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 العـبم التعليـــن مبراحـــــــــل العلــــــــوم هنبهــــج
 البيئيـة اإلنسـبن وحقـوق

 املًؼّ

3 

 ايعًّٛ نتب ضبت٣ٛ يف  ايب١ٝ٦ٝ اإلْوإ سكٛم تٓاٍٚ َـ٣ ع٢ً ايتعلف ايبشح ٖـف

 ايكٝاّ ػالٍ َٔ, اي١ُٝٓٝ ازبُٗٛك١ٜ يف( ايجا١ْٜٛ, األهاه١ٝ)ايعاّ ايتعًِٝ مبلاسٌ

 :اآلت١ٝ باإلدلا٤ات

 مبلاسٌ ايعًّٛ نتب يف تٓاٚشلا ايٛادب ايب١ٝ٦ٝ ْوإاإل سكٛم مبباؿئ قا١ُ٥ بٓا٤ -

 ايب١ٝ٦ٝ اإلْوإ سبكٛم صباالت هبع١ يف ُٓفت,  ب٦ًٝٝا سكًا توعني َٔ تهْٛت, ايعاّ ايتعًِٝ

. 

 ٚسـ٠(175)بع ُٓفت, ؿكهًا(753) ؿكٚهٗا عـؿ بًؼ ايعًّٛ نتب ضبت٣ٛ ذبًٌٝ -

 اإلْوإ سكٛم قا١ُ٥ ٤ٛٓ ع٢ً,  ايعاّ ِايتعًٝ مبلاسٌ َـكهًٝا نتابًا(24) يف ٚكؿت,  ؿكاه١ٝ

 -:ًٜٞ َا ايٓتا٥ر أظٗلت ٚٓـ, ايوابك١ ايب١ٝ٦ٝ

 ع١ٓٝ) ايعًّٛ نتب ضبت٣ٛ ُٓٔ ايب١ٝ٦ٝ اإلْوإ سكٛم تٓاٍٚ يف ٓعفًا ٖٓاى إٔ -

 املوت٣ٛ ع٢ً ايتهلاكات امجايٞ َٔ%( 12.72) بٓوب١,  تهلاكًا(893) تهلاكٖا بًؼ سٝح( ,ايبشح

 . ايعاّ

 سٝح,  ايعًّٛ نتب َكـ١َ يف دا٤"  ايجاْٟٛ ايجايح يًِف األسٝا٤ ابنت" إٔ -

 نتاب دا٤ املكابٌ يف%(. 10.29) بٓوب١, تهلاكًا(723) تهلاكٖا بًؼ,  سكًا( 64) ضبتٛاٙ تُٔٔ

 تُٔٔ سٝح,  ايعًّٛ نتب تلتٝب يف األػرل٠ امللتب١ يف ايجاْٟٛ ايجاْٞ يًِف ايفٝنٜا٤

 .ايعاّ ايتهلاكات امجايٞ َٔ%(0.84) بٓوب١, تهلاكًا(59) تهلاكٖا بًؼ سكًا(23) ضبتٛاٙ

- ّٔٝ  اسبُا١ٜ تظًٗا ب١٦ٝ يف اسبٝا٠ حبل اشباْ اشباَى اجملاٍ إٔ ايتشًٌٝ ب

%( 2.9) بٓوب١,  ؿكهًا( 22) تٓاٚيت٘ اييت ايـكٚي عـؿ بًؼ إف, تًُٔٝٓا األٓعف ٖٛ ايكا١ْْٝٛ

 يف اسبٝا٠ حبل ٚاشباْ ايوابع اجملاٍ ٕأ ٚدـ املكابٌ يف.  ايبشح ع١ٓٝ ايـكٚي صبُٛع إىل

 سٝح, تًُٔٝٓا األنجل ٖٛ بٗا ٚايتٛع١ٜٛ ايب١ٝ٦ٝ ايجكاف١ ٌْل يف املٌاكن١ فٝٗا تتاغ ب١٦ٝ

 ايتُٛٝات َٔ عـؿ إىل ايباسح ػًّ ايٓتا٥ر ٤ٛٓ ٚيف%(.97.34) بٓوب١,  ؿكهًا(733) تٓاٚي٘

 .ٚاملكذلسات

 املكًشٞ ضبُـ ع٢ً ٜاهني.ؿ

 املواعـ ايعًّٛ تـكٜى ٚطلم املٓاٖر أهتاف

 ٚايٓفو١ٝ ايذلب١ٜٛ ايعًّٛ قوِ ٚك٥ٝى

 إب داَع١ - بايٓاؿك٠ ايذلب١ٝ ن١ًٝ
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 :  َكععـ١َ 

ٜٓفلؿ اإلْوإ عٔ غرل٠ َٔ املؼًٛقات مبذُٛعع١ َعٔ ايوعُات ايعيت تعلتبي بهبٝعتع٘ اإلْوعا١ْٝ , ٚ ًُع١                  

باعتباكٖا متجٌ صبُٛع١ َٔ املعاٜرل ٚاملباؿئ األهاهع١ٝ ايعيت   َٔ اسبكٛم اييت تٓبجل عٔ نٕٛ اإلْوإ إْواًْا 

ٛا بـْٚٗا بهلا١َ نآؿَٝني, ٖٚٞ يٝوت َٓش١ ؼبل يإلْوإ إٔ ٜتِلف فٝٗا , فٝعهٝٗا ال ميهٔ يًبٌل  إٔ ؼبٝ

فإٕ َٔ عٓا١ٜ اهلل باإلْوإ ٚتهلمي٘ ي٘ إٔ ػًك٘ ٚعِِ ؿَ٘ َٚاي٘  –إٕ ًا٤  –أٚ ميٓعٗا عٓ٘  –إٕ أكاؿ -يػرل٠ 

ْوععإ إٔ ٜعععٍٝ ٚعلٓعع٘ , ٚأسععاف نافعع١ سكٛقعع٘ بايِععٝا١ْ , ٚٓععُٓٗا بععاألَٔ عًٝٗععا . ٚشلععقا أُععبض َععٔ سععل اإل  

 سٝات٘ نلميًا نُا أكاؿ ي٘ اهلل إٔ ٜعٍٝ يف ب١٦ٝ ْظفٝ٘ ٚآَٓ٘ ػاي١ٝ َٔ املًٛثات ٚمبا ٜتفل َع إْواْٝت٘ .

ٚتٛاُاًل يقيو ايتهلِٜ ْنيت ايٌلا٥ع اييت تًِض ساي٘ ٚذبكل هعاؿت٘ ٚذبفظ سكٛق٘ , ثِ دا٤ت املٛاثٝل      

يععيت أنععـت عًعع٢ سكععٛم اإلْوععإ عاَعع١ ٚايب٦ٝعع١ ػاُعع١ , ٚبايتععايٞ   ٚاالتفاقٝععات ٚاملععتمتلات ايـٚيٝعع١ ٚاإلقًُٝٝعع١ ا 

اعبِععلت دٗععٛؿ اجملتُععع ايععـٚيٞ يف ْهععام اسبًععٍٛ ايوٝاهعع١ٝ ٚايكاْْٛٝعع١ ٚايتهٓٛيٛدٝعع١ , ٚنعع ٕ اإلًععهاي١ٝ يف    

أم١َ اسبكٛم ٖٞ إًعهاي١ٝ ِْعْٛ ٚتكٓٝع١ , ٚيف ايٛاقعع ٖعٞ أمَع١ ْفعٛي أغفًعت أٚ نعاؿت ؿٚك ايذلبٝع١ ٚايتعًعِٝ            

َٛاد١ٗ االْتٗاى ايـا٥ِ سبكٛم اإلْوإ بذلب١ٝ اإلْوعإ ٚإععـاؿٙ عًع٢ عبعٛ ميهٓع٘ َعٔ اربعاف َبعاؿئ         ايفاعٌ يف 

سكٛم اإلْوإ عاَ٘ ٚايب١ٝ٦ٝ ػا١ُ أهوعًا تكعاّ عًٝٗعا سٝاتع٘ , فبايذلبٝع١ ٚايتعًعِٝ ْععـ ايٓعاي إععـاؿًا ٜٗٝعتِٖ           

ٌعهٌ ٖعقٙ ايجكافع١ ٚايعٛعٞ بتًعو      ع٢ً إٔ ٜتُجًٛا َبعاؿئ ٚقعِٝ تًعو اسبكعٛم يف سٝعاتِٗ . َٚعٔ ثعِ ٜٓبػعٞ إٔ ت        

اسبكٛم َهًْٛا ك٥ٝوًا َٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ محا١ٜ ٚتعًًُٝا ٚتهبٝكًا. فايباسجٕٛ ٜعتكـٕٚ إٔ ايذلب١ٝ ٚٚهًٝتٗا 

تًعب ؿٚكًا نبرلًا يف ايتٜٓٛل حبكٛم اإلْوإ عاَ٘ ٚايب١٦ٝ  –املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ َٚٓٗا: َٓاٖر ايعًّٛ  –ايل٥ٝو١ 

ٕ   (ايفهععل ٚايٛدععـإ ٚايوععًٛى. )   ػاُعع١ ٚتجبٝتٗععا يف   مثعع١ عالقعع١ بععني املٓععاٖر      .ػاُعع١  أ

ْتععا٥ر ايـكاهععات   أنـتععٖ٘ٚععقا َععا  , ايتعًُٝٝعع١ ٌْٚععل ثكافعع١ اسبكععٛم ٚتعًُٝٗععا يف طبتًععف امللاسععٌ ايتعًُٝٝعع١     

ايععـْٞ  ؿكاهع١ ثٓعا٤ ععٛؿ٠ عبعـ ايعلمحٔ      , ( 2004ؿكاهع١ َِعهف٢ طٓهعاٟٚ )   ,( 2002ؿكاه١ ًبٌ بـكإ )  ايتاي١ٝ 

االٖتُععاّ بٌٓععل ثكافعع١  إٔ إىل(163, 2011َععٔ ؿكاهعع١ )يف :َِععهف٢ طٓهععاٟٚ  أنجععلنُععا تٌععرل ْتععا٥ر , ( 2007)

دبععاٙ  ١َوععتٚيَٝٚععٔ ثععِ ٜفععل  ٖععقا   ,  اسبكععٛم ٚتعًُٝٗععا ؼبكععل يععـ٣ املععتعًُني ايععٛعٞ بٗععا ٚايعهععى ُععشٝض      

ٍٛ بععـّ ٚدعٛؿ اكتبعاف بعني     نٌ سوب ربِِ٘ ٚطبٝعع١ َٓٗذع٘ ٜٚبهعٌ ايكع     األَلاملعًُني عبٛ االٖتُاّ بٗقا 

ّ    املٓاٖر ايتعًُٝٝع١ مبعا   ٕ ٚسكعٛم   ,فٝٗعا َٓعاٖر ايعًعٛ ٚايب٦ٝٝع١ ػاُع١ . ٚقعـ أظٗعلت ؿكاهع١ يف ععاّ        عاَع١  اإلْوعا
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ّ مللُـ محا١ٜ سكٛم اإلْوإ ١٦ٖٝٚ ايـفاع عٔ املٛاكؿ ايهبٝعع١ يف ٚاًعٓهٔ األَلٜهٝع١ إٔ سعاالت اْتٗعاى      1996

 (.    2012ٛخ ايب٦ٝٞ ع٢ً نٌ املوتٜٛات )ع٢ً ٌٖاّ, سكٛم اإلْوإ َلتبه١ بايتـٖٛك ٚايتً

َٚعععٔ ٖٓعععا تعععدلم سكعععٛم اإلْوعععإ عاَععع١ ٚايب٦ٝٝععع١ ػاُععع١ , نٛاسعععـ٠ َعععٔ ايكٔعععاٜا ايذلبٜٛععع١ املُٗععع١ يف ٖعععقا             

ايٛقعععععت , األَعععععل ايعععععقٟ ؼبعععععتِ عًٝٓعععععا تٔعععععُني ٖعععععقٙ اسبكعععععٛم يف املٓعععععاٖر ايتعًُٝٝععععع١ َٚٓٗعععععا َٓعععععاٖر ايعًعععععّٛ   

يععععععو اْهالقععععععًا َععععععٔ إٔ ايععععععتعًِ عععععععٔ اسبكععععععٛم ٜععععععتؿٟ َباًععععععل٠ إىل إؿكاى       بهافعععععع١ امللاسععععععٌ ايتعًُٝٝعععععع١ , ٚف  

ايٛادبععععات ايٓادبعععع١ عععععٔ تًععععو اسبكععععٛم . ٖٚععععٛ َععععا ؼبكععععل يف ايٓٗاٜعععع١ ٓععععُإ تعاَععععٌ اإلْوععععإ َععععع ب٦ٝتعععع٘             

َٚهْٛاتٗععععا بايٌععععهٌ ايععععقٟ ٜهفععععٌ سسوععععٔ اهععععتػالشلا , ٚاهععععتُلاك تٛامْٗععععا ٚتُٓٝتٗععععا بٌععععهٌ َوععععتـاّ ٜٔععععُٔ         

 تكب١ًٝ َٔ بين دٓو٘ .كفاٖٝت٘ ٚكفا١ٖٝ األدٝاٍ املو

تععععععع هٝوًا عًعععععع٢ َععععععا تكععععععـّ تٛيرععععععـ يععععععـ٣ ايباسععععععح إسوععععععاي بٔععععععلٚك٠ ٚٓععععععع قا٥ُعععععع١ حبكععععععٛم اإلْوععععععإ               

ايب٦ٝٝعععععععع١ ايٛادععععععععب تٔععععععععُٝٓٗا يف َٓععععععععاٖر ايعًععععععععّٛ مبلاسععععععععٌ ايتعًععععععععِٝ ايعععععععععاّ )األهاهعععععععع١ٝ , ايجاْٜٛعععععععع١ ( ,   

ٓعععععععاٖر َٚعععععععٔ ثعععععععِ تكعععععععِٜٛ َٓعععععععاٖر ايعًعععععععّٛ عًععععععع٢ ٓععععععع٥ٛٗا يًتععععععععلف عًععععععع٢ ٚاقعععععععع تٔعععععععُٝٓٗا يف ٖعععععععقٙ امل         

ايتعًُٝٝععععععع١ باعتباكٖعععععععا َعععععععٔ األٚيٜٛعععععععات األهاهععععععع١ٝ ٚايهفًٝععععععع١ حبُاٜععععععع١ سكعععععععٛم األفعععععععلاؿ ٚمبعععععععا ٜتعععععععٛا٤ّ         

ٚايتٛدععععععععع٘ ايعععععععععـٚيٞ ٚاإلقًُٝعععععععععٞ يف ٖعععععععععقا ايوعععععععععٝام , ٚيتِعععععععععبض ٖعععععععععقٙ اسبكعععععععععٛم ٚادبعععععععععًا ٚطٓٝعععععععععًا عًععععععععع٢   

ايـٚيععععععععع١ َٚتًعععععععععلًا إػبابٝعععععععععًا يف ٖعععععععععقا اجملعععععععععاٍ , ػُِٛعععععععععًا بععععععععععـ إٔ أُعععععععععبشت نعععععععععجرلًا َعععععععععٔ ايبًعععععععععـإ    

أطلافعععععععًا يف َعاٖعععععععـات ؿٚيٝععععععع١ َٛٓعععععععٛعٗا سكعععععععٛم اإلْوعععععععإ ٚايب٦ٝععععععع١ , ٖٚعععععععٛ َعععععععا ؼبُعععععععٌ    َٚٓٗعععععععا بالؿْعععععععا 

 ٖقٙ ايـٍٚ َٚٓٗا ايُٝٔ ايتناَات قا١ْْٝٛ ٚهٝاه١ٝ ٚتلب١ٜٛ دباٙ اجملتُع ايـٚيٞ .

 ٚبايتايٞ أَهٔ يًباسح ذبـٜـ ٌَه١ً ايبشح نُا ًٜٞ :      

 ٘ايتايٞ: تتُجٌ ٌَه١ً ايبشح يف ايوتاٍ ايل٥ٝوٞ :ٌَه١ً ايبشح ٚأه٦ًت  

َععععا َععععععـ٣ تٓععععاٍٚ ضبتعععععع٣ٛ نتععععب ايعًععععععّٛ )باعتباكٖععععا ٚثٝكعععع١ املععععٓٗر املهتٛبعععع١ ( مبلاسععععٌ ايتعًععععِٝ ايععععععاّ   ))    

 . (()األهععاهٝعع١, ايجاْٜٛع١ ( سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ؟ 

 : ُٖا  ٕٜٚتفلع َٓ٘ هتاال          

عًعععّٛ مبلاسعععٌ ايتعًعععِٝ ايععععاّ  َعععا سكعععٛم اإلْوعععإ ايب٦ٝٝععع١ ايعععيت ميهعععٔ تٓاٚشلعععا يف ضبتععع٣ٛ نتعععب اي    -1

)األهاه١ٝ, ايجا١ْٜٛ ( يف ازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ ؟.

َا َـ٣ تٓاٍٚ ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ مبلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ )األهاه١ٝ, ايجا١ْٜٛ ( ٖقٙ اسبكٛم؟ . -2
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 ٜٗـف ايبشح اسبايٞ إىل :أٖـاف ايبشح : 

ب ايعًّٛ مبلاسعٌ ايتعًعِٝ ايععاّ    إعـاؿ قا١ُ٥ حبكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ايٛادب تٛافلٖا يف ضبت٣ٛ نت -1

)األهاه١ٝ, ايجا١ْٜٛ ( يف ازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ. 

ايهٌععف عععٔ َععـ٣ تععٛافل سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝععع١ يف ضبتعع٣ٛ نتععب ايعًععّٛ مبلاسععٌ ايتعًععِٝ ايععععاّ             -2

)األهاه١ٝ, ٚايجا١ْٜٛ( يف ازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 تتبـ٣ أ١ُٖٝ ٖقا ايبشح يف ايتايٞ: :أ١ُٖٝ ايبشح  

ح قا١ُ٥ َٛٓٛع١ٝ حبكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ, ميهٔ َٔ ػالشلا ذبًٌٝ ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ ٜٛفل ايبش -1

مبلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ يف ازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ, ٚاسبهِ ع٢ً َـ٣ تٓاٚشلا ٖقٙ اسبكٛم. 

ٜسًكعععععععع٢ ايبشععععععععح اسبععععععععايٞ ائعععععععع٤ٛ عًعععععععع٢ قٔعععععععع١ٝ تعًُٝٝعععععععع١ ٚتلبٜٛعععععععع١ َُٗعععععععع١ , األَععععععععل ايععععععععقٟ         -2

ملٓعععععععاٖر ايتعًُٝٝععععععع١ َٚٓٗعععععععا َٓعععععععاٖر ايعًعععععععّٛ بهافععععععع١  ؼبعععععععتِ عًٝٓعععععععا تٔعععععععُني ٖعععععععقٙ اسبكعععععععٛم يف ا

امللاسععععععععٌ ايتعًُٝٝعععععععع١ , ٚفيععععععععو اْهالقععععععععًا َععععععععٔ إٔ ايععععععععتعًِ عععععععععٔ اسبكععععععععٛم ٜععععععععتؿٟ َباًععععععععل٠ إىل   

إؿكاى ايٛادبات ايٓادب١ عٔ تًو اسبكٛم . 

ٜععععٛفل ايباسععععح اهععععتبٝإ َٛٓععععٛعٞ ميهععععٔ اسبِععععٍٛ َععععٔ ػاليعععع٘ عًعععع٢ املعًَٛععععات املتِعععع١ً مبذععععاٍ      -3

١ يف ضبتععععع٣ٛ نتععععب ايعًعععععّٛ بهافعععع١ امللاسعععععٌ ايتعًُٝٝعععع١ يف ايعععععُٝٔ    تععععٛافل سكععععٛم اإلْوعععععإ ايب٦ٝٝعععع   

ٚاييت هتـفع بايكا٥ُني بإعـاؿ ايهتب ايـكاه١ٝ املؼتًف١ يف تُٔٝٓٗا ٖقٙ ايهتب.

ٜعععععـ ايبشععععح بـاٜعععع١ يـكاهععععات ٚحبععععٛخ َوععععتكب١ًٝ يف صبععععاٍ سكععععٛم اإلْوععععإ ايب٦ٝٝعععع١ يف ايععععُٝٔ ,         -4

ىل ؿكاهععععع١ ٖعععععقٙ اسبكعععععٛم ٓعععععُٔ    َٛٓعععععٛعًا تِعععععـ٣ إ  –عًععععع٢ سعععععـ عًُععععع٘    –إف مل ػبعععععـ ايباسعععععح  

َٓعععععاٖر ايعًعععععّٛ بهافععععع١ امللاسعععععٌ ايتعًُٝٝععععع١ , يعععععقا ميهعععععٔ إٔ ٜععععععـ َعععععٔ ايبشعععععٛخ اسبـٜجععععع١ يف ٖعععععقا    

اجملاٍ . 

ٜعع تٞ ايبشععح يتًبٝعع١ ايعـٜععـ َععٔ املععتمتلات ٚاالدباٖععات ايـٚيٝعع١ ٚاإلقًُٝٝعع١ ايععيت تٓععاؿٟ ب ُٖٝعع١ ٖععقٙ     -5

ا١ٜ ٚتعًًُٝا ٚتهبٝكًا . اسبكٛم ٚؿٚك محاٜتٗا يف اهتكلاك ب١٦ٝ اسبٝا٠ ايهدل٣ مح

 :ٜسذل٣ ايبشح يف إطاك اسبـٚؿ اآلت١ٝ: سـٚؿ ايبشح  

ذبـٜـ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ فكي ؿٕٚ اسبكٛم األػل٣ ٚؿٕٚ ٚادبات٘ عبٛ ايب١٦ٝ .- .1
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, ؿٕٚ نتب املٛاؿ ايـكاه١ٝ األػل٣ بامللاسٌ ايتع١ًُٝٝ األهاهع١ٝ ٚايجاْٜٛع١ ؿٕٚ    ذبًٌٝ نتب ايعًّٛ .2

ّ .2014/  ١ٝ2013 األػل٣ , ٚاملكلك٠ يًعاّ ايـكاهٞ امللاسٌ ايتعًُٝ

, ٚأٌْعه١ إثلا٥ٝع٘ , أهع١ً٦ , ٚايلهعّٛ , األًعهاٍ ايعٛاكؿ٠ يف        ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ :َعٔ َعاؿ٠ ٌَعلٚس١    .3

نتب ايعًّٛ ع١ٓٝ ايبشح .

ٛ   ١ٜلُـ ايبشح اجملاالت ايل٥ٝو١ٝ سبكٛم اإلْوإ ايب٦ٝٝ َٔ سٝح ف٦ات ايتشًٌٝ: .4 عًٝع٘   َٟٚعا ذبتع

م ب١ٝ٦ٝ فلع١ٝ يف نتب ايعًّٛ مبلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ. َٔ سكٛ

ٜوتؼـّ ايبشح ايه١ًُ ٚاملٛٓٛع ٚسـتني يًتشًٌٝ .  َٔ سٝح ٚسـ٠ ايتشًٌٝ: .5

  :َِهًشات ايبشح 

ٖععععععٞ دععععععن٤ َععععععٔ سكععععععٛم اإلْوععععععإ بٌععععععهٌ عععععععاّ , ٖٚععععععٞ عًعععععع٢ ْفععععععى ايـكدعععععع١ َععععععٔ            اسبكععععععٛم ايب٦ٝٝعععععع١ : 

ايب٦ٝٝعععععععع١ ٚٓععععععععُاْٗا يععععععع٘ ٜعععععععععين أْعععععععع٘  األُٖٝععععععع١ سبكععععععععٛم اإلْوععععععععإ , ٚسِعععععععٍٛ اإلْوععععععععإ عًعععععععع٢ سكٛقععععععع٘    

هعععععععععٝهٕٛ قعععععععععاؿكًا عًععععععععع٢  اكهععععععععع١ ؿٚكٙ يف اسبٝعععععععععا٠ ٚاملٌعععععععععاكن١ ايفاعًععععععععع١ يف عًُٝععععععععع١ اإلْتعععععععععاز )امحعععععععععـ        

( . ٚقععععععععععـ دععععععععععا٤ت اسبكععععععععععٛم ايب٦ٝٝعععععععععع١ يف تِععععععععععٓٝف اإلعععععععععععالٕ    209,  2003ايًكععععععععععاْٞ , فاكععععععععععع١ ضبُععععععععععـ ,  

(( ))ايعععععععاملٞ سبكعععععععٛم اإلْوعععععععإ  

ّ يف ايف٦عععععععع١ ايجايجعععععععع١ : ٚايععععععععيت توعععععععع٢ُ 1948بٓتعععععععع٘ ازبُعٝعععععععع١ ايعاَعععععععع١ ي َععععععععِ املتشععععععععـ٠ يف عععععععععاّ ايععععععععقٟ ت
ٚتٌععععععععٌُ سعععععععل ايععععععععٍٝ يف ب٦ٝعععععععع١ ْظفٝععععععع٘ َِٚعععععععع١ْٛ  َعععععععٔ ايتععععععععـَرل      ((ازبٝعععععععٌ ايجايعععععععح َععععععععٔ اسبكعععععععٛم   ))

ٚايتعلٜعععععععععععععف اإلدلا٥عععععععععععععٞ سبكعععععععععععععٛم . ٚاسبعععععععععععععل يف ايتُٓٝععععععععععععع١ ايجكافٝععععععععععععع١ ٚايوٝاهععععععععععععع١ٝ ٚاالقتِعععععععععععععاؿ١ٜ  

 :  اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ

ا ايباسعععععععععح إدلا٥ٝعععععععععًا ب ْٗعععععععععا : صبُٛعععععععععع١ َعععععععععٔ املععععععععععاٜرل أٚ ايكعععععععععِٝ أٚ املبعععععععععاؿئ األهاهععععععععع١ٝ        ٜعلفٗععععععععع      

ايععععععععيت تععععععععٛفل يإلْوععععععععإ إٔ ٜتُتععععععععع بععععععععايعٍٝ يف ب٦ٝعععععععع١ ْظٝفعععععععع١ ٚآَٓعععععععع٘ , ٚيف ظععععععععٌ تُٓٝعععععععع١ َوععععععععتـا١َ           

تهفععععععععععٌ يعععععععععع٘ سكععععععععععٛم اسبايٝعععععععععع١ ٚاملوععععععععععتكب١ًٝ , يف ايعًععععععععععِ ٚاملعلفعععععععععع١ ٚ ٚايػععععععععععقا٤ ٚايوععععععععععهٔ , ٚايِععععععععععش١  

تِعععععععععاؿ١ٜ ٚايب٦ٝٝععععععععع١ ٚايوٝاهععععععععع١ٝ , ٚمبعععععععععا ٜهفعععععععععٌ أٜٔعععععععععًا ايتٛافعععععععععل َعععععععععع   ٚايلفاٖٝععععععععع١ االدتُاعٝععععععععع١ ٚاالق

ايهبٝععععععععع١ ٚمحاٜعععععععع١ ايب٦ٝعععععععع١ , ٜٚععععععععل٣ اشبععععععععدلا٤ باملٓععععععععاٖر بٔععععععععلٚك٠  تٔععععععععُٝٓٗا يف املٓععععععععاٖر ايتعًُٝٝعععععععع١        

 َٚٓٗا َٓاٖر ايعًّٛ يتعًُٝٗا يًُتعًُني يف َلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ بازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ .

