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 مِت ايرري املُٗرر١ املٛقررٛعات َررٔ يعرردُ  ايتكسٜررس ٖرررا ٜعررس 

 ّ، 9102 ٜٛيٝرررٛ غرررٗس خررر٬ٍ أضررر از ًَتكررر٢ يف يًشرررٛاز ٗررراطسُس

 اجملرا٫ت،  طبتًف يف املًُه١ َفهسٟ َٔ َتُٝص٠ خ ١ُْ ْٚاقػٗا

ِ  اسبررٛاز أثررسٚا  ٚايرررٜٔ ِ  ا٠٤اي ِٓرر بررازا٥ٗ ٍ  اهلا فرر١ َٚكرتسرراتٗ  سررٛ

 :  ايتاي١ٝ ايككاٜا

 . ٚايتأثري ا٭ثس املًُه١.... ايعػسٜٔ ق١ُ •

 .املطتك ٌ يف ايٛظا٥ف •

ّٛ : ٖرر 0441 ازبدٜرد٠  ايتعًُٝٝر١  ايٛظا٥ف ٥٫ش١ • ٞ  ٍذبر  ْرٛع

 .  يًتعًِٝ

 ايعسبٝرر١ املًُهرر١ يف ايتُررٛز ٚتطررٜٛل ٚإْترراز ايٓخٝررٌ شزاعرر١ •

 .ايطعٛ ١ٜ
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 :ٍاملمخص التٍفًذ 

 24أغرررررررازت ايٛزقررررررر١ ايس٥ٝطررررررر١ إ  إٔ يرررررررد٣ املًُهررررررر١    

ًَُعَؿررررررررٓ ايكٕرررررررران ايؿررررررررٝد٫ْٞ يف ا يٮ ٜٚرررررررر١، ٚإٔ ًؿررررررررسِخا 

يدٜرر٘ ايعدٜررد َررٔ َكَٛررات ٚفررسف      ،اٚاعررًد اضررٛٙق ّدع ررُٜ املًُهرر١

ازبٝرررررررد٠ يًُٓتذرررررررات    ايطرررررررُع١ٜتُجرررررررٌ أُٖٗرررررررا يف:   ايٓذرررررررا  

ايررررردعِ اسبهرررررَٛٞ اي٬ضبررررردٚ  يتُٓٝررررر١ ايكٕررررران  ، ٚايطرررررعٛ ١ٜ

ايؿررررٝد٫ْٞ عررررت َررررٓض ايتطرررر٬ٝٗت ملْػررررا٤ املؿرررراْ  يف املرررردٕ      

تشداخ ايعدٜرررررد َرررررٔ ايرررررتاَر ايررررري ترررررصأَ   ايؿرررررٓاع١ٝ، ٚاضررررر 

تطررررٌٗٝ إ  ٚايرررري تٗرررردف  4202املًُهرررر١  ز٩ٜرررر١َرررر   إط٬قٗررررا

املدررررسا٤ات ايًٛدطررررت١ٝ ٚ عررررِ ايتؿرررردٜس اشبررررازدٞ يًُٓتذررررات      

ا٫ستٝررراز جباْررر   . احملًٝررر١ بٗررردف املػرررازن١ يف ايٓررراتر احملًررر٢   

، ايؿررررررشٞ ايهرررررر ري ٚاملتٓرررررراَٞ يٮ ٜٚرررررر١ ٚاملٓتذررررررات ايٕ ٝرررررر١   

 .  يػسا٤ ا٭ ١ٜٚ ازبٓٝط١ ايتٛد٘ املتصاٜدٚ

 متٗٝدٜرررر١  َكدَرررر١ إ  املغرررراز٠  ايس٥ٝطرررر١ ايٛزقرررر١  تكررررُٓ 

 ايعسبٝررر١ املًُهررر١ ٚاْكرررُاّ ،(G20) ايعػرررسٜٔ صبُٛعررر١ سرررٍٛ

 ايٛسٝرررد٠ ايعسبٝررر١ ايدٚيررر١ ٖرررٞ املًُهررر١ ٚنرررٕٛ هلرررا، ايطرررعٛ ١ٜ

 اْكررررررُاَٗا َررررررٔ ايطررررررعٛ ١ٜ اضررررررتفا ت ٖٚررررررٌ اجملُٛعرررررر١، يف

 اي ٝررررررررإ  بعررررررررس تُرررررررر ٚاخُت ،(G20) ايعػررررررررسٜٔ جملُٛعرررررررر١

 - أٚضررررررانا( G20) ايعػررررررسٜٔ صبُٛعرررررر١ يكُرررررر١ اشبترررررراَٞ

 . ايٝابإ

 ْاقػررررتٗا ايرررري املٛقررررٛعات ٭بررررسش ا٭ٍٚ ايتعكٝرررر  ٚعررررس 

 اقتؿررررا ٟ يُٓررررٛ ٚايطررررعٞ ايعرررراملٞ، ا٫قتؿررررا : َٚٓٗررررا ،ايكُرررر١

 َرررررٔ املْتررررراز ٚفرررررا٥  ٚا٫ضرررررتجُاز، ٚايتذررررراز٠ قرررررٟٛ، عررررراملٞ

 ذات ٝرررررر١ايتشت اي ٓٝرررررر١ يف ٚا٫ضررررررتجُاز ٚا٫بتهرررررراز، اسبدٜررررررد،
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 َررررٔ ٚغريٖررررا ايفطررررا  َٚهافشرررر١ ايعاملٝرررر١، ٚاملايٝرررر١ ازبررررٛ ٠،

 ٢اْتٗرررر ايرررري امل٬سعررررات بعرررر  إ  أغرررراز نُررررا. املٛقررررٛعات

 .يًك١ُ اشبتاَٞ اي ٝإ إيٝٗا

 سرررٍٛ اسبررردٜح إٔ عًررر٢ دأٞنررر فكرررد ايجررراْٞ ايتعكٝررر  أَرررا

 ايطٝاضرررر١ بررررنا َصػٙبرررر ٜهررررٕٛ إٔ إ٫ ميهررررٔ ٫ ايعػررررسٜٔ قُرررر١

ُّ نْٛٗررررا عررررٔ تعرررردٚ ٫ ايكُرررر١ ٚإٔ ٚا٫قتؿررررا ،  يًٓكرررراؽا ًعرررردب

ٌ  ايهررت٣ ايرردٍٚ بٗررا  تٗررتِ ايرري ايهًٝرر١  ايككرراٜا سررٍٛ  بػرره

ٍ  ٚتطررررررتجُس أضاضرررررٞ،   ايكُرررررر١ يف تٛادررررردٖا  املػررررررازن١ ايررررردٚ

 نُررررا املؿررررا ، ٚذبكٝررررل امل ررررا زات ٚ عررررِ املٛاقررررف يتٛسٝررررد

 شعُررررا٤ َرررر  ايجٓا٥ٝرررر١ ا٫دتُاعررررات يعكررررد َٛاتٝرررر١ فسؾرررر١ أْٗررررا

 تٛدٝرررر٘ عًرررر٢ تعُررررٌ  ٚيرررر١ ٚنررررٌ ايعررررا ، يف ايس٥ٝطرررر١ ايرررردٍٚ

 ايعررراملٞ َسنصٖرررا ٚفرررل َٓٗرررا ٚتطرررتفٝد ،َؿررراسبٗا فرررلٚ  ايكُررر١

ٍ  ذبكرررررريٖا ٚقررررر٠ٛ  ٚا٫قتؿرررررا ١ٜ ايطٝاضررررر١ٝ  ٚأدٓررررردتٗا  خررررر٬

 ٚبعررر  َفترررٛ  ْعررراّ فٝررر٘" يًه ررراز ْررراُ " ٖٞررر ،باختؿررراز .ايعررراّ

 ا. سٙفُع ؾازت ن٫ٛتٛتٚبس

 َػررررازن١ أُٖٝرررر١ عًرررر٢ صبًُررررٗا يف املررررداخ٬ت ٚاتفكرررر 

 املررررررس ٚ  سررررررٍٛ اٯزا٤ ت آٜرررررر  سررررررن يف ايكُرررررر١، يف املًُهرررررر١

 اسبايٝررررررر١ ٚا٭بعرررررررا  ايعػرررررررسٜٔ جملُٛعررررررر١ ٚايٓرررررررٛعٞ ايهُرررررررٞ

 . بٗا املست ١ٕ ٚاملطتك ١ًٝ

 :ايتاي١ٝ احملاٚز ايكك١ٝ سٍٛ املداخ٬ت ٚتكُٓ 

 ٌايعػسٜٔ جملُٛع١ ايتٓعُٝٞ اهلٝه (G20.) 

 ٚضباذٜسٖررررررررررررا َٓافعٗررررررررررررا :ايعػررررررررررررسٜٔ صبُٛعرررررررررررر١ 

 .  ١ٝضرتاتٝذامل
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 ِٝايعػررررررسٜٔ صبُٛعرررررر١ يف املًُهرررررر١ ازن١َػرررررر تكٝرررررر 

(G20.) 

  صبُٛعرررر١  ٫دتُاعررررات  املًُهرررر١  اضتكرررراف١  ٔ  ايعػررررسٜ

(G20 )ّتٛظٝفٗا ٚنٝف١ٝ أٖدافٗا: ايكا ّ ايعا. 

 يف املتشرررراٚزٕٚ إيٝٗررررا ٢اْتٗرررر ايرررري ايتٛؾررررٝات أبررررسش َٚررررٔ

 ا٭ثررررس املًُهرررر١.... ايعػررررسٜٔ قُرررر١" قكرررر١ٝ سررررٍٛ أضرررر از ًَتكرررر٢

 :ًٜٞ َا "ٚايتأثري

 َررررٔ ادررررص٤ً ايعػررررسٜٔ قُرررر١ يف ًُهرررر١امل ٚدررررٛ  اعت رررراز -0

 َرررٔا ضبرررًٛز ٚدعًررر٘ ،9101 ز٩ٜررر١ يف َتُرررج٬ٙ ايرررٛطي املػرررسٚن

 . اٚدبازْٜ ْٜاٚاقتؿا  ْٝا بًَٛاض اشبازد١ٝ ايتعا٬َت ضباٚز

 اإقًُْٝٝرررر ايٓاعُرررر١ ٠يًكررررٛ نُٓؿرررر١ ايعكرررر١ٜٛ اضررررتخداّ -9

ْٝررررر  ايعرررررا  ُٖرررررّٛ يف املػرررررازن١ يف ايكررررر٠ٛ ٖررررررٙ ٚتتُجرررررٌ. اٚ ٚي

 َرررررٔ ٚاهلذرررررسات اجملاعررررراتا ٚأًٜكررررر ٚاي ٦ٝررررر١ ملٓرررررا ا يف ١َٙتُجًررررر

 ٌُٔجرررُت َٕٓكتٓرررا إٔ ٚخاؾررر١ ،ا٭غٓررر٢ ايررردٍٚ إ  ايفكرررري٠ ايررردٍٚ

 . ا٭١ًٖٝ ٚاسبسٚب ايجٛزات ْتٝذ١ اهلذسات يف ا٭ضد سؿ١
 غرررر ٝ٘ ؾررررٓدٚم ملْػررررا٤ ا٭ؾررررٛات ٚنطرررر  ايتشكررررري -0

ُُِٜ ،بررراٚأٚز ملعُررراز َازغررراٍ مبػرررسٚن  املًرررو َػرررسٚن) اتًُٝٓررر ٢طررر

ُٝ ،(ا٭ٚضررر  ايػرررسم يف املتكرررسز٠ ايررردٍٚ عُرررازمل ضرررًُإ  لشك٢ررري

 َررررٔ اسبررررد َررررٔ ايكُررررِ ٚنررررٌ أٚضررررانا قُرررر١ برررر٘ ْررررا ت َررررا

 .ٚايجٛزات اسبسٚب ْتٝذ١ ايػسع١ٝ غري اهلذسات
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ʘ ُالغاودٍ ٌىف. د: الزًٓضُ الىرق: 
 :(G20) ايعػسٜٔ صبُٛع١ سٍٛ َكد١َ

ا ْٝٚضٝاضرررا اقتؿرررا ْٜا ثكًٙررر G20 ايعػرررسٜٔ صبُٛعررر١ ٌُٔجرررُت

 ا٫قتؿررا  سذررِ َررٔ امل٦رر١ يف 58 ٜكررازب َررا ٌُٔجررُت سٝررح ،اْٝررعامل

 ضررهإ عررد  ٜٚ ًرر  ايعاملٝرر١، ايتذرراز٠ َررٔ امل٦رر١ يف 58ٚ ايعرراملٞ،

 ضرررٕٝس٠ اجملُٛعررر١  ٍٚ ٚمتًرررو. ايعرررا  ضرررهإ ثًجرررٞ اجملُٛعررر١

 ٚاضرررتدا١َ ايعرررا  ٚمنرررٛ اضرررتكساز يف َررر٪ثس٠ ٚضٝاضررر١ٝ اقتؿرررا ١ٜ

 ا٫ضررررتكساز ذبكٝررررل يف اضبٛزْٜرررر ا ًٚز G20  ٍٚ ٚتًعرررر . َررررٛاز ٙ

  ٍٚ بررررن ٚايتهاَررررٌ ا٫قتؿررررا ٟ ايُٓررررٛ ٚذبكٝررررل ا٫قتؿررررا ٟ،

ٟ  ايرردٚز ؛ايعرا    ٍٚ ٚبكٝرر١ اجملُٛعر١   ايتكررازب أُٖٝر١  ٜعهررظ ايرر

 عًررر٢ اسبٝرررا٠ ٚاش ٖررراز منرررا٤ أدرررٌ َرررٔ املؿرررا  ٚتٛسٝرررد ايعررراملٞ

 .ا٭ز  نٛن 

 َرررٔ مل رررا ز٠ نٓتٝذررر١ 0222ّ عررراّ َٓرررر اجملُٛعررر١ بررردأت

 ايٓاغ١٦ ايدٍٚ َ  ايهت٣ ايؿٓاع١ٝ ايدٍٚ تذُ ي ايط   صبُٛع١

ِّ ايي املٛاقٝ  ملٓاقػ١ ا ثابًتر ا َكرسً  متًرو  ٫ٚ ايعراملٞ،  ا٫قتؿرا   تٗ

ٌّ ،َرررٛظفن ٫ٚ  ايطررر١ٜٛٓ ايكُررر١ بايتٓررراٚب ٜطتكرررٝف عكرررٛ ٚنررر

 صبُٛعررر١ ٚأضرررُٗ . ايعررراّ خررر٬ٍ ترررتِ ايررري ا٭خرررس٣ ٚايًكرررا٤ات

 ايُٓٛ صبا٫ت يف دٍٚاي بن ٚايتهاٌَ ايتٛافل ذبكٝل يف ايعػسٜٔ

ٌ  ايعاملٞ، املايٞ ايٓعاّ ٚذبطن ا٫قتؿا ٟ،  ا٭شَرات  َر   ٚايتعاَر

 ا٭َررٛاٍ، ٚغطررٌٝ املزٖرراب يتُٜٛررٌ ٚايتؿرردٟ ٚاملايٝرر١ ا٫قتؿررا ١ٜ

ٍ  يف اسبٛنُر١  ٚذبطرن  ايػرفاف١ٝ  يتٕ ٝرل  اجملُٛع١ ٚتطع٢  ايردٚ

 خرر٬ٍ ذيررو ٚنررإ ايعاملٝرر١، املهتطرر ات عًرر٢ يًشفرراظ ا٭عكررا٤

 ٚاي٫ٜٛرات  نٓدا قُ  ايي ،ايط   صبُٛع١ َاي١ٝ شزا٤يٛ ادتُان

أػههه مجموعم ٓههه م

ا٧ٔرشينميفمتح٠ي١م

ا٧ت اٛههه١متا٧ت٤ وههه٩م

بههههههلما٧ههههههست٦ميفم

وعهههههه موما٧ مهههههه م

امٟتل زي،متتحؼهلم

ا٧ ِههههه ٪ما ههههه  م

ا٧ٔهه   ،متا٧تٔ وهه٩م

وموههههههههٕما ظوهههههههه 

امٟتله زي متا  ٧يهه م

تا٧تلهههسيم٧تم يههه٩م

اإلضهههههه يمتٗؼهههههي٩م

 ا و ا٦
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 اضرتذاب١ٙ  ٚايٝابإ ٚإٜٕايٝا بسٜٕاْٝا جباْ  ٚأملاْٝا ٚفسْطا املتشد٠

 اٯضر١ٜٛٝ  ا٭شَر١  بعرد  ٚايٓاغر١٦  املتكدَر١  ايدٍٚ بن ايتعإٚ يكسٚز٠

  ٜطرررُت يف برررسين يف ايتأضٝطرررٞ ا٫دتُررران دَكرررُع ٚقرررد آْرررراى،

0222ّ .ِّ  إ   ٚيرر١ 02 ًررٕٛمئج أعكررا٤ً ػررسٜٔايع صبُٛعرر١ ٚتكرر

 صبُٛعررر١ ادتُاعرررات سكرررٛز ٚنرررإ ا٭ٚزٚبرررٞ، ا٫ذبرررا  داْررر 

 املؿرازف  اّٞهر ُٚس املايٝر١  ٚشزا٤ عًر٢  اَكتؿرسً  اي داٜر١  يف ايعػسٜٔ

ًَرر 02 ق ررٌ ْػرر٦ ٗأ عٓرردَا يٮعكررا٤ املسنصٜرر١  بعررد يهررٔ ،اعا

 ايرررس٥ٝظ  عرررا ْرررٛفُت يف اٚذبدٜرررًد ،9115ّ عررراّ املايٝررر١ ا٭شَررر١

 إ  ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١  ٍٚ قررا ٠ٖ بررٛؽ دررٛزز آْررراى هررٜٞسا٭َ

ٕ  ستعّجر  بعرد  خاؾر١  يٮشَر١  ايعامل١ٝ ا٫ضتذاب١ يتٓطٝل ٚاغٕٓٔ  يُٝرا

 قُرر١ ؿرر ضيُت ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١ يكررا ٠ قُرر١ أٍٚ لخًٖرر َررا ؛ذزشابررس

ٕ  آٜرسع  ٜٓظٛبر  يف ايعاغرس  بعٝدٖا ذبتفٌ ٖٚٞ ،ض١ٜٛٓ  أٍٚ يٝهرٛ

 أٚضررانا يف ايطرر١ٓ رٖٙٚرر ازبٓٛبٝرر١، هرراٜأَس تطتكررٝف٘ ادتُرران

  .بايٝابإ

 ايعػرررسٜٔ جملُٛعررر١ ايطرررعٛ ١ٜ ايعسبٝررر١ املًُهررر١ اْكرررُاّ

(G20): 

 ٚذيرو  ّ 9115 عاّ ايعػسٜٔ صبُٛع١ إ  ايطعٛ ١ٜ اْكُ 

 املًو بس٥اض١ نعكٛ غازن  ٚقد ايعامل١ٝ، املاي١ٝ ا٭ش١َ ذز٠ٚ يف

ٟ  ْرٛفُت  91 ادتُران  يف ايعصٜص ع د بٔ اهلل ع د ايساسٌ ٝ ٗأ ايرر  ِقر

ٕ  يف ايجاْٞ ا٫دتُان يف غازن  ثِ ٚاغٕٓٔ، يف سٝٓٗا  9 يف يٓرد
 ايرري ا٭خررس٣ ا٫دتُاعررات نررٌ يفا ٫ٚسٙكرر ،ّ 9112 عرراّ بسٜررٌإ

. ا٫دتُاعرررات تطتكرررٝف ناْررر  ايررري ايررردٍٚ يف دعٖكرررُت ناْررر 

 ايعرراملٞ ا٫قتؿررا  عًرر٢ املرر٪ثس َٚثٖكًررٗا املًُهرر١ ملهاْرر١ا ٚتأنٝررًد

انوهههمجما٧ؼهههٔ زي م

اىلموعم ٓهههههههههههه م

م8008ا٧ٔرشههينمٓهه ٪م

٪متش٧ههههه٥ميفمشضت م

ا ظوهههههه ما  ٧يهههههه م

ا٧ٔ  يهههههه ،متٟههههههسم

ؿ ض٣جم٣ٔو مبطت ػ م

ا ٨ههه٥ما٧طاعههه٩مٓ هههسم

هللامبههنمٓ ههسما٧ٔعيههعم

م80يفماجهههههههههههت ْم

ههي م نهه ٛماما٧ههصيمأٟ 

 عي   ميفمتاؿ ٌن
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ٍ  ت   ٍٓتٗرا  ايي ايسغٝد٠ ٫قتؿا ١ٜا ٚقسازاتٗا املعتدي١ ٚملٛاقفٗا  خر٬

ٕ  ايُٓٛ إ  إقاف١ٙ ايػا١ًَ، ايت١ُٝٓ ضٓٛات ّ  املترٛاش  املؿرسيف  يًٓعرا

ٔ  صبُٛع١ ق١ُ ادتُاعات يف املًُه١ غازن  ايطعٛ ٟ؛  ايعػرسٜ

 ،9115ّ ْررٛفُت يف ٚاغررٕٓٔ يف ا٭ٚ   ٚزتٗررا َٓررر ا٫قتؿررا ١ٜ

ٌ  يف ١املًُه َها١ْ ع٢ًا تأنًٝد املػازنات ٖرٙ ٚدا٤ت  احملفر

 فاعررررٌ  ٚز أ ا٤ يف با٫ضررررتُساز ٚايتصاَٗررررا ايرررردٚيٞ، ا٫قتؿررررا ٟ

 يف  ٚزٖررا ٚعًرر٢ ايعرراملٞ، ا٫قتؿررا ٟ ا٫ضررتكساز يتشكٝررل ٚإػبررابٞ

ٞ  اقتؿا ٟ ْعاّ ؾٝاغ١ ًٛ  لشك٢ر ُٜ عرامل ا َتٛاشًْر ا عاملْٝر ا اقتؿرا ْٜ ا منر

ًَ  املتكدَررر١ ايررردٍٚ مجٝررر  َؿرررا  عًررر٢ ؼبرررافغ مبرررا ،اَٚطرررتدا

  .ٚايٓا١َٝ

 ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١  ٍٚ بررن ايجايجرر١ املست رر١ ايطررعٛ ١ٜ ٚذبتررٌ

G20 ٔ٫ٚز اتًَٝرراز 81800 بررر ا٭دٓ ٝرر١ ا٫ستٝاطٝررات سٝررح َرر  

 ٌػرره٢ُٚت ٚايٝابررإ، ايؿررن َررٔ ٣ٌٗنرر بعررد ،"زٜرراٍ تسًٜٝررٕٛ 002"

 املمجايٝر١  ا٫ستٝاطٝرات  َٔ% 209 يًطعٛ ١ٜ ا٭دٓ ١ٝ ا٫ستٝاطٝات

 استٝاطٝرات  ٚتطاعد  ٫ٚز، اتًْٜٝٛتس 509 اي ايغ١ اجملُٛع١ يدٍٚ

 نُرررا احملًٝررر١، ايعًُررر١  عرررِ عًررر٢ ا٭دٓ ٝررر١ ايعُررر٬ت َرررٔ ايررردٍٚ

 ا٫قتؿرررا ١ٜ ٚا٭شَرررات ايٕرررٛاز٨ سايررر١ يف بٗرررا ا٫ضرررتعا١ْ ميهرررٔ

 .يًدٍٚ

ٞ  ايطرعٛ ١ٜ  ايعسبٝر١  املًُه١  يف ايٛسٝرد٠  ايعسبٝر١  ايدٚير١  ٖر

 :(G20) ايعػسٜٔ صبُٛع١

ٍ  َٔ ايطعٛ ١ٜ ِٕ نُرا  ،اقْٜٛر ا اً اقتؿر  متًرو  ايري  ايردٚ  هلرا  أ

ٌ  عًر٢  املٕٓكر١  يف ٚاملر٪ثس  ايهر ري   ٖا ٚز   باملقراف١  ا٭ؾرعد٠،  نر

 نرررٕٛ ؛ايعاملٝررر١ ايٕاقررر١ أضرررٛام اضرررتكساز عًررر٢ املررر٪ثس  ٚزٖرررا إ 

ؼههههٔ زي متحتهههه٩ما٧

ا طت هه ما٧ل ٧لهه مبههلم

زت٦موعم ٓهههههههههههه م

وهههنممG20ا٧ٔرشهههينم

عيههههحمامعتي ًيهههه وم

م50505ا ج  يههههه مبههههههم

م509و٨يهههههه ضاومزتمضم 

 تطي٨ي نمضي ٦ 
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 إ  اْكررُاَٗا يف ايهرر ري  ٚزٙ يرر٘ ٖٚررٛ َررا ْفٕٝرر١  ٚيرر١ٙ ايطررعٛ ١ٜ

٢ٕررُت ايرر ٬  إٔ ؾررشٌٝض . ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١  دٜعتُرر ٫ ٫قتؿررا   خ

 بٗرا  تتُتر   ايري  ايكر٠ٛ  فكدت أْٗا ٜعي ٫ ذيو ٚيهٔ ،ايٓف  ع٢ً

 ٗررايعًٞ ايطررعٛ ١ٜ. ايعاملٝرر١ ايطرراس١ عًرر٢ أضاضررٞ #ْفٕررٞ$ ن٬عرر 

 أضررٛام يف ؼبؿررٌ ْكررـ أٟ ضررّد ميهٓٗررا ايرري ايٛسٝررد٠ ايدٚيرر١

 ضردٔ يف  ضرُٗ  أ سن َٓاض ١ َٔ أنجس يف أث تت٘ َا ٖٚرا ،ايٕاق١

 َٕٓكتٓررا يف ايٓفٕررٞ إْتادٗررا فتٛٞقرر ايرري ايرردٍٚ َررٔ عررد  عذررص

 متًرررو أْٗرررا ٚاقررر  ذيرررو إ  كرررافُٜ. ٚا٭شَرررات اسبرررسٚب بطررر  

 .  ايعامل١ٝ يٮضٛام املَدا ات عًُٝات يف قخ١ُ إَهاْات

 ٖرررٞ ٝنضررررتاتٝذامل اشبرررتا٤ َرررٔ عرررد  ٚبػرررٗا ٠ ايطرررعٛ ١ٜ

 هرررراٜأَس إ  باملقرررراف١ ايعررررا  يف  ٍٚ ثررر٬خ  أٖررررِ َررررٔ ٚاسرررد٠ 

 َُٗرر١ٙ ػبعًرٗا  َررا ٖٚررا  ايٕاقرر١ قٕران  يف قٜٛرر١  ٚير١  ٭ْٗررا ؛ٚزٚضرٝا 

 أٟ يف ٚاضررع١ َطرراُٖات هلررا إٔا خؿًٛؾرر ،اجملرراٍ ٖرررا يفا دررْد

 ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١  ٍٚ املكابررٌ يف ؛ايعررا  يف ايٕاقرر١ بكٕرران قررساز

 ايعررا   ٍٚ ٚمجٝرر  ،ايعررا  اقتؿررا  سذررِ ثًجررٞ َررٔ أنجررس ٌٔجررمت

 أنررت ٖررٞ ايطررعٛ ١ٜ. ايتذررازٟ بايت ررا ٍ ايرر ع  ب عكررٗا َست ٕرر١

ٟ  ايت ا ٍ يف ضًع١ أنت ٖٛ ٚايٓف  يًٓف ، ز٠ؿٔدَُ  ٚي١  ،ايتذراز

 ٚأضاضٞ َٕٓكٞ فٛدٛ ٖا #ايطًع١$ هلرٙ ا٭نت املٓتذ  أْٗا ٚمبا

 .  ايعػسٜٔ صبُٛع١ يف

ّ  ٚايطرررعٛ ١ٜ  ّ  ايٝرررٛ  ٚصبتُعٝررر١  اقتؿرررا ١ٜ  بإؾررر٬سات  تكرررٛ

ٞ  ٜكٛ ٖرا  ،9101 املًُهر١  بس٩ٜر١  َ٪طس٠ ن ري٠  ا٭َرري  ايعٗرد  ٚير

ٔ  ضبُرد  ٕ  بر ٞ  ؛ضرًُا ّٛ  ٖٓراى  ٚبايتراي ٌ  نر ري  ٍذبر  ،ايطررعٛ ١ٜ  اخر

 ايٓك١ٕ. ازباْ  ٖرا ع٢ً ي٬ط٬ن اسباد١ أَظيف  ايغسبٞ ٚايعا 

ٞ  املطاز ٖٞٚ ا٭خس٣ ٛ  ،املراي ٔ  ٚاملًُهر١  ،ا٭ُٖٝر١  غاٜر١ يف  ٖٚر  َر
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 ك ٚسٞك ،اجملُٛع١ ٖرٙ يف ٚايفاعًن ايعػسٜٔ جملُٛع١ امل٪ضطن

 مِت َا ذبكٝل يف ايفاعًن ا٭عكا٤ َٔ ٗٞف ٚيريو ؛%50 َٔ أع٢ً

" فرراتف" يررر ايطررعٛ ١ٜ اْكررُاّ إٔ نُررا ايطررابك١، ايكُررِ يف إقررسازٙ

ِٓ  يًًُُهر١  املغسقر١  ا٫تٗاَرات  بع  بتٛدٝ٘ ٜتعًل فُٝا خاؾ١ َٗ

  خررٍٛ ٚايٝررّٛ ا٭َررٛاٍ، ٚغطررٌ املزٖرراب متٜٛررٌ مبًررف ٜتعًررل فُٝررا

 ًٕ رراتاملت مجٝرر  ٚذبكٝررل تٕ ٝررل عًرر٢  يٝررٌ "فرراتف" يف املًُهرر١

  .اجملُٛع١ ٖرٙ تفسقٗا ايي ٚاملعاٜري

 ايعػررسٜٔ جملُٛعرر١ اْكررُاَٗا َررٔ ايطررعٛ ١ٜ اضررتفا ت ٖررٌ

(G20)؟  

 َرررٔ اضرررتفا ت ممرررا أنجرررس أفرررا ت ايطرررعٛ ١ٜ إٔ اسبكٝكررر١

 ؛قررٟٛ باقتؿررا  تتُترر  فاملًُهرر١. ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١ يف عكررٜٛتٗا

ٞ  ٚعًٝ٘ ٔ    ٖر ِ  ٭ٟ حبادر١  تهر ٞ   عر ٕ  َُٗرا  َراي ٘  نرا ٔ  ْٛعر  َر

ٌ  يف ٚيهٓٗرا  ؛ا٭عكرا٤  ٍٚايد ٍ  ساهلرا  املكابر  ا٭عكرا٤،  مجٝر   سرا

   نُررا. َايٝرر١ ٚتعٗرردات ايتصاَررات َررٔ عًٝٗررا ٜتٛدرر  َررا ترردف 

 عًُتٗررا ٭ٕ ؛ايرردٚيٞ ايٓكررد ؾررٓدٚم َررٔا أًٜكرر ايطررعٛ ١ٜ تطررتفد

 . ايدٚيٞ اي ٓو ملطاعد٠ ذبتاز ٫ ٖٞ ٚبايتأنٝد َطتكس٠،

 ٫عرر  ٞفٗرر ،فا٥ررد٠ برر٬ يٝطرر  بايتأنٝررد عكررٜٛتٗا ٚيهررٔ

 ٚتررسف  ت٪ٜررد ٚبايتررايٞ ؛ايكررسازات نررٌ يف زأٜٗررا ٚهلررا ،أضاضررٞ

ٜٛ ٌ  ع٢ً تٚتؿ ِ  َرا  نر  ايري  املًفرات  تٕرس   أْٗرا  نُرا  طسسر٘،  ٜرت

 املًُهر١  مترٓض  ٖررٙ  ايعك١ٜٛ. ٚاملٓاقػ١ ايٕس  إ  ذبتاز أْٗا تس٣

ٔ  عًر٢  ٚايٓفرٛذ  ايكر٠ٖٛ ا أًٜك ٞ  ايؿرعٝدٜ ٞ  ٚا٫قتؿرا ٟ؛  ايطٝاضر  فٗر

 ا٫قتؿررا ١ٜ ايطٝاضررات ؾررٓاع١ يف ٪ثسَرر طررسٌف املٕرراف ْٗاٜرر١ يف

 قررُٓٗا َٚررٔ ،ايعررا   ٍٚ نررٌ اقتؿررا ات يف ترر٪ثس ايرري ايعاملٝرر١

أنمانوهههههههههههههههه ٪م

ا٧ؼٔ زي م٧هم ٛه تٝ م

مد كههه مٛهههي م و ههه ا

يت١٨ٔمبت جيه مبٔهىم

امت  وهه وما ٘طههه م

٨٧مم٤٨ مٛي ميت١٨ٔم

مب٨ٝممت ي٩ماإلضه يم

تٗؼههههه٩ما وههههه ا٦،م

يهههههه ٪مزدهههههه ٦متا٧

ا م٤٨ ميفم ٛ تٝ م

ز٧يهه٩مٓههبمتٌ يههه١م

تتح٠يههههه١مجميههههههٕم

متا ٔ يريم ا ت٨ٌ  و

ا٧تهه متٜطههه  مهههص م

 ا عم ٓ 
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 يف ايطررررعٛ ١ٜ يعكرررر١ٜٛ املػبابٝرررر١ ايٓتررررا٥ر فُررررٔ. ايعسبٝرررر١ ايرررردٍٚ

 انُِٓؾررر به ررراز  ٚزٜررر١ اتؿررراٍ قٓرررٛات ترررٛفري ايعػرررسٜٔ صبُٛعررر١

 إٚايتعررر شعرررٔصُٜ َررراٖٚرررٛ  ايعاملٝررر١، ٚا٫قتؿرررا ١ٜ املايٝررر١ ايطٝاضرررات

 . َعٗا ايجٓا٥ٞ

 َر    ٚيٝر١  اتفاقٝرات  ايطرعٛ ١ٜ  عر  ٚٞق املاقر١ٝ  ايطرٓٛات  خ٬ٍ

 ٚفسْطرررا ٚزٚضرررٝا هٝررر١ٜا٭َس املتشرررد٠ ناي٫ٜٛرررات نرررت٣  ٍٚ

 ايطررُا   إ  إقرراف١ٙ ،عطررهس١ٜ  َٚعرردات طاقرر١  أعُرراٍ بأْػرر١ٕ

ٌ  ا٭دٓ ١ٝ يًػسنات ٌ  ،٪٠١١ مبًهٝر١  ايطرعٛ ١ٜ  يف بايعُر  ٚنر

 عًرر٢ ضررٛا٤ إػبررابٞ بػررهٌ ٠ايتذرراز عًرر٢ تررٓعهظ ا٭َررٛز ٖرررٙ

  ٍٚ َرر  عًُرر  نُررا. ايدٚيٝرر١ ايتذرراز٠ عًرر٢ أٚ ايطررعٛ ٟ ايؿررعٝد

ِ  ٚايكسا٥  ازبُازى تٓعِٝ ع٢ً عدٜد٠  مبرا  ايدٚيٝر١  ايتذراز٠  يردع

ٔ   ٍٚ ٘تّٛدرر  َرر   ٜتٓاضرر  ٍ  ٖرررا  يف ايعػررسٜ  ازبٗررٛ   ٖٚرررٙ . اجملررا

ٌ  َرا ٖٚرٛ   ،ايعامل١ٝ ايتذاز٠ منٛ يف ضُٗ أ  تهتطر   ايطرعٛ ١ٜ  دعر

 .٣نت أ١ُٖٙٝ

 -( G20) ايعػررررسٜٔ صبُٛعرررر١ يكُرررر١ اشبترررراَٞ اي ٝررررإ

  :ايٝابإ – أٚضانا

ِٕ  يف دتَكررُع ايرري ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١ يكُرر١ اشبترراَٞ اي ٝررإ إ

 يتعصٜرص  ايعٌُ َٚٓع١ُ  ٚي١ 05 مبػازن١ بايٝابإ أٚضانا َد١ٜٓ

 املتؿرر١ً ا٫يتصاَررات عًرر٢ا صبرردً  دٜ٪ن٢رر ايعرراملٞ، ا٫قتؿررا  منررٛ

 اي ٓررررٛى ٚضبررررافعٛ املايٝرررر١ ٚشزا٤ أعًٓٗررررا ايرررري ايؿررررسف بأضررررعاز

ٟ  املؾر٬   ٚ عِ ،9105 َازع يف املسنص١ٜ  َٓعُر١  يف ايكرسٚز

 يف ضتطرتُس  ايٓكدٜر١  ايطٝاض١ ٚإٔ ،َٗاَٗا يتٕٜٛس ايعامل١ٝ ايتذاز٠
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 َر   ٜتُاغ٢ مبا ا٭ضعاز اضتكساز ٚقُإ ا٫قتؿا ٟ ايٓػاط  عِ

  .املسنص١ٜ اي ٓٛى عٌُ

 َ ٕ    تاب  ْٔٚ ٔ  صبُٛعر١   ٍٚ قرا ٠َ  تأنٝرد   غ٫س ر  اي ٝرا  ايعػرسٜ

ٝ   تؿراعدت،  ٚازبٝٛضٝاض١ٝ ايتذاز١ٜ ايتٛتسات سد٠ إٔ ع٢ً  ُٖٔٚر

ِ " ا٭َسٜهرررٞ -ايؿرررٝي  ايتذرررازٟ ايٓرررصان  عًٝٗرررا ٛ  ا٭ٖررر  إٔ ٖررر

 بٝررإ إٔ غررو ٫ٚ ،"تؿرراعدت ٚازبٝٛضٝاضرر١ٝ ايتذازٜرر١ ايتررٛتسات

ِٓ ايعػسٜٔ ق١ُ  دتَكر ُع ايري  ايجٓا٥ٝر١  ا٫دتُاعرات  ٚيهٔ ،ادْد َٗ

ٌ  ؛ٖاَػ١ٝ يٝط  ٕ  سرسٚف  عًر٢  ايٓكراط  ٚقرع   بر ٞ  اي ٝرا  ،اشبتراَ

 ا٭َررٛز فُررٔ . ٜنامٗلذررتُع  اي ًرردٜٔ بررن ايجٓا٥ٝرر١ ايع٬قررات ٚزمسرر 

ٌ  َر ، اتس  ْٚايرد  ايس٥ٝظ إ از٠ تفسقٗا ايي اسبُا١ٝ٥ امل١ُٗ  َكابر

 ٚقد. دٝٓ ٝٓ  غٞ ايؿٝي ايس٥ٝظ سه١َٛ تكرتسٗا ايي ايتعد ١ٜ

 اسبسب ٚق  ع٢ً ايعاملٞ ا٫قتؿا  َؿري شحي  ٚغٞ َ اتس ايتكٞ

 عًر٢  مجسن١ٝ زضّٛ بفس  ٚاغٕٓٔ ٚتٗد . بًدُٜٗا بن ايتذاز١ٜ

 َررا ٖٚررٛ املتشررد٠، اي٫ٜٛررات تطررتٛز ٖا ايرري ايؿرر١ٝٓٝ ايطررً  نررٌ

ٞ  دبرررازٟ ْرررصان  يف اي٬عرررٛ ٠ ْكٕررر١ٖ  ٌػررره٢ضُٝ  برررن  ٚتهٓٛيرررٛد

 .  ايع٬ُقن

 سررس" ازٟدبرر َٓررا  يتررٛفري  عررٛا ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١ قررا ٠ إٕ

ٕ  ذنرس  فهُرا  ،"َٓشاش ٚغري ْٚصٜ٘ ٔ  ْطرع٢ " اي ٝرا  يترٛفري  داٖردٜ

 ،َٚطررتكس ٚغررفاف َٓشرراش غررري ْصٜرر٘ س٣ُسرر ٚاضررتجُازٟ دبررازٟ َٓررا 

ّٗ ميهٔ ٔ  إٔ نُرا  ،"َفتٛسر١  أضرٛاقٓا  ٚإبكا٤ ،ب٘ ٔايته  ٚاغرٕٓ

  ٍٚ تردف   ٚقر   يف املٓع١ُ، يف ايٓصاعات سبٌ قكا٠ تعٝن تسف 

 .#ملٓع١ُا إؾ٬  تطسٜ $ إ  أخس٣

ّٝررر َٛقرررٛنا أًٜكررر ِٟ ترررسف  تسَررر  فرررإ از٠ املٓررراخٞ، سايتغ  أ

 نُررا ،9108 عرراّ بررازٜظ يف  املٛٞقرر املٓرراخٞ ا٫تفررام عررٔ سرردٜح

ممؿهه٥مأنمبيهه نمٟمهه م

ا،م مجهس، ا٧ٔرشينمو ه ا

ت٤٧ههههنمامجت ٓهههه وم

ٓ ٠دهسوم ا٧ل  تي ما٧ته م

٧يؼههجمه وـههي  مبهه٩م

تهههٔجما٧ ٠هه يمٓههبم

عهههههههطتٚما٧ يههههههه نم

ا٧ذتههه و ،متضػهههمجم

ما٧ٔالٟ وما٧ل  تي مبهل

َٔلدم  ا٧ ٨سينما  عتم
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 بٛيطرْٛازٚ،  ريٜدا ايتاشًٜٞ ايس٥ٝظ غساز ع٢ً آخسٕٚ قا ٠ ٜسف 

ِٟ  ايعرراّ ا٭َررن لعًٞرر يف سررن ؛اي ٦ٝٝرر١ يطٝاضرراتِٗ غسبررٞ اْتكررا  أ

 ِ ٔ  بأْرر٘" غرٛتريٜؼ  ْٝررٛإْٔٛ املتشرد٠  يٮَر ٘  ايٛاقررض َر  ضررٝهٕٛ أْر

 إمياْٜٛرررٌ ايفسْطرررٞ ايرررس٥ٝظ أَرررا ،"اخررررتام ذبكٝرررل ايؿرررع  َرررٔ

 ق ٌ بازٜظ يف املٓا  اتفام تٛقٝ  ب٬ ٙ اضتكاف  ايرٟ َانسٕٚ،

ٛ  املٓرا   ًَرف  إٔ ايكُر١  خ٬ٍ أٚقض فكد ضٓٛات، أزب   ا٭نجرس " ٖر

ٔ  ٚقد ايك١ُ، يف" ؾعٛب١ٙ ٕ  أعًر ٕ  ايفسْطرٝٛ  صبُٛعر١  ٍٚ  إٔ ٚا٭ملرا

 املتشرد٠  اي٫ٜٛرات  باضرتجٓا٤  املٓرا   بػإٔ تٛافل إ  تٛؾً  ايعػسٜٔ

 َررٔ 02  تدررِد ٖٚهرررا. 9105 عرراّ ا٫تفررام َررٔ اْطررش   ايرري

ٍ . ي٬تفرام  #ايهاٌَ ايتٕ ٝل$ ايتصاَٗا ايعػسٜٔ صبُٛع١  ٍٚ  ٚقرا

 ايرتادر   عدّ ع٢ً َتفكٕٛ إِْٗ يًك١ُ، اشبتاَٞ اي ٝإ يف عٕٛاملٛق٢

ٕ  ستررن٢  هلذر١  َطتخدَن تفام،ا٫ ٖرا عٔ ٞ  باي ٝرا  يكُر١  اشبتراَ

ٔ  صبُٛع١ ّ  ايعػرسٜ ٞ  ايعرا ٞ  ا٭زدٓرتن،  يف املاقر  ٫ ؾرٝغ١  ٚبايتراي

  .املتشد٠ اي٫ٜٛات ًّٜصُت

 ،ايرٓف   أضرعاز  ع٢ً ٜكغ  ايعاملٞ ايُٓٛ يف ايػهٛىا أًٜك

ا أًٜكر  س٪ٔثُٜر  ٖٚررا  ،ايٓف  ملَدا ات املٜسا١ْٝ ايتٗدٜدات املكابٌ يف

ِِٚ ؛ا٭ضعاز ازتفان ٢عً ٔ  صبُٛعر١  ناْر   إذافر  َٔ ث  ِ  ايعػرسٜ  تٗرت

ٛ  ٖرا ع٢ً ٜ٪ثس َا أنجس فإٕ ،املطتداّ ايُٓٛ تشكٝلبا نجرًي  ايُٓر

 ايٓعرراّ تٗدٜررد فررإٕ نررريو ايررٓف ، ٭ضررعاز املفرراد٧ ا٫زتفرران ٖررٛ

 أٚ ٖسَررص َكررٝل خرر٬ٍ َررٔ اشبًٝذٝرر١ ايررٓف  يؿررا زات املٜساْررٞ

ٞ  ا٫قتؿرا   ع٢ً ن ري أثس ي٘ ضٝهٕٛ ُعُإ خًٝر  ٜفررت  . ايردٚي

ٌ  إٔ ٞ  اجملتُر   ٜتشُر  ايٓفٕٝرر١ املَردا ات  سبُاٜر١  َطرر٪ٚيٝات٘ ايردٚي

 .املٜساْٞ ايٓعاّ تٗدٜد قد ٚايتذاز١ٜ اي شس١ٜ املُسات ٚتأَن

أ٨ٓههههنما٧ٜطنؼههههي نم

تا  هههههههه نمأنمزت٦م

وعم ٓههه ما٧ٔرشهههينم

ت كهه٨جماىلمت اٛهه١م

بـؤنما   خمب ػتل  ءم

ا٧ ميهههه وما تحههههس م

 جموههنما٧تهه مانؼههح

 8057امتٜ ٞمٓ ٪م

يٜههههننمأنميتحمهههه٩م

ا عتمههههٕما٧ههههست م

وؼههئت٧ي ت م٧ح يهه م

اإلوهههسازاوما٧ ٌٜيههه م

تتههههؤولما مههههطاوم

ا٧ حطي متا٧تع ضي مهسم

ت سيههههههسما٧ ِهههههه ٪م

 اإليطاين
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 ايعٗررد ٚيررٞ بكٝررا ٠ ايطررعٛ ١ٜ ايعسبٝرر١ املًُهرر١ أنرردت ٚقررد

 ٛ املٓػر  ّايتكّد يتشكٝل ايعٌُ َٛاؾ١ً ع٢ً ضًُإ بٔ ضبُد ا٭َري

 ا٭عكررا٤، ايرردٍٚ نافرر١ َرر  ٚايعُررٌ اجملُٛعرر١، أعُرراٍ درردٍٚ يف

 ايككراٜا  ملٓاقػر١  ٚإٜٕايٝا، ايٝابإ  ٚيي ايرتٜٚها أعكا٤ خاؾ١

 ٚاسبفرراظ ا٫بتهرراز ٚيتعصٜررص ٚايعػررسٜٔ، ايٛاسررد ايكررسٕ يف املًشرر١

 ايطررعٞ عًرر٢ ايعٗرد  ٚيررٞ دأٞنررا أًٜكر  املْطررإ، ٚزفرراٙ ا٭ز  عًر٢ 

ٔ  قردز  أنرت  ٚيتشكٝرل  داير١ ٚايع ايػرُٛي١ٝ  إ  يًٛؾٍٛ  ايسخرا٤،  َر

ٌّ  ايُٓررٛ يتشكٝررل أضاضررٝن ضبررٛزٜٔ ٚايػرر اب املررسأ٠ متهررن ٜٚعرر

 ايؿرررغري٠ ٚاملٓػرررات ا٭عُررراٍ زٚا  تػرررذٝ  ٚنرررريو املطرررتداّ،

  .ٚاملتٛض١ٕ

 ملػبررا  ٚايطررعٞ املٓرراخٞ، سايتغّٝرر مبٛقررٛن ٜتعًررل فُٝررا أَررا

 اَؿرررا زٖ مجٝررر  َرررٔ ا٫ْ عاثرررات شبفررر  ٚصبدٜررر١ عًُٝررر١ سًرررٍٛ

 عًررر٢ ايعرررا  يف اي ٦ٝرررٞ ايترررٛاشٕ ٚقرررُإ آثازٖرررا، َررر  فٚايتهّٝررر

ٞ  ذنرس  نُرا  يًُذُٛع١، املًُه١ ز٥اض١ ذب  أدٓدتٓا  ايعٗرد  ٚير

ٌ  ترٛفري  بإٔ  ّدع ر ُٜ املطرتدا١َ  ايتُٓٝر١  أٖرداف  يتٓفٝرر  ايهرايف  ايتُٜٛر

 إ  اسبادر١  أَظ يف ٚعبٔ ايعا ، تٛاد٘ ايي ايتشدٜات أِٖ أسد

 :َجررٌ ،عدٜررد٠ صبررا٫ت يف ايرردخٌ خفكرر١َٓ اي ًرردإ َرر  ايتعررإٚ

 ايٕاقرر١ َؿررا ز إ  ٚايٛؾررٍٛ ايتشتٝرر١، ٚاي ٓٝرر١ ،ايغرررا٥ٞ ا٭َررٔ

 ايككاٜا ٖرٙ ٚضتشع٢ اي ػسٟ، املاٍ زأع يف ٚا٫ضتجُاز ٚاملٝاٙ،

ّ  باٖتُآَا ٔ  إٔ نُرا  ايكرا ّ،  ايعرا  ٜرتتر   َٚرا  املٝراٙ  ٚاضرتدا١َ  أَر

 ايرري ٛاقررٝ امل أٖررِ أسررد ٖررٛ ٚضٝاضرر١ٝ، ب٦ٝٝرر١ ذبرردٜات َررٔ عًٝٗررا

 بػرررهٌ ا٭ٚضررر  ايػرررسم َٕٚٓكررر١ عررراّ بػرررهٌ ايعرررا  تٛادررر٘

 هلرررٙ ٚصبدٜرر١ تٛافكٝرر١ ضٝاضررات ملػبررا  َعهررِ ٚضررٓعٌُ خرراف،

 .ايتشدٜات

ش٣ههطمت ما٧ٔ ههسمبههؤنم

تههههه ٛريما٧تم يهههههه٩م

ا٤٧هههههه يفم٧ت ٜيههههههصم

أههههههساٚما٧ت ميههههه م

مأعهسم هس  َٔ ا ؼتساو مي 

أه ما٧تحهسي وما٧ته م

ت اج ما٧ٔه ،،متنحهنم

يفمأوههههؽما٧ح جهههه م

اىلما٧تٔهههه تنموهههههٕم

ا٧ ٨ههههسانمو ذٜوهههه م

ا٧هههسد٩ميفموعههه موم

 ٓسيس 
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 شَررررٔ يف ٜعررررٝؼ ايعررررا  إٔ ايطررررعٛ ٟ ايعٗررررد ٚيررررٞ ٚأٚقررررض

 غرررري ايُٓرررٛ ٚآفرررام املطررر ٛق١، غرررري ٚايتكٓٝررر١ ايعًُٝررر١ ا٫بتهرررازات

 ايرررررنا٤ َجررررٌ دٜررررد٠ازب ايتكٓٝررررات هلرررررٙ ٚميهررررٔ احملرررردٚ ٠،

ٍ  يف ا٭غٝا٤، ٚإْرتْ  ا٫ؾٕٓاعٞ ٛ  عًر٢  اضرتخداَٗا  مِت سرا  ايٓشر

٘  ايٛق  ٚيف قخ١ُ، فٛا٥د يًعا  دبً  إٔ ا٭َجٌ،  ٜٓرتر  فكرد  ذاتر

 ايعُررٌ أمنرراط تغررري َجررٌ ددٜررد٠ ذبرردٜات ا٫بتهررازات ٖرررٙ عررٔ

 شٜرررا ٠ ٚنرررريو ،ايعُرررٌ َطرررتك ٌ َررر  يًترررأقًِ اي٬شَررر١ ٚاملٗرررازات

 عًٝٓررا ٜطررتٛد  َررا املعًَٛررات؛ لٚترردٟف طررٝتاْٞاي ا٭َررٔ طبرراطس

 أشَررات إ  ذبٛهلررا يتفررا ٟ ٚقرر  أقررسب يف ايتشرردٜات ٖرررٙ َعازبرر١

 ًَعرررا ايعُرررٌ ازبُٝررر  عًررر٢ أْررر٘ ٚأقررراف ٚادتُاعٝررر١، اقتؿرررا ١ٜ

 ،ايعًررِ فٝٗررا ٜص ٖررس ب٦ٝرر١ شبًررل ايعررا  يف غررسنا٥ٓا َرر  ٚايتعررإٚ

 ٚٚظررا٥ف اتَٗرراز يف ا٫ضررتجُاز ٚفاعًٝرر١ سذررِ شٜررا ٠ شٜعررٔص ٚمبررا

  .املطتك ٌ

 ازبًطرر١ خرر٬ٍ آبررٞ غررٝٓصٚ ايٝابررإ ٚشزا٤ ز٥ررٝظ أعًررٔ نُررا

ٔ  صبُٛع١ يك١ُ اشبتا١َٝ ٞ  ايعػرسٜ  ايطرعٛ ١ٜ  ايعسبٝر١  املًُهر١  ترٛي

 .املك ١ً ايعػسٜٔ صبُٛع١ ز٥اض١

 

 :ايتعكٝ ات
ʘ جني رياض. د: األوه التعكًب:  

 خًفٝرررر١ ايس٥ٝطرررر١ ايٛزقرررر١ يف ايغاَرررردٟ ْررررٛف.   اضتعسقرررر 

ّ  ْٚػرأتٗا ايعػسٜٔ صبُٛع١ عٔ نا١ًَ تازؽب١ٝ  املًُهر١  ٚاْكرُا

 ايٛزقرررر١ ختُرررر  ثررررِ ،َٓٗررررا اضررررتفا تٗا َٚررررد٣ اجملُٛعرررر١ هلرررررٙ

 .ايٝابإ يف يًك١ُ ١ُٗامل ايكسازات باضتعسا 

أ٨ٓههههنمضتههههيؽمتظضاءم

ا٧ي بههه نمؿهههي عتم  م

دهههههههال٦ما٧ع٨ؼههههههه م

ا٧ذت ويههههه م٠٧مههههه م

وعم ٓههه ما٧ٔرشهههينم

تهههههه  ما م٤٨هههههه م

ا٧ٔطبيهه ما٧ؼهههٔ زي م

ضت ػههههه موعم ٓههههه م

 ا٧ٔرشينما ٠ ٨ 
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ٔ  اختٝاز ٜتِ نٝف: اي ع  ٜتطا٤ٍ  ٚا٫عتكرا    ٚير١؟  ايعػرسٜ

 عًرر٢ اقتؿررا ٖا سذررِ يف ا٭نررت ٖررٞ ايرردٍٚ ٖرررٙ إٔ ٖررٛ ايطررا٥د

٘  إ٫ نر ري،  سرد  إ  ؾشٝض ا٫عتكا  ٖرا. يعا ا َطت٣ٛ  يرٝظ  أْر

ٔ  0 اضرت عا   مت فكد. ا قٝٙك ٍ  َر  ايعرا ،  يف ااقتؿرا ً  ا٭نرت  ايردٚ

 زقررِ) ٚضٜٛطررسا ،(05 زقررِ) ٖٚٛيٓرردا ،(00 زقررِ) ضرر اْٝاإ :ٖٚررٞ

 با٫ذبرا   ضٝاضر١ٝ،  ٭ض اب ايدٍٚ، ٖرٙ عٔ ا٫ضتعاق١ ٚمت(. 02

ٞ  ايتٛادد يتخفٝف ا٭ٚزٚبٞ ٌ ٚ ا٭ٚزٚبر ٞ  متجٝر ٍ  براق  ا٭ٚزٚبٝر١  ايردٚ

 ايكرراز٠ يتُجٝررٌ فسٜكٝرراإ ٚدٓررٛب ايعػررسٜٔ، قا٥ُرر١ يف املٛدررٛ ٠ غررري

 َٔ ناْ  ٭ْٗا ٚا٭زدٓتن ،01 فٛم تستٝ ٗا إٔ بايسغِ فسٜك١ٝامل

 9115 عرراّ فٝٗررا املايٝرر١ املػررانٌ ستٚنُجرر املدٜٓرر١ ايرردٍٚ أنررت

 .ٜٔايعػس  ٍٚ صبُٛع١ إ  ايط    ٍٚ صبُٛع١ تٛض  مِت عٓدَا

 ايٝابررإ يف ايعػررسٜٔ يكُرر١ اشبترراَٞ اي ٝررإ اضررتعسا  ٚعٓررد

 :  ايساب  ع٢ً( فكس٠ 40)
https://www.g20.org/pdf/documents/en/FINAL_G20_Osaka_L
eaders_Declaration.pdf 

 :ايتاي١ٝ ايس٥ٝط١ٝ املٛاقٝ  مشً  أْٗا ظبد

 .ايعاملٞ ا٫قتؿا  .0

 :قٟٛ عاملٞ اقتؿا ٟ يُٓٛ ايطعٞ .9

 .ضتجُازٚا٫ ايتذاز٠ -

 .اسبدٜد َٔ املْتاز فا٥  -

 .ايجك١/  يً ٝاْات اسبس ايتدفل/  ايسق١ُٓ: ا٫بتهاز -

 .ازبٛ ٠ ذات ايتشت١ٝ اي ١ٝٓ يف ا٫ضتجُاز -

 .ايعامل١ٝ املاي١ٝ .0

 .ايفطا  َهافش١ .4

٣يههههٝميههههت مادتيهههه ضم

 ا٧ٔرشينمزت٧ ؟م
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 :املطاٚا٠ عدّ مبعازب١ ْ ١ًٝ منٛ  ٚز٠ تهٜٛٔ .8

 .ٚايتٛظٝف ايعٌُ -

 .املسأ٠ متهن -

 .ايطٝاس١ -

 .ايصزاع١ -

 :َٚطتداّ غاٌَ عا  كٝلذب .2

 .ايت١ُٝٓ -

 .ايعا  يف ايؿش١ -

 .اي ١٦ٝ ٚذبدٜات قكاٜا -

 .املٓاخٞ سايتغّٝ -

 .ايٕاق١ -

 .اي ١٦ٝ -

  .ٚاهلذس٠ ايٓصٚ  -

 :ايتاي١ٝ امل٬سعات اشبتاَٞ اي ٝإ ٖرا َٔ اْت آٖا ٢ٜطرتع

 املطت٣ٛ ع٢ً ا٫ٖتُاّ ذات املٛاقٝ  ٕأ  ٞ  ربتًرف  ٫ ايعرامل

ٔ  َا ٚأفكٌ. أخس٣ إ  عػسٜٔ ق١ُ َٔ انجرًي ّ  إٔ ميهر  بٗرا  تكرٛ

 ا٭ٖررِ ازبٛاْرر  عًرر٢ ايرتنٝررص شٜرا ٠  ٖررٛ يًكُرر١ املطتكررٝف١ ايدٚير١ 

 .هلا بايٓط ١

 ٘اي ٝإ بن ايه ري ايتػاب  ٞ  اجملُٛعر١   ٍٚ يكرا ٠  اشبتراَ

ٕ  املػرازن١  صبُٛعر١  يكُر١  اشبتاَٞ ٚاي ٝإ  T20 ايرتفهري  ملخراش

ٕ  يف دتَكر ُع ايي ٛ  غرٗس  سأٚاخر  ايٝابرا ٌ  ف ٚغرسُ  ،َراٜ  ًَتكر٢  بتُجٝر

 َٓعَٛرر١ قررُٔ T20 ايررر أُٖٝرر١ َررد٣ ٜ٪نررد ٖٚرررا ؛فٝٗررا أضرر از

ا٧تـهه ب ما٤٧ ههريمبههلم

ا٧ يههههه نما٧ذتههههه و م

٠٧هههههههههههههههه ز مزت٦م

ا عم ٓههه متا٧ يههه نم

ا٧ذتههههه و م٠٧مههههه م

وعم ٓهه ما ـهه ض٣ م

مT20 ذهه ظنما٧ت٤ٜههريم

ٓ ٠دههههسوميفم ا٧تهههه م

طمؿهه طما٧ي بهه نمأتادهه

 و ي 
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 غريٖرا  َػازن١ صبُٛعات 5 ٚدٛ  َٔ بايسغِ ايعػسٜٔ صبُٛع١

 .املٓع١َٛ يف

 املايٝرررر١ ازبٛاْرررر  عًرررر٢ ٖررررٛ ايكُرررر١ بٝررررإ يف ايرتنٝررررص 

 .املختًف١ اجملا٫ت يف املطتدا١َ ٚايت١ُٝٓ ،ٚا٫قتؿا ١ٜ

 برن  ا٫تفرام  ْكاط ع٢ً ايرتنٝص  ٍ   ٚدبّٓر  ا٭عكرا٤  ايردٚ

 ايؿررساعات عررٔ سرٖنُٜرر اغرر٦ًٝ ظبررد فرر٬ ،اشب٬فٝرر١ ايٓكرراط ذنررس

 نُرا . املٓراطل  َٔ غريٖا يف أٚ َٕٓكتٓا يف ضٛا٤ ايعا  يف ايكا١ُ٥

 اربرررتٗا ايرري اسبُا٥ٝرر١ املدررسا٤ات عررٔ اسبرردٜح  دبِٓرر اي ٝررإ إٔ

 َٛقف ٖٛ ذيو يف ايٛسٝد ٚا٫ضتجٓا٤. ايؿن قد املتشد٠ اي٫ٜٛات

 عررراّ َٓٗرررا اْطرررش   ايررري املٓرررا  اتفاقٝررر١ َرررٔ املتشرررد٠ اي٫ٜٛرررات

 .يًك١ُ اشبتاَٞ اي ٝإ يف ذيو َتزات ٚذنست ،9105ّ

 إٔ َرررٔ ٚزقتٗرررا يف ْرررٛف.   ذنستررر٘ َرررا عًررر٢ ايتعًٝرررل ٚأّٚ 

 جملُٛعررر١ اْكرررُاَٗا َرررٔ اضرررتفا ت ممرررا أنجرررس أفرررا ت املًُهررر١

ٌ  َر   - انرجريً  تفرل أ ٫ إِْي سٝح ايعػسٜٔ،  َر   -ايتكردٜس  نر

 سبذررررِ نررررإ يًُذُٛعرررر١ املًُهرررر١ اْكررررُاّ ٭ٕ ايررررسأٟ؛ ٖرررررا

 املطرررت٣ٛ عًررر٢ ايطٝاضررر١ٝ ٚ٭ُٖٝتٗرررا ،ا٭ٚ  بايدزدررر١ اقتؿرررا ٖا

 ؾرٓدٚم  َٔ أٚ َاي١ٝ َصاٜا أٟ َٔ ا٫ضتفا ٠ بغس  ٚيٝظ ايدٚيٞ،

ٞ  اي ٓو أٚ ايدٚيٞ ايٓكد ٞ  ،ايردٚي ٛ  ٖٚر ٌ  عكر  َٚرا . ا٫ثرٓن  يف فاعر

 يًُذُٛعر١  اْكُاَٗا دسا٤ املًُه١ دٓتٗا َصاٜا َٔ ايٛزق١ يف ٚز 

ٞ  اجملُٛعرر١ إفررا ٠ َررٔ أنررت  ناْرر  ا٫ضررتفا ٠ إٔ دٜ٪ن٢رر  ٚبرراق

ّٔ ٫ٚ. أعكا٥ٗا ّ  يف ايررت    يًًُُهر١  اَفٝردً  نإ أْ٘ أظ  ا٫ْكرُا

ٕ  ٚإذا. ٚاسرد٠  سبعر١  ٚيٛ يًُذُٛع١ ٞ  املعٝراز  نرا  يعكر١ٜٛ  ا٭ضاضر

 عًررر٢ املجرررابس٠ عًٝٓرررا إٕفررر ا٫قتؿرررا ، سذرررِ ٖرررٛ اجملُٛعررر١ ٖررررٙ
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ٌّ ٫ مبررا  ا٫قتؿررا ٟ منْٛررا  اضررتُساز ٔ  ٜكرر ٛ  َطررت٣ٛ عرر ٍ  منرر  ايرردٚ

 .  اجملُٛع١ عك١ٜٛ يف ْطتُس ست٢ يٓا ط١ٓاَفامٗل

ٔ  صبُٛعر١  قرسازات  إٔ َٔ ايسغِ ٚع٢ً  َر١ ًٜصَُ يٝطر   ايعػرسٜ

ٔ  تعتت أْٗا إ٫ ا٭عكا٤، يًدٍٚ ِ  َر  ايفاعًر١  ايدٚيٝر١  ايتذُعرات  أٖر

 يف ايرردٚيٞ املطررت٣ٛ عًرر٢ أعكررا٩ٖا برر٘ تُترر ٜ ايرررٟ يًررٛشٕ اْعررًس

 ٫ نُرا . فٝٗا ايكساز ارباذ ٚضسع١ عد ِٖ ٚيك١ً اجملا٫ت، َععِ

ِّ ايي ازباْ ١ٝ ا٫دتُاعات ايك١ُ عٔ أ١ُٖٙٝ ٜكٌ  ايدٍٚ قا ٠ بن تت

 بٗررا قرراّ ايرري ا٫دتُاعررات ذيررو عًرر٢ نرر ري َٚجرراٍ. ٖاَػررٗا عًرر٢

 أثٓرا٤ يف  ضًُإ بٔ دضبُ ا٭َري ايعٗد ٚيٞ املًهٞ ايطُٛ ؾاس 

ٞ  َر   ا٭خري٠ ايك١ُ ٞ  ايكرا ٠،  براق ٔ    ٖٚر ِ  تهر ٔ  إ٫ يترت ٍ  َر  خر٬

 ٚايؿٝي ا٭َسٜهٞ ايس٥ٝطن إٔ نُا. ايدٍٚ هلرٙ زمس١ٝ شٜازات

ٛ  بُٝٓٗا، ايتذاز١ٜ اسبسب فتٌٝ ْصن اضتٕاعا ٔ  ٭درٌ،  ٚير ٍ  َر  خر٬

 . بُٝٓٗا مِت ادتُان

ِّ ْررراُ  ٖرررٞ ايعػرررسٜٔ صبُٛعررر١ فرررإٕ ،ٚاشب٬ؾررر١  قرررا ٠ ٜكررر

 يف ػبرررسٟ َرررا عًررر٢ ايترررأثري يف َٓٗرررا ا٫ضرررتفا ٠ ٚميهرررٔ ،ايعرررا 

 تكررٛ  ايرري ايرردٍٚ ٖرررٙ دبررازب َررٔ ٚا٫ضررتفا ٠ ،ايدٚيٝرر١ ايطرراس١

 .  عكٜٛتٗا يف اي كا٤ ع٢ً احملافع١ مبهإ ا٭١ُٖٝ َٚٔ ايعا ،

ʘ الكاصي فّد. أ: الجاٌٌ التعكًب: 
 ١قُرر سررٍٛ قرراف١ٝ مبكدَرر١ ٚزقتٗررا ايغاَرردٟ ْررٛف.   اضررتًٗ 

 يف َ٪ضطرررٝٗا خررر٬ٍ َرررٔ 1999ّ عررراّ يف بررردأت ٚايررري ايعػرررسٜٔ

 ٚبسٜٕاْٝرررا ٚأملاْٝرررا ٚفسْطرررا ٚأَسٜهرررا نٓررردا) ايطررر   صبُٛعررر١

 عرراّ يف يًكُرر١ املًُهرر١ اْكررُاّ إ  قرر ٚتِٕس ،(ٚايٝابررإ ٚإٜٕايٝررا

2008،ّ  ِ ٍ  بٓكراؽ  تُر  ُٚخ ايكُر١،  يف املًُهر١   ٚز ثر ٕ  سرٛ  اي ٝرا

 . يًك١ُ اشبتاَٞ

وعم ٓههه ما٧ٔرشهههينم

مٟهه ز م ميوه   هه منه زي

ا٧ٔههههه ،،مت ٤هههههنم

امػتٜ ز مو  ه ميفم

ا٧تؤثريمٓبمو ميعهطيم

يفما٧ؼ ع ما٧ست٧يه ،م

تامػهههههتٜ ز موهههههنم

تعهه ضيمهههص ما٧هههست٦م

ا٧تهه مت٠هه زما٧ٔهه ،،م

تونما هميه ممب٤ه نم

ا ح ِٛههههه مٓهههههبم

 ا٧ ٠ ءميفمٓو يت  
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ٕ  إٔ إ٫ ميهٔ ٫ ايعػسٜٔ ق١ُ سٍٛ ٚاسبدٜح ا َصػٙبر  ٜهرٛ

ٞ  ٚيف ٚا٫قتؿرا ،  ايطٝاضر١  بن ٚ  ٫ ايكُر١  إٔ زأٜر ٔ  تعرد  نْٛٗرا  عر

ُّ  ايهرت٣  ايدٍٚ بٗا تٗتِ ايي ايه١ًٝ ايككاٜا سٍٛ يًٓكاؽا ًعدب

 ايكُرر١ يف تٛادرردٖا املػررازن١ ايرردٍٚ ٚتطررتجُس أضاضررٞ، بػررهٌ

 أْٗررا نُررا املؿررا ، ٚذبكٝررل امل ررا زات ٚ عررِ املٛاقررف يتٛسٝررد

ٍ  شعُا٤ َ  ايجٓا١ٝ٥ ا٫دتُاعات د٘كيع  َٛات١ٝ فسؾ١  ايس٥ٝطر١ٝ  ايردٚ

 َؿرراسبٗا ٚفررل ايكُرر١ تٛدٝرر٘ عًرر٢ تعُررٌ  ٚيرر١ ٚنررٌ ايعررا ، يف

 ايطٝاضرررر١ٝ ٚأدٓرررردتٗا ايعرررراملٞ َسنصٖررررا ٚفررررل َٓٗررررا ٚتطررررتفٝد

 ْرراُ " ٖٞرر ،باختؿرراز . ايعرراّ خرر٬ٍ ذبكررريٖا ٚقرر٠ٛ ٚا٫قتؿررا ١ٜ،

 ا. سٙفُع ؾازت ٫تٛبسٚتٛن  ٚبع َفتٛ  ْعاّ فٝ٘ ،"يًه از

 ٜٔايعػرس  قُر١  يف املًُه١ تٛادد إٔ ع٢ً ايتأنٝد املِٗ َٚٔ

 يف ايطٝاضررر١ٝ ايكٝرررا ٠ يؿرررا  شطررر ُت قررر٠ٛ ْكٕررر١ٖ ّدع رررُٜ ايه ررراز

 ٚا٫قتؿررا ١ٜ ايطٝاضرر١ٝ يًكرر٠ٛ ط ٝعٝرر١ اضررتذاب١ٙ ٚتررأتٞ املًُهرر١،

 ايعسبٝرر١ ايدٚيرر١ أْٗررا ٔعرر ْاٖٝررو يًًُُهرر١، ٚازبغسافٝرر١ ٚايدٜٓٝرر١

 .  ايك١ُ يف ٛسٝد٠اي

 ٜ٪نررد ٚايرررٟ اشبترراَٞ، اي ٝررإ ذبًٝررٌ يف ايٛزقرر١ ً فِؿرر  

 قُٝٝر١  ٚاتفاقٝات عاي١ٝ ق١ُٝ ذات ٚ عا٣ٚ َػرتن١ ايتصاَات ع٢ً

 ايٛقررررا٥  أث ترررر  نُررررا ايٛاقرررر  يف ٚيهٓٗررررا ضبررررد ٠، ٚتٛدٗررررات

 ٚيررٝظ ٚزم، عًرر٢ سررت صبررس  َٓٗررا انررجرًي إٔ ايطررابك١ ٚا٭سررداخ

 بعرر  عررٔ ْاٖٝررو ،عًٝٗررا املتفررل صاَرراتا٫يت تٓفٝررر ٜررتِ بايكررسٚز٠

 أٚ ايتٛدٗرات  ير ع   ايسمسٝر١  َعازقرتٗا  ايك١ُ يف ٔعًَُت ايي ايدٍٚ

ٍ  َر١ ًٜصَُ غري ايٛاق  يف ٚتٛدٗاتٗا ايك١ُ ٚقسازات ا٫يتصاَات،  يًردٚ

ٞ  َٓٗرا  ايهت٣ خاؾ١ ايدٍٚ إٔ ٫سعٓا ٚقد ا٭عكا٤،  أنجرس  ٖر

ٔ  ًٜٝٗرا  فُٝرا  أٚ ايك١ُ يف ضٛا٤ بسأٜ٘ ٜٚطتكٌ ؽبايف َٔ   أسرداخ  َر

 .  قسازات أٚ

أنما٠٧م مممتٔستمٓهنم

ًٔ م٨٧ ٠ ؾ م٣ ن  متعم 

عهه ٦ما٠٧وهه ي ما٨٤٧يهه م

ا٧تهههه مت ههههت مب هههه م

ا٧ست٦ما٤٧ها مبـه٩٤م

 أػ يس
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 يف املًُهرر١ أثررس إ  ٜػررري ٚايرررٟ ايٛزقرر١ عٓررٛإ إ  ٚعررٛ ٠ٙ

ّ  يف اْعهرظ  فكد بٗا، سْاتأّث أٚ عًٝٗا ٚتأثريْا ايك١ُ  ايكُر١  اٖتُرا

ْٝ املٕٓكرر١ ٚترداعٝات  إٜررسإ َٚػرره١ً برايٓف    ،اٚعطررهسْٜا ضٝاضرر

ٔ  ا٭ضرٛام،  يف ايتٛاشٕ ٜؿٓ  يًٓف  نُٛز  املًُه١ ٚأ١ُٖٝ  يهر

 يف أنرت ا  ًٚز تًع  املطتكٝف١ ايدٚي١ إٔ ٚامل٪ند ،زأٜٞ يف املِٗ

 يف ايكا َرر١ ايكُرر١ اْعكررا  فررإٕ يررريو ؛املهاضرر  ٚذبكٝررل ايتررأثري

 برررن املًُهررر١ َهرررإ يرتضرررٝ  ذٖ ٝررر١ٙ فسؾررر١ٙ ضرررٝهٕٛ ايسٜرررا 

  .ايك١ُ تٛدٗات ؾٝاغ١ يف ٚاملطا١ُٖ ايه از،

 َٚٓٗرا  ،اتكسًٜ ر  أغرٗس  ٥ ايكُر١  ًَرف  املًُهر١  ِتطًٟ ع٢ً بكٞ

 ع٢ً ٚبكٞ ا٭عكا٤، ايدٍٚ باقٞ َ  املػرتن١ ايتشكريات تًٕٓل

ٞ  ،(2020ّ ْرٛفُت ا )تكسًٜ  اغًٗس 16 اْعكا ٖا ٚ  قرد  د َُر  ٖٚر  ت رد

 َطررابك١ فعًٝٓررا ايررتم، بطررسع١ تطررري َررا ضررسعإ ٚيهٓٗررا ،طًٜٛر١ٙ 

 َٛق  َ  ٜتٓاض  مبا ايعاملٞ اسبدخ ٖرا ملخساز ٚايك٤ٛ ايؿٛت

 . فٝ٘ تهٕٛ إٔ تُٕض ايي املًُه١

ًَرر  أز٣ ٚايرري َطررتك ١ًٝ، تٛؾررٝات  ْقررٚ  ايٛزقرر١ أغفًرر  ؛اختا

 :ًٜٞ فُٝا أُٖٗا تًخٝـ

 ايررري ايكا َررر١ يًكُررر١ا اضرررتعداً  ٚامل هرررس ازبرررا  ايعُرررٌ -0

 . ايسٜا  يف عكدضُت

 ايتشكررري١ٜ ا٫دتُاعررات َررٔ ازبررا ٠ ا٫ضررتفا ٠ تأنٝررد -9

 . ايسٜا  اقتؿا  ملؿًش١ تط كٗا، ٚايي يًك١ُ

 ٚادتُاعاتٗررررررا ايسٜررررررا  يف ايكا َرررررر١ ايكُرررررر١ تجُازاضرررررر -0

 ٚتازؽبٗرررا يًًُُهررر١ يًرتٜٚرررر مثٝٓررر١ فسؾررر١ٙ يتهرررٕٛ ايتشكرررري١ٜ

 . ٚضٝاستٗا ٚاقتؿا ٖا ٚيغتٗا ٚ ٜٓٗا ٚقُٝٗا

ا٧ست٧هه ما ؼتوههيٜ م

ت٨ٔههدمزتًضامأ٣ههاميفم

ا٧تهههههؤثريمتتح٠يههههه١م

م٧ص٥٧مٛهبنم ا ٤ ػد 

ان٠ٔهههههه زما٠٧مهههههه م

ا٠٧ زو ميفما٧طيه نم

ػي٤ نمٛطكً مشه يهً م

٧نػهههههههيرمو٤ههههههه نم

ا م٤٨هه مبههلما٤٧ هه ض،م

تا ؼههههههه هم ميفم

 كي ٗ مت ج  وم

٨ٔٛي ههههه موؼههههه ب٠ م

ومتا٧و ءمإلدطاجما٧ل م

ما٧حسثما٧ٔه   م هصا

مبهههه ميت  ػههههدموههههٕم

ما٧ت م و هٕما م٤٨ 

 تٌمحمأنمت٤ نمٛي 
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ʘ الكيًُ حىه املداخالت:  
 ٌايعػسٜٔ جملُٛع١ ايتٓعُٝٞ اهلٝه (G20): 

 ٫ ايعػررسٜٔ قُرر١ ناْرر  إذا: ايكررٛؼبٞ . ع ررد اهللأ تطررا٤ٍ

 بايتٓرراٚب ٜطتكررٝف عكررٛ ٚنررٌ ،َررٛظفن ٫ٚا ثابًتررا َكررْس متًررو

ٍ  تررتِ ايري  ا٭خررس٣ ٚايًكرا٤ات  ايطرر١ٜٛٓ ايكُر١   فهٝررف ايعرراّ، خر٬

  تٛؾرٝات؟  أٚ قرسازات  عٓٗا ٜؿدز ٌٖٚ  ا٭عكا٤؟ بن ايتٓطٝل ٜتِ

  تػاٚز١ٜ؟ ق١ُ فك  أْٗا أّ  ذيو؟ َتابع١ تتِ ٚنٝف

 أَاْرر١ ٜٛدررد ٫ بايفعررٌ أْرر٘ ظبررِ زٜررا .   أٚقررض داْ رر٘ َٚررٔ

ِٕ إ٫ يًُذُٛعرر١؛ ثابترر١ عاَرر١  يًرري  ٚيرر١ َررٔ تٓتكررٌ ايعاَرر١ ا٭َاْرر١ أ

ٍ  ايعاَر١  ا٭َاْات بن ايتٓطٝل ٜٚتِ. عاّ نٌ تًٝٗا . ايرتٜٚهرا  يردٚ

 ختررررررراَٞ بٝرررررررإ املػرررررررازن١ صبُٛعرررررررات عرررررررٔ ٜؿررررررردز َٚرررررررا

Communique ُٜعررٔ ٜؿرردز َٚررا ا٭عكررا٤، تٛدٗررات عررٔ سعٔ رر 

 ،Declaration ايكررا ٠ تٛدٗررات بٝررإ / إعرر٬ٕ مبجابرر١ ٖررٛ ايكُرر١

 عًٝ٘ تٛافك  عُا سعٔ ُٜ ٭ْ٘ ؛اي ٝإ ؾٝاغ١ يف ن ري صبٗٛ  ٍ ر ُٜٚ

 ٚبررردٚزٖا. اي ٝرررإ يف رنسُتررر فررر٬ اشب٬فرررات أَرررا. اجملُٛعررر١  ٍٚ

 ١٦ٖٝ ع٢ً ذبتٟٛ ٫ ايعػسٜٔ صبُٛع١ إٔ ايغاَدٟ ْٛف.   ذنست

ٌ   اخًٗا، يف ثابت١ َٛظفن ٌ  بر  فُٝرا  اجملُٛعر١  ز٥رٝظ  َٓؿر   ٜٓتكر

 فررت٠  خ٬ٍ َ٪قت١ ضهستاز١ٜ املختاز ايس٥ٝظ ُٜٔٚعٝٔ ا٭عكا٤، بن

 ِٓع٢ُٚتررر اجملُٛعررر١، عُرررٌ لٓٔطرررُت بررردٚزٖا ٚايررري املٓؿررر ، تكًررردٙ

(. ايرتٜٚهررا) ايج٬ثٝرر١ ايًذٓرر١ بٛاضرر١ٕ عكرردٖا املكررسز ا٫دتُاعررات

 صبُٛعرر١ يف( ايرتٜٚهررا) ايج٬ثٝرر١ يًذٓرر١ ايطررعٛ ١ٜ اْكررُ  ٚقررد

 بؿرررفتٗا ا٭خرررري٠، ايررردٚز٠ يف ايٝابرررإ أضرررتٗاتس ٚايررري ايعػرررسٜٔ،

 ايررررس٥ٝظ بؿررررفتٗا ٚا٭زدٓررررتن ،9102 يعرررراّ اجملُٛعرررر١ ز٥ررررٝظ

ا٧ٔ و مت ت٠ه٩ما و ن م

ونمزت٧ م٨٧ته مت٨ي ه م

٣هههه٩مٓهههه ٪0متيههههت م

ا٧ت ؼي١مبلما و ن وم

 ا٧ٔ و م٧ست٦ما٧نتي٤ 

اشام٣ نهههههههجمٟمههههههه م

مممت٨ههه٥مما٧ٔرشيههههن

و٠هههههههط،امث بتًههههههه متمم

وه ُٜل،مت٣ه٩مٓوه م

يؼتوهههيٝمب ٧ت ههه تيم

ا٠٧مههههه ما٧ؼههههه  ي م

تا٠٨٧ههه ءاوما دهههط م

ا٧ت متت مدال٦ما٧ٔ ٪،م

٤ٛيٝميهت ما٧ت ؼهي١م

 بلما ٓو ء؟م
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 عرراّ يف يًُذُٛعرر١ اي٬سررل ايررس٥ٝظ بؿررفتٗا ٚايطررعٛ ١ٜ ايطررابل،

 درردٍٚ ٚاتطررام اضررتُساز١ٜ بػررإٔ يًتعررإٚ ايًذٓرر١ ٚتٗرردف ،9191

 بررردأت ٚبايفعرررٌ اجملُٛعررر١، تٓاقػرررٗا ايررري ٚاملٛاقرررٝ  ا٭عُررراٍ،

 ادتُاعررررات ٫ضتكرررراف١ ٚذبكرررررياتٗا اضررررتعدا اتٗا يف ًُهرررر١امل

 ق١ُ خ٬ٍ يًس٥اض١ تٛيٝٗا َٛعد عٔ املع٬ٕ َٓر 9191 اجملُٛع١

 ايطرررعٛ ١ٜ ا٭َاْررر١" إْػرررا٤ ذيرررو ٚتكرررُٔ ،9105 عررراّ ٖررراَ ٛزز

 فرررت٠ خرر٬ٍ اجملُٛعرر١ أعُرراٍ عًرر٢ يإلغررساف" ايعػررسٜٔ جملُٛعرر١

ٍ  ٚبًرٛز٠  هلا، ايطعٛ ١ٜ ز٥اض١ ٍ  دردٚ  إظبراشات  يتعصٜرص  ٜطرع٢  أعُرا

  .ٚايت١ُٝٓ ايعاملٞ ا٫قتؿا  خ٬ٍ َٔ ٚأٚيٜٛاتٗا اجملُٛع١

ٟ  أضا١َ. ّ أٚقض بُٝٓا ِٕ نرس   بعر   يرد٣  اتفهرريً  ٖٓراى  أ

 ايكُررِ ملتابعرر١  ا٥ُرر١ ايعاَرر١ ا٭َاْرر١ يتهررٕٛ املًُهرر١ َٚٓٗررا ايرردٍٚ

 ْٚكرررٌ ايكُرررِ تًرررو يف ايررردٍٚ ٖررررٙ َطرررا١ُٖ ٚقرررُإ ،ايكا َررر١

  املًُهرر١؟ ؾررا  َررٔ ذيررو ٖررٌ: املٗررِ ايتطررا٩ٍ يهررٔ َس٥ٝاتٗررا،

 مبررد٣  ايكٕرر  ميهررٔ ٫ فإْرر٘ ،ظبررِ زٜررا .   اعتكررا  يف يهررٔ

 ٚايدٍٚ املًُه١ َؿًش١ يف ضٝؿّ   ا١ُ٥ عا١َ أَا١ْ إْػا٤ نٕٛ

ًُرر ا٭ؾررغس  أؾرر ض إذا فإْرر٘ ،ْعررسٙ ٚدٗرر١ َٚررٔ. اجملُٛعرر١ يف اسذ

ٍ  فطتؿّس  ا١ُ٥ أَا١ْ يًُذُٛع١  ٚزٚضرٝا  أَسٜهرا ) ايهرت٣  ايردٚ

 ا٭دٓدات ٚق  يف أضاضٞ  ٌٚز هلا ٜهٕٛ بإٔ( ا٭قٌ ع٢ً يؿنٚا

 .املًُه١ ؾا  يف ٜؿّ  ٫ ٖٚرا  ٚز٠، يهٌ

 ١ٝضرتاتٝذامل ٚضباذٜسٖا َٓافعٗا :ايعػسٜٔ صبُٛع١:  

 إٔ يف غررو  ٫ أْرر٘ إ  اسبُررٛ  ْاؾررس  بررٔ . ع ررد اهلل  أغرراز

  إ ثررِ ا٭ٚ ، ْٛاتٗررا ٌتػررٟه إ  أ ت اأضرر اًب ايعػررسٜٔ جملُٛعرر١

ٔ  ايٛق  ٖٛ نُا أطسافٗا  تعّد  بٛاعجٗرا  يفا أًٜكر  غرو  ٫ٚ. ايرساٖ

ه هه ٢مت٤ٜههريًام٧ههس م

بٔههىما٧ههست٦متو  هه م

ا م٤٨ههههه م٧ت٤ههههه نم

ا و ن ما٧ٔ و مزامئه م

 ت بٔههههه ما٠٧مههههه م

ا٠٧ زوهههه ،متههههه نم

وؼ هم مهص ما٧ست٦م

يفمت٨ههههه٥ما٠٧مههههه م

 تن٩٠موطتي ت  
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ُْر  اضبًٛز ٌُٔجُت أْٗا يف غو ٫ نُا. ا٭ٍٚ املكاّ يف ا٫قتؿا ١ٜ  اَٗ

ٞ  ايطرًٛى  يرتغرٝد   ٚبايتررايٞ بٝرِٓٗ،  فُٝرا  ااقتؿرا ْٜ  يًه رراز ايردٚي

 ِ ٔ  خرازز  اي راقن  عًر٢  ترأثرياتٗ ٔ  ايعػرسٜ ٕ  ممر ِ  ٜتكرامسٛ  املررا٤ َعٗر

ٔ . ٖررا  يفا نرجريً  ددٍ ٫ٚ. ٚازبغسافٝا ٤ٚاهلٛا ٔ  يهر  هلررٙ  إٔ ايعر

 ضبرررررٚز ٚفٝٗررررا ٚاسررررد٠، نررررت٣ ١ٝإضرررررتاتٝذ َٓفعرررر١ اجملُٛعرررر١

 ١ٝضرررررتاتٝذامل املٓفعرررر١ تتُجررررٌ سٝررررح. ٚاسررررد نرررر ري ٞإضرررررتاتٝذ

ٟ  فكا٤ يف ا٫يتكا٤ يف ايهت٣ ٞ  تػراٚز  أثٓرا٤ ( غرسنا٤ ) برن  ْرٛع

ٌ  اًزن ا ايه از ٢ٜ ك سٝح خازدٗا؛( فسقا٤)ٚ ايك١ُ،  أزٚقر١   اخر

ِٕ تؿررٛزْا يررٛ ٚبايتررايٞ،.. بًررداِْٗ سٝررح ٜعررٛ ٕٚ ٚعٓرردَا ايكُرر١  أ

ٌ  يررٖ  ( ايكُِ يف ٜفعًٕٛ نُا) اأبًد ًٜتكٕٛ ٫ ايه از ٖ٪٤٫  نر

 يف ذيرررو  ٚتطرررِ  ،بٝرررِٓٗ( ايفسقررر١ٗ) ٚاش ا ت يدٜررر٘، مبرررا نررر ري

ا.. ن رراًز يٝطررٛا ٖررِ ايرررٜٔ اٯخررسٜٔ َٚرر  ٚبٝررِٓٗ هلررِ إغررها٫ت

ُّرر ٖرررا ملجررٌ ٖررداِٖ إٔ خًكرر٘ عًرر٢ اهلل ْعررِ َررٔ يعررٌ ،ٚهلرررا   ايتذ

 يًهرررٕٛ ازبُعرررٞ املٓعرررٛز َرررٔ ايررردْٝا اسبررردٚ  يترررٛفري( اسبرررَرز)

 .ٚاسبٝا٠

ّٛ  يف - فٝتًخـ ٞضرتاتٝذامل احملرٚز أَا  . ع رد اهلل   زتؿر

 ْررٛا٠ ملْػررا٤ اي اعررح نررإ سررن يف أْرر٘ يف - اسبُررٛ  ْاؾررس بررٔ

ٔ  اخٛٙفر  امل٪ٔضطر١  ٍايدٚ َؿا  يتٓطٝل 1999ّ يف ايتذُ  ٖرا  َر

ٕ  ؛ايعاملٝر١  ا٫قتؿرا ١ٜ  َٚهتطر اتٗا  َؿراسبٗا  عًر٢   ٚير١  نٌ  فرإ

٘  أٚ) ايػرعٛز  ٖرا  يرد٣  ايٓفعٝر١  اشبًفٝر١  يف ٜ كر٢  ضرٛف  (اهلردف  أْر

 أعكررا٤ بعرر  ٜٛقرر  ٚبايتررايٞ ايه رراز، ٖرر٪٤٫ بررن َررٔ( ا٭نررت)

 ٖٚٛ ٚقًل،  تسٟق يف زمبا بٌ اٯخس، بعكِٗ َ  سسز يف اجملُٛع١

 سررٍٛ ايكُررِ َععررِ يف تعٗررس ايرري املغررها٫ت زٙٔتُترر يرررٟا ا٭َررس

 ايتٛافررل ٜررتِ َررا بتٕ ٝررل ا٫سٙكرر ا٫يتررصاّ ٚعرردّ اشبترراَٞ، اي ٝررإ

تتملههههه٩ما  ٜٔههههه م

ا٤٧ها مماإلػناتيعي 

يفمام٧ت٠هههههههه ءميفم

ٛو ءمتـ تضيمن ٓ م

بهههلماء٣ههه ءءمأث ههه ءم

هههه ءءم ا٠٧مهههه ،متاٟٛط

 د ضج  
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 ٓرر١عًٖامٗل غررري املٛاقررف ٚبايتأنٝررد ايكُرر١، ق رر١ ذبرر  سٛيرر٘ ايٓطرري

ُّر  ٖررا  خرازز  ٖٞر  ياير  ٚاجملتُعات ايدٍٚ ملٓع١َٛ بايكسٚز٠   ايتذ

ٕ  ٚيهٔ ٚسط ، يد١ْٝٚبا يٝظ زمبا ،اٚغعٛزٖ ،أؾ٬ٙ  ايٓراع  برأ

ٕ  أِْٗ عٔ اعًٛق ،اعًٝٗ ٜتاَسٕٚ ٕ  نٝرف  ػبتٗردٚ ِ  ٜطردٚ  درٛعٗ

 اسع٠رر ا٭قررٌ ايجًررح يف ايهررت٣ ا٫ضررت٬ٗن١ٝ اي ٦ٝررات. ٚعررٛشِٖ

ٔ  اغر٦ًٝ  زٔتُت ايعا  يف ااقتؿا ْٜ ٔ  ٖر٪٤٫  قًرل  َر  ٜناملرتبع ر  ايجًرجن  َر

  .ايجسا٤ عسٚؽ ع٢ً

 ستُٝر١  املًُهر١  َػرازن١  ٕفرإ  ،املًشِ ضبُد.   اعتكا  ٚيف

 ايدٚيٝر١  فُهاْتٗرا  ،بايكسٚز٠ ١ٝإضرتاتٝذ مبٓاف  َس١ْٖٛ ٚيٝط 

 ايتازؽبٝررر١ ٚأ ٚازٖرررا ازبغرررسايف َٚٛقعٗرررا ١ٝضررررتاتٝذامل ٚأُٖٝتٗرررا

ِّ ّ  ٫ٚ ،املر٪ثس٠  ايدٚيٝر١  اجملُٛعرات  نٌ يف ايتٛادد عًٝٗا ذبت  ًٜرص

ْٝ املهط  ٜهٕٛ إٔ ٛ  ا،آْ ٔ    ٚير  ؾرٓ   يف املػرازن١  ضر٣ٛ  ٜهر

 فا٥ررد٠ أٖررِ ٚيعررٌ يهفاٖررا، عٓٗررا بعٝررد٠ تهررٕٛ إٔ  ٕٚ ايكررسازات

 إٔ ميهررٔ ايرري ا٫قتؿررا ١ٜ ايتشايفررات عًٝٗررا تعررٛ  ١ٝإضرررتاتٝذ

 ايًكرا٤  ملرٛا   نٓتٝذر١  ايكٕاعرات  أٚ ايدٚي١ َطت٣ٛ ع٢ً ضٛا٤ تٓػأ

 ٌُٔجرررُت إٔ املطرررتك ٌ يف ميهٓٗرررا املًُهررر١ إٔ ٚايعرررٔ. َٚكتكرررٝات٘

 اْعررًس ؛نازتررٌ تهررٜٛٔ سرراٍ ااقتؿررا ْٜ َعٗررا َتشايفرر١ صبُٛعررات

ٞ  يٛدٛ ٖا ٔ  ميهٓٗرا  املًُهر١  إٔ نُرا  ،اجملُٛعر١  يف ايترازؽب  َر

 بايترراشز أٚ بررا٫قرتا  ضررٛا٤ أطسٚساتٗررا ّكررٔدُت إٔ اجملُٛعرر١ خرر٬ٍ

ِٕ نُررا  ،lobbying( يٛبٝٓرر  ) ٍ  أ  َرررٔ يهررجري  ادرررْد َفتررٛ ٌ  اجملرررا

ِ  ط ٝعٞ ْتاٌز ٖٚٞ ٖا،سؿُس ميهٔ ٫ايي  املٓاف   هر١ املًُ سبذر

 اْٚعرررًس املًُهررر١ فرررإٕ ٖٓرررا َٚرررٔ. ٚايطٝاضرررٞ ا٫قتؿرررا ٟ ٚثكًرررٗا

 ايدٚيٝر١  ا٫قتؿرا ١ٜ  ايتذُعات َٔ نجري يف امل١ُٗ ٚقُٝتٗا يدٚزٖا

 زمسررٞ اقتؿررا ٟ تهتررٌ إْػررا٤ إ  تطررع٢ إٔ هلررا املفٝررد َررٔ زمبررا

وـهههه ض٣ ما م٤٨هههه م

عتميهههههه مت٧يؼههههههجم

وطه نههههه ممب ههههه ٕٛم

اػناتيعي مب ٧رضتض ،م

ٛم٤ نت ههه ما٧ست٧يههه م

تأهميت ههههههههههههههههه م

اإلػهههههههههههههناتيعي م

ما٧ع٘طايفم تو ٟٔ  

تأزتاضهههه ما٧ت ضيذيههه م

ما٧ت اجهسم م٨ٓي ه  تحت  

يفم٣هه٩ما عم ٓهه وم

 ا٧ست٧ي ما ئثط 



35 

–1029  1023  
31 

ْٝرر نررإ يررٛ سترر٢ كررَُٓٔ ْٝرر أٚ اثٓا٥  َررٔ ٚتتشررسى تكررٛ ٙ حبٝررح اث٬ث

 إٔ ٚميهررٔ ،املُاثًرر١ َػررازناتٗا يف ددٜررد٠ بأطسٚسررات خ٬يرر٘

ُُٔت ٛ  ٚأنرت،  أنجرس   ٫ٙٚ يٝػٌُ ايٛق  َ  ايتهتٌ ٖرا ٞٓ  َرا  ٖٚر

 يؿررا  ا٠٤اي ِٓرر ايٕسٚسررات يف ّيًتكررّد ط ٝعٝرر١ نٓتٝذرر١ ضررٝشدخ

 يٝتشكررل قًرر٬ٙٝ َٓٗررا أؾررغس اغايً رر تهررٕٛ ٚايرري) املتشايفرر١ ايرردٍٚ

 ٖررررررٙ دبُررررر  إٔ ايكرررررسٚزٟ َٚرررررٔ ،(ايكٝرررررا ٠ َٛقررررر  يًًُُهررررر١

 اَطررراًز يتكرررُٔ ايدميَٛررر١ لشك٢رررُت َػررررتن١ عٛاَرررٌ ؿرررا اتا٫قت

  .ايدٚاّ ع٢ً اْادًش اْٝإضرتاتٝذ

ٕ  ٫ نٝرف : ايدْدْٞ ضبُد. أ ٚتطا٤ٍ  مبٓراف   َسْٖٛر١  تهرٛ

ًٝرررر ٚ ٚيٝرررر١ أ٫ٙٚ ٚإقًُٝٝرررر١ ٚطٓٝرررر١ ١ٝإضرررررتاتٝذ  ػبرررر  سٝررررح ؟اثاْ

 نٝرررف. ا٫قتؿرررا ١ٜ ٚايكررر٠ٛ ٚاملٛقررر  ازبٗرررد ٖررررا َرررٔ ا٫ضرررتفا ٠

 َػررانٌ سبًشًرر١ ٚاي ٝٓٝرر١ ايػررُٛي١ٝ ايع٬قررات ٖٙررر بٓررا٤ ْطررتجُس

ٕ  نٝف عٗا؟ٚتطاُز ايت١ُٝٓ خٕ  ع٢ً ت٪ثس إق١ًُٝٝ  فراعًن  ْهرٛ

ْٝ ٌ  يردف   ؿسفُٜ ٚاملاٍ ايٛق  َٔ ٚنجري ا ٚي ٔ  إقًُٝٝر١  َػران  عر

ًٝرر يررٝظ قؿرردٙ َررا إٔ املًشررِ ضبُررد.   أٚقررض ٚبرردٚزٙ ب٬ ْررا؟  اْاف

" ستُٝرر١" ريرر ٝرردتأن ضبرر  ٖررٛ منرراإٚ ١ٝضرررتاتٝذامل املٓرراف  يٛدررٛ 

   أٚ قا٥ُر١  ١ٝإضررتاتٝذ  أٖرداف  فرسف  ترٛافست  ضٛا٤ ،املػازن١

  .تٛدد

 ٫ ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١ إٔ عًرر٢ امل ررازى ْ ٝررٌ.   أنررد سررن يف

ِ  إمنرا  يًُذُٛعر١،  قُر١  يف ٍختص ُت إٔ ميهٔ ٌ  يف بايكُر١  ربترت  نر

ٔ  أنجرس  فٗٓراى  ايعراّ،  َرداز  عًر٢  َهجفر١  أدٓرد٠  ٚيردٜٗا  عاّ،  َر

ٍ  ٖٚٓراى  ا٫ضتكراف١،   ٚير١  َكس يف ايعاّ خ٬ٍ اادتُاًع 90  أعُرا

ّ  ،َٚهجفر١  َؿراس ١  ضهستاز١ٜ ٞ  ا٫ضرتكساز  َعٗرد  بٗرا  ٜكرٛ  املراي

ٌ  ٚيف يًُذُٛعر١،  ايتاب  ـ  ٖٓراى  قُر١  نر ٔ  ًَخر  يًكرا ٠  املعٗرد  َر

٣يهههٝمنؼهههتلمطمب ههه ءم

هههههههص ما٧ٔالٟهههههه وم

ا٧ـههم ٧ي متا٧ ي يهه م

٧ح٨ح٨ههههه موـههههه ٩٣م

ا٨ٟيميهه متههئثطمٓههبم

دٌههههههٍما٧ت ميههههههه م

 تتؼ ض ٓ  ؟

وعم ٓ ما٧ٔرشهينممم

 ٤ههنمأنمت ذتههع٦َميفم

مامن م ٟم م٨٧معم ٓ ،

تذتهههت مب ٠٧مههه ميفم

٣ههه٩مٓههه ٪،مت٧هههسي  م

أج ههس مو٤لٜهه مٓههبم

وهساضما٧ٔه ٪،مٛ  هه ٢م

ًٓههم90أ٣ههمموههنم  ماجت 

دال٦ما٧ٔه ٪ميفمو٠هطم

 زت٧ مامػتو ٛ 
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 ايكررا ّ، ايعرراّ ٚأدٓررد٠ املٓؿررسّ ايعرراّ خرر٬ٍ املٓذررصات أٖررِ سررٍٛ

ِٕ نُررا  قررسازات َٔرر ْػرر٦ ٗأ ايرري امل٪ضطررات َررٔ ايعدٜررد  ٖٓرراى أ

 ٭ٖررداف ضبررد ٠ بأعُرراٍ تكررّٛ  ا٥ُرر١ تآَػرر ٚأؾرر ش  ايكُرر١،

 اقتؿررا ١ٜ، ضٝاضرر١ٝ اجملُٛعرر١ إٔ نُررا. ا٭دررٌ ٚبعٝررد٠ َتٛضرر١ٕ

 قرردز٠ عًرر٢ تعتُررد ٖٚررٞ ،اتكسًٜ رر نًررٗا ايدٚيٝرر١ ا٭دٓررد٠ ٚتغٕررٞ

 ٜدزنرررر٘   َٚررررا. اٯخررررسٜٔ عًرررر٢ ا٭دٓررررد٠ فررررس  عًرررر٢ ايرررردٍٚ

ٌ  َٔ تأتٞ ايك١ُ أدٓد٠ إٔ ايهجريٕٚ ( bottom up approch) ا٭ضرف

 سررا٫ت يف ٫إ ،(top down approch) يٮضررفٌ ا٭عًرر٢ َررٔ ٚيررٝظ

 ،ايؿررغري٠ ايًذررإ َررٔ ٜهررٕٛ ايعُررٌ إٔ ٜعرري ايرررٟ ا٭َررس ؛َعٝٓرر١

 اخرررتام ذبكٝررل أز ْررا إذا ادٝررًد ْدزنرر٘ إٔ يٓررا ٜٓ غررٞ أَررٌس ٖٚررٛ

 تٓطرٝل اي َد٣ ع٢ً ٜعتُد ٖٚٛ. املٛقٛعات ٚيفس  ،ايك١ُ ٭دٓد٠

 اٖتُراّ،  إ  تازؼبٚ ا٭دٓد٠، يتُسٜس اجملُٛع١ عكٛ ايدٚي١  اخٌ

 أَاْررر١ يتأضرررٝظ - اهلل ٘سفعررر - ايعٗرررد ٚيرررٞ  عرررا َرررا راٖٚررر

 َكرراعف١ دٗررٛ  إ  ا٭َاْرر١ ٚذبترراز. ايعػررسٜٔ جملُٛعرر١ ايطررعٛ ١ٜ

ّ  يف املًُهر١  تٓذض  ست٢ ا٭ٖداف يتشكٝل  بكُر١  ا٫ضتكراف١  اختترا

 فسٜررل عًرر٢ ٜعتُررد أَررس ٖٚررٛ ،املًُهرر١ يف يٓررا َُٗرر١ ْتررا٥ر  لشك٢ررُت

 ٚفاعًٝرر١ ،ايًذررإ يهررٌ اي٬شَرر١ ايرتتٝ ررات عُررٌ ٚنٝفٝرر١ ا٭َاْرر١

 املٗررِ َٚررٔ. اجملررا٫ت طبتًررف يف املًُهرر١ ًررُٕٛٔجُٜ ايرررٜٔ ا٭عكررا٤

ٞ  ئ ايك١ُ إٔ ا٫عت از يف ايٛق  ٔ  بعد إ٫ أخس٣ َس٠ يٓا تأت  عػرسٜ

ًَ   .اتكسًٜ  اعا

 إٔ ٗرررِامل َرررٔ إٔ ظبرررِ زٜرررا .   أٚقرررض ،املطررراز ٖررررا ٚيف

  ٍٚ َؿرررا  ربررردّ ايررري ايتٛدٗرررات ٓ ُؾررر يف املًُهررر١ ىػررراٜزُت

 إيٝررر٘ تطرررع٢ َرررا ٖٚررررا َٓٗرررا، ادرررص٤ً أؾررر ش  ٚقرررد ،اجملُٛعررر١

ٍ  ٚاقتؿا ات أضٛام ت١ُٝٓف. أضاضٞ بػهٌ اجملُٛع١  خرازز  ايردٚ

 . يدٚهلا ا٭ضٛام َٔ َصٜد بفتض ؽبدَٗا اجملُٛع١

أج س ما٠٧م متؤيتموهنم

 bottom upا ػهه٩ٜما

approchءمت٧ههيؽموههنم

 topا ٓههبم٧فػهه٩ٜما

down approchء،مامم

يفمعهههه مومؤي هههه  م

ا وههطما٧ههصيمئ هه مأنم

ا٧ٔمهههه٩مي٤هههه نموههههنم

 ا٨٧ع نما٧ل٘ري 
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 يف ٔايعػررررسٜ  ٍٚ س٪ٔثُترررر نٝررررف: طٝ رررر١ ٚفررررا٤.   ٚتطررررا٤ي 

