
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةساردل يذيفنتلا صخلملا

 ملعملل ةمدخلا ءانثأ بيردتلاو ةينهملا ةيمنتلا جماربو تاسايس عورشم

 ةيبرعلا لودلا يف 
 



 
 
 
 
 

 

 تناكو ،نيملعملل ةمدخلا ءانثأ يف بيردتلاو ةينهملا ةيمنتلا جماربو تاسايس ليلحت ةساردلا هذه فدهت
 نم نكمي يتلا داعبألا نأ ىلع ةساردلا ترقتساو ،جماربلاو تاسايسلل ةنوكملا داعبألا ديدحت يه قالطنالا ةطقن

 ديدحتو طيطختلا نم ٍلكب ةقلعتملا تاسايسلا يه ،ريوطتلاو سايقلل لباقو لصفم ضرع ميدقت اهلالخ
 ةقلعتملا داعبألا ضعب ةساردو ،ذيفنتلاب ةقلعتملاو ،ةينهملا ةيمنتلا ىوتحم ميمصتب ةقلعتملاو ،تاجايتحالا

 يلوت نأب ةساردلا هذه تينُع اًريخأو ،ميوقتلاب ةقلعتملاو ،ةينمزلا ةدملاو زفاوحلاو ليومتلا :لثم ،لاعفلا ذيفنتلاب
 عقومب ةينهملا ةيمنتلاب ةقلعتملا تاسايسلاب قلعتي ٌدعب اهل ناكف ،ةصاخ ةيمهأ ةسردملا عقومب ةينهملا ةيمنتلا
 .ةسردملا

 ميدقت مث ،ةساردلا هذه يف اهلوانت ىلع َقفُتا يتلا داعبألاب ةلصلا تاذ تايبدألا ليلحت عم ةيادبلا تناكو
 قفوو ةيانعب تريِتخا لود تس تنمضتو ،ةمدقتملا ةيميلعتلا ةمظنألا تاذ لودلا نم ةعومجمل ةلاح تاسارد
 تضرُع دقو ،ايلارتسأو ،ايزيلامو ،ةروفاغنسو ،ادنلنفو ،ةدحتملا ةكلمملاو ،ادنك :يه لودلا هذهو ،ةددحم ريياعم
 ىوتسم ىلع تاسرامملا زربأل صخلم ضرع مث ،ةلود لك يف تاسرامملا زربأل ٍصخلم ميدقت عم ،ًةدرفنم ةلاح لك
 .لود تسلا

 نيملعملل ةينهملا ةيمنتلاب ةطبترملا تاسرامملا عقاو نوثحابلا سرد دقف ةيبرعلا لودلا ىوتسم ىلع امأ

 تس ةلاحلا تاسارد تنمضت دقو ،ةساردلا يف اهيلع قفتملا داعبألا نمض ةلاحلا ةساردب ناك لوألا ،نيبولسأب
 ،ةينانبللا ةيروهمجلاو ،ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاو ،ةيبرعلا رصم ةيروهمجو ،ةيسنوتلا ةيروهمجلا :يه لود

 ةساردلا داعبأ نم دعب لكل اًصخلم  نوثحابلا مدق دقو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو
 ةفاضإ ،ذيفنتلا يف ةعبتملا تاسرامملا عم بنج ىلإ اًبنج ،اهزربأو تاسايسلا عقاو نع تارشؤم يطعي ))5( قحلم(
  .ًةدرفنم ةلود لك عقاول ةمئالملا تاحرتقملا ضعبل

 ةلئسألا نم ةعومجم لالخ نم اًيمك ةساردلا داعبأ نوثحابلا ساق ،يعون لكشب ةلاحلا تاسارد ضرع دعب
 ،الو معن لثم ةددعتم تاجردم قفوو ،ةحوتفملا ةقلغملاو ةحوتفملاو ةقلغملا نيب ةعونتم ةلئسأ تنمضت يتلا
 تامولعم ميدقت اهنكمي ،ةساردلا داعبأ نع ةقيقد تانايب عمج فدهب ؛اهريغو ةضفخنمو ةطسوتمو ةيلاع وأ

