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 غخدلكامل

تخمثل مؾـكلٕ يـشٍ الزصاعـٕ ا  الخعـضى دلـٖ رَص اجملخمـع املـزنْ ا الخهمّـٕ املغـخزامٕ َمـو اله ضِـا  الخـٖ             

  الخهمّٕ املغخزامٕ يٖ :ن ضِٕ الهمُ االقخقـارٓ اممثـل : أى   ميكو أى َجًت الزصاعٕ ضتُ حتقّق أيزافًا مو ن ضِا

َطُصيا آخضَى مو بعزٍ ،يـْ    Frank Ramseyن ضِٕ الهمُ االقخقارٓ  اممثل ا فّغخًا كما قزمًا فضانك صمظٓ  

ميكـو أى  ن ضِٕ ؽاملٕ لخقُص املهًج الهفعـْ ، فًـْ تـضٗ أى امكانّـٕ ارتغـاصٔ ا مهفعـٕ ارـز امفـضار أَ أرـز امجّـا            

ــال  ُ            ــٕ ارتافــٕ ب ــاالجضا٘ا  املهً ّ ــضر أَ جّــل أخضاَاعــخعانت الزصاعــٕ ب ــٕ ف ــارٔ ا مهفع ــٕ مــع الظِ تكــُى مخُاطن

الُففّٕ ، َقام ال ارث باعخطالع آصا٘ مجًُص املغـخفّزِو مـو خـال  اعـخماصٔ االعـخ ّاى َتنـمهت دـزٔ بهـُر صّٙغـّٕ          

ا الخعضى دلٖ آصا٘ َاجتايـا  عـكاى مزِهـٕ االعـكهزصِٕ رـُ       ارخُٗ كل بهز دلٖ زتمُدٕ مو االعٚلٕ مت مو خالهل

اعــًام أنؾــطٕ مه مــا  اجملخمــع املــزنٖ فــٖ الخهمّــٕ املغــخزامٕ فــٖ مزِهــٕ االعــكهزصِٕ ، َبالهغــ ٕ لعّهــٕ الزصاعــٕ مت   

( مفـضرٔ مـو   022اخخّاصيا بطضِقٕ دمزِٕ  رخـٖ تفـْ بـاضضال ال  ـث العلمـٖ، رّـث مت حتزِـز ر ـ  العّهـٕ رـُا  )          

 ار اجملخمع املقضٗ مب اف ٕ االعكهزصِٕا َمو أي  نخاٙج الزصاعٕ املّزانّٕأفض
ِالرــأ أى املسعغــا  امكثــض فعالّــٕ فــٖ زتــا  اذتفــاا دلــٖ ال ّٚــٕ كانــت ادتمعّــا  ارت ِــٕ ثــ  الهــُارٗ ثــ           -2

 الهقابا  العمالّٕ َأخ ا امرظاب الغّاعّٕا  

نؾـطٕ تلـك املسعغـا  فـٖ زتـا  ااِـٕ ال ّٚـٕ يـٖ تُدّـٕ املـُاطهني           اتنح مو الزصاعٕ أى امل  ُثني ِضَى أى أيـ  أ  -0

 ٕ َاملغــايمٕ فــٖ ن افــٕ الؾــُاصع َتقــزِ  خطــ  لعــال  مؾــكال  ال ّٚــٕ َطِــاصٔ أمــاكو الخنــضص   باذتفـاا دلــٖ ال ّٚــ

 ال ّٖٚ 

 مو أي  مقارص الخمُِل تغُِق املهخ ا  َالخربدا  َاؽرتاكا  االدنا٘ ا  -3

ــضط املؾــكال  الخــ   -4 ــا         اى أب ــالقُانني َِلًّ ــظام ب ــٕ َِلًّــا دــزم االلخ ــارا  الُادّ ٖ تُاجــٌ اجملخمــع املــزنٖ يــٖ نقــك القّ

 القضادا  الزاخلّٕ ا 

مع   أفضار دّهٕ ال  ـث ِـضَى رَص الزَلـٕ فـٖ مُاجًـٕ مؾـكال  يـشٍ املسعغـا  ِه قـض فـٖ تؾـزِز العقـاب دلـٖ               -5

 لعمل مع تلك املسعغا  ا املسعغا  املدالفٕ للقانُى َتؾزِز الضقابٕ َالخهغّق فٖ ا

 الخهمّٕ املغخزامٕ -مه ما  اجملخمع املزنٖ  :  الكلما  املفخارّٕ

The Role of Civil Dacoity Organizations in Sustainable Development 
A field Study on The City of Alexandria 

Dr.Tamer Said Ahamed 
Abstract 

  The problem of this study is to identify the role of civil society in sustainable development. One 
of the theories that can direct the study towards achieving its goals from the theories of sustainable 
development are: The theory of optimal economic growth: The theory of optimal economic growth in 
its form as presented by Frank Ramsey and developed by others from After that, it is a comprehensive 
theory to visualize the utilitarian approach, as it considers that the possibility of losing the benefit of one 
individual or one generation can be balanced with the increase in the benefit of another individual or 
generation. The questionnaire form included several main items. Each item contained a set of 
questions through which the views and trends of the residents of Alexandria were identified about the 
contribution of the activities of civil society organizations to sustainable development in the city of 
Alexandria. As for the study sample, it was chosen in a deliberate way to meet the purposes of scientific 
research, where The sample size was determined about (200) individual members of the Egyptian 
community in Alexandria Governorate. Among the most important results of the field study 
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1- It is noticed that the most effective institutions in the field of environmental preservation were 
charitable societies, then clubs, then labor unions, and finally political partiesا 

2-  It became clear from the study that the respondents believe that the most important activities of 
these institutions in the field of environmental protection are educating citizens about preserving the 
environment, contributing to the cleanliness of streets, presenting plans to treat environmental 
problems and visiting places of environmental damageا 

3-One of the most important sources of funding is the marketing of products, donations and member 
subscriptionsا 

4-The most prominent problems facing civil society are the lack of conscious leaders, followed by non-
compliance with laws, and internal conflictsا 

5-Most of the research sample members see the role of the state in facing the problems of these 
institutions is limited to tightening punishment on institutions that violate the law and tightening 
control 

Keywords: Civil Society Organizations - Sustainable Development . 

 

   َ انخؾـض  ا اطـاص ماِعضفـٌ العـا      ؽًز  العقُر امخ ٔ ارّا٘ مفايّ  دزِزٔ ت لُص  َؽـادت 

مو تغّ ا  ا املفايّ  الغاٙزٔ، َمو أيمًا مفًُم "اجملخمع املزنْ"كمسؽض لٌ أيمّخٌ ال الغٕ،مو 

خــال  مــا ِــُفضٍ مــو َعــاٙل ِخغــهٖ ا اطاصيــا تقــهّفٌ مــمو املسؽــضا  الفادلــٕ خافــٕ ا اجملــا    

ى أيمّٕ املُاصر الط ّعّٕ اليت َي ـت  الخهمُٓ ، فمع تطُص رّأ اإلنغاى اًض  اذتاجٕ ا  اكخؾا

لــٌ لّغــخدزمًا ا اؽــ اع راجاتــٌ النــضَصِٕ، كمــا أى دالقــٕ اإلنغــاى مــع ال ّٚــٕ تطــُص  بؾــكل      

ك   َ عضِع نخّ ٕ الخعامل امل اؽض معًا ، فكلما تقزم اإلنغاى كلمـا اطرار اًـُص املؾـاكل، فمـو     

َلْ ا  مضرلٕ حتُِل املُاصر ا  ؽكل قابـل  اعخعما  اإلنغاى للمُاصر الط ّعّٕ ا ؽكلًا ارتام ام

لالعخعما  َ خافٕ ا اجملا  القـهادْ، اطرار مـغطٌ دلـٖ ال ّٚـٕ بظِـارٔ اميـزاى الـيت ِغـعٖ ا          

حتقّقًــا مـــو تهمّــٕ اقخقـــارِٕ َ انخــا  َ اعـــخًالا، رَى أى ِاخــش العامـــل ال ّٚــْ ا اذتغـــ اىا َ      

املُامـّع الُطهّـٕ َ الزَلّـٕ، َ لعـل أكثـض       كهخّ ٕ لشلك تفاقمت املؾاكل ال ّّٚـٕ لخؾـغل كـل   

ال لزاى تنضصا مو املؾكال  ال ّّٕٚ يْ الزَ  الهامّٕ اليت لّغت هلا القزصا  َ اإلمكانّـا  الكافّـٕ   

ال دلٖ فعّز الُقإِ َ ال دلٖ فعّز العال  ملعادتٕ االنعكاعا  الغل ّٕ دلٖ الخهمّٕ االقخقارِٕ 

مُمُع يشٍ الزصاعٕ رُ  رَص اجملخمع املزنْ ا ااِـٕ ال ّٚـٕ َ   َ االجخمادّٕ َ ال ّّٕٚ َِخم ُص 

 حتقّق الخهمّٕ املغخزامٕ اليت ؽغلت تفك  الكث  مو العلما٘ ا

 رـزَثًا  ا عـايمت  َالـيت  ُمّـ ال العاملْ االقخقار ؾًزياِ اليت َالخطُصا  الخ ُال  ال ا
ٕ   ضـ  ا  دـزٔ مـخغ   ٕ  مغـ ُق ٗ  َمزفُدـ  ا تعالـت  الـيت  امفـُا   كخلـك  زِٔـ دز ّٕـ اجخماد بقـُ

ُ  َااللخفـاى  ِٕاالقخقار اميزاى قّبخ ق االكخفا٘ بعزم َاليت تطالب ّٕالزَل احملافل  صبـ   ضتـ
ٕ ّـ بالخهم ُمّـ ال عـضى ِ مبـا  سلك ٔ  جـا٘   َالـيت  ، ٕ املغـخزام ٕ  كنـضَص ٕ ّال  تـزيُص  فضمـًا  مل ـ  ٚـ
ٕ  جـضا٘ا   ّٕـ َاالجخماد ّٕعّالط  ٖ ّـ الرتك ا امل الغـ ُ  قّـ حتق ظ دلـ ٓ  الهمـ ٖ  االقخقـار ٗ  دلـ  مغـخُ

ٕ  أجـل  َاملسعغا ،َمو الزَ  ٓ  يـشا  مُاجًـ ٍ  ارمـا   ا  املسعغـا   مـو  زِـ العز عـاصدت  الخ ـز  يـش
ٖ  مه ُمخًـا  ا املخطل ـا   ٗ  دلـ ْ  املغـخُ ٍ  صافـق  َقـز  َادتظٙـْ،  الكلـ فكـض   ا  ا تغـ  الخ ـُال   يـش

 امعاعــْ اهلــزى كــاى أى ف عــز اتًا،ّ ّاعــرتات ا كلــّْي  ّتغــ ا  ث أر ّــر املسعغــا 

 صبـ   ُمّـ ال ًـا ّدل لظامـا  أف ح أَ  بزصجٕ ّٕاملال   الفُاٙضَّتع  الهمُ قّحتق يُ للمسعغا 
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 َالـيت  املغـخزامٕ،  ّٕـ الخهم تطلعـا   قّـ حتق َاملغـايمٕ ا  الخـاقل   مهًا أخضٗ ا ِباَلُ اهلزى يشا
 مو فكض املسعغا  حتُ  نخج دهٌ ما ٕ،َِاالقخقار َّٕاالجخماد ّٕعّالط  ّٕٚال  ِٕاا هًاّب مو

 ٕ ُ  َاعـخغالهلا  ّٕـ املال الفـُاٙض   ّتع ـ  مضرلـ ٔ  َالخُعـع  للهمـ  ّٕـ االجخماد املـخغ ا   ا  مضادـا
ٖ  كدطـُٔ أَ   ّٕـ َّٚال  ُ  الخقـزم  مغـاص  دلـ ٕ  ّٕـ الخهم ضتـ ٕ  لَّٕالُعـ  املغـخزام  ّٕـ دمل ا الفعالـ
 َ االز بضامج ا ّْٚال  ال عز رمج

َِؾًز اجملخمع االنغانٖ اذتزِث حتُال ته ّمّا َاعـع الهطـاح رّـث تظاِـز الخُعـع فـٖ بهـا٘        

مه مــا  اجملخمـــع املـــزنٖ فـــٖ كافــٕ االنؾـــطٕ املدخلفـــٕ لخلعـــب رَصا الِغــخًاى بـــٌ فـــٖ زتـــاال     

 شتخلفٕ كانت تقُم بًا الزَلٕ َمسعغاتًا املدخلفٕ 
أى حتل كل مؾاكلًا َ أطماتًا لُرـزيا،   َلقز تاكز للعزِز مو اذتكُما  أنًا ال تغخطّع

ا رــل يــشٍ   َ أنــٌ بــا  مــو النــضَصٔ أى ِغــً  اجملخمــع املــزنْ مبسعغــاتٌ مــو نقابــا  َ مجعّــا      

ــزَ        ــاح بضكـــب الـ ــخزامٕ لل ـ ــٕ املغـ ــارِٕ َ مـــو بـ ــٕ االقخقـ املؾـــاكل َ كـــشا ا حتقّـــق الخهمّـ

 ٔ الـيت تـسثض دلـٖ رّـأ امفـضار ا      املخقزمٕ، بادخ اص أى املؾكلٕ ال ّّٕٚ أف  ت مـو املؾـكال  الكـ    

 .اذتامض َاملغخق ل

فمه ما  اجملخمع املزنْ يٖ الـشصاع امميـو لل كُمـا  لـّػ فقـ  ا دملّـٕ الخهمّـٕ َلكـو         

أِنّا ا الغعْ ا  تع ٕٚ مُاصر َطاقا  معطلٕ عُا٘ اقخقارِٕ أم بؾضِٕ، َاؽـضاا شتخلـف فٚـا     

جًا دضمٕ للعُط َاذتضماى، َسلـك مبـا ِغـً  بـٌ مـو      اجملخمع ا يشٍ العملّٕ َدزم تضا أرز خاص

رَص فادــل بـــاجملخمع ا شتخلــف مّـــارِو حتقّـــق العزالــٕ االجخمادّـــٕ َمكاف ــٕ الفقـــض، َالعمـــل     

 . ارت ٓ َالثقاا َال ّْٚ َاالجخمادْ َالخعلّمْ َستُ اممّٕ

زنٖ لنـماى  َتًزى الزصاعٕ ا  القا٘ النـُ٘ دلـٖ الـزَص الـشٗ تقـُم بـٌ مه مـا  اجملخمـع املـ         

حتقّق تهمّٕ مغخزامٕ مو جًٕ َ اذتفاا دلٖ الخُاطى ال ّْٚ مو جًٕ أخـضٗ بادخ اصيـا الؾـضِك    

امعاعْ لل كُمٕ َ الخٖ تلعب رَصا ك  ا ا حتقّق الخهمّٕ بؾكل دام، َالخهمّٕ املغخزامٕ دلـٖ  

 َجٌ ارتقُل ا

 تكمو أيمّٕ يشٍ الزصاعٕ  ا اآلتٖ 

مغالٕ ال ّٕٚ َستاَلٕ اظتار رل للمؾاكل اليت اًض ، العّما َأنًا ؽـًز  ايخمامـا   اى تهاَ   -2

مل ُاا بعـز اًـُص العزِـز مـو املفـايّ  اذتزِثـٕ الـيت ؽـادت مـسخضا ا امرب الخهمـُٓ املعافـض            

ٕ >،َخافٕ مفًُم  ، َقـز أفـ  ت االعـخزامٕ مزصعـٕ فكضِـٕ داملّـٕ تهخؾـض ا        ”الخهمّٕ املغـخزام

 القهادْ َالهامْ دلٖ رز عُا٘ا  مع   رَ  العا 

اى للم خمــع املــزنْ رَص ستــُصٓ ا دملّــٕ الخهمّــٕ ، بــل اى تلــك اميمّــٕ تعاامــت ا العقــُر       -0

امخــ ٔ نخّ ــٕ للمــخغ ا  االقخقــارِٕ َ االجخمادّــٕ َ الغّاعــّٕ، َ تخ غــز أيمّــٕ اجملخمــع         

 ٕ اعــًاما رقّقّــا اسا صت ــت ا  املـزنْ ا مه ماتــٌ الــيت تغــخطّع أى تغــاي  ا الخهمّــٕ املغــخزام

بهـــا٘ الـــُدْ الخهمـــُٓ َاعـــخقضاصٍ َتُاّفـــٌ مـــو خـــال  مؾـــاصكٕ رقّقـــٕ َفادلـــٕ ا العملّـــٕ    

 الخهمُِٕا

 ا مُ٘ ما تقزم تخمثل مؾكلٕ يشٍ الزصاعٕ ا اآلتْ:

 الخعضى دلٖ رَص اجملخمع املزنْ ا الخهمّٕ املغخزامٕ

 يشٍ الزصاعٕ ِه غْ اإلجابٕ دو امعٚلٕ اآلتّٕ: َلإلجابٕ دو مؾكلٕ

 ما مفًُم الخهمّٕ املغخزامٕ؟

 ما مفًُم اجملخمع املزنْ ؟

 ما أيزاى الخهمّٕ املغخزامٕ ؟

 ما مفًُم اجملخمع املزنْ ؟



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ما أي  أرَاص اجملخمع املزنْ ؟

 كّف ِغً  اجملخمع املزنْ ا حتقّق الخهمّٕ املغخزامٕ ؟

 لزصاعٕ فٖ االجابٕ دو يشٍ الخغاؤال َلقز حتزر  أيزاى ا

تضت   ن ضِٕ الـزَص فـٖ معهايـا االجخمـادٖ العـام باختـاس عـلُا اإلنغـاى أناطـّا ميكـو الخه ـس              

بًا، "َتخ ـزر امرَاص االجخمادّـٕ فـٖ مـُ٘ نـ  ادتمادـٕ َبهاًٙـا َاملُاقـف االجخمادّـٕ الخـٖ  ـض            

االجخمــادٖ، َفــٖ مــُ٘ االجتايــا  الهفغــّٕ َالغــما  الؾدقــّٕ مفضاريــا"   بًــا، َالخفادــل

(0)

، لقــز 

ناقؿ دلما٘ االجخماع مفًـُم الـزَص، َمفًـُم الـزَص االجخمـادٖ، ف ّهمـا ِـضٗ الـ عض مثـل لّهخـُى            

Linton     ٕأى الــزَص نــُس  ِــشكض رــُ  بعــض اذتقــُح َالُاج ــا ، َِــضت   بُمــع ستــزر للمكانــ

اجخمــادٖ معــني، َأى رَص الؾــدك بخ ــزر فــٖ أٗ مُقــف دــو طضِــق         راخــل ادتمادــٕ أَ مُقــف  

    ٌ زتمُدــٕ تُقعــا  ِعخهقًــا اآلخــضَى، كمــا ِعخهقًــا الؾــدك نفغــ

(3)

، ِــضٗ آخــضَى مثــل صَِــرت   

Rowetir         أى الــزَص االجخمــادٖ د ــاصٔ دــو الغــلُا املخُقــع مــو الفــضر فــٖ ادتمادــٕ، َيــُ ادتانــب

مكانــٕ الفــضر فــٖ ادتمادــٕ، َا  نــُس  الغــلُا    الــزِهامٖ ملضكــظ الفــضر، رّــث ِؾــ  املضكــظ ا   

الشٗ ِخطل ٌ املضكظ َِخ زر علُا الفضر فٖ مُ٘ تُقعاتـٌ َتُقعـا  اآلخـضِو مهـٌ، َِخـاثض بفًـ        

الفضر َاآلخضِو لل قُح َالُج ا  املضت طٕ بشلك املضكظ االجخمادٖ

(4)

 ا

ؤٍ  دلٖ أنًا تهطُٓ دلٖ تع ـّ  املكاعـب القـافّٕ مـو     الخهمّٕ املغخزامٕ ِعضفًا ب ؼ َطمال

      الخهمّٕ االقخقارِٕ ؽـضِطٕ احملاف ـٕ دلـٖ ارتـزما  َنُدّـٕ املـُاصر الط ّعّـٕ دلـٖ مـضَص الُقـت          

(5 )

ٖ  تضكظ اليت الخهمّٕ أنًا دهًا فقالت ماصكانزِا أما آالى   لل قـُ   املثلـٖ للمـُاصر،   االراصٔ دلـ
ٕ  دلٖ اذتفاا مع االقخقارِٕ، الخهمّٕ مهافع مو امققٖ اذتز دلٖ  َاعـخدزامًا  املُاصر الط ّعّـ

املغخق ل ا تخهاقض ال حبّث

 (6). 
ٕ  أنًـا   فعضفًـا  باصبّـاص  أمـا  ٕ  الخهمّـ ٕ  االقخقـارِ ٖ   ا  تخطلـب  الـيت  املغـخزام  حتقّـق  رـز أققـ

