜتؿاقِ . ٚتؿري بٝا34ِْٖ ايؿ٦ات ا٫نجط غ٢ٓ -ٚايكش١

عاًَا بعس عاّ يف بعض ايبًسإ اييت ٚقعت يف ؾذ املس١ْٜٝٛ، إش اضتؿعت ْػب١ ايؿكط يف 
، %( يف عاّ اىل ) %( عاّ ايُٝٔ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، َٔ )

( ًَٕٝٛ ؾكري، ( ًَٕٝٛ ؾكري اىل مٛ )ٚقس اظزاز عسز ايؿكطا٤ ؾٝٗا َٔ )
%( خ٬ٍ املس٠ املصنٛض٠، أٟ اْ٘ ظاز %( اىل )ضتؿعت ْػب١ ايؿكط املسقع َٔ مٛ )ٚا

%( َٔ ا٫غط ايـ اىل مٛ أضبع١ ٬َٜني ؾكريٕ ٚإ )َٔ سٛايٞ ًَٕٝٛ ٚمخػُا١٥ 
 .35ٜكٌ زخًٗا عٔ ق١ُٝ ا٫ْؿام ع٢ً ايػًع ا٫غاغ١ٝ اي١ُٝٓٝ

ٚمما ػسض ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ يف ٖصا ايكسز إ امل٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ يف َععِ ايبًسإ ايٓا١َٝ 
ٖٞ ضٜع١ٝ )زخ٬ً( إغت٬ٗن١ٝ )إْؿاقًا(، ؾًِ ٜػتجُط ضٜع ايٓؿط يف نجري َٔ ا٫قطاض 
ايٓؿط١ٝ يف أقٍٛ اْتاد١ٝ اٚ يف اقا١َ ب٢ٓ اْتاد١ٝ ؼت١ٝ. ٚقس أز٣ شيو اىل تأثري َباؾط 

 ١ يعٌ يف َكسَتٗا ايٓػا٤ ٚايؿباب. ع٢ً ؾ٦ات َعٝٓ

ْكـ ٖٓا ق٬ًًٝ ي٬ٓسغ أٜهًا إ أِٖ ا٫خطاض اييت ٚقعت ؾٝٗا ايرباَر ايت١ُٜٛٓ يف 
ايبًسإ ايٓا١َٝ ٖٛ تطنٝعٖا ع٢ً اغتجُاض ض٩ٚؽ أ٫َٛاٍ قبٌ اغتجُاضٖا طاقات ايبؿط، 

عب١ يف ايتٓعِٝ ٚاْٗا اْكبت ع٢ً ايتكٓٝع ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، زٕٚ إٔ ػعٌ املاز٠ َػتٛ
. مبع٢ٓ اْٗا مل تكبح ب١ٜٛٝٓ، تتُأغؼ ٚترتغذ يف عُل املُاضغ١ اي١َٝٛٝ 36ا٫دتُاعٞ

َػاؾ١ أغرتاب بني ا٫دتُاع١ٝ، ٚتتػًػٌ يف اؿؼ اؾُعٞ يًٓاؽ. يصيو ناْت ٖٓاى 
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ي١، ٚبني اجملتُع ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚبايتايٞ ناْت تًو ايبًسإ َػتًٗه١ ا٫ْػإ ٚاٯ
 ٫َٓتذ١. 

َٚازاّ َؿّٗٛ ايؿكط ٜػتٓس اىل )ؾكط ايكسض٠ ا٫ْػا١ْٝ( ؾإ شيو ٜكٛزْا اىل اغتٓتاز 
 نُين َهُْٛ٘ إ ايؿكط ٖٛ يف ا٫غاؽ ع١ًُٝ َٔ عًُٝات ا٫غتبعاز ا٫دتُاعٞ

ؼٍٛ زٕٚ ٚقٍٛ ؾ٦ات ٚاغع١ َٔ املٛاطٓني اىل ا٫قٍٛ  
ايٓك١ٝ ٚؾطم ايعٌُ املٓتر ٚضأؽ املاٍ ا٫قتكاز١ٜ )َجٌ ا٫ضانٞ ايعضاع١ٝ ٚاملٝاٙ 

ايعٝين اٚ املازٟ( ٚا٫قٍٛ ايبؿط١ٜ )َجٌ ايتعًِٝ اؾٝس ٚايكش١( ٚا٫قٍٛ 
 ا٫دتُاع١ٝ )َجٌ اـسَات ايعا١َ ٚؾبهات ا٫تكاٍ ٚأْع١ُ ايسعِ ا٫دتُاعٞ(.

َٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ إ ا٫ْؿتاح ايصٟ ؾٗست٘ نجري َٔ ايبًسإ ايٓا١َٝ ع٢ً ايػٛم 
ٞ خ٬ٍ ايعكسٜٔ ا٫خرئٜ قس غاعس ع٢ً تهطٜؼ ظاٖط٠ ا٫غتبعاز ا٫دتُاعٞ. ايعامل

ؾايعٛمل١ ع٢ً ٚؾل بعض ايتعطٜؿات ٖٞ ع١ًُٝ َطنب١ َٚعكس٠ ٜٓتر عٓٗا آثاضًا َتعاضن١ 
ؾايعٛمل١ يف بعض ايبًسإ ايٓا١َٝ أغُٗت يف  .37تتُجٌ يف عًُٝات إْسَاز ٚاغتبعاز آ١ْٝ

ايعسز َٔ ابٓا٤ نٌ زٚي١ يف عًُٝات ا٫ْتاز ٚايرتانِ اْسَاز نب١ اٚ قؿ٠ٛ قسٚز٠ 
ٍٍ، ٚيف املكابٌ ٜتعاٜس اعساز املػتبعسٜٔ  ايطأمسايٞ، ِٖٚ ايصٜٔ ٜتُتعٕٛ مبػت٣ٛ ضؾاٙ عا

عٝح ٜكرتٕ تٛيٝس ايؿكط بع١ًُٝ ا٫غتبعاز  اٚ املُٗؿني َٔ سًكات ا٫ْتاز ٚايسخٌ
١ٝ ايؿكط يف ٖصٙ اؿاي١، سٝح ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ. ٚا٫خطط َٔ شيو ٖٛ زٜٓاَٝه

إ تؿاقِ ايؿكط ٜ٪زٟ اىل ظٜاز٠ سس٠ ايتؿاٚت يف تٛظٜع ايجط٠ٚ ٚايسخٌ ٚبايتايٞ تتٓاقل 
قسضات ايؿكطا٤ ع٢ً اَت٬ى ضأؽ املاٍ املازٟ ٚايبؿطٟ ٚا٫دتُاعٞ ٖٚٛ َاىًل ب١٦ٝ 

أسس٣ خبٝج١ َٔ ايؿكط ٜعٝس ؾٝٗا ايؿكط اْتاز شات٘ ٚتكبح ا٫ظزٚاد١ٝ ا٫دتُاع١ٝ 
ايػُات ا٫غاغ١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا ايبًسإ ايٓا١َٝ ٚيهٔ بسضدات َتبا١ٜٓ ا٫َط ايصٟ 

  ٜٗسز ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ ٜٚعٜس َٔ استُا٫ت سكٍٛ اْؿذاضات ادتُاع١ٝ.

إ َٛنٛع ايؿكط ٜؿسْا بايهطٚض٠ اىل دٖٛط ٚقٛض نٌ بطْاَر تُٟٓٛ، بٌ اْ٘ أزا٠ 
قٛض نٌ ٜٛتٛبٝا  -بايهطٚض٠ أٜهًا -، نُا اْ٘قٝاؽ ملكساق١ٝ اؿهَٛات، ٚايٓعطٜات
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غري إ عًٝٓا إ منٝع زا٥ًُا بني ؾكط ؾطزٟ ٚآخط ادتُاعٞ، ٚبني قسضات  -ادتُاع١ٝ
 ، ٚأخط٣ َتشكك١.  نا١َٓ

إٕ تعطٜـ بطْاَر ا٫َِ املتشس٠ ا٫منا٥ٞ طبكًا يطأٟ )أَاضتٝا قٔ( ٜطنع ع٢ً قسضات 
عٞ ايساخًٞ، ٚايبعس اـاضدٞ. ؾاملٛاطٔ ايعطبٞ )غين( ا٫ْػإ، ٌُٜٚٗ ايبعس اجملتُ

ٍٕ غٝاغ١ٝ  باملٛاضز ايها١َٓ، ؾكري باملٛاضز املتشكك١. إ ٖصا ايتُٝٝع ٜٓطٟٛ ع٢ً َعا
   .٫38غ٢ٓ عٓٗا

 تسادع املهاضب ّعذص املطالبدّل٘ السفاِ:  -زابعًا

، ؼت  إشا نإ َٔ املعطٚف إ ق١ُ نٛبٓٗانٔ ا٫دتُاع١ٝ اييت عكست يف اشاض
ٚسه١َٛ بٛؾٛزِٖ  ( ض٥ٝؼ زٚي١املتشس٠، ٚؾاضى ؾٝٗا مٛ ) ضعا١ٜ ا٫َِ

ايطمس١ٝ، ؾه٬ عٔ عسز غري قسز َٔ ايباسجني ٚاـربا٤، ٚاملٓعُات غري اؿه١َٝٛ، قس 
يًٛقٍٛ اىل ٚؾام زٚيٞ سٍٛ املٛقـ َٔ ا٫ظ١َ نطغت دع٤ً نبريًا َٔ َٓاقؿتٗا 

ا٫دتُاع١ٝ بتُعٗطاتٗا املدتًؿ١ )ايبطاي١، ٚانؿاض ا٫دٛض، ٚايؿكط، ٚا٫غتبعاز 
ملتكس١َ ايبًسإ ايٓا١َٝ ٚا -ٚإ بسضدات َتؿاٚت١–ٚايتُٗٝـ ا٫دتُاعٞ( اييت تهطب 

ايعٌُ املٓبجك١ عٓٗا اييت تهُٓتٗا خط١  َٔ ايتٛقٝات ايعا١َ ع٢ً سُس غٛا٤. ؾإ نجريًا
سٍٛ َهُٕٛ ايػٝاغات ا٫دتُاع١ٝ يف َٛاد١ٗ ا٫ظ١َ، َاناْت يرتق٢ اىل َػت٣ٛ 
ايكٛاْني املًع١َ يًٛؾٛز ايطمس١ٝ سني عازت اىل أٚطاْٗا ا٫َط ايصٟ سٍٛ ايك١ُٝ 

 ايؿع١ًٝ َٔ ايٓتا٥ر اىل فطز تٛقٝات غري قاب١ً يًتطبٝل.

تٓاٍٚ ا٫غباب ايؿع١ًٝ يٮظ١َ ٚعٔ  ٚيعٌ أِٖ َعاٖط ا٫خؿام ٖٛ ا٫عطاض عٔ
اغتؿطاف أؾل املػأي١ ا٫دتُاع١ٝ يف ظٌ ١ُٖٓٝ ايٓعاّ ايطأمسايٞ ع٢ً ايؿها٤ 
ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ايعاملٞ ٚغٝطط٠ ايٓعع١ ايتبػٝط١ٝ املع١ٝٓ بايسضد١ ا٫ٚىل 

 بايتٛاظْات ا٫قتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝ ع٢ً َطانع ايكطاض ايػٝاغٞ.

ٟ ٚا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜعٝؿ٘ ايٓاؽ ايّٝٛ يف ايبًسإ املتكس١َ إ ايٛاقع ا٫قتكاز
ٚايٓا١َٝ مل ٜهؿـ عذع ايًٝرباي١ٝ اؾسٜس٠ املتططؾ١ عٔ ؼكٝل ْػب منٛ عاي١ٝ ٚايكها٤ 
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ع٢ً ايبطاي١ ٚؼػني املػت٣ٛ املعٝؿٞ نُا بؿط بصيو زعاتٗا ؾشػب، بٌ نؿـ 
١، ؾتسٖٛضت ايك٠ٛ نصيو سًٝٗا يترتادع ايسٍٚ عٔ املهاغب ا٫دتُاع١ٝ ايكسمي

ؾايكاعس٠  .39ايؿطا١ٝ٥ يهجري َٔ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ، ٚاظزازت ْػب١ ايبطاي١ ٚايؿكط
ايتكًٝس١ٜ اييت مبٛدبٗا تػتأثط ا٫ق١ًٝ بأغًب١ٝ ايجط٠ٚ َاظايت ؾاع١ً، ٚبأنجط سس٠، يٝؼ 

 زاخٌ اجملتُعات ؾشػب بٌ ؾُٝا بٝٓٗا أٜهًا. 

 ٚتعهؼ امل٪ؾطات اييت اٚضزٖا ايتكطٜط ايعاملٞ ي٬َِ املتشس٠ سٍٛ ايت١ُٝٓ يعاّ 
كاطط ا٫ظ١َ بتذًٝاتٗا املدتًؿ١. ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ تهاعـ ؾٝ٘ ايسخٌ ايعاملٞ غبع 
َطات ٚايسخٌ ايؿطزٟ ث٬خ َطات خ٬ٍ اـُػني غ١ٓ ا٫خري٠، ؾإ ٖصا ايُٓٛ قس 

%( َٔ أثط٣ غهإ ا٫ضض ايصٜٔ ٜٓتُٕٛ إش إ )بططٜك١ غري عازي١، ٚقع تٛظٜع٘ 
%( َٔ %( اىل )يف غايبٝتِٗ اىل اجملتُعات املتكس١َ، قس تهاعـ ْكٝبِٗ َٔ )

%( اىل %( َٔ أؾكط ايػهإ َٔ )ايسخٌ ايعاملٞ، يف سني انؿض ْكٝب )
.40ٚ  %( ٚشيو بني غٓيت )

اجملتُع ا٫ْػاْٞ يف ايتاضٜذ اؿسٜح قس تًُؼ منًٛا  ٚاشا نإ املتتبع يًعٛاٖط اييت عطؾٗا
اقتكازًٜا أنٝسًا يهٌ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ٚنجري َٔ ايسٍٚ ايٓا١َٝ يف اٚقات عسٜس٠، عربت 
عٓ٘ َ٪ؾطات اقتكاز١ٜ َطن١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ؾ١ٝٓ، زٕٚ إ ٜهٕٛ يصيو أثط نبري يف 

ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚايت١ُٝٓ سٌ املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ، ؾإ ثبٛت ٚدٛز ع٬ق١ آي١ٝ بني 
، ايصٟ ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ ايصٟ قاز اىل ْؿأ٠ َاٜػ٢ُ بسٚي١ ايطؾاٙ 

ٜ٪غؼ ْعاًَا يطعا١ٜ املػتبعسٜٔ ادتُاعًٝا ٜٚٛؾط تػط١ٝ ٚنُاْات ادتُاع١ٝ هل٪٤٫ 
ايصٜٔ عذعٚا عٔ ا٫نطاط يف زٚض٠ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ عٔ ططٜل آيٝات َٚ٪غػات 

 مسٞ ناملسضغ١ ٚايؿػٌ. ا٫زَاز ايط

ٜؿعطٕٚ بايتعاّ عُٝل أظا٤ ايسٍٚ ايٓا١َٝ، نإ قاز٠ تًو اجملتُعات  نجري َٔٚيف 
اؾُاٖري، ٜٚتشػػٕٛ َؿه٬تٗا، غري إ بعض زٍٚ ايطؾاٙ مل تهٔ غ٣ٛ ْتاز ايرتانِ 

ٚهلصا ؾإ ْػب١ َٔ ٖصا ايرتانِ ناْت تٓؿل يًرتؾٝ٘  املايٞ ايػطٜع ٫ٚغُٝا ايٓؿط١ٝ َٓٗا،
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اـًٝر ايعطبٞ.  زٍٚعٔ ايٓاؽ، ٚع٢ً مٛ غري عك٬ْٞ َٚربَر نُا ٖٛ يف بعض 
ٚناْت تًو ايبًسإ تتؿاخط بٓػب ايتعًِٝ اجملاْٞ ايعاي١ٝ، ٚاْتؿاض اـسَات 
ا٫دتُاع١ٝ ٚايكش١ٝ اجملا١ْٝ، ٚبٛدٛز ْعِ زقٝك١ ٚؾعاي١ يًهُإ ا٫دتُاعٞ، ٚسسٚز 

غري إ ٖصا ايؿهٌ  ٠ شاتٗا تجين ع٢ً شيو.زْٝا يٮدٛض ٚغريٖا. ٚناْت ا٫َِ املتشس
اىل سسٚز ا٫زا٤، ست٢ يف أنجط اجملتُعات ثطا٤ً َٔ ايسٚي١، نإ ٫بس إ ٜكٌ 

ناجملتُعات ايكٓاع١ٝ. شيو إ ايرباَر ايت١ُٜٛٓ ا٫غت٬ٗن١ٝ، أٚ غري املٓتذ١، ناعؿت 
ظٗاض عذع َػ٪ٚيٝات ايسٍٚ ع٢ً مٛ ٫ٜٓػذِ َع َسخ٫ٛتٗا، ا٫َط ايصٟ أز٣ اىل ا

ايسٚي١، ٚعسّ ايتُهٔ َٔ ا٫ٜؿا٤ بايتعاَاتٗا، ؾه٬ عٔ عسّ اغتجُاض ايطٜع ايٓؿطٞ، 
 ٫غُٝا، ع٢ً مٛ عك٬ْٞ َربَر. 

  ّلعل اٍه العْامل اليت اضَنت يف دفع دّل٘ السفاِ اىل االشم٘:

  ايعاٌَ املازٟ: إش إ اتػاع ايكاعس٠ ايؿعب١ٝ املطؾش١ يًتسخٌ، ٚاضتؿاع
ؿ١ ايصٟ وٍٛ َكاٜٝؼ املػاعس٠ َٔ ايؿكط املطًل اىل ايؿكط َػت٣ٛ املعٝ

ايٓػيب، ثِ اضتؿاع َ٪ؾطات ا٫غعاض ؾُٝع اـسَات ا٫دتُاع١ٝ، نإ ٫بس 
إ ٜهاعـ َٔ ساد١ ايسٚي١ اىل ا٫َٛاٍ ايهطٚض١ٜ ملٛاد١ٗ َتطًبات 

.41غٝاغتٗا ا٫دتُاع١ٝ
 َطًك١ يتٛدٝٗات  اعتُازٖا ع٢ً خطط زٚي١ٝ ٚبطاَر داٖع٠، أٚ تًكٝٗا بجك١

َ٪غػات ا٫قطاض ايسٚي١ٝ ٚػُعاتٗا املعطٚؾ١ )َجٌ ػُع زاؾٛؽ ٚغريٙ(.
  ٙإ بطاَر ايت١ُٝٓ، ٫غُٝا ع٢ً قعٝس ضأؽ املاٍ أعتكس َٓعطٚ زٚي١ ايطؾا

ايبؿطٟ )تعًِٝ، قش١، تسضٜب، َطأ٠ ٚغريٖا( ميهٔ إ ػطٟ مبععٍ عٔ 
قتكاز ايسٚيٞ، ٚيصيو نإ املتػريات ايعامل١ٝ، ٚإ تتٛاقٌ خاضز يعب١ ا٫

ايطُٛسات أنرب َٔ ايٛقا٥ع ٚاؿكا٥ل.
  إ ساد١ بعض ايبًسإ يًػٝٛي١ تسؾعٗا اىل قاٚي١ ؼكٝل شيو عٔ ططٜل

غٝاغ١ دبا١ٝ٥ تجكٌ ناٌٖ ا٫ؾطاز ٚامل٪غػات، ٖٚٛ َاٜ٪زٟ يف ايٓٗا١ٜ اىل 
ز ْتا٥ر اقتكاز١ٜ عهػ١ٝ تػِٗ يف َهاعؿ١ ا٫ظ١َ ا٫دتُاع١ٝ، يف ٚقت تػٛ

ؾٝ٘ اهل١ُٓٝ يكٛاْني ايػٛم نآي١ٝ يتٛظٜع ايجط٠ٚ بني ا٫ؾطاز.
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؟ أٟ  *ْتٛقـ ٖٓا ق٬ًًٝ يٓكٍٛ، ٌٖ ناْت زٚي١ ايطؾاٙ زٚي١ ضؾٝس٠ باملع٢ٓ ايؿٝبريٟ
ْٗا ناْت شات ٚغا٥ٌ عك١ْٝ٬ )بطاَر ٥ًٗا ٚغاٜاتٗا ناْت عك١ْٝ٬؟ أّ أإ ٚغا

 ت١ُٜٛٓ( يهٓٗا ناْت شات أٖساف غري عك١ْٝ٬ )غًٛى اغت٬ٗنٞ(. 

)غػٌ زَاؽ تُٟٓٛ( قاَت بٗا يف اعتكازْا إ زٚي١ ايطؾاٙ ناْت نش١ٝ ع١ًُٝ 
ايسٍٚ املتكس١َ. ؾكس زؾعت ايسٚي١ زؾعًا باػاٙ دعٌ املٛاطٔ فطز َتكبٌ َػتًٗو، 

طٜع١ٝ اييت ٚؾطت يًُٛاطٔ نٌ اـسَات ايهطٚض١ٜ فاًْا، زٕٚ ٫غُٝا يف ايسٍٚ اي
إ ٜكّٛ املٛاطٔ بأٟ دٗس، ٚيصيو مل ٜهٔ َاسكٌ ت١ُٝٓ، بٌ نٝاع يًت١ُٝٓ بتعبري 

.ايهٛاضٟ

إ أخطط ْتا٥ر ايت١ُٝٓ يف بعض ايسٍٚ ايطٜع١ٝ ٖٛ دعٌ املٛاطٔ ٜط٣ يف شات٘ أَريًا، 
ًو ا٫ضض بأٟ أدط نإ، ٚبصيو ٜػتدسّ ضٜع فتُع٘ ٚىسَ٘ َٔ ٜؿس اىل ت

ؾكست بطاَر ايت١ُٝٓ بعسٖا ا٫ْػاْٞ، نُا ؾكست ق٠ٛ ايعٌُ ايٛاؾس٠ املع١ً اييت 
 متجًٗا ايؿطٚط ا٫دتُاع١ٝ ايعازي١ يًعٌُ. 

ٜبسٚ مما تكسّ إ غايب١ٝ زٍٚ ايطؾاٙ غري َع١ٝٓ مبػأي١ سػٔ ايتٛظٜع بني ا٫دٝاٍ 
يبريٚقطاطٞ املهًـ بع١ًُٝ تٓؿٝص ايػٝاغ١ املتعاقب١، ٚغري َع١ٝٓ برتؾٝس دٗاظٖا ا

 . ا٫دتُاع١ٝ، ٚغري َع١ٝٓ خاق١ باؿكٛم ا٫غاغ١ٝ يًصٜٔ ٜػتشكٕٛ املػاعس٠

إْط٬قًا َٔ ٖصا ايتكٛض ؾإ زٍٚ ايطؾاٙ مل تتُهٔ َٔ ؼكٝل اٖساؾٗا، ٚمل تبًؼ 
ايػ١ٝٓ اييت ، ؾاشا ناْت ايسٍٚ املتكس١َ ا٫غطاض احملسز٠ يًدسَات ا٫دتُاع١ٝ ؾٝٗا

تطٛضت يف ظًٗا زٚي١ ايطؾاٙ قس عذعت عٔ سٌ َؿه٬ت ايبطاي١ ٚباقٞ َعاٖط 
ا٫ظ١َ ا٫دتُاع١ٝ، ؾُٔ ايطبٝعٞ إ ٜهٕٛ عذع ايسٍٚ ايٓا١َٝ َهاعؿًا بػ٤ٛ 
تٛظٜع ايعا٥س ا٫قتكازٟ، ْٚسض٠ ا٫َهاْات ٚايجطٚات اييت يف َتٓاٍٚ ايسٚي١، 

 .تػسٜسًا يًسٜٕٛ ا٫دٓب١ٝ ٚبٓعٚح دع٤ َٔ ٖصا ايعا٥س اىل اـاضز
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ٚأَاّ املعطٝات ٚايس٥٫ٌ اييت ت٪نس اعرتاف ايبًسإ املتكس١َ بايؿؿٌ اٚ يف ا٫قٌ 
با٫ظ١َ اـاْك١ اييت ٜعٝؿٗا ْٛشز زٚي١ ايطؾاٙ َع استساز ا٫ظ١َ ا٫دتُاع١ٝ يف 

م ايٛقت ْؿػ٘، ؾإ ايبًسإ ايٓا١َٝ، َٚٓٗا ايبًسإ ايعطب١ٝ، ػس ْؿػٗا بسٕٚ آؾا
غريٚض٠ ايعٛمل١  ادتُاع١ٝ ٚانش١ املعامل، إش ٖٞ ع٢ً عًِ بإٔ ؾطٚط ا٫نطاط يف

ا٫قتكاز١ٜ اييت تتهُٓٗا عاز٠ نٌ بطاَر ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ املطبك١ 
)خكدك١ ايكطاع ايعاّ، ٚؼطٜط ايتذاض٠ ٚا٫غعاض ٚايطٖإ ع٢ً ا٫غتجُاض 

ريٖا( ٫ميهٔ ا٫ٜؿا٤ بٗا زٕٚ اؿط٠، ٚتأٌٖٝ امل٪غػات ٚغاـام، ٚاملٓاؾػ١ 
َهاعؿات ادتُاع١ٝ أنٝس٠ غٛا٤ ع٢ً املس٣ املتٛغط أٚ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ. ٖٚٞ 
نصيو ع٢ً عًِ بإٔ ا٫عتٓا٤ ؾكط بتشكٝل ايتٛاظْات ا٫قتكاز١ٜ املاي١ٝ ٚؼكٝل 
ْػب منٛ عاي١ٝ َٚ٪ؾطات اسكا١ٝ٥ عا١َ َكبٛي١ ٫ت٪زٟ تًكا٥ًٝا اىل اؿس َٔ 

يعاطًني ٚاملُٗؿني ٚاملػتبعسٜٔ إدتُاعًٝا، ٫غُٝا إ مجٝع ايسٍٚ ايؿكطا٤ َٚٔ ا
 غري َتػا١ٜٚ ا٫َهاْات ٚغري َتػا١ٜٚ اـرب٠ ْٚكاط ا٫ْط٬م.

بطابعٗا ايكططٟ، ٚاؾتكطت اىل اؿس  -يف ايٛطٔ ايعطبٞ -يكس متٝعت زٚي١ ايطؾاٙ 
ا٫ز٢ْ َٔ ايتٛدٗات ايك١َٝٛ، باغتجٓا٤ بعض املؿاضٜع )َجٌ قٓازٜل ايت١ُٝٓ(، 
ٚناْت يف نجري َٔ ا٫سٛاٍ نش١ٝ ايكطاعات ايػٝاغ١ٝ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ. نُا 

ٍٚ ايعطب١ٝ بعاٖط٠ ايعٛمل١ بؿهٌ عاّ اتػُت ايعكذني ا٫خرئٜ بعٜاز٠ تأثط ايس
ٚشيو َٔ خ٬ٍ آيٝات كتًؿ١. ؾُذُٛع١ َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت ناْت تتب٢ٓ 

تكّٛ ع٢ً ؼهِ ايسٚي١ يف ازاض٠ ايٓؿاط ا٫قتكازٟ َٔ قبٌ، ؾًػؿ١ اقتكاز١ٜ 
لسٖا قس ؾٗست ؼ٫ًٛ َٔ خ٬ٍ تطبٝكٗا يرباَر ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ اييت 

اع٤٬ ق٣ٛ ايػٛم ٚايتشطض املتعاٜس يًتعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝ َع  تػتٓس اىل
ايعامل اـاضدٞ. ٖٚٓاى فُٛع١ ايسٍٚ ايطٜع١ٝ اييت اتػُت باضتؿاع زضد١ اْؿتاسٗا 
ع٢ً ايػٛم ايعاملٞ َٔ خ٬ٍ اعتُازٖا ع٢ً تكسٜط غًع١ اغرتاتٝذ١ٝ ٚاسس٠ 

ٚاـس١َٝ ناؾ١، ؾه٬ً  ا ايػًع١ٝتتُجٌ بايٓؿط َٚٓتذات٘ َكابٌ اغترياز ٫ستٝاداتٗ
عُا تكسّ قاَت مثإ زٍٚ عطب١ٝ ٖٞ )َكط ٚايبشطٜٔ ٚايهٜٛت َٚٛضٜتاْٝا 
ٚاملػطب ٚقطط ٚتْٛؼ ٚا٫َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠( بايتٛقٝع ع٢ً ا٫تؿاقٝات اييت 
اغؿطت عٓٗا دٛي١ أضغٛاٟ َٚٔ ثِ اْهُت اىل َٓع١ُ ايتذاض٠ ايعامل١ٝ، ؾه٬ 

ت املؿاضن١ بني زٍٚ ا٫ؼاز ا٫ٚضبٞ ٚبعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ عٔ تطبٝل اتؿاقٝا
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املتٛغط١ٝ َجٌ تْٛؼ ٚاؾعا٥ط ٚاملػطب )اييت ٚقعت عًٝٗا ؾعًًٝا(، َٚكط ٚيبٓإ 
 .ٚا٫ضزٕ ٚاؾعا٥ط )ايصٜٔ زخًٛا املطس١ً ا٫خري٠ َٔ املؿاٚنات بؿإٔ ابطاَٗا(

ٓٝات َٔ ايكطٕ يكس تطنت عًُٝات ايتهٝٝـ ا٫قتكاز١ٜ َٓص َٓتكـ ايجُاْٝ
َٔ ايػهإ يف ايٛطٔ ايعطبٞ ٫ٚغُٝا  املانٞ آثاضًا ناض٠ ع٢ً قطاعات ٚاغع١

ايؿكري٠ َٓٗا. ٚقس يٛسغ إ ايبًسإ اييت قاَت بايتهٝٝـ عاْت َٔ ظٜاز٠ يف 
َعس٫ت ايؿكط ٚتسٖٛض يف اـسَات ا٫دتُاع١ٝ. ٚايٛاقع إ َععِ ايهتابات 

اثط غٝاغات ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ  سٍٛ ٖصا املٛنٛع أعطبت عٔ ايكًل سٍٛ
اهلٝهًٞ ع٢ً ايؿكطا٤ ٚأثطٖا ع٢ً تٛاؾط اـسَات ايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ بأغعاض 

نجريًا َٔ املؿه٬ت  ٚقس ٚاد٘ ايعطام بعس ا٫ست٬ٍ عاّ  .َعكٛي١
تبين غٝاغ١ ا٫ْتكاٍ مٛ اقتكاز ايػٛم ٚضؾع اغعاض املؿتكات ايٓؿط١ٝ  ايٓامج١ عٔ

 ايؿكري٠ ٫ٚغُٝا اهلؿ١ َٓٗا. آثاض غًب١ٝ ع٢ً ايؿ٦اتَٚا تطن٘ َٔ 

ٚقس عهػت امل٪ؾطات ا٫سكا١ٝ٥ سس٠خ نجري َٔ املعاٖط ايػًب١ٝ بأغٛام ايعٌُ 
ايعطب١ٝ َٓص أٚا٥ٌ ايتػعٝٓٝات َجٌ اضتؿاع َعس٫ت ايبطاي١ ايػاؾط٠، ٚظٜاز٠ ايتعطٌ 

ٔ تٓاَٞ املػتُط ْٚكل ايتؿػٌٝ، ٚتسٖٛض َعس٫ت ا٫دٛض اؿكٝك١ٝ ؾه٬ ع
أعساز املؿتػًني يف أغٛام ايعٌُ غري ايطمس١ٝ ٚانؿاض َػت٣ٛ ايسخٍٛ املتشكك١ 
ؾٝ٘ ا٫َط ايصٟ أز٣ اىل اؾتساز سس٠ ايؿكط ٚتعاٜس أعساز ايؿكطا٤ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ 

ٖصٙ ا٫ْعهاغات ا٫دتُاع١ٝ ايػًب١ٝ ٚنعت ايت١ُٝٓ يف َاظم ٚاثبتت   .نهٌ
دسٚاٙ ٚؾؿً٘ يف قٝاغ١ اغرتاتٝذٝات ٚاقع١ٝ ؼكل اخؿام ايؿهط ايتُٟٓٛ ٚعسّ 

ايت١ُٝٓ يًػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ايبؿط١ٜ اييت تػُع بايت١ُٝٓ ٚتتشسخ عٔ ايت١ُٝٓ. بٝس 
أْٗا تعٝـ ٚاقع ايتدًـ ٚايتبع١ٝ ٫ٚػس غ٣ٛ اغتُطاض تعجط َػاضات ايت١ُٝٓ 
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كا١ُ٥ بني ٚتؿاقِ َعاْا٠ ايؿعٛب ايؿكري٠ ٚاتػاع ايؿذ٠ٛ اؿٝات١ٝ ٚاملعٝؿ١ٝ اي
 . ايبًسإ ايٓا١َٝ ٚاملتكس١َ

ؾاشا نإ عكس ايتػعٝٓٝات قس ؾٗس تأثط ايبًسإ ايٓا١َٝ بعاٖط٠ ايعٛمل١ َٚاضاؾكٗا  
٣ عسّ دسٚاٖا ٚعُكت َٔ َٔ تطبٝل ؿع١َ غٝاغات ٚبطاَر أثبتت ٖٞ ا٫خط

سس٠ ايؿكط، ؾه٬ عٔ ظٗٛض ؾ٦ات دسٜس٠ َٔ ايؿكطا٤ اؾسز ايصٜٔ تتس٢ْ 
َعٝؿتِٗ ؼت ايتأثري املباؾط يبعض ايػٝاغات ٚايرباَر اييت غبل َػتٜٛات 

ٜ٪ؾط بٛنٛح إ ايعٛمل١  شنطٖا، ؾإ تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايعاملٞ يػ١ٓ 
. غتؿهو ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ يًُذتُعات بعس تؿهٝهٗا يًٓػٝر ا٫قتكازٟ

ملػتذسات ٖٚٓا ٜكبح َٔ املٓطكٞ إ ْتػا٥ٌ عٔ دس٣ٚ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع ا
ايعامل١ٝ اؿسٜج١ إشا ناْت تطتبط بايهطٚض٠ بعٜاز٠ اؿطَإ ايبؿطٟ يف ايبًسإ 
ايٓا١َٝ، ؾه٬ عٔ اسساخ املعٜس َٔ ايتسٖٛض يف َػتٜٛات َعٝؿ١ ا٫ؾطاز ٚظٜاز٠ 

ايسٍٚ ايٓا١َٝ ٚاملتكس١َ.  سس٠ ايتؿاٚت يف ايسخٍٛ زاخٌ ايسٚي١ ايٛاسس٠ ٚبني

ؾاعًٝتٗا يف ايبًسإ اييت قاَت بتطبٝل  ّتُاعٞ عسيكس أثبتت ؾبهات ا٫َإ ا٫د
ٜأتٞ يف َكسَتٗا اعتُاز تًو  ،بطاَر ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ ٫غباب نجري٠

ايرباَر ع٢ً َكازض ايتٌُٜٛ ا٫دٓب١ٝ يسعِ ؾبهاتٗا، ؾه٬ عٔ إ ٖصٙ ايؿبهات 
٫متجٌ آي١ٝ اٚ َسخ٬ً ناؾًٝا يًكها٤ ع٢ً ايؿكط أٚ ايبطاي١ ٚايتُٗٝـ ٚشيو ٫ْٗا 

بٌ ٖٞ تػع٢ جملطز تساضى ٫تتكس٣ يع٬ز ٖصٙ ايعٛاٖط َٚػبباتٗا اؾٖٛط١ٜ 
ب١ٝ يعٌُ ا٫يٝات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ زٕٚ املػاؽ با٫يٝات ا٫ثاض ايػً

  .شاتٗا

ْكـ ٖٓا يٓتػا٥ٌ، عُا إشا ناْت ايبًسإ ايٓا١َٝ املٓدطط١ بسٕٚ خٝاض يف أغًب 
ا٫سٝإ يف غريٚض٠ ؼهُٗا ؾكط ايهٛابط ا٫قتكاز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايبشت١، ٚاشا ناْت 
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١ْٛ غًؿًا، ٚايع٬ق١ يف نٌ اؿا٫ت بطاَر ايتجبٝت ٚايتهٝٝـ اهلٝهًٞ غري َهُ
غري آي١ٝ بني املٓذعات ا٫قتكاز١ٜ ٚاملٓذعات ا٫دتُاع١ٝ. ٚاشا انؿٓا اىل ٖصا ؾؿٌ 
أمنٛشز زٚي١ ايطؾاٙ خاق١ مبا ٜتطًب٘ َٔ اغتجُاضات نبري٠، ٚاشا نإ املساؾعٕٛ عٔ 

بأْ٘ ع١ًُٝ َ٪قت١  ٖصٙ املػتذسات ٜكؿٕٛ َاوسخ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ
ْتكاي١ٝ، ٫بس َٔ ؼًُٗا قبٌ دين ايجُاض املٛعٛز٠ َٔ ايُٓٛ ٚا٫ظزٖاض ٚأ

ا٫قتكازٟ، ؾُا ٖٛ املس٣ ايعَين املؿرتض هلصٙ ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ امل٪قت١ نٞ 
تتُهٔ ايبًسإ ايٓا١َٝ َٔ ؼكٝل منٖٛا اؿكٝكٞ أٚ يف ا٫قٌ ايبكا٤ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ 

 .زٕٚ تسسطز مٛ ا٫غؿٌ

ميهٔ ايكٍٛ، إ آيٝات ايػٛم ٚايعٛمل١ ٚايرباَر املؿطٚن١ َٔ اـاضز ٚأخريًا   
٫ميهٓٗا قٝاغ١ أمنٛشز تُٟٓٛ يبًسإ اؾٓٛب، إش إ ايكإْٛ ايصٟ وهُٗا ٖٛ 
ايبكا٤ يٮق٣ٛ، أٟ يًسٍٚ املتكس١َ، ٚامنا تكٓع ايت١ُٝٓ با٫ضاز٠ ايٛط١ٝٓ ٚايتعإٚ 

ت ايجكاؾ١ٝ ٚايك١َٝٛ، َع تٛؾري املؿرتى ع٢ً ٚؾل اغرتاتٝذ١ٝ تطاعٞ اـكٛقٝا
 قسض أنرب َٔ اؿُا١ٜ ٚا٫َإ ا٫دتُاعٞ ٚا٫ْسَاز يؿطا٥ح اجملتُع ناؾ١.

 اخلالص٘:

َع ايتػًِٝ بت٬ؾٞ اـطٛط ايؿاق١ً بني َاٖٛ اقتكازٟ َٚاٖٛ ادتُاعٞ ٚبُٝٓٗا 
ٚبني َاٖٛ غٝاغٞ، ؾإ أبطظ ايتذًٝات يف ايتطٛضات ايسٚي١ٝ اؿسٜج١ تكب يف 

ا٫دتُاع١ٝ مبعٓاٖا ايؿاٌَ، ٚايصٟ ٫ٜػتبعس ايعٓكط ا٫قتكازٟ َٔ  اـا١ْ
سًكاتٗا املتؿابه١. يصيو اْكطف ايؿهط ايتُٟٓٛ ملٛانب١ تًو ايتطٛضات عرب 

 َطاسًٗا املدتًؿ١. 

 ٚتعٗط ا٫زبٝات ايت١ُٜٛٓ تطٛضًا ٚانشًا يف َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َٔ عكس اىل آخط
َع تطٛض ا٫قٌ، ٚناْت يف نٌ َطس١ً تعهؼ مج١ً َٔ املكاضبات. ؾُٔ 
ايتكٛضات يف تأنٝس َتططف ع٢ً ايتكٓٝع ٚايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ اىل ا٫ٖتُاّ 

 بايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ٚق٫ًٛ اىل َاٜػ٢ُ ايّٝٛ بايت١ُٝٓ املػتسا١َ. 
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َٚع ا٫عرتاف عكٝك١ إ ٖٓاى دٗسًا نبريًا عهؼ تطانًُا يف اـرب٠، إ٫ اْ٘ نإ 
باٖغ ايجُٔ، ؾه٬ً عٔ سكٝك١ ١َُٗ ٖٞ إ ْعطٜات ٚاغرتاتٝذٝات ايت١ُٝٓ، بست 
ٚنأْٗا تؿهري بايٓٝاب١ قاّ ب٘ ايعكٌ ايػطبٞ. إْ٘ تؿهري َ٪زجل مل ٜهٔ سطٜكًا ع٢ً 

ز يًشٝا٠ ٫تسٍ ايٛقا٥ع ع٢ً ق٬سٝت٘ يف اـكٛق١ٝ قسض سطق٘ ع٢ً اعُاّ منٛش
ٚإ َاؼتاد٘ أزبٝات ا٫َِ املتشس٠ ٖٛ إٔ تػٛزٖا زضد١ عاي١ٝ َٔ نٌ َهإ. 

 ايٛعٞ بايتٓٛع ٚاـكٛق١ٝ.

إ ايتطٛض ايعَين ملؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َٚهُْٛٗا قس ظٗط نطز ؾعٌ ع٢ً ؾؿٌ 
٧ بني اقتكازٜات ايبًسإ ايرباَر ايت١ُٜٛٓ يف ظطٚف ايتبع١ٝ ٚايتبازٍ اي٬َتهاؾ

املتكس١َ ٚايٓا١َٝ )املطنع ٚا٫ططاف(. ٚقس اْعهؼ ضز ايؿعٌ ٚبؿهٌ ٚانح يف 
بعض ْعطٜات ايت١ُٝٓ اييت ضمست ع٢ً ٚؾل أطط آٜسٜٛيٛد١ٝ َع١ٓٝ. َٚع تطٛض 

َٔ سٝح ػطب١ ايبًسإ املتكس١َ ٚمل ٜطاع  َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ، غاز ا٫ػاٙ يًتعبري عٓ٘
ٞ، تٓٛع ايجكاؾات ٚايتكايٝس ٚايكِٝ ٚايعطٚف اجملتُع١ٝ ايػا٥س٠ يف زا٥ًُا، نُا ٜٓبػ

يصا ؾإ املأظم ايتُٟٓٛ ايصٟ متط ب٘ ايبًسإ ايٓا١َٝ ْادِ . َٓاطل أخط٣ َٔ ايعامل
عٔ طبٝع١ ايٓعاّ ايسٚيٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً َباز٨ ايطأمساي١ٝ ايًٝرباي١ٝ ٚتٛدٗاتٗا 

 )نُا أؾطْا  املتُج١ً يف ايٓعط١ٜ ايه٬غٝه١ٝ اؾسٜس٠
ٝات ايت١ُٜٛٓ أبطاظ ساي١ ايتسٖٛض املعٝؿٞ يف بايٝ٘ آْؿًا(. َٔ داْب آخط ؼاٍٚ ا٫ز

سٝا٠ ٬َٜني ايبؿط يف عامل تعاٜس ؾٝ٘ عسز ايؿكطا٤ ٚاملعسَني ٚاؾٝاع ٫ٚغُٝا يف 
ا٫دتُاع١ٝ، دع٥٘ ايٓاَٞ ايصٟ تعاْٞ نجري َٔ بًساْ٘ تسٖٛضًا ؾسٜسًا يف ايعطٚف 

َع تعاٜس َعس٫ت غ٤ٛ ايتػص١ٜ ٚايبطاي١ اؿهط١ٜ ٚايؿكط املطًل ٚبط٤ ايتشػٝٓات 
 يف فاٍ ايتعًِٝ ٚايكش١ اٚ ست٢ تطادعٗا.

 ل االمه املتشدٗ: باملرتدٖ أتطنت الربامر التينْٓ٘ املطسّس٘ مً ق ّأماو ٍرا الْعع

سَات ٚايطعا١ٜ بطابعٗا ا٫غت٬ٗنٞ غري املٓتر، ٫ٚغُٝا يف فا٫ت اـ -
ا٫دتُاع١ٝ. ٚيٓا يف َطانع ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ اييت ططستٗا داَع١ ايسٍٚ 
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ايعطب١ٝ َٓص أٚا٥ٌ اـُػٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانٞ، بٛسٞ َٔ ا٫َِ املتشس٠، 
أؾهٌ َجاٍ. ؾٗٞ غري شات َطزٚز ميهٔ سػاب٘، ٚقس مت شيو ؼت ؾعاض بطام 

اعساز بطاَر تع١ًُٝٝ  ػٝام متٖٛ: ت١ُٝٓ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ. ٚيف ٖصا اي
ٖٚٛ  ٚخس١َٝ ٚثكاؾ١ٝ شات نًـ عاي١ٝ يهٔ َهاَٝٓٗا غطش١ٝ ٚقسٚز٠،

َادعٌ َطزٚزاتٗا ايٛاقع١ٝ غري شات ق١ُٝ.
شيو ايطابع ا٫غت٬ٗنٞ نإ ٜتطًب ض٩ٚؽ أَٛاٍ نبري٠، ٫تػتطٝع  -

اؾُاعات ٚا٫ؾطاز تٛؾريٖا مما ناعـ ايعب٤ ع٢ً ايسٚي١، ٚدعٌ 
تتعاظِ َع امػاض يف ايسخٌ ايكَٛٞ بػبب انؿاض ايطٜع َػ٪ٚيٝاتٗا 

قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ. يكس نإ ايٓؿطٞ، ٚتعاظِ ايسٜٕٛ ؾه٬ عٔ تأثري ا٫ظَات ا٫
عب٤ أسس َكازض ؾؿٌ )زٚي١ ايطؾاٙ(، إش ناْت ايع٬ق١ ايت١ًُٜٝٛ بني شيو اي

ايسٚي١ ٚاجملتُع ػطٟ َٔ ططف ٚاسس. 
: ْٚككس بايتذطٜب ٖٓا اعتُاز َبسأ اـطأ ايطابع ايتذطٜيب يتًو ايرباَر -

اىل ٚايكٛاب زٕٚ تؿشل زقٝل يًُتػريات ٚايعطٚف ٚع٢ً مٛ ٜٛقٌ 
تكٛضات ٜك١ٝٓٝ. إ غٝٓاضٜٛ ايت١ُٝٓ ٜعٗط اْتكا٫ت غطٜع١ َٔ ايت١ُٝٓ 
ا٫قتكاز١ٜ اىل ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚق٫ًٛ اىل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ. ٚضمبا تؿٗس 

ًشات َٚؿاِٖٝ دسٜس٠. ايػٓٛات املكب١ً َكط
متٝعت اـطط ٚايرباَر ايت١ُٜٛٓ ايسٚي١ٝ بع١َُٝٛ َطًك١ ع٢ً سػاب  -

اـكٛقٝات بايٓػب١ يًُذتُعات ايبؿط١ٜ يف ايبًسإ ايٓا١َٝ. ٚيف ٖصا ا٫طاض 
َٚٔ خ٬ٍ َ٪متطات عامل١ٝ، بعهٗا تعكسٖا ا٫َِ املتشس٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايك١ُ، 

ٚنإ  َٓعٛض ايسٍٚ املتكس١َ يًت١ُٝٓ.ؼكٌ قهاٜا َع١ٓٝ ع٢ً اٚيٜٛات َٔ ٚ
ٖصا دًًٝا يف امل٪متطات ايعامل١ٝ اييت تٛايت يف ايتػعٝٓٝات، إش عطنت قهاٜا 

َٔ َٓعٛض غطبٞ، ٜطاز َٔ  ايب١٦ٝ ٚايػهإ ٚايؿ٦ات املُٗؿ١، مبا ؾٝٗا املطأ٠،
يبًسإ ايٓا١َٝ ع٢ً مٛ ٜػُح يًُػ٪ٚيني يف ايؿطنات اخ٬ي٘ اعاز٠ تؿهٌٝ 

اؾٓػٝات بايعٝـ يف ب١٦ٝ أيٝؿ١ سٝجُا اْتكًٛا، بػض ايٓعط عٔ املتعسز٠ 
استٝادات ايبًسإ ايٓا١َٝ. ٚبؿعٌ املعْٛات لس إ املٓعُات ا١ًٖٝ٫ تتشٍٛ 
اىل أزٚات ْؿط يًجكاؾ١ املدتاض٠. يكس ناْت اؾٛاْب ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 
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١ٝ ايبؿط١ٜ، عٝح ٚاؿهاض١ٜ ٚاضتباطاتٗا ا٫نجط اغؿا٫ً يف َػري٠ َؿّٗٛ ايتُٓ
تططح ا٫َٛض ٚنإٔ ايعامل تػٛزٙ مسات ٚمماضغات ثكاؾ١ٝ ٚاسس٠. 

اغتٗسؾت اـطط ٚايرباَر ايت١ُٜٛٓ زَر اقتكازات ايسٍٚ ايٓا١َٝ با٫قتكاز  -
ايعاملٞ، ٚدعٌ ثكاؾاتٗا كرتؾ١. ؾٗٞ مل تطنع ع٢ً تٛؾري ا٫قٍٛ ا٫ْتاد١ٝ 

ا٫غت٬ٗنٞ ايتبصٜطٟ يًشٝا٠،  ٚاـربات ايت١ُٜٛٓ ايٛط١ٝٓ، بٌ عُُت ايطابع
ٚايتكبٌ املٓؿعٌ بأمناط ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ. ٚإٔ ٖٓاى استُا٫ت يتعاٜس غٗٛي١ 
ايتأثري بأْػام ثكاؾ١ٝ غطب١ٝ، ٫غُٝا َع تٓاَٞ ثٛض٠ املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت، 
ٚظٜاز٠ ايتٛد٘ مٛ أْؿط١ ايتكسٜط، َٚاٜعٓٝ٘ شيو َٔ ْؿاش ع٢ً اجملتُعات، 

.ملهإَٚٔ اغرتاب يف ا
ٚيعٌ أخطط َاتٛادٗ٘ ايبًسإ ايٓا١َٝ ٖٛ ؾ٤ٛ ايطأمساي١ٝ احمل١ًٝ اىل ا٫ستُا٤  -

بايطأمسايب١ ايعامل١ٝ، ٚاعتكازٖا إ ايططٜل اىل ايتكسّ ٖٛ َٔ خ٬ٍ اؾطاى 
ايؿطنات املتعسز٠ اؾٓػٝات يف ازاض٠ ا٫ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ اييت ٜكسض هلا إ 

ايٛطين َٔ قٝٛز ايتدًـ. ٚبس٫َ َٔ إ تكّٛ تكٛز ايت١ُٝٓ ٚإ ؽطز ا٫قتكاز 
سهَٛات ٚط١ٝٓ تػع٢ اىل اغتكطاب ٚتعب١٦ املٛاضز احمل١ًٝ، املعطؾ١ٝ ٚاملاي١ٝ، 
ٚاىل تطٜٛط ايكسضات ا٫زاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ، ٚاىل ازاض٠ ا٫قتكاز ع٢ً مٛ وكل 
 نؿا٠٤ أزا٤ َاتعطٝ٘ أٚي١ٜٛ يف اغرتاتٝذٝاتٗا ايت١ُٜٛٓ، ؾإ اؿهَٛات َطايب١

بإٔ تعرتف يٝؼ ؾكط بعذع أدٗعتٗا ايبريٚقطاط١ٝ عٔ أزا٤ ٖصٙ ايٛظا٥ـ بٌ 
ٚأٜهًا بعذع َٛاطٓٝٗا املٓتُني اىل ايكطاع احملًٞ عٔ ؼٌُ تبعات ايت١ُٝٓ 

املتػاضع١ ٚعٔ ازاض٠ َٓؿأتٗا.
إ داْبًا ًَُٗا َٔ متٌٜٛ بطاَر ايت١ُٝٓ يف ايبًسإ ايٓا١َٝ، ٫ٚغُٝا ايؿكري٠   -

ع٢ً ايسٜٕٛ اـاضد١ٝ، ا٫َط ايصٟ نطؽ تبع١ٝ تًو ايبًسإ َٓٗا، اعتُس 
يًسٍٚ املتكس١َ، ٚأز٣ اىل تؿاقِ َؿه٬تٗا بس٫ً َٔ سًٗا، ْعطًا ملا تتطًب٘ 

خس١َ ايسٜٕٛ َٔ ايتعاَات َاي١ٝ دػ١ُٝ.

ٚيعٌ املؿاٖس يعًُٝات ايتشٍٛ اييت متط بٗا ايبًسإ ايٓا١َٝ بػبب تٓؿٝص َاتًذأ ايٝ٘ أٚ 
َٔ بطاَر تػ٢ُ با٫ق٬ح ا٫قتكازٟ ٚايتجبٝت اهلٝهًٞ، تكٛز اىل أظٗاض ػرب عًٝ٘ 
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د. ِؾّذ ِؾّٛد االِبَ، االثؼبد اٌّغزّؼ١خ ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ، اٌمغُ اٌضبٟٔ ِٓ وزبة "اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ فٟ اٌٛعٓ -
 . 262-2:، ص6::2(، االعىٛا، 3اٌؼشثٟ; االثؼبد اٌضمبف١خ ٚاٌّغزّؼ١خ، عٍغٍخ دساعبد اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ سلُ )
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َس٣ َاتتهُٓ٘ قٛاعس ايػٛم َٔ آثاض ادتُاع١ٝ غًب١ٝ، بعس تكاعس اؿسٜح عٔ 
)ا٫ق٬ح بٛد٘ اْػاْٞ(ٕ ٚدعٌ ا٫غٛام قسٜك١ يًٓاؽ، ٚتكاعس املطايب١ مبعاؾ١ 

دسٜط بايصنط، إ اعتُاز ايػٛم ا٫ثاض ا٫دتُاع١ٝ ايػًب١ٝ هلصٙ ايرباَر. ٚمما ٖٛ 
َاٜػ٢ُ باملهاؾأ٠ ا٫قتكاز١ٜ وطّ اجملتُع َٔ ؼكٝل أٖساؾ٘ يف غٝاز٠ عساي١ ادتُاع١ٝ، 
بٌ ٚهعٌ ايبطاي١ ٚخؿض ادٛض ايعٌُ دع٤ً َٔ َتطًبات ؼػني ٚتٛظٜع ايسخٌ 

  ٚايكها٤ ع٢ً اؿطَإ.

ايعؿطٜٔ، ٚؾٗس ظٗٛض إ اؾٗس ايتُٟٓٛ ايصٟ تبًٛض يف عكس ايتػعٝٓٝات َٔ ايكطٕ 
َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َٚٔ ثِ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ نُشاٚي١ ٫عاز٠ ا٫ْػإ اىل َٛنع٘ 
ايكشٝح َٔ اؾٗس ايتُٟٓٛ، ٚايطز ع٢ً ايتشسٜات اييت تطانُت عرب عكٛز َتتاي١ٝ، 
ػس ْؿػٗا أَاّ ططٜل بسٕٚ آؾام ادتُاع١ٝ ٚانش١ املعامل، بعس إ ٚقعت نجري َٔ 

يٓا١َٝ يف ؾذ املس١ْٜٝٛ، َٚا لِ عٔ شيو َٔ اغتٓعاف يًُٛاضز اييت ناْت ايبًسإ ا
 ؼتادٗا ايت١ُٝٓ، ٚقس تطتب ع٢ً ٖصا أَطإ:

االّل: اىُ باضتجياٛ عدد ذلدّد مً الدّل اليامٔ٘، غَدت التينٔ٘ تسادعًا أضبؼ علٙ عكد  

 الجناىٔئات صف٘ العكد الغاٜع باليطب٘ للفكساٛ.

ّالجاىٕ: اٌ االٍنٔ٘ اليت انتطبتَا االبعاد االدتناعٔ٘ ّاالىطاىٔ٘ للتينٔ٘ ضسعاٌ  

حتتل مْقع ماتسادعت حتت ّطأٗ الغاٜك٘ االقتضادٓ٘ حبٔح عادت العْامل االقتضادٓ٘ 

  .الضدازٗ مسٗ أخسٚ

َؿانٌ ا٭خط٣  ٖٞ ؾٗستٚبني ٖصا ٚشاى ٫بس َٔ ا٫ؾاض٠ اىل ايبًسإ املتكس١َ 
اقتكاز١ٜ دعًت٘ ٜسخٌ ايػبام ايعاّ يع١ًُٝ ايت١ُٝٓ، ٚقاض ٜٛاد٘ َؿانٌ شات طبٝع١ 
ٖٝه١ًٝ متدهت عٔ أَطاض نإ ٜعٔ أْٗا يكٝك١ بايتدًـ ٖٚٞ ايؿكط ْٚكل 
ايتؿػٌٝ، ٖٚٛ َازؾع زٚي١ ايطؾاٙ اىل ا٫ظ١َ. إ٫ إ َا ألعت٘ ايبًسإ املتكس١َ َٔ قسض٠ 

منا مت ع٢ً سػاب ايبًسإ ايٓا١َٝ ايصٟ مل ٜعس يسٜٗا ع٢ً ػاٚظ بعض َؿه٬تٗا، إ
ؾا٥ض ق١ُٝ ٜػتؿاز َٓ٘ يف غس ؾذٛات ايسٍٚ املتكس١َ املتٛيس٠ عٔ نطٚض٠ تعٜٛض 

 َٚتعطًٝ٘.ؾكطا٥٘ 
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ِظذس عبثك.  ١ٌٍٝ اٌخٛاعخ، - 
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َاُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ ايتأنٝس ع٢ً إ اضتباط مجٝع ا٫َِ ببعهٗا ايبعض يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ 
عاملٞ. َٔ ٖٓا ؾإ َاؾطنت٘ بعض ا٫مناط ايعامل١ٝ ٫ٜعين اؾرتاض ٚدٛز منط امنا٥ٞ 

ايت١ُٜٛٓ َٔ َؿاِٖٝ ثكاؾ١ٝ َٚػتٜٛات اغت٬ٗن١ٝ بصخ١ٝ قطؾت ايطاقات اجملتُع١ٝ عٔ 
اؿؿاظ ع٢ً قِٝ ٚاٖساف ق١ًٝ قاب١ً يٮغتُطاض ٚتععٜعٖا، ٚاٚدست سادات 

 اغت٬ٗن١ٝ ٫ميهٔ تًبٝتٗا بايٓػب١ اىل مجٝع ايٓاؽ. 

انتؿاف ايططٜل ايصٟ وكل اغتسا١َ ايت١ُٝٓ ٜٚععظ  إ دٖٛط املؿه١ً ٜرتنع يف
َعطٝاتٗا ٜٚصيٌ َؿه٬تٗا، ٖٚصا َاٜػتسعٞ بصٍ دٗس ؾهطٟ َهجـ ٜٓبع َٔ زاخٌ 

يت١ُٝٓ غطغ١ اؾ .ايبًسإ ايٓا١َٝ ٜٚػع٢ يتشسٜس اٖساف ٚاغرتاتٝذٝات ١ُ٥٬َ يًت١ُٝٓ
ٖصا ٚشاى ع١ًُٝ  تعضعٗا ظْٛز املدًكني نًُا أظايت َٔ سٛهلا ايطؿًٝٝات، ٖٚٞ قبٌ

زاخ١ًٝ تػتٓس اىل ايجكاؾ١ اـاق١ بايبًس ٚتكايٝسٙ َٚٛاضزٙ ايطبٝع١ٝ ٚقُٝ٘ ايػٝاغ١ٝ 
ٚاملطس١ً ايتاضى١ٝ يتُٓٝت٘. ٚاشا نإ ايبعض ٜؿػطٕٚ ايجكاؾ١ ع٢ً اْٗا ق٠ٛ تكًٝس١ٜ غًب١ٝ 

ايُٓٛض  متٓع ايتكسّ ؾإ َعطٝات ايٛاقع املٝساْٞ أثبتت ايعهؼ. ؾايتذطب١ ايٝابا١ْٝ ٚزٍٚ
ا٫غ١ٜٛٝ )َايٝعٜا ٚاْسْٚٝػٝا ٚنٛضٜا اؾٓٛب١ٝ ٚغٓػاؾٛض٠( تكسّ امنٛشدًا ضا٥سًا يف ٖصا 

اىل عٓاقط ق٠ٛ َٔ ؾأْٗا إ  َٓعَٛات ايكِٝ ٚايتكايٝس اجملاٍ، إش اغتطاعت إ تٛظـ
ت٪زٟ اىل ايت١ُٝٓ، ؾه٬ عٔ تٛظٝـ ا٫عتباضات ايجكاؾ١ٝ املتك١ً باملطنع ٚاملها١ْ 

  ، نشٛاؾع يتععٜع قسض٠ ايٓاؽ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ.املؿاضن١ ٚؾ٧ٝ َٔ ضٚح ا٫دتُاع١ٝ

َٔ  ععظميهٔ إ ٜت ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ تطٜٛط أغايٝب ؼكٝل إ ٚيف اـتاّ ميهٓٓا ايكٍٛ
 خ٬ٍ احملاٚض ا٫ت١ٝ:

  قبٍٛ ؾهط٠ إ ٜتٛىل ايكطاع اـام زٚض ٜعتس ب٘ يف الاظ املٗاّ ايت١ُٜٛٓ اييت
اجملتُع، بعس َاثبت إ تكٝٝس زٚض ايكطاع اـام مل ٜهٔ خريًا نً٘ ٜهطًع بٗا 

٫غُٝا إ ايكطاع ايعاّ يف بًسآْا قس ْؿأ بػطع١ ٚؼطى بسٕٚ ضقاب١ ناؾ١ٝ َٔ 
أقشاب املكًش١، ا٫َط ايصٟ أز٣ اىل ؾٝٛع ايبريٚقطاط١ٝ ٚاْتؿاض ايؿػاز بني 

ملٛاضز ا٫قتكاز١ٜ اضداع ٖصا ايكطاع، ٚأز٣ بايتايٞ اىل تبسٜس داْب َٔ ا
املتاس١.
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 –United Nations, Governing Council of  the United Nations Development 
programme, Op cit.  
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  ٙايرتنٝع ع٢ً ا٫ٖتُاّ باملؿطٚعات املتٛغط١ ٚايكػري٠ ْعطًا ملا متًه٘ ٖص
املؿاضٜع َٔ قسض٠ أنرب ع٢ً ايتٛغع قطاعًٝا ٚاقًًُٝٝا َٔ املؿطٚعات ايهبري٠ 
اييت أز٣ ايرتنٝع عًٝٗا يف املطاسٌ ا٫ٚىل َٔ زؾع ايت١ُٝٓ اىل ػُٝس َٛاضز 

ْؿا٥ٗا ٚتؿػًٝٗا يف اطاض عٌُ ازاضٟ َتٛانع ٚنٛازض ؾ١ٝٓ اقتكاز١ٜ ند١ُ ٫
ق١ًًٝ ايعسز، َع عسّ املاّ ناف بايتكٓٝات املػتدس١َ يف ٖصٙ املؿطٚعات 

ايهبري٠.
  قبٍٛ ؾهط٠ ايت١ُٝٓ يف أٟ َٔ ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ شات ايكسض٠ ا٫غطع ع٢ً

رتنٝع يف ا٫غتذاب١ ؾٗٛز ايسؾع ايتُٟٓٛ اييت تهذ بٗا، بعس إ نإ اي
املطاسٌ ا٫ٚىل ٜٓكب اغاغًا ع٢ً ايكطاعات ايػًع١ٝ ٫ٚغُٝا قطاع ايكٓاع١ 

غص اثبتت ايهجري َٔ ايتذاضب َٚٔ خ٬ٍ املُاضغ١ ايع١ًُٝ ٚقٍٛ  ،ايتش١ًٜٝٛ
ٖصٙ ايكطاعات بػطع١ اىل َطس١ً ايتؿبع اييت ت٧ٝٗ املٓار يػطٜإ قإْٛ ايػ١ً 

   ٧ يف ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ ا٫خط٣.املتٓاقك١ إش مل ٜكاسب منٖٛا منٛ َتهاؾ
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 مقدمة
 

ٌٔ إش ايعامل.  يف مجٝع بًسإ ت١ُٝٓ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ أِٖ عٓكط يف ايتعًِٝ ٖٛ ميه
، ٚزؾع ٚاملٗاضات ايتش١ًًٝٝ تطٜٛط املعطؾ١ي ايتسضٜب اي٬ظّ ممٔ ٜتًكٕٛٛاطٓني امل

، ٚتجكٝـ يًُذتُع املسْٞ تؿهٌٝ ايطنا٥ع ا٫غاغ١ٝٚ إىل ا٭َاّ، ا٫قتكاز ايٛطين
اهلا١َ اييت ت٪ثط  باَهاْٗا اؽاش ايكطاضات سه١َٛ ؾعاي١ تكٛز اىل بٓا٤نُا ، اؾٌٝ ايكازّ

 .اجملتُع بأغطٙ سٝا٠ يف

 ا٫قتكاز١ٜ يف فاٍ ا٫غتسا١َ ايبًسإ ايٓا١َٝ َٔ بنيٜٚعس ايعطام َٔ ايبًسإ ايطا٥س٠ 
 ايتٛغع ايػطٜع بػبب املتعًُني ٚع٢ً ايطغِ َٔ أضتؿاع ْػب ايػهإ .ٚايُٓٛ

إ٫ إ ظطٚف ا٫ظَات  خ٬ٍ عكس ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ. ٞايتعًُٝ يًُؿٗس
َ٪ؾطات زيٌٝ ايت١ُٝٓ  دعًت٘ ٚؾل ايج٬ث١ ا٫خري٠اييت عكؿت ب٘ خ٬ٍ ايعكٛز 

ٜكع يف تطتٝب ايعؿط٠ ا٫خري٠ َٔ ؾ١٦ ايبًسإ شات  ،ايبؿط١ٜ ايعاملٞ يعاّ 
(، ٖٚصا ايرتتٝب ٜعهؼ ساٍ ايت١ُٝٓ  ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املتٛغط١ )وتٌ تػًػٌ 

  ا٫بعاز.ٚايب١ٝ٦ٝ ٚؾذ٠ٛ ايٓٛع ٚايؿكط املتعسز  ايبؿط١ٜ ايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ

بات ايؿاضع ايعطاقٞ َجك٬ بُّٗٛ َرتان١ُ بػبب ايتكسع املتعاٜس يًٓعاّ يكس 
يف ايب٢ٓ ايعا١ًٝ٥،  ؿهو، ٚايتايكإْٛ سرتاّنعـ إا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ ايعٓـ، ٚ

ٚتُٗٝؿٗا، ٚا٫ضتؿاع يف ْػب١ ايؿطز١ٜ ع٢ً ا٫زٚاض ايتكًٝس١ٜ يًُسضغ١ ٚاملعًِ ٚتػري 
املعاٜري يف َٓعَٛات ايكِٝ ٚنٌ آتَٔ ثِ از ا٫دتُاعٞ، ٚسػاب ا٫قتسا٤ ٚا٫ْسَ

 ايرتب١ٜٛ ٚايؿهط١ٜ، لِ عٓٗا َػتٜٛات َتس١ْٝ َٔ ايتطًعات ٚاملٓذعات ايرتب١ٜٛ.
 
ايٓعاّ َٓص بسا١ٜ  اجملتُعات قٛضا ٚقاعس٠ أغاغ١ٝ يتكسّ ايبٓا٤ املعطيفنإ  ٚإشا

مل ٜأخص املػاس١ املٓاغب١ َٔ يف ايعطام  ا٫دتُاعٞ. إ٫ إٕ ا٫ٖتُاّ بٗصا املٛنٛع
سٝح ايطقس ٚايتؿدٝل ٚاعساز ايسضاغات ٚايتكاضٜط، بػبب طبٝع١ ا٭ٚناع 
ٚايػٝاغات ٚاملتػريات اييت ؾٗسٖا اجملتُع ايعطاقٞ خ٬ٍ ايعكٛز ا٭خري٠. إش بعس إٔ 

خ٬ٍ عكس ايػبعٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ، زاُٖت   ْػبٝا ؾٗس ايعطام اغتكطاضا
مل٪غػ١ٝ ٚأٚناع٘ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ بعس زخٛي٘ ْؿل اؿطب َع ايتشسٜات بٓاٙ ا
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إٜطإ يف ايجُاْٝٓات، ٚتؿاقِ ايٛنع بؿهٌ خطري بعس سطب اـًٝر ايجا١ْٝ ٚؾطض 
. ٚأظزاز ايٛنع غ٤ٛا بػبب ا٭ظَات اييت ضاؾكت تػٝري اؿكاض ايسٚيٞ عاّ 
َٔ َعاٖط ايعٓـ َٚا قاسبٗا  ،ايعطام عاّ  ٚغعٚا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ 

اغتُطاض تًو ا٭ظَات ملس٠ ط١ًٜٛ تطى آثاضا  ٚيعٌ ٚاٱضٖاب ٚتسَري يًب٢ٓ امل٪غػ١ٝ.
تؿاقِ َػتٜٛات ايؿكط يف َكسَتٗا  نإب١ٜٛٝٓ ع٢ً فٌُ ا٭ٚناع يف ايعطام، 

بعس إٔ قازضت ايتػ٬ٝٗت املتاس١ يًعطاقٝني، ٚأٚدست ؼسٜات  ٚايعٓـٚاي٬َػاٚا٠ 
 ض٠ ا٭ظَات ٚاملٛاضز َعا.دسٜس٠ بػبب غ٤ٛ إزا

 يكس نإ ْكٝب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٔ شيو ايتسٖٛض ؾا٬ًَ ٚخطريًا، ٖٚٛ َاعهػت٘
مل تعس ايرتب١ٝ  ، يف ظ42ََٔ٪ؾطات ا١َٝ٫ ٚايتػطب ٚا٫يتشام ٚتسٖٛض ايب٢ٓ ايتشت١ٝ

ع٢ً  أٚ اَتٝاظًا ٚتطؾًا ٜٓشكط، ٚايتعًِٝ أَطًا َرتٚنًا يًُبازضات ايؿطز١ٜ يف تعًِٝ ايٓـ٤
ا٫دتُاع١ٝ اييت  أٚ نطبًا َٔ اـسَات ا٫غت٬ٗن١ٝ ،تجكٝـ أبٓا٤ طبك١ َٔ اجملتُع

بٌ غسًا ع١ًُٝ اغتجُاض١ٜ ت١ُٜٛٓ َٓع١ُ ٚؾا١ًَ  ،تعٌُ ايسٚي١ ع٢ً تٛؾريٖا ملٛاطٓٝٗا
تٗسف إىل بٓا٤ اٱْػإ املتهاٌَ ٚتػع٢ إىل خس١َ اجملتُع عٔ ططٜل ا٫غتدساّ ا٭َجٌ 

 تُع إىل قطاع ايتعًِٝ.اجملٚاملاز١ٜ اييت ىككٗا يًُٛاضز ايبؿط١ٜ 
 
 َػتُطٚؼػني ٚايؿباب  تُهني املطأ٠ي ا٭نجط أ١ُٖٝ ايٛغ١ًٝقبٌ ٖصا ٚشاى  تعًِٝٚاي

كٌ ٖصا َٜا مل ٚ ،سكٛم اٱْػإ سل أغاغٞ َٔ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٖٞؾ يٓٛع١ٝ اؿٝا٠.
 سربا ع٢ً ٚضم ايتعًِٝايػطض َٔ ٜبك٢  ُهنييًتأزا٠ ؾعاي١ ٚدٛز  َعاىل غاٜت٘  اهلسف

 ؾدل هٌٜتاح َٔ خ٬هلا ي زٜٓاَٝه١ٝ ٖٛ ع١ًُٝ اغتسا١َ ايت١َُٝٓٔ أدٌ ٚايتعًِٝ 
 بٓا٤ َٓعَٛاتٚ ٚامناطٗا، اؿٝا٠ ططظ ايتعطف ع٢ًٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿطم ايتع١ًُٝٝ

  يهُإ َػتكبٌ َػتساّ. ايكِٝ ايهطٚض١ٜايػًٛى ٚ
 

إ ايتعًِٝ ٚاملعطؾ١ قٓٛإ يف عامل املعطؾ١، ٚاقتكاز قا٥ِ ع٢ً املعطؾ١ ٜعين اقتكازَا 
قا٥َُا ع٢ً ايتعًِٝ، ٫ٕ ايعٓكط ايبؿطٟ َٔ أِٖ َكَٛات٘ ب٬ دساٍ، ٚايتعًِٝ عس شات٘ 
عاٌَ ض٥ٝػٞ يف ايتػٝري. إش ٖٛ َكسض ايتكسّ ا٫دتُاعٞ، ٚاملعطؾ١ ٖٞ ططٜل يًٛقٍٛ 
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يف اؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚايهطا١َ ا٫ْػا١ْٝ. ٚاملعطؾ١ قطى اجملتُع  اىل غاٜات ا٫ْػإ
ٚايتعًِٝ ٚقٛزٖا، يصيو عٓسَا تٛاضت أ١ُٖٝ املكازض ايطبٝع١ٝ ٚاملاز١ٜ بطظت املعطؾ١ 

ايبؿط١ٜ ايعاٌَ  بٛقؿٗا َكسضَا َٔ َكازض ايك٠ٛ، ٚاقبشت ع١ًُٝ ت١ُٝٓ املٛاضز
 اضغا٤ اغؼ اغتساَت٘. اؿاغِ يف ؼسٜس ا٫ؾام املػتكب١ًٝ يًُذتُع ٚ

 
ْكـ عٓس ، () اغتسا١َ ايت١َُٝٓٔ أدٌ  ايتعًِٝ ْتٓاٍٚ عٓسَاٚع٢ً ا١ٜ ساٍ، 

ْكط١ تطنٝع اغاغ١ٝ ْػع٢ َٔ خ٬هلا اىل زَر املعطٝات ايب١ٝ٦ٝ يف َٓع١َٛ ايتؿاع٬ت 
 ا٭ؾطاز ٚاجملتُعات احمل١ًٝ دعٌ َٔ ايت١ُٜٛٓ ٚتططح ايتػا٫٩ت ا٫ت١ٝ : نٝـ ْتُهٔ

 ايبٝٛيٛد١ٝ ايعٛاٌَ تؿاعٌ ايٓاػ١ عٔ ايطبٝع١ٝ ٚاملؿٝس٠ ًب٦ٝاتيايطبٝع١ املعكس٠  تؿِٗ
، ٚايكِٝ ٚاملٛاقـ ٚانتػاب املعاضف، ٚايجكاؾ١ٝ، ا٫قتكاز١ٜ ،ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاملاز١ٜ

، املؿانٌ ايب١ٝ٦ٝ يف سٌ ٚؾعاي١ بططٜك١ َػ٪ٚي١ يًُؿاضن١ ٗاضاتامل ٝات بٓا٤ٚعًُ
 . ًب١٦ٝيْٛع١ٝ إزاض٠ إهاز ٚ

اًَني إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايٛضق١ ايبشج١ٝ ناؾ١ٝ ٱثاض٠ اٖتُاّ أنرب بكهاٜا ايتعًِٝ َٔ أدٌ 
ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف ايعطام. نُا ْأٌَ إ تهٕٛ َٛنع عٓا١ٜ ميهٔ َٔ خ٬هلا تطٜٛط 

 َػاضات ٚاؾام ايتعًِٝ َٔ ادٌ اغتسا١َ ايت١ُٝٓ.

 مطْغات الدزاض٘

 دٛز٠ ِٜ أثط ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ع٢ًٛنجري٠ يتكناْت ٖٓاى قا٫ٚت  َٓص غٓٛات عسٜس٠

ا٫غتدساّ اىل داْب  ٚتسٍ املعطٝات ع٢ً اضض ايٛاقع يف ايعطام .ايتع١ًُٝٝ ايب١٦ٝ
  .ايتع١ًُٝٝ ايب١٦ٝ يف ايتسٖٛضاملتعاٜس يًطاق١ ٚاملٛاز ع٢ً تعاٜس َعسٍ 

 
ٚٚنٛح ايط١ٜ٩ بايٓػب١ ـطط  عطامًتعًِٝ يف ايي ايٓػيب تطٛضايع٢ً ايطغِ َٔ ٚ

ؼكٝل  َٔ أدٌ إٔ ٖٓاى قكٛضًا يف ايتطٛض ايٓٛعٞ يًتعًِٝ إ٫ إٔ امل٬سغ ،ايت١ُٝٓ
ؾُع نٌ اؾٗٛز اييت بصيت ؾإٕ ايتعًِٝ يف  املػتسا١َ، ا٭ٖساف املٓؿٛز٠ يف فاٍ ايت١ُٝٓ

يف إسساخ  ٚست٢ ػتسا١َٚاقع١ اؿايٞ ٫ ٜعاٍ بعٝسًا عٔ ؼكٝل أٖساؾ٘ يف ايت١ُٝٓ امل
ايتػري ايصٟ ٜٓتكٌ باجملتُع َٔ َطس١ً ايتدًـ ٚايتبع١ٝ إىل َطس١ً ايتطٜٛط ٚا٫بتهاض 

ؾإٕ ايتعًِٝ عاد١ إىل ؼػني ْٛعٝت٘ ٚضؾع َػت٣ٛ دٛزت٘ ٚظٜاز٠ ؾعايٝت٘  َٔ ثِٚ
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ؾه٬ ٚإزخاٍ تعس٬ٜت دصض١ٜ يف غبٌٝ شيو ع٢ً قتٛاٙ ٚٚغا٥ً٘ ٚأٖساؾ٘ ٚأزٚات٘ 
 ػتسا١َ.يب ايت١ُٝٓ املضبط ايتعًِٝ مبطا عٔ
 

 ايطغِ َٔب . إشٚاسسا َٔ أععِ ايؿٛاغٌ اييت تٛاد٘ ايعامل ايٓاَٞ ايتعًِٝ ٫ ٜعاٍ
٫تعاٍ  %(،) يف ايعطام ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞب َعس٫ت ا٫يتشاميف ايٓػيب تكسّ اي

َٓدؿه١ ٚتجري َٓاخا َٔ ايكًل ٫غُٝا يف  ْػب ا٫يتشام باملطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ا٫خط٣
تكٌ اىل سٛايٞ  ا٭١َٝ نُا إ ْػب %( ي٬عساز١ٜ.ٚ ) %(َطس١ً املتٛغط١)

، ؾه٬ 43%(%(، َع انؿاض نبري يف ْػب ا٫يتشام ٫تتذاٚظ )) مخؼ ايػهإ
اؾٗٛز املبصٚي١ ٚإ  عٔ دٝٛف َٔ اضباع املتعًُني ٚقؿٛا ع٢ً أعتاب ايكطا٠٤ ا٫ظس١ٜ.

َٔ  ابتسا٤ا ٝكٝا ملٓع١َٛ ايبٓا٤ املعطيفؼسٜا سكيتشػني ْٛع١ٝ ايتعًِٝ َا ظايت تؿهٌ 
ٚايٓا١ٝ٥  املٓاطل ايطٜؿ١ٝٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ دتًـ ايؿ٦اتٚملاَع١ اىل اؾ املسضغ١،
 . رب٠املسٕ ايهب ٚست٢ يف

 
تهع ايٓاؽ  ات ايتع١ًُٝٝ ٚاملعطؾ١ٝ ع٢ً ايكعٝس ايٛطينايػٝاغٚقٝاغ١ ايتدطٝط  إٕ

 يف أضبع١دسضإ  عًُٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ زاخٌ ٫تكتكط ع٢ًيف أدٛا٤ تؿاعٌ خ٬م 
َٔ ثكاؾات َٚعطؾ١ يف  مبا وٝط بِٗٚعٝا إزضانا ٚ عٌ ايٓاؽ أنجطػ كؿٛف، بٌأسس اي

ايتشسٟ ا٭نرب  ، ٜعستٛغٝع ْطام ايتعًِ اـاق١ بِٗ بِٗ. يصا ؾإاملٓاطل احملٝط١ 
أٜٔ ٚتعٌ اؿاد١ قا١ُ٥ ملعطؾ١  .ايّٝٛعطام اي َٓعَٛات ايبٓا٤ ايتُٟٓٛ يفايصٟ ٜٛاد٘ 

 َا هب ايكٝاّ ب٘ يتشكٝل ؼػٔ يف ْٛع١ٝ سٝاتِٗ. ٚ، ٜكـ ٖ٪٤٫ ايّٝٛ
 

ؾعٛض يف مجٝع أما٤ ايعامل ٚايعطام ع٢ً ٚد٘ اـكٛم إٔ َعطؾ١  ٜٓتاب اؾُٝع ّٝٛاي
َٔ  يف ايتدؿٝـ اييت تػاعس أِٖ ايكهاٜاايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايتعًِٝ ٖٞ ٚاسس٠ َٔ 

 ٚأْٗا تتساخٌ َع ْػا١ْٝ. ٚإ ايتكسٟ هلا ٜتطًب دٗسا اغتجٓا٥ٝا ٫غُٝاعاْا٠ ا٫امل
مجٝع املتػريات ايتك١ٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚاؾػطاؾ١ٝ ٚايعطق١ٝ 

  ٚاٱث١ٝٓ.
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ميهٔ  بؿهٌ خام ايهباض َٚعطؾ١يًذُٝع،  ؾإ اعتُاز ؾعاض املعطؾ١ شيوٚبس٫ َٔ 
ايكهاٜا ا٭غاغ١ٝ اييت  اييت ميهٔ إ تؿهٌ، ايتػٝريات اؾصض١ٜٝاز٠ يكإ ٜهٕٛ احملطى 

ا٭دٝاٍ  نُإ َػتكبٌَٔ أدٌ  ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ مته١ٝٓٝ تعس اجملتُع ي٬ْط٬م يفت٪ثط 
 ايكاز١َ. 
تػٝريات اىل  ت٪زٟ غيتي٬غتؿاز٠ َٔ ٖصٙ املٛاضز ايػ١ٝٓ ايًَش١ اد١ اؿ يصا ؾإ

بصٍ ي اؿاد١ قا١ُ٥ؾإٕ  َٚٔ ثِ املػتكبٌ،ٚثكتِٗ ب َؿاعط ايٓاؽ يفدٖٛط١ٜ سكٝك١ٝ 
، ٚنطٚض٠ بكا٥ِٗ يف ظًُات اؾٌٰٗثاض املرتتب١ ع٢ً َسضى ٚٚاعٞ ي املعٜس يبٓا٤ دٌٝ

نُا اَاَِٗ  تٓشػطغ ٚا٫َاٍ َٔ ادٌ اغتسا١َ ايت١ُٝٓ مجٝع ايؿطممتهِٝٓٗ ٚإ٫ ؾإٕ 
 عكٛز َٔ ايعَٔ.قبٌ  ٜٔهجريًنإ ي

 أٍداف الدزاض٘:

اغتسا١َ ؿّٗٛ ايتعًِٝ َٔ أدٌ مل ٚنع اطاض عاّ سضاغ١ايط٥ٝػٞ َٔ ٖصٙ اي اهلسف
 "َػتكبٌ أؾهٌايت١ُٜٛٓ يبٓا٤"  ا٫ٖسافتطنٝع ْعاّ ايتعًِٝ يتشكٝل  ايت١ُٝٓ بٗسف اعاز٠

٭دٝاٍ اأؾهٌ ؿٝا٠  ْٛع١ٝ ؼكٝلَع ٚضؾاٖ٘ اؾٌٝ اؿايٞ  َٔ ادٌ نُإ سكٛم
ايتهٓٛيٛد١ٝ ٬ٚز ا٭غؼ ايؿًػؿ١ٝ ٚايؿهط١ٜ عاي٬سك١. إٕ شيو ٫ميهٔ إ ٜتِ ا٫ ب

ًتش٫ٛت ي ٚا٫ْط٬م ٫بتهاضا اييت ت٧ٝٗ قاعس٠ ٚايرتب١ٜٛ ا٫دتُاع١ٝ،ٚ ٚايتٓع١ُٝٝ،
  احملطن١ هلصٙ املػاضات. امل٪غػات ٚايعكًٝاتيف املػتسا١َ 

 
 ؼكٝل ًتعًِٝ يفي ا٫غاغٞ سٚضاي إىل ايتعطف ع٢ًٚٚؾكَا هلصا املػاض، ٜػع٢ ايبشح 

 .املػتسا١َ ًتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓاٯؾام املػتكب١ًٝ ياملؿانٌ ٚ، ٚؼسٜس املػتسا١َ ايت١ُٝٓ
اييت تٛاد٘ عًُٝات ايبٓا٤ املعطيف ايتشسٜات ب ٫عرتافا قاٚي١ ٚإ اٚىل اـطٛات ٖٛ

 ِٜٚتكس ايعطام، يف كتًـ املػتٜٛات يفٚ ٚاملٗاضٟ َٚعٛقات ؼكٝل ا٫غتسا١َ
 ايعطام. يف ٪غػات ايتعًِٝمب ٚايتٛقٝات املتعًك١، ٚاملباز٨ ايتٛد١ٝٗٝ اـٝاضات

، ػتسا١َايت١ُٝٓ امل اضغا٤ أغؼٚتًعب ايرتب١ٝ ٚايتعًِ زٚضًا أغاغًٝا ٚسًٜٝٛا يف 
باعتباضٖا احملطى ا٭غاغٞ هلصٙ ايع١ًُٝ ايصٟ ٜسؾع عذًتٗا إىل ا٭َاّ. ا٭َط ايصٟ 

، بٗسف ؼكٝل يًعطام خاق١هعٌ ايرتنٝع عًٝٗا ٚتطٜٛطٖا أَطًا بايؼ ا٭١ُٖٝ بايٓػب١ 
يصا باعتباضٙ فتُع ا٫قتكاز املعطيف.  ا٫يؿ١ٝ ايجايج١ايتعاٜـ ايؿاعٌ ٚاملتؿاعٌ يف فتُع 

ٚإعاز٠  ٫عاز٠ تكُِٝ ايٓعاّ ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞب إسساخ ؼ٫ٛت دصض١ٜ ؾإٕ املطًٛ



56 
 

َٚػتذسات٘ ٚتكٓٝات٘  ايعكطتؿهًٝ٘ يتُهٝٓ٘ َٔ ؽطٜر َتعًُني ٜتؿاعًٕٛ َع يػ١ 
 بهؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ.

لدزاض٘ باالتٕ:لميهً حتدٓد األٍداف السٜٔط٘ 

 ايت١ُٝٓ. اغتسا١َ زٚض ايتعًِٝ يف ؼكٝل ايتعطف ع٢ً
  ٚايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ  ايطٚابط بني ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايتعًِٝ ايب٦ٝٞإقا١َ

املػتسا١َ .
 يف ايت١ُٝٓ  إغٗاَ٘ بط٣٩ ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ أدٌ ؼػني َػت٣ٛ ا٫ضتكا٤

.املػتسا١َ
  ًٍٛتبين غٝاغات ٔ خ٬ٍ َؿانًٗا ملؼسٜس املٓاطل اييت تتطًب س

ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.ؾطم ٚاغرتاتٝذٝات تسعِ إغٗاّ ايتعًِٝ ايعايٞ يف تععٜع 
  ايتعطف ع٢ً ايتشسٜات ايط٥ٝػ١ٝ اييت تٛاد٘ ْعاّ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايعطام

يتشكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.
  ٚاملباز٨ ايتٛد١ٝٗٝ ٚايتٛقٝات ٚاملكرتسات  إقرتاح ايتسابري ٚايػٝاغات

 بٗصا ايؿإٔ. ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ شات ايك١ًمباملتعًك١ 
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 ٓبني العالق٘ الرتابطٔ٘ بني الكدزٗ التيافطٔ٘ ّالبٔٝ٘ ّالعنل (ددّل )

ددّل  

 االعنال 

 العنل  البٔٝ٘   الكدزٗ التيافطٔ٘  

 

 

 احلالٕ 

 
ؼػني ا٫زا٤/ خؿض 

 ايهًؿ١
 
 
 

 
ايػٝطط٠ ع٢ً ايتًٛخ-
ادطا٤ تبس٬ٜت أٚ -

 تػٝريات طؿٝؿ١
احملاؾع١ ع٢ً ايطاق١ -

اٚ املكازض ا٫خط٣ 
 َٓٗا

 
نُإ تٛؾري -

ايٓاؽ املسضبني 
 تسضٜبا ناؾٝا

اؿٛاض َع -
 ايعُاٍ

نُإ ٚدٛز -
َهإ آَٔ 

 يًعُاٍ
 

 

 املطتدام٘ 

 
تػٝري طبٝع١ تًب١ٝ 
استٝادات ايػٛم َٔ 
خ٬ٍ اسساخ تػٝريات 
دصض١ٜ اٚ تعطٌٝ 
 ا٫بتهاض )تػٝري ايٓعاّ(

 

 
َٓع ايتًٛخ َٔ -

 خ٬ٍ تػٝري ا٫ْؿط١
تػٝري املٛاضز -

 ٚا٫عتُاز ع٢ً ايطاق١

 
ؼػٝٓات -

دٖٛط١ٜ يف 
فا٫ت ا٫ْػإ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا
 تػٝري ايٓعاّ()

ا٭ْع١ُ.  تػٝري يف طبٝع١ يت١ُٝٓ املػتسا١َ، َٔ سٝح ايتعطٜـ،اٜتهُٔ دسٍٚ أعُاٍ 
اٚ امل٪ثط٠  املٛد١ٗؾٝ٘ َع أدٓس٠ ايػٝاغ١ ايب١ٝ٦ٝ،  ٖٚصا َا ٜٓبػٞ ازضان٘ ٚعسّ اـًط

يػٝاغات ٚايتؿطٜعات املٛد١ٗ مٛ ايتشػٝٓات ايب١ٝ٦ٝ، ا يف بطاَر بؿهٌ ٚانح
  أٖساف قسز٠.ايعطٚف ٚٚا٫عتُاز ع٢ً 

عًُٝات )ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، اي ع٢ًتطنع ع٢ً ا٭قٌ  املػتسا١َإٕ ادٓس٠ غٝاغ١ ايت١ُٝٓ 
 ايكهاٜا املؿرتن١(، ٚضمبا متتس إىل ٚغريٖاٜتعًل بايتكٓٝع، ايٓكٌ ٚايطاق١ ٚايبٓا٤، َا 

ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ. دساٍٚ ا٭عُاٍ ا٫غرتاتٝذ١ٝ نايتػريات يف اؾٛاْب 
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تًو اييت تطنع  ميهٔ ؼسٜسٖا بأْٗااؿاي١ٝ، ست٢ تًو اييت تتذاٚظ ا٭ٖساف ايب١ٝ٦ٝ، 
 : َٚٓٗاع٢ً ايػٝاغات 

 
املعطٝا٠ َٔ خ٬ٍ ؼػني ا٭زا٤ يف  ٫غِٗا غٛمٚ ضباحؼػني ا٫ -

.أٚ خؿض ايتهايٝـ ١ايتهٓٛيٛدٝ
بػٝط١، ٚاحملاؾع١ ع٢ً ٚتػٝريات  بسا٥ٌاعتُاز ايػٝطط٠ ع٢ً ايتًٛخ /   -

.ايطاق١ ٚاملٛاضز
أَانٔ عٌُ  ٚتأَني املاٖط٠، ٌايعُق٠ٛ نُإ ٚدٛز اَسازات ناؾ١ٝ َٔ   -

آ١َٓ ٚقش١ٝ. 
 

 
ايتهٓٛيٛد١ٝ، بٛد٘ ايتػريات ٚميهٔ ٚقـ ٖصٙ ا٫غرتاتٝذٝات ع٢ً أْٗا "ضز ؾعٌ" 

 ط٥ٝػ١ ي٬غتسا١َ ٚايع٬قات املتبازي١ بٝٓٗاايبعاز ٫. أاغتباق١ٝ َبازض٠اعتباضٖا بس٫ َٔ 
 تعٗطٖا ايرتغ١ُٝ ا٫ت١ٝ:

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

انتهىث، استُزاف 

انًىارد، انتغُراث 

بخُت  انًُ

تأثُر  انسُبسبث  -

انبُئُت عهً انتشغُهٍ 

 انصحت، االيبٌ

انتُسُق بٍُ   -

سُبسبث انبُئت، 

 انصحت، االيبٌ

انتجبرة وانبُئت، 

االستثًبر وانبُئت، 

 انتًُُت وانبُئت
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انبُئت   

 االقتصبد انعًم

يتسبرعتتكُىنىجُب   

 انتغُر وانعىنًت

تُبفسٍ، إَتبجٍ، 

َستخذو رأس انًبل 

 انبشرٌ، انطبُعٍ 

تًىَم انتًُُت -

 وانًُى

اٌزغ١ش فٟ رمغ١ُ اٌؼًّ -

 اٌذٌٟٚ

اٌزغ١ش فٟ اٌغٍت ػٍٝ -

 اٌّٙبساد

 يهبراث انعًم-

 ضًبٌ انعًم -

 انرضب ببنعًم-

 انصحت وااليبٌ واالجىر-

( االبعبد انرئُست نألستذايت   1شكم )      
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ٚاييت تعٗط  ايكٓاع١ٝ َٔ قبٌ ايؿطنات ٓذاحٜساض ب َا غايبا ا٫بتهاض َٖٔصا ايٓٛع 
ضمبا ٚ  .اؿاي١ٝ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ ايتهٓٛيٛد١ٝ ا٭دٓسات بني ا٫خت٬ؾاتبٛنٛح 

اهل١ُٓٝ  تًو ٚضا٤ ايتشٍْٛعاّ ٚ، ع١ًُٝٚاي، ًُٓتذاتي ايط٥ٝػ١ اد١اؿإ  تتٛيس قٓاع١
. ع٠ٚ٬ ِٗ شاتٝأَ قبً ع٢ً ا٭قٌ، تطٜٛطاي ع٢ً ؿطناتاي ، اىل داْب قسض١ٝ٠ايكٓاع

ايؿهط١ٜ  اتايكسض ايكطاعات ا٭خط٣ٚ اتايكٓاعبعض  ضمبا ٫متتًو ع٢ً شيو،
.يف ٖصا اجملاٍ نطٚضٟ يًكٝاّ مبا ٖٛ ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ املسضب١

 
 التينٔ٘ ّالتعلٔه مً أدل التينٔ٘ املطتدام٘:

 
ايتعًِٝ َٔ أدٌ ٚ املػتكبٌ.ب اؿانط ٚاؿانطب املانٞ ٜطبط اؾػط ايصٟايتعًِٝ ٖٛ 

فا٫ت  هٌُيتهجري َٔ ْطاقٗا فا٫ت أٚغع ب يٝؿٌُ ميتس بعٝساايت١ُٝٓ املػتسا١َ 
ٜؿٌُ ايعسٜس َٔ  ايت١ُٝٓ املػتسا١َايتعًِٝ َٔ أدٌ  . ٚبعباض٠ أخط٣،ايتعًِٝ ايٛقؿٞ

 ايسضاغ١.  يف ؾكٍٛطاغد١ املعطؾ١ ايدٛاْب 
 

َٓعَٛاتٓا ايجكاؾ١ٝ  ْٗا َتأق١ً يف. إٚ ا٫غتسا١َ يٝػت ؾهط٠ دسٜس٠ايت١ُٝٓ املػتسا١َ أ
 . ٖٚٛ َا ٜعينكتًؿ١ ؼت أؾهاٍ ٚأمسا٤ اؾٓٛب ٚبًسإ ٚايٓا١َٝ  ٫غُٝا يف ايبًسإ

غتشكاقات ا٫دٝاٍ طؿايٓا ٚأبأٚإمنا أٜها  بأدٝايٓا ا٫ٖتُاّ يٝؼ ؾكط بؿهٌ أزم
 )ظضعٛا ؾأنًٓا ْٚعضع ؾٝأنًٕٛ(. ايكاز١َ،

 
)ع٢ً ا٭قٌ، ٚيٝؼ أغٛأ سا٫(،  أؾهٌ َهاْا هٕٜٛايعامل ايصٟ ْعٝـ ؾٝ٘، ٜٓبػٞ إٔ 

عين "ايعٝـ بؿهٌ دٝس ت املػتسا١َ ايت١ُٝٓ ،ضباختكاٖٞ ٭طؿايٓا. ٖهصا  ٘عٓسَا ْرتن
يهٔ ايتشسٟ ا٭نرب ايصٟ ْٛادٗ٘ ايّٝٛ ٖٛ تعاٜس عسز  ٚغا٥ٌ ايطبٝع١".باغتجُاض 

، ٚايت١ُٝٓ غري املػتسا١َ ١ٝ٦، ٚايكطاع ٚايعٓـ ٚاٱضٖابٚاملؿانٌ ايبٝ ايػهإ ٚايؿكط،
ٚمل تكتكط تًو . ؾٝ٘ عٝـْْٚعتُس  ايصٟايٓعاّ ايب٦ٝٞ  تػِٗ يف انعاف ٚاييت

أخط٣ )نٛاضخ طبٝع١ٝ،  يتؿٌُ عٛاٌَ أٜهامتتس  بٌ ،ايتشسٜات ع٢ً َاشنطْاٙ غايؿَا،
املطًٛب تػٝري أغاغٞ يف تؿهريْا،  صٙ ا٭غبابهل(. ٚتسَري ايب١٦ٝ بس٫ َٔ تػدريٖا

 ٚقُٝٓا ٚأؾعايٓا ملٛاد١ٗ ٖصا املػت٣ٛ َٔ ايتشسٟ. 
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ٚيف ظطٚف ا٫ظَات اييت َطت بٗا فتُعاتٓا ٜتطًب تطنٝع ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ع٢ً ايبعس 
ا٫دتُاعٞ. إش ٫ٜهؿٞ ؼكٝل َعس٫ت عاي١ٝ يًُٓٛ ا٫قتكازٟ ع٢ً سػاب َاقس 

دتُاع١ٝ غري َٛات١ٝ ٫غُٝا يف فاٍ تٛظٜع عا٥س ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ وسث٘ ٖصا ايُٓٛ َٔ آثاض ا
بني ايسٚي١ ٚا٫ؾطاز، اٚ ؼكٝل َعسٍ ايُٓٛ املصنٛض ع٢ً سػاب نػط ا٫غت٬ٗى 
ايٓٗا٥ٞ اىل سسٚز غري َكبٛي١ ؼت ؾعاض ا٫ٖتُاّ باملػتكبٌ اىل غري شيو َٔ ا٫ثاض 

ايكِٝ املتٛاضث١ اييت نإ َٔ املُهٔ ا٫دتُاع١ٝ ايػًب١ٝ اييت ٖعت ايهجري َٔ ايعازات ٚ
  إ تٛظـ يف خس١َ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ.

  
 مفهوم التنمية المستدامةتطور 

 
 اييت عكست يف بعس ق١ُ ا٭ضض أنجط تسا٫َٚأقبح َكطًح "ايت١ُٝٓ املػتسا١َ" 

ايب١ٝ٦ٝ ايعامل١ٝ  ١ أٚناعَٓاقؿ ٗا ع٢ًأٚيٜٛاتضنعت يف ٚاييت  عاّ  زٚداْريٚضٜٛ
اٱطاض ا٭ٚيٞ قسّ يف َ٪متط ا٭َِ املتشس٠ املعين بايب١٦ٝ ايبؿط١ٜ،  . ٚنإؼػٝٓٗاؾطم ٚ

إىل  ،ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ سٍٛإع٬ٕ ضٜٛ ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ، زعا . غتٛنٗٛمل عاّ يف 
 زٚض ايتعًِٝ يف َٓع ايتسٖٛض اٱٜهٛيٛدٞ.أ١ُٖٝ 

 
ايتعطٜـ ا٫ٚغع ٚيهٔ  ١""ايت١ُٝٓ املػتساَملؿّٗٛ نجري٠  ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز تعاضٜـ

ٜؿاض إيٝ٘ أسٝاْا  صٟ"َػتكبًٓا املؿرتى"، اييف نتاب ٖٛ املٓؿٛض  ٫ٛقب ٚا٫نجط َاْطاق
"ايت١ُٝٓ اييت تًيب استٝادات اؾٌٝ اؿايٞ زٕٚ املػاؽ بكسض٠  تعطٜـ بطْٚت٬ْس:ب

  .44ا٭دٝاٍ املكب١ً ع٢ً تًب١ٝ استٝاداتٗا"
 

ايكازض عٔ بطْاَر ا٫َِ املتشس٠ ا٫منا٥ٞ عاّ عطف تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ا٫ٍٚ  
"تٛغٝع خٝاضات ايٓاؽ". ٚقس اغتدسّ ٖصا ايتعطٜـ ٫ٍٚ  ، ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ بأْٗا

َع . إ٫ إ ا٫خت٬ف َط٠ اؿا٥ع ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ ي٬قتكاز اضثط يٜٛؼ عاّ 
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- UNDP, Human Development report, 1990. 
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ظٜاز٠ زخًِٗ، إ ٖصا ا٫خري نإ ٜعترب إ تٛغٝع خٝاضات ايٓاؽ ٜعين  يٜٛؼ ٖٛ
.45ٚنإ أنجط اقتٓاعُا بإٔ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ َٔ ؾاْ٘ إ وكل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

ايت١ُٝٓ يٝػت َؿطٚط١ بايُٓٛ  أَا بايٓػب١ ملؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املعاقط، ؾإ
ا٫قتكازٟ ٚظٜاز٠ ايسخٌ ؾكط. إش إ املؿّٗٛ اؾسٜس ٜؿٌُ فُٛع١ ٚاغع١ َٔ 

اغتسا١َ ايب١٦ٝ،  كش١ اؾٝس٠، ايتعًِٝ، ايطؾاٙ، ْٛع١ٝ اؿٝا٠،اـٝاضات ا٫ْػا١ْٝ َجٌ اي
 ايجكاؾ١، ٚايسميكطاط١ٝ ٚغريٖا. 