 ،ُذنرررس نُرررا َعٗرررا يتتهاَرررٌ G20 خرررازز ايعرررا  اقتؿرررا ٜات

ٍ  ٖررٙ  تِٗ ايي ا٭َٛز ٖٛ عا ٠ٙ ؼٓاٖقُٜ َا إٔ خاؾ١ٙ  ايهرت٣  ايردٚ

ٔ  ت شرح   ٚير١  ٚنٌ خاف، بػهٌ ٍ  بٕ ٝعر١  َؿرًشتٗا  عر  ؟اسبرا

 طرس   نُا ا٫دتُاعات؟ ٖرٙ سكٛز يف املتشد٠ ا٭َِ  ٚز ٖٛ َٚا

ُْررر ٫ٙتطرررا٩ ايٕفٝرررٌ ضرررًُٝإ.    اجملتُررر  اضرررتفا  َررراذا: ا َٙفرررا َٗ

 تطرتفٝد  إٔ ْتٛقر   َٚراذا  تأضٝطرٗا؟  َٓرر  اجملُٛع١ ٖرٙ َٔ ايدٚيٞ

 ع٢ً اجملُٛع١ يف َٗاتكّد ضٝٓعهظ ٌٖٚ ؟٬َٙطتك  َٓٗا املًُه١

 ْ ٝررٌ.   أٚقررض داْ رر٘ َٚررٔ املررٛاطٔ؟ َعٝػرر١ ٔٚذبّطرر ايررٛطٔ زفعرر١

 ٖٓرراى إٕ ايكررٍٛ ميهررٔ ،ايتطررا٫٩ت ٖرررٙ خبؿررٛف أْرر٘ امل ررازى

  :ًٜٞ َا ذيو َٚٔ ،عٓٗا خايتشّد ميهٔ تَٓذصا

 ذاترررر٘ حبررررد اجملُٛعرررر١ ٚدررررٛ  ٖررررٛ صٓذ ررررَُ أٖررررِ إٔ: أ٫ٙٚ 

ٟ  ايتٓطٝل" يكٝا ٠ نكاطس٠ ٛ  ،"ا٫قتؿرا   َرس٠  ٭ٍٚ خسرد   أَرس  ٖٚر

 ٚايكرر٣ٛ ايؿررغري٠ اجملُٛعررات عررٔ ابعٝررًد اجملُٛعرر١ ٖرررٙ خرر٬ٍ َررٔ

 اي ٓررررو بريٚقساطٝرررر١ ضررررٕٝس٠ عررررٔ اٚبعٝررررًد ٚاملقًُٝٝرررر١، ٢ايععُرررر

 . نايدٚيٝ ٓدٚمٚايؿ

  ًٝر ِ : اثاْ ِ  ايري  املػررازٜ  سذر ٔ  إظباشٖررا ٜرت ٍ  َر  زبررإ خر٬

ٌ  مس َٚف ٞ  ايٛؾرف،  ٜفرٛم  َٚتخؿؿر١  َتعرد ٠  َٛاقرٝ   يف عُر  ٖٚر

 ايعررراّ يف ايعاملٝررر١ املايٝررر١ ا٭شَررر١ ٚدبسبررر١ َطتخًؿرررات عرررٔ ْادبررر١

 ضرٛا٤  هلرا،  سؿرس  ٫ أ ٚات زتٛٔٚٗطر  أْعُر١  سع ُغر  فكد ّ،2008

ٌ  مس َٚف زبإ أٚ باشٍ زب١ٓ أٚ ملايٞا ا٫ضتكساز َعٗد طسٜل عٔ  عُر

 ٚاملايٝر١  احملاضر ١  عًّٛ ٚيف املاٍ أضٛام يف ن ري٠ تغٝريات. َتعد ٠

ٍ  اجملُٛعرر١ ٚفعر٬ٙ  ،ٚايتكٓٝر١  ٔ  ٚتكررٛ ، ٕسٝطر ُت إٔ ذبراٚ  يررٝظ يهر

ًُ تٓذض أْٗا بايكسٚز٠  . ا ا٥

٣يههههههٝمت ههههههئث طمزت٦م

يفمما٧ٔرشيههههههههههههن

اٟتلههه زي وما٧ٔههه ،م

٧تت٤ وههه٩ممG20دههه ضجم

ؤ  م٣ مش ٣ط،مد كهً م

أنموهه مي  هه َٟفمٓهه زً م

ه ما و ضما٧ت مت ه م

هههص ما٧ههست٦ما٤٧هها م

 بـ٩٤مد ق

وههههههه شاماػهههههههتٜ زم

ا عتمٕما٧ست موهنم

هص ما عم ٓه مو هصم

متؤػيؼهههه  ؟متوهههه شا

نت ٟهههٕمأنمتؼهههتٜيسم

ا م٤٨هههههه مو  هههههه م

 وؼت٠ الً؟م
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 ايعطررهسٟ برراملفّٗٛ ععُرر٢ يٝطرر   ٍٚ اْكررُاّ: اثايًجرر 

 ٓذصَُ ايدٚيٞ ايكساز يف َٚػازنتٗا  ٟ،ا٫قتؿا ثكًٗا هلا ٚيهٔ

 بطرر   انررجرًي تغررريت ايعررا  يغرر١ إٔ نُررا. ايٓاَٝرر١ يًرردٍٚ ٚؾررٛت

 ايهررررت٣ ايرررردٍٚ َررررٔ ايتهررررت ْررررت٠ ٚقًرررر١ املػرررررتن١، اهلُررررّٛ

 ايررردٍٚ يررر ع  املتٕرررسف ايرررُٝن ٚؾرررٍٛ نرررإ ٚإٕ ،اعطرررهسْٜ

 .  تساَ  َجٌ ،ق٬ًٙٝ املػٗد غت  ايهت٣

 ًَعرر  يف فررايهس٠ ًُهرر١،امل اضررتفا ٠ خبؿررٛفا: زابًعرر 

ِ  َعٝٓرر١ عٓاؾررس ستتررٛٞف إذا ٚتطررتٕٝ  املًُهرر١،  ؛ا٫ضررتفا ٠ تععررٝ

َٔ  ٍ ٌ  تر ي  خر٬  ٚبٓرا٤  ا٫قتؿرا ٜات  َر   ٚايرسب   املُازضرات  أفكر

ٌ  :ٜ ك٢ ايط٪اٍ. ضبد ٠ يتذازب امل اغس  ٚايتعّس ايػسانات،  ٖر

ٌ ٚ ا٫ضرتفا ٠؟  ِعع٢ر ُت ايي ايعٌُ مس َف يدٜٓا ٌٖٚ ا٫ضتفا ٠؟ مت   ٖر

ٔ  ا٭غخاف تٛظٝف مِت ٔ  ايررٜ ٔ  ميهر ِ  َر  ا٫ضرتفا ٠؟  دًر   خ٬هلر

 يف يترردخٌ تٛظٝفٗررا ميهررٔ ايرري ا٭ٜرردٟ املًُهرر١ يف يرردٜٓا ٖٚررٌ

ٖ  ايعػرررسٜٔ؟ ايررردٍٚ أعُرررام  ٚا٭ٜررردٟ ا٭ ٚات إٔ يطرررٓٛات دامٗلػرررا

ٟ  َر   تتؿازن ا٭َسٜه١ٝ  ،حبر   تكري  َٛقرٛن  يف ا٭ٚزٚبٝر١  ا٭ٜرد

ٌٓ  ٚيهٓٗرا  ادردْ  ؾغري٠ سمَف ٍخ٬ َٔ َؿاسب٘ تععِٝ ؼباٍٚ ٚن

 إ   سٖفر ُٜ ايؿرغري٠  مس ايَفر  ٖررٙ  يف عًٝ٘ تفلُٜ َا ٭ٕ ؛ايفازم خشَدُت

 .يًك١ُ عًٝ٘ اَتفٙك اداًٖص ٜؿٌ ست٢ ٚأنت أنت َطتٜٛات
ِ   ٚز خبؿرٛف  ظبِ زٜا .   أغاز فكد ،اأًٜك  املتشرد٠  ا٭َر

 ىػراز ُت٫  أْٗرا  ٚا٫عتكرا   َساق ، بؿف١ أْ٘ ايعػسٜٔ صبُٛع١ يف

 ايفعايٝرررات يف عٝررر ُ  إذا أٚ ايكرررا ٠، ادتُررران يف ايعررراّ بأَٝٓٗرررا إ٫

 .  َعن َٛقٛن يف اختؿاف نذ١ٗ ا٭خس٣

 ِٝٝايعػسٜٔ صبُٛع١ يف املًُه١ َػازن١ تك (G20): 

ٔ  خايرد .   أغاز  ايطرعٛ ١ٜ  ايعسبٝر١  يًًُُهر١  إٔ إ   ٖرٝؼ  بر

 دا١َاضرت  تعصٜرص  يف اٍايفِعر  يردٚزٖا  ؛G20 صبُٛعر١  يف اقْٜٛر  اتأثرًي

 أضٛام اضتكساز ع٢ً ٚسسؾٗا ،ٚمشٛيٝت٘ ايعاملٞ ا٫قتؿا ٟ ايُٓٛ

انوهه ٪مزت٦م٧يؼههجم

ِٓمههبمبهه  ٜ  ٪م

ا٧ٔؼ٤طيمت٤٧هنم٧ ه م

ث٨٠ ههه مامٟتلههه زي،م

وـههههههههه ض٣ت  ميفمتم

ا٠٧ههطاضما٧ههست مو  عههعم

 تك وم٨٧ست٦ما٧  وي 

ٛدطَٞما٧ٔم٩م م ه٩م٧سي  

ِ هههههههه م ا٧تهههههههه متٔ 

م مته٩مته   امػتٜ ز ؟

ت ُيهههٝما ؿههههذ قم

ا٧هههصينم ٤ههههنموههههنم

دال٧ ههههههه مج٨هههههههدم

امػههههتٜ ز ؟متههههه٩م

٧هههسي  ميفما م٤٨ههه م

ا يههسيما٧تهه م ٤ههنم

ت ُيٜ  م٧تهسد٩ميفم

أٓههههههه ٞما٧هههههههست٦م

 ا٧ٔرشين؟م
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 يًُشافعرر١ ايٕاقرر١ َرردا اتإ ضرر١َ٬ عًرر٢ اسبفرراظ ٭ُٖٝرر١ ايٕاقرر١

 املًُهرر١ إٔ نُررا. منررٛٙ ٚتعصٜررص ايعرراملٞ ا٫قتؿررا  اضررتكساز عًرر٢

 ا٫قتؿررا ١ٜ، املسْٚرر١ يتعصٜررص اهلٝهًٝرر١ املؾرر٬سات بتٓفٝررر قاَرر 

. يًذُٝررر  ٚعرررا ٍ ا٭طرررساف َفترررٛ  دبرررازٟ ْعررراّ عًررر٢ ٚاسبفررراظ

 ايسقُررٞ ي٬قتؿررا  تٛافكٝرر١ سًررٍٛ إ  يًٛؾررٍٛ تطررع٢ ٚاملًُهرر١

. املٓاضر ١  املايٝر١  اشبردَات  ي ًرٛ   مشٛي١ٙٝ أنجس َايٞ ْعاّ ٚذبكٝل

ّٛ إؾررر٬سات إ  تٗررردف 9101 املًُهررر١ ٚز٩ٜررر١  اقتؿرررا ٟ نٚتٓررر

 ،ايسقُررٞ ايتشررٍٛ ٚعًرر٢ ا٭دررٓي ا٫ضررتجُاز عًرر٢ َٚٓفررتض غرراٌَ

ٞ  ٚاجملتُر   ٚايػر اب  املسأ٠ ٚمتهن  اسبٝرا٠  درٛ ٠  ٚذبطرن  ،املردْ

ِ  َٚٛاؾر١ً  اشبراف  ايكٕران   ٚز بتعصٜرص  قاَر   نُا.  يًُٛاطٔ   عر

 تػرررسٜعٞ إطررراز يف ايفطرررا  َٚهافشررر١ ايتشتٝررر١ اي ٓٝررر١ َػرررازٜ 

 َٚهافشررر١ املطرررسٚق١ ا٭َرررٛاٍ ٫ضررررت ا  اٍٚفِعررر غررراٌَ ٚتٓفٝررررٟ

 ٚتعصٜرررص ما٭ضرررٛا ذبسٜرررسنرررريو ٚ. أغرررهاهلا جبُٝررر  ازبسميررر١

 عٌُ ٚتٕٜٛس ذبطن ع٢ً املًُه١ ت٪ند سٝح ،ايتذازٟ ايت ا ٍ

  .ايعامل١ٝ ايتذاز٠ َٓع١ُ

ٌ  ؾردق١ .   ْعرس  ٚدٗر١  َٚٔ ٕ  ،فاقر  يف املًُهر١  عكر١ٜٛ  فرإ

ٌ  ٜردفعٓا  إٔ ػبر  ا سرافصً  تعترت  املُٗر١  اجملُٛع١ ٖرٙ  ايرد٩ٚب  يًعُر

 ا٫قتؿررا ٟ اجملرراٍ يف ٚيررٝظ اجملررا٫ت، نررٌ يف ب٬ ْررا يتٕررٜٛس

 بعرر  يف ايٓاَٝرر١ ايرر ٬  دا َعرر يف سعت  ررُْ شيٓررا َررا. ٚسطرر  ملررايٞٚا

 ايعكر١ٜٛ  بٗررٙ  ْصٖٛ ٚعبٔ سٖا،ترٟن ػب  سكٝك١ تًو اجملا٫ت،

 اسبرررافص يٓرررا تهرررٕٛ إٔ عًررر٢ يًعرررسب، نُُرررجًن ْطرررتشكٗا ايررري

 . فٝدُِْٖٚ ا٭عكا٤ َٔ ْطتفٝد إٔ ػب . املًٕٛب

 اقررٌف ؾرردق١.   ذنررسٙ َررا بررإٔ ايدْرردْٞ ضبُررد. أ  ٚعٞكرر

ُْٝٔ نٝرررف: يطررر٪اٍ ٜكٛ ْرررا  يف أعكرررا٤ً نْٛٓرررا برررن ايفذررر٠ٖٛ لكررر

ا م٤٨هههه متؼههههٔبم

٨٧ كههه ٦ماىلمع٨ههه ٦م

ت ا٠ٛيههه م٧الٟتلههه زم

مهههه متتح٠يهههه١م ا٧ٟط

نِههه ٪موههه  مأ٣هههمم

ؿهههههم ٧يً م٧ ٨ههههه ٖم

ا٧ذههههسو وما  ٧يهههه م

 ا   ػ  

ٓو ي ما م٤٨ه ميفم

 عم ٓههههه مههههههص ما

ا  م متٔتهامعه ٛعًام

يعهههههدمأنميهههههسٛٔ  م

٨٧ٔمههههه٩ما٧هههههسإتيم

٧تٌ يطمبالزن ميفم٣ه٩م

ا ع مو،مت٧هيؽميفم

ا عههه ٦مامٟتلههه زيم

 تا   متعؼد
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 ٚز  أْرر٘ ٚأقرراف ايٓاَٝرر١؟ ايرردٍٚ َررٔ ٚنْٛٓررا ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١

 أٚزٚبررا  ا٭ٚضرر  ايػررسم ٜهررٕٛ إٔ ايعٗررد ٚيررٞ مسررٛ يطررإ عًرر٢

 صبُٛعرررر١ يتهررررٜٛٔ ايكرررراطس٠ املًُهرررر١ تكررررٛ  نٝررررف. ازبدٜررررد٠

ٔ  صبُٛع١ يف املًُه١ ًٗأُجُت اقتؿا ١ٜ ِ  ْطرتٗن  ٫ ؟ايعػرسٜ  حبذر

 أغًرر  تطررتكس إٔ فُررا. ايعسبررٞ ٚايعررا  ا٭ٚضرر  ايػررسم يف ايطررٛم

ْٝررر بررر٘ عأبررر ٫ ثكررر٬ٙ فطرررتهٕٛ يًتُٓٝررر١ ٚتتًٕررر  ايررردٍٚ ٖررررٙ . اعامل

 َررٔ املًُهرر١، بٜكررٔس ذيررو نررٌ. يًًُُهرر١ أضررٛام أْٗررا ٚايفا٥ررد٠

 خٕٕٗرررررا ٚبرررررساَر ٚأٖرررررداف 9101 يس٩ٜتٗرررررا ذبكٝكٗرررررا خررررر٬ٍ

 َٛقررررٛعات أٚ أٖررررداف َععررررِ ليتشكٝرررر ايطررررعٞ ١ٝ،ضرررررتاتٝذامل

  .ايٝابإ يف ا٭خري ا٫دتُان

 ٚدرررٛ  َرررٔ ا٫ضرررتفا ٠ أُٖٝررر١ َررر  برررسُٖن عررر ري.   ٚاتفكررر 

 ندٚيررر١ فٛدٛ ْرررا ا٭عكرررا٤؛ ايعػرررسٜٔ  ٍٚ ٣سررردإن ايطرررعٛ ١ٜ

 ايعرا   اقتؿرا ٜات  يف َر٪ثس   ٚيٞ ن٬ع  ٚأُٖٝتٓا أٚ ، ْف١ٕٝ

ٌِ يٝظ ٞ . ٜننطرعٛ   يٓرا  ٚفخس َ٪ثس٠ سكٝك١ بٌ تػهٝو ضب  ٖٚر

ِ  َرا . ٚتعرا   ض شاْ٘ اهلل َٔ ٖ ١ ًَر  ْرساٙ  إٔ عبًر ٛ  سكٝكر١ٙ  َرا  اٜٛ  ٖر

ٔ   ٍٚ ٣سدإن امل٪ثس  ٚزْا  ٚاستًر   املساتر   ت ردي   ٚقرد  ،ايعػرسٜ

٘  ٜكاٍ. 9101 حبًٍٛ ا٭ٚ  اشبُظ املسات  ٣سدإ ايطعٛ ١ٜ ْٕ إْر  إ

ّٛ أَهٓررو ًَرر ذبكٝكرر٘ عًرر٢ اقررا ًز طررتهٕٛف سًُررو زتؿرر  ؛َررا اٜٛ

 عًرر٢ تعُررٌ ٚإٔ ،بررريو قاط رر١ٙ ايطررعٛ ١ٜ ذبًررِ ٕأ فرراملسدٛ ٚيررريو

 G20 ادتُران  إقا١َ اضتجُاز مِت يٛ. ايٛاق  أز  ع٢ً ًِاسٗب ذبكٝل

ٕ ف ؾرشٝض  بػهٌ ايسٜا  يف ايكا ّ  - اهلل غرا٤  إٕ - طرٓهٛ

ٌ . ًِاسٗب ذبكٝل ع٢ً قا زٜٔ ٍ  نر ٌ  ا٭عكرا٤  ايردٚ  تعصٜرص  عًر٢  تعُر

 ،ٚغريٖرررا ١ٝٚايطٝاضرر  ٚايتُٜٓٛررر١ ا٫قتؿررا ١ٜ  َهتطررر اتٗا ٚتُٓٝرر١ 

ٔ  َا ع٢ً ايك٤ٛ تطًٝ  ع٢ً ٚتعٌُ ٘  َر ٔ  املصٜرد  دًر   غرأْ  ٖررٙ  َر

٣يههٝمن وههي ١ما٧ٜعهه َ م

بلم٣ ن ه مأٓوه ًءميفم

وعم ٓههه ما٧ٔرشهههينم

ت٣ ن ههه موهههنما٧هههست٦م

 ا٧  وي ؟م

 ًوه منح٨ مأنمنطا ميو م

و مع٠ي٠هً مهه مزتضنه م

ا ههئثطم٣بعههس مزت٦م

ا٧ٔرشين،متٟسمت هس٧جم

ا طاتهههههدمتاعت٨هههههجم

ا٧ؼههههٔ زي ماعههههس م

ا طاتهههههدما٧ذمهههههؽم

 8000ا تىلمبح٨ ٦م
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 ايؿرررفكات د٘كررريع  ايعػرررسٜٔ  ٍٚ ادتُررران ٚاضرررتغ٬ٍ ،املهتطررر ات

 يف ملطررٓا نُررا ،ايطٝاضرر١ٝ ايتررٛتسات ربٝررف ٚسترر٢ بررٌ ٚاهلرردْات

ٔ . ايٝابإ يف ا٭خري ايك١ُ ادتُان ٌ  إٔ اسبهُر١  فُر ٔ  ْعُر ّ  َر  ايٝرٛ

 ْٛعٝرر١ َهتطرر ات لشك٢ررُت إٔ غررأْٗا َررٔ ايرري املًفررات مجٝرر  عًرر٢

 G20، B20, W20, Y20, C20 and اجملُٛعرات  نٌ. يًًُُه١
T20  يف  ايٓفر   لشك٢ر ُٜ فُٝرا  َٛقرٛعاتٗا  فٛٞظر ُٚت ـخِؿر ُت إٔ ػب

 ّ  يررريو ؛ادردْ  قؿررري٠ٙ تعترت  اغررًٗس 02 ٚفررت٠ . يًًُُهرر١ ا٭ٍٚ املكرا

 ِسذررر ٚتععرررِٝ املًفرررات ٭ٚيٜٛرررات ًُِٞضررر ٚٚقررر  ايرتنٝرررص ػبررر 

ٌ  تعري  َراذا  َعسف١ ثكاف١ سْػْ  ٜتِ إٔ ايكسٚزٟ َٚٔ. ا٫ضتفا ٠  َجر

. َٚكررُٝن َررٛاطٓن َررٔ يًعُررّٛ ،فٝٗررا ػررازىُْ ٚملرراذا ايكُررِ ٖرررٙ

 نإقاَررر١ ؛قٜٛررر١ زٚابررر  خبًرررل أنجرررس شعرررِصُٜ ايجكافررر١ سْػرررْ   ْبفرررس 

 . ايٛطٔ أز  ع٢ً ْفط٘ اسبدخ

 ايررر يف املًُهرر١ َػررازن١ إ  ايس ٜعررإ خايررد.   ْعررس بُٝٓررا

G20 ٚنْٛٗا  ًٛ ٔ  اجملُٛعر١  ٖررٙ  يفا عكر . قًر٬ٝٙ  طبتًفر١  شاٜٚر١  َر

 شاٜٚررررر١ َرررررٔ ٚيهرررررٔ اقتؿرررررا ١ٜ ٫ٚ ضٝاضررررر١ٝ شاٜٚررررر١ َرررررٔ يرررررٝظ

 ٖرررٙ يف املًُهرر١ ٚدررٛ  إٔ إ  ذٖرر  سٝررح ،ْفطرر١ٝ -ادتُاعٝرر١

 ثكر١ٙ  ايطعٛ ٜن عُٕٜٞ ايدٚي١ٝ ايطاس١ ع٢ً ٚامل٪ثس٠ امل١ُٗ اجملُٛع١

 ٖررٞ املًُهرر١ إٔ ضررُٝا ٫ٚ ٚقرردزاتِٗ َهاْرراتِٗإٚ اقتؿررا ِٖ يف

 مجٝر    ت رصّ  ػبعًرٗا  َرا ٖٚرٛ   ؛ايتذُ  ٖرا يف ايٛسٝد٠ ايعسب١ٝ ايدٚي١

 قٝا تٗرا  إ  إقراف١ٙ  َسَٛقر١  َهاْر١  هلا سٚٞف إذ إْ٘ ايعسب١ٝ، ايدٍٚ

ٍ  املِٗ َٚٔ. ايػسٜفن يًشسَن استكاْٗا حبهِ ايد١ٜٝٓ  ذيرو  قرٛ

ٟ  ايٛقرر  ٖررا  يف  ٫قتؿررا ١ٜا دررسا٤اتامل إٔ اير ع   يررد٣ غرران ايرر

 هلٝهًرررر١ ا٭خررررري٠ اشبُررررظ طررررٓٛاتاي يف املًُهرررر١ ت ٓتٗررررا ايرررري

 غرري  ذيرو  إٔ سن يف املاي١ٝ؛ َٛاز ٖا تٓاقـ بط   ٖٞ اقتؿا ٖا

ونما٧رضهتضيمأنميهت م

هه م ههمث٠ ٛهه مؤٛط نرَشر

 مو شامتٔ  مول٩مههص

ا٠٧م مت  شامنـ  ض٢م

ٛي هه ،م٨٧ٔمهه ٪موههنم

 و اً لمتو٠يمل
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ّٝ قٟٛ املًُه١ اقتؿا . ي ت١أ ؾشٝض  إ٫ ،اهلل غرا٤  إٕ ٚٚاعد َٚتٓا

 rentier ايسٜعٝر١  ايدٚي١ َفّٗٛ ض نِس ايطابك١ إ ازت٘ طسٜك١ إٔ
state َْٟررا اعتُرراً  لخًٖرر ايررر  أٚ نُررٛاطٓن ضررٛا٤ ايدٚيرر١ عًرر٢ا تا

ٞ  اعررتاف  ٖٛ G20 صبُٛع١ يف ٚدٛ ْا. خاف نكٕان  بكر٠ٛ   ٚير

 دٛيٍَر ُٜ نريو ٖٚٛ ايعامل١ٝ، املٓع١َٛ يف ًُ٘ٔجُٜ َٚا املًُه١ اقتؿا 

 ٜٚغررٝغ املًُهرر١، َطررتك ٌيف  ٚاملكررِٝ املررٛاطٔ عٓررد إقرراف١ٙٝ ثكرر١ٙ

 ضباٚيرر١ يف يًًُُهرر١  ايتعررّس ٚا٩اضررتُس ممررٔ أعرردا٤ٖا نررريو

 خًررل  َررٔ بررد ٫ أْرر٘ ٚاشب٬ؾرر١. ايٛضررا٥ٌ بهررٌ ؾررٛزتٗا تػررٜٛ٘

ـّ  فُٝرا  املٛاطٔ عٓد ا٫ط٦ُٓإ ٛ  َٚتاْتر٘،  اقتؿرا ٙ  ؽبر  ا٭َرس  ٖٚر

ًَٗقرر املكررٞ يف ٜطررِٗ ايرررٟ  َررٔ يًخررسٚز ؛2030 ز٩ٜرر١ تٕ ٝررل يفا د

 َؿررا ز تٜٓٛرر  يف تتُجررٌ أٚضرر  اقتؿررا ١ٜ آفررام إ  ايسٜعررٞ ايٓعرراّ

  .ايدخٌ

 إٔ نطرعٛ ٜن  يٓا شّلٜ  أْ٘ ع٢ً ايعذسٚؽ فا٥ص٠. أ صتزٞنٚ

ٔ  صبُٛعر١  قُر١  يف ايطعٛ ١ٜ َػازن١ بإٔ ْفتخس  ترأتَ    ايعػرسٜ

ُُ) اي رتٍٚ باب َٔ َُ زؿٔدن ِّ  ايري  ايعامل١ٝ يًٕاق١ سطٍعٚ  مجٝر   تٗر

 تؿٓٝف خ٬ٍ َٔ أت  بٌ املغسقن؛ بع  قٍٛ سط ( ايعا   ٍٚ

 ايعرا ،  َطرت٣ٛ  عًر٢  00اٍ املسنرص  يف  ايطعٛ ٟ ا٫قتؿا  سذِ

 ايعرررا ،  ٍٚ عًررر٢ ذيرررو ٚترررأثري ايدٚيٝررر١ دبازتٗرررا سذرررِ ٫ٚزتفررران

 ددٜد٠ بس١ٜ٩ ايٛطي اقتؿا ٖا  عِ ع٢ً املًُه١ يكدز٠ ٚنريو

ّٛ  ٚفخسْا ايدٚيٞ، ا٫قتؿا  بٗا ميّس ايي ايعسٚف َ  تتٓاض   ٤بت ر

ًٛا يتؿرر ض ايسفٝرر ، ايعرراملٞ املٓؿرر  هلرررا ايطررعٛ ١ٜ  يف اعًٙرراف عكرر

 ا٫قتؿررا  يف املٓاضرر  املهررإ يف يٛقررعٗا  ايعررا ؛ إ از٠ صبًررظ

ْٝرر ٚاعرتاٙفررا َسَٛقرر١ٙ َهاْرر١ٙ َٚٓشٗررا املٓاضرر ،   ٚزٖررا بأُٖٝرر١ا  ٚي

 .املٕٓك١ يف املًفات ٚطبتًف ا٭ؾعد٠ غت٢ ع٢ً

ممبهههههسموهههههنمد٨ههههه١م

امًمث هههههه نمٓ ههههههسم

م ا  اًنمٛهي ميذهم 

اٟتلههه ز متوت نتههه ،م

تهههه ما وهههطما٧هههصيم

يؼهه  ميفما  ههم

ٟ ههههسًو ميفمتٌ يهههه١م

 م٨٧ذههطتجم8000ضإيهه م

وههنما٧ ِهه ٪ما٧طئهه م

اىلم ٛهه ٞماٟتلهه زي م

أتػههههٕمتتملهههه٩ميفم

 ت  يٕمول زضما٧سد٩
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ٕ  يف دا٤ قد أْ٘ إ  فأغازت طٝ ١ ٚفا٤.   أَا ٞ  اي ٝرا  اشبتراَ

ٔ  يك١ُ ٌ  ٝر١ أُٖ أٚضرانا  يف ايعػرسٜ ٍ  املػررتى  ايعُر  صبُٛعر١  يردٚ

 ٜهررررٕٛ إٔ ٚميهررررٔ ٚاملٗررررادسٜٔ، اهلذررررس٠ أدررررٌ َررررٔ ايعػررررسٜٔ

 ايعررد  َٚٓرر٘ ايعسبررٞ يًعررا  قٝا تٗررا بطرر   ذيررو يف  ٌٚز يًًُُهرر١

 يف ايغررسب بٗررا ٜػررٗد خررت٠ هلررا إٔ نُررا املٗررادسٜٔ، َررٔ ا٭نررت

 نُرا . ٚاهلذرسات  اسبسٚب عٔ ٜٓتر قد ٚايرٟ املزٖاب، َهافش١

ٍ  َٔ املغاث١ يف ازا٥ًد اًٚز  يًًُُه١ إٔ ٕ  املًرو  َسنرص  خر٬  ضرًُا

ٛ فش ررا   ذيرو،  ٚغرري  يإلغاثر١  ايعامل١ٝ ٚاهل١٦ٝ يإلغاث١  املًُهر١  إٔ ير

ٟ  ايرردٚز هلررا  ٜهررٕٛ  قُرر١  يف بايرررات ،اهلذررس٠  َٛقررٛن يف ايسٜررا 

 ايعرررا  يف ٖرررٞ ايهرررجري٠ املاضرررٞإٔ  باعت ررراز ،ايكا َررر١ ايعػرررسٜٔ

 ٞ ِ  ايعسبررر ٔ  ا٭نرررت  ايعرررد   ٖٚررر  ايعػررررسٜٔ  ٍٚ إ  ٔاملٗرررادسٜ  َررر

  ٌٚز ٚهلررا ايعسبررٞ، يًعررا  قا٥ررد٠ ٖررٞ ٚاملًُهرر١ ،اأًٜكرر ايهررت٣

 ايرتٗذري  ٭ٚقران  ْتٝذ١ ٜهٕٛ قد ايرٟ املزٖاب ضبازب١ يف ن ري

 هلرا  غرٗد  ٚايري  املزٖراب  ضبازبر١  يف ختتٗرا  برن  فتذُر   ٚاهلذس٠،

 ٖرررٙ سبررٌ ايعسبررٞ يًعررا  ٚزٜا تٗررا املغاثٝرر١ ٚختتٗررا ايغررسب، بٗررا

ْٝ املختًفرررر١ ٚآثازٖررررا  درررررٚزٖا َررررٔ املػرررره١ً  اٚادتُاعْٝرررر اْفطرررر

 اسبكررٛز ايعرراّ ٖرررا ٚخرر٬ٍ املًُهرر١ عًرر٢ ٜٚهررٕٛ ا،ٚاقتؿررا ْٜ

 ٚطررس  بفسٚعٗررا، ايعاملٝرر١ اهلذررس٠ َٓعُرر١ َرر٪متسات يهررٌ ايفاعررٌ

ٌ  املًُه١  ٚز يتٛقٝض فٝٗا ز٩اٖا ْٝر  ايفاعر  اَطرتك ًْٝ  ٚخٕتٗرا  اساي

 املًُهرر١ ٚباعت رراز س٣أخرر ْاسٝرر١ َٚررٔ. اهلذررس٠ َػرره٬ت ملٛادٗرر١

 املًُهرر١ تٓكررٌ إٔ بايفعررٌ ميهررٔ ٖررٌ ايعسبررٞ، ايعررا  زا٥ررد٠ ٖررٞ

 ٚسادررات َػرره٬ت ايعػررسٜٔ َٓعُر١  إ  ايعسبررٞ يًعررا  نكا٥رد 

ٌ  أمج ؟ ايعسبٞ ايعا  ٔ  ٖر ٌ ) ادتُاعرات  ضًطر١ً  اقررتا   ميهر ( ظر

ٔ  ايٓادبر١  املكرتسرات  يتكدِٜ G, W, Y ْعاّ بٓفظ عسب١ٝ  ٖررٙ  عر

 ايعػسٜٔ؟  ٍٚ ٫دتُاعات ُدبع فُٝا ا٫دتُاعات

ا م٤٨ مهه ممب ٓت  ض

ضاتس ما٧ٔ ،ما٧ٔط ،م

ه٩م ٤هنمب ٧ٜٔه٩مأنم

ت ٩٠ما م٤٨ه م٠٣ تهسم

٨٧ٔهه ،ما٧ٔههط ماىلم

و ِمهههه ما٧ٔرشههههينم

وـهههه٤الومتع جهههه وم

ا٧ٔههههه ،ما٧ٔهههههط م

 أجمٕ؟م

هههه٩م ٤هههنماٟهههنا م

ػ٨ؼههه٨ ماجت ٓههه وم

اُهه٩ءمٓطبيهه مبهه ٜؽم

مG, W, Yنِههههه ٪م

٧ت٠هههسي ما ٠نعههه وم

ا٧  تعههه مٓهههنمههههص م

م امجت ٓ ومٛي مبٔهس 

ٓهههههههههه ومزت٦ممجت 

 ا٧ٔرشين؟
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 َرا  بعردُ  لشك٢ر ُت امٞل املًُه١ إٔ ايٕفٌٝ ضًُٝإ.   ٜس٣ سن يف

 ايرردعِ َررٔ ايهررجري ّكررٔدُت فاملًُهرر١ اجملُٛعرر١؛ ٖرررٙ َررٔ تطررتشك٘

ّ  زاعٝر١ٖ  ٌُٔجر ُٚت ،ايرردٚيٝن ٚاي ٓرو  ايؿرٓدٚم  يرد٣   ايػررسم يف ايطر٬

 َرراٖررٛ ٚ ،ٚايػررسم ايغررسب  ٍٚ بررن ا٫قتؿررا ٟ ٚاملٝررصإ ا٭ٚضرر 

ٔ  ا٫ضتفا ٠ تععِٝ قسٚز٠ َع٘ ٜتًٕ   يف اجملُٛعر١  ٖررٙ  تٛادرد  َر

 ا٭ؾررررعد٠ نافررر١  ٚعًررر٢  ،املًُهرررر١ أز  عًررر٢  ايكا َررر١  ايررردٚز٠ 

ٔ  أَرا . ٚاملطتٜٛات ّ  عر ِ  ٭ٟ املًُهر١  سادر١  عرد ٟ  َرايٞ؛   عر  فرايسأ

 2030ّ املًُهررر١ ز٩ٜررر١ إٔ عًُٓرررا إذا خاؾررر١ ايرررسأٟ ٖررررا خررر٬ف

 تعصٜررص خرر٬ٍ َررٔ قتؿررا ا٫ عذًرر١ خررازز ايرر رتٍٚ دعررٌ إ  تٗرردف

 يف اغرسٜهٙ  اشبراف  ايكٕان ٌْعٚد  ،ا٭خس٣ ايدخٌ َؿا ز ٚتٜٓٛ 

 ُغررض عًرر٢ ا٭ٚ  ايفرررت٠ يف ذيررو اْعهررظ ٚنٝررف ،ايتُٓٝرر١ عًُٝرر١

 ،ايتُٜٛررٌ عًرر٢ اسبؿررٍٛ ٚؾررعٛب١ ،اشبرراف ايكٕرران يررد٣ ايطررٝٛي١

 ؾررررٓدٚم يرررردعِ أزاَهررررٛ َررررٔ دررررص٤ طررررس  إ  ايدٚيرررر١ ٘ٚتّٛدرررر

ٌّ ؛خلإ.. ايعا١َ ا٫ضتجُازات ٌ  إٔ أُٖٝر١  إ  ٜردعْٛا  ذيرو  ن  ذبؿر

 اي ٓررو َررٔ ٚايرردعِ ايؿررٓدٚم َررٔ املٓاضرر  ايتُٜٛررٌ عًرر٢ املًُهرر١

 ْسٜررد . ايس٩ٜرر١  ٚأٖررداف  تًٕعررات ًرري ُٜ ٚمبررا  ،املطررتٗدف١  يًذٗررات

 ٚاقعٓررا ْٚعهررظ ،املررايٞ يًذاْرر  املفررسط غايررتشٟف عكررد٠ نطررس

 يف ٚاملٗررِ. ٚايجايررح ٚاشبرراف ايعرراّ ايكٕرران: اًَعرر يٓررٓٗ  اسبكٝكررٞ

 املرررٛاطٔ زفاٖٝررر١ عًررر٢ املهاضررر  تًرررو ترررٓعهظ إٔ ذيرررو نرررٌ

 ْررٛف.   ٚاتفكرر . بأنًُرر٘ ا٫قتؿررا ٟ ايٓػرراط ٚعًرر٢ ،َٚعٝػررت٘

ٌ  بايفعٌ املًُه١ إٔ ٚأقاف  ،ذيو َ  ايغاَدٟ  بسْراَر  عًر٢  تعُر

 ،املاقررٞ ايعرراّ يف املتٛضرر  املررد٣ يف ٞضرررتاتٝذامل ايرردٜٕٛ متٜٛررٌ

 دبررازٟ س نكرر  ٚيررٞ قررس  عًرر٢ ايطررٝا ٟ ايؿررٓدٚم ٚسؿررٌ

 .ايٓف١ٕٝ غري ايؿٓاعات يتٕٜٛس  ٫ٚز ًَٝاز 11 بك١ُٝ

٪ما٤٧لهههريموهههنم ت ٠هههس 

ا٧سٓ م٧س ما٧ل ستٞم

تا٧  هههه٥ما٧ههههست٧يل،م

ل ٩مضآيهَ ما٧ؼهال٪م تمت 

ما تػههٍم يفما٧رشهٞه

مامٟتله زيم تا يعان

بهههههلمزت٦ما٧٘هههههطيم

 ٞتا٧رشم

طم٠ٓهههس مهنطيهههسم٣ؼههه

ٜ ّما ٜهههههطيم ا٧هههههتح

٨٧ع نهههههدما ههههه  ،م

تن٤ٔهههههؽمتأٟ ههههه م

ا٧ح٠ي٠ههه م٧ هههه  ىم

ما٧ٔهه ٪م هه اما٠٧ٌههْ  ًٔ و

 تا٧ذ قمتا٧ل ٧ح
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ّٛ ٚيف ٌّ  ،احملٝا َطاعد.   زتؿ ٔ  املًُهر١  تعر ِ  سٝرح  َر  سذر

ٌِ ا٫قتؿا  ٔ  بهرجري  أق ٍ  اقتؿرا ات  َر ِ  إٔ إ٫ ا٭خرس٣؛  ايردٚ  سذر

 ٚيف. اجملُٛعر١  ٖررٙ  يف َها١ْٙ تت ٛأ دعًٗا ايٓف  ضٛم يف تأثريٖا

ٕ  ،اعتكا ٙ ٔ  فٝرد ت  إٔ هٓٗرا مي املًُهر١  فرإ  ٚسكرٛزٖا  ٚدٛ ٖرا  َر

 َٚهاْرر١ ذٖٓٝرر١ ؾررٛز٠ َررٔ دبرردٙ ملررا باملقرراف١ ايطررٟٓٛ، يًُرر٪متس

 ا٫ٖتُرراّ خرر٬ٍ َررٔ ااقتؿررا ْٜ فٝرردت  إٔ ميهررٔ فإْٗررا ،إع٬َٝرر١

 ايررررتاَر َررررٔ يًعدٜررررد ا٫قتؿررررا ١ٜ ايػررررسانات ب ٓررررا٤ ايهرررر ري

 ا٫ضررتجُازات ؾررٓدٚم أؾررٍٛ ازتفرران بعررد ضررُٝا ٫ٚ ٚاملػررسٚعات

ٔ  نُا.. ًٕٜٝٛتس َٔ أنجس إ  ايعا١َ ّ  ميهر  مس َفر  بٛدرٛ   ا٫ٖتُرا

 خ٬هلررا َررٔ ميهررٔ ايرري اي ٛابرر١ٖ يتهررٕٛ ٚطٓٝرر١ اسرتافٝرر١ عُررٌ

 فسٜررد٠ فسؾرر١ ٖررٞ إذ ،اجملُٛعرر١ يف ايطررعٛ ٟ اسبكررٛز اضررتجُاز

 اجملُٛعرررررات يف ٜهرررررٕٛ أ٫ املٗرررررِ َرررررٔ ٚيعرررررٌ اسبكرررررٛز، هلررررررا

ِْررر٘ إذ أدٓ ٝررر١؛ غخؿرررٝات ا٫ضتػررراز١ٜ  كرررٛزاسب ٜؿررر ض برررريو إ

  .ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ َٔ َٛدٛ  غري  ايطعٛ ٟ

 ايعػررررسٜٔ صبُٛعرررر١ ٫دتُاعررررات املًُهرررر١ اضتكرررراف١ 

(G20 )ّتٛظٝفٗا ٚنٝف١ٝ أٖدافٗا: ايكا ّ ايعا:  

ٔ  املًُهر١  أٖرداف  َرا : نس ٟ أضا١َ. ّ تطا٤ٍ  اضتكراف١  َر

.   ذنررست ايؿررد  ٖرررا ٚيف ايكررا ّ؟ ايعرراّ اجملُٛعرر١ ادتُاعررات

 تٗرردف قررد ايعػررسٜٔ يكُرر١ املًُهرر١ اضتكرراف١ إٔ ايغاَرردٟ ْررٛف

 طبتًرف  يف املًُهر١  ٚتأثري ،ايطعٛ ٟ ٚايدٚز ايعُل ع٢ً يًتأنٝد

ٌ ا أًٜكر . ٚايدٚيٝر١  ايعسبٝر١  ايطاستن ع٢ً ايككاٜا  تعصٜرص  عًر٢  ايعُر

ٞ  ايري  ٚايتشدٜات ايككاٜا طس  يف ايدٚي١ٝ ايك٣ٛ بن ايتٛاشٕ  تعراْ

 سررٌ ؾررعٝد ٚعًرر٢ ،ٚاي٬درر٦ن املزٖرراب ؾررعٝد عًرر٢ املٕٓكرر١ َٓٗررا

 ايعسبٝرر١، املٕٓكرر١ يف املطررًش١ ايٓصاعررات ٚسررٌ ايفًطرر١ٕٝٓٝ ايككرر١ٝ

ما م٤٨ههه موهههنم تِههه٩ 

عيههحمععهه مامٟتلهه زم

مب٤لهههههريموهههههنم أٟههههه٩ 

اٟتلهههه زاوما٧ههههست٦م

ا دههط  ماممأنمععهه م

تؤثريهههه ميفمػههه ٞم

ا٧هه ٍٜمج٨ٔ هه متت هه أم

ص مو٤ نهههههً ميفمهههههه

 ا عم ٓ 

٧ٔهه٩موههنما  هه مأمم

ي٤هههههههههههههههههه نميفم

ا عم ٓهههههههههههههه وم

امػتـههههههههههههههه ضي م

ؿذلههي ومأج  يهه  ماشم

ان هههه مبههههص٥٧ميلهههه حم

ا٧حوههه ضما٧ؼهههٔ زيم

ٗههههرَيمو جهههه زموههههنم

 ا٧  عي ما٧ٔم٨ي 

وهه مأهههساٚما م٤٨هه م

وهههههههنماػتوههههههه ٛ م

اجت ٓ وما عم ٓه م

 ا٧ٔ ٪ما٠٧ ز٪؟
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ّٝرر َٚٛادٗرر١  نررريو. اي ٦ٝرر١ َٚػرره٬ت املٝرراٙ ٚأشَرر١ املٓرراخٞ سايتغ

 املًُهر١  يدٚز ايدٚيٞ اجملتُ  َٔ ٚاقض عاملٞ ٚ يٌٝ اعرتاف فٗٞ

ٔ  املضر٬َٞ،  ايعا  ٌُٔجُت ايي ايد١ٜٝٓ ايط١ًٕ بؿفتٗا ٔ  ٚميهر  َر

ُٚٔترر ايرري املضرر٬َٛفٛبٝا َٛادٗرر١ عررٔ دٜحاسبرر خ٬هلررا  بعرر  هلررا زس

 اسبٓٝررف املضرر٬َٞ ايرردٜٔ بررن تررسب  ايرري ،املغسقرر١ ا٭دٓرردات

 ٚتٛقررٝض ا٫غررت اى ٖرررا فررو يف ايكُرر١ ٖرررٙ يتطررتخدّ ٚاملزٖرراب،

 يكُرر١ ايدٚزٜرر١ ايس٥اضرر١ تتررٛ  ايرري ايدٚيرر١ إٔ ٖررٛ ٚا٭ٖررِ. ايؿررٛز٠

 ٔ ٍ  عًرر٢  تكررر  إٔ تطررتٕٝ   ايعػررسٜ  ايررري ايككرراٜا  ا٭عُررراٍ درردٚ

ُّ  ايعسبٝر١،  املٕٓكر١  يف ا٫قتؿرا ١ٜ  ا٭ٚضراط  ترتق  ٖٓا َٚٔ ٗا،تٗ

 ع٬قررر١ ذات اقتؿرررا ١ٜ َٛقرررٛعات قُتٗرررا يف املًُهررر١ تٕرررس  إٔ

٘  َٚرا  ا٭ٚضر ،  ايػرسم  مبٕٓكر١  ٔ  تٛادٗر  يف ٚذبردٜات  ؾرعٛبات  َر

 َرررٔ ايهررجري  تعررا   َُٗرر١  بتٛؾرررٝات ٚاشبررسٚز  ايسآٖرر١،  املسسًرر١ 

 إ  ايعسبٝررر١ ايررردٍٚ ٚتٓعرررس. املٕٓكررر١ يف ا٫قتؿرررا ١ٜ املػررره٬ت

  .ايعػسٜٔ صبُٛع١ قُِ يف هلا ٌُٔجامٗل أْٗا ع٢ً املًُه١

 مجٝ  عًٝٗا ٜتٓاٚب ايك١ُ اضتكاف١ إٔ ظبِ زٜا .   ٚأٚقض

 يف املًُهرررر١  ٚز دررررا٤ ٚقررررد ايعػررررسٜٔ، صبُٛعرررر١ يف ا٭عكررررا٤

ٞ  اضتكرافتٗا،  ّ  ملرد٠  ٖٚر ٞ  ٚاسرد  عرا ٔ  ا٭عكرا٤  ن راق   ٜطررُت َر

  ٜطرررُت 1 َرررٔ ت ررردأ ي٬ضتكررراف١ ايسمسٝررر١ ٚايفررررت٠.  ٜطرررُت إ 

 ْعررراّ سطررر  صاٍتررر ٫ ايٝابرررإ. 2020ّ ْرررٛفُت 30 ستررر٢ 2019

 ٚقررد. ايكررا ّ ْررٛفُت 30 سترر٢ املطتكررٝف١ ايدٚيرر١ ٖررٞ اجملُٛعرر١

ٔ  ايكا ٠ ادتُان َٛعد َ قِد ٛ  إ ( املعترا   املٛعرد ) ْرٛفُت  َر  ؛ْٜٛٝر

 املَتاطرٛز  تٓؿرٝ   ٗرا َٓ ،ايعاّ أٚاخس  اخ١ًٝ َٓاض ات يدِٜٗ ٭ٕ

ٔ . ازبدٜد ٍ  يًًُُهر١  ٚميهر ّ  عٓردٖا  ايكُر١  اْعكرا   اضرتغ٬  يتخرد

ٛ  عًر٢  ثِ أ٫ٙٚ ايٛطي املطت٣ٛ ع٢ً ١ٝضرتاتٝذامل فٗااأٖد  ٜناملطرت

ا٧ست٧هه ما٧تهه متتهه ىلم

ا٧طت ػهههه ما٧ستضيهههه م

٠٧مههههه ما٧ٔرشهههههينم

تؼتٌيٕمأنمتوٕمٓبم

جههههههست٦ما ٓهههههه ٦م

ا٠٧و ي ما٧ت مت م   ،م

توههههنمه هههه متنٟههههدم

ا تػهه يمامٟتلهه زي م

يفما  ٠ٌهههههههههههه م

ا٧ٔطبيهههه ،مأنمتٌههههط م

ا م٤٨هه ميفمٟمت هه م

ٓ وماٟتله زي مو ه م

شاومٓالٟهه ممب ٠ٌهه م

 ا٧رشٞما تػٍ
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 ٞ ٕ  ٖٚٓرررا ٚايررردٚيٞ، املقًُٝرر  اضتكررراف١ تٛظٝرررف يف ايتاعررر١ تهررٛ

 فعايٝررات إٔ ْٓطرر٢ ٫ٚ ا٭ٖررداف، ٖرررٙ شبدَرر١ ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١

 ٖررٞ بررٌ ايعرراّ، آخررس ايكررا ٠ ادتُرران يف ضبؿررٛز٠ غررري اجملُٛعرر١

 ا.تكسًٜ  اجملا٫ت مجٝ  ٚيف ،اغًٗس عػس ا٫ثي َداز ع٢ً َطتُس٠

 - اسبُررد ٚهلل _ املًُهرر١ إٔ عًرر٢ ايعُررٛ ٟ ضررعٝد.   ٚأنررد

ّ  يف ايدا٥ِ يًتٛادد عع١ُٝ فسف يدٜٗا  ،فُرج٬ٙ  ٚا٫ٖتُراّ؛  املعر٬

ٕ  َٛاضِ ٟ  يكسابر١  َر٪ثس٠  ٚايعُرس٠  ٚاسبرر  زَكرا ِ  املًٝراز ٍ  َطرً  سرٛ

ٌ  ٚسردخ . ايعا  ٘  G20 اضتكراف١  َجر  َطرت٣ٛ  عًر٢  نر ري  ترأثري  ير

 ،ايكررررخِ اسبرررردخ ٖرررررا اضررررتجُاز نٝفٝرررر١ ٚخبؿررررٛف. ايعررررا 

 ز٩ضررا٤ َررٔ أُٖٝرر١ٙ تكررٌ ٫ بػررسؼب١ ا٫ٖتُرراّ مت يررٛ أْرر٘ فا٫عتكررا 

ِ  أ٫ املًتك٢، يف املػازن١ ايدٍٚ َط٪ٚيٞ ٚن از  ٕٛاملع٬َٝر  ٖٚر

! غررررخـ آ٫ف ضررررت١ قسابرررر١ عررررد ِٖ  ٜ ًرررر ٚايرررررٜٔ ٕٛٚايؿررررشفٝ

 ايٛقر   َر  ! ضتطتٛع ِٗ ايفٓا م ب١ٝٓ بإٔ ايتٓطٝل ٜتِ إٔ فايٛاد 

 ٚاملع٬َرررررٝن املطررررر٪ٚين ن ررررراز شٜررررراز٠ دبسبررررر١ إٔ ا٫عت ررررراز يف

 ضررتهٕٛ ،ايتشدٜررد ٚدرر٘ عًرر٢ ٚايسٜررا  ،يًطررعٛ ١ٜ ٚايؿررشفٝن

 ،ايعررا  يهافرر١ ايطررعٛ ١ٜ يتطررٜٛل ٚضرر١ًٝ ٚخررري ،ي٬ٖتُرراّ َررجري٠ٙ

ٞ  بأنًُرر٘ اجملتُرر  ٜت ٓرر٢ إٔ ايكررسٚزٟ َررٔ إٔ عررٔ فكرر٬ٙ  ايررٛع

 يف ا٭فررسا  إ  ٚنررسِٜ ا٭ٚبررس ضررا٥ل َررٔ اسبرردخ، ٖرررا بأُٖٝرر١

 يف ّح  رررُت ايررري ايتًفصْٜٛٝررر١ املرررٛا ا أًٜكررر ٚاملٗرررِ ٚايفٓرررا م، املٕررراز

 .ايك١ُ ٚق  احمل١ًٝ ايكٓٛات

 9101 املًُهر١  ز١ٜ٩ إٔ إ   ٖٝؼ بٔ خايد.   ذٖ  ٚبدٚزٙ

ِ  أٖرداف  َ  ن ري٠ بٓط ١ َتػاب١ٗ بأٖدافٗا  يًتُٓٝر١  املتشرد٠  ا٭َر

 ايعػسٜٔ صبُٛع١ يد٣ ١ٓعًٖامٗل ٜاتٛٚا٭ٚي ا٭ٖداف َٚ  املطتدا١َ،

G20ايدٚيٝرر١ اشبررتات َررٔ املًُهرر١ اضررتفا ٠ َررٔ بررد ٫ يررريو ؛ 

ٛٔ ٧يهه وما عم ٓهه م

 ض ميفمٗههههريموحلهههه

اجههت ْما٠٧هه ز م دههطم

ا٧ٔهههه ٪،مبهههه٩مههههه م

وؼههتمط مٓههبموههساضم

امث هه مٓرشههمؿهه طًا،م

تيفمجميٕما عه موم

 ت٠طي ً 

وهههههنما٧رضهههههتضيمأنم

يت  هههههبما عتمهههههٕم

بؤ٣م٨هههههه ما٧هههههه َٓ م

ما٧حهسث،م بؤهمي مههصا

وهههنمػههه ت١ما تبهههطم

ت٣هههطي ماىلما ٛهههطازم

يفما ٌههههههههههههههه ضم

تا٧ٜ هه زٞ،متا  هه م

أيًوهههههههه ما هههههههه ازم

م ا٧ت٨ٜعي ني ما٧ت مت  َح 

يفما٠٧  اوما ح٨ي م

 تٟجما٠٧م 
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ٔ  ٚاملاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتؿا ١ٜ 9101 ايس١ٜ٩ أٖداف يتشكٝل  َر

ُّرر ٖرررا خرر٬ٍ  عرراّ خرر٬ٍ باملًُهرر١ ضررٝتٛادد رٟايرر ايعرراملٞ  ايتذ

ٌ  باملًُه١ ٖاعكُدا ًعَتٛٞقا ادتُاًع 21 يف يًُػازن١ ،ناٌَ  ق ر

 ٚدبرازب  ٚ زاضرات  سٜٝٛر١  قكاٜا ملٓاقػ١ ؛9191 ْٛفُت يف ايك١ُ

 سايتؿرشّ  َهافشر١  :َجٌ ،عد٠ صبا٫ت يف املتكد١َ ايدٍٚيف   مٞت

. املطررتداّ ٥ٞايغرررا ٚا٭َررٔ ،املا٥ٝرر١ املررٛاز  ٚتٕررٜٛس ،املٝرراٙ ْٚرردز٠

 ٚا٫بتهراز  ازبدٜرد٠  ٚايتكٓٝات املتذد ٠ ايٕاق١ صباٍ يف ٚنريو

 ٚايفذررررر٠ٛ املعًَٛاتٝررررر١ ٚازبرررررسا٥ِ ايؿرررررٓاعٞ ٚايررررررنا٤ ايسقُرررررٞ

ّ  َػرسٚعات  يف املطتك ١ًٝ املًُه١ تٕ ٝكات ٚعس  ايسق١ُٝ،  ْٝرٛ

ْٝ ايكا١ُ٥ ٚاملػسٚعات ٚايكد١ٜ ا٭محس ٚاي شس ٌ ا ساي  ايؿرٓاعات  َجر

 ازبدٜررد٠ ايتكٓٝررات تٕ ٝكررات صبرراٍ يف ٚخاؾرر١ ،اي رتٚنُٝٝا٥ٝرر١

  .ٚغريٖا ٚاملٓا  اي ١٦ٝ ع٢ً ٚاحملافع١ ،ٚا٫بتهاز

 يًًُُهرر١ ايعػررسٜٔ قُرر١ أُٖٝرر١ ايعذررسٚؽ فررا٥ص٠. أ ٚأٚدررصت

  :ًٜٞ فُٝا

 ٚايسٜرا   يف عكدضرتُ  ايي ايعػسٜٔ صبُٛع١ ق١ُ عّدُت: ٫ٙأ 

 ا ايعرررر َطررررت٣ٛ عًرررر٢ ْٛعٗرررا  َررررٔ ا٭ٚ  فٗررررٞ ؛تازؽبٝررر١ٙ  9191

ٔ  عًر٢  يًًُُه١ احملٛزٟ ايدٚز ٜعهظ َاٖٚٛ  ،ايعسبٞ  ايؿرعٝدٜ

 .ايعامل١ٝ ايطاس١ ع٢ً ايؿاعد٠ َهاْتٗا ٜٚتٛز ٚايدٚيٞ، املقًُٝٞ

 ًٝررا  ذات ايعررا  يرردٍٚ ذٖ ٝرر١ فسؾرر١ٙ ايكُرر١ ٖرررٙ ّدع ررُت: ثاْ

ٞ  ٚاشبرتات؛  ٚايٕسٚسرات  ايفا٥د٠ يت ا ٍ ا٭ق٣ٛ ا٫قتؿا   قُر١  فٗر

ًٛا املًُه١  خٍٛ ّدعُٜٚ. ٚاملؿا  ا٫قتؿا   اجملُٛعر١  ٖررٙ  يف عك

. ٚاملايٝر١  ا٫قتؿرا ١ٜ  يكٛتٗرا  ٚتأنٝرًدا  ايطٝاضر١ٝ  بأُٖٝتٗرا  اعرتاٙفا

 ا.أًٜك املطتك ٌ يف ٚإمنا فشط ، اسباقس ايٛق  يف يٝظ

ممبهههسموهههنماػهههتٜ ز م

ا م٤٨ موهنما٧ذهااوم

ا٧ست٧يهههه م٧تح٠يهههه١م

م8000أهههساٚما٧طإيهه م

امٟتلهههههههههههههههه زي م

تامجت ٓي متا  ٧ي م

هٕم ونمدال٦مهصاما٧تعم 

ا٧ٔههههه   ما٧هههههصيم

ػههيت اجسمب  م٤٨هه م

ٓههه ٪م٣ وههه٩،مدهههال٦م

م٨٧90مـهههههه ض٣ ميفم

ًٔ م ًٓ موت ٟ   اجت 

مٟمهه موعم ٓهه م ههس  تٔ 

ا٧ٔرشهههههينما٧تههههه م

٠سميفما٧طيهه نم ػههتٔ 

ت ضيذيً  مٛ ه مم8080

ا تىلموهههنمن ٓ ههه م

ٓبموؼت  ما٧ٔ ،م

ا٧ٔهههط ،متهههه موههه م

ي٤ٔهههههههؽما٧هههههههستضم

ا حههه ضيم٨٧مم٤٨ههه م

ٓهههههبما٧لهههههٔيسينم

 اإل٨ٟيم متا٧ست 



35 

–1029  1023  
45 

  ثايًجرا : ٔ  اعرتاٙفررا املًُهر١  يف املستك ر١  ايكُر١  اْعكرا   ٜتكرُ

ٔ  ددٜررًدا ٌ َق َرر ٔ  ٜررص تعص يف ايطررعٛ ١ٜ  برردٚز ايعررا    ٍٚ  رر  يف ا٭َرر

 ٚا٭َٓٝرررر١ ايطٝاضرررر١ٝ ا٭شَررررات سصَرررر١ ظررررٌ يف ٚايعررررا  املٕٓكرررر١

  :َكدَتٗا يفٚ أمج ، ايعا  تّٗص ايي ٚا٫قتؿا ١ٜ

 .ؾٛزٙ بهاف١ ٚاملزٖاب فايتّٕس -0

 ا٭َسٜهٝرررر١ املتشررررد٠ اي٫ٜٛررررات بررررن ايتذازٜرررر١ اسبررررسب -9

 .ٚايؿن

 .ايفاتس٠ ايسٚض١ٝ ا٭َسٜه١ٝ ايع٬قات -0

 .املٜسا١ْٝ ايتٗدٜدات -4

 . ا٭ٚض  ايػسم َٕٓك١ يف ا٭شَات -8

 ٖرررٙ يف املًُهرر١ يعكرر١ٜٛ املػبابٝرر١ ايٓتررا٥ر َررٔ: زابًعررا 

ِٓ به رراز  ٚزٜرر١ اتؿرراٍ قٓررٛات تررٛفري اجملُٛعرر١  ايطٝاضررات انؾرر

ٞ  ايتعإٚ شعٔصُٜ َاٖٚٛ  ايعامل١ٝ؛ ٚا٫قتؿا ١ٜ املاي١ٝ ٍ  َر   ايجٓرا٥  ايردٚ

 .ايعا  يف امل١ُٗ ايس٥ٝط١

 يكُر١  ه١املًُ اضتكاف١: خاًَطا  ٔ ٌ  ايعػرسٜ  إقراف١ٙ  ؼبُر

 بأُٖٝررر١ ايدٚيٝررر١ ايػرررٗا ٠) ٚا٫قتؿرررا ١ٜ ايطٝاضررر١ٝ يًُهاضررر 

 ٚا٫قتؿررا ٟ املررايٞ ا٫ضررتكساز تعصٜرص  يف ٚ ٚزٖررا املًُهرر١ اقتؿرا  

 :أُٖٗا َٔ أخس٣، َهاض  ،(ايعا  يف

 يف ايكُر١  اْعكرا   عردّ ُٜ سٝرح  ايطرٝاسٞ،  يًكٕان َهاض  -0

 .فٝٗا ٚيًطٝاس١ ايسٜا  ملد١ٜٓ ت٣ٗن  ٚي١ٝ  عا١ٜ مبجاب١ املًُه١

 تطرررتك ٌ إٔ املتٛقررر  فُرررٔ ايتذرررازٟ؛ يًكٕررران َهاضررر  -9

 ٚقٝٛف ايعػسٜٔ ايدٍٚ ٚٚفٛ  يصعُا٤ باملقاف١ ايسٜا  ايعاؾ١ُ

 َرررٔ اٯ٫ف عػرررسات غرررري ٖررررا شا٥رررس، آ٫ف 01 عبرررٛ ايػرررسف،

 املهاضررر  َرررٔ اَصٜرررًد ٜعررري ٖٚررررا ؛ٚايدبًَٛاضرررٝن ايؿرررشفٝن

تهه ٛريمٟ هه اوماتلهه ٦م

م زتضيههه مب٤ ههه ضمكههه  ْ 

ا٧ؼي ػههه وما  ٧يههه م

تامٟتلهههههههههههههه زي م

ا٧ٔ  يهه  متههه موهه م

ما٧تٔ تنما٧ل  يئم ع ظ ئ 

وههٕما٧ههست٦ما٧طتيؼهه م

 ا  م ميفما٧ٔ ،
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 ،ايعاؾرر١ُ يف ٚايتذرراز احملرراٍ ٚ٭ؾررشاب ايفٓررا م اىملًٞرر ايتذازٜرر١

 .عاّ بػهٌ ايطعٛ ٟ ا٫قتؿا  ٜدعِ َا ٖٚٛ

 يرررتاَر ٚايرتٜٚرررر ،ا٫ضرررتجُاز١ٜ اي ٦ٝررر١ يف ايجكررر١ تعصٜرررص -0

 .9101 املًُه١ ز١ٜ٩ َٚ ا زات

 يف ايطررعٛ ٟ اشبرراف يًكٕرران املستك رر١ ايكٜٛرر١ املػررازن١ -4

 نتعُٝررل) ،9191 ايعػررسٜٔ صبُٛعرر١ يكُرر١ املختًفرر١ ايفعايٝررات

 ا٫ضرتجُاز١ٜ  ايفرسف  َٔ ٚا٫ضتفا ٠ ايدٚي١ٝ، ايتذاز١ٜ يػساناتا

 (.املًُه١  اخٌ املتاس١ ايه ري٠

 يؿرررراسبٓا؛ ايكُرررر١ ٖرررررٙ اضررررتجُاز مبهررررإ ا٭ُٖٝرررر١ َٚررررٔ

 ٚايدٚز ايهساّ، َسٚز  ميِس أ٫ ػب  اسبذِ بٗرا سدخ فاضتكاف١

 خاؾرر١) ايكُرر١ أعُرراٍ اضتكرراف١ ًَررف عًرر٢ ايكررا٥ُن عًرر٢ نرر ري

 عًررِٝٗ ػبرر  سٝررح ؛(ايعػررسٜٔ جملُٛعرر١ ايطررعٛ ١ٜ أَاْرر١ أعكررا٤

 متتًهٗرا  ايي ايٓاع١ُ ايك٠ٛ َؿا ز نأسد ايفسؾ١ ٖرٙ اضتجُاز

 :  ايتاي١ٝ ا٭ٖداف يتشكٝل املًُه١

 ؛يًًُُهرررر١ املك ًرررر١ ا٫قتؿررررا ١ٜ بررررايك٠ٛ ايعررررا  تعسٜررررف -0

 ،أزاَهرررٛ ٚغرررسن١ ايعاَررر١، ا٫ضرررتجُازات ؾرررٓدٚم يف ًررر١املتُٔج

ٞ  ٚا٫ْفتا  ٟ ٚا٫ ايطرٝاس ٟ  قتؿرا  ٔ  تُٕرض  ايرر ٘  َر  املًُهر١  خ٬ير

ٕ  آفرام  يفتض ٌ  ايتعراٚ  ز٩ٜر١  يتشكٝرل  ايعرا    ٍٚ مجٝر   َر   ٚايتهاَر

 .9101 املًُه١

ٍ  يف املًُهرر١ اربرررتٗا ايرري برراملدسا٤ات ايتعسٜررف -9  صبررا

 اسبردٔ  يف ضاعدت ٚايي ٚايتذاز٠، املايٞ ٚايكٕان ايٓكد١ٜ ايطٝاض١

 ايطررعٛ ٟ، ا٫قتؿررا  أ ا٤ ٚتعصٜررص ايعاملٝرر١ املايٝرر١ ا٭شَرر١ تررأثري َررٔ

ِ  يف فاعًر١   ٚير١ٙ  املًُه١ ٌْعد  يف ا٭ثس أبًُ  هلا ٚنإ  ضٝاضر١  زضر

 .ايعا   ٍٚ طبتًف َٔ ي٬ضتجُازات آ١َٓ ٚق ١ًٙ ايعاملٞ ا٫قتؿا 
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 يًرتٜٚرر  ؛ايكُر١  ًٗاػره٢ ُت ايري  ايهر ري٠  ايفسؾ١ اقتٓاف -0

ٔ  ٚا٫ضتفا ٠ ،املؾ٬س١ٝ املًُه١ يتاَر ا٭َجٌ ِ  َر  سافرل امل ايرصخ

ٌ  َٔ هلا ِ  أدر ٍ  ،9101 املًُهر١  ز٩ٜر١  أٖرداف  تٓفٝرر   عر  ٚايردخٛ

 قرا ز٠  َتٓٛعر١  اضرتجُازات  ٚدررب  ،عُٝك١ اقتؿا ١ٜ غسانات يف

 .ايس١ٜ٩ أٖداف ذبكٝل ع٢ً

ِ  ايسٜا  يف ايك١ُ اضتكاف١ إٔ -4  ايككراٜا  طرس   يف ضتطرٗ

ِّ ايررررري  َُٗررررر١ ْترررررا٥ر ٚذبكٝرررررل) ا٭ٚ  بايدزدررررر١ املًُهررررر١ تٗررررر

 .  ا٭ٚض  ايػسم َٕٓك١ ٚتِٗ ،(٫قتؿا ْا

 يف املػررسف١ َٚٛاقفٗررا املًُهرر١ بٜٗٛرر١ ايعررا   ٍٚ تعسٜررف -8

ُّر  يف ايهر ري  ٚ ٚزٖرا  ،اجملا٫ت مجٝ   املْطرا١ْٝ  َطر٪ٚيٝاتٗا  ٌذب

 طًٝعررر١ يفنْٛٗرررا ٚ ،ايررردٍٚ ٚاضرررتكساز ايفكرررري٠ ايػرررعٛب ٚ عرررِ

 .املزٖاب َهافشٞ

 ٚايتعرراٜؼ ايتطرراَض عًرر٢ امل ٓٝرر١ املًُهرر١ زضرراي١ إٜؿرراٍ -2

 .  ايعا   ٍٚ َ  ٌٚايتهاَ

 املًُهر١  َٗاتكردٔ  ايري  ايه ري٠ املطاعدات سذِ تٛقٝض -5

 يإلغاثررر١ ضرررًُإ املًرررو َسنرررص خررر٬ٍ َرررٔ ايعرررا   ٍٚ ملختًرررف

 ايرردٍٚ أنررت بررن ا٭ٚ  املست رر١ ذبتررٌ سٝررح املْطررا١ْٝ؛ ٚا٭عُرراٍ

 ايتُٓٝررر١ َ٪ضطرررات يف ايهررر ري٠ َٚطررراُٖتٗا ايعرررا ، يف املاعبررر١

 . ٚايدٚي١ٝ املق١ًُٝٝ

 بٗررا تكررّٛ ايرري املطرر ٛق١ غررري املؾرر٬سات سذررِ  ٝررإت -5

 تتكررُٓٗا َٚررا ،9101 املًُهرر١ ز٩ٜر١  هلررا تٗرردف ٚايرري ،املًُهر١ 

 ٚفررتض ،ٚاشبرراف ايعرراّ ايكٕرراعن سبٛنُرر١ تطررع٢ إدررسا٤ات َررٔ

ٞ  ا٫ضتجُاز أَاّ اجملاٍ  احملًرٞ،  ا٫قتؿرا   تعصٜرص نرريو  ٚ. ايردٚي

 .املطتدا١َ ١ايتُٓٝ ذبكٝل يف ايعا   ٍٚ َ  املػازن١ ٚذبكٝل
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 ايسٜررا  اضتكرراف١ أثٓررا٤ ضٝؿررا ف أْرر٘ بايرررنس ٚازبرردٜس

 ايعاؾرر١ُ يف ايطرر   ايؿررٓاع١ٝ ايرردٍٚ قُرر١ اْعكررا  ايعػررسٜٔ، يكُرر١

ِ  ،9191 ْ٘فط ايعاّ يف يٓدٕ ايتٜٕا١ْٝ ٍ  إٔ ٚحبهر  ايطر    ايردٚ

 أعًرر٢ عًرر٢ تٓطررٝل ٚدررٛ  ؼبررتِ ايعػررسٜٔ؛ قُرر١ يف أعكررا٤ امجٝعٗرر

 .يًكُتن ا٭عُاٍ ددٍٚ يف ٚبسٜٕاْٝا ايطعٛ ١ٜ بن َطت٣ٛ

 

ʘ التىصًات:  
 املػررسٚن َررٔ ادررص٤ً ايعػررسٜٔ قُرر١ يف املًُهرر١ ٚدررٛ  اعت رراز -0

 ضبرراٚز َررٔ اضبررًٛز ًررْ٘عٚد  ،9101 ز٩ٜرر١ يف َتُررج٬ٙ ايررٛطي

 . اٚدبازْٜ اٚاقتؿا ْٜ ا بًَٛاضْٝ ؛اشبازد١ٝ ايتعا٬َت

ْٝرر اإقًُْٝٝرر ايٓاعُرر١ ٠يًكررٛ نُٓؿرر١ ايعكرر١ٜٛ اضررتخداّ -9 . اٚ ٚي

ّ  يف املػرازن١  يف ايكر٠ٛ  ٖرٙ تتُجٌٚ  يف ١َٙتُجًر  ،ايعرا   ُٖرٛ

ٔ  ٚاهلذرسات  اجملاعرات ا ٚأًٜكر  ٚاي ٦ٝر١  املٓا  ٍ  َر  ايفكرري٠  ايردٚ

 يف ا٭ضرد  سؿ١ ٌُٔجُت َٕٓكتٓا إٔ ٚخاؾ١ ،ا٭غ٢ٓ ايدٍٚ إ 

 . ا٭١ًٖٝ ٚاسبسٚب ايجٛزات ْتٝذ١ اهلذسات

 َٛاقرف  عًر٢  ايج ات َ  املق١ًُٝٝ ايٓصاعات سًش١ً ع٢ً ايعٌُ -0

 املٕٓكرر١ َٚؿررًش١ ،أ٫ٙٚ َؿررًشتٓا فٝرر٘ ملررا امل د٥ٝرر١ املًُهرر١

ًٝ ٚغعٛبٗا  ا. ثاْ

 يًتملاْرات  ايػرٛز٣  صبًرظ  يف ممجًر١ٙ  ايػرع ١ٝ  ايصٜازات تفعٌٝ -4

ّٛ  سايتغّٝر  َٓعٛز قُٔ املًُه١ ضٝاض١ يػس  ؛ايعامل١ٝ  ٍٚايتشر

ٕ  ،ٚايكاْْٛٝر١  ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتؿا ١ٜ اي ١ٝٓ يف  ايٓترا٥ر  ٚت ٝرا

 .  َٛثك١ ؿا٥ٝاتبإس

٘  ؾرٓدٚم  ملْػرا٤  ا٭ؾرٛات  ٚنطر   ايتشكري -8  مبػرسٚن  غر ٝ

ُُِٜ أٚزٚبررا ملعُرراز َازغرراٍ  ضررًُإ املًررو َػررسٚن) اتًُٝٓرر ٢طرر
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ُٝ ؛(ا٭ٚض  ايػسم يف املتكسز٠ ايدٍٚ ملعُاز  ْرا ت  َرا  لشك٢ي

 غررري اهلذررسات َررٔ اسبررد َررٔ ايكُررِ ٚنررٌ أٚضررانا قُرر١ برر٘

 ٖررررا ٜهرررٕٛ ٕأ عًررر٢ ،ٚايجرررٛزات اسبرررسٚب ْتٝذررر١ ايػرررسع١ٝ

 َرر  ايغٓٝرر١ ٚايرردٍٚ ٚأملاْٝررا ا٭َررٔ مبذًررظ ٬ٙممررِج ايؿررٓدٚم

 ٖررررا ٜٚهرررٕٛ. ٚغرررريٙ ايررردٚيٞ ناي ٓرررو ايدٚيٝررر١ ايؿرررٓا ٜل

ًٝ ايؿٓدٚم  .ٚضٛزٜا ايُٝٔ يف ٚبايرات ،ٕٓكتٓامب اَعٓ

ـّ فُٝا ايكٝٛ  سْطٖن ع٢ً ايعٌُ  -2  برن  ايتهٓٛيٛدٝرا  ْكٌ ؽب

 ٚغررسٚط ٝاضرر١ٝايط اشب٬فررات بررن ايفؿررٌ ٚضباٚيرر١ ،ايرردٍٚ

 ايتُٓٝرر١ بررن يًذُرر  صبرراٍ ٫ أْرر٘ عًرر٢ ٚايتأنٝررد ايتُٓٝرر١،

 .  ٚا٫ستهاز

 ،املٕٓكررر١ يف ٚاضرررتكساز بٓرررا٤ نعٓؿرررس املًُهررر١  ٚز ت ٝرررإ -5

 ايػرررر اب ١ٚخاؾرررر املْطررررإ ٚبٓررررا٤ تُٓٝرررر١ عًرررر٢ ٚسسؾررررٗا

 أٚ املٕٓكررر١ يف ايكًًٝررر١ ايررردٍٚ َرررٔ املًُهررر١ ٚإٔ ٚايػرررابات،

 يرت٬يف  ٚبساصبٗرا  اضراتٗا ضٝ َسادع١ إ  با زت ايي ايٛسٝد٠

 .ٚا٫دتُاعٞ ا٫قتؿا ٟ ازبُٛ 

ُٝٔت ،ايطعٛ ٟ يًداخٌ ١ِٗٛدَُ إع١َٝ٬ مح١ً عٌُ -5  عبٔ ملاذا ٔ 

 .ذيو أ١ُٖٝ ٚت ٝإ ،G20 اٍ قُٔ

 ٢ايفكررررً ا٭ ا٠ نْٛٗررررا G20 رايرررر ادتُاعررررات َررررٔ املفرررا ٠  -2

 مشٛيٝر١   ٚيٝر١  َ٪ضطرات  غٝاب ق٤ٛ يف ايدٍٚ ٖرٙ ملٓاقػات

 .أعكا٥ٗا يد٣ ٜتٛڤاٍ سل غٝاب ق٤ٛ ٚيف ،ايعا  يككاٜا

ِ  عًر٢  أٚضرانا  بٝإ ٚمشٛي١ٝ أ١ُٖٝ ع٢ً ايتأنٝد -01 ٔ  ايرسغ  َر

 املعًَٛررات ت ررا ٍ مبسْٚرر١ اشبرراف ازبررص٤ اعتُررا٤ اهلٓررد زفرر 

 ازبرص٤  اعتُرا   أَسٜها زف  َٔ ايسغِ ٚع٢ً ،١ٝيهرتْٚامل

 .املٓاخٞ سبايتغّٝ اشباف
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  ٍٚيف   مٞتر  ايري  ٚايتذرازب  ايدزاضات َٔ املًُه١ اضتفا ٠ -00

ٔ  صبُٛع١ ٍ  يف ايعػرسٜ  املٝراٙ  ْٚردز٠  ايتؿرشس  َهافشر١  صبرا

ٞ  ٚا٭َٔ املا١ٝ٥ املٛاز  ٚتٕٜٛس ّ  ايغررا٥  يف ٚنرريو  ،املطرتدا

 ٚا٫بتهرررراز ازبدٜررررد٠ ٚايتكٓٝررررات املتذررررد ٠ ايٕاقرررر١ صبرررراٍ

 . ايسقُٞ

ٍ  يف 2030 ز٩ٜتٗرا  يف املًُهر١  ٚبرساَر  أٖداف َٛا١َ٤ -09  اجملرا

ٔ  املكرتس١ ٚايتاَر ا٭ٖداف َ  ٞايعامل ٚاملايٞ ا٫قتؿا ٟ  َر

 ٚضٝاضررر١ ٜتفرررل ٚمبرررا ،أٚضرررانا قُررر١ ْٚترررا٥ر ايعػرررسٜٔ  ٍٚ

 .اجملاٍ ٖرا يف املًُه١

 يًُػررازن١ ايطررعٛ ١ٜ املرردْٞ اجملتُرر  َ٪ضطررات  ٚز تفعٝررٌ -00

 .اشبتات ت ا ٍ َٔ ٚا٫ضتفا ٠ ،G20 فعايٝات يف ايفاع١ً

 َررٔ يًعدٜررد ا٫قتؿررا ١ٜ ايػررسانات ب ٓررا٤ ايهرر ري ا٫ٖتُرراّ -04

 ؾررٓدٚم أؾررٍٛ ازتفرران بعررد ضررُٝا ٫ٚ ٚاملػررسٚعات، ايررتاَر

 .ًٕٜٝٛتس َٔ أنجس إ  ايعا١َ ا٫ضتجُازات

 َتخؿؿررر١ ٚطٓٝررر١ اسرتافٝررر١ عُرررٌ مس َفررر ٚدرررٛ  عًررر٢ ايعُرررٌ -08

 ٕ  اسبكررٛز اضررتجُاز خ٬هلررا َررٔ ميهررٔ ايرري اي ٛابرر١ يتهررٛ

 .  اجملُٛع١ يف ايطعٛ ٟ
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ʘ التٍفًذٍ املمخص : 

 َععررِ إٔ إ  ايس٥ٝطرر١ ايٛزقرر١ يف ع رراع بررٔ ٖػرراّ.   أغرراز

 اٖتُاَاتٗرا  تٓؿّ  ٚايتٕٜٛس اي شح َسانص يف ايع١ًُٝ ا٫دباٖات

 تطرتٕٝ   أْٗرا  بكردز  ذن١ٙٝ اٯ٫ت ٌْعد  طسٜل عٔ ا٭عُاٍ أمتت١ يف

ْٝرر ايكٝرراّ  يف بٗررا اي ػررس ٜكررّٛ ايرري ا٭ْػرر١ٕ َررٔ ايهررجري بعُررٌ اذات

 إٔ اتدزػبْٝ هلا ميهٔ سد إ  ،أع٢ً ٚ ق١ بهفا٠٤ اسبايٞ ايٛق 

ٌِ  فررإٕ ،ايرردٚيٞ ا٫قتؿررا  َٓتررد٣  زاضرر١ ٚسطرر . اي ػررس ضبررٌ ذبرر

 ايٝدٜٚرر١ ايتاعرر١: أبسشٖررا َررٔ ،مسررات ذات ٖررٞ  ٠املٗررِد ايٛظررا٥ف

ُّرررر  ٚايكرررردزات ٚايطررررُع١ٝ ٚايًفعٝرررر١ ٚايرررررانس٠ ٚايدقرررر١، ٌٚايتش

 ايتهٓٛيٛدٝررا ٚتسنٝرر  ٚاملا ٜرر١، املايٝرر١ املررٛاز  ٚإ از٠ املهاْٝرر١،

 .ٚغريٖا َٚساق تٗا، ايتهٓٛيٛدٝا ٚاضتخداّ ٚايؿٝا١ْ،

 ١أزبع ر  ٖٓاى إٔ ا٭ٍٚ ايتعكٝ  يف طٝ ١ ٚفا٤.   أٚقش  بُٝٓا

َْرر ا إطرراًز ٌػرره٢ُت ثٛابرر   يف يًٛظٝفرر١  ساتايتغّٝرر خسٜٕرر١ يفٗررِا عا

ّٝررررر أمنررررراط ٚتتكرررررُٔ ،املطرررررتك ٌ  عًررررر٢ ايكرررررا٥ِ ايرررررٛظٝفٞ سايتغ

ٍُٝررر يٮمتتررر١، قابًررر١ غرررري اي ػرررس١ٜ ٚايكررردزات ايتهٓٛيٛدٝرررا،  سٚتغ

 ٚمنرراذز ٚأمنرراط ،(املعسٚفرر١ ايٛظٝفرر١ َٗرراّ) ايعُررٌ َُٗرر١ تهررٜٛٔ

 يف ايتٛظٝررف منرراذز ضررتتُت  سٝررح ايػررسن١؛ َٚطررتك ٌ ايتٛظٝررف

ٌ  أنرت  باْتػراز  ٚتتُٝص أع٢ً مبس١ْٚ املطتك ٌ ّ  يًعُر  دص٥رٞ،  بردٚا

: يًُطررتك ٌ املُٗرر١ املٗررازات َررٔ إٔ نُررا. خلإ.. بعررد عررٔ ٚايعُررٌ

 ٚايري ، ٚاملبردان  املقٓاعٝر١  ٚايكدزات ٚا٫بتهاز ايعاطفٞ ايرنا٤

 ،ايغررررسب يف ايٕايرررر  ٜتعًُٗررررا ايرررري املٗررررازات ١َكدَرررر يف تعتررررت

 تٕررررٜٛس قررررسٚز٠ إ  ذيررررو ٞفَكررررُٜٚ. ٚاملعًررررِ ايٕايرررر  ٚؼبتادٗررررا

ِ  نا١ًَ ١ٝإضرتاتٝذ ٌ  ضرٛم  يف ساتايتغّٝر  ٫ضرتٝعاب  يًتعًرٝ  يف ايعُر

 .  املطتك ٌ
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 ايتخؿؿرات  ايجاْٞ ايتعكٝ  يف ايعذسٚؽ فا٥ص٠. أ ٚأٚقش 

 تٛدٗرات  َ  ايطعٛ ٟ ٌُايع ضٛم يف املًٕٛب١ املطتك ١ًٝ ٚايٛظا٥ف

ٞ  ايٓفطٞ ٚايتدزٜ  ايتأٌٖٝ ٚأ١ُٖٝ ايس١ٜ٩، ٌ  ٚايعًُر ٞ  يًذٝر  اسبراي

 .ايسا١ٜ ٌُْسٖب ٚايكا ّ

 اْكطُٛا ٚايرٜٔ ،ايكك١ٝ سٍٛ ٜٔاملتشاٚز َداخ٬ت ٚت آٜ 

 َطررتعدٜٔ غررري بأْٓررا َتػررا٥ِ أسرردُٖا :فررسٜكن إ  عاَرر١ بؿررف١

ٌ  يٛظررا٥ف ٌ َت ٚاٯخررس  ؛قامترر١ ايؿررٛز٠  ٚإٔ ،املطررتك   عًرر٢  أٚ فا٥رر

 مبساسررٌ َسزْررا أْٓررا باعت رراز املطررتك ٌ ٚظررا٥ف َررٔ قًررل غررري ا٭قررٌ

 ا٭عُرراٍ َتًٕ ررات َرر  فايتهّٝرر املُهررٔ َٚررٔ ،ايتغررٝري تًٕ رر 

 .  ازبدٜد٠

 :ايتاي١ٝ احملاٚز ايكك١ٝ سٍٛ املداخ٬ت ٚتكُٓ 

 بػإٔ ٚايتٛقعات املطتك ٌ َٗٔ َا١ٖٝ ّٛ  .زٖاتٕ

 تػررن اي ًررٛى تكٓٝررات Blockchain عًرر٢ سٖرراٚأث ّٛ  زتٕرر

 .املطتك ٌ ٚظا٥ف

 ٚاملٗد ات املغها٫ت: املطتك ٌ ٚظا٥ف . 

 املطتك ٌ بٛظا٥ف املست ١ٕ املغها٫ت دباٚش آيٝات. 

 َٛان ١ يف ايتعًِٝ  ٚز ّٛ  .املطتك ٌ ٚظا٥ف زتٕ

 ًَتكرر٢ يف املتشرراٚزٕٚ إيٝٗررا ٢اْتٗرر ايرري ايتٛؾررٝات أبررسش َٚررٔ

 :ًٜٞ َا "املطتك ٌ يف ايٛظا٥ف" قك١ٝ سٍٛ أض از

 ايعًُٝرر١ طبسدررات ذبدٜررد يف ايعُررٌ ضررٛم إغررساى أُٖٝرر١ -0

ٔ  ايفع١ًٝ ٚاملعًَٛات اي ٝاْات اضتكا٤ ٜتِ حبٝح ايتع١ًُٝٝ،  ضرٛم   عر

 اشبدَرر١ ٚٚشاز٠ ايعُررٌ ٚشاز٠ يررد٣ املٗررٔ إسؿررا٤ات ٚاقرر  َررٔ ايعُررٌ
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 يتشكٝرررل ايتعًرررِٝ؛ طبسدرررات ٝاتإضررررتاتٝذ ٢ُت ٓررر ٚعًٝٗرررا ، املدْٝرر١ 

 .ايطعٛ ١ٜ ايعٌُ ضٛمٚ ِٝايتعً طبسدات بن املٛا١َ٤

 ٚاشباؾرر١ ٚايتعًُٝٝرر١ اسبهَٛٝرر١ اي شجٝرر١ ازبٗررات سررح -9

 ،ا٫ضتػساف١ٝ ايدزاضات عٌُ يف ٚاملاٍ ازبٗد َٔ املصٜد برٍ ع٢ً

ٍ  يف اخؿًٛؾررر  ٚا٫بتهررراز،  ٚايتٕرررٜٛس  اي شرررح  صبررراٍ ٚيف  صبرررا

 .  املطتك ٌ يف املًٕٛب١ ايٛظا٥ف َٚعسف١ اسبدٜج١ ايتكٓٝات
 

ʘ ُعباظ بَ صاحل شاًِ. د: الزًٓضُ الىرق)*(: 

 خدَرر١ يف دًًٝرر١ خرردَات َررٔ ايعًُررٞ ايتٕررٛز ّكررٔدُٜ َررا بكرردز

ٞ ُٜ ْ٘فط ايٛق  يف أْ٘ إ٫ ،ايسفا١ٖٝ ٚضا٥ٌ يف ٚايصٜا ٠ املْطإ  ًكر

ْٝر  ٜطرتفٝد  ٚايي ،ايٛظا٥ف َطتك ٌ ع٢ً املخٝف١ بع٬ي٘  َٓٗرا  اساي

 يف ايعًُٝرر١ ا٫دباٖررات َٚععررِ. ايعاًَرر١ ايكرر٣ٛ َررٔ نررت٣ غررسا٥ض

ٍ  أمتتر١  يف اٖتُاَاتٗا تٓؿّ  ٚايتٕٜٛس اي شح سانصَ ٔ  ا٭عُرا  عر

ْٝرر ايكٝرراّ تطررتٕٝ  أْٗررا بكرردز ذنٝرر١ٙ اٯ٫ت ٌْعررد  طسٜررل  بعُررٌ اذات

 اسبرررايٞ ايٛقررر  يف بٗرررا اي ػرررس ٜكرررّٛ ايررري ا٭ْػررر١ٕ َرررٔ ايهرررجري

ٌِ إٔ اترردزػبْٝ هلررا ميهررٔ سررد إ  ،أعًرر٢ ٚ قرر١ بهفررا٠٤  ضبررٌ ذبرر

 . اي ػس

 ايسٚبرٛت  تكٓٝر١  إٔ إ  ايتكرازٜس  بع  ػريت املجاٍ، ض ٌٝ ع٢ً

 أنجررس إيغررا٤ إ  ضررت٪ ٟ املْطررإ عررٔ ن رردٌٜ ايعًُٝررات أمتترر١ يف

                                                           
ٚاملػرسف عًر٢ بسْراَر     ايسق١ُٝ،ٚايكدزات  ايتهٓٛيٛدٝا)*( َطتػاز ٚناي١ ؾٓاع١ 

 ٚتكٓٝررر١ٚايتكٓٝرررات اسبدٜجررر١ برررٛشاز٠ ا٫تؿرررا٫ت    Blockchainتكٓٝررر١ اي ًرررٛى تػرررن  

 زٜرررا ٠ػرررسف عًررر٢ بسْررراَر املٚ ،ايعرررايٞ ايتعًرررَِٝطتػررراز ضرررابل يف ٚشاز٠ ت. )املعًَٛرررا

َردٜس  ، ْٚٚر  یْرد  آزْطر   إا٫ضتػاز١ٜ اسبه١َٝٛ بػسن١ شبدَات ا عُاٍ َٚدٜسا٭

ػرررسف عًررر٢ ٚسرررد٠ املٚ ،تٓفٝرررٟ ضرررابل يًتْررراَر ايرررٛطي ملسانرررص ا٫بتهرراز ايرررتكي  

 .ٚايتك١ٝٓ(يًعًّٛ  شیاملًو ع د ايعص مبد١ٜٓخدَات املْرتْ  
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 اٯ٫ت أٚ) ايسٚبررٛت  !ّ 2020 عرراّ حبًررٍٛ ٚظٝفرر١ نٜرر٬َ 5 َررٔ

 حبًرررٍٛ ٚظرررا٥ف ثررر٬خ نرررٌ َرررٔ ٚظٝفررر١ ضبرررٌ ضرررتشٌ( ايرنٝررر١

 ٚاملٓخفكر١  ٚاملتهسز٠ ايسٚت١ٝٓٝ ا٭ْػ١ٕ ذات ايٛظا٥ف  .2025ّ

ٞ  ك١ُٝاي ٍ  عسقر١ٙ  ايٛظرا٥ف  أنجرس  ٖر ّ  برايسٚبٛت  ي٬ضرت دا  املردعٛ

 . املْطإ عٔ بٗا ٜتفٛم ٚايرٟ ،ا٫ؾٕٓاعٞ ايرنا٤ بتكٓٝات

 ايعاًَن تسٜٚ  ٖٛ ايٛظا٥ف َطتك ٌ َٓاقػ١ َٔ اهلدف يٝظ

ِ  أَاّ ٚإس اطِٗ ٟ  سذر ٟ  ايتشرد ٌ   ٗردٔ ُٜ ايرر ٌ  ٚظرا٥فِٗ،  َطرتك   بر

 ميهررررٔ ٚنٝررررف  ٌ،املطررررتك يف ايتكٓٝرررر١ تتذرررر٘ أٜررررٔ إ  َعسفرررر١

 ايفسف ٖٞ َٚا َٚٛان تٗا، املتغريات ٖرٙ َتًٕ ات َ  فايتهّٝ

 َٚرا  َٓٗرا،  ٚا٫ضرتفا ٠  ايتكٓٝرات  ٖررٙ  ربًكٗرا  ضرٛف  ايري  احملت١ًُ

  أسداثٗا؟ ٭بسش املتٛق  ايصَي اشب  ٖٛ

 ضبرررٛزٜٔ َرررٔ املٛقرررٛن ٖررررا  زاضررر١ إ  حبادررر١ فإْٓرررا يررررا

 :ُٖا ،أضاضٝن

 :ملطتك ١ًٝا ايتكٓٝات- ا٭ٍٚ احملٛز

 ايعًُٝر١  ايتٛدٗرات  َطاز َعسف١ ادْد املِٗ َٔ احملٛز ٖرا ٚيف

 ايٛظرررا٥ف عًررر٢ ا٭ثرررس ٚايترررأثري؛ ا٭ثرررس يتكٝرررِٝ ايسقُرررٞ ٚايتٕرررٛز

 ادتٝرراسٞ أٚ( Augmentative) َهُررٌ  ٚز ٖررٛ ٖٚررٌ ،اسبايٝرر١

(Invasive)، ْعسفٗرا  ٫ َطرتك ١ًٝ  أخس٣ ٚظا٥ف خًل يف ٚايتأثري 

 . اٯٕ

ُُِٜ مبررا  املتعًكررر١ ٖرررٞ ا٫تاجملرر  أبرررسش ٜهرررٕٛ قررد   ايجرررٛز٠ ٢طررر

 نُرا ) ناٯتٞ ٖٚٞ ،أ ْاٙ بايػهٌ ٚاملٛقش١ ايسابع١ ايؿٓاع١ٝ

 ايجرررٛزات ٬ََٚرررض تطًطرررٌ ملعسفررر١ املًشرررل عًررر٢ ا٫طررر٬ن ٢سد رررُٜ

 (:ايسابع١ إ  ا٭ٚ  َٔ ايؿٓاع١ٝ

ههههه ما٧ٜههههطقموهههه م

ا حتم٨ههههه ما٧تههههه م

ػهه ٚمتذ٠٨ هه مهههص م

ا٧ت٠ ي ومتامػهتٜ ز م

و   ،متوه مهه ما٧ذهٍم

ا٧عو  ما ت ٟٕم بطظم

 أعساث  ؟
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 ايرنا٤  ٞ  :Artificial intelligence (AI) ا٫ؾرٕٓاع

ٛ  اٯيرٞ،  ايررنا٤  أًٜكرا  دع٢ُٜ  ساضرٛب١ٝ  خٛازشَٝرات  صبُٛعر١  ٖٚر

ّ  أ ا٤ عًر٢  ٚقرا ز٠  ِيًتعًٟ أ٠َِٗٝ ٟ  ذنرا٤  إ  عرا ٠  ذبتراز  َٗرا  بػرس

 ايهرر٬ّ عًرر٢ ٚايتعررسف ،اي ؿررسٟ امل زاى: َجررٌ) أخررس٣ ٚعٛاَررٌ

 (.ايكساز ٚارباذ

 ايٛاقرر  املعررصش تكٓٝرر١ Augmented reality (AR): 

ٔ  َطرتكا٠  َعًَٛرات  إ  زقُٝر١  َعًَٛات تكٝف  ٕٝر١، احمل اي ٦ٝر١  َر

 عهرظ  ٚعًر٢ . باملعًَٛرات  غٓٝر١  َسن ر١  ؾٛز٠ عت اًَع فتعسقٗا

 ب٦ٝٝررر١ املعرررصش ايٛاقررر  تكٓٝررر١ تعرررس  ٫ ا٫فرتاقرررٞ ايٛاقررر  تكٓٝررر١

 َرررر  ازبدٜررررد٠ املعًَٛررررات ترررردَر ٚإمنررررا ،بايهاَررررٌ اؾررررٕٓاع١ٝ

 .ايٛاق  َٔ املطتكا٠ املعًَٛات
 ًٌٝايكرخ١ُ  اي ٝاْرات  ذبBig data analysis:  تعتُرد 

 نر٣ِ  سترٛفٟ  َر   ازقُْٝر  َتؿر١ً  أدٗرص٠  عًر٢  ايسابعر١  ١ٝايؿرٓاع  ايجٛز٠

 ٚقر   أٟ يف ٕخرصِ ُٚت عرا  ُٚت ٌطرذِ ُت ازبرٛ ٠  عاي١ٝ بٝاْات َٔ ن ري

" ايرنٞ املؿٓ " ايكخ١ُ اي ٝاْات ذبًٌٝ َٔٞه ٚقد. ا٭ٚقات َٔ
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 ايرسٚاب   ٚإػبا  اي ٝاْات صبُٛعات َٔ اهلا٥ٌ ايهِ ٖرا ضت َٔ

 ا٭َرٛز  ٖٚررٙ  فٝٗرا،  املتهرسز٠  ٛدٗرات ٚايت ا٭مناط ٚذبدٜد بٝٓٗا،

 ؾررٝا١ْ أْػرر١ٕ يتٓفٝررر ٚايتخٕررٝ  املْترراز، ددٚيرر١ يف َررج٬ٙ َفٝررد٠

  .املْتاز َعٛقات  ٚدبّٓ

 تػررن اي ًررٛى Blockchain (قٛاعررد أٚ ايهتررٌ ضًطرر١ً 

ٌ  ٫َسنصٜر١  عاَر١  زقُٝر١  َٓؿ١ :(املتطًط١ً اي ٝاْات  نردفرت  تعُر

. بتهررٜٛٔ َجررٌ ،ٝرر١ايسقُ ايعُرر٬ت تررداٍٚ عًُٝررات زبُٝرر  سطرراب

 تطررذٌ َهتًُرر١ نتررٌ ٦ٖٝرر١ يف باضررتُساز ايعًُٝررات ٖرررٙ ٚتُٓررٛ

 أًٜكررررا املٓؿرررر١ ٚتتررررٝض. شَرررري تستٝرررر  ٚفررررل املٓؿرررر١ إ  ٚتكرررراف

  ٕٚ ايسقُٝرر١ ايعًُرر١ تررداٍٚ عًُٝررات  تعٟكرر ايطررٛم يف يًُػررازنن

 .َسنصٟ ضذٌ يف سفعٗا
 ايطررررشاب١ٝ اسبٛضرررر ١ Cloud :َّررررٔ غرررر ه١ اضررررتخدا 

 عًررر٢ ايػخؿررر١ٝ اي ٝاْرررات سبفرررغ عررردُب عرررٔ اسباضرررٛب١ٝ اشبرررٛا ّ

 ملطرررتخدّ ٚميهرررٔ. ايػخؿرررٞ اسباضرررٛب عرررٔ اعًٛقررر املْرتْررر 

 خرردَات َررٔ ا٫ضررتفا ٠ -" ايطررشاب١" أٚ - ايطررشاب١ٝ اسبٛضرر ١

 أٚ ايرررتاَر تٕرررٜٛس َٓؿرررات َجرررٌ ،املْرتْررر  عرررت َتاسررر١ َتعرررد ٠

 .ايتخصٜٔ ذانسات أٚ اسباضٛب١ٝ اشبٛا ّ
 طٝاز بدٕٚ طا٥س٠ Drone:  قرد  ٌ ْٝر  تعُر ِ  أٚ ،اذات  ٜرتشه

 .عدُب عٔ بٗا

   ا٭غرٝا٤  إْرتْرInternet of things (IoT) : غر ه١ 

ٌ  ايري  املٓصيٝر١  ٚا٭ ٚات ٚاملسن رات  ا٭دٗص٠ بن تسب   عًر٢  تػرتُ

 خاؾرر١ٝ إ  إقرراف١ٙ ٚضبسنررات، ٚبررساَر إيهرتْٚٝرر١ َهْٛررات

ٌ  امجًٝعررر هلرررا تترررٝض اتؿررراٍ  ٚت رررا ٍ ٚايتفاعرررٌ بٝٓٗرررا فُٝرررا ايتٛاؾررر

 .اي ٝاْات

و٤ ههنمتح٨يهه٩ما٧ ي نهه وم

ا٧وههههذم م ا لهههه ٕم

 مونمػامههصاما٧صيك

ا٤٧ههه ما٧  تههه٩موهههنم

وعم ٓههه وما٧ ي نههه وم

تايع زما٧طتابٍمبي   ،م

تتحسيهههههسما منههههه يم

ما ت٤هطض م تا٧ت ج  و

 ٛي  
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 ايهُٝر١  سبٛضر ١ ا Computing Quantum : ٌٌ  غره

 ٔ  نُررررٞ ساضررررٛب رٖآٜف٢رررر ،اسباضررررٛب١ٝ ايعًُٝررررات أغررررهاٍ َررر

 ظررراٖستٞ َجرررٌ ،ايهرررِ َٝهاْٝهرررا ظرررٛاٖس بعررر  باضرررتخداّ

 .ٚايتػابو ايرتان 
  ا٭بعرا   ث٬ثٝر١  طابعر١ Three-dimensional (3D) 

printing: ّؾرررررٓاع١ يف املقرررررايف ايتؿرررررٓٝ  أضرررررايٝ  اضرررررتخدا 

ٔ  َتتايٝر١  ط كرات " ط اعر١ " بٕسٜكر١  ا٭بعرا   ١ث٬ثٝر  َٓتذات  املرا ٠  َر

  .اي ع  بعكٗا فٛم اشباّ

 ايسٚبٛتات Robotics :أٚ َٝهاْٝه١ٝ نٗسبا١ٝ٥ آ٫ت 

 أْػر١ٕ  يتٓفٝرر  ا٫ؾٕٓاعٞ ايرنا٤ فٝٗا فٛٞظُٜ ،ٖذ١ٓٝ أٚ س١ٜٛٝ

ْٝرررر بػررررس١ٜ  عررررت ضررررٛا٤ تٓفٝرررررٖا، يف املطرررراعد٠ أٚ تعصٜصٖررررا أٚ اآي

 . ضبد ٠ تٛدٝٗات  انبات أٚ اٯيٞ ايتػغٌٝ

 ػبرردٖا فإْرر٘ ،تٕٛزٖررا َٚطرراز ايتكٓٝررات َٓشرر٢ يف ٚاملتأَررٌ

 بررردٚز قٝاَٗرررا إ  اي ػرررسٟ يإلْطرررإ َطررراعد٠ تكٓٝرررات َرررٔ تتذررر٘

 ٖرررررٙ ربًررررل إٔ إ  اي ػررررسٟ املْطررررإ َرررر  تهرررراًَٞ أٚ َهُررررٌ

 ٖررٛ نُررا ،اي ػررسٟ ايترردخٌ برردٕٚ بررراتٗا َطررتك١ً آ٫ت ايتكٓٝررات

 .أ ْاٙ ايػهٌيف  ضِٛقَُ

 

ا تؤوهه٩ميفمو حههبم

ا٧ت٠ يهههه ومتوؼهههه ضم

مٛبن ميعهسه م تٌ ضه ،

تتعههه موهههنمت٠ يههه وم

وؼهههه ٓس م٧ننؼهههه نم

ا٧ رشيماىلمٟي و ه م

بههههههستضمو٤مهههههه٩مأتم

ت٤ ويلموهٕماإلنؼه نم

ا٧ رشيماىلمأنمتذ١٨م

ص ما٧ت٠ يههه وم مومهههه

وؼت٨٠ مبصات  مبستنم

 ا٧تسد٩ما٧ رشي
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ٛ  املِٗ يط٪اٍا  ٞ  َرا : ٖر ٌ  ضرٛف  ايري  ايٛظرا٥ف  ٖر  ضبًرٗا  ذبر

 ضرٛف  ايري  ٚايتخؿؿرات  اجملرا٫ت  ٖٞ َٚا ،ايرن١ٝ اٯ٫ت ٖرٙ

   املطتك ٌ؟ يف ربًكٗا

 إٔ ايررردٚيٞ ا٫قتؿرررا  َٓترررد٣  زاضررر١ سطررر  اي ررراسجٕٛ ٜرررس٣

 :ايتاي١ٝ ايطُات ذات ٖٞ املٗد ٠ ايٛظا٥ف

 ايٝد١ٜٚ ايتاع١ ُّ  .ٚايدق١ ٌٚايتش
 املها١ْٝ ٚايكدزات ٚايطُع١ٝ ًفع١ٝٚاي ايرانس٠. 
 ٚاملا ١ٜ املاي١ٝ املٛاز  إ از٠. 
  ٝٚايؿٝا١ْ ايتهٓٛيٛدٝا تسن. 
 ايفعاٍ ٚا٫ضتُان ٚايسٜاقٝات ٚايهتاب١ ايكسا٠٤. 
 ا٭فسا  إ از٠. 
 بايط١َ٬ ٚايٛعٞ ازبٛ ٠ َساق ١. 
 ايٛق  ٚإ از٠ ايتٓطٝل. 
 ٚايه٬ّ ٚايطُع١ٝ اي ؿس١ٜ كدزاتاي. 
 َّٚساق تٗا يٛدٝاايتهٓٛ اضتخدا. 

