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 ٚنُإ اؾٛز٠:قٛاعس ايٓؿط يف زضاغات يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ 

تٓؿط اجمل١ً ايبشٛخ ٚايسضاغات اييت تٓطبل عًٝٗا ؾطٚط ايٓؿط يف فاالت ايسضاغات يف  

 ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚنُإ اؾٛز٠ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ.

تطسب اجمل١ً مبًدكات ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ اييت مت َٓاقؿتٗا ٚإداظتٗا يف فاٍ ايتعًِٝ  

 عَُٛا، ٚنُإ اؾٛز٠ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املًدل َٔ إعساز ايباسح ْؿػ٘.اؾاَعٞ، ٚايتعًِٝ ايعايٞ 

تٓؿط اجمل١ً َطادعات ايهتب ٚاألعاخ ٚايسضاغات املتعًك١ مبذاالت ايتعًِٝ اؾاَعٞ،  

 ٚايتعًِٝ ايعايٞ عَُٛا، ٚنُإ اؾٛز٠.

 ؾطٚط قبٍٛ ايبشح: 

عًٝٗا عاملًٝا يف فاالت إٔ ٜهٕٛ ايبشح أقٝاًل ًَٚتعًَا مبٓٗذ١ٝ ايبشح ايعًُٞ املتعاضف  .أ 

 ايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ايػًٛن١ٝ.

 َكسًَا يًٓؿط يف ف١ً أخط٣. أال ٜهٕٛ ايبشح َٓؿٛضًا أٚ .ب 

إٔ ٜهٕٛ ايبشح َهتٛبًا بًػ١ غ١ًُٝ، َٚطاعًٝا يكٛاعس ايهبط، ٚخايًٝا َٔ األخطا٤ ايًػ١ٜٛ  .ز 

 ٚايٓش١ٜٛ ٚاملطبع١ٝ.

ت( َعس٠ بططٜك١ دٝس٠، ٚإٔ تؿتٌُ إٔ تهٕٛ ايطغّٛ ٚاألؾهاٍ ٚاؾساٍٚ ايبٝا١ْٝ )إٕ ٚدس .ز 

ع٢ً ايعٓاٜٚٔ ٚايبٝاْات اإلٜهاس١ٝ ايالظ١َ، ٚإٔ ال تتذاٚظ أبعازٖا ٚأسذاَٗا سٛاؾٞ 

 ايكؿش١.

أال ٜعٜس عسز قؿشات ايبشح يف قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥ عٔ ثالثني قؿش١، َته١ُٓ املًدل  .ٙ 

١٦ٝ ايتشطٜط سصف ٚاملطادع ٚاملالسل ٚإشا ظاز عسز قؿشات ايبشح عٔ اؿس املكطض ؾٝشل هل

 َا تطاٙ َٓاغبًا َٔ ايبشح. 

 إٔ ٜكاؽ ايبشح ٚؾل إسس٣ ايططٜكتني اآلتٝتني: .ٚ 

 أٚاًل: ايبشٛخ املٝسا١ْٝ: 

١ ـ٢ طبٝعـط إيـتؿتٌُ ع٢ً َكس١َ ٜٛنح ؾٝٗا ايباسح طبٝع١ ايبشح، َٚػٛغات ايكٝاّ ب٘، ٜٚؿٝ

باختكاض َا أظٗطت٘ ايبشٛخ ايػابك١ سٍٛ ٖصٙ ٟٛ، ثِ ٜربظ ـع ايرتبـــا ع٢ً ايٛاقــس٣ تأثريٖـ١ َٚـاملؿهً

ؾطٚنٗا، ٚاييت ميهٔ َٔ خالهلا ايتٛقٌ إىل سٌ يتًو  املؿه١ً. ًٜٞ شيو عطض ألغ١ً٦ ايسضاغ١ أٚ

املؿه١ً. ثِ ٜٛضز ايباسح سسٚز ايبشح اييت يف إطاضٖا مت تعُِٝ ْتا٥ر ايسضاغ١. ثِ ٜٛضز ايباسح 

ايٛاضز٠ يف ايبشح. ثِ ٜعطض ايباسح أِٖ ٚأسسخ  ايتعطٜؿات ايسالي١ٝ يًُؿَٗٛات ٚاملكطًشات

ٚحيًًٗا ٜٚٓاقؿٗا، َٛنشًا تعًٝك٘ عًٝٗا، ًٜٚٞ شيو عطض إلدطا٤ات  ايسضاغات املطتبط١ باملٛنٛع،

ايبشح ْٚٛع املٓٗذ١ٝ املتبع١، ثِ ٜكسّ ٚقؿًا جملتُع ايبشح، ٚعٝٓت٘، ْٚٛع األزٚات املػتدس١َ ؾُع 

اتٗا. ثِ ٜعطض بعس شيو ْتا٥ر ايبشح، َٚٓاقؿتٗا َٚا تٛقٌ إيٝ٘ ايبٝاْات، ٚؼسٜس َس٣ قسقٗا ٚثب

 َٔ تٛقٝات َٚكرتسات. ثِ خيتِ ايبشح بػطز قا١ُ٥ املكازض ٚاملطادع  املػتدس١َ.
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 ثاًْٝا: ايبشٛخ ايٓعط١ٜ ٚايتش١ًًٝٝ: 

املٛنٛع قٝس ايسضاغ١ ٚحيطم ايباسح  تبسأ بعطض َكس١َ يًبشح تٛنح ؾٝٗا طبٝع١ املؿه١ً أٚ

ً  ؾٝٗا  ع٢ً ؼسٜس أ١ُٖٝ ايبشح ٚزٚضٙ يف إناؾ١ اؾسٜس إىل املعطؾ١ ايػابك١. ًٜٞ شيو عطض

ًٜٝٗا  يًُٛنٛعات  املطًٛب ؼًًٝٗا َٚٓاقؿتٗا عٝح تهٕٛ َطتب١ بططٜك١ َٓطك١ٝ َع َا ٜػبكٗا أٚ

 َٔ املٛنٛعات، ٚعٝح تؤزٟ مبذًُٗا إىل تٛنٝح ايؿهط٠ ايعا١َ اييت ٜٗسف ايباسح يًٛقٍٛ إيٝٗا،

إظاي١ يًػُٛض ايصٟ حيٝط باملٛنٛع قٝس ايبشح. ثِ خيتِ ايبشح  ٚاييت تتهُٔ ساًل يًُؿه١ً أٚ

املطتبط١ مبٛنٛع ايبشح. ٚأخريًا ٜٛضز  مبًدل ٜتهُٔ أِٖ االغتٓتادات ٚايتٛقٝات ٚاملكرتسات

 ايباسح قا١ُ٥ باملكازض ٚاملطادع اييت اعتُس عًٝٗا.

ؾكًا يططا٥ل ايتٛثٝل املتعاضف عًٝٗا يف األٚغاط ٜتِ تٛثٝل املكازض ٚاملطادع يف ايبشح ٚ .ظ 

ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ ٚايػًٛن١ٝ، ٜٚتِ ايتٛثٝل يف املنت بصنط االغِ األخري يكاسب املطدع، 

 ٚغ١ٓ ايٓؿط، ٚضقِ ايكؿش١، ٚع٢ً ايباسح ػٓب نتاب١ اغِ املطدع يف اهلاَـ.

عطب١ٝ أٚاًل ثِ تًٝٗا املطادع عٝح تػطز املطادع اي املطادعتبني ناؾ١ املكازض ٚاملطادع يف  .ح 

 اآلتٞ: األدٓب١ٝ )إٕ ٚدست( ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ

 :َجاٍ يتٛثٝل عح َٓؿٛض يف زٚض١ٜ

يف املٓاٖر زضاغات بعض قهاٜا ايب١٦ٝ".  (. "اػاٖات املعًُني مبكط م7994ٛايػعٝس، غعٝس قُس )

 .17- 24(، م 71ٚططا٥ل ايتسضٜؼ ، ايعسز )
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 إدطا٤ات تػًِٝ ايبشح ٚؼهُٝ٘: 

، َطبٛع١ بايهُبٝٛتط مبػاؾات َهاعؿ١، نُا A4تطغٌ ثالخ ْػذ َٔ ايبشح ع٢ً ٚضم قٝاؽ .أ 

 ٜؿرتط إضؾام ْػد١ ايهرت١ْٝٚ.

جني، ٚايًكب ايعًُٞ، ٚاملؤغػ١ ايباس ٜهتب يف ايكؿش١ األٚىل عٓٛإ ايبشح، ٚاغِ ايباسح أٚ.ب 

 اييت ٜٓتُٞ هلا، ٚايربٜس اإليهرتْٚٞ.

 ن١ًُ. 717-777ٜطؾل ايباسح ًَدكًا بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ يف سسٚز   .ز 

ٜطؾل بايبشح َٛدع بايػري٠ ايع١ًُٝ يًباسح، ٜٚٛنح ؾٝٗا عٓٛاْ٘، ٚضقِ ٖاتـ ايعٌُ ٚاملٓعٍ  .ز 

 اإليهرتْٚٞ.)إٕ ٚدس(، ٚايربٜس  ٚاؾٛاٍ، ٚايؿانؼ

تعب١٦ االغتُاض٠ اـاق١ بطًب ايٓؿط ٚايتٛقٝع عًٝٗا َٔ قبٌ ايباسح ٚإضغاهلا إىل ض٥ٝؼ  .ٙ 

 ايتشطٜط.
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زٚالض أَطٜهٞ باغِ ض٥ٝؼ ايتشطٜط  َكابٌ ؼهِٝ ايبشح  777إضغاٍ ؾٝو َكطيف مببًؼ  .ٚ 

 ( ضٜاٍ يًباسجني زاخٌ ايُٝٔ.470777، ٚ)خاضز ايُٝٔ  ًباسجنيي ايربٜس ٚأدٛض

األعاخ املطغ١ً يًُذ١ً ٜتِ إخهاعٗا يًؿشل األٚيٞ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتشطٜط قبٌ إضغاهلا مجٝع  .ظ 

 يًُشهُني، ٚحيل ي١٦ًٝٗ االعتصاض عٔ قبٍٛ ْؿط ايبشح زٕٚ اؿاد١ إلبسا٤ األغباب.

يف ساي١ قبٍٛ ايبشح َبس٥ًٝا َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتشطٜط ٜتِ إضغاٍ ايبشح إىل أغتاشٜٔ يف فاٍ   .ح 

اختٝاض احملهُني بػط١ٜ قالسٝت٘ يًٓؿط، ٜٚتِ هُٝ٘ ٚؼسٜس َس٣ ايتدكل يٝتٛيٝا ؼ

 بٝاْات٘. تا١َ، ٚال ٜعطض عًُٝٗا اغِ ايباسح أٚ

األعاخ اييت مل تتِ املٛاؾك١ ع٢ً ْؿطٖا ال تعاز إىل ايباسجني غٛا٤ ْؿطت أٚمل تٓؿط َٚا ٜٓؿط  .ط 

 يف اجمل١ً ٜعرب عٔ ٚد١ٗ ْعط قاسب٘. 

 ني َٔ اجمل١ً.ميٓح قاسب ايبشح املٓؿٛض ْػدت .ٟ 

 ٍ ناؾ١ سكٛم ايٓؿط يًُذ٦.١ًٛت .ى 

ات يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ ــ١ً زضاغـ١ إىل فـالت املتعًك١ باجملًـطاغـع املـُٝـات ٚدــٛخ ٚايسضاغـتطغٌ ايبش

 ٚنُإ اؾٛز٠ ع٢ً عٓٛإ اجمل١ً اآلتٞ:
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 االفتتاحية

ٚمٔ عاخ ايع١ًُٝ ايٓٛع١ٝ َٔ االفُٛع١ عؿط َتهًُٓا  ايجاْٞايعسز ا ايػابعٜكسض اجملًس 

مبهاْتٗا ايع١ًُٝ ٚايٛط١ٝٓ لس أْؿػٓا غعسا٤ ن١٦ٝٗ ؼطٜط يف ٖصا ايعسز بإ ؼتؿغ اجمل١ً 

َػري٠ ايت١ُٝٓ يف ايب٦ٝات األنازمي١ٝ ٙ املعطيف ايصٟ ٜععظ بسٚض ٚاإلْتازألعاخ ١ باَتدككنْٛٗا 

 ٖصا ٜأتٞ ٚتسؾكٗا، املعطؾ١ ػسز َٚع اؾاَع١، عًٝ٘ تهٕٛ إٔ َا ميهٔ َع متاؾًٝاٚٚاجملتُع١ٝ َعًا. 

أعاخ  بع١غٜهِ بني زؾتٝ٘  ٚايصٟ اؾٛز٠، ٚنُإ اؾاَعٞ ايتعًِٝ يف زضاغات ف١ً َٔ ايعسز

 أق١ًٝ ٚضق١ٓٝ يف فاٍ تطٜٛط ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚنُإ اؾٛز٠ قسَٗا باسجٕٛ َٔ داَعات مي١ٝٓ.

 فتُع بٓا٤ يف ٚزٚضٖا اي١ُٝٓٝ اؾاَعات بني ؼٍٛ اييت املعٛقاتايبشح األٍٚ سٍٛ  ٜٚتكسضٖا

ايجاْٞ ايبشح  ٜٓاقـٚ ، (قٓعا٤ ظاَع١ ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ أعها٤ َٔ ع١ٓٝ آلضا٤ َٝسا١ْٝ زضاغ١) املعطؾ١

أَا ٚ، إب داَع١-ايرتب١ٝ به١ًٝ َٚعًُِٝٗ اجملاٍ َعًِ بطْاَر يف املعًُني ايطًب١ يس٣ اؾٛز٠ ثكاؾ١

، اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛض١ٜ يف املػتسا١َ ايت١ُٝٓ ؼكٝل يف ايعايٞ ايتعًِٝ زٚضايبشح ايجايح ؾكس ضنع ع٢ً 

 َٚػ٦ٛيٝاتٗا أٖساؾٗا ن٤ٛ يف قٓعا٤ ظاَع١ ايع١ًُٝ املطانع أزا٤ تطٜٛط يٝبنيايبشح ايطابع  ٚأَا

 اجملتُع ْعط ٚد١ٗ َٔ اي١ُٝٓٝ اال١ًٖٝ اؾاَعات سٛن١ُ اـاَؼ ٚاقعتٓاٍٚ ايبشح  ٚ، االدتُاع١ٝ

ٚاَا ايبشح ايػازؽ ؾٝسٚض سٍٛ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ يالغتاش اؾاَعٞ َٔ سٝح سكٛق١ ، االنازميٞ

 يف اإللًٝع١ٜ ايًػ١ َتطًب دٛز٠ايصٟ ٜػتعطض  ػابعٚأختتِ ٖصا ايعسز بايبشح ايٚٚادبات٘، 

.                ؾٝٗا ٚايطًب١ املسضغني ْعط ٚد١ٗ َٔ ايعامل١ٝ ايتذاضب ن٤ٛ يف اي١ُٝٓٝ اؾاَعات

Quality of English Requirement Courses at Yemeni Universities in light of 

International Experiences and the Perspectives of Teachers and Students. 

 ضغا٥ٌ ًَدكات ايكاضئ ؾػٝذس ايع١ًُٝ ايطغا٥ٌ ًَدكات ْؿط أل١ُٖٝ ايتشطٜط ١٦ٖٝ َٔ نًااٚإزض

 يف اؾاَعٞ ايتعًِٝ دٛز٠ ٚنُإ اعتُاز ضغاي١ َادػتري بعٓٛإ َعاٜري األٚىل ، ٚزنتٛضا٠ َادػتري

زنتٛضاٙ ٥ٌ َٔ ثِ ثالث١ ًَدكات يطغا، املعاقط٠ ايرتب١ٜٛ ايتذاضب بعض ن٤ٛ يف اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛض١ٜ

ايطغاي١  اي١ُٝٓٝ.اَا اؾُٗٛض١ٜ يف اؾاَع١ٝ ايكٝاز٠ أنازمي١ٝ إلْؿا٤ تتشسخ عٔ ايتدطٝطاالٚىل 

 ايع١ًُٝ يإلْتاد١ٝ ساي١ زضاغ١ اي١ُٝٓٝ اؾُٗٛض١ٜ يف اؾاَعٞ ايتعًِٝ دٛز٠ هاْت بعٓٛإؾايجا١ْٝ 

 َػتكبٌ اغتؿطاف أخريا تهُٓت ايطغاي١ ايجايج١، ٚتعع قٓعا٤ داَعيت يف ايتسضٜؼ ١٦ٖٝ ألعها٤

 اي١ُٝٓٝ. اؾاَعات يف األنازميٞ االعتُاز

إال إٔ تتكسّ ظعٌٜ ايؿهط ٚايتكسٜط يًباسجني ايصٜٔ أغُٗٛا بأعاثِٗ ١٦ٖٝٚ ؼطٜط  اجمل١ً ال ٜػعٗا 

ايع١ًُٝ، آًَني ايتٛاقٌ يف ايٓؿط، نُا تت٢ُٓ يًكطا٤ ٚاملٗتُني يف فاٍ ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚنُإ 

 اؾٛز٠ قطا٠٤ ممتع١، ٚتطسب مبالسعاتِٗ َٚكرتساتِٗ.
 

 ايتٛؾٝل،،، ٚيٞ ٚاهلل

ايتشطٜط ١٦ٖٝ
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 تطٜٛط أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا 

 َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ
 

 عًٞ عبساهلل ايعٛانٞ .عًٞ حي٢ٝ ؾطف ايسٜٔ         ز .خًٌٝ قُس اـطٝب          ز.ز
 

 :ايسضاغ١ ًَدل

تٗسف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ اىل تطٜٛط أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا      

االدتُاع١ٝ، ٚيتشكٝل ٖسف ايسضاغ١، مت اغتدساّ أنجط َٔ َٗٓذ١ٝ عج١ٝ، ناملٓٗر ايٛقؿٞ، 

ٚنصيو املٓٗذ١ٝ باالعتُاز ع٢ً اغتُاض٠ َك١ٓٓ، ٚاغًٛب ؼًٌٝ احملت٣ٛ، ؾُع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات، 

املػتكب١ًٝ؛ باالعتُاز ع٢ً املكاب١ً ايؿدك١ٝ املؿتٛس١ الغتؿطاف َػتكبٌ تًو املطانع، ٚتكسِٜ 

 املكرتسات ايتطٜٛط١ٜ بؿأْٗا. 

ٚبعس ؼًٌٝ ايبٝاْات، نؿؿت ايٓتا٥ر عٔ ؼٌُ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ َػ٦ٛيٝات نبري٠،    

ؾٗا، َٔ خالٍ تٓؿٝص عسز َٔ ايرباَر ٚاألْؿط١ ٚاـسَات ٚقس لشت املطانع يف ؼكٝل بعض أٖسا

( ْؿاطًا، إال أْٗا ال تطق٢ اىل َػت٣ٛ أٖساؾٗا 5057املدتًؿ١، ٚاييت بًؼ عسزٖا فتُع١ َا ٜكاضب )

ايع١ًُٝ، َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ املطغ١َٛ، ٚاىل َػت٣ٛ ايطُٛح املٓؿٛز، ٚؽتًـ املطانع ؾُٝا بٝٓٗا؛ 

 املؤغػ١ٝ، َٚٔ سٝح إلاظاتٗا، ٚقسضتٗا ع٢ً ؼكٝل أٖساف أٖساؾٗا.َٔ سٝح َكَٛاتٗا 

ع٢ً املطتب١ االٚىل،  تُع١ٝاجملس١َ ٚباغتكطا٤ ْتا٥ر ايسضاغ١، سكٌ قٛض ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاـ     

ٚدا٤ قٛض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ باملطتب١ ايجا١ْٝ، ٚسكٌ قٛض ايتطٜٛط األنازميٞ ع٢ً املطتب١ 

ثِ قٛض اإلْتاز املعطيف يف املطتب١ ايطابع١، ٚدا٤ قٛض االغتؿطاف املػتكبًٞ ع٢ً املطتب١ اـاَػ١ ايجايج١، 

ٚاألخري٠، ٚنؿؿت ايٓتا٥ر عٔ مج١ً َٔ املعٛقات اييت تؤثط غًبا ع٢ً َػت٣ٛ أزا٤ املطانع، ٚخًكت 

 ايسضاغ١ اىل تكسِٜ مج١ً َٔ املكرتسات ايتطٜٛط١ٜ ٚايبشج١ٝ.

 املػ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ.-  أٖساف-  املطانع ايع١ًُٝ-  أزا٤-  تطٜٛط ١: ايهًُات املؿتاسٝ 
 

Abstract: 
The present study aims to develop the performance of scientific centers at Sana’a 

University in the light of their objectives and social responsibilities. To achieve the 

study objective, it follows multiple research methodologies, such as the descriptive 

method. A standardized checklist and content analysis method were used to collect 

data and information. It also used the futurist methodology, relying on an open 

personal interview to anticipate the future of these centers, and to provide the 

appropriate developmental proposals for them. 

After data analysis, the results revealed that the scientific centers at Sana'a 

University bear great responsibilities.They have succeeded in achieving some of their 

objectives by implementing a number of different programs, activities and services, 

which together totaled approximately 5057 activities. However, such achievements do 

not rise up to the expected level of the centers’ objectives, their planned social 

responsibilities, and the level of their expectations.The centers vary in terms of their 

institutional components, achievements, and their ability to achieve their goals.  
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By extrapolating the results of the study, it is found that the theme of Specialized 

Qualification and Community Service ranked first.The theme of Higher and 

University Education came second; while the theme of Academic Development 

ranked third.Then the Epistemic Production theme ranked fourth. Finally, the focus of 

Future Outlook theme came on the fifth.The results revealed a number of obstacles 

that negatively affect the performance of the centers.The study concluded with a 

number of development and research proposals. 

Key Words: 
Development – Performance – Scientific Centers – Objectives – Social Responsibility 

 

 َكس١َ ايسضاغ١: 

تهطًع املؤغػات اؾاَع١ٝ يف كتًـ بًسإ ايعامل، بعسز َٔ املٗاّ ٚاملػ٦ٛيٝات املدتًؿ١، إال إٔ  

ع٢ً قٝاّ تًو املؤغػات بجالخ َٗاّ  َٔ قبٌ اجملتُعات األنازميٝاألنازمي١ٝشا ٚانعا ٖٓاى امجا

أغاغ١ٝ، ٖٚٞ: ايتعًِٝ، ٚايبشح ايعًُٞ، ٚخس١َ اجملتُع، ٖٚٞ ٚظا٥ـ َتها١ًَ َٚرتابط١، سٝح ٜػِٗ 

نػاب املٗاضات، ٜٚػِٗ ايبشح ايعًُٞ يف إايتسضٜؼ يف ْؿط املعطؾ١ ٚؼسٜس االػاٖات ٚتعسٌٜ ايػًٛى ٚ

ا خس١َ اجملتُع ؾتػِٗ يف تطبٝل املعطؾ١ يف اجملتُع ؿٌ أَ ؛ٗا ٚتطٜٛطٖاإْتادت١ُٝٓ املعطؾ١ إْتادٛ

 َؿهالت٘ ٚخس١َ أؾطازٙ، ٚقٛاًل إىل ؼكٝل تكسّ ٚضؾا١ٖٝ اجملتُع نهٌ.