ٚيعٌ َا٬ٜسغ يف املػاض ايتطٛضٟ يًُؿّٗٛ إ ايكٝاغ١ ا٫ٚىل ملؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 
، ناْت عا١َ دسا. ٚيهٔ ٖصا املؿّٗٛ تطٛض تسضهٝا ْٚهر، ٚمت عطن٘ عاّ 

بكٝػ٘ املتشطن١ يف تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايػ١ٜٛٓ اييت اعكبت ٖصا ايتاضٜذ، ٚاييت بًؼ 
. ٚتباعا أزَر بعس (- عاّ َٔ)  تكطٜطًا ؿطٜٔٚع أضبع مٛعسزٖا ايّٝٛ 

ٚايبعس ا٫دتُاعٞ )اسٝاْا بأغِ ايطأمساٍ ا٫دتُاعٞ  ا٫غتسا١َ 
َٚط٠ باغِ ايكسضات ا٫دتُاع١ٝ( يف قًب املؿّٗٛ. ٚنصيو   

تطٛض ايبعس املطتبط بايتُهني ٚاملؿاضن١ يٝططح نُطنب َٔ ايعٓاقط ؼت أغِ اؿهِ 
. ٚاخريا اغتكط املؿّٗٛ ايصٟ  ايكاحل اٚ اؿهِ ايطؾٝس 

"ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ بكٝػت٘ املعطٚؾ١   اغتدسَ٘ ايربْاَر ا٫منا٥ٞ ي٬َِ املتشس٠
 ،.املػتسا١َ 

يف تكطٜطٙ "َبازض٠ َٔ أدٌ ايتػٝري" عطف املسٜط ايتٓؿٝصٟ يربْاَر ا٫َِ املتشس٠ ا٫منا٥ٞ 
ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ ع٢ً ايٓشٛ ا٫تٞ:"ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ ٖٞ ت١ُٝٓ ٫تهتؿٞ 

تٛظع عا٥سات٘ بؿهٌ عازٍ أٜها. ٖٚٞ ػسز ايب١٦ٝ بسٍ بتٛيٝس ايُٓٛ ٚسػب، بٌ 
تسَريٖا؛ ٚمتهٔ ايٓاؽ بسٍ تُٗٝؿِٗ؛ ٚتٛغع خٝاضاتِٗ ٚؾطقِٗ ٚت٪ًِٖٗ يًُؿاضن١ 
يف ايكطاضات اييت ت٪ثط يف سٝاتِٗ. إٕ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ ٖٞ ت١ُٝٓ يف قاحل 

ا تؿسز ع٢ً ايُٓٛ ايصٟ ايؿكطا٤، ٚايطبٝع١، ٚتٛؾري ؾطم عٌُ، ٚيف قاحل املطأ٠. اْٗ
ٜٛيس ؾطم عٌُ دسٜس٠، ٚواؾغ ع٢ً ايب١٦ٝ، ت١ُٝٓ تعٜس َٔ متهني ايٓاؽ ٚؼكل 

  .46ايعساي١ ؾُٝا بِٝٓٗ"
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 -UNDP, Human Development Report, 19:1, p.46. 
46

 -John Gustav Speth, Initiative for Change, in Stephen De Vylder, Sustainable 
Human Development and Macroeconomics, Strategic Links and Implications, 
UNDP, 1996.   
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يًت١ُٝٓ  'َ٪متط ضٜٛ + عكس ع٢ً اْعكاز َ٪متط ضٜٛ عاّ  ٚبعس عؿطٜٔ عاًَا

قاٚض نجري٠ ضنعت ع٢ً  تهُٔ دسٍٚ ا٫عُاٍٚقس  (،يف )ْٜٛٝٛ  املػتسا١َ
ٚاٌزؾذ٠بد اٌزٟ  َٚؿه٬ت تػري املٓار ايب١٦ٝ ايعامل١ٝ قهاٜا االّل:داْبني ض٥ٝػني، 

ٍّٛاسد ِٓ أعً ٌاٌغبلخ فٟ االلزظبد إلعالق اٌؼٕبْ  رٛاعٗ رؾغ١ٓ وفبءح اعزخذاَ

املػتسا١َ، ضنع ع٢ً ايػٝاقات ايٛط١ٝٓ ي٬ْتكاٍ إىل ايت١ُٝٓ  :ّالجاىٕ .اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ
ؾه٬ً عٔ َٓاقؿ١ أغايٝب دسٜس٠  ٚا٫قتكاز١ٜ، ا٫دتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ باسج١ يف ايعٛاٌَ

يف ايتعًِٝ ٚايعًّٛ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ، ٚمناشز ا٫قتكاز 
ْعطت بعض  ن٤ٛ امل٪متط ايعاملٞ يف ضٜٛيف ٚ. 47َٚ٪ؾطات ايت١ُٝٓ املػتسا١َ  'خهطا٫'

 اىل َٛنٛع  ()ايتكطٜط ايٛطين يطٚغٝا ا٫ؼاز١ٜ تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايٛط١ٝٓ 
تػري املٓار ٚغٝاغات ايت١ُٝٓ اٱق١ًُٝٝ، ؾه٬ عٔ زٚض ٚاغتسا١َ ٚنؿا٠٤ ايطاق١، 

 .48ايتشٍٛ اىل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ١ًٝاجملتُع املسْٞ ٚقطاع ا٭عُاٍ يف عُ

 
 :املطتدام٘تينٔ٘ لل تضْزات

بس٫  أٚ، ب١ٝ٦ٝ قه١ٝ فطز ع٢ً اْٗا إىل ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١ََٔ ايكعٛب١ مبهإ ايٓعط 
، ا٫قتكاز١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ :ايج٬ث١ ا٫تاجمل يف َتعسز ا٭بعاز ؿهٌ ؼسٜات َٔ شيو

 (َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ) ٖٞ أبعاز ٚؾطم ايعٌُ، ٚايب١٦ٝ، ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ ١.ٚا٫دتُاعٝ
، تتؿاعٌ َعًا عرب َػاضات ط١ًٜٛ َٚتٓٛع١، ٚمتتس اىل أَانٔ ي٬غتسا١َ غا١ٜ ا٭١ُٖٝيف 

خ٬ف  أعُل يف اٖتُاَٗا مما يٛ اقتكطت ع٢ً ايبعس ايب٦ٝٞ ٚسسٙ، ٚاييت قس تتطًب
ايكسض٠  ٚقؿت َٔ ايك١ًبني ٚ شيو املؿان١ً اسٝاْا بني ؼػني ايب١٦ٝ ٚؾطم ايعٌُ،

 (.ٍ )اؾسٚ أْعط ،ٚايعُاي١، ٚايب١٦ٝ، ايتٓاؾػ١ٝ
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 -U. N., Human Development report, 2007.  
48

-Russian Human Development Report 2013, “Sustainable development: Rio 
challenges.  
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 : منْذز التينٔ٘ االدتناعٔ٘ (1
ؼت ؾعاض "منٛشز  ٜكعايتعًِٝ، ايصٟ  تعُِٝ عٓسَا ْكٍٛ ن١ًُ "ايتعًِٝ"، ؾٗصا ٜعين

)َجٌ اييت تتهٕٛ َٓٗا ا٫ضض ا٭دعا٤  ٚاييت تسضؽ مبٛدبٗاايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ"، 
 مبا ٜػِٗ يف ؼكٝلز، ٚغريٖا( ٛاؾباٍ ٚايت٬ٍ ٚا٭ْٗاض ٚايػابات ٚايػٍٗٛ، ٚايجً

فُٛع ا٭دعا٤  َٚازاّ. ي٬ضض ٚتأثرياتٗا ع٢ً ايتؿه٬ٝت ا٫دتُاع١ٝؾِٗ ناٌَ 
 ؾإ بٓا٤ املعطؾ١ ٚايتعًِٝ دع٤ اغاغٞ َٓٗا ٜتِ. ايبٓا٤ ايهًٞ يًُذتُع ٜػاٟٚ

ٜبك٢  ُٓٛشزايٖصا  ٚيف اطاضطط َجٌ ؾًػؿ١ ايػٛم، ثكاؾ١ اٱزاض٠، ٫إ مبذُٛع١ َٔ
 فتُع اؿساث١. ١ عٓس بٓا٤ضٙ ايتكًٝسٜازٚأ ٜ٪زِٟ ايتعًٝ

 
 عٝح ميهٔ إعساز املتعًُني ْٚٛع١ٝبططم َتدكك١ تبح  املعطؾ١ٚايّٝٛ باتت 

َٔ ادٌ  ايتشهِ ؾٝٗا ٚايػٝطط٠ عًٝٗا، ايٝاتَعطؾ١ َٔ  ايت١ُٜٛٓ، ضِٖازٚأ ٫زا٤
 تٓعِٝ عًُٝات ا٫ْتاز ٚا٫غت٬ٗى.

 
)ادخال البعد البٕٔٝ يف عنلٔ٘ التينٔ٘( (:الينْذز البٕٔٝ اجلدٓد ) (2

ؾهٌ ايبعس ايب٦ٝٞ قٛضًا ًَُٗا َٔ قاٚض ػسٜس ايؿهط ايتُٟٓٛ ٚقاٚي١ ضبط٘ بايٛاقع 
ايعًُٞ، سٝح تهؿـ يعًُا٤ ا٫قتكاز ٚايب١٦ٝ ع٢ً سس غٛا٤ إٔ اغؿاٍ ايبعس ايب٦ٝٞ 

ا٫ؾام املطد٠ٛ، يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٜؿهٌ قٝسًا ع٢ً ٖصٙ ايع١ًُٝ ٚوس َٔ ٚيٛدٗا اىل 
سٝح بسأت َؿانٌ ايب١٦ٝ تؿطض ْؿػٗا ع٢ً سٝا٠ ايٓاؽ ٜٚعزاز ايتعطف عًٝٗا َٔ 

مل املتكسّ ٚايٓاَٞ اخ٬ٍ َامت ضقسٙ َٔ َؿاٖسات َٚا دط٣ َٔ عٛخ، سٝح بسأ ايع
ٚتًٛخ ط١٥ اـهطا٤ يع٢ً سس غٛا٤ ٜعاٜـ ظٛاٖط ب١ٝ٦ٝ َتسٖٛض٠ متجًت يف امػاض ا

َٔ عاض ٚاْٗاض ست٢ املٝاٙ اؾٛؾ١ٝ، ٚؾٝٛع ظاٖط٠ ايتكشط،  َكازض املٝاٙ املتعسز٠
ظات ايهاض٠ ٚايػا١َ يف اهلٛا٤، ٚاْتؿاض املدًؿات ايكًب١ ٚايػا١ً٥ باملٓاطل اٚأْتؿاض ايػ

ايػه١ٝٓ اييت اظزاز اظزساَٗا ٚأقبشت َٓبعًا خكبًا يًهٛنا٤ ٚغ٤ٛ املٓعط، ٚاتهح 
يب١٦ٝ املطٜه١ اىل ايسضد١ اييت ضؾع َعٗا اْ٘ ٫ميهٔ إ تؿًح دٗٛز ايت١ُٝٓ ٚغط ٖصٙ ا

ؾعاض إ ايتهش١ٝ بايب١٦ٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ ٖٞ تهش١ٝ بايت١ُٝٓ شاتٗا، ٖٚٛ َا أز٣ اىل 
املطايب١ بازخاٍ ايبعس ايب٦ٝٞ يف ايتدطٝط َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ، ٖٚٛ ايبعس ايصٟ ٜؿطض 

ٖصٙ ايع١ًُٝ  ع٢ً ايكا٥ُني بع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚنع٘ نُٔ ا٫ٚيٜٛات اييت ؼهِ ادطا٤
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٬َؾا٠ آثاض ايتًٛخ ايب٦ٝٞ نادطا٤ ع٬دٞ أٚ َٓع سسٚخ ٖصا ايتًٛخ غٛا٤ عٔ ططٜل 
َٔ ا٫قٌ نأدطا٤ ٚقا٥ٞ.

 يهٓٗااي١ٝ ع١ًُٝ  يٝػتٖٞ  كه١ٝإٔ "اي اييت تطنع ع٢ً ؿهط٠اي ايُٓٛشزٜسعِ ٖصا   
ْعط١ٜ غاٜا ٚيف ٖصا ايػٝام تسعِ  ".املتها١ًَ ايرتابط ا٭غاغ١ٝ َٔتهُٔ دٛاْب ت

ايؿٝعٜا١ٝ٥. ٚؾكا هلصا ايُٓٛشز، ٚ ا٫دتُاع١ٝ اؿٝا٠ْعِ اٱٜهٛيٛد١ٝ ؾهط٠ ايرتابط بني 
، َػتًٗهنياؾطاز   فُٛع١ بس٫َ َٔؾبه١ َٔ املعاْٞ املؿرتن١  ع٢ً اْ٘ اجملتُعٜٓعط اىل 

 . بعهٗا ع٢ً ا٫خط أنجط اعتُازا ٚأقبشت اؿٝا٠ يف تؿه٬ٝتٗا ٚبٓا٥ٗا
ًؿهط٠ ايكسمي١ بإٔ ايتعًِ ٖٛ اؿٛاض ٚا٫تكاٍ ييف فاٍ ايتعًِٝ، ٖٓاى إسٝا٤ ٚتٛغٝع 

يف ب١٦ٝ آ١َٓ ٚتعا١ْٝٚ. يف إطاض ٖصا ايُٓٛشز، ٖٓاى ايعسٜس  يًشٝا٠ ٚخًل َعإ دسٜس٠
قؿٞ ايٛتعًِٝ اياجملتُع ٚايتعًِٝ ايتسضهٞ، ٚ عًِٝايتشطض١ٜ، ٚت َٚٓٗأَ اؿطنات، 

 (.) تطٜٛط ايتعًِٝؿا١ًَ اىل داْب عًُٝات ايايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚ
 

 : () منْذز التعلٔه مً أدل التينٔ٘ املطتدام٘ (3

َٚٓٗر هاز منٛشز إَٔ أدٌ ٤ٌَ ايؿطاؽ ايٓادِ عٔ ٖصا ايتؿهري، َٔ ايهطٚضٟ 
يف اؿؿاظ ع٢ً ا٫غتُطاض١ٜ  ٜععظ ؾطم، تُٟٓٛ َػتساّ منٛشزقٝاغ١  ٢بٓتٜ دسٜس

 املُاضغات اؾٝس٠ ايكا١ُ٥. تعاطٞ 
يف  ايعٓاقط املػا١ُٖايعسٜس َٔ َٛاق١ً اغتد٬م ميهٓ٘  منٛشزبٓا٤  طًٛبامل

ٜهٕٛ أنجط َٔ فطز  ها٬ََت ٜؿهٌ إطاضَاايُٓاشز. ايُٓٛشز اؾسٜس  تؿهٌٝ ٖصٙ
 فُٛع أدعا٥٘. 

ايتكاضب قٛض أظٗط بعض  ، ٚقساؾسٜس وٌُ ٖصٙ اٱَها١ْٝايتُٟٓٛ ايُٓٛشز 
ٚايتعًِٝ ايب٦ٝٞ  ايتعًِٝ ايتُٟٓٛ َٔنٌ ؾؿٞ ري٠ ي٬ٖتُاّ يف ايػٓٛات ا٭خري٠. جامل

ٓٗر". املٚ، ٚاملؿطزات ػاٜاتايٚا٭ٖساف،  :ؿرتن١امل ُٗاأٖساؾتتعاٜس " ٚ  
ا٫غتؿاز٠ َٔ  عاََا ميهٓٗاتٓػر إطاضا اييت  ا٫غاغ١ٝ ٜٓبػٞ ؼسٜس عٓاقطٖآٖا ٚ

 هٔ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ". ممَٚتٛاظٕ ٚ قابٌ يًٛقٍٛ َؿّٗٛ ا٫غتسا١َ ٱْتاز تعًِٝ
ىتًـ  ٖٚٛ منٛشز(. ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ )ب ٜعطفٖصا ٖٛ َا 

٪ٜس ٫ٜ ؾه٬ عٔ اْ٘  ،َتأقٌ يف طبٝعت٘خط٣ ٭ْ٘ ٫تعًِٝ أأمناط ايعٔ 
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ٖصٙ ٖٚٓا ػسض ا٫ؾاض٠ إ َٓاٖر ٚغاٜات  ايتهٓٛقطاط١ٝ ي٬غتسا١َ. اتايتؿػري
ع٢ً تهٕٛ كتًؿ١، ٚإ ايػٝاقات اييت تعٗط ؾٝٗا ؽتًـ اخت٬ؾا نبريا.  ايُٓاشز

تطٜٛط اٱَهاْات ٜطنع ع٢ً ْؿػ٘  ظٌاٯٕ،  ايطغِ َٔ إ ٖسؾِٗ ايٓٗا٥ٞ ست٢
ا٫غتسا١َ يف ؾطم كبح كتك١ يف تععٜع تايها١ًَ يًؿطز يسضد١ أْ٘ / أْٗا 

اجملتُع.
 

 
 المستدامة مجاالت التعليم من أجل التنمية 

 
ٜتهُٔ ض١ٜ٩ دسٜس٠  "ايتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٖٛ َؿّٗٛ ْاؾ٧ ٚيهٓ٘ زٜٓاَٝهٞ

َٔ أدٌ ت١٦ٝٗ  يًتعًِٝ ٜػع٢ إىل متهني ايٓاؽ ٚيف مجٝع ا٭عُاض يتشٌُ املػ٪ٚي١ٝ
  َػتكبٌ َػتساّ". ٚإضغا٤

املػتسا١َ ٖٛ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ  إٔ ايتعًِٝ ْكط١ اغاغ١ٝ ايهجري َٔ ايعًُا٤ ٜتؿكٕٛ ع٢ً
اَتساز يًتعًِٝ ايب٦ٝٞ ايصٟ َٔ ؾأْ٘ تععٜع ايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ ٚاملؿاضن١ يف سٌ 

؛ ايؿِٗ أ٫غاغٞ يًع٬قات املتبازي١ بني 50؛ خًؿا يًتعًِٝ ايب٦ٝٞ  49املؿه٬ت ايب١ٝ٦ٝ
 ،ا٫َتسازات ايسٜٓا١َٝ يًرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ قهاٜا ا٫ْكاف ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ؛

ٚايكسضات ؿٌ املؿانٌ ٚ املعه٬ت  ايتؿهري ايٓاقس ٚاملٗاضات تأنٝس ع٢ً اعتُازاي
 اؿػاغ١ شات ايك١ً بأَٔ ايٓاؽ ٚاغتسا١َ تُٓٝتِٗ.

ٚؾكا ملٓع١ُ ايْٝٛػهٛ، "ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٜعين تٛغٝع اـٝاضات يع١ًُٝ 
ٛدٛز َٗاض٠ إهاز اؿًٍٛ ب ايتعًِ َس٣ اؿٝا٠ ٜ٪زٟ اىل تٛع١ٝ املٛاطٓني ٚاملعٓٝني

ٚاملؿاضن١ يف َػ٪ٚي١ٝ  يًُؿه٬ت، ٚقٛ ا٭١َٝ ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫يتعاّ
 ايتكطؾات ايؿطز١ٜ ٚايتعا١ْٝٚ. 

                                                            
49

 -Tilbury, D. (1995). “Environmental education for sustainability: Defining the 
new focus of environmental education in the 1990's.” Environmental Education 
Research," 1(2),pp. 
195-212. 
50

 -Hesselink, Frits; Pert Paul van Kempen and Arjen Wals. 2002. ES Debate: 
International Debate on Education for Sustainable Development. Gland: IUCN 

Commission on Education and Communication (CEC). 
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غ١ًُٝ َٚػتكبٌ َعزٖط اقتكازٜا. "ايتعًِٝ َٔ  ب١ٝ٦ٝ غتػاعس ٖصٙ اٱدطا٤ات ع٢ً ت١٦ٝٗ
ٚإْكاف   ملٛاد٘ ؼسٜات اغتسا١َ ايت١ُٝٓادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ْٗر يًتسضٜؼ ٚايتعًِ 

ا٭دٝاٍ. بٌ ٖٛ ع١ًُٝ َػتُط٠ َس٣ اؿٝا٠ ٫نتػاب املعاضف ٚاملٗاضات ٚايكِٝ 
َع نُإ ؼكٝل  اي٬ظ١َ ـًل ا٫ظزٖاض ا٫قتكازٟ ايسا٥ِ، ٚنُإ ب١٦ٝ قش١ٝ،

 ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ".

از ٚاجملتُع ع٢ً تعًِ ايطبط ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٖٛ ع١ًُٝ متهني ا٫ؾط
) ايتعًِٝ ٚايتعًِٝ ايٛقؿٞ ٚايتعًِٝ َٔ ادٌ اغتسا١َ ايت١ُٝٓ (  بني اٖتُاَات

ٚعًُٝات تعًِ )ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايكٝاّ باملٗاضات اؿػاب١ٝ(، ٚاغتدساّ ٖصٙ املعطؾ١ 
 يتشػني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايبؿط. 

 
 ١َ ٜطنع ع٢ً ا٫تٞ:يًتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا إ احملٛض ا٫غاغٞ

 
 ايٓطام َٔ سٝح  ٚاغع١  جملا٫ت ٜتػع ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

.قؿٞايٛ تعًِٜٝهٌُ عًُٝات ايا٫غتٗساف ٚ
  ايتعًِٝ ٜبين ع٢ً َٔ دسٜس ٖٛ منٛشز املػتسا١َ ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ 

ْٚٛع١ٝ. ُاضغات دٝس٠اغاؽ ايكٝاّ مب
  متجٌ سذط  اييت ع٢ً املٗاضات ايع١ًُٝ املػتسا١َ ٜطنع ايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ

.َٔ قبٌ أضباب ايعٌُ ع٢ً مٛ َتعاٜس ٚتتػع يًعٌُ اؿط ا٫غاؽ
  اىل إ ٜتِ  املتعًُني ع٢ً ا٫ؾدام ٜطنع ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

ٚا٫خ٬قٝات اؾسٜس٠. ايكَِٝٚٓعَٛات  ايػًٛنٝات َٔ تؿهٌٝ ايتأنس
  املٛاقـ املعاضف ٚاملٗاضات ٚسسٚز  ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ايتعًِٝ َٜٔتذاٚظ

.بني بعهٗا ايبعضٚميعز 
  بؿهٌ أغاغٞ ع٢ً ٜطنع َٚػاض  غٝام ٖٛ ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

.يًكهاٜا احمل١ًٝ ٚعٌُ ايبشٛخ ي٬غتذاب١ ٚايتؿهريايتعًِ ٚايؿعٌ 
  ٚايٓؿاط سٍٛ ايطايب املػتسا١َايت١ُٝٓ ايتعًِٝ َٔ أدٌ  ٜتُشٛضغايبَا َا 

 ايكا٥ِ.
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 بايكهاٜا  شٚ ق١ً ٚغٝام عاّ، ٖٛ َػاض املػتسا١َ ايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ
.١ًٝاحمل

 

 ٓكط١ احملٛض١ٜ يًتعًِٝ ايب٦ٝٞإ اي تبني نٝـ (   ايرتغ١ُٝ ضقِ )
ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ  مٛ اْتكًت تسضهٝا ()

، ٚنٝـ (املػتسا١َ) 
 ايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ. َٔ سٝح املهُٕٛأنجط مش٫ٛ أٚغع ْطاقا ٚ أقبشت
ق١ً ٚطٝس٠ بايتعًِٝ ، هلا ايتعًِٝ ايب٦ٝٞ تطٛض َٔ َطاسٌ ٖٞ َطس١ً َتكس١َ املػتسا١َ

 ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ٚايتُٟٓٛ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ايتعًِٝ ايب٦ٝٞ: تٛغٝع اجملا٫ت أّ أمنٛشز دسٜس 2تطغ١ُٝ )
 
 

 ن
 ن

رغ١١ش  اٌجٕٝ 

االلزظبد٠خ 

ٚاالعزّبػ١خ 

ٚاٌغ١بع١خ  ٚأّبط  

اٌؾ١بح، ٚرؼض٠ض  اٌم١ُ،  

اٌّغبٚاح، اٌؼذاٌخ،  

اٌذ٠ّمشاع١خ، 

االؽزشاَ، اٌؼًّ 

 االخزظبص

رغ١١ش  فٟ عٍٛن 

االفشاد، ٚػ١ُٙ، 

 ِؼشفزُٙ، فُّٙٙ

 ايتٓٛع ِٚٙبسارُٙ



69 
 

 
 ( 2ترسيمة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املٓطًكات ا٫غاغ١ٝ يًسضاغ١: 

 
 اُٖٗا: أْطًكت ايسضاغ١ َٔ غبع١ َػًُات اغاغ١ٝ         

 اٱْػإ ٖٛ مثط٠ ايت١ُٝٓ َجًُا ٖٛ بصضتٗا
 اٱْػإ ٖٛ غا١ٜ ايت١ُٝٓ َجًُا ٖٛ ٚغًٝتٗا
  املتػري املهٕٛ ي٘  بٛقؿ٘اٱْػإ ٖٛ ايعاٌَ اؿاغِ يف ايتطٜٛط

.ٚايؿاعٌ ؾٝ٘
 ٜٓبػٞ إٔ  يف ؾت٢ َٓاسٞ اؿٝا٠ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ املتػاضع

ٜٛظـ يتطٜٛط اٱْػإ شات٘: ؾهطًا ٚغًٛنًا َٚؿاضن١ ٚضأًٜا ْٚكسًا 
.ٚإبساعًا

 ًِٝأغاؽ ايٓٗٛض ايتُٟٓٛ ْٛع١ٝ ايتع ٖٞ. 
 بًسإ ايعامل اٱْػإ ٖٛ املٛضز ا٫غرتاتٝذٞ ايط٥ٝؼ يف مجٝع.
  ًِٜٝععظ ؾطم ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ايٓادح ايتع. 

 
 
، ٚظٜاز٠ ها١ْٝع٢ً ْٛع١ٝ ايتعًِٝ، ٚايت١ُٝٓ امل ايٛط١ٝٓ ايت١ُٝٓ طتطنع خطٖٓا ٜٓبػٞ إ ٚ

ت١ُٝٓ ايك٣ٛ  اىل داْب ٚاملتٛغط ا٫بتسا٥ٞؾطم ايعٌُ يًٓػا٤، ٚٚدٛب١ٝ ايتعًِٝ 

 اال٠ىٌٛٛعٟ اٌغ١بعٟ

 اٌؼبعفٟ االخاللٟ
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َٔ ادٌ ؽهري  ٗٛزاؾايبؿط١ٜ ٚظٜاز٠ تٛظٝؿٗا، ٚتععٜع زٚض ايكطاع اـام، ٚتهجٝـ 
فاب١ٗ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ ت١٦ٝٗ ا٫قتكاز ايٛطين يًتهاٌَ ٚايتهٝٝـ َع ٚايب١٦ٝ 

 .ا٫قتكاز ايعاملٞ، ٚايتشسٜات ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ
 
 

 ايرتابطات ا٫ؾك١ٝ ٚايعُٛز١ٜ يًتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ( 3  تطغ١ُٝ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :االتٔ٘االت اجمللتعلٔه مً أدل التينٔ٘ املطتدام٘ ٓػطٕ اتعصٓص اضرتاتٔذٔ٘ إٌ 
ٚاملػ٪ٚي١ٝ ع٢ً  ،ا٭خ٬مَٚٓعَٛات ٚايػ٬ّ  املٛاط١ٓتععٜع قِٝ  ،ايؿكط ؽؿٝـ

 ايطؾٝس، ايسميكطاط١ٝ ٚاؿهِؾه٬ عٔ تطغٝذ اغؼ  ،ٛطينايكعٝسٜٔ احملًٞ ٚاي
ايجكايف، ايتٓٛع ا٭َٔ ٚسكٛم اٱْػإ ٚايكش١ ٚاملػاٚا٠ بني اؾٓػني، ٚٚ ٚايعسٍ

ٚإزاض٠ املٛاضز  ،ايب١ٝ٦ٝاؿُا١ٜ ٚأمناط ا٫ْتاز ٚا٫غت٬ٗى، َٚػ٪ٚي١ٝ ايؿطنات، ٚ
تععظ اغرتاتٝذ١ٝ  مجٝعٗا َطتهعات اغاغ١ٝ ايطبٝعٞٚٚايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ  ،ايطبٝع١ٝ

  ايتعًِٝ َٔ ادٌ اغتسا١َ ايت١ُٝٓ.

 اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ

 اٌّغزٜٛ االل١ٍّٟ

 اٌّغزٜٛ اٌٛعٕٟ

 اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ

 اٌغ١بق    

 انبُئت

 أخري

 االقتصبد

 االَصبف

 اٌششاوخ  

 اٌمضب٠ب
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 طبٝع١ َؿطزات ايٓعط يفب ١يايسٚ قٝاّٜتطًب ٚط١ٝٓ يف ٖصا اجملاٍ  اغرتاتٝذ١ٝإٕ تبين 
ايكطاع غري ايطمسٞ، مبا يف شيو ٚ ايعًٝا، ات ايتع١ًُٝٝػت٣ٛٚامل  املساضؽبايتعًِٝ 

ايٛعٞ، ٚتسضٜب  تعًِاييت تطغذ ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ اجملتُع١ٝ ٚايؿباب ٚايهباض ٚ عٌُ
ايػهإ، ٫ غُٝا بايٓػب١ يًعُاٍ يس٣ عُّٛ ضداٍ ا٭عُاٍ ٚاملٗٓٝني، ٚايتعًِٝ 

املعًُني، ٚتطٜٛط َٛاز  قهاٜا َجٌ تسضٜبنُا تطنع ع٢ً ٚاملعاضعني ٚأقشاب ايعٌُ. 
ٚاٱدطا٤ات ايطا١َٝ إىل  املٓاٖر ايسضاغ١ٝ، ٚايبشٛخ، ٚتععٜع ايٛعٞ، ٚايػٝاغات

كٍٛ ٚبأختكاض ميهٔ اي. إختباضات ٚزضاغات سكٝك١ٝتععٜع ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ؼتاز إىل 
إزَاز املٛنٛعات ايط٥ٝػ١ٝ يًت١ُٝٓ ٖٛ  ات ٚايرباَرا٫غرتاتٝذَٝٔ ٚنع اهلسف إٔ 

 .املػتسا١َ يف مجٝع ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ

 
 

ايت١ُٝٓ َػ٪ٚي١ٝ نرب٣ ؾٗٞ ايكاعس٠ اييت اغتسا١َ  يصيو لس إٔ َػ٪ٚي١ٝ ايرتب١ٝ يتشكٝل
ٚهلصا ضنعت  َٚتطًباتٗا،خ٬هلا إعساز اٱْػإ ايكازض ع٢ً تٓؿٝص خطط ايت١ُٝٓ  ٜتِ َٔ

عًُٝات أغًب ْعطٜات ايت١ُٝٓ ع٢ً أ١ُٖٝ عٓكط ايرتب١ٝ يف بٓا٤ اٱْػإ ايكازض ع٢ً 
 .تٓؿٝص خطط ايت١ُٝٓايٓٗٛض ٚ

 

تآنٌ َٓع١َٛ ايكِٝ ايٛط١ٝٓ اؾاَع١ يف إٕ أخطط ؼسٜات ايبٓا٤ املعطيف يف فتُعٓا ايّٝٛ 
، ٞ ٖٛ غبب َٔ نُٔ أغباب أخط٣ايٓعاّ ايرتبٟٛ ايتعًُٝٚ .اجملتُع يف ؾهٌ َكًل

ٍٛؾط اؿس ا٭ز٢ْ َٔ ايتذاْؼ ايٛطين ا٫دتُاعٞ، ٭ٕ ايٓعاّ شات٘ يٝؼ ْعاًَا مل تعس ت
ٚاسسًا، بٌ أْع١ُ َتعٍسز٠. ٚنإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تؿطظ اظزٚاد١ٝ تطب١ٜٛ تع١ًُٝٝ ع٢ً 

اظزٚاد١ٝ يف ايكِٝ ٚاملطدعٝات. ٚا٭َط ٫ ٜتعًل ٖٓا بكِٝ ايتكٍسّ اٱْػاْٞ  :ٖصا ايٓشٛ
َجٌ اؿط١ٜ ٚايتؿهري ايٓكسٟ ٚاؿٛاض ٚا٫ْؿتاح. ؾٗصٙ قِٝ متاز إيٝٗا ايّٝٛ ٭ٕ ٫ 
لاح ملؿطٚع ْٗهٟٛ َٔ زْٚٗا. يهٔ َبعح اؿري٠ َٚكسض ايكًل يف اظزٚاد١ٝ ايكِٝ 

ظزٚاد١ٝ يف ا٫ْتُا٤ات يف ظٌ عٛمل١ ٫ ت٪َٔ بكِٝ ٚاملطدعٝات أْٗا ميهٔ إٔ تٓؿ٧ ا
 . حلمبكساض َا تبشح عٔ َكا
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 اٍتناو التعلٔه مً أدل التينٔ٘ املطتدام٘:دلاالت 

 
َا ْعطؾ٘ ٚ ايتٛيٝـ ٚايتهاٌَ َٓٗرَا ٚضا٤  ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ميتس اىل ايتعًِٝ َٔ ادٌ

ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  ا٫ْع١ُايرتابط بني  . ٚبعباض٠ أخط٣، ؾِْٗ٘عطؾَا ميهٔ إ ٚ
 تعًِٝ َٔ أدٌايت١ُٝٓ املػتسا١َ. اي ايتعًِٝ َٔ أدٌ بٛقؿٗا يب اٖتُاّٚا٫دتُاع١ٝ 

َٗاضات ايتؿهري ايٓكسٟ، ٚ املتعًُني َٗاضاتط ٜتطٜٛطنع اغاغا ع٢ً  ايت١ُٝٓ املػتسا١َ
كاؾ١ٝ املعكس٠ يًذٛاْب ايج اتيتشًٌٝ ايرتابط غاغ١ٝٚاملعطؾ١ ايػٝاغ١ٝ ٚايكِٝ ا٫

ايتعًِٝ  ٜعضعايت١ُٝٓ املػتسا١َ. ٚبعباض٠ أخط٣،  يف ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ
ٚدٗات نُا ٜٛغع  ايتؿهري، ٚايرتابط يف املتعًُني عاز٠ ْعاّ املػتسا١َ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ

 . اظا٤ كتًـ ايكهاٜا شات ايك١ً بايت١ُٝٓ تعسز٠املٓعط اي
تساخٌ مخػ١ َ٪ؾطات َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ اييت ت  ٜكرتح غترييٓو 

  ٖصٙ امل٪ؾطات ٖٞ: .ا٫دتُاع١ٝ ْٛع١ٝ اؿٝا٠َٚع َٛنٛعات ايب١٦ٝ ٚا٫قتكاز 
 ٘اْكافٚ تعًِٝاي ايكِٝ اييت هب إٔ تٓعهؼ يف فاٍٖٚٞ : قٔه االضتدام 

 ت١ُٝٓايٚ  اٱٜهٛيٛدٞايتهاٌَ ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ ٚأ٫دٝاٍ
ٚغريٖا. احمل١ًٝ اجملتُعات ايٓٛع١ٝ، اىل داْب ت١ُٝٓ

 
 ايٓاؽٚايب١٦ٝ  ا٫دتُاع١ٝ أظا٤ َجٌ ايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ :قٔه الفسد ّاجملتنع 

ع٢ً  ٞعًُاىل ٚاقع  ، ٚايكسضات يرتمج١ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝا٫خطٜٔ يف اجملتُع
تذاب١ اؿٝا٠ ايعا١َ، ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫غ املػت٣ٛ ايؿدكٞ اٚ ع٢ً َػت٣ٛ

ٜكني، ٚايكسض٠ ع٢ً ض١ٜ٩ ايطٚابط بني ا٭عُاٍ اي٬ يتػٝري ٚاهابٝا يعطٚف ا
ؾا١ًَ  اـاضد١ٝ ٚغريٖا َٔ ايعٛاٌَ؛ ْعط٠ ملتػرياتأ؛ ايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ

دٓبا إىل دٓب َع  يصاتا ٜػرب أغٛاض ، ٚؾعٛضٚؾل َٓٗر َتعسز املساخٌ
ٚايجكاؾات ا٭خط٣. ٓاؽاسرتاّ اي

 املعاْٞ ٚايس٫٫ت ع٢ً ططم ايتسضٜؼ ٜٓبػٞ إٔ تػتٓس: عله أصْل التدزٓظ 
 ٚايتذطٜب١ٝ ايبشٛخ ايع١ًُٝ املًه١ٝ.ٚ ،ٚاملؿاضن١ ،ايتُهني ،ٚيٝؼ ضَعٜا

 ٜٗسف إىل تطٜٛط ٜٓبػٞ إٔنُا  .ططم ايتسضٜؼ هٕٛ دع٤ا َٔتإٔ  ٜٓبػٞ
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َٔ ادٌ أزا٤ أزٚاض  -ٚقٛ ا٭١َٝ َعطؾ١ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١-اٜهٛيٛدٝا ايتعًِ 
.ايتعًِ ايتذطٜيب تكّٛ ع٢ً َٓٗذ١ٝ .ها١ًَ ٚؾعاي١َت ت١ُٜٛٓ

 :٘ٔاز ايكِٝ اييت ٜٓبػٞ إٔ تٓعهؼ يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٖٞ عُ املياٍر الدزاض
ات تطٜٛط ايتدككات(، عًُٝ َٔ مج١ًعرب  ايتكسّ ٚايتهاٌَ ا٭ؾكٞ )

 أ١ُٖٝتأغٝؼ ع٬ق١ بني املٓاطل ا٭نجط  ٚاضتكا٤ َٚٛانب١ يًتطٛضات املعطؾ١ٝ؛
.منط١ٝ  زضاغاتبس٫ َٔ اعتُاز 

 ع٢ً عًُٝات اؽاش  امل٪غػٞ تٓعِٝايب١ٝٓ ٚايتطنٝع  :ٔهل التيعٔنٕاهل
ٚإزاض٠ امل٪غػات، ٚاغتدساّ  ٖٝانٌ؛ ؽهري  ايكطاضات ايسميكطاط١ٝ

ًٜعب جملتُع بأنًُ٘، إْؿا٤ ايؿبهات ٚايطٚابط؛ انع يتعًِ اَط امل٪غػات
 .ايكٝاّ بازٚاض تػًط١ٝ ايٛغطا٤ بس٫ َٔٚايكاز٠ ازٚاض  املعًُني

ايتعًِٝ َٔ  تفا٫ايْٝٛػهٛ، تكػِ  ،َطنع٠ خطط عٌُ ٚاغرتاتٝذٝات تٓؿٝص يكٝاغ١
 ٖٞ: مثا١ْٝ فا٫ت اىل ايت١ُٝٓ املػتسا١َادٌ 

 ّايتشهط املػتسا
  ّا٫غت٬ٗى املػتسا
 ْٞايػ٬ّ ٚا٫َٔ ا٫ْػا
 ايت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝ
 ايتٓٛع ايجكايف
  بني اؾٓػنياملػاٚا٠
 ا٫ضتكا٤ بايكش١
 ايب١٦ٝ

يت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚتطنٝعٙ ع٢ً ايًتعًِٝ َٔ أدٌ  ػػس عطنا َكٛضا  ()ايرتغ١ُٝ 
هٌُ بعهٗا بعها َٔ أدٌ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ت املٛانٝع ايط٥ٝػ١. ٖصٙ املٛانٝع

مح١ً، نػب ايؿا١ًَ يف مجٝع ايبًسإ. إش ٜتِ ايرتٜٚر هلا بايؿعٌ ٚدٛز أْؿط١ ايسع٠ٛ، 
َجٌ ايتعًِٝ ٚايب١٦ٝ، ٚتععٜع ايكش١، ٚاملػاٚا٠ بني  ايتأٜٝس ٚايتٛع١ٝ يًُٛنٛعات



74 
 

َجٌ ا٫غت٬ٗى املػتساّ،  أخط٣ َٛانٝعٚ ،اؾٓػني ٚايت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝ ٚايتشهط املػتساّ
دسٜس٠ ْػبٝا يف  . ٖصٙ املٛانٝعا٭َٔ ٚايتٓٛع ايجكايفٚٚايػ٬ّ ٚسكٛم اٱْػإ 

أْؿط١ َجٌ قٝاغ١  ربؼتاز إىل َعٜس َٔ تهاؾط دٗٛز يرتٚهٗا ع ٚبايتايٞ ،ايب٬ز
 .بٓا٤ ايكسضاتٚايتٛع١ٝ، ٚ ايػٝاغات،

 
 املٛنٛعات املطتبط١ بايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ  (تطغ١ُٝ )

 

 

 

  

 

اٌزؼ١ٍُ ِٓ أعً 

 اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 

رغخ١ش اٌج١ئخ   

ثذاًل ِٓ 

 رذ١ِش٘ب 

اٌزٕٛع 

 اٌضمبفٟ
اٌغالَ ٚاالِٓ 

 االٔغبٟٔ

االعزذاِخ 

 اٌؾضش٠خ

اٌّغبٚاح ث١ٓ 

 اٌغٕغ١ٓ

االعزٙالن 

 اٌّغزذاَ

االسرمبء 

 ثبٌظؾخ

اٌز١ّٕخ 

 اٌش٠ف١خ
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 العراق والعالم: مؤشرات االستدامة

 أخطط َٗسزاتٖٞ  عسّ َعطؾ١ اؿػابا٭١َٝ ٚ إٔٚقبٌ نٌ ؾ٧ٝ  أَاضتٝا غٔ ٬ٜسغ
إش إ عسّ ايكسض٠ ع٢ً ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاؿػاب ٚا٫تكاٍ ٖٞ  ا٫ْػاْٞ. ا٭َٔ

عًِ اقٍٛ  ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ػاٚظت ايعكط ٖصااع٢ً زضدات اؿطَإ يف اجملتُع". ٚيف 
 فطز ادطا٤ ه١ْٝٛايكط١ٜ اي َؿّٗٛ إش مل ٜعس، ايتهٓٛيٛد١ٝ ايك٠ٛ اغتٝعابايتسضٜؼ ٚ

  .ايؿها٤ اٱيهرتْٚٞ خ٬ٍ ايهرتْٚٝا َٔ املعا٬َت اييت تتِ

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتاييت َٔ خ٬هلا تكسّ بطاَر  ٫تعاٍ ايتٛدٗات عطاماييف ٚ
 ايتعًِٝ َطانعٚتًعب  ٚاؾاَعات. املساضؽيف  ا٭ز٢ْ عسٖا ا٫خط٣ ايتػ٬ٝٗتٚ

زٚضا قٛضُٜا يف  شات ايك١ً املٗاضات امل١ٝٓٗ ٚتعًِٝ ٚايبس١ًٜ غري ايٓعاَٞٚ املػتُط
.تعًِٝ ايهباض تأَني ؾطم

 َ٪ؾطات عامل١ٝ
 

   ٌسٛايٞ  ٜػتًٗهٕٛ ،مخؼ غهإ ايعامل ايّٝٛ سٛايٞ ا٭غٓٝا٤ٜؿه-
ايتًٛخ، ع٢ً سا٫ت َععِ يف ايٛقت شات٘  َٛيسٜٔ ،َٔ املٛاضز %

ٓػيب.ٚاي طًلامل املػت٣ٛ
 

  ٚتؿري .ْٛع ًَٜٛٝا  عٛايٞ ؾكسإ ا٫ضض يًتٓٛع ا٫سٝا٥ٞ ٜكسض 
عسٍ امل) عاّ  ست٢ ْٛعا ؾكس سٛايٞ ايعامل  ايتكسٜطات إٔ

 ا خ٬ٍ ايكطٕٚ ا٫خري٠(.نجري اضتؿع
 

  َّتطًبات كسضت أَج١ً اخط٣ ملػت٣ٛ ايهػط ايػهاْٞ ع٢ً املٛاضز، باغتدسا 
املٝاٙ،  ٜتٛؾط ؾٝٗآَطك١ َتٛط١ٓ، يف غسْٞ ا٫غرتاي١ٝ، يف  ٚاسسؾدل  َعٝؿ١

يصا ٖهتاض َٔ ا٭ضانٞ املٓتذ١.  -َا ٫ ٜكٌ عٔ  ،ػصا١ٝ٥ايطاق١ ٚاملٛاز ايٚ
 عاد١ إىل مٛ  هعًٓا غٝسْٞ، يف َجًُا ًَٖٛٝاضات ْػ١ُ   ؾإ َعٝؿ١
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َطات َػاس١   ٖٚٞ َػاس١ تعازًٍَٝاض ٖهتاض َٔ ا٭ضانٞ املٓتذ١. 
نٛنب ا٭ضض.  يفا٭ضانٞ املٓتذ١ 

 
   َػتٜٛات  مٛ اضتؿاعإشا نإ ايعامل ٜسؾع قسَا أخط٣ ٚمث١ تكسٜطات

سٛايٞ اىل عاد١  ؾآْااي٫ٜٛات املتشس٠ ايّٝٛ،  إيٝ٘ ٚقًتا٫غت٬ٗى ايصٟ 
تعهؼ بؿهٌ عاّ  َ٪ؾطات ٖصٙضض. يٮ َجٌ املػاس١ اؿاي١ٝ َطات أٚ  

اجملتُع ايبؿطٟ. ٚايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يف ايػٝٓاضٜٛ ايتٛدٗات اييت ٜتشطى ؾٝٗا 
 يف كتًـ ايصٟ سككت٘ ايبؿط١ٜ ايطغِ َٔ ايتكسّ ايهبريب ت٪نس اْ٘ٞ اؿاي

 ، ا٫ إ ٖٓاى َا ٜٗسز ايٛدٛز ا٫ْػاْٞ بػبب:املٓاطل
 ٫غُٝا يف ايبًسإ ايٓا١َٝ. عسز ايػهإ أظزٜاز َػتُط يف  -أ  
  ايؿكطتعاٜس َعس٫ت -ب   
 .َػاٚا٠ بني ا٭غٓٝا٤ ٚايؿكطا٤ٚاي٬ اتػاع ايؿذ٠ٛ-ز  

 . ١٦ )َٔ ايتػدري اىل ايتسَري(ايبٝتعاٜس ايهػط ع٢ً  - ز  
ًعٛمل١. ؾٗٛ ٜؿري أٜها إىل إٔ ي أنجط ٚنٛسا َع املس املتكاعس ٖصا ايٛنعيكس أقبح  

، يًدطط ٮدٝاٍ املكب١ًي تعطض أؾهاٍ اؿٝا٠اؿايٞ  يًذٌٝأمناط ا٫غت٬ٗى ٚاٱْتاز 
ايكًل قًٝا ٚٚطٓٝا َؿاعط  ظٜاز٠اىل ٖصا ايٛنع  أز٣. ٚقس (ايبؿط١ٜ ٚغري ايبؿط١ٜ )
 .اعاملٝٚ

:أخالقٔ٘ ددٓدٗ ميعْمات تعلٔه احلاد٘ إىل

 ش تعأَ ظٗٛضٖاإعباض٠ عٔ َؿاِٖٝ فطز٠.  مل تهٔ ايكِٝ ٚاملعاٜري ا٭خ٬ق١ٝ اؾسٜس٠ 
ٚعًٝٓا إ ْسضى أنجط َٔ اٟ ٚقت  يًعامل. اؾسٜسٚايؿِٗ اؿكا٥ل تطٛض املعطٝات َٚع 

يف قكًتٗا  اييت تٗسز ايؿطز١ٜ ًطغباتي أْاْٞ تطانِعباض٠ عٔ  أقبح فتُعٓا إَٔه٢ 
ايكا١ُ٥  أمناط سٝاتٓا إٔ ازضاى سكٝك١عًٝٓا  نُا .ا٭ضض ا٭ّ ع٢ً زعِ اؿٝا٠ ْعاّ
 َٓعَٛات تبين أٚ َٔ خ٬ٍ غطؽ تسضهٝا إٔ تتػري ميهٔاملازٟ  غت٬ٗى٫ا ظٜاز٠ ع٢ً

 .ا٭خ٬مٚ يًكِٝ دسٜس٠

ؾانتػاب املؿاِٖٝ ، ايكِٝ اؾسٜس٠َٓع١َٛ زضاى أَط أغاغٞ ٱيف ٖصا املػاض  ٚايتعًِٝ 
 ٖٛ ايطز املٓاغب، ايؿطزٟ ٚا٫دتُاعٞ غًٛنٓا ، ٚتػصٜتٗا يفٚأغتٝهاسٗا  اؾسٜس٠
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 َٔ ٠ع دسٜساْٛأ تبين ع٢ً ايكا١ُ٥ ايت١ُٝٓ املػتسا١ََتطًبات اضغا٤ اغؼ  يتًب١ٝ
 . ايتعًِٝ

إ ٜسضى ٜٚعٞ املعٕٓٝٛ  ا٫َتسازات اؿهاض١ٜ ايعطٜك١، ٜٓبػٞشات  ٚيف فتُعاتٓا
باملػاض ايتُٟٓٛ سكٝك١ ايرتابط بني ا٫قاي١ ٚاملعاقط٠ ٚعًٝا عُٝكا ٚوكل ؾُٝٗا منًٛا 
َتها٬َ، ؾا٫قاي١ قٓعتٗا أدٝا٫ َهت، يهٓٗا ٖٚٞ تهطب دصٚضٖا يف ايتاضٜذ 

 تطغِ ملػاضات املػتكبٌ أؾكًا ضٚسٝا ٚأخ٬قٝا. 

شات ايبعس  اؾسٜس٠ ايكِٝ ٚا٭خ٬م إ تهٕٛ َٓع١َٛ غٝػا ع٢ً َاتكسّ ٜٓبػٞتأ
َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ دسًٜا  ايتؿهري ٚايعٌُ، ٚهب ْعآَا ايتعًُٝٞ يف َتأق١ًاملػتساّ 
   ايتعًِٝ. َٓع١َٛ َٔ ايٓابع١ املػتسا١َ

 َٔ أدٌ ع٢ً ا٫بتهاض ٚايرتنٝع ق٬ح٫عاد١ إىل إ ايتع١ًُٝٝ أْعُتٓاإٕ ، ضٚباختكا
ا٫ستٝادات ب ؿٞت٫  يًتعًِٝ ٚايتعًِ ٭غايٝب ايتكًٝس١ٜٕ ااٚ ايت١ُٝٓ. ؼكٝل اغتسا١َ

 اتأخ٬قٝ مٛ ايتعًِٝ إعاز٠ تٛدٝ٘ َٔ خ٬ٍ ؾكط .تشكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َاي٬ظ١َ ي
  .عًُٝات ا٫غتسا١َ ؼكٝل ع٢ً اقازضاجملتُع ايبؿطٟ عٓسٖا ٜهٕٛ  دسٜس٠

 

 التعلٔه:اضرتاتٔذٔات ملطتكبل 

 

  اآلتٔ٘: االتاجملاضرتاتٔذٔ٘ تعصٓص التعلٔه مً أدل التينٔ٘ املطتدام٘ تػطٕ 

 ا٭خ٬م ٚاملػ٪ٚي١ٝ ع٢ً  ،ايػ٬ّ، املٛاط١ٓ ،اؿس َٔ ايؿكط
.ايكعٝسٜٔ احملًٞ ٚايعاملٞ

  ٚا٭َٔ ٚسكٛم اٱْػإ ٚايكش١  كاحلايسميكطاط١ٝ ٚاؿهِ ٚاي
 .ٚاملػاٚا٠ بني اؾٓػني

  ايجكايفايتٓٛع
 أمناط ا٫ْتاز ٚا٫غت٬ٗى
 َػ٪ٚي١ٝ ايؿطنات
  ايب١ٝ٦ٝ اؿُا١ٜ
 ايطبٝع١ٝ  ؿاٖسإزاض٠ املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ ٚامل
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 :اليعس يف التعلٔه علٙ مطتْٚبأٌ تكْو الدّل األعغاٛ  ضرتاتٔذٔ٘الاننا تتطلب 

 ايعًٝا ايسضدات ٚاملػتٜٛات تععٜع اَهاْات .
   ٌُايؿباب ٚايهباض عٓسايكطاع غري ايطمسٞ، مبا يف شيو ايع .
  ّايٛعٞ، ٚتسضٜب ضداٍ اييت تػاعس يف، ت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ  ٚغا٥ٌ ا٫ع٬

 .ا٭عُاٍ ٚاملٗٓٝني
  ًِٝيعُاٍ ٚاملعاضعني ٚأقشاب اعَُٛا، ٫ غُٝا  ايػهإايصٟ ٜػاعس ايتع

ايعٌُ. 
  املعًُني، ٚتطٜٛط َٛاز املٓاٖر ايسضاغ١ٝ،  بٓا٤ قسضات تععٜع ؾطم

  .ايٛعٞ ٚاٱدطا٤ات ايطا١َٝ إىل تععٜع ٚايبشٛخ، ٚايػٝاغات
ا٫غرتاتٝذ١ٝ ٙ اهلسف َٔ ٖصؾزضاغ١. ٚقؿ١ ٚتأٌَ ٚؼتاز إىل  عََُٛا ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 .إزَاز املٛنٛعات ايط٥ٝػ١ٝ يًت١ُٝٓ املػتسا١َ يف مجٝع ْعِ ايتعًِٝ
 (:ف االمنأٜ٘ لأللفٔ٘ )العسام ّأالٍدا

زٚي١ يف ايعامل ٚعسَا  ظعُا٤  قطع، يف ق١ُ ا٭َِ املتشس٠ يٮيؿ١ٝ عاّ 
تطنعت ع٢ً ؼػني ا٭ٚناع  يتشكٝل ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ، ٚاييت تأضىَٝا

َٔ  ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يف أؾكط زٍٚ ايعامل. ٜتِ ٚنع ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ
بايتعإٚ َع مجٝع ٚنا٫ت ا٭َِ ع٢ً َػت٣ٛ بًساِْٗ، ٚاٱدطا٤ات  خ٬ٍ غًػ١ً َٔ

املٓعُات غري اؿه١َٝٛ ايسٚي١ٝ، املؿطعني ايٛطٓٝني ٚٚانعٞ ايعسٜس َٔ املتشس٠، ٚ
أقٌ َٔ  مبػتٜٛات اييت تكعايػٝاغات ٚايعاًَني يف فاٍ ايت١ُٝٓ يف كتًـ ايبًسإ 

 ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ ايجُا١ْٝ ٖٞ: .ايبؿط١ٜ ايت١ُٝٓ َ٪ؾطَتٛغط 
 . ايكها٤ ع٢ً ايؿكط املسقع ٚاؾٛع.

 . ؼكٝل تعُِٝ ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ.
 . تععٜع املػاٚا٠ بني اؾٓػني ٚمتهني املطأ٠.

 . خؿض ٚؾٝات ا٭طؿاٍ.
 . ؼػني قش١ ا٭َٗات.

 طاض أخط٣.. َهاؾش١ ؾريٚؽ ْكل املٓاع١ ايبؿط١ٜ / اٱٜسظ ٚامل٬ضٜا ٚأَ
 . نُإ ا٫غتسا١َ ايب١ٝ٦ٝ.
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 . إقا١َ ؾطان١ عامل١ٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ.

ايتسخٌ يتشكٝل ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥  يًشًٍٛ َٔ ادٌ قُُت أ٫ْؿط١ املتبازي١ يكس
إٕ غعٞ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ يف مجٝع خططٗا ٚبطافٗا يٮيؿ١ٝ يف مجٝع املٓاطل. 

-ٚخط١ ، -١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ٚاغرتاتٝذٝاتٗا اييت أعستٗا ندط١ ايت
 ، ٚغٝاغ١ ايتؿػٌٝ ٚاغرتاتٝذ١ٝٚاغرتاتٝذ١ٝ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكط ، 

َٔ أدٌ بًٛؽ  تبازٍ اؿًٍٛي ٚايٓٗٛض باملطأ٠ ٚغريٖا ٚاغرتاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ 
ٖٚٞ يف قكًتٗا  َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭ٚيٜٛات يهٌ َٛنٛع. ا٫ٖساف ا٫منا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ،

ٚقس سككت  يف فاٍ ايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.ؽسّ عس٠ َٛانٝع  ا١ٝ٥ايٓٗ
%( يف عاّ ايٓػب املطًٛب١ يف َ٪ؾط ايػهإ ايصٜٔ ٜكٌ زخًِٗ عٔ ز٫ٚض ٚاسس )

، ؾه٬ عٔ %( يف غ١ٓ ا٫غاؽ ) بعس إ ناْت ايٓػب١ تعٜس عٔ 
%( يف غ١ٓ ) ْػبتٗا سٛايٞ%( بعس إ ناْت ؾذ٠ٛ ايؿكط اييت انؿهت اىل )

. نُا انؿهت ْػب١ ايػهإ ايصٜٔ ٜكٌ اْؿاقِٗ ايَٝٛٞ عٔ ز٫ٚضٜٔ ا٫غاؽ 
%( عاّ ثِ انؿهت اىل ) %( يف عاّ ْٚكـ سٝح بًػت )

51. 
 

نُا ؾٗست ْػب١ ايتشام ايبٓات اىل ايبٓني بايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ ؼػَٓا خ٬ٍ ايعاّ 
%( عٔ ايٓػب١ اييت غذًتٗا خ٬ٍ ايعاّ ( سٝح بًػت )-)ايسضاغٞ 

%(. ٚقس سكٌ ؼػَٓا َؿابٗا يف ( اييت ناْت سٛايٞ )/ايسضاغٞ )
َ٪ؾطات ايتشام ايبٓات اىل ايبٓني يف نٌ َٔ َطسًيت ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚايتعًِٝ اؾاَعٞ 

 %( يف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ) ( ايصٟ بًؼ انجط َٔ/خ٬ٍ ايعاّ ايسضاغٞ )
%( يف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ٚسٛايٞ %( يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ بعس إ ناْت )ٚسٛايٞ )

 (./%( يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف غ١ٓ ا٫غاؽ ))

                                                            
51

 .                                    3123ٚصاسح اٌزخغ١ظ، رمش٠ش ِإششاد سطذ اال٘ذاف االّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبفظبد، آة -
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( ٚؾا٠ يهٌ ايـ َٛيٛز يف ايكطاع ايكشٞ نإ َعسٍ ٚؾٝات ا٫طؿاٍ ايطنع )
سٞ يٮطؿاٍ زٕٚ اـاَػ١ َٔ ايعُط.  ( يهٌ أيـ َٛيٛزٚ ) سٞ عاّ 

ٚبايٓعط يتسٖٛض ايٛنع ايكشٞ خ٬ٍ َس٠ اؿكاض ا٫قتكازٟ ايصٟ ؾطض ع٢ً 
( ٚؾا٠ يهٌ ايـ ايعطام، أز٣ شيو اىل اضتؿاع َعس٫ت ايٛؾٝات اىل إ ٚقًت )

( ٚؾا٠ يهٌ ايـ َٛيٛز سٞ يٮطؿاٍ زٕٚ َٛيٛز سٞ يٮطؿاٍ ايطنع ٚ )
بانؿاض  ٚقس ؾٗس ايٛنع ايكشٞ ؼػَٓا ْػبَٝا بعس عاّ . اـاَػ١ عاّ 

( ٚؾا٠ يهٌ َعس٫ت ٚؾٝات ا٫طؿاٍ ايطنع ٚا٫طؿاٍ زٕٚ اـاَػ١ يتكٌ اىل )
. ٚاضتؿع ( ي٬طؿاٍ زٕٚ اـاَػ١ عاّ ايـ َٛيٛز سٞ ي٬طؿاٍ ايطنع ٚ )
أَا تٛقع اؿٝا٠ ي٬ْاخ . ( عاََا يف عاّ ايعُط املتٛقع يًشٝا٠ يف ايعطام اىل )

( ( عاََا ٖٚٛ أنجط َٔ ايعُط املتٛقع يًشٝا٠ يًصنٛض ايصٟ ًٜؼ )ؾكس بًؼ )
 عاََا َػذ٬َ اضتؿاعَا عٔ ايعُط املتٛقع يًشٝا٠ يهٌ َٔ ا٫ْاخ ٚايصنٛض يف عاّ 

 .52( عاََا ع٢ً ايتٛايٞٚ ) (ايصٟ نإ )

١ٜ يف ايعطام خ٬ٍ ايػٓٛات ايك١ًًٝ املان١ٝ ٖصٙ ايتطٛضات ع٢ً قعٝس ايت١ُٝٓ ايبؿط
 ( يف عاّ سػٓت َٔ َ٪ؾط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ايعطام سٝح بًؼ )

 . ( يف عاّ يٝكبح )

يف َػت٣ٛ ايسعٛات ٚنػب  َٚٓص غٓني عسٜس٠ اضتؿاعَا ًَشٛظَا يكس ؾٗس ايعطام
ٚتٛغٝع اـٝاضات يف  ،ا١َٝ٫ايتأٜٝس، ٚاؿ٬ُت، ٚايٓؿاطات َٔ ادٌ ايتدؿٝـ َٔ 

فا٫ت ايتعًِٝ ايؿاٌَ، ٚاؿل يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.
( قبٌ اعتُازٖا ) هطٟ تطٜٛط بطاَر ايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ نُا

ضمسٝا يف ايُٓاشز ايتؿطٜع١ٝ املدتًؿ١. نُا قازم ايعطام ع٢ً اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ 
 سل ا٭طؿاٍ بايتعًِٝ اجملاْٞ ٚاٱيعاَٞ . أقبح ايعطام ٚاسس٠ َٔ  ت٪نساييت 

بًسا ؾعٌ ايتعًِٝ سل أغاغٞ يهٌ طؿٌ. دا٤ت ٖصٙ ا٫لاظات بعس غًػ١ً زعٛات 
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َٛد١ٗ َٔ قبٌ فُٛعات َٔ  ملسز ط١ًٜٛ، ٚنػٛط، َكرت١ْ بتشطنات ادتُاع١ٝ
 أقشاب املكًش١. ِٖ َٔايٓاؾطني، ٚا٭خكا٥ٝني ا٫دتُاعٝني ٚاملُاضغني ٚغري

 :ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ ٫غرتاتٝذ١ٝ ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 
 :ايعٓاقط ا٫ت١ٝ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ تعًِٝ َٔ أدٌايٜتطًب  

   ٕأدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٝتعًايَتعسز ايتدككات: ؾاٌَ ٚ هٕٜٛأ َٔ ِ
 عٔ َٓؿك٬ اَٛنٛعبٛقؿٗا ، يٝؼ ؾا١ًَ َٓاٖر دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ

ٚايرباَر ا٫خط٣. َؿطزات املٓاٖر
 ايكِٝ ٚاملباز٨ اييت تكّٛ عًٝٗا ؿاضىايكِٝ : تَٔ  تعًِٝ ٜطغٞ َٓعَٛات 

 .ايت١ُٝٓ اغتسا١َ بطاَر
 زٟ اىل تععٜعَٗاضات ايتؿهري ايٓكسٟ َٚٗاضات سٌ املؿانٌ:  ٜتطًب ت١ُٝٓ٪ٜ 

ٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ ايت١ُٝٓ  تَعاؾ١ املؿه٬ايكسض٠ ع٢ً  ايجك١ يف
 .املػتسا١َ

  ٛاضه١ًُ ٚايؿٔ ٚايسضاَا، ٚاؿاي: عتُاز َٓاٖر َتعسز٠ املساخٌ ٚايططمإ ،
 ايتعًِ. شز يعًُٝاتامن متجٌططم ايتسضٜؼ املدتًؿ١  ٚاـرب٠، ٚغريٖا َٔ

  يف اؽاش ايكطاضات  املتعًُنيَؿاضن١  يف قٓع ايكطاض:ٚؾعاي١  ض٥ٝػ١ٝ َؿاضن١
 .ايتعًِ تتِ ؾٝٗا ع١ًُٝ هٝؿ١ٝ اييتبؿإٔ اي

  ٕاحمل١ًٝ، ؾه٬ عٔ يًكهاٜا : ايتكسٟ احملًٞ ٚثٝك١ مبذتُع٘ق١ً شٚ  هٕٜٛأ
.ًااغتدساَٚا٭نجط ؾٝٛعا  يًػ١ احمل١ًٝ املتعًِ يػ١ ٚاغتدساّ ايكهاٜا ايعامل١ٝ

 للنذاالت االتٔ٘: اّلْٓ٘ ٓيبػٕ اعطاٛ لتعلٔه مً أدل التينٔ٘ املطتدام٘لعكد حتكٔل  ّلغناٌ

 ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ؾطم تععٜع ٚؼػني.
 ايتع١ًُٝٝ ايكا١ُ٥ ٚاملٓاٖر إعاز٠ تٛدٝ٘ ٚتٓكٝح ايرباَر.
 عٓس اؾُٗٛض. ٫غتسا١َبكهاٜا اايؿِٗ ٚايٛعٞ  ١ُٝٓ َػتٜٛاتت
 ًُٞتٛؾري ايتسضٜب ايع .
 ٕاعساز َعًِ َكتسض َٚتؿا. 
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 الطٔاضات:

، ٚتععٜع يف قطاع ايتعًِٝٚا٫زا٤  ايهؿا٠٤َػت٣ٛ  ؼػني املتٛخا٠ ا٫غرتاتٝذٝات ػع٢ت
تععظ ٚ تُتسفا٫تٗا ي ٚاغتهؿاف، يف املٓطك١ املػتٗسؾ١املباؾط ٚغري املباؾط  تأثريٖا

  ا٫ت١ٝ: تٚايػٝاغات يف اجملا٫ تسابري ايرباَر

 :٘ٔاؾُاٖريٟ يعٜاز٠ تععٜع ؾطم ايسعٛات ايٓؿط١ ع٢ً املػت٣ٛ  التْع
ٚتعب١٦ املٛاضز َٔ خ٬ٍ  قهاٜا ايتعًِٝ شات ايك١ً، ايٛعٞ ايعاّ يف

اؿٛاضات، ٚاؿًكات ايسضاغ١ٝ، ٚاغتدساّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚايٓؿط.
 إغتجُاض اؾٗٛز املبصٚي١ يف بٓا٤ قسضات ايعاًَني ٚظٜاز٠ ضأؽ املاٍ التنهني :

ايبؿطٟ َٔ خ٬ٍ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ، ٚسًكات ايٓكاف ٚٚضف ايعٌُ.
  ا٫غتدساّ ايؿعاٍ يًتؿطٜع، ٚايعٌُ ع٢ً اْؿاش ايكٛاْني ٚايكٛاعس : االىفاذ

ٚايػٝاغات ٚايرباَر ٚايكطاضات اييت املتدصٙ بٗصا اـكٛم.
 :٘امل١ٝٓٗ يٮؾطاز  ايرتنٝع ع٢ً تععٜع ؾطم املؿاضن١ ٚبٓا٤ ايهؿا٤ات املػازن

ٚاهل٦ٝات ٚاملٓعُات َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ َػت٣ٛ ايتعإٚ ٚتععٜع ؾطم ايتعإٚ 
 يتهأَ بُٝٓٗا.ٚا

 ا٭دٝاٍ اؾسٜس٠ ايؿت١ٝ )ا٭طؿاٍ ٚ ايؿباب(،  : مشٍٛ ٚاغتٗسافاالدماز
ايٓػا٤ ٚايؿ٦ات احملط١َٚ ٚاملُٗؿ١، ٚا٭قًٝات ٚنصيو اجملتُعات  ؾه٬ عٔ

ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ.
 تععٜع بٓا٤ ايكسضات يس٣ ايٛنا٫ت ٚاملٓعُات عناٌ فسظ ضلٔن٘ للتطبٔل :

خ٬ٍ تٛسٝس غٝاغتِٗ، ٚايٝات اؽاش ايكطاضات،  ايرتب١ٜٛ َٔ ٚامل٪غػات
 ،َس١ْٝ قش١ٝ ع٢ً بطاَر ايرتٜٚر ٚايسعِ يف اطاض ب١٦ٝ ٚايتٓؿٝص با٫عتُاز

شات َػاض تعًُٝٞ عًُٞ. ا١َٓ،
 ٚأقشاب  : نُإ ايرتابط املتني بني ايؿطنا٤ ايتُٜٓٛنيالتػبٔو ّالتْاصل

ٚايعاملٞ يف إطاض  ًُٝٞاملكًش١ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ٚايٛطين ٚاحملًٞ ٚاٱق
ايتعإٚ  ٚايتؿاعٌ اـ٬م، ٚتععٜع ؾطم ،َٓػل َٔ ا٫تكا٫ت ٚاملبازضات

ٚتكسِٜ املػاعس٠ اي٬ظ١َ يف  املجُط َٔ أدٌ نُإ ايتسؾل املػتُط يًُٛاضز،
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قطاع ايتعًِٝ، ٚتهاٌَ ايػٝاغات ايتع١ًُٝٝ. ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛط ايرباَر 
 ت يف ٖصا اجملاٍ يف ايساخٌ ٚاـاضز.ٚا٭ْؿط١ ا٭خط٣ ايكا١ُ٥ املبازضا

 :٘ٝٔاييت ؼسز ؾطم بكا٤  ايع١ًُٝ املعطؾ١ املعسف٘ العلنٔ٘ الػامل٘ للب ٖٞ
 اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ. َٔ عسَٗا يف ايكطٕ اجملتُعات ايسميكطاط١ٝ

 :ٌٚاملػتساّ ايصٟ ٜتذػس ب: ُٓٛشز املتهاٌَاي -ايتعًِ املؿتاح إىل التعلٔه املس
 - تهٓٛيٛدٝا  ٜتذاٚظ ايتعًِٝ عٔ بعس : بعد التعلٔه عً جترٓس 

املٛاز  تِ إزَازَٜا تتهاٌَ ٚغايبا  تهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ. ايطباع١ إىل
تًعب زٚضا دا٤ت ي ٚاييتعرب ايؿٝسٜٛ  ٪متطاتٚامل ايػُع١ٝٚ املطبٛع١

بعٝس٠  ع٢ً َػاؾ١ ايط٬ب هًؼ إش ٚايتعًِٝ، ؾٝتععٜع ؾطمسٜٝٛا 
ٚاملعًُني. فُٛعات ا٭قطإ تؿاع٬ سٜٝٛا بني قكك١

 :ايتعًِٝ املػتُط سكٝك١ ٚاقع١ ْابه١ باؿٝا٠.  التعلٔه املطتنس للهباز
ٜتُتع ؾٝٗا عامل ايعٌُ ٚعامل ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بع٬قات ٚثٝك١ ٚمح١ُٝ 

دسا.
 -ٌاغتدساّ  : غايبا َا ٜتِالتعلٔه عً بعد ّالتعلٔه املفتْح ّالتعله املس

 َؿتٛح َطٕ ٚعٔ بعس ( يف غٝام ايتعًِٝ بؿهٌ َرتازف )  َؿاِٖٝ
 َٚتبازٍ.

 التْصٔات ّاملكرتسات:

 ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ؾعٌ ايعٌُ َع ٚظاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ -
ايٛطين. احملًٞ ع٢ً املػتٜٛنيٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ ست٢  إيعاَٝا

 ايػٝاغات يسعِٚ ايرباَر يٛنع ايعايٞ ايعٌُ َع ٚظاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ -
.ايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

ضزّ ايؿذ٠ٛ بني ايطٜـ ٚاملس١ٜٓ َٔ خ٬ٍ تأَني ايتػط١ٝ ايؿا١ًَ ؾُٝع املٓاطل  -
 بني ا٭نازميٞ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫لاظ ؿذ٠ٛاي نصيو تكًٝل ايطٜؿ١ٝ ٚايٓا١ٝ٥.

 تكّٛ ع٢ًٚط١ٝٓ  ٖٚصا ٜتِ َٔ خ٬ٍ تبين بطاَر، ايطٜـ ٚاؿهطَساضؽ 
 َٔ ادٌ نُإ ايتُتع عل ،تععٜع ؾطم ايتعًِٝ يف ايطٜـ ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥
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 ؽكٝل ايرباَراؿٛاؾع ٚ إزخاٍ، ؾه٬ عٔ مجٝع املػتٜٛات ٚيفايتعًِٝ 
ٚا٫ضتكا٤ مبػتٜٛات٘ ع٢ً قعٝس ايطٜـ ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥. يتسضٜب املعًُني

( من )املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ عاي١ٝ يًتعًِٝ ؼػني ؾطم اؿكٍٛ ع٢ً ْٛع١ٝ -

 ايتسضٜب ٚبٓا٤ املٗاضات يف املساضؽ اعاز٠ ايٓعط مبٓاٖر ٚبطاَرخالل 
ٚاؾاَعات ٚدعًٗا أنجط دصبا يًطًب١ َٚٛانب١ يًتطٛات ايع١ًُٝ يف فاٍ 

ٜٚتِ شيو ب: اغتسا١َ ايت١ُٝٓ
ايٓعط يف املٓاٖر ٚا٭ْؿط١ شات ايك١ً باملٓاٖر ايسضاغ١ٝ، يهُإ إٔ  اعاز٠ 
َٚٛانبتٗا  ٚتععٜع ؾطم املٓاؾػ١ ايهؿا٤ات قٜٛا يتطٜٛط دٖٛط ٛؾط أغاغًات

ي٬ستٝادات املتػري٠.
 ِٗ، ٚتععٜع َٗاضاتقتٜٛاتٗآَاٖر تسضٜب املعًُني، بٗسف ؼػني  َطادع١  

أنرب يتطبٝل تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت يف  ٚمتهِٝٓٗ بؿهٌ ايرتب١ٜٛ
فاٍ ايتعًِٝ.

ايعٌُ  ايعايٞ، تهٕٛ ا٫غتذاب١ أؾهٌ ملتطًبات غٛم ع٢ً َػت٣ٛ ايتعًِٝ 
ايكٓاع١ قطاع ايتعإٚ بني  ٚاؿس َٔ عسّ تٛاؾل املٗاضات، ٚتععٜع اؾام

َٚ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ. 
يتشػني  غٛم ايعٌُ، يًُتػريات اؾسٜس٠ يفزٚضات دسٜس٠ ٚؾكا  تكسِٜ 

 ؾطم تٛظٝـ اـطهني احملًٝني.
تكسِٜ  ٜتِ خ٬هلا ض َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َٚا٫بتهااٱبساع  يطعا١ٜ َٓاٖر -

، َطنع٠ ع٢ً غطؽ قِٝ ًُساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ ٚايجا١ْٜٛي٫غُٝا َٓاٖر دسٜس٠ 
ا٫بساع َٔ خ٬ٍ بٓا٤ املٛاطٔ ايٓاقس املكتسض ع٢ً ايتعًِ شاتٝا ٚايباْٞ جملتُع 

 :ـٜٚتِ شيو ب، تبسأ َٔ املطاسٌ املبهط٠ يًتُسضؽ ْٚكط١ ا٫ْط٬م  املعطؾ١.
تُٓٞ قِٝ  ايجا١ْٜٛٚ ا٫بتسا١ٝ٥ يًُساضؽ ٠دسٜس ١ٖر زضاغٝآَ اتباع 

 .ا٫بساع ٚا٫بتهاض ٚضٚح ايٓكس
 ٚغ١ًٝ تٛؾرئَ خ٬ٍ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚ يف ايتكُِٝ، سساتٚ بٓا٤ 

ِٗ.ٚؾكا يكسضات يط٬بايتكسّ 
 َٔ خ٬ٍ ايتعًِ اـام ب٘ يٝهٕٛ َػ٪٫ٚ عٔ ايبايطضعا١ٜ   
.طاقاتِٗي ٱط٬م ايعٓإ غتهؿاف٫ا
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 .املٛاز ايسضاغ١ٝ يف مجٝع ضٚح املبازض٠ي٬بتهاض ٚتععٜع  إعطا٤ ا١ُٖٝ  

شات  ًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗيبطاَر  ٛنعيايعايٞ ايعٌُ َع ٚظاضات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  -
.املتعًُني يف ٖصا اجملاٍ يًُعًُنيبايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ  ايك١ً

اـاق١  املؿا٫ِٖٝقطاض ٚتطٜٛط  ايؼ ايٛط١ٝٓاجملإؾطاى ْكابات املعًُني  -
تٓؿٝص.َٛنع اي ٗاٚنعبايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚ

ؿٌُ ٜ يًتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ قٟٛٚطين تٓػٝل  ٚنع ؾطٜل -
 امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ )َجٌ تعًِٝ املػتًٗو،بشات ايك١ً  امل١ٝٓٗ املٓعُات

يًتعًِٝ  بازضات امل٪غػ١ٝامل َعٚايتعإٚ  ( يسَر عًُٗاٚغريٖا ب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ،ايرت
.بُٝٓٗا ، ٚتبازٍ ا٭ؾهاضَٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 ػطؽ ؾهط٠ٛط١ٝٓ ٚايهتب املسضغ١ٝ يايًذإ ٚايايعٌُ َع ايٓاؾطٜٔ   -
ع٢ً مجٝع املػتٜٛات.ٚ ايهتب املسضغ١ٝ ا٫غتسا١َ يف

اجملتُع )ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، املٓعُات غري ا٫غتؿاز٠ َٔ َٛاضز  -11
املٓعُات ٚاهل٦ٝات ٚ ايس١ٜٝٓامل٪غػات اؿه١َٝٛ، ٚامل٪غػات ٚايٓٛازٟ ٚ

 ٚأ ًُعًُني، زاخٌبطاَر ا٫غتسا١َ ياؿه١َٝٛ ٚايؿطنات ٚغريٖا( يف إعساز 
اؾٗٛز ٚا٫غتسا١َ احمل١ًٝ،  قهاٜا سٍٛ ِٗايسضاغ١ٝ، يتعًُٝ كؿٛفخاضز اي

 املػتسا١َ.ٚا٫عُاٍ  ١ ٖصٙ ايكهاٜا، ٚاملُاضغاتاملبصٚي١ ملعاؾ

فاٍ ايتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ  ٚنع مناشز دسٜس٠ يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يف -11
عرب املٓاٖر ايسضاغ١ٝ،  ٓؿاشاملٗاضات ا٭غاغ١ٝ ٚايع٢ً تعتُس  املػتسا١َ

ملسضغني ايط٬ب ٚاملعًُني اميهٔ  ٚايعٌُ ع٢ً أغاؽ مناشز ايتعًِ عٝح
 ضؾاٙٚنُإ   ػتكبٌ فتُعاتِٗمب شات ايك١ً املؿاضٜع عٌُ أثٓا٤ اـس١َ

 .ا٫دٝاٍ اي٬سك١

ٚبٓا٤  ا٫غتسا١َ يتعًِٝ ١َٝٓٗ ٚنع ا٫طط يتطٜٛط فُٛعات -12
ايؿطانات بني اؾاَعات َٚ٪غػات ايبشح ايعًُٞ نٞ ٜكبح ايتعًِٝ َٔ 

عٚاٍ قاب١ً يً ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ َعٝاضًا ٚيٝؼ ػطب١ عابط٠ اٚ ساي١ َععٚي١
 بػٗٛي١.
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دسٍٚ أعُاٍ يًبشٛخ ٚايسضاغات شات ايك١ً بايتعًِٝ َٔ  ٚنع -
أعها٤ ١٦ٖٝ  ٚدٗٛز اْؿط١ ، َجٌاملػا٥ٌ املًش١ ملعاؾ١ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

مٛ ا٫غتسا١َ. ايتعًِٝ إعاز٠ تٛدَٝ٘ٔ ادٌ  ٚنُإ دٛزتٗا ايتسضٜؼ
 سعا١َٲطاض ايٓعطٟ ايصٟ ٜؿهٌ ايي املػتُط ٚايتٓكٝح طادع١امل -14

 غتسا١َا٫ تطٛض َؿّٗٛ يهُإ ا٫غاغ١ٝ يًتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ
 .ٚتؿاعً٘ َع املعطٝات املٝسا١ْٝ

شات  ايتع١ًُٝٝ ٚاملٓاٖر ٛز٠ ايتسضٜؼظ اـاق١  ظٜاز٠ ايبشٛخ -15
تطغٝذ بطاَر تؿعٌٝ ٚيف  يًُػاعس٠يتعًِٝ َٔ ادٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ باايك١ً 
 .طبٝع١ٝ يف ع١ًُٝ ايتشٍٛ تكبحنٞ  يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتعًِ

 
تعتُس مبشتٜٛاتٗا ع٢ً تطٜٛط  اٱبساع ٚا٫بتهاض يطعا١ٜ دسٜس٠ َٓاٖر -16

ايتؿهري ٚايتذسٜس ٚا٫بتهاض، اٟ ايتعًِٝ ايصاتٞ، مبا يف شيو اغتدساّ  امناط
املطاسٌ تبسأ َٔ  ايتهٓٛيٛدٝا ٚاْع١ُ املعًَٛات ٚاملهتبات. ْكط١ ا٫ْط٬م

 شيو َٔ خ٬ٍ:  ، ٜٚتِاملبهط٠ يًتُسضؽ

 
 تُٓٞ قِٝ ا٫بساع  ايجا١ْٜٛٚ ا٫بتسا١ٝ٥ يًُساضؽ ٠دسٜس ١ٖر زضاغٝآَ اتباع

  .ٚا٫بتهاض ٚضٚح ايٓكس

 يتكسّ  ٚغ١ًٝ تٛؾرئَ خ٬ٍ املٓاٖر ايسضاغ١ٝ ٚ يف ايتكُِٝ، سساتٚ بٓا٤
 ِٗ.ٚؾكا يكسضات يط٬با

   غتهؿاف٫ا َٔ خ٬ٍ ايتعًِ اـام ب٘ عٔيٝهٕٛ َػ٪٫ٚ  ايبايطضعا١ٜ 
 .طاقاتِٗي ٱط٬م ايعٓإ

  املٛاز ايسضاغ١ٝ يف مجٝع ضٚح املبازض٠ي٬بتهاض ٚتععٜع  إعطا٤ ا١ُٖٝ. 
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 اخلالص٘:

 
ٔ بك١ٝ زٍٚ عإٔ تعٝـ يف ععي١  أ١َ أٚ ميهٓٓا ايكٍٛ اْ٘ ٫ميهٔ ٭ٟ ؾطز أٚفتُعختاَُا 

يف  تؿطض ٚاقعَا ػعٌ اؾُٝع ٜعٝـ ايعكط اؿسٜح يفايعامل. ؾاملتػريات املتػاضع١ 
َع إزَاز فُٛع١ ٚاغع١ َٔ ايرباَر ا٫دتُاع١ٝ  ،ٖٞ "ايعٛمل١" ٚاسس٠ َع١ً إطاض

املٗاضات اؿٝات١ٝ َٔ  ؼػني ْٛع١ٝ اؿٝا٠ ٚتطٜٛط ٚبطاَر ايطعا١ٜ، بٗسف ٚايتع١ًُٝٝ
 ؾإ اؾٗٛز قاطب١ غتٓشػط يف ظًُات اؾٌٗ ٚبعهؼ شيو أدٌ ايت١ُٝٓ املػتسا١َ،

 .ٚايتدًـ
 

 ٫ تٓؿكِ عٔ ٜرتابطإ بع٬ق١ايتعًِٝ ٚاملػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚيٝؼ مث١ ؾو إ 
ع٢ً اجملتُع َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ  ٜ٪ثط بؿهٌ َباؾط ايتعًِٝ بعهٗا، ٫غُٝا ٚإ

 ا٫دتُاع١ٝ. 
 

٫ٜٚات ايتعًِٝ  ييت ٖٞ أسس، ٚاقا٥ِ ع٢ً املعطؾ١اقتكاز ايّٝٛ، عٔ ٚطاملا ْتشسخ 
ايتعًِٝ املٗين ٚايؿطانات ٚايتشايؿات بني َٝا، ؾإ شات ا٫قتكاز يعٜاز٠ ا٫عتُاز ع٢ً

يف  ٖسافا٫ؼكٝل ٪ؾط ايكشٝح مٛ املاملٓعُات ٖٞ ٚ ٚاجملتُع١ٝ ػٝاس١ٝايؿاضٜع امل
 ٖصا اجملاٍ.

 
 ؾاْ٘ غٝكبح، يٛسسٙ يطبحا َٔ أدٌ ٚغ١ًٝ يتشكٝل املٓاؾعقبح ايتعًِٝ َا أإشا ٚ

قبٌ  ٜٚٓبػٞ إ ٜسضى املطبٕٛ .نش١ٝ ع٢ً َصبح ايٓؿع١ٝ ؿػاب ايتدًـ ٚاؾٌٗ
إ آؾام بٓا٤ املعطؾ١ هب إ ٫تكتكط ع٢ً طبكات أٚ ؾ٦ات زٕٚ اخط٣، بٌ  ،غريِٖ

ايؿطنات  اييت هب عسّ اغؿاهلا إ. اؿكٝك١ ٚتطًعاتٗا استٝادات اؾُاٖري إٔ تتًُؼ
ساضؽ أٚ املإْؿا٤ ن، بأنجط َٔ ططٜك١ ٚاسس٠ايتعًِٝ اغتسا١َ تبشح يف ٚامل٪غػات اييت 

 يًؿطنات اسس أِٖ ا٫بعاز َ٪ؾط املػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٜهَٕٛٔ سٝح ايتعًِٝ املٗين؛ 
غًػ١ً نا١ًَ  تسضىعٓسَا تتشكل  ُٓٛشزن ٚإ ؾطم اغتسا١َ ايتعًِٝ .١ٝ هلِايتعًُٝ

  ػاٖٗا.إ اجملتُع َػ٪ٚيٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ ابٓا٤ َٔ
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عاَ٘ ايتعًُٝٞ ع٢ً كتًـ املػتٜٛات َٔ خ٬ٍ تبين ْعاد١ إىل تطٜٛط  عطاماي
 أ٫ٚ تتٛد٘ عًُٝات دسٜس٠،اىل عاد١  إْٓاايت١ُٝٓ املػتسا١َ.  َٔ ادٌ اغرتاتٝذٝات

َعٜس َٔ يسٜٓا هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓا ٚ –َٔ أدٌ ؼكٝل ا٫غتسا١َ قبٌ ايتعًِٝ  يًعٌُ
يتػٝري ططٜك١  َه٢ ٚقت أٟ َٔ انجط َسضننيبايػني  دامايعٌُ َع أؾ ايرتنٝع ع٢ً

ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ  تععٜع َػاضات . ٖصا ٜػتًعّْتعاٌَ َعٗا يف املػتكبٌاييت سٝاتٓا 
نُا تهُٔ إىل ؼػني ْٛع١ٝ اؿٝا٠، اؾٗٛز ٪زٟ ت يهُإ إيبؿط١ٜ، ٚاٚا٫دتُاع١ٝ 

َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ ايها١ًَ املػا١ُٖ  ٜععظ ؾطم، مما اغتشكاقات ا٫دٝاٍ ايكاز١َ
اييت  يف بٛتك١ ا٫ٖساف ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛطٔ ٚدٌٝ املػتكبٌخٝاضات نع ٚٚ املػتسا١َ

 قػري٠.َٚػاعٞ َٔ خ٬ٍ َبازضات  تٗاضسً بسأت بايؿعٌ
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 مكدم٘:

ؾاع اغتدساَ٘ بعس قسٚض تكاضٜط ايت١ُٝٓ  ايصٟ ايت١ُٝٓ ٜعس ايتُهني أسس اِٖ قاٚض
ايبؿط١ٜ خ٬ٍ ايعكسٜٔ ا٭خرئٜ. ٚتهُٔ أ١ُٖٝ بعس ايتُهني يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، يف إٔ 

ٕ ايٓاؽ ٜطٛضٕٚ، بٛغاطت٘، إَهاْاتِٗ بٛقؿِٗ أؾطازًا ٚأعها٤ً يف فتُعاتِٗ. شيو أ
قسض٠ ايٓاؽ ع٢ً ايتكطف يكاؿِٗ ٚيكاحل غريِٖ أَط َِٗ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. 
ٚبٗصا املع٢ٓ، هب إٔ تتشكل ايت١ُٝٓ َٔ قبٌ ايٓاؽ ٚيٝؼ َٔ ادًِٗ ٚسػب. 
ٜٚكبح ايٓاؽ املُهٕٓٛ أقسض ع٢ً املؿاضن١ يف ايكطاضات ٚايعًُٝات اييت تكٛؽ 

ٓعُٝات ايصات١ٝ يًٓاؽ أ١ُٖٝ خاق١ يف ٖصا سٝاتِٗ. ٚؼتٌ َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚايت
ع١ًُٝ بٓا٤ ثك١ ا٭ؾطاز بأْؿػِٗ  (. إْٗااجملاٍ )تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايسٚيٞ يعاّ 

ٚؼسٜسا أٚي٦و ، عرب تععٜع قسضاتِٗ يف ايتؿهري ٚاٱْتاز ٚإسساخ ايتػٝري مٛ ا٭ؾهٌ
املػتبعسٕٚ تكًٝسٜا عٔ عًُٝات اؽاش ايكطاض بؿعٌ ايتُٗٝـ ا٫دتُاعٞ أٚ ايعطقٞ أٚ 
غريٙ. ٜٚؿري متهني ايؿكطا٤ إىل اغتٓٗاض قسضاتِٗ ايها١َٓ ست٢ ٜػاعسٚا أْؿػِٗ. 
ٚيٝؼ إىل اٱعاْات ٚاؿكل ايت١ُٜٝٓٛ َٚا ؾاب٘. قاْْٛا، ٜعين ايتُهني َٓح ق٠ٛ أٟ 

ط١ ضمس١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ َع١ٜٛٓ أٚ َ٪غػ١ يتػٌٗٝ أزا٥ٗا، َٓح ق٠ٛ قا١ْْٝٛ أٚ إنؿا٤ غً
ٚتعين نصيو تأٌٖٝ امل٪غػات ٚتععٜع زٚضٖا عرب تأَني ايٛغا٥ٌ ٚتٛؾري ايؿطم 

 . 53يتشكٝل ا٭ٖساف اييت تٓؿسٖا
ٓاؽ ٚتٛؾط ًي تتعًل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ بايٓاؽ، نُا تتعًل بتٛغٝع َس٣ اـٝاضات اؿكٝك١ٝ

اييت متهٔ ايٓاؽ َٔ مماضغ١ سٝا٠ ٜؿعطٕٚ مٖٛا  (ايكسضات)املًُٛغ١  اؿطٜات
  ،54يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٜعٓٝإ أنجط َٔ فطز غٝاب ايكٝٛز يهٔ اـٝاض ٚاؿط١ٜ بايتكسٜط.

أٚ ا٭١َٝ يٝػٛا أسطاًضا بأٟ َع٢ٓ َكبٍٛ  ؾأٚي٦و ايصٜٔ تتأثط سٝاتِٗ بايؿكط أٚ املطض
٭ٚي٦و احملطَٕٚٛ َٔ  ا٭َط بايٓػب١سٝا٠ ٜؿعطٕٚ سٝاهلا بايتكسٜط، نصيو  يف مماضغ١

 وتادْٛٗا َٔ أدٌ ايتأثري ع٢ً ايكطاضات اييت ت٪ثط يف اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ اييت
سٝاتِٗ.

                                                            
53

اٌٍغٕخ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشة آع١ب )االعىٛا( ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌجٕه اٌذٌٟٚ، ِؼغُ ِفب١ُ٘ اٌز١ّٕخ، ث١شٚد، - 

                                                                                                                                                             47، ص3115

54
 .:::2أِبسر١ب طٓ، اٌز١ّٕخ ؽش٠خ، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ،  - 
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 املبشح االّل: مكازبات مفأٍنٔ٘ 
 

 ؟ ماذا ٓكضد مبفَْو التنهني -أّال 

ايهًُات ايط٥ٝػ١ ا٫نجط تسا٫ًٚ خ٬ٍ ايعكسٜٔ املانٝني َٔ  "ايتُهني"َكطًح أنش٢ 
 تطتبط بٗااييت ٚ يف مجٝع أما٤ ايعامل، ايبؿط١ٜ يت١ُٝٓااملٓاقؿات شات ايك١ً ب يف فاٍ

 ٚؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ إ .شات ايس٫٫ت املتؿابه١ ٚاملرتابط١ تعاضٜـغًػ١ً َٔ اي
ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُع  اؿٝا٠ غٝاماملعاْٞ ٚايػاٜات ا٫غاغ١ٝ هلصا املؿّٗٛ يف ػتهؿـ ت

 َعٜس ََٔٔ ادٌ ؼكٝل  ايكا١ُ٥ ع٬قات ايك٠ٛيف  ٌٜؼٛ تُهنياعتباض ايٚ ،ايعطاقٞ
.ك٠ٛكازض ايمل املهاغب

غٝطط٠ أٚغع ٚ ؾِٗ انرب اؿكٍٛ ع٢ً قسض٠ ايٓاؽ َٔ أدٌ اىل بٓا٤ ٪زٟ ايتُهنيٜ
اٚ  ؾطزٟبؿهٌ ايػٝاغ١ٝ يًعٌُ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚ ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿدك١ٝع٢ً ايكسضات 

 يف تكبٚؾعاي١  ميهٔ إٔ تهٕٛ سٍٛ ايططٜك١ اييت ٚق٫ًٛ اىل تبين خٝاضات مجاعٞ
، ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ضٚح هػس ايتعطٜـ ٖصا  55اؿٝا٠. يف ٚنعِٗ يتشػني َكًشتِٗ

اىل بٓا٤  ٚت٪زٟ إَهاْاتِٗ ايها١ًَ تطٜٛط ميهٔ يًٓاؽ ؾٝٗاخًل ب١٦ٝ " ايصٟ ٜعطف بأْ٘
 يتهٕٛ قازض٠ ع٢ً .... استٝاداتِٗ َٚكاؿِٗ تتؿل َعخ٬ق١ َٓتذ١ ٚط١ًٜٛ  سٝا٠

.56اجملتُع يف سٝا٠ املؿاضن١

يف ايعطام ع٢ً اعتُاز مناشز اقطاب  -ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ  خط١يكس ضنعت 
 ا٭ظ١َ اييت تٛاد٘ َعاؾ١ اٍٚؼ دصب ت١ُٜٛٓ )ايطاق١ ٚايكٓاع١ ٚايعضاع١ ٚايػٝاس١(،

ا٫قتكازٟ  ٚا٭َٔ ايػ٬ّ ٠قاعسبٓا٤ أغؼ ي ٚنععٔ ططٜل يف ٖصٙ املطس١ً  ايبًس
 :تهِ أضبع١ قاٚض َٔ خ٬ٍ ايرتنٝع ع٢ًٚا٫دتُاعٞ 

 خام ع٢ً َع تطنٝع ٚشات قاعس٠ عطٜه١ منٛ عاي١ٝ ٚتععٜع ٚتا٥ط خًل 
؛ٚايكطاعات نجٝؿ١ ايعُاي١ ا٫قتكاز ايطٜؿٞ
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- UNDP.,  Human Development Report 2002, Deepening Democracy in 
Fragmented World, New York: Oxford University Press, 2002. 
56

 -Ibid.  
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 ا٫دتُاع١ٝيًدسَات  ايتٓؿٝص ايؿعاٍ َٔ خ٬ٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ تػطٜع ٚتا٥ط 
ا٫قتكاز١ٜ؛ ا٭غاغ١ٝ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ

 املٓاطل ٚ ايؿ٦ات املُٗؿ١ٚ يًؿكطا٤ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ َاز اـسَاتإز
 ؛املتدًؿ١

 ايعساي١ اييت تػطع ؾطم ايٛقٍٛ اىل ١ٜٛايتُٓ يًُدطدات اؿهِ ايطؾٝس .

 زَاز٫ ا٫غرتاتٝذٝاتفُٛع١ َتٓٛع١ َٔ  -ت١ُٜٛٓ اـط١ اينُا تكسّ 
بني ؾطنا٤ ايت١ُٝٓ  دسٜس٠ؼايؿات  ٚتؿٌُ ٖصٙ ايعطاميف  ايت١ُٝٓ قًبيف  املػتبعسٜٔ

 ًعٌُ ٚظٜاز٠أنرب يؾطم  يتٛيٝس ٚاؿهَٛات احمل١ًٝ املكًش١ ا٫غاغٝني ٚاقشاب
٫غُٝا  ا٥٫س٠ ؼص ايؿ٦ات اهلؿ١ٚ احملط١َٚ طقس املٓاطلب ع٢ً املػت٣ٛ ايؿعيب ايسخٌ
، تكِٝٝ ا٫ستٝاداتي بطاَر ٚاغع١، اغتٓازا إىل (املؿاضٜع ٚايرباَر خاق١) ايٓػا٤

 .ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ مٛ إسطاظ تكسّ ٚانحٚ يتشكٝل ايتٛاظٕ يف ايت١ُٝٓ املها١ْٝ
َٓتع١ُ  َٓٗذ١ٝاعتُاز  زٕٚ بؿهٌ ًَشٛظ اؿس َٔ ايؿكط دط١يً ميه٫ٔ َٚع شيو،

ا٭غاغ١ٝ  ايعٓاقط ايج٬ث١بني  تٓػٝلايٚ ايتؿاعٌ ظٜاز٠ َٔ أدٌ ًذٗٛز ايطا١َٝي
.ايجكاؾ١ٝ–ا٫دتُاع١ٝ ٚ  ا٫قتكاز١ٜ، ٚايػٝاغ١ٝ تُهني:يً

 تعسٓفات رلتازٗ ملفَْو التنهني ثاىًٔا:

تكدٓه دلنْع٘ متيْع٘ مً التعسٓفات ملفَْو التنهني ننا عسفَا نجري مً  حتاّل يف ٍرِ الفكسٗ

 املفهسًٓ ّالباسجني املعئني بالػأٌ التينْٖ: 

 :ايتٛغع يف ا٫قٍٛ ٚايكسضات َٔ أدٌ تععٜع ؾطم املػا٤ي١ يف  التنهني ٖٛ
ايتؿاٚض ٚايػٝطط٠ ٚايٓؿٛش يف امل٪غػات اـانع١ يًُػا٤ي١ اييت ت٪ثط يف 

.57سٝاتِٗ
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 - World Bank, Empowerment and Poverty Reductions, A source Book, 
Washington, World Bank, 2002 
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  :خًل ايب١٦ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اييت  التنهني ٖٛ
َٔ ؾأْٗا تػٌٗٝ ٚتؿذبع ٚمتهني ايهعؿا٤ )ايؿكطا٤( يًتأثري ع٢ً ايػٝاغات 

.58اييت تكب يكاؿِٗ ٚايكطاضات ٚا٫دطا٤ات
  تؿهٌ قٛض  ٚايعًُٝات اييت يف ايكطاضاتؿعب املؿاضن١ ايها١ًَ يً ٖٛ :التنهني

قسض٠  تععٜع ٚايرباَر ايطا١َٝ إىل غٝام ايػٝاغات يف ٜٚٓعط اىل ايتُهني سٝاتِٗ.
 ، ٜٚٓعط اىل َٓعُات اجملتُع املسْٞٚأٚيٜٛاتِٗ ستٝاداتِٗا٫غتذاب١ ٫ ايٓاؽ ع٢ً

 ايؿعبمتهني َٔ أدٌ  ؼؿع ٚتععظ اـطٛات أٚ ٚن٤٬ باعتباضٖا أزٚات ٚغٝط١
.59ٚتك١ٜٛ تًو ايب٢ٓ ٚايٛغا٥ٌ

 اـاضد١ٝ، ايػٝطط٠ ع٢ً املٛاضز، َٔ خ٬ٍ ايػًط١ ع١ًُٝ انتػاب : ٖٛالتنهني 
.60ايكسضاتايصات١ٝ بايٓؿؼ ٚ ٚايُٓٛ عٔ ططٜل تععٜع ايجك١

 :أنرب ع٢ً  ٖٛ ع١ًُٝ تععٜع ايٛعٞ ٚبٓا٤ ايكسضات اييت ٜ٪زٟ إىل ؼكٝل قسض٠ التنهني
 . 61ٚؼٛهلا إىل ؾعٌ  اؽاش ايكطاضات ٚايػٝطط٠

ؼسٟ يع٬قات ايػًط١ ايكا١ُ٥ ٚانتػاب غٝطط٠ أنرب ع٢ً  ٖٛ ع١ًُٝ التنهني:
   .62َكازض ايك٠ٛ 

 .63ٖٛ سط١ٜ اختٝاض ٚؼكٝل ؾاعٌ ملدتًـ ايٓتا٥ر :التنهني
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 -Sharma, P., Empowerment  Approach to Poverty Reduction, South Asia 
Poverty Alleviation Programme, UNDP, 2002. 
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 -UNDP. Human Development Report 1998. Consumption for Human 
Development. New York: Oxford University Press, 1998. 
60

 Sen, G. . "Empowerment as an Approach to Poverty".Background Paper for 
Human Development Report 1997. Working Paper Series, No. 97-07.- 
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يف عنلٔ٘ التنهني  ثالجًا: العياصس احلامس٘

 أزبع٘ . ّميهً حتدٓديادحال تنهنيال دَْدداٜنًا عنً مْدْدٗ  بعض العياصستهاد تهٌْ 

 املؤضطٔ٘ اإلصالسات علَٔا تعد مً املستهصات االضاضٔ٘ اليت تكْو ،تنهنيلل عياصس زٜٔط٘

ٍّٕ64: 

 ا٭خط٣ ع٢ً  ؿ١ايؿ٦ات اهلٚ ايؿطم املتاس١ يًؿكطا٤تعس  ;ػازن٘امل / ازمدالإ
ايعا١َ  اغتدساّ املٛاضز يهُإ ا٭١ُٖٝ أَط بايؼ يف قٓع ايكطاض املؿاضن١
َٚع   .ا٫يتعاّ بايتػٝري ٚؾطضا٭ٚيٜٛات ٚ احمل١ًٝاملعطؾ١  ع٢ً املب١ٝٓ احملسٚز٠

تػٝري  َا ٜتطًبغبٌجًب  املػتٓري٠اٌّشبسوخ  إزضاز، يًُشاؾع١ ع٢ً شيو
 يف ٚاملؿاضن١اييت تُِٗٗ ٓاقؿ١ ايكهاٜا يًٓاؽ ملَطو١  ـًل َػاس١ ايكٛاعس

ايٛط١ٝٓ ٚتكسِٜ اـسَات ا٭غاغ١ٝ.احمل١ًٝ ٚ ؼسٜس ا٭ٚيٜٛات
 غتؿاز٠ الٌأؾهٌ ططٜك١  ٚاط٬عِٗ املٛاطٓني : ٜعس عًِإىل املعلْمات ْصْلال

 نٌ َٔ ايسٚي١ خهٛعُاضغ١، ٚامل، ٚسكٛم قٍٛايٛ ايؿطم ٚخسَات َٔ
 سٍٛ أزا٤ ايهؿـ عٔ املعًَٛات يًُػا٤ي١. َٔ غري ايسٍٚ ٫خط٣ٚاؾٗات ا
، يف ٚايكطاع اـام، ٚاـسَات ايعا١َ، ايؿؿاؾ١ٝ يف اؿهِ ٜععظ امل٪غػات

 تٛؾطسط١ٜ ايكشاؾ١ اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚ سٍٛ سكٛم ايكٛاْنيسني إٔ 
املػتٓري٠.عٌُ املٛاطٓني ب١٦ٝ َٛات١ٝ ي

 :٘إٌٛا٠ب  ٚا٭سعاب يؿطح ايػًطات ايػٝاغ١ٝ ممجًٞ ايتعاَات رشًّ املطاٛل

بكؿ١ عا١َ ٚ يًٓاخبنيا٫ْتداب١ٝ  ثٙب اٌذٚائش تهطًع ٚايػًٛنٝات اييت
 اٱزاض١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ايٛؾا٤ بايتعاَاتٗا اؾٗات اؿه١َٝٛ َٚػ٪ٚي١ٝ
 ايتسقٝل َٔ أدٌ ؾؿاؾ١ٚ زٚض١ٜعٌُ تكاضٜط  َٔ خ٬ٍ تكسِٜ يًُٛاطٓني
املػا٤ي١ ايػٝاغ١ٝ  آيٝات ععظٚاؾعاهلِ ميهٔ إ ت املٛاطٔإ اعُاٍ  ٚاملٓاقؿ١.

ٚايؿؿاؾ١ٝ. ؼػني اٱزاض٠ ايهػط َٔ أدٌايٝات اٱزاض١ٜ ٚبٓا٤ ٚ
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 ٘ٔمساع أقٛاتِٗ أنجط عطن١ ٱ املٓع١ُ اجملتُعات :ٔ٘احملل الكدزات التيعٔن
 بني إٕ شيو ميهٔ إ ٜتشكل .١غري املٓعُ اجملتُعات ََٔطايبِٗ تًب١ٝ ٚ

 اؾُعٝات )اجملتُعات ٚ ايؿبهات بعهِٗ ايبعض عرب ايتٛاقٌ َع فُٛعات
ايكسض٠ انتػاب ايكطاضات ٚؽاش ٫ اؿه١َٛ ايتأثري ع٢ً تبسأ يفاييت ت( ا٫ؼازا

.اؾُاع١ٝ ع٢ً املػا١َٚ

بٓذاح ع٢ً اضبع١  ٚميهٔ تطبٝكٗا بؿهٌ ٚثٝلَع بعهٗا ٖصٙ ايعٓاقط ا٭ضبع١ َرتابط١ 
 اؿهِ احملًٞ، ٚتععٜع اـسَات ا٭غاغ١ٝ نُإ تٛؾري  :سامس١ ت١ُٜٛٓ اٖساف

ايعساي١.ايٛقٍٛ إىل ، ٚنُإ إَها١ْٝ ايٛقٍٛ إىل ا٭غٛام، ٚتٛغٝع ٚايٛطين

 التنهني لفَه أضاضٔ٘ زابعًا: مكازبات

  تعس املٛاضز ٚايٛغا٥ٌ ٚا٫لاظات أٚ املدطدات ايعٓاقط ايتعطٜؿ١ٝ ا٫غاغ١ٝ
، ٖٚٞ املؿاِٖٝ املطنع١ٜ اييت اعتُسٖا أَاضتٝا قٔ يف تٛقٝؿ٘ 65ايج٬ث١ يًتُهني

يًػًع/ ايٛغا٥ٌ/ايعًُٝات ٚايٛظا٥ـ املٓذع٠/ايكسضات. تؿهٌ املٛاضز أٚ 
ايػًع ايعطٚف امل٪ات١ٝ اييت تٛؾط ْاؾصٙ يتٛغٝع اـٝاضات؛ بُٝٓا تكع ايٛغا٥ٌ 
يف قًب ايع١ًُٝ اييت تتشكل خ٬هلا ا٫لاظات ٖٚٞ املدطدات يتًو 

 ، ٚتعاٌَ بكٛض٠ أؾهٌ نٓتا٥ر يًتُهني.66اـٝاضات
 يتشكٝل  تعٗط ا١ُٖٝ ايٛغ١ًٝ َٔ خ٬ٍ املٓاٖر ٚايرباَر ايٛاقع١ٝ املعتُس٠

ٚيف ايٛقت  َع تانٝس ع٢ً ا١ُٖٝ املؿاضن١ ٚا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ.ايت١ُٝٓ 
ايصٟ ٜبسٚ ٖصا ايتُٝٝع ٚانشًا ع٢ً املػت٣ٛ املؿاُٖٝٞ، ؾاْ٘ يٝؼ َٔ ايػٌٗ 
ايؿكٌ زا٥ًُا بني ايعٓاقط ايج٬ث١ املصنٛض٠ اع٬ٙ عٓس تطٜٛط َ٪ؾطات 

تًـ ايتُهني. ؾايتُهني ٖٛ ع١ًُٝ تطان١ُٝ زٜٓا١َٝ تعٌُ كطداتٗا ع٢ً ك
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املػتٜٛات، ٖٚٛ يٝؼ فطز ع١ًُٝ، بٌ ٖٛ أٜهًا تعٝرب يًٛقٍٛ اىل غاٜا٠ 
 َطد٠ٛ. 