 :بععك١اإلطععاك ايٓععظعلٟ ٚايـكاهعات ايععوا
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ٜوععتٓـ ايبشععح ايذلبععٟٛ ازبٝععـ إىل إطععاك ْظععلٟ ٚآععض ًٚععاٌَ ٜعُععٌ عًعع٢ تٛدٝعع٘ أعُععاٍ ايبشععح ٜٚكععـّ َععدلكًا    

َٔ ايـكاهات ٚايبشٛخ ايوابك١ فات ايعالق١ مبٛٓٛع ايبشح ,ٚبٓعا٤   ـعًًُٝا يهٌ ضبٛك َٔ ضباٚكٙ , ٚاىل ايعـٜ

 ع٢ً فيو فإٕ ٖقا ازبن٤ َٔ ايبشح هٝتٓاٚشلُا نُا ًٜٞ : 

 ٜوتعل  ايبشح ايعـٜـ َٔ ايٓكاف اييت ميهٔ إمجاشلا مبشٛكٜٔ ُٖا  :  ك ايٓظلٟ يًبشح :اإلطا 

ايذلب١ٝ ٚايب١٦ٝ.  احملٛك األٍٚ:

 سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ َٚباؿ٥ٗا األهاه١ٝ.   احملٛك ايجاْٞ:

فايب١٦ٝ تعاْٞ , ٚىل ا الًو فٝ٘ إٔ اإلْوإ أُبض ايّٝٛ ٖٛ ٌَه١ً ايب١٦ٝ األ :  ايذلب١ٝ ٚايب١٦ٝ: احملٛك األٍٚ

. ٚأػًعت بتٛامْاتٗعا   , ٚقٝـت طاقاتٗا ٚإَهاْٝاتٗا, َٔ األٌْه١ ايبٌل١ٜ املتعـؿ٠ اييت قٝـت قـكتٗا ع٢ً ايعها٤ 

أُبض ايّٝٛ ٜوع٢ داٖـًا إىل محا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ ْفو٘ , نإ ؼباٍٚ يف ايبـا١ٜ محا١ٜ ْفو٘ َٔ ايب١٦ٝ  ٕفبعـ أ

٦ٝعع١ َععٔ اإلْوععإ (  إٔ ايب٦ٝعع١ أُععبشت يف َٛقععف ٓعععٝف ٚإٔ اإلْوععإ ٖععٛ   ٚال ٜفٗععِ َععٔ ٖععقا ايكععٍٛ )محاٜعع١ ايب 

ٚفيعو عٓعـَا متهعٔ    , فعٌ اإلْوإ ْفو٘ ايٚيهٔ , ,بٌ إٔ ٖقٙ ايب١٦ٝ أُبشت ػهلًا ع٢ً اإلْوإ  الن.ايكٟٛ 

ْععتر عٓٗععا , وععتعٌُ املععٛاؿ بتهٓٛيٛدٝععا َوععتشـث١ ٚضبوعع١ٓ ٜٚأُععبض  , ايعععٍٝ يف ب٦ٝعع١ َععٔ ُععٓع٘ اإلْوععإ َععٔ 

, ٚأْتر َٛاؿًا غلٜب١ ععٔ األْظُع١ ايب٦ٝٝع١    , ؿٚكات ٚهالهٌ ايب١٦ٝ ايهبٝع١ٝ ع٢ً اهتٝعابٗا ٠ ات تفٛم قـكطبًف

ٖٚٓعععا ٚاأليٝععاف ايِععٓاع١ٝ    , ٚايبالهععتٝو  , مل ٜوععبل  إٔ ناْععت ٓععُٔ َهْٛاتٗععا َجععٌ : املبٝعععـات ايهُٝٝا٥ٝعع١       

ٚيهٓ٘ مل ٜـك إٔ فيو اإلْوإ هٝ تٞ  ((١ازب١ًُ اييت قاشلا أسـ عًُا٤ ايٓفى ))إٔ اإلْوإ ٚيٝـ ايب٦ٝ تتشكل

 -عع 2001  , امللنعن ايكعَٛٞ يًبشعٛخ    )  "قعاتاًل يًب٦ٝع١  "عًٝ٘ ّٜٛ َعٔ األٜعاّ ٜٚععل تًعو األلّ ايعيت ٚيـتع٘ ِٜٚعبض        

يكعـ أؿ٣ ايتعاَعٌ غعرل ايعكالْعٞ يإلْوعإ َعع ايب٦ٝع١ إىل ظٗعٛك         . ( 2012,ٜاهٝععٔ املكًشعٞ   -2010 ,كاتب ايوعٛؿ

ٚفيو عٓـَا بـأ اإلْوعإ  . ٚع٢ً أِٖ َهْٛاتٗا ٖٚٛ اإلْوإ , ات آثاك َـَل٠ ع٢ً ايب١٦ٌَٝهالت ب١ٝ٦ٝ ػهل٠ ف

ٖعٛ سٝعح بعات اإلْوعإ يف عِعل      , ٌٜعل خبهل ايتًٛخ عٓـَا بـأت ايب١٦ٝ تقٜك٘ َٔ ايه ي ْفو٘ ايقٟ أهعكاٖا  

ْوعإ أُعبض يف ؿا٥عل٠    َٚعٔ ثعِ فعإٕ اإل    ايِٓاع١ ٜتٓفى اشلعٛا٤ املًعٛخ ٌٜٚعلب املعا٤ املًعٛخ ٜٚ نعٌ ايهععاّ املًعٛخ        

ٚباإلْوعإ ٜعتِ ايكٔعا٤     ايب١٦ٝ داْٞ ٚصبين عًٝ٘ فٗٛ ٓش١ٝ هًٛنٝات٘ اشباط٦ع١, فُعٔ اإلْوعإ دعا٤ ايتًعٛخ     

َٚٔ أِٖ أهعايٝب املٛادٗع١ ٚٓعبي ايوعًٛى      ع٢ً ايتًٛخ َٚكا١َٚ أهباب٘ , ٚبايتايٞ فايٛعٞ اإلْواْٞ باملٌه١ً  

ايتٛامٕ بني احملافظ١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚايتُٓٝع١ )امللنعن ايكعَٛٞ    بايذلنٝن ع٢ً ايت١ُٝٓ ايبٌل١ٜ ن هاي إلسـاخ 

ٕ ؼبكعل تٛامْععًا بعني َتهًباتعع٘   أَٚعٔ ثععِ ٚدعب عًعع٢ اإلْوعإ    . ( 2013 , ألػلٜعات ٚ  كقبععإْعُع١   -2001,يًبشعٛخ  

َٚعٔ ٖٓعا تعدلم أُٖٝع١      .ٚبعني قعـك٠ ايب٦ٝع١ عًع٢ ايعهعا٤      ٚتهًعات٘ االهعتٗالن١ٝ املتناٜعـ٠ َعع ايُٓعٛ ايوعهاْٞ,     
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٘      عًععِٝ ٚايتجكٝععف ايت ٕ فيععو ٖععٛ املععـػٌ   أل ,ٚايتٓععٜٛل ٚايععٛعٞ بكٔععاٜا عالقعع١ اإلْوععإ بب٦ٝعع١ ٚسكٛقعع٘ ٚٚادباتعع

عتععدل عالقعع١ ايفععلؿ يععقا تس .عُايعع٘ ٚهععًٛنٝات٘ ٚقلاكاتعع٘ عًعع٢ ايب٦ٝعع١ أايوععًِٝ يذلًععٝـ هععًٛن٘ ٚتبِععرلٙ بعٛاقععب  

ب٦ٝٝعع١, فعًعع٢ قععـك َععا تٓععتظِ ٖععقٙ    بب٦ٝعع١ ) ٚادباتعع٘ َٚوععتٚيٝات٘( َععٔ املتهًبععات األهاهعع١ٝ يتشكٝععل املٛاطٓعع١ اي    

ٞ ايعالق١ ٚتهٕٛ ُشٝش١ ٚفّعاي١ ٌٜعل ايفلؿ باملٛاط١ٓ عبعٛ ب٦ٝع١ ٚصبتُعع٘ )عبعـ املًعو        . (246 :2007ّ, ايلافعع

ايذلب١ٝ تٌهٌ ضباٚي١ اشبالْ َٔ املٌهالت ايب١ٝ٦ٝ اييت تٗـؿ ْٛع١ٝ سٝا٠ اإلْوعإ عًع٢ األك  ععٔ طلٜعل      إٕ

ٌَععهالتٗا ٚتععاليف ٖععقٙ    فـ٠ ايععيت تععلبي اإلْوععإ بب٦ٝعع١ ٚتوععاعـٙ عًعع٢ تعععل      تٛٓععٝض املفععاِٖٝ ٚايعالقععات املعكعع   

يقا أٖتِ امللبٕٛ َٓق فذل٠ ط١ًٜٛ بايت نٝعـ عًع٢ ؿكاهع١ ايب٦ٝع١ نٛهع١ًٝ يتشكٝعل        .املٌهالت ٚسًٗا إفا ٚادٗت٘

, ملعتعًُني  تلبٝع١ ب٦ٝٝع١ عٓعـ ا    إىلقعـ ال تعتؿٟ    أٚؿكاهع١ ايب٦ٝع١ قعـ تعتؿٟ      إٔٚبايتايٞ فكـ اتٔض . ايذلب١ٝ  أٖـاف

فكـ ال , يقا فإ ايفلم ازبٖٛلٟ بني ؿكاه١ ايب١٦ٝ ٚايذلب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ نايفلم بني ؿكاه١ ايعًّٛ ٚايذلب١ٝ ايع١ًُٝ 

ٚه١ًًٝ ملوعاعـ٠ املعتعًِ عًع٢ ايتؼًعل      أُبشت إفافيو إىل ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ٚيهٓٗا تتؿٟ  إىلتتؿٟ ؿكاه١ ايعًّٛ 

 ٚتُٓٝع١ ٚاملعـكنات   ٚاألػعالم تهعٜٛٔ ايكعِٝ    إىلؿكاهع١ ايب٦ٝع١    أؿت فافعإ  َ٘ٚعاْٝع  ٙسلعٌ ُعٛك  أباشبًل ايعًُعٞ يف  

٘  اإلْوإيعالقات املعكـ٠ بني ا املٗاكات ٚاالدباٖات ائلٚك١ٜ يفِٗ ٚتكـٜل ٚاحملعٝي ايبٝعٛفٝنٜكٞ َعٔ     ٚسٔعاكت

املعًعِ   ـأنع  , إفإ ذبكعل ْتٝذع١ يـكاهع١ ايب٦ٝع١     أٖعٞ ايػاٜع١ ايعيت ميهعٔ      اإلطعاك يف ٖعقا   ايب٦ٝٝع١ فايذلب١ٝ ٘, ٛيس

يعقا   .(23-22ايذلب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ املؼتًف١ )قوِ املٓاٖر ٚطلم ايتـكٜى)بعـٕٚ(,  أٖـافبِٛك٠ ًعٛك١ٜ ٚاع١ٝ ع٢ً 

َفٗعّٛ   إٔ . إالايعيت ساٚيعت ذبـٜعـ َفٗعّٛ ايذلبٝع١        ٚاألفهعاك  اآلكا٤ صبُٛع١ َعٔ   اإلْواْٞعدل ايتاكٜؽ  ظٗلت

ايكا١ً٥ ب ٕ ايذلب١ٝ ع١ًُٝ تهٝف , ْظل١ٜ ايتهٝف  شتٚأُبَفاِٖٝ ايذلب١ٝ ًٝٛعًا  أنجلَٔ  أُبضايتهٝف قـ 

ايٓظلٜعات قبعٛاًل يعـ٣ املعلبني يف ذبـٜعـِٖ ملعٓع٢        أنجعل بعني املعتعًِ ٚايب٦ٝع١ ايعيت ٜععٍٝ فٝٗعا, َعٔ         تفاعٌ َا أٚ

َعٔ  , ٚمبكت٢ٔ ٖقٙ ايٓظل١ٜ تعتدل ٚظٝف١ املعًِ ٖٞ َوعاعـ٠ املعتعًِ عًع٢ تهٝٝعف ْفوع٘ ٚفكعًا يب٦ٝع١         . ايذلب١ٝ

ٚفٗعِ ْظعِ ايب٦ٝع١ ايهبٝعٝع١ املعكعـ٠ ايعيت ٖعٛ دعن٤         , ًِٝ املتعًِ نٞ ٜهٕٛ قاؿكًا عًع٢ ايكعلا٠٤ ٚايهتابع١    ػالٍ تع

( امللبعع٢ ) اإلْوععإايععقٟ ٜعتععدل َععٔ ػِععا٥ّ  .(ٚتعنٜععن ) ١مبوععتٚيَٝٗا اهععتؼـآَٗععا ٚ

ٞ  ايفعلؿ  إعـاؿ إىليًذلب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ, اييت توع٢  األهاهٞ فٖٚٛ اشلـ ٔ ععٍٝ  يً اإلْوعاْ األك . يف نٛنعب   األَع

٘ صبعااًل تلبٜٛعًا يع٘     أفعلمت َٚٔ ٖٓا تتٔض ايعالق١ ايٛثٝك١ بني ايذلبٝع١ ٚايب٦ٝع١, ٚايعيت     َٚدلكاتع٘ ٚفًوعفت٘    أُعٛي

 .(ايذلب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ) ٖٛٚ أال ,ٚضبتٛاٙ َٚوتًنَات تعًُٝ٘ ٚتكٛمي٘ ٚأٖـاف٘

يف ب٦ٝعع١ اسبٝععا٠   األَععَٔععٔ ايذلبٝعع١ ايععقٟ ٜوععاعـ ايٓععاي عًعع٢ ايعععٍٝ     ٚايذلبٝعع١ ايب٦ٝٝعع١ باػتِععاك ٖععٞ ازباْععب    
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)ٜععععلف بعععاملٓش٢ٓ ايب٦ٝعععٞ يًذلبٝععع١    ايهعععدل٣, ٖٚعععٛ َعععا  

شلقٙ ايعالق١ ميجٌ ْكه١ ايبـا١ٜ اييت ميهٔ  اإلْوإفِٗ  .إٕ( 209-208: 2010ايوعٛؿ,  ( )كاتب

ٞ   األؿا٠ -ٖٛ فات٘- وإاإلْٜهٕٛ  إٕتواعـٙ ع٢ً  إٕ ٚٓعُإ ايب٦ٝع١    , يف عالز ظاٖل٠ ايتـٖٛك ٚايتًعٛخ ايب٦ٝع

ٔ ٚعًع٢ سٝاتع٘ ٚسٝعا٠    , سفاظعًا عًٝع٘ ٖعٛ فاتع٘     ٚاآل١َٓ , ايٓظٝف١  ٘ يف اسبٝعا٠  ايعقٜٔ شلعِ اسبعل نًع٘      اآلػعلٜ  ب٦ٝع

ظ عًٝٗعا َعٔ   ٚاسبفعا  ايب٦ٝع١ َٚعٔ ٖٓعا ٜبعـٚ ٓعلٚك٠ ايذلنٝعن عًع٢ إٔ محاٜع١         ايتُٓٝع١ .  َٚوعتـا١َ آَٓ٘ ٚ ْظٝف١

ايععقٟ  , األَععلايب٦ٝٝعع١  اإلْوععإسكععٛم  اْتٗععاىعععٔ سععاالت  املوعع٦ٍٛسٝععح إْعع٘ ,  باإلْوععإٜبععـأ  إٕايتععـٖٛك ػبععب 

ٚايعُععٌ عًعع٢ إسععـاخ تٛافععل بععني  ا, مبععا ٜهفععٌ محاٜتٗععا ٚاسبفععاظ عًٝٗعع, بايب٦ٝعع١  اإلْوععإٜتهًعب تٓظععِٝ عالقعع١  

 اربعقت أٚ  ٚاتفاقٝعات تٌعلٜعات أٚ أبلَعت َٛاثٝعل     ـكتأُ أٚ ٚعًٝ٘ َُٗا هٓت ايـٍٚ َٔ قٛاْني ١ٚايب٦ٝ اإلْوإ

فًعٔ تعع ت نعٌ ٖععقٙ اسبًععٍٛ   , ايب٦ٝععٞ ٚايتًععٛخ  بكِععـ محاٜعع١ ايب٦ٝع١ َععٔ ايتعـٖٛك    ١سًعٍٛ َٚعازبععات تهٓٛيٛدٝع  

ألْٗعا  ,  األٚىلايـكدع١  بتلبٜٛع١   َوع ي١ ٚايتًعٛخ    َٔ ايتعـٖٛك  ايب١٦ٝفشُا١ٜ , ٚاملعازبات بايٓتٝذ١ امللد٠ٛ َٓٗا 

 اسذلاّٚإنوابِٗ أمناف ايوًٛى اييت توع٢ إىل تٛطٝـ , ٚتٛدِٗٗ يًتعاٌَ ايٓادض َع بب٦ٝتِٗ  ؿاألفلاتـفع 

سكععٛم قٔعع١ٝ  َٚععٔ ٖٓععا تععدلم   (.2004, ٖععقٙ اسبكععٛم ُٚععْٛٗا عععٔ طلٜععل ايتعًععِٝ ٚايذلبٝعع١ )فاطُعع١ آٍ ػًٝفعع١     

اٖر ايعًّٛ بهاف١ امللاسٌ َٓٗا َٓٚ ايتع١ًُٜٝٓبػٞ تُٔٝٓٗا يف املٓاٖر , ايب١ٝ٦ٝ نك١ٝٔ تلب١ٜٛ ٖا١َ  اإلْوإ

َعٔ إٔ ايعتعًِ ععٔ اسبكعٛم      اْهالقعا ٚفيعو  ,  ايتعًُٝع١ ٌهٌ ٖقٙ ايجكاف١ َهْٛا ك٥ٝوًٝا َٔ ايع١ًُٝ تي ايتع١ًُٝ

يععقيو ميهععٔ تٔععُني تًععو اسبكععٛم يف أ ٟ     , ٜععتؿٟ َباًععل٠ إىل إؿكاى ايٛادبععات ايٓادبعع١ عععٔ تًععو اسبكععٛم     

 َ ّ  َٛٓٛع تعًُٝٞ يف ناف١ املكلكات ايـكاهع١ٝ   ٚ ِعبض تعـكػبًٝا دعن٤ًا َعٔ هعٝام املتهوعات       حبٝعح تس  , ٓٗعا ايعًعٛ

, ثِ اجملتُع ٚايـٚي١ , األَل ايقٟ ؼبكل يف ايٓٗا١ٜ ُٓإ تعاٌَ اإلْوإ َع ب٦ٝتع٘ َٚٛاكؿٖعا بايٌعهٌ     ايذلب١ٜٛ

 األدٝععاٍٚتُٓٝتٗععا بٌععهٌ َوععتـاّ ٜٔععُٔ كفاٖٝتعع٘ ٚكفاٖٝعع١  , تٛامْٗععا  ايععقٟ ٜهفععٌ سوععٔ اهععتػالشلا , ٚاهععتُلاك 

 .وتكب١ً َٔ بين دٓو٘امل

َٓق مَٔ طٌٜٛ مت االعذلاف بايعالقع١ ايكا٥ُع١ بعني    : ١هاهٝألاحملٛك ايجاْٞ : سكٛم اإلْوإ ايب١٦ٝ َٚباؿ٥ٗا  ا

ايععاملٞ اسبكعٛم    ٚاإلعالّٕ 1945فُٝجام األَِ املتشـ٠ يعاّ , األهاه١ٝ  ٘محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚمحا١ٜ اإلْوإ  ٚسكٛق

ٖٚعقا إقعلاك ٓعُين     , ٠ ايِعش١ٝ اشلاؿ٥ع١ ٚاآلَٓع١    احبل اإلْوإ يف ايتٛادعـ ٚاسبٝع  ٜعذلفإ , ّ 1948اإلْوإ  يعاّ 

كتبعاف ايِعلؼب١   ٔ بعـأت عالقع١ اإل  ,ٚيهع ػاي١ٝ َٔ ايتًٛخ  ,  ْظٝف١ٚغرل َباًل سبل اإلْوإ يف اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ 

 اإلْوعا١ْٝ   ألهاهع١ٝ ّ ٚايعيت أقعلت ايعالقع١ بعني ايب٦ٝع١ ٚاسبكعٛم ا      1968بني محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚسكٛم اإلْوإ يف عاّ 
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ّ  .  األػعععل٣ ايعِٓعععل , ايب٦ٝٝععع١ بعِٓعععلٜٗا)) إٔمت إععععالٕ , ّ 1972ٚيف َعععتمتل األَعععِ املتشعععـ٠ املعٓععع٢ بايب٦ٝععع١ يععععا

٘ األهاهع١ٝ مبعا يف   ْفو٘ ُٖا أهاهعٝإ يلفاٖع١ ٚايهاَعٌ متتعع٘ حبكٛقع      اإلْوإايهبٝعٞ  ٚايعِٓل ايقٟ ُٓع٘ 

ّ مت ايتٛدٝ٘ ايعاملٞ املباًعل سبعل اإلْوعإ اسبٝعا٠ يف ب٦ٝع١ ْظٝفع١       1981فيو اسبل يف اسبٝا٠ فاتٗا (( . ٚيف عاّ 

      ٌ , ّ 1992عععاّ  ٚفيععو َععٔ ػععالٍ املٝجععام اإلفلٜكععٞ سبكععٛم اإلْوععإ , نُععا أقععل َععتمتل كٜععٛؿ٣ دععاْرلٚ بايدلامٜعع

ٚ   ( ت21بايبٓـ كقِ )  ,فيعو حبعل أدٝعاٍ املوعتكبٌ يف ب٦ٝع١ ُعش١ٝ هع١ًُٝ         ثرلات االقتِاؿ ٚايعٛمل١ عًعٞ ايب٦ٝع١ .

َٛٓعٛع سعل   ؿكاه١ بإ  ّ(2012)يقا ٜل٣ عًٞ ٌٖاّ ( 2012ؿ١ٜٓ ًًٝتٕٛ,-2012عًٞ ٌٖاّ,)ٚبت١ُٝٓ َوتـا١َ 

ايب٦ٝع١  َعٔ ػعالٍ ؿكاهع١ ايعالقع١ بعني       إٜٔتِ تٓاٚي٘ ُٓٔ هٝاق٘ ايهبٝعٞ  أٟ  إٜٔٓبػٞ ١ ٝفظاإلْوإ يف ب١٦ٝ ْ

 ٛ ظٗعٛك هٝاهعات  ٖع   ٚايب٦ٝع١ ٚايٓتٝذ١ ايهبٝعٝع١ يتفعاعالت ايوٝاهع١    , ٚايوٝاه١  

ٜععلتبي بـكدع١ ايععٛعٞ ايوٝاهعٞ ايب٦ٝععٞ   ,إٕ َععـ٣ فعايٝع١ ٖععقٙ ايوٝاهعات    ب٦ٝٝع١  

ٚ ست٢  ٜتو٢ٓ يٓا ٚٓع تِٛك ناٌَ  يهٝف١ٝ ايتعاٌَ َع قٔع١ٝ سكعٛم اإلْوعإ ٚايب٦ٝع١     , ٚؿٚك اجملتُع املـْٞ 

 :ايوٝاه١ ٚبني ايب١٦ٝ  هْٛات ايل٥ٝو١ ايتاي١ٝ ٚاييت تلبي َاػبب األػق بعني االعتباك تٛظٝف األكبع١ امل

ّ اإلععالٕ ايععاملٞ   1948يكـ تبٓت ازبُعٝع١ ايعاَع١  ي َعِ املتشعـ٠ يف ععاّ       َا١ٖٝ سكٛم اإلْوإ ايب١٦ٝ: - أ

ًٓعاي  تٛقعع٘ َعٔ اجملتُعع املعـْٞ      يإمجاع أػالقٞ ؿٚيٞ سٍٛ َا ٜٓبػعٞ  أٍٚ ٌٜهٌ  ايقٟ سبكٛم اإلْوإ 

اسبلٜع١ يف اسبعـ َعٔ     إىلملـ١ْٝ ايٌؼ١ِٝ ٚسكٛم اإلْوعإ املذلاٚسع١ َعا بعني سلٜع١ ايهعالّ       َٔ اسبلٜات ا

١ ٝع ايتكعا٤ بعني اسبلنعات ايب٦ٝ   ْكعاف  ٚايقٟ ًعهٌ   ايِش١,  ع٢ًاسبٍِٛ يف ٚنقيو اسبل , تعقٜب اي

٘  ٚيف تُٓٝع١   ْظٝفع١ ذلابي بني سل اإلْوإ يف ب١٦ٝ ًي لًاظٚسلنات سكٛم اإلْوإ  ْ يف  َوعتـا١َ ٚسكع

ثععالخ ف٦ععات يف   ىلسكععٛم اإلْوععإ إ  ِععٓٝفكععـ مت تفقا )ْتععاز عًُٝعع١ ايت١ُٝٓ(,يعع  نٌ يعًععِ ٚايػععقا٤ ٚامل ا

 :(163: 2007عبـ ايلمحٔ , , ثٓا٤ٖٞ ) ايٛثا٥ل ايـٚي١ٝ  أُٖٗا اإلعالٕ ايعاملٞ  سبكٛم اإلْوإ

, ٚاسبل١ٜ , ل يف اسبٝا٠ اسب: ٚتٌٌُ  " ازبٌٝ األٍٚ َٔ اسبكٛم "ٚتوُٞ :  ٚايوٝاه١ٝ ١ْٝاسبكٛم املـ  -      

 .ٟ ٚايتعبرل  أٚسل١ٜ ايل, ٚعـّ ايتعل  يًتعقٜب, ٚاألَٔ  

 ,اسبععل يف ايعُععٌ  : ازبٝععٌ ايجععاْٞ  َععٔ اسبكععٛم " ٚتٌععٌُ    ":ٚتوعع٢ُ  الدتُاعٝعع١االقتِععاؿ١ٜ  ٚااسبكععٛم   - 

نٌ ٚامل ٣ٚ . املَٚٔ املع١ٌٝ   ايال٥لٚاملوت٣ٛ  ,١ٜ  ايِش١ٝ اٚايلع ,ٚايتعًِٝ 

سل ايعٍٝ يف ب٦ٝع١    : ٚتٌٌُ" ازبٌٝ  ايجايح َٔ اسبكٛم ": ٚتو٢ُ   ١ُٓٛ١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚايتٝايب٦ٝ اسبكٛم -

 .ٚايب١ٝ٦ٝ ٚاسبل يف ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ  ٚايوٝاه١  ٚاالقتِاؿ١ٜ , َٔ ايتـَرل  ْظٝف١ ١َِْٛٚ 
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ُع١ األك   األٚىل يف ععاّ   بك ًاّ ٚايقٟ ًعٗـ قُع١ األك   ايعاملٝع١  ايجاْٝع١  َعلٚك     2002ّ ٚست٢ عاّ 1986فُٓق عاّ

عًععٞ َععا ػبععب عًععٞ 20-١10  ٚايععيت كنععن ت  َععٔٝععٚايكععِٝ ايب٦ٝ ئؿاػاُعع١ باملبعع بٓععـًا 27ّ  ٚايععيت  تٔععُٓت 1992

, ٚايلػِٝع١   ٚاآل١َٓٚيف تٛفرل ايهاق١ املتذـؿ٠  ذبفظ سٝا٠ ايبٌل١ٜ ,  ْظٝف١يتٛفرل ب١٦ٝ  ب٘تتعٗـ  إٔايـٍٚ  

ٚبايتايٞ نإ ٖقا املتمتل مبجاب١ َظاٖل٠ ؿٚيٝ٘ تٓب٘ طبتًف , َٓ٘ آٚ ايتؼًّ َٔ ايٓفاٜات ب هايٝب ُش١ٝ ٚ

ٜس, اشبهل  إىلؿٍٚ ايعامل  فكعـ  , ْظٝفع١ ػايٝع٘ َعٔ ايتًعٛخ      ب١٦ٝحبل اسبٝا٠ يف  متتع٘ٗـؿ اإلْوإ ٜٚٗـؿ ايقٟ  

تع اإلْوعإ  عـٙ قلاكات ٚإعالْات كننت ع٢ً ايعالق١ بني ْٛع١ٝ ايب١٦ٝ ٚمتاملتشـ٠ ي َِ  ايعا١َأُـكت اشل١٦ٝ 

 اسبٝععا٠ يف ب٦ٝعع١ فععلاؿ يف ّ  يف سععل األ1990ٚقععـ تٛدععت ٖععقٙ ايكععلاكات بكععلاك اشل٦ٝعع١ يف عععاّ    ١ , هاهععٝألحبكٛقعع٘  ا

 .(2012)عًٞ ٌٖاّ,َٓاهب١ يِشتِٗ  ٚكفاٖٝتِٗ 

ايعالقعععع١ بععععني  يععععقا تبٓعععع٢ اجملتُععععع ايععععـٚيٞ ايعـٜععععـ َععععٔ ايكععععلاكات ٚاملٛاثٝععععل ٚاملبععععاؿئ  ايععععيت كنععععنت عًعععع٢             

 ,ثٓععععععا٤)١ َٚٓٗعععععا ٝععععععمبعععععا فٝٗععععععا سكعععععٛم اإلْوعععععإ ايب٦ٝ    ١هاهععععععٝألٚمتتععععععع اإلْوعععععإ حبكٛقععععع٘ ا   ْٛعٝععععع١ ايب٦ٝععععع١  

