
ةمدقملا
ةيراجت لامعأ قالطإ ىلإ نوأجلي دارفأ مه ،’ةرورضلا مكحب لامعألا داّور‘

لمعلا صرف يف صقنلا نع ضيوعتلا لجأ نمو ةيداصتقا ةجاح ةجيتن ةريغص
يمسرلا ريغ لمعلا عاطق نمً اريبكً اءزج ةيراجتلا لامعألا هذه لّكشت .ىرخألا

.ةيفيرلا قطانملا يفً اصوصخ ،ةئيسلا لمعلا فورظ نم يناعُتو ،نانبل يف
هذه يف ةرشابملا ىلإ نوليمي ةرورضلا مكحب لامعألا داّورّ نأ ثاحبألا ترهظأ
،دوكرلا تارتف وأ ةيداصتقالا تامزألا وأ عازنلا تارتف يف لامعألا نم عاونألا
،نيلماهو يرصان( لمعلا صرف بايغ ىلإ نايحألا مظعم يف كلذ ىزعُيو
دراوملاو لئاسولا ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور رقتفي ،لامجإلاب .)8102
نإف ،يلاتلابو .ةرصاعملا تامزألا نع ةمجانلا رطاخملا نم مهتيامحب ةليفكلا
رقفلا ةدايز اهنأش نم ةيراجتلا لامعألا هذه ةمادتسا عزعزُت يتلا تابرضلا
ىلعً ارِّمدمً ارثأ فاطملا ةياهن يف كرتي يذلا رمألا ،نامرحلاو ملاظملاو
.دلبلا يف يداصتقالا رارقتسالا

داّور لوحً الَّصفمً اثحب تاساردلل ينانبللا زكرملا ىرجأ ،1202 ماعلا يف
تاعومجمل شاقن تاقلحو ةيدرف تالباقم هتّللخت1،ةرورضلا مكحب لامعألا
ترفسأو .)باديحو ،قدينفو ،اـّيشار( نانبل يف ةيفير قطانم ثالث يف لمع
ال ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي يتلا تايدحتلا نم ٍددع نع جئاتنلا

:تايدحتلا كلت زربأ نمو .دلبلا اهب ّرمي يتلا ةددعتملا تامزألاّ لظ يفً اميس
تاراهملً ايبسن ةيندتملا تايوتسملاو ،ليومتلا ىلع لوصحلا يف ةبوعصلا
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ةيداصتقالا ةيمنتلل لمع راطإ
:نانبل يف ةيلحملا
ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةداير
حاّدم .س انيل

معدب اذه ةسايسلا صخّلم زجنأ
ةيلودلا تاعورشملا زكرم نم
ال هيف ةدراولا ءارآلا .ةصاخلا
رظن ةهجو ةرورضلاب سكعت
.ةحناملا ةهجلا

ةماع ةسايس صخلم

ةبتاكلا نع
ةيداصتقا ةثحاب يه حادم .س انيل

لمشتو .تاساردلل ينانبللا زكرملا يف
ةيداصتقالا ةيمنتلا اهلمع تالاجم
عقاوملاو يميلقإلا داصتقالاو
تاسسؤملا تايكيمانيدو ةيعانصلا
يف .ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاو
داصتقالا يف هاروتكد ةداهش حاّدم ديصر
يف يليجريف يإ اريفور ةعماج نم
ىلإ اهمامضنا لبق ،تّمتأ .اينابسإ
ًةرود ،تاساردلل ينانبللا زكرملا
يداصتقالا نواعتلا ةّمظنم يف ةيبيردت
،ةيقدنبلا يف )DCEO( ةيمنتلاو
ةرئازٍ ةثحاب بصنم تلغش .ايلاطيإ

ةيميلقإلا تاداصتقالا ربتخم يف
-انابرإ يونيلإ ةعماج يف ةيقيبطتلا

تايالولا يف )CUIU(نيبماش
ةيداصتقا ةثحابو ،ةيكريمألا ةدحتملا

ةعماج يف داصتقالا مسق يف
يف )VRU( يليجريف يإ اريفور
نمٍ ةحنم ىلع حاّدم تلصح .اينابسإ
’دنفوك سيكنارفو يترام‘ جمانرب
وهو ،)0202 -7102( ةيساردلا حنملل

ةيضوفملا نم لّومم ٌعورشم
نم ديدعلا يف تكراشو .ةيبوروألا
ةيلودلاو ةينطولا ةيداصتقالا تاصنملا
ةيميلقإلا مولعلا تلوانت يتلا
ةيمنتلاو ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاو
.ةيداصتقالا ايفارغجلاو ةيلحملا

1
ةصاخلا ةثالثلا ريراقتلا ةعجارم نكمي
ىلع عّالطالل باديحو قدينفو ايشارب
داور لوح لَّصفم يعاطق ليلحت
قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا
تايدحتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيفيرلا
تاموكحلل ةيتاسايسلا تايصوتلاو
:يلاتلا طبارلا ربع كلذو .ةيلحملا
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ةماع ةسايس صخلم2

،قاوسألا تاكبشو لامعألا ةداير لاجم يف طباورلا ةيدودحمو ،لامعألا ةداير
ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ مامأً اقئاع فقت يتلا ةلاّعفلا ريغ ةينوناقلا رطألاو
ال ةجاحلا عفادب يراجت لمع قالطإّ نإف ،كلذ عمو .اهّومنو لامعألا ةداير ةطشنأ
زيزعت ىلإ نووعدم تاسايسلا يعناصّ نإف ،اذل .ةيلاعلا تاحومطلا قيقحت عنمي
لالخ نم ،ةيفيرلا قطانملا يفً اصوصخو ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور تاناكمإ
ًالوصو ةنيتم ةيتحت ىنب ءاشنإ نم حوارتت يتلا ،ةريبكلا ةيلاعفلا تاذ تايجيتارتسالا
رثكأ ةسايس دامتعالٍ ةيصوتب ةساردلا متتخُتو .لامعألل ةيتاؤملا ةئيبلا ءاسرإ ىلإ

صّخلملا اذه ّامأ .نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةدايرلً الماكتوً الومش
  .ةسايسلا هذه هيلع يوطنت ام لوانتيف

ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلا لوح تايبدألا يف صقنلا ّدسيل صًخلملا اذهَ ءاج
لامعألا داّور اههجاوي يتلا تايدحتلا زربأ ىلع ءوضلاً اطِّلسُم ،لامعألا ةدايرو
ةيداصتقالا قئاوعلا يّطخت لجأ نم ةّهجوملا تاءارجإلابً ارورم ،ةرورضلا مكحب
صّخلملا دنتسي .ةيفيرلا قطانملا يفً اصوصخ ،ةيلاملاو ةيفاقثلا-ةيعامتجالاو
ةضفخنملا تاداصتقالا ومن تايمانيدو ،ةيفيرلا لامعألا ةداير قايس مهف ىلإ
صّخلملا متتخُيو .لامعألا ةداير تافاقثو ،ةيلحملا تاسسؤملا رودو ،ةفاثكلا
داّور ةطشنأ عيجشت لجأ نم ،ةيداصتقالا ةسايسلاب ةقلعتم ةلاّعف ريبادت حارتقاب
  .يداصتقالا ومنلا زيفحتو ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا

؟ةصرف مأ دوكر :ةيفيرلا قطانملا
ةدايرل يلامجإلا طاشنلا كولس ،ريبك ّدح ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داور سكعي
قطانملا ربتعُت ،ماع لكشب .ةيمانلا نادلبلا يف ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا
تالكشمب اهطبري امو ،ةيرضحلا قطانملا عم ًةنراقم ّومنلا ثيح نم ةّفلختم ةيفيرلا
سأر يف صقنلاو ،ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا ىلإ راقتفالا :دوكرلاو يناكسلا حوزنلا
يف صصختلاو ،لمعلا تايلآ يف يمقرلا لماكتلا بايغو ،رهاملا يرشبلا لاملا
،ةيندتملا روجألاو ً،ايبسن لامعألا ةداير صرف ةيدودحمو ،ةيداصتقالا ةطشنألا
ءادألا ىوتسم عجارت يف ِمهاسُت لماوع اهعيمج ،ةركتبملا تاسرامملا بايغو
فعضلا ىلإً ارظن رقفلا ىلإ ةيفيرلا قطانملا قلزنت ،فسألا عم .ةيجاتنإلاو يلحملا

ةياعرلاو ميلعتلاو ةيعامتجالا تامدخلا اّميس الو ،نينطاوملل تامدخلا ريفوت يف
تاعمتجملا ىلعً ايفاضإً اطغض ةدودحملا ةيلاملا تانزاوملا لّكشت امً ابلاغو .ةيحصلا
لالخ نم .2تادئاعلاو تارامثتسالاو ماعلا قافنإلا ىوتسم يّندت عم ،ةيفيرلا
هذه نم ددع ىلع ءوضلا طيلست نكمي ،نانبل يف ةيفيرلا قطانملا لوح انتسارد
بابشلا ةرجه تالّدعم ىلع ةيبلس تايعادت ىلإ شيمهتلا ىّدأ ثيح ،ريياعملا
عافتراو ،نيقبتملا ناّكسلا ىدل ةلاطبلا تالّدعم عافترا بناج ىلإ ،يفيرلا ينانبللا

 .ىرقلا يف رقفلا ىوتسم
رصحت يتلا ةّجحلا ناف ،ةيفيرلا قطانملا اهلمحت يتلا ةمصولا نم مغرلا ىلعو

متً ائطاخً اموهفم تتاب نُدُملاب ومنلا صرفو لامعألا ةدايرو ةيداصتقالا ةيمنتلا
ءوضلا يقلُت يتلا ةديدجلا تاساردلا نم ةعومجم ةمث .يضاملا دقعلا ذنم هيطخت
نم ةرظنلا رييغتب حمسي امم ،ةيفيرلا قطانملا يف ةيداصتقالا ةيمنتلا تاناكمإ ىلع