 نيملعملا نم ةنيع ىلع ةساردلا تاودأ نوثحابلا قبط دقو ،ةكراشملا لودلا ىوتسم ىلع عقاولا مهف يف دعاست
 ةلباقمل ةفاضإ ،ينورتكلإلاو يقرولا اهيلكشب تانابتسالا مادختساب ،نييوبرتلا نيفرشملاو سرادملا يريدمو

 :يهو ةيناديملا ةساردلل تعضخ يتلا سمخلا لودلاب ةينهملا ةيمنتلا جماربل طيطختلا نع نيلوؤسملا عم ةيصخش
 تارامإلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاو ،ةيبرعلا رصم ةيروهمجو ،ةيسنوتلا ةيروهمجلا
 .ةدحتملا ةيبرعلا



 
 
 
 
 

 

 هيلإ لصوت امو ،اًيملاع ةزيمتملا ةيميلعتلا ةمظنألا تاذ لودلل ةلاحلا ةسارد يف هلوانت قبس ام ىلع ًءانبو
 نمضتت يذلاو ،ةيلاحلا ةساردلل حرتقملا راطإلا نوثحابلا ىنب ؛ةساردلا ةنّيع ةيبرعلا لودلل ةلاحلا ةسارد نم نوثحابلا

  :لئادب ةعبرأ نمضتت يذيفنت روصت ميدقت مث ،ةقباسلا اهلوصف يف ةساردلا جئاتنل ةصالخ

  .ةينهملا ةيمنتلا تاسرامم يف ةيبرعلا لودلا نيب ةلدابتملا ةدافتسالاب كلذو يميلقإلا ليدبلا :اهلوأ

 ةيمنتلا :اهثلاث  .ةساردلا داعبأ ىوتسم ىلع تاحرتقم ميدقتب ينطولا ىوتسملا ىلع ةينهملا ةيمنتلا :اهيناث
 .اًيوق ايلود اًهاجتا لثمت يتلاو ةسردملل ةزكترملا ةينهملا

  .هسفن ملعملا ىوتسم ىلع ةينهملا ةيمنتلا :اهعبار 

  :يتآلا وحنلا ىلع تسلا داعبألا قفو ةساردلا صخلم ضرع نكميو

 مهجايتحا يه مهرظن ةهجو نم نيملعملا تاجايتحا رثكأ :تاجايتحالا ديدحتو طيطختلاب ةقلعتملا تاسايسلا
 .ةيفصلا سوردلا طيطخت ناك اهلقأو ،ميلعتلا تاينقت يف تارودل
 تاراهم نيسحت ىلإ مهجايتحا يه :نييوبرتلا نيفرشملا رظن ةهجو نم ددجلا نيملعملا تاجايتحا زربأ تناك امنيب    
  .طسوتمب لمعلا ةئيب يف لاصتالا تاراهم ةيمنت ناك اهلقأو ،سيردتلا



 
 
 
 
 

 

 نوفرشملا اهمدختسا يتلا بيلاسألا رثكأ نإف :نيملعملا ىدل تاجايتحالا ديدحتو طيطختلا تايلآ صخي اميفو   
 بولسأ ناكو ،)81.6( طسوتمب ،نيملعملا عم ةشقانملا تاسلج وه نيملعملا تاجايتحا ديدحت يف نويوبرتلا

  .)%18.2( طسوتمب اًمادختسا بيلاسألا لقأ بالطلا ةشقانم
 طيطختلا يلوؤسم رظن ةهجو نم نيملعملل ةينهملا تاجايتحالا ديدحت يف ةمدختسم ةينطو ريياعم دجوت اميف    

 ةيمنتلل ةيلحملا وأ ةينطولا تايافكلا وأ ريياعملا ةغايص يف ةكراشملا فارطألا مهأ تناكو .)%81( قافتا ةبسنب
 ،ةيزكرملا تارازولاو تاعماجلا ضعبو ،دامتعالاو سايقلا يف ةصصختم زكارمو تائيه يه ،نيملعملل ةينهملا

 تاودألا يف ددعت كانهو .فيسينويلاو ،وكسنويلا لثم ةيلود تامظنمل ةفاضإ ،تايميداكألاو تائيهلا ضعبو

 ةعباتملا تاهج ريراقت يه ةيبرعلا لودلا نيب اقافتا اهرثكأ نأ الإ ،نيملعملا تاجايتحا ديدحت يف ةمدختسملا ةيمسرلا
 ةجردب بالطلا تامييقت بيترتلا ةياهن يف ءاجو ،يلحملاو يزكرملا ريوطتلا ططخو ،)%82( قافتا ةجردب فارشإلاو
)25%(. 



