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 تقديه

 صاحب الفضيلة الشيخ حمند بً سيد آل صليناٌ /بقله 

 عضو ٍيئة كبار العلناء باملنللة رئيط حماكه امليطقة الشزقية

 ورئيط اللجية التيفيذية جبنعية الرب بامليطقة الشزقية

 

إْ ًّ فضى اهلل ٗإُعإً عوٟ دلتٌعِا يف املٌولٞ اهعسبٚٞ اهطع٘دٙٞ ًا ُساٖ ًّ شٙادٝ يف عدد 

عٚات اخلريٙٞ اهيت تعٌى يف دلاالت اخلري كافٞ ، ًِٗٔاا ععٚاٞ اهاا باملِ ااٞ اهػاس ٚٞ      اجلٌ

اهيت ُػ ت يف أٗضع دلاالت اها ٗاخلري ٗحاات ًاّ الا ي اهوااا١ات اهطاِ٘ٙٞ املاقاٚٞ   اصٝ       

طٌ٘حٞ بت٘فٚق اهلل ضاحاإُ ٗتعااث  اٍ ٙادعٍ ت٘مٚإ ًاّ هادْ سااحا اهطاٌ٘ املولاٛ ا ًاري            

د اهعصٙص أًري املِ اٞ اهػس ٚٞ ٗز٢ٚظ دلوظ إدازٝ اجلٌعٚٞ ًّٗ ساحا ذلٌد بّ فٔد بّ عح

اهطٌ٘ املولٛ ا ًري ضع٘د بّ ُاٙف بّ عحد اهعصٙاص ُا٢اا أًاري املِ ااٞ اهػاس ٚٞ ُا٢اا ز٢اٚظ        

دلواااظ إدازٝ اجلٌعٚاااٞ فلاُااات اتاباااٞ ًٗضاااات أقاااا١ت ًعاااا  اهااادز  ، ٗٓٚااا ت بتوااام        

إل اًٞ اهواا١ اهطِٜ٘  –ح ظٍٔ اهلل  –ميني اه ٌ٘حات...ٗهاد ما١ت ت٘مٚٔات مسً٘ٔا اهلس

تاادزٙا هعاااًوني ٗت ٓٚااى  "بعِاا٘اْ  ٓااا1241اهتاهاال هوأااات اخلريٙااٞ باملِ اااٞ اهػااس ٚٞ هعاااَ    

ك ااا١ات اجلٔااات اخلريٙااٞ ملااا ٙادًاإ ٓاارا اهواااا١ ًااّ ًعوً٘ااات  ٌٚااٞ ٗذلاقااسات ً ٚاادٝ            

 .ٗح٘ازات بِا١ٝ ًتٌسٝ 

هعاًوني يف اجلٌعٚٞ ، ٗأالص باهركس ا ًاني  فاهػلس ًسف٘ع هطٌٌ٘ٓا  ٍ هلافٞ اهصً ١ ا

عحاااد اهلل باااّ حطاااني اهااقاااٛ ٗباٚاااٞ اهعااااًوني يف اهوااااا١ ًاااّ ًاااِظٌني    /اهعااااَ اهااادكت٘ز 

 ضا٢وني امل٘ث عص ٗمى أْ ٙ٘فق اجلٌٚع هوخري ٗاهص ح ...ٗذلاقسّٙ ًٗػازكني

 ٗاحلٌد هلل ز  اهعاملني
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 كلنة

 ي األمني العاو جلنعية الرب بامليطقة الشزقيةعبد اهلل بً حضني القاض /بقله الدكتور 

بت٘مٕٚ كسٍٙ ًّ ساحا اهطٌ٘ املولٛ ا ًري ذلٌد بّ فٔد باني عحاد اهعصٙاص أًاري املِ ااٞ      

اهػس ٚٞ ز٢اٚظ دلواظ إدازٝ ععٚاٞ اهاا باملِ ااٞ اهػاس ٚٞ ٗاتابعاٞ ًطاتٌسٝ ًاّ مسا٘ ُا٢حإ            

ُا٢ا أًري املِ ااٞ اهػاس ٚٞ ُا٢اا     ساحا اهطٌ٘ املولٛ ا ًري ضع٘د بّ ُاٙف بّ عحد اهعصٙص

 اًت ععٚٞ اهاا باملِ ااٞ اهػاس ٚٞ بتِظاٍٚ اهوااا١      ..ز٢ٚظ دلوظ إدازٝ اجلٌعٚٞ ح ظٍٔ اهلل 

 . ٓا1241اهطِٜ٘ اهتاهل هوأات اخلريٙٞ باملِ اٞ اهػس ٚٞ هعاَ 

 "تدزٙا اهعاًوني ٗت ٓٚى املطت ٚدّٙ  "بعِ٘اْ 

ٓرا اهواا١ اهطِٜ٘ اهرٜ جيٌع كافٞ اجلٔاات اخلريٙاٞ    ٗععٚٞ اها باملِ اٞ اهػس ٚٞ إذ تاٍٚ

هتعٌاى   "ٗتعااُٗ٘ا عواٟ اهاا ٗاهتاا٠٘      "اهعاًوٞ باملِ اٞ اهػس ٚٞ يف ًلاْ ٗاحد ٗحتت غعاز 

اهاايت ٓااٛ  امااٞ ًاضااٞ هوعااْ٘     ٚااع اه ٣ااات مآاادٝ عوااٟ تظااافس اجلٔاا٘د اخلريٙااٞ خلدًااٞ ع    

 را اهواا١ إث حتاٚأاٗاملطاعدٝ ٗحن٘ ذهم ًّ ا ٓداف اهِحٚوٞ اهيت ٙطعٟ ٓ

ٗبٔرٖ املِاضحٞ ٙطس اجلٌعٚٞ أْ تضع بني ٙدٙلٍ املادٝ اهعوٌٚٞ هوااا١ اهطاِٜ٘ اهتاهال هوأاات     

ًٗا حتٕ٘ٙ ًّ ًعوً٘ات  ٌٚٞ ًادًاٞ ًاّ أكاادميٚني     ٓا1241اخلريٙٞ باملِ اٞ اهػس ٚٞ هعاَ 

 .ًتخصصني ٗغريٍٓ ممّ هلٍ ًطآٌات يف اهعٌى اخلريٜ 

ذلٌااد بااّ شٙااد  ي  /َ باهػاالس اجلصٙااى هصاااحا اه ضااٚوٞ اه٘اهااد اهػااٚ   أتاااد..ٗيف اخلتاااَ 

ضوٌٚاْ ز٢اٚظ ذلااكٍ املِ ااٞ اهػاس ٚٞ ٗز٢اٚظ اهواِاٞ اهتِ ٚرٙاٞ باجلٌعٚاٞ عواٟ ًاا  ااَ بإ             

فضااٚوتٕ ًااّ مٔاا٘د طٚحااٞ إلياااح فعاهٚااات ٓاارا اهواااا١ كٌااا أغاالس أعضااا١ دلوااظ إدازٝ          

لس ً٘سا٘ي هواااْ املِظٌاٞ هلارا اهعٌاى      اجلٌعٚٞ عوٟ ًا  دًٖ٘ ًّ دعٍ ًاادٜ ًٗعِاٜ٘ ٗاهػا   

ٗكى ًّ ضآٍ يف إبساش ٓرا اهواا١ كٌا ٙطسُا تاحى  زا٢لٍ ًٗارتحاتلٍ هتلاْ٘ زافادُا   

 ا ٗي حن٘ اهِااح.

ضااا٢وني املاا٘ث اهعوااٛ اهااادٙس أْ ٙحااازن يف ٓاارا اهواااا١ ٗأْ ٙ٘فااق املػااازكني فٚاإ هوت٘سااى إث  

عٌااى يف اجلٔااات اخلريٙااٞ ًااّ ععٚااات    أفضااى اهِتااا٢ح ٗأحطااّ اهطااحى هوسفااع ًااّ ًطاات٠٘ اه    

 .ًٗؤضطات ٣ٚٓٗات الريٙٞ باملِ اٞ اهػس ٚٞ 

 ٗفق اهلل اجلٌٚع ملا حيحٕ ٗٙسقاٖ ،،،
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 املتحدثوٌ

 اجلٔٞ االضٍ َ

شٓري أمحااااااد ذلٌاااااااد  اهاااااادكت٘ز/ ا ضااااااتاذ   1

 اهطحاعٛ

 دلوظ اهػ٘ز٠

 ماًعٞ املوم فٚصى عحد اهلل بّ حطني اهااقٛاهدكت٘ز/ 4

 ٗاهػؤْٗ االمتٌاعٚٞ ٗشازٝ اهعٌى  بّ ُاسس اهطدحاْعحد اهللاهدكت٘ز/ 1

 ًطتػ ٛ اها٘ات املطواٞ باه ا٢ف عحد اهط َ عحد اهلل اهػٔسٜاهدكت٘ز/ 2

 اهلوٚٞ اهتاِٚٞ باهدًاَ عٚطٟ حطّ عحد اهلل ا ُصازٜاهدكت٘ز/ 3

 ماًعٞ املوم ضع٘د عٌس إبسآٍٚ املدٙ ساهدكت٘ز/ 4

 ماًعٞ املوم ضع٘د ٛمحٚد بّ الوٚى اهػاجياهدكت٘ز/ 5

 ماًعٞ املوم فٔد هوحرتٗي ٗاملعادْ الاهد ذلٌد اهصاًىا ضتاذ/  6

 اهدًاَ -ماًعٞ املوم فٚصى  الاهد بّ إبسآٍٚ اهعسفحاملِٔدع/ 7

 كوٚٞ اهعوَ٘ اهصاٚٞ باهدًاَ ذلٌد بّ عوٛ اهػاًدٜا ضتاذ/  11

 ماًعٞ أَ اهاس٠ ذلٌد ًط س عوٛ اهاسُٛاهدكت٘ز/ 11

 ماًعٞ أَ اهاس٠ ذلٌد حيٟٚ ً سحضتاذ/ ا  14

 ماًعٞ املوم ضع٘د ًط س عتٚق ًط س اهدٗضسٜاهدكت٘ز/ 11

 ماًعٞ املوم الاهد ذلٌد بّ حيٛ اهػٔسٜاهدكت٘ز/ 12

 ماًعٞ املوم فٚصى ساحل بّ ضوٌٚاْ اهسغٚداهدكت٘ز/ 13

 باخلا إًاَ ٗال ٚا ماًع عٌس بّ عحد اهعصٙص ذلٌد بّ ساحل املِادفضٚوٞ اهػٚ / 14

 اجلاًعٞ اإلض ًٚٞ باملدِٙٞ املِ٘زٝ حيٟٚ بّ إبسآٍٚ بّ عوٛ اهٚاٟٚاهدكت٘ز/ 15

 ععٚٞ اخلدًات االمتٌاعٚٞ باملدِٙٞ املِ٘زٝ. حيٟٚ ضٚف ضعٚد ساحلاملِٔدع/ 16

 ٗشازٝ اهعٌى ٗاهػ٣ْ٘ االمتٌاعٚٞ قٚف اهلل بّ ضوٍٚ اهحوٜ٘ا ضتاذ/  17

 غسكٞ أزاًل٘ اهطع٘دٙٞ اهدكت٘ز/الاهد بّ ع٘ض باشٙد 41
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 اللجان

 

 :املػسف اهعاَ عوٟ اهواا١ 

 عحد اهلل بّ حطني اهااقٛ.د 

  

    :اللجية الفيية  :اللجية امليظنة 

 ز٢ٚطًا عاًس بّ دعٚح اهدالٚى .أ ز٢ٚطًا الاهد بّ عحد اهو ٚف اجل٘ٓس.أ

 عضً٘ا زاغد بّ عحد اهسمحّ اهطين ُا٢حًا ذلٌد بّ عوٛ اهػاًدٜ .أ

 عضً٘ا عحد اهعصٙص بّ ذلٌد احلاٛ عض٘ا أمحد بّ ُاسس اهسغادٝ .أ

 عضً٘ا أمحد بّ ذلٌد اه٘ز اْ عض٘ا ماضٍ بّ عتٚق أٗ ف ضٞ .أ

   عض٘ا ُاسس بّ عٚد اهػاًدٜ .أ

  :اللجية اإلعالمية  عض٘ا  عاًس بّ دعٚح اهدالٚى .أ

 ز٢ٚطًا ُاسس بّ عٚد اهػاًدٜ .أ  

 عضً٘ا بّ ٙ٘ضف اهصاًىذلٌد   :اللجية العلنية 

   ز٢ٚطًا  ذلٌد بّ عوٛ اهػاًدٜ .أ

  :جلية اخلدمات املضاىدة  عض٘ا عحد احللٍٚ بّ ع٘ض اهعٌسٜ

 ز٢ٚطًا  أمحد بّ ُاسس اهسغادٝ عضً٘ا ًػعى بّ ذلٌد احلطني

 عضً٘ا الوٚى بّ مااْ اهاا اُٛ  

 عضً٘ا ضٚف بّ ٙ٘ضف اهطٚف  جلية التوصيات:

   ز٢ٚطًا ْ اهسغٚدساحل بّ ضوٌٚا.د

  :جلِٞ اهع  ات اهعاًٞ  عضً٘ا  حيٟٚ بّ إبسآٍٚ اهٚاٟٚ .د

 ز٢ٚطًا ماضٍ بّ عتٚق أب٘ ف ضٞ .أ عض٘ا عحد اهلل بّ ُاسس اهطدحاْ .د

 عضً٘ا ضو اْ بّ ضع٘د اخلاهدٜ عضً٘ا ذلٌد بّ عوٛ اهػاًدٜ.أ

 عضً٘ا طازق ًطاعد ضا   
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 ية وورش العنلاجلدول الشمين لألوراق العلن

 ٍـ2/11/1241 بزىامج يوو الجالثاء املوافق

 صباحًا 6811-5811يبدأ التضجيل مً الضاعة 
 امللاْ ز٢ٚظ اجلوطٞ  ًادَ اه٘ز ٞ اجلوطًٞ٘ق٘ع  اجلوطٞ / اه٘ ت 
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0088- 

00.8 

حتدٙد االحتٚامات اهتدزٙحٚٞ 

 ٗكٚ ٚٞ إ اًتٔا

أ.ذلٌد بّ حيٟٚ 

بّ  د.عحداهلل ً سح

 حطني اهااقٛ

اهااعٞ 

 اهس٢ٚطٚٞ
 تاٍٚٚ ك ا١ٝ اهااًح اهتدزٙحٚٞ 8-00.8..0

د.عحداهط َ بّ 

 عحداهلل اهػٔسٜ

 سحاحًا  00.8-08088  اضرتاحٞ: 
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08088-

00.88 
 االتٚاز املتدزبني ًٗتابعٞ إُتامٚتٍٔ

أ. ذلٌد بّ عوٛ 

 اهػاًدٜ

َ. حيٟٚ بّ 

 احلضٚف س

اهااعٞ 

 اهس٢ٚطٚٞ

 ظٔسًا  000.8 – 030.8 اهظٔس:س ٝ 

 ظٔسًا 0ز8. - 03ز .8 ح ى االفتتاح:

 ظٔسًا 3ز88 - 0ز .8 ٗمحٞ اهػدا١:

 
تٞ
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.0.8-..08 

اإلعداد ٗاالضتعداد يف ممازضٞ 

اهعٌى االمتٌاعٛ يف اجلٔات 

 اخلريٙٞ

د. ذلٌد بّ 

 ًط س اهاسُٛ

د. ساحل بّ 

 اْ اهسغٚدضوٌٚ

اهااعٞ 

 اهس٢ٚطٚٞ
.108-

8088 

اخلصاااا٢ص اإلمتٌاعٚاااٞ هوٌتطااا٘هني 

 يف املِ اٞ اهػس ٚٞ

)ًدالى هوتعسف عوٟ ا ضو٘  ا ًتى 

 هوتعاًى ًعٍٔ(

د.عحداهلل بّ 

 ُاسس اهطدحاْ

 ًطا١ً 8ز8. - 8ز 88 س ٝ املػس :

 

 
 "الر ف ضًا ٗاحت ا"

 ًطا١ً  03،5-0355 اهِدٗٝ:

 امللاْ ز٢ٚظ اهِدٗٝ زناملػا احمل٘ز

اهػٚ  ذلٌد بّ ساحل  ٓدٜ اإلض َ يف احلل عوٟ اهعٌى

 د. محٚد بّ الوٚى اهػاجيٛ املِاد
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 د.الاهد بّ ع٘ض باشٙد اآل از اهطوحٚٞ هوح اهٞ عوٟ اه سد ٗاجملتٌع

 أ.الاهد بّ ذلٌد اهصاًى اه سص اه٘ظٚ ٚٞ املتاحٞ ٗكٚ ٚٞ اإلضت ادٝ ًِٔا

 ًطا١ً 5011 – 5011س ٝ اهعػا١ 

 ًطا١ً 7011 – 5011إمتٌاع اهواِٞ املِظٌٞ ًع احملاقسّٙ ٗزؤضا١ اجلوطات 
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 بزىامج يوو األربعاء

 ٍـ3/11/1241املوافق 

 

 ً
دي

في
ضت

امل
ل 

ــــ
ٍي

تأ
 

  امللاْ ز٢ٚظ اجلوطٞ ًادَ اه٘ز ٞ ٞوطً٘ق٘ع اجل اجلوطٞ/اه٘ ت

ث
ٗ 
ٞ ا
ط
جلو
ا

 

0088- 

00.8 

از اال تصادٙٞ هوح اهٞ بعض اآل 

 ٗاإلعاُات املاهٚٞ املتعواٞ بٔا

د.ًط س بّ عتٚق 

د.ذلٌد بّ  اهدٗضسٜ

 حيٟٚ اهػٔسٜ

اهااعٞ 

-00.8 اهس٢ٚطٚٞ

 0ز8.

ا ٌٓٚٞ االمتٌاعٚٞ ٗاهِ طٚٞ 

 ّهت ٓٚى املطت ٚدٙ

د. عٌس بّ ذلٌد 

 املدٙ س

 سحاحًا   00.8-08088اضرتاحٞ : 

 ٞ
ط
جلو
ا

ٞٚ
اُ
هت
ا

 

08088- 

000.8 

ت ٓٚى املطت ٚدّٙ بني اهِظسٙٞ 

 ٗاهت حٚق

د.حيٟٚ بّ إبسآٍٚ 

 اهٚاٟٚ

َ. الاهد بّ 

 إبسآٍٚ اهعسفح

اهااعٞ 

 اهس٢ٚطٚٞ

 ظٔسًا 000.8-    030.8س ٝ اهظٔس

تٞ
اه
هت
ٞ ا
ط
جلو
ا

 

.0.8-

..08 

ت٘طني اها٠٘ اهعاًوٞ باملِ اٞ 

 اهػس ٚٞ

د.عٚطٟ بّ حطّ 

 ا ُصازٜ
أ.د.شٓري بّ 

 أمحد اهطحاعٛ

اهااعٞ 

-108. اهس٢ٚطٚٞ

8188 

تدزٙا اهعاًوني ٗ ت ٓٚى 

املطت ٚدّٙ اِظ٘ز ٗشازٝ اهعٌى 

 ٗاهػ٣ْ٘ اإلمتٌاعٚٞ

أ.قٚف اهلل بّ 

 ضوٍٚ اهحوٜ٘

 ًطا١ً   8088- 80.8 املػس :س ٝ  

 ًطا١ً 7ز88-8ز.8 ح ى اهتعازف هوٌااقسّٙ ٗاملػازكني:

 ًادًٞ 80.8

 تعازف املػازكني  80.8

 أسد ا١ اخلري 8.88

 ح٘از ً ت٘ح 0038

 اخلتاَ 0088

 ًطا١ً 70.8 – 7088س ٝ اهعػا١ 

 ًطا١ً 00.8 – 70.8إمتٌاع اهواِٞ املِظٌٞ ًع ًط٣٘هٛ اجلٔات اخلريٙٞ أٗ ًّ ِٙ٘  عٍِٔ 
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 بزىامج يوو اخلنيط

 ٍـ4/11/1241 املوافق

 

ـل
نـــ

لع
ش ا

ور
 

 امللاْ ًِطق اه٘زغٞ امل٘ق٘ع اه٘ ت

 
0
0
8
8

- 
0
0
0
8
8

 
حًا
حا
س

 

 اعٞ  أ.ذلٌد ً سح حتدٙد االحتٚامات اهتدزٙحٚٞ ٗكٚ ٚٞ إ اًتٔا

0 

 االتٚاز املتدزبني ًٗتابعٞ إُتامٚتٍٔ
 اعٞ  أ. ذلٌد اهػاًدٜ 

3 

 اعٞ  د.عحداهلل اهطدحاْ أضاهٚا ت ٓٚى املتط٘هني

. 

 اعٞ  د. عٌس املدٙ س ع٘ا٢ق ت ٓٚى املطت ٚدّٙ

. 

د.عحداهط َ  وعاًوني يف اجلٔات اخلريٙٞاهت ٘ٙس اهراتٛ ه

 اهػٔسٜ

 اعٞ 

8 

 د. ذلٌد اهاسُٛ اإلعداد ٗاالضتعداد يف ممازضٞ اهعٌى االمتٌاعٛ يف اجلٔات اخلريٙٞ
 اعٞ 

0 

 د.ًط س اهدٗضسٜ ا ٌٓٚٞ اال تصادٙٞ هوت ٓٚى
 اعٞ 

7 

 د.حيٟٚ اهٚاٟٚ ت ٓٚى املطت ٚدّٙ بني اهِظسٙٞ ٗاهت حٚق 
 اعٞ 

0 

 د.عٚطٟ ا ُصازٜ ت٘طني اها٠٘ اهعاًوٞ باملِ اٞ اهػس ٚٞ
 اعٞ 

0 

 ظٔسًا   00088-000.8اضرتاحٞ

 ظٔسًا  000.8-  000.8إع ْ اهت٘سٚات 

 ظٔسًا  000.8- 03088ت٘شٙع اهػٔادات 

 ظٔسًا   03088- 0088س ٝ اهظٔس ٗٗمحٞ اهػدا١ 
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  حتديد االحتياجات التدريبية وكيفية إقامتهاحتديد االحتياجات التدريبية وكيفية إقامتها

  

  مقدمها :مقدمها :

  يى مفرحيى مفرححممد بن حيحممد بن حي  //األستاذ األستاذ 
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 أهمية حتديد االحتياجات التدريبية:

ميثن حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ العٍصش الشٟٗظ٘ ٔاهلٗكم٘ يف صٍاعٛ التذسٖب ذٗث تقًٕ 

عمْٗ مجٗع دعاٟي العىمٗٛ التذسٖبٗٛ ٔتٍىٗٛ املوٕاسد البؼوشٖٛ يف القعواخل ارتوغٙ ٔ،وغٓ أ  ُ  ٙ      

ادتّووٕد الووذ تبووزهلا املٍؼوولت وووَ  جوون االستقوواٞ  ظووتٕٝ   خموون ذّووزا اهلٗكوون طووٗعٗ  ظىٗووع

وووَ الصووعب حتذٖووذ ااػووناي الووزَٖ ٖؼووىمّي التووذسٖب    .وّوواسات ٔاءوواٞات العوواوم  ذّووا  

ٔ ِووذاا التووذسٖب ٔستتووٕٝ الوٌوواوخ ٔااطوومٕ  الووزٙ ميكووَ  ُ ٖقووذً ذووْ التووذسٖب ذووذُٔ           

ٛ حتذٖووذ االذتٗاجووات  ٔتشجووع عىمٗوو  الترذٖووذ الووذوٗمل ٔاملٕ ووٕع٘ لاذتٗاجووات التذسٖبٗووٛ     

  تعشٖو   ہالتذسٖبٗٛ يف ااطاغ  ىل اذتاجٛ  ىل عواد وؼوكات العىون ووَ خواه التوذسٖب       

 :"حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ "

تكُٕ ٍِاك ذاجٛ تذسٖبٗٛ عٍذوا ٖكُٕ ٍِواك ٌقويف يف املعش وٛ  ٔ املّواسٚ  ٔ تكوُٕ ٍِواك       

لٗووٛ ملّىووٛ وعٍٗووٛ  ٙ  ٌٍووا ٌقصووذ  اجتاِووات ،ووغ واٟىووٛ ٔذؼووكن ٖعووٕط حتقٗوومل املتعمبووات اذتا 

ذترذٖووذ االذتٗاجوووات التذسٖبٗوووٛ حتمٗووون زتوواالت عوووذً التوووٕاصُ ذووو  ااداٞ املظوووتّذا ٔااداٞ   

 .اذتال٘ وَ ٌاذٗٛ ٔالءشي التذسٖبٗٛ املتاذٛ وَ ٌاذٗٛ  خشٝ 

ٖٕاجْ وظ٠ٕل٘ تٍىٗٛ املٕاسد  عءًا يف القذسٚ عمٜ التعاون وع ػشحيٛ التحاس مموا ععون    وثاه:

ّٟي اذتوال٘  وون ووَ ااداٞ املظوتّذا ووَ املبوالو املعمٕذوٛ لموذعيأ ٔلوذٍٖا  شصوٛ لتوذسٖبّي             دا

 .عمٜ وٕ ٕع٘ التعاون ٔالتءأض

 

 مساهمة ونتائج التدريب:

 :عٍذ حتذٖذ االذتٗاجات ٍِاك ذعذ  ُ ِاواُ عب  خزِىا يف اذتظباُ ِٔىا 

 وذٝ وا ميكَ  ُ ٖظّي ذْ التذسٖب يف اذتن الكم٘   1

ن وؼاان ااداٞ ووَ خواه التوذسٖب يف وقاذون اذتموٕه البذٖموٛ ااخوشٝ ووذ ٖقوذً          ٌتاٟخ ذ  2

التذسٖب اذتن امْ ٔوذ ال ٖقذً  ٙ جضٞ وَ اذتنأ ٔووذ ٖقوذً جوضًٞا ووَ اذتون ِٔوزا ِوٕ        

اااثش ػٕٗعًا ٔس،ي رلك  إُ الءٕاٟوذ الوذ ميكوَ  ُ جتٍّٗوا ادتّوات ارتغٖوٛ ووَ ٔساٞ        

الٕوت ٔالتكمءوٛ ٔاموكاٌٗوات البؼوشٖٛ ٔاملكاٌٗوٛ الوذ       تباخل املٍّخ العمى٘ توس ادتّذ ٔ
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عووب عمووٜ املٍؼووختٚ  ُ ختصصووّا هلووزا العىوون أ  ُ  عالٗووٛ اطووتنذاً حتذٖووذ االذتٗاجووات    

 :تضداد عٍذوا تختخز امداسٚ العمٗا ذع  االعتباس العٕاون اآلتٗٛ 

َ تقٗٗي طبٗعٛ املؼكات الشاٍِٛ ٔحتذٖذ طبٗعٛ اجملاالت الذ ميكوَ عاجّوا عو    (1

 .طشٖمل التذسٖب 

تصووٍٗ  الووواوخ التذسٖبٗووٛ ذظووب دسجووات الءؼوون املىكووَ ذووذٔ ّا يف ذالووٛ تٍءٗووز   (2

 الواوخ 

جتىٗووع البٗاٌووات الذوٗقووٛ الاصوووٛ طووٕاٞ عمووٜ وظووتٕٝ الءووشد  ٔ املٍؼووختٚ  ووا ٖ ووىَ     (3

 ( ااطمٕ  ٔاحملتٕٝ (التقٗٗي املٍاطب لموٌاوخ التذسٖيب عمىٗاًَ ٔوٍّحًٗا 

 

 :جات التذسٖبٗٛ ٔحتذٖذ واستّا وَ خاه  سذع خصاٟيف سٟٗظٗٛ ٔميكَ ٔص  االذتٗا

 .تٍعٗىًٗا  ٔ ختصصًٗا  (وكاتب التذسٖب)زتاه   1

 .الءٕاٟذ املشجٕ حتقٗقّا   2

 .طبٗعٛ الءحٕٚ الذ ٖغعّٗا التذسٖب   3

 امطاس الضوين ملشدٔد التذسٖب   4

 

 ِ٘: ٔعمٜ ِزا  إُ حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ عٗب عَ مخظٛ  ط٠مٛ سٟٗظٗٛ

 ( ؟ (Where َٖ ٖقع التذسٖب   -

 (؟Who)وَ عب تذسٖبْ   -

 ( ؟What)وا ِٕ احملتٕٝ التذسٖيب  -

 ) ؟ What )وا ِ٘ اآل اس املتٕوعٛ وَ ٔساٞ التذسٖب -

 (؟  When )وتٜ طتٍعكع ٌتاٟخ التذسٖب ذصٕسٚ ومىٕطٛ -

 

 :طشط حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ 

 ذتٗاجات التذسٖبٗٛ يف  اث طشط سٟٗظٗٛ:ميكَ تمنٗيف  ِي العشط العمىٗٛ لترذٖذ اال

 .Organization Analysisحتمٗن التٍعٗي   1
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 Operational Analysisحتمٗن العىن   2

 Individual Analysisحتمٗن الءشد   3

 

 حتليل التنظيم: أواًل:

عٍووذ حتمٗوون التٍعووٗي ذّووذا حتذٖووذ االذتٗاجووات التذسٖبٗووٛ  ووإُ الراٗووض ٍٖصووب عمووٜ وعش ووٛ  

 (ٔواِٗوٛ ِوزا التوذسٖب     (الوزٙ حيتواد  ىل التوذسٖب     (ٔ امداسٚ  ٔ الءوشخل  القظوي    (املكواُ  

ملعادتووٛ املؼوواان الووذ ٖعوواٌ٘ وٍّووا أ ٔعٍووذ حتمٗوون التٍعووٗي  إٌووْ ٖمووضً التءشوووٛ ذوو  جوواٌب       

 :ٔسٟٗظ  ِىا 

 organizational Structureحتمٗن اهلٗكن التٍعٗى٘ -

 organizational climateحتمٗن املٍاخ التٍعٗى٘   -

 ٔ ٗىا ٖم٘ ذعض املؤػشات التذسٖبٗٛ لكن وٍّىا:

  

 اطترذاث ٔظاٟ  جذٖذٚ ٔ لغاٞ ٔظاٟ  واٟىٛ:

تعووذٖن ٔاجبووات ٔوظوو٠ٕلٗات ذعووض الٕظوواٟ  ٔذالتووال٘ ٔصوو  ِووزٓ الٕظوواٟ  ٔوٕاصووءات        -

 ػا،مّٗا 

 اطترذاث تقظٗىات تٍعٗىٗٛ جذٖذٚ  ٔ  لغاٞ القاٟىٛ  ٔ دزتّا  -

 ملٕوع التٍعٗى٘ لبعض الٕظاٟ  تغٗغ ا -

 تءٕٖض صاذٗات ذعض الٕظاٟ  العمٗا  ىل ٔظاٟ   دٌٜ وٍّا  -

 تشاٗض ذعض الٕظاٟ  ذذاًل وَ ال وشاضٖتّا  -

 اطترذاث  ٌؼعٛ جذٖذٚ  ٔ تٕو  ذعض ااٌؼعٛ القاٟىٛ  -

 اختاه اهلٗكن الٕظٗء٘  وا ذضٖادٚ اا شاد عَ الٕظاٟ   ٔ ٌقيف اا شاد عَ الٕظاٟ   -

 اعمْٗ المحاُ ٔطٕه الٕوت املظتغشط يف عث املٕ ٕعات عذً   -

  صذاس وشاسات دُٔ ٔجٕد  طاغ وَ الظمعٛ املءٕ ٛ  -

 وصٕس املعمٕوات املتبادلٛ ذ  التقظٗىات امداسٖٛ  -
 



  حممد بن حييى مفرححممد بن حييى مفرح  أ.أ.                                                                                                وكيفية إقامتهاوكيفية إقامتهاحتديد االحتياجات التدريبية حتديد االحتياجات التدريبية 

                                                                                                                                                                                                                                                              

  12                                                                                              للجهات اخلريية باملنطكة الشرقية لجالحااللكاء السنوي 

  

 استءاخل ػكأٝ العاوم  -

 .العاوم  (دٔساُ(استءاخل وعذه تشك العىن ٔتٕظٗ  آخشَٖ  -

 وعذالت الغٗا  ٔالتختخش عَ وٕاعٗذ العىن استءاخل  -

 استءاخل وعذه ػكأٙ املظتءٗذَٖ  -

 اخنءاض املعٍٕٖات اىا تعّشٓ االطتقصاٞات  -

  ع  االٌتىاٞ ٔالٕالٞ لمىٍعىٛ اىا تعّشٓ االطتقصاٞات  -

 

 حتليل العمل: ثانيًا:

تٕصٗ   ٔميكَ اطتنذاً حتمٗن العىن لترذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ عَ طشٖمل دساطٛ وٕاٟي

الٕظاٟ  ذادتّٛ ارتغٖٛ املعٍٗٛ ٔالذ تؼىن ِاً ان ٔظٗءٛ وَ الٕظاٟ  ٔاملٕاصءات الواصً  

تٕا شِا يف ػا،م٘ ِزٓ الٕظاٟ  ٔعَ طشٖمل ِزٓ الذساطوٛ  إٌوْ ووَ املىكوَ ارتوشٔد ذوبعض       

 :املؤػشات التذسٖبٗٛ وثن 

 اختاا وّاسات ٔوذسات العاوم  عَ وتعمبات الٕظاٟ   -

 ختِٗن العمى٘  ٔ ارتوٚ العىمٗٛ لبعض اا شاد وع وتعمبات  داٞ ٔظاٟءّي عذً تٍاطب الت -

اختاا  مناط الظمٕك الءعمو٘ لف وشاد عوَ اامنواط املش،وٕ   ّٗوا اىوا حتوذدِا ووٕاٟي           -

 تٕصٗ  الٕظاٟ  

اختاا  مناط الظمٕك الءعمو٘ لف وشاد عوَ اامنواط املش،وٕ   ّٗوا اىوا حتوذدِا ووٕاٟي           -

 .تٕصٗ  الٕظاٟ 

 داٞ الءعم٘ لمعاوم  وقاسًٌا ب عاٖغ ااداٞ اىا توصِا الذساطات العمىٗٛ  ع  اا -

 

 حتليل الفرد: ثالجًا:

ٍٖٔصب االِتىاً ٍِا عمٜ وظوتٕٝ  داٞ الءوشد الءعمو٘ ٔووذٝ  وكاٌٗوٛ االتقواٞ ذّوزا ااداٞ ووَ         

 خاه التذسٖب ٔميكَ المحٕٞ  ىل املصادس التالٗٛ لمنشٔد ذبعض املؤػشات التذسٖبٗٛ:
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 (تقٗٗي سمس٘(ٌتاٟخ تقٗٗي ااداٞ ٔالذ وَ املءشٔض  ُ تتي ذؼكن دٔسٙ ذاملٍعىٛ  -

 (تقٗٗي ،غ سمس٘(واذعٛ الشؤطاٞ ٔاملؼش   اداٞ وشؤٔطّٗي  -

 ٌتاٟخ االختباسات الذ تتي ذاملٍؼختٚ وَ آُ آلخش وثن اختباسات املّاسٚ ٔوشااض التقٗٗي  -

وَ آُ آلخش ذّوذا وعش وٛ س ٙ اا وشاد يف     ٌتاٟخ اطتقصاٞات الش ٙ ٔالذ ميكَ  جشاِٞا -

 . داّٟي اذتال٘ ٔوذٝ ذاجتّي لمتذسٖب

 ٖ ووًا  ووإُ ختعووٗر املظوواس املّووين ٔوووا ٖووشتبر ذووْ وووَ  ووت  آ وواط لمروٗووٛ  ووواً اا ووشاد ٖعووذ    -

 وصذسًا ِاوًا لترذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ 

 

 حتديد االحتياجات التدريبية

 ذسٖبٗٛطشٖمل حتذٖذ اذتاجٛ الت طبب التذسٖب

 التذسٖب اأىل ذتذٖث٘ التعٗ  ((

 التذسٖب الٕظٗء٘( )     

 ) عذاد ٔصوَ  ختعٗر القٕٝ العاومٛ ) 

 حتمٗن الٕظٗءٛ ٔاملّاسات لترذٖذ ستتٕٝ التذسٖب

  داسٙ ( –اتاذ٘  –ٖذٖٕٙ  وٗاغ العىن ) حتظ  ااداٞ

  داسٙ ( –تقٗٗي العاوم  )وّين 

 ٗء٘/صٖووادٚ التٍىٗووٛ )التكووبغ الووٕظ  

 الروٗٛ( 

 ٔجووْ .ختعووٗر املظوواس الووٕظٗء٘ ٔالتقٗووٗي     –اأجووْ الؼنصووٗٛ  

 .التنعٗر املتتاذع ٔحتمٗن الٕظٗءٛ–الٕظٗءٛ 

املووتغغات يف ستتووٕٝ الٕظٗءووٛ ٔطشوّووا ٔ جشاٞاتّووا التووٜ تٍبووختت ذّووا     عادٚ التذسٖب

 .حتمٗن الٕظٗءٛ  –امداسٚ وَ وبن 

 اِاتوظ  االجت –وٗاغ وباػش  تغٗغ االجتاِات

 ااداٞ –الغٗا   –االطتٍتاد وَ الظمٕك 

وعووذه الووتغغ ٔاالطووتحاذٛ الب٠ٗٗووٛ ٖتعمووب وووذسًا اووبغًا وووَ املشٌٔووٛ       لٍىٕ ٔالتغغ التٍعٗى٘

 ٔالتكٗ  الذاخم٘ 

ٌعووي االطووتنباسات ل ووبر ٔسصووذ الووتغغات القإٌٌٗووٛ ٔالظٗاطووٗٛ      

 ٔاالجتىاعٗٛ ٔاالوتصادٖٛ

 .ٕٖش التٍعٗى٘  طالٗب التؼنٗيف املظتنذوٛ يف التع

 .وشاسات امداسٚ وثن العاوات الصٍاعٗٛ ٔااوَ الصٍاع٘  تٍءٗز الظٗاطٛ ٔاملتعمبات القإٌٌٗٛ
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 لكطاع اخلريي ..حتديد االحتياجات التدريبية

عىمٗٛ حتذٖوذ االذتٗاجوات التذسٖبٗوٛ ذٕ وعّا اذتوال٘ ذالعذٖوذ ووَ املؤطظوات ارتغٖوٛ تٕاجوْ           

تشِومل   – تبواخل ااطوع العمىٗوٛ الاصووٛ لترذٖوذ االذتٗاجوات       يف طشٖومل   –وعٕووات  ٔ عقبوات   

العاوم  ذّزا اجملاه ٔجتعمّي ٖشإٍُ  ىل اادٔات التمقاٟٗٛ البظٗعٛ  ٔ ٖتبعُٕ طغٚ املا و٘  

القشٖووب لتٍءٗووز خعوور املظووتقبن البعٗووذ أ ٔوووَ ذوو  املؼووكات  ٔ ذووااذشٝ التظوواؤالت الووذ  

 :تٕاجْ ِزٓ املؤطظات 

 ؟ٗٛ  ً زتشد زتىٕعٛ  دٔات وتٍا شٚتكاون لترذٖذ االذتٗاجات التذسٖبِن لذّٖا ٌعاً و  1

ِن ٖعتو ٌعاً حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ املظوتنذً ذالٗوًا ٌعاووًا  شعٗوًا  وىَ الٍعواً         2

 الكم٘ اااو لتٍىٗٛ املٕاسد البؼشٖٛ  ً  ٌْ ٖذٔس يف  مك وظتقن ؟

عىوون وٍّحٗووٛ  ً جوواٞ االعتىوواد ِوون اادٔات املظووتنذوٛ ِوو٘ ٌتوواد جّووذ وووٍعي ٔشتتوووات    3

 عمّٗا ٌقًا عَ وؤطظٛ  خشٝ  ٔ ػشاٛ اطتؼاسات  داسٖٛ ؟

ِن ميتمك املعٍٗوُٕ ذترذٖوذ االذتٗاجوات الكءواٞٚ ٔالتختِٗون الاصوو  مداسٚ ِوزٓ العىمٗوٛ           4

 ذءعالٗٛ 

 وا ِٕ ٌٕخل الذعي الزٙ تمقآ ٔذذٚ حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ وَ امداسات ااخشٝ؟  5

لعقبووات ٔ،غِووا تووش،ي املؤطظووات عمووٜ  تبوواخل العشٖوومل ااطووّن لترذٖووذ االذتٗاجووات     ُ ِووزٓ ا

التذسٖبٗووٛ ِٔووٕ وووا ٌعموومل عمٗووْ اطتقصوواٞات  ٔ منووارد وظوو  االذتٗاجووات التووذسٖيب أ الووذ وووذ  

تٍعٕٙ عمٜ العذٖذ وَ صٕس اهلذس ٔالءاووذ يف ووذخات ٔشتشجوات العىمٗوٛ التذسٖبٗوٛ ٔتتٍوٕخل       

ذحىّا ذظب ٌوٕخل ٔطبٗعوٛ الٍؼواط التوذسٖيب  ال  ٌّوا ووذ تختخوز         يفصٕس ِزا الءاوذ ٔختتم  

 :صٕسًا ستذدٚ ميكَ  عاصِا  ٗىا ٖم٘ 

اػووراك املتووذس  ذامذبوواط لووذٝ املتووذسذ  الٌعووذاً العاوووٛ ذوو  التووذسٖب الووزٙ        1

 حيصن عمْٗ ٔذ  اذتٕا ض ٔالروٗات  ٔ املظاس الٕظٗء٘ ارتاي ذْ

ذاً العاوووٛ ذوو  التووذسٖب الووزٙ حيصوون امذظوواغ ذامذبوواط لووذٝ املتووذسذ  الٌعوو  2

 عمْٗ ٔذ  اذتٕا ض ٔالروٗات  ٔ املظاس الٕظٗء٘ ارتاي ذْ

تكشاس تشػٗ  ٌءع املٕظ  عموٜ ٌءوع الوٌواوخ  ٔ ذشٌواوخ وؼواذْ ٔظّوٕس ِوٕاٚ          3
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 .( ٔ ستريف تعاط٘ الذٔسات  (ذ ٕس الواوخ التذسٖبٗٛ 

ٖووذ عّي لعووذً االطووتحاذٛ   عووذً دعووي الشؤطوواٞ املباػووشَٖ لمعىمٗووٛ التذسٖبٗووٛ  ووا        4

 ُ  (ذت ووٕس وشؤٔطوّٗي لمتوذسٖب ذووذعٕٝ    (ٔذوذٚ حتذٖوذ االذتٗاجووات    (لعمبوات  

لزلك وذ تٕاجْ املؤطظوات  ٕوو   داسٙ تؼوعش     . (ظشٔا ٔ غٕط العىن ال تظى  

 ْٗ يف الٍّاٖٛ ذعذً اءاٞٚ  ٔ  عالٗٛ عىمٗٛ حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ أ  ُ املعٍٜ 

 -:حتذٖذ االذتٗاجات ٖقًٕ عمٜ ستٕسَٖ سٟٗظٗ   اذتقٗق٘ لعىمٗٛ

 ستٕس ااداٞ -

 .ستٕس اموكاٌٗات ٔالءشي التذسٖبٗٛ  -

 

 :ذٍاٞ عمٜ ِزَٖ احملٕسَٖ طتحذ  ٌٕاعا وَ املؤطظات 

وؤطظوووات وتىٗوووضٚ لوووذّٖا ٔ وووٕا ااوووون يف املعووواٖغ ٔادتوووذأه ٔخعووور العىووون املتعمقوووٛ    1

    ٔ البؼوشٖٛ الوذ توٕ ش هلوا الءوشي التذسٖبٗوٛ       ذاملظتقبن اىوا  ُ لوذّٖا اموكاٌٗوات املادٖوٛ 

 الاصوٛ 

وؤطظات لذّٖا ٔ ٕا ااون يف وتعمبات التذسٖب الاصوٛ ٔ قًا رتعر ٔوعاٖغ ٔجذأه   2

 ال  ُ الءوووشي التذسٖبٗوووٛ اذتالٗوووٛ ال ميكوووَ ووووَ خاهلوووا الٕ ووواٞ ذّوووزٓ      ستوووذدٚأصوٍٗوووٛ 

بؼووشٖٛ دتّوواص  ٔوووذ ٖكووُٕ رلووك ذظووبب عووذً تووٕ ش اموكاٌٗووات املادٖووٛ ٔال    االذتٗاجاتأ

التووذسٖب الووذاخم٘ أٔوووذ ٖكووُٕ رلووك ذظووبب عووذً تووٕا ش اموكاٌٗووات املادٖووٛ ٔالبؼووشٖٛ     

  ٔ عذً  مياُ ٔدعي امداسٚ العمٗا لعىمٗٛ التذسٖب الذاخم٘أدتّاص التذسٖب 

وؤطظات لٗع لذّٖا  ٙ تصوٕس عمىو٘ ستوذد عوَ وعواٖغ ااداٞ  ٔ ٌعواً الءعالٗوٛ الكمٗوٛ           3

صوووٛ ملووذخات العىوون املنتمءووٛ أاىووا  ٌووْ لووٗع لووذّٖا طووٕٝ      ٔطبٗعووٛ  دٔات القٗوواغ الا 

الءشي التذسٖبٗٛ اذتالٗوٛ ٔالوذ حت حتذٖوذِا عوادٚ يف ػوكن سوىو٘ لوٗع لوْ  ٙ داللوٛ  ٔ          

 يف التقاسٖش الظٍٕٖٛ هلزٓ املؤطظات  (اشوي(وعٍٜ طٕٝ   ا تْ 

 وؤطظووات لووذّٖا ٔ ووشٚ يف الٕطوواٟن ٔاملعووذات ٔااجّووضٚ التذسٖبٗووٛ ٔاووزلك الكءوواٞات          4

البؼشٖٛ  ال  ٌّا ال تتٕ ش لذّٖا الشؤٖٛ امطراتٗحٗٛ  ٔ املٍّحٗٛ املتعمقٛ ذشطالٛ التوذسٖب  ٔ  
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  ٔ وٕوع التذسٖب يف تٍىٗٛ العٍصش البؼشٙ ذّا اكنأسطالٛ املٍؼختٚ 

 ُ العوٚ الٍّاٟٗٛ لمركي عمٜ وذٝ وٍّحٗوٛ عىمٗوٛ حتذٖوذ االذتٗاجوات التذسٖبٗوٛ تكىوَ يف       

 سٟٗظٗٛ:وذٝ تٕ ش  ا ٛ عٍاصش 

 ٌٔقصذ ذّا ٍِا ذظاذات التكمءٛ ٔالعٕاٟذ ارتاصٛ ذإداسٚ ِزٓ العىمٗٛ  الكءاٞٚ:  1

ِن وا تقًٕ ذْ اتذسٖب وّىا ااُ اء٠ًا ِٕ التذسٖب املعمٕ   ً  ٌٍا ٌؤدٙ :الءعالٗٛ   2

 .ذكءاٞٚ عىًا ،غ وعمٕ   ٔ تذس  عمٜ اذتٗاد ،غ وٕجٕد 

اجووات التذسٖبٗووٛ عمووٜ االطووتحاذٛ    وووذسٚ الٍعوواً املظووتنذً لترذٖووذ االذتٗ   : التكٗوو   3

ملتعمبووات املٕووو  امداسٙ اذتووال٘ ٔاملظووتّذا ٔرلووك تءادٖووًا لمعٗووذ اهلووذس يف الووواوخ        

التذسٖبٗووٛأ ٔااللتءوواا ذووٕه ذعووض املعبووات التذسٖبٗووٛ اووثغٚ اذتووذٔث يف املؤطظووات    

 :الكبغٚ ٔوٍّا 

ٛ االذتٗاد تكشاس الوٌاوخ لعؼشات املشات ٌعشًا لواعٛ وذس  ذعٍْٗ ٔلٗع ٌتٗح    

 .لْ 

اموبوواه عمووٜ ذشٌوواوخ وعوو  ٌتٗحووٛ العمووب عمووٜ اٌعقووادٓ  ٔ وٕعووذ ٔلووٗع ٌتٗحووٛ        

 ستتٕٖاتْ  ٔ املٕ ٕعات الذ ٖغعّٗا 

تكووشاس ٌءووع احملتٕٖووات وووَ عوواً آلخووش س،ووي تغووغ ٔتعووذد اجملوواالت التعبٗقٗووٛ       د 

 ادتذٖذٚ 

ذسٖبٗووٛ اذتقٗقٗووٛ  ُ  خووز ِووزٓ العٍاصووش يف اذتظووباُ ٔاذتووشي عمووٜ الٕ وواٞ ذاالذتٗاجووات الت  

 .طٕا ٖظّي ذإرُ اهلل يف  ذذاث املٍّحٗٛ الاصوٛ يف ِزا الٍعاً اهلاً لتٍىٗٛ املٕاسد البؼشٖٛ 

 ُ تعبٗمل املٍّخ املتكاون لترذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ ٖظتمضً تٕ ش العذٖذ ووَ ااذعواد ِو٘    

 :ذإعاص 

 البؼشٖٛ الٍعي امداسٖٛ املكىمٛ لٍعي تٍىٗٛ املٕاسد  البعذ اأه:

 ٌعاً الٕص  الٕظٗء٘  (1

 ٌعاً تقٗٗي ااداٞ  (2

 .ٌعاً الروٗات ٔاذتٕا ض (3
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 ٌعاً ختعٗر القٕٝ العاومٛ ٔاملظاٞ الٕظٗء٘  (4

 

  دٔات حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ عمٜ وظتٕٝ الءشد: البعذ الثاٌ٘:

 اختباس القذسات المغٕٖٛ  ٔ الءٍٗٛ لمٕظاٟ  الءٍٗٛ ٔالكتاذٗٛ  (1

 .ات التذسٖبٗٛ لمىظتٕٖات امداسٖٛ املٍءزٚ منارد وظ  االذتٗاج (2

 .منارد تقذٖش الكءاٞٚ لمىظتٕٖات امػشا ٗٛ ٔالقٗادٖٛ  (3

 .منارد تقشٖش وٍّحٗٛ التذسٖب ملظتٕٖات امداسٚ العمٗا  (4

 

  دٔات حتذٖذ االذتٗاجات التذسٖبٗٛ عمٜ وظتٕٝ املٍؼختٚ: البعذ الثالث:

 .عىٛ اكن وٗاغ املٍاخ التٍعٗى٘ الظاٟذ عمٜ وظتٕٝ املٍ (1

وٗوواغ ذ٠ٗووٛ العىوون املباػووشٚ عمووٜ وظووتٕٝ وعوواخل  ٔ  داسٚ  ٔ ٔذووذٚ  ٔ وٍعىووٛ جغشا ٗووٛ  ٔ   (2

 عىمٗٛ  داسٖٛ  ٔ  ٌتاجٗٛ 

 .وقاٖٗع امٌتاجٗٛ الكمٗٛ أ  ٌتاجٗٛ أ  ٔ خذوٗٛ  (3

 Quality Improvement Process دٔات حتظو  جوٕدٚ عىمٗوٛ وعٍٗوٛ ٔووا ٖرتوب        (4

 وعٍٗٛ  عمّٗا وَ ظّٕس اذتٗاجات تذسٖبٗٛ

 

 زتاه تعٕٖش العىن امداسٙ: البعذ الشاذع:

 .حتمٗمّا أ وكٌٕاتّا أ تصىٗىّا أ املّاً ارتاصٛ ذّا  :الٕظٗءٛ  (1

 املّاً:املكٌٕات الشٟٗظٗٛ لمٕظٗءٛ ٔااجضاٞ اذتامسٛ ٔارتعغٚ  ّٗا  (2

دسجٛ تٕ ش القذسٚأ الش،بٛأ االطتعذادأ الكءاٞٚأ الءعالٗٛ لذٝ ػا،ن  ػا،ن الٕظٗءٛ: (3

 ظٗءٛ الٕ

  ٔجْ العىن املؤ ش عمٜ ااداٞأ  ٔجْ ذٗاٚ العىن الٕٗوٗٛ :ااداٞ (4
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 طٗاطات التعٕٖش التٍعٗى٘::البعذ ارتاوع

 وا البعذ ارتاوع  ّٕ رلك البعوذ ارتواي ذكءواٞٚ طٗاطوات التٍىٗوٛ البؼوشٖٛ ٔووذٝ تخت شِوا         

 ٔتخت غِا يف ذاو٘ وععٗات العىن التذسٖيب 

 تصىٗي املٍاِخ التذسٖبٗٛ  (1

 ٗي الٍؼاط التذسٖيب تقٗ (2

 .ٌقن   ش التذسٖب  ىل ستٗر العىن  (3

 الثقا ٛ التٍعٗىٗٛ  (4

 

 أساليب وطرق مجع البيانات بهدف حتديد االحتياجات التدريبية:-

تٍٕخل  طالٗب مجع البٗاٌات ذّذا اطتنذاوّا يف حتذٖذ االذتٗاجوات التذسٖبٗوٛ أ ٖٔوختت٘ ِوزا     

ٗاجووات  ٔ ذظوواطتّا  ٔ املشذمووٛ الووذ  ووش ذّووا    التٍووٕخل ٔالتبوواَٖ لٗتٍاطووب وووع دسجووٛ تعقووذ االذت  

املٍؼختٚ  ٔ ذحىّا ٔعذد العواوم   ّٗوا ٔ ٗىوا ٖمو٘ ذصوش لمعوشط اااثوش ػوٕٗعًا ٔاطوتنذاوًا          

 .اختطالٗب دتىع البٗاٌات ٖعقبّا منٕرد الطتىاسات مجع ذٗاٌات عىن املشؤٔط  ٔالشؤطاٞ 

 :Obeservationاملاذعٛ  (1

دساطوات اذتشاوٛ ٔالوضوَ  ٔ تختخوز طاذعوًا ٌءظوًٗا       ميكَ  ُ تختخز طاذعوًا  ٍٗوًا وثون     -

 ٔٔظٗءًٗا ستذدًا وثن واذغ دسجٛ تءاعن ع ٕ جذٖذ حي ش االجتىاخل أه وشٚ 

ميكَ  ُ تكُٕ ،غ ستذدٚ ٔرلك وثن التحٕه خاه وكاتوب املوٕظء  يف  ذوذٝ     -

 املصاحل لمٕوٕا عمٜ عٕٗ  ٔعٕاٟمل االتصاالت 

 :Questionnairesوٕاٟي االطتقصاٞ  (2

كَ  ُ ٌختخز ػكن عٕث وظرٗٛ  ٔ اطتعاعات س ٙ عٍٗٛ عؼٕاٟٗٛ  ٔ طبقٗوٛ  مي -

 وَ اا شاد  ٔ تعذاد اجملتىع ااون 

 وءتٕذٛ ٔوغمقٛ ٔوتعذدٚ االختٗاسات  ميكَ اطتنذاً العذٖذ وَ  ػكاه ااط٠مٛ: -

 ٔ ووذ   (عٍوذ  سطواهلا ذالوٖوذ ووثاً    (ميكَ  ُ ٖتوٕىل  جاذتّوا املظتقصوٜ وٍوْ ٔذوذٓ       -

 وظاعذ لك٘ ٖتٕىل تءظغِا تتعمب ٔجٕد 
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 :key consultationعىمٗٛ اطتؼاسٖٛ  (3

تت ىَ اذتصٕه عمٜ املعمٕوات وَ ااػناي الزَٖ تؤِموّي وٍاصوبّي ٔ ٔ واعّي     -

( ٛ ووَ وعش وٛ االذتٗاجوات التذسٖبٗوٛ جملىٕعوٛ وعٍٗوٛ وثون سٟوٗع          (سمسٗٛ ٔ،غ سمسٗو

 زتمع امداسٚ ٔوقذوٕ ارتذوات ال شٔسٖٛ 

ٍوووٛ  إٌوووْ ميكوووَ مجوووع البٗاٌوووات ووووَ ِوووؤالٞ املظتؼووواسَٖ ٔظوووشد حتذٖوووذ تموووك المح -

 ذاطتنذاً  طالٗب وعٍٗٛ وثن املقاذات ٔاملٍاوؼات ٔوٕاٟي االطتقصاٞ 

 :Print Mediaاملعبٕعٛ  الٕطاٟن (4

ٔتت وووىَ اجملووواالت املٍّٗوووٛ ٔااخبووواس ٔالٍؼوووشات القإٌٌٗوووٛ ٔوٍؼوووٕسات الصوووٍاعٛ         -

 ٔاجملات التحاسٖٛ ٔاملٍؼٕسات الذاخمٗٛ 

 Interviewsالؼنصٗٛ  تاملقاذا (5

ميكَ  ُ تكوُٕ سمسٗوٛ  ٔ ،وغ سمسٗوٛ أ ستوذدٚ  ٔ ،وغ ستوذدٚ  ٔ خمٗعوًا وٍّىوا           -

 وعًا 

  ٔ ذالتمٗءُٕ أ يف وٕوع العىن  ٔ ذعٗذًا عٍْ  (ٔجًّا لٕجْ(ميكَ  ُ تتي ػنصًٗا  -

 :Group Discussionادتىاعٗٛ  املٍاوؼات (6

 تؼبْ  طمٕ  املقاذمٛ الؼنصٗٛ ٔجًّا لٕجْ  -

 ٔ حتمٗن وؼكمٛ اجملىٕعوٛ   (الذٔس(ُ تكُٕ وشاضٚ عمٜ حتمٗن الٕظٗءٛ ميكَ   -

 ٔ ٔ ووووع ِووووذا اجملىٕعووووٛ  ٔ  ٙ عووووذد وووووَ وّوووواً اجملىٕعووووٛ  ٔ  ٙ وٕ ووووع وثوووون  

 االذتٗاجات التذسٖبٗٛ جملمع امداسٚ 

تظتنذً ٔاذذًا  ٔ  اثش وَ ااطالٗب الؼاٟعٛ يف رلك الصذد وثن تٕلٗوذ اا كواس    -

Brain Stom ٔاممجاخل ٔالتىا ن  ٔ احملاااٚ ٔزتاالت الق ٕٚ 

 :Tests االختباست (7

 ِٔ٘ طشٖقٛ وظتٍبعٛ وَ واٟىٛ االطتقصاٞ  -

 .ميكَ  ُ تتي يف ٔجٕد  ٔ عذً ٔجٕد وظاعذ -
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 :Record Reportsٔالتقاسٖش  الظحات (8

ميكووَ  ُ تؼووىن عمووٜ ارتووشاٟر التٍعٗىٗووٛ ٔوظووتٍذات التنعووٗر ٔ دلووٛ الظٗاطووٛ     -

 ٔتقاسٖش املشاجعٛ ٔاملٕاصٌات

 .(ٔ،غ رلك ... اذتٕادث ٔامصاذات أ ٔالغٗا  ٔوعذه الذٔساُ (طحات العاوم   -

ٔتقواسٖش تقٗوٗي    (ػوّشٖٛ  ٔ  طوبٕعٗٛ  (تت وىَ دوواٟمل االجتىاعوات ٔتقواسٖش الوٌواوخ       -

 (الوٌاوخ ٔ،غ رلك

  ذب يف آخش ِزٓ الٕسوٛ امػاسٚ  ىل وٕ ٕع  ِاو  الاتىاه الءاٟذٚ:

وووَ املءوورض  ُ تووشتبر االذتٗاجووات التذسٖبٗووٛ   جووات:سؤٖووٛ جذٖووذٚ لترمٗوون االذتٗا .1

استباطًا ٔ ٗقًا ذختِذاا ٔ طراتٗحٗٛ ادتىعٗٛ ٔذالتال٘ عوب  ُ تكوُٕ ٍِواك  اٟوذٚ     

وباػشٚ تعٕد عمٜ تمك املٍؼوختٚ عٍوذوا تعقوذ جملىٕعوات العواوم  ذّوا ذوشاوخ تذسٖبٗوٛ         

 رات اءاٞٚ ٔ عالٗٛ   

راتٗح٘ ٔصوٗا،ٛ الشطوالٛ ٔااِوذاا    ِٔزا ٖظتمضً القٗواً ذعىمٗوات التنعوٗر االطو    

 .ٔاهلٗاان وبن دساطٛ حتمٗن االذتٗاجات التذسٖبٗٛ 

العواد  "ٍِاك مجمٛ وَ املعواِش الظومٕاٗٛ ٔامداسٖوٛ الوذ ووذ ال ٖكوُٕ التوذسٖب         .2

 ِٕ    ن وا ٖكَ عىمْ لعاجّا ٔوَ ِزٓ املعاِش وا ٖم٘: ذالتذسٖب"

ا ٔطٗاطووات ادتّووٛ  عووذً ٔ ووٕا الشؤٖووٛ لووذٝ العوواوم  ذالٍظووبٛ اِووذا       (1

 ارتغٖٛ 

 عذً امذظاغ ذالعذالٛ يف تٕصٖع املكا لت  (2

 عذً تٕ ش التظّٗات ٔاادٔات املظاعذٚ لفداٞ  (3

تتٕطع ذعض ادتّات ارتغٖٛ ٔال (عذً اءاٞٚ اهلٗكن التٍعٗى٘ اذتال٘  (4

 (تعٗذ دساطٛ ِٗكمّا

منووارد ٔعىمٗووات ٔتٕاوٗووع ال ت ووٗ  وٗىووٛ  (تعقووذ  جووشاٞات العىوون الٗووٕو٘  (5

 (ٗقٗٛذق

 عذً ٔ ٕا  شي التقذً ٔالرو٘ يف املظتقبن ذالٍظبٛ لمعاوم   (6
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 عذً ٔ ٕا الصاذٗات ٔاملظ٠ٕلٗات  (7

وثوون اخووتاا س ٙ املؤطووع  ٔ (ت وواس  وشااووض القووٕٝ ٔالٍءووٕر ذاملٍؼووختٚ   (8

 .(ااو  وع املذٖش التٍءٗزٙ

 تشدٙ الٕ ع املال٘ لمىٍؼختٚ  (9

 ٔاذتىذ هلل س  العامل  أأ
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  تقييم كفاءة الربامج التدريبيةتقييم كفاءة الربامج التدريبية

  

  مقدمها :مقدمها :

  عبد السالم بو عبد اهلل الشهريعبد السالم بو عبد اهلل الشهريالدكتور/ الدكتور/ 
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 ملخص حبح

تيتترضنهذهتتلوذقة مبتتئذوأتت تقذيمىتتًذت اتتامذ اتت ريذقةتتمقورذقةربمنأاتتئذ  تت ذتضتتنهذ ن تت ورذذ

و رتحذةلر اام،ذيتهبفذ نقورذقةر اامذإىلذبا ٌذقةض ئبذوت ذقةرتبمنوذييبنتبذقلتبيفذقةاضلت ذذذذذذ

 -ةلمقورذقةربمنأائذيتر ش مذيفذقةن  طذقةر ةائ:

 وضبقبائذقةر اام. .1

 د ق وذقةر اام. .2

 .مى ةاوذقةر اام .3

 .ع قئقذيسل ف .4
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 تقييم كفاءة الربامج التدريبية

 

جترهبذ جريذو ذقل ضا تذقخلرينئذيفذقة ات  ذ تمقورذتبمنأاتئذةلدت قتمذقةض ولتئذواهت ذيتهتبفذذذذذذذذ

ع تيذإىلذتط ننذوه مقتهمذييبنحذوضل و تهمذيةدت  ذ رت ئرذتمقىتئذ لتربذقةتمقورذقةربمنأاتئذذذذذذذ

مجضا تذخرينئذىننضئذببذمعطربذتض مذغريذوننحذع ذ  ةائذي ات ريذهتلوذقةتمقورذ،ذذذذ(9)ذيف

ونه ذخيب ذقل ق وذقةَنعائذو ت ذ،ذ  ت ذم ذوت ذنونتبذعلت ذذذذذذ (%92)يالذىا  ذم ذو ذنضلذإىل

يفذقةرتبمنوذ،ذذ (نضرتمذمبتلذقاىت ةاوذو علاتئذذذذذ)و ذو تته ذقعر بذعل ذمىتل  ذقا رتنيذذذ(95%)

 اامذةنذ حذقةمقورذقةربمنأائذيوبىذ ا رته ذحيرت زذإىلذدهت تذ تأرييذذذذيةد  ذيرعذ ن  ورذت

يو ننئذةرش اقذقملضبقبائذقملطل  ئذيقال رضت ت...يوممقتذإدتنقرذ تنقورذت اتامذ تجرييذدتبق ذيةضتلذذذذذذذذ

 :م نهه ذيالذىا  ذوا  ذنرضلقذ  ةربمنوذيفذقل ضا تذقخلرينئذو ذنل ذ

رينئذو  م ئذوعذقةردلائذقةض ةائذذلبيتنئذوض تمذقةبخلذةدجريذو ذقل ضا تذقخل .1

 .ةلربمنوذ

قسراتت زذقل ضاتت تذقخلرينتتئذإىلذي اتتقذقلتتبيىذقة ضتت ىذوتت ذقةتتمقورذقةربمنأاتتئذذذذذذ .2

 .يذةكذحل دره ذقةَبنبيذإىلذقةر وريذيفذع ولذقة بربذيقلهبذ

و ذقملارتهذم ذتد  ذقل ضات تذقخلرينتئذ  عرأت مذمهتبقوه ذيقةضت ولاذواهت ،ذهت ذذذذذذذذ .3

 نهذيفذي اقذقلبيىذقاعل ذو  م ئذ غريه .قملجلذيقةن  ذزذقا 

تضر تتبذقل ضاتت تذقخلرينتتئذٍتتألذ لاتت ذعلتت ذقةتتبعمذقخلتت مد ذيهتتلقذحيرتت زذإىلذذذذذذذذذذ .4

قا وظئذعل ذص ميذيمسضئذ  صضئذقةأا هذيخ ةائذو ذقخلبيش،ذية ذنرش قذهلقذ

 إالذ مقورذقةربمنوذقةرط نننئذقملير نيذقةن دشئ.

 

باتت ٌذقةض ئتتبذوتت ذقةرتتبمنوذييبنتتبذقلتتبيىذقةاضلاتتئذذذذيتهتتبفذ تتنقورذقةر اتتامذيفذع  وهتت ذإىلذ

ي ن رقذعلت ذوت ذىتأقذويتارمذقىترضنقهذذذذذذ .ةلمقورذقةربمنأائذو  م ئذ  اهبقفذقمل ر عئذمى ى  ذ

ذ:قةن  طذقةر ة ذ

ذ
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 وضبقبائذقةر اام. .1

 د ق وذقةر اام. .2

 .مى ةاوذقةر اام .3

 ع قئقذيسل ف. .4

 

 مصداقية التقييم: أواًل:

قةر اتامذعلت ذإاهت مذقةضت ميذقحل ا اتئذيالذىتا  ذعنتبذتدتنقمو،ذذذذذذذذذي  ضبذوبىذو تبميذ ن ت ورذذذ

يببذو بتذ ضضذ تنقورذت اتامذقةتمقورذقةربمنأاتئذوضتبقباره ذ،ذيالذهقفذقةرَتداكذ تأريذيفذذذذذذذذ

وتتبىذوضتتبقبائذي وقهتتئذعتتبتذ تتأريذوتت ذت تت مننذقةر اتتامذقملنو عتتئذتيمنتت  ذوتت ذبأتتلذقةضتت ولاذيفذذ

 رذتيو ذو ذقعر  ته ذعل ذقةنميذيقةرد اذيعب ذقةربمنوذةنؤى ئهمذ،ذ ظنق ذمل ذنالسظلذقةنؤى

اهتت مذتغتتاريذو نتتعذيفذىتتل يذيإ ر داتتئذقملرتتبم اذوقتتال ذعتت ذقةطنن تتئذقةتت ذ تت مٌذ هتت ذع لاتتئذذذ

قةر اتتامذميذتدرتتوذ هتت ذت تت مننذقةر اتتام،ذوقتتالذعتت ذقةطنن تتئذقةتت ذ تت مٌذ هتت ذع لاتتئذقةر اتتامذذذ

لتت ذقحل ت ئقذييلالتته ذ،ذورضأ تتئذذوقتالذعتت ذعتب ذيدتت تذ تتنقورذت اتامذٍتت ولئذيتبا تئذيتضر تتبذعذذذذ

 :من ذز..ٍنيطذقةر اامذقمل ر ع ذ

يةلشبذو ذوَدلئذعب ذوضبقبائذ تنقورذقةر اتام،ذوال تبذوت ذيرتعذعتبتذوت ذقملضت نريذةرش تقذذذذذذذذذذ

 قملضبقبائذةمقورذقةر اامذيونه :

 د ق وذ ًذع لائذقةر اام: .مذ

 ئتلذي ضتبذ ه نرتلذذذذونقع يذع ولذقة بربذيذةكذ  ة ا  ذ ر اامذوير ن،ذبالذقةم  ورذيمثن . ذ

 يتيمن  ذ ضبذىرئذمٍهنذميذىنئ.

قةر بارب،ذوال تبذم ذخيرت مذقة بتربذقملن ىتوذيقةدت يف،ذوتالذ دت ذم ذندت  ذمثنت رذذذذذذذذذذ .زذ

ت هنعذقةَه تقتذميذيفذقةبب ئقذقاخترييذ  ت ذنأرضتبذعت ذقايبت تذقةت ذندت  ذواهت ذذذذذذذذذ

 .قملربم ذيربذميذرغ ط

ةلذ  وذقةليذننقتذت اا لذوالذذإذذننأغ ذقىردبق ذطنقذون ىأئ :قةطنن ئذقمليردبوئذ .تذ

 .تيردب ذطنن ئذالذجيابه ذقملربم ذميذخالو ذةلغرلذميذسر ذ  عائذقمل قتذقملضط يذ
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قةرشلاتتلذقةضل تت ذةنرتت ئرذقالىتترأا   تذيقالىر ضتت رقتذقمليتتردبوئذيقمل  م تتئذ  ةنرتت ئرذذذذذ .وذ

 .قةي   ئذيقةربباقذ اذقملبخالتذيقملدند تذ

 

1  

نأغت ذم ذندت  ذقمل تامذسات تيذقةترادريذيالذتن طتلذوضت ةذوأ ٍتنيذذذذذذذذذإذذن :قحلا تنتئذ .مذ

 نر ئرذقةر اامذو ذمود ،ذيعنبذصض  ئذذةكذننأغ ذقةض لذعلت ذتطت ننذ تنقورذت اتامذذذذذ

 يونقبأئذةض لائذقةر اامذةراليفذهلوذقةيلأائ.

وتتالذنيتترطاعذقمل تتامذمجتتعذقملضل وتت تذقةضتتشاشئذميذيلاتتلذ ر ئذهتت ذوتت ذ ذذذ قإلتمقي: . ذ

  ذميدبيقذقةض لائذقة ذن   ذ ه .نبميذطأاضره

 . رلكذوه مقتذقةر ثاقذي ر  ئذقةر  مننذ .زذ

 .ص سوذتادريذإجي   ذ .تذ

يقاهتتمذوتت ذذةتتكذقىرَتتض مذقإلختتالفذيقاو  تتئذوقتتال ذعتت ذمه اتتئذقةرضتت ي ذعلتت ذقةتتمذذ .وذ

 يواه  ذساظذقمل فذقةض  ذيقإلسي ٌذ  ملي  ةائذيفذعب ذإهبقموذوا  ذالذدبيىذونل.

تن توذذ ع بذتيمقتذتبمنأائذبضرييذةل  ا اذبألذ برذقةم ت ورذقةرتبمن .ذذإىلذ‘يببذحنر زذتيو 

عل ذقل ق وذقةض لائذةر اامذيو قرعذقةغَ ييذميذو قط ذقةقتض ذيالذىتا  ذقل ق توذقةنايتائذذذذذ

ةل ربم اذ،   ذننأغ ذتط ننذقمله مقتذقةَدضائذةتبنهمذات ذنضتاذعلت ذقة ات  ذ ر اتامذٍت ولذذذذذذذذ

 .يه تفذيص تقذ

2  

 قة ر حذيقةَا وائ. .مذ

 قةرا علذقإلجي   . . ذ

 .قةنغأئذيفذقةرط م .زذ

 .قمل بميذعل ذقخت ذذقة نقم .تذ

يوتت ذقملالستتظذم ذوَتتلذ تتجريذوتت ذ تتنقورذت اتتامذقةتتمقورذقةربمنأاتتئذهتت ذقةضلتتمذقمليتتأقذ نغأتتئذذذذذذذذ

 .قملي  ةاذيفذقملؤىي تذإىلذقحلض فذعل ذ ر ئرذوضانئ



  عبدالسالم بو عبداهلل الشهريعبدالسالم بو عبداهلل الشهري  ..دد                                                                                              قييم كفاءة الربامج التدريبية                             قييم كفاءة الربامج التدريبية                             تت

                                                                                                                                                                                                                                                              

  27                                                                                                      رقيةللجهات اخلريية باملهطقة الش الجالحاللقاء السهوي 

 جوانب التقييم: ثانيًا:

 ظنق ذمل ذمليرلذونق وذقةرط ننذو ذمه ائذةلر اامذيةرش اقذقةا علائذقة ض ىذونلذو تبذع تبتذذذ

 -:إىلذتط ننذعبتذو ذقةن  ذزذييرضربذعبتذو ذقةرض مقتذيونه ذ

 .وبخلذ رييذ  تننك .1

 ن.وبخلذ  م  .2

 ي.وبخلذ ري .3

 لذعبتذ جريذوت ذقملؤىيت تذيقةَتن  تذقةدتمىذيقملهر تئذ رش اتقذقلتبيىذقة ضت ىذوت ذذذذذذذذذذ

يغريهت ذذ (AT&T(رتبمنوذإىلذق ردت مذ تنقورذت اتامذيمسرهت ذ  مسهت ذوجتلذ ن ت ورذٍتن ئذذذذذذذذذذقة

 . جريذ

مم ذنراحذونصئذ أرييذةدلذدهئذةرط ننذقةم  ورذقملن ىوذهلت ذ،ذيفذقحلتبيتذقةضل اتئذةلتمقورذذذذذ

قملضرتفذ ه ذى     ذيمعر بذ أ ذقةنظنذيفذقل ق وذقةر ةائذىاقا ذ ضبق ذدبنبق ذةر اتامذقةتمقورذذذ

 :بمنأائذيفذقملؤىي تذقخلرينئذقةر

1  

نتترمذباتت ٌذوتتبىذإجي  اتتئذقملرتتبم ذيسنصتتلذعلتت ذقملَتت م ئذيوتتبىذقتاتت قذمهتتبقفذقةم تت ورذذذذذذذذذذ

قةرتتبمن ذوتتعذقاهتتبقفذقخل صتتئذ  ملرتتبم ذينتترمذعتت تيذت اتتامذقةض قوتتلذقةتت ذتونتتبذوتت ذإجي  اتتئذذذذذذ

 ( حذقةم ت ورذقةرتبمن ذذذ  ت ذن تاًذوتبىذ تذذذذ قملربم ذيقةض قوتلذقةت ذتض تلذعلت ذت لاتلذذةتك.ذذذذذذ

يفذ يوذث ئذقملربم ذييااووذعل ذقملَ م ئذيقةرا عتلذي دت ذذذ (قملبم اذيقمل تيذقةربمنأائذ

ذ.م ذن امذهلقذ  الىرأا   تذيقملالسظئذيقةر اامذقملير نذ

 

2  

لت ذذينرمذبا ٌذوتبىذقىتروقتيذقملرتبم ذوت ذقملضت مفذيقخلتمقتذيتدت ن ذقالجت هت تذيقمل تبميذعذذذذذذذذذ

تأن ذون هرذقةرشلالذيمجعذقملضل و تذي لذذةكذ ضنفذقةنظنذعت ذوتبىذو بمتتلذعلت ذتطأاتقذذذذذذ

ذةكذميذمم مىرلذيفذقمهذقة قبعذميذتغريذيفذقةيل ي.ينرمذهتلقذ  الخرأت مقتذيقاىت لئذقمل دهتئ،ذذذذذ

 ي د ذم ذنيرا تذو ذقةر اامذقملير ن.
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وتت ذق ريتتألذوتت ذين تت ذقملرتتبم ذعلتت ذو بمتتتلذعلتت ذتنمجتتئذذ :قةرتتأثريذعلتت ذقةيتتل ي

قملضل و تذيوض مفذيخمقتذيوه مقتذيفذممهذقة قبعذيتغريذىتل  لذتأضت  ذةتلةك،ذثتمذذذذذ

 اه مذذةكذيقرش ذيفذيقبعذإ ر دارلذيمتقئل،ذيو بمتلذعل ذتد ن ذقجت ه ذدبنتبي.ذ

ذ.ينرمذت اامذهلقذ  ملالسظئذيممقرذقآلخنن 

 

3 : 

،ذإذذحينفذعلت ذبات ٌذوتبىذتتأثنذقملرتبم اذيييت ذذذذذذذذيهن ذند  ذىنذ ن  ورذقةر اامذقلاب

إ ر دارلذياه مذذةكذعل ذقمليراابن ذو ذخبو تذقملؤىيئذيحير زذهتلقذإىلذت اتامذتيميذ تلذذذذ

يذةتتكذسرتت ذنيتتهلذ (وتت ذبأتتلذقةرتتبمنوذ(ىتترئذمٍتتهنذوتتجالذ،ذيجيتتوذتتت ونذقملضل وتت تذقال ربقئاتتئذذ

ذ.قمل  م ئذ

 

 أساليب التقييم: ثالجًا:

أ  ذيإجي    ذ  ةطأاضئذقةأَننئذي أىل  ذتادريذقمل امذ،ذةلةكذع بذعل ت رذهتلقذذذنرأثنذقةر اامذىل

قةا ذيفذو قصلئذقةرذبنبذيقةأشحذةل ص فذإىلذطنقذيمى ةاوذ د ذ ه ذر   ذسا تنئذيتبتئذذ

يتأض  ذةلةكذ . ن  ورذقةر اامذو ذ  سائذيون ىأئذقةطنن ئذةلذ  وذقةليذىا امذو ذ  سائذمخنىذ

 :نقذ،ذيونه ذاهنذعبتذ أريذو ذقةط

 .قالىرأا   تذيقالىر ض رقتذ .1

 .قمل   التذقةانتنئذ .2

 قالخرأ مقتذقملضنوائ .3

 با ى تذقالجت ه ت .4

 قملالسظ تذيقملنقبأئ .5

 ىذالتذت اامذقاتقر .6

 ت  مننذقإل ر دائ .7

 .ت  مننذقحل قتخذيقملد ةا تذيفذقملؤىيئذ .8

دت ذذيهن يذطنقذمخنىذ جريي،ذيةدلذطنن تئذو ةضنه.رت ق  ،ذ  ت ذم ذ تلذطنن تئذ ذذذذذ
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م ذت تامذد  تتوذميذعتتبيذد ق تتوذيةدتت ذت دتتبذطنن تئذيقستتبيذ دتت ذم ذتضطتت ذت اا تت ذٍتت وال ذذذ

 يو ر عا ذيفذ اًذقة برب.يىارمذقةرضنهذاهمذهلوذقةطنقذمثن رذقةضنه.

 يتضر بذ نقورذقةر اامذعل ذونهرذقمل  م ئذ جريق ،ذيقة ذ د ذم ذتَدلذ إسبىذقةطنق:

 .  ورذقةربمن ذي ضبوذقمل  م ئذ اذمتقرذقجمل  عئذبألذقةم .1

 (قمل  م ئذوعذدل  عئذر  طئذ (قمل  م ئذوعذدل  عئذمخنىذ ذترل  ذتبمنأ ذ .2

 .قمل  م ئذوا  ذ انهمذ .3

 .قمل  م ئذةل ذ  عئذوعذقعرأ مذع ولذقة بربذيونيمذقةوو  .4

 :يوه  ذنيردب ذو ذطنن ئذو ةضميذيفذقةنه نئذانقع يذوبىذت ونذقةضن صنذقةر ةائذ .5

 .تقرذقة ا ٌذتمدئذقةببئذيفذم .6

 .وبىذقالىرا تيذو ذقملضل و تذقة ذننره ذإةاه ذقة ا ٌذ .7

 .عب ذقىردبق ذ ر ئرذقة ا ٌذإلسأ طذقملربم ا .8

 .ي ر ئذلذ (قة بربذيقلهبذيقمل فذ (قةر قه ذ اذ لائذقةربمنوذ .9

 .وبىذقالىرا تيذو ذ ر ئرذقةر اامذ .11

 

 ذذةتكذقلتورذقخلت فذاضنوتئذذذذذييفذقخلر  ذالذنا تينذقةرتل ريذ تأ ذقرتض ذمىت ةاوذقةر اتامذهتذذذذذذ

يقةت ذتت هيفذيفذقةلشظت تذذذذ (منت ذزذقةيتض تيذذذ (متيتذموض فذقملَ م اذميذوت ذنطلتقذعلاتلذمسا  ت  ذذذذذ

 قةم  ور.قاخرييذو ذقةم  ورذساحذقل اعذورأهأ  ذةال ضنقفذيوأرهذ  ذ نه نئذ

ذ
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    ::عنوان الورقةعنوان الورقة

  اختيار املتدربني ومتابعة إنتاجيتهماختيار املتدربني ومتابعة إنتاجيتهم

  

  ::إعدادإعداد

  حممد بن علي الغامديحممد بن علي الغامدي/ / ألستاذألستاذاا
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 ملخص البحث

يعد اختًار  اتتاد  يف ا ااتارخل اة ياُ ها  هاا  هتارني اتياا يف ك ًتار فاا  ها    ار  اا ا             

احملى  جيعل اااتر ُ وااتكاا  اٌ ااسمُ ااغراباُ ك اِ هكمار  ااتاُ ون اكا  اةااو  ها         

معًرخل  ن  إجيارد  اات تد يبًاُ    ا ه اادآا اايت تعد هكرب هعرو  تدنٌ هستىّ األداْ ا اا

هىجتُ يست ًد هنتر ااعره ىا ا ا ه ااترخل اتطاىيا هدآتا  و راتاراٌ ااامباٌ ىساتىّ ااعمال       

واةدهاااُ ايااااآست  اتساااتتد ُ ااااايت تاااتعطمل ات ةاااٌ اةدهاااُ اتنر ااابُ وااااايت  ااار ك مباااُ      

 . رنحتًرجرخل األ ر ًُ اإلنسرا 

ه  ا ت ردتت  ممر ت ةاىه ا ت ا  ااارباهل ااتد يبًاُ      و ةد  هامًُ تد يب ااعره يف  إا ااتأكد

يعد ههرنُ ه ةرَ ك ِ كرتق كل ه  اتتد ب واتياف ك اِ ااتاُ اة ياُ  اإفا م يات   ىيال       

ت اا  اتعاار ف واتتاار اخل واتع ىهاارخل اااايت هاةًاا  ك ااِ اتتااد ب ا ااربناارهل ااتااد ي     وامباا    

هااُ وتطااىيا األداْ  ااإا فااا  يعااد اااد ا   تااىا د   كم ااٌ يساارا    ااى َ هبرااااَ ا ااامبااٌ  رةد 

ااتُ يساأ  كناا اتى امل اتتاد ب  راد جاُ األو  ون يع اٌ ها  ااسافا  اتيااف ااا ٍ يساا            

ح ى  اتتد ب ك ِ اا اصُ ااتد يبًُ وا ا ه ااى مبُ هتنرو   عا  األ اا ااع مًاُ وااعم ًاُ     

 .ا اختًر  اتتد  يف وهتر عُ  نترجًتت 
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 مقدمة:

كل اتف سرخل اايت ختدني اجملتم   ىاْ اااحبًاُ هو  ا  اااحبًاُ هو  ا  اااحبًاُ هو اة ياُ       

تةىني  تن ً  هكمر ر ه  خ   هى  ًتر اًةادهىا نتار  جتادا   اىاْ كرنا   ا  ر  هو خادهرخل        

 .ا ياحيُ اتستتد ُ  أكمر  هف سرتت  

 سارخل  تطاىيا ااةاىّ ااعره اُ  ًتار      وه  اا ا اتنواى   ك مار اكتناِ ااةارٓمىا ك اِ اا ه اتف       

اا ي  يعدونت  اااكًاةَ األو  اتتباىه اتكرناُ ااعراًاُ ا اجملتما  ا ك مار نر سا  ه ً تتار         

 .مم  خيدهىا ااياآح ن ستر 

 راترخل اة يُ ختت مل ك    ار ه  كر ُ اتف سرخل  أنتر تعتماد   اى َ كاب َ هو اابا     

اا ا  إناا ياتعيف  دياد      كمر ار و ةاق  راتاراٌ هاادا تر     ك ًُ ك ِ ااةىّ ااعره ُ اايت تن ا  ه 

األداْ اتستتدف اكل و ً ُ وكل  ُٔ ه  ااى ارٓمل واابسايف ا ه ابرب ااة اى   ا وجادخل      

وت  ًتر ا اًا  راعةرب وااتيت   ل  د ا تتر وهعا ُ ه بر تر و رابار  هار يكاىا ااسابب ا     

 .هعًنُ  فا  ك ا مب ُ هو ضعمل هتر اخل اتى  يف ألداْ هتمُ

وه  انر يبده اختًر  اتتد  يف ك ِ ه ا ه  اتىضىكًُ تتدف    تطاىيا هداْ ااتاُ وااامباٌ    

 ىستىاار اتسةًق األاداف اايت ت بىا  اًتر 

وحًيف ها تد يب اتى  يف يعد ا ت مر ا  تتكبد خسرٓاه ااتُ اايت يعمل هنتر اتى مل    د 

 ات مر اتتر ا ااتاد يب وتةارو كىآاد ااتاد يب      ها   ل ت   ااترخل ك ِ كرهال ااةًماُ ن  

ىستىّ  نترجًُ اتى مل ااعرٓد ه  ااتد يب وهدّ ااتسس   ًتر ه  اتستىّ اا ٍ كرا ك ًا 

 .مببل ت ةًا  ااهل ااتد يب 

 

 اختيار املتدربني:

حًيف ها ااتد يب يتدف    ااامبٌ ىستىّ اتى مل اًكىا كىنر  ا جمعًُ ا  ةًق هادا تر 

 ا ا  إا انرك ه د ي  نختًر  اتتد  يف:

 اتى مل: هون :

و ًا يتةدني اتى مل     دا تا ى حورتا حى  ااىانب اايت ينبغٌ ااتد يب ك ًتار اتسات  ا   

ى  ه  اايف ا  ديااد اتتااد  يف ااكماار  اتعتااردَ اااايت       اا  ك رْتااا و راتااراٌ األداْ وااا ا احملاا   



 ي الغامديي الغامديحممد بن علحممد بن عل  أ.أ.                          اختيار املتدربني ومتابعة إنتاجيتهماختيار املتدربني ومتابعة إنتاجيتهم

 00                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثالثاللقاء السنوي 

ار  ىنتر وهر حيترجىنا ه  هتر اخل هو هع ىهرخل ي تةدونتر هون حيسنىنتر   ى َ كب َ ممر 

 يست  ا تدنٌ  نترجًتت  

 اتسٔى : ثرنًر :

يااتب  تااااًح اتساأى  ا متااد  يف  رألاااداف ااع ًاار ا جتاُ اااايت يعماال  ًتاار اتى اامل وا ااا ه   

احلراُ  إا اارباهل اايت تعد تكىا اره ُ اعدد ه  اتى  يف اا ي  ينتمىا    همبسرني و دا اخل 

 .خمت  ُ جتمعت  وحدَ ا دف اا ٍ تايد اإلدا َ  ةًةا ه  خ   

ون د ه  د ا ُ اتس ًل انحتًر ا خيض   ر تااًح اتى امل  اىاْ كارا ااحااًح صارد  ها        

ه ااد ا ُ ك ِ حمرواُ هعا ُ كمق اا جاىَ  ايف األداْ احلاراٌ    تبين ا  اتى مل هو ه  اتسٔى  

ا مى اامل وهسااتىّ األداْ اتسااتتدف اااا ٍ حيةااق ااادف ااتااُ و ناارْ ك ااِ كمااق ااا ه اا جااىَ   

 دد  ااهل ااتد يب اا زهُ وه  اتفاااخل اايت يعمد    تة اًتر هسأىاى ااتارخل اتسدياد     

ْ اتست ًدي  ه  اةدهرخل اايت تةدهتر جترتتر انحتًرجرخل ااتد يبًُ تى  ًت  ا ا تط ع ه ا

 .فا  ها افنْ اتست ًدي  ا  األ رو اا ٍ هنيأخل ااترخل ه  هج ا 

 هتر عُ  نترجًُ اتتد  يف:

وحتِ تكىا هتر عُ  نترجًُ اتتد  يف ههاا  هنطةًر  ممكنر  ن د ه  تى ا األدواخل األواًُ ادّ 

 -اتةً  واايت تتم ل ا:

  يب ا ااتُ: ؤيُ ااتد -1

ااىصااى   راتاارخل اة يااُ    هسااتىّ هاا  األداْ يغطااٌ احتًرجاارخل ااياااآح اتساات ًدَ هاا       

 .هكمر  ااترخل 

   راُ ااتد يب ا ااتُ:-2

تةويد ااعره يف ا ااتارخل اة ياُ  رتع ىهارخل اانواياُ وااتجار ب ااتطبًةًاُ ااايت ها  ااأنتر          

 . سيف هدآت  و ةًق هاداف جترتت 

 دف ان حاتًجٌ ا تد يب ا ااتُ:ا -3

ان تةرْ ىستىّ األداْ ا عره يف ا ااترخل اة ياُ ىار يتنر اب ها  هااداف جتارتت  و كاداد        

 .جًل ه  اتد  يف ن تماا يُ ااتسسيف اتستما ا خدهرخل ااتطىكًُ 

 هةدا  كق اا جىَ  يف األداْ اا ع ٌ واألداْ اتستتدف ا متد ب  -4
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تعاري  اتىضاسُ هكا ه اكا  ا مةاً  ها يتعااف ك اِ هادّ  رٓادَ هار صااف            ه  خ   ا ه ا

ك اِ تاد يب ااعاره يف ا جتارتت  وهادّ هاار  ًسارامىا ها   دني اا جاىَ ا األداْ  ايف هدآتاا           

 اا ع ٌ واألداْ اتستتدف 
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يظل العمل ارتريٍ زافدا من زوافدد الكاففدل اتمكمدفيفٌ جمل اعكمعدفن انيطدفيًُ قيد  ي دى         

يفلددِ الدددوافري ارترييددُ الددل فاددسن يفلًلددف الددب ظ الوػددسيُ فحملددج ارتددري ومىاضددفَ ا كددفم       

لطددمفوٍ وادتلددفن وانيثدفز ومطددفيفدَ ال  ددساْ مدن ال ددًي انيطددفيًُ الدل ألثددن يفلًلددف اق يدف  ا    

ارترييُ هٌ الل تىظف هره الدوافري وتىمللف ألكِ يطدك ًد مبلدف اللفلوًدُ العظمدِ مدن  فدسا        

ولاددن اتككوددري قيفمددفت ادتلددفن ارترييددُ يءألددف    ة ددفَْ وففيفلًددُ شتسمفتلددف ت     .اعكمددري 

يىاشٍ اقهداف الل  يػدٔن مدن  ملدلف يف وجمل هدره الىزودُ ضدىف يدكي مبفوػدُ وألددّ العىامدل           

  لل حتد من ة فَْ وففيفلًُ العمل ارتريٍ  ت وهى ويفدا  العفمل  جمل ادتلفنا

 

 ملخص حبث

 انيفدا  واتضكعدا  جمل ممفزضُ العمل اتمكمفيفٌ جمل ادتلفن ارترييُ

تلدف وزودُ العمدل هدره ون مبفوػدُ ة دفَْ وففيفلًدُ العمدل ارتدريٍ مدن فدءت الىودىف يفلدِ             

 فمل  بفتؤضطفن ارترييُ من انألؿفًُٓ اتمكمفيفًُ.م ىمفن انيفدا  واتضكعدا  بديفي الع

 

 مكدمة:

تص هس اعكمعفن انيطفيًُ وتسوِ جمل ضلي اذتكفزَ ب دز مف تىفسه قفسا هف من  وم  السيففيُ 

وهره السيففيدُ ف لىملدف الػدفمل     اتخكل ُ ةفلسيففيُ الاًوُ والكعلًمًُ والب طًُ واتمكمفيفًُ.

  اتخكل ُ وذ    لال فُٔ يفمسيُ فؿفٓؿلف ومسفتلدف اتمًدصَ  دف    تلكي بفنيطف  يفرب ضين ألًفت

 .يفن غريهف 

واعكمعددفن انيطددفيًُ تكطددي بددفلكاىز والددكلري الدددآم  توعددف عمددل يفىامددل الددكلري الددل تاددس    

يفلًلف مثل العىامل الث ففًُ الل تػمل ال ًي والعف ان والك فلًدد يف والعىامدل اتوكؿدف يُ الدل     

لسواج والاطف  الكجفزٍ والككخي والعسض والالج والعىامل اتمكمفيفًُ الل تػمل فرتان ا

تػمل العءوفن اتمكمفيفًُ ب  اقفسا  وادتمفيففن والبظي وال دىاي  اتمكمفيفًدُ الدل تدبظي     

والعىامل الطًفضًُ الل تػمل اذتسوب والثىزان والعىتُ هرا الكلري  .مبفغط اذتًفَ اتخكل ُ 

 دددُ يدددؤ س يفلدددِ الوبدددفْ الدددىظً ٌ لكلددد  اعكمعدددفن وبفلكدددفلٌ ي دددسش العديدددد مدددن    بعىاملددد  اتخكل
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..تعكددرب ادتمعًددفن واتؤضطددفن ارترييددُ زافدددا مددن  ہاتػدداءن ال س يددُ واعكمعًددُ الددل تددؤ 

زوافد العمل اتمكمفيفٌ جمل الكؿدٍ للمػاءن الل تىامد  اقفدسا  واعكمعدفن فلدٌ ت دد       

وففزملف يف ةمف    فدمفتلف مكبىيفُ ومكعد َ عًث تلادٌ  فدمفتلف للمءي   افل اتملاُ 

ةثريًا من األكًفمفن اتطك ًدين مبلف بدًْا بفقضفضًفن ةفلاعف  واتطان ومسوزًا بفلسيففيُ 

 .الؿحملًُ اقولًُ يف والكعلًي يف والكدزيج والكأهًل يف والكػلًل 

عسبدٌ الطدعى ٍ يدددت   وبدفلسغي مدن    ادتمعًدفن ارترييدُ حتكدل مافيددُ مسمىودُ جمل اعكمدري ال       

مجعًدُ فرييدُ مبلدف    435 ةثدس مدن    هد4141يفلِ ذل  العد  اتكبفمٌ قيفدا هف وذ بلغ جمل يفف  

فرييُ مبلف يفػسو  مجعًُ 453 (يفػسو  مجعًُ يطفًُٓ يولغ يفد  العفمل  والعفمءن بلف ضتى

ُ   1334مجعًُ يطفًُٓ يولغ يفد  العدفمل  والعدفمءن بلدف ضتدى      العمدل   وشازَ ) (مىظ دًف ومىظ د

وت    شتسمدددفن هدددره ادتمعًدددفن ت يكىافددد  مدددري اقهدددداف  ) هدددد4141والػدددٔى  اتمكمفيفًدددُ 

وود يسمري هرا ال ؿدىز ون يفىامدل مكعدد َ مبلدف      .اتسضىمُ والكىوعفن واآلمفت اتع ى َ يفلًلف 

 :.مػالُ الوحملث _الوػسيُ و فس

تدفضت  واتطدك ًدين   تكالري ادتمعًفن ارترييُ فطٔىلًفن مطف  يف فلٌ همدصَ الىؾدل بد  ا   

ولاددن اتءألددف    شتسمددفن هددره   .فكددء يفددن  وزهددف اذتًددىٍ جمل تبمًددُ ال ددس  واعكمددري   .

ادتمعًددفن ارترييددُ مددن فددءت حت ًدد  اقهددداف الددل  يػددٔن مددن  ملددلف ت يددصات  و  مطددكىّ   

 .اآلمفت والكالعفن 

سيُ بًبلدف يدىم مدن    وق   ٍ مجعًُ فرييُ مف هٌ وت زتمىيفُ مدن الىألددان الوػدسيُ واللدري بػد     

الك فيفل والرتابط والكبطً  واقهداف اتػرتةُ فإ  ال ؿىز  و ارتلدل جمل  ٍ وألددَ مدن هدره     

الىألدان يؤ س يفلِ بفوٌ الىألدان وبفلكدفلٌ يفلدِ حت ًد  اقهدداف ومدن هدره الىألددان وألددَ         

 .العمل اتمكمفيفٌ الل متثل اقفؿفًٓ  اتمكمفيفً  واتمفزض  للعمل اتمكمفيفٌ 

 العمل اتمكمفيفٌ مف هى وت ملى  مبظمُ تلدف ون حت ً   هداف امكمفيفًُ مسغدىب فًلدف.  و

والعمددل اتمكمددفيفٌ هددى يفمددل ملددين ي ددى  يفلددِ اةكطددفب ملددفزان ستددد َ وتىظً لددف لكحمل ًدد    

اقفؿدددفًٓى  اتمكمدددفيفًى  هدددي مدددن  فزضدددى  العمدددل   الكىافددد  اتمكمدددفيفٌ لل دددس  واعكمدددري 

سغددىب جمل اقيطددفت اتمكمفيفًددُ ضددىاْ يفلددِ اتطددكىّ ال ددس ٍ  و  اتمكمددفيفٌ نألدددات الكلددًري ات

ومددن هبددف ةددف  ويفدددا  اقفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ يكالددج الاددثري مددن   يفلددِ اتطددكىّ اعكمعددٌ.
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وبدو  اةكطفب اقفؿدفٌٓ اتمكمدفيفٌ    اتعفزف واتلفزان الل تطفيفد يفلِ حت ً  اقهداف.

 وز ..وهدرا الوحملدث ضدىف يكبدفوت ات ىمدفن        ره اتعفزف واتلفزان يؿوح غري وف ز يفلِ ت عًل

اقضفضًُ الل ظج تىفسهف جمل اقفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ لل ًدف  بفلعمدل اتمكمدفيفٌ بؿد ُ يففمدُ      

وجمل اتؤضطددفن وادتمعًددفن ارترييددُ بؿدد ُ ففؾددُ مددري تطددلًط الكددىْ يفلددِ  وز اتؤضطددفن        

 الكعلًمًُ جمل تبمًُ ودزان اقفؿفًٓ  اتمكمفيفً .

 

 أهداف البحث:

 :لدف هرا الوحملث ون حت ً  اقهداف الكفلًُ ي

تطلًط الكدىْ يفلدِ  همًدُ اتضدكعدا  الب طدٌ لددّ اقفؿدفٌٓ لل ًدف  بفلعمدل           .4

 .اتمكمفيفٌ 

الكعسف يفلِ ات ىمفن اقضفضًُ الىامج تىفسهف لدّ العفمل  جمل مًدا  العمدل   .2

 .اتمكمفيفٌ 

عفهدددد جمل ويفددددا  تىمًددد  اتيكودددفه ون  همًدددُ الددددز الدددرٍ تلعوددد  ادتفمعدددفن وات   .5

 .اقفؿفًٓ  اتمكمفيفً  لكلوًُ األكًفمفن ضىت العمل 

 

 أهمية البحث:

تبوري  همًُ هره الدزاضدُ مدن  يلدف تطدلط الكدىْ يفلدِ  همًدُ العمدل اتمكمدفيفٌ ةأألدد ملدن            

وت ةف  اقفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ  ثل  ألد يفبفؾس ت ديي يفملًُ اتطدفيفدَ   اتطفيفدَ انيطفيًُ.

هدرا   .بظسٍ والعملٌ ل  يؤ س جمل ففيفلًُ وة فَْ شتسمفن العمل اتمكمفيفٌ يف فإ  انيفدا  ال

بفنقددففُ ون    يكددفٓه هددره الدزاضددُ  اددن اتضددك ف َ مبلددف جمل تاددىيس الددربامه اقةف  ًددُ  

بأوطف  ارتدمُ اتمكمفيفًُ جمل ادتفمعفن واتعفهد من فءت تبمًُ ودزان الاءب والافلودفن  

 .ُ لل ًف  فلف  ومطٔىلًفن العمل اتمكمفيفٌووةطفبلي اتلفزان الءشم

 

 :التطور التارخيي للعمل االجتماعي 

تكطدي اعكمعددفن انيطدفيًُ بددفلكلري اتمكمدفيفٌ الددرٍ يادس  يفلددِ  يطدفولف اتخكل ددُ والىظددفٓف      
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وق  العمدل اتمكمدفيفٌ ف لىمد  الوطدًط الدرٍ ي دى  يفلدِ الودرت          .الل تؤ يلف هدره اقيطدفت   

ري وت ديي اتطفيفدَ من اقمىز الل فادسن يفلًلدف اعكمعدفن انيطدفيًُ فدإ       والعافْ وألج ارت

العمل اتمكمفيفٌ ود مس فساألل ازت فًُٓ ضفهمن جمل تاىزه من ادتلى  العػىآًُ ون ادتلى  

اتؤضطًُ اتبظمُ و ان ال ىت    الكاىز الكدفزيٌ الدرٍ مدس بد  العمدل اتمكمدفيفٌ  ادن        

 (4113 يفيفود ارتفل   ) :ت طًم  ون  ءت مساألل

ُ   )مبظىز الدوافري ارترييدُ والديبًدُ    .4 ل دد يفسفدن اعكمعدفن     :  (ارتددمفن الكل فًٓد

انيطفيًُ مبر يػأتلف مطفيفدَ ال  ري والًكًي واقزملدُ واتدسيو واتطدن بددففم ألدج      

والدين  .وةف  الدافري فلف ذل  هى الكعوري يفن اتػفيفس الديبًُ وانيطفيًُ  .ارتري 

مٌ اذتبًدددف مدددفْ مؤةددددًا يفلدددِ مودددد  الكاففدددل اتمكمدددفيفٌ ففلبؿدددىف    انضدددء

الػددسيفًُ جمل الاكددفب والطددبُ ألثددن يفلددِ زوابددط ال سابددُ وادتددريَ وزيففيددُ اقيكددف         

وتعدفويىا يفلدِ   "ي دىت ا  ضدوحملفي  وتعدفن     واقزامل ومطدفيفدَ ال  دساْ واتطدفة .   