 :(136, 2007عبـايلمحٔ ,

 .سبُا١ٜ طبك٘  األٚمٕٚ  بلٚتٛنٍٛ "َْٛذلٜاٍ" .1

 يًتكًٌٝ َٔ ايٓفاٜات اشبهل٠ ٚايوٝهل٠ ع٢ً سلنتٗا. َٝجام "بامٍ" .2

 .َٝجام ايتٓٛع اسبٟٝٛ .3

.املٓاؾَٝجام إطاك األَِ املتشـ٠ يًتشهِ يف  .4

.َتمتل األَِ املتشـ٠ يًت١ُٝٓ ٚايب١٦ٝ .5

 إعالٕ كٜٛ. .6

ٚإفا ناْععععت سكععععٛم , َععععٔ سكععععٛم اإلْوععععإ  بٌععععهٌ عععععاّ  ٤ ٖععععٞ دععععن  ,١ٝععععفععععاسبكٛم ايب٦ٝهععععبل  ا ٚيف ٓعععع٤ٛ َعععع 

اإلْوعععإ   سِعععٍٛ ألٕ , ْفعععى ايـكدععع١  َعععٔ األُٖٝععع١     ٢عًععع ٕ اسبكعععٛم ايب٦ٝٝععع١ إفععع .اإلْوعععإ َُٗععع١  ٚأهاهععع١ٝ  

ُ  ٘سكٛقعععع ٢عًعععع املٌععععاكن١  ٚ يف اسبٝععععا٠  ٙعًععععٞ  اكهعععع١ ؿٚك  ٜعععععين اْعععع٘ هععععٝهٕٛ قععععاؿكاً     يعععع٘  ٗااْايب٦ٝٝعععع١ ٚٓعععع

ٞ    اايف ععععٔ َفٗعععّٛ ايب٦ٝٝعععع١    أَععععا(.209:  2003,فاكعععع١ ضبُعععـ,   عًععع١ يف عًُٝععع١ اإلْتععععاز  ٚايتُٓٝععع١ )امحعععـ يًكععععاْ

ايععععقٟ ٜعععععٍٝ  اإلطععععاك  ايٓظٝفعععع١سٝععععح ٜكِععععـ بايب٦ٝعععع١  , ٖععععا عًُععععا٤ ايب٦ٝٝعععع١  اٝفعععع١  َٚهْٛتٗععععا  نُععععا ٜل ظٓيا

فًععععِ ٜععععذلى اإلْوععععإ    َهْٛاتٗععععا..ؼبععععـخ اشبًععععٌ يف   إٔاملؼتًفعععع١ ؿٕٚ  أٌْععععهت٘ٚميععععاكي فٝعععع٘    ,ٕفٝعععع٘ اإلْوععععا 

ٞ    تاَععععٔ َهْٛعععع ًاَهْٛعععع أٚ ؿٕٚ ٚعععععٞ  ايب٦ٝعععع١ املؼتًفعععع١ ؿٕٚ إٔ ٜتععععـػٌ ٚػبععععلٟ عًٝعععع٘ تعععععـٜالت طبتًفعععع١ بععععٛع
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ٚ ب إىل اإلػععععععالٍؿٟ ت عععععا ٜعععععع  ,  ا٠ ب٦ٝٝعععععع١  اسبٝعععععع سععععععاٍ إىل اظلايٓععععع  إٕ بعععععع٘.تفععععععاعالت ايهبٝعٝعععععع١ ايايعالقعععععات 

ٜس سبعععاؿَٟعععع َهًعععع ايكعععلٕ ا    إيٝععع١ آيعععتَٚعععا    ايهعععدل٣ فشعععاٍ ايوعععهإ ال   ,ٚاألمل  بايـٌٖععع١ِعععاب ٚايعٌعععلٜٔ  

ٚسعععععاٍ ايتٓعععععٛع    طبٝعععععف,ٚسعععععاٍ ايذلبٝععععع١   ,ٚسعععععاٍ املعععععا٤  َلععععععب    ,ٜوعععععل ٚسعععععاٍ اشلعععععٛا٤ ال   ؤٍ,تفعععععاًٜعععععـعٛ ي

ب إٔ تتعععععٛفل يف أٟ  ػبععععع فٗٓعععععاى َالَعععععض  ايعععععق (, 132:  2010) كاتعععععب ايوععععععٛؿ ,  بعععععاشبرلل بٌعععععٜال ايبٝٛيعععععٛدٞ  

 ب١٦ٝ ْظٝف١ تتُجٌ يف اآلتٞ:

 .ٛثات املًاشلٛا٤ ايٓكٞ اشبايٞ َٔ   .1

 .اشبايٞ  َٔ ايتًٛخٚاملا٤ ايِاحل يًٌلب ٚاالهتؼـاّ  .2

 ائٛٓا٤.ٚاشبًٛ َٔ  ٤ٚاشلـ .3

 .ِشٞ  اشبايٞ َٔ ايتًٛخ ٓظٝف ٚايتٛفل ايػقا٤ اي .4

 . ) ايتًٛخ اإلًعاعٞ( ػًٛ ايب١٦ٝ َٔ  املٛاؿ املٌع١ .5

 .اشباي١ٝ َٔ ايتًٛخ  ايٓظٝف١عِٓل ايذلب١  تٛفل .6

.١ َٔ ايتًٛخ ايهٗلَٚػٓاطٝو٦ٞػًٛ ايبٝ .7

ايب١٦ٝ ٖٞ اإلطاك أٚ ايٛهي ايقٟ ٜععٍٝ فٝع٘ اإلْوعإ َعع غعرلٙ       :ت قٔاٜا ايب١٦ٝ ٚسكٛم اإلْوإ تـاػال-ب

تع٘  ا١ عالقَٔ ايها٥ٓات اسب١ٝ , ٚؼبٌِ َٓ٘ ع٢ً َكَٛات سٝاتع٘ َعٔ غعقا٤ ٚنوعا٤ َٚع ٣ٚ , ٚميعاكي فٝع٘ نافع        

َع أقلاْ٘ َٔ بين دٓو٘ , ٌٜٚعٌُ ٖعقا ايٛهعي صبُٛعع١ َعٔ املهْٛعات اسبٝع١ , ٚغعرل اسبٝع١ ؿا٥ُع١ ايتفاععٌ َعع             

( . ظبـ إٔ ٖقا املفّٗٛ قعـ كبعي َفٗعّٛ ايب٦ٝع١ مبفٗعّٛ ايتُٓٝع١       2009ٙ , ـبعٔٗا بٌهٌ َتثل ٚفاعٌ  )ايوٝـ ًٗ

, َٚععٔ ْاسٝعع١ أػععل٣ ٖععٞ َتعع ثل٠ بايتُٓٝعع١ َٚلتبهعع١ فايب٦ٝعع١ ٖععٞ عِٓععل َععتثل عًعع٢ ايتُٓٝعع١ : يف عالقعع١ تباؿيٝعع١ 

مبشاٚي١ اإلْوإ يتشكٝل ٖقٙ ايت١ُٝٓ بٌهٌ فعاٍ يتشوني أسٛاي٘ املع١ٌٝٝ يف ٖقٙ ايب١٦ٝ , ٚبايتايٞ اسبفعاظ  

( . يععقا ٌٜععرل املفٗععّٛ إىل إٔ ايتذععاٚمات عًعع٢   2010عًعع٢ بكا٥عع٘ ٚبكععا٤ ايب٦ٝعع١ احملٝهعع١ بعع٘ )أمحععـ ًععذاع ايععـٜٔ ,    

تٓشعام ؿَٚعًا    فايب٦ٝع١ املوعتـا١َ  ايب٦ٝع١ ,  ٚٚايب٦ٝع١ ٖعٞ ضبِع١ً عالقع١ غعرل َتٛامْع١ بعني ايتُٓٝع١         سكٛم اإلْوإ 

ايتٛامٕ ايفهلٟ بني استٝادات اإلْوإ َٚتهًبات ايب١٦ٝ . ٚيعٌ ٖقا ٌٜرل إىل َع٢ٓ َِٗ ٖٛ  كٝليًعـاي١ ٚذب

فإٕ اإلْوإ يف ايٛقت  ٚيقيوب١٦ٝ , ا٤ أدٝاٍ املوتكبٌ شلِ ِْٝب َٔ املفذل  إٔ ٜهٕٛ عاؿاًل يف َٛاكؿ ايٓإٔ أب

ٖٚعقا َعا أًعاك إيٝع١     .اسبآل البـ إٔ ٜهٕٛ َِٓفًا ألدٝعاٍ املوعتكبٌ ٜٚعُعٌ عًع٢ ايتُٓٝع١ املوعتـا١َ اسبكٝكٝع١        

ّ   تكلٜل ٘  1987َّوتكبًٓا املٌعذلى يف ععا ـ ّ  1992قُع١ األك  يف ععاّ   َعتمتل  عاملٝعا يف   ٚتبٓٝع عًٝع٘ َعٔ    ٚايت نٝع
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ٓ ظْ أعٝععـتفكععـ , املتعاقبعع١  متلات  ايـٚيٝعع١ تػععالٍ املعع  ايععقٟ أًُٖتعع٘  َوععاكات    يإلْوععإِععل  تلٜعع١  ايتُٓٝعع١  يت

باستٝادععات  اإلٓععلاكاسبايٝعع١ بععـٕٚ   األدٝععاٍسادععات  ١تًبٝعع إىلفايععـع٠ٛ ,  ١ايتُٓٝعع١ بععـٕٚ سععـٚؿ  يفععذل٠ طًٜٛعع 

عًُٝعع١  إٔ ٖٓععا ٚال ْٓوععٞ  , عًععٞ ضبـٚؿٜعع١ ايتُٓٝعع١  اسبفععاظفهععل٠ ايعـايعع١ َععع  ٚتععـعِ األدٝععاٍ  ايكاؿَعع١  تععدلم  

َتٌععابه١  بهععٌ   تَِععاعب مجعع١ ملععا شلععا َععٔ تععـاػالت ٚتلابهععا     ٘تٛادعع تُٓٝعع١ ٚايب٦ٝٝعع١   ايَععا بععني ٖععقٙ ايتٛافععل 

ِ , دبعاك٠   ُٚعش١  , صباالت ايب١٦ٝ َعٔ اقتِعاؿ    ٚدعٛؿ ُععٛبات  تٛادع٘  عًُٝعات      إىلٚيععٌ ٖعقا  ٜلدعع      .. ٚتعًعٝ

يععتػرلات يف ٚاؿاك٠  املععٛاكؿ ايهبٝعٝعع١ ٚايب٦ٝٝعع١ بععإٚاملعلفعع١   ٚايفٓٝعع١ايوٝاهعع١ٝ َععع املععٛاكؿ االقتِععاؿ١ٜ   اإلكاؿ٠ؿَععر 

 (2012عًعععٞ ٌٖعععاّ,-2010)أمحعععـ ًعععذاع ايعععـٜٔ, َلألبا ٢بٓعععا ٤  اجملتُعععع احملًعععٞ املعٓععع ألتُعععاعٞ االدايوعععًٛى 

ايب٦ٝٝعع١  ٚيف اهععتٗالى   األْظُعع١وععهٛت عٓٗععا  يف إتععالف  أٚ ايميهععٔ دباٚمٖععا   ْوععرل عبععٛ سععـٚؿ ال  أْٓععاٚايٛاقععع  .

ُعٝاغ١ اقتِعاؿ ٚصبتُعع     إىلؿٟ تتهعتعـاؿ سبعـٚخ تػعرلات هع    الػبب االٖتُاّ بٌ ٚا ٚيقيو , فلٟ ايٛقٛؿ اسب

ـ    أٚاالهعتـا١َ     إٔسٝح    sustainableَوتـِٜ  ايُٓعٛ   إٔازبـٜعـ  ايعقٟ ٜعّٓ عًعٞ     أقابًع١ ايعـٚاّ  ٖعٞ املب

ٟ ٜٔعٗا عًِ ايب١٦ٝ  ُٓٔ اسبـٚؿ ايق sustainableا ُعًٝٗ ٚؼبافظٜكَٛا    إٔاالقتِاؿٟ  ٚايتهٛك  البـ 

ٟ      اٙ ايٛامبعٓععع  ٚايكعععٛاْني هعععع َعععٔ ػعععالٍ ايعالقعععات املتباؿيععع١ بعععني ايبٌعععل  ٚ هعععًٛنٝاتِٗ ٚبعععني احملعععٝي اسبٝعععٛ

ل َوععت٣ٛ َعكعٍٛ َععٔ ايلػععا٤ ٚاألَععٔ  ٝععذبك إَٔٚبععـأ االهععتـا١َ ٜععين  . ٝعع١  ايععيت ذبهُع٘  ٥ُٝاٝايفٝنٜا٥ٝع١ ٚايه 

 ,  كػعا٤ ايٌععٛب ايػٓٝع١    اكتُلهٚبايتايٞ ال , ١ٜ ايتٛامٕ ايب٦ٝٞسبُا أهاهًٝا أَلًاٜعـ  يٌعٛب ايـٍٚ األقٌ تهٛكًا

ٜس  االقتِعععاؿ١ٜ ٚبعععقيو تهعععٕٛ محاٜععع١ ايب٦ٝععع١ ٚايتُٓٝععع١      ٚغعععرل َتٔعععاؿٜٔ عًععع٢     اآلػعععل سعععـُٖا  أهُعععٌ  ُعععٜٓٛٔ 

  (.294:  2005)هعٝـ ضبُـ,آػلٕٚ,اإلطالم

٘ غُل٠ تكـَ٘ يف ه٢ اتٓ أٚٚيهٔ اإلْوإ ْوٞ  بعقيو اْفِعٌ ععٔ ايهبٝعع١     ٚ, عِٓعل َهُعٌ يعٓاُعل ايب٦ٝع١       أْع

 ٜوعتػٌ َعا   , فبعـأ يًؼرلات ٚايجعلٚات  ي٘ مبجاب١ طبنْا ٓؼًُا بايٓوب١ٚأُبشت  ي٘اييت ٖٚبٗا  اشبايل عن ٚدٌ 

إلْوإ ع٢ً اـٚؿ ملكـٚك ال س "املعاؿٕ ٚاهتؼـّ تكٓٝات تـعِ املكٛي١ ايٌا٥ع١   ,َٔ املؼنٕٚ اسبفلٟ يًهاق١ ابٗ

 , بِعٛكٙ أْاْٝعع٘   اآلْٝعع١الهععتُتاع بٗعقٙ املععٛاكؿ ٚاشبعرلات ٚقٔععا٤  ساداتع٘    ٕ ُٖعع٘ ٖعٛ ا  ٚنع "ايعتشهِ يف ايهبٝععع١  

لسًٞ يًكـك٠ ع٢ً ذبكٝعل االهعتـا١َ   ملاايػٝاب "توُٝٗا   إٖٔٚٞ اسباي١ اييت ميهٔ  , املوتكبٌ  إىلؿٕٚ ايتفات٘ 

ُ   ١ٜٚتٔععض فيععو يف ايلغبعع١ املًشعع  ! ايٝععّٛ  ستعع٢ٖٚععٞ اسبايعع١ ايوععا٥ـ٠  "   ٔ ايب٦ٝععٞ يف ايتهععٜٛل  َُٗععا نععإ ايععج

ٚاهععع ايٓهععام يًُععٛاكؿ ايب٦ٝٝعع١   سٝععح ًععٗـت  ايععـٍٚ ايٓاَٝعع١ ػععالٍ ايعكععـٜٔ املآععٝني ْٔععٛباً   ,  ًاًظععاٖيععقيو ب

 سبٝاتِٗ . ُاًْآادتٝام اسبـٚؿ ايٛط١ٝٓ  إىلٚتـٖٛكٖا  ا ؿفع َالٜني ايالد٦ني ايب٦ٝٝني 
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 ٚايلٓععا يجععلٚات ٚذبكٝععل ايلفاٖٝعع١   قٝععاّ ا إىلاالهععتـا١َ  َبععـأ تكععّٛ عًعع٢  ال فهععل٠ ايتُٓٝعع١ ايععيت    أؿتٚبععقيو 

 ازبٓى ايبٌلٟ فكي . ( أفلاؿمخى ) 1/5 سبٛايٞ

ٚتعتُعـ عًٝٗعا , َٚعع     األػعل٣ ايعالق١ بني ايت١ُٝٓ ٚايب١٦ٝ عالق١ ٚثٝك١ دـا , سٝح تتثل نعٌ َٓٗعا يف    إٕ -*

 اك نعجرلاً , نُعا ؿ  ٚسكٛقٗعا  َٔ ايكًعل ٚاملؼعاٚف عًع٢ َوعتكبٌ ايبٌعل١ٜ      ًاتًو ايعالق١ نجرل أثاكت ـفيو فك

ٍ دٌ أسٍٛ ٓلٚك٠ االٖتُاّ بايب١٦ٝ ٚاحملافظ١ ع٢ً َٛاكؿٖا َٔ  ٚايٓكاًاتَٔ ازبـٍ  ايكاؿَع١ ,   سكٛم األدٝعا

٘ تورل عًٝٗا عًُٝات ايت١ُٝٓ َٚا  إٔٚال ٜناٍ اشبالف قا٥ُا سٍٛ املـعٞ ايقٟ ػبب  ايب٦ٝع١ دعلا٤ فيعو     تتشًُع

ٕ جًعت باملعـاكي ايتايٝع١ )هععٝـ ضبُعـ      َٔ تبعات , ٚع٢ً فيو ظٗعلت ادباٖعات سعٍٛ تًعو ايعالقع١ مت        , ٚآػعلٚ

2005  :301   : ) 

 أٚايتًععٛخ اسبكععٛم أٚ  قععـك َععٔ   بعع ٟايععيت تععل٣ عععـّ ايتٔععش١ٝ    َـكهعع١ ايٛقععا٥ٝني   .1

ٜوععًُٗا  إٔأٟ دٝععٌ  ١َٚوععتٚيٝاحملافظعع١ عًعع٢ ايب٦ٝعع١ نُععا ٖععٞ   أُٖٝعع١ايتععـٖٛك َععٔ ادععٌ ايتُٓٝعع١ ,ٚتععدلم  

٘  الٜعٛثل هعًبا عًٝٗعا , ٚبعلغِ ععـّ قبعٍٛ ٖعقا ايعتفهرل املتٌعـؿ , إ          اْتٗاى أٚتبـٌٜ ايكاؿ١َ ؿٕٚ  ي دٝاٍ  اْع

, َٚـكهععععع١ احملعععععافظني  اْبجعععععل َٓٗعععععا َـكهعععععتإ ُٖعععععا : َـكهععععع١ ايب٦ٝعععععٝني    

ايععقٜٔ ٜععلٕٚ ٓععلٚك٠ احملافظعع١ عًعع٢ ايب٦ٝعع١ ٚاْتكععا٤ َععا ًٜععنّ عًُٝععات ايتُٓٝعع١ ,        

ٖٚٓاى َعٔ  : يًتػرلات ايب١ٝ٦ٝ  قبٛاًل أقٌشلقٙ املـكه١ ِٖٚ  ا مجاع١ اشبٔل ٚتٓتُٞ  سايٝ

ِٖٚ املـكه١ ايتاي١ٝ : ال ميهٔ َٓع ايتًٛخ ْٗا٥ًٝا أْٜ٘ل٣ 

املنٜععـ َععٔ  إمايعع١تهععايٝف  فععإٕبعععـ َلسًعع١ َعٝٓعع١  أْعع٘  تععل٣ ألْٗععا ,Eَـكهعع١  االقتِععاؿٜني  .2

: اآلت١ٝاملـكه١  ٖٓاى َٔ املـاكي ايوابك١ يٓكٝض متاًَاٚع٢ً ا عا٥ـات٘!ايتًٛخ هتفٛم 

, سٝعح ٜعلٕٚ َٛاُع١ً عًُٝعات ايتُٓٝع١ بعال ذبفعظ , ٚفيعو تًكا٥ٝعا           َـكهع١ االهعتػاليٝني    .3

ٕ  ,ٚإ عذنت عٔ فيو ت١ُٝٓ تلانِ ايٓفاٜات ٚمٜاؿ٠ سـتٗا  بعٌ   َعازبتٗعا ايتكٓٝع١ اسبـٜجع١ توعتهٝع     فعإ

ايكاؿ١َ  دٝاٍي َٛاكؿ دـٜـ٠  خٚاهتشـا

ٌ ٖععقٙ املٌععانٌ املذلانُعع١ ايععيت دععا٤ت نٓتععاز الػععتالف ٚتِععاكع ٚدٗععات ايٓظععل ٚايفهععل سععٍٛ ايب٦ٝٝعع١     ظععٚيف 

عًعع٢  ثل هععًبًاٜععتٚهععٛف  أثععلٚايتُٓٝعع١ ٚهععٝهلتٗا عًعع٢ َلانععن اربععاف ايكععلاك يف طبتًععف َٓععاطل ايعععامل , ٚقععـ     

االقذلاغ باالْتكاٍ َٔ َلس١ً هٝاهات  أ١ٕ , إال ٚاملتٌابه ٠املتعـؿايب١ٝ٦ٝ ٜٚٔاعف َٔ سـ٠ ٌَهالتٗا  األسٛاٍ

َ ايت١ُٝٓ غرل  حبعح   ػبابٝع١ , َٚعا ٜٗعِ ايععامل يف ٖعقا ايوعٝام      إٌعهٌ ػهع٠ٛ   , َٜوعتـا١َ   تُٓٝع١ بادبعاٙ   ١املوعتـا
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يف ب١ٝ٦ٝ ْظٝف١ ٚقـك٠ َباؿكات ايت١ُٝٓ املوتـا١َ ع٢ً َعازب١ ايعالقات املتباؿي١ َعا   اإلْوإ سل اسبٝا٠سكٛم 

٘ عًُٝع١   أ١ٚ ٝع يب٦ٝاٚهٝاهات محا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ ػالٍ تكِٝٝ ايكٔاٜا  اإلْوا١ُْٝعات بني اجملت يًوٝاهعات   تٛدٝع

 .(2012 عًٞ ٌٖاّ , .) ذبكٝك٘ايب١ٝ٦ٝ ٚفيو َٔ ػالٍ ذبـٜـ اشلـف ايقٟ ٜٓبػٞ 

ٕ اْتٗعاى سكععٛم  -ز طبلدعات تععـاػٌ ايوٝاهع١ ٚقٔععاٜا ايب٦ٝع١ ػععالٍ ايعكععٛؿ     أٖععِنععإ َعٔ   ايب٦ٝٝعع١: اإلْوعا

ايب١ٝ٦ٝ يف ؿٍٚ طبتًف١ َٔ ب١٦ٝ اسبٝا٠ ايهدل٣ ,  اإلْوإمت ايتٛثٝل يعـؿ نبرل َٔ اْتٗاى سكٛم  أ١ْٝ٘ املآ

ٕ ايعامل١ٝ بٛدٛؿ عالقع١ ٚآعش١ بعني اْتٗعاى سكعٛم       ٚاإلعالْات املتمتلاتنٌ  أنـتٖ٘ٚقا َا  ٚايتعـٖٛك   اإلْوعا

املتعـٖٛك٠ تٓعتر ضباُعٌٝ قًًٝع١ يععـؿ ٖا٥عٌ        ايب٦ٝٞ ٚايقٟ بـٚك٠ ٜعٌُ ع٢ً اهتُلاك ايفكل , الٕ ايعٓظِ ايب٦ٝٝع١  

 ٜبـأعٓـَا  أْ٘يقا ٜكٍٛ عًُا٤ ايب١٦ٝ  فايعالق١ عهو١ٝ بني عـؿ ايوهإ ٚن١ُٝ ايػقا٤ . ٚيقيؤَ ايوهإ , 

ٞ ؿٟ تايعقٟ ٜع   األَعل ,  اآلػعل ػقٟ نٌ َُٓٗعا  ٜس ايب٦ٝٞايُٓٛ ايوهاْٞ ايولٜع ٚايتـٖٛك  فإٕايتـٖٛك  استُعاٍ   إيع

, ٚظٗٛك ٌَهالت عـٜـ٠ يف ايب١٦ٝ ْادب١ عٔ ْكّ ًَُٛي يف تفِٗ ايعالق١ بعني ايُٓعٛ   سـٚخ تِـع ادتُاعٞ 

ـّٖا ٖٚععقا ٜتفععل َععع ؿكاهعع١ . ايوعهاْٞ ٚايِععلاع االدتُععاعٞ   ايععـفاع عععٔ املععٛاكؿ  ٦ٖٝٚعع١ اإلْوععإَلُععـ سكععٛم  أعع

يتـٖٛك ٚايتًٛخ َلتبه١ با اإلْوإساالت اْتٗاى سكٛم  إٔ أظٗلتٚاييت , ّ 1996ايهبٝع١ٝ يف ٚآًهٔ يف عاّ 

١ ع٢ً سٝا٠ ايبٌل َٔ ػالٍ االعتـا٤ ع٢ً سكٛقِٗ بايػ أٓلاك إىلسٝح تتؿٟ املًٛثات ايب١ٝ٦ٝ اشبهل٠ , ايب٦ٝٞ 

ٚبايتعايٞ  . َتٓٛع١ ْتٝذ١ َِعاؿك ايتًعٛخ املؼتًفع١     ب َلا  إُابتِٗ أٚ آ١َٓبايعٍٝ يف ب١٦ٝ ْظٝف١  األهاه١ٝ

َٚوتكبال  سآلًا ْفو٘ اإلْوإٌه١ً ػهرل٠ تهاؿ تٗـؿ سٝا٠ ٌهٌ َ. ٜايـا٥ِ يتًو اسبكٛم  االْتٗاى أُبض

:ٖقا اسبلاى ايوٝاهعٞ   هتاٍايقٖٔ  إىلٜتباؿك  , ٖٓا ٠ايالعٛؿساي١ ميهٔ ُٚفٗا مبلس١ً  إىل األَل, ٚقـ ٌُٚ ً

 لاألَع   ( 26:  2012عبعـ املعٓعِ املكُعل ,    -2012عًع٢ ٌٖعاّ ,    -ّ  2007؟ )ثٓا٤ , عبـ ايعلمحٔ ,   أٜٔ إيٞايب٦ٝٞ 

ٜس تظعٌ ْظلتٓعا يًتِعـٟ     إٔاملٓاهعب١ , َٚعٔ ايػلٜعب     يٚايٛها٥ باألهايٝبشتِ عًٝٓا َٛاد١ٗ ٖقٙ املٌه١ً ايقٟ 

ٚايتٌععلٜعات ٚيف ِْععْٛ املٛاثٝععل ٚاالتفاقٝععات , ٚإٔ تٓشِععل      ايٓظععل يف َععٛاؿ ايـهععاترل    أهععرل٠ شلععقٙ ايظععاٖل٠  

ٛ   اسبًععٍٛ  عًعع٢ هععاس١   املهلٚسعع١ٖععٞ ـٖا يٛدٝعع١ ٚسعع ٚاملعازبععات يف ْهععام اسبًععٍٛ ايوٝاهعع١ٝ ٚايكاْْٛٝعع١ ٚايتهٓ

 أغفًتِْْٛ ٚتك١ٝٓ , ال ْفٛي  إًهاي١ٝايب١ٝ٦ٝ ٖٞ  اإلْوإسكٛم  أم١َيف  اإلًهاي١ٕٝ  م١َ ٚني  ايتِـٟ

ٕ بتهعٜٛٔ   األمَع١ ناؿت ؿٚك ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايفاعٌ يف َٛاد١ٗ  أٚاسبًٍٛ ٚاملعازبات  ايعقٟ ػبوعـ ٖعقٙ     اإلْوعا

 أهعًٛب  تعاًَع٘ َعع َهْٛعات ايب٦ٝع١ األػعل٣ , ٚايعقٟ ٜتؼعق َعٔ ٖعقٙ ايكعِٝ ٚاملبعاؿئ             ايكِٝ ٚاملباؿئ اسبكٛقٝع١ يف 

 ( .2007ظ115)سؤ عبـ ايعاٍ,  سٝات٘سٝا٠ تورل عًٝٗا 
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ٕ يكـ دا٤ت فهل٠ سكٛم  ايب١ٝ٦ٝ : اإلْوإسكٛم  َ هو١  (4 َٚوعتـا١َ   ٚآَٓع١ ايب٦ٝٝع١ يف ب٦ٝع١ ْظٝفع١     اإلْوعا

, ٚايتععـٟ االْتكعا٥ٞ    ١املوتـاَايت١ُٝٓ غرل  ٚأهايٝبايعـاي١ ايب١ٝ٦ٝ ,نلؿ ع٢ً َظاٖل ايظًِ ايب٦ٝٞ , ٚغٝاب 

