
 يذيفنت ّصخلم
ىلع نوئجاللا هضرفي يذلا ءبعلا ىلإ ماعلا باطخلاو مالعإلا لئاسو ريشت امً ابلاغ
ةعومجم مهعم نوبلجي نيئجاللا نأ تنّيب تاساردلا نأ ريغ .فيضملا دلبلا داصتقا

نوّهجويو ،ةحاتملا تاراهملا ةعومجم ىلإ نوفيضي ذإ ،ةيداصتقالا دئاوفلا نم
كالهتسالا نم نوديزيو ،يلحملا داصتقالا ىلإ تادعاسملا نم ةيتآلا لاومألا
نوئجاللا هّفلخي يذلا يداصتقالا رثألا لوح تاريدقتلا ضعب رّفوتت اميفو .يلحملا

ىلعو .نانبل ىلع يداصتقالا مهريثأتل قيقد مييقت نم سيل ،ةرواجملا نادلبلا يف
مادختسا نكمي ال ,1102 ماع ذنم ظوحلم لكشب ينانبللا داصتقالا ؤطابت نم مغرلا

ىلع رثأ يذلا رمألا ,داصتقالا ىلع نيئجاللا ريثأت مييقتل ةيلوألا ةماعلا ةرظنلا هذه
ةدحتملا ممألا جمانرب دجو ,ماع لكشب .ةتوافتم قرطب ةفلتخملا ةيلحملا تاعمتجملا
هقافنإّ مت رالود لك نأ )5102( نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفمو يئامنإلا
داصتقالا يف رالود6.1 هردق يباجيإو فعاضم ريثأت هل ناك ةيناسنإلا ةدعاسملا ىلع
تائفلا فوفص يف ةيداصتقالا رئاسخلاو بساكملا ةسارد لجأ نمو .يلحملا
يف مجحلا ةطسوتم ندم ثالث يفً اعسومً احسم انيرجأ ،اهفالتخا ىلع ةينانبللا
ةيبلسلا بقاوعلا دعبتست ةّربعم ةّلدأ حسملا مّدق دقو .ابلحو ةلحزو اديص :نانبل
ىلع تبّبست اهنأً املع ،ينانبللا داصتقالا ىلع نيحزانلا مودق اهّفلخ يتلا ىربكلا
عفترملا لخدلا تاذ تائفلا ديفتست ثيح ،دالبلا يف ةاواسملا مدع مقافتب حجرألا
ةجح حسملا جئاتن مّدقتو ً.ارقف رثكألا نينطاوملا ضعب ربكألا ءبعلا لمحتي امنيب
نم كلذو ،نيحزانلا تاقفدت نمً اررضت رثكألا معد ىلا ةليآلا ةماعلا تالخدتلل ةيوق
ةداعإ تاسايس يف ريكفتللً اضيأ ةجاح دجوتو .يبلسلا اهريثأت نم فيفختلا لجأ
.نيئجاللا ةمزأل ةجيتنك لخدلا يف توافتلا دادزي ال ثيحب ،ةفلتخملا تائفلا نيب عيزوتلا
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نييروسلا نيحزانلا لّوحت
ىلإ ءبع دّرجم نم
يف نيلعاف نيمهاسم
نانبل يف يلحملا داصتقالا
زيشناس توراغ لايناد

عورشم جاتن وه روشنملا اذه
هترادإ يفَ كراش ينواعت يثحب
ريدملا ،هللااطع يماس نم ٌّلك
؛تاساردلل ينانبللا زكرملل قباسلا
امهو ،زاّوف ىنمو برح ىنمو
ندملا ربتخم‘ يف ثاحبأ اتذاتسأ
ةيكريمألا ةعماجلا،LUB(’توريب
ريدم ،رصن عيبرو ؛)توريب يف
.تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملا
تايدلبلا‘ :وه عورشملا ناونع
:نويروسلا نوئجاللاو ةينانبللا
’.ةيلاّعفلا زيزعتو تاردقلا ءانب
نم معدب لمعلا اذه ذيفنتّ مت
ةيلودلا ةيمنتلا ثوحب زكرم
)CRDI(، تاهجو َّنإ .ادنك ،اواتوأ
اذه يف اهنع رَّبعُملا رظنلا
ءارآ ةرورضلاب ّلثمت ال روشنملا

وأ ةيلودلا ةيمنتلا ثوحب زكرم
.هترادإ سلجم
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ةمدقملا
نيحزانلا دوجو نانبل يف دئاسلا يسايسلا باطخلاو مالعإلا لئاسو نم لك رّوصت
نوقلخي مهناب مهيلع موللاب ىقليو ،ينانبللا داصتقالا ىلع ءبع هنا ىلع
،تاراهملا ضفخنم يماظنلا ريغ عاطقلا يف اميس ال ،لمعلا قوس يف ةسفانملا
اهؤادأ ناك يتلا ةيتحتلا ةينبلاو ةماعلا تامدخلا مادختسا ةدايز يف نومهاسي مهنابو

تايوتسم ّلجست يتلا ىرخألا لودلاب ًةنراقم نيحزانلا مودق لبقً الصأً افيعض
ةيلاملا فيلاكتلاب ةصاخلا ةيلوألا تاريدقتلا ريشتو1.ةيداصتقالا ةيمنتلا نم ةلثامم

تاقفنلا عافترا ىلإ ةيموكحلا
،رالود رايلم1.1 رادقمب ةماعلا

تاداريإلا تضفخنا نيح يف
ىلإ ةـبسنـلاـبو2.ريـبـك لـكشب
،4102-2102 تاوـــــــــــــــــــنسلا

نويلم043و803 نيب نيحزانلا ةمزأ ةفلكت تحوارت ،يلودلاكنبلا تاريدقت بسحو
،يعامتجالا نامألاتاكبشو ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلالاجم يف يساسأ لكشب رالود
فرصلاو هايملاو ءابرهكلاو قرطلا لثم ،ةيتحتلا ةينبلا يف رالود نويلم985 لباقم
.يحصلا

ىلع مالعإلا لئاسوو نييسايسلا بناج نم طرفملا زيكرتلا يّدؤي امً ابلاغ
ىرخأ اًصرف اًضيأ مهعم اوبلج نيحزانلاّ نأ وهو الا ،نمازتم عقاو ءافخإ ىلا ةفلكتلا
ديفتست ،ًايناث ؛نانبل يف ةحاتملا تاراهملا نم ضرعلا نوديزي مه ً،الوأ .دلبلل
امإ اهل حمس امم ، ةضفخنم ةلامع ىلع لوصحلا نم ةينانبللا تاكرشلا نم ديدعلا
تادعاسملل ريبكلا قفدتلا مهاس ،كلذ ىلع ةوالع .حابرألا ةدايزب وأ راعسألا ضفخب
لكشبينانبللا داصتقالا زيزعت يف -31023 ماع ذنمً ايونس رالود رايلم نم رثكأ -
ًاضوع اهوقفنأ ،نيحزانلل دوقن لكش ىلع تادعاسملا هذه مظعم تءاج دقو .ريبك
اتلك يف .ةينيع تاليوحت لكش ىلع تتأ وأ ،ةدودحملا مهدراوم ببسب اهراخّدا نع
مظعم ءارش متي ثيح يلحملا كالهتسالا نم ةدعاسملا هذه تداز ،نيتلاحلا
ىلع بلطلا زيزعت ىلإ كالهتسالا يف ةريبكلا ةدايزلا هذه تدأو4.نانبل نم علسلا
يف ةلماعلا كلت اميس ال ،ةينانبللا تاكرشلا  ىلع ةدئافلاب داع امم ،تاجتنملا

عفر يفً ايلام ةموكحلا ةيجراخلا تادعاسملا تمعد امك .ناكسإلا وأ ءاذغلا تاعاطق
كنبلل ةعباتلا ةيمنتلل ةيلودلا ةسسؤملا عورشم نم حضّتا امك ،ماعلا قافنإلا
ىلإ لوصولا ليهست لجأ نم يسردملا ماظنلا عيسوت ةيلمع ليومتل يلودلا
.عسوأ قاطن ىلع ميلعتلا

دئاوفلاو فيلاكتلا ةاعارم بلطتيو دّقعم ٌرمأ نيئجالل تحبلا ريثأتلا مييقت نإ
نادلبلا يف داصتقالا ىلع نيئجاللا ريثأت لوح تاريدقتلا ضعب رّفوتت اميفو ً.اعم
يف كلذ عجريو ،نانبل يف داصتقالا ىلع مهريثأتل قيقد مييقت نم سيل ،ةرواجملا
يبيرقتلا رثألا يف رظنلا يسايسلا زجوملا اذه يف لواحنو .تانايبلا ةردن ىلإ بلاغلا
ةءاضإلا ةفاثك بسحب تانايب مادختساب يداصتقالا طاشنلا ىلع نيحزانلا دوجول
.ةتوافتم تاجردب نيحزانلا تلبقتسا يتلا ةفلتخملا ةينانبللا تايدلبلا ربع ةيليللا

نيحزانلا دوجو هكرتي يذلا ئفاكتملا ريغ يداصتقالا ريثأتلا مهفن نأ اندرأ ول نكل
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.8102 .د ،زيشناس-توراغ
ةيرورض ةوطخ ،داسفلا ةحفاكم‘
زكرملا’.ةيتحتلا ةينبلا نيسحت وحن
.تاساردلل ينانبللا

3
ةمزألل ةباجتسالا ةطخلً اقفو
عبتتلا ةمدخو )PRCL( ةينانبللا
مجح عفترا ،)STF( يلاملا
اهاقلت يتلا ةيلودلا تادعاسملا
يف رالود نويلم44 نم نانبل
رالود نويلم261 ىلإ1102 ماع
رالود رايلم40.1و2102 ماع يف
دنع رقتسا مث .3102 ماع يف
رالود رايلم3.1 ىلإ1.1 يلاوح

.8102و4102 يماع نيبً ايونس
ًاقفرمً اضيأ يلودلا كنبلا أشنأ امك
ندرألاو نانبلبً اصاخ رّسيملا ليومتلل
ىلإ لوصولا ةيناكمإ امهحنمو
،ةيمنتلل ةيلودلا ةسسؤملا ضورق
راعسأبً اضورق نارفوي امهالكو
قفرملا رّفو دقو .ةضفخم ةدئاف
يماع نيب رالود رايلم5.2 نم رثكأ