تٛيٞ اجملتُعات ٚاؿهَٛات اٖتُاَا نبريا مبؤغػاتٗا اؾاَع١ٝ، ٜٚالسغ إٔ املُٗتني نُا 

َعات أٚ اجملتُعات شاتٗا، ٜٚطدع شيو إىل غٛا٤ً َٔ اؾا ؛أقبشتا ؼعٝإ مبعٜس َٔ االٖتُاّ تنياألخري

سٚض ايؿاعٌ ايصٟ ميهٔ إٔ تًعب٘ املؤغػات ايع١ًُٝ يف ايهؿـ عٔ ايعسٜس َٔ َؿهالت يًزضاى نًُٝٗا إ

اجملتُع، ٚتكسِٜ اؿًٍٛ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ايكازض٠ ع٢ً َعاؾتٗا، يصا أقبشت املؤغػات اؾاَع١ٝ 

ْػا١ْٝ َٔ أدٌ ؼكٝل ايت١ُٝٓ تعتُس عًٝٗا اجملتُعات اإل ٚاملطانع ايبشج١ٝ َٔ أِٖ ايطنا٥ع اييت

 قعس٠.ٚاالظزٖاض ع٢ً كتًـ األ

(، ؾكس أنست ايًذ١ٓ ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ بايرتب١ٝ 8776ٚيف ٖصا ايػٝام؛ ٚنُا ٚضز عٔ )ايْٝٛػهٛ، 

يٞ (  َا ٜأتٞ: "بسٕٚ َؤغػات ايتعًِٝ ايعا876يًكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ يف "ٚثٝك١ إعالٕ ) باضٜؼ 

ٚايبشح ايهايف، ال ميهٔ ألٟ بًس ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ األق١ًٝ ٚاؿكٝك١ٝ؛ ؾًهٞ تهٕٛ اؾاَعات شات 

ق١ً بايت١ُٝٓ ٜتعني عًٝٗا اإلغٗاّ يف تطٜٛط املعطؾ١ َٔ خالٍ ايبشٛخ، َٚٔ داْب  آخط؛ ؾال ميهٔ إٔ 

عٔ ايسٍٚ املتكس١َ قٓاعٝا زٕٚ تكًٌ ايبًسإ ايٓا١َٝ ٚايبًسإ األقٌ منٛا َٔ ايؿذ٠ٛ اييت تؿكًٗا 

 (.541، 5183االغتٓاز إىل ايبشح ايعًُٞ". )سٝسض، 

تتبٛأ املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ يف ايعسٜس َٔ اؾاَعات ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ َها١ْ ع١ًُٝ َطَٛق١ ٚ

أٚ ٚمسع١ نبري٠، ٚهلا أزٚاض ض٥ٝػ١ ١َُٗٚ يف ايتطٜٛط ٚايت١ُٝٓ غٛا٤ أنإ شيو ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَعات 

ع٢ً َػت٣ٛ اجملتُع، ؾٗٞ إسس٣ سًكات ايٛقٌ اييت تطبط اؾاَعات باجملتُع، َٚٔ خالهلا تكسّ 

اؾاَع١ االغتؿاضات ايع١ًُٝ ٚايسضاغات ايبشج١ٝ يعسز َٔ َؤغػات اجملتُع، ْٚتٝذ١ يتعاٜس املؿهالت 

يف ايُٓٛ ٚايتكسّ، ؾكس اييت تٛاد٘ اجملتُع باإلناؾ١ إىل تعاٜس َطايب اؿٝا٠ ٚطُٛسات اجملتُع املدتًؿ١ 

تعاٜس اْتؿاض َطانع ايبشح ايعًُٞ، ٚخككت ايسٍٚ األَٛاٍ ايالظ١َ هلا يف َٛاظْاتٗا َٔ أدٌ ايكٝاّ 



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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. )ٚظاض٠ بايبشٛخ ايالظ١َ ؿٌ املؿهالت االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايرتب١ٜٛ

 (.53، 5182ايتدطٝط، 

ٚب١ ٚمبػتٜٛات عاي١ٝ ؤخس١َٝ تع١ًُٝٝ ٖٞ ايػعٞ ظٗٛز ز سس٣ ضغا٥ٌ اؾاَع١ نُؤغػ١إإٕ نُا 

 ،ٚاؽاش ايكطاضات ،ٚقسضتٗا ع٢ً ؼًٌٝ املؿهالت ،ع١ًُٝ يف كتًـ ايتدككات أعاخعساز أعاثأىل إ

  .(821، 5117ٚت١ُٝٓ اجملتُع مبا يسٜٗا َٔ خربات ٚنؿا٤ات ٚسًٍٛ َبتهط٠ ملؿهالت اجملتُع. )قٓسٌٜ، 

ضٚقتٗا ؾشػب، غٛا٤ يف أاملعطؾ١ زاخٌ  إْتازملطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ع٢ً إْتادٚال تكتكط َٗاّ ا    

ع٢ً ايتعًِٝ ٚايبشح  ،(أؾطازاٚ )َؤغػات أؾطاز ،منا َػاعس٠ اجملتُع ٚايباسجنيإٚ؛ ٚ غريٖاأاؾاَعات 

مل ٜعس باإلَهإ إٔ  -ٚايتطٜٛط " ؾُع ثٛض٠ االتكاالت ٚايتٛاقٌ ٚتكٓٝات ايتكٜٛط ٚايتٛثٝل ْٚكٌ اؿسخ

ْٛاعٗا، ٚمل ٜعس باإلَهإ أ ٜبك٢ ايبشح ايعًُٞ قذٛظا زاخٌ اؾاَعات ٚاملطانع ايع١ًُٝ مبدتًـ 

ؾؿٞ ايعكٛز ايك١ًًٝ املان١ٝ، خهع ايعًِ يتػري عُٝل يف  ؛ؾكٌ اجملتُع ايعًُٞ عٔ اجملتُع اـاضدٞ

١ ايٓاؽ يف ايبشح ٚايتعًِ خالٍ ب٦ٝات قبح َؿّٗٛ َؿاضنأبالغ٘ ٚتكامس٘، ٚإزاضن٘ ٚتٓؿٝصٙ ٚإنٝؿ١ٝ 

عًٝ٘، ٖٚصا بهٌ تأنٝس، ال ٜٓؿٞ زٚض املطانع ايع١ًُٝ ؾٗٞ  ؾاأَطا َتعاض -خاضز ْطام املعاٖس ايع١ًُٝ

ٚيهٔ املككٛز ٖٛ غع١ اؾُٗٛض املؿاضى يف ايبشح ايعًُٞ بكٝاز٠ ٚإؾطاف املطانع ايع١ًُٝ. ،  غاؽأغاغاأل

 .(8 ،5187)ايطبإ، 

ٖٓاى اختالؾا يف ايجكاؾ١ بني ايباسجني ٚاملػ٦ٛيني عٔ ايت١ُٝٓ، ؾال بس َٔ األخص باآليٝات  ٚسٝح إٕ    

املٓاغب١ يتشكٝل زضد١ عاي١ٝ َٔ ايتٛاقٌ ٚبٓا٤ عالقات عٌُ بٓا٠٤ بِٝٓٗ، غعٝا يتشكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ؛ 

ع املباؾط ع٢ً ايبًس. نُا إش إٔ ايبشح ايعًُٞ ٜكٓع املعطؾ١ ، بُٝٓا ايت١ُٝٓ تطبل املعطؾ١ مبا ٜعٛز بايٓؿ

إٔ تطبٝل املعطؾ١ اؾسٜس٠ ٜتطًب اغتجُاضا َٓاغبا يف ايبشح ايتطبٝكٞ ٚتطٜٛطٙ، باعتباض إٔ ايت١ُٝٓ اييت 

 (.547، 5183ال تأخص بايبشح ايعًُٞ عُٝا٤، ٚايبشح ايعًُٞ غري املطتبط بايت١ُٝٓ أقِ. )سٝسض، 

غٝؼ اؾاَعات ٚايهًٝات ٚاملطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ، ىل تأإٚيكس غعت ايهجري َٔ ايسٍٚ املتكس١َ      

، ٖٚٝأت هلا ب٦ٝات عٌُ َٓاغب١ يتشكٝل ايالظ١َاالَهاْات ٚاملٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚؾطت ٚ

دًٗا ايطاقات، ٚخككت املٛاظْات ايهاؾ١ٝ إلْتاز ْٚؿط املعطؾ١، ٚتطبٝكٗا أأٖساؾٗا، ٚسؿست َٔ 

ٚيف املٓطك١ ايعطب١ٝ مت تأغٝؼ  ايبؿط١ٜ ٚاملؤغػات ٚاألؾطاز يف كتًـ اجملاالت. ٚتطٜٛطٖا، ملا ؾٝ٘ خس١َ

٦َات اؾاَعات، ٚاملطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ، َطًع ايكطٕ املانٞ، نُا يف: َكط، ٚتْٛؼ، ٚاملػطب، 

تًو ايسٍٚ مبػاعس٠ بك١ٝ ايبًسإ ايعطب١ٝ يف تأغٝؼ بعض اؾاَعات يف  أغُٗتٚايعطام، ٚايػٛزإ، ٚ

يؿ١ٝ األ يفايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ املانٞ، ٚظاز ايتٛغع بؿهٌ ٚانح يف عسز اؾاَعات ٚاملطانع ايبشج١ٝ، 

 بايعامل ايعطبٞ.  ايجايج١

ؾكس لشت يف ؛ ٚبسٚضٖا اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚاييت ال ؽتًـ عٔ َجٝالتٗا َٔ ايبًسإ ايعطب١ٝ   

سٝح مت تأغٝؼ داَعيت قٓعا٤، ٚعسٕ، ٚمت  (8751)ٚىل يبٓات ايتعًِٝ اؾاَعٞ اؿهَٛٞ عاّأتأغٝؼ 

ٚاأل١ًٖٝ، ٚمت اغتشساخ ٚظاض٠ خاق١ بكطاع  بعسٖا تأغٝؼ عؿطات املؤغػات اؾاَع١ٝ اؿه١َٝٛ األ١ًٖٝ

ؾطاف ٚاملتابع١ ٚايطقاب١ ع٢ً ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ يتتٛىل اإل ( 8771)ايتعًِٝ ايعايٞ عاّ

 بايُٝٔ.
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املطانع ايع١ًُٝ غاضعت إىل تأغٝؼ ايهًٝات ٚ أٚىل اؾاَعات اي١ُٝٓٝ، اييت٤ ٚتعس داَع١ قٓعا     

( َطنعا عًُٝا ٚعجٝا 51( ن١ًٝ، "أَا املطانع ؾبًؼ عسزٖا )55؛ سٝح تٛدس ؾٝٗا )ٚايبشج١ٝ ايتابع١

املطانع لشت ( نازضا إزاضٜا ٚؾٓٝا، ٚقس 841( نازض  أنازميٞ، ٚأنجط َٔ )881ٚخسَٝا، ٜعٌُ ؾٝٗا )

قا١َ ايعؿطات َٔ إ، ٚعاخَٓص تأغٝػٗا ٚبٓػب َتؿاٚت١يف تٓؿٝص ايعسٜس َٔ ايسضاغات أعاثٛاألايع١ًُٝ 

ايٛضف ٚايٓسٚات، ٦َٚات ايسٚضات يف فاٍ ايتسضٜب ٚايتأٌٖٝ يهازض اؾاَع١ ٚغريٙ َٔ كتًـ املؤغػات 

 (.5187.)ايٛضٜح، اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ َٚٓعُات اجملتُع

ٚايسضاغات  عاخقبح تؿعٌٝ زٚض َطانع أعاثاألقس أ ،يف داَع١ قٓعا٤شيو؛ ؾإْ٘ ٚ َٔ أدٌٚ     

عال١َٝ األنازميٝٛاألنازمي١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ َٔ َكتهٝات ايهطٚضات ايػٝاغ١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚاإل

قساضات إَجٌ إلٜكاٍ املعطؾ١ املتدكك١، َٔ خالٍ َا تكسَ٘ َٔ ٚايت١ُٜٛٓ؛ ٚشيو بٛقؿٗا ايططٜك١ األ

ْٗا إٔ تهاعـ َػت٣ٛ ايٛعٞ يس٣ قاْع ايكطاض ٚاملؤغػات ٚاألؾطاز، أْٚسٚات َتدكك١، َٔ ؾ ع١ًُٝ

 .(8، 5186ٖا ايعًُٞ ايٓعطٟ. )ايٛؾًٞ، إطاضٚتػاعسِٖ ع٢ً ايطبط بني ايٛقا٥ع املٝسا١ْٝ إطاضٚ

 ْٚعطا أل١ُٖٝ املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ، ؾكس زعت ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ      

زا٤ تًو املطانع، مبا ٜٓػذِ َع َتطًبات أىل عكس َؤمتطات غ١ٜٛٓ، يتكِٝٝ ٚتطٜٛط إباؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

ٍٚ َؤمتط عًُٞ خام باملطانع ايع١ًُٝ، عاّ أْعُت ايٛظاض٠ ايتػٝري، ٚايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ٚاملػتسا١َ؛ سٝح 

يتأنٝس ع٢ً إٔ ايبشح بٗسف اٚشيو يف ضساب داَع١ قٓعا٤، ( 5185تبع٘ َؤمتط آخط عاّ ) (5184)

ايعًُٞ ٖٛ ايػبٌٝ ايٛسٝس يتطٛض ايُٝٔ ٚضؾعت٘ ٚععت٘، ٚأْ٘ َؿتاح ايت١ُٝٓ اؿكٝك١ٝ املػتسا١َ، مجع بني 

ايعًُا٤ ٚايباسجني ٚبني ؾطنا٤ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ يف ايكطاعات ٚاملؤغػات ايعا١َ ٚاـاق١ َٚٓعُات 

ٓاقؿ١ ايكهاٜا املتك١ً بطبٝع١ عًُٗا، ٚقسّ املؤمتط يًٛقٛف ع٢ً اٚناع تًو املطانع، َٚٚاجملتُع املسْٞ، 

إعاز٠ ٖٝه١ً املطانع ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚاـس١َٝ : ايعٌُ ع٢ً بطظٖاأ عسزا َٔ ايتٛقٝات، نإ 

ٚتطٜٛط بٓٝتٗا ايتٓع١ُٝٝ ٚايتؿطٜع١ٝ مبا ميهٓٗا َٔ ايكٝاّ بسٚضٖا ايؿاعٌ يف خس١َ  ،ٚاالغتؿاض١ٜ

َٔ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ بٗسف ضبط املطانع ايبشج١ٝ ع٢ً املػتٜٛني احمل٢ً ايت١ُٝٓ ٚاجملتُع، ٚاالغتؿاز٠ 

ٚايسٚيٞ، ٚؼسٜس َعاٜري ٚؾطٚط َٚٛاقؿات إْؿا٥ٗا ٚتكشٝح ٚنعٗا ايكاْْٛٞ، ٚظٜاز٠ سذِ ايتٌُٜٛ 

َٔ املٛاظ١ْ ايعا١َ يًسٚي١، ٚتأٌٖٝ هلا ٚؽكٝل َٛاظ١ْ َػتك١ً  ،املتاح يًُطانع ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ

ىل بٓا٤ ٚتععٜع عالق١ ؾطان١ سكٝك١ٝ ٚؾاع١ً إٚضؾع َػت٣ٛ ايهؿا٠٤ اإلْتاد١ٝ هلا، باإلناؾ١ نٛازضٖا، 

بني املطانع ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ َٚؤغػات ايكطاع ايعاّ ٚاـام، ْٚؿط ثكاؾ١ ايٛعٞ اجملتُعٞ ٚاملؤغػٞ 

 (.5184، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ)بأ١ُٖٝ زٚض ايبشح ايعًُٞ يف خس١َ ايت١ُٝٓ ٚاجملتُع. 

قٓعا٤ أ١ُٖٝ ايبشح ايعًُٞ يس٣ املطانع ايع١ًُٝ؛  ؾكس غعت إىل تأغٝؼ عسز ٚمل تػؿٌ داَع١     

، يسبًّٛ، َٚجًٗا يرباَر اؾتِ اعتُاز مثا١ْٝ َٔ بطاَر املادػترئَ ايرباَر األنازميٞ األنازمي١ٝ، 

ٚ أاملادػتري  أعاخأعاثاملعطيف، غٛا٤ َٔ خالٍ  ْتازايهًٝات، يف تععٜع إْتاداإلتػِٗ إىل داْب 

زاضٜني ملدتًـ املػتٜٛات، عساز قٝازات ايسٚي١ ٚنباض املػ٦ٛيني ٚاإلإنُا تػِٗ يف ، ايرتقٝات أعاخأعاث

 ٚت١ُٝٓ اجملتُع.زاض١ٜ، ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ اإل



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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تأٌٖٝ ٚتسضٜب اجملتُع اؾاَعٞ َٔ األنازميٝني ايع١ًُٝ باؾاَع١ إىل املطانع نُا تػع٢     

ٚاإلزاضٜني ٚايطًب١ َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚايكطاعات املدتًؿ١ )اؿهَٛٞ ٚاـام ٚاملدتًط(، نُا 

تٗتِ بإدطا٤ ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ، ٚتٓعِٝ ايٓسٚات ٚايسٚضات ايتجكٝؿ١ٝ ٚايتسضٜب١ٝ ٚاؿًكات 

، ٚاملؿاضن١ يف ْؿاطات ايسضاغ١ٝ ٚٚضف ايعٌُ ٚاملؤمتطات ايع١ًُٝ، ٚإقساض اجملالت ايع١ًُٝ احمله١ُ

 اجملتُع املدتًؿ١.

تًو اؾٗٛز ناْت  ،  غري إٔٚع٢ً ايطغِ َٔ اؾٗٛز ايهبري٠ اييت بصيت خالٍ عكٛز َٔ ايعَٔ     

َتكطع١، ٚغري ؾا١ًَ، ٚاتػُت ٚتري٠ ايتطٜٛط بعسّ ايهؿا١ٜ، ٚال تطق٢ اىل َػت٣ٛ األٖساف ايع١ًُٝ، 

 أدًٗا.ت َٔ ٦ٚاملػ٦ٛيٝات االدتُاع١ٝ اييت أْؿ

أدطٜت سٍٛ املطانع ايع١ًُٝ عسز َٔ ايسضاغات، بٗسف تكُٝٝٗا، ٚؼػني ٚظا٥ؿٗا، َٚٔ ٚقس       

ايصٜب،  -5185ايكاْل،  -5185ال اؿكط: )ايؿعيب،  -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ  -تًو ايسضاغات 

باؾهٌ ٚايهُايٞ،  -5186ايكطابٞ، ٚايعطٚغٞ،   -5185اؿاز،  -5185اؿاٚضٟ،  -5185

ايتٛقٝات ٚاملكرتسات ٚايطؤ٣ املػتكب١ًٝ يتطٜٛط غريٖا(، ٚقسَت تًو ايسضاغات مج١ً َٔ ، 5187ٚ

ػس اغتذاب١ غطٜع١ َٚباؾط٠ َٔ قبٌ ايكٝازات ٚايػًطات  ملايتٛقٝات ايطؤ٣ ٚتًو  ،  غري إٔ أزا٥ٗا

ٛيس ؾعٛض ػس ست٢ اٖتُاّ املطانع ايع١ًُٝ شاتٗا، مما ٜت ٚملاؿه١َٝٛ ٚاؾاَع١ٝ مبدتًـ َػتٜٛاتٗا، 

باإلسباط ٚاالسرتام ايٓؿػٞ ٚنعـ َػت٣ٛ ايطنا يس٣ اجملتُع األنازميٞ َٚٓتػيب املطانع ايع١ًُٝ، 

ْٛاع ايتعاَالت أزاض١ٜ ايبريٚقطاط١ٝ، ٚاملطنع١ٜ يف ناؾ١ مناط ايكٝاز١ٜ ٚاإلغٝاز٠ األٚخاق١ يف ظٌ 

 ٚغريٖا. ،زاض١ٜ ٚاملاي١ٝدطا٤ات اإلٚاإل

ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ تتؿاٚت ؾُٝا بٝٓٗا َٔ سٝح ايكسض٠ املؤغػ١ٝ هلا، ٕ املطانع إٚسٝح     

زاض١ٜ، نايب١ٓٝ ايتشت١ٝ، َجٌ ايتذٗٝعات ٚاملباْٞ، ٚايكاعات ٚاملهتبات، َٚعاٌَ اؿاغٛب، ٚاملهاتب اإل

، ٚايؿعايٝات، ْؿط١ٚاـسَات املهتب١ٝ ٚايتك١ٝٓ، نُا ؽتًـ َٔ سٝح ايتٌُٜٛ، ٚايرباَر، أْؿط١ٚاأل

يٝؼ  بعهٗاٚ ،قساضات، ٚاهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ، ٚبعهٗا يسٜٗا خطط اغرتاتٝذ١ٝملطبٛعات، ٚايًٛا٥ح ٚاإلٚا

َباْٞ ايهًٝات، ٚغريٙ؛ ؾُٔ  إطاضمتتًو َباْٞ َػتك١ً، ٚبعهٗا تكع يف إطاض ٗايسٜٗا خطط، ٚبعه

٢ املعٛقات ، ٚتػًٝط ايه٤ٛ عًأزا٥ٗا ايهطٚض٠ مبهإ اغتُطاض ايسضاغات سٛهلا، ٚتكِٝٝ ٚاقع أزا٥ٗا

يٝ٘ ايسضاغ١ إ، ٖٚٛ َا غعت بكٛض٠ َػتُط٠ ٚايتشسٜات اييت تٛادٗٗا، ٚتكسِٜ املكرتسات املٓاغب١ بؿأْٗا

ا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا ٚاييت تٗسف إىل تطٜٛط أزاؿاي١ٝ، 

 االدتُاع١ٝ.  
 

 ايسضاغ١ ٚاغ٦ًتٗا:  َؿه١ً

١ًٝ ايػابك١ اييت تٓاٚيت َٛنٛع تكِٝٝ أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ تعسزت ايسضاغات احمل

باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ بكٛض٠ عا١َ، غٛا٤ املطانع اييت تكع يف إطاض املؤغػات اؾاَع١ٝ أّ يف غريٖا، ٚنإ 

ؾاَع١ قٓعا٤ ْكٝب دٝس َٔ تًو ايسضاغات، اييت تططقت إيٝٗا، بٗسف ايتكِٝٝ ٚايتطٜٛط. ْٚعطا 

ٛنٛعاتٗا، ؾكس اختًؿت ْتا٥ذٗا، ٚتؿتتت اغتٓتاداتٗا ٚتٛقٝاتٗا؛ سٝح أؾاضت ْتا٥ر بعض يتعسز َ
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ايسضاغات إىل إٔ املطانع ايع١ًُٝ باؾاَع١ تكّٛ بٛادباتٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘، ٚأؾاضت أخط٣ إىل نعـ 

َػت٣ٛ أزا٥ٗا أزا٥ٗا، ٚنؿؿت بعهٗا عٔ ٚدٛز مج١ً َٔ ايتشسٜات اييت تٛادٗٗا، ٚقسَت مجٝعٗا 

 ُٛع١  ١َُٗ َٚتبا١ٜٓ َٔ ايتٛقٝات ٚاملكرتسات ايتطٜٛط١ٜ بؿأْٗا. ف

ٚبعس اغتكطا٤ َا تٛؾط َٔ االزبٝات ٚايسضاغات ٚايتكاضٜط ٚايتٛقٝات اـتا١َٝ يًُؤمتطات احمل١ًٝ،    

ضغِ  أُٖٝتٗا، ٚمل ؽهع  تبني إ ٖٓاى عسزا َٔ املٗاّ ٚاملػ٦ٛيٝات يًُطانع ايع١ًُٝ مت إغؿاإلغؿاهلا

يًتكِٝٝ ٚايتشًٌٝ، نُا مل تكسّ تًو ايسضاغات تؿدٝكا ؾاَال ٚٚاؾٝا عٔ أزا٤ تًو املطانع، اغتٓازا 

إىل ٚظا٥ؿٗا ايعا١َ، ٚأٖساؾٗا ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ، َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ املتٓٛع١، ٚبايتايٞ تطنت تًو 

شح ٚايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ، يتؿدٝل ٚاقع أزا٤ تًو ايسضاغات ؾذ٠ٛ َعطؾ١ٝ عاد١ إىل َعٜس َٔ ايب

املطانع يف ن٤ٛ أٖساؾٗا املطغ١َٛ، َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ، َٚٔ ثِ تكسِٜ َكرتسات تطٜٛط١ٜ بؿأْٗا، 

ٚؾكا يإلَهاْات ٚايعطٚف اؿاي١ٝ، ٚمبا ًٜيب استٝادات ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚغٛم ايعٌُ َٚتطًبات 

ايسضاغ١ اؿاي١ٝ، ٚمتجًت َؿهًتٗا يف ايػؤاٍ ايط٥ٝؼ  اآلتٞ: نٝـ  املػتكبٌ. ٚيػس ٖصٙ ايؿذ٠ٛ دا٤ت

 ميهٔ تطٜٛط أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ؟

 ٚاْبجل عٔ ايػؤاٍ ايط٥ٝؼ األغ١ً٦ ايؿطع١ٝ اآلت١ٝ: 

 َا أٖساف َٚػ٦ٛيٝات املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤؟ -1

 املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا؟ َا ٚاقع أزا٤ -2

 َا َكرتسات تطٜٛط أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا؟ -3
 

 أٖساف ايسضاغ١:

 تٗسف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ اىل ؼكٝل األٖساف اآلت١ٝ:

 ؼسٜس أٖساف َٚػ٦ٛيٝات املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤. -1

 تؿدٝل ٚاقع أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا. -2

 تكسِٜ َكرتسات يتطٜٛط أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا. -3
 

 أ١ُٖٝ ايسضاغ١: 

تتٓاٍٚ  تهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف أُٖٝتٗا ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ؛ ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايٓعط١ٜ نْٛٗا

َهْٛا أغاغأغاغٝا َٔ َهْٛات داَع١ قٓعا٤، ٖٚٞ املطانع ايع١ًُٝ، َٔ سٝح ْؿأتٗا ٚتطٛضٖا، ٚأٖساؾٗا 

َٚػ٦ٛيٝاتٗا، ٚاغتعطاض  أزٚاضٖا، ٚتكِٝٝ ٚاقع أزا٥ٗا أزا٥ٗا، ٚإثطا٤ املهتب١ احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ بسضاغ١ ع١ًُٝ 

 سسٜج١.

سات ايتطٜٛط ٚتٛقٝاتٗا قس تػِٗ يف َػاعس٠ قٓاع َٚٔ ايٓاس١ٝ ايتطبٝك١ٝ؛ ؾإٕ ْتا٥ذٗا َٚكرت    

ايكطاض ٚقاز٠ اؾاَع١ ٚاملطانع ايع١ًُٝ ٚايهٛازض األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ايعا١ًَ ؾٝٗا، 

ٚاؾٗات شات ايعالق١ عٓس ٚنع اـطط ايتطٜٛط١ٜ بؿأْٗا، ٚعٓس اؽاش ايكطاضات املٓاغب١ بٗسف االٖتُاّ 

 ٗا ٚخسَاتٗا ٚأْؿطتٗا يف ن٤ٛ أٖساؾٗا ايع١ًُٝ، َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ.بٗا ٚ تطٜٛط بطاف
 

  



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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 َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١:

ْعطا يعسّ ٚدٛز قاعس٠ بٝاْات ؾا١ًَ ٚسسٜج١، ٚعسّ تٛؾط َعًَٛات ناؾ١ٝ عٔ نٌ َا ٜتعًل       

باملطانع ايع١ًُٝ، ؾكس ٚدس ايباسجٕٛ قعٛب١ يف نٝؿ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ايالظ١َ ألغطاض ايسضاغ١، 

اتٗا املدتًؿ١، ٚال سٝح تؿتكط اؾاَعات اي١ُٝٓٝ بطَتٗا إىل قٛاعس بٝاْات ؾا١ًَ عٔ َهْٛاتٗا ٚإلاظ

 تتٛؾط َعًَٛات ناؾ١ٝ ع٢ً َٛاقعٗا اإليهرت١ْٝٚ.

ٚيصا اعتُست ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً أنجط َٔ َٗٓذ١ٝ عج١ٝ، تهُٓت املٓٗر ايٛقؿٞ َعتُسا ع٢ً    

اغتُاض٠ َك١ٓٓ ؾُع ايبٝاْات، باإلناؾ١ إىل أغًٛب ؼًٌٝ احملت٣ٛ، نأزا٠ عج١ٝ يتشًٌٝ قت٣ٛ 

؛ سٝح مت اغتكطا٤ ايتكاضٜط ايطمس١ٝ يًُطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، ٚاألزب ايٓعطٟ األزبٝات ايػابك١

 1995ايػابل، مبا حيتٟٛ َٔ َؤيؿات ٚزضاغات ٚعٛخ ٚتٛقٝات َؤمتطات ْٚسٚات شات ق١ً، يًؿرت٠ َٔ )

ٞ، (، بٗسف تؿدٝل ٚاقع أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ يف عس٠ فاالت، ٖٚٞ: ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَع2019 -

ٚايتطٜٛط األنازميٞ، إْتادٛاإلْتاز املعطيف، ٚايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب ايتدككٞ، ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ، 

ٚاالغتؿطاف املػتكبًٞ، ٚمت ٚقـ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات باغتدساّ ططٜك١ ايٛقـ ايهُٞ ٚايهٝؿٞ، ٚأٜها 

ملؿتٛس١، بػ١ٝ اغتؿطاف اعتُست ايسضاغ١ ع٢ً املٓٗذ١ٝ املػتكب١ًٝ، باالعتُاز ع٢ً املكاب١ً ايؿدك١ٝ ا

 َػتكبٌ تًو املطانع، ٚتكسِٜ املكرتسات ايتطٜٛط١ٜ بؿأْٗا. 
 