ُ    (2اتفٓدَ يف آيُ ) "الرب والك ىّ هدره اقيفمدفت انيطدفيًُ     وهدره ا...وبدفلسغي مدن  همًد

جمل تىطًد مود  الكاففل اتمكمفيفٌ ب   فسا  اعكمدري يف وت    الددافري وزاْ ت دديي    

العمل اتمكمفيفٌ ةف  اضكجفبُ للمػفيفس الديبًُ  ةثس      ياى  يفمدًء مبظمدًف   

 .ومؤضطًًف ففرتدمفن الل ت د  ةفين يفػىآًُ وتل فًُٓ 

ؤزخ  ددره اتسأللددُ مددن ؾدددوز وددفيى  ال  ددس   اددن    يدد مسأللددُ ارتدددمفن اتبظمددُ  .2

. وجمل هددره اتسأللددُ ظلددسن اذتفمددُ ون ونيددف  وددىاي  تددبظي    4344الربياددفيٌ يفددف  

ومن ادتلى  الل متدن جمل هدره اتسأللدُ مدف      .ت ديي اتطفيفدان انيطفيًُ للمحملكفم  

وددف  بدد  تىمددفع غددفتسش  فددءت وًفمدد  بفلصيددفزان اتبصلًددُ لوًددىن ال  ددساْ وتاددىين     

 يكدًف     .العءوفن انيطفيًُ يفلي للىوىف يفلِ  ضوفب ال  س وتبمًُ وددزان ال دس    

الدل  يفدن ون قدسوزَ ويػدفْ       4113ويػفْ مجعًفن تبظًي انيطدف  جمل لبدد  يفدف     

 وطددف  للوحملددث والدزاضددُ ت ددى  ظمددري معلىمددفن  وً ددُ يفددن ةددل فددس  يك ددد  بالددج  

 تب ًر ذل يف بفلسغي من    هره فيفدَ و  اتضكعفيُ بفتكاىيف  جملللحملؿىت يفلِ مط

اتسأللدددُ  ظلدددسن بعدددو الكادددىز جمل يفملًدددُ ت دددديي اتطدددفيفدان انيطدددفيًُ يفوت  يلدددف   

 افك دن للجفيج اتؤضطٌ الرٍ ي ى  يفلِ اتعسفُ والكدزيج.
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 ففل فٓم  يفلِ العملًفن اتطفيفدَ مفزضىا ذل  من فءت ت ديي البؿح وانزغف . 

هره اتسأللُ تكولىز معفتلف من فءت غعىز العدفمل    بد ن : مسأللُ ارتدمفن اتلبًُ .5

جمل مًددددا  العمدددل اتمكمدددفيفٌ بكدددسوزَ ت دددديي   وزان للعدددفمل  فافيدددن  وت  وزَ 

جمل مفمعدددُ ةىلىموًدددف    4111تدزيوًدددُ اورتألكلدددف مدددريٍ زيكػدددمىيد وي دددرن يفدددف     

الكػدددخًـ  "ؾددددز ةكدددفب مدددريٍ زيكػدددمىيد   4143ببًىيدددىزي  يكدددف جمل يفدددف  

وذ  .لدرٍ  ألددت ي لدُ ملبًدُ ةدوريَ جمل ممفزضدُ العمدل اتمكمدفيفٌ         ا "اتمكمدفيفٌ  

 "وقري الاكفب  ضلىبف يفلًف تمفزضُ العمل اتمكمفيفٌ ي ى  يفلِ الثء ًدُ الػدلريَ   

له العلمدٌ الدرٍ   وهدرا البمدىذج هدى مدسا ف للمدب      "العدءج   –الكػخًـ  –الدزاضُ 

وارتدسوج فجمىيفدُ مدن    يود  ظمري الوًفيفن وحتلًللف وت طريهف واضكخءف البكفٓه 

الكىؾًفن وممدف ضدفهي  يكدًف جمل تولدىز هدره اتسأللدُ تادىز يظسيدفن ت طدري الطدلىي           

 ( 4114انيطفيٌ وطست ويظسيفن العءج الب طٌ وانمكمفيفٌ. ) الؿدي ٌيف

 

 مفهوم العمل االجتماعي:

أي  جمل يعكرب م لى  العمل اتمكمفيفٌ من ات فهًي الل ألظًن بفلاثري من الب دد والكحمللًدل غد   

و درا فدإ    بًدفن الوحملدىت اتمكمفيفًدُ ت دسش        ذل  غأ  الاثري من م فهًي العلدى  انيطدفيًُ.  

العديد من الكعسي فن  درا ات لدى  الدل وو  افكل دن جمل ؾدًفغكلف وت  يلدف تكمحملدىز ألدىت ملدس          

 العمددل اتمكمددفيفٌ ومكددمىي  اتكمثددل جمل م فبلددُ اتألكًفمددفن انيطددفيًُ بفتؿددف ز اتكددىفسَ جمل     

 اعكمري انيطفيٌ.

ون العمدل اتمكمدفيفٌ بفيفكودفزه     "العمدل اتمكمدفيفٌ    "جمل ةكفبد    (4131)يػري ستدد صتًدج   

زتلى  و ازٍ مبظي ومىم  للكأ ري يفلِ اقألىات اتمكمفيفًُ السًٓطدًُ والطًفضدفن الدل تبودن     

 .ًى  مبلف مػداءن الكىافد  اتمكمدفيفٌ والدل يلدكي بفلكعفمدل معلدف اقفؿدفًٓى  اتمكمدفيف         

ويكًف    العمل اتمكمفيفٌ مف هى وت يفملًفن ي ى  بلف اقفسا  وا ًٔدفن جمل اعكمدري تىاملدُ    

بعو اتػداءن اتمكمفيفًدُ يفدن طسيد  تلدًريان جمل ا فهدفن الطًفضدُ اتمكمفيفًدُ ال فٓمدُ          

 .والربامه اترتتوُ يفلًلف تىاملُ هره اتػاءن ووألدات الكلًريان اتالىبُ 

هرا الكىم  الرٍ ياسأل  ستمد صتًج  ي  يكمحملىز ألدىت العمدل اتمكمدفيفٌ يفلدِ     واتءألف جمل 
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مطددددكىّ الىألدددددان الاددددوريَ ةددددفلكلًري جمل ا فهددددفن الطًفضددددُ اتمكمفيفًددددُ وت    العمددددل  

اتمكمفيفٌ يفلِ مطكىّ الىألدان الؿلريَ ةفلعمل مري اقفسا  وادتمفيففن ومطفيفدتلي يفلدِ  

 ًاُ  ثل اتطكىّ الكب ًرٍ للممفزضُ اتلبًُ للعمل الكىاف  الب طٌ واتمكمفيفٌ مري الؤًُ ا

 .اتمكمفيفٌ 

العمدددل اتمكمدددفيفٌ بفيفكودددفزه اعلدددى  الدددرٍ ي دددى  ب ًف تددد    ( 4135)ويعدددسف  كدددد ةمدددفت 

اقفؿدددفًٓى  اتمكمدددفيفًى  ةدددٌ يطدددفهمىا جمل العمدددل يفلدددِ تلدددًري الظدددسوف بدزمدددُ تا دددل  

ظي يلددددف ون قدددمف  الك دددد   مطدددكىيفن  فكدددل للمعًػدددُيف وهدددرا اعلدددى  اتمكمدددفيفٌ مدددب   

 اتمكمفيفٌ يفبد و ازَ مػسويففن السيففيُ اتمكمفيفًُ.

ويفلِ هرا فم لى  العمل اتمكمفيفٌ يككمن قسوزَ ومى  اقفؿفًٓى  اتمكمفيفًى  ةأألدد  

آلًفن تب ًر  هداف السيففيُ اتمكمفيفًُيف فلي وألددهي اتبدفب بلدي وألددات الكلدًريان اتالىبدُ       

   العمددل ( 4131)ويددسّ ضددًد  بددى باددس ألطددفي      تمكمددفيفٌ.لكددمف  الكىافدد  الب طددٌ وا 

اتمكمفيفٌ زتلد مكبفض  ومكافمل تككدففس فًد  ادتلدى  لكحمل ًد   هدداف امكمفيفًدُ موكلدفَ        

حتددن وغددساف وتىمًدد   فؿددفٌٓ امكمددفيفٌ  ٍ    اقفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ هددى مددن يكددىن  وز      

 .اتبط  واتىم  واتػسف يفلِ تب ًر  هداف العمل اتمكمفيفٌ 

 ون    مبلجًُ العمل اتمكمفيفٌ تكحملد  جمل اآلتٌ ( 4131)ويرهج ستمد صتًج 

 .حتديد اتػالُ الل يعفيٌ مبلف بعو اتىاطب  ومدّ ايكػفزهف وألجملف  .4

 حتديد اقهداف الل تا ل ونيف  أللىت  ره اتػالُ. .2

 .ونيف  الىضفٓل الل تطفهي جمل ألل  و ونيف  أللىت  ره اتػالُ .5

 .اضكخدا  هره الىضفٓل مري اتبظمفن واقملصَ اتعبًُ  حتديد ةً ًُ .1

 تب ًر فاُ العمل بككففس ةل ادتلى  والكبطً  فًمف ب  اقملصَ اتعبًُ .3

 .ت ىيي يفملًُ اتطفيفدَ واضكخءف الدزوع اتطك ف َ .3

 

 مكومات مههة العمل االجتماعي:

تلدن اقفدسّ وتادى     و  لال ملبُ مدن اتلدن م ىمدفن  ضفضدًُ حتدد  هىيكلدف ومتًصهدف يفدن ا        

والعمل انمكمفيفِ هى ملبدُ ويطدفيًُ  يستادص يفلدِ م ىمدفن  ضفضدًُ         لًًء ومسغدا للعفمل .



 حممد بو مسفر الكرني د.                                                                                اإلعداد واالستعداد يف ممارسة العمل

 االجتماعي يف اجلهات اخلريية

 12                                                                                              للجهات اخلريية باملهطكة الشرقية الثالثاللكاء السهوي 

هدددره ات ىمدددفن هدددٌ ال فيفددددَ اتعسفًدددُ والدضدددكىز اقفءودددٌ    (. 4)مىقدددحملُ بفلػدددال زودددي  

واتلفزانيف واقهداف واتوف ئيف  ي الكؿدي  اعكمعٌ وضىف يكي تبفوت   ةل م ى  مدن هدره   

 .ت ىمفن بفلػسح والك ؿًلا

 

 ات ىمفن اقضفضًُ للخدمُ اتمكمفيفًُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م ىمفن ملبُ العمل اتمكمفيفٌ (4) غال زوي

 الكؿدي  اعكمعٌ + ظسوف اعكمري + ويدلىمًُ

مكخؿؿى  غسوب اتيك فْ + ؾ فن ملبًى  

 مسفن غخؿًُ

 فلط ُ اتلبُ  

 وًي +  هداف+ موف ئ

 ال فيفدَ اتعسفًُ معلىمفن

 +معفزف+يظسيُ اتمفزضُ

 ملبه اتمفزضُ  ضفلًج

 + طست+ ملفزان

 الدضكىز اقفءوٌ يساوج

 الطلىي اتلين

ضفضًُ تلبُ ارتدمُ ات ىمفن اق

 اتمكمفيفًُ

 الكاوً  / الكعلًي

 + انيفدا  + الكدزيج

 اتمفزضُ اتلبًُ للخدمفن اتمكمفيفًُ
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4 (knowledge): 

تستاص ممفزضُ العمل انمكمفيفِ يفلِ وفيفدَ يفسيكُ من العلى  واتعفزف يفن انيطف  والؤًُ 

خكل ُيفمدُ اتمكمفيفًدُ ةلريهدف مدن اتلدنيف تطدكمد يففزفلدف العلمًدُ مدن مؿدف ز           الكِ تعًؼ ات

مكعد َ يف وفدءت الكاوًد  واتمفزضدُ تكدًف ممفزضدكلف أل دفٓ  يفلمًدُ  فدسّ تطكخلؿدلف مدن           

بددل و  معظددي اتعسفددُ ارتفؾددُ بفتلبددُ تطددكمد مددن فددربان اقفؿددفًٓ       .يفملًفتلددف ارتفؾددُ 

خكل ددُ يف وت    تلدد  اتعسفددُ وددد تاددى  غددري ةففًددُ جمل  اتمكمددفيفً  العددفمل  جمل اعددفتن ات

 .يظدسًا ذتدا ددُ اتمفزضدُ اتلبًددُ بلدف     –جمل زتكمعفتبدف العسبًددُ انضدءمًُ    –الىودن اذتددفلٌ  

وتستاص ملبُ ارتدمُ اتمكمف...وملبُ ارتدمُ اتمكمفيفًُ تطدكمد معفزفلدف وأل فٓ لدف العلمًدُ     

 - :من فءت اضك ف تلف من 

والطلىي الرٍ يؤةد يفلِ الىألدَ الالًُ لل س  والكأ ري اتكوف ت بد  ةدل    البمى انيطفيٌ -

 يبفمًدُ   –مساألدل ودى الػخؿدًُ     –مدن ال دس  وبًٔكد  الػدفملُ مدن فدءت الكعدسف يفلدِ         

الكدأ ري اتكودف ت بد  ال دس       –تأ ري ادتمفيففن يفلِ اقفدسا    –الطلىي ال س ٍ وادتمفيفٌ 

 وادتمفيفُ.

واضددك وف ف مددن مفيددج غددخـ  و مؿدددز آفددس يكلددف يفددن    ضددًاىلىمًُ ت ددديي اتطددفيفدَ  -

 ال سج ي ط .

  ضفلًج اتتؿفت الل يطكخدملف اقفسا  جمل يفءوفتلي بعكلي بوعو. -

وتددؤ ّ ال فيفدددَ اتعسفًددُ ون اةكطددفب اقفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ بعددو الطددمفن الكددسوزيُ      -

 للممفزضُ اتلبًُ يرةس مبلف 

o  ات ددزَ يفلدِ الكبودؤ     –وىَ اتءألظُ  –اتىقىيفًُ  –اتبله العلمٌ جمل الك اري

ال ددزَ يفلدِ اق اْ    –اتطٔىلًُ اتمكمفيفًُ  –الث ُ بفلب ظ –ال لي وان زاي  –

 .ال دزَ يفلِ ت ىيي الران وي دهف  –اتلفزَ جمل الكعفمل مري اآلفسين  –اقفكل 

 

2(Values)   : 

 و تؿددىزًا غددفمًء  ددفه الاددى  واعكمددري وانيطددف     ال لطدد ُ جمل م لىملددف العددف  تعددين مىو ددفً  

وتؿىز مبا ٌ للعءوفن الل تسبط ةل ظدفهسَ بدفقفسّ اضدكبف اىًل ون مدبله فدفف وبكاوًد        
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ذلدد  اتددبله يفلددِ اتفقددٌ واذتفقددس ياددى  اضددكخءف تلدد  الالًددفن الددل تاددى  انطددفز      

لىاوددري وي ًملددف بفلكجسبددُ  البظددسٍ الددرٍ يكحملددسي فءلدد  انيطددف  يفبدددمف يبددصت بفلبظسيددُ ون ا    

 .(4131يف ألطفي   )واتمفزضُ 

ةمف  يلف مبله يف ءيٌ وام  ًص و زاي ال س  انيطفيٌ ويسغده جمل الوحملدث يفدن اذت ً دُ وجمل    

اختفذ وسازان ببفَْ لكطًري ألًفت  ووفذج ضلىة  يف فلٌ يفلي حتلًل يفملدٌ يف يوحملدث معاًدفن    

لًكددازي بد  يىاوؿد  ويدديفي ممفزضدك        ومىاوف اذتفقس ويكري ل  تؿدىزان وأللدىت مطدك ولًُ   

جمل قىْ هرا ات لى  فإ  ملبُ ارتدمُ اتمكمفيفًُ ود اضكافيفن    تاى  (4112كدا  يف )

لب طدلف يكًجددُ للك فيفدل اتكوددف ت بد  الكاددىز ال اددسٍ للملبدُ ةاددل وبد  اتمفزضددُ العملًددُ      

عو الالًفن الدل  عفتن اقيػاُ اتخكل ُ للملبُ يفلِ مس الىون ألكِ  مان اضكخءف ب

.ويفلدِ  _تاى  وطدفزًا يظسيدًف يفلدِ  زمدُ ةففًدُ يطدوًف لًكحملدسي مدن فءلد  اقفؿدفًٓى  اتج          

ذلدد  فددإ  فلطدد ُ ارتدمددُ اتمكمفيفًددُ  اددن ايفكوفزهددف جمل م لىملددف العددف  فلطدد ُ امكمفيفًددُ    

 فءوًددُ امكدددن مددروزهف ون اق يددف  الطددمفويُ والبصايفددفن انيطددفيًُ يف ةمددف اضددكبدن يفلددِ   

 .ُ اذت فٓ  العلمًُ اتطكمدَ من العلى  باففُ زتفتتلف زتمىيف

وهددره اتاىيددفن تػددال يطدد ًف مكاددفمًء مبطدد ًف مددن الكىمًلددفن ال ًمًددُ واتعددفيري وال ددًي       

واتوف ئ اقفءوًُ الل يعكب لف ممفزع اتلبُ يف وهٌ متثل البظسَ اتعًفزيُ اقفءوًُ تف نيدج  

ف    فلطد ُ ملبدُ ارتدمدُ اتمكمفيفًدُ هدٌ انطدفز الدرٍ        ةم .   ياى  يفلً  ال س  واعكمري 

يكحملددسي مددن فءلدد  اقفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ بىؾدد لف انطددفز اتسمعددٌ الددرٍ يكددي جمل قددىٓ          

ومافيًُ يفملًُ اتطدفيفدَ  و الكددفل اتلدين ويككدمن هدرا انطدفز العديدد مدن اتودف ئ وال دًي           

 (.4131 زويؼ )ُ تاوً ًُ للملبُ واتعفيري الل  ان    يال  يفلًلف موف ئ ووًي  فءوً

 

5 (Method):

اتبله الرٍ تكوع  ممفزضُ ارتدمُ اتمكمفيفًُ هى يفوفزَ يفدن ألل دُ مكؿدلُ مكطد ُ مبظمدُ مدن       

اقفعفت يف وبفلكفلٌ فلدى يعكدرب تددفًء ملبًدًف مدن مفيدج اقفؿدفٌٓ اتمكمدفيفٌ نألددات الدكلري           

واتلفزان واقضفلًج ال بًُ ويكطي اتبله   بفْ اتمفزضُ ات ؿى  من فءت زتمىيفُ من الاست 

 ُ مددن فددءت يفددد  مددن الاددست  ( 4131يددىيظ يف  )اتلبًددُ بفتسويددُ واتضددكجفبُ للمىاوددف اتخكل دد
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اتلبًُ والل تككمن زتمىيفُ ومساْان مككفبعُ تطري جمل فادىان مبا ًدُ للىؾدىت ون غدسض     

فؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ لراتدد  جمل يفءوكدد  مددري    معدد  فاسي ددُ اتمفزضددُ اتلبًددُ هددٌ اضددكخدا  اق   

ُ  –فددس   (الىألدددَ انيطددفيًُ   بؿددىزَ تعددرب يفددن اقألطددفع بفتطددؤولًُ     تبظددًي (  -مجفيفدد

اتمكمفيفًُ يف وان زاي وال لدي والطدًاسَ يفدن لدب ظ يف و  بدفْ هدره العءودُ يعمدل اقفؿدفٌٓ          

ًددُ يفون مفيددج اتمكمددفيفٌ يفلددِ تطددلًل وتطددًري يفملًددفن الك فيفددل بدد  ال ددس  وبًٔكدد  اتمكمفيف  

 اتهكمف  اتطكمس بفلكأ ري اتكوف ت لال مبلمف يفلِ اآلفس.

وتطدددكخد  اتمفزضدددُ اتلبًدددُ للخدمدددُ اتمكمفيفًدددُ اتءألظدددُ اتبظمدددُ ل لدددي ال دددس      

وادتمفيفُ جمل اتىوفيف ووقري فاُ مءٓمدُ للعمدل والكحملدسييف وتككدمن ارتادُ الك ًدًي الددآي        

ج اتمفزضددُيف وغفلوددًف مددف تطددكخد  طددست ات ددفبءن      لاوًعددُ اتىوددف والعءوددُ اتلبًددُ و ضددفلً    

 .(4112ألطنيف )وامكمفيففن ادتمفيفُيف وامكمفيففن اللجف  

ومن ب  اتبفهه اتكوعُ جمل اتمفزضُ اتلبًُ للخدمُ اتمكمفيفًدُ اضدكخدا  اتلدفزان وهدٌ يفودفزَ      

صتددفشيف يفددن ارتددربَ ال بًددُ وال دددزَ يفلددِ اضددكخدا  اتعسةددُ با ددفَْ وففيفلًددُ جمل الكب ًددر وان   

وتكىوف الا فَْ جمل ممفزضُ ارتدمُ اتمكمفيفًُ يفلِ تبمًُ ملفزَ اضكخدا  اقضفلًج ال بًُيف 

وهددٌ ودددزَ اقفؿددفٌٓ يفلددِ مطددفيفدَ العمًددل  و ادتمفيفددُ بؿددىزَ  علددلي يفلددِ ويفددٌ وو زاي   

يف  بدد  وبفلدددوز الددرٍ ي ددى ( 4113ال عًددج يف  )واقدح بددفللسض الددرٍ يطددعِ ولًدد  اقفؿددفٌٓ  

تبدفخ اتءٓدي للم فبلدُ واتلكدصا  الددوً  بفلطدسيُ يف والك ودل وانألطدفع فػدفيفس          ويعكرب تىفري ا

ضُ ارتدمدُ اتمكمفيفًدُ ةمدف تطدكخد      تمفزاآلفسين وفلملف واتػفزةُ من اقضفلًج اتلبًُ 

اتمفزضُ اتلبًُ يفدَ  ضفلًج فًبُ  فسّ  ان ي لدلف ون اقيفكدفْ ادتدد  يفدن طسيد  الكعلدًي       

اضكخدا  اقضفلًج جمل وًفع اتلفزَ ال بًدُ لعيفكدفْ وهدٌ   وان ووضدفٓل     والكدزيج من فءت 

تطددكخد  ةجددصْ مددن اتمفزضددُ اتلبًددُ لعفؿددفٌٓ يفوهددٌ مكبىيفددُ وختكلددف الىألدددَ بددففكءف  

تبظدًي ( ومددن تلدد  اقضددفلًج يفلددِ ضددوًل   -مجفيفددُ–الىألددَ انيطددفيًُ اتكعفمددل معلددف ) فددس   

 انغساف يف الكطجًل يفاتمكمفيففن.اتثفت يف  ضفلًج ات فبلُ يف الدزاضُ يف 

 

1Specialized Professional : 

و  ا ًُٔ ال بًُ الل تػكلل بفرتدمُ اتمكمفيفًُ هي اقفؿفًٓى  اتمكمفيفًى  الرين  ؾوحملن 
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 . ي تبظًمفن ملبًُ ففؾُ بلي مثل الب فبُ اتلبًُ لعفؿفًٓ  وادتمعًفن انولًمًدُ للملبدُ   

ىن تل  الكبظًمفن اتلبًُ بىاضاُ اقفؿدفًٓ  اتمكمدفيفً  اتطدفهمُ جمل وألددات الكلدًري      وتك

ات ؿددى  لل ددس  ومطددفيفدَ اقفددسا  وادتمفيفددفن واعكمعددفن يفلددِ وغددوفم األكًفمددفتلي يف وألددل     

مػفةللي وحت ً  اقهدداف الدل ددد ويلف وألكدِ يدكمان اقفؿدفٌٓ اتمكمدفيفٌ مدن   اْ         

قٌ ضلًي هبدفي يفددَ فؿدفٓـ نيدج    يكحمللدِ بلدف ومبلدف زتمىيفدُ         يفمل  بث ُ ويفلِ وم  مس

 (. 4133) ألطفي  يف ؾ فن غخؿًُ وزتمىيفُ ؾ فن يف لًُ وزتمىيفُ ؾ فن ملبًُ 

 

3Ethical Criterion : 

الددل نيددج    يلكددص  بلددف اقفؿددفٌٓ  ( ضددكىز  فءوددٌ )للخدمددُ اتمكمفيفًددُ معددفيري  فءوًددُ 

فزضك  لعمل  ةدفألرتا  ةسامدُ انيطدف  بلدو البظدس يفدن مبطد   و لىيد   و         اتمكمفيفٌ جمل مم

 يب  وت ول ال س  وادتمفيفُ واعكمري بدو  حتًص  و وبداْ لى   و ت سيري  و ضخسيُ يف واتيفرتاف 

ع  ةل فس  جمل ت سيس مؿريه بب طد  مدف ا  ت يػدال فادسًا يفلدِ ي طد   و يفلدِ اعكمدرييف         

ا  فدًلي وان ددف  عسيدُ ال دس  واتطددفواَ والعدالدُ وتاددففؤ     والث دُ جمل العمدءْ ويفددد  الكػد   

 (. 4113يىيظ يف  (ال سف 

 

-6) Teaching and Training: 

مف امددن ارتدمددُ اتمكمفيفًددُ تستاددص يفلددِ وفيفدددَ يفلمًددُ يفسيكددُيف و ددف فلطدد كلف و هدددافلف     

اقفءوًددُيف لددرا حتكددفج ممفزضددكلف ون ويفدددا   وطسولددف و ضددفلًولف ال بًددُ وملفزاتلددف ومعفيريهددف  

وجمل م لى  بعو فرباْ ارتدمُ اتمكمفيفًُ فإ  انيفدا  والكدزيج اتلدين   وتدزيج ففؾ  بلف.

ي ؿد ب  تاىين الػخؿًُ اتلبًُ لعفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ من فءت تعلًي الاءب  ضفضدًفن  

 ( 4133اذتفزويِ يف  )ً ٌ اتلبُ ووةطفبلي ات فهفن الطلًمُ جمل زتفت الك فيفل الىظ

وتددف ةفيددن ملبددُ ارتدمددُ اتمكمفيفًددُ ملبدددُ ألطفضددُ تكعددسض ذتًددفَ البددفع وغخؿدددًفتلي          

ظىايولف اتخكل ُ بلًُ  يففيكلي يفلِ ايكلفج  ضدلىب يفءمدٌ يؿدحملح وقدعلي جمل اذتًدفَ يفلدرل        

تبد من ويفدا  وتدزيج لل فٓي بفتعسفدُ وطدست اتطدفيفدَ اتمكمفيفًدُ يف و   يادى  ودف زًا يفلدِ        

ضدظ ال بًدُ والكددزيج يفلدِ اضدكخداملف ود د  انيفددا  غفيكد  ويدؤ ٍ          فلي الطلىي وألرت اق
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 . وزه بفوكداز وذا تىفس اتضكعدا  الػخؿٌ الافجمل يف والطمفن اتلبًُ اتبفضوُ 

وانيفدا  يفملًُ مطكمسَ ت تكىوف يفبد مسأللُ معًبُ ألًث يكحملكي يفلِ اتمفزع    يلدي باففدُ   

  ِ يدؤ ٍ يفملد  فطدكىّ مدن الا دفَْ وألطدن اق اْ        اتعلىمفن واتعفزف واتلفزان ادتديددَ ألكد

 (4113 زويؼ يف )

ويكي الكدزيج وانيفدا  جمل ةلًفن ومعفهد مكخؿؿُ جمل ارتدمُ اتمكمفيفًُ وي ى  يفلِ  ء ُ 

  زةف   ضفضًُ هٌ 

 زاضددُ اتددىا  الكأضًطددًُ والددل تككددمن ةددل اتددىا  الددل تددستوط فلبددُ ارتدمددُ اتمكمفيفًددُ       -4

يفلمًددُ وتلدد  الددل متددد اقفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ بفتعسفددُ الءشمددُ   وتطددفهي جمل تاددىين زةًددصَ

 تمفزضُ ملبك .

 زاضُ اتىا  اتلبًُ الل تككمن الاست اتلبًُ الدل  فزضدلف اقفؿدفٌٓ اتمكمدفيفٌ جمل يفملد        -2

مدددري اقفدددسا  وادتمفيفدددفن واعكمعدددفن وجمل وًفمددد  بدددفلوحملىت والدزاضدددفن وو ازَ اتؤضطدددفن       

 .اتمكمفيفًُ

ًدايٌ جمل اعفتن اتخكل ُ تلبُ ارتدمُ اتمكمفيفًُ لًاكطج اقفؿفٌٓ ارتربان الكدزيج ات -5

بدأ  يكدري نغدساف مؤضطدٌ ومدفمعٌ ياطدج اتمدفزع         واتلفزان الءشمُ تمفزضُ يفملد  يف 

 (4114 يفمىضِ (فربَ يفملًُ تسبط البظسيُ بفلكاوً  ولكاىين اتلفزان اقضفضًُ للملبُ 

ِ الافلج اتك د  لدزاضدُ ارتدمدُ انمكمفيفًدُ بدوعو الؿد فن      ةمف يككمن انيفدا     يكحملل

 (4113ال عًج يف    )الءشمُ نيفدا ه وهٌ 

 .ودزان مطمًُ وؾحملًُ مبفضوُ ل ًفم  بىاموفت  ضتى يفمءٓ   -4

 اتصا  اي عفلٌ ياطج ؾفألو  ال دزَ يفلِ قوط الب ظ ش -2

ذةفْ مبفضج للحملؿىت يفلِ معفزف ةففًُ مدن العلدى  اتلبًدُيف وبعدو      -5

 ل ظًُ وألطًُ وتؿىيسيُ. –دزان ارتفؾُ ال 

 .الكحمللٌ بفلطمفن اقفءوًُ الطىيُ ةطعُ الؿدز وألج اآلفسين  -1

 

3 Sanction: 

ويعبِ تؿدي  اعكمري اتيفرتاف اعكمعٌ بكسوزَ ممفزضُ ارتدمُ اتمكمفيفًُ ةمدف ي ؿدد   
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ألطدنيف  )ىافد  يفلدِ ممفزضدُ اتلبدُ     ب  الرتفًـ السمسدٌ  و الكأيًدد اتعبدىٍيف  و اتيفدرتاف وات    

4112.) 

ول ددد متددن ارتدمددُ اتمكمفيفًددُ وتاددىزن يكًجددُ ايفددرتاف اعكمددري بأهمًددُ اذتفمددُ ون تددىفري     

فدمفن مدن يدىم معد  نغدوفم اذتفمدفن اقضفضدًُ قفدسا  اعكمدري ومجفيففتد  يف و   ارتدمدُ           

 يفلِ فلدي  ضدفلًج طوًعدُ    الل  وسهف اعكمري تطكديفٌ تدفل فُٔ معًبُ من اتمفزض  اتدزب 

هره ارتدمفن وفلي  ي طلي وفلي اقفسا  الرين يكعفملى  معلي يف وفلدي  ضدفلًج الك فيفدل بد      

 .هره العبفؾس ووقعلف جمل ملد مكافمل

ففرتدمُ اتمكمفيفًدُ ت  ادن ممفزضدكلف مدن فدسامت  و متدفزع وف دًف للسغودفن  و اتفكًدفزان          

تبػدددأ الطدددلاُ والؿدددءألًُ اللكدددف  يوفغدددسهمف    الػخؿدددًُ لعفؿدددفًٓ  اتمكمدددفيفً  يف بدددل 

اقفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ يف ومف  ثل  من وملُ يظس العمءْ و يفكفْ ادتمفيفُ يفدن  ألدد اتؿدف ز    

 .)  4112يفود العصيصيف (  الكفلًُ  و مجًعلف ةمف يلٌ

 اتؤضطفن اذتاىمًُ  و فسويفلف والل  يػٔن ب ىَ ال فيى . -4

ًفن وغدددوفم بعدددو اذتفمدددفن  و تدددىفري بعدددو  اتؤضطدددفن اقهلًدددُ الدددل تكحملمدددل مطدددٔىل  -2

 ارتدمفن الكسوزيُ لسففهًُ ال س  وادتمفيفُ.

الل متان بددوزهف الرتفدًـ لعفدسا  فمفزضدُ ارتدمدُ       الب فبفن(( الكبظًمفن اتلبًُ -5

وحتدد  اقمددىز الكعلًمًددُ وغريهددف مددن اتكالوددفن الكددسوزيُ اقفددسّ الءشمددُ  يفاتمكمفيفًُ

 تىفسهف جمل اتلين تمفزضُ اتلبُ جمل وافم مع .والػسوب الىامج يفللممفزضُ 

 

 :أبعاد كفاءة وفاعلية املمارسة املههية للعمل االجتماعي 

مدن وملدُ   )ولكحملديد م لى  فعفلًُ اق اْ اتلين فءبد لبف من حتديد م لى  ال فيفلًُ ففل فيفلًُ 

لبطوُ للجمعًُ ارترييُ تعين حت ً   هداف اتؤضطُ جمل شيف َ انيكفج يفوبف (يظس يفمءْ ان ازَ 

تعددين شيددف َ اتضددك ف َ مددن مجًددري اقيػدداُ وارتدددمفن اتمكمفيفًددُ يف وشيددف َ الكىافدد  الب طددٌ   

واتمكمددفيفٌ لاددفلس اتطددفيفدَ وتعبددِ ال فيفلًددُ بفلبطددوُ لعفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ بفتؤضطددفن     

ف اتمددفزع ارترييدُ شيدف َ اتضدك ف َ مددن ارتددمفن اتمكمفيفًدُ واقيػداُ اتخكل ددُ الدل ي ددمل        

 .اتلين لافلس اتطفيفدَ 
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وتعبددِ ال فيفلًددُ بفلبطددوُ لعفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ بفتؤضطددفن ارترييددُ شيددف َ اتضددك ف َ مددن          

 ارتدمفن اتمكمفيفًُ واقيػاُ اتخكل ُ الل ي دملف اتمفزع اتلين لافلس اتطفيفدَ.

واآلفس وددزتلف يفلدِ    (فن اتخسم)اقوت ودزتلف يفلِ حت ً   هداف اتؤضطُ  :ولل علًُ بعدا  

 ( ( Social Team Work-فسيدد  العمددل اتمكمددفيفٌ  -حت ًدد   هددداف اقفددسا  

ة ددفَْ  "اتمكمفيفًددُ والب طددًُ واتف يددُ وهددرا  الوعدددا  مىاشيددف  ومكمددف ء  ويالدد  يفلًلمددف  

 . و ففيفلًُ الكبظًي "العمل 

ف َ ة دفَْ العمدل اتلدين    و ان تعسيدف فعفلًدُ اق اْ اتلدين لعفؿدفٌٓ اتمكمدفيفٌ بأيد  شيد       

لعفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ يفددن طسيدد  زتمىيفددُ العملًددفن اتلبًددُ واقضددفلًج ال بًددُ وال دددزان        

الىظً ًُ الل ي ى  بلف اقفؿفٌٓ والل حت د   هددافلف مدن فدءت العمدل ادتمدفيفٌ الكعدفويٌ        

مكمدفيفٌ  مدن  مدل تدىفري اتبدفخ الب طدٌ وات      (يفبفؾدس العمدل اتمكمدفيفٌ    )اتدبظي وا دف ف مدري    

واتددف ٍ اتبفضددج الددرٍ د ددص ا مددي ويوعددث السغوددُ جمل العمددل ال ددس ٍ وادتمددفيفٌ لكحمل ًددد            

 (.. 4114الػًوفيٌ )اقهداف اتمكمفيفًُ والل تطعِ ادتمعًُ ون حت ً لف 

ولددن يكددأتِ للممددفزع اتلددين ال دددزَ يفلددِ حت ًدد  فعفلًددُ اق اْ اتلددين بفدتمعًددُ مددن  و           

ُ   لددديكحمل ددد  لددد  الكىافددد  ات    ات ؿدددى  بدددفلكىاف  اتلدددين   و ين مدددري الؤًدددُ الطدددفٓدَ بفدتمعًددد

Occu[pationl Adjustment    هى يفملًُ  يبفمًُ ي ى  بلف ال س  لكحمل ً  الكءؤ  بًب  وبد

ويبولٌ    ياى  جمل اذتطوف   .وا ففظُ يفلِ هرا الكءؤ  (اتف يُ واتمكمفيفًُاتلبًُ  )الؤًُ

ف ومكالودفن اتلبدُ يف لًدكي حت ًد  فعفلًدُ اق اْ اتلدين يف          ودزَ ال س  يفلدِ الكاًدف لظدسو   

تعين    يكىاف  مري  ضفلًج العمل واألكًفمفت يف ومدري شمءٓد  والظدسوف الؤًًدُ الدل حتدًط بد         

دزتدد  يفلددِ   آدد    اْ مسقددًًف يفلددًظ جمل ذاتدد  قددمفيًف   ووو   يدددزي    زغوكدد  الؿددف وُ للعمددل  

مددن شمءٓدد   و اتضكحملطددف  مددن و ازتدد   )يفددىضيف    ل فيفلًددُ وة ددفَْ   آدد  جمل العمددل  و ل وددىت  

4111). 

ٌ يكي حت ً  فعفلًُ اق اْ اتلين لعفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ تبد من حت ً  مظفهس الكىاف  الو

و وت هره اتظفهس السقف يفن العمل يف وهبفي السقف انمجفلٌ والسقف يفدن مىايدج معًبدُ مدن     

خكل ُ للعمل اتلين لًظ بفلكسوزَ    يكعف ت الؤًُ اتمكمفيفًُ ومظفهس السقف يفن ادتىايج ات

مددري السقددف يفددن ممفزضددُ اتلبددُ ةاددل يف ويطددمح م ًددفع السقددف يفددن اتلبددُ للممددفزع لاددٌ  
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وملمدف ةدف    .د   فعفلًُ اق اْ اتلين بأ  ي ًي ةل مفيج فًمف يكؿل بفقهمًُ البطدوًُ لد    

فزع يفذلد   ممد تلدي ةدل    فإ  م ًفع السقف انمجفلٌ يفن اتلمُ ضدًحملد  مظدفهس اتلبدُ الدل    

 بلف اتلين وم ق   ف مىايج ةثريَ مرتاباُ تػري ون  همًكلف جمل حت ً  فعفلًُ اق اْ

 الكاىز العلمٌ للملبُ.-

  وفن اتمفزضُ اتلبًُ  ف.-

 اتضك ساز الىظً ٌ للممفزع يفوتىاف  اتمفزع مري ا ًا  ب .-

 اتلفزان اتلبًُ لعفؿفٌٓ.-

فزضُ اتلبًُ فإي  يستوط بعىامل مثل الطن يف اتؤهل يف والؿ فن الػخؿًُ  مف السقف يفن اتم

يف ارتربَ جمل زتفت العمل يف الكىاف  الراتٌ للمفزع ) السقف الراتٌ ( يف وهبفي يفىامل يطدكدت  

 بلف يفلِ مدّ حت ً  فعفلًُ اق اْ اتلين لعفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ وهٌ 

 ًُفيج زقف اتمفزع يفن اتلبُ وملفملف ويعاظ هرا ادت  :- السقف يفن اتمفزضُ اتلب

ومطدددٔىلًفتلف يفويفدددن ماىيدددفن الؤًدددُ اتمكمفيفًدددُ  افدددل ادتمعًدددُ ويؿدددىز أل ً دددُ     

ووملددُ البظددس جمل زؤضددفٓ   و   العءوددفن انيطددفيًُ بدد  اتمددفزع وبدد  شمددءْ اتلبددُ يف   

بك  ووملُ يظدس جمل الظدسوف   اتػسف  يفلً  يفوألطفضًك  تسةصه جمل الوبفْ الىظً ٌ تل

 .لبًُات

 ْويعاددظ هددرا ادتفيددج اتلددفزَ اتلبًددُ لعفؿددفٌٓ اتمكمددفيفٌ وة فيددُ  -   انزقددف

والاسي ددُ الددل يكعفمددل بلددف مددن و ازَ   وزه بفلبطدد  اتمكمددفيفٌ وفعفلًددُ   اْه اتلددين يف

ادتمعًُ وهره اتكلريان يعرب يفبلف ضلوًًف بفقفافْ اتلبًُ الل يستاولف يفبد ممفزضك  

و ادن الكعدوري يفبلدف ونيفبًدف بدكءؤ        يفيفلدِ اتضدكمساز جمل اتلبدُ    تلبكد  ويفدد  ودزتد     

اتمددفزع مددري ا ددًا  بدد  وو زاةلددي لدددوزه وت ددديسهي رتدمفتدد  و يكددف        (ايطددجف )

ملفزتدد  وودزاتدد  اتلبًددُ وتىاف دد  مددري مكالوددفن اتلبددُ ةمددف    هبددفي  بعددف ًا مكؿددلُ         

اْ اتلددين قفؿددفٌٓ   عفلًددُ اق بددفلكىاف  اتلددين لل ددس  والددل  ددف يفءوددُ تددأ ري وتددأ س ب    

 (. 4114اتمكمفيفٌ وتكمثل هره اقبعف  جمل )  كديف

  ٌوهى يكفج زتمىيفُ  وي ؿد ب  الوعد الطلىةٌ لل س  يف :- ( الػخؿٌ )الوعد الرات

 الدوافري واذتفمفن واتي عفتن والعىاطف الل تدفري ال س  ون ال ًف  ببػفب مع  يف



 حممد بو مسفر الكرني د.                                                                                اإلعداد واالستعداد يف ممارسة العمل

 االجتماعي يف اجلهات اخلريية

 34                                                                                              للجهات اخلريية باملهطكة الشرقية الثالثاللكاء السهوي 

مًل ال س  ون وغوفم ألفمفت  و وافعد  بىمد  يفدف      تلين يفويعين هرا الوعد جمل الكىاف  ا

ممددف يطددكلص  بفلكددسوزَ حتمددل ال ددس  قيفوددفْ ملددف  ملبكدد  الددل ي ددى  بلددف       ضتى ملبك  يف

مددددفىيفًف بسغوكددد  الؿدددف وُ جمل   آلدددف   اْ مسقدددًًف يفبعدددًف مدددن انألطدددفع بفتطدددٔىلًُ      

وفتدد  الىظً ًددُ وذلدد    والث ددُ بددفلب ظ يفبددد ال ًددف  بىام    اتمكمفيفًددُ  ددفه اآلفددسين يف  

 والل تؤ ٍ ون غعىزه بفلسقف يفن ذات  و زاةف مب  قهمًُ  وزه من ملبك 

     ويككدمن هدرا الوعدد زتمىيفدُ ات فهدفن وال دًي واتلدفزان        :- الوعدد الع لدٌ اتعدسجمل

اتعسفًُ والعف ان اتمكمفيفًُ واتثل اتطًاسَ واتىملُ للجمفيفُ الل يعًؼ فًلف ال س  

هدافلف ومن  ي يبظس ون هرا الوعد جمل الكىاف  اتلين يفلِ  ي  زتمىيفُ مدن  واتىألدَ ق

اتلفزان اتلبًُ و ضفلًج اتةكطفب واتعفزف البظسيُ الل  فزضدلف ال دس  مدن فدءت     

وفعفلًُ تل  اتلفزان اتلبًُ لكحمل ً   هدداف   تعفمل  مري اآلفسين   بفْ   اْ ملف  ملبك يف

 .اق اْ الىظً ٌ للملبُ

 ويكمثل جمل طسي ُ اتتؿفت ب   فدسا  ادتمفيفدُ ا ًادُ بدفل س  جمل     -  عد انيطفيٌالو

زتفت يفمل  وتطكبد اقضفلًج اتطكخدمُ فوث يفملًُ اتتؿفت يفلدِ وفيفددَ ضدلًمُ مدن     

العءوفن انيطفيًُ اتلبًُ فف د   لل س  الكىاف  اتلدين يفمدن فدءت مدف يككدمن تلد        

رتا  والك ددديس لددع اْ اتلددين والكعفمددل ال ددفٓي يفلددِ    العءوددفن مددن وبددداْ الددك لي واتألدد   

والل تطدفهي بػدال مسقدٌ جمل حت ًد       الكعفو  بًب  وب  اآلفسين جمل زتفت ملبك  يف

  هداف اتلبُ.

    ٌويككدمن هدرا الوعدد الظدسوف الدل يعدًؼ فًلدف ال دس  وهدى مدف يعدسف            - الوعدد الؤًد

فدفٍ  ) وي دسز   اتلبًدُ(  –يفًدُ  الظدسوف اقضدسيُ اتمكمف  )بف ًط اتياىلىمٌ ل  مثل 

و  ودط تىافد  ال دس  يكحملدد  بدزمدُ ال عفلًدُ الدل        (   Phy and Reshlyوزيًػدلٌ  

ي فبل بلف تل  اتطكىيفن مككمبًف اتضك ءت الػخؿٌ واتطٔىلًُ اتمكمفيفًدُ اتكىوعدُ   

الؤًدُ اتلبًدُ مدن ظدسوف تطدفهي       ومدف يكدىفس جمل   _ Phy and Reshly) 4131.) مب 

  ذل  الكىاف  من فءت تىفس الكطلًءن وانمافيًفن وادتلى  اتورولدُ مدن   جمل حت ً

اتلدين  وول اآلفسين ا ًا  بفل س  ضىاْ ةفين معبىيُ    مف يُ ست  ًف اق اْ اتلين 

 غفيك  اتسمىَ.
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وببفْ يفلِ مف ضو  ت دز فعفلًُ اق اْ اتلين لعفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ بفعفت اتمكمفيفٌ  

والل ت ددز   .فسي  العمل اتمكمفيفٌ() فش الرٍ د    جمل   آ  تلف  يفمل  مري فدّ انصت

 ٍ ف داز مف د    اقفؿدفٌٓ مدن زقدف     بدتلُ اذتفلُ الب طًُ قفسا  زتمىيفُ العمل يف

وف داز ت وللي ل  و  كلي ب  ةمف  ان اتضكدتت يفلِ  وظً ٌ و افعًُ للعفمل  مع  يف

ومددّ حت ًد     . دتلُ ت ول العمءْ رتدمفت  وزتلى ات  اتلبًُ معلدي فعفلًُ اق اْ اتلين ب

 هداف ارتدمُ اتمكمفيفًُ والظسوف الب طًُ واتمكمفيفًُ واتف يُ بفلؤًُ ا ًاُ والدل  

 (. 2444ؤه اتلين بفدتمعًُ ) بفذتفج وسواؽ يف تطفهي جمل و ساْ   ا

 

يكوعلف اقفؿفٌٓ اتمكمفيفٌ ق اْ  يو  ارتاىان الل (2) وفًمف يلٌ زضي تىقًحملٌ زوي 

 . ملف  وظً ك  با فَْ وفعفلًُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقري 

 اقهداف

 اقهداف ؾًفغُ 

 + الوحملث + اتضكػفزان ومجري اتعلىمفن الدزاضُ

تؿمًي بسيفمه العمل 

 وقري اتفكًفزان والودآل

حتديددد ةً ًددُ   اْ   

العمدددددددددل وافكًدددددددددفز 

الدددددربامه واقيػددددداُ 

اتمكمفيفًدددُ وتادددىيس 

الدددربامه وارتددددمفن  

 ات فمُ و ديدهف. 

  زاضُ وحتلًل فؿفٓـ اتؤضطُ 

 عفمل  بفدتمعًُ  زاضُ األكًفمفن العمءْ وان ازَ وال

افكًددددفز وضددددفٓل الكب ًددددر وطددددست    

 اتتؿفت وحتديد فاىان الكب ًر

تب ًددر فاددىان العمددل وتب ًددر 

اقيػاُ والدربامه وارتددمفن   

اتمكمفيفًددددددُ وفدددددد  ارتاددددددُ  

 اتسضىمُ

ت ًًي البكفٓه 

اترتتوُ يفلِ 

 تب ًر ارتاُ
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ق  العمددل اتمكمددفيفٌ ملبددُ  ضفضددلف العلددي ووىاملددف اتلددفزَ يف فددإ  اتمددفزع اتلددين نيددج          

ج    يكل ٌ تعلًمف يظسيف ياى  لدي   وت اتضكعدا  ادتطمٌ والب طٌ واتمكمفيفٌ ةمف ني

وتدزيوف يفملًف ياطو  اتلفزان الءشمدُ تمفزضدُ اق واز اتلبًدُ ومدن هبدف فدإ  اتمدفزع للعمدل         

 :اتمكمفيفٌ تبد    يكمكري بعدَ ؾ فن مبلف 

من ألًث اتظلس ارتفزمٌ تبد    يكمكري فظلدس مدسيح هدف ئ البظدسان وجمل ألفلدُ ؾدحملًُ        .4

 مًدَ.

ج    يادى  ذةًدف تفألدف ودف زًا يفلدِ انوبدفم وي ظدًف واضدري         من ألًث الؿ فن الع لًُ ني .2

 انطءم ش

من ألًث ادتىايج الب طًُ تبد    ياى  مكصيف ت يكطسم جمل اتي عفت ستوف للبفع زاغوف  .5

 .بؿدت جمل انؾءح

مددن ألًددث الؿدد فن اتمكمفيفًددُ تبددد    ياددى  ألطددن الطددمعُ يفلددِ فلدد  كًددد مكمكددري    .1

 و  والكطفمح مك لمف لك فلًد ويفف ان زتكمع .بؿ فن ملبًُ مثل الؿرب والكعف

ومن ألًث انيفدا  اتلين للممدفزع للعمدل اتمكمدفيفٌ فإيد  تبدد مدن    يادى  هدرا انيفددا           

 .انيفدا  البظسٍ وانيفدا  اتلين :يفلِ مفيو  

 

 :انيفدا  البظسٍ  وًت 

ف ومددن العلددى  يستاددص العمددل اتمكمددفيفٌ يفلددِ وفيفدددَ يفلمًددُ يفسيكددُ يفلددِ اتمددفزع    يلددي بلدد 

انيطفيًُ الل غالن ال فيفدَ البظسيدُ للعمدل اتمكمدفيفٌ يفلدي اتمكمدفم ويفلدي الدب ظ ويفلدي         

وودد يدأتٌ تطدفؤت     .الب ظ اتمكمفيفٌ ويفلي اتوكؿف  والطًفضدُ واقيثسوبىلىمًدف اتمكمفيفًدُ    

 تددفذا نيددج يفلددِ اتمددفزع انتددف  باددل هددره العلددى  ل فيًددًف  هددٌ    العمددل      :جمل هددرا الؿددد 

وألًدث      اتمكمفيفٌ يكبفوت انيطف  من مجًري مىايج غخؿًك  ويكؿدّ دتمًري مػاءت .