كنبلا :رظنأ .نيدلبلل8102و6102
دعاوقلا ةباتك ةداعإ‘ .9102 ،يلودلا
تاعمتجملاو نيئجاللا معدل
طسوألا قرشلا يف ةفيضملا
’.ايقيرفإ لامشو

4
نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم
ةدحتملا ممألا جمانربو نيئجاللا
تادعاسملا رثأ‘ .5102 .يئامنإلا
ينانبللا داصتقالا ىلع ةيناسنإلا
.beWfeileR’نانبل-
el/troper/tni.bewfeiler//:sptth
ia-nairatinamuh-tcapmi/nonab
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5
نم تايدلب ثالثب قاطنلا انرصح
ةيليثمت ةّنيع ةيطغت نم نّكمتلا لجأ

ميدقتو ةيدلب لك يف ناكسلا نم
ىوتسملا ىلع ىزغم تاذ جئاتن
ةيولوألا ءاطعإ يلاتلابو ،يلحملا
دنتسا .عاستالا باسح ىلع قمعلل
هدافم عقاو ىلإ تايدلبلا كلت رايتخا
فيضتستً اعم ثالثلا ندملا نأ
ّنأً املع ،نيحزانلا نمً اريبكً اددع
ثيح نم ةفلتخم صئاصخ اهيدل
ةبيكرتلاو ،ةيمنتلا ىوتسمو ،عقوملا
ةيسسؤملا ةينبلاو ،ةينيدلا
.نيحزانلا هاجت فقوملاو

https://www.worldbank.org/en
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نوقلخي مهنأب نيئجاللا ىلع موللاب ىقلي
يف اميس ال ،لمعلا قوس يف ةسفانملا

تاراهملا ضفخنم يماظنلا ريغ عاطقلا

2
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تحبلا ريثأتلا لوح شاقنلا زواجت نم ّدب ال ،نانبل يف ةفلتخم ةيلحم تائف ىلع
ىلع ةيداصتقالا رئاسخلاو بساكملا ةسارد لجأ نمو .يلكلا داصتقالا ىلع

نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم مدختسن ،نيينانبللا نم ةفلتخملا تائفلا ديعص
ينانبللا زكرملا هارجأ حسم وهو )LCHRSCL،8102( نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو
حسم ناكو .8102 ماع يف )RPCS( تاسايسلا ثوحبل يروسلا زكرملاو تاساردلل
ثيح ,ًالماش )8102( نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا
ةنّيع اونوكيل ً)اينانبل288,2وً ايروس623,4(ً ادرف802,7و ةرسأ655,1 ىّطغ
نييروسلا نيحزانلا نمً اريبكً اددع تلبقتسا ةينانبل تايدلب ثالث ناكسل ةيليثمت
5.ابلحو ةلحزو اديص :1102 ماع ذنم

تايبدألا ةعجارم
رثألا لوح ةيبيرجت تاسارد ةّدع تيرجأ ،ةيضاملا تسلا تاونسلا ىدم ىلع
هذه جئاتن ميسقت نكميو .ةفيضملا نادلبلا فلتخم يف نيئجالل يداصتقالا
نيتنس نم - ىدملا ةريصق راثآلا :ةساردلل ينمزلا راطإلا ىلعً ادامتعا تايبدألا
رشع نم رثكأ - ىدملا ةليوط راثآلاو - نيحزانلا مودق دعب تاونس سمخ ىلإ

.تاونس
دقف .ةطلتخم يداصتقالا ريثأتلاب ةقلعتملا جئاتنلا تءاج ،ريصقلا ىدملا ىلع

6.راجيإلا يف تادايز ،لقأ ةجردبو ءاذغلا ةفلكت يف تادايز تاساردلا ضعب تدجو

تاريثأت راهظإ ىلإ ةيلامجإلا جئاتنلا ليمتف ،لمعلا قوس تاجرخم ىلا ةبسنلاب امأ
كلذو ةيلحملا تاعمتجملا يف روجألا وأ فيظوتلا تالدعم ىلع ةريغص وأ ةدياحم
بايغ دوعيو .8ايكرت وأ7ندرألا يف نييروسلا نيئجاللا لثم ةفلتخم تاقايس يف
ةدايزو ،نيئجاللا فوفص يف يكالهتسالا بلطلا عافترا ىلإ ةريبكلا ةيبلسلا راثآلا
صتمي يذلا رمألا ،تاكرشلل يجاتنإلا عسوتلا لّهسي يذلا يلامسأرلا ضرعلا
9.ةلامعلا نم ضرعلا يف ةدايزلا

ناكسلا نم ةفلتخملا تائفلا نيب ةتوافتم تاريثأت كانه نأ ودبي ،كلذ عمو
ليمت يتلا ةيماظنلا ةلامعلا تالدعم ةدايز ىلع ةلدأ رّفوتت ،ةهج نمف .نييلحملا
،ىرخأ ةهج نم01.مهاوس نم رثكأ نيّملعتملا نييلحملا ناكسلاو لاجرلا ةدافإ ىلإ
ةيندتملا تاراهملا يوذ دارفألا نيب فيظوتلا يف رئاسخ دوجو تاساردلا تنّيب
ىلإ نوئجاللا ليمي ،كلذل11.يماظنلا ريغ عاطقلا يف اميس ال ،ةربخ لقألاو
ةضفخنملا تاراهملا يوذ نييلحملا ناكسلا حوزنب ريصقلا ىدملا ىلع بّبستلا
نّسحتي اميف - ةلثامم تاراهم مهيدل ذإ - يماظنلا ريغ عاطقلا يف نولمعي نيذلا
ببسب ةيلاعلا تاراهملا يوذ نييلحملا لامعلا ىلا ةبسنلاب لمعلا قوس عضو
.تاكرشلا جاتنإ ىلع ةدئافلاب دوعت يتلا ةلامعلا فيلاكت ضافخناو بلطلا ةدايز
ةدايز ىلإ يدؤت لمعلا يف قحلا ىلع ةضورفملا دويقلاّ نأ ،كلذ نم مهألاو
يوذ نييلحملا نيلماعلاو ةراهملا تايوتسم عيمج نم نيئجاللا نيب ةسفانملا
دويقلا هذه ديزت نأ لمتحملا نمو .يماظنلا ريغ عاطقلا يف ةيندتملا تاراهملا

تاسايسل نكمي نيح يف ً،الصأً ايداصتقا ةفيعضلا تائفلا ىلع ةيبلسلا راثآلا نم
21.تاراهملا تايوتسمو تاعاطقلا فلتخم ىلع رثألا ّعزوت نأً الهاست رثكألا فيظوتلا

3 نانبل يف يلحملا داصتقالا يف نيلعاف نيمهاسم ىلإ ءبع دّرجم نم نييروسلا نيحزانلا لّوحت

6
يداصتقالا رثألا‘ .6102 .س ،نيموت
نادلبلا ىلع نييروسلا نيئجالل
نم ةيبيرجت هبش ةلدأ :ةفيضملا
ةيداصتقالا ةلجملا’.ايكرت
؛064-654 :)5(601 ،ةيكريمألا

ريثأت‘ .9102 .ريلتوش .كو ب ،مريف
تاعمتجملا ىلع يرسقلا حوزنلا
يبيرجتلا بدألل ةعجارم :ةفيضملا

لوح لمع ةقرو’.داصتقالا يف
كنبلا يف تاسايسلا ثوحب
ناف .مو ،.ي ،زودنوغكأو ؛يلودلا
.5102.كنيساه .و و ،غريب نيد
قاوسأ ىلع نيئجاللا تامزأ ريثأت
نيئجاللا ةمزأ ةلاح :ةفيضملا لمعلا
ةلسلس نع .ايكرت يف نييروسلا
.1488 مقرAZI شاقن قاروأ

7
.ةبهو .جو ،تفارك .ك ،.ب ،حالف
فيظوتلا ىلع نيئجاللا ريثأت‘ .9102
تايداصتقا ةلجم.’ندرألا يف روجألاو
.612-302 :931 ،ةيمنتلا

8
.7102 ،نورخآو .إ ،ولغوتيريس

ىلع نييروسلا نيئجاللا ريثأت‘
ناكسلا لمع قوس تاجرخم
نم ةّلدأ :ايكرت يف نييلصألا
AZI ةلجم’.يبيرجت هبش ميمصت
،زودنوغكأو  ؛)1(6 ،لمعلا ةسايسل

ريثأت‘ .كنيساهو ،غرب نيد ناف
قاوسأ ىلع نيئجاللا تامزأ
ةمزأ ةلاح :ةفيضملا لمعلا
’.ايكرت يف نييروسلا نيئجاللا

9
.8102 .كوجكيت .ـهو .د ،زيكنج
ىلع ةمدص درجم هذه له‘

ريثأت  ؟ةلامعلا نم ضرعلا ديعص
ىلع نييروسلا نيرجاهملا
.’ايكرت يف ةيلحملا تاداصتقالا
.ASSA،86-1يونسلا عامتجالا

01
.رنغاف .مو ،.ف ،ك ،ويبراك ليد
نييروسلا نيئجاللا ريثأت’.5102
تاريثأت :يكرتلا داصتقالا ىلع

ةقرو .’ةيميلقإلا لمعلا قوس
يلودلا كنبلا تاسايس لوح ثحب
؛ةمصاعلا ،نطنشاو .2047 مقر

نيئجاللا ريثأت‘ .نورخآو ولغوتيريس
قوس تاجرخم ىلع نييروسلا
:ايكرت يف نييلصألا ناكسلا لمع
؛يبيرجت هبش ميمصت نم ةّلدأ
درجم هذه له‘ ،غوشكتوزيكنشو

نم ضرعلا ديعص ىلع ةمدص
نييروسلا نيرجاهملا ريثأت ؟ةلامعلا
’.ايكرت يف ةيلحملا تاداصتقالا ىلع

11
رثألا‘ .نيموت ،هسفن عجرملا
نييروسلا نيئجالل يداصتقالا
هبش ةلدأ :ةفيضملا نادلبلا ىلع
.ك.ي ،ريغابو ؛’ايكرت نم ةيبيرجت
نيئجاللا قفدت ريثأت‘ .8102
نييلصألا لامعلا ىلع نييروسلا
’.يقرعلا بيجلا جهن :كارتألا

:)4(81 ،يزكرملا كنبلا ةعجارم
921-741.

