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انزؼهُـى وانزًُُـخ انغبئجـخ فــٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ دساعخ يُذاَُخ فٍ ضىء 

 انزحهُم انغىعُىنىعٍ نزحذَبد انُظبو انؼبنًٍ انغذَذ

 "نُجُب ًَىرعبً" 

 )*( شكشٌ ػجذ انًغُذ صبثشد. 

 يمذيخ انجحش:

، بانعذٚاذ ياٍ انخضااسف، فًُاز اَخٓاا  ضاليشث انخًُٛت فٙ انًضخًعاث انعشبٛت، ٔياا حا

انغشف انعانًٛت انزاَٛت ٔحغقٛق االعخقالل انغٛاعٙ فٙ يشعهت حانٛات باذ ث  ام دٔنات ٔما  

إعاااخشاحٛضٛت حًُٕٚااات بٓاااذ) انُٓااإك اانغاااشٚ ا بة،احٓاااا االصخًاعٛااات، إال  ٌ انًالع ااات 

انخافاات بانبااذاٚاث انخًُٕٚاات فااٙ يع ااى انًضخًعاااث انعشبٛاات حااخهخـ فااٙ حبُااٗ  انًااذا م 

خهاو باٍٛ ياا ْإ اقخقااد٘ ٔياا ْإ اصخًااعٙ، ٔيا  ا  ةاقااث االقخقادٚت، ٔبانخانٙ حى ان

انخًُٕٚاات حغٛااشث ْاازِ االعااخشاحٛضٛاث االقخقااادٚت َغاإ يااا ْاإ بُااائٙ ؽااايم َٔغاإ يااا ْاإ 

 رقافٙ  ًغأنت نهخكٛف ي  انخغٛشاث انعانًٛت.

ٔعهااٗ انااشنى يااٍ  ٌ انًغقااهت انُٓائٛاات نٓاازِ انًشاعاام حؾااٛش إنااٗ اعااخًشاس انخخهااف 

قافٙ، ٔ ٚناً االقخقاد٘ ٔانغٛاعٙ، ٔعذو انقذسة عهٗ انخةاعام انضاذ٘ يا  االصخًاعٙ ٔانز

انخغٛاااشاث ا قهًٛٛااات ٔانعانًٛااات ، إال  ٌ ياااٍ انًالعاااس يُاااز بذاٚااات انخغاااعُٛٛاث ياااٍ انقاااشٌ 

انًامااٙ عخااٗ اٌٜ االحضاااِ بانخًُٛاات َغاإ انزقافاات  ًخغٛااش يغااخقم قااذ حااذف  أفااق ؽااشٔه 

سحبو ْزا االحضاِ بزالرت عٕايم ْٙ: ظٕٓس يةااْٛى يعُٛتا إنٗ حغقٛق يا ْٕ يأيٕل، ٔقذ ا

حًُٕٚت صذٚذة عهٗ فعٛذ انةكش اانخًُٛت ا َغاَٛت، انؾايهت، انًغخذايت ٔياا ؽاابّا، َٔضااط 

بعل انخضاسف انخًُٕٚت فٙ يُاهق   شٖ عهٗ فعٛذ انٕاق  يٍ  الل اعخًادْاا عهاٗ ياا 

لا ٔاحخاار ياا ْإ رقاافٙ يخًازالً فاٙ ْٕ رقافٙ اانٛاباٌ، يانٛضٚا، عُغافٕسة عهٗ عبٛم انًزا

 انخعهٛى ٔانٕعٙ انقغٙ  ًؤؽش  عاعٙ نقٛاط عانت انخًُٛت.

نقااذ  دٖ رنااى إنااٗ احضاااِ انًضخًعاااث انعشبٛاات إنااٗ االْخًاااو بااانخعهٛى  ًااذ م  عاعااٙ 

أنااٛظ ٔعٛااذاًا نخغقٛااق انخًُٛاات اَ القاااً يااٍ يقٕناات يةادْااا:  ٌ ا َغاااٌ ٔعااٛهت انخًُٛاات 

ْزا انخٕصّ انخًُٕ٘ حبقٗ انًغأنت بشيخٓاا يغام حقٛاٛى ياٍ صاَال انعهإو  ٔناٚخٓا، نكٍ سنى

 ا َغاَٛت عايت ٔعهى االصخًاع  افتً.

فاٙ مإ  ْاازا انخقإس ٚاأحٙ ْاازا انبغاذ بٓااذ) حغهٛام انٕاقا  انخًُاإ٘ انعشباٙ فااٙ 

إهاااس عالقخااّ بااانخعهٛى يااٍ يُ اإس عٕعاإٛنٕصٙ، عهااٗ  ٌ ٚااشحبو ْاازا انخغهٛاام بخغٛااشاث 

ٔيا  فشصحّ يٍ هًٕعاث ايؾشٔعتا نذٖ انة،اث االصخًاعٛات انعشبٛات فاٙ  انعقش انشاٍْ

إهاسْا انقٕيٙ،  ًا ٚغخُذ عهٗ حضشبت يٛذاَٛت  افت بخؾخٛـ انعالقت يغم انبغذ ٔفاق 

 َخاصاحٓا ٔاَعكاعاحٓا عهٗ انًضخً  انهٛبٙ.

                                                 
 قسم عمم االجتماع -كمية اآلداب -جامعة القاهرة )فرع الخرطوم( )*(
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 أوال : خطخ انجحش
 يشكهخ انجحش: -1

حااضال،  ًْٛاات  بااشٖ عاإا  عهااٙ انًغااخٕٖ َانااج انعالقاات بااٍٛ انخعهااٛى ٔانخًُٛاات ، ٔيااا 

انعانًٙ  ٔ انقٕيٙ  ٔ انق ش٘ يٍ صاَل انًخخققٍٛ فٙ انعهٕو ا َغاَٛت عايت ٔ م ياٍ 

عهًا  عهى االصخًاع ٔانخشبٛت بقةت  افت يُاز بذاٚات انةكاش ا َغااَٙ، إال  ٌ انعالقات باٍٛ 

خ نٓاازا االْخًاااو بُٓاٚاات انًغااأنخٍٛ فاائٌ االْخًاااو بٓااا ٚعااذ عااذٚزاً َغاابٛاً بغٛااذ ًٚكااٍ انخااأسٚ

انغشف انعانًٛت انزاَٛت ٔظٓإس عهاى اصخًااع انخًُٛات ٔعهاى انغاكاٌ ٔانخخ اٛو االصخًااعٙ 

 عهاإو يغااخقهت َغاابٛاً حُ اإ٘ عهااٗ يٕماإعاث حًٛضْااا ٔحةقااهٓا عااٍ نٛشْااا بقاإسة 

 ٔامغت.

ٔنقاااذ  فاااشصث ْااازِ االْخًايااااث انعذٚاااذ ياااٍ اناااشلٖ ٔفاااٛانت انعذٚاااذ ياااٍ انًُاااارس 

نٓادفاات نخٕمااٛظ األبعاااد انًعُٕٚاات نهخًُٛاات ٔيااذٖ  ًْٛاات انبعااذ انزقااافٙ  أعااذ ٔانًقخشعاااث ا

انًااذا م األعاعااٛت نشقااٙ ا َغاااٌ ٔسفاْٛخااّ، ٔبانخانااـٙ ظٓااش انخعهااٛى  أعااذ انًخ هباااث 

 انخًُٕٚت ٔانؾشٔه 

انٓايت الَخقال انبؾش يٍ عانات إناٗ عانات  فنام ، إال  َاّ ، ٔسناى ْازِ ا عآاياث ، 

ْٕ انغاا ى نًاذٖ يقاذاقٛت ْازِ انًُاارس ٔانًقخشعااث يٕماغاً انعذٚاذ  ظم انٕاق  انًعاػ

يٍ االَخقافاث انُ شٚت ٔانًُٓضٛت ، عٕا  فٙ انقاٛانت  ٔ فاٙ عاذٔد انخ بٛاق ، ٔيؤ اذاً 

فاٙ َةاظ انٕقاج ياذٖ االَةقاال باٍٛ ياا ٚ شعاّ انةكاش االصخًااعٙ ٔانخشبإ٘ ٔياا ٚقذياّ 

انٛت انعالقت بٍٛ انخعهاٛى ٔانخًُٛات فاٙ عاصات انٕاق  يٍ يع ٛاث يغاٚشة ، ٔبانخانٙ ح م إؽك

إنٗ انًضٚذ يٍ انبغذ ٔانخأفٛم انعهًٙ دٌٔ انُةٙ انً هق ألًْٛت انبعذ انزقاافٙ ٔانخشبإ٘ 

 نهٕفٕل إنٗ حًُٛت يأيٕنت . 

ٔإرا  اَج ْزِ انٕمعٛت قذ ظهج ْٙ انغائذة ٔانغا ًت عخاٗ بذاٚات انعقاذ األ ٛاش ياٍ 

 باشٖ ٔحباذالٌ صزسٚات قاذ دفعاج إناٗ االْخًااو انًخضاٚاذ انقشٌ انًامٙ فئَّ رًت حغإالث 

بخغهٛم ْزِ انعالقت يٍ يُ إس يخخهاف إناٗ عاذ ناٛظ قهٛام عاٍ ياا حاى هشعاّ  افات فاٙ 

اٜفاق األعاعٛت نهخغهٛم عٛذ بذٖ ْزا االْخًااو عهاٗ انًغاخٕٖ انعاانًٙ باذالً ياٍ انبعاذٍٚ 

ث ٔانًعهٕياحٛات انًغذرات حغإل انًغهٗ ٔا قهًٛٙ ، فبةنم انخقذو انعهًٙ ٔرٕسة االحقااال

انعانى إنٗ قشٚت  ٕ بٛت فغٛشة يعهُت إنغا  األعٕاس ٔ افت انغإاصض ٔدافعات َغإ االَةخااط 

انٓاد) إنٗ حبادل انًعهٕياث ٔانًعشفت ، ٔيؤ ذة أْزا ْٕ األْىا،  ٌ ا َغاٌ ٔعاذِ ْإ 

 باألعشٖ فُاعخٓا . انقٕة انٕعٛذة انخٙ ٚضل اعخزًاسْا  فنم اعخزًاس نخغقٛق انخًُٛت  ٔ 

ٔبُا  عهّٛ ظٓش يةٓإو انخًُٛات انبؾاشٚت  أعاذ انًةااْٛى انًغذرات نهخًُٛات يشحب ااً فاٙ 

رنى بًؤؽشاث رالرت  عاعٛت ْٙ عهٗ انخٕانٙ انخعهٛى ، ٔيخٕعو انعًش انًخٕقا  اانًغاخٕٖ 

انقغٙا َٔقٛل انةشد يٍ انُاحش انًغهٗ ا صًانٙ انغقٛقٙ ا يخٕعو انذ م انةشدٖ ا
1
  .    

 يا عهٗ يغخٕٖ انٕاقا  فقاذ ا خهةاج انًُ هقااث األعاعاٛت باٍٛ اناذٔل عإا  انخافات 

بًغذداث انخًُٛت انبؾشٚت ٔقٛاعاحٓا  ٔ فٙ حبُٙ االعخشاحٛضٛاث انًالئًت ٔاٜنٛاث انًُاعابت 

نهٕفٕل إنٛٓا ، ٔٚعٕد ْزا اال خال) إنٗ انعذٚذ يٍ األعباف  ًْٓا عاذو انخكاافؤ انغافام 

ى َافٛت انقٕة فٙ فُاعت انقشاس ٔحُةٛزِ ٔفٗ ا يكاَاث انًخاعت نٛش انقابهات بٍٛ دٔل حًخه

نهٓذس ٔعققج َضاعاً يهًٕعاً فٙ انًضال االقخقاد٘ ٔانخقُٙ ٔ زا فٙ انًضال انغٛاعٙ ياٍ 
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 الل انقذسة عهٗ حقذٚش  صياحٓا نخاسس عذٔدْا
2
، ٔدٔل   اشٖ حُ إ٘ عهاٗ إيكاَااث  

 صيااث عاادة فاٙ انًضاال انًعشفاٙ ٚاذل عهٛٓاا يعاذالث  حخغاى بانُاذسة ٔانٓاذس ٔحعااَٗ ياٍ

األيٛاات ا بأؽااكانٓا انًخعااذدة ا عهااٗ عاابٛم انًزااال ال انغقااش
3
،  ًااا فشمااج انخغاإالث  

، ٔال انغٛاااة انعانًٛاات عهٛٓااا حغااذٚاث  بااشٖ يغذراات حخضهااٗ ي اْشْااا فااٙ يخخهااف يُاااعٙ

عخااٗ ٔإٌ ا خهةااج ٚقااعل انخعااش) عهٛٓااا ٔال قٛاعاآا فااٗ فاإسحٓا انضضئٛاات ٔانكهٛاات يعاااً 

دسصاحٓا يٍ دٔنت أل شٖ ، ٔ زا انخباٍٚ انغافم بٍٛ انًضخًعاث فٙ انقاذسة عهاٗ انخكٛاف 

 ٔ عهااٗ األقاام اعااخٛعاف ْاازِ انخغااذٚاث انضذٚااذة يااٍ  ااالل ٔعااائم يغااذدة  بشصْااا عهااٗ 

ا هالق يضال انخعهٛى
4
  . 

ٖ انبااعزٍٛ ٔال ؽى  ٌ اعخًشاس ْزِ انٕٓة ٚذف  إنٗ فٛانت انعذٚذ يٍ انخغاالالث ناذ

انعااشف ،ٔفقااا نًكاَاات يضخًعاااحٓى عهااٗ يخقاام انخًُٛاات / انخخهااف ،  ًااا ح ااشط انعذٚااذ يااٍ 

انًغائم انبغزٛت انٓادفت إناٗ احخاار يٕقاف حقإًٚٗ نابعل انزٕاباج انةكشٚات ٔانبغزٛات يعااً، 

ٔانخًاشد عهاٗ قٕانال إٚذٕٚنٕصٛاات ناى حاؤد فااٗ انُٓاٚات إال إناٗ انًضٚااذ ياٍ عاذة االَعكاعاااث 

نهخغٕالث انضاسٚت، فًٍ بٍٛ انخغالالث انًزاسة ُْاا عهاٗ عابٛم انًزاال ال انغقاش:  انغهبٛت

يا ْٙ ا صشا اث انكةٛهات ببُاا  ا َغااٌ انعشباٙ ٔحًُٛات قذساحاّ انخافات با باذاع ٔانةكاش 

 البخكاس٘ انًُخش ؟ ٔإنٗ  ٘ يذٖ حعكظ اعخشاحٛضٛاث انخعهٛى بانًضخًعاث انعشبٛات ؽاشٔه 

بؾشٚت فٗ يعُاْا ٔيًاسعااحٓا؟ ٔإناٗ  ٘ ياذٖ اعاخ اعج انًضخًعااث ٔيخ هباث انخًُٛت ان

انعشبٛاات اعااخزًاس س ط انًااال انبؾااشٖ انااز٘ حخًٛااض بااّ يااٍ  صاام حغقٛااق انبقااا  انغناااس٘ 

ٔمًاٌ انًؾاس ت فٙ حٕصّٛ انخغٕالث انضاسٚت يغهٛاً؟ ٔعانًٛاً  ٚناً ؟ ٔيا  ْى انضاذنٛاث 

عاااث انعشبٛاات ؟ ْٔاام ًٚكااٍ انٕفاإل انااٗ انغا ًاات ألًَاااه انخةكٛااش انغااائذة فااٙ انًضخً

 ؟ ٔماع انغانبت حكٌٕ قابهت نهخ بٛقفٛاناث حٕفٛقٛت بٍٛ عذد يٍ  انضذنٛاث انغا ًت نال

بًعُٗ آ ش  ٍٚ َغٍ يٍ حغٛشاث انعاانى ٔحغٕالحاّ انًعشفٛات ٔحبذالَاّ انزقافٛات؟ ٔياارا 

قت بانخًُٛات انبؾاشٚت َشٚذ يٍ ْزِ انخغٕالث ٔانخبذالث ، ٔ ٛف َقم إنٗ  ْذافُا راث انعال

؟ ٔ ٛف َغاخ ٛ  بُاا  إَغااٌ عشباٙ  قاادس عهاٗ يٕاصٓات انخغاذٚاث انخاٙ ٚةشمآا انُ ااو 

انعاااانًٙ انضذٚاااذ بمنٛااااث يعشفٛااات باألعااااط، ٔدٌٔ انٕقااإع فاااٗ باااشارٍ انخبعٛااات انزقافٛااات؟    

نإلصابت عهٗ ْزِ انخغالالث ٔنٛشْا ٚأحٙ ْزا انبغذ يُقغًاً إنٗ عخت َقاه حباذ  ياٍ   ات 

 انبغذ ٔحُخٓٙ عُذ حقذٚى حقٕس يقخشط ٚٓذ) إنٗ حغقٛق انخٕاصٌ بٍٛ انخكهةت ٔانعائذ.
 

 

   صبَُب :اإلطبس انُظشٌ نهجحش

 : االػزجبساد األعبعُخ انحبكًخ نزحهُم إشكبنُخ انجحش : 1

ٕٚصااذ عااذد يااٍ انغقااائق انخااٙ ٚضاال   اازْا فااٙ االعخباااس عُااذ يغأناات حغذٚااذ األبعاااد 

قت بٍٛ انخعهٛى ٔانخًُٛت فٙ انًضخًعاث انعشبٛت، ٔحخهخـ  بشصْاا فاٙ انشئٛغٛت نخغهٛم انعال

 انُقاه انخانٛت.

 ٌ حغهٛم انعالقت بٍٛ انخعهٛى ٔانخًُٛت  ًاا حخباذٖ فاٙ انًضخًعااث انعشبٛات ال حُةقام - 

عٍ االَعكاعاث ا ٚضابٛت ٔانغهبٛت نهعٕنًات فاٙ إهاسْاا انزقاافٙ ٔآنٛاحٓاا االقخقاادٚت، 

اث انغٛاعااٛت ٔاأليُٛاات انخااٙ فشماآا انُ اااو انعااانًٙ انضذٚااذ عهااٗ  ًااا حااشحبو بانخغااذٚ

انذٔل األقم ح ٕساً عايت ٔانعشبٛت يُٓا بقاةت  افات، فاال ؽاى  ٌ ْازِ االَعكاعااث 

ٔحهى انخغذٚاث قذ  دث إنٗ حؾكٛم  بعاد صذٚذة قاذ حكإٌ يعٕقااث حًُٕٚات فاعهات،  ًاا 
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هخعهاٛى عاٍ هشٚاق سعاى بهٕسث دٔافا  َغإ ماشٔسة انخةكٛاش فاٙ يخشصااث يغااٚشة ن

 اعخشاحٛضٛاث صذٚذة.

 ٌ انغااضال ال ٚااضال دائااشاً بااٍٛ انباااعزٍٛ انًٓخًااٍٛ بانعالقاات بااٍٛ انخعهااٛى ٔانخًُٛاات، -ف

ٔٚخنظ رنى يٍ  الل ٔصٕد يةااْٛى  عاعاٛت حخغاى بانخبااٍٚ ٔاال اخال) فاٙ انخعشٚاف 

ٔاألبعاد
5

ياٍ  ، ٔ زا ٔصإد عاذد ياٍ انةاشٔك انبغزٛات انخاٙ حعكاظ يٕاقاف يخُاقنات

انُ او انعاانًٙ انضذٚاذ فاٙ إهااسِ انًعشفاٙ ، فًاا باٍٛ اناشفل انخااو ٔانقبإل انً هاق 

الَعكاعاث ْازا انُ ااو ٔحقًٛٛٓاا حخؾاكم األفكااس األعاعاٛت ٔفاق يخقام ٚعكاظ  صيات 

ٔامغت  افت بًذٖ انقذسة عهٗ حؾخٛـ انًشعهت انغانٛت ، ٔٚذنم عهاٗ رناى انعذٚاذ 

ًُٛات  عًهٛات اصخًاعٛات ٔدسصات االنخاشاف عاٍ يٍ انً اْش يزام يغاخٕٚاث حغهٛام انخ

انٕاق  انزقافٙ انًعاػ بانةعم دا م انًضخًعاث انعشبٛت ، عالٔة عهٗ حضاْام عُافاش 

فاعهت راث فهت بأصيت انخعهٛى ٔيؤعغاحّ   بٛعت انخكُٕٚاث االصخًاعٛات انزقافٛات عهاٗ 

 عبٛم انًزال. 

ٚغااخُذ عهااٗ يعشفاات دقٛقاات نهخ اإس  ٌ حغهٛاام انعالقاات بااٍٛ انخعهااٛى ٔانخًُٛاات الب ااذ  ٌ -س

انخاسٚخٙ نبُٛت انًضخً   ٔ انًضخًعاث راث انقهت، ٔٚأحٙ رنى بغاشك انٕقإ) عهاٗ 

انًُع ةاث انخاسٚخٛت انخٙ  فشصث ؽشٔهاً ٔيخ هباث حًُٕٚت صذٚذة، عٕا   اَاج ْازِ 

انًُع ةاث عٛاعٛت ان اب   ٔ اقخقادٚت انًنًٌٕ، ٔعٕا  حبهٕسث ٔفق حغٛشاث  هٛت 

ٕالث عانًٛت  ٔ  هًٛٓا يعاً، فبذٌٔ ْزا انةٓاى انخااسٚخٙ انبُاائٙ ح ام انخغهاٛالث  ٔ حغ

قافشة عهٗ يا ْٕ فٕقٙ دٌٔ االعخًاد عهٗ انٕصٕد اانخغخٙا انغا ى نًغٛشة انعالقات 

 بٍٛ انخعهٛى ٔانخًُٛت.

مااشٔسة حغهٛاام انعالقاات يغاام ْاازا انبغااذ فااٙ ماإ  يقٕناات انخغٛااش االصخًاااعٗ  ، -د

انخًُٛت  ٔ فٙ يضال انخعهٛى  ٔ فٙ انعالقت بًُٛٓا راث عالقت يباؽاشة   فانبغذ فٙ يضال

بأعباف ي اْش انخغٛش َٔخاصاحّ ، ٔٚخنظ رنى فٙ مٕ  يةااْٛى ٔقنااٚا فشعٛات يزام 

انغاااشاال االصخًااااعٙ ٔيعااااٚٛشِ ، ٔانخاااذسس االصخًااااعٙ ٔآنٛاحاااّ ، ٔيُ ٕيااات انقاااٛى 

ٗ انقاعٛذٍٚ انة،إ٘ ٔانبُاائٙ ، ٔحبذالحٓا ، َٕٔعٛت انغٛاة ٔيذٖ إؽاباع انغاصااث عها

ٔانٕعٙ االصخًاعٙ انًخخضٌ دا م انعقهٛت انةشدٚت ٔانضًاعٛت فٙ انًضخً  ، ٔانخُ اٛى 

 االصخًاعٙ ٔدُٚايٛاحّ انذا هٛت ٔفعانٛخّ انخاسصٛت. 

 ٌ حغهٛم انعالقت يغم انبغذ حأحٙ فٙ ظم االَقغاو االٚذٕٚنٕصٗ انغااد باٍٛ فاشٚقٍٛ -ِ

غهٛاام اناازاحٙ انًعخًااذ عهااٗ حقغااٛى ْاازِ انعالقاات إنااٗ يةااشداث ،  ٔنًٓااا ُٚ هااق يااٍ انخ

ٔعُافش فشعٛت ، ٔحغخُذ عهٗ انُ اق انًغهٗ دٌٔ عٕاِ َ شٚاً ٔايبٛشٚقٛاً ٔانخٕفم 

إنٗ َخائش ال حشقٗ إنٗ يغخٕٖ انخعًٛى انُغبٙ  ٔ انً هق ٔحعكظ ٔصٓااث َ اش راحٛات 

اد فاٗ حغهٛام َةااظ ، راًَٛٓاا ٚقاف عهاٗ انعكااظ ياٍ رناى اانًٕمإعٙا عٛااذ االعخًا

انعالقاات عهااٗ انخضشٚااذ انً هااق، ٔٚخضهااٗ رنااى فااٙ انًةاااْٛى انًغااخخذيت ٔانةااشٔك 

انًقذيت ٔٚغخُذ فٗ انخغهٛام عهاٗ انُ ااق انعاانًٙ دٌٔ انُ اش إناٗ ا اخال) ان اشٔ) 

انُٕعٛت انًٕمغت نهةشٔق انقائًت بٍٛ انًضخًعاث، يا  فاٛانت  عكااو ي هقات ٔحعًاٛى 

حعغةٗ
6

بٍٛ انخعهٛى ٔانخًُٛت نٛش ٔامغت عخٗ اٌٜ، ٚاخهخـ فاٗ  ، ٔيا ٚضعم انعالقت

نٛاااف انغاإاس بااٍٛ انةااشٚقٍٛ ٔعااذو االنخااضاو بًع ٛاااث انٕاقاا  انًعاااػ ، حغااج ٔهااأة 
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حغكى االَخًا اث ا ٚذٕٚنٕصٛت فٗ حغهٛالث ْازا انباعاذ  ٔ راال
7
، ٔانًققإد باانقٕل  

نبعاذٍٚ انازاحٙ ٔانًٕمإعٙ  ٌ حغذٚذ انعالقت بٍٛ انخًُٛت ٔانخعهٛى حغخهضو انشبو باٍٛ ا

 بٓذ) انٕفٕل إنٗ َخائش ٔيعانضاث قابهت نهخ بٛق ٔانًًاسعت انةعهٛت . 

إرا  اٌ انبعذ انزقافٙ نهخًُٛت ٚعُٙ فٙ  بغو يعاَّٛ انقذسة عهٗ حكٍٕٚ ٔبُاا  قاذساث -ٔ

ا َغاٌ نٛقبظ يةكشاً ٔيبذعاً ٔٔاعٛاً يٍ  االل انشقاٗ ب اقاحاّ االعاخٛعابٛت ٔح إٚش 

انًعشفٛت بغٛذ حخالئى ا خٛاساحّ ي  يع ٛاث انٕاق  انًعٛؾٗقذساحّ 
8
، فاٌ ْزا ٚعُاٗ  

فااٙ انٕقااج َةغااّ بُااا  إَغاااٌ قااادس عهااٗ حٕظٛااف انًعشفاات ٔانااذيش بااٍٛ انًعاااس) 

ٔانخباااشاث انغٛاحٛااات ٔإَخااااس انخكُٕنٕصٛاااا انًالئًااات نخغقٛاااق انخًُٛااات انًخٕافاااهت  ٔ 

ٚخٕقاف عهاٗ ياا ٚقذياّ انخعهاٛى  ُ ااو انًعضصة، ٔبانخانٙ فئٌ انٕفٕل إنٗ ْزا انٓذ) 

 هااٗ ٔيشاعاام يخشاب اات نٛااش يُةقااهت عااٍ بعناآا اناابعل، فااانٕاق  ٚؤ ااذ االحقااال 

ٔانخأرٛش فًٛا بُٛٓا  ًاا  ٌ ا ؽاكانٛت بشيخٓاا راث عالقات بًاذٖ انقاذسة عهاٗ انٕفإل 

إنٗ يضخً  يذَٗ فاعم ٔقابم نالعخًشاس
9
    .   

حبذالث انقٛى انخٙ حغًهٓا انضًاعااث انعشبٛات  البذ يٍ االحقال بٕاق  انًش ة ٔسفذ-ص

َغااإ انًاااش ة  افااات حضااااِ حعهًٛٓاااا  ٔ  شٔصٓاااا إناااٗ انعًااام انشعاااًٙ
10
، فقاااذ  دث  

انخ اإساث انخااٙ ؽاآذحٓا انًضخًعاااث انعشبٛاات إنااٗ حغٛااشاث قًٛٛاات يهغٕظاات ٔعاااعذث 

انًااش ة ا انااٗ عااذ يااا ا عهااٗ ا خغاااف يٓاااساث صذٚااذة يااٍ  ااالل يٕافااهت انخعهااٛى 

اناٗ انعًام ، إناٗ صاَال انخباذل انًهغإظ فاٙ يكاَخٓاا االصخًاعٛات انشعاًٛت ٔانخشٔس 

ٔنٛش انشعًٛت ٔانٕفٕل إنٗ يكَٕاث ؽخقٛت صذٚذة حخخهاف بٓاا ااناٗ عاذ ياا اعاٍ 

َ ٛشحٓا فٗ يشاعم حاسٚخٛت عابقت
11
. 

ٚخ هل حغهٛام انعالقات يغام انبغاذ ٔما  مإابو عهًٛات حةقام باٍٛ ان ًٕعااث -ط

ا انباعاذ أ راال ٔعقٛقات ا يكاَااث ٔانقاذساث انةعهٛات انًخاعات انزاحٛت انخٗ ٚغًهٓاا ْاز

نًضخًعااّ عاإا  راث انقااهت بااانخعهٛى ٔيؤعغاااحّ  ٔ انًخغكًاات فااٙ سعااى عااذٔد فعهٛاات 

ٔٔاقعٛااات نهخًُٛااات ، ٔٚعااإد ْااازا انقااإل إناااٗ حاااشا ى يشاعااام انةؾااام انخاااٗ ياااشث بٓاااا 

ٔ ٌ ْازِ انًضخًعااث انًضخًعاث انعشبٛت َخٛضت عذو انةقم بٍٛ انًزال انٕاق ،  افت 

باحااج اٌٜ نٛااش قااادسة عٛاعااٛاً  ٔ اقخقااادٚاًًي  ٔ رقافٛاااً عهااٗ حغًاام عٕاقاال حضاااسف 

حًُٕٚاات نٛااش يضذٚاات فااٙ ماإ  راإسة االحقاااالث ٔعٕنًاات انًعشفاات ٔحغااذٚاث انُ اااو 

انعانًٙ انضذٚذ انخٙ هانج انٕٓٚت انٕهُٛت
12

   . 
   