ٕ  نـافع  ٕ  الخهمّـ ٖ  تخُقـف  الـيت  االقخقـارِ ٕ  دلـ ٖ  احملاف ـ ٕ الط  َنُدّـٕ املـُاصر   ارتـزما   دلـ         ّعّـ

(7)

. 
ْ  ِكُى اهلـزى  رّث بّّٕٚ، ن ض َجًٕ مو املغخزامٕ الخهمّٕ ال ّٕٚ دلما٘ َِضٗ ُ  االعاعـ  يـ

 اليت الخهمّٕ يْ" جامػ ضُعخافُ أنًا فعضفًا دلًّا، َاحملاف ٕ الط ّعّٕ َاملُاصر االنغاح اإِ
ٖ   أكفـا  َ أن ـف  جزِزٔ تّكهُلُجّا تغخدزم ّـ  املـُاصر  انقـاس  َأقـزص دلـ  مـو  اذتـز  بًـزى  ٕ،الط ّع

الغكاى دزر ا الهمُ املهاذ َاعخّعاب اعخقضاص حتقّق دلٖ َاملغادزٔ الخلُ ،

( 8) 
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ٕ  االنغـاى  دلـُم  زتا  ا َال ارثني االجخماع َِضٗ دلما٘ ٕ  أى الخهمّـ  الخـاث   ا  تًـزى  املغـخزام
 ٖ ٕ  َاجملخمعـا   الهـاؼ  تطـُص  دلـ ٕ  حتقّـق  مـو خالهلـا   تنـمو  بطضِقـ  اـضَى  َحتغـني  العزالـ

 َالق ٕ، ملعّؾٕا

  املغخزامٕ دلٖ أنًا َميكو حتزِز تعضِف اجضاٖٙ للخهمّٕ

" ْ ُ  اعـخقضاص  أجـل  مـو  الغـع ْ  الهمـ ٖ  امفـضار  تـزفق  ََقـف  الغـكان تطـُِض   خـال   مـو  املـزى  دلـ

ٕ  مـو  قـزص  أكـرب  حتقّـق  َ االصِاى ا َالخعلّمّٕ الق ّٕ ارتزما  مغخُِا  الؾـع ّٕ   املؾـاصك

 ."للخهمّٕ الخدطّ  ا

ِعضى اجملخمع املزنٖ بانٌ مجلٕ املسعغا  الغّاعّٕ َاالقخقارِٕ َاالجخمادّٕ َالثقافّٕ الخٖ   

تعمل فٖ مّارِهًا املدخلفٕ فٖ اعخقال  بهٖ دلٖ عـلطٕ الزَلـٕ ، أٗ أى اجملخمـع املـزنٖ د ـاصٔ دـو       

 اصباح أقخقارِٕ ا  مسعغا  مزنّٕ ال  اصؼ الغلطٕ باملفًُم الغّاعٖ َال  تغخًزى

* فاجملخمع املزنٖ يُ د اصٔ دو زتمُدٕ دو زتمُدٕ مو الخه ّما  الخطُدّٕ اذتضٔ الخٖ  أل 

اجملا  العـام بـني  االفـضار َالزَلـٕ َيـزفًا يـُ تقـزِ  خـزما  للمـُاطهني أَ  حتقّـق مقـاذتً  أَ            

مماصعٕ أنؾطٕ انغانّٕ شتخلفٕ

(2)

  ا  

 :   َدضى ال عض اجملخمع املزنٖ بانٌ

ــعُب          ــا  الؾـ ــٕ َ مه مـ ــا  العمالّـ ــٕ َ الهقابـ ــ  اذتكُمّـ ــا  ضـ ــٕ َ امله مـ ــا  اجملخمعّـ ادتمادـ

االفّلٕ امله ما  ارت ِٕ َ امله ما  الزِهّٕ َ الضَاب  َاملسعغا  املًهّٕ َمهًا مـو ارخـل بعـض    

 مـٕ  امله ما  الزَلّٕ الخٖ نؾا  فـٖ الغـضب راخـل أطـض يـشا الخعضِـف َمهًـا دلـٖ عـ ّل املثـا  مه          

 العفُ الزَلّٕ َ القهزَح العاملٖ ذتمإِ الط ّعٕ ا 

 َميكو فّاضٕ تعضِف اجضاٖٙ مله ما  اجملخمع املزنٖ :  

يٖ زتمُدٕ مو امله ما  أَ املسعغا  الخٖ هلا ته ّ  قانُنٖ َامح َمعرتى بـٌ مـو اجملخمـع      

َاى اجملخمــع املــزنٖ ِقــُم دلــٖ مثــل " ادتمعّــا  االيلّــٕ ، الهقابــا  ، االرــظاب ، االحتــارا  املًهّــٕ "ا  

الؾكل املسعغٖ َلّػ أفضارّا َِفرتل فّـٌ دهقـض االعـخقال  دـو اراصٔ الزَلـٕ َعـّطضتًا َتعمـل        

يـــشٍ امله مـــا  مـــو خـــال  يّكـــل اراصٗ معـــني ا َتقـــُم مه مـــا  اجملخمـــع املـــزنٖ دلـــٖ العنـــُِٕ     

الخــض لخدفّــف اهلــزى العــام االخخّاصِـٕ ا َتعخــرب يــشٍ امله مــا  نغـقّا فضدّــّا ِخعــاَى مــع االنغـاى ا   

 اللهغق الك  مو خال  الخعاَى َالخهغّق 

 

مو املعرتى بٌ أى اله ضِـٕ قـز ر ّـت بايخمـام دلمـا٘ االجخمـاع، ممـا جعـل بعنـً  ِخ ـٌ ا            

رصاعٕ مفًُمًا َخقاٙقًا، َأيمّخًا بالهغ ٕ مٗ حبث اجخمادٖ مّـزانٖ، رّـث أنهـا ال نغـخطّع     

اٗ رصاعٕ مّزانّٕ عتالفًا اله اح، ما   تغـخهز ا  مهطلـق ن ـضٗ معـني، َمـو اله ضِـا        القّام ب

 الخٖ ميكو أى تُجٌ الزصاعٕ ضتُ حتقّق أيزافًا مو ن ضِا  الخهمّٕ املغخزامٕ يٖ :

 ن ضِــٕ الهمــُ االقخقــارٓ اممثــل : 

(9) 

ا فــّغخًا كمــا  أى ن ضِــٕ الهمــُ االقخقــارٓ  اممثــل 

َطُصيا آخضَى مو بعزٍ ،يـْ ن ضِـٕ ؽـاملٕ لخقـُص املـهًج        Frank Ramseyقزمًا فضانك صمظٓ  

ــا  ميكــو أى تكــُى           الهفعــْ ، فًــْ تــضٗ أى امكانّــٕ ارتغــاصٔ ا مهفعــٕ ارــز امفــضار أَ أرــز امجّ

 مخُاطنٕ مع الظِارٔ ا مهفعٕ فضر أَ جّل أخضا

مـُع مهـافع شتخلـف    تعضى دلٖ أنًـا زت  -دارٔ  -َيْ تضٗ أِنا أى الضفايّٕ االجخمادّٕ يْ 

 امفضار َامجّا  ا

                                                 
 ا 63، ل  0228ر/ أمانٖ قهزِل ، املسعُدٕ العضبّٕ للم خمع املزنٖ ، مكخ ٕ االعضٔ ، القايضٔ ،  (2)

فاطمٕ ااز رغو ، االتفاقّٕ الزَلّٕ ذتمإِ ال ّٕٚ َأثضيا دلٖ فارصا  أَبّك،القايضٔ : صعالٕ ماجغخ  ،  -2 9

 03 -00ا، ل 0226، جامعٕ القايضٔ ، كلّٕ االقخقار َالعلُم الغّاعّٕ 



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن
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َ لقز َاجٌ املهًج الهفعْ الخخّاصا  اجملخمع العزِز مو االنخقارا  املسعغّٕ مـو جانـب جـُى صَلـظ     

رّث ِضٗ أى تعالّ  املهًج الهفعـْ تقـُ  انـٌ رخـٖ فقـضا٘ ادتّـل اذتـالْ البـز أى ِقـزمُا تنـ ّا            

، َسلــك رّــث انــٌ مــو ال ــزًِْ أى ارتغــاٙض ا    أكثــض تــسرٓ ا  طِــارٔ مهــافع فقــضا٘ ادتّــل القــارم   

 مهفعٕ جّل مو امجّا  البز َاى تُاطٗ مهافع جّل آخض ،َ العكػ ف ّحا
 

اعخعانت الزصاعٕ باالجضا٘ا  املهً ّٕ ارتافٕ بال  ُ  الُففّٕ ، َدمُما ُِفف يشا الهـُع  

ا  ؽاملٕ َ مغخفّنـٕ َِغـخلظم سلـك مـو ال ـارثني الزقـٕ فـٖ        مو الزصاعا  بانًا تكُى تكُى رصاع

مجع ََفف امؽّا٘ َاذتقاٙق 

(22)

، َمت اخخّاص املغح اإلجخمادٖ للعّهٕ كطضِقـٕ دتمـع ال ّانـا     

 َمت تط ّقٌ دلٖ مهاطق شتخلفٕ مو مزِهٕ االعكهزصِٕ ، َبالهغ ٕ مرَا  مجع ال ّانا 

   ّ زِو مـو خـال  اعـخماصٔ االعـخ ّاى َتنـمهت دـزٔ       َقام ال ارث باعـخطالع آصا٘ مجًـُص املغـخف

بهُر صّٙغّٕ ارخُٗ كل بهز دلٖ زتمُدٕ مو االعٚلٕ مت مو خالهلا الخعضى دلٖ آصا٘ َاجتايا  

عكاى مزِهٕ االعـكهزصِٕ رـُ  اعـًام أنؾـطٕ مه مـا  اجملخمـع املـزنٖ فـٖ الخهمّـٕ املغـخزامٕ فـٖ            

خخّاصيـا بطضِقــٕ دمزِــٕ  رخــٖ تفــْ بــاضضال  مزِهـٕ االعــكهزصِٕ ، َبالهغــ ٕ لعّهــٕ الزصاعــٕ مت ا 

( مفـــضرٔ مـــو أفـــضار اجملخمـــع املقـــضٗ 022ال  ـــث العلمـــٖ، رّـــث مت حتزِـــز ر ـــ  العّهـــٕ رـــُا  ) 

مب اف ــٕ االعــكهزصِٕ ، َمت تُطِــع االعــخماصا  دلــًّ ، َصادــٖ ال ارــث تقغــّ  االعــخماصا  ق ــل      

أما بالهغ ٕ للم ـا  الظمهـٖ للزصاعـٕ     الخط ّق دلٖ دّهٕ الزصاعٕ بني امفضار ا اجملخمع املقضٗ ،

بعملّٕ مغح الرتا  اله ضٗ لل  ث َالخعضى دلـٖ   0202ؽًُص بزأ  مو ِهاِض 8فقز اعخغضقت ضتُ 

الزصاعا  الغابقٕ للمُمُع َاالعخفارٔ مو نخاٙ ًا ث  بزأ  الزصاعـٕ املّزانّـٕ مـو خـال  تقـمّ       

و ق ل بعض امعاتشٔ املخدققني فـٖ دلـ    أرأ مجع ال ّانا  َيٖ اعخماصٔ االعخ ّاى َحتكّمًا م

االجخمــاع ، َاجــضا٘ الخعــزِال  املهاعــ ٕ ملُمــُع الزصاعــٕ ،ثــ   ــت دملّــٕ تفضِــ  َحتلّــل ال ّانــا    

 َاعخدضا  الهخاٙج َاالؽاصٔ للمضاجع َكخابٕ تقضِض ال  ث  ا 

 مُمُع الزصاعٕ َالخٖ تهقغ  حملُصِو َيٖ : أدضل ل عض الزصاعا  الغابقٕ رُ 

ــُ  الــــــزميقضاطٖ فــــــٖ مقــــــض        2)  ــو اجملخمــــــع املــــــزنٖ َالخ ــــ ــٕ ستــــــب طكــــــٖ دــــ  ( رصاعــــ

 (82- 93  ) 

ــُ         ــا مغـــ ٔ الخ ـ ــزٍ مـــخغ ا  َمـــح مـــو خالهلـ ــٕ دـ ــشٍ الزصاعـ ــاَ  ال ارـــث فـــٖ يـ رّـــث تهـ

الفرتٔ املشكُصٔ َمهزبني يشٍ املخغ ا  االطاص الزعـخُصٗ َالقـانُنٖ    الزميقضاطٖ فٖ مقض خال 

امله   ذتضكٕ اجملخمـع املـزنٖ َدالقخًـا بـالخ ُ  الـزميقضاطٖ َدالقـٕ مه مـا  اجملخمـع املـزنٖ          

ب عنًا ال عض َتُفلت الزصاعـٕ ا  اى الفـرتٔ ؽـًز  نـُا كمّـا َكّفّـا فـٖ رضكـٕ اجملخمـع          

املزنٖ 

(2) 

 انٖ قهزِل دهز اجملخمع املزنٖ فٖ الُطو العضبٖ :( رصاعٕ را ام0)

َاعخًزفت يشٍ الزصاعٕ الخعضى دلٖ َاقـع ادتمعّـا  االيلّـٕ َحتزِـز مالمـح القطـاع املـزنٖ        

َزتــاال  دملــٌ َرــزٗ اصت اطــٌ بالخ ــالف َالؾــ كا  العلمّــٕ َ الخ ــزِا  الخــٖ تُاجــٌ مه مــا      

 اجملخمع املزنٖ فٖ ال الخغّ ا  العاملّٕ ادتزِزٔ

(0) 

                                                 
  240، ل 0228د ز اهلل ستمز د ز الضاو َآخضَى ، مزخل دل  االجخماع ، االعكهزصِٕ : راص املعضفٕ ادتامعّٕ ،  22

ستمز ابضايّ  دلٖ، حتالف مه ما  اجملخمع املزنٖ فٖ فهع عّاعٕ الزدإِ الق ّٕ فٖ مقض ، مكخ ٕ  (2)

 023: ل  269ل  0227االعكهزِٕ دام 
89ستمز ابضايّ  دلٖ ، مضجع عابق ل  (0)  



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 ( دو مفًُم اجملخمع املزنٖ َالخ ُال  العاملّٕ  2995( رصاعٕ مقطفٖ كامل ) 3(

تهاَ  ال ارث فٖ رصاعٕ أع اب جتزر اذتزِث دو مفًُم اجملخمـع املـزنٖ بـني دلمـا٘ الغّاعـني      

َاالجخماع مهش اَاخض الثمانّها  فٖ القضى املامٖ َكشلك دالقـٕ املفًـُم بـالخ ُال  ادتارِـٕ فـٖ      

ع العاملٖ َاَفت الزصاعٕ بنضَصٔ الخافّل اله ضٗ للمفًُم َابضاط اع اب تطُصٍ َاخخفـا٘ٔ  اجملخم

 فٖ ن   عّاعٕ معّهٌ َتهاَلٌ فٖ اطاص ما ِعضى باجملخمع املزنٖ الزَ  اَ العاملٖ ا
ــالمٕ   4) ــز عــــ ــو ستمــــ ــٕ رغــــ ٖ     0224( رصاعــــ ــزن ــع املــــ ــٕ َاجملخمــــ ــني الزَلــــ ــٕ بــــ ــو العالقــــ  دــــ

 فٖ مقض : 

عٕ دضل َحتلّل ط ّعٕ العالقـٕ َجُان ًـا َدُامـل تطُصيـا بـني الزَلـٕ       اعخًزفت يشٍ الزصا

مـــو خـــال   0222 -2992َبعـــض مه مـــا  اجملخمـــع املـــزنٖ كادتمعّـــا  االيلّـــٕ خـــال  الفـــرتٔ مـــو   

 ٖ القـُانّني الخـٖ افـزصاتًا     االيخمام باالطاص القانُنٖ الشٗ عتك  العالقٕ بني الطضفني َاملخمثل فـ

ــٕ لخه ــّ  رضكــٕ ادتم   عّــا  االيلّــٕ َتُفــلت الزصاعــٕ ا  اى الفــرتٔ ؽــًز  نــُ لــزَ         الزَل

ٕ    امله ما  الغ  ركُمّٕ دلٖ القعّز العـاملٖ اثـض   الزَلـٕ لخلـك امله مـا  دملّـٕ      اظتابّـا دلـٖ صؤِـ

 ثل فٖ ارتطاب الغّاعٖ الـزاد  هلـا َكـشلك اثـض دلـٖ صؤِـٕ تلـك امله مـا  لـزَصيا فـٖ مغـ ٔ            

 ا الخهمّٕ
دو الزَص الغّاعٖ لـ عض مجادـا  املقـاى فـٖ مقـض رصاعـٕ رالـٕ         2996 رصاعٕ يانٖ قهزِل -5

  ( 2995-2984لهقابٕ االط ا٘ )

رّث تهاَلت الزصاعٕ الزَص الغّاعٖ الشٗ تلع ٌ نقابٕ االط ا٘ َالقُمٖ االجخمادّٕ َالغّاعٕ   

 ّ عـٌ العالقـٕ   الفادلٕ فًّا َاملخغ ا  االقخقارِٕ َاالجخمادّٕ الغّاعّٕ الخٖ تفغض يشا الـزَص َط 

مو خال  تخ ع الهقابٕ بقنـاِا الخ ـُ  الـزميقضاطٖ َرقـُح       22بني نقابٕ االط ا٘ َقناِا اجملخمع 

االنغـــاى َالعهـــف َصؤِـــٕ الهقابـــٕ َمُقفًـــا مـــو الغّاعـــا  العامـــٕ سا  القـــلٕ ذتغاعـــّٕ الق ـــُ    

 بادتامعا  َاَماع االط ا٘ الؾ اب َخقدقٌ خزما  الضدإِ الق ّٕ ا

 ( يل اجملخمع املزنٖ قارص دلٖ اختاس قضاص ؟2994ؾاصر ياصََر )رصاعٕ : صِخ -6

فٖ يشٍ الزصاعٕ تهاَ  ال ارث قنّٕ االفالح الق ٖ اَ افالح الضدإِ القـ ّٕ دـو طضِـق      

ال ــزاٙل املطضَرــٌ مــو ق ــل اجملخمــع املــزنٖ َاَمــح اى جتهــب اذتــُاص مــع الــضأٗ العــام رــُ  افــالح   

مله ما  فٖ جشب الهاؼ الًّا َدلٖ امله ما  اجملخمع املـزنٖ  الضدإِ الق ّٕ ِسرٗ ا  فؾل يشٍ ا

اى تُمــح رَصيــا فــٖ يــشا مــو خــال  َعــاٙل االدــالم َاملكاتــب العامــٕ َ ــز الهــاؼ باملعلُمــا  رــُ   

اماكو اؽ اع ارخّاجخً  الق ّٕ 

(2)

كما أنًا َعّلٕ يامٕ للهاؼ جتعلـً  ِعـربَا دمـا عتخـاجُى      

 لغّاعٕ العامٕ اَتفغح هل  اجملا  للمؾاصكٕ فٖ ا
ٕ َاجملخمع املزنٖ فٖ تقزِ  املغادزٔ :2997رصاعٕ الصؼ عٖ بّرت ) -7  ( دو الؾضاكٕ بني اذتكُم

صكــظ  يــشٍ الزصاعــٕ رــُ  الخعــضى دلــٖ العُامــل املــسثضٔ دلــٖ الخعــاَى بــني امله مــا  ضــ               

بًـــزى اذتكُمّـــٕ َامله مـــا  اذتكُمّـــٕ اثهـــا٘ فـــهع َتهفّـــش عّاعـــا  الضداِـــٕ َاملغـــادزٔ َسلـــك   

ختقــّك اراصتًــا داملّــٕ للمغــادزا  االجخمادّــٕ َتُفــلت ا  اى ايــ  يــشٍ العُامــل يــُ اهل ــُم       

ــٖ نؾــاد اجملخمــع املــزنٖ َقــز حتغــو الُمــع             ــار  بّهًمــا َصض ــٕ اذتكُمــٕ فــٖ الغــّطضٔ دل املخ 

تزصظتّا َاًض  بُارص فٖ ت هٖ بضنامج داملٖ للمغادزا  

(0) 

                                                 
 89ستمز ابضايّ  دلٖ ، مضجع عابق ل  22
89ستمز ابضايّ  دلٖ مضجع عابق ل  (2)  
89( ر/ ستمز ابضايّ  دلٖ ا مضجع عابق ل 0)  



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صَنالز َلّمظ ، بُصر اَى ع ني ، الخدطّ  ال ّْٚ للخهمّٕ اذتنضِٕ املغخزامٕ دتظص مهطقٕ  -2