  تتهُٔ أٖساف ايتُهني املٛنٛع١ٝ ن٬ً َٔ ايتُهني ايؿدكٞ )ايكسضات
ايؿطز١ٜ، اسرتاّ ايصات، ٚايهؿا٠٤ ايصات١ٝ(، ٚزٚض ؾعاٍ يًتُهني )قسضات َجٌ 

.67ادتُاع١ٝ-املعاضف ٚاملٗاضات( يتشكٝل اٖساف مجع١ٝ غٝاغ١ٝ
 ؾاْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً بٓا٤ قسضات  ،طاملا ٜعس ايتُهني ع١ًُٝ بٓا١ٝ٥ شات قريٚض٠

عرب قٓٛات ؾاع١ً ؼكل املٗاضات اؾُاع١ٝ،  ايٓاؽ بتعب٦تِٗ ٚتٓعُِٝٗ
ٚتٛظٝـ املٛاضز ٚايطاقات يؿِٗ َٚهاؾش١ ا٫غباب ايط٥ٝػ١ يًؿكط.

  ايتُهني باعتباضٙ ْتا٥ر اٚ كطدات، ؾاْ٘ ميجٌ عًُٝات ؼٍٛ بٟٓٝٛ يًعطٚف
ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ملعاؾ١ ا٫غباب ايط٥ٝػ١  ١ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغٝ

يؿكطِٖ. ٖٚٓا تهٕٛ ا٫غتسا١َ اـٝط املؿرتى بني ا٫ثٓني. 
 ا ٜ٪زٟ إ ا٫ٖتُاّ باملدطدات اٚ ايٓتا٥ر زٕٚ ا٫ٖتُاّ بعًُٝات ايتشٍٛ ضمب

اىل ؾكسإ ا٫غتسا١َ. ٚايتُهني ٖٓا ٜعٌُ ع٢ً كتًـ املػتٜٛات، ؾع٢ً 
املػت٣ٛ ايؿطزٟ، ايٓاؽ ضمبا مياضغٕٛ ع١ًُٝ ايتُهني ايٓؿػٞ َٔ خ٬ٍ ظٜاز٠ 
انرب يف اسرتاّ ايصات ٚتععٜع ايجك١، ٖٚٞ َهاَني ت٪زٟ اىل تطغٝذ قِٝ 

ايتُهني يٮؾطاز ايتهأَ اؾُاعٞ. ٚع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع احملًٞ، ٜتٝح 
ٚاؾُاعات ايؿطم يتٓعِٝ ٚتعب١٦ أْؿػِٗ يتشكٝل اٖساف قسز٠ َٔ قبٌ 

ٖٚٓا ٜتشكل ايتُهني عٓسَا ٜتِ متهني نٌ َٔ ا٫ؾطاز  اجملتُع احملًٞ.
ٚامل٪غػات يتشكٝل ْتا٥ر أٚ أٖساف قسز٠ اٜهًا. ٚغايبًا َاىتًـ ايتُهني 

ٓاٙ َٔ فتُع ٯخط َٚٔ باخت٬ف ايػٝام ايجكايف يًُذتُع، إش ىتًـ َع
َهإ ٯخط.

  ٕايتُهني ٚا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ َٛنٛعإ َرتابطإ بؿهٌ ٚثٝل ضغِ ا
ؾايتُهني ٜطتهع اغاغًا ع٢ً تععٜع ا٫قٍٛ ٚقسضات  املؿَٗٛإ َٓؿك٬ٕ.

ا٫ؾطاز ٚاؾُاعات َٔ خ٬ٍ تٛغٝع خٝاضات ا٫نطاط يف امل٪غػات َٔ 
ادٌ تععٜع ْاؾص٠ ايتأثري ٚاملؿاضن١ يف امل٪غػات اييت متػو بعَاّ املػا٤ي١ اييت 
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 ع٢ً اظاي١ ت٪ثط عًِٝٗ. بُٝٓا ٜكّٛ ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ َٔ داْب آخط،
ات ٚاؿٛادع امل٪غػ١ٝ ٚتععٜع اؿٛاؾع يعٜاز٠ ؾطم ٚقٍٛ ا٫ؾطاز املعٛق

ٚتعٌُ عًُٝات ايتُهني )َٔ قاعس٠ اهلطّ(  .68ٚاؾُاعات يؿطم ايت١ُٝٓ
ع٢ً تٛغٝع املُاضغات املتاس١ ي٬ؾطاز ٚاؾُاعات، ٚإ ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ 

ُهني ٜتطًب تػٝريًا ْعاًَٝا )تبسأ َٔ ا٫ع٢ً( ٖٚٛ نطٚض٠ يًشؿاظ ع٢ً ايت
ع٢ً َط ايعَٔ. َٚٔ خ٬ٍ عًُٝات ا٫ْسَاز )تتطًب قٛاعس ايًعب١( تعسٌٜ 
ٚاْتكاٍ امل٪غػات يهُإ ؾطم تكاغِ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ع٢ً اٚغع 

.69ْطام
  ٜٓطٟٛ َؿّٗٛ ايتُهني ع٢ً بعض ايعٓاقط ا٫ناؾ١ٝ املتؿطز٠، ؾٗٞ ٫تكتكط

: احملطَٚني، ع٢ً متهني ايؿ٦ات اهلؿ١ )ا٫ؾطاز ٚاؾُاعات ايؿطع١ٝ َجٌ
ا٫قًٝات، ا٫ضاٌَ، ا٫طؿاٍ، املػٓني ٚغريِٖ( بٌ اْٗا تٛاد٘ اٜهًا املعٛقات 
ٚاحملسزات املتأثط٠ بايكٛايب ايُٓط١ٝ املؿطٚن١ ع٢ً ايع٬قات ا٫غط١ٜ نُكسض 
ٜهعـ َٔ َهاْتٗا ٖٚٛ قس ٫ٜٓطبل ع٢ً اجملُٛعات ا٫دتُاع١ٝ ا٫خط٣ َٔ 

 ايؿ٦ات اهلؿ١ ٚاحملط١َٚ. 
 ٚا٫ْكاف بني اؾٓػني َؿَٗٛإ َٓؿك٬ٕ أٜهُا، غري اُْٗا ع٢ً  ٠املػاٚا

ٚتطتبط َع بعهٗا ايبعض. املػاٚا٠ بني اؾٓػني تتهُٔ تهاؾ٪ يف  ق١ً ٚثٝك١
كطدا٠ اؿٝا٠ ْٚتا٥ذٗا، ٚا٫عرتاف با٫ستٝادات ٚاملكاحل املدتًؿ١ اـاق١ 

ين اقطاضًا بٛدٛز بِٗ، ٚاييت تتطًب اعاز٠ تٛظٜع ايػًط١ ٚاملٛاضز. إ٫ْكاف ٜع
اخت٬ؾات بني اؾٓػني، ٚإ يًُطأ٠ ٚايطدٌ استٝادات ٚأؾهًٝات َٚكاحل 

 كتًؿ١، ٚإ تهاؾ٪ املدطدات ضمبا ٜتطًب َعا١ًَ كتًؿ١ يًطداٍ ٚايٓػا٤. 
 ٍّْ إش إ آلٔ٘ زٜٔط٘ مً آلٔات التنهني التعبٝ٘ االدتناعٔ٘ ننشْز لبياٛ الكدزات .

بٓا٤ ايكسضات ؾطط نطٚضٟ ٚيهٓ٘ غري ناف يًتُهني. ٚإشا نإ بٓا٤ 
ايكسضات ٜعتُس بؿهٌ أغاؽ ع٢ً انتػاب املعطؾ١ ي٬ؾطاز ٚاؾُاعات َٔ 
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أدٌ متهِٝٓٗ َٔ ايكٝاّ بأْؿط١ َع١ٓٝ، ؾإ ظٜاز٠ ايتُهني ٜعٜس ْػبًٝا قسضات 
اتِٗ ا٫دتُاع١ٝ ايٓاؽ ْٚؿٛشِٖ، ٫ٚغُٝا ايؿ٦ات احملط١َٚ ٚاهلؿ١ يف ب٦ٝ

ٚايػٝاغ١ٝ. ايتُهني بٗصا املع٢ٓ ٖٛ كطدات يهٌ َٔ بٓا٤ قسضات ايػهإ 
 احملطَٚني ٚاق٬ح يًكٛاعس ٚاملُاضغات اؾا٥ط٠.

  :ٜٓطٟٛ ايتُهني ع٢ً اَهاْات ثٛض١ٜ طاملا التنهني نأضرتاتٔذٔ٘ لتشْٓل الضساع
غري املتهاؾ١٦  اْ٘ ٜػع٢ اىل تععٜع عًُٝات ايتشٍٛ ا٫غاغ١ٝ يف ب١ٝٓ ايػًط١

ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ميجٌ ايتُهني اغرتاتٝذ١ٝ ؾعاي١ يتشٌٜٛ ايكطاع  سايًٝا.
 ًٔ يًٛقٍٛ اىل ْتا٥ر بٓا٠٤. ايتُهني بٗصا املع٢ٓ ٜعين إ ا٫ططاف املع١ٝٓ مته
عٔ ططٜل انتػاب ايٛعٞ ٚايؿِٗ ٫ٖساؾٗا ٚخٝاضاتٗا َٚٗاضاتٗا َٚٛاضزٖا 

ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫ؾهاض اؾسٜس٠ يف ٚقٓاع١ قطاضاتٗا. ٖٚصا هعًٗا قازض٠ 
فاٍ ايتسخٌ ٚايتؿاٚض. ايكطاع ا٫دتُاعٞ غايبًا َا ٜ٪زٟ اىل ايتشٍٛ 
يٮؾهٌ أٚ يٮغٛأ. ٚاـطٛض٠ ٖٓا إ ايتُهني ضمبا ٜؿهٌ ق٠ٛ غًب١ٝ ؼٍٛ 
ايٓعاع اىل قطاع عٓٝـ إشا نإ ٖٓاى عسّ اْػذاّ بني ايتُهني ايػٝاغٞ 

 ًٓاؽ.ٚا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ي

مث١ قه١ٝ ػسض ا٫ؾاض٠ ايٝٗا إ اؾٗٛز ايتُه١ٝٓٝ قس ٜٓعط اىل تطبٝكٗا عٓس اعتُازٖا 
٫ضبع١ عٓاقط ض٥ٝػ١ ٚٚنعٗا يف املهإ ايكشٝح: ايٛقٍٛ اىل املعًَٛات؛ 
ا٫زَاز/املؿاضن١؛ املػا٤ي١ ٚاغتجُاض ايكسضات ايتٓع١ُٝٝ احمل١ًٝ. ٖصٙ ايعٓاقط ميهٔ 

 بع١ أٖساف ت١ُٜٛٓ سامس١:تطبٝكٗا بٓذاح يتشكٝل اض

 نُإ تٛؾري اـسَات ا٫غاغ١ٝ
 ؼػني اٚناع اؿهَٛات احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ
 ؼػني ؾطم ايٛقٍٛ اىل ا٫غٛام
 70تععٜع ؾطم ايٛقٍٛ اىل ايعساي١. 

ٖٚٓا ٫بس َٔ دعٌ َ٪غػات ايسٚي١ انجط اغتذاب١ يًٓاؽ )اؿهِ ايطؾٝس(، ٚاظاي١ 
ا٤ ا٫قٍٛ ٚايكسضات مبا يف شيو ايكسضات ايتٓع١ُٝٝ املعٛقات ا٫دتُاع١ٝ ٚايتُٝٝع، ٚبٓ
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)ضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ( يتؿهٌٝ ضنا٥ع َتبازي١ ايتأثري َٔ أدٌ تععٜع ْٗر ايتُهني 
 ايتدؿٝـ َٔ ايؿكط. 

ايٓادِ عٔ ق٬ح ايسٚي١ ىًل ب١٦ٝ متهني  ٚتأغٝػًا ع٢ً َاتكسّ ؾإ اؿهِ ايطؾٝس
ع٢ً تطانِ ا٫قٍٛ ؾه٬ عٔ تععٜع  تؿاضن١ٝ تػاعس ع٢ً اظاي١ اؿٛادع، ٚتؿذع

ايكسضات ايتٓع١ُٝٝ يًؿكطا٤، ٚبايتايٞ تععٜع داْب ايطًب َٔ ايتُهني ٚايعهؼ 
.71بايعهؼ
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 املبشح الجاىٕ: معْقات التنهني

ايكسضات  َامل تععظ ًتُهنيي ايب١٦ٝ املٓاغب١تأَني  ٚسسٖا ٚايرباَر يػٝاغاتا ٫تهُٔ
 أٚ تٓاؾػ١ٝاي كسضاتايتٛؾط  اييت اىل داْب ت١٦ٝٗ ا٫ٚناع يًٓاؽ ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿطز١ٜ
 قازض٠ ع٢ً ٖصٙ امل٪غػات تهٕٛقس ٫ إش  .امل٪غػات اـانع١ يًُػا٤ي١اهاز 

ايػٝاغات  مجٝع ؾشل ح، مما ٜػتًعّق٫٬عٔ إمج١ ايؿطم ايٓا ا٫غتؿاز٠ َٔ
 ٚا٭غباب - ٜٛادٗٗا ايؿكطا٤ اييتتشسٜات أُٖٝتٗا بايٓػب١ يً يتكِٝٝ ٚامل٪غػات

  .ؿكطِٖي امل٪ز١ٜ

 املعٛقات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ:-أ٫ٚ
 

 َسضنني ٚاؾُاعات ا٭ؾطاز ع١ًُٝ ٜكبح َٔ خ٬هلا ٖٛايجكايف ايتُهني ا٫دتُاعٞ ٚ
ايتأثري  َٚعطؾ١ نٝؿ١ٝ يف سٝاتِٗ ٚا٫نجط تأثريًا ايؿاع١ً ٚايجكاؾ١ٝ يًك٣ٛ ا٫دتُاع١ٝأنجط 

ايعُٝك١ اؾصٚض نشا٫ت عسّ املعاٖط شات ا٫َتسازات  ٫ٚ غُٝا - زٜٓاَٝتٗا يف
ايٛاغع نُا ايجكاؾ١" باملع٢ٓ َكطًح " ٚا٫غتبعاز. ٚإشا َا ؾُٗٓا ا٫دتُاع١ٝ املػاٚا٠

ٚنٌ  ٚايؿٕٓٛ ٚا٫زاب ٚايعازات " شيو ايهٌ املعكس َٔ ايكسضات 72عطؾٗا ازٚضز تاًٜط
ا٫دتُاع١ٝ  اهلط١َٝ ايب٢ٓ ٚظٕ تكسٜط ميهٓٓا اجملتُع"، يفبٛقؿِٗ عها٤  َا ٜهتػب٘ ايبؿط

ٚايصٟ ٜتذ٢ً ؾٝ٘ ا٫ثط املُتس يًٓػل ايكُٝٞ يف عُل املُاضغ١  يف ايعطام املتؿابه١
 ا٫دتُاع١ٝ.

ض٥ٝػَا يف بٓا٤ ايرتاتب ايكا٥ِ يف ْعط٠  ٫عبًاايجكاؾ١  يف ايعطام ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ظًت
طاض قايٛغا٥ٌ املػاعس٠ يف اٱ نٌ ػتعٌُٜاجملتُع يًٓػا٤ ٚيًطداٍ، ايرتاتب ايصٟ 

ٓح ايطداٍ اَتٝاظ قٓاع١ ٚإعاز٠ قٓاع١ ايٓعاّ اٱدتُاعٞ يف ميادتُاعٞ  رتاتبب
١ ، ٚشيو بٓا٤ ع٢ً ْػل قُٝٞ َٛقٍٛ بايبٓٝات اٱدتُاعٝأؾهاي٘ ٚػًٝات٘كتًـ 

 اجملتُع. امل٪طط٠ يهجري َٔ َعطٝات اؿٝا٠ زاخٌ خ١ٝیٚايتاض

 إ تطتٝب ايعطام ٜكع ،يكس أظٗطت َ٪ؾطات زيٌٝ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايعاملٞ يعاّ  
يف ايعؿط٠ ا٫خري٠ َٔ ؾ١٦ ايبًسإ شات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املتٛغط١ املٓدؿه١ )وتٌ 
                                                            

-
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ايبؿط١ٜ يف ايعطام ايكش١ٝ  (، ٖٚصا ايرتتٝب ٜعهؼ ساٍ ايت١ُٝٓ تػًػٌ 
 نُا ٚيست ظطٚف ايتشٍٛ مٛ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚؾذ٠ٛ ايٓٛع ٚايؿكط املتعسز ا٫بعاز. ٚايتع١ًُٝٝ

باٖه١ يف ظٌ غٝاب غٝاغات ادتُاع١ٝ شات قبػ١  نًؿَا ادتُاع١ٝ اقتكاز ايػٛم
.73محا١ٝ٥ ؾاع١ً نؿبهات ا٫َإ ا٫دتُاعٞ ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ

٠ ط١ًٜٛ تطى اثاضا ب١ٜٛٝٓ ع٢ً اجملتُع ايعطاقٞ، ظاز َٔ َػاس١ إٕ اغتُطاض ا٫ظَات ملس
ايؿ٦ات اهلؿ١ يف ايًٛس١ ا٫دتُاع١ٝ مما ٚيس عب٦ا ع٢ً سذِ ايٓؿكات ايتش١ًٜٝٛ يف 

املٛاظ١ْ ا٫ؼاز١ٜ ٚايصٟ ٫ٜتٛاؾل َع َبسا ا٫غتسا١َ.

ثٛٞ ػٍٝ طؼ١ذ آخش ِبرضاي اال١ِخ رشىً اٌؼبئك االوجش فٟ ِٕظِٛخ اٌجٕبء اٌزش
االٌزؾبق  ٚاٌزٟ رشىً ٔغجزُٙ ؽٛاٌٟ خّظ اٌغىبْ، ثذالٌخ أخفبع ِؼذالد

ظٌ ايعذع اؿاز يف عسز ا٫ب١ٝٓ %. وّب 2ٌّشاوض ِؾٛ اال١ِخ اٌزٟ الرزغبٚص 
ٚ  /ايسضاغ١ٝ  املسضغ١ٝ ٜؿهٌ املؿه١ً ا٫نجط اؿاسا ي٬عٛاّ

ٚايج٬ثٞ يف املساضؽ اْعهؼ ع٢ً اضتؿاع سا٫ت ا٫ظزٚاز ايجٓا٥ٞ  /
 .74ٚاضتؿاع ْػب ا٫نتعاظ يف ايكؿٛف ايسضاغ١ٝ بػبب ايعٜاز٠ ايػها١ْٝ

 ٚاٱقا١َ  املػتٓس اغاغًا ع٢ً اعتُاز خط ايٓػب ا٫بٟٛٓػا٤، ايٛنع املتسْٞ يً
 مجٝعٗا تتؿاعٌ املرياخ ٚقٛاعس ٚايػًط١ ا٫ب١ٜٛ  ا٫ب١ٜٛ 

 قهاٜا املػاٚا٠ بني اؾٓػني تتؿابو ٖٚهصا .مجٝع أما٤ ايب٬زيف  ايٓػا٤إخهاع ٚععٍ ي
ٖٚٞ  عطاق١ٝاي جكاؾ١عُل اي يف ملتذصضاا٭غاغ١ٝ  ا٫دتُاع١ٝ ايب١ٝٓ ع٢ً مٛ َٓتعِ يف

بػًػ١ً ا٫زٚاض ايكا١ُ٥  املطتبط١ املُاضغاتايهجري َٔ  غاُٖت يف اغتُطاض َٓعَٛات
اييت ، تأق١ًاملايتكًٝس١ٜ  ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ َٔاْٗا َٓعَٛات . اغتػ٬ٍ ايٓػا٤ٚ ع٢ً تُٗٝـ

 .يف مجٝع أما٤ ايب٬زايؿ٦ات احملط١َٚ ايؿكطا٤ ٚ متهني عًُٝات تعطقٌ يف ايٓٗا١ٜ
 ايصٜٔ ٫ ٜػتطٝعٕٛ ًٓاؽيايسعِ  ايصٟ ٜكسّ ا٫دتُاع١ٝاؿُا١ٜ  ْعاّ أَا غكٛم

اٚ  ايعُط املطض أٚ ايعذع أٚ ايعٌُ بػبب ٜػتطٝعٕٛ ٫ٚ ،ع٢ً ٚظا٥ـ كٍٛاؿ
 ٜكبح ، سٝحإؿاسا يًشا٫ت ا٫نجط ايكش١ٝ ا٭ٚي١ٝنُا تكسّ اـسَات  ا١ََٛ٫،

 أٚ املعٌٝ ايصٜٔ ؾكسٚا ايػٔ أٚزعِ ايؿ٦ات نبري٠ ، يًػٝاغ١ ايكش١ٝ اهلسف ا٭غاغٞ
إٕ زا٥ط٠  ايتٗذري ايكػطٟ.ٚايٓعاعات املػًش١ ٚ ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ

                                                            
73
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تعٗط اضتؿاع ٖصٙ ايٓػب  ايعطام يف ايؿكط خاضط١ ٭ٕا٫ٖتُاّ تطنع ع٢ً ٖصٙ ايؿ٦ات 
 نبري َٔ ايٓاؽ ٚدٛز عسزؾه٬ عٔ  % يف اؿهط% يف ايطٜـ َكابٌ اىل 

اٚ أ١ٜ اٖتعاظات اقتكاز١ٜ ضمبا تٓشسض  ايتصبصب ٖٚصا ٜعين إ ايؿكطخط  بايكطب َٔ
 عٛاقب ٚخ١ُٝ. هلاهٕٛ تميهٔ إٔ مبػتٜٛات َعٝؿ١ ا٫غط ٚ

ٚايتش٬ٜٛت  ايطمس١ٝ ؾبهات ا٭َإ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔٚدٛز  ع٢ً ايطغِ َٔٚ
 ٫ تٛدس َ٪غػ١ يف مجٝع املٓاطل تكطٜبَا تػط١ٝ هلا اييت اٱعاْات ايػصا١ٝ٥ٚ ايٓكس١ٜ
ٚاملعاؾات  ايهُإ ا٫دتُاعٞ ؾ٪ٕٚ يٲؾطاف ع٢ً ١ٜ٫ٚ ايسٜٗ ايعطام يف ٚاسس٠

 .ايكطاع اؿهَٛٞ ٫نجط اْتؿاضا غ٣ٛا٫دتُاع١ٝ ا َإا٭ ، ٚتطتٝباتايتكاعس١ٜ
 ُا١ٜاؿ اِٖ ٚغا٥ٌ ٖٞ ٚاسس٠ َٔ ا٫دتُاع١ٝ ا٭غاغ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً اـسَاتإ 
هب ، ٥٫ل َػت٣ٛ َعٝؿ١ ٚؼكٝل اهلؿاؾ١َٔ  يًشس. ٚ ا٭خط٣ ٚاملداطط ايبطاي١ نس
ايتعًِٝ  خسَات شيومبا يف ، ايعا١َ ا٭غاغ١ٝ ًشكٍٛ ع٢ً ايػًعي ايٓاؽ ػع٢إٔ ٜ

. ٚايكطف ايكشٞ ايكاؿ١ يًؿطبٚاملٝاٙ  ايتػص١ٜ،ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚٚ ا٫بتسا٥ٞ
 ايعطام يفايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايتُهني ٚٚ ،َٔ ايؿكط تدؿٝـايفاٍ  ايتكسّ احملطظ يف

 َرابط .ا٫دتُاع١ٝ ا٭غاغ١ٝ تٛؾري اـسَاتفاٍ  ع٢ً تٛغٝعست بؿهٌ اغاغٞ اعتُ
 أٚ يف ايػٛم ٛآاؾػٜإٔ  ٫ِٗ ميهٓ ايٓاؽ ايصٜٔ تػتبعس ١اؿايٝ اٱق٬ح ا٫قتكازٟ
 َجٌ اؾسٜس غٛم ايعٌُ تطتٝباتنُا تؿهٌ  .تكًباتٗاخانعني ي ايبكا٤ ع٢ً قٝس اؿٝا٠

َٔ تٗسٜسات دسٜس٠ يٮ ا٫غتعا١ْ مبكازض خاضد١ٝٚايتعاقس َٔ ايباطٔ املكا٫ٚت ٚ
 اقتكازٜا هلِ ؾع٬ ٚمتهني املداطط ايسخٌ محا١ٜ ايٓاؽ َٔ ا٫دتُاعٞ يًك٣ٛ ايعا١ًَ.

 املهإ. يف امل٪غػات ٚاملُاضغات ٚاغع١ ايٓطام اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚنع تتطًب
ضٔاضات االقتضاد الهلٕ ّالتنهني: ٘االقتضادٓ عْقاتملا -ثاىًٔا

 تأثريات٘ ايٓاؽ بػبببني  ايتُهنيخٝاضات  ع٢ًعًَٛا  غٝاغات ا٫قتكاز ايهًٞت٪ثط 
تٛظٜع  َع، دٓبا إىل دٓب ايٝٗا ايٛقٍٛٚ ٚؾطم املٛاضز كاتٝكؽ تٛظٜعع٢ً 

ايُٓٛ  عٜععت ايهًٞ ع٢ً ؾطم غٝاغات ا٫قتكازت٪ثط ، عَُٛا ايسخٌ ٚايجط٠ٚ.
 نُا أْ٘ ٜػاعس . ايسخٌؾطم ايهػب ٚ عٔ ططٜل تٛغٝع ايؿكطا٤ ىٍٛ ا٫قتكازٟ

 أثط َٚع شيو، ؾإٕ يكاحل ايؿكطا٤ٚبطاَر ايسعِ  املٛاضز ايعا١َ يًت١ُٝٓ تٛيٝسع٢ً 
سذِ  ع٢ًبؿهٌ اغاغٞ  ايؿكط ٜعتُس ٚايتدؿٝـ َٔ ايساع١ُ يًُٓٛ ا٫قتكاز ايهًٞ

 عتُس ع٢ً:ت املكابٌ، يف ٖصٙ ايٓٛع١ٝ، ايُٓٛ.ْٛع١ٝ ٚ
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 َُٛٓكازض اي
 تٛظٜعٗا
  ايعُاي١ يسٜٗا إَهاْات
  املٛاضز اٱْتاد١ٝ ايٛقٍٛ إىل.

 ٜهٕٛ هلا تأثريات ؽكٝل املٛاضزطبٝع١  يفاييت ت٪ثط  ايػٝاغاتٚع٢ً أ١ٜ ساٍ، ؾإ 
 ايتٌُٜٛ بايعذع َػتٜٛات اضتؿاع ،ع٢ً غبٌٝ املجاٍ. ق٠ٛ ايعٌُيٓاتر ٚا كتًؿ١ ع٢ً

  ٚا٫غعاض. ايؿا٥س٠ َعس٫تاضتؿاع  ايؿكطا٤ َٔ خ٬ٍ يف اٚناع  غًبا ت٪ثطإ  ميهٔ
 ٖٛ َس٣ ع٢ً ايتُهني غٝاغات ا٫قتكاز ايهًٞاؾاْب ا٫خط ايصٟ ميهٔ إ ت٪ثط ؾٝ٘ 

  .ٚغريٖا َٔ ا٭ْع١ُ ايرتاخٝل ٚقٛاعس ا٫غعاض ايػٝطط٠ ع٢ً –
يف ايعطام از٣ غٝاب ب١٦ٝ مته١ٝٓٝ تؿاع١ًٝ تٓاؾػ١ٝ ٜ٪زٟ ؾٝٗا ايكطاع اـام زٚضا 

قطاعا غري َػتذٝبا ٫غتشهاَات اىل دعً٘  قسٚزا ٚتابعا ٭ْؿط١ ايكطاع ايعاّ،
اؾٗاظ املكطيف يًتطٛضات ايعامل١ٝ  . ؾه٬ عٔ عسّ َٛانب١ ايتشٍٛ مٛ اقتكاز ايػٛم

يف فاٍ ا٫ْع١ُ املاي١ٝ ٚايٓكس١ٜ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات مما وس َٔ ؾطم دصب 
 ١يًكطاع اـام. نُا أز٣ إنؿاض نؿا٠٤ ازا٤ ايكطاعات ا٫قتكاز١ٜ ايػًعٝ ا٫غتجُاض

.75اىل تطادع َعس٫ت ا٫ْتاز ٚاضتؿاع احملت٣ٛ ا٫غتريازٟ يًعطض ايػًعٞ
ظٌ غٛم ايعٌُ يف ايعطام تكًٝسٜا غري َٛانب يًتطٛضات  ٚيف فاٍ ايتؿػٌٝ ٚايبطاي١

اغتُطاض  ٚغري َػتذٝب يًطًب ايٓٛعٞ يك٠ٛ ايعٌُ، مما از٣ اىل ا٫قتكاز١ٜ ٚاملعطؾ١ٝ،
يف ظٌ غٝاب غٝاغ١ تؿػ١ًٝٝ ؾاع١ً ٚزٚض ٖـ ا٫ضتؿاع ايٓػيب ملعس٫ت ايبطاي١ 

نُا إ اغتُطاض ا٫خت٬ٍ يف ب١ٝٓ ا٫ْؿام ايعاّ يكاحل ايٓؿكات  يًكطاع اـام.
اغتُطاض ساي١ عسّ ايتٛاظٕ  غاِٖ يف ايتؿػ١ًٝٝ ٚع٢ً سػاب ايٓؿكات ا٫غتجُاض١ٜ

  .76َابني ايطًب ايهًٞ ٚايعطض ايهًٞ
٫قتكاز١ٜ بؿعٌ اـًٌ يف تطبٝل ايػٝاغات، إٕ تطادع ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًكطاعات ا

ٚاضتؿاع يف تهايٝـ ا٫ْتاز ٚغٝاب ايتؿطٜعات اؿُا١ٝ٥ يًُٓتٛز ايٛطين ٫غُٝا قإْٛ 
ايتعطٜؿ١ ايهُطن١ٝ يًُٓتٛز ايٛطين ٚايسٚض املرتادع يًسٚي١ يف فاٍ زعِ املٓتٛز 

ايٛطين. 
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اغع١ يف ب١ٝٓ ا٫قتكاز ع٢ً قعٝس آخط َاظاٍ ا٫قتكاز غري املٓعِ وتٌ َػاس١ ٚ 
ايعطاقٞ، َتأثطا باملتػريات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ املرتان١ُ ٖٚٛ َاٜعهؼ اضتؿاعَا يف 
َعس٫ت ايعُاي١ ايٓاقك١، ٚاغتؿطا٤ ظٛاٖط ايؿػاز املايٞ ٚا٫زاضٟ، ٚايتٗطب 
ايهطٜيب ؾه٬ عٔ تأثريٙ ع٢ً زضد١ ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ ٚتؿٜٛ٘ املعًَٛات 

خ٬ً يف تٛدٗات ايػٝاغات ايه١ًٝ ٚتٛظٜع املٛاضز املاي١ٝ  ٜٛدس ٚا٫سكا٤ات، مما
 .77ٚتؿٖٛات يف ٖٝه١ًٝ غٛم ايعٌُ

سػاب  ع٢ً َٔ ايػهإؾ١٦  تؿكًٝٝأ يكاحل تسخ٬ تؿطض إشا ناْت ايػٝاغ١ٚ
ايػٝاغ١ ، ٚع٢ً ايعهؼ بؿهٌ ٚانح..عاز٠ تعٗط ايتٛظٜع١ٝايكطاعات ؾإ  ،اٯخطٜٔ

 إىل َعٜس َٔ ب٬ ؾو ٪زٟت ٖٝهٌ اؿٛاؾع ساي١ يف تٓعِٝايعٚ هؿا٠٤اي ٫ تععظ اييت
 َع ايكسض٠ ع٢ً املػا١َٚٚايٓػب١ٝ  ايك٠ٛ ٖٚٓا ٫بس َٔ ا٫ؾاض٠ اىل إ .ًؿكطا٤يتُٗٝـ اي

غٝاغات  سذِٚ اتاػاٖ ع٢ًستًُا ٪ثط تايػٝاغ١ٝ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ٚ كتًـ
ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ  طبٝع١ َٔ ايٓعط اىل ، ٫ بسْٚتٝذ١ يصيو. ْؿػٗا ا٫قتكاز ايهًٞ

بؿهٌ ٜ٪ثط  ٗامنطَهُْٛٗا ٚ، شيو إ ايتُهني باعتباضٖا غبب ْٚتٝذ١ يع١ًُٝ ايه١ًٝ
 عَُٛا. ايتُهني غطع١ ٚاػاٙ ع٢ًساغِ 

 َجٌ ا٭غاغ١ٝ ايتشت١ٝ ٢ايبٓ تطٜٛط خسَات ٚتععٜع ؾطم ايب٢ٓ ا٫قتكاز١ٜ طٜٛطإ ت
 ٚمتهني اؿس َٔ ايؿكطٚ ،ايُٓٛ املػتساّ تععٜع يف تػِٗ ايٓكٌ ٚا٫تكا٫ت ٚايهٗطبا٤

اييت تػاعس  ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ ٚتؿذٝع تهايٝـ املعا٬َت عٔ ططٜل خؿض ايٓاؽ
يف  ت٪زٟ إىل ؼ٫ٛت اٱدطا٤ات ٖصٙ ا٭ْٛاع َٔٚ ،نٌ غٛاماٱْتاز يٮظٜاز٠ ع٢ً 

 .78اٱْتاز ٚايعُاي١ ب١ٝٓ
 ططم ٚخٝاضاتا٭غعاض ٚب املتعًك١ املعًَٛات تسؾل َٔتكا٫ت ٫ا ؾبه١ نُا تػٌٗ

 باعتباضٙ أمثٔ اٱْػإ يف تطٜٛط ا٫قتكاز١ٜ ايتشت١ٝ ؾه٬ عٔ اغٗاّ ايب٢ٜٓل، ايتػٛ
 .79املطاؾل ايكش١ٝٚ املساضؽ إىل ٚقٍٛ أؾهٌ َٔ خ٬ٍ نُإ ضأؽ َاٍ
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 املعْقات الطٔاضٔ٘: -ثالجًا

شيو إ اؿكٛم  .ايػٝاغًٞتُهني ي إتايط٥ٝػايطنٝعتإ اؿط١ٜ ُٖا ايسميكطاط١ٝ ٚ
يتشسٜس  ايٓاؽ قسضات تععٜعتػِٗ يف  ايًٝرباي١ٝ اٱْػإ ٚسكٛم ايػٝاغ١ٝ ا٭غاغ١ٝ
هلصٙ  يًؿت ا٫ْتباٙ املٛاطٓني متهٔ سميكطاط١ٝؾاي 80.بكٛض٠ بٓا٠٤ِ استٝاداتٗ

ب١٦ٝ اييف  ؾكطٚميهٔ ايكٍٛ اْ٘  81.ايعٌُ ايعاّيًكٝاّ ب املٓاغب١ ٚاملطايب١ ا٫ستٝادات
يًب٢ٓ اؿس ا٭ز٢ْ  مبا يف شيو ،يًت١ُٝٓ َػبك١أغاغ١ٝ ؾطٚط ؼسٜس  ميهٔ سميكطاط١ٝاي

. نُا تععظ  82ٚؾؿاؾ١ٝ تٓؿص بؿعاي١ٝسٝح  سكٛم املًه١ٚ١ٝ ايتعاقسٜٚ ١ٝايكاْْٛ
ايهؿا٠٤  عٜس َٔ َػت٣ٛاييت ت ٠ؿعايب٢ٓ احمل َٔ خ٬ٍ ا٭زا٤ ا٫قتكازٟ َ٪غػات

ٍٍ أٜهًا ايسميكطاط١ٝ ايتؿاضن١ٝ 83.ٜكني ساي١ اي٬ٚاؿس َٔ  ُٓٛ اي َٔ تكسّ َػت٣ًٛ عا
امل٪غػات  نُا ت٪زٟ، تُهنيقهاٜا ايايؿكط ٚ ؾطم ايتدؿٝـ َٔ بؿهٌ َباؾط تععظٚ

َٔ  ايبًسإ املٓدؿه١ ايسخٌ يف ٚاؿس َٔ ايؿكط ايُٓٛ َػتٜٛات ؼػنياىل  ايسميكطاط١ٝ
 84.ٚاؿهِ ايطؾٝس املػا٤ي١ ،ايكإْٛ، ٚايؿؿاؾ١ٝ تععٜع غٝاز٠ خ٬ٍ

ا٭قٌ  يف ايبًسإ ايسميكطاط١ٝ ايطمس١ٝ امل٪غػات َاتكٝس غايبًا ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو، 
ع٢ً  نجري َٔ ا٭سٝإ يفاييت تُٗٝٔ  ب٢ٓ ايتكًٝس١ٜٚاي ع٬قات ايك٠َٛٔ قبٌ  منٛا

 تتذ٢ً ، نُا ٖٛ يف ايعطام،يف اجملتُعات ايتكًٝس١ٜ  إْؿا٥ٗا. َٓص بسا١ٜ ايٛيٝس٠ اهل٦ٝات
ٚبايتايٞ ٜتهدِ  امل٪غػاتٖصٙ  غ٤ٛ أزا٤مما ٜٓعهؼ ع٢ً ، بك٠ٛ املُاضغات ايتُٝٝع١ٜ

 ايكطاعات مما ٜ٪زٟ اىل تؿاقِ اغتذابات ايػٝاغاتتتأخط ، ٚايكسَات اـاضد١ٝتأثري 
َٔ قسضتٗا  َ٪غػات ايسٚي١ ؾكست بعس إ اؾتست سس٠ ايعٓـ ،يف ايٛاقعٚ .ايتٛظٜع١ٝ

، ايؿطم ايػٝاغ١ٝ يف تٛظٜع ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ بني اؿاز٠ ايتؿاٚتاتَعاؾ١  ع٢ً
امل٪غػات شات  متهٓت ،باملكابٌ. ٚاـسَات ا٫دتُاع١ٝ ايسٚي١ ظا٥ـٚٚ ٚا٭قٍٛ،
  اييت دعًت تًو، ٚتٓؿص غٝاغات ت١ُٜٛٓ ؾاع١ً َٔ إ دٝس٠ ا٭زا٤ايٛظا٥ـ 
 .امله١ْٛ َٓٗا ايكاعس٠ ايؿعب١ٝ يًُػا٤ي١ أَاّ عطن١ امل٪غػات
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 التنهني الجالح: خٔازات االصالح مً أدلاملبشح 

التنهني مً خالل التعبٝ٘ االدتناعٔ٘ -أّال

، يتعب١٦ ا٫دتُاع١ٝٚاايتُهني ايع٬ق١ بني  ٓاقؿت٘مب اـاق١ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ تعٗط تكاضٜط
 أؾطاز اجملتُعتٓعِٝ ي زاؾع مبجاب١ٜٚعس  ػاٚظ عًُٝات اختباض ايعَٔ ايٓؿاطإ ٖصا 

ايبشح َؿانًِٗ ٚ َٔ خ٬ٍ تكاغِبطاَر  فُٛع١ إدطا٤ات ترتمجٗا ٫ؽاشٚسؿعِٖ 
َػاعس٠  ٚاؿكٍٛ ع٢ً ،َٛاضزٖا اـاق١ عٔ ططٜل ػُٝع خاق١ بِٗعٔ سًٍٛ 

 نأؾطاز تؿهٌ سٝاتِٗ اؽاش ايكطاضات اييت عًُٝات بٓؿاط يف ٚاملؿاضن١ خاضد١ٝ
 .احملًْٞعاّ اؿهِ ٚ ا٭غط ٚنأعها٤ يف

هلصٙ  ُتًكنيا٫ٚناع ايػًب١ٝ ن ايٓاؽ ع٢ً ا٫ْتكاٍ َٔ تػاعسإ عًُٝات ايتعب١٦ 
 َعطؾ١ َٔ ثِاحمل١ًٝ، ٚ مبذتُعاتِٗ ١ٜٛٝاؿ َٛاطٓني تتٛؾط يسِٜٗ املعطؾ١ إىلاـسَات 

  .ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ - باؾط٠ضمبا امل -ايتػٝري ٱسساخ أؾهٌ ايػبٌ

 متاَا ػػس ايت١ُٜٛٓ غرتاتٝذٝات٫ا دسا َٔ ق٬ًًٝ ًاعسز٫ٚ ٜطاٚزْا از٢ْ ؾو إ 
ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  - ايتُهني مجٝع أبعاز يف منٛشز ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

ات اجملُٛعقسضات  َٚٔ ثِ ايتعب١٦ ا٫دتُاع١ٝؾطم  تععٜع، ٚاييت َٔ ؾأْٗا ٚايػٝاغ١ٝ
 ؾٝا٤ اييتا٭ايتسخٌ يف  ْطامتٛغٝع ايٓاؽ ٚ املتاس١ اَاّ ٝاضاتاـتٛغٝع ب، احمل١ًٝ
اييت تٛنع يف نجري  اهلٓسغ١ ا٫دتُاع١ٝ قا٫ٚت ع٢ً عهؼ ٜهٕٛ، ٚاايكٝاّ بٗ ِٗميهٓ

 َٓعَٛات ايتعب١٦ ا٫دتُاع١ٝ عًُٝاتتهع   ،خربا٤ خاضدٝني َٔ قبٌَٔ ا٫سٝإ 
١ٜ.ٛايتُٖٓا دٗٛز زا٥ط٠يف  ع٢ً َػت٣ٛ ايكاعس٠ ايؿعب١ٝ املٛاطٓني ٚاٚيٜٛات ايكِٝ

ع٢ً ْطام  اغرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ إ تهطًع – َٔ ايهطٚضٟ بٌ - املؿٝس َٔ يصا ؾإ
بكٛض٠  يعٌُاٚاملسخ٬ت َٔ أدٌ تأَني فا٫ت  ايسعِاْب ٛدؼسٜس يف   ،ٚاغع

 .ؾعاي١ َٚػتسا١َ

اؿكٝك١ٝ ا َٔ خ٬ٍ تٛغٝع ايؿطم املػتساّ يف ايعطام ايتُهني تععٜع خٝاضات هٓٓامي
زميكطاط١ٝ َتعسز٠ ػطب١ سٜٓا ي، شيو إ ايبؿط١ٜايت١ُٝٓ ٚ ايؿكط باؿس َٔ شات ايك١ً

أٚد٘ ايػٝاغات اؿاي١ٝ ٚ ْكاط ايهعـ يف يتكشٝح دٖٛط١ٜايٝات  تعتُس ا٭سعاب
  امل٪غػات. يفايككٛض 
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ؾهٌ َٔ  أغٛأ ايسميكطاط١ٝ ٖٞإٔ " شات َط٠ ٖٚٛ ٜبتػِ ْٚػتٕٛ تؿطؾٌيكس قاٍ 
 غطمي٘ "ٖصا ٚقت ٯخط. َٔطب ا٭خط٣ اييت ػ ا٭ؾهاٍ تًو باغتجٓا٤ اؿه١َٛ أؾهاٍ
ؿس َٔ إ اْٗا متٌٝ اىل:، ا٭غاغ١ٝ يًسميكطاط١ٝ ايكؿات ث٬ث١ َٔ نإ ٜؿري اىل احملاؾغ

 .تععٜع املػا٤ي١ٚ تععٜع اؿهِ ايطؾٝس غتبعاز؛٫اعًُٝات 

تعٜس  ا٫قتكاز١ٜا٫ستٝادات ؾس٠ إٔ " ٔقأَاضتٝا ، قاٍ َه٢ ْكـ قطٕ أنجط ََٔٓص 
.85" ايػٝاغ١ٝ يًشطٜات اؿاد١ املًش١ َٔ

، ّذلو لألضباب املهسض٘ يف ٍرِ الدزاض٘ ٓلدط األضاع امليطكٕ خلط٘ متهني املسأٗ التْدُ ٍرا

 ٔ٘:تاال

   خ٬ٍ ١ اؿٜٝٛ ايجٛض١ٜايسميكطاط١ٝ ايتش٫ٛت  تعُٝلع٢ً يسٜ٘ ايكسض٠ َٔ
تطٜٛط ا٭ٚيٜٛات ٚٚ ايػٝاغاتٚ ايرباَر ؼ٫ٛت دصض١ٜ يفاسساخ 

امل٪غػات.
  يف اجملتُع. ٜعاجل ايتؿٖٛات ٚا٫خت٫٬ت
 خٝاض يتطٜٛط  هٌ ؾطزي ٜتاح َتهاؾ١٦، سٝحؾطم  ع٢ً خًل تٓؿٝصٖا ٜػاعس

َٔ اختاضِٖ. يكٝاز٠ سٝا٠ ٘قسضات ٚاغتدساّ
   َػت٣ٛ ايكاعس٠ ايؿعب١ٝ ايػٝاغ١ٝ،ع٢ً  بازضاتامل غٛف تععظٖصٙ ايع١ًُٝ 

طا٤ ٚاحملطَٚني أنجط َٔ يًؿك يتُهني ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكاز٫ٟتاس١ ؾطم ا
.ِغريٖ
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 ؛ٚاالعزّبػ١خ
 ثّب) اال٘زّبَ اٌغ١بعٟ ئٌٝ ِغبٌجبرُٙ ٚ دػُ اٌؾظٛي ػٍٝ فٟ اٌزؼج١ش ػٓ إٌبط فُٙ رؼض٠ض اٌفؼبي فٟ  دٚس٘ب .ة

 فٟ رٌه
 ؛االؽز١بعبد االلزظبد٠خ ِغبٌجبد

  "فٟ اٌغ١بق االعزّبػٟ االلزظبد٠خ االؽز١بعبد   فُٙثّب فٟ رٌه   " ٚضغ رظٛس ٌالؽز١بعبد فٟ اٌجٕبء دٚس٘ب .ط
 .:::2اٌّظذس; أِبسر١ب طٕٓ اٌز١ّٕخ ؽش٠خ، عٍغٍخ ػبٌُ اٌّؼشفخ ، 
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 ايكطاع ح، ٚباتتاضى٘ اؿسٜ َٔ ا٭نجط إ٬َٜا ايّٝٛ نُٔ املطس١ً إ ايعطام ٜكع
 ٚي٫١ٜٛأٚبصيو تهٕٛ  ايسميكطاط١ٝ. أغؼَٚٔ ثِ  ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ ٜٗسز اؾاضٟ

 َ٪١َٓ امل٪غػات عٌُ نطٚض٠ دعٌ ٖٛ تعطنًا ي٬ظَاتا٭نجط  إايبًسَجٌ ٖصٙ يف 
ايج٬ث١ ايتٓؿٝص١ٜ ػًطات اي ايسميكطاط١ٝ يفؼكٝل املُاضغات  نُإَع  ايٓاؽ ُٝعؾ
 ٚايكها١ٝ٥.ايتؿطٜع١ٝ ٚ

إنؿا٤ ايطابع  َٔ ؾأْٗااييت  يٝاتا٫ٛنع آْا عاد١ ي أخط٣،، َٔ بني أَٛض ٜعين ٖصا
ٚنُإ  ايتُٝٝع، ٚايكها٤ ع٢ً ايؿػاز َعاٖط َٔ شسيً ٚاملػا٤ي١ ايؿؿاؾ١ٝن امل٪غػٞ

ايتُهني  ايكا٥ِ بني ٓاقضايت ملعاؾ١ ت،ع٢ً مجٝع املػتٜٛاٚ ايٓاؽنٌ أقٛات  مساع
 عكٝس٠بٛقؿ٘ اي –ٓٗر ايكا٥ِ ع٢ً اؿكٛم ، ٚاملٚا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ

 .ًشس َٔ ايؿكطايٛط١ٝٓ ي غرتاتٝذ٫١ْٝكط١ اضتهاظ ا إٔ تكبحب – ًتُهنيي املطنع١ٜ

ايػٝاغ١ ايعا١َ يتشكٝل ايُٓٛ يكاحل بطاَر  تسؾعهب إ  تُهنيٖٚٓا ؾإ خٝاضات اي
ايطٚابط ع٢ً إ تهٕٛ يكاحل ايؿكطا٤   ه١ًٝايػٝاغات ايإ تٛد٘  ايؿكطا٤. ٖصا ٜعين

ٖٚٓا تععظ ٚايُٓٛ ايعازٍ.  ضن١ااملؿَٔ ق١ٜٛ يتشكٝل ْطام ٚاغع  ١ٚاؾع٥ٝ ١ايهًٝ
ع٢ً املػت٣ٛ  ت١ٓٝامل ايتٓع١ُٝٝ اتايكسض ،اي٬َطنع١ٜ ايؿعاي١ ع٢ً املػت٣ٛ املتٛغط

ا٭ظ١َ اؿاي١ٝ ٫ٜٚؿٛتٓا إ ْصنط إ  .١ٚاؾع٥ٝ ١ايطٚابط ايهًٝ تٛثٝل َٔ خ٬ٍ ايؿعيب،
أدٓس٠  قًبايتُهني يف عًُٝات املًش١ يٛنع  اتتػًط ايه٤ٛ ببػاط١ ع٢ً ايهطٚض

ايصٜٔ  ٭ٚي٦و املٛاطٓني ٫غُٝااجملتُع، ٚيف يتشٍٛ يهُإ زٜٓا١َٝ ا ايعطامايت١ُٝٓ يف 
َٓص تعطنت ايب٬ز اىل ا٫ظَات بػبب  َإغتبعاز ٚايتُٗٝـ أٚ اؿط٫اٜعإْٛ َٔ 

 . عاّ  اؿطٚب ٚا٫ست٬ٍ
 

 بسامر االصالح مً أدل التشْل املطتداو -ثاىٔا

 :َا ًٜٞ ٙ ايسضاغ١ٖص ٗاتاييت قسَ ايتش٬ًٝت اظٗطتٗااييت ٪ؾطات يعٌ ابطظ امل  

 َع يف ايب٬ز ايؿاٌَ ايتُهني َٚ٪ؾط َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ انؿاض 
ٚقس  ٚاحملاؾعات بني ايطٜـ ٚاملس١ٜٓ ٚبني احملاؾعات. بني املٓاطل نبري تؿاٚت
ا٫ضن١ٝ  ٚا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ ايتُهني ا٫دتُاعٞ بنياملٛا١ُ٥  ٚؾطت
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 ايتُهنيع١ًُٝ  كاطعات، عس شاتٗا، دعًتايت ٖصٙ ايكا٥ِ. يًكطاع ـكب١ا
.ع١ًُٝ ايتُهني اعاقت ا٫ظَات ملس٠ ط١ًٜٛاغتُطاض  غري َػتسا١َ، شيو إ

  ع٢ً ايطغِ َٔ ايتكسّ ايصٟ اسطظ خ٬ٍ املس٠ املان١ٝ يف بعض َ٪ؾطات
ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ )اؿٝا٠ املتٛقع١ ٚايبطاي١(، اظزاز ايتؿاٚت يف تٛظٜع ايسخٌ 

إش تتشٌُ ا٫غط ٚاتػعت يف بعض ا٫سٝإ ايؿٛاضم بني اؾٓػني، 
ٚاجملتُعات ايؿكري٠ عب٦ًا َعزٚدًا دطا٤ تػاضع ايتسٖٛض ايب٦ٝٞ.

  َٔ ٜعاْٞ ايعطام ايّٝٛ َٔ ْكل يف ايب١٦ٝ ايكازض٠ ع٢ً ايتُهني ٚايتدؿٝـ
َؿه٬ت ايؿكط بػبب نعـ ايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١ ٚع٢ً مجٝع املػتٜٛات ؾه٬ 

سز اغتسا١َ ايت١ُٝٓ.عٔ نعـ اَها١ْٝ ايػٝطط٠ ع٢ً املٛاضز اييت باتت تٗ
إْط٬قًا مما تكسّ ؾإ ايػٝاغات ٚخٝاضات ايتسخٌ ٜٓبػٞ إ تػري ٚؾكًا 

 يًتٛدٗات ا٫ت١ٝ:
تعنٔل املطاز الدميكساطٕ -

 سميكطاطٞايعٌُ اي ٚتطقني َ٪غػات إْؿا٤يف اٟ فتُع  تعُٝل ايسميكطاط١ٝ ٜتطًب
ايتؿاضن١ٝ ْٚعاّ اؿهِ ايكا٥ِ ا٫غتذاب١، ٚتععٜع املُاضغات ايؿؿاؾ١ٝ ٚ أْع١ُ ٚتععٜع

ٖصٙ  يتشكٝل ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ ميهٓٓا إٔ تؿري إىل يف ٖصٙ ايسضاغ١. املػا٤ي١ ع٢ً
 ع١ًُٝ  تعُٝل ايسميكطاط١ٝ سكٝك١ اغاغ١ٝ ٖٛ إٔ َع ٬َسع١. ايّٝٛايعطام  يف ا٭ٖساف

 ٚيهٔ. َع اـطٛات أ٫خط٣ؾٝٗا  نٌ خط٠ٛ، أش تتساخٌ ٚتتهاٌَ ٫ ْٗا١ٜ هلا
  .١َُٗ نًٗاٖٞ ا٫خط٣   تعطٜؿٗا اٚ اؿكا٥ل اييت تػِٗ يف ٛات ا٭ٚىلاـط

ع١ًُٝ  ٫ ٜتذعأ َٔ ٤ذعن دًػات ا٫غتُاع ايعا١َ عتُسإٔ ت هٔمي ٚيف ٖصا ايػٝام
 عاٜرياملتطبٝل  يهُإ اهل٦ٝات ايسغتٛض١ٜ يف املٓاقب ايط٥ٝػ١ يف ا٭ؾطاز تعٝني

 .يتًو املػ٪ٚيٝات املطؾشنيع٢ً  ٪٬ٖتاملٚ

 ٕايعسٍ تطغٝذ اغؼإ٫ َٔ خ٬ٍ  ٫تسضى محا١ٜ سكٛم اٱْػإ طاملا ا 
هؿا٠٤.ايؿعاي١ٝ ٚايٚ با٫غتك٬ي١ٝ ايكها٤ ٜتُتع، هب إٔ ْٚؿاش ايكإْٛ

 ٕٚؾإ تعُٝل ايسميكطاط١ٝ، أَط نطٚضٟ ي سكٛم اٱْػإ ا٫يتعاّ مبباز٨ ٭
 سكٛمؾ١ٓ  َجٌ، ؿكٛم اٱْػإ ١٦ٖٝ َػتك١ًايهطٚضات تكتهٞ ٚدٛز 
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، ميهٔ إٔ تًعب يف مجٝع أما٤ ايب٬ز تٓتؿط ق١ٜٛ َع ٚدٛز ؾبه١، اٱْػإ
.َه١ُْٛٚ ق١ُٝ سكٛم اغاغ١ٝتاَني  هُإي زٚضا نبريا

 إنؿا٤ ايطابع امل٪غػٞ ع٢ًٖٛ هُإ سكٛم اٱْػإ إ أؾهٌ ططٜك١ ي 
 يف إٔ ٜعٝؿٛا ايصٟ ٜهؿٌ اؿل ايت١ُٝٓ،ع١ًُٝ يف  اؿكٛميتأَني  ايٓٗر ايكا٥ِ

 إ ت٪اظض ٜٓبػٞ باملطأ٠ املٓعُات ٚاهل٦ٝات املع١ٝٓ بؿ٪ٕٚ. ايهطا١َاغاغٗا  سٝا٠
ٖصٙ  نُٔ نطا١َ املٛاطٔ ع٢ًبؿهٌ ناٌَ يًشؿاظ  اهل٦ٝات ايسغتٛض١ٜ

.اجملُٛعات
 اْتدابات سط٠ نُإ  يٝؼ ؾكط َٔ أدٌ نطٚض١ٜ ْتداب٫١ٝق٬سات ا٫ا

ايجكاؾ١ٝ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ٚ ايتُجٌٝ ايعازٍ ؾُٝع يهُإ أٜهاعازي١ ٚيهٔ ٚ
.ايعًُٝات ايػٝاغ١ٝيف 

ٚط١ٝٓ ؾعاي١  ات٦ٖٝٚ اتغٝاغ  ربملإ ايعطاقٞاي ٜٓبػٞ إ ٜطٛض اىل داْب َاتكسّ، 
. إ َععِ ايكطاضات شات ايك١ً بايػٝاغ١ ايعا١َ يت تتعًلايط٥ٝػ١ اي ايكطاضاتيكٓع 

 بايػٝاغات تتطًب َٛاؾك١ تًو اهل٦ٝات، ٚيتشكٝل شيو:

ايػٝاغات ايرباَر ٚاتػام ٚ ايتٛاؾل ايػٝاغٞ يتشكٝلَٓاغب١  اتاعتُاز آيٝ 
ا٫ططاف  بني شات ا٭١ُٖٝ ايٛط١ٝٓ ايكهاٜا ايط٥ٝػ١ ا٫غتُطاض١ٜ يفنُإ ٚ

ع٢ً  ، ٚاؿؿاظايتٓاقهات ا٫دتُاع١ٝعاؾ١ مل ٖصا أَط بايؼ ا٭١ُٖٝٚ .ايربملا١ْٝ
ٚؾعاي١. َ٪غػات ق١ٜٛخًل ٚ ايػٝاغٞا٫غتكطاض 

َٔ ادٌ  اؿؿاظ ع٢ً املهاغب اييت سككتٗا املطأ٠ ٚنُإ تهاؾ٪ ايؿطم 
.يف ايربملإ ٚاهل٦ٝات ٚامل٪غػات ايٓػا٤ َٔ ايتُجٌٝ ايهايف ؼكٝل

 :ت١ٝا٫ عتباض املباز٫٨ا يف ٚنع ب أٜهايف ايٛقت ْؿػ٘، ه

 أَط نطٚضٟ  شات ايك١ً با٭َٔ امل٪غػات إنؿا٤ ايطابع ايسميكطاطٞ ع٢ً
.َٚػاضاتٗا ايسميكطاط١ٝتعُٝل ي
 اـس١َ  يف َ٪غػات قٓع ايكطاض عٓسايكسض٠ ع٢ً ايتٓب٪ ٚاٱْكاف ٚ ا٫ْؿتاح

نُإ ؼػني اغتدساّ املٛاضز ٚ يفتععٜع ايهؿا٠٤ ي اغاغ١ٝؾطٚط  ٖٞ املس١ْٝ
املكس١َ. اـسَات
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 ٔيتشػني املكس١َ  املس١ْٝ اتاـسَ َٔ ايهطٚضٟ إبعاز ايطابع ايػٝاغٞ ع
.ع٢ً املػت٣ٛ امل٪غػٞؼكٝل ا٫غتكطاض ٚ ا٭زا٤

 اييت تعاْٞ َٔ  اجملُٛعات إزضاز َٔ خ٬ٍ إق٬سات سه١َٝٛ تبين هب
املػت٣ٛ احملًٞ.ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين ٚ، غٛا٤ َ٪غػات ايسٚي١ يفسطَإ 

 قاب١ً يًشٝا٠ عًٗاه اعاز٠ ايٓعط يف اهلٝانٌ ا٫زاض١ٜ يف اجملتُعات احمل١ًٝ مبا 
أٜهًا  اؿهِ احملًٞ. تععٜعَٔ ادٌ ٓكٌ ايػًط١ ؾعاي١ ي اٱزاض١ٜٚايٛسسات 

 اؿهِ ايصاتٞ احملًٞ َػاضات تععٜع بٗسف تهاضب١امل كٛاْنيتكشٝح اي هب
تطٜٛط:ي ٖٓاى ساد١، ع٢ً املػت٣ٛ احملًَٞطنع١ٜ ؾعاي١ ٚتأَني ٫
   اـس١َ املس١ْٝ؛يتكسِٜ ازا٤ اؾهٌ يف فاٍ  احمل١ًٝايهٛازض
  ي٬َطنع١ٜ املاي١ٝ، اتععٜع
  ٍايت١ُٝٓ ٚ اؿس َٔ ايؿكط ايتكسّ احملطظ يف بع١املتْعاّ ضقس ؾعا

 .ايبؿط١ٜ

 بٓا٤ ايكسضات ايتٓع١ُٝٝ عٓس ؾعاي١ إٔ تكبح اي٬َطنع١ٜ ميهٖٔٚٓا ٫بس َٔ ايكٍٛ إ 
 اهل٦ٝات احمل١ًٝ.ايتٓػٝل َع ٚ ايتعب١٦ ا٫دتُاع١ٝ َٔ خ٬ٍ

ّممازض٘ املسأٗ فهسًاالتدفٔف مً غبح التنٔٔص عد  -

 ،عكٛم املًه١ٝ ٫غُٝا َاٜتعًل ايكا١ُ٥،  ايتُٝٝعاٟ َعٗط َٔ َعاٖط هب ايكها٤ ع٢ً 
ٚنع آي١ٝ يهُإ تطبٝل ا٫يتعاَات ٚمبا يف شيو اٱدٗاض.  ٚايكش١ اٱلاب١ٝ

:َٔ ٫بسايسٚي١ٝ. ؼكٝكا هلصٙ ايػا١ٜ، 
 ٚؾل  َهاؾش١ ايتُٝٝع ٚإْؿاش اـسَات ايكا١ْْٝٛ تععٜع ؾطم ايٛقٍٛ إىل

ايكٛاعس ٚا٭ْع١ُ.
 ايجا١ْٜٛ املساضؽ يف املٓاٖر ايسضاغ١ٝ يف ايكاْْٛٞ ا٭غاغٞ ايتعًِٝ تهُني 

 .ؾُٝع املٛاطٓني يتععٜع دٛاْب ايتُهني ايكاْْٛٞ

يف  ٫ٚ غُٝا ،َٔ ايٓاس١ٝ ايتأضى١ٝ اىل ا٫طط ٚعًُٝات اْؿاش ايكٛاْني ايٓعطعٓس ٚ
 ؾإ عًُٝات ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ اؿاي١ٝ اييت ميط بٗا اجملتُع ايعطاقٞظطٚف ا٫ظَات 

أنجط اغتذاب١  اىل بطاَر تتشٍٛ ايجكاؾ١ امل٪غػ١ٝيف اجملتُع ئ تهٕٛ ٜػري٠ َا مل 
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اؿٛادع يف املٛاقـ اظاي١ زٕٚ ٚقٍٛ اؾُٝع إىل املعًَٛات، ٫ ميهٔ ٚ يًؿعب.
ٚتكسِٜ ايسعِ يعٜاز٠ ؾطم اؿكٍٛ ع٢ً  ع٢ً ايطغِ َٔ ايتػٝريات ايكا١ْْٝٛ ،ايكا١ُ٥

ظَٔ ١ٜٛٝ ٱضغا٤ ايسميكطاط١ٝ، ٚتػٝري ايجكاؾ١ امل٪غػ١ٝ اييت ؼهِ َٓص اؿ املعًَٛات
. ٚباختكاض ميهٔ ايكٍٛ إ عًُٝات اظاي١ ؾبح ايتُٝٝع ٚاضغا٤ ع١ًُٝ قٓع ايكطاضبعٝس 

ٔ ٜعًُٕٛ عكٍٛ أٚي٦و ايصٜ ئ تتِ َٔ زٕٚ تػٝريات دصض١ٜ يف قِٝ ايسميكطاط١ٝ
 زاخًٗا.

ضمبا ايصٟ ٜ٪نس بإ ايتػٝري  تتٓاقض َع ايطأٟ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ اؿه١ُ ايتكًٝس١ٜ
يف مجٝع  املعطؾ١ تهاضٜؼ ػريتباتت  تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات اؾسٜس٠  ، ؾإدٝاٍ٭  تازو

 املٛاقـ ٚ يتػريات يفيف اسساخ ايهجري َٔ ا نبري نُا غاُٖت بؿهٌ، أما٤ ايعامل
 دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ٚاملعطيفايٛنع ا٫ يف تش٫ٛتي، مما ٜٓصض بهجري َٔ اايػًٛنٝات

 .ا٫خط٣ ٚغريٖا َٔ اجملُٛعات يًُطأ٠

بياٛ ضٔاضات اصالح نلٔ٘ داعن٘ للفكساٛ -

إ  .يكاحل ايؿكطا٤ مل تهٔ ٚاظَات غٝاغات بػبب ايعطام َتؿاقًُا يف ايؿكط اغتُط
عسز  ٜهؿـ عٔ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكط اييت اطًكت عاّ  اغرتاتٝذ١ٝت٣ٛ حمل ًاميٛتك

استٝادات  يتًب١ٝ ع٢ً مٛ أؾهٌايرباَر ايكا١ُ٥ ايػٝاغات ٚ يتٛدٝ٘ َٔ ايٓكاط
 ،عسّ ايتُهنيٚايتُٝٝع ٚ اٱقكا٤ َعاؾ١ َؿانٌٚع٢ً مٛ ؾعاٍ ع٢ً  ٜٚطنع، ايؿكطا٤

َهاغب ع٢ً ا٫ضض تععظ َٔ ؾطم  يتشكٝل إطاض ايػٝاغ١ ايعا١َ نُا واٍٚ زؾع
.ايُٓٛ يكاحل ايؿكطا٤

 :إذا الينْ لضاحل الفكساٛ ٓضبح

  ؛ ايؿكطا٤ اـاق١ يكاحل ا٭قٍٛ تغتدسَأ
 ايؿكطا٤؛ اييت تعٌُ ؾٝٗا ايكطاعات تؿهٌ عٓسَا
  ايؿكطا٤ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا يطقع١ اؾػطاؾ١ٝا يفعٓسَا تكع.

ٚايرباَر  ٚايػٝاغات اٱق٬سات بؿهٌ َؿكٌ ميهٔ إٔ تجطٟ ٖصٙ ايٓكاط
 املٓاقط٠ يًؿكطا٤
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 تعصٓص فسظ اليَْض الصزاعٕ بْصفُ قطاع نجٔف العنل -

 تدؿٝـ ًَٔي ايعضاع١ يف ايُٓٛ ايكا٥ِ َتابع١تطنع ع٢ً  اٖتُاَات ايعطامٛدس يف ت
% َٔ ايعطاقٝني ٜعٝؿٕٛ زٕٚ خط ايؿكط ٚيعٌ َٔ املٓاغب ا٫ؾاض٠ إ  ؛ ايؿكط

 ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ. 86ٚ% يف اؿهطَكابٌ  % يف ايطٜـايٓػب١ اىل تطتؿع ٖصٙ 
 ع٢ًأنست  َٔ ايؿكط تدؿٝـاغرتاتٝذ١ٝ ايٚ -خط١ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ 

إ٫ إ  يؿكطا٤،املٓاقط٠  ايطق١ٓٝايكاعس٠ ٚ ًُٓٛيعطٜض نُؿتاح  يًعضاع١ ايسٚض ايط٥ٝؼ
يًدط١  ايتُٟٓٛ ُٓعٛضيً ايتٓؿٝص ايهاٌَ زٕٚ تشكل٫ٜ ميهٔ إٔ شيو ايتٛد٘ 

شٚ اٚي١ٜٛ  هب إٔ ٜهٕٛ ايُٓٛ ايطغِ َٔ إٔباْ٘  ميهٔ ايكٍٛ، باختكاض  .١ٝايعضاع
َٔ أدٌ إٔ  ٖٝهًٞ ىهع يع١ًُٝ ؼٍٛإ  ايكطاع ْؿػ٘ع٢ً  ؾإ، ٞايعضاع يًكطاع

 .يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚايتدؿٝـ َٔ ايؿكط زٚضا ض٥ٝػا  ًعبٜ

ع٢ً  غهإ ايطٜـ يتؿذٝع مته١ٝٓٝب١٦ٝ  خًل ايسٚي١ب ع٢ً ٖصا ايتكٛض هَٔ اْط٬قًا 
إعاز٠ تٛظٜع  ٖٚصا ٜتطًب أخط٣قطاعات  َٔ ادٌ ايعضاع١اْتاز  ٚتطى ايعضاع١ تػٜٛل

قطاعات  تكٓٝع ٚايتٛغع ايػطٜع يً َٔ خ٬ٍ ؿطم ايعٌُينبري٠ تٛغٝع ٚ ا٭ضانٞ
تٛغع  اىل  ايعضاع١ إعاز٠ ٖٝه١ً ٚبصيو ٜ٪زٟ ،ًطٚابط اـًؿ١ٝي قٟٛ ٚتععٜع اـسَات

 ايتُهني. ؾطم تععٜع ع٢ً َباؾطتأثري  َع، ؾطم ايعٌُ يف نبري

، ٖصٙ ايتشػٝٓات .ايؿطم ٚتٛغٝع كسضاتاي تععٜع أغاغا ع٢ً ٜعتُس َجٌ ٖصا ايتشٍٛ
 اـسَاتٚتكسِٜ اـسَات ا٫دتُاع١ٝ  آي١ٝٚ امل٪غػ١ٝ هؿا٠٤اي ع٢ً تٛقـت، ابسٚضٖ

ٚا٭غٛام  اٱضؾاز ٚايتهٓٛيٛدٝافا٫ت  أٜها ا٭غاغ١ٝ، ٚيهٔ ؾكط تيٝػ
متجٌٝ  ٚنُإ هلصٙ اـسَاتتععٜع ايؿؿاؾ١ٝ ٚاٱزاض٠ اجملتُع١ٝ ، ؾه٬ عٔ ا٥٫تُإٚ

ايُٓٛ  ؾطم نٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ ٜ٪زٟ إىلٚمبا  إزاضتٗا يف ؾإ ؾُٝع ايؿ٦ات عازٍ
َع اغتٗساف اـسَات املكس١َ  ْعاّ اٱْكاف يف عٓكط بٓا٤ َٔ املِٗ أٜها .ٚايت١ُٝٓ

 خام يًؿ٦ات اهلؿ١.
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تْضٔع فسظ التعلٔه ّاخلدمات الضشٔ٘ -

 ُا١ٜٚشيو ؿ ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ ايتعًِٝ ا٭غاغٞ نُإ اؿل يف هب ع٢ً ايسٚي١
ٜتطًب ا٫ٖتُاّ بايتعًِٝ دٓبا إىل دٓب . ايكسضات ايبؿط١ٜتععٜع سكٛم اٱْػإ ٚ

ؼكٝل ايتٛاظٕ بني َتطًبات غٛم ايعٌُ   ايتعًِٝ مبا ٜععظ إعاز٠ ٖٝه١ًٚ املٗين ٚايتكين
 املػتٜٛات.ٚع٢ً كتًـ  ايجاْٟٛ ٚايعايٞايتعًِٝ  يف ايتعًِٝ ايتكين ٚاملٗينٚخطهٞ 

 ٕايبٓنييًبٓات ٚاٚ ايجا١ْٜٛ  اىل املطس١ً املتٛغط١ ايتعًِٝ إيعا١َٝ تسمت هب أ 
يتشكٝل اضتؿاع َكبٍٛ يف ْػب ا٫يتشام ايكايف اييت انؿهت بؿهٌ خطري 

.87يف ايػٓٛات ا٫خري٠ ٫غُٝا يف املتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ
  ٍت١٦ٝٗ ب١٦ٝ َععظ٠ يٓٛع١ٝ ايتعًِٝ تطتهع بؿهٌ  ا٫ضتكا٤ مبها١ْ ايتعًِٝ َٔ خ٬

اغاؽ ع٢ً ا٫ضتكا٤ مبػت٣ٛ ايعاًَني اقتكازٜا ٚادتُاعٝا ٚدصب اؾهٌ 
اـط١ اىل اط٬م  تػع٢ ايكسضات يًعٌُ يف ٖصا ايكطاع. ٚؾكَا هلصا املػاض،

بطاَر ْٛع١ٝ ي٬ضتكا٤ بٗصا ايكطاع ع٢ً ايكعس احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ، مبا ؾٝٗا ايتعب١٦ 
اجملتُع١ٝ يطؾع َها١ْ ايتعًِٝ بٛقؿٗا املؿتاح يهٌ تػٝري ْٛعٞ ٜكب يف 

ععٜع َها١ْ ٖصٙ امل١ٓٗ َٔ َكًش١ اجملتُع ٚتكسَ٘. نُا تػع٢ ايسٚي١ اىل ت
 خ٬ٍ ايرتنٝع ع٢ً اضبع١ فا٫ت اغاغ١ٝ: 

إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ يف ٖصٙ امل١ٓٗ فعٜا َٔ ايٓاس١ٝ املاز١ٜ. 
بٓا٤ قسضات ايعاًَني يف ٖصا املٝسإ ٚمتهِٝٓٗ. 
املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ: ٜهع ايعٌُ يف ١َٓٗ ايتعًِٝ َهاْا ممٝعا يًؿطز يف ب٦ٝت٘  

ايٛقٍٛ هلا عرب قٓٛات اْتكا١ٝ٥ ٜعتُس ا٫ختٝاض ع٢ً  ا٫دتُاع١ٝ، ٚإ ٜهٕٛ
َعاٜري زقٝك١.

بٓا٤ ايٛطٔ: اعتباض ١َٓٗ ايتعًِٝ املػ٪ٍٚ ايط٥ٝؼ عٔ بٓا٤ ٚقٓاع١ قاز٠  
هعٌ ايعطام وتٌ َػت٣ٛ َتكسَا يف َ٪ؾطات  ٖٚٛ قطاع ميهٔ إ املػتكبٌ،

ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. 
 بايتدطٝط تكّٛ اييت ا٫غاغ١ٝ زا٠ا٫ ٖٞ ا٫زاض١ٜ ايبؿط١ٜ طاملا إ املٛاضز

  خاق١، ا١ُٖٝ ٜهػب ا٫زاض١ٜ ايكٝازات ؾإ تسضٜب ٚايتٓؿٝص، ٚايتٛدٝ٘
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 ا٫َهاْات اغتعُاٍ ٚتطؾٝس اغتػ٬ٍ ٚسػٔ محا١ٜ ع٢ً ٫غُٝا ٚاْٗا تػٗط
 ايتشت١ٝ. ٚايبٓٝات املاز١ٜ

 

 يف مساسل التعلٔه ناف٘: احلد مً التطسب 

تععٜع ؾطم دصب ايطًب١ ي٬دٛا٤ املسضغ١ٝ َٔ خ٬ٍ تصيٌٝ ايكعٛبات ٫غُٝا  
ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ متهني ايؿطا٥ح ايؿكري٠ َٚٓدؿه١ ايسخٌ َٔ اؿام ابٓا٥ٗا 

ٚبٓا٤ املٗاضات ٚايتسضٜب املٗين يهُإ بكا٥ِٗ يف ايٓعاّ  ،بايتعًِٝ ٚابكا٥ِٗ باملساضؽ
 ايتعًُٝٞ.
َعس٫ت  َع ا٫خص با٫عتباضظٜاز٠ َعس٫ت ايكٝس باملطاسٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١،  

 .يًؿ٦ات ايعُط١ٜ يف غٔ ايتعًِٝ ايعٜاز٠ ايػها١ْٝ
تٛؾري ب١٦ٝ ؼكل ايٓذاح يهٌ طايب َٓدطط يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚتكسِٜ   

 يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚخؿض نجاؾ١ ايكؿٛف. املػاعس٠ ٫ْكاش َٔ ٜتًهأ
 تٛؾري ايب١٦ٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ املٓاغب١ ٫دتصاب ايت٬َٝص ٚايطًب١. 
 اعتُاز بطاَر تٛع١ٝ اجملتُع بأ١ُٖٝ ا٫يتشام مبطاسٌ ايتعًِٝ ناؾ١. 
ايهؿـ املبهط يًطًب١ املٖٛٛبني ٚدصبِٗ ملساضؽ املٖٛٛبني ٚتكسِٜ ايطعا١ٜ  

 املٓاغب١ هلِ.
 

 :٘ٔذلْ االم 

تُع يف َٛاد١ٗ ؼسٟ ا١َٝ٫، ٚتععٜع ؾطم ا٫يتشام ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ مته١ٝٓٝ تػاعس اجمل 
 ٚتطقني قسضات امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ:

ل اؾػطاؾ١ٝ.ببعض املٓاط ٗاَٛاد١ٗ ا٭غباب امل٪ز١ٜ ٫ضتؿاعٚقٛ أ١َٝ ايهباض  
ٚظاض٠ ايرتب١ٝ )اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ ا١َٝ٫(  زعِ ٚتععٜع اَهاْات ٚقسضات 

 
  ْٗالسٓفٔ٘ احلغسٓ٘:جتطري الفذ 

ضزّ ايؿذ٠ٛ بني ايطٜـ ٚاملس١ٜٓ َٔ خ٬ٍ تأَني ايتػط١ٝ ايؿا١ًَ ؾُٝع  َٔ املِٗ 
َساضؽ  بني ا٭نازميٞ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫لاظ ؿذ٠ٛاي تكًٝل ؾه٬ عٔ املٓاطل ايطٜؿ١ٝ.
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 ٖٚصا. ١ًٝعٜهاٱْ ٚايًػ١ ايطٜانٝات ٚايعًّٛ ٫غُٝا يف اختكاقات، ايطٜـ ٚاؿهط
 ٚط١ٝٓ تكّٛ ع٢ً: ٜتِ َٔ خ٬ٍ تبين بطاَر

 َٔ ادٌ نُإ ايتُتع عل ،تععٜع ؾطم ايتعًِٝ يف ايطٜـ ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥ 
مجٝع املػتٜٛات.  ٚيفايتعًِٝ 

تكسِٜ سٛاؾع َاز١ٜ يًطًب١ ٫غُٝا يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ ٚا٫غط ايؿكري٠. 
ٚا٫ضتكا٤ مبػتٜٛات٘ ع٢ً  يتسضٜب املعًُني ؽكٝل ايرباَراؿٛاؾع ٚ إزخاٍ 

 قعٝس ايطٜـ ٚاملٓاطل ايٓا١ٝ٥.
 ٕاهلسف  ؾا١ًَ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا٭ٚي١ٝ تهٕٛ يف فاٍ ايكش١، هب أ

:يٓعاّ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا٭غاغٞ

ٚشيو  يهٌ َٛاطٔ املتاس١ ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ا٭ٚي١ٝ تهٕٛ هب إٔ 
اؾٝس٠.اـسَات ايكش١ٝ ايٛقٍٛ إيٝٗا،بأغعاض َعكٛي١، ٚ يهُإ

ْعاّ ايطعا١ٜ  ايطب ايع٬دٞ؛ ايٛقا١ٝ٥ ٜٓبػٞ إٔ تؿٌُ ٖصٙ  
 َٔ ْعِ نٌٚ، ايتعًِٝ ايعايٞٚ ا٫بتسا٥ٞ ٚايجاْٟٛايكش١ٝ يًتعًِٝ 

ٚايتدطٝط  ،ايعا١َ يكش١ايٓعاؾ١ ٚا اؿسٜج١؛ايتكًٝس١ٜ ٚ ايطعا١ٜ
 طعا١ٜاي ْعاّ( ٚاٱلاب١ٝ)ايكش١   ا٭َٗاتقش١ ٚ ،ايػهاْٞ
ٮطؿاٍ.ي ايكش١ٝ

يتٛؾري َػت٣ٛ  احمل١ًٝايكش١ٝ  ؾعاي١ٝ امل٪غػاتتععٜع اَهاْات ٚ 
احمل١ًٝ َٔ  اهل٦ٝات متهني  ، ٖٚٛ َاٜػتًعّا٭ٚي١ٝ َكبٍٛ َٔ ايطعا١ٜ

 ايسعِ يتٛغٝع فا٫ت  احمل١ًٝ زاض٠ا٫ٚ تساٍٚ ايػًط١ خ٬ٍ
ايهطٚض١ٜ ا٭خط٣.

تْضٔع البيٙ االزتهاشٓ٘ -

 ايططم ٚايهٗطبا٤ - ايتشت١ٝ ا٫قتكاز١ٜايب١ٝٓ  َٔ ايتٛع٫١ٝت اف تٛغٝع
ايكسض٠ ع٢ً ؼٌُ  نُإ َع  ،أٚي١ٜٛ ًَش١ أقبشتبعس إ  – ٚا٫تكا٫ت

، ٜتعني ع٢ً اؿه١َٛ:ٚهلصٙ ايػا١ٜ هلصٙ املطاؾل. ا٫غتسا١َٚاؾٛز٠ ٚ ايتهايٝـ
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 يًكطاعني  ا٭زٚاض ضغِٚ ت١ُٝٓ ايطاق١ ايهٗطَٚا١ٝ٥،ٚانش١ ي إعتُاز غٝاغ١
ايتهًؿ١  َٔ سٝح املؿاضٜعتػًػٌ ٚؼسٜس ا٭ٚيٜٛات ٚ ٚاـام، ايعاّ

.ايؿا١ًَ يًبًسأٖساف ايت١ُٝٓ يتشكٝل املتٛقع١  ؿٛا٥سٚاي
 غٝاغاتاغتدساّ ٚ، ع٢ً املػتٜٛات احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ايططم تٛغٝع بٓا٤ 

هب  ايططمإ اْؿا٤  امل٪غػات املع١ٝٓ. َٔ زٚاض نٌا بؿإٔ ٚانش١ت١ُٜٛٓ 
.ا٫قتكاز١ٜتععٜع املٓاؾع ي  ططٜل بطاَر ا٫غتجُاضعٔ إ ٜهٕٛ 

 ْطام  تٛغٝعَٔ ادٌ  ايطٜؿ١ٝ ا٫تكا٫تربْاَر أٚي١ٜٛ َتكس١َ ي إعطا٤
عٓكطا  املعًَٛات باعتباضٖاتععٜع تسؾل املٓاطل ايطٜؿ١ٝ ٚايٓا١ٝ٥ ٚ ايتٛع١ٝ يف

امل٪غػ١ٝ  ايػٝاغات ٚايرتتٝبات. نُا تًعب ايتُهنئَ عٓاقط  سامسا
 تٛؾط اـام يهُإ َؿاضن١ ايكطاعدصب زٚضُا يف تؿذٝع ٚ اؿه١ُٝ

يف ايٛقت املٓاغب.اـسَات 

تْلٔد فسظ العنل  -

إ تأخص ، ٚإ ٜتكسّ ٫بس اؿل يف ايعٌَُبسأ ؾإ  ،ايٓٗر ايكا٥ِ ع٢ً اؿكٛم متؿٝا َع
أٜهًا  ٜٓبػٞنُا  ز.املٛاضدسٍٚ ؽكٝل ٚ غٝاغ١ ايسٚي١ يف َطنع ايكساض٠ايعُاي١ 
 يًك٣ٛ ايعا١ًَ عٌُايؾطم يتٛيٝس  ايكطاع اـام ٚتٛدٝ٘ ٖصٙ ايػٝاغ١ تؿذٝع

ْطام  تٛغٝع يعضاع١يف َٝسإ ا ايتشٍٛ اهلٝهًٞاىل داْب شيو ٜتطًب  املتٓا١َٝ.
 .ايعٌُ غٛم يفاملطًٛب١  يتٛؾري املٗاضات ايتسضٜب ايتكين ٚاملٗينيف فاٍ  ايتػ٬ٝٗت

  ازاضاتٚ ٦ٖٝٚاتٗا اؿه١َٛ ٚظاضات َٔ تٓٛع١َ بطاَر تسضٜب١ٝايكٝاّ بتٓؿٝص 
ا٫ظزٚاد١ٝ  تذٓبي ايتٓػٝلفا٫ت ٚؼػني  إق٬ح تسعٛ إىل ايكطاع اـام

غٛم  باستٝادات بطاَر ايتسضٜب إ تػرتؾسنُا ٜٓبػٞ  ايؿعاي١ٝ.تععٜع ٚ
 أٚ ايتسضٜب قطاع ، ٫ٚغُٝاٚغري ايطمسٞ ايكطاعني ايطمسٞ هٌ َٔي ايعٌُ

 يًٛؾا٤ ٚتٛدٝ٘ ايػٝاغات َٛسس٠ بطاَرأٜهًا  ؼتاز، ؾاْٗا ايتعًِٝ املٗين
.يػٛم ايعٌُ ١ايٓٛعٝ باملطايب

 املػتعسٜٔ يرتى اضانِٝٗ يف ايطٜـ ؾإ ايهطٚض٠ تكتهٞ ًٓاؽ بايٓػب١ ي
اييت تتٛاؾل َع  ايٛظٝؿ١ٝ املٗاضاتٚ املٗٔتسضٜبِٗ يف ٚقت َبهط ع٢ً 
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نُا  ايعضاع١. ايعٌُ قبٌ اْهُاَِٗ اىل ق٠ٛ ايعٌُ خاضز َتطًبات غٛم
َع  ايتهٝـٚ ،اؿسٜج١ ع٢ً ايعضاع١ٜٓبػٞ إ تأخص با٫عتباض فا٫ت ايتسضٜب 

يف  ىتاضٕٚ ايبكا٤ ٭ٚي٦و ايصٜٔ ػاضٜا ايعضاع١ ِٜتكس يفايتهٓٛيٛدٞ  ايتطٛض
 نطٚض٠ أٜهاهٕٛ ت، غني املٗذطٜٔايعضاعٝ يًعُاٍأَا بايٓػب١   ٖصا ايكطاع.

 ٚنُإ ِإْتادٝتٗ ْٛع١ٝ يتععٜع ٗاضاتع٢ً املهلِ ايتسضٜب ؾطم  تٛؾريي
اىل  ضؾع َػت٣ٛ املٗاضاتإش غايبا َا ٜ٪زٟ  عُاٍ َٗط٠.ن غٛم ايعٌُ زخٛهلِ

 عُاٍ.يً يف اٱْتاز ايعضاعٞ ايتٛغع ايهبري

 
  مبا ٜ٪زٟ اىل ٚ ـ ايتكٓٝات إىل ايتؿذٝع يف اٱْتازٝايعٌُ ايهجغايبًا َاوتاز

ايكٓاعات املٓعي١ٝ ٚايكػري٠ اؿذِ، نُا تتطًب  .ا٫خط٣ خس١َ ايكطاعات
يف  ؾطم ايعٌُ يتععٜع تسضٜب ٛنع بطاَر، بٚا٭عُاٍ ايتذاض١ٜ ايكػري٠

 َٔ خ٬ٍ  ، اىل داْب شيو، ٜتِ ت١ُٝٓ ايكط٣ا٭قٌ منٛااملٓاطل ايطٜؿ١ٝ 
إزَاز ٖصٙ  ٗسفباملٓاطل ؾب٘ اؿهط١ٜ ٚ املسٕ ايكػري٠ بطاَر ت١ُٝٓ تٛظٝـ

.إ َع ايكط٣ احملٝط١ بٗاا٭ْٛاع َٔ فُٛعات ايػه
  إنؿا٤ ايطابع ايطمسٞ ع٢ً ايكطاع غري ايطمسٞ يتشػني ظطٚف نطٚض٠

تٛغٝع ايعُاي١ يف ايكطاع ايطمسٞ َِٗ يٝؼ ؾكط يتٛؾري إٕ غٛم ايعٌُ. 
ايػٝاغات ٚاٱق٬سات امل٪غػ١ٝ  مشٍٛايعٌُ اي٥٬ل، ٚيهٔ أٜها يهُإ 

ُٝع قطاعات ايػهإ.ؾ بايؿا٥س٠

 ٕعُاٍ غري ايطمسٝني ايهُإ ا٫دتُاعٞ يًتٛؾري ٚ يٮدٛض سس أز٢ْ نُا
إْتاد١ٝ  يعٜاز٠أَط نطٚضٟ ٖٚٛ خاضز قطاع ايعضاع١، زاخٌ ٚ ع٢ً سس غٛا٤

 اعتُست ٚطاملا إ غٝاغ١ ايتؿػٌٝ ايٛط١ٝٓ اييت اقطت عاّ   ايعٌُ.
دٓبا إىل  ٜٓبػٞ ايتكسٟ هلا إْتاد١ٝ ايعٌُقهاٜا ؾإ ، ايعٌُ املط١ْ غٝاغ١

صٙ هل دٖٛط١ٜ باعتباضٖا عٓاقط - ايتسضٜب ٚتععٜع املٗاضاتبطاَر  ب َعدٓ
 اإزخاهل ٜتطًب اييت ؿ٦ات احملط١َٚايايعٌُ اـاق١ ب بطاَر ٫ٚغُٝا ،ايػٝاغ١

٫بس َٔ ايٛقٛف اَاّ نٌ  ،ٚاخريًا ٚيٝؼ آخطًا  باغتُطاض. ٚتٛغٝع ْطاقٗا
ايتُٝٝع يف  ٚمماضغاتاملتشٝع٠ ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ايػٝاغات 

ايكٛاعس ٚا٭ْع١ُ. إْؿاش َٔ خ٬ٍ ؼػني ا٭دٛض
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 ٕاؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ تػاعس يف تععٜع ظطٚف ا٫َٔ ا٫ْػاْٞ اييت  طاملا ا
ٚاملؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ، ؾإ  تٓعهؼ اهابًا ع٢ً َٓع ايكطاعات ا٭١ًٖٝ

ايرباَر َاغ١ إىل املهٞ قسَا بتٓؿٝص َجٌ ٖصٙ ايػٝاغات  ايّٝٛ عاد١ ايعطام
ا٫دتُاع١ٝ.ٚا٫مطاؾات اَها١ْٝ تكاعس ا٫نططابات  ملعاؾ١

 متهني الفٝات احملسّم٘ ّاهلػ٘ -

خ٬ٍ عًُٝات قٓع ايػٝاغات ٚبٓا٤ امل٪غػات غايبًا َاٜتِ ػاٌٖ ايؿطا٥ح 
ايؿكري٠ ٚاحملط١َٚ، ٚبايتايٞ تهٕٛ ٖصٙ ايؿ٦ات أنجط عطن١ ي٬غتبعاز مما 

ٜتِٗ َٔ ؾكسإ ا٫َٔ ا٫قتكازٟ ٜتطًب تٛدٝ٘ ضعا١ٜ خاق١ ؿُا
ٚا٫دتُاعٞ. ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو هب إ تب٢ٓ ايػٝاغات ا٫ق٬س١ٝ ٚؾل ض٣٩ 
بعٝس٠ ايٓعط )ع٢ً قعٝس امل٪غػات ٚايػٝاغات( يهُإ ايتُجٌٝ ايعازٍ 
يًُٛاطٓني يف ٖصٙ اجملُٛعات ع٢ً َػت٣ٛ ا٫دٗع٠ اٚ ع٢ً قعٝس اجملتُع 

احملًٞ، ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ: 
 ٌٝاملبازضات ٚاـطٛات ايع١ًُٝ امل٪ثط٠ يًتدؿٝـ َٔ مجٝع اؾهاٍ  تؿع

ايتُٝٝع نس احملطَٚني ٚايؿكطا٤ ٚاملب١ٝٓ ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ 
اٚايجكاؾ١ اٚايًػ١ اٚايسٜٔ َٔ خ٬ٍ  ٚايعطم اٚ ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ

ايسغتٛض  اعتُاز قٛاعس ٚاْع١ُ ق١ٜٛ تٓكـ اؾُٝع تػتُس قٛتٗا َٔ
ايعطاقٞ. 

 ٜٓ بػٞ ايتعاٌَ ٚععّ ٚع٢ً مجٝع املػتٜٛات نس اٟ مماضغات متٝٝع١ٜ
َٔ خ٬ٍ ا٫طط ٚايػٝاقات ايكا١ْْٝٛ. نُا ٜٓبػٞ نُإ سكٛم 

املًه١ٝ يًُطأ٠ ٚدعًٗا أنجط اْكاؾًا.
  نُإ متجٌٝ عازٍ يًٓػا٤ َٔ ايؿطا٥ح ايؿكري٠ ٚاحملط١َٚ ٚاملُٗؿ١

١ٝ ايػٝاغ٫ٚ.١ٝغُٝا يف اهل٦ٝات احمل١ًٝ ٫زَادٗا يف ايعًُ
  تععٜع ٚمتهني ايؿ٦ات اهلؿ١ ٚاحملط١َٚ َٔ خ٬ٍ تٛؾري ؾطم تٛيٝس

َٔ ادٌ تععٜع  ايسخٌ اىل داْب ايتعًِٝ ٚايتسضٜب ع٢ً املٗاضات،
ايٛعٞ اجملتُعٞ سٍٛ ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚايب١٦ٝ ٚايكطف ايكشٞ 

 ٚسكٛم ا٫ْػإ ٚاؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ.
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 املٓعيٞ نس املطأ٠ ايعٓـيًكها٤ ع٢ً  ٚنع ايرتتٝبات املٓاغب١ 
 ايطَٛظ تػٝريع٢ً  ؾكط ٫تكتكطا٫دطا٤ات ٖٚصٙ  ،ٚا٭طؿاٍ
 بٌ ايتكسٟ بعُل، ايكا١ْْٝٛ املػاعساتٚ ٚا٭ثاخ املٓعيٞ ايكا١ْْٝٛ

 َٔ خ٬ٍ يًعٓـ املٓعيٞ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايط٥ٝػ١غباب ي٬
.بٗصا ا٫ػاٙ ٬ُت ايتٛع١ٝؿعطٜه١ تأَني قاعس٠ 

  ا٫ػاض عًُٝات  ٛقـأنجط قطا١َ ي ٚازاض١ٜ تسابري قا١ْْٝٛ اؽاش
ٚاؿس َٔ ظٛاٖط ا٫غتػ٬ٍ اؾٓػٞ  ايعطام بايؿتٝات ٚاملطأ٠ يف

اجملتُع ايعطاقٞ  اييت ٜؿٗسٖاٚغريٖا َٔ املُاضغات املػتشسث١ 
٫ٚغُٝا خ٬ٍ ايػٓٛات ايعؿط ا٫خري٠.

