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"دراسة ميدانية لقرية الشيخ درغام  
 

 د/مسؾريمحمؿدمسؾاسمرصاسي

جاععةمدعقاطم-طؾقةماآلدابم  

Email:abeer_zaid@hotmail.com  

ممتفقد

ةمؼعدماألعنماالغلاغيمضضقةمساٌقةمصاظؿفدؼداتماظيتمهقطمباألصرادمؼبماجملؿؿعمعـلماظؾطاظةمواىرمي

ماالجؿؿاسقةم مظؾػرص ماظوصول مؼب موضدرته مصرد مطل ممبصؾقة متضر موشريػا ماالغلان محؼوق مواغؿفاطات واظؿؾوث

واالضؿصادؼةم.موػـاماألعنماالغلاغيمظهمجاغؾانمرئقلانماألولماظلالعةمعنماظؿفدؼداتماٌزعـةمعـلماىوعمواٌرضم

ايقاةماظقوعقةمدواءمأطانمؼبماٌـزلمأممؼبماظعؿلمواالضطفادم،مواظـاغيمايؿاؼةمعنماالخؿالالتماٌػاجؽةمؼبمأمناطم

م.(1)أممؼبماجملؿؿعاتماحملؾقة

ميـلمبـاءمضدراتماٌواردماظؾشرؼةمواٌؤدلقةماظالزعةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةمضضقةمساٌقةمػاعةم،مصؾؼدمطؿام

متدػور مادؿؿرار معع م، ماألخرية ماظلـوات مؼب مجدًا مواضقة ماظلرؼع مظؾؿصـقع ماظؾقؽقة ماظعواضب اٌواردممأصؾقت

ؼبموجهمعنموجوػفا،مموتـطويمايقاةماظعاٌقةماٌعاصرةمسؾىمأطـرمعنمدالظةمحؼوضقةمودقادقةمتشؽلم.(2)اظطؾقعقة

وػدصفامضؿانمعـه،مأوايػازمسؾيممصؾلػةمضواعفاماإلغلانماظذيمؼؿعنيمهرؼرهمعنماظظؾممواالدؿؾدادممواًوف،

ماٌلؿ ماظشاعؾة مواظؿـؿقة مواظؿضاعن مواٌلاواة مايرؼة مواظؼاغون. مايق مدوظة مإرداء موأداتفا مداعة، اظؾعدمموضبقؾـا

ماظشاعلمواظؿؽاعؾيمواٌلؿدؼممؼبماظؿـؿقةمإظبمحؾؼاتمعرتابطةمؼبمععاغيماٌػفومماىدؼدمظألعنماإلغلاغيموذروره:

اسؿؾارمعلؿوىماظؿعؾقمموعلؿوىماظصقةموعلؿوىمومتـؿقةموسيماٌوارنمطإغلانمعلؤولمظؾؿشارطةمؼبماظشأنماظعام.

م(.3)أدادقةمؼبمدرجاتماظؿـؿقةماظوسيماظؾقؽيموعلؿوىماٌشارطةمععاؼري

وابؿداءمعنماظلؾعقـقاتمعنماظؼرنماٌاضيم،مذفدمعػفومماظؿـؿقةمثورةم،مصإظيمجاغبماٌعينماظذيمطانم

ربصورًامؼبماظؾعدماالضؿصاديمواالجؿؿاسيم،ممتماياقمعصطؾقاتمجدؼدةمباظؿـؿقةموعنمأػؿفامعاماصطؾحمسؾيم
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.مطؿامُررحمعوضوعماظؿـؿقةماٌلؿداعةمسؾيمضؿةماألرضم)عؤمترماألعمماٌؿقدةماظـاغيم(4)باظؿـؿقةماٌلؿداعةمتلؿقؿه

(،موأحدثمذظكمغؼؾةمغوسقةمؼبمعػفومماظعالضةمبنيماظؿـؿقةمواظعالضاتم1992ظؾؾقؽةمواظؿـؿقةمبرؼوديمجاغريومسامم

مظؿـاعيماظوسيماظؾقؽيماظعاٌيماظذي مرؾقعقة مطادؿفابة ماالمماظؾقؽقة مالمتصؾحمحؼقؼة ماظؿـؿقة اسرتفمبأنمسؿؾقة

م.(5)بؿؽاعلماالسؿؾاراتماظؾقؽقةمواالجؿؿاسقةماظـؼاصقةمواألخالضقة

م مأن ماألصولمطؿا مضاسدة مزؼادة ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة موتلؿؾزم م. ماألصراد مرصاػقة متعزؼز مػيمسؿؾقة اظؿـؿقة

ٌكاررموإدارتفام،موأخريًامادباذمعـظورمبعقدمواغؿاجقؿفام،مومتؽنيماظػؼراءمواجملؿؿعاتماٌفؿشةم،موايدمعنما

اٌديمصقؿامؼؿعؾقمباظعداظةمضؿنموبنيماألجقالم.تؾكمػيماٌؿطؾؾاتماألربعةماألدادقةمظؾؿـؿقةم.مصاظؿـؿقةمروؼؾةم

م.(6)اٌديمتؿقؼقمصؼطمعنمخاللماإلدارةماٌلؿداعةمظألصولماٌاظقةمواظطؾقعقةمواظؾشرؼةمواالجؿؿاسقةم

لؿداعةمسؾيمثالثةمذباالتمظالدؿداعةموػيماظؾقؽةمواجملؿؿعمواالضؿصادم،مإضاصةموتشؿؿلماظؿـؿقةماٌ

اظيتمتؽؿنموراءماالدؿداعةمصؿشؿلمعػاػقمموادعةمعـلماٌلاواةمبنيممئإظيماظؾعدماظـؼاؼبماظضؿينم.مأعامسنماٌؾاد

ايػازمسؾيماٌواردماألجقالم،ماظعداظةمبنيماىـلنيم،مواظلالمم،موايدمعنماظػؼرم،موحػظموصقاغةماظؾقؽة،مو

عؾدأمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةمعنمأػؿفام:محقمم27اظطؾقعقةم،موأخريًاماظعداظةماالجؿؿاسقةم.موضبؿويمبقانم"رؼو"مسؾيم

اإلغلانمؼبمحقاةمصققةمعـؿفةمؼبموئاممععماظطؾقعةم،موهؼققماظؿـؿقةمحبقثمؼؿمماذؾاعماالحؿقاجاتماالمنائقةم

معنمسؿؾقةماظؿـؿقةممواظؾقؽقةمظألجقالماياظقةمواٌلؿؼؾؾقة مأنمغباؼةماظؾقؽةمجزءمالمؼؿفزأ بطرؼؼةمعـصػةم،مطؿا

،وادؿؾعادماألمناطمشريماٌلؿداعةمظإلغؿاجمواالدؿفالكموتعزؼزماظلقاداتماظدميوشراصقةماٌـادؾةم،مباإلضاصةمإظيم

جؿؿاسقةمععمصاغعيمعشارطةماٌرأةماظؽاعؾةمأدادقةمظؿقؼققماظؿـؿقةم،موأخريًامأػؿقةمدورماىؿفورمؼبماٌشارطةماال

م.(7)اظؼرارات

ؿسماًقارماظصققحمسبومؾؿدادقةمظؾـاءماغلانمحرمشريمخائفمؼأعنماالغلاغيمرطقزةمألإنماوسؾقهمص

صاظعالضةمبنيمعػفومماألعنماالغلاغيموعػفومماظؿـؿقةممٌلؿداعةموايقاةماظراضقةموسبوماظرصاػقةماٌـشودة.ااظؿـؿقةم

فؿومماألعنمعػفوممذاعلميقاةمػسؿؾقةماظؿـؿقةماٌلؿداعةمبغقابماألعنم.مصؿاٌلؿداعةمسالضةمرردؼةمصالمتؿقؼقم

طلمصردمعنماظؾشر،موؼؿؿـلمؼبماظؿؿاسماألعنمؼبمحقاتفمماظقوعقةم،وغباؼؿفممعنمخطرماٌرضمواىوعمواظؾطاظةم

ـةمعلؿؼرةمواىرميةمواظصراعماالجؿؿاسيمواظؼؿعماظلقاديمواٌكاررماظؾقؽقةم،موسـدمهؼقمطلمذظكمغصلمظؾقؽةمآع

م.(8)عوائؿةمإلحداثماظؿـؿقةماٌلؿداعة

م

م
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مأواًلم:مإذؽاظقةماظدرادة

مزالماجملؿؿعماٌصريمؼواجهمعشؽالت لقاديماظومواظؾقؽيمضؿصاديالجؿؿاسيمواالامتؿعؾقمباألعنمعا

ؼبممـؼاؼبمتفددمحاضرماٌوارـنيموعلؿؼؾلمأجقاهلمماظؼادعةم.مصؿعدالتماألعقةمواظػؼرموتدغيمعلؿوؼاتماظؿعؾقماظو

مؼبم مواظعداظة مواًدعاتماالجؿؿاسقة، مواظعاعة، مايرؼاتماظشكصقة مضضاؼا مؼضافمإظيمذظكمأن م. معؼؾق تزاؼد

متوزؼعماٌواردم،مواٌشارطةماظدميؼرارقةم،موشريػامتـريماظؼؾقم.

صاألعنمواظؿـؿقةمسـصرانمعؿالزعانم،مأيمخؾلمؼبمأحدػؿامؼـعؽسمدؾؾًامسؾيماألخرم،موأيمادؿؼرارم

مإصبابًامسؾقفؿام.صاألعنمػوماحملركمايؼقؼيمظؾؿـؿقةمواظداسممهلامواٌؤطدمسؾيمادؿؼرارػامودميوعؿفاصقفؿامؼـعؽسم

م محبرياتمعصرمموتعد. معلاحة متػوق محقثمطاغتمعلاحؿفا ماظشؿاظقة مأطربمحبرياتمعصر معن ماٌـزظة حبرية

ؿامتؿعرضمظصورمذيتمعنموتراجعتمعلاحةمحبريةماٌـزظةمغؿقفةمألسؿالماظردممواظؿفػقف،مطماظشؿاظقةمذبؿؿعة.

ماظؿقدؼاتماظيتم موأػم م، ماٌلؿداعة موعؼوعاتماظؿـؿقة ماالغلاغي ماألعن مضضاؼا معـاضشة ماظدرادة موهاول اظؿؾوث.

متواجفامضرؼةماظشقخمدرشامماٌطؾةمسؾيمحبريةماٌـزظة.

ماألػؿقةم

ماظذ مايدؼث ماظعصر ماظيتمؼػرضفا ماظؿـؿقة مأداظقب معن مأدؾوبًا ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة مؼؿصفمأصؾقت م ي

مباظؿطورماظلرؼع،موأصؾقتمتػرضمسؾيماظدولمواٌـظؿاتمواجملؿؿعاتمواألصرادمهؼققماظؿوازنماالجؿؿاسي.م

معلؿويمايؽوعاتمواٌـظؿاتم مسؾي ماٌلؿداعة مباظؿـؿقة ماٌؿزاؼد ماالػؿؿام معن ماٌوضوع مػذا مأػؿقة وتأتي

عنمجفةمأخريمأصؾقتمغباؼةماظؾقؽةمومػذامعنمجفة.مواٌؤدلاتماظؾقـقة،مواالسالم،،ماظدوظقةمذاتماظصؾة

االدؿكدامماألعـلمظؾؿواردماظطؾقعقةمواظؾشرؼةمؼبموموعواردػاموخؾقماظوسيماظؾقؽيمواظؿػفمماظصققحمظؼضاؼاماظؾقؽة

مزلماظؿـؿقةماٌلؿداعةمػدصًامأدادقًامظإلغلانموٌـػعةماجملؿؿع.

مىؿق ماظرصاػقة مظؿقؼقق مدعقفا مؼب ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة مأػؿقة متظفر مزبؿؾفمطؿا مسؾي ماجملؿؿع مأصراد ع

وظعقشمماألصعدةماالضؿصادؼةمواظـؼاصقةمواظلقادقةمعنمخاللماظوصولمإظيماٌواردماظالزعةمٌلؿويمععقشيمالئق،

حقاةمروؼؾةموصقققةمواطؿلابماٌعرصةموايػازمسؾيماظؾقؽةمومتؽنيماألصرادمعنمادؿغاللماعؽاغقاتفمموضدراتفمم

ماظذاتقةم.
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مأػدافماظدرادةم

مدورماألعنماالغلاغيمؼبمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،معنمخاللم:هماظدرادةمظؾؿعرفمسؾيمتلعيمػذ

اظؿعرفمسؾيمأبعادماألعنماإلغلاغيمؼبمذبؿؿعماظدرادةم. .1

تلؾقطماظضوءمسؾيماألبعادماالجؿؿاسقةمواظؾقؽقةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةم. .2

اعةم.اظؿعرفمسؾيماظؿأثريماٌؿؾادلمبنيماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماٌلؿد .3

اظؼاءماظضوءمسؾيمععوضاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةم. .4

ماضرتاحماالجراءاتماظواجبمادباذػامظؿقؼققمأعنماغلاغيمعلؿدامم. .5

متلاؤالتماظدرادةم

وؼؿػرعمعنمعامدورماألعنماالغلاغيميفمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةم؟متمصقاشةمعشؽؾةماظؾقثمسؾيماظـقوماظؿاظيم:

متقةم:ػذاماظؿلاؤلماظرئقليماظؿلاؤالتماآل

معامأبعادماألعنماالغلاغيم؟ .1

عاماألبعادماالجؿؿاسقةمواظؾقؽقةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةم؟ .2

عاماظؿأثريماٌؿؾادلمبنيماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماٌلؿداعةم؟ .3

معاماٌعوضاتماظيتمتواجففاماظؿـؿقةماٌلؿداعةم؟ .4

عاماالجراءاتماظواجبمادباذػامظؿقؼققمأعنماغلاغيمعلؿدامم؟ .5

مػقمماظدرادةثاغقًام:معػا

مسؾيمعػاػقمم ماظدرادة متـطويمػذه مؼبماظؾقثم، مطؾريًا مدروًا ماٌػاػقم مظؿقدؼد ماظيتمتريمأن ماظرؤؼة معن اغطالضًا

مأدادقةمػي:

م Human Securityعػفومماألعنماإلغلاغيم-1

ؼعدماألعنماإلغلاغيمضضقةمذاعؾةموععؼدةمتؿطؾبماتؾاعمرؤؼةمذاعؾةم.مصاألعنماظؾشريمعػفوممصبؿعم

سالوةمسؾىمذظك،مصفذاماٌػفوممماظؿـؿقةموؼربطماظلالممواألعنمباظؿـؿقةماٌلؿداعة.وواإلغلانمماؼةماإلغلان،بنيمغب

م.م(9)وظؽنمأؼضامسؾىمعلؿوىماجملؿؿعماحملؾيمواٌلؿوىماظػرديمالمؼرطزماظـظرمؼبمأعنماإلغلانمصؼطمؼبماظدوظة،
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رطزمباألداسمسؾيماظؾقثممرحمتؼرؼرُرظؼدمأدفؿتمىـةمبروغؿالغدمؼبمررحمعػفومماألعنماإلغلاغيموو

م معالئؿة مبقؽة مإصباد مدقؾل مضدرةمميسن مسؾي ماظؿأثري مدون ماياظقة ماحؿقاجاتماألصراد مهؼقق مخالهلا معن ؽن

وعنمػذاماٌـطؾقمأطدماظؿؼرؼرمسؾيمأنمأيمادرتاتقفقةمظؾؿـؿقةمماألجقالماٌلؿؼؾؾقةمسؾيمبؾوغماحؿقاجاتفاماًاصة.

متفدفمإظيمه مبنيماإلغلانماٌلؿداعةمصببمأن ماالغلفام ماظعؿلمسؾيمهؼقق ماإلغلاغيمعنمخالل ماألعن ؼقق

وطبؾصماظؿؼرؼرمإظيمأنمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼؿطؾبم.محيتمميـعمذظكمعنمحدوثمطوارثمبقؽقةم،مواظؾقؽةم

ادماصبوعامؼؾيم:ضرورةموجودمغظاممدقاديمؼؾبلفممؼبمهؼققماٌشارطةماظػعاظةمظؾؿوارـنيمؼبمسؿؾقةمصـعماظؼرارم.

م. ماظؿؼـقة ماٌعرصة متوصري مسؾي مضادر ماضؿصادي مظؾؿشؽالتموغظام محؾواًل مؼوصر ماجؿؿاسي مغظام ماصباد مسؾي اظعؿل

إصبادمغظامماغؿاجيمؼؾؿزممبايػازمسؾيماظؾقؽةمؼبمسؿؾقةماظؿـؿقةموواظؿوتراتماظيتمتـؾعمعنماظؾقؽةمشريماٌؿوازغةم.

م.وعنمثممؼربزمربطماظؿؼرؼرممظعؿلمسؾيماصبادمغظاممإدارةمعرنمظدؼهماظؼدرةوأخرياما. سؾيمتصققحماألخطاءمذاتقًا

.(10)بنيمأعنماألصرادمسؾيماٌلؿوؼاتمطاصةموهؼققماظؿـؿقة

عػفومماألعنماإلغلاغيمطفزءمعنمعصطؾقاتماظـؿوذجماظؽؾيمظؾؿـؿقةماظذيمتؾؾورمؼبممثممتؾيمذظكمزفور

ماظؾ ماظؿـؿقة متؼرؼر معنمخالل ماٌػفوم مبرز موضد م، ماٌؿقدة ماألعم مإرار مظعام ماظؾداؼةم1994شرؼة مطاغتمغؼطة مإذ ،

ماظؿـؿقةماإلغلاغقة مؼبمتؼرؼر مبؼوة مورد مظهمعنمسالضةموثقؼةمؼبمهؼققم2009ظعامممإلرالقماٌػفوم،موعنمثم ،مٌا

ماظؿـؿقةماٌلؿداعةموهؼققماألعنمايقاتيمظألصراد

م متربطؿا مطاصة،اظيت ماالجؿؿاسقة ماظعالضات مذاعل"ؼضم معػفوم ماألعن معػفوم ماىؿاساتمؼعؿرب ط

معنم مععقـة مأمناط مبؼؾول ماألعن،وذظك مبغقاب ماظذاتي ماظشعور مسن مبدؼاًل مأو متعوؼضًا مومتـل واجملؿؿعات

معنمأنمأعنماظدوظةمرشمم اظلؾطة".وؼؿكذمعػفومماألعنماإلغلاغيمعنماظػردموحدتهماألدادقةمؼبماظؿقؾقلماغطالضًا

(متعرؼػًامظألعنم1994ضمؼبمتؼرؼرماظؿـؿقةماظؾشرؼةمسامم)أػؿقؿهمملمؼعدمضاعـًامأومطػقاًلمبؿقؼققمأعنماألصرادم.موسر

مواثؼنيم مأنمؼؽوغوا موبادؿطاسؿفم متؾكماًقاراتمؼبمأعانموحرؼة ماظـاسمأنممياردوا مادؿطاسة م" االغلاغيمبأغه

م.(11)بدرجةمععؼوظةمعنمأنماظػرصماٌؿاحةمهلمماظقوممالمؼػؼدوغفامشدًا"

ماظؿ مؼؼؿضي ماإلغلاغي ماألعن مايدؼثمسن مأّن موإبرازمطؿا ماىؿاسي، مهدؼاتماألعن مأػم عّرفمسؾى

مغظامماألعنماىؿاسيمعـلماإلرػابموايروبماألػؾقةموبنيم اظرتابطمبنيماظؿفدؼداتماٌعاصرةماظيتمؼؿعرضمهلا

،وتضؿنم2000وؼبمػذاماظلقاقمتؾـّتماألعمماٌؿقدةمإسالنماألظػقةماظـاظـةمبشأنماظؿـؿقةمؼبمدؾؿؿربممم.ماظػؼرمواظؿـؿقة

م مبنيممثاغقة ماٌؿؿدة ماظدولمخاللماظػرتة ماظؾشرؼة،معنمأجلمسقشمأصضل،مهؼؼفا مإظقفا متصؾو أػدافمأدادقة

،وتؿؿـلمؼب:اظؼضاءمسؾىماظػؼرماٌدضعمواىوع،موهؼققمتعؿقمماظؿعؾقمماالبؿدائي،موتعزؼزماٌلاواةم2015م-م1990



 
 

 

2184 

 
 

 29/4/2015    27مماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"ماواػاتاٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

مو ماًاعلة، مدون ماألرػال موصقات مععدالت موخػض ماٌرأة، مومتؽني ماىـلني ماألعفات،مبني مصقة هلني

وعؽاصقةمعرضمغؼصماٌـاسةم"ماإلؼدزم"مواٌالرؼاموشريػؿامعنماألعراض،موضؿانماالدؿداعةماظؾقؽقةموتطوؼرمذراطةم

م.(12)دوظقةمعنمأجلماظؿـؿقة

ؼعرفمربؾوبمحقماٌػفوممبأنم"ماألعنماالغلاغيمؼعينمأعنماإلغلانمبداًلمعنمأعنماألرضم،موأعنمو

وػومأعنماألصرادمؼبمطلمعؽانمؼبممواألعنمعنمخاللماظؿـؿقةموظقسمعنمخاللماألدؾقة،معم،األصرادمبداًلمعنمأعنماأل

م.عـازهلمموؼبموزائػفم"

م ؼعرفماألعنماإلغلاغيمبأغهمازاظةماظػؼرموايرعانم،مووجودمعلؿويمعـادبمعنمايقاةموضؿانمطؿا

ماظؾشر، مغباؼة مسؾي ماظؼدرة مإظي م،باإلضاصة مظإلغلان ماألدادقة مؼؿمايؼوق ماالحؿقاجاتموػو متوصري معن أظف

م.(13)ماألدادقةمصضاًلمسنماىواغبماظغريمعادؼةماظيتمتشؽلماىاغبماظـوسي

وعنماظؿعرؼػاتمذدؼدةماالتلاعمٌػفومماألعنماإلغلاغيمتعرؼفمظورامرؼدموذبقدمتفارؼـنيمبأنم"األعنم

معنماألعنماٌاديماإلغلاغيمؼؿطؾبمإسادةماظـظرمؼبماالسؿؾاراتماألعـقةمعنمخاللماظرتطقزمسؾيمبؼاءم األصرادمبداًل

ظؾدوظة.وػومؼؿؽونمعنمسشرةمأبعادمػيماألعنماٌاديم،مواألعنماظـػلي،وأعنماظـوعم،مواألعنماالجؿؿاسيم،مواألعنم

.(14)عنماظعاٌيم"ألعنماظـؼاؼبم،مواألعنماالسالعيم،مواألعنماظؾقؽي،مواألعنماظؼوعيم،مواألاالضؿصاديم،موا

ماال مظألعن ماالجرائي ممغلاغياٌػفوم مػو م: مايؼوقم" موضؿان مايقاة معن معـادب معلؿوي وجود

االحؿقاجاتماٌادؼةممؼؿضؿنعنمجاغؾنيماىاغبماظؽؿيمووؼؿؽونماألدادقةمظإلغلانم،موازاظةماظػؼرموايرعانم،م

مؼؿصلم ماإلغلاغي مظألعن م ماىاغبماظـوسي مأعا م. ماظعاعة مواظصقة م، مواظؿعؾقم م، مواٌـزل ماظغذاء موأػؿفا اٌرضقة

ةماإلغلانموؼشؿلماالدؿؼالظقةماظػردؼةم،موايقمؼبمتؼرؼرماٌصريم،مواٌشارطةمايرةمؼبمايقاةماالجؿؿاسقةمبشكصق

م.م"واٌشارطةمؼبمصـاسةماظؼرار

مRoleعػفومماظدورمم-2

ابؿداءمعنماظؼرنماظـاعنمسشرماشؿينمتعؾريم"ماظدورم"مبادتؿعؿاالتمجدؼتدةمعشتابفةموسترفمتعتدادامؼبمممممم

،مصفومؼعينماظلؾوكماالجؿؿاسيمظػردمميـلمذكصقةمعامتعؾنمؼبمدقاقماجؿؿتاسيمععتنيم،ممماالدؿكداعاتماظوادعةم

وؼعـىمأؼضًاماظػعلمأوماظؿأثريماظذيممياردهمذكصمعامؼبمتػاسلمععنيم،موطذظكماظوزقػةماظيتمؼؼوممبفامأومعفؿؿتهمم

نيماألصترادمواظتيتمهؽتممممم."موؼعرفمراظفمظقـؿونماظدورمبأغهم"مذبؿوسةمايؼائقمواظواجؾاتماٌؿؾادظةمب(15)أومضدره

اٌؽاغتتاتماظتتيتمؼشتتغؾوغفامؼبمبـتتاءماجؿؿتتاسيمععتتني،مصاظتتدورمػـتتامػتتوماىاغتتبماظتتدؼـاعيمٌؽاغتتةماظػتتردمداختتلم
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.ممطؿامؼشريمربؿدمسارفمشقثمظؾدورمبأغهممنطمعؿؽررمعنماألصعتالماٌؽؿلتؾةماظتيتمؼؤدؼفتامذتكصمممممم(16)اجملؿؿع

يؼوقمواظواجؾاتموؼرتؾطمبوضعمربددمظؾؿؽاغةمداختلممععنيمؼبمعوضفمتػاسل،مواظدورممنوذجمؼرتطزمحولمبعضما

عباسةمأومعوضفماجؿؿاسيمععنيمودورماظشكصمؼبمأيمعوضفمسنمررؼقمذبؿوسةمعنمتوضعاتمؼعؿـؼفتاماآلخترونممم

طؿامؼعؿـؼفاماظشكصمغػله،موؼؼومماظؾـاءماالجؿؿاسيمبؿقدؼدمعؿطؾؾاتمععقـتةمتتـعؽسمسؾتيمتوضعتاتماظشتكصمممممم

.وعتنمبتنيمأغصتارمػتذاماالوتاهمعتنماظعؾؿتاءم"باردتوغز"موممممممممم(17)مأوضاعمععقـةظلؾوكمشريػممأومدؾوطفمماًاصمؼب

"عريتونم"م،مواظذيمرورمعـظوعةماظدورموػيمذبؿوسةمطاعؾةمعنمسالضاتماظدورماظيتمضبوزػاماألذكاصمبػضلمعتامم

م.(18)ؼشغؾوغهمعنمأوضاعماجؿؿاسقةمععقـة

جؿؿاسقةمواظؾـاءماالجؿؿاسيماظذيموميؽنموصفماظدورماالجؿؿاسيمبأغهماىلرماٌوصلمبنيمايقاةماال

ؼرتطبمعـهماجملؿؿعم،مصؾوالماألدوارماالجؿؿاسقةمظؾؼىماظؾـاءماالجؿؿاسيمعـعزاًلمسنمايقاةماالجؿؿاسقةموظؿوضفم

منوهموصؼدموزقػؿهم،وؼبماظوضتمغػلهمتصؾحمايقاةماالجؿؿاسقةمصوضوؼةمؼبمأداءمعـاذطفامالمؼضؾطفامأيمضابطم

مدؼينم،ص مأدبيمأو مروابطمبنيماٌؽاغاتماظـلؼقةأخالضيمأو مإذنمؼعينموجود ماألدوار اظؾـائقةمواجملؿؿعم–وجود

.موؼدلمعػفومماظدورمسؾيمذبؿوسةمعنماظؿوضعاتم،وذظكم(19)،واظيتمبدورػامتؾبػعلموتـظممعـاذطمايقاةماالجؿؿاسقة

فةمالطؿلابمعنمخاللماظلؾوكماًاصمأوماظلؾوكماٌؿؾادلمعنمضؾلماألذكاصم،مودواءمطانماظدورمجدؼدمأومغؿق

عـزظةمجدؼدة،مصبربماظشكصمسؾيمهؾقلماٌواضفموهؾقلمدؾوطهمػومغػلهم.موعنماظواضحمأنماإلغلانمالمؼؾؼيم

م.موظؿعرؼفماظدورمسـاصرمأدادقةموػيم:م(20)بدونمتغقريمبعدمخوضهمأليموربهمجدؼدة

ؼبمصتـعماظؼترارم،مممتوضعاتماظدورم،وػيماظؼواسدماظيتمتـظمماألصعالم،مأيماألصعالماظيتمتؿضؿنماظؿأثريم .1

وتشريمػذهماظؿوضعاتمإظيمعطاظبماجملؿؿعمعنماألصرادماظذؼنمؼشغؾونمأدوارمعؿشابفةم.