 سسٚز ايسضاغ١:

اؿسٚز املٛنٛع١ٝ: ٚتتُجٌ يف ؼسٜس ٚاقع أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا  -

َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ َٚكرتسات تطٜٛطٖا، ٚشيو يف مخػ١ فاالت، ٖٚٞ: بطاَر ايتعًِٝ ايعايٞ 

اـس١َ ٚاؾاَعٞ، ٚايتطٜٛط األنازميٞ، إْتادٛاإلْتاز املعطيف، ٚايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب ايتدككٞ ٚ

 اجملتُع١ٝ، ٚاالغتؿطاف املػتكبًٞ.

اؿسٚز ايعَا١ْٝ: اقتكط ايبعس ايعَاْٞ يًسضاغ١ ع٢ً ؼًٌٝ األزبٝات ٚايتكاضٜط ٚايٛثا٥ل يًؿرت٠  -

 (.2019/ 2018(، ٚأدطٜت ايسضاغ١ خالٍ ايعاّ اؾاَعٞ) 2019/ 1995)

 اؿسٚز املها١ْٝ: املطانع ايع١ًُٝ يف إطاض سطّ داَع١ قٓعا٤. -
 

 ات ايسضاغ١: َكطًش

ٜعطف ايتطٜٛط بأْ٘: "ْؿاط َٓعِ ضمسٞ تهع٘ املؤغػ١ ألؾطازٖا يعٜاز٠ ٚقكٌ ٚتعُٝل : تطٜٛط -

 (. 265، 2003ْٛعا ٚاػاٖا." )ؾتشٞ،  –املعًَٛات ٚايكسضات اييت تؤثط ع٢ً َػتكبًِٗ ايٛظٝؿٞ 

ٜعطف األزا٤ بأْ٘: " إلاظ األٖساف ايتٓع١ُٝٝ باغتدساّ املٛاضز بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ؛ ٚتعين ايهؿا٠٤: أزا٤:  -

(. 44، 8002تععِٝ ايٓتا٥ر باغتدساّ أقٌ املٛاضز، أَا ايؿاع١ًٝ ؾتتعًل بإلاظ األٖساف املطغٛب١.)عاٜـ، 

املدطط١ بهؿا١ٜ ٚؾاع١ًٝ" )قٗٛدٞ،  ٜٚعطؾ٘ آخط بأْ٘: " زضد١ َٔ بًٛؽ ايؿطز أٚ ايؿطٜل اٚ املٓع١ُ يألٖساف

(. ٜٚعطف ايباسجٕٛ األزا٤ ادطا٥ٝا بأْ٘: فُٛع األْؿط١ ٚايرباَر ٚايؿعايٝات، اييت 090، 8004ٚملا، 

تكّٛ بٗا املطانع ايع١ًُٝ، َٔ خالٍ نٛازضٖا األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ، يتشكٝل أٖساؾٗا 

 َٚػ٦ٛيٝاتٗا املٓٛط١ بٗا. 
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٤، ؾٝعطؾ٘ ايباسجٕٛ بأْ٘: تطٜٛط ٚػٜٛس ؾاٌَ ملهْٛات َٓع١َٛ َع١ٓٝ، تؿٌُ أَا تطٜٛط األزا

املسخالت ٚايعًُٝات ٚاملدطدات بٗسف ايتشػني، ٚاالْتكاٍ مٛ األؾهٌ. ٜٚعطف تطٜٛط األزا٤ إدطا٥ٝا يف 

ٖصٙ ايسضاغ١ بأْ٘: ؼًٌٝ ٚاقع أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف مخػ١ فاالت، ٖٚٞ: بطاَر 

يتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ، ٚايتطٜٛط األنازميٞ، إْتادٛاإلْتاز املعطيف، ٚايتأٌٖٝ ٚايتسضٜب ايتدككٞ ا

ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ، ٚاالغتؿطاف املػتكبًٞ، بٗسف ػٜٛس ٚؼػني َػت٣ٛ األزا٤ يًُطانع ايع١ًُٝ، 

 ٚاْتكاهلا مٛ األؾهٌ. 

ّ( 2008( يػ١ٓ) ٥284ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ضقِ )تعطف املطانع ايع١ًُٝ ٚؾكا يكطاض ضاملطانع ايع١ًُٝ: -

(،  بأْٗا نٌ 2بؿإٔ ايٓعاّ املٛسس يؿ٦ٕٛ ايطًب١ باؾاَعات اي١ُٝٓٝ اؿه١َٝٛ، ٚنُا دا٤ يف املاز٠ )

 َطنع عًُٞ ٚأنازميٞ تابع ألٟ َٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ اؿه١َٝٛ. 

اَع١ قٓعا٤، ٚاييت قسض بؿأْٗا قطاض ٜٚعطؾٗا ايباسجٕٛ: بأْٗا املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ املتدكك١ ظ   

 ض٥ٝؼ اؾاَع١، ألغطاض ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ.

 –أٚ َٓؿطزا  –ٜعطف اهلسف بأْ٘ ايككس ايصٟ ٜطد٢ ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٚؼكٝك٘ باؾٗس اؾُاعٞ أٖساف: -

، 2003سز٠. )ؾتشٞ، يف املػتكبٌ، ٚال ميهٔ تكٛض َؤغػ١ أٚ ؾطز زٕٚ إٔ ٜهٕٛ هلُا أٖساف ٚانش١ ٚق

(. ٚتعطف األٖساف بأْٗا: " ايٓتا٥ر املطًٛب ؼكٝكٗا يف املػتكبٌ ايكطٜب أٚ ايبعٝس، ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ 27

(. ٜٚعطف ايباسجٕٛ األٖساف يف ٖصٙ ايسضاغ١، بأْٗا 380، 2017قاب١ً يًكٝاؽ نُٝا ٚظَٓٝاً." )ايعطٜكٞ، 

ػ٦ٛيٝات َع١ًٓ، ٚؾكا يكطاض اإلْؿا٤ يًُطانع ايع١ًُٝ ايػاٜات املطاز ؼكٝكٗا، مبا تتهُٓ٘ َٔ َٗاّ َٚ

 ظاَع١ قٓعا٤، نٌ ؾُٝا خيك٘. 

ٖٞ فُٛع اـسَات ٚايٓؿاطات اييت تكسَٗا اؾاَعات يهٌ َٔ اجملتُع املػ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ: -

َٔ احملًٞ َٔ خالٍ ْؿط ايجكاؾ١ ٚتكسِٜ االغتؿاضات ملؤغػات اجملتُع احملًٞ، ٚيًعاًَني يف اؾاَعات 

خالٍ ايتعًِٝ ٚايتسضٜب املػتُط ٚزعِ ٚتؿذٝع ايباسجني، ٚاـسَات املكس١َ يًطًب١ بطبط املاز٠ ايع١ًُٝ 

 (.250، 2017باجملتُع ٚايب١٦ٝ ٚتطغٝذ قِٝ املٛاط١ٓ )ايعٝاؾٞ، 

ٜٚعطف ايباسجٕٛ املػ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ إدطا٥ٝا، بأْٗا تًو األزٚاض أْؿط١ٚاألْؿط١ ٚاـسَات اييت     

َٗا اؾاَعات بهًٝاتٗا َٚطانعٖا ايع١ًُٝ، ملػاعس٠ األؾطاز ٚاجملتُع ع٢ً ت١ُٝٓ َعاضؾِٗ َٚٗاضاتِٗ، تكس

 ٚؼػني قسضاتِٗ، ٚؼػني سٝاتِٗ بكٛض٠ عا١َ. 
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 ْتا٥ر ايسضاغ١ َٚٓاقؿتٗا: 

 اداب١ ايػؤاٍ االٍٚ، ٚايصٟ ْك٘: َا أٖساف َٚػ٦ٛيٝات املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤؟

قبٌ االداب١ عٔ ايػؤاٍ ٚؼسٜس اٖساف َٚػ٦ٛيٝات املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، ٜٓبػٞ االؾاض٠ اىل   

ضؤ١ٜ ٚضغاي١ ٚاٖساف اؾاَع١، سٝح تٓبجل َٓٗا ضؤ٣ ٚاٖساف املطانع ايع١ًُٝ املدتًؿ١، ٚتتُجٌ ضؤ١ٜ اؾاَع١ 

 يف االتٞ:  

٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايُٝٔ ٚاملٓطك١ ايعطب١ٝ عٝح تكبح "تتطًع داَع١ قٓعا٤ اىل ؼكٝل َها١ْ َتُٝع٠ ٚضا٥س  

َطنعا الغتكطاب ايطًب١ يف اؿكٍٛ ع٢ً تعًِٝ شٟ دٛز٠ عاي١ٝ يف ايتدككات ايع١ًُٝ املدتًؿ١، ٚاسساخ 

تػريات دصض١ٜ يف كتًـ اجملاالت َعتُس٠ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ٚايعٌُ ع٢ً تٛظٝـ 

خس١َ اجملتُع َٚؤغػات٘ يتشكٝل اغرتاتٝذٝات ايت١ُٝٓ." أَا ضغاي١ اؾاَع١  قسضات اؾاَع١ َٚػا١ُٖ يف

ؾتٓل ع٢ً إٔ: داَع١ قٓعا٤ ٖٞ أٍٚ داَع١ مي١ٝٓ سه١َٝٛ، تػع٢ داٖس٠ اىل اعساز ٚتأٌٖٝ ايهٛازض ايبؿط١ٜ 

يف كتًـ ايتدككات، ٚتكسِٜ االغتؿاضات ٚايتػٗٝالت ايع١ًُٝ ملؤغػات اجملتُع ٚقطاعات٘ املدتًؿ١ 

ٚادطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ اييت تػِٗ يف تطٜٛط املعطؾ١ االْػا١ْٝ ٚزعِ سطن١ ايت١ُٝٓ يف اجملتُع، ٚشيو َٔ 

خالٍ تٛؾري ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ َٓاغب١ يعًُٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚزعِ ٚتؿذٝع ادطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ املٛد١ٗ مٛ 

، 2008ت ايتؿهري ايعًُٞ. )داَع١ قٓعا٤، خس١َ اجملتُع ٚتطٜٛط ايعًّٛ االْػا١ْٝ ٚايطبٝع١ٝ ٚت١ُٝٓ َٗاضا

4 .) 

ٚأَا عٔ اٖساف داَع١ قٓعا٤، ؾٗٞ تٓبجل َٔ االٖساف ايعا١َ يًذاَعات اي١ُٝٓٝ، سٝح تعٌُ اؾاَعات    

(، ٚاييت سسزت 2010بٛد٘ عاّ، ع٢ً ؼكٝل فُٛع١ َٔ االٖساف، نُا ٚضزت يف تؿطٜعات ايتعًِٝ ايعايٞ )

 ، ابطظٖا َا ٜأتٞ: 1995( يػ١ٓ 17اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ضقِ ) يف املاز٠ اـاَػ١ َٔ قإْٛ

تطٜٛط املعطؾ١ بإدطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ يف كتًـ اجملاالت غٛا٤ عًٞ املػتٟٛ ايؿطزٟ أٚ اؾُاعٞ  -1

 ٚتٛدٝٗٗا ـس١َ استٝادات اجملتُع ٚخطط ايت١ُٝٓ.

ٜهؿٌ ايتؿاعٌ املتبازٍ ٚايبٓا٤  تك١ٜٛ ايطٚابط بني اؾاَعات ٚاملؤغػات ايعا١َ ٚاـاق١ يف ايبالز؛ مبا -2

 يًُعاضف ٚاـربات ٚاملٛاضز، ٚاملؿاضن١ اييت تهؿٌ اإلغٗاّ ايؿعاٍ يف إسساخ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يف ايبالز.

 تكسِٜ ايسضاغات ٚاالغتؿاضات ايؿ١ٝٓ ٚاملتدكك١ ملدتًـ أدٗع٠ ايسٚي١ َٚؤغػاتٗا ايعا١َ ٚاـاق١. -3

عٌُ يف َؤغػات ٚأدٗع٠ ايسٚي١ ٚايكطاعني ايعاّ ٚاـام، املػا١ُٖ يف تطٜٛط ايػٝاغات ٚأغايٝب اي -4

 ٚتكسِٜ ايُٓاشز ٚايتذاضب املبتهط٠ ؿٌ املؿانٌ املدتًؿ١.

ضؾع نؿا٠٤ ايعاًَني يف َؤغػات ٚأدٗع٠ ايسٚي١ ٚايكطاعني ايعاّ ٚاـام، ٚشيو َٔ خالٍ املػا١ُٖ يف  -5

 بطاَر اإلعساز ٚايتأٌٖٝ أثٓا٤ اـس١َ.

تٓؿ١٦ َٛاطٓني َؤَٓني باهلل َٓتُني يٛطِٓٗ ٚأَتِٗ َتشًني باملجٌ "هٌ عاّ إىل تٗسف اؾاَع١ بؿٚ    

ايعطب١ٝ االغال١َٝ ايػا١َٝ َطًعني ع٢ً تطاخ أَتِٗ ٚسهاضاتٗا َعتعٜٔ بُٗا، َٚتطًعني يإلؾاز٠ ٚاالغتؿاز٠ 

١ُٝ ٚتؿذٝعٗا ايٛاع١ٝ َٔ ايرتاخ اؿهاضٟ االْػاْٞ َٚٔ اؿهاض٠ ايعطب١ٝ االغال١َٝ ٚادطا٤ ايبشٛخ ايعً

ٚتٛدٝٗٗا ـس١َ اجملتُع ٚاملػا١ُٖ يف تكسِٜ املعاضف ٚايعًّٛ ٚاآلزاب ٚايؿٕٓٛ ٚتٛثٝل ايطٚابط ايع١ًُٝ 

". )َٛقع اؾاَع١، ٚايجكاؾ١ٝ َع اؾاَعات ٚاهل٦ٝات ايع١ًُٝ زاخٌ ايبالز ٚخاضدٗا
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ٚاْطالقا َٔ ضؤ١ٜ اؾاَع١ ٚضغايتٗا ٚاٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا، متت قٝاغ١ اٖساف املطانع ايع١ًُٝ يف عسز       

َٔ اجملاالت، سػب ايػاٜات ايعًٝا يهٌ َطنع، ٚتؿرتى املطانع ايع١ًُٝ َع ايهًٝات يف ؼكٝل اٖساف 

ض داَع١ قٓعا٤ نُؤغػ١ ع١ًُٝ ضا٥س٠، يسعِ اؾٗٛز ايٛط١ٝٓ يت١ُٝٓ اؾاَع١، سٝح تػِٗ يف ايسؾع بسٚ

ٚتطٜٛط املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ، ٚتكسِٜ اـسَات ٚتٓؿٝص ايسضاغات ٚاألعاخ شات ايعالق١، ٚتتًدل ابطظ 

اٖساؾٗا ايعا١َ يف خًل َٓار أنازميٞ قؿع َٚجُط ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايٓاؾطني يف اجملاالت املدتًؿ١، 

َٔ أدٌ ؼػني فاالت ؽككِٗ، نُا تػِٗ يف ػػٝس ٚظا٥ـ ايتعًِٝ اؾاَعٞ بطَت٘، ٚايصٟ ٜتُشٛض 

سٍٛ ثالخ ٚظا٥ـ اغاغ١ٝ نُا امجع املؿهطٕٚ، ٖٚٞ: ايتسضٜؼ ٚايبشح ايعًُٞ ٚخس١َ اجملتُع، نُا تػِٗ 

ب ٚاالغتؿاضات ايع١ًُٝ يف زعِ ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ ٚاجملتُع ٚاالؾطاز بايبشٛخ ٚايسضاغات ٚايتسضٜ

 (.5187)ايٛضٜح، ٚايتك١ٝٓ ٚغريٖا. 

ٚباغتكطا٤ َٗاّ َٚػ٦ٛيٝات ٚاْؿط١ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، ميهٔ اغتدالم ابطظ ايكٛاغِ   

 املؿرتن١ بٝٓٗا، ٚاجياظٖا ؾُٝا ٜأتٞ:  

 تػع٢ مجٝع املطانع ٚايهًٝات اىل ؼكٝل ضؤ١ٜ ٚضغاي١ ٚاٖساف اؾاَع١. -

َععِ املطانع يف اعساز ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚتكسِٜ االغتؿاضات، ٚايرباَر ايتسضٜب١ٝ ٚايٓسٚات ٚٚضف تػِٗ  -

 ايعٌُ ٚاملؤمتطات ايع١ًُٝ املدتًؿ١.

 تػِٗ املطانع يف ػٜٛس ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚتطٜٛط األزا٤ املؤغػٞ.  -

 ات ٚاملؤيؿات املٓؿٛض٠.تػِٗ املطانع يف اْتاز املعطؾ١ َٔ خالٍ زضاغات املادػتري ٚاعاخ ايرتقٝ -

تتُٝع بعض املطانع بتكسِٜ بطاَر انازمي١ٝ َعتُس٠ قًًٝا ٚزٚيٝا، ٚمتٓح ؾٗازات ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسبًّٛ  -

 ايعايٞ ٚاملادػتري يف عسز َٔ ايتدككات.

 تؿرتى ناؾ١ املطانع بٓػب َتؿاٚت١ يف خس١َ اجملتُع ٚؼػني اؿٝا٠ ايعا١َ يًُؤغػات ٚيألؾطاز. -

 غاُٖت بعض املطانع يف تأٌٖٝ عسز َٔ ايكٝازات االزاض١ٜ اؿه١َٝٛ ٚاـاق١ َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ.  -

 تػِٗ املطانع يف ت١ُٝٓ املٗاضات ايبشج١ٝ يًُذتُع االنازميٞ ٚتؿذٝع سطن١ ايتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط.  -

 عطبٝا ٚاقًُٝٝا ٚزٚيٝا. ػػري ٚتععٜع ايؿطان١ ٚايتعإٚ َع َطانع َٚؤغػات ع١ًُٝ ٚعج١ٝ مماث١ً  -

اداب١ ايػؤاٍ ايجاْٞ: ٚايصٟ ْك٘؛ َا ٚاقع أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا 

 االدتُاع١ٝ؟ 

يإلداب١ عٔ ايػؤاٍ ايجاْٞ، ٚيتؿدٝل ٚاقع أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا        

غتُاض٠ ؾُع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتعًك١ بٗا، اىل داْب املكابالت ايؿدك١ٝ َع َٚػ٦ٛيٝاتٗا، ؾكس أعست ا

ايكٝازات ٚايباسجني ؾٝٗا، اناؾ١ اىل اغتكطا٤ االزب ايٓعطٟ ايػابل، َٚٓٗا اعاخ املؤمتط ايعًُٞ االٍٚ 

ا٤، ٚنصيو ، ٚايًصإ عكسا بكٓع2017، ٚاملؤمتط ايعًُٞ اـاَؼ يًتعًِٝ ايعايٞ 2016يًُطانع ايع١ًُٝ 

ؼًٌٝ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايٛاضز٠ يف تكاضٜط االلاظ ايطمس١ٝ يًُطانع ايع١ًُٝ ٚاملٛثك١ يس٣ َهتب َػاعس 

ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ املطانع ايع١ًُٝ، ٚايٛثا٥ل ٚايتكاضٜط املطبٛع١ ٚاملٓؿٛض٠، ٚضقٝا ٚايهرتْٚٝا، َٚٛاقع 

سٜس االٖساف ٚاملػ٦ٛيٝات ٚايٛظا٥ـ ٚاألزٚاض يًُطانع االْرتْت شات ايعالق١، ٚيف ن٤ٛ نٌ َا غبل؛ مت ؼ

االْتاز املعطيف  –ايتطٜٛط االنازميٞ  -ايع١ًُٝ فتُع١ يف مخػ١ قاٚض، ٖٚٞ: )ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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االغتؿطاف املػتكبًٞ(، ٚؾُٝا ًٜٞ عطنا يٛاقع ازا٤ املطانع  –ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ  –

 ٢ً ايٓشٛ االتٞ: ايع١ًُٝ، ٚشيو ع

 اٚال: عطض ايٓتا٥ر ع٢ً َػت٣ٛ احملاٚض اـُػ١ فتُع١:

ايتطٜٛط االنازميٞ  -مت استػاب عسز املدطدات ٚؾكا ـُػ١ قاٚض، ٖٚٞ: )ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ   

 (:1االغتؿطاف املػتكبًٞ(، نُا يف دسٍٚ ) –ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ  –االْتاز املعطيف  –

 ( : ْتا٥ر تكِٝٝ ازا٤ املطانع ايع١ًُٝ ع٢ً َػت٣ٛ ناؾ١ احملاٚض1دسٍٚ )

 ايرتتٝب ايٓػب١ % ايعسز احملٛض ّ

 ايجاْٞ % 42 7149 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ 7

 ايجايح % 74 944 ايتطٜٛط االنازميٞ 4

 ايطابع % 9 494 عطيفاملْتاز الا 4

 االٍٚ % 48 4274 تُع١ٝاجملس١َ ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاـ 2

 اـاَؼ % 0 4 االغتؿطاف املػتكبًٞ 1

 - %  100 1711 امجايٞ

 املكسض : اؾسٍٚ َٔ اعساز ايباسجٕٛ.

( عٓكطا، ٚساظ فاٍ 5057( إٔ فُٛع املدطدات يًُشاٚض اـُػ١ قس ٚقٌ )1ٜتهح َٔ اؾسٍٚ )    

(، ٚبٓػب١ 2412ع٢ً املطتب١ االٚىل َٔ سٝح عسز املدطدات بٛاقع ) تُع١ٝاجملس١َ ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاـ

 34(، ٚبٓػب١ بًػت 1729%، ًٜٝ٘ يف املطتب١ ايجا١ْٝ قٛض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ مبذُٛع ) ١ٜٛ٦َ48 قسضٖا 

املعطيف %، أَا قٛض االْتاز  12(، ٚبٓػب١ 622%، ٚدا٤ قٛض ايتطٜٛط االنازميٞ يف املطتب١ ايجايج١ مبذُٛع )

%، ٚدا٤ قٛض االغتؿطاف املػتكبًٞ يف املطتب١ اـاَػ١  6(، ٚبٓػب١ 292ؾكس دا٤ يف املطتب١ ايطابع١ بٛاقع )

%، ٜٚععٚ ايباسجٕٛ تكسّ قٛض ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ ع٢ً  0(، ٚبٓػب١ 2ٚاالخري٠ بٛاقع )

ادتُاع١ٝ نبري٠، َٚٔ اال١ُٖٝ مبهإ تكسِٜ عسز  بك١ٝ احملاٚض، اىل نٕٛ املطانع ايع١ًُٝ تتشٌُ َػ٦ٛيٝات

ٓعط عٔ دٛز٠ ٚؾعاي١ٝ َٔ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ ٚاالغتؿاض١ٜ ٚاـسَات١ٝ املدتًؿ١، ٖٚٞ ْتٝذ١ َتٛقع١، بػض اي

 ، إال اْٗا بايؿعٌ َتٛؾط٠، ٚلشت املطانع يف تٓؿٝصٖا ٚبٓػب َتؿاٚت١.تًو األْؿط١

٢ً املطتب١ ايجا١ْٝ بػبب إٔ َطنع ايتعًِٝ عٔ بعس قس لح يف ٚسٌ قٛض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ ع  

ؽطٜر عسز نبري َٔ مح١ً ايبهايٛضٜٛؽ يف ٚقت قكري، أَا ايسضاغات ايعًٝا ؾال تعاٍ االعساز ق١ًًٝ َكاض١ْ 

َطنعا عًُٝا، نُا دا٤ قٛض ايتطٜٛط االنازميٞ  23بعسز املطانع ايع١ًُٝ باؾاَع١، ٚايبايؼ عسزٖا 

 املطتب١ ايجايج١، ٜٚعٛز ايػبب يف شيو اىل اؾٗٛز املبصٚي١ َٔ قبٌ َطنع ايتطٜٛط يف ٖصا اجملاٍ، َتكسَا ٚيف

 ٚاييت غاُٖت يف تكسّ ٖصا احملٛض ع٢ً قٛضٟ االْتاز املعطيف، ٚاغتؿطاف املػتكبٌ.