 
 
 
 
 

 

 رظن ةـهجو نم ددـجلا نيملعملل ةـينهملا ةـيمنتلا ىوتحم :ىوتحملاو جماربلا ميمــــــــصتب ةـقلعتملا تاـــــــــساـيــــــــسلا
 معنب ةباجتــــــسالا ةبــــــسن تناك دقف ،ددجلا نيملعملل ةيليهأت جمارب اهيدل ةيبرعلا لودلا لك :طيطختلا يلوؤــــــسم

 يلوؤــــــــسم رظن ـةهجو نم ددـجلا نيملعملل ـةينهملا ـةيمنتلا ىوتحم نعو .سمخلا لودـلا ىوتــــــــسم ىلع )95%(
 ،ةيــــــصــــــصختلا ةينفلا تاراهملاو ،ةيــــــصــــــصختلا ةيرظنلا ةفرعملا يبرعلا ملاعلا ىوتــــــسم ىلع اهزربأ ناك :طيطختلا

 .ةيكولس تاهاجتالاو
 نم %93.1 نـإف سرادـملا يريدـم رظن ـةهجو نم ددـجلا نيملعملل مدـُقي يذـلا دادـعإلا ـةيعونب قلعتي ـاميف ـامأو    

 دوجو مدع طقف )%6.9( ىري اميف ،ددجلا نيملعملل مدقي اًدادعإ كانه نأ اوأر نيريدملا نم ةــــــساردلا ةنيع دارفأ
ًالــصأ جمانرب  ،)%68.4( ةبــسنب ةليوطلا وأ ةريــصقلا ةيبيردتلا تارودلا يه نيملعملا ليهأت يف ةدئاــسلا ةغيــصلاو ،

 ةـيمنتلا ىوتحم نـاكو ،)%44( ةـبــــــــسنب ينـاثلا زكرملا يف ةـــــــــسردـملـاب ءالمزلا نم ةـيبيردـتلا ةـقفارملاو هـيجوتلا مث
 .ةطسوتم ةجردب بسانم نيملعملا رظن ةهجو نم مهتائف عيمجب نيملعملل ةينهملا

 ةيمنتلا جماربب نيملعملا قاحتلاب قلعتي اميف رارقلا ذاختا نع ةلوؤــــــــسملا ةهجلا :ذيفنتلاب ةقلعتملا تاــــــــسايــــــــسلا
 ،)%56.2( ةبــسنب ةــسردملا جراخ نم تاهج يه سرادملا يريدم رظن ةهجو نم نيملعملل ةــسردملا جراخ ةينهملا
 قافتا ةبــــسنب ميلعتلا ةرازو :تناك دقف جماربلا ةغيــــص ديدحتب قلعتي اميف رارقلا ذاختا يف ةكراــــشملا فارطألا امأ
 ةلماعلا ةيلودلا تامظنملا حلاـــــصل ةكراـــــشم ةبـــــسن لقأ تناكو ،)%69( ةبـــــسنب ةيميلعتلا ةقطنملا اهتلت ،)94%(
 .ميلعتلا عاطقب
 وأ ةـــــــسردملا لخاد نيملعملل ةلاعف ةيبيردتو ةيومنت جمارب اهب نوـــــــصتخملا مدقي يتلا تاررقملا لـــــــضفأ لوحو  