ٜس   أَٚٚفععاِٖٝ ثكافٝعع١   أفهععاكعًعع٢ ايػععرل بوععبب   َععٔ "ايعِٓععل١ٜ   عععـ ْٛعععاً عالقععات هٝاهعع١ٝ ٚاقتِععاؿ١ٜ ٚتاكؽبٝعع١ 

اسععـ ايععقٟ ٌٜععهٌ  األَععلٚاملععٛاكؿ ٚايِععش١ ٚاسبُاٜعع١ ايب٦ٝٝعع١ ,   األك ايب٦ٝٝعع١ " ايععيت ذبععلّ ايععبعض سكععٛقِٗ يف  

ٕ سكععٛم  إىل اإلهععا٠٤ أمنععاف  أٚ األطععلاف ٓتٗععو اسبكععٛم يًٌعععٛب ايٛاقععع١ عًعع٢     ايب٦ٝٝعع١ . نععقيو  تس  اإلْوععا

املايٝع١   ٚاملتهوعات ايـٍٚ ايِٓاع١ٝ ٚاسبهَٛعات   إٕيًـٍٚ. ٖٓاى َتًلات تظٗل  ١ازبػلافٝ أٚاسبـٚؿ ايوٝاه١ٝ 

ـ      ٜعـ َعٔ ؿٍٚ ايععامل ٚػاُع١ يف ايعـٍٚ ايٓاَٝع١       ايـٚي١ٝ ٚاملُٛيع١ مل٦عات املٌعلٚعات ٚاالهعتجُاكات ايتُٜٓٛع١ يف ايع

ٚفيععو يتٗععإٚ املٓظُععات  ايب٦ٝععٞ,  اإلْوععإ ٚضبٝهعع١ي١ بـكدعع١ َععا عععٔ ايظًععِ ايٛاقععع عًعع٢  ٦ٛٚايفكععرل٠ ٖععٞ َوعع

ٕ ايعامل١ٝ يف ايتهبٝل ٚاملتابع١ ٚامللاقب١ ايعاؿي١ ٚاسبام١َ يعـّ دعٛك ايتُٓٝع١ ٚاملٓفعع١ املاؿٜع١ عًع٢ سكعٛم         اإلْوعا

 .ُٓع١ ٚػًك١ ٚأسؤ اإلْوإايُِـ ايقٟ نلّ  ؿايفل األسـايٛاسـ  اإليَ٘ٔ ٖبات ٚعهاٜا  ايب١ٝ٦ٝ اييت ٖٞ

٘ ِعإ يٝعععٍٝ  تس إٔػبععب  سكعٛم  يإلْوععإ أُعبض ٚشلعقا   ٜععٍٝ ٚمبععا ٜتفعل َععع    إٔاهلل  يعع٘ أكاؿنُعا   نلميععًا سٝاتع

ٚ   ٚاملتهوععات ٚاملٓظُععات, ٚعًعع٢ اسبهَٛععات   إْوععا١ْٝ  ٚاألَععإايوععالّ ايلزلٝعع١ ٚغععرل ايلزلٝعع١ ذبكٝععل اسبُاٜعع١ 

تععتِ إال َععٔ ػععالٍ تععبين    إٔايب٦ٝٝعع١ ال ميهععٔ   اإلْوععإسكععٛم َ هوعع١  إٕ (2007, عبععـ ايععلمحٔ ,  ثٓععا٤) يإلْوععإ

عًُٝععع١ ٌَعععاكن١  إٕاملوعععتكبٌ .  ٚأدٝعععاٍاسبآعععل٠  األدٝعععاٍبعععني  باملوعععاٚا٠ايتُٓٝععع١ املوعععتـا١َ  جًععع١   أٖعععـاف

   ٓ ِ ايب٦ٝعٞ اسعـ    األثعل ِٝ ٝع ُعٟٛ َعٔ ػعالٍ عًُٝع١ تك    ازبُٗٛك َٚتهوات اجملتُع املعـْٞ يف ُعٓاع١ ايكعلاك ايت   أٖع

َعٔ ػعالٍ إتاسع١     ايب٦ٝٝع١   اايب١ٝ٦ٝ يُٝهٔ اجملتُعات َعٔ محاٜع١ سكٛقٗع    اإلْوإسكٛم َ هو١ بادباٙ  اآليٝات

)) َعٔ ًٜعٛخ ٜعـفع ايعجُٔ ((      َبعـأ يًٌُاكٜع ايتُٜٓٛع١ ٚتعبين   املعًَٛات ايب١ٝ٦ٝ سٍٛ سذِ َٚـ٣ ائلك ايب٦ٝٞ 

( ,)امحععـ 2012َٚٛاكؿٖععا َععٔ االْتٗععاى ايععـا٥ِ شلععا ) عًعع٢ ٌٖععاّ ,  ب٦ٝتعع٘ٚطبٝععع١   اإلْوععإ يًشفععاظ عًعع٢ سكععٛم

 ( .2010ًذاع ايـٜٔ ,

ٛ  األهاهع١ٝ  ئاملبعاؿ  إبعلام  عا هعبل ؼبعاٍٚ ايبشعح اسبعايٞ       ٚيإلفاؿ٠ ٕ سبكع ايب٦ٝٝع١ َعٔ ػعالٍ ععل       م اإلْوعا

سععـ أ إٔ( إىل 213:  2003 فاكععع١ ضبُععـ , ٚ)امحععـ ايًكععاْٞ  األؿبٝععاتتٌععرل   ايب٦ٝٝعع١:احملععاٚالت ايتايٝعع١ يعًُععا٤  

    ٝ ٙ غ١ َعا  اايعًُا٤ ٜٚعـعٞ "بٝرلبوعٛكٜـ" سعاٍٚ  ُع ععٔ عـٜعـ َعٔ     ٘دابتع إبكا٥ُع١ اسبكعٛم ايب٦ٝٝع١  ْتٝذع١      أزلعا

 : أُٖٗا, نإ  األه١ً٦
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, ؿٕٚ ايتفععلٜي يف ُععاحل اجملتُععع ٚسععل هععا٥ل   يإلْوععإَععٔ اسبكععٛم ايععيت تعهععٞ   األؿْعع٢ َععا اسبععـ-  

 ك٥ٝو١ : أقواّثالث١  إىلٚقوِ ٖقٙ اسبكٛم  ( سكا ب٦ٝٝا ,32ؿ ٖقا ايعامل )؟ ٚقـ سـ األْٛاع

سكععٛم  إىلٖٚععقٙ بععـٚكٖا قوععُٗا    , يًفععلؿ  األهاهعع١َٝٓٗععا اسبادععات ٚاسبكععٛم ايب٦ٝٝعع١    األٍٚايكوععِ  

 ٚؿ١ٜٝٓ َٚٔ ٖقٙ اسبكٛم :, فوٝٛيٛد١ٝ ْٚفو١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚاقتِاؿ١ٜ ٚهٝاه١ٝ 

ٍ     ٚا, اسبكعععٛم يف ايتُتعععع بائععع٤ٛ    - أ ٚاسبعععل يف ,َعععٔ املعععٛاؿ ايوعععا١َ    سبعععل يف تعععٓفى اشلعععٛا٤ ايٓكعععٞ ٚػعععا

ٚاسبعععل يف اسبِعععٍٛ عًععع٢ ايػعععقا٤ ايِعععشٞ      ٚايٓظافععع١,اسبِعععٍٛ عًععع٢ قعععـك َعععٔ املعععا٤ ٜهفعععٞ يًٌعععلب      

يًفلؿ . أهاه١ٜٝعتدلٖا ٖقا ايعامل  اييتايالمّ , ٚغرلٖا َٔ اسبكٛم 

ٚايجكاف١.تؼهٝي ٚايتٌلٜع اسبكٛم ٚايٛادبات ايل٥ٝو١ٝ عبٛ ازبُاع١ َجٌ االهتجُاك ٚاي - ب

 ٚايِش١.ٚايعٕٛ  ٚاإلْتازَجٌ ايتبأٜ  األْٛاعسكٛم ٚٚادبات ك٥ٝو١ٝ عبٛ  -ز 

ايب٦ٝٝعع١ تٌعععٌُ عًععع٢   اإلْوعععإسكعععٛم  إٔ إىل( 168:167:2007ايب٦ٝععٞ )ثٓعععا٤ , عبعععـ ايععلمحٔ ,    األؿبنُععا ٌٜعععرل  

 ايتاي١ٝ : األهاه١ٝصبُٛع١ َٔ املباؿئ 

  اسباي١ٝ ؿٕٚ االْتكاْ َٔ سكعٛم   ي دٝأٍُٔ ايِش١ ٚايوال١َ َٚال١ُ٥ ت آ١َٓاسبل يف ب١٦ٝ ٍ  األدٝعا

عًع٢ اسبٝعا٠    تعتثل هعًباً   أٌْعه١  أٜع١  أٚايتـٖٛك ايب٦ٝعٞ   أٜٚٚتُجٌ فيو يف ب١٦ٝ ػاي١ٝ َٔ ايتًٛخ , ايكاؿ١َ 

 .ٚايِش١ ايعا١َ َٚوت٣ٛ املع١ٌٝ ٚايلفا١ٖٝ

   ّٜٚتُجععٌ فيععو يف   , كٝععل ايتُٓٝعع١ املوععتـا١َ   يًُععٛاكؿ ايب٦ٝٝعع١ ايهبٝعٝعع١ يتش   األَجععٌاسبععل يف االهععتؼـا

حبكٛم  اإلدشافؿٕٚ , اسباي١ٝ  األدٝاٍاهتػالٍ املٛاكؿ ايهبٝع١ٝ بٌهٌ َوتـاّ ئُإ تًب١ٝ استٝادات 

َععٔ ػععالٍ ايتُٓٝعع١   , ٚأٜٔععاٚفيععو َععٔ ػععالٍ ذبكٝععل ايعـايعع١ ٚاملوععاٚا٠ بععني ازبُٝععع      , ايكاؿَعع١  األدٝععاٍ

 أٚعععـّ تعععلٜض َهْٛععات ايب٦ٝعع١ ايهبٝعٝعع١ يالهععتٓناف  , أٟ ب٦ٝعع١  َععع ٓععُإ احملافظعع١ عًعع٢ اي االقتِععاؿ١ٜ

.ايتًٛخ  أٚايتـٖٛك 

  ٜٚتُجععععععععٌ فيععععععععو يف اسبِععععععععٍٛ , َٚٓععععععععع تًٛثٗععععععععا  , يًُععععععععٛاكؿ ايب٦ٝٝعععععععع١ األَجععععععععٌاسبععععععععل يف االهععععععععتجُاك

.ع٢ً املٝاٙ ايهاف١ٝ ٚايِش١ٝ 

   كععٓٔ ٚاحملافظعع١ عًعع٢   فيععو يف ايتٛهععع ايعُلاْععٞ امل   ٜٚتُجععٌبايٌععهٌ املٓاهععب   األكآععٞاسبععل يف اهععتجُاك

.  األك ٚمتًض , ٚاسبـ َٔ ْوب١ ايتِشل  األكآٞ, ٚايتٛهع يف اهتِالغ , ايلقع١ اينكاع١ٝ 
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  ١ٚايػعقا٤,  ػايٝع  ٜٚتُجٌ يف ب١٦ٝ ْكٝع١ اشلعٛا٤ ٚاملعا٤ ٚايذلبع١      , ايتًٛخ أًهاٍاسبل يف ب١٦ٝ ػاي١ٝ َٔ ناف١ 

.ٜات َٔ ائٛٓا٤ ٚايتًٛخ ايهٗلَٚػٓاطٝوٞ َٚٔ املبٝـات ٚايٓفا

    َجععٌ  أاحملُٝععات ايهبٝعٝعع١ بٌععهٌ    إؿاك٠ٜٚتُجععٌ فيععو يف  , ايهبٝعٝعع١ ايدلٜعع١ ٚ اسبععل يف ايتُتععع باسبٝععا٠ ,

. اييت ٜٗـؿٖا االْكلا   تٚاسبٝٛاْاٚاحملافظ١ ع٢ً ايتٓٛع اسبٟٝٛ ػا١ُ ايٓباتات 

  األػعل٣ ثات املًٛ ١ئًٛٓا٤ , ٚنافٜٚتُجٌ فيو يف ٚدٛؿ َعاٜرل , اسبل يف اسبٍِٛ ع٢ً ػـَات ب١ٝ٦ٝ 

...اخل.ٚٚدٛؿ ْظاّ َلاقب١ فعاٍ زبٛؿ٠ اشلٛا٤ , ايتؼًّ َٔ ايٓفاٜات  املؼتًف١  أَانٔٚتٛافل , 

  ٚتًكٞ املوعاعـات يف  ايٛقعت املٓاهعب يف سعاالت ايهعٛاكخ ايهبٝعٝع١       , اسبل يف ايتُتع باملُتًهات ايٌؼ١ِٝ

. ٓادب١ اي األٓلاكٚنقيو تًكٞ تعٜٛٔات عٔ , بٌل١ٜ أٌْه١ايٓامج١ عٔ  أٚ

  املتعًك١  ايكلاكاتاسبل يف ايجكاف١ ٚايتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٜٚتُجٌ فيو يف املٌاكن١ ايفعاي١ يف ايتؼهٝي ُٚٓع

 .ٚنقيو اسبٍِٛ ع٢ً املعًَٛات ايب١ٝ٦ٝ املؼتًف١ , ايب١ٝ٦ٝ ٚايت١ُٜٛٓ  باألٌْه١

 إىلفٝٗا  اإلًاك٠مت  ايعلب١ٝ, فاٍاألطٖٓاى ؿكاه١ ٚاسـ٠ فكي عٔ ايتٓٛك ايب٦ٝٞ يف صبالت  إٕنُا                 

 ( .2002,  ٔٚ عبـا يلمحْٚظٝف١ )أَاْٞ  آ١َٓيف ب١٦ٝ  األطفاٍٖٚٛ سل  ,اسبكٛم  ـاس

 اإلْوعععإ  محبكعععٕٛ إىل قا٥ُعع١  ا( فكععـ تُٛعععٌ ايباسجععع 174 -173: 2007ايعععلمحٔ,  ـ, عبعععبُٝٓععا يف ؿكاهععع١ )ثٓععا٤  

 ايب١ٝ٦ٝ ٖٞ: اإلْوإسبكٛم  ااًلعٌل صب أسـُٓفت يف  ب٦ًٝٝا ( سكًا80ايب١ٝ٦ٝ بًؼ عـؿٖا )

. ب٦ًٝٝا ( سكًا12ًتٌُ ع٢ً )أٚقـ , سل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ ْظٝف١ ػاي١ٝ َٔ ايتًٛخ  -1

.ب٦ًٝٝا ( سكًا11ٚقـ تُٔٔ ع٢ً ) آ١َٓسل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ  -2

ٌسأوتجُل َٛاكؿٖا ايهبٝع١ٝ بٌهٌ سل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ تس -3 .( سكٛم6ٚتُٔٔ ) َج

.( سكٛم 6ٚتُٔٔ ), جُاك اسبٝا٠ ايدل١ٜ ٚ ايهبٝع١ٝ فٝٗا ٚايتُتع بٗا سل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ ٜتِ اهت -4

.اًتٌُ ع٢ً مخو١ سكٛم ب١ٝ٦ٝ , َجٌ أبٌهٌ  أكٓٗاتوتجُل , سل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ  -5

ب١ٝ٦ٝ.( سكٛم 10ع٢ً ) ايبٌل١ٜ,  اًتٌُٜٗتِ فٝٗا بايت١ُٝٓ , سل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ  -6

سكٛم.ايقٟ اًتٌُ ع٢ً ثالث١ , ١ تظًًٗا اسبُا١ٜ ايكاْْٛٝب١٦ٝ سل اسبٝا٠ يف  -7

.ب٦ًٝٝا ( سكًا13ع٢ً) اًتٌُ ٚقـ, ١ ٝسل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ َوتـا١َ ايتُٓ -8

.١ ٝسل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ ٜتٛافل فٝٗا ايعـٜـ َٔ اشبـَات ٚتُٔٔ ع٢ً مخو١ سكٛم ب٦ٝ -9

سكٛم . أكبع١اًتٌُ ع٢ً  , ل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ تتاغ فٝٗا فلْ املٌاكن١ ايب١ٝ٦ٝس -10
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كٛم .١ ستاغ فٝٗا ايجكاف١ ايب١ٝ٦ٝ ٚايٛعٞ ايب٦ٝٞ ٚتُٔٔ ع٢ً مخو٠ يف ب١٦ٝ تسسل اسبٝا -11

( ٜتٔعععععض االتفعععععام عًععععع٢ صبُٛعععععع١ املبعععععاؿئ 2007ايب٦ٝعععععٞ ٚؿكاهععععع١ )ثٓعععععا٤ ,عبعععععـ ايعععععلمحٔ , األؿبَٚعععععٔ ػعععععالٍ 

ايب٦ٝٝععععع١ ٚايعععععيت ٜٓبػعععععٞ تٓاٚشلعععععا يف ضبتععععع٣ٛ نتعععععب ايعًعععععّٛ مبلاسعععععٌ     اإلْوعععععإجملعععععاالت سكعععععٛم   األهاهععععع١ٝ

ايبشعععععح عًعععع٢ ٖعععععقا    ٖععععقا فكعععععـ اعتُععععـ   . ايبشععععح  أؿا٠تِععععُِٝ   عًععععع٢ األؿبٖععععقا   ٣ ّ ٚقعععععـ اثععععل ايتعًععععِٝ ايعععععا  

ٕ إىل هعععععبع١ صبععععاالت سبكعععععٛم   األؿا٠ايوععععابل يف تكوعععععِٝ صبععععاالت    األؿب ( 90ايب٦ٝٝععععع١ سلًععععت عًععععع٢ )  اإلْوععععا

 ٖٚٞ: ب٦ًٝٝاسكاً 

.  ب٦ًٝٝا ( سكًا12سل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ ْظٝف١   ػاي١ٝ َٔ ايتًٛخ ٚقـ تُٔٔ ٖقا اجملاٍ ) -1

.  ب٦ًٝٝا ( سكًا13ٚتُٔٔ ع٢ً ), َٚال١ُ٥  آ١َٓسل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ  -2

.( سكا ب٦ٝٝاً 13ع٢ً ) ٚاًتًُتيًُٛاكؿ ايب١ٝ٦ٝ ٚايهبٝع١ٝ  األَجٌاسبل يف االهتجُاك  -3

.ب٦ًٝٝا ( سكًا12اسبل يف ب١٦ٝ َوتـا١َ ايت١ُٝٓ ٚاالٖتُاّ مبتهًباتٗا ٚتُٔٔ ع٢ً) -4

.ًب٦ٝٝا  ( سكًا13كا١ْْٝٛ ٚقـ اًتٌُ ع٢ً )اسبل يف ب١٦ٝ تظًًٗا اسبُا١ٜ اي -5

.ب٦ٝٝاً  ( سكًا13ٚتُٔٔ ع٢ً ) األهاه١ٝاسبل يف اسبٍِٛ ع٢ً اشبـَات ايب١ٝ٦ٝ  -6

ٚايعععععقٟ , بٗعععععا  ٚايتٛعٝععععع١تعععععاغ فٝٗعععععا املٌعععععاكن١ بٌٓعععععل ايجكافععععع١ ايب٦ٝٝععععع١ سعععععل اسبٝعععععا٠ يف ب٦ٝععععع١ تس -7

.ب٦ٝٝاً  ( سكًا15ع٢ً) ٌاًتُ

   ايذلبٜٛع١ ايعيت عٓٝعت مبٛٓعٛع ايبشعح       ٚايبشٛخهتعلا  ايـكاهات ميهٔ ا ايوابك١ : ٚايبشٛخايـكاهات

 : االتَٞٔ ػالٍ 

        ؿكاهععععععععات ٚحبععععععععٛخ اٖتُععععععععت بتكععععععععِٜٛ تعًععععععععِٝ سكععععععععٛم ٕ ١ يف املٓععععععععاٖر  ٝعععععععع مبععععععععا فٝٗععععععععا ايب٦ٝ   اإلْوععععععععا

ايتع١ًُٝٝ املؼتًف١ مبا فٝٗا َٓاٖر ايعًّٛ .

يف املٓععاٖر ايتعًُٝٝعع١  ْوععإاإلبٗععـف تكععِٜٛ تعًععِٝ سكععٛم   أدلٜععتٖٓععاى ايعـٜععـ َععٔ ايـكاهععات  ايوععابك١ ايععيت  

بتشًٝعٌ   ععين فعبعض ايـكاهعات   ,  األَعل ايقٟ عازبت ب٘ ٖعقا   األهًٛبٖقٙ ايـكاهات يف  اػتًفتٚقـ  , املؼتًف١

ؿكاهع١  , ( 1995ؿكاهع١ نعٌ َعٔ ْاؿٜع١ عبعـ ايعظعِٝ ٚضبُعـ هعالّ )         َٚٓٗاع٢ً فيو  يًتعلف املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ 

ٟ 2002َِعععهف٢ ايوعععٝـ ) ٚعبعععـ ايهعععايف  اشبعععاليفؿكاهععع١ نعععٌ َعععٔ ضبُعععـ  , (2004) ( ؿكاهععع١ َِعععهف٢ طٓهعععاٚ

َٚٓٗعا ؿكاهع١    ٚاملتؼِِعني ٚبعض ايـكاهعات ععين بتكعِٜٛ  املٓعاٖر َعٔ ٚدٗع١ ْظعل اشبعدلا٤         , ( 2002) ايٌلديب

ٕ بٗعـف تكعِٜٛ تعًعِٝ سكعٛم      أدلٜعت عٔ ايـكاهات ٚايبشٛخ ايعيت   , أَا(2001سٛك١ٜ املايهٞ ) ايب٦ٝٝع١  يف   اإلْوعا
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ايبشعح مل   أؿبٝعات ٚبععـ االطعالع عًع٢ ايـكاهعات ٚايبشعٛخ ٚغرلٖعا َعٔ        , اه١ٝ بايبالؿ ايعلب١ٝ َٓاٖر ايعًّٛ ايـك

( ايعيت ٖعـفت إىل   224-162: 2007)ثٓعا٤ ,عبعـ ايعلمحٔ ,   ؿكاهع١   عًع٢ ؿكاهع١ ٚاسعـ٠ فكعي ٖعٞ       إالٜتِ اسبٍِٛ 

 –ععاّ )االبتـا٥ٝع١   لاسعٌ ايتعًعِٝ اي  مبيف ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ  ١ ايب٦ٝٝ اإلْوإايتعلف ع٢ً َـ٣ تٓاٍٚ سكٛم 

تُٔٓت ع٢ً ايب١ٝ٦ٝ  اإلْوإٚفيو َٔ ػالٍ قا١ُ٥ سبكٛم , ايجا١ْٜٛ ( يف مجٗٛك١ٜ َِل ايعلب١ٝ – اإلعـاؿ١ٜ

(80     ٕ ايعبععاك٠  ٚأازبًُعع١  ( سكععًا , ُععٓفت يف أسععـ عٌععل صبععااًل سبكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ , ٚقععـ اهععتؼـّ ايباسجععا

َٔ تًو اسبكعٛم ايب٦ٝٝع١ املتٔع١ُٓ بايكا٥ُع١      أٟتٌرل إىل  ايٛاكؿ٠ يف نٌ َٛٓٛع َٔ َٛٓٛعات ايهتاب ٚاييت

نٛسـ٠ يًعـ ٚايتوذٌٝ عٓـ ذبًٌٝ ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ )ع١ٓٝ ايبشح ( ٚ ايبايؼ عـؿٖا مثا١ْٝ عٌعل نتابعا   

 ًٜعٞ : ٚقـ أٚٓشت ايٓتا٥ر َا .َـكهٝا 

ّ   -إٔ ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ عٝٓع١ ايبشعح ايعيت مت ذبًًٝعٗا       اٍٚ سكعٛم  َتٛآعع١ يف تٓع   -ٚبٌعهٌ ععا

% ( , ٚإٔ 25ظ26 -% 25ظ1بني ) ١ , سٝح تلاٚست ْوبتٗا امل١ٜٛ٦ يف ضبت٣ٛ ٖقٙ ايهتب َاٝاإلْوإ ايب٦ٝ

١ ٝع ٚبٌهٌ غرل َباًل , ٖٚعقا ٜعهعى غٝعاب ثكافع١ ٌْٚعل سكعٛم اإلْوعإ ايب٦ٝ        ٖقا ايتٓاٍٚ نإ ًُٓٓٝا

 ٚتعًُٝٗا يف نجرل َٔ ايـٍٚ ايٓا١َٝ َٚٓٗا َِل .

ًِعععععف األٍٚ ايجعععععاْٟٛ " دعععععا٤ يف َكـَععععع١ ايهتعععععب عٝٓععععع١ ايبشعععععح يف تٓاٚيععععع٘ سبكعععععٛم      إٔ" نتعععععاب األسٝعععععا٤ ي "

نتعععععاب ايعًعععععّٛ "%( , ثعععععِ تعععععالٙ 25ظ26( سكعععععًا ب٦ٝٝععععًا , بٓوعععععب١ ) 21اإلْوععععإ ايب٦ٝٝععععع١ , سٝعععععح تٔعععععُٔ ضبتعععععٛاٙ ) 

" %( . ٚقعععععـ استعععععٌ نتعععععاب  75ظ18,  بٓوعععععب١ )" ايفِعععععٌ ايـكاهعععععٞ األٍٚ  –ٚاملوعععععتكبٌ يًِعععععف األٍٚ اإلععععععـاؿٟ 

امللتبععع١ األػعععرل٠ يف تلتٝعععب نتعععب ايعًعععّٛ عٝٓععع١ ايبشعععح , فكعععـ تٔعععُٔ ضبتعععٛاٙ         " يًجاْٜٛععع١ ايعاَععع١  ايهُٝٝعععا٤ 

%( .25ظ1سكًا ٚاسـًا فكي , بٓوب١ )

  ؿكاهات ٚحبٛخ اٖتُت بتكـِٜ كؤ٣ ٚتِٛكات تهٜٛل١ٜ يٌٓل ثكاف١ اسبكٛم ٚتعًُٝٗا , َٚٓٗا ؿكاه١ ؼب٢ٝ

 (.2006اع ايـٜٔ )ذَٓقك ً( , ؿكاه١ 2003اك )ِ( , ؿكاه١ ُاحل اي1996ٓيهفٞ )

       ؿكاهععععععععات ٚحبععععععععٛخ اٖتُععععععععت بكٝععععععععاي َععععععععـ٣ ٚعععععععععٞ املععععععععتعًُني ٚادباٖععععععععاتِٗ عبععععععععٛ ثكافعععععععع١ سكععععععععٛم

أًعععععععععاكت ْتعععععععععا٥ر ايـكاهعععععععععات ٚايبشعععععععععٛخ ايعععععععععيت عٓٝعععععععععت   ١ :ٝعععععععععسبكعععععععععٛم ايب٦ٝااإلْوعععععععععإ مبعععععععععا فٝٗعععععععععا 

١ , إىل إٔ ٖٓععععععععاى ٝعععععععععلف عًعععععععع٢ َععععععععـ٣ ٚعععععععععٞ املععععععععتعًُني حبكععععععععٛم اإلْوععععععععإ مبععععععععا فٝٗععععععععا ايب٦ٝ   تبععععععععاي

ا٥ر ايععععععععيت تُٛععععععععًت إيٝٗععععععععا ٜلدععععععععع إىل ب٦ٝعععععععع١ املععععععععتعًُني , فكععععععععـ أظٗععععععععلت ْتععععععععا٥ر       يف ايٓتعععععععع تبآٜععععععععًا

( إىل إٔ ادباٖععععععععات ايهععععععععالب َعًُععععععععٞ ايتععععععععاكٜؽ عبععععععععٛ أبعععععععععاؿ فهععععععععل٠     1989ؿكاهعععععععع١ ظبفعععععععع١ ازبععععععععناك )  
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ايتفعععععععاِٖ ايعععععععـٚيٞ ٚاملتُجًععععععع١ يف ؿكاهععععععع١ ايعععععععبالؿ ٚايجكافعععععععات األػعععععععل٣ , ٚسكعععععععٛم اإلْوعععععععإ ٚاألَعععععععِ          

اإلْوععععععععإ ٚعالقتعععععععع٘ بايب٦ٝعععععععع١ ناْععععععععت اػبابٝعععععععع١ ) يف  املتشععععععععـ٠ ٚؿٚكٖععععععععا يف سععععععععٌ املٌععععععععهالت ٚقٔعععععععع١ٝ  

(1997ٚآػعععععععلٕٚ )  بعععععععاكْٚٞ( , ٚيف ؿكاهععععععع١ ؿٚيٝععععععع١ قعععععععاّ بٗعععععععا    182, 2011: َِعععععععهف٢ طٓهعععععععاٟٚ ,  

١ ٝععععععِٜ َععععععـ٣ فٗععععععِ ايهععععععالب سبكععععععٛم اإلْوععععععإ مبععععععا فٝٗععععععا ايب٦ٝ    ٛعٓٝععععععت بتكعععععع  

بعععععععععابٟٛ , َٚعععععععععا ؿكهعععععععععٛٙ سٛشلعععععععععا يف أكبعععععععععع ؿٍٚ ٖعععععععععٞ بتوعععععععععٛاْا ٚاشلٓعععععععععـ ٚاٜليٓعععععععععـا ايٌعععععععععُاي١ٝ ٚممي      

أظٗعععععععععلت ايٓتعععععععععا٥ر ٚدعععععععععٛؿ تفعععععععععاٚت نعععععععععبرل يف اهعععععععععتذابات ايهعععععععععالب بامللسًععععععععع١ ايجاْٜٛععععععععع١ , ففعععععععععٞ     

سعععععععععٍٛ  َباًعععععععععلًا %( َعععععععععٔ ايهعععععععععالب أْٗعععععععععِ مل ٜتًكعععععععععٛا تعًُٝعععععععععاً   5ظ93اٜليٓعععععععععـا ايٌعععععععععُاي١ٝ أدعععععععععاب )  

% َععععععٔ ايهععععععالب   9ظ67ًععععععاكت إيٝٗععععععا ٚثٝكعععععع١ األَععععععِ املتشععععععـ٠ , بُٝٓععععععا أدععععععاب       أتعًععععععِٝ ايهفععععععٌ نُععععععا   

, ٚقععععععععـ تععععععععبني إٔ ايـهععععععععتٛك اشلٓععععععععـٟ فٝعععععععع٘ سععععععععـٜح طٜٛععععععععٌ عععععععععٔ      يف اشلٓععععععععـ أْٗععععععععِ ؿكهععععععععٛا فيععععععععو  

يًشعععععععععـٜح عٓٗعععععععععا ٖٚعععععععععٛ  ايب٦ٝٝععععععععع١  عععععععععا ػبععععععععععٌ املعًعععععععععِ َٔعععععععععهلاً  اسكعععععععععٛم اإلْوعععععععععإ مبعععععععععا فٝٗععععععععع

 ٜـكهٗا.