2
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
تاسايسلا .أ1202 ،ةيمنتلاو
ناكسلا ددع ضافخناب ةطبترملا
قطانملا يف تامدخلا ريفوتو
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم .ةيفيرلا
:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم .ةيمنتلاو
noiger/gro.dceo.www//:sptth
es-larur/tnempoleved-larur/la
]mth.yreviled-ecivr
نيرشت5 :ردصملا ةعجارم خيرات
.]1202 ربمفون/يناثلا



يداصتقالا دومصلا ىلع ةردقلا زيزعت نكمي ثيح ،’صرفلا قطانم‘ ىلإ’دوكرلا قطانم‘
داورل ومنلا تايلآ مهفن يكلو3.ةيمنتلا جذومن يف يرذج رييغت ثادحإ قيرط نع
ةيناكملا صئاصخلا ديدحت نيعتي ،ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا
تامدخب ىظحت يتلا ةيشماهلا تاعمتجملا نمً اءدب - قطانملا هذهل ةعونتملا
ناكسلا ةليلقلا ةيئانلا قطانملا ىلإً الوصو ،ةيرضحلا قطانملا نم ةبيرقلاو ةديج
4.ةفلتخملا تافاقثلا ىلإ ةفاضإلاب - ةيساسألا تامدخلا يفً اصقن يناعت يتلا

ةرفوتملا تاناكمإلا يف ريكفتلا مهملا نم هّنإ )8102( نورخآو توكس لوقي
هذه هب عّتمتت املً ارظن ةيئامنإلا جماربلا يف ثحبلا ىدل ةيفيرلا قطانملا يف
نأ ةيفيرلا قطانملا يف ةيمنتلل نكمي ،ةهج نمف5.ةيداصتقا تاردق نم قطانملا
،ريوطتلاو ءانبلا لامعأ لثم ،ةيرضحلا قطانملا نع طوغضلا فيفخت يف مهاست
ثولتلاو ،ةلوبقملا ةفلكتلا تاذ نكاسملا يف صقنلاو ،ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلاو
ناكسلا يف صقنلا نم ّدحت نأ اهنكمي ،ىرخأ ةهج نمو .رومألا نم اهريغو ،يئيبلا
،ةيفيرلا قطانملا يف ةيسيئرلا تاعاطقلا شاعنإ ةداعإ ربع يداصتقالا روهدتلاو
لّكشت يتلاو ،ةيئاذغلا تاعانصلاو ةعارزلاو ةيعادبإلاو ةيفاقثلا ةطشنألاو ةحايسلاك
6.)1202 ،.ل حاّدم( هيلع ةظفاحملاّ قحتسيً ايفيرً اثرإ ةعمتجم

دشحت ،هيلعو ،رضخألا لّوحتلل ًةيساسأ ةيفيرلا قطانملا ربتعُت ،كلذ ىلعً ةوالع
يف لّوحتلا اذه عيرستل دراوملا نمً اريبكً ارادقم ملاعلا لوح نم تاموكحلا
مادختسا يف ةءافكلاو ،ىلوألا ةجردلاب ةددجتملا ةقاطلا لالخ نم ةيفيرلا قطانملا
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم( يرئادلا داصتقالاو ،ةيجولوكيإلا ُمُظنلا تامدخو ،يضارألا
نأ نانبل يف ةيفيرلا تاداصتقالل نكمي ،كلذ ءوض يف7.)ج1202 ،ةيمنتلاو
لالخ نم كلذو ،ةدعاولا صرفلا ىلإ دوكرلا نم ويرانيسلا رِّيغُتو اهتاناكمإّ لغتست
داّور ىلع ،فاطملا ةياهن يف ،بحسني اذهو .ةيدعاصت ةيتاسايس ةبراقم دامتعا
ىلعو .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب قطانملا هذه يف ةرورضلا مكحب لامعألا

نادلبلا يف ةيفيرلا قطانملا ضعب تدهش نيح يف هنا ىرن ،ةنراقملا ليبس
يباجيإ يداصتقا ءادأ ىلع ظافحلاو لامعألا ةداير عيجشت يفً ارهابً احاجن ةيبوروألا
ًاصوصخو ،كلذ قيقحت يف ىرخأ نادلب حجنت مل ،قئال يشيعم ىوتسم ريفوتو
.نانبل لثم ،ةيمانلا نادلبلا

ىدل ةيلخادلا دراوملا مادختسا ربع ةيتاذلا ةيمنتلا ةركف8)0102( افوكباراج حرتقت
فلتخم نيب تاكارشلا ءاشنإو ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا معدو ،ةيفيرلا تايدلبلا
مكحب لامعألا داّور حاجن نإف ،يلاتلابو .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ةينعملا تاهجلا
مهّنأل كلذو ،ةيفيرلا قطانملا يف ةيمنتلا ةجرد ىلع دمتعي مهلشف وأ ةرورضلا
.ةيداصتقالا فورظلا يف تاريغتلاو ةيفيرلا ةيتحتلا ةينبلاب ريبك ّدح ىلإ نورثأتي
ضعب عيجشتل ةهيبش ةيلود ةيتاسايس تايصوت ىلإ نانبل دنتسي نأ نكمي ،اذل

؛لابجلاو تاباغلا يفاميس ال ،هزنتلاو جلزتلا لثم ،ةيديلقتلا ةيئيبلا ةحايسلا صرف
ةطشنألا نم اهريغو ،مييختلا عقاومو ،ذينلا عناصم لثم ،ةيعارزلا ةيئيبلا ةحايسلاو
،ةيفيرلا تادلبلا يف ةيخيراتلا زكارملا طيشنت ةداعإو ؛)حافتلا فطق ًالثم( ةيفيرلا
عقاومو ةيوديلا تاعانصلاو نونفلا تالاجمل ةيكذ ةصصختم ةيجيتارتسا عضو ربع
.ةيعادبإلا ةعانصلا ريوطت معدت يتلا ّلتكتلا تاسايس ىلإ ةفاضإلاب ،يفاقثلا ثارتلا

3 ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةداير :نانبل يف ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلل لمع راطإ

3
:عجار ،ليصافتلا نم ديزملل

،.ل.خ ،نوكساغو .ن.أ ،توسام
ةيفيرلا ةيمنتلا .1202
،تايجيتارتسالا :ةمادتسملا
.صرفلاو ،ةنسحلا تاسرامملاو
.663 .ص،)dnaL،01)4 ةّلجم

4
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
عيراشم .ب1202 ،ةيمنتلاو
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
ةيمنتلاب ةينعملا ةيمنتلاو
ةمظنم .يفيرلا هافرلاو ةيفيرلا
.ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا

:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم
lanoiger/gro.dceo.4t//:ptth
/tnempoleved-larur/
5 :ردصملا ةعجارم خيرات[
.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت
5

،.ف ،يور ،.ك ،توكس
ةايحلا ءانب‘ :)8102( .ف ،كولوبو
ةيفاقثلا ةميقلا لوح ةرظن ؟ةديجلا

روظنم نم ،ةيفيرلا ةيمنتلا يف
تاساردلا ةفيحص،’هافرلا
.281-371 :)1(95 -ةيفيرلا

6
لوح تالاقم .1202 ،.ل ،حاّدم
:ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا
.لتكتلاو عقاوملاو فئاظولا ومن
اريبور ةعماج :سوير .ةحورطأ
.يليجريب لوألا

7
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
قطانملا .ج1202 ،ةيمنتلاو
ةيفاصلا صرفلا قيقحت - ةيفيرلا
ربع رفوتم .جتانلا ةلداعتملا
:يلاتلا طبارلا
2poc/gro.stneve-dceo//:sptth
1ce-c2e2-da474800/noisses/6
e543d7e5a40a-27ea-1
9 :ردصملا ةعجارم خيرات[
.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت

8
قطانملا .0102 .ج ،افوكباراج
ريغ تاناكمإلا - ةيفيرلا
.ةيفيرلا ةحايسلل ةَّلغتسملا
ةيكافولسلا ةعماجلا :ارتين
يلودلا مقرلا .ارتين يف ةعارزلل
.5-4630-255-08-879 دحوملا
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ةضفخنملا ةفاثكلا تاذ تاداصتقالا ومن تايمانيد
،يفارغجلا اهعقوملً اعبت نانبل يف ةيفيرلا قطانملا فلتخت ً،اقباس انفلسا امكو
ةكرتشملا اهتزيم نمكت امبرو .ةيداصتقالا فورظلاو ،دراوملاو ،ةيعيبطلا ةئيبلاو
ًاقفو .يداصتقالا طاشنلاو ناكسلا ددع ثيح نم ةضفخنم ةفاثك لجست اهنأ يف
اهل ريرقت ثدحأ يفَ ءاج ام بسحبو ,)6102( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنمل

زيمتت ،)ج1202 ,ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم(1202 ماعلا يف َردص
:يلي امب ةفاثكلا ةضفخنم تاداصتقالا

ةرداقلا تاكرشلا مجحو ددع نم ّدحي يذلا ليئضلا ةيلحملا ةلماعلا ىوقلا ددع
ةيلاعفب لمعلا ىلع
تامدخلا ريفوت ةفلك نم ديزي امم ،مجحلا تاروفو يّندتو ةعفترملا لقنلا فيلاكت
9مهئاقبتساو نيصصختملا بذج يف ةبوعصلا

ةهيبش ةيداصتقا لكايهب عتمتت يتلا قطانملا عم ةديدشلا ةسفانملا ةيناكمإ
ةينطولاو ةيميلقإلا ةيداصتقالا تارودلا ءازإ ةيلحملا تاداصتقالا ةيساسح
،ةيتاؤم ةئيب ءاسرإل يساسأ نانبل يف قطانملا هذه ومن تايمانيد مهفّ نإ