توجفاتماظدورم،وػيماألصؽارماًاصةمباظػردمذاشلماظدورم،مطاظلؾوكماظذيمصببمأنمؼلتؾؽهمسـتدعاممم .2

ممباظتدورممؼؽونمؼبموضعمععنيم،موتعؽسمػذهماألصؽارماظؼواسدماظيتمؼضعفاماجملؿؿعم،موذكصقةماظؼتائم

وإدراطهمٌطاظبمعنمحوظهموتوضعاتهم.

دؾوكماظدورم،وػومسؾارةمسنماألصعالماظيتمؼؼوممبفاماظػتردماظتذيمؼشتغلمعـصتؾًامععقـتام،محقتثمؼتؿممممممممم .3

.(21)اظرتطقزمػـامسؾيماظػعلمطؿامحدثم،المطؿامؼـؾغيمأنمؼؽون



 
 

 

2186 

 
 

 29/4/2015    27مماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"ماواػاتاٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

جملؿؿتعمسؾتيمراردتةممممام"ضتدرةمأصترادممموؼبمػذاماإلرارمصإنمدورماألعنماالغلاغيمؼؿقتددماجرائقتًامؼبم:مم

مأنمؼؽوغوامواثؼنيمبدرجةمععؼوظةمعنمأنماظػرصماٌؿاحتةمهلتمماظقتوممالمؼػؼتدوغفامشتداًممممم،وؼبمأعانموحرؼةممحؼوضفم

،ومبامضبؼقمأػدافماظؿـؿقةماٌلؿداعة"م.

مsustainable developmentعػفومماظؿـؿقةماٌلؿداعةم-3

ؼدورمحولمععانمعؿؼاربةم،معـفامأنماهلدفمتؿعددمتعرؼػاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،موإنمطانمطلمعـفام

اظرئقليمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةمػوماظؿكػقفمعنمورأةماظػؼرمسؾيمصؼراءماظقوممعنمخاللمتؼدؼممحقاةمآعـةموعلؿدميةمععم

ايدمعنمتالذيماٌواردماظطؾقعقةموتدػورماظؾقؽةمواًؾلماظـؼاؼبمواالدؿؼرارماالجؿؿاسيم.وسؾيماظرشممعنماخؿالفم

ؿقةماٌلؿداعةمإالمأنمعضؿوغفامػوماظرتذقدمواظؼصدمؼبمتوزقفماٌواردماٌؿفددةمبصورةمالمؼؤديمإظيمتعرؼػاتماظؿـ

تالذقفامأومتدػورػامأومتـؼصمعنمصائدةموـقفامأجقالماٌلؿؼؾلم،مطؿامأغفامتؿضؿنمايؽؿةمؼبمادؿكدامماٌواردم

ءم،محبقثمالمهرمماألجقالماظؼادعةمعنمعرضةمإظيماظػـااحملدودةماظيتمتؿالذيمباظؿدرؼجمدونمأنمتؿفددمبلمواٌ

.(22)االدؿػادةمرامبؼيمعـفا

م متعرفمبأغفا ماألجقالماٌلؿؼؾؾقةمطؿا مبؼدرة مدونماإلضرار ماظؿـؿقةماظيتمتغطيماحؿقاجاتماياضر "

اظؿـؿقةماٌلؿداعةمػيمسؿؾقةمتطوؼرماألرضمواٌدنمواجملؿؿعاتم،وطذظكماألسؿالمصم.(23)سؾيمتغطقةماحؿقاجاتفا"

م.وؼواجهماظؿفار ماحؿقاجاتفا متؾؾقة مسؾي ماٌؼؾؾة ماألجقال ماٌلاسمبؼدرة مدون ماظيتمتؾيبماحؿقاجاتماياضر ؼة

وطذظكم،ماظعاملمخطورةمتدػورماظؾقؽةماظيتمصببماظؿغؾبمسؾقفامععمسدمماظؿكؾيمسنمحاجاتماظؿـؿقةماالضؿصادؼةم

ما مزروف مهلني ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة م.وتؿطؾب ماالجؿؿاسقة مواظعداظة مزؼادةماٌلاواة مدون ماألصراد مىؿقع ٌعقشة

ادؿكدامماٌواردماظطؾقعقةم.وصبريمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبمثالثةمذباالتمرئقلقةماظـؿوماالضؿصاديموحػظم

اٌواردماظطؾقعقةمواظؾقؽةمواظؿـؿقةماالجؿؿاسقةم.موعنمأػمماظؿقدؼاتماظيتمتواجهماظؿـؿقةماٌلؿداعةمػيماظؼضاءمسؾيم

ماظؿ مخالل م،عن ماٌواردماظػؼر مسؾي ماالسؿؿاد مؼب ماالصراط مدون معؿوازغة موادؿفالك ماغؿاج مأمناط ماتؾاع مسؾي شفقع

م.(24)اظطؾقعقة

م مطذظك مبأغفا ماٌلؿداعة مواجملؿؿع"تعّرفماظؿـؿقة مواظؾقؽة مظؿقلنيماالضؿصاد ماظيتمتلعي .م"اظعؿؾقة

اظـظرمؼبماظعـاصرماظـالثةمععاموؼصورمػذاماظؿعرؼفماظؿـؿقةماٌلؿداعةمبوصػفاماظؿوازنمألغهمؼؿطؾبمعنماٌـظؿاتم

ماٌلؿداعةم ماظؿـؿقة مإظيمأنماظؿقدؼاتماظيتمتواجه مؼـظر معا م،صغاظؾًا ماظلفؾة ماظؿوازنمظقسمباٌفؿة .وهؼققمػذا

م.م(25)تأتيمعنمحؼقؼةماظـزاعماظذيمؼـشأمبنيماظعـاصرماظـالثةمؼبمطـريمعنماألحقان
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بقؽقة(مظؾؿـؿقةماٌلؿداعةمأطـرمعنمتعرؼفممطؿامتعطيماجملاالتماٌؿعددةم)االجؿؿاسقةم،ماضؿصادؼةم،

وميؽنمتعرؼفماظؿـؿقةماٌلؿداعةموصؼًامظؽلمذبالمعنمتؾكماجملاالتمعـػردًام،مإالمأنمأػؿقةماٌػفوممتؽؿنمهدؼدًام

مصاظؿـؿقةماالجؿؿاسقةماٌلؿداعةمتفدفمإظيماظؿأثريمسؾيم ماٌؿعارضةم. ؼبماظعالضاتمبنيمتؾكماجملاالتموأػداصفا

ادمواجملؿؿعاتمبطرؼؼةمتضؿنمعنمخالهلامهؼققماظعداظةموهلنيمزروفماٌعقشةمواظصقة.مأعامؼبمتطورماألصر

أعامربورماػؿؿاممماظؿـؿقةماظؾقؽقةماٌلؿداعةمصقؽونماهلدفماألداديمػومايؿاؼةمواحملاصظةمسؾيماٌواردماظطؾقعقة.

مصضاًل ماالضؿصادؼة ماظؾين متطوؼر مؼب مصقؿؿـل ماٌلؿداعة ماالضؿصادؼة ماظطؾقعقةمماظؿـؿقة مظؾؿوارد ماظؽػؤة ماإلدارة سن

مواالجؿؿاسقة.

مجاغريوم مرؼودي مؼب ماغعؼد ماظذي مواظؿـؿقة مظؾؾقؽة ماٌؿقدة ماألعم معؤمتر مؼب ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة سرصت

بأغفام"ضرورةمإنازمايقمؼبماظؿـؿقةم"حبقثمتؿقؼقمسؾيمسبومعؿلاوماياجاتماظؿـؿوؼةمم1992باظربازؼلمسامم

م.(26)ضرمواٌلؿؼؾلواظؾقؽقةمألجقالمايا

باإلضاصةمإظيمػذهماظؿعرؼػاتم،مميؽنمتػصقلمتعرؼفماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،محبقثمؼـدرجمهتمػذام

ماهلاعةمظعلمأػؿفا:أنماظؿـؿقةماٌطؾوبةمالمتلعيمظؿؼدممبشريمعوصولمؼبمأعاطنمضؾقؾةم اٌػفوممسددمعنماظؼضاؼا

ماٌلؿؼؾل ماعؿداد موسؾي معبعاء مظؾؾشرؼة مبل م، مععدودة م.موظلـوات متػيممطذظكاظؾعقد متـؿقة مػي ماظؿـؿقة ػذه

مباحؿقاجاتماياضرمدونماٌلاسمبؼدرةماألجقالماظؼادعةمسؾيمتوصريماحؿقاجاتفام. علؿوؼاتماٌعقشةماظيتمأؼضًا

متراسيمعلؿوؼاتماالدؿفالكمؼبمطلم مسـدعا ماداعؿفا مميؽن ماالحؿقاجاتمال ماألداديمعن ماألدغي مايد تؿفاوز

ماظؾعقدم.معؿطؾؾاتماإلداعةمسؾيماٌدي موثؼاصقًام،موعنموأخريًا االحؿقاجاتمطؿامؼؿصورػاماظـاسمتؿقددماجؿؿاسقًا

ثممصإنماظؿـؿقةماٌلؿداعةمتؿطؾبماغؿشارماظؼقمماظيتمتشفعمعلؿوؼاتماالدؿفالكماظيتمالمتؿكطيمحدودماٌؿؽنم

.(27)بقؽقًا

ابي،مسنمررؼقماجؿؿاسىمواضؿصاديمإصبمسؿؾقةمتغقري"ػيماظؿعرؼفماالجرائيمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةم

مواظؾقؽقةم مواإلغلاغقة ماالضؿصادؼة مواظظروف مباجملؿؿع مظالغؿؼال ماإلغلان مبفا مؼؼوم ماٌدي مروؼؾة مخطط ادؿكدام

م مواالجؿؿاسقة ماالضؿصادؼة موإعؽاغاته ماحؿقاجاته معع مؼؿواصق ممبا مأصضل، موضع مإظب مبه معراساةماحملقطة معع ،

ماحؿقاجاتماألجقالماظؼادعة".
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مظؾدرادةثاظـًام:ماظؿوجهماظـظريم

ماظـظرؼةماظـؼدؼةموعػفومماألعنماإلغلاغيمم-1

مغظرؼةم ماألول ماٌؼام موػيمؼب مصراغؽػورتمظؾؾقثماالجؿؿاسيم، ممبدردة ماظـؼدؼة ماظـظرؼة مادم ؼرتؾط

مايرؼةم مؼب ماظطاضاتماظؽاعـة موتؽشفمسن ماظلؾوك مؼب ماظعؿؾي ماالجؿؿاسي ماىاغب مسؾي مترطز مظؾؿفؿؿع غؼدؼة

ـؼدؼةمصفمموتشكقصمأدؾابماألوضاعماظلقؽةمؼبماظواضعماالجؿؿاسي،موؼظفرمذظكمؼبمواظعداظة.موهاولماظـظرؼةماظ

م.(28)صؽرماظروادماألوائلمهلاموسؾيمرأدفممػورطفاميرموثقودورمادورغو،موعنماٌعاصريؼنمؼورشنمػربعاي

وؼشؿلماٌـظورماظـؼديمسدةمتقاراتموعـفامتقارم"باريمبوزان"،م"اٌارطلقونماىدد"موطذظكماٌؼاربةم

"موؼؿـاولمJames Der"و"جقؿسمدؼرمKen Boothظـلوؼةم"م،موعنمأػممروادمػذاماٌـظورم"طنيمبوثا

أصقابمػذاماٌـظورماألعنمعنمعػفوممعودعمؼعؿؿدمسؾيمعؿغرياتمجدؼدةمطاظعاعلماظؾقؽيم،موحؼوقماإلغلانم،م

م.(29)واهلوؼاتم،مواألعراض

معرجع معوضوع ماظػرد ماظـؼدؼة مظذظكمتعؿربماظـظرؼة م،محقثمأنماظعؿلمسؾيموباإلضاصة يمأداديمهلا

غباؼةماالغلانمأوماىؿاسةماإلغلاغقةمبصورةمذاعؾةموعلماهلدفماألداديمػوماظؾقثمسنمادرتاتقفقةمظضؿانم

مسبوم مظؾؿؼدم مدعقفا ماظيتمتعوق ماظؼقود ماظشعوبمعن مهرؼر مػو ماألعن مأن موؼريم"طنيمبوث" ماإلغلاغي. األعن

م.(30)ؼر،ماالضطفاد،موغؼصماظؿعؾقمموشريػاولقدمخقاراتفاموعنمبنيمػذهماظؼقودماظػ

ماألصرادم مأعن مؼفدد معا مطاصة م"اظؿكؾصمعن مبأغه ماظـؼدؼة ماظـظرؼة مخالل معن ماإلغلاغي وؼعرفماألعن

اظلقاديمواالضؿصاديمواالجؿؿاسيمعنمخاللماظرتطقزمسؾيماالصالحماٌؤدليم،مواغشاءمعؤدلاتمأعـقةمجدؼدةم

مم(31)تفدفمإظيمهؼققمأعنماألصراد"

باريمبوزان"مأغهمإظيمجاغبماظؼطاعماظعلؽريمظألعنمصإنماظؼطاعماظلقاديمواظؼطاعماالجؿؿاسيموأطدم"

واظؼطاعماالضؿصاديمواظؼطاعماظؾقؽيم،تعدمعقادؼنمأدادقةمظألعنم،وؼريم"باريمبوزان"مأنم)األعنمػوماظؿقررمعنم

مؼبماالغلانم،مو مؼؤثر مخطر مأو مؼؼصدمطلمتفدؼد ماظؿعرؼفمجاععمألغه موػذا ماغؿؼلماألعنمإظيمطلمتفدؼد( بفذا

معامتـاوظؿهم غباؼةمحؼوقماإلغلانموحرؼاتفممبشؽلمؼضؿنمطقـوغؿفمموطراعؿفمموعلؿؼؾلماألجقالماظؼادعة،موػذا

م.(32)اظـظرؼةماظـؼدؼة

وعنمػـامؼؤطدماٌـظورماظـؼديمايدؼثمسؾيمأنماٌػفومماظضققمظألعنمأصؾحمشريمعربرم،موذظكمظظفورم

موبذظكمص م، مجدؼدة م(متفدؼداتمأعـقة ماجؿؿاسقة م، ماضؿصادؼة م، م،مصققة م)بقؽقة ماظؿفدؼداتماألعـقة متـوع إن

مؼلؿؾزممتودقعمعػفومماألعنمواظؼاءمعزؼدًامعنماظضوءمباظدرادةمواظؿقؾقلمسؾيمعػفومماألعنماالغلاغيمطؽلم.
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مرأسماٌالماالجؿؿاسيمواظؿـؿقةماٌلؿداعةم)رؤؼةمغظرؼة(م-2

مالجؿؿاسيموعـفام:تؿعددماٌداخلماظـظرؼةمظؿػلريمرأسماٌالما

 غظرؼةمذؾؽةماظعالضاتماالجؿؿاسقةم

عنمروادمغظرؼةمذؾؽةماظعالضاتماالجؿؿاسقةماظيتمترجعممؼعدمجقؿسمطوٌان

مباردوغز م"تاظؽوت مظت ماألصرادمجذورػا مبني ماظعالضات معن مذؾؽة ماالجؿؿاسي مصاظـلق م "

ماظػاسؾنيم)أصراد،عباسا معن مذبؿوسة م.مواىؿاساتموػو معلؿؼرة مسالضاتماجؿؿاسقة مبقـفا ت،ذبؿؿعات(تـظم

مبنيماظػاسؾنيم،م متؿؿـلمؼبماظؿوضعاتماٌؿؾادظة معنماظعـاصر واظؿػاسلماالجؿؿاسيمبنيماظػاسؾنيمهؽؿهمذبؿوسة

واظؼقممواٌعاؼريماظيتمهؽمماظػاسلم،مواىزاءاتماظيتمتظفرمؼبمأذؽالماظـوابمواظعؼابموبذظكمتؿقؼقمدرجةمعنم

م.(33)ظؿػاسلدرجاتمضؾطما

ماظؾـاءم مدرادة مػو ماالجؿؿاع مظعؾؿاء ماظرئقلي ماالػؿؿام ماظعالضاتمأن ماألداديمحملؾؾيمذؾؽة واٌـطؾق

االجؿؿاسي،موؼؿممذظكمبطرؼؼةمعؾاذرةمسنمررؼقمهؾقلممنطماظعالضاتماظيتمتربطمبنيمأسضائه،مثممؼؿمماظؿعؿقمؼبم

عـةموراءماظشؽلماًارجيماٌرطبمظألغلاقماالجؿؿاسقةماألبـقةماظعؿقؼةمبدرادةمأمناطمذؾؽةماظعالضاتماٌـظؿةماظؽا

،موؼـظرمإظيماظػاسؾنيمودؾوطفممسؾيمأغفممعؼقدونمبفذهماألبـقة.موباظؿاظيمالمؼؽونماالػؿؿاممعـصؾًامسؾيماظػاسؾنيم

م.(34)باخؿقاراتفمماإلرادؼة،موإمنامسؾيماظؼقودماظؾـائقة

الجؿؿاسقةماظيتمتشؽلمؼبماظـفاؼةمذؾؽةموميؿؾكمطلمصاسلماجؿؿاسيمذبؿوسةمعنماظصالتمواظروابطما

ماظعؿلمأوم ماظشؾؽةمسربمعلؿوؼاتماجؿؿاسقةمزبؿؾػةم)اظؼرابي،ماىرية،مزعالء سالضاتهماالجؿؿاسقة،مومتؿدمػذه

مباألداسمرأسمعالم ماظيتمتعد ماالجؿؿاسقة، ماٌوارد معن ماظعدؼد ماظروابط معن ماظشؾؽة مػذه مداخل اٌفـة(،وتؽؿن

اظػاسلمادؿغاللموادؿكداممػذهماٌوارد.موؼعؿؿدماالدؿكداممظؾؿواردماظؽاعـةمؼبمماجؿؿاسي،مخاصةمإذامحاولمػذا

ماظعالضةماالجؿؿاسقة،معديمضوتفام معـال)رؾقعة مظؾػردمسؾيمسددمعنماٌؿغرياتماالجؿؿاسقة اظشؾؽاتماالجؿؿاسقة

ماالجؿؿاسقة(.و ماظعالضة ماظؿؾادالتمبنيمررؼب مرؾقعة ماظعالضة، مؼب معلؿويماظـؼة ماظػاسلموادؿؿرارؼؿفا، ماػؿم طؾؿا

ماٌواردم مإظي ماظوصول معن ممتؽن ماظعالضاتمطؾؿا مػذه مظؿدسقم ماظوضتمواىفد موبذل ماالجؿؿاسقة مسالضاته بؿوثقق

مبنيمذؽؾنيمعنم م"ظنيم" مميقز موػـا ماظعالضات. مػذه مؼبماظعالضاتماالجؿؿاسقة،موضبؼقماٌـاصعمعنموراء اظؽاعـة

اظشكص(،مواٌواردماالجؿؿاسقةم)اظيتمؼصلمإظقفاماظػردمعنمماٌواردم،ماٌواردماظشكصقةم)اظيتمتؼعمهتمحقازة

ماظصالتماالجؿؿاسقةم مسرب ماٌؿدصؼة ماٌوارد ماالجؿؿاسقة ماٌوارد متؿضؿن ماالجؿؿاسقة(.طذظك مسالضاته مذؾؽة خالل

م.(35)اٌؾاذرةموشريماٌؾاذرة
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يم:ماظعرفمطذظكمؼؼدممعاطسمصقربمرؤؼةمظـظرؼةماظعالضاتمميؽنمعالحظؿفامواضعقًامؼبمػبسمصؽاتمػ

معنم موجوده ماظعرفماظذيمؼلؿؿد موػي مواظعادة ماظعالضاتماالجؿؿاسقة. مظـظرؼة ماظػعؾي ماظؿؿاثل موػو ماالصالح أو

األظػة.مواألدؾوبم.واظعاداتمواظؿؼاظقد.موأخريًاماظؼاغونموػومذبؿوسةمعنماظؼواسدماظيتمتـطويمسؾيمإظزاممأومسؼابم

م.(36)ٌنمطبرجمسؾقفا

مالضاتمترطزمسؾيمذبؿوسةمعؿـادؼةمعنماٌؾادئ:وأخريًامصإنمغظرؼةمذؾؽةماظع

مبعضفمم-1 محاجات ماظػاسؾني موؼؽؿل موطـاصؿفا، مربؿواػا مؼب معؿؿاثؾة متؽون مسادة ماظػاسؾني مبني ماظعالضات أن

ماظؾعضمبقلر.

مؼؿعنيمهؾقلماظعالضاتمبنيماألصرادمؼبمدقاقمبـاءمذؾؽةماظعالضاتماألطرب.-2

واعمزبؿؾػةمعنمذؾؽاتماظعالضاتمشريماىزاصقة،موتؽونماظـؿقفةمؼؤديمتشؽقلماظعالضاتماالجؿؿاسقةمإظيمأغ-3

مػـاموجودمذبؿوساتمعنمذؾؽاتماظعالضاتمذاتمحدودمعؿؿقزةمتػصلمطلمذبؿوسةمسنماألخري.

مؼعينموجودمػذهماجملؿوساتموجودمسالضاتمبنيماجملؿوساتموطذظكمبنيماألصراد.-4

مامؼرتتبمسؾقهمتوزؼعماٌواردماظـادرةمتوزؼعًامعؿػاوتًا.توجدمسالضاتمشريمعؿؿاثؾةمبنيماظعـاصرمؼبماظـلقم،مر-5

مظؾقصولم-6 مإظيماظؿعاونمواظؿـاصسمصؾعضماىؿاساتمتؿشابكمععًا ؼؤديماظؿوزؼعمشريماٌؿؽاصئمظؾؿواردماظـادرة

مؼضػيمسؾيم موػذا معنمخاللماظؿعاون،مؼبمحنيمتؿصارعمعباساتمأخريمسؾيمتؾكماٌوارد. ماظـادرة سؾيماٌوارد

م.(37)اظعالضاتمرابعمدؼـاعقؽيغظرؼةمذؾؽةم

 غظرؼةماظـؼةماالجؿؿاسقةمSocial Trusمم

تعدمغظرؼةماظـؼةمغؼطةمعرطزؼةمودطمسـؼودمعنماظـظرؼاتماألخريماٌرتؾطةمدواءمسؾيمعلؿويماالػؿؿامم

اظـظريمؼبماظعؾومماالجؿؿاسقةمأومسؾيمعلؿويماٌؿارداتماظعؿؾقةمؼبماًطاباتماظؿـؿوؼةمايدؼـةماظيتمتؿضؿنم

مزميلماظر م"جورج موؼشري مواظدميؼرارقة. ماحملؾي، مواجملؿؿع مواٌشارطة، ماظؿػاؤل موغزسة م مبايقاة ضا

"مأنمغظرؼةماظـؼةمأحدمأػممترطقؾاتمضويماجملؿؿعم،موأنماظؿؾادلمؼؿضؿنمظؾوصولمإظيماٌؽلب،م

مسؾيموؼضقفمأغهمبدونماظـؼةمبنيماظـاسمؼؿقؾلماجملؿؿعمأومؼػؼدمتؽاعؾه،مصاجملؿؿعاتماٌعؼدةم تعؿؿدموزقػقًا

سددموصريمعنماظؿعفداتمواظعؼودماظيتمالمؼلؿطقعماظػردممبػردهمصؼطمأنمصبذرػا.مطؿامؼعطيمزميلماػؿؿاعًامظػفمم

م.(38)عشاسرماالخالصمواظوالءمطأحدماٌؤذراتمظؾؿقاصظةمسؾيماظعالضةمباآلخر
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ماالجؿؿاسقة، مظؾققاة ماٌـظم متؿكؾقمسربماالؼؼاع مإظيمأنماظـؼة وتؽونماظـؼةممبـابةمموؼذػبم"جقدغز"

اظؾقامماظيتمتربطمبنيماألصرادمعنمخاللماغدعاجمذواتفممؼبمبـاءمغػليمواحدمطبؾومعنماظشكمواًوفمواظؼفر.م

مظؾشكصقةم ماظوجودي ماألعن مصقه مهؼق ماظذي ماظؼدر مبـػس مطؾه مظؾؿفؿؿع ماظوجودي ماألعن مهؼق مرابطة صاظـؼة

ماألعنماظوجوديمإظيماالميانمو(39)اظػردؼة ماظوجودماإلغلاغيم،وادؿؿرارمػوؼةماظذاتم.وؼشريمػذا اظـؼةمؼبمحؼقؼة

مسؾيماالذكاصمواألذقاءم ماالسؿؿاد مبإعؽاغقة مصاظشعور مباظػعل، ماحملقطة مواٌادؼة ماظؾقؽاتماالجؿؿاسقة وادؿؼرار

م.موؼبمػذهم موثقؼًا معرطزيمظـظرؼةماظـؼةموباظؿاظيمؼرتؾطماالثـانمارتؾارًا أداديمظؾشعورمباألعنماظوجوديم،موأعر

ياظةمتعؿلماظـؼةمطعـصرمغباؼةمعنماٌكاررماظيتمهقطمباظؿػاسالتماالجؿؿاسقةم،ومبلاسدةمػذهماظـؼةماألوظقةما

ماظـؼةم مبدون ماظقوعقة مايقاة مضقام ماٌلؿققل مصؿن ماظقوعقة مايقاة مؼب ماظـؼة موتـؿو م، ماألغطوظوجي ماألعن ؼؾدأ

م.(40)األوظقة

داديمعنمعؤذراتمرأسماٌالماالجؿؿاسيمصتعؾيموتؤطدماظعدؼدمعنماظرؤيمأنماظـؼةمػيمعصدرموعؤذرمأ

ماالغؿاجم مإسادة مسن مرؤؼؿه مؼب معرتدكة معضاعقـفا مأن مإال مخاص مبشؽل ماظـؼة مؼذطر م"بوردؼو"مل مأن معن اظرشم

مسربم ماظؿؾادالت معن مدؾلؾة مؼب ماظدخول متؿطؾب ماظعؿؾقة مػذه موأن ماالجؿؿاسي ماٌال مرأس مألرصدة االجؿؿاسي

اظؿؼدؼرماٌؿؾادل.مأعام:"طوٌان"مو"بوتـام"مصعرصاماظـؼةمباسؿؾارػامعؽونمأداديمماظعالضاتماالجؿؿاسقةماٌؤدلةمسؾي

ظرأسماٌالماالجؿؿاسيم.وؼؤطدم"صوطوعاؼا"مأنمرأسماٌالماالجؿؿاسيمػومضدرةمتـشأمعنماغؿشارماظـؼةمؼبماجملؿؿعم

مؼؿف مطؿا ماجؿؿاسقة)األدرة(، مذبؿوسة مأصغر مؼب مؼؿفلد مأن موميؽن معـه، مععقـة مأجزاء مؼب مأطربمأو مؼب لد

مطذظكمؼعؿربم"غقوتن "اظـؼةمعؤذرماجملؿوسات)األعة(،موؼبمعبقعماجملؿوساتماظيتمتؼعمبقـفؿا.

ماٌالم مرأس مذقوع معدي مػو ماظـؼة مظؼقاس ماألدادي ماٌؤذر موأن ماالجؿؿاسي ماٌال مرأس متؽوؼن معؤذرات عن

أنماظـؼةمعؽونمضروريمعنمعؽوغاتماالجؿؿاسي.وأطدمسؾيماتػاقماٌػؽرؼنمعنم"توعاسمػوبز"إظيم"بوتـام"مسؾيم

Woolايقاةماالجؿؿاسقةمواظلقادقةماٌؿقضرة.موسؾيمسؽسم"طوٌان"و"بوتـام"و"صوطوؼاعا"موضحم"وولمطوك

Cookأغهمصببمأنمترطزمتعرؼػاتمرأسماٌالماالجؿؿاسيمباظدرجةماألوظيمسؾيماٌواردموظقسمسؾيماظـؿائج،م"

مو مواإلغصاف ماٌـػعة متؾادل موععاؼري معنمصاظـؼة مذؾؽات مسرب موتدسقؿفا متعؾؽؿفا مؼؿم مسوائد معبقعفا اظؿعاون،

مغؿقفةمظرأسم موؼػرتضم"وولمطوك"مإعؽاغقةماظـظرمإظيماظـؼةمسؾيمسبومأصضلمباسؿؾارػا اظعالضاتماالجؿؿاسقة.