ٜتٔععععض َععععٔ أٖعععععـاف ايـكاهععععات ٚايبشععععٛخ ايوعععععابك١      ايتعًٝععععل ايعععععاّ عًععععع٢ ايـكاهععععات ٚايبشععععٛخ ايوعععععابك١:    

 ْٚتا٥ذٗا  ا ًٜٞ :

 ايتعًُٝٝعع١ ٚتعًععِٝ سكععٛم اإلْوععإ مبععا فٝٗععا ايب٦ٝٝعع١ يف طبتًععف امللاسععٌ   إٔ مثعع١ عالقعع١ قا٥ُعع١ بععني املٓععاٖر

ايتعًُٝٝعع١ بػععض ايٓظععل عععٔ َوععت٣ٛ ٖععقٙ ايعالقعع١ , سٝععح أًععاكت ْتععا٥ر ايـكاهععات ٚايبشععٛخ ايععيت اٖتُععت      

بتكِٜٛ سكٛم اإلْوإ ٚايب١٦ٝ يف املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ إىل ٚدٛؿ قـك َا يف ضبت٣ٛ ٖقٙ  املٓاٖر َعٔ َفعاِٖٝ   

دباٙ املعًُني عبٛ االٖتُعاّ بٗعقا األَعل , نعٌ       ١َوتٚيٝٚقِٝ سكٛم اإلْوإ َٚٔ ثِ ٜفل  ٖقا ٚقٔاٜا 

سوب ربِِ٘ ٚطبٝع١ َٓٗذ٘ , ٜٚبهٌ ايكٍٛ بعـّ ٚدٛؿ اكتباف بني املٓاٖر ٚتًو اسبكٛم .

     ًيف تٔععُني َبععاؿئ سكععٛم اإلْوععإ مبععا فٝٗععا     اتفععام مجٝععع ايـكاهععات ٚايبشععٛخ ايوععابك١ بععإ ٖٓععاى ٓعععفا

كٛم ايب١ٝ٦ٝ يف املٓاٖر عا١َ َٚٓاٖر ايعًّٛ ػا١ُ .اسب

   أٚٓععععشت بعععععض ايـكاهععععات ٚايبشععععٛخ إٔ تٔععععُني َبععععاؿئ سكععععٛم اإلْوععععإ مبععععا فٝٗععععا ايب٦ٝٝعععع١ يف املٓععععاٖر

( , 2002غعععععرل َباًعععععل ُٚعععععلٜض َجعععععٌ : ؿكاهععععع١ )ًعععععبٌ بعععععـكإ ,       َٚٓٗعععععا َٓعععععاٖر ايعًعععععّٛ نعععععإ تٔعععععُٝٓاً    

ا السظعععع٘ ايباسععععح عٓععععـ قٝاَعععع٘ بعًُٝعععع١ ايتشًٝععععٌ .      ٖٚععععٛ َعععع  , ( 2007ٚؿكاهعععع١ ) ثٓععععا٤ , عبععععـ ايععععلمحٔ ,    

ٖٚععععقا ايٛٓععععع ٜوععععتـعٞ َععععٔ ايكععععا٥ُني عًعععع٢ ربهععععٝي ٚتهععععٜٛل املٓععععاٖر ايتعًُٝٝعععع١ مبععععا فٝٗععععا َٓععععاٖر       
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ايعًععععّٛ إعععععاؿ٠ ايٓظععععل , ٚدعععععٌ َفععععاِٖٝ َٚبععععاؿئ تًععععو اسبكععععٛم ضبععععاٚك أهاهعععع١ٝ تععععـٚك سٛشلععععا املٓععععاٖر      

ر ٚتهٜٛلٖا .سـ االدباٖات اسبـٜج١ يف بٓا٤ املٓاٖأباعتباكٖا متجٌ 

     ٚتِععٛكات سععٍٛ إعععاؿ٠ تٓظععِٝ أٚ تٔععُني َفععاِٖٝ سكععٛم       كؤ٣قععـَت بعععض ايـكاهععات ٚايبشععٛخ ايوععابك١

اإلْوإ مبعا فٝٗعا ايب٦ٝٝع١ ٚتعًُٝٗعا يف املٓعاٖر ايتعًُٝٝع١ يف طبتًعف امللاسعٌ ايتعًُٝٝع١ نـكاهع١ )ؼبٝع٢            

.(2006ٜٔ , ( , ؿكاه١ ) َٓقك ًذاع ايـ2003( , ؿكاه١ ) ُاحل ايِٓاك , 1996يهفٞ ,

      ٙأٚٓععشت بعععض ايـكاهععات ٚايبشععٛخ ايوععابك١ إىل إٔ ٖٓععاى عالقعع١ بععني انتوععاب َبععاؿئ اسبكععٛم ٚاالدبععا

.  ( , ؿكاه١ )1989ايٛعٞ بٗا , َجٌ : ؿكاه١ )ظبف١ ازبناك ,  ٚأعبٖٛا 

    , ٜٔٗعتِ يف داْعب َٓع٘ ببٓعا٤ قا٥ُع١       ( يف نْٛع٘ حبجعاً  2007اتفل ٖقا ايبشح َع ؿكاه١ ) ثٓا٤ , عبعـ ايعلمح

مببععاؿئ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ايٛادععب تٓاٚشلععا يف َٓععاٖر ايعًععّٛ مبلاسععٌ ايتعًععِٝ ايعععاّ , ٚايتعععلف عًعع٢    

َـ٣ تُٔٝٓٗا يف نتب ايعًّٛ بامللاسٌ ايتع١ًُٝٝ األهاه١ٝ ٚايجا١ْٜٛ .

    , كعٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ َٚععا  ( يف عععـؿ صبععاالت س2007, ٔعبععـا يعلمح اػتًعف ٖععقا ايبشععح ععٔ ؿكاهعع١ )ثٓععا٤

ٌُ عًٝعع٘ َععٔ َبععاؿئ أهاهعع١ٝ تلاعععٞ ػُِٛعع١ٝ ايب٦ٝعع١ ايُٝٓٝعع١ , ٚيف سذععِ عٝٓعع٘ ايبشععح ٚضبتٛاٖععا ,   تتٌعع

( ٚسعـ٠  175( ؿكهعًا , ُعٓفت بعع)   753سٝح اًعتٌُ ٖعقا ايبشعح عًع٢ عٝٓع١ نعبرل٠ َعٔ ايعـكٚي بًعؼ ععـؿٖا )           

ـ   , يف املكابٌ بًؼ عـؿ َـكهًٝا( نتاباً 24ٚكؿت يف ), ؿكاه١ٝ  ( 2007ايعلمحٔ ,   ايـكٚي يف ؿكاه١ ) ثٓعا٤ , عبع

( نتابا َـكهٝا , نُا اػتًف ٖعقا ايبشعح ععٔ ايـكاهع١ يف     18ٚسـ٠ ؿكاه١ٝ ٚكؿت يف ) (64( ؿكها يف )180)

ٚسـ٠ ايتشًٌٝ املوتؼـ١َ يف بعض إدلا٤ات ايتهبٝل ٚفذلت٘ اين١َٝٓ , ٚيف طلٜك١ ععل  ْتعا٥ر ايتشًٝعٌ    

 ٚتفورلٖا .

 ٚ َععٔ أدععٌ اإلدابعع١ عععٔ أهعع١ً٦ ايبشععح ٚذبكٝععل أٖـافعع٘ اتبععع ايباسععح اإلدععلا٤ات        : إدلا٤اتععَ٘ٓٗعذٝععع١ ايبشععح 

 ٚاشبهٛات اآلت١ٝ : 

عٓعـ  اهعتكلا٤ َٚوعض    اتبع ايبشح اسبعايٞ املعٓٗر ايُٛعفٞ    َٓٗر ايبعععععععشح:  -1

عععلف بهٝفٝعع١ بٓععا٤  ايبشععٛخ ٚايـكاهععات ٚأؿبٝععات صبععاٍ سكععٛم اإلْوععإ عاَعع١ ٚايب٦ٝٝعع١ ػاُعع١ , ٚفيععو يًت   

أؿٚات ايبشعععح , نُعععا مت االهعععتعا١ْ بعععاملٓٗر ايتشًًٝعععٞ , سٝعععح االعتُعععاؿ عًععع٢ أهعععًٛب ذبًٝعععٌ احملتععع٣ٛ            

سعععـ األهعععايٝب ايعًُٝععع١ اإلسِعععا١ٝ٥ ايعععيت تٗعععـف إىل ذبٜٛعععٌ املعععٛاؿ  أٖٚعععٛ   
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: 2007, عبعـ ايعلمحٔ ,   املهتٛب١ إىل َعًَٛات كق١ُٝ ٚبٝاْات عـؿ١ٜ نُٝع١ قابًع١ يًكٝعاي )كًعـٟ طعُٝع١       

170 – 171. ) 

متجٌ ايهتب املـكه١ٝ املؼتًف١ صبتُع ايبشح , أَا ع١ٓٝ ايبشح فتُجًت بتشًٌٝ  صبتُع ٚع١ٓٝ ايبشح : -2

يهتعب ايعًعّٛ يف َلاسعٌ ايتعًعِٝ ايععاّ ) األهاهع١ٝ ,         (1) اْظعل املًشعل كقعِ     ضبت٣ٛ أكبع١ ٚعٌلٜٔ نتابًا

 ٞ :ايجا١ْٜٛ ( بازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ , ٖٚ

نتب ايعًّٛ يًِفٛف األٍٚ ٚايجاْٞ ٚايجايح ٚايلابع ٚاشباَى ٚايواؿي ٚايوابع ٚايجأَ  

ٚايتاهع َٔ امللسًع١ األهاهع١ٝ يف ايفِعًني ايـكاهعٝني األٍٚ ٚايجعاْٞ ٚععـؿٖا مخوع١ عٌعل         

. َـكهًٝا نتابًا

نتب األسٝا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚايفٝنٜا٤ يًِف األٍٚ ايجاْٟٛ, ٚعـؿٖا ثالث١ نتب . 

ألسٝا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚايفٝنٜا٤ يًِف ايجاْٞ ايجاْٟٛ, ٚعـؿٖا ثالث١ نتب .نتب ا 

نتب األسٝا٤ ٚايهُٝٝا٤ ٚايفٝنٜا٤ يًِف ايجايح ايجاْٟٛ, ٚعـؿٖا ثالث١ نتب . 

 ٗا :ًايهتب ٚايٛسـات ٚايـكٚي اييت ذبًٝعـؿ  ٜٚٛٓض ازبـٍٚ ايتايٞ 

 ِ ايععاّ عٝٓع١ ايبشععحنعتب ايعًعّٛ املـكهٝع١ مبلاسعٌ ايتعًٝع(  1دـٍٚ كقِ )  
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 األٍٚ ايعًّٛ 1

اّ
عععععع

عععععع
ععععع

 

2013ّ 8 23 

15 

 23 8 2013ّ ايجاْٞ ايعًّٛ 2

 31 11 2013ّ ايجايح ايعًّٛ 3

4 

5 
 ايلابع ايعًّٛ

األٍٚ 

 ايجاْٞ

2012ّ 

2011ّ 

5 

6 

25 

29 

6 

7 
 اشباَى ايعًّٛ

األٍٚ 

 ايجاْٞ

2013ّ 

2014ّ 

6 

6 

19 

23 

 19 6 2004ّاألٍٚ  ايواؿي ايعًّٛ 8
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 19 6 2005ّ ايجاْٞ 9

10 

11 
 ايوابع ايعًّٛ

األٍٚ 

 ايجاْٞ

2012ّ 

2013ّ 

9 

6 

32 

21 

12 

13 

 ايجأَ ايعًّٛ
األٍٚ 

 ايجاْٞ

2013ّ 

2013ّ 

10 

6 

31 

19 

14 

15 

 ايتاهع ايعًّٛ
األٍٚ 

 ايجاْٞ

2010ّ 

2009ّ 

8 

8 

23 

31 

 9 368 99 إمجايٞ ايعـؿ يف َلس١ً ايتعًِٝ األهاهٞ

ٟ
ْٛ

جا
اي

 ِ
ًٝ

تع
اي

 ١
سً

َل
 

 33 7 2013ّ  األٍٚ األسٝا٤ 16

 

 30 7 2013ّ  األٍٚ ايهُٝٝا٤ 17

 53 8 2013ّ  األٍٚ ايفٝنٜا٤ 18

 30 8 2013ّ  ايجاْٞ األسٝا٤ 19

 44 10 2011ّ  ايجاْٞ ايهُٝٝا٤ 20

 37 9 2013ّ  ايجاْٞ ايفٝنٜا٤ 21

 34 8 2013ّ  ايجايح األسٝا٤ 22

 75 10 2010ّ  ايجايح ايهُٝٝا٤ 23

 49 9 2013ّ  ايجايح ايفٝنٜا٤ 24

  385 76 إمجايٞ ايعـؿ يف امللس١ً ايجا١ْٜٛ

 24 753 175 مجايٞ ايعاّاإل

 اهتؼـّ ايباسح أؿاتني ُٖعا :  أؿٚات ايبشح :

بكا٥ُعع١ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ٚصباالتٗععا ايٛادععب  تٔععُٝٓٗا يف ضبتعع٣ٛ نتععب ايعًععّٛ         إهععتبا١ْ -: األٚىل

مبلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ ) األهاه١ٝ , ايجا١ْٜٛ ( , ٚقـ اتبع ايباسح اشبهٛات ايتاي١ٝ :
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يب١٦ٝ ٚايذلب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ املتاس١ .أؿبٝات ا َلادع١ -1

االطالع ع٢ً بعض ايبشٛخ ٚايـكاهات ايوابك١ فات ايعالق١ حبكٛم اإلْوإ عا١َ ٚايب١ٝ٦ٝ ػا١ُ . -2

االطالع ع٢ً اإلعالْات ٚاالتفاقٝات ٚاملتمتلات اشبا١ُ بٌٓل ثكاف١ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ٚتعًُٝٗعا عًع٢    -3

املوت٣ٛ ايٛطين ٚايعلبٞ ٚايعاملٞ  .

هع١ اهعتهالع١ٝ عًعع٢ عٝٓع١ َعٔ َعًُععٞ املوعتكبٌ َٚعًُععٞ ايعًعّٛ باملٝعـإ ٚاملععٛدٗني ٚاملٗعتُني حبكععٛم         ؿكا -4

اإلْوإ عا١َ ٚايب١ٝ٦ٝ ػا١ُ , ٚفيو بٗعـف ايتععلف عًع٢ سكعٛم اإلْوعإ ايب٦ٝٝع١ َعٔ ػعالٍ طعلغ هعتاٍ           

.(2) اْظل املًشل كقِ  َفتٛغ 

, قعععاّ (3)اْظعععل املًشعععل كقعععِ  ب٦ٝٝععع١ األٚيٝععع١  يف ٓععع٤ٛ َعععا مت ايتُٛعععٌ إيٝععع٘ َعععٔ قا٥ُععع١ حبكعععٛم اإلْوعععإ اي    -5

يًٛقععععٛف عًعععع٢ َععععـ٣ اْتُععععا٤ ٖععععقٙ    ( 4) اْظععععل املًشععععل كقععععِ    ايباسععععح بعلٓععععٗا عًعععع٢ ايوععععاؿ٠ احملهُععععني    

اسبكعععععٛم ايب٦ٝٝععععع١ إىل صبعععععاالت اسبكعععععٛم ايل٥ٝوععععع١ , ٚإدعععععلا٤ ايتععععععـٜالت ايالمَععععع١ عًٝٗعععععا باسبعععععقف أٚ        

 اإلٓاف١ أٚ إعاؿ٠ ايِٝاغ١ .

(  5) اْظعل احملًعل كقعِ     ٤ َٚكذلسات احملهُني , ٚأُبشت يف ُٛكتٗا ايٓٗا١ٝ٥ عـيت ايكا١ُ٥ يف ٤ٛٓ آكا - أ

 -ٚمت االهتعا١ْ بٗا يف إعـاؿ اهتُاك٠ ذبًٌٝ احملت٣ٛ . صبٝبا بقيو عٔ ايوتاٍ األٍٚ :

َعععععععا سكعععععععٛم اإلْوعععععععإ ايب٦ٝٝعععععععع١ ايعععععععيت ميهعععععععٔ تٓاٚشلعععععععا يف ضبتعععععععع٣ٛ نتعععععععب ايعًعععععععّٛ مبلاسععععععععٌ          - ب

؟ ايتعًِٝ ايعاّ يف ازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ( ٚتتهٕٛ ٖقٙ االهتُاك٠ َٔ ثالث١ أدنا6:٤اهتُاك٠ ذبًٌٝ ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ )املًشل كقِ -: ايجا١ْٝ  

ٜٚتُٔٔ ايبٝاْات اشبا١ُ بايهتاب ) اهِ املتيف, عٓعٛإ ايهتعاب , ازبعن٤ , ايِعف ٚامللسًع١ , ؿاك ايٌٓعل ,        األٍٚ :

 ه١ٓ ايٌٓل ( .

ٌُ عًٝٗا ايهتاب )ٚقـ استٛت االهتُاك٠ تل٥ٝو١ , اييت ػبب إٔ ٌٜٜٚتُٔٔ صباالت اسبكٛم ايب١ٝ٦ٝ اي :ٞ ايجاْ

 ٜٓـكز ذبتٗا توعٕٛ سكًا ب٦ًٝٝا َٚعـالت تهلاكٖا.  , يًشكٛم ايب١ٝ٦ٝ( ع٢ً هبع١ صباالت

أٚ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ مل تٌٌُ عًٝٗا اهتُاك٠ ايتشًٌٝ . :ٜٚتُٔٔ َا قـ ٜلؿ بايهتاب َٔ صباالت, ايجايح 

ايوعاؿ٠ احملهُعني ,ايعقٜٔ اتفكعٛا عًع٢ نفاٜع١       ْفعى   ُالسٝتٗا ٚٓبهٗا , ثعِ علٓعٗا عًع٢     ٚيًت نـ َٔ َـ٣

 بٓٛؿٖا يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ يهتب ايعًّٛ ع١ٓٝ ايبشح , ٚع٢ً ُالسٝتٗا يتشكٝل اشلـف ايقٟ أعـت ي٘ .

 تهبٝل أؿٚات ايبشح : -3
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  .2013ّّ ست٢ ْٛفُدل 2013قاّ ايباسح بتشًٌٝ ايهتب يف ايفذل٠ َٔ َاكي  - أ

ِّ ايباسح يهٌ نتاب اهتُاك٠ يلُعـ صبعاالت اسبكعٛم ايب٦ٝٝع١ , َٚعا ٜٓعـكز ذبتٗعا َعٔ سكعٛم          ػ - ب

 اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ َٚعـالت تهلاكٖا. 

قاّ ايباسح بعٌُ دـاٍٚ إمجاي١ٝ ػا١ُ بهتب نٌ ُف , ٚفيو َٔ سٝح صباالت سكعٛم اإلْوعإ    - ت

 الت تهلاكٖا .ايب١ٝ٦ٝ ايٛاكؿ٠ بٗا, َٚا تٌتٌُ عًٝ٘ َٔ سكٛم ب١ٝ٦ٝ فلع١ٝ , َٚعـ

يهبٝعع١ عٝٓع١ ايبشعح اشباُع١ , سٝعح       قاّ ايباسح ْفوع٘ بتشًٝعٌ ضبتع٣ٛ ايهتعب َعل٠ أػعل٣  , ْظعلاً        - خ

, ٚيهٔ بفاكم مَين قعـكٙ   َـكهًٝا اًتًُت ع٢ً ع١ٓٝ نبرل٠ َٔ ايـكٚي ايٛاكؿ٠ يف أكبع١ ٚعٌلٜٔ نتابًا

 بات ايتشًٌٝ .مخو١ أهابٝع بني ايتشًٌٝ األٍٚ ٚايتشًٌٝ ايجاْٞ , ٚفيو يًت نـ َٔ ث

( ٚقعـ  مت سوعاب َععاَالت ايجبعات بعني ايتشًعًٝني باهعتؼـاّ َعاؿيع١ ٖٛيوعيت )         - ز

%( عًعع٢ املوععت٣ٛ ايعععاّ , ٖٚععٞ 98%( عًعع٢ َوععت٣ٛ نععٌ نتععاب , )99 -93بععني ) تعلاٚغ َعاَععٌ االتفععام َععا 

سبكععٛم ايب٦ٝٝعع١ , َٚععا  ؿكدعع١ ثبععات َلتفععع١ , ٖٚععقا ٜعععين إٔ ٖٓععاى اتفاقععًا بععني ايتشًععًٝني عًعع٢ صبععاالت ا     

تٌٌُ عًٝ٘ َٔ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ   ا ٜـٍ ع٢ً ُعالس١ٝ األؿا٠ يًتشًٝعٌ , ٚبايتعايٞ ميهعٔ ايٛثعٛم      

.(7بٓتا٥ر ايتشًٌٝ بـكد١ ناف١ٝ )اْظل ًَشل كقِ 

 ٌٜٚتٌُ ذبًٌٝ ايبٝاْات ٚتفورلٖا ع٢ً َوتٜٛني :  ْتا٥ر ايتشًٌٝ ٚتفورلٖا

ٍٚ صبععاالت سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ايل٥ٝوعع١ يف ضبتعع٣ٛ نتععب ايعًععّٛ مللاسععٌ  ٜٚتٓععااألٍٚ : ايتشًٝععٌ اجملُععٌ :

 ايتعًِٝ ايعاّ بازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ, ٚفيو يًٛقٛف ع٢ً ايٓتا٥ر اآلت١ٝ:

 يعـؿ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ يف ضبتٛاٖا. تلتٝب نتب ايعًّٛ ) ع١ٓٝ ايبشح (, ٚفكًا - أ

 يعـؿ ايـكٚي اييت تتٓاٚشلا . تلتٝب صباالت سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ايل٥ٝو١, ٚفكًا - ب

ٜٚتٓاٍٚ نٌ صباٍ ع٢ً سـٙ, ٚفيو حبوب تلتٝبع٘ بعني صبعاالت اسبكعٛم ايب٦ٝٝع١       ايجاْٞ : ايتشًٌٝ  املفٌِ:

 األػل٣, ٚفيو ملٓاق١ٌ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

 تلتٝب نتب ايععًّٛ ٚفكًا يعـؿ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ اييت ٌٜتٌُ عًٝٗا نٌ صباٍ. - أ

صبٝبًا ايب١ٝ٦ٝ اييت ٌٜتٌُ عًٝٗا نٌ صباٍ ٚفكًا يعـؿ ايـكٚي اييت تتٓاٚشلعا   تلتٝب سكٛم اإلْوإ - ب

 :  ايوتاٍ ايجاْٞبقيو عٔ 

َععا َععـ٣ تٓععاٍٚ ضبتعع٣ٛ نتععب ايعًععّٛ مبلاسععٌ ايتعًععِٝ ايعاّ)األهاهعع١ٝ, ايجاْٜٛعع١(سبكٛم اإلْوععإ          -

ايب١ٝ٦ٝ؟
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( ؿكهًا , 753ايٓادب١ عٔ ذبًٌٝ ضبت٣ٛ ) ٚيتشكٝل فيو, قعاّ ايباسح مبعازب١ ايبٝاْاتأٚاًل: ايتشًٝعٌ اجملٌُ: 

(نتابععًا َععٔ نتععب ايعًععّٛ سلًععت ُععفٛف َلسًعع١ ايتعًععِٝ األهاهععٞ     24( ٚسععـ٠ ؿكاهعع١ٝ, ٚكؿت يف)175ٚكؿت يف )

ايتايٝعععععع١:) األٍٚ, يجعععععاْٞ, ايجايعععععح, ايلابعععععع, اشبعععععاَى, ايوععععاؿي,ا يوعععععابع, ايجعععععأَ, ايتاهع(,ُعععععفٛف امللسًععععع١   

يجاْٟٛ, ايجايح ايجاْٟٛ( يف ايتؼِِات ايجالث١ )األسٝا٤, ايهُٝٝا٤, ايفٝنٜعا٤(  ايجا١ْٜٛ)األٍٚ ايجاْٟٛ, ايجاْٞ ا

  ايتهلاكات ٚايٓوب امل١ٜٛ٦ ٚازبـٍٚ ايتايٞ ٜٛٓض فيو : ّٚفيو باهتؼـا

صباالت سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ايل٥ٝو١ٝ يف ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ ع١ٓٝ ايبشح مبلاسٌ ايتعًِٝ  (2دـٍٚ)

 ايعاّ
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1111451562301221.7421ــــــــــــ823158447417169299316عبوانعهوو نهصف األول األصبصي1

1113066683311892.6917ــــــــــــ8231361595211995411432عبوانعهوو نهصف انثبَي األصبصي2

44494214523981.422ــــــــــــ113174141041884197322عبوانعهوو نهصف انثبنث األصبصي3

3252453979242002.8516ــــــــــــ52512422103201465716457االولانعهوو نهصف انراثع األصبصي4

74131452779321802.5619ــــــــــــ62916845147271964616222انثبَيانعهوو نهصف انراثع األصبصي5

619248801775219114872571115392353396372803.9911االولانعهوو نهصف انخبيش األصبصي6

3252073996342653.7713ــــــــــــ6236517266841967722843انثبَيانعهوو نهصف انخبيش ألصبصي7

74112367484283414.876ــــــــــــ6192689410345753511282االولانعهوو نهصف  انضبدس األصبصي8

6191892717742238902183711111124753105412513.5915انثبَيانعهوو نهصف  انضبدس األصبصي9

641829850120442733.8912ــــــــــــ932331066228691993811532االولانعهوو نهصف انضبثع األصبصي10

62116653114563379368213103374388994283134.459انثبَيانعهوو نهصف انضبثع األصبصي11

731432886106393244.628ــــــــــــ103124890116331772515776االولانعهوو نهصف انثبيٍ األصبصي12