21
.رلجوك .د .أو .د .ج ،تسيرجنأ

جئاتن مأ ةيلعف ةيامح‘ .3002
لمعلا قوس تاسسؤم؟ةيسكع
.’نينطاوملا ىلع ةرجهلا ريثأتو
.)884(311 ،ةيداصتقالا ةلجملا



ةماع ةسايس صخلم4

دعب - ىدملا ةليوط تاريثأتلا لوح تايبدألا نم ةدمتسملا لئالدلا ريشتو
نادلبلا يف اميس ال ،رثكأ ةيباجيإ تاريثأت دوجو ىلإ - نيئجاللا قفدت نم دوقع
نوتنارودو تاتسيام دجو ،اينازنت يفف .ايقيرفإ يف عارصلا نم ةجراخلا ةفلتخملا
ىلع ادناورو يدنوروب نم نيمداقلا نيئجالل ةتقؤملا تاقفدتلا راثآ نأ )9102(
ةدوع نمً اماع51 ىلإ5 دعب ىتح ةيباجيإو ةرمتسم تناك نييلحملا ناكسلا ةيهافر
طاشنلا ةدايز ىلإ نيئجاللا تاقفدت تدأ ،اينيك يفو31.مهنطو ىلإ نيئجاللا
ةيكالهتسالا ةردقلا تززعو نيئجاللا تاميخم نم ةبيرقلا قطانملا يف يداصتقالا
فوفص يف يداصتقالا هافرلا ىلع ةيباجيإلا جئاتنلا امأ41.%52 ةبسنب رسألل
لكشب نيئجاللا بناج نم - يكالهتسالا بلطلا ةدايز ىلإ دوعتف نييلحملا ناكسلا

ةدايز ىلإ لّوحت يذلا - مهمعدل ةيناسنإلا تادعاسملا قفدت لالخ نم وأ رشابم
ةيدقنلا تادعاسملا تثدحأ ،اينازنت يفو51.تامدخلا ميدقتو فيظوتلاو جاتنإلا يف
فالتخالا اما61.لخدلا ىلع ةيباجيإ تايعادت عم ةريبك ةفعاضمً اراثآ نيئجالل
رثكأ جئاتن ىلإ يدؤت يتلا ،ىدملا ةليوطلاو ةريصقلا تاريثأتلا نيب يسيئرلا
مهيدل نيذلا كئلوأ اميس ال - نييلحملا ناكسلا ةردق ةدايز يف لثمتتف ،ةيباجيإ

رييغت لالخ نم نيئجاللا قفدت عم ّفيكتلا ىلع - نيئجاللا تاراهمل ةلثامم تاراهم
نيلماعلاب رمألا يهتنيو71.هيف نوطرخني يذلا لمعلا عونو ةيداصتقالا ةطشنألا

لمعلل صرفلا نم ديزم ىلع لوصحلاب نوئجاللا اهيف رشتني يتلا قطانملا يف
81.ةدوجلا ةيلاع ةيفارتحا نهم يف

نانبل يف نيحزانلا ريثأت مييقتل ءاوضألا مادختسا
يداصتقالا ومنلا عجارت ثيح ,ريبك لكشب ينانبللا داصتقالا روهدت ,1102 ماع ذنم
%5.2و5.0 يلاوح ىلإ0102و7002 نيب ام ةرتفلا يف %01و8 نم يونسلا
نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم اهيف يرجأ يتلا ةنسلا يف-8102و1102 نيب
ثيح ،ينانبللا داصتقالا راهنإ ،9102 ماع يفو .نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو
ةنراقملا هذه مادختسا نكمي ال ،كلذ عمو .ةيلاملا ةمزألل ةجيتن%9.6 ةبسنب عجارت
ىلع ترثأ يتلا ىرخألا لماوعلا رثكت ذإ ،داصتقالا ىلع نيحزانلا ريثأت مييقتل ةيلوألا
’ةقوثوملا‘ تانايبلا ةنراقم نم ّدب ال ،ةيلاثم ةلاح يفو ً.ايلودوً ايلخاد ،داصتقالا
فيكو ،نيئجاللا مودق دعبو لبق لخدلاو لمعلا قوس تارشؤم فلتخم لوح
ًةنراقم - نيئجاللا نم ةيلاع ةبسن عم -’ةجلاعملا‘ قطانم يف رييغتلا اذه فلتخي
91.نيئجاللا نم لقأ ددع عم’ةبقارملا‘ قطانمب

يف ةيهافرلاو لمعلا قوس نأشب روهمجلل ةحاتملا تانايبلا يف ةردن ةمث
ىلعو02.رصم وأ ندرألا لثم ةقطنملا يف ىرخأ نادلبب اهتنراقم دنع ىتح ،نانبل

طاشنلا مييقت اننكمي ،يقطانملا ىوتسملا ىلع اميس ال ،دويقلا هذه ءوض
هسايق متي ثيح ،ةيليللا ءاوضألا روطت لالخ نم يبيرقت لكشب يداصتقالا
روصلا جلاعيو .ليللا يف ثعبنملا ءوضلا ةّدشل ةيعانصلا رامقألا روص ةطساوب
تاطيحملل ةينطولا ةرادإلل عباتلا )CDGN( ةيئايزيفويجلا تانايبلل ينطولا زكرملا
يف طاشنلا ءاوضألا هذه سكعتو .ةبكرم ةيونس تانايبك )AAON( يوجلا فالغلاو
يف يداصتقالا طاشنلل ديج ليدب سايقم ةباثمب ربتعتو ةيرشبلا تانطوتسملا
12.ةيداصتقالا تاءاصحإلل يفارغج فينصتل دوجو ال ثيح قطانملا

31
.نوتنارود .جو ،ف-ج ،تداتشيام
:نيئجالل يئامنإلا عفدلا‘ .8102
ايفارغجلا ةلجم  .’اينازنت نم ةلدأ
.433-992 :)2(91 ،ةيداصتقالا

41
.8102 .نورخآو .ج ،ايساغ سكيلأ
مأ دعاست نيئجاللا تاميخم نإ له‘
ةلاح  ؟ةفيضملا تاعمتجملا يذؤت
تايداصتقا ةلجم.’اينيك ،اموكاك
.38-66 :)031( ،ةيمنتلا

51
.كو يمريف .بو ؛.هسفن عجرملا

يرسقلا حوزنلا ريثأت‘ .9102 .رلتوش
:ةفيضملا تاعمتجملا ىلع
يف يبيرجتلا بدألل ةعجارم
ةصاخ لمع ةقرو’.داصتقالا
.يلودلا كنبلا تاسايس ثوحبب

61
رثألا‘ .6102  .نورخآو .إ ،روليات
عئاقو .’نيئجالل يداصتقالا
311 ،مولعلل ةينطولا ةيميداكألا
)72(: 9447-3547.
71
.3102 .افليس ساغراف .كو .إ ،زيور
.’ةيرسقلا ةرجهلا تايداصتقا‘

:)6(94 ،ةيمنتلا تاسارد ةلجم
277- 487.

81
.افليس ساغراف .ك و .إ ،زيور
ىلع ةيرسقلا ةرجهلا راثآ‘ .5102

ةيداصتقالا ةلجملا .’لمعلا قوس
.685-185 :)5(501 ،ةيكريمألا

91
.تايبدألا يف هب مايقلا مت ام اذه
’حالف‘ ّللح ،لاثملا ليبس ىلعف
ريثأت )9102(’ةبهو’و’تفارك’و
قوس يف نييروسلا نيحزانلا
تانايب مادختساب يندرألا لمعلا
)ةمدصلا لبق ام(0102 ماع
اهجمدو )ةمدصلا دعب ام(6102و
يفارغجلا عقوملا نع تانايب عم
.دالبلا ءاحنأ يف نيئجالل
02
راقتفالا وه كلذ ىلع لاثم حضوأ
دادعتلا نأ اميسال تانايبلا ىلإ
.2391 ماع ىلإ دوعي ريخالا يناكسلا

12
.سواهدرون .د .و و .ك ،نيشت
ةيئوضلا تانايبلا مادختسا‘ .1102
’.ةيداصتقالا تاءاصحإلل ليدبك
مولعلل ةينطولا ةيميداكألا عئاقو
،ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف
نونريفو ؛9858-4958 :)12(801
.دو ,دراغيروتس .أ ,.ج ,نوسردنه
ومنلا سايق‘ .2102  .لياف .ن
.’يجراخلا ءاضفلا نم يداصتقالا
،ةيكريمألا ةيداصتقالا ةلجملا

201)2(: 499-8201.



5 نانبل يف يلحملا داصتقالا يف نيلعاف نيمهاسم ىلإ ءبع دّرجم نم نييروسلا نيحزانلا لّوحت

يف ةءاضإلا ةّدش ةنراقمل تاريغتملا ددعتم رادحنالا ليلحت ةينقت انمدختسا
ىلع نيدمتعم ،نانبل يف ةيراقع ةقطنم009 نم رثكأ يف7102و1102 يماع
يف ةيفارغجلا قطانملا ربعً اريبكً افالتخا فلتخي نيحزانلا دوجو نأ هدافم عقاو
،لضفأ ةيداصتقا قافآ تاذ قطانم يف ةماقإلا رايتخا نيحزانلل نكمي ذإو .دالبلا

نم فيفختلا لجأ نمو .ةيببس اهنأ ىلع ةلدابتملا تاقالعلا ريسفت بعصي دقف
عم دودحلاو ةيراقعلا قطانملا نيب لصفت يتلا ةفاسملا انمدختسا ،ةلكشملا هذه
22.يجراخ عباط تاذ ّريغتمك نيحزانلا دوجو نم ّللقي امم ،ايروس