،ةيلامسأرلا تاقفدتلاو لامعألا داّور بذجت نأ ةيفيرلا تاعمتجملا عيطتست ثيح
صرف  قلختو ،لاّمعلا ةيجاتنإ نم ةيلاع تايوتسم ّلجسُتو ،ًةيسفانت رثكأ حبصتو
قطانملا َّنأ امبو .نييلحملا ناكسلل يشيعملا ىوتسملا عفرب ةليفك روجأ عم لمع
هذه فعضلا طاقن نإف ،ةيئامنإلا تايدحتلا نمً اددع هجاوُت ةضفخنملا ةفاثكلا تاذ
مكحب لامعألا داّور نّكمتي يكلو .ةيلاملاو ةيداصتقالا تامزألا ءانثأ مقافتت دق
تايدلبلا معد ىلإ نوجاتحي ،مهلمع ةلصاوم نم ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا
امو ،ةيميلقإلا تاتوافتلاو تافالتخالاف .ةيلحملا لامعألا ةداير ةموظنم عيجشتو
ةمظنأ يف ةقيمع ةيداصتقاو ةيسايسً اراثآ كرتت ،’ءايتسالا ةيفارغج’ـب فرعُي
معد ةرورض ىلإ ريشي ام01،)8102 ،زوب-زيغيردور( ةينطولا ةمكوحلاو تاسسؤملا
،باديحو ،قدينف - ثالثلا قطانملا يفَ نَّيبَت امكو .ةضفخنملا ةفاثكلا تاذ قطانملا
ددع لصحي ال ،تاساردلل ينانبللا زكرملا هارجأ يذلا ثحبلا اهلمش يتلا - ايشارو
.ةموكحلا نم ةدعاسملا نم عون ّيأ ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داور نم ريبك
ةقيرط لضفأب معدلا ميدقتل ةيلحمً الولح دجت نأ تايدلبلاو ةموكحلا ىلع ،كلذل

رارمتسا يفً ارود يدؤت نأ اهناش نم يتلا ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا ىلإ ةنكمم
.اهشاعتناو لامعألا ةداير

ةيلحملا تاسسؤملا
يذلا رمألا ،ةيداير ةطشنأ ىلإ ةيفيرلا قطانملا ةجاح ىلع ةيميداكألا ثاحبألا تزّكر
اهطابترا ىلإً ارظن ,ةيميظنتلا لماوعلا )1( :راكتبالل لماوع ةّدع هرودب بّلطتي
عاطقلاب ةطبترملا لماوعلا )2(و ,)ايجولونكتلاب طبترملا عفدلا لماع( ضرعلاب
)بذجلا/عفدلا( ةيميظنتلا لماوعلا )3(و ,)بلطلاب طبترملا بذجلا لماع( قوسلاو
نأ نكميو ،ينانبللا قايسلا ىلع رمألا اذه قبطني11.راكتبالا تايلمع لاطت يتلا
تامظنملا تدمع ،ةلثامم ةروصبو .ةثالثلا لماوعلا هذه يف تاسسؤملا رثؤت
ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ةيعارزلا ةيفيرلا تاداصتقالا ىلع زّكرت يتلا21ةيلودلا

9
ٍلكشب ةريثكٌ تاموكح لواحت
ةلماكتم تابراقم ّقبطت نأ ديازتم
ةقيرطك تامدخلا ريفوتل ةنرمو
لوصولاو ةدوجلا ىلع ظافحلل

ةفاثكلا تاذ ةيئانلا قطانملا يف
نواعتلا ةمظنم( ةضفخنملا
.)ج1202 ،ةيمنتلاو يداصتقالا

01
ماقتنا .)8102( .ا ،زوب-زيغيردور
لمعلا امو(ّ مهت ال يتلا نكامألا
جديربماك ةفيحص .)رمألا اذه ءازإ
،عمتجملاو داصتقالاو قطانملل
11, 981-902.

11
ةداعإ ،)0002( .ك ،زغنينير
ثاحبألا :راكتبالا موهفم ديدحت
ةيئيبلا تاراكتبالاب ةينعملا
،ةيئيبلا تاداصتقالا ةمهاسمو
scimonocE lacigolocE،)2(23،
913 -233.
21
.1202 ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم
لامعألا ةداير :لوألا مسقلا
ةبراقم :ةمعادلا تاسسؤملاو
نم ةيفيرلا ةيمنتلا .ةيليلحت
ربعرفوتم .لامعألا ةداير لالخ
:يلاتلا طبارلا
2886W/3/gro.oaf.www//:sptth
02397_675P#mth.20e2886w/e
41:ردصملا ةعجارم خيرات[
.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت
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5 ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةداير :نانبل يف ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلل لمع راطإ

ددجلا عيراشملا داّورو ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا معدل ةينواعتلا ةيلحملا دوهجلا
:ةيفيرلا تاعمتجملا يف ةرورضلا مكحب نيلماعلا

دهاعملاو ،تاعماجلا( ةيميلعتلا تاسسؤملا يه ،ىلوألا ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا
ريوطتو ءانب اهلالخ نم نكمي يتلا )ينهملا بيردتلا تاسسؤمو ،ةيلحملا ةينقتلا

تاسسؤملا نيب طباورلا ةيمهأ زربت انه .اهتاراهمو ةلماعلا ىوقلا تاردق
ةراهملا بذج يف ِمهاسُت اهَّنأل نانبل يف ندملاو فايرألا يف ةيميلعتلا
داّورو تاعماجلا نيب تاقالعلا ءاشنإ َّنأو امك .ةيفيرلا قطانملا ىلإ ةينقتلا
،ةيفيرلا قطانملا يف ةيداصتقالا ةيمنتللً اساسأ لّكشي ةرورضلا مكحب لامعألا
داجيإل ةيلاملا وأ ةيرشبلا دراوملا ىلإ نورقتفي ءالؤه لامعألا داّورّ نأ ىلإً ارظن
ىلع لمعت ةفاثكلا ةضفخنم ةيفيرلا قطانملا يف تاعماجلاو ؛ةركتبملا لولحلا
عمتجم اهيف كراشي يتلا ةيثحبلا عيراشملا لالخ نم فراعملا راشتنا زيزعت
31.لامعألا

كلذ يف امب ،تاكرشلاب ةطبترملا كلت يه ،تاسسؤملا نم ةيناثلا ةعومجملا
معد زكارمو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا( كيبشتلا تاسسؤمو ،لامعألا تانضاح
ةئشانلا ةيفيرلا تاكرشلاو ،)ةئشانلا عيراشملل معدلا مّدقت يتلا لامعألا
طشنت يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ريبك ٌددع زربي ،نانبل يف .ةقيرعلاو
.دعب هفاشكتسا متي مل لامعألا ومن يف اهرثأّ نأ ريغ ،ةيفيرلا قطانملا يف
نمً اءدب ،ةيلاملا تاسسؤملا يهف ،تاسسؤملا نم ةثلاثلا ةعومجملا امأ
تربلوت ثّدحت .مهسألاب ليومتلا ىلإً الوصو ةيرامثتسالا لاومألا سوؤر
تاسسؤملا نم ةفلتخم عاونأ بايغ وأ دوجو نع مجانلا ريثأتلا نع )5102(
.اهروطتو ةريغصلا ةيفيرلا ةيراجتلا لامعألا زورب يفً ايلحم ةهَّجوملا ةيلاملا

لامعألل  حاتي ثيح ،يلحملا يلاملا عاطقلل يسيئرلا رودلا زربي ،ددصلا اذه يف
ةطيسولا تاهجلاو فراصملا نوكت امدنع لضفأً ءادأ ميدقت ةريغصلا ةيراجتلا
ةيلاملا تاسسؤملا نم ىرخأ لاكشأل نكمي ،كلذ عمو ً.ايلحم ةهَّجوم ةيلاملا
يفو ليومتلا ىلع لوصحلا عيطتست ال يتلا قطانملا يفً ارود بعلت نا
نم ّدحت ةفيعضلا ةيلحملا ةيلاملا تاسسؤملاف41.ةيلاملا تامزألا تاقوأ
ةلاح قلخ ىلإ ةفاضإلاب ،ةيلاملا دراوملا ىلإ يفيرلا عمتجملا لوصو ةيناكمإ

ةيتاؤم ريغ ًةفاقث قلخت نا لماوعلا هذهل نكمي51.تاورثلا يف توافتلا نم
زربت اذل ،نانبل يف ةيلحملا قطانملا ههجاوت يذلا قئاعلا وهو ،لامعألا ةدايرل
.ةيديلقت ريغ ليومت جذامن ىلإ لّوحتلا ىلإ مويلا ةجاحلا
،تاسايسلا يعناصو ةيلحملا تاموكحلا لثم ،ةيلحملا تاسسؤملا لّكشت ً،اريخأ
شتيردوأ تاسارد ىلإ دانتسالاب .ةيفيرلا تاعمتجملا معد يف ةمهم ةلعاف تاهج
ةيفيك ىلع ءوضلا طيلست اننكمي71،)2102( نيرخآو سيديأو61)6102( ناميلو
تاسايسلا ةعانص تارارق يف صاخلا عاطقلا كارشإ نم ةيفيرلا قطانملا ةدافتسا
دعاست نأ نكمي ،ةمقلا ىلا ةدعاقلا نم ،ةيدعاصت ةبراقم دامتعاك )أ  :ةيلحملا
ةموظنم ءاشنإ نيسحتل ةيميظنتلاو ةيطارقوريبلا رطألا نيسحتو حالصإلا ىلع
.ديدج يراجت لمع ءدب ىلع لامعألا داّور عيجشت يلاتلابو ،لامعألا ةدايرل ةلاّعف