6198518137811382012619111549271111379422613.7414انثبَيانعهوو نهصف انثبيٍ األصبصي13

145244410133126433374.797ــــــــــــ8232795014753951418763االولانعهوو نهصف انتبصع األصبصي14

831301067268562891142741204477512539123175494997.114انثبَيانعهوو نهصف انتبصع األصبصي15

733571114949998301046427126111145415711129250545908.43عبواألحيبء نهصف األول انثبَوي16

3231783078331412.0120ــــــــــــ7301572385121874217431عبوانكيًيبء نهصف األول انثبَوي17

527149214424610.8723ــــــــــــ85311112617638637عبوانفيزيبء نهصف األول انثبَوي18

1375031967146444135.895ــــــــــــ83038968277942288015454عبواألحيبء نهصف انثبَي انثبَوي19

1044359642064122566193393331051546975155403034.3110عبوانكيًيبء نهصف انثبَي انثبَوي20

9379516546631621161114258793523590.8424عبوانفيزيبء نهصف انثبَي انثبَوي21

834631114962101743712965010942222686472111443126472310.291عبواألحيبء نهصف انثبنث انثبَوي22

10755311168491191401091325112656147365911105253606098.652عبوانكيًيبء نهصف انثبنث انثبَوي23

63821529101261862.6518ــــــــــــ94922548254511663311317عبوانفيزيبء نهصف انثبنث انثبَوي24
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ٚبععايٓظل إىل ازبععـٍٚ ايوععابل ايععقٟ ٜٛٓععض َععـ٣ تٓععاٍٚ صبععاالت سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ايل٥ٝوعع١ يف ضبتعع٣ٛ       

 يف ازبٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ, ميهٔ َالسظ١ االتٞ : )األهاه١ٝ, ايجا١ْٜٛ( نتب ايعًّٛ مبلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ 

ًا يف تٓعاٍٚ سكعٛم اإلْوعإ    إٔ ٖٓعاى ٓععف   –ٚبٌعهٌ ععاّ    –إٔ ايتشًٌٝ يهتب ايعًّٛ  )عٝٓع١ ايبشعح( أظٗعل     - أ

%( َعٔ إمجعايٞ   72ظ12(سكعًا ب٦ٝٝعًا, بٓوعب١ بًػعت)    893ايب١ٝ٦ٝ ُٓٔ ضبت٣ٛ َٛٓٛعاتٗا , سٝعح بًعؼ ععـؿٖا)   

ايتهلاكات ع٢ً املوت٣ٛ ايعاّ. ٜٚل٣ ايباسح أْٗا ْوب١ تُٔني غرل نافٝع١ ٚفكعًا يهبٝعع١ ايبشعح اسبعايٞ ,      

أكبععع١ ٚعٌععلٜٔ نتابععًا, ٖٚععقٙ ايٓتٝذعع١ تتفععل َٚععا   ايععقٟ أًععتٌُ عًعع٢ عٝٓعع١ نععبرل٠ َععٔ ايععـكٚي ايععٛاكؿ٠ يف 

(.2007تًُٛت إي١ٝ ؿكاه١ )ثٓا٤, عبـ ايلمحٔ, 

دعا٤ يف َكـَع١ نتعب ايعًعّٛ     (( نتاب األسٝا٤ يًِف ايجايح َٔ امللس١ً ايجاْٜٛع١ ))أظٗل ايتشًٌٝ إٔ  - ب

عععـؿ تهلاكٖععا  ( سكععًا ب٦ٝٝععًا, بًععؼ64يف تٓاٚيعع٘ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١, سٝععح تٔععُٔ ضبتععٛاٙ )  عٝٓعع١ ايبشععح

نتاب ايهُٝٝا٤ يًِف ))َٔ إمجايٞ ايتهلاكات ع٢ً املوت٣ٛ ايعاّ. ثِ تالٙ  (%10,  29( تهلاكًا, بٓوب١ )723)

%(.ٖٚععقا 65ظ8(,بٓوععب١)609(سكععًا , بًععؼ تهلاكٖععا )  60سٝععح تٔععُٔ ضبتععٛاٙ )   ((ايجايععح َععٔ امللسًعع١ ايجاْٜٛعع١   

ٚثٝك١ اي١ًِ بايب١٦ٝ, ٚاييت تٔعُٓت ايعـٜعـ    ٜعهى طبٝع١ احملت٣ٛ يف ايهتابني, ٚػا١ُ تًو املٛٓٛعات

َٔ تًو اسبكٛم املت١ُٓٔ يف قا١ُ٥ سكعٛم اإلْوعإ ايب٦ٝٝع١ . يف املكابعٌ أظٗعل ايتشًٝعٌ أٜٔعًا إٔ نتعابٞ         
دا٤ يف امللتب١ األػرل٠ يف تلتٝب نتب ايعًعّٛ عٝٓع١   ((ايفٝنٜا٤ يًِفني األٍٚ ٚايجاْٞ َٔ امللس١ً ايجا١ْٜٛ))

 ٛ ( سكععععًا ب٦ٝٝععععًا, ٚبًععععؼ تهلاكُٖععععا عًعععع٢ ايتععععٛايٞ   23(,)24اُٖععععا عًعععع٢ ايتععععٛايٞ ) ايبشععععح, فكععععـ تٔععععُٔ ضبت

(تهعععععلاكًا, ٚقعععععـ بًػعععععت ْوعععععبتُٗا يف ايتٔعععععُني عًعععععع٢ َوعععععت٣ٛ ايتهعععععلاكات ايعععععععاّ عًععععع٢ ايتعععععٛايٞ     59(,)61)

%(.ٌٜٚرل ايباسح ٖٓا إىل إٔ ٖقا ايذلتٝب ال ٜتفل َٚا تًُٛت إي١ٝ ؿكاه١ )ثٓا٤ , عبـ ايلمحٔ 84ظ0%,87ظ0)

دععا٤ يف َكـَعع١ نتععب ايعًععّٛ  ((نتععاب اإلسٝععا٤ يًِععف األٍٚ ايجععاْٟٛ)) ( ايععيت ػًِععت إىل إٔ 176:  2007, 

%( َعٔ إمجععايٞ  25ظ26( سكعًا , بٓوععب١ ) 21ايجُاْٝع١ عٌعل يف تٓععاٍٚ اسبكعٛم ايب٦ٝٝعع١ , سٝعح تٔعُٔ ضبتععٛاٙ )     

ألٍٚ اإلععـاؿٟ ايفِعٌ   نتعاب ايعًعّٛ ٚاملوعتكبٌ يًِعف ا     ))( سكًا ب٦ًٝٝا .  ثِ تالٙ 80عـؿ اسبكٛم ايبايػ١ )

قعـ   ((نتاب ايهُٝٝا٤ يًجا١ْٜٛ ايعاَع١ ))%(, ٚإٔ 75ظ18(سكًا, بٓوب١)15,سٝح تُٔٔ ضبتٛاٙ)((ايـكاهٞ األٍٚ

استٌ امللتب١ األػرل٠ يف تلتٝب نتب ايعًّٛ ع١ٓٝ ايبشح, ٚايقٟ تُٔٔ ضبتٛاٙ سكًا ٚاسـًا فكعي, بٓوعب١   

( سكًا.80)%( َٔ إمجايٞ عـؿ اسبكٛم ايب١ٝ٦ٝ ايبايػ١ 25ظ1)

بعععني ايتشًٝعععٌ إٔ اجملعععاٍ اشبعععاَى يًشكعععٛم ايب٦ٝٝععع١ اشبعععاْ حبعععل اسبٝعععا٠ يف ب٦ٝععع١ تظًعععٗا اسبُاٜععع١    - ت

ايكا١ْْٝٛ ٖٛ األٓعف تًُٔٓٝا يف ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ يف َلاسٌ ايتعًعِٝ ايععاّ ) األهاهع١ٝ , ايجاْٜٛع١  (     

بًعؼ ععـؿ ايعـكٚي ايعيت تٓاٚيتع٘      سٝح أستٌ ايذلتٝب األػرل يف تلتٝعب صبعاالت سكعٛم اإلْوعإ ايب٦ٝٝع١ , إف      

%( إىل صبُعععٛع ايعععـكٚي عٝٓععع١ ايبشعععح . يف َكابعععٌ فيعععو ظبعععـ إٔ اجملعععاٍ ايوعععابع  9ظ2( ؿكهعععًا , بٓوعععب١ )22)

ٖعٛ األنجعل تٔعًُٝٓا    يف ب١٦ٝ تستاغ فٝٗا املٌاكن١ بٌٓل ايجكاف١ ايب١ٝ٦ٝ ٚايتٛع١ٝ بٗعا  ٚاشباْ حبل اسبٝا٠ 
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  ٝ ( 733ِ ايععاّ ,سٝععح استععٌ ايذلتٝعب األٍٚ , إف عٓعع٢ بعع٘ )  يف ضبتع٣ٛ نتععب ايعًععّٛ يف ُعفٛف َلاسععٌ ايتعًعع

%( إىل صبُعٛع ايعـكٚي عٝٓع١ ايبشعح. ًٜٝع٘ اجملعاٍ األٍٚ اشبعاْ حبعل اسبٝعا٠ يف ب٦ٝع١           34ظ97ؿكهًا, بٓوب١ )

%(, أَععا اجملععاٍ ايجععاْٞ اشبععاْ حبععل  4ظ75ْظفٝعع٘ ػايٝعع١ َععٔ ايتًععٛخ ايععقٟ دععا٤ يف ايذلتٝععب ايجععاْٞ بٓوععب١ ) 

%(,ًٜٝ٘ اجملاٍ ايجايح اشباْ باسبل 9ظ62َٚال١ُ٥ فكـ أت٢ يف ايذلتٝب ايجايح بٓوب١ )اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ آ١َٓ 

%(, بُٝٓعا ًعػٌ اجملعاٍ ايلابعع     1ظ57يف االهتجُاك األَجٌ يًُٛاكؿ ايب١ٝ٦ٝ ايقٟ استٌ ايذلتٝب ايلابع بٓوعب١ ) 

اٍ ايوععاؿي %(,ًٜٝعع٘ اجملعع 9ظ52اشبععاْ حبععل اسبٝععا٠ يف ب٦ٝعع١ َوععتـا١َ ايتُٓٝعع١ ايذلتٝععب اشبععاَى بٓوععب١ )     

اشباْ بعاسبل يف اسبِعٍٛ عًع٢ ػعـَات ب٦ٝٝع١ أهاهع١ٝ ايعقٟ دعا٤ يف ايذلتٝعب ايوعاؿي ٚقبعٌ األػعرل , إف             

( ؿكهًا.753%( إىل صبُٛع ايـكٚي ٚعـؿٖا )4ظ23( ؿكهًا , بٓوب١ )176اٖتُت ب٘ )

إٔ تٓععععاٍٚ سكععععٛم اإلْوععععإ ايب٦ٝٝعععع١ يف َعظععععِ ضبتعععع٣ٛ ؿكٚي نتععععب ايعًععععّٛ  نععععإ تٔععععًُٝٓا غععععرل       - خ

ل أٚ ُعععععلٜض , ٖٚعععععٛ َعععععا السظععععع٘ ايباسعععععح عٓعععععـ قٝاَععععع٘ بايتشًٝعععععٌ ٚأنـتععععع٘ ؿكاهععععع١ )ثٓا٤,عبعععععـ          َباًععععع

( ايعععععيت أًعععععاكت إىل إٔ تٓعععععاٍٚ سكعععععٛم اإلْوعععععإ ايب٦ٝٝععععع١ ناْعععععت مجٝعٗعععععا بهلٜكععععع١ غعععععرل   2007ايعععععلمحٔ,

َباًعععل٠ . األَعععل ايعععقٟ ٜتهًعععب َعععٔ ايكعععا٥ُني عًععع٢ ربهعععٝي ٚتهعععٜٛل املٓعععاٖر ايتعًُٝٝععع١ إععععاؿ٠ ايٓظعععل          

ؿئ ٚقععععِٝ سكععععٛم اإلْوععععإ ايب٦ٝٝعععع١ ضبععععاٚك أهاهعععع١ٝ تععععـٚك سٛشلععععا َٓععععاٖر ايعًععععّٛ      ٚدعععععٌ َفععععاِٖٝ َٚبععععا 

 باعتباكٖا متجٌ أسـ االدباٖات اسبـٜج١ يف بٓا٤ املٓاٖر ٚتهٜٛلٖا .

بععني ايتشًٝععٌ إٔ تٓععاٍٚ صبععاالت سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ؽبتًععف َععٔ ُععف إىل ُععف ؿكاهععٞ آػععل, ٜٚععل٣            - ز

ب تٓاٍٚ تًو اسبكٛم ع٢ً َوعت٣ٛ ُعفٛف امللاسعٌ ايتعًُٝٝع١     ايباسح إٔ ٖقٙ ايٓتا٥ر تسظٗل تبآًٜا يف ْو

املؼتًف١, ٖٚقا َا التفل ٚطبٝع١ امللاسٌ ايُٓا١ٝ٥ يًُتعًُني يف نٌ َلسًع١ تعًُٝٝع١, سٝعح ٌٜعرل عًُعا٤      

يًُعتعًِ   ١ايٓفى ايذلبٟٛ ب ْ٘ يٝى باإلَهإ بٓا٤ ضبت٣ٛ َٓٗر هًِٝ ؿٕٚ ايٓظل إىل اشبِا٥ّ ايُٓا٥ٝ

ملٓٗر . فاػتٝاك ضبتٛاٙ َٚفاُٖٝع٘ ٚقُٝع١ ٚذبـٜعـ سذُع٘ ػبعب إٔ ٜهعٕٛ َتعـكدًا يف        ايقٟ ٜٛٓع ي٘ ٖقا ا

االتوععاع ٚاسبذععِ تِععاعـًٜا َععٔ ايِععف األٍٚ مللسًعع١ ايتعًععِٝ األهاهععٞ ٚستعع٢ ايِععف ايجايععح َععٔ امللسًعع١    

ايجاْٜٛعع١ , ٖٚععٛ َععا مل ٜعهوعع٘ ٚاقععع ضبتعع٣ٛ نتععب ايعًععّٛ اسبايٝعع١ مللاسععٌ ايتعًععِٝ ايعععاّ يف ازبُٗٛكٜعع١            

( .81 - 80, ١ُٝٓ1997 )أمحـ ايُِاؿٟ ٚآػلٕٚ , ايٝ

نُا اػتًفت ْوب تٓاٍٚ نٌ سل َٔ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ عًع٢ َوعت٣ٛ اجملعاالت أٚ اسبكعٛم ايفلعٝع١       - غ

بكِعـ أٚ   –يف ضبت٣ٛ نتب ايعًّٛ يِفٛف َلاسعٌ ايتعًعِٝ ايععاّ . ٖٚٓعا ػبعـ ايباسعح إٔ ٖٓعاى إغفعااًل         

ٚآععٞ َٓعاٖر ايعًعّٛ, ٚعًٝع٘ ال بعـ َعٔ إععاؿ٠ ايٓظعل ستع٢ ال ٜهػع٢           ملعٝعاك ايتعٛامٕ َعٔ قبعٌ      –بـٕٚ قِعـ  

تعًععِ سععل َععٔ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ عًعع٢ سوععاب سععل آػععل. ٚقععـ ٜعععن٣ اغبفععا  ْوععب١ اجملععاٍ اشبععاَى   

اشباْ حبل اسبٝا٠ يف ب١٦ٝ تظًٗا اسبُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ , أٚ إغفاٍ ٖقا اجملاٍ َٔ ؿكٚي نتب ايعًّٛ إىل إٔ 

  َ ٛٓعٛعات٘ َععٔ اػتِعاْ نتععب ايـكاهعات االدتُاعٝعع١ , ٚال ػبعب إٔ تتٔععُٓٗا ؿكٚي     ٖٓعاى َعٔ ٜععل٣ إٔ 
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نتب ايعًّٛ , ٖٚقا ال ٜتٓاهب ٚأُٖٝع١ ٖعقا اجملعاٍ يف محاٜع١ ايب٦ٝع١ َعٔ االعتعـا٤ات ايعيت باتعت تكعع عًع٢            

نعٌ عٓاُعلٖا بعال اهعتجٓا٤, عًع٢ إٔ ايكعٛاْني األنجعل فعايٝع١ ٖعٞ تًعو ايعيت تكعٞ َعٔ املٌعهالت ايب٦ٝٝع١,                

ٍٛ ؿٕٚ ٚقٛعٗا, ٚع٢ً ٚد٘ اشبِْٛ ٌَه١ً ايتًٛخ, غرل َكًًني َٔ أ١ُٖٝ قٛاْني ايعكٛبات ايلاؿع١ ٚذب

ٚاسبام١َ ع٢ً نٌ َٔ ٜتعـ٣ ع٢ً ايب٦ٝع١, ٚفيعو يعٝى بكِعـ َعاقبع١ املعتعـٜٔ بكعـك َعا ٖعٛ بٗعـف َٓعع            

ٚإػبعاؿ ُعٝػ١ َعا    ايٓاي َٔ االعتـا٤ ع٢ً ايب١٦ٝ ػ١ٌٝ ايعكاب, ٚالبـ ٖٓا َعٔ االٖتُعاّ بايكعإْٛ ايعـٚيٞ     

إليععناّ ايععـٍٚ بععاسذلاّ االتفاقععات ٚاملٛاثٝععل ايـٚيٝعع١ خبِععْٛ ايب٦ٝعع١. ٚيععقا فععإٕ اإلْوععإ َكٝععـ مبلاعععا٠           

االعتععـاٍ, ًَٚتععنّ بتذٓععب اإلهععلاف, ٚاالبتعععاؿ عععٔ ايبهععل ٚايتذععدل, ٚنععٌ َععأَ ًعع ْ٘ اإلػععالٍ بععايتٛامٕ     

ٜسَوعع ايب٦ٝععٞ, قععاٍ تعععاىل: )  َِ َْْفكلععٛا ْيعع َٔ َإَفا ْأ ًَععا َٚايَّععقنٜ َٛا َٔ َفينععْو ْق َٝ َٕ َبعع َْٚنععا َُٜكتسععلسٚا   َِ َْٚيعع . ٚ (67ايفلقععإ:)(َلفلٛا 

املهًععٛب ايٝععّٛ, أنجععل َععٔ إٟ ٚقععت َٔعع٢, تبٓعع٢ هٝاهعع١ ب٦ٝٝعع١ دـٜععـ٠, تكععّٛ عًعع٢ مخععى َلتهععنات )كاتععب     

( ٖٚٞ:281 -279, 2010ايوعٛؿ,

يف ْوعل   : ْٚععين بٗعا إٔ ٜٛظعف ايعًعِ ٚايكعإْٛ ٚايذلبٝع١      ايٌُٛي١ٝ  -1

, ٚإفا َعا ادتُععت َععًا, ٚٚدٗعت عبعٛ ٌَعه١ً بعٝٓٗعا,        ١َتهاٌَ سلٛيٞ. إفا إٔ يهٌ َٓٗا ؿٚك يف محا١ٜ ايب٦ٝ

فإْٗا ال ضباي١ هٛف تتتٞ أنًٗا.

: ٜٚكِعـ بٗعا إٔ ْٓظعل إىل األَعل بهعٌ اٖتُعاّ ٚعٓاٜع١ , بعٝعـًا ععٔ ايذلاػعٞ            ازبـ١ٜ  -2

.ٚايتٛانٌ ٚاالهتٗتاك ٚتوٜٛف اسبًٍٛ 

: ٜٚعٓععععع٢ إٔ عًٝٓعععععا, أفعععععلاؿًا ٚمجاععععععات ٚصبتُععععععًا ؿٚيٝعععععًا, إٔ ْكعععععف يف ٚدععععع٘        اسبعععععنّ  -3

نعععععٌ َعععععٔ توعععععٍٛ يععععع٘ ْفوععععع٘ االعتعععععـا٤ عًععععع٢ ايب٦ٝععععع١ ٚايتوعععععبب يف تعععععـٖٛكٖا.إٕ ايذلاػعععععٞ يف تهبٝعععععل          

ايكععععععٛاْني, أٚ ٖنايعععععع١ ُِْٛععععععٗا, قععععععـ عععععععنمت االدباٖععععععات ايوععععععًب١ٝ يععععععـ٣ ايهععععععجرلٜٔ. ٚإفا َععععععا طععععععٛكت        

َال٥عععِ ,ٚإفا َعععا طلبكعععت ٖعععقٙ ايتٌعععلٜعات بٌعععهٌ ُعععاكّ فإْٗعععا ال ضبايععع١ هعععٛف تعععتتٞ          ايتٌعععلٜعات بٌعععهٌ  

أنًٗا .

: ٜٚكِـ بٗا ايت نٝـ ع٢ً ايفٛا٥ـ اييت ػبٓبٗعا األفعلاؿ أْفوعِٗ أنجعل     ايفلؿ١ٜ  -4

َٔ ايذلنٝن ع٢ً ايفٛا٥ـ اييت هتذٓٝٗا ايٌعٛب أٚ ايعامل ب نًُ٘ َٔ فيو .

ين بٗععععععععععععععا ٓععععععععععععععلٚك٠ أًععععععععععععععلاى اجملتُععععععععععععععع ايععععععععععععععـٚيٞ يف     ٜٚععععععععععععععع:ايعاملٝعععععععععععععع١  -5

ايتِـٟ ملٌهالت ايب١٦ٝ .

 ثاًْٝا: ايتشًٌٝ املفٌِ: 
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ٜٚتٓاٍٚ ٖقا ايتشًٝعٌ نعٌ صبعاٍ عًع٢ سعـٙ, ٚفيعو حبوعب تلتٝبع٘ بعني صبعاالت اسبكعٛم              

ًٝٗا ايب١ٝ٦ٝ األػل٣, ٚفيو ملٓاق١ٌ ْتا٥ر تلتٝب نتب ايعًّٛ ٚفكًا يعـؿ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ اييت ٌٜتٌُ ع

نععٌ صبععاٍ, ْٚتععا٥ر تلتٝععب سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ايععيت ٌٜععتٌُ عًٝٗععا نععٌ صبععاٍ ٚفكععًا يعععـؿ ايععـكٚي ايععيت      

تٓاٚيتٗا. ملتابع١ عل  تفِعًٝٞ جملعاالت اسبكعٛم ايب٦ٝٝع١ , َٚعا تٌعتٌُ عًٝع١ َعٔ سكعٛم اإلْوعإ ايب٦ٝٝع١ ايعيت             

 (. 8ِ أهفلت عٓٗا ْتٝذ١ ايتشًٌٝ ٚاييت كتسبت ع٢ً ٥ٛٓٗا )اْظل املًشل كق

 ػال١ُ ٚتُٛٝات ايبشح َٚكذلسات٘ :

 ٚفُٝا ًٜٞ عل  ألِٖ َا تٌُٛ إي١ٝ ايبشح َٔ ْتا٥ر: 

ٜٚتٓعاٍٚ صبعاالت سكعٛم اإلْوعإ ايب٦ٝٝع١ ايل٥ٝوع١ يف ضبتع٣ٛ نتعب ايعًعّٛ          أٚاًل: ايتشعًٝعٌ اجملععٌُ حملتٛاٖعا:   

 مللاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ بازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ َٔ سٝح االتٞ: 

ٚفكععًا يعععـؿ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ يف ضبتٛاٖععا, قععـ أهععفلت ْتععا٥ر    ًععّٛ )عٝٓعع١ ايبشععح(:تلتٝععب نتععب ايع ( أ)

ايتشًٌٝ عٔ االتٞ : 

تلتٝب نتب ايعًّٛ, ع١ٓٝ ايبشح(, سٝح  ((نتاب األسٝا٤ يًِف ايجايح َٔ امللس١ً ايجا١ْٜٛ )) تِـك -1

(سكععععًا ب٦ٝٝععععًا, بًععععؼ  64استععععٌ ايذلتٝععععب األٍٚ يف تٓاٚيعععع٘ سبكععععٛم اإلْوععععإ ايب٦ٝٝعععع١ , سٝععععح تٔععععُٔ ضبتععععٛاٙ)    

نتععاب ايهُٝٝععا٤ ))%( َععٔ إمجععايٞ ايتهععلاكات عًعع٢ املوععت٣ٛ ايعععاّ, ثععِ تععالٙ  29ظ10(تهععلاكًا, بٓوععب١ )723تهلاكٖععا)

 ٟ %(َععٔ 65ظ8( تهععلاكًا, بٓوععب١)609(سكععًا ب٦ٝٝععًا, بًععؼ تهلاكٖععا) 60,سٝععح تٔععُٔ ضبتععٛاٙ) ((يًِععف ايجايععح ايجععاْٛ

إمجايٞ ايتهلاكات ع٢ً املوت٣ٛ ايعاّ .

ٞ يف امل -2 امللتبععععع١  ((ايفٝنٜعععععا٤ يًِعععععفني األٍٚ ٚايجعععععاْٞ َعععععٔ امللسًععععع١ ايجاْٜٛععععع١  )) كابعععععٌ استعععععٌ نتعععععاب

(سكععععًا 23(,)24)ٞاألػععععرل٠ يف تلتٝععععب نتععععب ايعًععععّٛ عٝٓعععع١ ايبشععععح ٚ فكععععـ تٔععععُٔ ضبتٛاُٖععععا عًعععع٢ ايتععععٛاي   

( تهععععلاكًا, ٚقععععـ بًػععععت ْوععععبتُٗا يف ايتٔععععُني عًعععع٢ َوععععت٣ٛ   59(,)61) ٞب٦ٝٝععععًا, بًععععؼ تهلاكاُٖععععا عًعععع٢ ايتععععٛاي 

%( .84ظ0%, 87ظ0)ٞهلاكات ايعاّ ع٢ً ايتٛايايت

فكعععـ أهعععفلت : تلتٝعععب صبعععاالت سكعععٛم اإلْوعععإ ايب٦ٝٝععع١ ايل٥ٝوععع١ ٚفكعععًا يععععـؿ ايعععـكٚي ايعععيت تتٓاٚشلعععا,   ( ب)

ْتا٥ر ايتشًٌٝ عٔ االتٞ : 

بايذلتٝب األٍٚ يف تلتٝب ب١٦ٝ تتاغ فٝٗا املٌاكن١ بٌٓل ايجكاف١ ايب١ٝ٦ٝ ٚايتٛع١ٝ بٗا سظٞ اسبل يف  -1

كٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ يف ضبت٣ٛ نتعب ايعًعّٛ مللاسعٌ ايتعًعِٝ ايععاّ بعايُٝٔ, إف بًعؼ ععـؿ ايعـكٚي          صباالت س

%( إىل صبُٛع ايـكٚي ع١ٓٝ ايبشح.34ظ97( ؿكهًا, بٓوب١ )733اييت تٓاٚيت٘)

يف ايذلتٝعععععععب ايجعععععععاْٞ, بععععععععـؿ ب٦ٝععععععع١ ْظٝفععععععع١ ػايٝععععععع١ َعععععععٔ ايتًعععععععٛخ  دعععععععا٤ اسبعععععععل يف اسبٝعععععععا٠ يف  -2

%( .4ظ75)(ؿكهًا ,ْوب١ قـكٖا 568ؿكٚي)

%( .9ظ62(ؿكهًا, بٓوب١ )474ايجايح, بًؼ عـؿ ؿكٚه٘)  ب١٦ٝ آ١َٓ َٚال١ُ٥استٌ سل اسبٝا٠ يف  -3
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ايذلتٝععععععععب ايلابععععععععع, ٚنععععععععإ عععععععععـؿ    االهععععععععتجُاك األَجععععععععٌ يًُععععععععٛاكؿ ايب٦ٝٝعععععععع١     ًععععععععػٌ اسبععععععععل يف  -4

%(.1ظ57(ؿكهًا, بٓوب١ )430ؿكٚه٘)

ٝعععععععععح اٖعععععععععتِ يف ايذلتٝعععععععععب اشبعععععععععاَى, سب٦ٝععععععععع١ َوعععععععععتـا١َ ايتُٓٝععععععععع١  أتععععععععع٢ سعععععععععل اسبٝعععععععععا٠ يف   -5

%( .9ظ52( ؿكهًا, بٓوب١ )399ب٘)

يف ايذلتٝععععععععب ايوععععععععاؿي, إف اسبِععععععععٍٛ عًعععععععع٢ اشبععععععععـَات ايب٦ٝٝعععععععع١ األهاهعععععععع١ٝ  دععععععععا٤ اسبععععععععل يف  -6

%(.23.4( ؿكهًا, بٓوب١)176ع٢ٓ ب٘ )

يف ايذلتٝععععععععب ايوععععععععابع ٚاألػععععععععرل  ١ب٦ٝعععععععع١ تظًععععععععٗا اسبُاٜعععععععع١ ايكاْْٛٝععععععععًععععععععػٌ سععععععععل اسبٝععععععععا٠ يف  -7

%(.2.9( ؿكهًا, بٓوب١)22إف بًؼ عـؿ ؿكٚه٘)

ٜٚتٓعاٍٚ نعٌ صبعاٍ عًع٢ سعـٙ ٚفيعو حبوعب تلتٝبع٘ بعني صبعاالت سكعٛم اإلْوعإ             ثاًْٝا : ايتشًعٌٝ املفِععٌ :  

 ايب١ٝ٦ٝ األػعل٣, ٚفيو َٔ ػالٍ األتٞ : 

تلتٝب نتب ايعًّٛ ٚفكًا يعـؿ اسبكٛم ايب١ٝ٦ٝ اييت ٌٜتٌُ عًٝٗا نٌ صباٍ ع٢ً سـ٠ .:  ( أ)

نععععععٌ صبععععععاٍ عًعععععع٢ سععععععـٙ ٚفكععععععًا يعععععععـؿ  :تلتٝعععععب سكععععععٛم اإلْوععععععإ ايب٦ٝٝعععععع١ ايععععععيت تٌععععععٌُ عًٝٗععععععا   ( ب)

ايـكٚي اييت تٓاٚشلا تًو اسبكٛم.