، سٝح أْ٘ ٜعٍٛ ٚدا٤ قٛض االْتاز املعطيف يف املطتب١ ايطابع١ َٚا قبٌ االخري٠، ٖٚٞ ْتٝذ١ غري َتٛقع١    

ع٢ً املطانع ايع١ًُٝ املػا١ُٖ بؿاع١ًٝ َع ايهًٝات يف اْتاز َعٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚايهتب ٚاملؤيؿات 

ٚاملطبٛعات ٚاجملالت ايع١ًُٝ ٚاالزي١ االضؾاز١ٜ ٚغريٖا، ٖٚصا َٔ ابطظ اٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا، ٚيهٔ ناْت 

يًُطانع زٕٚ املػت٣ٛ املطًٛب ع٢ً َس٣ ايػٓٛات املان١ٝ،  ايٓتٝذ١ كٝب١ يآلَاٍ، سٝح نإ االْتاز ايعًُٞ

، بًؼ عسز 1993عاَا، َٚٓص تأغٝؼ اٍٚ َطنع عاّ  27ٖٚٞ ْتٝذ١ ٜكعب تكبًٗا، سٝح أْ٘ ٚع٢ً َس٣ 

كطدًا َٔ  292َطنعا عًُٝا يس٣ أٚىل اؾاَعات اي١ُٝٓٝ، َا ٜكاضب  23َؿطزات االْتاز ايعًُٞ يعسز 

َٓتر يهٌ َطنع، ٖٚٞ ْػب١ ن١ًٝ٦ دسا َكاض١ْ  12ْتاز املعطيف، أٟ مبعسٍ كطدات ايبشح ايعًُٞ ٚاال
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باملطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ يف عسز َٔ اؾاَعات ايعطب١ٝ، أٚ ست٢ َع َطانع عج١ٝ خاق١ َٚػتك١ً يعسز َٔ 

 ٖصا اؾاْب. املؤغػات أٚ االؾطاز، ٚال فاٍ يًُكاض١ْ َع املطانع ايع١ًُٝ املُاث١ً يف اؾاَعات األدٓب١ٝ يف 

أَا سكٍٛ قٛض االغتؿطاف املػتكبًٞ ع٢ً املطتب١ االخري٠، ؾٗصا يٝؼ غطٜبا، ٜٚععٚ ايباسجٕٛ شيو        

يعسز َٔ االغباب اييت دعًت َٔ ٖصا احملٛض اهلاّ غا٥با، ٚؾب٘ َٓعسَا يف املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، 

ٝؼ ع٢ً َػت٣ٛ ايُٝٔ ؾشػب، ٚإمنا ع٢ً املػت٣ٛ سٝح إٔ َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ بهًٝاتٗا َٚطانعٖا ي

ايعطبٞ، َا تعاٍ تعاْٞ َٔ اغؿاٍ االغتؿطاف املػتكبًٞ، مبا ٜتطًب٘ َٔ قسض٠ ع٢ً اعتُاز االزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ 

نأغًٛب ازاضٟ يس٣ املؤغػات ٚاملطانع ايع١ًُٝ، ٚاالغتعا١ْ بايتدطٝط االغرتاتٝذٞ، نُٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ 

 ايعا١َ، ٚاـطط ايتٓؿٝص١ٜ هلا، ٚاعساز ايسضاغات ٚايبشٛخ املػتكب١ًٝ.يٛنع االغرتاتٝذٝات 

 ثاًْٝا: عطض ايٓتا٥ر ع٢ً َػت٣ٛ احملاٚض اـُػ١ َٓؿك١ً:

بعس اغتكطا٤ االزبٝات ٚؼًٌٝ ايبٝاْات، ٚتٛظٜع كطدات املطانع ايع١ًُٝ اىل مخػ١ قاٚض، مت عطض    

 (:    2ْتا٥ذٗا فتُع١، ٚؾُٝا ًٜٞ عطنا َٛدعا يهٌ قٛض، نُا يف اؾسٍٚ)

 ( امسا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ ٚغ١ٓ تأغٝػٗا ٚقاٚض تكِٝٝ أزا٥ٗا2دسٍٚ )

 اغِ املطنع ّ
 غ١ٓ

 ايتأغٝؼ
ايتطٜٛط  ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ

 االنازميٞ
االْتاز 

 املعطيف
 تأٌٖٝ ؽككٞ

 خس١َ فتُع١ٝٚ
اغتؿطاف 
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 2324 امجايٞ كطدات ناؾ١ احملاٚض

 املكسض : اؾسٍٚ َٔ اعساز ايباسجٕٛ.



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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تٝب احملاٚض، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ تتٓاٍٚ ايسضاغ١ يف ٖصا اؾع٤ عطض ٚتؿػري ْتا٥ر ايتشًٌٝ عػب تط

 آلتٞ:ا

 احملٛض األٍٚ: ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ.

(، إىل إٔ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ تػِٗ يف تكسِٜ خسَاتٗا يًُذتُع 2تؿري ْتا٥ر اؾسٍٚ )    

زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا، َٔ خالٍ تٛؾري عسز َٔ األْؿط١ ٚايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚٚضف ايعٌُ ٚايٓسٚات 

يًُٓعُات احمل١ًٝ، ٚبًؼ ٚاالغتؿاضات املدتًؿ١، يتععٜع املٗاضات ٚايكسضات يًكطاعني اؿهَٛٞ ٚاـام، ٚ

( ْؿاطا تكطٜبا، تكسض 2412عسز أْؿط١األْؿط١ املتعًك١ مبشٛض ايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚاجملتُع١ٝ )

( ْؿاطًا )تعًًُٝٝا 1530َطنع ايرتمج١ ٚتعًِٝ ايًػات مجٝع املطانع ايع١ًُٝ يف ٖصا اجملاٍ، بٛاقع )

ٓتٝذ١ يكاحل َطنع ايرتمج١ يعسز َٔ ( ٜٚؿػط ايباسجٕٛ ٖصٙ اي63ٚتسضٜبًٝا ٚفتُعًٝا(، ٚبٓػب١ )

األغباب، أبطظٖا إٔ املطنع َتعسز املٗاّ ٚاملػ٦ٛيٝات، ٚيسٜ٘ إزاض٠ أنازمي١ٝ ٚإزاض١ٜ ؾعاي١، ٚؾطٜل عٌُ 

َتعإٚ، نُا حيع٢ بػُع١ دٝس٠، ٖٚٛ املطنع اؿهَٛٞ ايٛسٝس يف فاٍ عًُ٘، ٚاملٛثٛم ب٘ ضمسٝا 

دتًؿ١، ٚشيو َٔ قبٌ عسز َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚايكطاع العتُاز ناؾ١ أعُاٍ ايرتمج١ بأْٛاعٗا امل

 اـام، مبا ؾٝٗا ٚظاضات : ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ٚايكٓاع١ ٚايتذاض٠، ٚايجكاؾ١ ٚغريٖا.

( بطْافا ْٚؿاطا 12ٚعٓس ؼًٌٝ بٝاْات َطنع ايرتمج١ ٚتعًِٝ ايًػات، تبني أْ٘ ٜكسّ أنجط َٔ)    

اـسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايتسضٜب١ٝ ٚاالغتؿاض١ٜ، ميهٔ إجياظ أبطظٖا ؾُٝا ٜأتٞ:  كتًؿا، تتهُٔ ايعسٜس َٔ

ؾٗاز٠ ايهؿا٠٤ ، ٚايسبًّٛ ايعايٞ يف ايًػ١ اإللًٝع١ٜ ألغطاض ػاض١ٜ، ٚ ايسبًّٛ ايعايٞ  يف ايرتمج١)

غبا١ْٝ ٚاأل ٜطاي١ٝايًػ١ٜٛ )يف ايًػ١ االلًٝع١ٜ ٚاألملا١ْٝ ٚايؿطْػ١ٝ ٚايطٚغ١ٝ ٚايرتن١ٝ ٚايؿاضغ١ٝ ٚاإل

بطْاَر ايتسضٜب يف ايرتمج١ ، ٚبطْاَر ايتسضٜب يف ايرتمج١ ايهتاب١ٝ، ٚدٓب١ٝ(ٚغريٖا َٔ ايًػات األ

(: ػاض١ٜ ESPاـاق١ ) يألغطاضلًٝع١ٜ بطْاَر تعًِٝ ايًػ١ اإل، ٚ)ايرتمج١ ايتتبع١ٝ ٚايؿٛض١ٜ( ايؿؿ١ٝٗ

لًٝع١ٜ بطْاَر تأٌٖٝ َسضغٞ ايًػ١ اإلٚ ،زبًَٛاغ١ٝ ٚغريٖا –غٝاغ١ٝ  –اعال١َٝ  -قا١ْْٝٛ  –طب١ٝ  –

(TESOL)ٚ ،( ٞبطْاَر ايتشهري يًتٛؾٌ ايعاملIBT)ٚ ،ًٞبطْاَر ايتشهري يًتٛؾٌ احمل (PPT) (ٚITP) ،

بطْاَر ايتشهري ، ٚبطْاَر املطاغالت ايتذاض١ٜ ايسٚي١ٝ، ٚبطْاَر تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ يًٓاطكني بػريٖاٚ

 (.4 -2، 2019، ٚغريٖا. )تاز ايسٜٔ، ايكبٍٛ يف اؾاَع١ يف ايًػ١ اإللًٝع١ٜ ٚبك١ٝ املٛاز الختباضات

%( َٔ فٌُ األْؿط١ هلصا 16) ( ْؿاطا، ٚبٓػب381١ًٜٝ٘ املطنع ايجكايف يًُهؿٛؾني بٛاقع )    

احملٛض، ٖٚٛ َطنع َتدكل ْٚٛعٞ، ٜٚعس َٔ أْؿط املطانع، ْٚؿص نجريا َٔ أْؿط١األْؿط١ شات 

ايعالق١ بطبٝع١ عًُ٘، َجٌ: تعٜٚس املطنع َٚٓتػبٝ٘ باملٛاز ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ املٓٛع١ )َٛاز 

، ٚتٛؾري بعهٗا غط بطاٌٜ ٚاـط ايباضظ، ٚتٛؾري MP3ايهرت١ْٝٚ ٚناغٝت(، ٚؼٌٜٛ بعهٗا اىل 

ٚايطسالت ايع١ًُٝ،  ايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، ٚتٓؿٝص ايٓسٚات ٚمحالت ايتٛع١ٝ بكهاٜا ايهؿٝـ اؾاَعٞ، 

ٚاستؿاالت ؽطز ايطًب١ املهؿٛؾني، ٚاملؿاضن١ يف بطاَر إشاع١ٝ ٚتًؿع١ْٜٝٛ يًُهؿٛؾني،  َٚػاعس٠ عسز َٔ 

ايباسجني ٚاملٗتُني بايهتب ٚاملطادع ٚاملعًَٛات يف فاٍ اإلعاق١ بؿهٌ عاّ ٚاإلعاق١ ايبكط١ٜ بؿهٌ 

 (.142 -139، 2019خام. )داَع١ قٓعا٤، 
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% ( ٜٚعس َطنع 4( ْؿاطا، ٚبٓػب١) 95نع تطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ يف املطتب١ ايجايج١ بٛاقع )ٚدا٤ َط    

تطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ َٔ املطانع ايٛاع١ٝ ألزٚاضٖا يف فاٍ ايتأٌٖٝ ايتدككٞ، "سٝح لح املطنع يف 

١َ، ٚاإلزاض٠ احمل١ًٝ، ( َٔ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يًدس١َ املس١ْٝ يف ايتدككات اآلت١ٝ: اإلزاض٠ ايعا76تأٌٖٝ )

ٚإزاض٠ املٓعُات ايعا١َ، ٚتطٜٛط املٓعُات، ٚايػٝاغ١ ايعا١َ، ٚاإلقالح اإلزاضٟ، َٚٓاٖر ايبشح يف اإلزاض٠ 

َٔ إسساخ تػٝريات  -إناؾ١ إىل َا غبل–ايعا١َ."... "ٚضغِ سساث١ إْؿا٤ املطنع، غري أْ٘ قس متهٔ 

ايكٝاز١ٜ ٚاإلزاض١ٜ يس٣ ايكٝازات اإلزاض١ٜ اييت  دٖٛط١ٜ ع٢ً قعٝس ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ٚايػًٛنٝات

يف تبين تًو ايكٝازات أغايٝب  -يف بعض َعاٖطٖا –ايتشكت بربْاَر ايسضاغ١ يف املطنع، ٚاييت ػًت 

 (.5 -3، 2019ايتدطٝط ٚاإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ يف األدٗع٠ ٚاملؤغػات اييت ٜعًُٕٛ بٗا". )َطٗط )أ(، 

( ْؿاطا، ٚبٓػب١) 69االألعُاٍ ع٢ً املطتب١ اـاَػ١ يف ٖصا احملٛض، بٛاقع )ٚسكٌ َطنع إزاض٠ األعُ    

( ثِ  2( ْؿاطا ٚبٓػب١ )59( ٚسكٌ َطنع اإلضؾاز ايرتبٟٛ ٚايٓؿػٞ ع٢ً املطتب١ ايػازغ١ بٛاقع )3

بهط٠، دا٤ت بك١ٝ املطانع َطتب١ ع٢ً ايتٛايٞ اآلتٝهاآلتٞ: )املٝاٙ ٚايب١٦ٝ، ٚايٓٛع االدتُاعٞ، ٚايطؿٛي١ امل

ٚايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، ٚاهلذط٠ ٚايالد٦ني، ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ، ٚاألقٍٛ 

ايٛضاث١ٝ، ٚايكِ ٚايبهِ ، ٚسكٛم اإلْػإ، ٚايسضاغات ايػها١ْٝ، ٚاملدتربات يألعاخ ايع١ًُٝ، ٚايسضاغات 

 حمل١ُٝ ايعضاع١ٝ، ثِ اؿاغب اآليٞ(.ايتاضخي١ٝ، ٚايسضاغات ايػٝاغ١ٝ، ٚاالغتؿاضات اهلٓسغ١ٝ، ٚايب١٦ٝ ا

ٚاغتٓازا إىل ٖصٙ ايٓتٝذ١، ٜتهح إٔ غايب١ٝ املطانع ايع١ًُٝ غري ٚاع١ٝ ألزٚاضٖا املتعًك١ غس١َ     

اجملتُع ٚايتأٌٖٝ ايتدككٞ ٚايتسضٜب ايتشًٜٛٞ ٚايتعًِٝ املػتُط، ع٢ً ايطغِ َٔ أُٖٝتٗا، ٚتتؿل ٖصٙ 

احمل١ًٝ، ٚاييت أظٗطت تسْٞ َػت٣ٛ اؾاَعات بكٛض٠ عا١َ، ؾُٝا  ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر نجري َٔ ايسضاغات

 ٜتعًل غس١َ اجملتُع، َٚػ٦ٛيٝاتٗا اجملتُع١ٝ.

ٚيف شات ايػٝام؛ تؤنس ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚاملكاالت ايع١ًُٝ يعسز َٔ املؿهطٜٔ سٍٛ ايعامل، ع٢ً     

"ؾايعًِ ٚايتعًِٝ َطتبطإ باجملتُع، أ١ُٖٝ ايرتنٝع ع٢ً اجملتُع، َٚؿاضنت٘ يف سٌ َؿهالت٘ املدتًؿ١، 

ٚبايتايٞ هلُا دٛاْب ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، ٚإشا ناْت ايػا١ٜ ٖٞ ؼػني سٝا٠ ايٓاؽ، ؾال بس إٔ تعس 

املؤغػات َٚطانع ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاملتاسـ ٚاملهتبات ايعا١َ ْؿػٗا َؤغػات ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ، أٟ 

إٔ تؿاضى ٚؼكل اٖتُاَات ايؿطز ٚػٝب عٔ تػاؤالت٘ تػتشهط اؾاْب ايجكايف ٚاالدتُاعٞ يًعًِ ٚ

 (.1، 2019ٚتػاعسٙ يًٛقٍٛ إىل اؿكٝك١ اييت ٜطًبٗا. )ايطبإ، 

ٕ َعاٖط ايٓكل يف ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ املؤغػات ٚاهل٦ٝات اؿه١َٝٛ نُا أ       

طاز اجملتُع أٜهًا، ٚإغؿاٍ املؤغػات ايعطب١ٝ يف كتًـ ايكطاعات، مبا ؾٝٗا قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚأؾ

ٚؾكًا يعسز َٔ ايسضاغات ايعطب١ٝ،  يسٚضٖا املأٍَٛ ػاٙ َػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ، اؾاَع١ٝ ايعطب١ٝ ؼسٜسًا

ظَات اييت تعكـ ٚخاق١ يف ظٌ ايتشسٜات ٚاأل ٚايتكاضٜط ايسٚي١ٝ، ٚاعرتاف قاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ أْؿػِٗ،

عاز٠ ايٓعط يف غٝاغات ٚاغرتاتٝذٝات إ، مما ٜػتًعّ ٚأخالقًٝا غري َكبٍٛ أزبًٝابايبًسإ ايعطب١ٝ، هلٛ أَط 

 (887، 2019)اـطٝب،  ٜال٤ املػ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ االٖتُاّ ايصٟ تػتشك٘.إايتعًِٝ ايعايٞ َٚؤغػات٘، ٚ
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 َادػتري( -زبًّٛ  -ٞ )بهايٛضٜٛؽ احملٛض ايجاْٞ: ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَع

ٜككس بايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ نٌ األْؿط١ ايتع١ًُٝٝ شات ايطابع األنازميٞ يس٣ املطانع     

ايع١ًُٝ باؾاَع١، ٜٚتهٕٛ قٛض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعٞ َٔ ثالث١ بطاَر أنازمي١ٝ َعتُس٠، ٖٚٞ: 

 )ايبهايٛضٜٛؽ ٚايسبًّٛ ٚاملادػتري(، ٚؾُٝا ٜأتٞ عطض يتًو ايرباَر، نُا ٜأتٞ: 

 اَر ايبهايٛضٜٛؽ:بط -1

ٜٛدس بطْاَر ٚاسس يًبهايٛضٜٛؽ ع٢ً َػت٣ٛ املطانع ناؾ١، ٚشيو يف َطنع ايتعًِٝ عٔ بعس، ٚبًؼ    

( طايبا ٚطايب١، مشًت عسزا َٔ ايتدككات املعتُس٠ يس٣ املطنع، ٖٚٞ ْؿػٗا 1339عسز كطدات٘ )

ايتذاض٠، ٚايعًّٛ، ٚاآلزاب،  ايرباَر اييت تكسَٗا بعض نًٝات اؾاَع١، ٚشيو يف مخؼ نًٝات، ٖٚٞ: 

 ٚايؿطٜع١، ٚاإلعالّ.

ٜٚعتكس ايباسجٕٛ إٔ ٖٓاى ساد١ َاغ١ يالٖتُاّ بٗصا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ، َع نطٚض٠ تطٜٛط َطنع 

ايتعًِٝ عٔ بعس ٚؼسٜج٘، مبا ٜتٓاغب َع ايتطٛضات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚغريٖا، سٝح اقبح 

املدتًؿ١، نايتعًِٝ املؿتٛح ٚايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ ٚايتعًِٝ االؾرتانٞ،  ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ مبػُٝات٘

ٚايتعًِٝ املسَر، ٚغريٖا َٔ املػُٝات، أقبح َٔ األْع١ُ ايتع١ًُٝٝ املعتُس٠ زٚيٝا، ٚبؿطٚط َٚعاٜري 

ا، تهُٔ دٛزت٘ ٚغال١َ اإلدطا٤ات املتبع١ يف إطاض املٓعَٛات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜٓؿأ ؾٝٗا، ٜٚعٌُ َٔ خالهل

ٜٚكٌ إيٝٗا، ٚقس ٚقٌ األَط إىل ؽكٝل داَعات يًتعًِٝ عٔ بعس، ْعطا يكسض٠ ٖصا ايٓعاّ ع٢ً تًب١ٝ 

استٝادات ؾ٦ات َع١ٓٝ َٔ املػتؿٝسٜٔ، ْٚعطا يتعاٜس ايطًب االدتُاعٞ ع٢ً ايتعًِٝ بطَت٘ يف كتًـ 

 ايتدككات.

عس ْعطا يٛدٛز عسز َٔ ٜٚعتكس ايباسجٕٛ بإٔ ايُٝٔ عاد١ يتطٜٛط َٓع١َٛ ايتعًِٝ عٔ ب   

ايتشسٜات ٚاملعٛقات اييت ؼٍٛ زٕٚ ايتشام األعساز املؿرتض قبٛهلا يف ايتعًِٝ ايٓعاَٞ يس٣ َؤغػات 

ايتعًِٝ ايعايٞ اي١ُٝٓٝ، ٚق١ً اؾاَعات اؿه١َٝٛ يف األقايِٝ املرتا١َٝ األططاف، ٚيف األضٜاف ٚاؾعض 

إىل املسٕ اييت تٛدس بٗا داَعات، إناؾ١ إىل قعٛب١  اي١ُٝٓٝ املتعسز٠، ٚقعٛب١ اْتكاٍ األغط ايؿكري٠

تػط١ٝ نجري َٔ األغط اي١ُٝٓٝ يٓؿكات ايتعًِٝ ايٓعاَٞ، ٚق١ً ايؿطم ايتع١ًُٝٝ، ْاٖٝو عٔ ايتشسٜات 

اييت تٛادٗٗا املطأ٠ ٚايؿتا٠ يف فاٍ ايتعًِٝ، ْعطا يك١ً ٚدٛز َػانٔ يًطايبات يف َععِ املسٕ 

 ٚاؾاَعات.

ػٝام؛ ٖٓاى َربضات ٚزٚاعٞ نجري٠ تتطًب االٖتُاّ بايتعًِٝ عٔ بعس، ٚتطٜٛط غٝاغات٘ ٚيف شات اي     

ٚإزاضات٘ ٚبطاف٘ ٚنٌ َا ًٜعَ٘ َٔ نٛابط ٚإدطا٤ات ضمس١ٝ ٚقا١ْْٝٛ، ٚتتٛىل أَطٙ اإلزاضات اؾاَع١ٝ، 

 - اؿكط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال -ٚتؿطف عًٝ٘ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، َٚٔ ٖصٙ املربضات 

ٚدٛز دايٝات مي١ٝٓ، ٚأعساز نبري٠ َٔ املػرتبني ايُٝٓٝني باـاضز، ٚنجري َِٓٗ ٜطغبٕٛ يف َٛاق١ً 

ايتعًِٝ اؾاَعٞ، سٝح إٕ َكطٚؾات ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف ايبالز األخط٣ عاي١ٝ ايهًؿ١، نُا إٕ ٖٓاى 

يف بعض ايبًسإ ايعطب١ٝ تؿطٜعات ٚقٛاْني قاض١َ ؼٍٛ بِٝٓٗ ٚبني االيتشام بايتعًِٝ اؾاَعٞ 

ٚاألدٓب١ٝ، ْاٖٝو عٔ ٚدٛز ثكاؾات ال تٓػذِ َع تعايِٝ اإلغالّ، َٚع ايجكاؾات ٚايعازات ٚايتكايٝس 

ايعطب١ٝ، ؾُٔ ايهطٚض٠ مبهإ غطع١ ايٛقٍٛ إيِٝٗ، ٚإتاس١ ايؿطم ايتع١ًُٝٝ  أَاَِٗ، ٖٚصا ئ ٜتأت٢ إال 
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ٔ املطانع ٚؾل نٛابط َٛنٛع١ٝ، متاؾٝا َع َٔ خالٍ تطٜٛط ْعاّ ايتعًِٝ عٔ بعس، ٚؾتح عسز َ

إٔ ًَتشكٞ ٖصا ايٓٛع َٔ  -ايتطٛضات املعاقط٠، ٚاغتذاب١ يًعطٚف اؿاي١ٝ، نُا إُْٗٔ املتٛقع 

ايتعًِٝ ِٖ َٔ ايكازضٜٔ ع٢ً زؾع ضغّٛ ايسضاغ١، ٚاييت غتػِٗ يف ظٜاز٠ اإلٜطازات ايصات١ٝ يًذاَعات، 

ٜعٜس َٔ قسضتٗا ايتٓاؾػ١ٝ أَاّ املؤغػات املُاث١ً عطبٝا ٚزٚيٝا،  ٚتكبح أقطب إىل اؾاَعات املٓتذ١، مما

ٚبٗصا ايؿهٌ تهٕٛ اؾاَع١ قس لشت يف تٛيٝس إٜطازاتٗا، ٚتهٕٛ ايٛظاض٠ قس أغُٗت يف خس١َ َٛاطٓٝٗا، 

 ٚاملػتٗسؾني َٔ ايتعًِٝ، زاخٌ ايٛطٔ ٚخاضد٘.  

 بطاَر ايسبًّٛ: -2

تعٗط ايٓتا٥ر ٚدٛز تػع١ بطاَر زبًّٛ، َتٛؾط٠ يف غبع١ َٔ املطانع ايع١ًُٝ، ٖٚٞ: )ايٓٛع االدتُاعٞ،     

ٚاملٝاٙ ٚايب١٦ٝ، ٚاؿاغٛب، ٚايرتمج١، ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ، ٚاإلزاض٠ ايعا١َ، ٚاهلذط٠ ٚايالد٦ني(، سٝح إٕ بعض 

ؿاضات ايكا١ْْٝٛ،  ٚايرتمج١(، غري إٔ ايبٝاْات املطانع ؾٝٗا  زبًَٛإ، نُا يف َطنعٟ )ايسضاغات ٚاالغت

املتٛؾط٠ عٔ مجٝع ايسبًَٛات، ٚعٔ كطداتٗا ناْت ْاقك١ ٚغري ؾا١ًَ، ٚبايتايٞ مت اغتبعاز ايبٝاْات 

املتٛؾط٠ عٔ بطاَر ايسبًّٛ، ٚمل ؽهع يًُكاض١ْ، ْعطا يعسّ نؿاٜتٗا إلدطا٤ ؼًٌٝ عًُٞ غًِٝ، َٚٓاقؿ١ 

قٝل، باغتجٓا٤ بٝاْات َطنع املٝاٙ ٚايب١٦ٝ ؾكس ناْت ٚاؾ١ٝ، غري إٔ ايبشح مل ْتا٥ذٗا بؿهٌ َٛنٛعٞ ٚز

 ( َطنعًا.  23ٜصنطٖا، سٝح إٕ املكاض١ْ غتهٕٛ َٓعس١َ يف ظٌ ٚدٛز بٝاْات َطنع ٚاسس ؾكط، َٔ إمجايٞ )

 بطاَر املادػتري: -3

(، ٚدٛز غبع١ بطاَر َادػتري َعتُس٠ َٔ قبٌ اؾاَع١ ست٢ إعساز 2تعٗط ايٓتا٥ر َٔ خالٍ اؾسٍٚ )

ٖصٙ ايسضاغ١، ٚتتٛؾط يس٣ املطانع اآلت١ٝ: )ايٓٛع االدتُاعٞ، ٚاملٝاٙ ٚايب١٦ٝ، ٚايسضاغات ايػها١ْٝ، ٚاإلزاض٠ 

(، ٖٚٓاى َطانع أخط٣ تطُح إىل تأغٝؼ ايعا١َ، ٚإزاض٠ األعُاالألعُاٍ، ٚسكٛم اإلْػإ، ٚاهلذط٠ ٚايالد٦ني

ٚاعتُاز بطاَر زضاغات عًٝا، اغ٠ٛ باملطانع املصنٛض٠، خالٍ ايؿرت٠ ايكاز١َ، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: َطنع 

 ايسضاغات ٚاالغتؿاضات ايكا١ْْٝٛ، َٚطنع ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، ٚغريُٖا. 