غخؿًفن اقفسا  ختكلف فإ  اتػاءن الدل يىاملىيلدف ختكلدف  يكدف وبفلكدفلٌ فدإ  انتدف         

ًعفب تلدد  اتػدداءن وستفولددُ بلددره اتعددفزف والعلددى  يطددلل يفلددِ اتمددفزع اتلددين فلددي واضددك  

 يفءملف.
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 :يفدا  اتلين ان:. فيًًف 

نيددج    يكددصامن انيفدددا  البظددسٍ للممددفزع اتلددين للعمددل اتمكمددفيفٌ مددري انيفدددا  اتلددين مددن  

فءت الكدزيج العملٌ اتًدايٌ جمل اتؤضطفن اتخكل ُ بدفعكمري وا ددف مدن هدرا الكددزيج هدى       

جمل وةطددفب اتمددفزع للملددفزان اتلبًددُ وتعسيكدد  للمىاوددف اتلبًددُ الددل ضددىف يكعفمددل معلددف      

اتطددك ول يفوهددرا الكدددزيج نيددج    يددكي باسي ددُ يفلمًددُ ووف ددًف قهددداف م ببددُ وحتددن وغددساف  

 .موفغس من مكخؿؿ  جمل العمل اتمكمفيفٌ 

ومددن هددرا اتبالدد  فددإ  ةلًددفن ومعفهددد ارتدمددُ اتمكمفيفًددُ تعكمددد جمل بددسامه اقةف  ًددُ       

فمدثء   لمًدُ اتعكمددَ.  الكدزيج اتًدايٌ لاءبلف ةأألد مكالودفن اذتؿدىت يفلدِ الددزمفن الع    

صتد وطي ارتدمُ اتمكمفيفًُ ظفمعدُ    ال دسّ يعكمدد جمل بسيفزتد   زبعدُ مطدكىيفن للكددزيج        

 ضفيفُ تدزيج. 134اتًدايٌ م طمُ ون  زبعُ فؿىت  زاضًُ  ٍ تدَ يففم  ومف زتمىيفُ 

فيفلًُ هل ستكىّ الكدزيج اتًدايٌ وآلًفن تب ًره تكىاف  مري ة فَْ وف :ولان الطؤات ياى 

شتسمدفن العمددل اتمكمددفيفٌ لانمفبددُ يفلددِ هددرا الطدؤات هددٌ  وددسب للب ددٌ مبلددف ون اننيددفب   

والػددفهد يفلددِ ذلدد  ومطددكىّ العمددل اتمكمددفيفٌ جمل اتؤضطددفن اتمكمفيفًددُ بؿدد ُ يففمددُ وجمل    

 ادتمعًفن ارترييُ بؿ ُ ففؾُ وهرا يسمري ون اقضوفب الكفلًُ 

ًفن ومعفهد ارتدمُ اتمكمفيفًُ الدرين ي دري   ولُ اتكخؿؿ  جمل العمل اتمكمفيفٌ جمل ةل .4

 .يفلِ يففت لي تأهًل اتمفزض  اتلبً 

ولددُ اتؤضطددفن اتمكمفيفًددُ الددل يددكي تدددزيج الاددءب بلددف وقددعف ومافيًفتلددف الوػددسٍ    .2

ومىاز هدددف اتف يدددُ ممدددف يدددؤ ّ ون يفدددد  وددددزتلف يفلدددِ ال ًدددف  فطدددٔىلًُ تددددزيج وتأهًدددل  

 .اتمفزض  للعمل اتمكمفيفٌ 

سامه تأهًل وتدزيج اتمفزض  وافك فزهف ون مىاةوُ الكاىز العلمٌ جمل ممفزضُ قعف ب .5

العمدل اتمكمددفيفٌ ألًددث صتدد هددره الددربامه ت ك ددس ون تددزيج اتمفزضدد  يفلددِ اقضددفلًج    

العءمًددُ اذتديثدددُ جمل ممفزضددُ العمدددل اتمكمدددفيفٌ مثددل العدددءج اتكمسةددص ألدددىت اذتدددل     

 .لعءج الؤًٌ وغريهف يفوالعءج الىمدايٌ الطلىةٌ اتخكؿس وا

قعف اتيفرتاف اعكمعدٌ بأهمًدُ العمدل اتمكمدفيفٌ جمل اعكمدري وودزتد  يفلدِ الكؿددٍ          .1

وهدرا يدؤ ّ ون ألفلدُ مدن انألودفب لددّ        للمػاءن الل يىامللف اقفسا  واعكمعدفن. 
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 .اتمفزض  للعمل اتمكمفيفٌ 

لدين ممدف يعادٌ تؿدىزا لددّ      يفد  ومى  تىؾًف لع واز اتلبًُ الل ي ى  بلف اتمدفزع ات  .3

العفمُ    العفمل اتمكمفيفٌ  ان للري اتكخؿـ ال ًف  ب  ومن هبف صتدد الادثري مدن    

البفع ي ى  بفلعمل اتمكمفيفٌ باسي ُ يفػىآًُ غري م ببُ ةمف    هرا اقمدس يدؤ ٍ ون   

 .تدافل اق واز ب  ملبُ العمل اتمكمفيفٌ وغريهف من اتلن انيطفيًُ 
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 التوصيات واملكرتحات:

و  العمل اتمكمفيفٌ هى يفمل ملين مؤضطٌ نيج    يستاص يفلِ العلي واتلفزَ وبفلكفلٌ  .4

 فإ  اتمفزع اتلين نيج    يكمكري بلمف لًكمان من العمل با فَْ وففيفلًُ.

و  اتعفهد والالًفن اتكخؿؿُ جمل مًدا  العمل اتمكمفيفٌ ي دري يفلدِ يففت لدف مطدٔىلًُ      .2

يفدددا  اتمفزضدد  اتلبددً  وتدددزيولي يفلددِ  ضددفلًج وملددفزان العمددل اتمكمددفيفٌ وف ددف تددف    و

 يكالو  ضىت العمل وفاط الكبمًُ اتمكمفيفًُ.

قسوزَ ومى  وىاي  وتػسيعفن ت دبن ممفزضدُ العمدل اتمكمدفيفٌ عًدث    مدن  فزضد          .5

    ددسٍ نيددج    ياددى  لديدد  العلددي الاددفجمل وارتددربان الءشمددُ اتؤهلددُ لددرل  مثددل        

افكوفزان يفلمًُ م ببُ متبح يفلِ   سهف غلف ان ممفزضُ معكمدَ ةمف هى اتعمدىت بد  جمل   

 تلن اقفسّ ةملبُ الاج والكمسيو

نيج    يسضد  م لدى  العمدل الكادىيفٌ لددّ اقفدسا  مدن فدءت وضدفٓل انيفدء  اتخكل دُ             .1

تبمدٌ ألدظ اتىاطبدُ    ات سوَْ واتسًُٓ واتطدمىيفُيف ق  العمدل الكادىيفٌ هدى الىضدًلُ الدل       

 الؿفذتُ لدّ  فسا  اعكمري.
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 ملخص البحح

تتحدث اه٘زقٞ عّ ًقدًات أضاضٚٞ يف ً٘ق٘ع اهتط٘ي ًٗ٘قف اإلضالَ ًِهٕ مهٍ تؿه٘ز ه٘اقه      

املػهلوٞ يف املٌولههٞ اهيس ٚههٞ اهطههي٘لٙٞ  ػههلى عهاَ ٗاملِةقههٞ اهػههسقٚٞ  ػههلى  ههاف  مههٍ   

 ق٘اعد أضاضٚٞ هوتياًى ً  املتط٘هني.

 

 املكدمة

 ٗ يد ..طالَ عوٟ زض٘ي اهلل اؿٌد هلل ٗاهؿالٝ ٗاه

ٙتِاًٟ االٓتٌاَ  اهبحه  اهيوٌهٛ يف اهيٌهى االاتٌهاعٛ  ػهلى عهاَ ٗاهيٌهى اـه ٜ  ػهلى          

 اف ضيٚا هتة٘ٙسٖ ٗزفيا ًطت٘اٖ املٔين ٗاإللازٜ مل٘اكبٞ اهتغ ات اهيت متهس  ٔها امتٌيهات    

امتٌ  اهطي٘لٜ هٚظ ُتٚجٞ اهتح٘الت اهيت عاغتٔا ٗتيٚػٔا امتٌيات يف عاملِا املياؾس   ٗ

مبيههصي عههّ اـكههٍ املتالههه  ًههّ ٓههرٖ اهتحهه٘الت اإلقوٌٚٚههٞ ٗاهياملٚههٞ  ٗغاؾههٞ  يههد ً ههآس    

اهي٘ملٞ اهيت عٌت ًِاهٛ اؿٚاٝ االقتؿالٙٞ ٗاالاتٌاعٚٞ ٗاهثقافٚٞ ٗأمست  دٗزٓا يف تسكٚبهٞ  

 .امتٌ   لاًوٕ ٗأغلاي اهرتا ط  ني األاٚاي   ٗأمناطٕ ًٗطت٘ٙاتٕ 

هههتغ ات ٗاهتحهه٘الت تطههتدعٛ ت٘اؾههى املساايههٞ اهيوٌٚههٞ هويٌههى االاتٌههاعٛ        إْ ٓههرٖ ا

ٗاهيٌههى اـهه ٜ  ػههلى عههاَ   ٗاهتيههسب عوههٟ ا٘اُبههٕ املدتوظههٞ هطههد ًهها قههد ٙ ٔههس ًههّ  وههٞ     

ٗؼطني ًا ٙتبد٠ فٕٚ ًّ قيف أٗ قؿ٘ز   ٗتػجٚ  اؾ٘اُب املػسقٞ فٚهٕ ٗإ ساشٓها تقهدٙسا    

 .ؼقٚ  اهسفاٝ االاتٌاعٛ هوٌ٘اطِني ٗغلس هلى ًػسٗع ااتٌاعٛ ًثٌس ٙيٌى عوٟ 

ًّٗ ِٓا تهتتٛ أٌٓٚهٞ ًثهى ٓهرا املوتقهٟ هوجٔهات اـ ٙهٞ يف املِةقهٞ اهػهسقٚٞ يف عاًهٞ           

اهثاه  ٙيد لاح األٗي ٗاهثاُٛ ٗهلل اؿٌد ٗاملِهٞ هٚه  اًتهاش ٓهرا املوتقهٟ  اهطهب  هغه ٖ عوهٟ         

٘قه٘عات اههيت تٔهٍ امتٌه      ًطت٠٘ املٌولٞ اهيس ٚٞ اهطهي٘لٙٞ ًهّ هٚه  اإلعهدال ٗا تٚهاز امل     

اـهه ٜ ٗاؾٔههات اـ ٙههٞ يف املٌولههٞ  ػههلى عههاَ ٗهههٚظ املِةقههٞ اهػههسقٚٞ فحطههب ٗٓههرٖ     

اه٘زقٞ اهيت  ني أٙدِٙا تتِاٗي ً٘ق٘ع هٕ ؾوٞ كب ٝ  اهيٌى يف اؾٌيٚات اـ ٙهٞ  هى ٓه٘ ًهّ     

يهاًوني  ؾٌٍٚ عٌؤا اهًٚ٘ٛ أال ٗٓ٘ ًلافحٞ اهتط٘ي عرب قاٗز عهدٝ ًِٔها تةه٘ٙس قهدزات اه    

 يف اؾٌيٚات اـ ٙٞ هوتياًى ً  ٓرٖ املِٔٞ اه٘قيٚٞ ً  ممازضتٔا هويٌى عوٟ اؿد ًِٔا ٗإذ..
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   ٗقد تِاٗهت فٚٔا تيسٙف اهتط٘ي  ٗأغلاهٕ  تازٙخ ٓرٖ اه هآسٝ   ًقدًات أضاضٚٞ :أٗاًل

لهٞ  ٗآمازٓا عوٟ اهظسل ٗامتٌ   ٗهلهٍ اإلضهالَ فٚٔها ٗأ ه ًا تهازٙخ ٓهرٖ اه هآسٝ يف املٌو       

 اهيس ٚٞ اهطي٘لٙٞ.

ٞ   :ماُٚاًًُ     اعتبهاز أْ   اـؿا٢ـ االاتٌاعٚٞ هوٌتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقهٞ اهػهسقٚ

اهتيههسب عوههٟ  ؿهها٢ـ ٓههوال١ املتطهه٘هني ٙطههٔى ًههّ عٌوٚههٞ اهتياًههى ًئههٍ ٗقههد   اضههتيساض   

أعٌهههازٍٓ   ٗاِطهههٍٔ   ٗاِطهههٚتٍٔ   ًٗطهههت٘آٍ اهؿهههحٛ ٗاهتيوٌٚهههٛ ٗاألضهههسٜ ٗاملٔهههين      

 .هصٗااٛ  ٗاألضاهٚب اهيت لفيتٍٔ إىل اهتط٘ي ٗا

  ٗفٕٚ ت٘قٚح هألضظ اهيت ِٙبغٛ أْ تِةو  ًِٔا ًياًوهٞ  كٚظٚٞ اهتياًى ً  املتط٘هني  ماهثًا:

 املتط٘هني  ٗاـة٘ات األضاضٚٞ هبد١ اهتياًى ًئٍ  ًّٗ مٍ ؼدٙد اإلاسا١ املِاضب.

سٙض إىل مجيٚٞ اهرب  املِةقٞ اهػسقٚٞ ٗيف اـتاَ ال د ًّ إضدا١ اهػلس اؾصٙى ٗاهدعا١ اهي

ٗمجٚ  املطه٣٘هني فٚٔها ٗعوهٟ زأضهٍٔ ؾهاهب اهطهٌ٘ املولهٛ األًه  قٌهد  هّ فٔهد  هّ عبهد              

اهيصٙههص آي ضههي٘ل أًهه  املِةقههٞ اهػههسقٚٞ ٗز٢ههٚظ فوههظ إلازٝ اؾٌيٚههٞ عوههٟ تػههجٚيٕ اهبحهه    

ٓهرٖ املوتقٚهات    اهيوٌٛ ٗهسؾٕ عوٟ تة٘ٙس اهيٌى اـ ٜ يف املِةقهٞ ٗزفه  ًطهت٘اٖ ًهّ  هالي     

عبههد اهلل هطههني اهقاقههٛ  /اهيوٌٚههٞ   كٌهها أ ههـ  اهػههلس أًههني عههاَ اؾٌيٚههٞ اهههدكت٘ز  

 اهد  /ٗاهقا٢ٌني عوٟ اهوقا١ اهطِٜ٘ هوجٔات اـ ٙٞ ظٌٚ  ؾإُ ٗيف ًقدًتٍٔ األخ اهظاقى 

 .اؾ٘ٓس 

 ٗاهلل امل٘ف 
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 مكدمات أساسية أواًل:

ألضاضٚٞ قبى اهػسٗع يف امل٘ق٘ع ٗضٚلْ٘ املسٗز عوٚٔها  وطّ اهتيسب عوٟ  يض املقدًات ا

 ػهلى ضههسٙ  ٗمهه  ًتيٌهه  علههٍ قهسٗب اه٘زقههٞ ٗإعههدالٓا ٗطبٚيههٞ اهلتا ههٞ يف املوتقٚههات   

 اهيوٌٚٞ ًّٗ ذهم اهتيسب عوٛ:

 

  

ضهتي ٗأضهتيةٟ      :ت٘قح ًيااٍ اهوغٞ اهيس ٚٞ أْ كوٌٞ اهتط٘ي ًػتقٞ ًّ ًؿهدز ضه٘ي أٜ   

ًا ٙطتي ٗٙةوب   أٜ ضواي اهِاع أً٘اهلٍ   ِٗٙ س عوٌا١ االاتٌاع إىل اهتط٘ي  تُٕ  ٗاهطواي

االضهتجدا١ ًهّ اهغه  أٗ ًهد      :طوب اهؿدقٞ ًّ األفهسال يف اهةهسا اهياًهٞ  كٌها ٙيهسب  تُهٕ       

 .األكف هةوب اإلهطاْ ًّ اهغ  

اْ ذهههم ٗٙيههد اهتطهه٘ي اِحههٞ ٙياقههب عوٚٔهها اهِ ههاَ يف ًي ههٍ لٗي اهيهها   ٗغاؾههٞ إذا كهه       

   أٗ اؽرٓا هسفٞ ٙلتطب ًِٔا.يفاملتط٘ي ؾحٚح اهبدْ ًيا

  تههسل يف كتههب اهظقههٕ اإلضههالًٛ فوههٍ ٙلههّ ٓههرا املؿههةوح    –اهتطهه٘ي  –ٗٓههرٖ اهلوٌههٞ 

طوهب ؾهدقات    ًتيازب عوٕٚ  ٍِٚٔ ٗإْ كاُهت تهسل يف اهيهسب اإلضهالًٛ  اضهٍ اهطهواي ٗٓه٘:       

 .عاهِاع ٗفٕٚ اهطا٢ى ٗٓ٘ اهرٜ ٙةوب هِظطٕ ؾدقات اهِا

اهطهها٢ى ٗاهػههحاذ    :كٌهها إْ ِٓههان أعهها١ عدٙههدٝ ملههّ ٙقههَ٘  ةوههب اهؿههدقات ًههّ اهِههاع        

 .ٗامللدٜ   ٗاهطاضاُٛ

 

  

تتيههدل أغههلاي اهتطهه٘ي ٗٙؿههِظٔا  يكههٍٔ إىل عههدل ًههّ األغههلاي ٗاألمنهها  ٗٓههٛ ُتٚجههٞ          

 :الضتقسا١ اؿاالت املقب٘ض عوٚٔا اسا١ قٚأًا  اهتط٘ي ًّٗ ٓرٖ األغلاي 

ٗٓ٘ اهتطه٘ي اه٘اقهح اهؿهسٙح امليوهّ ٗفٚهٕ تهد املتطه٘ي ٙهدٖ ًطهتجدٙا           هتط٘ي اه آس:ا (6

 اهِاع أًاَ اؾٌٚ  يف اهةسٙقات ٗفاً  اهِاع.

ٗٓ٘ اهتط٘ي املطترت ٗزا١ أغٚا١ أ س٠ ًثهى  ٚه  اهطهو  اهتافٔهٞ أٗ     ) :املقِ (اهتط٘ي املبةّ  (6
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  دًات أ س٠ ًثى ًطح شااج اهطٚازٝ أٗ أٙٞ  دًات أ س٠.

ٗٓهرا اهِه٘ع ًهّ اهتطه٘ي تهازع فقهط يف امل٘اضهٍ ٗاملِاضهبات اـاؾهٞ           تط٘ي امل٘عٛ:اه (6

 ٗاهياًٞ ًثى األعٚال أٗ اؿج أٗ زًكاْ أٗ امل٘اضٍ اهطٚاهٚٞ.

كٌا يف هاالت اهةهسل ًهّ األضهسٝ أٗ     اهتط٘ي اهيازض: ٗٓ٘ تط٘ي ٗقيت ه سب طازئ   (4

 عا س اهطبٚى. –فقداْ اهِق٘ل يف اهطظس 

ٗٙتٌثهى ٓهرا يف إابهاز األطظهاي أٗ اهِطها١ عوهٟ اهتطه٘ي ًهّ قبهى ٗههٛ            ٜ:اهتطه٘ي اإلابهاز   (9

 األًس ألٜ ضبب ًّ األضباب.

ٗٓرا اهِ٘ع ًّ اهتط٘ي ٙطٌٟ أهٚاًُا اهتطه٘ي االههرتايف هٚه  ٙؿهبح      اال تٚازٜ: ياهتط٘ (0

 اهتط٘ي ٓدفٕ اهلطف ٗاهتلثس.

قوٚها أٗ ألٜ ضهبب   ٗٓه٘ تطه٘ي اهيهااص أٗ املهسٙض عقوٚهًا أٗ املتدوهف ع       تطه٘ي مه  اهقهالز:    (7

 ٙلْ٘ ًاُيًا هوٌتط٘ي ًّ اهتلطب املػسٗع.

 

 : 

قد ٙ ّ قاُتْ قآسٝ اهتط٘ي هدٙثٞ اهِػتٝ أٗ أُٔا ٗهٚدٝ ٗقتِا املياؾس أٗ أُٔا ُتٚجٞ هوتةه٘ز  

اهؿههِاعٛ ٗاالقتؿههالٜ اؿههالث يف اهيهها  يف اهطههِ٘ات املتههت سٝ ٗهلههّ اهؿههحٚح أْ قههآسٝ   

ٞ ادًا ٗكتب األلب ٗاهتازٙخ االاتٌهاعٛ هافوهٞ  هركس املتطه٘هني أٗ اهػهحاذّٙ      اهتط٘ي قدت

أٗ كٌهها ٙطههٌْ٘ أهٚاُهها امللههدّٙ أٗ اهطاضههاُٚني    ههى ِٓههان ًههّ لزع ألب ٓههرٖ اهظ٣ههٞ يف       

 امتٌ  ملا هلٍ ًّ أمس ٗتتمس  امتٌ  احملٚط  ٍٔ أٗ اهرٜ عاغ٘ فٕٚ

سْ اهثهاُٛ اهلجهسٜ يف كتا هٕ اههبدال١     ٗهيى أ سش ًّ كتب عٍِٔ اؾاهظ اههرٜ عهاؽ يف اهقه   

ٗأ اْ هٚؤٍ اهيت ٙتبيُ٘ٔا الضتدزاز عةف اهياًٞ هٚتؿدق٘ا عوٍٚٔ ٗزمٍ عدَ ههااتٍٔ املاضهٞ   

ّ )كٌا أهف كتاب  يِ٘اْ ثسٖ تصاٙدًا ٗتلثساًًُ ًّ املاي هوٌاي  ى كاْ يف أك ( هٚى امللهدٙ

  ٗقهد ذكهس هلهٍ أكثهس ًهّ      إال إُٔ ًظقه٘ل ٗ  ٙيثهس عوٚهٕ زمهٍ ذكهس اهيوٌها١ هلهرا اهلتهاب         

 .مالث ٗعػسّٙ هٚوٞ ٙطتددًُ٘ٔا هةوب اهؿدقٞ ًّ اهِاع 

ٗٓههرا ٙههدي لالهههٞ ٗاقههحٞ عوههٟ قههدَ اه ههآسٝ ٗأُٔهها هٚطههت  اؿدٙثههٞ أٗ املستبةههٞ  اهتحكههس أٗ  

اهتقهدَ اهؿهِاعٛ أٗ االقتؿهالٜ إال أُهٕ تلهّ اهقه٘ي أُٔها تصاٙهدت يف اريُٗهٞ األ ه ٝ ٗ هدأت            
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ٗأهٚهاْ عوهٟ ٣ٚٓهٞ عؿها ات هتِ هٍٚ ٓهرٖ اؿسفهٞ ٗقهد ٙتجهاٗش عٌوهٔا           تت ر غهلاًل تِ ٌٚٚهًا   

اهِةاا احملوٛ هٌٚتد إىل اهِةاا اهدٗهٛ عرب غسكات ًتدؿؿٞ يف اضتجالب  يض األطظاي 

 .املياقني أٗ ذٜٗ اهتػ٘ٓات الضتدزاز عةف اهياًٞ

  

واي اهِاع أغهٚا٢ٍٔ   ٗوهرز   تقت اإلضالَ اهتط٘ي ٗوض أفسالٖ عوٟ عدَ االضتجدا١ أٗ ض

ًها ٙهصاي اهساهى ٙطهتي اهِهاع هتهٟ ٙهتتٛ ٙهَ٘ اهقٚاًهٞ           ))املطهوٌني ًهّ ذههم  ق٘ههٕ       اهسض٘ي

فاهتطه٘ي كٌها ٓه٘ قهآس ٙؿهٚب اإلُطهاْ يف        (زٗاٖ اهبدهازٜ   (( ٗهٚظ يف ٗإٔ ًصعهٕ ؿهٍ   

ٕ   :أ ـ ً ٔس هلساًتهٕ ٗإُطهاُٚتٕ ٗٓه٘ ٗأهٕ قهاي غهساح اؿهدٙ  يف ذههم           ٗههٚظ يف ٗأه

ًصعٕ ؿٍ وتٌى أْ ٙلْ٘ املسال إُٔ ٙتتٛ ضاقةًا ال قدز هٕ ٗال ااٖ أٗ ٙيهرب يف ٗأهٕ هتهٟ    

 ٙطقط ؿٌٕ ملػاكوٕ اهيق٘ ٞ يف ً٘قه  اؾِاٙهٞ ًهّ األعكها١ هلُ٘هٕ أذي ٗأهٕ  اهطهواي        

 ).  .666ٓه   ؾه6467عبٚد  (

ِهاع أًهه٘اهلٍ  ًهّ ضههاي اه )) :كٌها ٗزل يف اهتحهرٙس ًههّ اهتطه٘ي ق٘ههٕ عوٚههٕ اهؿهالٝ ٗاهطهالَ       

  ٗاهقههد ز هٟ اهسضهه٘ي   زٗاٖ ًطههوٍ  (( تلثهساًًُ   فمنمنها ٙطههتي مجهسًا فوٚطهتقى أٗهٚطههتلثس     

  أؾههحا ٕ عوههٟ كسآههٞ اهطههواي هٚلُ٘هه٘ا أعههصٝ فقههد طوههب ًههٍِٔ املباٙيههٞ عوههٟ أْ ال ٙطههاه٘ا

 - اهرّٙ  اٙي٘ا اهسض٘ي  –فوقد زأٙت  يض أٗه٣م اهِظس  :اهِاع غ٣ًٚا ٗٙق٘ي زاٜٗ اؿدٙ  

 .أهدٍٓ فٌا ٙطتي أهدا ِٙاٗهٕ إٙاٖض٘   ٙطقط

 ٍ يف 666ٗيف ٓرا اإلطاز أؾدزت ٣ٚٓٞ كباز اهيوٌا١ يف املٌولٞ اهيس ٚٞ اهطي٘لٙٞ قسازٓا زقه

 ٗاهرٜ ٙتكٌّ اريتٛ: ٓه64/6/6466

إْ املطاهٞ ؼى إال ملهّ ؼققهت فٚهٕ ؾهظٞ ًهّ اهؿهظات اههثالث املهرك٘زٝ يف اؿهدٙ           

ؼٌوهت ااههٞ    :عهّ قبٚؿهٞ  هّ كهازا اهلالههٛ قهاي        اهرٜ أ سإ اإلًهاَ ًطهوٍ يف ؾهحٚحٞ   

 :مٍ قاي  :قاي  .أقٍ هتٟ تتتِٚا اهؿدقٞ فِتًس هم  ٔا  " :فتتٚت زض٘ي اهلل أضتهٕ فٚٔا فقاي 

زاى ؼٌى ااهٞ فحوت هٕ املطتهٞ هتٟ ٙؿهٚبٔا   :ٙا قبٚؿٞ إْ املطتهٞ ال ؼى إال ألهد مالمٞ 

   ..اهٕ فحوت هٕ املطتهٞ هتٟ ٙؿٚبٔا مٍ تطم ٗزاى أؾا تٕ اا٢حٞ ااتاهت ً ..مٍ تطم 

ٗزاى أؾا تٕ فاقٞ هتٟ ٙقَ٘ مالمٞ ًّ ذٜٗ اؿجٟ ًّ قًٕ٘ فٚق٘هْ٘ هقد أؾهاب فالُها فاقهٞ    

..أًا ًّ ضتي اهِاع تلثهسًا أٗ اؽهر ًهّ اهتطه٘ي ًِٔهٞ ٗهسفهٞ       ہفحوت هٕ املطتهٞ هتٟ ٙؿٛ
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 ه٘ش ٗقد تكهافست األهالٙه    ٗٓ٘ قالز عوٟ اهلطب  اهةسا املػسٗعٞ فمنْ ذهم ال وى ٗال

اهؿحٚحٞ عوهٟ ذَ فاعوهٕ ٗ ٚهاْ عق٘ تهٕ يف اههدُٚا مبحه   سكتهٕ ٗيف اري هسٝ مبها ِٙت هسٖ ًهّ            

قهاي زضه٘ي اهلل    :عراب اهِاز فقد ز٠ٗ ًطوٍ يف ؾحٚحٞ عّ أ ٛ ٓسٙهسٝ زقهٛ اهلل عِهٕ قهاي     

 : "  ضتي اهِاع تلثسًا فمنمنا ٙطتي مجسًا فوٚطتقى أٗ هٚطتلثس ًّ" . 

 

: 

تلّ هؿهس اهيدٙهد ًهّ اريمهاز املرتتبهٞ عوهٟ تظػهٛ قهآسٝ اهتطه٘ي يف امتٌه  ٗ يهض ٓهرٖ             

اريماز اقتؿالٙٞ  ٗ يكٔا اري س أًِٚٞ  كٌا أْ هلا  يد ااتٌاعٛ ٗااُب غسعٛ ٗهكهازٜ   

 :ٗٓرٖ  يض اريماز اضسلٓا  ػلى كتؿس  فٌّ ذهم

 تٌ   طبب اهرتاب عدل ًّ أفسالٖ هلرٖ اه هآسٝ اههيت تهدع٘ إىل    اضتٌساز اهبةاهٞ يف ام

ًا يف تظػٛ اهبةاهٞ يف امتٌ  ًهّ أمهس  ةه  عوهٟ املهد٠       ظٛاهلطى ٗاهتبةى   ٗال ى

اهبيٚهد ٗاملهد٠ اهقسٙههب عوهٟ اهظههسل ذاتهٕ ٗعوهٟ امتٌهه   لاًوهٕ ٗتيةههى إُتااٚهٞ امتٌهه         

 .الٝ اؾستٞ ٗقيظٕ اقتؿالٙا ًقا ى امتٌيات األ س٠   ٗشٙ

         قيف امتٌ  ًقا ى امتٌيات األ س٠   ٗضهق٘  ٓٚبهٞ األًهٞ ًهّ أعهني األعهدا١ كٌها

ذهم أْ اهتط٘ي ً ٔس مه  هكهازٜ ٙلطهف عهّ  وهى يف األًهٞ        ( ٓه6467عبٚد  )ٙس٠ 

إًا فقس أٗض١٘ ت٘شٙ  أٗ عدَ اهيِاٙٞ  املوضطات اهياًٞ ذات اهِظ  اهيهاَ   ٗٓهرا ًها ايهى     

وٌجتٌيات املطوٌٞ عوٟ أُٔا ًّ لٗي اهيا  املتدوف أٗ اهيها  اهثاهه     يض اهِاع ِٙ س ه

. 

              تظػٛ اؾستهٞ  ٗذههم أْ املتطه٘ي وؿهى عوهٟ املهاي  غه  ٗاهٕ هه  ٗ هدْٗ ًػهقٞ ٗقهد

 ٙلْ٘ ف٘ا هااتٕ ٗٓرا ًدعاٝ هؿسب ٓرٖ املباهغ يف اهػٔ٘ات ًٗقدًاتٔا ُٗتا٢جٔا.

     هظقههسا١ ٗاملطههاكني ٗاألٙتهههاَ   عههدَ ٗؾهه٘ي اهصكههه٘ات ٗاهؿههدقات إىل ًطههتحقٚٔا ًهههّ ا

ٗاألزاًههى   ذهههم أ  املتطهه٘ي ٙت ههر ههه  املطههتح  لْٗ ٗاههٕ ههه  ممهها تِهه  ٗؾهه٘هلا إىل      

 .ًطتحقٚٔا ٗٓ٘ اهظق  اهرٜ ال ٙطتي اهِاع إؿافًا 
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: 

ملٌولههٞ كٌهها ذكههس يف قههآسٝ اهتطهه٘ي ًههّ إُٔهها١ تيههد قههآسٝ قدتههٞ فلههرهم اؿههاي يف ا     

اهيس ٚهٞ اهطهي٘لٙٞ ف ههآسٝ اهتطه٘ي قدتهٞ ٗازتبةههت مبِةقهٞ ًلهٞ امللسًههٞ ٗاملدِٙهٞ املِهه٘زٝ        

فظٛ اهيدٙد ًّ كتب اهسهاهٞ اهرّٙ شازٗا ًِةقهٞ اؿهسًني إغهازٝ هلهرٖ اه هآسٝ ًٗهّ ٓهوال١        

قبهى قسا هٞ ًا٢هٞ عهاَ ٗٗؾهف       (ٓهه  1327)قٌد هبٚب اهبتُِ٘ٛ اهرٜ شاز ًلٞ امللسًٞ عاَ 

 ٓ سٝ ٗٓههٛ كثههسٝ املتطهه٘هني عِههد أ هه٘اب اؿههسَ ٗطاهههب اههه٘اهٛ آُههران  منقاًههٞ لاز       ٓههرٖ اه هها

 . (67  ؾه  ٓه6466اهلال ٛ    )اهكٚافٞ هلٍ ٙتْٗٗ إهٚٔا ٗه٘ يف ًدٝ ً٘ضٍ اؿج 

عِدًا أضهظ ًهدٙس األًهّ     ٓه6694هرهم ال ٙطتغسب أْ لد ٓرا املقرتح قد  تِظٚرٖ يف عاَ 

لازًا إلٙه٘ا١ اهيجهصٝ ًهّ اؿجهاج      –زاهٕ اهلل   –ؿهوح  اهيهاَ يف ًلهٞ امللسًهٞ ًٔهدٜ  هم امل     

ه٘قههاٙتٍٔ ًههّ اهتطهه٘ي   ٗقههد ُظههر ًػههسٗعٕ ٓههرا يف  ٚههت اضههتتاسٖ هلههرا اهغههسض يف ًلههٞ          

عااص ٗعااصٝ   مهٍ تقوهـ اهيهدل يف     (666)امللسًٞ  ٗكاْ عدل ضلأُا يف عأًا األٗي 

 –زاهٕ اهلل   –عبهد اهيصٙهص   مٍ ؾدزت ً٘افقٞ املوم  .عااص ٗعااصٝ ( 666)اهياَ اهتاهٛ إىل 

ٗيف عهاَ   ٓهه. 6606عوٟ  ِها١ لاز  اؾهٞ  ٔهٍ يف ًلهٞ امللسًهٞ عوهٟ ُظقتهٕ اـاؾهٞ يف عهاَ          

 ...ٗتةهه٘ز األًههس  يههد ذهههم هٚهه  أُػهه٣ت ًلاتههب  اؾههٞ مللافحههٞ اهتطهه٘ي يف         ٓههه6697

ٗٙبوهغ عهدلٓا اريْ امِها عػهس     ٓهه(  6656)املٌولٞ اهيس ٚهٞ اهطهي٘لٙٞ ٗافتهتح أٗي ًلتهب عهاَ      

ٗؽهتـ ٓهرٖ امللاتهب مبلافحهٞ اهتطه٘ي ًهّ  هالي         .بها ًِتػهسٝ يف ًِهاط  املٌولهٞ     ًلت

اهقبض عوٟ املتط٘هني ٗإهاهٞ املتط٘ي م  اهطي٘لٜ إىل إلازٝ اؾ٘اشات اهرتهٚوٞ   كٌا تقَ٘ 

ٓرٖ امللاتب  دزاضهٞ هاههٞ املتطه٘ي اهطهي٘لٜ لزاضهٞ ااتٌاعٚهٞ ٗاؽهاذ اإلاهسا١ االاتٌهاعٛ          

إىل ًلتب اهيٌى هوبح  ههٕ عهّ عٌهى إْ كهاْ قهالزًا   أٗ ؼ٘ٙوهٕ إىل        ؼ٘ٙوٕ :املِاضب ًثى 

ْ ًلتههب اهكههٌاْ االاتٌههاعٛ هؿههسب ًطههاعدٝ ًاهٚههٞ هههٕ أٗ إىل إهههد٠ اؾٌيٚههات اـ ٙههٞ إ  

 كاْ عااص عّ اهيٌى أٗ إىل اهد اهدٗز االاتٌاعٚٞ إْ كاْ ؾغ ًا أٗ ًدف٘عًا ًّ أضستٕ.
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  يف املنطكة الشرقيةاخلصائص االجتماعية للمتسولني :ثانيًا

هيههى ممهها وطههّ اهتيههسب عوٚههٕ قبههى اؿههدٙ  عههّ كٚظٚههٞ اهتياًههى ًهه  املطههت٘هني ًههّ قبههى           

اؾٌيٚههات اـ ٙههٞ اهتيههسب عوههٟ  ؿا٢ؿههٍٔ    ههى ٓههٛ املِةوهه  األضاضههٛ ألٜ  ةهه٘ٝ عٌوٚههٞ   

هوتياًهى ًه  املتطه٘هني فمنُهٕ ال تلهّ تؿه٘ز كٚظٚههٞ اهيٌهى ًه  ٓهرٖ اهظ٣هٞ قبهى اهتيهسب عوههٟ             

االاتٌاعٚههٞ ٗاألضههسٙٞ ٗاهتيوٌٚٚههٞ ٗاهؿههحٚٞ هههٌٚلّ  يههد ذهههم زضههٍ اـةهه٘ات       ؿا٢ؿههٍٔ 

اهتِظٚرٙٞ ملتا تلّ تقدتهٕ هلهرٖ اهظ٣هٞ ٗيف اهظقهسٝ ضهٚتٍ ٗؾهف ههاي املتطه٘هني ٗاهتطه٘ي يف          

املٌولههٞ اهيس ٚههٞ اهطههي٘لٙٞ إقههافٞ إىل ٗقههئٍ يف املِةقههٞ اهػههسقٚٞ علههٍ ٓههرا املوتقههٟ يف    

فٞ إىل ٗقئٍ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ علهٍ ٓهرا املوتقهٟ  هاف     املٌولٞ اهيس ٚٞ اهطي٘لٙٞ إقا

ِةقٞ اهػسقٚٞ  ٗٓرٖ اهبٚاُات ًطتقاٝ ًّ آ هس تقسٙهس إ ؿها٢ٛ ؾهالز      اؾٔات اـ ٙٞ يف امل

ُطتيسض  ٗٓٛ ٗشازٝ اهيٌى ٗاهػوْٗ االاتٌاعٚٞ فظٛ اؾدٗي اريتٛعّ اؾٔٞ املطوٗهٞ عٍِٔ 

  ٗق  املتط٘هني ًّ هٚ  اؾِطٚٞ :

 (1)قٍ .ادٗي ز

عدل املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املٌولٞ اهيس ٚٞ اهطي٘لٙٞ عطب املِاط   الي عاَ 

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 % عدل املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ املِةقٞ

 %20.1 4094 اهسٙاض

 %53.7 10944 ًلٞ امللسًٞ

 %7.3 1487 املدِٙٞ املِ٘زٝ

 %3.1 626 اهقؿٍٚ

 %2.7 554 اهػسقٚٞ

 %2.2 2489 عط 

 %0.9 168 تب٘ن

 %100 20362 امٌ٘ع

 

أْ املِةقٞ اهػسقٚٞ ال متثهى قهآسٝ اهتطه٘ي فٚٔها ًػهلوٞ      ( 6)ٗمما ٙالهظ ًّ اؾدٗي زقٍ 
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كب ٝ قٚاضا عوٟ  قٚٞ ًِاط  املٌولهٞ اهيس ٚهٞ اهطهي٘لٙٞ  فيهدل املتطه٘هني املقبه٘ض عوهٍٚٔ        

٘ ( 99) وغ  َ(6666ٓه )6466ٓه/6466 الي اهياَ  ي ًٗتطه٘هٞ فقهط ٗ ِطهبٞ تؿهى إىل     ًتطه

فقط ٗتتتٛ املِةقٞ اهػسقٚٞ يف املستبٞ اهطالضٞ  ني ًِاط  املٌولٞ اهطب  اهيت ٙ٘اهد   (2.7)

  ٔا ًلاتب ًلافحٞ اهتط٘ي.

ٗقد ٙسل ِٓا تطاؤي ًػسٗع ٗٓ٘ أْ ٓرا اهسقٍ ال تثى كى املتط٘هني اهرّٙ تازضْ٘ اهتط٘ي 

ًلافحههٞ اهتطهه٘ي اهقههبض عوٚههٕ أٗي ًهها تطههتة     املِةقههٞ فٚ٘اههد ًههٍِٔ ًههّ عجههصت فههسا     يف

اه٘ؾ٘ي إهٕٚ   ٗٓرا اهق٘ي ًقب٘ي ادًا ٗهلّ ههني اؿهدٙ  عهّ اـؿها٢ـ فهِحّ ُتحهدث       

 .عّ اهِطب ٗٓٛ متثى اهِطبٞ ًّ اهيدل املقب٘ض عوٍٚٔ ٗٓٛ مبثا ٞ اهيِٚٞ ألٜ لزاضٞ عوٌٚٞ 

اهي هٍٚ املرتتهب عوهٟ     ٗهلّ زمٍ انظاض ٓرٖ اهِطبٞ فال د ًّ اهتياًى ًئا ظدٙٞ هودةهس 

اُتػاز ٓرٖ اه آسٝ هٚظ عوٟ اهظسل املتط٘ي فحطب   ى عوهٟ مجٚه  أفهسال أضهستٕ ٗامتٌه       

  ػلى عاَ.

 (2)ادٗي زقٍ 

 عدل املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب اؾِطٚٞ

 َ(6666ٓه )6466ٓه/6466 الي عاَ 

 اؾِطٚٞ

 املدِٙٞ
 % امٌ٘ع م  ضي٘لٜ ضي٘لٜ

 %60.5  335   %100   100  %30 235    %70 اهدًاَ

 %39.5  219   %100  41   %18.7  178   %81.3 اإلهطا١

 %100  554   %100  141  %25.4  413   %74.6 امٌ٘ع
 

 (%74.6)أْ املتط٘ي اهطي٘لٜ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ تثهى  ( 6)ٗمما ٙالهظ ًّ اؾدٗي زقٍ 

اهطههي٘لٜ قسا ههٞ ز هه  املتطهه٘هني يف املِةقههٞ ُٗطههبتٍٔ ٗؾههوت إىل      يف هههني تثههى املتطهه٘ي مهه   

فقههط   ٗٓههرا هيههى اؾٌيٚههات اـ ٙههٞ يف املِةقههٞ ت٘اههٕ أ٘لٓهها مهه٘ أمِهها١       (25.4%)

املتطهه٘ي اهطههي٘لٜ  اعتبههاز ُطههبتٍٔ اهلههب ٝ  ههني املتطهه٘هني املقبهه٘ض عوههٍٚٔ يف ًههدْ املِةقههٞ  

 اهػسقٚٞ.
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 (3)ادٗي زقٍ 

 عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب اؾِظ عدل املتط٘هني املقب٘ض

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 اؾِطٚٞ

 املدِٙٞ
 % امٌ٘ع أُثٟ ذكس

 %60.5  335  %100 %66.9    224 %33.1  111 اهدًاَ

 %39.5  219  %100 %54.8     120  99  %45.2 اإلهطا١

  210 %37.9 امٌ٘ع

   

344    62.1% 100%  554  100% 

 

ٙتكح أْ ُطبٞ اهِطها١ املتطه٘الت يف املِةقهٞ أكثهس ًهّ اهساهاي فِطهبٞ         (3)ٗي زقًٍّٗ اؾد

ًّ اهسااي ًٗيسفهٞ ٓهرٖ اهِطهبٞ تيهني أٜ مجيٚهٞ       (%37.9)ًقا ى  (%62.21)اهِطا١  وغت 

 .هني اهتياًى ً  ف٣ٞ املتط٘هني فت٘إ  سافٔا اهتتٓٚوٚٞ إىل ف٣ٞ اهِطا١ أكثس ًّ ف٣ٞ اهسااي

 

 (4)ادٗي زقٍ 

 ملتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب اهيٌسعدل ا

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 اهيٌس

 املدِٙٞ
 % امٌ٘ع 60أكثس ًّ  60-18ًّ  18أقى ًّ 

 %60.5   335 %100  312 %9.3 189 %56.4 115  %34.3 اهدًاَ

 %39.5 219 %100  35  %16 147 %67.1   37  %16.6 اإلهطا١

 %100 554 %100  66 %11.9  336 %60.7 152  %27.4 امٌ٘ع

أْ اهغاهبٚهٞ اهي ٌهٛ ًهّ املتطه٘هني      (4)أًا ًّ هٚ  األعٌاي فلٌا ٙ ٔهس ًهّ اؾهدٗي زقهٍ     

ٛ ٗال ى (%60.7)ٗ ِطهبٞ تؿهى إىل    (ضهِٞ  60-18)ٙقيْ٘ يف املسهوٞ اهيٌسٙهٞ  هني   أْ ٓهرٖ   ظه

ٍ  هساًج ًطهاعدٝ املتطه٘هني    اهظ٣ٞ اهقالزٝ عوٟ اهيٌى ًّٗ مٍ ٙو ر  يني االعتباز هٚه  تؿهٌٚ  
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 ٓرٖ اهِطبٞ ًّ األعٌاي هوٌتط٘هني.

 

 (5)ادٗي زقٍ 

 عدل املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب اؿاهٞ اهتيوٌٚٚٞ

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 اهتيوٍٚ

 املدِٙٞ    

أًٛ أٗ ٙقسأ 

 ٗٙلتب

ا تدا٢ٛ 

 ًٗت٘ضط
 % امٌ٘ع ماُٜ٘ ٗأ س٠

 %60.5     335 %100     10 %3  154 %46     171 %51 اهدًاَ

 %39.5     219 %100      20 %9.1  48 %21.9      151 %69 اإلهطا١

  202 %36.5    322 %58.1 امٌ٘ع

  

5.4% 30      100% 554     100% 

    ٞ أُٔهٍ مه  ًهتيوٌني فِجهد ًهّ  ٚهٍِٔ        ٙغوب عوٟ املتط٘هني املقبه٘ض عوهٍٚٔ يف املِةقهٞ اهػهسقٚ

(أًٚههْ٘ أٗ ٙيسفههْ٘ اهقههسا١ٝ ٗاهلتا ههٞ فقههط   أًهها ًههّ وٌههى اهػههٔالٝ اهثاُ٘ٙههٞ أٗ ًهها   96956)

(فقط  954ٙيالهلا ًّ اهثاُ٘ٙات اهؿِاعٚٞ اٗ اهصزاعٚٞ أٗ اهتجازٙٞ فال تؿى ُطبتٍٔ إال إىل )

 ٗالغم أْ ًيسفٞ املطت٠٘ اهتيوٌٚٛ ٙطاع عوٟ تؿهٌٍٚ اههرباًج اهتآٚوٚهٞ أٗ  هساًج املطهاعدٝ      

 ٘هني.هوٌتط

 (6ادٗي زقٍ )

 اؿاهٞ اهؿحٚٞ عدل املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 اؿاهٞ

 املدِٙٞ    
 ضوٍٚ

ًسٙض أٗ ؾاهب 

 عآٞ
 % امٌ٘ع

 %60.5 %100   335 %17.9   60 %82.1    275 اهدًاَ

 %39.5 %100   219 %24.7   54 %75.3   165 اإلهطا١

 %100 %100   554 %20.6   114 %79.4  440 امٌ٘ع

هني لد أْ ًّ ٙياُٛ ًّ ًسض أٗ عآٞ ٙطتح  ًيٕ املطاعدٝ ًّ  ني ٓوال١ املتط٘هني ًا  يف

ٗٓوال١ قد ال ػدٜ ًئٍ اهرباًج اهتتٓٚوٚهٞ ٗههااتٍٔ اهلهرب٠ إىل ًطهاعدٝ     %( 6650)ُطبتٕ 
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 هقٚقٚٞ.

 

 (7)ادٗي زقٍ 

 ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب اؿاهٞ املِٔٚٞعدل املتط٘هني املقب٘

 (2111َٓه )1221ٓه/1221

  اؿاهٞ

 املدِٙٞ   
 % امٌ٘ع عاطى هدٕٙ عٌى طاهب

 %60.5 %100   335 %80.9   271 %8.1    27 %11   37 اهدًاَ

 %39.5 %100   219 %66.2   145 %13.7    30 %40.1    44 اإلهطا١

 %100 %100    554 %75.1   416 %10.3    57 %14.6    81 امٌ٘ع

 

أْ ماهبٚٞ املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف ًدْ املِةقٞ اهػسقٛ أٍُٔ (7)ت ٔس ُتا٢ج اؾدٗي زقٍ 

ًهٍِٔ ال ٙيٌهى ٗعاطهى عهّ اهيٌهى زمهٍ إْ أعٌهازٍٓ يف         %(7956)عاطوْ٘ عّ اهيٌى فِجهد أْ  

تط٘هني املقب٘ض عوهٍٚٔ يف املِةقهٞ   ًّ امل%(6656)ضّ اهيٌى ٗهاهتٍٔ اهؿحٚٞ اٚدٝ  ِٗٓان 

يف عهدال  %(6450)اهػسقٚٞ   كٌا ٙ٘اد  ني املتطه٘هني املقبه٘ض عوهٍٚٔ يف املِةقهٞ اهػهسقٚٞ      

 طالب املدازع.

ٗٓههرٖ اهِطههبٞ زمههٍ انظاقههٔا تبقههٟ ًصعجههٞ علههٍ أْ ٓههرٖ اهِطههبٞ ًههّ املتطهه٘هني املقبهه٘ض  

ٌازضٞ ًِٔهٞ اهتطه٘ي  ٗال ٙطهتبيد    عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ ضتِػغى ٗال غم عّ لزاضتٔا مب

ًؿا ٞ ذههم هكهغ٘  ًهّ األضهسٝ ٗإابهاز اهةظهى هلهٛ تهازع اهتطه٘ي ٗضٚطهتقس اهةظهى يف            

اهِٔاٙٞ عوٟ املِٔٞ ٗاهدٝ فمنًا اهدزاضٞ أٗ اهتط٘ي ٗممها ال غهم فٚهٕ أْ اهتطه٘ي علهٍ إلزازٖ      

 .هألً٘اي اهلثسٝ لْٗ تيب ٙركس ضٚلْ٘ ٓ٘ املوجت هوةظى أٗ ألضستٕ
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 (8دٗي زقٍ )ا

 ادٗي املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب عدل ًسات اهقبض

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 اهيدل

 املدِٙٞ    

قبض عوٕٚ هوٌسٝ 

 األٗىل

قبض عوٕٚ 

 أكثس ًّ ًسٝ
 % امٌ٘ع

 %60.5 %100   335 %13.4   45 %8606   290 اهدًاَ

 %39.5 %100    219 %31.5   69 %68.5   150 اإلهطا١

 %100 %100   554 %20.6   114 %79.4   440 امٌ٘ع

 

  ٍ عههدل ًههسات اهقههبض عوههٟ املتطهه٘هني يف املِةقههٞ اهػههسقٚٞ فاهغاهبٚههٞ       (6)ٙ٘قههح اؾههدٗي زقهه

اهي ٌههٟ ًههّ املتطهه٘هني املقبهه٘ض عوههٍٚٔ يف املِةقههٞ اهػههسقٚٞ كههاْ ٓههرا اهقههبض ٓهه٘ األٗي يف  

ضههب   %(6650)  يف هههني ِٓههان %(7554)طههبتٍٔ ضههجى هٚههاٝ اهتطهه٘ي هههدٍٙٔ ٗٓههوال١  وغههت ُ

اهقبض عوٍٚٔ أكثس ًّ ًسٝ  ٗعوهٟ اههسمٍ ًهّ أْ ٓهرا ًوغهس ًهصعج إذا ٙيهين ٓهرا أْ ضه٘ا          

ًهّ املتطه٘هني املقبه٘ض     %(7554)اهتط٘ي تطتقبى هاالت ادٙدٝ كى َٙ٘  دهٚى اهقهبض عوهٟ   

ِٔهٞ اهد٣ُٚهٞ  ٗٓهرا أٙكها     عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ ألٗي ًسٝ فٍٔ   ٙتٌسض٘ا  يهد يف ٓهرٖ امل  

 مما ٙطٔى عٌوٚٞ اهتياًى ًئٍ ٗاُتػاهلٍ ًّ  ٣ٚٞ اهتط٘ي ُٗقؤٍ ًّ اهيةاهٞ إىل اريْ...