 انزؼهُى فٍ ػبنى يزغُش: انغذنُبد انحبكًخ: -2

انعالقت بٍٛ انعشف ٔانعانى بأسبعت يشاعم  عاعٛت يُاز انةاخظ ا عااليٙ ألٔسباا  يشث

فٙ انقشٌ انغاب  انًاٛالد٘ عخاٗ انًشعهات انغانٛات انخاٙ حؤ اذ  افات  ؽاكال انًُٓٛات انغشبٛات 

عهٗ انًقذساث انعشبٛت، ٔدٌٔ انذ ٕل فٙ حةافٛم ْزِ انًشاعام إال  ٌ انًغقاهت انُٓائٛات 

ٙ فاانظ انعاشف قٛاعااً بًقٕنات انخًُٛات بام ٔبهإسث حبعٛات عٛاعاٛت نٓزِ انًشاعم نى حاأث فا

ٔعٕايم فاعهت نهخًٓٛؼ انزقافٙ ٔانًعشفٙ، عالٔة عهٗ  هق يؾاكالث صذٚاذة حناا) إناٗ 

 يؾكالث   شٖ راث هاب  حاسٚخٙ حشا ًٙ.

ٔإرا  اااٌ عااذو انخكااافؤ ْاإ انغقٛقاات انٕامااغت فااٙ انٕقااج انغامااش فاائٌ رنااى ٚااشحبو 

قاات انقائًاات بانةعاام بااٍٛ انخعهااٛى ٔإعااخشاحٛضٛت ا انق شٚاات ٔانقٕيٛاات ا   غاابل َٔخٛضاات بانعال
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ٔيؤؽشاث انخًُٛت انعشبٛت، ٔٚخنظ رنى يٍ  االل رالرات صاذنٛاث حعاذ بقإسة  ٔ باأ شٖ 

ي اْش دانت عهٗ ٔصٕد عالقت بٍٛ انخعهاٛى ٔانخًُٛات،  ًاا حعاذ ياٍ ٔصٓات َ اش ْازا انبغاذ 

 ٛت  ًا ْٙ اٌٜ.يعٕقاث حًُٕٚت فاعهت فٙ انًضخًعاث انعشب

ٔعهٗ انشنى يٍ يذٖ حاأرٛش ْازِ انضاذنٛاث إال  ٌ ْازا ال ٚعُاٗ بانناشٔسة ٔفاٗ  ام 

األعٕال عذو إيكاَٛت انٕفٕل باانٕاق  انًعااػ فاٗ انًضخًعااث انعشبٛات إناٗ حًُٛات بؾاشٚت 

عشبٛت ؽايهت ٔقابهت نالعخًشاس ٔانخضذٚذ، ٔٚذنم عهٗ رنى عذد يٍ انخضاسف انخًُٕٚات انخاٗ 

عهااٗ انًااذ م انًعشفااٙ ٔانخقااذو انزقااافٙ بااذ اً يااٍ انًُاإرس انٛاباااَٗاعااخُذث 
13
، ٔحضاااسف  

ًُٕٚات نابعل دٔل بعل دٔل صُٕف ؽشق آعٛا عخٗ انُضاعاث انًهًٕعت فٙ انخضاسف انخ

. ٔإرا  اَج ْزِ انضذنٛاث حخاذا م يا  بعنآا انابعل ٔفقااً نًاذٖ حأرٛشْاا  يشٚكا انالحُٛٛت

ٔانخًُٛاات فااٙ انًضخًعاااث انعشبٛاات فااٙ فاإسحٓا انق شٚاات  فااٙ انعالقاات انقائًاات بااٍٛ انخعهااٛى

ٔانقٕيٛاات فئَٓااا حعااذ إفااشاصاً هبٛعٛاااً نخغٛااشاث عااشٚعت حااخى فااٙ انااذا م  اعااخضابت نًزٛااشاث 

 بهٕسحٓا حغٕالث  بشٖ يٕاصٚت نٓا فٙ انخاسس، ٔحخهخـ ْزِ انضذنٛاث فٙ:

انؼاللخ ثٍُ انزشاس وانؼبصشح -ا
14
  : 

ٔانخعهًٛاٙ انعشباٙ عهاٗ عُافاش ٔيةاشداث يخذا هات  ُٚ ٕ٘  م يٍ انُ او انخشبإ٘

حكؾااف عااٍ حُاقناااث ٔامااغت ٔحعكااظ فااٙ َةااظ انٕقااج  صياات ٔامااغت ح ٓااش َخاصاحٓااا 

انغهبٛت قٛاعاً بًخقم انخًُٛت / انخخهف ، فاانخشاد ٚخةاعام يا  انًعافاشة بقإسة يخٕاصٚات 

انقاٛى انخاٗ حقاذيٓا ا ٔفٗ يُ ٕيت انًؤعغاث انخعهًٛٛت اانكخاف يقابم انًذسعت األصُبٛت فٙ

 اام يااٍ األعااشة ٔانًضخًاا  فااٗ رُاٚااا عًهٛاات انخُؾاا،ت االصخًاعٛاات ٔفااٙ حغذٚااذ انًٕاقااف 

ٔاألْذا) انعًهٛت يٍ انخعهٛى ٔفٗ يغخٕٖ انًقشساث ٔانًُاْش انذساعٛت ٔيا حخنآًُا ياٍ 

يعهٕياااث راث يقااادس يخُٕعاات إٌ نااى حكااٍ يخُاقناات ، ٔفااٗ هااشق انخااذسٚظ انخااٗ ٚااخى 

سصظ بااٍٛ انخهقااٍٛ ٔانةٓااى ، با مااافت إنااٗ انخباااٍٚ انغافاام فااٗ يغااذداث يًاسعااخٓا ٔانخااأ

 انعالقت انخشبٕٚت ٔاالقخقادٚت بٍٛ األعخار ٔان انل . 

ٔال ؽااى  ٌ ْاازا انخااذا م ٔفااق ْاازِ انخااأرٛشاث ٚؾااكم حغااذٚاً  بٛااشاً  ياااو انًخ ااو 

ف عهاٗ عابٛم انخشبٕ٘ ًٔٚزم عائقاً  يااو ح بٛاق اعاخشاحٛضٛاث انخعهاٛى بٓازِ اناذٔل ، فاانعش

انًزال ٚشحب ٌٕ بانًامٙ ٔٚقذعَّٕ ، ٔٚغاعذ عهٗ رنى احغااع انخاشاد انخااؿ بٓاى ، إال 

 ٌ حةاااعهٓى ياا   انًامااٙ ُٚ هااق يااٍ انخًضٛااذ انً هااق ٔنٛاااف  ٚاات َضعاات َقذٚاات ًٚكااٍ  ٌ 

حغاعذْى عهٗ حبُٗ عًهٛت اَخقا  الصيت ٔي هٕبت
15
ناٛظ ناذٚٓى  ٚات  –انعشف  –،  ًا  َٓى  

حٛاات  ٔ صًاعٛاات نهبغااذ فااٙ حةافااٛم حااشارٓى ٔا صاباات عهااٗ حغااالل  عاعااٙ اعااخعذاداث را

يؤداِ : نًارا  دٖ ْزا انخشاد إناٗ انخعااٚؼ فاٙ عانات حخهاف يعشفاٙ ٔرقاافٙ عهاٗ انعكاظ 

يًا  عذرّ انخشاد فٙ يُااهق   اشٖ؟ ٔباُةظ انًُ إس ٔبقإسة يٕاصٚات ٚخةاعام انعاشف 

  ٚاخى بًٕصبٓاا حبُاٗ عُافاش عاهبٛت ي  عقشٚت يؾْٕت ٔنٛش يكخًهت حخن  نعًهٛت اَخقاا

يااٍ َاعٛاات ٔحؤ ااذ فؾاام انُ ااايٍٛ انخشباإ٘ ٔانخعهًٛااٙ يعاااً يااٍ َاعٛاات راَٛاات
16
، فهااٛظ يااٍ  

انقاااعٕبت انكؾاااف عاااٍ ْااازا انخُااااقل  ٔ بااااألدق ْااازِ االصدٔاصٛااات ياااٍ  اااالل انةعااام 

االصخًاااااعٙ، ٔاألدا  انًُٓااااٙ ، ٔ ؽااااكال انعالقاااااث االصخًاعٛاااات ، ٔيةااااشداث اناااإعٙ 

ٔيكَٕاحااّ ٔنٛشْااا ،  يااا فااٙ يضااال انخعهااٛى فٛخضهااٗ رنااى يااٍ  ااالل انخعاااٚؼ  االصخًاااعٙ

انةاااسق بااٍٛ انًعهٕياااث ٔيقااادسْا ٔنٛاااف ا بااذاع اناازاحٙ ٔانضًاااعٙ، فئيااا انُقاام يااٍ 
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يقااادس حاسٚخٛاات  ٔ انخشصًاات يااٍ يؤنةاااث  صُبٛاات ٔ الًْااا ٚغخااشف عااٍ انٕاقاا  انًعاااػ 

قافٙ، بام ٔٚاذف  إناٗ حشعاٛخ انخبعٛات عإا  ُٔٚةقم عٍ انًخ هباث انخًُٕٚت فٙ إهاسْا انز

 نًامٙ عغٛق  ٔ نخاسس راث  ْذا) ٔينايٍٛ اعخعًاسٚت . 

 انؼاللخ ثٍُ انذاخم وانخبسط :  -ة

ؽٓذث انًضخًعاث انعشبٛت عاذد ياٍ انعهًاا  ٔاناشٔاد انعاشف فاٙ  افات انعهإو  يزاال 

-980ا او   ا ٔاباااٍ عاااُٛ 847-781و ا ٔانخااإاسصيٙ ا 813 -721صاااابش باااٍ عٛااااٌ ا

وا ٔنٛشْى، با مافت إناٗ ٔصإد عاذد 1406-1332وا ٔعبذ انشعًٍ بٍ  هذٌٔ ا1037

 بٛش يٍ انخُٕٚشٍٚٛ انعشف انزٍٚ عاأنٕا حغقٛاق حًُٛات عشبٛات بًاذ م رقاافٙ  يزاال يغًاذ 

وا، ٔعبذ انشعًٍ انكٕا بٗ 1873-1801ا، ٔسفاعت ان ٓ أٖ او1905 –1849عبذِ ا

عهااٗ انااشنى يااٍ ْاازا انخعااذد ٔانخااشا ى فاائٌ انًشاعاام ا،  ٔنٛااشْى ٔنكااٍ و1902 –1874ا

انخانٛت نالعخقالل انغٛاعٙ قذ ؽٓذث نٛاف انشلٖ انخًُٕٚت انخٙ حهبٙ هًٕعاث انضًاعااث 

االصخًاعٛاات انعشبٛاات، ٔٔفااق ْاازِ انًةاسقاات انخاسٚخٛاات ال ًٚكااٍ نٓاازا انبغااذ االسحكاااص عهااٗ 

عخًشث هٕال ياٚضٚذ عاٍ َقاف يقٕنت انًٛشاد االعخعًاس٘  خبشٚش نغانت انخخهف انخٙ ا

قشٌ، فانًؤؽشاث ا عقائٛت حؤ ذ اسحةااع يعاذالث األيٛات ياٍ َاعٛات ٔانخاذَٙ فاٙ إؽاباع 

انغاصاث األعاعٛت يٍ َاعٛت راَٛت، بًعُٗ آ ش فائٌ انخغاالل انً اشٔط ُْاا ياؤداِ.. نًاارا 

انقاائى ، نى حقم انًضخًعااث انعشبٛات إناٗ انخًُٛات  ٔ عهاٗ األقام انغاذ ياٍ انخخهاف انزقاافٙ 

إنٗ آفااق ٔ ٛف نابج اعخشاحٛضٛاث الصيت نخ ٕٚش انخعهٛى أعهٗ األقم االَخقال يٍ  النّ 

 . يعشفٛت ي هٕبت؟

ال ؽى  ٌ ا صابت ُْا حشحبو بانعالقت انخاٙ عاادث باٍٛ ْازِ اناذٔل ٔانخااسس انًخًزام 

ألفاعذة باألعاط فٙ انًغخعًش انقذٚى ، ٔ زا بقٕٖ يغذرات ظٓاشث فعانٛخٓاا انغاهبٛت عهاٗ ا

انق شٚت بذسصت  ٔ بأ شٖ، ٔدٌٔ انذ ٕل فاٙ حةافاٛم ْازِ انعالقات ياٍ انُاعٛات انغٛاعاٛت 

ٔاالقخقادٚت فئٌ األْى ُْاا انخش ٛاض عهاٗ ينإًٌ ْازِ انعالقات عاٍ هشٚاق احخاار انخعهاٛى 

ٔعااذة حغهٛهٛاات ، فانًالع اات راث انقااهت بااانٕاق  انخعهًٛااٙ ُْااا حؾااٛش إنااٗ عااذو انخكااافؤ 

ث انخعهااٛى دا ااام انًضخًعاااث انعشبٛاات َٔ ٛشحٓاااا فااٙ دٔل انًش اااض انغافاام بااٍٛ يقٕياااا

انش عًانٙ ، ٔاالؽخشا ٙ  ٚنااً ، ْٔازا األياش ٚعاذ هبٛعٛااً إناٗ عاذ ياا عهاٗ فاعٛذ بعال 

انًضخًعاث بغبل حؾابكّ ي  عذو انخكاافؤ االقخقااد٘
17
، ٔنكاٍ األياش ٚخعاذٖ رناى  زٛاشاً  

اناازاث انٕهُٛاات ٔنٛاااف انٕظٛةاات  يااٍ  ااالل انخبعٛاات انًعشفٛاات ٔاحضاْاحٓااا َغاإ حًٓااٛؼ

األعاعااٛت نهخعهااٛى ، فانًُ ٕياات انخشبٕٚاات ٔاعااخشاحٛضٛت انخعهااٛى نااى حُةقاام عااٍ انخاااسس يُااز 

االعااخقالل انغٛاعااٙ عخااٗ اٌٜ
18
، ٔيااا صانااج انًُااارس انخعهًٛٛاات انخاسصٛاات ْااٙ فاااعبت  

ُْاا حباشص انًقذاقٛت يقابم انخؾكٛى فٙ انكةاا اث انبؾاشٚت انخاٙ ُٚ إ٘ عهٛٓاا اناذا م ، ٔ

يذٖ يغ،ٕنٛت انًزقف ٔانًعهى ٔانًخ و االصخًاعٙ ٔفاَ  انقشاس يعاً ألٌ ا ؽاكانٛت ُْاا 

حخًزم فٙ نٛااف انًُغُاٗ االٚاذٕٚنٕصٗ اناالصو  عاذاد انخٕعاذ انًعشفاٙ باٍٛ انًضخًعااث 

انعشبٛت ٔبعنٓا  ، فال ؽى  ٌ نٛاف االنخضاو انٕهُٙ ٔانبعذ انقٕيٙ نغغاف انخااسس  دٖ 

انٕاق  ٔعذو سلٚخّ بًٕمٕعٛت إنٗ إنةال
19
 . 

ًٔٚكٍ انقٕل  ٌ انعالقت نٛش انًخكاف،ات باٍٛ اناذا م انعشباٙ ٔانخااسس يخعاذد اناذٔائش 

 دث إنٗ بهٕسة اصدٔاصٛت نذٖ انًعهى ٔيؤعغاث انخعهٛى يعاً، عالٔة عهٗ انخؾاخج انغافام 
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قابام فكاش فٙ يكَٕاث انخعهٛى  ًُ ٕيت، فانً اْش حؾٛش إنٗ ٔصٕد فكش حشبإ٘ عقالَاٙ ي

 شافٙ، ٔفكش يغافس يقابم فكش سادٚكاانٙ ، ٔ هاٛو ٔيش ال ياٍ إعاخشاحٛضٛاث نهُٓإك 

بانخعهٛى نٛش يغذدة انٕٓٚت ٔانًعاانى ، حُقام عاٍ انخااسس ٔحخغاذد عاٍ انًإسٔد انخااؿ 

بانذا م ، يٕصض انقٕل  ٌ انخ اف انخعهًٛٙ انًٕصاّ ال ُٚ إٖ عهاٗ انٕمإط  ٔ انخٕعاذ 

حعااذ  عااذ  عااباف نٛاااف انخًُٛاات فااٙ بعااذْا انزقااافٙ ٔ ٚناااً فااٙ  ٔٚعبااش عااٍ  صياات يخةاقًاات

 فٕسحٓا انبُائٛت. 

 انؼاللخ ثٍُ انفشد وانًغزًغ :  -ط

إرا  اَااج انًؾااكهت االصخًاعٛاات فااٙ  بغااو يعاَٛٓااا ْااٙ انخهاام فااٙ انعالقاات بااٍٛ انةااشد 

ٔانًضخً  ، ٔ ٌ حةغٛشاحٓا انغٕعٕٛنٕصٛت قذ ا خهةج بٍٛ انًذاسط انةكشٚات
20
قٛاعااً ، فئَاّ  

بااانخعهٛى ٚخخهااف األيااش بقاإسة ؽاابّ ي هقاات ، فًااٍ صٓاات البااذ يااٍ االَ ااالق بانخأ ٛااذ عهااٗ 

ٔصٕد يؾكهت يا فٙ انخعهٛى ٚضال عهٓاا ٔانغاذ ياٍ آراسْاا انغاهبٛت ٔٚاذنم عهٛٓاا انعذٚاذ ياٍ 

انً اْش ، ٔيٍ صٓات راَٛات ال ًٚكاٍ إنقاا  انًغا،ٕنٛت  ايهات عهاٗ  عاذ هشفاٗ ْازِ انعالقات 

ًاا ا، ٔيااٍ صٓاات رانزاات فاائٌ انُخاصاااث انُٓائٛاات نٓاازِ انًؾااكهت حغًاام هابعاااً اانةااشد/ انًضخ

 يغخقبهٛاً ألَٓا حخقم بزقافت األيت ٔإيكاَٛت بقائٓا . 

ٔاَ القاً يٍ انعالقت يغم انبغذ ًٚكٍ انقٕل  ٌ انعالقت بٍٛ انةشد انعشبٙ ٔيضخًعاّ 

، فقااذ  عااذد االَةخاااط حعااذ عالقاات يعقااذة َ ااشاً السحباهٓااا بخغااذٚاث رقافٛاات ٔيعشفٛاات  بااشٖ

انزقااافٙ نٛااش انًُناابو ٔانخااذفق ا عاليااٙ ٔراإسة االحقاااالث عاناات يااٍ االصدٔاصٛاات بااٍٛ 

سٔط انعقااش ٔؽااشعٛخٓا ٔسٔط انخااشاد اناإهُٙ اانق ااش٘ ٔانقاإيٙا ٔعقٕقااّ ، ٔبانخااانٙ 

فئَّ ال ًٚكٍ حغهٛم انخعهٛى ٔعالقخّ بانخًُٛت يٍ يُ ٕس صضئٙ  ٔ يغهٗ ألٌ رناى ٚعُاٗ  ٌ 

ٛم ٚكٌٕ عااقشاً ٔٚكإٌ يضاشد عاباعت ماذ انخٛااس ، إٌ فاظ انخعبٛاش، بُاا  عهٛاّ فائٌ انخغه

حغهٛم انعالقت بٍٛ انخعهٛى ٔانخًُٛت فٙ انًضخًعاث انعشبٛات قٛاعاا بضذنٛات انعالقات باٍٛ انةاشد 

 انعشبٙ ٔيضخًعّ الب ذ ٔ ٌ حعخًذ عهٗ يذ م يخعذد األبعاد ٚخًزم فٙ:

ئًت بانخعهٛى ،  افت انًعهًٍٛ ، عٕا  ياٍ عٛاذ انبغذ فٗ  ٛةٛت بُا  انكٕادس انقا -  

انُؾأة انعهًٛت ٔانخكٍٕٚ انزقافٙ  ٔ ياٍ عٛاذ حٕصٚعااحٓى عغال انخخقاـ انعهًاٙ، ٔياذٖ 

عاصت عٕق انعًم نٓا ، ٔال ٚقخقش األيش ُْا عهٗ يا ْٕ فاشدٖ بام ٚخقام بٓازِ انكإادس 

  كخهت ٔاعذة  ٔ صًاعت راث  قائـ يًٛضة . 

نًُٓٙ نهًعهى انةشد قٛاعاً بئؽباع عاصاحاّ األعاعاٛت ياٍ َاعٛات حغذٚذ َخائش األدا  ا -ف 

 ٔاألْذا) انخًُٕٚت انخٙ َؾأث انًؤعغاث انخعهًٛٛت يٍ  صم حغقٛقٓا. 

حؾخٛـ انخغٛشاث االصخًاعٛت فًٛا ٚخقم بانخعهٛى  قًٛت اصخًاعٛات ،  افات ٔاٌ  -س 

ٓاا ، فانًغاأنت حخقام رنى ٚعذ انٕعا  األعاعاٙ اناز٘ حخةاعام دا هاّ انعًهٛات انخعهًٛٛات بشيخ

 بانًكاَت ٔيعاٚٛشْا ، ٔانًؤْم انذساعٙ ٔٔظٛةخّ . 

حغذٚذ انًخ هباث انخًُٕٚت انخٙ ًٚكٍ حهبٛخٓا يٍ  االل انخعهاٛى ، فاانخخهف ناٛظ ناّ  -د 

عاياام ٔاعااذ ٔانخًُٛاات ال ًٚكااٍ حغقٛقٓااا إال يااٍ  ااالل َ ااى يخذا هاات بقاإسة صذنٛاات حةااشص 

 شة ٔقادس عهٗ حؾكٛم اَعكاعاث إٚضابٛت . بخةاعالحٓا حُ ٛى اصخًاعٙ راث  عظ يغاٚ
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ْٔزا ْٕ األْى ، سفذ انعالقت بٍٛ انةشد ٔانًضخً  فًٛا ٚخقم بانخعهٛى فٙ مإ   -ِ 

انًؤرشاث انخاسصٛت ٔ ٛةٛت اعخضابت ْزِ انعالقت فٙ يضًهٓا نٓازِ انًاؤرشاث ،  افات بعاذ 

 ٌ حغٕل انعانى يعشفٛا إنٗ قشٚت فغٛشة فٙ إهاس انعٕنًت انزقافٛت
21
  . 

 

 :  ٍُ يؼطُبد انفكش ويزطهجبد انىالغ: انزؼهُى فٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ ث3

 صشٚااج انعذٚااذ ياااٍ انذساعاااث انخاااٙ حٓااخى بقٛااااط انخًُٛاات عهاااٗ انًغااخٕٖ انعاااانًٙ 

ٔظٓاشث َخائضٓاا ياٍ  االل حقااسٚش إعقااائٛت ٚاذٔس ينإًَٓا عإل حشحٛال  قااانٛى ٔدٔل 

ٗ يخٕعاو اناذ م انةاشد٘ بؾاكم انعانى ٔفق يؤؽشاث دٌٔ   شٖ ، ٔاعخُذث فاٙ رناى عها

سئٛغٙ نهغكاى عهاٗ يٕقا  ْازِ انذٔنات  ٔ حهاى فاٙ يقاةٕفت عانًٛات
22
، ٔنكاٍ عاشعاٌ ياا  

 ٔمظ انٕاق  صٚف ْزِ انخقاسٚش ٔابخعادِ عٍ يؤؽاشاث   اشٖ راث هااب   ٛةاٙ حعاذ ْاٙ 

 األٔنٗ بانقٛاط ٔانخغهٛم . 

ا  يااٍ صاَاال فااٗ ماإ  ْاازِ انًةاسقاات  فاابظ االْخًاااو  ااالل انعقااذ األ ٛااش ، عاإ

انًؤعغاث انعانًٛت  ٔ انق شٚت ، بنشٔسة قٛاط انخًُٛت ٔفق رالرت يؤؽاشاث  عاعاٛت ْاٙ 

انخعهٛى ٔانقغت ٔانذ م
23
، عهٗ  ٌ حكٌٕ ْزِ انًؤؽشاث ْٙ انًةخااط ، إٌ فاظ انقإل ،  

نًؤؽااشاث فشعٛاات   ااشٖ راث فااهت بُٕعٛااات انغٛاااة ٔيااذٖ إؽااباع انغاصاااث، ٔانعذانااات 

َغاٌ يٍ عٛاذ انخاذياث ٔانًشافاق ٔانغشٚات انخعبٛشٚات ٔنٛشْاا ، االصخًاعٛت، ٔعقٕق ا 

ٔبُا  عهّٛ حشاصعج انُ شة انًادٚت نهخًُٛت ٔعهج يغهٓا انُ شة انًعُٕٚت انخٙ حعُاٗ سلٚات 

ٔقٛاط صْٕش انخًُٛت انخٙ حش ض عهٗ انبؾش بًا ًٚهكٌٕ ياٍ  باشاث ٔيٓااساث ٔايكاَااث 

ّ  فااابظ انخعهاااٛى فاااٙ عقاااش انعٕنًااات راحٛااات ٔيٕمااإعٛت قابهااات نهخ ااإٚش ، ٔبُاااا  عهٛااا

ٔانًعهٕياحٛت ٔحكُٕنٕصٛا االحقال ًٚزم  ْى س ائض انخًُٛت نًاا ٚؤدٚاّ ياٍ ٔظاائف  عاعاٛت 

ْٔاياات فااٙ عٛاااة انبؾااش ٔاعخًااادِ  ااأْى صٕاَاال االعااخزًاس اناإهُٙ. إال  ٌ انخغااالالث 

 االل  انً شٔعت ُْا يؤداْا : إناٗ  ٘ ياذٖ  يكاٍ نهًضخًعااث انعشبٛات حغقٛاق حًُٛات ياٍ

؟ إٌ ا صاباات عهااٗ ْاازا انغٛاعااٛت ٔاالقخقااادٚت ٔانزقافٛاات انخعهااٛى فااٙ ظاام حغااذٚاث انعٕنًاات

انخغالل حخ هل هشط رالرت يغائم فشعٛت حكؾف فٙ يضًهٓا نٛاف انخًُٛت فٙ انًضخًعاث 

انعشبٛت، بغبل عذو االنخةااث إناٗ انخعهاٛى  ًاؤرش حًُإ٘ ٔي ٓاش نهخخهاف، ٔحاخخهـ ْازِ 

ى فٙ انًضخًعاث انعشبٛت بٍٛ انخكهةت االقخقادٚت ٔانعائاذ انخًُإ٘، ْٔاذس انًغائم فٙ انخعهٛ

ا يكاَٛت ،انٗ صاَل هاشط يعٕقااث انخًُٛات انزقافٛات انعشبٛات ياٍ  االل ياذ م ٚضًا  باٍٛ 

 :  فًٛا ٚهٗ عشك يخخقش نٓزِ انًغائمانعاو ٔانخاؿ ، ٔ

يُظوىس : بئذ انزًُوىٌانزؼهُى فٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ ثٍُ انزكهفخ االلزصبدَخ وانؼ –أ 

دسصج يع ى انكخاباث عهٗ حبشٚش عانت انخخهف فٙ انًضخًعااث انعشبٛات ياٍ  االل  يمبسٌ

انًٛشاد االعخعًاس٘ ٔاَخةاك ا َةاق انغكٕيٙ عهٗ انخعهٛى دٌٔ االنخةاث إناٗ األعاباف 

انًٕمٕعٛت نخكشٚظ عانت انخخهف انزقافٙ فٙ ْزِ انًضخًعاث، ٔبُا  عهٛاّ ٚغاأل انبغاذ 

هشط يُ ٕس يقاسٌ بٍٛ انذٔل انعشبٛت ٔعاذد آ اش ياٍ اناذٔل، يُٓاا ياا ًٚكاٍ احخاارِ  ُْا

ًَٕرصاً يزانٛاً ٔيُٓا يا ٚخؾابّ فٙ ي ٓش  ٔ   زش ي  يضخً  عشبٙ  ٔ   زاش، ٔانخاٙ  اَاج 

إنااٗ ٔقااج قشٚاال حقااُف مااًٍ دٔل انعااانى انزانااذ ا ًااا  اااٌ داسصاااً آَاازاالا، ٔنكُٓااا 

مغت، ٕٔٚمظ انضاذٔل انخاانٙ بذاٚات يعاذالث ا َةااق اعخ اعج حغقٛق هةشاث حًُٕٚت ٔا

 و.2005ٔ  1970عهٗ انخعهٛى فٙ انذٔل انعشبٛت ٔح ٕسْا يا بٍٛ عايٙ 
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 ( َىضح رطىس يؼذالد اإلَفبق انؼبو ػهً انزؼهُى فٍ انذول انؼشثُخ1عذول سلى )