م.(41)اٌالماالجؿؿاسيموظقلتمجزءمأومسـصرمعؽؿلمؼبمرأسماٌال

مسؾيمعامدؾقمتعدمغظرؼةماظـؼةماالجؿؿاسقةما ظؾبماٌؽونمظرأسماٌالماالجؿؿاسي،موتلؿكدمموتأدقلًا

طؿؤذرمرئقليمورمباماٌؤذرماظوحقدمهلذاماظرأمسال،موبذظكمصاظؼدرةماظيتمتـؾـقمؼبماجملؿؿعمغؿقفةمظؿغؾغلماظـؼةم

م.(42)صقهمأومؼبمبعضمضطاساتهمسؾيمأضلمتؼدؼرم،مػيماظيتممتـلمرصقدهمعنمرأسماٌالماالجؿؿاسي
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مرأمسالماٌالماالجؿؿاسيمباظؿـؿقةماٌلؿداعةمخالصةم:ماظرؤؼةماظـظرؼةمظعالضة

اظذيمغؼلمضضقةماظؿـؿقةمؼبمعؾعبممزفرماالػؿؿاممبؼضقةمرأسماٌالماالجؿؿاسيم

اجملؿؿعم،موأظؼيمباظالئؿةمسؾيمذؾؽاتماظعالضاتمشريماٌـظؿةموشريماٌشقوغةمباظـؼةم.موعنمأذفرماالدفاعاتمؼبم

اظشفريم"مبقريمبوردؼو"محقثمتـاولمرأسماٌالماالجؿؿاسيمواظـؼاؼبمميؿؿاعماظػرغلػذاماجملالمعامضدعهمساملماالج

سؾيمأغهمرصقدماجؿؿاسيمعنماظعالضاتمواظرعوزمؼؿؼابلموؼؿػاسلمععماظرصقدماظذيمميؾؽهماألصرادمعنمرأسماٌالم

ماألعـلمع مواالدؿكدام مضابلمظؾؿداولمواظرتاطم معـلمرأسماٌالماٌاديم.صرأسماٌالماالجؿؿاسيمواظـؼاؼبمرصقد ـؾه

صاىؿاسةماظيتمؼؽونمأسضاؤػامجدؼرؼنمباظـؼةموؼضعونمثؼةمباظغةمؼبمبعضفمماظؾعضمتؽونمأطـرمضدرةم.(43)اٌادي

مسؾىماإلنازمباٌؼارغةمععماىؿاساتماألخرىماظيتمتػؿؼدمظؾـؼةمبنيمأصرادػا".

ؿؿاسيمؼبمأوداطماٌـظؿاتمأعاماظرؤؼةماظـاغقةم:مػيماظيتمزفرتمسـدعاممتمتؾينمعػفوممرأسماٌالماالج

اظطؾؼقةمٌػفوممرأسماٌالماالجؿؿاسي،موسوضًامسنمذظكماظلودقوظوجقةماٌشؿغؾةمبؼضاؼاماظؿـؿقة،مومتمغزعماظرؤؼةم

صؼدممتتمصقاشةماٌػفوممؼبمإرارمدؾوطيماضؿصادي،موارتؾطتمػذهماظرؤؼةمبأسؿالمطلمعنم"جقؿسمطوٌان"موعنم

إظبمرأسماٌالماالجؿؿاسيممبـابةماظرصقدماظذيمؼؿؿؾؽهماظػردمعنمسالضاتممبعدهم"روبرتمبوتـام"،مصؼدمغظرماألول

وضقمممتؽـهمعنمأنمؼؤدسمظعالضاتمداخلماظؾـاءماالجؿؿاسي،موأنمؼؾينمتوضعاتهموأػداصه،موصىماٌؼابلمصؼدمغظرم

ماظؿـظقم مداخل مرصقد ماًصائصمواظلؿاتماظيتمتؽون مهدؼد مخالل معن ماالجؿؿاسي مرأسماٌال مإظب م"بوتـام"

االجؿؿاسي،معـلماظـؼة،مواٌعاؼري،مواظشؾؽاتماالجؿؿاسقة;مععماظؿأطقدمسؾىمأنماعؿالكماىواغبماإلصبابقةمعنم

ماظؿـلققمبنيم متلفل مأغفا مطؿا موأصضل، مأطػأ مسؾىمسبو مؼؤديموزائػه مأن ماًصائصمميؽنماجملؿؿعمعن ػذه

م.(44)األصعالماالجؿؿاسقةماٌكؿؾػة

ماظعالضةمبنيمرأسماٌال متؾدأ االجؿؿاسيمواظؿـؿقةم،مصفـاكماصرتاضمرادخمبأنماظؿـؿقةمهلامموعنمػـا

ذروطماجؿؿاسقة،موػيمحباجةمإظيمصاسؾنيمسؾيمدرجةمساظقةمعنماظـؼةمواظشػاصقةمباإلضاصةمياجؿفامجملؿوسةم

عنماظؼقممواٌعاؼريمايداثقةم،مطذظكمحباجةمإظيمأنمؼدركماظػاسؾونماألصرادموجودمبعضفمماظؾعضموأنمؼؽوغوام

معنمأجلمػدفمواحدم.مضادرؼنم سؾيمخؾقمذؾؽاتماجؿؿاسقةمظؼضاءمحوائففمموهؼققمأػداصفممواظعقشمدوؼًا

وعنمثممصإذامطانمرأسماٌالماالجؿؿاسيمؼؿضؿنمجواغبماجؿؿاسقةموثؼاصقةم،مصإنمظهمبالمذكمعردودماضؿصاديم،م

ارًاماضؿصادؼةماصبابقةم.مبعضمسالضاتمثؼاصقةمواجؿؿاسقةموظؽـفامتـؿجمآثمصفومؼؿضؿنمطؿامؼشريمطوظقريم

معنمرأسم مالمؼؿفزأ مػوماظذيمدصعمبعضماظؾاحـنيمإظيماسؿؾارمأنمرأسماٌالماالجؿؿاسيمجزءًا مؼؽونمػذا ورمبا
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اٌالماظؾشريم.موتأدسمسؾيمػذهماظـظرةمأنمعامميؾؽهماظػردمعنمرصقدمذكصيمأوماجؿؿاسيمؼشؽلمؼبماظـفاؼةم

مإظ ماٌقل مزفر موػؽذا م. مطؾقًا ماغلاغقًا ماظشؾؽاتمرصقدًا مإظي مظقشري مال ماالجؿؿاسي ماٌال مرأس معػفوم متودقع ي

االجؿؿاسقةموذبؿوسةمعنماظؼقممايدؼـةمطاظـؼةمواظؿلاعحمواالسرتافمباآلخرمصقلبمبلمإظيماظؾقؽةماالجؿؿاسقةم

م.(45)واإلغلاغقةماألودعماظيتمترتؾطمباظواضعقةماظيتمؼعقشمبفاماألصراد

الثةمسؾيمضرورةمإجراءمتغقرياتمرئقلقةموضرورؼةمؼبماجملؿؿعموتـطويماظؿـؿقةماٌلؿداعةمبأبعادػاماظـ

،موظؽيمتؼوممػذهماظـظرؼةمسؾيمأدسمصؾؾةمالبدمأنمتلؿـدمسؾيمواضعمزبزونمرأسماٌالماظذيمؼدميفام.والمغؼصدم

وإمنامرأسماٌالماظذيمؼشؿلمطلمععطقاتم-مبعـاهماٌعروف-ػـامرأسماٌالمبوصػةمأحدمسـاصرماالغؿاجموعؽوغاتهم

راتماجملؿؿعم،موؼعؽسمربؿوؼاتموعؽوغاتمأبعادماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،موػومبفذاماٌػفوممؼؼلممإظيمػبلةموعؼد

مأغواعموػيم:

موؼؼصدمبهمرأسماٌالماٌاديمأوماظـؼدي.مFinancial Capitalرأسماٌالماٌاديم .1

Naturalرأسماٌالماظطؾقعيم .2 Capitalوؼعينماٌواردماظطؾقعقةمواظـظمماظؾقؽقةم.م

م .3 مرأس ماالغؿاجي ماظلؾعممProduced Capitalاٌال مإغؿاج مسؾي ماظؼادرة ماٌادؼة ماألصول وؼشؿل

واًدعاتم.

م .4 ماظؾشري مأومHuman Capitalرأسماٌال ماٌوروثة مدواء مظألصراد ماظؼدراتماالغؿاجقة مبه وؼؼصد

اٌؽؿلؾةم.

م .5 ماالجؿؿاسي مضمSocial Capitalرأسماٌال مبؽل ماظلائدة ماالجؿؿاسقة ماظـؼاصة موساداتفاموؼشؿل قؿفا

وتؼاظقدػام.

ماٌالم مبرأس ماالػؿؿام مضرورة ماظؿـؿقة مسـاصر مإظي متصـف مبؽوغفا ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة موصف وميؽن

ماظواسيمباظؿـازلمسنمبعضمرؿوحاتفممعنمأجلماألجقالم االجؿؿاسيماظذيمؼعينمبأغهمادؿعدادماألصرادمظالظؿزام

قؽةمتروغؿالغدمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةمبأغفام"اظؿـؿقةماظيتمتغطيمظذظكمؼعؿربمتعرؼفمػموباإلضاصة.م(46)اياظقةمواٌؼؾؾة

ماظرؤؼةم مػذه مخالل موعن ماحؿقاجاتفا" متغطقة مسؾي ماٌلؿؼؾؾقة ماألجقال مبؼدرة ماإلضرار مدون احؿقاجاتماياضر

مظألجقالم مدؾقؿًا مؼؾؼي مأن مميؽن ماالجؿؿاسي مرأسماٌال مزبزون مأن ماألوظي مغظرتنيمزبؿؾػؿنيم: مسؾي سبصل

احملاصظةم:مطؾبماؼؼافمعبقعماألغشطةماظيتمتلؿـزفماٌواردمشريماٌؿفددةم.مأعاماظـظرةماظـاغقةماظؼادعةم،موؼؿ

سؾيماعباظيمرأسماٌالماظطؾقعيمواٌصـعم،مصادؿغاللمرأسماٌالماظطؾقعيمعربرمراٌامأنمػـاكمادؿـؿارمؼبماظؾدائلم

م.(47)اظطؾقعقةمأوماظصـاسقةمبشؽلمضباصظمسؾيماٌكزون
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أسماٌالماالجؿؿاسيمإالمعنمخاللماظؿكطقطمظؾـاءموتـؿقةماالغلانمؼبماجملؿؿعم،موالمميؽنمتـؿقةمر

وتدسقمموتؼوؼةماظؾـاءماظػوضيموعامؼؿضؿـهمعنمسؼائدموصؾلػاتموضواغنيم،موتدسقممػوؼةموثؼاصةماجملؿؿعم،موتوصريم

ؿقيتمخاصةماظؾقثمذؾؽةمصاسؾةمظألعنماالجؿؿاسيممعنمخاللماظؿكطقطماهلادفمظؾؾـاءمظؿغقريموهدؼثماظؾـاءماظ

م.(48)اظعؾؿيمواظؿؽـوظوجقامواٌراصقمواًدعاتماالجؿؿاسقةمواظصقةمواظؿعؾقم

وباظـلؾةمظؾؿـؿقةماظرؼػقةماٌلؿداعةماظؼريماظيتمهلامرأسمعالماجؿؿاسيمأطربمتشفدمتودعًامؼبمادؿكدامم

ٌالماالجؿؿاسيمػـامبإسؿؾارهماالئؿؿانمواٌواردماظؽقؿقائقةماظزراسقةم،موتؿعاونمؼبمبـاءماظطرقم،موؼلؿكدممرأسما

آظقةمظؾذؼنمؼعفزونمظؾوصولمإظيمبدائلمتلؿـدمظؾلوقم،موػـامتؽؿنمأػؿقةمإغشاءمذؾؽاتمجدؼدةمسـدعامتؿدػورم

متؽـقفم.(49)اظشؾؽاتماظؼدمية مإظي متؽـقفماٌواد متؽـوظوجقا معن ماظؿقول معن مصالبد ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة وظؿقؼقق

مؼعينماظؿقو ماٌعؾوعاتموػذا لمعنماالسؿؿادمسؾيمرأسماٌالماالغؿاجيمإظيماالسؿؿادمسؾيمرأسماٌالمتؽـوظوجقا

موودائلمتعؿلمسؾيم ممتماالغؿاجمبطرق مإذا مأنمهدثمصؼط ماٌلؿداعةمميؽن ماظؿـؿقة موباظؿاظيمصإن االجؿؿاسيم،

ؿـؾةمصقاغةموزؼادةمزبزونمرأسماٌالمبأغواسهماًؿلةماظلابؼةم،موسؾقهمصإنماظعؿؾقاتماالضؿصادؼةماألدادقةماٌ

م.(50)ؼبماالغؿاجمواظؿوزؼعمواالدؿفالكمالبدمأنمؼضافمإظقفامسؿؾقةمرابعةمػيمصقاغةماٌوارد

مأن ماالجؿؿاسيمند مبرأسماٌال مسالضؿفا مؼب ماٌلؿداعة ماظرؼػقة ماظؿـؿقة مصإن ماظدرادة معلؿوي موسؾي

ماتم)رأسماٌالماظؾشري(اجملؿؿعاتماظرؼػقةمهظىمباألرضم)رأسماٌالماظطؾقعي(مظؽـفامسادةمعامتػؿؼدمإظبماٌفار

واٌـظؿاتم)رأسماٌالماالجؿؿاسي(ماظيتمتؼوممبؿقوؼلماٌواردماظطؾقعقةمإظبمأصولمعادؼةموهؿيمػذهماألصولمعنم،

جلمأأسماٌالماالجؿؿاسيمؼعدمساعالمعؤثراموصعاالمألغهمؼؤثرمؼبمضدرةمدؽانماظرؼفمسؾىماظؿـظقممعنمصراظؿدػور.م

اتمسؾىماظرتابطمواظؿفؿعمظطرحمضضاؼاػمموػؿوعفمماٌشرتطةمواظيتمسادةمعامهؼققماظؿـؿقةمصفومؼلاسدماجملؿوس

نمرأسماٌالماالجؿؿاسيمؼلاسدماجملؿؿعاتماظرؼػقةمأوالمذكم.متؽونمطلمعنماظدوظةمواظؼطاعماًاصمررصًامصقفا

م.عنمخاللمضقامماجملؿوساتمباظؿعؾريمسنمعصايفامورصعمضضاؼاػممواظدصاعمسنمأغػلفم

أنمؼؿقؼقماإلصالحموهؼقماظؿـؿقةماٌلؿداعةمأػداصفامؼبمشقابمرأسماٌالماالجؿؿاسيموأخريًامالمميؽنم

ماظعالضاتماٌؿؾادظةم،موؼعززم حقثمالمميؽنمأنمتؿقؼقماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبمشقابمغلقمضقؿيموأخالضيمؼدسم

ماظػاسؾةم موصرصماظؿؿؽنيمواٌشارطة مواٌلاواة موتػعقلماظعداظة ماظواجبمتواصرػا ماظـؼة ماًقاراتمعلاحة ،موتعدد

مسؿؾقاتموعؤدلاتم مؼب ماظـؼة موتؼوؼة مواًدعاتم، ماظلؾع متؾادل موتلفقل م، مدميوضراري مذبؿؿع واظػرصمؼب

م.(51)اظؿؾادلم،مواٌوارـةموعواجفةماٌشؽالت

م
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مرابعًام:ماظدراداتماظلابؼةم

وؼبمماٌقةم:دراداتمساظعالضةمبنيماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماٌلؿداعةم،معـفامتـاوظتمبعضماظدراداتم

ماالرارمغػذتمدرادةمطـدؼةمبعـوانم تـاوظتماظدرادةمهؼققمم(2005)أعنماغلاغيمعلؿدامموتـؿقةمعـصػة،مػذا

مؼبماظؼرنم مبؽـدا مواٌـصػة ماٌلؿداعة مسؾيمم21األعنماالغلاغيمعنمخاللماظؿـؿقة مأدادقة مبصورة ،واظذيمؼعؿؿد

وتوصؾتماظدرادةمإظيمضرورةماظعؿلمسؾيمهؼققمأػدافماظلقادةماًارجقةمواظلالمماظدوظيمواظؿفارةماظعاٌقةم،

ماالظؿزاممباظعؿلمبشؽلموثققمععم اظؿـؿقةمظألظػقةمطشرطمأداديمظضؿانماألعنماالغلاغيم،مباإلضاصةمإظيمضرورة

م.وأخريام مظألظػقة ماألػدافماالمنائقة مظؿقؼقق ماٌدغي ماًاصمواجملؿؿع حؽوعاتماٌؼارعاتمواظؾؾدؼاتمواظؼطاع

م.(52)بأنمتؾبدخلمايؽوعةماظؽـدؼةمتشرؼعاتموتضعمتعرؼفمواضحمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةأوصتماظدرادةم

مضاممطلمعنم بدرادةممSeyed Esmaeil Asgharpour;ممBehrouz Ajdariاؼضًا

ماٌلؿداعة) ماظؿـؿقة مسؾي مباظؿأطقد م، مواظؿـؿقة ماإلغلاغي مماألعن موم2011، ماظعالضةممتدع( مععرصة مإظي اظدرادة

ظؾشريمواظؿـؿقةماٌلؿداعةم،مصفؿامعرتؾطؿانمبطرؼؼةمععقـةمظؿقؼققماهلدفماظـفائيمظؾؿـؿقةماٌؿؾادظةمبنيماألعنما

وػوماألعنماظؾشريم،موخؾقماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبمعـطؼةمشربمآدقام)إؼرانموباطلؿانمومأصغاغلؿانموراجقؽلؿان(.م

موا ماإلغلاغي ماألعن متطوؼر مؼب ماظـفائي ماهلدف مهؼقق مؼب ماظرئقلقة ماظػؽرة ماظشرقموتلؿـد مؼب ماٌلؿداعة ظؿـؿقة

األودط،موتوصريماًؾػقةمظالسرتافماظعؿققمواظؾـقةماظؿقؿقةمواظػؾلػقةمؼبمصفممعػاػقمماألعنماإلغلاغيمواظذيمؼـؿجم

أعامسنمعـفجماظدرادةمصؼدمادؿـدتمسؾيماظوثائقماٌؽؿؾقةماٌرتؾطةمباًصائصماظؿارطبقةممسـهماظؿـؿقةماٌلؿداعة.

مسنمغؿائجماٌؼارن،مواٌـفجماالدؿـؿاجيمو م،أعا مواالضؿصادؼةممصؿوصؾتمإظيمأػؿقةاظدرادة ماالجؿؿاسقة ايواجز

عقزتمغؼاطماظؼوةمواظضعفمظؿطوؼرماألعنماالغلاغيمظؿقؼققمعراحلمطذظكمظؿطوؼرماألعنماالغلاغيمؼبماٌـطؼةم،مو

م.(53)أسؾيمؼبماظؿـؿقةموػيماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبمدولماظعاملماظـاظثمخاصةماؼران

م مبقـؿا مدرادة مCiegisمRemigijusاػؿؿت ;Linas Kliucininkasم ;Jolita 

Ramanauskieneػدصتمػذهماظدرادةمو(مم2011تؼققمماظدوظةموتوجفاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبمظقؿواغقام،م)بتم

اٌـففقةمماظيتماتؾعؿفامإظيممتؼدؼممإرارمعـففيمواظؿطؾققماظعؿؾيمظؿؼققمماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبمظقؿواغقا.مأعامسنم

اظدرادةمصؼدممتمإجراءمتؼققممسنمررؼقماذؿؼاقماٌؤذراتماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمواظؾقؽقةماٌرطؾةمواىؿعمبقـفؿام

ؼبمعؤذرماظؿـؿقةماٌؿؽاعؾةمواٌلؿداعة.مطلمعؤذرمعرطبمعنمسددمعنماٌؤذراتماٌكؿارة،مواظيتمطاغتمضرورؼةم

ماظعؼدماٌاضي.مععماألخذمؼبماالسؿؾارمأنماظؿـؿقةماٌلؿداعةمػيماظؿـؿقةمؼبماتلاق،ظؿؼققمماظؿـؿقةمؼبماظؾالدمخاللم

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ciegis%2C+R
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kliucininkas%2C+L
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ramanauskiene%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ramanauskiene%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ramanauskiene%2C+J
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م مواظؾقؽقة مواالجؿؿاسقة معؿلاوؼةميلابماٌؤذراتماالضؿصادؼة مأوزان مادؿكدم مصؼدم.وضد مسنمغؿائجماظدرادة أعا

وععمذظك،مطاغتممقؽقةتوصؾتماظدرادةمإظيمأنماٌؤذراتماٌرطؾةمتشريمإظبماظـؿوماالضؿصاديماظلرؼعمواظدوظةماظؾ

اظؿـؿقةماظؾقؽقةمواالجؿؿاسقة،مسؾيمأثرمم2008تراجعماضؿصاديمؼبمسامموحدوثماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةمبطقؽةمغلؾقا.م

م موطشف مسن مأن ماظؿقؾقل مغؿائج موتظفر مظقؿواغقا. مؼب ماٌلؿداعة مظؾؿـؿقة مجدؼدة ماألاواػات ػدافمبعض

م.(54)ؼقظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبمظقؿواغقامملمتؿقاادرتاتقفقةمب

سؾدماهللمترطؿاغيمدرادة)اظؿـؿقةماٌلؿداعةمواألعنماالغلاغيمؼبماظعاملمضدممماظدراداتماظعربقةوسؾيمعلؿويم

متفدفمإظيماظؿواصقمواظؿؽاعلمبنيمواظيتمػدصتمإظيم(2006اظعربي،م مبأغفا مسؾيماظؿـؿقةماٌلؿداعة ماظضوء اظؼاء

وؼعينممم.موغظامماجؿؿاسيمم،مومغظامماضؿصاديمم،مظؾؿواردغظاممحقويممم:ماظؾقؽةمواظؿـؿقةمعنمخاللمثالثةمأغظؿةمػي

اظـظامماألولماظؼدرةمسؾىماظؿؽّقفمععماٌؿغّقراتماإلغؿاجقةماظؾقوظوجقةمظؾؿواردمظعؿؾقةماظؿكؾققمواإلغؿاج،مظؿؽوؼنم

ماالدؿكدام مجائرة موظقس معـظؿة مبطرؼؼة ماالضؿصادؼة ماظعداظةمماٌوارد متوصري مصقعين ماالجؿؿاسي ماظـظام مأعا .

ماظؿوازنمممالجؿؿاسقةمىؿقعمصؽاتماجملؿؿع.ا مسؾيمهؼققمععادظة مؼعينماظؼدرة ماالضؿصادي،موػو ماظـظام وأخريًا

واظؼضاءمم،مم:ماظؿقلنماٌلؿؿرمؼبمغوسقةمايقاةمبنيماالدؿفالكمواإلغؿاجمظؿقؼققماظؿـؿقةماٌـشودةماظيتمتفدفمإظب

مم،مومهلنيمإغؿاجقةماظػؼراءمم،مهؼققمعؽادبمظؾفؿقعمواٌشارطةماظعادظةمؼبمم،مسؾيماظػؼرماٌدضعمداخلماجملؿؿع

أعاماألعنممم.مواالغضؾاطمؼبماألداظقبمواظلؾوطقاتمايقاتقةمظؾؿفؿؿعمم،موتؾـّيمأمناطمإغؿاجقةموادؿفالطقةمعلؿقدثة

نمػيماحؿقاجاتمتعربمسمواظوجداغقة.مومماٌادؼةمماإلغلاغيمصقؿفلدمؼبمصونمطراعةماإلغلان،موؼبمتؾؾقةماحؿقاجاته

ماظشاعل ممبػفوعفا ماظؿـؿقة مإرار مضؿن مواالجؿؿاسقةممم،مغػلفا مواظـؼاصقة ماإلغلاغقة ماألبعاد مصقه متؿداخل اظذي

ؿوصؾتمإظيموجودمبعضماظؿقدؼاتموػي:مأزعةماٌشارطةمؼبمأعامسنمغؿائجماظدرادةمصممم.مواالضؿصادؼةمواظلقادقة

ألغهمعنمأولمذروطممأؼةمسؿؾقةمتـؿقةمصعؾقة،اظعاملماظعربي،مباظرتطقزمسؾيمجاغبمإذراكمطلمصؽاتماجملؿؿعمؼبم

ضعفمػقؽاتماجملؿؿعماٌدغي،مصؾاظرشممم.مطذظكهؼققماظؿـؿقةموادؿداعؿفا،معشارطةمأبـاءماجملؿؿعمطاصةمصقفا

عنموجودماظعدؼدمعنماٌؤدلاتماظيتمتؼوممبـشاراتمضّقؿةمؼبمذبالمايػازمسؾىماظؾقؽةموحؼوقماإلغلانموعلائلم

مزب مواضؿصادؼة ممؿؾػة،إاجؿؿاسقة ماٌرطزؼةممأغفاال مػقؿـة ماظؼائؿة. ماظؿقدؼاتمواياجات محفم مدون مزاظت عا

ؿطؾبمصقاشةمادرتاتقفقةمصعاظةمتاظطؾقعةماظرؼعقةمظالضؿصادؼاتماظعربقة،موػيمطذظكمم.وضعفماجملاظسماحملؾقة

وؼعماظدخلموزؼادةمظـؼلماالضؿصادؼاتماظعربقةمعنمرؾقعؿفاماظرؼعقةمإظبماظطؾقعةماإلغؿاجقة،ماظؼائؿةمسؾىمأداسمتـ

اظؼدرةماظؿـاصلقةمؼبماالضؿصادؼاتماظعربقة.أعاماىواغبماألخرىماظيتمصببمأنمتؤخذمؼبماالسؿؾارمصفيماظلقادةم

االضؿصادؼةماظؽؾقةمهلذهماظؾؾدان،ماظيتمتعاغيمضعفماٌلاءظةموضعفماظرضابةموسدممتوّصرمآظقاتمظردممدقاداتم

م.(55)ماضؿصادؼةمدؾقؿة
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مدرادةم م،مسنم)مجربموظقدمسقدوأخريا م(2009األعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةم"اظعراقممنوذجًا

واظيتمتفدفماظدرادةمإظيمغشرماظوسيممبػفومماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةم،موتلؾقطماظضوءمسؾيم

ممحدوثمسؿؾقةماظؿـؿقةمواضعماظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةمؼبماجملؿؿعماظعراضيم.مواظؿعرفمسؾيمأػمماٌعوضاتمأعا

ماظؾشرؼةماٌلؿداعةمؼبماظعراق.