ىلع نيحزانلا ددع ريثأت مادختساب ةفلتخملا تافصاوملا جئاتن قحلملا حضوي
طسوتم مادختسابو ,)2و1 ناجذومنلا(7102و1102 يماع نيب طاشنلا ّريغت
نم اهسفن تارشؤملا مادختسابو ،)4و3 ناجذومنلا(2102-1102و6102-7102
،ةمدختسملا تافصاومللً ءانب جئاتنلا ّريغتت اميفو .)6و5 ناجذومنلا( درفلا بيصن ثيح
نأ وه يسيئرلا جاتنتسالا نإف
قطانملا يف يداصتقالا طاشنلا
نيحزانلا تاقفدت ثيح ةيراقعلا
ِواسم وأ رـثـكأ عـفـترـم ،ةرـيــبــك
نوحزانلا دجاوتي ثيح طاشنلل
ضيوعت متي ،كلذل .لقأ ةبسنب
ةقباس تايبدألً اقفو ،ىرخأ ةيداصتقا دئاوفب نوحزانلا اهب بّبستي يتلا فيلاكتلا
ةيبلس راثآ دوجو مدع ىلعً ايلوأً اليلد جئاتنلا هذه مّدقت اميفو .عوضوملا اذه لوح
تاريثأتلا نيبً اريبك فالتخالا ىقبي ،ةيلحملا تاداصتقالا يف نيئجاللا دوجول ةريبك
يلامجإلا ريثأتلا لوح شاقنلا زواجت نم ّدب ال ،يلاتلابو .ةينانبللا تائفلا ربع
.مهدوجو نم ديفتسي نمو فيلاكتلا لمحتي نم مييقت ىلا لاقتنالاو نيحزانلل

ةيلحملا تاداصتقالا يف ًايداصتقا نيئجاللا تامهاسم
،نييروسلا نيحزانلا باعيتسا فيلاكت ىلع رركتم لكشب ءوضلا طيلست مت نيح يف
دوجوب ةطبترملا ةيلحملا تاعمتجملل ةيداصتقالا دئاوفلا لوح تاساردلا ردنَت
ةدحتملا ممألا جمانرب اهارجأ يتلا ةساردلا يه ةليلقلا تاءانثتسالا ىدحإو .نيحزانلا
ريثأتلا اهيف رّدق32،)5102( نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفمو يئامنإلا
داصتقالل يلامجإلا يلحملا جتانلاو بلطلا يلامجإ ىلع ةيناسنإلا تادعاسملل ّيلكلا
ةيناسنإلا ةدعاسملا راطإ يف قفنأ رالود لك نإف ،امهتاباسحلً اقفوو .ينانبللا
ًارظنو ,يذلا يلحملا داصتقالا ىلع رالود6.1 هردق يباجيإ فعاضم ريثأت هل ناك
.رالود رايلم8.1 يلاوح غلبت ةيونس دئاوف هيلع بترت ,ةدعاسملا تاقفدت مجحل
نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب تاريدقت بسحو
ال( نيحزانلل ةيدقن تاليوحت لكش تادعاسملا نم%44 تذخّتا ,)5102( نيئجاللا

ىلع اهقافنإ مت%41و ،ةينيع تايرتشم%04 لباقم ،)ةيئاذغلا تاقاطبلا اميس
لكشب دئاوفلا تزكرتو42.نانبل يف يناسنإلا عاطقلا يف نيلماعلا روجأ عفد
نعً الضف ،ةيودألاو ةحصلا ةعانص اهتلت ،تاراقعلاو ةيذغألا ةعانص يف صاخ
.ةيميلعتلا تامدخلا

ةيراقعلا قطانملا يف يداصتقالا طاشنلا
 رثكأ عفترم ،ةريبك نيحزانلا تاقفدت ثيح
نوحزانلا دجاوتي ثيح طاشنللِ واسم وأ
لقأ ةبسنب

22
نمً اديزم1 قحلملا رفوي
تافصاوملا لوح ليصافتلا
.ليلحتلل ةيسايقلا ةيداصتقالا

32
نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم
ةدحتملا ممألا جمانربو نيئجاللا
تادعاسملا رثأ‘ .5102 .يئامنإلا
ينانبللا داصتقالا ىلع ةيناسنإلا
.beWfeileR’نانبل -
el/troper/tni.bewfeiler//:sptth
ia-nairatinamuh-tcapmi/nonab
ymonoce-esenabel-d

42
.هسفن عجرملا



ةماع ةسايس صخلم6

نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم مادختساب
ةيلحملا تاداصتقالل نوحزانلا اهققح يتلا ةفلتخملا دئاوفلا ريدقت اننكمي ،)8102(
نا امبو .لامشلا يف ابلحو ،عاقبلا يف ةلحزو ،بونجلا يف اديص تايدلب يف
،ةينعملا قطانملا نم لك يف نييروسلاو نيينانبللا ناكسلا يلامجإ لثمي حسملا
تايبدألا ىلعً ءانبو .ةفلتخم بناوج نم نيئجاللا تاقفدت ريثأت مجح باسح اننكمي
:نييسيئر نيدعب ىلع زّكرن ،ةقباسلا
تادعاسملا اهززعت ةيفاضإ ةيئارش ةوق نوحزانلا بلجي :نيكلهتسمك نويروسلا )أ(

ديزي امم ،مهل ةينيع وأ ةيدقن تاليوحت ةحناملا تالاكولا مّدقت ثيح ،ةيناسنإلا
ءاوس ،ةثاغإلا تالاكو لالخ نمو .نانبل يف تامدخلاو تاجتنملا ىلع بلطلا نم
ةيساسألا تامدخلاو راجيإلا لدب نوحزانلا عفدي ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب
نورتشي نيحزانلا مظعم نوكو .ىرخألا تامدخلاو علسلاو ماعطلا نوعاتبيو
تاعيبملا يف ةدايزو جاتنإلا زيزعت ىلا عفترملا بلطلا يدؤي ،ةيلحملا تاجتنملا

.ةينانبللا رسألاو تاكرشلا ديفيو يلحملا داصتقالا يف مهاسي امم
نييروسلا نيحزانلل نكمي :فئاظولا قلخل رداصمك ةثاغإلا تالاكوو نويروسلا )ب(

ةنوعملا تالاكو نا امك .نييلحملا ناكسلل لمع صرف قلخت ةيراجت لامعأ حتف
ةدايز ىلإ يدؤي امم ً،ايلحم فيظوتلاب موقتف ، ةريبك ةيميظنت لكايه ىلا جاتحت
.ةديدج لمع صرف مهل حتفتو نيينانبللا لامعلا ىلع بلطلا
جتانلا نم يساسأ ءزج يهو ، ةرسألا اهتّلجس يتلا ةيكالهتسالا ةدايزلا ريدقتل

يف ةيروس ةرسأ لكل قافنإلا رادقم باستحاب موقن ،داصتقالل يلامجإلا يلحملا
رسألا ددعب هـبرضنو ةـيدـلـبـلا
ىـلـع هـمسقـن مــث ،ةــيروسلا
بناج نم كالهتسالا يلامجإ
يعاري ال .ةينانبـلـلا تالـئاـعـلا

تاريثأتلا طيسبلا نيرمتلا اذه
نيحزانلا تاقفدتل ةيكيمانيدلا
بناـج نـم كالـهـتسالا ىـلــع

بلطلا ديازت ىلع ةلمتحملا ةردقللً ايبيرقتً اريدقت يطعي هنكل ،ةينانبللا ةرسألا
نييروسلا نيحزانلا ةبسن غلبت ،انتاريدقت بسحبو .ناكسلا ددع يف ةدايزلل ةجيتن
,)ينانبل فلأ77 لباقم يروس فلأ41 يلاوح( اديص يف%81 نيينانبللا ىلإ
6 لباقم فالآ8( ابلح يف%931و ,)اًفلأ15 لباقمً افلأ63( ةلحز يف%27و
بلطلا ةدايز نإف ,ةضفخنملا نييروسلا نيحزانلا لخد تايوتسملً ارظنو .)فالآ

يف%8( ةعفترم ىقبت اهنكل ،ناكسلاب ةصاخلا كلت نم ام دح ىلإ لقأ يه
.)ابلح يف%74و ،ةلحز يف%12و ،اديص

حضوي امكف .تاعاطقلا ربع ةدحوم تسيل ةيكالهتسالا ةدايزلا ،كلذ ىلع ةوالع
ءاذغلا ىلع حاتملا اهلخد نم ريثكب ربكأ ةصح ةيروسلا رسألا قفنت ,أ.1 لكشلا
رمألا اذه يدؤيو .%53 ىلإ03 لباقم%07 ىلإ05 - نيينانبللاب ةنراقم راجيإلاو
لكشلا( تايدلبلا ربع تاعاطقلا هذه يف كالهتسالا يف ربكأ ومن تالدعم ىلإ

تلصح ثيح ابلح يف اميس ال ،ربكألا تادايزلا لزانملا راجيإ قوس دهش .)ب .1

تاليوحت لكش تادعاسملا نم%44 تذخّتا
،)ةيئاذغلا تاقاطبلا اميس ال( نيحزانلل ةيدقن

مت%41و ،ةينيع تايرتشم%04 لباقم
عاطقلا يف نيلماعلا روجأ عفد ىلع اهقافنإ

نانبل يف يناسنإلا



7 نانبل يف يلحملا داصتقالا يف نيلعاف نيمهاسم ىلإ ءبع دّرجم نم نييروسلا نيحزانلا لّوحت

ـب ةنراقم ةرجأتسمةينانبللا رسألا نم طقف%41ّ نأ ذإ ،فاعضأ ةعبرأ رادقمب ةدايز
ً،اومنتاعاطقلا عرسأ يناث ءاذغلا ىلع بلطلا ربتعُيو .ةيروسلا رسألا نم69%
.%74 ةبسنب ةدايز تدهش يتلا ابلح يف اميسال

1 لكشلا
يكالهتسالا عاطقلا بسح ةقطنم لك يف نيحزانلا ببسب قافنإلا ةدايز
نيحزانلا نيب قافنإلا ةصح أ

ب

100%

75%

50%

25%

0%

LCHRSCL نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم ىلعً ءانب ةصاخ تاباسح ردصملا
)8102(. 