أهعععععفل ايتشًٝععععععٌ عععععععٔ ٚدععععععٛؿ توعععععععٕٛ سكععععععًا ب٦ٝٝعععععًا, تٓتُععععععٞ إىل صبععععععاالت اسبكععععععٛم ايب٦ٝٝعععععع١ ايوععععععبع١.    

 ٚفُٝا ًٜٞ تفٌِٝ فيو: 

ب٦ًٝٝا,  ٚاًتٌُ ع٢ً مخو١ عٌل سكًاص اسبل يف ب١٦ٝ تتاغ فٝٗا املٌاكن١ بٌٓل ايجكاف١ ايب١ٝ٦ٝ ٚايتٛع١ٝ بٗا: 1ط

%( َعععٔ إمجعععايٞ تهعععلاكات املوعععت٣ٛ ايععععاّ , ٚيف ٓععع٤ٛ فيعععو أهعععفلت ْتعععا٥ر  37ظ22( , بٓوعععب١ ) 1570بًعععؼ تهلاكٖعععا )

 ايتشًٌٝ عٔ االتٞ : 

( سكعععععًا ب٦ٝٝعععععًا, 11عًععععع٢ ايذلتٝعععععب األٍٚ يف تٓاٚيععععع٘) ((نتعععععاب األسٝعععععا٤ يًِعععععف ايجايعععععح ايجعععععاْٟٛ))سِعععععٌ  - أ

ايٞ تهععععلاكات ٖععععقا اجملععععاٍ, يف املكابععععٌ دععععا٤ت نتععععب %( َععععٔ إمجعععع17ظ9(تهععععلاكًا, بٓوععععب١)144بًععععؼ تهلاكٖععععا )

       ٌ نتعععاب ايعًعععّٛ  ))ايعًعععّٛ ايتايٝععع١ يف امللتبععع١ األػعععرل٠ يف تلتٝعععب نتعععب ايعًعععّٛ عٝٓععع١ ايبشعععح: سٝعععح استععع

نتعععععععاب ايفٝنٜعععععععا٤ ))%( , ًٜٝععععععع٘ 96ظ0ايذلتٝعععععععب اسبعععععععاؿٟ ٚايعٌعععععععلٜٔ, بٓوعععععععب١ )  ((يًِعععععععف األٍٚ أهاهعععععععٞ

( 7يف ايذلتٝعععععب األػعععععرل, سٝعععععح تٔعععععُٔ ضبتعععععٛاٙ) ايعععععقٟ دعععععا٤  ((يًِعععععف ايجعععععاْٞ َعععععٔ امللسًععععع١ ايجاْٜٛععععع١ 

 %( َٔ إمجايٞ تهلاكات ٖقا اجملاٍ .57ظ0( تهلاكات, بٓوب١ )9سكٛم ب١ٝ٦ٝ بًؼ تهلاكٖا)

تِعععععععـك اسبعععععععل يف ب٦ٝععععععع١ تتعععععععٛفل فٝٗعععععععا َعًَٛعععععععات ٚبٝاْعععععععات ًعععععععا١ًَ عًععععععع٢ املعععععععٛاؿ اشبهعععععععل٠, إف            - ب

(, يف املكابعععععٌ دعععععا٤ت 733)%( إىل صبُعععععٛع ؿكٚي ٖعععععقا اجملعععععاٍ ٚععععععـؿٖا  5ظ28( ؿكهعععععًا, بٓوعععععب١)209تٓاٚيععععع٘)

اسبكععععٛم ايب٦ٝٝعععع١ ايتايٝعععع١ يف امللتبعععع١ األػععععرل٠ يف تلتٝععععب اسبكععععٛم: اسبععععل يف ب٦ٝعععع١ تتععععاغ فٝٗععععا املٌععععاكن١   

ايٌععععب١ٝ ايتهٛعٝععع١ سبُاٜععع١ ايب٦ٝععع١ , ايعععقٟ دعععا٤ يف ايذلتٝعععب ايجايعععح عٌعععل , إف تٓاٚيععع٘ ؿكهعععإ , بٓوعععب١           
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ـٚات ٚاملعععتمتلات ايب٦ٝٝععع١, ٚايعععقٟ اٖعععتِ بععع٘    %(,ًٜٝععع٘ اسبعععل يف ب٦ٝععع١ تتعععاغ فٝٗعععا عكعععـ ايعـٜعععـ َعععٔ ايٓععع     3ظ0)

%( إىل صبُعععععٛع ؿكٚي ٖعععععقا اجملعععععاٍ, ٖٚعععععقا ايعععععـكي نعععععإ يف نتعععععاب األسٝعععععا٤   1ظ0ؿكي ٚاسعععععـ, بٓوعععععب١ )

يًِعععععف ايجعععععاْٞ ايجعععععاْٟٛ ٚيف ايذلتٝعععععب األػعععععرل استعععععٌ اسبعععععل يف ب٦ٝععععع١ تتعععععاغ فٝٗعععععا تٓظعععععِٝ ايفعايٝعععععات     

 اًَا َٔ ؿكٚي نتب ايعًّٛ مجٝعٗا.ٚاالستفاالت ٚاملٓاهبات ايب١ٝ٦ٝ, سٝح اػتف٢ ٖقا اسبل مت

ٚ 2ط - ت ايععقٟ اًععتٌُ عًعع٢ إثٓععا٤ عٌععل سكععًا ب٦ٝٝععًا, بًععؼ  ص سععل اسبٝععا٠ يف ب٦ٝعع١ ْظٝفعع١ ػايٝعع١ َععٔ ايتًععٛخ: 

 %( َٔ إمجايٞ تهلاكات املوت٣ٛ ايعاّ, ٚع١ًٝ أهفلت ايٓتا٥ر عٔ االتٞ: 78ظ19(, بٓوب١ )1388تهلاكٖا )

( سكععععععععًا, 11ٝععععععععح تٔععععععععُٔ ضبتععععععععٛاٙ ) تِععععععععـك نتععععععععاب ايهُٝٝععععععععا٤ يًِععععععععف ايجايععععععععح ايجععععععععاْٟٛ, س   - خ

%( َعععععععٔ إمجعععععععايٞ تهعععععععلاكات ٖعععععععقا اجملعععععععاٍ. بُٝٓعععععععا استعععععععٌ نتعععععععاب    1ظ12(,بٓوعععععععب١)168بًعععععععؼ تهلاكٖعععععععا )

ايفٝنٜعععععععععا٤ يًِعععععععععف األٍٚ َعععععععععٔ امللسًععععععععع١ ايجاْٜٛععععععععع١ امللتبععععععععع١ األػعععععععععرل٠ يف تلتٝعععععععععب نتعععععععععب ايعًعععععععععّٛ,  

 %( .07ظ0سٝح تُٔٔ ضبتٛاٙ سكًا ٚاسـًا فكي ٚبٓوب١ )

إىل  (%9, 17( ؿكهععععًا, بٓوععععب١ ) ٤102 بايذلتٝععععب األٍٚ, سٝععععح اٖععععتِ بعععع٘ ) سظععععٞ اسبععععل يف ب٦ٝعععع١ ْكٝعععع١ اشلععععٛا   - ز

(, ٚقعععععـ اػتفععععع٢ ٖعععععقا اسبعععععل َعععععٔ ؿكٚي نتعععععاب ايفٝنٜعععععا٤      568صبُعععععٛع ؿكٚي ٖعععععقا اجملعععععاٍ ٚععععععـؿٖا )   

يًِعععف األٍٚ ايجعععاْٟٛ. يف املكابعععٌ استعععٌ اسبعععل يف ب٦ٝععع١ ػايٝععع١ َعععٔ ظعععاٖل٠ األسٝعععا٤ ايعٌعععٛا١ٝ٥ امللتبععع١          

%( إىل صبُععععٛع ؿكٚي ٖععععقا اجملععععاٍ, ٚكؿت ٖععععقٙ ايععععـكٚي    7ظ0كٚي, بٓوععععب١ )األػععععرل٠, إف اٖععععتِ بعععع٘ أكبععععع١ ؿ  

 –ٚاشبعععععاَى  –ازبعععععن٤ ايجعععععاْٞ   –يف نتعععععب ايعًعععععّٛ ايتايٝععععع١: عًعععععّٛ ايِعععععفٛف األٍٚ ٚايجعععععاْٞ ٚايلابعععععع    

 َٔ َلس١ً ايتعًِٝ األهاهٞ . –ازبن٤ ايجاْٞ 

ًا ب٦ٝٝععععًا, بًععععؼ تهلاكٖععععا ٖععععقا اجملععععاٍ اًععععتٌُ عًعععع٢ ثالثعععع١ عٌععععل سكععععص سععععل اسبٝععععا٠ يف ب٦ٝعععع١ آَٓعععع١ َٚال٥ُعععع١: 3ط

ٛ    93ظ17(,بٓوععععب١ ) 1258) ايعععععامل, ٚبٓععععا٤ً عًعععع٢ فيععععو فكععععـ أهعععععفلت       ٣%( َععععٔ إمجععععايٞ ايتهععععلاكات عًعععع٢ املوعععععت

 ايٓتا٥ر عٔ األتٞ: 

دععععا٤ نتععععاب األسٝععععا٤ يًِععععف ايجايععععح َععععٔ امللسًعععع١ ايجاْٜٛعععع١ يف ايذلتٝععععب األٍٚ, سٝععععح تٔععععُٔ ضبتععععٛاٙ    - غ

َعععععٔ إمجعععععايٞ تهعععععلاكات ٖعععععقا اجملعععععاٍ, أَعععععا نتعععععاب     %(83ظ13(, بٓوعععععب١ )174( سكعععععٛم, بًعععععؼ تهلاكٖعععععا ) 10)

ايفٝنٜععععا٤ يًِععععف ايجععععاْٞ ايجععععاْٟٛ فكععععـ استععععٌ امللتبعععع١ األػععععرل٠, سٝععععح تٔععععُٔ ضبتععععٛاٙ أكبععععع١ سكععععٛم       

 %( .48ظ0( تهلاكات , بٓوب١ )6ب١ٝ٦ٝ, بًؼ تهلاكٖا )

ٜسٗععـؿ االْكععلا  تٓٛعٗععا اسبٝععٟٛ ايذلتٝععب األٍٚ , إف عٓعع٢ بععت )         - ؾ , بٓوععب١ ( ؿكهععًا 97ًععػٌ اسبععل يف ب٦ٝعع١ ال 

( , َٚع فيو فكـ اػتف٢ ٖقا اسبل َٔ ؿكٚي نتعابٞ  474%( إىل صبُٛع ؿكٚي ٖقا اجملاٍ ٚعـؿٖا )5ظ20)

ايعًّٛ يًِف اشباَى ٚايوابع َعٔ َلسًع١ ايتعًعِٝ األهاهعٞ )ازبعن٤ ايجاْٞ(.بُٝٓعا سظعٞ اسبعل يف ب٦ٝع١          

 ٚ يعععععع٘ مخوعععععع١ ؿكٚي, تتععععععٛفل فٝٗععععععا ػهعععععع١ إلؿاك٠ احملُٝععععععات ايهبٝعٝعععععع١ بايذلتٝععععععب اسبععععععاؿٟ عٌععععععل, إف تٓا

%(,ٚقعععـ ٚكؿت ٖعععقٙ ايعععـكٚي يف نتعععب ايعًعععّٛ يًِعععفني اشبعععاَى ٚايوعععابع)ازبن٤ األٍٚ(, عًعععّٛ   1ظ1بٓوعععب١)
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ايِفني ايجأَ ٚايتاهع َٔ َلس١ً ايتعًِٝ األهاهٞ)ازبن٤ ايجاْٞ(, ًٜٝ٘ يف امللتب١ األػرل٠ اسبل يف ب١٦ٝ 

ايقٟ اػتف٢ َٔ مجٝع ؿكٚي نتب ايعًّٛ تتٛفل فٝٗا إهذلاتٝذ١ٝ ٚاقع١ٝ توع٢ يتشكٝل األَٔ ايب٦ٝٞ, ٚ

 )ع١ٓٝ ايبشح(  .

ٚايععقٟ اًععتٌُ عًعع٢ ثالثعع١ عٌععل سكععًا ب٦ٝٝععًا, بًععؼ  ص اسبععل يف االهععتجُاك األَجععٌ يًُععٛاكؿ ايب٦ٝعع١ َٚٓععع تًٛثٗععا:  4ط

%( َععٔ إمجععايٞ ايتهععلاكات عًعع٢ املوععت٣ٛ ايعععاّ, ٖٚععٞ ْوععب١ اقععٌ َععٔ ْوععب١ اجملععاٍ   40ظ16(, بٓوععب١ )1151تهلاكٖععا )

 فيو أهفلت ْتا٥ر ايتشًٌٝ عٔ األتٞ :  ٤ايقٟ عـؿ ؿكٚه٘ اقٌ َٔ ٖقا اجملاٍ, ٚع٢ً ٓٛايتايٞ 

َٔ َلس١ً ايتعًِٝ األهاهٞ يف َكـ١َ نتب ايعًعّٛ,   –ازبن٤ ايجاْٞ  –دا٤ نتب ايعًّٛ يًِف ايتاهع  - أ

. بُٝٓعا  %( َٔ إمجايٞ تهلاكات ٖقا اجملا90ٍظ9(, بٓوب١ )114( سكٛم ,بًؼ تهلاكٖا )9سٝح تُٔٔ ضبتٛاٙ )

يف امللتبعع١ األػععرل٠ يف تلتٝععب ايهتععب , فكععـ تٔععُٔ     –ازبععن٤ ايجععاْٞ   –دععا٤ نتععاب ايعًععّٛ يًِععف ايوععابع   

 %( .61ظ0(, بٓوب١ )7ضبتٛاٙ ثالث١ سكٛم بًؼ تهلاكٖا )

( ؿكهععععًا , 104تِععععـك اسبععععل يف ب٦ٝعععع١ تسوععععتجُل ثلٚاتٗععععا املعـْٝعععع١ : بٌععععهٌ أَجععععٌ , سٝععععح عٓعععع٢ بععععت )          - ب

( , َٚععععع فيععععو فكععععـ اػتفعععع٢ ٖععععقا اسبععععل    430كٚي ٖععععقا اجملععععاٍ ٚعععععـؿٖا ) %( إىل صبُععععٛع ؿ2ظ24بٓوععععب١ )

َععععٔ ايتعًعععععِٝ   –ازبععععن٤ األٍٚ   –َععععٔ ؿكٚي نتععععب ايعًععععّٛ ايتايٝععععع١ : عًععععّٛ ايِععععفني ايلابععععع ٚايوعععععاؿي       

األهاهععععٞ , ٚفٝنٜععععا٤ ايِعععععف األٍٚ َععععٔ امللسًععععع١ ايجاْٜٛعععع١ , تععععالٙ اسبعععععل يف ب٦ٝعععع١ تسوعععععتجُل فٝٗععععا طاقععععع١        

%( , َٚعععع فيعععو فكععععـ أغفًعععت ؿكٚي ايهتعععب ايتايٝعععع١     5ظ13ٌ , بٓوععععب١ )ايٌعععُى ٚايلٜعععاغ ٚاملععععا٤ بٌعععهٌ أَجععع    

أهاهععععٞ , ٚنُٝٝععععا٤ ايِععععفني األٍٚ ٚايجععععاْٞ َععععٔ  –ازبععععن٤ األٍٚ  –ٖععععقا اسبععععععل : عًععععّٛ ايِععععف ايتاهععععع 

امللسًععععع١ ايجاْٜٛععععع١ . ٚيف امللتبععععع١ األػعععععرل٠ دعععععا٤ اسبكعععععني ايتعععععايٝني : اسبعععععل يف ب٦ٝععععع١ تسوعععععتػٌ ضبُٝاتٗعععععا   

ٌ , اسبععععل يف ب٦ٝعععع١ تسوتِععععًض أكٓععععٗا ٚمتًععععو سٝععععح تٓععععاٍٚ نععععٌ َُٓٗععععا       ايهبٝعٝعععع١ ٚتععععـاك بٌععععهٌ أَجعععع  

 %( .93ظ0أكبع١ ؿكٚي , بٓوب١ )

( , بٓوععب١ 1232ٚايععقٟ اًععتٌُ عًع٢ اثععين عٌعل سكععًا ب٦ٝٝععًا, بًعؼ تهلاكٖععا )   ص اسبعل يف ب٦ٝعع١ َوععتـا١َ ايتُٓٝع١ :   5ط

ايوعابل ايعقٟ ععـؿ ؿكٚهع٘ أنجعل      %( َٔ إمجايٞ تهلاكات املوت٣ٛ ايعاّ, ٖٚٞ ْوب١ أعًٞ َٔ ْوب١ اجملعاٍ  55ظ17)

 ( ؿكهًا , ٚع١ًٝ فكـ أهفلت ايٓتا٥ر عٔ األتٞ : 399َٔ عـؿ ؿكٚي ٖقا اجملاٍ اييت بًػت )

(سكععٛم , بًععؼ 7سظععٞ نتععاب األسٝععا٤ يًِععف األٍٚ ايجععاْٟٛ بايذلتٝععب األٍٚ, سٝععح تٔععُٔ ضبتععٛاٙ )   - ت

نتعاب ايفٝنٜعا٤ يًِعف ايجعاْٞ َعٔ      َعٔ إمجعايٞ تهعلاكات ٖعقا اجملعاٍ. أَعا        (%23ظ10(, بٓوعب١ ) 126تهلاكٖا )

(, بٓوععب١ 6امللسًعع١ ايجاْٜٛعع١ فكععـ ًععػٌ امللتبعع١ األػععرل٠, سٝععح تٔععُٔ ضبتععٛاٙ سكععًا ٚاسععـًا فكععي, بتهععلاك )      

 %(.49ظ0)

ٜسٗتِ فٝٗا بايِعش١ ٚايٓظافع١ ايعاَع١ , سٝعح تٓاٚيع٘ )      - خ %( 1ظ50( ؿكهعًا , بٓوعب١ )  200تِـك اسبل يف ب١٦ٝ 

مللتبععع١ األػعععرل٠ دعععا٤ اسبعععل يف ب٦ٝععع١ تعهععع٢ فٝٗعععا األٚيٜٛععع١ يًشادعععات  إىل صبُعععٛع ؿكٚي ٖعععقا اجملعععاٍ, ٚيف ا
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%( إىل صبُٛع ؿكٚي ٖقا اجملاٍ , ٚقعـ  8ظ0األهاه١ٝ يًفكلا٤ ٚايعاطًني , إف اٖتِ بت ثالث١ ؿكٚي , بٓوب١ )

 ٚكؿت ٖقٙ ايـكٚي يف نتابني فكي ُٖا : األسٝا٤ يًِفني األٍٚ ٚايجايح َٔ امللس١ً ايجا١ْٜٛ .

ٚقعععـ اًعععتٌُ عًععع٢ إثٓعععا٤ عٌعععل سكعععًا ب٦ٝٝعععًا , بًعععؼ    اسبِعععٍٛ عًععع٢ ػعععـَات ب٦ٝٝععع١ أهاهععع١ٝ :   ص اسبعععل يف 6ط - أ

ٛ  59ظ5( , بٓوععععب١ )393تهلاكٖععععا ) فيععععو فكععععـ أهععععفلت   ٤%( َععععٔ إمجععععايٞ تهععععلاكات املوععععت٣ٛ ايعععععاّ , ٚيف ٓعععع

 ْتا٥ر ايتشًٌٝ عٔ األتٞ : 

ـ    - ب َعع١ تلتٝععب نتععب  استًععت نتععب األسٝععا٤ يًِععفٛف ايجايععح ٚايجععاْٞ ٚاألٍٚ َععٔ امللسًعع١ ايجاْٜٛعع١ َك

(, بٓوعععب١ تٔعععُني يهعععٌ َٓٗعععا عًععع٢   41, 50, 64ايعًعععّٛ , سٝعععح تٔعععُٔ ضبتععع٣ٛ نعععٌ َٓٗعععا عًععع٢ ايتعععٛايٞ )    

%(. أَا نتب ايعًّٛ ايتاي١ٝ فكـ ًػًت امللتبع١ األػعرل٠ يف تلتٝعب ايهتعب :     44ظ10% , 72ظ12% , 28ظ16ايتٛايٞ)

أهاهععٞ , سٝععح تٔععُٔ     –يجععاْٞ  ازبععن٤ ا  –عًععّٛ ايِععفني األٍٚ ٚايجععاْٞ أهاهععٞ , عًععّٛ ايِععف ايوععاؿي       

 %( .25ظ0ضبت٣ٛ نٌ َٓٗا ع٢ً سكًا ٚاسـًا , بٓوب١ )

تِععـك اسبععل يف ب٦ٝعع١ تتععٛفل فٝٗععا أْظُعع١ ٚٚهععا٥ٌ فاعًعع١ يًشِععٍٛ عًعع٢ غععقا٤ ٚؿٚا٤ ُععشٞ ٚهععًِٝ, إف   - ت

(, َٚع فيو فكعـ اػتفع٢ ٖعقا    176%( إىل صبُٛع ؿكٚي ٖقا اجملاٍ ٚعـؿٖا )3ظ23( ؿكهًا, بٓوب١ )41تٓاٚي٘)

َٔ أغًب ؿكٚي نتب ايعًعّٛ  . ٚقعـ استعٌ اسبعل يف ب٦ٝع١ تتعٛفل فٝٗعا اشبعـَات ايتعًُٝٝع١ املؼتًفع١           اسبل 

إىل صبُععٛع ؿكٚي ٖععقا اجملععاٍ,   (% 0.6ايذلتٝععب ايعاًععل ٚاألػععرل )َهععلك(, إف اٖععتِ بععت ؿكي ٚاسععـ, بٓوععب١ )   

 ٖٚقا ايـكي نإ يف نتاب عًّٛ ايِف ايجايح َٔ َلس١ً ايتعًِٝ األهاهٞ.

(, بٓوععب١ 26ٚاًعتٌُ عًع٢ ثالثع١ عٌعل سكعًا ب٦ٝٝعًا , بًعؼ تهلاكٖعا )        :  ١ ب٦ٝع١ تظًعٗا اسبُاٜع١ ايكاْْٛٝع    ص اسبعل يف 7ط

 %( َٔ إمجايٞ ايتهلاكات يًُوت٣ٛ ايعاّ , ٚع١ًٝ فكـ أهفلت ْتا٥ر ايتشًٌٝ ع٢ً األتٞ :37ظ0)

ب َعععععٔ امللسًعععع١ األهاهععععع١ٝ يف َكـَععععع١ تلتٝععععع  –ازبعععععن٤ ايجعععععاْٞ  –دععععا٤ نتعععععاب ايعًعععععّٛ يًِعععععف ايتاهععععع    - أ

%( َععععٔ إمجععععايٞ  9ظ26( , بٓوععععب١ )7نتععععب ايعًععععّٛ , سٝععععح تٔععععُٔ ضبتععععٛاٙ أكبععععع١ سكععععٛم بًععععؼ تهلاكٖععععا )    

تهععععلاكات ٖععععقا اجملععععاٍ, ٚقععععـ استًععععت نتععععب ايعًععععّٛ ايتايٝعععع١ امللتبعععع١ األػععععرل٠ يف تلتٝععععب ايهتععععب : عًععععّٛ          

 –ٚعًععععععّٛ ايجععععععأَ  –ازبععععععن٤ ايجععععععاْٞ  –عًععععععّٛ ايِععععععف ايوععععععاؿي   –ازبععععععن٤ األٍٚ  –ايِععععععف اشبععععععاَى 

َعععععٔ ايتعًعععععِٝ األهاهعععععٞ, ٚاألسٝعععععا٤ يًِعععععف األٍٚ , ٚايفٝنٜعععععا٤ يًِعععععف ايجعععععاْٞ َعععععٔ        –جعععععاْٞ ازبعععععن٤ اي

 %( .85ظ3امللس١ً ايجا١ْٜٛ, سٝح تُٔٔ ضبت٣ٛ نٌ َٓٗا ع٢ً سكًا ٚاسـًا فكي, بٓوب١ )

( 4تِـك اسبل يف ب١٦ٝ تت نـ فٝٗا قٛاْني محا١ٜ ايب١٦ٝ َعٔ ايتًعٛخ املعاؿٟ ٚغعرل املعاؿٟ, إف عٓع٢ بعت )        - ب

(, ٚنععقيو اسبععل يف ب٦ٝعع١ ٜت نععـ يف     22%( إىل صبُععٛع ؿكٚي ٖععقا اجملععاٍ ٚعععـؿٖا )   2ظ18) ؿكٚي, بٓوععب١

قٛاْٝٓٗععا َبععـأ "َععٔ ًٜععٛخ ٜععـفع ايععجُٔ " دععا٤ يف ايذلتٝععب األٍٚ )َهععلك(, بُٝٓععا ًععػًت اسبكععٛم ايتايٝعع١ يف     

ت نعـ فٝٗعا   امللتب١ األػرل٠: اسبعل يف ب٦ٝع١ تت نعـ فٝٗعا قعٛاْني محاٜع١ ايذلبع١ َعٔ ايتًعٛخ, اسبعل يف ب٦ٝع١ ت           

قٛاْني محا١ٜ ايػقا٤ ٚايـٚا٤ َٔ ايتًٛخ, اسبل يف ب١٦ٝ تت نـ فٝٗا قٛاْني محا١ٜ ايها٥ٓعات اسبٝع١ ايٓعاؿك٠    
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%( إىل صبُعٛع ؿكٚي ٖعقا اجملعاٍ, أَعا اسبكعني      6ظ4َٔ االْكلا , سٝح اٖتِ بهٌ َٓٗا ؿكي ٚاسـ, بٓوعب١ ) 

يف ايـهعاترل ٚايتٌعلٜعات ٚايكعٛاْني ايٛطٓٝع١,     ايتايٝني: اسبل يف ب١٦ٝ تت نـ فٝٗا سكٛم اإلْوعإ ايب٦ٝٝع١   

اسبل يف ب١٦ٝ تت نـ فٝٗعا قعٛاْني محاٜع١ األسٝعا٤ ايبشلٜع١ َعٔ ايتًعٛخ ٚايِعٝـ ازبعا٥ل, فكعـ ػًعت ؿكٚي            

 نتب ايعًّٛ )ع١ٓٝ ايبشح( َُٓٗا .

 َا أهفلت عٓ٘ ْتا٥ر ايبشح , ميهٔ تكـِٜ بعض ايتُٛٝات :  ٤يف ٓٛ  ايتُٛٝعات :

ايذلبٝععععععععع١ ٚايتعًعععععععععِٝ يف ايتجكٝعععععععععف ٚايتٓعععععععععٜٛل بكٔعععععععععاٜا عالقععععععععع١ اإلْوعععععععععإ    إبعععععععععلام ؿٚك ٚأُٖٝععععععععع١  -1

بب٦ٝتعععععععع٘ , ٚسكٛقعععععععع٘ ٚٚادباتعععععععع٘ , ألُٖٝتٗععععععععا يف إعععععععععـاؿ ٚتهععععععععٜٛٔ اإلكاؿ٠ اإلْوععععععععا١ْٝ دبععععععععاٙ نععععععععٌ سععععععععل    

َٔ سكٛم اإلْوإ عا١َ ٚايب١ٝ٦ٝ ػا١ُ .