مؼبم ماالضؿصادي مواالصالح ماظؾشرؼة ماظؿـؿقة مسؿؾقة مػـاكمهدؼاتمتواجه مأن مإظي ماظدرادة وتوصؾت

اظعراقمتؿؿـلمؼبم:مسؾيماىاغبماألعينم:مصإدؿؿؾابماألعنمعفممجدامإلتاحةماظػرصماٌالئؿةمإلجراءاتماالصالحم

م:مػامؼبماظطؾقعيمؼبمتأػقلماالضؿصادماظورينم،مواظعؽسمصققح.مأعامباظـلؾةمظؾؾطاظةاالضؿصاديمظؽيمتأخذمعدا

مؼبم موادعة مذرائح مسؾي مدؾؾقة مآثار معن مترتطه ممبا ماظعراق، مؼب ماظؾشرؼة ماظؿـؿقة مظرباعج ماٌعوق ماظؿقدي صؿعد

ءماالضؿصاديم.موعنماجملؿؿع،موصشلمبراعجماظؿـؿقةمؼبماظعـاؼةمباىاغبماالجؿؿاسيمباظؼدرماٌـادبموتراجعماألدا

%(مودؿظلمعرتػعةمؼبماٌلؿؼؾلمغؿقفةمالرتػاعمععدلماظـؿوماظلؽاغي،موأثرهم60غاحقةماظػؼرم:صوصؾتمغلؾؿهمإظيم)

مؼواجهم ماالغلاغي ماألعن مأن مإظي ماظدرادة متوصؾت م.طذظك ماظعاعؾة ماظؼوي موسرض ماإلساظة مععدالت مزؼاده سؾي

متؿؿـلمؼبماٌوتماظعـقفمو مواألرػالمهدؼاتموتفدؼداتمعؾاذرة ماظعـقػةمطؼؿلماظـلاء ماىرائم اظؿعوؼقموضقاؼا

مصقؿضؿنم معؾاذر مشري ماظؿفدؼد م.أعا ماالغلان محؼوق مواغؿفاك ماىؿاسقة مواالبادة مواالرػاب ماىـلي واالسؿداء

ايرعانمواألعراضمواألوبؽةمواظؽوارثماظطؾقعقةمواظؽوارثماظيتمعنمصـعماالغلانموتؾطئمسؿؾقةماظؿـؿقةم،مواظـؿوم

م.(56)وسدمماظؿؽاصؤموزؼادةمأومغؼصماظـؿوماظلؽاغيمواظػؼرموػفرةماظلؽانموتدعريماظؾقؽةاظػرديم

وعنمخاللماظعرضماظلابقمظؾدراداتماظلابؼةمؼؿؾنيموجودمرباوالتمجادةمظدرادةماألعنماالغلاغيم

سؿؾارمسـدمواظؿـؿقةماٌلؿداعة،مطؿامتوضحمظـامػذهماظدراداتمأنمػـاكمعؿغرياتموأبعادمطـريةمؼؿعنيمأخذػامؼبماال

موعـفام:مبصورةمعؿؽاعؾةدرادةماألعنماالغلاغيمودورهمؼبماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبماجملؿؿعماٌصريم

 وجودمارتؾاطماصبابيمبنيماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماٌلؿداعةم،مصؼوةماألعنماالغلاغيمؼؤديمإظيمتوصريم

اٌـاخماٌالئممإلحداثمتـؿقةمعلؿداعةم.

 ؿوعماٌؤذراتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمواظؾقؽقة.أنماظؿـؿقةماٌلؿداعةمػيمذب

 ا.أولمذروطمهؼققماظؿـؿقةموادؿداعؿفمػوؿـؿقةماظسؿؾقةمأنماٌشارطةماظػعاظةمظؾؿوارـنيمؼبم

 مزاظتمدونمحفمماظؿقدؼاتماالجؿؿاسقةم اظؿأطقدمسؾيمأػؿقةمتػعقلمدورماجملؿؿعماٌدغيم،مصفيمعا

واظؾقؽقةمواالضؿصادؼةم.

ماظدراد مأزفرت م.مطؿا ماالعـقة مواظؿقدؼات مواظؾطاظة ماظػؼر معـل ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة متعوق مهدؼات موجود ات

م.باإلضاصةمإظيماظؿقدؼاتماٌؾاذرةموشريماٌؾاذرةماظيتمتواجهماألعنماالغلاغي
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م

مخاعلًا:ماألعنماإلغلاغي

مضضاؼاماألعنماإلغلاغيم-1

متؿقددمضضاؼاماألعنماإلغلاغيمؼبمدؾعمصؽاتموػيم:

ميم:موؼؿعؾقمبؼضاؼاماظؾطاظةم،مواألعنمواألعانماظوزقػيم،مواظػؼرم،موسؿاظةماألرػالم.األعنماالضؿصاد .1

األعنماظغذائيم:موؼؿؿـلمؼبمحقماألصرادمؼبمايصولمسؾيماظطعاممواظدواءمواألعانماظؽاؼبم. .2

األعنماظؾقؽيم:موؼـصرفمإظيمضضاؼاماىػافم،موتؾوثماٌاءم،مواهلواءمواألرض. .3

م .4 موؼؿعاعل ماظشكصيم: مادؿكدامماألعن مودوء ماظعـفمداخلماجملؿؿعاتم، مزاػرة ماغؿشار ععمضضاؼا

األرػالم،موضضاؼاماظـوعمواظؽراعةماإلغلاغقةم،مواغؿشارماٌكدراتم.

م،موطذظكمعديماتاحةم .5 ماألصراد موحقاة مظصقة ماألعراضماٌفددة مهدؼاته مأبرز األعنماظصقيم:موعن

اظرساؼةماظصققةمظألصرادم.

م .6 م: مواظـؼاؼب ماجملؿؿعي ماظـظامماألعن موعراساة م، مواجملؿؿعقة ماظـؼاصقة ماظؼقم مسؾي مايػاز مؼب وؼؿؿـل

اظؼقؿيمواألعنماجملؿؿعيم.

األعنماظلقاديم:موتعدماظصراساتماظداخؾقةمدواءمادؿكدمماظعـفمصقفامأممالمعنمأبرزمعصادرمتفدؼدم .7

.(57)األعنماظلقاديم،مطؿامؼشؿلمحقموحرؼةماألصرادمؼبماظؿعؾريمسنمعطاظؾفم

مؼققماألعنماإلغلاغيمآظقاتمهم-2

م مايؿاؼة مػم مرئقلؿني مآظقؿني مسرب ماالغلاغي ماألعن واظؿؿؽنيممPtotedtionؼؿقؼق

emprowermenمم

م: ماظؿفدؼداتماظيتمهقطممايؿاؼة مٌواجفة معلؾق مبشؽل موؼعؿل موضائي مرابع مذو ماإلغلاغي األعن

ماال مواألسؿال م، ماظعـقػة مواظصراسات م، ماظعاٌقة ماٌاظقة مطاألزعات معلؿوؼاتمباألصراد مواألعراضمواسبدار رػابقة

اًدعاتماألدادقةم،موػومعامؼؿطؾبموضعمععاؼريموإغشاءمعؤدلاتمظؾؿصديمألوجهماغعدامماألعنمبطرؼؼةمذاعؾةم

ووضائقةمالمتؼؿصرمسؾيمردودماألصعالمواهماظؿفدؼداتم،مبلمتعؿلمبشؽلموضائيموتؽشفمثغراتماظؾـقةماألدادقةم

مظؾقؿاؼةم.
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األصرادماظؼدرةمسؾيماظؿصرفمواظؿكطقطمدواءمظصايفممأممظصاحلمبؼقةمأصرادمأيماطلابمماظؿؿؽنيم:

اجملؿؿعم،موجعؾفممميؿؾؽونمضدرةماٌطاظؾةمباحرتاممحؼوضفمموحرؼاتفممواظؿصديمظؾؽـريمعنماٌشؽالتمواصبادم

مايؾولمهلام،ماألعرماظذيمؼؿطؾبماظـفوضمبؽلمعامعنمذأغهمتعزؼزمػذهماظؼدراتم.

واألصرادماٌؿؽـونمضادرونمسؾيم،مبطؿانم،مصايؿاؼةمتػلحماجملالمإلسؿالماظؿؿؽنيموطؾؿاماآلظقؿنيمعرتا

م.(58)وـبماٌكاررمواٌطاظؾةمبؿقلنيمآظقاتمايؿاؼة

م

مداددًا:اظؿـؿقةماٌلؿداعةم

معؾادئماظؿـؿقةماٌلؿداعة-1

درتاتقفقؿفامتؼومماظؿـؿقةماٌلؿداعةمسؾيمذبؿوسةمعؾادئمتشؽلماظرطائزماظيتمتلؿـدمإظقفامؼبمهؼققما

ماهلادصةموتـؿقةمرصاهماألجقالمدونمأنممتسمضدرةماألجقالماظؼادعةم،موتؿؿـلمأػممػذهماٌؾادئمؼبم:

معؾدأماالحؿقاطمم-1

تطورماظؼاغونماظدوظيمظؾؾقؽةمعـذماظلؾعقـاتمتطورًامعؾقوزًامظقلاؼرمزبؿؾفماألخطارماىدؼدةم،مصؾعدعام

مؼؿكذمسادةمؼبمحاالتماالدؿع دخلمعرحؾةمجدؼدةمإذمأصؾحمضاغوغًام،مفالمٌواجفةماظؽوارثمطانمذبردمضاغوغًا

وؼبمػذاماظلقاقمزفرمعؾدأمايقطةمواظذيممبوجؾهمصببممعوجفًامأؼضًامسبوماٌلؿؼؾلمؼبمإرارماظؿـؿقةماٌلؿداعة.

سؾيماظدولمادباذماظؿدابريماظالزعةمالدؿدراكمتدػورماظؾقؽة،محيتمؼبمحاظةمشقابماظقؼنيماظعؾؿيماظؼارعمحولم

ماالحؿقاطمإظيمعـعموضوسهمأومهددماآل م،مصاظضررماظذيمؼلعيمعؾدأ ثارماظـاعبةمسنماألغشطةماٌزععماظؼقاممبفا

آثارهموغؿائفهمسؾيماظؾقؽةمإذامعاموضعم،مأيمأنمؼؽونمػـاكمسدممؼؼنيمسؾؿيمصقؿامؼؿعؾقممباػقةماظضرر.مصؿؾدأم

مأومجز مظؾؿعطقاتمايقطةمؼؿصفممبقزةماظؿلؾققمواظؿوضعم،موػومبذظكمعوجهمطؾقًا ئقًامسبوماٌلؿؼؾلم،موادؿـادًا

م.(59)اظعؾؿقةماياظقةمصببماظعؿلمضؾلمايصولمسؾيمأيمدظقلمالحؿؿالماظضرر

معؾدأماظعداظةم-2

محقثماٌؽاغةم معن ماجملؿؿع مؼب معؿوازغة ماظـاسمسؾيمحؼوق محصول مإعؽاغقة مإظي ماظعداظة معؾدأ ؼشري

مسؿؾقةماظؿـؿقةمعنمخاللماظلعيمإظيماطؿشافمعؼوعاتمواظـروةم،مواظؿؿؿعمحبصةمعؿوازغةمواٌشارطةماٌـصػةمؼب

ماظؾقثمسنم اظؿـؿقةم.موظؼدمأطدمذظكماظعاملم"جونمروظز"مبـظرؼؿهماٌعروصةمحولماظعداظةم،مصفومالمؼؤعنممبؾدأ

اظػائدةماظشكصقةمطؿؾدأمظؿـظقمماجملؿؿعم،مصفومؼؤعنممبؾدأماصبادمتوازنمعالئممبنيمرؾؾاتماٌـاصلةمسؾيمثرواتم

إذمظقسمعنماٌعؼولمأنمتؽونمحصةماظؾعضمأضلمظؽيمؼعقشماآلخرونمبرصاػقةموتؤخذمحؼوضفممؼبماظـروةمماظؾالدم،

ماظورـقةموتضافمإظيمحؼوقمشريػمم.
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معؾدأماظؿؿؽنيمم-3

ؼعدمعػفومماظؿؿؽنيمعنماٌػاػقمماظرئقلقةمؼبمتأطقدمعؼوعاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،موتعينمطؾؿةماظؿؿؽنيم

مؼب مؼؽوغوا ماظـاسمصببمأن محقاتفمممأن ماظؼراراتمواآلظقاتماظيتمتواجه مؼب ماظؽاعؾة ماٌشارطة مهلم مؼؿقح وضع

وعصريػمم،موػذهمصببمأنمالمتصاغمؼبمشقابفممودونمأنمؼؿؿؽـوامعنماظؿعؾريمسنمحاجاتفمموعشاطؾفمماظػعؾقةم

م. موصؿحمذباالتمسؿلممورؿوحاتفم معصريػم متوجقه مؼب مخقاراتمأودع مإظي ماظوصول مهلم متؿقح ماٌشارطة وػذه

موظقسمعنماالغصافمأنمتؿكذمضراراتماضؿصادؼةمج معؿواضعةم. دؼدةم،موايصولمسؾيمودائلماغؿاجموسؿلموظو

واجؿؿاسقةموبقؽقةمدونممساعموجفةمغظرمعبقعماٌعـقنيموعشارطؿفممؼبمصقاشؿفامظؽيمتراسيمعصايفممايقوؼةم

ماظلقادقةم،موتؼوؼةما ماٌشارطةمؼبمايقاة مزفرتماياجةمإظيمضرورة موعنمػـا هلقؽاتماٌفـقةمواٌدغقةمظؽيم.

مؼؽونمظؾفؿقعمصوتمؼبمعـاضشةماظؼضاؼاماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمواظلقادقةمورباوظةماظؿأثريمؼبمادباذماظؼراراتم.

معؾدأماظؿؼاربماالجؿؿاسيمم-4

ؼرتؽزمتطؾققمػذاماٌؾدأمسؾيمتـؿقةماٌواردماظؾشرؼةمواظؼضاءمسؾيماظؾطاظةموسدممتفؿقشمصؽاتموادعةم

ماىاغبممتـحمعنماجمل م،موؼبمػذا ماإلدارة موحلن ماٌلاءظة موتـؾقتمعؾدأ م، ماظؿؿؽنيمواٌشارطة موتطور ؿؿعات،

ماىفودم مطاصة مأن ماظؿـؿقة مواربماظغربمؼبمذبال محقثمتؤطد ماظؾشري( متأعنيم)اظرأمسال مؼب مأوظوؼة ظؾؿـؿقة

ؿيمواظؿطؾقؼيم،معبقعفامتعدمعنماظؾشرؼةماٌؿوجهمسبومتـظقمماالغؿاجمواظعالضاتماالجؿؿاسقةموسبوماالبؿؽارماظعؾ

مباٌواردمماظعـاصرماظيتمتزؼدمععدالتماظدخلماظؼوعيم. وؼؤطدم"دؿقػانمديمصقؾدر"مأنماظؽـريمعنماظدولماظػؼرية

مسؾيم ماٌفاراتماظؿؼـقة متراطم مصإن موػؽذا م، ماٌفاراتماظؾشرؼة مبشؽلمعؽـفمؼب متلؿـؿر ماخؿارتمأن اظطؾقعقة

موتلرؼعمععدالتماظـؿوماالضؿصاديم،مععماظؿأطقدمسؾيمأػؿقةماظصعقدماظػرديمعفممظؿؽوؼنم)اظرأمس الماظؾشري(

ادؿؼاعةممنطماظعالضاتمبنيماألذكاصمؼبماجملؿؿعمطعـصرمأداسمؼبمتؽوؼنماظرأمسالماجملؿؿعيماظذيمؼؤديمإظيم

مؼبمذبريماظؿـؿقةماظؾشرؼةم.ممبتراطمماٌفاراتماظػردؼةماظيتمتص

ممػدصًامأدادقًامؼؤديمإظيمعؼاربةمآظقاتماظؿـؿقةمعنمعـظورموظؼدمأصؾحمعوضوعماظؼضاءمسؾيماظػؼرماظقو

موسدمم مبفا مصببماالسؿـاء مبشرؼة مثروة مصاإلغلان م، ماظذاتي مواظؿداسم ماالدؿؿرار مؼب ماظـؿو مضابؾقة مؼطور م، جدؼد

حماػؿاهلام.موظؽلماغلانماعؽاغقةمذاتقةمظؾؿشارطةمؼبمدورةماالغؿاجم،موؼبماظعالضاتماجملؿؿعقةماٌػقدةمذرطمأنمتػؿ

م.(60)رةماظؿؼـقةاأعاعهماًقاراتم،مأيمالمؼعقشمؼبمحرعانمعنماٌلاػؿةمؼبمساملماالغؿاجمواٌعرصةمواٌف
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ماٌشارطةماظشعؾقةمم-5

معنم مضراراتمعباسقة مؼبمادباذ ممبشارطةمعبقعماىفاتمذاتماظعالضة مؼؼر معقـاق ماٌلؿداعة اظؿـؿقة

وضعماظلقاداتموتـػقذػام،مصاظؿـؿقةماٌلؿداعةمتؾدأمخاللمايوارم،مخاصةمؼبمذبالمدبطقطماظؿـؿقةماٌلؿداعةمو

تـؿقةمماغفأؼبماٌلؿويماٌؽاغيماحملؾي،مأيمعلؿويماظؿفؿعاتماظلؽاغقةمدواءمأطاغتمعدغًامأممضريم.وػذامؼعينم

عنمأدػلمؼؿطؾبمهؼقؼفامبشؽلمصاسلمتوصريمذؽلمعـادبمعنمأذؽالماظالعرطزؼةماظيتممتؽنماهلقؽاتماظرمسقةم

مميؽنم(61)ؾقةمواظلؽانمبشؽلمساممعنماٌشارطةمؼبمخطواتمإسدادموتـػقذموعؿابعةمخططفاواظشعؾقةمواألػ مطؿا .

ماضرتاحاتمبـاء موتؼدؼم م، ماٌشاوراتموايوار معنمخالل ماظؼرار مصـع مؼبمسؿؾقة مبػاسؾقة .ممهظؾؿوارـنيماٌشارطة

رمؼبماىواغبماألدادقةمعنمأمناطمصاظؿـؿقةماٌلؿداعةمتأخذمبعنيماالسؿؾارمعشارطةماٌوارـنيمؼبماًقاراتماظيتمتؤث

م.(62)ايقاة

ماظرتابطمبنيماألبعادماألدادقةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةم-2

مؼؿؿـلمترابطمأبعادماظؿـؿقةماٌلؿداعةماظـالثةمصقؿامبقـفامؼبمعامؼؾيم:

وأنمماظـظامماٌلؿدامماضؿصادؼًامػوماظـظامماظذيمؼؿؿؽنمعنمإغؿاجماظلؾعمواًدعاتمبشؽلمعلؿؿرم،اضؿصادؼًام:م-1

مبنيماظـاتجماظعاممواظدؼنماظعامم،موأنمميـعم ضباصظمسؾيمعلؿويمععنيمضابلمظإلدارةمعنماظؿوازنماالضؿصاديمعا

محدوثماخؿالالتماجؿؿاسقةمغاوةمسنماظلقاداتماالضؿصادؼةم.

م:-2 فماظـظامماٌلؿداممبقؽقًامصببمأنمضباصظمسؾيمضاسدةمثابؿةمعنماٌواردماظطؾقعقةم،موـبماالدؿـزامبقؽقًا

ماظطؾقعقةم ماظؾقؽقة مواألغظؿة م، مايقوي ماظؿـوع مذظكمغباؼة موؼؿضؿن م، ماٌؿفددة موشري ماٌؿفددة مظؾؿوارد اظزائد

ماألخريماظيتمالمتصـفمسادةمطؿواردماضؿصادؼة.

م:-3 ماًدعاتماالجؿؿاسقةماجؿؿاسقًا مواؼصال م، ماظؿوزؼع مؼب ماظعداظة مؼبمهؼقق ماجؿؿاسقًا معلؿدام ماظـظام ؼؽون

م.(63)إظيمربؿاجقفامواٌلاواةمؼبماظـوعماالجؿؿاسيم،مواحملادؾةماظلقادقةمواٌشارطةماظشعؾقةمطاظصقةمواظؿعؾقم

مرطائزماظؿـؿقةماٌلؿداعة-3

متؿقؼقماظؿـؿقةماٌلؿداعةمعنمخاللمتوصرمسددمعنماٌرتؽزاتمأوماظدسائممغوجزػامصقؿامؼؾيم:

ماظرطائزماالجؿؿاسقةمم-1

مخػضمععدلماظـؿوماظلؽاغيمم-أ
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ماظؿـؿق ممنومتعؿل مادؿؼرار مأجل معن معؾؿوس متؼدم مهؼقق مسؾي ماالغلاغقة مأبعادػا مؼب ماٌلؿداعة ة

سنمررؼقمدسممبراعجمتـظمماألدرةمظؿكػقضمععدلماظـؿوماظلؽاغيمظقصلمٌلؿوؼاتهماآلعـةم.موؼؼصدمم.(64)اظلؽان

اظؾقؽةمواعؽاغقاتفام.ممباٌلؿويماآلعنمبقؽقًامأنمضبؼقمععدلماظـؿوماظلؽاغيمحفؿًامدؽاغقًامععؼواًلمؼؿواءممععمضدرات

وػومعرتؽزمادرتاتقفيمؼـؾغيمهؼقؼهمخاصةمؼبماظدولمدرؼعةماظـؿوماظذيمؼفددمصقفامععدلماظـؿومعلؿؼؾلماظؿـؿقةم

م.(65)اٌلؿداعةم

ماالدؿكدامماظؽاعلمظؾؿواردماظؾشرؼةم-ب

ماظ مهلني مررؼق مسن م، مطاعاًل مادؿكداعًا ماظؾشرؼة ماٌوارد مادؿكدام ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة ؿعؾقممتؿضؿن

واًدعاتماظصققةمورباربةماىوعم،مواألػممأنمتصلماًدعاتماألدادقةمإظيماظذؼنمؼعقشونمؼبمصؼرمعطؾقم.م

مباالحؿقاجاتم مأواًل ماظوصاء مظضؿان مدبصقصفا مإسادة مأو ماٌوارد متوجقه مإسادة ماٌلؿداعة متعينماظؿـؿقة مػـا وعن

ةماظصققةماألوظقةم،واٌقاهماظـظقػةم.واظؿـؿقةماٌلؿداعةماظؾشرؼةماألدادقةمعـلمتعؾمماظؼراءةمواظؽؿابة،موتوصريماظرساؼ

مؼبم مواالدؿؿرار م، ماظـؼاؼب ماظؿـوع موغباؼة م، ماالجؿؿاسي مهلنيماظرصاه ماالحؿقاجاتماألدادقة موراء تعينمصقؿا

معنم موشريػم مواظعؾؿاء مواظػـقني ماظصققة ماظرساؼة مؼب مواظعاعؾني ماٌربني مبؿدرؼب ماظؾشري ماٌال مرأس ادؿـؿار

مماظذؼنمتدسومإظقفمماياجةمالدؿؿرارمظؿـؿقة.اٌؿكصصني

ماظصقةمواظؿعؾقمم-ج

مواٌـالمسؾيمذظكمأنم م، ماٌلؿداعة ماألخريمظؾؿـؿقة ماألبعاد معع مضوؼًا متػاساًل ماظؾشرؼة ماظؿـؿقة تؿػاسل

مامؼؽػقفممظؾعؿلم،ووجودمضوةماظعؿلمايلـةماظؿعؾقم،مأعرمؼلاسدمبىقدةمااظلؽانماألصقاءماظذؼنمغاظواماظؿغذؼةم

مسؾيماظؿـؿقةماالضؿصادؼةم،مطذظكمؼلاسدماظؿعؾقممسؾيمزؼادةماظوسيميؿاؼةماظؾقؽة.

ماظؾعدماظـوسيمواظؿـؿقةماٌلؿداعةم-د

تعدماٌرأةماٌدؼرماألولمظؾؿواردمواظؾقؽةمؼبماٌـزلم،مطؿامأغفامأولمعنمؼؼدمماظرساؼةمظألرػالم،موععمذظكم

مظدؼفامصؽـريًامعامتؾؼيمصقؿفاموتعؾقؿفاماإلػؿالماظصارخم عؼارغةمبصقةماظرجالموتعؾقؿفمم.مواٌرأةماألطـرمتعؾقؿًا

صرصمأطربمؼبمايصولمسؾيمودائلمعـعمايؿلم،مطؿامأنمععدالتمخصوبؿفامأضلمؼبماٌؿودطم،موأرػاهلامأطـرم

م.(66)صقةم.موباظؿاظيمصإنماالدؿـؿارمؼبمصقةماٌرأةموتعؾقؿفامؼعودمسؾيماظؼابؾقةمظالدؿداعةممبزاؼامعؿعددة

مجقالماٌؿعاضؾةاأل-ػـ

متـؿقةم مسؿؾقة مأغفا مسؾي مساٌقًا ماٌؿعارفمسؾقه ماظعام ممبػفوعفا ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة مسؿؾقة متصور ميؽن

عؿواصؾةمتؿؿقزمباظشراطةمبنيماألجقالماٌؿعاضؾةمؼبماظـرواتماظطؾقعقةماحملدودةم،مبؽلمأذؽاهلام.مصؾقـؿامؼلعيم
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تماظطؾقعقةمدواءماٌؿاحةمظهمأوماظيتمػيمبصددماالطؿشافماىقلماياضرمإظيماالدؿػادةماظؼصويمعنمطلماظـروا

مصإنمأدؾوبم موبفذا مؼضعمغصبمسقـقهمتوصريماظضؿاغاتمظؾؿوزؼعماظعادلمظؿؾكماظـرواتمسربماألجقالم. ،مبقـؿا

ماالجؿؿاسقةم ماٌغاٍ معن محد مأضصي مظؿقؼقق معـؿظم ماضؿصادي متطور محبرطة ماظؼقام مؼشؿل ماٌلؿداعة اظؿـؿقة

اضرمدونمحرعانماألجقالماظؼادعةمعنمصرصمراثؾةمؼبماٌلؿؼؾلم،مصاهلدفماألداديمعنمتؾينمواالضؿصادؼةمؼبماي

ماالضؿصادؼةم مسؾيماظؿوصلمإظيمتوزؼعمعؿلاويموعـطؼيمٌلؿويمعنماظرصاػقة ماٌؼدرة مػو ماٌلؿداعة دؾلماظؿـؿقة

م.(67)ميؽنمادؿؿرارهمدونمغؼصمأومإجقافمباظعدؼدمعنماألجقالماٌؿعاضؾة

مضؿصادؼةماظرطائزماال-2

ماؼؼافمتؾدؼدماٌواردماظطؾقعقة-أ

م ماٌؾددة معنمعلؿوؼاتماالدؿفالكم مدبػقضاتمعؿواصؾة ماٌلؿداعةمؼبمإجراء ؾؿواردمظتؿؾكصماظؿـؿقة

م.(68)اظطؾقعقة،موذظكمسربمهلنيمعلؿويماظؽػاءةموإحداثمتغقريمجذريمؼبمأدؾوبمايقاة

ماظؿكػقفمعنمحدةماظػؼرمم-ب

ـؿقةماٌلؿداعةم،مصاظػؼراءمالمؼـظرونمظؾؿلؿؼؾلم،موالمؼفؿؿونمحبؿاؼةماظؾقؽةم،مؼعدماظػؼرمسدوًامثاغقًامظؾؿ

ماظػؼراءم مطان موإذا مايقاة. مسؾيمضقد ماظؾؼاء ماألدادقةمجملرد ماٌعقشقة متوصريماحؿقاجاتفم ماألولمػو بلمذاشؾفم

الرتؼاءممبلؿويمععقشةمودقؾةموأداهمظؾؿدػورماظؾقؽيم،مصفممؼبمغػسماظوضتمضقاؼاماإلضرارمباظؾقؽةم.موعنمثممصإنما

م.(69)اظػؼراءمؼبماظدولماظـاعقةمالمؼعؿربمحؿؿقةمأخالضقةمإغلاغقةمصقلبم،مبلمعرتؽزًامضرورؼًامالدؿداعةماظؿـؿقة

موتػشيم ماظؿغذؼة مصلوء معواجفؿه، ماجملؿؿعات مسؾي مؼـؾغي ماظيت ماظؿقدؼات مأسؿق معن ماظػؼر وؼظل

مزلمتدػورمسـاصرماظؾقؽةمطرتاجعمخصوبةماألراضيم،ماألعراضماًطريةمػيماٌظاػرماألدادقةمظهماظيتمتعؿؼتمؼب

واالدؿغاللمشريماٌالئممهلام،مغؼصماٌقاهماظصايةمظؾشربم،متراجعمأدادقاتماٌعقشةماظالئؼةم،مباإلضاصةمإظيم

ماظغذائيم ماألعن متفدد مسواعل مطؾفا مػي مبنيماظـاسم، ماٌوارد متوزؼع محقثمطقػقة معن ماٌـصػة اٌؿارداتمشري

مواالغلا مؼبمواظصقي ماظػؼراء مادعاج مصإن موػؽذا م. معلؾؾاتماظؾؤسمواظعوز متغذؼة مسؾي موتعؿل م، مسام مبشؽل غي

اجملؿؿعمؼعؿربمعنمأدسماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،موذظكمالمؼؿقؼقمإالمباظلعيمإظيماظؼضاءمسؾيمعظاػرماظػؼرمبإذراكم

م،وذظكمبؾعث معنمجفة مباظؾقؽة ماظعـاؼة مؼبمسؿؾقة موعبقعماألصراد مأغػلفم ماظػؼراء ممبكاررممػؤالء اظوسيمظدؼفم

اإلضرارمبفام.موعنمجفةمأخريمإذراطفممؼبمسؿؾقةماإلدارةماٌلؿداعةماحملؾقةمبطرقمأطـرماغؿاجقةموأضلمإػدارًامعنم

خاللمإدارةمعصادرماٌقاهمظؿقؼققماألعنماظغذائيمواٌائيم،ماسادةماصالحماألراضيماٌؿضررةم،مايػازمسؾيماظؿـوعم

م.(70)اظؾقوظوجي
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أطربماٌفدداتمظألعنماالجؿؿاسيمواالضؿصاديم،مورباوظةمهديماظػؼرمواالضاللمعـهمؼؿؿـلممطذظكمصاظػؼرمػو

مؼبمأعرؼنم:

مدقادةم  موضع مذظك موؼؿطؾب م، ماظعؿل موػو ماظػؼراء مظدي متواصر ماألطـر مظؾؿوارد ماالغؿاجي ماالدؿكدام زؼادة

مظوجقام.ايواصزمواالػؿؿاممباٌؤدلاتماالجؿؿاسقةمواظلقادقةمواظؾـقةماظؿقؿقةمواظؿؽـو

مواظؿغذؼةم  ماألدرة موتـظقم ماظصققة ماظرساؼة مأػؿفا موعن م، مظؾػؼراء ماألدادقة ماالجؿؿاسقة ماًدعات توصري

مواظؿعؾقمماألداديم.