(ا 0222ال  ض الكاصِيب َمعادتٕ مّاٍ القضى الق ْ )

(20)

 

يزفت الزصاعٕ ا  حتقّـق الخهمّـٕ املغـخزامٕ َحتغـني صفايّـٕ اإلنغـاى ستـُص الخطـُص َصفـع            

ص الخعلـّ  َالقـ ٕ َتكـافس الفـضل ا َيـشٍ كلـًا مـضَصِٕ َمضضُبـٕ للخطـُص          معاِ  اذتّأ َتطُ

االقخقــارٓ ا َ ا  مكاف ــٕ تلــُ  اهلــُا٘ َالنُمــا٘ َاذتــز مــو الهفاِــا  القــهادّٕ َالخقلّــل مــو     

 معــز  الهمــُ الغــكانْ َطِــارٔ االعــخثماص َارتــزما  االجخمادّــٕ ا املهــاطق الضِفّــٕ َاذتنــضِٕ ا    

ل الُدــُر الــيت قطعًــا القــارٔ الــُطهّني ا مهطقــٕ ُِنغــّز ا مزِهــٕ صِــُ  بعــز كــ: نخــاٙج الزصاعــٕ 

الؾكُٗ القزميٕ ال تظا  قاٙمٕ بغ ب دزم كفاِـٕ الخمُِـل َدـزم الـّقني ا      2990بالرباطِل مهش دام 

َالخاخ  ا اراصٔ الربنامج ، َانعزام اإلصارٔ الغّاعّٕ َاالجخمادّٕ ، َدزم كفإِ املُاصر ال ؾـضِٕ ،  

الخهمّـــٕ املغـــخزامٕ تخطلـــب زتخمعـــا  مغـــخزامٕ َمقـــارص مالّـــٕ أكثـــض  ، هُلُجّـــا املهاعـــ ٕ َالخك

القُادـز امله مـٕ ذتماِـٕ ال ّٚـٕ     ، لخق ّح تـزيُص ال هـٖ الخ خّـٕ اذتنـضِٕ َامدمـا  َارتـزما        

االعـــخزامٕ تعـــ  اصتـــاط تهمّـــٕ بقـــُصٔ  ،  مـــو الـــالطم أى تـــخغ  لخغـــًّل أدـــارٔ اذتّـــأ اذتنـــضِٕ  

امللُثـُى ظتـب دلـًّ  رفـع تكـالّف املعادتـٕ لكـو اميـ  يـُ          ، ّق مهافع طُِلٕ اممـز  شتخلفٕ لخ ق

العزالٕ االجخمادّٕ يْ لّغت فق  مضضُبٕ بل أعاعـّٕ  ، مهع الخلُ  َيزص املقارص ا املكاى امَ  

ًـا  املؾاصكٕ العامٕ لقهاع القضاص َاملغُٚلني يْ حبز سات، ا َدزم املغاَأ تقُل الخهمّٕ املغخزامٕ 

 اعرتاتّ ّٕ للخهمّٕ املغخزامٕا 
ْ ا تهمّٕ اإلبزاع َاالبخكاص للخهمّٕ  -0 ٔ اذتاِػ ، رَص صأؼ املا  االجخماد ٕ د زالُياب جُر رصاع

، (0224)املغخزامٕ راخل مزى املعضفٕ " َارٕ املعضفٕ مبغق  نُسجا "

23 
ضفٕ مبغق  ، َقّـاؼ  اعخًزفت الزصاعٕ الخعضى دلٖ مغخُٗ االبخكاصلزٗ العاملني بُارٕ املع  

العالقــٕ االصت اطّــٕ بــني كــل بعــز مــو أبعــار صأؼ املــا  االجخمــادٖ َمغــخُِا  االبــزاع  ، َاعــخهز    

   الزصاعٕ ا  املهًج الُففٖ الخ لّلٖ فٖ اخخ اص فضمّا  الزصاعٕ

   َمو أي  نخاٙج الزصاعٕ

 غق  اصتفاع مغخُٗ صأؼ املا  االجخمادٖ َمغخُِا  االبزادّٕ فٖ املعضفٕ مب ا2

 َجُر دالقٕ اصت اطّٕ بني دهافض صأؼ املا  َدهافض االبزاع ا  ا0

اصتفاع الثقٕ الخه ّمّٕ بـني العـاملني َكافـٕ املغـخُِا  االراصِـٕ َبـني الؾـضكا  ِـسرٗ          ا3

 ا  تًّٕٚ فضل االبزاع ا 

 تغً  كثافٕ ؽ كٕ العمل فٖ صفع مغخُٗ االبزادّٕ راخل َارٕ املعضفٕ مبغق  ا ا4

َالخفــاي  بــني العــاملني فــٖ صفــع مغــخُٗ االبزادّــٕ راخــل اجملخمــع    تغــً  رالــٕ االتفــاح   ا5

 الخقهٖ )َارٕ املعضفٕ مبغق  ( ا

  0226رصاعٕ ماجزٔ أبُ طن  َ دثماى ضهّ  الخهمّٕ املغخزامٕ: رصاعٕ ن ضِٕ ا املفًُم ،  -3
يــزفت يــشٍ الزصاعــٕ ا  اعــخعضال مفًــُم الخهمّــٕ املغــخزميٕ َستخُايــا، َحتلّلــًا، َتــ ني         

فلغــفٕ الخهمُِــٕ الــيت تؾــكل أصمــّٕ يــشا املفًــُما َلخط ّــق سلــك، فقــز ادخمــز  الزصاعــٕ املــهًج     ال

الُففْ، مو خال  أعـلُب االعـخه اد الـشٓ ِقـُم دلـٖ اعـخهخا  أفكـاص معّهـٕ مـو فكـضٔ دامـٕ مـع             

 حتلّل َاقعـْ ِـضب  بـني الخؾـدّك َاملعادتـا  مـو جًـٕ َالُاقـع مـو جًـٕ أخـضٗا َقـز تُفـلت             

                                                 
(1).Ronald Williams, Board of Spain, environmental planning for sustainable urban 

development, (the annual conference of the Caribbean in Haguar Lamas, Trinidad, 
2000)http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cwwa9/will.pdf 

د زالُياب جُرٔ اذتاِػ ، رَص صأؼ املا  االجخمادْ ا تهمّٕ اإلبزاع َاالبخكاص للخهمّٕ املغخزامٕ راخل مزى  23

ا " ، قغ  دل  االجخماع ، كلّٕ اآلراب َالعلُم االجخمادّٕ ، جامعٕ الغلطاى املعضفٕ " َارٕ املعضفٕ مغق  نُسج

 03، ل0224قابُؼ ، 



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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ى الخهمّٕ املغخزميٕ يْ أعلُب رّأ، َن  معّؾٕ، حتكمٌ أطـض أخالقّـٕ انغـانّٕ،    الزصاعٕ ا  أ

ا  جانب أنًا ن  تهمُٓ ميخاط بالعقالنّٕ َالضؽـز، َِغـعٖ ا  خلـق زتخمـع أقـل مـّاّل للهظدـٕ        

املارِٕ مو تغّ  كث  مو املفايّ  الثقافّـٕ الغـاٙزٔ الـيت تقـُم دلـٖ م ـزأ امكثـض يـُ امفنـل ا          

اذتّأ املدخلفٕاجُانب 

24

 

 الخعلّق دلٖ الزصاعا  الغابقٕ

تعز الزصاعا  الغابقٕ مو أي  الضكاٙظ العلمّٕ اليت ِعخمز دلًّا ال ارث بعز حتزِـز َاخخّـاص     

مؾكلٕ ال  ـث، فّ ـزأ ال ارـث بال  ـث َالخم ـّك ا الزصاعـا  الغـابقٕ َالـيت تؾـكل بالهغـ ٕ لـٌ            

طـالع دلّـٌ ق ـل ال ـز٘ بال  ـث، َيـشا حبـز ساتـٌ ِـُفض لل ارـث           تضاثّا يامّا َمقزصّا ضهّّا ال بـز مـو اال  

 العزِز مو الفُاٙز َاليت تخمثل فّما ِلْ:

      بِلُصٔ مؾكلٕ ال  ث َحتزِز أبعاريا َزتاالتًا: َسلك مو خال  االّطـالع الُاعـع دلـٖ مـا

قز ُكخب مو رصاعا  َأحبا  رُ  املؾـكلٕ الـيت اخخاصيـا ال ارـث ممـا عـّ عزا بالخاكّـز        

كضاص حبث ع قك الٌّ ض ا، َبالخالْ تقُرا الزصاعـا  الغـابقٕ ا  االجتـاٍ الغـلّ      دو ت

 َالق ّح ل  ث جزِض بالزصاعٕ َالخم ّكا

      اضها٘ مؾكلٕ حبثك باملعاصى َالزصاعا  َالفضمّا  َاملغّلما  َالهخـاٙج الـيت تُف ـل الًّـا

ّـ    ّا رـُ  ال  ـث َأخـش    اآلخضَى َتظَِزا بًا: َيشا ِع  بالنضَصٔ اثـضا٘ معلُماتـك معضف

 خربٔ َاععٕ تخظَر بًا مو أجل حتقّق مغخُٗ طمُح حبثكا

            ،ٌِغـخطّع ال ارـث مـو خـال  الزصاعـا  الغـابقٕ حتزِـز امرَا  الـيت ِغـخدزمًا ا حبثـ

َقز تخظَر بامفكاص َاإلجضا٘ا  َاالخخ اصا  اليت ميكو أى تغخفّز مهًـا ا اجضا٘اتـك ذتـل    

 مؾكلخك رَى الضجُع مرزا

  الزصاعا  الغابقٕ نقطٕ قُٔ ا الزصاعٕ َانطالح جزِز لزصاعٕ جزِزٔ َخافٕ دهـز  تعز

حتزِز املؾكلٕ منًا مربصا  َر ج قُِـٕ لل  ـث العلمـْ تـ ني الف ـُٔ العلمّـٕ الهاققـٕ        

 ا ال  ث العلمْ َاليت مو ؽانًا عُى ُتعز الزصاعٕ ال  ثّٕ ادتزِزٔا

 ا رصاعٕ مُمُداتً  َكّفّٕ الخغلـب  أَم ت لل ارث القعُبا  اليت َاجًت ال ارثني 

تفارٓ بعنّا مو تلك القعُبا  َالخغلـب   -قزص اعخطادخٌ -دلًّا، مما جعل ال ارث عتاَ 

 دلٖ ال عض امخضا

          ٕاعخفار ال ارث مـو الزصاعـا  الغـابقٕ ا تُجًّـٌ الُجًـٕ القـ ّ ٕ ا الزصاعـٕ اذتالّـ

و الـ عض اآلخـض ا تقـمّ  أرَا     رّث اعخفار مـو بعنـًا ا اإلطـاص اله ـضٓ، َاعـخفار مـ      

 الزصاعٕا 

   أفــار  ال ارــث ا الخ لّــل الكّفــْ لل ّانــا  الــيت عّ قــل دلًّــا، َكّفّــٕ تُاّــف تلــك

ال ّانــا  َتفغــ يا مبــا عتقــق أيــزاى الزصاعـــٕ مــو خــال  الكــ  اهلاٙــل مــو املالر ـــا            

 َامفكاص اليت عادز  دلٖ اصتاط يشٍ املًمٕا

 مُمـــُع الزصاعـــٕ كانـــت تلـــك الهخـــاٙج مبثابـــٕ املهطلـــق   أمـــز  ال ارـــث بهخـــاٙج مًمـــٕ ا

 الضّٙػ الشٓ عًل دلٖ ال ارث حتزِز أيزاى الزصاعٕ الضايهٕا

 

 

 

 

 

                                                 
، العزر  04ماجزٔ أبُ طن  َ دثماى ضهّ  الخهمّٕ املغخزامٕ: رصاعٕ ن ضِٕ ا املفًُم ، العضاح ، زتلٕ املهاصٔ ، اجمللز  24
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  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أَمح فٖ يشا امل  ث أيزاى الخهمّٕ املغخزامٕ َمؾكالتًا َع ل مُاجًخًا كما ِلٖ:

 ميكو القُ  أى الخهمّٕ املغخزامٕ تضتكظ دلٖ أصبع أيزاى أعاعّٕ 

اميــزاى االقخقــارِٕ َاالجخمادّــٕ: َِؾــ  يــشِو العهقــضِو ا  دــاملني أعاعــني يمــا طِــارٔ          -2

صفايّــٕ اجملخمــع ا  أققــٖ رــز َالقنــا٘ دلــٖ الفقــض مــو خــال  االعــخغال  املخــُاطى ملــُاصر ال ّٚــٕا      

ــٕ بـــ  ــ ل اذتقـــُ  دلـــٖ ارتـــزما  القـــ ّٕ    فنـــال دـــو العالقـ ني الط ّعـــٕ َالغـــكاى َحتغـــني عـ

َالخعلّمّــٕ امعاعــّٕ، ا  جانــب الُفــا٘ باذتــز امرنــٖ مــو معــاِ  االمــو َارــرتام رقــُح اإلنغــاى     

َاميــزاى ادتان ّــٕ االخــضٗ املخعلقــٕ بخهمّــٕ الثقافــا  املدخلفــٕ َالخهــُع َالخعزرِــٕ َاملؾــاصكٕ          

  فهع القضاصا الفعلّٕ للقُادز الؾع ّٕ ا
ــٖ          -0 ــامني انــُاع اذتكــ  الزميقضاطّــٕ َالقنــا٘ دل اهلــزى الغّاعــْ: َِققــز باهلــزى الغّاعــْ ت

ــ       ــض َالخهقـــل َالخعـ ــايّ  الزميقضاطّـــٕ َرضِـــٕ الفكـ  القمـــع َاالمـــطًار َالعهقـــضِٕ َنؾـــض مفـ

الضجـل   الغّاعّٕ راخل اجملخمع فنال دو حتقّق املغاَأ بني َمؾاصكٕ امفضار ا اختاس القضاصا 

 َاملضأٔ َادطا٘ امخ ٔ رقُقًا لخاخش رَصيا ا اجملخمعا

اهلزى ال ّْٚ : َِخمثل باذتفاا دلٖ املُاصر الط ّعّـٕ رَى املغـاؼ باله ـام االِكُلـُجْ لل ّٚـٕ       -3

َات اع الُعاٙل اذتزِثٕ للم اف ٕ دلٖ ال ّٚـٕ َاجخهـاب اإلعـضاى ا اعـخدزام اموـزٔ َامل ّـزا        

تزيُص امنًـاص َالـ   ا  َالرتبـٕ َتًـزر اذتّـأ الربِـٕ َتلـُ  امضشِـٕ ال ؾـضِٕ          رخٖ ال تسرٓ ا  

َاإلمــزارا  املاّٙــٕ، فنــاّل دــو اعــخدزام الــضٓ اعــخدزاما رــشصا َاجخهــاب  لــّح أصامــْ احملافــّل    

َتؾ عًا باملا٘ ا  جانـب االبخعـار دـو الخ ـاصب الهَُِـٕ َصمـْ الهفاِـا  ا دـضل ال  ـاص َاعـخعمل           

، كمــا ِؾـرتد ا الخهمّــٕ املغــخزامٕ اى تغــخ ُس دلــٖ   25ه ّفــٕ َالخُعــع ا اعــخدزامًاالطاقـٕ ال 

قهادا  ادتماي  اليت ظتب اى تؾرتا ا قضاصاتًا، ا  جانب املضرَر االقخقارٓ للًا َقابلّخًا دلـٖ  

 اؽ اع اذتاجا  اإلنغانّٕ 

ٕ  ل كايزاى تخعلق مبغخق (SDGs) َلقز مت َمع ""أيزاى الخهمّٕ املغخزامٕ َقـز   ،الخهمّٕ العاملّـ

اميــزاى خ ــزٔ َصَجــت هلــا كايــزاى داملّــٕ للخهمّــٕ املغــخزامٕا َقــز اعــخ زلت    َمــعخًا اممــ  امل

 ا 0232ا   0225ا َتغخمض أيزاى الخهمّٕ املغخزامٕ مو 0225َاليت تهخًْ بهًإِ دام  اإلنإّٙ لأللفّٕ

 رَلٕ دلٖ اميزاى الغ عٕ دؾض الخالّٕ : 293َافقت  0225ففْ أضغطػ/ آب 

 .انًا٘ الفقض بكل أؽكالٌ ا كل مكاى .للفقضال  ا2

ــُعال  ا0 ــٕ       ا لل ـ ــظ الظصادـ ــٕ َتعظِـ ــني الخغشِـ ــشاْٙ َحتغـ ــو الغـ ــق اممـ ــُع، حتقّـ ــا٘ ادتـ انًـ

 .املغخزامٕ

 .جّزٔا مماى رّأ ف ّٕ َتعظِظ الضفاٍ لل مّع مو مجّع امدماص ف ٕ ا3

ض سَ جُرٔا مماى تعلّ  سا جُرٔ ؽامل َمخغآَ َتعظِظ فـضل تعلـ  طـُا  العمـ     تعلّ  ا4

.لل مّع
26 

 .املغاَأ بني ادتهغني حتقّق املغاَأ بني ادتهغني َ كني مجّع الهغا٘ َالفخّا  ا5

 .مّاٍ ن ّفٕ َف ّٕا مماى الُفضٔ َاإلراصٔ املغخزامٕ للمّاٍ َالق ٕ للكل ا6
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02، ل 0229، اؽكالّٕ الخهمّٕ املغخزامٕ ا العا ، الضباد ، املضكظ املغضبْ للزصاعا  اإلعرتاتّ ّٕ   
1-https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ص معقُلٕا مماى اذتقُ  دلٖ الطاقـٕ اذتزِثـٕ باعـعاص معقُلـٕ     مخ زرٔ َباععا طاقٕ ا7

 .َاليت ميكو االدخمار دلًّا َاملغخزامٕ لل مّع

لؾـامل َاملغـخزام   اقخقـارِا ا تعظِـظ الهمـُ االقخقـارٓ الهـامْ َا      َاقخقـار َااٙف جّـزٔ   ا8

 .َالخُاّف الكامل َاملهخج باإلمافٕ ا  دمل الٙق لل مّع

َاملغـخزام  م خكضٔ َجّزٔا بهـا٘ بهّـٕ حتخّـٕ مضنـٕ َتعظِـظ الخقـهّع الؾـامل         بهّٕ حتخّٕ ا9

 .َتعظِظ االبخكاص

 .تقلّل دزم املغاَأا تقلّل دزم املغاَأ ا راخل الزَ  َما بني الزَ  َبعنًا ال عض ا22

املــزى َاجملخمعــا  املغــخزامٕا جعــل املــزى َاملغــخُطها  اإلنغــانّٕ ؽــاملٕ َآمهــٕ َمضنــٕ        ا22

 .َمغخزامٕ

 .نخا االعخدزام املغُٚ  للمُاصرا مماى االعخًالا املغخزام َأناد اإل ا20
الخ ضا بغ ب املهاذا الخقضى العاجل ملكاف ٕ الخغ  املهاخْ َتاث اتٌ ا23

.27 

احملّطا  املغخزامٕا االعخدزام امُل افأ َاملغخزام للم ّطا  َال  ـاص َاملـُاصر ال  ضِـٕ     ا24

 .للخهمّٕ املغخزامٕ

ــه         ا25 ــخزام للـ ــخدزام املغـ ــظ االعـ ــخعارٔ َتعظِـ ــٕ َاعـ ــخزام لـــألصلا ااِـ االعـــخدزام املغـ

ُلُجّٕ امصمّٕ، اراصٔ الغابا  بقُصٔ مغخزامٕ َمكاف ـٕ الخقـ ض ََقـف تـزيُص     اإلِك

 .امصامْ َاعخعارتًا ََقف فقزاى الخهُع ال ُّلُجْ

تعظِظ ادتمعّا  امُلغاملٕ َالؾاملٕ للخهمّٕ املغخزامٕ، َتُف  اذتقـُ    .َالعزالٕ الغالم ا26

ــٕ للم اعــ ٕ َؽــاملٕ دلــٖ كافــٕ           ــٕ َقابل ــٕ لل مّــع َبهــا٘ مسعغــا  فعال ــٖ العزال دل

 .املغخُِا 

ٕ الؾـضاكٕ مـو أجـل     ا27 تقُِـٕ َعـاٙل تهفّــش َادـارٔ تهؾـّ  الؾــضاكٕ      .الخهمّــٕ املغـخزام

العاملّٕ للخهمّٕ املغخزامٕ

.28 

  

 
 حتزر  مسؽضا  الخهمّٕ املغخزامٕ مو خال  اآلتٖ 

، َافقــت 1995 الخهمّــٕ املغــخزامٕ: ا رَصتًــا الثالثــٕ دــام  29أ( بضنــامج اممــ  املخ ــزٔ ملسؽــضا        