عاطقلا اهجاتحي يتلا فيلاكتلا ضفختو تقولا نم ّدحت نأ اهل نكمي امك )ب

31
،ك ،سانيراكسامو ،.ا ،وافلاغ
ميمعت .0202 ،.ك ،زيكرامو
تاعماجلا نيب فراعملا
قطانملا يف تاكرشلاو
ثاحبألا .ةفاثكلا ةضفخنم
ةرادإ لوح تاسرامملاو
.41 -1 .ص،ةفرعملا

41
.5102 .م.ك ،تربلوت
ءادأو ةيلحملا ةيلاملا تاسسؤملا
ةيراجتلا لامعألاو لامعألا داّور
.ةيفيرلا قطانملا يف ةريغصلا
ةيلحملا ةيلاملا تاسسؤملا
لامعألاو لامعألا داّور ءادأو
قطانملا يف ةريغصلا ةيراجتلا
.رولياب ةعماج - ةيفيرلا

:يلاتلا طبارلا ربعرفوتم
/vog.adsu.afin.latrop//:sptth
844220/segaptcejorpsirc/bew
-snoitutitsni-laicnanfi-lacol-2
-larur-fo-ecnamrofrep-eht-dna
isub-llams-dna-sruenerpertne
lmth.ssen
6 :ردصملا ةعجارم خيرات[
.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت
51
،.س ،انيجنوأو .ب ،زكيوسيناد
:لامعألا ةداير ةطشنأ زيفحت .1202
ةصنم .ةيلحملا ةموكحلا رود
ثاحبألا زكرمل ةعباتلا تاسايسلا
،ةيتاسايسلاو ةيداصتقالا
.XOV،يلاتلا طبارلا ربعرفوتم:
its/elcitra/gro.uexov//:sptth
itca-lairuenerpertne-gnitalum
tnemnrevog-lacol-elor-ytiv
نيرشت02 :طبارلا ةعجارم خيرات[
.]1202 ربمفون/يناثلا

61
.ا.ا،ناميلو ،.ب.د ،شتيردوأ
.ةعبسلا ايناملأ رارسأ .)6102(
.دروفسكوأ ةعماج تاروشنم

71
،.س ،نيرتسأ ،.ر ،سيديأ
ماجحألا .)2102( .ت ،زكيويكيمو
ةداير لاجم لوخد :ةمهم
تاداصتقا .ةموكحلاو لامعألا
,93 ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا

911- 931.
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n

n
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لوصحلا ةيناكمإ نيسحتو ةيراجتلا لامعألا ىلع يمسر عباط ءافضإل ّصاخلا
.ليومتلاو دراوملا ىلع
ًاطابترا ةيلحملا تاموكحلل ةيلعافتلاو ةلاّعفلا تاسرامملا طبترت ،انل ّنيبَتي امكو

لّكشي ،نانبل يف .لامعألل ةيتاؤملا تاموظنملاو لامعألا ةداير تافاقثبً ايباجيا
ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةقئاضلا يدافت فدهبً ايساسأً ارمأ يموكحلا معدلا
لمعلا قوس يف طوغضلا نم فيفختللو ،ةيفيرلا قطانملا يف قاطنلا ةعساولا
.ةيمسرلا ريغ فئاظولا يف اميس الو ،ةيبنجألاو ةيلحملا ةلماعلا ديلا نيب

لامعألا ةداير تافاقث
ةطشنأ عّجشي قايس/ةئيب نع ةرابع ،ساسألا يف يه لامعألا ةداير ةفاقثّ نإ
رثكأ تافاقثب ندملا نم ةبيرقلا ةيفيرلا قطانملا زيمتت ً،ايرظن .ةيراجتلا لامعألا
ةفاقثّ نأ )6002( روم رّسفيو .ةديعبلا قطانملا عم ةنراقملاب ًةمئالمو ًةيمانيد
ةداير لاجم يف ةلعافلا تاهجلا نم ةطبارتم ةعومجم‘ نمضتت لامعألا ةداير
تاكرشلا لثم( لامعألا ةداير لاجم يف تامظنملاو ،)ةدوجوملاو ةلمتحملا( لامعألا
،تاعماجلا( تاسسؤملاو ،)فراصملاو لامعألا يلّوممو نييرامثتسالا نيلّومملاو
لّدعم لثم( لامعألا ةداير تايلمعو ،)ةيلاملا تائيهلاو ،ماعلا عاطقلا تالاكوو
ةداير‘ تايوتسمو ، عفترم ومن تاذ تاكرشلا دادعأو ،ةيراجتلا لامعألا ءاشنإ
نمض عيبلا قطنم دامتعا ةجردو ،نيددجتملا لامعألا داّور ددعو ،’ةجئارلا لامعألا
ريغ ةروصبوً ايمسر دحّتت يهو ،)لامعألا ةداير يف حومطلا تايوتسمو ،تاكرشلا
81’.ةيلحملا لامعألا ةداير ةئيب نمض ءادألاب مكحتلاو طّسوتلاو لصاوتلا فدهب ةيمسر

ديزملا ةرورضلا مكحب لامعألا داور مامأ رفوتت ،ةيمانيدلا ةيفيرلا قطانملا نمض
ةجاحلا ىلع ءوضلا رمألا اذه ّطلسيو .لمعلا صرف قلخو راهدزالل صرفلا نم
.تايدلبلل يفارغجلا عقومللً اعبت نانبل يف تاسايسلا عيونت ىلإ

مكحب لامعألا داور سردن نأ يرورضلا نم ،ىرخأ ةيداير عيراشم ّيأ رارغ ىلعو
ةيعامجلا ةفاقثلاو دعاوقلاّ نأ )7002( ركوهنيب فشكي .يلحمٍ قايس يف ةرورضلا
ةداير تاردابم ىلع ةدئافلاب دوعت )ةيفيرلا ءايحألا نمض نامألا ىتح( ةقثلاو
تاعمتجمو ةيلحملا تاسسؤملا نيب نواعتلا زيزعتل ةيفاضإلا دراوملا رفوتو لامعألا
قفارملاو ةيداملا ةيتحتلا ىنبلا ناكمإب ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب91.لامعألا ةداير
،يحايسلا باطقتسالا نكامأو ،امنيسلا رودو ،فحاتملاو ،حراسملاو ،تاهزتنملا(
ءالكو نيب نواعتلا ززعت نأ امإ ،لقنلا لئاسو بناج ىلإ ،)ةينفلا ضراعملاو
قطانملا يف صرفلا رفاوت يف ّرثؤت يهو ،هّديقت وأ لامعألا ةداير ةموظنم
يف ِمهاسُت تاردقلا ءانب تاردابمو ةروطتملا ةيداملا ةيتحتلا ىنبلاف02.ةيفيرلا
تاسايسلا يعضاو ىلإ ةفاضإلاب ،مهضعب عم نييقابتسالا صاخشألا عمج
تامظنملاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةينقتلا دهاعملاو تاعماجلاو نيثحابلاو
.لامعألا ةداير ةموظنم يف’ةثلاث تاحاسم‘ قلخ ىلا يدؤي يذلا رمألا ،ةيلحملا

ميعدتو لخدلا زيزعت ةيناكمإ ديزت نأ ةيدجُملا12لامعألا ةداير تافاقث نأش نم
نع ًالضف ،ةيفيرلا قطانملا يف ةيداصتقالاو ةيئيبلاو ةيعامتجالا ةمادتسالا
22.ةيفيرلا تاعمتجملل ةنزاوتم ةيميلقإ ةيمنت قيقحت

81
تاموظنم .)6002( ،.ف.ج ،روم
.ةكرشلا نم  ةيؤرلاو لامعألا
nitelluB tsurtitnA ehT،15)1(،

.57-13 .ص

91
ردصم .)7002( .أ ،ركوهنيب
ةيرذجلا ةغايصلا ةداعإ :تاورثلا
اذه تايعادتو داصتقالا ملعل
ةيراجتلا لامعألا ىلع رمألا
modnaR :ندنل .عمتجملاو
.skooB ssenisuB esuoH

02
،.د ،ريغيه ،.ب.د ،شتيردوأ
ىنبلا .)5102( .ت ،ثيفو
.لامعألا ةدايرو ةيتحتلا
ةيراجتلا لامعألا تاداصتقا
.032-912،)2(44 ,ةريغصلا

12
ةداير ةموظنم .)4102( .ا ،ماتس

عالطالا مت .ةيدنلوهلا لامعألا
ربوتكأ/لوألا نيرشت91 يف هيلع
:يلاتلا طبارلا ربع1202
p/3los/moc.nrss.srepap//:ptth
5743742=di_tcartsba?mfc.srepa

22
.1202 ،ةيبوروألا ةيضوفملا
ةيضوفملا .ةيفيرلا ةيمنتلا
.ةيبوروألا ةيضوفملا - ةيبوروألا

:يلاتلا طبارلا ربعرفوتم
of/ofni/ue.aporue.ce//:sptth
ilop-yek/seirehsfi-gnimraf-do
lop-larutlucirga-nommoc/seic
ne_tnempoleved-larur/yci
32 :ردصملا ةعجارم خيرات[
 .]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت



7 ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةداير :نانبل يف ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلل لمع راطإ