 يه ةيلاعف اهلقأو ،)%50.5( ةباجتـسا طـسوتمب ةيبرعلا ةغللا يه تناكف سرادملا يريدم رظن ةهجو نم ،اهجراخ
   .)%18.2( طسوتمب خيرات وأ ايفارغج ءاوس ةيعامتجالا مولعلا
 ةهجو نم نيملعملل ةينهملا ةيمنتلا يف نييوبرتلا نيفرــــشملا رود ةيلاعف ىلع ةرثؤملا تالكــــشملا صخي اميفو  
 حئاوللا ضراـعت يه ًاريثأـت اـهاـندأو ،)3.39( طــــــــسوتمب نيفرــــــــشملا ىدـل ةـيرادإلا ءاـبعألا ةرثك اـهالعأ ناـك :مهرظن
 .)2.87( طسوتمب مهلمع ةعيبطب ةقلعتملا نيناوقلاو

 لخاد ةينهملا تاـــشقانملا تناكف ،مهرظن ةهجو نم نوملعملا اهمدختـــسا يتلا ،اًمادختـــسا رثكألا ةغيـــصلا امأ   
  .)46.5( يبسن نزوب ةيعماجلا جماربلا اهلقأو ،)80.5( يبسن نزوب ةسردملا
 امو ةيفــــصلا تارايزلا تناك ،نييوبرتلا نيفرــــشملا بناج نم ةينهملا ةيمنتلا ذيفنت يف اًمادختــــسا رثكألا غيــــصلاو   
 نزوب اًمادختــسا لقألا يه دعب نع ةيبيردتلا تارودلا تناك امنيب ،)81.7( يبــسن نزوب ةــشقانم تاــسلج نم اهعبتي
  .)22( يبسن
 جماربلا اهزربأ ناك :طيطختلا يلوؤـــــسم رظن ةهجو نم ددجلا نيملعملل ةينهملا ةيمنتلا غيـــــص ىوتـــــسم ىلعو    
 يلخادلا دافيإلاو يجراخلا ثاعتبالاو ،ةعاـــــــس )150( ىلإ مايأ ةثالث نيب حوارتت ىدملا ةليوطلاو ةريـــــــصقلا ةيبيردتلا
  .ةرمتسملا ةينهملا ملعتلا تاعمتجمو ،ينورتكلإلا بيردتلاو ،تاعماجلل



 
 
 
 
 

 

 :طيطختلا يلوؤـسم رظن ةهجو نم ينطولا ىوـتسملا ىلع ةينهملا ةيمنتلا ليعفت هجاوت يتلا تالكـشملا نعو    
 ةــطخ دوجو مدــعو ،كــلذــل نيلهؤم نيبردــمو تاداــيق حيــــــــشرتل ةدــمتعم ةــينطو ريياــعم دوجو ةــلق اــهزربأ ناــك

 .جماربلا ذيفنتو حارتقا يف ةدئازلا ةيزكرملل ةفاضإ ،لودلا ضعب ىدل ةينهملا ةيمنتلل ةيجيتارتسإ
 ةيمنتلل صـصخملا يفـاضإلا تقولل ةيلام تآفاكمب معد دجوي ال :لاعفلا ذيفنتلا داعبأ ضعبب ةطبترملا تـاساـيسلا

 ةنهم يف رارمتــسالا وأ ةلوازم ةــصخر حنمب طورــش دجوت امنيب ،)%69.3( طــسوتمب ملعملا رظن ةهجو نم ةينهملا
  .)%64( قافتا ةبسنب سمخلا لودلا ىوتسم ىلع كلذب ةطبترم طيطختلا يلوؤسم رظن ةهجو نم ميلعتلا

 يريدم رظن ةهجو نم ،ةــــسردملاب ةينهملا ةيمنتلا تاقوأ اهب ددحم ةينمز ةطخ دجوتف ،صــــصخملا تقولا امأ     
 ةهجو نمو ،)%47.3( ماع طـسوتمب اهل ةجاحلا بـسح نكلو ،ةـنسلاو رهـشلاو عوـبسألاو مويلا رادم ىلع سرادملا

 انايحأو ،)%46.9( طــــسوتمب يــــساردلا مويلاب ةينهملا ةيمنتلل ايعوبــــسأ ةــــصــــصخم تاعاــــس دجوت ال نيملعملا رظن
 مهرظن ةهجو نم ،اهيلع نوملعملا لـــــــصح يتلا ةيلامجإلا ةينهملا ةيمنتلا تاعاـــــــس ددع امأ ،)%23( الو ،)30%(