  (9) ادٗي زقٍ

 عدل املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب اؿاهٞ اهصٗااٚٞ

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 اؿاهٞ

 املدِٙٞ    
 % ٘عامٌ هدٕٙ عا٢وٞ أعصب أطظاي

 %60.5 %100   335 %40    134 %49.9   167 %10.1   34 اهدًاَ

 %39.5 %100   219 %45.2   99 %32.9   72 %21.9   48 اإلهطا١

 %100 %100    554 %42.1   233 %43.1   239 %14.8   82 امٌ٘ع
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وٍٚٔ يف املِةقٞ ٙتكح أْ ًّ هدٕٙ عا٢وٞ ًّ املتط٘هني املقب٘ض ع (5)ًّٗ  ٚاُات اؾدٗي زقٍ 

يف ههني ٙ٘اهد ًهّ اهيهصاب اههرٜ      %(4656)اهػسقٚٞ ٙقًْ٘٘  اهؿسب عوٍٚٔ تؿى ُطهبتٍٔ إىل  

  %(.6456) أًا األطظاي فتبوغ ُطبتٍٔ %(4656)   ٙتحٌى ًط٣٘هٚٞ كب ٝ يف اهغاهب ًا ُطبتٕ

 

 

  (11) ادٗي زقٍ

 عدل املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ عطب لٗاف  اهتط٘ي

 (2111َٓه )1221ٓه/1221

 اهداف 

 املدِٙٞ   
 اؿااٞ

اًتٔاْ 

 اهتط٘ي

فسض 

 األضسٝ
 % امٌ٘ع أ س٠  ةاهٞ

 %60.5 %100   335 %11.5    39 %8.1   27 %9.6    32 %8.4    28 %62.4   209 اهدًاَ

 %39.5 %100   219 %38.8    85 % : %10.5   23 %31.5   69 %19.2  42 األهطا١

 %100 %100    554 %22.4   124 %4.9    27 %9.9   55 %17.5   97 %45.3  251 امٌ٘ع

 

ضبب اهتطه٘ي امليوهّ ًهّ قبهى املتطه٘هني املقبه٘ض عوهٍٚٔ يف املِةقهٞ          (66)ٙ٘قح اؾدٗي زقٍ 

%( 6759)هههني ٙ٘اههد  يف اههٞ ٓههٛ اهههداف  هوتطهه٘ي اٙههدعْ٘ أْ اؿ %(4956)اهػههسقٚٞ  فٚ٘اههد

اًتِٔ٘ا اهتط٘ي  يد أْ ٗادٗا فٕٚ عٌوٚٞ ًسوٞ ٗؼؿى عوهٟ ًبهاهغ لْٗ أهد ٙهركس  ٗهيهى      

ًّ األطظاي أاهربتٍٔ أضهسٍٓ عوهٟ اهتطه٘ي ٗيف     %( 555)اهِطبٞ املقوقٞ ِٓا ٓ٘ ٗا٘ل ًا ُطبتٕ 

أْ فٚٔها تكهٚٚ  هألًاُهٞ اههيت      اهلهث   كٌها   ػه١ٛ اهذهم ًّ االضتغالي ٗقتى هربا١ٝ اهةظ٘هٞ 

 اؤا اهلل عص ٗاى هألضس ػاٖ ٓوال١ األطظاي اهؿغاز ًّ أ ِا٢ٍٔ.

ٗيف  تاَ ٓرا اه٘ؾف املقتكب هودؿا٢ـ االاتٌاعٚٞ هوٌتطه٘هني املقبه٘ض عوهٍٚٔ    

يف املِةقههٞ اهػههسقٚٞ تلههّ تودههٚـ ٓههرٖ اـؿهها٢ـ يف اؾههدٗي اريتههٛ هلههى ًههّ ًدِٙههٞ         

طها١ هٚه  يف ذههم تطهٔٚال هوجٌيٚهات اـ ٙهٞ يف توهم املهدِٙتني         اهدًاَ  ٗكرهم ملدِٙٞ اإله

 .هني اهتياًى ً  ف٣ٞ املتط٘هني هويٌى عوٟ اُتػاهلا ًّ ٓرٖ املِٔٞ اهد٣ُٚٞ 
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  (11) ادٗي زقٍ

  ؿا٢ـ املتط٘هني املقب٘ض عوٍٚٔ يف املِةقٞ اهػسقٚٞ

 (6666َٓه )6466ٓه/6466

 ًدِٙٞ اإلهطا١ ًدِٙٞ اهدًاَ َ

 ًّ املتط٘هني ًّ اهطي٘لٙني81.3%  ملتط٘هني ًّ اهطي٘لٙنيًّ ا%70  6

 ًّ املتط٘هني إُاث ٗاهبقٚٞ ذك٘ز54.8% ًّ املتط٘هني إُاث ٗاهبقٚٞ ذك٘ز%66.9  6

 ًّ املتط٘هني ٍٓ يف ضّ اهيٌى67.1% ًّ املتط٘هني ٍٓ يف ضّ اهيٌى56.4 %  6

 ًّ املتط٘هني أ69ًْ٘ٚ % ًّ املتط٘هني أًْٚ٘ %51 4

 عآات ًٍِٔ ال ٙياُْ٘ ًّ أًساض أ75.3ٗ % ًٍِٔ ال ٙياُْ٘ ًّ أًساض أٗ عآات%82.1  9

 عاطوْ٘ عّ اهيٌى66.2 % عاطوْ٘ عّ اهيٌى%80.9 0

 ٙظٚض عوٍٚٔ هوٌسٝ األٗىل68.5 % ٙظٚض عوٍٚٔ هوٌسٝ األٗىل86.6 % 7

 ْ٘  سعاٙتٍٔهدٍٙٔ أضس ٙي٘هٍُ٘ٔ ٗٙق45.2ً٘ % هدٍٙٔ أضس ٙي٘هٍُ٘ٔ ٗٙقًْ٘٘  سعاٙت4ٍٔ % 6

 لاف  اهتط٘ي هدٍٙٔ اؿاا19.2ٞ % لاف  اهتط٘ي هدٍٙٔ اؿاا62.4ٞ % 5

 أؾبح اهتط٘ي هدٍٙٔ هسفٞ اًتِٔ٘ٓا31.5% أؾبح اهتط٘ي هدٍٙٔ هسفٞ اًتِٔ٘ٓا 8.4 % 66
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 كيفية التعامل مع املتسولني :ثالجًا 

قٞ اهػسقٚٞ تلِِا أْ مدل اهتياًى ٗ يد أْ تيسفِا عوٟ أ سش اـؿا٢ـ هوٌتط٘هني يف املِة

األًثههى ًئههٍ   ٗهلههّ ال ههد ًههّ اإلغههازٝ إىل  ةهه٘ات أضاضههٚٞ ٙوههصَ اهقٚههاَ  ٔهها قبههى تقههدٍٙ       

اـدًههٞ هلههرا املتطهه٘ي   ٗ داٙههٞ هههب أْ ُكهه  قاعههدٝ عاًههٞ ٗٓههدب أضاضههٛ هلههى اهيٌوٚههات  

 :املطتقبوٚٞ هوتياًى ً  املتط٘ي ٗتلّ ؾٚامتٕ عوٟ اهِح٘ اريتٛ 

 تط٘ي عّ ذي املطتهٞ ٗضد هااتٕ االقتؿالٙٞ ٗاهِظطٚٞ ٗاالاتٌاعٚٞإمِا١ امل

  

ٗهتحقٚ  ٓرا اهلدب ٗقبى ذهم كوٕ ال د ًّ اهتيهسب عوهٟ املستلهصات األضاضهٚٞ اههيت ههب       

الث ًستلصات أضاضهٚٞ  م يفأْ تِةو  ًِٕ مجٚ  اهتياًالت ً  املتط٘هني   ٗتلّ هؿسٓا 

ِٙبغٛ أْ تلْ٘ هاقسٝ يف أذٓاْ األ ٘ٝ اهياًوني يف اؾٌيٚهات اـ ٙهٞ هتهٟ ٙتوهبظ عٌوهٍٔ      

 : اهؿبغٞ اهػسعٚٞ ٗٙلتب هٕ اهقب٘ي  منذْ اهلل ٗٓرٖ املستلصات ٓٛ 

 اإلُطاْ كو٘ا ًلسَ   ًٗلاُتٕ قرتًٞ يف اإلضالَ: (6

إذ قهاي ز هم هوٌال٢لهٞ     "قٕ  قاي تياىل هقد أضجد اهلل عص ٗاى ًال٢لتٕ هإلُطاْ هٚ   و

فطهجد   *فهمنذا ضه٘ٙتٕ ُٗظدهت فٚهٕ ًهّ زٗههٛ فقيه٘ا ههٕ ضهاادّٙ           *إُٛ  اه   ػسًا ًّ طني 

-76آٙهٞ   :ف ) "إال إ وهٚظ اضهتلرب ٗكهاْ ًهّ اهلهافسّٙ       *املال٢لهٞ كوهٍٔ أمجيهْ٘    

 زإ اهلل –  ٗٓرا اهطج٘ل ضج٘ل إكساَ ٗإع اَ ٗاهرتاَ كٌا ذكس ذهم ا ّ كث  )47

ٗاِظ اإلُطاْ ًلسَ   ٗهٕ ًِصهٞ  اؾٞ  هني كو٘قهات اهلل عهص ٗاهى   قهاي       .تظط ٖ  يف –

اههرب ٗاهبحهس ٗزشقِهآٍ ًهّ اهةٚبهات ٗفكهوِآٍ        يفٗهقد كسًِا  ين آلَ ٗاوِآٍ  " :تياىل 

اإلُطاْ مبٚصٝ ايوتٕ ًهّ أغهسب املدو٘قهات     –عص ٗاى  –عوٟ كث  ممّ خ...كٌا  ـ اهلل 

ٗإىل ااُب ذهم فاإلُطاْ تتاش مبا  ٕ ًّ تسكٚب اطٌاُٛ  اف ٙطٔى هٕ  . .  ٟٗٓ اهيقى 

اهقٚههاَ مبدتوههف األعٌههاي اهههيت تازضههٔا كاالعتههداي ٗاالضههت٘ا١ ذهههم أْ اهلل  وهه  كههى غهه١ٛ   

 .ًِلبًا عوٟ ٗإٔ ٗ و  اإلُطاْ ًطتً٘ٙا 

ٍ اهلل اههرٜ ايهى هلهٍ األزض قهسازًا ٗاهطهٌا١  ِها١ ٗؾه٘زكٍ فتهطهّ ؾه٘زك          "قاي تياىل 
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 (..64مافس ْ آٙٞ:) "ٗزشقلٍ ًّ اهةٚبات ذهلٍ اهلل ز لٍ فتبازن اهلل زب اهياملني 

ًّٗ ِٓا   فاإلُطاْ ًلسَ هٕ ًِصهتٕ احملرتًٞ   ٗهٕ كساًتٕ املؿُ٘ٞ امليتربٝ ٗاملتطه٘ي زمهٍ   

تلههسٍٙ  يفازتلاضههٕ يف ٓههرٖ املِٔههٞ اهد٣ُٚههٞ إال أْ هههٕ ههه  ٓههرا اهتلههسٍٙ    ههى ممهها ٙصٙههد       

اهِظطٛ ٗاهسٗهٛ ٗاالاتٌاعٛ اهرٜ ٙيٚػٕ مما ٙ٘اب ًطاعدتٕ الُتػاهٕ ًّ  املتط٘ي اهكيف

 .ٓرٖ املٌازضٞ اـاط٣ٞ 

 

6  

اهظهتح اريٙهٞ    ")قٌد زض٘ي اهلل ٗاهرّٙ ًيهٕ أغهدا١ عوهٟ اهلظهاز زاها١  ٚهٍِٔ.       " قاي تياىل:

هرّٙ آًِ٘ا ٗت٘اؾ٘ا  اهؿرب ٗت٘اؾ٘ا  املساٞ  مٍ كاْ ًّ ا "قاي تياىل ٗاؾظًا املوًِني  (65

املهوًِني  هتٍُٔ كاؾطهد اه٘اههد ٗذههم فٌٚها زٗاٖ        ٗٙؿهف اهسضه٘ي   ) 667اهبوهد ْ آٙهٞ:  ) "

فهاي   " أْ زضه٘ي اهلل   –زقهٛ اهلل عٌِٔها    –أْ اهِيٌهاْ  هّ  ػه      –زاهٕ اهلل   –اهبدازٜ 

إذا اغهتلٟ ًِهٕ عكه٘ تهداعٟ     تساأٍ ٗت٘الٍٓ ٗتياطظٍٔ كٌثى اؾطد  يفتس٠ املوًِني (

ٜ   هٕ ضا٢س اطدٖ  اهطهٔس ٗاؿٌهٟ(   زقهٛ اهلل  -عهّ أُهظ  -زاهٞ اهلل -كٌها زٗاٖ اهبدهاز

قاي: ) ال ٙوًّ أهدكٍ هتٟ وب أل ٕٚ ًا وب هِظطٕ ( كرهم ذكهس   أْ اهِيب -عِٕ

ٕ  -اسٙس  هّ عبهداهلل   ) ال ٙهسهٍ اهلل ًهّ ال ٙهسهٍ     قهاي: قهاي زضه٘ي اهلل     -زقهٛ اهلل عِه

اههرٜ ال ٙهسهٍ اهبػهس عًٌ٘هًا ًهّ اـاضهسّٙ        ي ٍ قٌٚٞ اهرتاهٍ عد زضه٘ي اهلل اهِاع ( ٗه

    فظٛ اؿدٙ  )  اب عبد ٗ طس   هيى اهلل تياىل  قوبٕ زاٞ هوبػس (.

فاهػسٙيٞ يف ُ ستٔا هوٌجتٌ  توكد إُٔ كٚاْ إُطاُٛ ًت٘اؾهى فاألضهسٝ فٚهٕ تهستبط  هامل٘لٝ      

ٙتياْٗ أفسالٖ عوهٟ اـه  ٗاأل هر  ٚهد اهكهيٚف اهيهااص       اه٘اؾوٞ   ٗامتٌ  يف اهقسٙٞ ٗاهبودٝ 

..       ٍ ٗذههم كوهٕ يف    ..ٗاألًٞ ٙتكافس آهالٓا عوٟ اـه  فٌٚها  ٚهٍِٔ ٗعوهٟ اهتيهاْٗ فٌٚها ٙهِظئ

 قاُْ٘ اإلضالَ ٙقتكٛ أْ تد اإلُطاْ اهيْ٘ هلى ًّ وتاج إىل اهيْ٘.

فياهٚهات اهتياًهى ًه      ًّٗ ٓرا األضاع اهرٜ وه  عوهٟ اهرتاههٍ ٗاهساهٞ  ِٙبغهٛ أْ تِةوه       

 املتط٘هني ًّ قبى اهياًوني يف اؾٌيٚات اـ ٙٞ.
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قاي:ض اإلضالَ ٗهسف عوٟ ايى امتٌ  املطوٍ ًتآشزًا ًتياًُٗا ٙػد  يكٕ  يكهًا ٗذههم ًهّ    

ب إ ٘أٍُ املطهوٌني     الي اؿ  املت٘اؾى ألفسالٖ عوٟ  دًٞ  يكٍٔ  يكًا   ٗتظسٙج كس

ٗإل ههاي اهطههسٗز عوههٟ أُظطههٍٔ   ٗكههف قههٚيتٍٔ   ٗزتههب عوههٟ ذهههم األاههس اؾصٙههى   ٗعههدٖ   

 :ض٣ى أْ زض٘ي اهلل  –زقٛ اهلل عِٕ  –ًّ أفكى األعٌاي   فيّ أ ٛ ٓسٙسٝ زض٘ي اهلل 

أفكى اهيٌى أْ تد ى عوٟ أ ٚم املوًّ ضهسٗزًا أٗ تقكهٛ عِهٕ لِٙهًا      " أٜ اهيٌى أفكى ؟قاي:

كٌا ايى عْ٘ اهساى أل ٕٚ املطوٍ ؾدقٕ ٙتؿدا  ٔا عّ ُظطهٕ ب كهى    ."أٗ تةيٌٕ  بصًا 

هههاي املههوًّ ًههّ أ ٚههٕ  ٗقههد ٗؾههف زضهه٘ي اهلل ..ٙههَ٘  فظههٛ ؾههحٚح ًطههوٍ عههّ ا ههّ عبههاع. 

امتٌ  املطوٍ  ا وغ عبازٝ ٗألا ٗؾف   ٗذهم فٌٚا زٗاٖ اإلًاَ ًطوٍ عّ اهؿحا ٛ  يفاملوًّ 

املوًّ ًسآٝ أ ٕٚ   ٗاملوًّ أ ه٘   "إُٔ قاي  عّ اهِيب  -ٛ اهلل عِٕ  زق –اؾوٚى أ ٘ ٓسٙسٝ 

  ٗأ هسج ًطهوٍ ٙساهٕ اهلل أْ زضه٘ي اهلل      "املوًّ ٙلف عوٕٚ قٚيتٕ   ٗ ع٘طٕ ًّ ٗزا٢هٕ  

  ال ٙوًّ أهدكٍ هتٟ وب أل ٕٚ ًا وب هِظطٕ ":قاي" . 

ا ٗٙلُ٘ه٘ا يف  دًهٞ  يكهٍٔ    ألفسال امتٌ  املطوٍ  تْ ٙتياُ٘ٗٗٙت٘اؾى اؿ  ًّ اهسض٘ي 

 يكا   ٗاهتطاعد هقكا١ ه٘ا٢ج  يكٍٔ  يكا   فيِد اإلًهاَ ًطهوٍ أْ اها س زقهٛ اهلل عِهٕ      

  ٗٙها ههٕ ًهّ     (هااتهٕ   يفهااهٞ أ ٚهٕ كهاْ اهلل     يفًهّ كهاْ    .. ) قهاي زضه٘ي اهلل    :قهاي  

ملطوٍ عْ٘ هإلُطاْ عِدًا ٙلْ٘ اهلل يف هااتٕ   ٗهلّ ذهم ال ٙطتحق  إال هٌِٚا ٙلْ٘ ا

 .هااٞ أ ٕٚ احملتاج ألٜ ُ٘ع ًّ أُ٘اع اؿااٞ  يف

ضٍٔ ٗكػف كس ٍٔ   5أًتٕ إىل ُظ  اهِاع ٗإل اي اهطسٗز عوٟ أُف ٗهقد ٗإ اهسض٘ي 

ٗعههد ًههّ ٙظيههى ذهههم  تُههٕ أهههب اهِههاع إىل اهلل   فقههد ز٠ٗ اهةرباُههٛ أْ ا ههّ عٌههس زقههٛ اهلل   

اهلل تيههاىل أُظئههٍ هوِههاع   ٗأهههب  أهههب اهِههاع إىل  " :قههاي  عٌِٔهها أ ههرب أْ زضهه٘ي اهلل 

  ٗال " ..ضهسٗز ٙد وهٕ عوهٟ ًطهوٍ   أٗ ٙلػهف عِهٕ كس هٕ         –عص ٗاهى   –األعٌاي إىل اهلل 

غم أْ ًّ أغد اهلسب عوٟ اإلُطاْ ٓ٘ اهري اهرٜ قد ٙيٚػٕ املتط٘ي اسا١ إزاقٞ ًا١ ٗإٔ 

ُظطهٕ ٗأضهستٕ   ٗترهلل هوِاع  طهواهلٍ ٓهرا ٙيةٚهٕ ٗاري هس تِيهٕ ًٗها ٙطهتتبيٕ ًهّ قهسز عوهٟ           

ٗفتٌيٕ   فٌّ ِٓها لهد ذههم اؿه  املت٘اؾهى ٗاملت...ٗ يهد اهتيهسب عوهٟ ٓهرٖ اهطهظ اههيت            

ِٙبغٛ أْ تِةو  ًِٔا فياهٚهات اهيٌهى ًه  املتطه٘هني تلهّ ؼدٙهد اـةه٘ات األضاضهٚٞ اههيت          
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ِٙبغٛ أْ متازضٔا اؾٔٞ اـ ٙٞ اهيت ضهتت٘ىل زعاٙهٞ ٓهرا املتطه٘ي ٗاُتػهاهٕ ًهّ ٗقهيٕ اههرٜ         

 ػٕ عوٟ اهِح٘ اريتٛ:ٙيٚ

 

 إاسا١ لزاضٞ هاهٞ هوٌتط٘ي: –ب 

ٗٓ٘ ًا ٙطٌٟ أهٚاًُا  اهبح  االاتٌاعٛ ٗإْ كاْ االضٍ اهيوٌٛ هلرٖ اـة٘ٝ لزاضهٞ اؿاههٞ   

عوٌا االاتٌهاع أٗ   يفٗٙقؿد  ٕ امليوً٘ات اهيت ٙتٍ مجئا ٗزؾدٓا عّ املتط٘ي ٗٓ٘ ًا ٙيسب 

ْ مجه  امليوً٘هات ًهّ  هالي ًؿهالز ًتيهدلٝ ًثهى        ٗٙل٘ (اهيٌٚى  )اـدًٞ االاتٌاعٚٞ  اضٍ 

 .اؾٔات اهسعٚٞ ٗقا وٞ اهيٌٚى ُظطٕ ٗاهصٙازٝ املٚداُٚهٞ إىل ًلهاْ ضهلّ اهيٌٚهى أٗ عٌوهٕ      

ضهجى  هاف ٙطهٌٟ لفهرت أٗ      يفٗٙتٍ تطجٚى كى ٓرٖ امليوً٘ات اهتٟ ٙتٍ زؾدٓا عّ اهيٌٚى 

تطهاعد اهباهه  االاتٌهاعٛ    اضتٌازٝ لزاضٞ اؿاههٞ ٗؼته٠٘ االضهتٌازٝ عوهٟ عِاؾهس أضاضهٚٞ       

 عوٟ اضتلٌاي امليوً٘ات ٗت٘قٚح اهؿ٘زٝ اؿقٚقٚٞ عّ اهيٌٚى

ٗهب أْ تتلْ٘ اضتٌازٝ لزاضٞ اؿاهٞ ًّ عِاؾهس عهدٝ ٗهتهٟ تلهْ٘ االضهتٌازٝ ًتلاًوهٞ       

ٗتيةههٛ اهؿهه٘زٝ اؿقٚقٚههٞ عههّ اهيٌٚههى فال ههد ًههّ اغههتٌاهلا عوههٟ عههدل ًههّ امليوً٘ههات   ٗمههّ  

هلهها ًههد٠ ؼقٚهه  اضههتٌازات لزاضههٞ اؿاهههٞ اهههيت تههتٍ اريْ يف       ُههركسٓا ِٓهها هِتههبني ًههّ  ال   

اؾٌيٚههات اـ ٙههٞ األٓههداب املةو٘ ههٞ  فٌههّ اؾ٘اُههب املٌٔههٞ يف اضههتٌازٝ اهبحهه  اؾ٘اُههب       

 :اريتٚٞ

      اهطهّ   اؿاههٞ االاتٌاعٚهٞ   اهيٌهى   اهتيوهٍٚ   اؿاههٞ        :اهبٚاُهات األٗهٚهٞ هويٌٚهى ًثهى

ًٗلُ٘اتهٕ  ًه  زؾهد اهتةه٘ز اهتهازىٛ هلهى        اهؿحٚٞ   اؿٛ اهيِ٘اْ   ٗؾف املِهصي 

 .ٓرٖ املتغ ات 

 :ًٞٙولٚهٞ اهطهٚازٝ    –ًولٚٞ اهطلّ  –املؿازٙف  –ًثى اهد ى  اهبٚاُات االقتؿال– 

 .ل ى اهصٗاٞ أٗ األٗالل إْ ٗاد

     اهرتكٚهب األضهسٜ ٗعهدل أفهسال األضهسٝ ٗأعٌهازٍٓ   ًه  ذكهس          :اهبٚاُهات اهطهسٙٞ ًثهى

 .ٗاالقتؿالٙٞ ٗاهتيوٌٚٚٞ هلى فسل ًّ أفسال األضسٝ  اؿاهٞ االاتٌاعٚٞ ٗاهؿحٚٞ

   ٛاؿاهههٞ اهؿههحٚٞ هويٌٚههى ٗتػههٌى اؾاُههب اؾطههٌٛ  ٗكههرهم اؾاُههب اهِظطههٛ ٗاهيقوهه

هويٌٚى   ًٗد٠ قدزتٕ عوٟ اهيٌى   ٗٓى هدٕٙ إعاقٞ متِيٕ ًهّ اهيٌهى   ٗٓهى ٓهٛ لا٢ٌهٞ      
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 .أَ ًوقتٞ 

 أل ِا١ ًٗد٠ ٗا٘ل تسا ط ًالٜ ًٗيِهٜ٘  اهيالقات اهتبالهٚٞ  ني أفسال األضسٝ ٗاه٘اهدّٙ ٗا

ُٗظطٛ  ني أفسالٓا ٗطبٚيٞ ٓرٖ اهيالقٞ ٗٓى ٓٛ ًيقدٝ أَ  طٚةٞ ٗٓى ٓٛ ًطهتٌسٝ أٗ  

 ً٘عٚٞ  ٗت٘مٚ  ًطت٠٘ ٓرٖ اهيالقٞ ٗأمسٓا يف اهيٌٚى.

      اهب٣ٚٞ اـازاٚٞ ٗاهدا وٚٞ هويٌٚى   ٗٙقؿد  ٔا ُ٘عٚٞ اؿهٛ ًٗطهت٘اٖ   ٗلزاهٞ اهرتا هط

اخل.أًها اهب٣ٚهٞ اهدا وٚهٞ فٚقؿهد  ٔها ًِهصي اهيٌٚهى         ..دًات املت٘فسٝ فٚٔا  ني أفسالٖ ٗاـ

 اخل .ًّ هٚ  ُ٘عٚٞ املِصي ٗطبٚيٞ  ِا١ٖ ٗعدل اهغسب ٗهجٌٔا ٗطبٚيٞ اإلقا١ٝ ٗاهتٔ٘ٙٞ.

      ٛتازٙخ تة٘ٙس ًػلوٞ اهيٌٚى اهيت ٙيٚػٔا اريْ  ٗكٚف  دأ ٗ إىل أٙهّ اُتٔهت ؟ ًٗها ٓه

ْ اهيٌيالأا.أٗ ًّ أات   ٙٞ أ س٠ أٗ ًّ اؾٔهات   اؾٔ٘ل اهيت  رهت هيالأا ض٘ا١

 اؿلً٘ٚٞ.ٗؼدٙد تؿ٘ز اهيٌٚى عّ غلوتٕ ٗزإٔٙ يف كٚظٚٞ عالأا.

         ٟاهتػههدٚـ اهههدقٚ  هوٌػههلوٞ ًههّ  ههالي امليةٚههات اهطهها قٞ ًٗههّ  ههالي اهتيههسب عوهه

ٗٙقؿههد  اهتػههدٚـ اهههسأٜ املبههد٢ٛ اهههرٜ ٙتلههْ٘ هههد٠   امليوً٘ههات كاًوههٞ عههّ اهيٌٚههى.

ٗهظهههظ  .املػههلوٞ   يفاؾٌيٚههٞ اـ ٙههٞ عههّ اهي٘اًهههى املههومسٝ      يفالاتٌههاعٛ  اهباههه  ا 

اهتػدٚـ يف املٚداْ اهةيب   فاهةبٚب اهبػسٜ ٙتياًى ً  ُاهٚٞ ٗاههدٝ ًهّ اهػدؿهٚٞ    

ٓههٛ اهِاهٚههٞ اؾطههٌٚٞ هوٌههسٙض  ٌِٚهها األ ؿهها٢ٛ االاتٌههاعٛ ٙيههين  ههاهِ٘اهٛ املدتوظههٞ      

أَ االاتٌاعٚهههههٞ أَ االقتؿهههههالٙٞ  هوػدؿهههههٚٞ ضههههه٘ا١ اهيقوٚهههههٞ أَ اؾطهههههٌٚٞ أَ اهِظطهههههٚٞ 

 .فاهتػدٚـ االاتٌاعٛ عٌوٚٞ ًتػا لٞ ًٗيقدٝ ٗتومس ا٘اُبٔا عوٟ  يكٔا اهبيض 

   األٗي  تِهاٗي  :عالج املػلوٞ ٗعالٝ ًا ٙلْ٘ اهيالج عوٟ قطٌني يفٗأ  ًا زأٜ اهباه

اهيههالج اهيااههى اهههرٜ ال وتٌههى اهتههت     ٗاهثههاُٛ ٙلههْ٘ ط٘ٙههى األًههد ٙيهها  ًػههلوٞ    

 .يٌٚى ًّ ارٗزٓا اه

ٗتتيدل ًؿهالز لزاضهٞ اؿاههٞ   فِٔهان اهيٌٚهى    اعتبهازٖ ٙيهٚؼ املػهلوٞ ُظطهٔا ٗقهد           

ٙيسب أضبا ٔا   ٗهدٕٙ تؿ٘ز ُ سٜ هيالج ًػهلوتٕ ٗهلهّ  ػهس  أال ٙلهْ٘ كهتال عقوٚها       

 اعتبازٓها عاًهى   .ٗكهرهم األضهسٝ   .أٗ ًسٙكا ُظطهٚا عٚه  ال تلهّ االعتٌهال عوهٟ أق٘اههٕ       

 ؾهغسٖ ٗأمِها١ هٚاتهٕ يف اهغاههب     يفػلوٞ ضببًا ٗعالاًا ٗ اعتبازٓا قكّ اهيٌٚهى  ًومس يف امل

ًثى اؾ اْ ٗاألؾدقا١  ٗاألقازب   ٗإًاَ املطجد  ٗشًهال١   :إقافٞ إىل األغداف اري سْٗ
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ًثهى لفهرت اهيا٢وهٞ  أٗ هظٚ هٞ اهِظه٘ع أٗ اهتقهازٙس اهةبٚهٞ         :كٌا أْ اه٘مها٢  اهسعٚهٞ   .اهيٌى 

تًُيد ًؿهدزًا اٚهدًا هدزاضهٞ اؿاههٞ   ٗأ ه ًا اؾٔهات اهسعٚهٞ ًثهى :         زاضٚٞ  أٗ اهػٔالات اهد

اؾٔٞ اهيت ٙيٌهى فٚٔها املطهتظٚد إْ كهاْ ٙيٌهى  ًٗلاتهب اهكهٌاْ االاتٌهاعٛ   ًٗؿهوحٞ          

 اهتقاعد   ًٗوضطٞ اهتتًِٚات االاتٌاعٚٞ  ٗاهطجى اهتجازٜ   ٗاهطجْ٘ ....إخل.

ا اضتلٌاي لزاضهٞ اؿاههٞ ٗٙيةهٛ هوجٔهٞ     ِٗٓان عدل ًّ اريهٚات اهيت تلّ ًّ  الهل

 اهيت تقدَ اـدًٞ هويٌٚى اهؿ٘زٝ اهلاًوٞ ٗاهدقٚقٞ عِٕ ًّٗ ذهم:

  ٕاملقا وٞ اهػدؿٚٞ ً  اهيٌٚى ض٘ا١ متت ٓرٖ املقا وٞ يف ًقس اؾٌيٚٞ اـ ٙٞ أَ يف ًِصه

 أَ ًقس عٌوٕ.

 ٚاُات اهيت ٙتحؿهى عوٚٔها   اهصٙازٝ املٚداُٚٞ ملِصي اهيٌٚى ٗاؿٛ اهرٜ ٙيٚؼ فٕٚ ٗتقٚٚد اهب

 .اهباه   يد ٓرٖ اهصٙازٝ 

       ٛٔامللاتبههات اهسعٚههٞ ًهه  اؾٔههات اؿلً٘ٚههٞ ٗاألٓوٚههٞ  إقههافٞ إىل االتؿههاي اهػههظ

 ٗاهلاتظٛ ٗاهػدؿٛ ً  توم اؾٔات.

  شٙازات اؾٔات ٗاألٗضا  االاتٌاعٚٞ اهيت هويٌٚى ازتبا   ٔا. 

ٗ  ًيِٚههٞ ؼقهه  اهِجههاح ٗٙالهههظ أْ هلههى ٗاهههد ممهها ضههب  ذكههسٖ فتٚههات  اؾههٞ ٗغههس

ٗت٘فس اؿد اهلايف ًّ اهلٌاي فٚٔا  فاملقا وٞ هلا غسٗطٔا ٗأضطٔا  ٗاهصٙهازٝ املٚداُٚهٞ هلها    

ًقً٘اتٔا اهيت ؼق  هلا اهِجاح ٗٓلرا  قٚٞ اه٘ضا٢ى األ س٠.كٌا ٙالهظ أْ ا تالي ٗاهدٝ 

ٞ  ًٗهّ مهٍ ِٙتقهى    ًّ ٓرٖ املؿالز أٗ مٚاب أهدٖ اري س ٙومس ضوبًا عوٟ اكتٌاي لزاضهٞ اؿاهه  

اهتتم  اهطويب إىل ُ٘عٚٞ اهقساز اهرٜ ِٙبغٛ اؽاذٖ ً  اؿاهٞ ًّٗ ِٓها ههب أال ٙهرتن ًؿهدز     

 .ًّ ٓرٖ املؿالز إال هكسٗزٝ قؿ٠٘ متِ  ًّ االضتظالٝ ًِٕ  ػلى قٔسٜ ٗهٚظ ا تٚازٜ

ٞ ٗتِب  أٌٓٚٞ لزاضٞ  اؿاهٞ ًّ كُ٘ٔا تسضٍ اهؿ٘زٝ اؿقٚقٚٞ هويٌٚى  ٗطبٚيٞ املػهلو 

كها تيهد   .اهيت ٙياُٛ ًِٔا ٗكٚف ُػتت  ٗتة٘زٓا اهتازىٛ ٗتػدٚؿٔا  ٗكٚظٚٞ عالأا 

اضهههتٌازات لزاضهههٞ اؿاههههٞ ضهههجى ٗمههها٢قٛ هتةههه٘ز ًطهههت٠٘ اـدًهههٞ اهتهههٟ تقهههدًٔا املوضطهههٞ      

كٌا تطاعد لزاضهٞ اؿاههٞ عوهٟ تلهّ٘ٙ عالقهٞ ًِٔٚهٞ اٚهدٝ         .االاتٌاعٚٞ هوٌطتظٚدّٙ ًِٔا 

  ٞ اهِٔا٢ٚهٞ إىل ًؿهوحٞ    يفٗاهيٌٚهى ًهّ أهٞ أ هس٠ ممها ٙهول٠         ني اهباه  االاتٌاعٛ ًهّ أه

كٌهها تههول٠ لزاضههٞ اؿاهههٞ إىل تهه٘ف  اؾٔههد ٗاه٘قههت هههني ؼ٘ٙههى   .اهيٌٚههى ٗعههالج ًػههلوتٕ 
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 ٚهٞ اـ ٙهٞ ُظطهٔا أٗ ههني ؼ٘ٙهى     اؾٌي يفاهيٌٚى ًّ أ ؿها٢ٛ إىل أ ؿها٢ٛ ااتٌهاعٛ آ هس     

 اهيٌٚى إىل اؾٌيٚٞ اـ ٙٞ أ س٠.

ّ اهقه٘ي أْ اضهتٌازٝ لزاضهٞ اؿاههٞ اؾٚهدٝ تلهّ قٚاضهٔا ًهّ         ًّٗ كى ًا ضب  تله 

 ههالي  يههض احملههدلات األضاضههٚٞ ٗ يههض ٓههرٖ احملههدلات ىههتـ  اهباههه  االاتٌههاعٛ ُظطههٕ  

 ٗاهبيض اري س ًِٔا ىتـ  اؾٌيٚٞ اـ ٙٞ   ٗ يكا آ هس ٙتيوه   ٌِه٘ذج االضهتٌازٝ امليهدٝ      

 :هلرا اهغسض   ٗإ ساش ٓرٖ احملدلات 

  لزاضٞ اؿاهٞ ٗعدَ االكتظا١ مبؿدز ٗهٚد لْٗ  قٚٞ املؿالز  األ س٠ تيدل ًؿالز. 

     ٞاكتٌههاي االضههتٌازٝ ٗاهتحههدٙ  املطههتٌس هلهها مبهها ٙت٘اكههب ًهه  تةهه٘ز اهيٌههى يف اؾٌيٚهه

 .اـ ٙٞ 

  ٛاؾٌيٚٞ اـ ٙٞ ًّ  الي اهتتٓٚهى اهيوٌهٛ    يفاهتتٓٚى اهيوٌٛ اؾٚد هوباه  االاتٌاع

 . ٗاهدٗزات اهتدزٙبٚٞ املطتٌسٝ

    امهاي   يفت٘فس اـربٝ اهلافٚٞ هد٠ اهباه  االاتٌاعٛ ٗذهم ًّ  الي اهيٌهى املطهتٌس

 .ُظطٕ ٗاهتة٘ٙس اهراتٛ هوقدزات 

             ٗا٘ل عالقهٞ ًِٔٚهٞ اٚهدٝ  هني األ ؿها٢ٛ االاتٌهاعٛ ٗاهيٌٚهى ٗٓهرٖ تيتٌهد عوهٟ تتٓٚهى

 طتٌس.اهباه  االاتٌاعٛ ًٗقداز ًا تتولٕ ًّ  ربٝ عٌوٚٞ ٗعوٌٚٞ ٗممازضٞ ًِٔٚٞ ً

 

ٗعوٟ اههسمٍ ًهّ ًها ذكهس ًهّ أٌٓٚهٞ هدزاضهٞ اؿاههٞ ٗكُ٘ٔها ًِةوه  أضاضهٛ ٗز٢ٚطهٛ             

هلى  دًٞ ااتٌاعٚٞ أٗ ًالٙٞ أٗ ًيِ٘ٙٞ ٙتٍ تقدتٔا إىل املطتظٚدّٙ ًهّ  هدًات املوضطهات    

االاتٌاعٚٞ   إال إُٔ كث  ًا ٙلتِف عٌوٚٞ لزاضٞ اؿاهٞ اهيدٙهد ًهّ اهؿهي٘ ات ٗاملي٘قهات     

 .زاٚٞ اهتٟ ػيوٕ ىسج  ػلى م  لقٚ  أٗ م  ًيرب عّ اه٘اق   اهدا وٚٞ ٗاـا

ٗتتظاٗت ًؿالز ٓرٖ اهؿي٘ ات أٗ اهي٘ا٢  اهيت ت٘اإ اهبح  االاتٌاعٛ ًّٗ ذهم عدَ 

اؾٌيٚٞ اـ ٙٞ أٗ عدَ ت٘ف  اإلًلاُٚات اإللازٙٞ ٗاملاهٚهٞ اهالشًهٞ    يفت٣ٚٔٞ امللاْ املِاضب 

عٌوههٍٔ اهظههين ٗاإللازٜ   أٗ عههدَ ٗاهه٘ل تتٓٚههى عوٌههٛ   يفٍٔ أٗ عههدَ تههدزٙب اهبههاهثني ًٗتهها يت

كتا ههٞ  يفاٚههد هوبههاهثني   أٗ االقتؿههاز عوههٟ ًؿههدز ٗاهههد هدزاضههٞ اؿاهههٞ   أٗ عههدَ اهدقههٞ  

 .اهبٚاُات ٗاهتحسٜ عِٔا   أٗ عد قدزٝ األ ؿا٢ٛ عوٟ تلّ٘ٙ عالقٞ ًِٔٚٞ اٚدٝ ً  اهيٌٚى 
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عدَ تياْٗ اهيٌٚى ً  األ ؿا٢ٛ :ًثى  ٗأهٚاًُا أ س٠ تلْ٘ اهؿي٘ ات ًّ اهيٌٚى ُظطٕ

االاتٌاعٛ يف تقدٍٙ اهبٚاُات اهؿحٚحٞ   أٗ اهلرب عوٚهٕ أٗ تكهوٚوٕ مبيوً٘هات مه  لقٚقهٞ      

أٗ ًيوً٘هههات ًبهههاهغ فٚٔههها   إقهههافٞ إىل عهههدَ االهتهههصاَ  امل٘اعٚهههد اههههيت وهههدلٓا األ ؿههها٢ٛ     

 .االاتٌاعٛ أٗ تت سٖ عِٔا 

 ؼدٙد اإلاسا١ املِاضب هوٌتط٘ي: –ج 

يهد اهقٚهاَ  دزاضهٞ هاههٞ املتطه٘ي ٗاهتيهسب عوهٟ كاًهى ٗقهيٕ االاتٌهاعٛ ٗاالقتؿههالٜ ٗيف            

ق١٘ امليةٚات اهطها قٞ املطتدوؿهٞ ًهّ اؾهداٗي ٗٓهٛ اـؿها٢ـ اهدت٘مسافٚهٞ هوٌتطه٘هني         

تبدأ اؾٌيٚٞ  يٌوٚٞ تتٓٚوٚٞ ًّ  الي اهرباًج املؿهٌٌٞ لا هى اؾٌيٚهٞ ضهوظًا ٗفه  اهتٚااهات       

تؿهٌٌٚٔا   يفعٚه  ٙساعهٟ   .اُاتٍٔ اهطها   ذكسٓها يف املبحه  اهطها       املتط٘هني ٗٗف  إًل

ًتةوبات اؿاهٞ  ػلى عاَ فلٌا ٓ٘ ٗاقهح أْ أ هسش اـؿها٢ـ اهدت٘مسافٚهٞ هوٌتطه٘هني      

 :يف املِةقٞ اهػسقٚٞ ٓٛ 

 .اتؿافٍٔ  األًٚٞ ٗقوٞ اهتيوٍٚ  ٍِٚٔ  -

 .كثسٝ املتط٘هني ًّ اؾِطٚٞ اهطي٘لٙٞ يف املِةقٞ  -

 .ِطا١ عوٟ املتط٘هني يف املِةقٞ موبٞ ف٣ٞ اه -

 ًي ٍ املتط٘هني يف املِةقٞ ٍٓ يف ضّ اهيٌى. -

 اهغاهبٚٞ اهي ٌٛ قالزْٗ عوٟ اهيٌى ٗ ؿحٞ اٚدٝ. -

 .ًي ٍ املتط٘هني عاطوْ٘ عّ اهيٌى  -

 ُطبٞ هٚطت  اهقوٚوٞ ًٍِٔ ٙي٘هْ٘ أضسٍٓ. -

 ُطبٞ كب ٝ ًٍِٔ ٙقبض عوٍٚٔ هوٌسٝ األٗىل -

 اٞ هطبٌا ٙركسًْٗي ٍ املتط٘هني لافئٍ اؿا -

 ُطبٞ قدٗلٝ ًٍِٔ أؾبح اهتط٘ي هدٍٙٔ هسفٞ أضاضٚٞ. -

ًّٗ ِٓا فحٌِٚا تسٙد اؾٌيٚٞ اـ ٙٞ اهتياًى األًثى ً  ف٣ٞ املتط٘هني ال د هلا ًهّ أ هر   

ٓرٖ اهؿظات ٗاـؿا٢ـ االاتٌاعٚٞ هوٌتط٘هني  يني االعتبهاز هتهٟ ال تهرٓب اؾٔه٘ل ضهد٠      

ًٗهّ مهٍ فػهى ٓهرٖ اههرباًج ألُٔها         . اهتٚااات املتطه٘هني   ساًج ال تويب يفٗتتػتت اهةاقات 

تي عوٟ أضاع عوٌٛ ؾحٚح ٙت٘اف  ًٗتةوبات املطتظٚدّٙ ًّ اهربُاًج اهتهتٓٚوٛ أٗ اهسعها٢ٛ   
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 .هلرٖ اهظ٣ٞ 

ٗهيى ًّ أ سش اؾ٘اُب اهيت هب ًساعاتٔا ً  ف٣هٞ املتطه٘هني اؿهسف عوهٟ زفه  ًطهتٜ٘       

٘زٝ اهتطه٘ي ٗذي املطههتهٞ ٗتلههّ أْ ٙلهْ٘ ذهههم ًههّ   اهيهصٝ  ههاهِظظ ههدٍٙٔ ٗتههرك ٍٓ غةهه  

 الي اوطات إزغالٙٞ هوٌتط٘ي اهباهغ ًّ قبى األ ؿا٢ٛ أٗ ًّ  قبهى األ ؿها٢ٚٞ االاتٌاعٚهٞ    

إْ كاُت ًتط٘هٞ   أٗ ٙلهْ٘ ًهّ  هالي كتٚبهات أٗ أغهسطٞ تةبه  ٗتطهجى هلهرا اهغهسض            

تصاًّ ً  ٓهرا اهتقهدٍٙ  هساًج    فٔٛ ٗضٚوٞ ٓاًٞ ملِ  املتط٘ي ًّ اهي٘ل ًسٝ أ س٠ ٗغاؾٞ إذا 

ااتٌاعٚٞ ًٗطاعدٝ اقتؿالٙٞ فال ٙلظٛ ضد هااتٕ االقتؿالٙٞ فقط فٔ٘ ض٘ب وتهاج ًهسٝ   

ٙهص  أ س٠ ٖٗ ٗقد ذٓب ًها١ اؿٚها١ مهٍ ٗأهٕ ُتٚجهٞ هتٌالٙهٕ يف اهتطه٘ي فٌهّ ِٓها ال هد ًهّ تيص           

 الهههٕ يِههٜ٘ غههسعٛ ٙقههٜ٘ فٚههٕ االعتههصاش  ههاهِظظ ٗٙتػههسب ًههّ  املطههاعدٝ االقتؿههالٙٞ  ههدعٍ ً

 كسآٚٞ اضتجدا١ اهِاع ٗ غض ًد اهٚد هآل سّٙ.

ٗٓرا اهيالج اهطا   ذكسٖ ٓ٘ ًا تٚهص اهػهسٙيٞ اإلضهالًٚٞ عهّ اهقه٘اُني اه٘قهيٚٞ اهتهٟ        

ًياؾتٔهها  اهدزاههٞ األٗىل ًههّ عقههاب املتطهه٘ي إْ كههاْ مهه  قتههاج أٗ ضههد هااتههٕ    يفتِةوهه  

 اهتػههسٙ  اإلضههالًٛ تههربش ًٚههصٝ  االقتؿههالٙٞ أٗ االاتٌاعٚههٞ إْ كههاْ قتااهها هلهها   ٗهلههّ يف 

أ س٠ ٙتؿف  ٕ اهيهالج اإلضهالًٛ هلهرٖ اه هآسٝ ٗٓه٘ تيصٙهص ًلهاًّ اهيهصٝ يف اهظهسل املطهوٍ           

 .ا تدا١ قبى أْ ٙق  يف ٓرا املطتِق  اريضّ   ٗتيدٙى ٓرا االمساب إْ ٗق  فٕٚ 
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 املراجع

سٙهاض   زضهاهٞ ًااطهت     قهآسٝ اهتطه٘ي يف ًدِٙهٞ اه   ٓهه  6466 اهبقٌٛ   عٚد  ّ ًةو  .6

 .م  ًِػ٘زٝ   أكالتٚٞ  ُاٙف اهيس ٚٞ هويوَ٘ األًِٚٞ   اهسٙاض 

ألب اهػهاهرّٙ ٗاملتطه٘هني   لاز    يفلزاضهٞ   ..ألب اهلد هٞ   َ(6559) اؿطني  أاهد  .6

 .اؿؿال هوِػس ٗاهت٘شٙ    لًػ  

ٞ اهطهي٘لٙٞ  املٌولهٞ اهيس ٚه   يفزعاٙٞ املطِني  ٓه( 6465) عبد اهلل  ّ ُاؾس :اهطدهاْ  .6

 .ًةا   اؾٌيٞ   اهسٙاض  –لزاضٞ تازىٚٞ ٗما٢قٚٞ  –

اهبةاههٞ ٗاهتطه٘ي  هني اهطهِٞ اهِب٘ٙهٞ اهػهسٙظٞ ٗ هني         ٓه( 6467) عبٚد  ُٔال عبد اؿوٍٚ .4

اهق٘اُني اه٘قهيٚٞ املياؾهسٝ  فوهٞ اهػهسٙيٞ ٗاهدزاضهات اإلضهالًٚٞ  ااًيهٞ اهل٘ٙهت          

 اهل٘ٙت.