   ٕ االقخقـارِٕ َاالجخمادّـٕ لألمـ  املخ ـزٔ، الـيت أنؾـٚت ا        إلراصٔ الؾـسَى  دتهـٕ الخهمّـٕ املغـخزام

الفعلّــٕ ملــس ض اممــ  املخ ــزٔ لل ّٚــٕ َالخهمّــٕ، دلــٖ بضنــامج دمــل    املخابعــٕلنــماى  2990رِغــمرب 

االجخمادّـٕ، َاالقخقـارِٕ، َال ّّٚـٕ، َاملسعغـّٕ      ِغطـْ ادتُانـب   بؾاى مسؽضا  الخهمّٕ املغخزامٕ

ركُمّٕ َمجادا  أعاعّٕ مخزخلٕ كُكاال  مغـسَلٕ   َقز أعًمت مه ما اللخهمّٕ املغخزامٕ

  .الربنامج  بلُصٔ يشادو مسؽضا  معّهٕ، ا

            ٕ اذتالّـٕ ارتافـٕ عمـع ال ّانـا  املخعلقـٕ بالخهمّـٕ املغـخزامٕ،         َامـافٕ ا  تعظِـظ امنؾـط

 ال لــزاى دلــٖ ارتقـُل اِــال٘ ايخمــام خــال ملّــارِو مثــل العُامــل الزميُضضافّــٕ،  فقـز طلــب مــو 
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 https://ar.wikipedia.org/wiki 
18

 https://ar.wikipedia.org/wiki 
د ز العظِظ بو د ز اهلل الغه ل  ، رَص امله ما  العضبّٕ ا الخهمّٕ املغخزامٕ  ، َصقٕ دمل مقزمٕ ا  مس ض  -0

يـ 2400الخهمّٕ َاممو ا الُطو العضبْ،)اممو مغُٚلّٕ ادتمّع (،أكارميّٕ ناِف العضبّٕ للعلُم اممو ،الضِال ـ

28لم ،0222  
3-www.unecana.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جملمُدـا  ارتافـٕ مثـل    املزى، َالفقض، َالقـ ٕ، َرـق اذتقـُ  دلـٖ املـُاصر َكـشلك ا       َختطّ 

  .ال ّٕٚ َالؾ اب، َامطفا  املعاقني، َالعالقٕ القاٙمٕ بني يشٍ املّارِو َمؾكلٕ الهغا٘،

 يـْ بارتقـُل الخُفـل،    دتهٕ امم  املخ زٔ للخهمّٕ املغخزامٕ اى الغإِ مو بضنامج دمل         
ٕ    0222ا  رـزَر دـام    ٗ  مكّفـٕ   ، ا  قاٙمـٕ مبسؽـضا  للخهمّـٕ املغـخزام لـُط ، َتخغـ    ا دلـٖ املغـخُ

تهمُِـــٕ شتخلفـــٕ  باملضَنـــٕ الكافّـــٕ حبّـــث ميكـــو قّاعـــًا َاعـــخدزامًا ا بلـــزاى سا  مغـــخُِا  

تقـضى فـانعْ القـضاص     َمخهاعقٕ دلٖ ضتُ ميكو مو اجـضا٘ املقاصنـا  ََمـع يـشٍ املسؽـضا  حتـت      

  .دلٖ املغخُٗ الُط 

ٕ    234َعتخُٓ بضنـامج العمـل دلـٖ قاٙمـٕ مكُنـٕ مـو              ُنؾـض  ا ؽـًض    مسؽـضّا للخهمّـٕ املغـخزام

زتمعٕ ا أصبـع فٚـا     ا َثّقٕ تعضى باع  " الكخاب امطصح"ا يشٍ املسؽضا  2966أضغطػ مو دام 

      ٕ ط قـّا لإلطـاص الكالعـّكْ :     ك  ٔ يـْ االقخقـارِٕ، َاالجخمادّـٕ، َال ّّٚـٕ، َاملسعغـّٕ، َمه مـ

بطاقـٕ مهً ّـٕ مفقـلٕ تـ ني      ا  مـ ني ا تضكّـظ، َمـعّٕ، اجابـٕا َكـل مسؽـض مـو يـشٍ املسؽـض        

مه مٕ امم  املخ ـزٔا َقـز ُطلـب مـو      الخعضِف، َمهايج اذتغاب، َمعاِ  اخخّاص املسؽض مو طضى

  .تخُافق مع أَلُِاتًا الُطهّٕ، َأيزافًا َضاِاتًا ال لزاى أى ختخاص مو بني يشٍ املسؽضا  تلك اليت

ٕ   234 أى ختخـرب املسؽـضا  الــ    مجّع أقـالّ  العـا    ُطلب مو بعض ال لزاى مو الـيت   للخهمّـٕ املغـخزام

 ٕ انط اقًـا دلـٖ أَمـادًا َامكانّـٕ      ممـ  املخ ـزٔ للخهمّـٕ املغـخزامٕ، بغـضل حتلّـل      ا بلُصتًا دتهـ

 تضقّمًاا 

 املغخزامٕ:02معاِ  ادزار مسؽضا  جّزٔ للخهمّٕ   ب(

       خمادّــٕ أَ  أى تعكــػ ؽــّٚا أعاعــّا َجُيضِــا لقــ ٕ اجملخمــع االقخقــارِٕ أَ االج

 ال ّّٕٚ طُِلٕ اممز دلٖ مض امجّا ا

   أى تكُى َام ٕ َميكو حتقّقًا أٓ ب غاطٕ ِغخطّع اجملخمع فًمًا َتق لًا 
 آى تكُى قابلٕ للقّاؼ  َميكو الخه س بًا ا 
  ٕأى تكُى سا  قّ  رزِٕ مخار 

 
ستزَرِـــٕ َنـــزصٔ املـــُاصر الط ّعّـــٕ َاالقخقـــارِٕ دلـــٖ    ن ًـــت مجّـــع مـــس ضا  قمـــٕ امصل ا  

مغخُٗ العا ، َأى االعخمضاص ا اعخدزامًا ض  املضؽز قز ِعضمًا لالعخهظاى، َبالخالْ ا  دـزم  

القزصٔ دلٖ الُفا٘ بارخّاجا  امجّا  املق لٕ، َمو يشا املهطلق أكز  تلك املس ضا  مضَصٔ خلـق  

اى َال ّٚـٕ، ِخ قـق دهًـا فـُى لل ّٚـٕ، امـافٕ ا  سلـك قـز ن ًـت          دالقٕ أخالقّٕ تضب  بني اإلنغ

ا  مضَصٔ الخعامل مع املُاصر الط ّعّٕ َاالقخقارِٕ بكفـا٘ٔ دالّـٕ، َحتقّـق العزالـٕ االجخمادّـٕ      

بني الهاؼ، مو خال  مماى الفضل املخكافٕٚ ا زتـاال  الخعلـّ  َالقـ ٕ َالخهمّـٕ، مبـا ا سلـك       

 اجخثا  الفقضا
02 

َصضــ  ادتًــُر العاملّــٕ َاحملــاَال  ادتــارٔ لخ قّــق مطلــب الخهمّــٕ املغــخزامٕ ا مجّــع رَ                  

َزتخمعا  العا ، اال أنٌ ال تظا  تلـك احملـاَال  قافـضٔ ا  رـز كـ  ، َسلـك لعـزر مـو امعـ اب،          

 اليت لعل مو بني أيمًا َأبضطيا:  

ّٙا  ا  أى مــا ِظِــز دلــٖ عــخٕ ملّــاصا  الظِــارٔ املطــضرٔ ا دــزر عــكاى العــا ، اس تؾــ  اإلرقــا  - 2

دامــا املامــّٕ، كمــا  52ا املاٙــٕ خــال  الـــ  242ؽــدك ِغــكهُى يــشٍ امصل، أَ مــا ميثــل ضتــُ نغــ ٕ  

تغعٕ ملّاصا  نغمٕ، مما عّنـادف مـو تعقّـزا      0252ِخُقع أى ِ ل  دزر عكاى العا  حبلُ  دام 

 الخهمّٕ املغخزامٕا 

                                                 
 267-266،ل0222رَجالؼ مُعؾّت، م ارئ الخهمّٕ املغخزامٕ، تضمجٕ بًا٘ ؽايني ، القايضٔ  ،   02

كُمٕ  ا الخهمّٕ املغخزامٕ َمخطل ا  حتقّقًا ،حبث مقزم مللخقٖ "اعرتاتّ ّٕ اذت د زا لضاو ستمز اذتغو، 02

 6، ل  0222القنا٘ دلْ ال طالٕ َحتقّق الخهمّٕ املغخزامٕ" ، جامعٕ املغّلٕ  ،  الغُراى ، 



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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العــا ، اس تؾــ  اإلرقــاّٙا  ا  أى نــػ عــكاى العــا  منــطضَى       انخؾــاص الفقــض املــزقع ا     - 0

ملّاص ؽدك ال تخـُافض لـزًِ     2ا2للعّؿ دلٖ أقل مو رَالص َارز ا الُّم، يشا امافٕ ا  أى ضتُ 

ا  22مّاٍ الؾضب املامُنٕ، َأى مّاٍ الؾضب امللُثٕ َدزم كفإِ اإلمزارا  مو املـا٘ ِخغـ  اى ا ضتـُ    

  اممضال ا ال لزاى الهامّٕااملإٙ مو مجّع 

تعـضل مهـاطق مـو العـا  بقـفٕ دامــٕ ل ـضَى مهاخّـٕ قاعـّٕ ، َخافـٕ اطتفـال معــزال             - 3

اممطاص دو املعز  العام الغهُٓ ، َاصتفاع رصجا  اذتضاصٔ ا فقل القّف َمعزال  ال دض َالهخح 

 ، مما أرٗ ا  تكضاص اايضٔ ادتفاى َطِارٔ الخق ضا

ُاصر الط ّعّــٕ َعــُ٘ اعــخغالهلا مبــا فًّــا الــهقك اذتــار ا املــُاصر املاّٙــٕ َتلُثًــا       ستزَرِــٕ املــ  - 4

َنزصٔ امصامْ القاذتٕ لالعخغال  ا الهؾـاطا  الظصادّـٕ املدخلفـٕ ، َتـزيُص نُدّخًمـا، َنقـك       

 الطاقٕ ض  املخ زرٔ ا بعض أقطاص العا  ا

الـزَ  املخقزمـٕ مـع ال ـضَى االقخقـارِٕ      دزم مُاٙمٕ بعض الخقهّا  َالخ اصب املغخُصرٔ مـو   - 5

َاالجخمادّٕ َال ّّٕٚ ا بعض رَ  العا  الهامْ ، َنقك الكفا٘ا  الُطهّـٕ القـارصٔ دلـٖ الخعامـل     

 معًاا

اى الخعامل مع حتـزِا  َمعُقـا  حتقّـق مخطل ـا  الخهمّـٕ املغـخزامٕ، ِخطلـب َفـق الخقـاصِض            

شلك آصا٘ املدخقــني، الخدفّــف مــو رــزٔ الفقــض ا  الزَلّــٕ املعهّــٕ بؾــسَى الخهمّــٕ املغــخزامٕ، َكــ 

بلــزاى العــا ، َبــامخك ا اجملخمعــا  الضِفّــٕ، الــيت ِعــّؿ فًّــا مع ــ  الفقــضا٘، يــشا امــافٕ ا    

مضَصٔ حتغني قزصٔ مجّع ال لزاى، َبالشا  ال لزاى الهامّـٕ املضت طـٕ بالخقـزٓ لخ ـزِا  العُملـٕ      

ا ا سلـك الخؾـ ّع دلـٖ أنـاد اعـخًالا َانخـا  مغـسَلٕ        َاالدخمار دلٖ بهـا٘ القـزصا  الشاتّـٕ، مبـ    

لل ــز الفاقــز َمــو اإلفــضاد ا اعــخدزام املــُاصر الط ّعّــٕ َاالقخقــارِٕ، َكــشلك القنــا٘ دلــٖ           

املؾــكال  القــ ّٕ، َبالــشا  اممــضال َامَبٚــٕ املغخعقــّٕ، مثــا  مــضل الكــُل ا الــشٓ دــارٔ مــا     

 ٕ القــ ّٕ املخــُافضٔ لــزًِ ، امــافٕ ا  انخؾــاص املّــاٍ   ِهخؾــض ا ال لــزاى الفقــ ٔ بغــ ب عــُ٘ الضداِــ

امللُثٕ َاملغخهقعا 

ا00

 

ــا          ــُع اذتّــُٓ عمّــع دهافــضٍ لّقابــل مخطل  اى االعــخزامٕ كخعضِــف تعــ  اعــخ ابٕ الخه

ــٕ      ــّانٕ املـــُاصر اذتّـ ــاملٕ َاصتـــاط فـ ــٕ الكاملـــٕ اَ الؾـ ــُاصر لخ قّـــق الخهمّـ الغـــكاى كاعـــخدزام املـ

اذتالّـٕ َامجّـا  املغـخق لّٕ َفقـا هلـشٍ ال ـضَى اهلّكلّـٕاَا مـُ٘          َانخاجّخًا لكـل مـو امجّـا    

يشا الخعضِف ََفقـا ملـا تعانّـٕ اجملخمعـا  َالؾـعُب مـو حتـزِا  ختخلـف بـاخخالى رصجـٕ تطُصيـا            

فاى حتقّق الخهمّـٕ املغـخزامٕ بـا  امـضا مـضَصِا مل ـا ففـْ الـزَ  الهامّـٕ بـضط  مؾـاكل اممـو             

( ا أٓ اقلـّ  اَ رَلـٕ دـارٔ بنـماى ثـال  دُامـل       Sustainable Food Securityالغـشاْٙ املغـخزام )  

أعاعــّٕ يــْ اعــخزامٕ املــُاصر الط ّعّــٕ )امصل َاملّــاٍ( َاعــخزامٕ الخهــُع اذتّــُٓ )املــُاصر اله اتّــٕ    

 َاذتُّانّٕ(

03

 

لقــز كانــت دالقــٕ اإلنغــاى مــع بّٚخــٌ دالقــٕ ط ّعّــٕ مخُاطنــٕ َكانــت ال ّٚــٕ قــارصٔ دلــٖ         

ل ـــا  اإلنغـــاى املارِـــٕ فنـــال دـــو قـــزصتًا دلـــٖ ارخـــُا٘ امللُثـــا  بفعالّـــٕ أكثـــض الى    اإلِفـــا٘ مبخط

الط ّعّٕ مبفضراتًا َدُاملًا قارصٔ دلٖ تهقّٕ نفغًا بهفغًا ملا حتخٌُِ مـو دهافـض مُطَنـٕ ضابـٕ     

ا الزقٕ َمى أدزار الغكاى َمعزال  اعخًالكٌ َما ِغخدزمٌ مو َعاٙل تقهّٕ كانت ا رزَر 

٘     -ٕ دلٖ العطا٘ َقز اؽاص القـضاى الكـضِ  ا  يـشٍ الزقـٕ ا مُامـع دزِـزٔ       قزصٔ ال ّٚ  ْ ِانَّـا ُكـلَّ ْؽـ

ٍُ ِبَقْزٍص  ُ ُطٍَى     -   49القمض -ْخَلِقْها ٘  مَّـ  ْ ًْا ِمو ُكـل  ْؽـ ََْأنْ خ ْها ِفّ  ْْ َْاِع ًْا ْص ّ ْها ِفّ ََْأِلَق َْاَمص ْل ْمْزر ْناْيا 

بّّٚــا  ال ّٚــٕ َد ثــٌ أرّانــا قــْ بعــض دهافــضيا َلــز د ــظا   ا اال اى مــغ  اإلنغــاى دلــ29ٖاذت ــض-

كــ  ا ا مُاجًــٕ النــغ  الــشٓ مياصعــٌ اإلنغـــاى دلــٖ بّٚخــٌ، بــشلك اخخلــت العالقــٕ املخُاطنـــٕ           

                                                 
 23د زا لضاو ستمز اذتغو ،مضجع ع ق سكضٍ ،ل 00 -2

Chany. Kang-tsurey “Introduction to geographic in formation(34) systems” Mc 
Graw. Hill. New york. 2002. P2    23  



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الزقّقــٕ بــني اإلنغــاى َال ّٚــٕ، َتــُجػ الهــاؼ خُفــا مــو خطــض قــاٙ  َمؾــكلٕ رقّقّــٕ، َمــو يهــا   

تغـّ ا  كـ  ٔ دلـٖ الـه   االِكُلُجّـٕ ال ّّٚـٕ       اًض  فكضٔ الخهمّٕ املغخزامٕ فاإلنغـاى أرخـل   

رّــث اقخ مًــا مبزنــٌ َمقــانعٌ، اممــض الــشٓ أرٗ ا  اعــخهظاى املــُاصر الط ّعّــٕ َختضِــب بعــض      

امَعـاد املالٙمـٕ لل ّـأ رخـٖ اى بعـض امنًــاص َالـ   ا    تعـز أَعـاطا فـاذتٕ لعـّؿ بعــض           

معّهـٕ، كمــا يـُ اذتــا  بالهغـ ٕ النقــضال    الكاٙهـا  اذتّـٕ، َا اقــل تقـزِض اخخفــت مهًـا كاٙهــا      

 أنُاع معّهٕ مو امواا ا بعض االنًاص امللُثٕ اَ انقضال بعض امنُاع مو اذتُّانا  الربِٕا

َلقز َمعت اعرتاتّ ّا  مخعزرٔ مو ق ـل امله مـا  َاهلّٚـا  املخدققـٕ ملهـع الخـزيُص ا زتـا         

املُاصر الط ّعّٕ نُصر مهًا االتْ

04:

  

 املعلُما  إلراصٔ امصامْ َاملّاٍ حتغني ان مٕ -2

 طِارٔ الخهمّٕ الخكهُلُجّٕ َامحبا  ا زتا  حتغني امصامْ َاملّاٍ -0

 تضَِج االعخثماص ا زتا  حتغني االصامْ َاقامٕ الغزَر  -3

 تعزِل رقُح امللكّٕ بًزى تؾ ّع االعخثماص طُِل االمز  -4

  ال  ث دو بزاٙل جزِزٔ للطاقٕ َالخُعع ا اعخدزامًا -5

 ُِض ان مٕ ختطّ  مضنٕ تؾاصا ا االعخدزام املهاعب لألصامْ َاملّاٍتط -6

 تطُِض ال هّٕ الخ خّٕ الخغُِقّٕ  -7

 تؾ ّع الخهمّٕ الضِفّٕ  -8

 تؾ ّع االعخثماصا  ا املهاطق اذتزِٕ  -9

 معادتٕ ستزرا  طِارٔ صٓ امصامْ مو خال  االدخمار دلٖ َعاٙل رزِثٕ  -22

 ّل املعايزا  الزَلّٕ اذتز مو الخلُ  اإلؽعادْ مو خال  تفع -22

 اظتار قُانني َتؾضِعا  خافٕ لل ز مو تلُ  ال  اص -20
َكما اى يهاا اجتايـا  ميكـو مـو خالهلـا تُجّـٌ الخهمّـٕ املغـخزامٕ َفقـا ميـزافًا املهؾـُرٔ، فـاى            

َالغّاعــــــا   يهــــــاا حتــــــزِا   ثــــــل مؾــــــاكل َدق ــــــا  حتــــــُ  رَى حتقّقًــــــا كــــــاذتضَب  

 ٕ ارتاطٚـ

05

تؾـًزٍ الــزَ  املخقزمـٕ لــّػ قنـّٕ اقخقــارِٕ     رٓ الــشٓفـالخطُص االجخمــادْ َاالقخقـا  

َاالطريـاص فـالخطُص ِـضت   بعملّـٕ      زتضرٔ تخعلق فق  مبغالٕ تضاك  مبغالٕ تضاك  صاؼ املـا  

االبخكـــاص َالخقــــزم الخكهُلــــُجْ الــــشٓ الميكــــو اى ِهمـــُ اال ا اــــل فلغــــفٕ الزَلــــٕ االجخمادّــــٕ   

َمهًا االيزاى املخعلقٕ بالخهمّٕ املغخزامََٕمُرًا َمُمُدّخًا َاصارتًا ا حتقّق ايزافًا

06  

                                                 
04 6 op cit. p:. 
كما  ستمز جاع  العانْ، اقخقارِا  الخهمّٕ املغخزامٕ ا العضاح، زتلٕ ادتمعّٕ ادتغضافّٕ العضاقّٕ، اجمللز  05

 ا057-023، ل0222(، 63(، العزر )2)

فالح معضَى مجا  العظآَ، الخدطّ  املنار َالخهمّٕ املغخزامٕ ا امقطاص الهامّٕ، زتلٕ ادتمعّٕ ادتغضافّٕ  06