رباَر املادػتري يًُطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، ؾكس بًؼ عسزٖا ٚؾُٝا ٜتعًل بعسز اـطجيني ي     

( أٟ َا ٜعٜس  54(، ٚبٓػب١) 210( خطجيا، سكٌ َطنع تطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ ع٢ً املطتب١ االٚىل بٛاقع )390)

عس فاٍ ايسضاغات ايعًٝا ٚخاق١ يف بطْاَر اإلزاض٠ ايعا١َ، ٚايصٟ ٜعٔ ايٓكـ، ٚقس أغِٗ املطنع بؿاع١ًٝ يف 

َٔ أؾهٌ ايرباَر املعتُس٠ يف فاٍ اإلزاض٠ ٚايت١ُٝٓ اإلزاض١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ اؾُٗٛض١ٜ، ٚايصٟ قُِ خكٝكا 

إلعساز ٚتسضٜب ايكاز٠ املطؾشني َٔ ايٛظاضات ٚايػًطات احمل١ًٝ، َٚٔ ايكطاع اـام أٜها، ٚتعٛز ْؿأ٠ 

طاف ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايربْاَر إىل َٓش١ َاي١ٝ َكس١َ َٔ املؿطٚع اهلٛيٓسٟ ؼت ضعا١ٜ ٚإؾ

ايعًُٞ، ٚايصٟ أغِٗ بػدا٤ يف متٌٜٛ َطنع تطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ ظاَع١ قٓعا٤، ٚاملعٗس ايٛطين يًعًّٛ 

اإلزاض١ٜ، ع٢ً إٔ ٜكَٛا بسٚضُٖا يف إعساز ٚتسضٜب ايكٝازات ايعًٝا ؾهطٜا ٚعًُٝا َٚٗاضٜا، ٚلح املطنع يف 

زاض٠ ايعا١َ، إىل داْب عسز َٔ ايرباَر ايتدكك١ٝ األخط٣، سٝح أغِٗ تأغٝؼ بطْاَر املادػتري يف اإل

املطنع يف " تسضٜب ٚتأٌٖٝ ايكٝازات اإلزاض١ٜ يف األدٗع٠ اؿه١َٝٛ ٚاملؤغػات ايعا١َ َٔ خالٍ إنػابِٗ 

رتنٝع املعطؾ١ اإلزاض١ٜ )ايٓعط١ٜ( ٚاملٗاضات ايتدكك١ٝ )ايتطبٝك١ٝ( املطًٛب١ يالضتكا٤ مبػت٣ٛ أزا٥ِٗ، َع اي

ع٢ً آخط َا تٛقًت إيٝ٘ املعطؾ١ ٚايتذطب١ اإلزاض١ٜ ايٓادش١ يف ايسٍٚ ايؿكٝك١ ٚايكسٜك١". )َطٗط )ب(، 

2019 ،2.) 
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( ٖٚصا يٝؼ  35( خطجيا، ٚبٓػب١ )135ٚدا٤ َطنع إزاض٠ األعُاالألعُاٍ يف املطتب١ ايجا١ْٝ بٛاقع )      

ًُٝا ٚتسضٜبا ع٢ً املػت٣ٛ ايٛطين، ٚبطْاف٘ ٜسضؽ غطٜبا ع٢ً املطنع، ؾٗٛ َٔ أؾهٌ املطانع إعسازا ٚتع

بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ، َٚعتُس قًٝا ٚزٚيٝا، ٚميتًو املطنع عسزا َٔ ايؿطانات ايٓادش١ شات 

 ايعالق١. 

ٚاسسًا َٔ َطانع تكسِٜ ايسضاغات ايعًٝا يف أِٖ فاالت  CBAَجٌ إْؿا٤ َطنع إزاض٠ األعُاٍ "ٚقس       

اييت عًُت داَع١ قٓعا٤ ع٢ً إْؿا٥ٗا بسعِ زٚيٞ ممجٌ يف ممًه١ ٖٛيٓسا  (إزاض٠ أعُاٍ )يبؿط١ٜ ٖٚٞايت١ُٝٓ ا

ٚتطٜٛط َػتٛاٙ ٚضبط٘ بٛاسس٠ َٔ أِٖ  ٘اغتُطاضٜتٚتكسِٜ ايسعِ ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات يهُإ  ،ايكسٜك١

ملؤغػ١ ايٛسٝس٠ عس املطنع ا".. "ٜٚيإلزاض٠ بٗٛيٓسا تَاغرتخياملؤغػات ايتع١ًُٝ يف فاٍ اإلزاض٠ ٖٚٞ ن١ًٝ 

(، سٝح مت اعتُاز ايربْاَر َٔ MBA) ادػتري يف اإلزاض٠امليف ايُٝٔ اؿاق١ً ع٢ً االعتُاز ايسٚيٞ يربْاَر 

 ٚضابط١ نًٝات ٚبطاَر إزاض٠ األعُاٍبطٜطاْٝا، يف ( AMBAs) إزاض٠ األعُاٍ ١٦ٖٝ اعتُاز بطاَر َادػتريقبٌ 

(ACBSP ،) إزاض٠ األعُاٍٚايتذُع ايعاملٞ يهًٝات (IACBE( ٞٚضابط١ اعتُاز ايتعًِٝ ايعاي ،)ATHEA ،)

 ًا. ٚبصيو ٜهُٔ املطنعٚتعتُس ٖصٙ اهل٦ٝات ايرباَر اييت تٓطبل عًٝٗا املعاٜري ايسٚي١ٝ املعرتف بٗا عاملٝ

اغرتخت ن١ًٝ َٚتكسِٜ أؾهٌ املُاضغات ٚايعًّٛ اإلزاض١ٜ ايعامل١ٝ بايتعإٚ َع  تععٜع ايعٌُ ايتعًُٝٞ ٚاملٗين

ًا". ٚزٚيَٝطانع تٓؿٝص بطْاَر ايسضاغات ايعًٝا يف فاٍ اإلزاض٠ أٚضٚبًٝا ٚاسس٠ َٔ أنرب ٚأضق٢ نْٛٗا يإلزاض٠ 

 (.  4-1، 2019)ظباض٠، 

( خطجيا، 18ٚدا٤ َطنعا ايٓٛع االدتُاعٞ، ٚايسضاغات ايػها١ْٝ يف املطتب١ ايجايج١ بايتػاٟٚ، بٛاقع )     

ٜٚعس َطنع ايٓٛع االدتُاعٞ َٔ أبطظ املطانع ايع١ًُٝ باؾاَع١، ع٢ً ايطغِ َٔ %( يهٌ َُٓٗا،  5ٚبٓػب١ )

ق١ً عسز اـطجيني يربْاَر املادػتري، غري أْ٘ أغِٗ بؿهٌ ًَشٛظ يف تٓؿٝص عسز َٔ األْؿط١ ايتسضٜب١ٝ 

اييت تأتٞ املدتًؿ١، نُا "ٜٛؾط املطنع زضاغات ايت١ُٝٓ ايسٚي١ٝ ٚزضاغات ايٓٛع االدتُاعٞ ظاَع١ قٓعا٤، ٚ

َٔ املٓعٛض ايسٚيٞ يًت١ُٝٓ ايصٟ تتطًب٘ املؤغػات َٔ خالٍ تأٌٖٝ نٛازضٖا َٚػاعستِٗ يف نبط َػاضات 

سٝاتِٗ امل١ٝٓٗ، ٚايٓٗٛض يف تؿهٌٝ اجملتُع ع٢ً سس غٛا٤ قًٝا ٚزٚيٝا، ٚقه١ٝ ايت١ُٝٓ ايسٚي١ٝ َٔ اِٖ 

تكّٛ عًٝ٘ ايسٚي١ اؿسٜج١، نُا إٕ اغتُطاض  ايكهاٜا اييت تٛاد٘ ايُٝٔ ٚايعامل ٖٚٞ املطتهع األغاغٞ ايصٟ

ايعٛمل١ ٚتطٛض ْعطٜات ايت١ُٝٓ ٚمماضغتٗا، أز٣ إىل اْتؿاض ٖصٙ ايتٛدٗات ايعامل١ٝ". )َطنع ايٓٛع االدتُاعٞ، 

2018 ،5.) 

ٚتعس ع١ًُٝ زضاغ١ ايكهاٜا ٚاملؿهالت اييت تٛاد٘ اجملتُع ٚايسٚي١ ٚؼًًٝٗا، َٔ أِٖ األزٚاض اييت تهطًع    

ٗا املطانع ايبشج١ٝ عَُٛا، إش تٗسف َٔ خالهلا إىل َعطؾ١ األغباب اييت تهُٔ ٚضا٤ٖا، ٚبًٛض٠ ايطؤ٣ ب

ٚاملكرتسات ايع١ًُٝ املتعًك١ بٗا، ٚٚنع اؿًٍٛ املٓاغب١ هلا، ٚقس أقبح يًُطانع ايبشج١ٝ زٚض ضا٥س َٚتكسّ يف 

)ايٛؾًٞ، املؿاضٜع االغرتاتٝذ١ٝ ايؿاع١ً. قٝاز٠ ايػٝاغات ايعامل١ٝ، ٚقاضت أزا٠ ض٥ٝػ١ٝ إلْتاز ايعسٜس َٔ 

2018 ،1.) 

( أَا بك١ٝ املطانع  2( َٔ اـطجيني، ٚبٓػب١) 9ٚدا٤ َطنع املٝاٙ ٚايب١٦ٝ باملطتب١ ايطابع١ بٛاقع )   

نشكٛم اإلْػإ ٚاهلذط٠ ٚايالد٦ني؛ ؾال تٛدس بٝاْات سٍٛ كطداتُٗا، ْعطا ؿساث١ اعتُاز بطافُٗا 

 دس كطدات هلصٜٔ ايربْافني ست٢ إعساز ٖصٙ ايسضاغ١. األنازميٞ، ٚال تٛ
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 :األنازميٞ األنازميٞ ايتطٜٛط: ايجايح احملٛض

ٜتهُٔ قٛض ايتطٜٛط األنازميٞ ناؾ١ األْؿط١ ٚاملُاضغات اييت تػِٗ يف تطٜٛط ٚػٜٛس      

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ باؾاَع١، ؾُٓٗا َا ٜتعًل بتطٜٛط ايرباَر ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ، ٚططم ايتسضٜؼ، 

سضات يًُٛاضز ٚأغايٝب َٚٓٗذٝات ايتعًِ، ٚاالختباضات ٚايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ، ٚأٜها ت١ُٝٓ املٗاضات ٚايك

ايبؿط١ٜ، مبا ؾٝٗا ايهٛازض األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايتك١ٝٓ، يس٣ ايهًٝات اؾاَع١ٝ ٚاملطانع 

ايع١ًُٝ ٚايٛسسات اإلزاض١ٜ املدتًؿ١، َٚٓٗا َا ٜتعًل بتشكٝل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ملدتًـ عٓاقط َٚهْٛات 

 اؾاَع١، ٚأْؿطتٗا ٚٚظا٥ؿٗا املدتًؿ١.

( ْؿاطا يًُطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ نُٔ قٛض 622(، ٚدٛز )2سٍٚ )ٜٚتهح َٔ اؾ     

َطنع ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚنُإ ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ، ٚبهٌ ٚنٛح ٜعٗط زٚض 

يف ٖصا اؾاْب؛ سٝح دا٤ يف املطتب١ االٚىل َتكسَا َٚتُٝعا عٔ بك١ٝ املطانع، ؾكس أغِٗ يف إلاظ  اؾٛز٠

( َٔ إمجايٞ األْؿط١ املكس١َ َٔ 47(، ٚبٓػب١) 622( ْؿاطا كتًؿا، َٔ فُٛع )295)أنجط َٔ 

املطانع ناؾ١ يف ٖصا اجملاٍ، ٖٚصٙ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ َٚتٛقع١، ٜٚععٚ ايباسجٕٛ شيو إىل إٔ إزاضات املطنع 

ع مبدتًـ املتعاقب١ َٓص تأغٝػ٘ ٚست٢ ايّٝٛ، تسضى دٝسا ايػا١ٜ َٔ تأغٝؼ املطنع، ٚيصيو ؾهازض املطن

َهْٛات٘ األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ تعٌُ داٖس٠ ٚؾل ضؤ١ٜ املطنع املع١ًٓ، ٚاملتُج١ً يف، 

"ايطٜاز٠ ٚبٝت اـرب٠ األٍٚ ٚطٓٝا يف فاٍ ايتطٜٛط ٚنُإ اؾٛز٠"، ٚؼكٝكا يطغايت٘ ايٛانش١، اييت 

ٞ ٚايبشجٞ ٚاإلزاضٟ ٚاـسَٞ تٓل ع٢ً إٔ "ٜػع٢ املطنع إىل ؼكٝل ايتُٝع األنازميٝاألنازمي

يًذاَع١ ٚاؿؿاظ ع٢ً َهاْتٗا نبٝت اـرب٠ األٍٚ َٔ خالٍ تطٜٛط األزا٤ ايؿاٌَ ٚنُإ اؾٛز٠ 

 (. 2، 2019ٚقٛال إىل االعتُاز ايٛطين" )َطنع ايتطٜٛط، 

ازض ٜٚأتٞ اٖتُاّ املطنع مبذاٍ ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠َٔ سطم إزاضت٘ ٚايه     

ايعاٌَ ؾٝ٘ ع٢ً تطٜٛط اؾٛاْب األنازميٝاألنازمي١ٝ املدتًؿ١ يف نًٝات َٚطانع اؾاَع١، سٝح 

 ٜٚعٌُ بؿهٌ خام ٜػع٢ إىل ؼكٝل األٖساف ايعا١َ يًذاَع١، ٚغاٜاتٗا االغرتاتٝذ١ٝ بكٛض٠ عا١َ،

 ؾُٝا ٜأتٞ: (، 2، 2018نُا ٚضز يف أزبٝات املطنع، ع٢ً ؼكٝل عسز َٔ األٖساف، ٚسسزٖا )ايٓٛض، 

 اؾاَع١. َٓتػيب بني ٖاْؿطٚ اؾٛز٠ ثكاؾ١تطغٝذ  .1

طط االغرتاتٝذ١ٝ يف ن٤ٛ ايتطٛضات اـَػاْس٠ مجٝع ٚسسات اؾاَع١ يف َطادع١ ٚؼسٜح  .2

 ٚاملػتذسات. 

بٓا٤ ٚتؿعٌٝ ْعاّ نُإ اؾٛز٠ يف اؾاَع١، ٚؾكًا ملعاٜري فًؼ االعتُاز األنازميٞ ٚنُإ دٛز٠  .3

 ايتعًِٝ ايعايٞ.

اإلغٗاّ يف تأٌٖٝ اؾاَع١ بهٌ نًٝاتٗا َٚطانعٖا ٚبطافٗا اؾاَع١ٝ ٚايعًٝا يًشكٍٛ ع٢ً  .4

 االعتُاز األنازميٞ ايٛطين.

زعِ ٚتطٜٛط املطانع ٚاملعاٖس ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ٚاـس١َٝ باؾاَع١ ٚاجملتُع يتكبح بٝٛت خرب٠ ع٢ً  .5

 املػت٣ٛ ايٛطين.



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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ػتُط يف ناؾ١ ٚسسات اؾاَع١ ٚيف اجملتُع، ٚإقساض تكُِٝ ٚتٓؿٝص بطاَر ايتسضٜب ٚايتطٜٛط امل .6

 اجملالت ايع١ًُٝ ٚإقا١َ املؤمتطات ٚايٓسٚات يف فاٍ أٖساف املطنع.

 ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملاز١ٜ ايالظ١َ يًتطٜٛط ٚنُإ اؾٛز٠ ٚاالعتُاز. .7

 ٚطًٓٝا ٚزٚيًٝا. بٓا٤ ٚتؿعٌٝ عالقات ايتعإٚ ٚايؿطان١ بني املطنع ٚاملطانع املٓاظط٠ .8

ٚػػٝسا يطؤ١ٜ املطنع ٚيطغايت٘ ٚأٖساؾ٘، ؾكس لح ايهازض ايعاٌَ يف املطنعيف تٓؿٝص فُٛع١ َٔ      

املؿطٚعات ايتطٜٛط١ٜ، ٚعسز َٔ ايسٚضات ٚايٓسٚات ٚٚضف ايعٌُ ايتسضٜب١ٝ، متشٛضت َععُٗا نُا ـكٗا 

 يًذٛز٠ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١األٚىل اتٝذ١ٝ اـط١ االغرت (، يف إغٗاّ املطنع بإلاظ2، 2018)ايكاْل، 

ايػ١ٜٛٓ ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ( ٚإقا١َ بطْاَر 2019-2016 ، ٚايجا١ْٝ يألعٛا2016ّ-2014يألعٛاّ) 

( َتسضبا َٚتسضب١، َٔ كتًـ 437اغتؿاز َٓٗا ) (9)ايسٚض٠ ايـــ اييت ٚقًت إىل ، ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 اؾاَع١ نًٝات يف اؾٛز٠ أغابٝع ت اؿه١َٝٛ، ٚإقا١َ بطْاَرنًٝات َٚطانع اؾاَع١، ٚبعض اؾاَعا

( َتسضبا 210( ٚاغتؿاز َٓٗا )2014إبطٌٜ  29ؾرباٜط ٚست٢  23خالٍ ايؿرت٠ َٔ ) ايع١ًُٝ َٚطانعٖا

ا َٚتسضب١، ( َتسضب4557) ،اغتؿاز َٓٗاٚ (2018ست٢ ْٗا١ٜ)  ( زٚض٠ ٚؾعاي90١ٝتٓؿٝص عسز )َٚتسضب١، ٚ

تٛز أْؿطت٘ نًٗا بإقا١َ املؤمتط ايعًُٞ األٍٚ ، ٚع١ًُٝ ايتكِٝٝ ايصاتٞ يًهًٝاتاملؿاضن١ يف ٚنصيو 

، ٚشيو يف اؾٛز٠...ايططٜل مٛ فتُع املعطؾ١: ؼت ؾعاض( 2018 )يًتطٜٛط األنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠

 ضساب ن١ًٝ ايطب ظاَع١ قٓعا٤.

ؾ١  أبطظ األْؿط١ اييت ألعٖا ( ٚحملاٚي١ َعط2019نُا ؾٗس املطنع ْؿاطا َهجؿا خالٍ ايعاّ )    

، َكاب١ً ؾدك١ٝ(، يف فُٛع١ َٔ 2019إناؾ١ إىل َا تكسّ، ميهٔ اغتدالقٗا ٚؾكا ملا ٚضز يف )ايعُاز، 

اإللاظات، أبطظٖا: َؿطٚع تطٜٛط ٚتٛقٝـ ايرباَر ٚاملكطضات ايسضاغ١ٝ بايهًٝات ٚاملطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ 

١ٝ ألعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايكٝازات األنازميٝاألنازمي١ٝ قٓعا٤، ٚاغت٦ٓاف بطْاَر ايت١ُٝٓ املٗٓ

ٚاإلزاض١ٜ، ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ بأ١ُٖٝ اؾٛز٠، َٔ خالٍ ْؿط األزي١ اإلضؾاز١ٜ ٚاإلدطا١ٝ٥ يف اؾٛز٠، ٚايت١ُٝٓ 

امل١ٝٓٗ، ٚاعتُاز اضبع١ َٛنٛعات عج١ٝ ٜكّٛ بتٓؿٝصٖا ايهازض األنازميٞ باملطنع بؿهٌ مجاعٞ، 

از خط١ يًشؿٌ ايصٟ غٝكاّ مبٓاغب١ َطٚض مخػني عاَا ع٢ً تأغٝؼ داَع١ قٓعا٤ باإلناؾ١ إىل إعس

(، َٚؿطٚع 2020-1970( َٚؿطٚع ببًٝٛغطاؾ١ٝ اإلْتاز ايعًُٞ يًذاَع١ )2020مبٓتكـ ايعاّ) 

ايؿٗطغ١ ايطق١ُٝ يتػذٝالت املهتب١ املطنع١ٜ، ٚؾطٚعٗا يف ايهًٝات ٚاملطانع، ٚؼسٜح ايٓاؾص٠ اإليهرت١ْٝٚ 

ايتطٜٛط، نُٔ ع١ًُٝ ايتشسٜح ايؿا١ًَ اييت ٜؿٗسٖا َٛقع اؾاَع١، متٗٝسا يٓؿط اإلْتاز ايعًُٞ  ملطنع

َٔ زضاغات أعاثٛأعاخ أعها٤أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، ٚايطغا٥ٌ ٚاالططٚسات ايع١ًُٝ يًذاَع١، ٚاييت 

الت ( ضغاي١ ع١ًُٝ، ٚنصيو ْؿط اجمل6000( اىل أنجط َٔ )2019ٚقٌ عسزٖا َع ْٗا١ٜ ايعاّ) 

ٚايٓؿطات ٚاملطبٛعات املدتًؿ١، ع٢ً َٛقع اؾاَع١، ٚغري شيو َٔ األْؿط١ ٚايؿعايٝات شات ايعالق١ 

 بأٖساف َٚػ٦ٛيٝات املطنع.

ٜٚععٚ ايباسجٕٛ ٖصا ايتؿطز ملطنع ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠باعتباضٙ املطنع    

ٛز٠ باؾاَع١، ٚت٦ٝٗتٗا يًشكٍٛ ع٢ً االعتُاز، نُا املعين بايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚؼكٝل اؾ

 إٕ ػٜٛس ايتعًِٝ حيع٢ باٖتُاّ املؤغػات اؾاَع١ٝ يف كتًـ ايبًسإ.
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ٜٚأتٞ َطنع ايتعًِٝ عٔ بعس يف املطتب١ ايجا١ْٝ يف قٛض ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ، سٝح قاّ   

املكطضات املعتُس٠ يسٜ٘، ٚاييت مت تطٜٛطٖا ( سٝح بًؼ عسز  30( ْؿاطا، ٚبٓػب١ قسضٖا) 192بإلاظ )

( َكطضا زضاغٝا، ٚمل ٜػتشسخ َكطضات زضاغ١ٝ دسٜس٠ خاق١ ب٘، غري 192ٚؼًٜٛٗا إىل َكطضات ايهرت١ْٝٚ )

أْ٘ لح يف اعتُاز املكطضات ايسضاغ١ٝ ـُؼ َٔ نًٝات داَع١ٝ قٓعا٤، ٖٚٞ ايهًٝات اآلت١ٝ: ايؿطٜع١، 

ٚاإلعالّ، ٚلح يف ؼٌٜٛ تًو املكطضات إىل َٛاز ع١ًُٝ أيهرت١ْٝٚ نٞ  ٚايعًّٛ، ٚاآلزاب، ٚايتذاض٠، 

 تتٓاغب َع  أٖساف، ٚطبٝع١ عًُ٘.

ٚأغُٗت بعض املطانع األخط٣ يف ع١ًُٝ ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ظاَع١ قٓعا٤؛ سٝح دا٤      

( َكطضا زضاغٝا 32ٚتطٜٛط)  َطنع إزاض٠ األعُاالألعُاٍ  يف املطتب١ ايجايج١؛ سٝح لح املطنع يف إعساز

 يربْاَر َادػتري إزاض٠ األعُاٍ، ٚشيو بايًػتني ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ، ٖٚٞ َعتُس٠ قًٝا ٚزٚيٝا.

(، َٔ أبطظ املطانع ايٓؿط١ ٚايؿعاي١ يف فاٍ عًُ٘، "ٖٚٛ َؤغػ١ CBAٜٚعس َطنع إزاض٠ األعُاٍ ) 

أنازمي١ٝ تتبع داَع١ قٓعا٤ تكسّ خسَات ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚايتسضٜب، ٚاالغتؿاضات يًكطاعات اـاق١ 

اغتؿاضات ٚتعًِٝ ٚتسضٜب ْٛعٞ َٚعتُس َٚعرتف ب٘ زٚيًٝا يف فاالت ٚايعا١َ ٚاجملتُع املسْٞ، نُا ٜكسّ 

كتًـ ايجكاؾات ٚاملٗٔ يف املٓعُات  ايتٓؿٝصٜني ٚاإلزاضٜني َٔ املسٜطٜٔملدتًؿ١ تًب١ٝ ؿادات اإلزاض٠ ا

ٚشيو بػطض تٛؾري ب١٦ٝ تهُٔ  ٚاإلقًُٝٞ،ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايٛطين  ٚغري اؿه١َٝٛايتذاض١ٜ ٚاؿه١َٝٛ 

ع١ٝ ٚغًٛى َٚػ٦ٛي١ٝ ادتُا َػتُط،ٚتعًِٝ  اغرتاتٝذٞ،ٚتؿهري  إبساعٞ،يًُػتؿٝسٜٔ اْتٗاز غًٛى 

 (. 3، 2019)ظباض٠،  ري ايتٓعُٝٞ.ٝقٝازٟ ٜػتٗسف ايتػ

( ْؿاطا، ثِ َطنع املٝاٙ  23ًٜٝ٘ َطنع تطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ ٚايصٟ دا٤ يف املطتب١ ايطابع١، بٛاقع)    

( ْؿاطا  12( ْؿاطا، ٚدا٤ت ثالث١ َطانع باملطتب١ ايػازغ١ بٛاقع) 13ٚايب١٦ٝ باملطتب١ اـاَػ١، بٛاقع) 

هٌ َٓٗا، ٖٚٞ : ايٓٛع االدتُاعٞ، ٚايسضاغات ايػها١ْٝ، ٚايسضاغات ايكا١ْْٝٛ، ثِ اهلذط٠ ٚايالد٦ني ي

( أْؿط١، ٖٚصٙ األضقاّ تعهؼ 10( ْؿاطا، ٚأخريا َطنع ايرتمج١ بٛاقع)  11باملطتب١ ايػازغ١ بٛاقع) 

 ؼ َٔ سٝح دٛزتٗا.إلاظ املطانع يف فاٍ ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ َٔ سٝح عسز األْؿط١ ٚيٝ

ٚيف ن٤ٛ َا تكسّ؛ ٜتبني نعـ االٖتُاّ ظٛاْب ايتطٜٛط يف كتًـ اؾٛاْب، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ       

ٖٓاى نجريا َٔ األْؿط١ ٚايؿعايٝات اييت تٓؿصٖا املطانع ايع١ًُٝ، ٚيهٔ ال ٜتِ تٛثٝكٗا ٚأضؾؿتٗا 

هٌ َؤغػٞ، ٚبايتايٞ نعـ َػت٣ٛ ٚسؿعٗا بؿهٌ دٝس، مما ٜتػبب يف غٝاب ايبٝاْات ٚاملعًَٛات بؿ

ايتكِٝٝ َٔ قبٌ ايباسجني ٚاؾٗات املع١ٝٓ عٓس إدطا٤ َجٌ ٖصٙ ايسضاغ١، ٜٚؿرتض االٖتُاّ بٓعِ 

املعًَٛات، ٚاالغتؿاز٠ َٔ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ يف ٖصا اؾاْب، ٚإبطاظ األزٚاض املؿطق١ يًُطانع ايع١ًُٝ 

ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ ؾشػب، بٌ ٜػطٟ ع٢ً َععِ ٚغريٖا، ٖٚصا اـًٌ ال ٜكتكط ع٢ً املطانع 

ايهًٝات ٚاؾاَعات اي١ُٝٓٝ، ٖٚصا ٜؤثط غًبا ع٢ً َها١ْ اؾاَعات ٚاملطانع ايع١ًُٝ نُٔ قٛا٥ِ 

 ايتكٓٝـ ايعاملٞ املدتًؿ١.
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 :املعطيف ْتازاإل: ايطابع احملٛض

ٜٚككس باإلْتاز املعطيف نٌ َا اْتذ٘ ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ عًّٛ َٚعاضف كتًؿ١، َطبٛع١ َٚٓؿٛض٠        

نايسضاغات ٚاألعاخ، ٚايهتب ٚاملؤيؿات ٚاجملالت ٚايتكاضٜط ايع١ًُٝ، ٚاملدطٛطات ٚايرتمجات ٚغريٖا، 

١ُٝ قاطب١، سٝح سكٌ  (، ٜتهح َس٣ نعـ اإلْتاز ايعًُٞ يًُطانع ايع2ًٚباغتكطا٤ بٝاْات اؾسٍٚ )

( ع٢ً َػت٣ٛ ناؾ١ 6( عٓكطا، ٚبٓػب١ قسضٖا) 292قٛض اإلْتاز املعطيف ع٢ً املطتب١ ايطابع١ بٛاقع ) 

احملاٚض، ٖٚٞ ْػب١ نعٝؿ١ دسا، ٚباغتكطا٤ بٝاْات املطانع يف ٖصا اجملاٍ ٜتبني سكٍٛ َطنع ايتطٜٛط 

( ًٜٝ٘ َطنع األقٍٛ ايٛضاث١ٝ ، 16ٓكطا، ٚبٓػب١) ( ع 48األنازميٝاألنازميٞ ع٢ً املطتب١ األٚىل بٛاقع) 

(  40( ثِ دا٤ َطنع ايسضاغات ايػها١ْٝ باملطتب١ ايجايج١، بٛاقع )14( ٚبٓػب١ )41ايصٟ سكٌ ع٢ً )

( ٚدا٤ت بك١ٝ املطانع َطتب١ ع٢ً ايتٛايٞ: )ايٓٛع االدتُاعٞ، ٚاملٝاٙ ٚايب١٦ٝ، ٚاإلضؾاز ايرتبٟٛ 13ٚبٓػب١) 

ايالد٦ني، ٚايسضاغات ايػٝاغ١ٝ، ٚسكٛم اإلْػإ، ٚايرتمج١، ٚايب١٦ٝ احمل١ُٝ، ٚايعًّٛ ٚايٓؿػٞ، ٚاهلذط٠ ٚ

ٚايتهٓٛيٛدٝا، ظاملدتربات، ٚاالغتؿاضات اهلٓسغ١ٝ، ٚأخريا ايسضاغات ايكا١ْْٝٛ(، ٚمل تتٛؾط بٝاْات يبك١ٝ 

 املطانع يف ٖصا اجملاٍ. 

طانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، ٖٚصٙ ْتٝذ١ ٚبٗصٙ ايٓتٝذ١ ٜتهح ظال٤ نعـ اإلْتاز املعطيف يًُ     

غري َكبٛي١، سٝح إٕ املطانع ٖٞ سان١ٓ األؾهاض اإلبساع١ٝ، ٚاملؿطٚعات ايبشج١ٝ، ٚتػتطٝع ايسؾع بع١ًُٝ 

(  23اإلْتاز ايعًُٞ إىل األَاّ، دٓبا إىل دٓب َع ايهًٝات اؾاَع١ٝ. ٚايػطٜب إٔ يف داَع١ قٓعا٤) 

١ٝ قه١ُ، باغتجٓا٤ ف١ً َطنع ايتطٜٛط، ْٚؿطتني زٚضٜتني، األٚىل َطنعا ال تٛدس يسٜٗا فالت عًُ

 يًتطٜٛط، ٚايجا١ْٝ يًٓٛع االدتُاعٞ.

ٚيف ٖصا اؾاْب؛ تتؿل ْتٝذ١ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َع َا تٛقًت إيٝ٘ زضاغ١ ق١ًٝ أخط٣، ٚاييت       

"نؿؿت عٔ َس٣ تٛانع األْؿط١ ايع١ًُٝ ٚإْتاز املعطؾ١ يف املطانع ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، 

إْتاز املعطؾ١، َع  مما ٜؿري يعسّ ٚنٛح األٖساف اـاق١ بايبشح ايعًُٞ، ٚغٝاب يسٚض داَع١ قٓعا٤ يف

ايعًِ إٔ األْؿط١ ايػابك١ تعس قاٚالت دٝس٠، غري  أْٗا ال تطتبط باألْؿط١ االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، 

ٚيٝؼ هلا َطزٚز ؾعًٞ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ، ٚال ؼسٖا َعاٜري تٛد٘ َػاضاتٗا، ٚؼسز استٝادات 

 (.150، 2017َٚتطًبات اجملتُع ايُٝين." )اؿاز، 

س قاٚي١ ايباسجني تؿػري ٖصٙ ايٓتٝذ١ املدٝب١ يآلَاٍ، ٜتهح أْ٘ ال ٜٛدس سٛاؾع َاز١ٜ ٚعٓ     

َٚع١ٜٛٓ يًباسجني، ٚال حيع٢ ايبشح ايعًُٞ ٚاإلْتاز املعطيف باٖتُاّ ايكٝازات األنازميٝاألنازمي١ٝ 

بشح غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ املطانع، أٚ ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١، َع ق١ً االعتُازات املدكك١ ألغطاض اي

ٚاإلْتاز ايعًُٞ، ٚغٝاب ايتؿاعٌ َع ايبشح ايعًُٞ، غٛا٤ َٔ سٝح إْتاد٘، أٚ َٔ سٝت تٛظٝـ ْتا٥ذ٘، 

َٚتابع١ ٚتكِٝٝ تٛقٝات َٚكرتسات ايباسجني، ٚال تٛدس َؿطٚعات عج١ٝ َؿرتن١ ٚممٛي١، إناؾ١ إىل 

بني املطانع زاخٌ غٝاب اؾُعٝات ٚايهطاغٞ ٚاؾٛا٥ع ايع١ًُٝ، َع غٝاب ناٌَ يًتٓػٝل ٚايؿطان١ 

اؾاَع١ َٔ ْاس١ٝ، َٚع ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـاق١، ٚاملٓعُات ٚاجملتُع خاضز اؾاَع١ َٔ ْاس١ٝ 

 أخط٣، باإلناؾ١ إىل تأخط إقساض ال٥ش١ املطانع.
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ٖٚٓاى فُٛع١ َٔ املعٛقات املتٓٛع١ اييت ؼٍٛ زٕٚ ت١٦ٝٗ أدٛا٤ ١َٝٓٗ تػاعس ع٢ً اإلبساع، ٚاإلْتاز   

َٚٓٗا غٝاب ايٛسسات اإلزاض١ٜ ٚايؿ١ٝٓ املػاْس٠ يطؤغا٤ ايٛسسات األنازميٞ األنازمي١ٝ، ٚيًهازض ايؿهطٟ، 

األنازميٝاألنازميٞ ٚايباسجني باملطانع، ؾال تٛدس غهطتاض١ٜ، أٚ َهاتب ناؾ١ٝ، إىل داْب ْكل 

بعض املربضات ايتذٗٝعات ايتك١ٝٓ، َجٌ اؿٛاغٝب، ٚأدٗع٠ ايعطض، ٚخس١َ األْرتْت، ٚغري شيو. ٖٚٓاى 

األخط٣ اييت تػِٗ بؿهٌ َباؾط يف نعـ َػت٣ٛ اإلْتاز املعطيف، ٚغٝاب ايؿطان١ ايؿاع١ً َع ايكطاعات 

اإلْتاد١ٝ، ٚاجملتُع، َٚٓٗا عسّ اتكاٍ املػتؿٝس احملتٌُ باملطانع ايبشج١ٝ، ٜٚعٛز شيو يعسز َٔ االغباب  

 ( َا  ٜأتٞ:188، 2009أبطظٖا، نُا ٚضز يف )قٓسٌٜ، 

 ٚدٛز تٓػٝل بني املٓتذني ٚاؾاَعات. عسّ-

 غايبا ايبشٛخ اييت تتِ أنازمي١ٝ ال تتكٌ بايٛاقع ايعًُٞ.-

 عسّ تٛؾط َعًَٛات ناؾ١ٝ عٔ املطانع ايبشج١ٝ. -

 عسّ ْؿط َطانع ايبشٛخ ْؿط٠ عٔ اـسَات املٛدٛز٠ باؾاَع١ اييت ميهٔ تأزٜتٗا.-

 ا٥ر احملتٌُ ؼكٝكٗا. عسّ املعطؾ١ باجملاالت اييت ميهٔ عجٗا ٚايٓت-

تػتعني اؾٗات اؾاَع١ٝ بتذاضب املُاضغني ٚال ٜتِ إضغاٍ ْػد١ َٔ ايبشح يًذٗات املػتؿٝس٠ ع٢ً -

 األقٌ بعس االْتٗا٤ َٔ ايبشح ٜتِ عكس ٚضؾ١ عٌُ ملٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ٚايٝات تٓؿٝصٖا
 

 .املػتكبًٞ االغتؿطاف: اـاَؼ احملٛض

نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ سكٍٛ قٛض االغتؿطاف املػتكبًٞ ع٢ً ْؿاطني اثٓني ؾكط، َٔ    

(، ٖٚصا ايطقِ ال ٜؿهٌ ْػب١ ١ٜٛ٦َ تػتشل ايصنط، سٝح ناْت قؿط باملا١٥، ٖٚٞ ْتٝذ١ 5057فُٛع )

ٜهٕٛ قاز١َ ضغِ قسقٗا، سٝح إٕ ٚاقع االغتؿطاف املػتكبًٞ يف املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، ٜهاز 

ؾب٘ َٓعسّ، باغتجٓا٤ إعساز خطتني اغرتاتٝذٝتني؛ األٚىل ملطنع ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚنُإ 

(، 2025(، َٔ إعساز املطنع شات٘، ٚايجا١ْٝ ٖٞ اـط١ االغرتاتٝذ١ٝ ؾاَع١ قٓعا٤ )2020اؾٛز٠ )

ِ ايعايٞ ٚايبشح ٚاؾرتى يف إعسازٖا نٌ َٔ: قطاع ايتدطٝط ٚايػٝاغات ٚايتطٜٛط بٛظاض٠ ايتعًٝ

 ايعًُٞ، ٚقٝاز٠ اؾاَع١، َٚطنع ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ، َٚطنع تطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ.

ٚيف ٖصا ايػٝام؛ ٜؿري أسس أعها٤ ايًذ١ٓ، ٚاملسٜط ايػابل ملطنع ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ،      

( اييت متجٌ 2025ّقٓعا٤) ع١ ؾاَ االغرتاتٝذ١ٝإطالم اـط١ إىل "إغٗاّ املطنع بؿهٌ أغاغٞ يف 

 األٖساف إىل يًٛقٍٛ املٓاغب١ ٚايٛغا٥ٌ األغايٝب ٚؼسٜس املطغٛب١، األٖساف ضنٝع٠ أغاغ١ٝ يتشكٝل

 ايعالق١ شات ٚايتٗسٜسات ايؿطم ٚضقس ايتػريات، ؾِٗ ع٢ً يألٚيٜٛات، ٚتػاعس ٚؾكًا ٚؾاع١ًٝ، بهؿا٠٤

 (.2، 2018ٚكطداتٗا. )ايكاْل،  اؾاَع١ بٓؿاط

ٚنإ ٜؿرتض إٔ تعٌُ املطانع قاطب١ ع٢ً إعساز خططٗا االغرتاتٝذ١ٝ، ٚيٛ ع٢ً املس٣ ايككري،       

ٚيهٔ مل حيسخ إٔ أعًٔ أٟ َٔ املطانع خط١ اغرتاتٝذ١ٝ أٚ ضؤ١ٜ َػتكب١ًٝ ست٢ إعساز ايسضاغ١ اؿاي١ٝ، 

غرتاتٝذٞ، ٚاغتؿطاف َٚٔ باب أٚىل إٔ تكّٛ املطانع ايع١ًُٝ بسٚض ؾعاٍ َٚباؾط يف ع١ًُٝ ايتدطٝط اال

املػتكبٌ، يٝؼ ع٢ً َػت٣ٛ املطانع ؾشػب، ٚامنا ع٢ً َػت٣ٛ اؾاَع١، ٚايتعًِٝ ايعايٞ، ٚايكطاعني 



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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اؿهَٛٞ ٚاـام، ٚاٜها ع٢ً املؿاضن١ يف ايتدطٝط َػت٣ٛ اؿٝا٠ ايعا١َ يًُذتُع، ٚاألٚناع 

 ايػا٥س٠ يف ايبًس. 

اعتباضٙ َٔ اِٖ اجملاالت يف ايسٍٚ املتكس١َ، ٚايصٟ ٜع٢ٓ ٚبإَعإ ايٓعط سٍٛ اغتؿطاف املػتكبٌ، ب      

بعًِ املػتكبٌ، ٚايتٓبؤ مبا غٝهٕٛ عًٝ٘ ايٛنع خالٍ ؾرتات قاز١َ َٔ ايعَٔ، جملاٍ َعني، أٚ َؤغػ١، أٚ 

ٚطٔ بأنًُ٘، ٜتهح َس٣ إُٖاٍ املؤغػات اؾاَع١ٝ ٚاملطانع ايع١ًُٝ بؿهٌ عاّ، َٚػأي١ اإلزاض٠ 

طٝط االغرتاتٝذٞ، ٚايسضاغات املػتكب١ًٝ، ست٢ أْ٘ ال ٜٛدس َطنع زضاغات ٚاسس، االغرتاتٝذ١ٝ، ٚايتد

ٜع٢ٓ بايسضاغات املػتكب١ًٝ نُٔ اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ يس٣ اؾاَعات اؿه١َٝٛ اي١ُٝٓٝ، َٚٓٗا داَع١ 

ٖصا يف قٓعا٤، ضغِ اؿاد١ املاغ١  إيٝ٘، بػبب ايعطٚف اؿطد١، ٚاملتػريات ايهبري٠ اييت تؿٗسٖا ايبالز، ٚ

سس شات٘ ٜعس َسعا٠ يهطٚض٠ تأغٝؼ َطنع ايسضاغات االغتؿطاؾ١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ باؾاَع١، ؾال ؽًٛ 

داَع١ يف ايسٍٚ املتكس١َ َٔ َطانع ايسضاغات االغتؿطاؾ١ٝ ٚاملػتكب١ًٝالغتؿطاف َالَح َػتكبًٗا، 

 ٚؼسٜس َتطًبات٘.

ٚايتكسّ يف فاالت املعطؾ١  اإلْػا١ْٝ، أقبح سٝح إْ٘ َٚع بسا١ٜ عكط ايت١ُٝٓ اإلْػا١ْٝ ايؿا١ًَ       

ايعكط اؿايٞ عل ٖٛ عكط املعًَٛات ٚاملعطؾ١ ايكازض٠ ع٢ً تؿذري ايطاقات اإلبساع١ٝ ٚتؿهٌٝ ايُٓاشز 

االبتهاض١ٜ، َٚٓح اإلْػإ قسضات ٚإَهاْٝات إناؾ١ٝ يًهؿـ عٔ اجملٍٗٛ، ٚايتعاٌَ َع ايػاَض ٚاغتؿطاف 

 (.183 ،2018املػتكبٌ. )ايعتٝيب، 

(، ٚاييت تٓاٚيت إؾهاي١ٝ غٝاب أٚ نعـ 79، 2007ٚتتؿل ْتٝذ١ ٖصٙ ايسضاغ١ َع ْتٝذ١ )ايربٜسٟ،      

ايٛعٞ ٚاملُاضغ١ االغرتاتٝذ١ٝ يف كتًـ املٓعُات يف ايعامل ايعطبٞ َٚٓٗا َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ، 

ػإ ايعطبٞ، ٚايجا١ْٝ، إٔ املهٕٛ ٚقاَت ايسضاغ١ ع٢ً ؾطنٝتني، األٚىل: غٝاب ايٛعٞ باملػتكبٌ يس٣ اإلْ

ايجكايف غبب قٛضٟ إلؾهاي١ٝ نعـ ايٛعٞ ٚاملُاضغ١ االغرتاتٝذ١ٝ ايعطب١ٝ، ٚأظٗطت ايٓتٝذ١ أٜهًا: 

نعـ اإلميإ بايعٌُ االغرتاتٝذٞ يف اؾاَعات، ٚؾٝٛع ايُٓط اإلزاضٟ ع٢ً سػاب ايُٓط ايكٝازٟ ؾٝٗا، 

 اتٝذٞ. ٚنعـ ايسعِ ايتٓعُٝٞ اؿهَٛٞ يًعٌُ االغرت

ٚيف قاٚي١ يتؿػري غٝاب ايبعس االغرتاتٝذٞ يف اإلزاض٠ اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ، ٚيتٛنٝح أغباب إغؿاٍ       

ايكٝازات اؾاَع١ٝ )األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(، ملبازئ ٚأغايٝب اإلزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ، ٚايتدطٝط 

َكاب١ً ع١ٓٝ كتاض٠ َٔ اـربا٤ ٚايكاز٠  االغرتاتٝذٞ، ٚاالغتؿطاف املػتكبًٞ، ؾكس سطم ايباسجٕٛ ع٢ً

يس٣ نٌ َٔ ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚاملؤغػات اؾاَع١ٝ اؿه١َٝٛ األ١ًٖٝ ٚاأل١ًٖٝ، ٚناْت اإلدابات 

 ، َكاب١ً ؾدك١ٝ(، ؾُٝا ٜأتٞ:2019قطحي١ ٚٚانش١، ميهٔ إجياظ أبطظ االغباب نُا ٚضز يف )ايكباْٞ، 

عالق١ -ٟ أ١ َٔ ؽككات أزب١ٝ أٚ طب١ٝ أٚ ٖٓسغ١ٝ يٝؼ هلِ غًب ايكٝازات اؾاَعٜٝتِ اختٝاض أ-

 .مبؿاِٖٝ ايتدطٝط ٚاالغتؿطاف املػتكبًٞ

اإلملاّ بأغايٝب ، ٚنعـ غٝاب ثكاؾ١ ايتؿهري باملػتكبٌ ٚتطنٝع اإلزاضات ع٢ً تػٝري األعُاٍ ايَٝٛٞ-

 .اغتؿطاف املػتكبٌ َٚٓٗذٝات٘

 .ٜتِ ايتدًٞ عٓٗا بعس االْتٗا٤ َٓٗا َباؾط٠ ٕ َععِ اـططسٝح إايعٌُ يف ب١٦ٝ غري َػتكط٠ -
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نٌ قٝاز٠ دسٜس٠ ال تػتهٌُ َػري٠ ايكٝاز٠ ايػابك١ ٚيهٔ تبسأ سٝح إٕ غٝاب ثكاؾ١ ايعٌُ املؤغػٞ  -

 .َٔ ايكؿط

ٚيف ٖصا اؾاْب ٜٓبػٞ نطٚض٠ إْؿا٤ َطنع يًتدطٝط االغرتاتٝذٞ يف نٌ داَع١ ٜهِ أقشاب    

يبشح ايعًُٞ يٛنع خطط َػتكب١ًٝ تًيب استٝادات اجملتُع احملًٞ اـرب٠، ٚتؿعٌٝ زٚضٙ يف فاٍ ا

 (.181 -180، 8002اؿانط٠ ٚاملػتكب١ًٝ. )ايعباز، 
ٚاإلزاض١ٜ ايؿاع١ً،  ٜٚتهح َٔ خالٍ متٝع بعض املطانع ايع١ًُٝ زٚض ايكٝاز٠ األنازميٝاألنازمي١ٝ     

سٝح تػِٗ بؿهٌ نبري َٚباؾط يف ؼكٝل أٖساف َٚػ٦ٛيٝات املطانع ايع١ًُٝ، سٝح تٛدس يس٣ بعض 

املطانع قٝازات إبساع١ٝ تجري محاؽ ايعاًَني، ٚؼػٔ إزاض٠ ٚاغتػالٍ املٛاضز املتاس١ يكاحل األٖساف 

ات، ٚايتؿٜٛض يتٓؿٝص املٗاّ ٚاملػ٦ٛيٝات ايعا١َ يًُطنع، ٚتعتُس ع٢ً أغايٝب املؿاضن١ يف اؽاش ايكطاض

املدتًؿ١، مبا ال ٜتعاضض َع ايٓعِ ٚايًٛا٥ح، ٚتتػًب ع٢ً ايتشسٜات ٚايطٚتني اإلزاضٟ مبا ٜػِٗ يف ؼكٝل 

ْتا٥ر إجياب١ٝ ًَُٚٛغ١، نُا تػِٗ عسز َٔ ايعٛاٌَ املدتًؿ١: نايتدطٝط ٚايتٌُٜٛ ٚايتشؿٝع 

نع، اٚ ؼكٝل نجري َٔ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا، ٚبٓػب َتؿاٚت١، ٚايتػٜٛل ٚايؿطان١ يف لاح بعض املطا

نُا خيتًـ أثط اؿكب١ ايع١َٝٓ، ٚاملتػريات املتالسك١، ٚاألٚناع ايػٝاغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ، 

غًبا أٚ إجيابا، ع٢ً أزا٤ ايكٝازات األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ يًُطانع ايع١ًُٝ ٚيهاؾ١ َٓتػبٝٗا َٔ 

 زض األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ َٚٔ ايباسجني ٚضٚاز تًو املطانع.ايهٛا

( َطنعا ظاَع١ قٓعا٤، غري أْٗا ال تعاٍ عاد١ إىل َطانع ْٛع١ٝ 81ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز )    

َتدكك١ يف بعض اجملاالت، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اؿكط، َطانع ايكٝاز٠ ايرتب١ٜٛ ٚاؾاَع١ٝ، 

تسضٜب ايكٝازٟ يؿ١٦ ايكٝازات )األنازميٝاألنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ(، ٚع٢ً ايطغِ َٔ اْتؿاضٖا ٚاييت تع٢ٓ باي

يف َععِ اؾاَعات سٍٛ ايعامل،  غري  إٔ اؾاَعات ايعطب١ٝ تهاز ؽًٛ َٔ املؤغػات ايطمس١ٝ املع١ٝٓ 

كٛميًا(، باغتجٓا٤ بعض بإزاض٠ ايرباَر ايتسضٜب١ٝ يًكٝازات اؾاَع١ٝ يف ايٛطٔ ايعطبٞ )إعسازًا ٚتٓؿٝصًا ٚت

املطانع يف بعض اؾاَعات ايعطب١ٝ، نُطنع ت١ُٝٓ قسضات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايكٝازات ظاَع١ 

ايكاٖط٠ ٚبعض اؾاَعات املكط١ٜ األخط٣، َٚطنع ايكٝاز٠ األنازمي١ٝ ظاَع١ املًو ؾٗس باملًُه١ 

ٜب ايكٝازٟ ع٢ً غطاض األنازميٝات ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ. ٚال تٛدس َؤغػ١ َػتك١ً بصاتٗا تتب٢ٓ ايتسض

 (. 049، 8002ٚاملطانع ٚاملعاٖس األدٓب١ٝ". )غٗري سٛاي٘ ٚاخطٕٚ، 

ٚتأغٝػا ع٢ً َا تكسّ؛ ٚبٓا٤ ع٢ً تكِٝٝ ٚاقع أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف مخػ١ قاٚض،      

اى إخؿاقات ٚانش١ يس٣ ٜتبني ٚدٛز دٗٛز نبري٠، ٚإلاظات َتعسز٠ ؼػب يكاحل بعض املطانع، ٖٚٓ

ايبعض َٓٗا، ٜٚتهح دًٝا متٝع َطانع زٕٚ أخط٣، سٝح متٝع َطنع ايًػات ٚايرتمج١ يف قٛض ايتأٌٖٝ 

ايتدككٞ ٚاـس١َ اجملتُع١ٝ ع٢ً ناؾ١ املطانع، ًٜٝ٘ املطنع ايجكايف يًُهؿٛؾني، ٚمتٝع َطنع تطٜٛط 

ض٠ األعُاالألعُاٍ، ٚمتٝع َطنع ايتطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ يف قٛض ايسضاغات ايعًٝا، ًٜٝ٘ َطنع إزا

األنازميٝاألنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠ يف قٛضٜٔ، ُٖٚا: ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ، ٚاإلْتاز املعطيف، 

ٚدا٤ َٔ بعسٙ ثالث١ َطانع أخط٣ بايٓػب١ يإلْتاز املعطيف، ٖٚٞ: األقٍٛ ايٛضاث١ٝ ٚايسضاغات ايػها١ْٝ 

ض االغتؿطاف املػتكبًٞ؛ سٝح اقتكط ايتُٝع يف ٖصا احملٛض ع٢ً َطنعٜٔ، ٚايٓٛع االدتُاعٞ، ٚأخريا قٛ



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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ُٖٚا ايتطٜٛط األنازميٝاألنازميٞ ٚاإلزاض٠ ايعا١َ... ٖٚصٙ اـالق١ ال تعين عسّ متٝع بك١ٝ املطانع، أٚ 

تٓتكل َٔ دٛز٠ كطداتٗا ٚأْؿطتٗا َُٗا ناْت ق١ًًٝ َٔ سٝح ايعسز، ؾٗٓاى َطانع يسٜٗا إلاظات 

١ يف دٛاْب نجري٠، ٚيهٔ مل تصنط يطبٝع١ أٖساف ايسضاغ١، ٚيكعٛب١ اؿكٍٛ ع٢ً بٝاْات ٚاؾ١ٝ، ضا٥ع

ٚإمنا دا٤ ٖصا ايرتتٝب ٚؾكا ملا تٛؾط َٔ بٝاْات، ٚيعسز املدطدات ؾكط، ٚبايتايٞ مت ٚقؿٗا ٚتطتٝبٗا 

٢ َٓٗذ١ٝ ٚأزٚات نًُٝا، ٚيٝؼ نٝؿًٝا، ٜٚبك٢ فاٍ ايتكِٝٝ ايهٝؿٞ َؿتٛسُا يسضاغات أخط٣، تعتُس عً

 َٚكاٜٝؼ ع١ًُٝ ؼكل ايػا١ٜ يًسضاغات املػتكب١ًٝ بؿأْٗا.  
 