وػذانماظعـصرانمالمشينمألحدػؿامسنماآلخر،موػـاكمسدةمعؤذراتمظؼقاسماألعنماالجؿؿاسيمواالضؿصاديم

م: معن مواظـروةوتؿؽون موعلؿوؼاتماظدخل ماظصق، ماياظة مواظغذائقة موقة م، مواظـروة ماظدخل موتوزؼع اعؽاغقةم،

.(71)اٌلؿوؼاتماظؿعؾقؿقة،مواظوصولمظؾؿواردم

اٌلاواةميفمتوزؼعماٌوارد-ج

ممتؿؿـل ماظػؼرموهلنيمعلؿوؼاتماٌعقشة مظؾؿكػقفمعنمسبء ماظـاجقة ماظودقؾةمو-اظودقؾة مػذه تعد

دمواٌـؿفاتمواًدعاتمصقؿامبنيمعبقعماألصرادمصرصمايصولمسؾيماٌوارماٌلاواةمؼبؼبمم-شاؼةمؼبمحدمذاتفام

داخلماجملؿؿع.مصاظػرصمشريماٌؿلاوؼةمؼبمايصولمسؾيماظؿعؾقممواًدعاتماالجؿؿاسقةموسؾيماألراضيمواٌواردم

مأعامماظؿـؿقةم،م مػاعًا اظطؾقعقةماألخريموسؾيمحرؼةماالخؿقارموشريمذظكمعنمايؼوقماظلقادقةم،متشؽلمحاجزًا

.(72)اسدمسؾيمتـشقطماظؿـؿقةمواظـؿوماالضؿصاديماظضرورؼنيمظؿقلنيمعلؿوؼاتماٌعقشةصؿؾكماٌلاواةمتل

ماظرطائزماظؾقؽقةم-3

معؿابعةماٌردوداتماظؾقؽةمظؾؿشروساتماإلمنائقة-أم

مصالمم مبنيماظؾقؽةمواظؿـؿقةم. مظضؿانموجودمسالضةمدؾقؿةموعؿوازغة بضؿانموجودمرضابةمبقؽقةمعلؿؿرة

تـؿقةمعلؿداعةمدونمبقؽةمعصاغةم.موباظؿاظيمصإنمتؼققمماٌردودماظؾقؽيمؼعؿربمعرتؽزًامػاعًامظدسمماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،م

ماظؾقؽة.واظؿـؿقةمامأيمخؾلمؼبماظعالضةمبنيمهلحقثمؼعدماٌرآةماظيتمغؽؿشفمعنمخال

ممحاؼةماٌواردماظطؾقعقةم-ب

ماألراضيم مغباؼة مإظي ماظرتبة مغباؼة معن مبدءًا ماظطؾقعقة ماٌوارد مغباؼة مإظي ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة هؿاج

ماحؿقاجاتماظلؽانماآلخذؼنمؼبم ماألمساكمععماظؿودعمؼبماالغؿاجمظؿؾؾقة معصاؼد موإظيمغباؼة مظؾزراسة اٌكصصة

ٌواردماظطؾقعقةماظيتمتعؿؿدمسؾقفاماظزراسةمطػقلمحبدوثمغؼصمؼبماألشذؼةمؼبماٌلؿؼؾلماظؿزاؼد.مصاظػشلمؼبمصقاغةما

م،م مطػاءة مأطـر مادؿكداعًا ماٌقاه مواعدادات مظؾزراسة ماظؼابؾة ماألراضي مادؿكدام ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة متعين موػـا .
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ـبماالدرافمؼبموادؿقداثموتؾينمرارداتموتؽـوظوجقاتمزراسقةمربلـةمتزؼدماحملصولم،موذظكمؼؿطؾبمو

ماظؾشرؼةم مواظؾقرياتموتؾوثماألشذؼة ماألغفار ماظؽقؿقائقةمواٌؾقداتمحيتمالمتؤديمإظيمتدػور ماألمسدة ادؿكدام

واالعداداتماٌائقةم،موػذامؼعينمادؿكدامماظريمادؿكداعًامحذرًام،مواجؿـابممتؾقحماراضيماحملاصقلموتشؾعفام

م.(73)باٌاء

مقؽقةماظلؾقؿةمتعزؼزماألداسماظعؾؿيمظإلدارةماظؾ-ج

ماألخطاءمم متصوؼب مودرسة م، مواظؾشرؼة ماظطؾقعقة ماظؾقؽقة ماٌوارد مادؿكدام محلن مؼؽػل حبقث

واظلؾوطقاتمشريماظؾقؽقةمواصبادمايؾولماظلؾقؿةمهلا،مععمتلكريماظؿػوقماظعؾؿيمواظؿؼينمظصقاغةماظؾقؽة،موادعاجم

ماالغؿا ماظؿؽؾػة محلاب مسؿؾقة مؼب موعـاصعفا ماظؾقؽقة ماٌردودات ماظؾقؽقةمطاصة ماحملادؾة ماسؿؿاد ممبعين مأو جقة

ماىدويم متربز ماحملادؾة مػذه معـل مألن م، ماإلمنائقة ماٌشروسات مجدوي متؼققم مؼب محؿؿي مطأداس االضؿصادؼة

ايؼقؼقةمهلذهماٌشروساتم.موػذامؼعينمضرورةمدعجماالسؿؾاراتماظؾقؽقةمواالضؿصادؼةمؼبمسؿؾقةمصـاسةمأومادباذم

منيم.اظؼرارمؼبمتؽاعلموتـادقمذاعؾ

مخؾقماتصالمبنيماظعؾؿاءماٌؿكصصنيموصـاعماظؼرارمم-د

ظضؾطمصقاشةماظلقاداتماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمعنمعـظورمبقؽيمتـؿويمدؾقمم،موػوماٌـظورماظذيمم

مؼضعمػذهماظلقاداتمؼبمإرارػاماظصققحم،مومبامضبؼقماظؿـؿقةماٌلؿداعةم.

مدسممبراعجماظؿوسقةماظؾقؽقةماظؿـؿوؼةمم-ػـ

سؾؿقةموسؾيمطاصةماٌلؿوؼاتم،مواظلؿاحمظؾؿوارـنيمباٌشارطةماالصبابقةمؼبمسؿؾقةمادباذممسؾيمأدسم

م.(74)اظؼرارمظقؿقؿؾواماٌلؽوظقةمواهمبقؽؿفمماظيتمػيمعرياثماألجقالماظؼادعةم،مورصقدماظؿـؿقةماٌلؿداعة

ماألبعادماظؿؽـوظوجقةم-4

متؽـوظوجقاتمأغظ مإظي ماظؿقول مػـا ماٌلؿداعة ماٌواردموتعينماظؿـؿقة مادؿفالك موتؼؾصمعن فموأطػًا

اظطؾقعقةمإظيمأدغيمحدم.موػـامؼـؾغيمأنمؼؿؿـلماهلدفمعنماظعؿؾقاتماظؿؽـوظوجقةماالضاللمعنماٌؾوثاتمؼبماٌؼامم

م.(75)األولم،مواسادةمتدوؼرماظـػاؼاتمداخؾقًاموعلاغدةماظـظمماظطؾقعقة

ماظؾعدماٌؤدليمم-5

ماظؾعدمؼبماإلداراتمواٌؤدلا تماظعاعةم،موػيمتعؿربماظذراعماظؿـػقذؼةمظؾدوظةمواظيتمسربػامؼؿؿـلمػذا

مصإنمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةمواظرتضيماٌطردمظؾؿفؿؿعاتم،مورصعمعلؿويم ماظؿـؿوؼةم،موعنمثم تطؾقمدقادؿفا

موغوسقةمحقاةماألصرادموتأعنيمحؼوضفمماإلغلاغقةم،موتوصريماظصاحلمالظؿزاعفممبواجؾاتفممواهماجملؿؿعمواظدوظةم،

م.(76)تؿوضفمعبقعًامسؾيمعديمناحمعؤدلاتفاموإدارتفامؼبمأداءموزائػفاموعفؿاتفا

م



 
 

 

2206 

 
 

 29/4/2015    27مماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"ماواػاتاٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

مثاظـًام:معؿطؾؾاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةموععاؼريمتؼققممإنازاتفام

تعؿربماظؿـؿقةماٌلؿداعةمدؾوكمؼفدفمإظيماظؿغقريم،مطؿامأغفامعؾدأمظؾؿدخلمؼرعيمإظيمترضقةمعشروعم

م ماٌدي مسؾي ماظؿفاغس مظؿقؼقق مواالحؿقاجاتمعباسي ماالضؿصادؼة مواظؿـؿقة ماظؾقؽقة ماٌؿطؾؾات مبني اظطوؼل

مالمتؾقثمإالمسؾيماظـفوضمبأحدمزواؼام االجؿؿاسقةم)معـؾثماظؿـؿقةماٌلؿداعة(.مصاألػدافمتؾؼيمجزئقةمألغفا

اظذيمماٌـؾثموػذامالمؼؼودمباظضرورةمإظيماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،موباظؿاظيمصإنماظؿقديماظـظريمواظؿطؾقؼيمايؼقؼي

ماٌعرصةم ماألػدافموبنيمذباالت مػذه مبني مواظدعج ماظؿؽاعل مهؼقق مؼب مؼؽؿن ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة معػفوم ؼطرحه

مهؼققم معؾدأ موؼفدف ماالضؾقؿقة. ماٌلؿوؼات مسؾي ماٌعـقني ماظػاسؾني مطل مرؿوحات مبني موأؼضًا م، مبفا اٌؿعؾؼة

سؾيمتـظقمماألػدافمعنمأجلمترضقةمدقاداتمماظؿؽاعلمأدادًامإظيمتعرؼفمعؿغرياتماظؿفاغسمواظػاسؾنيماظؼادرؼن

م.(77)عؿعددةماظػوائدمواألرباحم.موؼؿؿـلمذظكمصقؿامؼؾي

ماالضؿصادميفمادؿعؿالماٌوارد-1

اظؿـؿقةماجملدؼةمػيمسؿؾقةمهؼققماظؿفاغسمبنيماألػدافماالضؿصادؼةمواظؾقؽقةمعنمأجلماظوصولمإظيم

ماظطوؼ ماٌدي مسؾي ماظطؾقعي مظرأسماٌال معؿعددة مؼبمصعاظقة ماالضؿصاد مػو ماياظة مػذه ماظؿفاغسمؼب موعؿغري م، ل

موعنمأجلم م. مسؾيمتوصريماحؿقاجاتماإلغلان مضادرة مأغشطة ماالضؿصادؼونمذبؿوسة مواظيتمؼراػا ادؿعؿالماٌوارد

هؼققمػذاماٌؿغريمصببمأنمؼؽونمادؿعؿالماٌواردماٌؿفددةمأضلمعنمععدلموددػام.موأنمؼؽونمادؿعؿالماٌواردم

مباٌواردماٌؿفددة.موتؿعددماظطرقماظيتمهؼقماظؿـؿقةماجملدؼةموعـفام:مشريماٌؿفدد ةمأضلمعنمععدلمادؿؾداهلا

مطلم مسؾي ماظؾقؽقة ماظضرؼؾة مودن م، مطاٌاء مظؾؿوارد ماالدؿعؿال موحؼوق ماٌؾؽقة محؼوق مؼب مأحلن مبطرؼؼة اظؿقؽم

م معنمتأثريماألغشطة مايد اظؾشرؼةمسؾيماظؾقؽةمواٌواردماألغشطةماالضؿصادؼةم،مواظعؿلمسؾيموضعمضواغنيمػدصفا

ماظطؾقعقةم.

ماظعداظةماالجؿؿاسقةمم-2

االضؿصادمجزءمالمؼؿفزأمعنماجملؿؿعم،محقثمأنماغؿاجماظـرواتموطقػقةمتوزؼعفامظقلتمإالموجفنيم

مسؾيم ماالجؿؿاسيم.موميؽنمهؼققماظػاسؾقةماالضؿصادؼةمواظعداظةماالجؿؿاسقةمععًا يؼقؼةمواحدةمػيم:ماظؿـظقم

ماالجؿؿاسقةمػيماالغصافم،موؼؽونمسؽسماالسؿ محقثمأنماظعداظة مػدصنيمشريمعؿفاغلنيم. مبأغفؿا ماظلائد ؼاد

اجملؿؿعمعـصفمإذامأدسمسؾيماظـزاػةمؼبمسؿؾقةماظؿوزؼعماظعشوائيمظؾقاالتماالجؿؿاسقةمواظـرواتمؼبماجملؿؿعم

م.

ماظعداظةماظؾقؽقةم-3

عماظواجؾاتموايؼوقماظؾقؽقةمسربماألضاظقمم،مؼؿعؾقمعػفومماظعداظةماظؾقؽقةمبؿقدؼدماالخؿالالتمؼبمتوزؼ

موؼرتؾطمبأداظقبمادباذماظؼراراتماٌؿعؾؼةمبإرارمغوسقةمحقاةماجملؿوساتماالجؿؿاسقةم.
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موأخريًامميؽنمحصرماٌؿطؾؾاتماظعاعةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةمصقؿامؼؾيم:

ماظطؾقعقةمواٌوارماظؼصدميفمادؿفالكماظـرواتمواٌواردماظطؾقعقةم: .1 دماٌؿاحةمؼبماظوضتمحصرماظـروة

ماياضرموتؼدؼرمعامضدمصبدمعنمعواردمعلؿؼؾؾقة.

ماالدؿفالك .2 مترذقد معع ماظؾشرؼة ماالحؿقاجات ماظؼائؿةممدد ماظؾشرؼة ماالحؿقاجات ماظؿعرفمسؾي :

مواٌلؿؼؾؾقةمؼبماٌـطؼةموأوظوؼاتفام.

ميفماجملؿؿع .3 ماظؾشرؼة مباظؿـؿقة ممبماظعـاؼة ماٌعرصة مسؾي مضائم مذبؿؿع مبـاء مسؾي ماظعؿل مؼبمذظكم: ا

موتوزقفم ماٌعؾوعاتم،مودؾلماظؿعؾمم،موتشفقعماالبؿؽار ماظؾشرؼةم،موتوصريماٌعرصةموعصادر اظؿـؿقة

اٌؾؽاتماحملؾقةم.

تؾينمبراعجماضؿصادؼةمعؾـقةمسؾيماٌعرصةم.ماظؿـؿقةماالضؿصادؼةماظرذقدةم: .4

يمتؾؾقةمعؿطؾؾاتمايػازم:ماالػؿؿاممباظؾقؽةماًاصةمواظعاعةموصقاغؿفامباظعؿلمسؾمايػازمسؾيماظؾقؽة .5

سؾقفامسؾيمأداسمعنماٌعرصةم،مععماظدراؼةمبأنمصالحماظؾقؽةماظعاعةمؼؤثرمسؾيماظؾقؽةماًاصةم.

:متورقدمسالضاتماظؿعاونمواظشراطةمؼبماٌعؾوعاتمداخلمماظشراطةميفماظعالضاتماًارجقةمواظداخؾقة .6

.(78)ؾقعةماٌؿشابهاٌـطؼةمواظؿؾادلماٌعرؼبمععماًارجمبداؼةمباٌـارقمذاتماظط

مدابعًام:ماظؿقدؼاتماظيتمتواجهماظؿـؿقةماٌلؿداعة

عنمأػمماظؿقدؼاتماظيتمتواجففاماظؿـؿقةماٌلؿداعةمػيماظؼضاءمسؾىماظػؼر،معنمخاللماظؿشفقعمسؾىم

مألػمم مأعـؾة مؼؾي موصقؿا ماظطؾقعقة. ماٌوارد مسؾى ماالسؿؿاد مؼب ماإلصراط مدون موادؿفالكمعؿوازغة، مإغؿاج مأمناط اتؾاع

مأػدافماظؿـؿقةماٌلؿداعةمعنمخاللمبعضماظؾـودماظيتمعنمذأغفاماظؿأثريمعؾاذرةمؼبماظظروفماٌعقشقةمظؾـاس

اٌقاه:متفدفماالدؿداعةماالضؿصادؼةمصقفامإظبمضؿانمإعدادمطافمعنماٌقاهمورصعمطػاءةمادؿكدامماٌقاهمؼبماظؿـؿقةم

االجؿؿاسقةمإظبمتأعنيمايصولمسؾىماٌقاهمؼبماٌـطؼةمماظزراسقةمواظصـاسقةموايضرؼةمواظرؼػقة.موتفدفماالدؿداعة

ماظػؼرية مظألشؾؾقة ماظصغرية مواظزراسة ماٌـزظي مظالدؿعؿال مايؿاؼةماظؽاصقة مضؿان مإظب ماظؾقؽقة وتفدفماالدؿداعة

ماظؽاصقةمظؾؿؿفؿعاتماٌائقةمواٌقاهماىوصقةموعواردماٌقاهماظعذبةموأغظؿؿفاماإلؼؽوظوجقة

داعةماالضؿصادؼةمصقهمإظبمرصعماإلغؿاجقةماظزراسقةمواإلغؿاجمعنمأجلمهؼققماألعنماظغذائيماظغذاء:متفدفماالدؿ

اإلضؾقؿيمواظؿصدؼري.موتفدفماالدؿداعةماالجؿؿاسقةمإظبمهلنيماإلغؿاجقةموأرباحماظزراسةماظصغريةموضؿنماألعنم
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ػازمسؾىماألراضيمواظغاباتمواٌقاهماظغذائيماٌـزظي.موتفدفماالدؿداعةماظؾقؽقةمإظبمضؿانماالدؿكدامماٌلؿداممواي

وايقاةماظربؼةمواألمساكموعواردماٌقاه

اظصقة:متفدفماالدؿداعةماالضؿصادؼةمصقفامإظبمزؼادةماإلغؿاجقةمعنمخاللماظرساؼةماظصققةمواظوضائقةموهلنيم

موا مواٌقاه موتفدفماالدؿداعةماالجؿؿاسقةمصرضمععاؼريمظؾفواء ظضوضاءميؿاؼةماظصقةمواألعانمؼبمأعاطنماظعؿل.

مايؿاؼةم مإظبمضؿان ماظؾقؽقة موتفدفماالدؿداعة ماظػؼرية. مظألشؾؾقة ماألوظقة ماظصققة ماظرساؼة موضؿان ماظؾشر صقة

اظؽاصقةمظؾؿواردماظؾقوظوجقةمواألغظؿةماإلؼؽوظوجقةمواألغظؿةماظداسؿةمظؾققاة

ماظؽاؼب مإظبمضؿانماإلعداد مصقفا ماالضؿصادؼة ماظؾـاءمماٌأوىمواًدعات:متفدفماالدؿداعة مٌوارد واالدؿعؿالماظؽػؤ

وغظمماٌواصالت.موتفدفماالدؿداعةماالجؿؿاسقةمضؿانمايصولمسؾىماظلؽنماٌـادبمباظلعرماٌـادبمباإلضاصةم

مأوم ماٌلؿدام ماظؾقؽقةمإظبمضؿانماالدؿكدام موتفدفماالدؿداعة ماظػؼرية. إظبماظصرفماظصقيمواٌواصالتمظألشؾؾقة

ظطاضةمواٌواردماٌعدغقةاٌـاظيمظألراضيمواظغاباتموا

اظدخل:متفدفماالدؿداعةماالضؿصادؼةمصقهمإظبمزؼادةماظؽػاءةماالضؿصادؼةمواظـؿوموصرصماظعؿلمؼبماظؼطاعماظرمسي.م

مشريم ماظؼطاع مؼب ماظػؼرية مظألشؾؾقة ماظوزائف موخؾق ماظصغرية ماٌشارؼع مدسم مإظب ماالجؿؿاسقة ماالدؿداعة وتفدف

ظبمضؿانماالدؿعؿالماٌلؿداممظؾؿواردماظطؾقعقةماظضرورؼةمظؾـؿوماالضؿصاديمؼبموتفدفماالدؿداعةماظؾقؽقةمإاظرمسي

ماظؼطاسنيماظعاممواًاصم.

م

مثاعـًام:ماالجراءاتماٌـففقةمظؾدرادةم

ماظدرادةم-1 ماظدرادات:غوع مإظي ماظدرادة معوضعمما،حقثمأغفةاظؿقؾقؾقمةاظوصػقمتـؿؿي ماظظاػرة ؼعربمسن

م م، موطقػقًا مطؿقًا متعؾريًا مؼؿعديمذظكمإظيمهؾقؾفاماظدرادة م،وإمنا موصفماظظاػرة محد مؼؿوضفمسـد واظذيم"ال

مؼبمهلنيم متلفم مادؿـؿاجاتمساعة مإظي مواظوصول متػلريػا مأجل معن ماٌكؿؾػة وطشفماظعالضاتمبنيمأبعادػا

م.(79)اظواضعموتطوؼره"

مؼبملؿكدمتماظيتماظرئقلقةماٌـاػجمأحدمػوومعـفجماٌلحماالجؿؿاسيممعـفجماظدرادةم:

ماٌشؽؾةمسنمعؼــةمععؾوعاتمعبعمررؼقمسنمطؿقًاموتصوؼرػاماٌدرودةماظظاػرةمظوصفماالجؿؿاسقةماظؾقوث

م.باظعقـةماالجؿؿاسيماٌلحمسؾيماالسؿؿادمدقؿمو.(80)اظدضقؼةمظؾدرادةمواخضاسفاموهؾقؾفاموتصـقػفا



 
 

 

2209 

 
 

 29/4/2015    27مماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"ماواػاتاٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

م:أدواتممجعماظؾقاغاتم-2

مماهلدفماظرئقليمظؾدرادةم،مومتمتصؿقممادؿؿارةماالدؿؾقانموصقممتمتصؿقممادؿؿارةمدبدم:االدؿؾقانمادؿؿارةم-أ

مسدةمرباورمرئقلقةمظعلمأػؿفام:

ماحملورماألولم:مسقـةماظدرادةم:ماٌالعحمواًصائص.

ماحملورماظـاغيم:مضضاؼاماألعنماإلغلاغي.

ماحملورماظـاظثم:ماٌؾادئمواظرطائزماألدادقةمظؿقؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعة.

ماظؿـؿقةماٌلؿداعةم:ماٌعوضاتموإجراءاتمهؼققمأعنماغلاغيمعلؿدام.ماحملورماظرابعم:

(معػردةمظؿقدؼدمعديموضوحماالدؽؾةموظؾؿأطدمعنم20وضدممتماجراءمتطؾققمعؾدئيمسؾيمسقـةمضواعفام)

مبعضم مسؾي موسرضفا مهؽقؿفا مررؼق مسن مظألداة ماحملؿوي مصدق معن ماظؿأطد ممت مطؿا مظألداة. ماظظاػري اظصدق

ماٌؿكصص وضدم.دؤالم45مظؿضممأخريمأدؽؾةمإضاصةمومتمبعضفاموحذفماألدؽؾةمبعضمتعدؼلممت،ونياالداتذة

مروسيمسـدمتصؿقمموصقاشةماالدؿؿارةماسؿؾاراتمػاعهممتـلمأػؿفامصقؿامؼؾيم:

 .أنمتؽونمرؾقعةماظلؤالمذاتمأدؾوبمواضحموعؿوازنم

 صؽري.معراساةمضدرةماٌؾقوثنيمسؾيمعؿابعةمأدؽؾةماالدؿؿارةمدونمأنمؼشعروامبؿشؿت

مم-ب ماٌؿعؿؼة: ماظػردؼة ماٌؼابالت مإظي مٌباإلضاصة مطإخؾارؼني ماظؼرؼة مطؾار مبؾعض مبعضماالدؿعاغة ـاضشة

معنم ماىاغبماظؽؿيماظذيممتمايصولمسؾقه مظؿدسقم اٌوضوساتمبفدفمايصولمسؾيمبعضماظؾقاغاتماظؽقػقة

مخاللماالدؿؾقان.

مجماالتماظدرادةم:مم-3

ماىغرايف ماجملال مد: ماظشقخ م،ضرؼة مرباصظةمرشام مضرى مإحدى ماظشؿالمدعقاطوػي مأضصى مؼب متؼع ،

ممشاالرأسماظربضؾاظة مضبدػا م"ح ماظربجىربي ماٌـزظة،سزبة محبرية مضرؼةمموذرضا موجـوبا ماظـقل مغفر شربا

ماًقارة.

م.م2015وحيتمؼـاؼرمم2014غوصؿربمادؿغرضتماظدرادةماٌقداغقةمعنمماجملالماظزعينم:

أجرؼتماظدرادةمسؾيمسقـةمعنماٌوارـنيماٌؼقؿنيمباظؼرؼةم،وضدمروسيمؼبمسقـةماظؾقثمماجملالماظؾشريم:م

متـوعماًصائصمواظلؿاتماألدادقةمطاظرتطقبماظـوسيمواظعؿريم،مواياظةماظؿعؾقؿقةم.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC
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مم-4 م: ماظدرادة مسقـة مضواعفا)حفم مسقـة ماخؿقار مع200مت معػردة م( مدائؿة ماٌؼقؿنيمإضاعة ماظشقخمن بؼرؼة

م.درشام

م

متادعًام:مسرضموهؾقلمغؿائجماظدرادةماٌقداغقةم

م.احملورماألولم:مسقـةماظدرادةم:ماٌالعحمواًصائص

م)ماًصائصماظـوسقةم- م1:ؼؽشفماىدولمرضم ماظذطور مغلؾة مأن ممتـقلماإلغاثم44( مبؾغتمغلؾة مبقـؿا %م،

م%.56

"مبـلؾةمبؾغتم31-21(مأنمأطربمعؿودطمظؾعؿرمؼؼعمؼبماظػؽؿنيمعنم"2لمرضمم)ؼوضحمجدوماًصائصماظعؿرؼةم:

ماظػؽةم"38.5 %م،م21دـة"م20%م،مؼبمحنيمبؾغتمغلؾةماظػؽةم"أضلمعنم24.5"بـلؾةمبؾغتم40-31%متؾقفا

م%16صأطـر"مبـلؾةم41وأضلمصؽةم"

م:م- م)ماًصائصماظؿعؾقؿقة مرضم مجدول معن مظؾقاصؾنيمسؾ3ؼظفر ماألوظي ماٌرتؾة مأن مبـلؾةم( معؿودط يمعؤػل

ماٌؤػلماىاععيمبـلؾةم44 مظألضلمعنماٌؿودطمبـلؾةم29.5%،مؼؾقفا ماظـاظـة %م،موؼبماٌرتؾةم23%م،مواٌرتؾة

مبـلؾةم ماظدراداتماظعؾقا موسيماجملؿؿعم3.5األخرية مومنو ماٌلؿويماظؿعؾقؿيمباظؼرؼة مسؾيمارتػاع موؼدلمػذا .%

ماظرؼػيمبأػؿقةماظؿعؾقمم.