 و2005وػبو  1970يب ثٍُ ػبو 

 انذونــخ

 اإلَفبق انؼبو ػهً انزؼهُى

 % يٍ اإلَفبق انؼبو اإلعًبنٍ انمىيٍ اإلعًبنٍ % يٍ انذخم

1970 1980 1990 
1996-

2005 
1970 1980 1990 

1995-

2005 

 16.0 17.1 14.4 9.3 5.0 7.0 6.6 37 األسدٌ

 27.4 14.6 - - 1.6 1.7 1.3 - اإليبساد

 15.0 14.6 9.4 - 3.1 5.0 2.9 - انجحشٍَ

 28.7 13.5 16.4 23.2 7.0 6.2 5.4 7.1 رىَظ

 24.0 21.1 24.3 31.6 5.1 5.5 7.8 7.9 انغضائش

 27.3 10.5 - - 7.1 - - - عُجىرٍ

 27.6 11.7 8.7 9.8 6.7 6.0 4.1 3.5 انغؼىدَخ

 8.0 - 9.1 - 0.8 - 4.3 - انغىداٌ

 9.0 17.3 8.1 9.4 3.5 4.3 4.6 3.9 عىسَخ

 2.0 - 8.7 7.6 - - 1.0 1.0 انصىيبل

 - - - - - - 3.0 - انؼشاق

 9.4 7.2 4.0 - 4.3 3.5 2.1 - ػًبٌ

 17.8 - - - - - - - فهغطٍُ

 10.5 - 7.2 8.9 2.9 3.4 2.6 3.3 لطش

 14.2 3.4 8.1 11.2 4.5 3.2 2.4 4.2 انكىَذ

 11.0 - 13.2 - 2.7 - - - نجُبٌ

 - - - 17.4 - - 3.4 4.5 نُجُب

 11.3 26.1 9.4 15.8 4.1 3.8 5.7 4.8 يصش

 27.2 - 18.5 16.6 6.8 5.5 6.1 3.5 انًغشة

 23.0 - - - 2.4 - - - يىسَزبَُب

 15.9  - - 5.7 - - - انًٍُ

 .2006انبٛاَاث نعاو  -3 .1981انبٛاَاث نعاو  -2  .2007انبٛاَاث نعاو  -1
، 2008، ولبػذح يؼهىيوبد انُىَغوكى، َُوبَش 1999انًصذس: يصبدس وطُُخ، انُىَغكى، "كزبة اإلحصبء انغُىٌ 

ظ األيى انًزحذح اإلًَبئٍ، رمشَش انزًُُخ انجششَخ، أػذاد يخزهفوخ، انُىَُغوُ ، لبػوذح انًؼهىيوبد، ثشَبي

 .2008َُبَش 

ٔٚالعااس يااٍ  ااالل انبٛاَاااث اناإاسدة  ٌ يع ااى انااذٔل انعشبٛاات حخضااّ َغاإ اسحةاااع 

يعااذالث ا َةاااق  ُغاابت ي،ٕٚاات يااٍ انااذ م انقاإيٙ ا صًااانٙ  ااالل انغاإُاث األ ٛااشة 

 يااساث ٔحإَظ ٔانغاعٕدٚت ٔعًااٌ ٔانكٕٚاج ٔيقاش عإا  حاى يقاسَات عااو  األسدٌ ٔا

و، بًُٛااااا احضٓااااج دٔالً   ااااشٖ َغاااإ االَخةاااااك 1990و  ٔ بعاااااو 1970و بعاااااو 2005

 ا ياااساث ٔانبغااشٍٚ ٔانضضائااش ٔعاإسٚت ٔق ااش، ٔإٌ  اااٌ ْاازا انخباااٍٚ ٚعكااظ ظااشٔ) 

 ااشٖ حؤ ااذ اسحةاااع يعااذالث َٕعٛاات حُ اإ٘ عهٛٓااا ْاازِ انذٔناات  ٔ حهااى إال  ٌ انااذالالث األ

ا َةاق عهٗ انخعهٛى قٛاعاً با َةاق انعاو ا صًانٙ بضًٛ  اناذٔل انعشبٛات اعاذا عإسٚتا بام 

حناعةج انُغبت انً،ٕٚت انخافت بعذد يٍ انذٔل قٛاعاً با َةاق انعاو ا صًانٙ  ا يااساث 

حاإَظ ا 2005ٔ -1995فااٙ انًخٕعااو  ااالل انعقااذ  27.4و يقاباام 1980% عاااو 14.6ا

يقابام  1990% عااو 10.5وا ٔصٛبإحٙ ا2006عااو  28.7و يقابم 1990% عاو 13.5ا
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% 27.6يقاسَااتً بااـ 1990عاااو  11.7و، ٔانغااعٕدٚت ا2005-1995%  ااالل انعقااذ 27.3

  الل انعقذ َةغّا ٔنٛشْا، ٔٚؤ ذ رنى عذد يٍ انغقائق حخهخـ  ًْٓا فٙ: 
 .االسحكاٌ عهٗ انخعهٛى  ًذ م نخغقٛق انخًُٛت 
 حضاِ َغٕ انخٕع  فٙ عذد انًؤعغاث انخعهًٛٛت راث انعالقت.اال 
 .يغأنت انغقٕل عهٗ انخقُٛاث انغذٚزت فٙ إهاس يًاسعت حكُٕنٕصٛا انخعهٛى 
  ٔ  حضاٚذ عانت االَةخاط عهٗ انخاسس فاٙ يضاال انخعهاٛى عإا  ياٍ  االل إٚةااد ان االف

 فاٙ يضخًعااث انخهاٛشا.االعخعاَت باانخبشاث األصُبٛات ااأليشٚكٛات ٔاألٔسبٛات بخافات 
ٔنكٍ... عهٗ اناشنى ياٍ ْازِ انًغاأالث فائٌ ياٍ انًالعاس اعاخًشاس االَ إا  عهاٗ 
األيٛت األبضذٚت، ٔانضذٔل انخانٙ ٕٚمظ ح ٕس يعذالث األيٛت فٙ انًضخًعاث انعشبٛت 

عايااًا  24-15عُت فأ زشا ٔ ٚناً نذٖ انؾشائظ انؾابابٛت ا 16نهضًاعاث االصخًاعٛت ا
 ار ٕس ٔإَادا.بغغل انُٕع 

 

َىضح يذي اعزًشاس حبنخ األيُخ فٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ نذي انغًبػبد  (2عذول سلى )

 عُخ ػبيخ ونذي انششائح انشجبثُخ خبصخ ثحغت انُىع )ركىس/ إَبس(  15االعزًبػُخ يب فىق 

 انذونـخ

 يؼـــذل األيُــــخ )%(

 (24-15انفئخ انؼًشَخ ) عُخ فًب فىق( 15انفئخ انؼًشَخ )

ثٍُ 

 انزكىس

ثٍُ 

 اإلَبس
 عًهخ

ثٍُ 

 انزكىس

ثٍُ 

 اإلَبس
 عًهخ

ثٍُ 

 انزكىس

ثٍُ 

 اإلَبس
 عًهخ

ثٍُ 

 انزكىس

ثٍُ 

 اإلَبس
 عًهخ

1990 2005 1990 2005 

 0.4 0.2 0.5 3.3 4.7 2.1 7.9 11.6 4.3 18.5 27.9 10.0 األسدٌ

 7.4 4.0 10.6 15.3 11.4 18.3 21.2 17.3 23.2 29.0 29.4 28.8 ا ياساث

 1.0 0.7 1.3 4.4 5.0 3.8 10.0 13.6 7.4 17.9 25.4 13.2 انبغشٍٚ

 4.3 7.3 1.4 15.9 24.8 7.2 20.6 28.5 12.6 40.9 53.5 28.4 حَٕظ

 8.0 11.3 4.8 22.7 31.9 13.9 21.4 28.4 14.4 47.1 58.7 35.7 انضضائش

 12.1 15.1 9.0 26.8 35.8 17.8 29.7 38.6 20.1 47.0 60.3 33.2 صٛبٕحٙ

 5.1 6.4 4.0 14.6 21.4 8.8 19.6 26.7 14.2 25.3 36.3 17.4 انغعٕدٚت

 18.1 21.8 14.5 35.0 46.0 24.4 36.9 46.8 26.8 54.2 68.5 40.0 انغٕداٌ

 10.0 16.6 3.6 20.1 33.1 7.8 21.6 33.9 9.4 35.2 52.5 18.2 عٕسٚت

 - - - - - - - - - - - - انقٕيال

 53.5 68.6 39.1 59.0 75.1 43.6 58.9 74.8 43.4 64.3 80.3 48.7 انعشاق

 0.6 0.9 0.2 14.4 24.6 4.6 21.7 29.5 15.1 45.3 61.7 32.7 عًاٌ

 1.4 1.4 1.4 - - - 7.2 11.4 3.1 - - - فهغ ٍٛ

 3.9 1.9 5.9 9.7 7.0 11.7 9.4 12.5 6.4 23.0 24.0 22.6 ق ش

 6.0 5.0 6.9 12.5 12.8 12.1 6.0 7.7 5.0 23.3 27.4 20.7 انكٕٚج

 3.7 5.4 2.1 7.9 11.4 4.5 11.7 16.6 6.4 19.7 26.9 11.7 نبُاٌ

 2.3 4.5 0.2 9.0 17.3 1.1 15.9 25.8 6.6 31.9 48.9 17.2 نٛبٛا

 26.5 32.1 21.2 38.7 49.0 29.1 25.3 35.5 13.0 52.9 66.4 39.6 يقش

 27.2 34.0 20.5 44.7 58.0 32.0 46.5 58.5 34.5 61.3 75.1 47.3 انًغشف

 49.3 56.5 42.1 54.2 63.9 44.5 57.4 67.0 47.5 65.2 76.1 53.7 يٕسٚخاَٛا

 27.6 42.1 13.5 50.0 75.0 26.5 47.0 66.6 27.5 67.3 87.1 44.8 انًٍٛ

 .2006انبٛاَاث نعاو  -2  .2007انبٛاَاث نعاو  -1
"، ولبػووذح يؼهىيووبد انُىَغووكى، َُووبَش، 1999غووُىٌ، انًصووذس: يصووبدس وطُُووخ، انُىَغووكى، "كزووبة اإلحصووبء ان

2008. 
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 وثبنُظش إنً انجُبَبد انىاسدح ثبنغذول ًَكٍ يالحظخ:

إٌ  اام انًضخًعاااث انعشبٛاات قااذ عققااج حقااذياً يهغٕظاااً يااٍ  ااالل اَخةاااك يعااذالث  -

و، إال  ٌ انًالعاااس  ٚنااااً 1990و قٛاعااااً بعااااو 2005األيٛااات ٔفاااق يؤؽاااشاث عااااو 

ٍ انز ٕس ٔا َاد بًا ٚذل عهٗ اعخًشاس فعانٛات انقاٛى االصخًاعٛات اعخًشاس انخةأث بٛ

انخافاات بخعهااٛى ا َاااد ٔ اازا انغشياااٌ انُغاابٙ فااٙ انًُاااهق انشٚةٛاات انعشبٛاات ٚخقاام 

 بٕصٕد يؤعغاث حعهًٛٛت ا افت انًذاسط انزإَٚت ٔانضايعاثا.

اً فااٙ عااُتا عٛااذ حشحةاا  َغااب24ٛ-15اعااخًشاس عاناات األيٛاات نااذٖ انؾااشائظ انؾاابابٛت ا -

انغاإداٌ ٔانعااشاق ٔصٛباإحٙ ٔيقااش ٔانًغااشف ٔيٕسٚخاَٛااا ٔإٌ حةأحااج انًؤؽااشاث 

ا عقااائٛت، ٔإٌ  اااٌ ْاازا االعااخًشاس ٚااشحبو  عٛاَاااً ب ااشٔ) اقخقااادٚت اانغاإداٌ، 

يقاش، انًغاشفا  ٔ عٛاعااٛت اانعاشاقا فائٌ ْاازا ٚعُاٙ  ٚنااً حااذَٙ قًٛات انخعهاٛى نااذٖ 

ت فٙ اسحباهّ بانب انت ٔيعذالحٓا ٔ ٚناً بعل انضًاعاث االصخًاعٛت انعشبٛت، بخاف

 عذو حٕافقّ ي  يخ هباث عٕق انعًم.

إرا  اَج عانت األيٛت األبضذٚت يغخًشة فٙ انًضخًعاث انعشبٛت فائٌ األ  اش ياٍ رناى  -

قٛاعاً بانخًُٛت ٔؽشٔهٓا يذٖ اَخؾاس  ؽكال األيٛت األ شٖ، فانخًُٛت انزقافٛت ال حعُاٙ 

ُٓااا حااشحبو بًؤؽااشاث بخافاات  بشصْااا اناإعٙ بانقناااٚا يعشفاات انقااشا ة ٔانكخاباات ٔنك

انًغهٛت ٔا قهًٛٛت ٔانعانًٛت، َٕٔعٛت االدسا اث انُاصًت عٍ انخعهاٛى، ٔياذٖ ا خغااف 

انقٛى انخًُٕٚت عهٗ انقعٛذٍٚ انةشد٘ ٔانضًاعٙ، ٔاألْى يٍ رنى انقذسة عهٗ انخعبٛاش 

انقٛاعاااث انخافاات باازنى ٔانخغهٛاام ٔانُقااذ نهعذٚااذ يااٍ انًٕاقااف انغٛاحٛاات، ٔإٌ  اَااج 

حااشحبو بااشٔط انعقااش ٔانخغاإالث انزقافٛاات انعانًٛاات إال  َٓااا حعااذ انًقٛاااط انغقٛقااٙ 

ٔانًٕماإعٙ نًااذٖ فعانٛاات انخعهااٛى فااٙ حغقٛااق انخًُٛاات، ٔبانخااانٙ فاائٌ ْاازِ انًغااائم 

 أنٛشْاا حعذ ْٙ انًغأس انخافت بانخضشبت انًٛذاَٛت انالعقت.

نًضخًعاث انعشبٛت ٔنٛشْا عٕا  فٙ  ٔماع انخعهاٛى ٔباالَخقال إنٗ انًقاسَت بٍٛ ا

ٔحكهةخّ االقخقادٚت  ٔ فاٙ ياا ٚخقام باانًشدٔد انخًُإ٘ انًخًزام فاٙ اناذ م ٔياذٖ إؽاباع 

انغاصاث ٔانًغخٕٖ انقغٙ ٔاألدا  االقخقاد٘، فئٌ انضذٔل انخانٙ ٕٚماظ ا َةااق انعااو 

انغكٕيٙ ٔ ٚناً بغغال انًشاعام عهٗ انخعهٛى  ُغبت يٍ انُاحش انًغهٙ ا صًانٙ ٔا َةاق 

 انخعهًٛٛت.
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  (أ-3عذول سلى )

َىضح انًمبسَخ ثٍُ انًغزًؼبد انؼشثُخ وثؼض انًغزًؼبد األخشي لُبعبً ثبإلَفبق انؼبو ػهً 

 (2000 -1990انزؼهُى ورىصَؼبره ثحغت انًشاحم انزؼهًُُخ )
 

 انذونخ

 اإلَفبق انؼبو ػهً انزؼهُى
حغت انًشحهخ انزؼهًُُخ )يٍ عًُغ اإلَفبق انؼبو ػهً انزؼهُى ث

 انًغزىَبد انزؼهًُُخ %(

كُغجخ يٍ انُبرظ 

 انًحهٍ اإلعًبنٍ

كُغجخ يٍ إَفبق 

 انحكىيخ اإلعًبنٍ

يب لجم انًشحهخ 

االثزذائُخ وفٍ 

 انًشحهخ االثزذائُخ

 انزؼهُى انؼبنٍ انزؼهُى انضبَىٌ

1990 
2000-

20 
1990 2000-20 1990 

2000-

20 
1990 

2000-

20 
1990 

20-

2000 

 27.5 15.2 33.0 24.7 36.5 39.5 16.2 14.6 7.6 7.0 انُشوَظ

 28.3 13.2 36.4 19.6 34.8 47.7 14.8 13.8 7.7 7.1 انغىَذ

انىالَووووبد انًزحووووذح 

 25.2 - 35.3 - 39.5 - 17.1 12.3 5.7 5.1 األيشَكُخ

 20.6 19.6 47.1 43.8 32.2 29.7 11.5 - 5.3 4.8 انًًهكخ انًزحذح

 17.7 13.8 49.7 40.7 31.3 27.3 11.4 - 5.6 5.3 َغبفش

 18.5 - 46.1 63.2 34.4 33.0 10.3 - 4.7 3.1 إَطبنُب

هىَغ كىَغ، انصٍُ 

 32.4 30.8 32.8 38.8 25.1 26.6 23.3 17.4 4.4 2.8 )يُطمخ إداسَخ(

 16.7 16.2 29.8 31.3 46.3 43.0 - 11.3 7.5 6.3 إعشائُم

 32.4 19.5 34.1 45.1 27.5 34.1 - - 4.0 2.4 انُىَبٌ

 17.5 46.7 39.2 44.9 43.3 3.4 13.8 - 4.0 - األسعُزٍُ 

 21.5 22.6 34.4 30.3 44.1 37.5 9.6 15.9 2.6 2.7 أوسوغىاٌ

 33.3 19.9 33.5 34.4 32.0 34.3 20.3 18.3 8.1 5.1 يبنُضَب

 21.6 - 40.1 - 38.3 - 12.0 - 4.2 - انجشاصَم

 5.2 18.3 36.1 34.2 41.1 34.4 8.0 17.2 1.0 4.3 إكىادوس

 32.2 - 30.1 29.4 37.7 58.1 - - 3.7 2.2 رشكُب

 إَشاٌ 
4.1 4.9 22.4 17.7 33.2 25.1 39.2 36.0 13.6 17.1 

 6.6 - 23.6 - 61.0 - 20.0 16.6 2.9 1.9 انغهفبدوس

 23.6 - 39.3 - 37.1 - 9.0 - 1.2 1.0 إَذوَُغُب

 14.6 21.5 31.3 - 47.8 75.6 18.5 - 5.3 5.9 عُىة إفشَمُب

 انهُذ
3.7 4.1 12.2 12.7 38.9 38.4 27.0 40.1 14.9 20.3 
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 (ة-3عذول سلى )

َىضح انًمبسَخ ثٍُ انًغزًؼبد انؼشثُخ وثؼض انًغزًؼبد األخشي لُبعبً ثبإلَفبق انؼبو ػهً 

 (و 2000 -1990انزؼهُى ورىصَؼبره ثحغت انًشاحم انزؼهًُُخ )
 

 نــــخانذو

 اإلَفبق انؼبو ػهً انزؼهُى
اإلَفبق انؼبو ػهً انزؼهُى ثحغت انًشحهخ انزؼهًُُخ )يٍ عًُغ انًغزىَبد 

 انزؼهًُُخ %(

كُغجخ يٍ انُبرظ 

 انًحهٍ اإلعًبنٍ

كُغجخ يٍ إَفبق 

 انحكىيخ اإلعًبنٍ

يب لجم انًشحهخ 

االثزذائُخ وفٍ انًشحهخ 

 االثزذائُخ

 بنٍانزؼهُى انؼ انزؼهُى انضبَىٌ

1990 
2000-

20 
1990 

2000-

20 
1990 

2000-

20 
1990 

2000-

20 
1990 20-2000 

 - - - - - - - - - 3.5 لطش

اإليوووبساد انؼشثُوووخ 

 انًزحذح
1.8 1.6 14.6 22.5 - 45.6 - 50.4 - 2.4 

 - - - 45.8 - - - 14.6 - 4.1 انجحشٍَ

 - 16.0 - 13.6 - 53.4 - 3.4 - 4.8 انكىَذ

 - - - - - - - - - - نُجُب

 9.2 7.4 47.4 37.0 35.9 54.1 - 11.1 4.6 3.1 ػًبٌ

 28.5 - - - - - 12.3 - 2.7 - نجُبٌ

 22.8 18.5 44.4 36.4 32.9 39.8 18.2 13.5 6.4 6.0 رىَظ

 - 35.1 - 62.4 - - - 17.1 - 8.1 األسدٌ

األساضوووووووووووووووووووووووووٍ 

انفهغووووووووووووووووووووطُُُخ 

 انًحزهخ

- - - - - - - - - - 

 - - - - - - - 21.1 - 5.3 انغضائش

 - 21.3 - 28.2 - 38.5 - 17.3 - 40 عىسَب

 - - - - - - - - - 3.9 يصش

 7.7 17.3 40.1 28.2 45.7 42.4 24.1 - 3.9 - عضس انمًش

 - - - - - - - 2.8 - 6.0 انغىداٌ

 - 11.5 - 21.7 - 58.0 - 10.5 - 3.5 عُجىرٍ

 - - - - - - 32.8 - 9.5 - انًٍُ

 - 24.9 - 37.7 - 33.3 - - - - يىسَزبَُب

 

 ٔبانُ ش إنٗ انبٛاَاث انٕاسدة ًٚكٍ يالع ت: 

إٌ انااذٔل انخااٙ حعااذ يخقذياات حخضااّ َغاإ انًضٚااذ يااٍ ا َةاااق عهااٗ انخعهااٛى عاإا  قٛاعاااً  -

ٔ  1990بانُاحش انًغهاٙ ا صًاانٙ  ٔ  ُغابت ياٍ ا َةااق انغكإيٙ، فًاا باٍٛ عاايٙ 

% 1% ٔ 0.6انخاإانٙ، ٔانغاإٚذ  % عهاا1.6ٗ% ٔ 6و اسحةعااج فااٙ انُااشٔٚش 2000

% عهاااٗ انخااإانٙ 4.8% ٔ 0.6عهاااٗ انخااإانٙ، ٔفاااٙ انٕالٚااااث انًخغاااذة األيشٚكٛااات 

% 0.2ٔنٛشْا،  يا فٙ انذٔل انعشبٛت فقذ اَخةنج فٙ ا ياساث عهٗ عابٛم انًزاال 

 ُغبت يٍ انُاحش انًغهاٙ ا صًاانٙ،  ياا فاٙ اناذٔل انًقاُةت عاابقاً  اذٔل عاانى راناذ 

وا فاٛالعس اسحةاعٓاا فاٙ 1989هق عهٛٓا ٔفق حقغًٛاث انعانى قبم عااو ابغغل يا  ه

% قٛاعاااً بانُاااحش انًغهااٙ ٔا َةاااق انغكاإيٙ عهااٗ انخاإانٙ، 2% ٔ 3يانٛضٚااا بُغاابت 

% عهاٗ انخإانٙ، 0.5% ٔ 0.4% قٛاعاً بانُاحش ا صًانٙ ٔفٙ انُٓاذ 1.5ٔفٙ حش ٛا 

اً ٔاسداً إال  ٌ ياا ًٚكاٍ انخأ ٛاذ ٔإٌ  اٌ نٛاف بعل انبٛاَاث عٍ انذٔل انعشبٛت  ياش

عهّٛ  ٌ عهٗ انشنى ياٍ احضاْااث انغكٕيااث انعشبٛات َغإ انًضٚاذ ياٍ ا َةااق عهاٗ 

انخعهٛى فئٌ ْازا االسحةااع ال ٚخغاأٖ يا  األًْٛات انخافات باّ نخغقٛاق انخًُٛات انزقافٛات 

 انًأيٕنت.
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يقابم االحضاِ َغإ إٌ انخعهٛى انضايعٙ نى ٚغس بًٛضاَٛت  بشٖ فٙ انًضخًعاث انعشبٛت  -

ا َةاق عهٗ يشعهت يا قبم انًذسعت ٔانخعهٛى االبخذائٙ، ٔرنى عهٗ انعكظ يًا ٚغذد 

فااٙ انااذٔل انًقااُةت عهااٗ  َٓااا يخقذياات  ٔ انااذٔل األ ااشٖ راث انخضاااسف انخًُٕٚاات 

انُاصغات ٔنإ إناٗ عاذ، ياا، ٔٚعُاٙ رناى  ٌ انخًُٛات انزقافٛات ال حخعاذٖ فاٙ  ْاذافٓا ناذٖ 

٘ ٔاالصخًاااعٙ، ٔ ٚناااً نااذٖ فاااَ  انقااشاس انعشبااٙ يعشفاات انقااشا ة انًخ ااو انخشباإ

ٔانكخابت، دٌٔ االنخةاث إنٗ  ًْٛت انخ إٚش ٔاعاخغذاد ياذ الث صذٚاذة ٔيغااٚشة فاٙ 

 يُ ٕيت انخعهٛى بقةت عايت.

ٔبااانشنى يااٍ ْاازا اال خقاااس فااٙ عااذٔد انخًُٛاات انزقافٛاات ٔيناإًَٓا فاائٌ انٓاإة بااٍٛ 

انًقاسَاث َةغٓا، عٛذ ٕٚماظ انضاذٔل انخاانٙ يؤؽاشاث ا نًااو انخكهةت ٔانعائذ حخأ ذ ٔفق 

 و.2003ٔ  1990بانقشا ة ٔانكخابت ٔاالنخغاق بانًذاسط يا بٍٛ عاو 
 

 (أ-4عذول سلى )

َىضح انًمبسَخ ثٍُ انًغزًؼبد انؼشثُخ وثؼض انًغزًؼبد األخشي لُبعبً ثبإلنًبو ثبنمشاءح 

 و(2003-1990وانكزبثخ واالنزحبق ثبنًذاسط )
 

 انذونخ

يؼذل اإلنًبو 

ثبنمشاءح وانكزبثخ 

نذي انجبنغٍُ )% 

ويب  15يٍ ػًش 

 فىق(

يؼذل اإلنًبو 

ثبنمشاءح وانكزبثخ 

نذي انشجبة )% 

 24-15يٍ ػًش 

 ويب فىق(

صبفٍ َغجخ 

االنزحبق ثبنزؼهُى 

 االثزذائٍ )%(

صبفٍ َغجخ 

االنزحبق ثبنزؼهُى 

 انضبَىٌ )%(

األطفبل انزٍَ َصهىٌ 

بيظ إنً انص  انخ

)%يٍ راليُز انص  

 األول(

طالة انزؼهُى 

انؼبنٍ فٍ 

انؼهىو 

وانشَبضُبد 

وانهُذعخ )% 

يٍ عًُغ طالة 

 انزؼهُى انؼبنٍ(

1990 2003 1990 2003 
1990/

91 

2002/

03 

1990/

91 

2002/

03 
1990/91 

2001/

02 
1998-2003 

 18 100 100 96 88 100 100 - - - - انُشوَظ 

 27 - 100 100 85 100 100 - - - - انغىَذ

انىالَبد انًزحذح 

 األيشَكُخ 
- - - - 97 92 85 88 - - 

- 

 20 - 100 101 97 100 100 - - - - انُبثبٌ

 - 98 96 94 - 99 100 - - - - فشَغب

 24 96 - 91 - 100 100 - 99.8 - 97.7 إَطبنُب

 31 85 - 89 - 99 92 99.6 98.7 96.9 91.4 إعشائُم

 30 - 100 86 83 99 95 99.5 99.5 91.0 94.9 انُىَبٌ

 - 93 94 73 - 90 92 99.1 98.7 97.7 96.5 أوسوغىاٌ

 40 87 98 70 - 93 94 97.2 94.8 88.7 80.7 يبنُضَب

 - - - 75 15 97 86 96.6 91.8 88.4 82.0 انجشاصَم

 - 74 - 50 - 100 98 96.4 95.5 91.0 87.6 إكىادوس

 21 - 98 - 42 86 89 96.6 92.7 88.3 77.9 رشكُب

 - 95 90 - - 86 92 - 86.3 77.0 63.2 إَشاٌ 

 22 69 - 49 - 90 73 88.9 83.8 79.7 72.4 انغهفبدوس

 - 89 84 54 39 92 97 98.0 95.0 87.9 79.5 إَذوَُغُب

 17 65 75 66 - 89 88 93.9 88.5 82.4 81.2 عُىة إفشَمُب

 20 84 - - - 87 - 76.4 64.3 61.0 49.3 انهُذ
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 (ة-4عذول سلى )

َىضح انًمبسَخ ثٍُ انًغزًؼبد انؼشثُخ وثؼض انًغزًؼبد األخشي لُبعبً ثبإلنًبو ثبنمشاءح 

 و(2003-1990وانكزبثخ واالنزحبق ثبنًذاسط )
 

 انذونخ

يؼذل اإلنًبو ثبنمشاءح 

وانكزبثخ نذي انجبنغٍُ 

ويب  15)% يٍ ػًش 

 فىق(

يؼذل اإلنًبو 

ثبنمشاءح وانكزبثخ 

نشجبة )% نذي ا

 24-15يٍ ػًش 

 ويب فىق(

صبفٍ َغجخ االنزحبق 

 ثبنزؼهُى االثزذائٍ )%(

صبفٍ َغجخ االنزحبق 

 ثبنزؼهُى انضبَىٌ )%(

األطفبل انزٍَ َصهىٌ 

إنً انص  انخبيظ 

)%يٍ راليُز انص  

 األول(

طالة 

انزؼهُى 

انؼبنٍ فٍ 

انؼهىو 

وانشَبضُبد 

وانهُذعخ 

)% يٍ 

عًُغ طالة 

انزؼهُى 

 انؼبنٍ(

1990 2003 1990 2003 1990/91 
2002/

03 

1990/

91 
2002/03 1990/91 2001/02 

1998-

2003 

 16 - 64 82 70 95 89 98.6 90.3 89.2 77.0 لطش

 - 93 80 71 58 83 99 91.4 84.7 77.3 71.0 اإليبساد 

 21 99 89 87 85 90 99 99.3 95.6 87.7 82.1 انجحشٍَ

 - - - 77 - 83 49 93.1 87.5 82.9 76.7 انكىَذ

 31 - - - - - 96 97.0 91.0 81.7 68.1 نُجُب

 - 98 97 69 - 72 69 98.5 85.6 74.4 54.7 ػًبٌ

 28 92 - - - 91 78 - 92.1 - - نجُبٌ

 31 96 87 65 - 97 94 94.3 84.1 74.3 59.1 رىَظ

 30 97 - 80 - 92 94 99.1 96.7 89.9 81.5 األسدٌ

األساضوووووووووووووووٍ 

انفهغووووووووووطُُُخ 

 هخانًحز

- 91.9 - 98.7 - 91 - 84 - - 

19 

 - 97 95 67 54 95 93 90.1 77.3 69.8 52.9 انغضائش

 - 91 96 43 43 98 92 95.2 79.9 82.9 64.8 عىسَب

 - 98 - 81 - 91 84 73.2 61.3 55.6 47.1 يصش

 19 81 75 36 - 90 57 69.5 55.3 50.7 38.7 انًغشة

 11 72 - - - 55 57 59.0 56.7 56.2 53.8 عضس انمًش

 - 84 94 - - 46 43 74.6 65.0 59.0 45.8 انغىداٌ

 22 80 87 21 - 36 31 - 73.2 - - عُجىرٍ

 - 76 - 35 - 72 52 67.9 50.0 49.0 32.7 انًٍُ

 10 61 75 16 - 68 35 61.3 45.8 51.2 34.8 يىسَزبَُب

 - - - - - - - 81.3 68.4 64.1 50.8 انذول انؼشثُخ

 

 خالل انغذول ػذد يٍ انحمبئك َزهخص أثشصهب فٍ:  وَزجٍُ يٍ

إٌ انًضخًعاث انعشبٛت حخؾابّ إنٗ عذ، يا ي  انًضخًعاث انخٙ  اَاج حخؾاابّ يعٓاا ياٍ  -

عُت فاأ زشا عٛاذ ناى حقام  15قبم فًٛا ٚخقم بًعذل انقشا ة ٔانكخابت نذٖ انبانغٍٛ ا

يااتا عٛااذ % يااٍ يضًاإع انغااكاٌ، ٔرنااى عهااٗ انعكااظ يااٍ انااذٔل اانًخقذ100إنااٗ 

% إنٗ صاَل إعاشائٛم  ٚنااً، يا  يالع ات انخةاأث 100ٔفهج فٙ صًٛعٓا َغبت انـ

 انُغبٙ انقائى بٍٛ انًضخًعاث انعشبٛت ٔبعنٓا انبعل.