 :اٯت١ٖٝ ايٛظا٥ف تػٌُ ٖٚٞ

  ٍ  .اي ٝاْات إ خا
 املست ات ٚنػٛف احملاض ١. 
 نٚايتٓفٝرٜ نامل ازٜ ا٭َٓا٤. 
 ٍايؿٓاع١ٝ املْتاز خٕٛط عُا. 
 ايع٤٬ُ خد١َ. 
 َُامل ازات َٚساقي ا٭عُاٍ زداٍ ٞٓطك٢. 
 ٚاملسادعن احملاض ن. 
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 ٌٝٚاملطتٛ عات املٛا  تطذ. 
 ٞاملاي١ٝ ا٭ٚزام سفغ َٛظف. 
 ايعا١َ ايعًُٝات َدزا٤. 
 ايتٜد١ٜ اشبدَات نت ١. 
 ًًٚاملاي١ٝ املسؿا٤ ابِتٚٗن ناملايٝ ناحمل. 
 ايتأَن. 
 ايترانس ٚبا٥عٞ افنايؿِس. 
 ٝناملٝهاْٝه َُ  .املانٝٓات ٞؿًشٚ
 اهلاتف١ٝ ا٫تؿا٫ت. 
  ٝٝاتيهرتْٚامل ٚإؾ٬  تسن. 
 اي ٓٛى ايفؾِس. 
 ايٓاز١ٜ يدزاداتٚا ايطٝازات ٞضا٥ك. 
 ٚاملػرتٜات امل ٝعات ٚٚضٕا٤ ٚن٤٬. 
 ٍاي اب إ  اي اب َٔ امل ٝعات عُا. 
  َُا٭خ از َٞكٔد. 
  ٚايعُاٍ اي اع١. 
 احملاَن. 

 :اٯت١ٝ ايطُات ذبٌُ فٗٞ ٗاإْتاُد  املتٛٞق ايٛظا٥ف أَا

 ٚا٫بتهاز ايتشًًٝٞ ايتفهري. 
 ايٓػ  ِٚايتعًٟ ِايتعًٟ ٝاتإضرتاتٝذ. 
 ٚامل ا ز٠ ٚا٭ؾاي١ داناملب. 
 ُِٝٚايتصب١ ايتهٓٛيٛدٝا تؿ. 
 ٚايتشًٌٝ ايٓكدٟ ايتفهري. 
 ٌد٠َعٞك َػه١ً س. 
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 ا٫دتُاعٞ ٚايٓفٛذ ايكٝا ٠. 
 ايعاطفٞ ايرنا٤. 
 املػه٬ت ٚسٌ ايتفهري. 
 ًٌٝٚتكُٝٝٗا عِايّٓ ذب. 

 :اٯتٞ ع٢ً املطتك ١ًٝ ايٛظا٥ف ٌُتٚتػ

 ًًٞٚايعًُا٤ اي ٝاْات ضب. 
 ٝٚاملٝهاْٝهٞ اٯيٞ ِتعًٟاي ٞأخؿا٥. 
 ايعا١َ ايعًُٝات َدزا٤. 
 ايكخ١ُ اي ٝاْات َٞتخؿؿ. 
 ٝٞأخؿا٥ ّٛ  .ايسقُٞ ٍايتش
 ٞٚايتطٜٛل امل ٝعات َتخؿؿ. 
 ازبدٜد٠ ايتهٓٛيٛدٝا يف املتخؿؿن. 
 ٝايتٓعُٝٞ ايتٕٜٛس ٞأخؿا٥. 
 َُٔٛ  .نٚاحملًً ٚايتٕ ٝكات ايتاَر ٟزٕ
 املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا خدَات. 
 ٝا٭متت١ ٞأخؿا٥. 
 ا٫بتهاز ضبرتيف. 
 ًًَُٞاملعًَٛات أَٔ ش. 
 ايتٛاؾررٌ ٚٚضررا٥ٌ امليهرتْٚٝرر١ ايتذرراز٠ يف ناملتخؿؿرر 

 .ا٫دتُاعٞ
 اي ػس١ٜ ٚاٯي١ طتخدّامٗل دبسب١. 
 َُُٔ  .ايتفاعٌ ُٞؿ
  َٜتخؿؿن ٚتٕٜٛس تدز. 
 ٚاملٗٓدضن ايسٚبٛتات يف املتخؿؿن. 
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 ٝٚايٓاع ايجكاف١ ٞأخؿا٥. 
 ايع٤٬ُ خد١َٚ ايعٌُٝ َعًَٛات. 
 َُُٔ   .ٚاسبًٍٛ اشبدَات ُٞؿ
 ٝٝاتضرتاتٝذٚامل ايسقُٞ ايتطٜٛل ٞأخؿا٥. 

  :ٚايتأٌٖٝ ا٫ضتعدا  _ ايجاْٞ احملٛز

 ا٭عُررراٍ عًرر٢  املطرررتك ٌ يف ايرتنٝررص  ػبررر : ايعاًَرر١  ايكرر٣ٛ 

 دُٜعرر   ا٫بتهرراز. املبداعٝرر١ باملٗررازات ٚاملتعًكرر١ ،اتعكٝررًد ا٭نجررس

 .ٚبكا٤ َؿري َطأي١ ٖٛ بٌ زفا١ٖٙٝ

ٌ   زاضرات  َسانص ع٢ً ٜك  ايع ٤ ( Think Tanks) املطرتك 

 يف ايتعًُٝٝررر١ امل٪ضطرررات عًررر٢ ثرررِ ،ايتكٓٝررر١ تٛدٗرررات ٫ضتػرررساف

ٌ  ػبر   أْٓرا  ٖٛ ايتشدٟ. ايتشدٟ ٖرا تٛان  َٓاٖر ؾٝاغ١  تأٖٝر

ْٝر  َٛدرٛ ٠  غررري َطرتك ١ًٝ  يٛظرا٥ف  خرسػبن   َررٔ َٚتُهرٓن  ،اساي

ٌ  ؛ٕاٯ ستر٢  نخررت  ُت   تكٓٝات اضتخداّ ٌ  سبر  َرا  ْعرسف  ٫ َػران

   !اٯٕ ست٢ ٖٞ
 ٚايتأٖٝرررٌ ي٬ضرررتعدا  عًٝررر٘ تفرررلَُ  يٝرررٌ ٜٛدرررد ٫ ،يٮضرررف

ٌ  املٗرازات  ٚانتطاب ٌ  زبٝر ٌ  ،ذيرو  َر  . املطرتك   إٔ ػبر   فايتأٖٝر

ٞ  ايتردزٜ   ثِ ،ا٭ٚ  ايدزاض١ٝ ايؿفٛف َٔ ٜ دأ  املٛانر   ايٓرٛع

 .ايعٌُ زأع ع٢ً ايفع١ًٝ املُازض١ ثِ ،ايعاملٞ ايعٌُ يطٛم

 :اٯتٞ يف املتًٕ ات أِٖ تتًخـ قد

 تٛدٗرات  سط  املطتك ٌ يف املًٕٛب١ ايتخؿؿات ذبدٜد -0

 .اي٬ش١َ ايتشت١ٝ اي ١ٝٓ سٚتٟٛف احملًٞ ايعٌُ ضٛم َٚتًٕ ات ايتك١ٝٓ

 بٕسٜكرر٘ ٚتكرردميٗا ،هلررا َٛان رر١  زاضرر١ٝ َٓرراٖر إعرردا  -9

 .ٚاملعتا ٠ ايتكًٝد١ٜ ايٕسٜك١ عٔ طبتًف١ ابتهاز١ٜ

ههههههسم  ٔ امبت٤هههههه ضم،مي

ٛض هيههههً مبهههه٩مههههه م

 وؼؤ٧ مولريمتب٠ ء
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ّ  ْٚٛع١ٝ َتخؿؿ١ زٜ ١ٝتد  ٚزات تٛفري -0  برن  ايفذر٠ٛ  يرس 

 .ايعٌُ ٚضٛم ايتعًِٝ

 صبرراٍ يف ا٭عُرراٍ ساقررٓات َررٔ ايعدٜررد إْػررا٤ ذبفٝررص -4

 .اسبدٜج١ ايتكٓٝات

ِٚ  ٚاملرررايٞ ايًٛدطررري ايررردعِ يف تطررر٬ٝٗت تكررردِٜ -8  ا يرررس

 .ايسٜا ١ٜ ٚايػسنات ا٭عُاٍ

 ًَشل
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 :ايتعكٝ ات
 طًبُ وفاْ. د: األوه التعكًب: 

ٌ  تعتدٟ اٯي١ بدأت ايسابع١ ع١ٝايؿٓا ايجٛز٠ َ   أنرت  بػره

ٌ  اَغًٙكر  صبا٫ٙ اقدمًي نإ َا ع٢ً ٚأٚقض ٚأضسن  ٚايرتفهري  يًعكر

ّ  ٜكرعٓا  ايرٟ ا٭َس اي ػس١ٜ، ٚايعك٬ت  ملٛادٗر١  نر ري  ذبردُ  أَرا

 .ي٘ غ ابٓا إعدا  ميهٔ ٚنٝف ايسابع١، ايؿٓاع١ٝ ايجٛز٠ عؿس

 بررر٘ ٜٓرررا ٟ مبرررا ٜٓرررا ٕٚ ٚايرتبٝررر١ ايرررٓفظ ٚعًُرررا٤ ا٭شٍ َٓرررر

ٟ  ايكٍٛ ٖٚٛ ايػٗري، قٛي٘ يف ضكساط ٔ  خٕرأٙ  اغرتٗس   ايرر ٞ  عر  عًر

 عًرررر٢ نررررِأ٫ٚ   ٖررررٛاهٜسُت ٫) عٓرررر٘ اهلل زقررررٞ طايرررر  أبررررٞ بررررٔ

ٕٝ كررٛاًَُخ فررإِْٗ آثررازنِ،  ػبرر  ٫ ٚبررايٕ   ،(شَرراْهِ غررري يصَررا

ٔ  بعَُٛٗرا،  ايطرابك١  املكٛير١   ِْٖٗف ِ  اٯثراز  فُر ِ  ػبر   َرا  ٚايكرٝ  تعًرٝ

٘  ٫ستفراظ ا عًر٢  ا٭٫ٚ  ٚتسبٝر١  ٔ  ٚتٓاقًرر٘ بر ٌ  َر  َٚررٔ دٝرٌ،  إ  دٝر

٘  َرا  ايكِٝ فُٔ ٚايكِٝ، ا٭خ٬م َٔ نجري ذيو  يًتغرٝري،  تطر  َُ فٝر

ٌِ إٔ  فرررت ُٜ َررا َٚٓٗررا ْٕ ،ٚا٭َاْرر١ ايؿرردم  نكُٝرر١ا ثابًترر ٜعرر  ٚإ

 عؿررس، إ  عؿررس َررٔ ممازضرراتٗا بعرر  يتغررٝري تتعررس  ناْرر 

 عاَر١،  ْطرا١ْٝ إ قُٝر١  ٭ْٗرا  ٚاملهإ ايصَإ عت ثابت١ قِٝ ٚيهٓٗا

 ضررٝام يف ْطررٝاْٗا َررٔ اخٛٙفرر ؛خاؾرر١ ايكررِٝ أُٖٝرر١ إ  أغررسُت ٚقرد 

  .ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًُٞ ّٚايتكّد املا ٜات عٔ اسبدٜح

 َسانررص عًرر٢ ٜكرر  ايعرر ٤: )ا٭ضاضرر١ٝ ايٛزقرر١ يف دررا٤ ٚقررد

 تٛدٗررررات ٫ضتػررررساف( Think Tanks) املطررررتك ٌ  زاضررررات

 تٛانرر  َٓرراٖر اغ١ؾررٝ يف ايتعًُٝٝرر١ امل٪ضطررات عًرر٢ ثررِ ،ايتكٓٝرر١

 يٛظررا٥ف خررسػبن تأٖٝررٌ ػبرر  أْٓررا ٖررٛ ايتشرردٟ. ايتشرردٟ ٖرررا

ْٝ َٛدٛ ٠ غري َطتك ١ًٝ    تكٓٝرات  اضتخداّ َٔ َٚتُهٓن ،اساي

   .(!اٯٕ ست٢ ٖٞ َا ْعسف ٫ َػانٌ سبٌ اٯٕ ست٢ نخرت ُت

يعههههدمأنمممن  ههههم

أهميههه ما٠٧هههي ميفم

ػههي ٞما٧حههسيحمٓههنم

ا  زيههه ومتا٧ت٠هههس٪م

ا٨ٔ٧مهههههههههههههههههههه م

 .تا٧ت٤  ٧ ج 
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 َكٛيرر١ َرر  ٜتٕررابل ٚايرررٟ ،ايفهررس٠ أٚ ايطررابل املفٗررّٛ ٖرررا

ًُرر ٚايرتبٝرر١ ايررٓفظ ٤عًُررا اٖتُرراّ صبرراٍ ضرركساط،  ٚايرردع٠ٛ ا، ا٥

 أُٖٝتٗرررا َررر  - فكررر  ايررررانس٠ تررردزٜ  َطرررت٣ٛ َرررٔ يًخرررسٚز

 ايعًٝررا املطررتٜٛات إ  ،(بررايتًكن ايتعًررِٝ أٟ) ايتعًررِٝ يف -بررايٕ  

 يف املتخؿؿرررن ٫ّش  ا٫ٖتُررراّ ٖررررا ٚا٫بتهررراز، ايرررتفهري َرررٔ

ًُ ايتعًِٝ تٕٜٛس صباٍ يف َٕاي اتِٗ  .ا ا٥

ٌّ  اٯيرر١ رتأخرر  اسبرردٜح ايعؿررس  ففررٞ ٔ  نررجري  ضبررٌ ذبرر  َرر

 ايكرردزات  بعرر  ٚنررريو يإلْطررإ، ٚامل ازٜرر١ ايٝدٜٚرر١ ايٛظررا٥ف

 ٚايتٕ ٝرل،  ايرانس٠،: َجٌ ،ي ًّٛ ايتفهري ٖسّ يف ايدْٝا ايعك١ًٝ

ّ  ايري  اسبطراب١ٝ  ٚايعًُٝات ٔ  اعًٛقر  اٯير١  بٗرا  تكرٛ ٌ  املْطرإ،  عر  بر

ّ  قُر١  يف تك  ايي ٚا٭سهاّ ايكسازات بع  أًٜكا ِ  اهلرس ٔ  ضرتت  عر

 َررٔ فررأنجس أنجررس املْطرراْٞ ا٭ ا٤ أُٖٝرر١ ٚضررتٓتكٌ اٯيرر١، طسٜررل

   ؟ْطتعّد فهٝف ايسأع، َكد١َ بٌ ايسأع إ  ٚايعك٬ت ايٝد

 يًٛظرررا٥ف ا٫ضرررتعدا ) عرررٔ اشبريٜررر١ َطرررو تكسٜرررس يف درررا٤ 

 إٔ ،Readiness for the Future of Work, 2019( املطرتك ١ًٝ 

َْررا إطرراًز ٌػرره٢ُت ثٛابرر  ١أزبعرر ٖٓرراى  ايررتغرٍيات خسٜٕرر١ يفٗررِا عا

 :املطتك ٌ يف يًٛظٝف١

 ذنرس  :ايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً ايكا٥ِ ايٛظٝفٞ سايتغٍُٝ أمناط 

ِٕ ايتكسٜس  بايتهٓٛيٛدٝرات  اضت داهلا ضٝتِ ايي ايٛظا٥ف بن َٔ أ

 املٓخفكررررر١ املٗرررررازات ذات ايٛظرررررا٥ف ،ازبدٜرررررد٠ ٚا٫بتهرررررازات

 ٚا٫عتُررا  اٯيرر١ عًرر٢ ا٫عتُررا  شٜررا ٠ بطرر   ؛املتٛضرر١ٕ ٚاملٗررازات

 .ا٫ؾٕٓاعٞ ايرنا٤ ع٢ً
  ممرا  :يٮمتتر١  قابًر١  غرري  اي ػرس١ٜ  ايكدزات بع  ٖٓاى 

 ا٫قتؿررا ١ٜ ايكرر٣ٛ بررداف  ددٜررد٠ اًَٚٗٓرر ددٜررد٠ عُررٌ فررسف ٧ٗٝٔررُٜ

 .ددٜد٠ ابتهازات ع٢ً َعتُد٠ ددٜد٠ خدَات منٛ أٚ ،ايها١َٓ



35

 –1029     
66 

 ّٝ ٔ  :(املعسٚفر١  ايٛظٝفر١  َٗاّ) ايعٌُ ١َُٗ تهٜٛٔ ستغ  َر

ٞ  ايتهٓٛيٛدٝا ؿ ضُت إٔ املتٛق   ٜتذرصأ  ٫ا ٚدرص٤ً  املٛقرف  ضرٝد٠  ٖر

 يف ايٛظررا٥ف َععررِ يف اٚغايً رر ايعُررٌ، َُٗرر١ َطررتٜٛات مجٝرر  َررٔ

 ٌ  اٯ٫ت إ از٠ عًررررر٢ اترررردزػبْٝ  ا٭فرررررسا   ٚز ٚضٝكتؿررررس  .املطررررتك 

ِٕ إ  ذيرو  ٜٚسد  اهلٓدض١ٝ، املػه٬ت ع٢ً  ٚايتغًٟ ٔ  ٖٓراى  أ  َر

ٍُٛت إٔ ميهررٔ ٫ َررا اي ػررس١ٜ ٚايكرردزات ايطررُات  نُررا اٯيرر١ قرر٘ع

 ٚايرررتفهري ،ٚاملبررردان فايتهٍُٝررر :َجرررٌ ايجاْٝررر١، ايفكرررس٠ يف درررا٤

 .ايٝد١ٜٚ ٚايتاع١ ،ا٫دتُاع١ٝ ٚاملٗازات ،ايٓاقد

  ضررتتُت  :ايػررسن١ َٚطررتك ٌ ايتٛظٝررف ٚمنرراذز أمنرراط 

 باْتػرراز تتُٝررص سٝررح ؛أعًرر٢ مبسْٚرر١ املطررتك ٌ يف ايتٛظٝررف منرراذز

 عًرر٢ بٓررا٤ً ٚايعُررٌ عررد،ُب عررٔ ٌٚايعُرر دص٥ررٞ، برردٚاّ يًعُررٌ أنررت

 ايٓتررا٥ر عًرر٢ بٓررا٤ً ايسٚاترر  ٚتهررٕٛ ثابترر١، ٚظٝفرر١ ٚيررٝظ املػررسٚن

ٌ  ضٛف ازبدٜد ايٓعاّ ٖرا. ايٛق  ْعاّ َٔ بد٫ٙ  ايػرسنات  ػبعر

 عًرر٢ احملافعرر١ عًرر٢ ٚقرردز٠ٙ فايتهٍُٝرر عًرر٢ ٚقرردز٠ٙ َسْٚرر١ٙ أنجررس

  .ٚاملٛاٖ  ايعكٍٛ
ّٝرر ٖرررا  يررٔ ٚبايتررايٞ ا،ضررسًٜع اضًًطرر ٜهررٕٛ يررٔ املتٛقرر  سايتغ

 عررٔ ٚضررٝٓتر ،ْسٜرردٖا ايرري بايط٬ضرر١ ايررٛظٝفٞ املسرر٬ٍ ٜهررٕٛ

 ٖٚٓا. ) ٕٚ فُا املتٛض١ٕ ايٕ كات يف خاؾ١ اي ٕاي١ يف شٜا ٠ ذيو

٘ خ٢ًُٜ قرد  َرا  إ  ا٫ْت راٙ  ػب  أْ٘ أز٣ ٔ  ذيرو  فر  ؛اجملتُر   يف آثراز  َر

 َرررٔ ا٭قرررٌ ا٫دتُاعٝررر١ ايٕ كرررات برررن عرررا ٠ٙ ايٛظرررا٥ف ٖررررٙ ٭ٕ

 ٚنٝررف َطررتعدٕٚ؟ عبررٔ ٖررٌ ،أخررس٣ َٚررس٠(. ٚاملتٛضرر  املتٛضرر 

  يًٛظا٥ف؟ ازبدٜد٠ ٚاشبس١ٕٜ ا٭مناط ٖرٙ ايتعًِٝ ضٝٛاد٘

 يطرررد ٜتشرررسى إٔ ؼبتررراز ايتعًُٝرررٞ ْٚعآَرررا ،ضرررسٜ  ايتغرررٝري

 هلرررٙ  َٛان رر١ تعًُٝٝرر١  ٚبأٖررداف تعًُٝٝرر١  ١ٝإضرررتاتٝذب ايفذرر٠ٛ،

ا٧ت٘يههههههريم يههههههٕ،م

تنِ و ههه ما٧ت٨ٔيمههه م

يحت جمأنميتحهط٢م٧ؼهسم

مببػناتيعي م ا٧ٜع  ،

٨يميههه متبؤههههساٚمتٔ

ت٨ٔيميهههه مو ا٣ هههه م

 ٧ ص ما٧رسٓ 
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ّ  ْكدَ٘ َٚا ايطسع١، ٔ  َدازضرٓا  يف ايٝرٛ  ابايػر   يُٕرٛ   ٜطرُض  ير

 ٜػرري  ايتكسٜرس ) َهاْاتِٗإ أقؿ٢ ٚبًٛ  ذٚاتِٗ ذبكٝل َٔ املتصاٜد

ّٛ  ٖرا إٔ ٜس٣ ايػ اب إٔ إ  ٞ  ٍايتشر ْٝر  ٜعترت  ايطرسٜ   ايسقُر ا إػباب

ْٝ ٚيرررٝظ  بايٓطررر ١ خاؾررر١ ،ؾرررشٝش١ ْعرررسِٖ ٚدٗررر١ فٗرررٌ ،اضرررً 

  (؟أْفطِٗ ِٖ مل٪٬ٖتِٗ

ٞ  ايررنا٤ : يًُطتك ٌ امل١ُٗ املٗازات َٚٔ  ٚا٫بتهراز  ايعراطف

 ايري  املٗرازات  َكد١َ يف تعتت ٚايي ،ٚاملبدان املقٓاع١ٝ ٚايكدزات

 زأٜررٞ ٚيف . ٚاملعًررِ ايٕايرر  ٚؼبتادٗررا ،ايغررسب يف ايٕايرر  ٜتعًُٗررا

ِ  ؛ايكا َر١  اسبك ١ ٫ضتك اٍ املعًِ بٓا٤ إعا ٠ ػب  ،ايػخؿٞ  املعًر

 املُٗرر١ هلرررٙ غبتررازٙ ايرررٟ املعًررِ فشطرر ، املعًَٛرر١ ّٜكررٔد ٫ ايرررٟ

 بٓرا٤ً  ايهًٝات يف ْ ٓٝ٘ ثِ ُٖٗا، ٚؼبٌُ ٚؼب ٗا ٝعٗاٜطتٕ نْٛ٘

 املطررتك ٌ، سادررات عررٔ ٚايدزاضررات ا٭حبرراخ َررٔ ْتعًُرر٘ َررا عًرر٢

 يف َتررٛفس٠ فٗررٞ املعًَٛررات تكرردِٜ إ  ؼبترراز ٫ اسبرردٜح فايعؿررس

 أْرر٘ املعًررِ  ٚز ٜهررٕٛ بررٌ ؛ضررٗٛي١ ٚبهررٌ ايعٓه ٛتٝرر١ ايػرر ه١

َُ ٚضٝ   ٚايٓفطر١ٝ  املا ١ٜ ١٦اي ٝ ٚت١٦ٝٗ ٜتعًِ، نٝف يتعًِٝ فػٜسٚ

ٌ  ِ،يًرتعًٟ  يًٕاي   ٜعتُرد  ايري  ازبدٜرد٠  ا٭فهراز  ٚإْتراز  يإلبردان  بر

 عًٝررر٘ ٜتفرررٛم إٔ املعًرررِ ٜك رررٌ إٔ ٚػبررر  .اسبررردٜح ايعؿرررس عًٝٗرررا

 ٖررٛ يرر٘ا اْتؿرراًز ايتفررٛم ذيررو ٜعتررت بررٌ ،املْترراز ٖرررا يف ايٕايرر 

 ،تت٬غرر٢ إٔ ميهررٔ ٫ - زأٜررٞ يف - املعًررِ ٚٚظٝفرر١. نُعًررِ

 َُٗرر١ تغررٝري) عررٔ َطررو تكسٜررس يف سَنررُذ َررا عًٝٗررا ػبررسٟ ٚيهررٔ

ُٔ(. ايعُررٌ  نررٌ ذبهررِ ٚقررٛاْن أْعُرر١ إ  اسبادرر١ أغررد يف عبرر

ٌ  ايٕاير   إعردا   إ  ٘ٚتٛٔدر  ،ذيو  املطرتك ٌ،  ملٛادٗر١  إعردا   أفكر

 ايػرر اب ٚإعرردا  ايتعًُٝٝرر١، ٚاي ٦ٝرر١ ٚاملعًررِ، املررٓٗر ؼبهررِ ْعرراّ

  .ٚأحباخ  زاضات ع٢ً بٓا٤ً ايعٌُ، يطٛم

يعههههدمآهههه ز مب هههه ءم

ا ٨ٔههه ممػهههت٠  ٦م

ا٧ح٠ هههه ما٠٧ زوهههه  م

ا ٨ٔههههه ما٧هههههصيممم

٪ما ٨ٔ وهههه م ي٠ههههس 

ٛحؼههههد،ما ٨ٔهههه م

ا٧ههصيمنذتهه ض م٧ ههص م

ا  مهههههه م٣ نهههههه م

يؼههتٌئ  متيح  هه م

 تيحم٩مهم  

ميفمأؿسما٧ح جه م نحن 

اىلمأنِمهه متٟهه انلم

 تح٤ 
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 َُٗررررر١ ْكررررراط مخرررررظ ٚزقتررررر٘ يف ٖػررررراّ.   ذنرررررس دٚقررررر  

 فكرس٠،  عًٝٗرا  أقرٝف  إٔ أسر ّ  ٚايتردزٜ ،  ايتأٌٖٝ يف نُتًٕ ات

ّ  ذبًٌٝ ػب ( املٓاٖر إعدا )ٚ( ايتخؿؿات ذبدٜد) بن فُا  املٗرا

 َررٔ يتهررٕٛ ازبدٜررد٠ ايٛظررا٥ف يف املًٕٛبرر١ ٚايكرردزات ٚاملٗررازات

 عًٝٗررا، يترردزٜ ٚا ُٗررايتعًٟ املٓاضرر ١ ٚاي ٦ٝررات املٓرراٖر، بٓررا٤ قررُٔ

  .هلا املعًِ ٚإعدا 

 ايعسبٝرر١ املًُهر١  يف ايفذرر٠ٛ تعترت ) أْرر٘ َطرو  تكسٜررس ٚأٚقرض 

 يف ايعُررٌ ضررٛم يف ايػرر اب ؼبتادٗررا ايرري املٗررازات بررن ايطررعٛ ١ٜ

 َٚتٛقر   نر ري٠،  فذر٠ٛٙ  ميتًهٗرا  ايري  ايفعًٝر١  ٚاملٗرازات  املطتك ٌ

 َررا انررجرًي ٘أْرر ٚايٛاقرر  ،(ايرر٬شّ اربرراذ ٜررتِ   إٕ ايستررل يف شٜررا ٠

ٔ  تًكراٙ  َرا  إٔ ايػر اب  َٔ ْطُ  ِ  َر ٘  َٚرا  ،دٗر١  يف تعًرٝ  يف ٜٛادٗر

 زبرر  عًرر٢ عًُرر  فًٓٓرردا إٔ ظبررد ٚيرررا ؛آخررس غرر٤ٞ ايعُررٌ ضررٛم

 ِ  إ  املطرررتك ٌ، إ  ايٕسٜررل  فاختؿررست  ايفعًٝررر١، باسبٝررا٠  ايتعًررٝ

 إٔ ميهرررٔ ايررري ايرررتغريات إ  املدزضررر١، خرررازز ٜٛدرررد َرررا نرررٌ

 .  املطتك ٌ يف ازبدٜد٠ ايٛظا٥ف هلا تتعس 

 ثرر٬خ ٖٓرراى إٔ ايتكسٜررس أٚقررض ايفذرر٠ٛ، ٖرررٙ ؽبررـ ٚفُٝررا

ٌ  ضرٛم  ٚسادر١  املًُه١ يف ايػ اب َٗازات بن ١َُٗ فذٛات  ايعُر

 :ٖٞ ٖٚرٙ ازبدٜد،

 َٗررررازات يف ايفذرررر٠ٛ STEM (ّٛٚايتهٓٛيٛدٝررررا ايعًرررر 

 املٗازات ٖرٙ ٜتكٕٓٛ ايرٜٔ عد  ٚاملكؿٛ  :(ٚايسٜاقٝات ٚاهلٓدض١

 هلررررا ٜتٛدٗرررٕٛ ايًٕ ررر١ َرررٔ% 90 ٖرررٞ سػبناشبررر برررن ْطررر تِٗ أٚ

ًٝ عايٝرر١ ايٓطرر ١ إٔ َٚرر  ايتخؿررـ،  يف أنررت اسبادرر١ إٔ إ٫ اْطرر 

ِ  أْعُر١  تتذ٘ إٔ ػب  ٚيرا ؛املطتك ٌ  تٕرٜٛس  عًر٢  يًرتنٝرص  ايتعًرٝ

 .ازباْ  ٖرا

أتهههحمت٠طيههطموؼهه٥م

اما٧ٜعهه  مأنهه ماتٔتهه

يفما م٤٨ ما٧ٔطبي م

ا٧ؼهههههٔ زي مبهههههلم

ا  ههههه ضاوما٧تههههه م

يحت ج  ما٧ـه  يميفم

ػهههه ٞما٧ٔمهههه٩ميفم

ا ؼهههههههههههههههههت٠ ٩م

تا  هه ضاوما٨ٜٔ٧يهه م

ا٧ت م ت٤٨ ه مٛعه ً م

٣ ري ،متوت ٟٕمظيه ز م

يفما٧طت١مانم،ميهت م

 اتذ شما٧الظ٪ء
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 12 ايكرررسٕ َٚٗرررازات( ايٓاعُررر١) املٗرررازات يف ايفذررر٠ٛ: 

 ٚيف) اؾرررٌ،ايتٛ َٚٗرررازات املبرررداعٞ ٚايرررتفهري ايٓاقرررد ايرررتفهري

 ْعرراّ ٜهررٔ فًررِ ،(مساترر٘ بهررٌا أًٜكرر ايعرراطفٞ ايرررنا٤ ،زأٜررٞ

 .اأبًد ايكسٚز١ٜ املٗازات بٗرٙ ٜٗتِ ايطعٛ ٟ ايتعًِٝ

 ٔمٞمررر  فهرررجري  :ايؿرررشٝش١  ايتٛظٝرررف  آيٝرررات  ٕ  ٜتُٝرررصٚ

ٌ  ضرٛم  ؼبتادٗرا  ايري  باملٗازات ٕ  ٫ ايعُر  املٓاضر ١  يًٛظٝفر١  ٜتكردَٛ

 يف املٓاضر   ايػخـ ٕفٛٛظ٢ُٜ ٫ ا٭عُاٍ أؾشاب َٔ ٚنجري هلِ،

 ٚمنراذز  ٯيٝرات  ايًذر٤ٛ  قرسٚز٠  ٜطتدعٞ َاٖٚٛ  املٓاض ، املهإ

 .اي١فِع تٛظٝف

 أُٖٝرر١ إعرر٤٬ عًرر٢ املتكدَرر١ ايرردٍٚ يف ايتعًررِٝ أْعُرر١ ٚتعُررٌ

ٞ  ٜٚفخرس  ايسٚقر١،  َسس١ً َٔ ايعاطفٞ ايرنا٤ ٘  ايٝابراْ  َ ردن  بأْر

 . ذنٞ بأْ٘ فخسٙ َٔ أنجس

 املٗرري ٚايترردزٜ  ايتعًررِٝ ْٓطرر٢ ٫ إٔ ػبرر  اجملرراٍ ٖرررا ٚيف

ٔ  نرجري  تدٚز فشٛي٘ ٚايتكي، ٔ  َر ٘  َرا ٖٚرٛ   املطرتك ١ًٝ،  املٗر  ػبعًر

ِٕ سٝررح ٚايتُٓٝرر١، يًتٕررٜٛس خؿرر ١ ب٦ٝرر١ٙ  ٜٓتُررٞ ايػرر ات َررٔ% 91 إ

 َررٔ َتطررسبٕٛ ٖررِ اٚغايً رر عاًَرر١، ٫ٚ َدزبرر١ ٫ٚ َتعًُرر١ غررري يف٦رر١

ٍ  بعد املدزض١  ِٗاضرتٝعاب  ٚػبر   ا٫بتدا٥ٝر١،  ايػرٗا ٠  عًر٢  اسبؿرٛ

 ايتردزٜ   ٖٞ - زأٜٞ يف - ا٫ضتٝعاب فسف أْط  َٚٔ يًعٌُ،

 ايتٓررررٛن ٚخٕرررر١ املطررررتك ٌ، ٚظررررا٥ف ٜٓاضرررر  مبررررا املٗرررري ايررررتكي

 . 9101 يس١ٜ٩ ا٫قتؿا ٟ

 يف نرررجري٠ دٗرررات ٖٓررراى ايتعًرررِٝ، غرررري أنرررت  ا٥رررس٠ ٚيف

ٌ  ازبدٜرد٠،  ا٭ٚقران  هلررٙ  ا٫ضرتذاب١  عٔ َط٪ٚي١ اسبه١َٛ  إٕ بر

 ٜرتغري  إٔ ػبر   -ايتكسٜرس  اقرت  نُا - ذاتٗا سد يف اسبه١َٛ

يعههههدمأنمممن  ههههم

ا٧ت٨ٔهههي متا٧تهههسضيدم

ا   ههه متا٧ت٠ ههه ،م

ٛح ٧ متستضم٣لهريموهنم

  نما ؼت٠ ٨ي ا 
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 إ  يًتٛظٝرف  ا٭خرري  املر٬ذ  أٚ ٚاملَٛظف ا٭ضاع اي٬ع  َٔ  ٚزٖا

 ازبدٜد٠ اي ١٦ٝ يتٓعِٝ ايكٛاْن ٚٚاق  اسٖبهِ  ٚز ع٢ً ا٫قتؿاز

ّٓ إ  ازبدٜررد٠ اي ٦ٝرر١ ضررتشتاز سٝررح يًعُررٌ،  ايرري ٚايكررٛاْن عِايرر

 .ٕاملْطا يؿا  ازبدٜد٠ ا٭ٚقان ِٚتٓع٢ ضتشهِ

ّ  ٚيف  نُٓشرر٢ ٖػرراّ.   عسقرر٘ َررا عًرر٢ ايتعًٝررل أّٚ  ،اشبترا

 إ ( Assisted Intelligence) َررٔ تٕٛزٖررا َٚطرراز يًتكٓٝررات

(Augmented Intelligence ) إ (Autonomous Intelligence )

ٔ  تتذ٘ ٖٞ ٕ  َطراعد٠  تكٓٝرات  َر ٟ  يإلْطرا  بردٚز  قٝاَٗرا  إ  اي ػرس

 ٖررررٙ ربًرررل إٔ إ  ،اي ػرررسٟ املْطرررإ َررر  تهررراًَٞ أٚ َهُرررٌ

٘  نُا! اي ػسٟ ايتدخٌ بدٕٚ براتٗا َطتك١ً آ٫ت ايتكٓٝات  ٚقرش

  :ٍُا٤طتأٖٚٓا .. ا٭ضاع ايٛزق١ يف ايػهٌ يف

 ٌٖ ٌإ  بايفعٌ ضٓؿ Autonomous Intelligence ؟ 
 ٌٖ ٌاي ػسٟ؟ ايتدخٌ عٔ ا٫ضتغٓا٤ ميهٔ بايفع  
 ذيو؟ بعد اسبٝا٠ ضتطتُس نٝف   
 ٌٖ  اَر  ْك١ٕ يف ْتٛقف إٔ ػب  ٔ ٞ  ايتٕرٛز  ٖررا  عر  ايعًُر

 ٖررٞ اي داٜرر١ ناْرر  فكررد املْطررإ؟ إْطررا١ْٝ عًرر٢ اسفاٙظرر ايسٖٝرر 

 !عًٝ٘ يًككا٤ ٚيٝظ املْطإ خد١َ أدٌ َٔ املعسف١ تٛظٝف

 ؾررٛز٠ أٟ عًرر٢ ٌّ  ايهررسِٜ ايكررسإٓ َفٗررّٛ إطرراز يف ضررٓع

( ٛ ُٖرر ِْ اٞيررَرٟ ٚ  ِْ ٚ ز ٖفرر   ا٘يررٖأْزٜ  خ ًٖررا٥َف  د ع ًٖٗهرر ْٛم  ب ْعك ررٗه  ب ْعررٝ  ٖفرر

ِْ   ز د رراُت ٛ ٗن ٝ ْ ًٗرر ِْ َ ررا َفررٞ ي٢ ِٕ ۗ   آت رراٗن ُ٘ ا٘يَعٖكرراَب ض ررٜسُٜ  ز ِبررٖو ٜإ ِْرر  ٚ ٜإ

ٌِ ٖيغ ٗفٌٛز ٌ  املْطإ تعا  اهلل صَِٝ ٚقد ،)*(( ِزَسٝ  مجٝر   عًر٢  بايعكر

 .  املخًٛقات

                                                           
 .561ضٛز٠ ا٭ْعاّ: اٯ١ٜ )*( 

 ههه٩مب ٧ٜٔهه٩م ٤ههنم

امػهههههت٘  ءمٓهههههنم

 ا٧تسد٩ما٧ رشي؟م

 ٣يهههههٝمػتؼهههههتمطم

 ا٧حي  مبٔسمش٥٧؟م

 ه٩ميعدمأنمنت ٟهٝم

يفمن٠ٌهه موهه مٓههنم

هههههههصاما٧تٌههههههه ضم

ا٨ٔ٧مههه ما٧طهيهههدم

عٜ ًُهههههه مٓههههههبم

انؼهه ني ماإلنؼهه ن؟م

٠ٛههسم٣ نههجما٧ سايهه م

ههههههه مت ُيههههههٝم

هه موههنمأجهه٩م ا ٔٛط

دسوهههه ماإلنؼههههه نم

ت٧هههههيؽم٠٨٧وههههه ءم

 ٨ٓي !
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 ضٝػرغًٗا  ايري  ايٛظا٥ف ٖٞ َا  ٌ ٔ  اسع٠ر  ا٭قر  ايررنا٤  َر

ٔ  أّ ازبطرد١ٜ؟  ٚايكدزات ِ  ضرٝتُه ٌ   َر  ايعًر  ايتٕرٛزات  ٖررٙ  نر

   املفكٛ ٠؟ قدزات٘ عٔ ٚتعٜٛك٘ املْطإ ذنا٤ شٜا ٠ َٔ

 ٌٖ   أخرس٣  َس٠ يًتُاٜص ايٛظا٥ف ضتعٛ  سايتغّٝ ٖرا بط 

 َٚٗرازات؟  َٚػراعس  بكردزات  َُٓٗرا  ان٠ًر  اهلل اس  ملا ازبٓطن بن

 ازبٓطن؟ بن ايفسٚقات بع  ٚتت٬غ٢ ضتٓدثس أّ

 :ايتٛؾٝات بع 

 يف ايتغريات ٫ضتٝعاب ؛يًتعًِٝ نا١ًَ ١ٝإضرتاتٝذ تٕٜٛس 

 .  املطتك ٌ يف ايعٌُ ضٛم

 بٓررا٤ َرر  املعًُررن ٚترردزٜ  ٚتعًررِٝ اختٝرراز عًُٝرر١ تٕررٜٛس 

 (.code of conduct) بٗا ًٜتصّ يًُعًِ أخ٬ق١ٝ ٚثٝك١

 ّٚا٫دتُاعٝرر١ ٚايٓفطرر١ٝ املا ٜرر١ ايتعًُٝٝرر١ باي ٦ٝرر١ ا٫ٖتُررا 

ٞ  ٚايتردزٜ ،  يتعًِٝبرا  اشباؾر١  ٚايكٛاْن ا٭ْع١ُ قُٔ يًتعًِٝ  فٗر

 .ايتعًِٝ يف َِٗ أضاع

 عًررر٢ صسن٢رررُٜ ،املْطرررا١ْٝ يًعًرررّٛ أحبررراخ َسنرررص إْػرررا٤ 

ٔ  ايي ٚامل از١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ايٓفط١ٝ ا٭حباخ  بٓرا٤ً  ميهر

٢ُْٕ إٔ عًٝٗا  ٖٓراى  ناْر   فُُٗا جملتُعٓا، ايطًِٝ ايتخٕٝ   خ

ٌِ إٔ إ٫ ايررردٚيٞ اجملتُررر  يف عاَررر١ ٚآيٝرررات َعًَٛرررات  صبتُررر  نررر

 .أًٜكا ب٘ خاؾ١ بٕسٜك١ َٚػه٬ت٘ إَهاْٝات٘ ٜٛاد٘

 ايٓاعُررر١ ايطرررُات يتػرررٌُ َٖٛ ررر١ َ٪ضطررر١  ٚز تٕرررٜٛس 

 ٚا٫دتُاعٝرر١ ايٓفطرر١ٝ ا٫بتهازٜرر١ ٚازبٛاْرر  ا٫ْفعررايٞ ٚايرررنا٤

 .ازباْ  بٗرا ي٬ٖتُاّ مماث١ً َ٪ضطات إْػا٤ أٚ ٚايرتب١ٜٛ،
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 العجزوش فآشَ. أ: الجاٌٌ التعكًب 

   :ايس٥ٝط١ ايٛزق١ يف ٚز  َا سٍٛ املس٥ٝات : ٫ٙأٚ

 عرراّ بػررهٌ املطررتك ٌ يف ايٛظررا٥ف ايٛزقرر١ اضتعسقرر  -0

 يًٛظررا٥ف اضررتعسا  يف ُْٕر   انِٓرر سررن يف اي عٝرد،  املررد٣ ٚعًر٢ 

 عًرر٢ ايطررعٛ ٟ ايعُررٌ ضررٛم يف خرراف بػررهٌ َطررتك ٬ٙ املًٕٛبرر١

 ٚايطٝاضر١ٝ  ا٫قتؿرا ١ٜ  يًتٛدٗات اٚفٙك ،ٚاملتٛض  ايكؿري ٜناملد

 يٓٗكرر١ تٗرردف ايرري ،9101 ز٩ٜرر١ إطرر٬م بعررد خاؾرر١ ًُُهرر١،يً

 ٚايطٝاضررر١ٝ ا٫قتؿرررا ١ٜ املظبررراشات َرررٔ ايعدٜرررد ٚبًرررٛ  املًُهررر١

  .ٚايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ
 اسبدٜجرر١ ايتكٓٝررات إٔ َررٔ ايٛزقرر١ يف دررا٤ َررا َرر  أتفررُل ٫ -9

 أٚ َهُررٌ برردٚز ٚقٝاَٗررا اي ػررسٟ املْطررإ َطرراعد٠ َررٔ ضررتتذ٘

 آ٫ُت ايتكٓٝررات ٖرررٙ ربًررل إٔ  إ اي ػررسٟ املْطررإ َرر  تهرراًَٞ

ٟ  تدخٌ أٟ بدٕٚ براتٗا َطتك١ً ٞ يف  - فرايتفٛم ! بػرس  ٫ - زأٜر

ْٝررا ٜررصاٍ   ؛َطررتك ٬ٙ ايررسأٟ ٖرررا ٜررتغري ٚزمبررا ،اي ػررسٟ يًعكررٌ ساي

 ايرردَا  يهررٔ ،نرر ري بػررهٌ تتكرردّ ايتهٓٛيٛدٝررا إٔ فؿررشٝض

 ٜطررتٕٝ  ٫ٚ يًهُ ٝررٛتس، تتررٛفس ٫ ٚممٝررصات ٚظررا٥ف يرر٘ اي ػررسٟ

 برررامل زاى ٜتعًرررل َرررا: أُٖٗرررا َرررٔ ٚايررري بٗرررا، ايكٝررراّ ٛتسايهُ ٝررر

 برررايفٔ املتعًكررر١ ٚا٭َرررٛز املْطرررا١ْٝ ٚاملػررراعس ٚايعٛاطرررف ٚايرررٛعٞ

 عًرر٢ بكدزترر٘ املْطررإ عًرر٢ ايهُ ٝررٛتس ٜتفررٛم سررن يف ؛ٚاملبرردان

ٔ  نرجري  يف أنت ٚبطسع١ أفكٌ بػهٌ ا٭َٛز ذبًٌٝ  ا٭َرٛز،  َر

ٛ  برن  قا٥ُر١ٙ  تصاٍ ٫ غسان١ ٖٚٓاى  اي ػرسٟ،  ٚايردَا   تسايهُ ٝر

ٍَُُٜ ٚن٬ُٖا ٌٓ ٜٚكّٛ بعكُٗا، ٬ٕه  مبا اٯخس بتصٜٚد َُٓٗا ن

 يطررٓٛات َطررتًُسا ايؿررسان ضررٝعٌ ،ٚباعتكررا ٟ. فعًرر٘ ٜطررتٕٝ  ٫

 ٖررٛ فاملْطررإ ا٫ؾررٕٓاعٞ؛ ٚايرررنا٤ اي ػررسٟ ايعكررٌ بررن قا َرر١

مػههههههي٩ِما٧ ههههههْا

وؼههههتمطًام٧ؼهههه  اوم

ٟ زوهه مبههلما٠ٔ٧ههه٩م

ا٧ رشههههيمتا٧ههههص٣ ءم

امكههههههههههههههٌ  ٓ  م

ٛ إلنؼهه نمههه ما٧ههصيم

بَهههههطَومما٤٧م يههههه تط م

٤ٛيهههههههٝميؼهههههههمحم

٤٨٧م يهه تطمأنميت٨٘ههدم

 ٨ٓي مبؼ  ٧ ؟!م



35 

–1029  1023  
73 

َ ب  ايرٟ  عًٝ٘ ٜتغً  إٔ يًهُ ٝٛتس ٜطُض فهٝف ايهُ ٝٛتس؛ رس

ّ  ايدا٥ُر١  ايعًُرا٤  ضبا٫ٚت َٚا! بطٗٛي١؟  ايرتفهري  طرسم  ٫ضرتخدا

 ٚأنجرس  نفرا٠٤ٙ  أنجس ًْ٘عٚد  ايهُ ٝٛتس يتٕٜٛس اي ػسٟ ٚاملٕٓل

ّ  يف ضررٗٛي١ٙ  ّ  عًررر٢ قررا ز٠  آ٫ت ٚتٕرررٜٛس ا٫ضررتخدا  بٛظرررا٥ف ايكٝررا

ٟ  ايعكٌ يتفٛم إث ات خري إ٫ املتٕٛز ايدَا  ٞ . اي ػرس  باملٓاضر ١  ٖٚر

َ ررا﴿ :ا تعرر قرراٍ.. .أبررًدا ضرر١ًٗ ت رردٚ ٫ َُٗرر١  ٚ ِْ ٔ  ٗأَٚتٝررُت ِٜ ََرر ً٘رر  إ٫ ا٘يَع

ّٛ عُررٌ نٝفٝرر١ ػبًٗررٕٛ ايعًُررا٤ صاٍٜرر فرر٬ )*(﴾اٖقًًَٝٙرر  اشب٬ٜررا ٍذبرر

ٔ  ايعؿر ١ٝ  ٔ  ٚعرٞ،  إ  ًَٝازٜر١  إغرازات  َر ِ ٖف َٚر  ايري  ايهٝفٝر١  ٗر

 أْرر٘ ايعًُررا٤ ٜتٛقرر  ،٘املٛقررٛن ْفطرر سررٍٛ قسا٤تررٞ َٚررٔ. بٗررا تعُررٌ

ٔ  ا٫ْتٗا٤ مبذس  ِ  إٔ دٚبعر  ايؿرشٝش١،  ايُٓردر١  َر  املر   مماثًر١  ترت

ٞ  ٚاملٓتر اي ػسٟ ! ٚاعًٝرا  ايهُ ٝرٛتس  ضٝؿر ض  برايهُ ٝٛتس،  يًرٛع

ِ  نٝرررف  سٝٓٗرررا أ زٟ ٫ٚ ٌ  ايهُ ٝرررٛتس؟  َررر   ايتعاَرررٌ ضرررٝت  ٖٚررر

 ؟ٚاٝن نا٥ٔ ٭ْ٘ سكٛٙقا ضُٝع٢ٕ
ًَرا  تفُلأ -0 ّ .   َر   متا ٌ  ا٫ضرتعدا   نٝفٝر١  يف ٖػرا  ٚايتأٖٝر

 عًررر٢ نٝرررصايرت ايعاًَررر١ ايكررر٣ٛ عًررر٢ برررإٔ املطرررتك ١ًٝ، يًٛظرررا٥ف

 ٚإٔ ،املبداعٝرررر١ باملٗررررازات ٚاملتعًكرررر١ تعكٝررررًدا ا٭نجررررس ا٭عُرررراٍ 

ٌ  ٚإٔ ٚبكرا٤،  َؿرري  َطأي١ ٖٛ بٌ زفا١ٖٙٝ دُٜع   ا٫بتهاز  ايتأٖٝر

 ا٭ٚ ، ايدزاضرر١ٝ ايؿررفٛف َٓررر َ هررًسا ٜ رردأ إٔ ايكررسٚزٟ َررٔ

ٞ  يًتررردزٜ  باملقرراف١  ٌ  يطرررٛم املٛانررر  ايٓررٛع  ثرررِ ،ايعررراملٞ ايعُرر

 .ايعٌُ زأع ٢عً ايفع١ًٝ املُازض١
 ٚايري  ٚزقت٘، ٖػاّ.   بٗا ختِ ايي ايتٛؾٝات ع٢ً ثيٗأ -4

ٔ  فٝٗا بد ٫ ٕ  ازبٗرٛ   افسكر ت َر ّ  ٚايتعراٚ ٌ  ايترا  ٚشاز٠ برن  ٚايهاَر

                                                           
 .51ضٛز٠ املضسا٤: اٯ١ٜ )*( 
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 اشبدَر١  ٚٚشاز٠ ا٫دتُاعٝر١،  ٚايت١ُٝٓ ايعٌُ ٚٚشاز٠ ايعايٞ، ايتعًِٝ

 . املد١ْٝ
 ايٛظررا٥ف بررن َررٔ إٔ ايٛزقرر١، يف دررا٤ َررا اْت رراٖٞ يفرر   -8

 ايٝدٜٚرر١ ايتاعرر١: ايتايٝرر١ بايطررُات تتطررِ ايرري تًررو ٖررٞ  ٠،ٗررِدامٗل

ُّررر ِٕ َعرررٞ تخًٝرررٛات إٔ يهرررِ فٗرررٌ! ٚايدقررر١ ٌٚايتش  اط ًٝ رررٖٓررراى  أ

٘  اَٚعسٚٙف اَٚتفٛٙق صباي٘ يف اَػًٗٛز ااًسدِس ٘  بتاعتر  ايٝدٜٚر١  ٚ قتر

 َٓر٘،   قر١ٙ  أنجرس  تٕ ٝكرات  تأتٞ ثِ ازبساس١ٝ، ايعًُٝات إدسا٤ يف

ُُٔٚت ٍ  يررٖي  ٜٚت را ز ! ً٘عُ ق١ُٖٝ ؼٗ ٌ  ،آخرس  ضر٪ا  ضرٝعي  ٖررا  ٖر

 ايػٗري٠؟ ايطٜٛطس١ٜ ايٝد١ٜٚ ايطاعات ؾٓاع١ اختفا٤ أًٜكا
ًٝ  ضرٛم  يف املًٕٛبر١  املطرتك ١ًٝ  ٚايٛظرا٥ف  ايتخؿؿات : اثاْ

  :ايس١ٜ٩ تٛدٗات َ  ايطعٛ ٟ ايعٌُ

 هلُرا  لذبك٢ ٚظٝف١، إػبا  ٖٛ داَع١ٝ ٚخسػب١ خسٜر نٌ ًُِس

ْٝرررا،  َا ْٜرررا  ٚ خررر٬ٙ  َسَٛقررر١،  َهاْررر١ ِٕ عاي  تػرررٗد  املًُهررر١  ٚ٭

ٟ  ايؿرعٝد  عًر٢  ضٛا٤ ٠ٜدعد تٕٛزاُت  ايتهٓٛيرٛدٞ،  أٚ ا٫قتؿرا 

ِّ غررا١ًَ اقتؿررا ١ٜ يٓٗكرر١ اهلا فرر١ 4202 يس٩ٜرر١ اٚٚفٙكرر  أزدررا٤ تعرر

 يف ٚٚفررس٠ ايٛظررا٥ف، َررٔ ٖا٥ًرر١ أعررداٌ  ٖٓرراى ضررٝهٕٛ ؛املًُهرر١

ٕ  ايس٩ٜر١،  َػرازٜ   تٓتذٗرا  ايري  ايعٌُ فسف  برسٚش  ٖٓراى  ٚضرٝهٛ

 عًررر٢ ايًٕررر  ٚشٜرررا ٠ غريٖرررا، َرررٔ أنجرررس ايعُرررٌ صبرررا٫ت يررر ع 

ٌ  ايتايٝررررر١ ايطرررررٕٛز خررررر٬ٍ ضأضرررررتعسُ   .بٗرررررا املخرررررتـ  أفكررررر

 ايعُررررٌ ضررررٛم يف املًٕٛبرررر١ املطررررتك ١ًٝ ٚايٛظررررا٥ف ايتخؿؿررررات

ِ ٚأ ايطرعٛ ٟ،   . ٜاضرس بررٔ   إيٝٗرا  أغرراز ايري  املطررازات ايتعًُٝٝر١  ٖر

ه٩مػتؤيتمتٌ ي٠ه وم

أ٣ممزٟ موهنما٧ٌ يهدم

تت مهههههفمٟيمههههه م

 ٓم٨ ؟

م8000ت٠ًٛهههه م٧طإيهههه م

ا٧  زٛهههه م٧  وهههه م

اٟتلهههه زي مؿهههه و٨ م

مأضج ءما م٤٨   تٔ  
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 عًرر٢ ٤ٛايكرر تطررًٝ  َرر  ،ع رردايهسِٜ بهرراز مبٓؿرر١ انتػرراف 

 :ايكٕاعات طبتًف يف ايعٌُ ضٛم َكد١َ يف دعًتٗا ايي ا٭ض اب

ها  ة ااالرقمياة ااالتحتياة ااالبني؛ فا تلمعلومااتقنية ت والتصاالقطاع ا -1
ااااااس الت تاااااا  لتح اااااا   ُمكِّ

د الااااااوتشم  ختجياااااام   ر اااااا   ااااااااالقتصاية ااااااااتن ف ادل
دلعووماا تم التخصصاا ت الت ليااة:  وااوة خهررلااة خهنبتااة الكمبيااوترم ت نيااة خُ  اا  ا

اذلنبتاااااة انلك خ ياااااة خادليك  يكياااااةم الر  لاااااي ت خان صااااا  م  ويااااا  البي  ااااا تم 
 خالربرلة(.
؛ ف دلموكااة ت ااعط لت ااو ر ال  اا و الصااح  خت عياا  القطاااع الصاا   -2

  ااا ة الر   اااة ادلنالياااة خالر   اااة الصاااحية خت نياااة ادلعوومااا ت الصاااحيةم ختعا اااا دخر 
خبصخصة اخلبم ت الصحيةم  خ  يا   ال ب الوق ئ  خمك فحة المراض ادلامنة

ت و ر هذا ال   و حيت ج ادلا اب ماس  ر ا : ال اب البجيارا مار التابر ب ادلت ابة 
يف تاااااب التااااارة خال اااااب الوقااااا ئ  خالماااااراض ادلامناااااة خالر   اااااة ال بياااااة ادلنالياااااةم 
التمااار ام ادلعووم تياااة الصاااحيةم  صااام الصاااحة الع ماااة خالتخصااام الااابقي  يف 

الوق  اااااااة ماااااااس الماااااااراض خمك فحاااااااة الماااااااراض ادلامناااااااةم رلااااااا   تعا اااااااا الصاااااااحة خ 
 خاقتص د  ت الصحة(.

ل اااب ال  اااوة هااا   2232؛  ياااط ت مااا  ر  اااة القطااااع اليعليمااا  -3
ال ااااعودا خترااااا ت التعوااااي  العاااا  م خت ااااو ر  اااا    اااااالعمق اوااااااتمت وباااا ت 

لية دخ( ا معة 222   ااافضأس ااامحبياط تكاو    ااالقاط ااا ة  ودعواااتت  ااا مع
و اااا حب الاااال اه ااااتواية خ اااالعا  اااالتعويار ااااط ت و اااالإة ااااه نل فم 2232  هحوو

م  كااا ندارة ال هو اااةم خ  اااي  التعواااي  بةااااالمن تاة ااااالمهنيخاة ااااالوظي يرات ا ااااالخيا
 خاقتص د  ته(.

  ااااااامالبراب ااااااا أ  ااااااالم لو ا ااااااال  ار ااااااات و ؛ فرب ااااا م  القطااااااع ا ااااااي -4
دة  ااااا م خز ااااالم لو ا ااااال  ار اااااط ت و ااااالإعط ااااا  خالاااذا م رااااا جياالثاااش ة ااااالتن يذ ا

ا  لذه اتوعب هااات خ  ااالوتند ا ااالقتصاة اا  تنميااه لب اات ك    صصا ت دخراا مهما



35

 –1029     
76 

يف خظااا ئذ هاااذا ال  ااا و: ادل لياااة خاالقتصااا دم العواااوة ادلصااارفيةم الر  لاااي ت ادل لياااة 
 م رم التأم م إدارة ادلخ تر(.خاالكتوار ةم االقتص د انتالم م التمو   خاالتتث

ااااه االقطاااااع الع اااا    -5 ت  اااااالصن  احلاااا   لتااااوت  اة اااااالمموك؛ فتواُّ
س اااام٪( 52ط  ااااب  واااا   ا ااااس مااااتوتيم خ ااااتهراقب   ااااط هناااا   واااالعمخاكر ة اااالع ا
 رُ ها  تي ب ت لتخصص ة؛  لاذل  هاذه ا2232ا حبوو  كراالع ق ا اان  ا

و: اذلنبتاااة ادليك  يكياااة خالكيم ئياااةم هنبتاااة ل   ا اهذلوعم  ف  خا ااابة فرصا  
ال ااااااا  خال ضااااا  م هنبتاااااة ادلاااااواردم ميك  يكااااا  ال ااااااا  خإلك خ يااااا ت تااااااا م 

 ميك  يك  إ ت ج(.
؛ فخ ااااااااااة ادلموكااااااااااة ادإلمداسالسل ج اااااااااا  وللوالنقل قطاااااااااااع ا -6

ة ااااامنصهتااابىل إن أ  تصاااب  ادلموكاااة  2232ة ااااا ق ر ي ااااا  تاااااتي ية فاتراااااتان
اااااا  ةااااااااتية   لمياااااااا لوا ت  اااااااالخبمأدا  ار اااااااا  مؤشاااااااافااااااابه  ترتيااااااابُّما  يف ت م خُ  ِّ
ا  خحيتاااا ج قويميّاإط اااااالخلم خا ااااااا (   لمي22( إن  49ة  اااااالمرتباس ااااااتية ماااااالووا ا

  ياااا  هااااذه اخل ااااة ادلا ااااب مااااس  ر اااا  هااااذه التخصصاااا ت: اذلنبتااااة الصاااان  ية 
برس تالتا  انماباد خالتماو س خادلاوا   خهنبتة النُّ  م إدارة ال م  م دهواوة  ا

 خالن   البحرا(.
يف ة اااااااااااالمموكت ا اااااااااااااه؛ فتااااااااااوةلصغي ت المنشآواليجزئة ع اقطا -7

ال إه  ااات ال ت ااالزا  ااا  مااالتة ارااالصغيت اآااالمنجيا  اا م خدلت ائةو ات و ر ق  
رب    ا ة مااال فم خإ ااانام لا  ااالمحوا  ااالن تاس ااا% م22س ااب  اابة ال تا ااهن 
 2222  ة هحووااااااالت ائو ا ااااااا  ق اااااااس فاااااااتنيا  لومواااااااة  مااااااافرص  وااااااامويماااااس 

 خت هر هن  أمهية  ر   التخصص ت الت لية: االقتص دم ادل لياةم إدارة ال ما  م 
الجيااااار عة خال ااااا  و م ال ااااا  و  الت ااااا رام دهواااااوة الت اااااو   خإدارة ادلبيعااااا تم ُ  ااااا  

 ادلعووم ت اندار ة(.
 2232تااعط ر  ااة ت؛  يااط اثلي ء احيان وإلفنواو لثقافة قطاااع ا -8
ا راااااا نصخَاْعوهااا  ة اااااة ث  فيااااا  صن  اااااَ ْوم خةااااالمموكا  اااااة فااااالث  فو ا اااااق لت اااو ر 
  اااالوتندم خإ ياا   مواقاار الاا اث ا اااالالقتصا بااااافس خرا اااالناس اااا  هيااااصالوتورئي اايا  
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م  خلتح ياا  ذلاا   اااالعر ا  ااااثنإرط اااا   وااااا ليدخ يوه  اااات م خ اااال ب خاالم  اااانتخا
تااربز أمهيااة توظيااذ  ر اا  التخصصاا ت الت ليااة: ان ااالة خالتخصاام الاابقي  يف 
ان ااااااالة الرقماااااا م ان ااااااال  خاالتصاااااا   الت ااااااو   م ا ثاااااا رم التاااااا ر  م تصاااااامي  
اجلاااارافيك  خالتاااابر ب ادلت اااابة ه لت نياااا ت احلب ثااااة يف ال نااااو  البصاااار ةم ان تاااا ج 

ى لمحتواة اااااااصن   م الوغاااااة العرهياااااةم خالوغااااا ت الانبياااااةم التو ا اااااوس خال اااااينم ئ
 م إدارة خ  ي  ال ع لي ت(.ن الم العم  خا

غي  ع لقطاواليطوع  العمل اعم ودالجيماعية الينمية قطااااااااااااااااع ا -9
أدا  ر ااااات و م خالاتم  يةاة ااااالتنميلتعا اااا ا 2232؛  ياااط ت اااعط ر  اااة ال حبااا 

م   اربز هنا  ال واب  واط  ر ا   االت و ا  االعماا ااتعا خ  االرهحار ااغيو  اال  ا
إدارة ادلؤت اااا ت االاتم  يااااة خالتنميااااة  -ت الت ليااااة:  واااا  االاتماااا و لتخصص ا

 صااام دقيااا  يف ادل اااؤخلية االاتم  ياااة خر ااا دة  -االاتم  ياااةم إدارة ال مااا   
ال م   االاتم  يةم التمو   ختنمية ادلوارد ادل ليةم الت و   خاالتصا   الت او    

 الق ت الع مة(.خالع
؛ دةلميجدالطاقة والنظيفة قطاااااع الينميااااة ا  اااايدامة والطاقااااة ا -12

ية اااالجيم اة اااالو  قخو راااا  مجياااالختت ااه لاامس مجياارخو  يااوة لبناا   أة اااالمموكفاا 
  اااااهن خة ااااا خلنواة ااااال  قا  اااااهر  مم ختناااوا الباااب  يف  ااااالع لا  ااااافح  ااااالر خل  قاااة ا

ال ر اااب: اذلنبتاااة ت ب  ااااالم ا  اااااة فااااايهم  خلر ااا  هاااذه التخصصااا ت أيكوااااات
دبختواااااااذ فرخ هااااااا ؛ الكهره ئياااااااة خالنوخ اااااااة خادليك  يكياااااااة خالكيم ئياااااااةم ه نلااااااا فة 

 لتخصم ال  قة ادلت بدة(.
س ااااااالتعب و ا ااااااار ق ااااااات و ؛ فماااااس أهاااااباىل الر  اااااة قطااااااع اليعاااااد   -11

  اااا  فاااالعمص ارااافد باااا دة  اااا ز  ااافص لي ااه   اااالخو ا ااال  ا همة ااااا م اااتعا خ
ة. 2222ة  اااااااالع  اواااااااا  هحوااااااااة  مااااااااذ فرصاااااااال( أ92ط  اااااااالو إ اااااااال  ا اذااااااااه
مااااااس  ر اااااا : هنبتااااااة التعااااااب سم فيا اااااا   الرضم لم ووهة هن  ت التخصص  خا

 اجليولواي (. 



35

 –1029     
78 

؛ فكااال ال  اا    حيتاا  قطاااع ال  ا ااة وقطاااع ال ااياحة وال فياا  -12
بااة لونماو خد ا  ن ارادات مك  ة   صة يف ر  ة ادلموكاة؛ دلا  فيهما  ماس فارص ك

م تاااا ت ر ةاااااالع لمياي  ة اااااال اة اااااامن مادلموكااااة غااااا الن  يااااة. خ  ااااب توقعاااا ت 
ر  اااا( موي322ط  اااالدا إعواااال ا  اااانام لاحملواا  ا  اااالن تا  ااااي  ة فاااال م اا مهة ا

ااه خلر اا  2226ة  ااا   وااااهحو   ااا ر ة  خحيتاا ج النهاوض نااذ س ال  ا    التواُّ
لت لياااااة: التااااابر ب الر  لااااا م اندارة الر  لاااااية خال خحيياااااةم الوي قاااااة التخصصااااا ت ا

  البب يةم ال نبقة خال ي  ةم انرش د ال ي   م الت ر   ال اث (.
؛  يااااط قطاااااع ال يمحااااة ويا ااااة اوميااااات الي ااااة وا ياااااة الفط  ااااة -13

أشاا رت خثي ااة الر  ااة إن تااع  ادلموكااة دلك فحااة التصااحُّر خاحل اا    وااط الغ اا   
 يت خز  دتهم خمح  ة الجيوات م خاحلب ماس الصايب خالر ا  اجلا ئرم خماس  التواوث النب

هك فااااة أ وا ااااهم خاتااااتثم ر احملمياااا ت خاجلااااار خهتيتتهاااا  خإ  ئهاااا  مااااس أااااا  تنجيااااي  
ال اااي  ة البيتياااةم  خهنااا ا  ااابد ماااس التخصصااا ت ادل ووهاااة لجياااغ  خظااا ئذ هاااذا 

تيااااة خالعواااوة الارا يااااة ال  ااا وم  ياااط هكااااس تأهيااا   ر اااا  اجلغرافيااا  خالعواااوة البي
لبراتااااة ت ااااو ر ادلناااا ت  ال بيعيااااة خاحملمياااا ت خاحلياااا ة ال  ر ااااة خزرا ااااة الرالاااا  
ال   واااةم خ ر ااا   وااا  النبااا ت خ وااا  احلياااوا  لبراتاااة التناااوُّو ان يااا ئ  خالثااارخة 

 احليوا ية.
 يًذٝررٌ ٚايعًُررٞ ايٓفطررٞ ٚايترردزٜ  ايتأٖٝررٌ أُٖٝرر١ : اثايًجرر

 :ايسا١ٜ سبٌُ ٚايكا ّ اسبايٞ

 ؼٓررراٖقُٜ إٔ ميهرررٔ ٫ املطرررتك ٌ يف ايٛظرررا٥ف عرررٔ اسبررردٜح

ٌ  َٔ ر  ٚتأٌٖٝ اضتعدا  نٝف١ٝ عٔ َٓعصٙيا  ايٛظرا٥ف؛  تًرو يف  ضرٝعُ

 أٚٙيرا  ايكا ّ، ازبٌٝ َٚٔ ازبٌٝ ٖرا َٔ أبٓا٤ْا ْطاعد  عْٛا يريو

ٞ  تٓاضر ِٗ،  ٚٚظا٥ف ربؿؿات عٔ اي شح نٝف١ٝ َعسف١ يف  ٖٚر

 ذٖٓٝرر١، َسْٚرر١ َررِٓٗ  تتًٕرر ا٭ٚ ، بايدزدرر١ اضتهػرراف عًُٝرر١

 :َٓٗا بد ٫ خٕٛات بج٬خ ايع١ًُٝ ٚت دأ

زٓ نه منؼه ٓسمأب  ءنه م

ونمههصاما٧عيه٩متوهنم

ا٧عيههه٩ما٠٧ههه ز٪،مأتًمم

ههه م٣يٜيههه م يفمؤٛط

ا٧ حههحمٓههنمتذللهه وم

تتُهه تٝمت  ػهه   ،م

تهههههههه مٓم٨يههههههه م

اػت٤ـههه ٚمب ٧سضجههه م

 ا تىل
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 َٗازاتررررر٘، قدزاتررررر٘، َٝٛيررررر٘،) بٓفطررررر٘ ايفرررررس  َعسفررررر١  -0

 (.سٝات٘ يف بٗا ٜ٪َٔ ايي ايكِٝ ٚأِٖ اضتعدا ات٘،

 عًرر٢ ٚعٝٛبٗررا َصاٜاٖررا) املطررتك ١ًٝ برراملٗٔ ايفررس  َعسفرر١  -9

 (.ملٗٔا ٚذبًٌٝ زايتخّس بعد صبا٫تٗا ٚاي عٝد، ايكسٜ  ٜناملد

 ايػرررخـ) ٚاملٗٓررر١ ايػخؿررر١ٝ برررن ايتٕرررابل أٚ املٛا٤َررر١  -0

 (.املٓاض  املهإ يف املٓاض 

 ٫ إٔ ٚايٛظٝفررر١ يًتخؿرررـ اختٝرررازِٖ عٓرررد ايػررر اب ٚعًررر٢

ٔ  َٔ ايطٛم باستٝاز نجرًيا ٜٗتُٛا ٛ  املٗر  ػبعًرٛا  إٔ ٫ٚ َتغٍٝرس،  فٗر

 فسمبرررا زاتً رررا، ا٭عًررر٢ ايٛظٝفررر١ عرررٔ اي شرررح ٖرررٛ تفهريٖرررِ ٌُِدررر

ِ . املتٛض   ٕٚ ايسٚات  فتؿ ض عًٝٗا افط١َٓ ػبدٕٚ  َعسفر١  عًرٝٗ

ٕ  َرا  ذبدٜرد  بعرد  تأتٞ ايعٌُ ضٛم َ  زغ اتِٗ َٛاش١ْ إٔ ِ  ؼب رٛ  ٖر

 يف ٚظٝفررر١ عًررر٢ سؿرررٛهلِ إٔنُرررا . ذيرررو ق رررٌ ٚيرررٝظ ٜٚسغ رررٕٛ

 بػرغف،  عًُِٗ ٕٜٚ٪ٍ  ضٝذعًِٗ ٘ؼب ْٛ ايرٟ اجملاٍ ٚأ ايتخؿـ

ُٜٛٔٚ ٚضٝكس٩ٕٚ  ٜؿر شٛا  إٔ  إ َطتُس، بػهٌ أْفطِٗ َٔ زٕٕٚ

 َٝررٛهلِ َرر  تتٛافررل ال ٚظٝفرر١ عًرر٢ سؿررٛهلِ إٔ سررن يف ؛ا٭فكررٌ

 ضررعدا٤ غررري يهررٔ َٓررتذن أغررخاف إ  بٗررِ ضررتٓتٗٞ ٚزغ رراتِٗ

ِ  ٖٚررا  َٓغُطرن،  ٚغرري  ٔ  ضرٝشسَٗ ٞ  داْر   َر ٔ  أضاضر  املبردان  َر

  .ٚايتُٝص

 ايكا َر١  ض١ٓ ايعػسٜٔ ٚخ٬ٍ ايكا ١َ ايفرت٠ إٔ ْعسف ٚنًٓا

ٌ  ضرٛم  يف َٚتطرازع١  ري٠نر   تغٝريات ٖٓاى ضتهٕٛ ٞ  ايعُر  ايعرامل

ّٝرررر ٖٓرررراى ٚضررررٝهٕٛ ٚايررررداخًٞ،  ٚأعرررردا  ْٛعٝرررر١ يف نرررر ري ستغ

ّٛ فررإٕ ،ٖػرراّ.   ذنررس ٚنُررا. ايٛظررا٥ف  تكرري ٖررٛ ايكررا ّ ٍايتشرر

 ٌ َ رر  ز٥ٝطرررٞ، بػرره ّٛ  ٜكرررٛ  ٔٚ  ا٫ؾرررٕٓاعٞ ايرررنا٤  ٖرررٛ ٍايتشرر

ُِ اسب١ٜٛٝ، ٚايتهٓٛيٛدٝا  ايري  ايٛظرا٥ف  بعر   ٢ضُتًغ أٚ ؼٚضُتٗ
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ّ  ْعتتٖرررا  ٖررررا قرررشاٜا أٍٚ ضرررٝهٕٛ ٚبايتأنٝرررد. ز٥ٝطررر١ٝ ايٝرررٛ

ّٛ  َٗررراز٠ ميتًهرررٕٛ ٫ ايررررٜٔ ا٭غرررخاف َرررٔ ٖرررِ ايكرررا ّ، ٍايتشررر

 .ددٜد ٖٛ َا نٌ ِتعًٟ يف ٜسغ ٕٛ ٫ٚ ف،ايتهّٝ ٚضسع١ ايتغٝري

 أسررد ٫ إٔ: ٖٚررٛ ا٭نررت، ايتشرردٟ َٛادٗرر١ إٔ اعتكررا ٟيف ٚ

 ضررٛم ٌػرره٢ضت ايرري ،بايكرر   ايس٥ٝطرر١ٝ ايٛظررا٥ف ٖررٞ َررا ٜعًررِ

ِ  سٝٓٗا، ايعٌُ ٌ  يف ايٛظٝفٝر١  ايفرسف  فُععر ٕ  املطرتك   يف ضرتهٛ

ِ  ٫ ددٜرد٠  ٚتكٓٝات صبا٫ت ْٝرا  تدزٜطرٗا  ٜرت    ب طراط١  ٭ْٗرا ) ساي

 :إ  ذبتاز ،...!(اٯٕ ست٢ ابتهازٖا ٜتِ

ٖٔ تٓافطررر١ٝ َٝررص٠ٙ  يٓفطررر٘ ايػرررخـ ٜرر ي  إٔ  يتخؿؿررر٘ ًررر٘ت٪

 يٝهٕٛ يدٜ٘؛ َٗازتن ستٟٛف املٝص٠ تًو ٚذبتاز. غريٙ  ٕٚ ٚيٛظٝفت٘

  :ُٖٚا ،ايكا ّ ايتشٍٛ ٖرا َٔا ٚدص٤ًا َطتعًد
 عًرر٢ املكرردز٠ ٖٚررٞ: Cognitive flexibility املسْرر١ ايعكًٝرر١ -0

 ٖرررٙ ت رردٚ قررد ْٚعسْٜررا. املطررتذدات َرر  فٚايتهّٝرر ايتغررٝري ضررسع١

  .اط ٙكَُ اٚتدزًٜ  ت١ٙ٦ٝٗ ٚذبتاز ؾع ١ يهٓٗا ض١ًٗ، املٗاز٠
ٕ  َُٗرا  ازبدٜد ِٚتعًٟ ِ،ايتعًٟ سّ  -9 ـ  عُرس  نرا  أٚ ايػرخ

 .َٓؿ ٘

ٞ  زأٜٞيف ٚ ٌ  ايػخؿر ٞ  ايتخؿؿرات،  أفكر  ايتخؿؿرات  ٖر

 َٚٗرررازات برررأ ٚات ٚترررصٚ ٙ ٜرررتعًِ، نٝرررف ايٕايررر  تطررراعد ايررري

 اجملرا٫ت  يف ستر٢  صٚايتُّٝر  ٚا٫بتهراز  ايٓذا  ع٢ً تطاعدٙ ذب١ًًٝٝ

 ب اختؿرررراًزا املعسٚفرررر١ٚ ،ايسبرررراعٞ ٖرررررا قررررُٔ ٚتكرررر . ازبدٜررررد٠

STEM :ايسٜاقٝات اهلٓدض١، ايعًّٛ، تك١ٝٓ،اي.  

 

ب ٧تؤ٣يههسمػههي٤ نمأت٦م

هههح ي مهههصاما٧تحهه  ٦م

ا٠٧ههه ز٪،مهههه موهههنم

ا ؿهههذ قما٧هههصينممم

 ت٤٨ههههه نمو ههههه ض م

ا٧ت٘يهههههريمت ٓههههه م

 نما٧ت٤ي ههٝ،متمميطٗ هه

يفمت٨ٔ  م٩٣موه مهه م

 جسيس

موهههنمأهههه ما٧ؼههه و

ا٨٠ٔ٧يههههه ما طنههههه م

Cognitive 

flexibilityامتهههههههه م

ا ٠سض مٓهبم ٓه م

ا٧ت٘يهريمتا٧ت٤يهٝموهٕم

 ا ؼتعساو0



35 

–1029  1023  
81 

 يهٝفٝرر١ ايعسبٝرر١، ب٦ٝتٓررا َررٔ َجررا٫ٙ أقررسب إٔ يررٞ ٚامسشررٛا

ٔ  باسجن ٭ٟ املًٕٛب١ ٚايت١٦ٝٗ ا٫ضتعدا  ٌ  ضرٛم  يف ٚظٝفر١  عر  ايعُر

 درراٖص٠ فخُٝررتِٗ ايسسررٌ؛ اي رردٚ بؿررفات ٜتؿررفٛا بررإٔ املطررتك ًٞ،

 ٌ ٟ  يًتٓكر ٌ  ٚقر   برأ ِ  ض٬ضر١،  ٚبهر  ٢عًر  ٚضرسٜع١  نر ري٠  ٚقردزتٗ

 .  ازبدٜد ٌتكّ 

 يؿررٝاغ١ ايتعًُٝٝرر١ امل٪ضطررات عًرر٢ ايكررا٥ِ املكرراعف ازبٗررد

ٌ  ايتفهري ع٢ً تعتُد سدٜج١ َٓاٖر  يتٛانر   ٚا٫ضرتٓتاز؛  ٚايتشًٝر

 يٛظرررا٥ف خرررسػبن ٚتأٖٝرررٌ تررردزٜ   عًررر٢ ٚتعُرررٌ ايتشررردٟ، ٖررررا

ْٝررا، َٛدررٛ ٠   غررري  َطررتك ١ًٝ ٔ  ساي ّ  ِيررتعًٟ  َٚطررتعدٜ  أٟ ٚاضررتخدا

 .سدٜج١ تكٓٝات
 ناْر   أضر اب  َٔ قسأت٘ َا اضتعسا  ٖٓا املٓاض  َٔ ٚيعٌ

 َٓتؿرررف برررن أعُرررازِٖ تررررتاٚ  اهلٓرررد َرررٔ غررر اب ٟٔهرررمت ٚزا٤

 8 متًررو ايرري اهلٓررد) ايعررا  قٝررا ٠ َررٔ ٚاشبُطررٝٓٝات ا٭زبعٝٓٝررات 
ٍ   خًر   َٔ  ٖٚٞ ١ْٜٚٛ، قٓ ١ً آ٫ف  فكرا١ٝ٥  مبسن ر١  املرسٜ   صبرا

ٌ  اخرتعرٛا  َٔ  ِٖ اهلٓٛ  ،%011 ٖٓد١ٜ ٞ  ، USB  ٚايرر  اهلٛمتٝر  ٖٚر

ٍ  أنجس َٔ  بٗرا  ٜٚٛدرد   ٚضرفٔ،  قٕرازات  َؿراْ   يردٜٗا  ايري  ايردٚ

 دٓرررٛب يف ايررررٖ  ميًهرررٕٛ ٖٚرررِ ،ثرررسا٤ً ايعرررا  زدررراٍ أنجرررس

 ايطرعٛ ١ٜ،  يف ايعراطًن  يًخسػبن زٚات  ظبد سن ففٞ  (.فسٜكٝاإ

ٔ  يًعاطًن  َٚعْٛات ٌ  عر ِ  ٚأدٗرص٠  ٚأٚزٚبرا،  أَسٜهرا  يف ايعُر  تعًرٝ

 ايتعٝٝٓرات  يف ٚضبطٛبٝات ٚٚضاطات  ملَازات،ا يف ي٬ًٕب ذن١ٝ 

 ٫ ؛ايعسبٝرر١ ايرردٍٚ َععررِ يف املطرر٪ٚين ٭بٓررا٤ ٚتٛزٜررح ٚايرتقٝررات،

 ايرررري ازبدٜررررد٠ اهلٓدٜرررر١ اي ريٚقساطٝرررر١ يف ٖرررررا َررررٔا غرررر٦ًٝ  ظبررررد

  .ايعا  انتطش 
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 فررَٛ٪ي٢  ٖاسررِد اهلٓدٜرر١، امل از٠  يتفررٛم أزبعرر١ أضرر اب ٖٚٓرراى

 :ايٞنايت ٖٞ ،"اهلٓد ْٗر" نتاب

 .ايعٌُ يف ايهًٞ ٚا٫ْدَاز ايػام ايعٌُ -0
 .املتغريات َ  فايتهّٝ ضسع١ -9
 .ضبدٚ ٠ مبٛاز  عع١ُٝ إظباشات  ذبكٝل -0
ٔ  أنجررس ٚاملررٛظفن  ٚا٭ضررس٠ اجملتُرر   عًرر٢ ايرتنٝررص -4  َرر

 . ا٭ضِٗ مح١ً

ٔ  اهلٓرٛ   ظبا  أضساز ٚملعسف١  ظبردٖا  َعٗرِ،  تعراًَٛا  أْراع  َر

 :  يف تتًخـ

 .اٯخس ٚق ٍٛ ٚايتٛاق  املػازن١ ثكاف١ -0
 .ٚاملجابس٠ ازٖبًٖد -9
 ايتعًررِٝ ْعرراّ عررٔا فكررًٙ ايعُررٌ، ٚأخرر٬م ا٫يتررصاّ قررِٝ -0

 ٚايتٓررافظ ٚايعًررّٛ، ٚاهلٓدضرر١  بايسٜاقررٝات ٜٗررتِ ايرررٟ ايتٓافطررٞ

 .  ايعٌُ ضٛم يف قسا٠ٙٚ ا٭نجس
ًَررا   أضررر از ًَتكرر٢  ٭ُٖٝرر١  أغرررري إٔ أّٚ  ،ايتعكٝرر   هلرررا  ٚختا

 تٛدٗررات ضتػررساف٫(  Think Tanks ) َسانررص َررٔ نُسنررص

ٌ  ضٛم  يف املًٕٛب١ ٚيًٛظا٥ف املًُه١، يف ايتك١ٝٓ  ايطرعٛ ٟ،  ايعُر

 ٖررررا ملٛادٗررر١ املطررراعدتٗ ايتعًُٝٝرر١  يًُ٪ضطرررات املس٥ٝرررات ٚيٛقرر  

 :ايتاي١ٝ ايتٛؾٝات ٚتكدِٜ ايؿع ، ايتشدٟ

 ايعًُٝرر١ طبسدررات ذبدٜررد يف ايعُررٌ ضررٛم إغررساى أُٖٝرر١ 

ٔ  ايفع١ًٝ عًَٛاتٚامل اي ٝاْات اضتكا٤ ٜتِ حبٝح ايتع١ًُٝٝ،  ضرٛم   عر

 اشبدَرر١ ٚٚشاز٠ ايعُررٌ ٚشاز٠ يررد٣ املٗررٔ إسؿررا٤ات ٚاقرر  َررٔ ايعُررٌ

 يتشكٝرررل ايتعًرررِٝ؛ طبسدرررات ٝاتإضررررتاتٝذ ٢ُت ٓررر ٚعًٝٗرررا ، املدْٝرر١ 

 .ايطعٛ ١ٜ ايعٌُ ضٛمٚ ايتعًِٝ طبسدات بن املٛا١َ٤

و٨ت٠هههبمأػههه  ضموط٣هههعم

 Thinkموهنموطا٣هعماو  م

Tanksرشاٚمهتههههههههءممػم

ت ج ههه وما٧ت٠ يههه ميفم

ا م٤٨هههه ،مت٨٧ ُهههه تٝم

ػههه ٞمما ٨ٌ بههه ميفم

ي،ما٧ٔمههههه٩ما٧ؼهههههٔ ز

ت٧ هههههههٕما طتيهههههه وم

 ٨٧مئػؼ وما٧ت٨ٔيمي م
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  اي رررد٤  ٟ  ددٜررررد٠ داَعٝررر١  ربؿؿرررات  افتتررررا  يف ايفرررٛز

 ايفررٛزٟ ايتٛظٝررف ٚتكررُٔ ايس٩ٜرر١، ٚتًٕعررات أٖررداف َرر  تتُاغرر٢

 ٚض٬ضررٌ ايًٛدطررتٝات إ از٠: املجرراٍ ضرر ٌٝ عًرر٢ َٓٗررا ، شبسػبٝٗررا

 ٖٓدضرررر١ ، ايؿررررٓاعات ايعطررررسن١ٝ، ايٕاقرررر١ املتذد ٠،  املَرررردا 

ٞ  املررٛاز ،   َررٔ ٚغريٖررا.. ايتعرردٜٔ ؾررٓاع١ ،  املْترراز املس٥ررٞ ٚايسقُرر

  .ايسابع١ ايتٛؾ١ٝ يف إيٝٗا املػاز ايتخؿؿات
 َ٘تخؿؿررن يتررٛفري ٚايهفررا٤ات اقرراتايٕ نافرر١ تٛدٝرر 

 ٚذيررررو  ازبدٜررررد٠، ٚاجملررررا٫ت ايتخؿؿررررات  تًررررو يف َٚ رررردعن

 َرراٖٚررٛ  ؛ٚاشبررسػبن يًػرر اب ازبررٛ ٠ عررايٞ ٚايتأٖٝررٌ بايترردزٜ 

ٌ  فسف َٔ عد  ستٟٛف ٜكُٔ  ٬ََرض  ٌػره٢ ضُت ٚايري  املُٝرص٠  ايعُر

  .ايطعٛ ٟ ايػ اب َٔ ناٌَ دٌٝ َطتك ٌ
 9101 ز٩ٜرر١ عًرر٢ ٬نا٫طرر  اسبررايٞ ازبٝررٌ  طرر٬ب عًرر٢، 

 أٖررردافٗا؛ ذبكٝرررل خررر٬ٍ َرررٔ املًُهررر١ ٜٓتعرررس ايررررٟ ٚاملطرررتك ٌ

 ٕ ِ  يتتهرٛ  ضررٝصٜد ايري  أٚ ث١طرتشد  امٗل بايٛظرا٥ف  تاَر١  َعسفر١  يردٜٗ

 ذبكٝرررل يف طرررِٗضُت ايررري املًٕٛبررر١ ٚايتخؿؿرررات عًٝٗرررا، ايًٕررر 

 َطررتك ١ًٝ ٚظررا٥ف ٚدررٛ  َررٔ ٚا٫ضررتفا ٠ دِٗ،ربررّس فررٛز  ايس٩ٜرر١

 نايكررإْٛ ٖاَرر١ ربؿؿررات  زاضرر١ تطررتًصّ ايس٩ٜرر١ َرر  ضبتًُرر١

 اسبٛنُرر١، قررإْٛ ايتذررازٟ،  ايٕررريإ قررإْٛ :َجررٌ ،املتخؿررـ

 املرررٛاز  احملاضررر ١، ايطرررٝتاْٞ، ا٭َرررٔ ايدٚيٝررر١، ايتذررراز٠ قرررإْٛ

 ايتذررررراز٠ ا٫ؾررررٕٓاعٞ،  ايرررررنا٤  اي دًٜرررر١،  ايٕاقرررر١  اي ػررررس١ٜ، 

 .ايػُط١ٝ ايٕاق١ ايٓاْٛ، عًِ امليهرت١ْٝٚ،
 َٕٓرررر ايٕررر٬ب ٚت٦ٝٗررر١ ايتدزٜ ٝررر١ رايرررتاَ تكررردِٜ ٜرررتِ أ 

 املسسًررر١ َرررٔ ايٕاي ررر١  أٚ ايٕايررر  ٜتخرررسز ستررر٢ امل هرررس٠؛ املساسرررٌ

ٖٔ ايري  املٗي ايٛعٞ َٔ َسس١ً إ  ٚؾٌ ٚقد ايجا١ْٜٛ ٘ ت٪ ٚذيرو   ،ًر

  .ايعٌُ  بطٛم ٚقدزات٘ َٚٝٛي٘ َٗازات٘ بسب 

ا٧ هههسءما٧ٜههه ضيميفم

اٛتتههههه  متذللههههه وم

ج ؤيههههه مجسيهههههس م

تت ىشموهٕمأههساٚم

تت٨ٌٔهههه وما٧طإيهههه ،م

تتوههههمنما٧ت ُيههههٝم

 ا٧ٜ ضيم٧ذطيعي  

ا٧عيههه٩ممٓهههبمًهههاليم

امًهالْمٓههبمما٧حه  م

،م8000ضإيههههههههههههههه م

تا ؼهههت٠ ٩ما٧هههصيم

ي تِههطما م٤٨هه موههنم

دهههههههال٦متح٠يههههههه١م

 أهساٛ  
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 : أخري٠ ٬َسع١

 َر   ١املتٛافكر  ٚايردبًَٛات  ازباَعٝر١  يًتخؿؿات ا٫ْت اٙ يف 

 هلررا ٜهررٕٛ يررٔ ا٭خررس٣ ايتخؿؿررات إٔ ٜعرري ٫ املًُهرر١، ز٩ٜرر١

 ايررررٟ املٓاضررر  ايتخؿرررـ اختٝرراز  ٚإٔ. املطرررتك ٌ يف عُرررٌ فررسف 

ٍ  َ  ٜتٛافل ـ  َٝرٛ ٘  ايػرخ ٔ  مبصٜرد  ٜتُٝرص  ٚاٖتُاَاتر٘،  ٚقدزاتر  َر

 .املطتك ٌ يف ايعٌُ ضٛم يف ٚايتأيل ٚاملبدان ايٓذا ف فس

 

ʘ الكيًُ حىه املداخالت:  

 بػإٔ ٚايتٛقعات طتك ٌامل َٗٔ َا١ٖٝ ّٛ  :زٖاتٕ

 املٓتررررد٣ تكسٜررررس ملًخررررـ تسمجرررر١ٙ ايعجُررررإ عجُررررإ   .أ أٚز 

ْٝرررر نْٛرررر٘ َٚرررر  املطررررتك ٌ، َٗررررٔ سررررٍٛ 2018 ا٫قتؿررررا ٟ  اَعٓ

 باملعًَٛررررات غررررٓي أْرررر٘ إ٫( 2022 إ ) ادررررْد ايكسٜرررر  باملطررررتك ٌ

)*(:ًٜٞ َا يًتكسٜس ايس٥ٝط١ٝ ايٓتا٥ر ٚتػٌُ. ٚاملسؿا٤ات
  

   9105 ايفررت٠  ع٢ً تُٗٝٔ إٔ املكسز َٔ :يتغٝريا  ٚاف-

 منرررٛ عًررر٢ إػبرررابٞ بػرررهٌ ستررر٪ٔث ضبسنرررات باعت ازٖرررا 9199

 ا٫دتُاعٝرررر١ ا٫دباٖررررات َررررٔ صبُٛعرررر١ بٗررررا ؼبررررٝ .  ا٭عُرررراٍ

ٟ  ايعٌُ فسف تدف  ايي ٚا٫قتؿا ١ٜ  ايتكٓٝرات  اْتػراز  َر   برايتٛاش

 يف ايتٛضررر  ايرررٛطي؛ ا٫قتؿرررا ٟ ايُٓرررٛ َطرررازات َجرررٌ ازبدٜرررد٠،

 ا٫قتؿرا ات  يف اخؿًٛؾر  ايٛضر٢ٕ،  ايٕ كرات  يف ٚايتٛض  ايتعًِٝ

 خرر٬ٍ َررٔ اضررتدا١َٙ أنجررس عرراملٞ اقتؿررا  عبررٛ ٚايتشررسى ايٓاَٝرر١؛

 .ازبدٜد٠ ايٕاق١ تكٓٝات يف ايتكدّ

                                                           
ٌ   يف  افرٛع   201٢ا٫قتؿرا ٟ   ملٓترد٣ اتكسٜس ُٜٓعس يف ذيو: )*(  ستر٢ ايعراّ    سرٍٛ َٗرٔ املطرتك 

4244. 

ت هيمنممونما ٠طضمأن

-8058ٓهههبما٧ٜهههن م

ب ٓت  ضههههههههههه مم8088

وحط٣هه ومتههئث طمبـهه٩٤م

ايعههه  مٓهههبممنههه م

 ا ٓ ٦
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  ٚفٙكرا  ،9199 عاّ حبًٍٛ :املتطازع١ ايتهٓٛيٛدٝا ت ي 

ٔ  ،ايتكسٜس ٖرا مشًٗا ايي يًػسنات ١ٓعًٖامٗل ا٫ضتجُاز١ٜ يًٓٛاٜا  َر

 بتٛضررررٝ  قرررراَٛا قررررد املػررررازنن َررررٔ ٪58 ٜهررررٕٛ إٔ احملتُررررٌ

 يًُطرررررتخدَن ايهررررر ري٠ اي ٝاْرررررات ذبًررررر٬ٝت عًررررر٢ اعتُرررررا ِٖ

 . ٚيًهٝاْات

   تت ٓرر٢ إٔ املررسدض َررٔ (:ايسٚبٛتررات) املْطرراي١ ادباٖررات 

 عًر٢  ايجابتر١،  ايسٚبٛترات  اضتخداّ ايكٕاعات مجٝ  يف ايػسنات

  .املا٤ ذب  أٚ ازب١ٜٛ أٚ اي ػس١ٜ ايسٚبٛتات عهظ

 ٚايتٛشٜ  املْتاز دغساف١ٝ تغٝري  ٌ ٍ  :ايكُٝر١  ٚض٬ضر  حبًرٛ

 هلررا  ا٫ضرت٬ٕن  مشًِٗ ايرٜٔ ايعٌُ أزباب َٔ ٪82 ،9199 عاّ

 نٝفٝرر١ يف نرر ري بتعرردٌٜ قرراَٛا قررد ٜهْٛررٛا إٔ ٜتٛقرر  ايتكسٜررس،

 اشباؾر١  ايكُٝر١  ضًطر١ً  تسنٝ ١ تغٝري خ٬ٍ َٔ ٚتٛشٜعِٗ إْتادِٗ

 .  ازبغساف١ٝ عًُٝاتِٗ قاعد٠ تعدٌٜ ً اتكسٜ ْؿفِٗ ٜٚتٛق  بِٗ،

  ّٝ ٔ  ٪81 اتكسًٜ  :ايٛظا٥ف أْٛان ستغ  تتٛقر   ايػرسنات  َر

ّ  ايعا١ًَ ايك٣ٛ يف ايتخفٝ  بع  إ  ت٪ ٟ ضٛف ا٭متت١ إٔ  بردٚا

ٔ  ٪05 تتٛقر   ،ذيو َٚ . 9199 حبًٍٛ نًٞ  ايري  ايػرسنات  َر

 د٠ددٜرر أ ٚاز إ  يرردٜٗا ايعاًَرر١ ايكرر٣ٛ تٛضررٝ  ا٫ضررت٬ٕن مشًررٗا

ٔ  ٚأنجرس  ،املْتاد١ٝ يتعصٜص ٕ  ايسبر   َر ٟ  إٔ ٜتٛقعرٛ  إ  ا٭متتر١  تر٪ 

 املٓترد٣  تكسٜرس  أغراز  َا عبٛ ع٢ً َ٪ضطتِٗ يف ددٜد٠ أ ٚاز إْػا٤

 ايعررراّ ستررر٢ املطرررتك ٌ َٗرررٔ سرررٍٛ  افرررٛع يف 9105 ا٫قتؿرررا ٟ

9199. 
ّٛ سرردٚخ ايػررسنات ٚتتٛقرر   بررن اسبرردٚ  عًرر٢ نرر ري ٍذبرر

ٌ  َٗاّ يف ٚاٯ٫ت اي ػس ٞ  برن  سبايٝر١ ا ايعُر . 9199ٚ 9105 عراَ

٪موههههههنم08تت ٟهههههٕم

ا٧رشهههههه٣ وما٧تهههههه م

ؿهههم٨  مامػهههتٌالْم

ت ػهههههيٕما٠٧ههههه  م

ا٧ٔ و٨ههه م٧هههسي  ماىلم

أزتاضمجسيههس م٧تٔعيههعم

 اإلنت جي 

تت ٟٕما٧رش٣ ومعهستثم

تحهههه  ٦م٣ ههههريمٓههههبم

ا٧حهههستزمبهههلما٧ رشهههم

تاآلموميفمو ههههههه ٪م

ا٧ٔمههه٩ما٧ح ٧يههه مبهههلم

 8088تم8058ٓ و م
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ّ  يف ِ  ،9105 عرا ٘  َررا تٓفٝرر  ٜرت ٔ  ٪ 50 َعدير ٞ  َر  ضرراعات إمجراي

ٌ َق َٔ ايتكسٜس ٜغٕٝٗا ايي 09 اير ايؿٓاعات عت ايعٌُ  اي ػرس،   ر

 إٔ املتٛقرر  َررٔ ،9199 عرراّ حبًررٍٛ. اٯ٫ت َررٔ ٪ 92 إ  َكازْرر١ٙ

 ٜ٪ ٜٗررا ايرري ايعُررٌ ضرراعات َررٔ ٪ 85 إ  املتٛضرر  ٖرررا ٜتشررٍٛ

 سٝررررح َررررٔ ،9105 عرررراّ يف. اٯ٫ت طسٜررررل عررررٔ ٪ 49ٚ اي ػررررس

 اٯٕ سترر٢ عُررٌ َُٗرر١ أٟ تكرردٜس ٜررتِ   ايعُررٌ، ضرراعات إمجررايٞ

 إٔ املتٛقرر  َررٔ ،9199 عرراّ حبًررٍٛ. خٛازشَٝرر١ أٚ دٗرراش بٛاضرر١ٕ

 يف ٚاشبٛازشَٝررات اٯ٫ت تصٜررد سٝررح َررا، سررد إ  ايؿررٛز٠ تررتغري

ا ٚٚفٙكر ا أًٜكر . ٪85 بٓطر ١  ضبرد ٠  َٗاّ يف َطاُٖتٗا َٔ املتٛض 

ٟ  املٓتد٣ يتكسٜس ٍ   افرٛع  يف 9105 ا٫قتؿرا  ٔ  سرٛ ٌ  َٗر  املطرتك 

ّ  ست٢ ٟ  9199 ايعرا ٔ  ٚايرر ٔ  صبُٛعر١  تكرُ  مشًرٗا  ايػرسنات  َر

 تػرري  اسباي١ٝ ايتكدٜسات فإٕ عاٌَ، ًَٕٝٛ 08 ٚمتجٌ ا٫ضت٬ٕن،

 0054 َكررردازٖا ٚشٜرررا ٠ ٚظٝفررر١ ًَٝرررٕٛ 1025 َكررردازٙ ْكرررـ إ 

ٟ  ٓترد٣ امل تكسٜرس ) ٚظٝفر١  ًَٕٝٛ ٍ   افرٛع  يف 9105 ا٫قتؿرا   سرٛ

  (.9199 ايعاّ ست٢ املطتك ٌ َٗٔ

  ط٢ًُت :املٗازات يف ايفذٛات ملعازب١ اسباي١ٝ ٝاتضرتاتٝذامل

 مل از٠ املطرررتك ٌ يف ٝاتإضررررتاتٝذ ثررر٬خ عًررر٢ ايكررر٤ٛ  ايػرررسنات

سٝح . ددٜد٠ تكٓٝات اعتُا  خ٬ٍ َٔ املٗازات يف ايفذٛات اتطان

 ايتكٓٝررر١ املٗرررازات يررردِٜٗ د ُدررر  ا٥ُرررن َرررٛظفن تٛظٝرررف تٛقررر ت

ٌ  املعٓٝر١  ايعٌُ َٗاّ أمتت١ إ  ٚايطعٞ ،ازبدٜد٠  ٚإعرا ٠  ،بايهاَر

  ُدُدر   ا٥ُن َٛظفن تعٝن استُاي١ٝ إٕ. اسبايٝن املٛظفن تدزٜ 

 ايتهررررساز استُرررراٍ قررررعف ٖررررٛ ايؿرررر١ً ذات املٗررررازات ذٟٚ َررررٔ

ثههههالثماػههههناتيعي وم

يفما ؼت٠ ٩مإلزاض م

ما٧ٜعهه اوميفم اتؼههْ 

ا  هه ضاوم مت ُيهههٝم

و ُٜلمزامئلمج سزم

٧ههههسي  ما  هههه ضاوم

ا٧ت٠ يهههه ما٧عسيههههس ،م

تا٧ؼههٔ ماىلمأمتتهه م

و ههههههه ٪ما٧ٔمههههههه٩م

ا ٔ يهههه مب ٤٧ وهههه٩،م

تآهههههه ز متههههههسضيدم

 ا  ُٜلما٧ح ٧يل
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 َٚر  .  ازبدٜرد٠  املٗرازات  تر ي  يف املتخًفن يًُٛظفن ٞضرتاتٝذامل

ِ  ؼبطرُٛا    ايػسنات زب  َٔ ٜكسب َا ذيو، ٔ  أٚ أَرسٖ  غرري  َر

 ثًجررا ٜٚتٛقر   اسبرايٝن،  املرٛظفن  تردزٜ   إعرا ٠  ٜٛاؾرًٛا  إٔ املرسدض 

يف  عًٝٗررا ٚؼبؿررًٛا املٗررازات َرر  ايعُرراٍ ٜتهٝررف إٔ ايػررسنات

 ثًجررررٞ إ  ْؿررررف ٜٓتكررررٌ إٔ املررررسدض َررررٔ. ٚظررررا٥فِٗ تغررررٝري أثٓررررا٤

 ٚاملطرتكًن  املر٪قتن  ٚاملٛظفن اشبازدٝن املكاٚين إ  ايػسنات

 يف 2018 ا٫قتؿرررا ٟ املٓترررد٣ تكسٜرررس) َٗرررازاتِٗ ثغرررسات ملعازبررر١

 (.9199 ايعاّ ست٢ املطتك ٌ َٗٔ سٍٛ  افٛع

 تػن اي ًٛى تكٓٝات Blockchain ع٢ً ٚأثسٖا  ّٛ  زتٕر

  :املطتك ٌ ٚظا٥ف

 تػرررن اي ًرررٛى تكٓٝرررات أثرررس َرررا: ايغاَررردٟ ْرررٛف.   تطرررا٤ي 

Blockchain عًرر٢ ّٛ .   أنررد ،ايؿررد  ٖرررا ٚيف ايٛظررا٥ف؟ زتٕرر

ٌ  Blockchain تػرن  اي ًٛى تك١ٝٓ إٔ ع٢ً ع اع بٔ ٖػاّ  بايفعر

ٍ  منراذز  طسٜكر١  سغٝٔر ُت إٔ هلا  تٛٞقُٜ ٔ  ٚا٫ضرتغٓا٤  اسبايٝر١،  ا٭عُرا  عر

ًَ ضٝخًل ايٛضٝ  ٘  ْعترد    اددٜردً  اَفٗٛ ْٝر  عًٝر ٘  ٚأقراف ا. ساي  أْر

 ايٓعررررراّ تهرررررٜٛٔ يف اشبٕرررررٛات أٚ  ضرررررتًٕٓل ايطررررر١ٓ ٖررررررٙ يف

. تػرن  اي ًرٛى  يتكٓٝر١  ٔٚاملُه٢ ايداعِ( ecosystem) املتهاٌَ

 ايسفاٖٝررر١ اسبدٜجررر١ ايتكٓٝرررات َرررٔ ايغرررس  دُٜعررر   أْررر٘ ٚايٛاقررر 

 يٓعِ (Disruption) َسبه١ ثٛز٠ٙ خشَدُت ضٛف إْٗا بٌ ،شط ف

 عُر٢ ُع َط٪ٚي١ٝ ايتٓفٝرٜن ايس٩ضا٤ فع٢ً يرا ؛ٚا٫قتؿا  ا٭عُاٍ

 يف ٚا٫ضرررتجُاز ٚايعُرررٌ ٚا٫ضرررتعدا  برررايتفهري امل رررا ز٠ ضرررسع١ يف

و مأثطمت٠ يه وما٧ ٨ه ٢م

مBlockchainتـههههههلم

 ٓبمتٌ  ضما٧ ُ تٝ؟م
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 عسقررر١ٙ فٝهْٛرررٕٛ ايرررصَٔ ٜتذررراٚشِٖ إٔ ق رررٌ اسبدٜجررر١ ايتكٓٝرررات

ٍ ُٜ ٚنُرا  يإلزبراى،   If you don’t disrupt your" :كرا
business, you’ll be disrupted".)*(.  