-1 (نم اورضح ةنيعلا دارفأ نم %19 امنيب ،ةيبيردت ةعاس ) 20 (نم رثكأ % 25 رضح دقف 2018 – 2017 ماع يف
 يف  ةينهملا ةيمنتلا نم عون يأ اورــضحي مل %19 نأ هابتنالل ةريثملا ةبــسنلاو ،تاعاــس ) 10-6 (نمو ،تاعاــس ) 5
 جماــــنربلا يف ةــــينهملا ةــــيمنتلا وأ بــــيردــــتلا يف ددــــجلا نوملعملا اــــهيــــــــضقي يتلا ةدــــملاو ،هــــــــــــسفن ماــــعلا
 ةـبــــــــسنب سمخلا لودـلا ىوتــــــــسم ىلع لـقأـف رهــــــــش  يه ،سرادـملا يريدـم رظن ةـهجو نم )يليهأـتلا(يفيرعتلا
 . )%14( ةبسنب لقأف عوبسأ يه لقألا ةبسنلا تناكو ،)45.7%(
 رظن ةهجو نم ةينهملا ةيمنتلا جمارب مييقت يف ةمدختسملا ةيمسرلا تاءارجإلا زربأ :مييقتلاب ةطبترملا تاسايسلا

 وأ ةيقرولا تانابتسالا ءوض يف كلذو نيبردتملا لعف ةدر وهو ،لوألا ىوتسملا سايق يه :طيطختلا يلوؤسم
 مادختسا كانه لودلا ضعب ىدلو ،مييقتلا يف ةعبرألا كيرتابكريك تاوطخل مادختساو ةيارد دجوتو ،ةينورتكلإلا
 تاودألا رثكأو .ةيلبقلا تارابتخالاو تانابتسالا ءوض يف كلذو ،نيكراشملا اضر دصرت ةددحم ةينطو ريياعمل
 لكشب تانابتسالا يه ،مهرظن ةهجو نم نوملعملا اهيف كرتشا يتلا ةينهملا ةيمنتلا جمارب مييقت يف ةمدختسملا

  .)%66.92( ةقفاوم طسوتمب ينورتكلإ وأ يقرو

 طيحملا عمتجملا ةبغر نسحتل ربكألا رثألا ناك :ةسردملا ريدم رظن ةهجو نم ةينهملا ةيمنتلا جمارب رثأ مييقت نعو   
 .نيملعملا ةكراشم ةجيتن بالطلا جتاون نسحت اهلقأو ،ةسردملاب مهدالوأ قاحتلا يف
 اهيدل سيل مهسرادم نأ ،سرادملا تادايق نم )%61( راشأ :ةسردملا عقومب ةينهملا ةيمنتلاب ةقلعتملا تاسايسلا

 نم ةسردملا لخاد ةينهملا ةيمنتلا ميدقت نع ربكألا لوؤسملا َّنأو ،ةينهملا ةيمنتلل صاخو ددحم يميظنت لكيه
 يهف ةسردملاب اًرود تاهجلا لقأ امأ ،)%48.5( ةباجتسا طسوتمب نوملعملا مه سرادملا يريدم رظن ةهجو
  .تاعماجلا
 تارود اومدقي مل مهنأ اوركذ )%49.5( نإف مهرظن ةهجو نم ةينهملا ةيمنتلا يف ريدملا رود صخي اميفو    
 ريدم تايحالص امأ .2018/2019 يساردلا ماعلل ةقباسلا ةثالثلا تاونسلا يف مهسرادمب نيملعملل ةيبيردت



 
 
 
 
 

 

 دجوت الف :مه رظن ةهجو نم ةينهملا ةيمنتلا يف رارمتسالا ىلع مهعيجشتل نيملعملل زفاوح ميدقتل ةسردملا
  .)%23.5( طسوتمب ةليلقلا تايحالصلا رايخ ءاج يناثلا بيترتلا يفو ،)%69.3( طسوتمب تايحالص