  يًكَٛٝات  ١ٚايًػٜٛ اؿكٛم ايجكاؾ١ُٝا١ٜ ع ايسٚي١ تععٜع زٚض
 .ايجكاؾ١ٝ املٛضٚثاتكٕٛ ٚتععٜع ٚاؽاش ايتسابري اي٬ظ١َ ي ٚا٫قًٝات

ٚغري  ا٭غاغٞ يتعًِٝبا ا٭سهاّ اـاق١ بايهطٚض٠ٜٚؿٌُ ٖصا 
 ًعٌُ َعٜتطًب َٔ عًُا٤ ا٫ثٓٛيٛدٝا ايتٓػٝل يٚباملجٌ، ٞ، ايطمس

، ٚٚنع عًٝٗا بؿهٌ قشٝح يًتعطف ٚتُٗٝؿًا ايؿ٦ات سطَاْا أنجط
متهٝٓٗٔ. ؾطم يتععٜع بطاَر َتها١ًَ ٚإط٬م

 تاَني ، مبا يف شيو ٚايع٬د١ٝ هب تكسِٜ اـسَات ايكش١ٝ ايٛقا١ٝ٥
 َعدٓبا إىل دٓب  ،فاْا ًؿ٦ات احملط١َٚيايع٬ز ايطيب  َػتًعَات

بطاَر تكسِٜ املػاعس٠ يتًو ايؿ٦ات يتسعِٝ  ايؿينٚ املايٞايسعِ 
.ٚايتدؿٝـ َٔ َعاْاتٗا ا٫ْػا١ْٝ

 ٚا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ ا٫دتُاع١ٝ هُاْاتيً نباض ايػٔ تًكٞ تاَني 
ٚاملعاؾات ايكا١ْْٝٛ اـسَات ا٫دتُاع١ٝ ٚن ا٭غط٠ ٚاجملتُع

 ايؿٝدٛخ١بٝٛت ضعا١ٜ ٞ َٚػتًعَات ايكش ٚايتأَنيايبس٫ت ٚ
.ٚإعاز٠ تأًِٖٝٗ ؿُاٜتِٗ

 املؿانٌ  تعاجل بطاَر خاق١اعتُاز  سكٛم ايطؿٌ َٔ خ٬ٍ محا١ٜ
 عٛقاتاملايؿكط ٚإ  عُاي١ ا٭طؿاٍ. أؾهاٍمبٛاد١ٗ مجٝع  املطتبط١

ع٢ً ادباض  اٯبا٤ ٚا٭َٗات َٔ ايهجري تسؾع ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ
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اىل  املسضغ١ َٔ ِٖ يف غٔ ٚإضغاٍ خاضز املسضغ١يًتػطب  أطؿاهلِ
 ٜبسأ ايؿكط ٚيطاملا إ املسؾٛع١ اٚ غري املسؾٛع١..أْؿط١ ايعٌُمماضغ١ 

ايتعًِٝ  عٌُ ا٭طؿاٍ َٔ خ٬ٍ ايكها٤ ع٢ًؾإ ، ا٭طؿاٍ َع
 ٖٛغ١ٓ  - ايصٜٔ ترتاٚح أعُاضِٖ بني ؾُٝع ا٭طؿاٍ ايؿاٌَ

 .اْتكاٍ ايؿكط بني ا٭دٝاٍ يًتػًب ع٢ً ايػبٌٝ ايٛسٝس

 ٚؽؿٝضميتس اىل املطس١ً املتٛغط١  ا٭غاغٞ اٱيعاَٞ دعٌ ايتعًِٝ ٖٚصا ٜسعٛ إىل
ت١ُٜٛٓ ملٛاد١ٗ  إ اعتُاز بطاَر ت١ُٜٛٓ .يٮغط ايؿكري٠ باملساضؽا٫يتشام  تهايٝـ

 يًتػًب ع٢ً أٜها بٌ ،٭غباب إْػا١ْٝ يٝؼ ؾكط نطٚض١ٜ عُاي١ ا٭طؿاٍ كاطط
، ٫ٚزتِٗ ست٢ قبٌ ا٭طؿاٍ َٔ خ٬ٍ ا٫غتجُاض يف ،إىل آخط َٔ دٌٝ ايؿكط اغتُطاض

 ي٫ٛز٠.ا ٬سك١ يًطؿٛي١ بعساي ؾه٬ عٔ ايطعا١ٜ

تععٜع سكٛم إىل محا١ٜ ٚ اييت تٗسف اتؿاقٝات ا٭َِ املتشس٠ كتًـ ايعطام كس ٚقعي
ًَع١َ َٔ  ا٫يتعاَات َٔ هجريايشٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١، ٚدعًت املطأ٠ ٚايطؿٌ ٚ

 ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ إٔ تػتهٌُ ميهٓٗا ايٓكٛم، ٖٚصٙ ٖصٙ ايكهٛى زعِادٌ 
 تسعِ أع٬ٙ ايتسابري املب١ٓٝ إق٬حإٕ  .ظَين قسزإطاض  يف  ايعطام ايتعاَات يرتمج١

َٔ ؼتاز اىل َعٜس  غٛفايؿ٦ات اهلؿ١  َٚع شيو،اهلؿاؾ١.  اؿس َٔ أٜهًا ؾطم
 - ع١ًُٝ اٱق٬ح َٔ ِٗخطٚداٚ  َػازضتِٗهُإ عسّ ي تسابري ايهُإ ا٫دتُاعٞ

يًؿكطا٤. ٚنصيوايؿ٦ات اهلؿ١  ػاٚظ إىلأسٝاًْا متٌٝ  اٱق٬سات شيو ٭ٕ

االضتجناز يف الكدزات التيعٔنٔ٘ للفكساٛ -

ايكسض٠ ؾإ ، يًػهإ احملًٝني بٛعٛزٖا ايٛؾا٤ َٔ اي٬َطنع١ٜايتطبٝكات إشا متهٓت 
غريٖا َٔ أؾهاٍ ايؿطانات ٚ .تععظإ ٫بس  ؿعاي١اي ملػا١َٚع٢ً ا ًٓاؽي ايتٓع١ُٝٝ
 أقٛات ٚقٍٛهُإ سامس١ يعٓاقط ، ٚايطأغٞ ع٢ً املػتٜٛني ا٭ؾكٞ ايتعإٚ،

 .فتُعاتِٗ خاضززاخٌ ٚ اؽاش ايكطاضاتيف عًُٝات  ايؿكطا٤ ٚاختٝاضات

 تكبح ايؿا١ًَ ايتعب١٦ ا٫دتُاع١ٝ اىل ازؾ١ايرباَر اهل بٓا٤ؾإ دٗٛز ، ٖٚٓا َط٠ أخط٣
يف ايٛقت  ،ايٓٛع َٔ ايٓٗر ٖصا بُٝٓا ٫ٜهُٔ اغتسا١َ .سكٝك١ٝ باملٛنٛع شات ق١ً
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ا٫غتبعاز ا٫دتُاعٞ  ٜتٓاٍٚ ٭ْ٘ بؿهٌ نبري اجملتُع احملًٞ متهنيؾطم  ٜكٟٛ ايصٟ
ع٢ً  ٚايعُٛز١ٜ ا٭ؾك١ٝ ٛاغع١ايايطٚابط  إىل داْب .اؾُاعات احمل١ًٝايتٛتطات زاخٌ ٚ

 أثبت ست٢ اٯٕ ٖصا ايٓٗر املعزٚزَٔ ايعٚاٜا،  ايعسٜس اييت ْٛقؿت يف َػت٣ٛ ايبًس
 املػتُطسعِ اي ٞ ٜتِ َٔ خ٣ٍٛ٬ احملًع٢ً املػت تُهنيًيا٭نجط ؾعاي١ٝ  إ احملٛض
 اىل داْب ع٢ً ْطام ٚاغعٚ اؿه١َٛ احمل٦ٖٝ١ًٝات َع  ٚايؿطان١ هاؾ١ٝايٛاضز يتأَني امل

 يف اجملتُع ع٬قات ايك٠ٛ يف ايتش٫ٛت سؿعٖٚٛ َاٜ٪زٟ اىل  ،ايتعب١٦ ا٫دتُاع١ٝ
 .بأنًُ٘

 املُاضغ١ مناشز َػت٣ٛ ضؾع يف ؼسٜا نبريا ٜٛاد٘ ايعطام ،َٔ َٓعٛض ايػٝاغ١ ايعا١َ
بطاَر  بسعِ اؾٗات املام١ بعض قٝاّيف ٖصا اجملاٍ، ع٢ً ايطغِ َٔ  ا٭نجط لاسا

ٚغريٖا. بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ اٱمنا٥َٞجٌ  ا٫دتُاع١ٝ ايتعب١٦

 أؾهٌ تػتجُط عٓسَا تعزٖط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ميهٔ ايكٍٛ إ َ٪ؾطاتقبٌ اـتاّ ٚ
يًكسضات ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ ايكازض٠  َكسضا غٓٝا ايعطام ٜٚٛدس يف يبًس َا، ايكسضات احمل١ًٝ

تأَني ؾطم ايتعب١٦  املٛاطٓني ٜتعني ع٢ً ٚيصيو ع٢ً تاَني ٚتا٥ط ايت١ُٝٓ املػتسا١َ.
ٚاملػا٤ي١  ايؿؿاؾ١ٝب ١املسفايت١ُٜٛٓ  ػٝاغاتايرباَر ٚسعّ َٔ ايٚايتٛاقٌ باعتُاز 

ايتعب١٦  يف ايه١ًُ ا٭خري٠ تهٕٛ بايتأنٝس ئ ٖصٙ .ايتٓع١ُٝٝ ٚايؿعاي١ٝايؿُٛي١ٝ ٚ
َؿّٗٛ  ٖٛ ؾإٔنُا  - تػتُط يف ايتطٛض اجملتُعات ٭ٕ، ٚشيو ببػاط١ ا٫دتُاع١ٝ

ْؿػ٘. ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

قؿات ٚيتُػو مبذُٛع١ داٖع٠ َٔ ٚع٢ً ا ٫ٜعتُس ؾكط ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ إ
ٚنع غٝاغات ع١ًُٝ ض١ٜ٩ ٚاقع١ٝ تكّٛ ع٢ً  ٜطتهع ع٢ًايػٝاغات ايعا١َ، بٌ 

ا٫قتٓاع بهطٚض٠ ٚاقع١ٝ تٛؾط اضن١ٝ اْط٬ًقا َٔ ايعطٚف ٚايؿطم احمل١ًٝ، غٝاغات 
تؿعٌٝ زٚض ايسٚي١ يف ايت١ُٝٓ، ٚاٱقطاض ع٢ً ايٓٗٛض بايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، ٚزعِ ايتعًِٝ 

ايتكٍسّ يف املػتكبٌ، ٚيتشكٝل  ٚا٫بتهاض. املعطؾ١ٚايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫ْؿتاح ع٢ً 
ظّ يكهاٜا ي٬تٛدٝ٘ ا٫ٖتُاّ ا كطاضاتقاْعٞ ايضامسٞ ايػٝاغات ٚغٝهٕٛ ع٢ً 

املػاٚا٠، ٚا٫غتُاع إىل قٛت اؾُٝع، ٚاملػا٤ي١، َٚعاؾ١ املداطط ايب١ٝ٦ٝ، َٚٛانب١ 
ايتػٍٝطات ايسميػطاؾ١ٝ.
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 املكدم٘

ايعٛاٌَ  ؾُٝعمسشت  قس َٔ بًسإ ايعامل نجرئَ بني  ايبًس ايٛسٝس ايعطام ٜهاز٫ 
 ٫ ميًهٕٛ. ٚيهٔ، نُاٚ ممٔ ميًهٕٛ ٱزا١َ ايؿذٛات بني ا٭غٓٝا٤ ايتاضى١ٝ ٚاملعاقط٠

إىل سس تػِٗ   ا٫قكا١ٝ٥ اؾاَس٠ املُاضغاتٚ ايكٛايب ايُٓط١ٝ إ املعطٝاتتعٗط مجٝع 
 .عُّٛ ايب٬ز يفايعٓـ تأدٝر ٚتا٥ط ايتُٗٝـ ٚاي٬َػاٚا٠ ٚنبري يف 

ايؿ٦ات  َٔ ًاٚاغع طٝؿًا  نجري َٔ املٓاطل ٜؿهًٕٛايؿكطا٤ يفٚع٢ً ايطغِ َٔ إ 
، اؾػطاؾ١ٝ طك١اؾٓؼ ٚاملٓٚايسٜٔ ٚ عطمايعٔ  بكطف ايٓعط ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ

٫غُٝا َٔ ناْٛا ، مجٝع ٖصٙ ايؿ٦ات بٗصٙ اـكا٥ل عٓس ٜؿرتنٔ  غري إ ايٓػا٤
يف ايعطام  ا٫غتبعاز ٚإ اؾهايٝات ،أٚ ا٭طؿاٍ شٟٚ اٱعاق١ اٚ َٔ َع٬ٝت ٭غطٖٔ

ؽًـ ٚ إؾكاضظطٚف اجملتُع املأظّٚ اييت لِ عٓٗا  اغتُطاضبػبب تطانًُٝا  بعسا أخصت
 َٔ قاضخا َعٗطا ؾهٌيف نجري َٔ َٓاطل ايعطام، ٖٚٛ َا  ايت١ُٝٓ ٚتعطٌ يعذ١ً

 ٚايتُٗٝـ ع٢ً قعٝس ايت١ُٝٓ املها١ْٝ ٚايطٜـ ٚاؿهط. ا اٱقكا٤َعاٖط 

 تعٝل اؾٗٛز ايت١ُٜٛٓ سٝح ُٖٝٓت املُاضغات َٔ املؿانٌ نجريًا ٫تعاٍ طامٚيف ايع
 ٖٚصٙ املؿانٌ تٍٗسز بإعاق١ ،يف ايكٛايب ايُٓط١ٝ يًجكاؾ١ ست٢ َٜٛٓا ٖصا املتأق١ً

دطزت تًو املُاضغات  إشاملػتكبٌ،  اغتسا١َ ايتكٍسّ يف ايٓٗٛض ايؿاٌَ ٚبتكٜٛض
 َٔ ؼكٝل شاتٗاع٢ً أغاؽ ايبٓا٤ ا٭بٟٛ يف نجري َٔ ا٭سٝإ غايب١ٝ ايٓػا٤  املب١ٝٓ

 .قٗاتٗا بٓؿػٗا َٚٔ ثِ تٓاظهلا عٔ سكٛثكٚ
 

يف إعاز٠ تٓعِٝ املهٕٛ ايبٝٛيٛدٞ يسضد١  ٚيف مجٝع اجملتُعات ايبعس ايجكايف يكس اغِٗ
 اتٜعْػتطٝع إٔ ْتشسخ ؾٝٗا عٔ ؼٍٛ املعط٢ ايجكايف إىل عاٌَ َ٪غؼ ٚقاْع يًتُا

إىل  عٛزٜيعٌ شيو ٚ ٚايتٛاقؿات ٚا٫خت٬ؾات ٚفٌُ َعاٖط اؿٝا٠ ايػا٥س٠ يف اجملتُع.
 (ايكٛاعس ٚا٭عطاف ٚايؿٕٓٛ ٚايكٓاعات ٚا٭َجاٍ ٚاؿهِ)أمناط ايتهٝٝـ ايجكايف 

ات نٝا٭َط ٖٓا باملٛاقـ ٚايػًٛ تعًلٜب١ زاخٌ اجملتُع ٚامل٪ثط٠ يف أْعُت٘. ٫ٚ ناملط
 باملباز٨ ٚايكِٝ ٚايتطًعات. هًاٜؾكط، بٌ إْ٘ َٛقٍٛ أ
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 اٍنٔ٘ الدزاض٘:

 

ٚقٛاْٝٓٗا سعطت مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع نس  ايسٚي١ زغتٛض  ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ 
، ؾإٕ باٱناؾ١ إىل شيو تػتُط يف املُاضغ١ ايع١ًُٝ. املطأ٠، إ٫ إ َعاٖط ايتُٗٝـ

عسز ٫ٜػتٗإ  غًبت ٚايكتاٍاييت ناْت ًَٜٛا َػطسًا يًشطٚب  بعض املٓاطلاغتبعاز 
 .ايعٝـ ايطغٝسغبٌ  يف ؼكٝل اؾٗٛز ٚقٛنت ب٘ َٔ ايٓػا٤ ؾطم ايتُهني

 
ػطٜس املطأ٠ ْػبًٝا  اىل ا٭ب١ٜٛايعا١ًٝ٥ شات ايػًط١  ايب٢ٓ ايتُٝٝع ايكا٥ِ ع٢ً أغاؽ أز٣
 املطأ٠ تُهنيي .نُا إ ايسعٛات. ايٓػا٤ يس٣ غايب١ٝ ايجك١اسرتاّ ايصات ٚ، ٚايهطا١َ َٔ

ٓب ، دٓبا إىل دايؿهطٟ ضأمساهلاانتػابٗا ؿكٛقٗا ٚتطٜٛط  ميهٔ إ ٜ٪زٟ اىل نُإ
 َٛاد١ٗ ع٢ً ايطغِ َٔٚ .ٚاملايٞ ضأؽ املاٍ املازٟ ٚقٛهلا إىلؾطم  تٛغٝع َع

ببط٤  تتشطى تعٗط اْٗا ا٫ إ امل٪ؾطات ايعا١َا ي٬َػاٚا٠ بني ايٓػا٤ ٚ ايتبع١ٝظطٚف 
 ايتُهني. مٛ

ٚقس ظٌ ايٓعاّ  . 88عاّ  ايعطام غهإ فُٛع َٔ ٪ؾهًت ايٓػا٤ 
ا٭بٟٛ ُٜٗٝٔ ع٢ً املؿٗس ا٫دتُاعٞ ع٢ً ايطغِ َٔ تبآٜ٘ ايٓػيب ٚؾكًا يًب١٦ٝ 
ٚاملتػريات ايتع١ًُٝٝ ٚامل١ٝٓٗ، نُا ٬ٜسغ تؿه٬ًٝ ٚانشًا يًصنٛض. ا٭٫ٚز ٫ وًُٕٛ 
ؾكط اغِ ايعا١ً٥، ٚيهِٓٗ ميجًٕٛ ساي١ َٔ"ايتأَني" يٰبا٤ ٚا٭َٗات يف ؾٝدٛختِٗ، 

 يكٝاّ بايؿعا٥ط ٚايطكٛؽ اهلا١َ عٓس ٚؾا٠ ايٛايسٜٔ.ٚميهِٓٗ ا
ٚقؿٛف  -ايؿتٝات عَُٛا ٜعًُٔ يف املٓاظٍ ٚيف اؿكٍٛ، ٜٚعس عًُٗٔ غري َِٗ دسا 

َعتربٜٔ إ ايهجري  ْعطا ٫ضتؿاع ق١ُٝ ايعصض١ٜ ٚايؿطف يف اجملتُع احملًٞ، -باملداطط 
َٔ  ًكا٤ ٚاملؿاضن١ بني ايؿتٝإاي ملا ٜٛؾطٙ َٔ ؾطم ايتعًِٝ ا٭خطاض ضمبا تٓذِ عٔ َٔ

. َكابٌ شيو ٜؿهٌ ايعٚاز املبهط ْٛعا َٔ ايتأَني ايصنٛض ٚا٫ْاخ خاضز املٓعٍ
 عًَُٛا تتشٌُ َػ٪ٚيٝات ايعٌُ ايج٬ثٞ يف ايعطام: يهُإ ؾطف ايعا١ً٥ . املطأ٠

 
 

                                                            
88

 .                                                                    61، ص3122-3121ٚصاسح اٌزخغ١ظ،  اٌّغّٛػخ االؽظبئ١خ اٌغ٠ٕٛخ،  - 
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 االزلاب

  ٘ٔاألعنال امليصل

  التْظٔف

بني اؾٓػني، ؾإ أنجط ايٓػا٤ ٜطنعٕ ع٢ً ا٭زٚاض ْعطا يتكػِٝ ايعٌُ ايتكًٝسٟ 
ٚؾطم نػب  املٓػٛب١ يف سني ٜطنع ايطداٍ ع٢ً "اٱْتاد١ٝ" ٚاملػ٪ٚيٝات اٱلاب١ٝ

 ايسخٌ. 
يف ايبًسإ املتكس١َ ٚايٓا١َٝ، ٫  -نُا ٖٛ اؿاٍ يس٣ َععِ ا٭غط يف مجٝع أما٤ ايعامل

ٞ اْتادًا . َٚع شيو، ؾإٕ عب٤ عٌُ نُا ٫ٜعس ايعٌُ املٓعي  ٜعترب ا٫لاب ع٬ًُ
 يج٬ث١ أغباب: ٫غُٝا يف ايطٜـ ايعطاقٞ ٜعس َٔ املتٛغطات ايعاي١ٝ يف ايعامل  املطأ٠

 
ايع١ًُٝ اٱلاب١ٝ ٖٞ أنجط نجاؾ١ ٭ٕ املٓعٍ ٫ ٜعاٍ املطنع ايط٥ٝؼ يًطعا١ٜ  -أّال

 ٚايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ.
ايعٌُ املهجـ ٫ٚ غُٝا يف شض٠ٚ املٛغِ اؿؿاظ ع٢ً ٚسس٠ ا٭غط٠ ٖٛ غا١ٜ  -ثاىًٔا

 ايعضاعٞ.
 عاي١ٝ ا٫ْتاد١ٝ ع٢ً ايطغِ َٔ إ َعس٫ت َؿاضن١ املطأ٠ ايطٜؿ١ٝ يف أ٫ْؿط١ -ثالجًا

 (غري قػٛب١ اقتكازًٜا.إ٫ إ ٖصٙ اؾٗٛز ؼطنٗا اٜاز خؿ١ٝ )
ايسضاغ١، ٖٛ إ أٟ مث١ قه١ٝ ػسض ا٫ؾاض٠ ايٝٗا قبٌ اـٛض يف ؼًٌٝ اؾهايٝات 

 ٚاملعاقني ؼًٌٝ يًؿ٦ات احملط١َٚ ٚاهلؿ١ تطنع بؿهٌ ض٥ٝؼ ع٢ً ايٓػا٤ املع٬ٝت
ٚا٭طؿاٍ ٚاملػٓني ٚغريِٖ ئ ٜتُهٔ َٔ ايتكاط ايكٛض٠ اؿكٝك١ٝ يًؿكط ٚايتُٗٝـ يف 

ؾه٬ عُا ْعا١ْٝ َٔ ْكل يف ايبٝاْات املؿك١ً ملدتًـ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ  ايعطام،
قؿٛف باملداطط  ١ احملط١َٚ هعٌ ايكٝاّ بتشًٌٝ ٚاقعٞ َٚؿكٌٚا٫قتكازٜ

 ٚايتشسٜات. 
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 مطْغات الدزاض٘

يف  يعٌ نجري٠ تتأثط بعٛاٌَ يٝؼ مث١ ؾو إ سسٚز مجٝع ا٭ْؿط١ اييت تكّٛ بٗا املطأ٠
املها١ْ  ٚا٫غط اييت تعًٝٗا ْػا٤، املُتس٠ / املطنب١/ ايٓٛا٠،-تطنٝب ا٭غط٠  َكسَتٗا:
ا٭ثطٜا٤ /ايؿكطا٤ ايصٜٔ ٫ ميًهٕٛ أضنا  -ي٬غط٠ ٚؾكًا يٛنعٗا ا٫قتكازٟ ايطبك١ٝ 

. نُا 89ٚاملعطؾ١ ٚاؿاي١ ايكش١ٝ أٚ ا٭غط٠ اييت ٖادط اؾطازٖا َٔ ايصنٛض، ٚايتعًِٝ
ٚاملكبٛي١ ادتُاعٝا. َٚع شيو،   ثكاؾٝا املٗٔ املكطض٠ ع٢ً أٜها تٓشكط أْؿط١ ايٓػا٤

اييت تؿطض ساي١ َٔ ايتُٝٝع نس املطأ٠  تُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝؾإ ايهجري َٔ املُاضغات ا٫د
 إىل سس نبري بػبب سػاغ١ٝ املٛنٛع. غري ناؾ١ٝ ايعطاق١ٝ

٫ٚغٍُٝا  ت ايتُهنياؼسٜات يعًُٝايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ  يف ايهجري َٔ املطأ٠ َا تؿٗسٙإٕ 
ٞ، ايصٜٔ ٜؿٛقٕٛ ا٭دٝاٍ ايػابك١ يف ايتشكٌٝ ايعًُٞ ٚايٛنع ايكش َِٓٗ ايؿباب
هٕٛ هلِ ؾطم يًعٌُ ايهطِٜ، ٚقٛت يف ايؿ٪ٕٚ اييت تٜكٍطٕٚ ع٢ً إٔ  دعًِٗ

سٝاتِٗ، َٚعا١ًَ ٥٫ك١ ًَ٪ٖا ا٫سرتاّ يف فتُعاتِٗ. ت٪ثط ع٢ً

 َتذصض٠ شات َطدعٝات ١قُٝ َٓعَٛات ايجكاؾ١ٝ املػتٓس٠ إىل طدعٝاتيعبت امل قس
ايهجري َٔ يف تطنٝب منط ايع٬ق١ بني اؾٓػني. ٚتعهؼ  ًاٜزٚضًا َطنع َٚتٓٛع١

امل٪ؾطات ايت١ُٜٛٓ ايسٚض ايكٟٛ ايصٟ يعب٘ املٓتٛز ايجكايف املتٓٛع يف ؿِ ايٓعاّ 
.90بايرتاتب ا٫دتُاعٞ بني اؾٓػني قطأا٫دتُاعٞ ايصٟ 

 

ايٓتا٥ر ايكازض٠ ٚاْط٬قًا َٔ إزضاى املعٓني بايؿإٔ ايتُٟٓٛ إٔ اـطابات ايٓعط١ٜ ٫تٛيس 
ٚملٛاد١ٗ ٖصا ايككٛض مت إزخاٍ َتػري ايٓػا٤ يف  ع٢ً ايٓٗٛض بٛاقعٗا زاخٌ اجملتُع،

بايُٓٛ  ١ٜبايعٓا هتؿٜٞيًت١ُٝٓ ٫  سٜخطط ٚبطاَر ايت١ُٝٓ، ٚشيو يف إطاض تكٛض دس
زٚا٥ط  عٜٚبكٛض٠ أٚي١ٝ يف زٚض ايُٓٛ اٱقتكازٟ، يف تعع هًاٜأ بشحٜاٱقتكازٟ، بٌ 
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ثِ ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ ايؿا١ًَ. ٚيف ٖصا ايػٝام بسأ ايٓعط إىل ايٓٛع  ،١ٜيبؿطايت١ُٝٓ ا
.91اـطط ايت١ُٜٛٓ اٱدتُاعٞ نٗسف َطنعٟ يف

 
ا َٔ املبازضات نجرًيٖصٙ ايكٓاع١، تبٓت ايسٚي١ خ٬ٍ ايػٓٛات املان١ٝ  ع٢ً تأغٝػًاٚ

ٚايػٝاغات اهلا١َ اييت َٔ ؾأْٗا ايتدؿٝـ َٔ ايتُٝٝع نس املطأ٠، َجٌ إْؿا٤ ٚظاض٠ 
ٚايًصإ اغتٗسؾا يف  ملطأ٠ ٚيف اقًِٝ نطزغتإ اجملًؼ ا٫ع٢ً يًُطأ٠،ايسٚي١ يؿ٪ٕٚ ا

ا٭غاؽ إهاز إطاض َ٪غػٞ ٥٬َِ ٜػُح مبٛاد١ٗ ايؿذٛات ايٓٛع١ٝ ٚزعِ َؿاضن١ 
 ١ٝ ايت١ُٝٓ.املطأ٠ ؾ٢ عًُ

التينٔ٘  مؤغسات -أّال

 
املؤغسات الدميػسافٔ٘ - أ

  َٔ غ١ٓ عاّ  تطادع املتٛغط ايعُطٟ يًعٚاز ا٫ٍٚ عٓس ايٓػا٤ 
 غ١ٓ يكس اضتؿعت ْػب١ املتعٚدات قبٌ عُط  .غ١ٓ عاّ  اىل 

ْػب١ املتعٚدات   %(، اَا%( اىل )َٔ ) ٚ  بني عاَٞ 
اىل  %( عاّ ؾكس اضتؿعت ايٓػب١ َٔ ) ( غ١ٓقبٌ عُط )

ٚتهُٔ خطٛض٠ ايعٚاز املبهط يف إ ٜرتتب ع٢ً  .%( عاّ )
املطا٠ عب٤ نبري َٔ ا٫عُاٍ املٓعي١ٝ ع٠ٚ٬ ع٢ً عب٤  -ايؿتا٠ ايكػري٠ 

سّ انتُاٍ ايٓهر اؿٌُ ٚاي٫ٛز٠ مما ٜهعـ قسضتٗا ع٢ً اؽاش قطاضاتٗا َع ع
 ايؿهطٟ ٚؾٛات ؾطق١ اختٝاض اؿٝا٠ املٓاغب١. 

  بايطغِ َٔ ا٫ضتؿاع املًشٛظ ايصٟ ؾٗسٙ ايعطام يف ظٜاز٠ عسز املكاعس
، إ٫ اْ٘ غذٌ تطادعا يف ْػب١ ايٓػا٤ يف ايربملإ ايربملا١ْٝ يًٓػا٤ بعس 

. نُا % عاّ % بعس إ ٚقٌ اىل يًسٚض٠ اؿاي١ٝ يٝكٌ اىل 
تطادع متجٌٝ ايٓػا٤ يف اؿه١َٛ َٔ غت ٚظٜطات اىل ٚظٜط٠ ٚاسس٠ يًٛظاض٠ 

 اؿاي١ٝ.
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  ٔٗتؿري املػٛح اؿسٜج١ إ ايٓػا٤ يف ايطٜـ ٜٓذي َٛيٛزٜٔ ظٜاز٠ عٔ َج٬ٝت
َٛايٝس تكطٜبا  يف اؿهط، ٚنصيو غري اؿاق٬ت ع٢ً ؾٗاز٠ ع١ًُٝ ٜٓذي 

ع٢ً ؾٗاز٠ داَع١ٝ ؾاع٢ً، ٖٚٛ ظٜاز٠ عٔ ايعسز ايصٟ تٓذب٘ اؿاق٬ت 
َاٜعهؼ ايع٬ق١ بني ايتعًِٝ َٚعس٫ت اـكٛب١، نُا ٜ٪زٟ ايتعًِٝ اىل تأخري 

 غٔ ايعٚاز يًُطأ٠، نُا ٜعطٝٗا ؾطق١ اؾهٌ يًسخٍٛ يف غٛم ايعٌُ.

 نؿاض ْػب ايٓػا٤ املع٬ٝت ي٬غط٠ أظٗطت املػٛح اؿسٜج١ َ٪ؾطًا إهابًٝا با
 . 92  % عاّاىل   % عأَّ 

  َٔ أيـ ساي١ عاّ  اضتؿعت َعس٫ت ايط٬م يف ايعطام بٛتا٥ط عاي١ٝ
%( ػاٚظت ) ٚبٓػب١ ظٜاز٠ ساي١ عاّ  أيـ اىل  

ٖٚصا ا٫ضتؿاع ْادِ عٔ تؿاقِ نجري َٔ املؿه٬ت   خ٬ٍ املس٠ أع٬ٙ .
يعٚدني، قش١ٝ ٚعسّ تتكسضٖا اغباب ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚعسّ اْػذاّ ا

ا٫لاب، عسّ ا٫ْؿام ع٢ً ايعٚد١ ٚا٫ٚ٫ز، ايعٚاز يف غٔ َبهط، ايعٓـ 
ايعٚاز َٔ ظٚد١ ثا١ْٝ، ٖذط ايعٚز يًعٚد١، اـٝا١ْ ٚغريٖا  نس ايعٚد١،

ٖٚٛ َ٪ؾط ٜعهؼ تسٖٛض يف ْٛع١ٝ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ.
  َٔ اىل  أيـ ساي١ عاّ  انؿهت ْػب١ ايعٚاز يف ايعطام

يًُس٠  %(ٚبٓػب١ انؿاض بًػت )  أيـ ساي١ عاّ 
املصنٛض٠. ٚيعٌ شيو ٜعٛز اىل اغباب عسٜس٠ َٓٗا اضتؿاع تهايٝـ ايعٚاز 

ٚايتعًِٝ ٚغريٖا. ٚتعكس اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ

  ٔتؿري ايتكسٜطات ايػها١ْٝ يًذٗاظ املطنعٟ ي٬سكا٤ اىل إ عسز ايٓػا٤ مم
% َٔ فُٛع غ١ٓ ؾانجط تكٌ اىل سٛايٞ ًَٕٝٛ اَطأ٠ ميجًٔ  بًػٔ 

% غ١ٓ ؾأنجط، ٚإ  % َٔ فُٛع ايػهإ ايٓػا٤ يف ايعطام، ٚ 
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ٞ نبريات % ض٥ٝػات أغط٠، ٚإ أنجط َٔ ثًجَٔ ٖ٪٤٫ ايٓػا٤ أضاٌَ، ٚ 
%( أَٝات. ايػٔ )

مؤغسات التعلٔه  - ب

  ٫تعاٍ َعس٫ت ا١َٝ٫ َطتؿع١ بني ايػهإ ايعطاقٝني يهٓٗا تطتؿع أنجط بني
أظٗطت املػٛح اؿسٜج١، اضتؿاع َعس٫ت ا١َٝ٫ بني ا٫ْاخ، ٚيهٓٗا  إشايٓػا٤. 

-% يًؿ١٦ ايعُط١ٜ )تتؿاٚت ٚؾكا يًؿ٦ات ايعُط١ٜ. إش بُٝٓا تبًؼ 
%، % ٚ بني  -ٚ  -غ١ٓ، ترتاٚح بني ايؿ٦ات ايعُط١ٜ (

غ١ٓ ؾانجط. يف ا٫عُاض  %ٚيهٓٗا تكٌ اىل 
 

 تسْٞ ايتشكٌٝ ايعًُٞ يٓػا٤ ايعطام يف ايؿ١٦  أظٗطت املعطٝات ا٫سكا١ٝ٥
% ٫ٜػتطعٔ ايكطا٠٤ ٚايهتاب١، ٚإ غ١ٓ، إش إ سٛايٞ  -ايعُط١ٜ 

% أنجط َٔ ثًح ايٓػا٤ بكًٌٝ مل ٜتُُٔ أع٢ً َٔ ا٫بتسا١ٝ٥، ٚإ سٛايٞ 
ؾكط َٔ ايٓػا٤ يف ايؿ١٦ ايعُط١ٜ اع٬ٙ امتُٔ ا٫عساز١ٜ أٚ أع٢ً. ٚبطبٝع١ 

ز ْػب١ ا١َٝ٫ َع اظزٜاز ايعُط. ٬ٜٚسغ إ ْػب١ ا١َٝ٫ يف اقًِٝ اؿاٍ تعزا
%(. %( َكاض١ْ ببك١ٝ احملاؾعات )نٛضزغتإ تطتؿع عٓس ايٓػا٤ اىل )

%(. %( َٓٗا يف املٓاطل اؿهط١ٜ )ٖٚٞ أع٢ً يف ا٫ضٜاف )
اجملتُع  َٚازاّ يًتعًِٝ أ١ُٖٝ سامس١ يف ظٜاز٠ قسض٠ املطأ٠ ع٢ً املؿاضن١ يف

ٚؼػني ْٛع١ٝ سٝاتٗا.

 ( يػ١ٓ نٝل ايؿذ٠ٛ بني اؾٓػني يف ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ، إش بًػت )
. إ٫ إ ايؿذ٠ٛ تتػع بني اؾٓػني يف ا٫يتشام يف ايتعًِٝ املتٛغط 

% ( ع٢ً ايتٛايٞ، يعسّ ٚدٛز تؿطٜعات % ٚ  ٚايجاْٟٛ يتبًؼ )
أَاّ ضغب١ ايؿتا٠ با٫يتشام بايتعًِٝ ايجاْٟٛ. ٚقٛاْني متٓع ا٫غط٠ َٔ ايٛقٛف 
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 مؤغسات الضش٘ -ز

  ع٢ً ايطغِ َٔ اضتؿاع املكابني يف ا٫َطاض ايػططا١ْٝ ظُٝع اْٛاعٗا يف
ايعطام، إ٫ إ َطض غططإ ايجسٟ ايصٟ ٜكٝب ايٓػا٤ وتٌ املطتب١ ا٫ٚىل 

%( عٛايٞ يف ا٫َطاض ايػططا١ْٝ َٔ سٝح ْػب١ ا٫قاب١ ؾٝ٘ )تكسض 
املػذ١ً يس٣ ٚظاض٠ ايكش١ ايعطاق١ٝ.  َٔ سا٫ت ا٫قاب١ بايػططإ

:الضش٘ االزلابٔ٘

 
الينط اإلزلابٕ احلالٕ ّالرتنٔب العنسٖ ّاهلب٘ الدميْغسافٔ٘ -

   َا ظاٍ َعسٍ اـكٛب١ يف ايعطام َطتؿعًا سٝح اظٗطت ْتا٥ر املػح
إٔ َعسٍ اـكٛب١ ايهًٞ   93( ايعٓكٛزٟ َتعسز امل٪ؾطات )

( ٚشيو يف ( ٚيف اقًِٝ نطزغتإ ))طؿٌ يهٌ اَطأ٠( ٖٛ )
 .

   ٌَاظاٍ ايرتنٝب ايعُطٟ يًعطام تطنٝبا عُطٜا ؾتٝا سٝح ٜؿهٌ ا٫ؾطاز أق
غ١ٓ ؾأنجط  %(. ٚتكسض ْػب١ ايصٜٔ بًػٛا َٔ ايعُط غ١ٓ ) َٔ 

%( َٔ غ١ٓ ؾتُجٌ ) -أَا ْػب١ ايػهإ يف غٔ ايعٌُ  %(.)
يف عاّ  % (قسض َعسٍ اٱعاي١ ) .فُٛع ايػهإ يف عاّ 

 .
   ٬ٜسغ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ املعطٝات إٔ ايعطام َا ظاٍ بعٝسا عٔ ايسخٍٛ يف

َطس١ً اهلب١ ايسميٛغطاؾ١ٝ. يصيو ؾأْ٘ إٔ مل ٜتبع غٝاغ١ غها١ْٝ ؾعاي١ ؾػٝعٌ 
اىل ٚقت اطٍٛ ست٢ ٜسخٌ ٜٚتُتع بجُاض خاضز ْطام " اهلب١ " نُا أْ٘ عاد١ 
 ٖصٙ " اهلب١ " إٕ أسػٔ اغتػ٬هلا. 

 :عالق٘ مطتْٚ االزلاب احلالٕ بضش٘ املسأٗ -

  ٟ( َٔ ايٓػا٤ ٜتعٚدٔ بعُط إٔ ) ،تؿري َعطٝات املػح ايعٓكٛز%
تعٚدٔ بعُط ٜكٌ عٔ  %( يف ايع١ٓٝ) غ١ٓ، ٚ ْكـ ايٓػا٤ أقٌ َٔ 
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%(. %( عٔ اؿهط )ايٓػب١ يف ايطٜـ )غ١ٓ. تعزاز ٖصٙ  
%( بايٓػب١ يًتٛظٜع سػب احملاؾعات ؾإ اع٢ً ْػب١ ٖٞ يف ايٓذـ )

ٚأضبٌٝ. %( يف زٜاىل%( َكاض١ْ عٛايٞ )٣ْٛٓٝ ) تًٝٗا قاؾع١
   ٕايػٝسات ألي اخط طؿٌ ٖٚٔ بأعُاض تكٌ تؿري ايبٝاْات أ َٔ %

غ١ٓ. ٬ٜسغ إٔ ٖصٙ ايٓػب١ ٖٞ أنجط يف  غ١ٓ أٚ تعٜس عٔ  عٔ 
%(، ايطٜـ عٔ املسٕ، نُا اْٗا أنجط يف بعض احملاؾعات َجٌ ٚاغط )

(، (، ٚق١ًًٝ ْػبٝا نُا يف زٖٛى )%%(، ٚايبكط٠ )%بابٌ )
%(.ٚايػًُٝا١ْٝ )

   بًػت ْػب١ املٛايٝس ا٭سٝا٤ برتتٝب مخػ١ ؾُا ؾٛم يًٓػا٤ بعُط -  
( غ١ٓ يف ايطٜـ -%( ٚتعٜس ٖصٙ ايٓػب١ يًٓػا٤ )١ٓ )غ
%(. ٜٚعٗط تؿاٚت نبري بني احملاؾعات سٝح إ %( عٔ اؿهط ))

%( يف زٖٛى ٚايػًُٝا١ْٝ ( غ١ٓ ناْت أنجط َٔ )-ايٓػب١ يًٓػا٤ )
%( بني %( يف بػساز. ٚتكٌ ٖصٙ ايٓػب١ نجريا )َكاض١ْ عٛايٞ )

%( بني ا٫َٝات. ز٠ ايبهايٛضٜٛؽ َكاض١ْ بـ )ساًَٞ ؾٗا
 

إٔ منط ا٫لاب اؿايٞ ٫ ٜػاعس ع٢ً تععٜع قش١ املطأٙ يف  ٜبسٚ َٔ املعطٝات أع٬ٙ
ٜ٪زٟ ٖصا اٱلاب غري ايكشٞ إىل تأثريات ع٢ً قش١ ا٭ّ  سا٫ت نجري٠، ٚضمبا

ٚايطؿٌ َٚٔ ثِ ٜٓعهؼ ؾطم ايتُهني ٚاملؿاضن١ يسٜٗا. 

 االتفام بني ممازضات تيعٔه االضسٗ احلالٔ٘ ّزغبات املسأٗ االزلابٔ٘مدٚ 

 تطغب يف املتٛغط بإلاب  ايعطاق١ٝ إ املطأ٠  أظٗطت ْتا٥ر َػح
% َٔ طؿٌ ٖٚٛ عسز أقٌ َٔ املعسٍ املتشكل. ٚقس ألي  

غ١ٓ ؾُا ؾٛم( عسز َٔ ا٭طؿاٍ أنجط َٔ ضغبتٗٔ، ٚإٔ  ايٓػا٤ )عُط 
َِٓٗ ألي عسزا أقٌ َٔ ايعسز ايصٟ ٜؿهًْٛ٘. ٚ نإ ٖٓاى  %
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% َٔ تطابكا بني ايعسز ايؿعًٞ يٮطؿاٍ ٚايعسز املطغٛب ؾٝ٘ بني 
ايٓػا٤ ؾكط.

 ْػا٤اؿهط قس الي َكابٌ  % إٔ أنجط َٔ ْكـ ْػا٤ ايطٜـ َٔ %
 اىل ٖصٙ ايٓػب١ عسزا َٔ ا٭طؿاٍ أنجط َٔ ايعسز املطغٛب ؾٝ٘. ٚتطتؿع

يف ايػًُٝا١ْٝ. %ٚاىل  % يف زٖٛى
 

   ٕايٓػا٤ غبل هلٔ ٚإٔ اغتدسَٔ اسس٣ ٚغا٥ٌ َٓع اؿٌُ ا َٔ % %
ْػب١ ا٫غتدساّ بني ْػا٤ اؿهط ناْت  ٚإٔ )ايتكًٝس١ٜ أٚ اؿسٜج١(.

% بني ايٓػا٤ ايطٜؿٝات. ٚإٔ أع٢ً ْػب١ اغتدساّ % َكابٌ 
%. شنطٕ % ٚأقًٗا يف نطنٛى ناْت يف قاؾع١ ايػًُٝا١ْٝ 

% َٔ ايٓػا٤ سكٍٛ بعض املؿانٌ عٓس اغتدساّ ٚغا٥ٌ تٓعِٝ 
ا٫غط٠. 

 املؤغسات االقتضادٓ٘-د

 عاّ َؿاضن١ املطأ٠ يف ايٓؿاط ا٫قتكازٟ، َٔ  إنؿاض ْػب١ % 
نُا تتؿاٚت ْػب املؿاضن١ بني ايصنٛض ٚا٫ْاخ يف ق٠ٛ  .% عاّ اىل 

% % َكاض١ْ ب ايعٌُ. إش تٓدؿض ْػب١ َؿاضنتٗٔ يف ايطٜـ اىل 
% َكاض١ْ ب  %يًطداٍ . نُا تٓدؿض ْػب١ َؿاضنتٗا يف اؿهط اىل 

يًطداٍ..

 يف َس٣ َؿاضن١ نٌ َٔ املطا٠ ٚايطدٌ يف غٛم ايعٌُ يف  ايؿذ٠ٛ تتػع
يف اؿهط  اؿهط َكاض١ْ بايطٜـ. إش بًػت ايؿذ٠ٛ بني املطأ٠ ٚايطدٌ 

يف اؿهط  %. ٚقس انؿض املعسٍ اىل يف ايطٜـ عاّ  َكابٌ 
.% يف ايطٜـ عاّ َكابٌ 
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 ( ٞغ١ٓ -%( َٔ ايٓػا٤ بعُط)أظٗطت ْتا٥ر املػٛح إ سٛاي )
%( با٫ضٜاف. %( يف اؿهط ٚتٓدؿض اىل )ٜعًُٔ بأدط، تطتؿع اىل )

%( اضدعٔ عسّ ٚاظٗطت أٜهًا إ انجط١ٜ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٫ٜعًُٔ بأدط )
عًُٗٔ جملُٛع١ َٔ ا٫غباب ايؿدك١ٝ اٚ يعسّ تٛؾط َتطًبات غٛم ايعٌُ 
يسٜٗا )عسّ تٛؾط ايتشكٌٝ ايعًُٞ اٚ املٗاضات املطًٛب١(. بُٝٓا اضدعٗا 
اخطٕٚ يعٛا٥ل اقتكاز١ٜ )٫ٜٛدس عٌُ اٚ عسّ ضغب١ امل٪غػات بتؿػٌٝ 

ايٓػا٤(. 
 املػازن٘ الطٔاضٔ٘ ّاجملتنعٔ٘: -ِ

  ٫تعاٍ ايهجري َٔ ايٓػا٤ ايعطاقٝات ٜتعطنٔ يًعٓـ باؾهاي٘ املدتًؿ١. ٚقس
اييت تعس عٓؿا  سٜج١ إ ايٓػا٤ قس تعطنٔ يبعض ا٫ؾعاٍاؿ أظٗطت املػٛح

%( َٔ نس املطأ٠ َٔ دٗات ٚيف أَانٔ كتًؿ١. إش تعطنت سٛايٞ )
ٚتعطض سٛايٞ  ،( غ١ٓ يعٓـ َٔ أسس اؾطاز ا٫غط٠-ايؿتٝات بعُط )

 .%( َٔ ايٓػا٤ املتعٚدات ٫سس أؾهاٍ ايعٓـ املعٟٓٛ َٔ ايعٚز)

 ْػب١ املؿاضن١ يًُطأ٠ ايعطاق١ٝ يف املػتٜٛات ايػٝاغ١ٝ  ع٢ً ايطغِ َٔ اضتؿاع
املػٛح إ  قسٚز٠. أظٗطت ْتا٥ر تعاٍ َا املؿاضن١ٚاجملتُع١ٝ، إ٫ إ تًو 

%( َٔ ْػا٤ ايعطام ٜعتكسٕ إ ع٢ً املطأ٠ املؿاضن١ نٓاخب١، ْٚػب١ )
%(. ٚقس يٝػت أقٌ بهجري أؾسٕ إ ع٢ً املطأ٠ املؿاضن١ نُطؾش١ أٜها )

اىل أنجط  عاّ  أقٌ َٔ ايٓكـ ايٓػا٤ با٫ْتدابات َٔ َؿاضن١اضتؿعت 
. باملكابٌ ٬ٜسغ تسْٞ املؿاضن١ اجملتُع١ٝ يٓػا٤ ايعطام، َٔ ايجًجني عاّ 

إش إٕ أقٌ َٔ اَطأ٠ ٚاسس٠ َٔ بني نٌ عؿط ْػا٤ تؿرتى يف َٓتس٣ اٚ ْازٟ 
 ادتُاعٞ اٚ ْكاب١ ١َٝٓٗ اٚ سعب اٚ مجع١ٝ ْػا١ٝ٥. 

  ٍايتُٝٝع املربض َٔ ايجكاؾ١ ايتكًٝس١ٜ ٜٛؾط يًطدٌ سكٛقًا وطَٗا ع٢ً ٫ٜعا
%( َٔ ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜعتكسٕ إ ٖٓاى املطأ٠. إش أظٗطت ْتا٥ر املػٛح إ)

متٝٝع بني ايصنٛض ٚا٫ْاخ إ شيو ٜعٛز يتؿهٌٝ ايصنٛض ع٢ً ا٫ْاخ ٫غُٝا 
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. 94%(س )%(، ٚايػبب ايجاْٞ ٜعٛز يًعازات ٚايتكايٝبا٫ضٜاف )
%( ميٝعٕٚ يكاحل ايصنٛض يف عَُٛا ٖٓاى متٝٝع يكاحل ايصنٛض َٓٗا )

%( ميٝعٕٚ يكاحل ايصنط يف املؿاضن١ يف اـطٚز َٔ ايبٝت؛ ٚانجط َٔ )
اؽاش ايكطاض زاخٌ ا٫غط٠، ٚاختٝاض ا٫قسقا٤ ٚاختٝاض ؾطٜو اؿٝا٠. ٚؾُٝا 

%( َٔ ايٓػا٤ اِْٗ سٛايٞ )باملػاٚا٠ يف اؿكٛم ٚايٛادبات تعتكس  ٜتعًل
 بأُْٗا غري َتػاٜٚٔ.  %( ٜعتكسَٕٚتػإٚٚ نًٝا َكابٌ )

 ٕمتٝع بني املطأ٠ ٚايطدٌ يف كتًـ ال ايتؿطٜعات ٚايكٛاْني ايعطاق١ٝ ضغِ ا
اجملا٫ت غٛا٤ تٛيٞ املٓاقب ايكٝاز١ٜ اٚ املطانع ايعًٝا مبا وٍٛ بٝٓٗا ٚبني 

 املطانع ايعًٝا يف غًِ ايػًط١، إ٫ إ ايعٛاٌَؾػٌ املٓاقب ايكٝاز١ٜ أٚ 
يتًو ا٫زٚاض. نُا إ  ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٫تعاٍ تًعب نُشسزات ض٥ٝػ١

ايكٛاْني ايعطاق١ٝ ٫ متٝٝع بني املطأ٠ ٚايطدٌ يف سل ا٫دٛض ٚايطٚاتب املهتػب١ 
ٚايطدٌ ع٢ً سس غٛا٤. دطا٤ ايعٌُ ايصٟ ٜكسّ َٔ قبٌ املطا٠

 
 التنهني ٓاتحتد -ثاىًٔا

فا٫ت اؿٝا٠ املتعسز٠، إ٫ اْٗا  ع٢ً ايطغِ مما ؼكل يًُطأ٠ ايعطاق١ٝ َٔ إلاظات يف
 ٫تعاٍ تٛاد٘ ؼسٜات دػ١ُٝ يعٌ أُٖٗا:

  تؿطض َٓعَٛات ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ عًٝٗا قٝٛزا يف املؿاضن١
ٚؽهع  ٚايعٌُ ٚاؿطن١، ٚيف إطاض ثكاؾ١ شنٛض١ٜ أب١ٜٛ ٜػٝطط ؾٝٗا ايطداٍ

 ؾٝٗا ايٓػا٤.
  تسْٞ َػتٜٛات تعًُٝٗا ٚؾطم تسضٜبٗا، ٚتسْٞ ؾطقٗا يف املؿاضن١

ايػٝاغ١ٝ، ٚسطَاْٗا يؿرتات ط١ًٜٛ َٔ ايسخٍٛ إىل فا٫ت عٌُ بعٝٓٗا، 
ٚتهاعـ ا٭عبا٤ ٚايهػٛط املًكا٠ عًٞ عاتكٗا يف ايبٝت ٚايعٌُ. 

 ايكعٝس ايجكايف ٫ تعاٍ املطأ٠ أغري٠ ثكاؾ١ داَس٠ تٓعط إيٝٗا عًٞ أْٗا  ع٢ً
َٛنٛع أنجط َٔ نْٛٗا شات إْػا١ْٝ ؾاع١ً، ٚتهع ع٢ً سطنتٗا قٝٛزا 

                                                            
94

 . I Wish  3122، ٚصاسح اٌزخغ١ظ، اٌّغؼ اٌّزىبًِ ٌألٚضبع االعزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٌٍّشأح اٌؼشال١خ،-  
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ػعٌ تؿاع٬تٗا َكٝس٠، ٚتعطنٗا يكٛض َٔ ايكػ٠ٛ ٚايعٓـ ٚاٱُٖاٍ 
دعًٗا تًعب أزٚاضا ثا١ْٜٛ يف فا٫ت نجري٠. 

 اؾ١ ٚتتذصض يف اجملتُع بؿهٌ عاّ، ٚيف اجملتُعات غايبا َاتٓتؿط ٖصٙ ايجك
ايطٜؿ١ٝ ٚاجملتُعات اؿهط١ٜ املرتٜؿ١ بؿهٌ خام. ٚػس ٖصٙ ايجكاؾ١ َٔ 

ٜساؾع عٓٗا ٜٚٓتكط هلا، ست٢ َٔ داْب املطأ٠ شاتٗا.
  ضغِ زخٍٛ اؿساث١ بتذًٝاتٗا املدتًؿ١، إ٫ إٔ ا٭طط ايجكاؾ١ٝ ٫تعاٍ ؼسز

اٱْاخ ٚتعُل قٛض ايتُٝٝع بُٝٓٗا، ٚإٔ ا٭زٚاض اـاق١ بايصنٛض ٚ
اييت تؿري اىل إغتك٬ٍ املطأ٠ أٚ َػاٚاتٗا بايطدٌ ٫تعاٍ بعٝس٠   أيتٛدٗات

نُا اْٗا ٫ ؼع٢ بؿطم ايٛقٍٛ إىل املطاتب ايٛظٝؿ١ٝ ايعًٝا. املٓاٍ.
  ضغِ َؿاضن١ املطأ٠ يف اؿٝا٠ ايعا١َ، إ٫ إ شيو ٫ ميٓشٗا اغتك٫٬

يف َععِ ايػًطات  ، إش ٫لس َؿاضن١ سكٝك١ٝ ٚؾعاي١َٚػاٚا٠ َع ايطدٌ
ايتؿطٜع١ٝ ٚايكها١ٝ٥ ٚايتٓؿٝص١ٜ.

   إٕ تكٛضات ا٭غط٠ ايعطاق١ٝ عٔ ايعٌُ املٓاغب يٮْج٢ َاظايت تكًٝس١ٜ
إىل سس نبري. إش َاظايت ايطغب١ بايٛظٝؿ١ اؿه١َٝٛ ٖٞ ا٭ق٣ٛ ٚا٭ؾس 

َس٠ ايبشح عٔ ايعٌُ،  نُا أْٗا ٫تعاٍ تعاْٞ َٔ ايبطاي١ ٚطٍٛ تؿه٬ٝ.
تعاٜس أعساز ايٓػا٤ يف غٛم ايعٌُ اهلاَؿٞ أٚ غري ايٓعاَٞ. أز٣ شيو اىل 

  إ ١ُٖٓٝ ايبٓٝات اٱدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ املععظ٠ ٯيٝات احملاؾع١ ع٢ً ايرتاتب
اٱدتُاعٞ بني ايطدٌ ٚ املطأ٠ أنعـ ثك١ املطأ٠ بصاتٗا ٚاتهايٝتٗا ع٢ً 

 َبازضاتٗا ا٫قتكاز١ٜ قسٚز٠، نُا ععظ ثكاؾ١ايطدٌ أٚ ا٭غط٠، مما دعٌ 
تربٜط ايعٓـ نسٖا.

 خٔازات مً أدل االىضاف ّالتينٔ٘ -ثالجًا

فُٛع١ َٔ احملاٚض ٚايػٝاغات ايػاٜات ا٫غاغ١ٝ يًت١ُٝٓ، تطًب اعتُاز يتشكٝل 
ا٭غاغ١ٝ اييت تػع٢ إىل ايٛقٍٛ إىل عسُز َٔ ا٭ٖساف ايؿطع١ٝ، ٚاييت تكب مجٝعٗا 

َٚٔ خ٬ٍ: سف ايٓٗا٥ٞ ٖٚٛ متهني املطأ٠ ٚؼكٝل تهاؾ٪ يًؿطميف اهل
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 للتينٔ٘ إدماز اليْع االدتناعٕ يف عنلٔ٘ التدطٔط -

تًكا٥ًٝا زٕٚ تسخ٬  ٫ميهٔ إ ٜتشكل تكًٝل يًؿذٛات ايٓٛع١ٝ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠
 ايُٓا٤يف َعطاز  َككًٛزا ٚؽطًٝطا ؾعا٫ بايكٛض٠ ايت٢ تهُٔ إزَاز َٚؿاضن١ املطأ٠

ٚتأنًٝسا ملبسأ ايتدطٝط باملؿاضن١،  ٚاؿساث١ ٚاغتؿازتٗا َٔ مثاض ايت١ُٝٓ بكٛض٠ عازي١.
ايٓٛع  هب ازَازيف زعِ قهاٜا املطأ٠ ٚايٓٗٛض بٗا،  ايت١ُٜٛٓٚاغتهُا٫ً ؾٗٛز 

 َٔ خ٬ٍ: ايٛط١ٝٓ ايت١ُٝٓ طخطا٫غرتاتٝذٝات ٚا٫دتُاع٢ ؾ٢ 
  ا٫دتُاعٞ ع٢ً ْتا٥ر ايت١ُٝٓ.ا٫زضاى ايٛاعٞ بأ١ُٖٝ آثاض ايٓٛع 
 . تكسٜط ا٫ستٝادات َٔ َؿطٚعات ايت١ُٝٓ َٔ َٓعٛض ْٗه١ املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا
 يًٛقٛف ع٢ً  تٛغٝع ؾطم ايتؿاٚض َع امل٪غػات ايطمس١ٝ ٚغري ايطمس١ٝ

املٛنٛعات املكرتس١، ٚتٛاؾكٗا َع ا٭ٚيٜٛات ايعا١َ يًسٚي١ ٚيًٛظاضات 
املع١ٝٓ.

  نايتعًِٝ  بايرباَر ايت١ُٜٛٓ ايط٥ٝػ١ٝ ٛض باملطأ٠ٚبطاَر ايٓٗ تٓػٝل خطط
ٚايتسضٜب، ايكش١، اؿؿاظ ع٢ً ايب١٦ٝ، َهاؾش١ ايؿكط ٚايتُهني ا٫قتكازٟ، 

ايتجكٝـ ٚايتٛع١ٝ، ايػٝاس١، تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ٚايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ.
 : ظٜاز٠ ايؿطم املتاس١ أَاّ استٝادات ايٓٛع ا٫دتُاع٢ يــــ

اؾ١ اـطٛات ٚاجملا٫ت املتعًك١ بت١ُٝٓ اجملتُع.املؿاضن١ يف ن 
نُإ إزَاز ايٓٛع اٱدتُاعٞ يف نٌ عًُٝات ٚخطٛات َٚطاسٌ  

ايت١ُٝٓ.
ايتُهني َٔ اٱْتؿاع بعٛا٥س ايت١ُٝٓ. 
تٛؾري إطاض عًُٞ َٚٓطكٞ يٛنع ٚتطٜٛط ايػٝاغات ٚايرباَر  

ٚاملؿطٚعات
 .تععٜع ؾطم متهني املطأ٠ يف ايب١٦ٝ ايطٜؿ١ٝ

 َا:شٓادٗ قدزاتّ بياٛ طاقات املسأٗ  -

 اجملاٍ ا٫ضدح ايصٟ ميهٔ إٔ ٜػاعس ع٢ً ايتدؿٝـ َٔ ؼسٜاتٗا ٜكبح متهني املطأ٠
َٚؿه٬تٗا، ٜٚططح ايػٝاغات اييت تطؾع عٓٗا ا٭غ٬ٍ ايجكاؾ١ٝ اييت تكٝسٖا، ٚػعٌ 

سكٝك١ٝ يكٛتٗا قس٣ يف نٌ غًطات ايسٚي١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥ ٚمبؿاضن١ 
ٜتطًب تطٜٛط ايٝات عٌُ ٚبٓا٤ َعطيف َبسع١ تسؾع إىل ايعٌُ َع  ٖٚصا ،ٚؾعاي١
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متتس اىل ايطٜـ ٚيف اجملتُعات املُٗؿ١، ٚايتعاٌَ بك٠ٛ َع  قطاعات أعطض َٔ ايٓػا٤
َؿه٬ت ايؿكط ٚايعٓـ ٚايتُٝٝع ٚاملُاضغات ايجكاؾ١ٝ اؾا٥ط٠. إ شيو ٫ٜتِ ا٫ َٔ 

 ٖٚصا ٜتطًب: املطأ٠ اقتكازًٜا ٚادتُاعًٝا ٚقاًْْٛٝا ٚغٝاغًٝا،خ٬ٍ ضؾع َػت٣ٛ متهني 
 ٚدٛز ايتؿطٜعات املػاْس٠ يتُهني املطأ٠ 
  ايػٝاغ١َٝٚعطؾ١ ٚأزضاى املطأ٠ يًتؿطٜعات ٚسكٛقٗا ايكا١ْْٝٛ ٚايع١ًُٝ
  ُّٛاسرتاّ سكٛم املطأ٠ ٚسطٜاتٗا َٔ خ٬ٍ مح٬ت تٛع١ٝ يًٓػا٤ ٚيع

اجملتُع
 ١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚاحمل١ًٝ َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص بطاَر ايتسضٜب تك١ٜٛ املٓعُات ايٓػا٥

ا٫زاضٟ ٚاملٗاضات ايؿ١ٝٓ. 

 مً خالل: فسظ أنرب لتعله املسأٗ ّبياٛ قدزاتَا -

 تطبٝل إيعا١َٝ  َٔ خ٬ٍ تٛغٝع ؾطم َهاعؿ١ اؾٗس ملٛاد١ٗ َؿه١ً ا١َٝ٫
 ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ، ٚاْؿا٤ َطانع حملٛ ا١َٝ٫ خاق١ بايٓػا٤.

  ًصٜٔ ِٖ خاضز ايػٔ ايرتبٟٛ.أٚ ي ايهباض ا٭١َٝ عٓس ايٓػا٤ َعاؾ١
 ٚبٓا٤ ايكسضات يًعاًَني يف َ٪غػات  ظٜاز٠ َؿاضن١ املطأ٠ يف فاٍ ايتسضٜب

ايسٚي١ ٚايكطاع اـام.
  ظٜاز٠ ٚعٞ املطأ٠ عكٛقٗا ٚايتُػو بٗا ٚاهاز ْعاّ يًشٛاؾع ا٫هاب١ٝ ٚايػًب١ٝ

ع١ًُٝ ايتع٫.١ًُٝٝيتشام ايؿتٝات ٚاغتُطاضٖٔ يف اي
  ٌاؿس َٔ ايتُٝٝع بني اؾٓػني ؾ٢ ا٫يتشام باملساضؽ ٚؾ٢ مجٝع َطاس

ايتعًِٝ، ٚإظاي١ ا٭ؾهاٍ املدتًؿ١ يًتُٝٝع نس ايٓٛع ا٫دتُاع٢ َٔ املٓاٖر 
مبا ٜ٪زٟ اىل بٓا٤ قسضاتٗا ٚتععٜع  ايسضاغ١ٝ، ٚإعاز٠ تٛدٝ٘ بطاَر ايتسضٜب

تهاؾ٪ ايؿطم اَاَٗا.
 ٫دتُاعٞ يف اعساز اـط١ ٚٚنع غٝاغات ٚظاض٠ ايرتب١ٝ َطاعا٠ ايٓٛع ا

ٚايتعًِٝ ايعايٞ.
  تٛغٝع خٝاضات املطأ٠ ي٬ؾاز٠ َٔ ثٛض٠ املعًَٛات ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ..ٚست٢

٫تتأثط غًبًا مبا وسخ َٔ ْتا٥ر هلصٙ ايجٛض٠ .
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 ٚظٜاز٠ تعًُٝٗا ٚتسضٜبٗا يف فا٫ت غري ، تٛغٝع ْطام اـٝاضات امل١ٝٓٗ يًُطأ٠
ًٝس١ٜ.تك

  تععٜع ايتٛدٗات اييت تػاعس يف انطاط املطأ٠ يف ايهًٝات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ
ٚايتطبٝك١ٝ َع ا١ُٖٝ ا٫ختكاقات ا٫ْػا١ْٝ، ٚمبا ٜػاعس ع٢ً متهٝٓٗا يف 

اؿكٍٛ ع٢ً ؾطم عٌُ َٓاغب١.
 

  :تعصٓص البٔٝ٘ املطاىدٗ للنساٗ -

 ؼسٜسٚ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝرباَر ايت١ُٝٓ ي اثط ايب١٦ٝ ع٢ً ايبعس ايتُٟٓٛ ٜٓعهؼ
هلصا املٛنٛع، ظُٝع أبعازٙ، غٛا٤ ناْت تع١ًُٝٝ  نُا إٔ املعاؾ١ ايؿا١ًَ  .ات٘ا٭ٚيٜٛ

أٚ قش١ٝ أٚ تؿػ١ًٝٝ أٚ أغط١ٜ، ٜععظ نجرًيا لاح ايػٝاغات ٚاٯيٝات املعتُس٠ يتشكٝل 
َٔ خ٬ٍ: فاٖسا٫ ٖٙص

   ايكطاض ٚاؾطاز اجملتُع، يًتأنٝس بإٔ ايكٝاّ باْؿط١ تٛاق١ًٝ َتٓٛع١ َع اقشاب
سكٛم املطأ٠ ٖٞ سكٛم اْػا١ْٝ غري قاب١ً يًتذع١٥، ٚٚادب ع٢ً ايسٚي١ 
ٚاجملتُع ا٫يتعاّ بٗا ٚاسرتاَٗا، ٚإ املطأ٠ ضنٔ اغاغٞ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ 

 املػتسا١َ.
  سح ايربملإ ٚاجملتُع املسْٞ ٚناؾ١ املطدعٝات ايجكاؾ١ٝ َٔ ادٌ تاَني ب١٦ٝ

 ١ٝٓ يًُطأ٠ تكًٌ َػاس١ تُٗٝؿٗا ٚاغتبعازٖا.متهٝ
 ْٞأ١ُٖٝ خاق١ يتسضٜب ايٓػا٤ ٚبٓا٤ قسضاتِٗ َٔ  تٛيٞ َٓعُات اجملتُع املس

أدٌ َػاعستِٗ يف ايتٓاؾؼ ٚتٛظٝؿٗٔ نُٔ خطط٘ ٚبطاَر ايٛظاضات 
ٚايكطاع اـام.

  ،ا٫ْؿتاح ٚايتٛاقٌ َع املٓعُات احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ، ٚٚنا٫ت ا٭َِ املتشس٠
بٓا٤ ؾطان١ سكٝك١ تٗسف اىل ايٓٗٛض بٛاقع املطأ٠ ٚتػٝري قٛضتٗا ايُٓط١ٝ ي

املرتغد١ يف اجملتُع.
 .ٞا٫ٖتُاّ بايسٚض ا٫ع٬َٞ يف قهاٜا تهُني ايٓٛع ا٫دتُاع
  اط٬م اؿط١ٜ يًطأٟ ايعاّ ٚتؿذٝع ايٓكاف ٚاؿٛاض ْٚؿط اؿ٬ُت ا٫ع١َٝ٬

يًتٛع١ٝ ٚتػٝري قٛض٠ املطأ٠ يف ا٫ع٬ّ.
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  ِٝبصٍ اؾٗٛز يبٓا٤ قسضات املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا َٔ اؽاش ايكطاضات اـاق١ بتٓع
ا٭غط١ٜ َٔ خ٬ٍ اؿ٬ُت اٱع١َٝ٬ يًتأثري ؾ٢ ايػًٛى ٚاملٛاقـ. سٝاتٗا

 بايتٓػٝل َع ايٛظاضات املع١ٝٓ بسضاغ١ إَها١ْٝ تطٜٛط  املطأ٠ إ تكّٛ ٚظاض٠
ايسٚي١ ٚاغرتاتٝذٝاتٗا. ٚمبا ٜٓػذِ ٚغٝاغات ايتؿطٜعات اـاق١ باملطأ٠، 

 مً خالل: زعآ٘ ادتناعٔ٘ ّصشٔ٘ أنرب لليطاٛ -

 ّٚاملعاقني َٔ ايٓػا٤ َٔ ادٌ ا٫ْكاف ٚايعساي١  بطعا١ٜ ايهٍٗٛ ا٫ٖتُا
 ا٫دتُاع١ٝ.

  ّتٛغٝع/ؼػني خسَات ايكش١ ا٫لاب١ٝ، ٚبٓا٤ َطانع تع٢ٓ بكش١ ا٫
َٔ كاطط غططإ ايجسٟ.ٚايطؿٌ، ؾه٬ عٔ تععٜع ايربْاَر ايٛطين يًتٛع١ٝ 

  َٔ ايكٝاّ ع٬ُت يًتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚايتًٛخ ا٫ؾعاعٞ، ٚاْؿا٤ َطانع يًتٛع١ٝ
كاطط ا٫يػاّ.

 .تكسِٜ َػاعسات خاق١ يًُطأ٠ يف اجملتُعات ٚاملٓاطل املُٗؿ١

 بياٛ ثكاف٘ دلتنعٔ٘ ملْادَ٘ العيف املبين علٙ اضاع اليْع االدتناعٕ -

 ٜٓبػٞ إ تتُجٌ يف:  ايٛط١ٝٓ ملٛاد١ٗ ايعٓـ نس املطا٠ اـٝاضاتاسس اِٖ  إ
 تػطع ٚبٓا٤ ثكاؾ١ فتُع١ٝ  اسساخ تػٝري دٖٛطٟ يف تكٛضات املطا٠ عٔ شاتٗا

 عذ١ً اؾٗٛز املهٍطغ١ َٔ ادٌ اؿس َٔ ٖصٙ ايعاٖط٠. 
 ٞيف اٚيٜٛات ا٭دٓسات  ٚنع قه١ٝ ايعٓـ املبين ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاع

 ايٛط١ٝٓ.
 ْعٞ ايكطاض ٚايػٝاغات ٚايؿطنا٤ يف ايت١ُٝٓ َٔ ايتعطف ع٢ً ٚاقع متهني قا

ايعٓـ يًُطأ٠.
 .ظٜاز٠ َطانع ا٫ٜٛا٤ اييت ؽسّ املطأ٠ اييت تتعطض يًعٓـ
  ا٫غطاع باقطاض إغرتاتٝذ١ٝ َٓاٖه١ ايعٓـ نس املطأ٠، ٚتؿطٜع قإْٛ محا١ٜ

املطأ٠ َٔ ايعٓـ.
  ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞتطٜٛط أْع١ُ مجع املعًَٛات يًعٓـ املبين 
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  ٌايتكِٜٛ املػتُط ٭ْع١ُ مجع املعًَٛات عٔ نشاٜاٖا، ٚؼًًٝ٘ بؿه
َٛنٛعٞ.

   ؼسٜس ا٫ٚيٜٛات يًٓٗٛض بٛاقعٗا اغتٓازا اىل َ٪ؾطات متهٔ َٔ تٛنٝح
َػت٣ٛ ايهػٛظ ٚاملعاْا٠ عًٝٗا.

 ًك١ إْؿا٤ َطنع تٛثٝل ؾُع املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚايسضاغات ٚايبشٛخ املتع
ٚادطا٤ ايبشٛخ ٚايسضاغات يف ٖصا اجملاٍ.

  ادٌ  نُسخ٬ت أٚىل ٱعساز بطاَر ٚخطط اعتُاز ايبٝاْات ٚايسضاغات َٔ
اؿح ٚنػب ايتأٜٝس ٚسٛاض ايػٝاغات املع١ٝٓ بايٓػا٤ املعٓؿات. 

  إغتعُاٍ ٖصٙ ايسضاغات نُ٪ؾط يطقس ايتكسّ اٚ ايتأخط يف بًٛؽ ا٫ٖساف
 اهلسف ايجايح، ٚايتسخٌ ع٢ً ٖصا ا٫غاؽ. ٫غُٝا اٱمنا١ٝ٥ ا٭يؿ١ٝ

 ثاىًٔا: التنهني االقتضادٖ: 

 
املػع٢ ا٫غاغٞ ٫ْكاؾٗا ٚاتاس١ ايؿطم املتهاؾ١٦  ٜعس ايتُهني ا٫قتكازٟ يًُطأ٠  

 :هلا ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ
 .تأَني ؾطم انرب َٚؿاضن١ أٚغع يًٓػا٤ يف ا٫ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ 
  ٍقٝاّ ٚظاض٠ املطأ٠ بايتعإٚ َع ٚظاض٠ تطٜٛط اـطط ٚاٯيٝات َٔ خ٬

ٚٚظاضت اـس١َ املس١ْٝ بٛنع خط١ ٚط١ٝٓ َتها١ًَ ؼسز  ايتدطٝط
ا٫ستٝادات ايؿع١ًٝ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٓػا١ٝ٥ يف كتًـ ايتدككات خ٬ٍ 

َس٠ تٓؿٝص اـط١.
 اييت تهُٓتٗا غٝاغ١ ايتؿػٌٝ ايٛط١ٝٓ  اغتجُاض ايتٛدٗات ٚاٱدطا٤ات 

يتطٜٛط زٚض  ايٓؿاط ا٫قتكازٟ يًٓػا٤ بٛقؿٗا عٛاٌَ َػاْس٠ ٚؾعاي١يتععٜع 
ٚتععٜع قسضاتٗا ٚإغٗاَاتٗا يف ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ. املطأ٠ ايعطاق١ٝ

  ٌُتععٜط ؾطم عٌُ املطأ٠ يف ايكطاع اـام ٚتؿذٝعٗا ع٢ً ا٫غتجُاض ٚايع
 ؾٝ٘.

 .اعتُاز تسابري قسز٠ يًتكسٟ يبطاي١ اٱْاخ
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 للنسأٗ: يف املػسّعات الضػريٗ تطْٓس املبادزات -

إٕ املبازضات اييت ٜسؾع بٗا املساؾعني عٔ قهاٜا املطأ٠ َٚؿاضنتٗا ئ تهٕٛ أبسا ناؾ١ٝ 
يتشكٝل ايػاٜات املٓؿٛز٠ ٫غُٝا غٝاغات ايٓٗٛض باملطأ٠ بعا١َ، َامل ٜأتٞ ايتػٝري َٔ 

ايكاعس٠ ٖٛ ايك٠ٛ  ٚإٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ايٓابع َٔ ،اجملتُع مجٝع ؾطا٥ح
 :اىل ايػعٞ خ٬ٍ َٔاؿكٝك١ٝ ايساؾع١ مٛ ايتػٝري املٓؿٛز. 

 
  ٍتععٜع ايتٍٛدٗات ٚايػٝاغات ايت٢ تػتٗسف تؿعٌٝ َؿاضن١ املطأ٠ ؾ٢ فا

 املؿطٚعات ايكػري٠.
 .بٓا٤ َطانع يًتجكٝـ ع٢ً اقا١َ َؿاضٜع ايكطٚض ايكػري٠
  ٕٚ٪بطاَر ا٭غط بتؿعٌٝ  ا٫دتُاع١ٝ،زعِ أزٚاض ٚظاضات املطأ٠ ٚايعٌُ ٚايؿ

اييت تكّٛ بٗا  املٓتذ١ َٚا ٜتٍبٓاٙ َٔ َؿطٚعات ضا٥س٠ ؾ٢ فاٍ ا٭ْؿط١ ايكػري٠
 ٚمبا ٜٴػِٗ ؾ٢ ضؾع َػت٣ٛ َعٝؿتٗا.

   ٌُتععٜع زٚض املطأ٠ ؾ٢ تععِٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ املٗاضات اؿطؾ١ٝ ٚايٝس١ٜٚ، ٜٚؿ
ايربْاَر ايهجري َٔ اـسَات ايت٢ تتٓٛع بني: 

تعٚز املػتؿٝسٜٔ باملٗاضات ايؿ١ٝٓ، ٚخسَات ع١ٝٓٝ  خسَات تسضٜب١ٝ 
٫ظ١َ يًتٓؿٝص، َجٌ املعسات ٚاٯ٫ت.

خسَات تػٜٛك١ٝ َٔ خ٬ٍ املعاضض ايسا١ُ٥ ٚامل٪قت١ ٚاملٛمس١ٝ.  
خسَات ؾ١ٝٓ ٚتٛد١ٝٗٝ َٔ خ٬ٍ َطانع ايتكُِٝ ٚايُٓاشز   

ٚايتسضٜب ع٢ً ا٭ْؿط١ ا٫ْتاد١ٝ.
تسضٜب١ٝ يًُطأ٠ يتععٜع ؾطم بٓا٤ ايكسضات، ٚضبط تطٜٛط املطانع اي 

املؿطٚعات باستٝادات ايػٛم.
إعساز زضاغات دس٣ٚ غ١ًُٝ ٚايتٓػٝل َع ايٛظاضات املع١ٝٓ ٚاجملتُع  

املس٢ْ ؾ٢ ؼسٜس املؿطٚعات املطًٛب١ ٚبٓا٤ خط١ ايتسضٜب ٚايتٛغع 
ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ.

١ًٝ َط١ْ.تطٜٛط آيٝات اغتٗساف املطأ٠ ٚتٛؾري َسعٳّ متٜٛ  
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 يف الكطاع اخلاظ: مػازن٘ أنرب للنسأٗ -

َٔ خ٬ٍ:تِ ميهٔ إ تتععٜع ؾطم َؿاضن١ املطأ٠ يف ايكطاع اـام  إ       
 

 آيٝات ايتٓػٝل َٔ خ٬ٍ قٝاّ ٚظاض٠ املطأ٠ بتؿهٌٝ ؾ١ٓ ْػا١ٝ٥  تطٜٛط
تتٛىل ايتٓػٝل َع اؾٗات شات ايع٬ق١ يتؿذٝع َٓؿآت ايكطاع غري 

ٚت١٦ٝٗ ؾطم إعساز  اؿهَٛٞ ع٢ً إهاز ْؿاطات ٚفا٫ت عٌُ يًُطأ٠،
 ايٓػا٤ ٚتأًٖٝٗٔ ٚتسضٜبٗٔ يًعٌُ يف تًو ايٓؿاطات ٚاجملا٫ت.

 ه١َٝٛ اييت تكسض تطاخٝل ملعاٚي١ ايٓؿاطات َػاعس٠ اؾٗات اؿ
َػاعس٠ ايٓػا٤ ٫غتدطاز  ا٫قتكازٟ ) نٌ د١ٗ يف فاٍ اختكاقٗا(

ايرتاخٝل اي٬ظ١َ ملعاٚي١ تًو ايٓؿاطات.
  نتدكٝل أضاض أٚ َٓاطل زاخٌ سسٚز  تكسِٜ ايتػ٬ٝٗت اي٬ظ١َ

املسٕ ٚت٦ٝٗتٗا ٱقا١َ َؿطٚعات قٓاع١ٝ تعٌُ ؾٝٗا ايٓػا٤.
 طم ا٥٫تُإ ٚا٫قطاض املٝػط٠ يًُطأ٠ ٚايتٛغع ؾٝٗا نأغاؽ ؾتح ؾ

ي٬ضتؿاع بسخٌ ا٫غط٠ ٚتؿعٌٝ َؿاضنتٗا يف ؼٌُ أعبا٥ٗا.
 

 ّعع مْاشىات مطتذٔب٘ لليْع االدتناعٕ -

 

إ تبين َؿّٗٛ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ عٓس ٚنع املٛاظْات ٜتطًب تسخ٬ َككٛزا، اٟ 
املٛاظْات ايٛط١ٝٓ يت٬يف ايهطض ايصٟ قس ٜٓذِ ٚنع غٝاغات ٚبطاَر بعٝٓٗا، ؼككٗا 

عٔ اغؿاٍ استٝادات نٌ َٔ ايٓػا٤ ٚايطداٍ ٚاييت تتبأٜ يف أسٝإ نجري٠ عٔ بعهٗا 
بعها. ٚاهلسف ايعاّ ٖٛ ازَاز َؿّٗٛ املٛاظْات ايكا١ُ٥ ع٢ً ؼكٝل َبسأ تهاؾ٪ 

ملطاسٌ اـاق١ ايؿطم بني اؾٓػني بؿهٌ َتعاٜس يف ع١ًُٝ ايتدطٝط يًُٛاظْات، ٚيف ا
 مبطادعتٗا ٚتٓؿٝصٖا، ٚشيو َٔ خ٬ٍ:

 ٚتطٜٛط أغايٝب اعسازٖا مٛ ازَاز ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يف املٛاظ١ْ ايعا١َ ،
يتشكٝل َبسأ تهاؾ٪ ايؿطم ٚمتهني املطأ٠. املٛاظ١ْ املػتذٝب١ يًٓٛع

  اْؿا٤ ٚسسات ْٛع ادتُاعٞ يف زٚاٜٚٔ ايٛظاضات ٚامل٪غػات غري املطتبط١
بٛظاض٠.
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 ُني ايٓٛع يف تكاضٜط املتابع١ ايػ١ٜٛٓ يًتعطف ع٢ً سذِ ا٫غتجُاضات ته
املٛد١ٗ يًٓٛع بايؿهٌ املتهاٌَ ٚاملطًٛب.

 
 ثالجًا: التنهني الطٔاضٕ

مً خالل: فسظ مػازن٘ ضٔاضٔ٘ ّدلتنعٔ٘ أّضع -

 

 يبٓا٤ قسضات املطأ٠ َٔ ادٌ ؾطم أنرب ايعٌُ ع٢ً اؽاش ا٫دطا٤ات امل١ُ٥٬ 
 تهُٔ َؿاضنتٗا ايػٝاغ١ٝ ٚايربملا١ْٝ. 

  متهني ايٓػا٤ َٔ املؿاضن١ ايؿعاي١ يف ؾإ فايؼ ايٓٛاب ٫غُٝا ايًذإ شات
 ٚسٌ ايٓعاعات احمل١ًٝ. ايك١ً باٖساف املكاؿ١ ايٛط١ٝٓ

 َٚطانع قٝاز١ٜ يف َٓعُات اجملتُع املسْٞ ايٓػ١ٜٛ  متهني ايٓػا٤ َٔ إزا٤ أزٚاض
 ٚاملكاؿ١ ٚايبٓا٤. املع١ٝٓ بكهاٜا ايػ٬ّ

 ٞيتععٜع ؾطم ايعٌُ اي٥٬ل  متجٌٝ املطأ٠ متج٬ٝ اؾهٌ يف ب٢ٓ اؿٛاض ا٫دتُاع
هلا، ٚنُإ ايتدؿٝـ َٔ ايتُٝٝع ايكا٥ِ ع٢ً اغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ.

 اغتجاض٠ ٚعٞ قاْعٞ ايكطاض بكهاٜا ايٓػا٤.
 

 مً خالل: تعصٓص ثكاف٘ املطاّاٗ بني اجليطني -

  يف تععٜع ثكاؾ١ ايٓٛع، ٚمبا ٜععظ ازضانٗا عكٛقٗا ٚٚادباتٗا.تبين بطاَر تػاعس 
  زع٠ٛ ا٫زبا٤ ٚاملؿهطٜٔ ٚايؿٓاْني ايتؿهًٝٝني اىل تػٝري ايكٛض٠ ايػًب١ٝ يًُطأ٠

ٚتٛنٝح ا١ُٖٝ زٚض املطأ٠ يف تكسّ ايٛطٔ َٔ خ٬ٍ ا٫عُاٍ ايؿ١ٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ 
 ٚا٫ع١َٝ٬.

 
 غتٛض ٚاٜهًا يف ايتؿطٜعات املدتًؿ١ ايعٌُ ع٢ً غس ايؿذ٠ٛ بني املكطض يف ايس

ٚبني املُاضغ١ ايؿع١ًٝ ٚاملطبك١ يف سٝا٠ املطأ٠.
  إعاز٠ ايٓعط يف ايكٛاْني مبا ٜهُٔ عسّ تٓاقهٗا َع املبسا ايسغتٛضٟ امل٪نس

ع٢ً سل املطأ٠ يف املػاٚا٠ بايطدٌ.
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 مػازن٘ إجيابٔ٘ للنسأٗ يف بياٛ الطالو: -4

تػتطٝع املطأ٠ عهِ تهٜٛٓٗا ايٓؿػٞ ٚايعاطؿٞ إ ت٪زٟ أزٚاضا ٖا١َ يف تععٜع ثك١      
 َٔ خ٬ٍ: ٚايؿ٦ات اهلؿ١ ٚتكسِٜ ايسعِ ايٓؿػٞ ٚاملازٟ هلِ اجملتُع باملُٗؿني

  تؿذٝع ايٓػا٤ ايًٛاتٞ ٜؿػًٔ َٓاقب قٝاز١ٜ يف فًؼ ايٓٛاب ٚا٫سعاب
 بعٜاضات َػتُط٠ َٚتابعات َٝسا١ْٝ مل٪غػات ضعا١ٜ ا٫ٜتاّ ٚاملعاقني. 

   قٝاّ َ٪غػات اجملتُع املسْٞ ايٓػ١ٜٛ ع٬ُت زعِ ْؿػٞ َٚازٟ ٭غط
ا٫ضاٌَ ٚاغط املٗذطٜٔ َٚتابع١ َؿه٬تِٗ، 

 هٓٗا َٔ املػاعس٠ يف سٌ املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝتععٜع ؾطم املطأ٠ مبا مي 
.ٚا٫غط١ٜ ٚايؿطز١ٜ

 تععٜع ؾطم متجٌٝ املطأ٠ يف احملاؾٌ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ بؿ٪ٕٚ املطأ٠ .

َٚٔ ثِ متهٝٓٗا، تهع َػ٪ٚي١ٝ  ٚأقكا٥ٗا املطأ٠ يف أٚناعإٕ ايتساخ٬ت املعكس٠ 
، َٔ أدٌ تٛغٝع قاعس٠ ايؿِٗ تبين ْٗر تُٟٓٛ تؿاضنَٞؿرتن١ ع٢ً اؾُٝع ي

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫زضاى ايصٟ ٜتؿهٌ اىل سس بعٝس بهػٛط ايكش١ ا٫لاب١ٝ، ٚبايهػٛط 
ايػٝاغ١ٝ ايٓامج١ عٔ اؿػاغٝات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚزٜٓاَٝات ايك٠ٛ. نٌ ٖصٙ ٚ

ٚتعتُس ع١ًُٝ ؼسٜس بطاَر اؿُا١ٜ  ،ايهػٛط تتُٝع بأْٗا ؾسٜس٠ ايتؿاعٌ ٚايسٜٓا١َٝ
ٚازٚاض  ؼسز ؾٝٗا َها١ْايؿعاي١ ٚتٓؿٝصٖا ع٢ً ؾِٗ غًِٝ عًُٝا َٚٛنٛعٝا يًهٝؿ١ٝ اييت 

  .ايت١ُٜٛٓ املطأ٠
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 مكدم٘

ايؿباب يبٓات ا٫قتكاز ٚاجملتُع. ؾِٗ مح١ً ايٛعس مبػتكبٌ أؾهٌ هلصا اجملتُع. ٚيعً٘   
عطؾت ا٫َِ املتشس٠ ٚقس املٛضز ا٫ِٖ َٔ َٛاضز اجملتُع ايبؿط١ٜ ع٢ً ا٫ط٬م. 

، ٚيف ايعطام اَتست ( غ١ٓ-ا٫ؾطاز ايصٜٔ تكع أعُاضِٖ بني ) ايؿباب بأِْٗ
٫ٜؿهًٕٛ فُٛع١ َتذاْػ١، إش ايؿباب  عَُٛا ١ٓ.غ اىل  ًؿبابايؿ١٦ ايعُط١ٜ ي

، غايبا َا تتبأٜ أٚناعِٗ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ بني ا٫قايِٝ
  ٚيف ا٫قًِٝ ايٛاسس ْؿػ٘.

إٕ اضتؿاع ْػب١ ايؿباب يف اجملتُع ي٘ َسيٍٛ اهابٞ ٚآخط غًيب. ؾاملسيٍٛ ا٫هابٞ 
ت٪زٟ اىل انؿاض ْػب١ ا٫عاي١، ٚاَها١ْٝ َتاس١ يطؾس  ٜتُجٌ بأِْٗ ٖب١ زميػطاؾ١ٝ

ا٫قتكاز عادت٘ املتٓا١َٝ يك٠ٛ ايعٌُ. أَا املسيٍٛ ايػًيب ؾٝتُجٌ بإ ٖصا اؿذِ 
ايهدِ َٔ ايؿباب ٜؿهٌ نػطا ٖا٬٥ ع٢ً اـسَات ا٫دتُاع١ٝ، ٚع٢ً غٛم 

ايػٝاغات ايعٌُ، ٚىًل ؼسٜا نبريا َٔ أدٌ ايتدطٝط ٚايت١ُٝٓ، ٚأٟ قكٛض يف 
ٚا٫دطا٤ات َٔ ؾأْ٘ إ ٜػؿط عٔ تُٗٝـ ادتُاعٞ ٚاقتكازٟ يؿ١٦ نبري٠ َٔ 

٫تػتطٝع ايسٚي١ املٓاؾػ١ يف اقتكاز ٜتذ٘ مٛ  ايػهإ ممج١ً يف ايؿباب. ْٚتٝذت٘ إ
 .د٠ّغشافٝ" اٌذ٠ّٛغشاف١خ ئٌٝ "ػتء خاٌٙج"،ِٚٓ صُ رزؾٛيايعٛمل١، بؿهٌ َططز

ايؿباب ؾطق١ اغتجُاض١ٜ ض٥ٝػ١ٝ يف ايع١ًُٝ ايت١ُٜٛٓ. يصا تػع٢  ٚمتجٌ َؿاضن١  
غٝاغٝا  اجملتُعات ايٓاٖه١ اىل تكًٝل َػاس١ اهلؿاؾ١ اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايؿباب

ٚاقتكازٜا ٚادتُاعٝا ٚثكاؾٝا، ٚتٛغٝع زا٥ط٠ ايتسخٌ َٔ ادٌ ايتُهني يتععٜع ؾطم 
نرب يف املٓاطل املػتٗسؾ١، ا٫غتسا١َ ٚا٫ْكاف، َٚػاعستِٗ يف اؿكٍٛ ع٢ً ؾطم أ

ؾه٬ عٔ بٓا٤ ايجك١ ٚتععٜع ضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ ٚتععٜع قسضات ايؿباب ٫ؾباع 
 ا٫زٚاض ايت١ُٜٛٓ.  اغتسا١َ استٝاداتِٗ املعٝؿ١ٝ يهُإ

يكس أنست ػاضب ايعكسٜٔ ا٫خرئٜ يف ايعطام نطٚض٠ اظاي١ اؿٛادع ايعا٥ؿ١ بني   
١ٝ. ؾؿٞ أثط اٟ أظ١َ اٚسطب، ٜٓبػٞ ٭ٟ اغتذاب١ َطاسٌ ا٫ظ١َ ٚا٫ْعاف ٚايتُٓ

أْػا١ْٝ إٔ تؿٌُ نٌ ا٫دطا٤ات اييت َٔ ؾأْٗا إٔ تػطؽ ايبصٚض َٔ ادٌ ؼكٝل 
ايت١ُٝٓ ٚايػ٬ّ يف ا٫دٌ ايطٌٜٛ مبا ٧ٜٝٗ املػاض ؾُٝع ايؿطنا٤ بايعٛز٠ اىل اؿٝا٠ 
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طغ١ اييت تػٛزٖا ا٫ظَات ايطبٝع١ٝ قبٌ ا٫ظ١َ. ٚيعاّ ع٢ً املعٓٝني اغتبساٍ اؿًك١ املؿ
ٚايتدًـ ٚايعٓـ سًك١ َجُط٠ قٛاَٗا ايتكسّ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ ٚأغباب 

 ايتُهني.

إ ايطابع ايتٛاقًٞ بني ايت١ُٝٓ ٚا٫ظ١َ ٚايعهؼ بايعهؼ ٜعٗط ظ٤٬ إ أٟ   
اغتجُاض يف ايت١ُٝٓ ىؿـ َٔ أثط ا٫ظَات، ٚإ أٟ اغتجُاض ٜتِ يف َطس١ً ا٫غتذاب١ 

ا١ْٝ ميهٔ إٔ ٜؿهٌ أغاغًا ضاغدًا يبٓا٤ أٟ فتُع َٔ اجملتُعات، ؾٗصا ايتٛاقٌ ا٫ْػ
 ٜػري يف ن٬ ا٫ػاٖني.

 
تكشٝح ايط٩ٜا  إ تٛؾري املعطؾ١ بامل٪ؾطات ايت١ُٜٛٓ يًؿباب َٔ ؾأْ٘ إ ميهٔ َٔ  

ٚا٫ؾهاض املػًٛط١ سٍٛ ايؿباب، ٚإ ٜٛؾط امل٪ؾطات ٚايكطا٥ٔ ايع١ًُٝ ايهؿ١ًٝ 
باسساخ َطادع١ غ١ًُٝ يًُعاضف ٚاملكاضبات ٚايػٝاغات ٚايرباَر ٚاملؿطٚعات 

ٚيصيو ؾإ ٖصٙ ايسضاغ١ اهلازؾ١ يتُهني ايؿباب ٚتؿعٌٝ أزٚاضِٖ اجملتُع١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ. 
 تعس دٗسا ىسّ ا٫ٖساف ا٫غرتاتٝذ١ٝ يًُذتُع ايعطاقٞ ممج١ً –ايٛطين  يف غٝاقٗا –

َٚاٜرتتب عًٝ٘ َٔ  ٚب٢ٓ ؼت١ٝ ،اعاز٠ ايبٓا٤ ايتُٟٓٛ، اْػاْا، َٚ٪غػاتيف قاٚيتٗا 
  . تععٜع يؿطم ايػ٬ّ ٚا٫غتكطاض

 
كاز١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قت ِٗٚاٚناع ايؿبابإٕ ٖصٙ ايسضاغ١ ٫ تكٍٛ نٌ ؾ٤ٞ عٔ   

تعهؼ املعًَٛات املتاس١ عِٓٗ، ؾٗٞ  ٚايػٝاغ١ٝ، يهٓٗا ؼاٍٚ إ تػس ْككًا يف قاعس٠
اىل داْب  تِٗ )تعًِٝ ْٚؿاطات اقتكاز١ٜ ٚثكاؾ١ٝ(أغاغ١ٝ يف سٝا َ٪ؾطات ت١ُٜٛٓ

ِٗ نُا تكسّ فُٛع١ َٔ ايب١٦ٝ املػاعس٠ ٚايجكاؾ١ ايساع١ُ ٚايػٝاغات املطًٛب١ يتُهٝٓ
 إ تػِٗ يف تععٜع ؾطم ايت١ُٝٓ ٚايػ٬ّ.. اـٝاضات اييت ميهٔ 

 
قاعس٠ يٛنع  إٕ ٖصٙ املٛنٛعات، ؾه٬ً عٔ قُٝتٗا املعطؾ١ٝ، ميهٔ إٔ تؿهٌ 

تععظ َػاضات تػاعس يف ضغِ غٝاغات ٚبطاَر  ميهٔ إ ٚط١ٝٓ ٚبطاَر اغرتاتٝذٝات
 .ا٫َٔ ا٫ْػاْٞ ٚايت١ُٝٓ لٝؼك
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 االطاز العاو للدزاض٘ -أّاًل

 أٍنٔ٘ الدزاض٘:  -

ايٓا١َٝ بٛد٘ عاّ، ٚايبًسإ اـاضد١ َٔ ايٓعاعات ٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ  يف ايبًسإ  
بٛد٘ خام، ميجٌ ايؿباب ْػب١ نبري٠ َٔ ايػهإ، مما هعًِٗ ٜؿهًٕٛ ايطٖإ ا٭نرب 

ايٓعاعات، قس تتشطِ سٝا٠ ؾبابٗا َٔ دٍطا٤  َٔ ؾؿٞ املٓاطل اـاضد١ ع٢ً املػتكبٌ.
ٚيف أسٛاٍ نجري٠  َٛت أؾطاز أغطِٖ ا٭قطبني أٚ ايتؿطٜس َٔ بٝٛتِٗايعٓـ أٚ 

.املتكاضع١يتعطنِٗ يًتذٓٝس ايكػطٟ يف اؾٝٛف 
إعاز٠ ايؿباب إىل سٝا٠ ٚيٛ ست٢ ؾب٘ طبٝع١ٝ يف  ؾطم متجٌٚيف ايبًسإ املأظ١َٚ   

ط٣ ٜٚ .يؿطا٥ح ٚايؿ٦اتَكس١َ ا٭ٚيٜٛات يف أٚناع أطبل ؾٝٗا ايعٓـ ع٢ً غا٥ط ا
نٛدٛز : ٜػتذٝبٕٛ يٓعاّ َعني يف سٝاتِٗٚايؿباب  كا٥ٝٛ اٱغاث١ إٕ ا٭طؿاٍأخ

ؾكٍٛ يًسضاغ١، ٚتٓعِٝ أٚقات ايطٜان١ ٚايًٗٛ، ٚتٛؾري ايٛدبات املٓتع١ُ. ٚع٢ً 
املس٣ ايطٌٜٛ، ؾإٕ ايؿباب، َا إٔ تتِ إعاز٠ إزَادِٗ يف اجملتُع ٚوعٕٛ مبعاٜا ايتعًِٝ 

إ تطٛض فتُعاتِٗ احمل١ًٝ ٚبًساِْٗ يف دٛ ٚايتسضٜب، ٜؿهًٕٛ أؾهٌ ؾطق١ يهُ
ٜػٛزٙ ايػ٬ّ. ؾأَاَِٗ َتػع َٔ غٓٛات ايعُط َٔ أدٌ ايعٌُ ع٢ً تػٝري ا٭ٚناع 

 .95ٚاملٛاقـ ٚايجكاؾات بٌ ٚايػٝاغات اييت أزت إىل ٚقٛع ايٓعاعات
 

 َٔ أغٛأ ايرتنات يف نجري َٔ اجملتُعات ؾكسإ ايؿعٛض با٫ْتُا٤ اجملتُعٞيكس ظٌ      
اييت خًؿتٗا ظطٚف ا٫ظَات يس٣ ايؿباب ٫غُٝا بعس اغتُطاض ا٫ظَات ملس٠ ط١ًٜٛ، 

يًعٌُ  ا٫ٖتُأَّ املعٜس  يصا ٚنعت امل٪غػات املع١ٝٓ يف َكس١َ اٚيٜٛاتٗا اعطا٤
ايتطٛعٞ ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ يف ن٤ٛ استٝادات اجملتُع إثط ايسَاض ايصٟ أسسثت٘ ظطٚف 

سٚز٠ يًشه١َٛ يتٛؾري نٌ َا ًٜعّ َٔ أدٌ إعاز٠ تًو ايعطٚف ٚيف ن٤ٛ ايكسضات احمل
يصا ؾكس اعترب بعض املعٓٝني بايؿإٔ  بٓا٤ اؿٝا٠ يف املسٕ ٚا٫ضٜاف ع٢ً سس غٛا٤.

 .96”٫بس إٔ ٜؿٌُ إعاز٠ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ عٔ إعاز٠ ايبٓا٤ إ اؿسٜح  ايتُٟٓٛ
 

 ٚايتُٗٝـ ٚا٫قكا٤ طايؿكٚيف ايعطام نُا ٖٛ يف نجري َٔ ايبًسإ املاظ١َٚ ٜ٪زٟ    
اٟ دٗس  تعكس ا٫غتذاب١ يٮظَات ٚتكـ سذط عجط٠ ع٢ً ططٜلاىل ٚايجػطات اٱمنا١ٝ٥ 

                                                            
95

 .                                                                                              59ٌٍغىبْ، ِظذس عبثك، ص طٕذٚق االُِ اٌّزؾذح -    
96

                                                                                                                 65طٕذٚق االُِ اٌّزؾذح ٌٍغىبْ، ص -   
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 َٚٔ ؾإٔ عسّ ايبًسإ َٔ أظَاتٗا أَطًا بايؼ ايكعٛب١. ٚػعٌ تعايف ٖصٙ تُٟٓٛ
 اىلإٔ ٜؿهٞ يف أسٝإ نجري٠  املطأ٠ٚ ايؿبابايرتنٝع ايػٝاغٞ ع٢ً مٛ ناف ع٢ً قهاٜا

 ٚايتٛغع ؾٝٗا،ايرباَر اـاق١ بِٗ اٱْؿام َٔ أدٌ ؼػني  ٖتُاّ بعٜاز٠ؾتٛض ا٫
 97يف فايٞ ايتعًِٝ ٚايكش١ اٱلاب١ٝ. ٫غُٝاٚ

 
متهني ايؿباب ٚتٛيٝس ؾطم ايعٌُ هلِ مبجاب١  ٚبٓا٤ً ع٢ً َاتكسّ ميهٔ إ ْعس  

شيو  .يف ايعطام ايّٝٛ املٛنٛع ا٭غاؽ يهجري َٔ اؾٗٛز ٚاـطط ٚايرباَر ايت١ُٜٛٓ
٫ختٝاض عٌُ ايؿباب ٚمتهِٝٓٗ ؾه٬  تػرياتإ ٖصٙ ايكه١ٝ تتأثط بٛدٛز نجري َٔ امل

ٚاييت تؿهٌ مٛ مخؼ غهإ ايب٬ز  ا١ُٖٝ ايعاٌَ ايسميٛغطايف هلصٙ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ  عٔ
يًعٌُ، يف ظٌ ايتػريات ايػطٜع١ اييت ميط بٗا اجملتُع  ؾه٬ عُا تؿهً٘ َٔ ق٠ٛ نا١َٓ

١ ايتشسٜح ٚايتطٜٛط، إش هطٟ أؾس ٚأبًؼ َٔ قبٌ ايؿباب ايصٜٔ َا ايعطاقٞ يف عًُٝ
يٲْػإ تعتُس إىل سس نبري  َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ظايٛا ٜؿهًٕٛ ؾ١٦ نعٝؿ١. نُا إ ؼػني

ع٢ً لاح ايؿباب يف عُّٛ ايب٬ز يف بٓا٤ قسضات ايؿباب ٚإؾطانِٗ يف قٓع ايكطاض 
نُا إ ايسخٍٛ إىل  ؾطم ايعٌُ املطبح. َٔ خ٬ٍ املؿاضن١ ايؿعب١ٝ ايؿعاي١ ٚتٛؾط هلِ

عامل ايعٌُ ٚايعٌُ اي٥٬ل يًؿباب ضمبا ميجٌ أؾهٌ ٚغ١ًٝ يسَر ايؿباب يف اؿٝا٠ 
 .ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚنؿاي١ اغتُطاض تكسّ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يٮدٝاٍ ايكاز١َ

 مفَْو الػباب -

ؾاٌَ ملؿّٗٛ ايؿباب. ٜتؿل املدتكٕٛ يف ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ بعسّ ٚدٛز تعطٜـ    
ٜٚهع ايتكٓٝـ اـام ٖصٙ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ بني َطسًيت ايطؿٛي١ ٚايبًٛؽ. ؾايؿباب 
 َؿّٗٛ سسٜح اضتبط بايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ ٚظٗٛض اجملتُعات اؿسٜج١، ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو ؾإ

. 98َؿّٗٛ ايؿباب ىتًـ باخت٬ف ا٫ظَإ ٚاملهإ ٚايبًسإ

يكطٕ املانٞ اىل َتػريات اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ يكس تعطض ايعطام َٓص َٓتكـ ا   
ٚثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ غطٜع١ قاسبٗا خ٬ٍ ايعكٛز ايج٬ث١ ا٫خري٠ ظطٚف أظَات 
)سطٚب ٚسكاض اقتكازٟ ٚاست٬ٍ( تطنت بكُاتٗا ٚانش١ ع٢ً اجملتُع ايعطاق٢ اىل 

                                                            
  

97
                                                                        45، ص3121االُِ اٌّزؾذح، طٕذٚق االُِ اٌّزؾذح ٌٍغىبْ، ؽبٌخ عىبْ اٌؼبٌُ  - 

98
 -UNDP, National Human Development Report of  Cyprus 2009, Youth in 

Cyprus, 2009. P.6. 
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ضاؾكٗا داْب ايتطٛضات ايع١ًُٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املكاسب١ يًعٛمل١ َٚا
نٛضًا ٚأْاثًا. إ مجٝع شَٔ ؼسٜح َؼ مجٝع ؾطا٥ح اجملتُع ٫غُٝا ؾ١٦ ايؿباب َِٓٗ 

ٚامناط سٝا٠  ٖصٙ املتػريات قازت اىل ؼ٫ٛت يف َػاضات ٚؾطم متهني ٚطُٛسات
 ايؿباب َكاض١ْ بعطٚف سٝاتِٗ يف اجملتُع ايتكًٝسٟ ايعطاقٞ.

ٕ ايؿباب يٝػٛا أِٖ ضأؽ َاٍ يسٜٗا ايعطام ايّٝٛ لس ا تهؿٞ ا٫ؾاض٠ ٖٓا آْا يف  
ؾشػب، ٚيهِٓٗ ٜؿهًٕٛ ايؿطو١ ايهرب٣ َٔ ايػهإ. إش طبكا يتٛقعات ْتا٥ر اؿكط 

( ًَٕٝٛ ْػ١ُ، ٚلس بًؼ عسز ايػهإ َٔ ايؿباب عسٚز ) ٚايرتقِٝ يػ١ٓ 
. ٚمما ػسض 99غ١ٓ  -%( َٔ ايعطاقٝني ترتاٚح أعُاضِٖ بني   إٔ َآٜاٖع )

ا٫ؾاضٙ ايٝ٘ إ ايؿباب ايعطاقٞ ؾ١٦ عُط١ٜ مت ضؾع غكؿٗا َكاض١ْ بايتشسٜس ايسٚيٞ 
عاًَا يٝػُح ٖصا ا٫ضتؿاع باملكاضْات ايسٚي١ٝ َٔ ْاس١ٝ، ٜٚػتٛعب ايعطٚف  -

ايٓٛع١ٝ يًؿباب ٚع٢ً ضأغٗا تعاٜس َعس٫ت ايبطاي١ بني ايؿباب ٚتبأٜ َعس٫ت 
أخط٣ إ ايؿباب ٫ٜٓعط ايِٝٗ ع٢ً اِْٗ فطز  ايعُط بني ايطٜـ ٚاؿهط. مث١ قه١ٝ

ادتُاعٞ ٚثكايف ٚساي١ فتُع١ٝ تطبط ايؿباب بأزٚاضِٖ املتٛقع١  ؾ١٦ عُط١ٜ ٚامنا َؿّٗٛ
   .100فتُعٝا

 الػباب ّاملتػريات البئْٓ٘ :  -ثاىًٔا

ايعطام بًس أنٓت٘ اؿطٚب ٚا٫ظَات َٓص أنجط َٔ ث٬ث١ عكٛز، ؾهًت ايٓعاعات   
جط ايتشسٜات تعكٝسًا ٚتٓاقهًا يف تاضى٘ اؿسٜح. ٚع٢ً ايطغِ َٔ َطٚض أنجط ٚايعٓـ أن

َٔ عكس ع٢ً ايتشٍٛ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ يف ايعطام، إ٫ إ َ٪ؾطات ا٫غتكطاض 
ٚؾطم ايػ٬ّ ظًت ٖؿ١، ٖٚصٙ ا٫ؾهايٝات تعٗط َس٣ اؿاد١ اىل تٛدٝ٘ ايطاقات 

 ايػ٬ّ دٓبًا اىل دٓب.ٚا٫َهاْات َٔ أدٌ إ ٜػري ايبٓا٤ ايتُٟٓٛ ٚ
 

ؾِٗ ايتش٫ٛت اجملتُع١ٝ اييت ٜؿٗسٖا اجملتُع  ايكعب ٖٚٓا ميهٔ ايكٍٛ اْ٘ َٔ  
ايعطاقٞ َٔ زٕٚ ا٫ْتباٙ اىل ق٠ٛ ايتش٫ٛت ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايعُٝك١ اييت َط بٗا 
ايعطام خ٬ٍ ايعكٛز ايج٬ث١ املان١ٝ؛ ٚتتذ٢ً ٖصٙ ايتش٫ٛت يف ا٫ْتكاٍ ايسميػطايف 

                                                            
 

99
                                                                                               :311اسح اٌزخغ١ظ، ٔزبئظ اٌؾظش ٚاٌزشل١ُ ٌٍّجبٟٔ ٌغٕخ ٚص -  

100
، 3117اٌخظبئض ٚاٌّؾذداد،  -عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، لضب٠ب اٌشجبة اٌؼشثٟ; اٌم١ُ اٌغبئذح ٌذٜ اٌشجبة -  
                               . 21ص
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ٚقٛف ايعطام ع٢ً عتب١ ًَٕٝٛ ْػ١ُ، ٚ ايباضظ ٚبًٛؽ ْػب١ ايػهإ اىل سٛايٞ 
%(، ٚتانٌ ايطبك١ ايٛغط٢، ٚتؿؿٞ ا١َٝ٫ اهلب١ ايُٝػطاؾ١ٝ، ٚتعاٜس ْػب١ ايتشهط )

ايكِٝ َٓعَٛات بطاي١ ايؿباب، ٚا٫ٖتعاظ يف اضتؿاع )سٛايٞ مخؼ غهإ ايعطام(، ٚ
ٚيف ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ٚيف ايٛعٞ بايصات، ٚبطٚظ تعبريات ايؿطزا١ْٝ، ٚانؿاض 

نُا تطادع املتٛغط ايعُطٟ يًعٚاز ، 101ٚاضتؿاع َعس٫ت ايط٬م ايعٚازَعس٫ت 
 . ٤102ا٫ٍٚ عٓس ايٓػا

 
اغتُطاض ؾكسإ ا٫َٔ ٚايعٓـ ٚنعـ ايٝات  يكس ؾٗس اجملتُع ٖصٙ ايتش٫ٛت َع   

اىل تسٖٛض انرب يف َٓع١َٛ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ عٓس ايؿباب اييت  ٫قاي١ اييت أزتايهبط 
هِ ؿ١ُ اـٝٛط ايسقٝك١ يف متاغو ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ. ٚقس لِ متجٌ ايػسا٠ اييت ت

 عٔ شيو نً٘ إ خطدت غًٛنٝات َٔ عكاهلا، ٚانططبت ٖط١َٝ ايػًط١ يف ا٫غط٠،
ايؿػاز اٱزاضٟ  َعاٖطٚاْتؿطت َعاٖط ا٫عتسا٤ ع٢ً املًه١ٝ ايعا١َ، ٚاغتؿطت 

ي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚغريٖا ٚ٪)ايطؾ٠ٛ ٚايتعٜٚط ٚا٫خت٬ؽ(، ٚؾاعت املدايؿ١ ملعٝاض املػ
  ..َٔ املعاٖط ٚايتشسٜات املٗسز٠ يٮَٔ اٱْػاْٞ ٚايٛطين

٫تكتكط ع٢ً ايكٛض املباؾط٠  املعاٖط ايػًٛن١ٝ تسٍ نجري َٔ املعطٝات ايتش١ًًٝٝ إ  
تؿاع١ً ملسك١ًٝ تؿاعٌ فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ املتساخ١ً ٚا َٔ امناط ايػًٛى بٌ ٖٞ
ؾايعٓـ  اجملتُع١ٝ تػِٗ ا٫ظَات يف تؿاقُٗا ٚظٜاز٠ سستٗا.املتذصض٠ يف عُل ايجكاؾ١ 

ؾٗٛ زا٥ُا  ٫ ٜٓؿأ َٔ ؾطاؽ، ايكا٥ِ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ
عطٳٌض َٔ أعطاض َؿه١ً أٚغع ْطاقًا تٓطٟٛ ع٢ً ؾؿٌ امل٪غػات، ٚاملعاٜري اييت 
                                                            

101
اٌف ؽبٌخ ثؼذ  341581 ؽٛاٌٟ  3122ثٍغ ػذد ؽبالد اٌضٚاط ؽغت اؽظبئ١خ ِغٍظ اٌمضبء االػٍٝ ػبَ    

%(  ٌٍّذح اٌّزوٛسح. أِب ِؼذالد   23.3ٚثٕغجخ أخفبع ثٍغذ ) 3115أٌف ؽبٌخ ػبَ  373665اْ وبْ  
أٌف  ؽبٌخ ػبَ  6:626اٌٝ   3115أٌف ؽبٌخ ػبَ  397:1اٌغالق فمذ اسرفؼذ فٟ اٌؼشاق ثٛربئش ػب١ٌخ ِٓ 

%( خالي اٌّذح أػالٖ. أٔظش; ٚصاسح اٌزخغ١ظ، خغخ اٌز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ 211ٚثٕغجخ ص٠بدح  رغبٚصد ) 3122
3124-3128. 