 اتٗٔدٚامٗل املغها٫ت: املطتك ٌ ٚظا٥ف :  

ٕ  خايد.   ذٖ  ٘  إٔ إ  ايس ٜعرا ٛ  قًكر ٕ  عًر٢  ٖر  ٚيرٝظ  املْطرا

 اٯ٫ت إ  ضرررتتشٍٛ ايررري املطرررتك ٌ ٚظرررا٥ف أٚ ايسٚبٛترررات، عًررر٢

 َررا ٚبكرردز. املرر٪ًٖن ٚغررري ايعُررٌ عررٔ ايعرراطًن عررد  بررريو يٝررص ا 

 نُررا َرًٖرر١ اقتؿررا ١ٜ فررسف َررٔ ايؿررٓاعٞ ايرررنا٤ يٓررا ؼبُررٌ

 َررٔ طٝاترر٘ يف ؼبُررٌ ممررا خٝفٓرراُٜ نررريو فإْرر٘ سٕٚ، ٔػررامٗل ٜررصعِ

 ا٭فرررسا  ٚنْٝٓٛررر١ عٝػررر٘، يكُررر١ يف اي ػرررسٟ يًعٓؿرررس  اتٗرررٔدَُ

ٌ  يف ٚمترٛت  ٚذبٝرا  ،ٚتهرسٙ  ذبر ّ  ادتُاع١ٝ نُخًٛقات  إٔ ضر ٝ

ِ  إٔ  ٕٚ ابػرسً  تعٌ  عدمير١  اضرت٬ٗن١ٝ  نا٥ٓرات  إ  اختصاهلرا  ٜرت

 :ٕاأضاضٝت ٕاَػهًت ايؿد  ٖرا يف تشتٚ. ازبد٣ٚ

 ٖٚررررٞ ايؿررررٓاعٞ، بايرررررنا٤ ٚتتعًررررل :ا٭ٚ  املػرررره١ً 

ِٛ ١قكررررٝ  فٗرررررٙ ٚاجملتُعررررات؛ ايرررردٍٚ بررررن ٚايتكٓٝرررر١ ايعًُٝرررر١ ٠اهلرررر

ِٛ  ايطررررٕٝس٠ يف املتكدَرررر١ يًرررردٍٚ ايغً رررر١ ٚضررررتهٕٛ ،ٚاضررررع١ ٠اهلرررر

 ٖرررررررٙ إٔ ا٫عت رررررراز يفا أخررررررًر املعسفرررررر١، ٚاستهرررررراز ٚاهلُٝٓرررررر١

 ضررررتهٕٛ بررررٌ ،اأبررررًد زسُٝرررر١ٙ أٚ أخ٬قٝرررر١ٙ تهررررٕٛ يررررٔ اهلُٝٓرررر١

ْٝا اقتؿررررررررا ْٜ ٫ٙاضررررررررتغ٬  ز،ايؿررررررررٛ بأبػرررررررر  ٜررررررررتِا ٚضٝاضرررررررر

 إ٫ تهررررررٕٛ إٔ تطررررررتٕٝ  ٫ ايٝررررررّٛ ْساٖررررررا ايرررررري فايسأمسايٝرررررر١

ٞ . ٖهررررا ٝٔررر ُت إٔ تطرررتٕٝ  ٫ ٖررر  ٚقرررشاٖا  يًٝررر١  برررن ٖادًرررد   سغ

 .ايعًِ ٚقًًٝٞ عدَنٚامٗل بايفكسا٤ ٚز٩ٚف١ إْطا١ْٙٝ يتهٕٛ

                                                           
ٞ    Blockchainاْعهاضات اي ًٛى تػن : )*(  . ٖػاّ بٔ ع اع ، عًر٢ ا٫قتؿرا  ايتػرازن

 .4255ّْٛفُت  45 -ٖر 5222زبٝ  ا٭ٍٚ  50 ا٭زبعا٤ َكاٍ جبسٜد٠ ايسٜا ،

ما   مه ماإلنؼ ن

ا ٛهههطازم٣مذ٨ ٟههه وم

متت٤ط ،م اجت ٓي متحد 

تتحيههه متمتههه وميفم

ػهه ي٩مأنمتِهه٩مبرشًههام

زتنمأنميت مادتعا٧ ه م

اىلم٣ ت هههههههههههههههه وم

اػهههت ال٣ي مٓس ههه م

ا٧عهههست ،موـههه٨٤ت نم

 أػ ػيت ن

ػت٤ نما٨٘٧  م٨٧هست٦م

ا ت٠سوههههههههههه ميفم

ا٧ؼههيٌط متا٧ يم هه م

هههه  ،متاعت٤هههه ضما ٔٛط

أدههًصاميفمامٓت هه ضمأنم

ههههص ما٧ يم ههه م٧هههنم

ت٤ههههه نمأدالٟيهههههً مأتم

 ضعيمً مأبًسا
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  ٚايرررري: ايجاْٝررر١  املػررره١ً  ٌّ  ايرررررنا٤ َررر   بسأضررررٗا تٕررر

ّٝررر ٖرررٞ اسبدٜجررر١ ٚايتكٓٝررر١ ايؿرررٓاعٞ  ايعُرررٌ منررر  يف اهلا٥رررٌ سايتغ

ٕ  ٜهٕٛ ئ ٚايي َٚتًٕ ات٘، ٚأ ٚات٘ ٚضاعات٘ ُْر  ادرص٤ً  املْطرا ا َٗ

 غري َٓافط١ يف ْفط٘ ٚضٝذد ،يًغا١ٜا ضبدًٚ   ٚزٙ ضٝهٕٛ. َٓٗا

 ايي ايرن١ٝ ٚايتٕ ٝكات ايسٚبٛتات ٘مُسا ناضس ٚسؼ َ  عا ي١

ٔ  ْعسف ٫ ايي اشبف١ٝ ايػسنات َٔ سف١ٓ ضٝدٜسٖا ٞ  أٜر َ ر  ٖر ٚٔ 

 . ٜدٜسٖا ٚنٝف ٜدٜسٖا

ّ  عذ١ً أَاّ أْ٘ ع اع بٔ ٖػاّ.   أقاف داْ ٘ َٚٔ  ،ايتكرد

 ٚاملكؿرررٛ  يٮَررراّ، بررراهلسٚب إ٫ سرررٌ ٜٛدرررد ٫ أْررر٘ اشبػررر١ٝ فرررإٕ

 َرررر  دٓرررر  إ  ادًٓ رررر ايعُررررٌ ٚأًٜكررررا املتكرررردّ، ايعررررا  َٛان رررر١

ِ  ايي ايعامل١ٝ ازبُعٝات ٞ  بازباْر   تٗرت ٌ  ،املْطراْ ٕ  بعر   َجر  زبرا

( Sustainable Development Goals) املتشرررد٠ ا٭َرررِ

 .  OECD َجٌ ،ا٭خ٬قٝات ٚمجعٝات

٘  ايعذرررسٚؽ فرررا٥ص٠. أ ذنررست  فكرررد ،اأًٜكرر   فكرررد بايفعرررٌ أْرر

 ْتٝذررر١ املطرررتك ٌ يف اي ٕايررر١ ْطررر  تصاٜرررد عرررٔ املخررراٚف نجرررست

ٞ  ٚايتٕٛز ا٫ؾٕٓاعٞ ايرنا٤  يف ٚأغرازت . املتطرازن  ايتهٓٛيرٛد

 ُررتعًٕنيً ايٓطرري ايتٛشٜرر  سررٍٛ َُٗرر١ إسؿررا١ٝ٥ إ  املطرراز ٖرررا

( فرأنجس  ضر١ٓ  08) فرأع٢ً   بًّٛ غٗا ٠ ع٢ً اسباؾًن ايطعٛ ٜن

ـّ فُٝررا َٓٗررا ٜٚترر ن ايدزاضررٞ، ٚايتخؿررـ ازبررٓظ سطرر   ؽبرر

 إٔ 9102 عرراّ َررٔ ا٭ٍٚ ايسبرر  يف ايعُررٌ عررٔ ايعرراطًن َعررد٫ت

 بٓطرر ١ املْطررا١ْٝ ايدزاضررات يتخؿررـ ناْرر  بٕايرر١ ْطرر ١ أعًرر٢

 ،%0502 املعًُرن  إعردا  ٚ ايرتبٜٛر١  ايعًّٛ ربؿـ ًٜٝٗا ،9802%

 َستفعر١  ايررنٛز  بٕاير١  ْطر ١  إٔ سكٍٙرا  لكًَر امٗل ٚا٭َرس  ايغسٜ  يهٔ

ْٝررا ًَٕٛبرر١ صبررا٫ت يف  بًغرر  سٝررح ايطررعٛ ٟ، ايعُررٌ ضررٛم يف ساي

% 0405 ٚبًغر   ٚامل ازٜر١،  ايتذازٜر١  ا٭عُاٍ خسػبٞ يد٣% 9108

 يررد٣% 0005 بًغرر  سررن يف اهلٓدضرر١ٝ، ٚاملٗررٔ اهلٓدضرر١ صبرراٍ يف

أوهه ٪مٓع٨هه ما٧ت٠ههس٪،م

ٛههبنما٧ذـههي مأنهه ممم

ي جسمع٩ماممبه ٧ طتيم

٧فوههه ٪،متا ٠لههه زم

و ا٣ ههههه ما٧ٔهههههه ،م

ا ت٠هههههس٪،متأيًوههههه م

ا٧ٔم٩مج  ً ماىلمج هدم

وههههههٕما٧عمٔيهههههه وم

ا٧ٔ  ي ما٧ت مت هت م

 ب ٧ع ندماإلنؼ ين

 ضمنؼههه  مبٌ ٧ههه ما٧هههص٣

وطتٜٔههه ميفموعههه موم

و٨ٌ بهههه مع ٧ي،هههه ميفم

ػهههههههه ٞما٧ٔمهههههههه٩م

ا٧ؼٔ زي،معيهحمب٨٘هجم

%م٧هههس مدطيعههه م8005

ا ٓهههههه ٦ما٧تع ضيهههههه م

تاإلزاضيههههه ،متب٨٘هههههجم

%ميفموعههههههههههه ٦م5.07

ا٧  سػهههه متا  ههههنم

ا٧  سػهههي ،ميفمعهههلم

%م٧ههههههس م5507ب٨٘ههههههجم

دطيعهههه مت٤  ٧ جيههههه م

 ا ٨ٔ و ومتا٧ح ػد
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ٔ  ٜصٜررد  َررا  ٖٚرررا  ٚاسباضرر ،  املعًَٛررات  تهٓٛيٛدٝررا  خسػبررٞ  َرر

 َعررد٫ت ازتفررانَررٔ  اسبررايٞ ايٛقرر  ٖررٛ ٖرررا نررإ إذا طباٚفٓررا

 ضررٝشدخ َرراذا اإًذ ،ايعُررٌ ضررٛم يف املًٕٛبرر١ اجملررا٫ت يف اي ٕايرر١

 املْطررإ ٚتُٗررٝؼ عررصٍ يف بايفعررٌ اسبدٜجرر١ ايتكٓٝررات ت رردأ عٓرردَا

  !ضبً٘؟ يتشٌ

 (0) ددٍٚ
 ض١ٓ 08) فأع٢ً  بًّٛ غٗا ٠ ع٢ً اسباؾًن ايطعٛ ٜن ًٕنيًُتع ايٓطي ايتٛشٜ 

 9102 عاّ َٔ ا٭ٍٚ ايسب  خ٬ٍ)%(  ايدزاضٞ ٚايتخؿـ ازبٓظ سط ( فأنجس

 مج١ً ْاخإ ذنٛز ايتعًُٝٞ املطت٣ٛ

 املْطرررررررررررررررررررررررررا١ْٝ ايدزاضرررررررررررررررررررررررررات

Humanities studies 
16.7 28.9 25.6 

 ّ  املعًُرررررررن ٚإعرررررردا   ايرتبٜٛررررررر١ ايعًررررررٛ

Educational Sciences and 
Teacher Preparation 

6.3 22.2 17.9 

 ٚامل از٠ ايتذازٜررررررررررررررررررر١ ا٭عُررررررررررررررررررراٍ

Business and Management 20.5 10.5 13.2 
 ٚاسباضررررررر  املعًَٛرررررررات تهٓٛيٛدٝرررررررا

Information Technology and 
Computer science 

11.7 5.1 6.9 

 ّ  ايطرررررررررًٛن١ٝ  ا٫دتُاعٝررررررررر١  ايعًرررررررررٛ

Behavioral Social Sciences 2.9 7.2 6.0 
 ايفٝصٜا٥ٝرررررررررررررررررررررررررررررر١ ايعًررررررررررررررررررررررررررررررّٛ

physics 3.2 5.7 5.0 
 ايؿرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررش١

health 5.0 4.2 4.4 
 اهلٓدضررررررررررررر١ٝ  ٚاملٗرررررررررررررٔ اهلٓدضررررررررررررر١

Engineering and engineering 
professions 

14.7 0.1 4.0 
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 {ايٕ ٝعٝررررررررررررر١} اسبٝرررررررررررررا٠ عًرررررررررررررّٛ

Life Sciences 3.7 3.9 3.9 
 ٚاملسؿرررررررررررررررررررررررا٤ ايسٜاقرررررررررررررررررررررررٝات

Mathematics and Statistics 2.0 4.0 3.5 
 ايػخؿررررررررررررررررررررررررر١ٝ اشبررررررررررررررررررررررررردَات

Personal Services 1.3 2.8 2.4 
 ايكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررإْٛ

Law 2.3 1.3 1.5 
 ٚاملعررررررررررررررررررررررررررر٬ّ ايؿرررررررررررررررررررررررررررشاف١

Press and media 1.4 1.3 1.3 
 ا٫دتُاعٝرررررررررررررررررررررررررر١ اشبدَرررررررررررررررررررررررررر١

Social Service 1.7 1.1 1.3 
 ايفٓرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٕٛ

Arts 0.9 1.2 1.1 
 ٚاي ٓررررررررررررررررررررررررررررررررا٤ ايعُرررررررررررررررررررررررررررررررراز٠

Architecture and construction  2.9 0.3 1.0 
 ٚاملْتررررررررررررراز ايتؿرررررررررررررٓٝ  عًُٝرررررررررررررات

Manufacturing and 
production processes 

0.3 0.3 0.3 

 اي ٦ٝررررررررررررررررررررررررررررررررررر١ محاٜررررررررررررررررررررررررررررررررررر١

environment protection 1.0 0.0 0.3 
 ا٭َرررررررررررررررررررررررررررررررررٔ خررررررررررررررررررررررررررررررررردَات

Security services 1.0 0.0 0.3 
 ايٓكرررررررررررررررررررررررررررررررررٌ خررررررررررررررررررررررررررررررررردَات

transport services 0.3 0.0 0.1 
 اي ٕٝررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس٠

Veterinary 0.0 0.0 0.0 
 ايصزاعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر١ 

Agriculture 0.0 0.0 0.0 
 100 100 100 اجملُٛن

ٔ  تكدٜس١ٜ بٝاْات: املؿدز  ايعاَر١  اهل٦ٝر١  - ايعاًَر١  ايكر٣ٛ  َطرض  َر

 .يإلسؿا٤
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 ٞػبررخس بٕايرر١ ٖررٛ بايفعررٌ لكًَررامٗل بررإٔ طٝ رر١ ٚفررا٤.    رر ٚعٞك

ُٗرر ٚايرتبٜٛرر١، املْطررا١ْٝ ايعًررّٛ  يطرر٤ٛ زمبررا ،نررجريٕٚ دٗرر١ َررٔ ِْف

ٔ  ايفرس   َعسفر١  ٚعدّ ايتخٕٝ  ٘  َرٛط ٞ  قدزاتر ٔ  ؛ا٭ؾرً ٔ  ٚيهر  َر

ٞ  بٕاير١  أضر اب  أسد فإٕ ،أخس٣ د١ٗ ّ  خسػبر ٛ  املْطرا١ْٝ  ايعًرٛ  ٖر

ِ  برردٚزِٖ ا٫عرررتاف  عرردّ ٍ  سررا٫ت  يف خؿٛؾررا ٚأُٖٝررتٗ  ايتشررٛ

ِ  عًر٢  تر٪ثس  ٚايري  ،ٖررٙ  ايطسٜع١  اي ػرس١ٜ  ٚايرٓفظ  ٚايطرًٛى  ايكرٝ

 . ن ري بػهٌ

ٍ  َر   املٓٝرف  َٗا.   ٚاتفك  ٕ  ايكرٛ   ٠ٗردِ امٗل ايٛظرا٥ف  بعر   برأ

 ايعؿررس َرر  تتفررل ٠ددٜررد ٚظررا٥ف ضبًررٗا ؼبررٌ ضررٛف بررا٫ْكسا 

ٌ  َهتر   يف إسؿرا١ٝ٥  آخس ففٞ ْعٝػ٘، ايرٟ ايتهٓٛيٛدٞ  ايعُر

 سطرر  اشبررسػبن بعررد  املتاسرر١ ايٛظررا٥ف عررد  ملكازْرر١ بأَسٜهررا

 عًررِ ربؿررـ يف املتاسرر١ ايٛظررا٥ف عررد  إٔ دَدررُٚ ،ربؿررـ نررٌ

 سػبناشبرر عررد  فررٛمٜ خل... إ ا٫ؾررٕٓاعٞ ٚايرررنا٤ ايهُ ٝررٛتس

 ايعًررّٛ أٚ اهلٓدضرر١ ربؿررـ عهررظ عًرر٢ ،ايتخؿررـ ٖرررا َررٔ

ٍ  فإٕ يريو املْطا١ْٝ؛ ـ  ٖررا  ايػر اب   خرٛ ٘  ايتخؿر ِٓ  ٚفسٚعر  َٗر

 ٖرررا  يف ايدقٝكرر١ ايتخؿؿررات ازباَعررات سٛف٢ُترر إٔ ٚػبرر  ا،دررْد

 .  اجملاٍ

ٌٔيٚ يٓررا بايٓطرر ١ لكًَررامٗل إٔ فررري٣ ايدْرردْٞ ضبُررد. أ أَررا  هرر

 املٕٓكر١  عُّٛ. بايسن  ٚايًشام  ا ز٠امل ٚعدّ سايتأّخ ٖٛ ايػعٛب

ُُِٜ َٚرررا  ايرررج٬خ ايؿرررٓاع١ٝ ايجرررٛزات طافتررر٘ ايجايرررح بايعرررا  ٢طررر

 .  ايسابع١ ضتٕٛفٓا فٌٗ تٓتذ٘، ملا َطتًٗو صبس  ٚأؾ ض ايطابك١،

 اضرررتشٛاذ خبؿرررٛف أْررر٘ برررسُٖن عررر ري.   أغرررازت سرررن يف

 ا٫ؾررٕٓاعٞ ايرررنا٤ يف ٚتفٛقٗررا اي ػررس عًرر٢  ٗرراٚتغًٟ ايسٚبٛتررات

ّٛ ٛ  فإٕ ايراتٞ؛ زٖاٚتٕ ٌ  َسعر   ايطرٝٓازٜ ٘  ،بايفعر  ايٛقر   يف يهٓر

م دطماعله تي ميفميف

و٤تدما٧ٔمه٩مبؤوطي٤ه م

ٓهههههههسزمم ٠ ضنههههههه 

ا٧ ُهههه تٝما ت عهههه م

ما٧ذطيعلمعؼدم بٔسز

ههسمأنم ٣هه٩متذلههم،مت جد

ٓههههههسزما٧ ُهههههه تٝم

ا ت عهه ميفمتذلههمم

٨ٓهههههه ما٤٧م يهههههه تطم

تا٧ههص٣ ءمامكههٌ  ٓ م

000ما٧هههرميٜههه ٞمٓهههسزم

ا٧ذههطيعلموههنمههههصام

 ا٧تذلم

ٓم ٪ما  ٠ٌ متوه م

ي ؼهههههم بمب ٧ٔههههه ،م

ا٧ل ٧حمً ٛت ما٧ل ضاوم

ا٧لههههه  ٓي ما٧هههههلالثم

ا٧ؼهههه ب٠ ،متأكهههه حم

 موعههطزموؼههت ٥٨م هه

ت تعهههههههه ،مٛ هههههههه٩م

 ػتٌ ٛ  ما٧طابٔ 
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 اضرررتدٜٖٛات إْتررراز َرررٔ عًٝٓرررا ٘فسُقررر مِت منٕرررٞ ضرررٝٓازٜٛ ْ٘فطررر

ٌ   برايٕ    ذيرو  ٜعري  ٫ٚ ٖٛيٝٛٚ ، ٔ  ايتكًٝر ٕ  َر  ايسٚبٛترات  ثرٛز٠  غرأ

 ضررتهٕٛ املطررتك ١ًٝ اسبررسٚب إٔ فررايسأٟ ا٫ؾررٕٓاعٞ؛ ٚايرررنا٤

ّٛ ٖٓرراى ٖررٌ: فٗررٛ ايتطررا٩ٍ أَررا. ايرردٍٚ بررن ٚآيٝرر١ٙ تكٓٝرر١ٙ  َررٔ فربرر

ٔ  ٚظرا٥ف  عًر٢  ايسٚبٛترات  ضرٕٝس٠   يرردٜٓا ٜؿر ض  حبٝرح  اي ػرس  َٚٗر

 زضررِ ٜٚعتُررد 81:81 َٓاؾررف١ ا٭َررس إٔ فررايسأٟ أنجررس؟ ٕٛعرراطً

 ٖرررٌ مبعٓررر٢ ايٝرررّٛ، زٙكرررٔسُْ إٔ ميهرررٔ َرررا عًررر٢ املطرررتك ٌ ٬ََرررض

 َٝطررس٠ ايتكٓٝرر١ ضررتهٕٛ أّ طفررٜسَُ بػررهٌ ايتكٓٝرر١ عًرر٢ ضررٓعتُد

َُ ٚٔٗ ّ  ْسغر   ٫ فُٝا َٓٗا ْٚطتفٝد سبٝاتٓا ١ًط ٘  ايكٝرا ٔ  بر ٍ  َر  أعُرا

  ؟قا١ُ٥ ملػانٌ َ تهس٠ سًٍٛ ملػبا  أٚ

 ظررٌ يف ايٛظررا٥ف َػرره١ً إٔ فررري٣ املػررٝكض ضبُررد.   أَررا

 يٝطر  ( اٯير١  َ  ايعا  فٝٗا ٜٓدَر ٚايي) ايسابع١ ايؿٓاع١ٝ ايجٛز٠

 ايررج٬خ ايؿررٓاع١ٝ ايجررٛزات َررٔ ثررٛز٠ نررٌ ففررٞ. ددٜررد٠ َػرره١ً

 .  ايطٝٓازٜٛ ْٚفظ ايط٪اٍ ْفظ تهسز ١،ايطابك

ٔ  ٜ رردٚ أْرر٘ إ  ظبررِ زٜررا .   ذٖرر  َتؿررٌ، ضررٝام ٚيف  َرر

 : نفسٜك ٖٓاى إٔ ايٓكاغات خ٬ٍ

 ٍٚاملطررتك ٌ يٛظررا٥ف َطررتعدٜٔ غررري بأْٓررا َتػررا٥ِ: ا٭، 

 .  قامت١ ايؿٛز٠ ٚإٔ

 ْٞٚظرررا٥ف َرررٔ( قًرررل غرررري ا٭قرررٌ عًررر٢ أٚ) َتفا٥رررٌ: ايجرررا 

ٔ  ،ايتغرٝري  تًٕ   مبساسٌ َسزْا أْٓا باعت از املطتك ٌ ٔ  َٚر  املُهر

 .  ازبدٜد٠ ا٭عُاٍ َتًٕ ات َ  فايتهّٝ

٘  إ  ظبِ زٜا .   ٚأغاز  ،أضر اب  يعرد٠  ا٭ٍٚ ايفسٜرل  َر   أْر

 :ًٜٞ فُٝا إػباشٖا ميهٔ

ا٧ههههطأيمأنما٧حههههطتيم

ا ؼههت٠ ٨ي مػههت٤ نم

لمت٠ يهههً مت ٧يهههً مبههه

 ا٧ست٦

وـ٨٤ ما٧ ُ تٝميفم

٩ُما٧له ض ما٧له  ٓي م

ا٧طابٔههههه ماتا٧تههههه م

ي ههسوممٛي هه ما٧ٔهه ،م

وهههٕماآل٧ههه ءم٧يؼهههجم

وـ٨٤ مجسيس 0مٜٛ م

٩٣مث ض موهنما٧له ضاوم

ا٧لههههه  ٓي ما٧هههههلالثم

مت٤هطضمنٜهؽم ا٧ؼ ب٠ ،

ا٧ؼهههههئا٦متنٜهههههؽم

 ا٧ؼي  ضي 
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 ايتكٓٝررررات تٕ ٝررررل بررررإٔ ايتُٕٝٓررررات نررررٌ َررررٔ بررررايسغِ -0

ٔ  طبتًفر١  اأْٛاًعر  ضرتخًل  املطتذد٠ ٔ  ايٛظرا٥ف  َر  ا٫ضرتعدا   ميهر

ٔ  املًٕرٛب  يًعرد   ايٓٗا٥ٝر١  احملؿ١ً إٔ إ٫ هلا، تأٌٖٚاي  ايٛظرا٥ف  َر

ٌِ ضررٝهٕٛ ْٝرر ًَٕررٛب ٖررٛ ممررا بهررجري أقرر  اٯيرر١ ٭ٕ ب طرراط١ ؛اساي

 ايٛظررا٥ف َررٔ  شررِدَُ غررري عررد  يف املْطررإ عررٔ بررد٬ٜٙ ضررتهٕٛ

 فٝٗررا املْطررإ اضررت داٍ ميهررٔ ٫ ايرري ايٛظررا٥ف ٚعررد . ٚاملٗرراّ

ًَ ٜتكا٤ٍ ًَ ٞؽبتف ٚقد ّٜٛ، بعد اٜٛ   .َا اٜٛ

 ٚظرررررا٥ف تٛيٝرررررد أ ٚات َرررررٔ ايٝطرررررري  إ٫ منًرررررو ٫ أْٓرررررا -9

 ٌ ٞ  بػررهٌ املعتُرد٠  ٖٚررٞ ،املطرتك   اسبدٜجرر١ ايتكٓٝرات  عًرر٢ أضاضر

 ،Blockchain تػررررن ٚاي ًررررٛى ،ا٫ؾررررٕٓاعٞ ايرررررنا٤ َررررٔ)

 ،ٚايسٚبٛترررات  ،ايكرررخ١ُ اي ٝاْرررات  َٚعازبررر١ ،ا٭غرررٝا٤  ٚإْرتْررر 

 (.ٚغريٖا

 عررراًَٞ عًررر٢ نررر ري بػرررهٌ املطرررتك ٌ ٚظرررا٥ف تعتُرررد -0

 ازبٗررٛ  نررٌ َررٔ ٚبررايسغِ. ٚايتٕررٜٛس ٚاي شررح ٚا٫بتهرراز برردانامل

ٌّ  ،ايٕسٜرل  بداٜر١  يف ٍاصْ ٫ ْٓاإ إ٫ اجملا٫ت، ٖرٙ يف امل رٚي١  ْٚكر

 .اجملا٫ت ٖرٙ يف ض كتٓا ايي ايدٍٚ َٔ نجري ت ري٘ عُا انجرًي

 ايعًررررّٛ عًرررر٢ ايرررر٬شّ َررررٔ أنجررررس  صسن٢ررررُْ ٍاصْرررر ٫ أْٓرررا  -4

ٔ  أُٖٝتٗرا،  َٔ سغِباي ا٫دتُاع١ٝ، ِ  بٗررا  يرٝظ  يهر ٌ  ايهر  اهلا٥ر

ٞ  زبر   إٔ ٚايٓتٝذ١. فٝٗا املتخؿؿن َٔ  ايتخؿؿرات  ٖررٙ  خسػبر

 .هلِ املٓاض ١ ايٛظا٥ف ػبدٕٚ ٫ ازباَعات َٔ

 املطتك ٌ بٛظا٥ف املست ١ٕ املغها٫ت دباٚش آيٝات : 

 أٟ - ايدٚيرر١ عًرر٢ اٚادً رر ٖٓرراى إٔ فاقررٌ ؾرردق١.   ٜررس٣

 ايعررٝؼ َررٔ ا٭ ْرر٢ اسبررد ٚيررٛ تررٛفريي ا،ٚغررعً  سهَٛرر١ - ٚيرر١

ٔ  ايٓعرس  ٚبؿسف. َطتك ًٗا... غ ابٗا ٚخاؾ١ يػع ٗا، ايهسِٜ  عر

أن  ممممن٥٨مامما٧يؼرَيم

وهههههنمأزتاومت ٧يهههههسم

تُهه تٝما ؼههت٠ ٩،م

تههههه ما ٔتمههههس م

بـ٩٤مأػه يسمٓهبم

 ا٧ت٠ ي وما٧حسيل م
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 إٔ عًٝٓرا  املًُه١، َٚٓ٘ ايعا ، ضٝػٗدٖا ايي ايتك١ٝٓ ايتٕٛزات

ٌ  ترٛفري  عرت  يػع ٓا ايهسِٜ ايعٝؼ  سٛف٢ُْ ٌ  َٓاضر   عُر  غراب  يهر

ٖ ر  قرد ٚ ضرُٝا  ٫ َطرتشٌٝ،  غري ذيو تٛفري إٔ ٚا٫عتكا . ٚغاب١ ٚ  

ُْر  اًْٛعر  َٚتُٝرص٠،  َُٗر١  ط ٝع١ٝ ثسٚاُت ب٬ ْا اهلل  ايتخٕرٝ  . اٚن

 ايٓ ًٝر١  أٖردافٓا  يٓرا  لشك٢ُٜ إٔ ميهٔ ايطًِٝ امل ازٟ - ايطٝاضٞ

 اي ٕاير١  َٔ عاي١ٝ ْط ١ يدٜٓا تهٕٛ ٫ إٔ املِٗ. ا٭متت١ َٛاد١ٗ يف

 ٫ إٔ ػبررر . يررر٘ ْٗاٜررر١ ٫ اقرررٕساب إ  سٝاتٓرررا ذبٝرررٌ إٔ ميهرررٔ

. ب٬ ْرا  خرازز  َص ٖرس٠  ٖٞ ايي ايتك١ٝٓ بايتٕٛزات اجرًين ْهرتخ

ٕ  إٔ ػبر   ٚاملْطا١ْٝ ا٫دتُاع١ٝ املط٪ٚي١ٝ إٜفا٤ ٘  تهرٛ  ا٭ٚيٜٛر١  ير

 اي ٝرٛت،  يف عراط٬ٙ  غر ابٓا  ْٚرتى يًسٚبٛت ًْذأ ٫ إٔ ػب . عٓدْا

 ايررتكي ايتكرردّ إٔ فٕاملررا ،أخررس٣ ْاسٝرر١ َٚررٔ. ايككرر١ٝ ٖررٞ تًررو

 قرد  ايٓٗا١ٝ٥ ايٓتٝذ١ ٕإف ؛أعُاٍ ع٢ً ضٝكك٢ نُا أعُا٫ٙ دٛي٢ضُٝ

ٛ  ٖررٙ  ب٬ ْرا  يف ُٜٗٓرا  َرا . إغها٫ٙ ٌُٔجُت ٫ ٕ  ٫ إٔ ٖر  ٖٓراى  تهرٛ

 . اٯٕ سايٓا ٖٛ نُا ازبٓطن، بن يً ٕاي١ َستفع١ ْط ١

 ضًِٝ، ربٕٝ  َطأي١ املطأي١ إٔ ع٢ً طٝ ١ ٚفا٤.   دتٚأٞن

٢ُٕٜ ٫ ايٛظررا٥ف مبطررُٝات املدْٝرر١ ٚاشبدَرر١ ٚايعُررٌ ايتعًررِٝ  ٕٕررٛخ

ٕ  اسبايٝرر١ اي ٕايرر١ ملٛادٗرر١ اًَعرر ٢ٕررُْ فُترر٢! اٯ  املتٛقعرر١ يً ٕايرر١  خ

 يف ضرررسٜ  دساسرررٞ ٌٚتررردّخ طرررٛاز٨، سفررر١ٗغ إ  عبتررراز ايكا َررر١؟

ٔ  عرد٠  دٛاْ  ٕ  يتكرُ ٘  يإلْطرا  خايرد .    ٚعٞكر . َطرتك ٬ٙ  نساَتر

ِ  ٠ٚشاز دَرُتر  إٔ ق ٌ بأْ٘  ٖٝؼ بٔ ٞ  ايتعًرٝ  ايرتبٝر١  ٚشاز٠ َر   ايعراي

 املٛا٤َرر١ عًرر٢ تعُررٌ عُررٌ مس َٚفرر عًٝررا زبٓرر١ ٖٓرراى ناْرر  ِٝٚايتعًرر

 َرررٔ نػباشبرررس تٛدٝررر٘ أٖررردافٗا أسرررد ،ايرررٛشازتن برررن ٚايتٓطرررٝل

 قرررردزات ٚتهٝٝررررف املًٕٛبرررر١، ايتخؿؿررررات إ  ايعرررراّ ايتعًررررِٝ

 ضرررٛم ٫ستٝادررراتا ٚفٙكررر نػباشبرررس أعررردا  ٫ضرررتٝعاب ازباَعرررات

ههههه م ٗ ٛط نحتههههه جماىلم

ًههههه اضة،متتهههههسد ٩م

جطاعههه م يهههٕميفم

ج انههدمٓههس م٧توههمنم

٧ننؼههههه نم٣طاوتههههه م

 وؼت٠ الً
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ِ  َتًٕ رات  ذبكٝرل  ٖردف  جباْر   ايعٌُ، ٞ  ايتعًرٝ ِ  َٔر  ايعراي  ايتعًرٝ

 املعًُرن  ٚأعدا  املعًُن، إعدا  صباٍ يف خاؾ١ ٚايعهظ، ايعاّ

ٕ . املًٕررٛبن  ٖررٛ ٚايررٛشٜس ،يًتعًررِٝ ٚاسررد٠ ٚشاز٠ أؾرر ش  ٚقررد ٚاٯ

 ٚاملٗررري، ايرررتكي يًتررردزٜ  ايعاَررر١ امل٪ضطررر١ إ از٠ صبًرررظ ز٥رررٝظ

ّٔ  ايتخؿؿررات سؿررس ٖررٞ املعكرر١ً. اَٝطررًس أؾرر ض ا٭َررس إٔ فررايع

 ازباَعررررات ٚ عررررِ املطررررتك ٌ ٚظررررا٥ف يػررررغٌ املًٕٛبرررر١ ٚا٭عرررردا 

 يف ذيررو يتشكٝررل َ ررا زات ٖٚٓرراى .املًٕررٛبٖررٛ  ٖٚرررا يتشكٝكٗررا،

 بسْرراَر يف ايطررا ع ٞضرررتاتٝذامل فاهلرردف ايتعًررِٝ؛ ٚشاز٠ ٕرر ُخ

ّٛ  ايتُٓٝرررر١ يتً ٝرررر١ ايتعًررررِٝ قرررردزات تعصٜررررص:)ٖررررٛ ايررررٛطي ٍايتشرررر

  (.ايعٌُ ضٛم ٚاستٝادات

ُِ  ملرا  ٝؼ ٖ بٔ خايد.   عس  ايطٝام ٖرا ٚيف  تكسٜرس " ٓ٘تكر

 إعردا   َٔ" ايطعٛ ١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف ٚايعٌُ ايٛظا٥ف َطتك ٌ

 ُرا ٣ ُد املٛافرل  9102 فتاٜرس  غرٗس  يف ٚايؿرا ز  ا٭غرس،  صبُٛع١

 املًُهرر١ اضررتعدا  ملررد٣ ايتكسٜررس ٜػررري سٝررح ٖررر،0441 اٯخررس٠

ٌ  ملٛقرٛن  ايطعٛ ١ٜ ايعسب١ٝ ٌ  َطرتك  ٔ  عرد   عًر٢  َٞٓر ُب ٚقرد . ايعُر  َر

  زاضرر١ جباْرر  ايعُررٌ، َطررتك ٌ َٛقررٛن سررٍٛ فرراتٚامل٪ٞي ٜسايتكرراز

 ٚذبدٜرد  ،يًًُُهر١  اسبايٞ ايٛق  ملعسف١ ايع٬ق١ ذٟٚ َ  َٝدا١ْٝ

ٌ  ث٬ثر١  ٖٓراى  إٔ إ  ايتكسٜس ٌٚتِٛؾ. املطتك ١ًٝ ا٫ستٝادات  عٛاَر

 ايٛظررا٥ف َٚتًٕ ررات دررٛ ٠ عًرر٢ ٚبايتررايٞ ايعُررٌ ضررٛم عًرر٢ سترر٪ٔث

 :ٖٞ ،املطتك ١ًٝ

 ّٝ  .ايعا١ًَ ايك٣ٛ يف سايتغ

 ايتك١ٝٓ ّتكّد. 

 ايعٛمل١. 

ا ٔوهه٨ مههه مع ههم

ا٧تذللهه ومتا ٓههسازم

ا ٨ٌ بهههه م٧ـهههه٩٘م

ت٠ ٩متُههه تٝما ؼههه

تزٓهههه ما٧ع ؤهههه وم

 ٧تح٠ي٠  
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 ا٫قتؿررررا ٟ ّايتكررررّد يف املًُهرررر١ اضررررتُساز إٔ إ  ٌٚتِٛؾرررر

 ٚذبكٝرل  ،(ّ 9105 يعاّ ايعا   ٍٚ ٭غ٢ٓ 00 اٍ املست ١) اسبايٞ

 ٖررٛ ٚاسررد ز٥ٝطررٞ عاَررٌ لذبٟكرر عًرر٢ عتُرردٜ 9101 املًُهرر١ ز٩ٜرر١

ّٛ اي َر   فيًتهّٝ ٚاملٗٝأ٠ املطتعد٠ ايعا١ًَ ايك٣ٛ)  ايٛظرا٥ف  يف ٍتشر

 (.  ايعٌُ َطتك ٌ ٌػه٢ُت ايي ٚاملٗازات

 املطتك ٌ ٚظا٥ف تٕٛز َٛان ١ يف ايتعًِٝ  ٚز: 

ْٝر  ؼبًٝٓرا  ايػر اب  عٔ اسبدٜح إٔ ايغاَدٟ ْٛف.   تس٣ ا تًكا٥

 ايؿررٓاع١ٝ ايجررٛز٠ ملخسدررات دٗٛشٜتٓررا َررٔ ا٭ٖررِ ايػررل تٓرراٍٚ عبررٛ

 ٪ْطرررررٜٔ إٔ يًتعًرررررِٝ ميهرررررٔ فهٝرررررف ايتعًرررررِٝ، ٖٚرررررٛ ايسابعررررر١

ٝٔررُٜٚ ايتهٓٛيٛدٝررا  بررن ْررٛاشٕ إٔ ميهررٔ ٚنٝررف ٚظا٥فٗررا؟ َررٔ سغ

 - ا٫ؾررٕٓاعٞ ايرررنا٤ َررٔ ايكررا ّ ازبٝررٌ ٜتررٛ  إٔ استُررا٫ت

 ايي املْطا١ْٝ ايكِٝ ع٢ً اسبفاظ ٚبن أبٓا٥ٓا، تعًِٝ- ايسٚبٛتات

 إٔ ْسٜررد ٫ املطررتك ٌ؟ يف ايتعًررِٝ طبسدررات أٖررِ تهررٕٛ إٔ ػبرر 

ًَر  طبتًرف  ٚاق  إ  ايٞاسب ايتعًِٝ ٚاق  َٔ ْكفص ٕ ا متا ٕ  بردٚ  قرُا

ٞ  ،اَطر كٙ  ذنسْاٖا ايي ٚظٝفت٘ ايتعًِٝ قٕان ٜ٪ ٟ إٔ  تُٓٝر١  ٖٚر

 .إٓ يف ٚايٛددإ ايعكٍٛ

ّٛ ٚيف  ٚظرررا٥ف أشَررر١ دبررراٚش فرررإٕ ،املػرررٝكض ضبُرررد.   زتؿررر

 :أضاضٝن عاًَن ع٢ً ٜستهص املطتك ٌ

 شايرر  فُررا. ايجررٛز٠ ٖرررٙ ملٛان رر١ ا٭ضرراع فٗررٛ ايتعًررِٝ، -0

 ايٕر٬ب  تًكرن  ع٢ً أغً ٝتٗايف  قا١ُ٥ - يٮضف – اْعٓد ٖراملٓا

 اضرررتدان يف قرردزتِٗ عًرر٢ اخت ررازِٖ ٜٚررتِ ،املعررازف َررٔ صبُٛعرر١

ٕ  دباٚشت اٯي١ ٕإف غو ٫ٚ! املعازف ٖرٙ  ،ايكردز٠  ٖررٙ يف  املْطرا

ٌّ  .َطتُس بػهٌ تتذاٚشٙ ٚضتع

تح٠ي١مضإي ما م٤٨ م

ئتمهههسمٓههههبمم8000

تح٠ ١مٓ وه٩مضتي هم

تاعهههسمهههه ماا٠٧ههه  م

ا٧ٔ و٨هه ما ؼههتٔس م

م٨٧ت٤ي ٝموٕم تا  يؤ 

ا٧تح  ٦ميفما٧ ُ تٝم

تا  هههه ضاوما٧تهههه م

ههههه٤ ٩موؼهههههت٠ ٩م تـ 

 ا٧ٔم٩ء0م
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 ايي ا٭عُاٍ عد  ضٝتصاٜد املطتُس، ايسٚبٛتٞ ّايتكّد َ  -9

 ايعُررٌ فررإٕ غررو ٚبرر٬. بٗررا املْطررإ ٚاضررت داٍ اقتشاَٗررا ٕٝ ٜطررت

ٍ  ضٝتِ ايسٚتٝي أٚ ايٝدٟٚ ٕ  اضرت دا ٘  املْطرا ٔ  ،باٯير١  فٝر ٔ  يهر  ير

ٍ  ايسٚبرٛت  ٜطتٕٝ  ٌ  اضرت دا ٞ  ايعُر  ،(creative work) املبرداع

ٖٔر  ايّٝٛ املتكد١َ ا٫قتؿا ٜات َٔ اعدً  ظبد ٚايرٟ  نٛا زٖرا  ٌت٪

 . عًٝ٘

 ا٫ٖتُرراّ ايكررسٚزٟ َررٔ إٔ حملٝرراا َطرراعد.   أنررد ٚبرردٚزٙ

 َطررازات أٚ ددٜررد٠ أقطرراّ يفررتض َسْرر١ ٚإدررسا٤ات قررسازات بٛدررٛ 

ٌ  َتًٕ رات  َ  ٚتتهٝف املتغريات َ  تٓطذِ  يف ايٛظٝفٝر١  املطرتك 

 ايعٓاٜرر١ قررسٚز٠ َرر  ،ٚاملادطررتري ٚازباَعٝرر١ ايجاْٜٛرر١ املساسررٌ نررٌ

ُْرر ايطررٛم حبادرر١  َررٔ ازبدٜررد٠ ا٭دٝرراٍ إٔ غ٬س ررُٜٚ. اٚنٝٙفرر ان

ٕ  ٚازباَعرات  ايجاْٜٛرات  يف ٚايفتٝرات  ايػ اب ّ   ؼبًُرٛ  ايهرجري   ايٝرٛ

 ٚايرري ،ازبدٜررد٠ املٗررٔ َرر  تتهٝررف إٔ ميهررٔ ايرري ايكرردزات َررٔ

 يف ايٛقرر  املٗررِ َررٔ ،ضبررد ٠ ٚبؿررٛز٠. أفكررٌ  خرر٬ٙ هلررِ ضررتتٝض

 :ايتاي١ٝ ايٓكاط ا٫عت از

 ٌأْعُررر١ ٖرررٛ ايتغرررٝري َٛان ررر١ يف ايصاٜٚررر١ سذرررس ضرررٝع 

 املٓعَٛر١  تٕٜٛس ازبٛاْ  أِٖ فُٔ ٚازباَعٞ؛ يعاّا ايتعًِٝ ٚبساَر

 نررٞ ايتعًُٝٝرر١ ايهررٛا ز ٚتأٖٝررٌ ترردزٜ  عًرر٢ ٚايعُررٌ ايتعًُٝٝرر١

ِ  سٝرح  ،اسبدٜجر١  ايتهٓٛيٛدٝرا  َر   تتعاٌَ ٞ  يف ٖررا  ضٝطرٗ  املكر

 .املطتك ٌ عبٛ

 ايػرر هات تٕ ٝكررات فسقررتٗا ايرري ايهرر ري٠ ايتشرر٫ٛت 

 يف ايٓعرس  إعا ٠ ٢ًع املع٬ّ أقطاّ عٌُ أ١ُٖٖٝ تفس  ا٫دتُاع١ٝ

ٕ  ٫ ست٢ ادرزْٜ ٚتغٝريٖا َٓاٖذٗا ُ  تهٛ  َرا٫  ايٕر٬ب  ِع٢ًر ُٜ ٔن

 .ب٘ هلِ ساد١

امهههههت ٪مب جهههه زم

ٟههههطاضاومتاجههههطاءاوم

وطنهه م٧ٜههتحمأٟؼهه ٪م

مجسيهههس مأتموؼههه ضاو

ت ؼههههههههع موههههههههٕم

ا ت٘هههرياومتتت٤يهههٝم

وهههههههٕموت٨ٌ ههههههه وم

ما٧ ُيٜي م ا ؼت٠ ٩

يفم٣ههههه٩ما طاعههههه٩م

ا٧ل ن يهه متا٧ع ؤيهه م

تا  جؼههههتري،موههههٕم

رضتض ما٧ٔ  ي مبح جه م

 ًٜ مت٣ي  ا٧ؼ ٞم٣ ،

ٓم٩مأٟؼه ٪ماإلٓهال٪م

ٓبمآ ز ما٧ ِطميفم

و  هع هه متت٘يريههه م

جههصضي، معتههبمممت٤هه َنم

٨ هه ما٧ٌههاليم ٣َمههنمئ 

 و ممع ج م٧  مب 
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 ِٗع١ًُٝ يف امل ّٛ ْٕ املطتك ٌ ٚظا٥ف عبٛ ٍايتش ِٕ دزىُْر  أ  أ

ْٕ املِٗ َٔ ٌ  ٖررا  َعٕٝرات  َ  ايتعاٌَ شطُْٔ أ  ْرٓذض  ٚإٔ ،املطرتك 

 عررردّ ٜعررري ٫ املطرررتك ٌ عرررٔ اي شرررح ٚإٔ ٚاضرررتجُازٙ، إ ازتررر٘ يف

 نٝرف  ٚإمنا ؛اجملتُ  ؼبتادٗا ضٝعٌ ايي بايتخؿؿات ا٫ٖتُاّ

 إ از٠ عًررر٢ قررردز٠ٙ أنجرررس ػبعًرررٗا َرررا ايتخؿؿرررات هلررررٙ ْكرررٝف

 بايهفررا٤ات ايعٓاٜرر١ ٚنررريو َعٕٝاترر٘، َرر  فٚايتهّٝرر املطررتك ٌ

 ٖررررا شَررراّ تكرررٛ  إٔ  فررررت ُٜ ايررري امل ازٜررر١ ٚايكٝرررا ات ايتعًُٝٝررر١

ّٛ  ايري  امل ازٜر١  ٚايكٝرا ات  ،املٗٓرٝن  ٚدرٛ   برن  ايتٛاشٕ شبًل ٍايتش

 .َٓٗا ٚاملفا ٠ اي ػس١ٜ املٛاز  تٛظٝف ٔشَطُت

 ملٛادٗرر١ املكرتسرر١ اسبًررٍٛ َررٔ صبُٛعرر١ٙ ظبررِ زٜررا .   ٚطررس 

 :ًٜٞ فُٝا ٚتتُجٌ ،املطتك ٌ بٛظا٥ف املتعًك١ ايتشدٜات

 ٚاشباؾرر١ ٚايتعًُٝٝرر١ اسبهَٛٝرر١ اي شجٝرر١ ازبٗررات سررح -0

 ٚايتٕرررٜٛس اي شرررح صبررراٍ يف ٚاملررراٍ ٗررردازب َرررٔ املصٜرررد ٍْرب ررر عًررر٢

 .اسبدٜج١ ايتكٓٝات صباٍ يف اخؿًٛؾ ٚا٫بتهاز،

9-  ٕ ّ  يف ازباَعرات  َٔ ط٬ب ربسٜر يتكًٌٝ ايٛق  سا  ايعًرٛ

 ٖرررررٙ يف َٓٗررررا ْعرررراْٞ ايرررري ايتخُرررر١ إ  بررررايٓعس ،ا٫دتُاعٝرررر١

ٍ  ؿررٍع ُْ إٔ ٚميهررٔ. أُٖٝتٗررا يعرردّ ٚيررٝظ ايتخؿؿررات  يف ايك ررٛ

ٞ  يف املك رٛين  غري ٚذبٌٜٛ ،تطًٗٝ٘ َٔ بد٫ٙ ايتخؿؿات ٖرٙ  براق

  .إيٝٗا ايتخؿؿات

 ايتكٓٝرر١ ايتخؿؿررات يف ا٫غبررساط عًرر٢ ايػرر اب تػررذٝ  -0

ٔ  َصٜرد  ٚفتض ق ً٘، َا أٚ ازباَعٞ املطت٣ٛ ع٢ً ضٛا٤  ايهًٝرات  َر

 .تؿعٝ ٘ ٚيٝظ فٝٗا ايك ٍٛ ٚتطٌٗٝ ،اجملاٍ ٖرا يف ٚاملعاٖد

 َررٔ ٜسغرر  ٔمٖلرر ايتكٓٝرر١ اجملررا٫ت يف تأٖٝررٌ بررساَر  ْقررٚ  -4

 .اختؿاؾِٗ صباٍ يف ٚظا٥ف ػبدٕٚ ٫ ايرٜٔ اشبسػبن

ههٕمبههطاوممتؤهيهه٩م َتهر

يفما ع موما٧ت٠ ي م

 َههههنميطٗههههدموههههنم

ا٧ذههههطيعلما٧ههههصينممم

يعههستنمتُهه تٝميفم

 وع ٦مادتل ك  
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 ٚإٔ ،part time ازبص٥ررٞ بايٛقرر  ايعُررٌ ثكافرر١ تٛضررٝ  -8

ِ  ٜهٕٛ  قكرا٤  ٚيرٝظ  ٚا٭ ا٤ املْتادٝر١  أضراع  عًر٢  ايعراًَن  تكٝرٝ

 .  ايٛظٝف١ يف ايطاعات َٔ ضبد  عد 
 

ʘ التىصًات: 

 ايعًُٝررر١ طبسدرررات ذبدٜرررد يف ايعُرررٌ ضرررٛم إغرررساى أُٖٝررر١ -0

ٔ  ايفعًٝر١  ٚاملعًَٛات اي ٝاْات اضتكا٤ ٜتِ حبٝح يتع١ًُٝٝ،ا  عر

ٌ  ٚشاز٠ يد٣ املٗٔ إسؿا٤ات ٚاق  َٔ ايعٌُ ضٛم   ٚٚشاز٠ ايعُر

 ايتعًِٝ؛ طبسدات ٝاتإضرتاتٝذ ٢ُت ٓ ٚعًٝٗا ، املد١ْٝ اشبد١َ

 .ايطعٛ ١ٜ ايعٌُ ضٛمٚ ايتعًِٝ طبسدات بن املٛا١َ٤ يتشكٝل

 عًرر٢ ٚاشباؾر١  يتعًُٝٝر١ ٚا اسبهَٛٝر١  اي شجٝر١  ازبٗرات  سرح  -9

 ا٫ضتػرساف١ٝ  ايدزاضرات  عٌُ يف ٚاملاٍ ازبٗد َٔ املصٜد ٍْرب 

ٍ  يف اخؿًٛؾر  ٚا٫بتهراز،  ٚايتٕرٜٛس  اي شح صباٍ ٚيف  صبرا

 .املطتك ٌ يف املًٕٛب١ ايٛظا٥ف َٚعسف١ اسبدٜج١ ايتكٓٝات
 يف ايرررتغريات ٫ضرررتٝعاب يًتعًرررِٝ ناًَررر١ ١ٝإضررررتاتٝذ تٕرررٜٛس -0

   .املطتك ٌ يف ايعٌُ ضٛم

ِ  اختٝراز  عًُٝر١  تٕٜٛس -4  ٚثٝكر١  بٓرا٤  َر   املعًُرن  ٚتردزٜ   ٚتعًرٝ

 (.code of conduct) بٗا ًٜتصّ يًُعًِ أخ٬ق١ٝ

 ٚا٫دتُاعٝررر١ ٚايٓفطررر١ٝ املا ٜررر١ ايتعًُٝٝررر١ باي ٦ٝررر١ ا٫ٖتُررراّ -8

ِ  اشباؾ١ ٚايكٛاْن ا٭ْع١ُ قُٔ يًتعًِٝ  ٚايتردزٜ ،  برايتعًٝ

ِٓ أضاع فٗٞ  .ايتعًِٝ يف َٗ

ّ  خأحبرا  َسنص إْػا٤ -2  ا٭حبراخ  عًر٢  صسن٢ر ُٜ املْطرا١ْٝ  يًعًرٛ

 بٓررا٤ً ميهررٔ ايرري ٚامل ازٜرر١ ٚا٫دتُاعٝرر١ ٚايرتبٜٛرر١ ايٓفطرر١ٝ
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٢ُْٕ إٔ عًٝٗا ِ  ايتخٕٝ   خ  ناْر   فُُٗرا  جملتُعٓرا،  ايطرًٝ

ٞ  اجملتُر   يف عاَر١  ٚآيٝرات  َعًَٛات ٖٓاى ٌ  إٔ إ٫ ايردٚي  نر

 برر٘ خاؾرر١ بٕسٜكرر١ َٚػرره٬ت٘ إَهاْٝاترر٘ ٜٛادرر٘ صبتُرر 

 .أًٜكا

 ٚايررنا٤  ايٓاعُر١  ايطُات يتػٌُ َٖٛ ١ َ٪ضط١  ٚز ٜٛستٕ -5

 ٚا٫دتُاعٝرررر١  ايٓفطرررر١ٝ  ا٫بتهازٜرررر١ ٚازبٛاْرررر   ا٫ْفعررررايٞ

 .ازباْ  بٗرا ي٬ٖتُاّ مماث١ً َ٪ضطات إْػا٤ أٚ ٚايرتب١ٜٛ،
 ايعُررررٌ ضررررٛم يف َطررررتك ٬ٙ املًٕٛبرررر١ ايتخؿؿررررات ذبدٜررررد -5

 ايعُرررٌ ضرررٛم َٚتًٕ رررات ايتكٓٝررر١ تٛدٗرررات سطررر  ايطرررعٛ ٟ

 .اي٬ش١َ ايتشت١ٝ اي ١ٝٓ تٛفس ع٢ً ايعٌُٚ ،احملًٞ

 ِٚايررتعًٟ ايررراتٞ ِٚايررتعًٟ ايٓػرر  ِايررتعًٟ َٚٗررازات قررِٝ تعصٜررص -2

 .ٚازباَعٞ ايعاّ ايتعًِٝ يف ايًٕ ١ يد٣ املطتُس

 ٚايٓفطرر١ٝ ا٫دتُاعٝرر١) اجملررا٫ت يف ايٕرر٬ب ق ررٍٛ َررٔ اسبررد -01

 تًررررو خسػبررررٞ سررررٔح َرررر  ،(ٚايرتبٜٛرررر١ ٚايجكافٝرررر١ ٚايدٜٓٝرررر١

 سٝرا٠  بٗرا  مترسّ  ايي ايطسٜع١ ايتغريات دْؾز  ع٢ً ايتخؿؿات

ّٛ َٔ بٗا ٜتعًل َٚا املعاؾس املْطإ  صبا٫ت مجٝ  يف زاتتٕ

. ازبدٜرررد٠ ٚايٛظرررا٥ف ايتخؿؿرررات صبررراٍ َٚٓٗرررا ،اسبٝرررا٠

ِ  شعررٔصُت َدزٚضرر١ سدٜجرر١ مبٓرراٖر ذيررو ملٛان رر١ ٚايطررعٞ  ايكررٝ

 اؾر١ ٚخ املطتذدات َ  ايتعاٌَ دٛ ٠ ع٢ً صشف٢ُٚت ،املْطا١ْٝ

 يإلْطررإ اي ػررس١ٜ ايٕ ٝعرر١ عًرر٢ املتكدَرر١ ايتكٓٝررات تررأثريات

 .ايتأثريات تًو ضً ٝات َٔ ايتخفٝف عبٛا ضعًٝ

ٟ  اي د٤ -00  تتُاغر٢  ددٜرد٠  داَعٝر١  ربؿؿرات  افتترا   يف ايفرٛز

 ايفرررٛزٟ ايتٛظٝرررف ٚتكرررُٔ ايس٩ٜررر١، ٚتًٕعرررات أٖرررداف َررر 

 ايًٛدطررررتٝات إ از٠: املجرررراٍ ضرررر ٌٝ عًرررر٢ َٓٗررررا ، شبسػبٝٗررررا
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ايؿررررررٓاعات ايعطررررررهس١ٜ، ايٕاقرررررر١  َرررررردا ،امل ٚض٬ضررررررٌ

 ؾٓاع١ ، لرقميٚا يررلمرئا زاررإلنتا املٛاز ،  ٖٓدض١ املتذد ٠،

 ايٕررررررريإ قررررررإْٛ َجررررررٌ" املتخؿررررررـ ايكررررررإْٛ ايتعرررررردٜٔ،

 ا٭َررٔ "،ايدٚيٝرر١ ايتذرراز٠ قررإْٛ اسبٛنُرر١، ايتذازٟ،قررإْٛ 

 اي دًٜررر١، ايٕاقررر١ اي ػرررس١ٜ، املرررٛاز  احملاضررر ١، ايطرررٝتاْٞ،

 ايٓرراْٛ، عًررِ امليهرتْٚٝرر١، ايتذرراز٠ ٕٓاعٞ،ا٫ؾرر ايرررنا٤

 .ايػُط١ٝ ايٕاق١

 ٚاشبرسػبن  يًػ اب ازبٛ ٠ عايٞ ٚتأٌٖٝ تدزٜ  بساَر ٚق  -09

 يف اسبررغ ؼبررايفِٗ   ايرررٜٔ يًخررسػبن ايتكٓٝرر١ اجملررا٫ت يف

 نافر١  ٚتٛدٝ٘ اختؿاؾِٗ، صباٍ يف ٚظا٥ف ع٢ً اسبؿٍٛ

 تًررو يف َٚ رردعن َتخؿؿررن يتررٛفري ٚايهفررا٤ات ايٕاقررات

 ستررٟٛف ٜكررُٔ مبررا ٚذيررو ازبدٜررد٠، ٚاجملررا٫ت ايتخؿؿررات

 ٬ََرررض ٌػررره٢ضُت ٚايررري ،املُٝرررص٠ ايعُرررٌ فرررسف َرررٔ عرررد 

 .ايطعٛ ٟ ايػ اب َٔ ناٌَ دٌٝ َطتك ٌ

 ايتعًرررِٝ َساسرررٌ َرررٔ ابتررردا٤ً سدٜجررر١  زاضررر١ٝ َٓررراٖر ؾرررٝاغ١ -00

ٌ  ايرتفهري  ع٢ً تعتُد ايعاّ،  ٚتكردميٗا  ٚا٫ضرتٓتاز،  ٚايتشًٝر

 ؛ٚاملعتررا ٠ ايتكًٝدٜرر١ ايٕسٜكرر١ عررٔ ًفرر١طبت ابتهازٜرر١ بٕسٜكرر٘

ٌ  تردزٜ    ع٢ً ٚتعٌُ ايتشدٟ، ٖرا يتٛان   خرسػبن  ٚتأٖٝر

ٔ  َطرتك ١ًٝ،  يٛظا٥ف ّ  ِيرتعًٟ  َٚطرتعدٜ  تكٓٝرات  أٟ ٚاضرتخدا

 ب اختؿرررراًزا املعسٚفرررر١ ايسبرررراعٞ ٖرررررا قررررُٔ تكرررر  سدٜجرررر١

STEM :،ايسٜاقٝات اهلٓدض١، ايعًّٛ، ايتك١ٝٓ. 

ُٖٔت تٓافطرررر١ٝ ص٠َٙٝرررر يٓفطرررر٘ ايػررررخـ ٜرررر ي إٔ أُٖٝرررر١ -04  ًرررر٘٪

 سترٛفٟ إ   املٝرص٠  تًرو  ٚذبتراز  ،غرريٙ   ٕٚ ٚيٛظٝفت٘ يتخؿؿ٘

 :يدٜ٘ َٗازتن
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 عًرر٢ املكرردز٠ ٖٚررٞ: Cognitive flexibility املسْرر١ ايعكًٝرر١ .أ 

 .املطتذدات َ  فٚايتهّٝ ايتغٝري ضسع١
 أٚ ايػررخـ عُررس نررإ َُٗررا ازبدٜررد ِٚتعًٟرر ِ،ايررتعًٟ سرر  .ب 

 .َٓؿ ٘

ِ ا يف تط٬ٝٗت تكدِٜ -08 ٞ  ايًٛدطري  يردع ٍ  يرسٚا   ٚاملراي  ا٭عُرا

 .ايسٜا ١ٜ ٚايػسنات

 ضرٛا٤  ايتكٓٝر١  ايتخؿؿات يف ا٫غبساط ع٢ً ايػ اب تػذٝ  -02

ٔ  َصٜرد  ٚفتض ق ً٘، َا أٚ ازباَعٞ املطت٣ٛ ع٢ً  ايهًٝرات  َر

 ٚاضررتكٕاب ،فٝٗررا ايك ررٍٛ ٚتطررٌٗٝ اجملرراٍ ٖرررا يف ٚاملعاٖررد

 .ازباذب١ ٚايسٚات  باملُٝصات ايػ اب

ٌ  ١ثكاف تٛضٝ  -05 ٞ  بايٛقر   ايعُر ٕ  ٚإٔ ،part time ازبص٥ر  ٜهرٛ

 قكررا٤ ٚيررٝظ ٚا٭ ا٤ املْتادٝرر١ أضرراع عًرر٢ ايعرراًَن تكٝررِٝ

 .ايٛظٝف١ يف ايطاعات َٔ ضبد  عد 

 ايعُررٌ؛ زأع عًرر٢ ْٚٛعٝرر١ َتخؿؿرر١ تدزٜ ٝرر١  ٚزات تررٛفري -05

 .ايعٌُ ٚضٛم ايتعًِٝ بن ايفذ٠ٛ يس ّ

 صبرررراٍ يف ا٭عُرررراٍ ساقررررٓات َررررٔ ايعدٜررررد إْػررررا٤ ذبفٝررررص -02

 َٛ ٜرررٌ ن رررصْظ ايرررٓٗر ٖررررا ٚتعُرررِٝ ،اسبدٜجررر١ ايتكٓٝرررات

ُِٛت سٝررح ،ٚا٫بتهررازات املفٝررد٠ ا٭فهرراز نررٌ يٝػررٌُ  ٍشرر

 احملًررررٞ ايطررررٛم يف دززُترررر َ٪ضطررررات  إ اسبكرررراْات ٖرررررٙ

ٟ  ٚاضرتجُازات  َطراُٖن  دًر   يف ٜطراعد  َٛاٝش نطٛم  تغرر

 .  اسباقٓات ٖرٙ

 رٟٚايرر ا٫ْفعررايٞ، بايرررنا٤ ايتعًررِٝ َساسررٌ خرر٬ٍ ا٫ٖتُرراّ -91

 .ايٓفط١ٝ ايطُات َٔ انجرًي ٜػٌُ
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ٟ  إقاَرر١  تػررذٝ  -90  يًًٕ رر١  املرردازع  َكررسات  يف ايعًُٝرر١  ايٓررٛا 

 ساقررٓات يف ٚت ٓررِٝٗ امل رردعن يطررت ؛املٗررتُن َررٔ ٚغريٖررِ

 بٓطررر ١ امل ررردعن ايعررراًَن ٚإغرررساى ،َطرررتجُسٜٔ تطرررتكٕ 

ْٝرر املت رر  ٖررٛ ا٭ضررًٛب فٗرررا ،املايٝرر١ ايعٛا٥ررد َررٔ ٥٬َُرر١  اعامل

 .دعنامل  يتشفٝص

 خرراف ٚظٝفررٞ نررا ز عُررٌ يف ايع٬قرر١ ذات ازبٗررات تعررإٚ -99

 َغسٜرر١ ٚممٝررصات سررٛافص ٜػررٌُ حبٝررح ،املطررتك ٌ بٛظررا٥ف

 .املًٕٛب١ ايٛظا٥ف تًويف  ايػ اب ٫غبساط ٚداذب١

 ٦٬ير  ٚتػذٝعِٗ ايؿغس َتٓا١ٖٝ ايػٗا ات إ  ايػ اب تٛدٝ٘ -90

 ٖرررٞ نرررإ ربؿرررـ أٟ يف اي هرررايٛزٜٛع غرررٗا ٠ تهرررٕٛ

 ضرٛم  يف املًٕٛبر١  املسغٛب١ بايتخؿؿات يتشاما٫ بٌ غاٜتِٗ؛

 ٚتًررروا. درررْد قؿرررري٠  زاضررر١ َٚرررد٠ أقرررٌ بتهرررايٝف ايعُرررٌ

 أٚ ازباَعرررات متٓشٗرررا إٔ ايكرررسٚز٠ َرررٔ يرررٝظ ايتخؿؿرررات

 ايهررت٣ ايػررسنات َق ررٌ َررٔ ٚيهٓٗررا ا٭نا ميٝرر١ املعاٖررد

 .ايعٌُ ضٛم يف ًَٕٛب١ َتعد ٠ س١ٜٛٝ صبا٫ت يف املتخؿؿ١

ّ  يٓعاّ ازباَعات إتاس١ -94  بٗرا،  عررتف َُ عًُٝر١  ندزدر١  ايردبًٛ

ٛ  ،اي هرايٛزٜٛع  جباْ  ٌ  ٖٚر  community college راير  مياثر

 يف ايٕررر٬ب ق رررٍٛ ٜرررتِ حبٝرررح ،ا٭َسٜهٝررر١ ازباَعرررات يف

 ٜٚهررٕٛ ،املطررتك ًٞ ايعُررٌ ضررٛم يف املًٕٛبرر١ ايتخؿؿررات

 .اي هايٛزٜٛع إنُاٍ يف ذيو بعد اشبٝاز يًٕاي 
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ʘ التٍفًذٍ املمخص: 

 املعرر٬ٕ مِت أْرر٘ ايس٥ٝطرر١ ١ايٛزقرر يف املًشررِ ضبُررد.   أٚقررض

 اسبررسَن خررا ّ بس٥اضرر١ املررٛقس ايررٛشزا٤ صبًررظ اعتُررا  عررٔا َرر٪خًس

 ،ازبدٜرد٠  ايتعًُٝٝر١  ايٛظرا٥ف  ٥٫ش١ - اهلل سفع٘ - ايػسٜفن

 بكرساز  ؾردزت  ٚقرد  ،بعٝرد  شَٔ َٓر ايتعًُٝٞ ايٛض   ٗاتسٞق ٚايي

ِ  ايرررٛشزا٤ صبًررظ   ٚحبطررر  .ٖررر 99/01/0441 ٚترررازٜ  212 زقرر

 ضررٛف ازبدٜررد٠ اي٥٬شرر١ ٖرررٙ فررإٕ ،املدْٝرر١ اشبدَرر١ ٠ٚشاز َٛقرر 

 ٚذيو ،ٖر0440 ايعاّ َٔ ٯخسا زبٝ  92 يف ايتٓفٝر سٝص ضتدخٌ

ًَرر( 051) بعررد  زٚاترر  ًِٞيُطرر املررٛٛقس ايررٛشزا٤ صبًررظ إقررساز َررٔا ٜٛ

 َٚٗٓٝر١  باسرتافٝر١  مسر  ُز اي٥٬شر١  إٔ ٬سرغ ُٜٚ. ايتع١ًُٝٝ ايٛظا٥ف

ِ  اسبرايٝن  يًُعًُن قُٓ  سٝح ،ٚاقش١  فر٬  ايرٛظٝفٞ،  ٚقرعٗ

ّٟ اي٥٬ش١ عٔ ٜٓتر ِ  عًر٢  تغرٝري  أ  مجٝر   إٔ باعت راز  اسبايٝر١  زٚاتر ٗ

ٛ  يف ٚاملعًُات املعًُن ِ  ٚايطرا ع  ٚاشبراَظ  ايسابر   ٜاتاملطرت  ضرٝت

٘  اٚفٙكر  ممرازع  َعًِ زت ١ ع٢ً تطهِٝٓٗ ٞ  يسات ر  ايدزدر١  أٚ اسبراي

 اشبدَرر١ ضررٓٛات هلررِ شطرر ضُت ٚنررريو يسات رر٘، ا٭قررسب ا٭عًرر٢

ِ  يف طابك١اي ِ  يست ر١  ترسقٝتٗ ّ  املعًر  افسًؾر  ُٓشٕٛضرُٝ  نُرا  ،املتكرد

 نُررا. يًرتقٝرر١ املتًٕ رر١ املٗٓٝرر١ ايسخؿرر١ اخت ررازات ٫دتٝرراش عررد٠

ٞ  ًِٞايّطر  خرازز  ناْ  ١َُٗ بف١٦ اي٥٬ش١ اٖتُ  ِ  بُٝٓرا  ايتعًُٝر  ٖر

 ٚأ ٚات ٚاملعًررِ ايٕايرر  َرر  ٜٚتعررإًَٛ ايتعًُٝررٞ ايطررًو يف ٜعًُررٕٛ

ِ  ٖٚر٪٤٫  املهت ر١،  ٚأَرن  املختت ضبكس َجٌ ايتعًِٝ،  ايػر اب  ٖر

ّ  عًر٢  سؿًٛا ايرٜٔ  عًر٢  اضرابكٙ  ٚنراْٛا  اي هرايٛزٜٛع   ٕٚ  بًرٛ

ٌ  ،املسات  ْعاّ ِ  بر ٍ  ايفسؾر١ٖ  ازبدٜرد٠  اي٥٬شر١  أعٕرتٗ  إ  يًردخٛ

ٞ  ًِٞايّط َسات  ٘  فرٛم  ايتعًُٝر ِ ) ا٭ٚيٝر١  َست تر  َرا  إذا( َطراعد  َعًر
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ِٛ ادتٗد ٘  زٚط ٍ  ْفطر  جباْر  . ي هرايٛزٜٛع ا غرٗا ٠  عًر٢  باسبؿرٛ

 ٚقرررع   فكرررد ا أًٜكررر  ايتعًُٝٝررر١، بايكٝرررا ات  اٖتُررر   اي٥٬شررر١ إٔ

 ْٗاٜررر١ َهافرررات أٚ ايعررر٬ٚات يف ضرررٛا٤ َتعرررد ٠ سرررٛافص اي٥٬شررر١

ِ  عًر٢  ع غِذ نُا اشبد١َ، ٞ  ايتعًرٝ  ٬سرغ ُٜٚ يهٛا زٖرا،  ايعراي

ٟ  ايطرابل  بايٛقر   َكازْر١ٙ  ايردنتٛزاٙ  يػرٗا ٠  ٚشٕ إعٕرا٤  ٖٓا  ايرر

 .فك  ادطتريامل عٓد ٜتٛقف نإ

ِٕ إ  ا٭ٍٚ ايتعكٝرر  يف اي هررس فٛشٜرر١.   ٚأغررازت  أبررسش َررٔ أ

 ٌْعررٚد  ايتعًررِٝ، متٗررن عًرر٢ تسنٝصٖررا ازبدٜررد٠ اي٥٬شرر١ ٬ََررض

ّ  ايتعًِٝ تكِٜٛ ١٦ٖٝ ْٝ  ا٫عً ر  ايعرا  املعًُرن،  متٗرن  قر    يف اأضاضر

ُٝ َررا ٖٚررٛ   ُِٗتررُز اخررت٬ف عًرر٢ ملطررتٜٛاتِٗ اٚاقررًش ازفًعرر لشك٢ضرر

 عًُٝر١   زدات ع٢ً يًشؿٍٛ ايٕاضبن املعًُن َٚهافأ٠ امل١ٝٓٗ،

 .  أع٢ً

 إٔ عًرر٢ ايجرراْٞ ايتعكٝرر  يف ايػرر ٝهٞ ازبرراشٟ.   ٚأنرردت

ّٛ لً٘ررشٖب نافٝرر١ غررري اي٥٬شرر١  َٓطررٛبٞ ممازضررات يف سكٝكررٞ ٍذبرر

ٞ  بايٓعاّ َست ١ٕ أْع١ُ عد٠ فٗٓاى ايتعًِٝ، ٌ  عًٝٗرا  ايتعًُٝر  ايعُر

ٖ  إٔ نُرا  ٚايتٓطٝل، املٛان ١ ع٢ً  ايري  ايرتبٜٛر١  ايهًٝرات  رَٓرا

 َتًٕ رررات َررر  تتطرررل تٕٜٛسٜررر١ ٕررر ُخ إ  حبادررر١ املعًُرررن زُتخررسٔ 

 املعًَٛاتٝرر١ ايتشتٝرر١ ٚايُ ٓرر٢ ا٭ْعُرر١ فررإٕا أًٜكرر. ازبدٜررد٠ اي٥٬شرر١

ٍ  ٜكررُٔ ْررٛعٞ تٕررٜٛس إ  حبادرر١ ٚا٫تؿرراي١ٝ  ٚضررسع١ ٚ قرر١ مشررٛ

 ٤ًضررٛا امٗلطررتٗد ف١ ايهرر ري٠ ايٓكًرر١ تتًٕ ٗررا ايرري يًُعًَٛرر١ ايٛؾررٍٛ

ٔ ا فكرًٙ . املعًُن أٚ يًًٕ ١ بايٓط ١ ٔ  إٔ عر  زمبرا  ايري  املدرسا٤ات  َر

 اي٥٬شررر١ ٚقررر  ٜرررتِ إٔ ق رررٌ تطرررتهًُٗا إٔ ايتعًرررِٝ ٚشاز٠ ذبتررراز

 يًُذرا٫ت  َطرتك١ً  تكٛميٝر١  ٚسدات إْػا٤: ايتٓفٝر َٛق  ازبدٜد٠

ُِ ايرري  يإلغررساف َطررتك١ً ٦ٖٝرر١ إْػررا٤ ٚنررريو اي٥٬شرر١، ٓتٗاتكرر

 .ايتدزٜظ ملصاٚي١ امل١ٝٓٗ ـبايسخ ٜتعًل َا نٌ ع٢ً
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 ب٥٬شرر١ املًُررٛع ا٫ٖتُرراّ إٔ عًرر٢ ٜٔاملتشرراٚز اتفررام ٚيررٛسغ

 متررّظ نْٛٗررا إ  ا٭ضرراعيف  ٜعررصٚ ازبدٜررد٠ ايتعًُٝٝرر١ ايٛظررا٥ف

ٌ  ٚاجملتُ  َ اغس٠ بؿٛز٠ ايدٚي١ َٛظفٞ ْؿف  غرري  بؿرف١  نهر

ٕ  َ اغس٠؛ ِ  نرٛ ٘  سٜر٪ثٔ  املعًر ٔ  فٝر ٍ  َر ٘  خر٬  بتعاقر   ٭فرسا ٙ  تعًُٝر

 اي٥٬شرر١ َررٛا  تفاؾررٌٝ سررٍٛ املررداخ٬ت ت آٜرر  سررن يف. ٍا٭دٝررا

 .بػأْٗا جاز٠امٗل ٚاملخاٚف

 :ايتاي١ٝ احملاٚز ايكك١ٝ سٍٛ املداخ٬ت ٚتكُٓ 

 ٚذبكٝرررل ازبدٜرررد٠ ايتعًُٝٝررر١  ايٛظرررا٥ف ٥٫شررر١  ّٛ  ٍايتشررر

 .املًٕٛب

 ازبدٜد٠ ايتع١ًُٝٝ ايٛظا٥ف ٥٫ش١ َٔ ايتخٛفات. 

 ازبدٜد٠ ايتع١ًُٝٝ فايٛظا٥ ٥٫ش١ بٓٛ  يف ْكد١ٜ قسا٠٤. 

 ايتعًُٝٞ املٝدإ  عِ يف ايٓخ ١  ٚز. 

 ايتعًُٝٝرررر١ ايٛظررررا٥ف ٥٫شرررر١ عًرررر٢ ختاَٝرررر١ ٬َسعررررات 

 .ازبدٜد٠

 ًَتكرر٢ يف املتشرراٚزٕٚ إيٝٗررا ٢اْتٗرر ايرري ايتٛؾررٝات أبررسش َٚررٔ

ٍ  أض از  "ٖرر 0441 ازبدٜرد٠  ايتعًُٝٝر١  ايٛظرا٥ف  ٥٫شر١ " قكر١ٝ  سرٛ

 :ًٜٞ َا

 قررررٛابٕٗا َررررٔ ْتٗررررا٤ا٫ ٜررررتِ   ايرررري املررررٛا  َسادعرررر١ -0

 سْطررٖن زبررت ؛املدْٝرر١ اشبدَرر١ ٚٚشاز٠ ايتعًررِٝ ٚشاز٠ بررن ٚغررسٚطٗا

ِٝ اي٥٬ش١ يف ٚز  َا بع  ِٕ ٔٚت  ْٝا أثًس ي٘ أ  ا.ضً 
 َرررٔ ايتعًُٝٝرر١  ايطٝاضرر١  ؾررٝاغ١  ٚإعررا ٠  َسادعرر١  أُٖٝرر١  -9

 َر   يتتٛانر   ؛ادردْ  َتكا ١َ فٗٞ ،ٚأْع١ُ ٚيٛا٥ض ٚأٖداف غاٜات

 ٚاي ١٦ٝ يًتعًِٝ ٚايٓٛعٞ ايػاٌَ ايتٕٜٛس ٜتًٕ ٗا ايي امل١ُٗ املسس١ً

 .املًُه١ يف ايتع١ًُٝٝ
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 َررٔ ذبتٗررا ٜٓرردزز َٚررا املدزضرر١ٝ باي ٦ٝرر١ أنجررس ا٫ٖتُرراّ -0

ٕٝ  ٬َعرر  َررٔ) ٚدبٗٝصاتٗررا َتًٕ اتٗررا نافرر١ ٚتررٛفري ،تعًُٝٝرر١ َ ررا

 (.اٯيٞ يًشاض  َٚعاٌَ ٚطبتتات ٚأف١ٝٓ

ِ  ٫نتطراب  ٚضبرد ٠  ٚاقش١ َعاٜري ذبدٜد -4  يًٓكراط  املعًر

 ٚدرررا ، قرررٟٛ تررردزٜ  طررراقِ ترررٛافس َررر  ز،/10 املرررا ٠ يف ايرررٛاز ٠

 ايٓكراط  ٫دتٝاش فك  غه١ًٝ ايتدزٜ ١ٝ ايدٚزات تهٕٛ ٫ ٚحبٝح

 .املًٕٛب١

 

 ُاملمحي حمىد. د: الزًٓضُ الىرق: 

 ٚشٜررسٟ َعررايٞ إعرر٬ٕ خررت ايرتبررٟٛ ٚايٛضرر  ايٓرراع تررداٍٚ

 ٚايرد  بس٥اضر١  ٛقساملر  ايرٛشزا٤  صبًظ اعتُا  ٚايتعًِٝ املد١ْٝ اشبد١َ

 خرري  يهٌ ٚٚفك٘ اهلل سفع٘ - ايػسٜفن اسبسَن خا ّ ازبُٝ 

 ايٛضررر   ٗررراتسٞق ٚايررري ،ازبدٜرررد٠ ايتعًُٝٝررر١ ايٛظرررا٥ف ٥٫شررر١ -

ٔ  َٓر ايتعًُٝٞ ِ  ايرٛشزا٤  صبًرظ  بكرساز  ؾردزت  ٚقرد  ،بعٝرد  شَر  زقر

 اشبدَر١  ٚشاز٠ َٛقر   ٚحبطر   . )*(ٖر99/01/0441 ٚتازٜ  212

ٌ  ضٛف ازبدٜد٠ ٥ش١اي٬ ٖرٙ فإٕ ،املد١ْٝ  يف ايتٓفٝرر  سٝرص  ضرتدخ

ٔ  خرس اٯ زبٝ  92 ّ  َر ًَر ( 051) بعرد  ٚذيرو  ،ٖرر 0440 ايعرا ٔ ا ٜٛ  َر

 .ايتع١ًُٝٝ ايٛظا٥ف زٚات  ًِٞيُط املٛٛقس ايٛشزا٤ صبًظ إقساز

 ٖٚرا  ،ٖرر  01/00/0410 بترازٜ   ايطرابك١  اي٥٬شر١  ٚؾدزت

ًَرر 02 بعررد ايػررٗس ْفررظ  يف عًررُٔت ازبدٜررد٠ اي٥٬شرر١ ٖررٞ ٔ  اعا  َرر

 عٓرردَا ايهرر ري ٚقعٗررا هلررا نررإ ٚايرري ،ايطررابك١ اي٥٬شرر١ طررري٠َ

 فٝرر٘ اغرررتى ٚايرررٟ ،املساترر  يٓعرراّ اخًٙفرر املطررتٜٛات ْعرراّ ٔعًَررٗأ

                                                           
  )*( https://www.uqn.gov.sa/articles/1563366135045484000 

https://www.uqn.gov.sa/articles/1563366135045484000/
https://www.uqn.gov.sa/articles/1563366135045484000/
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يف  ،بطرٛا٤  ضرٛا٤  ا٭خرس٣  اسبهَٛٝر١  اشبردَات  َٛظرف  َر   املعًِ

ٔ  عًُ٘ ٜتًٕ ٘ َٚا دٗد َٔ املعًِ ٜ ري٘ َاسن إٔ  ٌ  املعردا   َر  ق ر

٘  ٜكّٛ مما بهجري أنجُس بعدٙ ٚاملتابع١ ايتدزٜظ  امل ازٟ املٛظرف  بر

٘  يف آَشؿررسً  ٕ  فكرر ،  مبهت ررر٘ عًُرر ٍ  يرررريو ٚنررا  أثرررسٙ ايتشررٛ

 ٚتكرردٜسٖا ٚس ٗررا ايترردزٜظ َٗٓرر١ عًرر٢ ايػرر اب إق رراٍ يف ايهرر ري

 ايٛاقرر  يف اي٥٬شرر١ يتًررو اٖرردٙف ذيررو ٚنررإ ق ررٌ، ذٟ َررٔ أنجررس

 اتطان َٚ  أْ٘ بٝد ايطعٛ ٟ، غري املعًِ َهإ ايطعٛ ٜن ملس٬ٍ

 املبردان  َٔ َٚتًٕ اتٗا ايتدزٜظ عًُٝات ّٚتكّد املًُه١ يف تعًِٝاي

 ايٛضرررررا٥ٌ ٚذبررررردٜح ايتكٓٝرررررات ٚاضرررررتخداّ املعًَٛررررر١ تكررررردِٜ يف

 َطررتذدات املعًررِ ٜترراب  إٔ َعرر٘ ٜتًٕرر  َرراٖٚررٛ  ،ٝاتضرررتاتٝذٚامل

ٔ  طبتًفر١   ٜٓاَٝر١  ذات أؾ ش  نْٛٗا بأٍٚ أ٫ٙٚ امل١ٓٗ ٖرٙ  ذٟ عر

ٌُ  املًٕررٛب يًشررد اشكٙكررَُ املعسفرر١ ٌْٚكرر ايررتًكن نررإ عٓرردَا ،ق رر

 ايُٕٓررٞ املعًررِ دُٜعرر   نًرر٘ فًٗرررا ؛املرردْٞ اجملتُرر  ٚبٓررا٤ يًتُٓٝرر١

 بُٝٓررا ايتدزٜطرر١ٝ، ايعًُٝرر١ يف إبرردان َررٔ ايتُٓٝرر١ تتًٕ رر٘ ملررا اٙكررشك٢َُ

 املٛدررٛ ٠ اي٥٬شرر١ يرر٘ لشك٢ررُت ٫ ازبدٜررد ايتدزٜطررٞ ايررُٓ  إٔ ظٗررس

ْٝرر  ،ٚاملخًررـ اجملتٗررد ُعًررِيً ٚايرردعِ اسبررٛافص َررٔ َتًٕ اترر٘ اساي

 ٟ ٍ  ٚايرر ٕ  ممررا أنجرس  ادٗرٛ ً  ضرٝ ر ٘  نرا ِ  ضرًف٘،  ٜ رير  تررداع  ثر

 ايتعًُٝٝر١  عِايرّٓ  ذبردٜح  يف ىايتشرسّ  يًٕر   ا٭ؾرٛات  يريو ْتٝذ١

ٕ  زأضررٗا  ٚعًرر٢  ا٭ْعُرر١،  أٚ املٓرراٖر  ضررٛا٤  ّ  نررا  ،ايٛظٝفررر١ ْعررا

ٔ  ذيرو  إ  َٚرا  ٚاملهافات ٚايعٛا٥د ٚايرتق١ٝ ايتعٝن يف ٚاملتُجٌ  َر

ٞ  ٚاملطاز ،يًعٕا٤ املٓاض  اسبافص تٛفري تهفٌ ايي عاٜريامل  ايعًُر

 ايكٝاضررٞ بػررهً٘ امل٪ضطرراتٞ ايعُررٌ ٚتفعٝررٌ ،ٚاحملاضرر ١ٝ يًتكٝررِٝ

 ،ٚت٪نرد  تًرض  ا٭ؾرٛات  ٖررٙ  ٚظً  .املتكد١َ اي ٦ٝات يف ٖٛ نُا

ٔ  َ ازنر١  اضتذاب١ عٓ٘ ْتر َاٖٚٛ   كٗرا ٚٞف _ املًُهر١  سهَٛر١  َر

ّ  بكٝرا ٠  - اهلل ٕ  املًرو  ايػرسٜفن  اسبرسَن  خرا   ،اهلل زعرراٙ ضرًُا

ٔ  ضبُرد  ا٭َري املًهٞ ايطُٛ ؾاس  ايٓػ  عٗدٙ ٚيٞ َٚتابع١  بر

ُ ههههههطمأنما٧هههههه مٍم

ا٧تسضي ههما٧عسيههسممم

ت ح٠ ههه١م٧ههه ما٧التحههه م

ا  جههههه ز مع ٧ي،ههههه م

وت٨ٌ  ت مونما٧ح اٛعم

تا٧ههههسٓ م٨٧م٨ٔههههه م

 ا عت سم
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 ا٭عًرر٢ ا٫قتؿررا ٟ يًُذًررظ ز٥اضررت٘ خرر٬ٍ َررٔ ٚخاؾرر١ ضررًُإ،

 اَطتػرس فٙ  اي٥٬شر١  إؾرداز  ذيرو  عٔ ْٚتر ايػإٔ، ٖرا يف املختـ

ّٛ ْكًرر١ٙ ّكررٔدُت إٔ هلررا  ًُهرر١امل يف يًتعًررِٝ transformative يٝرر١ذب

 اي٥٬شرر١ عررٔ كرراٍُٜ إٔ ميهررٔ َررا أفكررٌ ٚيعررٌ ايطررعٛ ١ٜ، ايعسبٝرر١

 ٚقررعٗا ايرري أٖدافرر٘ ذبكٝررل يف يًتعًررِٝ driver ىشررٔسَُ خررري ْٗرراإ

 املعًُررن إٔ خاؾرر١ ،9101 املًُهرر١ ز٩ٜرر١ ذبكٝررل يف يًُػررازن١

 ٚيف املدْٝرر١، اشبدَرر١ َررٛظفٞ ْؿررف َررٔ أنجررس ًررُٕٛٔجُٜ ٚاملعًُررات

 ز٩ٜر١  ذبكٝل عبٛ ايتعًِٝ ٚشاز٠ يتٛدٗات ٚمبسادع١ فإْ٘ ايػإٔ ٖرا

  :ًٜٞ َا ظبد 9101 املًُه١

 ٚشاز٠ ز٩ٜررر١ يف" امل ازٟ ايتٕرررٜٛس ٌُ ُضررر" بٓرررد يف ٚز  :أ٫ٙٚ •

 اي٥٬شرر١ ًررُٗأُجُت ٕارًررٚاي ،ٕاايتايٝرر ٕااي ٓررد 9101 عبررٛ ايتعًررِٝ

 امل ازٜرر١ ا٭ْعُرر١ يف ٚسٝررٟٛ َٗررِ نتغررٝري ٚقررٛ  بهررٌ ازبدٜررد٠

 :ق ٌ َٔ أنجس ع١ًُٝ بؿٛز٠ املغساف ِٚتٓعٝ اهلٝه١ً ٚذبطن

 ملٓعَٛرر١ سدٜجرر١ ٚؾررٝاغ١ ايتعًررِٝ، قٕرران ٖٝهًرر١ إعررا ٠ (0

 املٓاٖر تٕٜٛس ذبهِ ايي ايتٓفٝر١ٜ ٚايكٛاعد ٚايتعًُٝات ا٭ْع١ُ

 املغررررساف عًُٝرررر١ ٚتٓعررررِٝ ايتعًُٝررررٞ بايطررررًو املعًُررررن ٚايتشرررام 

 .َطتُس بػهٌ املٗي ٚايتدزٜ  ايتٕٜٛس فاع١ًٝ ٚزف  ايرتبٟٛ،

ٌ  ايتػررغًٝٞ، ا٭ ا٤ نفررا٠٤ فر  ز (9  املٗرردز٠، ايتهًفرر١ ٚتكًٝر

 ٚايتذٗٝرصات  ٚاملرٛاز   اي ػرس١ٜ  َهاْاتامل َٔ ايكؿ٣ٛ ٚا٫ضتفا ٠

 .ٚامل اْٞ

ًٝررر •  تٕرررٜٛس: "ًٜرررٞ َرررا" ايتغرررٝري ادباٖرررات" بٓرررد يف ٚز  :اثاْ

ّ  يف ٚا٫ْك اط ايعٌُ دد١ٜ ٜهفٌ مبا ٚاملدسا٤ات ا٭ْع١ُ  ايٓعرا

ٛ  ،"املتُٝرص  ا٭ ا٤ عًر٢  بٓا٤ً ٧هاَفُٜٚ ،ايعداي١ شعٔصُٜٚ ايتعًُٝٞ،  ٖٚر

 عًر٢  اسبرافص٠  ا٭ْعُر١  نرأبسش  ازبدٜرد٠  اي٥٬ش١ يف سدخ َا فع٬ٙ
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 أٚ) ايٓٗرررا٥ٞ املطرررتفٝد ًُٜطررر٘ َ اغرررس بػرررهٌ ايتعًُٝرررٞ ايعٕرررا٤

 (.ٕاايٛايد

ٞ  َا" ايتعًُٝٞ ايتٕٜٛس  ٌُض" بٓد يف ٚز  :اثايًج • ٍ : "ًٜر  مشرٛ

ِ  ٛفريٚتر  اشباؾر١،  ا٫ستٝادات يرٟٚ ايتعًِٝ ٌ  املٓاضر   ايردع  يهر

 مبعًُرررٞ ا٫ٖتُررراّ ازبدٜرررد٠ اي٥٬شررر١ يف ٬سرررغُٜ ٚسٝرررح". ف٦اتررر٘

 ٘تّٛدر  َر   ًٜتكٞ فريو ؛أْؿ تِٗ تكًٝـ خ٬ٍ َٔ اشباؾ١ ايف٦ات

ًَ ايس١ٜ٩   .امتا

  :اي٥٬ش١ سٍٛ بازش٠ ٬ََض ًٜٞ ٚفُٝا

ِٕ سٝرررح: أ٫ٙٚ • ِٟ إ  فرررإٕ َكاَٚررر١، ػبرررد إٔ  تٛٞقرررُٜ تغرررٝري أ

 يًُعًُرن  قرُٓ   سٝرح  ٚاقرش١  َٚٗٓٝر١  باسرتافٝر١   زمس اي٥٬ش١

ِ  اسبايٝن ٔ  ٜٓرتر  فر٬  ايرٛظٝفٞ،  ٚقرعٗ ّٟ اي٥٬شر١  عر  عًر٢  تغرٝري  أ

ٛ  يف ٚاملعًُرات  املعًُرن  مجٝر   إٔ باعت از اسباي١ٝ زٚات ِٗ  ٜاتاملطرت

 َعًرررِ زت ررر١ عًررر٢ تطرررهِٝٓٗ ضرررٝتِ ٚايطرررا ع ٚاشبررراَظ ايسابررر 

 يسات رر٘، ا٭قررسب ًرر٢ا٭ع ايدزدرر١ أٚ اسبررايٞ يسات رر٘ اٚفٙكرر ممررازع

ِ  يف ايطرابك١  اشبدَر١  ضرٓٛات  هلِ شط ضُت ٚنريو  يست ر١  ترسقٝتٗ

ُٝ نُررا ،املتكرردّ املعًررِ  اخت ررازات ٫دتٝرراش عررد٠ افسًؾرر ُٓشٕٛضرر

 .يًرتق١ٝ املتًٕ ١ امل١ٝٓٗ ايسخؿ١

ًٝرر •  ًِٞايّطرر خررازز ناْرر  َُٗرر١ بف٦رر١ اي٥٬شرر١ اٖتُرر : اثاْ

 َررر  ٜٚتعرررإًَٛ ايتعًُٝرررٞ ايطرررًو يف ٜعًُرررٕٛ ٖرررِ بُٝٓرررا ايتعًُٝرررٞ

 ٚأَررررن املختررررت ضبكررررس َجررررٌ ايتعًررررِٝ، ٚأ ٚات ٚاملعًررررِ ايٕايرررر 

  ٕٚ  بًرررّٛ عًررر٢ سؿرررًٛا ايررررٜٔ ايػررر اب ٖرررِ ٖٚررر٪٤٫ املهت ررر١،

 أعٕررتِٗ بررٌ ؛املساترر  ْعرراّ عًرر٢ اضررابٙك ٚنرراْٛا اي هررايٛزٜٛع

ٞ  ًِٞايّطر  َسات  إ  يًدخٍٛ ايفسؾ١ ازبدٜد٠ اي٥٬ش١  فرٛم  ايتعًُٝر

ا٧التحهههههه مضػههههههمجم

ب عناٛيههه متو  يههه م

تاهههح معيههحمهههم جم

٨٧م٨ٔمههلما٧حهه ٧يلم

تهههٔ  ما٧هه ُيٜ ،م

ٛههالمي ههتممٓههنما٧التحهه م

مت٘يههههههري مٓههههههبمأي 

 ضتات   ما٧ح ٧ي م

اهتمجما٧التحه مبٜثه م

و مههه م٣ نهههجمدههه ضجم

ههه٨  م ا٧ت٨ٔيمهههه ما٧ؼ 

بيهه  مههه مئم٨هه نم

يفما٧ؼههههههههههههههه٥٨م

ا٧ت٨ٔيمههههههههههههههههه م

تيتٔههههه و٨ نموهههههٕم

ا٧ٌ ٧ههههدمتا ٨ٔهههه م

مول٩م تأزتاوما٧ت٨ٔي ،

وحرضما ذتامتأوهلم

٣هه ماهتمههجما ٤ت ه م

 ب ٠٧ي زاوما٧ت٨ٔيمي 
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ِٛ ادتٗد  َا إذا( َطاعد َِعً) ا٭ٚي١ٝ َست ت٘ ٘  زٚط ٍ  ْفطر  باسبؿرٛ

 .اي هايٛزٜٛع غٗا ٠ ع٢ً

 ٚخاؾرررر١ ايتعًُٝٝرررر١ بايكٝررررا ات اي٥٬شرررر١ اٖتُرررر : اثايًجرررر •

 َرردٜسٚ ٖٚررِ ،ايٝررَٛٞ يعُررٌ ملػرره٬ت َٚهابررد٠ٙ اأمٙلرر أنجسٖررا

ُُٔت) املررردازع  َهافرررأ٠ فذعًررر  ،(املررردازع قرررا ٠ اي٥٬شررر١ ِٝٗطررر

ّ  َررٔ أعًر٢  املُٗر١  هلررٙ  ايتهًٝرف   ٚنٝررٌ،) ا٭خرس٣  ايكٝا ٜر١  املٗرا

 خر ري ) َست ر١  أعًر٢  إ   خٍٛ بٛاب١ أعٕتٗا نُا ،(تسبٟٛ َػسف

 (.ٚنٌٝ) ا٭خس٣ ايكٝا ١ٜ ي١ًُُٗ اخ٬ٙف( تسبٟٛ

 ايعر٬ٚات  يف ضرٛا٤  َتعرد ٠  سرٛافص  اي٥٬ش١ ٚقع : ازابًع •

 ايعررايٞ ايتعًررِٝ عًرر٢ ع غررِذ نُررا اشبدَرر١، ْٗاٜرر١ َهافررات أٚ

 َكازْر١ٙ  ايردنتٛزاٙ  يػرٗا ٠  ٚشٕ ا٤إعٕر  ٖٓرا  غ٬س ر ُٜٚ يهٛا زٖا،

  .فك  املادطتري عٓد ٜتٛقف نإ ايرٟ ايطابل بايٛق 

 يف َتعررررد ٠ َٛاقرررر  يف نررررستُذ نررررجري٠ ٬ََررررض ٖٚٓرررراى

ٌُ أٚ ،ّتكردِ  مبا أنتفٞ يهٔ ،َٝدٜا ٚايطٛغٝاٍ ايؿشف  إ  ْتكر

 فعٓررد سٛهلررا، اسبرردٜح ميهررٔ أخررس٣ ْكرراط سررٍٛ ايتررايٞ ازبررص٤

 يف ذبر٫ٛت  ٚبداٜر١  سمٗطر  َفرتم ع٢ً عبٔٚ اي٥٬ش١ ٖرٙ إ  ايٓعس

 :ايتاي١ٝ ا٭ض١ً٦ تتش - تعا  اهلل غا٤ إٕ - ايتع١ًُٝٝ اي ١٦ٝ

ِٕ َرررر   -0  اتغرررررٝرًي إٔ دبرررررصّ ٫ٚ َسن رررر١  عًُٝررررر١ ايتعًرررررِٝ أ

ْٝرررر افسٙقرررر خشررررَدُٜ إٔ ميهررررٔ فٝٗررررا اٚاسررررًد  أْرررر٘ إ٫ انرررر رًي اذبٛي

 يف مْسٖفررر إسرررداخ يف ايترررازؽبٞ يررردٚزٖا اْٚعرررًس ي٥٬شررر١ بايٓطررر ١

 اي٥٬شررر١ ٖررررٙ فٗرررٌ ،(اسبرررايٞ ايكرررسٕ َطرررتٌٗ) ايطرررابك١ ْطرررختٗا

ّٛ شبًرررل نافٝررر١  ،ايتعًرررِٝ َٓطرررٛبٞ ممازضرررات يف سكٝكرررٞ ٍذبررر

 َرررٔ ٚمتهرررِٓٗ ايٕررر٬ب ذبؿرررٌٝ عًررر٢ اإػباًبررر أثسٖرررا ٜرررٓعهظ

 ٚايعػسٜٔ؟ ايٛاسد ايكسٕ َٗازات

ما٧ت٨ٔي مٓم٨ي موط٣  

ٛ هه٩مهههص ما٧التحهه م

٣ ٛيهه م٧ذ٨هه١متحهه  ٦م

ع٠ي٠هههههههههههههه ميفم

و ضػهه ومو ؼهه  م

ا٧ت٨ٔههههي ،ميهههه ٤ٔؽم

أثطهههه مايع بًههه مٓهههبم

تحلههههههي٩ما٧ٌههههههاليم

تمت٤هههههه   موههههههنم

و  ضاوما٠٧طنما٧ اعسم

 تا٧ٔرشين؟
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 أٚ تٕرٜٛس  إ ا أًٜكر  ذبتراز  زمبرا  ايري  ا٭خس٣ ا٭ْع١ُ َا -9

  ٥٬ش١؟اي ٖرٙ يتٛان  ذبدٜح

 ايررٛشاز٠ َررٔ َتًٕ رر١ إدررسا٤ات عًرر٢  ِْؿرر اي٥٬شرر١ إٔ َرر  -0

ٔ  ْرر٘إ إ٫ اي٥٬شرر١  ٖرررٙ  يتفعٝررٌ ٍ  إٔ ميهرر ٞ  َررا  :اأًٜكرر ْتطررا٤  ٖرر

 تطررتهًُٗا إٔ ايتعًررِٝ ٚشاز٠ ذبترراز زمبررا ايرري ا٭خررس٣ املدررسا٤ات

 أٍٚ َٔ ايتٓفٝر دٛ ٠ يتكُٔ ايتٓفٝر َٛق  اي٥٬ش١  ٛق ُت إٔ ق ٌ

ٔ  حبتر١  تٓعُٝٝر١  إدرسا٤ات  إ  كرسٚز٠ باي أغرري  ٫ ٖٚٓا َس٠؟  ف٦ر١  َر

 أٚ قررسٚز١ٜ إدررسا٤ات ٜهررٕٛ إٔ ميهررٔ َررا نررٌ ٚإمنررا ،اي٥٬شرر١

  .ايتٕ ٝل يتشطن ته١ًُٝٝ

ٔ  ايري  ايطًٛنٝات ٖٞ َا -4 ٌ  ب٦ٝر١  يف تٓػرأ  إٔ ميهر  ايعُر

 ازبدٜرررد٠، اي٥٬شررر١ ٖررررٙ ملكتكرررٝات ْتٝذررر١ ٚايتعًُٝرررٞ املدزضرررٞ

 ايرتقٝات؟ ع٢ً ثسٙٚأ ازبدٜد ا٭ ا٤ تكِٝٝ ْعاّ ظٌ يف خاؾ١ٙ
 

 :ايتعكٝ ات
 البكز فىسيُ. د: األوه التعكًب: 