قافنإ طسوتم( / )ةيروسلا رسألا ددع * ةيروسلا ةرسألا قافنإ طسوتم(( = كالهتسالا ومن لدعمةظحالم
.001 *))ةينانبللا ةيشيعملا رسألا ددع * ةينانبللا ةرسألا

ةعلسلا بسح كالهتسالا ومن

400%

300%

200%

100%

0%

اديص
ينانبل يروس

ةلحز
ينانبل يروس

ابلح

ابلحةلحزاديص

ينانبل يروس

ءاذغلا

ءاذغلا

راجيالا لدب

راجيالا لدب

ةيساسألا تامدخلا

ةيساسألا تامدخلا

لقنلا

لقنلا

ةحصلا

ةحصلا

ميلعتلا

ميلعتلا

ىرخأ رومأ

عومجملاىرخأ رومأ
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لمعي ثيح ،ةيلحملا تاداصتقالل ةديدج لمع صرف رّفو نيحزانلا مودق نا امك
نوريديو ,)أ .2 لكشلا( صاخلا مهباسحل نييروسلا نيلماعلا نم%11و4 نيب
دويقلا ببسبو نكلو .تاعيبملا عاطق يف ةريغص ةيراجت عيراشم بلاغلا يف
طقف - ةيماظن ريغ اهمظعم يف هذه ةيراجتلا عيراشملا ىقبت ,ةمراصلا ةينوناقلا

يف .لمع حيراصت مهيدل نأ اوركذ صاخلا مهباسحل نيلماعلا نييروسلا نم71%
لمع صرف قلخ نع نويروسلا زجعي نأ برغتسملا نم سيل ،فورظلا هذه لظ
لمع صرف رشابم ريغ لكشب نويروسلا ثدحتسا ،كلذ عمو .ينانبللا بعشلل
نـيـئجالـل ةـيشيـعـمـلا ةـلاــحــلا حسم ىــلإً اداــنــتسا .يناسنإلا عاــطــقــلا يف ةدــيدــج
ةبسنب يناسنإلا عاطقلا مجح براقن ,)8102( نانبل يف ةفيضملاتاعمتجملاو
تامدخلا عاطق يفو يلحملا عمتجملا عاطق نمض نيلماعلا نيينانبللا نيفظوملا
ةريبك عاطقلا اذه يف نيلماعلا ةصح ربتعُت ً,اعم ثالثلا تايدلبلا يفو .ةيعامتجالا
يفو .ةلحز يف%03و ،ابلح يف%42و ،اديص يف%21 نيب حوارتت ثيح ,اًدج
رفوت ةيعرف بتاكم ةيلودلا تامظنملا نم ديدعلا تحتف ،صوصخلا هجو ىلع ةلحز
.ةقطنملا يف يلحم لماع0036 يلاوحل لمع صرف

40%
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20%

10%

0%

.)8102( نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم ىلعً ءانب ةصاخ تاباسحردصملا

ىلع يبيرقت لكشب ةبوسحم تانايب يه يناسنإلا عاطقلا يف نيلماعلا ةبسنب ةقلعتملا تانايبلا ناةظحالم
ّمضي ريخألا اذه نأ نم مغرلا ىلعو .ةيعامتجالا تامدخلا عاطق يفو يلحملا عمتجملا يف نيلماعلا ساسأ

ةيبنجألا تادعاسملا قفدت نم بلاغلا يف دافتسا دقف ،ةيناسنإلا تادعاسملاب ةرشابم قلعتت ال ىرخأ فئاظو
.ةفيضملا تاعمتجمللو نيحزانلل ةيعامتجالا تامدخلا ميدقتل

يناسنإلا عاطقلا يف نيلماعلا نيينانبللا ةبسن
40%

30%

20%

10%

0%

2 لكشلا
نيحزانلا مودقب ةطبترملا لمعلا صرف
مهب ةصاخ ةيراجت عيراشم مهيدل نيذلا نييروسلا ةبسن أ

ب

ابلحةلحزاديص

ابلحةلحزاديص

لمعلا باحصأصاخلا مهباسحل نولماع
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تاداصتقالل نوحزانلا اهبلجي يتلا ةيداصتقالا دئاوفلا ىلعً اليلد جئاتنلا هذه مدقت
ىشخُي دق ،رسألا بناج نم بلطلا يف ةريبكلا تادايزلا هذه لظ يف نكل .ةيلحملا
.تادراولا يف وأ جاتنإلا يف ةدودحملا تاليدعتلا ةجيتن راعسألا يف عافترا لوصح
ضرعلا باستحاب انمق ،يلحملا ىوتسملا ىلع جاتنإلا نع تانايب دجوت ال ذإو
.ةلامعلا :جاتنإلا يف ةيسيئرلا هتالخدم دحأ لالخ نم يبيرقت لكشب يلحملا

ربكأ ثالثلا تايدلبلا نم لك يف يناكسلا ومنلا نإف ،3 لكشلا نم حّضتي امك
نيروكذملا نييروسلا لخد ضافخنالً ارظن ،ريبكٍ دح ىلا بلطلا يف ةدايزلا نم ريثكب
نم لقأ ةبسن دجوت ً،الوأ .ريثكب لقأ وه ةلامعلا ضرع يف عسوتلا نكل .هالعأ
.نيرصاقلا نم ربكأ ةبسن يف كلذك لاحلاو - ينوناقلا لمعلا نس يف نييروسلا
ةنراقم لمعلا نس يف نييروسلا نيغلابلا نم ريثكب لقأ ةبسن فيظوت متي ً،ايناث
،لمعلا نس يف نيحزانلا فيظوت مت اذإ ،كلذ ىلع ةوالع .نيينانبللا مهئارظنب
ةلامعلا ضرع يف ةلثامم تادايز اندجو ،ماع لكشب .لقأ تاعاسل نولمعي مهنإف
يف ةفيفط تارييغت ىلإ يدؤي امم ،ثالثلا تايدلبلا يف يداصتقالا بلطلاو
امك ً،ادومج رثكأ ضرعلاو ىلعأ بلطلا ثيح تاعاطقلا يف نكل .ةيلامجإلا راعسألا
ثيح قطانملا يف امنيب ،رثكأ راعسألا عفترت نأ عقوتن ،ناكسإلا قوس يف لاحلا
لثم تالخدملا فيلاكت ضافخنا نم ضرعلا دافتسا امثيحو لقأ يفاضإلا بلطلا
.راعسألا ضفخنت نأ عقوتُي ،ةلامعلا

9

3 لكشلا
ببسب ةرسألا ديعص ىلع كالهتسالا يفو ةلامعلا نم ضرعلا يف تاريغتلا
نيحزانلا تاقفدت

175%

140%

105%

70%

35%

0%

LCHRSCL نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم ىلعً ءانب ةصاخ تاباسحردصملا
)8102(.

لوصحلل ةمدختسم اهسفن ةلداعملا .001 *))نوينانبللا ناكسلا(/)نويروسلا ناكسلا(( = يناكسلا ّريغتلاةظحالم
.ةرسألا قافنإو ،لمعلا تاعاس يلامجإو ،نيلماعلا ناكسلاو ،لمعلا نس يف ناكسلا ددع يف رييغتلا ىلع

ابلحةلحزاديص
لمعلا تاعاس ةرسألا قافنإلمعلا نس يف ناكسلا ددع ناكسلا نولماعلا ناكسلا
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نيحزانلا مودق ةجيتن نورساخلاو نوزئافلا
هيدل امب  دّقعم ةفيضملا ةيلحملا تاداصتقالا يف نيئجاللا ريثأتّ نأ انيأرو قبس
لثامتم ريغً اعقو تاريثأتلا هذهل نأ وه كلذ نم مهألاو .ةفلتخم ةيضيوعت راثآ نم
،روهمجلل ةحاتملا تانايبلا صقنلً ارظنو .ةفيضملا ةيلحملا تاعمتجملا تائف نيب
نيحزانلل ةيشيعملا ةلاحلا حسم مادختساب ةيلضافتلا تاريثأتلا هذه ليلحتب موقن
ذإو .ةسوردملا ثالثلا تايدلبلا يف )8102( نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو
تانراقم ءارجإب انل حمسي ال هنإف ,8102 ماع يف طقف ةدحاو ةرم حسملا اذه يرجأ
فورظلا يف رييغتلا لوح ًالاؤس نمضتي8102 ماع حسم نأ ريغ .نمزلا رورمب
يعوضوم ريغ لاؤس وهو ،1102 ماعب ًةنراقم8102 ماع يف رسألل ةيداصتقالا
،عاجرتسالا يف ّزيحت لصحي ،يضاملا نع ةلئسأ حرط ىدل ،ةداعلا يفو .يصخش لب
ىلإ رظنلا نمً الدبو52.نيبوجتسملا تايركذ لامتكا وأ ةقد يف أطخلا وهو
لاوحألاو لخدلا يف ظوحلملا يبسنلا رييغتلا ليلحتب موقن ،ماع لكشب تاريثأتلا
يفو .ثالثلا تايدلبلا يف ةطسوتملا ةرسألاب ًةنراقم ةينانبل ةلئاع لكل ةيلاملا

ةرداق ةيلضافتلا تاريثأتلاّ لظت ،ةزيحتم تاريثأتلا لك تناك ول ىتح ،ةلاحلا هذه
نم%04 ىندأ نم تالئاعلا تغلبأ نيح يف62.ةّميق تامولعم ريفوت ىلع
ةنراقم1102 ماع ذنم ةيداصتقالا فورظلا يف ربكأ روهدت نع ثالثلا تايدلبلا
ً.ايبسن ًالاح لضفأ اوناك%03 ىنغأ نإف , طسوتملاب

تاريغتلاو لخدلل يلاحلا ىوتسملا نيب ةحضاو ةيباجيا ةقالع اندجو ،ماع لكشب
ةبسن تدافأ نيح يفو .)أ.4 لكشلا( نييروسلا نيحزانلا مودق ذنم ةظوحلملا
ثالثلا تايدلبلا يف لخدلا تايوتسم ىندأ دنع ةدوجوملا%04 ةغلابلا تالئاعلا

اهفورظ يف ربكأ روهدت نع
ةنراقم1102 ماع ذنم ةيداصتقالا
،لخدلا ةطسوتملا تالئاعلاب
ةغلابلا ةينغلا تالئاعلا نأ ّنيبت
ًالاح لضفأ تناك%03 اهتبسن
ً.ايبسن

انيأر ،ناكسإلا قوس يف
تادايز قلخ نيئجاللا مودق نأ

اذه دوعيو .ابلح يف اميس ال ،ريجأتلل ةّدعملا لزانملا ىلع بلطلا يف ةريبك
باطقتسا يف اوحجن نيذلا كالمألا باحصأ ىلع ةدئافلاب يفاضإلا بلطلا