إٌ انًضخًعاااث انعشبٛاات حخااذَٗ بٓااا فااافٙ َغاابت االنخغاااق بااانخعهٛى انزااإَ٘ يقاسَااتً  -

ٓت يعٓااا حاسٚخٛاااً، فًااٍ بًع ااى انًضخًعاااث يغاام انًقاسَاات عاإا  انًخقذياات  ٔ انًخؾاااب

% يااٍ إصًااانٙ عااذد انؾااباف  يااا انًضخًعاااث 90انًالعااس  َٓااا حقاام عااٍ يعااذل انااـ

 % يٍ ا صًانٙ َةغٓا.100% 90ٔاأل شٖ فًا بٍٛ 
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ٔإٌ  اَج ْاحٍٛ انغقٛقخاٌ حٕمغاٌ ٔصٕد ظاْشة انخغشف انذساعاٙ إال  َٓاا حاشحبو 

ى عخاٗ ياا ْإ رقاافٙ راث عالقات بعٕاو بُائٛت بذ اً يًا ْٕ اقخقااد٘  ااؿ بضاذٖٔ انخعهاٛ

بانخعهٛى  قًٛت اصخًاعٛت ٔ عذ يعاٚٛش انًكاَت االصخًاعٛت ٔ عذ ؽشٔه انغشاال االصخًااعٙ 

  ٚناً.

ٔباالَخقااال إنااٗ انًقاسَاات بااٍٛ انااذٔل انعشبٛاات ٔيااا عااذاْا فااٙ  ٔنٕٚاااث ا َةاااق،  ٔ 

 َةااق انعغاكش٘، باألعشٖ  ٔنٕٚات ا َةااق عهاٗ انخعهاٛى يقاسَاتً با َةااق عهاٗ انقاغت ٔا

 و.2003 -1990فانضذٔل انخانٙ ٕٚمظ األٔنٕٚاث فٙ ا َةاق انعاو يا بٍٛ 
 

 أ(-5عذول سلى )

َىضح أونىَبد اإلَفبق لُبعبً ثبنزؼهُى وانصحخ واأليٍ فٍ انذول انؼشثُخ يمبسَخ ثذول 

 و(2003-1990أخشي يخزبسح )
 

 انذونــــخ

اإلَفبق انؼبو ػهً 

انزؼهُى )% يٍ انُبرظ 

 نًحهٍ اإلعًبنٍ(ا

اإلَفبق انؼبو ػهً 

انصحخ )% يٍ 

انُبرظ انًحهٍ 

 اإلعًبنٍ(

اإلَفبق انؼغكشٌ )% يٍ 

 انُبرظ انًحهٍ اإلعًبنٍ(

يغًىع خذيخ انذٍَ 

)% يٍ انُبرظ 

 انًحهٍ اإلعًبنٍ(

1990 2000-20 1990 2002 19990 2003 1990 2003 

 - - 2.0 2.9 8.0 - 7.6 7.0 انُشوَظ

 - - 1.8 2.6 7.8 - 7.7 7.1 انغىَذ

انىالَووووووبد انًزحووووووذح 

 األيشَكُخ
5.1 5.7 - 6.6 5.3 3.8 - - 

 - - 1.0 0.9 6.5 - 3.6 - انُبثبٌ

 - - 2.8 4.0 6.4 - 5.3 4.8 انًًهكخ انًزحذح

 - - 2.6 3.5 7.4 - 5.6 5.3 فشَغب

 - - 0.8 1.0 5.4 - 5.7 5.3 انًُغب

 - - 1.9 2.1 6.4 - 4.7 3.1 إَطبنُب

 - - 1.4 2.8 8.6 - 4.6 - نًبَُبأ

هىَغ كىَوغ، انصوٍُ 

 )يُطمخ إداسَخ حشح(
2.8 4.4 - - - - - - 

 - - 9.1 12.4 6.0 - 7.5 6.3 إعشائُم

 - - 4.1 4.7 5.0 - 4.0 2.4 انُىَبٌ

 10.8 4.4 1.2 1.2 4.5 - 4.0 - األسعُزٍُ 

 7.8 10.6 1.6 2.5 2.9 - 2.6 2.7 أوسوغىاٌ

 9.1 9.8 2.8 2.6 2.0 - 8.1 5.1 يبنُضَب

 11.5 1.8 1.6 2.5 3.6 - 4.2 - انجشاصَم

 8.9 10.5 2.4 1.9 1.7 - 1.0 4.3 إكىادوس

 2.6 2.0 2.3 2.7 2.0 - - 2.3 انصٍُ

 11.7 4.9 4.9 3.5 4.3 - 3.7 2.2 رشكُب

إَوووووشاٌ )عًهىسَوووووخ 

 اإلعاليُخ(
4.1 4.9 - 2.9 2.9 3.8 0.5 1.2 

 3.7 4.3 0.7 2.7 3.6 - 2.9 1.9 انغهفبدوس

 8.9 8.7 1.5 1.8 1.2 - 1.2 1.0 إَذوَُغُب

 2.7 - 1.6 3.8 3.5 - 5.3 5.9 عُىة إفشَمُب

 3.4 2.6 2.1 2.7 1.3 - 4.1 3.7 انهُذ
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  ة(-5عذول سلى )

َىضح أونىَبد اإلَفبق لُبعبً ثبنزؼهُى وانصحخ واأليٍ فٍ انذول انؼشثُخ يمبسَخ ثذول 

 و(2003-1990أخشي يخزبسح )
 

 انذونــــخ

اإلَفبق انؼبو ػهً 

انزؼهُى )% يٍ انُبرظ 

 انًحهٍ اإلعًبنٍ(

اإلَفبق انؼبو ػهً 

انصحخ )% يٍ 

انُبرظ انًحهٍ 

 اإلعًبنٍ(

اإلَفبق انؼغكشٌ 

)% يٍ انُبرظ 

 انًحهٍ اإلعًبنٍ(

يغًىع خذيخ 

انذٍَ )% يٍ 

انُبرظ انًحهٍ 

 اإلعًبنٍ(

1990 2000-20 1990 2002 19990 2003 1990 2003 

 - - - - 2.4 - - 3.5 لطش

اإليووووووبساد انؼشثُووووووخ 

 انًزحذح
1.8 1.6 - 2.3 6.2 3.1 - - 

 - - 5.1 5.1 3.2 - - 4.1 انجحشٍَ

 - - 9.0 48.5 2.9 - - 4.8 انكىَذ

 - - 2.0 - 1.6 - - - نُجُب

 0.0 7.0 12.2 16.5 2.8 - 4.6 3.1 ػًبٌ

 17.1 3.5 4.3 7.6 3.5 - 2.7 - نجُبٌ

 6.4 11.6 1.6 2.0 2.9 - 6.4 6.0 رىَظ

  11.7 15.6 8.9 9.9 4.3 - 8.1 األسدٌ

األساضٍ انفهغطُُُخ 

 انًحزهخ
- - - - - - - - 

 6.5 14.2 3.3 1.5 3.2 - - 5.3 انغضائش

انغًهىسَوووخ انؼشثُوووخ 

 انغىسَخ
4.0 - - 2.3 6.9 7.1 9.7 1.6 

 3.4 7.1 2.6 3.9 1.8 - - 3.9 يصش

 9.8 6.9 4.2 4.1 1.5 - 6.5 5.3 انًغشة

 0.8 0.4 - - 1.7 - 3.9 - عضس انمًش

 0.2 0.4 2.4 3.6 1.0 - - 6.0 انغىداٌ

 2.5 3.6 - 6.3 3.3 - - 3.5 عُجىرٍ

 1.6 3.5 7.1 7.9 1.0 - 9.5 - انًٍُ

 

 ٔبانُ ش إنٗ انبٛاَاث انٕاسدة ًٚكٍ يالع ت: 

َ ٛاشِ فاٙ انًضاال انعغاكش٘ فاٙ  ٌ ا َةاق عهٗ  م يٍ انخعهٛى ٔانقغت ٚشحة  عٍ  -

يع ى انذٔل  اانُشٔٚش ٔانغإٚذ ٔانٕالٚااث انًخغاذة ٔبشٚ اَٛاا ٔفشَغاا عهاٗ انعكاظ 

يااٍ دٔل   ااشٖ  ئعااشائٛم ٔ ٔسصاإا٘ ٔيانٛضٚااا ٔحش ٛااا،  يااا فااٙ انااذٔل انعشبٛاات 

فا َةاااق انعغااكش٘ ٚةاإق فااٙ يع ااى ْاازِ انااذٔل ا َةاااق عهااٗ يااا ْاإ  ااذيٙ اعاإا  

ياساث ٔانكٕٚج ٔعًاٌ ٔاألسدٌ ٔعٕسٚا ٔنٛشْاا، فائرا عهًُاا انخعهٛى ٔانقغتا  ا 

 ٌ ا َةاق انعغكش٘ انعشبٙ ٚخش ض فقو فٙ ؽاشا  األعاهغت بؾاشٔه دٔنٛات ٔيغاارٚش 

 ٔحٓذٚذاث  يُٛت ًٚكٍ سفذ اٜحٙ:

  ،ٙحٕصٓاث ا َةاق انعشبٙ حغٛش َغٕ يًاسعت انقٓش انغٛاعٙ ٔاالصخًاعٙ ٔانزقاف ٌ 

 ٔل ال ٚغٛ ٓا حٓذٚذاث صذٚت  ٔ عذٔ عقٛقٙ.بخافت ٔ ٌ يع ى ْزِ انذ

  ٙعااذو ٔصاإد قاعااذة حقُٛاات حعكااظ َغاال انًهخغقااٍٛ بااانعهٕو ٔانشٚامااٛاث ٔانُٓذعاات فاا

 انًضخًعاث انعشبٛت، فا َخاس نٛظ ْٕ انغائذ يقابم عٛادة انؾشا .
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  ٍإٌ ا َةاااق عهااٗ انخعهااٛى ال ٚؾااغم انًكاَاات األٔنااٗ فااٙ يع ااى انااذٔل عهااٗ انااشنى ياا

 س انخًُٛت بًذ م رقافٙ ٔيا ؽابّ يٍ ؽعاساث.اَخؾاس ؽعا

ًٔٚكااٍ انقاإل  ٌ رًاات يؤؽااشاث حًُٕٚاات   ااشٖ حؤ ااذ نٛاااف انبعااذ انزقااافٙ  ٔ حغٛٛبااّ 

بقٕسة يققٕسة فاٙ انًضخًعااث انعشبٛات، عٛاذ ٚخًزام رناى فاٙ األدا  االقخقااد٘ بعٛاذاً 

هٛات فاٙ انٛإو عٍ نشط قاٛى حًُٕٚات  انذافعٛات ٔا َضااص ٔيخٕعاو انغااعاث ا َخاصٛات انةع

انٕاعاااذ ٔعٛاعااااث انخٕظٛاااف ٔانخؾاااغٛم ٔياااذٖ اَخؾااااس انةقاااش اانًااااد٘ ٔانًعُااإ٘ يعااااًا 

ٔانخًاااٚضاث االقخقااادٚت ٔاالصخًاعٛاات عاإا  بااٍٛ انًضخًعاااث ٔبعناآا  ٔ دا اام انًضخًاا  

انعشبٙ انٕاعذ، ٔنٛش رنى يٍ انًؤؽشاث، ٔبُا  عهّٛ صا ث  سبعت بهذاٌ عشبٛت فقاو ياٍ 

 ًت عققج اصذالًا حًُٛت بؾشٚت يشحةعت ْاٙ ا يااساث ٔانبغاشٍٚ ٔق اش بهذ  ٔ يُ 57بٍٛ 

ٔانكٕٚج، ي  انخأ ٛذ  ٌ رنى ال ٚشحبو باننشٔسة بٕصٕد حًُٛت رقافٛت بٓزِ انبهذاٌ بقاذس ياا 

ٚشحبو بعذد انغاكاٌ ا صًاانٙ ياٍ َاعٛات ٔيخٕعاو اناذ م انقإيٙ فاٙ  زٛاش ياٍ األعٛااٌ، 

حعخًذ عهٗ ًَاو ا َخااس انخشاصاٙ ياٍ  االل انًإسد  ٔٚذل عهٗ رنى  ٚناً  ٌ ْزِ انبهذاٌ

بهااذاً عققااج حًُٛاات بؾااشٚت  88انٕاعااذ اانااُةوا يقاباام رالراات عؾااشة بهااذاً عشبٛاااً يااٍ بااٍٛ 

يخٕع ت، ْٔٙ ااألسدٌ ٔحَٕظ ٔانضضائش ٔصضس انقًش ٔنٛبٛا ٔعإسٚا ٔانغإداٌ ٔعًااٌ 

َال صٛبإحٙ ٔاناًٍٛ ٔنبُاٌ ٔيقش ٔانًغاشف ٔانغاعٕدٚت ٔاألساماٙ انةهغا ُٛٛتا إناٗ صا

 انخانٙ ٕٚمظ رنى. 6بهذاً عققج حًُٛت يُخةنت، ٔانضذٔل سقى  33انهخاٌ صا  يٍ بٍٛ 
 

 (6عذول سلى )

 و2003َىضح رصُُ  انجهذاٌ ثحغت يغبيُغ انزًُُخ انجششَخ نؼبو 

رًُُخ ثششَخ يشرفؼخ )دنُم 

 0.800انزًُُخ انجششَخ 

 فًب فىق(

رًُُخ ثششَخ يزىعطخ  )دنُم 

إنً  0.500انجششَخ انزًُُخ 

0.7999) 

رًُُخ ثششَخ يُخفضخ 

)دنُم انزًُُخ انجششَخ ألم 

 (0.500يٍ 

 صٛبٕحٙ األسامٙ انةهغ ُٛٛت انًغخهت ا ياساث انعشبٛت انًخغذة

 انًٍٛ األسدٌ انبغشٍٚ

  انغٕداٌ ق ش

  حَٕظ انكٕٚج

  انضضائش 

  صضس انقًش 

  نٛبٛا 

  انضًٕٓسٚت انعشبٛت انغٕسٚت 

  نغٕداٌا 

  عًاٌ 

  نبُاٌ 

  يقش 

  انًغشف 

  انًًهكت انعشبٛت انغعٕدٚت 
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 انًغزًؼبد انؼشثُخ وهذس اإليكبَُخ يٍ خالل انزؼهُى :انزًُُض انغُغبًَ ًَىرعب -ة

حؤ ااذ انُ ااشة انبُائٛاات نهًضخًعاااث انعشبٛاات حاإافش انؾااشٔه انًادٚاات ٔانبؾااشٚت نخغقٛااق 

بٛاً عهٗ َٕعٛت انغٛاة ناذٖ  افات انضًاعااث، ٔإٌ  اَاج هةشة حًُٕٚت ًٚكٍ  ٌ حُعكظ إٚضا

ْاازِ انؾااشٔه حخًزاام فااٙ األٚااذ٘ انعايهاات ٔانًاإاد انخاااو ٔس ط انًااال انااالصو إال  ٌ انٕاقاا  

ٚؤ ذ نٛاف انخًُٛت عهٗ انقعٛذٍٚ انق ش٘ ٔانقٕيٙ يعاً، ٔال ؽى  ٌ ْزا انغٛااف ُٚ إ٘ 

خقااادٚت انٛاااف انخكاياام انعشبااٙ عهااٗ عٕاياام يٕماإعٛت عٛاعااٛت اانخبعٛاات ًَٕرصاااًا ٔاق

ٔاالَاذياس نٛاش انعقالَاٙ فاٙ انُ اااو انش عاًانٙ انعاانًٙ ًَٕرصااًا ٔاصخًاعٛات اانخكُٕٚاااث 

االصخًاعٛت ٔيذٖ حقهٛذٚخٓا ًَٕرصاًا ٔنكٍ رقافٛااً ال ًٚكاٍ حأ ٛاذ ْازا انغٛااف ٔفاق انًالياظ 

 ًُإرس، ٔبانخاانٙ فائٌ  انبٕٛنٕصٛت نهعقهٛت انعشبٛت ٔ ٚنااً بغغال حاسٚخٛات انزقافات انعشبٛات

انبغذ الٚكٌٕ بعٛذا عٍ انقٕاف بانقٕل  ٌ انعشف ٚخةٕقٌٕ اإٌ فظ انقٕلا عاٍ نٛاشْى 

فٙ ْذس إيكاَاحٓى انغٛاعٛت ٔاالقخقاادٚت ٔاالصخًاعٛات ٔانزقافٛات، ٔٚخضهاٗ ْازا انخةإق فاٙ 

خٓا ،عهاٗ انعذٚذ يٍ انً اْش بذ اً يٍ  ٛةٛت انخةاعم ي  انًٕاد انخاو انًخاعت ، سناى ٔاعاذٚ

انقعٛذ انق ش٘ عخٗ بهٕسة عٕايم ان شد بانُغبت نهكةاا اث انعشبٛات  ٔ ياا ٚعاش) بٓضاشة 

 انعقٕل.

نقذ اْخًج انعذٚذ يٍ انذساعاث ٔانبغٕد بأعباف ٔي اْش ٔحذاعٛاث ْازا انٓاذس فاٙ 

فٕسحّ االقخقادٚت ٔانغٛاعٛت  ٔنكٍ عغل يٕمٕع ْزا انبغاذ عاٛخى انخش ٛاض ُْاا عهاٗ 

 الل ي ٓش ٔاعذ ،  ًُٕرس ٔدنٛم عهٗ ْازا انٓاذس، ٔٚخًزام فاٙ انخًٛٛاض  يا ْٕ رقافٙ يٍ

انضُغاَٙ بٍٛ انز ٕس ٔا َاد، عٕا  حى ْازا انخًٛٛاض بغابل سٔاعال حاسٚخٛات قًٛٛات  ٔ حاى 

حبشٚااشِ فااٙ  زٛااش يااٍ األعٛاااٌ باعخقاااداث بٕٛنٕصٛاات حؾااكى فااٙ دٔس انًااش ة فااٙ انخًُٛاات 

دُٚٛااً فاٙ بعال األعٛااٌ، فباانُ ش إناٗ حٕصٚعااث ٔصذٖٔ يغاًْخٓا انةعهٛت،  ٔ حى حبشٚشِ 

% 50انغكاٌ عهٗ انقعٛذ انقٕيٙ بغغل انُٕع ًٚكٍ يالع ت  ٌ ا َااد عاذدٚاً ًٚزهإٌ 

يٍ ا صًانٙ، ٔبانخانٙ فئٌ ْذس ا يكاَٛت اَ القاً يٍ يُ إس قًٛاٙ  ٔ بٕٛنإصٙ  ٔ دُٚاٙ 

نخافاات بخعهااٛى ا َاااد ٕٚمااظ رالراات عقااائق  عاعااٛت، ٚااخهخـ  ٔنٓااا فااٙ  ٌ عش اات انقااٛى ا

ٔعًم انًش ة يا حضال حذٔس فٙ ا هاس انخااسٚخٙ َةغاّ، راَٛٓاا  ٌ اسحةااع يعاذالث انخعهاٛى 

اصذالًا نى ٚؤد إنٗ حبذالث قًٛٛت بقٕسة يهًٕعت، رانزٓا  ٌ ْزا انٓذس ٚعذ  باشص انًعٕقااث 

قٕ٘ انعايهات انخًُٕٚت فٙ انًضخًعاث انعشبٛت ، عٛذ ٚخأ ذ رنى يٍ  الل انشبو بٍٛ عضى ان

انُؾ ت ٔحٕصٚعاحٓا عغل انُؾاه االقخقاد٘ ٔيٕق  انخًُٛت فاٙ انًضخًعااث انعشبٛات عهاٗ 

 يخقم ا َخاس/ االعخٓالال.

ًٔٚكٍ انخأ ٛذ عهٗ  ٌ حشعٛخ عانت انخخهاف فاٙ انًضخًعااث انعشبٛات ٚاشحبو باانخًٛٛض 

انًضخًعااث  انضُغاَٙ بقٕسة يباؽشة، ٔٚؤ ذ رنى حهى انًقاسَاث بٍٛ  ٔماع ا َااد فاٙ

انعشبٛت بُ ٛشاحٓا فٙ انًضخًعاث يغم انًقاسَات فاٙ ْازا انبغاذ، ٔانضاذٔل انخاانٙ ٕٚماظ 

 انخًٛٛض انضُغاَٙ فٙ انخعهٛى.
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 (أ-7عذول سلى )

انزًُُض انغُغبٍَ )هـذس اإليكبَُخ( فٍ انزؼهُى فٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ ويمبسَزهب َىضح 

 (2000 -1990)ثًغزًؼبد أخشي يخزبسح 
 

 ـــخانذونـ

اإلنًبو ثبنمشاءح 

وانكزبثخ نذي 

 انجبنغٍُ

اإلنًبو ثبنمشاءح 

 وانكزبثخ نذي انشجبة

صبفٍ َغجخ 

االنزحبق ثبنزؼهُى 

 االثزذائٍ

صبفٍ َغجخ االنزحبق 

 ثبنزؼهُى انضبَىٌ

صبفٍ َغجخ 

االنزحبق ثبنزؼهُى 

 انؼبنٍ

يؼذل 

اإلَبس 

)% يٍ 

 15ػًش 

ويب 

فىق( 

2003 

يؼذل 

اإلَبس 

كُغجخ 

يئىَخ 

ٍ يؼذل ي

انزكىس 

2003 

يؼذل 

اإلَبس 

)% يٍ 

 15ػًش 

 24إنً 

ػبيبً( 

2003 

يؼذل 

اإلَبس 

كُغجخ 

يئىَخ 

يٍ يؼذل 

انزكىس 

2003 

َغجخ 

اإلَبس 

)%( 

2002/

03 

َغجخ 

اإلَبس 

إنً 

انزكىس 

2002/

03 

َغجخ اإلَبس 

)%( 

2002/03 

َغجخ 

اإلَبس إنً 

 انزكىس 

2002/03 

َغجخ 

اإلَبس 

)%( 

2002/

03 

َغجخ 

اإلَبس 

ً إن

 انزكىس 

2002/

03 

 1.55 99 1.01 97 1.00 100 - - - - انُشوَظ

 1.55 102 1.01 100 0.99 99 - - - - انغىَذ

 1.37 96 1.01 89 1.01 93 - - - - أيشَكب

 0.88 47 1.01 101 1.00 100 - - - - انُبثبٌ

 1.27 72 1.03 97 1.00 100 - - - - ثشَطبَُب

 1.28 63 1.02 95 1.00 99 - - - - فشَغب

 1.34 65 1.01 92 0.99 99 - - - - إَطبنُب

 1.33 66 1.00 89 1.00 99 100 99.4 97 95.6 إعشائُم

 1.10 78 1.02 87 1.00 99 100 99.5 94 88.3 انُىَبٌ

 1.49 72 1.06 84 - - 100 99.1 100 97.2 األسعُزٍُ 

 1.95 50 1.10 77 1.00 91 101 99.4 101 98.1 أوسوغىاٌ

 1.28 33 1.11 74 1.00 93 100 97.3 93 85.4 بنُضَبي

 1.32 23 1.08 78 0.93 91 102 97.7 100 88.6 انجشاصَم

 - - 1.03 51 1.01 100 100 96.5 97 89.7 إكىادوس

 0.76 24 - - 0.94 84 96 94.8 85 81.1 رشكُب

 1.07 22 - - 0.97 85 - - 84 70.4 إَشاٌ 

 1.21 19 1.02 49 1.00 90 98 88.1 94 77.1 انغهفبدوس

 0.80 15 0.99 54 0.98 92 99 97.6 90 83.4 إَذوَُغُب

عُووووووووووووووىة 

 إفشَمُب
80.9 96 94.3 101 89 1.01 68 1.09 16 1.15 

 0.68 10 - - 0.94 86 80 67.7 65 47.8 انهُذ
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 (ة-7عذول سلى )

نؼشثُخ ويمبسَزهب انزًُُض انغُغبٍَ )هـذس اإليكبَُخ( فٍ انزؼهُى فٍ انًغزًؼبد اَىضح 

 (2000 -1990)ثًغزًؼبد أخشي يخزبسح 
 

 انذونــــخ

اإلنًبو ثبنمشاءح 

وانكزبثخ نذي 

 انجبنغٍُ

اإلنًبو ثبنمشاءح 

وانكزبثخ نذي 

 انشجبة

صبفٍ َغجخ 

االنزحبق ثبنزؼهُى 

 االثزذائٍ

صبفٍ َغجخ 

االنزحبق ثبنزؼهُى 

 انضبَىٌ

صبفٍ َغجخ 

االنزحبق ثبنزؼهُى 

 انؼبنٍ

يؼذل 

إلَبس ا

)% يٍ 

 15ػًش 

ويب 

فىق( 

2003 

يؼذل 

اإلَبس 

كُغجخ 

يئىَخ 

يٍ 

يؼذل 

انزكىس 

2003 

يؼذل 

اإلَبس 

)% يٍ 

 15ػًش 

 24إنً 

ػبيبً( 

2003 

يؼذل 

اإلَبس 

كُغجخ 

يئىَخ يٍ 

يؼذل 

انزكىس 

2003 

َغجخ 

اإلَبس 

)%( 

2002/

03 

َغجخ 

اإلَبس 

إنً 

انزكىس 

2002/

03 

َغجخ 

اإلَبس 

)%( 

2002/

03 

َغجخ 

اإلَبس 

إنً 

 انزكىس 

2002/

03 

َغجخ 

اإلَبس 

)%( 

2002/

03 

َغجخ 

اإلَبس 

إنً 

 انزكىس 

2002/

03 

 2.71 32 1.06 85 1.00 94 - - - - لطش

 2.55 53 1.03 72 0.98 82 108 95.0 107 80.7 اإليبساد 

 1.89 44 1.08 90 1.02 91 100 99.3 90 83.0 انجحشٍَ

 1.09 61 - - - - 94 94.0 77 70.7 نُجُب

 1.67 10 1.01 70 1.01 72 98 997.3 80 65.4 ػًبٌ

 1.47 30 0.96 52 0.99 54 96 93.7 80 69.3 انغؼىدَخ

 1.19 48 - - 0.99 90 - - - - نجُبٌ

 1.28 30 1.11 68 1.00 97 96 92.2 78 65.3 رىَظ

 1.10 37 1.03 81 1.02 93 100 98.9 89 84.7 األسدٌ

األساضوووووووووووووووٍ 

انفهغوووووووووطُُُخ 

 انًحزهخ
87.4 91 98.6 100 91 1.00 86 1.05 35 1.04 

 - - 1.05 69 0.97 94 92 86.1 76 60.1 انغضائش

 - - 0.93 41 0.96 96 96 93.0 82 74.2 عىسَب

 - - 0.95 79 0.96 90 85 66.9 65 43.6 يصش

 0.84 10 0.86 33 0.94 87 79 61.3 61 38.3 انًغشة

 0.77 2 - - 0.84 50 79 52.2 77 49.1 عضس انمًش

 0.92 6 - - 0.83 42 85 69.2 72 49.9 انغىداٌ

 0.81 2 0.69 17 0.80 32 - - - - عُجىرٍ

 0.28 5 0.46 21 0.71 59 60 50.9 41 28.5 انًٍُ

 0.27 2 0.77 14 0.97 67 82 55.5 73 43.4 يىسَزبَُب

 



 د. ؽكشٖ عبذ انًضٛذ فابش                                                                      انخعهٛى ٔانخًُٛت انغائبت        

 و2014انُٛم نهذساعاث ٔانبغٕد ـ انعذد األٔل ـ ُٚاٚش يضهت ٔادٖ 

 

107 

 عـ(-7عذول سلى )

يؼذل األيُخ فٍ انذول انؼشثُخ )ة(: دنُم انًغبواح
)*(
 فٍ يؼذل األيُخ ٍٍُ انغُغُث 

 

 انذونخ

 دنُم انًغبواح ثٍُ انغُغٍُ فٍ يؼذل األيُخ

 (24-15انفئخ انؼًشَخ ) عُخ فًب فىق( 15انفئخ انؼًشَخ )

1990 2005 1990 2005 

 0.4 2.2 2.7 2.8 األسدٌ

 0.4 0.6 0.7 1.0 اإليبساد

 0.5 1.3 1.8 1.9 انجحشٍَ

 5.2 3.4 2.3 1.9 رىَظ

 2.4 2.3 2.0 1.6 انغضائش

 1.7 2.0 1.9 1.8 عُجىرٍ

 1.6 2.4 1.9 2.1 انغؼىدَخ

 1.5 1.9 1.7 1.7 انغىداٌ

 4.6 4.2 3.6 2.9 عىسَخ

 - - - - انصىيبل

 1.8 1.7 1.7 1.6 انؼشاق

 4.5 5.3 2.0 1.9 ػًبٌ

 1.0 - 3.7 - فهغطٍُ

 0.3 0.6 2.0 1.1 لطش

 0.7 1.1 1.5 1.3 انكىَذ

 2.6 2.5 2.6 2.3 نجُبٌ

 22.5 15.7 3.9 2.8 نُجُب

 1.5 1.7 2.7 1.7 يصش

 1.7 1.8 1.7 1.6 انًغشة

 1.3 1.4 1.4 1.4 يىسَزبَُب

 3.1 2.8 2.4 1.9 انًٍُ

 ا*ا دنٛم انًغأاة: يعذل األيٛت نإلَاد إنٗ يعذل األيٛت نهز ٕس.