ٔ  عايٝر١  َطرتٜٛات  ايطرعٛ ١ٜ  ايعسبٝر١  املًُهر١  ك سٞك  سْػر ْ  َر

 يف ايتُٓررٟٛ َػررسٚعٗا برردأت َٓررر ناَررٌ بػررهٌ اتكسًٜ رر ايتعًررِٝ

 ٖٚررا  ؛ا٭١َٝ يعاٖس٠ ايتدزػبٞ ايتٛازٟ ذيو ٚزافل ،اتٝاشبُطٝٓ

ٕ  ايػررع  إٔ ٜعرري  َررٔ زفعرر  دٝررد٠ تعًُٝٝرر١ طررتٜٛاتمب ٜتُترر  اٯ

ـّ فُٝا تٛقعات٘ َطت٣ٛ ٌ  َا ٖٚٛ ،٥٘أبٓا تعًِٝ ؽب ٔ  ايتررَس  دعر  َر

 خاؾر١  تعًِٝ يتاَر اي اب ٚفتض ،ٜستف  اسبهَٛٞ ايتعًِٝ َطت٣ٛ

ٌ ) ١ٝتعًُٝ ب١٦ٝ ّكٔدُت يهٓٗا ا٭فكٌ تهٕٛ إٔ بايكسٚز٠ يٝظ ( أقر

ِ  مبعًُرن  ٚتتُت  تكًٝد١ٜٙ  يًُشافعر١  زبٗرد ا ٍْري  ر  ا٫ضرتعدا   يردٜٗ

 .ٚظا٥فِٗ ع٢ً

وههه مهههه ماإلجهههطاءاوم

ا دهههط ما٧تههه مضمبههه م

تحتهه جمتظاض ما٧ت٨ٔههي م

أنمتؼت٨٤م  مٟ ه٩مأنم

ت  َهٕما٧التحه مو ههٕم

ا٧ت ٜيصم٧تومنمجه ز م

 ا٧ت ٜيصمونمأت٦موط ؟

وهه مههه ما٧ؼهه٨ ٣ي وم

ا٧تهه م ٤ههنمأنمت ـههؤم

يفمبيثههههه ما٧ٔمههههه٩م

ا هههههههههههههههههسضيسم

نتيعههه متا٧ت٨ٔيمههه م

 ٠توهههههي ومههههههص م

 ا٧التح ما٧عسيس 



35 

–1029  1023  
115 

 ايتٛقعات َطت٣ٛ َٔ ٚزف  دعٞك ٚايجكايف ايكُٝٞ ايتغٝري ٖرا 

٘  بهٌ) املعًِ ٚضبت٣ٛ يػهٌ  ٚاشبر ري  ٚاملػرسف  ٚايكا٥رد ( تٓٛعاتر

 9101 ز٩ٜرررررر١ ذبكٝررررررل يف يٝطررررررِٗ ،ايٝررررررّٛ املًٕررررررٛب ايرتبررررررٟٛ

 اغرر اًب ٚأْرتر   ،اٯٕ ِتعًٞر  غرع   ٜكررعٗا ايري  ايهر ري٠  ٚايُٕٛسرات 

َُ يًتهٓٛيٛدٝا اَٚتابًع اٚاعًٝ  أضسازٖا فو عٔ ٜهّف ٫ اًَطتخَدٚ

 ا٭َررظ َعًررِ عررٔ طبتًررف املًشررِ ضبُررد.   ذنررس ٚنُررا ،املعكررد٠

 .  أنجس ؼبتاز ايّٝٛ عا  يهٔ ؛ٚأبٛت٘ ٚعًُ٘ ٙدٗد  ّقِد ايرٟ
 : ازبدٜد٠ اي٥٬ش١ ٬ََض أبسش

ِ  متٗررن عًرر٢  تسنٝصٖررا • ٍ  زبرر  أٟ: ايتعًررٝ ٘  ايٛؾررٛ  إيٝرر

 ؛املعكررد٠ املٗررٔ نافرر١ َجررٌ املطررتُس املٗرري بايترردزٜ  ٝرر٘ف ّٚايتكررّد

 .ذيو ٚغري ٚاهلٓدض١ نايٕ 

ِ  تكِٜٛ ١٦ٖٝ ٌْعد  • ّ  ايتعًرٝ ْٝر  ٜسأضرٗا  ايري  ايعرا ٞ  اساي  َعراي

ّ    .أ" ايطرابل  ايٕرا٥ف  داَعر١  َدٜس ٕ  سطرا ْٝ  ا٫عً ر  "شَرا  يف اأضاضر

ٛ  ،املعًُرن  متٗرن  قر    ُٝ  َرا  ٖٚر  ملطررتٜٛاتِٗ اٚاقرشً  ازفًعر  لشك٢ضر

 . امل١ٝٓٗ  ُِٗتُز اخت٬ف ٢عً

 عًُٝر١   زدات ع٢ً يًشؿٍٛ ايٕاضبن املعًُن َهافأ٠ •

ٛ  ٚايرردنتٛزاٙ؛ ناملادطرتري  أعًر٢   ضررتدف  ايرٛشاز٠  إٔ ٜعرري َرا  ٖٚر

 ٚترأثري  فعايٝر١  ضرٝصٜد  ٖٚررا  ازباَعرات،  إ  ايدزاض١ يف بايساغ ن

 د ازٗبر  ايردناتس٠  إٔ تعري  نُرا  ازباَعرات،  يف املختًفر١  ا٭قطاّ

 ايتعًررررِٝ ٚإ ازات املرررردازع ٚ اخررررٌ املٝرررردإ يف فعرررر٬ٙ ٕضررررٝهْٛٛ

 نأعكرا٤  يٓرا  ايعادٝر١  ا٭برساز  عٔ ابعًٝد اسبكٝكٞ ايعٌُ ميازضٕٛ

 !تدزٜظ ١٦ٖٝ

  ازبدٜد٠؟ اي٥٬ش١ َٔ ايكدا٢َ املعًُن طباٚف أِٖ َا
 :  ْكٕتن يف ترتنص أْٗا ٜت ن قسا٤ت٘ يٞ أتٝش  مما

   .ايط١ٜٛٓ ايع٠ٚ٬ َٔ اسبسَإ َٔ اشبٛف •

ٓهههبممعما٧التحههه تط٣ههه

مت ههلما٧ت٨ٔههي امأيم

ضبهههٍما٧ كههه ٦ما٧يههه م

٪مٛيههههههه م تا٧ت٠هههههههس 

ب ٧تهههسضيدما   ههه م

طمولهه٩م٣ ٛهه ما ؼههتم

ا  ههههنما ٠ٔههههس  م

٣ ٧ٌهههدمتا٧  سػههه م

 تٗريمش٥٧
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 عًررر٢ اسبؿرررٍٛ قرررسٚز٠ عًررر٢ املٗٓررر١ يف ٥ِٗبكرررا فتٟٛقررر •

 . امل١ٝٓٗ ايسخؿ١

 َطرتٜٛات  عًر٢  ضٝطهٕٓٛ أِْٗ هلِ دتأٞن اي٥٬ش١ إٔ زغِ

 إ٫ ايػرٗس١ٜ؛   خٛهلِ تتأثس ئ حبٝح ،خدَتِٗ ضٓٛات َ  تتٓاض 

ٞ  اسْد َٓشتِٗ أْٗا ٛ  أقؿر  احملاٚير١  تهرساز  َر   ضرٓٛات  مخرظ  ٖٚر

 ملسرررايتِٗ ايرررٛشاز٠ ضتكرررٕس ٚإ٫ ،ايسخؿررر١ عًررر٢ اسبؿرررٍٛ ستررر٢

 زشٔرُٜ إٔ ايتغسٜدات إسد٣ يف املعًُن بأسد سدا َا ٖٚٛ يًتكاعد،

ِ  أيف 811 اٍ ٤ٙش٬َ ٕ ( َعًر  ايتعًُٝٝر١  ايسخؿر١  ٖررٙ  َتًٕ رات  برأ

 فؿررً٘  اخررٌ ضرر٘ ِز عُررا( ٜكررٍٛ نُررا) ربتًررف ٚايرتبٜٛرر١ ٚايتكٓٝرر١

 - عبررررٔ ضررررٓتُهٔ فهٝررررف ،املاقرررر١ٝ ضرررر١ٓ ٠عػررررس يًخُررررظ

 عًررر٢ ٚاسبؿرررٍٛ ايتكٝرررِٝ ٖررررا ع رررٛز َرررٔ - ا٢َايكرررد ناملدزضررر

   !ْتُهٔ ئ: ٚػبٝ  ايسخؿ١؟

 ،تعًُٝٓررا دٓ ررات يف ٜٓػرر  ايرررٟ اشبٕررس اذبدٜررًد ٖٓررا ٜعٗررس

٘  إٔ املعًُرن  بعر   اعتكا  يف ٚاملتُجٌ ٘  طً ر١ ( تًكرن ) عًٝر  َرا  فؿرً

٘  سفغ قد ٖٛ ٖٚا ،ايٛشاز٠ َٔ املكسز املٓٗر يف َٛدٛ  ٖٛ  ؾرفشات

ّ  َا ٚنٌ ،قً  ظٗس عٔ ايك١ًًٝ ٘  ٜكرٛ ٌ  بر ّ  نر ٘  يف ٜرٛ ٍ  عًُر  خر٬

 املطرتُعن  ٖر٪٤٫  عًر٢  ايع رازات  ٚتهساز إعا ٠ ٖٛ خدَت٘ ضٓٛات

 َٗاكرررٔدُٜ أٚ َا تررر٘ َطرررتذدات يف اعُٝٙكررر ٜغرررٛف إٔ  ٕٚ املٗرررربن

ٛ  َتٕررٛز٠،  بأغررهاٍ ٘  ٜعذررص  َررا  ٖٚرر ٘  عٓرر ٞ  املٗرري  بٛقررع  اسبرراي

   املعًُن؟ َٔ ايٓٛع١ٝ ٖرٙ ي كا٤ عبتاز فٌٗ اي طٝ ،
 

 الشبًكٌ اجلاسٍ. د: الجاٌٌ عكًبالت: 

 هلرٙ ايتازؽب١ٝ اشبًف١ٝ مجٌٝ بتطًطٌ املًشِ ضبُد.   أٚقض

 اسبررايٞ، ايٓٗررا٥ٞ غررهًٗا إ  ٚؾررً  إٔ إ  ضرر كٗا َٚررا اي٥٬شرر١

ونمأه موذ تٚم

ا ٨ٔملما٠٧ساوبم

مونما٧التح ما٧عسيس ام

ا٧ذ ٚمونما٧حطو نم -

ونما٧ٔالت م

ما٧ؼ  ي 0م

ت ٟههٝمب٠هه ت  ميفم

ا    مٓهبمرضتض م

ا٧حلهههههه ٦مٓههههههبم

 ا٧طدل ما   ي 
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 ٜتعًرل  َا يهٌ املطتُس٠ املطتذدات حبط  يًتشدٜحا أًٜك ايكابٌ

 .  تٕٛزات َٔ ايتعًُٝٞ بايٓعاّ

 أٚ ايتعًُٝررٞ بايػررإٔ املٗررتُن َررٔ ضررٛا٤ اٯزا٤ أغًرر  ٚتتفررل

ِ  إٔعًر٢   عراّ،  بػهٌ ايتُٟٓٛ ايػإٔ ٛ  املتُٝرص  ايتعًرٝ  َستهرص  ٖر

 دتأٞنر  ٚقرد . اي ػرس١ٜ  باجملتُعرات  يًٓٗٛ  ٍُت ر  دٗٛ  أٟ ٚضبٛز

 َعرررسيف صبتُرر   بٓررا٤  إ  تُٕررض  أْٗرررا عًرر٢  9101 املًُهرر١  ز٩ٜرر١ 

 ٖرررا أضرراع إٔ فٝرر٘ غررو ٫ ٚممررا ٚايهفررا٤ات، املٗررازات ميتًررو

ٔ  ايعدٜرد  عًر٢  تستهص ايي ايتع١ًُٝٝ املٓع١َٛ ٖٛ اي ٓا٤  عٓاؾرس  َر

 املطررتُس ٚايتٕررٜٛس املعرردا  أٚيٜٛاتٗررا يف ٜٚررأتٞ ،ايٓذررا  َٚكَٛررات

 .  املختًف١ ايتعًِٝ َساسٌ يف ٚاملعًُات املعًُن أ ا٤ نفا٠٤ يسف 

 ٚاضرتدا١َ  اضرتُساز١ٜ  اضرتٗدف   ازبدٜرد٠  ايتعًُٝٝر١  ٚاي٥٬ش١

 ايعًُٝر١  يف ٚاملرتغريات  املطرتذدات  ملٛان ر١  يًُعًُن امل١ٝٓٗ ايت١ُٝٓ

ِ  تٕرٜٛس  َطري٠ يف ْٛع١ٙٝ ْك١ًٙ ّدُتع  بايفعٌ ٖٚٞ ،ايتع١ًُٝٝ  يف ايتعًرٝ

 صبس  َٔ ٚذبًٜٛ٘ ايتعًِٝ متٗن فهس٠ ع٢ً تعتُد ٭ْٗا ؛املًُه١

 .  ١َٓٗ إ  ٚظٝف١

ِ  َتعد ٠ َصاٜا ي٘ ازبدٜد٠ اي٥٬ش١ يف ايٛظٝفٞ ًِٞٚايّط  يًُعًر

 بايرررردٚزات ا٫يتشررررام عًرررر٢ا سسًؾرررر ٚا٭نجررررسا تٗرررراً اد ا٭نجررررس

 عًرر٢ ٚؼبؿررٌ ،ترر ايّس خرر٬ٍ ا٫ْتكرراٍ َررٔ ٔيٝررتُٞه ؛ايتٕٜٛسٜرر١

 .املٝصات َٔ ٚغريٖا ٚاملهافات ايع٬ٚات

 عًر٢  ٚايتػرذٝ   ايتشفٝرص ا أًٜكر  باملغرا ٠  ازبدٜس٠ املصاٜا َٚٔ

. ًِايّطرر  زدررات بررن ايتٓكررٌ َررد٠ يتكًٝررٌ ايعًٝررا ايدزاضررات َٛاؾرر١ً

٘  ،٬َُسغ ٖٛ ُاٚن ِ  مِت فإْر  ْرٛاتر  يف تؿر ّ  أنرت  سرٛافص  تكردٜ

 أعًرر٢ زٚاترر  ٚضرركف أنررت عرر٬ٚات اعتُررا  مِت ٚنررريو ِ،ايررتعًٟ

هههه٨  ما٧هههه ُيٜ م ا٧ؼ 

يفما٧التحهه ما٧عسيههس م

٧ههه موعايههه موتٔهههسز م

٨هههههه ما ٣ههههههمم٨٧مٔ

اجت  ًزامتا ٣ممعطًكه م

ٓههههههبمام٧تحهههههه ٞم

 ب ٧ستضاوما٧تٌ يطي 

ونموعاي ما٧التح مأيوه م

ا٧تحٜيهههعمتا٧تـهههعيٕم

ٓهههههههبمو اكههههههه٨ م

ا٧سضاػههههه وما٨ٔ٧يههههه م

٧ت٨٠يهه٩موههس ما٧ت ٠هه٩م

 بلمزضج وما٧ؼ٨ 
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 تًررو نررٌ ٚيهررٔ ايرتبٜٛرر١، ايكٝررا ات ملهافررات ٚزفرر  يًُعًُررن،

َُرررد٠ َست ٕررر١ املدرررسا٤ات  يف َتُٝرررص٠  زدرررات ذبكٝرررل عًررر٢ َٚعت

ٔ  ّدع ر ُت ايري  ايتردزٜظ  ١َٓٗ َُصاٚي١ ُزخـ اخت ازات  درا٤  َرا  أزٚن َر

 . اي٥٬ش١ ٖرٙ يف

ٞ  ايتردزٜظ  َصاٚير١  ٚزخؿ١ ٟ  املدرسا٤  ٖر ٟ  ايردٚز ٔ  ايرر  ٜكرُ

ٔ  قردز  ع٢ً املعًُن إٔ  ايتدزٜطر١ٝ،  ايهفرا٠٤  يف املطرتُس  ايتُٝرص  َر

 يف اشبؿررررٛف ٖرررررا يف ْادشرررر١ عدٜررررد٠ عاملٝرررر١ دبررررازب ٖٚٓرررراى

 . ٚقٕس ٚايهٜٛ  ٚايٝابإ أَسٜها

 يف ٗأدسٜررر  ايررري رتبٜٛررر١اي ايدزاضرررات بعررر  تٛؾرررً  ٚقرررد

 ٚأُٖٝرر١ بكررسٚز٠ ايتٛؾرر١ٝ قررُٓٗا َررٔ نررإ ْتررا٥ر إ  املًُهرر١

 ملخكرران ٚذيررو ؛ٚاملعًُررات يًُعًُررن املٗٓرر١ َصاٚيرر١ خررـُز ٚدررٛ 

 املٗٓررر١ ملصاٚيررر١ املعررراٜري َرررٔ ْرررٛن ٚإػبرررا  ،ظٚأُضررر يكرررٛاب  املٗٓررر١

ِ  ٚايتدزٜ  ٔ  املطرتُس،  ٚايتعًرٝ  زاغرد .    زاضر١  ايدزاضرات  تًرو  َٚر

 .9112 عاّ هسِٜع د اياي

 ٖرررٙ تٕ ٝررل إظبررا  َُٗرر١ ايتعًررِٝ ٚشاز٠ عًرر٢ ٜكرر  املكابررٌ يف

 ٚاملعًُرات  املعًُرن  نرٛا ز  طُأْر١  مِت َا إذا فاعٌ بػهٌ اي٥٬ش١

 تٛعٜٛرر١ بررساَر خرر٬ٍ َررٔ ازبدٜررد٠ املدررسا٤ات ٚغاٜررات بأٖررداف

 َتعرررد ٠ تعًُٝٝررر١  ٚزات تٓعرررِٝ خررر٬ٍ َٚرررٔ ،َٚدزٚضررر١ َهجفررر١

 .اي دا١ٜ يف امل١ٝٓٗ ايسخـ اخت ازات ع٢ً يًتدزٜ 

ُِ  ايرري املًشررِ ضبُررد.   تطررا٫٩ت ٔعرر املدابرر١ مبشاٚيرر١ ٚأخررت

 :ًٜٞ نُا ٚزقت٘ ْٗا١ٜ يف ٚز ت

ّٛ شبًرررل نافٝررر١ غرررري اي٥٬شررر١ برررايٕ   -0  يف سكٝكرررٞ ٍذبررر

 بايٓعرراّ َست ٕرر١ أْعُرر١ عررد٠ فٗٓرراى ايتعًررِٝ، َٓطررٛبٞ ممازضررات

يفما ٠ بهههه٩مي٠ههههٕم

ٓههبمتظاض ما٧ت٨ٔههي م

و م مانعه  متٌ يه١م

هههص ما٧التحهه مبـهه٩٤م

م ٛ ٓهههه٩ماشاموهههه متهههه  

٣ههههههه ازضممًأمنههههههه 

ا ٨ٔمهههههههههههههههههلم

تا ٨ٔهه ومبؤهههساٚم

تٗ يهههه وماإلجههههطاءاوم

 ا٧عسيس م
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 َٓرراٖر إٔ انُرر ٚايتٓطررٝل، املٛان رر١ عًرر٢ ايعُررٌ عًٝٗررا ايتعًُٝررٞ

 تٕٜٛسٜر١  ٕر  ُخ إ  حبادر١  املعًُرن  زُتخرسٔ  ايري  ايرتب١ٜٛ ايهًٝات

 .ازبدٜد٠ اي٥٬ش١ َتًٕ ات َ  تتطل

 حبادررر١ ٚا٫تؿرراي١ٝ  املعًَٛاتٝررر١ ايتشتٝرر١  ٚايُ ٓررر٢ ا٭ْعُرر١  -9

 ايٛؾرررٍٛ ٚضرررسع١ ٚ قررر١ مشرررٍٛ ٜكرررُٔ ْرررٛعٞ تٕرررٜٛس إ ا أًٜكررر

 بايٓطرر ١ ضررٛا٤ً امٗلطررتٗد ف١ ايهرر ري٠ ايٓكًرر١ تتًٕ ٗررا ايرري يًُعًَٛرر١

 .املعًُن أٚ يًًٕ ١

 إٔ ايتعًرررررِٝ ٚشاز٠ ذبتررررراز زمبرررررا ايررررري املدرررررسا٤ات َرررررٔ -0

 :ايتٓفٝر َٛق  ازبدٜد٠ اي٥٬ش١ ٚق  ٜتِ إٔ ق ٌ تطتهًُٗا

 ايري  يًُذرا٫ت  َطرتك١ً  تكٛميٝر١  ٚسدات إْػا٤  ُِ  ٓتٗاتكر

 . اي٥٬ش١

 ٜتعًرررل َرررا نرررٌ عًررر٢ يإلغرررساف َطرررتك١ً ٦ٖٝررر١ إْػرررا٤ 

 .ايتدزٜظ اٚي١ملص امل١ٝٓٗ بايسخـ
 

 الكيًُ حىه املداخالت:  

ّٛ ٚذبكٝل ازبدٜد٠ ايتع١ًُٝٝ ايٛظا٥ف ٥٫ش١  :املًٕٛب ٍايتش

 املعًُرن   ُتُٚز ايتع١ًُٝٝ اي٥٬ش١ إٔ  ٖٝؼ بٔ خايد.   أٚقض

 ٚأقراف  . عكرٛ   ث٬ث١ عٔ ٜصٜد َا َٓر ايٛشاز٠ أزٚق١ يف ض ٜزُ  قد

ٔ  ايهرجري   َ قردِ  ايسغرٝد٠  قٝا تٓرا  إٔ ايعذسٚؽ فا٥ص٠. أ ِ  َر  ايردع

 ْعررراّ ملؾررر٬  داٖرررد٠ٙ ع ٚض ررر ،ايتعًرررِٝ ملٝصاْٝررر١ ٚاملعٓرررٟٛ املرررايٞ

 ايكٝررا ات لٛٞفررُت   ايػرردٜد يٮضررف ٚيهررٔ ؛املًُهرر١ يف ايتعًررِٝ

 املعكٍٛ غري َٚٔ ايطاَٞ، اهلدف ٖرا ذبكٝل يف ايطابك١ ايتع١ًُٝٝ

ِ  ٚشاز٠ ت ك٢ إٔ ِ  ٚشاز٠ حبذر ٌ  ايتعًرٝ ٌ  ؾردزت  ب٥٬شر١  تعُر  41 ق ر

ًَا،ع  بن فٝٗا مفِسُٜ ٫ٚ اضتجٓا٤،  ٕٚ ازبُٝ  فٝٗا ٜتطا٣ٚ ٥٫ش١ ا

ا٧التحههههه ما٠٧س ههههه م

يتؼهههههه ت مٛي هههههه م

ا٧عميٕمزتنماػتل  ء،م

مٛي هه مبههلم تمميٜههٞط

وهههنمئمههه٩متوهههنممم

ئم٩،متبهلما ٨ٔه م

ا ميههههعمتا ٨ٔهههه م

 ا٧ت٨٠يسي
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َ  ٜعٌُ َْٔ  ِ  ٚبرن  ٜعٌُ، ٫ ْٔٚ ِ  املُٝرص  املعًر ٟ  ٚاملعًر  يرريو . ايتكًٝرد

ٔ  ٚدرص٤ًا  تازؽبٝر١  ْك١ً ّدع ُت ايي - ازبدٜد٠ اي٥٬ش١ ٖرٙ دا٤ت  َر

 املٗري  ايتٕرٜٛس  عًر٢  صسن٢يُت - ايتعًِٝ قٕان يف ايتٕٜٛس َٓع١َٛ

 ايتررردزٜظ عًررر٢ قررردزاتِٗ زفررر  أدرررٌ َرررٔ ؛يًُعًُرررن ٚايػخؿرررٞ

ٞ  يًٕاقِ غخؿ١ٝ ِتعًٟ زس١ً ٚإعدا  ٚايكٝا ٠،  زفر   بٗردف  ايتعًُٝر

ٍ  َ  ايتأقًِ ع٢ً قدزاتِٗ ِ  يف ايتشرٛ ٕ  غرو  ٚبر٬ . ايتعًرٝ  تٕرٜٛس  فرإ

 يف ا٭ضاضررررر١ٝ ايسنٝرررررص٠ - املعًرررررِ َٗٓررررر١ أ ا٤ ٚعٓاؾرررررس أ ٚات

 تعًررِٝ عًرر٢ ا٭َررٛز، ٠٫ٛيرر ايُٕأْٝٓرر١ ضررٝ ّح - ايتعًررِٝ َٓعَٛرر١

 يف ٚايهفررا٠٤، باملٗٓٝرر١ ٜتُتعررٕٛ َعًُررن  ررٌَق َررٔ ٚبٓرراتِٗ أبٓررا٥ِٗ

 .ا٭ ا٤ يتكِٜٛ َتها١ًَ َٓع١َٛ

ٞ  عًٝا٤. أ ٚأغازت ِ  ضبُرد .   إٔ إ  اي راشع ٍ  قرد  املًشر  تطرا٤

 نافٝر١  ازبدٜرد٠  ايتعًُٝٝر١  ايٛظا٥ف ٥٫ش١ ٌٖ: ايس٥ٝط١ ايٛزق١ يف

ّٛ لً٘شٖب ِ  َٓطٛبٞ ازضاتمم يف سكٝكٞ ٍذب  أثسٖرا  ٜرٓعهظ  ايتعًرٝ

ٔ  اي٬ٕب؟ ذبؿٌٝ ع٢ً اإػباًب ٘  َٚر ٕ  خايرد .   دأٞنر  داْ ر  ايس ٜعرا

ّٛ ملسداخ ناف١ٝ غري بايٕ   اي٥٬ش١ إٔ ِٕ سٝرح  املًٕٛب، ٍايتش  إ

ٞ  املدزضر١  َٔ ٚاشبسٚز ايدخٍٛ ٚتٛقٝ  ٚامل اْٞ املٓاٖر َٛقٛن  ٖر

 بررٔ خايررد.   أَررا. ًَُٚررٛع سكٝكررٞ تغررري ملسررداخ َُٗرر١ َررتغريات

 عًُٝرررر١ ايتعًُٝٝرررر١ ايعًُٝرررر١ تٕررررٜٛس عًُٝرررر١ إٔ إ  فرررررٖ   ٖررررٝؼ

 يًُٓرراٖر أٚ املعًُررن ٭ ا٤ ايتٕررٜٛس نررإ ضررٛا٤ً ٚطًٜٛرر١ تسانُٝرر١

 يًعًُٝرر١ اسبكٝكررٞ ٚايتشررٍٛ ايتٕررٜٛس ذبكٝررل ٜررتِ سترر٢ ٚاملكررسزات

 ايدزاضرر١ٝ ٚاملكررسزات يًُٓرراٖر ايػرراٌَ ايتٕررٜٛس فٓتررا٥ر. ايتعًُٝٝرر١

 طررر٬ب َرررٔ ا٭ٚ  ايدفعررر١ تتخرررسز ستررر٢ اضرررٗقٝا ميهرررٔ ٫ َرررج٬ٙ

 َررٔ ايػرراٌَ ايتٕررٜٛس عًررِٝٗ لٔ ررٗط ايرررٜٔ ا٫بترردا٥ٞ ا٭ٍٚ ايؿررف

 املطررتُس ٚايتعرردٌٜ ايتكٝررِٝ َرر  ضرر١ٓ 12 بعررد أٟ ؛ايجاْٜٛرر١ املسسًرر١

تٌههههه يطما  ههههه همم

تا ٠ههههههههطضاومتأزاءم

ا ٨ٔمهههههههههههلماىلم

تحهههههسيحما ٔ وههههه٩م

تا ذتهههههههههههههههااوم

ع يهههههههههههههههعاومتا٧ت

ا سضػههي متا٧ت٠ يهه م

تا٧تهههههسضيدم٨ٓي ههههه م

 مم٨٧م٨ٔملمتا٧ٜ يل
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 استٝرراز عررٔ ْاٖٝررو بٓٗاٜترر٘، ؾررف ٚيهررٌ بٓٗاٜتٗررا َسسًرر١ يهررٌ

 ملعاَررررٌا ذبرررردٜح إ  املعًُررررن ٚأ ا٤ ٚاملكررررسزات املٓرررراٖر تٕررررٜٛس

 عًٝٗررررا ٚايترررردزٜ  ٚايتكٓٝرررر١ املدزضرررر١ٝ ٚايتذٗٝررررصات ٚاملختررررتات

 ٚ٭ ا٤ ٚاملكرسزات  يًُٓاٖر مِت ايرٟ يًتٕٜٛسا ٚفٙك ٚايفٓٝن يًُعًُن

٘  قاَر   َا ٖٚرا املعًُن،  َٓراٖر  تٕرٜٛس  مت عٓردَا  ٬َٙرج  ايرٛشاز٠  بر

يف  املتخؿؿرر١ ايٓػررس  ٚز أسررد َرر  بايتعررإٚ ٚايسٜاقررٝات ايعًررّٛ

 ناْرر  ٚايرري ،ا٭َسٜهٝرر١ املدزضرر١ٝ ٚاملكررسزات اٖراملٓرر ؾررٓاع١

 غررررسا٩ٖا مِت إٔ بعررررد ا٭َسٜهٝرررر١ املتشررررد٠ اي٫ٜٛرررراتيف  عُترررردِز

 ايعسبٝرر١ ايجكافرر١  ٓاَضرريُت تهٝٝفٗررا ٚبعررد املًُهرر١،يف  يتٕ ٝكٗررا

 غررسن١ َرر  بايتعررإٚ عًٝٗررا املعًُررن ترردزٜ  ٚمِت ،املٕٓكرر١ ٚب٦ٝرر١

ٔ  ايعدٜد عكد إ  ذبتاز ٠فايٛشاز. َٕٚابعٗا ايتع١ًُٝٝ ايع ٝهإ  َر

 نٝفٝر١  ٚغرس   عًٝٗرا  املعًُن ٚذبٌٜٛ ،اي٥٬ش١ يػس  ايعٌُ ٚزؽ

ْٝررررا تسبْٜٛرررر َعرررراًَتِٗ  سكررررٛقِٗ غررررس  إ  إقرررراف١ٙ ،اٚإ ازْٜررررا َٚاي

 .امل١ٝٓٗ َٚط٪ٚيٝاتِٗ

ٞ يف  ايجكر١  يدٜٓا ٌٖ: ايدْدْٞ ضبُد. أ تطا٤ٍ سن يف  خسػبر

 يًخرررسٚز ٚايعًرررّٛ ٯ ابٚا ايرتبٝررر١ نًٝرررات َرررٔ ايكسٜررر  املطرررتك ٌ

ٕ  أنفا٤ مبدزضن ٔ  ازبدٜرد٠  اي٥٬شر١  ٜٛا٥ُرٛ  ِايرتعًٟ  اضرتُساز١ٜ  َر

ٍ  ايدٚزات ٚسكٛز ٞ  املًٕٛبر١  خـايرسّ  عًر٢  ٚاسبؿرٛ  ٚق ًرٗا  يًرتقر

 ايرٖٓٝرر١ املكرردز٠ يف ايتػررهٝو يررٝظ ٖٓررا ٚاملكؿررٛ  ايعُررٌ؟ إتكررإ

 زخرررٔسُت ايررري ايهًٝرررات َٓررراٖر ٖرررٌ ٚيهرررٔ ،ٚايٕاي رررات يًًٕ ررر١

ِ  ٚاملطرتك ٌ؟  اسباقرس  َدزع ملعدا  َ٪١ًٖ املدزضن  ٚاملرٓٗر  املعًر

ِ  زنٝرص٠  ُٖا ٞ  أُٖٝر١  َر   ايتعًرٝ  كراف ُٜ. ايتابعر١  ٚاشبردَات  امل راْ

 اي ٝر   تفاعٌ. ادْد ١َُٗ ٖٚٞ ،اي٥٬ش١ يف ا٭ضس٠  ٚز غٝابا أًٜك

 اأنا ميْٝرر ٚايٕاي رر١ ايٕايرر  َتابعرر١ عًرر٢ ٜطرراعد أَررٌس املدزضرر١ َر  

تحته جممتظاض ما٧ت٨ٔيي 

اىلم٠ٓسما٧ٔسيهسموهنم

تضؾما٧ٔمههه٩م٧رشههه م

ا٧التحههههه ،متتح يههههه٩م

ا ٨ٔمههههلم٨ٓي هههه م

تء م٣يٜيههههههههههههه م

ؤههه و٨ت  متطب ي،ههه م

تو ٧ي، متازاضي، ،ماه ًٛ م

اىلمء مع٠ههه ٟ  م

توؼهههههههههئت٧ي ت  م

 ا   ي 

ههه٩مو هه همما٨٤٧يهه وم

ت مت ذط جما سضػهلما٧

وئه٨ مإلٓسازموهسضغم

 ا٧ح رضمتا ؼت٠ ٩؟م
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 املعًُرررن اختٝررراز إٔ عًررر٢ اي ررراشعٞ ًٝرررا٤ع. أ دتٚأٞنرررا. ٚضرررًٛنْٝ

ْٕ - ازباَعرات  ت ردأ  إٔ ٚػبر  . يًغا١ٜ ١َُٗ ع١ًُٝ ٔ    إ  قرد  تهر

 املتكررردَن َجرررٌ ايرتبٝررر١ يهًٝرررات املتكررردَن مبعاًَررر١ - بررردأت

ٔ . ايٕ  يهًٝات ٞ  ضبُرد . أ أقراف  ،ددٜرد  َٚر ٘  ايدْردْ  ٚبٓرا٤ً  أْر

  ٔذػررُت ٥٫شرر١ بعُررٌ ايجاْٜٛرر١ خسػبررٞ تػررذٝ  ػبررُ  ّتكررِد َررا عًرر٢

 ٍ  ػبر   ٫ ايتدزٜظ فإٕ ذات٘ ايٛق  ٚيف ايتدزٜظ، ١َٓٗ ع٢ً املق ا

 .ايتعًِٝ ٚشاز٠ َط٪ٚي١ٝ ْٕام عٔ ؽبسز إٔ

 ازبرراَعٞ ايتعًررِٝ بررإٔ اسبُررٛ  ْاؾررس بررٔ . ع ررد اهلل   ٚعٞكرر

 ِ ٔ  عايٝرر١  مبطررتٜٛات  يًُرر٪ًٖن  إ٫ تررا  ُٜ أ٫ ػبرر   ْررٛعٞ،  تعًررٝ  َرر

ّ . ايعاّ ايتعًِٝ خسػبٞ ٍ  يف ازباَعرات  إقشرا  ٫ضرتٝعاب  ٚقتٝر١  سًرٛ

 ،ٚقتٝرر١ٙ دص٥ٝرر١ٙ سًرر٫ٙٛ ٜتررٝض ٖهرررا، ا٫عبسافررات، عررٔ ايػرر اب،

 ؛طبسداترر٘ ٚعًرر٢ ازبرراَعٞ، ايتعًررِٝ َطررت٣ٛ عًرر٢ نررازثٞ يهٓرر٘

 ٖٚرررا. ايعُررٌ يطررٛم املتٛقعرر١ ايعاًَرر١ ايٝررد نفررا٠٤ عًرر٢ ٚبايتررايٞ

 فازباَعرات  ا،أبردً  ازباَعرات  ٚظٝفر١  ٔ ٜهٕٛي املصعّٛ ا٫ضتٝعاب

 ازباَعررات خريٜرر١؛ مجعٝررات ٫ٚ إؾرر٬سٝات ٫ٚ عاٜرر١ز  ٚز يٝطرر 

 صبتُررررر ، ٭ٟ اسبكررررراز١ٜ ايهفرررررا٤ات َٚؿررررراْ  خرررررت٠ بٝرررررٛت

 ٚيعرد٠  داَعاتٓرا . أخرس٣  نجري٠ بٕسم ُتشٌ اجملتُعات َٚػه٬ت

يف  ايعراّ،  ايتعًِٝ خسػبٞ َٔ ٪90 َٔ ٜكسب َا اضتٛع   ضٓٛات

ٍ  يف ايٓطر   تررتاٚ   سن ٍ . ٪55ٚ 30 برن  املتكدَر١  ايردٚ  ريغر   خرٛ

 سررا  إْكرراف ٚعاَررٌ يٮضرراتر٠، ادررْد ٚ شررَ َُ يًذاَعررات ا٭نفررا٤

 نأضاتر٠، سكٝكٞ ذبد٣ يف ايكعفا٤ ػبعًِٗ ٫ سٝح يهفا٤تِٗ،

 املػررررهٌا. أًٜكرررر ا٭ضرررراتر٠ نفررررا٠٤ ٚتتكررررا ّ ترتاخرررر٢ ٚبايتررررايٞ

 تسقررر٢ سكررراز١ٜ ٚقفررر١ إ  ٚؼبتررراز عُٝرررل، درررٍد عٓررردْا ازبررراَعٞ

 اضررررتٕاع  ٚيررررٛ ملٓعررررٛز،ا ملطررررتك ًٓا ايسآٖرررر١ تًٕعاتٓررررا ملطررررت٣ٛ

ضما ٨ٔمههههلمادتيهههه 

ٓم٨ي مو م م٨٧٘ ي 0م

تيعهههههههدمأنمت هههههههسأم

م،مت٤نمم-ا٧ع ؤ وم انر

مبٔ و٨هه مم-ٟههسمبههسأوم

ا ت٠هههسولم٨٤٧يههه وم

ا٧نبيهههههههه مولهههههههه٩م

ا ت٠هههسولم٨٤٧يههه وم

 ا٧ٌد

ا٧ت٨ٔهههي ما٧عههه ؤ م

ت٨ٔههي منهه ٓ ،ميعههدم

أمميت  مامم٨٧مهئه٨لم

مبؼت ي ومٓ ٧ي موهنم

دطيعههههه ما٧ت٨ٔهههههي م

ا٧ٔهههههه ٪0ماٟحهههههه ٪م

ا٧ع ؤهه وميفمع٨هه ٦م

تٟتيهههه ممػههههتئ يم

ا٧ـهه  يمئتههام٣ ضثي،هه م

ٓههههههبموؼههههههت  م

ا٧ت٨ٔهههي ما٧عههه ؤ م

 تٓبموذطج ت 
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ٍ  ذبؿس إٔ 2030 يف ازباَعات  ا٭نفرأ  عًر٢  ازباَعات يف ايك ٛ

 أغًرر٢ َ قررِد قررد تهررٕٛ فإْٗررا ايعرراّ، ايتعًررِٝ خسػبررٞ َررٔ فكرر 

 عك ر   ٚبردٚزٖا . ادردْ  ٚايُٕٛسر١  ايُٕٛس١، ايٛط١ٝٓ يس٩ٜتٓا ٖد١ٜ

 املٗري  ٚايتدزٜ  هلا، نف٪ ِٖ َٔ هلا ازباَعات بإٔ طٝ ١ ٚفا٤.  

ٛ  ٚايتخؿؿرات  ايكردزات  ٚقٝاع َعسف١ ،اأًٜك ا٤نفأ ي٘ ٟ  ٖر  ايرر

 أٚ أملاْٝررا يف ازباَعررات ٜرردخًٕٛ ٫ فُررٔ اسبررٌ، ٖررٛ ٖٚرررا  ،شررٔدُٜ

ْٝ اتدزًٜ  ٜٚتدزبٕٛ ٜٚتعًُٕٛ فًٓٓدا . املٗٓر١  يتًو ذٚٚ نفا٠٤ ِٖ اَٗٓ

 يًترردزٜ  ٜٚتٛدٗررٕٛ ايغررسب يف ازباَعررات ٜرردخًٕٛ ٫ َٔ رر ٚبايفعررٌ

ٌ َ ايغرسب  يف ْط تِٗ املٗي ٕ  ٔمٞمر  أنجرس  أٚ جر  ؛يًذاَعرات  ٜتٛدٗرٛ

 .ايعٌُ ضٛم َػه٬ت يدِٜٗ  قًٞ ٚيريو

ِٕ إ  فأغراز  ايٕخرٝظ  عًٞ.   أَا ٔ  هتر  ُٜ َرا  ٜكرسأ  َٔ ر  أ  عر

ٔ  خاؾر١  ايتعًُٝٝر١  ايٛظا٥ف ٥٫ش١ ٞ  غرري  َر ِ  قٕران  َٓطرٛب  ،ايتعًرٝ

ِ  عٕا٤ بن فذ٠ٛ بٛدٛ  ٜػعس ٘  َرا  ٚبرن  املعًر ّ  ٜكدَر ٘  ايٓعرا ٔ  ير  َر

ْٕ َٝررصات  بػررهٌ ايررٛشزا٤ تغررٝري ٜؿرراس  أْرر٘ ٚامل٬سررغ. درردتُٚ إ

 ٝاتإضرررتاتٝذ َررٔ نررجري تررتغري إٔ ،خرراف بػررهٌ ٚايتعًررِٝ عرراّ

 ١ٝإضرررتاتٝذ ٜٛدررد ٫ أْرر٘ ٜ رردٚ ،ٚيٮضررف. ٚشاز٠ نررٌ ٚضٝاضررات

 ٚغرري  اسبادر١  سطر   ذبردٜجٗا  ٜتِ ايٛشزا٤ صبًظ َٔ كس٠َُ ٚاقش١

 طبسدررات يف قررعف ذيررو عررٔ ْٚررتر تعٝٝٓرر٘، ٜررتِ بررٛشٜس َست ٕرر١

 اتًَٝراز  عػرس٠  َ ًر   اعتُرا   مِت فكرد  نرريو . عاّ بػهٌ ايتعًِٝ

٘  ع رد اهلل  املًرو  عٗد يف ايتعًِٝ يتٕٜٛس زٜاٍ  ً ه٢ُٚغر  ،اهلل زمحر

ِ  َطرت٣ٛ  ٔذبِطر  ٌٖ: ٖٓا املِٗ ٚايط٪اٍ ايغس ، هلرا زبإ  ايتعًرٝ

 امل ا ز٠؟ ٖرٙ بعد

ِٕ فاقٌ ؾدق١.   دٚأٞن ٞ  َٔ أ ٞ  ايٕ ٝعر ٕ  إٔ ٚاي ردٜٗ  ٜهرٛ

  شررٔدُٜٚ ضبرتفٝٗررا عُررٌ ِٓع٢ُٜرر خرراف" نررا ز" َتُٝررص٠ ٓرر١َٗ يهررٌ

ا٧ع ؤهه وم٧ هه موهههنم

ههههه م٣ٜههههئم٧ هههه ،م

تا٧تسضيدما    م٧ م

هه م أ٣ٜهه ءمأيًوهه ،مؤٛط

تٟيهههه غما٠٧ههههسضاوم

تا٧تذللههههه ومهههههه م

ز  ا٧صيمي حس 

مآهههت زمو ٨هههٙم تههه  

ٓرشهه مو٨يهه ضاومضيهه ٦م

٧تٌهه يطما٧ت٨ٔههي ميفم

ٓ سما ٨ه٥مٓ هسمهللام

ههه٤ ٨جم ضعمههه مهللا،متؿ 

٧عهه نم٧ ههصاما٧٘ههطن،م

 متا٧ؼههههئا٦ما  هههه

ههههنم ه هههه امههههه٩متحؼ 

وؼت  ما٧ت٨ٔي مبٔسم

 هص ما   زض ؟
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 ذنرررست ٚنُرررا. تٕرررٜٛسِٖ ضررر ٌا ٚأًٜكررر ٚٚاد ررراتِٗ، سكرررٛقِٗ

 املٓعَٛر١  يف فك  بط١ٕٝ دص١ٝ٥ ٌُٔجُت اي٥٬ش١ ٖرٙ ٕإف ازباشٟ،. 

 يًرتبٝررر١ ٚشاز٠: ايرررٛشازتن إعرررا ٠ ايكرررسٚزٟ َرررٔ ٚيعرررٌ. ايتعًُٝٝررر١

 أ عررر٢ فرررريو ايعًُرررٞ؛ ٚاي شرررح ايعرررايٞ يًتعًرررِٝ ٚٚشاز٠ ٚايتعًرررِٝ

ٞ  ٚايكرر    يًرتنٝررص  ٞ  اي٥٬شرر  اي٥٬شررر١ ٖرررٙ  َٚٓاقػرر١ . ٚايٓعرراَ

ٔ  بٗرا  املست ١ٕ ا٭خس٣ ايعٓاؾس عٔ مبعصٍ ٔ . انرجريً  ٜفٝرد  ير  ٚيهر

ِ  يٛقر   ميًتٕرسّ  اي راب  تفرتض  أْٗرا  ايككر١ٝ  ٖرٙ َٝص٠ ِ  ايتعًرٝ . ٚاملعًر

( ٥٫شتررر٘) نرررا زٙ ازبررراَعٞ يًُعًرررِ فرررإٕ َعرررسٚف، ٖرررٛ ٚنُرررا

 .ا٫ثٓن بن ايتفسٜل طتٛد ٜ ٖٚرا اشباؾ١،

ّٛ ٚيف  ايطٝاضررررات إٔ ٜ رررردٚ فإْرررر٘ ،بررررسُٖن عرررر ري.   زتؿرررر

ِ  إ از٠ يف املتعاق ١  ايتشطرن  عًر٢  ايطرابك١  امل ازات ٚإؾرساز  ايتعًرٝ

 املٓعَٛرر١ اْتهرراع أضرر اب أٖررِ أسررد ٖررٛ املخررتٟ  ٕٚ املعٗررسٟ

ّ  ٚيطرٓا  ،يًرٛزا٤  ْتكٗكس فٓشٔ ،ايتع١ًُٝٝ ّ  ْتكرد . ا٭ضرف  َر   يٮَرا

 أفطردْا  أْٓرا  بطٝ  يط   َهاْٗا؛ تساٚ  املؾ٬سات ٖرٙ نٌٚ

ًُ نإ َا ٕ  َا ع٬ز ْطتٕ  ٚ  ا٫ٙٚفِع اْٚادًش اقا٥  ،عراط٬ٙ  نرا

ٌّ فتػابه   ٚعازبٓرا  ْعسْا. ايؿٛز٠ نٌ ٚتػٛغ  اشبٕٛط ن

 َػررره١ً. َطتعؿررر١ٙٝ غررردت ستررر٢ ا٭َرررسا  ٚدبآًٖرررا ا٭عرررسا 

. املعًُرررن تررررَسٚ تٓعرررِٝ ٥٫شررر١ صبرررس  َرررٔ أنرررت ايعررراّ ايتعًرررِٝ

 ستررر٢ ْرررتُهٔ   امل ازات  ف تعاٗقررر بهرررجري؛ أنرررت َػرررانًٓا

 امل ررراْٞ ذات املررردازع َػررره١ً َرررٔ ـايرررتخًٟ َرررٔ َرررج٬ٙ ايًشعررر١

 املٓرررراٖر ذبطررررن عًرررر٢ ايسٜررررا٫ت ًَٝررررازات ٖرررردز مِت. املطررررتأدس٠

 بٗرررا يٓهتػرررف ايدزاضررر١ٝ ايهتررر  ٬َٜرررن ط ررر  ٚمِت ،ايدزاضررر١ٝ

( قراب   ؾرٛز٠  ذب  قفدن ن١ًُ) َجٌ ،ٚط اع١ٝ إ١ٝ٥٬َ أخٕا٤

 مت ،املٓرراٖر ذبطررن إطرراز يف! جبدٜرر١ا٭ ا٭سررسف تعًررِ نترر  يف

رضتضيمه٧ٔهه٩موههنما٧هه

آههههه ز ما٧ههههه ظاضتلام

تظاض م٨٧نبيههههههههههههه م

تا٧ت٨ٔههههههههي متتظاض م

٨٧ت٨ٔهههههي ما٧ٔههههه  م

تا٧ حههههحما٨ٔ٧مهههه  م

ٛههص٥٧مأزٓههبم٨٧ن٣يههعم

تا٧وهههه ٍما٧التحهههه م

 تا٧ ِ و 0م

يفماًهههه ضمتحؼههههلم

ا  هه هم،متهه ما٧٘هه ءم

علهههههههمماإلوهههههههالءم

تا٧تٔ هههههريمتا٧ذهههههٍم

ا٧ٔهههط متا٠٧هههطاء ،م

ٛؤنتع  مجيالًميذ٨ٍمبلم

ا٧و زمتا٧ِ ء،متا٧ٔلم

تا٠٧ههههه ٚ،متي٤تهههههدم

 ا٧ت  ينمب ٧  ن
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ـ  إيغرا٤  ٞ  ٚاشبر   ٚايتعرر ري املَر٤٬  سؿر  فأْتذٓررا ،ٚايكرسا٠٤  ايعسبر

ٔ  ٜٚهتر   ،ٚايكراف  ٚايعرن  ،ٚايعا٤ ايكا  بن ؽبً  د٬ٙٝ  ايتٓرٜٛ

 عًرر٢ ؽبٕررس ٫ا َرر ٚنررٌ ،اهلُررصات َٛاقرر  عررٔ ْرراٖٝهِ ،بررايٕٓٛ

ِ  َٔ اي اٍ ٕ  قرسا٠٤  ستر٢  ،ايكرا   يغر١  حبرل  درسا٥ ِ  ايكرسآ  ٫ ايهرسٜ

 َررٔ نررإ ايتعًررِٝ عررٔ ايرتبٝرر١ فؿررٌ إٕ. ايؿررشٝش١ بايؿررٛز٠ تررتِ

 ٚشاز٠ يف ايعرررايٞ ٚايتعًرررِٝ ايتعًرررِٝ ٚشازترررٞ ٚ َرررر ،ايٕرررٛاّ أنرررت

. اسبرررٌ َطتعؿررر١ٖٝ غررردت ستررر٢ املػرررانٌ سذرررِ فقررراع  ٚاسرررد٠

 ،ايهررجري أغفًرر  يهٓٗررا نررٌ َررٔ دررص٤ يتٓعررِٝ دررا٤ت اي٥٬شرر١

َّ  ٚايعرر٬ٚات ايرتقٝررات ٚزبرر  املٗٓٝرر١ ايسخؿرر١ َررٔ املعًُررن سٚتررر

ٞ  عًر٢  نر ري  َ٪غرس  ٖٛ يًُعًُن ايػخؿٞ بايتٕٜٛس  َطرت٣ٛ  تردْ

ٕ  ٚإ٫ ،ايػرسط  ٖررا  دباٚش  ٜطتٕٝ  ئ أْ٘ يعًُ٘ ؛املترَس املعًِ  فرإ

 ٌِ ٔ  نرر ٌ  زأع عًرر٢  اَطررتُسً  اتررردزًٜ  تتًٕرر   املٗرر  ٚتٕٜٛسٖرررا ايعُرر

 ايهررجري بررريو ٜٚكررّٛ ،اضررْٜٓٛ ضررًٛن١ٝٚ عًُٝرر١ َٚٗررازات ٭ ٚات

َّ  ٕٚ ٚاملٗٓدضن ايؿشٝن ٚاملُازضن نا٭ط ا٤ ٘  إ٫. ستر ٔ  أْر  َر

ْٕ - املعًُررن َررٔ ف٦رر١ ٖٓايررو ٕإ ايكررٍٛ ادررْد فَٓؿررامٗل  ناْرر  ٚإ

 ٚاملُازضررررات ا٭ بٝررررات َررررٔ بهررررجري ذبررررتفغ شايرررر  َررررا – قًًٝرررر١

 ْهرا   ا٭ضف َ  ٖٚ٪٤٫ ،ايتعًِٝ زضاي١ بأ ا٤ ٚايػغف ايؿشٝش١

ٌ  َٓؿرات  فكا٤ متٮ ايفازغن دعذع١ ٭ٕ ؛عِٓٗ ْطُ  ٫  ايتٛاؾر

ٕٙ ٌػرره٢ُٚت ا٫دتُرراعٞ . باي اطررٌ ايعرراّ ايررسأٟ عًرر٢ انرر رًي اقررغ

 ن اقٞ يٝظ ًَف ٖٚٛ ،ايعايٞ ايتعًِٝ ملًف بعُد ْتٕسم ٚ  ،ٖرا

 غررٓس ٖررٞ اسبررايٞ بٛقررعٗا ايتعًُٝٝرر١ َٓعَٛتٓررا نررٌ ٖررٌ. املًفررات

 ٚفٝٗررا ،ٚاسبطررٔ ازبٝررد ٚفٝٗررا ازبُٝررٌ فٝٗررا ،٫ بررايٕ   ضبرر ؟

ٌ  ٦َرات  ٖٓراى  ،بًر٢   سرٌ؟  ٜٛدرد  ٫أ. اضت٦ؿاي٘ ػب  َا نريو  بر

 َٓعَٛرر١ يف أَساقررٓا تػررخٝـ بررد٤ ذٟ بررا ٨ عًٝٓررا. اسبًررٍٛ آ٫ف

ما  هههنمتت٨ٌهههدم ٣ههه٩ 

تههسضي ً موؼههتمطًامٓههبم

ضأغما٧ٔم٩متتٌ يطهه م

ضاوم زتاومتو هههههههههه 

ٓم٨يههههه متػههههه٨ ٣ي م

ػهه  ي، ،متي٠هه ٪مبههص٥٧م

ا٤٧لهههههههريم٣  ً ههههههه ءم

تا  ضػهلما٧لههحيلم

تا   سػهههههههلمزتنم

 تصو ط
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 يف ا٭َرررٛز  ْقرررٚ  تؿرررشٝض ثرررِ ،َطررر  ات٘ ٖرررٞ َٚرررا ايعررراّ ايتعًرررِٝ

 . فاملِٗ با٭ِٖ ٚاي د٤ ،غاٌَ بػهٌ أْؿ تٗا

 يف إؾرر٬سات ٖٓرراى بايفعررٌ: "قٛهلررا ٝ رر١ط ٚفررا٤.   ٚأقرراف 

ٔ  ابتدا٤ً املعًِ  ْقٚ  يٮضف ٚيهٔ ،بٗا ْفس  ايتعًِٝ  ٫ اختٝرازٙ  َر

 َٛاتكرررِد ٔمٞمررر اسبرررا٫ت َرررٔ نرررجرٌي يف ايتعًرررِٝ يف ٜٓخرررسط! ٜ ُطرررّس

 عًررر٢ غررراٖد٠ٙ نٓرررُ  ٚقررد  فٝٗرررا، ٜك ًرررٛا ٚ  أخرررس٣ يتخؿؿررات 

 املتكرردَات ٭قررٌ ايرتبٝرر١ نًٝرر١ يف ا٭طفرراٍ زٜررا  قطررِ اضررتك اٍ

 ايرتبٝررر١ أقطررراّ يف ايػخؿررر١ٝ املكررراب٬ت زفكرررتِٗ ْٔٚمٖلررر اصبًُٛعررر

 يف ايٛقررر   ٖررررا ٜٚتهرررسز ايهًٝررر١، يف ايرررٓفظ ٚعًرررِ اشباؾررر١

ٌّ بايفعررٌ، أخررس٣ ربؿؿررات  غررري تطررتك ٌ املعًُررن نًٝررات ٚتعرر

ٕ  ايتعًِٝ يف ايساغ ن ٔ  َعراٜري  بردٚ ـ  ايدٚير١  َر ِ  تفشر  عًر٢  قردزتٗ

 . ايتعًررِٝ َٗرراّ ٭ ا٤ ٚاسبرر  ز٠ايكررد أضرراع عًرر٢ ٚربترراز ايتعًررِٝ،

 ايعًُٝرر١ ايهًٝررات ٛخسػبرر عررا ٠ٙ يًتعًررِٝ ٜتكرردّ ،أخررس٣ دٗرر١ َٚررٔ

  ٕٚ ٗرررا،فٝ ٜسغ رررٕٛ يٛظرررا٥ف كرررٛاٛٞفُٜ   ايررررٜٔ ا٭ بٝررر١ أٚ َرررج٬ٙ

ِ  ٗرٛا تِٛد طبًؿٕٛ ق١ً ايتعًِٝ يف ٜٚ ك٢ تسبٟٛ، تدزٜ  ٔ  يًتعًرٝ  عر

 ِٗ،برررأ ا٥ ٜٚستكرررٛا يٝتعًُرررٛا أْفطرررِٗ عًررر٢ فٛاؾرررس  نُرررا زغ ررر١

ُّ يف ا٭َجًرر١ أزٚن بٛاٚقررس   ٖٚررِ ٚايتعًررِٝ، ايرتبٝرر١ ملطرر٪ٚي١ٝ ًررِٗذب

 ممرا  أفكٌ اي٥٬ش١ ،ْعِ! ؼب ْٛ٘ ايرٟ اجملاٍ ٖرا ع٢ً ايؿابسٕٚ

ًٝر  اًصشف٢ر َُ يٝط  ٖٞ ٚيهٔ نٌ، َٔ ؾغري دص٤ ٖٚٞ ض ل  اناف

ٕ  اعترا   ايري  ايجغسات َٔ نجرٌي ٚبٗا ٚاملعًُات، يًُعًُن  املسادعرٛ

ـّ ٚفُٝا. ٚدٛ ٖا ع٢ً ٛاْنٚايك يٮْع١ُ  أنجرس   فإٕ املٓاٖر، ؽب

 فجُرر١ ايرردٜٔ، ٚنررريو ايعسبٝرر١ ايًغرر١ َٓرراٖر  ْقررٚ  ٖررٛ ٜرر٪  َررا

ٔ  ايعسبٝر١  ايًغرر١ يف ٚأضاضر١ٝ  نرجري٠  َعًَٛرات   َعسٚفرر١، غرري  ٚايردٜ

 ا٫بتهرررازٟ، ٫ٚ ايٓاقرررد ٫ ايرررتفهري ُِْعًٛررر   آخرررس داْررر  َٚرررٔ

ههٕما ٨ٔهه م ٧فػههٝمَتهر

ابتهههساًءموهههنمادتيههه ض ممم

هههههه!مي ذههههههطيميفم يرَس  

ا٧ت٨ٔههي ميفم٣لههري موههنم

ههنمت٠ههس و ام ا٧حهه موموم 

٧تذللههه ومأدهههط مت،م

م ي٠ ٨ههه امٛي ههه متتِههه٩ 

٨٣يهههههه وما ٨ٔمههههههلم

ٗههريما٧ههطاٗ لمتؼههت٠ ٩م

يفما٧ت٨ٔههههي مبههههستنم

ؤههه يريموهههنما٧ست٧ههه م

تٜحههممٟههسضت  مٓههبم

ا٧ت٨ٔههي ،متتذتهه ضمٓههبم

أػهه غما٠٧ههسض متا٧حههدم

  زاءمو  ٪ما٧ت٨ٔي 
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ٌِ  ٜطررتك ٌ املْطررإ فأؾرر ض  ،ناْرر   دٗرر١ ٟأ َررٔ ا٭فهرراز نرر

 ٚ  اٯٕ، عبازبٗرررا ايررري ا٫دباٖرررات ٚأفسشْرررا عكٝدتررر٘، ٚاختًررر 

 ْتٛقررف إٔ ػبرر ! ترردٚز ٚايعذًرر١ بأٜرردٜٓا، ذيررو فعًٓررا أْٓررا دزىُْرر

 ٚايٓعرراّ ا٭ط ررا٤ أضررايٝ  ْطررتخدّ ،املررس  يف ثاق رر١ ْعررس٠ يٓٓعررس

ٔ  ؛( زاضرات  ذبًٝرٌ،  أغع١، تػسٜض،) ايتعًِٝ ع٬ز يف ايؿشٞ  َٚر

 ".ددٜد َٔ املعًِ بٓا٤ ضٗاأضا ع٢ً ْ دأ ِِث 

 :ازبدٜد٠ ايتع١ًُٝٝ ايٛظا٥ف ٥٫ش١ َٔ ايتخٛفات

ِ  أضر از  ًَتكر٢  نعرا ٠  أْ٘ إ  ايعذسٚؽ فا٥ص٠. أ أغازت   ٜرت

 َرر   املتصآَرر١ ٚايككرراٜا  ١ٝ،ضرررتاتٝذامل ايتُٜٓٛرر١  ايككرراٜا اختٝرراز

ٔ  نر ري٠  غرسؼب١  ٚمترظّ  يًدٚير١  ددٜرد٠  قرسازات  ؾدٚز . ايػرع   َر

 ٚسٜٝٛرر١ ُٗرر١َ قكرر١ٝ ازبدٜررد٠ ايتعًُٝٝرر١ ا٥فايٛظرر ٥٫شرر١ ٚقكرر١ٝ

ٍ  زأٜٓراٙ  فُرا  املٓاقػ١، ٚتطتشل َعًِ ًَٕٝٛ ْؿف َٔ ٭نجس  خر٬

 ّ ٛ  ازبدٜررد٠ اي٥٬شرر١ ؾردٚز  بعررد ايطررابك١ ا٭ٜرا  َررٔ نررجري زبرر٤ٛ ٖر

 بٓرٛ   ير ع   ٚزفكِٗ غك ِٗ عٔ يًتع ري ايتٛاؾٌ يٛضا٥ٌ املعًُن

( اسبايٝررر١ ابؿرررٝغتٗ اي٥٬شررر١) ايككررر١ٝ هلررررٙ َٚٓاقػرررتٓا اي٥٬شررر١،

ّ  سسف ٚبٝإ املغًٛط، تٛقٝض يف ا٭ثس أنت ي٘ ضٝهٕٛ  ٚاٖتُرا

ٞ  ايػررسٜفن اسبرسَن  خررا ّ بكٝرا ٠  ايسغررٝد٠ سهَٛتٓرا   عٗرردٙ ٚٚير

 زٚايترررردّز املٗرررري ايتشفٝررررص ٚبأُٖٝرررر١ ٚاملعًُررررن، بررررايتعًِٝ ا٭َررررن

 ايتعًرررِٝ دبٜٛرررد يتشكٝرررل املٓػرررٛ  اهلررردف إ  يًٛؾرررٍٛ ايرررٛظٝفٞ

 . طبسدات٘ ٚذبطن

ْٝرا  ْرساٙ  َرا  إٔ فا٥ص٠. أ  افٚأق ٔ  ساي ٔ   ٘فر ٚز  اعررتا   َر  َر

ٞ  ايتٛاؾٌ ٚضا٥ٌ يف املعًُن بع   اي٥٬شر١  بٓرٛ   ير ع   ا٫دتُراع

ِٟ ٚتكاّٚ دباب٘ ايي اي ػس١ٜ ايٕ ٝع١ َٔ دص٤ ٖٛ  يف ددٜرد  تغٝري أ

 قررسا٠٤ عٓررا٤ ْفطرر٘ فه٢ًررُٜ   َررٔ املعرتقررن ََٔرر فٗٓرراى اي داٜرر١،

آههنانمتضَٛرههىموههنم

بٔههىما ٨ٔمههلميفم

تػههههه ت٩ما٧ت اكههههه٩م

امجت ٓهههه م٧هههه ٔىم

ب  زما٧التح مهه مجهعءم

ونما٧ٌ ئ ما٧ رشي م

ا٧تهه متع بهه متت٠هه ت٪م

مت٘يههريمجسيههسميف مأي 

 ا٧ ساي 
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ِٛ فٗٛ يريو ايصٚاٜا؛ ناف١ َٔ املػٗد    يهْٛ٘ ايتغٝري َٔ فٜتخ

 َرررٔ اشبرررسٚز يف أؾررر٬ٙ ٜسغرر   ٫ َٔ ررر ٖٚٓررراى أٖدافررر٘، ٜطررتٛع  

ِٛ  ايري  ايساسر١  َٕٓكر١  ٌ  يف ٚا٫غبرساط  عًٝٗرا   تعر  املػررازٜ  ٖررٙ  َجر

 ايفعًررٞ يًتٕ ٝررل ٜهررٕٛ ٚقررد! إػبابٝتٗررا زغررِ ازبدٜررد٠ ايتٕٜٛسٜرر١

 َرا ) امل٬سعات ت ٝإ يف ن ري  ٌٚز اي٥٬ش١ هلرٙ ايع١ًُٝ ٚاملُازض١

 أظٗستٗرا  نُرا  املطرتذدات  ل٘فر ٚ  ذبردٜجٗا  ٚقابًٝر١  ،(عًٝٗرا  َٚا هلا

ُِ ايرري  اي٥٬شررر١ بٓررٛ    بعررر  تٕرررٜٛس أٚ ٫ضررتشداخ  َسْٚررر١ٙ ٓ تكررر

ٟ  ؾ٬سٝات خ٬ٍ َٔ ايتٓفٝر١ٜ املدسا٤ات ِ  ٚشٜرس  ٚاشبدَر١  ايتعًرٝ

 اشبرررتات استطررراب املفررررت  َرررٔ املجررراٍ، ضررر ٌٝ فعًررر٢. املدْٝررر١

 -َادطررررتري) ايعًٝررررا املرررر٪٬ٖت ٭ؾررررشاب ا ٜرررر١ٚايكٝ ايتعًُٝٝرررر١

ِ  ٚخرتا٤  ايكٝرا ات  َٔ(  نتٛزاٙ ٔ  - ايتعًرٝ ِ  متر   ايررٜ  َطراٚاتٗ

ِ  زت ررر١ $ عًررر٢  ايتطرررهن  يف املعًُرررن  جبُٝررر     - #ممرررازع  َعًررر

ِ  ايكٝا ٜر١  َٚ٪٬ٖتِٗ  َرٛاقعِٗ؛  تٓاضر   ايري  ايستر   يف ٚتطرهٝٓٗ

 ٔعرر متٝٝررصِٖ ٚػبرر  ،ٚايتٕررٜٛس ايتغررٝري عًُٝرر١ ٜكررٛ ٕٚ َٔ رر فٗررِ

 ايتغرررٝري  تطرررتًصّ َُٗررر١ َسسًررر١ يف أْٓرررا ا٭ٖرررِ ٚاسبكٝكررر١. اي كٝررر١

 املػبررابٞ بررايتغٝري املرر٪َٓن يًكٝررا ٜن ايررٛطٔ ٚؼبترراز ،ٚايتٕررٜٛس

 ٭ْع١ُا ٚذبدٜح ٚتٕٜٛس تعدٌٜ خ٬ٍ َٔ إ٫ ٜتِ ئ ٖٚرا ٚت ٓٝ٘،

 غررو ٚبرر٬. املٗرري ٚايترردزٜ  ايتشفٝررص ٚبررساَر ٚاهلٝانررٌ ٚايًررٛا٥ض

 اجملتٗرررد املعًرررِ نتشفٝرررص املصاٜرررا،  ع بررر درررا٤ت اي٥٬شررر١ ٖررررٙ

َُ  ايتعًُٝٝررر١ ايٛظرررا٥ف نافررر١ يف ا٭فكرررٌ ٚبكرررا٤ سكٔؿرررامٗل طرررا٤ي١ٚ

ٕ  قرد  ٚيهٔ املخسدات، ذبطن بغس   أخرس٣  تٛدٗرات  هلرا  تهرٛ

 ٚخاؾر١  املايٞ اهلدز َٔ ايتكًٌٝ ٖٚٞ ،9101 ز١ٜ٩ تٛدٗات قُٔ

 .امل ازٟ اهلسّ أع٢ً يف



35 

–1029  1023  
129 

 َتابعتررر٘ خررر٬ٍ َٚرررٔ أْررر٘ ايس ٜعرررإ خايرررد.   ٜرررس٣ سرررن يف

٘  ،ٚاملعًُرات  املعًُرن  َٔ اًَتّت تًُظ فكد ،ازبدٜد يًتٓعِٝ  ٚأغً ر

 إٔ أقراف  نُرا . ايهفاٜات ٚاخت از ايط١ٜٛٓ ايع٠ٚ٬ سٍٛ ٜرتنص

 ن ري٠ ْط ١ ٘تّٛد ٖٛ ٚاشبٛف ،ن ري٠ ف١٦ ٚاملعًُات املعًُن ف١٦

ٌ  يف ايرتبٜٛر١  ايعًُٝر١  سبوُٜ َاٖٚٛ  امل هس، يًتكاعد َِٓٗ ّ  ظر  عرد

 ازبدٜررد ًِٞفايّطرر ذيررو َرر . اشبررسػبن َررٔ املٓاضرر  اي رردٌٜ ستررٟٛف

ْٝ دٝد يًسٚات   َر   املدْٝن، املٛظفن بك١ٝ زٚات  ًِٞبُط َكاز١ْٙا َاي

 برن  َرا  ٚعًٕر١  ايؿرٝف١ٝ  نايعًٕر١  أخرس٣  َصاٜا ا٫عت از يف ا٭خر

 ٚاسبررراٍ  فررررت ُٜ. املررردْٞ يًُٛظرررف ٜترررٛفس ٫ َرررا ٖٚرررٛ ،ايفؿرررًن

 أٚ ايؿررررٝف خرررر٬ٍ ٚاملعًُررررات املعًُررررن هًٝررررفت عرررردّ نررررريو

 ِ ٌ  تػرغًٝٗ  ٚإٔ ،عررا ٠ٙ ؼبردخ  نُرا  أضررابٝ  بعرد٠  ايدزاضر١  بررد٤ ق ر

 نررريو يرر٘ ٜٚهررٕٛ ٜسٜررد، ْٔمٖلررا اختٝازْٜرر ايتهًٝررف ذيررو ٜهررٕٛ

ٌٌ ِ  حبٝح over- time عاٌَُٜ نإٔ ؛قايفإ َا ٟ َكاب  تستٝر   ٜرت

ٔ  نررريو. ايدزاضر١ٝ  ايطرر١ٓ ْٗاٜر١  ق ررٌ ذيرو   ايررتفهري املُهررٔ فُر

 ِٔ ٞ  بكر ّ  اٯ اب نًٝرات  خسػبر ٌ  املْطرا١ْٝ  ٚايعًرٛ  ايكٕران  يف يًعُر

ِ ) ا٭ ْر٢  ايدزدر١  يف ٛآُعُِٜٝ إٔ ع٢ً ايرتبٟٛ ٕ ُٓ ُٜٚ( َ ترد٨  َعًر  شرٛ

ِّ  اٯ اب فهًٝرات  تسبٜٛر١؛  بدٚزات أٚقاعِٗ يتشطن ايفسف   تكر

ًَ  ،ٚا٫دتُاعٝررات ايعسبٝرر١ ٚايًغرر١ ظبًٝصٜرر١امل نايًغرر١ َُٗرر١ٙ اأقطررا

.   أٚقررض ٚبرردٚزٙ. ايرتبٜٛرر١ ايتخؿؿررات عررٔ عٝررد٠ب  يٝطرر  ٖٚررٞ

  ِْؿررر سٝرررح ،اي٥٬شررر١ حبهرررِ ممهرررٔ ٖررررا إٔ املًشرررِ ضبُرررد

ُِٜٝ: "ممررازع َعًررِ َررٔ ا٭ٚ  ايفكررس٠  َررٔ ا٭ٚ  ايدزدرر١ عًرر٢ ٔعرر

 ".تسب١ٜٛ غري داَع١ٝ غٗا ٠ ع٢ً اسباؾٌ ا٭ٍٚ املطت٣ٛ

ًُ أْٓا إ  طٝ ١ ٚفا٤.   ٚذٖ    ؛عدٔزُٜر  َٔ ر  فر   يف ْك  َا ا ا٥

ٔ  ٕٚاٯخرس  ٕٛاشبسػبر  أّ ايرتبٝر١  خسٜرٌٖ   طبتًفر١؟  ربؿؿرات  َر

أ٨ٗدمتصوطما ٨ٔمهلم

وههنممتحهه ما٧ ُهه تٝم

ا٧ت٨ٔيميههه ما٧عسيهههس م

ين٣ههعمعهه ٦ما٧ٔههالت م

ا٧ؼهههه  ي متادت هههه ضم

 ا٤٧ٜ ي و
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ٕ  ٚإ   ٌْٚيٓٗكرر - املعررن ايتخؿررـ فخررسٜر املػرره١ً، عبررٌ   اٯ

 َرراذا ٚيهررٔ ا،عًُْٝرر أقرر٣ٛ غررو برر٬ - عسبٝرر١ أٚ إظبًٝصٜرر١ يغرر١

 ايؿرررفٛف يف خاؾررر١ ايؿرررف  اخرررٌ ٚايتعاَرررٌ ايرتبٝررر١ عرررٔ ٜعرررسف

ًُررر ٜهرررٔ   ايررردْٝا؟  اغررررتاط عررردّ تتكرررُٔ ٕأ اي٥٬شررر١ يفا ٥٬َ

 احملررٝ  يف ٚظٝفرر١ أٟ ٫ضررت٬ّ أضرراع نػررسط ايرتبررٟٛ ايرردبًّٛ

ٌ يف ٚ ؛فكر   يًرتقٝر١  ٫ ايتعًُٝٞ،  ايرتبٝر١  ستر٢  ايرتبٝر١  خرسٜر  املكابر

 ايسٜاقرررٝات َرررا ٠ يف َعًَٛرررات ٌٛٔؾرررُٜ نٝرررف ٜعرررسف ٫ اشباؾررر١

 زأٜٓرا  ٚيرريو  ؛ايردْٝا  ايؿرفٛف  يف ستر٢  ذيو ع٢ً قا ز ٚغري ،َج٬ٙ

 !يًخسػبن تأٌٖٝ إعا ٠ ايفرتات َٔ فرت٠ يف

 املعًُررن َرر  ايتعاَررٌ َػرره١ً إٔ إ  ايرردزٜظ شٜررا .   ٚأغرراز

 ٭ضرر اب عاملٝرر١، ٖررٞ بررٌ ؛عسبٝرر١ سترر٢ أٚ شطرر ف ضبًٝرر١ٙ يٝطرر 

 :أُٖٗا َٔ عدٜد٠

ًَ ٖٛ املعًُن عد  إٔ -0 ٔ  ا٭نرت ا  ٚ ٞ  برن  َر ٔ  َٓطرٛب  املٗر

 .اي ًد يف ا٭خس٣

 تٕ ٝررل ميهررٔ ححبٝرر( خدَرر١) يٝطرر  ايتعًررِٝ َٗٓرر١ إٔ -9

 .ا٭خس٣ ناشبدَات عًٝٗا اشبد١َ دٛ ٠ َعاٜري

ِ  ظبررا  قٝراع  ؾرعٛب١  -0  ترر نٜ ٫إذ إٕ ذيرو   فػررً٘، أٚ املعًر

 ا.َجًٙ نايٕ ٝ ا ضسًٜع

 فكرد  ؛عاملٝر١  قكر١ٝ  أْٗرا  ٚيتأنٝرد  ايتعكٝردات،  ٖررٙ  ٚبطر   

 ٚثٝكرر١ بإؾررداز امل٬ٝ ٜرر١ ايطررتٝٓٝات يف ايْٝٛطررهٛ َٓعُرر١ قاَرر 

ٍ  ْكراؽ  َجاز  ايٛثٝك١ تًو ٚبكٝ . ملعًِا َها١ْ زف  عٔ  ٚي١ٝ  ٚدرد

ٕ  ٚايري  ،يتٛدٝٗاتٗرا  ا٭عكا٤ ايدٍٚ بع  ٚاضتذاب  طٌٜٛ،  نرا

 املا ٜر١، ٚخؿًٛؾرا   املعًُرن  أٚقران  ذبطرن  إ  ايردع٠ٛ  أُٖٗا َٔ

ٔ  ايطرعٛ ١ٜ  ٚناْر   ٍ  برن  َر  ايتٛؾر١ٝ،  يتًرو  اضرتذاب   ايري  ايردٚ

وـهه٨٤ ما٧تٔ وهه٩موههٕم

ا ٨ٔمههههلم٧يؼههههجم

وح٨يههههً مٛحؼههههدمأتم

عتبمٓطبي  مبه٩مهه م

ٓ  يههههه ،م ػههههه  يم

 ٓسيس م

ٟ وههههههجمو ِمهههههه م

ا٧ي نؼههههههههههه٤ ميفم

ما يالزيه م ا٧ؼتي ي و

مببكساضمتثي٠ه مزت٧يه 

ههههٕمو٤ نهههه م ٓههههنمٛض

 ا ٨ٔ 
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 َطرت٣ٛ  يف ١ْٛعٝر  ْكًر١ٙ  نإ ،يًُعًُنا خاْؾا نا ًز فاضتشدث 

ٞٓ أثررٌس يرر٘ نررإ ٚزمبررا املعًررِ،  خررٌ  املعًُررن ذبفٝررص عًرر٢ إػبرراب

ٔ  املعًُن ض٣ٛ ب٘ ٜػعس   ا٭ثس ٖرا يهٔ سٝٓٗا،  عاؾرسٚا  ايررٜ

 درا٤ٚا  ايرٜٔ أَا بايفسم، ٛافأسّط بعدٙ َٚا ايها ز ق ٌ َا زٚات 

ا سك٠رر هلررِ بايٓطرر ١ ازبدٜررد٠ ا٫َتٝرراشات أؾرر ش  فكررد بعرردِٖ َررٔ

 .ب٘ َطاٝع ٭ ٢ْ ٜجٛزٕٚٚ ،اط ٝعْٝ

ٔ  ٖٓاى فإٕ ،اي اشعٞ عًٝا٤. أ اعتكا يف ٚ ٔ  يًكًرل  َؿردزٜ  َر

ٕ  ،املعرتقرن  ٚاملعًُرات  املعًُرن  داْ   ٚإٔ ايرتقٝر١،  بايٝر١  ٜٚتعًكرا

 أُٖٝرر١ إ  ٜكٛ ْررا ٖٚررراا. َٓؿررٙف ايررٛظٝفٞ ا٭ ا٤ تكٝررِٝ ٜهررٕٛ ٫

.   أقراف   بُٝٓرا . َدازع ٚقا ٠ َػسفن َٔ املكُٝن َٗازات ت١ُٝٓ

 َررٔ أَررٌ خٝ رر١ نررريو ايكرردا٢َ املعًُررن يررد٣ أْرر٘ املًشررِ ضبُررد

 ،(زٚاترررر ِٗ عًرررر٢ احملافعرررر١ َرررر ) زت رررر١ أٍٚ إ  امجًٝعرررر إعررررا تِٗ

 ايُٓرررٛ َطرررتك ٌ إ  ايٓعرررس٠ ٚنرررريو ٖٓرررا ا٫دتُررراعٞ فازباْررر 

 .ايتغٝري ٖرا زف  ع٢ً اًَع ٜع٬ُٕ

ٟ  عا٥ػ١.   أَا  يًُعًُرن  بايٓطر ١  املػره١ً  إٔ فررت٣  ا٭محرد

 :ًٜٞ فُٝا ًخـتت

 املرردازع، َٚرردزا٤ ٚنرر٤٬ فُررج٬ٙ اي٥٬شرر١، ٚقررٛ  عرردّ -0

 يف قٝرررراع اخت رررراز ادتٝرررراش ايعرررر٠ٚ٬ عًرررر٢ سؿررررٛهلِ ٜتًٕرررر  ٖررررٌ

٘  ٛاٗف٢ًٗنرٟ اي ايعٌُ يف أّ عًٝ٘، املعٝٓن ايتخؿـ ٕ  بر ٘  ٜٚعًُرٛ  بر

 َٚٛقٛعٝت٘؟ تكُِٝٝٗ َعٝاز١ٜ هلِ ٜكُٔ َٔ  ُِِث ط١ًٜٛ؟ َد٠

ٓ ُت ٫ ايعرر٠ٚ٬ إٔ -9  يف 01 ريرر ٚإمنررا ٜطررتشل، َٔ رر يهررٌ ضُرر

 عٗرررٛ  عًررر٢ ايكٕررران ٖررررا  خًرررٛا فٗرررِ ادتررراشٚا، ايررررٜٔ َرررٔ امل٦ررر١

 قررش١ٝ أْٗررِ ٜعتكرردٕٚ بػررس١ٜ ادتٗررا ات اسبرراٍ ٚأؾرر ض َٚٛاثٝررل،

 .ايؿٛاب ٖٛ ا٫دتٗا  ٖرا إٔ قُإ ٚدٛ   ٕٚ هلا،

ه  ٢مولسضينم٨٠٨٧ه١م

وههنمج نههدما ٨ٔمههلم

تا ٨ٔههههههههههههههههه وم

ا ٔنهل،متيت٠٨ٔه نم

بآ٧يههه ما٧نٟيههه ،متأنممم

ي٤هههه نمت٠يههههي ما زاءم

ًٜ 0م ا٧هههه ُيٜ مو لهههه

تهههههصامي٠ زنهههه ماىلم

أهمي مت مي مو ه ضاوم

ا ٠يمهههههههلموهههههههنم

لمتٟهههههه ز م ورشهههههٛه

 وساضغ

ت٣هههههههالءمتوهههههههسضاءم

ا ساضغ،مه٩ميت٨ٌهدم

علههههه ٧  مٓهههههبم

ت ماجتيه ظمادت ه ضما٧ٔالم

ٟيهه غميفما٧تذلههمم

ا ٔي هههلم٨ٓيههه ،مأ٪م

يفما٧ٔمهههه٩ما٧ههههصيم

ٜ هه امبهه متئم٨هه نم  ٣ ٨

م به موهس مً ي٨ه ؟مث ه  

َوههههنميوههههمنم٧ هههه م

ؤي ضيههه مت٠يهههيم  م

 تو ه ٓيت ؟
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ّ  ٜعرتقٕٛ املعًُن بع  إٔ ايعذسٚؽ فا٥ص٠. أ ٚأقاف   يعرد

 َررٔ بررد فرر٬ ،خٕررأ ٖٚرررا املدْٝرر١، ١اشبدَرر َررٛظفٞ َرر  املطرراٚا٠

ٍ ي َتخؿؿ١  ٚزات ع٢ً اسبؿٍٛ  ٚنرريو  ايرتقٝر١،  عًر٢  ًشؿرٛ

ٔ  ايرتق١ٝ ع٢ً سؿٛي٘ يف ن ري  ٚز ي٘ يًُٛظف ايطٟٓٛ ايتكِٝٝ  َر

 ضررْٜٓٛا عًٝٗررا اسبؿررٍٛ ٜررتِ فؿررشٝض ايطرر١ٜٛٓ ايعرر٠ٚ٬ أَررا. عرردَٗا

ْٝرا،  ٔ  تًكا٥ ّ  عٓرد  َعررن َسبرٛط  عٓرد  تتٛقررف قرد  يهر  ايرتقٝرر١، عرد

 .اٯٕ املعًُن َٔ ًَٕٛب ٖٛ َا ٜعا ٍ اٖٚر

 إٔ املػررره١ً فرررإٕ ،ا٭محررردٟ عا٥ػررر١.   ْعرررس ٚدٗررر١ َٚرررٔ

 يٝطر   اسبكٝك١ يف سن إٔ فك ، سٛافص أْٗا ع٢ً هلا زُٚٔز اي٥٬ش١

ٓ  ايػررهٌ، بٗرررا  َررٔ ْفطرر٘ يف  اضررتجُس فرراملعًِ َٓؿررفن ْٔٗهيرر

 أخررس٣ مبٗررٔ قٛزْرر  إذا ايكررا٥ع١ ايفسؾرر١ نًفرر١ داْرر  :درراْ ن

ِ  عًر٢  املْفام ٚنًف١ أنت، املا ١ٜ ا٥دٖاعٛ  أاد ر ٖفُٜ عٓردَا  ايتعًرٝ

٘  سرلٓ  أْٗرا  فررت  ُٜ عر٠ٚ٬  إٜكراف  تعي اسبٛافص إٔ املعًِ  ن كٝر١  ير

ِ  ع٢ً ايٛظا٥ف، ٌ  ايتخؿؿرات  بعر   يف أْٗرا  ايرسغ  ايعًٝرا  ٚاملساسر

ٕ  ا٭َرس،  ٜطرتجريٙ  إٔ برد  ٫ غراق١،  ١َٓٗ  لِٕ ر ُٜ إٔ بٗررا  ا٭ٚ  نرا

 إٔ عًر٢  املٛافك١ بايٕ   ذيو ٜعي ٫ٚ سبطاض١،ا املٗٔ ناف١ ع٢ً

ٛ  عًر٢  يطر ُ  ْ٘فطر  ايٛقر   يف يهٔ آيٞ، بػهٌ ايع٠ٚ٬ ضُٓ ُت  عبر

 .اي٥٬ش١ أٚز ت٘ َا

 ضتػررٌُ ايتٓعُٝٝرر١ ايًررٛا٥ض بررإٔ ايعذررسٚؽ فررا٥ص٠. أ  رر ٚعٞك

( سطاضررر١ ٚظرررا٥ف ُٖررراتانً) ٚايدبًَٛاضررر١ٝ ايؿرررش١ٝ ايٛظرررا٥ف

ٞ  مجٝ  ٝٓاٍض ٚايتٕٜٛس ٚايتغٝري قا ١َ، نُسس١ً  ايدٚير١،  َرٛظف

ٌ  َْٔ ر  بن مفٔسُت أْٗا هلا ٜٓعسٚا   ًُاذاف َ ر  ٜعُر ْٚٔ ٫  ٌ  ٚأْٗرا  ،ٜعُر

ٔ  ربتًرف  بعر٠ٚ٬  ٚايرٛن٤٬  املدازع َدٜسٟ صُُٝٔت  ٚأْٗرا  اي كٝر١،  عر

ٔ  فخف٢ر ُت ِ  ْؿراب  َر ٟ  املعًر  اشباؾرر١؟ ا٫ستٝادرات  ذٟٚ عدٔزُٜر  ايرر

ا٨٧ههههه اتحما٧ت ِيميههههه م

ػتـهههههم٩ما٧ ُههههه تٝم

ا٧لههحي متا٧سب٨ و ػههي م

ا٨٣تهههههه ه متُهههههه تٝم

عؼ ػههههه ءم٣مطع٨ههههه م

ٟ زوهههههه ،متا٧ت٘يههههههريم

 ٦مجميهٕمتا٧تٌ يطمػهي 

 و ُٜ ما٧ست٧ 
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ٔ  شا ت أْٗا نُا ٔ  اشبدَر١  ْٗاٜر١  َهافرأ٠  َر ٔ  أنجرس  كر٢ ق ملر  َر

ًَررا 00  صٚازٞنرر فكرر ! املػبابٝرر١ املصاٜررا َررٔ ٚغريٖررا املٗٓرر١، يف عا

ٟ  عا٥ػر١ .   ترس٣  ٚبردٚزٖا . ايطرً ٝات  ع٢ً ٘  ا٭محرد ٕ  قرد  أْر  ٜهرٛ

ٔ  سطراع،  قٕران  أنرت  يف ايتذسب١ تٕ ٝل ٤بد املٓاض  غري َٔ  َر

 ا٫دتُاعٝر١،  ا٭ْعُر١  ًُِٛض ع٢ً ٚأُٖٝت٘ ذات٘، ايكٕان نت ْاس١ٝ

ّ  اٯخرس  ٚا٭َس ٍ  اسررتا   ٚق ر  ايسبٝعر١  تٛفٝرل   نترٛز  .املعٓرٝن  عكرٛ

 ٖاْكرررد  َرررِٓٗ  ٚطًٖررر ٚشازتررر٘، ملٓطرررٛبٞ ايؿرررشٞ ايهرررا ز ٥٫شررر١

ِ  ٚشاز٠ يف سدخ َا عهظ ع٢ً ٗا،ٚمتشٝؿ   هلرا  زُٚٔزسٝرح   ايتعًرٝ

ِٝ  ٚعٓردَا  إط٬قٗا، ع٢ً سٛافص أْٗا ع٢ً  ذيرو،  غرري  يًُعٓرٝن  ٔت ر

 إ  تػرري  ايرتب١ٜٛ اي شٛخ إٔ َ  ايسقا، ٚعدّ ايغك  ذيو نإ

 ب كٝررر١ َكازْررر١ٙ ايطررابل  يف َك ٛيررر١ املعًُرررن يررد٣  ايسقرررا  زدرر١  إٔ

ٞ  ايسقرا  شٜرا ٠  إ  ذبتراز  املعًُرن  ف١٦ إٔ ٚا٫عتكا  املٗٔ،  ايرٛظٝف

ٔ  أنجرس  هلا  ٜرٓعهظ  ضرٛف  بايكرسٚز٠  ٖررا  ٭ٕ أخرس٣؛  ف٦ر١  أٟ َر

 إ  ايدزاضرات  تػرري  ع٬قرات  ٖررٙ  ايًٕ ر١،  يرد٣  ايسقرا  عدّ ع٢ً

ٔ  .ازت اطٗا ٕ  ،أخرس٣  ْاسٝر١  َٚر  ايرٛشاز٠  فه٢ًر ُت املعًُرن  زٚاتر   فرإ

 هلررررٙ درررد٣ٚ ْرررس٣ إٔ  ٕٚ طا٥ًررر١، َ ررراي   ايعُرررّٛ بؿرررف١ ٚايدٚيررر١

 ايدٚيٝررر١ ا٫خت رررازات يف ايطرررعٛ ٜٕٛ فايًٕ ررر١ املستفعررر١، ًفررر١ايٗه

 املختًفرر١،  ٚزتٗررا عررت ا٭خررري٠ املسانررص ؼبتًررٕٛ( ٚبٝررصا ايترُٝظ، )

 خٕررري٠ ادتُاعٝرر١ َػررانٌ اايسقرر عرردّ دٛي٢ررُٜ إٔ اشبػرر١ٝ يهررٔ

ّ  ثكافر١  درٚز يف تتٛغٌ ٕ  ايتعًُٝرٞ،  ايٓعرا  ادتجاثٗرا  ًفر١ ٗن ٚتهرٛ

. أ ٚاتفكرر . املٕررس ٠ ٚع٬ٚاتٗررِ املعًُررن زٚاترر  نًفرر١ َررٔ أعًرر٢

ٕ  قد أْ٘ ٚأقاف  ايٕس ، ٖرا َ  ايعذسٚؽ فا٥ص٠  يًتٕ ٝرل  ٜهرٛ

 ت ٝررررإ يف نرررر ري  ٌٚز اي٥٬شرررر١ هلرررررٙ ايعًُٝرررر١ ٚاملُازضرررر١ ايفعًررررٞ

 املطرتذدات  ٚفرل  ذبردٜجٗا  ٚقابًٝر١  ،(عًٝٗرا  َٚرا  هلا َا) عاتامل٬س

ٟههسمي٤هه نموههنمٗههريم

ا   ػدمبسءمتٌ يه١م

ا٧تعطبهههه ميفمأ٣ههههام

معؼهه غ،موههنم ٌٟههْ 

م ن عيههه م٣هههاما٠٧ٌهههْ 

متأهميته مٓهبم شات ،

هههههه٨ظ ما نِمهههههه م ػ 

 امجت ٓي 

ضتاتههههدما ٨ٔمههههلم

ت ٨٤ ٝما٧ ظاض متا٧ست٧ م

م َٙ بلٜ ما٧ٔم ٪مو ه ٧

ً ت٨هه ،مزتنمأنمنههط م

جست م٧ هص ما٤٧ ٨ٜه م

 ما طتٜٔهه ،مٛ ٨ٌ٧ هه

ا٧ؼهههههههٔ زي نميفم

امدت ههه ضاوما٧ست٧يههه م

اا٧تهههههيمؽ،متبيهههههعاءم

يحت٨ههههه نما طا٣هههههعم

ا دههري مٓههامزتضت هه م

 ا ذت٨ٜ 
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 أٚ ٫ضررتشداخ َسْٚرر١ٙ تكررُٓ  ايرري اي٥٬شرر١ بٓررٛ  أظٗستٗررا نُررا

 ٚشٜررسٟ ؾرر٬سٝات خرر٬ٍ َررٔ ايتٓفٝرٜرر١ املدررسا٤ات بعرر  تٕررٜٛس

 ،ايتعًُٝٝر١  ايعًُٝر١  زنا٥ص أِٖ َٔ ٚاملعًِ. املد١ْٝ ٚاشبد١َ ايتعًِٝ

 .ايهٌ َؿًش١ يف ضٝؿّ  فٞايٛظٝ ٚاضتكسازٙ َٚؿًشت٘ ٚزاست٘

 املعًُررن ّتررّت إٔ ايس ٜعررإ خايررد.   ذنررس ،ذاترر٘ ايطررٝام ٚيف

ٔ  جبدٜرد؛  يٝظ أٚقاعِٗ َٔ ٘  فرٓش ٌ  ضرٓٛات  عرد٠  َٓرر  ْطرُع  ٚق ر

ِ . ا٭خرري٠  اي٥٬شر١  ؾدٚز ٕ  ٖر ِ  إٔ ٜردزنٛ ّ  ايتعًرٝ ٞ  ايعرا ٔ  ٜعراْ  َر

ٔ  طبسداتر٘،  يف قعف ٕ  ِِث ر  َٚر ٍ  ؼبراٚيٛ ِ  ايكرٛ  َطر٪ٚين  غرري  إْٗر

 ن ري٠ ْط ١ إٔ ٚايٛاق . غريِٖ ًَع  يف ايهس٠ ٚيسَٞ ،ذيو عٔ

. ذيرو  ضر    ايٛاقض غري َٚٔ ،ادْد َتٛاق  َطتٛاِٖ املعًُن َٔ

 أٚ ،ايعُررٌ ب٦ٝرر١ بطرر   ٖررٛ ٖررٌ تأًٖٝررِٗ؟ تٛاقرر  بطرر   ٖررٛ ٖررٌ

٘  ايهر ري  املعًُن عد  إٔ نريو ٚاشبػ١ٝ املكسزات؟  ٚضر١ًٖٝ  ٜسْٚر

 ايتٗٝررٝر ميررازع عكررِٗب إٔ ضررُٝا ٫ٚ ايتعًررِٝ، ٚشاز٠ عًرر٢ قررغ 

ٌ  ٚضا٥ٌ ع٢ً ايٛشاز٠ قد  إ  ٜػرريٚا  إٔ  ٕٚ ا٫دتُراعٞ،  ايتٛاؾر

 ع٢ً تسنٝصِٖا. دْد غسٜ  ٖٚرا ،ازبدٜد ايتٓعِٝ يف إػباب١ٝ أٟ

 ٜٚصٜرررد كرررسٌٍَُ عُرررٌ ايطررر١ٜٛٓ ايعررر٠ٚ٬ َٚطرررأي١ ايتٓعرررِٝ ضرررً ٝات

 بٗررررا ٚا٫قررررتا . اي عٝرررد املرررد٣ عًررر٢ ػبابٝررراتامل سرررٍٛ ايتػرررٜٛؼ

 َٓررراطل طبتًرررف َرررٔ املعًُرررن َرررٔ عرررد  تسغرررٝض ٖرررٛ اشبؿرررٛف

ِ  ٜسٕٚ ٔمٞم املطتٜٛات طبتًف َٚٔ املًُه١ ٔ  أْفطرٗ ٔ  َتكرسزٜ  َر

ِ  ٚشاز٠ َٔ عًٝا بًذ١ٓ ػبتُعٛا ٚإٔ ،ازبدٜد٠ اي٥٬ش١  يػرس   ايتعًرٝ

 ،ايُٕأْٝٓررر١ لً٘رررشٖب أضررر٦ًتِٗ عرررٔ ايرررٛشاز٠ دبٝررر  ٚإٔ ،طبررراٚفِٗ

 ايتٛاؾرررٌ ٚضرررا٥ٌ يف ْرررساٙ ايررررٟ ايًفعرررٞ ايع رررح ٖررررا ٚملٜكررراف

ٔ  ف٦رراٌت ٖٓرراى. ا٫دتُرراعٞ  ْؿررف  عًرر٢ ؼبؿررًٕٛ ٫ املررٛظفن َرر

 ٚشاز٠ قررد ايتٗٝررٝر ميازضررٕٛ ْررساِٖ ٫ ذيررو َٚرر  ،املعًررِ اَتٝرراشات
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 ايؿرد   ٖررا  يف املغاز٠ ميهٔ ، شِدَُ عبٛ ٚع٢ً. املد١ْٝ اشبد١َ

 :ايتاي١ٝ ايٓكاط إ 

ٌ  تطرتشل  ٫ٚ" اي انر" صبٌُ َٔ ؾغري دص٤ ايع٠ٚ٬ -0  نر

ٌ  يًُعًرِ؛  ا٭خرس٣  باملصاٜرا  َكازْر١  سٛهلرا،  اهلٝاز ٖرا  ًُِٞضر  نتعردٜ

 ٚضررٓٛات املدزضرر١، يف ايعُررٌ ٚقرر  ٚقؿررس ٚاملدرراشات، ايسٚاترر ،

ٔ  يًكردَا٤  ايرتقٝر١  يف شتطر  ُت ايي اشبد١َ  ادتٝراش  بعرد  املعًُرن  َر

 .ايهفاٜات اخت از

ـّ فُٝا -9  حبٝرح ا دْد ؾع  ٖٛ ٌٖ ايهفاٜات؛ اخت از ؽب

 ٌ ٘   رراي َ ا٭َرس  دبرراٚشٙ؟ ٜطرتشٝ ِ  إٔ َ٪نررد. فٝر  ٜطررع٢ ايرررٟ املعًر

  ٚزات عًرر٢ ؼبؿررٌ   يررٛ سترر٢ ٜٚترراب ، ٜٚكررسأ ْفطرر٘، تٕررٜٛس إ 

 اَتًًٕ رر ّدُتع رر ايرري نا٫خت ررازات ا٫خت رراز، ٖرررا دبرراٚش ميهٓرر٘

. TOEFL رايررررر َجرررررٌ ،ازباَعررررر١ يف ايعًٝرررررا يًدزاضرررررات اطررررر ٙكَُ

 ،بعٝٓٗررا َررا ٠ عًرر٢ ٜكتؿررس ٫ٚ غرراٌَ اخت رراز مبجابرر١ ايهفاٜررات

ّٓ أْ٘ عًٝ٘ ٜغً ٚ ِ  ٜتٛقرف  ٫ إٔ قرسٚز٠  ٜعي َاٖٚٛ  ؛عا  عٓرد  املعًر

 يف ا٫ضتُساز َٔ بد ٫ بٌ ؛عًٝٗا سؿٌ ايي اي هايٛزٜٛع غٗا ٠

 إٔ بررد ٫ املعًررِ. َٗازاترر٘ ٚؾرركٌ ٚايرردٚزات بررايكسا٠٤ قدزاترر٘ تٕررٜٛس

ُٜ ٔٛ  َررٔ بػرر٤ٞ َٗٓترر٘ إ  ٜٓعررس إٔ بررد ٫ٚ ،ٚأضررايٝ ٘ أ ٚاترر٘ َررٔ زٕر

ٌ  ١َٙٓٗ يٝط  فٗٞ ف؛ٚايػغ ايتكدٜس  املٗرٔ،  نطرا٥س  ايعرٝؼ  ٭نر

 َطررتك ٌ ٜتٛقررف بأدٝرراٍ تتعًررل ٚععُٝرر١ ثكًٝرر١ َطرر٪ٚي١ٝ ٚيهٓٗررا

 . عًٝٗا اي ًد

 دٝررد٠، بؿررٛز٠ ٚإعرردا ٙ املعًررِ تأٖٝررٌ يف َػرره١ً يرردٜٓا -0

 َررا قررُٔ تهررٕٛ قررد ازبدٜررد٠ ٚاي٥٬شرر١. بررريو ْعرررتف إٔ ٚعًٝٓررا

 ٚ فعرر٘ بررٌ ٚتأًٖٝرر٘، املعًررِ َطررت٣ٛ َررٔ يًسفرر  برر٘ ا٭خررر ميهررٔ

 .ٚأ ٚات٘ ْفط٘ يتٕٜٛس
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ِ  ضبُرد .   ٚأغاز ِٟ إٔ إ  املًشر ِ  أ ٘  برد  ٫ ددٜرد  تٓعرٝ ٔ  ير  َر

 ذبهررِ إٔ ميهررٔ ٫ٚ ،قررشاٜا َررٔ يرر٘ بررد ٫ ٚنررريو َكرراَٚن

 ثغررسات بٛدررٛ  املقررساز َٚرر  ايدقرر١، يف غاٜرر١ بدزدرر١ ايتغررٝري عًُٝرر١

ٕ  إٔ ٜٓ غٞ ٫ ٖرا إٔ إ٫ اي٥٬ش١ ٖرٙ يف فع٬ٙ ٛ  اٖردفٙ  ٜهرٛ  ّيًرٗذ

 َررٔ أفكررٌ ايتشفٝررص عًرر٢ ٚقررا٥ِ ضباضرري نٓعرراّ ٭ْٗررا عًٝٗررا؛

٘  َُٓٗرا  ٚيهر٣ٌ ) ضابكتٗا ٘  َػره٬ت  ضبُرد .   ٚأقراف (. ْٚكا٥ؿر

ِ  ق عر١  ي طر ُ  يٛ: "٘قٖٛي املًشِ ٍ  املعًر  ٚذبرسَي  صبشفر١  إْٗرا  ضرأقٛ

ٌ  نٓر   ع٠ٚ٬ َٔ ٌ  عًٝٗرا  أسؿر ٌ  دٗرد  بأقر ِ  ٚأقر  ٚاضرتٝعاب،  فٗر

 ق عرر١ ٖرررٙ ٚباملٓاضرر ١)! ايرررٖٔ ٚنررد بايٓػرراط تٕرراي ْٛي ٚاٯٕ

ٞ  أٚ ايٕاير   ق عر١  ي ط  ٚيٛ ،(فك  املتهاضٌ أٚ املٌُٗ املعًِ  ٚير

ٔ  سكٞ ٚتأخر تٓؿفي اي٥٬ش١ ٖرٙ ضأقٍٛ أَسٙ ٞ  َر ٌ  َعًُر  املُٗر

 ٗررراتٕ ٖٝك املطررر٪ٚيٕٛ ٔشَطرررُٜ إٔ فرررأزدٛ ،ادرررًس ايعٕرررا٤ إ  ٙٚدبرررّس

ٔ  ظكتر   ُٜٚ ،اطبٝٙفر  اغر شً  يٝظ يًسخؿ١ ا٫خت از. مثازٖا ٭دي  َر

 ٚبكٝرر١ ايترردزٜظ ٚطسا٥ررل ايرتبررٟٛ ايررٓفظ عًررِ يف َػررٗٛز٠ دٛاْرر 

 ايكرردزات اخت رراز نكرردز قرردزٙ ٚيهررٔ. املعسٚفرر١ ايرتبٜٛرر١ ايعًررّٛ

 ٞ ّٛ أسرردث   ايررري ا٫ضررتعدا   اخت رررازات ٚبكٝرر١  ٚايتشؿررًٝ  يف ٫ٙذبررر

 أَررس ٖٚررٛ ،ِايررتعًٟ يف ازبررٛ ٠ بعاَررٌ ٫زت اطٗررا َسفٛقرر١ اجملتُرر ،

 ضررررٝختت ايرررررٟ ايتعًررررِٝ يٕايرررر  بايٓطرررر ١) املدزضرررر١ يف َفكررررٛ 

ِ  بايٓطررر ١) ازباَعرر١  يف َٚفكرررٛ  ،(ايكرردزات   ايررررٟ اشبرررسٜر يًُعًرر

 ٖرررررٙ َررررٔ ايٓرررراع ٜ هررررٞ ٚيررررريو ؛(املٗٓٝرررر١ ايسخؿرررر١ ضررررٝختت

ٔ  ٜأيفٖٛررا    ايرري ( ازبررا ٠ ) ا٫خت ررازات  ٌ  َرر  املعًُررن  بعرر  ! ق رر

ٌ  اي ها٤ ٕٓٛشَطُٜ ًُ  ٭ٕ ؛ٚايعٜٛر ِ  اقطر  نشر٣ٌ  باملٗٓر١  ايتشكرٛا  َرٓٗ

 نًٝررات يف ايك ررٍٛ عرردّ أٚ ٚظٝفرر١ عًرر٢ اسبؿررٍٛ عرردّ ملػرره١ً

ٞ  يرررا ؛َتخؿؿرر١  َٗٓٝرر١  أٚ عًُٝرر١  ٫ أٚ ْٓٛٗاشَطرر ُٜ ٫ ٚظٝفرر١  فٗرر
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 ابعررِس عررٔ اغررتٗس ٚيرررا فكرر ، زات ٗررا ش ررُٕٜٛ ٚيهررِٓٗ ؼب ْٛٗررا،

ٞ  باملًُهر١  ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ  ضبُرد  ايكردٜس  ايردنتٛز  ا٭ضرتاذ  َعراي