ىوتسملا ىلع تاريدقتلا رهظُتو .راجيإلا لدب عفر يف ىتحو ددج نيرجأتسم
لك رالود نويلم05 يلاوح غلبت تادئاعّ ردي نيحزانلل تاراجيإلا قوس نأ ينطولا
،انتسارد عوضوم ثالثلا تايدلبلا يف72.نيينانبللا نم تاراقعلا باحصأل ماع
هذهل ةبسنلاب .كالمأ باحصأ مه نيينانبللا ناكسلا نم%8 ىلإ%7يلاوح
نويلم ىلإ لصت نييروسلا نيحزانلا نم ةمداقلا تاراجيإلا نأ دجن ،ةعومجملا
،اديص يف%42 ةبسنب ةرسألا لخد يلامجإ يف ةدايز لداعي ام يأ82ً،ايونس رالود
مهعضو نم كالمألا باحصأ نّسح ،كلذل .ابلح يف%53و ،ةلحز يف%71و
نم عبانلاو ةرجأتسملا ققشلا ىلع ديازتملا بلطلل ًةجيتن ريبك لكشب يلاملا

ناكسإلا قوس يف ةنورملا ةيدودحم تّببست
يف ةريبكلا ةدايزلا عم فيكتلاب حمست يتلا

وأ ةحاتملا راجيإلا نكامأ ةردن يف بلطلا
ىلع ًابلس رثأ امم ،اهراعسأ عافترا

اديص يف%02 - نيينانبللا نيرجأتسملا
ابلح يف%41و ،ةلحزو

52
.كو ،وتيلراك ،ك ،.ك ،لغيب

ةيقوثوم‘ .2102 .نيالميه
’.ةيعارزلا تانايبلا يف عاجرتسالا

:)1(89 ،ةيمنتلا تايداصتقا ةلجم
43-14.

62
نأب لئاقلا ضارتفالا لظ يف
لكشب فلتخت ال عاجرتسالا تازيحت
.تائفلا نيب يجهنم

72
نأ بجي له‘ .7102 .داج ،نابعش
لاومألا نم ديزم ىلع نانبل لصحي

.ةريزجلا’؟نيحزانلا ةفاضتسال

82
4.0و اديص يف رالود نويلم5.0
نويلم2.0و ةلحز يف رالود نويلم
.ابلح يف رالود



11 نانبل يف يلحملا داصتقالا يف نيلعاف نيمهاسم ىلإ ءبع دّرجم نم نييروسلا نيحزانلا لّوحت

ناكسإلا قوس يف ةنورملا ةيدودحم تبّبست ،ىرخأ ةيحان نم .نيحزانلا تاجايتحا
ةحاتملا راجيإلا نكامأ ةردن يف بلطلا يف ةريبكلا ةدايزلا عم فيكتلاب حمست يتلا
اديص يف%02 - نيينانبللا نيرجأتسملا ىلعً ابلس رثأ امم ،اهراعسأ عافترا وأ
نيينانبللا نيرجأتسملا نأ ظحالن ،تارربملا هذه عمً ايشامتو .ابلح يف%41و ،ةلحزو
نع كالمألا باحصأ دافأ امنيب ،ةيداصتقالا مهفورظ يف يبسن عجارت نع اوغلبأ
الوً الزنم كلتمت يتلا تالئاعلا ديفت ،اهرودبو .)ب .4 لكشلا( ةيباجيإ رثكأ تارييغت
يف نيحزانلل يبلسلاو يباجيإلا عقولاب رثأتت ال يلاتلابو - ىرخأ تالئاعل هرجؤت

.اهلخد ةلاح يف ةطسوتم تاريغت نع- راجيإلا قوس
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لخدلل ةيرشعلا ةبسنلا
678910

LCHRSCL نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم ىلعً ءانب ةصاخ تاباسحردصملا
)8102(.

حرطُي نأ دعب ةرسألا لخد يف ظوحلملا رييغتلا هرابتعاب لخدلا فورظ يف يبسنلا رييغتلا باستحا متيةظحالم
ةقثلا تارتف نيمضت مت .حسملا اهلمش يتلا ةينانبللا رسألا عيمجل لخدلا يف ظوحلملا رييغتلا طسوتم هنم
.ةنراقملل%59 ةبسنب

نكسلا تابيترت عون بسح ةرسألل ةيداصتقالا فورظلا يف ةيبسنلا تاريغتلا

4 لكشلا
تايوتسمو طسوتمل ةبسنلاب )8102-1102( ةرسألل ةيداصتقالا فورظلا يف تاريغتلا
ناكسإلا تابيترتو لخدلا
لخدلا تايوتسم بسح ةرسألل ةيداصتقالا فورظلا يف ةيبسنلا تاريغتلا أ

ب

رجأتسملا ّرجؤم ريغ كلم بحاصكلملا بحاص
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نم ةفلتخم تائف ىلع ةّعزوم راثآ نيحزانلا نيدفاولل ناك ،لمعلا قوس يف
نيذلا نوحزانلا هكّرح يذلا يكالهتسالا قافنإلا يف ريبكلا عافترالل ناكف .نيينانبللا
.لامعألا باحصأ ىلع ديفم عقو ،ةيلحملا تاجتنملا ىلع بلاغلا يف نودمتعي
حمس امم لمعلا باحصأل نمثلا ةسخاب ةلامع نوحزانلا لّكش ،كلذ ىلع ةوالع
نايظحي ناذللا ناعاطقلا امهو ،ةعارزلاو ءانبلا يَعاطق يف .مهفيلاكت ضفخب ءالؤهل
8102 ماع يف موايملا يروسلا لماعلا لخد طسوتم غلب ،نيحزانلا نم ددع ربكأب
ًاضيأ قلخي اذهو92.نيينانبلل ةعاسلا يفً ارالود8.4 لباقم ةعاسلا يف نيرالود
.تاعاطقلا هذه يف نولمعي نيذلا ةيندتملا تاراهملا يوذ نيينانبلل ةسفانم

،لمعلا قوس يف مهعضولً اقفو نيغلابلا نيينانبللا ناكسلا ميسقت رفوي
يداصتقالا  عضولا ىلع نيحزانلا تاقفدتل ةئفاكتملا ريغ راثآلا ىلعً ايفاضإً اليلد
- نيحزانلا نم صاخلا مهباسحل نيلماعلاو لمعلا باحصأل ةبسنلابو .)ب.5 لكشلا(
- ةلامعلا فيلاكت ضافخناو بلطلا عافترا نم ةدافتسا رثكألا ناتعومجملا امهو
دافأ اميف ،يلاملا مهعضو يف رثكأ ةيباجيإ تارييغت لوصح نع اودافا دقف
ً.اءوس مهعضو مقافت نع لمعلا نع نولطاعلا نوينانبللا

لاّمعلاّ لحم نّولحي وأ نولّمكي امدنع نيحزانلل ةفلتخملا تاريثأتلا رابتخالو
نيينانبللاب ةصاخلا ةيداصتقالا فورظلا يف اهنع ّغلبملا تارييغتلا مّسقن ،نيينانبللا
ًاقفو لمعلا تاعاطق فينصت متيو .فيظوتلا عاطقو ةراهملا بسح ،نيلماعلا
متي اميفCISI(03( ةيداصتقالا ةطشنألا عيمجل دحوملا يلودلا يعانصلا فينصتلل
فعض )أ( :يميلعتلا ليصحتلا ىلعً ءانب تاراهملا نم تايوتسم ةثالث ءاشنإ
ةطسوتملا تاراهملا )ب( ؛يئادتبالا ميلعتلا وأ ميلعتلا اولّصحي مل نمل تاراهملا
نمل ةيلاعلا تاراهملا )ج(و ؛يوناثلا ميلعتلا وأ ىندألا يوناثلا ميلعتلا اولّصح نمل
.يلاعلا ميلعتلا اولّصح

ىوتسمو عاطق لك يف نييروسلا نيحزانلل يبسنلا دوجولا ب.5 لكشلا رهظُي
لامعلا لخد يف هنع غّلبملا رييغتلا طسوتم ىلإ ةفاضإلاب )’ايالخلا‘( ةراهم

.ايالخلا كلـت يف نـيـيـناـنـبـلـلا
نـم سيـل ،عـقوـتـم وـه اـمـكو
تاذ ايالخلا يف نييروس نيحزان
عم ةنراقملاب ،ةيلاعلا تاراهملا

ناكسلا نيب%04و ،ةطسوتملا ةراهملا ىوتسم يف لامعلا يلامجإ نم7%
،ةضفخنملاو ةطسوتملا تاراهملا تايوتسم نمضو .ةضفخنملا تاراهملا يوذ نيلماعلا
ليبس ىلعف .تاعاطقلا ربع نيحزانلا دوجو يف ةريبك قراوف دوجوً اضيأ ظحالن
عاطق يف ةيندتملا تاراهملا يوذ لامعلا عيمجً ابيرقت نوينانبللا لثمي ،لاثملا
ىوتسم فلتخي ال ،كلذل .ءانبلا يف%52و ةعارزلا يف طقف%81 لباقم ،ءابرهكلا
،بسحف ةراهملا تايوتسم فالتخاب نيينانبللاو نييروسلا نيحزانلا نيب’ةسفانملا‘
ىلإً ايئزج كلذ عجريو .هيف نولمعي يذلا عاطقلا ديعص ىلعً اضيأ فلتخي لب
،ءانبلاو ،ةعارزلا :تاعاطق ةثالث يف نيئجاللا لمع نم ّدحت يتلا ةينوناقلا دويقلا
يف يماظن ريغ لكشبً اضيأ نولمعي نيحزانلا نأ نم مغرلا ىلعو .فيظنتلاو
ةيبسنلا ةصحلا مسرت ةينوناقلا دويقلا نإف ،تاعيبملا اميس ال ،ىرخأ تاعاطق
.عاطق لك يف نيينانبللاو نييروسلل

92
ةينانبل ةريل فالآ ةثالث يلاوح يأ
سمخو نيتئمو فالآ ةعبسو
.يلاوتلا ىلع ةينانبل ةريل نيعبسو

03
نوؤشلا ةرادإ ،ةدحتملا ممألا
.8002 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
يلودلا يعانصلا فينصتلا‘
ةطشنألا عيمجل دحوملا
رقم ،كرويوين’.ةيداصتقالا
.ةدحتملا ممألا