 يلوؤسم رظن ةهجو نم ةسردملا ىوتسم ىلع ةينهملا ةيمنتلا ليعفت هجاوت يتلا تالكشملا زربأ تناك   و
 ةميقب ةنمؤملا ةيعاولا ةيسردملا ةدايقلل راقتفالاو ،ةسردملا ىوتسم ىلع معدلل ةلدأل راقتفالا :يه طيطختلا

 يف ةسردملا ةيلالقتسا فعضو ،نيملعملا لهاك قهرتو قيعت يتلا لامعألاو ءابعألا ةرثكو ،ةينهملا ةيمنتلا
 ةرادإ هجاوت يتلا تالكشملا زربأو ،ةينهملا ةيمنتلل ةيبيردتلا جماربلاب نيملعملا ةعانق فعضو ،يميلعتلا حالصإلا

 ليومتلا :يه ،ةسردملا يريدم رظن ةهجو نم ةسردملا ىوتسم ىلع  نيملعملل ةينهملا ةيمنتلا يف ةسردملا
 نيملعملل ةيداملا زفاوحلا ماظن روصق :يه ،تالكشملا مهأ تناك نيملعملا رظن ةهجو نمو ،%68.3 قافتا ةبسنب
 .)%67.3( ةيلاعلا ةجردلل ةباجتسالا ةبسن تناكو ،

 ملاعلاب نيملعملل ةينهملا ةيمنتلاو ةمدخلا ءانثأ يف بيردتلا جماربو تاسايس ريوطتل حرتقملا راطإلا حمالم
 :يبرعلا
 فادهأو ،ئدابمو ،ةفسلف ،يبرعلا نطولاب نيملعملل ةينهملا ةيمنتلا جماربو تاسايسل لمعلا راطإ ُنمضتي   
 ىلع ةينهملا ةيمنتلاو ،ةيميلقإلا ةينهملا ةيمنتلا :يهو ،تاهويرانيس ةعبرأ ىلع دامتعالاب ,راطإلا قيبطت لحارمو
 داعبألا اًعيمج تلوانت دقو ،ةيتاذلا ةينهملا ةيمنتلاو ،ةسردملا ىوتسم ىلع ةينهملا ةيمنتلاو ،ينطولا ىوتسملا
 ةقلعتملاو ، ىوتحملاو جماربلا ميمصتب ةقلعتملاو ، تاجايتحالا ديدحتو طيطختلاب ةقلعتملا تاسايسلا :ةيلاتلا
 تنمضتو .ةسردملا عقومب ةينهملا ةيمنتلا ليعفت لبسو ،ميوقتلاب ةقلعتملاو ،لاعفلا ذيفنتلا داعبأ ضعبو ،ذيفنتلاب
  :يلي ام ةعبرألا تاهويرانيسلا

 ،ينطولا ىوتسملا مث ،يبرعلا يميلقإلا ىوتسملاب تأدب ،تاهويرانيس ةعبرأ لكش يف راطإلا ينُب
 .ملعملا ىوتسم اًريخأو ،ةسردملا ىوتسم هدعبو

 ةيمنتلل ةيبرع ةئيه ءاشنإ قيرط نع :يبرعلا ملاعلا ىوتسم ىلع نيملعملل ةيميلقإلا ةينهملا ةيمنتلا :لوألا راسملا
 ،ماع هجوب يبرعلا ملاعلا يف نيملعملل ةينهملا ةيمنتلا زيزعت فدهتست ،نيملعملل ةمادتسملا ةينهملا

 زكرم سيسأت :اهتطشنأ مهأو ،صاخ هجوب ةيداصتقا تالكشم نم يناعت يتلا ةيميلعتلا ةمظنألا يفو
 سيسأت :لثم ةركتبملا ةطشنألا ضعبل ةفاضإ ،نيملعملا تاجايتحا ديدحتو ،طيطختلل يبرع يراشتسا