نانبل يف ةيلحملا تاسسؤملاو لامعألا ةداير تافاقث لّكشت نأ نكمي ،يلاتلاب
داورل ةئشانلا صرفلا لالغتساو ومنلا تايمانيد يف ريثأتلل ةيساسألا َةينبلا
ةيمقرلا تاودألا ةيعون زيزعت ىلإ ةجاحلا )1( :اهنمو ،ةرورضلا مكحب لامعألا
زيزعت هنكمي يذلا ،دعُب نع عَّزوملا لمعلا )2(و ,ةيفيرلا قطانملا يف اهمادختساو
ليضفت وحن كالهتسالا تاداع ليوحت )3(و ،ندملاو فايرألا نيب اهريوطتو طباورلا
ةيناكمإ معدل ةزَّزعملا ةيعوتلا )4(و ،ةيلحملا ةحايسلا تاهجوو ةيلحملا تاجتنملا
ةحصلا ةمدخ اهنيب نمو ,ةيفيرلا قطانملا يف ةديجلا تامدخلا ىلع لوصحلا
داوملا( اهعقوم ديدحت مت يتلا ةيجيتارتسإلا تاعانصلا نيطوت ةداعإ ,ةينورتكلإلا
)6(و ,)ةيلوألا داوملا( ةيجيتارتسالا تاعانصلا نيطوتو ليهأت ةداعإ )5(و ,)ماخلا
)7(و ,ةيلبقتسملا تامدصلا ةهجاومل نواعتلا لكايهو ةيلحملا تاكبشلا زيزعت
نواعتلا ةمظنم( ةيفيرلا قطانملا يف ةيرئادلا تاداصتقالا وحن لّوحتلا عيرست
ىلإ دنتسي نا بجي نانبل يف تاسايسلا عضو نإ32.)0202 , ةيمنتلاو يداصتقالا
نم ةعومجم ىلإ دانتسالا نمً الدب ،ةرفاوتملا صرفلاو ةيفيرلا ةّوقلا طاقن
قمعألا مهفلا حمسيسو .ةددحم تاعاطق نأشبً اقبسم ةَّدعملا تاضارتفالا
هيجوت اهلالخ نم نكمي يتلاو ،اهبويعو ىرقلا ايازم ديدحتب ةيلحملا تاقايسلل
.ةديدجلا ةيداصتقالا ةطشنألا ريوطت معد لجأ نم تاسايسلا

ةيتاسايسلا تايصوتلا
مظعم يف ةمئاقلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاتوافتلا مقافت ىلإ تامزألا يدؤت
،قطانملا نيب تاقورفللً ارظنو .ةدعاقلا هذه نعً ءانثتسا سيل نانبلو ،نادلبلا
ربكألا بيصنلا نييفيرلا لامعألا داّور لاني ،ةقطنمّ لك نمض ةيلكيهلا فعضلا طاقنو
داّورو ،ةضفخنملا ةفاثكلا تاذ تاداصتقالا هجاوت .تامزألا تاقوأ يف ررضلا نم
عمو .ةقوبسملا ريغ تابوعصلا نم ريثكلا ،ةرورضلا مكحب اهنمض نيلماعلا عيراشملا
لامعألا داور شاعنإ يف مهست نأ نكمي يتلا ةديدجلا صرفلا مّدقت يهف ،كلذ
دوعتل ندملا نم ةجتنملا ةيرشبلا رداوكلا قفدت لّهستو ،مهومنو ةرورضلا مكحب
داّور معدت يتلا ةسوردملاو ةيدعاصتلا ةيئامنإلا تايجيتارتسالا اهدحو .اهارق ىلإ
قطانملا هذهل حيتتس مهتفاقثو مهتاسسؤمو مهتموظنمو نييلحملا لامعألا
.ةمادتسملا ةيمنتلاو شاعتنالل ةبولطملا ةيداصتقالا ةطشنألا ءاشنإ

ةموكحلا رود
ةرحلا عيراشملا يف رامثتسالاب ةطبترملا رطاخملا ضوخل نينطاوملا دادعتسا َّنإ
نامديرف( ةموكحلا ةيلاعف يف مهتقث ىدمب طبتري اهترادإو اهقالطإو ةجاحلا عفادب
،ةددحملا تامسلا فالتخاب فلتخي ةموكحلا نع رداص مييقتّ لكّ نأٌ حيحص .)1102
،ةرورضلا مكحب لامعألا داور ّومن ىلع ةّدع قرطب ّرثؤت هذه مييقتلا تاودأّ نأ ريغ
لامعألا يف رامثتسالا ةدايز بجي ناك اذإ ام لوح ةمهم تارشؤم لّكشت يهو
يف ةيلحملاو ةيميلقإلاو ةينطولا ةيموكحلا تاسسؤملل نكمي .ال مأ ةيراجتلا
يتلا تايدحتلا ةجلاعم لجأ نم فارطألا ةددعتم تاردابم ىلإ لوحتت نا نانبل
.ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي

7

32
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
تايعادتلا .0202 ،ةيمنتلاو
انوروك سوريف ةمزألةيتاسايسلا
ةمظنم .ةيفيرلا ةيمنتلا ىلع
.ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا

:يلاتلا طبارلا ربعرفوتم
anoroc/gro.dceo.www//:sptth
ycilop/sesnopser-ycilop/suriv
c-surivanoroc-fo-snoitacilpmi-
b6-tnempoleved-larur-rof-sisir
233e1d-erugfi#/a981d9
7 :ردصملا ةعجارم خيرات[
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ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل ةيفيرلا ةحاسملا جذومن
زييمت ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور فدهتست يتلا تاسايسلا دمعت ،أدبملاب
،ندملاب ةطيحملا قطانملا )1( :لامعألا داّور طشني ثيح ةيفيرلا قطانملا نم نيتئف
،تاجايتحالا فلتخم رابتعالا نيعب يفارغجلا يناكملا ليلحتلا ذخأي .ةيئانلا تادلبلا )2(و
لغاوشلاو ،يرشبلا لاملا سأرو ،ةيداصتقالا تاعاطقلاو ً،ادج ةيساسألا صئاصخلاو
ةريغتملا ةيناكسلا صئاصخلاو ،ناكسلا ضئاف وأ ناكسلا ددع ضافخناب ةقلعتملا

لامعألا داورّ لك تاردق نم ّدح ىصقأ ىلإ ةدافتسالاف .تايدلبلا فلتخم يف
ىلإ ،ةلص تاذ ةيفارغج تاقاطن ةّدع ىلع ةمظنم ةمكوح دامتعا ّبلطتت ةرورضلا مكحب
ةيعامتجالا نوؤشلاو بابشلاو ةعانصلاو ةراجتلاو داصتقالاب ةينعملا تارازولا بناج
تالعافتلا نع فشكيو نواعتلا معدي يذلا رزآتلا نيسحت لجأ نم ،ةعارزلاو لمعلاو
جمدو ةغايص نود رمألا اذه قيقحت ليحتسيو .ةلمتحملاو ةمئاقلا طبارتلا هجوأو
.صرف قطانم ىلإ دوكر قطانم نم اهليوحت لجأ نم ةيفيرلا قطانملل ةيمّدقت ةيؤر

ةيلحملا لامعألا ةداير تاموظنم
ةيئامنإلا تاجيتارتسالا يف ًةيولوأ لّكشت يتلا ةيرامثتسالا تاعاطقلا ديدحتّ نإ
ةموظنم ءاسرإو قوسلا يف يلعفلا بلطلا زيفحتل يساسأ ٌرمأ وه ةينطولا
ةيفيرلا تاعمتجملا ةردق نيسحت ىلإ ةّحلملا ةجاحلا ىلع ءوضلا ّطلسُن .ةيويح
ةيساسألا ىنبلاو ةيلخادلا تانّوكملا ةيلكيه ليدعت لالخ نم ،دومصلا ىلع
)9102( نيرخآو يل قيرف حرتقا .ةيلخادلاو ةيجراخلا تايدحتلا ةهجاوم نم نُّكمتلل
:هنم قالطنالا اننكميً اراطإ

تاجايتحا وحن هجوتت يتلا تاسسؤملا ءانبو ،يفيرلا يشيعملا عّونتلا معد
ةرورضلا مكحب لامعألا داورل يتاؤملا يوقلا يعامتجالا لامسأرلاو ،قوسلا

.راهدزالاو عيونتلا لجأ نم
ةطشنألا ريوطت ربع كلذو ،ةفرعملا داصتقا وحنً البقتسم لّوحتلا يف ريكفتلا
ةيبلت فدهب ةيلحملا تاردقلاو صئاصخلا عم ةمجسنملا ةديدجلا ةيداصتقالا
.ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل ةديدج صرف  قلخو لَمتحُملا يفيرلا بلطلا
ةطشنأ نم عونلا اذه ءاشنإ اهناكمإب يتلا ةيلحملا لامعألا ةداير تاموظنم معد
.اهقاطن عيسوتو ةديدجلا لامعألا
ليهست ربع ةيلحملا لامعألا ةداير معد هنكمي يعامتجا لامسأر يف رامثتسالا
،ةيجراخلا قاوسألاو ،يرشبلا لاملا سأرو ،ةلماعلا ديلاو ،ليومتلا ىلإ لوصولا
42.)9102 ،نورخآو يل( راكتبالاو ّملعتلل ةيجراخلا ةفرعملاو

قطانملا يف ةفلتخملا ةيلحملا تاقايسلا رابتعالا نيعب ذَخؤت نأ يرورضلا نم
ةمئاقلا صئاصخلاو’رييغتلل‘ ةزِّفحملا ةلعافلا تاهجلا دَّدحُت نأو ،ةينانبللا ةيفيرلا
ةيلحملا دراوملا صيصخت ضرغب ةيداصتقالا تاعاطقلا نيب عونتلاو ناكملا ىلع
،نانبل ةلاح يف ً،ادج ديفملا نم نوكي دق ،كلذل .ةديدجلا ةيراجتلا لامعأللً امعد
،يداصتقالا ومنلا معدو ،يلحملا ىوتسملا ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داور نيكمت
،ةيئيبلا ةحايسلاو ةيعادبإلا تالاجملاو عينصتلاو يعارزلا عاطقلا يفً اصوصخو
.ةأرملا نيكمتو ،بابشلا كارشإو ،ةيميلقإلا تاكبشلا زيزعتو