ةيبسنلا ةصحلا مسرت ةينوناقلا دويقلا
عاطق لك يف نيينانبللاو نييروسلل
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نيلماعلا نيحزانلا ةبسن نيب ةيوق ةيباجيا ةقالع اندجو اننأ وه مامتهالل ريثملاو
هنع دافأ يذلا لخدلا يف رييغتلاو )ةراهملا ىوتسمو عاطقلا( ةنيعم ةيلخ يف
ىرن ،ءانبلا عاطق ىلإ رظنلابو .)ب.5 لكشلا(1102 ماع ذنم نوينانبللا لامعلا
نم مهمظعم( ةيندتم تاراهم بلطتت يتلا فئاظولا يف نيحزانللً اريبكً اروضح
ءاردملا لثم( ًابيرقت ةيلاعلا تاراهملا باحصأ عيمج نأ نيح يف )ةموايملا لامع
نم ديزم نع نوينانبللا لامعلا دافأ امنيب .نوينانبل مه )نييندملا نيسدنهملاو
ىوتسملا عيفر ءانبلا لوؤسم ققح ،ةيلاملا مهعاضوأ يف ةيبلسلا تارييغتلا

عاطقلا وه ثيح ةعارزلا يف هسفن طمنلا ظحولو .لخدلا يف ةيبسن بساكم
ريثأتلا نأ جئاتنلا هذه ّنيبُتو .نييروسلا نيحزانلا فظوي يذلا رخآلا يسيئرلا
تاراهم ووذ نوينانبل بلاغلا يف هلمحتي نيحزانلا تاقفدتل يبلسلا يداصتقالا

بلاغلا يف نيحزانلل حمسُي ثيح - ءانبلاو ةعارزلا يعاطق يف نولمعي ةيندتم
ةراهم لقألا نيينانبللا وأ ةيلاعلا تاراهملا يوذ نيينانبللا نأ نيح يف - لمعلاب
ىنعمب .ًالاح لضفأ مه ،نيحزانلا ىلع لمعلا ّرظحُي ثيح ،ىرخألا تاعاطقلا يف
نوضّرعتي يتلا ةسفانملا ّتلق املك ،نيلماكتم نوينانبللاو نويروسلا ناك املك ،رخآ
.ةيباجيالا وحن ةيداصتقالا مهفورظ تلّوحت املكو اهل

30%

15%

0%

-15%

-30%

-45%

5 لكشلا
ةلاحو طسوتملاب ةنراقم )8102-1102( رسألل ةيداصتقالا فورظلا يف تاريغتلا

لمعلا قوس
لمعلا قوس ةلاح بسح ةرسألل ةيداصتقالا فورظلا يف ةيبسنلا تاريغتلا

ةوقلا جراخ
ةلماعلا

نع لطاع
لمعلا

هباسحل لماعروجأملماع
صاخلا

لمعلا بحاص

أ
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تاجاتنتسالا
ًاردصمو ةميقع نانبل يف نيحزانلل ماعلا ريثأتلا لوح ةماعلا تاجاتنتسالا نوكت دق
بقاوعلا دعبتست ةّربعم ةلدأ مّدقن ،ةحاتملا تانايبلا ةردن نم مغرلا ىلعو .لدجلل
صرف قلخو بلطلا عافترا نع ةجتانلا دئاوفلا عم ،دلبلا داصتقا ىلع ةزرابلا ةيبلسلا
اننأ وه كلذ نم مهألاو .اهبّبست دق يتلا فيلاكتلا نع ضيوعتلل ةديدج لمع
تائفو تاعاطق يف ريبك دح ىلإ ةئفاكتم ريغ ةيئزجلا دئاوفلاو فيلاكتلا نأ اندجو
كالمألا باحصأ لثم تائف نوكت دق ،ةيحان نمف .نيينانبللا ناكسلا نم ةدّدحم
دوجو نم ةعبان ةيفاص بساكم تققح  ةيراجتلا لامعألا باحصأو لمعلا باحصأو
ال -ةيندتملا تاراهملا ووذ نوينانبللا لامعلا هجاوي ،ىرخأ ةيحان نمو .نيحزانلا

ةسفانملل ةجيتنك لمعلا قوس يف أوسأ تاجرخم - ءانبلاو ةعارزلا عاطق يف اميس
وأ تاراجيإلا راعسأ يف تادايز ىلع نوينانبللا نورجأتسملا دهش امبرو ،ةديازتملا
.نييروسلا نيحزانلا دوجو ببسب ةلوقعم راعسأب نكاسملا ةردن ىلع

دوجو نمً اررضت رثكألا معدل ةليآلا ةماعلا تالخدتلل ةيوق ةجح جئاتنلا هذه مدقت
نم فيفختلا لجأ نم كلذو ً،ارقف رثكألا تاعمتجملا نم ةداعلا يف مهو ،نيحزانلا
تائفلا نيب عيزوتلا ةداعإ تاسايس يف ريكفتلا نمً اضيأ ّدب الو .يبلسلا مهريثأت
.نيحزانلا ةمزألٍ ةجيتنك لخدلا يف توافتلا دادزي الف ،ةفلتخملا

LCHRSCL نانبل يف ةفيضملا تاعمتجملاو نيئجالل ةيشيعملا ةلاحلا حسم ىلعً ءانب ةصاخ تاباسحردصملا
)8102(.

حرطُي نأ دعب ةرسألا لخد يف ظوحلملا رييغتلا هرابتعاب لخدلا فورظ يف يبسنلا رييغتلا باستحا متيةظحالم
 .حسملا اهلمش يتلا ةينانبللا رسألا عيمجل لخدلا يف ظوحلملا رييغتلا طسوتم هنم

ةراهملا ىوتسمو عاطقلا بسح ةرسألل ةيداصتقالا فورظلا يف ةيبسنلا تاريغتلا ب

تاراهملا يلاعتاراهملا طسوتمتاراهملا فيعض
نل

ف نيينانبللا نم ةيوئملا ةبس
م/عاطقلا ي

ةراهملا ىوتس

ةيداصتقالا فورظلا يف يبلسلا رييغتلا
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1 قحلملا
ةينانبللا ةيلحملا تاداصتقالا ىلع نيحزانلا ريثأت مييقت

7102و )حوزنلا لبق ام ةمزأ(1102 :نيترتفل ةيليللا ةءاضإلا ةّدش تانايب مدختسن
توافت دوجو هدافم عقاو ىلع دمتعن ,نيحزانلا قفدت ريثأت مييقتلو .)مودقلا دعب(
قفدت رثأ دقف يلاتلابو .نويروسلا نوحزانلا اهيف ماقأ يتلا قطانملا نيب ريبك
نم تانايب مدختسنو .نانبل لخاد ةيفارغجلا قطانملا ىلع نيابتم لكشب نيحزانلا
نيحزانلا ددع لوح )7102( نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا
ةيجيتارتسا مدختست .نيحزانلا دوجول سايقمك ةنّيعم ةيراقع ةقطنم يف نييروسلا
:ةيلاتلا تافصاوملا ةيساسألا ريدقتلا

ةقطنملا يف ةيئايضلا رشؤمل سوكعملا يعطقلا بيجلا وهtcsthgiLثيح
ناكسلل سوكعملا يعطقلا بيجلا وهtcseegufeRو،t ةنسلا يف،c ةيراقعلا
ًاينمز تباثلا سناجتلا مدع بقارن نحن.tةنسلا يف ةيراقعلا ةقطنملا يف نيئجاللا
ىلع ةوالعوcΘةيراقعلا ةقطنملا ىوتسم ىلع ةتباثلا تاريثأتلا عم بقارملا ريغ
راثآلا بقارن )8102( نيرخآو ايساغ -سكلأو )2102( نيرخآو نوسردنه يأرب ،كلذ
ربع وأ نمزلا ربع ةرَياعم ريغ يليللا ءوضلا تانايبّ نإ ثيح )tµ(ً ايونس ةتباثلا
ةقطنملا ىوتسم ىلعtcεةيسايقلا ءاطخألاً اضيأ عّمجنو .ةيعانصلا رامقألا
نوكي نأ نكميوً ايئاوشع سيل مهتماقا ناكم نأشب نيحزانلا رارق نكل .ةيراقعلا
تاقفدت ريثأتل يببسلا ريسفتلا ةحاتإلو .ناكملل ةيداصتقالا ةيويحلا نمً اعبان
بسح ةنّيعم ةيراقع ةقطنم يف نيحزانلا نم ناكسلا مجح مدختسن اننإف ،نيحزانلا
عقاو ىلإ ةيجيتارتسالا هذه دنتستو .ايروس عم دودحلا نع اهلصفت يتلا ةفاسملا

ىلإ برقألا ةينانبللا ةيراقعلا قطانملا يف ةماقإلل نوليمي نيحزانلا نأ هدافم
لصفي رتموليك لك لباقم هنأ ىلإ انتاريدقت ريشتو .ىرخأ تارابتعا يأ لبق ايروس

تاذ جئاتنلا هذهو .02 رادقمب نيحزانلا ددع ضفخني ،دودحلا نع ةيراقعلا ةقطنملا
.ةيوق ةيئاصحإ ةلالد

Lightsct = α+ β* Refugeesct + Θc + μt + εct
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1 لودجلا
ةيلحملا تاداصتقالا ىلع نيحزانلا تاقفدت رثأ نأشب تاعجارتلا

)نيحزانلا( لجس

- نيحزانلا( لجس
)دحاولا درفلل
2102 sv7102

ةتباث

تاظحالم
ةيراقعلا قطانملا
ةتباثلا راثآلا
مدختست
نيب ةفاسملا
ةيراقعلا ةقطنملا
ةادأك دودحلاو
يعيبرتلا رذجلا

تاّريغتملا

-740.0

)690.0(
020.0***
)600.0(
-503.83***
)355.21(

918,1

119

معن
معن

890.0

6 جذومنلا
ةقيرط
تاعّبرملا
ىرغصلا
:ةداتعملا
ءاوضألا
دحاولا درفلل
1102-7102
نوحزانلاو

520.0

)520.0(
610.0***
)200.0(
-595.03***
)733.4(

228,1

119

معن
الك

001.0

5 جذومنلا
ةقيرط
تاعّبرملا
ىرغصلا
:ةداتعملا
ءاوضألا
دحاولا درفلل
1102-7102
نوحزانلاو