ايػؤاٍ ايجايح: ٚايصٟ ْك٘: َا َكرتسات تطٜٛط أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا  

 َٚػ٦ٛيٝاتٗا؟

غتٓتادات بعس اغتكطا٤ األزبٝات، ٚؼًٌٝ ايبٝاْات، خًكت ايسضاغ١ إىل تكسِٜ فُٛع١ َٔ اال  

 ٚاملكرتسات ايتطٜٛط١ٜ، ٚايبشج١ٝ، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 
 

 أٚال: االغتٓتادات: 

تكسّ املطانع ايع١ًُٝ عسزا َٔ ايرباَر ايع١ًُٝ سايٝا، ٖٚٞ: بطْاَر ٚاسس بهايٛضٜٛؽ، ٚتػع١ بطاَر  -

 زبًّٛ عاٍ، ٚغبع١ بطاَر َادػتري، ٚال ٜٛدس ؾٝٗا بطْاَر زنتٛضاٙ ست٢ تاضٜذ إعساز ٖصٙ ايسضاغ١.   
متًٜٛٗا، ٚبطافٗا، خيتًـ أزا٤ املطانع ايع١ًُٝ ؾُٝا بٝٓٗا، عػب  إزاضتٗا، ٚأٖساؾٗا، َٚكازض  -

ٚأغايٝب عًُٗا، ٚنٛازضٖا، ٚػٗٝعاتٗا املهتب١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚايتك١ٝٓ ٚغري شيو َٔ ايعٛاٌَ، ٚتهاز 

 تؿرتى مجٝعٗا يف نعـ اؾٛز٠ اإلزاض١ٜ، ٚغٝاب ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ.
ٝاألنازميٞ ٚنُإ اقتكاض ع١ًُٝ ػٜٛس ايتعًِٝ اؾاَعٞ ع٢ً دٗٛز َطنع ايتطٜٛط األنازمي -

اؾٛز٠،  ٚمتٝع َطانع: تطٜٛط اإلزاض٠ ايعا١َ، ٚإزاض٠ األعُاالألعُاٍ، ٚايٓٛع االدتُاعٞ، ٚاملٝاٙ ٚايب١٦ٝ، 

ٚايسضاغات ايػها١ْٝ ع٢ً بك١ٝ املطانع يف فاٍ ايسضاغات ايعًٝا. ٚتؿٛم َطنع ايرتمج١ ٚتعًِٝ ايًػات 

 ع٢ً ناؾ١ املطانع يف فاٍ اـس١َ اجملتُع١ٝ. 
تؿرتى َععِ املطانع ايع١ًُٝ يف ٚدٛز عسز َٔ ايتشسٜات اييت ؼس َٔ قسضتٗا ع٢ً ؼكٝل أٖساؾٗا،  -

ٜٚأتٞ يف َكسَتٗا نعـ اإلَهاْات املاز١ٜ، ٚغٝاب ايتدطٝط االغرتاتٝذٞ، ْٚكل ايتذٗٝعات املهتب١ٝ 

٣ األزا٤، ٚايتك١ٝٓ، ٚغٝاب ايؿطان١ ايؿاع١ً َع ايكطاعات اإلْتاد١ٝ ٚغٛم ايعٌُ، ٚنعـ َػتٛ

 ٚاملطنع١ٜ ٚايطٚتني اإلزاضٟ، ٚق١ً اؿٛاؾع ٚاملهاؾ٦ات املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ. 
تتػِ املطانع ايع١ًُٝ بايتٓٛع ٚتعسز ايتدككات، ٚؾٝٗا نٛازض ع١ًُٝ َؤ١ًٖ، ٚيسٜٗا ضغب١ يف ؼكٝل  -

ٝا ٚإزاضٜا املعٜس َٔ اإللاظات إشا َا مت تٛؾري َتطًبات ايعٌُ األغاغ١ٝ يف سسٚزٖا ايسْٝا )أنازمي

 ٚتكٓٝا(.
ٚدٛز استٝاز ؾعًٞ يس٣ املطانع ايع١ًُٝ، مما ٜتطًب نطٚض٠ ايعٌُ ع٢ً اغتٝعاب ٚاغتكطاب ايهٛازض  -

 ايٛط١ٝٓ املؤ١ًٖ يف كتًـ ايتدككات ٚاملطانع ايع١ًُٝ. 
 غٝاب قٓٛات ايتٛاقٌ ٚايتػٜٛل ايؿعاي١ بني املطانع ٚايهًٝات َٔ د١ٗ، ٚبٝٓٗا ٚبني األؾطاز ٚاملؤغػات -

 ٚاجملتُع اـاضدٞ َٔ د١ٗ اخط٣. 



 ز.خًٌٝ قُس اـطٝب          ز. عًٞ حي٢ٝ ؾطف ايسٜٔ         ز. عًٞ عبساهلل ايعٛانٞ

 

 747 و2019يىَيى  –يُبيز  (12( انعذد )7انًجهذ )                                           دراسبد في انتعهيى انجبيعي وضًبٌ انجىدح

غٝاب ٚغا٥ٌ ايٓؿط ايعًُٞ، سٝح ال تٛدس فالت ع١ًُٝ باغتجٓا٤ ف١ً ٚاسس٠، ٚال تٛدس َهتبات  -

 ضق١ُٝ أٚ َٛاقع ايهرت١ْٝٚ ؾعاي١ يًُطانع ايع١ًُٝ. 

 خًٛ داَع١ قٓعا٤ َٔ بعض املطانع ايٓٛع١ٝ ٚاملتدكك١ يف بعض اجملاالت  امل١ُٗ. -
ات ٚايتٛثٝل ٚاألضؾؿ١ ايٛضق١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يس٣ َععِ املطانع ايع١ًُٝ، ٚتسْٞ نعـ ْعِ املعًَٛ -

َػت٣ٛ املطانع يف فاٍ تك١ٝٓ املعًَٛات، مما ٜتطًب تٛؾري َتدككني يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

 ٚتطٜٛط خسَات اإلْرتْت، ٚاملػتًعَات ايتك١ٝٓ.
ايع١ًُٝ، باغتجٓا٤ عسز قسٚز دسا َٔ نعـ االٖتُاّ مبكازض املعًَٛات ٚاملهتبات يس٣ املطانع  -

 املهتبات اييت تعٌُ بؿهٌ دٝس َٚٓعِ.
 

 ثاْٝا: املكرتسات ايتطٜٛط١ٜ: 

بعس ؼًٌٝ ايبٝاْات، ٚاغتؿطاف َػتكبٌ املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ظاَع١ قٓعا٤، تٛقًت ايسضاغ١     

أزا٥ٗا بكٛض٠ خاق١، ٚأزا٤  إىل فُٛع١ َٔ املكرتسات ايتطٜٛط١ٜ، اييت قس تػِٗ يف ؼػني ٚػٜٛس

 املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚايعطب١ٝ بٛد٘ عاّ، ٚؾُٝا ٜأتٞ أبطظٖا:  

 أٚال: تععٜع ايكسض٠ املؤغػ١ٝ يًُطانع ايع١ًُٝ، ٚتؿٌُ اآلتٞ:

إٕ تععٜع ايكسض٠ املؤغػ١ٝ يًُطانع ايع١ًُٝ بات أَطًا نطٚضًٜا، نٞ تؤزٟ أزٚاضٖا املٓٛط١ بٗا ع٢ً ايٛد٘     

األنٌُ، سٝح تٛاد٘ عسزا َٔ ايتشسٜات ٚايكعٛبات املاز١ٜ ٚايتك١ٝٓ ٚايبؿط١ٜ، ٚاييت تؤثط يف َػت٣ٛ 

ْٗا قس أغُٗت إىل داْب ايهًٝات األزا٤، ٚؼٍٛ زٕٚ ؼكٝل ناٌَ أٖساؾٗا، ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو، غري أ

بٓػب َتؿاٚت١ يف ػٜٛس ايتعًِٝ ٚإْتاز املعطؾ١ ٚخس١َ اجملتُع، ٚسككت إلاظات ًَُٛغ١، ٜٚؿرتض إٔ 

تعزاز أُٖٝتٗا خالٍ املطس١ً املكب١ً، سٝح ٚقس مت تؿعٌٝ فًؼ اؾاَع١ يًُطانع، ٚؾ١ٓ ع١ًُٝ تتٛىل 

تُاز ف١ً قه١ُ هلا، ٚؾ١ٓ تٛقٝـ ايرباَر ٚاملكطضات تٓعِٝ ايرتقٝات يًهازض األنازميٞ ؾٝٗا، ٚاع

ايسضاغ١ٝ بايتٓػٝل َع َطنع ايتطٜٛط ٚاؾٛز٠، غتػِٗ نٌ ٖصٙ االدطا٤ات يف ؼػني األزا٤ ٚػٜٛس 

ايتعًِٝ ٚتععٜع اإلْتاز املعطيف، ٚتؿذٝع سطن١ ايتأيٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؿط، ٚت١ُٝٓ املػ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ، 

( غري إٔ ٖصٙ اـطٛات ال تهؿٞ 2030ٖساف ايت١ُٝٓ املػتسا١َ ٚؾكا يًطؤ١ٜ ايعامل١ٝ )ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل أ

َا مل ٜتػِ ايعٌُ املؤغػٞ باالغتُطاض١ٜ ٚايسعِ ايالظّ َٔ قبٌ اإلزاضات ايعًٝا، ٚمبػاْس٠ اجملتُع 

َع١، ميهٔ األنازميٝاألنازميٞ ٚقاز٠ املطانع شاتٗا، ٚيتععٜع ايكسض٠ املؤغػ١ٝ يًُطانع ايع١ًُٝ باؾا

 تٛظٜعٗا إىل عسز َٔ اجملاالت، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: 

 ١ُٝٝ، ٚشيو َٔ خالٍ ؼكٝل اآلتٞ :فاٍ ايب١ٝٓ ايكا١ْْٝٛ ٚايتٓع -1

 ت١ُٝٓ ايجكاؾ١ ايتٓع١ُٝٝ ٚتطغٝذ َؿاِٖٝ ايعٌُ ٚاالْتُا٤ املؤغػٞ.-

املٗين ٚايطنا ايٛظٝؿٞ َٚٛانب١  ؼسٜح ايٓعِ ٚايًٛا٥ح مبا ٜععظ املط١ْٚ ٚاالغتكالي١ٝ، ٚحيكل اإللاظ-

 ايعكط َٚتطًبات اؾٛز٠ ٚايتُٝع.

 إعاز٠ ٖٝه١ً املطانع ايع١ًُٝ مبا حيكل اؾٛز٠ ٚايتُٝع يف َٗاَٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا.-

 إعساز أزي١ إضؾاز١ٜ يت١ُٝٓ ايٛعٞ عكٛم ٚٚادبات ايهٛازض األنازمي١ٝ ٚاإلزاض١ٜ املدتًؿ١.-



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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 ٌُ اؾُاعٞ ٚاملػ٦ٛي١ٝ اجملتُع١ٝ.تععٜع أخالقٝات ايعٌُ ٚت١ُٝٓ ايع-

خًل َٓعُات تعًِ َٔ خالٍ زَر َٓتػيب املطانع يف فُٛعات عٌُ َؿرتن١ زاخٌ اؾاَع١ -

 ٚخاضدٗا. 

 فاٍ ايب١ٝٓ املاز١ٜ ٚايتك١ٝٓ، ٜٚتشكل شيو َٔ خالٍ اآلتٞ:-2

 ١ٝٓ.اغتهُاٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ َٔ املباْٞ ٚايتذٗٝعات َٚػتًعَات ايعٌُ املهتب١ٝ ٚايتك-

 تٛؾري ايتٌُٜٛ ايالظّ ٚاؿطم ع٢ً اغتسا١َ ايتٌُٜٛ ٚنؿاٜت٘.-

 تٛؾري َهاتب إزاض١ٜ َتها١ًَ ٚغهطتاض١ٜ يطؤغا٤ ايٛسسات ٚاألقػاّ يف املطانع.-

 تٛؾري املهتبات َٚكازض املعًَٛات ايتكًٝس١ٜ ٚايطق١ُٝ ٚإتاس١ ايٛقٍٛ إيٝٗا فاْا.-

 ٝا املعًَٛات.تؿعٌٝ اإلزاض٠ اإليهرت١ْٝٚ ْٚعِ ٚتهٓٛيٛد-

تؿعٌٝ املٛاقع ٚايٓٛاؾص اإليهرت١ْٝٚ يًُطانع، ْٚؿط أْؿطتٗا ٚالاظاتٗا ٚإْتادٗا ايعًُٞ أيهرتْٚٝا أٚال -

 بأٍٚ.

 فاٍ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٜٚتشكل شيو َٔ خالٍ اآلتٞ اآلتٞ:-3

 سػٔ اختٝاض ايكٝازات األنازمي١ٝ ٚاالزاض١ٜ ٚتسضٜبِٗ ٚتكِٝٝ أزا٥ِٗ بكٛض٠ َػتُط٠.-

 تٛؾري بطاَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ٚتععٜع قسضات املٛاضز ايبؿط١ٜ )عًُٝا ٚعجٝا ٚتكٓٝا(. -

 ؼؿٝع املبسعني ٚقطف َهاؾآت ٚسٛاؾع فع١ٜ بٓا٤ ع٢ً اإلْتاز  ٚاإللاظ.-

 إعساز ايكٝازات املػتكب١ًٝ ٚمتهِٝٓٗ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً ؾطم ايكٝاز٠ ٚاإلزاض٠ اؾاَع١ٝ.-

ٚايهؿا٤ات ايع١ًُٝ ايٛط١ٝٓ ٚت١٦ٝٗ ؾطم عٌُ َٓاغب١ هلِ يف ايهًٝات ٚاملطانع اغتكطاب ايهٛازض -

 سؿاظا عًِٝٗ َٔ اهلذط٠ إىل اـاضز.

 متهني ايعاًَني اإلزاضٜني َٔ َٛاق١ً زضاغاتِٗ اؾاَع١ٝ ٚايعًٝا زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا.-

 تٛؾري ايهُإ ايكشٞ ملٓتػيب املطانع ايع١ًُٝ أنازميٝني ٚإزاضٜني.-

 فاٍ ايكٝاز٠ ٚاإلزاض٠ ٚاؿٛن١ُ، ٜٚتشكل شيو َٔ خالٍ اآلتٞ:-4

اؿطم ع٢ً ٚنع َعاٜري تهُٔ سػٔ اختٝاض ايكٝازات يًُطانع ايع١ًُٝ ٚإعسازِٖ ٚتسضٜبِٗ -

 باغتُطاض.

 تٛؾري بطاَر تسضٜب١ٝ يف ت١ُٝٓ ايجكاؾ١ ايكا١ْْٝٛ ٚاإلزاض٠ املاي١ٝ يًكٝازات اؾاَع١ٝ.-

ح ايعٌُ املٓع١ُ باؾاَع١ ٚؼسٜس دٛاْب ايككٛض ؾٝٗا ٚضؾعٗا يكٝاز٠ ٚظاض٠ اغتٝعاب ايكٛاْني ٚيٛا٥-

 ايتعًِٝ ايعايٞ يتشسٜجٗا ٚتطٜٛطٖا.

 تععٜع أخالقٝات ايكٝاز٠ يف ايتعاٌَ َع َٓتػيب اؾاَع١.-

 َؿاضن١ اجملتُع األنازميٞ ٚاإلزاضٟ زاخٌ ايهًٝات ٚاملطانع عٓس اؽاش ايكطاضات.-

 ٚايٓعا١ٖ ٚاملػا٤ي١ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ. تععٜع َبازئ ايؿؿاؾ١ٝ-

 

 فاٍ ْعِ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ٜٚتشكل شيو َٔ خالٍ اآلتٞ:-5

 تٛؾري املػتشسثات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚتٛظٝؿٗا يف اجملاالت ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚغريٖا.-



 ز.خًٌٝ قُس اـطٝب          ز. عًٞ حي٢ٝ ؾطف ايسٜٔ         ز. عًٞ عبساهلل ايعٛانٞ
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 تٛؾري ايربفٝات ٚاالْع١ُ ايطق١ُٝ يف كتًـ املطانع ايع١ًُٝ.-

 ٌ نٛازض َتدكك١ يف ْعِ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات .اغتكطاب ٚتأٖٝ-

 إدطا٤ ايكٝا١ْ املػتُط٠ يألدٗع٠ َٚػتًعَات ايعٌُ اإليهرتْٚٞ.-

إعساز قاعس٠ بٝاْات بايباسجني ٚاملتدككني باملطانع ايع١ًُٝ ْٚؿطٖا ٚتعطٜـ اجملتُع ٚاملؤغػات -

 ٚاألؾطاز بٗا، ٚؼسٜجٗا أٚال بأٍٚ.

األنازميٞ مبا ٜػٌٗ ع١ًُٝ ايتٛاقٌ بني اؾاَع١ ٚايهًٝات ٚاألقػاّ أمتت١ ايعٌُ اإلزاضٟ األنازميٝٛ-

 ٚايٛسسات اإلزاض١ٜ ٚايطًب١.

 تػذٌٝ ايؿٗاضؽ ٚاحملتٜٛات املهتب١ٝ أيهرتْٚٝا ْٚؿطٖا عرب َٛقع اؾاَع١.-

 ْؿط اإلْتاز ايعًُٞ يًُطانع ٚاؾاَع١ ع٢ً املٛقع األيهرتْٚٞ يًذاَع١.-

 ١ٝ مبشطنات ايبشح ٚاملهتبات املُاث١ً قًٝا ٚزٚيٝا.ضبط املهتبات ايطق١ُٝ اؾاَع-

ضؾع ايػري٠ ايصات١ٝ ع٢ً َٛقع اؾاَع١ ملعطؾ١ إلاظات أعها٤أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚايباسجني يف -

 ايهًٝات ٚاألقػاّ ٚايٛسسات األنازميٝاألنازمي١ٝ باملطانع ايع١ًُٝ املدتًؿ١.

 ؼ ٚباسح يف ايهًٝات ٚاملطانع ايع١ًُٝ باؾاَع١.إعساز سػاب أيهرتْٚٞ َؤغػٞ يهٌ عهٛ ١٦ٖٝ تسضٜ-

 ثاْٝا: إعاز٠ ٖٝه١ً املطانع ايع١ًُٝ، َٚٔ َكرتسات ايتطٜٛط يف ٖصا اجملاٍ َا ٜأتٞ:

تععٜع دٛاْب ايك٠ٛ يًُطانع ايع١ًُٝ اييت لشت يف تأغٝؼ بطاَر زضاغات عًٝا، ٚتكُٝٝٗا ٚتطٜٛطٖا -

ٚتععٜع ايؿطان١ بٝٓٗا، ٚإتاس١ ايؿطق١ يتشٌٜٛ األنجط إْتادا باغتُطاض، ٚضؾسٖا بايهٛازض املؤ١ًٖ، 

 ٚدٛز٠ ٚؾاع١ًٝ َٓٗا إىل نًٝات، ٚشيو عػب قطاض إزاضاتٗا، ٚعػب تٛؾط املٛاضز، ٚإَها١ْٝ ايتٓؿٝص.

زَر عسز َٔ املطانع يف نٝإ ٚاسس، ٜػ٢ُ، "ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا" ع٢ً غطاض ايهًٝات املُاث١ً يف -

ت سٍٛ ايعامل، تتُجٌ ٚظٝؿتٗا يف إزاض٠ عسز َٔ املطانع، ٚاغتجُاض َٛاضزٖا ايبؿط١ٜ عسز َٔ اؾاَعا

زنتٛضاٙ(، ٚبطاَر تسضٜب  -َادػتري –ٚاملاز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ، ٚؾتح عسز َٔ ايرباَر ايع١ًُٝ )زبًّٛ 

ٚخسَات اغتؿاض١ٜ َتٓٛع١ عػب ضؤ١ٜ اغرتاتٝذ١ٝ ٚانش١، ع٢ً إٔ تتشٍٛ املطانع إىل أقػاّ ع١ًُٝ 

كك١، ؾأْٗا يف شيو ؾإٔ أ١ٜ ن١ًٝ أخط٣، َع زَر املهتبات َٚكازض املعًَٛات يًُطانع ايع١ًُٝ َتد

يف َب٢ٓ ٚاسس، ٚتٛؾري ايهازض املؤٌٖ ٚاملتدكل إلزاضتٗا ٚتؿػًٝٗا، ٚؼٌٜٛ املكازض اإليهرت١ْٝٚ ؾٝٗا إىل 

ؾآت فع١ٜ َهتبات ضق١ُٝ، ٚضبطٗا مبهتبات ٚمبشطنات عح مماث١ً ق١ًٝ ٚزٚي١ٝ، ٚقطف َها

 يًُٛظؿني ايعاًَني ؾٝٗا.

 –اغتشساخ َطانع ْٛع١ٝ دسٜس٠، َٚٓٗا: َطنع ايكٝاز٠ ٚاإلزاض٠ ٚاؿٛن١ُ يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ-

َطنع  –َطنع ايت١ُٝٓ املػتسا١َ  –َطنع متٌٜٛ املؿطٚعات ايبشج١ٝ  –َطنع ايٓؿط ايعًُٞ 

َطنع ايسضاغات املػتكب١ًٝ  -َطنع إزاض٠ األظَات  –َطنع ايتُٝع ايعًُٞ  –املػ٦ٛي١ٝ اجملتُع١ٝ 

َطنع تػٜٛل اـسَات   –َطنع تعًِٝ ايهباض ٚايتعًِٝ املػتُط  –ٚايتدطٝط االغرتاتٝذٞ 

اؾاَع١ٝ، باإلناؾ١ إىل اغتشساخ بطاَر أنازمي١ٝ دسٜس٠ َجٌ إزاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚاإلزاض٠ ايكش١ٝ، 

 ٚغريُٖا.



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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١ يًػا١ٜ نُٔ املطانع ايكا١ُ٥، َجٌ ٚسسات: ْعِ املعًَٛات، ٚايعالقات اغتشساخ ٚسسات دسٜس٠ َُٚٗ-

ٚاإلعالّ، ٚايتػٜٛل، ٚايتعًِٝ املػتُط، ٚايٓؿط ايعًُٞ، ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚاؿٛن١ُ، ٚاملػ٦ٛي١ٝ 

 اجملتُع١ٝ، غريٖا.

 ثايجا: فاٍ ايؿطان١ اجملتُع١ٝ ٚتػٜٛل اـسَات، ٜٚتطًب ٖصا اجملاٍ َا ٜأتٞ: 

ٝؼ "َهاتب ؾطان١ عج١ٝ َع ايكطاع اـام"، يف َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚإعساز ايهٛازض تأغ-

ايٛط١ٝٓ املؤ١ًٖ إلزاض٠ تًو املهاتب يتٛىل ١َُٗ تععٜع ايؿطان١ املطًٛب١، ٚتٛؾري ايب١٦ٝ ايبشج١ٝ 

يعامل١ٝ. ايساع١ُ يف اؾاَعات مبا ميهٔ بعهٗا َٔ استالٍ َٛاقع َتكس١َ يف ايتكٓٝؿات اإلق١ًُٝٝ ٚا

 (.2015،288)سٝسض، 

ايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ ايؿطان١ اجملتُع١ٝ َا بني اؾاَعات ٚاملطانع ايع١ًُٝ َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ،  -

ٚأ١ُٖٝ زعِ اؾاَعات ٚضؾع نؿا٤تٗا، ٚنطٚض٠ إعاز٠ ايٓعط يف ايتدككات اؾاَع١ٝ سايٝا. )باؾهٌ 

 (.2019ٚايهُايٞ، 

طانع يتػٜٛل خسَاتٗا ْٚؿط أخباضٖا ٚايتعطٜـ باـسَات املٛدٛز٠ إقساض ْؿطات َٚطاقس ع١ًُٝ يًُ-

 يسٜٗا. ٚايتعطٜـ باجملاالت ايبشج١ٝ اييت ميهٔ عجٗا، ٚايٓتا٥ر احملتٌُ ؼكٝكٗا.

بٓا٤ ؾطان١ سكٝك١ٝ بني املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ٚبني ٚغا٥ٌ األعالّ املدتًؿ١ يتكّٛ بسٚضٖا يف -

 (.15 -14، 2017طانع ايع١ًُٝ يًبًس. )ايؿاٚف،ايتجكٝـ ٚايتعطٜـ بأ١ُٖٝ امل

نطٚض٠ تبين املطانع ايع١ًُٝ ملؿّٗٛ تػٜٛل اـسَات، ٖٚٞ ؾًػؿ١ دسٜس٠ تتبٓاٖا اؾاَعات يتععٜع -

زٚضٖا يف خس١َ اجملتُع َٔ خالٍ تًب١ٝ استٝادات أؾطازٙ َٚؤغػات٘، ٚزعِ اغتكالي١ٝ اؾاَعات 

 (.96، 2016ايتٌُٜٛ اؿهَٛٞ. )زٚاٚز، ٚاالعتُاز ع٢ً ايتٌُٜٛ ايصاتٞ أنجط َٔ 

ٚنع غٝاغ١ دٝس٠ يتػٜٛل املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ، ٚايتعطٜـ غسَاتٗا، ٚاغتكطاب ايكطاع اـام -

ٚاالغتعا١ْ بٗا يف ٚنع ايسضاغات ٚاؿًٍٛ  ،ٚضداٍ األعُاٍ يالغتجُاض املعطيف يف تًو املطانع

 (.2017.)ايؿعيب،ت٘ املدتًؿ١دٗٗا ايكطاع اـام يف فاالااييت ٜٛ ُؿهالتيً

ايتػٜٛل ايبشجٞ ايؿعاٍ ٚع٢ً ْطام ٚاغع ٚباغتدساّ ٚغا٥ط َتعسز٠، َٔ خالٍ ؽكٝل قٓا٠ -

تًؿع١ْٜٝٛ إعال١ْٝ، ٚنصيو ف١ً أٚ قشٝؿ١ يإلعالٕ عٔ إلاظات اؾاَع١ ايبشج١ٝ، ٚاملؿطٚعات 

ع٢ً زعِ ايؿطنات ٚقطاع املػتكب١ًٝ، ٚايبشٛخ ٚايسضاغات اييت ٜعٌُ عًٝٗا ايباسجٕٛ يًشكٍٛ 

 (.323 -321، 2017ايكٓاع١ ٚناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ بايبشح أٚ املٓتر ايبشجٞ. )ايعباز، 

 ضابعا: تؿذٝع ايبشح ٚاإلْتاز ٚايٓؿط ايعًُٞ، ٜٚتطًب ٖصا اجملاٍ َا ٜأتٞ:

غٝاغات إجياز غٝاغات ٚانش١ ٚاغرتاتٝذ١ٝ َع١ًٓ يًبشح ٚاإلْتاز ٚايٓؿط ايعًُٞ يًُطانع تٓبجل َٔ -

ٚاغرتاتٝذٝات اؾاَع١ ٚايتعًِٝ ايعايٞ، ٚايتٓػٝل بني املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ َٚؤغػات إْتاز 

 املعطؾ١ يف ٖصا اؾاْب. 