42
،.ي ،ويلو ،.ه ،دنلتسيوو ،.ي ،يل
ضعب روهدت ببس .9102
اهضعب دومصو ةيفيرلا قطانملا
روطتلا لوح ةماع ةحمل :رخآلا
ةفيحص .ملاعلا يف يفيرلا
.ص ,86،ةيفيرلا تاساردلا
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9 ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةداير :نانبل يف ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلل لمع راطإ

ةيداصتقالا تاسايسلا تاودأ
ينهملاو يميلعتلا بيردتلا
ةداير صرفو لمعلا صرف قلخ ىلع زيكرتلاب تاسايسلا تاودأ أدبت نأ نكمي
يأ – نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّورو بابشلل لامعألا
ةيميلعت جمارب ريوطت عم رمألا اذه قفارتيو .تاراهملل ةمئالم فئاظولا نوكت نأ
قطانملا هذه يف ةلمتحملا لمعلا صرف رفوتت ً.اضيأ ةبولطملا تاراهملا يّبلت
ةيعانصلا ةطشنألاو ،ةيئاذغلا ةيعارزلا ةميقلا ةلسلسو ،يعارزلا عاطقلا يف
تالاجملاو ،ةيئيبلا ةحايسلاو ،)ةيديلقتلا ةيفرحلا لامعألا ةطشنأ يساسأ لكشب(
داّور ةدعاسم يرورضلا نم .ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا/ةيعادبإلاو ةيفاقثلا
ةيبيردتلا تارودلاو لمعلا شرو ربع داشرإلاب مهديوزت لالخ نم نيينانبللا لامعألا
تاردقللو .ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ومن عيجشتو ،مهيدل ةلماعلا ىوقلا زيزعتل
ًةيصاخ لّكشُتو ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع يباجيإ ٌرثأ نيلماعلل ةضرتفملا
.مهتاردقو مهتاراهم ىلإ دانتسالاب ةسسؤملا ومن معد يف ةيساسأ

ىعستف .نانبل يف ةهيبش ةبراقم عضو اننكمي ،يبوروألا قايسلا نمً اقالطنا
تارتفلا يف اميس الو ،ةيعوتلا زيزعت ىلإ52’0202 ماعلل لامعألا ةداير ةطخ‘ً الثم
عَّسوملا ليلحتلا ىلإ ةراشإلابو .ديفوك ةحئاج ءوض يفو ،اهشيعن يتلا ةجرحلا
مكحب لامعألا داّور ومن زيفحت ىلإ فدهت يتلا ةلمتحملا لامعألا تانضاح جماربل
حرتقت ،ةيلبقتسملا قوسلا صرف قلخو ،ةلمتحملا ةلماعلا ىوقلا زيزعتو ،ةرورضلا
طباورلا ءانب ىلع تاسسؤملا ةدعاسم فدهب ةيبيردتلا جماربلا ميدقت ةطخلا
ةيموكحلا تاردابملا ضعب زّكرت نأ نكمي62.ةيلئاعلا ةايحلاو لمعلا نيب قيفوتلاو
اهب ىصوملا ةسايسلا هذه .’لامعألا ةداير لاجمب طبترملا ميلعتلا‘ زيفحت ىلع

ةيمهأ ىلع ديدشتلاو يرشبلا لاملا سأر فادهتسا لجأ نم نانبل يف ةيرورض
ام ىلإً الوصو ينهملا بيردتلاو سرادملا نمً اءدب ،تايوتسملاّ لك ىلع ميلعتلا

تاردابملل ةينقتلاو ةيمـيـلـعـتـلا ةدـعاسمـلا دـيـفـُت نأ نـكـمـيـف .كلذ نـم دـعـبأ وـه
صرفلا عيراشم داّور ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ليوحت يفً الثم ،ةيعارزلا
.ةليدبلا

نماضتلاو تاينواعتلا
ةيعانصلاو ةيعارزلا تاداحتالاو تامظنملا/تاينواعتلا ءاشنإب تاسايسلا أدبت نأ نكمي
،فايرألا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ةشيعمل ةماه تاسسؤم ربتعُت يتلا
تازايحلا باحصأو ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا اميس الو ،نييعانصلاو ،نيعرازملاو
تاسايسلا ليعفت نإ .مادتسم يفير داصتقا معد لجأ نم ،نيعرازملا نيب ةريغصلا
ٌرمأ ةيعارزلا ةيذغألا عاطق يف تايعمجلاو تاينواعتلا معدو ءاشنإب ةطبترملا

عاطقلا يف صرفلاو دويقلا مهفل ةلاّعف تاودأ ريفوت يف مهاسي يرورض
يف اهرودو ةأرملا نيكمت ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ةفاضإلاب ،يعارزلا ينواعتلا
نم ةموعدملا ةعارزلا ربتعُت ،لاثملا ليبس ىلع .ةيفيرلا قطانملا نمض تاينواعتلا
ًارامثتسا ّلثمت يهف .ينماضت داصتقا قايس نمض ةلاّعف ةبراقم )sASC( عمتجملا

نيب تاكارشلا ءاشنإ لالخ نمو ،يلحملا جاتنإلاو عمتجملاو ةحصلا يفً اّميق

52
،)2102( ةيبوروألا ةيضوفملا
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لامعألا داّورـل حمسي امم ،نيكلهتسملاو ،ةيعارزلا ةيذغألا عيراشمو ،نيعرازملا
عيجشت يغبني ،نانبل يف72.فصنم يئاذغ ماظن ءاشنإو راهدزالاب ةرورضلا مكحب
فدهب تاينواعتلا/تايعمجلا ءاشنإ ىلع ةيوضعلا ةعارزلا يف نيلماعلا نيعرازملا
رجاتم يف اهعيزوت نكمي ةيوضع تاجتنمو ةئيبلل ةيعارم ةيراجت تامالع ثادحتسا
.ةيلحملا معاطملاو ةلاقبلا

ةميقلا لسالس لوط ىلع كيبشتلا
بناج ىلإ ،ةيلحملا ةيعارزلا ةيذغألا ةمظنأ ىلإ ةيمهألا نم ديزملا ءاطعإ يغبني
ربع كلذو ،ةينطولا ةيفيرلا ةيمنتلا ططخ يف ،ىرخألا ةيلحملا ةيعانصلا ةطشنألا

ةطشنألا يف نيلماعلا نييديلقتلا ةرورضلا مكحب عيراشملا داّور ةحلصم ةاعارم
بابشلا مهيف نمب ،ةرورضلا مكحب عيراشم داّور انتفصب ليمن نحنف .ةيديهمتلا
ليوحت كلذ يف امب( ةيئاهنلا لحارملا ةطشنأ وحن رثكأ باذجنالا ىلإ ،ءاسنلاو
نا راطإلا اذه لثمل نكمي .)ةيئاهنو ةطيسو تاجتنم ىلإ يلوألا يعارزلا جاتنإلا
وهو ،يوضعلا جاتنإلاو ةرشابملا تاعيبملا يف ةركتبم فئاظو قلخ يف دعاسي
ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور لّوحيو ةئشانلا عيراشملا ّومن زّفحي دق ٌبراقت
لوصحلا يف مهتاحومط ّيبلُت يتلا ةليدبلا صرفلا عيراشم ىلعً ازيكرت رثكأ تاراسم
 .ال مأ ةعارزلابً ةرشابم ةطبترم تالاجم يف تناكأ ءاوس ،ىوتسملا ةيلاع فئاظو ىلع

لاثمب ةناعتسالا نكمي .ةريثكً اصَرُف حيتُي تاينواعتلا نمض نيعرازملا ديحوت َّنإ
حنمل ىوتسملا يلاعً اجمانرب تعضو يتلا اينابسإ يف82اريسنام ةينواعت ةيعمج
ليصاحملل ةفاضملا ةميقلا زيزعت فدهب ىرقلا يف مطامطلا ليصاحمل تاداهشلا
اهنأش نم تاردابملا هذه .ةمادتسا رثكأ جاتنإ تايلمع ىلإ لصوتلاو اهتيسفانتو
زّزعُتو ،ةيلودلا ريياعملا ءافيتسال تاجتنملا ةدوج نّسحُتو ،فئاظولا قلخت نأ
لامعألا دعاست نأ نكمي ةيجيتارتسالا تاططخملاو تافلاحتلا َّنأ امك .تارداصلا
ةطبترملا تارارقلا نم اهريغو فيلاكتلا يف تاروفو قيقحت ىلع ةيلحملا ةيراجتلا
ثور نم تالوسبكلا جاتنإب نوعرازملاَ ِحصُن ً،الثم اينيفولس يفف .لامعألاب
تاردابم لالخ نمو .ةقاطلل رداصم وأ ةيوضع ةدمسأك اهمادختسال ةنصحألا

نيجتنملا دعاسي نأ نكمي نانبل يف ةيميلقإلا تاكبشلا زيزعت نإف ،ةهيبش
،ةيعامتجالا تاكبشلاو ،ةيصخشلا تالاصتالا قيرط نع مهتاجتنم عيب ىلع نييلحملا
 .ةيلحملا ةلاقبلا رجاتم يف مهتاجتنم ضرع ربع وأ ،يهفشلا قيوستلاو

ايجولونكتلاو لاومألا لقن
،ةيمانلا نادلبلا نم ريثكلا يف امك ،نانبل يف ةيعارزلا ةطشنألا طبترت ،فسألل
لاجم يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل ةيتاؤم ةئيب ةحاتإ يرورضلا نم .رقفلاب
لمشيو .ةيبنجألاو ةينطولا قاوسألا ىلإ لوصولا نيسحت لجأ نم ةيعارزلا ةيذغألا