600.0

)900.0(

620.0**
)310.0(
-577.94*
)789.52(

078,1

759

معن
معن

083.0

4 جذومنلا
ّريغتم
تاقالعلا
:ةيببسلا
ءاوضألا

1102-2102
6102-7102
نوحزانلاو

310.0***
)400.0(

910.0***
)500.0(
-774.53***
)584.9(

828,1

419

معن
الك

293.0

3 جذومنلا
ةقيرط
تاعّبرملا
ىرغصلا
:ةداتعملا
ءاوضألا

1102-2102
6102-7102
نوحزانلاو

920.0***
)010.0(

-420.0

)510.0(
958.94*
)390.03(

468,1

459

معن
معن

211.0

2 جذومنلا
ّريغتم
تاقالعلا
:ةيببسلا
ءاوضألا

1102-7102
نوحزانلاو

700.0*
)500.0(

010.0

)600.0(
-348.71*
)931.21(

228,1

119

معن
الك

701.0

1 جذومنلا
ةقيرط
تاعّبرملا
ىرغصلا
:ةداتعملا
ءاوضألا

1102-7102
نوحزانلاو

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
نيلاله نيب ةيسايق ءاطخأ
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عجارملا
تامزأ ريثأت‘ .كنيساه .ج .ه رتلاو ،غريب نيد ناف ليسرامو ،فسوي ،زودنوغكأ
’.ايكرت يف نييروسلا نيئجاللا ةمزأ ةلاح :ةفيضملا لمعلا قاوسأ ىلع نيئجاللا
.5102 ،رياربف /طابش41 ،1488 مقرAZI شاقن قاروأ ةلسلس نع

4794652=di_tcartsba?mfc.srepap/3los/moc.nrss.srepap//:sptth

له‘ .يغناسافروبأوردنوأ نوراه ،تيلتراب نآ ،ركلاو هراس ،رفينيج ،ايساغ سكيلأ
.’اينيك ،اموكاك ةلاح  ؟ةفيضملا تاعمتجملا يذؤت مأ دعاست نيئجاللا تاميخم نإ

 .38-66 :)8102(031 مقر،ةيمنتلا تايداصتقا ةلجم

قوس تاسسؤم ؟ةيسكع جئاتن مأ ةيلعف ةيامح‘ .رلجوك .د انايردأو .د اوشوج ،تسيرجنأ
.)3002(884 مقر311،ةيداصتقالا ةلجملا .’نينطاوملا ىلع ةرجهلا ريثأتو لمعلا

نييلصألا لامعلا ىـلـع نـيـيروسلا نـيـئجالـلا قـفدـت رـيـثأت‘.نانيك فسوي ،رـيـغاـب
.741-921 :)8102(4 مقر81،يزكرملا كنبلا ةعجارم’.يقرعلا بيجلا جهن :كارتألا

يف عاجرتسالا ةيـقوـثوـم‘ .نيالميه نتسيركو ،وتيلراكوريغوـلاـك ،نـيـلـتاـك ،لـغـيـب
.14-43 :)2102(1 مقر ،89،ةيمنتلا تايداصتقا ةلجم’.ةيعارزلا تانايبلا

نم ضرعلا ديعص ىلع ةمدص درجم هذه له‘ ،غوشكت نسحو ،كورود ،زيكنش
عامتجالا’.ايكرت يف ةيلحملا تاداصتقالا ىلع نييروسلا نيرجاهملا ريثأت  ؟ةلامعلا
.7102 ،86-1 ،8102 يونسلا

rdrydZ4H/repap/yranimilerp/8102/ecnerefnoc/gro.bewaea.www//:sptth

حيمسو نوروت يفيزوـح ،رـيـلوـكـنوـي ناـهـيسروـغ كروـب .ه ،نرـفـي.إ ،وـلـغوـتـيرـيس
يف نييلصألا ناكسلا لمع قوس تاجرخم ىلع نييروسلا نيئجاللا ريثأت‘ .نيموت
 .)7102(1 مقر6،لمعلا ةسايسلAZI ةلجم’.يبيرجت هبش ميمصت نم ةّلدأ :ايكرت

ةفاضتسال لاومألا نم ديزم ىلع نانبل لصحي نأ بجي له‘ .7102 .داج ،نابعش
.7102ناسين/ليربأ5 ،ةريزجلا .ةريزجلا نيئجاللا رابخأ’؟نيحزانلا

tsoh-sdnuf-nonabel/40/7102/serutaef/htpedni/moc.areezajla.www//:sptth

lmth.685414280504071-seegufer-gni

تاءاصحإلل ليدبكةيئوضلا تانايبلا مادختسا‘ .سواهدرون مايليوو ،يزك ،نيشت
،ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف مولعلل ةينطولا ةيميداكألا عئاقو’.ةيداصتقالا
.4958-9858 :)1102(12 مقر ،801

:يكرتلا داصتقالا ىلع نييروسلا نيئجاللا ريثأت‘ .يلتانيب .و اليأو ،زوغوأ ،نسيإ
.)7102(4 مقر ،6 ةيعامتجالا مولعلا’.يميلقإلا لمعلا قوس راثآ
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روجألاو فيظوتلا ىلع نيئجاللا ريثأت‘ .ةبهو نيلكاجو ،تفارك نيلوراك ،لالب ،حالف
.612-302 :)9102(931 مقر،ةيمنتلا تايداصتقا ةلجم’.ندرألا يف

’.ةيتحتلا ةينبلا نيسحت وحن ةيرورض ةوطخ ،داسفلا ةحفاكم‘ .لايناد ،زيشناس-توراغ
 .8102 ،تاساردلل ينانبللا زكرملا
913=di?php.noitacilbup/gro.nonabel-spcl.www//:ptth

يداصتقالا ومنلا سايق‘ .لياف ن ديفيدو ،دراغيروتس مدآ ،نونريف .ج ،نوسردنه
.8201-499 :)2102(2 مقر ،201 ةيكريمألا ةيداصتقالا ةلجملا’.يجراخلا ءاضفلا نم

.beWfeileR،5102’.نانبل- ينانبللا داصتقالا ىلع ةيناسنإلا تادعاسملا ريثأت‘

-esenabel-dia-nairatinamuh-tcapmi/nonabel/troper/tni.bewfeiler//:sptth

.ymonoce

.يلودلا كنبلا’.يروسلا عارصلل يعامتجالاو يداصتقالا رثألا مييقت-نانبل‘
ucod/stroper-stnemucod/noitacilbup/ne/gro.knabdlrow.stnemucod//:sptth

ssa-tcapmi-laicos-dna-cimonoce-nonabel/561583980864172529/liatedtnem

.tciflnoc-nairys-eht-fo-tnemsse

’.اينازنت نم ةلدأ :نيئجالل يئامنإلا عفدلا‘ .نوتنارود ليجو  اوسنارف -ناج ،تداتشيام
.433-992 :)8102(2 مقر91،ةيداصتقالا ايفارغجلا ةلجم

ةلجم’.ةيرسقلا ةرجهـلا تاـيداصتـقا‘ .افلـيس ساـغراـف سوـلراـكو،ليبازيإ ،زـيور
.487 -277 :)3102(6 مقر ،94،ةيمنتلا تاسارد

’.لمعلا قوس ىلع ةيرسقلا ةرجهلا راثآ‘.افليس ساغراف سولراكو,ليبازيإ ،زيور
.685-185 :)5102( :5 مقر501،ةيكريمألا ةيداصتقالا ةلجملا

يداصتقالا رثألا‘ .اتبوغ باهبونأو ،شولع وم ،يكسبيليف .ج سويتام ،دراودإ ،روليات
.35-9447 :)6102(72 مقر ،311مولعلل ةينطولا ةيميداكألا عئاقو’.نيئجالل

ةلدأ :ةفيضملا نادلبلا ىلع نييروسلا نيئجالل يداصتقالا رثألا‘ .حيمس ،نيموت
.06-654 :)6102(5 مقر ،601 ةيكريمألا ةيداصتقالا ةلجملا’.ايكرت نم ةيبيرجت هبش

يعانصلا فينصتلا‘ .ةدحتملا ممألل ةعباتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةرادإ
ممألا رقم .كرويوين ،كرويوين’.ةيداصتقالا ةطشنألا عيمجل دحوملا يلودلا
.8002 ،ةدحتملا
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ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

LCPS

:ةفيضملا تاعمتجملا ىلع يرسقلا حوزنلا ريثأت‘ .رلتوش نيتسيركو ،ولواب ،مريف
يتلا تاسايسلا ثاحبأل لمع ةقرو’.داصتقالا يف ةيبيرجتلا تايبدألل ةعجارم
.9102 ،يلودلا كنبلا اهارجأ

I-ehT/557681983945118456/ne/detaruc/gro.knabdlrow.stnemucod//:ptth

ripmE-eht-fo-weiveR-A-seitinummoC-tsoH-no-tnemecalpsiD-decroF-fo-tcapm

scimonocE-ni-erutaretiL-laci،

بتاكلا نع
زكرملا يف لوأً اثحاب ناك امدنع عورشملا اذه يف زيشناس توراغ لايناد مهاس

ىدل لمعلا قوس نوؤش يف راشتسمكً ايلاح لمعي وهو .تاساردلل ينانبللا
ماهملاو ،لمعلا قاوسأو ،ةيداصتقالا ةرجهلا هلمع تالاجم لمشتو .يلودلا كنبلا
لبقو .ةّفلختملا قطانملا ةيمنتو ،يرسقلا ريجهتلاو عارصلاو ،فئاظولل ةبولطملا
ديلا ةرجه يف راشتسم بصنم لغش ،تاساردلل ينانبللا زكرملا ىلإ همامضنا
لمعو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا ةرازوو يلودلا كنبلا ىدل ةلماعلا
ناك ثيح ينابسإلا يزكرملا كنبلا يف يداصتقا ثحابك تاونس تس ةدملً اضيأ
قاوسأو ،ةيلاملا ةسايسلا لثم يلكلا داصتقالا تاعوضوم نم ةعومجم يطغي
يف ريتسجاملا ةجرد ىلع زيشناس توراغ لصح .ةينويدملا صيلقتو ،لمعلا
.ةيموكحلا ةرادإلل يدينيك درافراه ةيلك نم ةيلودلا ةيمنتلاو ةماعلا ةرادإلا