  -ا2/12قادس انًهغق اانًقذس: ي   .2006انبٛاَاث نعاو  -2 2007انبٛاَاث نعاو  -1
 

 ٔحؾٛش انبٛاَاث انٕاسدة إنٗ عذد يٍ انغقائق ٚخهخـ  بشصْا فٙ: 

حذَٙ َغبت ا َاد فٙ انًضخًعااث انعشبٛات يقاسَاتً بأنهبٛات انًضخًعااث يغام انًقاسَات قٛاعااً  -

عُت فأ زشا فةٙ انٕقج اناز٘ ٔفاهج فٛاّ  15بًؤؽش ا نًاو بانقشا ة ٔانكخابت نذٖ انبانغٍٛ ا

% فاٙ 85.4% فاٙ األٔسصإا٘ ٔ 98.1% فٙ إعشائٛم ٔ 95.6فٙ األسصُخٍٛ ٔ % 97.2

% فااٙ نٛبٛااا ٔ 70.7% فااٙ ا ياااساث ٔ 80.7يانٛضٚااا عهااٗ عاابٛم انًزااال فئَٓااا نااى حخعااذ 

 % فٙ حَٕظ عهٗ عبٛم انًزال  ٚناً.65.3% فٙ عًاٌ ٔ 65.4

انعشبٛاات يقاسَااتً  حااذَٙ فااافٙ َغاابت ا َاااد انالئااٙ ٚهااخغقٍ بااانخعهٛى انعااانٙ فااٙ انًضخًعاااث -

% ٔانغإٚذ 97.0بأنهبٛت انًضخًعاث يغم انًقاسَت، فةٙ انٕقج انز٘ ٔفهج فّٛ باانُشٔٚش 

فااٙ األسصُخااٍٛ عهااٗ  84.0%  ٚناااً ٔ 89% ٔإعااشائٛم 89.0% ٔانٕالٚاااث انًخغااذة 100

% 41% ٔعإسٚا 52% ٔانغاعٕدٚت 70% ٔعًااٌ 72عبٛم انًزال ناى حخعاذ فاٙ ا يااساث 

 %.14% ٔيٕسٚخاَٛا 21% ٔانًٍٛ 17حٙ % ٔصٛب33ٕٔانًغشف 
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ٔحٕمظ ْزِ انًؤؽاشاث ياذٖ اَخؾااس ا َااد انعشبٛااث انالئاٙ ْاٍ  ااسس انخعهاٛى ٔياذٖ فاعهٛات 

انًعٕقاث انقًٛٛت انخافت بًٕافهت ا َااد نخعهاًٍٛٓ، ٔبانخاانٙ فٓاٍ ٚخغإنٍ إناٗ ف،ااث يعانات  ٔ 

ًاش ة فاٙ انًضخًعااث انعشبٛات، ٔإرا قٕٖ عايهت يع هت عهاٗ األقام بام ٔحقهٛذٚات اناذٔس انخًُإ٘ نه

 اَج انًضخًعاث انعشبٛت عايت قذ اَ ٕث عهٗ حةنٛم صٔاس انةخاة عٍ يٕافهت حعهًٛٓا فائٌ ْازا 

وا َ اش 2010-2000انخةنٛم ال ٚقف عائالً يٕمٕعٛاً افٙ األنهل األعىا  الل انعقذ األ ٛش ا

 خقادٚت ٔرقافٛت قًٛٛت  ٚناً.انخأ ش عٍ انضٔاس فٙ يع ى انًضخًعاث انعشبٛت ٔفق عٕايم اق

ٔال ٚخٕقف ْزا انخًٛٛض عهٗ انخعهٛى انخاؿ با َاد فقو بام ًٚخاذ قٛاعااً بعًهٛات انخًُٛات ٔؽاشٔهٓا 

إنٗ يا ْٕ اقخقاد٘ ًٚكٍ انٕقٕ) عهّٛ اانخًٛٛضا ياٍ  االل يقاسَات  ٔمااع ا َااد فاٙ انُؾااه 

ٙ ٕٚماظ عااثا ٔانضاذٔل انخااندٚت اعغال انق ااالقخقاد٘ ٔحٕصٚعاحٓى بغغل األَؾ ت االقخقا

 رنى ٔفق انًقاسَت َةغٓا.

َىضح انزًُُض انغُغبٍَ فٍ األَشطخ االلزصبدَخ فٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ يٍ  (أ-8عذول سلى )

و يمبسَخ  2003خالل َغجخ انًشبسكخ فٍ لىح انؼًم وانزىصَؼبد ثحغت انمطبػبد األخشي 

حغت انمطبػبد االلزصبدَخ انشئُغخ ثجؼض انًغزًؼبد األخشي وكزا يٍ خالل انزىصَؼبد ث

 و(2002و 1995)
 

 انذونــــــخ

انُشبط االلزصبدٌ نإلَبس )يٍ 

 ػبيبً ويب فىق( 15ػًش 

أفشاد األعشح  انُغجخ انؼًبنخ نإلَبس ثحغت انُشبط االلزصبدٌ )%(

انؼبيهىٌ 

انًغبهًىٌ فٍ 

 دخههب )%(

 انخذيبد انصُبػخ انضساػخ

انًؼذل 

 )%(

2003 

انذنُم 

(1990-

100 )

2003 

كُغجخ 

يئىَخ يٍ 

يؼذل انزكىس 

2003 

انُغبء 

1995

2002 

انشعبل 

1995 

2002 

انُغبء 

1995-

2002 

انشعبل 

1995

2002 

انُغبء 

1995-

2002 

انشعبل 

1995

2002 

انُغبء 

1995-

2002 

انشعبل 

1995-

2002 

 38 63 58 88 33 9 6 2 86 111 60.3 انُشوَظ

 50 50 61 88 36 11 3 1 90 102 62.8 انغىَذ

 37 63 65 87 32 12 3 1 83 107 59.6 أيشَكب

 19 81 57 73 37 21 5 5 68 104 51.2 انُبثبٌ

 32 68 62 88 36 11 2 1 76 106 53.5 ثشَطبَُب

 - - 64 86 34 13 2 1 78 108 49.3 فشَغب

 46 54 55 75 39 20 6 5 60 108 39.0 إَطبنُب

 24 76 62 86 34 12 3 1 69 116 49.5 إعشائُم

 31 69 56 70 30 12 15 18 60 109 38.7 انُىَبٌ

 41 59 69 87 30 12 1 - 48 127 37.2 األسعُزٍُ 

 25 74 62 85 32 14 6 2 68 110 48.9 أوسوغىاٌ

 - - 45 57 34 29 21 14 62 110 49.2 يبنُضَب

 - - 49 74 27 10 24 16 52 98 43.7 انجشاصَم

 36 64 60 79 30 16 10 4 40 121 33.7 إكىادوس

 32 68 48 29 28 15 24 56 63 117 51.2 رشكُب

 54 46 - - - - - - 39 141 30.5 إَشاٌ 

 61 39 42 74 25 22 34 4 56 128 47.6 انغهفبدوس

 - - 38 41 19 16 43 43 69 112 56.3 إَذوَُغُب

عُوووووووووووووىة 

 إفشَمُب
47.3 102 59 9 12 14 33 75 50 - 

- 

 - - - - - - - - 50 105 42.5 انهُذ
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 (ة-8عذول سلى )

َىضح انزًُُض انغُغبٍَ فٍ األَشطخ االلزصبدَخ فٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ يٍ خالل َغجخ 

يمبسَخ ثجؼض  2003انًشبسكخ فٍ لىح انؼًم وانزىصَؼبد ثحغت انمطبػبد األخشي 

 انًغزًؼبد األخشي وكزا يٍ خالل انزىصَؼبد ثحغت انمطبػبد االلزصبدَخ انشئُغخ 

 و( 2002-و1995)
 

 انذونــــــخ

انُشبط االلزصبدٌ نإلَبس 

ػبيبً ويب  15)يٍ ػًش 

 فىق(

أفشاد األعشح  انُغجخ انؼًبنخ نإلَبس ثحغت انُشبط االلزصبدٌ )%(

انؼبيهىٌ 

انًغبهًىٌ فٍ 

 دخههب )%(

 انخذيبد انصُبػخ انضساػخ

انًؼذل 

 )%(

2003 

انذنُم 

1990

2003 

كُغجخ 

يئىَخ 

يٍ يؼذل 

كىس انز

2003 

انُغبء 

1995

2002 

انشعبل 

1995

2002 

انُغبء 

1995

2002 

انشعبل 

1995

2002 

انُغبء 

1995

2002 

انشعبل 

1995

2002 

انُغبء 

1995

2002 

انشعبل 

1995 

2002 

 - - - -  - - - 49 129 42.6 لطش

 - - 55 86 36 14 9 - 38 110 32.1 اإليبساد 

 - - - - - - - - 40 121 34.5 انجحشٍَ

 - - - - - - - - 49 96 36.2 ذانكىَ

 - - - - - - - - 35 126 25.9 نُجُبنُجُب

 - - 45 57 34 29 21 14 62 110 49.2 يبنُضَب

 - - - - - - - - 29 150 22.4 انغؼىدَخ

 - - - - - - - - 48 115 37.7 رىَظ

 - - - - - - - - 36 165 28.1 األسدٌ

األساضووووووووووووووووووٍ 

انفهغوووووووووووووطُُُخ 

 انًحزهخ

9.6 153 14 26 9 11 32 62 58 46 

54 

 - - - - - - - - 41 165 31.6 انغضائش

 - - - - - - - - 38 125 29.5 عىسَب

 67 33 48 54 25 7 27 39 46 119 36.0 يصش

 81 19 63 54 32 40 6 6 53 108 41.9 انًغشة

 - - - - - - - - 73 99 62.3 عضس انمًش

 - - - - - - - - 42 116 35.7 انغىداٌ

 - - - - - - - - - - - عُجىرٍ

 74 26 43 9 14 3 43 88 37 110 30.9 انًٍُ

 - - - - - - - - 74 97 63.1 يىسَزبَُب

 - - - - - - - - 42 119 33.3 انذول انؼشثُخ

 
ٔٚخنااظ يااٍ  ااالل انبٛاَاااث انعذٚااذ يااٍ انً اااْش انذاناات عهااٗ انخًٛٛااض انضُغاااَٙ فااٙ 

 ًعاث انًخخاسة نهًقاسَت، ٔٚخهخـ  بشصْا فٙ: انًضخًعاث انعشبٛت يقاسَت بانًضخ

حذَٙ َغبت يؾاس ت انًاش ة انعشبٛات فاٙ قإة انعًام، فةاٙ انٕقاج اناز٘ ٔفاهج َغابت ا َااد  -

% ٔانٕالٚااااث انًخغاااذة 62.6% ٔانغااإٚذ 60.3عاااُتا فاااٙ انُاااشٔٚش  64-15انعاااايالث ا

ٍٛ % ياااٍ إصًاااانٙ انُؾااا 56.3% ٔ َذَٔغاااٛا 49.2% ٔيانٛضٚاااا 49.3% ٔفشَغاااا 59.6

% 25.9% ٔنٛبٛاا 63.2% ٔانكٕٚاج 32.1% ٔا يااساث 42.6اقخقادٚاً نى حخعذ فٙ ق اش 

% ٔنٛشْااا، ٔٚؤ ااذ رنااى عقٛقخاااٌ، 29.5% ٔعاإسٚا 28.1% ٔاألسدٌ 22.4ٔانغااعٕدٚت 

 ٔنًٓااا ٚااخهخـ فااٙ  ٌ حااذَٙ َغاابت انًؾاااس ت انغاإُٚت  عااذ يعٕقاااث انخًُٛاات ياا  األ ااز فااٙ 

ٕع فٙ بعل انًضخًعاث انعشبٛت، راًَٛٓاا  ٌ اعاخًشاس االعخباس حٕصٚعاث انغكاٌ بغغل انُ
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ْزا انخذَٙ  عذ ي اْش انخخهف انزقافٙ انز٘ حُ إ٘ عهٛاّ انضًاعااث انعشبٛات، عهاٗ اناشنى 

يٍ االَةخاط انزقافٙ عهٗ انًُارس األ شٖ، ٔ ٚناً حٕافم انقٛى االصخًاعٛت انخٙ حغإل دٌٔ 

  شٔس انًش ة انعشبٛت نهعًم.

فاااٙ انًضخًعااااث انعشبٛااات حكااااد حكااإٌ قافاااشة عهاااٗ ق ااااع انخاااذياث إٌ يؾااااس ت ا َااااد  -

االصخًاعٛااات ٔانؾخقاااٛت ٔانق اعااااث االقخقاااادٚت نٛاااش ا َخاصٛااات بقاااةت عايااات اانبُااإال 

ٔانخاأيٍٛ، األَؾا ت انٓايؾااٛت، حضااسة انضًهات ٔانًةااشق ٔنٛشْااا فةاٙ انٕقااج اناز٘ ٔفااهج 

% ٔانغإٚذ 9ايالثا فاٙ انُاشٔٚش َغبت ا َاد فٙ ق اع انقُاعت اقٛاعاً بُغابت ا َااد انعا

% 29% ٔيانٛضٚااااااا 12% ٔإعااااااشائٛم 13% ٔفشَغااااااا 12% ٔانٕالٚاااااااث انًخغااااااذة 11

% عهاٗ عابٛم انًزاال ال 3% ٔاناًٍٛ 7% نى حخعذ فاٙ يقاش 15% ٔحش ٛا 16ٔا  ٕادٔس 

 انغقش.

إٌ ْزِ انًؤؽشاث أنٛشْاا حؤ ذ  ٌ انخعهٛى فٙ انًضخًعاث انعشبٛت نى ٚغاذد حغٛاشاث 

حااز ش قٛاعاااً بًغااأنت انقاٛى انًغٛ اات بغش اات ا َاااد ٔحعهاًٍٛٓ ٔ ااشٔصٍٓ نهعًاام انشعااًٙ، رقافٛات 

فانًُٕرس انًزانٙ نهعالقت بٍٛ انخعهٛى ٔانخغٛش ا ٚضابٙ ٚخهخـ فٙ "األَزٗ+ انخعهٛى=  َزٗ صذٚاذة، 

 األَزٗ + انخعهٛى+ انعًم= ؽخقٛت صذٚذة حُ ٕ٘ عهٗ قٛى حًُٕٚت".

        : يذخم عىعُىنىعٍ زًؼبد انؼشثُخيؼىلبد انزًُُخ فٍ انًغ -عـ

حُ ٕ٘ األبُٛت االصخًاعٛت نهذٔل انعشبٛات عهاٗ عاذد ْائام ياٍ انًعٕقااث انخاٙ حغاذ ياٍ  

فاعهٛت انضٕٓد انخًُٕٚت انقائًت بٓا ، يُٓا يا ْٕ عٛاعٙ ٔاقخقاد٘ ٔيُٓا يا ْٕ اصخًاعٙ ٔرقاافٗ 

قااث حخخهاف ياٍ عٛاذ انذسصات ٔانُإع ، ٔيُٓا  ٚناً يا ْٕ َةغٗ ٔ يُاٗ ، ٔإٌ  اَاج ْازِ انًعٕ

عغل ا قهٛى ، ٔ زا عغل انق ش انٕاعذ فئٌ ْازا ال ٚعُاٗ فاٙ  ام األعإال عاذو ٔصٕدْاا دا ام 

 بُٛت انًضخًعااث انعشبٛات ، َٔغاأل ُْاا انخش ٛاض عهاٗ يضًٕعات انًعٕقااث انخًُٕٚات راث انقاهت 

 ٙ ًٚكٍ إٚضاصْا فًٛا ٚهٙ : بانخعهٛى ٔاعخشاحٛضٛاحّ ٔفق انًٕمٕع األعاعٙ نٓزا انبغذ، ٔانخ

انٕٓة بٍٛ انًٕاسد ٔانغكاٌ ، فئرا  اَج انًضخًعاث انعشبٛت حخخهف فًٛاا بُٛٓاا فاٗ ْازِ  -  

انًعادنت عٕا  نقانظ انغكاٌ  ٔ نقانظ انًٕاسد ٔانةائل يُٓا فئٌ االحةااق فًٛاا بُٛٓاا 

ة انغاكاَٛت ٚخش ض فٗ عذو حٕاصٖ ا َخاس انةعهٙ ٔاألدا  االقخقاد٘ انغقٛقٙ ي  انضٚااد

انًنا شدة  ٔ باااألعشٖ ياا  انخهاام انقااائى فااٗ يكَٕاااث انٓااشو انغااكاَٙ عٛااذ حضاٚااذث 

َٕعٛاات ٔعضااى انقاإٖ انًعاناات يقاباام انخااذَٙ فااٗ َٕعٛاات ٔعضااى انقاإٖ انعايهاات انُؾاا ت 

 ٔحٕصٚعاحٓا عٕا  عغل انُٕع  ٔ عغل انُؾاه االقخقاد٘. 

ذٖ بعال اناذٔل ٔحشاصا  قًٛخاّ ٔال ؽى  ٌ ْزا انخهم ٚؤرش عهبٛاً عهٗ فاشؿ انخعهاٛى نا

نااذٖ انااذٔل األ ااشٖ ، إنااٗ صاَاال حشاصاا  انًٛضاَٛاااث انٕهُٛاات انًخققاات نهخعهااٛى  ياااو  ٔنٕٚاااث 

 ا َةاق عهٗ انق اعاث ا َخاصٛت األ شٖ . 

عشياااٌ انعذٚااذ يااٍ انًُاااهق انشٚةٛاات ، ٔانبذٔٚاات ، يااٍ انخااذياث انًقذياات ٔ بشصْااا   -ف 

نقائًت بٍٛ انًُااهق انغناشٚت ٔاأل اشٖ انشٚةٛات انخعهٛى، ٔٚأحٙ رنى فٙ مٕ  انةضٕة ا

ٔانبذٔٚاات ، ٔحخضاٚااذ فعانٛاات االَعكاعاااث انغااهبٛت ُْااا بةعاام صٚااادة عااذد عااكاٌ انًُاااهق 

انشٚةٛاات يقاسَاات بانغنااشٚت ، ٔ اازا حعاااٚؼ يع ااى ْاازِ انااذٔل  ًَاااه يااٍ انغنااشٚت 

انًُاهق انًؾْٕت ، با مافت عهٗ حش ض انًؤعغاث انخعهًٛٛت ،  افت انضايعاث، فٗ 

انغنشٚت بم فٗ انعٕافى فقو بابعل ْازِ اناذٔل ، ٔٚكإٌ انغشيااٌ ُْاا فاٗ انخعهاٛى 

 بًزابت انقذس انًغخٕو  ياو انعذٚذ يٍ انة،اث االصخًاعٛت. 

االحضاااِ َغاإ س عااًهت انخعهااٛى عاإا  بغزاااً عااٍ يقااادس نهخًٕٚاام  ٔ فااٗ إهاااس انًغا اااة  -س 

ؿ يٕافاهخّ بااث يشحب ااً باانًٕقف ٔانخقهٛذ نهًُٕرس انغشبٙ ، فانخعهٛى يٍ عٛذ ٔفاش

انًانٙ نألعشة ، ٔحخضاٚذ ٔهأة ْزا األيش فاٗ مإ  ياا  فشصحاّ انخغإالث االقخقاادٚت 
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يااٍ عااشاال اصخًاااعٙ نٛااش يُناابو دا اام انًضخًعاااث انعشبٛاات بااال اعااخزُا  ، ٔصٚااادة 

 عذاد انةقشا  ٔانعاههٍٛ بةعم عٕنًت انةقش ٔانب انت
24
، ٔاألْى ياٍ رناى حقااعذ عاذة  

 ؾكالث انخعهًٛٛت انًضيُت . انً

اَخؾاس ظاْشة انخغشف يٍ انخعهٛى ، فباانشنى ياٍ صٚاادة االسحبااه باٍٛ انخًُٛات انبؾاشٚت  -د 

ٔانخعهااٛى عغاال يااا حااى ر ااشِ ٔيع ٛاااث انٕاقاا  انخااٙ حؾااٛش إنااٗ  ٌ انخااشٔس يااٍ انُةااق 

انً هااى نهةقااش ٚخٕقااف عهااٗ انخعهااٛى فااٙ ظاام انقااشاع انًعشفااٙ بانااذا م ٔانغناااس٘ 

فقذ حشاص  انخعهٛى  قًٛت دا م يع ى ْزِ انذٔل يقابم حقذٚى قٛى   اشٖ دانات  بانخاسس ،

عهااٗ ٔصاإد رقافاات اعااخٓال ٛت يؾاإْت حخااٛظ فااعٕد بعاال انة،اااث ، ٔاألفااشاد  ٚناااً ، 

 بقٕسة هةٛهٛت . 

نٛاف يؤعغاث انًضخً  انًذَٙ فٗ بعل انذٔل ٔحًٓٛؼ دٔسْا فٙ بعنٓا اٜ اش ،  -ِ 

ةٕٓو انًضخً  انًذَٙ عٍ انٕاق  انةعهٙ ، فاانغٕاساث بغٛذ ًٚكٍ انخأ ٛذ عهٗ نٛاف ي

عٕل ْزِ انًؤعغاث ٔدٔسْا ال ٚخعذٖ يا ْإ فإقٗ دال عهاٗ عاٛادة   ااف يغخاشف 

عٍ انٕاق ، فانقشا ة انًخأَٛت نًع ٛاث انٕاق  االصخًاعٙ انعشبٙ حؾٛش إنٗ  ٌ االبخعااد 

 فابظ انخًٕٚام ْإ  عٍ انعًم انخ ٕعٙ باث ْٕ انقاعذة انخافت بٓزِ انًؤعغاث  ًا

انعايااام انًغاااخقم  يكاَٛااات  دا  ْااازِ انًؤعغااااث ناااذٔسْا انزقاااافٙ ٔانخشبااإ٘ دا ااام 

يضخًعٓا، بم ٔحؾٛش انقشا ة َةغٓا عهٗ ٔصٕد عالقاث ٔامغت باٍٛ ْازِ انًؤعغااث، 

 ٔ يع ًٓا، ٔانخاسس ا قهًٛاٙ ٔانعاانًٙ ٔبانخاانٙ باحاج  داة فاعهات نال خاشاق انزقاافٙ 

 ٙ  ٚناً. ٔانًعشفٙ، ٔانغٛاع

نٛاف انخخ ٛو االعخشاحٛضٙ نهعًهٛت انخعهًٛٛت ، فعهٗ انشنى يٍ اْخًاو اناذٔل باانخعهٛى  -ٔ 

 الل انعقذٍٚ األ ٛشٍٚ فئٌ انشلٚت ا عخشاحٛضٛت انًخكايهت انخٙ حذف  َغإ فعانٛات دٔس 

انخعهٛى فٙ انخًُٛت ياصانج نائبت ، ٔٚذنم عهٛٓا انعذٚذ يٍ انً اْش عٕا  حى احخاار  عاذ 

افاااشْا  ٕعاااذة حغهٛهٛااات ا إعاااذاد انًعهاااى / هاااشق انخاااذسٚظ / انًقاااشساث انًقذيااات عُ

ٔنٛشْا ا  ٔ حى حبُٗ انًُ ٕس انكهٗ نٓزِ انعُافش ٔعالقخٓا ببعنآا انابعل ،  ٔ حاى 

سفذ انُخائش انُٓائٛت نالعخشاحٛضٛاث انًخبعت بذ اً يٍ َٕعٛت انخعهٛى عخاٗ حاأرٛش انخعهاٛى 

  ٛت نهًخعهى ا صذالً ا . عهٗ األًَاه انًعشفٛت ٔانغهٕ

ٔإٌ  اَج ْزِ انًعٕقاث ا ٔنٛشْا ا حٕمظ انعالقت بٍٛ انًأصق انخًُٕٖ، ٔانًأصق انزقافٙ 

ٔانخٙ حخغى بانضذنٛت اعبل َٔخٛضتا فئٌ يا ًٚكٍ إمافخّ حهى انٕٓة انكبشٖ باٍٛ األَاا ٔاٜ اش فاٙ 

ظائةٓاا عهاٗ اعاخخذاو انخقُٛااث اعخخذاو انخقُٛت فٙ يضال انخعهاٛى، فانًؤعغااث انخعهًٛٛات ٚقخقاش ٔ

انغذٚزت ٔاعخٛشادْا دٌٔ انعًم عهٗ حٕهٍٛ فُاعخٓا بم ٔفٛاَخٓا فٙ  زٛش ياٍ األعٛااٌ، ٔانخاٙ 

 اْخًج بٓا انعذٚذ يٍ انذساعاث انغابقت . 

رًت احةاق عاو بٍٛ انًٓخًاٍٛ بقنااٚا انخعهاٛى ٔانخًُٛات عهاٗ ماشٔسة اناشبو باٍٛ ا َةااق عهاٗ  -ف

ٔانعائااذ انخًُاإ٘ انااز٘ ًٚكااٍ انغقاإل عهٛااّ يااٍ صااشا  ْاازا ا َةاااق، ٔقٛاعاااً انخعهااٛى ٔيؤعغاااحّ 

بااانٕاق  انخًُاإ٘ انعشبااٙ ٕٚمااظ انضااذٔل انخااانٙ بعاال انًؤؽااشاث انخافاات بُغاابت ا َةاااق عهااٗ 

انخعهٛى قٛاعاً بُقٛل انخعهٛى يٍ انُاحش انقٕيٙ ا صًانٙ ٔعذد عُٕاث انخعهٛى ا نضاياٙ ياٍ صٓات، 

 .1997ٔعاو  1980عُت فًا فٕقا يٍ صٓت راَٛت يا بٍٛ عاو  15ذٚت أَغبت األيٛت األبض
 

   رحهُم عىعُىنىعٍ :والغ انزؼهُى انؼبنٍ فٍ انًغزًؼبد انؼشثُخ  -و

يأصٔو ٔحؤ ذ  صيت  َغأل ُْا إنقا  اننٕ  عهٗ انًاليظ انعايت انخٙ حبشص ٔاق  حعهًٛٙ 

ى ْازِ انًالياظ فاٗ ، ًٔٚكاٍ حهخاٛـ  ْأحذَٗ انٕعٙ فٙ ْزا انضاض  ياٍ انعاانى  انُ او انًعشفٙ

 : انُقاه انخانٛت
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 ٌ يع ى انًضخًعاث انعشبٛت إٌ ناى ٚكاٍ صًٛعٓاا حًاش اٌٜ بًشعهات انخٕعا  انغاشٚ  فاٗ  -  

عذد ان الف انًقٛذٍٚ بانًشاعم انخعهًٛٛت انًخخهةات عإا  ياٍ  االل يؤعغااحٓا انخعهًٛٛات 

َ الق فٗ رنى ٚأحٙ يٍ يُ إس انٕهُٛت  ٔ اعخعاسة يؤعغاث حعهًٛٛت يٍ انخاسس ، ٔاال

 ٌ انخعهٛى عق نكم يٕاهٍ دٌٔ ا صابت عهٗ حغالالث ْٗ األْاى يؤداْاا :  ٛاف ٔنًاارا 

ٚخى ْزا انخٕع  ؟ ٔيا ْٗ انعُافش انًغذرت انخٙ ًٚكاٍ حقاذًٚٓا ؟ فعاذو ا صابات ُْاا  دٖ 

نخعهااٛى إنااٗ  ٌ ٚكاإٌ انخٕعاا   ًٛاااًي  دٌٔ االَخقااال بااّ إنااٗ يااا ْاإ  ٛةااٙ ٚااشحبو بُٕعٛاات ا

 ٔيذٖ انغاصت إنّٛ فٗ انخًُٛت ، ٔٚذنم عهٗ رنى ب انت انخشٚضٍٛ  ًُٕرس . 