،مؼؾقفامغلؾةم49.5(مأنمشريماٌؿزوجنيمؼبماٌرتؾةماألوظيمبـلؾةم4ؼؽشفمجدولم)مسقة:اًصائصماالجؿؿام-

م%.1.5%،موغلؾةماٌطؾقم49اٌؿزوجنيم

%موؼرجعمذظكمألغهم38.5(متظفرمأسؾيمغلؾةمظػؽةم"مالمؼعؿل"مبـلؾةم5عنمجدولمرضمم)ماًصائصماٌفـقةم:م-

%.موؼبماٌرتؾةم31.5امصؽة"ماظعؿلماير"مبـلؾةمدـة.مؼؾقف20تضممدقداتمرباتمبقوتمأومصؽةماظعؿرمأضلمعنم

%.موجاءمأسؾيمذبالمؼبم12%م،مواٌرتؾةماألخرية"ماظعؿلماًاص"مبـلؾةم18اظـاظـةم"اظعؿلمايؽوعي"مبـلؾةم

اظعؿلمايرمظؾصقدموؼرجعمذظكمإظيمرؾقعةماظؼرؼةمحقثمتؼعمبنيمغفرماظـقلمعنمجفةموحبريةماٌـزظةمعنمجفةم

م ماظعؿلمؼب مؼؾقه مأخريم. ماظصـاسيمخاصة ماظيتماجملال مدعقاط ممبقاصظة مذظكمظوضوسفا ماألثاثموؼرجع صـاسة

متشؿفرمبصـاساتماألثاثمواظصـاساتماٌؽؿؾةمظه.

%.واظؾاضيم84(أنمشاظؾقةمأصرادماظعقـةمتعقشممبـزلمعؾكمذكصيمبـلؾةم6أوضحمجدولمرضمم)اياظةماظلؽـقة:م-

م%م.16ؼعقشممبلؽنماصبارمبـلؾةم
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مؼاماألعنماإلغلاغياحملورماظـاغيم:مضضا

ماالغلاغيم ماألعن مضضاؼا ماإلغلاغيمؼبمدؾعمصؽاتمتؿقد ماألعن مضضاؼا متـاوظتماظدرادةمتؿقدد موضد ،

م:اٌقداغقةمػذهماظؼضاؼام،موزفرتمغؿائففاماالحصائقةمطاظؿاظيم

ماألعنماالضؿصاديم-1

%م،مسؾيمم74قػيمبـلؾةم(م:مأطدمأشؾبمأصرادماظعقـةمبعدممذعورػامباألعانماظوز7األعانماظوزقػيم:مجدول)م-

م%مسؾيمذعورػامباألعانماظوزقػيم.26حنيمأطدتمغلؾةم

(مأدؾابمسدمماظشعورمباألعنماظوزقػيم،وسدمماذؾاعماظدخلماظشفريمالحؿقاجاتماالدرةم8وؼظفرمعنمجدولم)م-

ؼؾقفامم%م.55.4صفاءمؼبماٌرتؾةماألوظيمارتػاعمأدعارماظلؾعماألدادقةممبامالمؼؿـادبمععماظدخلماظشفريمبـلؾةم

ماظقوعقةمبـلؾةم مارتػاعمتؽاظقفماظرساؼةم33.1ؼبماٌرتؾةماظـاغقةمتدغيماظرواتبمعؼارغةمبواضعمايقاة %م.موأخريًا

م%.8.1اظصققةمبـلؾةم

(مصفاءتمايؾولمعرتؾةمطاظؿاظيمؼبماٌرتؾةم9وسنمطقػقةماظؿصرفمؼبمحاظةمسدممطػاؼةماظدخلماظشفريمجدولم)م-

%م.م18.5%م.مؼؾقفامايلماظلؾيبم"المأصعلمذقؽا"مبـلؾةم64االدؿفالطقةمبـلؾةماألوظيماظؿـازلمسنمذراءماظلؾعم

م مبـلؾة ماظغري معن م"االضرتاض" ماظـاظـة ماٌرتؾة مصرصمسؿلم13.5وؼب م"اظؾقثمسن ماالصبابي مايل موأخريًا م. %

م مبـلؾة ماظلؾعم4إضاصقة" مسؾي مباظؿـازل ماالغػاق مترذقد مإظي متؾفأ ماظؾقث مذبؿؿع مشاظؾقة مأن مؼوضح %.وذظك

ماظؽؿاظقةمظؾؿؽقفمععمزروفمايقاةماظصعؾة.

%م84.5(مأنمغلؾةم10أعامسنموجودمغلؾةمبطاظةمعنمسدعفامباظؼرؼةمصاتضحمعنماٌعطقاتماالحصائقةمجدولم)م-

م%موجودمبطاظةمباظؼرؼةم.15.5عنمأصرادماظعقـةمأضرمبوجودمبطاظةمباظؼرؼةم،موغػتمغلؾةم

(مأنمأسؾيمغلؾةمطاغتم"سدممربطمزبرجاتماظؿعؾقمم11دول)موسنمأدؾابماظؾطاظةمؼبماظؼرؼةمطشػتماظدرادةمجم-

%م،م18.9%،مؼؾقفام"رصضماظشؾابماظعؿلمؼبماٌفنمايرصقةمواالغؿاجقة"مبـلؾةم.75.2بلوقماظعؿل"ممبـلؾةم

م%.0.5.9وأخريًام"تػضقلماظشؾابماظعؿلمؼبماظؼطاعمايؽوعي"مبـلؾةم

ماظؾطاظةمجدولم)م- ماظعقـةمبعضمايؾولمذاتماظدالظةمم(12وؼبمإرارمسرضمعؼرتحاتميلمعشؽؾة ررحمأصراد

%(.مؼؾقفامتشفقعماظشؾابمسؾيم38.5وػيمطاظؿاظيم:دسممايؽوعةماظشؾابمإلغشاءمعشروساتمصغريةم،مبـلؾةم)

%(.موؼبماٌرتؾةماظـاظـةمربطمزبرجاتماظؿعؾقممبلوقم32.5بدءمعشروساتمخاصةمبادؿـؿاراتمصغريةم،مبـلؾةم)

%(.8.5ًامتشفقعماظشؾابمسؾيماظعؿلمباظؼطاعماًاص،مبـلؾةم)%(.موأخري20.5اظعؿل،مبـلؾةم)
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مغلؾةم13سؿاظةماألرػالمجدولم)م- مؼريم91(:موتؼر مسؿاظةماألرػالم،مصقؿا ماظعقـةمباغؿشارمزاػرة %معنمأصراد

%مبأغفامشريمعوجودةممبفؿؿعماظدرادة.9غلؾةم

مؼؾيم:احؿلم"اظؿلربمعنم(محددتمأصرادماظعقـةمأدؾابماغؿشارمسؿاظةماألرػالمباظ14وؼبمجدولم)م- ؼرؼةممبا

م ماألوظيمبـلؾة ماٌرتؾة مسؾيمتغطقةم44.5اظؿعؾقم" مربماألدرة مضدرة موسدم ماألدرة مأصراد مسدد م"زؼادة متالػا %م،

%،مواٌرتؾةماظـاظـةم"تدرؼبماظطػلمسؾيماالسؿؿادمسؾيماظـػسمواطلابهمحرصةمجباغبم37.9احؿقاجاتفا"مبـلؾةم

%.17.6اظؿعؾقم"مبـلؾةم

ماظصقياألعنمم-2

(ماتػاقمأصرادماظعقـةمسؾيمأنمصريوسماظؽؾدمعنمأطـرم15األعراضماظشائعة:مأطدتماٌعطقاتماالحصائقةمجدولم)

%مسؾيمأنموجودمعرضماظؽؾيم،موزفرمعرضماظلررانم20%،مسؾيمحنيمأطدم62األعراضماغؿشارًامباظؼرؼةمبـلؾةم

ةمبذطرمعرضماظلؽرمضؿنماألعراضماظشائعةم%.موؼرجعمسدمماػؿؿاممأصرادماظعقـ1%م،مأعاماظلؽرمصؾـلؾة17بـلؾةم

مظؽوغهمأصؾحمزاػرةموعصابمبهمأشؾبماٌوارـنيمإذامعامضورنمباألعراضماألخرىماظيتمبدأتمتـؿشرمعؤخرًا.

%معنمأصرادماظعقـةمسؾيمتزاؼدمععدالتماالصابةمباألعراضمعؼارغةمباٌاضيم،مسؾيم95(مأنم16طشفمجدولم)م-

محظمتزاؼدمععدالتماالصابةمباألعراضمسؿامضؾل.%معنمأصرادماظعقـةمملمتال5حنيمأنم

%م،مثمم64.2(مأدؾابمتزاؼدمععدالتماألعراضمجاءمؼبماظرتتقبماألولمارتػاعمععدلماظؿؾوث17وؼوضحمجدولم)م-

%.11.6%م،موأخريًامضعفماالعؽاغاتماٌادؼة24.2ضعفماظرساؼةماظصققةم

%معنمأصرادماظعقـةمتريم60.5(مأنم18ةمجدولم)وععمتزاؼدمععدالتماألعراضمسؿامضؾلمأطدتماظدرادةماٌقداغقم-

%متريموجودماجراءاتمصققةمعـادؾة.م39.9سدممتواصرماإلجراءاتماظصققةماٌـادؾةمباظؼرؼةم،مو

(:مصؿؿـؾتمؼبموحدةمصققةمتابعةمظوزارةماظصقةم19أعامسنمصورماًدعاتماظصققةممبـطؼةماظؾقثمجدول)م-

عقـةمأطدتمسؾيمموجودمعرطزمخاصمؼضممذبؿوسةمدبصصاتم%معنمأصرادماظ8.9%،مؼؾقفام86واظلؽانمبـلؾةم

%.وعنمخاللماٌؼابؾةماٌؿعؿؼةمععمأحدمطؾارم5.1رؾقةم،مطذظكمؼوجدمسقادةمخريؼةمتابعةمىؿعقةمأػؾقةمبـلؾةم

ماظؽؾويم،م مظعالجمعرضيماظػشل مألػاظيماظؼرؼة ماظذاتقة مباىفود ماًاصممتماغشاؤه ماٌرطز مسؾيمأن مأطد اظؼرؼة

م،مووضاؼةمدقداتماظؼرؼةمعنمعرضمدررانماظـديم،موجاريموفقزمحضؽباغةمظألرػالماظرضع.وعرضيماألورامم
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م)م- مجدول مباظؼرؼة ماًدعاتماظصققة معديمطػاؼة م20وسن مأن مأطدتماٌعطقاتماالحصائقة مأصرادم96( معن %

ةمتؽػيم%معنمأصرادماظعقـةمأنماًدعاتماظصققةمباظؼرؼ4اظعقـةمتريمسدممطػاؼةماًدعاتماظصققةم،مصقؿامؼريم

ماحؿقاجاتماظلؽانمبفام.

(مأنمأشؾبمأصرادماظعقـةمتؤطدمسدمموجودم21أعامسنمتوصرماظؿوسقةماظصققةمأصادتماظدرادةماٌقداغقةمجدولم)م-

م%معنمأصرادماظعقـةمتؤطدمسؾيموجودمتوسقةمصققةمعـادؾة.17.5%،مسؾيمحنيمأنم82.5توسقةمصققةمبـلؾةم

عصادرماظؿوسقةماظصققةممبفؿؿعماظؾقثمتؼوممبفامؼبماٌؼامماألولمم(مأن22وأزفرتماظدرادةماٌقداغقةمجدولم)م-

%،موم20%.مؼؾقفامبعضماىؿعقاتماألػؾقةمبـلؾةم74.3اظوحدةماظصققةماظؿابعةمظوزارةماظصقةمواظلؽانمبـلؾةم

%مؼؼوممبفامأصرادمعفؿؿنيمبؿـؿقةماظوسيماظصقيمداخلماجملؿؿع.7.5

ماألعنماظؾقؽيم-3

(مأطدمأشؾبمأصرادماظعقـةمسؾيمسدمممتؿعم23:عنماحصاءاتماظدرادةماٌقداغقةمجدولم)علؿويماظـظاصةمباظؼرؼةمم-

مسؾيمأنمعلؿويم2.5%،موؼبماٌؼابلمبـلؾةم97.5اظؼرؼةممبلؿويمغظاصةمجقدمبـلؾةم %م،معنماٌؾقوثنيمأطدوا

اظـظاصةمباظؼرؼةمالئق.

مأطدتمغلؾةم24اظؿؾوثماظؾقؽي:جدولم)م- ؾيموجودمعظاػرمظؾؿؾوثماظؾقؽيم%معنمسقـةماظدرادةمس91.5(مأؼضًا

%معنمأصرادماظعقـةمغػتموجودمعظاػرمظؾؿؾوثماظؾقؽي.8.5مبفؿؿعماظدرادةم،مسؾيمحنيم

(:ممتـؾتمأػممعظاػرماظؿؾوثماظؾقؽيممبفؿؿعماظدرادةمصقؿامؼؾيم،أولمعظاػرم25عظاػرماظؿؾوثماظؾقؽيمجدولم)م-

%م23.5%،متؾيمذظكمتراطمماظؼؿاعةمواظـػاؼاتمبـلؾةم50.3اظؿؾوثم"تؾوثمعقاةمغفرماظـقلموحبريةماٌـزظة"مبـلؾةم

،وجاءمؼبماظرتتقبماظـاظثمعـاصػةم"اظؿعديمسؾيمحبريةماٌـزظةمباظؿفػقف"موم"تؾوثماهلواءممبكرجاتمتصـقعم"م

%موخبصوصمعظاػرماظؿؾوثمأطدم4.4%مظؽلمعـفؿام،موأخريًام"تؾوثماظرتبةماظزراسقة"مبـلؾةم10.9وذظكمبـلؾةم

ؾقوثنيمسؾيمأنمحبريةماٌـزظةمتؿعرضمظؿدػورمبقؽيمغؿقفةمظؾصرفمماظصقيماظغريمععا جم،ماظؾؼاءمععمأحدماٌ

مبادؿؿرار.موعنمغاحقةمأخريمتعرضماظؾقريةمظعؿؾقاتماظؿفػقفم واظصرفماظصـاسيمواظزراسيماظذيمؼصبمبفا

ماظؼ م ماظؾرتوطقؿاوؼاتم"أجرؼوم" مٌؾوثاتمعصـع متؿعرضماظؼرؼة مطذظك م. مضؾل مسؿا رؼبمعنمواغؽؿاشمعلاحؿفا

م،موؼلؾبم مباظلررانم،موأعراضماظصدر مواالصابة ماألجـة متؿؿـلمؼبمتشوه مخطرية مواظذيمؼلؾبمأضرارًا اظؼرؼة

ػالكماٌزروساتمواألمساك.
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ماٌقداغقةمجدولم)م- مأزفرتماظدرادة ماظؾقؽقة ماظلالعة معظاػر مسؾيمسدمم26وسن مأطدوا ماظعقـة (أنمأشؾبمأصراد

ماظؾقؽ ماظلالعة معن مععدالتمطاصقة متوصر مبـلؾة م94.5قة مظؾلالعةم5.5%م،موسؾيماظـؼقضمأطد معظاػر موجود %م

اظؾقؽقةمباظؼرؼة..

(مباظلؤالمسنمعظاػرماظلالعةماظؾقؽقةماٌوجودةمباظؼرؼةمتؾنيمأنمأػؿفامتواصرماظؽفرباءمباظؼرؼةم27وؼبمجدولم)م-

م%.45.5ةموآعـة"مبـلؾةم%م،مؼؾقفام"ماظطرقماٌوصؾةمظؾؿـارقماظؼرؼؾةمرفد54.5واإلغارةمسؾيماظطرؼق"مبـلؾةم

%معنمسقـةماظدرادةمإضاعؿفام90(:مغػيم28وسنمإضاعةمغبالتموبراعجمظؾوسيماظؾقؽيممبفؿؿعماظؾقثمجدولم)م-

%مسؾيموجودمتؾكمايؿالتم.10،مسؾيمحنيمواصقمغلؾةم

م)م- مجدول ماٌقداغقة ماظدرادة مععطقات مأزفرت مطؿا ماظؾقؽي ماظوسي مغبالت مأذؽال ماًطبم29ومتـؾت مؼب )

%.25%،ماظؿوسقةماظيتمتؿممباٌدارسمبـلؾةم75اجدمبـلؾةمباٌل

مجدولم)م- ماٌقداغقة ماظؾقثمظؿغقريماظعاداتماالدؿفالطقةم30وأزفرتماحصاءاتماظدرادة مسقـة متؼؾلمأصراد )

%مرصضتمتغقريمساداتفاماالدؿفالطقةم،م6.5%م.مأعامغلؾةم93.5ظؾقدمعنماظؿأثريماظضارمسؾيماظؾقؽةموذظكمبـلؾةم

أغفامتؿصرفمبطرؼؼةمدؾقؿةموالمتضرماظؾقؽةم.سؾيماسؿؾارم

(موأزفرماالدؿػلارمسنماظعاداتماظيتمؼلؿطقعمأصرادماجملؿؿعمتغقريػاموسنمعديماظوسيماظؾقؽيم31جدولم)م-

م مبـلؾة ماألوظي مباٌرتؾة ماٌكؾػات" مإظؼاء م"سدم مجاء م، ماٌاءم45.5باجملؿؿع مادؿفالك مؼب ماظرتذقد م" مؼؾقفا ،%

م%.12.3وأخريًام"مايدمعنمتؾوثماٌلطقاتماٌائقة"مبـلؾةمم%،42.2واظؽفرباء"مبـلؾةم

ماألعنماظشكصيمم-4

(متأطقدم32طشفمجدولم)م2011ؼـاؼرمم25وصقؿامؼؿعؾقممبظاػرماظعـفمممبفؿؿعماظؾقثموخاصةمبعدمثورةمم-

%مبعدمموجودمسـفمباجملؿؿعم.7%معـفممبوجودمعظاػرمظؾعـفم،مؼبمحنيمؼريم93

ماظم- مػذا مطبؿصممبظاػر م)وصقؿا م33عـفمجدول مأن ماتضح مسـدم45.2( ماظعـفماظؾػظي ماغؿشار مسؾي متؤطد %

م،مؼؾقهم19.4االخؿالفمؼبموجفاتماظـظر،مؼبمحنيمتريم ماٌادؼة ماظؿعديمسؾيمعرياثموحؼوقماٌرأة %مزفور

%م3.8%مٌظفرماظعـفماىلديمأوماظؾدغيم،مو12.4%م،و18.3وجودمسصاباتممتارسماظؾؾطفةمواظلرضةمبـلؾةم

متؼ ماظعقـة معن موأخريًا م، موععـوي معادي ماٌرأة مسـفمضد مبوجود ماالػؿالم1.1ر مؼب ماٌؿؿـل ماظـػلي مظؾعـف %

واظؿفاػلمواظؿفدؼدماٌلؿؿر.موضدمأوضحمأحدماٌؾقوثنيموجودمزاػرةمجدؼدةماظؿعديمسؾيمحؼوقماٌرأةماظشرسقةمؼبم

نماٌشاجراتمضدمهؿدمحيتماٌرياثمدواءمعنمجاغبماالخوةمأوماظزوجم.مباإلضاصةمٌظفرمآخرمعنمعظاػرماظعـفمأ
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مثورةم ماالغػالتماالعينمبعد مصرتة مؼب ماٌكدراتمخاصة مووارة ماظلالح مواغؿشار م، مأحقاغًا ماظؼؿل مإظيمحد تصل

.م2011ؼـاؼر25

م)م- ماظعـفمجدول معواجفة مجبفود مؼؿعؾق م34وصقؿا مأطد ماٌصؾقنيم70.5( مطؾار مأو ميؽؿاء مباظرجوع معـفم %

مؼدلم مزالمؼؿؿلكمبؼقؿهماألصقؾةموتوضريمطؾارماظلنمباظؼرؼةميلماٌـازساتم)وػذا سؾيمأنماجملؿؿعماظرؼػيمعا

%معنماظعقـةمتريماالدؿعاغةمبرجالماظشررةمخاصةمؼبمضضاؼاماظؾؾطفةم27.5واحرتاممضراراتفم(م،مسؾيمحنيمأنم

الضيم%ماظؾاضقةمصرتيمأغهمالمتوجدمجفودمٌواجفةماظعـفمؼبماجملؿؿعموؼرجعمذظكمظالغػالتماالخ2واظلرضة،مأعام

اظذيمزفرمؼبماجملؿؿعمبعدمأحداثماظـورة.م

%موجودمبعضماىرائممباظؼرؼةم،مؼبمحنيمغػيم99(مأطدم35أعامسنمزفورماىرائمممبفؿؿعمجدولماظؾقثم)م-

%موجودػا.1

(مجاءمؼبماٌرتؾةماألوظيمتعاريم36وبلؤالمذبؿؿعماظؾقثمسنماىرائمماظيتمزفرتمباجملؿؿعمعؤخرًامجدولم)م-

%م،موأخريًامجرائمماظؼؿلمبـلؾةم14.6%،مثمماظلرضةمبـلؾة25.8%،مؼؾقفامجرائمماظؾؾطفةم53ماٌكدراتمبـلؾة

6.6.%

ماألعنماجملؿؿعيمواظـؼاؼبم-5

%متؤطدمتأصلماظؿؽاصلماجملؿؿعيم،م68.5(أنم37عظاػرماظؿؽاصلماجملؿؿعي:مأزفرتماالحصاءاتمجدولم)م-

%مالمتريموجودهممبفؿؿعماظؾقث.31.5وؼبماٌؼابلم

%مبؿؼدؼمم30.7%م،موأصادم62.8(متصدرتمطػاظةماظقؿقممبتم38قثمؼبمعظاػرماظؿؽاصلماجملؿؿعيمجدولم)وباظؾم-

%مظرساؼةمطؾارماظلن.وأذارمأحدماٌؾقوثنيمبوجودمبعضمطؾارم6.6اظدسمماٌؾاذرمظذويماظدخلماحملدود،موأخريًام

مةمظؾؿرأةماٌعقؾة.اظؼرؼةموأثرؼائفاممبلاسدةماظػؼراءمورساؼةماألؼؿامم،مواغشاءمعشروساتمصغري

%متؤطدمسؾيموجودمدورمظؾؿرأةمؼبماظؿـؿقةماالجؿؿاسقة،مسؾيم66(مأنمأطـرمعنمغصفماظعقـةم39أزفرمجدولم)م-

م%مالمتريمراردةماٌرأةمدورًامؼبماظؿـؿقةماالجؿؿاسقة.34حنيمأنم

م40وؼوضحمجدولم)م- مسؾيمرأدفا متـوستموجاء ماٌرأة مأنمأدوار ماظؾشرؼةم53( ماٌوارد ماألبـاءم%مظؿـؿقة برساؼة

م مؼؾقفا م، ماظصغرية مأدرتفا م41.5داخل موأخريًا م، مايؽوعي مباظعؿل متشارك ماٌشروساتم%5.3 مؼب متشارك %

تربقةماظدواجن(.م-اظؿـؿوؼةم)عشروعمبرأسمعالمصغريمعـلمأذغالمؼدوؼة



 
 

 

2216 

 
 

 29/4/2015    27مماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"ماواػاتاٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

.موؼشريممأعامسنماًدعاتماظؿعؾقؿقةممبفؿؿعماظؾقثماتضحمأنماظؼرؼةمعؿواصرمبفاممعدردةمابؿدائقةمواسداديم-

أحدماٌؾقوثنيمأغهمعـذمازاظةماٌدردةماالسدادؼةمملمؼؿمماسادةمبـائفامعرةمأخريم،موغؼؾتمطػرتةمثاغقةمباٌدردةم

االبؿدائقة،مرامدؾبمأزعةمتعؾقؿقةمباظؼرؼةمعلؿؿرةمعـذمثالثمدـواتموحيتماآلن.مطؿامأطدمسؾيموجودمارتؾاطم

اظؼرؼةمجباععةمدعقاطمظوضوسفامباظؼربمعـفام.

ماألعنماظلقاديم-6

حاوظتماظدرادةماٌقداغقةماظوصولمٌديماٌشارطةماظػاسؾةمظؾؿوارـنيمؼبمسؿؾقةمصـعماظؼرارمواٌشارطةماظلقادقةمم-

%مالمتشاركم.36.5%متشاركمبايقاةماظلقادقةم،مو63.5(مأنم41واتضحمعنمجدولم)

%م،مثمم87.4اتماظرمسقةمبـلؾة(متصدرماٌشارطةمؼبماالغؿكاب42وسنمصورماٌشارطةماظػاسؾةمأوضحمجدولم)م-

%متشاركمعنمخاللماغؿكاباتماحملؾقات.5.5%متشاركمؼبمذبؾسمطؾارماظؼرؼة،واخريًام7.1

%معنمأصرادماظعقـةمحبدوثماضطراباتمغؿقفةمالخؿالفماظؿوجفاتماظلقادقةم78.5(م،مأذارم43وؼبمجدولم)م-

تمالخؿالفماظؿوجفاتماظلقادقة.%ماظؾاضقةمغػتمحدوثماٌشؽال21.5خاصةمؼبمأوضاتماالغؿكابات،مأعام

%مأنمادؿكدامماظعـفماظؾػظيمػوم58(محاوظـامععرصةمأذؽالماالضطراباتماظيتمهدثمأطدم44وؼبمجدولم)م-

%موهدثمظدرجةمحدوثمخصوعةموسداءم42اظشائعم،مسؾيمحنيمزفرمحدوثمعشاحـاتمبنيماظطرصنيمبـلؾةم

مبنيماألذكاصم.

مدادقةمظؿقؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعة.احملورماظـاظثم:ماٌؾادئمواظرطائزماأل

%مظألدرماظيتمسددم54.5(مأنمأسؾيمغلؾةم45عؿودطمسددمأصرادماألدرةم:ازفرتماظؾقاغاتماالحصائقةمجدولم)م-

%مظألدرم16%م)وؼؿؿـلمععظؿفامؼبماظعائؾةماٌؿؿدة(،موأخريًام29.5أصرادمصأطـرمبـلؾة6أصرادم،مؼؾقفامم6-4أصرادػام

يماواهماألدرمسبومتؼؾقلمسددمأصرادػام.أصراد.موؼدلمذظكمسؾم4-2عنم

%مبأنماظلؽانمباظؼرؼةمؼدرطونم77(:مأضرم46وسنمصؽرةمتـظقمماألدرةموعديماألخذممبفؿؿعماظؾقثمجدولم)م-

%مالمتؤعنمبؿـظقمماألدرةم.23أػؿقةمتـظقمماألدرةم،مسؾيمحنيمأنم

(:م47اظوضتماظراػنمظعلمأػؿفامجدولم)موؼؤطدماٌؾقوثنيمأنماالواهمسبومتـظقمماألدرةمظهمأدؾابهماٌؾقةمؼبم-

مضؾلمبلؾـة مسؿا متؽاظقفماٌعقشة م51.9ارتػاع مؼؾقفا مظألبـاء،م%29.9، %مبفدفمتوصريمعلؿويمععقشيمأصضل

%مبغرضمتوصريموضعمصقيمعالئممخاصةمععمارتػاعمأدعارماًدعةماظطؾقةمواغؿشارماظؿؾوثماظذيم18.2وأخريًام

.مشريمعنمخرؼطةماألعراضمباظؼرؼةماٌصرؼة
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(48عؾادئماظؿـؿقةماٌلؿداعة:مزفرتمعنمخاللماٌعطقاتماالحصائقةمجبدولم)م-

%متواصقمإظيمحدم29%متؼرمبادباذماظالزممٌـعمتدػورماظؾقؽةمسؾيمحنيم41.5أزفرتمععطقاتماظدرادةمأنم 

عام

ماظػعؾقةمؼواصقم  ماظزراسقةمواحؿقاجاتفا مظؾؿوازنمبنيمعواردماظؼرؼة %مالم27م%م،موؼبماٌؼابل37.5وباظـلؾة

تواصق.

%معنماظعقـةمتواصقمإظيمحدمعا،سؾيمحنيم45.5سنماٌشارطةمؼبماألعورمواٌشاطلماجملؿؿعقةمأسؾيمغلؾةم 

%مشريمعواصق.23.5

م  مصواصق ماظلقادقة)االغؿكابات( مايقاة مؼب ماظػاسؾة ماٌشارطة مو69أعا م، مسنم%10 مؼؾؿعدون معن مغلؾة %

اٌشارطةمبايقاةماظلقادقةم.