102
عٕخ ػبَ  33.5اٌٝ  :311عٕخ ػبَ  34.6رشاعغ اٌّزٛعظ اٌؼّشٞ ٌٍضٚاط االٚي ػٕذ إٌغبء ِٓ       - 

%( اٌٝ 6.5ِٓ )  3122ٚ  3117عٕخ  ث١ٓ ػبِٟ  26رفؼذ ٔغجخ اٌّزضٚعبد لجً ػّش ٌمذ اس .3122
اٌٝ  3117%( ػبَ 33.7( عٕخ  فمذ اسرفؼذ إٌغجخ ِٓ )29%(، اِب   ٔغجخ اٌّزضٚعبد لجً ػّش )6.8)
اٌزخغ١ظ، ِغؼ شجىخ ِؼشفخ  . أٔظش اٌّغٛػ اٌزٟ أغضرٙب ٚصاسح اٌزخغ١ظ;   ٚصاسح3122%( ػبَ  35.3)

 .، وزٌه ٚصاسح اٌزخغ١ظ، ٔزبئظ 3122.؛  ٚصاسح اٌزخغ١ظ، ٔزبئظ اٌّغؼ اٌؼٕمٛدٞ ِزؼذد اٌّإششاد 3122اق اٌؼش
  -.                        3122ّغؼ اٌّزىبًِ ٌالٚضبع االعزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٌٍّشأح اٌؼشال١خ اٌ
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ط٠ بكٛض٠ خطري٠ بني تهطؽ إغا٠٤ املعا١ًَ أٚ ايتٗإٚ إظا٤ٖا، ٚايع٬قات اؾا٥
ؾاؿطٚب ٚا٫ظَات ٚايهٛاضخ  اؾٓػني، ٚأٚد٘ عسّ املػاٚا٠ عُٝك١ اؾصٚض بُٝٓٗا.

يٝػت َٔ َػببات ايعٓـ ايكا٥ِ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ يهٓٗا يف أسٝإ نجري٠ 
ٜهاعـ َٔ خطٛض٠ ٖصٙ اؿا٫ت تعاٜس ؾكسإ  ،ت٪زٟ إىل تؿاقُ٘ أٚ ظٜاز٠ تٛاتطٙ

يهبط ٚايتعإٚ ٚايتآظض ٚايتُاغو ايتكًٝس١ٜ، اييت وًُٗا َع٘ ايتػري اجملتُعات يٓعِ ا
ا٫ْؿتاح ؾطم ا٫دتُاعٞ ايػطٜع بؿعٌ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ٚاْؿذاض 

ع٢ً ايسْٝا ب٬ سسٚز، ٚاييت أزت اىل ؾكسإ املطدعٝات ْٚعِ ايكِٝ ٚايهبط 
.103ٔ ايٖٛٔٚايع٬قات َٔ ؾاعًٝتٗا، اٚ ٖٞ بكسز ايتعطض ملعٜس َ

ايعطام يهجري َٔ ا٫عتسا٤ات ايبس١ْٝ  َٔ ٚقس تعطض ايؿباب يف َٓاطل عسٜس٠   
ٚايٓؿػ١ٝ، ٖٚٞ َ٪ؾط ملا سسخ يف أَانٔ عسٜس٠ أخط٣ أزت ؾٝٗا ايٓعاعات ٚاؿطٚب 
إىل إضباى سٝا٠ ايػهإ، سٝح تعطض يٲٜصا٤ خ٬ٍ غٓٛات ا٫ظَات ٚاؿكاض 

اىل  ٫ٜػتٗإ بٗا تعطنٛا ٜٚتهُٔ شيو ؾ١٦ ٍ.َٔ ايطدا ْػب١ نبري٠ ٚا٫ست٬ٍ
ع٢ً ا٭ش٣ ايبسْٞ املباؾط  ٫ ٜكتكطغري إ ا٫َط  ا٫عتسا٤ ايبسْٞ املكشٛب بايعٓـ.

ايٓؿػ١ٝ ايسؾ١ٓٝ اييت ٜهٕٛ ٖسؾٗا  اتٖٓاى زا٥ًُا تًو ايكسَ ، بٌايصٟ ًٜشل بايؿباب
ْٗا تهطب يف َسَط٠ يًٓؿٛؽ ٭غايبًا َاتهٕٛ ٖٚصٙ ايكسَات   ا٫ٖا١ْ،ايتدٜٛـ ٚ

 .بصات٘ ٚبطدٛيت٘ ايكُِٝ إسػاؽ ايؿاب
 

أْتذت ٖصٙ ايتش٫ٛت ظٛاٖط دسٜس٠ شات طبٝع١ َطنب١ عهِ اغتٓبات قػطٟ ٚغري   
َٗٝأ ي٘ يعًُٝات ايتشسٜح، ٚأمناط ٚعٞ َتبا١ٜٓ تعرب عٔ ايتذًٝات املطن١ٝ ٚايػ١ٜٛ 

قًل ٚتٛتط ؾاؿطٚب ٚا٫ظَات )قبٌ ٖصا ٚشاى( ٖٞ َكسض  هلصٙ ا٫ٖتعاظات.
ٚاْؿعا٫ت، تٓتعع أسٝاْا ايؿطز َٔ قٝط٘ املعتاز ٚتهع٘ يف قٝط َازٟ ْٚؿػٞ غطٜب. 

ايهجري َٔ ا٭َج١ً ملجٌ ٖصٙ ا٫ْؿعا٫ت ايٓامج١ عٔ ظطٚف  ٚتكسّ ادابات املتشاٚضٜٔ
غري َأيٛؾ١.  ا٫ظَات ٚنعـ املعاٜري اييت اْعهػت يف مماضغات غًٛن١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ

ٟ إىل ٖسّ بعض ايكٛاعس ا٭خ٬ق١ٝ، ٚضؾع احملطَات )ايتابٛ(، شيو إٔ اؿطٚب ت٪ز
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اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ; ث١شٚد، ِظغفٝ ؽغبصٞ، ػٍُ إٌفظ ٚاٌؼٌّٛخ; سؤٜ ِغزمج١ٍخ فٟ اٌزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ، - 
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. إٕ 104عٝح تباح أعُاٍ نإ َٔ املأيٛف ؼطميٗا ؾتكبح َػتشب١ أٚ تؿطض ؾطنا
ؿطب ٜتُجٌ يف ايػًٛى اؾُعٞ ايصٟ ٜتذاٚظ ايهٛابح ايتكًٝس١ٜ اداْبا َٔ َعاٖط 

ظٗٛض َؿه٬ت  يًهبط ٜٚتدص ؾه٬ تٗسميٌٝا. ٚقس تٓتر عٔ نٌ ٖصٙ املتػريات
يف زا٥ط٠ ايتٗسٜس املباؾط  ادتُاع١ٝ، زميػطاؾ١ٝ ٚغًٛن١ٝ تهع أَٔ ايٓاؽ ٚاغتكطاضِٖ

 ٚغري املباؾط.
 َهططا ايؿباب غري ايكازض ع٢ً ؼكٝل شات٘ يف أغٛام ايعٌُ املؿطٚع١، هس ٖٚٓا ضمبا

  .105ي٬نطاط يف أغٛام غري َؿطٚع١ إدتُاعٝا ٚأقتكازٜا

 تإ أْسا آزّ ايكسز اىل َاشٖبت ايٝ٘ ايباسج يف ٖصا ٚػسض ا٫ؾاض٠  
                        عذيف َعٗس بطٚنٓ ٚضٜبٝها ْٚجطٚب 

ا ي٬غباب اييت أزت اىل ايجٛضات يف ايٛطٔ ُيف ؼًًٝٗ  
ؼٍٛ ض٥ٝػ١  ايعطبٞ ٚاييت أؾاضت اىل أغباب نجري٠ َٚعكس٠، يهٓٗا ضنعت ع٢ً ْكط١

إٕ َا ٜكطب َٔ  ٫غُٝا َع تهدِ أعساز ايؿباب، إش تؿري ٖٚٞ ايرتنٝب١ ايػها١ْٝ
اضتؿاع إ ، نُا ْكـ غهإ َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغط ٚمشاٍ أؾطٜكٝا ؼت غٔ ايـ 

 ٫تعاٍ تؿهٌ إىل  %( َٔ بني أعُاض َعس٫ت ايبطاي١ )اييت تكسض بٓشٛ 
يٛقت ايصٟ ٜعس ؾٝ٘ إمتاّ ايتعًِٝ مبجاب١ ايططٜل ا٭غاغٞ خططًا نبريًا يف املٓطك١. يف ا

 يًدطٚز َٔ ؼت خط ايؿكط يف ايعسٜس َٔ ايبًسإ، تتٛاؾط ـطهٞ اؾاَعات، يف
، ؾطم عٌُ أقٌ َٔ أقطاِْٗ ايصٜٔ أمتٛا املساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ أٚ َععِ ايبًسإ ايعطب١ٝ

ا ايتعًِٝ ايجاْٟٛ عٔ أقطاِْٗ ايصٜٔ أمتٛ بني ايؿبابتطتؿع ْػب١ ايبطاي١ ٚ ،ايجا١ْٜٛ
إٔ قها٤ غٓٛات إ شيو نً٘ ٜعين . 106ايصٜٔ سكًٛا ع٢ً املسضغ١ ا٫بتسا١ٝ٥ ؾكط

عسٜس٠ يف املسضغ١ مل ٜٓتر عٓ٘ عسز نبري َٔ ايؿباب ايعطبٞ اؿاقٌ ع٢ً ايتعًِٝ 
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اٌؾشٚة ٚاالصِبد رؼذ اِزؾبٔب ِٚذلمب ٌّإعغبد اٌّغزّغ. ٠ٚجذٚ اْ أؽذ أدٌخ اٌفشً فٟ االِزؾبْ ٘ٛ اْ وً - 
ِإعغخ سئ١غخ عزظجؼ سؽّب ٌّب ٠غّٝ ِإعغخ اٌظً. فبٌّإعغخ االلزظبد٠خ ِضال; ٠ظجؼ اٌفغبد اٌّبٌٟ ٚاٌزض٠ٚش 

٘ب، ِإعغخ ظً ٌٙب. ٚاٌّإعغخ االعش٠خ ٠ظجؼ اٌجغبء ٚػاللبد اٌضٚاط غ١ش ٚاٌزالػت ثبٌؼالِبد اٌزغبس٠خ ٚغ١ش
اٌشع١ّخ  ِإعغخ ظً ٌٙب..ٚ٘ىزا. ٘زٖ اٌؾبٌخ رظجؼ خغ١شح ؽ١ٓ رزذاخً ِإعغخ اٌظً ِغ اٌّإعغخ االط١ٍخ. ِضال; 

االعفبي( ؽ١ٓ رغجش االعشح فز١برٙب ػٍٝ اٌجغبء أٚ اٌضٚاط ألغشاع رغبس٠خ. أٚ ؽ١ٓ رّبسط األعشح )األثٛاْ ٚ
 اٌزغٛي. 

106
 .                                                  3122أٔذا آدَ ٚس٠ج١ىب ٚٔضشٚة، دٚس اٌزؼ١ٍُ فٟ صٛساد اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ، ِإعغخ ثٛوٕغض، ؽض٠شاْ  -
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مل ٜهٔ ٜٴطٚز هلصٙ ايجٛضات ؾباب ع٢ً قسض عاٍ َٔ ايتعًِٝ؛ بٌ نإ ايساؾع ٚ ،اؾٝس
ٍٍ َٔ ايتعًِٝهلصٙ    .107ا٫ْتؿانات ٖٛ استٝادات َٚتطًبات ؾباب مل وعٛا بكسض عا

 -ٖٞاقابت اؾػس ايعطاقٞ ايتشسٜات َٔ  نجريًا بإٔإٕ َٔ املٛنٛع١ٝ ايكٍٛ بإ   
متجٌ تطاثا أؾطظت٘ عكٛز َٔ غ٤ٛ اٱزاض٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚغ٤ٛ  -يف داْب َٓٗا ع٢ً ا٭قٌ

 ععظت ْتا٥ذٗا ايػًب١ٝ إؾطاظات اؿطٚب املتٛاي١ٝ ،اغتجُاض املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ
اجملتُع ايعطاقٞ  اييت تٛاد٘ايب١ٜٛٝٓ  اِٖ ايتشسٜات ايبشح يف ٚعٓس. ٚظطٚف ا٫ظَات

 عًَُٛا ٚايؿباب خكٛقًا لس اْٗا ترتنع با٫تٞ:
 
  :ايُٓٛ ايػهاْٞ املطتؿع 
ايػابك١ اييت يكس منا غهإ ايعطام بؿهٌ َتػاضع بؿعٌ ايػٝاغات ايػها١ْٝ   

بًؼ غهإ  إشات ايكطٕ املانٞ. ٝاغتٗسؾت تؿذٝع ايُٓٛ ايػهاْٞ َٓص غبعٝٓ
. ٚقس بًؼ فُٛع انعاف غهاْ٘ يف عاّ  انجط َٔ  ايعطام عاّ 

 ٚؾكا يٓتا٥ر تعساز املباْٞ ٚاملٓؿأت ٚا٫غط ايكازض يف متٛظ  غهإ ايعطام
( ت َعس٫ت اـكٛب١ )ٚإشا اغتُط .108( ًَٕٝٛ ْػ١ُ)

 نُٔ املعطٝات ايطا١ٖٓ، غٝتهاعـ عسز غهإ ايعطام َط٠ اخط٣ خ٬ٍ 
 غ١ٓ.

 
  ٚغتػتُط بايتعاٜس يف ايعكسٜٔ  اؿك١ ايٓػب١ٝ يًؿباب يف تطنٝب ايػهإاضتؿاع

اضتؿاع ْػب١ ايؿباب  إٕ .بايجبات ثِ تتذ٘ اىل ا٫نؿاض ايكازَني قبٌ إ تبسأ
( غ١ٓ َكاض١ْ بايؿ٦تني ا٫ع٢ً، ٜعين إ َععِ ايؿباب ِٖ يف -بعُط )

َطس١ً املطاٖك١ اييت تتطًب َٔ ايسٚي١ ٚاجملتُع تٛؾري بطاَر َٚؿطٚعات َع١ٓٝ 
 تتكٌ باعسازِٖ قشٝا ٚتعًُٝٝا.
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                               اٌغبثك ٔفغٗ.                                                                                                                  اٌّظذس -
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ٚصاسح اٌزخغ١ظ، اٌزؼذاد اٌؼبَ ٌٍغىبْ ٚاٌّغبوٓ، خالطخ ٔزبئظ رؼذاد اٌّجبٟٔ ٚإٌّشأد ٚاالعش ، رّٛص -
 .                                 5، ص 3122
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ؽتًـ غ١ٓ(  -ٚ   -نُا إ استٝادات ايؿ٦تني ايعُطٜتني ايتايٝتني )  
بػبب ٚقٛؾُٗا ع٢ً أعتاب َطس١ً دسٜس٠ تتطًب ا٫ختٝاض بني ايعٌُ ٚإنُاٍ 

 ايسضاغ١ ٚتهٜٛٔ ا٫غط٠.
إٕ ٚدٛز ٖصٙ ايٓػب١ ايهبري٠ َٔ ايؿباب يف غٔ ايعٌُ يف ايعطام ٜعين أْ٘ أَاّ 

 خٝاضٜٔ تُٜٓٛني:
.اـٝاض ا٫ٍٚ: ايتعاٌَ ايػًيب َع ٖصٙ اهلب١ ٚا٫غتُطاض يف ٖسضٖا 
ايجاْٞ: ايتعاٌَ ا٫هابٞ َٔ خ٬ٍ ا٫غتجُاض ا٫َجٌ يف إعساز اـٝاض  

 َٚعًَٛاتًٝا َعطؾٌٝا () ضاؽ املاٍ ايبؿطٟ
ٚتٛغٝع َؿاضن١ ايؿباب يف ايعٌُ، ٚظٜاز٠ َعس٫ت  َٚٗاضٌٜا

ا٫ْتاد١ٝ، ٚؼكٝل خؿض سكٝكٞ يف َعس٫ت اٱعاي١ ا٫قكاز١ٜ، 
ٚغ٬ؾ٘ ؾإ إقتٓام ٖصٙ اهلب١ ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا ميهٔ إٔ ٜٗسض.

  ّؾطم عٌُ دسٜس٠  اييت ميهٔ إ تػِٗ يف تٛيٝس تؿػ١ٌٝ ايغٝاغ ؾاع١ًٝعس
ـ ايسٚض ايصٟ ٜهطًع ب٘ ايكطاع اـام نعٚ  ،يًؿباب ايعاطٌ عٔ ايعٌُ

.تسْٞ َػتٜٛات ا٫غتجُاض ، اىل داْبٚتسْٞ نؿا٤ت٘ ايتٓع١ُٝٝ
  غٝاب ايػٝاغ١ ايٛط١ٝٓ ايؿا١ًَ املٛد١ٗ يًكطاع ايؿبابٞ دعٌ اـسَات

املكس١َ يًؿباب تؿٛبٗا ايهباب١ٝ مما أؾطغٗا َٔ قتٛاٖا ٚؾٛا٥سٖا املطد٠ٛ.
  ٚ اييت تكسّ خسَاتٗا يًؿباب أز٣ إىل غٝاب يف امل٪غػات  ايتٓٛعايتعسز

.ايتٓػٝل ٚبعجط٠ اؾٗٛز
  .قسٚز١ٜ ايسٚض ايػٝاغٞ ٚاجملتُعٞ املعط٢ يًؿباب 
  املػتكبٌ يف ظٌ ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ غري ايؿباب  قًل َٔ

املعٝؿ١ ٚاضتؿاع َػت٣ٛ ايبطاي١ ٜعٝـ  ؾُع اظزٜاز تهايٝـ ،املػتكط٠ يف ايب٬ز
ٚاؿٝاتٞ. ايؿباب ٖادػا ناغطا ع٢ً َػتكــبً٘ ايٛظٝؿٞايهجري َٔ 

  ايهازض املتدكل ٭زاض٠ امل٪غػات ايؿباب١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ  نعـ تأٌٖٝ ٚخرب٠
ا٫زاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ.

 املٗاضات اؿٝات١ٝ اييت ٜهتػبٗا ايؿباب يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ )ناملٗٔ  نعـ
َػتٜٛات املؿاضن١ يس٣ ع٢ً  ٚاْعهاؽ شيو  املتٛاضث١، ٚاملٗاضات امل١ٝٓٗ...(

 ايؿباب.
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 ٚاييت تٓعهؼ ع٢ً ططٜك١ تٓؿ١٦  ايؿذ٠ٛ ايهبري٠ بني ايؿطا٥ح ا٫دتُاع١ٝ
ايؿباب ٚع٬قاتِٗ ببعهِٗ ايبعض.

 يف قسٚز١ٜ املٛاضز املاي١ٝ املدكك١ يٮْؿط١ ايؿباب١ٝ ٚاست٬هلا َطاتب َتس١ْٝ 
 املٛاظ١ْ ا٫ؼاز١ٜ 

 يًسٚي١.    
 

 ٞؾه٬ عٔ تطنٝعِٖ إىل ضٚح املبازض٠ ٚا٫لاظ  اؾتكاض ايؿباب ايعطاق
 نُاْات َػتكب١ًٝ ملا تٛؾطٙ َٔ  ،سكطا يف زٚا٥ط ايسٚي١ يًتٛظٝـ

تأثريات ق١ًٝ أٚ  ٜططأ ع٢ً ا٫قتكاز َٔ عُا بػض ايٓعطٚاغتُطاضٜت١ 
زٚي١ٝ.

   تطادع ايهجري َٔ َٓعَٛات ايكِٝ يس٣ ايؿبـــاب َجــٌ ايتطــٛع
اي٬َبــا٠٫ ٚؾكسإ ايجك١ ٚايتُطنع   ٚاملػ٪ٚي١ٝ، يٝشٌ قًٗــاٚاملؿاضنــ١ 

ْـــٛع َٔ ايتؿهو  ســٍٛ ايـصات ٚايطغبــ١ ؾــٞ اهلذــط٠ ٚســسخ
ا٫دتُاعٞ ٚا٫ْؿكاٍ بني ايؿباب ٚبني اجملتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘، شيو إ 

دٝاٍ ايؿباب ايعطاقٞ ايّٝٛ ٖٛ ا٫نجط تعا٬ًَ َع الاظات ايعٛمل١ َكاض١ْ با٫
ططست  -ا٫نرب. نُا إ تساعٝات ايعٛمل١ ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

عًٝ٘ أنجط َٔ ا٫دٝاٍ ايػابك١ ؼسٜات ٖا١َ، ٫غُٝا يف ايعٌُ ٚايعٚاز 
 اهلذط٠ ٚغريٖا. ٚاملؿاضن١ ٚقهاٜا اهل١ٜٛ اؿهاض١ٜ ٚايتطًع اىل

 
إٕ َطادع١ ي٬زبٝات ايٛط١ٝٓ املتاس١ تعٗط إٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت املٛنٛعات    

يف اجملا٫ت ايتؿطٜع١ٝ  يف ايعطام، ٚبايطغِ َٔ ايتطٛض ايٛانح بايؿباباـاق١ 
ٚامل٪غػ١ٝ ٫تعاٍ قسٚز٠ اىل سس َا، مما ٜػتسعٞ بصٍ املعٜس َٔ اؾٗس ايعًُٞ 

َٔ  ؿبابػريات ٚا٫ظَات يف فٌُ أٚناع ايتأثري تًو املت ٚا٫نازميٞ يًتعطف ع٢ً
تتعًل  قهاٜأَ  بتًو املتػريات اؾػطايف، َٚا ٜتكٌ ِايٓٛاسٞ ايعسز١ٜ ٚتٛظٜعٗ

ا٫دتُاع١ٝ اييت ؼهِ ايهجري َٔ  ِٗتازٚاض ايت١ُٜٛٓ، ٚب٦ٝا٫ٚ باؾٛاْب ايؿدك١ٝ
 ايػًٛنٝات ٚاـٝاضات.
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  :تنهنيالػباب ّخٔاز ال -ثالجًا

اييت ٖٞ -ٚؼكٝل ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞٚبٓا٤ ايكسضات ا٫ْػا١ْٝ تطتهع ؾهط٠ ايتُهني    
ٍٍ ع٢ً  -مٚخطط ايت١ُٝٓ يف ايعطا أٖساف َع١ًٓ يف اغرتاتٝذٝات ع٢ً ٚقا٥ع نجري٠ تس

إ  شيو  ،َا ميهٔ إٔ وكك٘ اجملتُع املتُاغو يف فاٍ اغتسا١َ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ
عسّ ٚ نعـ َؿاضنتٗا باملػاٚا٠ تؿٛم اجملتُعات اييت تعاْٞ َٔاجملتُعات اييت تٓعِ 

املػاٚا٠ يف أزا٥ٗا يف مجٝع َكاٜٝؼ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ ٖٞ خ٬ق١ زضاغات 
ٖٚصٙ ا٭ٚد٘ اٱمنا١ٝ٥ اييت  ع٢ً سُس غٛا٤. َتكٍس١َ ٚبًسإ ْا١َٝ أدطٜت ع٢ً بًسإ

 تٌٓ سكٗا َٔ ا٫ٖتُاّ يف املػاضات ِ ملٚاؾهايٝاتِٗ بهٌ تساخ٬تٗ ايؿباب تعين
عٓاقط أغاغ١ٝ ٫غتُطاض أٟ َػاض إمنا٥ٞ ٚلاس٘  بسٕٚ ؾو اٱمنا١ٝ٥ ايػابك١، ٚيهٓٗا

 ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ.
اسس املؿاِٖٝ ايت١ُٜٛٓ اييت ؾاع اغتدساَٗا  ٜٚعس َؿّٗٛ ايتُهني   

تهُٔ أ١ُٖٝ بعس . ٚبعس قسٚض تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ خ٬ٍ ايعكسٜٔ ا٭خرئٜ
ايتُهني يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، يف إٔ ايٓاؽ ٜطٛضٕٚ، بٛغاطت٘، إَهاْاتِٗ بٛقؿِٗ أؾطازًا 
ٚأعها٤ً يف فتُعاتِٗ. شيو إٔ قسض٠ ايٓاؽ ع٢ً ايتكطف يكاؿِٗ ٚيكاحل غريِٖ 
أَط َِٗ يتشكٝل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. ٚبٗصا املع٢ٓ، هب إٔ تتشكل ايت١ُٝٓ َٔ قبٌ ايٓاؽ 

َٔ ادًِٗ ٚسػب. ٜٚكبح ايٓاؽ املُهٕٓٛ أقسض ع٢ً املؿاضن١ يف ايكطاضات  ٚيٝؼ
ٚايعًُٝات اييت تكٛؽ سٝاتِٗ. ٚؼتٌ َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚايتٓعُٝات ايصات١ٝ 

ع١ًُٝ بٓا٤ ثك١ ا٭ؾطاز بأْؿػِٗ عرب تععٜع  إْٗا109. يًٓاؽ أ١ُٖٝ خاق١ يف ٖصا اجملاٍ
ٚؼسٜسا أٚي٦و املػتبعسٕٚ ، قسضاتِٗ يف ايتؿهري ٚاٱْتاز ٚإسساخ ايتػٝري مٛ ا٭ؾهٌ

تكًٝسٜا عٔ عًُٝات اؽاش ايكطاض بؿعٌ ايتُٗٝـ ا٫دتُاعٞ أٚ ايعطقٞ أٚ غريٙ. ٜٚؿري 
ْؿػِٗ. ٚيٝؼ إىل متهني ايؿكطا٤ إىل اغتٓٗاض قسضاتِٗ ايها١َٓ ست٢ ٜػاعسٚا أ

اٱعاْات ٚاؿكل ايت١ُٜٝٓٛ َٚا ؾاب٘. قاْْٛا، ٜعين ايتُهني َٓح ق٠ٛ أٟ َٓح ق٠ٛ 
قا١ْْٝٛ أٚ إنؿا٤ غًط١ ضمس١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ َع١ٜٛٓ أٚ َ٪غػ١ يتػٌٗٝ أزا٥ٗا، ٚتعين 
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  .                                                                            6::2رمش٠ش اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ اٌؼبٌّٟ ٌؼبَ  االُِ اٌّزؾذح، - 
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نصيو تأٌٖٝ امل٪غػات ٚتععٜع زٚضٖا عرب تأَني ايٛغا٥ٌ ٚتٛؾري ايؿطم يتشكٝل 
. 110ا٭ٖساف اييت تٓؿسٖا

ٚتعس املٛاضز ٚايٛغا٥ٌ ٚا٫لاظات أٚ املدطدات ايعٓاقط ايتعطٜؿ١ٝ ا٫غاغ١ٝ ايج٬ث١   
، ٖٚٞ املؿاِٖٝ املطنع١ٜ اييت اعتُسٖا أَاضتٝا قٔ يف تٛقٝؿ٘ يًػًع/ 111يًتُهني

ايٛغا٥ٌ/ايعًُٝات ٚايٛظا٥ـ املٓذع٠/ايكسضات. تؿهٌ املٛاضز أٚ ايػًع ايعطٚف 
يتٛغٝع اـٝاضات؛ بُٝٓا تكع ايٛغا٥ٌ يف قًب ايع١ًُٝ اييت امل٪ات١ٝ اييت تٛؾط ْاؾصٙ 

، ٚتعاٌَ بكٛض٠ أؾهٌ 112تتشكل خ٬هلا ا٫لاظات ٖٚٞ املدطدات يتًو اـٝاضات
 نٓتا٥ر يًتُهني. 

ٜتطًب ايتعًِٝ )٫زضاى اؿكٛم( ٜٚتطًب بٓا٤ ايكسض٠ ع٢ً  ٚايتُهني قبٌ ٖصا ٚشاى  
ضنٞ يًُذتُع املسْٞ بكؿت٘ اطاضًا ؾا٬َ ايعٌُ اؾُاعٞ ٚع٢ً اط٬م ايٓؿاط ايتؿا

يًشكٛم ٜتٝح ايتُج١ًٝٝ ٚا٫تكاٍ ٚاحملاغب١ َٚهاؾش١ ا٫غتبعاز سٝجُا ٚدس )بس٤ا َٔ 
ايعا١ً٥ َطٚضًا مبهإ ايعٌُ ٚق٫ًٛ اىل ايتؿه٬ٝت ا٫دتُاع١ٝ ا٫ٚغع(، ٚبهاؾ١ 

 .113اؾهاي٘ مبا ؾٝٗا ا٫ُٖاٍ ٚايتُٗٝـ ا٫دتُاعٞ

ايطغِ َٔ  زبٝات ايطبط بني ايتُهني ٚا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ ع٢ًٚؼاٍٚ نجري َٔ ا٫  
ؾايتُهني ٜطتهع اغاغًا ع٢ً تععٜع ا٫قٍٛ ٚقسضات ا٫ؾطاز  إ املؿَٗٛإ َٓؿك٬ٕ.

ٚاؾُاعات َٔ خ٬ٍ تٛغٝع خٝاضات ا٫نطاط يف امل٪غػات َٔ ادٌ يتععٜع ْاؾص٠ 
املػا٤ي١ اييت ت٪ثط عًِٝٗ. بُٝٓا ٜكّٛ ايتأثري ٚاملؿاضن١ يف امل٪غػات اييت متػو بعَاّ 

املعٛقات ٚاؿٛادع امل٪غػ١ٝ ٚتععٜع  ع٢ً اظاي١ ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ َٔ داْب آخط،
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ٚتعٌُ عًُٝات  .114اؿٛاؾع يعٜاز٠ ؾطم ٚقٍٛ ا٫ؾطاز ٚاؾُاعات يؿطم ايت١ُٝٓ
إ ايتُهني )َٔ قاعس٠ اهلطّ( ع٢ً تٛغٝع املُاضغات املتاس١ ي٬ؾطاز ٚاؾُاعات، ٚ

ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ ٜتطًب تػٝريًا ْعاًَٝا )تبسأ َٔ ا٫ع٢ً( ٖٚٛ نطٚض٠ يًشؿاظ 
ع٢ً ايتُهني ع٢ً َط ايعَٔ. َٚٔ خ٬ٍ عًُٝات ا٫ْسَاز )تتطًب قٛاعس ايًعب١( 
تعسٌٜ ٚاْتكاٍ امل٪غػات يهُإ ؾطم تكاغِ ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ع٢ً اٚغع 

 .115ْطام

ٜٓطٟٛ ع٢ً بعض ايعٓاقط ا٫ناؾ١ٝ  يتُهنيَؿّٗٛ ا ٚمما ػسض ا٫ؾاض٠ ايٝ٘ إ  
املتؿطز٠، ؾٗٞ ٫تكتكط ع٢ً متهني ايؿ٦ات اهلؿ١ )ا٫ؾطاز ٚاؾُاعات ايؿطع١ٝ َجٌ: 
احملطَٚني، ا٫قًٝات، ا٫ضاٌَ، ا٫طؿاٍ، املػٓني ٚغريِٖ( بٌ اْٗا تٛاد٘ اٜهًا 

ا٫غط١ٜ  املعٛقات ٚاحملسزات املتأثط٠ بايكٛايب ايُٓط١ٝ املؿطٚن١ ع٢ً ايع٬قات
نُكسض ٜهعـ َٔ َهاْتٗا ٖٚٛ قس ٫ٜٓطبل ع٢ً اجملُٛعات ا٫دتُاع١ٝ ا٫خط٣ َٔ 

 ايؿ٦ات اهلؿ١ ٚاحملط١َٚ. 

آي١ٝ ض٥ٝػ١  يبٓا٤ ايكسضات ٖٚٛ َٔ داْب آخط تعس ايتعب١٦ ا٫دتُاع١ٝ قٛضًا اغاغًٝا  
َٔ آيٝات ايتُهني. إش إ بٓا٤ ايكسضات ؾطط نطٚضٟ ٚيهٓ٘ غري ناف يع١ًُٝ 
ايتُهني. ٚإشا نإ بٓا٤ ايكسضات ٜعتُس بؿهٌ أغاؽ ع٢ً انتػاب املعطؾ١ ي٬ؾطاز 
ٚاؾُاعات َٔ أدٌ متهِٝٓٗ َٔ ايكٝاّ بأْؿط١ َع١ٓٝ، ؾإ ظٜاز٠ ايتُهني ٜعٜس ْػبًٝا 
قسضات ايٓاؽ ْٚؿٛشِٖ، ٫ٚغُٝا ايؿ٦ات احملط١َٚ ٚاهلؿ١ يف ب٦ٝاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ 

صا املع٢ٓ ميجٌ كطدات يهٌ َٔ بٓا٤ قسضات ايػهإ ٚايػٝاغ١ٝ. يصا ؾإ ايتُهني بٗ
 احملطَٚني ٚاق٬ح يًكٛاعس ٚاملُاضغات اؾا٥ط٠.

ٜٓطٟٛ ع٢ً اَهاْات شات اَتسازات فتُع١ٝ تػع٢ اىل  ٚايتُهني نأغرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ  
ع٢ً ٖصا ايٓشٛ  تععٜع عًُٝات ايتشٍٛ ا٫غاغ١ٝ يف ب١ٝٓ ايػًط١ غري املتهاؾ١٦ اسٝاًْا.
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يتُهني اغرتاتٝذ١ٝ ؾعاي١ يتشٌٜٛ ايكطاع يًٛقٍٛ اىل ْتا٥ر بٓا٠٤. ؾايتُهني بٗصا ميجٌ ا
ًٔ عٔ ططٜل انتػاب ايٛعٞ ٚايؿِٗ ٫ٖساؾٗا  املع٢ٓ ٜعين إ ا٫ططاف املع١ٝٓ مته
ٚخٝاضاتٗا َٚٗاضاتٗا َٚٛاضزٖا ٚقٓاع١ قطاضاتٗا. ٖٚصا هعًٗا قازض٠ ع٢ً ا٫غتؿاز٠ 

يتسخٌ ٚايتؿاٚض. ايكطاع ا٫دتُاعٞ غايبًا َا ٜ٪زٟ اىل َٔ ا٫ؾهاض اؾسٜس٠ يف فاٍ ا
ايتشٍٛ يٮؾهٌ أٚ يٮغٛأ. ٚاـطٛض٠ ٖٓا إ ايتُهني ضمبا ٜؿهٌ ق٠ٛ غًب١ٝ ؼٍٛ 
ايٓعاع اىل قطاع عٓٝـ إشا نإ ٖٓاى عسّ اْػذاّ بني ايتُهني ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ 

 ٚا٫دتُاعٞ يًٓاؽ.

ادٖ ّالتعلٔنٕ:الػباب ّمؤغسات اليػاط االقتض -زابعًا

ًؿباب. ٚتكسّ حمل١ ي ايٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜايسضاغ١ ايرتنٝع ع٢ً تؿاقٌٝ  ؼاٍٚ ٖصٙ  
ايتشًٌٝ ايٛاضز ٜؿري إىل سكٝك١ أْ٘ يف سني  عٔ غٛم ايعٌُ ٚأمناط ايعُاي١ يف ايب٬ز.

إ٫ إٔ ايعب٤ ٜكع  ،116%()سٛايٞ  إٔ َػتٜٛات ايبطاي١ يف ايعطام َٓدؿه١ ْػبٝا
َكاض١ْ َعس٫ت ايبطاي١  ايصٜٔ تطتؿع يسِٜٗ -ايؿباب  َٔع٢ً مٛ غري َتٓاغب 

 ًػهإ ايكازضٜٔ ع٢ً ايعٌُ.يايعاّ باملعسٍ 

 ؾِٗعطن١ يتكًبات غٛم ايعٌُ، انجط ايؿ٦ات إٔ ايؿباب ِٖ  يعٌ َا٬ٜسغ أٜهًاٚ  
ايعُاي١ ايٓاقك١  َعس٫تنُا تطتؿع . تػطوِٗآخط َٔ ٜتِ تعِٝٝٓٗ ٚأٍٚ َٔ ٜتِ 

يف َػ٪ٚيٝات  ٕٛؿاضنايصٜٔ ٜا٫ْتباٙ إىل ايعسز ايهبري َٔ ايؿبإ  ١ُٖٝ، َع إبِٝٓٗ
اىل اقتكازٜا  نيٓؿطَكٓؿني نُٔ اي ِٖسضاغات ٫ٚاييف هلِ  ٫ٜؿاضا٭غط٠ ايصٜٔ 

عُاٍ ا٭غط٠ غري املسؾٛع١.أ عساز نبري٠ َٔ ايؿباب ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف٫أداْب 
 

بعض ا٭غباب  تعٗط املعطٝات اييت تٛقًت ايٝٗا املػٛح اؿسٜج١ يف ايعطامنُا   
ٚتؿري  ،احملت١ًُ ملاشا ايؿباب ايعطاقٞ نجريا َا هس قعٛب١ يف اؿكٍٛ ع٢ً عٌُ ٥٫ل.

، ٚايتٛغع ايػطٜع يف تأتٞ يف َكسَتٗا اـكا٥ل ايؿت١ٝ يًٗطّ ايسميػطايفىل عٛاٌَ ا
احملسٚز  َتكام٫طأؽ املاٍ، ٚاي هجٝـايَعس٫ت ا٫يتشام باملساضؽ، ٚايُٓٛ 

، ٚاهلذط٠ َٔ ايطٜـ ٘ؽًؿٚ بػبب اُٖاٍ ايكطاع اـام، اميف ايكطاع اـ ًعُاي١ي
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ايعٛاقب ٚيعٌ ابطظ عسّ ايتٛاؾل بني املٗاضات َٚتطًبات غٛم ايعٌُ. ٚإىل اؿهط 
ؿباب ع٢ً ايٓشٛ املبني يف ا٫ػاٙ املتكاعس ؾطا٥ِ ايؿباب َٚعاٖط احملت١ًُ يبطاي١ اي

 ِٗ.ايػًٛى احملؿٛف باملداطط بٝٓ

 :117مؤغسات اليػاط االقتضادٖ -2

 
  ٟاظٗطت املػٛح اؿسٜج١ انؿانا ْػبٝا يف َعس٫ت ايٓؿاط ا٫قتكاز

 (%48.4)َكاض١ْ باملػٛح ايػابك١ َٔ ( غ١ٓ 35-26يًؿباب بعُط )
 .3122 عاّ (%41)اىل  3119 عاّ

 
  ٖٓاى اػاٙ بأضتؿاع َعسٍ ايٓؿاط ا٫قتكازٟ يًؿباب يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ

 %( يًشهط.38%( يًطٜـ َكابٌ ) 48)   َكاض١ْ باملٓاطل اؿهط١ٜ

  ( 3-26اغتُط ايؿاضم يف َعس٫ت ايٓؿاط ا٫قتكازٟ نبريا يًؿ١٦: )
%( 23%( َكابٌ )74.5غ١ٓ بني ايصنٛض ٚا٫ْاخ يكاحل ايصنٛض بًػت) 

 يٮْاخ.

  ٜتُٝع َعسٍ ايٓؿاط ا٫قتكازٟ بأضتؿاع٘ بني ايؿباب ا٫ْاخ يف ايطٜـ
%( يف اؿهط. ٜٚعس َعسٍ 7%( يف ايطٜـ َكابٌ )25َكاض١ْ باؿهط ) 

ايٓؿاط ا٫قتكازٟ يٮْاخ يف ايعطام َٓدؿها باملكاٜٝؼ ايعامل١ٝ 
 .١ٚا٫ق١ًُٝٝ مما ػعً٘ ٜكـ يف َ٪خط٠ ايسٍٚ ايعطبٝ

 غ١ٓ( عاّ  36-26) غذٌ اع٢ً َعسٍ يًٓؿاط ا٫قتكازٟ بني ايؿباب
%(. بًؼ اع٢ً 72عٓس مح١ً ؾٗاز٠ ايسبًّٛ ؾأع٢ً بًػت ْػبتِٗ) 3122

بُٝٓا  %(،87َعسٍ يًٓؿاط ا٫قتكازٟ بني ا٫َٝني ايصنٛض سٛايٞ )
بني مح١ً ؾٗاز٠ ايسبًّٛ ؾأع٢ً  بًػت أع٢ً املعس٫ت عٓس ا٫ْاخ

(61.)% 

 ( ٞا٫ْاخ ايؿباب ٜعًُٔ ؿػابِٗ اـام، 6.5إ سٛاي َٔ )%
%( 69.3% َٓٗٔ ٜعًُٔ يف ايكطاع اؿهَٛٞ، ؾُٝا ٜعٌُ )52ٚسٛايٞ 

َٓٗٔ يس٣ ايكطاع اـام. نُا ٚوصٚ عٌُ ايصنٛض بٓؿؼ اػاٖات عٌُ 
                                                            

 
117

، ٚاٌزٟ عجمذ االشبسح 3123ٚ 3122ظ ػبِٟ اٌج١بٔبد ِٓ اٌّغٛػ اٌضالصخ اٌزٟ طذسد ِٓ ٚصاسح اٌزخغ١- 
 ا١ٌٙب.                            



167 
 

%( َٔ ايصنٛض ايؿباب ٜعًُٕٛ ؿػابِٗ 28.6ا٫ْاخ اش لس إ )
%( يف ايكطاع 37.9اـام ٚ ) %( يف ايكطاع82.6اـام ٚ )

 اؿهَٛٞ.

  ظٌ ايكطاع اؿهَٛٞ ا٫نجط اغتكطابا ؿ١ًُ ايؿٗازات َٔ ايؿباب بُٝٓا
 نإ ايكطاع اـام انجط دصبا يًؿباب َٔ املػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ املتس١ْٝ.

 ( 63.5اضتؿعت ْػب١ ايؿباب ايعاًَني يف عٌُ غري قُٞ اىل)%  ٌَكاب
ُٞ، ٖصٙ املعطٝات تعٗط ٚاقعًا ٜتطًب %( َِٓٗ ٜعًُٕٛ بعٌُ ق58.7)

 ا٫ٖتُاّ ببًٛض٠ قٛاْني يًهُإ ا٫دتُاعٞ متتس يتػطٞ ناؾ١ ايعاًَني. 

 

 مؤغسات البطال٘:-3

  ٖٚـصا    -خـ٬ٍ ايػـٓٛات    ًاؾٗس َعسٍ بطاي١ ايؿباب انؿانـ
ّ  سٚي١ا٫نؿاض ٜعع٣ اىل طبٝع١ غٝاغ١ ايتؿػٌٝ اييت تبٓتٗا اي   بعس عـا

٫غــُٝا يف اؾٗــاظ  إىل ظٜــاز٠ أعــساز املؿــتػًني يف ايسٚيــ١ إنــططاضًا ٚاهلازؾــ١
 ا٭َين.

 ( بًؼ َعسٍ بطاي١ ايؿباب يف ايؿ١٦ ايعُط١ٜ- )سػب َػح ؾبه١  غ١ٓ
، ٖٚٛ اع٢ً َٔ املعسٍ ايعاّ (%)سٛايٞ  املعطؾ١ ايعطاق١ٝ عاّ 

%( %( َكابٌ )%(، بًؼ عٓس ايصنٛض )) يًبطاي١ يف ايعطام
.يٮْاخ

  ْػب١ ايعاطًني عٔ ايعٌُ  إ أظٗطت ْتا٥ر َػح ؾبه١ َعطؾ١ ايعطام
اضتؿع املعسٍ عٓس  بُٝٓا %(َٔ مح١ً ايؿٗاز٠ ا٫عساز١ٜ ؾُا زٕٚ بًػت )

%(. ٚتعهؼ ٖصٙ ايٓػب١ بطاي١ )اىل  ا٫عساز١ٜ ساًَٞ ؾٗازات أع٢ً َٔ
بػبب غٝاغات ايكبٍٛ يف  طهني يف ايعطام َٔ مح١ً ايؿٗازات ايعًٝااـ

َع استٝادات غٛم ايعٌُ. اؾاَعات اييت ٫تٓػذِ
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  املؤغسات التعلٔنٔ٘:-
 

تأثط ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ٚبؿهٌ ٚاغع بٓعِ ايتعًِٝ ٚاغايٝب٘، اييت تتػِ ٜ   
ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ؾه٬ باملٗاضات ايؿطط١ٜ ٚامل٪٬ٖت ٚاملعاضف املهتػب١ خ٬ٍ 
َٚٔ ثِ ؾإ دٛز٠ ضأؽ  عٔ طبٝع١ ايتٓاؾؼ ٚاـربات املهتػب١ َٔ َٝسإ ايعٌُ.

 املاٍ ايبؿطٟ تًكٞ به٬هلا ع٢ً فٌُ ا٫ٚناع ا٫قتكاز١ٜ ايعطاق١ٝ. 
 

َٔ َٓعٛض ا٫قتكاز ايهًٞ تعٗط املعطٝات ايتذطٜب١ٝ إ سك١ًٝ عاّ ٚاسس يف   
% يف % يف املس٣ ايككري ٚ احملًٞ ا٫مجايٞ عٛايٞ ايتعًِٝ ٜعٜس َعسٍ ايٓاتر 

. ٖصٙ املدطدات تتذ٢ً بٛنٛح يف َعس٫ت ا٫ْتاد١ٝ ايعاي١ٝ 118املس٣ ايبعٝس
يًعُاٍ ا٫نجط َٗاض٠ ٚقسض٠ ع٢ً اغتدساّ ايتهًٓٛدٝا املتكس١َ. َٔ ٖٓا ٜعترب 

مبطاسٌ  دٛز٠ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ عا٬ًَ سامسًا ٫غُٝا يف اجملتُعات اييت متط
اْتكاي١ٝ ٫ْٗا متهِٓٗ َٔ ايتٓاؾؼ يف أغٛام ايعٌُ ايعامل١ٝ. ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو ؾإ 
املدطدات املتٛيس٠ َٔ تٛغٝع ؾطم ايتعًِٝ ٚؼػني ْٛعٝت٘ شات ق١ُٝ اغتجُاض١ٜ 
نبري٠ يًعطام يف املس٣ ايبعٝس. ٚع٢ً ايعُّٛ ظٌ ايتعًِٝ يف ايعطام ٫غُٝا عٓس 

 يعٌ أُٖٗا: نبري٠ ؾطو١ ايؿباب ٜٛاد٘ ؼسٜات
 ( يٮعساز١ٜ ٫ٚتعاٍ ْػب ايتشام ايؿباب يف ايتعًِٝ َتس١ْٝ % %

يًتعًِٝ ايعايٞ(.
  َٔ ٖٓاى تؿاٚت ٚانح يف ْػب ا٫يتشام بايتعًِٝ بني ايصنٛض ٚا٫ْاخ

%( ي٬ْاخ، ٭غباب تتعًل بايب١ٝٓ َكابٌ ) %( يًصنٛضايؿباب )
ايجكاؾ١ٝ اييت تؿهٌ ابكا٤ ا٫ْاخ يف املٓعٍ ٫غُٝا يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ.

  ٜؿهٌ ا٫ختٝاض بني انُاٍ ايسضاغ١ ٚايعٌُ ٖادػا يهجري َٔ ايؿباب ٫غُٝا
اٚي٦و ايصٜٔ ٜٛادٕٗٛ قعٛبات يف ايتعًِٝ ٚتتبأٜ ا٫غباب اييت تسؾع 

 ٌٝ ايعٌُ ع٢ً ايسضاغ١، ٜأتٞ يف َكسَتٗا نػب املاٍ ٚؼكٝلايؿباب يتؿه
 ا٫غتك٬ٍ ا٫قتكازٟ .
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 ( ايٓكـ بػبب 29-11ايعُط١ٜ ) املتػطبني َٔ ايتعًِٝ يًؿ١٦ تتذاٚظ ْػب١
 يف انُاٍ ايسضاغ١. عسّ ضغب١ ايهجري َِٓٗ

  ع٢ً ايطغِ َٔ ايتشػٔ ايٓػيب يف َعس٫ت ا٫ملاّ بايكطا٠٤ ٚايهتاب١ بني
٫ تعاٍ َعس٫ت ا١َٝ٫ َطتؿع١ بِٝٓٗ، اش اظٗط َػح ؾبه١ املعطؾ١  ايؿباب،

( غ١ٓ بًػت :3-31، إ ْػب١ ا١َٝ٫ يًؿ١٦ ايعُط١ٜ )3122ايعطاق١ٝ 
% 22.8% عٓس ا٫ْاخ َكابٌ 32.3% َٔ امجايٞ ايؿباب، اضتؿعت اىل 27.4

يًصنٛض، ٖٚٛ َا ٜٓعهؼ غًبا ع٢ً َػت٣ٛ املٗاضات ٚايكسضات ا٫ْتاد١ٝ 
 ب.يًؿبا

 خٔازات مً أدل التينٔ٘ ّالطالو: -خامطًا

 

إغفاهله يف أٖ  الػباب ٍه العنْد الفكسٖ لعنلٔ٘ اإلىعاش ّبياٛ الطالو بعد اليصاع، ّال ميهً

 .119"بسامر مً بسامر التعنري يف مسسل٘ ما بعد اليصاع

 
إ ايػعٞ بأػاٙ دعٌ ايؿباب ق٠ٛ اغاغ١ٝ ؾاع١ً يف ايتػٝري، ؾطٜو يف ؼكٝل    

ٜطُح مٛ  ا٫دتُاع١ٝ،سػاؽ باملػ٪ٚي١ٝ ٫إاغتسا١َ ايت١ُٝٓ، ٜتُتع بسضد١ عاي١ٝ َٔ 
املؿاضن١ اجملتُع١ٝ، ٚاعٞ َجكـ قازض ع٢ً إٔ ٜٓاؾؼ أقطاْ٘ َٔ ايؿباب يف ايـسٍٚ 

ا٫ٖتُاّ  إ تٓكب زا٥ط٠ٜتطًب  اؾت٘ َعِٗا٭خــط٣ ٜٓسَر ٜٚتبازٍ خربت٘ ٚثك
ٚتطٜٛط قسضاتِٗ، َٔ خ٬ٍ تععٜع إ٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًٓٗٛض بِٗ،   بؿ٪ِْٚٗ

بًٛض٠ آيٝات  ٚاظاي١ املعٛقات اَاّ َؿاضنتِٗ يف ا٫ْؿط١ ايت١ُٜٛٓ، ٚتطٜٛط قسضاتِٗ يف
بٓا٤ قٛاعس ضق١ٓٝ يٮْط٬م ٚؾل  تٓؿٝص١ٜ يتٛغٝع ٖصٙ املؿاضن١ ٚتعُٝكٗا ؾه٬ عٔ

ْعط٠ َػتكب١ًٝ َتٛغط١ ٚط١ًٜٛ املس٣ يًٓٗٛض بايٛاقع ايؿبابٞ ٚايطٜانٞ بؿهٌ 
 َتٛاظٟ َع ايتطٛض ايعاملٞ. 

ايٝس  َٔ خ٬هلا يػٓٛات َكب١ً، ٜٛؾطٕٚ ”َهػبًا زميػطاؾٝا“ٚميهٔ إٔ ٜؿهٌ ايؿباب   
، ٚاملٓعَٛات ا٫دتُاع١ٝكازات اي٬ظ١َ ٱعاز٠ بٓا٤ املسٕ ٚا٫قت ايعا١ًَ ٚاملٗاضات

 اؿهَٛات، مبا ٜٛادٗٗا َٔ أٚيٜٛات نجري٠، ٚيهٔ شيو ئ ٜتأت٢ إ٫ إشا مل تػؿٌ
ع٢ً  ٓاٚغٝكع ع٢ً عاتل ؾباب استٝادات ايؿباب َٔ ايتسضٜب ٚاـسَات ايكش١ٝ.
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خًؿتٗا ايٓعاعات،  ١َُٗ ايتػًب ع٢ً ايكسَات ايعُٝك١ ا٭ثط اييت َس٣ عكٛز َكب١ً
ٚشيو  املعط١ً، ٚخًل َكازض دسٜس٠ يٲْتاز ٚايسخٌ. ؿػٌٝ ْعِ ايتعًِٝٚإعاز٠ ت

 ٫ ٜعايٕٛ ٜعإْٛ َٔ ايٓسٚب ايٓؿػ١ٝ اييت خًؿتٗا يٝؼ با٭َط اهلني إشا نإ ايؿباب
 .120ايٓعاعات

اىطالقا مً اٌ الػباب قٔن٘ علٔا ّعناد نل دَد اىطاىٕ تينْٖ، فاٌ ّتأضٔطًا علٙ ماتكدو ّ

 :اجلْاىب االتٔ٘يف  ميهً اٌ ترتنصمً ادل التينٔ٘ ّالطالو خٔازات التدخل 

سل ّمطؤّلٔ٘: أعتباز املػازن٘ -

٫تعاٍ قسض٠ ايؿاب ايعطاقٞ ع٢ً ايتأثري املباؾط يف اؽاش ايكطاضات يف امل٪غػات   
: عسّ ؾعٛض أالّلاملطتبط١ عٝاتِٗ اي١َٝٛٝ نعٝؿ١. ٖٚصا ا٫َط وسخ يػببني: 

: ّالجاىٕ با٫يتعاّ اظا٤ ايؿباب ٚاسرتاّ سكٛقِٗ يف املؿاضن١امل٪غػات عًَُٛا 
 ٫ٜعترب ايؿباب أْؿػِٗ املؿاضن١ َػ٪ٚي١ٝ َس١ْٝ.

إ ا١ُٖٝ٫ ايط٥ٝػ١ ٫ثاض٠ ايٛعٞ بني مجٝع أعها٤ اجملتُع ٚؼؿٝع ايؿباب مبُاضغ١ 
ٖصا اؿل ٚع٢ً مجٝع املػتٜٛات ٚاهاز ايٛغا٥ٌ اييت تػاعسِٖ ع٢ً املؿاضن١ ٖٞ 

 اّ َرتابط١ بني ؾطو١ ايؿباب ٚامل٪غػات ع٢ً اخت٬ف اؾهاهلا َٚٗاَٗا.َٗ
ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ املؿاضن١ متجٌ َؿًَٗٛا ٚاغعًا ٜتهُٔ نجري َٔ دٛاْب سكٛم   

ايؿباب َٚػ٪ٚيٝاتِٗ، ؾإ املؿاضن١ يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً قعٝس اجملتُعات 
َٔ ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ ٚاؿامس١ يًبٓا٤  احمل١ًٝ ٚيف اجملتُعات ايسميكطاط١ٝ عًَُٛا تعس

 ايتُٟٓٛ ٚيتععٜع ؾطم ايػ٬ّ ٚا٫َٔ ا٫ْػاْٞ يف اجملتُع.
ٚبٓا٤ً ع٢ً َاتكسّ ؾإ تٛغٝع خٝاضات ايؿباب ٚتععٜع َؿاضنتِٗ يف مجٝع    

ٖٚٛ  يًؿباب تٛؾري غبٌ عٝـ آَٔ ٚنطِٜ َٚػتساّ فا٫ت اؿٝا٠ ٜتِ َٔ خ٬ٍ
ٚيعٌ تععٜع  ستُاٍ اغتػ٬هلِ ٚغ٤ٛ َعاًَتِٗ.ا أَط سٟٝٛ ؿُاٜتِٗ، ٚتكًٌٝ

إىل استٝادات  َٔ خ٬ٍ ايتعًِٝ غري ايٓعاَٞ املػتٓس ايؿطم ا٫قتكاز١ٜ يًؿباب
يًسخٌ َٚؿاضٜع  املٗاضات امل١ٝٓٗ، ٚا٭ْؿط١ املسض٠ ايػٛم، ٚايتسضٜب ع٢ً

ع٢ً  ايعضاع١ٝ ٜكّٛ بسٚض َِٗ يف تؿذٝع ايؿباب ايكطٚض ايكػري٠ ٚايرباَر
ٚتربظ أ١ُٖٝ تٛؾري ٚغا٥ٌ ايعٝـ  تععٜع قسضاتِٗ. املػا١ُٖ يف اجملتُع ٜٚػاعس ع٢ً
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تؿٝس بإٔ سعٛظ ايسٚي١ اييت  ي٬غتُطاض يًؿباب ع٢ً ن٤ٛ اؿكٝك١ اييت ايكاب١ً
)ٚؾل  غهٕٛ مخؼ غٓٛات َٔ سطب أ١ًٖٝ يف إٔ تعٛز إىل ا٫قتتاٍ يف ؽطز يتٖٛا

 مل ٜتشكل مث١ منٛ اقتكازٟ.  املا١٥ إشايف تبًؼ  َا أظٗطت٘ ايسضاغات ايسٚي١ٝ(
 .121ايػ٬ّ ٚايت١ُٝٓؾطم  ايعٝـ يًؿباب دع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ تٛطٝس ؾتٛؾري غبٌ

 تععٜع ؾطم َؿاضنت٘ َٔ خ٬ٍ:ٚميهٔ تٛغٝع خٝاضات ايؿباب ٚ

  اعطا٤ ايؿباب زٚضًا أغاغًٝا يف فاٍ ضغِ ايػٝاغات، ٚتععٜع ازٚاضِٖ يف املؿاضن١
بكٓاع١ ايكطاض.

  تععٜع ؾطم ايتٛاؾل ايٛطين )ايػٝاغٞ ٚاجملتُعٞ( مبؿاضن١ ؾباب١ٝ ضٜاز١ٜ ؽطٝطًا
ٚتٓعًُٝا ٚتٓؿٝصًا.

  ظز ايعٓاقط ايؿباب١ٝ ٚازَادِٗ يف اهل٦ٝات ا٫زاض١ٜ ي٬ْس١ٜ ٚامل٪غػات، نصيو
ع٢ً َػت٣ٛ اجملايؼ احمل١ًٝ ٚايبًس١ٜ.

 ايكٛاْني اييت ؼكل  إزَاز ايؿباب شٟٚ ا٫عاق١ يف فاٍ ايعٌُ اي٥٬ل، ٚاْؿاش
شيو.

  ْٞاهاز َػاس١ ٚاغع١ َٔ ايتعإٚ بني امل٪غػات ايعا١َ َٚٓعُات اجملتُع املس
املع١ٝٓ بايؿباب ٚٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ يتشسٜس ايػبٌ ٚا٫ْؿط١ ايهطٚض١ٜ اييت تػاعس 
ع٢ً بٓا٤ ٚتععٜع ثكاؾ١ املؿاضن١ بني ؾطا٥ح اجملتُع ايعطاقٞ ناؾ١، ٫ٚغُٝا بني 

ا٫زاض٠ ايعا١ًَ، ٚنصيو زاخٌ ا٫غط ٚبني ايؿباب أْؿػِٗ. ايعاًَني يف
  تكسِٜ قانطات َسضغ١ٝ اٚ داَع١ٝ َتدكك١ يف ايتعًِٝ املسْٞ ضمبا ٜهٕٛ أسس

  ايػبٌ امل٪ثط٠ يًٛقٍٛ اىل ايؿباب.
 مله٘ ناٛذّإ ّالبدىٔ٘ الرٍئ٘ ّالكدزات املَازات ّتينٔ٘ االزتكاٛ مبطتْٚ ثكاف٘ الػباب -

.تأنٔد دّزٍه يف بياٛ احلٔاٗ الجكافٔ٘ العساقٔ٘ ّٓته ذلو مً خاللّ التذدٓدّ االبتهاز
 ْؿٛؽ يف سميكطاط١ٝاي املُاضغ١ قٛاعس ٚإضغا٤ٚا٫لاظ  ٚا٫ْتُا٤ اي٤٫ٛ قِٝ تطغٝذ 

.ايؿباب
 تطتهع ع٢ً ا٫غؼ ايٛط١ٝٓ. اعتُاز َؿاضٜع ع١ًُٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚضٜان١ٝ
 اييت تتب٢ٓ بطاَر ع١ًُٝ عكط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ تٓؿط قِٝ ا٫عتساٍ يف  ؿبابايَطانع  إْؿا٤

ٚمنطٝاتٗا.َؿاُٖٝٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚغًٛنٝاتٗا 
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  تٛؾري ايب١٦ٝ املٓاغب١ يًؿباب املبسع ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞ ٚايؿين ٚا٫زبٞ ٚايجكايف
ٚايطٜانٞ.

 .تٛؾري ايب٢ٓ ايتشت١ٝ اي٬ظ١َ ملُاضغ١ ا٫ْؿط١ ايرتٚو١ٝ املدتًؿ١
 ٚتطٜٛط املدُٝات ايكٝؿ١ٝ ٚتؿذٝع ايٓؿاطات ايهؿؿ١ٝ.زع ِ

 تينٔ٘ ّتعصٓص قٔه املْاطي٘ ّاالىتناٛ ّاحلكْم املدىٔ٘ لدٚ الػباب: -

 .تطٜٛط ايكٛاْني ٚايتؿطٜعات اـاق١ باؿكٛم املس١ْٝ ٚايؿطز١ٜ ٚاؾُاع١ٝ
 بطاَر ايتٛع١ٝ يًؿباب باؿكٛم املس١ْٝ ٚاملٛاط١ٓ.  تععٜع ٚتطٜٛط
  َت١ٓٝ يتطٜٛط ٚتععٜع ايجكاؾ١ ا٫ْػا١ْٝ ٚايٛط١ٝٓ، ٚاثاض٠ ٚعٞ ايؿباب اضغا٤ أغؼ

باؾٛاْب ا٫غاغ١ٝ يًشكٛم ٚايٛادبات.
  ايرتٜٚر يكِٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚتٛغٝع ٖاَـ املبازض٠ ٚا٫لاظ، ٚاقطاض يٛا٥ح

ٚدٛز بطاَر تطٛع١ٝ يًؿباب.  تٓع١ُٝٝ يًعٌُ ا٫ًٖٞ تكتهٞ
 ٞيًتعطف ع٢ً َؿانٌ ايؿباب ٚاملػا١ُٖ يف  تاغٝؼ َطانع ا٫ضؾاز ا٫دتُاع

ٚنع اؿًٍٛ املٓاغب١ هلِ.
  ،ٚنع َعاٜري ٚط١ٝٓ َٛسس٠ تهُٔ عسّ ظز ايؿباب يف ايكطاعات ايساخ١ًٝ

ٚاؽاز ادا٤ات ضقاب١ٝ ع٢ً نٌ َا َٔ ؾأْ٘ تعهري ادٛا٤ ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ.
  ا٭مناط١ٚ ا٫دتُاعٝٚاملػ٪ٚي١ٝ  ايٛع١ٜٛٞ تععظ تُٓاعتُاز غٝاغات ٚبطاَر 

 يًؿباب. املعتسي١ ايػًٛن١ٝ
 متهني الػباب اقتضادًٓا ّادتناعًٔا ّضٔاضًٔا: -

٫ميًهٕٛ ايتعًِٝ ٚاملٗاضات ٚايؿطم ايهاؾ١ٝ َػتكب٬ً تػٛز  ٜٛاد٘ ايؿباب ممٔ   
شٚٚ ا٫ستٝادات  ايٓاقك١. َٚاظاٍ ؾٝ٘ ايعُاي١ املٓدؿه١ ا٫دط، ٚايبطاي١ ٚايعُاي١

َٔ ايتُٝٝع يف أغٛام  اـاق١ َٔ ايؿابات ٚايؿباب ٜعإْٛ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم
ا٫منا٥ٞ َٔ أدٌ ايتُهني ٚٚتأَني ؾطم ايعٌُ هب إ  ايعٌُ. يصا ؾإ اؾٗس

  ٜطنع ع٢ً:
  تٛؾري ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ املٓاغب يًؿباب يتُهِٝٓٗ َٔ َٛاد١ٗ ايتشسٜات

ع٢ً ايكعس ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. َٚتطًبات ايػٛم، ٚايتػريات
 .ٌُاق٬ح ٚتطٜٛط َٓع١َٛ ايتعًِٝ ٚنُإ ضبط كطدات ايتعًِٝ بػٛم ايع
 .تطٜٛط بطاَر ا٫ضؾاز املٗين يتٛدٝ٘ ايطًب١ مٛ ايتدككات ايع١ًُٝ املطًٛب١
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  تٛغٝع اـٝاضات املتاس١ اَاّ ايؿباب مبا ميهِٓٗ َٔ ؼكٝل تهاؾ٪ يًؿطم بني
اؾٓػني يف فاٍ ايعٌُ.

 ٌُتهٓٛيٛدٝا َجٌ ،إقا١َ زٚضات تسضٜب١ٝ يف املٗاضات املطًٛب١ يػٛم ايع 
 ؾطم٢ عً يًشكٍٛ ايؿباب يتأٌٖٝزٚا٥ط ايتؿػٌٝ  َع ٚايتٓػٝل املعًَٛات،

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًتؿػٌٝ. َع بايتعإٚ املطًٛب١ عٌُاي
 تأغٝؼ قٓازٜل إقطاض يًُؿاضٜع ايؿباب١ٝ
 ضٚابط  بأهاز -يف غبٌٝ املجاٍ–َٔ خ٬ٍ ايكٝاّ  ا٫قتكاز ايطٜؿٞ ؼسٜح ٚتٜٓٛع

بني ايعضاع١ ٚع١ًُٝ املعاؾ١ ـًل ايعُاي١ يًؿباب.
  َٔ ٌُايتدؿٝـ َٔ قعٛبات ايتُٝٝع يس٣ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ يف غٛم ايع

ايؿباب ٚايؿابات يف ايطٜـ ٚاؿهط، ٚأعطا٥ِٗ اٚي١ٜٛ يف تػ٬ٝٗت َٓح 
ايكطٚض. 

ل خفض سكٔكٕ ملعدالت بطال٘ الػباب:حتكٔ -

انست إ اؿًٍٛ  َعاؾ١ تؿػٌٝ ايؿباب اييت ضقست ٚتٓاٚيت ايتشسٜاتإ    
َٔ  املػاٚا٠ بتععٜع ؾطماملعٜس َٔ ؾطم ايعٌُ، ٚيهٔ تٛيٝس ذطز مب ٫تهُٔ

ٚاملٛانب١ يًتطٛضات يف  شات اؾٛز٠ ايعاي١ٝتٛؾري ؾطم ايعٌُ ايهطمي١  خ٬ٍ
٠ نطٚضشيو ٜتطًب  يؿباب.٫غُٝا يف قطاع ا ايػهاْٞ ايػطٜعايُٓٛ َعس٫ت 

اغتٝعاب ايكازض ع٢ً يتهٕٛ أنجط زعُا يًعٌُ ا٫قتكاز ايهًٞ  غٝاغ١ تٛدٝ٘
٬غتجُاضات يف ايت١ُٝٓ ايطٜؿ١ٝ يتٛدٝ٘ ناف  ًُٓٛ، مبا يف شيواؾسٜس٠ ي مناط٫أ

، َع ايتأنٝس ؾطم ايعٌُ يًؿبابظٜاز٠  ؾه٬ عٔ تٛغٝع اـٝاضات اييت َٔ ؾاْٗا
ا٭ٚيٜٛات يطؾع دٛز٠ ايتعًِٝ، ٚدعً٘ َٔ  ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املٗين

ٚاؿس َٔ ايتػطب َٔ املساضؽ يف ٚقت َبهط، ٚتععٜع ايتعًِ َس٣ اؿٝا٠ ٚت١ُٝٓ 
ع٢ً ا٫قعس٠ ناؾ١، ٖٚٓا  املؿاضن١ٚ املٗاضات اؿٝات١ٝ، ٚتععٜع ضٚح املبازض٠

 ٜتطًب:
 ايٛط١ٝٓ يًتؿػٌٝ بايؿهٌ ايصٟ ٜػاِٖ يف ْؿط ايٛعٞ  ٝاغ١تؿعٌٝ ٚتٓؿٝط زٚض ايػ

بني  بني ايؿباب َٔ سٝح عسّ ا٫عتُاز ع٢ً ايكطاع ايعاّ يف ايتؿػٌٝ ٫غُٝا
 ا٫ْاخ.
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 ٚتٛؾري ايهُاْات  ايتٓػٝل َع ايبٓٛىَٔ خ٬ٍ  يًؿباب٥٫ك١  عٌُ ؾطم تٛؾري
 .ٚزعِ تاغٝؼ املؿاضٜع ايكػري٠ يتشػني ٚنعِٗ املعاؾٞ

  تبين َؿاضٜع ايسعِ ا٫قتكازٟ يًؿباب َٔ خ٬ٍ زعِ تأغٝؼ َطانع ت١ُٝٓ
ٚتطٜٛط املٗٔ اؿطؾ١ٝ يًؿباب ٚايؿابات.

 تًو  ٫غُٝا تععٜع ايتعإٚ َع ايٛظاضات ٚامل٪غػات اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ
اييت تتعاٌَ َع ايؿباب يتأغٝؼ بطاَر َٚؿاضٜع َؿرتن١ يًٓٗٛض بايٛاقع 

ايؿبابٞ.
َٔ ٜتِ تٛظٝـ ايؿباب ؾطم إٕ اؾٛاْب اؿامس١ يتععٜع  ايكٍٛ ٖٚٓا ميهٔ

 ٣،ا٫عتباضات اؿ١ٜٛٝ ا٭خط اىل داْبايتعًِٝ ٚايتسضٜب املٗين ا٫ضتكا٤ بخ٬ٍ 
ايعٓاقط اهلا١َ يتشػني ْٛع١ٝ ايتعًِٝ، ٚاؿس َٔ ايتػطب املسضغٞ ٚتععٜع ٚإ 

ت١ُٝٓ املٗاضات اؿٝات١ٝ ٚايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ  ٖٚٞ قهاٜا تتِ َٔ خ٬ٍ ايبكا٤ يف املساضؽ،
يعامل ممٝع  ٚايتٛغع يف ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املٗين َٔ أدٌ َػاعس٠ ايؿباب بإعساز

 .ايعٌُ
  ّخفض مطتْٓات التطسب للػباب مً خالل : تعصٓص فسظ التعلٔه  -
 ًِٝتعاجل تسْٞ  بطاَر ٚأْؿط١ داز٠ إ تتب٢ٓ ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ٚايتع

ا٫عسازٟ.  ايتشام ايؿباب يف ايتعًِٝ
  ايتأنٝس ع٢ً غٝاغ١ ايعا١َٝ ايتعًِٝ اييت تػاِٖ يف ؽؿٝض َعس٫ت ا١َٝ٫ بني

ايؿباب.
 عًِٝ املع١ٝٓيتبايتعإٚ َع َ٪غػات ا ايؿباب مبطانع قٛا٭١َٝقؿٛف  يف ايتٛغع 

ضايهبابتعًِٝ 
 باب َٔ ايتعًِٝ.خًل احملؿعات ٚاحملسزات اييت تػِٗ يف اؿس َٔ تػطب ايؿ
  تبين َٓاٖر تطب١ٜٛ َعاقط٠ بأعتباضٖا ا٫زا٠ ايط٥ٝػ١ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚمتهني

ايؿباب.
  ِٖضغِ ايرباَر ايرتب١ٜٛ ٚا٫خ٬ق١ٝ ْٚؿط ايؿه١ًٝ بني قؿٛف ايؿباب ٚابعاز

عٔ ايطش١ًٜ ٚايهػٌ ٚايتكاعؼ.
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 ٚاعساز ايكٝازات ايؿباب١ٝ،  يتعًِٝا َٚطانعملطانع ايؿباب  ا٭غاغ١ٝ ايب١ٝٓ تطٜٛط
ؾه٬ عٔ تطٜٛط ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ملطانع ايؿباب يف َطانع احملاؾعات ٚا٫قه١ٝ 

ٚايٓٛاسٞ.
 حتطني املطتْٚ الضشٕ للػباب ّاالزتكاٛ باخلدمات املكدم٘ هله مً خالل:  -

  ؼػني ٚتطٜٛط اـسَات ايكش١ٝ ايكسٜك١ يًؿباب ٫غُٝا يف املساضؽ
ٚاؾاَعات.

  ٌٝاـطط ايكش١ٝ يتتٓاغب ٚاستٝادات ايؿباب ايكش١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ.تؿع
  نُإ سكٍٛ ايؿباب ع٢ً ا٫ضؾاز ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ٫غُٝا املتعطنني

يتذاضب ايكس١َ.
  تععٜع ٚتطٜٛط ايٛعٞ ايكشٞ يًؿباب يف فا٫ت ايكش١ ايعا١َ ٚايكش١ ا٫لاب١ٝ

١ُ.ٚايٓؿػ١ٝ ٚايٛقا١ٜ ٚايػًٛنٝات ٚا٫مناط ايكش١ٝ ايػًٝ
  تععٜع زٚض ايؿباب ٚتعُٝل ٚعِٝٗ بايكهاٜا ايب١ٝ٦ٝ، ٚضبط مماضغتِٗ ػاٙ ايكهاٜا

 ايب١ٝ٦ٝ با٫ستٝادات ايت١ُٜٛٓ ٚا٫غتسا١َ.
تعصٓص املطتْٚ التهيْلْدٕ للػباب يف رلتلف اجملاالت: -

غٝتٛقـ ع٢ً نٝؿ١ٝ  يٝؼ مث١ ؾو إ ت١ُٝٓ ايعطام يف ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ   
تطٜٛط تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ٚتبٓٝٗا ْٚؿطٖا يف مجٝع َٓاطل ايعطام. 
ٚتٛؾط تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت بكؿ١ خاق١ ؾطقًا نبري٠ يف فاٍ تٛيٝس 

٫ٜٚؿٛتٓا إ ْصنط إ َبازضات فتُع املعًَٛات غايبًا َاتطنع ع٢ً . ايٛظا٥ـ
اؾطانِٗ يف ايعًُٝات ايطا١َٝ اىل دعٌ ايبًس ؾطٜهًا ض٥ٝػًا نطٚض٠ متهني ايؿباب ٚ

يف فتُع املعًَٛات. يكس اثبت ايؿباب بايؿعٌ قسضتِٗ ع٢ً ا٫نط٬ع بسٚض 
قٝازٟ يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ٚغايبًا َاٜهْٕٛٛ َبتهطٜٔ 

١ يف ٖصا ا٫ػاٙ يصا ؾإ املػاضات املطًٛب قٝازٜني َٚتبٓني ملجٌ ٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝا.
 :ٜٓبػٞ إ ترتنع ع٢ً

  ٌُإ تعٌُ اؿه١َٛ ع٢ً ازَاز عُاي١ ايؿباب َٚباؾطتِٗ يٮعُاٍ اؿط٠ يف ف
ايػٝاغات ايٛط١ٝٓ ٚاـاق١ بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت َٚٛا٤َتٗا َع 

 ا٫ٖساف ا٫منا١ٝ٥ ع٢ً ايكعٝس ا٫غرتاتٝذٞ.
 ت ٚا٫تكا٫ت اهابًٝا يس٣ قطاع ايؿباب.ايتٛغع يف اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛا
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  ايتٛغع يف اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ املسضغ١ٝ ٚاؾاَع١ٝ
َٚٔ خ٬ٍ ايؿطانات بني ايكطاع ايعاّ ٚاـام.

 ايتٛغع يف اٜكاٍ اـسَات ايتهٓٛيٛد١ٝ يًُٓاطل ايؿكري٠ ٚايطٜؿ١ٝ. 

 ليَْضاالضرتاتٔذٔ٘ الْطئ٘ ل زضال٘ حتكٔلتععٔه دّز السٓاع٘ للذنٔع مً خالل  -

:ٍّرا ٓته مً خالل التأنٔد علٙ ،، ّتععٔه دّز السٓاع٘لسٓاع٘لػباب ّابا
 ِمحاَات َػطا٠، قا٫ت ،٬َعب َٔايعطام  يف ايطٜان١ٝ ا٭غاغ١ٝ ايب١ٝٓ زع 

 ٚقاعس٠ ؾطم يتٛغٝع ضٜان١ٝ َٚطانع ق٣ٛ أيعاب ٬َعب أٚيُٝب١ٝ، غباس١
ٚايعٌُ ع٢ً ْؿطٖا املهاْٞ مبا ٜتٓاغب ٚايهجاؾات  يًطٜان١ مجاع١ٝ مماضغ١

ايػها١ْٝ.
  ايبؿط١ٜ اٱَهاْات ناؾ١تطٜٛط ايكطاعات اـاق١ بايبط٫ٛت ايطٜان١ٝ، ٚسؿس 

ايسٚي١ٝ. ٚاحملاؾٌ ايبط٫ٛت يف املؿٍطف ايتُجٌٝ ٜهُٔ مبا ٚاملاز١ٜ
  ٚؼؿٝع ايطٜان١، فاٍ يف ايعا١ًَ ايبؿط١ٜٛاضز املا٫غتُطاض يف بٓا٤ قسضات ٚت١ُٝٓ   

ايطٜان١.ع٢ً ا٫غتجُاض يف فاٍ  اـام ايكطاع
  ،ا٫ٖتُاّ بايطٜان١ يف َطاسٌ ايتعًِٝ ناؾ١، ٚتطٜٛط َطانع ايهؿـ عٔ املٖٛٛبني

ٚاعطا٤ اٖتُاّ خام بطٜان١ املعاقني.
 احملاؾعاتيف مجٝع  ٛسساتٖصٙ اي إْؿا٤ يف ٚايتٛغع ايطٜانٞ، بايطب ا٫ضتكا٤.
 ّبطٜان١ ا٫لاظ ايعايٞ َٔ خ٬ٍ ايتٓػٝل َع ايًذ١ٓ ا٫ٚملب١ٝ ايٛط١ٝٓ  ا٫ٖتُا

ايعطاق١ٝ ٚتٛؾري غبٌ ايسعِ هلِ.
 َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ اييت هلا ع٬ق١  ا٫ْؿتاح ع٢ً ايٛظاضات ٚفايؼ احملاؾعات

بؿطو١ ايؿباب اٚ فاٍ ايطٜان١. 
 ؿٌُ اجملا٫ت: ايطٜان١ٝ تػٌٗٝ ٚقٍٛ ايؿباب يًرباَر ٚاـسَات املكس١َ هلِ ٚت

ٚايرتؾ١ٝٗٝ ٚايرتٚو١ٝ.
طْعٕ : تالالعنل تػذٔع -

 
ٚمحاغِٗ ٖٛ ا٭غاؽ   املػاُٖات املتُٝع٠ يًؿباب ايعطاقٞ يٝؼ مث١ ؾو إ   

 ٚؾعاي١ٝ يف تأضى٘ اؿسٜح. ايصٟ اغتٓست إيٝ٘ اؿطنات ا٫دتُاع١ٝ ا٭نجط س١ٜٛٝ
ٚايؿباب بؿهٌ ايتعاَ٘ ْٚعطت٘ املجاي١ٝ، بإَهاْ٘ إٔ وسخ تػٝريات ادتُاع١ٝ 
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دصض١ٜ ٚبٓا٤ َ٪غػات ؾعاي١ يًعٌُ اٱْػاْٞ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتػٝري 
ؾطنا٥ٗا يف  إٔ تػع٢ اؿه١َٛ مبػاعس٠ ًهطٚضٟايػٝاغٞ . ٚبايتايٞ ؾُٔ اي

ٕ تهٕٛ آيٝات ايعٌُ أٚ ب،ايت١ُٝٓ إىل تؿذٝع ضٚح ايعٌُ ايطٛعٞ بني ايؿبا
إٔ ٜتِ تكُُٝٗا عٝح تعهؼ ٚ ايتطٛعٞ قسز٠ ع٢ً مٛ ٚانح َٔ سٝح أٖساؾٗا

مبا ٜهؿٌ عسّ ٚتٓٛع ايؿباب ٚساداتِٗ إىل ت١ُٝٓ ايكسضات ٚاملتطًبات املاي١ٝ، 
 ا٫غتػ٬ٍ يًؿباب املتطٛعني. 

التْاشٌ بني قٔه االصال٘ ّاملعاصسٗ:  -

تؿهٌ ايتكايٝس ٚايعازات ايعطاق١ٝ ٚايعطب١ٝ َكسضًا غًٓٝا يًرتاخ ٚا٫هلاّ بايٓػب١   
يجكاؾ١ فتُع ايعطام يف اسرتاّ ايعُط  يًؿباب ٚمتجٌ أسس اؾٛاْب ايباضظ٠

ٚايتكايٝس. غري اْ٘ ٜٓبػٞ ؼكٝل ايتٛاظٕ بني ٖصٙ ايكِٝ ٚا٫عرتاف بسٚض ايؿباب يف 
 َٔ س١ٜٛٝ ٚضٚح َٔ ا٫بساع ٚايطٜاز٠. ٖٚصا ٜتطًب:ػسٜس قِٝ اجملتُع مبا ٜتػِ ب٘ 

 َٚٓاقؿ١ ٖصٙ ايتشسٜات  ٛغ١ًٝ يبشحن، ٛط١ٝٓاي ٚاملػاضح اغتدساّ املٓتسٜات
 ٓٛعٗا.ٚت عطاق١ٝايجكاؾ١ٝ َع ايػعٞ يًُشاؾع١ ع٢ً اؾٛاْب اٱهاب١ٝ يًجكاؾ١ اي

 ّٛعًِٝ ايعٌُ ع٢ً نُإ تٛثٝل ٚتجكاؾ١ بايتعًِٝ ٚايايرتب١ٝ ٚ ٚظاضات إ تك
ع٢ً مٛ زقٝل َٚٓاغب مبا ٜعٌُ ع٢ً ضبط ايؿباب  عطاق١ٝايجكاؾ١ٝ اي ايتكايٝس

ٚإٔ ٜػعٛا  ايجكاؾ١تًو  سضاغ١ايتعُل ب ٚهب إٔ ٜٴكبٌ ايؿباب ع٢ً مبانِٝٗ .
.ع٬قات إهاب١ٝ َع ا٭دٝاٍ ا٭خط٣ ٱهاز

 َٛػتؿٝض يهُإ  اغتعطاض َٚطادع١ ايكٛاْني ٚاملُاضغات ايتُٝٝع١ٜ ع٢ً م
ٚايسٚي١ٝ  عطب١ٝاي ْػذاَٗا َع طُٛسات ايؿباب ٚمجٝع املعاٜري ٚا٫تؿاقٝاتا

املتعًك١ عكٛم اٱْػإ .
ّتطْٓ٘ اليصاعات الطالو ثكاف٘ بياٛ -

ايبًسإ اييت اْتٗت ؾٝٗا اؿطٚب ٜتعني ع٢ً ايؿباب  ايعطام نػريٙ َٔ يف
ؽ يف َٓع سسٚخ ايٓعاعات ٚتععٜع ؾطم ايػ٬ّ ْٚعع ا٫نط٬ع بسٚض أغا

ايػ٬ح ٚاملكاؿ١. َٚع شيو، ؾكس نإ َٔ ايػٌٗ اغتػ٬ٍ ايؿباب نُٛضز غري 
قابٌ يًٓؿاش َٔ قبٌ بعض ايتٓعُٝات املػًش١، ٫ٕ ا٫ستٝادات ا٫منا١ٝ٥ هل٪٤٫ 

ا٫سساخ ايؿباب مت ػاًٖٗا متاًَا. ٚيف اْتٗاى ٫تؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ ؾاع ػٓٝس 
غ١ٓ يف نجري َٔ ا٫عُاٍ ا٫ضٖاب١ٝ، ٚمت ادباضِٖ  ايصٜٔ تكٌ أعُاضِٖ عٔ 
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ع٢ً ا٫نطاط بٗا. ٚمما غاعس يف تػطٜع ٖصٙ ايعاٖط٠ ا٫ْتؿاض ايهبري ٚا٫غتدساّ 
 إ ٖصا املػاض ٜتطًب: غري ايؿطعٝني يٮغًش١ ايكػري٠ ٚاـؿٝؿ١.

  ٌٜٛٚبٓا٤ قسضات ايؿباب َٚٓعُاتِٗ يف قٝاّ اؿه١َٛ ٚايؿطنا٤ بتععٜع ؾطم مت
فاٍ تػ١ٜٛ ايٓعاعات ٚقٓع ايػ٬ّ ع٢ً ايكعٝس ا٫قًُٝٞ ٚايٛطين ٚاحملًٞ.

  إ تٛاقٌ اؿه١َٛ تأغٝؼ ٚتطٜٛط ايرباَر ٫عاز٠ تأٌٖٝ نشاٜا ايعٓـ، َع
ايرتنٝع اـام ع٢ً تٛؾري ايتعًِٝ ٚايٛظا٥ـ ٚايسعِ ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ. 

 طنا٤ ع٢ً اغتدساّ ايتٛع١ٝ يف فاٍ ايػ٬ّ نٛغ١ًٝ ملٓع إ تطنع اؿه١َٛ ٚايؿ
ايٓعاعات َع ايرتنٝع ع٢ً ضؾع املٗاضات يف فاٍ تعسز ايجؿاؾات.

  تؿذٝع ضٚح ايتهأَ بني ايؿباب ٚع٢ً اخت٬ف ؾ٦اتِٗ َع تٛغٝع يؿطم
َؿاضنتِٗ يف ضقس دٗٛز ايػ٬ّ.

 ٕتععٜع ًؿباب ٚي ١املسْٝاملؿاضن١ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ زٚضا ٖاَا يف ؼؿٝع تًعب  ا
 ريأثٖٚٓا ٜتٛقـ ت ُذتُع.اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ يً يف َػاس١ تؿاعًِٗ
 .بتًو ايٛغا٥ٌ يف أٚغاط ايؿباب ع٢ً َػت٣ٛ ايجك١ اييت تٛيس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ
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 خامت٘:

 إش ٜٓبػٞ ايؿباب. ملؿه٬تسٌ ٚاسس أٚ بػٝط  عًَُٛا عسّ ٚدٛز تربظ املعطٝات  
ًػٝاغ١ يإطاض  َٔ ٚنع َٔابتسا٤ً إٔ تٛد٘ اؾٗٛز ع٢ً عس٠ دبٗات َٚػتٜٛات 

ا٫قتكاز اؾع٥ٞ ع٢ً قعٝس  غرتاتٝذٝات قسز٠ٚق٫ًٛ اىل تبين اا٫قتكاز١ٜ ايه١ًٝ 
ؽؿٝـ اهلذط٠ إىل املٓاطل اؿهط١ٜ، ٚ ٚاغتساَتٗاتععٜع غبٌ ايعٝـ ايطٜؿ١ٝ  ؾه٬ عٔ

يف  ايعٌُ ؼػني اْتاد١ٝ َٔ ادٌػٛم ايعٌُ ب دعٌ ايتعًِٝ أنجط ق١ً ٚق٫ًٛ اىل
تععٜع نطا١َ ٚتععٜع َؿاضن١ ايؿباب يف ايعٌُ ايطٛعٞ  اىل داْبايكٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ، 

اي٥٬ل يف ايكطاع  ٌتؿذٝع ايعُٚ َٚها١ْ ٚظا٥ـ شٟٚ ايٝاقات ايعضقا٤ ٚايعٌُ اؿط
يف ايكطاع  ًٝٗاٌٝ اؿكٍٛ عؾطم ايعٌُ ٚتػٗ تٛيٝسزعِ ، نصيو غري ايطمسٞ

 ايطمسٞ.
 

هطٟ  ِٗتٛظٝؿيتُهني ايؿباب ٚ بات ٛايكع تصيٌٕٝ ايٓٗر ا٫غرتاتٝذٞ يف ا  
اؿكٍٛ ؾطم  عٜاز٠بتٓاٚهلا يف املكاّ ا٭ٍٚ َٔ خ٬ٍ تٛغٝع قاعس٠ َٗاضات ايؿباب 

 ٜٚتِ ايتعاٌَ َع كتًـ املبازضات اؾاض١ٜ يف ٖصا. ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املٗين
ايتسضٜب املٗين فا٫ت ٖصا ٜتهُٔ نطٚض٠ تهجٝـ طٜٛط ٚح فا٫ت ايتااقرتب ايكسز

خٝاضات ، ٚتٛغٝع ٣كطع٢ً قعٝس اييف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ، ٚتععٜع ت١ُٝٓ املٗاضات 
زاخٌ ًتًُص٠ ايكٓاع١ٝ يتسضٜب ف٬ت اي ايتسضٜب ع٢ً تٓعِٝ املؿاضٜع، ٚإزخاٍ أنجط

 امل١ٝٓٗ. ايرباَرب ا٭غٛام شات ايك١ًايب٬ز ٚخاضدٗا، ٚتطٜٛط املعٜس َٔ 
أبعس بايصٖاب اىل ايؿباب  َؿه٬ت تؿػٌٝع٬ز أ١ُٖٝ  إ َ٪ؾطات ايٛاقع ت٪نس  

ا٫غتجُاضات  َع بكا٤َٔ فطز تٛؾري ؾطم ايتسضٜب املٗين ٚانتػاب املٗاضات، ٚست٢ 
ّ. تدساتععٜع قابًٝتِٗ ي٬غينطٚض١ٜ يًػا١ٜ تبك٢  ٛاق١ًؾإ امليف ايتعًِٝ ٚايتسضٜب 

ايعُاي١ٝ املعًَٛات اؿاد١ يتشػني ْعاّ  ع٢ً اغتُطاض ٚيف ٖصا ايػٝام ٜهٕٛ ايتأنٝس
 ٛنع اغرتاتٝذٝات ٚسًٍٛ أنجطيٚتععٜع مجع ايبٝاْات يف فا٫ت شات أ١ُٖٝ س١ٜٛٝ 

 .يًؿبابنا١ًَ  غتدسا١ّٝ يهُإ ؾطم اًعاؾٚ ٚاقع١ٝ
 

ٖصا ٚ املؿاضن١. تععٜع ؾطمييػًطات ايعا١َ زعِ َبازضات ايؿباب نُا ٜٓبػٞ ع٢ً ا
تععٜع اٱدطا٤ات ٜؿٌُ أٜهًا  ؾكط بٌايسعِ املايٞ ع٢ً  إ ٫ٜكتكطَٔ ؾأْ٘ 
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أٚي٦و ايصٜٔ ِٖ أنجط  ٫غُٝااٱزاض١ٜ اييت تعٜس َٔ ايٛعٞ ٚاـربات بني ايؿباب، ٚ
ٖصٙ يتٓؿٝط ٜٓبػٞ إط٬م مح٬ت إع١َٝ٬  ١. إشدػطاؾٝ ٜعإْٛ َٔ ععي١سطَاْا أٚ 
 اؾٗات املام١ يًشكٍٛ ع٢ً ايسعِ. بايتعإٚ َعاملبازضات، 

 
ايؿباب أنجط انطاطا يف ضقس ع١ًُٝ قٓع ايكطاض ٜهاف اىل َاغبل هب إ ٜهٕٛ    
زٚضًا ؾاع٬ً يف ٖصا تًعب إ يًُٓعُات ايؿباب١ٝ  ٚميهٔ. ايػٝاغ١ امل٪غػ١ٝتٓؿٝص ٚ

ايعًُٝات ايطا١َٝ إىل َهاؾش١ ٚ ايعاّ ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، يف ضقس إق٬ح ايكطاعاجملاٍ
 ، ٚؼػني ْٛع١ٝ اـسَاتع٢ً قعٝس امل٪غػات ايؿؿاؾ١ٝ َػتٜٛات ايؿػاز، ٚظٜاز٠

 .املكس١َ اىل اؾُٗٛض
اييت زعت اىل إ تهٕٛ ايت١ُٝٓ  122ٚيف ٖصا ايػٝام ْػتشهط نًُات ْاتا زٚؾٛضٟ

ايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ أٚ ايبؿط١ٜ ٚا٫َٔ ايبؿطٟ اهلسؾني ايتٛأَني يٮْتعاف، غٛا٤ َٔ 
َٔ ايٓعاعات، ٚيتشكٝل ٖصٜٔ اهلسؾني ًٜعّ ٚنع خط١ يًتػٝري تهُٔ اؿكٛم 
ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاملس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يًذُٝع. ٚتعس ايٓػا٤ ٚايؿتٝات 
ٚايطداٍ ٚايؿتٝإ، بكؿتِٗ َٛاطٓني ٜتُتعٕٛ بهاٌَ سكٛقِٗ، ا٫ططاف ايط٥ٝػ١ يف 

ط١ ايتػٝري ٖصٙ، ٜٚبك٢ إ وسخ ٖصا ايتػٝري ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ؾطاز تؿهٌٝ ٚؼكٝل خ
 .123ٚا٭غط ٚاجملتُعات ٚايسٍٚ ٚامل٪غػات ايسٚي١ٝ بؿهٌ عاّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
122

اٌّذ٠شح اٌّشبسوخ ٌٍجشٔبِظ اٌؼبٌّٟ ٌٍذساعبد إٌغبئ١خ فٟ عبِؼخ أ٠شٌٕذا اٌٛع١ٕخ، اٌخج١شح اٌشائذح فٟ  - 
 ِغزّؼبد ِبثؼذ إٌضاػبد.          

123
 .                                                                                                   95طٕذٚق االُِ اٌّزؾذح ٌٍغىبْ، ِظذس عبثك، ص-  
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 متَٔد  

ا٫دتُاع١ٝ باعتباضٖا سك١ًٝ ايتؿهري املٓعِ ايصٟ ٜٛد٘ ٜٓطًل اؿسٜح عٔ ايت١ُٝٓ 
اـطط ٚايرباَر ا٫دتُاع١ٝ املٛد١ٗ اىل داْب ا٫دطا٤ات ا٫دتُاع١ٝ ايتًكا١ٝ٥ مٛ 
ؾ٦ات قسز٠ َٔ ايٓاؽ، اغتٓازا اىل اٜسٜٛيٛد١ٝ ايسٚي١ ٚأٖساؾٗا ايكطٜب١ ٚايبعٝس٠، ٖٚٞ 

ا٤ ٚا٫غتُطاض ٚخؿض ايتٛتطات بني غٝاغات ٚبطاَر تػع٢ زا٥ًُا اىل تٛؾري ؾطم ايبك
 ؾطا٥ش٘ املدتًؿ١.

 
  ٍ قـطٕٚ خهـع خ٬هلـا     ٚعٓس ايبشح يف ايبعس ايتاضىٞ لس إ اجملتُع ايعطاقـٞ ٚطـٛا

ت١ُٝٓ ادتُاع١ٝ تأخص طابعًا ضمسًٝا،  يًشهِ ايعجُاْٞ مل ٜؿٗس ع٢ً اضض ايٛاقع ٚدٛز
   ٚ ايكـطاعات مبدتًــ   ٚناْت ا٫َطاض تؿتو بايٓاؽ ٜٚٓتؿط بٝـِٓٗ اؾٗـٌ ٚايؿكـط، 

اغبابٗا ٚاؾهاهلا. غري إ اجملتُع ايعطاقٞ ؾٗس غًػ١ً َـٔ ا٫دـطا٤ات ايـيت ميهـٔ إ     
ؼًٌ ؼت عٓٛإ )بـطاَر ايتُٓٝـ١ ا٫دتُاعٝـ١ ايتًكا٥ٝـ١( ايـيت ميهـٔ إ تـٛؾط يًٓـاؽ         
خسَات َع١ٓٝ، ٚإ ؽؿض َٔ َكازض ايتٛتط ٚايكطاع، ٚإ ؼؿغ يًٓعاّ ا٫دتُـاعٞ  

ا٫مناط َٔ ايت١ُٝٓ تعرب عٔ عـسز َـٔ املطدعٝـات املتساخًـ١ )زٜٓٝـ١       إٕ تًو  ٚدٛزٙ.
ٚقطاب١ٝ ٚق١ًٝ ٚغريٖا( ايـيت تعـعظ ضٚح ايتهـأَ ٚتٛدـس ادـطا٤ات َكبٛيـ١ يًعـٕٛ        

 ٫غُٝا يف ظطٚف ا٫ظَات. يكس ناْت امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، ٚا٫غط٠ املُتـس٠،  ٚاملػاعس٠
ًـٞ تكـسّ ؾـت٢ أؾـهاٍ ايـسعِ      ٚايكٓازٜل ايعؿا٥ط١ٜ ٚغريٖا َٔ قـٛض ايتهـأَ احمل  
اغتُطت تًو ايتٛدٗات  ٚاملػاعس٠ يًؿكطا٤. ٚبعس تأغٝؼ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ عاّ 

ايتًكا١ٝ٥ ضغِ امػاض بعض اؾهاهلا. ٚقس نإ ا٫ٖتُـاّ ايطمسـٞ ٚانـشًا َٓـص اْؿـا٤      
ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يف أٚاخط ايج٬ثٝٓٝات َٔ ايكطٕ املانـٞ، ٚأْؿـأت   

َطاؾل ادتُاع١ٝ يف املٓاطل ايؿكـري٠ تٓؿٝـصًا يكـطاض قـازض عـٔ داَعـ١        عاّ َٓص 
اٖتُت اؿهَٛات آْصاى بايت١ُٝٓ ايطٜؿٝـ١، ؾأْتؿـطت    ايسٍٚ ايعطب١ٝ. ٚبعس عاّ 

َطانع ادتُاع١ٝ يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ، ٚقس غاعست تًو املطانع يف اؿهط ٚايطٜــ عًـ٢   
اع١ٝ نايؿكط ٚاؿطَـإ ٚا٫َٝـ١ ٚاملـطض ٚبطايـ١     َٛاد١ٗ بعض ؼسٜات ايت١ُٝٓ ا٫دتُ

يف ٚظاض٠  َسٜط١ٜ عا١َ يًدـسَات ا٫دتُاعٝـ١   ايٓػا٤ ٚغريٖا. ٚقس أْؿأت عاّ 
ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاعٝـ١ ٚأؿكـت بٗـا املطانـع ا٫دتُاعٝـ١ يف املٓـاطل اؿهـط١ٜ        
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 نـإ ايؿكـطا٤ َـٔ    ايؿكري٠، نُا اؿكت بٗا َطانع ضعا١ٜ ا٫ٜتاّ ٚاملعاقني ٚاملػـٓني ايـيت  
سعَـ١ َـٔ ايتؿـطٜعات املُٗـ١ ايـيت       أٖساف خسَاتٗا. نُا قسضت بعـس عـاّ   

ْعُت عٌُ تًو امل٪غػات ؾه٬ً عٔ قٛاْني ايعٌُ ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ ٚقس تهًٌ 
 . ٚبعـس عـاّ   يػـ١ٓ   شيو بكسٚض قإْٛ ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ضقـِ  

ُاًَا خاقًا يًؿ٦ـات اهلؿـ١ ٚتٓـاٍٚ يف ؾكطاتـ٘     اٖت ٚنع ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ 
ا٫غـرتاتٝذ١ٝ ايٛطٓٝـ١    ايؿ٦ات نُا قسضت عاّ  واٖتُاًَا بكهاٜا ايتُهني يتً

ٚ خطـ١   -يًتدؿٝـ َٔ ايؿكط ؾه٬ عٔ قسٚض خطـ١ ايتُٓٝـ١ ايٛطٓٝـ١    
ــاً   - ــا اٖتُاَـ ــت بؿكطاتٗـ ــيت أٚيـ ــط١ٜ    ايـ ــ١ ايبؿـ ــطات ايتُٓٝـ مب٪ؾـ

.  124ٚا٫دتُاع١ٝ

تؿٌُ ضنٝع٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ غًػ١ً عطٜه١ َٔ اؾٗات املعٓٝـ١ متتـس َـٔ َطسًـ١     ٚ
ايطؿٛي١ ست٢ ايؿٝدٛخ١ . ٖٚٞ تػطٞ َػـ٪ٚي١ٝ اؿهَٛـ١ ػـاٙ َٛاطٓٝٗـا َٚػـ٪ٚي١ٝ      
املٛاطٓني ػاٙ اغطِٖ ٚفتُعاتِٗ احمل١ًٝ. يصا ٜٓبػٞ إ تػـِٗ ايػٝاغـ١ ا٫دتُاعٝـ١ يف    

ِ ٌَ َع َتطًبات َػاعس٠ ا٫ؾطاز ع٢ً ايتعا . َٚـٔ ثـِ   اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚاؾباع سادـاتٗ
ؾإ اؿه١َٛ ؼتاز اىل اؽاش تسابري ؾعاي١ يتععٜع قِٝ ايتهاؾٌ ٚايتػاَح، يف ايٛقت ايصٟ 
 ٜعزاز ؾٝ٘ ايػهإ عسزا ٚتٓٛعا، ٚتتػع ؾٝ٘ َػاس١ ايؿ٦ـات اهلؿـ١ يف اهلـطّ ايػـهاْٞ.    

اؾٗس ايتُٟٓٛ، بتٛغـٝع٘ ْطـام املعـامل ايتكًٝسٜـ١ يًػٝاغـ١ ا٫دتُاعٝـ١،        ٖٓا ٜػتطٝعٚ
بايٓػٝر ا٫دتُاعٞ إ ٜ٪غؼ فتُع ضعاٜـ١ َتُاغـو   تطٜٛط دٗس اؿه١َٛ يف ايعٓا١ٜ 

 َٚعاؾا٠.  ادتُاع١ٝ آ١َٓ ٚب١ٝٓ
 

يكس أزت ظطٚف ا٫ظَات ٚظطٚف ايتشٍٛ ايػطٜع يف ايعـطام خـ٬ٍ ايعكـٛز ايج٬ثـ١     
اسساخ تػٝريات يف ضاؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ، اْعهػت بؿهٌ َباؾط أٚ غـري  اىل  ا٫خري٠

يف زا٥ـط٠ اؿطَـإ يف َٝـازٜٔ     َباؾط ع٢ً مجٝع ؾطا٥ح اجملتُع، مما أٚقـع ايـبعض َٓٗـا   
ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚايػهٔ ٚاؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ . ٚأقبشت محا١ٜ ا٫ؾـطاز ٚاجملتُعـات   

ٜات َٔ ا٫ٚيٜٛـات ايط٥ٝػـ١ يًؿـطنا٤    َٔ تًو املداطط َٚػاعستِٗ ع٢ً ػاٚظ ايتشس
                                                            

124
أٔظش; ٚصاسح اٌزخغ١ظ،  االعزشار١غ١خ اٌٛع١ٕخ ٌٍزخف١ف ِٓ اٌفمش، اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌغ١بعبد اٌزخف١ف ِٓ اٌفمش، - 

  .3128-3124ٚ خغخ اٌز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ    3125-3121صاسح اٌزخغ١ظ، خغخ اٌز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ ؛ ٚ:311
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ـًـل ب٦ٝـ١    ايتُٜٓٛني ٚيف َكسَتٗا ايتعاَات ايسٚي١ بايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتطٜٛط املٗين
مته١ٝٓٝ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ تؿٌُ اؾُٝع، ٚتععظ ايكـسضات ايـيت تـسعِ ؾـطم ا٫َـٔ      

 ٚا٫غتكطاض.