 .نيفرتحملا نيملعملا ةكبشو ،ةيبرعلا سرادملا ةكبشو ،يبرعلا ملاعلا يف ةيبرتلا تايلك ةكبش
 وحنلا ىلع راسملا اذه يف تاحرتقملا زربأ تناك :ينطولا ىوتسملا ىلع نيملعملل ةينهملا ةيمنتلا :يناثلا راسملا

 ةيمنتلل ةينطو تايجيتارتسإ ميمصت :يه ،تاحرتقملا زربأ تناك ،تاجايتحالا ديدحتو طيطختلا يف :يلاتلا
  .نيملعملا تاجايتحا ديدحت تايلآ ريوطتو ،ةينهملا

 ةفاضإ ،ددجلا نيملعملل يليهأتلا جمانربلاب مامتهالا :يه تاحرتقملا زربأ تناكف :ىوتحملاو ميمصتلا امأ            
  .تاهاجتالاو تاراهملاو ةفرعملا نم ًةفاك نيملعملل صصخملا ىوتحملا ةيلومشل

 :نمضتت يتلا تاردقلا ءانب نم دبال ؛ةينهملا ةيمنتلل لاعفلا ذيفنتلا نامضل هنأ رهظ :ذيفنتلا صخي اميفو             
  .ةينهملا ةيمنتلل ةينطو ةيميداكأ وأ زكرم وأ ،ةئيه وأ ،ةلاكو سيسأت



 
 
 
 
 

 

 عضوب كلذو جماربلا ىلإ دنتسي ليومتلل راطإ عضو بجي ،نيملعملا زفاوحو ليومتلاب قلعتي اميفو            
 ةفاضإَ ،ةمادتسملا ةينهملا ةيمنتلل ةينطولا ةيميداكألا اهب موقت ،ةينهملا ةيمنتلل ةصصخم ةيجيتارتسإ
  .ةركتبم بيلاسأ قفو نيملعملا زفاوح عيونتل

 نوكت نأو ،ةيونس مايأ ) 10 (وأ ،ةعاس ) 80( نع ةينهملا ةيمنتلا جمارب لقت الأ دبالف :صصخملا تقولا امأ            
  .طاشنلل ةعاس ) 20 (نوكت ثيحب ،ةفثكم ةطشنألا

 ةينهملا ةيمنتلا جمارب ميوقتل ؛ةلماش ةفوفصم لكشت رصانع ةتس راطإلا مدق دقف :ميوقتلاب قلعتي اميفو            
 ،مييقتلا تالاجمو ،مييقتلا يف كرتشت نأ بجي يتلا فارطألاو ،اهمييقت بجي يتلا فارطألا مييقت ُنمضتت
 اهتكراشم بجي يتلا ىرخألا فارطألاو ،مييقتلا اهيلإ دنتسملا جتاونلاو ،مييقتلا يف ةمدختسملا تايلآلاو
 مييقتلا تابلطتمو ،جماربلا ميوقت يف

 ةيلالقتسا معد :يه ،راسملا اذه حمالم مهأ تناكو :ةسردملا عقومب ةينهملا ةيمنتلا ليعفت :ثلاثلا راسملا
 ملعتلا تاعمتجم معد :يه ،ةحرتقملا ةطشنألا مهأ تناكو ،يسايسلا معدلل ةفاضإ ،ةسردملاو ملعملا
 .ةينهملا ةسرامملا تاعمتجمو ،ةيصخشلا ةيبيردتلا ةقفارملاب كلذو ينهملا

 ةينهملا ةيمنتلا تايوتسم امأو ،ملعملا ةيفارتحا ىلإ رايخلا اذه دنتسي :ملعملل ةيتاذلا ةينهملا ةيمنتلا :عبارلا راسملا
 ، "يتاذلا ملعتلل ينورتكلإلا زكرملا " ىمسمب عقوم ءاشنإب كلذو ينطولا ىوتسملاب أدبت يهف ةيتاذلا

 ىوتسم ىلعو ،يتاذلا ينهملا ملعتلا نضتحت ةيكذ تامظنمل سرادملا ليوحت :ةسردملا ىوتسم ىلعو
 .يتاذلا زاجنإلا فلم دوجو طارتشاو ،ملعملا ةيفارتحا معد :ملعملا

 