ْبٕه األدا  األ ادًٚٙ ٔفق ظشٔ) بُائٛت ، فًا  احضااِ األبُٛات االصخًاعٛات َغإ انزقافات   -ف 

االعاااخٓال ٛت ٔحاااذَٗ انخعهاااٛى  قًٛااات اصخًاعٛااات دفااا  باااانكٕادس انضايعٛااات إناااٗ انخًغاااى 

انذ ٕل إنٗ عٕق انعًم يٍ باف   ش عٕا   شصـاـال  عًاال ا با ٚذٕٚنٕصٛاث انعًهٛت ٔ

يذسا  يشا ض بغزٛت ا  ٔ فخظ يؾشٔعاث راث فهت ًٚكٍ  ٌ حاذس د االً آ اش ا ي ااب  / 

يكخباث / داس َؾش ا ٔاألقم ع اً ٚخضّ إناٗ انخٕعا  األفقاٗ بانعًام فاٗ   زاش ياٍ صايعات 

 دٌٔ االنخةاث إنٗ َٕعٛت األدا  . 

غاااث انخعهًٛٛاات عهااٗ قهاات ا يكاَاااث ، ٔيااا ٚضٚااذ يااٍ فاعهٛاات رنااى حُ اإ٘ يع ااى انًؤع  -س 

ٌ ْازِ انُاذسة ٚاخى حٕصٚعٓاا بقإسة  ٚنااً  ٔانز٘ ٚعذ يٍ عٕ  انغس اإٌ فاظ انخعبٛاشا 

حكاد  ٌ حكٌٕ يخغأٚت باٍٛ ْازِ انًضخًعااث، فائرا حإافشث ا يكاَااث انًادٚات فاٗ إهااس 

َاث انبؾشٚت انالصيت، ٔانعكظ فاغٛظ صٚادة انًٕاسد عٍ انغكاٌ ال حخٕاصٖ يعٓا ا يكا

، عااالٔة عهااٗ انًعاَاااة انخااٙ حؾاآذْا يع ااى انًؤعغاااث، قٛاعاااً بانضايعاااث ياازالً ًٚكااٍ 

يالع ااات رناااى ياااٍ  اااالل انٛااااف ا باااذاع ًَٕرصااااًا عاااذو إيكاَٛااات انهغااااق باااانخ ٕس 

هٛاث انخكُٕنٕصٙ انعانًٙ فٙ انكهٛاث انعًهٛت ٔ زا عذو انهغاق بانخ ٕساث انبغزٛت فٗ انك

 انُ شٚت . 

حااذَٗ يغااخٕٖ انخغهٛاام انُقااذ٘ نااذٖ انًخةاااعهٍٛ فااٙ إهاااس انًؤعغاات انخعهًٛٛاات، ٔال حةخقااش  -د 

 عباف رنى باننشٔسة إنٗ انعالقت انقائًت بٍٛ انزقافت ٔانغٛاعت  ٔ باألعشٖ باٍٛ انًزقاف 

فٙ ٔانغه ت بم ٚشحبو  ٚناً فٙ يع ى انًضخًعاث انعشبٛت، بانُؾأة انعهًٛت ٔانخكٍٕٚ انزقاا

ٔحذَٗ دافعّٛ انخ ٕٚش انازاحٙ فاٙ رُاٚاا عًهٛات انخُؾا،ت االصخًاعٛات، ٔإٌ  ااٌ ْازا ٚاشحبو 

بااان شٔ) انبُائٛاات انغااابق ر شْااا فااٗ انبُااذ افا إال  ٌ انًغااأنت حخعهااق بانقااذسة عهااٗ 

 االبخكاس ٔا بذاع انخاؿ ب شط بذائم يٕمٕعٛت نهٕاق  انًأصٔو . 

انًااد٘ دٌٔ انُ ااش إناٗ انخااذياث انخشبٕٚاات ظٓإس يؤعغاااث حعهًٛٛات حٓااذ) إناٗ انااشبظ  -ِ 

ٔانزقافٛاات انخااٙ قايااج يااٍ  صهٓااا ، فااال ًٚكااٍ اعخباااس ْاازِ انًؤعغاااث يكًهاات الَخقافاااث 

ا 1يٕصاإدة فااٗ انًؤعغاااث انغكٕيٛاات ٔفااق يعااذالث ا َةاااق انًخضاٚااذة ا انضااذٔل سقااى ا

ان ااشٔ) انغاابق ا ٔنكاٍ األقاشف  َٓاا  عاذ  ؽاكال انش عاًانٛت انًؾإْت انخاٙ ال حعكاظ 

انُٕعٛات نهاذٔل انعشبٛاات ، فباذ اً ياٍ انًعاْااذ انخافات عخاٗ حهااى انًؤعغااث انخاٙ حؾااكم 

فشٔعاً نضايعاث نشبٛت ال حغعٗ ،  نهبٓا عهٗ األقم ، إنٗ إعذاد هةشة حًُٕٚت ، ٔٚؤ ذ 

رنى انؾشٔه انًادٚت انًعهُت ٔانخٙ ال حخًاؽٗ ي   نهبٛت ف،اث ْزِ اناذٔل ، فااألقشف فاٗ 

 حضاس بانخعهٛى اإٌ فظ انخعبٛشا.       انًعُٗ ْٕ اال

ٔٚعذ يغقهت نًا عبق ، ٔانز٘ ٚخهخـ فٙ معف يؤعغاث ٔيشا ض انبغذ انعهًٙ فٙ  -ٔ 

دالنت عهاٗ اعاخًشاسٚت عانات انخخهاف ، فاانكٕادس انخاٙ حاى إفشاصْاا حُ إ٘ عهاٗ ماعف 

عهًٙ ٔامظ ، ٔنٛاف انخُغٛق انبغزٙ عهٗ يغاخٕٖ انق اش انٕاعاذ، ٔانغاشقاث انعهًٛات 

انخاااٙ حغةااام بٓاااا انًغاااا ى ، ٔانخهاااو باااٍٛ انعالقااااث االصخًاعٛااات ٔاأل اااشٖ انخعهًٛٛااات 

ٔاَعكاعاااحٓا انغاااهبٛت، ٔحقهٛذٚاات انُ شٚااااث ٔانًُاااْش انًغاااخخذيت، حهااى ْاااٙ األٔمااااع 
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انغا ًت نعًم انًؤعغاث انخعهًٛٛات ٔيؤعغااث انبغاذ انعهًاٙ فاٙ انًضخًعااث انعشبٛات، 

انةغااااد دا ااام يؤعغااااث انخعهاااٛى فاااٙ بغٛاااذ ًٚكاااٍ إدساصٓاااا حغاااج يقااا هظ فاااُاعت 

 انًضخًعاث انعشبٛت.  

إٌ ْزِ انًاليظ حكخغل عذحٓا انغهبٛت عُذيا ٚخى سب ٓا بانخ ٕس انعانًٙ انز٘ حذنم عهٛاّ 

ًَارس رقافٛت يغاٚشة ، بذ اً ياٍ انٛابااٌ ٔحضشبات انًُإس اٜعإٛٚت عخاٗ يغأنات  يش ات انعاانى ياٍ 

 ق انخعهٛى ٔانبغذ انعهًٙ .  الل آنٛاث رقافٛت  بشصْا عهٗ ا هال

 ٔبُا  عهّٛ ًٚكٍ انخأ ٛذ عهٗ  سبعت قناٚا فشعٛت حخهخـ فٙ :

 ٌ ُْاااال حًةقاام ٔامااظ بااٍٛ يع ٛاااث انةكااش انخاااؿ بخ اإس انخعهااٛى ٔاعااخشاحٛضٛاحّ  -  

 ٔانًخ هباث انخًُٕٚت نهٕاق  انًأصٔو . 

ٕمااإعٙ  ٌ ْاازا انخًةقااام دفااا  بانًؤعغاااث انخعهًٛٛااات إناااٗ االنخااشاف انااازاحٙ ٔانً -ف 

 ٔٚشحبو بزنى عانت " انخْٕاٌ " انخٙ ٚعاَٗ يُٓا انخعهٛى . 

 ٌ االحضاِ بانخعهٛى َغٕ االعخزًاس ُٚ ٕ٘ عهٗ يخاهشة  بشٖ ال حغخًهٓا ظشٔ) ْازِ  -س 

 انذٔل نًا نٓا يٍ آراس رقافٛت عهبٛت عٕا  فٙ انغامش  ٔ انًغخقبم .

ضة  باشٖ  ٔ اَخةامات ياٍ َإع  ٌ انعالقت بٍٛ انخعهٛى ٔانخًُٛت انزقافٛت فٙ عاصت إنٗ ْا -د 

 صذٚذ بغزاً عٍ اعخشاحٛضٛت حعهًٛٛت ٔامغت ٔدافعت نهخًُٛت عخٗ ٔنٕ بؾكم َغبٗ .

 : يالحظبد أعبعُخ : فٍ نُجُب إعزشارُغُخ انزؼهُى  -ص

 هٛبٛااااٚغاااأل انبغاااذ ُْاااا هاااشط بعااال انًالع ااااث انخافااات باألٔمااااع انخعهًٛٛااات ب 

انعشبٛت، فاالْخًااو ُْاا ال ُٚقال عهاٗ حااسٚخ انخعهاٛى  باعخباسْا ًَٕرس نًا ٚغذد فٗ انًضخًعاث

فٗ نٛبٛا إر هشعخّ انعذٚذ يٍ انذساعاث ٔانبغإد  افات فاٗ يؤؽاشاحّ انكًٛات ، بًعُاٗ آ اش  ٌ 

االَ الق األعاعٙ ُْا حقذٚى ٔصٓت َ ش عٕعٕٛنٕصٛت عٕل انخاسهت انخعهًٛٛت بًشاعهٓا انًخخهةت 

 حخهخـ فٙ انُقاه انخانٛت : 

ُٚ ااإ٘ عهاااٗ  قاااائـ يغاااذدة حخةاااق بعنااآا يااا  ياااا ٚغاااذد  ى فاااٙ نٛبٛاااا ٌ انخعهاااٛ -1

ببعناآا اٜ ااش ٔحخًٛااض بااّ ، ٔحااأحٗ  ٔصااّ انخؾااابّ نٛبٛااا بانًضخًعاااث انعشبٛاات ٔحخخهااف 

ٔاال خال) فٗ مٕ  انعالقت انقائًت بٍٛ انخعهٛى ٔانًضخًا  ، حهاى انعالقات انضذنٛات انخاٗ 

عُاٗ آ اش  ٌ انخعهاٛى  ُ ااو يعشفاٗ حذٔس فٗ فهى انًخ هباث انخًُٕٚات يغام انبغاذ، بً

بقاإسة صزسٚاات عااٍ يضًاام نٛبٛااا ٔحشباإٖ ٚااشحبو بًُ ٕياات اصخًاعٛاات ال حخخهااف بٓااا 

 انًضخًعاث انعشبٛت . 

نةخاشة انضًاعاث انهٛبٛات ٔاقعااً عٛاعاٛاً ٔاقخقاادٚاً فشٚاذاً ٔٚكااد  ٌ ٚكإٌ ٔعٛاذاً  عاؽج -2

  فاٙ فاُاعت انقاشاساث ، ٔانًخًزم فاٙ يؾااس ت انضًٛاصيُٛت حضٍٚ عٍ األسبعت عقٕد 

انخافاات باألٔماااع انغٛاحٛاات ٔمااشٔسة  هااق ا صًاااع انؾااعبٙ عاإل ْاازِ انقااشاساث، 

عاإا  فااٗ يٕماإعٓا  ٔ فااٛانخٓا، ُْٔااا حبااشص  ًْٛاات دٔس انخعهااٛى يااٍ عٛااذ انذسصاات 

ٔانُٕع ، فًٍ ؽشٔه انًؾاس ت االصخًاعٛت انقذسة عهٗ بهٕسة سلٖ يٕمإعٛت نهٕاقا  

ذ األيٛت بًخخهف  ؽكانٓا  بشص يعٕقااث انًؾااس ت بًخخهاف انًعاػ ٔبُةظ انًُ ٕس حع

  ؽكانٓا . 

عهٗ عٛاعت انخٕع  فٙ يعذالث االنخغاق بًخخهاف يشاعام انخعهاٛى ، فباذ اً نٛبٛا حُ ٕٖ  -3

عاإُاث ا عخااٗ اٜ ااز بغٛاعاات انزإَٚاااث  9يااٍ حغذٚااذ عااذد عاإُاث انخعهااٛى ا نضايااٗ ا

نًغأنت ح م قافشة بًغأنت انخشٔس يٍ انخخققٛت ٚبشص ْزا انخٕع  ٔيذاِ ، إال  ٌ ا

صقاق األيٛات األبضذٚات ٔإيكاَٛات االنخغااق انًبكاش بغإق انعًام يقاسَات باذٔل   اشٖ ، 

 ٔانضذٔل انخانٙ ٕٚمظ بعل انًؤؽشاث األعاعٛت انخافت بزنى ٔانًؤ ذة نّ  ٚناً . 
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 ( 9عذول سلى )

ورطىسارهب شاد األعبعُخ نهزؼهُى فٍ نُجُبَىضح ثؼض انًؤش
25
 

 ىانًؤؽش انخاؿ بانخعهٛ و

 انخٕصٚ  عغل انُٕع

 إَاد ر ٕس
انًضًٕع فٗ 

 انًخٕعو

 49.5 70 29 1980يعذالث األيٛت َغبت نعذد انغكاٌ    

 22.5 35 10 2004يعذالث األيٛت َغبت نعذد انغكاٌ  ف

 75.9 62.6 88.5 1980يعذالث انقٛذ فٗ انًشعهت انزإَٚت  س

 78.3 73.3 83.0 2005ت انزإَٚت يعذالث انقٛذ فٗ انًشعه د

 7.8 4.0  11.3 1980يعذالث انقٛذ فٗ انخعهٛى انعانٙ  ِ

 20.6 19.77 20.3 2005يعذالث انقٛذ فٗ انخعهٛى انعانٙ   ٔ

 ٔحؾٛش بٛاَاث انضذٔل إنٗ انعذٚذ يٍ انغقائق  ًْٓا : 

 حغقٛق َضاعاث يهًٕعت فٙ انغذ يٍ يعذالث األيٛت األبضذٚت .  -

الث يٍ انخغشف يٍ انخعهٛى  هًا احضُٓا بانًشاعم انخعهًٛٛت ألعهٗٔصٕد عا -
26
  . 

انخشاصاا  انُغاابٙ نهخعهااٛى  قًٛاات اصخًاعٛاات ٔحااذَٗ دافعٛخااّ يااٍ صاَاال انااز ٕس يقاسَاات  -

 با َاد. 

انخغٛااش انغااشٚ  فااٗ انقااٛى انخافاات بخعهااٛى ا َاااد عاإا  يااٍ عٛااذ االنخغاااق بااانخعهٛى  ٔ  -

 يٕافهخّ . 

ادة يعذالث ا َةاق عهّٛ يقاسَت بق اعاث اقخقادٚت   شٖ يُز عااو  ٌ انخعهٛى ٚؾٓذ صٚ -4

و عخااٗ اٌٜ ، عٛااذ حؾااٛش انبٛاَاااث إنااٗ  ٌ ا َةاااق انغكاإيٙ انعاااو باألعااعاس 1971

دُٚاااس عاااو  210511و إنااٗ  1971 نااف دُٚاااس عاااو  51296انضاسٚاات قااذ حضاٚااذ يااٍ 

األٔل يٍ األنةٛت انضذٚذة و،  يا  الل عقذ انخغعُٛاث يٍ انقشٌ انًامٙ ٔانعقذ  1978

فٕٛمااظ انضااذٔل انخااانٙ يااذٖ انخ اإس فااٗ ا َةاااق عهااٗ انخعهااٛى قٛاعاااً بانُاااحش انقاإيٙ 

 ا صًانٙ ا%ا ٔ ٚناً قٛاعاً بًعذالث ا َةاق انعاو .
 

 (10عذول سلى )

لُبعبً ثبنُبرظ واإلَفبق اإلعًبنً بق انؼبو ػهً انزؼهُى فً نُجُبَىضح اإلَف
27
  

 و
 انغُٕاث                

 انبٛاٌ انخاؿ بانقٛاط
1980 1985 1990 2010 

 9.4 8.0 7.1 3.4 يٍ انُاحش انقٕيٗ ا صًانٗ   

 19.1 14.9 19.8 13.2 يٍ ا َةاق انعاو ا صًانٗ ف
  

ٔٚالعس يٍ  الل انبٛاَاث  يشٍٚ  ٔنًٓا حقاعذ يخإانٙ نإلَةااق عهاٗ انخعهاٛى قٛاعااً بانُااحش 

انعكااظ يااٍ انخزباازف عُااذيا ٚخقاام األيااش قٛاعاااً با َةاااق انعاااو ا صًااانٙ انقاإيٙ ا صًااانٙ عهااٗ 

ًَٛٓاا  ٌ أٚعٕد رنى إنٗ ان اشٔ) انبُائٛات نالقخقااد ٔانًضخًا  انهٛباٙ  االل عقاذ انخغاعُٛاث ، ر

ْزِ انًعذالث حخًاؽٗ ي  عٛاعت انخٕع  انش عٗ عٛذ اسحة  يعذل انكةا ة انعًشٚت ، فافٗ انقٛذ 

% عاااو 100عهااٗ  1980% عاااو 83قٛااذ ا صًااانٗ بانًشعهاات انزإَٚاات يااٍ  ُغاابت ي،ٕٚاات يااٍ ان

 . و2010
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ٚشحبو انخعهٛى فٗ نٛبٛا بانُ او انعانًٙ ٔحغذٚاحّ ؽأَّ فٗ رنى ؽاأٌ انخعهاٛى بانًضخًعااث  -5

 ٌ رًت فشٔق فٗ انذسصت  :  ٔالًْا، انعشبٛت ، إال  ٌ انةاسق األعاعٙ ٚخهخـ فٗ يغأنخٍٛ 

انخعهًٛاٙ ياٍ صاَال انقإٖ انكباشٖ ٔ افات انٕالٚااث انًخغااذة انخافات بًُاْنات انخ إس 

عخٗ اٌٜ اعخخذيج انعذٚذ ياٍ  و 1986فٗ إبشٚم عاو  األيشٚكٛت ، فًُز انعذٔاٌ األيشٚكٙ

حخقام بذسصات االَةخااط عهاٗ انعاانى : ا ًااٜنٛاث انٓادفت نبهٕسة يعٕقاث نٓزا انخ إس ، راَٛٓ

نخٕعا  فاٙ انبعزااث انخاسصٛات ٔحعاذد حٕصٓاحٓاا انخاسصٙ ياٍ انُاعٛات انًعشفٛات ياٍ  االل ا

 انًكاَٛت  ٔ اعخٛعاف قٕٖ عايهت فٙ يضال انخعهٛى بانًشاعم انًخخهةت . 

عهاااٗ اناااشنى ياااٍ س عاااًهت انخعهاااٛى بةعااام آنٛااااث انعٕنًااات االقخقاااادٚت ٔحخهاااٗ يع اااى  -6

ا يانٛبٛاا انًضخًعاث انعشبٛت عٍ انخذ م فٙ انخعهٛى يٍ  االل  قخقاخّ إال  ٌ انخعهاٛى فاٙ 

ٚاااضال  اماااعاً نهخٕصٓااااث االؽاااخشا ٛت راث انقاااهت با َةااااق ٔحغًااام انًغااا،ٕنٛت انًادٚااات 

ٔا داسٚت ، فقُاعت انقشاس انخاؿ بانُ او انخعهًٛٙ ال حُةقم عٍ انغٛاعت انعايت، ٔ ٚناً 

ال حقخقش عهٗ ف،اث حُ ٕ٘ عهٗ يهكٛت س ط انًال ، ٔإٌ  ااٌ انٓاذ) انُٓاائٗ حًُٛات ساط 

ال اٌ انًغاأنت ياا صاناج فاٗ عاصات إناٗ سلٚات حقًٕٚٛات  افات بًؤؽاشاث انًال االصخًاعٗ إ

 انخًُٛت انزقافٛت  ٔ باألعشٖ انعائذ انز٘ حبهٕس بةعم ْزا االسحباه . 

ٚهعل انخغذٚذ دٔساً ْاياً فٗ عٛااة انة،ااث االصخًاعٛات انهٛبٛات ٔنكاٍ عُاذيا ٚاشحبو رناى  -7

ٚخٛت أل شٖ ، ٔانخٗ ًٚكاٍ االعاخذالل بًضال انخعهٛى حخخهف انقٛاعاث انكٛةٛت يٍ يشعهت حاس

عهٛٓا يٍ  الل حٕصٚ  ان هبات عغال انُإع ا ر إس ٔإَااد ا ٔانبغاذ فاٗ  عاباف انخزبازف 

انخاااؿ بااانخعهٛى  قًٛاات اصخًاعٛاات ، ٔيااا إرا  اااٌ انخعهااٛى  عااذ يعاااٚٛش انًكاَاات االصخًاعٛاات 

و عخاٗ اٌٜ ٔانغشاال االصخًااعٗ ياٍ عذياّ ، فانخغاذٚذ  ًُ ٕيات ٔ عاهٕف عٛااة ناى ٚاشحب

بقٕسة ي هقت بًا ْٕ رقافٗ  ٔ يعُٕٖ فٗ انٕقج انزٖ حؤ اذ ي ااْشِ عاذة االسحبااه قٛاعااً 

بانعُافااش انًادٚاات ، ٔحبقااٗ انعالقاات بااٍٛ انخعهااٛى يااٍ َاعٛاات ٔانًٕقاا  يااٍ يغااأنخٗ انخغااذٚذ 

 ٔانخًُٛت انزقافٛت فٗ عاصت إنٗ إعادة َ ش يٍ  الل دساعاث عهًٛت . 

ٕس اناازٖ حٕمااغّ انًؤؽااشاث ا عقااائٛت إال  ٌ انً اااْش بااانشنى يااٍ  اام ْاازا انخ اا -8

انكٛةٛاات انخافاات بانُاااحش انُٓااائٙ نهخعهااٛى بعٛااذة عااٍ انخقٛااٛى انًٕماإعٙ ، ٔٚعاإد رنااى فااٙ 

األعاط إنٗ نٛاف انشلٚت انُقذٚت ، نٛش انًخعًذة فٗ  نهل ان ٍ ، يٍ صاَل انًخخققٍٛ 

،  افات ٔ ٌ ْازا انغٛااف ٚاأحٙ فاٙ فٙ انخشبٛت ٔعهى االصخًاع ٔانًخ و االصخًاعٙ  ٚنااً 

إهاس ْزا انُاحش  ٚناً،  اعخضابت نهخكإٍٚ انزقاافٙ  عٛاَااً ٔانعالقات باٍٛ انةاشد ٔانًضخًا  فاٗ 

 زٛش يٍ األعٛاٌ ، فهٛظ يٍ انقعٕبت سفذ ا خقاس انُضعات انُقذٚات عهاٗ ياا ْإ ؽاةاْٙ 

 ْا . راث فهت بانخ اف انٕٛيٙ ٔفعانٛت بعل انًعٕقاث انخًُٕٚت انغابق ر ش

اَ القاً يٍ ْزِ انًالع اث ا ٔنٛشْا ا حكٌٕ انعالقت بٍٛ انخًُٛت انزقافٛت ٔانخعهاٛى  ياشاً 

عٕٛٚاً ٔي هٕباً ، فانكؾف عٍ عقٛقخٓا بقإسة يٕمإعٛت ٚغاخهضو انقٛااو بخضشبات يٛذاَٛات حكؾاف 

 عٍ عقٛقت انعائذ انزقافٙ ٔانًعشفٙ يٍ انخعهٛى ٔحكهةخّ االقخقادٚت.   

 اإلعشاءاد انًُهغُخ:أهى   صبنضب :
حًزاام انٓااذ) األعاعااٙ  صااشا  ْاازِ انخضشباات انكؾااف عااٍ انخًُٛاات أفااق حعشٚةٓااا يااٍ  -  

صاَاال انًؤعغاااث انذٔنٛااتا ٔانخعهااٛى باعخباااسِ  ٔنااٗ عُافااشْا اإنااٗ صاَاال انااذ م 

 ٔانقغت عهٗ انخٕانٙا. 

عٛاذ ، هاشابهظ ،  ّْٙ انضأٚت ، فابشا حايُاهق حكٌٕ انًضال انضغشافٙ يٍ رالرت   -ف 

ُٚ اإٖ  اام يُٓااا عهااٗ عااذد يااٍ انًؤعغاااث انخعهًٛٛاات انخااٗ حًزاام انًشاعاام انخعهًٛٛاات 
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انزالرت ا األعاعٙ / انًخٕعو /  انضاايعٙ ا ٔفاق  ٔصاٌ  ام يُٓاا قٛاعااً بانٓاذ) انعااو 

 انًغذد نهذساعت . 

اعخغشقج انذساعت انًٛذاَٛت يذة صيُٛت يقاذساْا عاخت ؽإٓس ياٍ  االل هشٚقات انًغاظ  -س 

ُٛت ، ٔانخٙ ًٚكٍ ياٍ  النٓاا حغ ٛات  افات انضٕاَال انبؾاشٚت انً هٕبات االصخًاعٙ بانع

نهخضشبت ، ٔانٕفٕل إنٗ عذد يٍ انخباُٚاث انًققٕدة فٗ انبٛاَااث انًًٛاضة نهًبغإرٍٛ 

 عغل يخغٛشاث يغخقهت يعُٛت . 

حى االعخًاد عهٗ  داحٍٛ  عاعٛخٍٛ فٗ صً  انبٛاَاث ًْا انًالع ت انًُخ ًت يٍ صاَال  -د 

عخًاسة االعخبٛاٌ انخاٗ حاى حقاًًٛٓا نٓازا انغاشك، ٔحكَٕاج االعاخًاسة ياٍ انباعذ ٔا

ا عؤاالً ، حى حقغاًٛٓا إناٗ 47عؤاالً  اؿ بانبٛاَاث األٔنٛت ا 11عؤاالً إنٗ صاَل  36

 عخت بُٕد نكم يُٓا  ْذافّ ٔافخشاماحّ انةشعٛت انًغذدة عهةاً . 

يةااشدة  45قااذاسْا عهااٗ عُٛاات ي PRE-TEST ناعج االعااخًاسة إنااٗ ا خباااس  ٔنااٗ  -ِ 

بكم ؽعبٛت ا راى  ناعج فاٗ يشعهات العقات إناٗ انخغكاٛى ياٍ صاَال عاخت  15بغزٛت ا 

 يخخققٍٛ فٗ عهى االصخًاع ٔانخشبٛت بانضايعاث انًقشٚت ٔانهٛبٛت.

 : انبغذفًٛا ٚهٗ حٕمٛظ نهبٛاَاث األٔنٛت نعُٛت  -ٔ 

 يةشدة بغزٛت.  1200انعذد ا صًانٗ نهعُٛت :  -

يااٍ ا َاااد  600% يااٍ ا صًااانٙا يقابام 50ر إس ا 600انخٕصٚا  عغاال انُاإع :  -

 % يٍ ا صًانٗ ا . 50ا

 يةشدة بكم ؽعبٛت .  400انخٕصٚ  عغل انًٕق  انضغشفٗ نهعًم :  -

 انخٕصٚ  عغل انًشعهت انخعهًٛٛت راث انقهت .  -

  : 50يااٍ ا صًااانٗ ا بٕاقاا  12.5يةااشدة ا 150انًشعهاات األعاعااٛت نهخعهااٛى 

 ِ انًشعهت . يةشدة يٍ انًعهًٍٛ بٓز

  : 212%ياٍ ا صًاانٙ ا بٕاقا  25يةاشدة ا بٕاقا   300انًشعهت انًخٕعا ت 

 هانل.  88يعهى إنٗ صاَل 

  : ٙيااٍ ههباات انذساعاااث  44يااٍ انهٛبٛااٍٛ ،  اصايعٛاا ا عااخار 38انخعهااٛى انضااايع

يٍ ان الف انزٍٚ قنإا ياا ٚضٚاذ عاٍ عاايٍٛ بانضايعات ، ٔقاذ حاى  668انعهٛا 

هانل ٔهانبت نألٔناٗ ٔ  403انُ شٚت ٔانعًهٛت بٕاق   حٕصٚعٓى عغل انكهٛاث

 هانل ٔهانبت نهزاَٛت ا انكهٛاث انعًهٛت ا .   265

حُخًااٗ يع ااى انًةااشداث انبغزٛاات إنااٗ يااا ًٚكااٍ حقااُٛةّ بؾااشائظ ان بقاات انٕعاا ٗ قٛاعاااً  -

نهاذُٚاس  بًخٕعو انذ م انخاؿ بأعشة انًبغٕد ، فٕفاق َٕعٛات انغٛااة ٔانقإة انؾاشائٛت

يةشدة بغزٛت ا حهبٛت يع اى 886% يٍ إصًانٙ انعُٛت ا73.8يقذاسْا  ًٚكٍ نُغبتانهٛبٗ 

عاصاحٓا انخعهًٛٛت ٔانعًهٛت ، ي  األ ز فٙ االعخباس حعذد يقادس اناذ م نُغابت يقاذاسْا 

 يبغٕد/ عشةا.  712% يٍ إصًانٙ انعُٛت ا59.3
 

 : انزحهُم وانزفغُشانُزبئظ األعبعُخ -ساثؼب 
فشدٚخٓااا ٔ هٛخٓااا انٕاقاا  ذاَٛاات إنااٗ انعذٚااذ يااٍ انُخااائش انخااٗ حٕمااظ فااٗ حٕفااهج انذساعاات انًٛ

عٕا  انخاؿ باانخعهٛى ٔفاق َٕعٛخاّ ٔياذٖ االعاخةادة انزاحٛات ٔانًضخًعٛات يُاّ  ٔ  انخًُٕٖ فٗ نٛبٛا

 . نخعهٛى فٗ حغقٛق انخًُٛت انبؾشٚت، ٔفًٛا ٚهٗ حةغٛش نٓزِ انُخائشانخٗ حٕمظ انذٔس انزٖ ٚهعبّ ا

ُاات بقاإسة ي هقاات  ٌ االنخغاااق بااانخعهٛى عاإا  نهخغقااٛم  ٔ نهعًاام قااذ صااا  ٔفااق حااشٖ انعٛ -1

% 7.5مشٔساث اصخًاعٛت ٔنٛظ ٔفقاً باننشٔسة ناذٔاف  راحٛات  انقات ، فقاذ  ٔماظ ياا َغابخّ 
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يٍ إصًانٗ انعُٛت  ٔ انعًم فٗ يضاال انخعهاٛى قاذ صاا  ٔفاق انؾآادة انذساعاٛت ٔعاذو ٔصإد باذائم 

   شٖ . 