%عـفمم14ةمبعدممضقامماجملؾسماحملؾيمبدورمؼبمحلمعشاطلماظؼرؼةم،سؾيمحنيمؼواصقم%معنماظعقـ47أصادم 

إظيمحدمعامبؼقاعهمحبلمبعضماٌشؽالت.

مأنم  ماٌقداغقة مؼبم44.5وأزفرتمععطقاتماظدرادة ماظؼراراتماٌؤثرة مأػم معـاضشة معا مإظيمحد %متؿاحمهلم

اٌـاضشةمهلمم.م%متواصقمسؾيماتاحة24.5اىواغبماألدادقةمظؾققاة،مؼبماٌؼابلم

مغػتم  م،مسؾيمحنيمؼواصقم42.5واخريًا %مسؾيم21%مادؿػادتفامعنماظعالضاتماجملؿؿعقةمظؿـؿقةمعواردػا

مذظك.

م(مدالالتمػاعةمػيمطاظؿاظي:49رطائزماظؿـؿقةماٌلؿداعةم:مأزفرتمععطقاتماظدرادةماالحصائقةمجبدولم)

ماظرطائزماالجؿؿاسقة

مسؾيمعوائؿةمععدلماظـؿوماظلؽاغيمعواردماظؾقؽةم%موا39.5أزفرتماظدرادةماٌقداغقةمأنم  مإظيمحدمعا صؼوا

%.22.5اظػعؾقة،موؼبماٌؼابلمواصقم

م  مخدعاتمظؾعضماظػؽاتم38.5أعا متؼدؼم مخرباتماٌوارـنيمؼب معن ماالدؿػادة مسؾي معا محد مإظي مواصؼوا %

واصق.%مشريمع27.5اظعؿرؼةمعـلمربوماألعقةمأومخدعاتمتعؾقؿقةمأومخدعاتمصققةم،مسؾيمحنيمأنم

%معواصقمإظيم31.5%مسؾيمتغطقةماًدعاتماظؿعؾقؿقةمالحؿقاجاتماظؼرؼةم،موؼبماٌؼابلم35.5أؼضًامواصقم 

حدمعام.
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%مواصؼوام20%م،مسؾيمحنيم55.5أعامسنماًدعاتماظصققةموعـادؾؿفامألسدادماٌوارـنيمباظؼرؼةمملمؼواصقم 

إظيمحدمعام.

%مشريم20.5ٌـادبمؼبماظؿعؾقممواظعؿلم،موؼبماٌؼابلم%مبأنماٌرأةمتـالمحؼفاما46طؿامواصقمإظيمحدمعام 

عواصق.

%م،م46وسنماالػؿؿاممباألجقالماظصاسدةموغؼلماظؽؾارمخرباتفمماٌفـقةمواالضؿصادؼةمىقلماظشؾابمواصقم 

%م.27وتلاوتماظػؽؿنيمعواصقمإظيمحدمعاموشريمعواصقمبـلؾةم

اظرطائزماالضؿصادؼةم-

رؼبماألجقالماظصاسدةمسؾيمترذقدمادؿفالكماٌواردماظطؾقعقةمعـلم%مسؾيمأغهمؼؿممتد39وجاءماظرصضمعنم 

اٌقاهمواحملاصظةمسؾيماألراضيماظزراسقةم،موايػازمسؾيمغفرماظـقلموحبريةماٌـزظةمعنماظؿؾوث،موؼبماٌؼابلم

%مواصؼوامإظيمحدمعام.26.5

االصراطمؼبماالسؿؿادمسؾيمأعامسنمتشفقعماألجقالماظصغريةمسؾيماتؾاعمأمناطماغؿاجموادؿفالكمعؿوازغةمدونم 

%مشريمعواصؼني.24.5%م،مسؾيمحنيمأنم38اٌواردماظطؾقعقةمصواصقم

م  مغػي ماالحصائقة ماٌعطقات ماألراضيم61وصق معلاحات مدواء ماظؾقؽقة مٌوارد ماالدؿفالك معلؿوي مأن %

ماظؿفر مأو مباظؾـاء مسؾقه ماالسؿداء موؼؿم مؼبماظوضتماياظيمادؿفالكمعؿوازنم، ماظؾقرية مأو ؼفمأوماظزراسقة

%م.19.5اظؿفػقف،موؼبماٌؼابلمتلاوتمغلؾةماٌواصقمواٌواصقمإظيمحدمعامسـدم

%مأنمعلؿؼؾلمصغارماظشؾابمدقؿوصرمهلمماالعؽاغاتماظؾقؽقةمواالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماٌؿواصرةم44طؿامغػيم 

م%.16.5ؼبماظوضتماياضرم،مسؾيمحنيمواصقم

م  متـؿقةموسيما37.5أعا مبوجود معا مإظيمحد مدواءم%مواصؼوا ماظطؾقعقة مسؾيماٌوارد ماحملاصظة ٌوارـنيمسبو

%م.25.5األراضيماظزراسقةمأوماظؾقريةم،موؼبماٌؼابلمملمؼواصقم

مواصقم  %مبأغهمتؿممعلاسدةماظػؼراءمباظؼرؼةمبوادطةماألػاظيمسؾيمتـؿقةمأغػلفممودبطيمأزعاتم56.5أؼضًا

%.15ايقاةم،مسؾيمحنيمملمؼواصقم

اظرطائزماظؾقؽقة 
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%مواصؼوامإظيم21.5%مسؾيموجودمرضابةمعلؿؿرةمسؾيماظؿؾوثماظؾقؽيمباظؼرؼةم،موؼبماٌؼابلم55.5موملمؼواصق 

حدمعام.

م  مؼواصق ممل مسؾيم57وأخريًا مايػاز موطقػقة ماٌوارـنيمباٌشؽالتماظؾقؽقة مظؿوسقة مبراعج متؼدم مأغه مسؾي %

%مسؾيموجودمػذهماظؿوسقةم.27اظؾقؽة،مسؾيمحنيمواصقم

مـؿقةماٌلؿداعةم:ماٌعوضاتموإجراءاتمهؼققمأعنماغلاغيمعلؿدام.احملورماظرابعم:ماظؿم

مععوضاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةم:

محقثم مباظؼرؼة، ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة مهؼقق متعوق ماظيت ماٌشؽالت مهؾقل مسؾي ماحملور ؼـفضمػذا

مماظؿؾوثم%م،مث35(مأنمسؾيمرأسمػذمهماٌشؽالتماغؿشارماظػؼرممبـلؾةم50أزفرتماظؾقاغاتماالحصائقةمجدولم)

%مٌشؽؾةمزؼادةم9%م،مومتـؾتماٌشؽؾةماظـاظـةمؼبمسدممتوصرماًدعاتماألدادقةمباٌـطؼةم،مو26.5اظؾقؽيمبـلؾةم

%م.م7.5سددماظلؽانممبامؼػوقماٌواردماٌؿاحة،وجاءمؼبماٌرتؾةماًاعلةماغؿشارماألعراضمغؿقفةمظؾؿؾوثمبـلؾةم

م مبـلؾة ماظؾطاظة ماغؿشار م1.5ؼؾقفا مثم م، م%م%0.5ٌ. موأخريًا م، مباظؼرؼة ماألعن متوصر مسدم مسددم0.3شؽؾة %مظؼؾة

ماٌدراس.

موظقدمسقدمجربمسنم"األعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةم" موؼؿػقمذظكمععمغؿائجماظدرادةماظيتمأجراػا

اعمععدلمععوقمظرباعجماظؿـؿقةمؼبماظعراق،مباإلضاصةمظؾػؼرمموزؼادتهمؼبماٌلؿؼؾلمغؿقفةمالرتػمحقثممتـلماظؾطاظة

ماظـؿوماظلؽاغي،وأثرهمسؾيمزؼادهمععدالتماالساظةموسرضماظؼويماظعاعؾة.

ماجراءاتمهؼققمأعنماغلاغيمعلؿدام

وظعلماظؿقؾقلماظلابقمٌشؽالتماجملؿؿعماظيتمتعوقمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةمدصعـامظؾؾقثمسنمرؤؼةم

(مطاظؿاظي:مؼبماٌرتؾةم51ثنيمجبدولم)ذبؿؿعماظدرادةمؼبمهؼققمأعنماغلاغيمعلؿدامموجاءتمعؼرتحاتماٌؾقو

م مبـلؾة م28األوظي مؼؾقفا م، مواظػؼر ماظؾطاظة مغلؾة مظؿؼؾقل متوصريمصرصمسؿل مسؾيمخػضمغلؾةم%20 مظؾعؿل %،

%م،مؼؾقفام18.5ػواء(،موؼبماٌرتؾةماظـاظـةمتوصريمأعنمذبؿؿعيمبايدمعنماىرميةمبـلؾةمم–عاءمم-اظؿؾوثم)أرض

مألصرا16 ماظصققة مظؿوصريماظرساؼة ماجملؿؿع،م% م11د مثم ماألرػالم، مسؾيمسؿاظة مباظؿعؾقمم4%ماظؼضاء %مظالػؿؿام

م ماألدادي،موأخريًا متلربماألرػالمعنماظؿعؾقم ماٌؿعارفمسؾقفام2.5وخػضمغلؾة ماجملؿؿعقة %مظؾؿؿلكمباظؼقم

موعراساةمضقمماجملؿؿعم.
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مساذرًام:عـاضشةمغؿائجماظدرادةم

غيموعؼوعاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةموأػمماظؿقتدؼاتماظتيتمممهاولماظدرادةماظؿعرفمسؾيمضضاؼاماألعنماالغلا

تواجففامعـطؼةم)اظشقخمدرشامم(ماٌطؾةمسؾيمحبريةماٌـزظة،وضدمأدػرماظؿقؾقلماالحصائيمظؾدرادةماالعربؼؼقةمستنمم

ماألبعادماهلاعةماظؿاظقة:

مأبعادماألعنماالغلاغيماظؾعدماألول:م

م- مظألعنم ماظؾقثمباىاغبماظرئقليماألول معـلمممتؿعمذبؿؿع ماظؿفدؼداتماٌزعـة معن ماظلالعة االغلاغيموػو

مواٌرضمواالضطفادم،مسؾيمحنيمتواجدماىاغبماظـاغيمظألعنماالغلاغيموػوموجودمبعضماالخؿالالتم اىوع

ماٌػاجؽةمؼبمأمناطمايقاةماظقوعقةمأممؼبماجملؿؿعماحملؾي.

مظإلغلانوم-- ماألدادقة مايؼوق موضؿان مايقاة معلؿويمعـادبمعن ممجود ماىاغبماظؽؿيمظألعنم، متوصر طؿا

االحؿقاجاتماٌادؼةماٌرضقةموأػؿفاماظغذاءمواٌـزلم،مواظؿعؾقمم،مواظصقةماظعاعةم.مأعاماىاغبمماإلغلاغيموتضؿن

ؼؿصلمبشكصقةماإلغلانموؼشؿلماالدؿؼالظقةماظػردؼةم،موايقمؼبمتؼرؼرماٌصريم،ماظذيماظـوسيممظألعنماإلغلاغيم

مايقا مؼب مايرة ماظؼرارواٌشارطة مصـاسة مؼب مواٌشارطة ماالجؿؿاسقة ممبفؿؿعممة مواضقة مبصورة مأشؾؾفا مصظفر ،

مماظؾقثم.

ماالضؿصاديمم- ماألعن ماظلؾعم: مأدعار مبلؾبمارتػاع ماظوزقػي مباألعان ماظشعور معؤذراتمبعدم حقثمتظفر

مؼ ماظقوعقةم،مرا مالمؼؿـادبمععماظدخلم،موتدغيمعلؿويماظدخلمعؼارغةمبواضعمايقاة ؤديمإظيماألدادقةممبا

موسنمأدؾابفام مباظؼرؼة مطذظكموجودمبطاظة ماظصعؾة. اتؾاعمدقادةمترذقدماالدؿفالكمظؾؿؽقفمععمزروفمايقاة

سدممربطمزبرجاتماظؿعؾقممبلوقماظعؿلمورصضماظشؾابماظعؿلمؼبماٌفنمايرصقةم.وسنماٌؼرتحاتميلمعشؽؾةم

قعماظشؾابمسؾيمبدءمعشروساتمخاصةماظؾطاظةمصؽاغتمدسممايؽوعةماظشؾابمإلغشاءمعشروساتمصغريةم،موتشف

بادؿـؿاراتمصغريةم،وربطمزبرجاتماظؿعؾقممبلوقماظعؿلم،تشفقعماظشؾابمسؾيماظعؿلمباظؼطاعماًاص.مأؼضًام

تـؿشرمسؿاظةماألرػالموعنمأػممأدؾابفاماظؿلربمعنماظؿعؾقمم،زؼادةمسددمأصرادماألدرةموسدممضدرةمربماألدرةمسؾيم

لمسؾيماالسؿؿادمسؾيماظـػسمواطلابهمحرصةمجباغبماظؿعؾقم.تغطقةماحؿقاجاتفا،موتدرؼبماظطػ

مػومصريوسماظؽؾدم،وعرضماظؽؾيم،مواظلررانم،موأعبعمماألعنماظصقي:م- اتضحمأنمأطـرماألعراضمذقوسًا

اٌؾقوثنيمسؾيمسدممتواصرماإلجراءاتماظصققةماٌـادؾةمباظؼرؼةم.محقثمأنماًدعاتماظصققةماٌوجودةمالمتغطيم
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ـنيموػيموحدةمصققةمتابعةمظوزارةماظصقةمواظلؽانموعرطزمخاصمؼضممذبؿوسةمدبصصاتماحؿقاجاتماٌوار

رؾقةم،موسقادةمخريؼةمتابعةمىؿعقةمأػؾقةم.مباإلضاصةمظعدمموجودمتوسقةمصققة.م

متؾوثمعقاةمغفرماظـقلموحبريةماٌـزظةم،موتراطمماألعنماظؾقؽيم:م- زؼادةمعظاػرماظؿؾوثماظؾقؽي،موظعلمأػؿفا

متؾوثماظؼؿاعةمواظـ ػاؼاتم،واظؿعديمسؾيمحبريةماٌـزظةمباظؿفػقفم،متؾوثماهلواءممبكرجاتمتصـقعم،موأخريًا

اظرتبةماظزراسقةم.مأعامسنمعظاػرماظلالعةماظؾقؽقةمصالمتؿواصرمععدالتمطاصقةمعنماظلالعةماظؾقؽقةم،مباإلضاصةمظعدمم

مإضاعةمغبالتموبراعجمظؾوسيماظؾقؽيم.

ارـنيمسبومتغقريماظعاداتماالدؿفالطقةمظؾقدمعنماظؿأثريماظضارمسؾيماظؾقؽةم،مطؿامزفرماواهماصبابيمظديماٌوم-

موعـفامسدممإظؼاءماٌكؾػاتم،واظرتذقدمؼبمادؿفالكماٌاءمواظؽفرباءم،ومايدمعنمتؾوثماٌلطقاتماٌائقة.

.موعنمم2011ؼـاؼرمم25تعربماظـؿائجمسنموجودمبعضمعظاػرماظعـفموخاصةمبعدمثورةماألعنماظشكصيم:مم-

أػممأذؽاظهماغؿشارماظعـفماظؾػظيمسـدماالخؿالفمؼبموجفاتماظـظرم،مواظؿعديمسؾيمعرياثموحؼوقماٌرأةماٌادؼةم

ماظعـفمأطدمأطـرمعنمثؾـيمأصرادماظعقـةمأغهمؼؿمماظؾفوءم ،موسصاباتممتارسماظؾؾطفةمواظلرضةم.موٌواجفةمػذا

.طذظكمزفرتماىرائمممبفؿؿعماظؾقثمأوهلامتعاريمظؾضؾطماظعرؼبممعؿؿـاًلمؼبمايؽؿاءمأومطؾارماٌصؾقنيمباظؼرؼةم

اٌكدراتم،مؼؾقفامجرائمماظؾؾطفة،مثمماظلرضة،موأخريًامجرائمماظؼؿل.

ماظؿؽاصلماجملؿؿعي:موتؾؾورتمأذؽاظهمؼبمطػاظةمم- مزالماجملؿؿعمؼؿأصلممبظاػر األعنماجملؿؿعيمواظـؼاؼب:معا

م مظذويماظدخلماحملدود، ماٌؾاذر ماظدسم موبؿؼدؼم م، مظؾؿرأةماظقؿقم معشروساتمصغرية مواغشاء ماظلن، مطؾار ورساؼة

ماٌعقؾة.مطذظكمتوصرماًدعاتماظؿعؾقؿقةماٌالئؿة،موارتؾاطماظؼرؼةمجباععةمدعقاطمظوضوسفامباظؼربمعـفام.

مواٌشارطةماظلقادقةم،موسنمم- ماٌشارطةماظػاسؾةمؼبمسؿؾقةمصـعماظؼرار ماٌوارـنيمسبو األعنماظلقاديم:ماواه

اظػاسؾةمتصدرتماٌشارطةمؼبماالغؿكاباتماظرمسقةم،واٌشارطةمؼبمذبؾسمطؾارماظؼرؼة،مواٌشارطةمؼبمصورماٌشارطةم

اغؿكاباتماحملؾقات.

طذظكمهدثمبعضماالضطراباتمغؿقفةمالخؿالفماظؿوجفاتماظلقادقةمخاصةمؼبمأوضاتماالغؿكابات.موتؿـوعمم-

مطذظكمحدوثمعشاحـاتمبنيماألذكاص.أذؽالماالضطراباتموأطـرػامذقوسًامادؿكدامماظعـفماظؾػظيم،م

وعنمػـامجاءمهؾقلمأبعادماألعنماالغلاغيمعؿػؼًامععمعامؼؤطدمسؾقهماٌـظورماظـؼديمايدؼثموػومأنم

اٌػفومماظضققمظألعنمأصؾحمشريمعربرم،موذظكمظظفورمتفدؼداتمأعـقةمجدؼدةم)بقؽقةم،مصققةم،ماضؿصادؼةم،م

ماءمعزؼدًامعنماظضوءمسؾقفامباظدرادةمواظؿقؾقل.اجؿؿاسقةم(مؼلؿؾزممتودقعمعػفومماألعنمواظؼ
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ماظؾعدماظـاغيم:ماٌؾادئمواظرطائزماألدادقةمظؿقؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعة

ػـاكماواهمضويممبفؿؿعماظدرادةمسبومأػؿقةمضضقةمتـظقمماألدرةم،محقثمأوضقتماظـؿائجماٌقداغقةماواهمم-

ابمعؾقةمأػؿفام:مارتػاعمتؽاظقفماٌعقشةم،موتوصريمحفمماألدرةمظالشبػاضمعؼارغةمباٌاضيم.وؼرجعمذظكمألدؾ

علؿويمععقشيمأصضلمظألبـاء،موتوصريموضعمصقيمعالئمم.

مؼؿػقمععم- معا ماظؾقؽةم.وػو مٌـعمتدػور ماالحؿقاطمعؾدأمحقتمأزفرتمععطقاتماظدرادةمبوجوبمادباذماظالزم

ممؼؿممحقث ماظؾقؽة متدػور مالدؿدراك ماظالزعة ماظؿدابري معـواظادباذ مإظي موضوعلعي مماظضررمع مايأو مد آثارهمعن

م،)عصـعماجرؼومممنوذجًاموعؼاوعةمأبـاءماجملؿؿعمظوجودهمباٌـطؼة(.موغؿائفهمسؾيماظؾقؽةم

مأداسموؼؤطدمسؾيمأنماظعداظة،مماظعداظةعؾدأممعلؿـدًامسؾي"روظز"ممنوذجًامواضقًامظؾعالضاتماجملؿؿعقةممأدسم-

ألنمؼبمذظكمضؿاغةمروؼؾةماألعدمىدؼةموحقوؼةمأيمغظامممادؿؼاعةماظعالضاتمبنيماألذكاصموتـادقماجملؿؿع،

وسؾيمػذامزفرمعنمخاللماظدرادةماظؿوازنمبنيمماضؿصاديمواجؿؿاسيم،موؼبمذظكمأؼضًامضؿانمظؾؿـؿقةماٌلؿداعة.

عواردماظؼرؼةماظزراسقةمواحؿقاجاتفاماظػعؾقةمبصورةمععؼوظة.مطذظكماتضحموجودمسداظةمذبؿؿعقةمزفرتمسنمررؼقم

ؼبماألعورمواٌشاطلمباجملؿؿعم.اٌشارطةم

اٌشارطةماظؽاعؾةمؼبماظؼراراتمواآلظقاتم،موعنمػـامموؼعينماتاحةم"اظؿؿؽني"معؼوعاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةممعنم-

ماظؼضاؼام معـاضشة مصوتمؼب مظؾفؿقع مؼؽون مظؽي م، ماظلقادقة مايقاة مؼب ماٌشارطة مضرورة مإظي زفرتماياجة

مورب مواظلقادقة مواالضؿصادؼة م.االجؿؿاسقة ماظؼرارات مادباذ مؼب ماظؿأثري مسربتماوظة ماظرؤؼة مػذه مسؾي وادؿـادا

ماظغاظؾقةماظعظؿيمعنماٌؾقوثنيمسنمعشارطؿفمماظػاسؾةمؼبمايقاةماظلقادقةم)االغؿكاباتمبصػةمخاصة(م.

تمشارطةمعبقعماىفاتمذاتماظعالضةمؼبمادباذمضراراٌؿقـاقممبؾدأماٌشارطةماظشعؾقةمطاظؿـؿقةماٌلؿداعةمتؼرممم-

عباسقةمعنمخاللمايوارم،مخاصةمؼبمذبالمدبطقطماظؿـؿقةماٌلؿداعةمووضعماظلقاداتموتـػقذػام،مصاظؿـؿقةم

.موػـامأوضقتماظـؿائجمبؼصورمؼبماٌلؿداعةمتؾدأمؼبماٌلؿويماٌؽاغيماحملؾي،مأيمعلؿويماظؿفؿعاتماظلؽاغقةم

قةمأخريمأزفرتمععطقاتماظدرادةمأنماظدورماظذيمؼؼوممبهماجملؾسماحملؾيمؼبمحلمعشاطلماظؼرؼةم.وعنمغاح

أصرادماجملؿؿعمتؿاحمهلممعـاضشةمأػمماظؼراراتماٌؤثرةمؼبماىواغبماألدادقةمظؾققاةمعنمخاللماظؾؼاءاتماظشعؾقةم

موخاصةمخاللمصرتاتماالغؿكابات.

رؼةمأنمطاصةماىفودماظؾشحقثمأطدتماظؿفاربممسؾيمعؾدأماظؿؼاربماجملؿؿعيمتـؿقةماٌواردماظؾشرؼةتـفضممم-

عبقعفامتعدمعنماظعـاصرماظيتمتزؼدمععدالتماظدخلماظؼوعيمواٌوجهمسبومتـظقمماالغؿاجمواظعالضاتماالجؿؿاسقةم،م

موسؾيمعلؿويمذبؿؿعماظدرادةمملمؼؼرمأصرادماظعقـةمبادؿػادتفامعنماظعالضاتماجملؿؿعقةمظؿـؿقةمعواردػام..
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مرطائزماظؿـؿقةماٌلؿداعة

ماظرطائزماالجؿؿاسقةمم-1

م- ماالغلاغقةاظترطز مأبعادػا مؼب ماٌلؿداعة ماظلؽانمسؾيمؿـؿقة ممنو ماألدرةممادؿؼرار متـظم مبراعج مدسم مررؼق سن

.مصأزفرتماظدرادةماٌقداغقةممعوائؿةمععدلماظـؿوماظلؽاغيمظؿكػقضمععدلماظـؿوماظلؽاغيمظقصلمٌلؿوؼاتهماآلعـةم

ٌواردماظؾقؽةماظػعؾقةمإظيمحدمعا.

مادؿكدم- ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة ماظؾشريمبؿدرؼبمتؿضؿن مرأسماٌال مادؿـؿار م، مطاعاًل مادؿكداعًا ماظؾشرؼة ماٌوارد ام

م مالدؿؿرار ماياجة مإظقفم متدسو ماٌؿكصصنيماظذؼن معن مواظػـقنيموشريػم ماظصققة ماظرساؼة مظؿـؿقةاواظعاعؾنيمؼب

ؿطوعمؼبمواتضحمعنماظدرادةمأغهمإظيمحدمعامؼؿمماالدؿػادةمعنمخرباتمبعضماٌوارـنيمسنمررؼقماظم.باجملؿؿع

تؼدؼممخدعاتمظؾعضماظػؽاتماظعؿرؼةمعـلمربوماألعقةمأومخدعاتمتعؾقؿقةمأومخدعاتمصققةم.موػذمؼؿػقمععم

مبـابةماظرصقدماظذيمؼؿؿؾؽهماظػردمعنمسالضاتموضقمممتؽـهماظذيمؼعؿربهمإظبمرأسماٌالماالجؿؿاسيمرؤؼةم"مطوٌان"م

.عنمأنمؼؤدسمظعالضاتمداخلماظؾـاءماالجؿؿاسي

ماغبماظصقيمأزفرتماظـؿائجمأنماًدعاتماظصققةمالمتؿـادبمععمأسدادماٌوارـنيم.وسؾيماىم-

عنمغاحقةم،موعنمغاحقةمأخريموجودمضوةماظعؿلمايلـةماظؿعؾقممسؾيماظؿـؿقةماالضؿصادؼةماظؿعؾقمم:مؼلاسدمم-

ماظؾقؽة ميؿاؼة ماظوسي مزؼادة مسؾي ماظؿعؾقم ماظؿعؾقمؼلاسد مصاًدعات ماظدرادة مجملؿؿع موباظـلؾة متغطيم، ؿقة

ماحؿقاجاتماظؼرؼةمبؼدرمعـادب.

ماٌلؿداعةم- مواظؿـؿقة ماظـوسي ممبزاؼامصاماظؾعد مظالدؿداعة ماظؼابؾقة مسؾي مؼعود موتعؾقؿفا ماٌرأة مصقة مؼب الدؿـؿار

.بمؼبماظؿعؾقممواظعؿلمإظيمحدمطؾري،موأطدمعامؼؼربمعنمغصفمأصرادماظعقـةممبأنماٌرأةمتـالمحؼفاماٌـادمعؿعددة

موطذظكمغؼلماًرباتمقةماٌلؿداعةمباظشراطةمبنيماألجقالماٌؿعاضؾةمؼبماظـرواتماظطؾقعقةماحملدودةمتؿؿقزماظؿـؿم-

م ماظؽؾارم. موغؼل ماظصاسدة مباألجقال ماالػؿؿام مأطدتمسؾي مغصفماظعقـة مؼؼربمعن معا وأزفرتماالحصاءاتمأن

ماظصقد(.-ؿارخرباتفمماٌفـقةمواالضؿصادؼةمىقلماظشؾابمخاصةمؼبماألغشطةمايرصقة)صـونماٌع

ماظرطائزماالضؿصادؼةم-

معن ماظرشم ممسؾي مأن ماٌلؿداعة مإلمتلعياظؿـؿقة معؿواصؾة مدبػقضات ماالدؿفالكمممؼبجراء علؿوؼات

،مإالمأنممؿواردماظطؾقعقة،موذظكمسربمهلنيمعلؿويماظؽػاءةموإحداثمتغقريمجذريمؼبمأدؾوبمايقاةظؾاٌؾددةم

ؾيمترذقدمادؿفالكماٌواردماظطؾقعقةمعـلماٌقاهمواحملاصظةمسؾيمسقـةماظدرادةمغػتممتدرؼبماألجقالماظصاسدةمس
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ماٌـزظةمعنماظؿؾوث.مسؾيمأنمػـاكماتػاقمسؾيممتشفقعم األراضيماظزراسقةم،موايػازمسؾيمغفرماظـقلموحبرية

م، ماظطؾقعقة مسؾيماٌوارد مدونماالصراطمؼبماالسؿؿاد ماغؿاجموادؿفالكمعؿوازغة مأمناط مسؾيماتؾاع ماألجقالماظصغرية

وؼرتؾطمذظكمععمأحدمعؤذراتماألعنماظؾقؽيموػوم)االدؿعدادمظؿغقريماظعاداتماالدؿفالطقةمظؾقدمعنماظؿأثريماظضارم

مسؾيماظؾقؽة(.