 ا6، ل0222(، 63(، العزر )2ضاقّٕ، اجمللز )الع



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 
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 أَمح فٖ يشا اجملا  نؾأ اجملخمع املزنٖ َأرَاصٍ َمزٗ اعًامٌ فٖ دملّٕ الخهمّٕ املغخزامٕ

 ُص مسعغا  اجملخمع املزنٖ فٖ مقض فّما ِلٖ :  ميكو تلدّك أي  مضَصا  اً

طِارٔ الطلب االجخمادٖ دلٖ ارتزما  الخٖ رضمت الؾعُب فرتا  طُِلٕ خافٕ فٖ ال اصتفاع  -2

 أفُا  مسعغا  اإِ رقُح االنغاى ا 

ــق       -0 ــع ًا َحتقّـ ــٕ ؽـ ــا رتزمـ ــُب مهًـ ــا املطلـ ــزم ارا٘ رَصيـ ــٕ َدـ ــٕ ال  َقضاطّـ تقلـــك رَص الزَلـ

 طمُرخًا ا 

طِــارٔ انخؾــاص مسعغــا  للم خمــع املــزنٖ فــٖ العــا  املخقــزم َامخــزار خــزمخًا ا  العــا  الهــامٖ     -3

 كلٕ ا 

تطلع الؾعُب الهامّٕ ا  الل اح بضكب العا  َالعُملٕ رخٖ ميكو القنـا٘ دلـٖ مثلـث " الفقـض      -4

 املضل  -ادتًل  -

اجملخمــع املــزنٖ للدــالل مــو   طِــارٔ رــزٔ ال طالــٕ العاملّــٕ َراجــٕ الؾــعُب ا  ردــ  مسعغــا    -5

املؾكال  املرتت ٕ دلٖ تلك ال ايضٔ ا 

(0)

 

َمو يها جا٘  الزدُٔ ا  َجُر املسعغا  اجملخمع املزنٖ فكانت يهاا راجٕ مـضَصِٕ ا  الخطلـع   

ا  رَص طلّعــٖ َصاٙــز املسعغــا  اجملخمــع املــزنٖ َخــزماتًا َافــ  ت يــشٍ املسعغــا  َالخــٖ تخمخــع  

ًا َكغض رلقٕ صَتني الزَلٕ َقُانّهًا فـٖ تغـاصع مغـخمض َانخؾـاص أكـرب فـٖ       باالعخقال  فٖ اراٙ

 مع   الزَ  الهامّٕ ا 

تخمثل َااٙف اجملخمع املزنْ ا جتمّع املقاى َتكـُِو قّـارا  جزِـزٔ َاؽـادٕ ثقافـٕ العمـل         

ــّٕ َحتقّـــق الزميقض   ــٕٚ االجخمادّـــٕ َالغّاعـ ــُا    الخطـــُدْ َالخهؾـ ــٕ دـــو طضِـــق تـــُف  قهـ اطّـ

للمؾاصكٕ االخخّاصِٕ ا اجملا  العام معربا دو اإلصارٔ اذتضٔ َاملؾاصكٕ االظتابّٕا باإلمافٕ الْ 

تــُف  ارتــزما  َمغــادزٔ احملخــاجني َاملًمؾــنيا َمــل٘ الفــضا  ا رالــٕ تضاجــع الزَلــٕ دــو القّــام  

زنْ أيـزافا تغـعٖ لخ قّقًـا مـو خـال       بامرَاص َالُاـاٙف النـضَصِٕا أٓ أى ملسعغـا  اجملخمـع املـ     

رَصيا ارتزمْ َارت ٓ َمو خال  اؽ اع ارخّاجا  اجملخمـع َتفعّـل املؾـاصكٕ الُادّـٕ َالفادلـٕ      

ا ارزا  الخهمّٕ املغخزامٕ َتطُِض الُدْ بكافٕ أنُادٌ لزٗ مجّع ؽـضاٙح اجملخمـعا َللقّـام بًـشا     

 زاى َامرَاصا َيشٍ املعاِ  يْ:  الزَص ِه غْ أى تكُى يهاا معاِ  لقّاؼ تلك امي

 ;ّٕكّفّٕ اراصٔ املُاصر الط ّع 
 اذتفاا دلٖ الرتا  الثقاا َحتقّق اإلنخا  َاالعخًالا املغخزام 
  صفع الُدْ العام َالزد  املسعغْ َبها٘ القزصا 
 ٕحتغني ختطّ  املُاصر َحتغني الق ٕ العام 
 عاتً صفع رصجٕ انخما٘ امفضار َاررتامً  ل ّٚخً  َزتخم 
 تُف  فضل العمل َصفع مغخُٗ املعّؾٕ َتُف  بّٕٚ أفنل للمعّؾٕ َالعمل 
 ٕحتقّق الالمضكظِٕ ا اراصٔ اله   ال ّّٕٚ لخ قّق الخهمّٕ املغخزام 
 ْٙالقنا٘ دلٖ مؾاكل الفقض َال طالٕ َمؾاكل املضأٔ َاممو الغشا. 

                                                 
                    0228را صمــظٗ أاــز مقــطفٖ ، الــزَص الرتبــُٗ ملسعغــا  اجملخمــع املــزنٖ ، راص الُفــا٘ للط ادــٕ َالهؾــض ، عــهٕ   -2(0)

 67: 66، ل 



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أرَاص اجملخمع املزنٖ فٖ الخهمّٕ املغخزامٕ دلٖ دزٔ مغخُِا  نُصر مهًا ما ِلٖ : تخعزر   
للم خمع املزنْ رَص مً  َفعـا  ا اجملـا  ال ّٚـْ امـافٕ ا  الـزَص الـشٓ        دلٖ املغخُٗ الزَ  : -2

ا  ِلع ٌ ا اجملا  االجخمادْ مثل رَصٍ ا تُف  اممو َالغالم مو خال  اظتـار بّٚـٕ مالٙمـٕ مبـا    

سلــك انًــا٘ االرــخال  َن ــش الخًزِــز بالعــزَاى َلــٌ كــشلك رَص ا زتــا  حتغــني مغــخُٗ الغــكو        

َالق ٕ مو خال  تعظِظ َتطُِض عّاعا  عكانّٕ مخكاملٕ َاالصتقا٘ بارتزما  القـ ّٕ امَلّـٕ   

َتــزدّ  بــضامج الخُدّــٕ للهًــُل بخه ــّ  امعــضٔ َصداِــٕ الطفُلَٕاالمُمــٕ،   

07

َمــو خــال  يــشا  

عـــّخ  الخطـــضح ا  رَص اجملخمـــع املـــزنْ ا مكاف ـــٕ الفقـــض الـــشٓ عـــُى ِ ـــل ا مقزمـــٕ   املطلـــب 

الؾُاضل َعخظرار مكانخًا بضَطا ا مجّع املهاطق، فلقز حتقق بعض الخقزم َلكو بعّـزا دـو القـزص    

الكــاا، َتفّــز مقــارص ال هــك الــزَلْ َتفّــز مقــارص ال هــك الــزَلْ اى نغــ ٕ عــكاى العــا  الــشِو           

، َحبلـُ  دـام    2994ملّاص نغـمٕ ا دـام    6ا4%اَ  66ص َارز اَ أقل ا الُّم كانت ت ل  ِعّؾُى بزَال

% أَ أكثض مو ملّاص نغـمٕ بقلّـل جـزا َِضجـع الفنـل ا سلـك        42,79اطتفنت يشٍ الهغ ٕ ا  0224

آلعّا أعاعا، بّهما تفاق  الُمع ا افضِقّا َِعـظٓ ارتـربا٘ سلـك ا اذتـضَب َاممـضال الفخاكـٕ       

ه ــام الخ ــاصٓ ادتــاٙض َنــزصٔ االعــخثماص  َعــُ٘ االراصٔ، َاسا اعــخمض  االجتايــا  اذتالّــٕ فــاى    َال

باملٚـٕ مـو عـكاى العـا ،      25اَ به ُ  0229ملُّى نغمٕ حبلُ  دام  062أدزتز الفقضا٘ قز تهدفض ا  

أللفّـٕ أٓ  لكو صض  يشا فاى العا  لـّػ ا طضِقـٌ ال ا  بلـُ  اهلـزى امَ  َااليـزاى االناّٙـٕ ل      

) َال ا  حتقّـــق اميـــزاى االناّٙـــٕ االخـــضٗ  0229اذتــز مـــو الفقـــض مبقـــزاص الهقـــف حبلــُ  دـــام   

لأللفّـــٕ َالـــيت ِـــضت   مع مًـــا اصت اطـــا م اؽـــضا بـــزِهامّا  الفقـــضا ِعخـــرب مفًـــُم املغـــسَلّٕ           

ملـــا  مـــو أيـــ  املفـــايّ  الـــيت ِـــخ  تـــزاَهلا الّـــُم ا أَعـــاد ا   social responsibilityاالجخمادّـــٕ 

َامدمــا  رــُ  العــا ، َتــربط أيمّــٕ يــشا الطــضح دلــٖ مــا تغــ  ٌ امنؾــطٕ االقخقــارِٕ مــو تــزيُص   

بّٚــْ َعــُ٘ فــ ٕ االنغــاى، نايّــك دــو املــضرَر الغــليب لخلــك اآلثــاص ال ّّٚــٕ دلــٖ اممــو القــُمْ        

ــُاطى         ــٕ، مــا أرٗ ا  رفــع الغّاعــا  االقخقــارِٕ باجتــاٍ حتقّــق الخ ا َاملغــخُٗ االقخقــارٓ للزَل

العاٙــز بــني املؾــضَع االقخقــارٓ َااِــٕ ال ّٚــٕ مــو الخلــُ ، مــع امخــش بعــني االدخ ــاص رَص اجملخمــع   

املزنْ كضقّب َمؾاصا أعاعْ ا تفعّل م ارئ املغسَلّٕ لالجخمادّٕ للمؾضَع االقخقارٓا

08

   

         ِ   لقز كاى للم خمع املزنْ رَص ستـُصٓ ا تـ   الفكـضٔ َالرتَِـج هلـا، رّـث َمـعًا مـمو معـا

الخقّّ  اليت ِخ  دلٖ أعاعًا تضتّب الؾضكا  حبغب رصجـٕ الثقـٕ فًّـا، فًهـاا ؽـضكا  قفـظ        

ا  مضت ٕ أدلٖ دلٖ القاٙمٕ مـو خـال  الـربامج املقزمـٕ مـو جان ًـا ملغـادزٔ احملخـاجني، ا املقابـل          

 عقطت ؽضكا  أخضٗ أَ رخٖ قطادا  باكملًا كالغّاصا ، الطاقٕ،

 ــٕ دــزم مضاداتًــا للمعــاِ  امخالقّــٕ، فاملغــسَلّٕ تعــز  رَصيــا كمًمــٕ   الطــ اى، الخ ــ ،ااااا نخّ

تكمّلّٕ ا الؾضكا  ارتافٕ، ِقزم دلًّا أفـ ابًا حبغـً  الفـضرٓ َبـزَافع أخالقّـٕ، لخقـ ح       

جـــظ٘ا ال ِخ ـــظأ َاجتـــاٍ َامـــح املعـــا  ستـــزر اميـــزاى، ِـــخ  ارماجـــٌ ا فـــمّ  بـــضامج الؾـــضكٕ   

َاعرتاتّ ّاتًا املغخق لّٕى يشا ما اعخخ ع ختُِل اجملخمع املزنْ علطٕ الضقابٕ َخططًا الغهُِٕ 

َاملضاجعٕ َاحملاع ٕ 

09

 ، َرخٖ تستْ املغسَلّٕ االجخمادّٕ للمؾضَع االقخقارٓ

                                                 
07

ع: جامعٕ الزَ  العضبّٕ،" م ارصٔ الخهمّٕ املغخزامٕ ا املهطقٕ العضبّٕ" مت تقفح املُق 

 ،0202ُِنُّ

www.unep.org.bh/newsroom/pdf/(g)arabic%20imitiative%20wssd.arabic.doc 
08

ازٓ ياؽ ، "ال ّٕٚ َاملغسَلّٕ االجخمادّٕ للمؾضَع االقخقارٓ "، نقاـ مو أجل املؾاَصٔ  

 ، 0202مت تقفح املُقع:ُِنُّ 6، ل 0229العاملّٕ بؾاى مغخق ل رَص الُّنغكُ،طُكُّ 

www.p-traiing-c.com/articles/social-responsability.pdf- 
09

زتلٕ الغّاعٕ الزَلّٕ نايز دظ الزِو،"املغسَلّٕ االجخمادّٕ لضجا  امدما ااااا ناس  داملّٕ"،   

  92ل  -95، 0225القايضٔ،



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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باصيــا َجــب ادخمــار َتضعــّا مفًــُم امثــض الرتاكمــْ للخلــُ ، اعــخهارا دلــٖ مفًــُم العزالــٕ         

مضانّـٕ دلـٖ مغـخُٗ الزَلـٕ     ال ّّٕٚ بني شتخلف املُاقـع الع 

32

، آ ظتـب االدخمـار دلـٖ قّـاؼ امثـض      

الرتاكمــْ للخلــُ  نخّ ــٕ طِــارٔ ر ــ  املدلفــا  الغاطِــٕ َالغــاٙلٕ َالقــل ٕ للمؾــضَع، املغــخمضٔ      

راخــل دهافــض احملــّ  اذتّــُٓ، َُأثــض سلــك دلــٖ فــ ٕ االنغــاى َال ّٚــٕ ا املغــخق ل،َمو نارّــٕ       

اًض رزِثا ا الُالِا  املخ زٔ االمضِكّٕ ا مطلـع الثمانّهـا    تافّل مفًُم العزالٕ ال ّّٕٚ فقز 

مو القضى العؾضِهو رّهمـا الر ـت مه مـا  اجملخمـع املـزنْ املًخمـٕ بال ّٚـٕ، اى مقـاا َ معامـل          

الــ رتَ  َض يــا مــو املهؾــع  القــهادّٕ سا  املدلفــا  ال ّّٚــٕ ارتطــضٔ دلــٖ فــ ٕ االنغــاى، قــز         

يت ِغـكهًا أضل ّـٕ عـارقٕ مـو امفاصقـٕ اممـضِكّنيا َقـز انخؾـض           ضكظ  ا املهاطق الفق ٔ الـ 

بًــشٍ املهــاطق االفــابا  بالخــزصى الضٙــُٓ َالضبــُ َض يــا مــو اممــضال بــني أفــضار يــشٍ الؾــضعتٕ      

الفق ٔ، رّث كاى قّاؼ امثض ال ّْٚ ِعخمز دلٖ م ـزأ امثـض الفـضرٓ للمؾـضَع آ ر ـ  الخلـُ        

هفـضرا رَى مالر ـٕ امثـض الرتاكمـْ للخلـُ  ا ال ّٚـٕ احملّطـٕ،        الهاج  دو املؾضَع االقخقـارٓ م 

َِضجع سلك ا  نقك ا الخؾضِع ال ّْٚ اممضِكْ امام معادتٕ يشٍ اذتالٕ، َقز ايخمت مجعّـا   

ال ّٚـٕ ا أمضِكــا بًـشٍ القنــّٕ،مما رفـع اراصٔ الــضّٙػ كلّهخـُى ا  افــزاص تؾـضِع لرتعــّا م ــزأ      

ق َالغــكاى بــزَى أرنــٖ  ّّــظ، َجــزِض بالــشكض انــٌ ا بُرابغــت فــٖ         العزالــٕ ال ّّٚــٕ بــني املهــاط   

قــز ن مــت َصؽــٕ دمــل دــو "العزالــٕ ال ّّٚــٕ" لــزَ  َعــ  َؽــضح آعــّا، َأَفــت               0222رِغــمرب 

بنــضَصٔ اصعــا٘ قُادــز َاجــضا٘ا  سلــك املفًــُم االنغــانْ للعزالــٕ بــني امقــالّ  َالغــكاى ا الــزَ        

العضبّٕا 
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مــا  ااِــٕ ال ّٚــٕ مــو اَ  القــُٗ الفادلــٕ ا اجملخمــع املــزنْ الــيت    أمــا ا الّابــاى كانــت مه   

ماصعت االرخ ا  دلٖ جتاَطا  القهادا  الناصٔ بال ّٚـٕ، َكانـت َصا٘ الكؾـف دـو تغـ ب بعـض       

 القهادا  ا انخؾاص الخلُ  َاممضال َادخمز  العمل درب ستُصِو :

ضِعا  ال ّّٚـٕ، َفـضل النـُاب     النغ  دلٖ اذتكُمٕ َاذتظب اذتـاك  مـو أجـل افـزاص الخؾـ      -

 القانُنّٕ امللخظمٕ دلٖ الؾضكا ا

شتاط ٕ الؾضكا  القهادّٕ ساتًا، َاعخطادت اج اصيا دلٖ رفـع الخعُِنـا  املهاعـ ٕ للنـ اِا      -

 املخنضصِوا

ــٕ،         ــا٘ا  كاسبـ ــفخًا برتَِـــج اردـ ــع الؾـــضكا ، الـــيت َفـ ــار  االتًامـــا  مـ ــٕ مـــو ت ـ َبعـــز جُلـ

لــٖ  ُِــل، أث خــت تلــك امله مــا  مقــزاقّخًا، دهــزما صفنــت ق ــُ   َستاَلــٕ ابخظاطيــا لل قــُ  د

دــضَل الؾــضكا  مــو الخربدــا  املالّــٕ (بًــزى اعــكاتًا أَ ختفّــف اهل ــُم دلًّا"صافعــٕ ؽــعاص         

 "فقضا٘ لكو ؽضفا٘" َاعخمض  دلٖ دًزيا ا صفز امنؾطٕ امللُثٕ لل ّٕٚ

  ٕ الّابانّــٕ تفــضل صقابــٕ دلًٗــشٍ   َتغــ ّلًا ا تقاصِضيــا بكــل نظايــٕ َرّارِــٕا مــا جعــل اذتكُمــ

الؾـــضكا ، كمـــا قامـــت كـــشلك بضفـــع ر ـــ  الخربدـــا  الـــيت تـــزفعًا الؾـــضكا  للمه مـــا            

 0220ض اذتكُمّٕ بعزما أث خت يشٍ امخ ٔ فعالّٕ ا مُاجًٕ طلظا  

مو خال  ما ع ق ميكو القُ  اى للم خمع املزنْ القزصٔ َاالمكانّٕ دلـٖ حتغـني أَمـاع اجملخمـع     

ف املّــارِو اسا مــا اتّ ــت لــٌ الفــضل، خافــٕ اسا َجــز الــزد  ا شتخلــف ادتًــا  املعهّــٕ      ا شتخلــ

بالخهمّــٕا ففعالّــٕ الــزَص الــشٓ تقــُم بــٌ ته ّمــا  اجملخمــع املــزنْ، مضيُنــٕ مبغــانزٔ الزَلــٕ هلــا،     

َسلك مـو خـال  تـُف  االطـض القانُنّـٕ َاملسعغـّٕ املالٙمـٕ، َتُرّـز املهـاذ الغّاعـْ َاالقخقـارٓ            

هاعــب، فمًمخــٌ حتقّــق الخهمّــٕ املغــخزامٕ ا الــزَ  لّغــت باملًمــٕ الغــًلٕ َالعارِــٕ، َانــايْ       امل

 قنّٕ فع ٕ للغإِ، تخطلب ت افض جًُر الزَلٕ، القطاع ارتال، احملخمع املزنْا

ؽـاصكت امله مـا  االيلّـٕ العضبّـٕ فـٖ دـزٔ اـال  رَلّـٕ َأقلّمّـٕ          دلٖ املغـخُٗ االقلّمـٖ :    -0

 نؾاطًا ، مو أيمًا ما تعلـق باملعـاقني َاملغـهني َالؾـ اب َالطفُلـٕ َاالمـضٔ ، كمـا       تضت   بط ّعٕ 
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  7ضجع عابق، لازٓ ياؽ ، م 



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن
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تهؾ  بعض يشٍ امله ما  فٖ اذتمال  الزَلّٕ َاذتضكا  الخٖ تضت   بقناِا رقُح االنغـاى ،  

َدــارٔ مــا تؾــكل دتانــّا َطهّــٕ فــٖ كــل قطــض تــه   دملّــٕ امعــًام فــٖ يــشٍ اذتمــال  الزَلّــٕ ،     

خمادا  دلٖ املغخُٗ امقلّمٖ للخهغّق فّما بّهًا َحتز  لقا٘ا  َاج

(ا2)

  

اال أى يــشٍ اذتمــال  العاملّــٕ تــضت   فــٖ مع مًــا بــامم  املخ ــزٔ ، َِهــزص تــُافض اــال  اقلّمّــٕ    