%ا ٔنكُاّ 76.3انعُٛات  َٓاا حؾاعش بٕصإد حغٛاش فاٗ يضشٚااث انعًهٛات انخعهًٛٛات ا حشٖ  نهبٛات -2

ٚخغى بانغشعت فٗ عذد ان الف انًقٛذٍٚ بانًشاعم انًخخهةت ٔٚقف عهٗ انعكظ يٍ رنى فٗ َٕعٛت 

ياٍ ماشٔسة عاذو انخضٓٛام ٔاالسحةااع نٛبٛاا األدا  انًُٓٗ ، ٔٚعٕد رنى إنٗ انغٛاعات انخاٗ حخبُاْاا 

انخاااؿ باالنخغاااق إنااٗ حغااعت عاإُاث حًزاام يشعهاات انخعهااٛى األعاعااٗ ، إنااٗ صاَاال بغااٍ ا نااضاو 

 انضٚادة انغكاَٛت ٔانخٕع  فٗ إَؾا  انًؤعغاث راث انقهت . 

حؤ ذ  نهبٛت انعُٛت  ٌ انخعهٛى ٚعذ يعٛاساً رإَٚاً نخغقٛق انًكاَت االصخًاعٛات انًأيٕنات ياٍ ٔصٓات ـ 3

ضاٚااذ حشاصاا  انخعهااٛى  أعااذ دٔافاا  انغااشاال االصخًاااعٗ % يااٍ إصًااانٗ انعُٛاات ا ٔٚخ58.8َ ااشْى ا

% يٍ إصًانٗ انعُٛت  ٌ االَخقاال ياٍ ؽاشٚغت أل اشٖ  عهاٗ يُٓاا ال ًٚكاٍ 68عٛذ   ذ يا َغبخّ 

حغقٛقّ ياٍ  االل انخعهاٛى بؾاكم  عاعاٗ بام حهعال انعٕايام االقخقاادٚت انخافات بًخٕعاو اناذ م 

اً ياٍ صاَال انة،ااث االصخًاعٛات انًخخهةات ،  ًاا انةشدٖ ٔا خغاف انُضعت االعخٓال ٛت دٔساً  عاعٛ

 حهعل عٕايم رقافٛت   شٖ دٔساً  عاعٛاً يخًزهت فٗ انخذٍٚ عهٗ عبٛم انًزال ال انغقش . 

فٗ يضًٕعت حغالالث فشعٛت عٕل انًعٕقاث األعاعاٛت انًخٕاصاذة فاٙ إهااس انعًهٛات انخعهًٛٛات ـ 4

 ٔانًكَٕت نٓا حبٍٛ يا ٚهٗ : 

ُت  ٌ انًقشساث انذساعٛت انخٙ حقذو إنٗ ان انل ال حخإاصٖ يا  يع ٛااث انٕاقا  حشٖ  نهبٛت انعٛ -

انًعاػ يٍ عٛذ ينايُٛٓا ٔال حٓذ) إنٗ إعذاد حغٛش اصخًااعٙ َإعٗ إناٗ األفنام ، فقاذ   اذ 

ا  ٌ % يٍ إصًاانٙ انعُٛات ا ٚخش اضٌٔ فاٗ انًشعهات االبخذائٛات ٔانكهٛااث انُ شٚات 76.2يا َغبخّ 

انًقشساث، عٕا  يٍ عٛذ انكى  ٔ انكٛف نكٗ حخًاؽٗ ي  قاذساث  غٛٛش يع ىُْاال عاصت ياعت نخ

ان انل يٍ َاعٛت ٔعاصخّ انةعهٛت نهزقافات ياٍ َاعٛات راَٛات، ٔاألْاى ياٍ رناى ٔصإد َغابت يقاذاسْا 

حاشٖ  ٌ ُْااال عاصات إناٗ َةاٗ ٔإنغاا  بعال انًإاد انذساعاٛت انبغاذ % يٍ إصًانٗ عُٛات 39.7

شاعم حعهًٛٛت  ٔ حغٕٚهٓا إناٗ يؤعغااث اصخًاعٛات   اشٖ  انًغااصذ عٕا  عٍ هشٚق َقهٓا إنٗ ي

 ٔانُٕادٖ ٔاألعشة  ٚناً . 

 ٌ هشق انخذسٚظ انخٙ حخى يًاسعخٓا يا حضال حعبش عٍ حقهٛذٚت يؾْٕت ٔال حذف  إناٗ انخ إٚش  -5

 ،  يااانبغاذ% ياٍ إصًاانٙ عُٛات 61.9انزاحٙ نه انل ،  ٔ عخٗ نألعخار ، ٔحًزم رنى فًٛا َغبخّ 

عٍ يةشداث رنى ٔدالالحّ فقذ حًزهج عغل يذٖ فاعهٛخٓا ٔحشحٛل حأرٛشْا عهاٗ األدا  اناز٘ ٚقإو 

بّ األعخار بذ اً يٍ انًشعهت األٔنٗ عخٗ انخعهٛى انضايعٙ ٔانز٘ ٚؤ ذ بًاا ال ٚاذع يضااالً نهؾاى  ٌ 

عاااو إنااٗ انخهقاٍٛ ْاإ األعاعااٙ األعااهٕف األعاعاٙ ٔان شٚااق األيزاام نخغقٛااق َخاائش إٚضابٛاات آ ااش ان

صاَال عاذو اعااخخذاو انٕعاائم انخعهًٛٛات عاإا  انخقهٛذٚات  ٔ انغذٚزات ٔ افاات فاٙ انكهٛااث انُ شٚاات 

ٔانًاذاسط انزإَٚاات انُ شٚات  ٚناااً ، با ماافت إنااٗ عاذو ٔصاإد يقاشس دساعااٙ ٔاماظ ٔيخاإاصٌ 

ٔراث إهاس فكشٖ فٗ يع ى انخخققاث انعهًٛت ا عٕا  انُ شٚت  ٔ انعًهٛت ا عاالٔة عهاٗ عاذو 

اعخغالل انضيٍ انًخقـ نألدا  انًُٓٙ عٕا  انغقـ انذساعٛت  ٔ انًغامشاث عٛذ ٚن ش 

انبعل إنٗ " انٓذسصة " دا م عضشاث انذساعت بعٛاذاً عاٍ انًاادة انعهًٛات ،  ياا انُخاائش انذساعاٛت 

% يٍ إصًانٙ انعُٛت  ٌ عًهٛات انخقٛاٛى 41.3فقذ ا خهةج انشلٖ عٕنٓا ، عٛذ حشٖ َغبت يقذاسْا 

يعباشة عاٍ انًغاخٕٖ انغقٛقاٙ نه انال، عإا  ياٍ  االل عاذو انقاذسة عهاٗ فاٛانت األعا،هت نٛش 

بقٕسة يٕمٕعٛت  ٔ عٍ هشٚق انشبو بٍٛ انعالقاث االصخًاعٛات ٔعالقااث انعًام ، بًُٛاا ٚاشٖ 

% يٍ إصًانٙ انعُٛات  ٌ يغاأنت انخقٛاٛى حاخى بقإسة إٚضابٛات ٔٚغكًٓاا انناًٛش األ القاٙ ، 26.8

 % ال ًٚكُٓا انخغذٚذ .  31.9يقذاسْا ٔرنى يقابم َغبت 

يٍ  الل حغالالث فشعٛت راث فهت بانقذسة عهٗ حكٍٕٚ عالقاث اصخًاعٛات عإا  اياٍ  االل -6

االنخغاق بانخعهٛى  ٔ انعًما بئعذٖ انًؤعغااث انخعهًٛٛات   اذث  نهبٛات انعُٛات عهاٗ  ٌ انخعهاٛى ياٍ 
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عالقاث اصخًاعٛت صذٚذة نانباً يا حأ ز   الل االنخغاق  ٔ يٍ  الل انعًم قذ عاعذْى عهٗ حؾكٛم

% يٍ إصًانٙ انعُٛت ا ٔنكٍ حخخهف 83.8صٕاَل نٛش سعًٛت حخةاعم بٓا ي  انعالقاث انشعًٛت ا

ْاازِ انعالقاااث يااٍ عٛااذ دسصاحٓااا  ٔ  ؽااكانٓا، ٔال ٚغكًٓااا باننااشٔسة انعًاام  ٔ انخعهااٛى  ًغاإس 

ٗ َةاظ ا هااس   اذث  نهبٛات انعُٛات  عاعٙ نهخةاعم االصخًاعٙ انٕٛيٙ عٛذ حخذا م يا  ياش، ٔفا

% يٍ إصًانٙ انعُٛت انخٗ حعًام ا 66.0عذو ٔصٕد فشاعاث اصخًاعٛت ٚكٌٕ يقذساْا انًُٓت ا

ٔنكااٍ ٚخخهااف األيااش عُااذيا ٚخقاام بااان الف عٛااذ   ااذث األنهبٛاات  ٌ انعالقاااث ابااٍٛ انًبغاإد 

انغانل إنٗ عذٔد انقاشاع، ٔصيٛهّ بانًذسعت  ٔ انكهٛتا حغًم هاب  انًُافغت، ٔنكُّ ال ٚشقٗ فٙ 

حغقٛااق يعااذالث  عهااٗ يااٍ انااذسصاث ٔ ٚناااً فااٗ يااذٖ انقااذسة عهااٗ ا خغاااف عالقاااث صذٚااذة ياا  

انضيال ، ٔفٗ عؤال عٍ هبٛعت انعالقت بٍٛ يةشداث انعُٛات ٔا داسة اعإا   اَاج إداسة يذسعاٛت 

ٍٛ اال ااخال) فااٙ  ٔ عاياات فااٗ يشعهخااٙ انخعهااٛى األعاعااٙ ٔانزااإَ٘  ٔ إداسة  هٛاات  ٔ صايعااتا حباا

انذسصت عغل انًشعهت انخعهًٛٛت ، فةٗ يشعهخٙ انخعهٛى األعاعاٙ ٔانزاإَ٘ ٚةاشك األدا  انًُٓاٙ 

عالقت صبشٚات ٔيهضيات ٔحاذأل ٚإيٗ  عٛاَااً يا  اسحبااه رناى بأًَااه ؽاعٕسٚت يخُٕعات ،  ياا فاٗ 

اسة حخٕاصاذ فقاو يشعهت انخعهٛى انضايعٗ فئٌ انعالقات باٍٛ انًبغإد اعإا  هانال  ٔ  عاخارا ٔا د

فٗ بذاٚت انعاو انذساعٗ يٍ  الل انؾا،ٌٕ ا داسٚات ٔفاٗ آ اش انعااو انذساعاٗ ياٍ  االل انؾا،ٌٕ 

% يٍ إصًانٗ انعُٛت راث انقهت ا ٔٚخٕقف األيش بعذ رنى عهاٗ ياا إرا 84انخافت بااليخغاَاث ا

  اَج ُْاال يٕاقف فشدٚت  ٔ باألعشٖ يؾكالث اصخًاعٛت يٍ عذيّ . 

 ٌ انعالقاات بااٍٛ األعااخار ٔان اناال فااٗ يخخهااف انًشاعاام انخعهًٛٛاات انبغااذ ت عُٛاات   ااذث  نهبٛاا-7

حُ ٕٖ عهٗ صاَل ان اعت، ٔنكٍ ال ٚأحٙ رنى ٔفقاً نعالقاث حشبٕٚت عقٛقٛت ياٍ صاَال األعاخار  ٔ 

% 66.7عهٗ األقم ا َ ٕا  عهٗ عًهٛت يخٕاصَات ياٍ انخةاعام االصخًااعٗ ٔانعالقااث انًأيٕنات ا

ُاات ا ٔٚخأ ااذ يااٍ  ااالل انغاإاساث ياا  انعُٛاات  ٌ رًاات  اإ) مااًُٗ يااٍ صاَاال يااٍ إصًااانٗ انعٛ

، ابٛاات عهااٗ ان اناال يااٍ صاَاال األعااخاران اناال ٔيقاباام إنقااا  يغاا،ٕنٛت عااذو ٔصاإد عالقاات إٚض

فاالحٓاياااث يخبادناات َ ااشاً نًااا ٚغكًٓااا يااٍ سٔابااو  افاات بااانخقٛٛى  ٔ انخةاعاام دا اام عضااشاث 

قات  ٚنااً فاٗ يشعهات انذساعااث انعهٛاا عٛاذ   اذ ياا َغابخّ انذساعت، ٔفٗ ْزِ ا هااس حغاٛش انعال

ا،  ٌ انعالقاات بااٍٛ األعااخار  ٔ 44% يااٍ إصًااانٗ انعُٛاات راث انقااهت ، اانعااذد ا صًااانٗ 72.7

ان اناال حغًاام هاااب  انُةاااق االصخًاااعٗ يااٍ صٓاات ٔانًقااهغت انخافاات يااٍ صٓاات راَٛاات ٔانخاإ) 

ك نهغقإل عهاٗ انًاصغاخٛش  ٔ اناذ خٕساِ اننًُٗ يٍ انخأ ش انضيُٗ عٍ انغذ انضيُاٗ انًةخاش

يٍ صٓت رانزت ،  يا يٍ صاَل االعاحزِ راث انقهت فٛشٌٔ  ٌ انعالقت إٚضابٛت حًاياً ٚغكًٓا انع ا  

انعهًٗ ٔانعًم عهٗ  هق صٛم   ادًٚٗ صذٚذ ًٚكُّ يٕافهت انًغٛشة انخعهًٛٛت ، ٔحخنًٍ انعالقت 

،اات حااذسٚظ فعااال عااٍ هشٚااق حُؾاا،خّ انعهًٛاات حقااذٚى إعاآاياث فعاناات فٛااٗ عاابٛم حكاإٍٚ عناإ ْٛ

 ٔحكُّٕٚ انخشبٕٖ ٔانزقافٗ . 

  ذث  نهبٛت انعُٛات  َٓاا حؾااسال فاٗ فاُاعت انقاشاساث انخافات بانعًهٛات انخعهًٛٛات ياٍ  االل -8

% ياٍ إصًاانٗ 82.0انًؤحًشاث انؾعبٛت انخٗ ح شط يخخهف انقناٚا ، فقاذ حًزام رناى بًاا َغابخّ 

انقناااٚا ياصانااج حخقاام بًغااائم ْايؾااٛت يااٍ ٔصٓاات َ ااش  نهبٛاات ْاازِ  انعُٛات ، إال  ٌ يع ااى ْاازِ

يةشدة بغزٛت ا عٛذ حخقم فٗ األعاط باألبُٛات  1104% يٍ إصًانٓا انبانغ عذدْا 58.4انُغبت ا

ٔاألياإس انًانٛاات ٔانًٕافااالث دٌٔ انخ ااشق إنااٗ  ٛةٛاات انٕفاإل إنااٗ يُاقؾاااث عاإل انٕعااائم 

عهًٛٛت بقٕسة صزسٚت ، باذ اً ياٍ  ًْٛات إعاذاد انًعهاى  ٔ ٔما  انضذٚذة انالصيت نخعذٚم انعًهٛت انخ

 مٕابو نهخٕظٛف ٔانخؾغٛم بانًؤعغاث انخعهًٛٛت بًخخهف يشاعهٓا . 

عهٗ انشنى ياٍ  ٌ عًهٛات انخزقٛاف انازاحٗ نهةاشد حُ إٖ عهاٗ ٔعاائم عذٚاذة باذ اً ياٍ األعاشة -9

األداة األعاعٛت نبهٕسة ْزا انخزقٛف  ٔانًغضذ عخٗ ٔعائم ا عالو إال  ٌ انخعهٛى ٔينايُّٛ ٚعذ ْٕ

ٔإع ائّ فةت انضًاعٛت، فٕفق ْزِ انضًاعٛت حخغقق انخًُٛت انزقافٛات، ٔانبؾاشٚت عايات، ٔنًاا  ااٌ 



 د. ؽكشٖ عبذ انًضٛذ فابش                                                                      انخعهٛى ٔانخًُٛت انغائبت        

 و2014انُٛم نهذساعاث ٔانبغٕد ـ انعذد األٔل ـ ُٚاٚش يضهت ٔادٖ 

 

119 

انخعهٛى فٗ انًضخًعاث انعشبٛت ٚعاَٗ يٍ يؾكالث عهٗ َغٕ يا عبق ر شِ، فئٌ يا ُٚبغٙ ا ؽااسة 

ا قهًٛٛات ٔانعانًٛات ٚعاذ ْإ انًقٛااط انًٕمإعٙ إنّٛ ُْا  ٌ ا خغاف ا دساال بانقناٚا انًغهٛت ٔ

نضااذٖٔ انخعهااٛى  ٔ عائااذة انخًُاإ٘ بعٛااذاً عااٍ انًؤؽااشاث انكًٛاات انخافاات بعااذد انًقٛااذٍٚ ٔ زافاات 

انةقاإل انذساعااٛت ٔانخٕصٚعاااث انًخُٕعاات ، بًعُااٗ آ ااش  ٌ انُ اااو انزقااافٗ انعاااو حخنااظ يعانًااّ 

ًؤؽاشاث األعاعاٛت انخاٗ حعكاظ انعالقات باٍٛ ٔيذٖ يغاًْت انخعهٛى فٗ فاٛانخّ ٔفاق عاذد ياٍ ان

 .خعهٛى ٔانخًُٛت عهباً  ٔ إٚضاباً ان

فٗ مٕ  ْازِ انغقاائق عأناج انخضشبات انًٛذاَٛات انكؾاف عاٍ دسصات َٔإع ا دسا ااث انخافات 

بانًغٛو االصخًاعٗ فاٗ فإسحّ انبُائٛات ، ٔيغاخٕٚاحّ انًغهٛات ٔا قهًٛٛات ٔانعانًٛات ، ٔرناى عاٍ 

انقنااٚا انخاٗ ٚعاذ  ام يُٓاا يؤؽاشاً يٕمإعٛاً  صاشا  عًهٛات حقٛاٛى انُااحش  هشٚق حغذٚذ عذد يٍ

انزقافٙ فٗ فٕسحّ انُٓائٛت ٔانٕقٕ) عهٗ انعائذ انًعشفٗ انُااصى عاٍ يعاذالث ا َةااق انعااو فاٗ 

بٓازِ انقنااٚا عغال انضاذٔل  . ٔقذ صاا ث َخاائش انذساعات فًٛاا ٚخقامخقادٚت انًانٛتفٕسحّ االق

 : انخانٗ
 

  (12) عذول سلى

 َىضح ادساكبد انؼُُخ نهمضبَب انًحهُخ واإللهًُُخ وانؼبنًُخ 
 األوضبع اإلدساكُخ                 و 

 َىع انمضبَب ويىضىػبرهب 
 يالحظبد ال َؼشف% َؼشف%

    انمضبَب انًحهُخ انهُجُخ :  1

 َزشكض اإلدسان نذي األعبرزح .  63.2 36.8 ربسَخ االحزالل اإلَطبنٍ نهُجُب  

 َزشكض اإلدسان نذي األعبرزح .  66.8 33.2 ربسَخ انضىسح انطالثُخ انهُجُخ أ

  42.2 57.8 إػالٌ عهطخ انشؼت وربسَخه ة

  70.7 29.3 انذول انًغبوسح عغشافُبً  ط

  24.1 75.7 ػذد انغكبٌ اإلعًبنٍ)نُجُىٌ فمظ( د

 رزح . َزشكض اإلدسان نذي األعب 73.7 26.3 ػذد انشؼجُبد انهُجُخ  هـ

انًجووبساح األونووً نًُزخووت انكووشح ثكوو ط  و

 األيى وربسَخهب. 

 َزشكض اإلدسان نذي انطالة انزكىس  56.6 43.4

    انمضبَب اإللهًُُخ :  

 َزشكض اإلدسان نذي اعبرزح انغبيؼخ فمظ  97.0 3.0 يشكهخ داسفىس وانزذخم انذونٍ أ

  100 0 سئُظ انىصساء انًصشٌ وانزىَغٍ  ة

 َزشكض اإلدسان نذي األعبرزح  85.5 14.5 غ انغغشافٍ نغًهىسَخ انغُغبلانًىل ط

 اإلدسان نذي أعبرزح انغبيؼخ فمظ .  94.7 5.3 ػذد دول االرحبد األفشَمٍ  د 

 اإلدسان نذي أعبرزح انغبيؼخ فمظ .  98.4  1.6 يكبٌ يُظًخ انًؤرًش اإلعاليٍ  هـ

 اإلدسان نذي أعبرزح انغبيؼخ فمظ.  977.1 3.9 صشاػبد انحذود ثٍُ انذول انؼشثُخ  و

    انمضبَب انؼبنًُخ:  

  92.9 7.1 عُخ انؼذواٌ األيشَكٍ ػهً نُجُب أ

 اإلدسان نذي أعبرزح انغبيؼخ فمظ .  96.2  3.8 انًكبٌ انغغشافٍ نًغهظ األيٍ انذونٍ  ة

  100 0 ربسَخ إَشبء انىحذح األوسثُخ وػًهزهب  ط

 اإلدسان نذي أعبرزح انغبيؼخ فمظ  98.0 2.0 وثبكغزبٌ انصشاع ثٍُ انهُذ د

 َزشكض اإلدسان فً األعبرزح  90.3 9.7 انضغىط انذونُخ ػهً عىسَب  هـ

 َزشكض اإلدسان فٍ األعبرزح فمظ  94.5 5.5 انزغشثخ انُبثبَُخ فٍ انزًُُخ  و

ٚضااص  ًْٓاا فاٗ انُقااه ٔبانُ ش إناٗ انبٛاَااث انإاسدة ًٚكاٍ يالع ات انعذٚاذ ياٍ انغقاائق ًٚكاٍ إ

 :انخانٛت

نٛاااف ا دسا اااث انخافاات بًع ااى انقناااٚا نااذٖ ان ااالف عاإا  انًغهٛاات يُٓااا  ٔ ا قهًٛٛاات  -1

ٔانعانًٛت ٔعٕا   اَج حاسٚخٛت  ٔ يعافشة ، ٔ زا عٕا   اَج صغشافٛت  ٔ عٛاعٛت ، ٔال ٚعإد 

اه باٍٛ انخعهاٛى فاٗ رنى  ًا ٚشٖ انبعل إنٗ انخخقاـ انعهًاٙ نه انال إرا عهًُاا ياذٖ االسحبا
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 ٓذ) حًُٕ٘ ٔإَغاَٙ ، ٔبُةظ انًُ ٕس ال ًٚكٍ سدِ بقٕسة ي هقت إناٗ  نٛبٛا ٔعًهٛت انخزةٛف

يا حخنًُّ انًقاشساث انذساعاٛت راث انزقافات انعايات انخاٙ ٚذسعآا ان االف بام ًٚكاٍ سدْاا إناٗ 

اناز٘ ٚخًاؽاٗ يا  يُ ٕيت يخكايهت ، بذ اً يٍ ان انل ٔانخذَٙ فاٗ دافعٛخاّ َغإ انخزقٛاف انازاحٙ 

انقناااٚا انًغٛ اات بااّ عخااٗ عاناات اناليباااالة انخااٙ حُ اإ٘ عهٛٓااا انة،اااث االصخًاعٛاات بذسصاات  ٔ 

بأ شٖ ، ٔحخضاٚذ االَخقاداث راث ا هاس انًعشفٗ ُْا إرا حى انشبو بٍٛ ْازِ انًعاادالث انًخذَٛات 

 األعشٚت . َٕٔعٛت انغٛاة انًادٚت ٔيذٖ إؽباع انغاصاث عغل يخٕع اث انذ م انةشدٚت ٔ

 ٌ ْزِ انُخائش حؤ ذ انخهم انٕظٛةٗ دا م انعًهٛت انخعهًٛٛت ٔيةشداحٓا ٔانازٖ ٚاؤرش عاهبٛاً ،   -2

ٔبقٕسة عادة ، عهٗ انًغااساث انخًُٕٚات فااأليش ياا ٚاضال بعٛاذاً عاٍ يقإالث انخًُٛات انبؾاشٚت 

عشفاٗ ، ٔبُاا  عهٛاّ قٛاعاً بانخعهٛى ، ٔانٕٓة ياصانج حخضاٚذ بٍٛ انذا م ٔانخاسس قٛاعااً بًاا ْإ ي

ًٚكٍ انخأ ٛاذ عهاٗ  ٌ َٕعٛات انخعهاٛى انخاٗ حاخى يًاسعاخٓا فاٗ عاصات إناٗ إعاادة َ اش عإا  ياٍ 

صاَل انقائًٍٛ عهٛٓا  ٔ انًخ و االصخًاعٗ راث انقهت بقُاعت انقشاس ، ٔٚخضاٚذ ْزا انً هال 

ةشداث انخعهٛى إرا حى انشبو بًضًٕعت انًعٕقاث انخٗ  ؾف عُٓا إصاباث انًبغٕرٍٛ ٔانخافت بً

 بذ اً َى انًقشساث عخٗ انعالقت بٍٛ األعخار ٔان انل .   

 ٌ ْااازِ انُخاااائش حخضاٚاااذ يعاااذالحٓا بقااإسة إصًانٛااات إرا حعهقاااج فقاااو باااان الف ، فًع اااى  -3

 اااث حش ااضث نااذٖ األعاااحزة يقاباام حضاٚااذ ا دساال نااذٖ ان ااالف انااز ٕس بًااا ْاإ ْايؾااٗ اا دس

ٔٚخنظ رنى يٍ  الل حش ض بعال ا دسا ااث ناذٖ  عااحزة  ٚشحبو بكشة انقذو عهٗ عبٛم انًزال

انضايعت دٌٔ عٕاْى يٍ  عااحزة انًشعهات انخعهًٛٛات األ اشٖ ٔفاق حاأرٛش ا ٚذٕٚنٕصٛات انعًهٛات ا 

يةااشداث انغٛاااة انٕٛيٛاات ٔسٔحُٛٛخٓااا ا  افاات عُااذيا حخقاام انقناااٚا بًااا ْاإ عااانًٗ ، ٔبااُةظ 

 الل انغٕاساث  ٌ األبعاد األعاعاٛت بٓازِ انقنااٚا انًُ ٕس حخضاٚذ عذة رنى عهباً إرا احنظ يٍ 

نٛااش ٔامااغت نااذٚٓى حًاياااً إنااٗ صاَاال االفخقاااس انًهغاإظ نهخغهٛاام انًٕماإعٗ  ٔ االبخكاااسٖ ، 

فانزقافت انخافات بٓازِ انقنااٚا حخش اض فًٛاا ٚعاش) بزقافات انغاًاع دٌٔ انزقافات انًقاشٔ ة عاالٔة 

األنةااظ انًغاخخذيت فاٗ انغاذٚذ عاٍ يع اى ْازِ عهٗ يا ٚغٛو بٓا يٍ اَةعانٛت حخضهٗ يٍ  الل 

 انقناٚا . 