اهسهوٞ اؿجاشٙهٞ حملٌهد هبٚهب اهبتِهُ٘ٛ       ٓهه(  6466) اهلال ٛ   عبهد اهيصٙهص  هّ ؾها      .9

 .قٌّ ع٘ث ُدٗٝ اهسهالت إىل غبٕ اؾصٙسٝ اهيس ٚٞ   لاز املوم عبد اهيصٙص   اهسٙاض 

0.   ٞ َ   ٓهههه( 6466) ٗشازٝ اهيٌهههى ٗاهػههه٣ْ٘ االاتٌاعٚههه  اهلتهههاب اإلهؿههها٢ٛ اهطهههِٜ٘ هويههها

   اهسٙاض. َ(6666ٓه )6466/6466

7.  ٞ املٌولهههٞ اهيس ٚهههٞ   يفقهههآسٝ اهتطههه٘ي   ٓهههه(6466) ٗشازٝ اهيٌٚهههى ٗاهػههه٣ْ٘ االاتٌاعٚههه

 .اهطي٘لٙٞ   لزاضٞ م  ًِػ٘زٝ   اهسٙاض 
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :

  بعض اآلثار االقتصاديةبعض اآلثار االقتصادية

  الية املتعلقة بهاالية املتعلقة بهاللبطالة واإلعانات املللبطالة واإلعانات امل

 

  مقدمها :مقدمها :

  مسفر بن عتيق الدوسريمسفر بن عتيق الدوسري  //الدكتور الدكتور 
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 :ملخص الورقة 

ٖصٙ ايٛضق١ تبسأ بتعطٜف ايبطاي١ ٚأْٛاعٗا ٚاإلؾاض٠ إىل سذُٗا، ثِ تعطز بعس شيو عًى٢ بعى    

ثىِ تعطىٞ َىٛدعا      األغباب املؤز١ٜ إىل ايبطاي١ ٚتًو اييت تعُىٌ عًى٢ اغىتُطاضٖا عٓىسا ؼىسخ      

ٚاجملتُع ٚايٓاػ١ عىٔ عىسّ عُىٌ ايكىازضٜٔ أٚ      عٔ بع  اآلثاض االقتضاز١ٜ ع٢ً نٌ َٔ ايفطز

 عٔ اإلعاْات املاي١ٝ يًكازضٜٔ ع٢ً ايعٌُ 

ٚؽتِ ايٛضق١ بىايتططم إىل َهاحشى١ ايبطايى١ ٚشنىط أَجًى١ عًى٢ بىطاَر بعى  ايىسٍٚ يًتعاَىٌ           

 .َعٗا 

 

 املفردات:

 تعطٜف ايبطاي١  (1

 أْٛاع ايبطاي١  (2

 .سذِ ايبطاي١  (3

 أغباب ايبطاي١  (4

 .ضٖا َا ٜؤزٟ إىل اغتُطا (5

 .اآلثاض االقتضاز١ٜ يًبطاي١ ع٢ً ايفطز ٚاجملتُع  (6

 إعاْات ايبطاي١  (7

 َهاحش١ ايبطاي١  (8

 أَج١ً ع٢ً بطاَر بع  ايسٍٚ يًتعاٌَ َع ايبطاي١ (9
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عٓس نٌ فتُع َا ٜػ٢ُ بايك٣ٛ ايعا١ًَ ِٖٚ عاز٠ األؾداظ ايكىازضٜٔ عًى٢ ايعُىٌ َىا بى        

حإشا ٚدس َٔ ب  ٖؤال٤ َىٔ ال ٜعُىٌ اعتى      ٚايػت  َٔ ايعُط  غٔ اـاَػ١ عؿط٠ ٚاـاَػ١

 شيو ْٛعا  َٔ ايبطاي١ 

 

  

 ٖٓاى أْٛاع َتعسز٠ َٔ ايبطاي١ ميهٔ إٔ ْصنط َٓٗا:

 ايبطاي١ االختالي١ٝ: (1

ٚؼسخ عٓسْا ال دنس ايعُاٍ َا ٜٓاغبِٗ َٔ أعُاٍ غىٛا٤ بػىبن ْىٛع سىطحتِٗ حالبىس  ىِ َىٔ        

ٚقىس ٜىؤزٟ ٖىصا ايٓىٛع َىٔ ايبطايى١         سطق١ أخط٣، ٖٚصا ذنتاز إىل إعاز٠ ايتىسضٜن  االْتكاٍ إىل

 .إىل اؿاد١ إىل االْتكاٍ اؾغطايف َٔ أدٌ اؿفاظ ع٢ً اؿطح١ أٚ امل١ٓٗ 

 :ايبطاي١ ا ٝه١ًٝ (2

 ٚؼسخ َجال  عٓس تسٖٛض ١َٓٗ َا حال ٜبك٢ عًٝٗا طًن ٚال ع٢ً َا تٓتذ٘ 

 ايبطاي١ اإلق١ًُٝٝ: (3

 .يفكس َكَٛات اإلْتاز يف شيو اإلقًِٝ أٚ يرتاسِ ايعُاي١ حٝ٘ ٚحنٛ شيو  ٖٚٞ ْتٝذ١

 :ايبطاي١ ايسٚض١ٜ (4

ٚؼسخ بػبن سسٚخ َا ٜػ٢ُ بايسٚضات االقتضاز١ٜ أٚ ايتذاض١ٜ ٖٚىٞ حىرتات اظزٖىاض ٜعكبٗىا     

حرتات ضنٛز ٚنػاز ٚتظٗط بٛعٛح يف ظٌ ايٓظاّ االقتضازٟ ايطأمسايٞ ألٕ يف صًن شيو 

 ز إىل ٖصٙ ايتكًبات بؿهٌ زا٥ِ ايٓظاّ َا ٜكٛ

 ايبطاي١ املتبك١ٝ: (5

ٚؼسخ عٓس عسّ ايتٛظٝف يًعُاٍ بؿهٌ زا٥ِ أٚ ثابت أٚ عٓس عسّ ايكىسض٠ عًى٢ ايىتالمّ َىع     

 ايتك١ٝٓ املػتدس١َ

 ايبطاي١ املٛمس١ٝ: (6

 ٚتطتبط مبٛاغِ اْتٗا٤ ايعضاع١ أٚ ايسضاغ١ ٚحنٛ شيو 
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 ايبطاي١ ايطبٝع١ٝ: (7

عىُٔ ايكى٣ٛ ايعاًَى١ يهىٔ َىٔ ايطبٝعىٞ إٔ ال ٜكىسّ أعُىاال           ٚشيو ذنسخ َٔ قبٌ َٔ ٜضىٓف 

تسخٌ ايػٛم َجٌ عٌُ املطأ٠ نطب١ بٝت ٖٚصا ال عالق١ ي٘ بأ١ُٖٝ َا تكسَى٘ املىطأ٠ َىٔ أعُىاٍ     

ٚإمنىىا يعىىسّ ٚدىىٛز قُٝىى١ غىىٛق١ٝ يىى٘ ٚإٕ نىىإ يف داٜىى١ األُٖٝىى١ عٓىىسَا تتفىىط  إلْتىىاز األٚالز        

 .ايضاؿ  

 ايبطاي١ االختٝاض١ٜ: (8

اض بعىى  ايكىى٣ٛ ايعاًَىى١ إٔ تبكىى٢ بىىسٕٚ أعُاٍ ٚقىىس ؼىىسخ ْتٝذىى١ الضتفىىاع إعاْىىات     سٝىىح ؽتىى

ٖٚصٙ خطط٠ ٚقس عاؾٗا اإلغالّ بايتشىصٜط   .ايبطاي١ َٔ َػت٣ٛ األدٛض اؿكٝك١ٝ يف اجملتُع 

 ٚايتدٜٛف َٔ غؤاٍ ايٓاؽ َٔ قازض ع٢ً ايتهػن َٚا إىل شيو 

 ايبطاي١ املكٓع١: (9

 .إلْتاد١ٝ عٔ َا ٖٛ َتٛقع َٔ ايعاٌَ َكاض١ْ مبجً٘ ٚتهٕٛ ع٢ً ؾهٌ اخنفاض نبري يف ا

 بطاي١ ايفكط: (11

ٚؼىىىسخ عٓىىىس ْكىىىط ضأؽ املىىىاٍ ايىىىالظّ ي ْتىىىاز أٚ األزٚات أٚ نٓتٝذىىى١ يػىىى٤ٛ إزاض٠ املىىىٛاضز    

ٖٚصا ايٓٛع َىٔ ايبطايى١ عىاز٠ ٜضىٝن أقىٛاّ ق ٜػىبل  ىِ ايعُىٌ َىٔ قبىٌ بىٌ َٓىص إٔ              ٚايعُاٍ 

سضٜن أٚ تعًِٝ أٚ َٓص إٔ ابتس٤ٚا ايبشح عٔ ايعٌُ ِٖٚ ق اْغُٛا إىل ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ بعس ت

 .دنسٚا أ١ٜ عٌُ ع٢ً اإلطالم 

 

ًَٝىىٕٛ عاَىىٌ ٜٚتٛقىىع إٔ ٜضىىًٛا يف  90ٜكىىسض سذىىِ ايكىى٣ٛ ايعاًَىى١ ايعطبٝىى١ عىىٛايٞ   (1

ًَٝىٕٛ عاَىٌ بعٜىاز٠ غى١ٜٛٓ يف سىسٚز ًَٝىْٛ         125إىل سىٛايٞ   2010سىسٚز عىاّ   

 .زٕٚ ايعؿطٜٔ  %52 ٖؤال٤ سٛايٞ ْٚضف َٔ ايعاٍ َٚٔ ب 

ًَٕٝٛ عاطٌ عٔ ايعٌُ أٟ َا ٜكىاضب   12.5َٚٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايعطب١ٝ ٖٓاى سٛايٞ  (2

 بطاي١ ، سػن إسضا٥ٝات َٓظ١ُ ايعٌُ ايعطب١ٝ  14%

ٚألٕ ايؿباب ميجًٕٛ ْػب١ نبري٠ َٔ ايػهإ ايعطب سػىن ايرتنٝبى١ ايػىها١ْٝ     (3

اّ ، سٝىىح ميجىىٌ ايؿىىباب زٕٚ اؿازٜىى١  حىىإٕ بطىىايتِٗ أنىى  َىىٔ َعىىسٍ ايبطايىى١ ايعىى  
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َىٔ ايعىطب ثىِ إْٗىِ أٍٚ َىٔ ٜػىطح َىٔ األعُىاٍ          %40ٚايعؿطٜٔ َٔ ايعُىط سىٛايٞ   

 .الخنفاض تهايٝف تػطذنِٗ ، ِٖٚ آخط َٔ ٜٛظف يك١ً خ تِٗ 

 : صا جنس ايٓػن ايتاي١ٝ يبطاي١ ايؿباب ايعطب 

 يف َضط ٚاألضزٕ ٚغٛضٜا ٚحًػط  60%

 اؾعا٥طيف تْٛؼ ٚاملغطب ٚ 40%

 َٔ ايساخً  اؾسز يًػٛم يف ايبشطٜٔ  85%

 َٔ ايساخً  اؾسز يًػٛم يف ايهٜٛت 75%

 َٔ ايساخً  اؾسز يًػٛم يف َضط ٚاؾعا٥ط 67%

 *10) %12نُا إٔ َعسٍ ايبطاي١ ايعاّ ايطمسٞ يف األضزٕ ٜبًغ 

 أَا قسض٠ سهَٛات زٍٚ اـًٝر َٚىٔ عىُٓٗا املًُهى١ االغىتٝعاب١ٝ يتٛظٝىف ايكى٣ٛ      

ٚايبىاقٞ ايىصٟ ٖىٛ    .ٚشيىو ْتٝذى١ تؿىبع ايٛظىا٥ف اؿهَٛٝى١      %5ايعاًَى١ اؾسٜىس٠ يف سىسٚز    

ٚايكطىاع اـىاظ ال ٜٛدىس  ىِ ٚظىا٥ف       ٜفىرتض إٔ دنىس  ىِ ايكطىاع اـىاظ ٚظىا٥ف        95%

الخنفاض أدٛض األداْن َكاض١ْ بِٗ ٚالخنفاض َعسالت ايُٓٛ االقتضازٟ بؿهٌ عىاّ ٚتبىسأ   

 (11) املتا١ٖ 

طايىن عُىٌ    26000هاتن ايعُىٌ ايػىعٛز١ٜ يف غى١ٓ ٚاسىس٠ سىٛايٞ      ٚقس تكس إىل َ

ٚايبٝاْىات ؾىشٝش١ يف ٖىصا اجملىاٍ يهىٔ       أيفىا  حكىط    15000ٚقىس ٚظفىت َىٔ بٝىِٓٗ سىٛايٞ      

ٚأٜغىىا  بعىى    (11)ميهىىٔ إٔ تػىىًط ٖىىصٙ املعًَٛىى١ ايضىىغري٠ بعىى  ايغىى٤ٛ سىىٍٛ املٛعىىٛع     

 -عٜس َٔ ايغ٤ٛ َجال :قس تًك٢ امل (12)املعًَٛات عٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايػعٛز١ٜ 

ْػىب١ ايكى٣ٛ ايعاًَى١     (ْضىف ايػىهإ    )غى١ٓ   15ٖى َٔ تعٜس أعُاضِٖ عٔ 1420عاّ  -

 % .(49.13 %) 50َِٓٗ سٛايٞ 

 %  .85.25ايصنٛض َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايػعٛز١ٜ  -

 َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايػعٛز١ٜ ؟%  34.81ايػعٛزٜٕٛ  -

 عاَا  َٔ ايعُط 39-20ا ب  ِٖ َ 97.41%ايٓػب١ ايعظ٢ُ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ  -

 .94%ٚاإلْاخ  % 90ْػب١ تعًِٝ ايصنٛض  -

o  89,76ْػب١ ايتعًِٝ يف ايك٣ٛ ايعا١ًَ % 



  مسفر بن عتيق الدوسريمسفر بن عتيق الدوسري  دد                                                                                                                            بعض اآلثار االقتصادية للبطالةبعض اآلثار االقتصادية للبطالة

  ة املتعلقة بهاة املتعلقة بهاواإلعانات املاليواإلعانات املالي

 91                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الجالحاللقاء السنوي 

o  89,20ْػب١ ايتعًِٝ يف ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصنٛض % 

o  93,21ْػب١ ايتعًِٝ يف ايك٣ٛ ايعا١ًَ اآلْاخ % 

٣ ايعا١ًَ َٔ ايكٛ%89 ,42َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ ايصنٛض ؼٌُ االبتسا١ٝ٥  50 ,%23 -

 ( أع٢ً ايٓػن يًؿٗازات يف ايك٣ٛ ايعا١ًَ سػن اؾٓؼ(َٔ اإلْاخ 

 

 

 يف اؿسٚز ايؿُاي١ٝ  % 0،86يف َه١ ٚ % 25،84يف ايطٜاض ٚ % 26،37

 

: 

املطتفعىىى١ ْػىىىبٝا ٚغىىىٗٛي١   ايعُايىىى١ ايٛاحىىىس٠ ايهىىىبري٠ بأدٛضٖىىىا املتسٜٓىىى١ ٚإْتادٝتٗىىىا  -1

اغتكساَٗا بػبن اخنفاض َػت٣ٛ املعٝؿ١ ايعاملٞ ٚاْتؿاض ايفكط يف نجري َىٔ زٍٚ  

ايعىىاق  إل يكىىا٤ ايغىى٤ٛ يف عًىى٢ سذىىِ ايعُايىى١ ايٛاحىىس٠ يف اـًىىٝر زعْٛىىا ْىىط٣ ْػىىب١   

 :ايعُاي١ ايٛاحس٠ إىل إمجايٞ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٖٚٞ نُا ًٜٞ 

 %90قطط -

 %87اإلَاضات -

 %77ايهٜٛت -

 %60ايبشطٜٔ -

 %60ايػعٛز١ٜ -

 %46عُإ -

اإلسذاّ عٔ ايعٌُ املٗى  ٚايعُىٌ يىس٣ ايكطىاع اـىاظ َكاضْى١ بايعُىٌ اؿهىَٛٞ          -2

األنجط أَاْا  ٚاألقٌ زٚاَا  ٚدٗسا  ٚإٕ نإ ٖصا ذنتاز ع٢ً زضاغات تؤنس سذُ٘ 

َٚس٣ تٓاقط َعسالت٘ أٚ ثباتٗا خاص١ َىع ؼىٍٛ األٚعىاع االقتضىاز١ٜ ٚاالخنفىاض      

 ايٓػيب يف َػت٣ٛ ضحا١ٖٝ ايؿباب 

ٖٓىىاى بعىى  املفىىاِٖٝ ايطاغىىد١ تىىؤثط ٚتػىىبن تفىىاقِ َؿىىه١ً ايبطايىى١ َجىىٌ َعاًَىى١     -3

ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚنإٔ حكسٙ ٜؤزٟ إىل ا الى ست٢ يًبٓات زٕٚ ْكاش يٓتا٥ذ٘ عًى٢  
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ايفطز ٚاجملتُع َٔ ايتعًِٝ طٌٜٛ األَس َكاض١ْ باالقتضاض ع٢ً تعًِ أغاغٝات ايعًىّٛ  

ْطىىالم حنىىٛ ايتىسضٜن ٚايعُىىٌ  بىىٌ صىاض ٖٓىىاى ٖىىطٚب َىٔ ايبطايىى١ إىل ايتعًىىِٝ    ثىِ اال 

  َٚت٢ َاضغدت ايبطاي١ حإٕ ايتعًِٝ ٜكّٛ حكط بتأدٌٝ ٚال ٜؤزٟ إىل سٌ  ا 

ثِ إٕ ايتعًِٝ قىس ٜعىٛم ايؿىدط عىٔ ايكبىٍٛ بىأٟ عُىٌ ٚيىٛ بؿىهٌ َؤقىت عذى١ أْى٘ أصىب               

ٖىىصا إشا ق ٜهىىٔ  بكىى٢ عىىاطال  ٚعايىى١  ذنُىىٌ زضدىى١ عًُٝىى١ َٚجىىٌ ٖىىصٙ األعُىىاٍ ال تٓاغىىب٘ حٝ  

 اخنفاض َػت٣ٛ ايتعًِٝ أسس أغباب ايبطاي١ 

 ٖٓاى أغباب أخط٣ يًبطاي١ ٚيٝػت بايغطٚض٠ تٓطبل ع٢ً زٍٚ اـًٝر َجٌ:

بطاَر خف  اإلْفام ايعاّ ٚاإلْفام اؿهَٛٞ َُٗا نإ غببٗا تعٜس َىٔ ايبطايى١    -4

 .ألْٗا تتغُٔ خفغا  يالغتجُاض ٚاالغتٗالى

١ ٚبٝىىع َطاحىىل ايكطىىاع ايعىىاّ ألْٗىىا تػىىطح عُىىاٍ ايكطىىاع ايعىىاّ ٚتكًىىط       اـضدضىى -5

ايطاعىى١ االغىىتٝعاب١ٝ يًكطىىاع ايعىىاّ ٚقسضتىى٘ عًىى٢ ايتٛظٝىىف  ٚنىىصيو ايتىىأَ  ألثىىطٙ    

ايػًيب ع٢ً االغتجُاض بػىبن ضحىع تهىايٝف اإلْتىاز ٚضحىع أغىعاض املٓتذىات بؿىهٌ         

 .عاّ 

١ األضخط بسال  َىٔ األعًى٢ أدىطا     ايعٛمل١ ٚؼطٜط األغٛام ألْٗا تتغُٔ إسالٍ ايعُاي -6

نُىا إٔ ايعٛملى١ ؽفى  قىسض٠     .أٟ إسالٍ األداْن مما ٜع  عىسّ تىٛط  ايٛظىا٥ف    

ايىىسٍٚ ٚاؿهَٛىىات عًىى٢ ايتىىأثري عًىى٢ اقتضىىازٜاتٗا الًٝىى١ ٚتعُىىٌ عًىى٢ ؽفىىٝ       

ٚظا٥فٗا ٚإعاْاتٗا َٚىا إىل شيىو ، ممىا ٜىؤز٣ إىل إٔ ٜضىاسن ايعٛملى١ تػىطح ايعُىاٍ         

ٚدنعىٌ عىالز شيىو ٜتعكىس َىع ايىعَٔ ، ٚيًؿىدط إٔ ٜتدٝىٌ          (11) بؿىهٌ نىبري  

 ايٛعع عٓس زخٍٛ املالٜ  َٔ عُاٍ ايض  ٚا ٓس ٚدريِٖ إىل ايػٛم ايعاملٞ 

َٚٔ ْتا٥ر شيو األٚيٝى١ َىا ْىط٣ َىٔ أْى٘ ق ٜعىس ٜٛدىس دٓػى١ٝ قىسز٠ يىبع  ايػىًع ايط٥ٝػى١ٝ             

عُايىى١ َتدضضىى١ يف نايػىىٝاضات أٚ اؿٛاغىىن حأصىىب  نىىٌ دىىع٤ ٜضىىٓع يف ايبًىىس األضخىىط 

َٚٔ شيو َا سسخ ب  اؾُٗٛضٜات ايػٛحٝت١ٝ ايػابك١ َٔ بطايى١ نىبري٠ سىسثت     ..شيو اؾع٤

بػىىبن ؼٛ ىىا إىل ْظىىاّ ايػىىٛم ٚايىىصٟ ٖىىٛ دىىع٤ َىىٔ ايٓظىىاّ ايطأمسىىايٞ ايىىصٟ ميجىىٌ ايعكٝىىس٠    

 .االقتضاز١ٜ يًعٛمل١ ٚاييت ٜطاز ْؿطٖا يف ايعاق 

  أغباْٝا أٚ بالز األْسيؼ غابكا  ٚاييت َٓٗا:زعْٛا ْتأٌَ أغباب ايبطاي١ اؿاز٠ يف -7
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ايتغري ا ٝهًٞ يف االقتضاز ٚشيو بايعبس عٔ ايعضاع١ ٚاملٗٔ اؿطحٝى١ ٚايتكًٝسٜى١    -

 يف ايػٓٛات األخري٠ مما دعٌ ايهجري َٔ املؿتغً  ٚاملطتبط  بٗا بسٕٚ أعُاٍ 

-       ٔ أدىٌ   االقتضاز ايػطٟ ايهبري ، سٝىح ايهىجريٕٚ باؿفىا٤ ٜٚعىسٕٚ عىاطً  َى

 اؿضٍٛ ع٢ً إعا١ْ ايبطاي١ 

َىىٔ األدىىط املفكىىٛز  %80اضتفىىاع إعاْىىات ايبطايىى١ بؿىىهٌ نىىبري حكىىس تضىىٌ إىل  -

 بػبن ايبطاي١ ، َا ٜؿذع ع٢ً االغتُطاض يف ايبطاي١ ٚضح  ايعٌُ 

مجٛز يف إعساز ايٛظا٥ف اؾسٜس٠ َع مجٛز يف غٝاغات ايتػطٜ  َٔ ايعٌُ ممىا   -

يف األدىٛض ٚعكىىٛز ايعُىىٌ ٚدريٖىىا ممىىا   دنعىٌ ايتػىىطٜ  َهًفىىا  ٚنىىصيو اؾُىىٛز 

سىىٍٛ ضدىىاٍ األعُىىاٍ عًىى٢ تىىب  ايٛظىىا٥ف املؤقتىى١ بىىسٍ ايسا٥ُىى١ ٖطٚبىىا  َىىٔ ٖىىصٙ      

 املؿهالت 

ٌ    ا - ٚمبٓاغىب١ اؿىسٜح عىٔ عُىٌ املىطأ٠ نْٛى٘        ،ظزٜاز زخىٍٛ املىطأ٠ إىل غىٛم ايعُى

غببا  يًبطاي١ يف أغباْٝا ٚدريٖا ميهٔ إٔ ٜكىاٍ ببػىاط١ ٚبعٝىسا  عىٔ ايتعكٝىسات      

يٓظطٜات أٚ نإ عٓسى ٚظٝف١ ٚاسس٠ يف أسس فتُعاتٓىا ٜتٓىاحؼ عًٝٗىا ضدىٌ     ٚا

ٚاب١ٓ عُ٘ حإٕ أعطٝت ايٛظٝف١ الب١ٓ ايعِ حًطمبا داع ايطدٌ بػبن ايبطاي١ ٚضمبا 

غطم عٓس اخنفاض ايٛاظع ايسٜ  ، ٚضمبا تعطعا نالُٖا ٚاجملتُع نهٌ إىل 

ٛظٝفىىى١ يًطدىىىٌ َؿىىىهالت ادتُاعٝىىى١ ٚأخالقٝىىى١ أخىىىط٣ ، يهىىىٔ إشا أعطٝىىىت اي 

حػٝضري يسٜ٘ زخىٌ ٜفىت  بى٘ بٝىت ٜٚهىٕٛ أغىط٠ ٜٚٓفىل َٓى٘ عًى٢ ابٓى١ عُى٘ تًىو             

 .ٚضمبا ع٢ً اب١ٓ اؾريإ أٜغا ٚؿُٝٓا اجملتُع َٔ َؿهالت عد١ُ 

      ٚ نًٝىات ايتعًىِٝ   %60ٚيهٞ تتدٌٝ سذِ ايكغ١ٝ حىإٕ ثًىح ايكى٣ٛ ايعاًَى١ ايهٜٛتٝى١ ْػىا٤ 

َىٔ ايىساخً  اؾىسز إىل غىٛم ايعُىٌ يف       %75يف سى  إٔ   (11)ايتطبٝكىٞ ايهىٜٛيت ْػىا٤    

 .ايهٜٛت ال دنسٕٚ أعُاال  نُا غبل ٚبٝٓا 

 ٖٚٓاى أغباب ػعٌ ايبطاي١ عٓسَا ؼسخ ٚتطتفع َعسالتٗا تبك٢ َطتفع١ َٚٓٗا: -8

إٕ ايٓاؽ ٜبشجٕٛ عٔ ٚظا٥ف أحغًِٖٛ ع٢ً ضأؽ أعُا ِ ٚال ٜرتنْٛٗىا إال بعىس    -

 ؼكٝل اؿضٍٛ ع٢ً األحغٌ 

ٍ عٓىىسَا ذنتىىادٕٛ إىل َٛظىىف يعُىىٌ دسٜىىس حىىإِْٗ نىىجريا   َىىا      إٔ أضبىىاب األعُىىا  -
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ٜفغًٕٛ ْكٌ أسىس َىٛظفِٝٗ ايكىسَا٤ َىٔ عُىٌ إىل آخىط أنجىط َىٔ ػطبى١ عاَىٌ           

 عاطٌ فٍٗٛ ايتاضٜذ ايٛظٝفٞ ٚاألزا٤ 

ايٝأؽ َٔ اؿضٍٛ ع٢ً عٌُ بعس ايبشح يفرت٠ ط١ًٜٛ مما دنعٌ ايؿدط ٜتد٢ً  -

 ١ عٔ ايبشح يٝٓتٗٞ باالغتُطاض يف ايبطاي

اضتفاع إعاْات ايبطاي١ يف بع  ايبًسإ َكاضْى١ باؿىس األزْى٢ يردىٛض ممىا دنعىٌ        -

ايعاطٌ ٜفغٌ ايهػٌ َع اإلعا١ْ ع٢ً عُىٌ ال ٜعٜىس يف زخًى٘ إال َكىساضا  عى٦ٝال       

  ال ٜػتشل ايعٓا٤

تفىىاٚت تٛظٜىىع األعُىىاٍ دغطاحٝىىا ضمبىىا يكىىطاضات غىىابك١ ق تهىىٔ َٛحكىى١ يف تٛظٜىىع   -

 ٖٛا املٛاضز سػن اؿاد١ ٚحن

ٚ صا حفٞ األدٌ ايطٌٜٛ تضب  ايبطايى١ َجىٌ املػىتٓكع ايهىبري ايطانىس ٜسخًى٘ ايهىجري        

  َٔ ايتسحكات اؾسٜس٠ ٚال رنطز َٓ٘ إال أقٌ ايكًٌٝ

 

 :اآلثاض االقتضاز١ٜ يًبطاي١ ع٢ً نٌ َٔ ايفطز ٚاجملتُع -

يهٓٓىىا  (6)إٕ ٖٓىىاى تهىىايٝف اقتضىىاز١ٜ ٚادتُاعٝىى١ ٚغٝاغىى١ٝ ملعىىسالت ايبطايىى١ املطتفعىى١     

 :غٓطنع بؿهٌ أن  ع٢ً اؾاْن االقتضازٟ َٚٔ شيو َا ًٜٞ 

إٕ اإلْػإ ٖٛ ٖسف ايت١ُٝٓ ٚٚغًٝتٗا ٚعٓسَا تتعطٌ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ عٔ ايعٌُ حإٕ ؼكل  -1

ايغا١ٜ ٜتٛقف نًٝا  أٚ دع٥ٝا  ، حُُٗا ناْت َػتٜٛات ايتُٓٝى١ َطتفعى١ ٜهىٕٛ ايعىاطًٕٛ     

خرياتٗىا َٚهاغىبٗا ، ٚشيىو الْغىالم ايكٓىا٠      عٔ ايعٌُ خاضز ْطام ايت١ُٝٓ ال ٜضىًِٗ َىٔ   

  ٍ حعًىى٢ غىىبٌٝ املجىىاٍ قىىطاض   .ايىىيت نىىإ ميهىىٔ إٔ ٜضىىًٛا بٗىىا إىل َػىىت٣ٛ َعٝؿىى١ َكبىىٛ

األَطٜهإ تطبٝل ايتأَ  ايضشٞ سطَٛا ب٘ عؿطات املالٜ  َِٓٗ َٔ االغتفاز٠ َٓ٘ أٟ 

اغى١  تكسّ تكٓى٢ صىشٞ َُٗىا عظىِ أٚ عظُىت َٓاحعى٘ ٚشيىو إلدالقٗىِ  بػىبن ٖىصٙ ايػٝ          

ٚايت١ُٝٓ ٜفرتض إٔ متجٌ  ،ألغباب أخط٣ططم اغتفاز٠ ح٦ات نبري٠ إَا بػبن حكطِٖ أٚ 

ضات األحىىطاز  ٚاجملتُعىىات ٚيىىٝؼ ظٜىىاز٠ َعىىسالت اغىىتٗالنِٗ ٚال ستىى٢ ظٜىىاز٠  يف ظٜىىاز٠ قىىس

زخًىِٖٛ حكىط سٝىىح تتشكىل ايتُٓٝىى١ اؿكٝكٝى١ عٓىس ظٜىىاز٠ قىسضات أحىىطاز اجملتُىع عًىى٢ إٔ        

ٜطْٚٗا ٚحل َعتكساتِٗ سٝا٠ نطمي١ ٚال٥ك١ نُىا أؾىاض إىل شيىو     ذنٝٛا ْٛع١ٝ اؿٝا٠ اييت
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 ايهجريٕٚ َِٓٗ " أَاضتٝا غ  " اؿا٥ع ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ" 

ايُٓٛ االقتضازٟ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكىاؽ بعٜىاز٠ ايىسخٌ ايكىَٛٞ عى  ايىعَٔ ٜعتُىس عًى٢          -2

ز ايبؿىط١ٜ  ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ املىٛاضز االقتضىاز١ٜ املتاسى١ يًُذتُىع ٚايىيت ٖىٞ عبىاض٠ عىٔ املىٛاض         

 اخل  ...ٚاملٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚاألصٍٛ املٓتذ١ َٔ آالت ٚططم َٚباْٞ ٚأدٗع٠

حإشا تعطٌ أِٖ ٖصٙ املٛاضز عًى٢ اإلطىالم ٖٚىٛ املىٛضز ايبؿىطٟ ألٟ غىبن أٚ تعطىٌ بعغى٘ حىإٕ          

اجملتُع رنػط َا نإ ميهٔ إٔ ٜٓتذ٘ شيىو املىٛضز ٚرنػىط َىا غىٝٓفل عًى٢ اغىتٗالى شيىو         

إٕ تٛقىىف عىىٔ اإلْتىىاز حًىىٔ ٜتٛقىىف عىىٔ االغىىتٗالى ممىىا ٜىىؤزٟ إىل خفىى   املىىٛضز املعطىىٌ ألْىى٘ ٚ

َعسالت ايُٓٛ االقتضازٟ ٚشيو َجٌ خػاضتو ألضباح نإ ميهٔ إٔ ؼضٌ عًٝٗا يىٛ ؾىغًت   

 .أَٛايو بسال  َٔ تطنٗا بسٕٚ تؿغٌٝ خاص١ ٚإٕ ايعنا٠ تأنًٗا بايتسضٜر 

ٜاز٠ َعْٛات ايبطاي١ ٚايفكط ظٜاز٠ ايتػطب َٔ االقتضاز ٚشيو يعٜاز٠ االغتٗالى بػبن ظ -3

ٚايضسقات ٚحنىٛ شيىو بىسال  َىٔ ظٜىاز٠ اإلزخىاضات ايىيت تتشىٍٛ إىل اغىتجُاضات ٚتعٜىس َىٔ            

ايسخٍٛ ٚايطخا٤ االقتضازٟ ٖصا َٔ د١ٗ َٚٔ أخط٣ تعٜس ايتػىطبات خىاضز االقتضىاز إشا    

ِْٗ ناْت ايبطاي١ بػبن ظٜاز٠ ايعُاي١ األدٓب١ٝ ٚشيىو بػىبن ؼىٜٛالت األداْىن إىل بًىسا     

حٝىىٓدف  ايُٓىىٛ االقتضىىازٟ الخنفىىاض ايٓىىاتر ايىىٛط  بكُٝىى١ ايتػىىطب َغىىطٚبا  يف قُٝىى١   

 .املغاعف أٟ ٜٓدف  ايٓاتر ايٛط  بكِٝ أن  نجريا  َٔ سذِ ايتػطبات ْفػٗا 

ٚبايتايٞ حهريا َىا تهىٕٛ ايتهًفى١ االقتضىاز١ٜ يًعُايى١ ايٛطٓٝى١ أقىٌ َٓٗىا يًعُايى١ األدٓبٝى١           

االقتضىىاز١ٜ ايٓاػىى١ عىىٔ ايتهىىايٝف االدتُاعٝىى١  ىىصٙ ايعُايىى١   خاصىى١ عٓىىسا ْغىىٝف ايتهًفىى١

أعف إىل شيو َا ٜكاٍ َٔ إٔ ْػب١ األزا٤ تتٓاغىن َىع ْػىب١ ايىٛال٤ ايٛطٓٝى١ ٖٚىٞ أٜغىا  ثابىت         

بٝى١ نُىا  ٚنٝفىا  يف األدىٌ     ٚدري َتصبصب حٝؤزٟ إىل ظٜاز٠ اإلْتاز َكاض١ْ بإْتاز ايعُايى١ األدٓ 

  ايطٌٜٛ

االقتضىىاز املعتُىىس عًىى٢ األداْىىن سٝىىح تبًىىغ ؼىىٜٛالت األداْىىن     ٖٚىىٛ َىىا ميهىىٔ إٔ رنػىىطٙ   

 :نٓػب١ َٔ إمجايٞ ايضازضات يبع  زٍٚ اـًٝر نُا ًٜٞ 

 َٔ ايضازضات ايعُا١ْٝ  21%

 َٔ ايضازضات ايبشط١ٜٝٓ  25%

َىٔ إمجىايٞ    %13ًَٝاضا  ٖٛ َا ٜػا٣ٚ سٛايٞ  20َٔ ايضازضات ايػعٛز١ٜ أٟ سٛايٞ  28%
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 (9)ّ  1994ايٓاتر ايكَٛٞ يف عاّ 

ٚايبطاي١ أٜغا  تؤزٟ إىل ا ذط٠ طًبا  يًٛظىا٥ف غى٤ٛا ا ذىط٠ ايساخًٝى١ أٚ اـاضدٝى١ أَىا        -4

ايساخ١ًٝ حكس تؤزٟ إىل  اظزساّ املسٕ ٚاضتفىاع تهىايٝف ايػىهٔ ٚاظزسىاّ املطاحىل َٚىا       

ٚايبطايى١ أٜغىا  قىس تىؤزٟ إىل خفى  أدىٛض َىٔ ٖىِ عًى٢ ضأؽ           .إىل شيو َٔ تًٛخ ٚدىريٙ 

ز٠ ايعطض َٔ ايعُاٍ رنف  األدٛض يػٗٛي١ إدناز ايبسٌٜ ٚإلععاف قىسض٠  ايعٌُ ألٕ ظٜا

ايعاَىىٌ عًىى٢ املػىىا١َٚ َٚىىٔ آثىىاض ايبطايىى١ االقتضىىاز١ٜ أٜغىىا  عىىٝاع تهىىايٝف ايتعًىىِٝ           

ٚايتسضٜن ألْ٘ بعس َس٠ َٔ ايتٛقف عٔ ايعٌُ البس يف بعى  األسٝىإ َىٔ إعىاز٠ ايتىسضٜن      

نُىىا ٜغىىاف إىل شيىىو خػىىاض٠ اإلْػىىإ  ايكىىسِٜ أٚ ايتىىسضٜن عًىى٢ َٗٓىى١ َطًٛبىى١ دسٜىىس٠  

ٚايفكىط يىٝؼ    يكسضت٘ ع٢ً ؼكٝل أ  ٚايفكط َٔ ب  أِٖ آثاض ايبطاي١ خاص١ ط١ًٜٛ األدىٌ  

فىىطز َػىىأي١ اخنفىىاض أٚ اْعىىساّ يًىىسخٌ بىىٌ إٕ ايفكىىطا٤ ٜضىىبشٕٛ بىىال سىىٍٛ ٚال قىى٠ٛ         

ًٝىىى١ ٚايكىىىسض٠ عًىىى٢ ايتعىىىبري أٚ االختٝىىىاض ٚتىىىٓدف  حطصىىىِٗ يف اؿطٜىىى١        حٝفكىىىسٕٚ اؿ

ٚاؿطن١ ٚايتىأثري ستى٢ عًى٢ َىا رنضىِٗ َىٔ ؾى٦ٕٛ اؿٝىا٠ ألٕ ايفكىط َتعىسز اؾٛاْىن            

االقتضىىاز١ٜ ٚاالدتُاعٝىى١ ٚايٓفػىى١ٝ بىىٌ ٚايبسْٝىى١ حٝٓتٗىىٞ ايؿىىدط بعىىسّ ايكىىسض٠ عًىى٢         

ِٝ أٚ ْكىىط ايكىىسض٠ عًىى٢  ؼػىى  ٚعىىع٘ بػىىبن اعىىتالٍ ايضىىش١ أٚ ايععيىى١ أٚ غىى٤ٛ ايتعًىى  

االغىتفاز٠ َىٔ ايفىطظ املتاسى١ يف اجملتُىع ٚايفكىط َىع ايبطايى١ دنعىالٕ ايبىسٕ َىٔ مجًىى١            

 .اـضّٛ بسال  َٔ نْٛ٘ َٔ أِٖ األصٍٛ

ٚايفكطا٤ أقٌ ايف٦ات قسض٠ ع٢ً ايضُٛز أَاّ األظَات االقتضىاز١ٜ ٚايهىٛاضخ يعىسّ     -5

ايتعًِٝ إٕ ٚدىس ٚتػىٌٗ إصىابتِٗ     قسضتِٗ ع٢ً االزخاض حٝػٌٗ َجال  اْػشاب أبٓا٥ِٗ َٔ

باألَطاض بػبن ب٦ٝتِٗ بٌ أِْٗ أٜغا  أقٌ ح٦ات اجملتُع اغىتفاز٠ َىٔ ايُٓىٛ االقتضىازٟ     

 صٙ األغىباب فتُعى١ ٚيػىٗٛي١ زخىٛ ِ يف اؿًكى١ املفطدى١ يًفكىط ٚيؿىس٠ َعاْىاتِٗ َىٔ           

 . ايفػاز اإلزاضٟ عٓسَا ٜٛدس ٜٚتفاقِ 

ض أَطٜهٝىىا  غىىٜٓٛا  يف أٟ َهىىإ يف ايعىىاق سػىىن زٚال 365ٚايفكىري ٖىىٛ َىىٔ ٜكىىٌ زخًىى٘ عىىٔ  

تعطٜف ايبٓو ايسٚيٞ ٚجنس َٔ ب  غهإ ايعاق سٛايٞ ايٓضف أٟ َا ٜكاضب ثالثى١ ًَٝىاضات   

إْػإ ٜعٝؿٕٛ ع٢ً أقٌ َٔ زٚالضٜٔ يف ايّٝٛ ، ٚسىٛايٞ ايٓضىف أٟ َىا ٜكىاضب ثالثى١ ًَٝىاضات       

  ٞ مخىؼ غىهإ ايعىاق ٜعٝؿىٕٛ عًى٢       إْػإ ٜعٝؿٕٛ ع٢ً أقٌ َٔ زٚالضٜٔ يف ايٝىّٛ ، ٚسىٛاي
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أقٌ َٔ زٚالض يف ايّٝٛ ٚشيىو ضدىِ ؼػىٔ َػىتٜٛات ايىسخٍٛ يف ايعىاق خىالٍ ايكىطٕ املىٝالزٟ          

املٓضطّ ٚيهٔ غ٤ٛ ايتٛظٜع  صٙ ايسخٍٛ ٜعزاز غ٤ٛ حُجال  ٜعٜس َتٛغط زخىٌ ايعؿىطٜٔ زٚيى١    

ٖٓىاى َىٔ ٜىط٣ إٔ    عىعفا  بىٌ إٕ    27األنجط ثطا٤ عٔ َتٛغط ايسخٌ يف األنجط حكطا  مبكساض 

ايٓظاّ ايطأمسايٞ ٜسحع تعٜٛغات ايبطاي١ ٚدريٖا مما ٜسحع يًفكطا٤ يٝؼ بايغطٚض٠ عٔ قٓاع١ 

ٚإْػىا١ْٝ بىىٌ ٖىىٛ ملهاحشىى١ َىىا ٜرتتىىن عًى٢ ايفكىىطا٤ َىىٔ َؿىىهالت اقتضىىاز١ٜ تكىى  َغىىادع   

سٝح تؿري زضاغى١ يًبٓىو ايىسٚيٞ عًىٞ َػىت٣ٛ ايعىاق أدطٜىت عًى٢ عؿىط٠ آالف           ايطأمسايٝ  

َٝالز١ٜ أْ٘ َىٔ أنجىط ايعكبىات خطىٛض٠ عًى٢ األعُىاٍ        2000ٚ  1999خالٍ ايعاَ  َؿطٚع 

ايفػىىاز اإلزاضٟ ٚدىىطا٥ِ ايؿىىاضع ٚاالعىىططابات ٚايػىىطقات   :ايتذاضٜىى١ ٚاالغىىتجُاض١ٜ َىىا ًٜىىٞ  

 (2) .ٚحنٖٛا 

ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ تهًفى١ ايعاَىٌ االقتضىاز١ٜ املتُجًى١ يف األدىط ايىصٟ غىٝسحع يى٘ أصىغط          

اخل املرتتبى١ عًى٢ تطنى٘ عىاطال  بىسٕٚ       .يتهًف١ االقتضاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاأل١َٝٓ بهجري َٔ ا

 عٌُ حضاض َٔ ايطؾس االقتضازٟ ايػعٞ يف تٛظٝف ايؿباب ظس١ٜ 

 

 

البس يًُذتُع مبؤغػات٘ ايعا١َ ٚاـري١ٜ إٔ ٜتهاتف يتٛحري اؿس األز٢ْ َٔ َػىت٣ٛ املعٝؿى١   

ٔ تٛحريٙ ألْفػِٗ ألٟ غبن َٚٔ عُٔ شيو تكىسِٜ إعاْىات ايبطايى١    ؾُٝع أحطازٙ ايعادعٜٔ ع

يهىىٔ دنىىن إٔ تهىىٕٛ َبىىايغ ٖىىصٙ اإلعاْىىات َسضٚغىى١ بعٓاٜىى١ حىىإشا ناْىىت َطتفعىى١ إىل سىىس        

االقىىرتاب ايهىىبري َىىٔ َػىىت٣ٛ األدىىٛض يف اجملتُىىع حإْٗىىا قىىس تػىىاعس عًىى٢ ْؿىى٤ٛ ايبطايىى١ بىىٌ      

 . "أغباْٝا  "اي١ ٚاغتُطاضٖا ملسز ط١ًٜٛ عٓسَا تٓؿأ نُا ضأٜٓا يف س

ٚ صا حتعُس بع  ايسٍٚ إىل دعٌ إعا١ْ ايبطاي١ تتٓاقط َع َطٚض ايعَٔ ٚشيىو َىٔ أدىٌ سفىع     

 ايعاطً  ع٢ً اؾس١ٜ يف طًن ايعٌُ 

نُا ميهٔ دعٌ بع  اإلعاْىات َؿىطٚط١ بتشكٝىل بعى  ايتشػىٔ يف غىًٛى ايفىطز ٚسٝاتى٘         

غ١ أٚ ايتسضٜن اٍ أٚالزٙ إىل املسضَجٌ تطى بع  ايعازات ايػ١٦ٝ نايتسخ  ٚاإلغطاف أٚ إزخ

 .ع٢ً ١َٓٗ ٚحنٛ شيو

نُا ميهٔ دعٌ إعا١ْ ايبطاي١ َؤقت١ أٚ تٓدف  بايتسضٜر عٓس ٚدٛز عُىٌ ٚال تٓكطىع حذىأ٠    
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 (5) يؿال تجبط عٔ ايبشح عٔ عٌُ أٚ دعًٗا تتٓاقط َع ايعَٔ ٚيٛ ق دنس عُال  

بٗىِ عٓىسَا تبىسٚ عًىِٝٗ اؾسٜىى١     إٕ بىطاَر َػىاعس٠ ايعىاطً  عًى٢ إْؿىا٤ أعُىاال  سىىط٠ خاصى١        

أحغٌ بهجري َٔ إعاْات ايبطاي١ ألٕ اإلعاْات اغتٗالى ٚإْؿا٤ األعُاٍ اؿط٠ ايضىغري٠ ٜعىس   

َٔ ايبطاي١ نُىا تؿىري زضاغى١ أدطٜىت      5%اغتجُاضا  ، َٚجٌ ٖصٙ اي اَر عاؾت ا ٜضٌ إىل 

 .يف تػع زٍٚ أٚضب١ٝ 

شك  قىس   اختٝىاضِٖ بسقى١ نىٞ تىؤتٞ      يهٔ البس إٔ تهٕٛ ايى اَر َسضٚغى١ بعٓاٜى١ ٚاملػىت    

مثاضٖا حفٞ بطٜطاْٝا ع٢ً غىبٌٝ املجىاٍ ًٜتشىل املطؾىشٕٛ ملجىٌ ٖىصٙ ايى اَر يف زٚضات تسضٜبٝى١         

 .ٚاختباضات يًُٗاضات ٚاملعطح١ ٚعاز٠ َىا ٜٓػىشن ْضىف املطؾىش  قبىٌ ْٗاٜى١ ٖىصٙ ايىسٚضات         

ؾىهٌ أقػىاأ أٚ قىس تىأتٞ     نُا ميهٔ إٔ تسحع املبايغ ايالظ١َ إلْؿا٤ األعُىاٍ اؿىط٠ عًى٢    

ع٢ً ؾهٌ عُإ ميهٔ مبٛدب٘ اؿضٍٛ عًى٢ قىطٚض يبىسأ ايعُىٌ اؿىط نُىا يف ٖٛيٓىسا        

  ٚحنٛ شيو مما رنتًف سػن اؿاي١ ٚايظطٚف 

نُا قس ٜهٕٛ َىٔ اجملىسٟ أٜغىا نبىسٌٜ ي عاْى١ املباؾىط٠ يًبطايى١ ايكٝىاّ بإعاْى١ فىاالت           

ٍ اغىىتُطاض املٛظفىىٕٛ  >األعُىىاٍ َىىٔ أ  ايتٛظٝىىف يىىتف  حىىطظ ايعُىىٌ يًعىىاطً  ٚإعاْىى١ ألضبىىاب   

ٚشيو ألْ٘ نًُا ظازت َس٠ ايبطاي١ نًُا ظازت ايضىعٛب١   اؿايٝ  يف ايعٌُ بسال  َٔ ططزِٖ 

َىط٠ أخىط٣ ألْى٘ ٜػىتُط ٜٚتىأقًِ َىع ايهػىٌ َٚىا          –أٟ عُىٌ   –يف عٛز٠ ايؿىدط إىل ايعُىٌ   

بتشُىٌ حىطم األدىط     ٚميهٔ إٔ ٜتِ شيو عٔ ططٜل ايتسضٜن نإعا١ْ أٚ زعىِ األدىٛض   ٜتعًل ب٘ 

ٚايبىىاقٞ عًىى٢ ضب ايعُىىٌ يتهىىٕٛ الضىى١ً تهىىايٝف ضمبىىا نىىبري يف األدىىٌ ايكضىىري يتشكٝىىل    

  _خف  يف ايبطاي١ يف األدٌ ايطٌٜٛ ٚإظاس١ ؾب  ايت

 

 

أٚال  يٝؼ ٖٓاى خٛاضم يًعىازات يف َىا ٜتعًىل عىٌ َؿىهالت ايبطايى١ حالبىس َىٔ دٗىٛز           (1

اهلل تعاىل ، ثِ ال بسٌٜ يتسخٌ ايسٍٚ إلدناز ايفطظ ٚضحىع  ٚؽطٝط ٚص  ٚايتٛحٝل بٝس 

ايظًِ عٔ ايعُاٍ ايفكطا٤ ٚايتأنس َٔ تٛحط اؿس األز٢ْ ملػىت٣ٛ املعٝؿى١ ؾُٝىع أحىطاز     

 اجملتُع  ٚيهٔ ٜٓبغٞ إٔ ال ٜرتى ايكطاع ايعاّ ٚسسٙ يٝشٌ َؿه١ً ايبطاي١ أٚ دريٖا 

2)     ٚ حىط٠ ايٛظىا٥ف َجىٌ املػىانٔ قىطب      قس تهٕٛ ايبطاي١ َتعًك١ بتىٛحط أؾىٝا٤ أخىط٣ دىري 
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األعُىىىاٍ أٚ ٚغىىىا٥ٌ ايٓكىىىٌ أٚ ايتىىىسضٜن أٚ اـىىىسَات ايطبٝىىى١ أٚ ايتعًىىىِٝ ٚحنٖٛىىىا َىىىٔ       

 َؿطٚعات ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ ، حالبس َٔ ايعٌُ ع٢ً تٛحريٖا 

ذنتاز األَط إىل َعطح١ أنجط يًفكط ٚايبطاي١ ألٕ املعًَٛات ق٠ٛ يًعاطٌ ٚايفكري ٚالػٔ  (3

 ...  ٚنصيو يًكطاع ايعاّ سٝح ٜب  عًٝٗا ايتدطٝط ٚايػٝاغات ٚايعاٌَ يف فاٍ اي

اخل  حُٔ حٛا٥سٖا ؼًٌٝ ٚزضاغ١ املعًَٛات يًٛصٍٛ إىل األغىباب اؿكٝكٝى١ يًبطايى١ َىٔ     

ٌ عالدٗا ٚبٓا٤ ع٢ً األغباب تٛعع اـطىط ٚاألٖىساف ٚاألٚيٜٛىات ثىِ تكىِٝ ايٓتىا٥ر       دأ

ى ايعاطىٌ ْفػى٘ أٚ ايفكىري يف ايطصىس     ٚميهٔ إٔ ٜؿىاض  .يتشسز االػاٙ ايضشٝ  يًعٌُ 

بىٌ ٚإشا نىإ    .ؼسٜس األٖىساف ٚطىطم ايعىالز ٚايتكٝىِٝ ألْى٘ أقىطب ٚأيضىل باملؿىه١ً         

حًتىىسعِ ايؿىىدط   ٖٓىىاى َبىىازض٠ ؾدضىى١ٝ سكٝكٝىى١ يًعُىىٌ ٚا ىىطب َىىٔ ايفكىىط ٚايبطايىى١    

 ايعاقٌ أعطف ٚأسطظ ع٢ً َا ٜضًش٘ بؿطأ تٛحط اؾس١ٜ حٝ٘ ٚاملٓطل يف َبازت٘ 

بعى  اؿهَٛىات َٚٓىص ايكىسّ عًى٢ تفىازٟ ايبطايى١ بايعُىٌ عًى٢ اؿضىٍٛ            ٚيكس عًىت   (4

عًى٢ ايتٛظٝىىف ايهاَىٌ يعُا ىىا عىٔ ططٜىىل إصىساض ايكىىٛاْ  نُىا ظٗىىط شيىو يف ٚثىىا٥ل       

صىىٓسٚم  "األَىِ املتشىس٠ َجىٌ ايضىٝغ١ األخىري٠ يكىطاض بطٜتىىٕٛ ٚٚزظ ايىيت أْؿىأ مبٛدبٗىا          

 .بٗصٙ ايكٛاْ  ٚإٕ اختًفت زضدات ايتعاّ نٌ زٚي١  "ايٓكس ايسٚيٞ 

حإِْٗ ناْٛا ٜعىاؾٕٛ ْكىط ايُٓىٛ االقتضىازٟ ْٚكىط ايطًىن عًى٢ ايػىًع ٚاـىسَات بعٜىاز٠           

ٚيف ظىىٌ تًىىو  ايتٛظٝىىف َىىٔ أدىىٌ تٛيٝىىس املعٜىىس َىىٔ ايىىسخٍٛ ٚايىىيت ٖىىٞ بىىايطبع عٛاَىىٌ منىىٛ     

ايظطٚف االقتضاز١ٜ ٚاألحهاض ظٗطت ايٓظط١ٜ ايعاًَى١ يٝٓهىع ٚاؾىتٗطت نُىا أْٗىِ نىاْٛا       

ٕ ع٢ً خف  األغعاض عٓسَا تطتفع عٔ ططٜىل ظٜىاز٠ اإلْتىاز ٚظٜىاز٠ اإلْتىاز َعٓاٖىا       أٜغا ٜعًُٛ

ٚ صا جنس يف زغاتري نجري َٔ ايىسٍٚ أْٗىا تهفىٌ يًفىطز سطٜى١ ايعُىٌ ٚسىل         .ظٜاز٠ ايتٛظٝف 