١ٝ عاملًٝا. ٖٓاى َا ٜٛقـ بؿهٌ عاّ ٜٛدس تٛدٗإ كتًؿإ ٭ْع١ُ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع
ٜعتُس ٖصا ايٓٗر  ٚ (باؿُا١ٜ ايؿا١ًَ )

 تٛؾطاييت    (   ) أٚ غًػ١ً اؿٝا٠ ُٓٗرنسكٛم اٱْػإ 
  ،ايسٚي١ َٔ خ٬هلا ايسعِ ٚ اـسَات يًؿ٦ات اهلؿ١ بػض ايٓعط عٔ َػت٣ٛ ايسخٌ

ٚاـسَات سل َهتػب يًؿطز ٜهُٓٗا ايكإْٛ تًتعّ ايسٚي١ تكبح ٖصٙ املػاعس٠ ٚ
                                         بتٛؾريٖا. أَا ايتٛد٘ اٯخط ؾٝٛقـ باؿُا١ٜ يًؿكطا٤

اييت تٛد٘ زعِ ايسٚي١ مٛ ٚ( )
هٌ َٔ ٖصٙ املٓاٖر قاغٔ ٚ ي  ايؿكطا٤ ؾكط ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ اعتُاز َؿّٗٛ اهلؿاؾ١.

ؾايٓٗر ايؿاٌَ ٜتُتع عاز٠ً بكبٍٛ غٝاغٞ ٚاغع ضغِ تهًؿت٘ . ٚ َؿانٌ ع٢ً سس غٛا٤
ايعاي١ٝ يف سني ٜتُتع ايٓٗر املػتٗسف يًؿكطا٤ بتهًؿ١ اقٌ ضغِ املؿانٌ املطتبط١ 

ٖٓاى أَج١ً نجري٠ تؿري إٔ ْٗر ا٫غتٗساف ٜؿكس َٝعت٘ عٓس ا٭خص بٓعط  ٚ با٫غتٗساف
 . عتباض َؿانٌ ا٫غتٗسافا٫

 
يف ا٫َٔ ا٫ْػاْٞ  ايتشسٜات اؾسٜس٠ ضغِايعطام ايّٝٛ  ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يف

ؼاٍٚ إ تتدط٢ اؿٛادع يرتغِ َػاضًا  ٚايب١٦ٝ، ٚاغتسا١َ اؿٝا٠، اـسَات ايعا١َٚ
 عايع٬ق١ بني ا٭ططاف ايؿاع١ً ؾ٢ اجملتُسٜس ؼَٔ  يػٝاغ١ ادتُاع١ٝ تٓطًل أ٫ًٚ

تٛنٝس َباز٨ املؿاضن١ ٚمس١ املٛاط١ٓ  تععٜع، َع ايرتنٝع ع٢ً )ايطمس١ٝ ٚغري ايطمس١ٝ(
 اهلؿ١ ًؿ٦ات٫غُٝا ي نُا تعط٢ احملٛض ا٫دتُاعٞ عٓا١ٜ خاق١ .ٚتهاؾ٪ ايؿطم

ا٫غتكطاض ا٫دتُاع٢، ٚشيو ؾطم قسٚز٠ ايسخٌ يتشػني أسٛاهلِ املعٝؿ١ٝ ٚتسعِٝ 
ٚايكش١، ٚتٛدٝ٘ ايسعِ ملػتشكٝ٘، ٚتكسِٜ ايسعِ  َٔ خ٬ٍ ا٫ضتكا٤ غسَات ايتعًِٝ

 ١ٝ.ا٫دتُاعات ا٫َإ ايٓكس٣ املباؾط يػري ايكازضٜٔ ؾ٢ إطاض َٓع١َٛ َتها١ًَ يؿبه
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 االطاز العاو للدزاض٘ -أّال

 املػهل٘: -

 ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعٌُ ا٫دتُاعٞ يف ايعطام يٝؼ َٔ ايػٌٗ ؼسٜس ٬ََح
يتساخٌ املتػريات ٚتطانِ اثاضٖا . ؾؿٞ فاٍ  يف بعسٖا ايعَين ايكطٜب ْعطا ٫غُٝا

 ح إ ٖٓاىٚان ٖٓاى ازضاىايعٌُ ا٫دتُاعٞ ٫غُٝا يف فاٍ ا٫دتُاع١ٝ ٚ ت١ُٝٓاي
َكسضٙ اتػاع ٚتعكٝس املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ  دتُاعٞخ٬ً َتؿاقُا يف ايٛنع ا٫

ٚاقع١ٝ  ْعط٠. ٫ٚؾو إ ا١ٜ  قسٚز٠ٚايػًٛن١ٝ َكابٌ اَهاْات َاز١ٜ ٚؾ١ٝٓ ٚبؿط١ٜ 
ا٫دتُاع١ٝ ٫بس إ تػتٓس اىل اغتٝعاب مل٪ؾطات اؿانط  طغِ َعامل خط١ يًت١ُٝٓي

أزت  2000 ا٫ست٬ٍإ ا٭سساخ اييت ؾٗسٖا ايعطام، قبٌ ٚبعس  ، شيوَٚتػريات٘
ٚاملعاقني ٚايٓػا٤ اعساز ا٭ٜتاّ ٚاملؿطزٜٔ ٚاملتػٛيني  إىل تؿاقِ ظٛاٖط َع١ٓٝ َجٌ

  م.ٚاٖتُاّ خأَ ايؿ٦ات اييت ؼتاز إىل ضعا١ٜ  اٚغريٖاملع٬ٝت ي٬غط٠ 
 

ٝسؾع غـ ٚنُا ٖٛ َعطٚف إ مثًٓا ادتُاعٝا  –ٜعين  ايػٛماقتكاز ايتشٍٛ مٛ  إنُا 
يف ظـٌ   يف املطاسٌ ا٫ٚىل َٔ ايتشٍٛ ( ٫غُٝا)ظٜاز٠ يف عسز املُٗؿني ٚايؿكطا٤ تعٗط 

 غٝاب غٝاغات ادتُاع١ٝ شات قبػ١ محا١ٝ٥ ؾاع١ً نؿبهات ا٫َإ ا٫دتُاعٞ. 
 

ع٢ً قعٝس آخط أزت ايـتػريات ايػـطٜع١ يف ايعـطام اىل ظٗـٛض َؿـه٬ت ادتُاعٝـ١       
ا٫بٓـا٤ ٚا٫غـط٠ ٚاجملتُـع َجـٌ      ط بٗا َٔ اثاض عًـ٢ َٚاٜطتب َتعسز٠ َٚعكس٠ يف اجملتُع

ايعــطٚف ا٫قتكــاز١ٜ ٚايطــ٬م  ايــعٚاز ايعــطيف أٚ عــسّ ايــعٚاز )ايعٓٛغــ١( ْتٝذــ١
غـكـ ا٫عاْـات   َـع نـعـ    ٚاملدسضات ٚا٫مطاف ٚغريٖا. ٜتعأَ شيـو  ٚا٫زَإ

املعٝؿٞ  ا٫دتُاع١ٝ املدكك١ يًؿ٦ات اهلؿ١ اييت ٫تتٓاغب َع اضتؿاع ا٫غعاض ٚايػ٤٬
َععِ ايتؿطٜعات ٚيـٛا٥ح سكـٛم ا٫ْػـإ ايكا٥ُـ١ قسميـ١ ٫ تتؿـل َـع         ؾه٬ عٔ إ

ايعطٚف ٚاملعطٝات اؾسٜس٠ اييت بطظت بعـس ايـتػريات اؾسٜـس٠ ايـيت ؾـٗسٖا اجملتُـع       
َـطٚض انجـط َـٔ مخـؼ غـٓٛات عًـ٢ اعـساز         ، إش ع٢ً ايطغِ َٔايعطاقٞ بعس 

ْٕٛ ايطؿـٌ ٚؾـبه١ اؿُاٜـ١ ا٫دتُاعٝـ١     َؿاضٜع ايعُـٌ ٚايهـُإ ا٫دتُـاعٞ ٚقـا    
.125ٚغريٖا ا٫ اْٗا مل تأخص ططٜكٗا يًُكازق١

                                                            
125

 .                                                                                           3128-3124ٚصاسح اٌزخغ١ظ، خغخ اٌز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ  - 
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ٚايكطاع اـام ايًصإ ميهٔ إ ٜهْٛا عْٛا  اىل إ اجملتُع املسْٞ نُا ٫تؿٛتٓا ا٫ؾاض٠

يف ؽطٝط ٚتٓؿٝص بطاَر ايػٝاغ١ ا٫دتُاع١ٝ َاٜعا٫ٕ نعٝؿإ ٚ ٜؿتكطإ اىل اـرب٠ 
ٚقاعس٠ َعًَٛات  عًُُٗا ؾه٬ عٔ عسّ تٛؾط بٝاْات اسكا١ٝ٥ٚايتأثري يف غاس١ 

ٚا٫طؿاٍ ٚايٓػا٤ يف ايكطاع غري املٓعِ، ٚاملتػٛيٕٛ  ،ا٫غط عٔ )سطن١ زقٝك١
 ٚاملؿطزٕٚ ٚغريِٖ(.

 
ٚيعٌ َٔ املِٗ ا٫ؾاض٠ اىل إ ايتشسٟ ا٫غاؽ يف ٖصٙ ايكه١ٝ ٫ٜهُٔ ؾكط يف فطز 
تطٜٛط تسخ٬ت دسٜس٠ يهٔ يف ؼسٜس اؿٛادع اييت تعٛم ايتٓؿٝص ايؿعاٍ ي٬زٚات 
ايكا١ُ٥ ٚيف تطٜٛط ططم يًتػًب ع٢ً ٖصٙ اؿٛادع. َٔ ٖٓا ؾإ إعساز ايسضاغات 

ٌ سذط ايعا١ٜٚ ٭ٟ َؿطٚع تُٟٓٛ ٜٓٗض ٚبٓا٤ قاعس٠ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات تؿه
 بايٛاقع ا٫دتُاعٞ. 

يعٌ يف َكسَتٗا: َاٖٞ طبٝع١  إ ٖصٙ املتػريات تططح فُٛع١ َٔ ايتػا٫٩ت 
املتػريات ٚاملؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ اييت أؾطظتٗا ظطٚف ا٫ظَات؟ ٚنٝـ ميهٔ 

اهلؿ١، ٚأنجط يًؿكطا٤ ٚايؿ٦ات  يًػٝاغات ٚايرباَر ايت١ُٜٛٓ إ تهٕٛ أنجط َٓاقط٠
َٚاٖٞ خٝاضات ايتسخٌ اييت تعهػٗا ايػٝاغات  اغتذاب١ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ؟

يًتدٝـ َٔ ا٫ثاض ايٓامج١ عٔ تًو ايتش٫ٛت؟ ٖٚٓا ٫بس إ تعاجل  ايت١ُٜٛٓ ٚايرباَر
ٚدٛاْب ايتٛظٜع اـاق١  ايػٝاغات اؾٛاْب املتعًك١ بأقشاب املكًش١ اؿكٝك١ٝ

 ٍ أزٚات يف َكسَتٗا:بػٝاغات ايت١ُٝٓ َٔ خ٬
 ؼًٌٝ أٚناع ايؿكط ٚآثاضٙ ا٫دتُاع١ٝ
  تبين غٝاغات ٚبطاَر تهع قهاٜا ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يف قُِٝ اـطط

ٚا٫غرتاتٝذٝات ايٛط١ٝٓ َٚٓٗا ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًتدؿٝـ َٔ ايؿكط 
ٚاـطط ايت١ُٜٛٓ.

 يكهاٜا تطنٝع اٚغع يًبشٛخ ا٫دتُاع١ٝ بػطض تؿذٝع اؿٛاض بؿإ ا
ا٫غاغ١ٝ َع َتدصٟ ايكطاض.
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أٍنٔ٘ الدزاض٘: -

اييت تٓاٚيت ٚايبشٛخ إٕ َطادع١ ي٬زبٝات ايٛط١ٝٓ املتاس١ تعٗط إٔ ايسضاغات 
 مما قسٚز٠ اىل سس َا،٫تعاٍ يف ايعطام،  املٛنٛعات اـاق١ بايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ

تًو املتػريات ػتسعٞ بصٍ املعٜس َٔ اؾٗس ايعًُٞ ٚا٫نازميٞ يًتعطف ع٢ً تأثري ٜ
ٚتٛظٜعٗا اؾػطايف،  ٓٛع١َٝٔ ايٓٛاسٞ اي ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ فٌُ أٚناع يفا٫ظَات ٚ

، ٚب٦ٝتٗا باٚناع ايطؿٛي١ ٚايؿكط ٚايؿ٦ات اهلؿ١َٚا ٜتكٌ بٗا َٔ َتػريات تتعًل 
 . تٛدٗاتٗا َٚػاضاتٗااييت ؼهِ ايهجريا٫دتُاع١ٝ 

إٕ ٖصٙ ايسضاغ١ ٫ تكٍٛ نٌ ؾ٤ٞ عٔ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، يهٓٗا ؼاٍٚ إ تػس ْككًا 
ؾٗٞ تتٓاٍٚ َٛنٛعات أغاغ١ٝ يف اٚناع ايؿ٦ات  يف قاعس٠ املعًَٛات املتاس١ عٓٗا،

اىل داْب ايب١٦ٝ  اهلؿ١، ٚتػتهؿـ َػاس١ تٛادسِٖ ٚتأثطِٖ با٫ٚناع احملٝط١ بِٗ،
نُا تهُٔ ا١ُٖٝ  ايساع١ُ ٚايػٝاغات املطًٛب١ ٫غطاض متهِٝٓٗ. ٚايجكاؾ١ املػاعس٠

ٚط١ٝٓ  ٖصٙ ايسضاغات، ؾه٬ً عٔ قُٝتٗا املعطؾ١ٝ، بإٔ تؿهٌ قاعس٠ يٛنع بطاَر
 ؼكل ا٫غتسا١َ ٚا٫ْكاف. تػاعس يف ضغِ غٝاغات ٚبطاَر

 اٍداف الدزاض٘: -3

                  تعًك١ باؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝاملكهاٜا اي مج١ً َٔ اٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٍٚؼ 
ع٢ً دٛاْب قسز٠ َٔ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ  َع تطنٝع أنرب(  )

( ٚمحا١ٜ شٟٚ بايتش٬ٜٛت ا٫دتُاع١ٝ ) شات ايك١ً
املػاعس٠ ب٬ َػا١ُٖ  زا٥ط٠نًٗا تكع يف  ٚ ا٫ستٝادات اـاق١

() .  

يف  ٚاؾهايٝاتٗا ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ػًٝات أِٖتػًط ايه٤ٛ ع٢ً  إ ٖصٙ ايسضاغ١
َػتكب١ًٝ  آؾامٚؼسٜس ابطظ ايتشسٜات َٚٔ ثِ ضغِ  ؼًٌٝ ايٛاقع ايعطام، َٔ خ٬ٍ
 ، ٚنٝؿ١ٝ ت١٦ٝٗ ايعطٚفيٮَٔ ا٫ْػاْٞ تؿهٌ قًكًا زا٥ًُاكهاٜا ي ٚؾل ض٣٩ ت١ُٜٛٓ

شٟٚ  ي٬ؾدامايهاؾ١ٝ ٚايٛقٍٛ اىل تأَني اؿكٛم  يتًب١ٝ استٝادات ايؿ٦ات ايهعٝؿ١
 ١ ٚاملػٕٓٛ ٚا٫ٜتاّ ٚايٓػا٤ املع٬ٝت ٫غطٖٔ ٚغريِٖ.اٱعاق
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 ماذا ىكضد بالتينٔ٘ االدتناعٔ٘:-

تكسِٜ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ا٫دتُاع١ٝ أغاغًا ع٢ً  تػتٓس تٛدٗات َٚػاضات ايت١ُٝٓ
ٚايسعِ ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ يًؿكطا٤ ٚايؿ٦ات شات ا٫ستٝادات  خسَات ايطعا١ٜ

 ايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاؾُعٝات ا٭١ًٖٝايعٌُ ٚ اـاق١ َٔ خ٬ٍ بطاَر ٚظاض٠
املػاعسات  ا٭ٚىل: :ؿ٦تنيي ٚتتٛظع خسَات ايطعا١ٜ ٚايسعَِٚٓعُات اجملتُع املسْٞ. 

ٚاملطانع  سَات املباؾط٠ َٔ خ٬ٍ ايسٚضايع١ٝٓٝ ٚاملاز١ٜ ٚايطٚاتب ايسٚض١ٜ، ٚايجا١ْٝ: اـ
 املتدكك١. 

يكس أزت املتػريات يف ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ايعاملٞ، ٚعٛمل١ 
ا٫قتكاز ايعاملٞ اىل تعسٌٜ يف نجري َٔ املؿاِٖٝ ايتدطٝط١ٝ ٚظٗٛض َكطًشات دسٜس٠ 

ٖٝه١ً  ٚا٫قتكاز١ٜ ايٓاػ١ عٔ اعاز٠يف فاٍ ايت١ُٝٓ. نُا إ املتػريات ا٫دتُاع١ٝ 
 ا٫قتكاز يف ايعطام ٚا٫خص بٓعاّ ا٫قتكاز اؿط ٚاقتكازٜات ايػٛم بعس 

دعٌ ايسٚي١ تعٝس ايٓعط يف ٚنع اـطط ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يتٓػذِ َع اػاٖات 
١ ٫غُٝا بعس إ أقبشت ايعٓاٜ ايت١ُٝٓ اؿسٜج١ ٚتعسز ايكهاٜا ايت١ُٜٛٓ ٚتؿعبٗا

. 126بايؿ٦ات اهلؿ١ أسس ايعٓاقط ايط٥ٝػ١ يف خطط ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ
ٚبسأت زٍٚ ايعامل مبا ؾٝٗا ايعطام تتشسخ عٔ ايت١ُٝٓ باملؿاضن١ ٚؾطنا٤ ايت١ُٝٓ 

ٚا٫دتُاع١ٝ،  ٚتعطٜـ ٚؼسٜس أزٚاض ا٫ططاف ايط٥ٝػ١ يف خطط ايتت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ
 ٚا١ُٖٝ تهاٌَ اؾٗٛز ايت١ُٜٛٓ. 

 
إ اـطٛات ايؿع١ًٝ ٫ٟ دٗس تُٟٓٛ ترتدِ َٔ خ٬ٍ غًػ١ً َٔ ا٫دطا٤ات 
اؿه١َٝٛ ٚايٓؿاطات ا١ًٖٝ٫ اٯ١ًٜ اىل ٚنع ايكسضات ا٫قتكاز١ٜ يًُذتُع يف خس١َ 

كس١َ هلِ ابٓا٥٘ يطؾع َػتٛاِٖ املعٝؿٞ، ٚؼػني اـسَات ٚايهُاْات ا٫دتُاع١ٝ امل
 127ٚبٓا٤ قسضاتِٗ ايصات١ٝ ٚا٫ضتكا٤ مبػتٛاِٖ ايجكايف. 

 

                                                            
126

، وزٌه االعزشار١غ١خ 3128-3124ٚخغخ   3125-3121خ اٌٛع١ٕخ أٔظش ؽٛي ٘زا اٌّٛضٛع; خغخ اٌز١ّٕ -
 اٌٛع١ٕخ ٌٍزخف١ف ِٓ اٌفمش.  

127
، 3116ٌغٕخ االُِ اٌّزؾذح االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٌغشثٟ آع١ب االعىٛا، ِؼغُ ِفب١ُ٘ اٌز١ّٕخ، ث١شٚد،  -
 .                         233ص
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ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚؾكُا يًُعٓٝني يف َٝسإ اـس١َ ا٫دتُاع١ٝ فُٛع١ َٔ اـسَات 
ٚايٓعِ تػتٗسف َػاعس٠ ا٫ؾطاز ٚاؾُاعات يًٛقٍٛ اىل َػت٣ٛ ٥٫ل َٔ املعٝؿ١ 

ٔ ت١ُٝٓ قسضاتِٗ ايها١ًَ يتشكٝل َ ٚمماضغ١ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ اييت متهِٓٗ
استٝاداتِٗ يف اجملتُع، اْٗا غًػ١ً َٔ اـطٛات ٚاملُاضغات تٗسف اىل ايٛقٍٛ 
با٫ْػإ ايؿطز ايصٟ ٖٛ أغاؽ اجملتُع اىل ا٫غتُتاع بايطؾا١ٖٝ ٚا٫سػاؽ 

 .128بايهطا١َ
 

اقِ ا٫ْؿط١ أَا ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ ؾأْٗا تصٖب اىل ابعس مما شنطْاٙ يف اع٬ٙ، إش متجٌ ط
ايع١ًُٝ ايهؿ١ًٝ بتٛؾري ضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ َٚٔ ابطظٖا: بٓا٤ ٚتؿعٌٝ َ٪غػات 
اجملتُع املسْٞ، اييت ت٪طط غًٛنات ا٫ؾطاز، ٚتبًٛض تٛدٗاتِٗ ٚقُِٝٗ، ٚتععظٖا؛ 
ٚتٛؾري ؾطٚط ا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ ايٛطين، ٚبٓا٤ اؿكا١ْ ايٛط١ٝٓ ٚتؿعٌٝ ا٫قاي١ 

تُع َٔ ا٫ٚب١٦ ٚاٯؾات، ٚق٫ًٛ اىل تأَني ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ َعاؾا٠ ايجكاؾ١ٝ؛ ٚٚقا١ٜ اجمل
غًٛنٝا ٚأخ٬قًٝا )خاي١ٝ َٔ ايتكسع ا٫غطٟ، ايتعكب ٚايكطاعات ايعطق١ٝ 

تتهُٔ نٌ  ٚايطا٥ؿ١ٕٝ ا٫زَإ ٚاؾطمي١ ٚاؾٓٛح ٚايبطاي١ ٚايتُٗٝـ ٚغريٖا(. اْٗا
ٚايكسض٠ ع٢ً ايُٓا٤  خ١ًَٝاٜهؿٌ بٓا٤ ْعاّ ادتُاعٞ سٝاتٞ َتُتع باملٓاع١ ايسا

 .129ٚزميَٛت٘
 

ٜبسٚ مما تكسّ َٔ أؾهاض، َس٣ ا١ُٖٝ٫ اؿ١ٜٛٝ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚاجملتُع١ٝ، ايًتإ 
ٚاملجُط٠ ي٘. َٚٓٗا ٜتهح اٜهًا،  متج٬ٕ ايؿطق١ ايها١َٓ يتٛؾري ضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ،

ؿني ايصٟ ٫ٜكتكط ع٢ً َس٣ نطٚض٠ ٖصٙ ايت١ُٝٓ يتٛؾري ْٛع١ٝ اؿٝا٠ شات ايطابع ايهٝ
 . 130تطانِ ضأؽ املاٍ ٚسسٙ

 
ايتعًِٝ ٚايطعا١ٜ  اْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ اعتباض مث١ َآٜبػٞ يؿت ا٫ْتباٙ ايٝ٘ يف ٖصا املػاض،

 قطنات اغاغ١ٝ ايكش١ٝ ٚاؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتُهني ايكاْْٛٞ ٚايتٓعِٝ ا٫دتُاعٞ
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٠خ ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزغج١م١خ، ِظغفٝ سصق ِؾّذ، رٕظ١ُ ٚاداسح ِإعغبد اٌشػب-
،  اٌّمذِخ.2:88ِىزجخ إٌٙضخ اٌّظش٠خ; اٌمب٘شح، 
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ِظغفٝ ؽغبصٞ، ػٍُ إٌفظ ٚاٌؼٌّٛخ; سؤٜ ِغزمج١ٍخ فٟ اٌزشث١خ ٚاٌز١ّٕخ ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ; ث١شٚد، -

 .                         224، ص3121اٌغجؼخ االٌٚٝ 
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 ا٫عتٓا٤ٚ ايتٛاظٕ بني ايكطاعات ، اىل داْبتُهني ا٭ؾطاز َٔ املؿاضن١ يف ايُٓٛي
َٔ ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ  ٖٚٞ ٚطبٝعتٗا، بايكطاع ايطٜؿٞ، ٚايػطع١ يف ظٜاز٠ ؾطم ايعٌُ

يًػٝاغ١  ا٭غاغ١ٝ َػا١ُٖ ايُٓٛ يف تٛظٜع ايسخٌ. غري إٔ ا٭زٚات يف ؼسٜس َس٣
عٔ يًتعبري  متهني اجملُٛعات احملط١َٚ، ؾٝٓتؿض ايؿكطا٤ ا٫دتُاع١ٝ قس ٫ تٓذح يف

ًُا ٚقٍٛ اـسَات إىل نٌ ؾطز. َُِٖٛٗ، بُٝٓا ٫ تهُٔ اؿهَٛات  ؾايػٝاغ١ زا٥
إٔ عسّ ايتُٝٝع ٚايتػاٟٚ يف ٚ ا٫دتُاع١ٝ هب إٔ تهٕٛ غٝاغ١ ؾا١ًَ يًذُٝع،

شيو تأَني  عٛاٌَ ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ، ٜٚػتًعّ املعا١ًَ َٔ أِٖ
ٍٕ  اـسَات ا٫دتُاع١ٝ ا٭غاغ١ٝ يًذُٝع ٖصٙ اـسَات ٖٞ أغاؽ يًُٓٛ ٭

عا١ًَ تتُتع بايكش١ اؾٝس٠  ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ، إش ت٪زٟ إىل تهٜٛٔ ق٣ٛ ا٫قتكازٟ
تأَني مجٝع ٖصٙ  ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜتٍٛي٢ ايكطاع ايعاّ ٚبايتشكٌٝ ايعًُٞ.

ٍَٛات اـسَات، يهٔ َػ٪ٚي١ٝ ايسٚي١  ٖٞ نُإ سكٍٛ نٌ َٛاطٔ ع٢ً املك
يبؿط١ٜ.ا٭غاغ١ٝ يًت١ُٝٓ ا

 

 مؤغسات التينٔ٘ االدتناعٔ٘: -ثاىًٔا

، ساٚيـت  2113بعس عًُٝات ؼٍٛ دصض١ٜ جملٌُ أ٫ٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ عاّ 
َٚٔ خ٬ٍ خطط ايت١ُٝٓ ايٛطٓٝـ١ ٚا٫غـرتاتٝذٝات ايٛطٓٝـ١ ا٫خـط٣ إ تـبين       ايسٚي١

ب١٦ٝ مته١ٝٓٝ بٗسف اضغا٤ أغؼ  دػطا بني ٚاقع ادتُاعٞ َأظّٚ ٚخٝاض تُٟٓٛ َٓؿٛز،
ٱزَاز اجملُٛعات اهلؿ١ ٚايهعٝؿ١ يف اجملتُع ٚق٠ٛ ايعٌُ، ٚنُإ ٚقٛهلا اىل ايٓعـاّ  

تٛغٝع قاعس٠ املؿاضن١ ايـيت تعـعظ َـٔ    َٔ خ٬ٍ  ايتعًُٝٞ ٚسكٛهلا يًدسَات ايطب١ٝ
اغٗاّ اجملتُع املسْٞ يف زعِ ْعـاّ اؿُاٜـ١ ا٫دتُاعٝـ١ ٚتععٜـع ْعـاّ ؾـبه١ اؿُاٜـ١        

ٚنـُإ تًبٝتـ٘ إستٝادـات     ايٞ يًشس َٔ تطادع ضاؽ املاٍ ا٫دتُاعٞا٫دتُاع١ٝ اؿ
 اجملُٛعات اهلؿ١ ٚايهعٝؿ١ ٚإضغا٤ ا٫غؼ يًتهاؾٌ ٚايتآظض ا٫دتُاعٞ.  

 ايطؿٛي١:  -2
 

ٖٛ ""نـٌ   ( َٔ اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ اييت قازم عًٝٗا ايعطام عاّ ٚؾل املاز٠ )
اْػإ مل ٜتذاٚظ ايجا١َٓ عؿط٠، َا مل ٜبًؼ غٔ ايطؾس قبٌ شيو مبٛدب ايكـإْٛ املطبـل   

( ايؿ١٦ ا٫ع٢ً ٚظْا َٔ بني ايؿ٦ات ايعُط١ٜ أ٫خـط٣  -عًٝ٘". ٚتعس ايؿ١٦ ايعُط١ٜ )
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%( َـٔ  ) إش بًػـت ْػـبتِٗ عـاّ     ،ٚمتجٌ َاٜكاضب ْكـ غهإ ايعـطام 
 فُٛع ايػهإ.  

 
 االطفال االٓتاو: -أ

ايٝـتِ يف   ْػـب١  إ 131أظٗطت املػٛح اؿسٜج١ اييت ألعٖـا اؾٗـاظ املطنـعٟ يٮسكـا٤    
ّ %(، خـ٬ٍ ا عٓـس ) بًػـت   ( غـ١ٓ -ًؿ٦ـ١ ايعُطٜـ١ )  يايعطام   -  ٫عـٛا
%( ؾاقس اسس ا٫بٜٛٔ ( )-ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ) إ َٔ بني ا٫طؿاٍ يف ٚظٗط ،

، يف ســني بًػــت ْػــب١ ايٝــتِ ٫ســس     يف ايعــاّ %( ٜتــِٝ ا٫ّ ٚا٫ب ٚ )
. ٚاظٗط املػح شات٘ إ يًٝـتِ تـأثري   %( يًعاّ %(، ٜٚتِٝ ايٛايسٜٔ )ايٛايسٜٔ)

ِ  تطاٚسـت اش  ،ضؽاع٢ً ايتشام ا٫ٜتاّ باملس  بـني  ٚ يف ايعـاَني   ْػـبتٗ
 ع٢ً ايتٛايٞ.ٚ( اىل ا٫طؿاٍ غري ايٝتا٢َ ( ٚ ))

 
ب٦ٝاتِٗ ا٫غط١ٜ ٚاٚناعِٗ املعٝؿ١ٝ اىل داْب املـتػريات   ناع ا٫طؿاٍ بطبٝع١تتأثط أٚ

اجملتُع١ٝ يف اجملتُع احملًٞ ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘، مما ٜٓعهؼ ع٢ً فٌُ اٚناعِٗ ايتع١ًُٝٝ 
  ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ. ٚايكش١ٝ

ابـِٜٛٗ  إ ا٫طؿاٍ ايٝتا٢َ أٚ ايـصٜٔ ٜعٝؿـٕٛ بعٝـسَا عـٔ      أظٗطت ْتا٥ر املػٛح أٜهًا
ٜهْٕٛٛ عطن١ يًُعٜس َٔ ايتُٗٝـ ٚا٫غتػ٬ٍ عٓسَا ٜهٕٛ ا٫با٤ ٚا٫َٗات بعٝسٜٔ 

-1يف ايؿ١٦ ايعُط١ٜ ) %( َٔ ا٫طؿا5ٍعِٓٗ مبا وطَِٗ َٔ َػاعستِٗ. ٚقس تبني إ )
%( َٔ ا٫طؿاٍ ِٖ َٔ ا٫ٜتـاّ  1.3( غ١ٓ ِٖ َٔ ا٫ٜتاّ بعس ٚؾا٠ أسس ا٫بٜٛٔ ٚ )17

يٓؿؼ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ. نُا تتبأٜ ْػب ايتشام ا٫طؿاٍ ا٫ٜتـاّ يف  بعس ٚؾا٠ ا٫ب ٚا٫ّ 
إش إ ْػب١ ايتشام ا٫طؿاٍ ٜتُٝـا ا٫ب ٚا٫ّ تطتؿـع    املساضؽ ٚؾكا يًٓٛع ا٫دتُاعٞ،

( 14-11. أَا ا٫طؿـاٍ بعُـط )   132%( يٮْاخ59%( يًصنٛض َكابٌ )81اىل سٛايٞ )
%( 82ٜعايٕٛ ٜعٝؿٕٛ َع أسسِٖ ؾـإ ) غ١ٓ ايصٜٔ مل ٜؿكسٚا اَٜا َٔ ا٫بٜٛٔ، ٚاِْٗ َا 

 َِٓٗ ًَتشكٕٛ باملساضؽ. 

                                                            
131

، ٚاٌّغؼ 3122أغض اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌالؽظبء ِغّٛػخ ِغٛػ ؽذ٠ضخ ِٕٙب; ِغؼ شجىخ ِؼشفخ اٌؼشاق -
اٌؼشال١خ ٌٍّشأح ٚاالعزّبػ١خ اٌظؾ١خ ٌألٚضبع اٌّزىبًِ اٌّغؼ، 3122ٚشاد اٌؼٕمٛدٞ ِزؼذد اٌّإش

 3122 .
 

132
   .87(، ص 38عذٚي ) Mics4  ،3122  ٔزبئظ اٌّغؼ اٌؼٕمٛدٞ ِزؼذد اٌّإششاد ،  -
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إ يًٝتِ املعزٚز تأثريَا غًبَٝا َكاض١ْ با٫طؿاٍ غري ايٝتا٢َ، إش بٝٓت املعطٝـات إ ْػـب١   
ا٫طؿاٍ ايٝتا٢َ املًتشكني بايسضاغ١ اىل ا٫طؿاٍ غـري ايٝتـا٢َ املًـتشكني بايسضاغـ١ ب     

يٝتـا٢َ بؿكـسإ أسـس ايٛايـسٜٔ )ا٫ب اٚ ا٫ّ(     ( يف سني بًػت ْػب١ ا٫طؿاٍ ا1.83)
 .133(1.93املًتشكني بايسضاغ١ اىل ا٫طؿاٍ غري ايٝتا٢َ املًشكني بايسضاغ١ )

 
مً خالل دّز  ٓتاواألطفال اال َا لسعآ٘خدماتتكدو ّشازٗ العنل ّالػؤٌّ االدتناعٔ٘ 

 الدّل٘:

 ّقاؾعات زاضًا تػطٞ مجٝع  سٛايٞ   بًؼ عسز زٚض ايسٚي١ ي٬ٜتاّ عا
ايعطام باغتجٓا٤ قاؾع١ ا٫ْباض.

  ظٜاز٠  /  ٚ /  ؾٗس عسز املػتؿٝسٜٔ خ٬ٍ املس٠
%( ع٢ً ايتٛايٞ.% ٚ بٓػب )

 َع  تتبأٜ ْػب١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ بني ايسٚض ٚبني احملاؾعات
ْاخ.٬َسع١ اضتؿاع ْػب١ املػتؿٝسٜٔ َٔ ايصنٛض َكاض١ْ با٫

 
 عنل االطفال:-ب

تؿهٌ ظاٖط٠ عُاي١ ا٫طؿاٍ اْتٗانًا قاضخًا يٓكٛم ا٫تؿاق١ٝ ايسٚي١ٝ ؿكٛم ايطؿـٌ  
ؾهـ٬ عـٔ اْٗـا َؿـه١ً سكٝكٝـ١ ٚعـا٥ل تُٓـٟٛ يف ايعـطام،          ٚيكٛاْني ايعٌُ ايٓاؾصٙ

اؿطٚب املتعاقب١ اييت َطت بـايعطام، ٚظز ا٫طؿـاٍ يف غـٛم ايعُـٌ      أؾطظتٗا ظطٚف
ٚؾطٚط فشؿ٘ َـٔ قبـٌ أضبـاب ايعُـٌ َػـتػًني سـادتِٗ ٚظـطٚؾِٗ        ٚؾل ظطٚف 

نعـ ايـٛعٞ ٚا٫َٝـ١ املتؿؿـ١ٝ،    ؾه٬ عٔ  املعاؾ١ٝ ايػ١٦ٝ، ٚاضتؿاع تهايٝـ املعٝؿ١،
ٚايبطاي١، ٚمنٛ ايكطاع غري املٓعِ ايصٟ ٜػتكطب ا٫طؿاٍ يًعٌُ بؿطٚط ٚظطٚف غري 

 َٓاغب١.
بعُاي١ ا٫طؿاٍ عػب ْٛع ايعٌُ  ايؿ١٦ املع١ٝٓ املػح ايعٓكٛزٟ سسز 

ايعٌُ املٓعيٞ  يفٚغاعات ا٫ؾتػاٍ بهُٓٗا ا٫ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ اييت مياضغٗا ا٫طؿاٍ 
-َسؾٛع ٚغري َسؾٛع ا٫دط، سٝح تسْت ْػب١ ا٫طؿاٍ ايعاًَني يًؿ١٦ ايعُط١ٜ )

                                                            
- 

133
 . 58اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ  ، ص
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%( يف ايعاّ اىل ) اطؿاٍ، اٟ طؿٌ ٚاسس َٔ بني   عاّ%( ( غ١ٓ َٔ )
%( َِٓٗ يف ايطٜـ )ٜعٌُ  اضبع١ عؿط طؿ٬، َٔ بنيَا ٜكاضب ٚاسس  ،
%( ) بًػت ٚتطتؿع ْػب١ ايصنٛض ايعاًَني عٔ ا٫ْاخ، يف اؿهط. %()َكابٌ 

اع٢ً ْػب١ يعُاي١ ا٫طؿاٍ يف ايؿ١٦ ايعُط١ٜ  . ٚبًػتْاخي٬%( )َكابٌ  صنٛضيً
نُا إ  .اهلاَؿٞ ٚاملعاٌَ اـاق١، تطتؿع ْػبٗا بايكطاع %(( غ١ٓ بٓػب١ )-)

%( يػري %( َكابٌ )ا٫طؿاٍ ايصٜٔ ٜؿتػًٕٛ أقٌ ٬ََٝ يٮغتُطاض يف ايتعًِٝ )
. 134املؿتػًني

 
ٚ  2116عاّ   Mics3ٚؾكًا ملػح  ( ٜبني ْػب١ اؾتػاٍ ا٫طؿا1ٍدسٍٚ )      

Mics4  ّ2111عا 

 اٌفئخ اٌؼّش٠خ
 ٔغجخ اشزغبي االعفبي

2002 2011 
 %1 10 ( عٕخ1-11)
 %4 12 ( عٕخ12-19)
 %3 11 ( عٕخ1-19)

 
ٚعٓس َكاض١ْ ْػب عُاي١ ا٫طؿاٍ بايسٍٚ ا٫خط٣، ٜعٗط اْٗا انجط َٔ بعض ايسٍٚ 

يهٓٗا أقٌ َٔ نجري َٔ ايبًسإ ايٓا١َٝ َجٌ  % يف ايبشطٜٔ َج٬ً(،اجملاٚض٠ يًعطام )
 %(.%، غريايٕٝٛ %، ايُٝٔ )اهلٓس 

 

إىل  ٚدٛز َعًَٛات سسٜج١ ٚؾا١ًَ عٔ سذِ ٖٚٝهٌ عُاي١ ا٭طؿاٍ أز٣عسّ إٕ 
٫غُٝا  ايٝتِٚايؿكط،  َعس٫تاغتُطاض  ؾه٬ عٔ ،تسابري تسخٌ غري َتٓاغك١اعتُاز 

، ٚاضتؿاع َػتٜٛات ايبطاي١ ٚقسٚز١ٜ ؾطم تٛيٝس ايسخٌ ظطٚف ايعٓـ ٚايتٗذري
 ادى إلى تفاقم المشكلة. يسٜٗا
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 :املعاقٌْ -
اىل اضتؿاع  عٓـأضٖاب َٚٚاقاسبٗا َٔ املت٬سك١ اؿطٚب ٚا٫ظَات أزت ظطٚف ٠ 

٫ٚتٛدس اسكا٤ات زقٝك١  .ايعطاقٞا٫دتُاعٞ  يف اهلطّاملعاقني )بسْٝا ٚعكًٝا(  ْػب
يهٔ ٜبك٢ ازَاز املعاقني يف ايٓؿاطات ايت١ُٜٛٓ اسس  ٫عساز أملعاقني يف ايعطام،

ع٢ً  (يف املاز٠ )أنس ايسغتٛض ايعطاقٞ عات. ٚقس امل٪ؾطات ا٫غاغ١ٝ يتكسّ اجملتُ
إ تطع٢ ايسٚي١ املعاقٝني ٚشٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ ٚتهؿٌ تأًِٖٝٗ بػ١ٝ زفِٗ يف 

 .اجملتُع
 

َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ  يًُعاقني تكّٛ ايسٚي١ بتكسِٜ خسَات ايطعا١ٜ ٚايسعِ
 :٫135ت١ٝتٛؾط اـسَات ا امل٪غػات اييت

 :عكلٔا خدمات املعاقني-أ
  ( َعٗس، َٛظع١ بٓػب١ عسز َعاٖس ايعٛم ايعكًٞ )بًؼ

( قاؾعات.%( يف بػساز ٚايباقٞ يف ))
  ّاضتؿعت ْػب١ املػتؿٝسٜٔ خ٬ٍ ا٫عٛا-   َٔ

%(.%( اىل ))
  سككت ْػب١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ يًُعاٖس ظٜاز٠

% % ٚ نٛض٠ )عسز املػتؿٝسٜٔ خ٬ٍ ا٫عٛاّ املص
%( ع٢ً ايتٛايٞ.ٚ

  ،مل تؿٌُ مجٝع احملاؾعات باـسَات اييت تكسَٗا ٖصٙ املعاٖس
ٚإ غايب١ٝ املػتؿٝسٜٔ َٔ ايصنٛض.

 بدىٔا: خدمات املعاقني-ب   
 ( َْٞعٗسا َٛظع١بًؼ عسز َعاٖس ايعٛم ايبس ) ( بٓػب١ )%

يف بػساز ٚايباقٞ َٛظع١ ع٢ً باقٞ احملاؾعات
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  ؾٗست اعساز املػتؿٝسٜٔ َٔ املعاٖس املصنٛض٠ ظٜاز٠ بني ايعاَني
%( ٚتطادعت اعسازِٖ بني عاَٞ بٓػب١ ) ٚ  

%(.بٓػب١ ) / 
  اضتؿعت ْػب١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ بعٜاز٠ عسز

% ( % ٚ بٓػ١ٝ ) ٚ  املػتؿٝسٜٔ يًعاَني 
%(، غايبٝتِٗ َٔ اىل ) ت ق٬ًٝ عاّ يهٓٗا انؿه

ايصنٛض.

 الْزش احملنٔ٘:-ز   

 ( ٚضؾ١ غايبٝتٗا يف بػساز.بًؼ عسز ايٛضف احمل١ُٝ )
  ّانؿانا  ٚ ٚ ؾٗست أعساز املػتؿٝسٜٔ خ٬ٍ ا٫عٛا

ًَشٛظَا ٚمل تؿٗس ؼػٔ خ٬ٍ املس٠ املصنٛض٠.
 ٍٛمجٝع احملاؾعات بٗصٙ ايٛسسات ٚإ غايب١ٝ املػتؿٝسٜٔ َٔ ايصنٛض. عسّ مش

 املطيٌْ: -

غهإ  هعٌ ،املتٛقع ايعُطإغتُطاض انؿاض َعس٫ت اـكٛب١ ٚاضتؿاع َتٛغط  َع
عاَا  َٔ نباض ايػٔ  عسز ايػهإإش بًؼ  مٛ ايؿٝدٛخ١. َػتكب٬ايعطام ٜتذٕٗٛ 

 َٚٔ املتٛقع إ ٜطتؿع اىل   ًَٕٝٛ ْػ١ُ عاّ ؾانجط سٛايٞ 
% َٔ املػٓني يف ايعطام اىل  ، َٚٔ املتٛقع إ تكٌ ْػب١ًَٕٝٛ ْػ١ُ عاّ 

 .136 % عاّ تطتؿع اىل  ايػهإ عاّ 
َٔ خ٬ٍ زٚض املػٓني  ٚتكسّ ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ خسَاتٗا يهباض ايػٔ

 :137ٚزٚض اؿٓإ اييت تٛظعت
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  ّ( زٚض َٓٗا ) ،( زاضًا) بًؼ عسز زٚض املػٓني يف ايعطام عا
قاؾعات. (يًُػٓني ٚزاضٟ سٓإ يًعادعٜٔ نًٝا تٓتؿط يف بػساز ٚ )

  ّاضتؿعت ْػب١ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ َٔ زٚض املػٓني خ٬ٍ ا٫عٛا
 %( ع٢ً ايتٛايٞ. % ٚ ٚ  %بٓػب ) -

 
 : اجلاسلني مات زعآ٘ األسداخخد -
 

  بًؼ عسز َساضؽ ٚزٚض امل٬سع١ يًُشهَٛني ٚاملٛقٛؾي ٚاملؿطزٜٔ ا٫سساخ
بني قاؾعيت بػساز ٣ْٛٓٝٚ. زٚض َٛظع١ ()

  سٛايٞ َٔ املساضؽ ٚايسٚض ست٢ َٓتـ املػتؿٝسٜٔ فُٛع بًؼ   
( سسثا، ) يف بػساز ٣ْٛٓٝٚ. اَا يف اقًِٝ نٛضزغتإ بًؼ عسزِٖ سسثًا

غايبٝتِٗ َٔ ايصنٛض.
 ( ٜٖٔٓاى زاضٜٔ يًُؿطزٜٔ يف بػساز يًصنٛض ٚا٫ْاخ ٜبًؼ عسز املػتؿٝس )

.138سسثًا
 

  غبه٘ احلنآ٘ االدتناعٔ٘: -

 
إ تًتعّ ايسٚي١  َٔ املباز٨ ا٫غاغ١ٝ ؿكٛم ا٫ْػإ ٚنؿًٗا ايسغتٛض ايعطاقٞ 

بتٛؾري ايطعا١ٜ ٚاؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٫بٓا٤ اجملتُع َٔ خ٬ٍ ايتسابري اؿُا١ٝ٥ املٓاغب١ 
 ٚا٫دطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ٖسؾٗا ا٫غاؽ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكط ٚايعٛظ املازٟ. 

َٔ خ٬ٍ تكسِٜ  ٚبٓا٤ً ع٢ً شيو بسأ تٓؿٝص َؿطٚع ؾبه١ اؿُا١ٜ ْٗا١ٜ 
بؿهٌ زؾعات املػاعسات َٚعاؾات  َٔ خ٬ٍا٫عاْات اىل ايؿكطا٤ ٚايؿ٦ات اهلؿ١ 

 ٚ  خ٬ٍ ا٫عٛاّ ) املبايؼ املسؾٛع١ إىل ٖصٙ ايؿ٦ات غذًت ٚقس .ْكس١ٜ
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ًَٕٝٛ زٜٓاض، َٔ خ٬ٍ  (ٚ  ٚ  ( بني )ٚ 
اضبع١ زؾعات غٜٓٛا.

ٚ  %( بني عاَٞ انؿض بٓػب١ ) غري إ عسز املػتؿٝسٜٔ َٔ ايؿبه١
بػبب تػري نٛابط ايؿٍُٛ بايؿبه١ ؾُٝا ىل ايٓػا٤، ٚقٝاّ زا٥ط٠ ؾ٪ٕٚ  

بني عاَٞ  ، بعس شيو عازت ْػب املػتؿٝسٜٔ با٫ضتؿاعاملطأ٠ بامل١ُٗ َٓص بسا١ٜ 
، ٚقس بًؼ عسز املػتؿٝسٜٔ َٔ ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ست٢ ٚ  

( َػتؿٝسًا.) َٓتكـ عاّ 
 

يعاّ  ؾكس اغتٗسؾت ٖصٙ ايؿبه١ ٚبٓا٤ً ع٢ً تكطٜط ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاعب١
ؾ١٦  ، تًٝٗا%فُٛع١ َٔ ايؿ٦ات دا٤ت ؾ١٦ ايعاطًني عٔ ايعٌُ بٓػب١  

ثِ ؾ١٦ ايعذع بػبب ايؿٝدٛخ١ مبا ٜبني إ اغتٗساف ، )َطض( بٓػب١  ايعادعٜٔ
. فلطف٘ تلكٕ املعْىُ دٌّ برل اجلَدْعاّ ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ يًؿكطا٤ قا٥ِ ع٢ً 

 () اْعط دسٍٚ 
     
أِٖ ايؿ٦ات املؿُٛي١ بؿبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ سػب تكطٜط ٚظاض٠ ايعٌُ (دسٍٚ)

  يعاّ  ١ٝٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع
االٍنٔ٘ اليطبٔ٘العدداملطتفٔدًٓ

ٜتِٝ قاقط
طايب َتعٚز َػتُط ع٢ً 

ايسضاغ١
ايؿٝدٛخ١ عذع بػبب
عذع َطض

نؿٝـ
َؿًٍٛ

عاطٌ عٔ ايعٌُ
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طايب ٜتِٝ 
%اجملنْع

 .- الْطئ٘ خط٘ التينٔ٘ ،ّشازٗ التدطٔط -املضدز :

قاؾع١ عسا إقًِٝ  أغط٠ يف  اَا عسز ا٭غط املؿُٛي١ بٓعاّ ايؿبه١ بًؼ 
، ؾُٝا بًػت نطزغتإ اغتٓازا يبٝاْات ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ عاّ 

 ًَٕٝٛ ز٫ٚض). ًَٝاضزٜٓاض (سٛايٞ  املبايؼ املكطٚؾ١ 
ٚاشا َا اْتكًٓا اىل َػت٣ٛ احملاؾعات لس أؾهٌ احملاؾعات اغتٗساؾا يصٟٚ ايسخٌ 

أيـ زٜٓاض(بٓعاّ ؾبه١ اؿُا١ٜ  ز عٓسِٖ عٔ املٓدؿض )ممٔ ٜكٌ إْؿام ايؿط
ؾُٝا ناْت أز٢ْ  ،٣%ْٚٝٓٛ  %، ٚاملج٢ٓ  ا٫دتُاعٝ٘ ٖٞ شٟ قاض

 َػتٜٛات ا٫غتٗساف يصٟٚ ايسخٌ املٓدؿض يف قاؾعات زٖٛى قؿط% ٚبػساز 
 139%. % ٚأضبٌٝ  % ٚايػًُٝا١ْٝ 

 

٬ت ايٓامج١ عٓٗا إ ؽؿض َٔ كاطط ايؿكط بأَهإ غٝاغ١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتسخ
ٚيهٓٗا ٫ميهٔ إ ؼٌ  ٚؽٍؿض ع٢ً املس٣ ايككري َٔ تاثريات ا٫ق٬ح ا٫قتكازٟ

قٌ ا٫َٔ ٚايُٓٛ ا٫قتكازٟ املػتُط مبا ٜػتٛدب اهاز اؾػٛض املُتس٠ يتشكٝل ٖصٜٔ 
قسضاتٗا ا٫ْتاد١ٝ نؿ١٦ َٔ خ٬ٍ متهني ايؿ٦ات ايؿكري٠ ٚاملُٗؿ١ ٚتععٜع اهلسؾني َعا 

مبا ٜٓكٌ ايؿكطا٤ َٔ اطاض املتًكٞ يًُعْٛ٘ زٕٚ بصٍ اؾٗس اىل  ؾاع١ً ْٚاؾط١ يف اجملتُع،
اْسَادِٗ يف اجملتُع خٝاضات دع٤ َٔ َؿطٚع تُٟٓٛ ٜكّٛ ع٢ً متهني ايؿكطا٤ ٚتععٜع 

يٝهْٛٛا دع٤ًا َٔ ع١ًُٝ اْتادٝ٘ تػع٢ اىل تػٝٝب ايؿكط ٚايتُٗٝـ ٚا٫قكا٤ 
 َعا. ايت١ُٝٓ ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ل نٌ َٔدتُاعٞ ٚمبا ٜعٌُ ع٢ً ؼكٝا٫
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 :الغناٌ االدتناعٕ-
َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ،  ايهُإ ا٫دتُاعٞ سل َٔ سكٛم ا٫ْػإ تٓاٚيت٘ املاز٠ 

ٖٚٛ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكط، إش ٜعس ايكاعس٠ ا٫غاغ١ٝ يًعٌُ اي٥٬ل 
. ٜٚطتبط ايهُإ ا٫دتُاعٞ ايصٟ زع٢ ايٝ٘ اع٬ٕ َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ عاّ 

يصٟ ٜتهٕٛ َٔ تطانِ اؾرتانات ايعُاٍ بكٓسٚم ايتكاعس ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ ا
 املهُْٛني ٜٚعتُس ع٢ً ا٫غتجُاض ايٛاغع يف اؾٛاْب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ. 

ٚتكسّ زا٥ط٠ ايهُإ ا٫دتُاعٞ يف ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ مبٛدب 
تكاعس ٚتعٜٛهات اقابات ايعٌُ ٚنُإ اـسَات  يػ١ٓ  ايكإْٛ ضقِ 
. ٚتتهُٔ ايبٝاْات شات ايع٬ق١ بايهُإ ا٫دتُاعٞ املؿُٛيني بأسهاّ ا٫دتُاع١ٝ 

ايكإْٛ املصنٛض أع٬ٙ َٔ املتكاعسٜٔ املػتؿٝسٜٔ َٔ َٛظؿني ٚعُاٍ يف ايكطاع 
 اؿهَٛٞ/ )َسْٞ ٚعػهطٟ( ٚايكطاع اـام ٚاملدتًط ٚايتعاْٚٞ.

 
اعس َٛظؿٞ ايسٚي١ بًؼ عسز املؿُٛيني باسهاّ ايكإْٛ/ املػتؿٝسٜٔ املهُْٛني َٔ تك

(أيـ ٚتكاعس ( ًَٕٝٛ، ٚعسز املػتؿٝسٜٔ َِٓٗ ؾع٬ً ))
( ( ايـ ٚتكاعس اـًـ/ايٛضث١ َٔ ا٫طؿاٍ ٚايٓػا٤ )ايؿٝدٛخ١ )

(أيـ، ايـ، ٚبًؼ عسز املؿُٛيني َٔ زا٥ط٠ ايهُإ ا٫دتُاعٞ/ عُاٍ )
(أيـ، ٚتكاعس اـًـ/ دٛخ١ )(أيـ ٚتكاعس ٚؾٝٚاملػتؿٝسٜٔ ؾع٬ً )

( (أيـ، أَا تكاعس ايعذع ؾٝبًؼ عسزِٖ )ايٛضث١ َٔ ا٫طؿاٍ ٚايٓػا٤ )
 .140ؾدكًا

بطْاَر ا٭غط :  خسَات ضعا١ٜ غري َ٪غػ١ٝ ٚتؿٌُ بطاَر َتعسز٠ َٔ بٝٓٗا -
 .ٚبطْاَر َػاعس٠ ا٭طؿاٍ املؿًٛيني زاخٌ أغطِٖ، ٚبطْاَر َػاعس٠ املعاقني اؿان١ٓ
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 : املتػريات االضسٓ٘ -
 

ع٢ً أغاؽ ايٓٛع اٚ ايعطم اٚ ايًػ١ اٚ  زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يعاّ  مل ميٝع
أَاّ ايكإْٛ،. ٜٚ٪نس ع٢ً إ ا٫غط٠ ٖٞ أغاؽ بٓا٤ اؾُٝع َػاٚا٠ ، ٚنؿٌ ايسٜٔ

اٚاقطٖا، اجملتُع، ٚسطم ع٢ً تٛؾري ايٛغا٥ٌ ايهؿ١ًٝ عُاٜتٗا ٚتسعِٝ نٝاْٗا ٚتععٜع 
ٚمحا١ٜ ا١ََٛ٫ ٚايطؿٛي١ ٚايؿٝدٛخ١. نُا انس ع٢ً ا١ُٖٝ ازَاز ايؿ٦ات اهلؿ١ 
ٚضعاٜتٗا. ٜٚ٪نس اؿاد١ اىل ْعاّ ت١ُٝٓ ادتُاع١ٝ ؾعاٍ َبين ع٢ً اغاؽ املؿاضن١ 

 ايٛاغع١ بني ؾطنا٤ ايت١ُٝٓ.
 

تؿٗس ا٫غط٠ ايعطاق١ٝ تػريا َػتُطا يف بٓٝتٗا ٚٚظا٥ؿٗا، ٚيعٌ أِٖ تًو ايتػريات: 
اضتؿاع ْػب ا٫ْاخ غري املتعٚدات )ظاٖط٠ ايعٓٛغ١(؛ ٚاضتؿاع َعس٫ت ايط٬م 

 ٫غُٝا يف ايػٓٛات ا٫ٚىل يًعٚاز؛ ٚاضتؿاع َعس٫ت ايعُط عٓس ايعٚاز ا٫ٍٚ. 
 

َعس٫ت ايط٬م يف ايعطام  اعًا نبريًا يفاضتؿ١ يكس أظٗطت َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ا٫دتُاعٝ
اىل  ساي١ عاّ أيـ  َٔ خ٬ٍ ايػٓٛات ايعؿط ا٫خري٠، إش اضتؿعت 

ٖٚصا   (.%( )دسٍٚ ػاٚظت ) ٚبٓػب١ ظٜاز٠ ساي١ عاّ  أيـ 
ا٫ضتؿاع ْادِ عٔ تؿاقِ نجري َٔ املؿه٬ت تتكسضٖا اغباب ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ 

سّ اْػذاّ ايعٚدني، قش١ٝ ٚعسّ ا٫لاب، عسّ ا٫ْؿام ع٢ً ايعٚد١ ٚا٫ٚ٫ز، ٚع
ايعٚاز َٔ ظٚد١ ثا١ْٝ، ٖذط ايعٚز  ايعٚاز يف غٔ َبهط، ايعٓـ نس ايعٚد١،

.141يًعٚد١، اـٝا١ْ ٚغريٖا ٖٚٛ َ٪ؾط ٜعهؼ تسٖٛض يف ْٛع١ٝ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ
اىل  ساي١ عاّ أيـ  انؿهت ْػب١ ايعٚاز يف ايعطام َٔ باملكابٌ 

. يًُس٠ املصنٛض٠ %(ٚبٓػب١ انؿاض بًػت )  ساي١ عاّأيـ  
ٚيعٌ شيو ٜعٛز اىل اغباب عسٜس٠ َٓٗا اضتؿاع تهايٝـ ايعٚاز ٚتعكس اؿٝا٠ 

 .142ٚايتعًِٝ ٚغريٖا ا٫دتُاع١ٝ

                                                            
 

141
 .                                                                                            3128-3124ح اٌزخغ١ظ، خغخ اٌز١ّٕخ اٌٛع١ٕخ ٚصاس-  

   
142
               اٌغبثك ٔفغٗ.                                                                                                                  اٌّظذس- 
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 (-( ٜبني َعس٫ت ايعٚاز ٚايط٬م يف ايعطام يًُس٠ )   دسٍٚ )

         

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 
 59515 53840 52649 44116 41536 35627 33348 28690 الطالق

 

 
 230470 245022 246430 243056 217221 234852 258259 262554 السواج

  
 ٖٝهٌ ايع٬قات ريتػَٝٔ داْب آخط أزت ايتػريات املتػاضع١ ٚظطٚف ا٫ظَات اىل  

ٚاعرتاؾا باؿاد١  .غطشسٜات يٮؾطاز ٚا٭ٚتؿاقِ املؿه٬ت ٚايت زاخٌ ا٭غط٠ املتبازي١
ٚازضاى ايكؿ١ ايطع١ٜٛ يًُذتُع، ؾإ  بٛقؿٗا َؿطٚعا تُُٜٓٛا ٠ا٭غط زٚض إىل تععٜع

باعتباض ا١ََٛ٫ ٚا٫ب٠ٛ قُٝتإ اضتهاظٜتإ تػتكطبإ اؾٗٛز املبصٚي١ اؿح باػاٙ تععٜع 
ٚتٓؿطإ َٓعَٛات َٔ ايكِٝ ٚا٫عطاف ٚقٝؼ َٔ ايتعاٌَ ٚايتؿاعٌ املُٓط١ اييت تععظ 

ٖٚٓا ٫بس َٔ ا٫خص بٓعط  .١تٓاغُاملٚ ايكش١ٝ ؛ املط١ْ؛ا٭خ٬ق١ٝ ٚتطغذ ايكؿات
ٚايتػريات اييت ، ١ٜٛسس٠ ا٭غطيف اي املتبازي١ ايع٬قاتا٫عتباض ايرتنٝع ع٢ً زٜٓا١َٝ 

ا٫غط شات اي١ٜٚٛٓ ٚ ي٬غط ٠تعاٜسامل ا٫غط٠، املتُج١ً با٫عساز ٖٝهٌ ططأت ع٢ً
ًَش١  اؿاد١، ؾإ َهإ ايعٌُٚ املٓعٍ ٚايتشسٜات اييت تٛادٗٗا يفايسخٌ املعزٚز، 

املطٕ  ايتدطٝط ٜتطًب ٚايع٬قات ا٫غط١ٜ. نُا قسغ١ٝ ايعٚاز اؿؿاظ ع٢ً باػاٙ
.ٚا٭ب٠ٛ ٚا٭١ََٛ َا قبٌ ايعٚاز، يف ايكش١، ٚا٭غط٠ ٚايسقٝل ملطاسٌ

 
ٜٚتِ تكسِٜ فُٛع١ ٚاغع١ َٚتٓٛع١ َٔ خسَات ايطعا١ٜ ٚايسعِ ا٫دتُاعٞ 
ٚا٫قتكازٟ يًؿكطا٤ ٚايؿ٦ات شات ا٫ستٝادات اـاق١ َٔ خ٬ٍ بطاَر ٚظاض٠ ايعٌُ 

ا٭١ًٖٝ َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ يف فا٫ت ايتعًِٝ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاؾُعٝات 
ٚايتسضٜب ا٭ًٖٞ، ٚضعا١ٜ ايطؿٛي١، ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ، ٚضعا١ٜ املعٛقني ٚنباض ايػٔ 

ٚغريُٖا َٔ فا٫ت ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ.

نُا ت٪زٟ امل٪غػات اؿه١َٝٛ ا٫خط٣ نسٚاٜٚٔ ايٛقـ ايػين ٚايؿٝعٞ ٚاملػٝشٞ 
يف تكسميٗا َػاعسات ع١ٝٓٝ بػٝط١ قس تهٕٛ يف بعض  أزٚاضًا تهاؾ١ًٝٚفايؼ احملاؾعات 

ٚتتٛظع  ا٫سٝإ زٚض١ٜ ٚاسٝإ اخط٣ غري َٓتع١ُ يًؿكطا٤ ٚاملُٗؿني َٔ ابٓا٤ اجملتُع.
:خسَات ايطعا١ٜ ٚايسعِ يف ؾ٦تني
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األّىل :املطاعدات العٔئ٘ ّاملادٓ٘ ّالسّاتب الدّزٓ٘ 

  املتدضض٘. الجاىٔ٘: اخلدمات املباغسٗ مً خالل الدّز ّاملسانص

 

  سالفك -

ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚاملػاٚا٠ يف اؿكٍٛ ع٢ً اـسَات ايعا١َ دع٤ا َٔ دسٍٚ  تعس
َٓص غٓٛات عسٜس٠ َٚع شيو، قس أثاض كاٚف بؿإٔ َس٣  يعطامأعُاٍ ايت١ُٝٓ يف ا

ايتٛظٜع غري ايعازٍ يًُٛاضز ايعا١َ بني املٓاطل يف َػتٜٛات املعٝؿ١ بػبب  ايتؿاٚت
ٚايتؿاٚت يف  تؿاٚتات بني اؿهط ٚايطٜـ،ٚ ا٫دتُاعٞ، ٓٛعايٚا٭ؾطاز ٚع٢ً أغاؽ 

ا٫عساز املتعاٜس٠ َٔ غهإ املسٕ  ؾه٬ عٔٚايطٜؿ١ٝ ْؿػٗا.  ايسخٌ يف املٓاطل اؿهط١ٜ
ٚقس ظًت ايؿٛاضم ايطٜؿ١ٝ  .تؿتكط إىل املطاؾل ا٭غاغ١ٜٝٚعٝؿٕٛ يف ايعؿٛا٥ٝات ايصٜٔ 

اؿهط١ٜ ٚبني املٓاطل املدتًؿ١ غببا ض٥ٝػٝا َٔ أغباب ايتٛتطات اييت تٗسز باْؿذاضات 
 ادتُاع١ٝ.

اؿس َٔ ايؿكط ٚؼػني ظطٚف  َٔ أدٌ مما ازت ايٝ٘ ايتسخ٬ت املدتًؿ١ ٚع٢ً ايطغِ
ايطٜؿ١ٝ، ؾإ َعس٫ت ايؿكط اؿهط١ٜ ايؿكري٠ َٚعٝؿ١ املٛاطٓي ٫ٚ غُٝا يف املٓاطل 

 َٓاطل كتًؿ١ ٫ تعاٍ َطتؿع١. بنيٚعسّ املػاٚا٠ 
اغرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ  أعس ايعطام ؾكس ،َػأي١ ايؿكطيًتدٝـ َٔ يف إطاض اؾٗٛز اهلازؾ١ ٚ

َب١ٝٓ ع٢ً َػٛح َتدكك١،  تٗسف إىل تٛؾري قاعس٠ بٝاْات عاّ  ؾا١ًَ ملعاؾت٘
ايؿكط ٚايؿطا٥ح ا٫دتُاع١ٝ ْٚػب١ دتًؿ١، ٚؼسٜس خطٛط تتٝح قٝاؽ ايؿكط مب٪ؾطات٘ امل

ا٫غرتاتٝذ١ٝ َعطؾ١ ا٭غباب  نُا تٛؾط .ٚاملٓاطل اؾػطاؾ١ٝ اييت ٜرتنع ؾٝٗا ايؿكطا٤
املٓاغب١ ملعاؾ١ ٖصٙ  ، َٔ أدٌ ٚنع ايرباَر ٚايػٝاغاتطٚايعٛاٌَ اييت ت٪زٟ إىل ايؿك

ايعاٖط٠ َعاؾ١ دصض١ٜ ٚزا١ُ٥.
غهطتاض١ٜ  عساز ا٫غرتاتٝذ١ٝ اؽاش خطٛات ١َُٗ َٔ بٝٓٗا إْؿا٤ٚقس قاسب ع١ًُٝ إ

 َبًؼ  قسَت ايسٚي١ خ٬ٍ عاّ  ،تٓؿٝص١ٜ متجٌ ؾٝٗا ايٛظاضات ٚاؾٗات املع١ٝٓ
نُا قاَت ايسٚي١ بتععٜع كككات ًَٝاضات زٜٓاض عطاقٞ خكل يبٓا٤ املساضؽ. 

 ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ يف املٝعا١ْٝ ايعا١َ.
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 ايؿكط يف نْٛٗا ساي١ َتعسز٠ ا٭بعاز، تتكاطع َٛاد١ٗ َػأي١ايتشسٟ ايط٥ٝؼ يف  يعٌ
فاٍ ايتدؿٝـ  إٔ ايتكسّ يف شيو .َع َععِ دٛاْب ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ًَا َٛاظًٜا يف ؼكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ ا٭خط٣ ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايهًٞ  ، ٜتطًبَٓٗا تكس
بؿهٌ خام،  ٚيًؿ٦ات اهلؿ١خٌ بؿهٌ عاّ، ت١ُٝٓ ايس ؾإٕ َٔ ثِٚ. ٚايكطاعٞ

َع َا تتطًب٘ َٔ تأٌٖٝ ايك٣ٛ  –ٚتٛؾري ؾطم ايعٌُ يًذُٝع  ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ املتٛاظ١ْ،
تٛؾري ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاـسَات  ايبؿط١ٜ، ٚقٛ ا٭١َٝ، ع٠ٚ٬ ع٢ً

ٖصا اٱطاض  ٚيف. يكه١ٝ ايؿكط  ِسا٥ايٚ صضٟاؾتؿهٌ َسخ٬ت اؿٌ  –ايعا١َ ٚغريٖا 
 -ايٛط١ٝٓ  ايت١ُٝٓ تع٢ٓ ا٭ٖساف ٚا٫غتجُاضات ٚايرباَر املعتُس٠ ـط١

املٛاطٓني  ٫ إىل ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚؼػني ْٛع١ٝ سٝا٠ٛمبعاؾ١ ٖصٙ ايتشسٜات ٚق
 .ٚتٛغٝع خٝاضاتِٗ

 
( ًَٝـاض زٜٓـاض   يف اطاض تٓؿٝص قاٚض اغرتاتٝذ١ٝ ايتدؿٝـ َٔ ايؿكط مت ؽكـٝل ) ٚ

ــا ) ــسعِ  َٓٗ ــاض ي ــاض زٜٓ ًَٝ )
ــػري٠   ــطٚض ايكـ ــٓسٚم ايكـ قـ

تٓؿـصٙ ٚظاض٠ ايعُـٌ   يًؿكطا٤ ايـيت  
ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ بايتٓػٝل َع 
ايًذٓــــ١ ايؿٓٝــــ١ ٫غــــرتاتٝذ١ٝ 

ٚنـعت   . ٚقسايتدؿٝـ َٔ ايؿكط
ــص   ــات َٓاغــب١ يتٓؿٝ نــٛابط ٚايٝ

ايت١ُٜٝٓٛ  ١( قاؾعات ا٫نجط ؾكطا با٫عتُاز ع٢ً ايبطاقايربْاَر ٫قطاض ايؿكطا٤ يف )
 .ٚيف ن٤ٛ ْػب١ ايؿكط يف نٌ قاؾع١ ٚاحملاؾعات

 
 الفٝات املػنْل٘  

 ٚا٫قه١ٝ ٚايٓـٛاسٞ   اتايعاطًٕٛ املػذًٕٛ ٚغري املػذًني َٔ غه١ٓ احملاؾع
ٚايكط٣ ٚا٫ضٜاف يف احملاؾعات املؿُٛي١ ٜٚتِ تٛظٜع ايكطٚض سػب ايهجاؾـ١  

 ايػها١ْٝ
 ( ِٗؾُا ؾٛماملعاقٕٛ ايعاطًٕٛ عٔ ايعٌُ ْٚػب١ عٛق )% 

 ِجٍغ اٌمشع اٌّؾبفظخ
 ١ٍِبس د٠ٕبس 19 اٌّضٕٝ
 ١ٍِبس د٠ٕبس 12 ثبثً

 ١ٍِبس د٠ٕبس 12 طالػ اٌذ٠ٓ
 ١ٍِبس د٠ٕبس 11 ٚاعظ
 ١ٍِبس د٠ٕبس 11 وشثالء
 ١ٍِبس د٠ٕبس 11 د٠بٌٝ

 ١ٍِبس د٠ٕبس 11 اٌمبدع١خ
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 ِٖاملٗادطٕٚ ايعا٥سٕٚ اىل َٓاطل غهٓا 
 اٌَ ٚاملطًكات املع٬ٝت ٫غطٖٔ  ا٫ض 
 املتهطضٕٚ َٔ ايعًُٝات ا٫ضٖاب١ٝ ٚاملطًل غطاسٗٔ َٔ املعتك٬ت 
 َٞعًٝٛا ا٫غط ايػري َػتكط٠ ٚايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف َٓاطل ايطُط ايكش 
 ٕٛاملتػٛي 
 املؿُٛيني برباَر ايكطٚض املٝػط٠ ايػابل ٚمل ٜتِ َٓشِٗ ايكطض

 
ذإ املطنع١ٜ يف احملاؾعـات عـٔ ايهجاؾـ١ ايػـها١ْٝ     ٚبٓا٤ ع٢ً ايسضاغات اييت ػطٜٗا ايً

ٚاملػتٜٛات املعٝؿ١ٝ يف ا٫قه١ٝ ٚايٓٛاسٞ ايتابع١ يتًو احملاؾعـات ٜـتِ َـٓح يف نـ٤ٛ     
 تًو ايسضاغات.

 
نُا ٚتتٛىل ؾ١ٓ اؾس٣ٚ ا٫قتكاز١ٜ اعـساز زضاغـات اؾـس٣ٚ ا٫قتكـاز١ٜ يًُؿـطٚع      

ض قـإْٛ زعـِ املؿـاضٜع ايكـػري٠ املـسض٠      مت اقـطا  املكرتح متًٜٛ٘، يًُٛاؾك٘ ع٢ً متًٜٛـ٘. 
 يف ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يػ١ٓ  يًسخٌ ضقِ 

 

يف اطاض َاتكسّ، ميهٔ ايكٍٛ إ اجملتُع ايعطاقٞ ؾٗس َعاٖط َتعسز٠ َٚتساخ١ً شات 
آثاض َرتان١ُ بػبب ا٫ظَات ٚاؿطٚب ٚاؿكاض َٚعاٖط ايعٓـ ٚا٫ضٖاب، ضاؾكٗا 

، اضز ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ بعس إ اْٗاضت َ٪غػات ايسٚي١ بعس عاّ غ٤ٛ ازاض٠ املٛ
ثِ زخٍٛ ايعطام يف ْؿل ايكطاعات املعطٚؾ١ َا أز٣ اىل تعاظِ اؿاد١ ٫هاز ض١ٜ٩ 

 تععظ َػاضات اغتسا١َ ايت١ُٝٓ.  ت١ُٜٛٓ دسٜس٠
 

 أفام للنطتكبل -ثالجًا

 

، إطاًضا قاًؿا يسضاغ١ مجٝع ايسٚي١ ايعطاق١ٝ تتٝح ع١ًُٝ ايتدطٝط يًت١ُٝٓ اييت تٓتٗذٗا
 . ٚيف ٖصا ا٫طاض متجٌايٛنع املعٝؿٞ يًػهإ ٚؼًًٝٗا ٚتكٛميٗا يفايعٛاٌَ امل٪ثط٠ 
يًت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ  ا٬َبطْاًفا َطسًًٝا َته ،-ٛط١ٝٓ خط١ ايت١ُٝٓ اي

ظاٖط٠ ايؿكط  اييت تتكاطع َعايكهاٜا  يف غًِ اٚيٜٛات٘ تٓسضز إش ،ٚاملها١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ
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. ٚغريٖا ٚت٪ثط ؾٝٗا، نايبطاي١ ٚايت١ُٝٓ املتٛاظ١ْ، ٚتٛؾري اـسَات ٚايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ
ا٭ٖساف شات ايك١ً  ٖٚصا َا ٜععظ َٔ نؿا٠٤ ايػٝاغات ٚوػٔ َٔ ظطٚف ؼكٝل

.ٚخسَات ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝاملعٝؿ١  ٜاتَػتٛ اٜابكه
 صٟ وػٔ ؾطم ؼكٝل ٖصا اهلسف ٖٛ اٱَهاْٝات املاز١ٜأَا ايعاٌَ ايط٥ٝؼ اٯخط اي

ٚخسَات ايطعا١ٜ  ايؿكطاٜا ، ٚاييت ميهٔ تٛظٝؿٗا يف َعاؾ١ قهسٚي١املتاس١ يً
 ٫غُٝاع٢ً ايتعاٌَ املباؾط ٚايػطٜع،  سٝح تٛؾط ٖصٙ اٱَهاْات ايكسض٠ا٫دتُاع١ٝ. 

 ١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝؾبه ٚؽؿٝـ أعبا٥ٗا بٛاغط١ آيٝات طٖٛاٖصٙ ايع اؿسيف فاٍ 
ٚا٭َٔ ا٫دتُاعٞ يف اْتعاض اؿًٍٛ اؾصض١ٜ ايسا١ُ٥ ٚاييت قس تتطًب َسًزا ظ١َٝٓ 

 ٖٓسغ١ ايٛاقع، ثكاؾًٝا يف اعاز٠ تًعب زٚضا ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ أشا ناْت يٓهٛدٗا أطٍٛ
 ٚادتُاعٝا َٔ ادٌ اضغا٤ ْعاّ عساي١ وكل ا٫َٔ ٚا٫غتكطاض. ؾإ تًو املػاضات

غري َٗسز٠ بايتشٍٛ اىل اْكػا١َٝ، بٌ إ  ٚايؿٍُٛ ب١٦ٝ ايتعسزساي١ ايتٓٛع ٚ َٔ عٌػ
 تتؿاعٌ ٚتُٓٛ يف اطاض ايٛاسس املطنب، ممج٬ً باهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ.

 

إ خٝاضات اؾٗس ايتُٟٓٛ مبػتٜٛات٘ ايط١ًٜٛ ٚاملتٛغط١ ٚايككـري٠ ٜٓبػـٞ إ تػـع٢٣    
اضغا٤ اغؼ َت١ٓٝ جملتُـع  ١ًَ تطنع ع٢ً ٫ضغا٤ قٛاعس ت١ُٝٓ ادتُاع١ٝ َتُاغه١ َٚتها

إعـساز ايؿـباب   ؛ متهـني املـطأ٠ يتععٜـع أزٚاضٖـا ايتُٜٓٛـ١ يف اجملتُـع      ؛ ضعا١ٜ َتُاغو 
تأَني ب١٦ٝ سان١ٓ يًُػٓني ؛ يٝهْٛٛا قاز٠ املػتكبٌ ٚبٓات٘؛ تععٜع ؾطم اؿُا١ٜ ي٬طؿاٍ

ٚ    ؛ ٚازَادِٗ يف َػري٠ اجملتُع تُٜٓٛـ١؛ تكٜٛـ١    اضاإزَـاز املعـاقني ٚمتهٝـِٓٗ يٝـ٪زٚا از
 امل٪غػ١ ا٫غط١ٜ يًتػًب ع٢ً ؼسٜات اؿٝا٠ املعاقط٠ 

 

طاملا إٔ اؿه١َٛ املػ٪ٍٚ ا٫ٍٚ عٔ قٝاغ١ ايػٝاغات ٚتٓؿٝص ايرباَر اييت تػِٗ 
بؿهٌ ؾعاٍ يف ؼكٝل أ٫ٖساف ايت١ُٜٛٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ؾإ َٔ املِٗ إٔ 

يف ؼكٝكٗا َتٛاؾك١ َع ايتعاَات اؿه١َٛ يف تهٕٛ ٖصٙ ا٫ٖساف ٚا٫زٚات املػتدس١َ 
ؼكٝل أ٫ٖساف ايت١ُٜٛٓ ايسٚي١ٝ اييت ايتعّ بٗا ايعطام َع اجملتُع ايسٚيٞ )اتؿاق١ٝ 

 سكٛم ايطؿٌ، غٝساٚ، ا٫ٖساف ا٫منا١ٝ٥ ي٬يؿ١ٝ ٚغريٖا(.
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ٚاشا نإ مث١ تطابط بني ايػٝاغ١ ا٫دتُاع١ٝ ٚاـسَات ا٫دتُاعٝـ١ )قـش١ٝ ٚتطبٜٛـ١    
تتٛغـع ايػٝاغـ١ ا٫دتُاعٝـ١ اىل َاٜتذـاٚظ ٖـصٙ       ايّٝٛ ٖا(، ؾؿٞ ظطٚف ايعطامٚغري

َٔ ادٌ اضغا٤ اغؼ َت١ٓٝ تهُٔ  اجملا٫ت يتؿٌُ ايعسٍ ٚاملػاٚا٠ ٚاؿٛاض ٚايتػاَح
ايعٓا١ٜ بـاجملتُع ٚمتاغـه٘. ٚيف ايٛقـت ايـصٟ تعهـؼ غـريٚض٠ ا٫سـساخ ستـ٢ ا٫ٕ         

ا٫ْػـام   يـو يف ايــتأثريات املتبازيـ١ بـني    املؿرتى ا٫َين يف تطابط املػـاضات، أنـإ ش  
ٚامل٪غػــات ٚايكطاعــات املدتًؿــ١، أٚ ايعــطٚف ايــيت قــازت إيٝٗــا، أٚ ستــ٢ ؾٗــ١  

يًتػريات احملت١ًُ، ؾإ سعٛط أٟ َٔ ايٓتا٥ر احملت١ًُ عٓـس تٓؿٝـص    ايتطًعات املػتكب١ًٝ،
يًٛاقـع،  غٝاغ١ ادتُاع١ٝ سكٝك١ٝ يف ايعطام غٝتٛقـ ع٢ً مشٛيٝتٗا َٚس٣ ٬ََػـتٗا  

 ٚٚقٛهلا اىل ايؿ٦ات املػتٗسؾ١، ٚتهاًَٗا َع املتػريات اجملتُع١ٝ ا٫خط٣.  
 

 َٚا زاَت ايػٝاغات ٚايرباَر اييت تػع٢ ايٝٗا ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٫غُٝا يف
اجملتُعات املأظ١َٚ تػع٢ يتهُٝس اؾطاح ٚايتدؿٝـ َٔ ا٫ثاض ايٓامج١ عٔ تًو 

أَاّ ضامسٞ ايػٝاغات ٚؾطنا٤ ايت١ُٝٓ تهعِٗ أَاّ ا٫ظَات، ؾإ اـٝاضات املتاس١ 
املطس١ً  يف ٫غُٝا ا٫دتُاعٞ، ايط٥ٝؼ يًطؾاٙ ايػبب تٓاٍٚ ميهٔ ٫ سكٝك١ أْ٘

 اييت ايتسخ٬ت خ٬ٍ َٔ إ٫ اييت ميط بٗا اجملتُع ايعطاقٞ، ايتطٛض َٔ اؿامس١
 ا٫ٖتُاّ َٔ سَعٜ إ٤٬ٜ إىل ٜسعٛ ٖٚٛ َا .تػتٗسف تععٜع َػاضات ايت١ُٝٓ ٚتكٛميٗا

ايٓاؽ يف اؿهط  ٚأٚناع اؿٝا٠ يتشػني اي٬ظ١َ ايتسابري بٗا تٴتدص اييت بايططٜك١
 ؼكل إٔ ميهٔ اييت ا٫دتُاع١ٝ ٚاملعاضف ايعًُٝات عٔ ؾه٬ ٚايطٜـ ع٢ً سس غٛا٤،

 أٚناع ايبؿط عَُٛا ٚايؿ٦ات اهلؿ١ خكٛقا. يف ؼػٔ َػتساّ

ايسضاغ١  ٖصٙ ، ؾإٕآَٔ َٚػتكط َٚػتساّ ٜػع٢ يبٓا٤ فتُع بطْاَر ٚطين ٚيتشكٝل
فُٛع١ َٔ احملاٚض َٔ اـٝاضات اييت تػع٢ اىل ؼكٝكٗا َٔ خ٬ٍ  تكسّ تكٓٝؿًا ٚاغعًا

ؼكٝل  اييت تكب مجٝعٗا يف اهلسف ايٓٗا٥ٞ ٖٚٛ ٚايتسخ٬ت ٚايػٝاغات ا٭غاغ١ٝ
 ٖٚصٙ ا٫ٖساف: ،ت١ُٝٓ ادتُاع١ٝ أغاغٗا ا٫ْكاف ٚايتهاٌَ

 
 ٜٓكـ ايؿ٦ات احملط١َٚ ضعا١ٜ َتُاغو فتُع  -2

(، قاعس٠ عا١َ يًُػاٚا٠ يف اؿكٛم يف املاز٠ )  ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ  سسز
ثِ أنس نؿاي١ ايسٚي١ محا١ٜ أ١ََٛ٫  . ٢ٖٚ َػتُس٠ َٔ ا٫ع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْػإ
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ايسٚي١ يًؿطز ( ٚنؿاي١ ٚايطؿٛي١ ٚايؿٝدٛخ١ ٚضعاٜتٗا يًٓؿ٧ ٚايؿباب )املاز٠ 
ٚا٫غط٠ َٔ خ٬ٍ ايهُإ ا٫دتُاعٞ ٚايكشٞ ٚاملكَٛات ا٫غاغ١ٝ يًعٝـ يف سٝا٠ 

(. نصيو أنست ايؿكط٠ سط٠ نطمي١ ت٪َٔ هلِ ايسخٌ املٓاغب ٚايػهٔ امل٥٬ِ )املاز٠ 
ثاًْٝا َٔ املاز٠ املصنٛض٠ نؿاي١ ايسٚي١ ايهُإ ا٫دتُاعٞ ٚايكشٞ يًعطاقٝني يف ساٍ 

املطض أٚ ايعذع عٔ ايعٌُ أٚ ايتؿطز أٚ ايٝتِ أٚ ايبطاي١ ٚتعٌُ ع٢ً ايؿٝدٛخ١ أٚ 
ٚايؿاق١ ٚتٛؾط هلِ ايػهٔ ٚاملٓاٖر اـاق١ يتأًِٖٝٗ  ٚقاٜتِٗ َٔ اؾٌٗ ٚاـٛف

مجٝعٗا َتػريات تٗسف اىل خؿض ايتٛتطات ا٫دتُاع١ٝ ٚتععظ َكازض  ٚايعٓا١ٜ بِٗ.
 ٚايٛسس٠ يف ظٌ ايتٓٛع. ايتُاغو

ؾايػا١ٜ ا٭غاغ١ٝ َٔ اْط٬م عذ١ً ايت١ُٝٓ ٖٛ إٔ ٜػتؿعط ايؿطز ، ٚع٢ً ٖصا ا٫غاؽ
َٴٓتر، زخٌ  مبطزٚز ٖصٙ ا٫ْط٬ق١ ع٢ً ْٛع١ٝ اؿٝا٠ ايت٢ تتبًٛض ؾ٢ قٛض٠ ؾطق١ عٌُ 

ادتُاع٢ ؾاٌَ، آَاٍ عطٜه١ ؾ٢  َٓاغب، خسَات أؾهٌ، ب١٦ٝ قش١ٝ ١ُ٥٬َ، نُإ
 َػتكبٌ ظاٖط.

االىطاىٕ ّتعصٓص فسظ تامني احلنآ٘ االدتناعٔ٘ ٓته مً اٌ التصاو الدّل٘ بتشكٔل االمً 

 خالل:

  تطٜٛط املػاضات اييت َٔ ؾأْٗا تٛؾري ب١٦ٝ غ١ًُٝ تػِٗ يف ازَاز ايؿ٦ات اهلؿ١ يف
اجملتُع ٚق٠ٛ ايعٌُ.

  تععٜع ايٛعٞ اجملتُعٞ با١ُٖٝ ايعٌُ ا٫دتُاعٞ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿطز ٚاؾُاع١
ٚقا٥ٝا ٚع٬دٝا.

 ُا٫دتُاعٞ ٫غُٝا ايٓؿاط ايطٛعٞ شٚ ا٫طاض امل٪غػٞ تك١ٜٛ َ٪غػات ايع ٌ
ٚايكطاع  َٔ خ٬ٍ تٛغٝع قاعس٠ املؿاضن١ ٚبٓا٤ ؾطانات ٜػِٗ ؾٝٗا اجملتُع املسْٞ

اـام يسعِ ْعاّ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚتٛغٝع َعًت٘، ٚظٜاز٠ عسز املػتؿٝسٜٔ َٔ 
بطاف٘.

  إؾطاى املٗٓٝني ٚايؿطنا٤خ٬ٍ تععٜع خطٛات ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ باملؿاضن١ َٔ 
امل٪غػات ٚايكٝازات احمل١ًٝ  املٛاطٓني َٚٛظؿٞ اؿه١َٛ ٚاملتكاعسٜٔ، ؾه٬ عٔ

.ع٢ً ايكعٝس احملًٞ ٫ؽاش ازٚاض ؾاع١ً يف قٝاز٠ بطاَر ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ املػتعس٠
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 ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، ٚا٫ضتكا٤ بٓٛع١ٝ  َٛاق١ً اؾٗٛز ايطا١َٝ يتشػني ناؾ١ َ٪ؾطات
١.اـسَات ا٫دتُاعٝ

  ؾ٢ اـسَات ايعا١َ ملٛاد١ٗ َتطًبات ايعٜاز٠ ايػها١ْٝ ٚايُٓٛ ايعُطا٢ْ  ايتٛغع
قسٚز٠ ايسخٌ.اهلؿ١ ٚايهعٝؿ١  ٚا٫قتكاز٣، ٚاستٝادات ايؿ٦ات

  ٞإسساخ تػٝري ْٛعٞ ٚدٖٛطٟ يف َطدع١ٝ ؾبهات ا٭َإ ٚايهُإ ا٫دتُاع
تتؿاعٌ يف إطاضٖا  س يًسٚي١ يف ب١٦ٝ غٝاغ١ٝيف ايعطام تأخص يف اعتباضٖا ايسٚض اؾسٜ

عٓاقط اي٬َطنع١ٜ ٚايسميكطاط١ٝ، اىل داْب ايسٚض املطتكب ملٓعُات اجملتُع املسْٞ، 
 .يف فا٫ت ايتُهني ٫غُٝا

 فتُع َسْٞ َٓذع َٚبازض  -3
( اىل سطم ايسٚي١ ع٢ً تععٜع ا٫ًٚ َٔ املاز٠ ) يف  أؾاض ايسغتٛض ايعطاقٞ 

اجملتُع املسْٞ ٚزعُٗا ٚتطٜٛطٖا ٚاغتك٬يٝتٗا مبا ٜٓػذِ َع ايٛغا٥ٌ زٚض َ٪غػات 
َ٪غػات اجملتُع املسْٞ يتشكٝل  إش تٓؿطايػ١ًُٝ يتشكٝل ا٫ٖساف املؿطٚع١ هلا .

طبط َا بني ايعٌُ ٚاياٖساف ادتُاع١ٝ تتذاٚظ اٖساؾٗا اـاق١ نُ٪غػات 
تبصي٘ ايسٚي١ َٔ دٗس يف ٖصا ٚبٝٓٗا ٚبني َا  ا٫دتُاعٞ ايطٛعٞ ٚبني ٖص٠ امل٪غػات

 اجملاٍ .
نع أغؼ ايب١ٝٓ امل٪غػ١ٝ ٚ، يف ظطف نايصٟ ميط ب٘ ايعطام، ت١ُٝٓأِٖ أٖساف اي إٕ

امل١ُ٥٬ يًتش٫ٛت املطتكب٘. ٚإ ىؿض اىل أقك٢ سس ممهٔ استُا٫ت ايكطاع أٚ اي٬ 
ع٢ً ايتٓب٪، إْتعاّ يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚإٔ ٜكِٝ زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتٛاتط ٚايكسض٠ 

٭َإ َٔ خ٬ٍ َ٪غػات ضاغد١ أُٖٗا َ٪غػات ايعٌُ اٜٚععظ َؿاعط ا٭َٔ ٚ
 ٜٓبػٞ إ تػتٓسبٓا٤ ع٢ً شيو، ٚ  اٱدتُاعٞ، ع٢ً قاعس٠ ايعساي١ ٚاسرتاّ اٯخط.

زقٝك١ ملا ٖٛ قا٥ِ ؾع٬ً، نُا اْ٘، يف ايت١ُٜٛٓ يًٛاقع ا٫دتُاعٞ ع٢ً َطادع١  ط١ٜ٩اي
  َػتكب١ًٝ تكّٛ ع٢ً سػابات َٛنٛع١ٝ ٚانش١ ٚزقٝك١. ٍػس ض١ٜ٩ػايٛقت ْؿػ٘، 

ٚاييت قاضت تؿهٌ دع٤ا َُٗا َٔ ايؿبه١ ايٛط١ٝٓ ي٬َإ  إٕ َٓعُات اجملتُع املسْٞ،
ا٫دتُاعٞ ميهٔ إٔ تعٝس ا٫عتباض يٮْؿط١ ايطٛع١ٝ شات ايتاضٜذ ايعطٜل يف ايعطام، 

ٔ خ٬ٍ اؾُعٝات ٚاييت نإ هلا سهٛضٖا قبٌ ٚبعس ظٗٛض ايسٚي١ ايعطاق١ٝ َ
ٚاملٓعُات ٚا٫ؼازات ا٭١ًٖٝ )ضعا١ٜ املعٛقني ٚاملؿطزٜٔ ٚا٭ٜتاّ( ثِ تطادع تأثريٖا 

 إ ؼكٝل تًو ا٫ٖساف ٜتِ َٔ خ٬ٍ: َع تعاظِ غط٠ٛ ايسٚي١ َٚطنعٜتٗا.
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  بٓا٤ ضقٝس يًك٠ٛ ٚايتأثري َٔ أدٌ  اجملتُع املسْٞ َ٪غػًٝا ٚتٓعًُٝٝاقسض٠ تععٜع
َٔ خ٬ٍ إقا١َ ؼايؿات ٚؾبهات يف َا بني ٦ٖٝات اجملتُع املسْٞ بعهٗا ايبعض، 

ٚبٝٓٗا ٚبني ناؾ١ ا٭ططاف ايؿاع١ً يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ قًٝا ٚعاملٝا. 
 ع٢ً ؼسٜس استٝادات اجملتُع احملًٞ.ٚتععٜع قسضات٘ اجملتُع املسْٞ  متهني 
 َزٚي١  ؾطنا٤ ايت١ُٝٓاعتباضات ايتٛاظٕ بني سكٛم ٚٚادبات  اتطاع َٔ

ا٫غتجُاض ٚاٱْؿام  ؾ٢ فا٫ت –َٚ٪غػات عا١َ ٚقطاع خام ٚفتُع َس٢ْ 
.ٚايتؿػٌٝ

  مبا ٜتٓاغب ٚايهجاؾات ايػها١ْٝ،  لأٚيٜٛات ا٫غتجُاض ؾ٢ ا٭ْؿط١ ٚاملٓاط ؼسٜس
املعٝؿ١ٝ يًُٛاطٓني ؾ٢ إطاض ايتهاؾ٪ ٚؼػني ا٭سٛاٍ  ايت١ُٝٓ اغتسا١َ ٜهؿٌ ؼكٝل مباٚ

 .ا٫دتُاع٢
  قٝاّ اجملتُع تٓؿٝص بطاَر ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ اييت تٓطٟٛ ع٢ً ي زاعِ اطاضتٛؾري

بازٚاض ايت١ُٝٓ باملؿاضن١ ع٢ً قعٝس  ايكطاعني ايعاّ ٚاـاماملسْٞ دٓبَا اىل دٓب َع 
 .اجملتُعات احمل١ًٝ

 فتُع َسْٞ ؾه١ًٝ،  َعاٜري ؾعاي١ ٚٚانش١، ؼٍٛ زٕٚ ظٗٛض َٓعُات عتُازإ
.أٚ غري شات زعِ ادتُاعٞ ٚانح

 ٚانش١ َٚعاٜري تكٛميٗا َٛنٛع١ٝ،  ٦ٖٝات اجملتُع املسْٞ إ تهٕٛ بطاَر
َٚتشطض٠ َٔ غط٠ٛ ايسٚي١ ٚتعُٝل ٚعٞ قازتٗا ٚأعها٥ٗا بازٚاض َٓعُاتِٗ يف بٓا٤ 

١.ٚتععٜع ؾبهات ا٭َإ ايٛطٓٝ
 ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ باملؿاضن١ -4

 ايهبري اجملتُعاىل ا٭غط٠ ابتسا٤ َٔ إٔ نٌ ؾطز  ع٢ًس ٝػٝاغ١ ٖٛ ايتأنٖصٙ اياهلسف َٔ 
قازض ع٢ً املؿاضن١ اْتُا٤اتِٗ ٚاعطاقِٗ ٚازٜاِْٗ َٚٛاقعِٗ بػض ايٓعط عٔ ٚ

اؿٝا٠. ايتٓؿٝص يٓٛع١ٝ  ايصات١ٝ ت١ُٝٓ تًو اجملتُعات َٔ ادٌ ا٫غتسا١َٚاملػا١ُٖ يف 
 ٜتِ َٔ خ٬ٍ: ايٓادح ي٬غرتاتٝذٝات يف إطاض ٖصٙ ايػٝاغ١

 تتٛىل تطمج١ تًو ا٫ٖساف اىل ٚاقع.ايكطاعات  ٠َتعسزَؿرتن١  ٝؼ فايؼتأغ  

  خ٬ٍ تعٝني ؾإ  بني ايك٣ٛ ايؿاع١٣ً يف اجملتُع احملًٞتكاغِ املػ٪ٚيٝات َٔ
ايتُاغو ٚا٫غتكطاض مبا ٜ٪زٟ اىل تععٜع تٓػٝك١ٝ ق١ًٝ تأخص ع٢ً عاتكٗا احملاؾع١ ع٢ً 

.ا٫َٔ ا٫دتُاعٞ
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  ،ٱزاض٠ أْؿطتِٗ اي١َٝٛٝ بٗسف احملًٞ اجملتُع  يتُهنيايرتنٝع ع٢ً بٓا٤ ايكسضات
.تااجملتُع ع٢ً ايص تععٜع ؾطم اعتُاز

  تؿذٝع ؾطم متهني اجملتُع احملًٞ َٔ خ٬ٍ إؾطاى املعٜس َٔ املٗٓٝني ٚايؿطنا٤ 
امل٪غػات ٚايكٝازات احمل١ًٝ  ٛظؿٞ اؿه١َٛ ٚاملتكاعسٜٔ، ؾه٬ عَٔٔ املٛاطٓني َٚ

ازٚاض ؾاع١ً يف قٝاز٠ بطاَر ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ. ًعبي املػتعس٠
 ص بطاَر ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞٝتٓؿ َٔ خ٬ٍ املٓاطل ايطٜؿ١ٝ ا٫ٖتُاّ بت١ُٝٓ 

ايطٜـ. بٗسف ضؾع َػت٣ٛ ا٫ٚناع ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يػهإ  باملؿاضن١
  يف ع١ًُٝ  ١ؿاضنيًُايكسضات ٚايطاقات بني ايػهإ ايطٜؿٝني  يبٓا٤ اؾٗٛزتععٜع

تهجٝـ  ؾه٬ عٔقٓع ايكطاض يتشػني ٚتطٜٛط َػت٣ٛ َعٝؿتِٗ ْٚٛع١ٝ سٝاتِٗ. 
ايرباَر ايتسضٜب١ٝ يتعٜٚسِٖ باملٗاضات اي٬ظ١َ يًكٝاّ باملؿاضٜع ايتذاض١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ايؿعاي١ يف تأَني اـسَات.املؿاضن١ ٚايعضاع١، 
 تك١ٜٛ َ٪غػ١ ا٭غط٠ ملٛاد١ٗ ايتشسٜات املعاقط٠ -5

زٜٓا١َٝ ٚكش١ اعها٩ٖا ب ِ املٓتذ١ ٚاملبسع١ ٚاييت ٜتُعٖٞ سذط ايعا١ٜٚ يٮَ ١ايعا٥ً
 نُاستٝادات ايعاطؿ١ٝ ٚاؾػس١ٜ يٮؾطاز، ٫ا امل٪غػ١ ايط٥ٝػ١ اييت تًيب َتذسز٠. إْٗا
عٝؿ١ اـاق١ مب إ ايؿها٤ات. دٝس٠ تكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝيتشكٝل ْتا٥ر اق تعس نطٚض٠

ؾه٬  ٥ٗابٓاأا٭غط ٚ بنيتععظ ايتكاضب ايٛثٝل  ب١٦ٝ َٛات١ٝت١٦ٝٗ ا٭غط٠ ٚاجملتُع تتطًب 
.َعاؾ٢ ٜػتٛعب اؾُٝعفتُع عٔ بٓا٤ 

 ::  اىل تطعٙ اٌ جيب التينْٓ٘ ّالربامر اخلطط

  ايكِٝ ا٭غط١ٜ اٱهاب١ٝ،  أبٓا٥ٗااشٖإ تػطؽ يف  ٚسس٠ عا١ًٝ٥ ق١ٜٛتععٜع بٓا٤
تؿهٌ  اييتعٚاز ايَ٪غػ١  أعها٥ٗا، َع ا٫غتُطاض يف تك١ٜٛاملؿرتن١ بني  ١ٝػ٪ٚياملٚ

 ٚخٝاضاتٗا. أٚي١ٜٛ يف أدٓس٠ ايت١ُٝٓ

  احملًٞ ع٢ً ايكعٝسٜٔ ٚضؾاٖٗا  تععظ َها١ْ ا٫غط٠تٛع١ٝ  تمح٬إط٬م
 .ايٛطينٚ

  املعٜس َٔ املط١ْٚ ٚايٓعا١ٖ ٚايتهأَ  ا٫هاب١ٝ ٫تاس١غطؽ ايكِٝ ايعا١ًٝ٥
 ٠.َ٪غػ١ ا٭غط يف اطاضٚايتُاغو 

  زعِ ا٭غط٠ ع٢ً تععٜع ٚتؿذٝع ايتكاغِ ايعازٍ ٚبطاَر خسَات تطنٝع 
  ػ٪ٚيٝات ٚاملٗاّ.يًُٛاضز ٚامل
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  ػ٪ٚيٝات املؿرتن١ املزٚاض ٫ٚايٛع٢ بؿإٔ أ ثاض٫٠ ايٓٛع١ٝرباَر ايتٛغٝع ْطام
 ًعٚازي املػتعسَٜٔٔ ايتؿاِٖ بني ا٭ظٚاز  ٚخًل أدٛا٤َ٪غػ١ ايعٚاز، إطاض يف 

  .يتهٜٛٔ َ٪غػ١ اغط١ٜ َتُاغه١

 ّغط٠ يٮ اي٬ظّيتكسِٜ ايسعِ ا٫غط١ٜ ٜاز٠ عسز َطانع اـسَات بعاؿه١َٛ  قٝا
 طات ٚغريٖا.ٚايٛغا غتؿاضاتَجٌ ايع٬ز، ٚتكسِٜ ا٫

 فا٫ت ايت١ُٝٓ يف  بطاَر تسضٜب١ٝ تععٜع تٓؿٝصتػاعس يف  ٖس ادتُاع١ٝاْؿا٤ َعإ
تطٛعني ٚأعها٤ املٓعُات غري امل ا٭غط١ٜ ٚعًِ ايٓؿؼ ٚاـس١َ ا٫دتُاع١ٝ ٚاضؾاز

 .١ا٫دتُاعٝيف فاٍ اـس١َ يًعاًَني ٚيتأٌٖٝ اؿه١َٝٛ، ؾه٬ عٔ إعاز٠ ايتسضٜب 

 نُإ ؾطم محا١ٜ ٚضؾاٙ أ٫طؿاٍ -6
أٚي١ٜٛ يتٛؾري اؿُا١ٜ  َٔ خ٬ٍ اعطا٤ ي٬طؿاٍتاَني ب١٦ٝ قسٜك١ ادتُاعٝا ٚعاطؿٝا  إ

ا٫غتجُاض يف ايطؿٛي١ ٖٛ اغتجُاض يف َػتكبٌ ضاؽ  ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ،ٚايطؾاٙ ي٬طؿاٍ
 ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ:املاٍ ايبؿطٟ يًعطام

  تععٜع زٚض اجملتُع ٚع٢ً مٛ ؾعاٍ يتأَني ؾطم اؿُا١ٜ َٔ أدٌ املكًش١ ايعًٝا
يًطؿٛي١.

  ي٬طؿاٍ َٔ كاطط ا٫ْع٫م يف مماضغات ادتُاع١ٝ غري تععٜع ؾطم اؿُا١ٜ
َطغٛب١، ؾه٬ عٔ محا١ٜ ا٫طؿاٍ َٔ كاطط غ٤ٛ املعا١ًَ ا٫غط١ٜ.

  ٍبصٍ دٗٛز َٓػك١ يتععٜع ٚتطقني امل٪غػ١ ا٫غط١ٜ ٚا٫تكا٤ بؿطم ضؾاٙ ا٫طؿا
.َٔ أدٌ اغتُطاض خطٛات ايبٓا٤ ٚايت١ُٝٓ

 ععٜع بطاَر ايسعِ شات ايك١ً مبا يف ؼػني ْٛع١ٝ خسَات ضعا١ٜ ا٫طؿاٍ، ٚت
شيو بٓا٤ ايكسضات ملكسَٞ ايطعا١ٜ، ٚتطٜٛط َ٪غػات ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ايكا١ُ٥، َجٌ 

َ٪غػات ضعا١ٜ ا٫ٜتاّ ٚاملؿطزٜٔ ٚاؾامني، َٚطانع ايتأٌٖٝ ٚايطعا١ٜ املٓعي١ٝ يًطؿٌ.
 ١ٝ ٚبطاَر )ايطٜان١ٝ ٚا٫دتُاع بٓا٤ َطانع تع٢ٓ بايٓؿاطات اـاق١ بايطؿٛي١

ايتٛتطات ايٓؿػ١ٝ ٚتععظ ؾطم  ايتعًِ ٚفايؼ تكسِٜ املؿٛض٠( غتُهِٓٗ َٔ ؽؿٝـ
ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ.