نابعــٕ مــو ارخّاجــا  املهطقــٕ العضبّــٕ ساتًــا يــُ أمــض ط ّعــٖ نخّ ــٕ ضّــاب احتــار أَ م لــٕ جتمــع      

قطـض تُجـز اـال  ستلّـٕ تهؾـ  اطا٘ قنـاِا َمُمـُدا         امله ما  العضبّٕ ، َدلٖ مغخُٗ كل 

ستزرٔ مو ايمًا ماتعلق بامطفا  َاملعاقني َالق ٕ ا 

(2)

 

دلٖ املغخُٗ احمللٖ : مو أي  مه ما  اجملخمع املزنٖ العاملٕ فٖ زتا  اإِ ال ّٕٚ َالخهمّـٕ   -3

بــني كــل مــو مؾــضَع     املغــخزامٕ مجعّــٕ أفــزقا٘ ال ّٚــٕ باإلعــكهزصِٕ ، ففــٖ اطــاص العقــز املــربم      

، قامـت ادتمعّـٕ   0222الخ ك  فٖ الخلُ  القهادٖ َمجعّٕ أفزقا٘ ال ّٕٚ باإلعـكهزصِٕ فـٖ فرباِـض    

بخه ـــّ  لقـــا٘ا  َرَصا  تزصِ ّـــٕ لقطادـــا  شتخلفـــٕ للخعضِـــف بقنـــّٕ الخلـــُ  القـــهادٖ َرَص    

فــضرّا  749املسعغــا  َامفــضار فــٖ اذتفــاا دلــٖ ال ّٚــٕا  َقــز ؽــاصا رخــٖ اآلى فــٖ تلــك امنؾــطٕ         

ميثلـــُى مهؾـــع  فـــهادّٕ َبهـــُا َأدنـــا٘ مجعّـــا  أيلّـــٕ َادـــالم َيّٚـــا  تـــزصِػ مـــو خـــال    

الخــزصِ ا  املدخلفــٕا  مت ته ــّ  رلقــخني رــُاص مفخــُح مــ  ممــثلني للقــهادٕ َال هــُا َاإلدــالم       

َمت اعخعضال مؾكال  القهادٕ فٖ الخمُِل َاإللخظام  30َادتمعّا  اميلّٕ َجًاط ؽُٚى ال ّٕٚ

رَصا  تزصِ ّـٕ للقـهادٕ تلـت القّـارا       7ا  كما مت ته ـّ   4/2994نني ال ّٕٚ َخافٕ قانُى بقُا

القــغ ٔ َاملخُعــطٕ للخعــضى دلــٖ املؾــكال  ال ّّٚــٕ َأثــض الخلــُ  القــهادٖ دلــٖ القــ ٕ العامــٕ     

َفـــ ٕ العـــاملني باملقـــهع َطـــضح تهفّـــش ن ـــ  اإلراصٔ ال ّّٚـــٕ باملقـــهع َتط ّـــق َعـــاٙل اإلنخـــا    

طِـاصٔ مّزانّـٕ مـو ق ـل الـزكخُصٔ/ عـامّٕ مغـعُر، خـ   اعخؾـاصٗ بّٚـٖ،            36َتال سلك  امن فا 

َالزكخُصٔ/ مهٖ مجا  الزِو، مبعًز الق ٕ العامٕ، للمقانع للخعـضى دـو قـضب دلـٖ املؾـكال       

ال ّّٚــٕ الخــٖ تُاجــٌ املقــانع َستاَلــٕ تقــزِ  املغــادزٔ َاإلقرتارــا  خافــٕ مبُمــُدا  الضفــز        

 ٕ ــ ــّ    الـــشاتٖ َاملضاجعـ ــا مت ته ـ ــٕا  كمـ ــت:    9ال ّّٚـ ــهادّٕ تلـ ــ  فـ ــا  ضـ ــٕ لقطادـ رَصا  تزصِ ّـ

احمللّا  َالق ٕ َالخعلّ  َالخمُِو َالؾُّذ َالقغاَعٕ َأٙمٕ املغاجز للخعضِف بايمّـٕ قنـّٕ   

الخلُ  القهادٖ َالزَص الشٗ ظتب أى ِلع ٌ كل فضر لل فاا دلـٖ ال ّٚـٕا  كمـا مت دقـز رَصتـني      

ٕ تقــزِ  القــضَل للؾــضكا  َاملهؾــع  القــهادّٕ للخُافــق مــع قــُانني       لل هــُا للخعضِــف بايمّــ  

ال ّٚـٕ باإلمـافٕ ا  الخعـضل دتـزَٗ املؾـاصِع ال ّّٚـٕ َمـا حتققـٕ مـو داٙـز للقـهادٕ َكــشلك            

مؾـاصِع الخكهُلُجّــا امن ــف َردــُٔ ال هـُا دلــٖ اتارــٕ الخمُِــل الـالطم لخلــك املؾــاصِعا  كمــا مت    

ضَصٔ تفعّــل رَصيــ  فــٖ الخقــزٗ للمؾــكال  ال ّّٚــٕ َخافــٕ  تــزصِب ادتمعّــا  اميلّــٕ دلــٖ مــ 

القــهادّٕ مهًــا ملــا  ثلــٌ مــو خطــض دلــٖ العــاملني َال ّٚــٕ دامــٕ َرَص ادتمعّــا  اميلّــٕ مبُجــب  

فٖ مقامأ املدالفا  َعانب تلك امنؾطٕ كانت يهاا أنؾطٕ ادالمّٕ مـو خـال     4/2994قانُى 

رلقـٕ أيـ     20مغٕ "كل مؾكلٕ َهلا رـل" َقـز دـضل فـٖ     بضنامج اع ُدٖ ِخ  اسادخٌ بالقهأ ارتا

مؾــكال  القــهادٕ َالخمُِــل َالعق ــا  الخــٖ تقــف أمــام اإللخــظام بالقــانُى فــٖ مزِهــٕ اإلعــكهزصِٕا   

 6َقــز كــاى هلــشا الربنــامج فــزٗ كــ   لــزٗ مجًــُص املؾــايزِوا  كمــا قامــت ادتمعّــٕ ب فــزاص     

َالخكهُجّـا ارتنـضا٘ َالخمُِـل املخـاح عًـاط ؽـُٚى        أدزار لهؾضٔ رَصِٕ تخهاَ  أي  القناِا ال ّّٕٚ

ال ّٚــٕ ملغــادزٔ املهؾــع  القــهادّٕ دلــٖ الخقــزٗ ملؾــكالتًا ال ّّٚــٕا  َمــاطا  أمــام مجعّــٕ أفــزقا٘   

ال ّٕٚ اعخكما  يشٍ امنؾطٕ الهاج ٕ بالخعاَى مع مؾضَع الخ ك  فٖ الخلُ  القهادٖا
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ا 89، فـ  2994ر/ أمانٖ قهزِل ، اجملخمع املزنٖ فٖ العا  العضبٖ ، راص املغخق ل العضبٖ ، القايضٔ ، عهٕ  (2)  
ا 95، 94مضجع عابق ، ر/ أمانٖ قهزِل ، فـ  (2)  

1. http://www.ape.org.eg/WhoWeAre_arabic.html32 
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 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 أدضل فٖ يشا اجملا  لخ لّل نخاٙج الزصاعٕ املّزانّٕ َنخاٙ ًا َأي  الخُفّا   

 :  خقاٙك دّهٕ ال  ث -2

% فـٖ   53( ارتقاٙك الهُدّٕ لعّهٕ ال  ث رّث ت ني أى نغ ٕ الشكُص 2ُِمح ادتزَ  صق  )

 % ا 47رني أى نغ ٕ االنا  

 32ا   02%   ثـل مـو    5ا43قـاٙك العمضِـٕ رّـث ِخنـح أى نغـ ٕ      ( ارت0ُِمح ادتزَ  صق  )

 32% امـا مـو    24عـهٕ  ثـل    52ا   42عـهٕ بّهمـا مـو     62ا   52%  ثـل نغـ ٕ مـو     5ا25عهٕ تلًّا نغ ٕ 

 % ا  6 ثل  62% َأخ ّا مو تظِز أدماصي  دو  8عهٕ  ثل  02% اما أقل مو  23عهٕ  ثل  42ا  

( اذتالٕ االجخمادّٕ للم  ُثني رّث أَمح أى الغال ّـٕ مـو امل  ـُثني    3ُِمح ادتزَ  صق  )

% مــو امل  ــُثني  5ا0% َ  42% بّهمــا صتــز ضــ  املخــظَجني ت لــ  نغــ خً     55مخــظَجني َت لــ  نغــ خً   

 ا  % مو امل  ُثني 5ا2أصامل َاخ ّا املطلقني بهغ ٕ 

مـو امل  ـُثني مـو اذتنـض بّهمـا       % 84( املـُطو االفـلٖ للم  ـُثني أى    4َُِمح ادتزَ  صق  )

 % مو امل  ُثني مو الضِف ا  5ا25

( مكـاى اقامـٕ امل  ـُثني رّـث تـ ني أى ضال ّـٕ امل  ـُثني ِقّمـُى حبـٖ           5ُِمح ادتزَ  صق  )

% مــو امل  ــُثني بّهمــا  بعــض امل  ــُثني فــٖ     06بّهمــا تقــل فــٖ رــٖ ؽــضح ا     5ا43املهخــظٔ نغــ ٕ  

% فـٖ رـٖ َعـ  بّهمـا بعـض امل  ـُثني        5ا8ٕ امل  ـُثني ميثلـُى   % َنغ ٕ قلّلـ  9الع مٖ تقل ا  

% بّهمـا ِقـل امل  ـُثني فـٖ رـٖ       4% فٖ رٖ ضـضب َامل  ـُثني فـٖ رـٖ ادتمـضا ميثلـُى        5ميثلُى 

% مو دّهٕ  5ا2َأخ ّا تقل نغ ٕ امل  ُثني فٖ رٖ مضكظ مزِهٕ بض  العضب ا   5ا3العامضِٕ ا  

 امل  ُثني ا 

 2522%مو امل  ـُثني رخلـً  أقـل مـو      5ا05ا  رخل امل  ُثني رّث صتز أى  (6ِؾ  جزَ  صق  )

% مـو امل  ـُثني رخلـً  مـو     0522َ22- 0222% مـو  5ا0222َ،05-2522% مو امل  ُثني رخلً  مو 5ا08جهٌّ،َ

     فاكثض 3222%مو امل  ُثني رخلً 5ا22َ ،3222- 0522

  ـث فقـز بلغـت نغـ ٕ مـو ميثلـُى املًـو        ( ا  ارتقاٙك املًهّٕ جملخمع ال7ِؾ  جزَ  صق  )

% بّهمـا   28% َالشِو ال ِعملُى بهغ ٕ  07% َِلًّ  مو ِعملُى باالدما  اذتضٔ بهغ ٕ  5ا07االراصِٕ 

ِعملُى بالقُا  املغل ٕ َنغ ٕ  5ا4% باملعاـ َ 5ا9% َنغ ٕ  5ا20الشِو ِعملُى باملًو العملّٕ  ثل 

 % ِعملُى بالؾضطٕ ا 2

% ِقطهـُى فـٖ    69( لّ ني نُدّـٕ الغـكو فـٖ زتخمـع ال  ـث ف ـا٘  نغـ ٕ        8)َجا٘ جزَ  صق  

 % ِعّؾُى فٖ عكو اظتاص رزِث ا  4% ِعّؾُى فٖ عكو اظتاص قزِ  َنغ ٕ  07عكو  لّك َنغ ٕ 

% رافـُلو دلـٖ    57( اذتالٕ الخعلّمّـٕ للم  ـُثني رّـث جـا٘  نغـ ٕ      9َُِمح ادتزَ  صق  )

% رافـلُى دلــٖ مسيــل   24دلـٖ مسيــل مخُعــ  فـٖ رــني أى    % رافــلُى 04مـسيال  جامعّــٕ بّهمـا   

فُح مخُع  بّهما تخغاَٗ بّهمـا تخغـاَٗ نغـ ٕ اذتافـلُى دلـٖ مسيـل فـُح ادتـامعٖ َمـو ِقـضأ           

 % َال ُِجز أرز امٖ ا  5ا0َِكخب بهغ ٕ 

 أي  أنؾطٕ مه ما  اجملخمع املزنٖ :  -0

% لـزًِ    94املزنٖ  رّـث أى نغـ ٕ   ( معضفٕ امل  ُثني مبه ما  اجملخمع 22ُِمح ادتزَ  صق  )

 % مو امل  ُثني لّػ لزًِ  معضفٕ دو تلك امله ما  ا  6معضفٕ مبه ما  اجملخمع املزنٖ َ

( كّفّــٕ معضفــٕ امل  ــُثني مبه مــا  اجملخمــع املــزنٖ رّــث تــ ني أى    22ُِمــح ادتــزَ  صقــ  ) 

% تخكــُى  4ا28َنغــ ٕ % تخكــُى لــزًِ  معضفــٕ مــو خــال  الخلّفظِــُى      43ضال ّــٕ امل  ــُثني بهغــ ٕ   

% تخكــُى لــزًِ  معضفــٕ مــو االقــاصب َاالفــزقا٘     8ا23لــزًِ  معضفــٕ مــو خــال  االنرتنــت َنغــ ٕ    



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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% فخكــُى لــزًِ  مــو خــال    6ا6% تخكــُى لــزًِ  مــو خــال  القــ ف َاجملــال  َنغــ ٕ    3ا23َنغــ ٕ 

 % تخكُى لزًِ  معضفٕ مو خال  االسادٕ ا  6ا4الهزَا  َنغ ٕ 

ح مزٗ مؾاصكٕ امل  ُثني فٖ مه مـا  اجملخمـع املـزنٖ رّـث أى نغـ ٕ      ( ُِم20ادتزَ  صق  )

% مـو امل  ـُثني ال ِؾـاصكُى فـٖ      40% مو امل  ُثني ِؾـاصكُى فـٖ تلـك امله مـا  بّهمـا نغـ ٕ        58

 مه ما  اجملخمع املزنٖ ا 

( تضتّـب املسعغـا  امكثـض فعالّـٕ فـٖ زتـا  اذتفـاا دلـٖ ال ّٚـٕ َفقـا           23ِ ني ادتزَ  صق  )

% َ الهقابــٕ  9ا09% مــو امل  ــُثني ،َامنزِــٕ  6ا34امل  ــُثني َارخلــت ادتمعّــٕ ارت ِــٕ نغــ ٕ    آلصا٘

% مــو امل  ــُثني َ مه مــا  رقــُح   2ا23% مــو امل  ــُثني، َ اذتــظب الغّاعــٖ نغــ ٕ     7ا27العمالّــٕ 

 % مو امل  ُثنيا  9ا2% مهً  ََ أخ ا الضَاب  املًهّٕ  8ا0االنغاى 

أيــ  أنؾــطٕ تلــك املسعغــا  فــٖ زتــا  ااِــٕ ال ّٚــٕ الخــٖ  اصعــًا    ( ُِمــح24ادتــزَ  صقــ  )

% مو امل  ُثني ِضَى أي  أنؾطٕ تلك امله ما  يـٖ   44مه ما  اجملخمع املزنٖ رّث ت ني أى نغ ٕ 

% ِـضَى أى ايـ  االنؾـطٕ يـٖ املغـايمٕ فـٖ        8تُدّٕ املُاطهني باذتفاا دلٖ ال ّٚـٕ، بّهمـا أى نغـ ٕ    

% ِضَى اى تقـزِ  خطـ  لعـال  مؾـكال  ال ّٚـٕ يـٖ أيـ  االنؾـطٕ بّهمـا          00ن افٕ الؾُاصع َنغ ٕ 

 % ِضَى أى طِاصٔ أماكو الخنضص ال ّٖٚ مو اي  االنؾطٕ 06نغ ٕ 

( ُِمــح أى مقــارص الخمُِــل لــزٗ مه مــا  اجملخمــع املــزنٖ تــخ  دــو طضِــق       25ادتــزَ  صقــ  )

ى تخ  دملّٕ الخمُِـل لخلـك امله مـا     % مو امل  ُثني ِضَى أ 43% بّهما  6ا62تغُِق املهخ ا  بهغ ٕ 

َ  3ا08دـــو طضِـــق الخربدـــا  َ % مـــو دّهـــٕ  7ا22% مـــو اؽـــرتاكا  االدنـــا٘  ـــُ  هلـــشٍ امله مـــا  

 َ ِـضَى أى تلـك امله مـا      9ا9امل  ُثني ِضَى أى الخمُِل للمه ما  ِخ  دو طضِق املهح اذتكُمّـٕ 

  ُ  دو طضِق املهح االجه ّٕ ا 

% ِـضَى   67الّٕ أنؾطٕ تلك املسعغا  لل فاا دلٖ ال ّٕٚ أى نغ ٕ ( ُِمح فع26ادتزَ  صق  )

 % ال ِضَى سلك ا  33سلك َاى نغ ٕ قلّلٕ دّهٕ امل  ُثني 

  -أي  املؾكال  الخٖ تُاجٌ مسعغا  اجملخمع املزنٖ : -3

( أى ضال ّـٕ امل  ـُثني لـزًِ  معضفـٕ باملؾـكال  الخـٖ تُاجـٌ مسعغـا          27ُِمح ادتزَ  صقـ  ) 

 % لّػ لزًِ  معضفٕ مبؾكال  اجملخمع املزنٖا  5% بّهما نغ ٕ  95املزنٖ َنغ  خً  اجملخمع 

( اي  املؾكال  الخٖ تُاجٌ مسعغا  اجملخمع املزنٖ رّث ت ني أى نغـ ٕ  28ُِمح ادتزَ  صق  )

% ِـضَى انًـا تُاجـٌ مؾـكال  مـع       9ا30مو امل  ُثني ِضَى انًا تُاجـٌ مؾـكال  راخلّـٕ َنغـ ٕ      2ا38

 َ % ِـضَى انًـا تُاجـٌ مؾـكلٕ فــٖ      6ا20ِـضَى أنًـا تُاجـٌ مؾـكال  قانُنّـٕ َنغـ ٕ        0ا26نغـ ٕ  الزَلـٕ 

 كّفّٕ اخخّاص العاملني فٖ املسعغٕ ا 

 ( أكثــض املؾــكال  الخــٖ تُاجــٌ العــاملني يــٖ نقــك املضت ــا  تخمثــل        29ُِمــح ادتــزَ  صقــ  )  

%  ثـل قلـٕ ارتـربٔ     26غـ ٕ  % َن 4ا27%  مو أصا٘ دّهٕ ال  ث َ ثل مؾكلٕ دـزم الخفـض  بهغـ ٕ     33 

% مــو اصا٘  3ا7% َاخــ ّا دــزم الكفــا٘ٔ َ ثــل  4ا22% َاحملغــُبّٕ  ثــل  6ا24أمــا نقــك الخــزصِب  ثــل 

 امل  ُثني ا 

( نُدّــٕ املؾــكال  الزاخلّــٕ للمسعغــٕ رّــث بــني اى اكثــض امل  ــُثني   02ُِمــح ادتــزَ  صقــ  )

همـا ِـضٗ آخـضَى انًـا تضجـع ا  دـزم االق ـا         % ، بّ 3ا32ِضَى انًا تضجع ا  معف الخمُِل بهغـ ٕ  

% بّهمــا ِــضٗ ض يــ  انًــا تضجــع ا  دــزم ارتــربٔ بط ّعــٕ العمــل   87دلــٖ العمــل الخطــُدٖ بهغــ ٕ 

 % ا  5ا22% ، بّهما ِضٗ ال عض مهً  أنًا تضجع ا  أعخٚثاص القّارا  باختاس القضاص بهغ ٕ  6ا25بهغ ٕ 

لخمُِــل رّــث ِــ ني أى أكثــض امل  ــُثني ِــضَى انًــا     ( أيــ  املؾــكال  ا  02ُِمــح ادتــزَ  صقــ  ) 

% بّهما تضٗ آخضَى انًا تضجع ا  نقك الخربدا  بهغـ ٕ   4ا38تضجع ا  عُ٘ اراصٔ املّظانّٕ بهغ ٕ 

% تضجـــع الضقابـــٕ دلـــٖ  6ا0% تضجـــع ا  نقـــك الخمُِـــل ، بّهمـــا أى نغـــ ٕ  5ا04% ، بّهمـــا نغـــ ٕ  4ا07

 الخمُِل االجه ٖ ا 

( مزٗ َجُر تهغّق بـني مسعغـا  اجملخمـع املـزنٖ َاملسعغـا  احمللّـٕ        00  )ُِمح ادتزَا  صق

% ، بّهمــا ِــضٗ   5ا59رّــث تــ ني أى ضال ّــٕ امل  ــُثني ِــضَى أى يهــاا تهغــّق بــني مسعغــا  بهغــ ٕ     