ِ  َػره١ً " اهلل زمح٘ ايسغٝد ا٭محد ٘  ايتعًرٝ  َٗٓر١  ٫ َٔ ر  َٗٓر١  أْر

 ". ي٘

 :ازبدٜد٠ ايتع١ًُٝٝ ايٛظا٥ف ٥٫ش١ بٓٛ  يف ْكد١ٜ قسا٠٤

ّٛ يف ٞ  عًٝا٤. أ زتؿ ٕ  ،اي راشع يف  ٚز  َٚرا  ايس٥ٝطر١  ايٛزقر١  فرإ

ِٕ عًرر٢ ٜ٪نررد بػررأْٗا؛ ٚاملررداخ٬ت ايتعكٝرر ن  َررٔ صبُٛعرر١ مثرر١ أ

" قررشاٜا" ٖٓرراى ضررٝهٕٛ ْعررِ. اي٥٬شرر١ ٖرررٙ يف املػبابٝرر١ ايٓكرراط

 ٜطرتشل  ايكا ١َ ا٭دٝاٍ َطتك ٌا أًٜك يهٔ ازبدٜد ايتٓعِٝ هلرا

َُٕٜ عٓدَا فايٕ ٝ  أنت؛ أ١ُٖٙٝ ع٢ُٕٜ إٔ   ،شاض ر ُٜ عًُ٘ يف ٧خ

ِ  يهٔ ٔ  ٜترأخس  ٫ ٚايٕ ٝر    ،شاض ر ُٜ ٫ املعًر  دساسٝر١،  عًُٝر١  عر

ِٔ  ٚعررٔ سؿؿررِٗ عررٔ ٜتررأخسٕٚ املعًُررن َررٔ نرر ري٠ ْطرر ١ٙ يهرر

ٔ  َرٓخف   ٚظٝفٞ ٤أ ا تكِٝٝ فك  ضباض ١، بدٕٚ  زٚضِٗ  ٚيهر

 تررردزٜ  بطررراعات إ٫ ٘خُؿرررُز تتذرررد  ٫ ايٕ ٝررر ! عٛاقررر  بررردٕٚ

ِ  ٚ زاض١، ٌ  ٚاملعًر ٌ  عًر٢  ؼبؿر ٘  اشباؾر١  املٝرصات  نر   ٕٚ بٛظٝفتر

 ٖٚرررا ايٝررَٛٞ، ددٚيرر٘ سكررٛز َررٔ أنجررس اإقررافْٝ ادٗررًد ٜ رررٍ إٔ

ٔ  تك٬ًٙٝ يٝظ ّ  إٔ فايٛادر   ٚاملعًُرات؛  املعًُرن  قردز  َر  َٗٓر١  عبررت

ٔ  املٗٓر١  ٖررٙ  قدز ٜكٌ ٫ ٚإٔ ٚأُٖٝتٗا ٗاٖٝ ت  هلا ْٚعٝد ايتعًِٝ،  عر

 عبررٛ أٚ  خٕرر٠ٛ ٖررٞ اي٥٬شرر١ ٖٚرررٙ. ا٭خررس٣ اسبٜٝٛرر١ املٗررٔ بكٝرر١

 .املًٕٛب ٖٛ ٖٚرا ،ايتعًِٝ ١َٓٗ ٖٝ ١ اضتعا ٠

ٟ  عا٥ػر١ .     ٚعٞك ٘  ذيرو،  عًر٢  ا٭محرد  ؽبتًرف  أسرد  ٫ بأْر

 قررد ممررا غبرراف إٔ يٓررا ؼبررل أ٫ يهررٔ إيٝرر٘، املغرراز٠  مٞترر فُٝررا

ٌ  ترٓعهظ  ضخ  ثكاف١ تػهٌٝ يف اٯي١ٝ ٖرٙ إيٝ٘ فكُٞت  بػره

 اي٬َطر٪ٚي١ٝ  زٚ  تصٜرد  إٔ اشبػر١ٝ  املدزضرٞ؟  املٓا  ع٢ً بأخس٣ أٚ

 وـ٨٤ ما٧ت٨ٔي ميفم

ا م٤٨هه مأنهه مو  هه م

 وهههنمممو  ههه م٧ههه  0

أ0زموحمههههسما عمههههسم

ا٧طؿههيسمتظيههطما٧نبيهه م

 تا٧ت٨ٔي ما٧ؼ ب١
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ٌ  ايٓعرراّ، درٖٛس  يف ْٕ بر ٔ  آِررٗن إ  ،نَعًُرر ْصاٖرر١ عًر٢  ايٝررّٛ ْرساٖ

 ايررررردزٚع تتؿررررردزٖا قا َررررر١ فطرررررا  أغرررررهاٍ َرررررٔ فرررررايتخٛف

 ٖٓرا  املكؿرٛ   يرٝظ . ٜااهلردا  ٚق ٍٛ ا٭ض١ً٦، ٚتطسٜ  اشبؿٛؾ١ٝ،

 ٖرٙ  زاض١ إٕ ايكٍٛ املط٪ٚي١ٝ َٔ يهٔ قامت، قا ّ ضٝٓازٜٛ زضِ

ٛ  ايٓعاّ قاعد٠ َٔ عًٝٗا ٚا٫ضتفتا٤ اي٥٬ش١ ٟ  أَرس  ٖر  ستر٢  قرسٚز

ٔ  املطتفا ٠ ايدزٚع ٚيعٌ املخاٚف، تًو نٌ تت د   تًرو  تٕ ٝرل  َر

 .ب٘ دطرتغ ُٜ  يٌٝ مبجاب١ ٖٞ ا٭ٚزٚبٞ ا٫ذبا  بًدإ يف ايًٛا٥ض

ِٕ فرررت٣ طٝ رر١ ٚفررا٤.   أَررا  ٖررٛ اي٥٬شرر١ ممٝررصات أٖررِ َررٔ أ

ًُ ب٘ ْٕاي  آِٗن َا ذبكٝل ّ  ٖٚٛ ،ا ا٥ ٌ  َٔ ر  برن  املطراٚا٠  عرد  ٜعُر

 َ ٞ  ا٭خرس٣  ٚايٓك١ٕ. ٜعٌُ ٫ ٔٚ ِ  زخؿر١  ٖر  َُٗر١ٙ  ّدع ر ُت ٚايري  املعًر

 ٚنرريو  ،اإْطراًْ  ٜؿرٓ   فاملعًِ ،ايٕ ٝ  زخؿ١ عٔ تكٌ ٫ٚ ادْد

 يف ا٭خرررس٣ ازبٛاْررر  بعررر  خبؿرررٛف أَرررا. ايهفاٜرررات اخت ررراز

 :ًٜٞ َا ٬َسع١ فُٝهٔ اي٥٬ش١

ًُرر ْطررتك ٌ شيٓررا َررا ٖررٌ: املعًررِ تعسٜررف •  َرر٪٬ٖٙ ؼبُررٌ اَعً

ٞ  دررراَعٞ؟  غرررري   ِ  يًُعًرررِ،  ا٭ٚ  ايست ررر١  ٖٚررر  إٔ ػبررر   ٫ ايتعًرررٝ

ٞ  غري فإٕ ِِث  َٚٔ ؛اي ٕاي١ َػه١ً سبٌ ّطتخد ُٜ  ػبر   ٫ ازبراَع

 .عدٔزُٜ إٔ

 املعًُرررن  َرررٔ َطرررتٜٛات 3 ٖٓررراى إٔ اي٥٬شررر١ ذنرررست •

ٕ  فهٝرررف ،(خرر ري  َتكررردّ، ممررازع، )  عًررر٢ ٖرر٪٤٫  تٛشٜررر  ٜهررٛ

ٌ  ضرٝشع٢  ٌٖ ايدزاض١ٝ؟ ايفؿٍٛ ِ  آخرس   ٕٚ فؿر  ا٭فكرٌ؟  براملعً

 َررٔ ٚاملعًُررن ايًٕ رر١ ٫ضررتفا ٠ أفكررٌ تٓعررِٝ ٖٓرراى ضررٝهٕٛ أّ

 .ايػإٔ ٖرا يف املٗاّ ضٍٛقُت   ٚاشب ري؟ املتكدّ املعًِ ختات

ِ  ْػراط  برن    َر اي٬ؾف١ٝ ١ٕا٭ْػ تعسٜف •  يتٕرٜٛس  املعًر

ٕ  يًٕاي ، اي٬ؾف١ٝ ا٭ْػ١ٕ ٚبن امل از١ٜ َٗاَ٘ ٚأ ا٤ ذات٘  ٚنرا

 .اٯخس ع٢ً أسدُٖا ٜٕغ٢ ٫ ست٢ بُٝٓٗا ايفؿٌ ا٭سس٣

انمزضاػههههه مههههههص م

ا٧التحههه متامػهههتٜت ءم

٨ٓي ههه موهههنمٟ ٓهههس م

وههههطما٧ ِهههه ٪مههههه مأم

رضتضيمعتهههبمتت هههسزم

 ٩٣مت٥٨ما ذ تٚ
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 ذبدٜرررد ٜرررتِ امٞلررر اي٥٬شررر١ َرررٛا  يف نرررجري٠ ْكررراط ٖٓررراى •

 ٖررررٙ ضتكررر  ايرررٛشاز٠ إٔ فٝٗرررا ٚٚز  ،بعرررُد ٚغرررسٚطٗا قرررٛابٕٗا

 ربرسز  ٚملراذا  َتر٢؟  املدْٝر١،  اشبدَر١  ٚشاز٠ َر   ٚايػرسٚط  اب ايكٛ

ٕ  أغرٗس،  عد٠ بعد لِٕ ضُت ٖٚٞ ايػهٌ بٗرا ْاقؿ١ٙ اي٥٬ش١  نرا

َٔ  ٌ ٍ  ا٭فكر ٌ  اضرتهُا  اي٥٬شر١  ٖررٙ  يف ذيرو  إ  ٚاملغراز٠  ايعُر

ٞ يُت  املررا ٠ املقرراف١ٝ اسبؿررـ َهافررأ٠: َجرراٍ. بٗررا أنررت ثكرر١ٙ عٕرر

 .05 ا ٠امل ،05 املا ٠ ،5 ،2 تإاملا  ،2

ُِٜٝ املعًرررِ إٔ ٚز  •  عًررر٢ اسباؾرررٌ ا٭ٍٚ املطرررت٣ٛ عًررر٢ ٔعررر

 ٚ  ضرر١ٓ، عررٔ َدترر٘ تكررٌ ٫  بًررّٛ إ  باملقرراف١ ايعاَرر١ ايجاْٜٛرر١

 .  ربؿٝؿ٘ َٔ بد ٫ ٚنإ ايدبًّٛ، ٖرا َا١ٖٝ  شِدُت

ٕ  ملاذا ،0/ز يفا أًٜك ٧ املا ٠ •  يتعرٝن  سادر١  ٖٓراى  تهرٛ

 ْفرظ  يف أ/9 نرريو  ؟ازبراَعٝن  غرري  ٚ زدرات  زت ر١  ع٢ً داَعٞ

 ايدزدرر١ يف داَعٝرر١ غررٗا ٠ يدٜرر٘ ٜهررٕٛ املُررازع املعًررِ ،٧ املررا ٠

 ٜهرررٕٛ إٔ ٫ برررد نرررإ أْررر٘ ٚايرررسأٟ! تسبرررٟٛ  بًرررّٛ بررردٕٚ ا٭ٚ 

 .ٚاملطتٜٛات ايست  مجٝ  يف ايرتبٟٛ ايدبًّٛ أٚ ايرتب١ٝ ربؿـ

 ع٢ً ٚاسباؾًن بهايٛزٜٛع ع٢ً اسباؾًن بن ايفسٚم •

 .ٚاسد٠  زد١ فك  صبص١ٜ، غري ٚ نتٛزاٙ َادطتري

! سؿرر١ 94 اسبؿررـ يف ٚاملعًررِ املُررازع املعًررِ َطرراٚا٠ •

 اي٬ؾرف١ٝ،  ا٭ْػر١ٕ  يف باملػرازن١  املعًُرن  مجٝر   ًّرصٜ ُت ٚاي٥٬ش١

ِ  ْؿاب نإ فإذا ٞ  أٟ سؿر١  94 املُرازع  املعًر ـ  8 سرٛاي  سؿر

 ٚنٝرف؟  ؟ٜػرازى  َٚت٢ ٜٚ شح، يدزٚض٘ سشٔكُٜ فُت٢ ايّٝٛ، يف

ًُ أْ٘ ٜعي ٖرا  ذيو؟ ع٢ً أهاٖفُٜ ٌٖٚ املٓصٍ، يف ضٝعٌُ است

ـّ فُٝا • ٕ  01 املرا ٠  ؽب  تردف   يًرتقٝر١  املررنٛز٠  املرد   فرإ

 ،املْطررإ عُررٌ عُررس يف نررجري٠ ضررٓٛات ٦ٚ ضررٓٛات ٥! املًررٌ إ 

ه ههه ٢من٠ههه يم٣لهههري م

يفمو ازما٧التح م  ه م

يت متحسيسمهه ابٌ  م

،متتضزم تءتً  مبٔهس 

ٛي ههههه مأنما٧ههههه ظاض م

ػتوٕمهص ما٧وه ابٍم

تا٧رشههتيموهههٕمتظاض م

ا٧ذسوهههه ما سنيهههه ،م

 وتب؟م
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ِ  يتدف   أقؿس تهٕٛ إٔ املُهٔ َٔ نإ ٌ  املعًر ٌ   إ بايفعر  ايعُر

ٕ  ٚعًٝ٘. ساٍ أ١ٜ ع٢ً ضترتانِ ٚاشبت٠ ازبا ،   /01ٚ ز/01 فرإ

ٍ  تكرٓن ا ٚذبدٜردً  ،تكٓٝٓٗرا  َٔ ٫ بد  ٚتٕرٜٛس  ايٓكراط  عًر٢  اسبؿرٛ

 .ايٛظٝفٞ ا٭ ا٤ تكِٜٛ

 عٔ املعًِ َعاق ١ يف غ٤ٞ أٟ ٜس    ،04 يًُا ٠ بايٓط ١ •

 ٜررا٤ امل أْٛان َٔ بهجري أنجس ٜك  ٖٚٛ ،يٮطفاٍ ايٓفطٞ املٜرا٤

 .املرنٛز٠ ا٭خس٣

 املدزضر١  ا٥رد ق ٜرتقر٢  إٔ ػبر   ملراذا  ،02 املا ٠ خبؿٛف •

ٔ  ٚٚنًٝٗا ِ  َٗٓر١  َر ٕ  ٫ ملراذا  ذاتر٘؟  ايتعًرٝ ٌ  ايكا٥رد  ٜهرٛ  ٚايٛنٝر

َٔ  ٞ ِ  خسػبر  ايتعًرِٝ،  ٚاقر   يف شبرت٠  عبتراز  ايرتبٜٛر١؟  امل از٠ قطر

 عًررِ َررٔ ا٫ضررتفا ٠ داْرر  إ  أخررس٣ بٕسٜكرر١ تتررٛفس إٔ ممهررٔ

 .ايرتب١ٜٛ امل از٠ خسٜر

  ٚزٙ إٔ َرر  ا،إط٬ٙقرر ايٓفطررٞ ا٭خؿررا٥ٞ ذنررس ٜررس    •

ِٓ ٞ  ٚنريو ،ايتعًِٝ يف ادْد َٗ ٞ  ا٭خؿرا٥ ٔ  ٚغريٖرا  ا٫دتُراع  َر

 .  ايتخؿؿات

 ايػخؿرررٞ يًتررردخٌ فذررر٠ٙٛ تسنررر  ايٓكررراط َرررٔ نرررجرٌي •

 نرجري  يف َػره١ً  أْٗرا  إ٫ َسْٚر١ٙ  اعتتْاٖا يٛ ست٢ ٖٚرٙ ،يًٛشٜس

 .أْعُتٓا َٔ

 .ناف١ٝ غري ٚايٛنٌٝ املدزض١ قا٥د َهافأ٠ •

 سررردٙ يف فٗرررٛ يًررر ع ، صبرررٝص غرررري اشبدَررر١ ْٗاٜررر١ بررردٍ •

ِ  يف ذبردخ  َرا  اْا ًز) 0811x  41=  ا٭قؿ٢  04111( = ايتعًرٝ

 َٓٗرررا ٔٚمتٞهررر أخرررس٣ ٚظٝفررر١ اختررراز يرررٛ املعًُرررن بعررر  زٜررراٍ،

ٔ  امل ًر   ذيرو  أقرعاف  عًر٢  ضٝشؿٌ ٔ  ْاٖٝرو  ،فكر   ايساتر   َر  عر

 .اشبد١َ ْٗا١ٜ بدٍ

مبهههسموهههنمت٠ ي  ههه م

تتحسيههههههًسامت٠ ههههههلم

ا٧حل ٦مٓبما٧ ٠ ي،م

تتٌ يطمت٠ ي ما زاءم

 ا٧ ُيٜ 

  شاميعدمأنمينٟهبم

ٟ تههههههسما سضػهههههه م

تت٣ي٨ هه موههنمو  هه م

ا٧ت٨ٔي مشاته ؟م ه شام

 نما٠٧ تههههههسمممي٤هههههه

تا٧ ٣ي٩موهنمدطيعه م

ٟؼههههههههههههه ماإلزاض م

 ا٧نب ي ؟
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ٔ  َطر٪ٚي١  أؾر ش   ايرٛشاز٠  إٔ باعت از •  املٗري  ايتردزٜ   عر

 يًتدزٜ ؟ أخس٣ ش٥٫١ٙ ؿدزضُت ٌٖ ٚايتكي،
 َررٔ اًشٚبررسنررس ا٭ ايٓكٕرر١ عًرر٢ ايعذررسٚؽ فررا٥ص٠. أ صتٚزٞنرر

ِ  ٚق : ٖٚٞ ازبدٜد٠ اي٥٬ش١ يف ْعسٖا ٚد١ٗ  ذبر   ازبدٜرد  املعًر

 زمبررا يًتعًررِٝ؛ ؾرر٬سٝت٘ تج رر  سترر٢  زاضررٝن عرراَن ملررد٠ ايتذسبرر١

ٌ  غرري  أٚ ش ٣َُ غري َِٓٗ اي ع  ٜهٕٛ ِ  يٛظٝفر١  َ٪ٖر ٖٚرٛ   ،املعًر

ٞ . ايًٕ ر١  عًر٢  ضرًً ا  ٜرٓعهظ  ٘ضرًٛن  ػبعٌ َا ّٛ  ففر ٕ  زٖاتؿر  فرإ

 ٚانتطررراب  ايتٛظٝرررف برررن مفرررٔسيُت بايفعرررٌ درررا٤ت اي٥٬شررر١ ٖررررٙ

 انتطراب  أَرا  فكر ،  ايٛظٝف١ٝ يًػٛاغس ٤ٌَ: فايتٛظٝف  ؛املٛاٖ 

 ٟذٚ املطتك ٌ قا ٠ ع٢ً يًشؿٍٛ َطتُس٠ ١ٝإضرتاتٝذ ٛٗف املٛاٖ 

 عًرر٢  اي ػررس١ٜ ز يًُررٛا ا٭َجررٌ ايتخٕررٝ  عًرر٢ صسن٢ررُٚت. املٗررازات

                                       .اسرتاف١ٝ ١َٓٗ إ  ٚظٝف١ َٔ ايتعًِٝ ٚذبٌٜٛ ايٌٕٜٛ، املد٣

 تٛظٝررف ٖررٌ: اي رراشعٞ عًٝررا٤. أ تطررا٤ي  أخررس٣، ْاسٝرر١ َٚررٔ

 أنجررس ضررٝذعًِٗ" اشبرراف ايكٕرران" ايتعاقررد طسٜررل عررٔ املعًُررن

ِٕ ايدْرردْٞ ضبُررد .أ ذنررس ٚبرردٚزٙ ٚا٭ْعُرر١؟ يًررٛا٥ض ٬ٙتكررّ   يدٜرر٘ أ

ٔ  أنجرس  ا ًٚز اشباف ايكٕان إعٕا٤ عٔ َفسط١ٙ ١ٙسطاضٝ  إقاَر١  َر

ٔ  ٚايسٚاتر   ايتعاقد يف زأٟ ي٘ ٜهٕٛ إٔ أَا اشباؾ١، املدازع  َٚر

 تهررٕٛ إٔ املٗررِ َررٔ ٕاقٕاعررفجُرر١ . ٥٬َررِ غررري فٗرررا ،املٓرراٖر ِِث رر

ٞ  ايدٚي١ ِ  ُٖٚرا  فُٝٗرا،  ٚاملٛدٗر١  املكرسز٠  ٖر  ُٝٓرا ب. ٚايؿرش١  ايتعًرٝ

ٕ  إٔ املٓاضر   إٔ املًشِ ضبُد.   أٚقض ٌ  فكر   ايتٛظٝرف  ٜهرٛ  َجر

ٌ  منٛذز ٍ  ايتػرغٝ ٘  املعُرٛ ٔ  outssurcing املطتػرفٝات  يف بر  يهر

 ايرٛشاز٠،  بأْعُر١  تطرري ( ٖٓرا  املدزض١ أٚ) يًُطتػف٢ ػغ١ًامٗل ازب١ٗ

 ،فكرر ( manpower supply) املررٛظفن تررٛفري يف ٖررٛ  ٚزٖررا

ِٔ ِ  نٚي٪ٚاملطر  املردٜس  ٚيه ٛ َ ٖر ٞ  ؛ٖٚهررا  ،ايرٛشاز٠  ٛظفر  ٚبايتراي

ب ٓت هههه ضمأنما٧هههه ظاض م

أك حجموؼهئت٧ مٓهنم

ا٧تههههسضيدما   هههه م

تا٧ت٠  ،مه٩مػت لسضم

 متحً مأدط م٨٧تسضيد؟

ونمأبطظمن٠ه يما٧التحه م

ا٧عسيههههههس متهههههههٕم

٨ٔ ما٧عسيهسمتحهجما 

ا٧تعطب م هس مٓه ولم

زضاػههيلمعتههبمتل ههجم

 كالعيت م٨٧ت٨ٔي 

ٌٟ ٓهه نموههنما  هه م

ا٧ست٧ه مهه ممأنمت٤ ن

ا ٠ههطض متا  ج هه م

ٛههههههي  ،متههههههه م

 ا٧ت٨ٔي متا٧لح 

ونما   ػدمأنمي٤ نم

ا٧ت ُيههههههٝم٠ٛههههههٍم

ما٧ذهه قمولهه٩م ٠٨٧ٌههْ 

منهههه شجما٧تـهههه٘ي٩م

ا ٔمهههه ٦مبهههه ميفم

ا ؼتـههههههههههههٜي وم

outssurcingم٤٧ههههههنم،

ا٧ع هههه ما ـهههه٨٘ م

٨٧مؼتـههههههههٜبماأتم

ا سضػه مه ه ءمتؼهريم

 بؤنِم ما٧ ظاض 
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ٛ  أٟ) ايػرسن١  َ  ايعكد سهِ ذب  اٚظٝفْٝ املعًِ ٜهٕٛ  ٖٓرا  ٖر

ٌ  يرٛشاز٠  تاب  ايٛاق  يف ٌ  إٔ ايُٓرٛذز  ٖررا  يف  فررت  ُٜٚ ،(ايعُر  تطرٗ

ٞ  ضبُرد . أ أغراز  ددٜرد  َٚٔا(! أًٜك ٚاملهافأ٠) احملاض ١ٝ  ايدْردْ

 اضررر ١باحمل املدزضررر١ إ از٠ تكرررّٛ إٔ ضرررٗٛي١ بهرررٌ ميهرررٔ أْررر٘ إ 

ْٕ. ٚاملهافررأ٠  ايكٕرران يف فٗررٞ ٚغريٖررا احملطررٛب١ٝ غبػرر٢ آِررٗن إ

 ايررٛشاز٠ تعُررٌ ١ثكافرر ٖررٞ. غررريٙ َجررٌ ا٭قررٌ عًرر٢ أٚ ،أضررٛأ اشبرراف

 تؿررٌ ايرري ايؿرراز١َ ٚاحملاضر ١  ٚايتكٝررِٝ بررايكٛاْن ذبذُٝٗررا عًر٢ 

ٔ  قًٌٝ عد  بعد ايفؿٌ إ   ايكر٠ٛ،  برٓفظ  ٚاملهافرأ٠  املْررازات  َر

 با٭ٜرردٟ ايػررسنات تصٜٚررد يف اشبرراف كٕرراناي ترردخٌ إ  ٚيٓٓعررْس

 ْط ١ رْخٖأ ض٣ٛ املكاف١ ايفا٥د٠ ٖٞ َا أزاَهٛ، يف نُا ايعا١ًَ

 ربًررٞ ٖررٛ ٚاهلرردف ،زقٝررل دبرراز٠ ٖررٞ ؟!املٛظفرر١ أٚ املٛظررف عًرر٢

 أنرد  ٚبردٚزٙ . ٚغرريٙ  ٚايتكاعرد  نايع٬ز ،ايتصاَات عٔ ايػسن١

 ٚاملهافرأ٠  ١ٝيًرتق ٚايتكِٝٝ احملاض ١ٝ ظً  إذا أْ٘ املًشِ ضبُد.  

 متررازع فًررٔ ،ايررٛشاز٠ َررٔ َطرر٪ٍٚ َرردٜس بٝررد( اسبطررِ ٚنررريو)

ْٝررر ٖٛدتُغررر ايررري ممازضرررتٗا ايػرررسنات  ٖررررا  إٔ ٚايعرررٔ ،اساي

ْٝررر َٛدرررٛ  غرررري ايُٓرررٛذز  أٚ ٖذرررن منرررٛذز ايٛاقررر  يف ٖٚرررٛ ا،ساي

hybrid، ً٘دبسٜ ٘ مِت يٛ ٜٓذض فًع. 

 ٥٬شر١ ب املتعًك١ املػه٬ت بع  إ  املًشِ ضبُد.   مٚتِٕس

ٕ  ٫ زمبرررا  ٚايررري  ،ازبدٜرررد٠  ايتعًُٝٝررر١  ايٛظرررا٥ف   َٓتػرررس٠  تهرررٛ

 :ًٜٞ َا اسبؿس ٫ املجاٍ ض ٌٝ ع٢ً َٓٗا ،أ١ُٖٝ ذات ٚيهٓٗا

ٌ  عًررر٢ املعًُرررن  إق ررراٍ تػرررذٝ   اي٥٬شررر١ ساٚيررر  •  ايعُررر

 ٚيرررررريو ؛ايتعًرررررِٝ إ ازات يف أٚ املررررردازع يف ضرررررٛا٤ نكٝرررررا ات

( زٜرررراٍ 511) ا٭عًرررر٢ ٖررررٞ املدزضرررر١ ملرررردٜس َهافررررأ٠ٙ ؿرررر خِؿ

 عٓردَا  أْٗرا  إ  تٓت ٘   ٚيهٔ ،(زٜاٍ 811) َهافأ٠ ٚيًُػسف

مبههلمو٤ ٛههؤ م ا٧ٜههٞط

وسيطما سضػ متت٣ي٩م

ا سضػ مٗريموـهعٕ،م

وهههه مد٨هههه١مبٔههههىم

 ا٧ؼ٨ ي و
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ٌ  َهافرأ٠  دعً  ٍ  811) املدزضر١  ٚنٝر ٕ  برريو  فإْٗرا ( زٜرا  تهرٛ

ٛ  ،(فكر   زٜرراٍ 011) املردٜس  ٚبرن  بٝٓرر٘ ايفرسم  دعًر   قرد   َ ًرر  ٖٚر

ٌ  ٚظٝفر١  داذبٝر١  ظٌ ٚيف ،انجرًي  ػٔذَُ غري  سٝرح  َدزضر١  ٚنٝر

 املطررأي١ يف ثرراْٟٛ ٚ ٚزٙ ،غررسَ ا بػررهٌ احملاضرر ١ٝ عًٝرر٘ تكرر  ٫

 ايعُرررٌ يًٕررر  ٜطرررتذٝ  يرررٔ املعًُرررن َرررٔ انرررجرًي فرررإٕ ؛ايكٝا ٜررر١

ٌ  ،نُدٜس  اي٥٬شر١  أغفًر   نرريو . فكر   اشباْر١  ٖررٙ  يف ٚضرٝع

ٔ  ادرررْد َُٗررر١ٙ ف٦رر١ٙ  ٕ  ٖٚرررِ ،املهافرررأ٠ َرر  سٝرررح ٚايس٩ضرررا٤ املرردٜسٚ

ٌِ  يف سرن  ايرتبرٟٛ،  املػرسف  مبهافرأ٠  انتف  ِ  ظر  فهًٞر امٗل املعًر

 َطرراعد أٚ تعًررِٝ نُرردٜس سترر٢ أٚ قطررِ ز٥ررٝظ أٚ ز٠إ ا نُرردٜس

 ٖرررٙ يف ٖررِ َْٔ رر نررإ ٚيٕاملررا ا٫ٖتُرراّ، ٖرررا خررازز  تعًررِٝ َرردٜس

ٔ  بِٗ ا٫ٖتُاّ إ  ٜتًٕعٕٛ ايٛظا٥ف  درا٤ت  فًُرا  ،ايصاٜٚر١  ٖررٙ  َر

٘  ؛ٯَاهلِ طبٝ ١ٙ ازبدٜد٠ اي٥٬ش١ ِ  نرجريٌ  ٜغرا ز  إٔ  تٛٞقر ُٜ فإْر  َرٓٗ

ٟ  ايعٌُ َط٪ٚيٝات عٔ اعًدُب ايتدزٜظ إ  ٘  ايكٝرا   ٫ٚ ،َٚػره٬ت

" املٓؿرر " ٚداٖرر١ عررٔ اي اسجرر١ ايف٦رر١ ضرر٣ٛ قرر ااملٛ ٖرررٙ يف ٜ كرر٢

 .يٮَاّ انجرًي ايتعًِٝ بٗا ٜتكدّ ٫ ف١٦ ٖٚٞ ،ا٫دتُاع١ٝ

 ٥٫شر١  يف َٛدٛ ٠ ادْد قدمي١ ف١٦  ْقٚ  اي٥٬ش١ تعا    •

 قٝا ٜرر١ ؾررف١ ذبُررٌ ٚظررا٥فِٗ َطررُٝات سٝررح ،امل ازٜرر١ ايٛظررا٥ف

 ايتذٗٝررررصات َٚساقرررر  املعًُررررن، غرررر٪ٕٚ َساقرررر  :َجررررٌ ٝرررر١تعًُٝ

 اتازؽبْٝرر نرراْٛا فٗرر٪٤٫ ٖٚهرررا، تعًُٝررٞ، َٚساقرر  املدزضرر١ٝ،

 ٚايتعًرررِٝ باملدزضررر١ َتعًرررل َعرررسيف داْررر  فٝٗرررا اأ ٚاًز ميازضرررٕٛ

 ايفؿررٍٛ نأعرردا  إسؿررا٤اتٗا أٚ ايتعًُٝٝرر١ املدزضرر١ نتذٗٝررصات

 ٚأ) عًُررنامل ٚتٛشٜرر  ددٜررد٠، َرردازع اضررتشداخ ٚتٛقعررات ٚمنٖٛرا 

ِ  ذيرو،  إ  َٚرا  ايتخؿؿرات  حبطر   املدازع ع٢ً( املعًُات  امٞلر  ثر

 دٓر   إ  ادًٓ ر  ايٛظرا٥ف  بٗررٙ  َعًُرن  تهًٝرف  ٚمِت ايتك١ٝٓ  خً 

٩ُما ٨ٔه ما ٨٤هٝم

٣مسيطمازاض مأتمضتهيؽم

ٟؼ مأتمعتبم٣مهسيطم

ت٨ٔههههي مأتموؼهههه ٓسم

وهههسيطمت٨ٔهههي مدههه ضجم

امهههت ٪موههنمعيههحم

 ا ٤ ٛآو
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 ترررس٩ع إ  ا٭َرررس ٚؾرررٌ ستررر٢" امل ازٜرررن" املرررٛظفن ٖررر٪٤٫ َررر 

ّ  املهًفرررررن" املعًُرررررن"  تًرررررو  تعرررررا  ايررررري ٚامل ازات يٮقطرررررا

ِٔ املٛقٛعات،  ذيرو  عًر٢  اعرتقرٛا  ايكردا٢َ  املٛظفن ٤ٖ٪٫ ٚيه

ِ " زات  ازتفان ٭ٕ ؛باملجٌ اَايْٝ مبعاًَتِٗ ايٛشاز٠ ٚطاي ٛا ٔ " املعًر  عر

ٌ  يف َٙررسّ  امل ازٟ املٛظرف   ن رردٍ املعًررِ زاتر   يف شٜررا ٠ ٖررٛ ا٭ؾر

ْٝررر ميازضررر٘ ٫ َرررا ٖٚرررٛ ،تررردزٜظ  ٚيهٓررر٘" امل ازٟ" عًُررر٘ يف اساي

 بد٫ٙ امل ازٟ املٛظف ٓضمب املٕاي ات فهاْ ! اي دٍ ذيو ٜتكاق٢

ٌ  ،املػه١ً ٖرٙ تعا    ازبدٜد٠ ٚاي٥٬ش١. ناملعًِ اتعًُْٝٝ  ٚظر

 .ايٛشاز٠ ٜٕاي ٕٛ ٖ٪٤٫

ـّ فُٝررررا ايػرررراػبٞ محٝررررد.   ٚتطررررا٤ٍ  املعًررررِ خؿرررر١ُز ؽبرررر

َٕررُٜ نرراُف ترردزٜ  ٖٓرراى ٖررٌ يًرتقٝرر١، املًٕٛبرر١ ٚا٫خت ررازات  ٞغ

 ٦ٖٝررر١ َٗاكرررٔدُت يررريا ايرتقٝررر١ ٫خت رررازات يٝ٪ًٖرررِٗ املعًُرررن نافررر١

ٞ  ا٫خت رازات  ٖررٙ  ا٭ضراع  يف ٌٖٚ ٚايتكِٜٛ؟ ايكٝاع  برايغس   تفر

 ازباْرر  تكررٝظ أْٗررا أّ ،املعًررِ ٚأ ا٤ بعٕررا٤ ا٫زتكررا٤ ٖٚررٛ املًٕررٛب

 أ ا٤ بررن ٕكرراٜزُت تكُٝٝٝرر١  زاضررات مترر  ٖٚررٌ فكرر ؟ يدٜرر٘ املعررسيف

َ  ٚادتٝاشٙ ا٫خت از هلِ ض ل ايرٜٔ املعًُن ٌ  أٟ ؽبتتٚا؟   ٔٚ  ٖر

 ا٭ًٖٝرر١ ايترردزٜ  ملسانررص طررُضضُٝ ٖٚررٌ أ ا٥ٗررِ؟ يف فررسم ٖٓرراى

ٔ  املعًِ؟ ٚزخؿ١ ايع٠ٚ٬ اخت ازات ادتٝاش ع٢ً املعًُن بتدزٜ   َٚر

ِٕ املًشررِ ضبُررد.   أٚقررض ْاسٝترر٘  خرر٬ٍ َررٔ ضررٝهٕٛ ايترردزٜ  أ

 ايررري ايرتبٝررر١/املعًُرررن نًٝررر١ أٚ  زضرررٛٙ ايررررٟ ايرتبرررٟٛ ايررردبًّٛ

ٌ  زأع عًر٢  اتردزٜ ً  ّتكٔد فٗٞ ايٛشاز٠ أَا. فٝٗا دٛاربِس ا أًٜكر  ايعُر

ٌِ ٜغٕررٞ ٫ ٚيهٓرر٘ ،ايترردزٜ  َسانررص خرر٬ٍ َررٔ  املٛقررٛعات نرر

ٌ  َجًٗا اضتعدا  اخت ازات فٗٞ ي٬خت ازات ٚبايٓط ١. بايكسٚز٠  َجر

ِٕ بايكررسٚز٠ تعرري ٫ٚ ،ايكرردزات  ضررٝتخسز ازباَعرر١ ضررٝدخٌ َٔ رر أ

٧نٟيه مه٩مادت  ضاوما

ا٧تهه مت٠ههسو  مهيثهه م

ا٠٧يههه غمتا٧ت٠ههه ي م

تٜههههههه مبههههههه ٧٘طنم

ا ٨ٌههههه يمتهههههه م

امضت٠ه ءمبٌٔهه ءمتأزاءم

ا ٨ٔهههه ،مأ٪مههههه م

ت٠ههههههيؽما٧ع نههههههدم

 ا ٔطيفم٧سي م٠ٍٛ؟م
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 ترررتٚتع ايٓذرررا ، استُايٝررر١ عًررر٢ قرررٟٛ َ٪غرررس ٚيهٓٗرررا ،أنٝرررد

ٕ . ْادش١ عامل١ٝ ممازض١ٙ ايتدزٜظ يسخؿ١ املعًُن اخت ازات  ٚبػرأ

 .ا٫خت ازات ٖرٙ ع٢ً فع٬ٙ بدٔزُت فٗٞ ،ا٭١ًٖٝ املسانص

 :ايتعًُٝٞ املٝدإ  عِ يف ايٓخ ١  ٚز

ُْ ٫ٙتطا٩ اي اشعٞ عًٝا٤. أ طسس   اجملتُر    ٚز َرا : َفرا ٙ ا َٗ

 بػررهٌ ايدفرر١ ٛدٝرر٘ت ٚ عررِ ايتعًُٝررٞ املٝرردإ  عررِ يف ايٓخ ررٟٛ

 ٚغرري  زمسٞ بكساز ؾدزت قد أْٗا ٚبايرات ،اي٥٬ش١ تٕ ٝل ٜدعِ

 ذنرس  ايطٝام ٖرا ٚيف اسباقس؟ ايٛق  يف ا٭قٌ ع٢ً يًتغٝري قاب١ً

 عًر٢  برايرتنٝص  ٚذيو ،تٛعٟٛ ٖٛ ايٓخ ١  ٚز إٔ ايس ٜعإ خايد.  

 اْتػررراٍ نرررريو َٓٗرررا اهلررردف ٚإٔ ،ازبدٜرررد٠ اي٥٬شررر١ إػبابٝرررات

ّ . ٚاملعًُات املعًُن َطت٣ٛ طنٚذب ايتعًِٝ  اشبؿرٛف  بٗررا  ًٜٚرص

 تػررعس ٫ ٚسترر٢ ،املُٗرر١ هلرررٙ ا٫دتُرراعٞ ايتٛاؾررٌ ٚضررا٥ٌ تطررخري

 املعًُررن َررٔ صبُٛعرر١ ٚدرر٘ يف مبفس ٖررا تكررف أْٗررا ايتعًررِٝ ٚشاز٠

 ايٓخ رر١ عرراتل عًرر٢ ٜكرر  أْرر٘ فررري٣ ايدْرردْٞ ضبُررد. أ أَررا. املتررتَن

ِ  ن ري٠ َط٪ٚيٝات ّ  حبهر ِ  قر  ٚاملتٛ ا٫ٖتُرا  ا،فسًقر  ٚيرٝظ  َرٓٗ

ٌ  إٔ أٟ خر ؛ ايّٓ َر   يتتشردخ  ز را َ ُت إٔا أًٜكر  ايرٛشاز٠  ٚع٢ً  ايتٛاؾر

 صبررايظ تهررٜٛٔ املطرراز ٖرررا يف ٚميهررٔ. ايٕررسفن َررٔ ٜهررٕٛ

ٔ  بٗا َٕٓك١ فهٌ إ از١ٜ؛ ١َٕٓك نٌ يف يًتعًِٝ أَٓا٤  املر٪ًٖن  َر

 قٕاعررات َررٔ َررجكفن أٚ ايتعًررِٝ قٕرران َررٔ نرراْٛا ضررٛا٤ ايهررجري

ٔ  امجًٝع ٜهْٛٛا إٔ غسطا ٚيٝظ ،أخس٣ ا أًٜكر . ٗاْفطر  املٕٓكر١  َر

 .  ايتعًِٝ َٓع١َٛ َٔ نذص٤ ا٭ضس٠  ٚز تفعٌٝ املِٗ َٔ

 :ازبدٜد٠ ايتع١ًُٝٝ ايٛظا٥ف ٥٫ش١ ع٢ً ختا١َٝ ٬َسعات

 ايٛظررا٥ف ٥٫شرر١ قكرر١ٝ إٔ عًر٢  ايكررٛؼبٞ . ع ررد اهللأ أنرد 

ٞ  ْؿرف  مترظّ  نْٛٗرا  أُٖٝتٗا تهتط  ازبدٜد٠ ايتع١ًُٝٝ  َرٛظف

 َ اغررس٠؛ غررري بؿررف١ نهررٌ ٚاجملتُرر  ،َ اغررس٠ بؿررٛز٠ دٚيرر١اي

وههههه مزتضما عتمهههههٕم

يفمزٓههه مما٧ ذ ههه ي

ا يهههسانما٧ت٨ٔيمههه م

تزٓهه مت جيهه ما٧سٛهه م

بـ٩٤ميهسٓ متٌ يه١م

ا٧التح ،متب ٧صاومأن ه م

ٟههههسمكههههسضومب٠ههههطاضم

ضػههم متٗههريمٟ ب٨هه م

٨٧ت٘يههريمٓههبما ٟهه٩م

 يفما٧ ٟجما٧ح رض؟م

أعسما ٠نعه ومٛهي م

يذممزتضما٧ ذ ه ميفم

زٓههههههه ما يهههههههسانم

ا٧ت٨ٔيمهههه مت٤هههه ينم

وعهههههه ٧ؽمأو هههههه ءم

٨٧ت٨ٔهههههي ميفم٣ههههه٩م

 و ٠ٌ مازاضي 
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ِ  نٕٛ ٘  س٪ٔثُٜر  املعًر ٔ  فٝر ٍ  َر ٘  خر٬ ٍ  بتعاقر   ٭فرسا ٙ  تعًُٝر . ا٭دٝرا

ٌ  بٗا، املط٪ٚي١ ازبٗات اٖتُ  إٕ غسٚ ٫ ،يريو  ،ذيرو   فررت  ُٜ بر

ًُ ا٫ٖتُاّ ٖرا ٜهٕٛ ٚإٔ  يٝظ ا٫ٖتُاّ. ايعؿس َ  ٜٚتُاغ٢ ا ا٥

ٌ  ٖٛ نريو بٌ شط ،فا َا ْٜ ٕ  ؛تأٖٝر ِ  نرٛ  مجٝر   يف سٜر٪ثٔ  املعًر

 َساسرررٌ أٖرررِ يف ٜدٜررر٘ عًررر٢ ٚميرررسٕٚ ،ٚأفرررسا ٙ اجملتُررر  ط كرررات

 ٜعررٛ  ٚإمنررا ،اسبررايٞ ايعؿررس ٚيٝررد  يررٝظ ا٫ٖتُرراّ ٖٚرررا. سٝرراتِٗ

ًَرر 21 َررٔ ٭نجررس  َعاٖررد عررت تأًٖٝرر٘ َطررت٣ٛ زفرر  َررٔا بررد٤ً ،اعا

 فايٛظرا٥  نرا ز  ٚعرت  ،ازباَعٝر١  إ  ا٫بتدا٥ٝر١  بايػٗا ٠ املعًُن

ٔ  برايهجري  تَرسِ  يردٜٓا  ايتعًُٝٝر١  ايع١ًُٝ. إخل.. ايتع١ًُٝٝ ٍ  َر  اسبًرٛ

ٔ  ٚايعدٜرد  ،ٚايٕاز١٥ امل٪قت١ ٔ    َععُٗرا  ايكٝرا ات  َر ا تسبْٜٛر  ٜهر

 ْٚؿرفٗا  ٖٓرا  ْؿرفٗا  ضرٓتن  ملرد٠   ٚز٠ إعٕا٤ َٔا بد٤ً امل١ٓٗ ابٔ أٚ

 فُٝرا  ،إظبًٝصٜر١  يغر١  َعًُٞ ٚتعِٝٝٓٗ ايجا١ْٜٛ شبسػبٞ بسٜٕاْٝا يف

 املسسًرررر١ يف ايطررررتٝٓٝات َررررٔ ايجرررراْٞ ايٓؿررررف يف َعًُْٛررررا نررررإ

 ايصزاعرر١ خسػبررٞ تعررٝن َسسًرر١ دررا٤ت ثررِ إظبًرررتا، َررٔ املتٛضرر١ٕ

ِ  عراؽ   ٚقرد . َعًُن امل از١ٜ ٚايعًّٛ ٚاملع٬ّ  يف عكرٛ   أزبعر١  املعًر

 تأٖٝررٌ برردٕٚ ايجابترر١ ٚايعرر٠ٚ٬ ازبٝررد ٚايرردخٌ ايرردٚاّ َررٔ حب ٛسرر١

 ٫ ط٬بٗا عد  ملدزض١ بتدا١ٝ٥ا٫ املسس١ً ٚنٌٝ فٝ٘ تطا٣ٚ ، ٚزٟ

 0111 فٝٗررا ثاْٜٛرر١ َسسًرر١ َرردٜس َرر  911 ايررر أٚ 011 ايررر ٜتذرراٚش

ٟ  ايجايح يف ايفٝصٜا٤ َعًِ َ  ا٫بتدا٥ٞ َٚعًِ ،طاي  ٛ  ،ايجراْٛ  ٖٚر

 إٔ ايػر٤ٞ  بفاقرد  فهٝف ٚاملدٜس، املعًِ ٜٛد٘ا َػسٙف أؾ ض ايرٟ

ٔ ا برديٙ  ٚظٝفر١  إ  ايتعًِٝ ذبٌٜٛ مِت ثِ ٜعٕٝ٘؟ ٕ  ٕأ َر  ،َٗٓر١ٙ  ٜهرٛ

٘  ١َٓٗ ٫ َٔ  ١َٓٗ فأؾ ض ٞ  . ع رد اهلل أ ٚأقراف . ير : ٘قٖٛير  ايكرٛؼب

ًَ 04 ايتعًِٝ عاٜػ " ًُا عا ٔ  ذيرو  ٚملط  ،اٚإ ازًٜا َٚػسٙفا َعً  عر

ٟ  ،املخًـ ٚغري ا٫تهايٞ املعًِ عاٜػ .. قسب  ٫ إٔ ٜردزى  ٚايرر

ا٧ٔم٨يههه ما٧ت٨ٔيميههه م

٧سي  موط ومب ٤٧لريموهنم

ا٧ح٨هههه ٦ما ئٟتهههه م

تا٧ٌ ضتههه ،متا٧ٔسيهههسم

وهههههههنما٠٧يههههههه زاوم

ؤِم هههه م،مي٤ههههنم

 أتمابنما    متطب ي، م
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 يف ٚامل ردن  احملر   املخًـ املعًِ ٚعاٜػ .. ضباض ت٘ ٜطتٕٝ  أسد

ِ  يف سفه٢ر ُٜ إٔ  ٕٚ اهلل عٓد ذيوا ضبتطً  ٘عًُ .. ضباضر ١  أٚ تكٝرٝ

ّ  ٚأَاّ املط٪ٍٚ أَاّ ضٛا٤ ٚن٬ُٖا ٌ .. ايٓعرا ٌ  دٝر  ٚأنجرس  ناَر

ٛ  ٖررا  يف عاؽ ٔ .. ازبر ٞ  َر  إعرا ٠  عًر٢  ٜٚعررت   ٜرسف   إٔ ايٕ ٝعر

َ  ٜعٌُ َٔ  بن يًتُٝٝص آي١ٝ إػبا  أٚ! ؾٝاغت٘  نٌ يف.. ٜعٌُ ٫ ٔٚ

ّٛ دررا٤ ٚعٓرردَا ،٠ايفرررت  تًررو عػررٓا ايكٕاعررات  يًشٛنُرر١  ٍايتشرر

 ايرررٓفظ ط ٝعررر١ ٖٚررررٙ ،ايرررسف  ٜرررأتٞ إٔ ايٕ ٝعرررٞ َرررٔ ٚايتكٝرررِٝ

ِٕ . اي ػررس١ٜ  ٚيٮضرر اب ،ٚا٭ٖررِ ا٭نررت ايكٕرران  ٌُٔجررُٜ ايتعًررِٝ ٚ٭

ٌ  َٓؿرات  ٚدرا٤ت .. أنرت  ايفعٌ ز ٠ ناْ  ؛ذنست ايي  ايتٛاؾر

 صبررا٫ٙ ٚأؾرر ش  ،ذيررو يف يتطررِٗ اشبؿررٛف ٚدرر٘ عًرر٢ ٚتررٜٛرت

ا َطررتٗص٥ً  نترر  أسرردِٖ إٔ سترر٢ ،غرر٤ٞ  نررٌ عًرر٢ ا ي٬عرررت

 ٖٚٓرراى! ٖسَررص َكررٝل يف ايطررفٔ ضرررياق ٕٛ املعًُررن إٔ بررايٛشٜس

 ٜٚٓذرس  ،ٖٓرا  ا٭ٚضاط يتجري ذيو تطتغٌ خازد١ٝ ٚدٗات ٖػتاقات

ٕ  زمبرا .. ايهرجري  ٚزا٤ٖا ٘  - ايسغرٝد  ضبُرد .   نرا  - اهلل زمحر

 يتٕرٜٛس  يً ٓرات ا ٚٚق  ايتعًِٝ ع٢ً َسٚا َْٔ  بن ا٫ضتجٓا٥ٞ ايسدٌ

 املعرتقررن َررٔ ٘ٚاد رر َررا ٘ٚاد رر ذيررو َٚرر  برراملعًِ، ٚا٫ٖتُرراّ ب٦ٝترر٘

 ،َتهاًَرر١ ازبدٜررد٠ اي٥٬شرر١ إٔ ذيررو ٜعرري ٫ٚ. غرر٤ٞ نررٌ عًرر٢

٫ٚ  اسبٝرا٠  ضر١ٓ  ٚايتٕرٜٛس  ٚايتغرٝري  ،ًَٕٛبر١  ٖٞ بايتأنٝد ٚيهٔ

٘  بد  ،9101 ز٩ٜتٓرا  ذبكٝرل  فعر٬ٙ  أز ْرا  َرا  إذا املسسًر١  ٖررٙ  يف َٓر

ٌٌ ٜٚأتٞ ازبٌٝ اٖر ٚضٝرٖ  ٌ  داْر   إ  ٜٚتك ًرٗا،  ٜك ًرٗا  دٝ  نر

 يًهرٛا ز  ت١٦ٝٗ  ٕٚ فذأ٠ٙ ٗاطسس  زفكٗا أض اب َٔ فًعٌ ض ل َا

ٛ  ا٭َرس  ستغِٝ ٚزمبا ايتع١ًُٝٝ، ٌ  ٚزؽ ٖٓراى  ناْر   ير  يػرسسٗا  عُر

ٌ  ا٫ٖتُاّ ا٭ددز فُٔ إع٬ْٗا؛ ق ٌ ٚتكدميٗا ٕ  بسدر ٘  املٝردا  نْٛر

هههى موهههنمأػههه  يمٛض

ًطَع ه مٛعهؤً مما٧التح 

زتنمت يثهه م٤٨٧هه ازضم

ا٧ت٨ٔيميهههه ،متضمبهههه م

ما وههطم٧هه م٣ نههجم ت٘ههري 

ه هههه ٢متضؾمٓمهههه٩م

٧رشههع  متت٠ههس   م

 ٟ ٩مآالن  
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ُّرر سا ُٜرر َررا ٚإ زاى يفٗررِ ا٭قررسب  ضبررد  عبررٛ ٚعًرر٢. دٛاْ رر٘ ظٚتً

 :ًٜٞ نُا أضاض١ٝ ظاتًَٛش ث٬خ ٖٓاى

 قابًرر١ ٖٚررٞ ،يت كرر٢ ع َقررُٚ اي٥٬شرر١ إٔ: ا٭ٚ  ظرر١ٛاملًش •

ٔ  خٛف  ٫ٚ يًتٕٜٛس  فايكردا٢َ  ،عًٝٗرا ا اعرتاًقر  املعًُرن  بتطرسّ  َر

 ٜتكاعررد ٚايتعًررِٝ ،َعٗررا ضررٝتأقًُٕٛ ٚازبررد  ضررٓٛات أزبرر  أَرراَِٗ

ٔ  ٜ شح ايّٝٛ ٚايهٌ ،ي دٌٜا ٚؼبٌ اٯ٫فا ضْٜٓٛ َٓ٘  ،ٚظٝفر١  عر

 .ايتعًِٝ ع٢ً خٛف  ف٬

ٌ  ٚزؽ د٘كر ع : ايجا١ْٝ ظ١شٛاملً •  َر   املٓراطل  طبتًرف  يف عُر

ّ  بدا١ٜ ٞ  ايعرا ٕ  ؼبكرسٖا  ايدزاضر ٕ  املعًُرٛ  اي٥٬شر١  يػرس   ٚاملٗتُرٛ

 ترررسى َرررٔ برررد٫ٙ اختؿاؾرررٝن ق رررٌ َرررٔ َٓٗرررا ٚاهلررردف ،ٚأبعا ٖرررا

 .ا٭مس٢ ٖدفٗا ٔع ؽبسدٗا مبا ايػخؿ١ٝ ي٬دتٗا ات تفطريٖا

٘  عًر٢  بايتعًِٝ ا٫ٖتُاّ: ايجايج١ ظ١ٛاملًش •  ٚيٝطر   َٗٓر١  أْر

 ٚإعرردا  ايرتبٝرر١ نًٝررات خرر٬ٍ َررٔ يررريو املعًررِ ٚبإعرردا  ،ٚظٝفرر١

 برررايتعًِٝ تتعًرررل َرررا ٠ َكسزاتٗرررا قرررُٔ َرررٔ ٜهرررٕٛ ٚإٔ ،املعًُرررن

 .ٚاد ات٘ ٖٞ َٚا املعًِ سكٛم ٖٞ َٚا ٚأْعُت٘ ٚيٛا٥ش٘ ن١ُٓٗ

 :ايتاي١ٝ ازبٛاْ  ع٢ً ايك٤ٛ بتطًٝ  احملٝا َطاعد.   ٚاٖتِ

ٛ  تٕٜٛس١ٜ زٚ  بهٌ املتعًك١ املػه٬ت إسد٣ •  نٝرف  ٖر

ٛ  ضرُٝا  ٫ ايدٚير١  زٜعٝر١  َٔ ايتعًِٝ زخٜسُْ إٔ ْطتٕٝ  ِ  أسرد  ٖٚر  أٖر

٘ كٔدُت عُرا  ْاٖٝرو  ايدٍٚ َٗاتكٔد ايي اشبدَات  يًُرٛاطٔ؛  ايدٚير١  َر

 .تها١ًَٝ فايع١ًُٝ

 :َتررٛاشٜن َطررازٜٔ  بٛدررٛ ا٫ٖتُرراّ َررٔ ٫ بررد نررريو •

ٕ  املعًررِ أ ا٤ تٕررٜٛس ٚاٯخررس ،اي٥٬شرر١ تٓفٝررر أسرردُٖا  َررٛا  يتهررٛ

 ٫ إٔ ػبررر  فاي٥٬شررر١ َٓٗرررا؛ املكؿرررٛ  يًغرررس  كررر١ٙشك٢َُ اي٥٬شررر١
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ٕٙ اضٝٙف تهٕٛ ِ  ع٢ً اضاق  برساَر  عرت  ايرٛشاز٠  صٙشف٢ر ُت إٔ  ٕٚ املعًر

 .ٚق١ٜٛ عُٝك١ تٕٜٛس١ٜ

 ٜرردزنٗا عرر١زا٥ إػبابٝرر١ دٛاْرر  عًرر٢ اغررتًُ  اي٥٬شرر١ •

ٌّ َٓٗررا ٜٚررأْف ايتعًُٝٝرر١، يًعًُٝرر١ شررٍ َُ طبًررـ َعًررِ نررٌ  نرر

ٕ  ٚا٩ٚبد ٚأَانِٓٗ َٛاقعِٗ ٜتشططٕٛ ٚا٩بد ايرٟ أٚي٦و  ٜػرعسٚ

 اي٥٬شرر١ إٔ ٚايٛاقرر  بٓٛ ٖررا، عًررِٝٗ لِٕ ررُت إٔ يف  ٕٚٗررِدَُ بررأِْٗ

 .ايتعًِٝ ملؾ٬  طٌٜٛ طسٜل يف بدا١ٜ

ٕ  املٗرررِ •  ٜتعًرررل َرررا ٖٚرررٛ ايتٕ ٝرررل، ضرررٝتِ نٝرررف ٖرررٛ اٯ

ٌ . ا٫سٙكر  تؿدز إٔ  فرت ُٜ ايي ايتٓفٝر١ٜ ب٥٬شتٗا ٛ  ٖٚر ٔ  ضرتخً  َر

 عداير١ٙ  املعًُٕٛ ضٝذد ٌٖٚ ؟ايتٕ ٝل عًُٝات يف ايػخؿ١ٝ ا٭بعا 

 أسرررد ٖرررٛ ٖٚررررا َٛا ٖرررا؟ ٚتٕ ٝرررل َتابعتٗرررا عًررر٢ ايكرررا٥ُن يرررد٣

ْٕ ٭ْ٘ ايكًل؛ َطازات  ،احملابرا٠  بعًُٝرات  ضٝختً  تٕ ٝكٗا نإ إ

 .املعًُن أ ا٤ ٚتٕٜٛس تكِٜٛ يف دٝد سكٛز هلا ٜهٕٛ فًٔ

ٔ  صبُٛعر١  دْؾر ز  عًر٢  ايفراٜص  ْرٛز٠ . أ صتٚزٞن  امل٬سعرات  َر

 ايٓشررٛ عًرر٢ ازبدٜررد٠ ايتعًُٝٝرر١ ايٛظررا٥ف ٥٫شرر١ خبؿررٛف املُٗرر١

 :ايتايٞ

 خاؾر١  هلرا  ١َاِضر  سادر١  ٖٚٓراى  ،ادْد ١َُٗ اي٥٬ش١ ٖرٙ -0

 .  ايسأٖ ايٛق  يف

 زأع عًرر٢ يًُعًُررن َطررتُس َٗرري تٕررٜٛس برردٕٚ اي٥٬شرر١ -9

 . َٓٗا فا٥د٠ ٫ املطتٜٛات مجٝ  يف ايعٌُ

ٕ  اي٥٬ش١ -0 ٕ  يف ايرتبٜٛر١  يًكٝرا ات  َٗري  تٕرٜٛس  بردٚ  املٝردا

 . َٓٗا طتفا ُٜ ئ

 َٗري  ٚتٕٜٛس ايعايٞ ايتعًِٝ ٭ْع١ُ تٕٜٛس بدٕٚ اي٥٬ش١ -4

 بايػررهٌ مثازٖررا تٞ٪ترر يررٔ ازباَعررات يف ايترردزٜظ ٦ٖٝرر١ ٭عكررا٤

 .  املًٕٛب

٣يٝمػيت ما٧تٌ ي١،م

تههههه موهههه ميت٨ٔهههه١م

بالتحت ههه ما٧ت ٜيصيههه م

نَنمأنمتلهسضم ا٧ت ميٜ 

مع٠ًهه 0متههه٩مػههتذ٨ م

 ونما بٔ زما٧ـذلي م

ا٧التحهه مبههستنمتٌهه يطم

 نِمههههه ما٧ت٨ٔهههههي م

ا٧ٔههههه  متتٌههههه يطم

و   م ٓوه ءمهيثه م

ا٧تههههههههههههسضيؽميفم

ا٧ع ؤهه وم٧ههنمتههئيتم

مث ضهههههه مب ٧ـههههه٩٤م

 ا ٨ٌ ي
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 َٚكاب٬ت َسنص٠ ٚاخت ازات ق ٍٛ غسٚط ٕٚبد اي٥٬ش١ -8

ٔ  ايترردزٜظ مبٗٓر١  ضرًٝتشل  ٔمٖلر  َهجفر١  ٞ  ير ٘  مثازٖرا؛  تر٪ت  يررٝظ ٭ْر

ٌّ ًُ أنٕٛ إٔ أضتٕٝ  أْا" قاٍ َٔ  ن  آَِر  فًهر٣ٌ  ضٝطتٕٝ ؛ "اَعً

 .  طبتًف١ غخؿ١ٝ َٚٗازات قدزات

 ايتخؿـ بعد َهجف عًُٞ تٕ ٝل ٚدٛ  بدٕٚ اي٥٬ش١ -2

 . َٓٗا طتفا ُٜ ئ

 َسنرررص عًُرررٞ ٚتٕ ٝرررل َهجفررر١  زاضررر١ بررردٕٚ ١اي٥٬شررر -5

 ئ ايتخؿـ  زاض١ بعد ايؿف ٚإ از٠ اسبدٜح ايتدزٜظ ٭ضايٝ 

 . َٓٗا طتفا ُٜ

 َٚسادعر١  تٕرٜٛس  ٜتِ إٔ اي٥٬ش١ ٖرٙ تٕ ٝل ق ٌ املِٗ َٔ -5

 ٥٫شرر١ أُٖٗررا يعررٌ ،ايتعًررِٝ ٚشاز٠ يف املطررتخد١َ ايًررٛا٥ض َررٔ عررد 

 ٥٫ٚشرررر١ ايرتبٜٛرررر١، تٚيًكٝررررا ا يًُعًُررررن ايررررٛظٝفٞ ا٭ ا٤ تكٝررررِٝ

 ،ا٫خت ررازات ٥٫ٚشرر١ ايٕايرر ، تكررِٜٛ ٥٫ٚشرر١ يًٕرر٬ب، ايطررًٛى

 . َ اغس٠ غري أٚ َ اغس٠ ع٬ق١ ذات يٛا٥ض َٔ ٚغريٖا

 ايري  ٚاملغرساف١ٝ  ايرتبٜٛر١  يًكٝا ات ايدقٝك١ املتابع١ أ١ُٖٝ -2

ِ  عًُٝررر١ ضرررتتٛ  ٔ  يًتشكرررل ،يًُعًُرررن  ايرررٛظٝفٞ ا٭ ا٤ تكرررٜٛ  َررر

ِٕ ٚذيرو  املطرتشك١؛  ايردزدات  ضَٓ يف ٚأَاْتِٗ َٗازتِٗ  يف ايدقر١  ٭

ٞ  احملو ٖٞ املعًِ أ ا٤ تكِٝٝ ٟ  ا٭ضاضر ُٝ  ايرر  ضَْٓ ر  يف ٘عًٝر  عتُدضر

 ا. دْد َِٗ ٖٚرا ٚايرتق١ٝ، ايع٠ٚ٬

 ايكٝرررا ات عًررر٢ ايتشؿررر١ًٝٝ ا٫خت رررازات تٕ ٝرررل أُٖٝررر١ -01

 تردزٜ   ٚبرساَر  ع،دِزُتر  َٛاّ  ٖٓاى ٜهٕٛ ٚإٔ ٚاملعًُن، ايرتب١ٜٛ

 ٖٓرراى ٜهررٕٛ إٔ أُٖٝرر١ َرر  ايتشؿرر١ًٝٝ، ٫خت ررازاتا ٖرررٙ تطرر ل

 ازباَعرات،  يف عدِزُٜر  َٚرا  ا٫خت رازات  ٖررٙ  ضبتر٣ٛ  بن تاّ تٛافل

 .    ايرتبٟٛ املٝدإ يف لِٕ ُٜ َٚا ا٫خت ازات ٖرٙ ٚبن

وههنما  هه مأنميههت م

تٌ يطمتوطاجٔ مٓهسزم

وههههههههنما٨٧هههههههه اتحم

ا ؼههههههههتذسو ميفم

تظاض ما٧ت٨ٔههي ،م٧ٔهه٩م

ممتحه مت٠يهي م أهم  

ا زاءما٧ههههههههه ُيٜ م

مت٠٨٧ي زاوم ٨٧م٨ٔمل

تمتحهههه مما٧نب يهههه ،

ا٧ؼهههه٨ ٢م٨٧ٌههههالي،م

تمتحهههههه مت٠هههههه ي م

ا٧ٌ ٧هههههد،متمتحههههه م

 امدت  ضاو،متٗريه 
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 َسادعررر٘ اي٥٬شررر١ ٖررررٙ تٕ ٝرررل ٜؿررراس  إٔ املٗرررِ َرررٔ  -00

 .  ايتخؿـ سط  اسبؿـ َٔ املعًُن ٭ْؿ ١

 يف اي٬ٕب عد  تكًٌٝ ع٢ً ايعٌُ ٜتِ إٔ اأًٜك املِٗ َٔ  -09

 ٜررتُهٔ سترر٢ ا،طايً رر( 30) عررٔ ٜصٜررد ٫ حبٝررح ايٛاسررد ايفؿررٌ

 .املًٕٛب بايػهٌ  ٚزٙ أ ا٤ َٔ املعًِ

ٌ  بتٛفري عٓا١ٜ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ -00  يف ايتٕ ٝرل  ٚٚزؽ املعاَر

 .  املدازع

 يرد٣  ٚاهلٛاٜرات  املٗرازات  بتُٓٝر١  عٓاٜر١  ٖٓراى  ٜهٕٛ إٔ  -04

 .  ايًٕ ١

ٕ  إٔ ػبر   ٫ ايعر٠ٚ٬  إٔ ايدْدْٞ ضبُد. أ ٜس٣ سن يف  تهرٛ

ْٝرر فٗررٞ ،ثابترر١ٙ  إست ٕررٜ إٔ ػبرر  ٚايتشفٝررص ايعرر٠ٚ٬. ذبفٝررص اعًُ

ْٔ ،َطررتٜٛات ٟذ بتكٝررِٝ  املجرراٍ، ضرر ٌٝ عًرر٢ ٤ إ  ٠ َررٔ ٚيررٝه

ٕٙ ٜهٕٛ تكِٝٝ ٚنٌ  ٖٚررا . ايطر١ٜٛٓ  ايصٜا ٠ يف َع١ٓٝ بٓط ١ اَست 

 مجٝررر  عًررر٢ ٌبررر ،ايتعًرررِٝ ٚقٕررران املررردزع عًررر٢ ٜٕٓ رررل أ٫ ػبررر 

ٕ  ،ٚيإلْؿاف. ايدٚي١ يف ٚاملٛظفات املٛظفن  يف يرٝظ  ايتكؿرري  فرإ

٘  بٌ فشط ، ايتعًِٝ ٚشاز٠ ٌ  يف إْر  ػبر   ٫ نرريو،  ايرٛشازات  نر

ٔ  اعكًٛ  عػٓا فًكد ،قساز أٟ ٚغع ١ٝ ايفعٌ ز ات َٔ ُٜخػ٢ إٔ  َر

ٍ  نُؿدز إ٫ ايدٚي١ املٛاطٔ ٜعسف ٫ ايصَٔ ٘  ٜعرسف  ٫ٚ ،يًُرا  أْر

 غررري ٚايًررّٛ. ٚاملْترراز ا٫دتٗررا إ   ؼبترراز نٝررإٚ ٚطررٔ يف ٜعررٝؼ

 اجملتُررر  ٜرررس  ٚ  ،َرتانُررر١ ضٝاضرررات ْتررراز فٗررررا ٭سرررد؛ ِ٘ٛدرررَُ

ْٝ اسساٙن ٔ  نرجري  يتغٝري ٚساد١ٙ اعًُ ِ  َر  بعرد  إ٫ ٚايعرا ات  املفراٖٝ

ّٛ ايس١ٜ٩ إع٬ٕ  .ٍٚايتش

ِٕ ايعذررررسٚؽ فررررا٥ص٠. أ ٚأقرررراف   يتشدٜررررد قررررسٚز٠ٙ ٖٓرررراى أ

 اي٥٬شرر١  ٖرررٙ ٚؾرردٚز ٚايتٕررٜٛس،  ملؾرر٬ ا عًُٝرر١ يف ا٭ٚيٜٛررات



35

 –1029     
152 

ٞ  ٫( ادْد امل١ُٗ)  فٗٓراى  ٚايتٕرٜٛس،  ايتغرٝري  بعًُٝر١  يًٓٗرٛ   ٜهفر

 :اٯتٞ يف ٚتتًخـ ،فًٛزا بٗا اي د٤ ػب  أٚيٜٛات

 ايري  ايرتبٝر١  نًٝرات  يف ٚايًٛا٥ض ا٭ْع١ُ ٚتٕٜٛس إؾ٬  •

 .املعًُن إعدا  يف ا٭ضاض١ٝ ٚظٝفتٗا تتُشٛز

ٔ  ايتعًُٝٝرر١ ايطٝاضرر١  ؾررٝاغ١ ا ٠ٚإعرر  َسادعرر١ أُٖٝرر١ •  َرر

 َر   يتتٛانر   ؛ادردْ  َتكا ١َ فٗٞ ،ٚأْع١ُ ٚيٛا٥ض ٚأٖداف غاٜات

 يًتعًرررِٝ ٚايٓرررٛعٞ ايػررراٌَ ايتٕرررٜٛس ٜتًٕ ٗرررا ايررري ُٗررر١امل املسسًررر١

 .  املًُه١ يف ايتع١ًُٝٝ ٚاي ١٦ٝ

 َررٔ ذبتٗررا ٜٓرردزز َٚررا املدزضرر١ٝ باي ٦ٝرر١ أنجررس ا٫ٖتُرراّ •

ٕٝ  ٬َعرر  َررٔ) ٚدبٗٝصاتٗررا َتًٕ اتٗررا نافرر١ ٚتررٛفري ،تعًُٝٝرر١ َ ررا

 َٚٛاقرف  َٓاض  َٚهإ اٯيٞ يًشاض  َٚعاٌَ ٚطبتتات ٚأف١ٝٓ

 املدزضرررر١ٝ امل رررراْٞ نافرررر١ ٚاضررررت عا  ،(خلإ ...َٚؿرررراعد نافٝرررر١

 .ٚاملتكا ١َ س٠طتأد امٗل

 ا٤،نفررأ ٖررِ ٔمب رر ايتعًُٝٝرر١ ايكٝررا ات يف ايرردَا٤ دبدٜررد •

 .  ٚايتٕٜٛس يتغٝريا يكٝا ٠ ٚايُٕٛ  ٚاسبُاع ايكاب١ًٝ َٔ ٚيدِٜٗ

ِ  يتشفٝرص  ايتع١ًُٝٝ اي٥٬ش١ تعدٌٜ •  ،ٚاملتُٝرص  اجملتٗرد  املعًر

ٔ  املرايٞ،  ايرتغرٝد  َر   املتٗإٚ املعًِ َٚطا٤ي١  ايتفسٜرل  ايٛادر   فُر

ٔ  فرايع٠ٚ٬  ٚاسبرٛافص،  ايطر١ٜٛٓ  ايع٠ٚ٬ بن  ،عر٠ٚ٬  تعري  امسٗرا  َر

 فُٝا ،ايٓعاَٞ عًُ٘ يتأ ١ٜ ضْٜٓٛا املعًِ ٜطتشكٗا يرا ؛بٗا تعًٛ أٟ

ُُِت ايهُٝٝرا٤  عًررِ يف ستر٢ )اسبررٛافص تعري  ِٟ( اًصَُشف٢ر  ٢طرر  إقرراف١ أ

ٞ  ا٭ؾرر١ًٝ املررا ٠ عًرر٢  اجملتٗررد املعًررِ يتُٝٝررص أنجررس؛ تفرراع٬ٙ يُتعٕرر

 اٯخسٜٔ يتشفٝص ،أقساْ٘  ٕٚ ايط١ٜٛٓ ايع٠ٚ٬ َ  اسبٛافص بإعٕا٥٘

 .ايتٓافظ ٚدرب

أهميههههه موطاجٔههههه م

تآهههههه ز مكههههههي ٗ م

ا٧ؼي ػهه ما٧ت٨ٔيميهه م

وههنمٗ يهه ومتأهههساٚم

ت٧ههههه اتحمتأنِمههههه ،م

ا  ٛ  موت٠ زو مجس،

امهت ٪مأ٣ممب ٧ يث م

مي هسضجم ا سضػي متو 

م تحت هههه موههههنمو هههه ني

ت٨ٔيميهههه ،متتهههه ٛريم

٣ ٛههههه موت٨ٌ  ت ههههه م

 يعات  متتع 
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٘  املطاز ٚيف ِ  ذاتر ٕ    .أ اٖرت ٕ  عجُرا  ايرتنٝرص  بكرسٚز٠  ايعجُرا

ٌ  فايػخـ ٚاسرتاَ٘؛ املعًِ ٖٝ ١ إعا ٠ ع٢ً ٘  عٓردَا  ايعاقر  ذبرتَر

ٌ  عٕٞضُٝ / تػرازن١ٝ  قٓرٛات  فرتض  قرسٚز٠  نرريو . عٓردٙ  َا أفك

 ،املجكفررٕٛ فررِٝٗ ٔمب رر اجملتُرر ، ف٦ررات ٚبكٝرر١ املعًُررن َرر  تػرراٚز١ٜ

ِ  بن ٚاقش١ ثك١ أش١َ ٖٓاى إٔ عٔا فكًٙ  تهْٛر   ٚايرٛشاز٠،  املعًر

 .ز َٗا ع٢ً ايعٌُ َٔ ٫ٚ بد ط١ًٜٛ، ضٓٛات خ٬ٍ

ـّ فُٝررا أْرر٘ إ  ظبررِ زٜررا .   ٚذٖرر   ايرري اٯزا٤ بعرر  ؽبرر

ٕ  ،ٚتعدًٜرٗا  اي٥٬شر١  َسادع١ إ  تدعٛ ٔ  فرإ  ٚاز  غرري  ٖررا  إٔ ايعر

 صبًررظ َررٔ ددٜررد قررساز ؾرردٚز  ٜتًٕرر  ٭ْرر٘ ؛اسبايٝرر١ املسسًرر١ يف

 فإْٗررا ،اي٥٬شرر١ عًرر٢ املع٬َٝرر١ بايكررذ١ ٜررست   ٚفُٝررا. ايررٛشزا٤

 ٜعتررتٕٚ ايرررٜٔ ايهطررا  املدزضررن َررٔ أضاضررٞ بػررهٌ ٠ؾررا ز

ِٕ بررٌ فكرر ، يًرردخٌ اَؿرردًز ايترردزٜظ ٚظٝفرر١  ٜعتتٖررا ٫ بعكررِٗ إ

 سٛيٓرررا ٚا٭َجًررر١ ،أخرررس٣ صبرررا٫ت يف ٜٚعُرررٌ ا٭ضاضررر١ٝ ايٛظٝفررر١ٖ

 رشٔ ُْٚ ،ايتعًُٝٞ ايطًو يف ٜطتُسٚا إٔ ْسٜدِٖ ٫ ٖٚ٪٤٫ .نجري٠

 . ِٗزسًٖٝ
 

 

 

 

 

 

ʘ التىصًات:  

 .  ٚاسرتاَ٘ املعًِ ٖٝ ١ إعا ٠ ع٢ً ايرتنٝص -0

 ف٦ررات ٚبكٝرر١ املعًُررن َرر  تػرراٚز١ٜ/ تػررازن١ٝ قٓررٛات ضْتٖفرر -9

 .املجكفٕٛ فِٝٗ مبٔ اجملتُ ،

ِ  برن  ايٛاقرش١  ايجكر١  أشَر١  دبراٚش  عًر٢  ايعٌُ -0  ،ٚايرٛشاز٠  املعًر

 .  املاق١ٝ اي١ًٜٕٛ ايطٓٛات خ٬ٍ تهْٛ  ٚايي

رضتض ما٧ن٣يهههعمٓهههبم

آ ز مهي ه ما ٨ٔه م

تاعناوهه  مٛ ٧ـههذمم

متحنو م ا٧ٔ ٩ٟمٓ سو 

ٌ مأٛوهه٩َموهه م ػههئ 

 ٓ س 
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ٔ  ا٫ْتٗررا٤ ٜررتِ   ايري  املررٛا  َسادعر١  -4  ٚغررسٚطٗا ٗاقررٛابٕ َر

 بعر   نطرس  زبرت  ،املدْٝر١  اشبدَر١  ٚٚشاز٠ ايتعًِٝ ٚشاز٠ بن

ِٝ اي٥٬ش١ يف ٚز  َا ِٕ ٔٚت  ًٝا أثًس ي٘ أ  ا.ضً 

 فٝٗرا  يٝتشكرل  ايرٛظٝفٞ،  ا٭ ا٤ قٝاع أ ٚات بٓا٤ يف ا٫دتٗا  -8

ْٕ 360 أضرًٛب  ٚاضتخداّ ٚايعدٍ، ٚايج ات ايؿدم ٔ  إ  أَهر

 .بأ ٚات٘

 يًٓكرراط  املعًررِ نتطرراب٫ ٚضبررد ٠  ٚاقررش١ َعرراٜري ذبدٜررد -2

ِ  تٛافس َ  ز،/٠١ املا ٠ يف ايٛاز ٠ ٟ  تردزٜ   طراق  ٚدرا ،  قرٛ

ٕ  ٫ ٚحبٝح  ٫دتٝراش  فكر   غره١ًٝٙ  ايتدزٜ ٝر١  ايردٚزات  تهرٛ

 .املًٕٛب١ ايٓكاط

 درا٤  ملرا  املدْٝر١  اشبدَر١  ٚٚشاز٠ ايتعًِٝ ٚشاز٠ َكرتسات  ْسع  -5

 زترر   ٚمجٝرر  أنررا ميٝن ق ررٌ َررٔ يًتشهررِٝ 32 املررا ٠ يف

 نايكا٥رررد ا٭خرررس٣ ايتعًُٝٝررر١ ايٛظرررا٥ف ٚنرررريو ،املعًُرررن

ِ  ٚاملرررردٜس ٚايٛنٝررررٌ ٍ  بررررازا٥ِٗ ي٬ضررررت٦ٓاع ؛ٚغريٖرررر  سررررٛ

 .اْٗا٥ْٝ إؾدازٖا ق ٌ ازبدٜد٠ ٚا٭ضايٝ  املكرتسات

 يف ايرتبٝرر١ يهًٝررات ايٓٗا٥ٝرر١ ايطرر١ٓ ٚطاي ررات طً رر١ إغررساى -5

 .اي٥٬ش١ يػس  عٌُ ٚزؽ

 .فكٌأ َعًِ ٚربسٜر ٫ختٝاز يتاصبٗا ازباَعات تٕٜٛس -2
ِ  بإعدا  ،ٚظٝف١ ٚيٝط  ١َٓٗ أْ٘ ع٢ً بايتعًِٝ ا٫ٖتُاّ -01  املعًر

ٕ  ٚإٔ ،املعًُن ٚإعدا  ايرتب١ٝ نًٝات خ٬ٍ َٔ يريو  ٜهرٛ

 ٚيٛا٥شرر٘ نُٗٓرر١ بررايتعًِٝ تتعًررل َررا ٠ َكسزاتٗررا قررُٔ َررٔ

 .ٚاد ات٘ ٖٞ َٚا املعًِ سكٛم ٖٞ َٚا ٚأْعُت٘

 يرٛا٥ض  ٬ٍخر  َٔ ايععِٝ ٚ ٚزٙ املعًِ اسرتاّ تعصٜص ع٢ً ايعٌُ -00

 .ايتعًِٝ ٚشاز٠ يف بعُد تؿدز امٞل أخس٣ ٚأْع١ُ
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ٍ  يف ا٫بتعاخ اضت٦ٓاف -09 ّ  صبرا ْٕ ايرتبٜٛر١  ايعًرٛ ٕ   إ  اَتٛقٙفر  نرا

 .امل تعجن اختٝاز يف ايتدقٝل َ 

 ايهًٝرات  َٓراٖر  تٕٜٛس ع٢ً ٜكتؿس إٔ ػب  ٫ املعًِ تٕٜٛس -00

 ايسخؿررر١ اخت ررراز ادتٝررراش أٚ املعًُرررن زخرررٔسُت ايررري ايرتبٜٛررر١

 املعًَٛاتٝر١  ايتشتٝر١  ايُ ٓر٢  نافر١  ترٛفري  إ  اٜٙتعِد بٌ ١ٝٓٗ،امل

٘  تٕرٜٛس  اضتُساز١ٜ ع٢ً ُتعٝٓ٘ ايي اسبدٜج١  أسردخ  ل٘فر ٚ  ْفطر

 .امٗلطتذدات َٚٛان ١ املعًَٛات ع٢ً يًشؿٍٛ ا٭ضايٝ 

ِ  ٚأٚمس١ ض١ٜٛٓ جبٛا٥ص صايتُّٝ ع٢ً ايتشفٝص -04  يًُعًُرن  تهرسٜ

 ٚاحملافعرررات ملررردٕا َطرررت٣ٛ عًررر٢ ا٭نفرررا٤ املررردازع ٚقرررا ٠

 .نهٌ ٚايدٚي١ ٚاملٓاطل

 يفا َطررر ٙك ايتعًرررِٝ مبٗٓررر١ املٗرررتُن ايًٕ ررر١ أٚ املٛاٖررر  شْسٖفررر -08

 ايترررردزٜظ مبٗٓرررر١ يتجكررررٝفِٗ ٚزؽ ٚعُررررٌ ،ايجاْٜٛرررر١ املسسًرررر١

 ا.َٚا ْٜ اَعْٜٓٛ ايساق١ٝ ٚقُٝتٗا َٚصاٜاٖا

 املختؿررررن َررررٔ املٓرررراطل نافرررر١ يف أَٓررررا٤ صبررررايظ إْػررررا٤ -02

 ٚبايرررات ،ايػررسنات َررٔ ايتٓفٝرررٜن املرردزا٤ َٚررٔ ٚاملررجكفن

 ايكٝرا ات  يٝطراعدٚا  ٚايتٕرٜٛس  اي شح أقطاّ يف خت٠ هلِ َٔ 

 .  ايتع١ًُٝٝ

 ٚاملُازضررات ايتعًررِٝ دررٛ ٠ يف املٓرراطل بررن املٓافطرر١ زٚ  لً٘ررخ  -05

 .  ايرتب١ٜٛ

 فعرس  ُٜ عُا ٕٛممجً ٖٓاى ٜهٕٛ نإٔ بايتعًِٝ؛ ا٭ضس٠  ْبز  -05

 آخررس تٓعررِٝ أٟ أٚ ا٤ا٭َٓرر صبًررظ يف ا٭َررٛز أٚيٝررا٤ مبذًررظ

 .  ٚا٫ضتدا١َ املتابع١ ٜكُٔ
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ْٝ ايٓادش١ بايتذازب ا٫ضتعا١ْ -02  فًٓٓردا  يف نُرا  نُجاٍ، ا ٚي

ِ  إعردا   يف ٚبايررات  ،ازبٓٛبٝر١  ٚنٛزٜا  َطرت٣ٛ  ٚأًٜكرا  املعًر

 . املٓاٖر

 هلررررا ٚا٫بتعررراخ ايتعًُٝٝررر١ ايكٝرررا ات ملعررردا  َعٗرررد إْػرررا٤ -91

 املعٗد ٜهٕٛ إٔ يف ايٓعس أٚ ايتعًِٝ، يف زا٥د٠ يدٍٚ ايغس 

 .ايسا٥د٠ ايدٍٚ ٖرٙ إسد٣ َ  غسان١ قُٔ

 ا٤،نفرررأ ٖرررِ ٔمب ررر ايتعًُٝٝررر١ ايكٝرررا ات يف ايررردَا٤ دبدٜرررد -90

 ِ ٔ  ٚيررردٜٗ  ايتغررررٝري يكٝرررا ٠  ٚايُٕرررٛ   ٚاسبُررراع  ايكابًٝررر١  َررر

 .ٚايتٕٜٛس

 ايرري ايرتبٝرر١ نًٝررات يف ٚايًررٛا٥ض ا٭ْعُرر١ ٚتٕررٜٛس إؾرر٬  -99

 ٚق ررررٍٛ ن،املعًُرررر إعرررردا  يف ا٭ضاضرررر١ٝ ٚظٝفتٗررررا تتُشررررٛز

ْٝا امل٪ًٖن ٍ  اخت رازات  بعد ايتعًِٝ مل١ٓٗ فعً  ٭عًر٢   قٝكر١  ق رٛ

 .َطت٣ٛ

ٔ  ايتعًُٝٝر١  ايطٝاضر١  ؾرٝاغ١  ٚإعا ٠ َسادع١ أ١ُٖٝ -90  غاٜرات  َر

ٞ  ،ٚأْعُر١  ٚيٛا٥ض ٚأٖداف  َر   يتتٛانر   ؛ادردْ  َتكا َر١  فٗر

ٌ  ايتٕرٜٛس  ٜتًٕ ٗا ايي ١ُٗامل املسس١ً ٞ  ايػراَ ِ  ٚايٓرٛع  يًتعًرٝ

 .املًُه١ يف ١ُٝايتعًٝ ٚاي ١٦ٝ

ٔ  ذبتٗرا  ٜٓردزز  َٚرا  املدزضر١ٝ  باي ٦ٝر١  أنجس ا٫ٖتُاّ -94 ٕٝ  َر  َ را

 ٬َعرر  َررٔ) ٚدبٗٝصاتٗررا َتًٕ اتٗررا نافرر١ ٚتررٛفري ،تعًُٝٝرر١

 َٓاضرر  َٚهررإ اٯيررٞ يًشاضرر  َٚعاَررٌ ٚطبتررتات ٚأفٓٝرر١

... ٚؾرررٝا١ْ ْٚعافررر١ َٚؿررراعد َٚكاؾرررف نافٝررر١ َٚٛاقرررف

 .ٚاملتكا ١َ س٠طتأد امٗل املدزض١ٝ امل اْٞ ناف١ ٚاضت عا  ،(خلإ

 .املعًِ تكِٜٛ يف عًٝٗا ا٫عتُا  ٜتِ ضٛف ايي ا٭ ٚات إقساز -98
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 ،ٚاملتُٝررص  اجملتٗررد املعًررِ يتشفٝررص ايتعًُٝٝرر١ اي٥٬شرر١ تعرردٌٜ -92

 محًرر١ نتُٝٝررص املررايٞ؛ ايرتغررٝد َرر  املتٗررإٚ املعًررِ َٚطررا٤ي١

ّ  ٚايدنتٛزاٙ املادطتري ِ  بعرد  عًر٢  ازبدٜرد  ًِٞايّطر  يف ٚقرعٗ

 ايطرر١ٜٛٓ ايعرر٠ٚ٬ َررٔ ؼبررسَِٗ قررد ممررا ممررازع َِعًرر ٚظٝفرر١

 .أع٢ً زت ١ إ  تسقٝتِٗ تتِ   إذا تتٛقف قد ايي

 املدزضرر١ قا٥ررد عًٝٗررا ؼبؿررٌ ايرري املهافررأ٠ زفرر  يف ايٓعررس -95

ٍ  511 تتذراٚش  ٫ ٚايي ،ايرتبٟٛ ٚاملػسف  َر   يتتٓاضر   ؛زٜرا

 .  املتعد ٠ َٗاَِٗ

 انافًٝر  ُٝر١ ايعً ٚايػرٗا ات  اشبت٠ تكِٝٝ ٜهٕٛ إٔ يف ايٓعس -95

 خررت٠ يدٜرر٘ َررٔا خؿًٛؾرر املٗٓٝرر١، ايسخؿرر١ املعًررِ متررٓض ٭ٕ

 صبررراٍ يف ايعايٝررر١ َٗٓٝتررر٘ بايفعرررٌ ٚث تررر  ضررر١ٓ 91 تتذررراٚش

 .ايتعًِٝ

 ،اي٥٬شر١  تٓفٝرر  أسردُٖا  :َترٛاشٜن  َطازٜٔ بٛدٛ  ا٫ٖتُاّ -92

 كررر١شك٢َُ اي٥٬شررر١ َرررٛا  يتهرررٕٛ املعًرررِ أ ا٤ تٕرررٜٛس ٚاٯخرررس

 .َٓٗا املكؿٛ  يًغس 

ٌ  زأع عًر٢  يًُعًُن َطتُس َٗي تٕٜٛس بدٕٚ اي٥٬ش١ -01  ايعُر

 .َٓٗا فا٥د٠ ٫ املطتٜٛات مجٝ  يف

 يررٔ املٝرردإ يف ايرتبٜٛر١  يًكٝررا ات َٗرري تٕرٜٛس  برردٕٚ اي٥٬شر١  -00

 .َٓٗا طتفا ُٜ

 َٗرري ٚتٕررٜٛس ايعررايٞ ايتعًررِٝ ٭ْعُرر١ تٕررٜٛس برردٕٚ اي٥٬شرر١ -09

ٞ  يررررٔ ازباَعرررات  يف ايترررردزٜظ ٦ٖٝررر١  ٭عكرررا٤   مثازٖررررا تررر٪ت

 .املًٕٛب بايػهٌ

ـ  بعد فهِجَُ عًُٞ تٕ ٝل ٚدٛ  بدٕٚ اي٥٬ش١ -00 ٔ  ايتخؿر  ير

 .َٓٗا طتفا ُٜ
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 َٚسادعرر١ تٕررٜٛس ٜررتِ إٔ اي٥٬شرر١ ٖرررٙ تٕ ٝررل ق ررٌ املٗررِ َررٔ -04

 أُٖٗررا يعررٌ ،ايتعًررِٝ ٚشاز٠ يف املطررتخد١َ ايًررٛا٥ض َررٔ عررد 

 ايرتبٜٛرر١، ٚيًكٝررا ات يًُعًُررن ايررٛظٝفٞ ا٭ ا٤ تكٝررِٝ ٥٫شرر١

 ٥٫ٚشرر١ ايٕايرر ، تكررِٜٛ ٥٫ٚشرر١ يًٕرر٬ب، ايطررًٛى ٥٫ٚشرر١

 غررري أٚ َ اغررس٠ ع٬قرر١ ذات يررٛا٥ض َررٔ ٚغريٖررا ،ا٫خت ررازات

 .َ اغس٠

 ايرري ٚاملغررساف١ٝ ايرتبٜٛرر١ يًكٝررا ات ايدقٝكرر١ املتابعرر١ أُٖٝرر١ -08

ِ  عًُٝر١  ضرتتٛ   ٞ  ا٭ ا٤ تكرٜٛ ٔ  ليًتشٟكر  ،يًُعًُرن  ايرٛظٝف  َر

 ٭ٕ ٚذيرررو املطرررتشك١؛ ايررردزدات َرررٓض يف ٚأَررراْتِٗ َٗرررازتِٗ

ِ  يف قر١ ايد ِ  أ ا٤ تكٝرٝ ٞ  املعًر ٞ  احملرو  ٖر ٟ  ا٭ضاضر  ضررٝتِ ايرر

 .ٚايرتق١ٝ ايع٠ٚ٬ ضَْٓ  يف عًٝ٘ ا٫عتُا 

 ايرتبٜٛر١  ايكٝرا ات  عًر٢  ايتشؿر١ًٝٝ  ا٫خت رازات  تٕ ٝرل  أ١ُٖٝ -02

 ترردزٜ  ٚبررساَر ع،دِزُترر َررٛا  ٖٓرراى ٜهررٕٛ ٚإٔ ٚاملعًُررن،

 ٜهررٕٛ إٔ أُٖٝرر١ َرر  ايتشؿرر١ًٝٝ، ا٫خت ررازات ٖرررٙ تطرر ل

ّ  لتٛاف ٖٓاى  يف عدِزُٜر  َٚرا  ا٫خت رازات  ٖررٙ  ضبتر٣ٛ  برن  ترا

 املٝررردإ يف لِٕ رررُٜ َٚرررا ا٫خت رررازات ٖررررٙ ٚبرررن ازباَعرررات،

 .    ايرتبٟٛ

 ٭ْؿرر ١ َسادعرر٘ اي٥٬شرر١ ٖرررٙ تٕ ٝررل ٜؿرراس  إٔ املٗررِ َررٔ -05

 .ايتخؿـ سط  اسبؿـ َٔ املعًُن

 ايفؿررٌ يف ايٕرر٬ب عررد  تكًٝررٌ عًرر٢ ايعُررٌ ٜررتِ إٔ قررسٚز٠ -05

ٔ  ستر٢  ا،طايً ر ( 30) عٔ ٜصٜد ٫ حبٝح ايٛاسد ِ  ٜرتُه  املعًر

 .املًٕٛب بايػهٌ  ٚزٙ أ ا٤ َٔ
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 املرررا ٟ ازباْررر  املتُٝرررصٜٔ يًُعًُرررن املهافرررات تتذررراٚش إٔ -02

ٕ  ٚذيرو  ،فك  ٞ  اجملتُر   َ٪ضطرات  َر   بايتعراٚ ِ  احملًر  يتكردٜ

 .باملعًُن خاؾ١ َٚهافات ٚخؿَٛات تط٬ٝٗت

 ٘فٝرر ٜػررازى حبٝررح َٕٓكرر١ يهررٌ ايتعًُٝررٞ اجملًررظ تفعٝررٌ -41

 ٜٚٓاقػرررررٕٛ ،ا٭عُررررراٍ ٚزدررررراٍ ا٭َرررررٛز ٚأٚيٝرررررا٤ ٕٛاملعًُررررر

 ربتًررررررف سٝرررررح  ٚايتٕرررررٜٛس؛  ايرررررردعِ  ٌُٚضررررر  املػررررره٬ت 

 .٭خس٣ تع١ًُٝٝ َٕٓك١ َٔ ٚا٫ستٝادات املػه٬ت

ٌ  املردازع  قرا ٠  ؾ٬سٝات تفعٌٝ -40  عًر٢  يٝشؿرًٛا  درا   بػره

 ْاسٝرر١ َررٔ َدازضررِٗ ٚتٕررٜٛس  عررِ يف احملًررٞ اجملتُرر  تعررإٚ

 .١ايتشتٝ ٚاي ٢ٓ اشبدَات
ٞ  ايعاّ بدا١ٜ َ  املٓاطل طبتًف يف عٌُ ٚزؽ عكد -49  ،ايدزاضر

 ٚاهلردف  ٚأبعا ٖا اي٥٬ش١ يػس  ٚاملٗتُٕٛ املعًُٕٛ ؼبكسٖا

 تفطررررريٖا تررررسى َررررٔ بررررد٫ٙ ،اختؿاؾررررٝن  ررررٌَق َررررٔ َٓٗررررا

 .ا٭مس٢ ٖدفٗا ٔع ؽبسدٗا مبا ايػخؿ١ٝ ي٬دتٗا ات
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ʘ التٍفًذٍ املمخص: 

 شزاع١ َٛقٛن إٔ إ  ايس٥ٝط١ ايٛزق١ يف ايٕخٝظ عًٞ.   أغاز

ِ  املًُه١ يف ايٓخٌٝ ٔ  قطرُن  إ  ٜٓكطر ٔ  ا٭ٍٚ: نر ريٜ  شزاعر١  عر

 سررسخ يف تتُجررٌ سكًٝرر١ عًُٝررات َررٔ ٜؿرراس ٗا َٚررا ايٓخٝررٌ أغرذاز 

 َطرافات  ٚذبدٜرد  ،زٟ غر ه١  ٚتؿُِٝ ايفطا٥ٌ، ٚشزاع١ ايرتب١،

 ،ٚامل ٝردات  ا٭مسد٠ ٚاضتخداّ ،املتذاٚز٠ ايٓخٌٝ أغذاز بن ج٢ًَُ

 ٚأْٛاعٗررررا بررررايتُٛز ٜتعًررررل اٯخررررس ِٚايكطرررر. ايهررررجري ذيررررو ٚغررررري

ْٝ ٚتطٜٛكٗا ٚنُٝاتٗا ْٝا ضبً ٘  ايري  ٚايتشردٜات  ،اٚ ٚي  قٕران  تٛادر

ٞ  ٚخدَر١  ٚتطرٜٛكٗا،  ٚتٛشٜعٗرا  ايتُٛز إْتاز ٛ  ايٓخٝرٌ،  َصازعر  ٚعبر

ِ  ع٢ً ايٛزق١ ٖرٙ يف ايرتنٝص مِت ٚقد. ذيو ٞ  ايكطر ٘  ايجراْ  ٫زت اطر

 ٚظررا٥ف  ٚخًررل ٚايتؿرردٜس، ٚبا٫قتؿررا  ايغرررا٥ٞ بررا٭َٔ امل اغررس

 ٖٚرررٙ ايتُررٛز؛ ٚبٝرر  إْترراز يف با٫ضررتجُاز اشبرراف ايكٕرران ٚ خررٍٛ

 .9101 املًُه١ ز١ٜ٩ ذبكٝل إ  مجٝعٗا تٗدف

 إٔ امل٬سررررغ إٔ ا٭ٍٚ ايتعكٝرررر  يف ايفٗٝررررد خايررررد.   ٚأٚقررررض

 اقتؿا ١ٜ ْٛاٝ  َٔ ٚايتُٛز بايٓخٌٝ تٗتِ ايطعٛ ١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١

ِ  عًر٢  ٚتعٌُ َتعد ٠،  يف ي٬ضرتجُاز  اشبراف  يكٕران ا ٚتػرذٝ    عر

 9101 املًُهرر١ ز٩ٜرر١ أٖررداف ذبكٝررل يف يًُطررا١ُٖ اجملرراٍ؛ ٖرررا

 املْتررراز َرررٔ ٪05 ايتُرررٛز َرررٔ املًُهررر١ إْتررراز ٚميجرررٌ. ااقتؿرررا ْٜ

 طررٔ أيررف 011 سررٛايٞ َٓٗررا ز٠ؿررِدامٗل ايهُٝررات ٚت ًرر  ايعرراملٞ،

ٔ  أيف 952 تؿٓٝ  ٜٚتِ ،%502 بٓط ١ ٌ  بٓطر ١  طر  ،%90 إ  تؿر

 يرر  ٚبايٓطر ١  احملًٝر١،  ايؿرٓاعات  بعر   يف َٓٗا فا ٠ا٫ضت ٚميهٔ

 ٚسط  ايػخؿ١ٝ ي٬دتٗا اتا أضرًي ٜهٕٛ ايتُٛز إْتاز َٔ% 51

 اتكسًٜ  احملًٞ ا٫ضت٬ٗى زكِدُٜٚ. احمل١ًٝ ايطٛم يف ٚايعس  ايًٕ 
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ٔ  ٖٚرردز فاقررد ٖٚٓراى  املٓتذرر١، ايهُٝرر١ ًرح بُج  ضررٛا٤ املٓررتر ٖرررا َر

ّ  أٚ املٓررتر  ز ا٠٤ بطرر     ضبؿرررٛي٘، درري  عًرر٢  املررصازن  قرردز٠  يعررد

 .املدٕ  اخٌ ايػٛازن يف ايٓخٌٝ َٔ إْتاد٘ ٜتِ َا إ  إقاف١
ٕ .   ٚأبررسش ٌ  ضررًُٝا ٞ  ايتعكٝرر  يف ايٕفٝرر ِٕ ايجرراْ  ْرردز٠ٙ  ٖٓرراى  أ

 ايتُررررٛز) ٚمثستٗررررا ايٓخًرررر١ عررررٔ املسؿررررا١ٝ٥ اي ٝاْررررات يف نرررر ري٠

ٔ  ٖٚرررا  ،(بأْٛاعٗررا ْٝرر  َٚٓافطررتٗا  منٖٛررا  َعٛقررات أنررت  َرر  اضبً

ْٝرر  فطررَعُت ٫ ادررْد قررعٝف١ ايػررإٔ ٖرررا يف املتاسرر١ فاي ٝاْررات ؛اٚعامل

 املٓافطرر١ يف يًرردخٍٛ ايتُررٛز ضررٛم ٫ٚ املطررتجُس ٫ٚ ايكررساز ؾرراس 

ْٝررر ْٝررر اٚإقًُْٝٝررر اضبً  إٔ ظبرررد إٔ اسك٠ررر امل٪ضرررف اشبًررر  َٚرررٔ. اٚعامل

ٕ  يف صُٝٔر ُت   اي ٝاْات ٌ  برن  َعٝٓر١  أسٝرا ٌ  ايتُرٛز  غبٝر  ايصٜٓر١  ٚغبٝر

 (.  ٚاغْٕٓٛٝا)

 يف ايٓخٝررٌ بصزاعرر١ ا٫ٖتُرراّ أُٖٝرر١ عًرر٢ املتشرراٚزٕٚ اتفررل قرردٚ

ِ  يف ٚ ٚزٖا ا٫قتؿا ٟ َس ٖٚا إ  بايٓعس املًُه١  ا٫قتؿرا    عر

 عًرر٢ ايتغًرر  ٌُ ُضرر سررٍٛ ايٓعررس ٚدٗررات ت آٜرر  سررن يف ايررٛطي،

 إْترراز   عررِ دٗررٛ   ٚنررريو املًُهرر١  يف ايٓخٝررٌ شزاعرر١  َعٛقررات

ْٕ املًُهررر١، يف ايتُرررٛز ٚتطرررٜٛل  َهًُررر١ٙ صبًُرررٗا يف ناْررر  ٚإ

 .اي ع  ي عكٗا

 :ايتاي١ٝ احملاٚز ايكك١ٝ سٍٛ املداخ٬ت ٚتكُٓ 

 املًُه١ يف ايٓخٌٝ شزاعات سٍٛ املسؿا١ٝ٥ اي ٝاْات. 

 ٍاملًُهر١  إْتراز  نفاٜر١  َٚرد٣  يًتُرس  ايطعٛ ٜن اضت٬ٗى َعد 

 .احملًٞ يًطٛم

 عًٝٗا ايتغً  ٌُ ُٚض املًُه١ يف ايٓخٌٝ شزاع١ َعٛقات. 

 ٕاملٝاٙ ُغض َطتك ٌ ٚقك١ٝ ايٓخٌٝ شزاع١ يف  ايتّٛض بن ايتٛاش. 

 ايتُٛز إْتاز يف تْٛظ دبسب١. 



35 

–1029  1023  
163 

  ٛٗاملًُه١ يف ايتُٛز ٚتطٜٛل إْتاز  عِ د  . 