  َٔ ؼػني ؾطم تٓؿٝص بطاَر ايٛقا١ٜ ٚاعاز٠ ايتأٌٖٝ يًشس َٔ تأثري ايهجري
املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ يف سٝا٠ ايطؿٌ.

 َ٘ٓع ايعٓـ املػتدسّ نس ا٫ّ ٚايطؿٌ بهاؾ١ اؾهاي.
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 َٔ ا٫با٤ اىل ا٫بٓا٤( بٓا٤ ع٬ق١ عه١ٜٛ بني ا٫دٝاٍ )ْكٌ ايتذاضب ا٫هاب١ٝ.
 تطغٝذ ثكاؾ١ سكٛم ايطؿٌ َٚكاؿ٘ ايؿه٢ً.
 تٛغٝع املػاسات ايساع١ُ ي٬طؿاٍ املُٗؿني.
 امل٪غػات ا٫ٜٛا١ٝ٥ اؿان١ٓ ي٬طؿاٍ شٟٚ ايعطٚف اـاق١ تطٜٛط.
  ا٫دتُاع١ٝ يف بعض ايبًسإ، ٚططح اٱغتؿاز٠ َٔ ايُٓاشز املُٝع٠ يًػٝاغات

َبازضات ممه١ٓ تتؿل َع ٚاقع ايطؿٛي١ ايعطاق١ٝ.
  .ٞتاَني ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ ْٚؿػ١ٝ ٚتطب١ٜٛ ٥٫ك١ يتٓؿ١٦ ايطؿٌ ايعطاق
  نُإ محا١ٜ ايطؿٌ ايعطاقٞ َٔ ا٫ْتٗانات َٔ خ٬ٍ انُاٍ َؿطٚع غٝاغ١

.محا١ٜ ايطؿٌ يف ايعطام
 فتُع١ٝ َجُط٠زعِ نباض ايػٔ يكٝاز٠ أزٚاض  -7

 ٠تعاٜساملز اعسا٫ٚ ،ا٭غط٠ إٕ ايتش٫ٛت اجملتُع١ٝ لِ عٓٗا تػٝري يف ب١ٝٓ ٚٚظا٥ـ
 ٚظا٥ـت٪ثط ع٢ً غا٭خط٣  ٚا٫قتكاز١ٜ ، ؾه٬ عٔ ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝيًُػٓني
عََُٛا َٚٔ ثِ ع٢ً ؾطو١ املػٓني بؿهٌ خام. باملكابٌ إ ٖٓاى ازضانَا  ا٭غط٠

اؽاش تسابري تٛؾط ب١٦ٝ يصا ؾإ  .ملٛاضز شات ق١ُٝا ُٛع١ َٔاجمل ٖٙص جُاضإٔ اغتفتُعَٝا ب
 َٔ خ٬ٍ. ٜتِ ايبكا٤ بكش١ دٝس٠ ٚؾعاي١ ٚآ١َٓ ت٪َٔ هلِ ١ُ٥٬َ يهباض ايػٔ

 َٔ َٔ أدٌ ايعٝـ مبػت٣ٛنُإ قش١ ٚضؾا١ٖٝ نباض ايػٔ  تععٜع ؾطم .أ 
.سرتا٫ّهطا١َ ٚااي

نأعها٤ هلِ ٚايٛؾا٤  ،سٝا٠ َػتك١ًت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ اييت متهِٓٗ َٔ ايعٝـ يف  .ب 
.أغطِٖ ٚفتُعاتِٗ احمل١ًٝ عٔ ٓؿك٫ًٕٛ ٜ ؾاعًني

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ػاضبِٗ اؿٝات١ٝ. تطٜٛط ْعِ زعِ اجملتُع يطعا١ٜ املػٓني .ج 
ًُػٓني ٚؼػني ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايكسٜك١ يبطاَر تععظ  إعتُاز  .د 

.بأغعاض َعكٛي١
 اـاق١ اـسَات٫غُٝا تكسِٜ  ا٫دتُاعٞ اؾسٜس٠ يًعٌُ اتع املبازضٝؿذت   .ه 

.أثٓا٤ غٝاب أؾطاز ا٭غط٠ ٚتأَني ايؿطم ؿُاٜتِٗ ملػٓني،اطعا١ٜ ب
 .ا٫نتؿا٤ املايٞ هلِ  نُإٚ زٚض املػٓنينُإ تٛؾري َا ٜهؿٞ َٔ   .و 
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بطاَر ـًل َعٜس َٔ ايٛع٢ بني أؾطاز ا٭غط٠ ٚاجملتُع يف فاٍ ضعا١ٜ  تكسِٜ .ز 
 اىل داْب ؾِٗػ٪ٚيٝات ايعا١ًٝ٥، بامل ٖٚٓا ؾإ ايكِٝ شات ايك١ً املػٓني.
.ٖتُأَّ ا٫ اَعٜسغتعط٢ املػٓني ا٫ؾدام ٚضعا١ٜ 

 
 إزَاز املعاقني يف اجملتُع ٚمتهِٝٓٗ -8

 
ؾه٬ عٔ تٛغٝع اـسَات ، يف اجملتُع ٚمتهِٝٓٗ يٝ٪زٚا أزٚاضًا ت١ُٜٛٓ إ ازَاز املعاقني
   خ٬ٍ:َٔ  ا٫دتُاع١ٝ ٜهٕٛ

 تععٜع املػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يس٣ املٛاطٓني اظا٤ اجملتُع ٚاملعاقني خكٛقًا
  ،ؼسٜس ا٫طؿاٍ املعاقني يف َطس١ً َاقبٌ زخٍٛ املسضغ١ ٚيف َطس١ً ا٫بتسا١ٝ٥

يهُإ ٚدٛز ضعا١ٜ َٓاغب١ قبٌ زخٛهلِ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.
  ،ٚاخهاع  اعساز بطاَر ع٬ز ٚتأٌٖٝ ؽكل ي٬طؿاٍ املعاقني يف أعُاض َبهط٠

ا٫طؿاٍ املعاقني اىل تكِٜٛ ٚاعاز٠ تاٌٖٝ َٔ خ٬ٍ خسَات اغٓاز ٚزعِ متٓح يٮبٜٛٔ 
ملٛاد١ٗ املؿه١ً. 

  تؿذٝع ايعا١ً٥ ٚاجملتُع احملًٞ يًُؿاضن١ يف ؼٌُ املػ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ )ايعٓا١ٜ
ٌ يًُعاقني( َٔ خ٬ٍ تطبٝل بطاَر اعاز٠ ايتأٌٖٝ املٓؿص٠ يف اجملتُع. ٚاعاز٠ ايتأٖٝ

ٖٚصٙ ايرباَر تطبل يف َطانع َتدكك١ ٜؿطف عًٝٗا ؾطم َتدكك١ بايع٬ز ايٓؿػٞ 
ٚايبسْٞ، ٜٚتُتعٕٛ مبٗاضات ا٫تكاٍ َٚ٪٬ٖت متهِٓٗ َٔ ازا٤ ازٚاضِٖ ايت١ُٜٛٓ 

   ٚا٫ْػا١ْٝ.
  يف  يًُعاقني تكسِٜ َػاعس٠ ؾعاي١يف  تػِٗ اييت ميهٔ إتٛغٝع ْطام ايرباَر

ٓاقب ٚا٫ستؿاظ بِٗ يف غٛم ايعٌُ املؿتٛح. املؿكٍٛ ع٢ً غعِٝٗ ا
 َٚساضؽ ١َٝٓٗ  تععٜع دٗٛز اؿه١َٛ يتأغٝؼ َ٪غػات تع١ًُٝٝ َتدكك١

 .يًُعاقني َهطغ١
  . ،تٛؾري ٚقٍٛ آَٔ )ٚغا٥ط ايٓكٌ ٚايبٓاٜات( ٫ؾباع سادات املعاقني اؿٝات١ٝ

.هلِ قسٜك١ ١٦ ب١٦ٝٚتٗٝ
  ا٫غتُطاض بتٓؿٝص بطْاَر ايتأٌٖٝ اجملتُعٞ يتٛؾري قطٚض َٝػط٠ يًؿ٦ات املتهطض٠

ادتُاعًٝا. 
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 ًُٚؼػني ظطٚؾٗا ا٫ٜٛا١ٝ٥ يؿسٜسٟ ايعٛم طانعتٛغٝع ايطاقات ا٫غتٝعاب١ٝ ي.
  ًٞتععٜع ايطعا١ٜ اـاق١ با٫طؿاٍ املكابني بسا٤ ايتٛسس يف َعاٖس ايعٛم ايعك

 ٚاؿا٫ت ايكش١ٝ اؿطد١ ا٫خط٣ .
 
 ؾبه١ محا١ٜ نؿ٪٠ ٚؾعاي١:تععٜع ؾطم ايعساي١ ٚا٫ْكاف َٔ خ٬ٍ  -9
 

ًُا َٚٗسًزا يبعض ايؿطا٥ح يف اجملتُع َُٗا نإ عًٝ٘ شيو  إٔ خطط ايؿكط ٜبك٢ زاٖ
محا١ٜ ادتُاع١ٝ نؿ٪٠ يًطقس  تٛؾط ؾبه١ تكتهٞ ايهطٚض٠يصا  .اجملتُع َٔ تطٛض ٚتكسّ

بٌ إىل  َٚعاؾ١ ظاٖط٠ ايؿكط عٓس بطٚظٖا ؾشػب، ايتكسٟايسا٥ِ، ٫ تٗسف إىل 
ؾإٕ تٛؾري ؾبه١ محا١ٜ نؿ٪٠ ٚؾعاي١، ٖٞ َٔ  َٔ ثِٚا. اغتسضانٗا قبٌ ظٗٛضٖ

اغتٗساف إ َٔ اٚيٜٛات  ايسا١ُ٥ يع١ًُٝ َهاؾش١ ايؿكط َٚعاؾ١ تأثريات٘. ايتشسٜات
 : َٔ خ٬ٍ  ٜتِ بايطعا١ٜ ا٫دتُاعٞ ايؿ٦ات ا٭ٚىل

  يًطعا١ٜ ٚايسعِ َعاٜري ع١ًُٝ زقٝك١ ؼسز استٝاداتٗااعتُاز.
  غط ا٭ٚىل بايطعا١ٜٮإعساز قاعس٠ بٝاْات ي.
 تطٜٛط أَانٔ تكسِٜ اـس١َ.
  ا٫دتُاع١ٝ ؾبه١ اؿُا١ٜ ضٚاتبتطٜٛط ْعاّ قطف.
 ؾطم ْعاّ ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ اؿايٞ ٚمتهٝٓ٘ يهُإ اغتذابت٘  تععٜع

٫ستٝادات ايؿ٦ات اهلؿ١ ٚا٫ط٦ُٓإ ع٢ً ٚقٛهلا يًُػتؿٝسٜٔ.
  ادطا٤ مح٬ت اع١َٝ٬ تٗسف اىل ْؿط ايٛعٞ بني ايؿ٦ات املػتشك١ ٫عاْات

 ايؿبه١ ٚايتعطٜـ عكٛقِٗ ا٫غاغ١ٝ 
 قطاعات ايعٌُ املدتًؿ١ . تٛؾري ؾطم عٌُ يًعاطًني بايتٓػٝل َع 
 . ٌُا٫غتؿاز٠ َٔ قإْٛ ا٫غتجُاض َٚؿاضٜع ايت١ُٝٓ يف تٛؾري ؾطم ايع 
 َع ا١ُٖٝ ايرتنٝع ع٢ً ٚقٍٛ  أعساز ا٭غط املػتؿٝس٠ َٔ ايسعِ ايٓكس٣ ظٜاز٠

ا٫عاْات اىل َػتشكٝٗا.
 ّايسعِ ايٓكس٣ املؿطٚط عٝح ٜطتبط ايسعِ بأٖساف  ايتٛغع ؾ٢ تطبٝل ْعا

باملساضؽ أٚ إدطا٤ تطعُٝات نس أَطاض  ادتُاع١ٝ، َجٌ اؾرتاط إؿام أبٓا٤ ا٭غط٠
َع١ٓٝ ٱَهإ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايسعِ ايٓكس٣.
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 نإْؿا٤ ٚتطٜٛط  اٍع املؿطٚعات ا٫دتُاع١ٝ يطعا١ٜ ايؿكطا٤ ٚايٝتا٢َ ٚا٭طؿٝتٛغ
 ع٢ً ِٗتسضٜبمتهني ايؿتٝات َٔ خ٬ٍ قٛ أ١َٝ ٚ قؿٛفيٮٜتاّ ٚإقا١َ  َعاٖس

 ، ٚتسضٜب ايؿباب ع٢ً بعض اؿطف امل١ٝٓٗ نايٓذاض٠ ٚايطباع١.َؿاضٜع اْتادب١
 . ؼسٜح َؿطٚع قإْٛ ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ

 َٔ ا٫سساخ ٚتأًِٖٝٗ ًَٗٓٝا ٚتطبًٜٛا  ضعا١ٜ املٛقٛؾني ٚاملٛزعني -:
        
  ٜٚسعُِٗ تطٜٛط بطْاَر ايتأٌٖٝ املٗين يؿطو١ ا٫سساخ ٜ٪َٔ تأًِٖٝٗ غًٛنًٝا

املٝهاْٝو ( . ،ايهٗطبا٤ ،ايٓذاض٠ ،َايًٝا يف فاٍ ) اؿساز٠، اـٝاط١
  بٓا٤ فُعات اق٬س١ٝ ٚؾل املعاٜري ايسٚي١ٝ ع٢ً إ ٜهِ اجملُع ا٫قػاّ ايػاْس٠

.َطنع قشٞ َتهاٌَ( ،َساضؽ ايتعًِٝ ،يًع١ًُٝ ا٫ق٬س١ٝ ) قه١ُ ا٫سساخ
 هَٛني ٚا٫طؿاٍ ايصٜٔ ٜعإْٛ َٔ تععٜع َؿاضٜع ايسَر ا٫غطٟ ي٬سساخ احمل

 َؿه٬ت أغط١ٜ ٫عاز٠ ا٫طؿاٍ اىل أسهإ ا٫غط٠ ٚتطٜٛط ؾدكٝاتِٗ.
 

تٛؾري ب١٦ٝ مته١ٝٓٝ ٫زَاز اجملُٛعات اهلؿ١ يف اجملتُع ٚق٠ٛ ايعٌُ ٚتٛغٝع قاعس٠  -21
 َؿاضنتٗا ٚنُإ ٚقٛهلا اىل اـسَات ٚاملٓاؾع ا٫دتُاع١ٝ

 

  ايكطاع اهلاَؿٞ بٗسف ازَادِٗ بايكطاع اـام .تطٜٛط قسضات ايعاًَني يف
   تطٜٛط اْع١ُ ايعٌُ ٚع٬قات٘ ٚظطٚؾ٘ مبا ٜسعِ ازَاز ايؿ٦ات اهلؿ١ يف غٛم

ايعٌُ 
  . ٘ٝتطٜٛط فا٫ت ايبشح ا٫دتُاعٞ ٚزعِ ايعاًَني ؾ
 . تٛظٝـ ايتكٓٝات اؿسٜج١ يف زعِ اـسَات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ٜٛا١ٝ٥  
 يف فاٍ زعِ ٚمتهني ايؿ٦ات اهلؿ١اضب ايسٚي١ٝ املتُٝع٠ تععٜع ا٫ؾاز٠ َٔ ايتذ.  

  اَهاْات ٚقسضات َ٪غػات ايعٌُ ا٫دتُاعٞ َٔ ادٌ اغتسا١َ ايت١ُٝٓ تععٜع -22
       
 .ٌُتٛؾري ؾطم عٌُ ٥٫ك١ يًعاطًني ٚايساخًني سسٜجُا اىل غٛم ايع
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 ١ٝ ايعٌُ.٦تأَني َتطًبات ايكش١ ٚايػ١َ٬ امل١ٝٓٗ يف ب
  ِيف  َعاٜري ايعٌُ ايسٚي١ٝ ٚايعطب١ٝ املتعًك١ باملباز٨ ٚاؿكٛم ا٫غاغ١ٝزع

ايعٌُ.
  ا٫ضتكا٤ ٚايتٛغع بٓٛع١ٝ اـسَات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ٜٛا١ٝ٥ ٚايتؿػ١ًٝٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ

ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ. اييت تكسَٗا ٚظاض٠
  . ت١ُٝٓ َباز٨ ٚتكايٝس ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ يسعِ ايؿكطا٤ ٚاحملتادني

 
 يًب٢ٓ ا٫ضتهاظ١ٜ يف اجملاٍ ا٫دتُاعٞ ت١ُٝٓ َها١ْٝ تعتُس تٛظٜعًا عاز٫ً  -23

  
 َع اؿهَٛات احمل١ًٝ  قٝاّ ايٛظاضات ملع١ٝٓ يف فا٫ت ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ بايتٓػٝل

َٔ خسَات ايٛظاض٠ ٚزٚا٥طٖا املٓتؿط٠ يف عُّٛ ايب٬ز . اتٗااستٝادات فتُع يػس
   تأنٝس َبسأ ايؿطان١ ا٫دتُاع١ٝ ٚتأَني اؿٛاض ا٫دتُاعٞ يتٓػٝل ٚتطٜٛط

املؿرتى.ا٫دتُاعٞ فا٫ت ايعٌُ 
 َػاْس٠ َٔ أدٌ زعِ ٚ ايػعٞ يبٓا٤ ايكسضات ع٢ً َػت٣ٛ اؿهَٛات احمل١ًٝ

.ْؿاطات ايعٌُ ا٫دتُاعٞ
  املػٛح ا٫دتُاع١ٝ ي٬غط ٚايؿكط ٚايبطاي١.املؿاضن١ يف

 بطاَر ت١ُٝٓ ٚمتٌٜٛ يًُؿاضٜع ايكػري٠ ٚاملٝهط١ٜٚ: -

ع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف ايرباَر ا٫قطان١ٝ اييت ميهٔ إ تكسَٗا امل٪غػات اؿه١َٝٛ  
ٚبطاَر ايكطٚض  ٚغري اؿه١َٝٛ ٚبأؾهاٍ كتًؿ١ َٓٗا: بطاَر ايكطٚض ايؿطز١ٜ،

ٚبطاَر ت١ُٝٓ اجملتُعات احمل١ًٝ، ٚبطاَر ا٫غط املٓتذ١ ٚايرباَر املسض٠ اؾُاع١ٝ، 
يًسخٌ، إ٫ إ مجٝعٗا تٗسف اىل ؼػني َعٝؿ١ ايؿكطا٤ ٚاهاز ؾطم عٌُ َػتسا١َ 

َٔ سٝح َٓٗذ١ٝ ا٫قطاض  يًؿكطا٤ ٚايعاطًني عٔ ايعٌُ. نُا ؽتًـ ٖصٙ ايرباَر
ٗسؾ١ ْٚٛع امل٪غػ١ اٚ املٓعُات ٚسذِ ايكطٚض َٚعس٫ت ايؿا٥س٠، ٚايؿ٦ات املػت

 اييت تسٜط ٖصٙ ايرباَر.
 

  ٭ْؿطتٗا، تتٓاغب َع أ١ُٖٝ ْٚتا٥ر بطافٗاْٚعٝؿ١ تٛؾري َكازض متٌٜٛ ناؾ١ٝ. 



218 
 

  ٕٛػتٗسؾ١َعاٜري اغتٗساف ٚانش١ يًؿ٦ات امل يًُ٪غػات املع١ٝٓإٔ ٜه ،
.ٚٚغا٥ٌ قسز٠ يًٛقٍٛ إيٝٗا

   ؼسٜس زقٝل يٮٚيٜٛات ٚيًؿ٦ات اييت ٜٓبػٞ إ ؼع٢ بعٓا١ٜ ممٝع٠ يف ٖصٙ املطس١ً
.املع٬ٝت ي٬غط٠ ٚاملعاقني ٚغريِٖ نايٓػا٤

 
 :يف تٛؾري اـسَات ا٫دتُاع١ٝتععٜع زٚض ايكطاع اـام -

   

  قٝاّ ايسٚي١ بتشؿٝع ايكطاع اـام يٝ٪غؼ َؿاضٜع يف فا٫ت ايت١ُٝٓ
خ٬ٍ تكسِٜ ايتػ٬ٝٗت، ٚا٫عؿا٤ات ايهطٜب١ٝ ٚغريٖا.ا٫دتُاع١ٝ، َٔ 

 ُٔيف ٚٚتػطٝتٗا ؾُٝع ؾطا٥ح اجملتُع  نؿا٠٤ اـسَات اعتُاز ايسٚي١ َعاٜري ته
.ٓاطلاملمجٝع 

  ايسع٠ٛ يتطٜٛط ا٥٫تُإ املكطيف املدكل يتٌُٜٛ املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ شات ايبعس
ا٫دتُاعٞ ٚا٫ْػاْٞ.

  ا٫دتُاع١ٝ ٚمحا١ٜ  ايٛعٞ اجملتُعٞ يف فاٍ ايطعا١ٜتععٜع زٚض اـام يف ْؿط
 ا٫غط٠ ٚايطؿٛي١. 

 
اييت ٜتطًع اجملتُع  ايؿعاي١ا٫دتُاع١ٝ ٚؼسٜس اـٝاضات  ٚايرباَر ايػٝاغات إ ٚنع

ع٢ً إَهاْات اجملتُع أًٜها، ٚيٝؼ ؾكط  تطنًٝعاٜتطًب  اىل ؼكٝكٗا يف اجملاٍ ا٫دتُاعٞ
ادتُاع١ٝ، قس تععظ طاقاتِٗ أٚ  ؾا٭ؾطاز ٜعٝؿٕٛ يف َ٪غػات  إَهاْات ا٭ؾطاز. ع٢ً

اييت تهبح طاق١ ايؿطز، نايتُٝٝع  ٚايػٝاغات اييت تػٍٝط املُاضغات ا٫دتُاع١ٝ تهبشٗا.
َتٓاٍٚ ا٭ؾطاز ؾطًقا  تهع يف ٚتٓعِٝ ا٫غط٠ ٚغريٖا، ،ٚعٌُ ا٫طؿاٍ بني اؾٓػني،

 يت١ُٝٓ طاقتِٗ ٚإثطا٥ٗا.
 

اييت ميط بٗا ايعطام ايّٝٛ خؿ١ٝ ع٢ً  ا٫ْتكاي١ٝ مل تعس املطس١ً ٚع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين
 ٖٞ يف قٝاغ١ َباز٨ ٚبٓا٤ َ٪غػات ٚٚنع غري إٔ ١َُٗ ايكاز٠ ٚا٭نازميٝني أسس.

ٖٞ ع٢ً َا ٚ أنجط عساي١ ٚاغتسا١َ، فتُع مٛ تٛقٝات تهُٔ ثبات اـطٛات املكب١ً
 يٝػت بايػ١ًٗ يف املٓعٛض ايكطٜب.١َُٗ  ٜبسٚ،
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 مكدم٘

إ ايػطض ا٭غاغٞ َٔ ايت١ُٝٓ )اٱْػإ(  يعً٘ بات َٔ املػًِ ب٘ ا٫ٕ بؿهٌ عاّ،
تهٕٛ ْٗا١ٝ٥ ٫ميهٔ إ َٔ سٝح املبسأ، إ تًو اـٝاضات . ٖٚٛ تٛغٝع خٝاضات ايٓاؽ

شات ايبعس املػتساّ أٚ  ؾايٓاؽ غايبا َا ٜجُٕٓٛ اٱلاظاتتتػري مبطٚض ايٛقت.  نُا اْٗا
ظٜاز٠ ؾطم اؿكٍٛ ع٢ً  : َجٌاييت ٫تعٗط ع٢ً ايؿٛض، يف ايسخٌ أٚ َ٪ؾطات ايُٓٛ

اىل داْب  ،املعطؾ١، ٚؼػني خسَات ايتػص١ٜ ٚايكش١ ٚتأَني غبٌ عٝـ أنجط أًَٓا
ٚاؿطٜات ايػٝاغ١ٝ  يؿطاؽٚتٛؾري أْؿط١ ا ،ا٭َٔ نس اؾطمي١ ٚايعٓـ كلغٝاغات ؼ

اهلسف ا٫غاؽ  ٜبك٢ع٢ً أ١ٜ ساٍ، ٚ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاٱسػاؽ باملؿاضن١ يف أْؿط١ اجملتُع.
 .143يًت١ُٝٓ ٖٛ خًل ب١٦ٝ َٛات١ٝ ٜػتُتع ايٓاؽ ؾٝٗا عٝا٠ ط١ًٜٛ ٚقش١ٝ َٚجُط٠"

اهلسف ايٓٗا٥ٞ َٔ اغرتاتٝذٝات بٓا٤  ٜهٕٛنُا ٖٛ يف ايعطام،  ٚيف ايبًسإ املتشٛي١،
 ٚنُإ ؾطماغتسا١َ ايكسضات ايبؿط١ٜ  تأَنيايكسضات َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ي

ايٓٗٛض اجملتُعٞ . ٚيطاملا إ ايت١ُٝٓ قٛضٖا ايٓاؽ ؾصيو ٜعين أنجط َٔ ٚنع 
متهني  اٖتُاَات ايٓاؽ يف َطنع ايتدطٝط ٚتٓؿٝص املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ، بٌ إ املِٗ ٖٛ

 ِٗتطٜٛط قسضات يفَػاعستِٗ ؾه٬ عٔ ؛ ٚازٚاتٗاايٓاؽ يٝهْٛٛا قطنات ايت١ُٝٓ 
اٯخطٜٔ،  َٚٔٚايتعًِ َٔ ػاضبِٗ  ،يٛنع تكٛض ٚتكُِٝ ٚتٓؿٝص َبازضات ايت١ُٝٓ

منٛشز ايت١ُٝٓ إ   تكبح ضٚح املبازض٠ ٚا٫بتهاض دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ عًُٝات تُٓٝتٗا.ي
يٝػت ايٓاؽ ق١ُٝ  إٔض٥ٝػ١ َؿازٖا َٔ ؾطن١ٝ  ٜبسأ اضتٝا غٔأَ عرب عٓ٘ ايصٟ ،ايبؿط١ٜ

 ٭ْؿط١ا تكع يف زا٥ط٫٠ ا٭ؾٝا٤ اييت فطز٠ يهٓٗا أٜهًا اغت٬ٗن١ٝ غًع ٚخسَات
  .ٚاسرتاّ ايصات ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ اييت تععظ ايكسضاتايٓؿاطات ٚ اْٗا – ا٫غت٬ٗن١ٝ

 تتعًل بتٛغٝع َس٣ اـٝاضات اؿكٝك١ٝبايٓاؽ، نُا  تتعًل ايت١ُٝٓ ايبؿط١َٜٚازاَت 
ٔ ايٓاؽ َٔ مماضغ١ سٝا٠ َهاييت مت ) املًُٛغ١ ( ايكسضات ٓاؽ ٚتٛؾط اؿطٜاتًي

يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٜعٓٝإ أنجط  اـٝاض ٚاؿط١ٜ ، ؾإٔ ايتأنٝس إٜؿعطٕٚ مٖٛا بايتكسٜط
أٚ ا٭١َٝ  ؾأٚي٦و ايصٜٔ تتأثط سٝاتِٗ بايؿكط أٚ املطض  ،144َٔ فطز غٝاب ايكٝٛز

سٝا٠ ٜؿعطٕٚ سٝاهلا بايتكسٜط، نصيو ا٭َط  بأٟ َع٢ٓ َكبٍٛ يف مماضغ١ أسطاًضا يٝػٛا
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وتادْٛٗا َٔ أدٌ ايتأثري  ٭ٚي٦و احملطَٕٚٛ َٔ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ اييت بايٓػب١
 .سٝاتِٗ ع٢ً ايكطاضات اييت ت٪ثط يف

، يهٓٗا ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ع٢ً ايطغِ مما ؾٗست٘ ايب٬ز َٔ ؼػٔ يف بعض َ٪ؾطاتٚ
ازت اىل ؾًٌ َ٪غػٞ تاّ ٚتٗسٜس ملكازض  خطري٠ زخًت غطٜعًا يف ْؿل اظَات فتُع١ٝ

تهُٝس  َٔ ٚاغتساَتٗا. يصا ؾإ خٝاضات اْتكاٍ ايسٚي١ بػٝاغاتٗا ايت١ُٜٛٓ اؿٝا٠
ٚغٝاغات  يًُٓٛ دسٜس٠ ايبشح عٔ َكازض ؼتاز إىل، املػتسا١َ اؾطاح اىل ايت١ُٝٓ

ع٢ً ايكعس  اهلٝه١ًٝ ا٫ختٓاقاتٚ نجري َٔ ا٫خؿاقاتعاؾ١ تٝذٝات داز٠ ملٚاغرتا
 ، ٚدٛز145يكس أظٗط ايتكطٜط ايٛطين ؿاٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ايعطام  ناؾ١.

( ٚؾكسإ ا٫َٔ ايكسضات ايٛط١ٝٓ تآنٌ ) ايبؿط١ٜ املٓدؿه١ بني ايت١ُٝٓ ع٬ق١ ق١ٜٛ
ع١ًُٝ  تهايٝـٚا٫ضٖاب. ٚيٝؼ مث١ ؾو، إ ايكطاع تعاظِ َػتٜٛات ٚا٫ْػاْٞ 

ايكػطٟ  ريٗذطايت عًُٝات ايت ، اشٖا١ً٥ايعطام يف  ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ع٢ً ايتشٍٛ
 ايٓعِ ايتكًٝس١ٜ بؿس٠ تعطًتٚ، يف ايساخٌ اٚ اىل اـاضز املٓاطل نجري َٔ غهإ

 َباؾط٠ بؿط١ٜ خػا٥ط ا٫ظ١َ عٔ يكس أغؿطت امل٪غػات ايكا١ُ٥.اهلٝانٌ ٚسطُت ٚ
أغؿطت نُا  ،٫تكٌ عٔ ًَٕٝٛ ؾٗٝس ؾه٬ عٔ اضتؿاع ْػب ا٫عاق١ ٚايٝتِ ٚايرتٌَ

ٚبصيو  ،ٚخسَات ايب٢ٓ ايتشت١ٝ، اـسَات ايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ؾسٜس يف عٔ تكسع
.ايٓامج١ عٔ ايكطاع يف ايعطام ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ تهايٝـيضقِ  ٚنع ٜكعب

 تهنً يف: املْعْعاٌ أٍنٔ٘ 

 ٕاييت اعكبت  طس١ًاجملتُع١ٝ ايباضظ٠ يف املؿٗس ايعطاقٞ خ٬ٍ املاملتػريات  ا
زاخ١ًٝ ٚا٫خط اَتسازات ٚدصٚض عُٝك١ بعهٗا ٜتعًل ظٛاْب  هلا 

خاضد١ٝ، ٚإ َاسسخ يٝؼ بؿعٌ ؾاعٌ بٌ ٖٛ ػًٝات يٛاقع َٓكػِ غٝاغًٝا 
٬م مٛ ٚا٫ْط .. ٚهلصا ؾإ ؼًٌٝ ايب١٦ٝ اؿان١ٓ ٚؼٝٝسٖاٚادتُاعًٝا ٚثكاؾًٝا

آؾام املػتكبٌ ٜتطًب غرب أغٛاض ٖصا ايٛاقع ٚؼسٜس عٛاٌَ ايت١٦ٝٗ ايبٓا١ٝ٥ ؾٝ٘.
  ٘ع٢ً ايطغِ َٔ إ غٛغٝٛيٛد١ٝ اجملتُعات ايعطب١ٝ َتبا١ٜٓ، إ٫ إ ٖٓاى تؿاب

ايبًسإ اـًٝذ١ٝ، ٚإ  ٚا٫قتكاز١ٜ بني نبري يف ايػُات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ
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٠ ا٫ْتكاي١ٝ ضاؾك٘ تساعٝات ع٢ً نٌ املٓطك١ َاسسخ يف ايعطام خ٬ٍ ايؿرت
٫غُٝا اـًٝذ١ٝ َٓٗا.

  إ َاسسخ يف ايعطام ٖٛ دع٤ َٔ املتػريات ا٫ق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ ٚاغتذاب١
يتشسٜات زاَت اضبع عكٛز، ٚإ ٖٓاى ساد١ هلصٙ اجملتُعات إ تهٕٛ أنجط 

ٍ ايؿِٗ أْتكاضًا ع٢ً ايتشسٜات يٝؼ بايكؿع ع٢ً سكا٥ل ايٛاقع بٌ َٔ خ٬
 146اؿكٝكٞ يًعُل ا٫ْطٛيٛدٞ هلصٙ اجملتُعات )بتعبري عامل ا٫دتُاع باغهط(

اييت تتػِ مبػتٜٛات َٔ ايٛدٛز ؼت َاٜعٗط ع٢ً ايػطح أبعس مما ٜبسٚ 
يًعٝإ، ٖٚصا ٜػاعسْا يف ا٫ْتكاٍ اىل ايهؿ١ ا٫خط٣ َٔ خ٬ٍ تعب١٦ 

 ضٟ يس٣ اؾٌٝ اؾسٜس.ايكسضات ي٬عُاض ٚايت١ُٝٓ ٚتطغٝذ َباز٨ ايتػٝري اؾص

عطٞ تٚ ٚا٫ؾهايٝات، ايتشسٜاتاملتػريات اجملتُع١ٝ، اِٖ ؼسٜس ٖصٙ ايسضاغ١  ؼاٍٚ
ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥  يتشكٝل يًعٌُ َعا ايػٝاغ١ ايعا١َ يؿطنا٤ ايت١ُٝٓيف فاٍ  تٛقٝات
 .ايٛط١ٝٓ ٚا٫غرتاتٝذٝاتخطط ايت١ُٝٓ  ض١ٜ٩ يف ع٢ً ايٓشٛ املبني ايٛط١ٝٓ

 ايعطام يف املتػريات اجملتُع١ٝ -أّاًل

 يت١ُٝٓ ايبؿط١ٜازاض٠ املٛاضز َسَطًا يهٌ َؿاقٌ اٚغ٤ٛ  ظَاتا٭ٚب ٚاؿط ريأثتنإ 
 ْتٝذ١ ٗاؾكساْ. ٚيعٌ ابطظ تًو املعاٖط تاثريٖا املباؾط ع٢ً ْٛع١ٝ اؿٝا٠ اٚ  يف ايعطام

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ، ٚتسَري ايكػطٟ يًٓاؽ ٗذري، ٚايتاؿطَإ ايؿسٜس أٚ ايكطاع ايعٓٝـ
 باملداطط ًاقؿٛؾإضثا  ت مجٝعٗاتطن، غبٌ ايعٝـ ٚاْٗٝاضقسض٠ اؿه١َٛ تكٜٛض ٚ
 . ْػاْٞٮَٔ ا٫ي ًااْعساَٚ

متدض  -اؿطٚب ٚاؿكاض ٚا٫ست٬ٍ -ا٫ظَات َٔبتاضٜذ طٌٜٛ  ايعطاميكس أثكٌ 
 ؾؿًتلِ عٓٗا نٝاع نبري يؿطم ايت١ُٝٓ. نُا ، زاخ١ًٝ ع٢ً ايػًط١ ْعاعات عٓٗا
ٚا٫ْسَاز  يػًِيتشكٝل ا املٓاغب١ يف ت١٦ٝٗ ا٫دٛا٤ ا٫ٕ ست٢ايػٝاغ١ٝ  نتً٘

، ٚمل تٓذح يف مماضغ١ ايهبط ا٫دتُاعٞ ٚتٓؿٝص غٝاغات ت٪زٟ اىل ا٫دتُاعٞ
مما  سس٠ ايكطاع َٔٚبؿهٌ ًَشٛظ  بٌ ؾاقُت اسساخ تػٝري يف اـطٜط١ ا٫دتُاع١ٝ،

 .ايعطق١ٝٚ طا٥ؿ١ٝا٫ْكػاَات اي يف ظٜاز٠ َططز٠ اىل ٣أز
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ٚبعس أنجط َٔ عكس ع٢ً ع١ًُٝ ايتشٍٛ تتهاثـ َؿاعط ايٝأؽ ٚا٫سباط يس٣ املٛاطٔ 
ايعطاقٞ املأظّٚ، ٜٚتعُل ا٫مل ٚتتعاظِ كاطط ايتٗسٜس ٭َٔ ا٫ْػإ ٚأغتسا١َ ايت١ُٝٓ. 

بتؿهٝو ايسٚي١ ٚتسَريٖا تسَريًا ؾا٬ًَ،  اش بسأت َطس١ً ايتشٍٛ بعس ا٫ست٬ٍ 
َطس١ً تؿهٝو اجملتُع بكطاعات ٚسطٚب طا٥ؿ١ٝ ثِ أْتكًت اىل َطس١ً تؿهٝو  تًتٗا

، ٚعسّ ا٭خطاض ايطبٝع٫ٚ١ٝ ٜطاٚزْا أز٢ْ ؾو إ ا٫ظَات ٚايطا٥ؿ١ ٚايعؿري٠. 
دػ١ُٝ يف ْٛع١ٝ سٝا٠  َعاْا٠ تػبب يفايكطاعات ايعٓٝؿ١ ايػٝاغٞ ٚا٫غتكطاض 

ٚايُٓٛ  ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ اغتسا١َ َٚٓع، طايؿكَعس٫ت  تؿاقِٟ اىل زنُا ت٪ ،اٱْػإ
 .ايعازٍ ا٫قتكازٟ

ٛاظٕ بني ايسٚي١ ٚاجملتُع إسس٣ تمتٍجٌ ساي١ اخت٬ٍ اي ع٢ً املػت٣ٛ ا٫دتُاعٞٚ 
ٚقس ظًٍت ايٍسٚي١  .147ايعطام ض ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ يفٛيًتط املعه٬ت ا٭غاغ١ٝ

ٍّ، ٚنأْٗا غٝ ١٦ٖٝ تٓٛب عٓ٘، ٚتػتُس  ْٗاأٚاؿاٍ  ٠ عًٝ٘؛سؼهِ اجملتُع بؿهٌ ؾٛق
ٍٛض ايع٬ق١ بني ا .148ٚدٛزٖا ٚؾطعٝتٗا َٓ٘  ٬ْسغ ايعطام، ٚي١ ٚاجملتُع يفيسٚيف تك

نعـ عٛز ايسٚي١ ٚعسّ انتُاي٘، َجًُا ٬ْسغ اؾتكاض اجملتُع إىل َا ٜهؿٞ ٖؿاؾ١ ٚ
ٍَٛات اي ١ٍٝ قٝاغ١ ١ اؾسٜط٠ بتشًٜٛ٘ ططًؾا ْٚسًّا يف زٜٓاَٝميكطاطسايػٝاغ١ٝ اي كاؾ١جَٔ َك

ٚي١ إىل َطس١ً َا قبٌ ساجملتُع َٔ َطس١ً اي ٜرتادع أؾطازغايبًا َاإش . ايعكس ا٫دتُاعٞ
 .149ٚي١يسا

ٌٍ ايػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ اػٗت بعض ق٣ٛ  اغتُطاض ا٫ظَات ٚايتدبط يف ٚيف ظ
َع ؽًٞ ايٍسٚي١ عٔ نجري َٔ  ٫غُٝا اجملتُع إىل تععٜع أزٚاضٖا، ٚتأَني َكاؿٗا،

ٖٚٛ َا تطى ؾطاًغا غعت بعض  َػ٪ٚيٍٝاتٗا ٚايتعاَاتٗا ا٫قتكاز١ٍٜ ٚا٫دتُاع١ٍٝ.
ظطٚف ؾكسإ ا٫َٔ ٚايؿٛن٢ نُا أؾطظت  تٓعُٝات اجملتُع ٚقٛاٙ إىل غٍسٙ.

سطانًا ادتُاعًٝا َعٜؿًا سًت ؾٝ٘ ضٚح ا٫غتبام قٌ املٓاؾػ١  غٝاغات اـكدك١ٚ
ٚيف  ٚا٫قتكازٟ. إىل تععٜع زٚضٖا ايػٝاغٞ َٔ خ٬هلا ؾ٦ات ٚق٣ٛ ت، غعايٓعٝؿ١

نُإ اغتُطاضٜتٗا يف ايػٝطط٠ ع٢ً اجملتُع، َٔ  ػاٖٙصا اٱطاض، ؼٍطنت ايٍسٚي١ يف ا
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ع٬قتٗا  ع٢ًغًب ايتٛتُّط ٚايتأظّ  ،خ٬ٍ أغايٝب ٚإدطا٤ات أ١َٝٓ ٚقا١ْْٝٛ ٚغٝاغ١ٝ
ٚايط٬ب١ٝ  ُاي١ٝامل١ٝٓٗ، ٚا٫ستذادات ايع، ٚايٓكابات ٚايهتٌ ايػٝاغ١ٝ با٭سعاب

ٍَط ا٫دتُاعٞ. ْٚتر عٔ ٖصا ايٍتبأٜ، تٓاَٞ  ا٫زٚاض املكرت١ْ با٫ستكإ ايػٝاغٞ ٚايتص
؛ ْتٝذ١ نعـ غًطتٗا، )ايجكاؾات ايؿطع١ٝ( ٬ْتُا٤ات ا٭نٝل يف ايسٚي١ي ايتكًٝس١ٜ

يف ظٌ ايعٛمل١  بنٌ سسب ٚقٛاٱع١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ٝ امُلكَب١ً َٔ ٖٚبٛب املٛدات
ٍٕ يف شيو املهْٛات بعض  ٚبؿعٛض ،ؽايـ ايكِٝ ايٍػا٥س٠ يف اجملتُع ًُاسا١ًَ َعٗا قٝ بأ

ٍٚي١ٍٝ ا٭نٝل ْٗاتٗسًٜسا ـكٛقٍٝاتٗا؛ ؾإ )اي٤٫ٛات تًذأ إىل ايٍتؿٍبح باْتُا٤اتٗا ا٭
 أْتر إسػاًغا بعسّ ا٫ْسَاز ٚايععي١ ٚاٱسباط ٚشاى َا ،150َاقبٌ ايسٚيت١ٝ(

 .151ٚا٫ْػ٬ر عٔ اجملتُع
 املٓاع١ ٚانح يف ْكلٚ تسٖٛض يف املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ إ فٌُ ٖصٙ ا٫ٚناع أزت اىل

َٴتكاضع١. ايتاضى١ٝأٚقاهلا تؿتت َعٍطن١ٌ إىل  دعًتٗا  إىل دعض َتباعس٠، ٚأسٝاًْا 
 ٚا٫دتُاع١ٍٝ، بٓٝٳ١ اجملتُع يف ٜٚهطب ٖصا ايٍٓكل يف املٓاع١ ايٍػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ

ٌٍ بتٛاظْ٘  .اٚا٫ستُا٤ بٗ اي٤٫ٛات ايؿطع١ٝ ٜٴهٍطؽ ايًٍذ٤ٛ إىل ، مماقُُٝٗا، ٚى
ايسٜٔ زًٚضا ممًٍٝعا، غٛا٤ يف ايٍتعبري عٔ  ايعؿري٠ اٚ ايب١٦ٝ، اييت ٜ٪زٟ ؾٝٗا تكبح ٖصٙٚ

عات ٚايِّعاعات بني ايؿ٦ات طاكيً  املها١ْ أٚ ؼسٜس ايصات مبٛاد١ٗ اٯخط؛ أنجط عٴطن١ً
ٌٍ  عؿا٥ط١ٜ ٚطا٥ؿ١ٝ اٚعطق١١ٝ، ع٢ً ُأغؼ ا٫دتُاعٍٝ ٜٚربظ شيو باـكٛم يف ظ

عكط١ٍٜ َٚس١ٍْٝ يبًٛض٠ ١ٍُٜٖٛ مجاع١ٍُٝ خاضز إطاض اهلٍٜٛات ايٍتكًٝس١ٜ. ٜٚٴػٍصٟ  غٝاب َعاٜري
نجري َٔ اجملتُعات املأظ١َٚ يف َٛقع قطٜب َٔ ايعطام ٖصا ايٍٓكل يف املٓاع١، ٚدٛز 

 . ايٍػٛزإٚيبٓإ ٚ  ؾًػطنيغٛضٜا ٚ َجٌ
 
 
 
 

                                                            
150

 أوزٛثش / األٚي رشش٠ٓ ،انفكر عبنى يجهت ،« اٌغ١بع١خ ٚاالٔؼىبعبد األثؼبد :اٌؼٌّٛخ» ئثشا١ُ٘، رٛف١ك ؽغ١ٕٓ- -
 د٠غّجش، / األٚي وبْٔٛ 

  . 214 ص ، 1999
151

 االعزّبػ١خ ٌٍجؾٛس اٌمِٟٛ اٌّشوض :اٌمب٘شح ،انقىيُت االجتًبعُت انًجهت ،« االغزشاة» ؽّضح، ثشوبد-
  ٠ٕب٠ش / اٌضبٟٔ وبْٔٛ ٚاٌغٕبئ١خ،

  151 ص ، 1992 عجزّجش / أ٠ٍٛي



226 
 

 أبسش مؤغسات التينٔ٘ البػسٓ٘:

 إ تطتٝب  ،152َ٪ؾطات زيٌٝ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايعاملٞ يعاّ  يكس أظٗطت
يف ايعؿط٠ ا٫خري٠ َٔ ؾ١٦ ايبًسإ شات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املتٛغط١  ايعطام ٜكع

(، ٖٚصا ايرتتٝب ٜعهؼ ساٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ايعطام  )وتٌ تػًػٌ 
ٚايب١ٝ٦ٝ ٚؾذ٠ٛ ايٓٛع ٚايؿكط املتعسز ا٫بعاز. ايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ

 ْٕؿطٞ نبري  ْؿطٞ وٟٛ ع٢ً استٝاطٞ بًس ايعطام ع٢ً ايطغِ َٔ أ َٔ
املؿرتض إ هعً٘ َٔ املتكسضٜٔ يف قا١ُ٥ ايسٍٚ املتكس١َ ٚايٓؿط١ٝ َٔ سٝح 
ْكٝب ايؿطز َٔ ايٓاتر احملًٞ ا٫مجايٞ ٚضؾا١ٖٝ غهاْ٘. غري إ امل٪ؾطات 
اٱقتكاز١ٜ تعٗط عهؼ شيو متاًَا، إش ٫ ٜتذاٚظ ْكٝب ايؿطز ايعطاقٞ َٔ ايٓاتر 

  َع باملكاض١ْ ،٩٠٠٢اْات عاّ ز٫ٚض يف ايػ١ٓ سػب بٝ احملًٞ ا٫مجايٞ 
 ٚنصيو ايػعٛز١ٜ، يف ز٫ٚض  ٚ ْؿط١ٝ نسٚي١ قطط يف ز٫ٚض 

.  ز٫ٚض  ٚا٫ضزٕ ز٫ٚض  ؾًػطني َجٌ اؾٛاض زٍٚ َع باملكاض١ْ
 ٚاؿكاض اؿطٚب َٓٗا ايعٛاٌَ، فُٛع١ اىل ٜعٛز املتسْٞ املػت٣ٛ ٖصا إ

َٔ اضٖاب ٚعٓـ عٛقت خطط اعاز٠ ا٫عُاض  قاسبٗا َٚا ٚا٫ست٬ٍ
ٚا٫غتجُاض املتسْٞ يف ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ ْتر عٓٗا ق٣ٛ عا١ًَ غري َٓتذ١ بايؿهٌ 
ايصٟ ٜٓبػٞ إ تطتكٞ ايٝ٘ ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ ايعطاق١ٝ بٛقؿ٘ بًسًا ْؿطًٝا ٜتُتع مبكازض 

٢ طبٝع١ٝ َتٓٛع١ ٚاضض خكب١. ٚع٢ً ايطغِ َٔ إ ْػب ايبطاي١ ٚقًت اىل ازْ
%، ا٫ اْ٘ مل ٜٛاظٜ٘ منٛ اقتكازٟ ٜتُاؾ٢ َع َػت٣ٛ هلا َٓص غٓٛات سٛايٞ 

.153ايتػريات يف غٛم ايعٌُ
 ايتشٍٛ ٚغٝاب  ؾٗست َعس٫ت ايت١ُٝٓ تطادعًا يف ايػٓٛات ا٫ٚىل يع١ًُٝ

% عاّ بًػت ْػب١ ايؿكط سٛايٞ  ، اش١ٜ ا٫قتكاز١ٜ ايٛانش١ يًُػتكبٌايط٩
. َٔ داْب آخط اضتؿعت 154% عاّ انؿهت اىل سٛايٞ  

% % انؿهت اىل َاٜكطب َٔ اىل سٛايٞ  َعس٫ت ايبطاي١ عاّ 
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. ٚانؿاض ْػب١ َؿاضن١ املطأ٠ يف ايٓؿاط ا٫قتكازٟ، َٔ 155عاّ 
نُا تتؿاٚت ْػب املؿاضن١ بني  .% عاّ اىل  % عاّ 

% ض ْػب١ َؿاضنتٗٔ يف ايطٜـ اىل ايصنٛض ٚا٫ْاخ يف ق٠ٛ ايعٌُ، إش تٓدؿ
 %% يًطداٍ . نُا تٓدؿض ْػب١ َؿاضنتٗا يف اؿهط اىل َكاض١ْ ب 
.156% يًطداٍَكاض١ْ ب 

 ا٫خت٬ٍ ايتُٟٓٛ يف ايعطام ٚانشًا بػبب  ع٢ً قعٝس ايت١ُٝٓ املها١ْٝ أغتُط
احملاؾعات ايتؿاٚت املهاْٞ بابعازٙ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعُطا١ْٝ غٛا٤ بني 

أٚ بني ايب١٦ٝ ايطٜؿ١ٝ ٚاؿهط١ٜ.
   أَا تٛظٜع ايػهإ سػب ايب١٦ٝ ؾتعٗط املعطٝات ا٫سكا١ٝ٥ اضتؿاعًا ٚانشًا يف

، يف 157% َٔ امجايٞ ايػهإ عاّ ْػب١ غهإ املٓاطل اؿهط١ٜ بًػت 
% يٓؿؼ ايػ١ٓ. ٖصا ا٫خت٬ٍ ٜؿػط سني مل تؿهٌ ْػب١ غهإ ايطٜـ غ٣ٛ 

 . اغتذاب١ ايػٝاغات املها١ْٝ ملتطًبات ايُٓٛ املػتساّعسّ 
 املتػريات اجملتنعٔ٘: -

 :ٓعَس اليت اعكبت  املتػريات اجملتنعٔ٘ خالل مسسل٘ التشْل عيد تػدٔط أبسش

اىل سس َػاس١ بعض ايعٛاٖط شات ا٫ْتؿاض احملسٚز ْػبًٝا يف املانٞ، اتػاع  أ :
َٔ شيو ع٢ً غبٌٝ  ،يًطأٟ ايعاّ، احملًٞ ٚا٫قًُٝٞ ٚايسٚيٞ أقبشت َع٘ ؾاغ٬ً

 : املجاٍ ٫ اؿكط

 ٟظاٖط٠ ايتٗذري ايكػط
  ٌَٚايتؿهو ا٫غطٟ ٚايتؿطزظاٖط٠ ايٝتِ ٚايرت
 ٞظاٖط٠ ايؿػاز ا٫زاضٟ ٚاملاي
 اضتؿاع َعس٫ت ايبطاي١
 ًٞظاٖط٠ ايعٛم ايبسْٞ ٚايعك
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 ظاٖط٠ ايعؿٛا٥ٝات اؿهط١ٜ
 مل ٓألفَا اجملتنع العساقٕ ّميَا:اليت  دٓدٗاجلاملػهالت  تنع تعاظنًا لبعضننا غَد اجملب : 

  ٚايكطاعات ايطا٥ؿ١ٝ َٚا ٜتكٌ بٗا َٔ تؿعٞ ٚايعٓـ ظٛاٖط ا٫ضٖاب
 .ي١ًٜٛٗ ايٛط١ٝٓ

 ٚ ٚايعَٔ عسّ اسرتاّ ايكإْٛ ٚايٓعاّنعـ غًط١ ايسٚي١ 
  ظاٖط٠ اؾطمي١ املٓع١ُ
 ظاٖط٠ تعاطٞ املدسضات
  ٚاؾاع١ املدايؿ١ ملعٝاض املػ٪ٚي١ٝ  ايتذاٚظ ع٢ً ا٬َ٫ى ايعا١َظاٖط٠

 ا٫دتُاع١ٝ.

 ثكافٔ٘ التيفضل عً املػهالت املرنْزٗ ّميَا:-ز: ٓتضل برلو مػهالت ادتناعٔ٘

 ٚ ايعٓـ ا٫غطٟ -ايتُٝٝع نس املطأ٠َعاٖط ايعٓـ 
  تطادع َعس٫ت ا٫يتشام املسضغٞ، ٚاضتؿاع َعس٫ت ايطغٛب ٚايتػطب

٫غُٝا يف املطاسٌ املتٛغط١ ٚايجا١ْٜٛ.  ٞايسضاغ
  اهلذط٠ َٔ ايطٜـ اىل املس١ٜٓ بػبب اؾؿاف ٚغ٤ٛ ا٫زاض٠ ايعضاع١ٝ ٚايؿكط

(.158% يف اؿهطَكابٌ  %)تبًؼ ْػب١ ايؿكط يف ايطٜـ 
  ٞ159%(إتػاع ظاٖط٠ عٌُ ا٫طؿاٍ )سٛاي. 

َتٛانع١ اٚ ق١ًًٝ،  ٚا٫مطاؾات مل تعس يًُؿه٬ت ٚايعٛاٖط إ ايهًؿ١ ا٫دتُاع١ٝ
٫غُٝا بعس إ تٛغعت َػاس١ ا٫مطاؾات ٚاغتؿطت َعاٖط ايؿػاز ؾاقبشت شات 

 ع١ٝ ْٚؿػ١ٝ نبري٠.ْتا٥ر تٓطٟٛ ع٢ً انطاض ادتُا

 إٌ تلو املػهالت االدتناعٔ٘ ّغريٍا، تتضل اتضاال ٓهاد اٌ ٓهٌْ ضببا بعْامل اضاضٔ٘ أٍنَا:

لِ عٓٗا تسْٞ يف قِٝ ايؿعٛض ايتسٖٛض ايكُٝٞ يًسٚي١ ٚاجملتُع،  - أ
باملػ٪ٚي١ٝ اؾُاع١ٝ ٚايتهش١ٝ ٚا٫ٜجاض ٚضٚح ايتعإٚ ا٫دتُاعٞ ْتٝذ١ 
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تهطٜؼ قِٝ ايصات ٚا٫ْكطاف عٔ اؾُاع١. ٚتتُجٌ ابطظ ا٫ْعهاغات 
ايػًب١ٝ هلصا ايتسٖٛض اْسؾاع نجري َٔ ايٓاؽ قػطًا اىل اعاز٠ تكٓٝـ 

طع١ٝ )ع٢ً اغؼ طا٥ؿ١ٝ اٚ عطق١ٝ( شٚاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ ٚؾكًا ي٤٫ًٛات ايؿ
 ا٫َط ايصٟ زؾع باػاٙ تؿهٝو اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ -٤٫ٚات َاقبٌ ايسٚيت١ٝ–

ٚايتؿعٞ اىل ٖٜٛات ؾطع١ٝ، ٚاقبشت نجريًا َٔ املُاضغات َٓتذًا َبسعًا 
 .160يٮمل ٚايعٓـ ٚايعًِ ٚايكػ٠ٛ ٚا٫قكا٤ ٚغريٖا

دتُاع١ٝ ايٓاقس٠ ايكطاعات ايػٝاغ١ٝ اييت ت٪زٟ اىل غٝاب ايط١ٜ٩ ا٫ - ة
تًو اييت تتعًل بايػًِ  ٫ٚغُٝا يؿ٪ٕٚ اجملتُع يف سانطٙ َٚػتكبً٘،
 .ٚايتػاَح  ا٫ًٖٞ ٚاملكاؿ١ ٚنعـ ثكاؾ١ اؿٛاض

طػٝإ َعاٖط ايعػهط٠ يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿاضع، ٚتٛادس اؾٝـ -ز
بهجاؾ١ يف املسٕ ٚا٫دطا٤ات ايطٚت١ٝٓٝ )مح٬ت ايتؿتٝـ ٚا٫عتكا٫ت 
ٚايػٝططات ايعػهط١ٜ يف مجٝع ايؿٛاضع ايط٥ٝػ١( َٚا تػبب٘ َٔ ٖسض يًعَٔ 
ٚاملٛاضز ٚايطاقات أنجط َٔ اغٗاَٗا يف خًل ساي١ َٔ ا٫َٔ ايصاتٞ، بٌ 
ؾهًت اسس اِٖ َػصٜات ايهطا١ٖٝ يًػًط١، ٚشيو اعتُازًا ع٢ً تٛؾري ا٫َٔ 

 . 161ايكا٥ِ ع٢ً ا٫خهاع بس٫ً َٔ ا٫قتٓاع ا٫دتُاعٞ با٫َٔ

نعـ ايٝات ايهبط ا٫دتُاعٞ: إ غتُطاض ايكطاع املػًح ٚايتٗسٜس  -د
ٚسس٠  اـاضدٞ يؿرت٠ ط١ًٜٛ، ٜهعـ َكازض ايهبط ا٫دتُاعٞ، بٌ ٚىرتم

ٚبسأت يف إعُاٍ آيٝات ايتهٝـ َع املٛقـ  اؾُاع١، ؾترتادع طاقتٗا ٚقٛتٗا،
تبصهلا اؾُاع١، ايػًيب احملٝط بٗا. ٖٚٓا نًُا ظازت طاق١ ايتهٝـ ايػًيب اييت 

، نًُا نإ شيو ع٢ً سػاب متاغو ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜبسأ بايتآنٌ
.162ٜٚسؾع اىل غًٛنٝات غًب١ٝ ت٪زٟ اىل َعٜس َٔ تؿهو ايب١ٝٓ اجملتُع١ٝ
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                        .                                        3124،  ثغذاد; داس اٌّذٜ ، 3فبسط وّبي ٔظّٟ، االعٍّخ اٌغ١بع١خ  فٟ اٌؼشاق; سؤ٠خ ٔفغ١خ ، ط - 
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سؤ٠خ ع١بع١خ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ، ِغٍخ سؤ٠خ، ِشوض سؤ٠خ -د.خض١ش ػجبط ػغٛاْ، ػغىشح اٌّغزّغ اٌؼشالٟ- 
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162
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نعـ ؾبهات ا٫َإ ا٫دتُاعٞ اييت ميهٔ إ تػطٞ بعض سادات  -ِ 
ٚاملػتبعس٠. إش إ (  ايؿ٦ات اهلؿ١ )ا٫ٜتاّ ٚا٫ضاٌَ ٚاملػٓني ٚاملعٛقني

تعًُٝات ؾبه١ اؿُا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚتطبٝكاتٗا تعاْٞ َٔ ايؿػاز ٚغ٤ٛ 
نُا إ ؾ٦ات َجٌ ايعاًَني يف ايػٛم غري ايٓعا١َٝ ٫ؼع٢ باٟ  ،ا٫غتٗساف

 ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايهُإ ا٫دتُاعٞ.

 دتناعٔ٘: ملػهالت امناذز  - 

 الفطاد: - أ

مل ٜعس ايؿػاز ظاٖط٠ ظطؾٝـ١ يف ايعـطام اٚ اؾـهاي١ٝ منطٝـ١ َطتبطـ١ بـا٫زا٠ ا٫ْتكايٝـ١         
٫غُٝا خ٬ٍ املس٠ اييت تًت ا٫ست٬ٍ  يؿ٪ٕٚ ايػٝاغ١ ٚا٫قتكاز بٌ أَػ٢ منطًا قًُٝٝا

، ٚتػًػٌ يف َٓع١َٛ ا٫زا٤ ايػٝاغٞ ٚا٫قتكـازٟ ٚيف امنـاط ايػـًٛى املـطتبط     
ػاز َٔ تأغٝؼ ؾـبه١ َـٔ املكـاحل املعكـس٠ ٚاملرتابطـ١ ٚاؾـطاظ       بٗصا ا٫زا٤ ؾتُهٔ ايؿ

 َطانع ق٣ٛ َػتشسث١ ٚقاعس٠ يًسؾاع ٚبهطا٠ٚ عٔ َكاؿٗا.
 

تطان١ُٝ عًـ٢ ايبٓٝـ١    ًاثاضٚايعٓـ قس تطى آ با٫ظَات ٚايكطاع املؿشٕٛ نإ ٖصا املٓار
اضتؿـاع ٚتـا٥ط   إىل  تتبسٜس يًُٛاضز املازٜـ١ ٚايبؿـط١ٜ، أز   َٚا لِ عٓٗا َٔا٫دتُاع١ٝ، 

ايتُٗٝـ ٚاٱسباط، ٚتطادع قسض٠ اجملتُع ع٢ً ا٫ستؿاظ بسضد١ َٔ ايتٛاظٕ امل٪غػٞ، 
ؾه٬ عٔ عُل اهل٠ٛ بني ايٓدب ايػٝاغـ١ٝ شات املكـاحل املتعاضنـ١ ٚايؿـاضع املجكـٌ      

َرتان١ُ بػبب ايتكـسع   ٜٛاد٘ ًَُٖٛابات ايؿاضع ايعطاقٞ ، ٚٚا٫ست٬ٍ ػعٚبُّٗٛ اي
ّ  املتعاٜس يًٓعاّ  ٕ  ا٫دتُاعٞ، ٚؾكـسإ ا٫سـرتا ٚاؾطميـ١، ٚايرتادـع يف ايبٓـ٢     يًكـاْٛ

ايعا١ًٝ٥، ٚتػري زٚض املطأ٠ ٚتُٗٝؿٗا، ٚا٫ضتؿاع يف ْػب١ ايؿطز١ٜ ع٢ً سػـاب ا٫قتـسا٤   
ٚا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ، ٚتانٌ باملعاٜري ايرتب١ٜٛ ٚايؿهط١ٜ، ٜٓذِ عٓٗا َػتٜٛات َتسْٝـ١  

   َٔ ايتطًعات ٚاملٓذعات ايرتب١ٜٛ.

بعس ؾطض اؿكاض ظطٚف ا٭ظَات اييت تعطض هلا اجملتُع ايعطاقٞ  ٚيكس َٗست
يف َٚا أعكبتٗا َٔ تسٖٛض َ٪غػٞ ْتٝذ١ ظطٚف ا٫ست٬ٍ  ا٫قتكازٟ عاّ 

يف  ٚغاُٖت ٚتسٖٛض تسضهٞ يف ثكاؾ١ ايٓعا١ٖ، ٚؼًٌ يف املعاٜري اْٗٝاض َٓع١َٛ ايهبط
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 اـس١َ اؿه١َٝٛ، ٚاجملتُع عَُٛا، ٚزؾعت تًوؼطِٝ ايطٚح املع١ٜٛٓ املٛدٛز٠ يف 
ايعطٚف ايبعض إىل اغتدساّ ايطؾا٣ٚ ٚايتعٜٚط ٚأٟ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ احملػٛب١ٝ يف 

ايؿػاز ًٜك٢ تربٜطا  اؿكٍٛ ع٢ً املهاغب املاز١ٜ َٔ ايػًع ٚاـسَات، ٚبات قبٍٛ
ٝطط٠ إش أعكب ؾكسإ غ .ايٓاؽ ايهجري َٔ َٔ غٝهٛيٛد١ٝ ًاادتُاعٝا ٚأنش٢ دع٤

يف اجملتُع ٚيف اطاض  انططبت ٖط١َٝ ايػًط١ايسٚي١ ٚسٌ امل٪غػات بعس ايػعٚ إ 
ٚاْتؿطت َعاٖط ا٫عتسا٤ ع٢ً  دطدت غًٛنٝات َٔ عكاهلا،ؾ، ايتؿاعٌ ا٫غطٟ

)ايطؾ٠ٛ ٚايتعٜٚط  ٚاملايٞ املًه١ٝ ايعا١َ، ٚاغتؿطت سا٫ت ايؿػاز اٱزاضٟ
ي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚغريٖا َٔ املعاٖط ٪ٚٚا٫خت٬ؽ(، ٚؾاعت املدايؿ١ ملعٝاض املػ

ؾا٫ٚناع اييت ؾٗسٖا ايعطام  .163ٚايتشسٜات اييت تٗسز ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٚايٛطين
٫غُٝا خ٬ٍ ايعكسٜٔ ا٫خرئٜ َٔ ْٗب ٚأغتباس١ ملُتًهات ايسٚي١ أؾهت ٚع٢ً 
مٛ عًُٞ اىل إيػا٤ أٚ إنعاف إسرتاّ املًه١ٝ ايعا١َ يف املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ اييت ؼهِ 

 .164ايػًٛى ٚاغُٗت يف قبٍٛ ايؿػاز ٚاؾاعت٘
اىل اْك٬ب ازت  إ ايعطٚف اييت اعكبت ايػعٚ َٚا متدض عٓٗا َٔ َتػريات ب١ٜٛٝٓ

إش سًت ضٚح ا٫غتبام . 165بٗٝه١ًٝ اهلطّ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ يًُذتُع ايعطاقٞ
 ٚا٫ظاس١ قٌ املٓاؾػ١ ايطبٝع١ٝ يف َػاضات ايٓك١ً ا٫دتُاع١ٝ 

، َع تؿاٚت ٚاغع يف َػتٜٛات ايسخٍٛ. بُٝٓا أؾتػٌ نجري َٔ قعٛزَا اٚ ْع٫ًٚ
ا٫نؿا٤ ٚاـطهني يف َٗٔ ٫تًٝل بؿٗازاتِٗ. إٕ ٚاقعا نٗصا نإ َٔ املٓطكٞ دسا إٔ 
ٜسخٌ ايٓاؽ َٚعِٗ )ايهُري أ٫خ٬قٞ( يف ساي١ ؽسٜط ٚبايصات ممٔ ِٖ يف َٛاقع 

. بٌ ٚيف غٝاب َ٪غػات 166َٔ ايؿػاز يف مجٝع املػتٜٛات املػ٪ٚي١ٝ، مما أؾاع ساي١
َٚع تعسز غًطات اؽاش ايكطاض، قس ؼٍٛ ايؿػاز )َٔ  نا١َٓ يتكاغِ ايػًط١ ٚايجط٠ٚ،

، ٚؼٍٛ خ٬ٍ ايٝات اعاز٠ تٛظٜع ايؿا٥ض اـاق١ ب٘( اىل منط سانِ هلصا ايتكػِٝ
 مبٛدب شيو َٔ ظاٖط٠ اىل ب١ٝٓ.
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 ا٫قتكاز أيطٜعٞ ع٢ً تؿؿٞ ايؿػاز يف ايعطام ٖٞ: أِٖ ايعٛاٌَ املػاعس٠ ٚيعٌ 
ايطا٥ؿٞ ٜؿه٬ٕ ب١٦ٝ –ع٢ً عا٥سات ايٓؿط. ؾا٫قتكاز ايطٜعٞ ٚايبٓا٤ ايكبًٞ  املعتُس

يف مجٝع  عسّ ٚدٛز ايتعاّ غٝاغٞ ٚانح ملهاؾش١ ايؿػازؾه٬ عٔ  167سان١ٓ يًؿػاز
أزا٤ ٦ٖٝات َهاؾش١ ٚٚنعـ غٝاز٠ ايكإْٛ  َػتٜٛات اؿه١َٛ ٚع٢ً مجٝع ايكعس

اعتُاز غٝاغ١ احملاقك١ يف ًُٚذتُع املسْٞ ي ٫زٚاض ايت١ُٜٛٓأ نعـ اىل داْبايؿػاز 
تػاعس بؿهٌ اٚ باخط ع٢ً اغتؿطا٤ ظاٖط٠   َععِ َؿاقٌ ايسٚي١، مجٝعٗا عٛاٌَ
 ايؿػاز يف ايعسٜس َٔ َؿاقٌ ايسٚي١. 

يت ٜكطٓعٗا ٜٚعٌُ ا٫مطاف يف اجملتُع ٖٛ: َ٪غػات ايعٌ اي إٕ أسس أِٖ َعاٖط
ع٢ً تععٜعٖا قطاق١ٓ ايؿػاز، ٚتتبًٛض باملُاضغ١ اي١َٝٛٝ ٚتكبح هلا قٛاعس بايتكطف 
ٚنأمنا تكبح ثكاؾ١ َهاز٠. إٕ ا٫ظَات غايبا َاتٛؾط ؾطم ظٗٛض َ٪غػات أيعٌ 
ع٢ً مٛ غري طبٝعٞ ؾا٫ستهاض ٚايؿػاز املايٞ ٚايت٬عب باملاضنات ايتذاض١ٜ ْٚٛع١ٝ 

يف نٌ ٚقت، يهٔ ظطٚف ا٫ظَات متأغؼ شيو، ع٢ً مٛ ٜكبح  املٓتذات َٛدٛز
 أ٫مطاف ٚايػٛا٤ ٚدٗإ ملػأي١ أٚ َ٪غػ١ ٚاسس٠. 

إٕ فٌُ ٖصٙ املتػريات إَتعدت َع َٓعَٛات ق١ُٝٝ َتٛاضث١ ناْت سان١ٓ يبعض 
تربٜط١ٜ ْامج١ عٔ  ػس هلا أسٝاَْا ؾًػؿات ٚإٔ ٖصٙ ايكِٝ َعاٖط ا٫مطاف يف اجملتُع،

 ا٫دتُاع١ٝ ؾا٥ع١ٚاملُاضغات ٖصٙ ايعازات قٛض  ٚنجريا َا لس بعض ايؿعٛض بايػي.
 َِٓٗ ٫ وتكطٕٚ َٔ ىايـ ايكإْٛ، أٚ بعضبني ايٓاؽ ست٢ أٜآَا ٖصٙ، ٫ٚ ٜعاٍ اي

. أسٝاَْا يًكٛماٜهػط َكابٝح ايؿاضع، أٚ ىطز ع٢ً قـ ا٫ْتعاض، أٚ ٜعإٚ 
)بتعبري  ىاف َٓٗا قٜٛا ٜتشس٣ اؿه١َٛ ٫ٚ ٚضمبا اسرتَ٘ بعهِٗ ٚاعتربٙ ضد٬

. بٌ إ بعض املُاضغات اي٬ قا١ْْٝٛ ٜعسٖا ايبعض زيٌٝ ؾطاض٠ ٚعٓٛإ  168ايٛضزٟ(
ٜتهطض تساٚهلا ع٢ً َطأ٣ َٔ ايعني تكّٛ بسعِ أغاغات اييت ُٓاشز ٖٚصٙ اي شنا٤.

ُع ايعسٜس َٔ َعاٖط ا٫مطاف َٚٓٗا ايؿػاز َٚؿه٬ت ايتعسٟ ع٢ً غًط١ اجملت

                                                            
167
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)ا٫عتسا٤ ع٢ً ممتًهات ا٫خطٜٔ، ٚات٬ف املُتًهات ايعا١َ، ٚعسّ ا٫يتعاّ با٫زاب 
 ايعا١َ ٚغريٖا(. 

 
 التَذري الكطسٖ:-ب

٫ غُٝا ٚ، عطامفٌُ ايرتنٝب١ ا٫دتُاع١ٝ يف اي اييت اعكبت ايػعٚيكس طايت ا٭ظَات 
ٍٕٛ ايط٥ٝػٞ  ايؿ٦ات شات ايسخٌ احملسٚز، ٚأؾطاز "ايطبك١ ايٛغط٢ ايػابك١" اييت ناْت امله
يًُذتُع، ؾٛيست اخت٫٬ت ادتُاع١ٝ نبري٠ ؾهًت تطانُا" ملعه٬ت َع١َٓ، أبطظ 

 تسَري ايب٢ٓ ايتشت١ٝ ٚتسؾل ْػب املٗذطٜٔ قػطا إىل اـاضز )ايسٍٚ اجملاٚض٠( ػًٝاتٗا
  .169س سصضت َٔ عٛاقبٗا ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚاييت ناْت ق

 
إٕ تؿاقِ َؿه١ً املٗذطٜٔ قػطًا إىل خاضز اؿسٚز ٜؿهٌ اسس املٓطًكات اـطري٠ اييت 

ٜٚططح ايعسٜس َٔ ا٭غ١ً٦ املكري١ٜ اييت  غتذعٌ اؿه١َٛ ٚاجملتُع ايعطاقٞ يف َأظم،
ٚغٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ تتطًب إدابات قطو١ بعس إٔ باتت تٛاد٘ خٝاضات ادتُاع١ٝ 

قعب١، تتطًب ايٛقٛف ظس١ٜ ٚق٬ب١ أَاّ ٖصٙ ايتشسٜات، ٚايتدؿٝـ َٔ املعاْا٠ 
اٱْػا١ْٝ هلصٙ ايعٛا٥ٌ . إٕ ٖصا ٫ ٜعين إٕ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ غرتؾض َػاعس٠ أٚي٦و 

ميجًٕٛ خطٛط تعجط غٝاغ١ٝ يف ايػاس١ ايعطاق١ٝ مما  املطسًني قػطًٜا . ؾاملٗذطٜٔ طاملا
غُٝا ٚإ ٖٓاى ؼسٜات عسٜس٠ متٓعِٗ َٔ ٫اعس٠ ق١ٜٛ ؼؿع مٛ إؾباع ساداتِٗ ٜٛؾط ق

ؾكس اظٗطت زضاغ١ َٝسا١ْٝ عٔ ايعٛا٥ٌ املٗذط٠ يف َس١ٜٓ بػساز  . 170ايعٛز٠ إىل زٜاضِٖ
%( َٔ ايعٛا٥ٌ املٗذط٠ ٜؿهًٕٛ عسّ ايعٛز٠ اىل إ أنجط َٔ ْكـ اؾطاز ايع١ٓٝ )

 .171اتَٓاطكِٗ ست٢ ٚإ تٛؾطت ا٫َتٝاظ
 

تطانُت ا٫خت٫٬ت بعس إ  َتػريات عُٝك١ عٔ تعاقب تًو ا٫ظَات لِ يكس
ايػابك١ ع٢ً نٌ املػتٜٛات، سٝح ايتكت ا٭ظ١َ ا٫دتُاع١ٝ ٚأظ١َ ايٓعاّ ايػٝاغٞ 
ايساخًٞ ٚاملؿه٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٚتساخ٬ت ايكطاعات اٱق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ، ؾأؾهت 
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أٔظش ػٍٝ عج١ً اٌّضبي; دساعخ ِإعغخ ثشٚوٕض ٌألعش اٌّٙغشح ئٌٝ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ اٌغٛس٠خ(،  ٚوزٌه  -

 ػٓ اٌّٙغش٠ٓ اٌؼشال١١ٓ فٟ األسدْ. دساعخ ِإعغخ ٚاشٕغٓ ٌغ١بعبد اٌششق األدٔٝ
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ز إىل إسساخ تػٝري بٟٓٝٛ يف ايرتنٝب١ ، َٚٛد١ اهلذط٠ إىل اـاضػعٚايظطٚف 
َٔ أِٖ ْتا٥ذٗا بؿعٌ نإ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يًعسٜس َٔ املٓاطل ايعطاق١ٝ، 

يف بعض املسٕ  نجري٠ظٜاز٠ سا٫ت ايععٍ ٚتكطٝع أٚقاٍ َٓاطل  ا٫ْتكا٫ت ايكػط١ٜ
 ايط٥ٝػ١ َٓٗا ايعاق١ُ بػساز ٚبعكٛب١.

 

ايٓعٚح أيكػطٟ  تؿاقِ ظاٖط٠ب ٚايعٓـ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ ػعٚػًت ْتا٥ر اي
ٚاىل اـاضز، ؾكس قسض عسز ايصٜٔ تطنٛا أَانٔ إقاَتِٗ ايعاز١ٜ َا بني ايعاَني  ايساخًٞ
 ًَٕٝٛ إىل   ٖٚادطا إىل غٛضٜا ؾكط -

غايب١ٝ  اٌذاخٍٟ، ئر وبٔذث١ّٕب اسرفؼذ ثبٌٛربئش ٔفغٙب ؽبٌخ إٌضٚػ .  172ًَٕٝٛ ْػ١ُ
 املطانع اؿهط١ٜ ايهرب٣ نُس١ٜٓ بػساز ٚزٜاىل ٫غُٝااملٗذطٜٔ َٔ املٓاطل اؿهط١ٜ 

ٚقس أظٗطت بعض ايسضاغات إ ايٓعٚح َٔ بػساز اىل احملاؾعات أٚ  ٚا٫ْباض ٚاملٛقٌ.
عِ اىل ايسٍٚ اجملاٚض٠ ٜػًب عًٝٗا ايطابع ايٛظٝؿٞ أٚ ايعػهطٟ أٚ ا٫نازميٞ إش إ َع

 . 173املٗذطٜٔ ناْٛا َٔ املٛظؿني

تسَري آخط أقٌ ٚنٛسا"، ٜتعًل با٭ثط ايٓؿػٞ ايصٟ تطنت٘  ضاؾل ٖصٙ ا٭ٚناعيكس 
إٕ تسٖٛض َٓع١َٛ ا٭خ٬م ايعا١َ،  ا٭طؿاٍ َِٓٗ. ٫غُٝاا٭ظَات ع٢ً ايعطاقٝني، ٚ

ٚؾكسإ امل١ٝٓٗ، ٚعذع  ،يف زٚا٥ط ايهبط اجملتُعٞ )ايطمسٞ ٚغري ايطمسٞ( ٫ٚغُٝا
ايتدكٝكات املاي١ٝ يًُٛاضز املطًٛب١ ؾه٬ عٔ ايؿػاز املايٞ ٚاٱزاضٟ مجٝعٗا عٛاٌَ 

. نُا أؾطت تكاضٜط ايٓعا١ٖ ايٛط١ٝٓ، ٚايت١ُٝٓ 174تػببت يف اْٗٝاض ا٭َٔ اٱْػاْٞ
ا٭َط ايصٟ دعٌ ايسٚي١ غري  ،ساي١ اـًٌ يف ايٓعاّ امل٪غػٞ ايعطاقٞ 175ايبؿط١ٜ
 ٢ً تأَني ا٭َٔ اٱْػاْٞ يًُٛاطٓني ٚمحا١ٜ ممتًهاتِٗ.قازض٠ ع
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قٛضا َتعسز٠ ملأغا٠ تعزاز  ت٫ٚ ٜطاٚزْا أٟ ؾو إٔ ايتٗذري أيكػطٟ، ٚايٓعٚح، َجً 
غًبًا ع٢ً ايب١ٝٓ ايسميػطاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ. بٓا٤ ع٢ً ٖصٙ  تْعهػإتؿاقُا 

ايعطٚف ميهٔ ايٓعط إىل ايتٗذري أيكػطٟ بٛقؿ٘ اْتٗانًا ؾعا ٭َٔ اٱْػإ بهٌ َا 
ٜتهُٓ٘ َٔ عٓاقط، ؾٗٛ وطّ اٱْػإ سك٘ يف ا٭َٔ ٚاـكٛق١ٝ ٚيف ايػهٔ َهاًْا، 

ا َٔ اـربات ٚاملكاحل املؿرتن١، ٚاْتُا٤ًا ًَٚه١ًٝ، ْٚػٝرٳ ع٬قاُت ادتُاع١ٝ، ٚتاضى
يًُهإ بهٌ َا ٜعٓٝ٘ َٔ ضَٛظ ٚشنطٜات، تؿهٌ مجٝعًا ضقٝس اٱْػإ ايجكايف 

 .176ٚايطٚسٞ ٚايصٟ مل ٜكٌ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ بعس إىل زيٌٝ يكٝاغ٘

َا ٜـ٪َٔ سكـٛم    ٢َه خ٬ٍ عكسػاضب املطس١ً املٓكط١َ اْ٘ مل تتٛؾط يًٓاؽ  أظٗطت
ٚيصيو غازض نجري َٔ ايعطاقٝني بًسِٖ، ٚنإ بعهـِٗ نـش١ٝ تٗذـري     ٝع ب٬ متٝٝعاؾُ

غـازضٚا  قػطٟ يف ايساخٌ أٚ اـاضز، َٚع تبأٜ ا٭غـباب ؾـإ آ٫ؾـا َـٔ ايعـطاقٝني      
ملػازض٠ َػـانِٓٗ ٚأَـانٔ إقـاَتِٗ. يكـس أز٣ اْٗٝـاض ايػـًط١ بعـس         انططٚأ، أٚ ايبًس

ايهبط ايطمس١ٝ، مبا يف شيو ايكٛاْني، ٚق٣ٛ ا٭َٔ، ، إىل اْٗٝاض َٛاٍظ يف غًطات ػعٚاي
 .177ٚامل٪غػات ايعكاب١ٝ، ٚغريٖا َٔ آيٝات اؿؿاظ ع٢ً أَٔ اٱْػإ

 

نـجري٠ َـٔ بٝٓٗـا قـعٛبات ا٫ْـسَاز يف       ؼـسٜات  ٚغايبا َا ٜٛادـ٘ املٗذـطٕٚ قػـطا   
اجملتُعــات اؾسٜــس٠، ٚنــعـ َػــت٣ٛ ايتأٖٝــٌ َكاضْــ١ باملػــت٣ٛ ايػــا٥س يف اجملتُــع 

ٜٚعٜس َٔ تعكٝس ا٭َٛض ظاٖط٠ ايتُٝٝع ايعًين ٚاملبطٔ نس املٗذطٜٔ ٚأبٓـا٥ِٗ   ،ػتكبٌامل
اظٗطت زضاغ١ ايعٛا٥ٌ املٗذط٠ يف َس١ٜٓ  ؾكس بػبب اظزٜاز سس٠ ايبطاي١ يف ٖصٙ ايسٍٚ.

%( بػساز إ املٗذطٜٔ ٜعإْٛ َٔ َؿه٬ت عسّ ايتهٝـ َع اؿٝـا٠ اؾسٜـس٠ ٚإ )  
 .  178قس غريٚا أَانٔ غهٓاِٖ ٭نجط َٔ َط٠ َٔ اؾطاز ايع١ٓٝ املٗادط٠

 
ٚ٭ٕ املٗذطٜٔ قػطا ِٖ يف ايػايب َٔ ايعػهطٜني ٚق٣ٛ ا٭َٔ ٚاؿعبٝني ِٖٚ عُاي١ 
غري َ٪١ًٖ أٚ شات َٗاضات عاي١ٝ، ؾإِْٗ ٜٛادٕٗٛ َؿه١ً عـسّ إَهاْٝـ١ إزَـادِٗ يف    

تٝح هلِ ٭ٚضام َٚػتٓسات قا١ْْٝٛ ت ايبعض َِٓٗ عسّ اَت٬ىؾه٬ عٔ  غٛم ايعٌُ،
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 .77اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ، ص- 
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إىل ا٭عُـاٍ اهلاَؿـ١ٝ، أٚ إىل    ايبعض ايتٓاؾؼ يًشكٍٛ ع٢ً ؾطم ايعٌُ، يصيو ؾأ
تتؿـاٚت ٖـصٙ ايطـطم ايـيت قـس تكـٌ إىل سـس         ططم أخط٣ يًشكٍٛ ع٢ً املاٍ. ٚقس

ا٫مطاف أسٝاْا. إش تعٗط ايعسٜس َٔ ايسضاغات سا٫ت َٔ ؾعـ ايعـٝـ ٚاؿطَـإ   
ٚاملعاْا٠ ٭غط ٖذطت قػطا ٚأقكٝت َٔ زا٥ط٠ املؿاضن١ ٚايؿعٌ يف فتُعٗـا ا٭قـًٞ   

    .179قس غطقت يف َػتٓكع ا٫مطاف ٚاؾطمي١ يتذس ْؿػٗا بعس سني
 

 الستناعٕ:ااالىدماز -ز

ساي١ َٔ ايٖٛٔ ا٫دتُاعٞ ػًت َعطٝات٘  ست٬ٍ يكس اقاب اجملتُع بعس ا٫
اجملتُع ببعض  ١اقاب ٘تٓتر عٓ، نعـ ازا٤ ْعِ اجملتُع َٚ٪غػات٘ ا٫دتُاعٝ٘يف 

َٓعَٛت٘ ايكُٝٝ٘ ٚا٫خ٬قٝ٘  يف نعـا٫ظَات ؾه٬ عٔ  املؿه٬ت ا٫دتُاعٝ٘ اٚ
تًو امل٪غػات َٔ ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗا َٚٗاَٗا يعسّ قسض٠ ٚ ، أزت اىل اٖتعاظٚايػًٛنٝ٘

 نعـ امل٪غػ٘ ايػٝاغٝ٘ ٚايرتبٜٛ٘ ٚا٫قتكازٜ٘بػبب ٚٚادباتٗا املٓٛط٘ بٗا يف اجملتُع 
ْعهؼ ٖصا ايٛنع ع٢ً ، إْاٖٝو عٔ تطادع ْٚهٛم يف َ٪غػات ايب٢ٓ ايتشتٝ٘

ٚايتؿهو ؾسب ا٫م٬ٍ ٚايهعـ ٚايؿػاز  دٛاْب اؿٝا٠ ا٫دتُاعٝ٘ بطَتٗا
ا٫دتُاعٞ يف غا٥ط َ٪غػات ايسٚي٘ ْٚعُٗا ا٫دتُاعٝ٘ ٚايكاْْٛٝ٘ . 

ايتًٛخ ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ َ٪ؾط عهػت٘  بعض َعاٖط َٔ نُا أنش٢ اجملتُع ٜعاْٞ
ايتؿٜٛ٘ ٚتعٜٝـ ايكِٝ ٚاملعاٜري ٚاملباز٤٣ ا٫خ٬ق١ٝ ٚا٫ْػاْٝ٘ اييت ايؿٗا اجملتُع ٬ََح 

سزات ٚنٛابط يًػًٛى ا٫دتُاعٞ ي٬ؾطاز يف د٬ٝ عٔ دٌٝ بٛقؿٗا َٛدٗات ٚق
املٓعَٛات ايكُٝٝ٘ ؾاعً٘ يف تٛدٝ٘  ، ؾًِ تعسدٛاْب اؿٝا٠ ا٫دتُاعٝ٘ املدتًؿ٘

اقابٗا ايتػٜٛـ ٚاملُاط١ً ٚايتؿٜٛ٘ ٚاخص ايٓاؽ ْٚؿاطات ايٓاؽ ٚتعا٬َتِٗ 
ا٫دتُاعٞ  . ٖصا ايتًٛخؿِٗ ايصاتٝ٘اٜت٬عبٕٛ بٗصٙ املٛدٗات سػب اٖٛا٥ِٗ َٚك

بٝت ا٫دتُاعٞ اؾٌُٝ اي انعـ بٓا٤ٚ ُٝٝ٘ ٚايجكاؾٝ٘كاي ١ٓعَٛاىل سس نبري املنط 
  ايعطاقٕٝٛ عٔ ا٫با٤ ٚا٫دساز.ايصٟ ٚضث٘ 
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ايكب١ًٝ  قا١ُ٥ ع٢ً ايتعب١ٜٛ أقٛاٍ ٚأؾهاض ايػعٚ، يكس ؾاعت يف ايؿاضع ايعطاقٞ بعس 
ٝؼ فًؼ اؿهِ، َٗست ايططٜل ، دػستٗا مماضغات تأغٚاملٓاطك١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚايعطق١ٝ

 طا٥ؿ١ٝٚ ملػاضات سٛيت ايسٚي١ نًٗا إىل زٚي١ تعب١ٜٛ قا١ُ٥ ع٢ً أغؼ عطق١ٝ
َٚعطٚف يًذُٝع إٔ " ايسٚي١ ايتعب١ٜٛ " ٖٞ انرب خكِ يًسميكطاط١ٝ ٚقس  َٚٓاطك١ٝ،

أثبتت مجٝع ػاضب بٓا٤ ايسميكطاط١ٝ يف ايسٍٚ اييت غبكتٓا بإ ٫ زميكطاط١ٝ َٔ زٕٚ 
  .180اجملتُع نً٘ ٚسط١ٜ قٛاٙ ايؿاع١ً نًٗاسط١ٜ 

 
تساخٌ ٚطاملا إ ايتاضٜذ تٛدٗ٘ ق٣ٛ س١ٝ ٚميط عرب سادات َٛنٛع١ٝ، ؾإ 

يف ايعطام ايّٝٛ، ٖٛ غبب تعكٝس ايؿدك١ٝ ايعطاق١ٝ ٚسريتٗا  ات ايجكاؾ١ٝاملطدعٝ
ٚنعـ ؾاعًٝتٗا ٖٚٞ تٓؿص ٖصٙ املطدعٝات اجملع٠٤ٚ، ؾٗٞ تٓعط بإد٬ٍ إىل َانٝٗا 

هاضٟ ايعطٜل، يف ايٛقت ايصٟ ٜعاْٞ سانطٖا َٔ ؽًـ ٚتسٖٛض يف َٓعَٛاتٗا اؿ
  .يف َػاضاتٗا ايت١ُٜٛٓٚإؾهايٝات ب١ٜٛٝٓ  ايك١ُٝٝ

 
س َٔ عًُٝات ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ، ٚوسذط عجط٠ أَاّ ايّٝٛ ٜكـ  ٖصا ايتساخٌإٕ 

َٔ ؾاع١ًٝ ايؿدك١ٝ ايعطاق١ٝ  نُا ٜكٛض ،ع١ًُٝ ْؿ٤ٛ ٚؾاع١ًٝ ٚتهٜٛٔ اجملتُع املسْٞ
 أزت ٖصٙ ايتش٫ٛت اىل . يكسٚسطنتٗا َٚس٣ قسضتٗا ع٢ً ايؿعٌ ٚايتأثري ٚاؽاش ايكطاض

اْتؿاض َعاٖط َع١ٓٝ َٔ ايػًٛى ٜٓطٟٛ ع٢ً َهاَني إمطاؾ١ٝ، ٚنعـ ايساؾع١ٝ إىل 
 ، ٚإتباع أغايٝب غري َؿطٚع١ يس٣ ايبعض يف ايهػب، ٚاضتؿاعٚبٓا٤ املعطؾ١ ايتعًِٝ

ٚنعـ اسرتاّ ايكإْٛ،  ٚتا٥ط ايكًل ٚانؿاض املػت٣ٛ ايطبٝعٞ يًُطح ٚايؿها١ٖ،
سا٫ت نُا تتؿاقِ ٚظٗٛض ا٭مناط ايػًٛن١ٝ ايٓهٛق١ٝ ٚاملعتكسات ايػشط١ٜ اـطاؾ١ٝ، 

اٱسباط ٚايتصَط ٚايؿه٣ٛ ٚايٓكس غري ايبٓا٤، ٚايؿو يف اٯخط ٚاٱسػاؽ بايػطب١، 
ايٛادب ٚاي٬َبا٠٫، ْٚكل يف ايطاق١ اؿ١ٜٛٝ ٚظٗٛض سا٫ت ايتكاعؼ عٔ أزا٤ 

ٚايتأضدح بني اٱخ٬م يًذُاع١ ٚعسّ املبا٠٫  َٚؿاعط ايتؿا٩ّ سٍٛ املػتكبٌ،
 .181باٯخطٜٔ
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د.ػذٔبْ ٠بع١ٓ ِظغفٝ، اٌّغزّغ اٌؼشالٟ ٚد٠ٕب١ِبد اٌزغ١١ش; اٌزؾذ٠بد ٚاٌفشص، ثغذاد;  ث١ذ اٌؾىّخ  -
 ، اٌفظً اٌضبٟٔ.                            3122
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اي٤٫ٛات ايؿطع١ٝ )َاقبٌ  إ إثاض٠ ايعٛاٌَ ايها١َٓ يف ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ؿػاب
ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ َٚٔ ايسٚيت١ٝ( ٚع٢ً سػاب قِٝ املٛاط١ٓ ؾهًت أِٖ ؼسٜات 

ثِ تسٖٛض املٓعَٛات ايك١ُٝٝ ٚتهطض ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ. ٖصٙ ايتش٫ٛت اييت تؿٗسٖا 
 باسجنيايبعض   ايهجري َٔ ايبًسإ املاظ١َٚ يف ؿعات ايتػٝري اؿامس١ زؾعت

، إش ٜ٪نس " ٗايًبشح يف ايتساعٝات ايٓامج١ عٓ بطتطاْس بازٟ  ٚاملدتكني َِٚٓٗ
ْعاّ غٝاغٞ َؿهٛى يف ؾطعٝت٘ تػتطٝع امل٪غػات ايتكًٝس١ٜ )شات  سٝح ٜٛدس

َٔ خ٬ٍ ابطاظ  إٔ ؼػٔ ْؿٛشٖا ٚقسضتٗا ايتعبري١ٜ بػا١ٜ ايػٗٛي١،  اهلٜٛات ايؿطع١ٝ(
 .182ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتػًط ٚايكٗط" َا يف ؾطعٝتٗا

 : لتعبٝ٘ الكدزات امليطلكات السٜٔط٘ -ثاىًٔا

اثاضا ب١ٜٛٝٓ ع٢ً اجملتُع ايعطاقٞ، ظاز َٔ َػاس١ تطى اغتُطاض ا٫ظَات ملس٠ ط١ًٜٛ 
ايؿ٦ات اهلؿ١ يف ايًٛس١ ا٫دتُاع١ٝ مما ٚيس عب٦ا ع٢ً سذِ ايٓؿكات ايتش١ًٜٝٛ يف 

 اقتكاز ايػٛم ؾايتشٍٛ مٛ  املٛاظ١ْ ا٫ؼاز١ٜ ٚايصٟ ٫ٜتٛاؾل َع َبسا ا٫غتسا١َ.
ت قبػ١ محا١ٝ٥ ؾاع١ً باٖه١ يف ظٌ غٝاب غٝاغات ادتُاع١ٝ شا ٚيس نًؿَا ادتُاع١ٝ

 نؿبهات ا٫َإ ا٫دتُاعٞ ٚايهُإ ا٫دتُاعٞ. 
ع٢ً قعٝس آخط ٫ظاٍ ا٫قتكاز غري املٓعِ وتٌ َػاس١ ٚاغع١ يف ب١ٝٓ ا٫قتكاز 
ايعطاقٞ، َتأثطا باملتػريات ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ املرتان١ُ ٖٚٛ َاٜعهؼ اضتؿاعَا يف 

يؿػاز املايٞ ٚا٫زاضٟ، ٚايتٗطب َعس٫ت ايعُاي١ ايٓاقك١، ٚاغتؿطا٤ ظٛاٖط ا
ايهطٜيب ؾه٬ عٔ تأثريٙ ع٢ً زضد١ ا٫غتكطاض ا٫قتكازٟ ٚتؿٜٛ٘ املعًَٛات 

خ٬ً يف تٛدٗات ايػٝاغات ايه١ًٝ ٚتٛظٜع املٛاضز املاي١ٝ  ٚا٫سكا٤ات، مما ٜٛدس
ٚتؿٖٛات يف ٖٝه١ًٝ غٛم ايعٌُ. يف اطاض َاتكسّ ٫بس َٔ ا٫عرتاف باملؿه٬ت 

 :يف عْٛ امليطلكات االتٔ٘ يٛقٛف عٓس ايتشسٜات اؾسٜس٠ايكسمي١ ٚا
إىَا  .التينٔ٘ البػسٓ٘ معْقات مً أععه ّٗاسد ٍٕ االشمات املتْاصل٘ -

حتسو الفسد مً تأمني سكْم اإلىطاٌ ّكنع ت، ّمهاضب التينٔ٘ بالغو تكْض

 .التكدو البػسٖ قدزٗ علٙدمس نل تّ السٜٔط٘ ستٔاداتالا
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ػج١ش أ١ِٓ، رض١٠ف ٚػٟ اٌشجبة ث١ٓ اٌؼٌّٛخ ٚاٌذػبح اٌغذد، ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة; اٌمب٘شح،  -   
                                                                                                                                                                                                 .       47، ص3117



239 
 

 اييت عاْا٠ساي١ ايتؿطشّ ٚامليف  اجملتُع ايعطاقٞ َط بٗا ايتشٍٛ اييتظطٚف  ععظت 
 بعٝسا عٔاملاي١ٝ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚ مت ؼٌٜٛ طايت مجٝع َؿاقٌ اؿٝا٠ ا٫ْػا١ْٝ. إش

ْٚؿػًٝا  اجملتُع دػسٜا زَطٚ، اؾٝـٚدٗت يٮْؿام ع٢ً ٚ ا٭ْؿط١ اٱْتاد١ٝ
 اييت ؼككت خ٬ٍ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َهاغب ٚبؿهٌ خطري تطادعتٚٚاقتكازًٜا 

أزا٤  تسٖٛضًا يف امل٪غػات اؿه١ََٝٛععِ  ؾٗست نُا  .تشٍٛاي غٓٛات َا قبٌ
ا٭زٚات ا٭غاغ١ٝ  ٚعسّ ٚدٛز بػبب ايتبسٜس اهلا٥ٌ يًكسضات ايبؿط١ٜ ٚظا٥ؿٗا
نُا   .ا٭غاغ١ٝ ٚاٱَسازاتؾه٬ عٔ ايٓكل اؿاز يف اـسَات ايًٛدػت١ٝ  ،يتُهٝٓٗا
يف ايٛقت ايصٟ تٛقؿت ؾٝ٘  ،كاطط ا٫ُٖاٍ ٚا٫غتبعاز ايعضاع١ٝ ٓاطلامل  ٚادٗت
 ٦َات ا٫٫ف َٔ ا٫ؾدام يكس أزت تًو املتػريات اىل ٚؾا٠ٚخسَاتٗا.  ايكٓاع١

املطاؾل  تسَري ٚايتساعٝات ايٓامج١ عٔ بػبب املطض أٚ يًكطاع نٓتٝذ١ َباؾط٠
ايكش١ٝ.

فتُع١ٝ ٖس١َٝ بسأت بايربٚظ تباعًا بعس ْٝػإ  يكس ؾٗس اجملتُع ايعطاقٞ ظٛاٖط غًٛن١ٝ
َٓٗا ظٛاٖط تطتبط بتسٖٛض اخ٬قٞ يف مماضغات ايػًط١، اٚ بتؿٛٙ َع٢ٓ اؿٝا٠  

يًٛدٛز ا٫دتُاعٞ بطَت٘ ضاؾكٗا تسْٞ يف قِٝ ايؿعٛض باملػ٪ٚي١ٝ اؾُاع١ٝ ٚايتهش١ٝ 
ْكطاف عٔ ٚا٫ٜجاض ٚضٚح ايتعإٚ ا٫دتُاعٞ ْتٝذ١ تهطٜؼ قِٝ ايصات ٚا٫

اؾُاع١. يكس لِ عٔ شيو نً٘ إ اْسؾع ايعطاقٕٝٛ قػطًا اىل اعاز٠ تكٓٝـ شٚاتِٗ 
٤٫ٚات َاقبٌ –ا٫دتُاع١ٝ ٚؾكًا ي٤٫ًٛات ايؿطع١ٝ )ع٢ً اغؼ طا٥ؿ١ٝ اٚ عطق١ٝ( 

ٚتؿعٞ اىل ٖٜٛات ؾطع١ٝ،  ا٫َط ايصٟ زؾع باػاٙ تؿهٝو اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ -ايسٚيت١ٝ
اضغات َٓتذًا يٓكٝض ايٛظٝؿ١ ايػا١َٝ املؿرتن١ يًسٜٔ. أٟ ٚاقبشت نجريًا َٔ املُ

. إ تًو املداطط 183َٓتذًا َبسعًا يٮمل ٚايعٓـ ٚايعًِ ٚايكػ٠ٛ ٚا٫قكا٤ ٚغريٖا
   تتؿاقِ َع أٟ ؿع١ ٜتٗإٚ اؾُٝع يف اؿس َٔ تساعٝاتٗا.

 يكب١ًٝايس١ٜٝٓ ٚا) ايجكاؾ١ٝ ايع٬قات اؿ١ُُٝٝ ٚايطٚابط ا٫ٚي١ٝ َع املطدعٝات إ
زاخٌ أسؿا٤ اجملتُع ٚيف  تتشطى بؿاع١ًٝ ، يف غٝاقاتٗا ايتكًٝس١ٜ، ٫تعاٍٚاملٓاطك١ٝ....(

قُِٝ بٓٝات٘، َتشس١ٜ قدب ايؿعاضات ٚاملُاضغات اييت ساٚيت تػٜٛكٗا ٚغا٥ٌ 
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 .                                                               3124،  ثغذاد; داس اٌّذٜ ، 3فبسط وّبي ٔظّٟ، االعٍّخ اٌغ١بع١خ  فٟ اٌؼشاق; سؤ٠خ ٔفغ١خ ، ط - 
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اي٤٫ٛات أ٫ٚي١ٝ اييت تُٓٛ ٚتتؿاعٌ يف  184املٝسٜا املتٓٛع١، ٚشيو َاٜػُٝ٘ غريتع
ٚمل تػتطع اهلٝانٌ املس١ْٝ احملسث١،  ايؿها٤ أ٫دتُاعٞ ٚتتساخٌ َع ايؿها٤ ايػٝاغٞ.