 % ا  5ا42أخضِو أنٌ لّػ يهاا تهغّق بني مسعغا  اجملخمع املزنٖ َاملسعغا  احمللّٕ بهغ ٕ 



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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أى ضال ّٕ امل  ُثني ِضَى أنٌ ال ُِجز تهغّق بـني مسعغـا  اجملخمـع     (03ُِمح ادتزَ  صق  )

% ، َيهـاا نغـ ٕ قلّلـٕ مـو امل  ـُثني ِـضَى أى يهـاا         68املـزنٖ َاملسعغـا  االجه ّـٕ َسلـك بهغـ ٕ      

 % مو دّهٕ ال  ث ا  30تهغّق بني مسعغا  اجملخمع املزنٖ َاملسعغا  االجه ّٕ َسلك بهغ ٕ 

مزٗ الخ اِو بني الضِف َاذتنضفٖ ط ّعٕ مؾـكال  املسعغـٕ رّـث    (  04ُِمح ادتزَ  صق  )

صتز ضال ّٕ امل  ُثني ِضَى أى يهاا اخـخالى بـني الضِـف َاذتنـض فـٖ ط ّعـٕ مؾـكال  املسعغـٕ         

% َالــ عض  5ا0% َبعــض امل  ــُثني ال ِعضفــُى اسا كــاى يهــاا دالقــٕ ت ــاِو أم ال بهغــ ٕ    72بهغــ ٕ 

 % ا  5ا8االخض ال ِضَى دالقٕ بّهً  بهغ ٕ 

( ابــضط املؾــكال  الخــٖ تُاجــٌ تلــك املسعغــا  فــٖ زتــا  ااِــٕ ال ّٚــٕ    05ُِمــح ادتــزَ  صقــ  )

% َِلًّــا دــزم ادتزِــٕ فــٖ  2ا08املؾــكال  الخــٖ تُاجــٌ اجملخمــع املــزنٖ َيــٖ مــعف املؾــاصكٕ نغــ ٕ 

ني بهغـ ٕ  % َِلًّا قلٕ دزر املخطـُد  9ا03% َِلًّا نقك الُعاٙل اذتزِثٕ بهغ ٕ  0ا06العمل بهغ ٕ 

 %       7ا8% َاخ ّا ضّاب الُدٖ ال ّٖٚ بهغ ٕ  9ا20

  -كّفّٕ مُاجًٕ مؾكال  مسعغا  اجملخمع املزنٖ : -4  
( رَص الزَلــٕ فــٖ مُاجًــٕ مؾــكال  مسعغــا  اجملخمــع املــزنٖ الــشٗ      06ُِمــح ادتــزَ  صقــ  ) 

 9ا06قـُانني بهغـ ٕ   ِه قض مو َجًٕ ن ض امل  ُثني فٖ تؾزِز العقاب دلٖ املسعغـا  املدالفـٕ لل  

ــك املسعغــا  بهغــ ٕ        ــٖ دمــل تل ــٕ دل ــك      0ا00% َِلًّــا تؾــزِز الضقاب % َالخهغــّق فــٖ العمــل مــع تل

% َاخـ ّا  تـُف  الكـُارص ال ؾـضِٕ      8ا25% َتـُف  االمكانّـا  املارِـٕ بهغـ ٕ      02املسعغـا   ثـل بهغـ ٕ    

 % ا  9ا24بهغ ٕ 

%  ِـضَى   4ا32غا  اجملخمع املـزنٖ رّـث نغـ ٕ    ( رَص اهلّٚا  املاضتٕ ملسع07ُِمح ادتزَ  صق  )

% ِـضَى أى رَص املسعغـا  يـُ دـزم صبـ        0ا05رَص اهلّٚا  يُ طِارٔ املغادزا  َاملـهح املارِـٕ ، َيهـاا    

% مـو   8ا20% أى رَص اهلّٚا  يُ طِارٔ املغادزا  الفهّٕ َالخزصِ ّٕ 29َاملهح باضضال عّاعّٕ ،َِضٗ 

   ُ َ      امل  ــُثني ِــضَى رَص اهلّٚــا  يــ % مــو نغــ ٕ    5ا22االلخــظام بــالقُانني َاللــُاٙح للــزَ  املمهُرــٕ 

 امل  ُثني ِضَى رَص اهلّٚا  يُ الؾفافّٕ ََمُح االيزاى ا

( رَص املسعغــا  االدالمّــٕ فــٖ مُاجًــٕ مؾــكال  مسعغــا  اجملخمــع    08ُِمــح ادتــزَ  صقــ  ) 

ّـٕ الخُدّـٕ َاملؾـاصكٕ    % مو امل  ـُثني ِـضَى مسعغـا  االدالمّـٕ تغـاي  بايم      7ا39املزنٖ بهغ ٕ 

% مو امل  ُثني ِضَى رَص املسعغا  االدالمّٕ فٖ القا٘ النـُ٘   7ا38فٖ دمل تلك املسعغا  َنغ ٕ 

% مو امل  ُثني ِضَى أى رَصيـا يـٖ الخُدّـٕ بـالخربع لخلـك       4ا02دلٖ أنؾطٕ تلك املسعغا  ، َنغ ٕ 

 املسعغا  ا 

اعٕ أى ضال ّٕ أفضار دّهٕ ال  ـث تكُنـت لـزًِ  معضفـٕ مبه مـا  اجملخمـع املـزنٖ        أَم ت الزص -2

 مو خال  الخلّفظُِى َالق ف َاجملال  َاالقاصب َاالفزقا٘ ا 

ِالرأ أى املسعغا  امكثض فعالّٕ فٖ زتا  اذتفـاا دلـٖ ال ّٚـٕ كانـت ادتمعّـا  ارت ِـٕ        -0

 اب الغّاعّٕا ث  الهُارٗ ث  الهقابا  العمالّٕ َأخ ا امرظ

اتنح مو الزصاعـٕ أى امل  ـُثني ِـضَى أى أيـ  أنؾـطٕ تلـك املسعغـا  فـٖ زتـا  ااِـٕ ال ّٚـٕ             -3

يــٖ تُدّــٕ املــُاطهني باذتفــاا دلــٖ ال ّٚــٕ َاملغــايمٕ فــٖ ن افــٕ الؾــُاصع َتقــزِ  خطــ  لعــال      

 مؾكال  ال ّٕٚ َطِاصٔ أماكو الخنضص ال ّٖٚ  

 خ ا  َالخربدا  َاؽرتاكا  االدنا٘ ا مو أي  مقارص الخمُِل تغُِق امله -4

ِخ  اخخّاص ضال ّٕ القّارا  راخل املسعغا  دو طضِق االنخداب بّهما يهاا نغـ ٕ ِـخ  اخخّاصيـا     -5

 دو طضِق الخعّني 

بّهت الزصاعٕ أى ضال ّٕ امل  ُثني لزًِ  معضفٕ باملؾكال  الخٖ تُاجٌ مسعغا  اجملخمع املزنٖ  -6

راخلّٕ َأخضَى ِـضَى انًـا تُاجـٌ مؾـكال  مـع الزَلـٕ َ تُاجـٌ مؾـكال          َيٖ أنًا تُاجٌ مؾكال  

 قانُنّٕ ا 



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــزصِب         -7 ــربٔ َنقـــك الخـ ــٕ ارتـ ــا  َقلـ ــٖ نقـــك املضت ـ ــاملني يـ ــٌ العـ ــٖ تُاجـ ــكال  الخـ ــض املؾـ أكثـ

 َاحملغُبّٕ ا 

مع ــ  امل  ــُثني ِــضَى أى املؾــكال  الزاخلّــٕ الخــٖ تُاجــٌ مسعغــا  اجملخمــع املــزنٖ تضجــع ا    -8

لخمُِــل َدــزم االق ــا  دلــٖ العمــل الخطــُدٖ َض يــ  ِــضَى أنًــا تضجــع ا  دــزم ارتــربٔ      مــعف ا

 بط ّعٕ العمل َاخضٗ تضٗ أنًا تضجع العخٚثاص القّارا  باختاس القضاص ا 

أكثض امل  ُثني ِضَى أى أي  مؾكال  الخمُِل تضجع ا  عُ٘ اراصٔ املّظانّٕ بّهما ِضٗ اخـضَى   -9

 دا  َنقك مقارص الخمُِل ا انًا تضجع ا  نقك الخرب

أاًــض  الزصاعـــٕ أى مع ـــ  امل  ــُثني ِـــضَى أى يهـــاا تهغـــّق فــٖ مسعغـــا  اجملخمـــع املـــزنٖ     -22

َاملسعغا  اذتكُمّٕ بّهمـا ِـضٗ آخـضَى ضـ  سلـك فـٖ رـني ِـضٗ ضال ّـٕ دّهـٕ ال  ـث دـزم َجـُر              

 تهغّق بني يشٍ املسعغا  َاملسعغا  االجه ّٕ ا 

 ّٕ امل  ُثني ِضَى أى يهاا اخخالى بني الضِـف َاذتنـض فـٖ ط ّعـٕ     أَم ت الزصاعٕ أى ضال -22

 مؾكال  يشٍ املسعغا ا 

اى أبـضط املؾــكال  الخــٖ تُاجــٌ اجملخمـع املــزنٖ يــٖ نقــك القّـارا  الُادّــٕ َِلًّــا دــزم االلخــظام      -20

 بالقُانني َِلًّا القضادا  الزاخلّٕ ا 

مُاجًـٕ مؾـكال  يـشٍ املسعغـا  ِه قـض فـٖ       مع   أفضار دّهٕ ال  ث ِـضَى رَص الزَلـٕ فـٖ     -23

تؾــزِز العقــاب دلــٖ املسعغــا  املدالفــٕ للقــانُى َتؾــزِز الضقابــٕ َالخهغــّق فــٖ العمــل مــع تلــك        

 املسعغا  ا 

ت ني أى ضال ّٕ امل  ُثني ِضَى أى رَص اهلّٚا  املاضتٕ يـُ طِـارٔ املغـادزا  َاملـهح املارِـٕ َيهـاا        -24

عّاعـّٕ ، أمـا دـو رَص املسعغـا  االدالمّـٕ فغال ّـٕ امل  ـُثني         مو ِضَى دـزم صبـ  املهـع الضـضال    

ِـــضَى أى هلـــ  رَص فعـــا  فـــٖ القـــا٘ النـــُ٘ دلـــٖ انؾـــطٕ تلـــك املسعغـــا  َالخُدّـــٕ بـــالخربع لخلـــك    

  ااملسعغا 

 ُِفْ ال ارث باآلتْ:

غـخزامٕ َ تكمـو يـشٍ    اى مه ما  اجملخمع املـزنْ تلعـب رَصا جُيضِـا ا حتقّـق الخهمّـٕ امل        -2

 امرَاص ا اؽضاا مسعغا  اجملخمع املزنْ ا َمع خط  الخهمّٕ ا

ــٕ َ           -0 ــا  الــيت  خلــك خــربٔ مخهامّ مــضَصٔ االعــخعانٕ مبه مــا  اجملخمــع املــزنْ َ ادتمعّ

 مخطُصٔ ا زتا  اإِ ال ّٕٚا

ّٕ اليت  ثل اجملخمع املـزنْ َ  اظتار آلّا  للخُافل َ الخهغّق بني امله ما  الزَلّٕ َاحملل   -3

كــشا اذتكُمــا  لخ قّــق أكــرب قــزص مــو الخعــاَى َاذتقــُ  دلــٖ ال ّانــا  َاملعلُمــا  َ      

 ت ار  ارتربا ا

ــٕ            -4 ــار الثالثـــــــــ ــُى امبعـــــــــ ــٕ تكـــــــــ ــخزامٕ فعلّـــــــــ ــٕ مغـــــــــ ــق تهمّـــــــــ ــضَصٔ حتقّـــــــــ مـــــــــ

فًّا)اقخقـارِٕ،اجخمادّٕ،بّّٕٚ( ستققـٕ رّـث تنـمو تل ّـٕ ارخّاجـا  امجّـا  اذتالّـٕ         

 رَى املغاؼ مبخطل ا  امجّا  املغخق لّٕا                                          

 



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 35، ل2986أاز طكٖ بزَٗ: "مع   مقطل ا  العلُم االجخمادّٕ"، مكخ ٕ ب َ ، ل هاى،  ا2

   2994، عهٕ  أمانٖ قهزِل ، اجملخمع املزنٖ فٖ العا  العضبٖ ، راص املغخق ل العضبٖ ، القايضٔ ا0

 ،  0228أمانٖ قهزِل ، املسعُدٕ العضبّٕ للم خمع املزنٖ ، مكخ ٕ االعضٔ ، القايضٔ ، ا3

ــع:      ا4 ــٕ" مت تقـــفح املُقـ ــٕ العضبّـ ــخزامٕ ا املهطقـ ــٕ املغـ ــارصٔ الخهمّـ ــٕ،" م ـ ــزَ  العضبّـ ــٕ الـ جامعـ

،0202ُِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

www.unep.org.bh/newsroom/pdf/(g)arabic%20imitiative%20wssd.arabic.doc 
 2984رامز د ز الغالم طيضاى: "دل  الهفغٖ االجخمادٖ"، دا  الكخب، القايضٔ،  ا5

ازٓ ياؽ ، "ال ّٕٚ َاملغسَلّٕ االجخمادّـٕ للمؾـضَع االقخقـارٓ "، نقـاـ مـو أجـل املؾـاَصٔ         ا6

ــخق ل رَص الُّنغــــكُ،طُكُّ  العامل ــاى مغــ ــُ  6، ل 0229ّــــٕ بؾــ  0202مت تقــــفح املُقع:ُِنّــ

www.unep.org.bh/newsroom/pdf/(g)arabic%20imitiative%20wssd.arabic.doc 
 ،0222همّٕ املغخزامٕ، تضمجٕ بًا٘ ؽايني ، القايضٔ  ، رَجالؼ مُعؾّت، م ارئ الخا7

 0202رَناتُ صَمانُ، "االقخقار ال ّْٚ َالخهمّٕ املغخزامٕ"، مت تقفح املُقع:ماصؼ ا8

صمظٗ أاـز مقـطفٖ ، الـزَص الرتبـُٗ ملسعغـا  اجملخمـع املـزنٖ ، راص الُفـا٘ للط ادـٕ َالهؾـض ،           ا9

   0228عهٕ 

ُاتْ،)ضتُ مزخل مخكامل ملفًُم الخهمّٕ املغخزامٕ ؽضِف كما  الزعُقْ َرغني فربٓ ؽه ا22

مَمــاع ال ها٘"(َصقــٕ حبــث مقزمــٕ للمــس ض العلمــْ امَ  رُ :العمــاصٔ َالعمــضاى ا اطــاص        

   0222الخهمّٕ "،مقض

د ــز العظِــظ بــو د ــز اهلل الغــه ل  ، رَص امله مــا  العضبّــٕ ا الخهمّــٕ املغــخزامٕ  ، َصقــٕ دمــل         ا22

َاممــو ا الــُطو العضبــْ،)اممو مغــُٚلّٕ ادتمّــع( ،أكارميّــٕ   مقزمــٕ ا  مــس ض الخهمّــٕ

 م  0222يـ 2400ناِف العضبّٕ للعلُم اممو ،الضِال ـ

ــٕ       ا20 ــكهزصِٕ : راص املعضفـ ــاع ، االعـ ــ  االجخمـ ــزخل دلـ ــضَى ، مـ ــضاو َآخـ ــز الـ ــز د ـ ــز اهلل ستمـ د ـ

   0228ادتامعّٕ ، 

ــزا لــضاو ستمــز اذتغــو،    ا23 ّ   د  قًــا ،حبــث مقــزم مللخقــٖ    الخهمّــٕ املغــخزامٕ َمخطل ــا  حتق

"اعرتاتّ ّٕ اذتكُمٕ  ا القنا٘ دلْ ال طالٕ َحتقّق الخهمّٕ املغخزامٕ" ، جامعـٕ املغـّلٕ  ،    

   0222الغُراى ، 

د ـــزالُياب جـــُرٔ اذتـــاِػ ، رَص صأؼ املـــا  االجخمـــادْ ا تهمّـــٕ اإلبـــزاع َاالبخكـــاص للخهمّـــٕ     ا24

نُسجــا " ، قغــ  دلــ  االجخمــاع ، كلّــٕ املغــخزامٕ راخــل مــزى املعضفــٕ " َارــٕ املعضفــٕ مغــق  

 03، ل0224اآلراب َالعلُم االجخمادّٕ ، جامعٕ الغلطاى قابُؼ ، 

فاطمٕ ااـز رغـو ، االتفاقّـٕ الزَلّـٕ ذتماِـٕ ال ّٚـٕ َأثضيـا دلـٖ فـارصا  أَبّك،القـايضٔ :           ا25

 ا0226صعالٕ ماجغخ  ، كلّٕ االقخقار َالعلُم الغّاعّٕ ، جامعٕ القايضٔ ، 

ضَى مجا  العظآَ، الخدطّ  املنـار َالخهمّـٕ املغـخزامٕ ا امقطـاص الهامّـٕ، زتلـٕ       فالح معا26

 0222(، 63(، العزر )2ادتمعّٕ ادتغضافّٕ العضاقّٕ، اجمللز )

ــٕ         ا27 ــٕ ادتمعّـ ــضاح، زتلـ ــخزامٕ ا العـ ــٕ املغـ ــارِا  الخهمّـ ــانْ، اقخقـ ــ  العـ ــز جاعـ ــا  ستمـ كمـ

 0222(، 63(، العزر )2ادتغضافّٕ العضاقّٕ، اجمللز   )

http://www.unep.org.bh/newsroom/pdf/(g)arabic%20imitiative%20wssd.arabic.doc
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  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن
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 ( ُِمح ارتقاٙك الهُدّٕ لعّهٕ ال  ث2جزَ  صق  )

 اجملمُع أنثٖ سكض املخغ ا 

 022 94 226 ا

% 53 % 47 % 222 % 

 ( ُِمح ارتقاٙك العمضِٕ للم  ُثني0جزَ  صق  )

 املخغ ا 

أقل مو 

 عهٕ 02

 32-02مو 

 عهٕ

 - 32مو 

 عهٕ 42

 52-42مو 

 عهٕ

- 52مو 

 عهٕ 62

عهٕ  62مو 

 فاكثض

 اجملمُع

 022 20 32 08 06 87 26 ا

 %222 %6 %5ا25 %24 %23 % 5ا43 8% %

 (  ُِمح اذتالٕ االجخمادّٕ للم  ُثني 3جزَ  صق  )

 اجملمُع اصمل مطلق مخظَ  ادظب املخغ ا 

 022 5 3 222 80 ا

 % 222 %5ا0 % 5ا2 55% % 42 %

 ُِمح املُطو االفلٖ لعّهٕ ال  ث ( 4)جزَ  صق  

 اجملمُع ال زَ اذتنض الضِف املخغ ا 

 022 2 269 32 ا

 % 222 % %5ا84 %5ا25 %

 ُِمح مكاى اقامٕ امل  ُثني( 5جزَ  صق  )

 املخغ ا 

رٖ 

 ؽضح

رٖ 

 ضضب

رٖ 

 َع 

رٖ 

 املهخظٔ

رٖ 

 العامضِٕ

رٖ 

 مجضا

رٖ 

مزِهٕ 

بض  

 العضب

رٖ 

 الع مٖ

 اجملمُع

 022 28 2 8 7 78 27 22 50 ا

 %222 %9 %5ا2 %4 %5ا3 %5ا43 % 5ا8 5% 06% %

 ُِمح رخل امل  ُثني( 6)جزَ  صق  

 املخغ ا 

أقل مو 

 جهٌّ 2522

-2522مو 

0222 

- 0222مو 

0522 

- 0522مو 

3222 

3222 

 فاكثض

 اجملمُع

 022 02 02 52 57 52 ا

 %222 % 5ا22 %22 %5ا05 %5ا08 % 5ا05 %

 ( ُِمح الخُطِع املًهٖ للم  ُثني 7جزَ  صق  )

 املخغ ا 

مًو 

 اراصِٕ

أدما  

 رضٔ

 ؽضطٕ

قُا  

 مغل ٕ

مًو 

 دلمّٕ

ُع ال ِعمل باملعاـ  اجملم

 022 39 29 05 9 0 54 55 ا

 %222 %28 %5ا9 %5ا20 %5ا4 %2 %07 %5ا07 %

 

 

 

 



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن
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 ( ُِمح ارتقاٙك الغكهّٕ للم  ُثني8جزَ  صق  )

ِ  املخغ ا  ث ك ّل اظتاص قز ُع اظتاص رِز  اجملم

 022 8 238 54 ا

% 07% 69% 4% 222 % 

 (ُِمح ارتقاٙك العمضِٕ للم  ُثني9جزَ  صق  )