ٜٛٔ املععٛاطٔ األػعق بايذلبٝع١ ايكا٥ُعع١ عًع٢ سكععٛم اإلْوعإ مبععا فٝٗعا ايب٦ٝٝعع١ , ألُٖٝتٗعا يف إعععـاؿ ٚتهع        -2

دباٙ ْفو٘ ٚأهلت٘ ٚصبتُع٘ ٚب٦ٝت٘ . ٘ايِاحل ايقٟ ٜوتٌعل َوتٚيٝات

إبعععععععععلام ؿٚك ايذلبٝععععععععع١ ايب٦ٝٝععععععععع١ ايفاععععععععععٌ يف َٛادٗععععععععع١ أمَععععععععع١ سكعععععععععٛم اإلْوعععععععععإ ٚايب٦ٝععععععععع١ َعععععععععٔ       -3

( ايععععععععععقٟ ٜفٗععععععععععِ ْظععععععععععِ ايب٦ٝعععععععععع١ املعكععععععععععـ٠ فُٗععععععععععًا  ػععععععععععالٍ إعععععععععععـاؿ اإلْوععععععععععإ ايب٦ٝععععععععععٞ )

تٚي١ٝ سٝاشلا .ٜتذاٚم صبلؿ املعلف١ إىل ايٌعٛك باملو

االٖتُاّ حبكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ٚٓلٚك٠ تُٔٝٓٗا بٌعهٌ ُعلٜض يف ضبتع٣ٛ ايهتعب املـكهع١ٝ بٌعهٌ         -4

عاّ ٚنتب ايعًّٛ بٌهٌ ػاْ .

االٖتُععاّ حبكععٛم اإلْوععإ عبععٛ ب٦ٝتعع٘, ٚايت نععـ عًٝٗععا يف ضبتعع٣ٛ ايهتععب املـكهعع١ٝ مبععا فٝٗععا نتععب      -5

ايعًّٛ . 

ٚاسبلٜععععععات األهاهعععععع١ٝ ٚتعًُٝٗععععععا ئععععععُإ ايتُٓٝعععععع١      االٖتُععععععاّ بٌٓععععععل ثكافعععععع١ سكععععععٛم اإلْوععععععإ      -6

ايها١ًَ يًٌؼ١ِٝ , ٚػا١ُ اسبكٛم املـ١ْٝ ٚايوٝاه١ٝ ٚاالقتِاؿ١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ .

ٚٓععع ؿيٝععٌ عُععٌ يًُعًُععني ٜتٔععُٔ اإلًععاك٠ إىل ايٛهععا٥ٌ ٚايٌٓععاطات ٚاألهععايٝب ايتـكٜوعع١ٝ ايععيت            -7

تؿٟ إىل فعايٝعع١ تعًععِٝ ٚتعًععِ َبععاؿئ سكععٛم اإلْوععإ توعاعـِٖ عًعع٢ تعًععِ انتوععاب املعععاكف ٚاملٗععاكات ايععيت تعع 

ايب١ٝ٦ٝ , ٚتـكٜب املعًُني ع٢ً فيو َٔ ػالٍ عكـ ايـٚكات ايتع١ًُٝٝ , ٚٚكَ ايعٌُ ٚسًكات ايٓكاَ .

تٔععُني ضبتعع٣ٛ َٓععاٖر ايعًععّٛ َٛاقععف تعًُٝٝعع١ تتععٝض يًُععتعًُني اهععتؼـاّ ٚتهبٝععل َععا تعًُععٛٙ َععٔ    -8

١ٝ يف َٛاقف تع١ًُٝٝ دـٜـ٠ .َفاِٖٝ َٚباؿئ يف سكٛم اإلْوإ ايب٦ٝ

تٔعععُني َٓعععاٖر ايعًعععّٛ ايعـٜعععـ َعععٔ ايِٓعععْٛ اشباُععع١ باملعاٖعععـات ٚايـهعععاترل ٚايكعععٛاْني ٚاملٛاثٝعععل   -9

اشبا١ُ حبكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ملا شلا َٔ أ١ُٖٝ نبرل٠ يف تعنٜن تعًِ املفاِٖٝ إىل داْب أُٖٝتٗا .

مجٝعع صبعاالت اسبكعٛم باعتبعاك أْٗعا سكٛقععًا      االٖتُعاّ بتٔعُني َٓعاٖر ايعًعّٛ يف امللاسعٌ ايتعًُٝٝع١        -10

دٝـًا ع املتعًُٕٛ. –ٖا١َ ػبب إٔ ٜعلفٗا 
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َلاعععا٠ ايتهاَععٌ ٚايٌععٍُٛ يف اػتبععاك َفععاِٖٝ َٚبععاؿئ ٚقععِٝ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ عٓععـ ايتؼهععٝي     -11

ٗا ملٓععاٖر ايعًععّٛ يف نافعع١ امللاسععٌ ايتعًُٝٝعع١ , ستعع٢ ال ٜذلتععب عًعع٢ إغفععاٍ ٖععقا املعٝععاك ايذلنٝععن عًعع٢ بعٔعع     

ٚإُٖاٍ َفاِٖٝ َٚباؿئ أػل٣ ال تكٌ عٓٗا أ١ُٖٝ .

َلاعععععععععععا٠ ايتععععععععععـكز ٚاالهععععععععععتُلاك١ٜ يف تٓععععععععععاٍٚ َفععععععععععاِٖٝ َٚبععععععععععاؿئ ٚقععععععععععِٝ سكععععععععععٛم اإلْوععععععععععإ         -12

ايب٦ٝٝععععععععع١ ٚتٛمٜعٗعععععععععا عًععععععععع٢ َٓعععععععععاٖر ايعًعععععععععّٛ يف َلاسعععععععععٌ ايتعًعععععععععِٝ ايععععععععععاّ )األهاهععععععععع١ٝ , ايجاْٜٛععععععععع١( ,   

ُعععععععف َعععععععٔ   ٚنعععععععقا ْٛعٝتٗعععععععا ٚسذعععععععِ تػهٝتٗعععععععا حبوعععععععب َوعععععععت٣ٛ ْٔعععععععر تالَٝعععععععق / طًبععععععع١ نعععععععٌ           

ُفٛف امللاسٌ ايتع١ًُٝٝ املؼتًف١ .

َلاععا٠ ذبكٝععل ايِعع١ً بععني َبعاؿئ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ٚأْعٛاع ايٌٓععاف امللتبهعع١ بتـكٜوععٗا ٚنععقا      -13

اشبدلات اييت تسكـّ يف إطاكٖا مبا ٜتؿٟ إىل تهٜٛٓٗا ٚتـعُٝٗا ٚتُٓٝتٗا .

ـ       -14 عِٝ اهععتٝعاب املععتعًُني ملفععاِٖٝ   اقععذلاغ بعععض األٌْععه١ األثلا٥ٝعع١ ايععيت ٜعتكععـ إٕ شلععا فعايٝعع١ يف تعع

َٚبععاؿئ ٚقععِٝ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ , حبٝعععح ِٜٓععض املعًععِ باهععتؼـاَٗا يف املٛاقععف ايتعًُٝٝعع١  ايِعععف١ٝ           

ٚايالُف١ٝ.

تٓظِٝ يكا٤ات ؿٚك١ٜ َعع اإلؿاك٠ املـكهع١ٝ ٚاملعًُعني ٚأٚيٝعا٤ أَعٛك املعتعًُني يًتٛعٝع١ مبفعاِٖٝ َٚبعاؿئ           -15

ٚك األهل٠ يف تعنٜنٖا ٚتُٓٝتٗا.ٚقِٝ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ ٚؿ

تفعٌٝ ؿٚك ايًذإ ٚمجاعات أُـقا٤ ايب١٦ٝ املـكهع١ٝ ستع٢ ميعاكي ٜٚهبعل ايهًبع١ َعٔ ػالشلعا بععض          -16

َباؿئ ٚقِٝ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ عًًُٝا .

تععٛفرل املٓععاؾ ايععقٟ ٌٜععذع عًعع٢ ٌَععاكن١ املععتعًُني يف ايعًُٝعع١ ايتعًُٝٝعع١ يف املٓاقٌعع١ ٚإبععـا٤ ايععلأٟ        -17

كلاك ؿاػٌ اجملتُع املـكهٞ يت نٝـ قِٝ املٌاكن١ ٚقِٝ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ .ٚارباف اي

إؿكاز ثكافعع١ سكععٛم اإلْوععإ مبععا فٝٗععا ايب٦ٝٝعع١ يف املؼههععات ايتُٜٓٛعع١ , ٚبععلاَر ضبععٛ األَٝعع١ ٚتعًععِٝ     -18

ايهباك يف أٌْه١ ٚٚها٥ٌ اإلعالّ ٚبلاَر َتهوات  اجملتُع املـْٞ .

١ يف صباٍ ايذلب١ٝ ٚسكٛم اإلْوإ ٚايب١٦ٝ , ُٚٝاغ١ االهذلاتٝذٝات تكِٝٝ استٝادات اجملتُع ٚايب٦ٝ -19

ايفعايعع١ نإهععذلاتٝذ١ٝ اإلْكععاف, فات امللتهعععنات اشبُععى )ايٌععُٛي١ٝ , ازبـٜععع١ , اسبععنّ , ايفلؿٜعع١ , ايعاملٝععع١(        

يتعنٜنٖا يف مجٝع َلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ ٚاملٗين , ٚيف بلاَر ايتـكٜب ٚضبٛ األ١َٝ ٚتعًِٝ ايهباك .

عٓاٜعع١ بٌٓععل ثكافعع١ سكععٛم اإلْوععإ ايب٦ٝٝعع١ ٚتعًُٝٗععا َععٔ املٓظععٛك اإلهععالَٞ باعتبععاكٙ ميجععٌ سادعع١      اي -20

صبتُع١ٝ ٚٚادبًا ؿًٜٓٝا ال ػبب ايتفلٜي فٝ٘ .

ايت نٝعععـ عًععع٢ إٔ ذبكٝعععل ايعععٛعٞ ايِعععشٝض حبكعععٛم اإلْوعععإ عاَععع١ ٚايب٦ٝععع١ ػاُععع١ ٚٚادباتععع٘ يعععـ٣    -21

ظاٖل ايوًب١ٝ ٚاالْتٗاى اييت ٜعاْٞ َٓٗا اجملتُع ٚايب١٦ٝ املتعًُني ٜعـ اشبه٠ٛ األٚىل ملٛاد١ٗ نجرل َٔ امل

ٚاييت تكف عا٥كًا أَاّ عذ١ً ايت١ُٝٓ املوتـا١َ .
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تٛظٝف ايعًِ ٚايكإْٛ ٚايذلب١ٝ يف ْول َتهاٌَ سلٛيٞ . إف إٔ يهعٌ َٓٗعا ؿٚك يف محاٜع١ ايب٦ٝع١ , ٚإفا      -22

هٛف تتتٞ ايٓتٝذ١ امللد٠ٛ َٓٗا .َا ادتُعت َعًا , ٚٚدٗت عبٛ نٌ ٌَه١ً بعٝٓٗا , فإْٗا ال ضباي١ 

 ٜكذلغ ايباسح إدلا٤ ايـكاهات ٚايبشٛخ اآلت١ٝ : :  املكذلسات

تِععٛك َكععذلغ مبِععفٛف١ تتٔععُٔ َفععاِٖٝ َٚبععاؿئ ٚقععِٝ سكععٛم اإلْوععإ مبععا فٝٗععا ايب٦ٝٝعع١ يف َٓععاٖر     -1

ايتعًِٝ ايعاّ عا١َ ٚايعًّٛ ػا١ُ .

إ ايب٦ٝٝعع١ عًعع٢ ضبتعع٣ٛ َٓععاٖر ايعًععّٛ   تِععٜٛل َكععذلغ يتٛمٜععع  َفععاِٖٝ َٚبععاؿئ ٚقععِٝ سكععٛم اإلْوعع     -2

يِفٛف َلاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ)األهاه١ٝ, ٚايجا١ْٜٛ(يف ازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ.

طلٜك١ عل  َفاِٖٝ َٚباؿئ ٚقِٝ سكعٛم اإلْوعإ ايب٦ٝٝع١ يف ضبتع٣ٛ َٓعاٖر ايعًعّٛ بهافع١ امللاسعٌ          -3

ايتع١ًُٝٝ املؼتًف١ .

ْوإ ايب١ٝ٦ٝ ٚانتواب طًبتِٗ شلا . ايعالق١ بني انتواب َعًُٞ ايعًّٛ ملباؿئ سكٛم اإل -4

َـ٣ ٚعٞ طًب١ املعاٖـ ايف١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ ٚاينكاع١ٝ مبباؿئ سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ .  -5

َـ٣ تٓاٍٚ ضبت٣ٛ َواقات َٚكلكات بلاَر إعـاؿ املعًُني سبكٛم اإلْوإ عا١َ ٚايب١ٝ٦ٝ ػا١ُ . -6

وإ عا١َ ٚايب١ٝ٦ٝ ػا١ُ, .َـ٣ ٚعٞ طًب١ ازباَعات ٚنًٝاتٗا املؼتًف١ مبباؿئ سكٛم اإلْ -7

تِععٛك َكععذلغ يف تٔععُني سكععٛم اإلْوععإ عاَعع١ ٚايب٦ٝٝعع١ ػاُعع١ ٚٚادباتعع٘ يف بععلاَر إعععـاؿ َعًُععٞ             -8

املوتكبٌ .

إدعععععلا٤ َنٜعععععـ َعععععٔ ايبشعععععٛخ ٚايـكاهعععععات حملتععععع٣ٛ نتعععععب ايعًعععععّٛ بامللاسعععععٌ ايتعًُٝٝععععع١ املؼتًفععععع١ ,    -9

ب َٚكبعععععٍٛ شلعععععقٙ ايهتعععععب   يًتععععععلف عًععععع٢ دٛاْعععععب ايكععععع٠ٛ ٚائععععععف فٝٗعععععا , ُٚعععععٛاًل إىل ضبتععععع٣ٛ َٓاهععععع        

ٜتٛافل َع ايكٔاٜا اسبٝات١ٝ املعاُل٠ , َٚٓٗا سكٛم اإلْوإ عا١َ ٚسكٛق٘ ايب١ٝ٦ٝ ػا١ُ .

إدلا٤ املنٜـ َٔ ايبشٛخ ٚايـكاهات يًتعلف ع٢ً أكا٤ املعًُني ٚطالبِٗ سٍٛ بعض املفاِٖٝ امللتبه١  -10

 حبكٛم اإلْوإ ٚايب١٦ٝ يف األبعاؿ املؼتًف١. 

 : امللادعع

( , 2: ايذلب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ بني اسبآل ٚاملوتكبٌ .ف ) 2003سوني : ايًكاْٞ , فاكع١ سؤ ضبُـ , أمحـ  -1

ايكاٖل٠ :   عامل ايهتب .

: ت ثرل ايُٓٛ ايوهاْٞ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايٌا١ًَ يف ازبُٗٛك١ٜ اي١ُٝٓٝ ,  صب١ً 2010أمحـ ضبُـ ًذاع ايـٜٔ ,  -2

.84-59: ( , َاكي 24ايباسح ازباَعٞ , داَع١ إب , ايعـؿ )

: عًعِ ْفعى ايُٓععٛ , ُٓعا٤ : َهبع١ ايهتاب .1997أمحـ ايُِاؿٟ , آػلٕٚ ,  -3

: ايب١٦ٝ ٚأِٖ ٌَهعععالتٗا , ايكاٖل٠ : َهتب١ مٖلا٤ ايٌلم .2009ايوٝـ ع٢ً ايوٝـ ًٗـ٠ ,  -4
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كاٖل٠ : امللنن : ؿكاهات سٍٛ تًٛخ ايب١٦ٝ: ايتكلٜل األٍٚ, اي2001امللنن ايكَٛٞ يًبشٛخ االدتُاع١ٝ ٚازبٓا١ٝ٥,  -5

ايكَٛٞ يًبشٛخ االدتُاع١ٝ ٚازبٓا١ٝ٥ .

 –:ايتٜٓٛل ايب٦ٝٞ يف صبالت األطفاٍ ايعلب١ٝ 2002أَاْٞ َِهف٢ ايبواف, عبـ ايلمحٔ ضبُـ ايوعـْٞ ,  -6

املتمتل ايـٚيٞ ايجاْٞ عٌل ))محا١ٜ ايب١٦ٝ ٓلٚك٠ َٔ ٓلٚكٜات اسبٝا٠(( , اإلههٓـك١ٜ ,  –ؿكاه١ ذب١ًًٝٝ ْكـ١ٜ 

َاٜٛ . 16 – 14

ؿكاه١  –: َٓاٖر ايعًّٛ ٚسكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ 2007ثٓا٤ ًَٝذٞ ايوٝـ عٛؿ٠ , عبـ ايلمحٔ ضبُـ ايوعـْٞ ,  -7

املتمتل ايعًُٞ اسباؿٟ عٌل ))ايذلب١ٝ ٚسكٛم اإلْوإ(( , اجملًـ األٍٚ , ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١  –ذب١ًًٝٝ ْكـ١ٜ 

.224-162َاٜٛ: 8-7طٓها , 

: ايتعًِٝ ٚأم١َ سكٛم اإلْوإ ٚسلٜات٘ : ايٛاقع ٚامل ٍَٛ , املتمتل ايعًُٞ اسباؿٟ عٌل 2007سوععٔ عبـ ايعاٍ ,  -8

. 161-113َاٜٛ: 8-7))ايذلب١ٝ ٚسكٛم اإلْوإ((, اجملًـ األٍٚ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ طٓها , 

ٚماك٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ  –ؿكاه١ ذب١ًًٝٝ  –: َفاِٖٝ سكٛم اإلْوإ يف َٓاٖر ؿٚي١ قهل 2000سٛك١ٜ ع٢ً املايهٞ , -9

. 1095ايكهل١ٜ , كقِ ايتٛثٝل 

ٚ 1991اعتُـت فُٝا بني  –: سكٛم اإلْوإ ٚقٔاٜا ايب١٦ٝ يف املعاٖـات املتعـؿ٠ األطلاف 2012ؿٜٓ٘ ًًٝتٕٛ, -10

, داَع١ ْٛتلؿاّ , ٌَٓٛك ع٢ً َٛقع : املف١ٝٓٛ ايوا١َٝ ي َِ املتشـ٠ ٚسكٛم اإلْوإ , تاكٜؽ اينٜاك٠ , 2001

10/11/2012. ّ

: اإلْوإ ٚايب١٦ٝ : ؿكاه١ يف ايذلب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ , عُإ : ؿاك ايجكاف١ .2010كاتب هال١َ ايوعٛؿ ,  -11

: ذبًٌٝ احملت٣ٛ يف ايعًّٛ اإلْوا١ْٝ , ايكاٖل٠ : ؿاك ايفهل ايعلبٞ .2004كًـٟ أمحـ طع١ُٝ,  -12

قوِ املٓاٖر ٚطلم   –ن٤ ايجاْٞ ازب –: قلا٤ات يف ايـكاهات ايب١ٝ٦ٝ 2005هعٝـ ضبُـ ايوعٝـ , آػلٕٚ ,  -13

ايتـكٜى , ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ عني سلى .

: َها١ْ سكٛم اإلْوإ يف املٓاٖر ٚايهتب املـكه١ٝ بايٓوب١ يًتعًِٝ ايجاْٟٛ يف َِل , 1992ًبٌ بـكإ ,  -14

.92-5( : 19( , ايو١ٓ )62ايذلب١ٝ املعاُل٠ , ايكاٖل٠ , ايعـؿ )

: ؿٚك املٓاٖر املـكه١ٝ يف دٓٛب أفلٜكٝا يف ايتشٍٛ َٔ ايعِٓل١ٜ إىل 2003 ُاحل بٔ عبـ ايعنٜن ايِٓاك , -15

ايـميكلاط١ٝ , ْـ٠ٚ بٓا٤ املٓاٖر , ن١ًٝ ايذلب١ٝ , داَع١ املًو هعٛؿ , َاٜٛ .

: َـ٣ تُٔني َفاِٖٝ سكٛم اإلْوإ يف َٓاٖر ايتاكٜؽ بامللس١ً ايجا١ْٜٛ يف 2010عبـ ايلمام ؼب٢ٝ األًٍٛ ,  -16

( , ازبن٤ ايجاْٞ , ١ُٝٓٝ105 , صب١ً ايكلا٠٤ ٚاملعلف١ , ازبُع١ٝ املِل١ٜ يًكلا٠٤ ٚاملعلف١ , ايعـؿ )ازبُٗٛك١ٜ اي

. 186-149ٜٛيٝٛ : 

: ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ٚذبكٝل املٛاط١ٓ ايب١ٝ٦ٝ, املتمتل ايعًُٞ 2007عبـ املًو طعع٘ عبـ ايلمحٔ ايلفاعٞ ,  -17

.258-245َاٜٛ: 8-7األٍٚ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ طٓها, اسباؿٟ عٌل ))ايذلب١ٝ ٚسكٛم اإلْوإ((,اجملًـ 

( , 391: االْفذاك ايوهاْٞ ٚاالستباي اسبلاكٟ, عامل املعلف١, ايعـؿ )2012عبـ املٓعِ َِهف٢ املكُل ,  -18

اجملًى ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاآلؿاب, ايهٜٛت, أغوهى .
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: سكٛم اإلْوإ ايب١ٝ٦ٝ: ٌَٓٛك ع٢ً 2012ع٢ً َٗلإ ٌٖاّ,  -19

تاكٜؽ اينٜاك٠: ْٛفُدل   -20

 /2012.ّ 

, داَع١ عني سلى.ازبن٤ األٍٚ, ن١ًٝ ايذلب١ٝ –قوِ املٓاٖر ٚطلم ايتـكٜى )بـٕٚ(: عًعّٛ ايب١٦ٝ  -21

: َها١ْ سكٛم اإلْوإ يف َٓاٖر ايتعًِٝ ايجاْٟٛ , تعن , َلنن 2002ضبُـ املؼاليف , عبـ ايهايف ايٌلديب ,  -22

املعًَٛات ٚايت ٌٖٝ سبكٛم اإلْوإ .

: إعالٕ ايكاٖل٠ يتعًِٝ ٌْٚل ثكاف١ سكٛم اإلْوإ ايِاؿك عٔ 2000َلنن ايكاٖل٠ يـكاهات سكٛم اإلْوإ ,  -23

 16 -13ٔاٜا تعًِٝ ٌْٚل ثكاف١ سكٛم اإلْوإ : دـٍٚ أعُاٍ يًكلٕ اسباؿٟ ٚايعٌلٜٔ , اإلهالَٞ, َتمتل ق

أنتٛبل.

: تِٛك َكذلغ يتُٔني قٔاٜا سكٛم اإلْوإ َٔ املٓظٛك 2004َِهف٢ عبـ اهلل إبلاِٖٝ طٓهاٟٚ ,  -24

يف ٚاالدباٖات عبٛ تعًُٝٗا يـ٣ اإلهالَٞ يف بلاَر إعـاؿ املعًِ بهًٝات ايذلب١ٝ ٚأثل٠ ع٢ً ت١ُٝٓ ايٛعٞ املعل

 21ايهالب املعًُني , املتمتل ايوٟٓٛ ايواؿي عٌل يًذُع١ٝ املِل١ٜ يًُٓاٖر ٚطلم ايتـكٜى ))تهٜٛٔ املعًِ (( , 

. 604 -551ٜٛيٝٛ , اجملًـ ايجاْٞ :  22 –

بلاَر إعـاؿ : ٌْل ثكاف١ سكٛم اإلْوإ ٚٚادبات٘ ٚتعًُٝٗا يف 2011َِهف٢ عبـ اهلل إبلاِٖٝ طٓهاٟٚ ,  -25

( ازبن٤ 122املعًِ َٔ املٓظٛك اإلهالَٞ , صب١ً ايكلا٠٤ ٚاملعلف١ , ازبُع١ٝ املِل١ٜ يًكلا٠٤ ٚاملعلف١ , ايعـؿ )

. 195 – 159األٍٚ ؿٜوُدل : 

: سكٛم اإلْوإ يف املكلكات ايـكاه١ٝ يف ايتعًِٝ األهاهٞ يف َِل , يف : ايباقل 2002َِهف٢ ناٌَ ايوٝـ ,  -26

ـٜٔ,ٕ ضبُـ سؤ )ضبلكٜٔ(: ايلٖإ ع٢ً املعلف١: سٍٛ قٔاٜا تعًِٝ سكٛم اإلْوإ , َلنن ايعفٝف ٚعِاي

.258 -242ايكاٖل٠ يـكاهات سكٛم اإلْوإ : 

: ايذلب١ٝ ع٢ً َباؿئ سكٛم اإلْوإ ٚؿَر َفاُٖٝٗا يف َٓاٖر ايتعًِٝ ايلزلٞ , 2006ًذاع ايـٜٔ , -َٓقك  -27

 . 160 -155( : ُع 2ٛم اإلْوإ, ُٓعا٤, ايععـؿ )اجمل١ً اي١ُٝٓٝ سبكٛم اإلْوإ, ٚماك٠ سك

َٓظ١ُ ايعفٛ ايـٚي١ٝ )ايْٝٛٝوٝف( : اشبهٛات األٚىل : ؿيٌٝ تعًِٝ سكٛم اإلْوإ  -28

29-  

: ٚاقع تعًِٝ سكٛم اإلْوإ ٚسلٜات٘ األهاه١ٝ بايتعًِٝ ايجاْٟٛ ُٚٝػ١ 1995ْاؿ١ٜ ايعظِٝ , ضبُـ هالّ ,  -30

( , 58تهٜٛلٙ يف َِل , ايذلب١ٝ ازبـٜـ٠, َهتب ايْٝٛوهٛ اإلقًُٝٞ يًذلب١ٝ يف ايـٍٚ ايعلب١ٝ , برلٚت , ايعـؿ )

ؿٜوُدل . 

: ٚعٞ ٚ اكهات كبات األهل سبُا١ٜ ايب١٦ٝ املٓني١ٝ َٔ ايتًٛخ ٚعالق١ 2013,  ْع١ُ َِهف٢ كقبإ , أػلٜات -31

فيو بوًٛنٗٔ االهتٗالنٞ , صب١ً ايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ ٚايهاق١ ,داَع١ املتٛف١ٝ , ايعـؿ ايجاْٞ , اجملًـ األٍٚ , 

.41-19ٜٓاٜل : 

http://www.ecole.edunet.tn/
http://www.ecole.edunet.tn/
http://www.mn940.net/forum32
http://www.ammesty-arabic.org/text/hre/fsteps/part2/fsteps-ch2-2.htm
http://www.ammesty-arabic.org/text/hre/fsteps/part2/fsteps-ch2-2.htm
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 املكًشٞ ضبُـ ع٢ً ٜاهني.ؿ البيئيـة اإلنسـان العـاموحقـوق التعليـــم مبراحـــــــــل العلــــــــوم هاهــــجم

١ًٝ يعالق١ اإلْوإ بايب١٦ٝ ايعامل١ٝ : األػالقٝات ايب١ٝ٦ٝ ٚايتِٛكات املوتكب2012ٜاهني ع٢ً ضبُـ املكًشٞ ,  -32

ٚاحمل١ًٝ ٚاستُاالت ذبككٗا َٔ ٚد١ٗ ْظل طًب١ ن١ًٝ ايذلب١ٝ بايٓاؿك٠ , صب١ً ايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ ٚايهاق١ , 

 .74-17داَع١ املٓٛف١ٝ , ايعـؿ األٍٚ , اجملًـ األٍٚ , ٜٛيٝٛ :

ايتاكٜؽ ٚأثل٠ ع٢ً ذبٌِٝ ٖقٙ : بلْاَر َكذلغ يتعًِٝ سكٛم اإلْوإ يف َاؿ٠ 1996ؼب٢ٝ يهفٞ ظبِ ,  -33

اسبكٛم ٚ اكهتٗا يـ٣ طالب ًعب١ ايتاكٜؽ به١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ األمٖل , ايذلب١ٝ , صب١ً تِـكٖا ن١ًٝ 

 ايذلب١ٝ داَع١ األمٖل .

34- 

35- 

36- 

 