 ـّ فُٝررررا ايتعاْٚٝرررر١ ازبُعٝررررات  ٚز  شزاعرررر١ يف ا٫ضررررتجُاز ؽبرررر

 .ايٓخٌٝ

 ُٚضررررر دررررردٚاٖا: برررررايتُٛز املست ٕررررر١ ايتشًٜٛٝررررر١ ايؿرررررٓاعات ٌُ 

 .تُٓٝتٗا

 يف املتشررررراٚزٕٚ إيٝٗرررررا اْتٗررررر٢ ايررررري ؾرررررٝاتايتٛ أبرررررسش َٚرررررٔ

 ٚتطررررٜٛل ٚإْترررراز ايٓخٝررررٌ شزاعرررر١: "قكرررر١ٝ سررررٍٛ أضرررر از ًَتكرررر٢

 :ًٜٞ َا" ايطعٛ ١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف ايتُٛز

 املعرررررا  ٚاقرررررش١ ٚإضررررررتاتٝذ١ٝ ز٩ٜررررر١ ٚدرررررٛ  أُٖٝررررر١ -0

 .ايتُٛز ٚإْتاز ايٓخٌٝ يصزاع١ ٚا٭ٖداف
 نطررررررررررًع١ ٚايتُررررررررررٛز ايٓخٝررررررررررٌ يػررررررررررذس٠ ايٓعررررررررررس -9

 امٗلتاسررررر١ املَهاْرررررات نافررررر١ سُتطرررررِخ إٔ عٓررررر٢مب ؛إضررررررتاتٝذ١ٝ

 ُتعٓرررررر٢ نرررررر ري٠ غررررررسن١ إْػررررررا٤ يف ٚايررررررتفهري يتٕٜٛسٖررررررا،

 إػبرررا  بٗررردف أزاَهرررٛ؛ غرررسن١ غرررساز عًررر٢ َٚٓتذاتررر٘ بايٓخٝرررٌ

 ٚتطرررررٜٛكٗا، ايتُرررررٛز إْتررررراز ؽبررررردّ َرررررا يهرررررٌ ٚاسرررررد غررررر اى

 ايٓخٝررررررٌ، ملصازعررررررٞ ايًٛدطرررررري ٚايرررررردعِ ايفرررررري ٚاملغررررررساف

 ايررررداخٌ يف ايتُررررٛز عرررراز َ إقاَرررر١ يف نرررر ري  ٚز هلررررا ٜٚهررررٕٛ

 .ٚاشبازز

 عًررررررر٢ املعتُرررررررد٠ ايتشًٜٛٝررررررر١ بايؿرررررررٓاعات ا٫ٖتُررررررراّ -0

 ،املكرررررغٛط ٚايفشرررررِ ،ايرررررٛزم نؿرررررٓاع١ ؛َٚػرررررتكاتٗا ايٓخًررررر١

 . ٚغريٙ ،ٚايعًف ،ٚايصٜ 

 ايتٛعٝرررررر١ ٚبررررررساَر ٚا٭حبرررررراخ بايدزاضررررررات ا٫ٖتُرررررراّ -4

 ايٓخٝررررررٌ َػررررررتكات ؾررررررٓاع١ صبرررررراٍ يف ٚايتطررررررٜٛل ٚايترررررردزٜ 

 .  ٚايتُٛز
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ʘ ُالطخًط عمٌ. د: ضُالزًٓ الىرق: 
ٍ  ايٛزقر١  نتاب١ يف بدأُت عٓدَا ٌ  شزاعر١  َٛقرٛن  سرٛ  يف ايٓخٝر

ِٝ املًُه١ ِ  املٛقرٛن  إٔ ٔت  ٔ  قطرُن  إ  ٜٓكطر ٔ  ا٭ٍٚ: نر ريٜ  عر

ٌ  أغرذاز  شزاع١ ٔ  ٜؿراس ٗا  َٚرا  ايٓخٝر ٌ  سكًٝر١  عًُٝرات  َر  يف تتُجر

 ٚذبدٜررد ،زٟ غرر ه١ ٚتؿررُِٝ ،ايفطررا٥ٌ ٚشزاعرر١ ،ايرتبرر١ سررسخ

ٌ  أغرذاز  برن  ج٢ًَُ َطافات ّ  ،املتذراٚز٠  ايٓخٝر  ا٭مسرد٠  ٚاضرتخدا

 برررايتُٛز ٜتعًرررل اٯخرررس ٚايكطرررِ. ايهرررجري ذيرررو ٚغرررري ،ٚامل ٝررردات

ْٝرر ٚتطررٜٛكٗا ٚنُٝاتٗررا ٚأْٛاعٗررا ْٝررا ضبً  ايرري ٚايتشرردٜات ،اٚ ٚي

 َصازعررٞ ٚخدَرر١ ،ٚتطررٜٛكٗا ٚتٛشٜعٗررا ايتُررٛز إْترراز قٕرران تٛادرر٘

 املًٕرررٛب إٔ شرررُ زِد ضرررسٜ  ذبًٝرررٌ ٚبعرررد. ذيرررو ٚعبرررٛ ،ايٓخٝرررٌ

ِ  ٜهررٕٛ قرد  عٓرر٘ ايهتابر١  ٘  ؛ايجرراْٞ ايكطر  بررا٭َٔ امل اغررس ٫زت اطر

 ايكٕرران ٚ خررٍٛ ،ٚظررا٥ف ٚخًررل ،ٚايتؿرردٜس ٚبا٫قتؿررا  ايغرررا٥ٞ

 إ  مجٝعٗرا  تٗردف  ٖٚررٙ  ؛ايتُٛز ٚبٝ  إْتاز يف با٫ضتجُاز اشباف

 . 2030 املًُه١ ز١ٜ٩ ذبكٝل

ٌّ  َٚؿرازٜفٗا  ٥ٝر١ املس غرري  ا٭عُاٍ َٔ ّدع ُٜ ا٭ٍٚ ايكطِ إٔ َعًٛ

 عًرر٢ا إػباًبرر اْعهررظ ايكطررِ بٗرررا ا٫ٖتُرراّ شا  ٚنًُررا ،نررجري٠

ِِ  ٚ ،ايتُرس  ؾرٓف  ْٛعٝر١  ٔٚذبّط املْتاز نُٝات ٔ  ضرٝصٜد  َرٔ ث ر  َر

 .  ا٭ضٛاميف  رٓت امٗل ق١ُٝ

 ايكررسإٓ يف ذنسٖررا ٚز  ايرري امل ازنرر١ ا٭غررذاز َررٔ ايٓخًرر١ 

 ِ ٕ  يررررا ؛ايعٓاؾررس  َتهاَرررٌ غرررا٤  ٚايتُرررس ،ايهررسٜ  ُررراّا٫ٖت فررإ

ِ  ٚدرص٤  ،ا٭ُٖٝر١  يف غاٜر١  أَرسٌ  ايتُس ٚإْتاز بايٓخٌٝ  َعا ير١  يف َٗر

ٌ  أْٗرا  ايٓخ١ً َٝصات َٚٔ. املًُه١ يف ايغرا٥ٞ ا٭َٔ  ظرسٚف  تتشُر

 ٚتعرٝؼ  ،ٚازبفاف اسبساز٠  زدات يف ازتفان َٔ ايكاض١ٝ سايتؿّش

 .  ٚاملاسب١ ايعرب١ املٝاٙ ع٢ً
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 :  ايتاي١ٝ ايٓكاط ايٛزق١ ضتتٓاٍٚ
 ْٚٛعٝررات ٚنُٝررات ايٓخٝررٌ أغررذاز عررد ) ايتُررٛز زإْتررا: أ٫ٙٚ

 (.  املْتاز

ًٝ  . ايٓخٌٝ آفاتا: ثاْ
 .  ايتُٛز ٚإْتاز شزاع١ يف ا٫ضتجُازا: ثايًج
 املٝاٙ ٚاضت٬ٗى ايٓخٌٝ شزاع١ يف  ايتّٛضا: زابًع

 . َٚعٛقات٘ ٚاشبازدٞ ايداخًٞ ايتطٜٛلا: خاًَط
 .  ٚايتُٛز يًٓخٌٝ ايٛطي املسنصا: ضا ًض
 .  يًتُٛز ايدٚيٞ اجملًظ: اضابًع

 

  :ايتُٛز ٚإْتاز ايٓخٌٝ أغذاز عد  : أ٫ٙٚ
ٌ  أغرذاز  أعردا   تصاٜرد  غ٬س ُٜ ٌ  ايٓخٝر  بعرد  ضر١ٓ  نر ري  بػره

 ٚأغً ٗرا  ،ضر١ٜٛٓ  شٜرا ٠  ْطر ١  ذبدٜرد  بدٕٚ أٚ ربٕٝ  بدٕٚ أخس٣

 املدرسا٤  ٖٚررا . ٚايصزاع١ ٚاملٝاٙ اي ١٦ٝ ٚشاز٠ تدخٌ  ٕٚ فس ١ٜ دٗٛ 

ٞ   ٗردٔ َُٖٛ ٚ ،املطتدا١َ بايصزاع١ عسفُٜ َا َعٛقات َٔ ّدع ُٜ  أضاضر

 ٚاملٝررراٙ اي ٦ٝررر١ ٚشاز٠ سؿرررا٥ٝاتإ تػرررري. املٝررراٙ َؿرررا ز ٫ضرررتدا١َ

ٕ ( 01) عبٛ باملًُه١ ٜٛدد أْ٘إ   ٚايصزاع١ ٛ  ٓرتر ُت غبًر١  ًَٝرٛ  عبر

 . اؾٓٙف 52 َٔ أنجس َٔ ايتُٛز َٔ طٔ ن٬َٜ 000
 ؽبتًف ملًُه١ا َٓاطل ع٢ً ايٓخٌٝ أغذاز تٛشٜ  فإٕ ٚيًفا٥د٠

 ْٚٛعٝرات  ٚنُٝرات  ،ايرتبر١  ْٛعٝر١  ع٢ًا اعتُاً  ٭خس٣ َٕٓك١ َٔ

 سٝررح ؛ٚاملٓرراخٞ ٚايٕ ررٛغسايف ازبغررسايف ٚاملٛقرر  ،املٝرراٙ َؿررا ز

 ايصزاعٝرر١  ايرتبرر١ ذات املٓ طرر١ٕ املٓرراطل  يف ايٓخٝررٌ شزاعرر١ ستهُجرر

ٌّ ،ايطُٝه١  ٚدرٛ   ٚذاى ٖرا َٔ ٚا٭ِٖ ،ازب ١ًٝ املٓاطل يف ٚتك

 دررد، عررٔا أًبرر ايصزاعرر١ َٗٓرر١ تٛازثررٛا ايرررٜٔ نٝاسبكٝكرر املررصازعن

 : ًٜٞ نُا ع١َِٛش املًُه١ يف ايٓخٌٝ ٚأغذاز

متظاض معل تي واممتـري

متا يهههههه  ما٧ يثهههههه 

مأنهههه اىلممتا٧عضآهههه 

منحهه مب  م٤٨هه مي جههس

م تمت ممنذ٨ مو٨ي نءم30ا

مًههنمليههوالمم3.1منحهه 

مأ٣ههمموههنما٧تمهه ضموههن

ًٜمم76مون   ك 
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 .غب١ً ن٬َٜ 7 عبٛ ايسٜا  َٕٓك١ -0
 .  غب١ً ًَٕٛٝ 23.1 عبٛ املهس١َ َه١ َٕٓك١ -9
 .غب١ً ن٬َٜ 62.4 املٓٛز٠ املد١ٜٓ َٕٓك١ -0
 .غب١ً ن٬َٜ 98.6 ايكؿِٝ َٕٓك١ -4
 .غب١ً ن٬َٜ 73.3 ايػسق١ املٕٓك١ -8
 .  غب١ً ًَٕٝٛ 03.1 عطري َٕٓك١ -2
 .غب١ً ًَٕٝٛ 84.0 ت ٛى َٕٓك١ -5
 .غب١ً ًَٕٝٛ 8.1 سا٥ٌ َٕٓك١ -5
 .غب١ً ًَٕٝٛ 23.0 ايػُاي١ٝ اسبدٚ  َٕٓك١ -2

 .  غب١ً 581.8 داشإ َٕٓك١ -01
 .غب١ً 623.385 ظبسإ َٕٓك١ -00
 .غب١ً 612.70 اي اس١ َٕٓك١ -09
  .غب١ً 217.848 ازبٛف َٕٓك١ -00

 ايتُررٛز َررٔا ؾررٓٙف 76 ٜٛدررد فإْرر٘ ايتُررٛز أْررٛان سٝررح َررٔ أَررا

 تتُٝرص  إٔ ٚميهٔ. ٭خس٣ َٕٓك١ َٔ ْٚٛعٝاتٗا دٛ تٗا يف تتفاٚت

 ا٭ؾرٓاف  ٔت راُٜ . ايٓٛعٝر١  فراخس  ؾرٓف  َٔ بأنجس ايٛاسد٠ املٕٓك١

 املٛقرررر  :َٓٗررررا ،ايعٓاؾررررس َررررٔ صبُٛعرررر١ عًرررر٢ تعتُررررد ٚدٛ تٗررررا

 ،املٝرراٙ سٚتررٟٛف ،ايرتبر١  ْٚٛعٝرر١ ،اسبررساز٠ ٚ زدر١  ٚاملٓررا  ،ازبغرسايف 

ٔ  نر٣ٌ  يف ا٭٬َ  ٚتسنٝص  ايعٓاٜر١  إ  باملقراف١  ،ٚاملٝراٙ  ايرتبر١  َر

 ٚتًكٝشٗررا ٚتكًُٝٗررا تسبتٗررا ٚعررصم ٚتهسٜ ٗررا ٚتطررُٝدٖا بايٓخًرر١

 (. تأبريٖا)
 ٔ ٌ  ير  ٚفسشٖررا تٗررا٦ٚتٗٝ ٚدبُٝعٗررا ايتُررٛز درري عًُٝررات يف أ خرر

 يف ٚن طرررٗا تٗرررا٦ٚتع  ٚدبفٝفٗرررا ٚتعكُٝٗرررا ٚغطرررًٝٗا ٚت خريٖرررا

 ايكٕران  طسٜل عٔ ا٭خري٠ ايطٓٛات يف اْتػست ايي ايتُٛز َؿاْ 

 .  اشباف
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ِِ أذنس إٔ ايفا٥د٠ َٔ يعٌ  ،ايتُرٛز  ع٢ً ايكا١ُ٥ ايؿٓاعات أٖ

 :اٯتٞ تػٌُ اييٚ
 .  ايتُس َسب٢ -0
 (.  ايدبظ) ايتُس عطٌ -9
 .  ايتُس غٛن٫ٛت١ -0
 .ايتُس شبد٠ -4
 .بايدبظ ايٕش١ٝٓٝ س٣ًٛ -8
 .  ايتُس عؿٝد٠ س٣ًٛ -2
 .  ايتُس عؿري -5
 .ايتُس ٠مخري -5
 . بايًٛشٜات ضبػ٠ٛ متٛز -2

 .ايتُس خٌ -01
 .  ايتُس س٣ًٛ -00

ًٝ  :ايٓخٌٝ آفات : اثاْ
ِ  ايري  اٯفرات  َٔ ايعدٜد ٜٛدد ٌ  تٗراد  ،ا(ٚمثرسً ا غرذسً ) ايٓخٝر

 ض ٌٝ ع٢ً اٯفات ٖرٙ ٚأِٖ ،إْتادٗا ع٢ً ٚت٪ثس ،عُسٖا سكٔؿُٚت

 :اسبؿس ٫ املجاٍ
 :  اسبُسا٤ ايٓخٌٝ ضٛض١ سػس٠ -0
 ايٓخٝررٌ ٭غررذاز غرردٜد٠ تدَريٜرر١ قرردز٠ ذات س٠اسبػرر ٖرررٙ ّدع ررُت

ٞ  ٚامسٗرا  ،َعكرد٠  اسبػرس٠  ٖررٙ  سٝرا٠  .ايص١ٜٓ غبٌٝ فٝٗا مبا  ايعًُر

Red Palm Weevel . اٯفر١  ٖررٙ  اْتػراز  ٚخٕرٛز٠  ٔ ٘  يف ٜهُر  أْر

 . َ هس ٚق  يف املؾاب١ متٝٝص ٜؿع 
 املًُهرر١ يف َعسٚفرر١ٙ يٝطرر  اٯفرر١ ٖرررٙ إٔ ايػرردٜد ا٭ضررف َرر 

ٔ  يًًُُهر١  إ خاهلرا  متٚ ،ض١ٓ أزبعن ق ٌ ٌ  اضرتريا   طسٜرل  عر  غبٝر

ا٧ ذي٩معرش مػ ػ م

شاومٟهههسض ما٧حمهههطاءم

تسورييههههه مؿهههههسيس م

 ؿههع ضما٧ ذيهه٩ممبهه م

 ٛي  منذي٩ما٧عي  
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 ٚزغررِ ا٭سطررا٤،يف  قررٝل ْٕررام ٚعًرر٢ َرتنررص٠ٙ ٚناْرر  ايصٜٓرر١،

ٔ  امل رٚير١  ازبٗٛ  ٌ  مبٓر   آْرراى  ٚايصزاعر١  ٚاملٝراٙ  اي ٦ٝر١  ٚشاز٠ َر  ْكر

 ٚفشؿٗا عًٝٗا ايهػف بعد إ٫ ٭خس٣ َٕٓك١ َٔ ايٓخٌٝ فطا٥ٌ

ٞ  ضرًو  ٚٚقر   ،ايرٛشاز٠  طبتؿٞ ق ٌ َٔ ّ  َعردْ ٘ عً طبترٛ ٍ  ٝر  سرٛ

 إ  َتعاْٚر١ٙ  ايٕرسم  ع٢ً ا٭١َٝٓ ايتفتٝؼ َسانص ٚناْ  ايٓخ١ً،

 اسبُررسا٤ ايٓخٝررٌ ضٛضرر١ سػررس٠ اْتػررست ذيررو َٚرر  ؛نرر ري سررد

 ،املًُهرر١ َٓرراطل مجٝرر إ   ٚٚؾررً  ،َتعررد ٠ بٛضررا٥ٌ بتٗسٜ ٗررا

 ايؿررغري٠ املررصازن عًرر٢ ٚأثررست ،اشبٕررري٠ اٯفررات قررُٔ ٚأؾرر ش 

 . سؿسٖا  ٜؿُع اقتؿا ١ٜ خطا٥س عٓٗا ْٚتر ،ٚايه ري٠
 انتػراف  َٓرر  ٚايصزاعر١  ٚاملٝراٙ  اي ٦ٝر١  ٚشاز٠ برري   ،يًُعًَٛٝر١ 

 ٚاملقًُٝرررٞ ايرررٛطي ايؿرررعٝد عًررر٢ َكررر١ٝٓ ادٗرررًٛ  اسبػرررس٠ ٖررررٙ

ٔ  ،ٚايدٚيٞ ٍ  َر ٕ  خر٬  نرريو . نرجري٠  َهافشر١  مس َٚفر  فٓٝر١  زبرا

 با٫ضررتعا١ْ ايتعررإٚ صبًررظ  ٍٚ َطررت٣ٛ عًرر٢ زبررإ ً ه٢ُغرر فكررد

 تهرررٔ   ازبٗررٛ   ٖرررٙ  إٔ إ٫ يٝررر١؛ ٚ َٚٓعُررات  ٦ٖٝٚررات  خبررتا٤ 

 . ضبدٚ ٠ ناْ  بٌ ،ايتٛقعات حبذِ ْتا٥ذٗا
 .ٚايهت٣ ايؿغس٣ اي ًض  ٚ ٠ -9
 (. غ ري بٛأ) ايتُس غبٌٝ غ از سًِ -0
 

 :ايتُٛز ٚإْتاز شزاع١ يف ا٫ضتجُاز : اثايًج
ٌ  شزاعر١  يف ي٬ضتجُاز دٝد٠ فسف ٜٛدد  ،ايتُرٛز  ٚإْتراز  ايٓخٝر

 :  املجاٍ ض ٌٝ ع٢ً ٚتػٌُ
 ؛ايتُرررٛز ٚتغًٝرررف ٚنررر ظ يتٓعٝرررف سدٜجررر١ َؿررراْ  ا٤إْػرر  -0

 َٓرراطل طبتًررف عًرر٢ َٛشعرر١ٙ غبًرر١ ًَٝررٕٛ 30 عبررٛ يٛدررٛ 

 .  املًُه١
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 املعتُررد٠ ايغرا٥ٝرر١ ٚغررري ايغرا٥ٝرر١ ايؿررٓاعات يف ا٫ضررتجُاز -9

 .  ايٓخٌٝ ٚأغذاز ايتُٛز ع٢ً
 يٮضرٛام  املٓافطر١  ايٓٛع١ٝ ذات ايتُٛز تؿدٜس يف ا٫ضتجُاز -0

 .  اشبازد١ٝ

 

 ازبٛفٝرر١ املٝرراٙ ٚاضررت٬ٗى ايٓخٝررٌ شزاعرر١ يف  يتّٛضررا :ازابًعرر

 :املتصاٜد
 ايكُررض ضبؿررٍٛ اضررت٬ّ إٜكرراف قررسازات تٓفٝررر يف اي ررد٤ بعررد

 املٝررراٙ نُٝرررات فرررإٕ ،ا٭عررر٬ف شزاعررر١ يف ايتررردزػبٞ ٚايتخفرررٝ 

 ايٛقررر  يف أؾررر ش  ايٓخٝرررٌ أغرررذاز زٟ يف املطرررتخد١َ ازبٛفٝررر١

 احملاؾررٌٝ ت٣َٛطرر عًرر٢ يًُٝرراٙا اضررت٬ٗٙن ا٭نجررس ٖررٞ اسباقررس

 عًر٢  ذبرافغ  ٚبساَر خٕ  عٌُ ػب  يرا ؛املط٬م ع٢ً ايصزاع١ٝ

 ٚتػررري. ايكا َرر١ ا٭دٝرراٍ يؿررا  ازبٛفٝرر١ املٝرراٙ تٛادررد اضررتُساز١ٜ

 إٔإ  ( 9104ّ) ايصزاعٝرر١ ايتُٓٝرر١ ؾررٓدٚم بتًُٜٛررٗا قرراّ  زاضرر١

 ،َهع  َرت نٜب٬ 5.4 عبٛإ   ٜؿٌ املٝاٙ َٔ ايٓخٌٝ اضت٬ٗى

ٌ  اضتخداّ َٔ ايسغِ ع٢ً ٟ  ٚضرا٥ ٌ  ،د٠سٔغر امٗل ايرس ٟ  أْعُر١  َجر  ايرس

 .  بايتٓكٝ 
 ٖٞ تهٕٛ  زد١ إ  تصاٜد يف ايٓخٌٝ أعدا  تطتُس إٔ اشبٛف

 إْتادٗررا ٜٚتخٕرر٢ ،املٝرراٙ َؿررا ز ستررٟٛف ٫ضررتدا١َ ايررس٥ٝظ  ٗررٔدامٗل

ٌ  اضرتُساز  َ  احملًٞ ا٫ضت٬ٗى  إ  ْٚعرٛ   ،يًخرازز  تطرٜٛكٗا  فػر

 عرردّ ؾرراس  سٝررح ؛ايصزاعٝرر١ ايتُٓٝر١  بداٜرر١ يف ايكُررض إْترراز قؿر١ 

 عاّ املْتاز شا  إٔ ايكُض ملْتاز ٚتكٓن ٚاقش١ ٝاتإضرتاتٝذ ٚدٛ 

ا نرجريً  تفرٛم  ايهُٝر١  ٖٚررٙ  ،طٔ ٬َٜن 4 َٔ أنجس  إ 1992

 بطرعس  ايكُرض  تؿردٜس  يف املًُهر١  ٚبدأت ،بهجري احملًٞ ا٫ستٝاز

محجأكه ما٧ ذي٩مأؿع ض

ما٧حههه رضما٧ ٟهههجميف

 ماػهت ال٣ًما ٣هممه 

موؼت  مٓبم٨٧مي  

ما٧عضآيههه ما ح كهههي٩

م٧هههصام اإلًهههالٞمٓهههب

مدٌههههٍمٓمهههه٩ميعهههد

مٓههبمتحهه ّٛمتبههطاوم

مت اجههههسماػههههتمطاضي 

ما٧ع ٛيههههه ما يههههه  

ما جيهههههه ٦م٧لهههههه ٧ح

 ا٠٧ زو 

 
متؼههههتمطمأنما٧ذهههه ٚ

ميفما٧ ذيهههه٩مأٓههههساز

مت٤ه نمزضج ماىلمتعايس

ما٧هطتيؽمز س ما  ممه 

مطتههههه ٛ مممػهههههتساو 

م،ا يهههههه  مولهههههه زض

مانت ج هههه متيتذٌههههب

ما حههيلمامػههت ال٢

مٛـهه٩ماػههتمطاضموههٕ

 ٨٧ذ ضجمتؼ ي٠  
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 ايكُض تؿدٜس يف ايطا ض١ املست ١ ٚاستً  ،ايتهًف١ ضعس عٔ ٜكٌ

 . املتذد ٠ غري ازبٛف١ٝ املٝاٙ ع٢ً املعتُد
 ٚإْترراز ايٓخٝررٌ يصزاعرر١( أٚقرراف) خريٜرر١ شزاعٝرر١ َػررازٜ  تٛدررد

يف  َػررسٚن َٓٗررا ،املتذررد ٠ غررري ازبٛفٝرر١ املٝرراٙ عًرر٢ تعتُررد ايتُررٛز

 بايتأنٝررد املػررسٚن ٖرررا َٚجررٌ غبًرر١،(  0000200) برر٘ ايكؿررِٝ

 ٚأمتٓر٢  ،املتذرد ٠  غرري  ازبٛفٝر١  املٝاٙ َٔ ن ري٠ٙ نُٝاُت ٜطتًٗو

ْٝر  املعازبر١  ايؿشٞ ايؿسف َٝاٙ تٛؾٌٝ ٜتِ إٔ  املػرازٜ   هلررٙ ا ث٬ث

ْٕ ،اشبريٜر١   غبٝررٌ شزاعرر١ َررٔ ايٓػرراط تغررٝري يف سٖٓعررُٜ ذيررو زتعررِر ٚإ

 أدرررٌ َرررٔ ٚذيرررو ؛املٝررراٙ عًررر٢ ٜعتُرررد ٫ شزاعرررٞ غرررري َػرررسٚن إ 

 املػرررازٜ  يف ا٭ؾرررٌ ٭ٕ ؛ازبٛفٝررر١ املٝررراٙ َؿرررا ز عًررر٢ احملافعررر١

 .ايعا١َ باملؿًش١ َكس٠ عًٝٗا ٜرتت  أ٫  فرت ُٜ ري١ٜاشب

 

  :َٚعٛقات٘ ٚاشبازدٞ ايداخًٞ ايتطٜٛل : اخاًَط
 بأْٛاعٗرا  ايصزاعٝر١  املٓتذرات  تطرٜٛل  يف ايكؿرٛز  اعت از ميهٔ

ِ  َٔ اسباقس ايٛق  يف ٘  ايري  املعٛقرات  أٖر ٞ  ايكٕران  تٛادر  ايصزاعر

ٌ  ٚيف ،ايصزاعٝر١  ايػرسنات  باضرتجٓا٤ . عاّ بػهٌ  ٚدرٛ   ّعرد  ظر

 حبٝررح ايصزاعٝرر١ ضباؾررًٝ٘ بٝرر  عًرر٢ املررصازن ملطرراعد٠ ايرر١فِع آيٝرر١

 ٖررٙ  شزاعر١  يف ايهر ري٠  دٗرٛ ٙ  َر   ٜتٓاض  ًٜاذصَُ ازحٙب ي٘ تكُٔ

 . أٖداف٘ ذبكٝل يف ايصزاعٞ ايكٕان ٜٓذض فًٔ ؛احملاؾٌٝ

 ٚضرررعس آيٝررر١ ل٘فرررٚ  املرررصازعن َرررٔ ايتُرررٛز بػرررسا٤ ايرررٛشاز٠ تكرررّٛ

ّ . با٭سطا٤ تُٛزاي ملؿٓ  ٚتٛز ٙ ،ضبد ٜٔ  باملطرا١ُٖ  ايدٚير١  ٚتكرٛ

ٔ  بهُٝر١  ٞ  ايغررا٤  يتْرراَر املْتراز  ٖررا  َر  ايهُٝرر١ ناْر  ) ايعرامل

 ٛ ٔ  980111 عبررر ٕ  ٚقرررد  ،اضرررْٜٓٛ  طررر  ايٛقررر   يف ايهُٝررر١  تهرررٛ

 (.  أنجس اسباقس

ما٧ست٧ههههههه مت٠ههههههه ٪

مب٤ميهه مب  ؼهه هم 

ماإلنتهههه جمهههههصاموههههن

ما٧٘ههههههصاءم٧انهههههه وم

 مما٧ٔ   
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 بدزاضرر١ ٚايصزاعرر١ ٚاملٝرراٙ اي ٦ٝرر١ ٚشاز٠ قاَرر  ٖررر1418 عرراّ يف

 ًَٝررٕٛ 200 عبررٛ نررإ زأمساهلررا شزاعٝرر١ تطررٜٛل غررسن١ إْػررا٤

 . ايٓذا  هلا هت ُٜ   ايػسن١ ٖرٙ يهٔ ،زٜاٍ

 ضباؾررٌٝ يصزاعرر١ املررصازعن تٛدٝرر٘ يف ايررٛشاز٠  ٚز إٔ ٬سررغُٜ

ٌ   ٠ضبردِ   تررٛاشٕ ٖٓراى  ٜٚهررٕٛ ،ايٓطر ١ٝ  ٠يًُٝررصا ت ًعر  َٕٓكرر١ يهر

ّٛ ٘  املرصازن  عًر٢  برايٓف   ٜعرٛ   املْتراز  يف نٚتٓ ٘  برايٓفظ  ؼبرصّ . ْفطر  أْر

ِ  املرصازعن  َر   ايتٓطرٝل ب ايٛشاز٠ قٝاّ يعدّ ْتٝذ١  يصزاعر١  ٚترٛدٝٗٗ

 إٔ ،َٕٓكررر١ يهرررٌ ايٓطررر ١ٝ املٝرررص٠ َررر  تتٓاضررر  ايررري احملاؾرررٌٝ

ٕ  َا زٕٚكٔسُٜ املصازعن ّ  يف مِت َرا  عًر٢ ا اعتُرا ً  ٜصزعرٛ  ايطرابل  ايعرا

ْٕ  ٜٚصٜررد احملؿررٍٛ ْفررظ تررصزن ا٭غً ٝرر١ إٔ ٚظبررد ؛اَسحٙبرر نررإ إ

ٟ  َرا ٖٚرٛ   ،ايطٛم ساد١ عٔ املْتاز ِ  بٝر   إ  ٜر٪  ٌ  ضباؾرًٝٗ  بأقر

 غرسنات  أٚ غرسن١  يٛدرٛ   اسبادر١  ترتش  ٖٚٓا. ايتهًف١ ضعس َٔ

 . ٚتطٜٛل تتٜد
  :يًتُٛز ايٛطي املسنص : اضا ًض

 ٚايتُٛز يًٓخٌٝ ايٛطي املسنص   
 https://ncpd.org.sa 
 يًتُٛز ايٛطي املسنص َ ا زات 

 https://youtu.be/9xHxVRNlg4s 
  :يًتُٛز ايدٚيٞ اجملًظ :اضابًع
 24/1/1438 ٚتررازٜ  4/ّ زقررِ ايهررسِٜ املًهررٞ ا٭َررس ؾرردز

 . يًتُٛز ايدٚيٞ يًُذًظ ا٭ضاضٞ ايٓعاّ ع٢ً باملٛافك١
 َرر  ايسٜررا  َدٜٓرر١يف  املرررنٛز اجملًررظ َكررّس ٜهررٕٛ إٔ تكررسز

ُّ ٘  ايتػرغ١ًٝٝ  ايتهرايٝف  ٌذب ٕ  30 بٛاقر   ضرٓتن  ملرد٠  ير ٍ  ًَٝرٛ  زٜرا

 ايجاْٝرر١ ايطرر١ٓ خرر٬ٍ تررتِ إٔ عًرر٢ ضرر١ٓ، يهررٌ(  ٫ٚز ٬َٜررن 4)

ميفما٧ههههههههه ظاض مزتض

ما ههههعاضٓلمت جيهههه 

موح كهههههي٩م٧عضآههههه 

مو ٠ٌهه م٤٧هه٩مز وحههس م

ًٔم مت  م،ا٧ ؼه ي م ٨٧ميعم 

متهه اظنمه هه ٢متي٤هه ن

ماإلنتهههه جميفمْتت هههه  م

مٓههبمبهه ٧ ٜٕمئهه ز

 نٜؼ ما عاضْ

 

ما ٨ههيما وههطمكههسض

هههه ما٤٧ههههطي  م./٪مٟض

م5/5.08/.8متتهههههه ضير

مٓهههههبمب   ا٠ٛهههه 

ما ػههه يسما٧ ِههه ٪

ما٧ههههست م٨٧مع٨ههههؽ

 ٨٧تم ض
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 ٚاملٝررراٙ اي ٦ٝررر١ ٚشاز٠ يف املختؿرررن برررن ايتهرررايٝف تًرررو َسادعررر١

 ٚايسفرر  ،اسبادرر١  عرر  إذا أخررس٣ يطررٓٛات املايٝرر١ ٚٚشاز٠ ٚايصزاعرر١

 .)*(ايطاَٞ املكاّ إ  ذيو بٓتٝذ١
 

 التىصًات : 

 غري ازبٛف١ٝ املٝاٙ ع٢ً ٗازٜٔ يف املعتُد٠ ايٓخٌٝ شزاع١ َٔ اسبد -0

 .املتذد ٠
ٌ  َصازعرررٞ بررردعِ ٚايصزاعررر١  ٚاملٝررراٙ اي ٦ٝررر١ ز٠ٚشا قٝررراّ -9  ايٓخٝررر

 يهْٛٗررا ؛أفكررٌ أْررٛان إ  ازبررٛ ٠ املترردْٞ غبًٝررِٗ باضررت داٍ

 . املٝاٙ نُٝات ْفظ تطتًٗو
 ٚايكرررسٚ  املعاْرررات بتكررردِٜ ايصزاعٝررر١ ايتُٓٝررر١ ؾرررٓدٚم قٝررراّ -0

ّٛ ؛املٝطس٠ ٟ  إ  برايغُس  ايسٟ َٔ ٍيًتش  َرصازن  يف برايتٓكٝ   ايرس

 . ايٓخٌٝ
ٔ  غررسنات بإْػررا٤ ايعاَرر١  ا٫ضررتجُازات مؾررٓدٚ قٝرراّ -4  ربررصٜ

 .ٚبٝعٗا املصازعن َٔ احملاؾٌٝ ٚمج  ٚتتٜد
 ي ٝر   تطرٜٛل  غرسن١  بإْػرا٤  ايعاَر١  ا٫ضرتجُازات  ؾٓدٚم قٝاّ -8

 .ايتُٛز َٚٓٗا ،ايغرا١ٝ٥ املٓتذات ٚاضتريا  ٚتؿدٜس
 .ٚتؿٓٝعٗا ايٓخٌٝ طبًفات َٔ ا٫ضتفا ٠ -2
 َررٔ َٓتذاترر٘ زؿررٔدُٜ رٟايرر يًُررصازن ُررٓضُت ضرر١ٜٛٓ دررا٥ص٠ اقرررتا  -5

 . غريٙ َٔ أنجس ايتُٛز
 

 

                                                           
 ٜٓعس سٍٛ اجملًظ ايدٚيٞ يًتُٛز ايساب  ايتايٞ:  )*(

https://makkahnewspaper.com/article/584189 

https://makkahnewspaper.com/article/584189
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 :ايتعكٝ ات
 الفًّد خالد. د: األوه التعكًب:  

 بايٓخٝرررررٌ تٗرررررتِ ايطرررررعٛ ١ٜ ايعسبٝررررر١ املًُهررررر١ إٔ امل٬سرررررغ

  عرررررِ عًررررر٢ ٚتعُرررررٌ ،َتعرررررد ٠ اقتؿرررررا ١ٜ ْرررررٛاٝ  َرررررٔ ٚايتُرررررٛز

 ؛اجملررررررراٍ ٖررررررررا يف ي٬ضرررررررتجُاز اشبررررررراف ايكٕررررررران ٚتػرررررررذٝ 

 9101 املًُهرررررررر١ ٩ٜرررررررر١ز أٖررررررررداف ذبكٝررررررررل يف يًُطررررررررا١ُٖ

 .ااقتؿا ْٜ

ٌ  أغرررذاز  عرررد   زكرررِدُٜٚ ٔ  برررأنجس  املًُهررر١  يف ايٓخٝررر  01 َررر

 ٌػرررره٢يُت زٜرررراٍ، ًَٝرررراز 2 ايطرررر١ٜٛٓ عا٥ررررداتٗا ٚبًغرررر  ،ًَٝررررٕٛ

 املْترررراز ٜكرررردز فُٝررررا احملًررررٞ ايصزاعررررٞ املْترررراز قُٝرررر١ َررررٔ% 02

 ايرررردٍٚ أٖررررِ َٚررررٔ طررررٔ، نٜرررر٬َ 508 حبررررٛايٞ يًتُررررٛز ايعرررراملٞ

 طرررٔ، ًَٝرررٕٛ 004 َؿرررس :ٖرررٞ إْتررراز ١نُٝررر برررأع٢ً تتُٝرررص ايررري

 0008 إٜرررررسإ طرررررٔ، ًَٝرررررٕٛ 000 ايطرررررعٛ ١ٜ ايعسبٝررررر١ املًُهررررر١

 ًَٝررررٕٛ 1084 بانطررررتإ طررررٔ، ًَٝررررٕٛ 1051 ازبصا٥ررررس طررررٔ،

 املْتررررراز ٜصٜرررررد إٔ  تٛٞقرررررُٜٚ. طرررررٔ ًَٝرررررٕٛ 1022 ايعرررررسام ،طرررررٔ

 ايرررردٍٚ إؾررررساز إ  اْعررررًس ؛طررررٔ نٜرررر٬َ 01 يٝتذرررراٚش ايعرررراملٞ

 احملؿرررٍٛ ٖررررا تٕرررٜٛس عًررر٢ افاشبررر ٚايكٕررران يًتُرررٛز املٓتذررر١

 غرررررري ايررررردٍٚ بعررررر  زغ ررررر١ إ  باملقررررراف١ ،ايعايٝررررر١ ايكُٝررررر١ ٟذ

 ايطرررٓٛات خررر٬ٍ َٓررر٘ غاضرررع١ َطررراسات شزنيف  يًتُرررٛز املٓتذررر١

 .ايكا ١َ
 املْترررررراز َررررررٔ ٪05 ايتُررررررٛز َررررررٔ املًُهرررررر١ إْترررررراز ٌُٔجررررررُٜٚ

 أيررررف 011 سررررٛايٞ َٓٗررررا ز٠ؿررررِدامٗل ايهُٝررررات ٚت ًرررر  ايعرررراملٞ،

م ضأؿهههعمٓهههسزمض٠هههس مي م

ما م٤٨هه ميفما٧ ذيهه٩

م،و٨يهه نم00موههنمبههؤ٣م

مٓ تهههههسات  متب٨٘هههههج

مو٨يهههه ضم6ما٧ؼهههه  ي 

موهن%م56م٩ـ٤ م٧ت ممضي ٦،

ما٧عضآ ماإلنت جمٟيم 

 ا حيل
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 أيرررف 952 تؿرررٓٝ  ٜٚرررتِ احملًرررٞ، ملْترررازا َرررٔ% 502 بٓطررر ١ طرررٔ

ٌ  بٓطررررر ١  طرررررٔ  يف َٓٗرررررا  ا٫ضرررررتفا ٠  ٚميهرررررٔ ،%90 إ  تؿررررر

 ايتُرررٛز إْتررراز َرررٔ% 51 يرررر ٚبايٓطررر ١ .احملًٝررر١ ايؿرررٓاعات بعررر 

 ايًٕرررررر  ٚسطرررررر  ،ايػخؿرررررر١ٝ ي٬دتٗررررررا ات اأضرررررررًي ٜهررررررٕٛ

 اتكسًٜ ررر احملًرررٞ ا٫ضرررت٬ٗى زكرررِدُٜٚ. احملًٝررر١ ايطرررٛميف  ٚايعرررس 

 املٓرررتر ٖررررا َرررٔ ٖٚررردز فاقرررد ٖٚٓررراى ذررر١،ٓت امٗل ايهُٝررر١ ًرررحبُج

 درررري عًرررر٢ املررررصازن قرررردز٠ يعرررردّ أٚ املٓررررتر ز ا٠٤ بطرررر   ضررررٛا٤

 ايػرررٛازن يف ايٓخٝرررٌ َرررٔ إْتادررر٘ ٜرررتِ َرررا إ  إقررراف١ٙ ضبؿرررٛي٘،

  .املدٕ  اخٌ
 عًررررر٢ ايتُرررررٛز أؾرررررٓاف َرررررٔ 00111 َرررررٔ أنجرررررس ٖٓايرررررو

 ْٚٛعٝرررر١ َتدْٝرررر١ إْتادٝرررر١ ذٚ َععُٗررررا إٔ إ٫ ايعرررراملٞ، املطررررت٣ٛ

 اعت ازٖررررا ميهررررٔ اؾررررٓٙف 81 َررررٔ أقررررٌ فكرررر  ٖٚٓايررررو ؛ز ٦ٜرررر١

ٞ  ٜٚٛدررررد .دبازٜرررر١ قُٝرررر١ ٚذات دٝررررد٠ ْٛعٝرررر١ ذات  411 سررررٛاي

 81 سرررٛايٞ َٓٗرررا ،املًُهررر١ َٓررراطل طبتًرررف يف تٓتػرررس ؾرررٓف

 أؾرررٓاف تكطرررِٝ مِت ٚقرررد. يًتطرررٜٛل ايكابًررر١ ا٭ؾرررٓاف َرررٔ اؾرررٓٙف

 َػرررٗٛز٠ غرررري ٚأؾرررٓاف َػرررٗٛز٠ أؾرررٓاف إ  ايطرررعٛ ١ٜ ايتُرررٛز

 أؾرررردزت ٚقررررد. َٓرررراطل 0 يف ا٭قررررٌ عًرررر٢ تػررررازٖااْ ٚاقرررر  َررررٔ

 أؾرررررٓاف عرررررٔ اع٬َْٝرررررإ انتاًبرررر  ٚايصزاعررررر١ ٚاملٝررررراٙ اي ٦ٝرررر١  ٚشاز٠

 يف ط اعترررررر٘  مترررررر ،ايطررررررعٛ ١ٜ ايعسبٝرررررر١ املًُهرررررر١ يف ايتُررررررٛز

 ايهترررراب ٖرررررا ٚفرررراش ،ٚاملظبًٝصٜرررر١ ايعسبٝرررر١ بررررايًغتن ط عررررتن

 إٔ غررررسف يررررٞ ٚنررررإ ،9104 يًتُرررٛز  ايدٚيٝرررر١ خًٝفرررر١ جبرررا٥ص٠ 

 . ايهتاب ٖرا إؾداز فسٜل ز٥ٝظ  نُٓ 

ما م٤٨هه مانتهه جم٩ل هه  م

موههنم٪57ما٧تمهه ضموههن

ما٧ٔهههه   ،ماإلنتهههه ج

ما٤٧ميهههههه ومتت ٨ههههههٙ

مو  هههههه مض لههههههس ما  م

مًهنمأ٧هٝم500مع ا 

موهههههن%م706مب ؼههههه  

متيت ما حيل،ماإلنت ج

مًههنمأ٧ههٝم876متلهه يٕ

 %80ماىلمتل٩مب ؼ  

 

ما٧ يثهه متظاض مأكههسضو

متا٧عضآهههه متا يهههه  

مٓههههنم ٓالوي،هههامم ٣ت بًههه

ميفما٧تمههه ضمأكههه  ٚ

ما٧ٔطبيهههه ما م٤٨هههه 

مجمتههههم،ا٧ؼههههٔ زي 

مً ٔتههلميفمً  ٓتهه 

ميهههه ا٧ٔطبمبهههه ٨٧٘تل

متٛهههه ظم،تاإلنع٨يعيهههه 

مبعهه تع ما٤٧تهه يمهههصا

ما٧ست٧يهههههه مد٨يٜهههههه 

 .805م٨٧تم ض
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 املًُهر١  يف يًتُٛز ٚايتغًٝف ايتع ١٦ َٚعاٌَ املؿاْ  عد  ٜٚ ً 

 طاقررات ذات َعاَررٌ أغً ٗررا ،َٚعُرر٬ٙ اَؿررًٓع( 051) َررٔ أنجررس

ٌ  ايعرد   ٖررا  تفرٛم  نر ري٠  أعدا  داْ  إ  طبتًف١، إْتاد١ٝ  ملعاَر

 ا٭ضررس ٚبعرر  ايتُررٛز، بٝرر   نررانن عررت َٚتٛاقررع١، ؾررغري٠

ٔ  عذا٥ٓ٘ ٚإ خاٍ ايتُٛز، قُد ع٢ً تعٌُ ايي ذ١املٓت  بعر   قرُ

ٛ  َٚر   . ايغرا١ٝ٥ املٓتذات  َرا  عًر٢  تطرتشٛذ  ايري  ايؿرٓاع١  ٖررٙ  منر

ٔ  ٜكازب ٔ %( 41) َر ٔ  املًُهر١  إْتراز  َر  ذيرو  شعرصِ  فكرد  ،ايتُرٛز  َر

 ا. خازدْٝ ايفا٥  تطٜٛل ٚقسٚز٠ أ١ُٖٝ َٔا أًٜك
 يف ٜررردٜتصا ايٓخٝرررٌ أغرررذاز عرررد  فرررإٕ ،عًرررٞ.   أغررراز ٚنُرررا

 تصاٜررد إ  ٜسدرر  ٖٚرررا نرر ري، بػررهٌ املًُهرر١ َٓرراطل طبتًررف
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 عُرررس َرررٔ ا٭ٚ  ايطرررٓٛات يف ٖٓدضررر١ٝ مبتٛايٝررر١ ايٓخٝرررٌ فطرررا٥ٌ

 اخررت٬ف ٖررٛ ايٓخٝررٌ اْتػرراز يف املرر٪ثس٠ ايعٛاَررٌ أٖررِ َٚررٔ. ايٓخًرر١

 ايٕ ٝعٝر١  املكَٛرات  عًر٢  تعتُرد  ايري  املٓراطل  يتًرو  ايٓط ١ٝ املٝصات

 .ايتُٛز ملْتاز امل١ُ٥٬ املختًف١

ٌ  ضٛضرر١  ٞ : اسبُررسا٤  ايٓخٝرر  سػررس٠  تطرر  ٗا  اقتؿررا ١ٜ  آفرر١  ٖرر

 اضرررتريا  طسٜرررل عرررٔ ١ٖذسٜررر1407 عررراّ يف املًُهررر١ إ   خًررر 

 ضبافعرر١ يف هلررا ظٗررٛز ٚأٍٚ اهلٓررد، َررٔ ٚاغررْٕٓٛٝا غبٝررٌ أغررذاز

ٔ  أنجرس  تٕري إٔ تطتٕٝ  ٫ ٚاسبػس٠ ايكٕٝف،  اتنًٝرَٛرت  3 َر

 ذيررو بعررد ظٗررست بايٓكررٌ أْرر٘ إ٫ بٝكرر١، 300 َررٔ أنجررس ٓررترُٚت

ٌ  مبطراف١  ت رٛى  مبٕٓك١ اي دن ضبافع١ يف َ اغس٠ٙ  1500 إ  تؿر

 يف اْتػرست  ملهافشتٗا ايتعإٚ ٚعدّ ايرتاخٞ ٚبط   َرت، نًٝٛ

 أغًرر  خررازز ٚخسٚدٗررا ايفطررا٥ٌ ْكررٌ سعررس ٚمِت املًُهرر١، َٓرراطل

 ٚأعٕر٢  يًُرصازعن  إغرهاي١ٝ   ضِ  َاٖٚٛ  ،ايٓخٌٝ شزاع١ َٓاطل

ٌ  افسًؾ ٌ  ْكًرٗا  اٚير١ ٚضب يًتشاٜر ٞ  غرري  بػره ٌ  ٚيف. ْعراَ  ٖررٙ  ظر

 ازباَعررات يف ا٫ختؿرراف ذٟٚ يرد٣  اشبررتات تسانُرر  ايعرسٚف 

ِ  ٚايصزاعر١،  ٚاملٝاٙ اي ١٦ٝ ٚٚشاز٠ ايعصٜص ع د املًو َٚد١ٜٓ ٍٔ  ٚزغر  ضر

 إٔ إ٫ املخررررايفن عًررر٢  ايغساَررررات ٚفرررس   ٚايتػررررسٜعات ا٭ْعُررر١ 

 هافشرر١امل َٓعَٛرر١ يف خًررٌ إ  ذيرو  ٜسدرر  ٚقررد ،تتُررد  ايطٛضر١ 

 ٚعرردّ ايرر ع  يرتاخررٞ اْعررًس ؛ٚاملررصازعن اسبهَٛٝرر١ ازبٗررات َررٔ

 ٖررٙ  زغِ ٚيهٔ اقتؿا ١ٜ، خطا٥س َٔ تط  ٘ ملا خٕٛزتٗا إ زاى

ٌ  أعردا   يتصاٜد اْعًس ٜتصاٜد ايتُٛز إْتاز فإٕ ايعسٚف  نُرا  ايٓخٝر

 بٗرررٙ املؿرراب ايٓخٝررٌ عررد  تفررٛم بٓطرر ١ اضررًٙف إيٝرر٘ املغرراز٠  مترر

 .اٯف١
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  :ايتُٛز ٚتطٜٛل إْتاز تٛاد٘ ايي ٥لايعٛا أِٖ َٚٔ

ِٕ  املْترراز، نفررا٠٤ اغبفررا  - ْٝرر ايٓخًرر١ إْترراز َعرردٍسٝررح إ  اساي

 ٫ إٔ فرررت ُٜ ا٭قررٌ عًرر٢ يف سررن نًٝررٛ، 60-50 بررن ٜرررتاٚ 

 اخررررت٬ف سطرررر  املعرررردٍ ٚؽبتًررررف نًٝررررٛ، 100 عررررٔ ٜكررررٌ

 ٖٓاى ٜؿ ض ايهفا٠٤ عدّ ساٍ يف أْ٘ ٜعي َاٖٚٛ  ا٭ؾٓاف؛

 أضعاز ٚاغبفا  املٝاٙ ٚأُٖٗا ،ايٕ ٝع١ٝ املٛاز  يف ٖٚدز فاقٌد

 َػررانٌ عٓرر٘ ٜٓررتر ممررا تؿررسٜف٘ عًرر٢ ايكرردز٠ ٚعرردّ ،املٓررتر

 املررصازعن قرردزات زفرر  أُٖٝرر١ٖ ٜتًٕرر  ا٭َررس ٖٚرررا تطررٜٛك١ٝ،

 ايجكر١  ٚتعصٜرص  ،ايٓعسٜر١  ٚيٝطر   ايتٕ ٝكٝر١  ايتدزٜ ات ٚتدزبِٝٗ

 يف ي٬غبرررررساط املرررررصازعن ٚتػرررررذٝ  ايصزاعرررررٞ، دسَغرررررامٗل يف

 تهررايٝف خفرر  يف يًُطررا١ُٖ ايصزاعٝرر١ ايتعاْٚٝرر١ ازبُعٝررات

 بايػرررسا٤ ذررر١ٓت امٗل يًٛسرررد٠ ايجابتررر١ ايتهرررايٝف ٚخاؾررر١ املْتررراز

 عررٔ ايتطررٜٛل عًرر٢ َكرردزتِٗ ٚتعصٜررص املْترراز، دخ٬تمٗلرر دِٛسررامٗل

 ،ايتطررٜٛك١ٝ ايعك ررات ٚتررريٌٝ ايعكررٛ  ملبررساّ ازبُعٝررات طسٜررل

 عررٔ ٗرراٚخازد ١املًُهرر  اخررٌ تطررٜٛك١ٝ قٓررٛات فررتض ٚنررريو

 .ايؿا زات ت١ُٝٓ طسٜل
 ٚتطرٜٛل  بإْتراز  ازت راط  هلرا  ايري  ازبٗرات   تعّد ايعٛا٥ل أِٖ َٔ -

 ازباَعرررات، اي ًررردٜات، ايتذررراز٠، ايعُرررٌ، ايصزاعررر١،) ايتُرررٛز

 ع رد  املًو َد١ٜٓ ،ايصزاعٞ ايت١ُٝٓ ؾٓدٚم ازبُعٝات، صبًظ

 ْررٛن يف سترر٪ٔث زَا ٜرر١ َٓرراطل ػبررا إ يف ٜطررِٗ َرراٖٚررٛ  ؛(ايعصٜررص

 .يًُصازعن تكدميٗا ٜتِ ايي اشبدَات

ٔ  ايسغِ ع٢ً - ّٛ  ايتشفٝرص  َر ٔ  ٍيًتشر ٟ  َر ٟ  ايرس ِ  سٝرح  ايتكًٝرد  ٜرت

ّ  ايري ( ايدٚي١  ٌَق َٔ طٔ أيف 25) ايتُٛز غسا٤ ِ  تطرتخد  ْعر

 إٔ نُرا  ت،زٜرا٫  3 ٜ ك٢ ٚايتكًٝدٟ تزٜا٫ 5بطعس سدٜج١ زٟ

مذ٨هه ا٧ مانتهه جمؤههس٦

م٠٥مبههلميههنات م ع ٧ي،هه

ميفمعهههلم٣ي٨ههه ،م60

مأنمٜهنني مما ٩ٟمٓب

م٣ي٨هه ،م٠٥٥مٓههنمي٠هه٩مم

ما ٔههههس٦متيذت٨ههههٝ

مادهههههههتالٚمعؼهههههههد

 ا ك  ٚ

ههٕمأهميهه َم  مٟههسضاومٛض

متتهسضبي  ما عاضٓل

ما٧تٌ ي٠يه ما٧تهسضي  و

م،ا٧ ِطيهههه مت٧يؼههههج

ميفما٧ل٠هههه متتٔعيههههع

هههها  م ما٧عضآهههه ،مسطؿد

ما ههعاضٓلمتتـههعيٕ

ميفم٧النذهههههههههههههطاي

ما٧تٔ تنيهه ما٧عمٔيهه و

م٨٧مؼهه هم ما٧عضآيهه 

مت٤ههه ٧يٝمدٜهههىميف

 ماإلنت ج

 
ما٧ٔ اتهه١مأههه موههن

ما٧تهه ما٧ع هه ومزتٔههس م

مببنتههه جماضت ههه يم٧ ههه 

ما٧تمهههه ضمتتؼهههه ي١

ما٧ٔمهههه٩،ما٧عضآهههه ،ا

ما٧ ٨هههسي و،ما٧تعههه ض ،

موع٨هههؽما٧ع ؤههه و،

مكهه ستٞما٧عمٔيهه و،

م،ا٧عضآهههه م ا٧ت ميهههه

مٓ هههسما ٨هه٥موسي هه 

 ءا٧ٔعيع
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ٟ  أْع١ُ َٔ ٪70 إ  تؿٌ إعا١ْ ّكٔدُٜ ايؿٓدٚم  د٠؛سٔغر امٗل ايرس

 زٟ عرررُِْ تطرررتخدّ املرررصازعن َرررٔ ف٦ررر١ ٖٓررراى صاٍتررر ٫ أْررر٘ إ٫

 .ايسٟ َٝاٙ يف ضسافامل يف تطِٗ تكًٝد١ٜ

 املٛمسٝرر١؛ ايتُررٛز إْترراز يٕ ٝعرر١ املررصازعن سٖررلُٜ عررا٥ل ايعُايرر١ -

  ِٕ  املْتررراز أثٓرررا٤ َعاًَتٗررا  يف عًُٝررر١ 50 ذبترراز  ايٓخًررر١سٝررح إ

 .ٚايتطٜٛل
 

 التىصًات: 
 نفررا٠٤ ٚزفرر  ايتُررٛز إْترراز ؽبرردّ فُٝررا ازبٗررٛ  تٛسٝررد أُٖٝرر١ -

 يًٓخٌٝ ايٛطي املسنص أ ٚاز ٚتعصٜص بدعِ املٓتر ٖرا اضتغ٬ٍ

 أٖررِ َررٔ ٚنررإ ١،ٖذسٜرر1432 عرراّ اْػررا٩ٙ مِت ايرررٟ ٚايتُرٛز 

 بفهررس دازُٜرر إٔ ايطررا١َٝ املٛافكرر١ عًٝٗررا صتزٞنرر ايرري ايٓكرراط

ْٝ ايتُٛز تطٜٛل عك ات تريٌٝ يف ٜٚطِٗ ،اشباف ايكٕان  ا اخً

 .  ايطعٛ ١ٜ يًتُٛز ١ٜٖٛ ٜسضِ ٚإٔ ،ازدْٝٚخا

 ؛ايصزاعٝر١  ايتعاْٚٝر١  ازبُعٝرات  يف ي٬غبرساط  املصازعن تػذٝ  -

 ايتهًفرر١ ٚربفررٝ  ،املٛمسٝرر١ ايعُايرر١ خرردَات َررٔ ي٬ضرتفا ٠ 

  .املْتاز نفا٠٤ ٚزف 

 ،ايٓادشررر١ ايتُرررٛز َٗسداْرررات دبرررازب َرررٔ ا٫ضرررتفا ٠ أُٖٝررر١ -

 . ايٓخٌٝ شزاع١ َٓاطل يف ايتذسب١ ٚتعُِٝ

ٞ  ايٓادش١ بايتذازب ايتعسٜف أ١ُٖٝ - ٌ  ملصازعر  ٚتعُُٝٗرا  ،ايٓخٝر

 .ايتُٛز ٚتطٜٛل إْتاز يف َٓٗا ٚا٫ضتفا ٠
ٔ  َعًَٛرات  قاعرد٠  إْػا٤ - ٌ  ضٛضر١  َهافشر١  عر  اسبُرسا٤  ايٓخٝر

 تهرررساز ٚعررردّ ايٓادشررر١ ايتذرررازب َرررٔ ا٫ضرررتفا ٠ ٜرررتِ يهرررٞ

 .َٓٗا ايفاغٌ
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 الطفًن صمًىاُ. د: الجاٌٌ التعكًب: 

 : ايٛزق١ ١َٝٓٗذ : أ٫ٙٚ

 ٚإبررساشٙ املٛقررٛن اختٝرراز يف ايٕخررٝظ ٞعًرر.   أدررا  يكررد -0

ٍ  يف ٚايرتفهري  ايعُٝكر١  املٓاقػر١  تطرتشل  نكك١ٝ  املٓاضر ١  اسبًرٛ

ًَ ؛هلا  املٛقرٛن  ٖررا  عًر٢  ايكر٤ٛ  تطًٝ  يف أض از ًَتك٢ َٔ اإضٗا

 ايعسبٝررر١ املًُهررر١ يف ايتُرررٛز ٚتطرررٜٛل ٚؾرررٓاع١ ايٓخٝرررٌ شزاعررر١)

ٞ  ا٫ٖتُاّ َٔ ٛق اي ٖرا يف ٚخاؾ١( ايطعٛ ١ٜ  ايٓرٛن  بٗررا  املتٓراَ

 املًُهر١  ز٩ٜر١  َ٪غرسات  تطرتٗدف  سٝح املًُه١؛ يف ا٭غذاز َٔ

 إ  إقاف١ٙ. 9191ّ عاّ يف% 41 إ  ايؿا زات ْط ١ زف  9101

 شزاعر١  ٚطبراطس  آفرات  َعازب١ ع٢ً ايرتنٝص َٔ ايٛزق١ تكُٓت٘ َا

ٍ  ٚإػبرا   َٚػتكاتٗا ايتُٛز ؾٓاع١ ٚنرا ايٓخٌٝ،  ٓاضر ١ امل اسبًرٛ

 املٝراٙ  يف ايصزاعر١ : إيٝٗرا  املغراز٠  متر   ايري  املخراطس  تًو َٚٔ هلا،

 اسبُررسا٤ ايطٛضرر١ طبرراطس املٓعُرر١، غررري ايصزاعرر١ املتذررد ٠، غررري

 املٝررراٙ َؿرررا ز  ٗرررٔدُت ايررري املخررراطس َرررٔ ٚغريٖرررا ،ايررر ًض ٚغ ررراز

 . احملًٞ ٚا٫قتؿا 

 ت رهلا ايي بازبٗٛ  تتعًل ١َُٗ َطأي١ إ  ايٛزق١ غازتأ -9

ًَرر  40 َرررٔ ٚايصزاعرر١  ٚاملٝرراٙ  اي ٦ٝرر١  شاز٠ٚ  َهافشررر١ يف اتكسًٜ رر  اعا

 عٓررد فايتٟٛقرر ٜطررتدعٞ َررا ٖٚررٛ ،ذيررو يف ٚفػررً  ايٓخٝررٌ ضٛضرر١

 َتابعرر١ يف احملهُرر١ ٚايسقابرر١ ايتٓطررٝل ٚقررسٚز٠ ،ايفػررٌ أضرر اب

 ٭ض اب املًُه١ أزاقٞ  خٛهلا بعد ايطٛض١ ٚاْتػاز ايٓخٌٝ ٌتٟٓك

 !َع١ًَٛ غري
 خريٜرررر١ مجعٝررررات ٖٓرررراى إٔ إ  يونررررر ايٛزقرررر١ ٗرررر ِْ  -0

 يف عايٝرر١ َا٥ٝرر١ َررٛاز  تطررتٓفر يهٓٗررا ايٓخٝررٌ شزاعرر١ يف تطررتجُس

 ،ايكرراز٠ املُازضررات ٖرررٙ َررٔ زشررٔرُٚت ،َتذررد ٠ غررري َٝرراٙ َٓرراطل
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 يف ٚاضرر  ْٕررام ٚعًرر٢ ذيررو َررٔ ديًتأٟنرر  زاضررت٘ ٜٓ غررٞ َررا ٖٚررٛ

ٌ  فكرر ، اشبريٜرر١ يًذُعٝرات  ٚيررٝظ املًُهر١   إ  ا٫يتفررات ٜٓ غررٞ بر

 ازبُعٝرات  إٔ عًُٓرا  إذا خاؾر١  نرريو،  ايتعاْٚٝر١  ازبُعٝات ٤أ ا

 ايتعاْٚٝر١  ازبُعٝات عد  إمجايٞ َٔ ٪40 ٌُٔجُت ايتعا١ْٝٚ ايصزاع١ٝ

  .املًُه١ يف

 ٚاي ٝاْررات املعًَٛررات َؿرردز إ  ايٛزقرر١ يف غرراز٠امل عرردّ -4

ـّ فُٝررا ضررٛا٤ املسؿررا١ٝ٥  أٚ ٚبٝاْاتٗررا ايٓخٝررٌ َررصازن أعرردا  ؽبرر

 اي ٝاْررات ْرردز٠ إ  عا٥ررد ذيررو ٚزمبررا ،ٓتذاتٗرراَٚ ايتُررٛز َؿرراْ 

 ٖرررٙ عررٔ اي شررح عٓررد ذيررو ملطررُ  ٚقررد.  قتٗررا ٚعرردّ املسؿررا١ٝ٥

ٞ  ع٢ً املعًَٛات  ٚاملٝراٙ  اي ٦ٝر١  ٚٚشاز٠ يإلسؿرا٤  ايعاَر١  اهل٦ٝر١  َرٛقع

 ممرا  ٖٚررا  ؛ثر١ شِدَُ ٚغري ق١ًًٝ بٝاْات إ٫ تٛدد ٫ سٝح ،ٚايصزاع١

ٌ  يصزاعررر١ ٝ ٚايتخٕررر ٚايتٓعرررِٝ ايدزاضررر١ عًُٝررر١ ٜؿرررع   ايٓخٝررر

 .  عاّ بػهٌ

 عًر٢  برايرتنٝص  َكردَتٗا  يف غرري ٗأ نُرا  ايٛزق١ دبصّ   -8

ْٝر  ٚتطرٜٛكٗا  ٚنُٝاتٗرا  ٚأْٛاعٗا ايتُٛز ْٝر  اضبً ٌ  ،اٚ ٚي  اضرتُست  بر

 ترداخ٬ٙ  أٚدرد  َاٖٚٛ  ٚايتُٛز؛ ايٓخٌٝ: اًَع املٛقٛعن َٓاقػ١ يف

 َٓاقػرر١ ٜررتِ إٔ ا٭ٚ  ٚنررإ ،اي ٝاْررات عررس  طسٜكرر١ يف انرر رًي

 َُٓٗرا،  أ٣ٟ َعازبر١  عًر٢  ا٭ضاع َٔ ٜكتؿس إٔ أٚ اًَع املٛقٛعن

ًُرر  ٚايرري ،ايتُررٛز ٚأضرراع ايٛزقرر١ عٓررٛإ ٖررٛ ايٓخٝررٌ شزاعرر١ إٔ اعً

 ضبًٝر١  إْتادٝر١  نطًع١ ٭ُٖٝتٗا َطتك١ً ٚزق١ هلا ٜٛق  إٔ ٌفِكُٜ

 . عامل١ٝ ٚتؿدٜس

ًٝ  : ٚايتُس ايٓخٌٝ ممٝصات : اثاْ

 املعتدير١  املٓراطل  يف ازاًعاضرتص  ايٓ اترات  أنجس َٔ ايٓخٌٝ -0

 ازبررٛ سبررساز٠ َٚكاَٚرر١ٙ ًَٚٛسرر١ٙ ادفاٙفرر ٚا٭نجررس ايكاسًرر١ ٚاملٓرراطل

نههسض ما٧ ي نهه وميالعههّم

علهههه تي متٓههههس٪ماإلم

ٓبموه ٟٔ ممزٟت  

ا٧ يثهههههه ما٧ٔ وهههههه م

٧نعل ءمتتظاض ما٧ يث م

تا يهههه  متا٧عضآهههه م

عيحمممت جسماممبي ن وم

 ٨ٟي٨ متٗريموحسث 
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 تٓافطرررر١ٝ َٝررررص٠ٙ ٜعٕررررٞ ٖٚرررررا ،ايػرررردٜد٠ ٚا٭عاؾررررري ٚايررررتٚ ٠

 .  املًُه١ يف ايٓخٌٝ يصزاع١ اقتؿا ١ٜ
ٌٓ  ٜ ردأ  ،ٚأْج٢ ذنس إ  ايٓخٌٝ أغذاز تتُاٜص -9  َُٓٗرا  نر

 َررٔ ٚايعٕررا٤ املمثرراز يف ٚت رردأ ،اشباَطرر١ ايطرر١ٓ َررٔ ا٫ش ٖرراز يف

 بررن ٜرررتاٚ  عُررس إ  ازبٝررد ايتُررس إْترراز ٜٚطررتُس ايطررابع١، ايطرر١ٓ

ٔ  أنجس يطٓٛات بايعٕا٤ ايٓخ١ً عُس ميتد اٚغايً  ،ض١ٓ 30-40  َر

 . ذيو

 15-7 بررن َررا ايطررابع١ ايطرر١ٓ َررٔ باملمثرراز ايٓخًرر١ ت رردأ  -0

 ايتُرس  ٚشٕ ٜؿٌ ست٢ ا٭خس٣ تًٛ ض١ٓ ا٫ش ٜا يف  تأخر ثِ ،نًٝٛ

ًُرر ا،ضررْٜٓٛ دررساّ نًٝررٛ ٦َرر١ إ  َتكدَرر١ ضررٓٛات يف ِٕ اعً  ٖٓرراى أ

َٕررررُت ايٓخٝررررٌ أغررررذاز بعرررر   ،ايتسررررٞ) :َجررررٌ ،أعًرررر٢ آَتًذرررر ٞع

 أّ متررس٠ عررٔ فكرر٬ٙ ،ٚايػرركسا٤ ،ٚاسبًرر٠ٛ ،ٚاشبكررسٟ ،ٚاجملرردٍٚ

 اشبػرر  بأعُررد٠ قٓٝاْٗررا ملضررٓا  ا٫ضررِ بٗرررا ٝ ُُٔضرر ايرري خػرر 

ٞ ُت ٝرح س ،(نطسٖا خػ١ٝ سذُٗا نت بط    أغرذاز  بعر   عٕر

 َرررٔ% 81 إٔ ٚيًعًرررِ. اضرررْٜٓٛ نًٝرررٛ 411 إ  911 َرررٔ ايٓخٝرررٌ

ٞ  املًُه١ يف ايٓخٌٝ أغذاز ٌ  ٖر  ٚايطرهسٟ،  اشبر٬ف  مترس  غبٝر

 ٜ شجررٕٛ ٚاملطررتجُسٜٔ املررصازعن إٔ بطرر   أقررعف إْتادُٗررا يهررٔ

ِ  َاٖٚٛ  ،ٚيْٛ٘ اي ًض ٚسذِ ايٕعِ يف ازبٛ ٠ عٔ ٕ  ػبعًرٗ  ٜٓكؿرٛ

 ٜرردعْٛا ٖٚرررا َٓٗررا، نرر ري دررص٤ بكررـ ايٓخًرر١ قٓٝررإ عررد  َررٔ

ٌ  أْرٛان  تؿرٓٝف  يف يً شح  ايغرا٥ٝر١  ٚقُٝتٗرا  دٛ تٗرا  سطر   ايٓخٝر

 تتعًررل أضاضرر١ٝ سكررا٥ل إ  يٓؿررٌ ،املْترراز ٚنُٝرر١ ٚايٓررٛن ٚايعُررس

ِ  عًر٢  ايكدز٠ ٚبايتايٞ ،املْتاز بطٛم  ٚا٭ضرعاز  املْتراز يف  ايرتشه

 .  املٓافط١ ِِث  َٚٔ

مأؿهههههع ضموهههههن%م50

ما م٤٨هه ميفما٧ ذيهه٩

ما٧ذالقممتطمنذي٩مه 

 تا٧ؼ٤طي
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 يرر٘ عدٜررد٠ َٚػررتكات سايتُرر َٓررتر عٕررُٞت ايٓخٝررٌ أغررذاز -4

َٕر ُت أْٗا نُا ذيو، إ  ايٛزق١ أغازت نُا ًَر  َرٛا ِ  ٞع  أخرس٣  اخا

 ٚايعطرررٝ  نازبررررن ؛ٚايتُرررس ايٓخٝرررٌ طبًفرررات َرررٔ ايتُرررس غرررري

 ايٓر٣ٛ  إ  باملقراف١  ،ايٓخًر١  ٚمجرس٠  ٚا٭يٝراف  ٚايهرسب  ٚايطعف

ًَرر َررٛاِ  ٌػرره٢ ُٜ ممررا ذيررو ٚغررري ،ٚقػررستٗا  َؿرراْ   ملػبررا  اخا

 يٮخػرررراب َتكدَرررر١ ٚؾررررٓاعات( ٜدٜٚرررر١ سفسرررر) ٜدٜٚرررر١ َتٓٛعرررر١

 . ٚغريٖا بأْٛاعٗا ٚاسبًٜٛات

 تكسًٜ رررا؛ نرررا٬َٙ غررررا٤ً ّدع رررُٜ ايٓخٝرررٌ مثرررسات َرررٔ ايتُرررس -8

ِ  ؼبتادٗرا  ايري  ايعٓاؾرس  أغًر   عًر٢  ٫ستٛا٥٘ ٍ  املْطرإ،  دطر  قرا

ََٔ﴿: تعا  ُ س اَت ٚ  ٌٜ  ث  ٕ   ٚ اٖ٭ْعٓ رابَ  ايَِٓخٝر ُ٘  ت ِتَخرُرٚ ْٓر ا ٚ ٜزْشٙقر ا ض رٖهسً  ََ

ًٓ  ضرررهس١ٜ َرررٛا  عًررر٢ ؼبترررٟٛ فرررايتُس ص،25آٜررر١ : ايٓشرررٌط ﴾اس ط ررر

 املُٗر١  ايعٓاؾس َٔ عد  ٚع٢ً ٚ ١ٖٝٓ، ٚبسٚت١ٝٓٝ ٚنسبٖٛٝدزات١ٝ

 ايتشايٝرررٌ أث تررر  ٚقرررد املْطرررإ، سبٝرررا٠ ايكرررسٚز١ٜ ٚايفٝتاَٝٓرررات

 َررررررٔ%  5102 عًرررررر٢ ؼبتررررررٟٛ ازبرررررراف ايتُررررررس إٔ ايهُٝٝا٥ٝرررررر١

 ا٭َررر٬  َٔررر%  0009ٚ ايرردٖٕٛ،  َرررٔ%  908ٚ ايهسبٖٛٝرردزات، 

ٌ  ايري  املعدْٝر١  ٔ  نر٣ٌ  َسن ررات تػرُ  ٚاسبدٜررد، ايهايطرّٝٛ،  َر

 ٚاملٓذٓٝرررص، ٚايٓشررراع، ٚاي ٛتاضرررّٝٛ، ٚاملغٓطرررّٝٛ، ٚايفٛضرررفات،

 إ  باملقاف١ ا٭يٝاف، َٔ%  01ٚ ٚغريٖا، ٚايصْو، ٚايهٛبً ،

ٌ  فٝتاَٝٓات ٔ  َتفاٚتر١  ْطر   ٚإ  ز،9ب ،0ب أ، فٝتراَن  تػرُ  َر

ُْٛٔ إٔ ٚدررر  ٚهلررررا ؛(كرررٍَٛٓ) ٚايتٚتٝٓرررات ايطرررهسٜات  َرررٔ زٕررر

 ايررري ايغرا٥ٝررر١ يًُٓتذرررات ايٕ ٝررر١ ايؿرررٓاعات يف ايتُرررٛز َٓتذرررات

 .  بأْٛاعٗا ايتُٛز ع٢ً تعتُد

 : املس٥ٝات -اثايًج

 ايكرررسإٓ َرررٔ اَٛقرررًع عػرررسٜٔ يف ذنسٖرررا درررا٤ ايٓخًررر١ -0

ٔ  عا٥ػر١  سردٜح  َٓٗا عدٜد٠؛ أسا ٜح َٚفٞ ايهسِٜ ٍ  عر  اهلل زضرٛ

ِ  عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً ٘  مترس   ٫ بٝر ٌ  ،ا٥ػر١ٗ ع اٜ ر ) ٚضرً  ،..(٘أًٖٗر  دٝرانٌ  فٝر

ما٧ ذيههههه٩موذ٨ٜههههه و

م٣ ٧عههههههصْم تا٧تمههههههط

متا٧ؼههٔٝمتا٧ٔؼههيد

متا ٧يهههه ٚمتا٤٧ههههطي

م،ا٧ ذ٨هههههه متجمههههههط 

ما٧ ه  ماىلمب إله ٛ 

مش٧ه٥متٗريم،تٟرشت  

م د وًممو از مم٩ـ٤ مي ممو 

 مموت  ٓ مول نٕمإليع ز
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ُْررُس( ٚسرردٜح ُِ ايِت ُٖ ْٓررد  ْٝررُ  َع ٌُ ب  ْٖرر ٜ ُذررُٛن ٖأ  أُٖٝرر١ دٜ٪ن٢رر ٖٚرررا ؛)٫ٖ 

 أٚ املٜرررٛا٤ أٚ ايغررررا٤ سٝرررح َرررٔ املْطرررإ سٝرررا٠ يف ايٓخٝرررٌ شزاعررر١

ٌ  يف اي١َٝٛٝ ا٫ضتعُا٫ت  ٜعري  ٖٚررا  ،ايؿرٝد  أٚ ايفرسؽ  أٚ ا٭نر

 قرررسٚز٠ يف ٚاقرررش١ٙ تهرررٕٛ  تهرررا ايٓخٝرررٌ بػرررإٔ خٝازاتٓرررا إٔ

 إٔ َرر  ،املَهررإ قرردز ايتُررٛز ٚإْترراز ايٓخًرر١ شزاعرر١ يف ا٫ضررتجُاز

ٌ  عرد   عًر٢  ايرتنٝص بعدّ ٓا ُٟٜ َٔ  ٖٓاى  إذ ،املًُهر١  يف ايٓخٝر

ِِٚ ؛فسٜكٝاإ  ٍٚ َجٌ أخس٣  ٍٚ يف ايصزاع١ ُهُٜٔ  ا٫ضرتفا ٠  َٔ ث 

ٞ  ا٫ضرتجُاز  بسْاَر َٔ ٞ  ايغررا٥ ٔ  ّكردِ امٗل اشبرازد  حبٝرح  ٚير١ ايد َر

ٛ  اهلدف ٜهٕٛ ٍ  ٖر ٔ  دٝرد٠  نُٝرات  عًر٢  اسبؿرٛ ّ  املرٛا   َر  اشبرا

ٌ  ٚطبًفرررات  ايتُرررٛز  َرررٔ ٌ  بؿرررٛز٠  إْتادٗرررا  ملعرررا ٠ ايٓخٝررر  أفكررر

 َ  بٓفطٞ ٗاملطُت اضتجُاز١ٜ ْعس٠ غو ب٬ ٖرٙ ا،عاملْٝ ٚتؿدٜسٖا

 ًَٝررٕٛ شزاعرر١ ٜطررتٗدف سٝررح ،اشبًررٝر  ٍٚ َررٔ املطررتجُسٜٔ أسررد

 ملعررا ٠  ٚيترر٘ إ  َٓتذاترر٘ زؿررٔدُٜ ثررِ ،ٚاملًُهرر١ فسٜكٝرراإ يف غبًرر١

ٞ  ترأَن  َر   ،أعًر٢  بأضعاز ٚيهٔ يًخازز تؿدٜسٖا ٘  غررا٥  يدٚيتر

ٔ  ٚاسبررز  اسبٕٝر١  ٭خرر  ٜردعْٛا  ٖٚررا ! اط ًع  َٛاز ْرا  اضرتٓصاف  َر

 ايري  ايه ري٠ ا٭قساز إ  املغاز٠ أْط٢ ٫ٚ َ اغس، غري بػهٌ

ٔ  املًُهر١  يف ايتُرٛز  ٚأضٛام ايٓخٌٝ بصزاع١ سبك  ٌ َق َر  يعُاير١ ا  ر

ٕ  قرد  اأسٝاًْ ايرٟ املٛاطٔ باملصازن ٚأقِس ،اغايً  املتطرت٠ ٛ  ٜهرٛ  ٖر

 ؾرراز١َ أْعُرر١ ٚترر ي ٚقرر  إ  ٜرردعٛ َررا ٖٚررٛ ،ذيررو يف طرر  اي

 .  عاّ بػهٌ ٚايتُٛز ايٓخٌٝ شزاع١ سبُا١ٜ

 ايعسبٝرر١ املًُهرر١ غررعاز َهْٛررات ُٖررا ٚايٓخًرر١ ايطررٝفإ -9

 ٚاملٓعر١  يًك٠ٛ ايطٝفإ ٜسَص سن ففٞ ،0281ّ عاّ َٓر ايطعٛ ١ٜ

 ٖٚررا  ،ٚايسخرا٤  ٚايُٓرا٤  يًشٜٝٛر١  تسَرص  ايٓخ١ً إٔ ظبد ٚايتكش١ٝ،

 ٚاقررض َٚررٓٗر خرر  يف تطررري اسبهُٝرر١ قٝا تٓررا إٔ د٪ن٢ررُْ ػبعًٓررا

مبطنه وممونمامػتٜ ز 

ما٧٘هههصايئمامػهههتل ض

مونم٪٠س ما  مما٧ذ ضج 

مي٤هه نمبحيههحما٧ست٧هه 

ما٧حله ٦مهه ما٧ سٚ

مونمجيس م٣مي ومٓب

موهههنما٧ذههه ٪ما ههه از

متوذ٨ٜهههه وما٧تمهههه ض

مانت ج  مإلٓ ز ما٧ ذي٩

مأٛوههههههه٩مبلههههههه ض 

  ٓ  ي،ممتتلسيطه 
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 درا٤ت  9101 املًُهر١  ز٩ٜر١  إٔ ْهتػرف  سُٝٓرا  ،تأضٝطرٗا  َٓر

 ع رررد برررٔ ايعصٜرررص ع رررد املًرررو يررر٘ املغفرررٛز ظامل٪ٔضررر يس٩ٜررر١ َٕابكررر١ٙ

 ث٬ثرر١ٖ 9101 املًُهرر١ ز٩ٜرر١ تطررتٗدف ٝررحس ضررعٛ ، آٍ ايررسمحٔ

 اقتؿرررا  ،طُرررٛ  ٚطرررٔ ،سٝرررٟٛ صبتُررر : )ٖرررٞ أضاضررر١ٝ أٖرررداف

 ايج٬ثرر١ ايٓخًرر١ َرردي٫ٛت َررٔ َطررتٛسا٠ ا٭ٖررداف ٖٚرررٙ ،(َص ٖررس

 يٓٗكرر١ ضاضرر١ٝا٭ ايسنررا٥ص ٣سرد إن( ايسخررا٤ ايُٓررا٤، اسبٜٝٛر١، )

 إعٕا٤ أ١ُٖٝ إ  ٜدعْٛا ايرٟ ا٭َس ؛ٚمنٖٛا ٚاضتكسازٖا املًُه١

 ايكرردز  ١ٝإضرررتاتٝذ ٚنطررًع١ عٓرر٘ سٝررا   ٫ ٚطرري نسَررص خًرر١ايٓ

 أنًررٗا ايٓخًرر١ ترر٪تٞ سترر٢ ٚايرردعِ ٚايدزاضرر١ اي شررح َررٔ ايهررايف

 .  ُهُٜٔ َا بأفكٌ

 ايٓخًرر١ عررٔ املسؿررا١ٝ٥ اي ٝاْررات يف نرر ري٠ ْرردز٠ٚ ٖٓرراى -0

 منٖٛرررا َعٛقرررات أنرررت َرررٔ ٖٚررررا ؛(بأْٛاعٗرررا ايتُرررٛز) ٚمثستٗرررا

ْٝررر َٚٓافطرررتٗا ْٝررر اضبً يف  املختؿرررن أسرررد ضرررأي  سُٝٓررراٚ ا،ٚعامل

 تٛادرردٖا، ٚعرردّ اي ٝاْررات قررعف ضرر   عررٔ املًُهرر١ يف ايصزاعرر١

 عرردا ،يررريو ٚاقررض تٓعررِٝ ٚدررٛ  عرردّ: سطررس٠ بهررٌ ٖٚررٛ أدرراب

 اي ٦ٝر١  ٚشاز٠ َٛقر   عًر٢  ايصزاعر١  َفهرس٠  يف املٛدٛ ٠ سؿا٥ٝاتامل

ٞ  ،يإلسؿا٤ ايعا١َ اهل١٦ٝ َٛق  ٚع٢ً ،ٚايصزاع١ ٚاملٝاٙ  بٝاْرات  ٖٚر

 ايتُرٛز  ضرٛم  ٫ٚ املطتجُس ٫ٚ ايكساز ؾاس   فطَعُت ٫ ادْد قعٝف١

ْٝر  املٓافطر١  يف يًدخٍٛ ٔ . اٚعاملْٝر  اٚإقًُْٝٝر  اضبً  امل٪ضرف  اشبًر   َٚر

ٌ  بن َع١ٓٝ أسٝإ يف صُُٝٔت   اي ٝاْات إٔ ظبد إٔ اسك٠  ايتُرٛز  غبٝر

 (.  ٚاغْٕٓٛٝا) ايص١ٜٓ ٚغبٌٝ

ّ  تغررٝري إ  سادرر١ ٖٓرراى -4  ٚؾررٓاع١  يًٓخٝررٌ ايٓرراع َفٗررٛ

ٌ  َٔ نجري يف ْس٣: املجاٍ ض ٌٝ فع٢ً ؛ايتُٛز  َردْٓا  ٚٚضر   َرداخ

 يًصٜٓرر١  ًكرر ُخ ٚنأْٗررا ايٕسٜررل ٚضرر   يف ايٓخٝررٌ شزاعرر١ اْتػرراز

مضإيههههه متؼهههههت سٚ

مثالثهه َمم8000ما م٤٨هه 

مأػ ػهههههي مأهههههساٚ

م،عي يموعتمٕاماه 

ماٟتله زم،ًمه  متًن

متهههههههص م،ءوعزهههههههط

موؼههت ع  ما هههساٚ

ما٧ ذ٨هه موههس٧ موموههن

ما٧حي يهههه ،اما٧لالثهههه 

ءما٧طدهههههه ءما٧هههههه  ء،

ما٧ط٣هههههه تعم عههههههسب٣

م٧  وههه مػ ػهههي ا م

 مما م٤٨ 
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 إٔ ا٭ضرررٛأ برررٌ ،ا٭ ٚات َرررٔ اي ػرررس سادررر١ ٚضرررد يًجُرررس ٚيٝطررر 

 ْراعٌ ٗأ ٚػبٓٝٗا مثازٖا ٜتًكف ايٓخٌٝ أغذاز َٔ ايٓٛن ٖرا َٓتذات

ًْرررأس اي طرررٕا٤ َٚرررٔ ايٕسٜررل  يف  بعرررٛا ّ ايجُررراز ٖررررٙ تًرررٛخ َررر  اٝا

 املقررساز  ٜعرري َررا ٖٚررٛ ٚايغ رراز، اسبػررس١ٜ ٚامل ٝرردات ايطررٝازات

 ا٭َرررسا  َرررٔ نرررجري اْتػررراز ٚزمبرررا عًُررر٘  ٕٚ ا٫ْطرررإ بؿرررش١

ًُرر بطرر  ٗا، اسبايٝرر١  سٝررح ،عايٝرر١ َٝرراٙنُٝرر١  تطررتٓصف أْٗررا اعً

 ٌُٔجر ُٜ ٖٚررا  ؛َرا٤  يررت  أيرف  سابر١ ٗق اأضر ٛعْٝ  ايٛاسد٠ ايٓخ١ً تطتٓصف

ًٝ اٖدًز ٔ  ،١ا٫قتؿرا ٜ  ٚيًُرٛاز   يًُٝاٙ اعاي ٔ  ا٫ضتعاقر١  ٚميهر  عر

  .يًُٝاٙ ااضت٬ٗٙن ٚأقٌ ٚظ٫ٙ٬ مجا٫ٙ أنجس بأغذاز ايٓخٌٝ

ِ  9101 املًُهر١  ز١ٜ٩ ٘تّٛد َ  -8  احملًٝر١  ايؿرٓاعات  يردع

ٞ  احملتر٣ٛ  ْط ١ ٚزف  ِ  ،ٚايتٛظٝرف  احملًر  ٚمتهرن  ،ايػر اب  ٚ عر

 ٛقرر ُت إٔ ا٭ُٖٝرر١ َررٔ ؛املٓتذرر١ ا٭ضررس ٚنرررا ا٭عُرراٍ َررٔ املررسأ٠

 ٚنرررا ،َٚػرتكاتٗا  ايتُررٛز َٓتذرات  دررٛ ٠ يسفر   ؾررٓاع١ٝ َػرازٜ  

 ٚخباؾرر١ ٚايتُررٛز ايٓخٝررٌ أغررذاز طبًفررات عًرر٢ تعتُررد ؾررٓاعات

 يف  عُٗرا  ٚدر   َتُٝرص٠  مجعٝرات  ٖٚٓاى ايرتاث١ٝ، ايٝد١ٜٚ اسبسف

 املُٓٛسرر١ ٚايكررسٚ  بايتطرر٬ٝٗت ايتػررذٝ  ٜهفررٞ ٫. اجملرراٍ ٖرررا

 ؾررررٓدٚم خرررر٬ٍ َررررٔ ايدٚيرررر١ ترررردعِ إٔ بررررد ٫ بررررٌ ١؛ايدٚيرررر َررررٔ

 .  ايس٥ٝط١ ايٛزق١ أغازت نُا ،ايعا١َ ا٫ضتجُازات

 التىصًات : 

ْٝرر ا٭ٚ  تهررٕٛ إٔ إ  املًُهرر١ تطررع٢ إٔ -0  شزاعرر١ يف اعامل

ٕ  ٦َر١  شزاع١ باضتٗداف ٚذيو ،ايٓخٌٝ .. 9101ّ بٓٗاٜر١  غبًر١  ًَٝرٛ

 ايعًُٝرررات يف ٚاملتٕرررٛز٠ اسبدٜجررر١ ايتكٓٝرررات اضرررتخداّ خررر٬ٍ َرررٔ

ٍ  َٚٔ ،ايصزاع١ٝ ِ  خر٬ ٞ  ا٫ضرتجُاز   عر ٞ  ايرداخً  يصزاعر١  ٚاشبرازد

 . َٚػتكاتٗا ايتُٛز ٚؾٓاع١ ايٓخٌٝ

مويهه  ٣ميهه ممتؼههت ٚع

م ٚعتؼهتمعيهحم،ٓ ٧ي 

ما٧ اعهههههس ما٧ ذ٨ههههه 

مأ٧ههٝمطابهه ٟ مم أػهه  ٓي،م

 و ءم٧ن
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9-  ِ  ايررري ايعًُٝرر١  ٚا٫خرتاعررات  ا٫بتهرررازات ٚتػررذٝ    عرر

 َٓتذاتٗررا ٚتهرراثس ٚتهاثسٖررا ايٓخٝررٌ َٓتذررات تٕررٜٛس يف تؿررّ 

 حبفررغ  اشباؾرر١ ا٫خرررتان  بررسا٤ات ذيررو  َٚررٔ دٛ تٗررا،  ٚذبطررن

 . ايٓخٌٝ َٝاٙ دٚتسغٝ

 تطرٜٛل  يف اسبدٜج١ يهرت١ْٝٚامل ايتٕ ٝكات َٔ ا٫ضتفا ٠ -0

  ٕٚ ،َ اغررس٠ املؿرردز أٚ املررصازن َررٔ ايتُررٛز َررٔ ايٓخٝررٌ َٓتذررات

 ٚايتررديٝظ ايغررؼ ٜػررٛبٗا زمبررا ايرري ا٭ضررٛام َررٔ يًػررسا٤ اسبادرر١

ًَ ايتُٛز بأضٛام ايعُاي١ ت٬ع  بط     .اعُٛ

 ملْػررا٤ باملًُهرر١ ايس٥ٝطرر١ املٓرراطل يف أزاٝ  ربؿررٝـ  -4

 ٚشزاعررر١ ٚإْتررراز تٕرررٜٛس أحبررراخيف  َتخؿؿررر١ ؾرررٓاع١ٝ صبُعرررات

 تهررٕٛ إٔ غررسط ؛ٚطباشْٗررا ٚطبتتاتٗررا ايتُررٛز ٚؾررٓاع١ ايٓخٝررٌ

ٌ  َصازن اْتػاز أَانٔ ٚض  اجملُعات أٚ ا٭زاقٞ ٖرٙ  يف ايٓخٝر

 .َٕٓك١ نٌ
ٔ  ايؿرا زات  ٚتػذٝ   عِ -8 ِ  ،ايتُرٛز  َر  املعفرا٤ات  ٚتكردٜ

ٌ  ايري  ايؿرٓ   تاَر١  ٚاملٛا  املؿٓع١ ْؿف ٚاملٛا  اشباّ يًُٛا   تردخ

 يتشكٝررل ؛ايٓخٝررٌ ٚشزاعرر١ يًتُررٛز املْتررادٞ ايعٓؿررس َهْٛررات يف

 ايعاملٝر١  ا٭ضرٛام  اخرتام ميهٔ ست٢ اًَع ٚايتٓافط١ٝ ايٓط ١ٝ املٝص٠

 َررررٔ أٚ ايتُررررٛز َررررٔ احملًٝرررر١ املٓتذررررات أَرررراّ ؾررررعٛبات أٟ  ٕٚ

ٌ  ؛َػتكاتٗا ٔ  ٚغريٖرا  ٚايػرٛن٫ٛت١  ٚايردبظ  نايعطر  َٓتذرات  َر

 .  ايتُٛز

يف  َتخؿؿرر١ قررخ١ُ غررسن١ تأضررٝظ ايدٚيرر١ تت ٓرر٢ إٔ -2

 ،ايطررعٛ ١ٜ أزاَهررٛ غررسن١ غررساز عًرر٢ ٚايتُررٛز ايٓخٝررٌ شزاعرر١

 تهررٕٛ إٔ ميهررٔ نررايٓف  ٚايتُررٛز ايٓخٝررٌ أغررذاز إٔ باعت رراز

 أخرس٣  َٚٓتذرات  ؾٓاعات يف تدخٌ إٔ ٚميهٔ ،ايؿٓ  تا١َ َا ٠

 قررخِ دررداز ٚبٓررا٤. ٝرر١عامل ٚطٓٝرر١ ثررس٠ٙٚ بررريو ٌػرره٢يُت ،عدٜررد٠

 َرررٔ ت ررردأ عاملٝررر١ َٚعررراٜري ٚمبٛؾرررفات عررراملٞ مترررٛز ضرررٛم ملقاَررر١

 .  ايطعٛ ١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١

ممتذلهههههههيم ميفمأضاني

ما٧طتيؼهههه ما  هههه ١ً

مإلنـههههه ءمب  م٤٨ههههه 

مكههههه  ٓي موعمٔههههه و

مأبحههه ثيفمموتذللههه 

متظضآهه متانتهه جمتٌهه يط

ما٧تم ضمتك  ٓ ما٧ ذي٩

 توذ ظن  متوذتاات  

 

متت  هبمأنونما   م

مء٣ متؤػيؽما٧ست٧ 

يفمموتذلله مهذم 

م٧تم ضتاما٧ ذي٩مظضآ 

مء٣هههه مٗههههطاضمٓهههب

م،ا٧ؼهههٔ زي مأضاو٤ههه 

مأؿههههع ضمأنمب ٓت هههه ض

متا٧تمههههه ضما٧ ذيههههه٩

مأنم ٤هههههنم٣ههههه ٧ ٍٜ

مت وههه موههه ز مت٤ههه ن

 ا٧ل ٕ
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 الكيًُ حىه املداخالت:  
  :املًُه١ يف ايٓخٌٝ شزاعات سٍٛ املسؿا١ٝ٥ اي ٝاْات

 بٝاْرات  يف ا٫خرت٬ف  أض اب َا: ايػ ٝهٞ ازباشٟ.   تطا٤ي 

ٌ  أغذاز عد  ٌ  َر١؟ امٗلكِد ا٭ٚزام برن  ايٓخٝر  زمسٝر١  دٗر١  ٖٓراى  ٖٚر

َُ ُ  ايٕفٌٝ ضًُٝإ.   ذنس ايؿد  ٖرا ٚيف اي ٝاْات؟ يؿش١ د٠عت

ٞ  ،ٚايتُٛز ايٓخٌٝ عٔ املسؿا١ٝ٥ يً ٝاْات بايٓط ١ أْ٘  يٮضرف  فٗر

 ايٓخٝرٌ؛  شزاعر١  يف ِايتشٟه ع٢ً ايكدز٠ قعف بط   ادْد قعٝف١

 أٚ املٓراطل  أٚ يًُٝراٙ   زاضرات   ٕٚ ايصزاع١ ع١ًُٝ يف فٛق٢ فٗٓاى

ـّ  فُٝرا  أَرا  ا٭ضٛام،  ٚايري  ،يإلسؿرا٤  ايعاَر١  اهل٦ٝر١  بٝاْرات  ؽبر

ٕ  95 ايٓخٌٝ أغذاز إمجايٞ إٔ فٝٗا دا٤ ٞ  ا،تكسًٜ ر  غبًر١  ًَٝرٛ  فٗر

 .  ايٛاغْٕٓٛٝا غبٌٝ أغذاز ع٢ً اغتُاهلا بط    قٝك١ غري

 بٝاْات يف اخت٬ف ٚدٛ  إٔ ايٕخٝظ عًٞ.   أٚقض فكدا أًٜك

 طسٜررل عررٔ املعٓٝرر١ ازبٗرر١ ٭ٕ ؛ط ٝعررٞ َررٌسأ ايٓخٝررٌ أغررذاز عررد 

ٔ  تكدٜسات تتًك٢ ٚفسٚعٗا َدٜسٜتٗا  ٚقرد  ايٓخٝرٌ،  أغرذاز  عرد   عر

 اسبهَٛٝرر١، املعاْررات َررٔ َصٜررد عًرر٢ يًشؿررٍٛ ا٭زقرراّ يف  رراي ُت

ٌِ يهٔ ِ  ن ٔ  زقر ٌ  أغرذاز  عرد   عر ٘  ايٓخٝر ٔ  ٜرتزٙ  َرا  ير  َسادر   َر

 ،زقرراّا٭ ؾررش١ عررٔ َطرر٪ٚي١ ٚايصزاعرر١ ٚاملٝرراٙ اي ٦ٝرر١ ٚشاز٠. عًُٝرر١

 .َج٬ٙ ضٓٛات مخظ نٌ شزاعٞ تعدا  عٌُ ايٛشاز٠ َٔ ًَٕٚٛب

 املًُه١ إْتاز نفا١ٜ َٚد٣ يًتُس ايطعٛ ٜن اضت٬ٗى َعدٍ

 :احملًٞ يًطٛم

 اضررت٬ٗى َعرردٍ نررِ: َرر٪ اٙ تطررا٫ٙ٩ ايس ٜعررإ خايررد.   طررس 

ٌ  ؟اضرْٜٓٛ  بايهًٝٛ يًتُس ايطعٛ ٟ ايفس  ٞ  إْتادٓرا  ٖٚر  ايطرٛم  ٜغٕر

 ٞ ٞ  احملًر  ع ررد.   أغراز  ايػررإٔ ٖررا  ٚيف ايتؿردٜس؟ يف  سه٢ررفُْ يهر

 اضررت٬ٗى أمنرراط عررٔ َطررش١ٝ  زاضرر١ إ  اسبُررٛ  ؾررا  بررٔ اهلل

ماػهت ال٢مؤهس٦م٣ 

ما٧ؼههههٔ زيما٧ٜههههطز

م؟ ػ  ي،ممب ٤٧ي٨ م٨٧تمط

ميٌ٘هه مانت ج هه متههه٩

م٧يما حيلما٧ؼ ٞ

 ما٧تلسيط؟يفممط٤ٜ من م
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ايػررسق١ٝ؛ املٕٓكرر١ يف ايطررعٛ ١ٜ ايعسبٝرر١ باملًُهرر١ ٚايتُررٛز ايسطرر 

 يف ا٭ضررس َررٔ عػررٛا١ٝ٥ عٝٓرر١ عًرر٢ اضررت ا١ْ 511 تٛشٜرر  مِت سٝررح

 املٕٓكرررر١ يف ٚايكٕٝررررف ٚايرررردَاّ تٚاشٗبرررر ٚبكٝررررل ا٭سطررررا٤ َرررردٕ

ٌ  عرد   َرد٣  إٔ ايدزاضر١  ْتا٥ر ٚأظٗست. ايػسق١ٝ  املرصازن  يف ايٓخٝر

ٌ  يعد  ايعاّ املتٛض  بً  يف سن غب١ً، 0811 - 05 َٔ  يف ايٓخٝر

 أنجرررس ٚناْررر  غبًررر١، 5508 ايدزاضررر١ يعٝٓررر١ ايٛاسرررد٠ املصزعررر١

ِ  خ٬ف: ٖٞ زط  ؾٛز٠ يف وطتًُٖٗت أؾٓاف مخط١ ٞ  ثر ِ  ٬ٖير  ثر

ٗ  أفكر١ًٝ  ستٝر  ت حبطر   ٚزشٜص غٝػٞ ثِ غس ٔ  ااضرت٬ٗن ٌ َق َر   ر

 أؾرٓاف  ١ث٬ثر  ٖٓراى  فهاْر   ايتُرس  َسسًر١  يف أَرا . ايدزاض١ ع١ٓٝ

 تفكررررٌ حبطرررر  زشٜررررص ثررررِ غٝػررررٞ ثررررِ خرررر٬ف ٖٚررررٞ ،ز٥ٝطررر١ٝ 

 ٕخرررٔصُت ايدزاضررر١ عٝٓررر١ َرررٔ نررر ري٠ ْطررر ١ إٔنُرررا . املطرررتًٗهن

 ٚنررإ. املٛضررِ غررري يف ٫ضررتخداَ٘( ايفسٜررصز) اجملُررد يف ايسطرر 

 4502 اجملُررد  يف ا٭ضررس٠  ْٗررا ٔصخُت ايرري  ايسطرر   نُٝرر١  َتٛضرر  

 ٜرر٪ثس ٫ ايٕاشدرر١ ايفانٗرر١ ستررٟٛف إٔإ   ايٓتررا٥ر ٚأغررازت. نذررِ

 ايتُرس  نُٝر١  َتٛضر   بًر   نُا. َٛمس٘ يف ايسط  اضت٬ٗى ع٢ً

ّ  يف ا٭ضس٠ تطتًٗهٗا ايي ٞ  ايعرا ِ  90202 سرٛاي  ٚناْر  . نذر

 ايتُررس اضررت٬ٗى ٌفٔكررُت%( 2105) املطررتًٗهن َررٔ نرر ري٠ ْطرر ١

 ايتُررس ٌفٔكررُت% 0204ٚ ،املفررس  ايتُررس ٌفٔكررُت% 9905ٚ ،املهٓررٛش

ٔ  ن ري٠ ْط ١ ٚناْ . احملػٛ  ٕخرصٔ ُت% 2004 املدزٚضر١  ا٭ضرس  َر

 عًرر  يف ايتُررس ٕخررٔصُت% 9400ٚ ،ب٬ضررتٝه١ٝ أنٝرراع يف ايتُررس

ُُِت ؾررفٝض أٚعٝرر١ يف ْرر٘خٔصُت قًًٝرر١ ْٚطرر ١ ،ب٬ضررتٝه١ٝ ْٝرر ٢طرر ا ضبً

ٔ  ْطر ١  ٚبًغر  %. 0908 ١بازبؿ ٕ  ايررٜ  تطرٜٛل  طسٜكر١  إٔ ٜ٪نردٚ

 ؛ايتررٛايٞ عًرر٢% 0802ٚ 9509 َٓاضرر ١ غررري اسبايٝرر١ ايتُررٛز ٚتع ٦رر١

أُ طومنته تممزضاػه م

يفما  ِٜهههههههههههه م

ي م وههههس ممأنا٧رشهههٟه

ٓهههههسزما٧ ذيههههه٩ميفم

م5500م-م57ا هعاضْموههنم

بيهههه  مب٨ههههٙمم،نذ٨هههه 

ا ت ػههههٍما٧ٔهههه ٪م

٧ٔههههسزما٧ ذيهههه٩ميفم

ا عضٓهههه ما٧ اعههههس م

م٧8805ٔي هه ما٧سضاػهه م

 نذ٨ 
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 نُرا . ايتُرٛز  ٚتع ٦ر١  تطرٜٛل  طرسم  تٕرٜٛس  قرسٚز٠  ٜ٪نرد  َرا ٖٚرٛ  

ٔ  ْط ١ أنت إٔ ايدزاض١ أظٗست  ايتُرس  اضرت٬ٗى  ٌفٔكر ُت ايعٝٓر١  َر

 َٔ اضت٬ٗن٘ ٜفكًٕٛ ٚايرٜٔ ،%(5502) تؿٓٝ  بدٕٚ ٖٛ نُا

 ٍ ٘  خر٬  ؛%0805 بًغرر  ٚاملخ رٛشات  اسبًٜٛرات  تؿررٓٝ  يف اضرتخداَ

 اسب٣ًٛ تؿٓٝ  يف ايتُٛز اضتخداّ تٕٜٛس قسٚز٠ ع٢ً ٜدٍ َاٖٚٛ 

 يٮضررس٠ ايطررٟٓٛ ا٫ضررت٬ٗى إٔ ايدزاضرر١ َررٔ ٚاتكررض. ٚاملخ ررٛشات

 .)*( نذِ 90202 ايٛاسد٠

ٕ  إذا بأْ٘ ايس ٜعإ خايد.   لٚعًٞ ٍ  نرا  ا٭ضرس٠  اضرت٬ٗى  َعرد

ٍ  ،ايط١ٓ يف نًٝٛ 902  205 ايطرعٛ ١ٜ  ا٭ضرس٠  أفرسا   عرد   َٚعرد

 يف نًٝٛ 00 َعدي٘ َا ٜطتًٗو ضعٛ ٟ نٌ إٔ ٜعي فٗرا ؛ افسأ

ًَ 21 ايطعٛ ٟ ايفس  ٜطتًٗو ،ض ل َا ع٢ً ٚبٓا٤ً. ايط١ٓ ٔ  اغسا  َر

٘  طتدٍُٜ يهٔ ،ادْد َعكٍٛ َعدٍ ٖٚرا ،ايّٝٛ يف ايتُس  َرا  إٔ َٓر

 .عًٝ٘ ايًٕ  يػد٠ ًٞاحمل املْتاز ٜهفٞ بايها  متٛز َٔ يدٜٓا

 :عًٝٗا ايتغً  ٌُ ُٚض املًُه١ يف ايٓخٌٝ شزاع١ َعٛقات

 عرررٔ ْتشررردخ سرررن أْررر٘ اسبُرررٛ  ؾرررا  برررٔ اهلل ع رررد.   ٜرررس٣

 ايعسبٝرر١ املًُهرر١ إٔ ٜعرري ٖرررا ؛غبًرر١ ًَٝررٕٛ 01 قسابرر١ اَت٬نٓررا

ٕ ُٜ ٫ ط ٝعٝر١  ثرس٠ٚ  متتًرو  ايطعٛ ١ٜ ٔ  بٗرا،  طرتٗا  إٔ املًشرٛظ  ٚيهر

ّ  ٓ تر١ اي بٗررٙ  ا٫ٖتُاّ ٌ  ايعرد   ٖررا  أَرا ٔ  اهلا٥ر ٌ  َر ٚ  ايٓخٝر ٘  ٜ رد  أْر

ٌ َق َٔ ايعٓا١ٜ إٔ ٬سغُٜ. َك ٍٛ غري اٖتُاّ  ٚٚشاز٠ املرصازن  اىًٞر َُ  ر

 ٖٚٓرررراى. املررررأٍَٛ املطررررت٣ٛ  ٕٚ يًٓخًرررر١ ٚايصزاعرررر١ ٚاملٝرررراٙ اي ٦ٝرررر١

 فُررٔ عاَرر١، بايٓخٝررٌ ا٫ٖتُرراّ ْرردز٠ يٓررا دت٪ن٢رر أ يرر١ أٚ َ٪غررسات

                                                           
 ٚايتُررٛز يف زاضرر١ أمنرراط اضررت٬ٗى ايسطرر    ايعرٝررررد: ر٬  ضبرُرررد  . ؾرر أ.ُٜٓعررس يف ذيررو:  )*( 

 .ا٭سطرا٤، داَع١ املًو فٝؿٌ ٚايتُٛز،َسنص أحباخ ايٓخٌٝ ، املٕٓك١ ايػسق١ٝ

مٓههههنمنتحههههسثمعههههل

م00مٟطابهههه ماوتال٣ هههه 

مههههصام نذ٨ههه مو٨يههه ن

ما م٤٨ههه مأنمئ ههه 

ما٧ؼهههٔ زي ما٧ٔطبيهه 

مً ئيه مثهطت ممتت٥٨

مت٤٧هنمب  ،مؼت  ني ممم

منأمما ٨حههههههههههههههه َ

مب هههههص مامههههههت ٪

مههههصامأوههه ٪ما٧  تههه 

موهههنما٧  تههه٩ما٧ٔهههسز

مأنههه مي هههستما٧ ذيههه٩

 و٠  ٦مٗريماهت ٪
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ٔ  ايفي ايدعِ ػبدٕٚ ٫ املصازن اىًَُٞ إٔ املػاٖد٠ ا٭ض اب ٌ َق َر   ر

ِ ُت اضتػرازات  تكدِٜ عبٛ ايٛشاز٠ ٍ  ٚإْتراز  ظبرا   يف طرٗ ٔ  ضبؿرٛ  َر

ٌ  ايتُٛز ٌ  ٚعرد   تتفرل  عايٝر١  بٓطر ١  ايتؿردٜس   زدر١  إ  ٜؿر  ايٓخٝر

ُُ ٚبايٓط ١ إْتاد٘، ٚنفا٠٤ ٘ ا أًٜكر  صازنيً  ذات ايعُاير١  ْردز٠ٖ  ٜٛادر

٘  سا٭َر  ٜتطر    َرا ٖٚٛ  ايٓخٌٝ، شزاع١ يف اشبت٠  اشبر٬ف  إ  َعر

 ايٓؿررٝ  عًرر٢ ذبؿررٌ ٚافررد٠ يعُايرر١ ايتٓرراشٍ أٚ ايٓػرراط ٖرررا َررٔ

 .  املْتاز َٔ ا٭ع٢ً

ٔ  ا٫ضرتفا ٠  أُٖٝر١  عًر٢  احملٝرا  َطاعد.   ٚأند ٔ  نرجري  َر  َر

 إٔ باعت رراز ايٓخٝررٌ؛ بصزاعرر١ ايٛاضررع١ ايتذسبرر١ ذٟٚ َررٔ املررصازعن

ٌ  ٚذبتاز ،َتعد ٠ ٚأسٛاهلا ن ري٠ غ٪ْٚٗا ايٓخ١ً ٌ ٚ غبًر١  نر  نر

 دبسبرر١ املررصازعن ٖرر٪٤٫ ٚيررد٣ ا٭خررس٣، عررٔ طبتًفرر١ عٓاٜرر١ ؾررٓف

 ٚايصزاعررر١ ٚاملٝررراٙ اي ٦ٝررر١ ٚشاز٠ تكرررّٛ إٔ ميهرررٔ ،ٚنررر ري٠ ثسٜررر١

 .َٕٓك١ نٌ يف دبازبِٗ ٚاق  َٔ بسؾدٖا

ِٕ ايدْررردْٞ ضبُرررد. أ ٚأقررراف  ٜ ٝررر  إٔ ٖٚرررٛ ،َأضرررا٠ٙ ٖٓررراى أ

 ٘يدٜرر يررٝظ أْرر٘ سترر٢ ،ايٓخٝررٌ عًرر٢ ٖٚررٛ إْتررادِٗ املررصازعن ؾررغاز

ٌ  إٔ ًْشرغ  نُا. ب٘ ٚايعٓا١ٜ زبُع٘ ايهاف١ٝ ايعُاي١  بعرد ٙ  ايٓخٝر

٘  ايه ري ٔ  أفرسا   ًَرو  أغً ر  غرسنات،  ٚيرٝظ  املرصازعن  ؾرغاز  َر

ٕ  َٔ ر  ٖٓرا  املرصازعن  بؿرغاز  ٚاملكؿٛ  .  اآ٫ٙفر  ٚيرٝظ  ٦َرات  ميتًهرٛ

ٞ  َٛقررٛن ٚايصزاعرر١ ٚاملٝرراٙ اي ٦ٝرر١ ٚشاز٠ تتررٛ  إٔ ٚايٛادرر   ربٕرر

ٔ  ست٢ ايعامل١ٝ املٛاؾفات ٔ  ايتطرٜٛل  غرسنات  ترتُه  ايتؿردٜس  َر

ـّ فُٝررررا ٚبايرررررات ،ايعايٝرررر١ املٛاؾررررفات ذات يًرررردٍٚ  ؾررررش١ ؽبرررر

 . ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚا٭مسد٠ املٛا  اضتعُاٍ َٔ َٛاطِٓٝٗ

 اشباؾ١ ا٭حباخ ٖٚٛ آخس داْ  إ  بسُٖن ع ري.   ٚتٕسق 

 ضٛضرر١ َػرره١ً يرردٜٓا ٜٛدررد :فُررج٬ٙ ؛بٗررا ٚايعٓاٜرر١ ايتُررٛز بصزاعرر١

متتههههه ىلمأنما٧ اجهههههد

متا يهه  ما٧ يثهه متظاض 

مو هههههه ْمتا٧عضآههههه 

ما  اكهههٜ ومتذٌههه 

متهتم٤نمعتهبما٧ٔ  ي 

موههنما٧تؼهه ي١مء٣هه و

مشاوم٨٧هههست٦ما٧تلهههسيط

م،ا٧ٔ ٧يهه ما  اكههٜ و

ممٛههي متب ٧ههصاو ميذههم 

منوههموهه اً ي  مكههح 

ما ههههه ازماػهههههتٔ ٦

 ا٤٧يمي تي متا ػمس 
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 ايعرراّ يف برردأت املطررتٓدات يف ٚز  نُررا ٚايرري ،ا٤اسبُررس ايٓخٝررٌ

01ًَ َٔ أنجس َكٞ ٚبعد. ٖذس١ٜ 0415  املػره١ً  شاير   َرا  اعا

ٛ  َرا : ٚايط٪اٍ ،قا١ُٙ٥  ٚاملٝراٙ  اي ٦ٝر١  ٚٚشاز٠ ايصزاعر١  نًٝرات   ٚز ٖر

 إٔ  فررررت ُٜٚ ايعًُٝررر١ ايهًٝرررات َرررٔ ايصزاعررر١ نًٝرررات ٚايصزاعررر١؟

 ايكا٥ُرر١ املػرره٬ت سًررٍٛ طررس  عًرر٢ فٝٗررا زايتخررّس حبررٛخ صسن٢ررُت

 ا٭حبررراخ يف نررر ري بررراٌن هلرررا  ٍٚ ٖٓررراى. ايصزاعرررٞ املٓرررتر ٚتٕرررٜٛس

 إضررسا٥ٌٝ َجررٌ عًٝٓررا تفٛقرر  ٚقررد ،ايٓخررٌ عررٔ اٚذبدٜررًد ايصزاعٝرر١

 إْتراز  ٚدبٜٛرد  ترٛطن  يفا ذبدٜردً  أضرتايٝا ظبش  سٝح ؛ٚأضرتايٝا

ٔ  ايتسٞ زط  ٕ  ٚير ْٕ اغسًٜ ر  ٜهرٛ ٞ  أ ّ  ٜرأت ٟ  ايٝرٛ ٘  ْطرتٛز   ايرر  فٝر

ْٕ ٗآَ ايتسٞ ٌ . ا٭َرس  ْتردازى    إ  أؾرٓاف  عًر٢  اغرتغً   إضرسا٥ٝ

 إٔ عًر٢  تدٍ اسبكا٥ل ٖرٙ. اجملدٍٚ قُٓٗا َٔ ،ايتُٛز َٔ عدٜد٠

ٌ  شزاعر١  ترٛطن  عًر٢  قا ز٠ ازبا ٠ ا٭حباخ  يف ايتُرٛز  ٚإْتراز  ايٓخٝر

 ايرردٍٚ تًررو دبررازب إٔ نُررا. اأضاًضرر ٗررافٝ ايٓخٝررٌ صزنُٜرر ٫ بًرردإ

ٔ  املٓرتر  دبٜٛرد  ١نٝفٝر  ع٢ً اًًَُٛض  ي٬ٙٝ تعٕٝٓا ِ  سٝرح  َر  اسبذر

 قرعف  ضر٣ٛ  تتٜس ٫ٚ يدٜٓا سذ١ٖ ف٬ ،اٯفات َٔ ٚخًٛٙ ٚض٬َت٘

 يطررًع١ احملًررٞ املٓررتر دبٜٛررد يف اي شررٛخ قرر٠ٛ ٚإُٖرراٍ ،ا٫ٖتُرراّ

 .  نايتُٛز ١ٝإضرتاتٝذ

ّٛ ٚيف يف  سْرا تأّخ يف ايه ري ايًّٛ فإٕ ،ايٕفٌٝ ضًُٝإ.   زتؿ

 ٚاملٝررراٙ اي ٦ٝررر١ ٚشاز٠ عًررر٢ اقرررٌ ٚ أضرررٛاق٘ ٚتٓعرررِٝ ايٓخٝرررٌ شزاعررر١

ٌ  عًر٢  ذيرو  يف ايطر    ٜعرٛ   ٚزمبرا  ا٭ٚ ، بايدزدر١  ٚايصزاع١  ا٭قر

 :ًٜٞ َا إ  ايطابك١ ايطٓٛات يف

 ّيصزاعر١  ٚا٭ٖداف املعا  ٚاقش١ ١ٝإضرتاتٝذٚ ز١ٜ٩ ٚدٛ  عد 

 .ايتُٛز ٚإْتاز ايٓخٌٝ

 زبرر   ٕٚ ايٓخٝررٌ شزاعرر١ َػررازٜ  متٜٛررٌ يف ا٫ضررتجُاز فٛقرر٢ 

 احملًررٞ احملترر٣ٛ َطررت٣ٛ َررٔ تسفرر  ٚاقررش١ أ ا٤ عرراٜريمب ذيررو

 . ايعامل١ٝ باملٛاؾفات ٚتًتصّ ،املٓتر ٚدٛ ٠

يفمأػههنا٧ي ممنعحههج

ت ًلمتتع يهسمانته جم

هههدما٧اعههه مت٧هههنم ًض

ي٤هه نمٗطي هه مأنميههؤيتم

ا٧ي ٪ما٧هصيمنؼهت ضزم

نماممو  ه ٛي ما٧اعه م

 تساض٢ما وطن،م

مٟه زض ما٧ع ز ما بح ث 

مظضآهه متهه ًلمٓههب

ما٧تمه ضمتانت جما٧ ذي٩

معضْي ههههمممب٨ههههسانميف

0م ًػهأػ م  ٛيما٧ ذي٩

مت٨ههه٥متعههه ضيمأنم٣ههه 

مز٧ههيالًمتٌٔي هه ما٧ههست٦

م٣يٜيه مٓبم و٨م ػًم

موهههنما  هههتممتع يهههس

متػهالوت ما٧حع معيح

 اآٛل ومونمتد٨  

 

مػ ػه موـ٨٤ م٧سي  

م،ا٧حمهههههطاءما٧ ذيههههه٩

ميفمتضزم٣هه متا٧تهه 

ميفمبسأوما ؼت ساو

0مهعطيهه م5.07ما٧ٔهه ٪

موهنمأ٣هممو متبٔس

مظا٧ههههجموهههه م ٓ ًوهههه00

م،ٟ مئهههه ًمما ـهههه٨٤ 

مزتضمهه مو امتا٧ؼئا٦

متتظاض ما٧عضآه م٨٣ي و

متا يهههههه  ما٧ يثهههههه 

 متا٧عضآ ؟
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 أ ٚاض  ْٕام ع٢ً ايعا١ًَ ا٭ٜدٟ يف ايتطرت ظاٖس٠ اْتػاز ِ  ضرٗ

 عًرر٢ ايكرردز٠  ٕٚ عايٝرر١ بفٛقرر١ٜٛ ٜعُررٌ خفررٞ ضررٛم ٚدررٛ  يف

 . ٚايتشهِ ايك  

 ّايتُرررٛز ؾرررٓاع١يف  َتخؿؿررر١ أحبررراخ َسانرررص ٚدرررٛ  عرررد 

 .  ايٛط١ٝٓ يًهٛا ز ٚتدزٜ 

 ايٓخٝرررٌ بصزاعررر١ ايع٬قررر١ ذات ازبٗرررات برررن ايتٓطرررٝل قرررعف 

 .  ايتُٛز ٚؾٓاع١

 ّبررسا٤ات تػررذٝ  ٚعرردّ ،ايعاملٝرر١ ايتكٓٝررات َررٔ ا٫ضررتفا ٠ عررد 

  .املٛز  ٖرا ربدّ ايي ا٫خرتان

 ايتُٓٝر١  ٚؾٓدٚم ايؿا زات ؾٓدٚم بسْاَر َ  ايتٓطٝل قعف 

ْٝ املٓتر يدعِ ايؿٓاع١ٝ  . اٚعاملْٝ اضبً

 خرر٬ٍ ايطررعٛ ١ٜ ؾررا زات َٓافطرر١ قررعف ٬سررغُٜ ،ٚيٮضررف

ٔ  ٪2 تتذاٚش ٫ ٚايي املاق١ٝ ض١ٓ ايعػسٜٔ ِ  َر  اهلٓرد  ٚاز ات سذر

 املَازات  ٚي١ تفٛم عٔ ْاٖٝهِ ايعا ، يف يًتُٛز َطتٛز  أنت

ِ  ٚعبٔ ،اي شسٜٔ ٚنرا ايتُٛز تؿدٜس يف املًُه١ ع٢ً  اٜكًٝٓر  ْعًر

يف  ايتُرٛز  ٚؾٓاع١ ايٓخٌٝ شزاع١ يف طتجُسٜ ٝٗاَٛاطٓ َٔ اعدً  إٔ

ُٜٜٗ ٖٚرا يًخازز، تؿدٜسٖا ٚتعٝد ،املًُه١ ْٝ سع  ا٫ضتجُاز إٔ ادً

ٔ  ايٓرٛن  ٖرايف  ا٫ضتجُاز يف ان رًي ا ًٚز ًٜع  ا٭دٓي  ،املْتراز  َر

 ٚؾرٓاع١  ايٓخٌٝ شزاع١ يف ا٭دٓي ا٫ضتجُاز تػذٝ  ا٭ٚ  ٚنإ

 احملًررررٞ احملترررر٣ٛ ْطرررر ١ زفرررر  ٢عًرررر اط ًعرررر ايرتنٝررررص َرررر  ايتُررررٛز

 اَر٪خسً  بردأت  ٚايصزاعر١  ٚاملٝراٙ  اي ١٦ٝ ٚشاز٠ فإٕ نريو. ٚايتٛظٝف

ِ  إ  ٫يتفاتا ِ  تٓعرٝ ٌ  املًُهر١  يف ايصزاعٝر١  املٓتذرات  ٚ عر  بػره

ٌ  ٖٚٞ ،ايٓخٌٝ شزاع١ َٚٓٗا عاّ ٌ  تعُر ٌ  بهر ْٝر  ايطر   يتػرذٝ   اساي

ٌ  َٚر   ا٫ضرتجُازٟ،  ايكٕران  ٖررا  يف املطتجُسٜٔ  إٔ برد  ٫ ٖررا  نر

 ٚتٕرٜٛس  تُٓٝر١  يف تؿر ّ  َٚ را زات  بساَر إط٬م ع٢ً ايٛشاز٠ تعٌُ

 :ذيو َٚٔ ايتُٛز، ٚؾٓاع١ ايٓخٌٝ شزاع١

ماإلوه ضاومزت٧ متتٜ ٞ

ميفما م٤٨ههه مٓهههب

مت٣ههصاما٧تمهه ضمتلههسيط

 ا٧ حطين

 

متـههعيٕما تىلم٣هه ن

ما ج  ههه مامػهههتل ض

ما٧ ذيهههه٩مظضآهههه ميف

موههٕما٧تمهه ضمتكهه  ٓ 

هههما٧ن٣يهههع ًٔ مٓهههبم ً 

ٕ ما حته  منؼه  مٛض

 تا٧ت ُيٝما حيل
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 ازبٗرررٌ ٭ٕ هلرررا؛ ٚايتفررراتِٗ ايرررتاَر بتًرررو املطرررتجُسٜٔ تٛعٝررر١ 

 .  ا٫ضتجُاز عٔ يًعصٚف ض ٌ  بايطٛم

 َعرس   إقا١َ  ٞ ِ   ٚير ٞ  ا٫ضرتجُاز  يتػرذٝ    ا٥ر  ٚا٭درٓي  احملًر

 . اَٚػتكاتٗ ايتُٛز ؾٓاع١ إ  ي٬يتفات

 ِٝٚتكٓٝٓٗا ايتُٛز أضٛام تٓع. 