أزفرتماظـؿائجمأنمعلؿويماالدؿفالكمٌواردماظؾقؽقةمدواءمعلاحاتماألراضيماظزراسقةمأوماظؾقريةمؼبماظوضتمم-

مسؾقهمباظؾـاءمأوماظؿفرؼفمأوماظؿفػقفم.ماياظيمادؿفالكمشريمعؿوازنم،موؼؿمماالسؿداء

ورأيماٌؾقوثنيمأنمعلؿؼؾلمصغارماظشؾابمظنمؼؿوصرمهلمماالعؽاغاتماظؾقؽقةمواالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةماٌؿواصرةمم-

مؼؿوصر مذظكمظن موأن م. ماظزعن معرور متؿؾؼصمعع ماجملؿؿع مصؿوارد م، ماظوضتماياضر ماجملؿؿعقةممؼب مباظؿوسقة إال

م.اظؾـاءة

مإظيم- مأوممؼوجد ماظزراسقة ماألراضي مدواء ماظطؾقعقة ماٌوارد مسؾي ماحملاصظة ماٌوارـنيمسبو مظوسي متـؿقة معا حد

ماظؾقريةم.

االرتؼاءممبلؿويمععقشةماظػؼراءمالمؼعؿربمحؿؿقةمأخالضقةمإغلاغقةمصقلبم،مبلمعرتؽزًامضرورؼًامالدؿداعةممإنمم-

معلااظؿـؿقة مبؿؼدؼم ماظػؼر محدة ماظؿكػقفمعن مسن موطشػتماظـؿائج م،م، ماألػاظي مبوادطة مباظؼرؼة سداتمظؾػؼراء

ظؿعقـفممسؾيمتـؿقةمأغػلفممودبطيمأزعاتمايقاةم.عنمخاللمإغشاءمعشروساتمصغريةمخاصةمظؾؿرأةماٌعقؾةم،مأوم

متؼدؼممخدعاتماجؿؿاسقةمأدادقةمهلممطاظرساؼةماظصققة.

ماظرطائزماظؾقؽقة

تؼققمماٌردودماظؾقؽيمؼعؿربم،موزغةمبنيماظؾقؽةمواظؿـؿقةوجودمسالضةمدؾقؿةموعؿوامتضؿنلؿؿرةماٌؾقؽقةماظرضابةماظم-

ماظؿـؿقةماٌلؿداعة مظدسم مػاعًا ماظـؿائجمأغهمالمتوجدمرضابةمسؾيماظؿؾوثماظؾقؽيممبفؿؿعماظؾقث.معرتؽزًا ،موتؤطد

وطذظكمالمتؼدممبراعجمظؿوسقةماٌوارـنيمباٌشؽالتماظؾقؽقةموطقػقةمايػازمسؾيماظؾقؽة،م

م

م
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مؿـؿقةماٌلؿداعةم:ماٌعوضاتمواجراءاتمهؼققمأعنماغلاغيمعلؿداماظؾعدماظـاظثم:ماظ

اظيتمتواجففاماظؿـؿقةماٌلؿداعةمؼبماغؿشارماظػؼرم،ممأطـرماٌعوضاترصدتماظدرادةمػذاماحملورماهلاممومتـؾتمم-

مواظؿؾوثماظؾقؽي،موسدممتوصرماًدعاتماألدادقةمباٌـطؼةم.

تـوستماٌؼرتحاتموايؾولمصفاءتمأػؿفامطاظؿاظيمملاغيمعلؿداماالجراءاتماظواجبمادباذػامظؿقؼققمأعنماغم-

:هؼققماألعنماالضؿصاديمبؿوصريمصرصمسؿلمظؿؼؾقلمغلؾةماظؾطاظةمواظػؼرم،مواظؼضاءمسؾيمسؿاظةماألرػالم.موأعام

ماظؿؾوثم)أرض مخػضمغلؾة مخالل معن مصقؿقؼق ماظؾقؽي مم-األعن ماظغريمم–عاء ماظؾقؽقة ماٌوارد موتـؿقة م، ػواء(

م مواالسؿداءمعؿفددة معنمتأثريمعؾوثاتماظصرفماظصـاسيمواظزراسيم، مسنمررؼقمايد ماٌـزظة محبرية مأػؿفا وعن

ماًدعاتم مودسم م، ماظصققة ماظرساؼة موتوصري ماىرمية. معن مبايد مذبؿؿعي مأعن موتوصري م. مباظؿفػقف سؾقفا

ماظؿعؾقؿقةمألصرادماجملؿؿعمظؾوصولمإظيمتـؿقةماجؿؿاسقةمعلؿداعة.

موصقاتحاديمسشرم:مأػمماظؿ

موأخريامؼؿؾؼىمظـامؼبمػذاماظلقاقمتؼدؼممتصورمظؿقؼققمأعنمامغلاغيمعلؿدامم:

متـؿقةماظوسيمبأػؿقةمدقادةمترذقدماالدؿفالكمدواءمسؾيمعلؿويماظشكصيمأومادؿفالكماٌواردماظطؾقعقة.مم-

ماظؿوسقةمبأػؿقةمتغقريماظعاداتماالدؿفالطقةمظؾقدمعنماظؿأثريماظضارمسؾيماظؾقؽةم.م-

مؿةماظدوظةمؼبمحلمعشؽؾةماظؾطاظةمبإغشاءمعشروساتمصغريةمموعؿـاػقةماظصغرم.علاػمم-

متؼوؼةمأدوارماجملاظسماحملؾقةمباجملؿؿعاتماظرؼػقةم.م-

م،مم- ماظؿؾوثماظؾقؽي مالغؿشار مععدالتماألعراضمغؿقفة متزاؼد معع مخاصة م، ماٌالئؿة توصريماًدعاتماظصققة

وهورموتغريماألعراضمسؿامضؾل.مم

مم- ماظؿـؿوؼةاظؿوسقغشر ماظؾقؽقة ممة موعلؿوىماظوسيماظؾقؽيموعلؿوىمو، موعلؿوىماظصقة معلؿوىماظؿعؾقم اسؿؾار

ممأدادقةمؼبمدرجاتماظؿـؿقة.ماٌشارطةمععاؼري

مأرضمزراسقةم(م.م–عواردمعائقةمم–)ػواءمادباذماظؿدابريماظالزعةمالدؿدراكمتدػورماظؾقؽةم-

مصةمعـطؼةمحبريةماٌـزظةم.تػعقلماظرضابةماظؾقؽقةمظؾقدمعنماظؿؾوثماظؾقؽيمخام-

مصرضمسؼوباتمصارعةمظؾؿعديمسؾيماظؾقؽةمم.م-
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معراجعماظدرادة

"م،مجمؾةمطؾقةماظرتبقةم،مجاععةم(موظقدمسقدمجربم،ماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةم"اظعراقممنوذجًا1)

م.م190،مصمم2009وادط،ماظعددماظلادسم،م

)
2
(Jacob Park ; Fu-chen Lo , Building A sustainable Development Educa-

tional And Research Agenda , Asian Perspective , Vol.21,No.2,Fall 1997, 

P. 57. 

األعنماإلغلاغيميفماظعاملماظعربيم،مورضةمسؿلمعؼدعةمإظيماظدورةماظلـوؼةمسؾدماهللمترطؿاغيم،ماظؿـؿقةماٌلؿداعةمو(3)

م م، متوغس م، ماإلغلاغقة ماظدرادات ممجعقة م، ماظدوظقة ماظعالضات  online25.2006دؾؿؿرب22-4ٌعفد

December2014 م
http://www.mokarabat.com/s1755.htm 

عاؼبمسؾدماظرمحنم،ماظؿقؽمميفماألداءماظشاعلمظؾؿؤدلةماالضؿصادؼةميفماىزائرميفمزلمهدؼاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةم(اظ4)

،مرداظةمدطؿوراهمشريمعـشورةم،طؾقةماظعؾومماالضؿصادؼةمواظعؾومماظؿفارؼةموسؾومماظؿقلريم،مجاععةمصرحاتمسؾاسم،م

م.5ـمصمم2011دطقفم،ماىزائرم،م

لم،ماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةميفمإرارماٌؿغرياتماحملؾقةمواظعاٌقةم،ماٌؽؿبماىاععيمايدؼثم،م(معينمسطقةمخزاممخؾق5)

م.77،مصمم2012اإلدؽـدرؼةم،م

.10،مصمم2007،ممUNEP(متؼرؼرمتوضعاتماظؾقؽةماظعاٌقةمعنمأجلماظؿـؿقةم،مبرغاعجماألعمماٌؿقدةمظؾؾقؽة6)

اظؿـؿقةماٌلؿداعةم،معـظؿةماألعمماٌؿقدةمظؾرتبقةمواظعؾممواظـؼاصةم(مترمجةمحـانمسؾداهللمسـؼاديم،ماظرتبقةمعنمأجلم7)

م،معؼدعةماظؽؿاب.م2013)اظقوغلؽو(م،م

م.م190وظقدمسقدمجربم،ماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةم"اظعراقممنوذجًا"م،معرجعمدابقم،صم(8)

(
9
(Human Security in Africa , United Nations Office of the Special Ad-

viser on Africa (OSAA) December 2005 , P 4,5 . 

خدجيةمسرصةمحمؿدمأعنيم،ماألعنماإلغلاغيماٌػفوممواظؿطؾققميفماظواضعماظعربيمواظدوظي،اظطؾعةماألوظيم،مجاععةمم(10)

.م25،مم24،مصمم2009غاؼفماظعربقةمظؾعؾومماألعـقةم،ماظرؼاضم،م

http://www.mokarabat.com/s1755.htm
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رماظدوظةميفمهؼققماظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةميفمعصرمواألردنم،مدارمسؾيمسؾدماظؽرؼممحلنيماىابريم،مدوم(11)

م.م67،مم66،مصمم2012دجؾةم،ماألردنم،م

مم(12) ميف ماإلغلاغي مواألعن ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة م، ماهللمترطؿاغي ماظعددمسؾد م، ماٌؿؿدن مايوار م،مجمؾة ماظعربقة اظؾؾدان

ممDecember 2014 25،مم16/12/2009،م2860

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=195398  

)
13
(Behrouz Ajdari ;مم Seyed Esmaeil Asgharpourم, Human security and 

development, emphasizing on sustainable development , Procedia So-

cial and Behavioral Sciences , V 19 , 2011, P 42. 

خدجيةمسرصةمحمؿدمأعنيم،ماألعنماإلغلاغيماٌػفوممواظؿطؾققميفماظواضعماظعربيمواظدوظيم،معرجعمدابقم،مصمم(14)

37. 

(
15

) Gerold Gordon , Role Theory And Liness Asociological Prespective , College 

University Press , Publishers , New York , 1966 , P 12 . 

(
16

 ) Ralf Linton , Status And Role , Wilson And Kalb, N.U , 1994 , P 212 . 

 .390،صم1996(محمؿدمسارفمشقثم،مضاعوسمسؾمماالجؿؿاعم،مدارماٌعرصةماىاععقةم،ماإلدؽـدرؼةم،م17)

يم،مدعدمسؾدماظعزؼزمعصؾوحم،مدارم(معقشقلمعانم،معودوسةماظعؾومماالجؿؿاسقةم،مترمجةم:مسادلمخمؿارماهلوار18)

م.م613،مصمم1999اٌعرصةماىاععقةم،ماإلدؽـدرؼةم،م

(
19

(مصفؿيمدؾقمماظغزويم;موآخرونم،ماٌدخلمإظيمسؾمماالجؿؿاعم،ماظطؾعةماظـاظـةم،مدارماظشروقمظؾـشرمواظؿوزؼعم،م

 .م263،مم262،مصمم1997سؿانم،ماألردنم،م

(
20

(Paul B.Horton , Chester L.Hunt , Sociology , Fifth Edition , U.S.A , 

1980 , p 27 . 

جقفانمحمؿودمثروتمبدويم،ماإلدراكماٌؿغريمظؾدورماالجؿؿاسيمظؾؿرأةميفماجملؿؿعماٌصريم،مرداظةمعاجلؿريمم(21)

 .م30،مصمم2005شريمعـشورةم،مطؾقةماآلدابم،مجاععةماٌـصورةم،م

ضعمواٌأعولم،ماإلصدارماياديمسشرم،مدؾلؾةمدمومجمؿؿعماٌعرصةماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيم...بنيماظوام(22)

م.3ػـ،مصم1427،مؼصدرػامعرطزماالغؿاجماالسالعيم،مجاععةماٌؾكمسؾدماظعزؼز،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=195398
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اٌرطزماظورينمظؾلقاداتماظزراسقةم،مدعشقم،ممدوغاتومروعاغوم،ماالضؿصادماظؾقؽيمواظؿـؿقةماٌلؿداعةم،مم(23)

م.56،صم2003

)
24

(Melouki Slimane , Role and relationship between leadership and sus-

tainable development to release social, human, and cultural dimension , 

Procedia - Social and Behavioral Sciences , V 41 , 2012 , P 93 . 

(
25

)Helen Tregidga ; Kate Kearins ; Markus Milne , The politics of Know-

ing “Organizational Sustainable Development” , Sage Publlcations , 

OnlineFirst Version Jan 20,2013 , P.110. 

ماٌواردميفمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفمم(26) ماظصؼالم،معؿطؾؾاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظعراقمدورمإدارة أمحدمػاذم

م.321،مصم2014ضؿصادؼةم،ماظعددماًاصمباٌؤمترماظعؾؿيماٌشرتك،ماظعراقم،مجمؾةمطؾقةمبغدادمظؾعؾومماال

غوزادمسؾدماظرمحنماهلقيتم،ماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماٌـطؼةماظعربقةم:ماياظةماظراػـةمواظؿقدؼاتماٌلؿؼؾؾقةم،مم(27)

.104-103،مصم2006،ماظؽوؼتم،مم125جمؾةماظشؤونماظعربقةم،ماظعددم

مم(28) معور مأبو ماظؽرؼم مسؾد م،ماغعام مععرصقة" م"عؼاربة مغظرؼاتماظعالضاتماظدوظقة ماإلغلاغيميفمحؼل ماألعن معػفوم ،

ماإلدارؼةمرداظةمعاجلؿريمشريمعـشورة، م،مطؾقةماالضؿصادمواظعؾوم ماظلقادقةم،مجاععةماألزػرم،مشزة ماظعؾوم ،مضلم

 .116،مم2013

ماظعالضاتم(29) معـظورات ميف ماألعـقة مواظدرادات ماألعن معػفوم متطور ماظدوظيممرؼاضممحدوشم، ماٌؾؿؼي م، اظدوظقة

،م2008)اىزائرمواألعنميفماٌؿودطمواضعموآصاق(م،جاععةمعـؿوريم،مضلمماظعؾومماظلقادقةم،مضلطـطقـةم،ماىزائرم،م

م.280صم

ضلوممدؾقمم،ماالواػاتماىدؼدةميفماظدراداتماألعـقةم،مرداظةمعاجلؿريمشريمعـشورةم،مجاععةماىزائرم،مم(30)

م.م153،مصمم2010اىزائرم،م

 on lineخدجيةمسرصةم،معػفومموضضاؼاماألعنماإلغلاغيمهدؼاتماإلصالحميفماظؼرنماياديمواظعشرؼنم،مم(31)

2630=ContentId?asp.http://www.emasc.com/content 

علاظيمغلقؿةم،ماظؿفدؼداتماألعـقةماىدؼدةميفماٌغربماظعربيموادرتاتقفقاتمعواجفؿفام،مرداظةمعاجلؿريمم(32)

ماظلقادقةمواظعالضاتماظدوظقةمطؾقةمايؼوقم،مجاععةمعـؿوريمضلطـطقـةم،ماىزائرم،مشريمعـشور ماظعؾوم م،مضلم ة

م.30-27،مصم2009-2010
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مرعقؿه،م(33) ممسري ماظرمحن م،طمسؾد ماظؿـؿقة ميف ماالجؿؿاسي ماٌال مرأس مظؾؿعارف،م1دور ماظعربي ماٌؽؿب ،

 .48،صم2015اظؼاػرة،

سؾمماالجؿؿاع،معرطزماظؾقوثمواظدراداتماالجؿؿاسقةم،طؾقةماآلدابممعصطػيمخؾف،مضراءاتمععاصرةميفمغظرؼةم(34)

 .352،م351،مصم2002،جاععةماظؼاػرةم،

 .166،م165،صم2014خاظدمأبومدوح،رأسماٌالماالجؿؿاسيم،اؼرتاكمظؾطؾاسةمواظـشرم،اظؼاػرة،م(35)

 .52،م51سؾدماظرمحنممسريمرعقؿه،دورمرأسماٌالماالجؿؿاسيميفماظؿـؿقة،عرجعمدابقم،مصمم(36)

 .353عصطػيمخؾف،مضراءاتمععاصرةميفمغظرؼةمسؾمماالجؿؿاع،معرجعمدابقم،مصمم(37)

 .53سؾدماظرمحنممسريمرعقؿه،دورمرأسماٌالماالجؿؿاسيميفماظؿـؿقة،عرجعمدابق،مصمم(38)

 .198،مم197خاظدمأبومدوح،رأسماٌالماالجؿؿاسيم،عرجعمدابقم،مصمم(39)

 .56الماالجؿؿاسيميفماظؿـؿقة،عرجعمدابق،مصسؾدماظرمحنممسريمرعقؿه،دورمرأسماٌم(40)

 .218-215خاظدمأبومدوح،رأسماٌالماالجؿؿاسيم،عرجعمدابقم،صم(41)

 .62سؾدماظرمحنممسريمرعقؿه،دورمرأسماٌالماالجؿؿاسيميفماظؿـؿقة،عرجعمدابق،مصم(42)

مزاؼدم(43) ماظودطيموآخرون،م;أمحد ماظطؾؼة معن ماٌفـقة ماظشرائح مظدي ماالجؿؿاسي ماٌال ماألوظيممرأس ،اظطؾعة

م.م5-2،صمصمم2006،جاععةماظؼاػرةم،مظدراداتماالجؿؿاسقةم،طؾقةماآلداب،عطؾوساتمعرطزماظؾقوثموا

(
44
مم( ماظعدد م، ماٌؿؿدن مايوار م، م، مظؾؿـؿقة محدؼث معدخل ماالجؿؿاسي ماٌال مرأس م، مصرج مدقد ،مم2993صؿقي

5/2/2010.25 December 2014:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=213800  

،م6أمحدمزاؼدم;موآخرونم،مرأسماٌالماالجؿؿاسيمظديماظشرائحماٌفـقةمعنماظطؾؼةماظودطيم،معرجعمدابقم،مصمم(45)

م.م7

ؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةميفمعصرمواألردنم،معرجعمسؾيمسؾدماظؽرؼممحلنيماىابريم،مدورماظدوظةميفمهؼققماظؿـم(46)

م.م62دابقم،مصم

ماظؿقوالتماالضؿصادؼةمم(47) ميفمزل ماٌلؿداعة مادرتاتقفقاتمواظلقاداتماظؿـؿقة م، م;ممحداغيمحمؿد آرباظيمبغداد

م.11،مم10،مصم2010،مؼـاؼرمم45واظؿؽـوظوجقةمباىزائرم،مجمؾةمسؾومماغلاغقةم،ماظعددم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=213800
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ماظلروجم(48) معصطػي م،مرؾعت مايدؼث ماىاععى ماٌؽؿب م، ماظعوٌة مإظي مايداثة معن ماالجؿؿاسقة ماظؿـؿقة م، ي

م.م381،مصمم2012االدؽـدرؼةم،م

م.م18،مصمم1999ععفدماظؿكطقطماظؼوعيم،متؼرؼرماظؿـؿقةماظؾشرؼةم،ماظؼاػرةم،مم(49)

دواتمضقادفام،ماظطؾعةمسـؿانمحمؿدمشـقمم;معاجدةمأبومزظطم،ماظؿـؿقةماٌلؿدميةمصؾلػؿفاموأداظقبمختطقطفاموأم(50)

م.45م-40ـمصمصمم2007األوظيم،مدارمصػاءمظؾـشرمواظؿوزؼعم،مسؿانم،األردنم،م

محدؼةماظدعرداشم،دورمرأسماٌالماالجؿؿاسيميفمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،اجملؾدماظـاغيم،ماظعددماظـاغيم،ممم(51)

 .1067،مصم2012اجملؾةماظعؾؿقةمظؽؾقةماآلداب،مجاععةمدعقاطم،مؼوظقوم

)
52

( The North-South Institue, Human Security Sustainable and Equitable 

Development , Paper on the international policy review , Fondations for 

Canada’s International policy , January 2005. 

)
53

 ( Behrouz Ajdari ؛   Seyed Esmaeil Asgharpour , Human security and de-

velopment, emphasizing on sustainable development , Procedia Social and 

Behavioral Sciences , V 19 , 2011, P 41–46 . 

)54(Remigijus Ciegis ؛Linas Kliucininkas ؛Jolita Ramanauskiene, As-

sessment of state and tendencies of sustainable development in 

Lithuania, Management of Environmental Quality: An International 

Journal, Vol. 22 Iss 6 , 2011, pp.757 - 768 

يفم)اظدورةماظلـوؼةمٌعفدماظعالضاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةمواألعنماإلغلاغيميفماظعاملماظعربيم،م(مسؾدماهللمترطؿاغيم،55)

م.(2006دؾؿؿربمم22إىلمم4ظدوظقةم،متوغسمعنماظدوظقة،ممجعقةماظدراداتما

وظقدمسقدمجربم،ماألعنماالغلاغيمواظؿـؿقةماظؾشرؼةماٌلؿداعةم"اظعراقممنوذجًا"م،مجمؾةمطؾقةماظرتبقةم،مجاععةمم(56)

م.م209-189،مصمصم2009اظعددماظلادسم،مموادطم،

م.94صمماظعربيمواظدوظيم،عرجعمدابق،مخدجيةمسرصةمحمؿدمأعنيم،ماألعنماإلغلاغيماٌػفوممواظؿطؾققميفماظواضعم(57)

(مخوظهمحميماظدؼنمؼودفم;مأعلمؼازجيم،ماألعنماإلغلاغيموأبعادهميفماظؼاغونماظدوظيماظعامم،مجمؾةمجاععةمدعشقم58)

م.م534،مصمم2012،ماظعددماظـاغيم،مم28ظؾعؾومماالضؿصادؼةمواظؼاغوغقةم،ماجملؾدم

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ciegis%2C+R
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ciegis%2C+R
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kliucininkas%2C+L
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Kliucininkas%2C+L
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ramanauskiene%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ramanauskiene%2C+J
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يفمإرارماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،مرداظةمدطؿوراهمشريمعـشورةم،مضلممم(محلوغهمسؾدماظغينم،مايؿاؼةماظؼاغوغقةمظؾؾقؽة59)

م.م25،مصمم2013ايؼوقم،مطؾقةمايؼوقمواظعؾومماظلقادقةم،جاععةمحمؿدمخقضرم،مبلؽرةم،م

م60) م،م( ماٌلؿداعة ميفماظؿـؿقة ماظؿؽوؼنماالجؿؿاسيمواظـؼايفمودورػؿا ماظػالحيم، ماظطائيم;محلنممحود اميانمحمؿد

م.م74،م73،مصمم2006،مجمؾةماظؾقوثماظرتبوؼةمواظـػلقةم،مجاععةمبغدادم،ماظعددماياديمسشر

(مسـؿانمحمؿدمشـقمم;معاجدةمأبومزظطم،ماظؿـؿقةماٌلؿدميةمصؾلػؿفاموأداظقبمختطقطفاموأدواتمضقادفام،معرجعم61)

م.مم31دابقم،مصم

)
62

(Kardos Mihaela , The Reflection of Good Governance in Sustainable 

Development Strategies , Procedia - Social and Behavioral Sciences ,V 58 

, 10/2012 , P 1169 . 

ميفمزلمهدؼات63) ماىزائر ميف ماالضؿصادؼة مظؾؿؤدلة ماظشاعل ماألداء ميف ماظؿقؽم م، ماظرمحن ماظعاؼبمسؾد اظؿـؿقةمم-(

.26،م25اٌلؿداعةم،معرجعمدابقم،مصم

)
64

(Melouki Slimane , Role and relationship between leadership and sus-

tainable development to release social, human, and cultural dimension , 

Op.Cit . P 95 . 

(مزؼنماظدؼنمسؾداٌؼصودمشـقؿيم،ضضاؼامبقؽقةمععاصرةماٌواجفةمواٌصايةمبنيماإلغلانموبقؽؿهم،معـشأةماٌعارفم،م65)

.69،مصمم2000اإلدؽـدرؼةم،م

(مصؤادمبنمشضؾانم،ماٌدنماٌلؿداعةمواٌشروعمايضريمدمومختطقطمادرتاتقفيمعلؿدامم،مصؤادمبنمشضؾانم،ماٌدنم66)

م2013اٌلؿداعةمواٌشروعمايضريمدمومختطقطمادرتاتقفيمعلؿدامم،مدارمصػاءمظؾـشرمواظؿوزؼعم،مسؿانم،ماألردنم،م

م.مم52،مم51،،مصم

م.م39ربيم...بنيماظواضعمواٌأعولم،معرجعمدابقم،مصم(ماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظع67)

م.م82(معينمسطقةمخزاممخؾقلم،ماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةميفمإرارماٌؿغرياتماحملؾقةمواظعاٌقةم،معرجعمدابقم،مصم68)

(مزؼنماظدؼنمسؾداٌؼصودمشـقؿيم،مضضاؼامبقؽقةمععاصرةماٌواجفةمواٌصايةمبنيماإلغلانموبقؽؿهم،معرجعمدابقم،م69)

م.م70صم
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(مرميةمخؾورةم;مدؾؿيمضطافم،معلاػؿةماظؿـؿقةماظؾشرؼةميفمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةم،مورضةمسؿلمعؼدعةمٌؤمترم70)

)ماظؿـؿقةماٌلؿداعةمواظؽػاءةماالدؿكداعقةمظؾؿواردماٌؿاحةم،طؾقةماظعؾومماالضؿصادؼةموسؾومماظؿلقري،مجاععةمصرحاتم

م.(15،مم14،مصمم2008سؾاسم،مدطقفم،ماىزائرم،م

ماظؿـؿقةم71) مهدؼات مزل ميف ماىزائر ميف ماالضؿصادؼة مظؾؿؤدلة ماظشاعل ماألداء ميف م،اظؿقؽم ماظرمحن مسؾد ماظعاؼب )

.م39اٌلؿداعةم،معرجعمدابقم،مص

م.م83(معينمسطقةمخزاممخؾقلم،ماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةميفمإرارماٌؿغرياتماحملؾقةمواظعاٌقةم،معرجعمدابقم،مصم72)

م.م87،مم86،مصمعؾاذرةملابقماظرجعماٌ(م73)

(مزؼنماظدؼنمسؾداٌؼصودمشـقؿيم،مضضاؼامبقؽقةمععاصرةماٌواجفةمواٌصايةمبنيماإلغلانموبقؽؿهم،معرجعمدابقم،م74)

م.م71-69صمصم

م.م88(معينمسطقةمخزاممخؾقلم،ماظؿـؿقةماالجؿؿاسقةميفمإرارماٌؿغرياتماحملؾقةمواظعاٌقةم،معرجعمدابقم،مصم75)

،م54اٌلؿداعةمواٌشروعمايضريمدمومختطقطمادرتاتقفيمعلؿدامم،معرجعمدابقمصمم(مصؤادمبنمشضؾانم،ماٌدن76)

م.م55

م.م61م-م58،مصمصمعؾاذرةملابقماظعمجراٌم(77)

م.م41،مم40(ماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيم...بنيماظواضعمواٌأعولم،معرجعمدابقم،مصم78)

ؾقؼاتفاميفماظدراداتماظرتبوؼةمواظـػلقةم،مدارماظـشرم(ممحديمأبوماظػؿوحمسطقػهم،معـففقةماظؾقثماظعؾؿيموتط79)

م.م54،مصم1996ظؾفاععاتم،ماظؼاػرةم،م

ممذطيمذػققمحمؿد (80) ماىاععيماٌؽؿبماالجؿؿاسقة،ماظؾقوثمإلسدادماٌـففقةماًطوات–ماظعؾؿيماظؾقث:

م.88م،ص1999اإلدؽـدرؼة،مايدؼث،

م
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