 .ايعٌُ ٚشيو أل١ُٖٝ ايعٌُ ؿٝا٠ ايٓاؽ

ْٕٛ دنعٌ َٚٔ تًو ايكٛاْ  اييت جنشت يف َهاحش١ ايبطاي١ يف بع  املٓاطل ، قا

ال ٜعاٜىس عًٝٗىا إال بىأدط     (غىاع١ يف األغىبٛع َىجال      45 )ٖٓىاى سىسا  أقضى٢ يػىاعات ايعُىٌ      

َطتفع قسز ، مما دنعٌ أضباب ايعُىٌ ٜعٜىسٕٚ يف ايتٛظٝىف ألْى٘ أضخىط َكاضْى١ بىسحع أدىط٠         

ٚنىصيو قىٛاْ  ؼػى  َٓىار االغىتجُاض       .عاي١ٝ ملا ٜعٜس عىٔ اؿىس األقضى٢ يعاًَىِٗ ايكىسِٜ      

 . ٚدريٖا
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ٚمبٓاغب١ ايهالّ عٔ قٛاْ  ايعٌُ حٗٓاى َٝجام َٓظ١ُ ايعٌُ ايعطبىٞ ايىصٟ ٜىٓط    

ع٢ً عطٚض٠ ٚعع سس أزْى٢ يردىٛض ٜهىٕٛ ناحٝىا  يتىٛحري ايغىطٚضٜات يًعاَىٌ ٚأغىطت٘ ٖٚىٞ          

يهىٔ دنىن االْتبىاٙ إىل إٔ َجىٌ ايكىإْٛ قىس        املًبؼ ٚاملػهٔ ٚاملطعِ مبػت٣ٛ إْػىاْٞ ال٥ىل   

 ْتاز ٚايُٓٛ حالبىس َىٔ زضاغىت٘ بسقى١ ٚعٓاٜى١ قبىٌ اإلقىساّ عًٝى٘         ٜطحع ايتهايٝف حٝٓدف  اإل

ٚ صا جنس إٔ ايسٍٚ ايضٓاع١ٝ ؼاٍٚ االؾرتاأ ع٢ً ايسٍٚ ايغىعٝف١ ايٓاَٝى١ االيتىعاّ بكىٛاْ      

ايعٌُ َٚا تػُٝ٘ سكٛم ايعُاٍ َىٔ سىس أزْى٢ يردىٛض إىل إعاْىات ايبطايى١ ٚدريٖىا َىٔ املعاٜىا          

ايضىٓاع١ٝ عىس ايىسٍٚ    ٚشيو نػٝاغ١ محا١ٝ٥ متاضغٗا ايىسٍٚ   املتاس١ يعُاٍ ايسٍٚ ايضٓاع١ٝ

 املػتغعف١ ايٓا١َٝ خٛف َٓاحػ١ َٓتذاتٗا ٖٚٛ َا غتشكك٘  ا ايعٛمل١ بهفا٠٤ 

البىىس َىىٔ ايعُىىٌ عًىى٢ نػىىط سًكىى١ ايفكىىط املغًكىى١ الضتباطٗىىا ايٛثٝىىل بايبطايىى١ ٚدريٖىىا َىىٔ     (5

     ٛ ز ايكٓاعى١ بىإٔ ايفكىط قىس     املؿهالت االدتُاع١ٝ ٚاالقتضىاز١ٜ ٚاألخالقٝى١ ٚالبىس َىٔ ٚدى

ٜطٍٛ يهٓ٘ ميهىٔ إٔ ٜٓتٗىٞ ٖىصٙ سكٝكى١ ٜٓبغىٞ إٔ تٓؿىط ٚتعًىِ ٜٚػىع٢  ىا باالغىتعا١ْ           

 باهلل تعاىل 

ٚيكىس ٚدىىس إٔ ايعُىٌ ٚسىىسٙ ٖىىٛ غىبن إخىىطاز ايفكىطا٤ َىىٔ حكىىطِٖ يف اي اظٜىٌ نُىىا إٔ تىىٛحري      

ُىا  إٔ ايكطىاع   ايٛظا٥ف أسس أِٖ ٚغا٥ًِٗ يًدطٚز َىٔ ايفكىط يف ايضى  إٕ ق ٜهىٔ األٖىِ عً     

 .اـاظ ٜكع عًٝ٘ ٖٓاى ايعن٤ األن  يتٛحري ايٛظا٥ف 

ٚضدىىِ إٔ ايفكىىط ميهىىٔ اعتبىىاضٙ ْتٝذىى١ يعًُٝىىات اقتضىىاز١ٜ ٚادتُاعٝىى١ ٚغٝاغىى١ٝ         

َتؿىىابه١ تتفاعىىٌ حُٝىىا بٝٓٗىىا ٜٚىىسعِ بعغىىٗا بعغىىا  إال إٔ ايتُٓٝىى١ االقتضىىاز١ٜ االدتُاعٝىى١       

 .ططم ؽفٝ  إعساز ايفكطا٤ ٚايعاطً ايؿا١ًَ ٚاييت تتغُٔ ايُٓٛ االقتضازٟ ٖٞ أِٖ 

سٝح ميهٔ تكًٌٝ ايفكط بعٜاز٠ املٛاضز املتاس١ يًفكطا٤ ٚبايُٓٛ االقتضىازٟ املىسعّٛ مبذُٛعى١    

َىٔ ايػٝاغىىات االقتضىىاز١ٜ ايىىيت تؿىىذع عًى٢ االغىىتكطاض االقتضىىازٟ غفىى  ايتغىىدِ ٚظٜىىاز٠   

      ُ اض يف صىش١ ٚتعًىِٝ ايفكىطا٤    األغعاض ٚخف  عذىع املٝعاْٝى١ ٚايىسٜٕٛ ايطبٛبٝى١ ايعاَى١ ٚاالغىتج

 .بتشػ  تٛظٜع ايسخٍٛ نُا تؤنس شيو تكاضٜط املٓظُات ايسٚي١ٝ ٚايسضاغات االقتضاز١ٜ

غى١ٓ تؿىري إىل إٔ    40زٚيى١ خىالٍ    80ٚع٢ً غبٌٝ املجىاٍ، حىإٕ زضاغى١ أدطٜىت عًى٢      

ٜىىؤزٟ إىل تغىىاعف زخىىٍٛ ايفكىىطا٤ يف  %2.9ظٜىاز٠ ايُٓىىٛ االقتضىىازٟ مبعىىسٍ غىىٟٓٛ ٜػىاٟٚ   

 ست٢ ٚيٛ ق ٜتشػٔ تٛظٜع ايسخٍٛ ٚبكٞ نُا ٖٛ عًٝ٘ يف شيو اجملتُع  اجملتُع
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: 

تىسضؽ تىىب  بىطاَر سىىٛاحع يًكطىاع اـىىاظ     –نُجىاٍ يىىسٍٚ اـًىٝر    –ايهٜٛىت   (1

 يتؿذٝع ايتٛظٝف 

 "ٔ ططٜىل  َضط تتب٢ٓ تؿذٝع املؿطٚعات ايضغري٠ بٗسف خفى  ايبطايى١ ٚشيىو عى     (2

 ايصٟ ٚحط آالف حطظ ايعٌُ يًُٛاطٓ  املضطٜ   "ايضٓسٚم االدتُاعٞ املضطٟ 

سعَى١ األَىإ االدتُىاعٞ     "األضزٕ قسَت قبٌ سىٛايٞ أضبىع غىٓٛات بطْافىا  ٜػى٢ُ       (3

 ملٛاد١ٗ اآلثاض ايػًب١ٝ يًتشٛالت االقتضاز١ٜ ايعامل١ٝ ٚال١ًٝ املتُج١ً يف: "األضز١ْٝ 

 ايعٛمل١ -

 أٚغط١ٝ  –َؿطٚع ايؿطم  -

 َؿطٚع ايؿطان١ األٚضب١ٝ املتٛغط١ٝ -

 .باإلعاح١ إىل اي اَر االقتضاز١ٜ ال١ًٝ َجٌ آثاض اـضدض١  -

 

 

ظٜىىاز٠ املعْٛىىات عىىٔ ططٜىىل تأغىىٝؼ صىىٓسٚم َعْٛىىات ٚقىىطٚض يًُعىىاق  ٚاألسىىساخ ٚتىىأَ      أ 

رغىط ايىيت عٓىسٖا قىازض عًى٢      أعُاال  يًعاطً  ٚظٜاز٠ اإلْتاز عٝح ال ٜضطف أٟ َػاعس٠ ي

ايعُىىٌ بىىٌ ٜبشىىح عىىٔ عُىىٌ ٜٚتشُىىٌ ايضىىٓسٚم إىل ْضىىف أدطتىى٘ أثٓىىا٤ ايتىىسضٜن عًىى٢ ضأؽ    

 ايعٌُ 

تٛحري ايب  األغاغ١ٝ َٔ صش١ ٚتعًِٝ ٚعٌُ ٚغهٔ ْٚظاح١ أٟ ؼػى  َػىت٣ٛ َعٝؿى١      ب 

 بع  اجملتُعات ايػها١ْٝ ايعؿٛا١ٝ٥ 

ٚايبازٜى١ يتؿىغٌٝ نبىاض ايػىٔ ٚايٓػىا٤       تب  املؿاضٜع اإلْتادٝى١ ايضىغري٠ يف دٝىٛب ايفكىط      ز 

َٓظُى١ يف األضزٕ   2200مبػاعس٠ املٓظُىات األًٖٝى١ اـريٜى١ ايتطٛعٝى١ ٚايىيت تبًىغ سىٛايٞ        

ٚأ١ُٖٝ ٖصٙ اؿع١َ تأتٞ الضتفاع األغىعاض ٚاخنفىاض املعْٛىات اؿهَٛٝى١ يف األضزٕ عًى٢      .

 .األقٌ يف شيو ايٛقت
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 تُاع١ٝ َه١ْٛ َٔ:يف ضٚغٝا ٖٓاى غ١ً َٔ ٚغا٥ٌ اؿُا١ٜ االد-

 َعاؾات ايتكاعس -

 إعا١ْ ايبطاي١ -

 عالٚات األطفاٍ -

 إعا١ْ املعاق  -

 زعِ تٛحري ايغصا٤ -

 (6)أْظ١ُ ؼسٜس أغعاض ايػًع ٚاـسَات  -

 .ٖٚصٙ تتهاٌَ َع بعغٗا يتٛحري محا١ٜ ادتُاع١ٝ عس ايفكط ٚاخنفاض ايسخٍٛ 

 

ٚتعفٝٗا َٔ االيتعاَات َٔ أدٌ ناْت اؾُٗٛضٜات ايػٛحٝت١ٝ ايػابك١ تع  املؤغػات املاي١ٝ 

خفىى  ايبطايىى١  ٚقىىس ناْىىت َعىىسالت ايبطايىى١ حٝٗىىا نىىبري٠ ْتٝذىى١ ايتشىىٍٛ إىل ْظىىاّ ايػىىٛم    

ايطأمسايٞ يهىٔ جنىس ايكٛاعىس ايضىاض١َ املتعًكى١ باغىتشكام إعاْى١ ايبطايى١ يف َجىٌ مجٗٛضٜى١           

 .ايتؿٝو أزت إىل اضتفاع ْػن ايتٛظٝف بؿهٌ ًَشٛظ 

 

 ُاع١ٝ يف أملاْٝا:بطْاَر املػاعسات االدت

َٔ سل املكُٝ  يف أملاْٝا ست٢ دري املٛاطٓ  األملإ إٔ ذنضًٛا عًى٢ اؿىس ايغىطٚضٟ ملػىت٣ٛ     

َاضى غٜٓٛا  يًؿدط األععب ٚيف  12.000املعٝؿ١ ايصٟ ذنفظ نطا١َ اإلْػإ ٖٚٛ سٛايٞ 

ضىٌ عًى٢   ظٌ ٖصا اي ْاَر حإْ٘ ٜٛحط ٖصا املكساض يًصٜٔ يٝؼ يسِٜٗ أٟ َضسض يًسخٌ َٚٔ ذن

زخٌ أقٌ َٔ ٖصا املبًغ حإٕ بطْاَر املػاعسات االدتُاعٞ ٜٛحط ي٘ ايفطم ب  اؿس ايغىطٚضٟ  

أقىٍٛ أيىٝؼ    .(5)ٚب  َعاؾات ايتكاعس َجال  أٚ ايفطم ب  اؿس ايغطٚضٟ ٚايسخٌ املىٓدف   

 .ٖصا ٖٛ ايٓظاّ اإلغالَٞ ٚاأل١َ املػ١ًُ أٚىل ب٘ ؟
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 املراجع واهلوامش

1- WRSWEIK (ٚضغىى)و UNEM [LOYMENT, A PROBLEM OF 

POLICY (   ،)تطمجى١ داَعى١ نىاضٜٓٛؽ    1996ايبطاي١ َؿه١ً غٝاغى١ٝ اقتضىاز١ٜ ، ّ– 

 بٓغاظٟ يٝبٝا 

2- GUT, PFFERMANN         ٌؽفىٝ  إعىساز ايفكىطا٤ يف ايىسٍٚ ايٓاَٝى١ ، فًى١ ايتُٜٛى

 .45-42،صٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ  2001ٚايت١ُٝٓ ْٜٛٝ٘ 

3- R. SAHAY & P., MAURO -. CASIN       غٝاغىات االقتضىاز ايهًىٞ ٚخفى

 .49-46ّ صٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ 2001ايفكط ف١ً ايتٌُٜٛ ٚايت١ُٝٓ ، زٜػُ  ، 

4- E., SAWANSON & R., LEETE & B., HAMMOND & G., 

GUPTA             ُايتكىسّ حنىٛ ؼكٝىل أٖىساف ايتُٓٝى١ ايسٚيٝى١ ، فًى١ ايتُٜٛىٌ ٚايتُٓٝى١ ، زٜػى

 .17-14ٚيٞ صٓسٚم ايٓكس ايس .ّ 2000

5- CHRISTIAN. THIMANN     :ٖىٌ َىٔ    ، بطْىاَر املػىاعسات االدتُاعٝى١ يف أملاْٝىا

 .-43-40ّ صٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ  1996غبٌٝ ي صالح ف١ً ايتٌُٜٛ ايت١ُٝٓ ، غبتُ  

6- E., CORICELLE & S., COMMANDER  & O., BLANCHARD 

 9-6ّ  صٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ 1994ٜػُ  ايبطاي١ يف أٚضبا ايؿطق١ٝ ف١ً ايتٌُٜٛ ٚايت١ُٝٓ ز

7- JEFFREY, FRANK is :األغىىباب ٚايعىىالز  فًىى١ ايتُٜٛىىٌ  ايبطايىى١ يف أغىىباْٝا

 .14-12صٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ  .ّ 1995ٚايت١ُٝٓ غبتُ  

8- A., ADAMS & S., WILSON        تىٓذ  بىطاَر َػىاعس٠ األعُىاٍ اؿىط٠ ؟ فًى١ ٌٖ

 .19-16ٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ، ّ ص1995ايتٌُٜٛ ٚايت١ُٝٓ غبتُ  

ٖىىٌ ؼسٜىىس سىىس أزْىى٢ يردىىٛض رنفىىف َىىٔ سىىس٠ ايبطايىى١ يف زٍٚ فًىىؼ ايتعىىإٚ ؟ فًىى١     -9

 .14-10 –بطٜطاْٝا  –ّ ؾطن١ االتضاالت ايسٚي١ٝ 1999زٜػُ   –األَٛاٍ أنتٛبط 

 –سٛاض َع قُس خري َاَٝؼ ٚظٜط ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ األضزْٞ ، ف١ً األَٛاٍ أنتىٛبط  -10

 .76/78 –بطٜطاْٝا  –ّ ؾطن١ االتضاالت ايسٚي١ٝ 1998ٜػُ  ز

ّ 2000ْٜٛٝىىٛ  –سكىىا٥ل نؿىىفٗا يكىىا٤ َٓظُىى١ ايعُىىٌ ايعطبٝىى١ ، فًىى١ األَىىٛاٍ ابطٜىىٌ    -11

 .18-16 –بطٜطاْٝا  –ؾطن١ االتضاالت ايسٚي١ٝ 
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ّ ؾىىطن١ االتضىىاالت 200ْٜٛٝىىٛ  –يكىىا٤ َىىع ٚظٜىىط ايعُىىٌ ايػىىعٛزٟ، فًىى١ األَىىٛاٍ، أبطٜىىٌ   

 20-19 –بطٜطاْٝا  -١ايسٚيٝ

-13130زضاغ١ ملضًش١ اإلسضا٤ات ايعا١َ ، ٚظاض٠ ايتدطىٝط ، دطٜىس٠ عهىاظ ايعىسز      -12

 ٖى 9/5/1423يف 
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 امللخص

لكد بلغ العمل  اريل م  لل ال ولل قال كلدل  متللم   كد لم املً  ل ا لا   لل إىل لا  كلل                 

آفاق اإمى تًكى عللى أاهل ا تيل ل  افيل ن دنل  لل العمل  اريل م  لل علد  اق ل   ل  نل               

ال نس ممللا نعللوذ تعونللدل  علللى انهلل ا ات قانع مللاذ علللى الللماح م ق للملب  لل     ال كللم بلل 

 .عل    قاهمل  ق ي كًل   باري  قالنىلح

 : وسنتكله عن هذا األمز من خالل عدة حماور-

 عىلقم النكم باحلالم ال ني م: .1

تؤ لد احبالاأ اا النكللم لل س هلًًا   ًاألللما  لن لما  ال نيل م م لل لل  نعلم  النللمذ           

العمل    ظلمقف قلالم  اق     ظمقف اإمى   ل  احلل  اللمم تل لم ف ل  اأم لم اق ا،ذ لاا م       

ب ال عللم  لذنللمات  للل اأبللا   انضللاماأ لل ليلل  طللا قللة  للل ق مللم ا، يللاا م ق للمل   

 .العم 

 ما اا للنكم عىلقم نوعف ال عل   قعدل ف   ظلمقف احل لا  مملا نولعف افكاق لم قال ليقل        

 .لدى لمه النئم قلما بدقأه نؤذم على أل ت  ل الصعوباح ال ني م 

اأ على اا تنلب احبهلم  افلمتًة بصلعوبم العلمقف افاذنلم لل  عىلقلم        قتدل بعض احبا

 قث كم بالصعوباح ال ني م عمو ا .

 ال يل   قاحلالم ال ني م للمي ن دنل: .2

نؤذم النكم قتلدلوأ احل لا  ان  ماع لم قعلدل ق لوذ   لاأاح ت ات لم    علد  ظلوالم  نيل م           

 -:   ا 

 ،تًاط قاللف عل احملاقلم. .4

 لكدأاح الشخص م.عدل ال كم با .2

 اه كاا  اف ال. .3

 .الشل  ال ني   ل ت ث تاونم الماح قالً ث عل خممج .4

ق ملب ن علس للما الواقلع عللى بك لم افلماذ احبهلم   لل اق انهل مماأنم   انع ملاذ عللى           
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 اآلإمنل.

 النوائد ال ني م لل يل  : .3

وأ   عللدذ   للل الم للا ا،  ا  للم تللمتًة الصلل م ال نيلل م ق كللان س اليللعاذ  لللدى احبفللماذ بللي  

 .قاليت تعوذ بالمضى عل ال نس قاحل ا  قلما ن ند  ل الشعوأ باليعاذ  

قجيللل  ال يل لل  الشللعوأ بال ذللاح الللمم نللؤثم   ونللاذ  المضللى قالكًللول ال نيلل           

ق لملب نلؤذم ال يل ل  قالوملول لشل ت  لل الناعل لم    ا الىلق          .ق لملب ال كلم بلال نس    

 .ناعلم مقاليت تكوذ لذبداع قال ذاح افي كًل  الكو  ال ني م ال

قهلل   دأ احملاضللم عللل قوللانا   علكللم ب للمه احملللاقأ  للع ا  لللم قاقع للم قاق اتللاح  

 .عمل م 
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 ملخص حبث

 ذبدٜد ا٫حتٝاجات ايتأ١ًٖٝٝ ٚتكُٝٝٗا

 - :اسبُد هلل ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ٚبعد 

إٕ ايتهافللٌ ا٫جتُللاعٞ اسبكٝكللٞ ٜهُللٔ أل تعللدت ا٭عُللاٍ ٚتهللاالس اعٓاغلل  ايلل  ٫ تللد     

ايفلأع يٝخت لل يللٝظ    علاال٬  أل اتتُلح حتل٢ ٜ للدٚ نلٌ فلست َهتطلجا  َٚٓتعللا    ف ع لا٤       

 :ن ع ا٤ ض١ً متس يٝأنٌ   ٚضرتنص ٚزق١ ايعٌُ ع٢ً احملاٚز اٯت١ٝ 

 .ايتأؾٌٝ ايػسعٞ يًُٛقٛ   .7

 .مناذج َٔ تأٌٖٝ ايطًف يًُطتفٝدٜٔ  .2

 .اي سب ٚايتأٌٖٝ  .3

فتح أقطاّ ٚإتازات ٚاضتهتاب ايجلاحني   )قسٚز٠ اإلبدا  أل ق اعات ايتأٌٖٝ عٔ السٜل  .4

 (ٚالسح َطابكات 

 .َتعدت٠ يعدت صبا٫ت اسبٝا٠ ايرباَج  .5

 .مناذج َٔ ايتأٌٖٝ اعكرتح  .6

 

 التأهيل بني النظرية والتطبيق

 اسبُد هلل زب ايعاع  ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف ا٭ْجٝا٤ ٚاعسضً  ٚبعد:

ف ٕ تأٌٖٝ ايٓفظ ٚايلسٚح ٖلٛ أضلاع نلٌ تأٖٝلٌ   فل ذا ناْل  ايلٓفظ شانٝل١ حٝٝل١ ْفعٗلا            

از الاقتٗا ٚتػ ٌٝ قلدزاتٗا  ٚزقلٝ  بايكًٝلٌ َلٔ ايهطلل َكابلٌ       أت٢ْ تأٌٖٝ ٚتٛجٝ٘ باضتنيُ

 .إٔ تجك٢ هلا عصتٗا ٚنساَتٗا 

ٚقد ٚع٢ ايعإًَٛ أل ايعٌُ اشبريٟ ٖرا ازباْل ٚأٚيٛٙ عٓا١ٜ فا٥ك١  ٚأؾجح تأٌٖٝ اعطلتفٝد  

ٖللٛ ايتٛجلل٘ ايعللاّ يللد٣ ازبٗللات اشبريٜلل١ ف ع للا٤ ايفللأع يٝخت للل يللٝظ ن ع للا٤ ضلل١ً متللس     

 (.ُٝ٘ ؾٝد مسه١ أفكٌ بهنيري َٔ إع ا٥٘ صبُٛع١ َٔ ايطُهات ٚتعً)يٝأنًٗا 
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 :أصل التأهيل وغايته 

ٚبعد ايجخل  اعٝلداْٞ ضلري أحلٛاٍ اعطلتفٝدٜٔ ٚجلد إٔ أؾلٌ ايتأٖٝلٌ ٚاي اٜل١ َٓل٘ تهُلٔ أل            

حفللغ َللا٤ ايٛجلل٘ أ٫ٚ .إذ إٔ َللٔ أزام تّ ٚجٗلل٘ ٚاَللتٗٔ اعطللأي١ ضللٛا٤ عللٔ السٜللل ا٭فللسات أٚ        

فٝؿلعل عًٝل٘ تسنٗلا ٚايتخلٍٛ إ       .تُس٨ ٖلرا ايعُلٌ ٜٚعتلربٙ َٗٓل١ يل٘      ازبٗلات اشبريٜل١ ٜطل   

ايعُللٌ ٚا٫حللرتاف   ٚيٝلل  ا٭َللس اقتؿللس عًلل٢ زب ا٭ضللس٠ فكلل  بللٌ إٕ ٖللرٙ اعٗٓلل١ اْعهطلل   

 .بايري١ ٚاعٗا١ْ ع٢ً ضا٥س أفسات ا٭ضس٠ َٔ بٓ  ٚبٓات 

جعل١ ازبٗلات اشبريٜل١    ٚعبٔ ح  ٌُْٗ غسؼب١ احملتاج  ْٚ فٌ حت٢ ًْع٦ِٗ إ  اعطلأي١ َٚسا 

ب ًل اعطاعد٠   ْهٕٛ قد ضآُٖا أل تطٌٗٝ ١َٓٗ ايتطٍٛ ٚتعُدْا إزاقل١ َلا٤ ٚجل٘ احملتلاج     

  فل ٕ اع٬حللغ إٔ نللٌ ضبتللاج ٜكللدّ إ  جٗلل١ ةريٜلل١ ٭ٍٚ َللس٠ ب ًللل اعطللاعد٠ دبللدٙ  ايجللا   

يًتطلٍٛ  َتٓهسا  َتًنيُا  َطتخٝٝا    َٚس٠ بعد أةلس٣ تلصٍٚ عٓل٘ تًلو ايؿلفات ٜٚؿلجح  تٗٓلا         

 .٫ٚ ُٜٗ٘ َٔ ٜساٙ أل ازبٗات اشبري١ٜ 

 "ٚيكد جا٤ت ْؿٛف ايػسٜع١ بايرت ٝل أل إةفا٤ ايؿدق١ ٚايطرت ع٢ً ايفكري قاٍ اهلل تعا  

إٕ تجدٚ ايؿدقات فٓعُا ٖٞ ٚإٕ ربفٖٛا ٚت٪تٖٛا ايفكسا٤ فٗٛ ةري يهِ ٜٚهفس عٓهِ َلٔ  

ٜٔ إ  إٔ اٯٜل١ أٚيل  أُٖٝل١ أل    أغلاز بعلا اعفطلس    (1) "ضل٦ٝاتهِ ٚاهلل الا تعًُلٕٛ ةلجري     

 . (2)إةفا٤ ايؿدق١ ع٢ً ايفكسا٤    ٚأْ٘ َكدّ ع٢ً إع٬ْٗا 

ٚزتللل عًلل٢ إةفللا٤ ايؿللدق١ فكللٌ ععللِٝ ٚتزجلل١ زفٝعلل١   حٝلل  ْللاٍ ؾللاحجٗا ؾللخج١ ايطللجع١  

ضلجع١ ٜعًلِٗ اهلل    ":ايرٜٔ ٜعًِٗ اهلل أل ظً٘ ّٜٛ ٫ ظٌ إ٫ ظً٘   فكاٍ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضلًِ  

عجلات٠ اهلل ٚزجلٌ قًجل٘ َعًلل أل      ألإَلاّ عاجلٌ ٚغلاب ْػلأ      :٘ ّٜٛ ٫ ظٌ إ٫ ظًل٘  تعا  أل ظً

اعطللاجد ٚزجلل٬ٕ ذبابللا أل اهلل اجتُاعللا عًٝلل٘ ٚتفسقللا عًٝلل٘ ٚزجللٌ تعتلل٘ اَللسأ٠ ذات َٓؿللل     

ٚمجاٍ فكاٍ نأْٞ أةاف اهلل ٚزجلٌ تؿلدم بؿلدق١ فأةفاٖلا حتل٢ ٫ تعًلِ اايل٘ َلا تٓفلل          

 . (3) "اق  عٝٓاٙ ميٝٓ٘ ٚزجٌ ذنس اهلل ةايٝا فك

ٚاهلل يٝأت  ايساعٞ أل ايُٝٔ حكل٘ َٓل٘ ذا اعلاٍ ٚتَل٘      "ٚقاٍ عُس بٔ اشب اب زقٞ اهلل عٓ٘ 

 ."أل ٚجٗ٘ 

ٚنإ عٌُ ايطًف ايٛج٘ ايت جٝكٞ ٚايعًُٞ هلرٙ ايٓؿٛف   فعًٞ بٔ اسبطل  زهل٘ اهلل     

إذ نإ ٜأتِٝٗ ي٬ٝ  ةف١ٝ مل ٜعًِ أٌٖ اعد١ٜٓ بأْ٘ ٖٛ اعتؿدم ع٢ً بٝٛتات ايفكسا٤ حت٢ َات 
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 .فٝكح اي عاّ ع٢ً عتجات أبٛابِٗ 

ٚعاَس بٔ ايصبري زه٘ اهلل ٕ نإ ٜكح ايدْاْري أل أحر١ٜ ايفكسا٤ ِٖٚ ٜؿًٕٛ فًُلا ضل٦ٌ علا    

 ."أةػ٢ إٔ ًٜكاْٞ أحد َِٓٗ فٝتُعس ٚجٗ٘  :٫ تع ِٝٗ بٓفطو أٚ تسضٌ بٗا ةاتَو ؟فكاٍ 

ٔ  "ا٭ضعاز جا٤ٙ ايٓاع ٜطلأيْٛ٘ فكلاٍ    ٚقد ٚقح يجعا دباز ا٭ْديظ عا  ً    "ةلرٚا بايلدٜ

أةػل٢ إٔ ٜلأْف بعلا احملتلاج      :فًُلا ضل٦ٌ قلاٍ     .فًُا أةرٚا اضك  عِٓٗ ايدٜٕٛ فُٝا بعلد 

ف٫ٛٗ ٜسٜد إٔ ؼبسج ؾلاحل اعلس٠٤ٚ ٫ٚ ٜأةلر  لري احملتلاج ٭ْل٘ بٝلح  ٫ٚ ٜأةلر          .َٔ ايؿدق١ 

 أننيس َٔ حاجت٘ فٗٛ تٜٔ عًٝ٘.

ٜلا بلأ أةلص٣ اهلل اععلسٚف إذا مل ٜهلٔ ابتلدا٤ علٔ  لري         "ف ٭بٓل٘ عُلسٚ   ٚقاٍ ضعٝد بٔ ايعلا 

ٚجٗ٘ طبلاالسا  ٫ ٜلدزٟ أتع ٝل٘ أّ متٓعل٘ فلٛاهلل يلٛ        ألفأَا إذا أتاى تهات تس٣ تَ٘  .َطأي١ 

 (4)ةسج  ي٘ َٔ مجٝح َا متًه٘ َا نافأت٘ ط 

 :ت جٝكات َعاؾس٠ 

ٜل١ يًتؿلٜٛس أالٓلا٤ تطلًِٝ اععْٛلات      أٟ إزاق١ عا ايٛج٘ أغد َٔ  ازضل١ بعلا ازبٗلات اشبري    -

ا٭زغلٝف   ألأزغٝفٗا  فجكا٤ تًو ايٛاللا٥ل   ألٚاعطاعدات يًُطتفٝدٜٔ   ٚحفغ تًو ايؿٛز 

 .زٜت٘ َٔ بعدٙ   فُٝا أزاٙ 1عاز عًٝ٘ ٚع٢ً 

َٔ تكدّ يًع١ٗ اشبريٜل١ ٜ ًلل اعطلاعد٠    "اع٬حغ إٔ ازبٗات اشبري١ٜ تعسف اعطتفٝد بأْ٘  -

 ٓعِ نُا ٜكاٍ.ٖٚرا ٖٛ ايتطٍٛ اع "

ٚاسبكٝك١ إٔ تكلدّ احملتلاج  يًعٗل١ اشبريٜل١ ٜطلجل هللا َػلانٌ عدٜلد٠ إتازٜل١ َٚايٝل١   ٭ٕ           

ذيو ٜت ًل جٗاش اضتكجاٍ َح ةرب٠ أل َعسف١ ايٓلاع ٚايتفسٜلل بل  ايؿلاتم ٚاحملتلاٍ   اللِ إٕ       

ٖرٙ اي ًجلات ربكلح سبطلٔ ايعلسل ٚايكلدز٠ عًل٢ ايتُنيٝلٌ ٚايجهلا٤ ٚاشبلدا    ٚقلد تطلجل            

االس ٚدبُٗللس ايفكللسا٤ ٚ ريٖللِ عًلل٢ أبللٛاب ازبٗللات اشبريٜلل١   أل شز  اشبلل٬ف ٚأحٝاْللا        تهلل

ايػعاز أل ازبٗاش اإلتازٟ يًعُع١ٝ   إذ إٔ َٔ ايعاًَ  َٔ تطٝ س عًٝ٘ عاالفت٘ ٚت  ٞ ع٢ً 

تفهريٙ ٚعكً٘ ف ذا زأ٣ زج٬  إٔ اَسأ٠ عٓد بٛاب١ ازبُع١ٝ تجهٞ ٚتتأٚٙ تأالس بريو فعٓلد أٍٚ  

إٔ ٜجللدأ أل حللٌ ٖللرٙ اعػلله١ً   عًلل٢ حلل  إٔ شَلل٤٬ٙ ٜللسٕٚ إٔ ٖللرا َللٔ ؾللٛز     اجتُللا  ٜللس٣

ايفكلري ْعسفل٘ ٫ٚ    "اعخات ...ٚايلرٟ اقرتاحل٘ عًل٢ ازبٗلات اشبريٜل١   إٔ تتعاَلٌ بٗلرا ايػلعاز         

ٚأل ٖرا حفغ عا٤ ٚج٘ اعطتفٝد   ٚق ح يًُػانٌ ٚا٫تٗاَلات علٔ    "ٜعسفٓا ْأتٝ٘ ٫ٚ ٜأتٝٓا 
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٫ٚ غو إٔ ٖرا ٜت ًل نُا  نجريا   .فري يً اقات اإلتاز١ٜ ٚاينيس٠ٚ اعاي١ٝ ازب١ٗ اشبري١ٜ   ٚتٛ

َلٔ ايجللاحني  اعت لٛع    ٖٚللرا َكللدٚز عًٝل٘ أل ٖللرا ايجًللد اعجلازى بلل ذٕ اهلل   ٚخباؾلل١ إذا     

قك  ازبُع١ٝ ع٢ً ازبٛاْل اإلجسا١ٝ٥ أل ؾسف اععْٛات يًجاحني  ايلرٜٔ ضلٝكَٕٛٛ بلدٚزِٖ    

  ٜكَٕٛٛ ع٢ً زعاٜتٗلا َٚتابعتٗلا   َلح تفٜٛكلِٗ بلجعا ايؿل٬حٝات       بتٛشٜعٗا ع٢ً ا٭ضس اي

 .ٚاهلل اعٛفل  .اي  تًٝل بِٗ 

 

 وسائل التأهيل:

مل ٜعسف اتتُح اعطًِ ايج اي١ أل عُّٛ فرتات تازؽب٘   حٝ  ٖٝأ ايٓفٛع ٚز جٗا أل ايعٌُ 

عًٝل٘ َلاتاّ ايعُلٌ    ٚا٫حرتاف ٚفتح يًُطًِ مجٝح أبٛاب ايعُلٌ ٚأي ل٢ مجٝلح ايكٝلٛت ٚايػلسط      

ح٫٬  أل ْٛع٘ أٚ السٜك١ نطج٘  ٚإٕ ايعامل ايّٝٛ حباج١ َاضل١ إ  قلسا٠٤ ايتلازٜإل اإلضل٬َٞ     

أل جاْج٘ ايعًُٞ ٚاسبكازٟ يٝطتخًـ تًو ا٭ضجاب ٚايٛضلا٥ٌ ايل   لدا َعٗلا نلٌ فلست أل       

      ٘ إٔ ٜلرتى   اتتُح اإلض٬َٞ عا٬َ  َٚٓتعا  ٫ ٜعلسف ا٫عتُلات عًل٢ اٯةلسٜٔ  ٫ٚ ؽب لس بجايل

َٚلٔ ا٫ضلتكسا٤    .ايعٌُ يُٝد ٜدٙ إ   ريٙ حت٢ ٚجد أل بعا فرتات٘ اضت ٓا٤ تاّ عٔ ايصنلا٠  

..ايٛضلا٥ٌ اععٜٓٛل١ أٚ   àايطسٜح يًُٓٗج اإلض٬َٞ تج  يٞ إٔ ٖٓاى ٚضا٥ٌ َجاغس٠ ٚٚضا٥ٌ  ري 

  ري اعجاغس٠:

٫ ٜجكل٢ عااللٌ إ٫    قسز اإلض٬ّ ٚضا٥ٌ ننيري٠ ناْ  انيابل١ ت٦ٝٗل١ اتتُلح نًل٘ يًعُلٌ حتل٢      

 َٔ نإ عاجصا  قد أعاق٘ اعسل أٚ ايػٝخٛة١ َٚٔ تًو ايٛضا٥ٌ:

الل٬    أل  ٚمل ٜلأذٕ بٗلا إ٫    غدت اإلض٬ّ ٚضًِ:عطأي١ ٚقجخٗا ٚأ ًغ ع٢ً َٔ اَتٗٓٗا : أ٫ٚ 

عٔ قجٝك١ بٔ طبازم اهل٬يٞ قاٍ ذبًُل  هايل١ فأتٝل  زضلٍٛ اهلل ؾل٢ً اهلل      :حا٫ت َ٪قت١ 

أقِ حت٢ تأتٝٓا ايؿدق١ فٓأَس يو بٗا قاٍ   قاٍ ٜا قجٝؿل١ إٕ   "ي٘ فٝٗا فكاٍ عًٝ٘ ٚضًِ أضأ

اعطاي١ ٫ ذبلٌ إ٫ ٭حلد ال٬الل١ زجلٌ ذبُلٌ هايل١ فخًل  يل٘ اعطلاي١ حتل٢ ٜؿلٝجٗا اللِ ميطلو              

ٚزجللٌ أؾللابت٘ جا٥خلل١ اجتاحلل  َايلل٘ فخًلل  يلل٘ اعطللاي١ حتلل٢ ٜؿللٝل قٛاَللا  َللٔ عللٝؼ أٚ قللاٍ  

ق١ حت٢ ٜكلّٛ ال٬الل١ َلٔ ذٟٚ اسباجل١ َلٔ قَٛل٘ يكلد أؾلاب          ضداتا  َٔ عٝؼ ٚزجٌ أؾابت٘ فا

.ٚقلاٍ ؾل٢ً اهلل   _ف٬ْا فاق١ فخً  ي٘ اعطاي١ حت٢ ٜؿٝل قٛاَا  َٔ عٝؼ أٚ قاٍ ضداتا  َٔ  

 .(6) "٫ ٜفتح عجد باب َطاي١ إ٫ فتح اهلل عًٝ٘ باب فكس  " عًٝ٘ ٚضًِ:
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إٕ نٓل  تطلأٍ أل تّ    " :اٍ إٔ زجل٬  أتل٢ ابلٔ عُلس فطلأي٘   فكل       :ٚعٔ ؼب٢ٝ بٔ أبٞ ننيري 

اللِ أتل٢    :قلاٍ   . "َفعح  أٚ  سّ َٛجح   أٚ فكس َدقح فكد ٚجلل حكلو   ٚإ٫ فل٬ ؼبلل يلو     

 . (7)اسبطٔ بٓعًٞ   فكاٍ ي٘ َنيٌ ذيو 

ٚعٔ عس٠ٚ   عٔ أبٝ٘   عٔ عجٝد اهلل بٔ علد٣ بلٔ اشبٝلاز   أْل٘ حدالل٘ زجل٬ٕ فخلد  عُٓٗلا         

ٚضلللًِ أل حعللل١ ايلللٛتا  ٚايٓلللاع ٜطلللأيْٛ٘     ج٦ٓلللا زضلللٍٛ اهلل ؾللل٢ً اهلل عًٝللل٘     " :قلللا٫ 

ايؿدق١ فصاهٓا عًٝ٘ ايٓاع   حت٢ ةًؿٓا إيٝل٘   فطلأيٓاٙ َلٔ ايؿلدق١ فسفلح ايجؿلس فٝٓلا        

 . (8) "إٕ غ٦تا فعً  ٫ٚحغ فٝٗا ي ٢ٓ ٫ٚ يك٣ٛ َهتطل  :ةفك٘   فسآْا جًدٜٔ   فكاٍ 

َلا َلٔ أحلد ٜطلأٍ      " :قلاٍ زضلٍٛ اهلل ؾل٢ً اهلل عًٝل٘ ٚضلًِ       :ٚعٔ عجد اهلل بٔ َطعٛت قلاٍ  

 .َطلأي١ ٖٚللٛ عٓٗللا  للأ   إ٫ جللا٤ت ٜللّٛ ايكٝاَل١ نللدٚحا  أٚ ةدٚغللا  أٚ  ٛغللا  أل ٚجٗلل٘   

 (9) " طٕٛ تزُٖا  أٚ حطابٗا َٔ ايرٖل  قاٍ:ٜا زضٍٛ اهلل َٚ ٓاٙ أٚ َا ٜ ٓٝ٘ ؟ قاٍ:

ٚقد ذنس بعلا ايفكٗلا٤ إٔ َلٔ حلل ٚيلٞ ا٭َلس إٔ ٜل٪تب نلٌ ؾلخٝح قلاتز عًل٢ ايتهطلل             

 . (10)ٜعٝؼ عاي١ ع٢ً اٯةسٜٔ ٖٚٛ ػبد ع٬ُ  ٜسٜد إٔ 

 

ح  اإلض٬ّ ع٢ً ا٫حرتاف ٚايعٌُ ٚز ل فٝ٘ ٚؾ س َٔ غلإٔ َلٔ ٜتٗلإٚ بل٘ ٜٚرتنل٘       :الاْٝا 

 اضت ٓا٤ عٓ٘ أٚ احتكازٙ ي٘ أٚ شٖدا  فٝ٘:

٭ٕ أةلر أحلدنِ    " :عٔ ايصبري بٔ ايعٛاّ زقٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قلاٍ  

ٞ حبص١َ اسب لل عًل٢ ظٗلسٙ فٝجٝعٗلا فٝهلف اهلل بٗلا ٚجٗل٘ ةلري يل٘ َلٔ إٔ ٜطلأٍ            حجً٘ فٝأت

 . (11) "ايٓاع أع ٛٙ أٚ َٓعٛٙ 

َايو ٫ تتعس ؟ نإ أبٛ بهس تلاجس   "نإ ضبُد بٔ ضرئٜ إذا أتاٙ زجٌ َٔ ايعسب قاٍ ي٘:

 .(12) "قسٜؼ 

ل فاضلتجكٛا  ٜلا َعػلس ايفكلسا٤ ازفعلٛا ز٩ٚضلو فكلد ٚقلح اي سٜل         " :قلاٍ عُلس بلٔ اشب لاب     

 . (14)"اشبريات  ٫ٚ تهْٛٛا عٝا٫  ع٢ً اعطًُ  

ٜتعسٕٚ أل حبس ايسّٚ   َِٓٗ الاسبل١  نإ أؾخاب زضٍٛ اهلل   " :ٚقاٍ ضعٝد بٔ اعطٝل 

 . (15) "بٔ عجٝد اهلل ٚضعٝد بٔ شٜد بٔ عُسٚ بٔ ْفٌٝ 

     ٍ ٍ   ألأدبلس   )قًل  ٫بلٔ اعجلازى    :ٚعلٔ اهلٝلنيِ بلٔ مجٝلٌ قلا ايلرب ٚايجخلس    ألأدبلس   :ايجخلس؟ قلا
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 .( 16) )ٚاضت ٔ عٔ ايٓاع 

 .(17) ))بًد  ريٙ ألايجًد  فًٝتعس  ألإذا مل ٜسشم أحدنِ  (( :ٚعٔ بٔ عُس قاٍ

 ٘ َلا ايلرٟ بًلك بلو ٖلا ٖٓلا ؟        :يكٞ زجٌ اسبطٔ بٔ ؼب٢ٝ بأزل اسبجػ١  َع٘ دباز٠  فكاٍ يل

ٔ  أنٌ ٖرا الًلل يًلدْٝا  ٚحلسف عًٝٗلا ؟ فكلا      :فكاٍ .فأةربٙ  فعري٘ ايسجٌ ٜلا   :ٍ يل٘ اسبطل

 .(18) ((ٖرا إٕ ايرٟ هًأ ع٢ً ٖرا  نسا١ٖ اسباج١ إ  َنيًو

٫  ضلك  َلٔ    :ي٘ حسف١؟ ف ٕ قلايٛا  :قاٍ عُس بٔ اشب اب إْٞ ٭ز٣ ايسجٌ فٝععجأ  فأقٍٛ

 .((عٝأ 

ا٫حلرتاف ٚايعُلٌ    أليكد أالس ٖرا ايرت ٝل ع٢ً مجٝح ا٭١َ حت٢ اغبلسط زَٛشٖلا ٚععُا٩ٖلا    

ِ    يهطللل ايللسشم ْٚطللل  ايكفللاٍ   :مجللح َللٔ ععُللا٤ ا٭َلل١ ٚعًُا٥ٗللا إ  اعٗللٔ فهللإ َللٓٗ

اشبلللساش  ازبؿلللاف  اشبلللٛاف  اشبجلللاش  ايؿلللجإ  ايك لللإ  ايجلللصاش  ايٓعلللاز  اسبلللرا٤    

 . .ايطُإ  ايؿٛاف  اشبساش  ايصٜات  ايفسا٤ 

إٕ اْتطاب ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ ا٭جل٤٬ يًخلسف أع ل٢ ؾلج ١ ايعلص٠ يًخلسف مجٝعلا  حتل٢ مل ٜهلد          

اتتُح اإلض٬َٞ َٔ ٜٓتكـ اسبسف أٚ ٜؿل س َلٔ غلإٔ أؾلخابٗا  ٚيعلٌ ٖلرا َلٔ         ألٜٛجد 

 .ايعٌُ ٚايهطل ألا٭ضجاب اعجاغس٠ ايت٢ أتت إ  اغبساط عا١َ ا٭١َ 

 

 :زتّ قٓٛات ايفكس :الاينيا 

عدّ ايهطل أٚ قعف اعٛازت ٚقًل١ ايلدةٌ فكل  بلٌ دبلد نلنيريا         أليٝط  َػه١ً ايفكسا٤ 

فكس اَتًو َٜٛلا  َلٔ ا٭ٜلاّ أَلٛا٫  نلنيري٠  أٚ يل٘ نطلل يلٛ نلإ عٓلد           َٔ ذ٣ٚ اعطه١ٓ ٚاي

 ريٙ يهفا٠٤   ٚيهٔ ٜعلاْٞ َلٔ ضل٤ٛ ايتلدبري ٚقلعف ايتٛشٜلح أٚ اإلضلساف   َٚلٔ ٖٓلا جلا٤           

اإلض٬ّ حاالا  ع٢ً حطٔ ايتدبري ٚايسفل  أل اععٝػ١ َٚػدتا  ع٢ً اإلضساف ٚايتجرٜس ٚاإل لسام  

ع١ًُٝ أل ا٫قتؿات ٚتٛجٝ٘ اعاٍ ٚتٓعُٝ٘ فٗلرا أحلد نسَلا٤    أل ايهُايٝات   ٚزامسا  بساَج 

اإلضلل٬ّ ٚععُللا٥ِٗ ٚغللععاِْٗ ٖٚللٛ قللٝظ بللٔ ضللعد بللٔ عجللات٠ ايتللاجس اعػللٗٛز ٜكللسب أزٚ      

أت٢ قّٛ قلٝظ بلٔ ضلعد بلٔ عجلات٠ فطلأيٛٙ حايل١   فلسأٚٙ أل حلا٥  يل٘            "ا٭َني١ً أل تدبري اعاٍ 

إذا اغرت٣ أحدنِ سبُا    فًٝهنيلس َسقتل٘      ": ًٜتل...عٔ عجد اهلل اعصْٞ قاٍ زضٍٛ اهلل 

 . (20) "ف ٕ مل ٜؿل سبُا  أؾاب َسقا  
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إٕ َلٔ   " :ٚعٔ ضامل بٔ أبٞ ازبعد إٔ زج٬  ؾعد إ  أبٞ ايدزتا٤   ٖٚٛ ًٜلتك  ح ل١ فكلاٍ    

 . (21) "فكٗو زفكو اعٝػتو 

٫٬  أل زفل  أٜٗا ايٓاع  أؾًخٛا أَٛايهِ اي  زشقهِ اهلل عص ٚجٌ  ف ٕ إق " ٚقاٍ عُس:

 .(22) "ةري َٔ إننياز أل ةسم 

 (23) "َا عاٍ َكتؿد  " : قاٍ زضٍٛ اهلل  ٚأل اعطٓد عٔ عجد اهلل قاٍ:

 .(24) "٫ جدٜد عٔ ٫ ةًل ي٘  " ٚعٔ عا٥ػ١:

 ش (25) "باعس٤ ضسفا  إٔ ٜأنٌ نٌ َا اغت٢ٗ  فٞن " :ٚقاٍ عُس بٔ اشب اب 

 يلدةٌ ٚايؿلسف ٜٚسبلٞ عًٝٗلا ايٓلاع ٚةاؾل١ ايػلجاب.       ٜٚٓج ٞ إٔ ٜٛقح َٓٗج يًُٛاشْل١ بل  ا  

َلس جلدٟ عًل٢ عُلس بلٔ اشب لاب زقلٞ اهلل عٓل٘ ٚعًٝل٘ بلست٠            ":ٚعٔ عجٝد اهلل بٔ حٝلد قلاٍ   

 .أيلف تزٖلِ    :نِ َايلو ؟ قلاٍ    :قاٍ  .بطت  تزُٖا   :بهِ اتع  بستى ٖرا ؟ قاٍ  :فكاٍ 

ف تزٖلِ   ٚتجتلا  الٛبلا  بطلت      زأع َايلو أيل   :فكلاّ إيٝل٘ بايلدز٠   فععلٌ ٜكلسب٘ ٜكلٍٛ        :قاٍ 

 ."تزُٖا  ؟ زأع َايو أيف تزِٖ   ٚتجتا  الٛبا  بطت  تزُٖا  

 :ا٭ضايٝل اعجاغس٠ أل ايتأٌٖٝ 

يكللد قللسز اإلضلل٬ّ أضللايٝل نللنيري٠ يتػلل ٌٝ مجٝللح اتتُللح ٚايككللا٤ عًلل٢ ايفكللس ٚايعللٛش حتلل٢   

غلسقا  إ  إٔ ؼبُللٌ   ٚؾلً  ا٭َل١ أل اللٍٛ ايللج٬ت ٚعسقلٗا َلٔ أٚزبلا  سبللا  إ  حلدٚت ايؿل         

أحدِٖ ِٖ ؾدقت٘ نٝف ػبد َٔ ٜأةرٖا َٓ٘   نُا ٚقح ٖرا أل عٗد عُس بٔ عجد ايعصٜص 

 :ٚإيٝو بعا ٖرٙ ا٭ضايٝل  .ٚتٛاتسات ايٓؿٛف برنسٙ ٚاإلغات٠ ب٘ 

تعسٜلف اعلس٤ ب اقاتل٘ ٚفلتح آفاقل٘ عًل٢ أبلٛاب ايهطلل   فكلد تت ًلل أل عل  اإلْطلإ              : أ٫ٚ 

ٕ ٫ جد٣ٚ أل ايعٌُ ٚا٫حرتاف فًٝعلأ إ  اعطلأي١   ٚيكلد أع ل٢ زضلٍٛ      أبٛاب ايسشم ٜٚعٔ أ

 .تزضا  ععُٝا  أل ٖرا ايػإٔ  اهلل 

أَلا أل بٝتلو غل٤ٞ قلاٍ      " :ٜطلأي٘ فكلاٍ    عٔ أْظ بٔ َايو إٔ زج٬  َٔ ا٭ْؿاز أت٢ ايلٓيب  

ٍ ْػسب فٝل٘ َلٔ اعلا٤ ا٥لتأ بُٗلا قلا       (27)ًْجظ بعك٘ ْٚجط  بعك٘ ٚقعل  (26)ب٢ً حًظ 

بٝدٙ ٚقاٍ َٔ ٜػرتٟ ٖرٜٔ قلاٍ زجلٌ أْلا أةلرُٖا بلدزِٖ       فأتاٙ بُٗا فأةرُٖا زضٍٛ اهلل 

قاٍ َٔ ٜصٜد ع٢ً تزِٖ َست  أٚ ال٬الا قاٍ زجٌ أْا أةرُٖا العاَا  بلدزُٖ  فأع اُٖلا إٜلاٙ    

ٚأةر ايدزُٖ  ٚأع اُٖا ا٭ْؿازٟ   ٚقاٍ اغرت بأحلدُٖا العاَلا فأْجلرٙ إ  أًٖلو ٚاغلرت      
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عٛتا  بٝلدٙ اللِ قلاٍ يل٘ اذٖلل فاحت لل        َا  فأت٢ ب٘ فأتاٙ ب٘ فػد فٝ٘ زضٍٛ اهلل باٯةس قدٚ

 :ٚبح ٫ٚ أزٜٓو  ط١ عػس َٜٛا  فرٖل ايسجٌ ٜح...ففٞ ٖرا اسبدٜ  ت٥٫ٌ ننيري َٓٗا 

مل ٜعاجل َػه١ً ايطا٥ٌ احملتاج باعع١ْٛ اعات١ٜ ايٛقتٝل١ ٚمل ٜعازبٗلا بلايٛعغ ٚايتلٓفري      أْ٘ 

ٖٚلرا   .٘ أةر بٝدٙ أل حٌ َػهًت٘ بٓفط٘ ٚعازبٗا ب سٜك١ غلسٜف١ ْاجخل١   َٔ اعطأي١ ٚيهٓ

 َا ٜط٢ُ ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ ايعٌُ

أع ٞ ايفكري اَتٝاشات أل اعؿاحل ايعا١َ تٕٚ اي لأ ٚفلتح يل٘ أبلٛاب ايعُلٌ أننيلس َلٔ         : الاْٝا 

 ريٙ ٜٚهفٞ إٔ ْرنس ٖلرٙ ايكؿل١ َلٔ إتاز٠ اشبًٝفل١ ايساغلد عُلس بلٔ اشب لاب زقلٞ اهلل          

 :عٓ٘ 

إٔ عُس بٔ اشب اب زقٞ اهلل عٓ٘ اضلتعٌُ َلٛ  يل٘ ٜلدع٢ ٖٓٝلا       "عٔ شٜد بٔ أضًِ عٔ أبٝ٘ 

ع٢ً اسب٢ُ فكاٍ ٜا ٖأ أقلُِ جٓاحلو علٔ اعطلًُ  ٚاتلل تعل٠ٛ اععًلّٛ فل ٕ تعل٠ٛ اععًلّٛ           

َطتعاب١ ٚأتةٌ زب ايؿسمي١ ٚزب اي ١ُٝٓ ٚإٜاٟ ْٚعلِ ابلٔ علٛف ْٚعلِ ابلٔ عفلاف ف ُْٗلا إٕ        

ٜلأتأ   سجعا إ  غبٌ ٚشز  ٚإٕ زب ايؿسمي١ ٚزب اي ١ُٝٓ إٕ تًٗلو َاغلٝتُٗا  تًٗو َاغٝتُٗا ٜ

ب١ٝٓٝ فٝكٍٛ ٜا أَس اع٪َٓ  أفتازن٘ أْا ٫ أبا يو فاعا٤ ٚايهٮ أٜطس عًٞ َٔ ايرٖل ٚايٛزم 

ٚأِٜ اهلل أِْٗ يريٕٚ أْٞ قد ظًُتِٗ إْٗا يج٬تِٖ فكاتًٛا عًٝٗا أل ازبا١ًٖٝ ٚأضًُٛا عًٝٗا أل 

ٕ ايطٝاضل١ ايساغلد٠   اإلض٬ّ ٚايرٟ ْفطٞ بٝدٙ ي٫ٛ اعاٍ ايرٟ أهٌ عًٝ٘ أل ضجٌٝ اهلل َلا ..إ 

ٖلٞ ايل  تعُللٌ عًل٢ تللٛفري ايعُلٌ ٚتٝطللريٙ يًكلاتزٜٔ َلٔ ايفكللسا٤  ٚتعُلٌ عًلل٢ تُٓٝل١ َؿللاتز         

ايدةٌ يؿ از اع٬ى  يٝطت ٢ٓ ٖ٪٤٫ ٚأٚي٦و جبٗدِٖ اشباف عٔ الًلل اععْٛل١ َلٔ ايدٚيل١      

ٞ    " ٖٚرا ٜعٗس َٔ قلٍٛ عُلس:   ٚتهًٝفٗا عل٤ اإلْفام عًِٝٗ َٔ ةصاْتٗا.  فلايهٮ أٜطلس عًل

 ."َٔ ايرٖل ٚايٛزم 

تعًِٝ نٌ ؾيب ١َٓٗ تٓاضج٘   فكد ذنس ايفكٗا٤ ٖٚٛ َلا ذٖلل إيٝل٘ ايػلافع١ٝ   قلاٍ       : الاينيا 

 "ػبل إٔ ٜطًِ ايٛيٞ ايؿ ري يرٟ حسف١ ٜتعًِ َٓ٘ اسبسفل١   ":ايكًٝٛبٞ أل حاغٝت٘ َا َفاتٙ 

. 