ضغِ أُٖٝتٗا يف اجملتُع ايعطاقٞ، ٚع٢ً َس٣ أنجط َٔ ْكـ قطٕ، إٔ تًػٞ اهلٝانٌ 
دتُاع١ٝ ٫ٜعاٍ ا١ًٖٝ٫ أٚ ؼٌ قًٗا؛ ؾطغِ تػري ٚنع١ٝ ايعٌُ ٚايتعًِٝ ٚاملها١ْ ا٫

 ايؿطز يف اجملتُعات احمل١ًٝ قهَٛا بػًط١ اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ،

ايكا١ُ٥ ع٢ً اجملتُع َطاؾل املٝاٙ ٚايكطف ايكشٞ ايططم ٚاؾػٛض ٚ مت تسَرينُا 
 نُا ايكػري٠. قطات ايطاق١ ٚغريٖا َٔ ايطاق١ ايهٗطَٚا١ٝ٥ اتقط، مبا يف شيو احملًٞ

ؾٗست أبطظ  يعطاقٞاا٫قتكازٟ يًُذتُع ا٫دتُاعٞ ٚ ايٓػٝر ع٢ً أثط ايٓعاع
 دػ١ُٝ خػا٥ط  ا٭غط٠ تهبس ، ؾه٬ عٔايكِٝ ا٫دتُاع١ٝا٭غط٠ ٚؼطِٝ ػًٝاتٗا يف 

زخٌ  تآنٌٚ ٚايكسَات ايٓؿػ١ٝ ايهػٛط ايٓؿػ١ٝ َٔ ايعسٜسعاْت غري َٓعٛض٠ 
نُا ؾكست  ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ. اْٗٝاض بػبب املٓعي١ٝاْٗاضت ا٫ْؿط١ ٚ ا٭غط٠

 ايٓامج١ عٔ ايكسضات ايبس١ْٝؾكسإ ؾه٬ عٔ  ،ا٫ْػا١ْٝ ٚايهطا١َ ١ايؿدكٝ  ايسخٍٛ
 اٱْاخ نس ايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ املطتهب١ اؾٓػٞ ًعٓـي اىل داْب ايتعطض اؾطٚح

 ايؿ٦ات اهلؿ١ ايٛاقع١ ؼت تأثري ايكطاع.مجٝع ٚ

 ايسخٍٛ ايؿدك١ٝ تسٖٛض إىلايبطاي١ ا٫غتجُاضات ٚ ْٗٝاضع٢ً قعٝس آخط أز٣ ا
 ايبكا٤ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ب ايتؿبح إىل ايرتنٝع ع٢ً ا٭غط ت نجري َٔنططاييت أ ٚاملٓعي١ٝ

ؾبهات  اْٗٝاض غِٗنُا أ . ايتعًِٝ َتابع١ أٚ اؿؿاظ ع٢ً قش١ دٝس٠ ع٢ً سػاب
املطاؾل تسَري اىل  ع٢ً ْطام ٚاغع ٚاْعساّ ا٭َٔ ايػصا٥ٞايكطف ايكشٞ املٝاٙ ٚ

 ع٢ً ْطام ٚاغع ايطبٝع١ٝ ٚناْت ايٓتٝذ١، يػهإا اضتؿاع ْػب١ ٖؿاؾ١ إىل ايكش١ٝ
ٚبكا٤ َاٜكاضب مخؼ ايػهإ زٕٚ خط ايؿكط ضغِ  ١ٝكشيف املػتٜٛات اي اعت٬ٍ

 املٛاضز ٚايجطٚات ايطبٝع١ٝ. 
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 بسىامر ّطين ٓتطلب التينٔ٘ البػسٓ٘حتطني مسنصِ يف العسام ّ إعادٗ بياٛ -

 .ّامليعنات ّاجملتنع األفساد مطتْٚعلٙ  لبياٛ الكدزات غامل

 
 ع٢ً مٛ نافهب إٔ ٜٛنع ا٭زا٤ َػتٜٛات  يعٌ َٔ ا١ُٖٝ٫ مبهإ ايتأنٝس إ تععٜع

 ت١ُٝٓ ايكسضاتبني اجملتُعات. ٜٚؿري َبسأ ٚ زاخٌ امل٪غػات، ٚع٢ً املػت٣ٛ ايؿطزٟ
اناؾ١ اىل  ا٭غاغ١ٝ ٚتًب١ٝ ا٫ستٝادات ع٢ً َعاؾ١ ٚاجملتُعاتاىل قسض٠ ا٭ؾطاز 

املػاعس٠ اغتدساّ ٚايتسضٜب ٚ تٛؾري ايتعًِٝ ا٭غاغٞ َع غبل إ سكٌ عًٝ٘،َا
 سهِ إطاض يفٚايتٓع١ُٝٝ  اجملتُع١ٝ ايكسضات بٓا٤ ٓطٟٛ ع٢ًت اأْٗمبع٢ٓ آخط  .ايتك١ٝٓ

 .تُهني ايٓاؽأٚغع ي
 
 فُٛع١ َٔ ٖٚٞ بٓا٤ ايكسضات ايبؿط١ٜ:ٜعين ا٫غاغ١ٝ  ايبؿط١ٜ اـٝاضاتتٛغٝع إ 

املباز٨  ٚتؿ١ٌُ. ظطٚؾِٗ املعٝؿٝيف ؼػني  يًُهٞ قسَا يٓاؽتػاعس اايؿطم 
 َع سكٍٛ ع٢ً، َٚجُط٠ ٚقش١ٝ سٝا٠ ط١ًٜٛ تأَني ت١ُٝٓ ايبؿط١ٜيًايطا٥س٠ ا٭غاغ١ٝ 

َػت٣ٛ َعٝؿٞ ٥٫ل يتأَني  املٛاضز اي٬ظ١َ اؿكٍٛ ع٢ً ٜػاعسِٖ يف، دٝس تعًِٝ
 .ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ اجملتُع يف سٝا٠ املؿاضن١ ع٢ً ٜٔقازض ٛاهْٜٛٚ

 
بتهًؿ١  اييت تتػِ ايتشسٜات اـطري٠ ْٛعإ َٔ  ايكسضات ايؿطز١ٜ بٓا٤ ٜٚٛاد٘

يف  ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ َٔ ٜٔدعيً ٚايربف١ ايتدطٝط ايػًِٝ ُٖا: عاي١ٝ اغتجُاض١ٜ
اي٬ظ١َ  امل٪غػ١ٝٚايؿطز١ٜ ٚايكسضات  ؛ٚتٓٛعٗا، ٚتسؾل املٗاضات اؿانط ٚاملػتكبٌ

يتًب١ٝ  ايعاّ ٚاملٗين ايتعًِٝ تٛؾري نصيو، ايتسضٜب املتدكل ٚتٓؿٝص يتكُِٝ
َٔ  مجٝع ايػهإ ٚايتعاّ مبؿاضن١ ْؿط١ شيو إ٫ ميهٔ ؼكٝل٫ٚ ايب٬ز. استٝادات

 .ٚا٫ْسَاز  ايؿُٛي١ٝع٢ً  املطتهع اجملتُعٞ ؿعٌاي خ٬ٍ تؿذٝع
 ْكاط ايك٠ٛ إٔ تهٕٛهب املجٌ ايعًٝا يًدس١َ ٚ ٫ٜٚطاٚزْا أٟ ؾو إ ضٚح ايتهأَ

، مبا يف شيو يف عٓٝؿ١ َكازض ايكطاع بايٓعط إىل إعاز٠ اٱعُاض. يتٛدٝ٘ ع١ًُٝايط٥ٝػ١ 
، ٚايػٝاغ١ٝ َٔ ايؿطم ا٫قتكاز١ٜ قطاعات اجملتُع ٚاغتبعاز عسّ املػاٚا٠ ا٫دتُاع١ٝ

 ٚؾا١ًَ. قاعس٠ عطٜه١ ع٢ً ايكسضات ٚايت١ُٝٓ أْؿط١ بٓا٤ تطتهع إَٔٔ ايهطٚضٟ 
قس  خططٖٓاى ؾإ كطاع، يَع َٝسإ ا١ ٝػاغاؿ َا أثاضت ٖصٙ ايكهاٜا قسضًا َٔإشا ٚ
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 ايػ٬ّ ؼكل ؾطمبايٓٗا١ٜ  تٗسز اييت ايتٛتطات ا٫دتُاع١ٝ ٜ٪زٟ اىل تؿاقِ
 ٚا٫غتكطاض.

 
ايكسض٠ 'ٚدٛز  زٕٚ ميهٔ إٔ تعزٖط ٫اجملتُع١ٝ ٚامل٪غػ١ٝ ٚ ايؿطز١ٜ تطٜٛط ايكسضاتإٕ 

 تطٜٛط نُا إ. اٱزاض٠ ايؿعاي١ ع١ًُٝايٓعاّ َٚٔ خ٬ٍ  املعرب عٓٗا ايهاؾ١ٝ، ايػٝاغ١ٝ
يف ظٌ  هب إ تكسّ يؿعبـس١َ اٛد١ٗ املرباَر ايٚ ،ٚاـاق١ ايػٝاغات ايعا١َ

 بٓا٤ ايكسضات ٜعتُسبُٝٓا  عط١ٜ. نؿا٤اتِٗتطبٝل يًٓاؽ ي سميكطاط١َٝٔ اي تٛؾط َػاس١
تهًؿ١  ٫ٚبس َٔ ايتٜٓٛ٘ ٖٓا إ َٚػ٪ٍٚ. َسْٞ ْابض باؿٝا٠ فتُعٚدٛز  أٜها ع٢ً

يف ، ٫ غُٝا نبري٠ دسا٫تعاٍ  ايت١ُٜٛٓ املتطًبات يًتكسٟ هلصٙ ايكسضات ايٛط١ٝٓ بٓا٤
 ا٭خط٣. ا٫ستٝادات املتٓاؾػ١ َٛاد١ٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

دافراال  
انبًُ  

 انًؤسسُت
اٌجٕٝ 

 اٌّغزّؼ١خ 
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ّطئ٘ غامل٘  اضرتاتٔذٔ٘ علٙ الكدزات تعبٝ٘ ّتينٔ٘ بسامر تستهص أٌ -

احمللٔ٘: الكدزات مً االستٔادات تكْٓه أضاع علٙ قاٜن٘

 
 تعجطت يف  أظٗطت ايتذاضب ايت١ُٜٛٓ إ نجريًا َٔ ايبًسإ املتشٛي١ مبا ؾٝٗا ايعطام،

 ٚايتطًعات اؿكٝك١ٝ ترتدِ اؿادات ؾا١ًَ ٚط١ٝٓ بطاَر يتٓؿٝص اغرتاتٝذٝات قٝاغ١
 ٱعاز٠ ا٫ْط٬م ْكط١ إ. ٚكٝب١ يَٰاٍ قبط١ ْتا٥ر املطاف ْٗا١ٜ يف ٚيسيًٓاؽ مما 

 ٚؾا١ًَ ٚط١ٝٓ َتها١ًَ تبسأ َٔ اعتُاز اغرتاتٝذ١ٝ يف َطس١ً َابعس ايكطاع ايعطام بٓا٤
ٖصٙ  تعتُس ٚإٔ .ٚاجملتُع١ٝ ٚامل٪غػ١ٝ ايؿطز١ٜ املػتٜٛات ع٢ً تطنع ايكسضات يبٓا٤

َاميهٔ َٔ  أقك٢ ؼكٝل متهٓٗا َٔ َٚٛد١ٗ ؾا١ًَ ططٜل ع٢ً خطٜط١ اٱغرتاتٝذ١ٝ
 يتكِٝٝ ٚاغع ٚؾاٌَ ع٢ً ْطام ا٫غرتاتٝذ١ٝ قٝاغ١ ع١ًُٝ تبسأ إٔ ع٢ً مثاض ايت١ُٝٓ،
. ايكسضات ايػابك١  ت١ُٝٓ دٗٛز يف ايككٛض أٚد٘ ا٫عتباض بعني َع ا٫خص ا٫ستٝادات

اغتشٛشت  اييت ايتك١ٝٓ املػاعس٠ يرباَر خام اٖتُاّ إ٤٬ٜ ٖٚٓا ٫بس َٔ ايتأنٝس ع٢ً
 ٚدٛز زٕٚ ا٭سٝإ َٔ نجري يف ايٛاؾس٠ ٚاملٗاضات ا٭َٛاٍ ع٢ً ؽكٝكات نبري٠ َٔ

 يف ايٛاقع، يف. ايػهإ احملًٝني يكسضات ا٭دٌ ط١ًٜٛ أٚ ؾٛض١ٜ ؾٛا٥س ع٢ً ؼكٝل زيٌٝ
ػٓب  ايهطٚضٟ َٔ ايب٬ز، يف ايط٥ٝػ١ ايسٚي١ٝ دٗٛز املؿاضن١ َٚع ا٫ْتكاي١ٝ املطس١ً

 ا٫خطٜٔ. ا٫عتُاز ايهًٞ ع٢ً ثكاؾ١

  ٘ٔسطاض الْطئ٘ بعٔدٗ عًالتينٔ٘ البػسٓ٘ ّبياٛ الكدزات  بكٙأٌ ت -4

 :الهامي٘ اتالضساع
تشسٜات اي نُٔ ايكسضات بٓا٤ ٚزٚض ايعطاميف  ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ إٔ ٜٓعط إىل هب

 ايعاّ يٮَِ ا٭َني ٚقس عرب ايسٚي١.ايصٟ تٛادٗ٘  ؿاٌَاي ايكطاع َا بعساحملسق١ يؿرت٠ 
 ا٭َط ٫ ٜكتكط ع٢ًإٔ "يف نًُت٘ "مٛ أَٔ ٚت١ُٝٓ ٚسكٛم أْػإ يًذُٝع" ع٢ً  املتشس٠
 ٚمٔ ئ ... بعهٗا ايبعض أْٗا تععظ إشسكٛم اٱْػإ، ايت١ُٝٓ ٚا٭َٔ ٚ ست١ُٝ

بأٟ َُٓٗا  تتُتعْ ئٚ، با٭َٔ بسٕٚ ايت١ُٝٓ ٚئ ْتُتع، تُتع بايت١ُٝٓ بسٕٚ ا٭َْٔ



244 
 

 ايكسضات ايبؿط١ٜ؛ َطًٛب متاًَا يف ايعطامٖٛ َاٖٚصا  .185"سكٛم اٱْػإ زٕٚ اسرتاّ
 سكٛم اٱْػإ.ايت١ُٝٓ ٚا٭َٔ ٚبؿهٌ ض٥ٝؼ اغتسا١َ  سعِت ها إ

 َعاؾتٗا ٜؿرتض ٚاييت ،ٖا َع بعهٗا ا٫خطٚدٛز ٜرتابط املطايب ٖٓاى عسز َٔ
١ متهٝٓـًل ب١٦ٝ  ٚايتؿػٌٝ يت٫١ُٝٓغتسا١َ ا نطٚض١ٜ ا٭َٔ ٚايػ٬ّؾ َتها١ًَ. بططٜك١

ايتؿػٌٝ  عُاض. باملكابٌ، ؾإٚا٫ ١ ٚا٫قتكاز١ٜا٫غتجُاضٜ ْؿط١ا٫ تٓتعـ ؾٝٗا
 ٫ٜتٛؾط اجملتُع قطاعات ٚاغع١ َٔ ٖٚٓا ميهٓٓا ايكٍٛ إ بكا٤ :يٮَٔ نطٚض١ٜ ٚايت١ُٝٓ

 .ا٫غتكطاضٚعسّ  يًعٓـ باغتُطاض ؾطٜػ١ هعًٗا، َكسض ضظم يسٜٗا

صٙ أَط نطٚضٟ هل ت١ُٝٓ ايكسضات ا٫خط، ٚإٜععظ بعهٗا  بني ايػ٬ّ ٚايت١ُٝٓ ايع٬ق١
امل١ٝٓٗ  ملٗاضاتاٚانتػاب ايتعًِٝ  غتبعاز َٔي٬ ممٔ تعطنٛا -ؽٱعطا٤ ايٓاايع١ًُٝ، 

إعاز٠ اٱعُاض عًُٝات  ي٬نطاط يف املاٍ ايهايف - عاَا  ملٔ بًػت اعُاضِٖ
 بٓا٤ ايكسضات ١َُٗ يف أٚد٘ تؿاب٘ ٚايت٬١ُٝٓغتجُاض ؾإ ي، ْ٘ؿػايٛقت يف . ٚايت١ُٝٓ

اىل داْب  ،َهتؿ١ٝ شاتٝا ايع١ًُٝ ميهٔ إٔ تهٕٛ ٚبايتايٞ ؾإٕ املٛاضز َٔ أدٌ تٛؾري
 ايؿطم. ٗاتٛغٝعغبٌ ايعٝـ ٚ ٖاتٛؾري

 ٚضؾع ت١ُٝٓ ايكسضات مث١ قه١ٝ ١َُٗ ػسض ا٫ؾاض٠ ايٝٗا ٖٛ إ تٛغٝع فا٫ت
يف  .ٚخٝاضات َتاس١ ؾطم تهٔ ٖٓاى ٫ٜتشكل اشا مل ع٢ً املػت٣ٛ ايؿطزٟ ايتٛقعات

بعض  تكًٝل اييت َٔ ؾأْٗا اٱق٬سات ت١ُٝٓ ايكسضات ٜؿٌُ، ْؿػ٘ ايٛقت
إعاز٠ هب إٔ تهٕٛ ايبس١ًٜ ٚ غبٌ ايعٝـ - اـس١َ املس١ْٝ خاق١ - ايكطاعات
باعتُاز طايب١ امل شات ايك١ًيٜٛات ٖٚٓا ؾإ َٔ أ٫ٚ .بطاَر ايت١ُٝٓ دع٤ا َٔ ايتسضٜب

ايت١ُٝٓ ٜٓبػٞ إ تعاجل ، ٚبؿهٌ أنجط ؼسٜسا ايكطاع. ملٛاد١ٗ َكازض ْٗر ؾاٌَ
ٚايتُٗٝـ اييت ؾطنت ع٢ً ؾ٦ات َع١ٓٝ يف اجملتُع اثٓا٤ تطبٝل  اٱقكا٤ ثكاؾ١  ايبؿط١ٜ

 َطس١ً ايعساي١ ا٫ْتكاي١ٝ.

 

                                                            
185

 - In Larger Freedom. “Towards Security, Development and Human Rights for 
All”. Report of the UN Secretary-General to the GA, September 2005. 
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 ّطئ٘ بسؤٓ٘ الطالو ّبياٛ ّالتينٔ٘ الكدزات بسامر تعبٝ٘ تستبط أٌ -

مػرتن٘:

تتذاٚظ ت١ُٝٓ قسضات ا٫ؾطاز  إ ت٪خص بأٚغع َعاْٝٗا، تطٜٛط ايكسضات هب إ
املتعاظ١ُ  ا٭١ُٖٝ َٔ ايطغِ ٚع٢ً. يهُإ ؼكٝل ا٫ٖساف ٚامل٪غػات ٚاجملتُع

 ايكسضات يت١ُٝٓ ٚايٓاؽ تكٛض اؿه١َٛ ؾإٕ يف ايعطام، ايبؿط١ٜ ٚزٚض ايت١ُٝٓ ملها١ْ
ٚيعٌ َٔ امل٬سغ ؾكسإ ايؿعٛض باهل١ٜٛ . يًُٛاط١ٓ ايه١ًٝ ايٛظا٥ـ َٔ باعتباضٖا دع٤ً

ٚايط١ٜ٩ املٛسس٠ يًعطاقٝني. ٚبايتايٞ ؼتاز دٗٛز تعب١٦ ايكسضات ٚبٓا٤ ايػ٬ّ اىل تٛؾري 
  ب١٦ٝ َكاؿ١ ط١ًٜٛ ا٫َس.

شيو إ  ا،شاتٗ سس يف غا١ٜ يٝػت ايكسضات ٫ٚبس َٔ ا٫عرتاف ٖٓا إ ت١ُٝٓ ٚتعب١٦
 ايٛط١ٝٓ ٚايتشسٜات ا٭ٚيٜٛات َٔ َٛاد١ٗ فُٛع١ ٜعين املسَط٠ ا٫ظَات َٔ اـطٚز

 ٚايؿعب اؿه١َٛ املطًٛب إ تهٕٛ يف زا٥ط٠ اغتٗساف ا٭َس ٚايط١ًٜٛ ا١ْٝ٫
 إطاض نُٔ َٚتػًػٌ بٛنٛح قسز ٖصا املػاض ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ. ايت١ُٝٓ يف ٚؾطنا٥ُٗا

. ايكطاع اْتٗا٤ بعس ايعطام بٓا٤ ٱعاز٠ ايؿا١ًَ ايٛط١ٝٓ ٚايت١ُٝٓ اٱْعاف بطْاَر
 :تؿٌُ ا٫تٞ  ٖصا ايربْاَر أٚيٜٛات

 ع١ًُٝ  بسا١ٜايتأغٝؼ يٚ - ٚؾطم ايػ٬ّ املكاؿ١زعا٥ِ  تععٜع ٚتٛطٝس
.املسَط يف أعكاب ايكطاع املسْٞ ٚطين تهأَ

 ايبؿط١ٜاملٗاضات  ٚتطٜٛط َٔ خ٬ٍ تعب١٦ ضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ اغتعاز٠ 
ايتدطٝط ٚ ،ايبٓا٤ َٚٗٓسغٛ ١املسْٝا٫عُاٍ  ؽطٝط مبا يف شيو املػتٗسؾ١،

ًب١ٝٓ ي اؿٝا٠ َٔ أدٌ إعاز٠ ايبٓا٤ َٛٗٓسغايكطف ايكشٞ ٚقهاٜا ٚ ايب٦ٝٞ
.ايتشت١ٝ

 ايؿؿاؾ١ٝ، ايكإْٛ ٚايعساي١ تععٜع غٝاز٠ ع٢ً، َع ايرتنٝع ْعاّ اؿهِ ق٬ح 
.ايٛط١ٝٓاملٛاضز  يف اغتدساّ ٚاملػا٤ي١

 ايتؿهري  فا٫ت تععٜع َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ إزاض٠ طٜٛط قسضاتت
املتعًك١  ايكهاٜا يف ٛظؿنيٚاملؿطعني ٚامل ايػٝاغٝني ٚقسض٠ ا٫غرتاتٝذٞ

بايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.
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ايؿا١ًَ  ٖساف٫أ ٚتعب٦تٗا ع٢ً ت١ُٝٓ ايكسضات دسٍٚ اعُاٍٜطنع إٔ ٖٚٓا ٫بس 
 ض١ٜ٩ ٚط١ٝٓ ايػعٞ يتشكٝل يفاملعتُس٠  ٚا٫غرتاتٝذٝات ٚايرباَر ًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜي

 َؿرتن١.

 االعناز ّالتينٔ٘ مً أدل الطٔاض٘اّلْٓات أفل للنطتكبل: -ثالجًا

ٖٞ  ايكطاع إىل ايػ٬ّساي١ َٔ ا٫ْتكاٍ  إ ع١ًُٝ بايؿعٌ نجري َٔ ايبًسإأنتؿؿت 
ايكطاع ٚيػٓٛات ط١ًٜٛ زا٥ط٠  َط٠ أخط٣ يفٗا نجري َٓ اش ٚقعت، خط١ٝ ع٬ق١ يٝػت

 ايت١ُٝٓ ٜتٛقـ. ؾإ َػاض، ٚقـ إط٬م ايٓاض. ٚعٓسَا وسخ ٖصا بعس
 

 أٚي١ٜٛ ؼتٌ يتشٍٛابؿرت٠ َابعس املطتبط١  ايتهايٝـ ايٓكط١ امل١ُٗ ٖٓا ٖٞ إ َعاؾ١
ايكسضات إعاز٠ تٛدٝ٘ ٚ اؾسٜس٠ ايٛط١ٝٓ ايكسضات بٓا٤، بس٤ا َٔ بايٓػب١ يًشه١َٛ ًَش١

 َٓعتػِٗ يف  يتشكٝل إزاض٠ ؾعاي١ يًُذتُعشه١َٛ ٚيً تٛؾري َػاس١َٔ أدٌ  ايكا١ُ٥
 ٚؼػني ٚا٭َٔ ايػ٬ّ اؿؿاظ ع٢ًٚ ،َهْٛات اجملتُعؾل بني اايتٛايكطاعات، ٚ

 ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.َ٪ؾطات 

 ٱعاز٠ بٓا٤ ايسٍٚ ٚاجملتُعات ٖٚٓا ٜٓبػٞ إ ٜؿطع ؾطنا٤ ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ زعِ
 ا٫ٖتُاّ ع٢ً رتنٝعب ٚشيو ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ٚامل٪غػ١ٝ ا٫دتُاع١ٝاهلٝانٌ 

 ايكإْٛ ، ٚسهِؿا١ًَاي ٚتععٜع ؾطم ايسميكطاط١ٝ إعاز٠ بٓا٤ امل٪غػاتعًُٝات 
َٔ  املػتساّ ايصٟا٫قتكازٟ  ٚغا٥ٌ ايعٝـ ٚتطٜٛط، ٚايٛقٍٛ اىل ايعساي١ ٚا٭َٔ

 .تُٓٝتٗا َٔ ايػٝطط٠ ع٢ً ايٓاؽ ؾأْ٘ متهني

عٛاٌَ ْٗٛنٗا نإ  إ ٫ؾتًا لاسًا سككت اييت ايبًسإ نجري َٔ ػطب١يكس عهػت 
 ا٭غٛام ع٢ً اخرتام ٚايكسض٠ ايؿاع١ً، اٱمنا١ٝ٥ ايسٚي١ ض٥ٝػ١: قطنات ث٬ث١ بؿعٌ

ايكسضات  بٓا٤ ؾإ . يصا186ا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغات يف ا٫بتهاض ع٢ً ٚايرتنٝع ايعامل١ٝ،
 ع٢ً خرب٠، َبًٓٝا ملػتشكنييًػهإ ا، ٚإ ت٪َٔ اغاغًا َػتسا١َ سكا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ

                                                            
186

 .                                        3124االُِ اٌّزؾذح، إٌمش٠ش اٌؼبٌّٟ ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ، ٔٙضخ اٌغٕٛة; رمذَ ثششٞ فٟ ػبٌُ ِزٕٛع،  - 



247 
 

ؾه٬ عٔ  ،اـاق١ بِٗ ا٫دتُاع١ٝ ايعطٚفتػصٜٗا اـربات ٚاحملًٝني ايػهإ ٚػاضب 
  ٚضغباتِٗ. أس٬َِٗ

 
 يف قًب ٚاجملتُع١ٝ ايكسضات امل٪غػ١ٝ إٔ تهٕٛ ،ايُٓٛشز ايتُٟٓٛ ٜتطًب بٓا٤

َػت٣ٛ  يف ٛقـ ايتسٖٛضي  ؿعبايه١َٛ ٚاؿ ملػاعس٠ ا٫غرتاتٝذٝات املػتكب١ًٝ
 ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. غًِ يًٓٗٛض يف املعٝؿ١ ٚتعب١٦ املٛاضز ٚايطاقات

 إْتاز ٚتٛظٜع غري قازضٜٔ ع٢ً يعب زٚض ؾاعٌ يف املٛظؿني نجري َٔ ايّٝٛ يف ايعطام،
 ٛنعِٗ ايطأَٖٔ اي٬َبا٠٫ ب غري ؾعاي١ ساي١ يف تطنِٗٚإ  .ايت١ُٝٓ املٓؿٛز٠  مثاض

ايكسضات  تٛاؾطٖٚٓا ؾإ  ايؿكط.ٚعسّ ايهؿا٠٤ ٚايٛقٛع يف بطا٥ٔ  يًؿػاز تػص١ٜ ٖٛ مبجاب١
 بٗسف إزخاٍ ؼػٝٓات ٚاـسَاتْٛع١ٝ ايػًع ن١ُٝ ْٚتاز نطٚضٟ ٱ، ايٛط١ٝٓ
 اٱْػإ. خٝاضات تٛغٝع أغاغٞ يف ٖٛ عٓكط، ٚيف َ٪ؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َػتُط٠

ع٢ً  اغرتاتٝذ١ٝ اعتُاز يت١ُٝٓ ٚا٫عُاض تتطًباملٓطًل ايط٥ٝؼ يتشسٜس َػاضات ا
ا٫ستٝادات  مبا ٜتُاؾ٢ َع ايٓتا٥ر املطد٠ٛ ٚأخط٣ يتٛيٝس قعٝس ايت١ُٝٓ املها١ْٝ،

ايت١ُٝٓ غرتاتٝذ١ٝ ايتٓؿٝص ايٓادح ٫ ميهٔ نُإ ٫ٖٚٓا  .اـاق١ يًُذتُع ايعطاقٞ 
 ًٜٞ: نُإ َاٚ ـًلايكسضات املطًٛب١ ايػٝاغات ٚٚدٛز  زٕٚ ايبؿط١ٜ

 ٚآ١َٓ  غ١ًُٝٚط١ٝٓ  تٛؾط ب١٦ٝ
 ّٜتػِ بسضد١ َٔ ايؿؿاؾ١ٝ ٚاملػا٤ي١. سهِ ؾعاٍ ْعا
  ٜتػِ بسضد١ عاي١ٝ َٔ ا٫ْتعاف ٚايُٓٛ. َتٓٛع  اقتكاز ٚطين
 ايت١ُٜٛٓ شات عٔ ا٫ٚناع ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚ بٝاْات َٚعًَٛات

 َكساق١ عاي١ٝ.

ٚ  -ٛنع خطط ت١ُٜٛٓ بعًًُٝا  اؿه١َٛ ايعطاق١ٝٚع٢ً ايطغِ َٔ بسأ 
 ايع١ًُٝ ٜتطًب ٖصٙ اغتُطاضغري إ  َٔ أدٌ تٓؿٝص ٖصٙ ايؿطٚط -

٠ّىٓ رؾذ٠ذ  .ايطنٛزٚايسَاض ٚ ا٫ظَاتغٓٛات َٔ بعس  ايتشسٜات املرتان١ُ َعاؾ١

 ثبالرٟ; اُ٘ اٌخ١بساد
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 :يف رلتلف اجملاالت الضساعّتاٜس  خفض -

 قسق١. يف ايعطام تتعطض هلا ؾطم ايػ٬ّ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ايتٗسٜسات اييتَاتعاٍ 
ممٔ ٜؿعطٕٚ با٫غتبعاز  ايتٛتطات ا٫دتُاع١ٝ، ٚاغتُطاض ٚدٛز اؾُاعات ايػاخط١ؾ

ٚا٫قكا٤ ؾه٬ً عٔ خطط ايعؿٛا٥ٝات ٚايؿكط ٚايبطاي١ ٚايتٗذري ايكػطٟ  ٚايتُٗٝـ
 يف ا١ٜ ؿع١، ٖٚٛ َاٜتطًب يًٛقٛعقاب١ً  ايؿاضع ايعطاقٜٞعين إٔ ػسز ايكطاع يف 

يصا ؾإ َٔ اٚيٜٛات  ا٫دتُاعٞ، ٚا٭َٔ ًِ٭ٟ تٗسٜس يًػ اغتعسازساي١  ٚدٛز
ٚبٓا٤ ايكسضات اـربات ٚاملعًَٛات ايعٌُ خؿض ٚتا٥ط ايكطاع َع تععٜع أنرب يتأَني 

بطاَر اْؿط١ ايؿطط١ املس١ْٝ، ْٚعع ايػ٬ح اىل داْب ايكهاٜا املتعًك١ بتطٜٛط 
ٕ. ٚإعاز٠ اٱزَاز ٚايتأٌٖٝ، ٚايعًُٝات اٱْػا١ْٝ ٚمحا١ٜ سكٛم اٱْػاٚايتػطٜح 

 ، ٫غُٝااملكازض اؾصض١ٜ يًكطاعاملبصٚي١ ملعاؾ١  ٖٚصا ٜتِ بايتعأَ َع أ١ُٖٝ اؾٗٛز
شات اي٤٫ٛات ايؿطع١ٝ احملت١ًُ بني اؾُاعات ٚاد١ إىل دٗٛز سٌ ايٓعاعات املعًك١ اؿ

  .ايب٬ز يف عُّٛ

 -ؾإ ايعطام باَهاْ٘  ،ٚا٫ضٖاب يف َػتٜٛات ايعٓـ ٓػيباض ايَع ا٫غتُطّ
 ٚغٝاغات ٚبطاَر اغرتاتٝذٝات قٝاغ١  -ايسٚيٝنيٚؾطنا٥٘ ايٛطٓني  َع بايتعإٚٚ
اييت ميهٔ إٔ إعطا٤ زؾع١ ملعٜس َٔ املبازضات َٚٔ اٱْػإ ايكِٝ ا٭غاغ١ٝ ٭هُإ ي

  ايتُٟٓٛ. ؾطم ايبٓا٤ تععظ

 ظ١َبعس اْتٗا٤ ا٫ إعاز٠ اٱعُاض ١َُٗ تٛيٞ ٖٛ نٝؿ١ٝ ايّٝٛ يعطاميف ا إ اـٝاض ايط٥ٝؼ
 املؿه٬ت املتؿاق١ٌُ ؿ اـطاب ايٛطين ٚتؿهٌٝ اٱْتاد١ٝ املؿاضٜع َٔ خ٬ٍ تطٜٛط

 .ٚق٫ًٛ اىل ؼكٝل ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ

آكاف التدٍْز الكٔنٕ للدّل٘ ّاجملتنع:   -

ط١ًٜٛ اىل تساعٝات ب١ٜٛٝٓ خطري٠ ع٢ً فٌُ أز٣ اغتُطاض ا٫ظَات يف ايعطام ملس٠ 
اٚناع ايسٚي١ ٚاجملتُع، ؾتُأغػت نجريًا َٔ املُاضغات ا٫مطاؾ١ٝ ٚساظت ايٝاتٗا 
ع٢ً ا٫عرتاف ا٫دتُاعٞ ٚتػًػًت يف اؿؼ اؾُعٞ يًٓاؽ، ؾعٗطت َٓعَٛات 

 ق١ُٝٝ تكّٛ ع٢ً ؾًػؿات تربٜط١ٜ يًػًٛنٝات ا٫مطاؾ١ٝ.
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تػِ بايٛاقع١ٝ َٔ ت اييت تطَٞ اىل تععٜع ا٫َٔ ا٫ْػاْٞ ٫بس إ إ ايػٝاغات ايت١ُٜٛٓ
سٝح ايكسض٠ ع٢ً ا٫ساط١ باملؿه٬ت ايكا١ُ٥ ٚا٫زضاى ايعك٬ْٞ يػبٌ ٚادطا٤ات 

تطًب َٔ اؾُٝع دٗسا . إش إ امل٪ؾطات اييت عهػتٗا َعطٝات ايسضاغ١، تسًٗا
سٝح ٜؿهٌ  ٜتشطى اؾُٝعٕ ٚأ ،٫ٜكاف ايتسٖٛض ايكُٝٞ باؾهاي٘ املدتًؿ١ اغتجٓا٥ٝا

ْٛعًا َٔ ايتأَني نس خػا٥ط َٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ نبري٠ً دًسا، ٚيهٔ ٫ ٜٓبػٞ إٔ 
ٜؿهٌ عسّ ٜكٝٓٓا ٫ستُاي١ٝ َجٌ ٖصٙ اـػا٥ط أٚ تٛقٝتٗا احملسز أٚ املطدح شضٜع١ يهٞ 

عًِ إٔ ٖٓاى خطط زاِٖ ٜ ؾاؾُٝع ،نٌ َا ًٜعّ يًتأَني نس ٖصٙ اٱَهاْات ٜتدص٫ 
 ا٫ ميهٔ عهػٗ ٖصٙ املُاضغات ٚايتٛدٗاتعًِ إٔ ايهطض ايصٟ تػبب٘ ٜتٌُ، نُا ٚق

ؾٝ٘ عٔ اؽاش اـطٛات  اؾُٝع تٗإٜٚقبٌ َطٚض ٚقت طٌٜٛ، ٚأْ٘ ٜعزاز َع نٌ ّٜٛ 
 اي٬ظ١َ يًشس َٓٗا.

: ستٔادات بياٛ الكدزاتأ ْٓهتكّإصالح ىعاو احلهه  -

ا٫زاضٟ ٚايٛظٝؿٞ ؾإ عًُٝات ايٓعاّ  إق٬ح يف احملسٚز٠ اؾٗٛز ع٢ً ايطغِ َٔ
٫ق٬ح اؿه١َٛ  اٖتُاَا عاد٬ َٔ تعب١٦ املٛاضز َٔ ادٌ ا٫عُاض ٚايت١ُٝٓ ٜتطًب

 ايتسخ٬ت اٚي١ٜٛإ تهٕٛ ع٢ً  اٚناع اؿهِ ٚاعتباضٙ دع٤ً َٔ غٝاغاتٗا ايعا١َ،
 :قاٚضع٢ً عس٠  َٓع١ُ ٲق٬حي املػتٗسؾ١

  ٚايتدًل َٔ املتهد١ُيعا١َ اهل٦ٝات اامل٪غػات ٚاق٬ح ٚتطؾٝل ،
.املٛظؿني يف ٚظا٥ـ ٚايتهطاض ا٫ظزٚاد١ٝ

  ّيسعِ ٛظؿٞ ايكطاع ايعاّمل مبا ٜ٪َٔ نؿاٜتٗا ٚاملٓؿع١ ا٭دطتععٜع سع 
.ايتؿاْٞا٫يتعاّ ٚثكاؾ١ تععٜع ٚاؿٝا٠  يتشػني ْٛع١ٝاملتطًبات ا٭غاغ١ٝ 

  ع٢ً  اؿهِ اتعًُٝ ٚإزاض٠ يتٓعِٝ ايكسضات املطًٛب١ ايٓكل اؿاز يفَعاؾ١
اعتُازأ  يف ايبسا١ٜ املٓاقب ايط٥ٝػ١ؼسز ؾٝٗا أٚيٜٛات  ٚؾل ايتعاٌَ إ ٜتِ

 .ع٢ً ايهؿا٠٤ ٚا٫زا٤ ٚا٫لاظ
عٛخ  إْؿا٤ مبا يف شيو ،ايت١ُٝٓ اٱزاض١ٜٚ ؼًٌٝ ايػٝاغاتتععٜع قسضات  •

 ػتك١ًامل ايػٝاغات
 . تشًٌٝٚسسات ايٚ
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 ٚٚنع  ايٛط١ٝٓ َٔ خ٬ٍ ادطا٤ تكِٜٛ ؾاٌَ ٚا٫ستٝادات ٓا٤ ايكسضاتب
  .ٚطًٓٝا بٓا٤ ايكسضاتي اـطٛط ايعطٜه١ ٚايرباَر

 

مهافش٘ الفطاد:  -

 ايؿػاز َػأي١ َعاؾ١ ايؿػاز يف ايعطام ايّٝٛ ٖٛ يعٌ َٔ اٚيٜٛات ايتكسٟ ٯؾ١
اييت ادطٜت سٍٛ ايؿػاز ٚاؿهِ  ٚػسض ا٫ؾاض٠ ٖٓا اىل ايسضاغ١. اؾصٚض ايعُٝل
ٚاييت خًكت  بسعِ ايربْاَر ا٫منا٥ٞ ي٬َِ املتشس٠ عاّ  187يف ايعطام ايكاحل

ظاٖط٠ َطن١ٝ ادتُاع١ٝ ٖسزت نٝإ اجملتُع ٚعطقًت َػريت٘ ايت١ُٜٛٓ  اىل إ ايؿػاز
ٚعطًت ايٝات٘ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١، ٚغاعست ع٢ً تهطٜؼ 

١، ٚٚغعت َػاس١ ايتؿاٚت ايطبكٞ ايؿكط ٚايتدًـ ٚظازت ْػب ايؿ٦ات احملطَٚ
)ايؿذ٠ٛ بني ايؿكطا٤ ٚا٫غٓٝا٤(، ٚأنعؿت ايؿعٛض باملٛاط١ٓ ٚازت اىل انعاف ايجك١ 
بني املٛاطٔ ٚايسٚي١، نُا ععظت ثكاؾ١ اي٤٫ٛ بس٫ َٔ ثكاؾ١ ا٫زا٤ ٚا٫لاظ مجٝعٗا 

 َهاؾش١نُا أظٗطت بٛنٛح إ أطط  أغُٗت يف عطق١ً َػاضات ايت١ُٝٓ ٚبطافٗا .
 اٱضاز٠ ٚغٝاب ٚقسٚز١ٜ املٛاضز ايتشت١ٝ، ايب١ٝٓ نعـ بػبب ناؾ١ٝ غري ايؿػاز

 أظٙشد وّب ٚا٫ضٖاب ٚايعٓـ ٚايبطاي١. يًكطاع ايػًب١ٝ اٯثاض اىل داْب ايػٝاغ١ٝ،

 تكٜٛض عاٌَ أنرب ٖٛ ايعطام يف ايؿػاز اْ Jeffrey Coonjohn أعشا٘ب دساعخ
 .188ايعطاقٞ ايكَٛٞ ا٭َٔ ٜٗسز عاٌَ أِٖ ٚثاْٞ اؿه١َٛ ملكساق١ٝ

 ثكاؾ١ ٚتععٜع ا٫ٍٚ إق٬ح: دبٗتني ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ؼسٟ ايؿػاز إ َٛاد١ٗ
ايؿػاز تكّٛ ع٢ً تطبٝل  اعتُاز غٝاغ١ ؾاع١ً ملهاؾش١ ايؿكط، ٚايجاْٞ َٚهاؾش١ ايٓعا١ٖ،

 َهاؾش١ تؿطٜعات ٚاقع١ٝ تسعُٗا ٚاعتُاز اغرتاتٝذ١ٝ اغرتاتٝذٝات ايتؿػٌٝ ايٛط١ٝٓ
 . ايؿػاز ٚتععٜع ؾطم اْؿاش ايكإْٛ
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 .                                                                          3123اٌفغبد ٚاٌؾىُ اٌظبٌؼ فٟ اٌؼشاق، دساعخ غ١ش ِٕشٛسح ،  -
188

 - Jeffrey Coonjohn,  Corruption in Post-Conflict Environments : An Iraqi Case 
Study, 2012.  
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اعادٗ بياٛ قدزات احلهْمات:  -

 َٚٛد١ٗ ٚق١ٜٛ ايعطام اىل تسابري ؾا١ًَ وتاز ايٓعاع(، بعس )َا ا٫ْتكاي١ٝ املطس١ً خ٬ٍ
ايسعِ  تكسِٜ ع٢ً ٜٓطٟٛ ٖٚصا. اؿه١َٛ قسضات اييت تععظ َٔ ايٓتا٥ر يتشكٝل

 ٚتبػٝط ٖٝانًٗا، ٚتطؾٝس ٚٚظا٥ؿٗا، َُٗاتٗا يتشسٜس ايعا١َ، ٚاهل٦ٝات يًٛظاضات
 ٚنع َٔ يتُهٝٓٗا اي٬ظ١َ َٚٗاضاتِٗ املٛظؿني ؾه٬ عٔ بٓا٤ َعاضف اٱدطا٤ات

 يتٛؾري ايعٌُ َٔ بس ٫ شيو، إىل باٱناؾ١. اٱزاض١ٜ ٚايرباَر ايػٝاغات ٚتٓؿٝص
 ثكاؾ١ ٚغطؽ ا٭زا٤ يتشػني احملسٚز٠ ٚايبؿط١ٜ املاي١ٝ يًُٛاضز ايؿعاٍ ا٫غتدساّ

 يًذُٗٛض.  اـسَات املكس١َ يف ٚاملػا٤ي١ ٚايؿؿاؾ١ٝ ايٓعا١ٖ

 املبازضات َٔ اؿه١َٝٛ ٜٓبػٞ إ تكّٛ ع٢ً فُٛع١ ايكسضات يت١ُٝٓ املػاعس٠ نُا إ
 تععظ قسضات اـربا٤ َسخ٬ت يتٛؾري املؿاضن١ ٚاغع١ َٔ تػطٞ َػاس١ إٔ ميهٔ اييت

 املك١ُُ ايتك١ٝٓ املػاعس٠ َٔ ناٌَ بطْاَر ٚق٫ًٛ اىل ايتؿطٜعات، اىل داْب بٓا٤
 اؿه١َٝٛ. ا٭دٗع٠ يف املٛظؿني ٚأزا٤ ،اهلٝانٌ ٫ق٬ح

أصالح الكطاع العاو:  -

ق٬ح ايكطاع ٱ اغرتاتٝذ١ٝ ؾا١ًَ تبين َا مل ٜتِ ايكسضات ٫ق١ُٝ هلا ت١ُٝٓ تبك٢ دٗٛز 
َبعجط٠،  ٚاؾٗٛز فعأ٠ ايتسخ٬تغٝبكٞ ، َجٌ ٖصٙ ا٫غرتاتٝذ١ٝ شيو إ غٝاب ايعاّ.

ٚايػٝاغ١ٝ  اٱق٬سات ا٫قتكاز١ٜايتػطٜع ب ايتشٍٛ يف ايٛقت ايصٟ تتطًب عًُٝات
 . ٚا٫دتُاع١ٝ

تتطًب ؼسٜح اهلٝهٌ ايٛظٝؿٞ  قٛاعس اؿهِ ايطؾٝس ٚتطغٝذ تعب١٦ ايكسضاتإٕ 
ايؿ٦ات َٔ مل٪غػات ايسٚي١، ٚتٓعِٝ ع٬قاتٗا املاي١ٝ، ٚبٓا٤ ٬َى ٜعهؼ مجٝع 

 ٚامل١ٝٓٗ. شيو إ ٖٝانٌ اؿه١َٛ ايّٝٛ أ٠قا٥ِ ع٢ً أغاؽ اؾساض٠ ٚايهؿ ايػهإ،
تعاْٞ َٔ اٱؾطاط يف املطنع١ٜ، َع تساخٌ يف ايٛظا٥ـ، ٚعسّ ٚدٛز ْعِ مجع ايبٝاْات 
ٚؼًًٝٗا، ٚنعـ ايػٝاغات ٚايتدطٝط ٚايتٓؿٝص ٚقسضات ايطقس ٚنعـ اٱزاض٠ 

 ؼػني أزا٤ ايكطاع ايعاّ. ٝػ١ٝ ؼٍٛ زَٕٚعٛقات ض٥ املاي١ٝ، مجٝعٗا
إٕ ايتهدِ ايهبري يف اـس١َ املس١ْٝ َٔ ْاس١ٝ، ٚا٫ؾتكاض إىل املٗاضات ايهاؾ١ٝ   
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ٚنعـ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ )مبا يف شيو يٓكل ايهبري يف ا٫غتجُاض 
اٱق٬ح.  ٚيف ٚتٛؾري ايؿطم ؾٌٝ ايؿباب(، هعٌ َٔ ايكعٛب١ مبهإ ايكٝاّ بع١ًُٝ

ا٫خت٫٬ت بني اؾٓػني يف تٛيٞ املٓاقب ايعًٝا، ٚعسّ ٚدٛز آيٝات  شيو إ
ٚاملػا٤ي١ يف  ايؿعاي١ٝ املطًٛب١ قشٝش١ تهُٔ َؿاضن١ املٛاطٓني يف قٓع ايكطاض سس َٔ

  اٱزاض٠ ايعا١َ.
ايكسضات بٓا٤ املعٜس َٔ يؼتاز أٜها  إ إق٬ح ايكطاع ايعاّ ٚاي٬َطنع١ٜ ا٫زاض١ٜنُا  

يتشػني إزاض٠ امل٪غػات، ٚا٫غتذاب١ يٮظَات. نُا إ ايهطٚضات ايت١ُٜٛٓ تتطًب 
أٜها تٛيٝس ايعُاي١ يف ايكطاع اـام، َٔ خ٬ٍ متهني ايكطاع اـام بس٫ َٔ بكا٥ٗا 

  غٛم ايعٌُ. ؾا٥ه١ يف ظٌ ١ُٖٓٝ ايكطاع ايعاّ ع٢ً

املؤضطٔ٘: ضٔاضات تعصش فسظ بياٛ الكدزات أعتناد  -

ايٓامج١ عٔ اغتُطاض ايكطاع  امل٪غػ١ٝ طًا يًهعـ املرتانِ يف ايكسضات ٚايطاقاتْع
 ٚؼًٌٝ ايهًٞ ا٫قتكاز قسضات بٓا٤ إعاز٠ ايّٝٛ إىل ًَش١ ساد١ ٖٓاى ط١ًٜٛ، يػٓٛات

 ٫بس إ تػع٢ اؿه١َٛ ايككٛض، هلصا ٚإزضانا. ايتشت١ٝ ٚايب٢ٓ َعُل يًػٝاغات
 يٛنع ا٫طط يسضاغات " َػتك١ً  "اٚع١ٝ ؾهط أعاخ يتأغٝؼ َطانع

 .ٚايٓكس١ٜ املاي١ٝ ايكهاٜا شيو يف مبا ايعطام، يف ايهًٞ ا٫قتكاز

 

ّتيْٓع االقتضاد  سفص -

 
إعساز ؾإ ، ا٫ْػإ باعتباضٙ دٖٛط ايت١ُٝٓٚؾكا ملباز٨ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ اييت تطنع ع٢ً 

ايطمس١ٝ أَط ساغِ يف اغتعاز٠ ايٓاؽ ٚمحًِٗ إىل ايعٌُ يف ايكطاعات ايطمس١ٝ ٚغري 
ميهٔ إٔ تؿعٌ   ٖٚٓا. ٓؿاطات ا٫قتكاز١ٜ ٚضؾع َػتٜٛات املعٝؿ١ ٚاؿس َٔ ايبطاي١اي

ايؿطانات بني ايسٚي١  َٔ خ٬ٍ تععٜع يتشؿٝع ايٓؿاط ا٫قتكازٟ زٚضًا ممٝعًا اؿه١َٛ
ْتٗا٤ املطنع١ٜ ٱعاز٠ اٱعُاض بعس اامل١ُٗ ٖٞ ٚ ،ٚايكطاع اـام ٚاجملتُع املسْٞ

ٖٓاى ساد١ يػٝاغات ٚط١ٝٓ تتعاٌَ َع ايتذاض٠ ٚايكٓاع١  ، ؾه٬ عٔ إايكطاع
 . ات ايت١ُٝٓ ٚا٫عُاضٚاملؿاضٜع يسعِ عًُٝ
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ّمالٜنتُالتعلٔهىْعٔ٘حتطني -

 
ايٓعاّ  يف تسٖٛضاي ٚد٘أبايتؿكٌٝ  -عطنت خط١ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ يكس 

غًطت ٱدطا٤ إق٬سات دصض١ٜ يف ٖصا اجملاٍ، ٚقس  تيف ايعطام، ٚزع ايتعًُٝٞ
ايه٤ٛ ع٢ً ا٭ثط ايػًيب يًٓعِ ايتع١ًُٝٝ ايباي١ٝ  ٚاملعطٝات ا٫سكا١ٝ٥ ايسضاغات

َٚػاُٖتٗا يف اؿؿاظ ع٢ً املػتٜٛات املطتؿع١ يًؿكط املازٟ ٚايبؿطٟ.
 اـكٛم، ٖٓاى ايعسٜس َٔ اجملا٫ت اهلا١َ اييت تتطًب ا٫ٖتُاّ، ْصنط َٓٗا ع٢ً ٚد٘

 يف املطاسٌ ناؾ١. ٚيعٌ ٚتسٖٛض ْٛع١ٝ ايتعًِٝايتعًِٝ  ا١َٝ٫ َٚ٪ؾطات ا٫يتشام يف
اق٬ح ايتعًِٝ بعس  بؿهٌ خام يف ايت١ُٝٓيف ايبًسإ َتٛغط١  ايط٥ٝؼ ايتشسٟ

أٜهًا  ا٫ٖتُاّنُا ٜتعني  ايجاْٟٛ يتشكٝل ايتٛاظٕ املطًٛب بني املتدككني ٚايؿٓٝني.
بتشػني ١َ٤٬َ ْٚٛع١ٝ ايبشٛخ اييت ػطٜٗا اؾاَعات ٚاملعاٖس املتدكك١، يهٞ 

يًُعطؾ١ عاي١ٝ اؾٛز٠. َٚٔ ؾإٔ ٖصا إٔ ٜععظ ا٫ْتكاٍ إىل ا٫قتكاز  تكبح َٓتذًا ٖاًَا
ايكا٥ِ ع٢ً املعطؾ١ ٚإٔ ٜٛؾط ؾطم عٌُ ملٔ يسِٜٗ َػتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايتشكٌٝ 

ايعًُٞ.
 

  مْثْق٘ فقاعدٗ معاز بياٛ -

َٛثٛق١  قاعس٠ َعطؾ١ٝ عسّ ٚدٛز يف ايعطامط٥ٝػ١ اي ت ايت١َُٝٓؿه٬يعٌ ابطظ 
 ز،يف ايب٬ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ا٫دتُاع١ُٝ٪ؾطات ايٛنع اؿايٞ يًبٝاْات سٍٛ ٚ

 ضامسٞضؾاز ٱ ٖٚٓاى ساد١ َاغ١ .بػبب عسّ ٚدٛز تعساز عاّ يًػهإ َٓص 
 ع٢ً قٝاغ١املسٜطٜٔ ٚايباسجني ٚاملػتجُطٜٔ ٚ ايػٝاغات َٚتدصٟ ايكطاضات

 يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚايتكسّ َٚطاقب١ ا٭زا٤ ًُؿاضٜعٚتٓؿٝص ؾعاٍ ي غرتاتٝذٝات٫ا
إهاز ٚ املؿه١ً تؿدٝل َٔ ايكعب ، يصا ؾإايبٝاْات ايسٚيٞا٫غتذاب١ يطًبات ٚ

  زٕٚ شيو. ا٭نجط دس٣ٚاؿٌ 
ضقس  أٚ ا٭ٖساف اٱمنا١ٝ٥ يٮيؿ١ٝ مٛ احملطظتكِٝٝ ايتكسّ  ئ تهٕٛ قازض٠ ع٢ً اؿه١َٛ

 ٚايتػص١ٜٚايب١٦ٝ  ٚايتعًِٝ ٚايكش١ٚا٫قتكاز  املتعًك١ بايػهإ ٚايرباَر ايػٝاغات
 ٚاملعًَٛات. ٚع٢ً ايطغِ َٔ ًبٝاْاتي ٚغٛم ايعٌُ َامل تتٛؾط يسٜٗا قاعس٠ ضق١ٓٝ
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٫ؽاش أْ٘ نطٚضٟ َٔ خهٛع عًُٝات ايتعساز ايػهاْٞ اىل ايتذاشبات ايػٝاغ١ٝ غري 
 ايصٟ ٜٛاد٘ اؾٗس ايتُٟٓٛ يف ايعطام. ايتشسٟ يف قُِٝ ٖٞٚ ،ايكطاضات

 ّفسظ الْصْل اىل العدال٘ الكاىٌْ تعصٓص سهه  -

 أٚ ايٓعاع ْعسٛا بػبباٚ ايصٜٔ ، املٓاطل ايٓا١ٝ٥يف  ايصٜٔ ٜكطٕٓٛايؿكطا٤، ٚايٓاؽ 
 ملعٛقات ؾطمايٓاؽ َٛاد١ٗ  ِٖ انجط ظطٚف ا٫قكا٤ ٚايتُٗٝـ ٚادٗٛا

 املػاعس٠ ايكا١ْْٝٛ اتخسَ. ٖٚٓا ؾإ غٝاز٠ ايكإْٛ ٚتكسِٜ ًعساي١ي ايٛقٍٛ
إىل  ٛقٍٛ اؾُٝعب ٜبؿط ٭ْ٘ اٱق٬ح، يف فاٍ ٫ غُٝا ًاَُٗ ًاعٓكط ٜؿهٌ
  .تاضىًٝا اييت تعطنت يًتُٝـاجملتُعات  مبا يف شيو ،ايعساي١

 االدتناعٔ٘التشتٔ٘البئ٘صٔاى٘ -11

  
اؾاز َٔ  تدؿٝـتٛؾري اـسَات ا٫دتُاع١ٝ اؾٝس٠ ٖٛ ؾطط أغاؽ يًإٔ  ٫ؾو

ايؿكط، ؾايتدًل َٔ اؿاي١ ايكش١ٝ املتسٖٛض٠ ٚايٛقٍٛ إىل تعًِٝ ٥٬َِ شٟ ْٛع١ٝ 
دٝس٠ أَط نطٚضٟ يتُهني ايؿكطا٤ ايصٜٔ ٫ ميًهٕٛ غ٣ٛ ق٠ٛ عًُِٗ يًدطٚز َٔ 
زا٥ط٠ ايؿكط. نُا ميهٔ إٔ ٜػاعس ايتشػٔ يف تكسِٜ اـسَات ا٫دتُاع١ٝ أٜهًا بكٛض٠ 

٥٫ك١، إش ميهٔ اغتشساخ ٚظا٥ـ َػتكط٠ يٮنجط تعًًُا  ؾطم عٌُ َباؾط٠ يف تٛيٝس
َٔ خ٬ٍ ضؾع ْػب١ املعًُني إىل ايت٬َٝص يف ايتعًِٝ ايعاّ، ْٚػب١ ا٭طبا٤ إىل املطن٢ يف 

 َطاؾل ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ايعا١َ.

ٚميهٔ نُإ اغتسا١َ ؼػٔ اـسَات ا٫دتُاع١ٝ عرب تؿذٝع املؿاضن١ ايؿعب١ٝ يف 
ًِٝ ايعاّ ٚاـسَات ايكش١ٝ. نُا إٔ ٚدٛز ع٬قات أنجط َتا١ْ بني إزاض٠ ٚمتٌٜٛ ايتع

امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚايكطاع اـام، ٜؿهٌ نُا١ْ يٛظا٥ـ أنجط ١َ٤٬َ ٚـرب٠ 
تع١ًُٝٝ أؾهٌ.

 
ٜطتهع بجبات ع٢ً ايهطا١َ اٱْػا١ْٝ اييت تععظ  ٚيف اجملٌُ، ؾإٕ ضغِ َػاض يًت١ُٝٓ

ٚايعساي١، ٚا٫ْكاف  ا٫قتكازٟ ٚايػٝاغٞ)ا٫ْسَاز ٚا٫غتٝعاب (ا٫دتُاعٞ ٚ
  ٚا٫ْكاف. عا٬ًَ ض٥ٝػًا يتشكٝل ا٫غتسا١َيٝؼ أَطا َطغٛبا ؾٝ٘ ؾشػب، بٌ أْ٘ أٜها 
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ٚايبؿط١ٜ  َٔ سٝح املٛاضز ايطبٝع١ٝ -ٚيف ايٛاقع، تتٛؾط مجٝع املكَٛات ايهطٚض١ٜ 
 ع٢ً ْطام ٚاغع زاخٌ ايبًس.  -ٚاملاي١ٝ 

 
مٛ َعاؾ١ ا٭ظَات اييت ؼسم يف ظطٚف ايتشٍٛ  ايرباَر تٛدٝ٘ تطًبٜ ٚباختكاض،

ٚمتهني املطأ٠، ٚمحا١ٜ ٚتععٜع سكٛم ا٭طؿاٍ ايصٜٔ  ايؿباب،بايتعًِٝ ٚايكش١ ٚؾ١٦ 
املطايبات ٜبسٚ إ  ،ظ١َيف ظطٚف َا بعس ا٫ٚ ١.ٜؿهًٕٛ دٖٛط َبازضات ايت١ُٝٓ ايبؿطٜ

 اييت ؽهع ي٬عُاض خط٫٣ٓاطل أاملَٔ  هجرياملٛاضز ايؿشٝش١ ي يتأَنيشات ا٭ٚي١ٜٛ 
 إ هب صٙ ايؿ٦ات ٚاؾُاعاتهليتُهني ابطاَر هلا َاٜربضٖا. ٚع٢ً أ١ٜ ساٍ ؾإ 

 تهٕٛ قازض٠ ع٢ً ضؾع ٚزعِ نٌ ؾ٦ات اجملتُع.

 قدزات الطلطات احمللٔ٘:  أعطاٛ أّلْٓ٘ لتطْٓس -

 اعطا٤ أٚي١ٜٛإ ا١ٜ تطًعات َػتكب١ًٝ يًٓٗٛض اجملتُعٞ ٫بس إ تطتهع أغاغًا ع٢ً 
ٚتععٜع  ايت١ُٝٓ ؼسٜات َٛاد١ٗ َٔ متهِٝٓٗ َٚٔ ثِ احمل١ًٝ، ايػًطات قسضات يتطٜٛط

املٓاطل  مجٝع يف احمل١ًٝ اؿهَٛات قسض٠ ٖٚٓا ٫بس َٔ ا٫عرتاف سكًا إ .ؾطم ا٫عُاض
 َٔ ٚععظت ايب٬ز تاضٜذ َٝعت اييت ايػًط١ َع َطنع١ٜ بايتعأَ -ايعطاق١ٝ قسٚز٠ 

ايسٚض َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ  اغتعاز٠ يصا ؾإ .ا٫ظ١َ غٓٛات خ٬ٍ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ تسَري
 يًتٓػٝل زقٝك١ َع نُإ آي١ٝ املهاتب ٚػٗٝع تأٌٖٝ يف ايعطام ٜتطًب إعاز٠ ٚا٫عُاض

 .املطنع١ٜ اؿه١َٝٛ ايػًطات َع

 يته١ًُ ايتك١ٝٓ اغتدساّ ٚيف ايٛقت ايصٟ ٜتِ ايتأنٝس ٚايرتسٝب باملػاعس٠ ايسٚي١ٝ يف
 َػاعس٠ يتكسِٜ َٚبتهط٠ دسٜس٠ َكاضبات إهاز ٫بس َٔ ،احمل١ًٝ ايكسضات ت١ُٝٓ دٗٛز

 املانٞ. يف عًٝ٘ ناْت مما ؾعاي١ٝ أنجط
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 خامت٘: 

ؾإ تعب١٦ يصا  ايػا١ٜ. ٚغ١ًٝ يتشكٝل ، بٌغا١ٜ يف سس شاتٗا يٝػت ا٫غرتاتٝذٝات
 ا٭ٖساف ايٛط١ٝٓ ايكسضات َع اـاق١ ببٓا٤ ٛط١ٝٓاي أ٫دٓس٠ ضبط ٜتطًبايكسضات 
 ؾُٝع اؾطازاملؿرتن١  ٛط١ٝٓايط١ٜ٩ اي، يٮغـ. َؿرتن١ ض١ٜ٩ ٚط١ٝٓ يف إطاضا٫خط٣ 

َبازضات ايت١ُٝٓ  يتٛدٝ٘ ا٫غرتاتٝذٞ شيو اٱطاض يتٛؾري قٌ أمجاعؿعب يٝػت اي
  .ايبؿط١ٜ

ؾعاي١  ٚاغرتاتٝذٝات غٝاغات غ١ًُٝتٓؿٝص ٚنع ٚ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َٔ خ٬ٍ تشكلت
ايػٝاغات ا٫غرتاتٝذٝات ٚ بني ٛثٝك١ايع٬ق١ َٔ خ٬ٍ اي ٖصا ٜٚتهحبطاَر ٖازؾ١. ٚ

ض١ٜ٩  يف َتذصض ع٢ً دسٍٚ أعُاٍ ايطنا٥ع ايج٬خ ع٢ً إٔ ٜطتهع هب. ٚايرباَر
 َٔ أد١ٌ ٚإزاضتٗا غًُٝ هب إٔ تهٕٛ َٛدٛز٠ايػٝاغات  نٌ ٖصٙ َؿرتن١. ٚط١ٝٓ

هب إٔ ٚ تععظ بعهٗا ايبعض ؾٗٞ ايعطام. بٓا٤ٱعاز٠  ايكسضات اي٬ظ١َ تأغٝؼ
 . ا٫ٖتُاّ ايهايف نٌتتًك٢ 

زٕٚ ٚدٛز  بٓذاح ٚبطاَر ايت١ُٝٓغرتاتٝذٝات ٫ميهٔ تٓؿٝص ا، ع١ًَُٝٔ ايٓاس١ٝ اي
 زٕٚ أٖساف ايػٝاغ١ إٔ تتشكل، ٫ ميهٔ ٚباملجٌ زاع١ُ.ٖٚازؾ١ ق١ٜٛ ٚ غٝاغات

       .ؾعاي١تسخٌ  ٚبطاَر اغرتاتٝذٝات
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 االطاز االضرتاتٔذٕ لتينٔ٘ الكدزات يف العسام

 السؤٓ٘ الْطئ٘                 
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ست٢ أٚؾطٖا  ،إٔ سٝا٠ اجملتُعاتٜط٣  عامل ا٫دتُاع ايؿطْػٞ آ٫ٕ تٛضٜٔ ٚاشا نإ
غ٢ٓ ٚأؾسٖا تعكٝسا ٚأنجطٖا سكا١ْ تبك٢ َٗسز٠ باـٛف ٚايعٓـ ٚاؿطب َٚٔ ثِ 

يف اجملتُعات  بٓا٤ ايكسضات ؾإ عًُٝات .ٜٓبػٞ أعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يًشصض ع٢ً ايجك١
٫ ٜٓبػٞ  ظطٚف ايعطام املجكٌ بُّٗٛ ا٫ضٖاب ٚايعٓـ ٚايؿػازيف  املتشٛي١ َجًُا ٖٛ

١ٜ ؾشػب، بٌ ٜٓبػٞ إ متتس تًو ايػٝاغات اؿه١َٛ املطنع ٜاتَػتٛ تكتكط ع٢ً إٔ
َبازضات  يف تػٌٗٝ يًعب زٚض تك٣ٛإٔ  ٚهب أٜها احمل١ًٝ امل٪غػات اؿه١َٝٛ اىل

ؾطم  تععٜعٚ ايكطاع اـام قسضات نُا متاز اىل بٓا٤ .ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ايت١ُٝٓ
 اٱطاض ا٫غرتاتٝذٞنُٔ تذعأ ت٫  ٖٞ عٓاقط ا٫عتباضات نٌ ٖصٙ .اغتجُاضٖا

 يف ؼطٜو ٚت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ املٓاغب١ تػِٗ إغٗاَا نبريا اييت َٔ ؾأْٗا إٔ يت١ُٝٓ ايكسضات
  ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. يكعٛز غًِ

اٱق٬سات بايػٝاغات ٚ ا٫يتعاّإىل  ٚايؿ٦ات اهلؿ١ تسعٛ ًؿكطا٤ي ١اؿايٝ إ ا٫ٚناع
احمل١ًٝ،  اتاؿهَٛٚايكها٤ ٚ مبا يف شيو ايسغتٛض ػاٖاتع٢ً كتًـ ا٫امل٪غػ١ٝ 

 ايتشسٜات، شيو إ ت١ُٝٓ ايكطاع اـامايٛط١ٝٓ ٚٚاـس١َ املس١ْٝ، ٚؽكٝل املٛاضز 
 َهجؿ١.َتعسز٠ ٚ املػاضات املطتبط١ بٗصٙ

عامل ايسضا١ٜٝٓٚ ا٫دتُاع١ٝ شات ختاَا ْكٍٛ، يف عامل ايّٝٛ املتػري باٜكاع غري َػبٛم، 
ٚاْٗٝاض  ،ٚتؿهو ايٓعِ ايؿُٛي١ٝ ،ايطأمساي١ٝ املتٛسؿ١عامل  ،املهُٕٛ ا٫غت٦كايٞ

نٌ ، أقبح ؾٝ٘ ايؿكط َعٛملا ٚايػٛم سانُا ،ٚتؿهو اجملتُعات اىل مجاعات ،اؿسٚز
 ايتٛد٘ ا٫غتبعازٟ ا٫قكا٥ُٜٞٓٛ ؾٝٗا  قؿٛؾ١ باملداطط غايبًا َا شيو ٜؿهٌ ب١٦ٝ

 ٚؾل هلا اغتسا١َ نُإتتطًب  املػتكبٌبٓا٤ ؾطم ؾإ املٓاقض يًت١ُٝٓ، يصا 
 ٛاضزامل املج٢ً َٔ ؼكل ا٫غتؿاز٠تعب٧ ايكسضات ٚ ا٭دٌ، ط١ًٜٛ ت١ُٜٛٓ اغرتاتٝذ١ٝ
 ري٫زاض٠ ايتػٝاعتُاز ْٗر ؾاٌَ اؿهِ ٚ ايتكسّ يفؾطم  اؿؿاظ ع٢ًٚ، ٚايطاقات

.ا٫دتُاعٞ 
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 السرية الراتيت

 لألستبذ الدكتىز عدًبى يبسني هصطفى 

yasinadn@yahoo.com 

                                                                         

         

  ق٬ح ايسٜٔقاؾع١  / 1956َٛايٝس: ايعطام 

 1979ن١ًٝ اٯزاب  -داَع١ بػساز -بهايٛضٜٛؽ عًِ ا٫دتُاع. 
 1982ن١ًٝ اٯزاب  -داَع١ بػساز -عًِ ا٫دتُاع اؿهطٟ َادػتري  
  داَع١ ٌٖ -زنتٛضاٙ: عًِ ادتُاع ايت١ُٝٓHull University–  املًُه١ املتشس٠

1991 
  ّ(. 2117ايسضد١ ايع١ًُٝ )أغتاش / بطٚؾٝػٛض عا 

  ْٞ(1997 -1994ض٥ٝؼ أعاخ أٍٚ )١٦ٖٝ ايتدطٝط ايعُطا 
  2113-1997بٝت اؿه١ُ ض٥ٝؼ قػِ ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ يف 
  2113-2112أَني عاّ بٝت اؿه١ُ 

  2114-2113ض٥ٝؼ ١٦ٖٝ ازاض٠ بٝت اؿه١ُ  

  2118عهٛ اهل١٦ٝ ا٫غتؿاض١ٜ ايعًٝا يتكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ايعطام . 
  ّ2112َطؾح ايعطام يط٥اغ١ املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ عا 

 ٛ2114-2111ط١ٝٓ ايعطاق١ٝ اغتؿاضٟ ٚطين ـط١ ايت١ُٝٓ اي 

  2117-2113اغتؿاضٟ ٚطين ـط١ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ايعطاق١ٝ 

 ض٥ٝؼ ؾ١ٓ تطٜٛط َٓاٖر عًِ ا٫دتُاع يف ايعطام 

mailto:yasinadn@yahoo.com
mailto:yasinadn@yahoo.com
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  ض٥ٝؼ ؼطٜط ف١ً زضاغات ادتُاع١ٝ / ايكازض٠ عٔ بٝت اؿه١ُ 

 ًِض٥ٝؼ ؼطٜط ف١ً ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ اييت تكسض عٔ اؾُع١ٝ ايعطاق١ٝ يع 
 ا٫دتُاع 

 ٞعهٛ زا٥ط٠ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ يف اجملُع ايعًُٞ ايعطاق 
 عهٛ ١٦ٖٝ ضعا١ٜ ايطؿٛي١ ايعطاق١ٝ غابكا 

 عهٛ ايًذ١ٓ ا٫غتؿاض١ٜ ملؿطٚع ضغِ غٝاغ١ محا١ٜ ايطؿٛي١ يف ايعطام 

 عهٛ اهل١٦ٝ ا٫غتؿاض١ٜ جمل١ً ْكس ٚتٜٓٛط ايكازض٠ عٔ َطنع ْكس ٚتٜٓٛط يف ايهٜٛت 

 2118يسضاغات ايعطاق١ٝ املعاقط٠ يف يٓسٕ يعاّ سا٥ع ع٢ً دا٥ع٠ ا 

  ّ2119سا٥ع ع٢ً دا٥ع٠ ايسضاغات ايعطاق١ٝ املعاقط٠ يف يٓسٕ يعا 

  2111خبري ٚطين ٱعساز غٝاغ١ ايتؿػٌٝ ايٛط١ٝٓ ايعطاق١ٝ. 

  ؿس ا٫ٕ-2113اغتؿاضٟ َطنع املعًَٛات ٚزعِ اؽاش ايكطاض / بٝت اؿه١ُ 

  / ؿس ا٫ٕ  -2114اغتؿاضٟ يف ٚظاض٠ ايتدطٝط 

  /2119-2117عهٛ فًؼ داَع١ تهطٜت 
  / ٞ2114عهٛ ؾطٜل ايعٌُ ا٫غتؿاضٟ يٛظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع-

2117 

  اٱؾطاف ع٢ً تٓعِٝ ٚإعساز ايعؿطات َٔ امل٪متطات ٚايٓسٚات ٚاؿًكات ايع١ًُٝ
 يف فاٍ ا٫ختكام.

 ُٝٓداَع١ بػساز-١/ ايسضاغات ايعًٝا أغتاش عًِ ادتُاع ايت 

  ًِاٱؾطاف ع٢ً عسز نبري َٔ أطاضٜح املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف َٝسإ ايت١ُٝٓ ٚع
 ا٫دتُاع

 .َٓاقؿ١ ايعؿطات َٔ اطاضٜح املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف كتًـ اؾاَعات ايعطاق١ٝ 
 عهٛ اهل١٦ٝ ا٫غتؿاض١ٜ جمل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات/ داَع١ بػساز 

 ن١ يف املٓتس٣ ا٫دتُاعٞ ا٫غٟٝٛ ا٫ٍٚ يف اهلٓس/ سٝسض اباز نإْٛ املؿاض
 2113ايجاْٞ/ٜٓاٜط 
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  ا٫بعاز ايجكاؾ١ٝ يتُهني املطأ٠ يف ايعطام، قانطات أيكٝت يف ن١ًٝ املٓكٛض اؾاَع١
2115-2117 

  ض٥ٝؼ خربا٤ َؿطٚع تكِٜٛ اق٬سٝات ا٫سساخ يف ايعطام بتهًٝـ َٔ قٓسٚم
بايتعإٚ َع ٚظاض٠   2111)ْؿص املؿطٚع عاّ   UNFPAإ ا٫َِ املتشس٠ يًػه

 ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يف بػساز ٚنطزغتإ( 
  املؿاضن١ يف نتاب١ ؾكًني يف زضاغ١ )خاضط١ اؿطَإ َٚػتٜٛات املعٝؿ١ يف

بايتعإٚ َع ايربْاَر ا٫منا٥ٞ يٮَِ  ايعطام(، ؾكٌ ايتعًِٝ ٚؾكٌ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ،
 (.2111سضت عاّ )ق UNDPاملتشس٠ 

 خبري إعساز َػح املعطؾ١ ٚاملٛاقـ ٚاملُاضغات                                          
Knowledge, A Attitude and Practice  ( (KAP ّايصٟ  2111يعا

ألعت٘ ٚظاض٠ ايتدطٝط ٚٚظاض٠ اٱع٬ّ ٚٚظاض٠ ايكش١ بايتعإٚ َع َٓع١ُ ا٭َِ 
 .املتشس٠ يًطؿٛي١ )ايْٝٛٝػٝـ(

  ،املؿاضن١ يف ٚضؾ١ عطض َػٛز٠ ْتا٥ر َػح َعاضف َٚٛاقـ ٚمماضغات ايؿباب
 اييت ْعُتٗا َٓع١ُ ايْٝٛٝػٝـ. 14/11/2114-12عُإ 

 عٌُ سٍٛ  "ايسغتٛض ٚسكٛم ايطؿٌ"  اييت ْعُتٗا َ٪غػ١   املؿاضن١ يف ٚضؾ١
 .2115متٛظ/ٜٛيٝٛ  28-24أضض ا٫ْػإ يف عُإ 

 سٍٛ ؾبه١ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ، اييت ْعُٗا ايربْاَر  املؿاضن١ يف ايسٚض٠ ايتعطٜؿ١ٝ
 .11/3/2116-6ا٫منا٥ٞ يٮَِ املتشس٠ يف بريٚت، يًُس٠ َٔ 

  املؿاضن١ يف َٛغٛع١ َس١ٜٓ تهطٜت ببشح بعٓٛإ "زٚض املٓعُات اؾُاٖري١ٜ
 .1998ٚامل١ٝٓٗ يف تهطٜت"، ْؿط يف َٛغٛع١ تهطٜت، 

  ْعُتٗا ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ املؿاضن١ ببشح يف ايٓس٠ٚ ايؿهط١ٜ اييت
 .21/2/2111بعٓٛإ "سكا١ْ ايكِٝ ٚزٚضٖا يف زض٤ ايػًٛى املٓشطف" بتاضٜذ 

  املؿاضن١ يف ْس٠ٚ "ايعطام ٚزٍٚ اؾٛاض: ض٣٩ َتبازي١" اييت ْعُٗا َطنع اـًٝر
 زٚي١ ا٫َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠.  3/2115/ 31-31يٮعاخ يًُس٠ َٔ 
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  ٚبايتعإٚ  2112زٚض٠ أعسٖا َعٗس ايتدطٝط ايكَٛٞ يف ايكاٖط٠ آشاض ا٫ؾرتاى يف
 سٍٛ إعساز تكاضٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ. UNDPَع بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ اٱمنا٥ٞ 

  ُ٘املؿاضن١ بٛضق١ عٌُ يف املًتك٢ ايجكايف ا٭ٍٚ ملطانع ايبشٛخ ايعطب١ٝ ايصٟ ْع
 .2111ؾباط  29-27ٕ يًؿرت٠ املٓتس٣ ايجكايف ايعطبٞ يف زاض غٝس٠ اؾبٌ/ يبٓا

 ( إعساز زضاغ١ ؾا١ًَCountry Profile: Iraq بتهًٝـ َٔ ؾ١ٓ ا٭َِ املتشس٠ )
(. ٚقس قسضت ESCWA-ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطبٞ آغٝا )ا٫غهٛا

 ، بعٓٛإ ايػٝاغات ا٫دتُاع١ٝ يف ايعطام.2116ايسضاغ١ عاّ 
 ؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ايعطب إعساز زضاغ١ ٚبتهًٝـ َٔ فًؼ ٚظضا٤ ايعٌُ ٚاي

بعٓٛإ )ٚاقع َ٪غػات ايعٌُ ا٫دتُاعٞ يف ايعطام( با٫ؾرتاى َع ايسنتٛض 
 .2112ألعت ايسضاغ١ نإْٛ ا٭ٍٚ -نطِٜ قُس محع٠

  إعساز زضاغ١ سٍٛ املتػريات ا٫دتُاع١ٝ يعطام َا بعس اؿطب نُٔ ايٓس٠ٚ اييت
َر ا٭َِ املتشس٠ اٱمنا٥ٞ يف ْعُٗا بٝت اؿه١ُ بايتعإٚ َع ايبٓو ايسٚيٞ ٚبطْا

عٓٛإ ايسضاغ١ )ض١ٜ٩ يف املتػريات  13/7/2113بتاضٜذ  UNDPايعطام 
 ا٫دتُاع١ٝ يعطام َا بعس اؿطب(.

  ٕإعساز زضاغ١ َٝسا١ْٝ با٫ؾرتاى َع ز. نطِٜ قُس محع٠ ٚز. ناٌَ ايعبٝسٟ بعٓٛا
يف َس١ٜٓ  )ا٭غط٠ ٚسكٛم ايطؿٌ يف فتُع قًٞ: زضاغ١ اغتط٬ع١ٝ َٝسا١ْٝ

 .2113. ألعت ايسضاغ١ يف ؾٗط أنتٛبط/ تؿطٜٔ ا٭ٍٚ بػساز(
  إعساز زضاغ١ با٫ؾرتاى َع ز. نطِٜ قُس محع٠ بعٓٛإ )ا٭طؿاٍ ايعإًَٛ يف

 . 2113زضاغ١ ٚقؿ١ٝ ألعت ايسضاغ١ يف سعٜطإ/ ْٜٛٝٛ -ؾٛاضع بػساز
  )اٱغٗاّ يف زضاغ١ بعٓٛإ )ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يف ايعطام: املػاضات ٚاٯؾام

ٚضؾ١ ايعٌُ عٔ ايعطام ٚاملٓطك١ بعس اؿطب / عٓٛإ ايٓس٠ٚ )َػا٥ٌ إعاز٠ 
متٛظ/  11-9ا٫عُاض ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ( عكست يف بريٚت       يًُس٠ َٔ 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطب بطعا١ٜ ؾ١ٓ ا٭َِ املتشس٠: ايًذ١ٓ  2113ٜٛيٝٛ 
آغٝا )ا٫غهٛا(ٚبايتعإٚ َع ايبٓو ايسٚيٞ. ْؿطت ايسضاغ١ يف ف١ً املػتكبٌ 

 .   2113أًٍٜٛ  26ايػ١ٓ     295ايعطبٞ/ ايعسز 
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 9-7بريٚت -اٱغٗاّ يف ا٫دتُاع ايعطبٞ يًتكِٝٝ ايعؿطٟ يًػ١ٓ ايسٚي١ٝ يٮغط٠ 
)أثط ا٫ست٬ٍ ٚاؿطٚب ٚايٓعاعات  بسضاغ١ بعٓٛإ 2113تؿطٜٔ ا٭ٍٚ/ أنتٛبط 

املػًش١ ع٢ً أٚناع ا٭غط٠ ايعطب١ٝ: زضاغ١ ساي١ ايعطام( ٚبطعا١ٜ ؾ١ٓ ا٭َِ 
 املتشس٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يػطب آغٝا )ا٫غهٛا( َع ايرتنٝع ع٢ً اؾٓسض.

 ايؿعٌ ٚايتشسٟ، ْؿطت -إعساز زضاغ١ بعٓٛإ ؾبهات ا٭َإ ا٫دتُاعٞ ايعطب١ٝ
 .2111يػ١ٓ  5زضاغات ادتُاع١ٝ/ ايعسز  يف ف١ً

  املؿاضن١ يف ايٓس٠ٚ اييت ْعُٗا بٝت اؿه١ُ َع بطْاَر ا٭َِ املتشس٠
سٍٛ )ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ( ببشح بعٓٛإ  2111غ١ٓ  UNDPاٱمنا٥ٞ

)ايت١ُٝٓ ملػتسا١َ بني إٜسٜٛيٛدٝا ايؿُاٍ َٚأظم اؾٓٛب: ض١ٜ٩ 
 .١ُٝ2111 املػتسا١َ يف ايعطام عاّ غٛغٝٛيٛد١ٝ(.ْؿطت يف نتاب ايتٓ

  "ٞاملؿاضن١ يف ايٓس٠ٚ اييت ْعُٗا بٝت اؿه١ُ سٍٛ " ايؿكط ٚايػ٢ٓ يف ايٛطٔ ايعطب
ببشح بعٓٛإ  "ايؿكط ٚاملؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ"، ْؿط يف نتاب ايؿكط ٚايػ٢ٓ يف 

 . 2112ايٛطٔ ايعطبٞ، بٝت اؿه١ُ، 
 عٝني ايعطب ايصٟ عكس يف ؾٗط ْٛؾُرب/ املؿاضن١ يف امل٪متط ايػٟٓٛ ٫ؼاز ا٫دتُا

 ببشح بعٓٛإ)ايعٛمل١ ٚسل اهل١ٜٛ(. 2111تؿطٜٔ ايجاْٞ/عاّ 
  َٓتدب١ يف ايعطام ،  ملٓاطلاٱغٗاّ يف زضاغ١ ا٭ٚناع ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ

 . 2115ايٝابا١ْٝ  JICAبتهًٝـ َٔ َ٪غػ١ 
  املؿاضن١ يف ادتُاع اـربا٤ ايصٟ ْعُت٘ ا٫غهٛا / ايعٛمل١ ٚآثاضٖا ا٫دتُاع١ٝ يف

زٜػُرب/نإْٛ ا٭ٍٚ  21-19املٓطك١ ايعطب١ٝ، ايصٟ عكس يف بريٚت يًُس٠ 
2115 . 

  ٞ2119ا٫غٗاّ يف ايتكطٜط ا٫غرتاتٝذٞ ايعطاقٞ ايكازض عٔ َطنع محٛضاب 
 ُع١ٝ يف ايعطام: ؼًٌٝ غٛغٝٛيٛدٞ(.بسضاغ١ بعٓٛإ )املطأ٠ ٚاملتػريات اجملت
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  ٞ2112ا٫غٗاّ يف ايتكطٜط ا٫غرتاتٝذٞ ايعطاقٞ ايكازض عٔ َطنع محٛضاب 
بسضاغ١ بعٓٛإ : اجملتُع ايعطاقٞ: َؿاٖس ايجابت ٚاملتشٍٛ )َؿرتى َع ز. نطِٜ 

 قُس محع٠ ٚ ز. ضغٍٛ َطًل(.

 ٝط ٚايتعإٚ ا٫منا٥ٞ إعساز اغرتاتٝذ١ٝ ايٓٗٛض ا٫دتُاعٞ ايعطاق١ٝ يٛظاض٠ ايتدط
2116. 

  2114-2111املؿاضن١ يف َ٪متط َٓاقؿ١ ٚثا٥ل اـط١ اـُػ١ٝ ايٛط١ٝٓ ايعطاق١ٝ 
 .8/11/2119-5اييت ْعُت يف اضبٌٝ يًُس٠ َٔ 

  ،املؿاضن١ يف ٚضؾ١ عٌُ "ا٫نازميٝني ايعطاقٝني ٚايعٌُ ايربملاْٞ: َؿاِٖٝ، خربات
بٞ بايتعإٚ َع َ٪غػ١ ٜٚػتُٝٓػرت َٚٗاضات"، اييت ْعُٗا َٓتس٣ ايبسا٥ٌ ايعط

اشاض  15-7يًسميكطاط١ٝ، ٚضابط١ ايتسضٜػٝني ايعطاقٝني، يف بريٚت يًُس٠ َٔ 
2119. 

  املؿاضن١ يف ٚضؾ١ ايعٌُ املتدكك١ ي٬ؼاز ايسٚيٞ يًٓكابات اؿط٠ ملٓاقؿ١
 .23/6/2116َٛنٛع اـكدك١ يف ايعطام ، اييت ْعُت يف ا٫ضزٕ ّٜٛ 

 ن١ًٝ اٯزاب/ داَع١ تهطٜت  بعٓٛإ "ْهتب يًعطام ايٛاسس  املؿاضن١ يف َ٪متط
 ٖذط١ٜ. 1428ضبٝع ا٫ٍٚ  29-28تاضىا َؿطقا" يًُس٠ َٔ 

 خبري إعساز غٝاغ١ ايتؿػٌٝ ايٛط١ٝٓ باملؿاضن١ َع َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ ILO اييت ،
 .2111أقطت ْٗا١ٜ عاّ 

 ( املؿاضن١ يف ٚضؾ١ ايعٌُ اييت ْعُتٗا ا٫غهٛاESCWAٛس ) بٓا٤ ايكسضات ٍ
 .2111ؾباط  21-15يف ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ ٚايت١ُٝٓ باملؿاضن١" / بريٚت   

  املؿاضن١ يف ْس٠ٚ غٝاغ١ ايتؿػٌٝ يف ايعطام اييت ْعُتٗا َٓع١ُ ايعٌُ ايسٚي١ٝ
/ 23-19بايتعإٚ َع ٚظاض٠ ايعٌُ ٚايؿ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يف اغطٓبٍٛ يًُس٠ َٔ 

 .2111نإْٛ أٍٚ 
  بٝت اؿه١ُ اىل املػطب ٚعكس غًػ١ً َٔ ايًكا٤ات ايجكاؾ١ٝ َع املؿاضن١ َع ٚؾس

ٚظاض٠ ايجكاؾ١ املػطب١ٝ ٚداَع١ قُس اـاَؼ ٚداَع١ َطانـ يف املًُه١ املػطب١ٝ 
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 28-21ٚا٫ط٬ع ع٢ً ػاضب َطانع ايجكاؾ١ ٚايؿهط يف املًُه١ املػطب١ٝ يًُس٠ َٔ 
 .2111أًٍٜٛ 

  ٕاملػح ايؿاٌَ يعطٚف ايعٌُ ْٚعا١ٖ املؿاضن١ يف ٚضؾ١ ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ بعٓٛا"
 26-23َٛظؿٞ ايكطاع ايعاّ يف ايعطام" اييت عكست يف اضبٌٝ/ ايعطام يًُس٠ َٔ 

 .2111تؿطٜٔ ثاْٞ 
  املؿاضن١ يف ادتُاعات َطادع١ ؾكٍٛ زضاغات اؿادات ا٫غاغ١ٝ غري املؿبع١ يف

 .2111نإْٛ ثاْٞ  31-31ايعطام، عكست يف عُإ َٜٛٞ 
 ْ س٠ٚ َ٪غػ١ املس٣ بٛضق١ بعٓٛإ )ا٭َٔ اٱْػاْٞ: أَٔ ايسٍٚ أّ أَٔ املؿاضن١ يف

/تؿطٜٔ ايجاْٞ 4ايٓاؽ  ( قطا٠٤ يف املهاَني ٚا٫ػاٖات ايسٚي١ٝ. عكست بتاضٜذ 
  2116ْٛؾُرب

  ،املؿاضن١ بٛضق١ سٍٛ ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٚؼسٜات ا٫ْسَاز ا٫دتُاعٞ يف ايعطام
 2116مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ نإْٛ ا٭ٍٚ/زٜػُرب َكس١َ إىل امل٪متط املٓعكس يف 

 سٍٛ )أثط اٱضٖاب ع٢ً ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ(.

  املؿاضن١ بٛضق١ بعٓٛإ )أٖساف ا٭َٔ اٱْػاْٞ اييت ؼككٗا ؾبه١ اؿُا١ٜ
١٦ٖٝ ضعا١ٜ / ا٫دتُاع١ٝ يٮطؿاٍ يف ايعطام( َكس١َ إىل َ٪متط ايطؿٛي١ ايجايح

 .2116ايطؿٛي١ يف ايعطام زٜػُرب 

  17-16املؿاضن١ يف امل٪متط ايعًُٞ ا٭ٍٚ يه١ًٝ اٯزاب/داَع١ تهطٜت بتاضٜذ 
، عٓٛإ ايبشح: اجملتُع ايعطاقٞ: ثٛابت ايتاضٜذ ٚاؾػطاؾٝا ٚقه١ٝ  2117ْٝػإ 

 ايٓٗٛض اجملتُعٞ.
  املؿاضن١ يف ايسضاغ١ اييت أقسضتٗا ٚظاض٠ ايتدطٝط ٚايتعإٚ اٱمنا٥ٞ بايتعإٚ َع

، زضاغ١ خاضط١ اؿطَإ َٚػتٜٛات املعٝؿ١ 2116ا٥ٞ يٮَِ املتشس٠ ايربْاَر اٱمن
 .يف ايعطام. املؿاضن١ يف ٚضق١ خًؿ١ٝ َع نتاب١ ث٬ث١ ؾكٍٛ ض٥ٝػ١
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  املؿاضن١ يف اؿًك١ ايٓكاؾ١ٝ "ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف ايعطام: تساعٝات املانٞ ٚنطٚضات
ٜٛط ؾهط٠ اؿهِ ايكاحل(، املػتكبٌ" بسضاغ١ بعٓٛإ )ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ ٚتط

 .2116، 42َٓؿٛض٠ يف ف١ً اؿه١ُ، ايعسز 
  املؿاضن١ يف امل٪متط ايجاْٞ ايصٟ ْعِ َٔ قبٌ ايطابط١ ايسٚي١ٝ يسضاغات ايعطام

، عٓٛإ ايبشح 2117سعٜطإ  15-13املعاقط ، ايصٟ عكس يف عُإ يًُس٠ َٔ 
 غٛغٝٛيٛدٞ(. ؼًٌٝ -)اجملتُع ايعطاقٞ: ا٭َٔ اٱْػاْٞ يف َؿرتم ططم

  :ٕاملؿاضن١ يف امل٪متط ايسٚيٞ سٍٛ أظ١َ ايبطاي١ يف ايٛطٔ ايعطبٞ ببشح بعٓٛا
ايبطاي١ ٚايتؿػٌٝ يف ايعطام: ؼًٌٝ َٔ َٓعٛض ايٓٛع ا٫دتُاعٞ َٚؿاضن١ املطأ٠ يف 

 .2118َاضؽ  18-17غٛم ايعٌُ . ايكاٖط٠ 

  عًِ : بعٓٛإاملؿاضن١ يف امل٪متط ايجاْٞ يه١ًٝ اٯزاب/ داَع١ تهطٜت ببشح

املٓعكس . اؿاد١ إىل زٚض تُٟٓٛ ؾاعٌ :ا٫دتُاع  ٚا٭َٔ ا٫دتُاعٞ يف ايعطام

 . 2118ْٝػإ،  28-27يًُس٠ َٔ 
 داَع١ تهطٜت ببشح بعٓٛإ/ يًبٓات املؿاضن١ يف امل٪متط ا٭ٍٚ يه١ًٝ ايرتب١ٝ :

 .2118 ؾطم ٚؼسٜات، آشاض: ٚايت١ُٝٓ ٚايٓٗه١اؾاَع١ 

  َٔأملؿاضن١ يف زضاغ١  يًُ٪متط ايجاْٞ يطابط١ زضاغات ايعطام املعاقط بعٓٛإ: ا٭
ا٫دتُاعٞ ٚؾبهات ا٭َإ ا٫دتُاعٞ يف ايعطام: إؾهايٝات ب١ٜٛٝٓ ٚخٝاضات 

 . 2118متٛظ/ٜٛيٝٛ  18-16متهٝٓٝ٘. قسّ ايبشح يف امل٪متط املٓعكس يف يٓسٕ 
  املؿاضن١ يف امل٪متط ايٛطين سٍٛ اؾطمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ، ايصٟ عكس يف

، بايتعإٚ َع ايربْاَر اٱمنا٥ٞ يٮَِ املتشس٠ ٚفًؼ ايكها٤ 2118اغطٓبٍٛ آب 
ا٫ع٢ً، عٓٛإ ايسضاغ١ املكس١َ: اؾطمي١ املٓع١ُ يف ايعطام: ؼًٌٝ غاٜهٛ 

 غٛغٝٛيٛدٞ.
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 23-21ازٟ ايٛطين ا٭ٍٚ يف ايعطام املٓعكس يًُس٠ َٔ املؿاضن١ يف املٓتس٣ ا٫قتك 
، عٓٛإ ايبشح " ايػٝاغ١ ا٫دتُاع١ٝ يف ايعطام: اٱؾهايٝات 2119آشاض 

 ٚخٝاضات ايٓٗٛض".
  يف َس١ٜٓ ايٓذـ  2119املؿاضن١ يف َ٪متط ايطؿٛي١ اـاَؼ املٓعكس يف آشاض

: خٝاضات ايتسخٌ َٔ ا٭ؾطف، عٓٛإ ايٛضق١: ايت١ُٝٓ املبهط٠ يًطؿٛي١ ايعطاق١ٝ
 أدٌ ايتُهني.

  املؿاضن١ يف َ٪متط َطنع ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ يف داَع١ ايٓٗطٜٔ املٓعكس
، عٓٛإ ايٛضق١: ا٭َٔ اٱْػاْٞ  ٚايػٝاغ١ ا٫دتُاع١ٝ يف 25/3/2119ّٜٛ 

 اجملتُع املأظّٚ.
 بين ع٢ً اعساز زضاغ١ بعٓٛإ "تكِٜٛ أْع١ُ مجع املعًَٛات عٔ نشاٜا يعٓـ امل

 UN ) (أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ " بتهًٝـ َٔ ٚظاض٠ املطأ٠ ٚا٫َِ املتشس٠ يًُطأ٠

Women  2111، متٛظ. 
  املؿاضن١ يف امل٪متط ايسٚيٞ يه١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات ببشح بعٓٛإ )ايبٓا٤ املعطيف ٚت١ُٝٓ

 .2111، انتٛبط 13-12املطأ٠: ا٫ؾهايٝات املٓٗذ١ٝ يًُٓتر ايبشجٞ( يًُس٠ َٔ 
  املؿاضن١ يف َ٪متط بٝت اؿه١ُ سٍٛ " بٓا٤ ايسٚي١ "  ببشح بعٓٛإ " بٓا٤ ايسٚي١

 19-18ٚخٝاضات ايػٝاغ١ ا٫دتُاع١ٝ يف ايعطام"، املٓعكس يف بػساز يًُس٠ َٔ 
 .2112نإْٛ ايجاْٞ 

  إعساز زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يًربْاَر ا٫منا٥ٞ يٮَِ املتشس٠UNDP   عٔ اؿهِ ايكاحل
. ألعت ايسضاغ١ ١ ٌ ملعطٝات ْتا٥ر َػح ؾبه١ املعطؾ١ ايعطاقٝيف ايعطام/ ؼًٝ

 .2112ؾباط/ؾرباٜط 
  املؿاضن١ نُٔ ؾطٜل خربا٤ ٱعساز زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ َعُك١ سٍٛ اهلذط٠ ٚايٓعٚح يف

، ألعت ايسضاغ١ UNFPAايعطام، بتهًٝـ َٔ قٓسٚم ا٫َِ املتشس٠ يًػهإ 
 .2112يف ْٝػإ 
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 ْعُتٗا ١٦ٖٝ ا٫َِ املتشس٠ يًُػاٚا٠ بني اؾٓػني املؿاضن١ يف ٚضؾ١ ايعٌُ اييت 
ٚمتهني املطأ٠ ي٬ط٬ع ع٢ً ايتذطب١ املكط١ٜ يف املٛاظْات املػتذٝب١ يًٓٛع 

 بايكاٖط٠. 2112َاضؽ  19-13ا٫دتُاعٞ يًُس٠ َٔ 
  املؿاضن١ يف ايٓس٠ٚ ايع١ًُٝ اييت ْعُتٗا ٚظاض٠ ايؿباب يف ايعطام بعٓٛإ "ا١َٝ٫ بني

اب يف اجملتُع ايعطاقٞ" ببشح بعٓٛإ "ايتؿػٌٝ ٚاملتػريات اجملتُع١ٝ يف أٚغاط ايؿب
 .2111تؿطٜٔ  ايجاْٞ  31ايعطام"، بتاضٜذ 

 زضاغات َٓؿٛض٠ ٚغري َٓؿٛض٠:
اؾُع١ٝ -ف١ً ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ-غٛغٝٛيٛدٝا ا٫مطاف يف اجملتُع اؿهطٟ -1

 .2111ايعطاق١ٝ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ/ بػساز غ١ٓ 
زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يبعض أمناط اؾطا٥ِ اـطط٠ يف ايعطام. املعٗس ايعايٞ يًتطٜٛط ا٭َين  -2

 .1994ٚاٱزاضٟ، 
ايػًٛى املٓشطف يف ظطٚف ا٭ظَات، عح ْؿط يف  اؿه١ُ )ايػًٛى املٓشطف  -3

 . 1999بػساز -ٚايٝات ايطز اجملتُعٞ(، غًػ١ً املا٥س٠ اؿط٠، بٝت اؿه١ُ
 .١ٜ1992، عح غري َٓؿٛض، املٓعٛض ايػٛغٝٛيٛدٞ يًشهط -4
املطأ٠ ايعطب١ٝ بني ثٛابت ايكِٝ ٚؼسٜات ا٫خرتام، عح أيكٞ يف َ٪متط  -5

 .2112ا٫دتُاعٝني ايعطب/ أنتٛبط 
ايٓٗٛض اجملتُعٞ: َػتكبٌ ٜبٓٝ٘ اؾُٝع. قانط٠ أيكٝت يف اجملُع ايعًُٞ  -6

 .2112ايعطاقٞ/ؾباط 
يف اجملُع ايعًُٞ ايعطاقٞ/ بػساز  قانط٠ أيكٝت-اجملتُع املسْٞ املعاقط يف ايعطام -7

13/4/2113. 
اجملتُع املسْٞ يف ايعطام: ايتشسٜات ٚاٯؾام /قانط٠ أيكٝت يف بٝت اؿه١ُ،  -8

 نُٔ ًَـ اجملتُع املسْٞ. 36ايعسز  ْؿطت يف ف١ً اؿه١ُ 2113
 .2111َٔ َٓؿٛضات بٝت اؿه١ُ،  ايسٚي١ ٚاجملتُع، :َطادع١ تطمج١ نتاب تطنٝا -9
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َٔ َٓؿٛضات بٝت  ١Sociology: New Directions نتاب َطادع١ تطمج -11
  .   2112اؿه١ُ 

 1-31املؿاضن١ يف َ٪متط ١٦ٖٝ ضعا١ٜ ايطؿٛي١ ايعطاق١ٝ املٓعكس يف اضبٌٝ يًُس٠ َٔ  -11
 ، ببشح بعٓٛإ "ايطؿٛي١ ٚاملتػريات اجملتُع١ٝ يف ايعطام".  2115نإْٛ ا٭ٍٚ/ٜٓاٜط 

، ”2116"خاضط١ اؿطَإ َٚػتٜٛات املعٝؿ١ يف ايعطام اعساز ٚضق١ خًؿ١ٝ يسضاغ١ -12
 .2116بعٓٛإ " َعاٖط اؿطَإ يف قٝط املػهٔ ايعطاقٞ"، متٛظ 

ا٫ؾطاف املؿرتى ع٢ً اططٚس١ زنتٛضاٙ يف عًِ ا٫دتُاع ظاَع١ زَؿل  -13
بعٓٛإ "ايعٓـ ايٓاتر عٔ اؿطٚب ٚع٬قت٘ ببعض ا٫َطاض: زضاغ١ يع١ٓٝ َٔ 

 قٝني املكُٝني يف َس١ٜٓ زَؿل.ا٫طؿاٍ ايعطا
املؿاضن١ بٛضؾ١ عٌُ املٓاٖر ايرتب١ٜٛ اييت أقاَتٗا ١٦ٖٝ ايٓعا١ٖ ايعطاق١ٝ بايتعإٚ - 14

بٛضق١ عٌُ بعٓٛإ   )ايؿػاز ٚسهِ  21/4/2111َع ٚظاض٠ ايرتب١ٝ بتاضٜذ 
 ايكإْٛ/ اؿاد١ اىل ؾِٗ تُٟٓٛ ؾاٌَ(.

اؾاَعٞ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات/ داَع١  املؿاضن١ يف ْس٠ٚ نُإ اؾٛز٠ ٚا٫زا٤ -15
 . 17/4/2111بػساز املٛغ١َٛ )أزا٤ ايتسضٜػٞ اؾاَعٞ بني ايتُٝع ٚا٫بساع( ّٜٛ 

املؿاضن١ بٓس٠ٚ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ اييت ْعُت يف نٛا٫ ٫َبٛض بايتعإٚ بني بٝت -16
 .  2113نإْٛ ايجاْٞ  23-19اؿه١ُ ٚداَع١ ٬َٜا يف َايٝعٜا / 

ؿاضن١ يف امل٪متط ايعًُٞ ايسٚيٞ ايطابع يٲسكا٥ٝني ايعطب املٓعكس يف بػساز امل-17
ببشح بعٓٛإ "املطأ٠ ايعطاق١ٝ ٚايت١ُٝٓ:  2113ْٛؾُرب  22-21يًُس٠ َٔ 

 اؾهايٝات ايتُٗٝـ ٚؾطم ايتُهني. 
املؿاضن١ يف امل٪متط ايعًُٞ ايسٚيٞ ايطابع يٲسكا٥ٝني ايعطب املٓعكس يف بػساز -18

ببشح بعٓٛإ "مٛ ؾِٗ أؾهٌ يًتُهني باعتباضٙ  2113ْٛؾُرب  22-21ٔ يًُس٠ َ
 ع١ًُٝ ت١ُٜٛٓ". 

املؿاضن١ يف املًتك٢ ايعطبٞ ا٫ٍٚ سٍٛ " زٚض ايؿباب يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ" املٓعكس -19
ايؿبابيف بػساز ببشح بعٓٛإ "  2113زٜػُرب/ نإْٛ اٍٚ  17-15يًُس٠ َٔ 

 ايعطاقٞ  ٚاملتػريات اجملتُع١ٝ: 
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 ايتُهني َٔ أدٌ ايت١ُٝٓ ٚايػ٬ّ".      

آشاض  -املؿاضن١ يف امل٪متط ايسٚيٞ ملهاؾش١ اٱضٖاب املٓعكس يف بػساز -

 ببشح بعٓٛإ "اٱضٖاب ْكٝض ايت١ُٝٓ".  

،  عح بعٓٛإ "ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يف ايعطام: َػاض َتعجط" َٓؿٛض يف ايعسز -

.ف١ً إناؾات، اجمل١ً ايعطب١ٝ يعًِ ا٫دتُاع، بريٚت، خطٜـ 

عح بعٓٛإ ايسٚض ايتُٟٓٛ يًذاَع١ ايعطاق١ٝ، َٓؿٛض يف ايعسز ا٭ٍٚ َٔ ف١ً ْكس -

 . ٚتٜٓٛط، ايكازض٠ يف ايهٜٛت، أٜاض 

هتب املٓؿٛض٠:يا
ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٚاملتػريات اجملتُع١ٝ يف ايعطام: ؼًٌٝ غٛغٝٛيٛدٞ، زاض ايعاضف، -

 بريٚت، 
عُإ، يًٓؿط،  ٤غٛغٝٛيٛدٝا ا٫مطاف يف اجملتُع املأظّٚ: ايعطام منٛشدا، زاض إثطا-

 
 .، بٝت اؿه١ُ، اجملتُع ايعطاقٞ ٚزٜٓاَٝات ايتػٝري: ايتشسٜات ٚايؿطم-
ايت١ُٝٓ املبهط٠ يًطؿٛي١ ايعطاق١ٝ: خٝاضات ايتسخٌ َٔ أدٌ ايتُهني، بٝت اؿه١ُ، -

 .بػساز، 
 )َؿرتى( ؼًٌٝ ايٛنع ايػهاْٞ يف ايعطام -

                                    

 ؼت ايطبع: 

 احملسزات ايت١ُٜٛٓ يًُطأ٠ ايعطاق١ٝ 

 ايبًسإ املتشٛي١/ ساي١ ايعطاميف ا٫َٔ ا٫دتُاعٞ ٚاهلؿاؾ١ 