ٚنع غٝاغ١ عج١ٝ تطتهع إىل األخالقٝات ٚايكِٝ ايبشج١ٝ َجٌ: االيتعاّ، ٚاألَا١ْ ايع١ًُٝ، ٚمحا١ٜ -

اؾاَع١ إىل ؼكٝك٘ يف غهٕٛ مخؼ غٓٛات خيتل  املًه١ٝ ايؿهط١ٜ، َع ؼسٜس ٖسف َػتكبًٞ تػع٢

 (. 2017بهِ ْٚٛع١ٝ ايبشح املتٛقع إلاظٖا، ٚاإلعالٕ عٔ تًو ايػٝاغ١. )ايعباز، 
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تطٜٛط ايب١ٝٓ ايتٓع١ُٝٝ ٚايتؿطٜع١ٝ يًُطانع ايبشج١ٝ ، َٔ خالٍ: تطٜٛط َكازض متٌٜٛ املطانع-

إْؿا٤ ، ٚطانع، ٚتطٜٛط َكازض ايتٌُٜٛ ايصاتٞضؾع املدككات اؿه١َٝٛ هلصٙ امل١، ٚاَعاؾٚايع١ًُٝ ب

تؿعٌٝ زٚض ايٛقـ ، ٚتؿعٌٝ زٚض ايكطاع اـام يف ايتٌُٜٛ، ٚقٓسٚم يتٌُٜٛ األعاخ ٚاألْؿط١

 .(2017)ايكاْل،  .ٚتهٜٛٔ تٛد٘ يًتربعات ٚاهلبات ٚايٛقاٜا ٚاإلعاْات ،اإلغالَٞ

 االغرتاتٝذ١ٝإؾطاى األنازميٝني يف قٝاغ١ اـطط ٚ، يتطٜٛط املطانعقطاض غٝاغٞ نطٚض٠ تٛؾط -

ؾع َعسالت اإلْؿام ع٢ً ايبشح ايعًُٞ نٓػب١ َٔ ٚضٚايتؿػ١ًٝٝ يًكطاع ايعاّ ٚايكطاع اـام، 

 (.2017)االَري، (1.5 )املٛاظ١ْ ايعا١َ تسضجيًٝا ست٢ ايٛقٍٛ إىل اؿّس املكبٍٛ

اؾاَع١ ٚخاضدٗا َٔ املتدككني يف فاالت ايتٓػٝل َع أعها٤أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بايهًٝات زاخٌ -

 َع١ٓٝ، ٚإعساز أعاخ َٚؿطٚعات ع١ًُٝ َؿرتن١. 

ايتٓػٝل بني املطانع َٔ د١ٗ ٚبٝٓٗا ٚبني ايهًٝات زاخٌ اؾاَع١ ٚخاضدٗا، يتٓؿٝص َؿطٚعات عج١ٝ -

 َؿرتن١، ٚتؿعٌٝ أعُاٍ ايرتمج١ ٚايتأيٝـ ٚايٓؿط قًٝا ٚزٚيٝا.

ٔ ٚؽكٝل دا٥ع٠ ايباسح املُٝع ٚمتٓح بؿهٌ غٟٓٛ ألؾهٌ عح عًُٞ يس٣ تؿذٝع ايباسجني املُٝعٜ-

املطانع ايع١ًُٝ، ٚدا٥ع٠ أخط٣ متٓح ألؾهٌ عح عًُٞ ع٢ً َػت٣ٛ املطنع ايٛاسس، بٗسف خًل ب١٦ٝ 

 عٌُ تؿذع ع٢ً اإلبساع ٚاملٓاؾػ١ بني ايباسجني.

ايعٌُ اؾُاعٞ يف املطانع ايع١ًُٝ  إجياز ْعاّ ؾعاٍ يتكِٝٝ االزا٤ ايبشجٞ يًُطانع، ٚتؿذٝع أغًٛب-

ٚايبشج١ٝ مما حيٛي٘ إىل ثكاؾ١ عا١َ َٚٓٗر ض٥ٝؼ  يف اؿٝا٠ ٚأغًٛب أَجٌ يف ؼكٝل ايٓتا٥ر. 

 (.15 -14، 2017)ايؿاٚف،

تٛؾري املٓار ايعًُٞ املٓاغب، َجٌ تٛؾري اؿٝا٠ ايهطمي١ ٚاهلاز١٥ يًباسجني ٚأغطِٖ، ٚتٛؾري املٛاضز املاز١ٜ -

  .ق١ًٝ ٚزٚي١ٝ كتربات ٚأدٗع٠ ٚاتكاالت َع ايعامل اـاضدٞ، ٚسهٛض ْسٚات َٚؤمتطاتَٔ 

نطٚض٠ تٛؾري دٛ َٔ ايعالقات اإلْػا١ْٝ ايطٝب١ بني ايعاًَني يف َؤغػات ايتعًِٝ اؾاَعٞ مما -

 (.2017ٜؿذعِٗ ع٢ً اإللاظ يف ايعٌُ ٚايطقٞ ب٘ إىل أؾهٌ َػت٣ٛ ممهٔ. )ايعباز، 

ٝا ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف فاٍ ايبشح ٚاإلْتاز ٚايٓؿط ايعًُٞ، خاق١ َع ايتطٛضات تٛظٝـ تهٓٛيٛد-

اهلا١ً٥ يف فاٍ ايعًِ ٚايتك١ٝٓ، ٚيف عكط ايتشٍٛ ايطقُٞ، ٚبٓا٤ املػتٛزعات ايطق١ُٝ، َٚٓكات 

 ايٛقٍٛ اؿط يًبٝاْات ٚاملعًَٛات. 

 خاَػا: تععٜع املػ٦ٛي١ٝ اجملتُع١ٝ ٚبطاَر ايت١ُٝٓ املػتسا١َ:

قٝاّ املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ بسٚضٖا ػاٙ قهاٜا ايٛطٔ ٚاجملتُع، ٚؼسٜس ايتشسٜات ايٛط١ٝٓ -

ٚاجملتُع١ٝ ٚغبٌ ايتػًب عًٝٗا، ٚٚنع خطط اغرتاتٝذ١ٝ ملطس١ً إعاز٠ اإلعُاض، ٚاإلغٗاّ يف إعساز 

 ايسضاغات ٚايبشٛخ يتشسٜس فاالت ٚأٚيٜٛات اإلعُاض يف املػتكبٌ.

تكٛضات يبٓا٤ ايسٚي١ اي١ُٝٓٝ اؿسٜج١، ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ٚاألٖساف ايعامل١ٝ تكسِٜ ايطؤ٣ ٚاي-

يًت١ُٝٓ املػتسا١َ، ٚاغتبكاض ٚإزضاى املداطط احملٝط١ بايٛطٔ عٔ بعس، ٚٚنع املكرتسات 

 ٚاالغرتاتٝذٝات املٓاغب١ بؿأْٗا، ع٢ً كتًـ األقعس٠ ٚاملػتٜٛات.



 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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االْتُا٤ يس٣ ايكٝازات ٚاهل٦ٝات ايتسضٜػ١ٝ ٚايباسجني ٚايعاًَني ت١ُٝٓ اؿؼ ايٛطين، ٚتععٜع ايٛال٤ ٚ-

 ٚايطًب١، ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ مبؿاِٖٝ املػ٦ٛي١ٝ اجملتُع١ٝ، ٚايت١ُٝٓ املػتسا١َ.

ٚعسّ االغتػٓا٤ عٔ ٖصٙ اـربات اؾاٖع٠ بعس ٚاالٖتُاّ بِٗ يهٛازض ايبشج١ٝ ٚاألنازمي١ٝ اغتكطاب ا-

 (.2017ايٛطٔ ٚخاضد٘. )االَري،  زؾع َبايؼ طا١ً٥ يف تأًِٖٝٗ زاخٌ

تأغٝؼ مجعٝات َٚطانع َٚؤغػات ع١ًُٝ ٚعج١ٝ ٚتسضٜب١ٝ يتٛطني املعطؾ١، ٚت١ُٝٓ املػ٦ٛي١ٝ -

االدتُاع١ٝ زاخٌ اؾاَعات ٚخاضدٗا، َٔ خالٍ ايبشٛخ ٚبطاَر ايتسضٜب ٚاالغتؿاضات، ٚتٛؾري ٚمتٌٜٛ 

١َٓ، ٚت١ُٝٓ َػتسا١َ.  آ ٚخًل ب١٦ٝ عٌُ  َؿطٚعات ت١ُٜٛٓ شات طابع ادتُاعٞ يف كتًـ ايكطاعات،

 (.910، 2019)اـطٝب، 

تٛدٝ٘ ايبشٛخ اييت ٜكّٛ بٗا أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ مٛ َؿهالت اجملتُع ٚقهاٜاٙ، عٝح تتهُٔ -

، َٛد١ٗ ـس١َ اجملتُع أٚ َع١ٝٓ بتكسِٜ سًٍٛ ملؿهالت٘. .  Applied Researchesعٛثا تطبٝك١ٝ 

 (.323 -321، 2017)ايعباز، 
 

 ثايجا: املكرتسات ايبشج١ٝ:

إدطا٤ زضاغ١ عٔ أغباب ععٚف اإلزاضات اؾاَع١ٝ يف ايهًٝات ٚاملطانع ايع١ًُٝ عٔ مماضغ١ اإلزاض٠ -

 االغرتاتٝذ١ٝ ٚايتدطٝط ٚاالغتؿطاف املػتكبًٞ ٚططم َعاؾتٗا.

األٖساف ايعامل١ٝ إدطا٤ زضاغ١ يٛنع آيٝات ٚخطط اغرتاتٝذ١ٝ يتطٜٛط زٚض املطانع ايع١ًُٝ يف ن٤ٛ -

 .2030يًت١ُٝٓ املػتسا١َ 

إدطا٤ زضاغ١ يتكسِٜ ضؤ١ٜ اغرتاتٝذ١ٝ يتطٜٛط املؤغػات ايع١ًُٝ ٚاملطانع ايبشج١ٝ اي١ُٝٓٝ يف ن٤ٛ -

 ايتشٍٛ ايطقُٞ َٚتطًبات األيؿ١ٝ ايجايج١. 
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 : عداملطا

تععٜع ايؿطان١ َع ايكطاعني ايعاّ ٚاـام يف (. زٚض املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ يف 5185ععٜع عبس اهلل ضظم. )االَري،  -

(، قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح 8(، ع )8اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ، اجمل١ً اي١ُٝٓٝ يًبشح ايعًُٞ. َر )

 .862 -845 ، م م:ايعًُٞ، ايُٝٔ

ت اجملتُع املسْٞ يًت١ُٝٓ (. زٚض اؾاَعات يف ت١٦ٝٗ َٓعُا5187مج١ًٝ قُس .)ايهُايٞ، امحس قاحل ٚباؾهٌ،  -

 .683 -573 :5187ٜٛيٝٛ  53 -52املػتسا١َ، ف١ً داَع١ سهطَٛت، املؤمتط ايعًُٞ ايطابع 

(. االغرتاتٝذ١ٝ ايعطب١ٝ يف َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ: َسخٌ ٚقؿٞ ؼًًٝٞ يسضاغ١ االؾهاي١ٝ 5115عبس اهلل.)ايربٜسٟ،   -

 .881 -57، م م: 5115، زٜػُرب (5)(، ع 55ايجكاؾ١ٝ، اجمل١ً ايعطب١ٝ يإلزاض٠، َر )

اعس ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ (. ْبص٠ عٔ َطنع ايرتمج١. تكطٜط الاظ َطؾٛع ملهتب َػ5187.)ْادٞابطاِٖٝ تاز ايسٜٔ،   -

 ، َطنع ايرتمج١ ٚتعًِٝ ايًػات، داَع١ قٓعا5187.٤/ 6/ 5املطانع ايع١ًُٝ ١ٜ بتاضٜذ 

 (،https://www.su.edu.ye/AboutUniversity/Main)(. أٖساف اؾاَع١. َٛقع اؾاَع١ 5187داَع١ قٓعا٤.) -

 .2019/ 12/ 18تاضٜذ ب

 (. زيٌٝ املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ظاَع١ قٓعا٤. ايُٝٔ.5187داَع١ قٓعا٤. )  -

 (. زيٌٝ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ، ْٝاب١ ايسضاغات ايعًٝا، داَع١ قٓعا5116.٤داَع١ قٓعا٤.)  -

ات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ، بؿإٔ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ. تؿطٜع8773(، يػ١ٓ 85(. ايكإْٛ ضقِ )5181اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.)  -

 ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ، قٓعا٤، ايُٝٔ.

ّ، بؿإٔ ايٓعاّ املٛسس يؿ٦ٕٛ ايطالب 5116( يػ١ٓ 562(. قطاض ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ضقِ )5181اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.) -

  ا١ْْٝٛ، قٓعا٤، ايُٝٔ. باؾاَعات اي١ُٝٓٝ اؿه١َٝٛ، تؿطٜعات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ ايك

(. تكٛض َكرتح يتطٜٛط املطانع ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ َتطًبات 5185ل٣ٛ أمحس عًٞ. )اؿاز،  -

(، قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح 8(، ع )8ت١ُٝٓ اجملتُع ايُٝين، اجمل١ً اي١ُٝٓٝ يًبشح ايعًُٞ. َر )

 .848 -825 :، م مايعًُٞ، ايُٝٔ

(. تطٜٛط املطانع ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ بعض اـربات 5185) .عبس ايػين أمحس عًٞاؿاٚضٟ،  -

(، قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، 8(، ع )8ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ، اجمل١ً اي١ُٝٓٝ يًبشح ايعًُٞ. َر )

  .815 -63 ، م م:ايُٝٔ

(.األنازمي١ٝ ايعطب١ٝ 5186قُس قُس .)املطٗط، خًٌٝ قُس، اـطٝب، قُس ضؾعت، سػٓني، غٗري قُس، سٛاي٘،  -

تكٛض َكرتح يف ن٤ٛ بعض اـربات ايعامل١ٝ، ف١ً اؾام دسٜس٠ يتعًِٝ ايهباض، َطنع تعًِٝ ايهباض،  -يًكٝاز٠ اؾاَع١ٝ 

  .865 -825، م م: 5186(، ٜٓاٜط 51داَع١ عني مشؼ، ع )

َٔ تعًِٝ عاٍ اىل تعًِ عاٍ. قٓعا٤، اؾُٗٛض١ٜ  –(. إعاز٠ ٖٝه١ً ايتعًِٝ ايعايٞ 5183عبس ايًطٝـ سػني .)سٝسض،  -

  اي١ُٝٓٝ.

(. ٚاقع املػ٦ٛي١ٝ االدتُاع١ٝ يس٣ املؤغػات اؾاَع١ٝ ايعطب١ٝ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ 5187اـطٝب، خًٌٝ قُس . ) -

عاقط٠. ف١ً داَع١ سهطَٛت يًعًّٛ االْػا١ْٝ، عسز خام باملؤمتط ايعًُٞ َٚتطًبات تُٓٝتٗا يف ن٤ٛ ايتشسٜات امل

، داَع١ 5187ٜٛيٝٛ  53 -52ايطابع، بعٓٛإ: زٚض ايعًّٛ االْػا١ْٝ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ، اؾع٤ االٍٚ، 

 .   782 -663، م م:سهطَٛت

اَع١ املكط١ٜ يف ن٤ٛ بعض اـربات. َػتكبٌ ايرتب١ٝ (. تػٜٛل اـسَات ايتع١ًُٝٝ باؾ5184عبس ايععٜع امحس . )زٚاٚز،  -

  .871 -73 ، م م:5184(، ابطٌٜ 818(، ع )51ايعطب١ٝ، َر )

(. ايؿطان١ بني َطانع ايبشٛخ ايع١ًُٝ يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ٚقطاعات اجملتُع 5185أ١َ ايكبٛض عبسايتٛاب. )ايصٜب،  -

(، 8َر )، ٚزٚضٖا يف ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ(، اجمل١ً اي١ُٝٓٝ يًبشح ايعًُٞ تكٛض َكرتح )املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ -املدتًؿ١ 

  .62 -52، م م:(، قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، اي8ُٔٝ) ع
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 ٤ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤ يف ن٤ٛ أٖساؾٗا َٚػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝتطٜٛط أزا
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(. ايعًِ ايتؿاضنٞ. َكاٍ عًُٞ َٓؿٛض ع٢ً َٛقع َٓع١ُ اجملتُع ايعًُٞ ايعطبٞ، 5187َٛظ٠ بٓت قُس .)ايطبإ،  -

http://arsco.org/article-detail-1478-8-0  ،5187/ 85/7 بتاضٜذ . 

(. ْبص٠ عٔ املطنع: تكطٜط َطنع ازاض٠ االعُاٍ ظاَع١ قٓعا٤ املطؾٛع ملػاعس ض٥ٝؼ اؾاَع١ 5187بًكٝؼ عًٞ. )ظباض٠،  -

  . 5187/ ٤3/6، بتاضٜذ يؿ٦ٕٛ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا

(، 8(، ع )8(. املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ٚغبٌ تطٜٛطٖا، اجمل١ً اي١ُٝٓٝ يًبشح ايعًُٞ. َر )5184). ظاٜس ْادٞايؿاٚف،   -

 .86 -81 ، م م:قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ايُٝٔ

بشج١ٝ يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ٚزٚضٖا يف تطٜٛط ايبشح ايعًُٞ)زضاغ١ (. املطانع ايع١ًُٝ ٚاي5185فاٖس قاحل. )ايؿعيب،  -

(، قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ 8(، ع )8ساي١ يًُطانع ايبشج١ٝ ظاَع١ قٓعا٤(، اجمل١ً اي١ُٝٓٝ يًبشح ايعًُٞ. َر )

 .27-12 ، م م:ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ايُٝٔ

( . تطٜٛط املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ ظاَع١ 5186عبس ايػالّ أمحس سػني. )ايعطٚغٞ، ْبًٝ٘ سػٔ عبسٙ،  ٚايكطابٞ،  -

تكٛض َكرتح، ف١ً زضاغات يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚنُإ اؾٛز٠، عسز خام  -قٓعا٤ يف ن٤ٛ َتطًبات اقتكاز املعطؾ١ 

، َطنع 5186زٜػُرب  –(، ٜٛيٝٛ 88) (، ع4، َر )5186باملؤمتط ايعًُٞ االٍٚ يًتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، 

 . 353 -333 ، م م:ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، داَع١ قٓعا٤

(. اثط تطبٝل ازاض٠ اؾٛز٠ ع٢ً االزا٤ املؤغػٞ )زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املكاضف االغال١َٝ ايعا١ًَ يف 5116عاٜـ، ؾازٟ.) -

  قطاع غع٠(، ضغاي١ َادػتري، ن١ًٝ ايتذاض٠، اؾاَع١ االغال١َٝ، غع٠.

(. منٛشز َكرتح يطؾع ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ ؾاَع١ املًو غعٛز يف ن٤ٛ َعاٜري 5185عبساهلل بٔ محس بٔ ابطاِٖٝ .)باز، ايع -

  .5185(، 1(، ع )4ايتكٓٝؿات ايعامل١ٝ يًذاَعات. اجمل١ً ايسٚي١ٝ ايرتب١ٜٛ املتدكك١، َر )

ت١ُٝٓ االْػا١ْٝ املػتسا١َ، ف١ً اؾام دسٜس٠ (. زٚض َؤغػات اجملتُع املسْٞ يف ؼكٝل اي5186خايس َتًع .)ايعتٝيب،  -

 .588-861، م م: 5186(، ٜٓاٜط 51يتعًِٝ ايهباض، َطنع تعًِٝ ايهباض، داَع١ عني مشؼ، ع )

 (. االزاض٠ االغرتاتٝذ١ٝ َسخٌ َتهاٌَ، َطنع االَني يًٓؿط ٚايتٛظٜع، قٓعا٤، ايُٝٔ.5185ايعطٜكٞ، َٓكٛض قُس .) -

لاظات َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، َكاب١ً ؾدك١ٝ َع َسٜط٠ املطنع، بتاضٜذ (. ا5187ٖس٣ عًٞ.)ايعُاز،  -

 ، َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، داَع١ قٓعا٤.5187/ 85/ 1

 (. ابطاظ زٚض اؾاَعات ايعطب١ٝ يف خس١َ اجملتُع يف ن٤ٛ َػ٦ٛيٝاتٗا االدتُاع١ٝ. ف١ً آزاب ايهٛؾ5185١ايعٝاؾٞ، ظضظاض.) -

 .555 -525: ، م م(15(، ع )8يًسضاغات االْػا١ْٝ، ن١ًٝ اآلزاب، داَع١ ايهٛؾ١، َر )

 اٜهاح ٚبٝإ. زاض ايتٛظٜع ٚايٓؿط االغال١َٝ، ايكاٖط٠، َكط. –َكطًح ازاضٟ  544(. 5111قُس .)ؾتشٞ،  -

، 5186(، يػ١ٓ 3اؾٛز٠، ع )(. املطنع يف غطٛض،  ْؿط٠ َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ 5186ايكاْل، غايب محٝس .) -

  قازض٠ عٔ َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.

(. تكٛض َكرتح يتطٜٛط َكازض متٌٜٛ املطانع ايع١ًُٝ ٚايبشج١ٝ يف داَع١ قٓعا٤، اجمل١ً 5185) .غايب محٝسايكاْل،  -

 -31 ، م م:اض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، ايُٝٔ(، قطاع ايبشح ايعًُٞ، ٚظ8(، ع )8اي١ُٝٓٝ يًبشح ايعًُٞ. َر )

51.  

/ 85/ 81(. غٝاب ايبعس االغرتاتٝذٞ يف االزاض٠ اؾاَع١ٝ اي١ُٝٓٝ، َكاب١ً ؾدك١ٝ بتاضٜذ 5187تطنٞ .)ايكباْٞ،   -

 ، داَع١ ايطاظٟ، قٓعا٤، ايُٝٔ.5187

ؤغػ١ٝ ٚتععِٝ ق١ُٝ ايبشٛخ اؾاَع١ٝ يس٣ (. ايعالق١ بني ايكسضات ايتػٜٛك١ٝ امل5117قٓسٌٜ، ١ًْٗ أمحس قُس.) -

 -813 م م: ، ْٜٛٝٛ،(8)، ع (51)املػتؿٝس بايتطبٝل ع٢ً داَع١ قٓا٠ ايػٜٛؼ. ف١ً ايبشٛخ ايتذاض١ٜ املعاقط٠، َر 

 MD (55513.). َٓؿٛضات زاض املٓع١َٛ، ضقِ 875

أزا٤ ايعاًَني زضاغ١ َٝسا١ْٝ يف ؾطنيت االتكاٍ (. زٚض ابعاز املٓع١ُ املتع١ًُ يف ؼػني 5182. )بسض، ملا قٗٛدٞ، امحس ٚ -

( يف َس١ٜٓ زَؿل، ف١ً داَع١ تؿطٜٔ يًبشٛخ ٚايسضاغات ايع١ًُٝ، غًػ١ً ايعًّٛ MTN-SYRIATEاـ١ًٜٛ )

  .516 -865 ، م م:5182(، 4(، ع )14االقتكاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، َر )
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قازض٠ عٔ ١ُٝٝ ملطنع ايتطٜٛط ٚنُإ اؾٛز٠،  ايال٥ش١ ايتٓع(. 5187َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠.) -

  َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.

(، 4( ْؿط٠ زٚض١ٜ ٜكسضٖا َطنع اعاخ ٚزضاغات ايٓٛع االدتُاعٞ ٚايت١ُٝٓ، ع )5184َطنع ايٓٛع االدتُاعٞ ٚايت١ُٝٓ ) -

 ، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.5186

تكطٜط االلاظ ملطنع تطٜٛط االزاض٠ ايعا١َ، املطؾٛع ملػاعس ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ املطانع  (.أ 5187حي٢ٝ قُس )َطٗط،  -

  .5187/ 5/6ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓعا٤، بتاضٜذ 

(. َٛاقؿات بطْاَر َطنع تطٜٛط االزاض٠ ايعا١َ، املطؾٛع ملػاعس ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ ب 5187حي٢ٝ قُس )َطٗط،  -

  . 5187/ 5/6عا٤، بتاضٜذ املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓ

(، يػ١ٓ 3(. ْبص٠ تعطٜؿ١ٝ عٔ املطنع، ْؿط٠ َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، ع )5186) .ايٓٛض، عبس ايػين -

  ، قازض٠ عٔ َطنع ايتطٜٛط االنازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ. 5186

/ 81/ 7ا٤ ٚايكٛاغِ املؿرتن١ بٝٓٗا، َكاب١ً ؾدك١ٝ بتاضٜذ (. اٖساف املطانع ايع١ًُٝ ظاَع١ قٓع5187ايٛضٜح، ظٜس .) -

 ، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.5187

(. قٛض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، َؿطٚع اعساز ايطؤ١ٜ املٛسس٠ يًتعًِٝ يف 5182ٚظاض٠ ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايسٚيٞ.) -

  ايُٝٔ، ٚظاض٠ ايتدطٝط ، ايُٝٔ. 

(. ايبٝإ اـتاَٞ ٚايتٛقٝات يًُؤمتط ايعًُٞ األٍٚ يًُطانع ايبشج١ٝ 5184ُٞ. )ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعً -

  ، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.5184أغػطؼ  1 - 8ٚايع١ًُٝ بعٓٛإ: املطانع ايبشج١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚزٚضٖا يف ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ، 

ؤمتط ايعًُٞ اـاَؼ يًتعًِٝ ايعايٞ، (. ايبٝإ اـتاَٞ ٚايتٛقٝات ي5185ًُٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ. ) -

  ، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.5185ابطٌٜ  53 -52بعٓٛإ: ايبشح ايعًُٞ ٚاستٝادات ايت١ُٝٓ يف ايُٝٔ، 

، داَع١ 5186(، 4(. َطانع االعاخ ايع١ًُٝ. اؾتتاس١ٝ ْؿط٠ ايٓٛع االدتُاعٞ ٚايت١ُٝٓ، ع )5186عبسايٖٛاب.)ايٛؾًٞ،  -

  قٓعا٤، ايُٝٔ.