 َّ يٍ ان بٛعٙ  ٌ حخضاٚاذ يعاذالث ا دساال بقإسة َغابٛت فًٛاا ٚخاخـ بانقنااٚا انًغهٛات  -4

ٚعاإد رنااى يااٍ ٔصٓاات َ ااش ْاازا ٔحخااذسس فًٛااا بعااذ َغاإ األ ااشٖ ا قهًٛٛاات ٔانزانزاات انعانًٛاات ، ٔ

  ٌ ْازا ٚاذنم ياٍ ٔصٓات   اشٖ إناٗ يغهٛات عهٗ حغهغم انًغاٛو االصخًااعٙ نهةاشد ، إال انبغذ

انعًهٛت انخعهًٛٛت ٔعذو اَةخاعٓا عهٗ انخاسس ،  افت فاٙ انخخققااث انُ شٚات ،  ًاا ٚباشٍْ 

بقاإسة يٕاصٚاات عهااٗ االعااخخذاو انًؾاإِ نهخقُٛاااث انغذٚزاات بااذ اً يااٍ يؾاااْذة ٔيخابعاات انقُاإاث 

هااٗ يخاهباات انغشائااض فااٗ  نهاال انةنااائٛت ٔانًٛاام َغاإ انبااشايش االعااخٓال ٛت ، انخااٗ حعخًااذ ع

األعٛاااٌ عخااٗ عااذو االعااخةادة انًعشفٛاات يااٍ راإسة االحقاااالث انًخش ااضة فااٗ ؽاابكت انًعهٕياااث 

انذٔنٛاات ا ا َخشَااج ا ٔاالحضاااِ بٓاازِ االعااخخذاياث  ٚناااً إنااٗ انزقافاات االعااخٓال ٛت ٔاالَااذياس 

 انًؾِٕ فٗ سٔط انعقش .  

ٙ انًضخًعاث انعشبٛت ، فُٓاال انعذٚاذ ياٍ اناذٔل ال حخخهف انغانت انشاُْت عٍ يا ْٕ عائذ ف -5

انخٗ حعاَٗ يٍ  صيت انًعشفت بؾكم   زش عذة ، ٔبانخانٗ فئٌ ْزا انضض  يٍ انعانى فٗ عاصت إنٗ 

إعذاد فذيت رقافٛت إٚضابٛت يٍ  الل سعى اعخشاحٛضٛاث صذٚاذة ألَ ًخٓاا انخعهًٛٛات ٔانزقافٛات ، 

انخكاياام الرقااافٗ ٔحبااادل انخبااشاث ٔانكاإادس  بنااشٔسة ٔٚااشحبو األيااش يااٍ ٔصٓاات ْاازا انبغااذ

اَ الًق يٍ حٕعذ ان شٔ) ٔانخغذٚاث ، بًعُٗ آ ش  ٌ رًت عاصت يهغت نُ ش  يًٛت حُ هق ياٍ 

 حاسٚخ ٔعامش انًضخًعاث انعشبٛت ٔانًؤ ذ ألصياحٓا انبُائٛت فٗ فٕسحٓا انؾايهت . 

و انخشبإٖ انخعهًٛاٗ فااٗ ٚبقاٗ انقإل  ٌ فااٛانت بعال انعُافاش انًكَٕاات نشعاى آنٛات نهخخ ااٛ

 .  شٔعاً ٔانخضاياً عهًٛاً ْٔزا يا ُٚخقم إنّٛ انبغذمٕ  يخ هباث انخًُٛت ٚعذ  يشاً يؾ
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هجوبد انزًُُوخ انجشوشَخ "وعهوخ : َحى آنُخ نهزخطوُظ انزشثوىٌ / انزؼهًُوٍ فوٍ ضوىء يزطخبيغب 

 :  َظش"

اَٛت انُٕٓك بانعًهٛات إيكاألٔماع انغٛاعٛت ٔاالقخقادٚت بانًضخًعاث انعشبٛت حؤ ذ يع ٛاث 

هضو حهبٛت عاذد ، إال  ٌ ْزِ ا يكاَٛت حغخا فٙ انخًُٛت انبؾشٚت ٔانًغخذايتانخعهًٛٛت ٔحةعٛم يغاًْخٓ

 ٌ  ً  ٔيؤعغاحّ انًخخهةت ، فال ؽىصاَل انةشد ٔدٔافعّ  ٔ يٍ قبم انًضخ يٍ انً انل عٕا  يٍ

خًُٛاات انخااٙ حخًاؽااٗ ياا  اٜيااال انقااذسة عهااٗ اعااخزًاس س ط انًااال االصخًاااعٙ حعااذ  ٔل ؽااشٔه ان

انخًُٕٚت انًغهٛت ٔحعكظ االعخضابت انًٕمٕعٛت نهخغٕالث انعانًٛت انخٙ فنشث ماشٔسة إع اا  

 األٔنٕٚت انققٕٖ نهخ ٕٚش انًعشفٗ.

كاإٌ يااٍ ، ٔانخااٗ حخٔبُااا  عهٛااّ ٚغااأل انبغااذ ُْااا حغذٚااذ آنٛاات نهخخ ااٛو انخًُاإ٘/ انخعهًٛااٙ

، ش انعًام فاٗ يضاال انخًُٛات انبؾاشٚتَقاذو ياٍ  الناّ يعااٚٛ ،  ٔنًٓاايذ هٍٛ  عاعٍٛٛ ٔيخالصياٍٛ

ٚهاٗ راًَٛٓا ٚٓخى بخقذٚى بعل انًقخشعااث انناشٔسٚت ٔانقابهات نهخ بٛاق فاٗ يضاال انخعهاٛى ، ٔفًٛاا 

 :عشك يخخـ نٓزٍٚ انًذ هٍٛ

 يؼبَُش انؼًم فً يغبل انزًُُخ  : -1

و بخغذٚذ انؾشٔه األعاعٛت انالصو رًت احةاق عهٗ  ٌ حكايم بشايش انخًُٛت انبؾشٚت ٔيذاِ ٚشحب

هخـ ْاازِ انؾااشٔه فااٗ انُقاااه ، ٔحااخضخًاا  ٔيؤعغاااحّ ، صًاعاحااّ ٔ فااشادِحغقٛقٓااا يااٍ صاَاال انً

 :اٜحٛت

، ٔال ٚقخقش انًال انعاو ُْا عهٗ يا ْٕ يادٖ راث فهت عهٗ انًال انعاومشٔسة انغةاظ  -  

 . ٕعٓا  ٔ يقذسْا األعاعٙٚاً  اٌ َبانُقٕد بم ٚخكٌٕ يٍ انًٕاسد االقخقادٚت انًخاعت  

احخار عذد يٍ انقشاساث حغخٓذ) انقانظ انعاو نكافات ؽاشائظ انًضخًا  ٔيؤعغااحّ ٔرناى   -ف 

، ٔٚاأحٙ رناى ياٍ  االل  هااس انًغهاٗ إناٗ ا هااس انؾاايميٍ  صم االَخقاال بانخًُٛات ياٍ ا

 . انغظ االصخًاعٙ بانقناٚا انعايت انغٕاس انعقالَٙ انُاصى يٍ

نهةاقذ ٔانٓذس انًااد٘ ٔانبؾاشٖ ٔانضيُاٙ عهاٗ  ٌ ٚكإٌ رناى بقإسة يٍ انًٓى انخقذ٘  -س 

ٔإعذاد ٔعٗ عاو ْااد) إناٗ يُعاّ  ٔ انخقهٛام ، فشٚغت ٔيهضيت يٍ  الل قٕاٍَٛ يكخٕبت 

يُّ يا  يكٍ رنى ، فبذ اً يٍ نشط قٛى راث عالقت باالعخٓالال عغال انغاصات انةعهٛات عخاٗ 

 ااالل إداسحااّ يااشٔساً بانغااذ يااٍ ْضااشة  انعًاام عهااٗ ا خغاااف انٕقااج  قًٛاات اصخًاعٛاات يااٍ

 . خًُٛت انبؾشٚت حنافش  افت انضٕٓداألديغت حغخهضو ان

افاات األصٓااضة ٔانٓٛ،اااث َخاصٛاات  ًااا ٔ ٛةاااً يااٍ صاَاال  ا سفاا  يعااذالث األدا  ٔصٚااادة  -د 

، ٔعٕا  اسحبو األيش بغٛاعت انخٕظٛف ٔانخؾغٛم ٔحعاذٚهٓا  ٔ احقام باانخ ٕٚش ٔانًؤعغاث

انخُ ااٛى ُْااا ٚهعاال دٔساً  ٔ حعهااق بئدياااس بعاال األصٓااضة  ٔ حةكٛكٓااا فاائٌا داس٘ ٔانةُااٙ  

 .  يغٕسٚاً 

انقائًاات عاإا  ًؾااكالث انٔحغاام انخًُٕٚاات غاصاااث انانشقااٗ باألَؾاا ت انًخاعاات نكااٙ حهبااٗ  -ِ 

، ٔٚشحبو بزنى حةعٛم انقاذسة عهاٗ انع اا  باذالً ياٍ انقاذسة انًخُاْٛات انخاسٚخٛت  ٔ انًعافشة

 دٚت . عهٗ األ ز ٔفق َضعت فش

االْخًاو بانخًُٛت فٙ عانخٓا انكٛةٛت بذالً يٍ اقخقاسْا عهاٗ ياا ْإ  ًاٙ ٚكإٌ فاٙ انعاادة  -ٔ 

يضٚةاً ، فانخًُٛات حغاخهضو  ٌ ٚكإٌ ا َخااس َٕٔعٛخاّ   زاش ياٍ االعاخٓالال ٔ ؽاكانّ ، بًعُاٗ 

عت ، فشدٚات آ ش عُذيا حشحبو انغٛاة االصخًاعٛت بزقافت اعخٓال ٛت دانات عهاٗ هًٕعااث عاشٚ

فاائٌ ، ناٗ ان ااشٔ) انبُائٛات انُٕعٛات  ٔ ا يكاَاااث انةعهٛات نإلَخااس ًاعٛات ، دٌٔ انُ اش أص

 رنى ٚعُٗ االحضاِ انغشٚ  َغٕ يضٚذ يٍ انخخهف ٔنٛظ فقو انضشٖ فٙ انًكاٌ . 

حًُٛاات االحضاااِ بانغااهٕال انةااشد٘ َغاإ االعااخقالنٛت يااٍ  ااالل بهاإسة انذافعٛاات انزاحٛاات نهعًاام  -ص 

بخكاس بذالً ياٍ انغاهٕ ٛاث انةشدٚات ٔانضًاعٛات انخاٗ حشعاخ ا حكانٛات، ٔا َخاس ٔا بذاع ٔاال
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ال حعُٗ عهٗ ا هالق إنقا  عل  حغقٛقٓا عهٗ صًاعت دٌٔ   اشٖ  نخًُٛت  ً هل عٛاحٙ فا

 ٔال عهٗ  فشاد دٌٔ عٕاْى بم حقف عهٗ انعكظ يٍ رنى حًاياً . 

األٚاذ٘ انعايهات بًخخهاف ، فخ إٚش عقذ دٔساث حذسٚبٛت بًخخهف انًؤعغااث راث انعالقات  -ط 

انق اعااااث االقخقاااادٚت ألٌ عًهٛااات انخ ااإٚش يخغش ااات ب بٛعخٓاااا ٔفاااق انً انااال انخًُٕٚااات 

 ذائًت . انًخضذدة ٔان

 انًمزشحبد انخبصخ ثًغبل انزؼهُى :  -2

فاٗ مإ  ٍ  صام ح إٚش انخعهاٛى فاٗ انًضخًعااث انعشبٛات حخهخـ انؾشٔه انقابهات نهخ بٛاق يا

 نٛت :  قٕفٛخٓا فٙ انُقاه انخا

 حالفٗ    ا  انخٕع  نٛش انًغغٕف ٔبقةّ  افت فٗ انًؤعغاث انخعهًٛٛت انقائًت .  -  

عذو انغًاط بئَؾا  يؤعغاث حعهًٛٛت صذٚذة  ٔ يؤعغاث حعهًٛٛت  افت إال بعاذ  ٌ ٚاخى  -ف 

  ز اننًاَاث انكافٛت عهٗ  َٓا عٕ) حقذو َٕعاً يٍ انخعهٛى  سقٗ ٔاالبخعاد عاٍ األناشاك 

 . بخٓا يشاقبت دقٛقت ٔفاسيتي  يشاقانشبغٛت 

م يااٍ انًشعهاات انزإَٚاات انعًاام عهااٗ ا خؾااا) قااذساث ان ااالف انًخقااذيٍٛ نالنخغاااق بكاا -س 

،  افت انةشدٚت ٔقٛاط االعخعذاد انزاحٙ ، ٔٚخى رنى يٍ  الل انكؾف عٍ انًٕٛلٔانضايعٛت

ٔ ٌ إيكاَٛت انغقٕل عهٗ دسصاث  عهٗ قذ حشحبو ب شٔ)  افت بان انال  ٔ بأعاشحّ  ٔ 

 بعًهٛت انخقٛٛى راحٓا . 

،  افاات بئعااذاد انًعهااى ، فباعااخزُا  حأْٛاام انًااذسط حشبٕٚاااً يااٍ  ااالل دٔساث حذسٚبٛاات -د 

ٌ إناٗ ْازِ ياٍ األعااط الباذ ٔ ٌ ٚخنا  اٜ اشٔ انًذسعٍٛ انغافهٍٛ عهٗ يؤْم حشبٕ٘

ت انخقٛااٛى انااذٔساث ٔفااق صااذأل صيُٛاات يغااذدة ٔٚكاإٌ انًااذسط فااٙ َٓاٚخٓااا  امااعاً نعًهٛاا

 . ٗ ْزِ انذٔساث  عذ يغٕناث حعُّٛٛ، عهٗ  ٌ ٚكٌٕ انغقٕل عهٔانؾةٕ٘ يعاً  انخغشٚش٘

إعادة انُ ش فٙ ؽشٔه انقبٕل بانذساعاث انعهٛا بانضايعاث ، فعهٗ اناشنى ياٍ انؾاشٔه  -ِ 

ٔيغأنت حقٍُٛ ْازِ انعًهٛات ٔفاق قاذساث انًخقاذو ٕعٛت انخٙ حخى يًاسعخٓا ٔح بٛقٓا، انًٕم

 شٖ  ًْٓاا انغقإل عهاٗ دٔسة فاٗ اعاخخذاو انغاعال فئٌ يٍ اننشٔسة إمافت ؽشٔه  

، إناٗ صاَال انغقإل عهاٗ دٔسة فاٗ نغات ش ض حاب  نهضايعت  ٔ نضايعات   اشٖاٜنٙ يٍ ي

ث انقهت بًٕمإعّ عهٗ انًؤنةاث األصُبٛت را أ ا زش حًكُّ اان انلا يٍ ا هالع صُبٛت 

 . انًقخشط نهذساعت

فاٗ انًضخًعااث  شبات نهعًام فاٗ يضاال انخعهاٛىإعادة انُ ش فٗ عٛاعت اعخقذاو عًانّ يغخ -ٔ 

، إر البااذ ٔ ٌ ٚااشحبو رنااى بعًهٛاات اَخقائٛاات يااٍ  ااالل نضاااٌ عهًٛاات يخخققاات ، انُة ٛاات 

فاالنخضاو باألدا  انًُٓاٗ ُْاا ال ٚكإٌ يقٛاعااً نقاالعٛت انًغخاشف بقاذس ياا ٚاشحبو رناى ياٍ 

ٛةٛت َقهّ نه الف ، ٔ زا بًذٖ انعًهٗ ٔانقذسة عهٗ االبخكاس ٔ انعهًٙ ٔعٛذ انةائذة بانخقٛٛى 

انبغإد انخاٗ حهباٗ انغاصااث ياٍ  االل انخاأنٛف ٔبانًضخً  انًغخقبم نٓاا انشنبت فٗ انشقٗ 

، يٕصض انقٕل فاٗ ْازا ا هااس االْخًااو با خٛااس َٕعٛات يغاذدة دٌٔ   اشٖ حعًام انخًُٕٚت 

 عهٗ انخ ٕٚش بذالً يٍ انغكٌٕ انخاؿ باألدا  انًُٓٗ. 

انل ُْا ٚعذ سد انةعم نكم ْزِ انؾشٔه ، فانًعشفت دائًاً يشحب ات بانًشعام ٚبقٗ انقٕل  ٌ ان 

ا  ٌ ًٚخهاى انقاذسة انزاحٛات عهاٗ انةٓاى عخاٗ ٚخغاشال اعٛت ٔٚكٌٕ عهٗ انًخهقٙ اان انالبقٕسة  ع

، ٔإرا  اَاج ْاازِ م ا ٚضاابٗ ياٍ  ااالل انخإ) انناًُٙألعهاٗ ٔعهاٗ االبخكااس انًااشحبو بانخةاعا

 ؟ ٛضٛت قابهت نهًًاسعت فٓم يٍ يضٛلعخشاحانؾشٔه حًزم يُ ٕيت ٔا
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 انهىايش وانًشاعغ
، ٔ ازا 1990يى انًخغذة عُٕٚاً يُز عاو ا ًٚكٍ انشصٕع فٗ رنى إنٗ يضًٕعت انخقاسٚش انخٗ حقذسْا األ1

 . ًٛت ا َغاَٛتٛت انبؾشٚت  ٔ انخُحقاسٚش انخًُٛت انبؾشٚت انخٗ حقذسْا بعل انذٔل عٕا  حغج عُٕاٌ انخًُ
2) A. G. Frank : Crisis in the third world, New York, Fandan Halned and Merier 

publishers 1981 , ch6 and 7 .  

3) Samir Amin: Dynamics of Global crisis, New York, Monthly review pres 1982. 

pp44 – 50 .  
4

 . 1992ٗ، انقاْشة، عُٛا نهُؾش، ًٛت انبؾشٚت فٗ انٕهٍ انعشبا نًضٚذ يٍ انخةافٛم : عايذ عًاس : انخُ

ا ؽكشٖ عبذ انًضٛذ فابش : االَخةامات ٔاَعكاعااحٓا عهاٗ  ٔمااع انًاش ة انةهغا ُٛٛت ، دساعات يٛذاَٛات 5

 .  19 –15، ؿ 2003انةخٛاث بق اعاث انخعهٛى انعانٗ، نضة ، يش ض ؽ،ٌٕ انًش ة،  عهٗ عُٛت يٍ

ج بأصياات انُ شٚاات فااٗ عهااى ًكااٍ انشصاإع إنااٗ انعذٚااذ يااٍ انًشاصاا  انخااٗ اْخًااا عاإل ْاازا االَقغاااو 6ٚ

 : االصخًاع، يُٓا عهٗ عبٛم انًزال ال انغقش

 . 1987، 3، ه، داس انًعشفتيغًذ عاهف نٛذ: انًٕقف انُ شٖ فٗ عهى االصخًاع، ا عكُذسٚت -

 . 1998، ؾشصٖ: عهى اصخًاع األصيت ، انقاْشة، داس قبا  نه باعت ٔانُاعًذ يضذٖ عضا -

ٕٓيااااث/ : انُ شٚااات االصخًاعٛااات ، انًةعباااذ انباعاااو عباااذ انًع اااٗ، ؽاااكشٖ عباااذ انًضٛاااذ فاااابش -

 . و2001، االحضاْاث/ انشلٖ، نضة، داس انًُاسة، ان بعت انزاَٛت

ا عٕل يقٕنت االنخاضاو ٔ رشْاا فاٗ انبغاذ االصخًااعٗ :  عًاذ يضاذٖ عضاأٖ :  يٛات انًزقاف انعشباٗ ، 7

انغٕعٕٛنٕصٗ ، بٛشٔث ، يضهت انًغخقبم انعشبٗ ، يش ض دساعاث انٕعذة انعشبٛات ،  ا بذاع ٔ صيت انةكش

 .  113 – 97، ؿ  1991، عبخًبش  151انعذد 

ا صايعت انذٔل انعشبٛت : انعٕنًت ٔانخعهٛى ٔانخًُٛت انبؾشٚت ، اصخًااع  باشا  ٔعاذة انبغإد ٔانذساعااث 8

 و . 2001فبشاٚش  22 – 21انغكاَٛت ، انًُخذٖ انعشبٗ نهخًُٛت انبؾشٚت 

حغهٛام  –ا عٕل ؽشٔه انًضخً  انًاذَٗ : ؽاكش٘ عباذ انًضٛاذ فاابش : َغإ بُاا  يضخًا  ياذَٗ عشباٗ 9

انخغذٚاث انقائًت ٔانؾشٔه انالصيت بانٕاق  انًعافش ، ٔسقت بغزٛت يقذيت إنٗ يؤحًش انًضخً  انًاذَٗ فاٗ 

 و .  23/10/1999-21فهغ ٍٛ ، نضة ، صايعت األصْش ، 

ٚااا انخش ااٗ : انقااٛى االصخًاعٛاات ٔدٔس انًااش ة فااٗ انخًُٛاات ، فااٗ : ْباات َقاااس ٔفااالط صسَٕقاات ا ا رش10

يغااشسٍٚ ا : انًااش ة ٔانخًُٛاات ، اٜفاااق ٔانخغااذٚاث ، انقاااْشة ، يش ااض دساعاااث ٔبغاإد انااذٔل انُايٛاات ، 

 .  114 – 93و ، ؿ  1999صايعت انقاْشة ، 

نعشبٛات ، ٔسقات بغزٛات يقذيات نهًاؤحًش األٔل نقًات انًاش ة ا صابش عقةٕس : انًؾكالث انزقافٛت نهًاش ة ا11

و،  2000َإفًبش  20-18انعشبٛت ، حغذٚاث انغامش ٔآفاق انًغخقبم ، انقاْشة ، انًضهظ انقإيٗ نهًاش ة 

 . 15 – 8ؿ
12) Marc Jynch : Globalization and international Democracy Internet annual studies 

review 2001 , 2(3) pp91-102 .  
ا عبذ انةخاط ععذ انذٍٚ : يغخقبم انخًُٛت انعشبٛت بٍ هًٕعاث االعاخقالل ٔيخااهش انخبعٛات ، بٛاشٔث ، 13

 17و ، ؿ 19877، يااسط  3، انعذد  3يضهت انٛق ت انعشبٛت ، انًش ض انذٔنٗ نه باعت ٔانُؾش ، انًضهذ 

– 30  . 

آ شٌٔ : انخشاد ٔانًعافشة فٗ انٕهٍ انعشباٗ ، ا عٕل ْزِ انعالقت بانخةقٛم : ععذ انذٍٚ إبشاْٛى 14ٔ

 و . 1985َذٔة فكشٚت ، بٛشٔث ، يش ض دساعاث انٕعذة انعشبٛت ، ان بعت األٔنٗ ، 

ا عًٛش  ياٍٛ : انبعاذ انزقاافٙ نًؾاكهت انخًُٛات ، حاأيالث فاٗ  صيات انةكاش انعشباٙ انًعافاش ، بٛاشٔث ، 15

 و . 1987 ، ياسط 45، انعذد  7يضهت انةكش انعشبٗ ، انًضهذ 

ا  عايّ انخٕنٗ ا يغشساً ا : انعشف ٔانعٕنًت ، يضًٕعت بغٕد ٔيُاقؾاث انُذٔة انعهًٛت ، بٛاشٔث ، 16

 و.   1998يش ض دساعاث انٕعذة انعشبٛت ، دٚغًبش ، 

ا   ذث انعذٚذ يٍ انذساعاث حأرٛش عذو انخكافؤ االقخقاد٘ ٔاَعكاعاحّ عهٗ األٔماع انغٛاحٛات فاٗ  ام 17

 ٔانًغٛ اث ٔبقةت  افت  فغاف يذسعت انخبعٛت ، نهًضٚذ :  يٍ دٔل انًش ض
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- G.A. Frank : the development and underdevelopment, Monthly Review , No18 , 

1966; Capitalism and development in jatim America, Monthly Review , New 

York, press 1977 .  

- T. Cardoso; Dependency and development in Latin America , Transly M.usguidi, 

Larkely union of California, press 1979 .  
ا نٛظ يٍ انقعٕبت يعشفت احضاْاث انعالقااث انزقافٛات انًشحب ات بًاا ْإ اقخقاادٖ ، باٍٛ انًضخًعااث 18

ذ اعخًشاسٚت انعشبٛت ٔدٔل االعخعًاس انقذٚى ، فئنٗ صاَل ٔصٕد  قٕفٛاث فشمخٓا انعالقت انقذًٚت حٕص

نعالقت االعخًاد انذال عهٗ اعخًشاسٚت انخبعٛت ، ٔيا حضال انذٔل االعخعًاسٚت انقذًٚت حُ ش إنٗ اناذٔل انخاٗ 

 اَج يغخعًشاحٓا انقذًٚت َةظ انُ شة ٔإٌ ا خهةاج انً ااْش ، ٔنعام فاٗ ًَإرس نبُااٌ / عإسٚا / حؾااد / 

 . انضضائش / انغعٕدٚت / انبغشٍٚ / ٔنٛشْا يا ٚؤ ذ رنى 

ا ٚغاخُذ انبغااذ ُْاا عهااٗ انًقإالث انخااٗ هشعٓاا اَ َٕٛاإ صشايؾاٗ عاإل انًزقاف انخقهٛااذٖ ٔانًزقااف 19

اقا  بًٕمإعٛت  ٔ انعنٕٖ ٔحأرٛش رناى عهاٗ نٛااف االنخاضاو بانقنااٚا األعاعاٛت ٔبانخاانٗ عاذو سلٚات انٕ

 : ؽةافٛت، نهًضٚذ
- JJ. Gramsci; Fontana, Claims, Great Britain, 1977.  

 ل اال خالفاث األٚذٕٚنٕصٛت فٗ حعشٚف انًؾكهت االصخًاعٛت : ا ع20ٕ

ؽادٚت عهٗ قُأٖ : انًؾكالث االصخًاعٛت ٔإِؽكانٛت انخشاف عهاى االصخًااع ، سلٚات ياٍ انعاانى انزاناذ ،  -

 .  92- 65و ، ؿ 1993انقاْشة ، داس انكخل انقٕيٛت ، ان بعت انزاَٛت ، 

عاحٓا عهٗ األعشة ٔان ةم ٔبًا ٚضعم انخعهٛى فٗ يًٓت فعبت ، إٌ ا عٕل آنٛاث انعٕنًت انزقافٛت ٔاَعكا21

 عهٗ :  عفظ انقٕل ، ًٚكٍ ا هال

باقش انُضااس : انعٕنًات ٔيغاخقبم األعاشة فاٗ انخهاٛش انعشباٗ ، يضهات انًغاخقبم انعشباٗ ، بٛاشٔث ،  -

 .  142 – 129و ، ؿ 2004،   خٕبش  308،  نعذد  27يش ض دساعاث انٕعذة انعشبٛت ، انغُت 

فبشٖ يق ةٗ انبٛاحٗ : انًعهٕياحٛات ٔاَعكاعااحٓا انغاهبٛت عهاٗ ان ةام انعشباٗ ، يضهات انًغاخقبم  -

 .  153 – 143انعشبٗ ، َةظ انعذد عابق انز ش ، ؿ

ا عٕل ْزِ انًؤؽشاث ٔيٕمٕعاحٓا ًٚكٍ يشاصعت حقاسٚش انخًُٛت انبؾشٚت انخٗ فذسث عٍ فاُذٔق 22

 ٛشة ، ٔ زا انخقاسٚش انخٗ  فذسحٓا بعال انًضخًعااث انعشبٛات  االل انُقذ انذٔنٙ  الل انعقٕد انزالرت اال

 انعقٕد انزالرت اال ٛشة. 

،  1999ا عبذ انقادس يغًذ عباذ انقاادس : احضاْااث عذٚزات فاٗ انخًُٛات ، ا عاكُذسٚت ، اناذاس انضايعٛات 23

 .  94 – 91ؿ 

 ا عٕل عٕنًت انةقش ٔانب انت ٔي اْشْا بانخةقٛم : 24
- w.w.w Mualimuy Bekintn . Cam/arl, arnews/ akty alr 2002 / amly 041d200htm / .  

ا نهًضٚااذ : بشَااايش األيااى انًخغااذة ا ًَااائٙ ، انقااُذٔق انعشبااٙ نإلًَااا  االقخقاااد٘ ٔاالصخًاااعٙ ، 25

 .  2006بشَايش األيى انًخغذة ا ًَائٙ : حقشٚش انخًُٛت ا َغاَٛت انعشبٛت نعاو 

 انعانٙ فٙ انذٔل انعشبٛت بقةت عايت :  ا عٕل يؾكالث انخعهٛى26

يغًذ يُٛش يشعٗ : االحضاْاث انغذٚزت فٗ انخعهٛى انضايعٙ انًعافش ٔ عانٛل حذسٚغّ ، انقاْشة ،  -

 ٔيا بعذْا .  40، ؿ  1992داس انُٓنت انعشبٛت ، 

شٔث، يش اض عبذ هللا عبذ انذاٚى: انخعهٛى انعانٙ ٔحغذٚاث انٕٛو ٔانغذ ، يضهات انًغاخقبم انعشباٙ ، بٛا -

 . 131 – 121، ؿ1998، َٕفًبش 237دساعاث انٕعذة انعشبٛت ، انعذد 

 : حى حضًٛ  ْزِ انبٛاَاث يٍ اٜحٙ ا27

، هاشابهظ ، اناذاس 1980 – 1970عانى عبذ انغالو سعٕيّ: يؤؽشاث انخًُٛت االصخًاعٛت فاٙ نٛبٛاا -

 .  88 – 81، ؿ  1988، ان بعت األٔنٗ ًاْٛشٚت نهُؾش ٔانخٕصٚ  ٔا عالٌانض

: انخقشٚش االقخقاد٘ انعشبٙ انًٕعذ ، يشص  عابق ت انعايت نضايعت انذٔل انعشبٛت أآ شٌٔااألياَ -

 . 259 – 257ر شِ ، ؿ 