ىلإ ةيلودلا لاومألا ليوحت لثم ،ةيلاملا دراوملا ىلإ لوصولا ليهست رمألا اذه
لالخ نم ةيجاتنإلا نيسحت ىلإ ةفاضإلاب ،نييفيرلا لامعألا داّورل92ةرَّسيم ضورق
ريياعملا ءافيتسا تاكرشلل حيتت عونلا اذه نم ةوطخ .اهجمدو ايجولونكتلا لئاسو لقن
.لضفأ ةيعون تاذ تاجتنم ميدقت لالخ نم ىلعأ ىوتسم ىلع ةيلحملاو ةيلودلا

72
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11 ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةداير :نانبل يف ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلل لمع راطإ

قايسلا يف اهقيبطت نكمي يتلاو ،نأشلا اذه يف ةحجانلا تاسرامملا نم
ايجولونكتلا دراوم زكرم‘ يه ،يلاملا عاطقلا ىلع ةضورفملا دويقللً ارظن ينانبللا

ةيلحملا تاموكحلا تكراش .seuqigolonhceT secruosseR ed ertneC(03(’اسنرف يف
ةيجاتنإلا ليقارعلا ةجلاعم ربع لامعألا داّور معدي وهو ،زكرملا اذه ليومت يف
تامظنملا ّدمت ً،اضيأ نادلبلا ضعب يفو .ايجولونكتلا لقن لالخ نم اهنوهجاوي يتلا
لولحلا داجيإل مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا ىلإ نوعلا دي ةيموكحلا ريغ
بّلطتي نانبل يف تاسّسؤملا ىلع ةديدجلا ايجولونكتلا ميمعتف .ةيجولونكتلا
تاسسؤملاو ،دراوملاو ثاحبألا زكارمو ،تاعماجلاو ،ماعلا عاطقلا نيب تاكارشلا ةماقإ
.ةريغصلاو ةقيرعلا تاكرشلاو ،ةيميلقإلا

لجأ نم )TCI(ةينطولا تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لماكت ىلع رخآ لاثم
يف ترُّوط يتلا ،’يلحملا ِجتنملاب ءاقللا‘ ةصنم وه ،ةيفيرلا ةيراجتلا لامعألا معد

،نيكلهتسملاو ةيذغألا يجتنمو نييلحملا عرازملا باحصأ نيب طبرلا فدهب اينيفولس
يمقرلا  لماكتلا ً اضيا دعُيو .ةيلحملا ةيفيرلا ةحايسلل ةيفاضإ عفانم ليجست عم
ةيجاتنإلا زيزعتل ةنسحلا تاسرامملا نم ةيذغألا ديروت لسالس ريصقت ىلإ فداهلا

مهنيب لصولا )2(و ,ةيلحملا تاجتنملا جاتنإ ىلع نيعرازملا ةدعاسم )1( :لالخ نم
لالخ نم اهعيبو تاجتنملا عيزوت )4(و ,ةيلحملا مهتاجتنم عمج )3(و ,تاينواعتلا ربع
فايرألا نيب طباورلا قيثوتلً اضيأ ةمهم تاصنملا هذهو13.نوبزلل ةددحم طاقن
لاطتل ةيناكملا ةيباجيإلا راثآلا دادتما ىلإ يدؤي يذلا رمألا ،نانبل يف ندملاو
رود ىلع زيكرتلا لالخ نم طباورلا هذه معد زيزعت نكميو .ةيفيرلا تاداصتقالا
فايرألاو  ،ةيحان نم ةيئانلا ىرقلا ىلا برقأ اهنأ رابتعاب ،ةطيسولا ةيفرطلا ندملا

.ىرخأ ةيحان نم
ةمادتسمو ةلماش ٍتالخدت ىلع ةلصلا تاذ تايجيتارتسالا لمتشت نأ نكميو

ةنمقرلا نم يساسأ لكشب ةدافتسالا ربع دالبلا نم قطانملا هذه تاردق معدت
لماوع يهو - ةماعلا تامدخلل لاّعفلا ريفوتلا ةنمقرلا ززعُت .يرشبلا لاملا سأرو
نع ةلوؤسم ةينانبللا ةموكحلاو .ةرورضلا مكحب لامعألا داّور راهدزال ةيساسأ
ىلا تامدخلا ريفوتل دعُب نع لئاسو دامتعاو،ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا نيسحت
تامظنملً امعد ،ةينورتكلإلا-ةيلاملاو ةينقتلا ةدعاسملا ميدقتو ،ةيفيرلا قطانملا
رثكألا ناكسلا ةيامح فدهب ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّورو ةيعامتجالا راكتبالا

.مهنيب نماضتلا تاكبش زيزعتو ةيفيرلا قطانملا يف اًفعض
ةمادتسمو ةيجيتارتسا نوكت نأ ،لجألا ةريصق تناك ول ىتح ،تاسايسلل نكمي

زّكرت نا تايجيتارتسالا هذهل نكميو .ةيفيرلا قطانملل  يئيبلا نزاوتلا ةجلاعم ربع
معدّ لقألا ىلع اهنكمي يتلا ةئراطلا ريبادتلا لمشت ةيروف ةباجتسا ةطخ ىلع
.)ةيساسألا تاجايتحالاو ،ميلعتلاو ،ةحصلا(ً اينورتكلإ ةماعلا تامدخلا ريفوتو ةشيعملا
الو ،تادراولا نم فيفختلا ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داّور عيجشتً الثم نيعتي

ةيجولونكت لئاسو دامتعا لالخ نم ةلأسملا هذه ةجلاعم نكميو .ةعارزلا يف اميس
ىلع ،كلذل .ةيويحلا تاينقتلاو ةقيقدلا ةعارزلا لثم ،ةيجاتنإلا ززعُت ةركتبم ةيعارز
نكمي يتلا ةديدجلا تايجولونكتللً اكاردإ رثكأ اونوكي نا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور
.ءادألا ىوتسم عفرو جاتنإلا نيسحت لجأ نم اهدامتعا

13
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يمسرلا ريغ عباطلا ةلأسم ةجلاعم
لامعألا داّور مامأ ةريبك ةبقع ةلازإ فدهب ىرخأ ةيتاسايس ريبادت ىلإ ءوجللا نكمي
ٌسجاه هَّنإ .يمسرلا ريغ عباطلا يهو الأ ،ينانبللا قايسلا نمض ةرورضلا مكحب
ةيراجت ةمالع نيوكت ىلع ةردق ّيأ مامأً ازجاح فقيو ءارشلا صرف نم ّدحي يسيئر
ةرورضلا مكحب ةّرحلا لامعألا عيراشمو ةيمسرلا ريغ فئاظولا َربتعُت .ريدصتلاو
قطانملا يف نيميقملا صاخشألا نم فالآلل ةمادتسم شيع لبُس ةباثمب
ّالإ ةيراجتلا لامعألا هذه ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ نكمي الو ،نانبل يف ةيفيرلا
،كلذ فالخبو .ةلاّعفلا ةيعامتجالا ةيامحلا جماربو ةيرادإلا قفارملاب تنرتقا اذإ
ىلع نيعتي .ةبعصلا لمعلا تائيب نم َديزملا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوي

لباقم ةعارزلا( تاعاطقلا نيب تافالتخالا يعارت نأ ةيعامتجالا ةيامحلا تاسايس
ربكألا ناكسلا لباقم بابشلا( ةلماعلا ىوقلل ةيفارغوميدلا صئاصخلاو ،)ةعانصلا

ةيئاهنلا لحارملا فئاظو( نهملاو ،)ةيفيرلا ىرقلا لباقم ةيفرطلا ىرقلا ً،انس
.تارابتعالا نم اهريغو ،)ةيديهمتلا فئاظولا لباقم

يجيتارتسالا طيطختلا
يجيتارتسالا طيطختلا زيزعت تاسايسلا يعضاو ىلع ّنيعتي ،كلذ ىلع ةوالع
يميلقإلا طيطختلا ربع ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور كلذ يف امب ،ةيفيرلا قطانملل
نيَقايسلا نم صوصخلا اذه يف ةديفم ةسرامم ىلإ دانتسالا نكمي .كيبشتلاو
نع ةرابع يهو23،ةيفيرلا قطانملل ةينطولا ةكبشلا يهو الأ ،يناملألاو يدنلوبلا

اهضعب عم لمعت يتلا تاسسؤملاو تايعمجلاو تاكرشلاو تامظنملا نم تاكبش
ةكبشلا معدت ،ماع لكشب .ةيفيرلا قطانملا يف ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا ريوطتل
زيزعت فدهب مهتاردق ريوطت ربع ،تامظنملاو دارفألا ةيفيرلا قطانملل ةينطولا
يتلا’ةيجيتارتسالا ةطخلا‘ نمض تاسايسلا جردنتو .ةيفيرلا ةيداصتقالا ةيمنتلا
،لمعلا فورظو ،ةيعارزلا ةيراجتلا لامعألاو نيعرازملل ةمادتسملا ةيمنتلا لمشت
،يداصتقالا عيونتلاو ،اهمادختساو ةددجتملا ةقاطلا جاتنإو ،ةئيبلاو ،يجولويبلا عونتلاو
فلتخم يف ديروتلا لسالسل نَّسحملا ميظنتلاو ،ةيملعلاو ةيمقرلا لولحلاو
بجي ،ةيلاعفوً ةءافك رثكأ نانبل يف يجيتارتسالا طيطختلا نوكي يكلو .تاعاطقلا
.دلبلل ةيدودحلا قطانملا يفً اصوصخو ،يسايسٌ مازتلا هقفاري نأ