 ّاملٝرررراٙ يرتغررررٝد سدٜجرررر١ تكٓٝررررات بتٕ ٝررررل املطررررتجُسٜٔ إيررررصا 

 . سدٜج١ تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ ٚاضتخداّ

  ٝعُٗرا  املتخؿؿر١  ايتعا١ْٝٚ ازبُعٝات تأضٝظ تػذ ٚ  ٌ  يًعُر

 . املػسٚعات ٖرٙ ع٢ً

 ُغررض ٌَطررتك  ٚقكرر١ٝ ايٓخٝررٌ شزاعرر١ يف  ايتّٛضرر بررن ايتررٛاشٕ

 :املٝاٙ

ٞ .   أغرراز  ٘  إ  ايٕخرررٝظ عًرر ٕ  إٔ ميهرررٔ ٫ أْرر  ٖٓررراى ٜهررٛ

ٌ  شزاعر١  يف  ايتّٛضر  بن تٛاشٕ ٌ  ٚقكر١ٝ  ايٓخٝر  يف املٝراٙ  غرض  َطرتك 

 عًر٢  تعتُرد  ايي املٓاطل يف تك  ايٓخٌٝ َصازن َععِ ٭ٕ املًُه١؛

ْٕفرر. املتذرد ٠  غررري ازبٛفٝرر١ املٝراٙ  ّ  أَهررٔ إ  ايؿررسف َٝرراٙ اضرتخدا

 نُٝرررات إْتررراز فرررُٝهٔ ،َررر١َتكٔد  زدررر١ إ  ١املعازبررر ايؿرررشٞ

 ٖرررٙ. ٚايتُررٛز ايٓخٝررٌ َررٔ ايطررهإ عررد  شٜررا ٠ َرر  تررص ا  نرر ري٠

ًْرر ازبٛفٝرر١ املٝرراٙ ٜطررتخدّ ٭ْرر٘ ؛املررصازن ثكرر١ تٓررٌ   املٝرراٙ   ٕٚا صبا

 عًر٢  ضر٧ٝ  أثس ذات شزاع١ٝ طفسات ْعٝؼ اٯٕ ٚعبٔ. غسط أٚ قٝد

 : َٚٓٗا ،بعكٗا دسبٓا إٔ ض ل ،املٝاٙ َٛاز  َطتك ٌ

 اتٝايطرررر عٝٓ أٚاخررررس يف ٚايػررررعري ايكُررررض إْترررراز طفررررس٠ -0

 .  اتٝٚايتطعٝٓ اتٝٚايجُاْٝٓ

 ا٭ٚاَرررس ؾررردٚز زغرررِ ترررصاٍ ٫ٚ ا٭عررر٬ف إْتررراز طفرررس٠ -9

 .  بتٓعُٝٗا

 ٚت ًررر  ،ايتُرررٛز ٚإْتررراز ايٓخٝرررٌ شزاعررر١ يف  ايتّٛضررر طفرررس٠ -0

ًٝ أٚدٗا  ا. ساي

مسا٪اػهههتذمأو٤هههنمانرم

ما٧لهح ما٧ ٚهموي  

مزضجهه ماىلما ٔ ٧عهه 

مٛههههيم٤نم،وهههه وت٠س م

م٣ ههري م٣ميهه ومانتهه ج

مٓهسزمظيه ز موهٕمتعزاز

ما٧ ذيهه٩موههنما٧ؼهه٤ ن

 تا٧تم ض
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 بعررر  متًرررو سٝرررح ،ايصٜترررٕٛ شزاعررر١ يف  ايتّٛضررر طفرررس٠ -4

 غرررري مبٝررراٙ س٣ُٚتررر ايررري ا٭غرررذاز ٬َٜرررن يصزاعٝررر١ا ايػرررسنات

 َٝراٙ  عًر٢  تعتُرد  ايري  ٚغريٖرا  ٚإٜٕايٝرا  ض اْٝاإ ْٚٓافظ ،َتذد ٠

 .  ا٭َٕاز

 . ايٛزٚ  ٚتؿدٜس إْتاز يف ٖٛيٓدا ْٓافظ عبٔ -8

ْٝا أًَٓ ٫ لشك٢ُْ ٚئ   ذيو نٌ َ  ْٝا أًَٓ ٫ٚا غرا٥  ا.َا٥

 أدساٖرا   زاضر١  ترا٥ر ْ إ  اسبُٛ  ؾا  بٔ اهلل ع د.   ٚتٕسم

 ،ا٭سطرا٤  ضبافع١ يف ٚايؿسف ايسٟ ١٦ٖٝ يف املا٥ٞ املزغا  قطِ

 َٝرراٙ نُٝرر١ إٔ إ  تٛؾررً  سٝررح ضررٓٛات، ثرر٬خ ملررد٠ ٚاضررتُست

ٌ  يسٟ ١َاملطتخد  ايسٟ  ايٓخًر١  استٝادرات  ٜفرٛم  املًُهر١  يف ايٓخٝر

ٌ  ايدزاضر١  ٚقاَر  . امل٦ر١  يف ٦َر١  عٔ تصٜد بٓط ١ ايفع١ًٝ  ددٚير١  بعُر

 يًُشترر٣ٛ املتؿرر١ً املساق رر١ ْعرراّ طسٜررل عررٔ ايٓخٝررٌ زأغررذا يررسٟ

ٌّ ايررري ايهُٝررر١ متدٜرررد مِت سٝرررح ؛ايرتبررر١ يف ايسطرررٛبٞ  َعٗرررا تكررر

ٔ  دٝد٠ إْتاز َعد٫ت ع٢ً ٚذبافغ ،ايفٛاقد  ٚأٚقرش  . ايتُرٛز  َر

 20 ٖٛ ايٛاسد٠ ايط١ٓ يف ايٓخ١ً يسٟ املٓاض ١ ايه١ُٝ إٔ ايدزاض١

 تطررتًٗو ايٓخًرر١ إٔ إ  اضرر١ايدز ٚأغررازت. املٝرراٙ َررٔ اَهعً رر اَرررًت

. ايػرررتا٤ فؿرررٌ عرررٔ تصٜرررد ايؿرررٝف فؿرررٌ يف أنجرررس َٝررراٙنُٝررر١ 

ٕٖررُٚت  اَهعً رر اَرررًت 44 ٜعررا ٍ َررا أٟ ؛اَْٜٛٝرر يرررت 911 ايٓخًرر١ ٢ع

 ٚسترر٢ َرراٜٛ غررٗس َررٔ بداٜرر١ ايؿررٝف أغررٗس خرر٬ٍ اَْٜٛٝرر يًررٗهتاز

ٕٖررُت ايػررتا٤ غررٗس ٚيف ،ضرر تُت غررٗس ْٗاٜرر١  ايرررًت 081 ايٓخًرر١ ٢ع

ٍ  اَْٜٛٝر  يًرٗهتاز  اَهعً ر  اَرًت 00 ٜعا ٍ َا أٟ ؛اَْٜٛٝ  أغرٗس  خر٬

ٌ إ غرٗس  ْٗاٜر١  ست٢ أنتٛبس غٗس بدا١ٜ َٔ ايػتا٤  ٚبرافرتا   ،بسٜر

 قاَ  أْٗا ايدزاض١ ٚيفت . غب١ً 991 اهلهتاز يف ايٓخٌٝ عد  إٔ

 ضرراعد سٝررح ؛بررايفٛازات ٚايررسٟ بررايتٓكٝ  ايررسٟ ْعرراَٞ باخت رراز

ت ك٨جمزضاػ موح٨ي م

أنم٣ميههه مويههه  ماىلم

ا٧هههطيما ؼهههتذسو م

٧هههههطيما٧ ذيههههه٩ميفم

ا م٤٨ههههه ميٜههههه ٞم

اعتي جههههه وما٧ ذ٨ههههه م

ا٨ٜٔ٧ي مب ؼه  متعيهسم

0مٓنمو ته ميفما  ته 

جما٧سضاػه مأنمتأتهح

ا٤٧ميهههه ما   ػهههه  م

٧هههههطيما٧ ذ٨ههههه ميفم

ا٧ؼهه  ما٧ اعههس مههه م

وهههنمو٤ٔهههدموهههنمم60

 0ا ي  
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 ّ  بأقررٌ ايهُٝرر١ ٖرررٙ َررٔ  ٠ا٫ضررتفا نفررا٠٤ زفرر  عًرر٢ ا٭ٍٚ ايٓعرا

ٔ  قدز ّ  إٔ سرن  يف ،ايفٛاقرد  َر ٞ  ايٓعرا  ذبر   فٛاقرد  ٘ؾراس   ايجراْ

ْٝ أع٢ً ا٭ز  ضٕض ُّ ْتٝذ١ٙ افٛقٗ َٔ اْط   َٕٓكر١  ذب  املٝاٙ لتع

ٔ  قًٌ َاٖٚٛ  ،ازبرٚز ٌ  اضرتفا ٠  ٚنفرا٠٤  املخصْٚر١  املٝراٙ  َر  ايٓخٝر

 . ايٓخٌٝ إْتاز ع٢ً ذيو ٚاْعهظ  ،َٓٗا

  اضرتٓفا  يٓرا  ا٭ؾًض َٔ ٌٖ: طٝ ١ ٚفا٤.   تطا٤ي  داْ ٗا َٚٔ

 ،ٚا٭عرر٬ف ٚايكُررض ايٓخٝررٌ بررن ايتررٛاشٕ أّ ايٓخٝررٌ شزاعرر١ يف املررا٤

ٔ  باب َٔ َعكٍٛ بكدز ٚيٛ  ايٓذرا   هتر  ُٜ   ٚملراذا  ايغررا٥ٞ؟  ا٭َر

ٞ  ايتطررٜٛل  يػررسن١   ٚنٝرررف ٖررر؟ 1418 يف  ٦أْػرر  ايررري ايصزاعرر

ٞ .   ٚأغاز ايفػٌ؟ ذيو َٔ ا٫ضتفا ٠ ميهٔ  فُٝرا  ،ٝظايٕخر  عًر

ـّ  ايكُرررض إْتررراز ربفرررٝ  َرررٔ اهلررردف إٔ إ  ا٭ٍٚ ايتطرررا٩ٍ ؽبررر

 ٚبعرد  ،املتذرد ٠  غرري  املا٥ٝر١  ايجرس٠ٚ  عًر٢  احملافع١ نإ ٚا٭ع٬ف

ٞ  ايٓخٌٝ استٝادات أؾ ش  ايتخفٝ  ٘  ؛ا٭نجرس  ٖر  تخرر ُٜ   ٭ْر

 يف َؿرررًش١  ٜٛدرررد ٫ٚ ا٫ستٝادرررات،  ٖررررٙ يتخفرررٝ   إدرررسا٤ أٟ

ٍ  أٟ إْتاز يف  ايتّٛض ٞ ش ضبؿرٛ ٘  تصٜرد  زاعر ٔ  استٝاداتر  املؿرا ز  عر

ٔ  ٫ٚ ،َطرتدا١َ  شزاعر١ٙ  ْسٜردُ . َطتداّ بػهٌ املتاس١ املا١ٝ٥  ميهر

 ٚفُٝرا . املتذرد ٠  املٝراٙ  ضبدٚ ٜر١  بط   َطتداّ غرا٥ٞ أَٔ ذبكٝل

ـّ ٞ  ايتطا٩ٍ ؽب ٕ  ،ايجراْ ّ  فرإ  ايصزاعر١  ايتطرٜٛل  غرسن١  ظبرا   عرد

ٌ  أْررر٘ ٜ ررردٚ ٖررر 1418 عررراّ إْػرررا٩ٖا مت ايرري   سٟٛفتررر عررردّ يف ٜتُجرر

 ،ناسبكٝكرررٝ ايػرررسنا٤ ٚغٝررراب ،ا٫قتؿرررا ١ٜ ازبرررد٣ٚ  زاضرررات

 .  ا٫ضتجُاز َٚفّٗٛ ثكاف١ ْٚكـ ،اشباف ايكٕان  ٚز ٚاقُش٬ٍ

 :ايتُٛز إْتاز يف تْٛظ دبسب١

 يًتُرٛز  اإْتاًدر  ا٭قٌ أْٗا زغِ تْٛظ إٔ إ  عكٌٝ َٗا. أ أغازت

 ايتؿردٜس  يف ا٭ٚ  ٚيهٓٗا ،املٓتذ١ ا٭ٚ  ايعػس ايدٍٚ قا١ُ٥ يف

م٧ هه ما كهه٨حموههنمههه٩

ميفما ههه ءمزاػهههت ٜ 

مأ٪ما٧ ذيههههه٩مظضآههههه 

ما٧ ذيهه٩مبههلما٧تهه اظن

م،تا ٓههههالٚمتا٠٧مهههح

موهنمو٠ٔ ٦مب٠سضمت٧ 

 مما٧٘صايئ؟ما ونمب ي
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ْٝرر  إٔ ٬سررغُٜٚ. َٓٗررا ا٫ضررتفا ٠ ميهررٔ ْادشرر١ دبسبرر١ ٚهلررا ،اعامل

 بطرر١ٕٝ تٓعُٝٝرر١ بأعُرراٍ املست رر١ هلرررٙ تؿررٌ إٔ اضررتٕاع  تررْٛظ

ُُِٜ َررا ٖٓرراى أْػررأت سٝررح فكرر ،  املػرررتى املٗرري اجملُ برر ٢طرر

ِّ ٖٚٛ يًتُٛز، ٞ َٓتَُ ٜك َُ ذر َُ زٟؿردٔ ٚ  عًر٢  عر٠ٚ٬  ايتُرٛز  عٞؿرٓٔ ٚ

 ْفررظ تعرراْٞ ناْرر  تررْٛظ فررإٕ نررريو. سهررَٛٞ متجٝررٌ ٚدررٛ 

 ٚيهٓٗرا  ايؿرا زات،  قرعف  يف َؿس َٓٗا تعاْٞ ايي املػه٬ت

 َررٔ ٓرر متٞه يًتُررٛز، ٖٓرراى إْػررا٩ٖا مت ايرري اهل٦ٝرر١ خرر٬ٍ َررٔ

ُ  ُٜ ٫ أؾر ض  سٝرح  ز،ؿِدُت ايي ايتُٛز َٛاؾفات يف ِايتشٟه  ضطر

.   أنرد  ٘،ْفطر  ايطرٝام  ٚيف. )*(ايتُرٛز  بطُع١ ٜكّس َٓتر بتؿدٜس

ٌٌ ترررْٛظ يف ايتُرررٛز زٟؿرررٔدَُ عرررد  إٔ عًررر٢ ايٕفٝرررٌ ضرررًُٝإ  قًٝررر

ٔ . ٚايهُٝر١  برازبٛ ٠  ًَترصَن  ٖرا َ  ٚيهِٓٗ  ،أخرس٣  ْاسٝر١  َٚر

 تُٓٝرررر١ يف ٚتررررْٛظ املًُهرررر١ بررررن َت ا يرررر١ ع٬قررررات ٖٓرررراى فررررإٕ

  .َٓٗا اٚاسًد ايتُٛز َٛقٛن ٚضٝهٕٛ ،إيٝٗا ايؿا زات

  :املًُه١ يف ايتُٛز ٚتطٜٛل إْتاز  عِ دٗٛ 

ٔ  املًُه١ إْتاز إٔ ايٕفٌٝ ضًُٝإ.   ٚقضأ  يٮضرف  ايتُرٛز  َر

 إٔ ايطرر   ؛اضررْٜٓٛ طررٔ ْٚؿررف ًَٝررٕٛ ٜتذرراٚش   اقررعٝٙف شاٍ َررا

 َساقر   غرري  بايتأنٝرد  َٓٗا ٚنجرٌي ،ايتُٛز ملٓتذات ات دًٜد ٖٓاى

 ٜٓشؿس ايتُٛز إْتاز َٔ% 81 َٔ ٜكسب َا إٔ نُا َطذٌ، ٚغري

 سرن  يف ايطهسٟ، متس اُْٝٗاٚث ،اشب٬ف متس أٚهلُا :ْٛعن يف

 دٗرر١ َٚررٔ .دٗرر١ َررٔ ٖرررا ا٭خررس٣،% 81 اٍ ايتُررٛز برراقٞ ٌػرره٢ُت

 ٚعررردّ ايتُرررٛز إْتررراز عًُٝرررات قررر   إ  سادررر١ ٖٓررراى أخرررس٣،

ٕ  ايتُٛز دباز ٭ٕ ٚاحملؿٍٛ؛ ايهُٝات يف ايت٬ع   عًر٢  ؼبسؾرٛ

                                                           
ميهررررررررررررررررررررررررررررررررررررٔ ايسدررررررررررررررررررررررررررررررررررررٛن إ  ايررررررررررررررررررررررررررررررررررررساب  ايتررررررررررررررررررررررررررررررررررررايٞ: )*( 

http://gate.ahram.org.eg/News/2115623.aspx 

أنـهههؤومتههه نؽموههه م

ا عمهههههٕميؼهههههمبم

ا   ههه ما ـهههن٢م

تمهه ض،متههه ميوهه م٨٧

و تعهههه متولههههسضيم

تولهههه ٔ ما٧تمهههه ضم

ٓهههالت مٓهههبمتجههه زم

 متلي٩مع٤ و 

 

مأن ههه مضٗههه متههه نؽ

م٨٧تمهه ضم انت ًجههما ٟهه٩

ما٧ههههست٦مٟ مئهههه ميف

ما تىلما٧ٔـهههههههههههط

مت٤٧  هههه م،ا  تعهههه 

ما٧تلهههسيطميفما تىل

متعطبهه مت٧ هه م، ٓ  ي،هه

م ٤هههههههنمن جحههههههه 

 و   مامػتٜ ز 
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ٌ  عًرر٢ ايتُرس  غرسا٤  ٕ  َررٔ نرجري  بكٕر   ٜٚكَٛررٕٛ ايٓخٝر  سترر٢ ايكٓٝرا

 أْرررٛان أسرررد ٖٚررررا قُٝتررر٘، ٚتستفررر  َٓٗرررا ٞاملت كررر سذرررِ ٜهرررت

 .  املطتًٗو أَاّ ا٭ضعاز يسف  املٓتر يف ا٫ستهاز

 30 يررردٜٓا نرررإ إذا أْررر٘ إ  ايٓعرررس ايٕخرررٝظ عًرررٞ.   ٚيفررر 

ٌِ إٔ ٜعرري ٫ فٗرررا ؛غبًرر١ ًَٝررٕٛ . رٓررَتَُ ايٓخٝررٌ َررٔ ايعررد  ٖرررا نرر

ٌ  رَٓتُت ٫ ايٓخٌٝ َٔ ْط ١ فٗٓاى  ٫ أخرس٣  ْطر ١  ٖٚٓراى  ،ضر١ٓ  نر

 ٚقًٝرٌ؛  قرعٝف  إْتادٗرا  أخرس٣  ْطر   ٖٚٓاى ،غسضٗا سبداث١ رَٓتُت

ٌ  عرد   قرسب  طسٜك١ فإٕ يريو ٔ  ايٓخًر١  إْتراز  َتٛضر  يف  ايٓخٝر  ير

ًَ ٜعٕٝٓا ٔ . َُٗر١  ٝاتإضررتاتٝذ  عًٝٗرا   ٢ُٓت املْتاز عٔ اأزقا  ِِث ر  َٚر

ٌ  شزاعٞ تعدا  يعٌُ قسٚز٠ فٗٓاى ٌ  عًر٢  ضرٓٛات  مخرظ  نر  ضر ٝ

 قاعرررد٠ تهرررٕٛ إْتررراز تٚنُٝرررا أزقررراّ عًررر٢ يًشؿرررٍٛ ،املجررراٍ

  .ذيو عبٛ أٚ تؿٓٝ  أٚ تطٜٛل ٭ٟ َعًَٛات

 تأضررٝظ املفٝررد َررٔ ٜهررٕٛ قررد أْرر٘ ايس ٜعررإ خايررد.   ٚأقرراف

 بٗرردف ايتُررٛز َٚٓتذررٞ ايٓخٝررٌ ملصازعررٞ ٦ٖٝرر١ أٚ اذبررا  أٚ مجعٝرر١

 ايتُرررٛز ؾرررٓاع١ يف املطرررتذدات َٚعسفررر١ ،بٝرررِٓٗ فُٝرررا ايتٓطرررٝل

 ٖرررا يف ػبررسٟ َررا ٍسررٛ اطرر٬ن عًرر٢ ٜهْٛررٕٛ حبٝررح ا،َٚٓتذاتٗرر

ٔ  ايتطرٜٛل  عًُٝر١  يف يًتٓطرٝل  ٚنرريو  ،ايكٕان ٍ  َر  زٚشْاَر١  خر٬

 ايفٛا٥ررد تعُررِٝ يفا نررجرًي ذيررو ضٝطرراعد. ٚاملٕٓكرر١ ايٛقرر  تساعررٞ

 .تٛشٜعٗا يف ٚايعدٍ ٚا٭زبا 

 جباْرر  ٜتًٕرر  ا٭َررس فررإٕ ،ايعٝرردإ َٗررا.   ْعررس ٚدٗرر١ َٚررٔ

 ٚاملٝرراٙ  ٦ٝرر١اي ٚشاز٠ تكررّٛ إٔ ايتُررٛز، ملٓتذررٞ خاؾرر٘ مجعٝرر١ إْػررا٤

 َسانررص إْػررا٤ نررريو بررايتُٛز، خاؾرر١ إ از٠ بإْػررا٤ ٚايصزاعرر١

 عرررٔا فكرررًٙ ايصزاعررر١، بهًٝرررات َست ٕررر١ ازباَعرررات يف يً شرررٛخ

 ٚا٭س اٍ ايٛزم ؾٓاع١ سٝح َٔ ْفط٘ ايٓخٌٝ غذس َٔ ا٫ضتفا ٠

 . ٚا٭خػاب

م00م٧هههههسي  م٣ههههه نماشا

مممٛ هصام نذ٨ مو٨ي ن

مههههصام٣ههه٩ ممأنم ههه ئ

ما٧ ذيههه٩موهههنما٧ٔهههسز

منؼهه  مٛ  هه 0٢مم ههتدمو م

م٣ه٩مم تدمت مممما٧ ذي٩مون

منؼهه  مته هه ٢م،ػهه  

م٧حساثهه مم ههتدمت ممممأدهط 

منؼدمته  ٢م،ٗطػ  

 هٔيٝمانت ج  مأدط 

 
ما ٜيهسموهنمي٤ نمٟس

مأتمجمٔيههه متؤػهههيؽ

مهيثهههههه مأتماتحهههههه ز

ما٧ ذيههههه٩م عاضٓهههه 

ما٧تمههههه ضمتو تعههههه 

مٛي ما٧ت ؼي١مب سٚ

هههه م،بيهههه    متؤٛط

ميفما ؼههههههههتعساو

 مما٧تم ضمك  ٓ 
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 َررررٔ ايررررسغِ عًرررر٢ أْرررر٘ إ  ايػرررر ٝهٞ ازبرررراشٟ.   ٚذٖ رررر 

ٛ  ايطر١ٜٛٓ  املٗسداْات ٕ  ٚبعر   ا٭سطرا٤  يف زيًتُر  إ٫ ايكؿرِٝ،  َُرد

 إٔ إ  عًٝٗرررا، ٚايتعكٝررر  ايس٥ٝطررر١ ايٛزقررر١ يف املغررراز٠  متررر أْررر٘

 فُراذا  ،ع١امٗلؿرِٓ  اَٚٓتذاتٗر  ايتُرٛز  بٝر   ذبردٜات  أسد ّدُٜع  ايتطٜٛل

 املتعًكرر١ املٓتذررات تطررٜٛل يف َتُٝررص َطررت٣ٛإ   ْؿررٌ نررٞ عبترراز

 ؿرررٛف؟اشب ٚدررر٘ عًررر٢ ٚايتُرررٛز ،عررراّ بػرررهٌ ايٓخٝرررٌ بصزاعررر١

ٕ .   ٚأٚقرض   بايفعررٌ املٗسداْرات  إٔ ايؿررد  ٖررا  يف ايٕفٝررٌ ضرًُٝا

 اعٓؿرسً  ٌػره٢ ُت ٫ يهٓٗرا  َٓٗرا  درص٤  ٖٚٞ ،ايتطٜٛل يع١ًُٝ ١َُٗ

ٔ  سعٔ ر ُت املٗسداْرات  ٭ٕ املًُهر١؛  يف ايتُٛز ؾٓاع١ ٫ْتػاز اقْٜٛ  عر

 ايٛاقر   يف يهٓٓا ايتُٛز، َٔ خاّ ملٓتذات ٚتؿسٜف سؿا  َٛضِ

ُٜٜٗ يًتُٛز عاملٞ َعس  إ  حباد١ عبٔ  ٚاسبرسف  ايؿرٓاع١  قر٠ٛ  سع

ٌ  َٚٓتذات ايتُٛز ؾٓاع١ يف ٘  ػرازى ُت ،ايٓخٝر  ذات عدٜرد٠   ٍٚ فٝر

 َٚػرتكات  َٓتذرات  يردٜٓا  ٜعٗس إٔ ٚاملِٗ. ٚايتؿٓٝ  باملْتاز ع٬ق١

 ايعاملٝرر١ ا٭ضررٛام غررصٚ ميهررٔ سترر٢ عاملٝرر١ بساْرردات ذبُررٌ متررٛز

 . ق٠ٛ بهٌ ٚاخرتاقٗا

 تطررٜٛل يف ازبٗررٛ  فررإٕ ،ايعُررٛ ٟ ٝدضررع.   ْعررس ٚدٗرر١ َٚررٔ

 َٓافطرر١، سكٝكٝرر١ ؾررٓاع١ ٜٛدررد ٫ٚ ،َتػرراب١ٙٗ شايرر  َررا ايتُررٛز

 ٚطاي ر١  طاي  ٬َٜن ايطت١ ِٖٚ ادْد ١َُٗ غسؼب١ إغفاٍ ٚايط  

 ٜأنًرٗا  ايري  بايٕسٜكر١  ايتُس ٜأنًٕٛ ٫إذ إِْٗ  ،ايعاّ ايتعًِٝ يف

ٕ  َٓتذرات  ابتهاز مِت فًٛ ايك٠ٛٗ، َ  ايه از  ي ٝعٗرا  ابر١ ِرد تهرٛ

" اسبًٜٛرات "ٚ" نٓردز " ى ايػٗري٠ املٓتذات ٚضبانا٠ املدازع، يف

 يًتُرٛز،  ايعايٝر١  ايغرا٥ٝر١  ٚايكُٝر١  املُٝرص  ٚطعُٗرا  ازبرراب  بتغًٝفٗا

 عُرررٌ ٚزؽ يف ٚايٕاي رررات ايٕررر٬ب مبػرررازن١ إ٫ ذيرررو ٜرررتِ ٚيرررٔ

 .بدق١ زغ اتِٗ يفِٗ ،َعِٗ َعُك١

منلهه٩ميكمحتهه جنموه شا

موتميههعموؼههت  اىلم

متؼهههههههههههههه ي١ميف

ما ت٠٨ٔهه ما  تعهه و

مبـه٩٤ما٧ ذيه٩مبعضآ 

مٓههبمتا٧تمهه ضم،ٓهه ٪

 ما٧ذل ق؟متج 

 

ه  ٢ماٜٗ ٦م٧رشهيح م

 و مههه مجهههساًمتهههه 
مً ٧ههدمواليههلما٧ؼههت 

ما٧ت٨ٔهي ميفمتً ٧ ه 

مماشمان هههه مم،ا٧ٔهههه ٪

ما٧تمهههههههطميهههههههؤ٨٣ ن

ما٧تههههه مب ٧ٌطي٠ههههه 

موهههٕما٤٧ ههه ضميؤ٨٣ ههه 

متههه  مم٨ٛههه ما٠٧ ههه  ،

مت٤هه نمو تعهه ومابت٤هه ض

ميفم٧ ئ ههه مابههه جص م

متوح ٣هه  ما ههساضغ،

 مما٧ـ ري ما  تع و
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 تؿررردٜس يف افظايتٓررر إٔ إ  ايررردزٜظ شٜرررا .   أغررراز سرررن يف

ٍ  عًر٢ ا سهرسً  دُٜعر    ايتُٛز ٕ  نُرا  ايعسبٝر١  ايردٚ ٔ  نرا ٌُ  َر  ،ق ر

 عررت أَسٜهررا غسضررإ؛ خؿررُإ ايرتٚػبٝرر١ املٓافطرر١ اقررتشِ فكررد

 ٚإضررسا٥ٌٝ نايٝفٛزْٝررا، ؾررشازٟ يفا خؿًٛؾرر املُتررد٠ َصازعٗررا

ٛٔ بات  ايي  أضٛام يف ٚتٓجسٖا ايٓك  ؾشسا٤ غبٌٝ َٔ ايتُٛز متط

 ضبُررد. أ أنررد ٚبرردٚزٙ(. إضررسا١ًٝٝ٥ اتَٓتذرر) اضررِ ذبرر  أٚزٚبررا

 ملٓتذررات املٛاؾررفات غررٗا ٠ أخررر عًرر٢ ايعُررٌ ػبرر  أْرر٘ ايدْرردْٞ

  .ايتؿدٜس ْط ١ زف  أدٌ َٔ باٚأٚز يف ٚبايرات ،ايطعٛ ١ٜ ايتُٛز

ٍ  بٝر   محص٠.   أند ،ذات٘ املطاز ٚيف  ْٓعرس  إٔ ػبر   أْٓرا  املرا

 تطخري ِٜت إٔ مبع٢ٓ ١ٝ،إضرتاتٝذ نطًع١ ٚايتُٛز ايٓخٌٝ يػذس٠

 ٚإٔ ميهررٔ، َررا نأفكررٌ يتٕٜٛسٖررا املتاسرر١ َهاْرراتامل نافرر١

 يررٝظ ايعاملٝرر١، ا٭ضررٛام يف اقْٜٛرر آافًطررَُ ايطررعٛ ٟ ايتُررس ٜهررٕٛ

 أٚ ايٓخًرر١ َررٔ اضتخ٬ؾرر٘ ميهررٔ َرراا أًٜكرر ٚيهررٔ ايتُررس فكرر 

 َررٔ بايٓخًرر١ ا٫ٖتُرراّ املكؿررٛ . َٓٗررا َػررتك١ َٓتذررات َررٔ ايتُررٛز

 ضررٗاَاتامل أسررد ٜهررٕٛ قررد ترٓررَُ فٗررٞ املطررتًٗو، إ  ايفطرر١ًٝ

 .9101 ز١ٜ٩ ذبكٝل يف ضٗاّٚامل ،املًُه١  خٌ تٜٓٛ  يف ازبٝد٠

 ايتُرٛز  َسنرص  ظبرا   َد٣ َا: طٝ ١ ٚفا٤.   تطا٤ي  فكدا أًٜك

 ايفٗٝرد  خايرد .   أغاز املطاز، ٖرا ٚيف أٖداف٘؟ ذبكٝل يف ايدٚيٞ

 َٓر يًتُٛز ايدٚيٞ اجملًظ تأضٝظ صبًظ ز٥ٝظ نإ بؿفت٘ -

 ٖدف  املًُه١ إٔإ   – ايتأضٝظ إع٬ٕ ٚبعد ،ضٓٛات 6 سٛايٞ

 أخررس٣  ٍٚ تطرر كٗا أ٫ ايرردٚيٞ ايتُررٛز َسنررص تأضررٝظ إعرر٬ٕ َررٔ

 ا٫تفررام مِت ايرري اي ٓررٛ  أٖررِ َررٔ ٚنررإ إٜررسإ، أٚ خًٝذٝرر١ ضررٛا٤

ٍ  عًر٢  ا٭عكرا٤  مجٝر   َٛافكر١  اغررتاط  عًٝٗرا  ٛ   خرٛ  ددٜررد، عكر

 ايرري يًرردٍٚ افكرر١املٛ ؾررهٛى إٜرردان ا٭َررس ٜتًٕرر  املعرر٬ٕ ٚبعررد

م٧ـهعط من ِهطمأنميعد

متا٧تمههههه ضما٧ ذيههههه٩

مي ،اػههناتيعم٣ؼهه٨ٔ 

ميهههههت مأنممبٔ هههههب

م٣ ٛههههههه متؼهههههههذري

ما ت عههه مو٤ نههه واإلم

موه م٣ؤٛوه٩م٧تٌ يطه 

مي٤هههه نمتأنم ٤ههههن،

ما٧ؼههههٔ زيما٧تمههههط

ميفم  ي،هههٟم   ًٛؼهههو م

 ا٧ٔ  ي ما ػ اٞ
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 ا٭خػرراب صبًررظ غررساز عًرر٢ ٚاجملًررظ.  ٍٚ 9 ٚعررد ٖا اْكررُ 

 بإٜرردان تأضٝطرر٘ ٜهتُررٌ   اجملًررظ إٔ غ٬س ررُٜٚ. ايكُررض ٚصبًررظ

  فررت  ُٜٚ ا٫ْكرُاّ،  ع٢ً ٚافك  ايي ايدٍٚ َٔ املٛافك١ ؾهٛى

 ؛َكررس اتفاقٝرر١ ٖٓرراى تهررٕٛ إٔ اجملررايظ َررٔ ايٓررٛن ٖرررا َجررٌ يف

 عاَرر١ أَاْرر١ يرر٘ ْػرر٦ ٚٗأ ،ٌفِعررُٜ   ساسباقرر ايٛقرر  يف أْرر٘ مبعٓرر٢

 اسب رٛب  ذًرظ مب غ ٝ٘ ٖٚٛ ايتأضٝظ، إدسا٤ات اضتهُاٍ ملتابع١

  .ايعاملٞ

 إْتاز  عِ جبٗٛ  ٜتعًل فُٝا نس ٟ أضا١َ. ّ أند دٗت٘ َٚٔ

  :ًٜٞ َا ع٢ً املًُه١ يف ايتُٛز ٚتطٜٛل

 يتؿررردٜس ٚايًٛدطرررت١ٝ ايتشتٝررر١ باي ٓٝررر١ ا٫ٖتُررراّ إ  اسبادررر١ 

 .َٓتذاتٗاٚ ايتُٛز

 إعررردا  يفا نرررجرًي أنرررت بػرررهٌ ازباَعرررات تعرررإٚ قرررسٚز٠ 

 .ْٛاسٝٗا ناف١ َٔ بايتُٛز املتعًك١ ايدزاضات

 ايتشتٝر١  اي ٓٝر١  إْػرا٤  عًر٢  تعٌُ ايؿا زات ت١ُٝٓ ١٦ٖٝ شاي  َا 

 إٔ برررد ٫ٚ ،ايؿرررا زات بٓرررو إْػرررا٤ ذيرررو يف مبرررا ،يًتؿررردٜس

 .َٓتذاتٗا ٚناف١ ايتُٛز سط اِْٗ يف ٜأخرٚا

 بررايتُٛز يررٝظ يًتعسٜررف ٚ ٚيٝرر١ ضبًٝرر١ إع٬َٝرر١ محًرر١ َررٔ بررد ٫ 

 .بٗا املتعًك١ املٓتذات ناف١ بٌ ،فشط 

 شزاعرر١ تُٓٝرر١ عًرر٢ ايعاًَرر١ ازبٗررات ٖٝهًرر١ إعررا ٠ َررٔ بررد ٫ 

 غرري  املٓافطر١  ٚستر٢  ٚايتهرساز  يًتكازبا ًَٓع ؛ايتُٛز ٚؾٓاع١

ٞ  ٚايؿرٓدٚم  ايٛطي باملسنص ضبدٚ ٠ ٚيتهٔ. املفٝد٠  ايصزاعر

 .فك 

 ٕٛيف لِٕ امٗل املطتكد١َ املٛمس١ٝ ايعُاي١ َ دأ ٜست  ِ  اسبرر  َٛضر

 .ايتُس دي َٛاضِ ع٢ً

ا ع٨ههههؽما٧ههههست م

يفما٧ ٟهههجم٨٧تمههه ضم

ا٧حهههه رضم،مئٜهههه٩م

نـهههثجم٧ههه مأو نههه مأمتم

ٓ وهههههه م ت بٔهههههه م

اػهههت٤ ٦ماجهههطاءاوم

تهههههه مم،ا٧تؤػهههههيؽ

ؿهههههه ي م ع٨ههههههؽم

 ا٧ح  يما٧ٔ   

 

معم٨هههه موههههنمبههههسمم

موح٨يهههههه مآالويهههههه 

م٨٧تٔطيههههٝمتزت٧يهههه 

م،ٛحؼدمب ٧تم ضم٧يؽ

ما  تعهه وم٣ ٛهه مبهه٩

 ب  ما ت٠٨ٔ 
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 ٚايكٕران  ايتُرٛز  قٕان ٫ستٝادات املتها١ًَ املسادع١  ٞ  ايصزاعر

 ٔ ٕ  إٔ ػبررر   ملررراذا  ايعاًَررر١،  ايكررر٣ٛ  َررر  ايعُايرررر١ عكرررٛ   تهرررٛ

 أٚ أض ٛع١ٙٝ تهٕٛ إٔ ميهٔ أ٫ ض١ٜٛٓ؟ ٚايطعٛ ١ٜ املطتكد١َ

  غٗس١ٜ؟

 ايرردٚيٞ املرر٪متس تٛؾررٝات َررٔ ابعًكرر ايعجُررإ عجُررإ   .أ ٚأٚز 

 ّ،9105  ٜطررررُت يف كرررردعٚاملٓ ايجاْٜٛرررر١ ايٓخٝررررٌ ملٓتذررررات ا٭ٍٚ

 تررررٖ  ايررري تًرررو ٚخاؾررر١ ايتُرررس، غرررري باملٓتذرررات ٜٗرررتِ ٚايررررٟ

 :ًٜٞ َا أبسشٖا َٚٔ طبًفات،

ٌ  ٭ؾرشاب  ١ًَٜصَُ تػسٜعات ؾدازإ -0 ِ  ايٓخٝر  ٚخدَر١  يتكًرٝ

 ا. ضْٜٓٛ ايٓخٌٝ

 يف تعُررررٌ ايرررري ا٭ًٖٝرررر١ ٚامل٪ضطررررات زبُعٝرررراتا  عررررِ -9

 . يًٓخٌٝ ايجا١ْٜٛ املٓتذات يتؿٓٝ  املختًف١ اجملا٫ت

 بٗرردف ؛يًٓخٝررٌ ايجاْٜٛرر١ يًُٓتذررات ايكُٝرر١ ضًطرر١ً تكٝررِٝ -0

 . املٓتذات ٖرٙ ٫ضتخداّ ج٢ًامٗل اجملا٫ت ذبدٜد

 ٫ختٝررراز ٚا٫قتؿرررا ١ٜ ايفٓٝررر١ ازبرررد٣ٚ بدزاضرررات ايكٝررراّ -4

 . يًٓخٌٝ ايجا١ْٜٛ املٓتذات اضتخداّ ٢ًع ايكا١ُ٥ املػسٚعات

ٔ  يدعِ ٚايتهٓٛيٛدٝا ا٭عُاٍ ساقٓات سْػْ  -8  يف امل را زٜ

 املٓتذرررات عًررر٢ قا٥ُررر١ ددٜرررد٠ ؾرررٓاع١ٝ َػرررسٚعات يف ايررردخٍٛ

 . يًٓخٌٝ ايجا١ْٜٛ

ٟ  ايررتاخ  ٚسفغ  ُْٚد  تطذٌٝ -2  املرست    ٚايرتكي  اسبكراز

 .  ايجا١ْٜٛ ايٓخٌٝ مبٓتذات

 ازبدٜررد٠ يًُػررسٚعات املغرراَس املرراٍ زأع ٚتكرردِٜ ايرردعِ -5

 . يًٓخٌٝ ايجا١ْٜٛ املٓتذات ع٢ً ايكا١ُ٥

 ٤ههههنمأنمت٤هههه نمأمم

٠ٓهههههه زما٧ٔ ٧هههههه م

ا ؼههههههههتذسو ميفم

ما٧عضآههههه م ا٠٧ٌهههههْ 

 أػ  ٓي مأتمؿ طي ؟

 

وهههنما م٤هههنمزٓههه م

ت٠ههسي مضأغما هه ٦متم

ا ٘ وطم٨٧مرشهتٓ وم

ا٧عسيههههس ما٠٧ مئهههه م

ٓههههههبما  تعهههههه وم

 ا٧ل ن ي م٨٧ ذي٩
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 املٓتذات َٔ املتٛفس٠ ايهُٝات يتكدٜس بايدزاضات ايكٝاّ -5

 . ٚايدٚيٞ ٚاملقًُٝٞ ايكَٛٞ املطت٣ٛ ع٢ً يًٓخٌٝ ايجا١ْٜٛ

 ٖٜٛر١  انتػراف  ملعرا ٠  سٞ سٛاز ملقا١َ املؿُُن  ع٠ٛ -2

 أدررٌ َررٔ بًررداِْٗ يف املتررٛفس٠ يًٓخٝررٌ ايجاْٜٛرر١ املٓتذررات ٚمجايٝررات

 .  املطتدا١َ ايت١ُٝٓ ذبكٝل

 ا٫قتؿررررا ١ٜ بايكُٝرررر١ ايتٛعٝرررر١ بررررساَر سْػررررْٚ  ؾررررٝاغ١  -01

 َتذررررد ٠ َا ٜرررر١ نكاعررررد٠ ايجاْٜٛرررر١ ايٓخٝررررٌ ملٓتذررررات ٚايتُٜٓٛرررر١

 .  َٚطتدا١َ

 ا٭ٚ ) يًٓخٝررٌ ايجاْٜٛرر١ يًُٓتذررات ايدٚيٝرر١ اهل٦ٝرر١ إقاَرر١  -00

ٕ (؛ ايعررا   يف ْٛعٗررا  َررٔ ِ  ٗرر١ املِٛد زبٗررٛ  ا اضررتُساز يكررُا  يرردع

 .  املطتدا١َ ايت١ُٝٓ أدٌ َٔ ايجا١ْٜٛ ايٓخٌٝ َٓتذات اضتخداّ

 ايجاْٜٛرر١ ايٓخٝررٌ ملٓتذررات ايرردٚيٞ املرر٪متس عكررد اضررتُساز -09

َٔ  ٌ ِ  أدر ّ   عر ٌ  ايجاْٜٛر١  املٓتذرات  اضرتخدا  ايتُٓٝر١  يتشكٝرل  يًٓخٝر

 .املطتدا١َ

ِٕ املًشرررِ ضبُرررد.   ذنرررس ،أخرررس٣ ْاسٝررر١ َٚرررٔ  اعرررًدُب ٖٓررراى أ

ُْرر اُاعْٝررادت  ٚازبٝررٌ اجملتُرر  تٛعٝرر١ ٖٚررٛ يرر٘ ا٫يتفررات ٜٓ غررٞ اَٗ

 َٗررِ، نغرررا٤ ا٭ضاضرر١ٝ قُٝترر٘ يرر٘ يتعررٛ  ،ايتُررس بأُٖٝرر١ ازبدٜررد

 :ًٜٞ مبا املطاز ٖرا يف ايتٛؾ١ٝ ٚميهٔ

ْٝرر ايتٛعٜٛرر١ ايررتاَر تهجٝررف -0  عًرر٢ ايػرر اب يتػررذٝ  اضبً

 ّ ْٝرر ٚددٜرد٠  ممٝررص٠ طرسم  ٚابتهراز  ،َٚٓتذاترر٘ ايتُرس  اضرتخدا  انً

 .ذيو إ  ايػ اب ٫دتراب( ايؿٓدٚم خازز)

 ايٕر٬ب   َرر  عًر٢  تطراعد  َدزضر١ٝ  تسبٜٛر١  برساَر  تٓعِٝ -9

 ا٫ٖتُاّ تطتشل ضب١ًٝ نجس٠ٚ ٚتكدٜسٙ ،َٚٓتذات٘ ايتُس ثكاف١ يف

 .امل اغس ايػخؿٞ

م اجت ٓي،همأهسًمب ممه  ٢

مي  ٘ههههههه مو ههههههه ،م

تهههه مم٧ههه مام٧تٜههه و

ما عتمهههههٕمت ٓيههههه 

ما٧عسيههههههسمتا٧عيهههههه٩

م٧تٔه زم،ا٧تمطمبؤهمي 

ما ػ ػهي مٟيمته م٧ 

 و  م٣٘صاء
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 ضبًٝررر١ ن ررردا٥ٌ ايتُرررس عًررر٢ ايكا٥ُررر١ ايؿرررٓاعات  عرررِ -0

 سٚتعّجرر ا٭ضررعاز ازتفرران ظررٌ يف خاؾرر١ املطررتٛز ٠ املٓتذررات يرر ع 

ْٝ ا٭ضس َٔ نجري  .ع١املؿِٓ ايٕٗٞ شٜٛت ذيو َٚجاٍ ا،َاي

 ايتُررررس سررررٍٛ َٛقررررٛعات يف تسٚػبٝرررر١ َطررررابكات عُررررٌ -4

 املرررر٪ثس ايٕرررراب  ذات امل٪ضطررررات خرررر٬ٍ َررررٔ ٚتعصٜصٖررررا ،ٚايٓخررررٌ

 .اٍايفِع ٚاملع٬ّ
ـّ فُٝرررا ايتعاْٚٝررر١ ازبُعٝرررات  ٚز  شزاعررر١ يف ا٫ضرررتجُاز ؽبررر

  :ايٓخٌٝ

  ٚز َطرررررأي١ عًررررر٢ ايكررررر٤ٛ   ٝهٞايػررررر ازبررررراشٟ.   ضرررررًٕ 

ـّ فُٝا ايتعا١ْٝٚ ازبُعٝات ٌ  شزاعر١  يف ا٫ضتجُاز ؽب ٌ  ايٓخٝر  ٚنر

ٔ  نٝرف : ايؿرد   ٖرا يف تطا٤ي  سٝح ب٘، ٜتعًل َا  تٓفٝرر  ميهر

ْٝ ذيو ٕ  ٌٖٚ ؟اعًُ ٟ  منرٛذز  طرس   باملَهرا ٘  ٜطرتفٝد  اضرتغرا   َٓر

ٍ  َٔ ايػإٔ ٖرا يف امٗلطتجُسٕٚ  اٚتعكًٝ ر  ايتعاْٚٝر١؟  ازبُعٝرات  خر٬

ِٕ ايٕفٝررٌ ضررًُٝإ.   أٚقررض ذيررو، عًرر٢  أسررد ايتعرراْٚٞ ايكٕرران أ

٘  تفعٌٝ املًٕٛب ايسحبٞ غري ايكٕان َهْٛات  ذبكٝرل  يف َطراُٖت

 ايتعاْٚٝرر١ ازبُعٝررات َررٔ% 41 ٜكررازب َٚررا ،9101 املًُهرر١ ز٩ٜرر١

 منرررٛذز بٓرررا٤  أز ْرررا َرررا ٚإذا شزاعٝررر١، مجعٝرررات ٖرررٞ املًُهررر١ يف

 ازبُعٝررات خرر٬ٍ َررٔ تُررٛزٚاي ايٓخٝررٌ يف يًُطررتجُسٜٔ اضرتغررا ٟ

ٕ  ،ايتعاْٚٝر١   َٚررد٣ ايكا٥ُر١  املُازضرات  ط ٝعر١  عًر٢  ٜعتُرد  ذيرو  فرإ

 تفتكرد  اغايً ر  ايري  ايتعاْٚٝر١  يًذُعٝرات  ١ًػه٢امٗل امل ازات اضتعدا 

 بايؿرٝغ١  ٜهٕٛ إٔ  فرت ُٜ ايُٓٛذز فإٕ ٚهلرا ؛ا٫ضتجُاز١ٜ يًٕسم

 افاشبر  ايكٕراعن  َػرازن١  اعت ازٖرا  يف تأخرر  ايري  ايتػازن١ٝ

 ايجرراْٞ ّٜكررٔد سررن يف ،ٚامل از٠ ايفهررس ؼبُررٌ فررا٭ٍٚ ؛ٚايتعرراْٚٞ

ٕ  غو ٚب٬ ايداع١ُ، ا٭خس٣ ٚاشبدَات املٛاز   ملػرازن١  ضرٝهٛ

ًهههط ممب إلو٤ههه نهههه٩م

منههه شجماػنؿههه زيم

يؼهههههههتٜيسمو ههههههه م

ا ؼهههههههتلمطتنميفم

وهههنمدهههال٦مما٧ ذيههه٩

 مما٧عمٔي وما٧تٔ تني ؟
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 ايرررردعِ خرررر٬ٍ َررررٔ ًَُررررٌٛع أثررررٌس ايُٓررررٛذز هلرررررا ايعرررراّ ايكٕرررران

 ازبُعٝرات  إٔ بايررنس  ٚازبردٜس . َر١ كِدامٗل عفا٤اتٚامل ٚايتط٬ٝٗت

 ا٫قتؿررا  يف احملًررٞ ايٓرراتر يف% 41 َررٔ بررأنجس تطررِٗ ايتعاْٚٝرر١

 ،تسنٝرا  يف تعاْٚٝر١  مجعٝر١  أيرف  21 َٔ أنجس ٖٚٓاى اهلٛيٓدٟ،

 هلررا  تعاْٚٝر١؛  مجعٝر١  أيرف  01 راي تتذاٚش َٚايٝصٜا َؿس يف ٚنرا

ٌ  ٚشزاعر١  إْتراز  يف َتخؿؿر١  تعاْٚٝر١  مجعٝرات  تأضرٝظ  فإٕ  ايٓخٝر

. ٝرر١ٚا٫دتُاع ا٫قتؿررا ١ٜ ا٭ُٖٝر١  َررٔ نرر ري٠  زدر١  عًرر٢ ٚايتُرٛز 

 ايغرا٥ٝر١  َٚهْٛاتٗا دٛ تٗا ٚ زد١ ٚايتُٛز ايٓخٌٝ ْٛن ٖٛ ٚا٭ِٖ

ٕ .   َر   ايفٗٝرد  خايد.   ٚاتفل. اْتػازٖا ٚق ٍٛ  أُٖٝر١  عًر٢  ضرًُٝا

 ٚخف  املْتاز نفا٠٤ زف  يف املأٍَٛ يدٚزٖا ؛ايتعا١ْٝٚ ازبُعٝات

ٌ  يف ٚ ٚزٖرا  ،ايتهايٝف ٔ  ايتطرٜٛل  عٛا٥رل  ترريٝ  ايػرسا٤  طسٜرل  عر

  .ايتطٜٛل ٚعكٛ  املْتاز تملدخ٬ داملِٛس

 :تُٓٝتٗا ٌُ ُٚض ددٚاٖا: بايتُٛز املست ١ٕ ايتش١ًٜٝٛ ايؿٓاعات

 فٗٓررراى ،يًتُرررٛز باملقررراف١ أْررر٘ إ  ايػررراػبٞ محٝرررد.   ذٖررر 

 ّدع ر ُت ٚايري  َٚػرتكاتٗا،  ايٓخًر١  عًر٢  املعتُرد٠  ايتش١ًٜٝٛ ايؿٓاعات

ُْررر اَؿررردًز  ٚايفشرررِ ،ايرررٛزم نؿرررٓاع١) ايررردخٌ َؿرررا ز َرررٔ اَٗ

ٔ  ٚغريٖا ،ٚايعًف ،ٚايصٜ  ،كغٛطامل ٍ (. املٓتذرات  َر  َرا : ٚايطر٪ا

  ا؟قعٝٙف فٝٗا ا٫ضتجُاز صاٍٜ ٫ ٚملاذا ا٫قتؿا ١ٜ؟ ددٚاٖا َد٣

 ايتؿرررررٓٝ  إٔ إ  ايٕفٝرررررٌ ضرررررًُٝإ.   أغررررراز ،ذيرررررو ٚسرررررٍٛ

 املتكدَرر١ فايؿررٓاع١ ٜٓفؿرر٬ٕ؛ ٫ٚ ي عكررُٗا َهُرر٬ٕ ٚايتؿرردٜس

ْٝر  ِتطرتكٝ  ٫ٚ يًُٛاز  ت دٜد ٖٞ تؿدٜس ب٬ ٕ  يررا  ؛اعًُ  ؾرٓاع١  فرإ

 َدعَٛررر١ َتٕرررٛز٠ تؿررردٜس برررساَر إ  ذبتررراز َٚػرررتكاتٗا ايتُرررٛز

  خٛهلرررا ٌُ ُٚضررر ايعاملٝررر١ ا٭ضرررٛام ملعسفررر١ عايٝررر١ تطرررٜٛك١ٝ برررتاَر

٘  ٚاقرض  َرٛاشٝ  خ ١ ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ٚػب . إيٝٗا ٚايٛؾٍٛ  ْكٕر١  ير

وههه موههههس مجههههست م

ا٧لهه  ٓ وما٧تح ي٨يهه م

ا ٔتمهههههس مٓهههههبم

مظا٦ما٧تمهه ض،مت هه شام

امػهههههتل ضمٛي ههههه م

 مم؟ هٔيٜ

 

متا٧تلهههسيطما٧تلههه يٕ

ممتممٔوه  ٧ مو٤مالن

مٛ ٧لهه  ٓ مي ٜلههالن 

متلههسيطمبههالما ت٠سوهه 

م٨٧مهه اضزمت سيههسمههه 

 ٓميلمتؼت٠ي متم
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 ،ازبٗرٛ   تكرٝ    ٫ ستر٢  ايتُرٛز  َٔ املٓتر َطاز ملعسف١ ْٚٗا١ٜ بدا١ٜ

  .ايفسف ٚتكٝ  ،املٛاز  ٗدزُٚت

 َررٔ املٓتذررات بعرر  ؾررٓاع١ إٔ ايس ٜعررإ خايررد.   ذنررسا أًٜكرر

ٌ  َرا  ٖٚررا  عايٝر١،  تكٓٝر١  إ  ذبتاز ٫ ايتُس ٔ  ػبعر  يف ا٫ضرتجُاز  َر

 املطررت٣ٛ  عًرر٢ lucrativeا ذرردًَُٜ عُرر٬ٙ امل ازنرر١ ايػررذس٠ ٖرررٙ

َُ ٚفري ايتُٛز َٔ املًُه١ إْتاز إٔ ضُٝا ٫ٚ ا٫قتؿا ٟ  َٚٔ. ُدذٚ

ٌِ إٔ اسبغ طُٔس  خبؿٛؾر١ٝ  متتراش  املًُه١ َٓاطل َٔ َٕٓك١ ن

ِ  ايري  فاي هًٝر١  برايتُس،  املست ٕر١  باملٓتذرات  ٜتعًل فُٝا ثكاف١ٝ  ٜرت

 َررٔ أخررس٣ َٓراطل  يف َعسٚفرر١ غرري  ازبررٛف يف ايتُرس  َررٔ ؾرٓاعتٗا 

 نررريو تعتُررد ايرري ايكؿررِٝ يف ايهًٝذرر١ إ  إقرراف١ٙ املًُهرر١،

 ٘ذات ا٭َس ظبد ٚقد. ا٭ضاض١ٝ ْاتٗاَهٛ نأسد ايتُس  بظ ع٢ً

 ثكرررايٓف ثرررسا٤ٌ ٖٓررراى. ٚظبرررسإ ٚاشبرررسز ٚسا٥رررٌ ٚبٝػررر١ ا٭سطرررا٤ يف

ٔ  أَرس  ٖٚٛ اي اب، ٖرا يف ضعٛ ٟ ٘  ا٫ضرتفا ٠  ميهر ا اقتؿرا ْٜ  َٓر

ٌ  فسف  ؽبًل َاٖٚٛ  ،َتهسز٠ َٓتذات ظبد ٫ حبٝح  فسٜرد٠  عُر

 طرر١املٓاف أٚ ايتهررساز يف ايٛقررٛن َررٔ اشبررٛف  ٕٚ َٕٓكرر١ نررٌ يف

 .  ايكاز٠

 أبٓرررررا٤  دٗرررررٛ   إ  املغررررراز٠ اشبؿرررررٛف  ٖررررررا يف  ٚميهرررررٔ

 َٚصزعرررر١ ،ايغرررراط َدٜٓرررر١ يف ايطرررردٜسٟ ايررررسمحٔ ع ررررد ا٭َررررري

 ٜررررتِ ايرررررٟ ايتُررررس ٚعؿررررري ،ايتُررررٛز َررررٔ َٚٓتذاتٗررررا ايفرررراخس٠

 ايٓررررر٣ٛ َٚعذرررررٕٛ. أٚزٚبرررررا يف املًُهررررر١ خرررررازز ٚتعًٝ ررررر٘ إْتادررررر٘

ا دررررْد َٓاضرررر ١ َررررا ٠ اٯخررررس ٖررررٛ( ايفؿررررِ أٚ ايعذررررِ أٚ ايعرررر ظ)

 َٚعازبتررررر٘ ٚط خررررر٘ ْكعررررر٘ بعرررررد اسبٝٛاْرررررات، يررررر ع  نعًرررررف

 ايػرررررذس٠ ٖررررررٙ إٕ. َتكدَررررر١ تكٓٝررررر١ ذبتررررراز ٫ بطررررر١ٕٝ بٕرررررسم

 بٗررررا ايعٓاٜرررر١ سرررراٍ ٚيف اقتؿررررا ١ٜ، فٛا٥ررررد عررررد٠ هلررررا امل ازنرررر١

مبٔهههههىمكههههه  ٓ مأن

ممما٧تمهطمونما  تع و

مت٠ يهههه ماىلمتحتهههه ج

ميع٩ٔمو متهصامٓ ٧ي ،

ميفمامػهههتل ضموهههن

ما٧ـهههههههعط مههههههههص 

 معهسيًمو ممٓمهالًما   ض٣ 

lucrativeمٓههههههههههبم

ما ؼهههههههههههههههههت  

 ممامٟتل زي
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 ٕ ٔ  يهررررررجري َٓاضررررر    خررررررٌ َؿررررردز   ضرررررتهٛ  ،املررررررصازعن َررررر

 .املٝاٙ َػه١ً سٌ بعد ٚيهٔ

 َٓتذررررات ٖٓرررراى بايفعررررٌ أْرررر٘ ايٕفٝررررٌ ضررررًُٝإ.   ٚأقرررراف

 طبتًفررر١ ٚبأغرررهاٍ ايتُرررٛز َػرررتكات خررر٬ٍ َرررٔ تعٗرررس عدٜرررد٠

 يف ٚنررررريو ٚاي ررررٛ ز٠ ٚاملسط ررررات اسبًٜٛررررات ؾررررٓاع١ يف ترررردخٌ

ٜٗرررُت عُرررا فكررر٬ٙ ،ٚغريٖرررا ٚا٭عررر٬ف ايٕ ٝررر١ ا٭ ٜٚررر١  ايٓخًررر١ سٙع

 يف ايٓخٝررررٌ أُٖٝرررر١ عررررٔ ْرررراٖٝهِ ُٗرررر١،َ َٓتذررررات َررررٔ ذاتٗررررا

 ملررررردٕا َرررررداخٌ َٚفرررررٞ ٚايطرررررٝاس١ يًعررررر٬ٍ ٚا٭زٜررررراف املرررررصازن

 .ٚاملٓاشٍ

 يف عرررراًَن أٖررررِ إٔ عًرررر٢ ايررررتٜجٔ محررررد.   دأٞنرررر سررررن يف

 َررررٔ املًُهرررر١ َٓتذررررات ؿرررر ضُت إٔ أدررررٌ َررررٔ ايتُررررٛز ؾررررٓاع١

ْٝرررر ٚسترررر٢ اإقًُْٝٝرررر َعسٚفرررر١ٙ ايٓخٝررررٌ أغررررذاز أٚ ايتُررررٛز  َرررراا عامل

ًٜٞ : 

 املررررا٤  نُٝرررر١  تكًٝررررٌ طسٜررررل  عررررٔ ٚذيررررو  ،ا٫ضررررتدا١َ -0

 إعرررا ٠ َرررٔ تفا ٠ا٫ضررر أٚ ،ايتُرررس َرررٔ نًٝرررٛغساّ يهرررٌ املٗررردز٠

 .اي ١ٝ٦ٝ املتًٕ ات َ  َٚتٛافل ؾشٞ بػهٌ املٝاٙ تدٜٚس

 ٚ زاضررررررتٗا ايتُررررررس ؾررررررٓاع١ َساسررررررٌ مجٝرررررر  تررررررٛطن -9

 ٞ ٕ  يهرررر ٔ  ٜتذررررصأ  ٫ ادررررص٤ً  ايؿرررررٓاع١ تًررررو  تهررررٛ  ايترررررٛاشٕ َرررر

 ضرررٕٝس٠ ٬سرررغُٜ سٝرررح ،املًُهررر١ يف ٚا٫قتؿرررا ٟ ا٫دتُررراعٞ

 راملٓررررت  ٚنررررريو املْترررراز َساسررررٌ بعرررر  عًرررر٢ َعٝٓرررر١ دٓطررررٝات

 . ٥ٞايٓٗا

 

تهه ًلمجميههٕميعههدم

٩مكهه  ٓ ما٧تمههطموطاعهه

تزضاػت  م٧يمت٤ه نم

ت٨هه٥ما٧لهه  ٓ مجههعءممم

وهههنما٧تههه اظنمميتعهههعأ

امجت ٓهههههههههههههههه م

تامٟتلههههههه زيميفم

ا م٤٨ه معيهحميالعهّم

ػههههيٌط مج ؼههههي وم

ؤي ههه مٓهههبمبٔهههىم

وطاع٩ماإلنت جمت٣هص٥٧م

 ا  تمما٧   يئ
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ʘ التىصًات:  
 ؾرررٓدٚم إغرررساف ذبررر  ٚطررري بسْررراَر إْػرررا٤ يف ايرررتفهري -0

ٌ  ٢ُٜعٓ ر  ا٫ضتجُازات  اىغر ِ  إػبرا   بٗردف  َٚٓتذاتٗرا،  بايٓخٝر

 ٚاملغررساف ٚتطررٜٛكٗا، ايتُررٛز إْترراز ؽبرردّ َررا يهررٌ ٚاسررد

ِ  ايفري  ٕ  ايٓخٝرٌ،  ملصازعررٞ ايًٛدطري  ٚايردع   ٚز هلررا ٜٚهرٛ

 .ٚاشبازز ايداخٌ يف ايتُٛز َعاز  إقا١َ يف ن ري
 ٚا٭ٖررداف املعررا  ٚاقررش١ ١ٝإضرررتاتٝذٚ ز٩ٜرر١ ٚدررٛ  أُٖٝرر١ -9

ٌ  يصزاع١  املعتُرد٠  ايتشًٜٛٝر١  ٚايؿرٓاعات  ايتُرٛز  ٚإْتراز  ايٓخٝر

 ٚإ زاز ز،باضرررتُسا ثررر١ٚضبِد إسؿرررا٤ات عًررر٢ َ ٓٝررر١ عًٝٗرررا،

ٕ  ٚإٔ. املًُهر١  يف ١ٝإضررتاتٝذ  غرا٥ٝر١  نطًع١ ايتُٛز  ٜهرٛ

ٔ  ايتُرٛز  ًَف  صبُٛعر١  ادتُران  يف در١ دز امٗل املٛقرٛعات  قرُ

 .املًُه١ يف عكدضُٝ ٚايرٟ ،ّ ايكا ايعػسٜٔ
 ايتشًٜٛٝرررر١ بايؿررررٓاعات ا٫ٖتُرررراّ ١ٝضرررررتاتٝذامل تًررررو َٚررررٔ -0

 ٚايفشررِ ايررٛزم نؿررٓاع١ ؛َٚػررتكاتٗا ايٓخًرر١ عًرر٢ املعتُررد٠

 ملْتراز  ايٓخًر١  طبًفرات  ٚاضتخداّ ،ٚايعًف ٚايصٜ  املكغٛط

 .  ٚايطُا  ٚا٭خػاب ايهشٍٛ

ـّ  إ از٠ بإْػرا٤  ايؿا زات ت١ُٝٓ ١٦ٖٝ تهًٝف -4  بتؿردٜس  ربرت

 .  ايٓخٌٝ َٓتذات
 ايتُررٛز تؿرردٜس يف ايٓادشرر١ ايدٚيٝرر١ ايتذررازب َررٔ ا٫ضررتفا ٠ -8

ُِر  إْػرا٤  يف ،"تْٛظ" دبسب١ َجٌ  ٛزيًتُر  املػررتى  املٗري   اجمل

ِّ ايرررٟ َُ ذررَٞٓتَُ ٜكرر َُ زٟؿررٔدٚ ٚٔٓ  متجٝررٌ َرر  ايتُررٛز عٞؿرر

 .اسبهَٛٞ يًكٕان

 َررررصازن زٟ يف ٚا٭حبرررراخ ايعًُٝرررر١ ايدزاضررررات ْتررررا٥ر تفعٝررررٌ -2

 يف ازبٛفٝرر١ يًُٝرراٙا تررٛفرًي ؛بررايتٓكٝ  ايررسٟ ٚبايرررات ايٓخٝررٌ
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 ٚايترررردزٜ  ًتٛعٝرررر١ي بررررساَرفكرررر٬ٙ عررررٔ ٚدررررٛ    املًُهرررر١،

 .ٚايتُٛز ايٓخٌٝ َػتكات ؾٓاع١ صباٍ يف ٚايتطٜٛل
 ايرردٚزات إقاَرر١ عًرر٢ ٚايصزاعرر١ ٚاملٝرراٙ اي ٦ٝرر١ ٚشاز٠ إغررساف  -5

 عًر٢  ا٫طر٬ن  َٔ املصازعن متهن إ  تٗدف ايي ايتجكٝف١ٝ

 إْترراز يتذٜٛررد ؛ايٓخٝررٌ قٕررانيف  ايدٚيٝرر١ املُازضررات أفكررٌ

 ٚاملٓرتر  املرصازن  ٚمتهرن  ايطرعٛ ١ٜ،  ايتُرٛز  ٚتطٜٛل ٚؾٓاع١

 .ايدٚيٞ ت٣ٛاملط ع٢ً بٗا املٓافط١ َٔ
 املختؿرر١ ازبٗررات َق ررٌ َررٔ ٚايتٓطررٝل ايتؿررازٜض رْخررٖأ أُٖٝرر١ -5

 ٚتٛشٜر   املٝراٙ  ٚفرس٠  درد٣ٚ  أضاع ع٢ً ايٓخٌٝ شزاع١ يعًُٝات

 .  ٚايتطٜٛل املٓاطل

ٜٗررس عرراملٞ َعررس  إ  اسبادرر١ -2  يف ٚاسبررسف ايؿررٓاع١ قرر٠ٛ ُٜع

 يف ٚايرتفهري  ،ايتُرٛز  َػرتكات  ٚتؿٓٝ  ايٓخٌٝ شزاع١ صباٍ

 .  ايعامل١ٝ ا٭ضٛام يف فظَٓا بساْد إبساش

ٌ  ٚزؽ يف املردازع  ٚطاي رات  طً ر١  َػرازن١  إ  ايدع٠ٛ -01  ؛عُر

ٔ  أنرت  قردز  ٚذبكٝرل  زغ اتِٗ يفِٗ ِ  َر ِ  َٝرٛهل  يف ٚتًٕعراتٗ

 .  ايتُٛز ع٢ً ٠َعتُد داذب١ س٣ًٛ َٓتذات ٚتؿٓٝ  ابتهاز

 ؾررٓدٚم َعًرر١ ذبرر  يًتُررٛز احملًٝرر١ ايػررسنات قٝرراّ أُٖٝرر١ -00

 تؿررٓٝ  صبرراٍ يف ضررتجُازٖاا بتهجٝررف ايعاَرر١ ا٫ضررتجُازات

ٛ  ٚايطعٞ ،ايتُٛز ٔ  صٜرد امل ذبكٝرل  عبر  يف ّٚايتكردّ  ايتٕرٜٛس  َر

 .  اسبٟٝٛ اجملاٍ ٖرا

ٍ  يف ايتعا١ْٝٚ ازبُعٝات َٔ املصٜد إْػا٤ ٚذبفٝص تػذٝ  -09  صبرا

 يس٩ٜرررر١ا ذبكٝٙكرررر ايتُررررٛز َػررررتكات ٚؾررررٓاع١ ايٓخٝررررٌ شزاعررر١ 

 ايرردعِ خرر٬ٍ َررٔ ايسحبررٞ غررري ايتعرراْٚٞ ايكٕرران يف املًُهر١ 

 يف املررأٍَٛ  ٚزٖررا يترر٪ ٟ ؛ايكررسٜ ١ٝ ٚاملعفررا٤ات ايتطررٌٗٝٚ
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 عٛا٥رررل ٚترررريٌٝ ،ايتهرررايٝف ٚخفررر  املْتررراز نفرررا٠٤ زفررر 

 ٚعكررٛ  املْترراز ملرردخ٬ت داملِٛسرر ايػررسا٤ طسٜررل عررٔ ايتطررٜٛل

 .  ايتطٜٛل

 َر   َتٛافل ؾشٞ بػهٌ ايٓخٌٝ شزاع١ يف املٝاٙ تدٜٚس إعا ٠ -00

 .اي ١ٝ٦ٝ املتًٕ ات

 َررٔا دررص٤ً تهررٕٛ نررٞ ايتُررٛز ١ؾررٓاع َساسررٌ مجٝرر  تررٛطن -04

 .  املًُه١ يف ٚا٫قتؿا ٟ ا٫دتُاعٞ ايتٛاشٕ

 َٓررراطل يف ايتُرررٛز يصزاعررر١ ايٓطررر ١ٝ املٝرررص٠ َساعرررا٠ املٗرررِ َرررٔ -08

 . ا٭طساف املرتا١َٝ املًُه١ َٚدٕ ٚضبافعات

 تػررررذٝ  عبررررٛ ايطررررعٞ ٚايصزاعرررر١ ٚاملٝرررراٙ اي ٦ٝرررر١ ٚشاز٠ عًرررر٢ -02

ِ  ايٓخٝرررٌ،  شزاعررر١  يف املتخؿؿررر١  ايٛطٓٝررر١  ايهرررٛا ز  ٚ عررر

 ٚصبررررراٍ اجملررررراٍ ٖررررررا يف املطرررررتجُسٜٔ ٚمحاٜررررر١ ٚتػرررررذٝ 

 ا٫قتؿرررررا ١ٜ ايجرررررس٠ٚ ٖرررررٙ  عًررررر٢ا سفاٙظرررر  ايتُرررررٛز ؾررررٓاع١ 

 ٚا٫ضتػرررررررررازٟ ايفررررررررري ايررررررررردعِ ٚتكررررررررردِٜ ايهررررررررر ري٠،

ٞ  يؿرررررا   عاَررررر١  ٚايًٛدطررررري  ٌ  َصازعررررر  اأفرررررسا ً ) ايٓخٝررررر

ٌ  ٚإٔ ،(َٚٓػررررراُت ِ  ٖررررررا ٜػرررررُ  ايؿرررررعاب  ترررررريٌٝ ايررررردع

 .  يع٬ق١ا ذات اسبه١َٝٛ ازبٗات َ  ٚاملدسا٤ات

 يف خاؾر١  يًُٝراٙ،  َعازبر١  ضبٕات إْػا٤ إَها١ْٝ يف ايٓعس -05

 املٝرررراٙ ٖرررردز َررررٔ يًتخفٝررررف ؛ٚاحملافعررررات ايهررررت٣ املرررردٕ

 .  ايٓخٌٝ شزاع١ يف َٓٗا ٚا٫ضتفا ٠

 شزاعرررر١ َػررررازٜ  متٜٛررررٌ يف ا٫ضررررتجُاز فٛقرررر٢ َررررٔ اسبررررد -05

 َررررٔ تسفرررر  ٚاقررررش١ أ ا٤ مبعرررراٜري ذيررررو زبرررر   ٕٚ ايٓخٝررررٌ

ٞ  احملتررررررر٣ٛ َطرررررررت٣ٛ ّ  ،رٓرررررررت امٗل ٛ ٠ٚدررررررر احملًررررررر  ٚتًترررررررص

 .  ايعامل١ٝ باملٛاؾفات
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 يف ايتطررت  ظراٖس٠  اْتػراز  َٔ باسبد ايهف١ًٝ ايكٛاب   ْقٚ  -02

 يف ايٓخٝررررٌ شزاعرررر١ عًرررر٢ بايطررررً  املرررر٪ثس٠ ايعاًَرررر١ ا٭ٜرررردٟ

 .املًُه١

 ايتُٓٝررر١ ٚؾرررٓدٚم ايؿرررا زات ؾرررٓدٚم بسْررراَر َررر  ايتٓطرررٝل -91

ْٝ ايتُٛز َٓتذات يدعِ ايؿٓاع١ٝ  ا. ٚعاملْٝا ضبً

 احملترر٣ٛ ْطرر ١ ٚزفرر  ا٭دررٓي ا٫ضررتجُاز تػررذٝ  بررن اشٕايتررٛ -90

 .ايتُٛز ٚؾٓاع١ ايٓخٌٝ شزاع١ يف ٚايتٛظٝف احملًٞ

 ايتُرررررٛز يتؿررررردٜس ٚايًٛدطرررررت١ٝ ايتشتٝررررر١ برررررايُ ٢ٓ ا٫ٖتُررررراّ -99

 .َٚٓتذاتٗا

 ملرررد٠ ايتُرررٛز دررري ٚقررر  َٛمسٝررر١ عُايررر١ باضرررتكداّ ايطرررُا  -90

ٕ  ٚإٔ املٛمسٝر١،  اسبرر  عُاير١  غساز ع٢ً غٗسٜٔ،  ذيرو  ٜهرٛ

 .شزاع١ٝ تعا١ْٝٚ مجعٝات أٚ اضتكداّ غسنات عت

 يرر ع  ضبًٝرر١ ن رردا٥ٌ ايتُررس عًرر٢ ايكا٥ُرر١ ايؿررٓاعات  عررِ -94

 . ا٭ضعاز ازتفان ظٌ يف املطتٛز ٠ املٓتذات

 ٚايتٕرٜٛس  اي شرح  َهتر   خ٬ٍ َٔ ايتعًِٝ يٛشاز٠ َكرت   ٘فز  -98

ٔ  اي شجٝر١  ازبٗرٛ    ُْر د  بكسٚز٠ بٗا ٞ ايٚ سانرص امل َر  هساضر

 .ٚاسد٠ َع١ً ذب  ايتُٛز ٚإْتاز ايٓخٌٝ اع١بصز تٗتِايي 

 ايٓخٝررٌ عررٔ اي ٝاْررات أسرردخ تػررٌُ َعًَٛررات قاعررد٠ إْػررا٤ -92

 ايٓخٝرررٌ ضٛضررر١ عرررٔ ٚاشبرررتات ا٭حبررراخ ْٚترررا٥ر ،ٚايتُرررٛز

ٔ  ن از قؿـ ٚتٛثٝل ،هلا املختًف١ ٚاملطُٝات اسبُسا٤  ايطر

 . سٛهلا

 يؿررٓاع١ املٓتذرر١ يٮضررس َٚطررابكات تسٚػبٝرر١ َطررابكات عُررٌ -95

 أضرر٠ٛ يًعاملٝرر١ يتؿررٌ َعٝٓرر١ بػررسٚط بررايتُس  ٟضررعٛ نٝررو

 نٝرو  ايتػرٝص  ،(أَسٜها) ايدْٚات ،(ايُٓطا) نٝو بصاخس
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 َٓررتر تٕررٜٛس عًرر٢ ضررًٜٛا ايعُررٌ َرر  ٖٚهرررا،(.. بسٜٕاْٝررا)

ِٛ( ايهًٝذررا) ُٝطرر  اشبًررٝر، َٕٓكرر١ َررٔ أنررت ْٕررام عًرر٢ مي

 .اي١ايفِع املع١َٝ٬ امل٪ضطات خ٬ٍ َٔ ذيو ٚتعصٜص

 خًٝفرر١ دررا٥ص٠ غررساز عًرر٢ ضررًُإ املًررو باضررِ دررا٥ص٠ إْػررا٤ -95

 ايتؿدٜس، ٚيغصاز٠ ايصزاعٞ، ٚا٫بتهاز ايتُس يٓخٌٝ ايدٚي١ٝ

 .ايٓخٌٝ َٝاٙ ٚتسغٝد ايتُٛز، طبًفات َٔ ٚايتؿٓٝ 
 املٝرراٙ اضررت٬ٗى ٜفررٛم ايرري املٓرراطل يف ايٓخٝررٌ شزاعرر١ إٜكرراف -92

 اسفاٙظر  ا٫قتؿا ٟ، املس ٚ  ٟذ ايكٝاضٞ املْتاز عٔ ازبٛف١ٝ

 . املا١ٝ٥ ٠ايجسٚ ع٢ً

 تؿرردٜسيف  املتخؿؿرر١ ٚايػررسنات املسانررص ٚتػررذٝ   عررِ -01

 . اعاملْٝ َٚػتكاتٗا ايتُٛز ٚتطٜٛل

ّ  يًُٛا  اي٬ش١َ املعفا٤ات تكدِٜ -00  املؿرٓع١  ْؿرف  ٚاملرٛا   اشبرا

 املْتادٞ ايعٓؿس َهْٛات يف تدخٌ ايي ايؿٓ  تا١َ ٚاملٛا 

 يف ًُه١امل يتُٛز ايتٓافط١ٝ املٝص٠ يتشكٝل ؛َٚػتكاتٗا يًتُٛز

 .ايعامل١ٝ ا٭ضٛام

 املرررصازن َرررٔ نررر٣ٌ ٚٚاد رررات سكرررٛم ِٓع٢ُتررر إدرررسا٤ات ٚدرررٛ  -09

 ٚتػرسٜعات  بكرٛاْن  ضرٛا٤  سد ع٢ً زؿٔدٚامٗل رَٓتٚامٗل ٚاملطتجُس

 إ از٠ خرررر٬ٍ َررررٔ دازُترررر ،ايٓخٝررررٌ يكٕرررران َٓعُرررر١ ٚقٛاعررررد

 اسبهَٛر١  بن ق اب١ٝ َٓاطل بٗا تٛدد ٫ ٚاقش١ َػرتن١

 ٚاجملًرررظ ٚايصزاعررر١ ٚاملٝررراٙ  ٦ٝررر١اي ٚٚشاز٠ اشبررراف ٚايكٕررران

 .  ايع٬ق١ ذات ٚازبٗات يًٓخٌٝ، ايٛطي

ـّ إيهرت١ْٝٚ َٓؿ١ إْػا٤ -00 ٌ  شزاعر١  رب  ٚتطرٜٛل  ٚإْتراز  ايٓخٝر

ٌٓ فٝٗرررا ػبرررد ايتُرررٛز،  ٚاي اسرررح ٚاملطرررتجُس املرررصازن َرررٔ نررر



35

 –1029     
212 

 ايٓخٝررٌ عررٔ ايهافٝرر١ ٚاملعًَٛررات اي ٝاْرراَت ٚاملٗررتِ ٚاملطرر٪ٍٚ

 .ٚطبًفاتُٗا ٚايتُٛز

 ايف٦رات  نافر١  بن املتخؿؿ١ ايع١ًُٝ املعسف١ ْػس ٢عً ايعٌُ -04

 َهافشرر١ يف ٚاملقًُٝٝرر١ ايدٚيٝرر١ ازبٗررٛ  ملبررساش ؛املطررتٗدف١

 .  اسبُسا٤ ايٓخٌٝ ضٛض١

ٌ  ا٫ٖتُاّ -08 ٟ  عًر٢  يًتعرسف  اقتؿرا ١ٜ  درد٣ٚ   زاضرات  بعُر  َرد

 إَهاْٝرر١ َٚررد٣ ،ٚايتُررٛز ايٓخٝررٌ طبًفررات تؿررٓٝ  زحبٝرر١

 .ايٛطي ا٫قتؿا  ٢ًع ٚأثسٖا ا٫قتؿا ١ٜ يًهفا٠٤ ذبكٝكٗا

 ستررر٢ ايٓخٝرررٌ طبًفرررات يتذُٝررر  َتخؿؿررر١ َسانرررص إْػرررا٤ -02

ُٗٔت  .صاتشف٢َُ  ْقٚ  َ  ايتؿٓٝ  عًُٝات َٔ ٌط
 املتخؿؿر١  ايعًُٝر١  املعسف١ سْػْ  يف بدٚزٙ احملًٞ املع٬ّ قٝاّ -05

ٞ  ٚاملزغرا   املطرتٗدف١،  ايف٦رات  ناف١ بن ٔ  ايصزاعر ٍ  َر  خر٬

 شزاعررتِٗ َررٔ يكؿرر٣ٛا ا٫ضررتفا ٠ بأُٖٝرر١ املررصازعن إزغررا 

 يف ايتُررٛز ٚطبًفررات ٚطبًفاترر٘ مثررازٙ َررٔ ٚا٫ضررتفا ٠ يًٓخٝررٌ

 أٖررداف ذبكٝررل ٭دررٌ بايتعررإٚ ٚتررٛعٝتِٗ ،عدٜررد٠ ؾررٓاعات

   .املطتدا١َ ايت١ُٝٓ
 تصٜٚرررررد مب رررررا ز٠ ايكٝررررراّ عًررررر٢ املطررررر٪ٚي١ ازبٗرررررات سرررررح -05

 َررررٔ نافٝرررر١ بهُٝررررات اشبررررازز يف ايطررررعٛ ١ٜ ايطررررفازات

 ايتُرررٛز؛ َررر  دٓررر  إ  ادًٓ ررر نٗرررداٜا يتٛشعٗرررا ايهًٝذرررا

 َرررٔ ايطرررعٛ ١ٜ ٚاملٓتذرررات يًؿرررا زات ايرتٜٚرررر َرررٔ نٓرررٛن

 نترررراب تٛشٜرررر  ٚنررررريو يًتُررررٛز، املؿرررراس ١ ايؿررررٓاعات

ٟ  (املًُهررر١  يف املػررررٗٛز٠ ايتُرررٛز  أؾرررٓاف )  أؾرررردزت٘ ايرررر

 ايعسبٝررررررررر١ برررررررررايًغتن ٚايصزاعررررررررر١ ٚاملٝررررررررراٙ اي ٦ٝررررررررر١ ٚشاز٠

 .يًتُٛز ايدٚي١ٝ خًٝف١ جبا٥ص٠ فاش ٚايرٟ ،ظبًٝص١ٜٚامل
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 املعرا   قرسب  املٓاضر   َٛقعٗا ذبدٜد ٜتِ يًتُٛز َؿاْ  إقا١َ -02

 تفررتض ،....( املٓررٛز٠، املدٜٓرر١ ايدزعٝرر١،) ايتازؽبٝرر١ ايطررٝاس١ٝ

ِٚ  يًًٕ رر١ أبٛابٗرا   َرر  بايتٓطرٝل  املختًفرر١ ازبٓطرٝات  َررٔ ازٚيًرص

ٌّ ؼبترررٟٛ ايع٬قررر١، ذات ازبٗرررات  تشرررفَُ عًررر٢ َؿرررٓ  نررر

 . بايٓخٌٝ اشباؾ١ يٮْػ١ٕ س١ٝ ٚعسٚ 
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 )حضب احلزوف األظديُ(
  

  ِ(ز٥ٝظ اهل١٦ٝ املغساف١ٝ) . زٜا  ظب 

   .ِٖٝ(ايتكسٜس ََُعٍد) ع دٙ إمساعٌٝ إبسا     

 ّ .ايهس ٟ أضا١َ  

   .ٟايػ ٝهٞ ازباش 

   .ايتٜجٔ محد   

   .املاٍ بٝ  محص٠  

   .ايػاػبٞ محٝد 

   .ٖٝؼ بٔ خايد   

   .ايس ٜعإ خايد 

   .ايفٗٝد خايد  

   . ايدزٜظ شٜا 

 ايصٖساْٞ ايدس١ٝ ضعٝد. أ  

   .ايعُٛ ٟ ضعٝد  

   .ٕايٕفٌٝ ضًُٝا 

   .فاقٌ ؾدق١ 

   .ا٭محدٟ عا٥ػ١ 

 ايكٛؼبٞ . ع د اهللأ  

  املٕريٟ . ع د اهلل 

  اسبُٛ  ؾا  بٔ . ع د اهلل 

  اسبُٛ  ْاؾس بٔ . ع د اهلل 

   .بسُٖن ع ري  

   .ٕايعجُإ عجُا 

   .ًٞايٕخٝظ ع 
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 اي اشعٞ عًٝا٤ .أ 

   .اسبسبٞ فاٜص٠ 

 ايعذسٚؽ فا٥ص٠. أ  

   .(٢املًتك ز٥ٝظ) اسبازثٞ فٗد 

 ايكاضِ فٗد. أ 

   .اي هس فٛش١ٜ 

 ايدْدْٞ ضبُد. أ 

   .املػٝكض ضبُد  

   .املًشِ ضبُد 

   .احملٝا َطاعد  

 اي كُٞ ًَٕل. أ  

   .املٕريٟ َٓؿٛز 

   .ايعٝدإ َٗا  

   .املٓٝف َٗا  

 ٌعكٝ َٗا. أ 

  امل ازى ْ ٌٝ. أ 

 ايفاٜص ْٛز٠. أ 

   .ايغاَدٟ ْٛف 

   .ّع اع بٔ ؾا  ٖػا 

   .(ايتكازٜس زب١ٓ ز٥ٝط١) طٝ ١ ٚفا٤ 
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 كشاف األعالً
 

 421 ايطدٜسٟ سمحٔع د اي ا٭َري -

، 42، 51، 52 ضًُإ بٔ ضبُد ا٭َري -

552 

 55 غٛتريٜؼ إْْٔٛٝٛ -

 55 َانسٕٚ إمياٌْٜٛ -

 02، 51 َ اتس -

 500 ايسبٝع١ تٛفٝل -

 55 بٛيطْٛازٚ ريٜدا -

 54 بٛؽ دٛزز -

 551 شَإ سطاّ -

، 521، 526 ايػسٜفن اسبسَن خا ّ -

552 ،541 

 554 (ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً) اهلل زضٍٛ -

 61، 62 ضكساط -

 51 دٝٓ ٝٓ  غٞ -

 42 آبٞ غٝٓصٚ -

 551 ايعرٝرردؾر٬  ضبرُرد  -

 554 )زقٞ اهلل عٓٗا( عا٥ػ١ -

 62  طاي  أبٞ بٔ عًٞ -

 501 ايسغٝد ا٭محد ضبُد -

 452، 552، 01، 52 ضًُإ املًو -

 551، 511، 516 عصٜصع د اي املًو -

 540 ايعصٜص ع د بٔ اهلل ع د املًو -

 551 املًو فٝؿٌ -

 02، 42، 51، 52 ايعٗد ٚيٞ -

 12ٜاضس بٔ ع دايهسِٜ بهاز  -
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 كشاف األواكَ
 

 41، 45، 55 ا٭زدٓتن -

 512، 45 ض اْٝاإ -

 515 أضرتايٝا -

 511، 515 إضسا٥ٌٝ -

 550، 55، 45 فسٜكٝاإ -

 540، 21، 52، 54 أملاْٝا -

 514، 55 املَازات -

، 14، 55، 42، 52، 54 أَسٜها -

526 ،515 ،422 

 526 إظبًرتا -

 421، 511، 55، 25، 06، 52 أٚزٚبا -

 12، 21، 56،01، 52، 5 أٚضانا -

 511، 510، 46 إٜسإ -

 512، 42، 51، 54 إٜٕايٝا -

 55، 51 بازٜظ -

 510 تإبانط -

 514 اي شسٜٔ -

 54 بسين -

 455، 526، 25، 42، 54 بسٜٕاْٝا -

 54 آٜسع ٜٓظٛب -

 422 تسنٝا -

 421، 516، 511، 564 تْٛظ -

 510 ازبصا٥س -

 55، 45 فسٜكٝاإ دٓٛب -

 45، 56، 52 زٚضٝا -

 21 ضٛزٜا -

 45 ضٜٛطسا -

 21، 45، 40، 50 ايؿن -

 510 ايعسام -

 55 ُعُإ -

 42، 56، 54 فسْطا -

 510، 540، 65 فًٓٓدا -

 555 قٕس -

 511 نايٝفٛزْٝا -

 42، 55 نٓدا -

 516 ازبٓٛب١ٝ نٛزٜا -

 555 ايهٜٛ  -

 25، 54 يٓدٕ -

 422  َايٝصٜا -

 426، 516، 510 َؿس -

 452 ايُٓطا -

 512، 514، 55، 21 اهلٓد -

 542، 45 ٖٛيٓدا -

 51، 50، 54  ٚاغٕٓٔ -

، 40، 55، 51، 55  املتشد٠ اي٫ٜٛات -

545 

 12، 21، 56،01، 52، 5 ايٝابإ -

 21 ايُٝٔ -
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 د. فّد العزابٌ احلارثٌ -

-  

  
 (اهلًُٔ رًٓط) وعالٌ د. رياض جني -
 إبزاًِي البعًش د. -
 د. إحضاُ أبى حمًكُ -
 د. حاود الشزارٍ -
 د. خالد الزديعاُ -
 د. خالد بَ دًِش -
 د. ريي الفزياُ -
 الدريط عبد اهللد. سياد بَ  -
 د. عآشُ حجاسٍ -
 احلىىد  ٌاصز عبد اهللد.  -
 أ. فآشَ العجزوش -
 د. فّد الكاصي -
 أ. وطمل البكىٌ -
 املًٍفّا د. و -
 د. ٌبًن املبارك -
 د. وفاْ طًبُ -

 

  
 .األواٌُ العاوُ -
 .جلٍُ قيًُ األصبىع -
 .جلٍُ التكاريز الشّزيُ -
 .أصبار" ومتكِالمجٍُ التحيرييُ لمكاْ الضٍىٍ " -
 إدارَ احملتىّ. -
 المجاُ املؤقتُ. -
 خدوات إداريُ وضاٌدَ. -
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