 أمٖ املخغ ا 

ِقضأ 

 َِكخب

مسيل 

 مخُع 

مسيل 

فُح 

 مخُع 

مسيل 

 جامعٖ

مسيل 

فُح 

 جامعٖ

 اجملمُع

 022 5 224 08 48 5 --- ا

 %222 %5ا0 %57 %24 %04 %5ا0 --- %

 ( ُِمح مزٗ معضفٕ امل  ُثني دو مه ما  اجملخمع املزن22ٖجزَ  صق  )

ُع ال نع  املخغ ا   اجملم

 022 20 288 ا

% 94% 6% 222 % 

 ( ُِمح كّفّٕ معضفٕ امل  ُثني مبه ما  اجملخمع املزن22ٖجزَ  صق  )

االفزقا٘  االنرتنت االسادٌ املخغ ا 

 َاالقاصب

الق ف 

 َاجملال 

 مُعاجمل الهزَا  الخلّفظُِى

 022 23 84 06 07 36 9 ا

 %222 %6ا6 %43 %3ا23 %8ا23 %4ا28 %6ا4 %

 ( ُِمح مزٗ املؾاصكٕ امل  ُثني فٖ مه ما  اجملخمع املزن20ٖجزَ  صق  )

ُع ال نع  املخغ ا   اجملم

 022 226 84 ا

% 40% 58% 222 % 

 ٖ ال ُِّٕٚمح مااملسعغا  امكثض فعالّٕ فٖ زتا  اذتفاا دل) 23جزَ  صق  ) 

 املخغ ا 

رظب 

 عّاعٖ

مجعّٕ 

 خ ِٕ

نقابٕ 

 دمالّٕ

 نارٗ

مه ما  

رقُح 

 االنغاى

صَاب  

 مًهّٕ

 اجملمُع

 022 0 3 30 29 37 24 ا

 %222 %2 %8ا0 %9ا09 % 7ا27 % 6ا34 %2ا23 %

 ُِمح أي  أنؾطٕ تلك املسعغا  فٖ زتا  اإِ ال ّٕٚ ) 24جزَ  صق  )

تُدّٕ  املخغ ا 

املُاطهني 

اذتفاا دلٖ ب

 ال ّٕٚ

املغايمٕ فٖ 

ن افٕ 

 الؾُاصع

تقزِ  خط  

لعال  

مؾكال  

 ال ّٕٚ

طِاصٔ أماكو 

الخنضص 

 ال ّٖٚ

 اجملمُع

 022 50 44 26 88 ا

% 44% 8% 00% 06% 222% 
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 ُِمح  مقارص  ُِل مه ما  اجملخمع املزنٖ)25جزَ  صق  )

 الخربدا  املخغ ا 

مهح 

 ركُمّٕ

تغُِق 

 مهخ ا 

ا  اؽرتاك

 ادنا٘

مهح 

 أجه ّٕ

 اجملمُع

 020 02 62 24 05 90 ا

 %222 %9ا9 %3ا08 %6ا62 %7ا22 43% %

 ( ُِمح فعالّٕ أنؾطٕ تلك املسعغا  لل فاا دلٖ ال 26ّٕٚجزَ  صق  )

ُع ال نع  املخغ ا   اجملم

 022 66 234 ا

% 67% 33% 222 % 

 لخٖ تُجز فٖ مسعغا  املزنٖ( ُِمح مزٗ معضفٕ امل  ُثني باملؾكال  ا27جزَ  صق  )

ُع ال نع  املخغ ا   اجملم

 022 22 292 ا

% 95% 5% 222 % 

 ( ُِمح أي  املؾكال  الخٖ تُاجٌ مسعغا  اجملخمع املزن28ٖجزَ  صق  )

 املخغ ا 

ّاص  ٕ أخخ ّّف ك

 العاملني

مؾكال  مع 

َٕل  الز

ّٕ ّٕ مؾكال  راخل ُن ُع مؾكال  قان  اجملم

 022 35 75 65 05 ا

 %222 % 5ا27 %2ا38 %9ا30 %6ا20 %

 ( ُِمح نُدّٕ املؾكال  الخٖ تُاجٕ العاملني29جزَ  صق  )
دـــــــــــــزم  املخغ ا 

 الكفا٘ٔ

نقــــــــــك 

 الخزصِب

نقــــــــــك 

 املضت ا 

قلـــــــــــــــٕ 

 ارتربٔ

دـــــــــــــزم   احملغُبّٕ

 الخفض 

 اجملمُع

 028 38 05 35 70 30 26 ا

 %222 %4ا27 %4ا22 %26 %33 %6ا24 %3ا7 %

 ُدّٕ املؾكال  الزاخلّٕ للمسعغٕ( ُِمح ن02جزَ  صق  )

 املخغ ا 

معف 

 الخمُِل

دزم ارتربٔ 

 بط ّعٕ العمل

عُ٘ 

 االراصٔ

دزم االق ا  

دلٖ العمل 

 الخطُدٖ

اعخٚثاص 

القّارا  

 باختاس القضاص

 اجملمُع

 027 05 37 53 34 68 ا

 %222 %5ا22 %27 %4ا04 %6ا25 %3ا32 %

 ( ُِمح اي  مؾكال  الخمُِل02جزَ  صق  )

 ملخغ ا ا

نقك 

 الخمُِل

نقك 

 الخربدا 

الُقإِ دلٖ 

الخمُِل 

 االجه ٖ

عُ٘ اراصٔ 

 املّظانّٕ

 اجملمُع

 028 82 02 57 52 ا

 %222 %4ا38 %6ا9 %4ا07 %5ا04 %

 ( ُِمح َجُر تهغّق بني مسعغا  اجملخمع املزنٖ َاملسعغا  احملل00ّٕجزَ  صق  )
 اجملمُع ال نع  املخغ ا 

 022 82 229 ا

 % 222 %5ا42 %5ا59 %

 

 



  را تامض ععّز أاز               ٕ "                ستاف ٕ اإلعكهزصِ ْ"رصاعٕ مّزانّٕ دل الخهمّٕ املغخزامٕ ا ْرَص مه ما  اجملخمع املزن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ُِمح مزٗ الخهغّق بني مسعغا  اجملخمع املزنٖ َاملسعغا  االجه 03ّٕجزَ  صق  )

 اجملمُع ال نع  املخغ ا 

 022 236 64 ا

% 30% 68% 222 % 

 ( ُِمح مزٗ الخ اِو بني الضِف َاذتنض فٖ ط ّعٕ مؾكال  املسعغ04ٕجزَ  صق  )

 مُعاجمل ال ادضى ال نع  املخغ ا 

 022 42 27 240 ا

 % 222 %5ا02 %5ا8 72% %

 ( ُِمح ابضط املؾكال  الخٖ تُاجٌ تلك املسعغا  فٖ زتا  اإِ ال 05ّٕٚجزَ  صق  )
ضّاب  املخغ ا 

الُدٖ 

 ال ّٖٚ

دزم 

ادتزِٕ فٖ 

 العمل

معف 

 املؾاصكٕ

نقك 

الُعاٙل 

 اذتزِثٕ

قلٕ دزر 

 املخطُدني

 اجملمُع

 027 08 50 62 57 29 ا

 %222 %9ا20 %9ا03 %2ا08 %0ا06 %7ا8 %

 (ُِمح رَص الزَلٕ فٖ مُاجًٕ مؾكال  مسعغا  اجملخمع املزن06ٖجزَ  صق  )

 املخغ ا 

تُف  

االمكانّا  

 املارِٕ

تُف  

الكُارص 

 ال ؾضِٕ

تؾزِز 

العقاب 

دلٖ 

املسعغا  

املدالفٕ 

 للقُانني

الخهغّق 

فٖ العمل 

مع تلك 

 املسعغا 

تؾزِز 

الضقابٕ 

مل دلٖ د

تلك 

 املسعغا 

 اجملمُع

 034 50 47 63 35 37 ا

 %222 %0ا00 %02 %9ا09 %9ا24 %8ا25 %

 (  ُِمح رَص اهلّٚا  املاضتٕ ملسعغا  اجملخمع املزن07ٖجزَ  صق  )

طِارٔ  املخغ ا 

املغادزا  

َاملهح 

 املارِٕ

طِارٔ 

املغادزا  

الفهّٕ 

 َالخزصِ ّٕ

دزم  صب  

املهح 

باضضال 

 عّاعّٕ

ّٕ الؾفاف

َمُح 

 االيزاى

االلخظام 

بالقُانني 

َاللُاٙح 

الزَ  

 املمهُرٕ

 اجملمُع

 006 09 06 57 43 72 ا

 %222 %8ا20 %5ا22 %0ا05 %29 %4ا32 %

 ( ُِمح رَص املسعغا  امدالم08ّٕجزَ  صق  )

القا٘ النُ٘ دلٖ  املخغ ا 

انؾطٕ تلك 

 املسعغا 

الخُدّٕ بايمّٕ 

الخزصِب لخلك 

 املسعغا 

ٕ بايمّٕ الخُدّ

املؾاصكٕ فٖ 

دمل تلك 

 املسعغا 

 اجملمُع

 024 85 46 83 ا

 % 222 %7ا39 %4ا02 %7ا38 %

 

 

 

 



 0202      لغهٕ      (  ادتظ٘ الثانْ -الضابع )العزر  الثُى   الثاذتارٓ َ اجمللز                     الرتبّٕ ـ جامعٕ اإلعكهزصِٕ    زتلٕ كلّٕ 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ  ـــ
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 صق  اإلعخماٍص

 

ُع م ّاى رُ  ُم ٔ اعخ   اعخماص

 

ٕ املغخزامٕ ٖ الخهّم ٖ ف َص مه ما  اجملخمع املزن  " ر

"" ٕ ٕ اإلعكهزِص ٖ ستاف  ٕ دل ّزاّن ٕ م  "رصاع

 

لعلمٖ( )يشٍ ا ل  ث  ا أضضال  لغ   ًّا  دل االطالع  نا  عضِٕ َال ظتُط  ا ّ ل   ا

/ ل ارث  ا ع    ا

ّاى/ االعخ  مأل  صِا  ا  ت

:ٕ َلّ ا نا   ا ّ ب  : َال   أ

لهُع:2) ا  )- 

نثٖ-0 (        )        سكض   -2 (             ا      ( 

لغو:0) ا  )- 

قل مو -2 0ا 3 -   02مو -0         (       )                  عهٕ   2  (       )     عهٕ   2

4- 32مو  -3 5- 42مو  -4      (      )             عهٕ    2  (   )       عهٕ 2

6ا    52مو  -5  (            )     فاكثض   62مو  -6      (      )                   2

دّٕ:3) االجخما لٕ  اذتا  )- 

 (     )                   مخظَ         - 0(                     )ادظب           - 2

(                 اصمل           -4(                     )مطلق          -3        ( 

االفلٖ:4) ملُطو  ا  )- 

لضِف   -2 (             )    ا

 (           )                                                 اذتنض   -0

ل زَ   -3  ( )    ا

(5: مٕ  القا ا ى  مكا  )- 

ٖ َعــــــــ    -3    ( )        رٖ ضضب    -0         ()      رٖ ؽضح     -2 ــ (       رــــــ      (   

4- ( ملهخظٔ   ا لعامضِٕ  -5         (     رٖ  ا  (       )         رٖ ادتمضا  -6    (     ) رٖ 

لعضب   -7 ا بض   لع مٖ              -8(            ) رٖ مضكظ مزِهٕ  ا  (  )        رٖ 

لزخل:6) ا  )- 

25أقل مو  -2 2 2     ( 25مو  - 0       (           جهٌّ       2 2 -0 2 2 2        (      ) 

0مو  -3 2 2 2-05 2 05مو  -4(    )         2 2 2- 32 2 2 (    ) 5- 32 2 2 )      (  فاكثض            

(7:  ٕ ملًه ا  ) 

2- ( صِٕ          ارا  ( )        ادما  رضٔ   -0(          مًو 

 ( )     قُا  مغل ٕ   - 4   (       )     ؽضطٌ            -3

5-              )         (  (   )                باملعاـ           -6   مًو دلمّٕ               

7-            )         ( ا - 8      ال ِعمل                    ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تشكض  أخضٗ   مًو 

لغكو:8) ا نُع   ) 

2 - ( قزِ      ص   ( )    ك     لّ -0(           اظتا

 ( )   اظتاص رزِث -3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(9: لخعلّمٖ  ا ملغخُٗ  ا  ) 

(                      أمٖ                  -2 (               ِقضأَِكخب       -0)                   ( 

3-                 )          ( ملخُع  -4مسيل مخُع          ا فُح  (         مسيل           ( 

(                       مسيل جامعٖ  -5 فُح ادتامعٖ  -6)          (         مسيل           ( 

فٖ مقض ملزنٖ  ا اجملخمع  مه ما   نؾطٕ  ا أي   نا  رُ   ا ّ ب  : ا  ّ ن  ثا

(2 ملزنٖ؟2 ا اجملخمع  مه ما   دو   ( يل وعت 

(             )                نع              -2

 (     )                                                       ال   -0

) فٖ لغسا  صق   ا بهع  ِغا   بٕ  اإلجا لٕ   (22را

(2 ؟( 2 مله ما   ا تلك  دو   كّف وعت 

 (   )                           االنرتنت  -0  (   )                   اإلسادٕ -2

َاالقاصب  -3  ٘  (   )         الق ف َاجملال          -4(   )االفزقا

5-    )        ( لخّلّفظُِى                لهزَا           -6       ا  (       )                     ا

ا -5 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تشكض  أخضٗ  رص   مقا

؟20) مله ما   ا يشٍ  ارزٗ  فٖ  نت مؾرتا  أ  ( يل 

(            )        نع              -2

 (   )                                                    ال   -0

صق   لغسا   ا ِغا   بهع    ٕ ب اإلجا لٕ  را  (23)فٖ 

؟ (23)  ٕ ّٚ ل  ا دلٖ  اذتفاا  فٖ زتا   لّٕ  فعا امكثض  ملسعغا   ا  ما

2-                  )       ( (            مجعّٕ خ ِٕ   -0     رظب عّاعْ                  ( 

3-                    )        ( لّٕ          (                نارٗ            -4نقابٕ دما         ( 

(               مه  -5       ( انغاى  (       صَاب  مًهّٕ       -6   مٕ رقُح          ( 

ا -7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تشكض   أخضٗ 

 (2 ؟4  ٕ ّٚ ل  ا  ِٕ فٖ زتا  اا ملسعغا   ا تلك  نؾطٕ  أ ما  ) 

ل ّٕٚ-2 ا ملُاطهني باذتفاا دلٖ  ا (  )                                    تُدّٕ 

ل -0 ا فٕ  ن ا فٖ  صعاملغايمٕ   ( )                                                         ؾُا

ل ّٕٚ    -3 ا لعال  مؾكال   (   )                                             تقزِ  خط  

ل ّٖٚ -4 ا لخنضص  ا أماكو  صٔ   (   )                                                           طِا

ا -5 ا ا ا ا ا أخضٗ تشكض  ااجابٕ  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ا

 (2 ؟5 مله ما   ا تلك  رص  ُِل  ما مقا   ) 

لخربدا              -2  ( )      مهح ركُمّٕ            -0 (                  )        ا

3-                  )         ( ( - 4تغُِق مهخ ا                   (     ٘ امدنا  اؽرتاكا  

5 -    ( أجه ّّٕ            ا -6(                       مهح  ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تشكض   أخضٗ 

ل ّٕٚ؟26) ا دلٖ  لل فاا  لٕ  فعا ملسعغا   ا تلك  نؾطٕ  أ ى  ا تعخقز   ( يل 

 ( )                          ال -0(               )     نع          -2

ملزنٖ ا اجملخمع  مسعغا   أي  مؾكال   نا  رُ   ا ّ ب  : ا  ث ل  ثا

يهاا مؾك27) ؟( يل  ملزنٖ  ا اجملخمع  مسعغا   جٌ  تُا  ال  

(             )    نع              -2

 ( )                                              ال   -0

( صق   لغسا   ا ِغا   بهع    ٕ ب اإلجا لٕ  را  (28فٖ 

؟28) ملؾكال   ا تلك  أي   ما   ) 

2-( لعاملني                ا ص  ا ّ خخ ا  ( )   مؾكال  خاصجّٕ  -0(         كّفّٕ 

3 -              )        ( راخلّٕ                 ( -4مؾكال          ( نُنّٕ     قا  مؾكال  
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؟29) ملني   لعا ا جٌ  تُا لخٖ  ا ملؾكال   ا ما   ) 

2 - ٔ٘ لكفا ا لخزصِ -0(  )          دزم  ا  ( )                  ج  نقك 

ملضت ا  -3 ا  ( )                            قلٕ ارتربٔ   -4(  )        نقك 

-6(  )            احملغُبّٕ   -5 لخفض   ا  ( )                           دزم 

(0 ؟2 ملسعغٕ  ا ب  ّٕ خل لزا ا ملؾكال   ا ما   ) 

لخمُِل  -2 ا   ( )      معف 

لعمل -0 ا صٔ         -3 ( )  دزم ارتربٔ بط ّعٕ  اإلرا (                                )   عُ٘ 

دل -4 ا   اإلق  لخطُدٖدزم  ا لعمل  ا  ٖ                                              (                                         ) 

ص  -5 لقضا ا س  را  ب ختا ا لقّ ا ص  ثا  (                                                    )                                                 اعخٚ

(0 مؾ2 أي   ما  لخمُِل (  ا  كال  

لخمُِ -2 ا ( نقك    ( لخربدا   -0  ل   ا  (  )  نقك 

امجه ٖ   -3 لخمُِل  ا لضقابٕ دلٖ                                                (                   )                                     ا

نّٕ -4 ملّظا ا صٔ  را ا  (           )                                                      عُ٘ 

(0 ؟0 لهؾاد  ا نفػ  سا    ّٕ احملل ملسعغا   ا مع  تهغّق  ُِجز   ( يل 

 (            )  ال   - 0                      (          )            نع      -2

؟03) لهؾاد  ا نفػ  سا   امجه ّٕ  ملسعغا   ا مع  تهغّق  ُِجز   ( يل 

 (            )  ال   - 0                     (           )            نع      -2

(0 ملسعغٕ؟4 ا فٖ ط ّعٕ مؾكال   َاذتنض  لضِف  ا بني  اخخالى  يهاا   ( يل 

 (            )  ال   - 0(                                )            نع      -2

3- )        ( أدضى           ال 

ملسع05) ا تلك  جٌ  تُا لخٖ  ا ملؾكال   ا أي   ما  ؟(    ٕ ّٚ ل  ا  ِٕ فٖ زتا  اا  غا  

ل ّٖٚ-2 ا لُدٖ  ا لعمل -0 (     )     ضّاب  ا فٖ   (     )          دزم ادتزِٕ 

املؾاصكٕ -3 اذت -4()             معف  لُعاٙل  ا (زنقك          (  ِثٕ           

5- )         ( املخطُدني      قلٕ دزر 

ملزنٖ ا اجملخمع  مسعغا   مُاجًٕ مؾكال   : كّفّٕ  عا  ب ا  :ص

؟06) ملزنٖ  ا اجملخمع  مسعغا   مُاجًٕ مؾكال   فٖ  لزَلٕ  ا رَص  ما    ) 

ملارِٕ - 2 ا نّا   اإلمكا  ( )                                           تُف  

ل ؾضِٕ -0 ا رص  لكُا ا  ( )                                           تُف  

نني      -3 للقُا لفٕ  املدا املسعغا   لعقاب دلٖ  ا (  )                    تؾزِز 

4- ( املسعغا                                         تلك  لعمل مع  ا فٖ  لخهغّق   ( ا

املسعغا                                   -5 تلك  لضقابٕ دلٖ دمل  ا  (      )       تؾزِز 

؟07) ملاضتٕ  ا هلّٚا   ا رَص  ما   ) 

ملارِٕ-2 ا ملهح  َا املغادزا   رٔ     (      )                                                    طِا

0-    ٕ لخزصِ ّ َا لفهّٕ  ا املغادزا   رٔ  ا  (     )                                           طِ

باضضال عّاعّٕ                          -3 ملهح  ا صب    (              )     دزم 

اميزاى                                               -4 فّٕ ََمُح  لؾفا (           ا         ( 

إل -5 ملمهُرٕا ا لزَ   ا ٙح  ا َلُ بقُانني  م   ( )                      لخظا

؟08) اإلدالمّٕ  ملسعغا   ا رَص  ما   ) 

املسعغا   -2 تلك  أنؾطٕ  النُ٘ دلٖ   ٘ لقا  ( )               ا

املسعغا  -0 لخلك  لخربع  ا  ٕ بايمّ لخُدّٕ   ( )              ا

املسعغا           -3 تلك  فٖ دمل  املؾاصكٕ  بايمّٕ  لخُدّٕ   (              )          ا