يعارزلا طيطختلا
داّورل ةيلاعلا ةبسنلاو ،نانبل يف ةيفيرلا قطانملل ماعلا موهفملا ىلإ دانتسالاب
هيجوت هنكمي لمتحم ٌّلح زربي ،ةرورضلا مكحب عاطقلا اذه يف نيلماعلا عيراشملا
ةيذغألا ةمظنم اهترّوط يتلا ،’ةيئيبلا ةعارزلا‘ وهو الأ ،تاسايسلا عضو ةيلمع
قطانملا يف تالاصتالا نيسحتب ينعم جذومن يه ةيئيبلا ةعارزلاو .ةعارزلاو
ةيامح بناج ىلا ،اهتنورمو اهومنو ،ةيراجتلا لامعألا رارمتسا معد لجأ نم ةيفيرلا
:يهف ةرشعلا ةطبارتملا ةيئيبلا ةعارزلا رصانع امأ ً.اضيا يعامتجالا هافرلاو ةئيبلا
ةكراشملاو ؛ريودتلا ةداعإو ؛دومصلا ىلع ةردقلاو ؛ةءافكلاو ؛رزآتلا هجوأو ؛عونتلا

تاداعلاو ةفاقثلاو ؛ةيعامتجالاو ةيرشبلا ميقلاو ؛ةفرعملا  لدابتو راكتبالا يف
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13 ةيفيرلا قطانملا يف لامعألا ةداير :نانبل يف ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلل لمع راطإ

اهعيمج فدهتو -33ينماضتلاو يرئادلا داصتقالاو ؛ةلوؤسملا ةمكوحلاو ؛ةيئاذغلا
.ةمئالم ةئيب ءاشنإ ىلإ

ىرخألا تاعاطقلا ثيح نم عيونتلا
ثيح ةيفيرلا قطانملا يف عيونتلا اومعدي نأ تاسايسلا يعناص ىلع ً،اماتخ
ةيفاقثلا تالاجملا ،كلذ ىلعٍ لاثم ُريخو .ةرورضلا مكحب لامعألا داّور طشني
ةحايسلا اميس الو ،ةحايسلاو ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا ةطشنأو ةيعادبإلاو
.نانبل يف ةيفيرلا ةيداصتقالا ةيمنتللً ازِّفحمً ايسيئرً اعاطق لّكشت  يتلا ةيئيبلا

صيلقتلاو ،ءارضخلا تاداصتقالا زيزعت لجأ نم ةادأك ديفُت نأ نكمي ةيئيبلا ةحايسلاف
يلحملا يفاقثلا ثرإلا معدو ،ةليدبلا ةقاطلا مادختساو ،يئيبلا ررضلا نم
.ةيعادبإلاةطشنألاو

ةيمنتلا اههجاوت يتلا ةيلاحلا تايدحتلا ةجلاعم يعدتست ،ينانبللا قايسلا نمض
ًامازتلا - صاخ لكشب ةرورضلا مكحب لامعألا داّورو - ماع لكشب ةيفيرلا ةيداصتقالا

نم ّالإ كلذ قيقحت نكمي الو .قطانملا هذه يف يجيتارتسالا طيطختلابً ايوق
قوسو ،ةيفيرلا ةيمنتلا :ةيتاسايسلا داعبألا فلتخم ربع رزآتلا هجوأ قلخ لالخ
ندملا نيب طباورلاو ،لقنلاو ،يناكملا طيطختلاو ،ليومتلاو ،تاراهملاو لمعلا
ةيداصتقالا ةيمنتلا تايمانيد زيفحت نكمي .ينماضتلا داصتقالاو ،ةئيبلاو ،فايرألاو
ةرداق’ةيكذ ىرق‘ ئشنُتو نواعتلا لّهسُت تايوتسملا ةددعتم ةلاّعف ةمكوح ربع
قلخل ةيمقرلا تاراكتبالا نم ةدافتسالا نكميو ً.ادغ ومنلاو مويلا دومصلا ىلع
ماسقألا يف ديدشتلا دعب .عمتجمك انكالهتساو انجاتنإ ةقيرط رييغتو ةديدج صرف
نيعتي ،لامعألا ةداير ىلع ةمئاقلا تافاقثلاو تاموظنملا ةيمهأ ىلع ةقباسلا
تاسايسلا نم ّيأ ةغايص يف ةلماشلا ةيطارقميدلا ةكراشملا زيزعت ةموكحلا ىلع
جئاتنلا ءازإ ةلءاسملاو ةفافشلا ةبقارملا دامتعا بناج ىلإ ،اهقيبطتو ةفداهلا
.ةيفيرلا تاعمتجملا يف ةقَّقحملا
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عجارملا
تايمانيدلاو لامعألا ةداير تاموظنم لوح ثاحبألا بّيتك .8102 ،.ك.ل ،وهلافراك
.ecnerefeR ecneicS ssenisuB:اينافليسنب ،يشره ،ملوعمٍ ملاع يف ةيعامتجالا

ةموكحلا رود :لامعألا ةداير ةطشنأ زيفحت .1202 ،.س ،انيجنوأو .ب ،زكيوسيناد
.XOV ،ةيتاسايسلاو ةيداصتقالا ثاحبألا زكرمل ةعباتلا تاسايسلا ةصنم .ةيلحملا

:يلاتلا طبارلا ربعرفوتم

.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت02 :طبارلا ةعجارم خيرات[

:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم .ةيفيرلا ةيمنتلا .1202 ،ةيبوروألا ةيضوفملا

.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت32 :طبارلا ةعجارم خيرات[

تاعماجلا نيب فراعملا ميمعت .0202 ،.ك ،زيكرامو .ك ،سانيراكسام ،.ا ،وافلاغ
ةرادإ لوح تاسرامملاو ثاحبألا.ةفاثكلا ةضفخنملا قطانملا يف تاكرشلاو
 .41-1 .ص ،ةفرعملا

:ةئيبلا لوح ةروحمتملا ةيعمتجملا لامعألا ةداير .8102 ،.ب-.ل ،انادو .ك ،واروغ
ؤبنتلا .لامعألا ةدايرو ،يلحملا عمتجملاو ،ةيعيبطلا ةئيبلا نيب طبارلا ديدحت
 .132-122 .ص ,921،يعامتجالا رييغتلاو يجولونكتلا

ةيفيرلا قطانملا ضعب روهدت ببس .9102 ،.ي ،ويلو ،.ه ،دنلتسيو ،.ي ،يل
ةفيحص .ملاعلا يف يفيرلا روطتلا ىلع ةماع ةحمل :رخآلا اهضعب دومصو
 .341-531 .ص ,86،ةيفيرلا تاساردلا

لامعألاو لامعألا داّور ءادأو ةيلحملا ةيلاملا تاسسؤملا .5102 .م.ك ،تربلوت
:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم .رولياب ةعماج - ةيفيرلا قطانملا يف ةريغصلا ةيراجتلا

.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت6 :طبارلا ةعجارم خيرات[

:سوير .ةحورطأ .ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلا لوح تالاقم .1202 ،.ل ،حاّدم
 .يليجريب لوألا اريبور ةعماج

https://voxeu.org/article/stimulating-entrepreneurial-activity-role-local-

government

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-

agricultural-policy/rural-development_en

https://portal.nifa.usda.gov/web/crisprojectpages/0224482-local-financial-

institutions-and-the-performance-of-rural-entrepreneurs-and-small-busi-

ness.html
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tsurtitnA ehT.ةكرشلا نم ةرظنو لامعألا تاموظنم .6002 ،.ف.ج ،روم

nitelluB،15)1(،57-13 .ص. 

نواعتلا ةمظنمل ةيميلقإلا تاعقوتلا .6102 ، ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم.yrarbiLi DCEO .6102 ماعلل ةيمنتلاو يداصتقالا

.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت5 :طبارلا ةعجارم خيرات[

سوريف ةمزأل ةيتاسايسلا تايعادتلا .0202 ،ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
ربع رفوتم.ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم .ةيفيرلا ةيمنتلا ىلع انوروك
:يلاتلا طبارلا

.]1202 ربوتكأ/لوألا نيرشت7 :طبارلا ةعجارم خيرات[

يداصتقالا نواعتلا ةمظنم عيراشم .1202 ،ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
يداصتقالا نواعتلا ةمظنم .يفيرلا هافرلاو ةيفيرلا ةيمنتلاب ةينعملا ةيمنتلاو
:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم .ةيمنتلاو
/tnempoleved-larur/lanoiger/gro.dceo.4t//:ptth

.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت5:طبارلا ةعجارم خيرات[

ددع ضافخناب ةطبترملا تاسايسلا .1202 ، ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم .ةيفيرلا قطانملا يف تامدخلا ريفوتو ناكسلا
:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم.يداصتقالا ناديملا

.]1202 ربمفون/يناثلا نيرشت5 :طبارلا ةعجارم خيرات[

صرفلا قيقحت - ةيفيرلا قطانملا .1202 ، ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم
:يلاتلا طبارلا ربع رفوتم .جتانلا ةلداعتملا ةيفاصلا

.]1202 ربمسيد/لوألا نوناك5 :طبارلا ةعجارم خيرات[

عيراشم داّورو ةرورضلا مكحب لامعألا داور كولس نيب ةنراقم .6102 ،.أ.س ،وبيت
llamS dna pihsruenerpertnE fo lanruoJ lanoitanretnI.ةليدبلا صرفلا

ssenisuB،72)1(،48 .ص. 

https://www.oecd.org/regional/oecd-regional-outlook-2016-

9789264260245-en.htm

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-

of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/#figure-d1e332

https://www.oecd.org/regional/rural-development/rural-service-

delivery.htm

https://oecd-events.org/cop26/session/008474ad-2e2c-ec11-ae72-

a04a5e7d345e 

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