 . ايصنا٠ تػ ٌ مجٝح اي اقات ٚايكدزات ٚت٧ٝٗ هلِ أضجاب ا٫حرتاف: زابعا ًُ

إٕ ايصنللا٠ مل تهللٔ َٜٛللا  َللٔ ا٭ٜللاّ عا٥كلل٘ عللٔ ايعُللٌ أٚ حااللل١ عًلل٢ ايج ايلل١ ٚايهطللٌ   أٚ  

١٦َٝٗ ٭جٛا٤ اشبٍُٛ ٚا٫عتُات ع٢ً اٯةسٜٔ   ٚعتهٔ ايصنا٠ تؿسف نُطهٓات يلرٟٚ  
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 .اسباج١ ٚايفكس يٝجكٛا َتعًك  َٚت ًع  ٭ٜدٟ أٌٖ اي أ ٚايٝطاز الٛاٍ أعُازِٖ

 ِ اينيلس٠ٚ ٚإ ٓلا٤  ايٓلاع علٔ اعطلأي١ ٚفلتح أبلٛاب ايلسشم أَلاّ ازبُٝلح            إٕ ايصنا٠ جا٤ت يتٓعلٝ

يكلد جلا٤ تٓعلِٝ ايصنلا٠ بلإٔ ت٪ةلر َلٔ أ ٓٝلا٤ نلٌ بًلد٠           .ٚاعٓافط١ ايػسٜف١ عًل٢ ايهطلل   

فتؿسف عًل٢ فكسا٥ٗلا ٫ٚ تٓكلٌ إ   ريٖلِ حتل٢ تطلد حلاجتِٗ ٚجلا٤ ْعاَٗلا بؿلسف شنلا٠            

ا عًلل٢ اعطللتخك  هلللا   قللُاْا  يعدايلل١ ايتٛشٜللح ا٭َلٛاٍ ايعللاٖس٠ إ  بٝلل  اعللاٍ يٝكللّٛ بتٛشٜعٗلل 

 .ٚحفعا  عا٤ ٚج٘ ايفكري   ٚق عا  يً سٜل ع٢ً احملتاي  

ٚجلا٤ تٓعلِٝ ايصنلا٠ يتهللٕٛ َػل ١ً زبُٝلح أفلسات اتتُللح فتعلدِٖ يطلٛم ايعُلٌ ٚذبفللصِٖ          

باي ل١ َلا بً ل  نُلا زجلح       .عًٝ٘ ٚت٧ٝٗ هلِ ب٦ٝت٘ اا ٜدفح هلِ َٔ َطلاعدات ربلـ حلسفِٗ    

 .و مجح َٔ ايفكٗا٤ ذي

ٚاععتلرب أل قٛيٓلا  ٜكلح     :قلاٍ أؾلخابٓا    :فلس    ":ذنس ايٟٓٛٚ زه٘ اهلل َع٢ٓ ايهفاٜل١ قلاٍ   

َٛقعا  َٔ نفاٜت٘ اع عِ ٚاعًجظ ٚاعطلهٔ ٚضلا٥س َلا ٫بلد َٓل٘ عًل٢ َلا ًٜٝلل حبايل٘   ب لري           

 . (30) "إضساف ٫ٚ إفتاز يٓفظ ايػخـ ٚعٔ ٖٛ أل ْفكت٘ 

فس  بعد إٔ ذنس إٔ أؾخابِٗ ايعساقٝ  ٚنلنيريا  َلٔ اشبساضلاْٝ      ألَٛقح آةس  ألٚفؿٌ 

َا ؽبسجُٗا إيٞ اي أ ٖٚٛ َا ذبؿٌ بل٘ ايهفاٜل١    –أٟ ايفكري ٚاعطه   –ٜع ٝإ  :قايٛا 

 .ع٢ً ايدٚاّ قاٍ ٖٚرا ْـ ايػافعٞ ٚاحتج ي٘ حبدٜ  قجٝؿ١ بٔ اعخازم ايرٟ زٚاٙ َطًِ 

اعطا٤ي١ حت٢ ٜطد َا ٜطد حاجت٘ فدٍ عًل٢ َلا ذنسْلاٙ    أجاش ي٘  ٚايػاٖد َٓ٘ إٔ ايسضٍٛ 

قاٍ أؾخابٓا ف ٕ نإ عاتت٘ ا٫حرتاف أع ل٢ َلا ٜػلرتٟ بل٘      :الِ ذنس تفؿ٬ٝت ٭ؾخاب 

حسفت٘   أٚ آ٫ت حسفت٘ قً  ق١ُٝ ذيو أّ ننيست ٜٚهٕٛ قدز٠ حبٝل  ؼبؿلٌ َلٔ زحبل٘ َلا      

 .ٜفٞ ٚبهفاٜت٘  ايجا  

إ ٚا٭غللخاف ٚقللسب مجاعلل١ َللٔ أؾللخابٓا ذيللو   ٚؽبتًللف بللاةت٬ف اسبللسف ٚايللج٬ت ٚا٭شَلل  

َٔ ٜجٝح ايجكٌ ٜع ٞ  لظ تزاٖلِ أٚ عػلس٠ َٚلٔ حسفتل٘ بٝلح ازبلٖٛس ٜع لٞ عػلس٠           :فكايٛا 

آ٫ف تزِٖ َلني٬  إذ مل ٜلأتٞ يل٘ ايهفاٜل١ بأقلٌ َٓٗلا َٚلٔ نلإ تلاجسا  أٚ ةجلاشا  أٚ ع لازا  أٚ            

ا  أٚ قؿلابا  أٚ  ريٖلِ َلٔ أٖلٌ     ؾسافا  أع ٢ بٓطج١ ذيو َٚٔ نإ ةٝاالا  أٚ ظبلازاًُ  أٚ قؿلاز  

ايؿٓا٥ح أع ٢ َا ٜػرت٣ ب٘ اٯ٫ت اي  تؿًح عنيً٘  ٚإٕ نلإ َلٔ ايكلٝا  ٜع لٞ َلا ٜػلرتٟ       

 .ب٘ قٝع٘ أٚ حؿ١ َٔ قٝع٘ تهفٝ٘  ًت٘ ع٢ً ايدٚاّ 
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قللاٍ أؾللخابٓا فلل ٕ مل ٜهللٔ ضبرتفللا  ٫ٚ ؼبطللٔ ؾللٓع٘ أؾلل٬  ٫ٚ دبللاز٠ ٫ٚ غلل٧ َللٔ أْللٛا        

 .ب٬تٙ ٫ٚ ٜتكدز بهاف١ٝ ضٓ٘  ألُس اي ايل اعهاضل أع ٢ نفا١ٜ ايع

َٚلِٓٗ َلٔ    :قاٍ اعتٛيٞ ٚ ريٙ ٜع ٞ َا ٜػلرتٟ بل٘ عكلازا  ٜطلت ٌ َٓل٘ نفاٜتل٘ قلاٍ ايسفلاعٞ         

 ,َد٠ حٝات٘ ٚايؿخٝح بٌ ايؿٛاب ٖٛ ا٭ٍٚ  ألٜػعس ن٬َ٘ بإٔ ٜع ٢ َا ٜٓفل عٝٓ٘ 

ٟ ق لح بل٘ ايعساقٝلٕٛ    ٖرا ايرٟ ذنسْاٙ َٔ إع لا٤ٙ نفاٜل١ عُلسٙ ٖلٛ اعلرٖل ايؿلخٝح ايلر       

ٚنللنيريٕٚ َللٔ اشبساضللاْٝ    ْٚللـ عًٝلل٘ ايػللافعٞ ٚذنللس ايج لل٣ٛ ٚاي صايللٞ ٚ ريُٖللا َللٔ      

اشبساضلاْٝ  أْل٘ ٜع لٞ نفاٜل١ ضل١ٓ   ٫ٚ ٜصٖلد ٭ٕ ايصنلا٠ تتهلسز نلٌ ضل١ٓ   فٝخؿللٌ           

 .نفاٜت٘ َٓٗا ض١ٓ ض١ٓ ٚبٗرا ق ح أبٛ ايعجاع ابٔ ايكاف أل اعفتاح 

ٖٛ قٍٛ عا١َ ي٘ شٚج١ ٚاحتاج  قاٍ ايػٝإل ْؿس اعكدضٞ: ايعُس.ٚايؿخٝح ا٭ٍٚ ٖٚٛ نفاٜت٘ 

 .(32) "يًٓهاح 

ٚقاٍ غٝإل اإلض٬ّ حُٝٓا ضل٦ٌ عُلا ذنلسٚٙ أل حلد اعطله  َلٔ أْل٘ َلٔ قلدز عًل٢ َلاٍ أٚ            

نطل ٜكلح َٛقعلا  َلٔ نفاٜتل٘ ٫ٚ ٜهفٝل٘ ٖلٌ اعلسات علدّ ايهفاٜل١ أل ذيلو ايٝلّٛ أٚ نلٌ             

ا٭ةري نُا ؾخخ٘ ايٓلٟٛٚ زهل٘ اهلل تعلا  فُلا حلدٙ َٚلا       ايط١ٓ أٚ ايعُس اي ايل ف ٕ قًتِ ب

حد اي ٢ٓ ايرٟ ٫ ػبٛش َع٘ أةر ايصنا٠ ف ذا نإ زجٌ عُسٙ عػلسٕٚ ضل١ٓ َٚلا حلد اي ٓل٢      

ايرٟ ٫ ػبٛش َع٘ أةر ايصنا٠ ف ذا نإ زجلٌ عُلسٙ عػلسٕٚ ضل١ٓ َلني٬  ٚمل ٜهلٔ ناضلٝا         

ٛش يل٘ أةلر ايصنلا٠ أٚ ٫ فل ٕ قًلتِ      ٚعٓدٙ عػس٠ آ٫ف َني٬  َٚ٪ْت٘ نًط١ٓ أيف َني٬  فٗلٌ ػبل  

 ػبٛش فُا اسبد ايرٟ ػبٛش أةرٙ ٚنِ ٜع ٞ ايدافح ي٘ ٚاسباي١ ٖرٙ ؟

بكٛي٘ َٔ ذبكل بايفكس أٚ اعطه١ٓ ٫ ؽبًٛ إَا إٔ ٜهٕٛ ؼبطٔ حسفل١ أٚ دبلاز٠ أٚ    فأجاب()

١ ٫ ؼبطٔ غ٦ٝا  َٔ ذيو َٚٔ ٫ ؼبطٔ غ٦ٝا  إَلا إٔ ٜهلٕٛ َعل٘ غل٤ٞ أٚ ٫ ف َلا َلٔ يل٘ حسفل        

ف ْ٘ ٜع ٢ مثٔ آ٫ت حسفت٘ اي  ٜكّٛ تةًلٗا خبسجل٘ عًل٢ ايلدٚاّ فل ٕ مل ٜلف تةًلٗا ؽبسجل٘         

نُا يٓلا يل٘ ايصا٥لد بلإٔ ْكلِ إ  مثلٔ تًلو اٯ٫ت غلسا٤ ضبلٌ ْع ٝل٘ يل٘ ٜكلّٛ تةًل٘ اسبسفل١               

 بهفاٜت٘ ٚنفا١ٜ  ١ْٛ حبطل ا٥٫ل ب٘ ٚبِٗ ع٢ً ايدٚاّ أٜكا .

اٍ ٜهفٝل٘ زحبل٘ بلإٔ ٜهلٕٛ ذيلو ايلسبح اسباؾلٌ        ٚأَا َٔ ؼبطٔ ايتعاز٠ ف ْ٘ ٜ ع٢ زأع َل 

َٓ٘ حبطل ايعلات٠ بكلدز َلا ؼبتاجل٘ ٖلٛ ٚ ْٛل٘ نُلا ذنلس ٫ٚ ٜتكٝلد ذيلو حبلد ٚذنلسِٖ             

إع ا٤ ايجكاٍ ٚازبٖٛسٟ ٚايؿريأل ٚ ريِٖ أغٝا٤ طبؿٛؾ١ ذنسٖٚا ٚحدتٖٚا إمنا ٖٛ ٭ٕ 
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 .كاتٜس تكسٜجا  ذيو نإ َٓاضجا  يعسف شَِٓٗ نُا أغازٚا إ  ذيو بكٛهلِ عكل تًو اع

ٚأَا َٔ َع٘ َاٍ ٖٚلٛ ٫ ٜهفٝل٘ ايعُلس اي ايلل بلإٔ ٜهلٕٛ يلٛ ٚشعل٘ عًل٢ َلا بكل٢ َلٔ عُلسٙ              

باعتجلاز اي ايلل ايلرٟ ٜعلٝؼ إيٝل٘ أننيلس ايٓللاع ٖٚلٛ َلا بل  ايطلت  ٚايطلجع  ٫ ٜهفٝل٘ بللٌ             

ٜٓكـ عٔ ذيو أٍٚ ٜطُع٘ غ٤ٞ ٫ٚ ؼبطٔ نلٌ َُٓٗلا حسفل١ ٫ٚ دبلاز٠ ف ْل٘ ٜ عل٢ نفاٜل١        

 .ي ايل بإٔ ٜػرت٣ ي٘ أزل أٚ عكاز ٜهفٝ٘ نُا َس  ًتٗا ع٢ً ايدٚاّ ايعُس ا

ففٞ اعنياٍ اعهٛز أل ايط٪اٍ ٜكِ إ  ايعػلس٠ اٯ٫ف ايل  َعل٘ قلدز حبٝل  يلٛ اغلرت٣ بُٗلا         

ضبٌ نفاٙ تةً٘ ع٢ً ايدٚاّ.ٚضبً٘ نُلا عًلِ  لا تكلسز َلا إذا ناْل  تًلو ايعػلس٠ اٯ٫ف         

أٚ ٫ ٜػرتٟ بٗا َا ٜهفٝ٘  ًت٘ إٕ مل ؼبطلٔ غل٦ٝا     ٜفٞ زحبٗا خبسج٘ إٕ نإ ؼبطٔ دباز٠

ففٞ ٖات  ايؿٛزت  ٜكِ إيٝٗلا َلا ٜػلرتٟ بل٘ َلا تهفٝل٘  ًتل٘ أَلا إذا ناْل  تًلو ايعػلس٠            

اٯ٫ف ميهٔ إٔ ٜػرتٟ بٗا َا تهفٝ٘  ًت٘ أٚ ميهٓ٘ إٔ ٜتعس فٝٗا اا ٜفلٞ زحبل٘ خبسجل٘    

 .ف٬ ٜع ٢ غ٦ٝا  َٔ ايصنا٠ ٭ْ٘ اٯٕ  أ 

عدا ٖرٙ ايؿٛز٠ فُٔ ي٘ حسف١ أٚ دباز٠ ٫ٚ ٜهفٝ٘ تةًٗا ف ْ٘ ٜهٌُ ي٘ بإٔ ٜػرتٟ ٚأَا َا 

 ي٘ َا ٜكِ زحب٘ إ  زبح حسفت٘ أٚ دبازت٘ حبٝ  ٜهفٝ٘.

ٖرا حاؾٌ اععتُد ايرٟ ٜتع  ا٫عتٓا٤ بفُٗل٘ ٚذبسٜلسٙ أل ٖلرٙ اعطلأي١ ف ْل٘ قلد ننيلس فٝٗلا         

 عا تفاؾًٝٗا.اةت٬ف أْعاز ا٭١ُ٥ فٝٗا ٚت ًٝغ بعكِٗ يجعا أل ب

ٜٚٓدفح اا تكسز َا أغاز إيٝ٘ بعا ا٭١ُ٥ َٔ إٔ إع ا٤ ايعُس اي ايل ًٜصّ عًٝ٘ حسَإ أننيس 

اعطللتخك  إذ اي ايللل أْلل٘ ٫ ٜٛجللد َللٔ ايصنللا٠ َللا ٜهفللٞ َطللتخكٝٗا ايعُللس اي ايللل ٚٚجلل٘      

منلا  اْدفا  ٖرا َا عًُ  إٔ أحدا  َٔ ايفكلسا٤ ٚاعطلان  ٫ ٜع ل٢ حٝل  اتطلح اعلاٍ ْكلدا  ٚإ       

 . (33) "ٜػرت٣ ي٘ ب٘ َا ٜفٞ تةً٘ ؽبسج٘ ف ٕ قٌ اعاٍ أع ٢ نٌ َا تٝطس ي٘ 

 

 :عوائق التأهيل املعاصرة 

إٕ َللٔ أضللجاب اْتػللاز ايج ايلل١ ٚايتكللاعظ عللٔ ايعُللٌ ٚا٫حللرتاف عللاتات اجتُاعٝلل١ َتٛازاللل١    

ٚتكايٝللد  سٜجلل١ ٚافللد٠ تطللجج  اُازضلل١ ايكلل   عًلل٢ َفاُٖٝٓللا ٚعكٝللدتٓا ٚأَتٓللا َللٔ حٝلل      

 ٜعًُٕٛ أٚ ٫ ٜػعسٕٚ غهً  عٛا٥ل نجري٠ أل السٜل ايتأٌٖٝ َٚٓٗا:

احتكاز اعٗٔ ٚاشتزا٤ أؾخابٗا  ٚاإلع٤٬ َٔ غإٔ ايٛظٝف١ اعهتج١ٝ عٓد ايلدٚا٥س ايسمسٝل١     -
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ٖٚللرٙ ايٓعللس٠ ايدْٚٝلل١ متللازع عًلل٢ مجٝللح اعطللتٜٛات ٚاي جكللات  ٚت للسع أل ايٓفللٛع َٓللر     

عللِٝ أؾللخاب اعٗللٔ ٚتهللسميِٗ فٗللرا ٫ ٜتعللد٣   ايؿلل س  ٚإٕ اتعلل٢ اعنيكفللٕٛ ٚاي ٝللٛزٕٚ تع 

 اتايظ ايسمس١ٝ فك .

ايتػعٝح ع٢ً اإلضساف ٚاإل سام أل ايهُايٝلات ٚ ازضل١ ايكل ٛط ايٓفطل١ٝ ٚاععٜٓٛل١ َلٔ        -

ة٬ٍ اإلع٬ّ ٚايدعاٜات ايتعاز١ٜ اعتهاالس٠ ٕ ٚاعُازضات أل ايجٝٛت ٚايكؿٛز ٚايل٥٫ِٛ َلح   

س جل١ فٝل٘  حٝل  ػبلد ايفكلري إحساجلا  نلجريا  َلٔ أ٫ٚتٙ         ننيس٠ ايرتفٝ٘ ٚايًٗٛ ٚايدعاٜات اع

 ٭جٌ ذبؿٌٝ ٖرٙ ايهُايٝات.

إ لل٬م نللنيري َللٔ اعؿللاحل ايعاَلل١ أبللٛاب ايللسشم عًلل٢ ضبللدٚتٟ ايللدةٌ  بٛقللح ايػللسٚط         -

 ٚايكٛاب  اي  ٫ تٓ جل إ٫ ع٢ً ا٭ ٓٝا٤ أٚ نجاز ايتعاز.

٢ ايصنللا٠ َللٔ ةلل٬ٍ بعللا تهللسٜظ ايتطللٍٛ اعللٓعِ ٚتأٜٝللدٙ  ٚفلل  ا٭بللٛاب يًُختللاي  عًلل  -

 ازبُعٝات اي  ٫ تٓعس أل حاي١ فكري  َا مل ٜتكدّ إيٝٗا ب ًل اعطاعد٠ ٚايعٕٛ.

ا٫نتفا٤ بايؿٛز٠ ايتكًٝد١ٜ اعتٛازال١ أل تٛشٜح ايصنا٠ ع٢ً ١٦ٖٝ أقلساف َطله١ٓ إ  حل      -

  ٔ  اْتٗا٥ٗللا يٝعللٛت ايفكللري ميللد ٜللدٙ َللس٠ أةللس٣ ٜطللتعدٟ أٖللٌ ايٝطللاز أٚ َللٔ ٜكللّٛ جبُعٗللا َلل

احملطلللٓ    ٚعلللد ا٫ٖتُلللاّ أل ا٫ضلللتفات٠ َلللٔ ايصنلللا٠ أل تأٖٝلللٌ ايكلللاتزٜٔ عًللل٢ ايعُلللٌ      

 .ٚمتهِٝٓٗ َٔ ا٫حرتاف 

َدازضللٓا ٚايجعللد عللٔ  ازضلل١ ايت جٝكللات ايعًُٝلل١ إَللا يعللدّ   ألايتػللجح َللٔ ايتعًللِٝ ايٓعللسٟ  -

     ٔ أٚ  .ايكٓاعلل١ بٗللا  أٚ يكًلل١ اعتخؿؿلل   أٚ ايععللص اعللايٞ عللٔ تللٛفري ايللٛزؽ ٚأتٚات اعٗلل

 .َطاٜس٠ ايسأٟ اي سبٞ بعدّ تعًِٝ ا٭الفاٍ اعٗٔ

 

 :اإلبداع بالتأهيل

تُٓٝل١ َٛازتٖلا ٖلٞ ايتل٢ تلٛ  ايتأٖٝلٌ عٓاٜل١         ألإٕ ازبُعٝات ٚازبٗات اشبري١ٜ ايسا ج١ 

فا٥ك١ ٚذيو بتخؿٝـ إتازات ٚأقطاّ َتخؿؿ١ يًتأٌٖٝ َلح اللسح اعطلابكات ٚايجخلٛ      

 .ٌٖٝ اعطتفٝدٜٔتأ ألايع١ًُٝ ع٢ً أفكٌ بسْاَج إبداعٞ 

ٚايلرباَج تتُاغل٢ َلح ا٭حلٛاٍ      .ٚإٕ بساَج ايتأٌٖٝ َتعدت٠ ٫ٚ ميهٔ حؿلسٖا ٚاضتكؿلا٩ٖا  

ٚايج١٦ٝ  إ٫ إٔ اع ًح ع٢ً بساَج ايتأٌٖٝ ايكًًٝل١ عٓلد ازبُعٝلات ػبلد إٔ نلٌ مجعٝل١ ؾلٛز٠        
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الجل ا٭ؾلٌ يًعُعٝلات ا٭ةلس٣ فًُلا اعبؿلس تفهريْلا عًل٢ تفهلري اٯةلسٜٔ   ؾلخٝح أْل٘            

ٞ إٔ ْجلدأ َلٔ حٝلل  اْتٗل٢ اٯةلسٕٚ ٚإٔ ْطلتفٝد َللٔ ايلرباَج ايٓاجخل١ ٚيهلٔ ٜٓج للٞ إٔ         ٜٓج ل 

ْج٢ٓ ع٢ً َا بٓلٛا ٫ٚ ْهتفلٞ الا عًُلٛٙ  ٚيعًلٞ ٫ أنلٕٛ َكًلدا الا أضلٛق٘ َلٔ دبلازب أل            

 .ايتأٌٖٝ فكد عصف  عٔ ذنس ايرباَج ايتكًٝد١ٜ اعتهاالس٠ أل ازبٗات اشبري١ٜ 

 

 :أمثلة لتجارب فردية 

غللاب َللٔ ايسٜللال ٚجللد ْفطلل٘ بللدٕٚ عُللٌ عًلل٢ ايللس ِ َللٔ َ٪ًٖلل٘      :اعللٛش نللسات -

ازباَعٞ ففهلس أل عُلٌ ٜلدز عًٝل٘ َجً لا  ٜهفٝل٘ ٚأًٖل٘ فلسأ٣ أل َٛضلِ ايتُلس اإلقجلاٍ            

ايػللدٜد عًلل٢ نستللٕٛ اعللٛش فكللسز ايعُللٌ عًلل٢ مجللح نستللٕٛ اعللٛش بعللد اعٛضللِ ٚبٝعلل٘ أل  

 .ٕٛ زٜا٫  اعٛضِ ايكابٌ فعُح ة٬ٍ عاّ ًَٕٝٛ نستٕٛ ٚزبح ًَٝ

إحلد٣ ازباَعلات اإلضل١َٝ٬ ٚذٖلل      ألأحد اي ٬ب ا٭يجإ ربسج  :تؿًٝح ازبٛا٫ت -

 ألٚفعل٬  ظبلح    .يًلدع٠ٛ أل بًلدٙ َهفل٫ٛ  َلٔ إحلد٣ ازبٗلات اشبريٜل١ اجًلك َا٥ل١ ت٫ٚز          

تعٛتلل٘ ٚيهٓلل٘ ٚجللد حاجلل١ أل ت٬َٝللرٙ ٖٚللٛ ايهللسِٜ ٚيللٝظ أل ٚضللع٘ ضللد حاجللاتِٗ         

ٝا١ْ ازبٛاٍ ٚأع ٢ اشبرب٠ ت٬َٝلرٙ فأؾلجح تةًل٘ ٚحلدٙ     فعهف ع٢ً تعًِ ١َٓٗ ٖٚٞ ؾ

 .أيف ت٫ٚز غٗسٜا  بدٕٚ تفسغ يًعٌُ   ٚعا شاز اعد١ٜٓ َٓح ةربت٘ يعدت َٔ غجإ اعد١ٜٓ 

غللاب َلٔ فٓلص٬ٜٚ أل ازباَعل١ اإلضل١َٝ٬ أزات إٔ ٫ ٜلستج  بعُللٌ       :ٚزغل١ ايتربٜلد اعٓتكًل١    -

عًلِٝ ٚايلدع٠ٛ فكلسز َلح ت٬َٝلرٙ فلتح ٚزغل١ فٛجلد         ٚظٝفٞ حت٢ ٫ ٜأةر عًٝ٘ ٚقتل٘ اعُٓلٛح يًت  

أضٌٗ عٌُ َٗأ ٖٛ ٚزغ١ ايتربٜد ٚاي  ٫ تتعد٣ أزبح ق ح ٚفع٬  مت فتح ايٛزغ١ اعٓتك١ً علرب  

 .ازبٛاٍ ٚنطل َٓٗا َجايك ناف١ٝ هلِ ٚ٭ضسِٖ ٚيرباصبِٗ ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ 

ا ٫زتفلا  َجاْٝٗلا ٚجلد أحلد     ٚأل اعد١ٜٓ اعٓٛز٠ حٝ  تهنيس اعؿلاعد فٝٗل   :ؾٝا١ْ َؿاعد -

ايػجاب إٔ غسنات ايؿٝا١ْ تأةر َجايك نجري٠ أل عكٛتٖا َح أؾخاب ايعُاٜس َح ايعًلِ إٔ  

عًُِٗ أل اي ايل ٫ ٜتعاٚش تٓعٝف اعؿعد َٚتابعت٘ بايصٜٛت َس٠ نٌ غٗس ٜٚ ايٕٛ عًلِٝٗ أل  

ًٗا أل تٓعلِٝ ايٛقل    ق ح اي ٝاز   فكسز َح شٌَٝ ي٘ تعًِ اع١ٓٗ فٛجدٖا َٔ أٜطس اعٗلٔ ٚأفكل  

حٝ  ٫ تستج  بطاعات َع١ٓٝ ٚٚجد ق ح اي ٝاز َتٛفس٠ ٚزةٝؿ١   فأعًٓٛا عٔ عًُِٗ فأقجٌ 

 .ايٓاع عًِٝٗ عٓافطتِٗ ايػسنات ٚبؿٛز٠ َ س١ٜ 
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نإ أحد ا٭ةٝاز َٗتُا بهفاي١ ا٭ضس ايفكلري٠ فاضلت ا  إٔ ٜهفلٌ    :نفاي١ أضس٠ بجكس٠ -

ل أل ذبؿٌٝ َجايك ايهفاي١ ايػٗس١ٜ هلِ فعُلح َجً لا    إحد٣ ايجًدإ   ٚيهٓ٘ تع ألأضست  

ٚاغرت٣ يهٌ أضس٠ بكس٠   ٚتهلِ عًل٢ ؾلٓاع١ ازبلؾب   ٚبٝلح ايًلؾب ٚايطلُٔ ٚز لجِٗ بأْل٘ إذا         

ٚيدت ايجكس٠ ٚنلرب ٚيلدٖا فطلُٝتًهٕٛ ا٭ّ   ٜٚأةلر بٓتٗلا ٭ضلس٠ أةلس٣ ٖٚهلرا اضلت ا           

اشبكللسا٤ ايلل  ٫ ذبتللاج إ  غللسا٤ بٗلرا ا٭ضللًٛب إٔ ٜهفللٌ عللدتا  َللٔ ا٭ضللس أل تًللو ايجكللا   

 .ا٭ع٬ف 

 

 خطوات تأهيل املستفيد:

عكللد تٚزات تأًٖٝٝلل١ ٚتدزٜجٝلل١ ٚفٓٝلل١ صباْٝلل١  ٚتعسٜللف اعطللتفٝد ب اقاتلل٘ ٚقدزاتلل٘    .7

 .)انػف ْفطو  (ذب  عٓٛإ  .ٚأْٗا الس٠ٚ ٫ تعٛل

 .بٝإ إٔ ق١ُٝ اإلْطإ اا ؼبًُ٘ َٔ عًِ ٚأة٬م ٫ ميا ؼبٜٛ٘ َٔ أالا  ٚ تًهات .2

 .)اي ٢ٓ  ٢ٓ ايكًل  (فتح آفام باي ٢ٓ اسبكٝكٞ  .3

 .تعًُٝ٘ فكٌ ايسشم اسب٬ٍ ٚبسنت٘  .4

 . سع غسف اع١ٓٗ َٚري١ اعطأي١ أل ْفط٘  .5

 .شز  ايكٓاع١ بايجدا٥ٌ عٔ ايعٌُ اسبهَٛٞ  .6

 تسبٝت٘ ع٢ً ايكٓاع١ ٚايؿرب ٚا٭َا١ْ. .7

 

إٔ ميلازع ايتلدزٜل عًل٢    يعٌ ٖرٙ اعكدَات قسٚز١ٜ ٜكٓح بٗا اعٓخلسط أل ضلًو ايتأٖٝلٌ قجلٌ     

اع١ٓٗ ٭ٕ بٓا٤ ايكٓاعات أ٫ٚ    الِ ٜتًٖٛا ايلرباَج ٚا٭ْػل ١   فُلا مل ْلؾب قٓاعل١ فل ٕ أعُايٓلا        

 .ٚبساصبٓا قد ربطس فٝٗا ننيريا  َٔ اعتدزب  

ٚؾ٢ً اهلل ٚضًِ ٚبازى  أضأٍ اهلل تعا  يًعُٝح ايتٛفٝل ٚايطدات أل ايكٍٛ ٚايعٌُ ٚايتفهري.

 ً  ٚقد٠ٚ اعسب .ع٢ً أغسف اعسض
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 ملخص الدراسة

عرض ػرب٤ اّٰري قْد بٗ فٚدد بدٗ ع دد     تٞطني اٍن٦ٞ اٍعا٤َّ باملٖطن٤ اٍصرم٤٠:

 اٍعزٟز ٍتأ٠ُٙ ٝتٞظ٠ك اٍص اب اٍسعٞد٢

ٍند أظ ست ع٤٠َْ تدرٟب ٝتٞظ٠ك كرخات اٍتعَد٠ٓ ّدٗ أٙدٓ اٍتسددٟات املعاظدر٣      

صددي٤َ عَْددت اٍدددِٝ املتندّدد٤ عَدد٥  هدداد  ددا ر  ّٝددت تقددامٓ امل .اٍددت تٞاخددٛ اٍعدداه بأ ددرٜ 

تدرٟ ٤٠ تٞظ٠ق٤٠ تساعد ع٥َ تس٠ُٚ تٞظ٠ك ٙدهٜ املررخدات ّدٗ  دٯِ اٍتددرٟب م ٝاملَْيد٤       

ّٗ اٍدِٝ اٍت تعا١ٕ ف٠ٚا كرخدات اٍتعَد٠ٓ ّدٗ اؿعدِٞ عَد٥ ٝظدا٨ك تتٖا دب ّدت مددراتٚٓ          

اخدات املٖٚد٤ أٝ اٍٞظ٠قد٤    ٍٝعُ ّٗ أٙٓ أ  اب  ًٍ ٙٞ عدٔ ّٯ٤ْ٨ مدرات اـدرهني ّدت ازت٠  

 .اٍت  تسٖد  ٠ٍٚٓ 

اٍدرا ٤ اؿا٤٠ٍ ٙد١ ع دار٣ عدٗ عدرض ػربد٤  داْٙت  ا زدد ّدا ل  هداد زَدِٞ           

تٞؼد٠  زددٓ    (1)ٍَْصدي٤َ أعدٯٜ ل قد٠مل املٖطند٤ اٍصدرم٤٠    تٚددل ٙدهٜ اٍدرا د٤  ا         

تأ٠ٙددُ عددرض ػربدد٤ برٕدداّذ اّٰددري قْددد بددٗ فٚددد بددٗ ع ددد اٍعزٟددز ٍ  (2)ٝط ٠عدد٤ املصددي٤َ 

اٍيصدك عدٗ    (4)ا دتعراض أٙدٓ  لدا ات برٕداّذ اّٰدري       (3)ٝتٞظ٠دك اٍصد اب اٍسدعٞد٢    

عدرض امل دادرات اٍدت اؽدهٙا برٕداّذ اّٰدري ٴ ابد٤         (5)اٍتسدٟات اٍت تٞاخٛ برٕاّذ اّٰدري  

 .ٙهٜ اٍتسدٟات ّٝؽاعق٤ اٴلا ات 

ه٢ ٟندٞٔ عَد٥  دت    املٖٚذ املستردٔ ل اٍدرا ٤ اؿا٤٠ٍ ٙدٞ املدٖٚذ اٮ دتٖ اط١ ٝاٍد    

ٝؼ٠َددُ ٝتقسددري املعَّٞددات ٍَٞظددِٞ  ا اٍٖتددا٨ذ ٝاٍتٞظدد٠ات ّددٗ أخددُ ؼن٠دده أٙدددال ٙددهٜ         

 اٍدرا ٤.

تسع٤ آٮل ّٝا٨د٤   ( 9195 )ٍٝند أظٚرت ٙهٜ اٍتدرب٤ لازًا ّت٠ْزًا    مت تٞظ٠ك

ّٝددٗ  ٝمخسدد٤ ٝتسددعٞ٘ ّددٞاطٗ ّٝٞاطٖدد٤ ّددٗ  ددٯِ اٍتدددرٟب بدداملقٚٞٔ اٍدده٢ ٟت ٖدداٜ اٍ ٕدداّذ.   

٠نات ٙهٜ اٍدرا ٤ ٕصر املقا٠ٙٓ ٝاٍتط ٠نات اٍتدرٟ ٤٠ ٝاٍتٞظ٠ق٤٠ بدد٧ ّدٗ ّعداٟري ا ت٠دار     تط 

املرشسني ّٝرٝرًا بع٠َْات تع٠ْٓ ٝتٖق٠ه اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ٝإتٚا٧ بع٠َْدات اٍتندٟٞٓ ٝتٞظ٠دك    

 .املستق٠دٟٗ 
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 :مقدمة-4

ّصدارٟت تْٖٟٞد٤  دطرتٚا    ل اٍثْا٠ٕٖات  ا ٕٚا٤ٟ اٍتسع٠ٖات شٚدت املَْي٤ طقر٣ امتعاد٤ٟ ٝ

ٝل  ًٍ اٍٞمت ه ٟيٗ ٍد٦ املَْي٤ اٍيٞادر اٍٞط٠ٖد٤ امل٭َٙد٤    .اـطمل اـْس٤٠ املتتا٤٠ٍ 

ٝاٍدت بمّيإٚددا أ٘ ؽدددٔ أٙدددال ٙددهٜ اـطددمل م عددا أد٦ ٍٯ ددتعا٤ٕ باٍعْاٍدد٤ اٍٞافددد٣ ّددٗ  

 دتطاعت أ٘  ٍٝند أزسٖت اٍد٤ٍٝ ز٠ٖٚا ظٖعًا    ٝهلل اؿْدد ٝتٞف٠ندٛ ا   .ّععٓ أمطار اٍعاه 

تٖصأ بين ؼت٤٠  اٙر٣ تأ ست ع٥َ ّتٖٚا ىاف٤ اٍع٠َْدات اٍتْٖٟٞد٤ اٍدت ٕصدٚدٙا ل ععدرٕا      

 .اؿاؼر 

ٝعَْت املَْي٤ ع٥َ  عداد اٍيٞادر اٍٞط٤٠ٖ امل٭َٙد٤ ٍَن٠دأ باملتطَ دات اٍتْٖٟٞد٤ فقد١ اٍٞمدت       

  ٝ املعاٙددد اٍدده٢ ا ددتندّت ف٠ددٛ اٍدٍٝدد٤ اٰٟددد٢ اٍعاَّدد٤ اٍٞافددد٣ ىإددت اؾاّعددات ٝاٍي٠َددات 

تقتت  م ٝىإت اٴعداد ّٗ اٍطَ ٤ َٟتسنٞ٘ بٚامٝمد رظدت اٍد٤ٍٝ زٞافز ّصدع٤ ٍٯٍتساو 

 .بياف٤ إٔٞاع اٍتع٠َٓ ّٝساراتٛ ّٝستٟٞاتٛ ظَت ما٤ْ٨  ا ز٠ٖٛ 

ٝىددا٘ ّددٗ املتٞمددت أ٘ تػددادر اٰٟددد٢ اٍعاَّدد٤ اٍٞافددد٣ املَْيدد٤ ٝوددُ قَددٚا اٰٟددد٢ اٍعاَّدد٤       

  ُ  عدددادٙا بامل٭ سددات اٍتع٠ْ٠َدد٤ املرتَقدد٤ ٍٝيددٗ ّددا زعددُ أ٘     اٍٞط٠ٖدد٤ ٝاٍددت إتٚددت ّرازدد

ا تسسٖت اٰٟد٢ اٍعا٤َّ امليدٞح ل املَْيد٤ ملدا تتْتدت بدٛ اٍد ٯد ّدٗ أّدٗ ٝطْأ٠ٕٖد٤ ٟٝسدر           

ٕٝت٠د٤ ٍهًٍ أفر  اٍٞؼت ٝخٞد أعداد ّٗ اٍص اب امل٭ُٙ اٍ ازج عٗ عُْ ل زدني أ٘   ع٠ض.

  ٞ ادر بددرٝ  املصددي٤َ.ّٝت اٍْٖددٞ اٍسدديا١ٕ  اٍعْاٍدد٤ اٍٞافددد تصددػُ ّععددٓ اٍٞظددا٨ك فيإددت بدد

املؽطرد اٍت شٚدتٛ املَْي٤ ى ام١ دِٝ اٍعاه ا دادت املصدي٤َ تعن٠ددًا    ه ٟعدد اّٰدر     

فرد كرخات تع٠َٓ ٝتأ٠َٙٛ ٍٯٍتساو بسٞو اٍعُْ بُ تصع ت املصي٤َ ٝاٍصرم٣.٤٠ اؿا٠ٍد٤  

٠غ  اظد٤ ٝإٔٚدا أت تدت لازدًا     ١ٙ قا٤ٍٝ ع٤٠َْ خاد٣ ٴبرا  ػرب٤ خدٟر٣ باٮٙتْأ ٝاٍتْس

 .اٍصرم٤٠ٖطن٤  اٙٓ بصيُ ى ري ل  هاد زَِٞ فاع٤َ ملصي٤َ اٍدرا ٤ ل ق٠مل امل

 ١ٙٝ :أخزا٧  تصتُْ اٍدرا ٤ اؿا٤٠ٍ ع٥َ مثا٘

اؾز٧ اٍثدددا١ٕ ٟتٖددداِٝ املعدددطَسات املسدددترد٤ّ ل اٍدرا ددد٤ ل ماؾدددز٧ اِٰٝ ٙدددٞ املندّددد٤-

ج ٟسدتعرض ل اٍياتدب زددٓ ٝط ٠عد٤ املصدي٤َ ّثدار       اؾدز٧ اٍثاٍد  م ق٠مل املٖطن٤ اٍصرم٤٠

اٍدرا دد٤ ّٖٝامصددتٚا ّددٗ ىافدد٤ خٞإ ٚا...ىْددا تؽددْٗ ٙددها اؾددز٧ إٔصددط٤ ٝآ٠ٍددات اٍعْددُ          

 ُ اؾددز٧ اـدداّا تٖدداِٝ  لددا ات برٕدداّذ  م باٍ ٕدداّذ ٝع٠َْددات اٍتدددرٟب ٝاٍتٞظ٠ددك باٍتقؽدد٠
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تٓ اٍتطدرو بداٟد٤ ٍٵلدا ات     ز٠جم اّٰري  ٞا٧ اٴلا ات اٍتٖع٤٠ْ٠ أٝ اٍتدرٟ ٤٠ ٝاٍتٞظ٠ق٤٠

٤ ٕعأ ّتياّدُ عدٗ برٕداّذ    تتاب اٍتٖع٤٠ْ٠ ٝاٍت أ قرت عٗ   رار اٍد٠ٍُ اٍصاُّ ٝاٍ ٕاّذ

اّٰددري ٍسددد ىافدد٤ اٍثػددرات ّٝددٗ اٍتسا٬ٮت.ٝأٟؽددًا اٍٯ٨سدد٤ اٰ ا دد٤٠ ٝاٍددت أمرتٚددا اٍَدٖدد٤    

ٍتٖع٠ْد١ ٍَ ٕداّذ   ىْدا مت  مدرار اك٠يدُ ا    اٍتٖق٠ه٤ٟ ٍَ ٕاّذ ٝأمدرت ّدٗ ظدازب اٍ ٕداّذ.    

..ىْدا مت  ٕصدا٧   ہٝأٟؽا مت اٮٕتٚا٧ ّٗ  عداد اٍد٠ٍُ اٴخرا١٨ ٍَ ٕاّذ ٝاٍه٢ ويٓ  دري  

ّٝدد٭ رًا مت  .ظددٖدٝو ٍَ ٕدداّذ زددددت  ٟراداتددٛ ّٝعددرٝفاتٛ ل اٍٯ٨سدد٤ اٰ ا دد٤٠ ٍَ ٕدداّذ  

مت   ٕصددا٧ فددرٝع ٍَ ٕدداّذ ل كتَددك قافعددات املٖطندد٤  ؼدداف٤  ا اٍقددرٝع اٍٖسدد٤ٟٞ ٝاٍددت        

افتتازٚا ٝكا  لا ات رم٤٠ْ تهىر ٝتعُْ ٙهٜ اٍقرٝع بٖقا اٲ٠ٍات اٍت ٟعُْ بٚدا امليتدب   

ىْا مت ا تعراض اٴلدا ات ٝاٍتٞظ٠ق٠د٤ ٝاٍدت أ دقرت عدٗ تٞظ٠دك تسدع٤ آٮل         .اٍر٠٨س١ 

ّٝا٨دد٤ ٝمخسدد٤ اٴلددا ات ٝاٍتٞظ٠ق٠دد٤ ٝاٍددت أ ددقرت عددٗ تٞظ٠ددك تسددع٤ آٮل ّٝا٨دد٤ ٝمخسدد٤  

   مت تٞظ٠ددك  . ددٯِ  ددٖتني ٙدد١ عْددر اٍ ٕدداّذ اٍقعَدد١  (9195)ٞاطٖدد٤ ٝتسددعٞ٘ ّددٞاطٗ ّٝ

...ٝل فدداِ اٍ ٕدداّذ اٍتدرٟ ٠دد٤ فددم٘ ٍَ ٕدداّذ  )ٙد٭ٮ٧ اٍصدد اب ّددٗ  ددٯِ ّسددارات اٍ ٕدداّذ  

ّدر ددتٛ اـاظدد٤    ٟسددًَ ّددٖٚذ  دداػ ل تعدد٠ْٓ اٍدد اّذ اٍتدرٟ ٠دد٤ ٝتٖق٠ددهٙا ٝتنٞ ٚددا        

صارى٤ ّت ّ٭ سات اٍنطاع اـداػ ٝاملسدتق٠د٣ ٘   ٝتطٟٞرٙا ١ٙٝ تعتْد ى٠ًَا ع٥َ ّ دأ امل

ٙهٜ اـدّات ىْا زدد برٕاّذ اّٰري درخات ّصارى٤ اٍنطداع اـداػ ل تٞز٠دد اٍد اّذ     

اٍتدرٟ ٤٠  ٞا٧ ىإدت ّصدارى٤ ىاَّد٤ أٝ خز٠٨د٤ أٝ ل ااداِ اٍعَْد١ أٝ اٍٖعدر٢ ٍَ ٕداّذ         

 .اٍتدرٟيب 

بد٧ ّٗ اٍعْاٍد٤ اٍػدري ّداٙر٣ ٝإتٚدا٧ باٍعْاٍد٤      ىْا تٞظُ برٕاّذ اّٰري  ا املستٟٞات امل٤٠ٖٚ 

ٝاّٰر اٍه٢ ٟعد  لا ًا تدرٟ ٠ًا ع٠دزًا ٍ ٕداّذ اّٰدري ٙدٞ اٍٞظدِٞ عَد٥        . ات املٚارات اٍع٠َا 

ىْا عُْ ع٥َ ؼدٟد مدراتٚا ٝظْٓ ع٥َ  .ّعاٟري اٍندرات ٝإٔٞاعٚا ٝاملٚٗ اٍت مت رظدٙا 

٤ ىاٍَػد٤ اٴل٠َزٟد٤ ٝاؿا دب اٲٍد١ ٝأ ٯم٠دات      ّعاٟري اٍندرات اـاظ٤ باملٚارات اٰ ا ٠

 .امل٤ٖٚ ّٝٚارات اٮتعاِ 

ٍٝند ٝظُ برٕاّذ اّٰري  ا ّرز٤َ اٍٞظِٞ  ا ّٞاظقات املستق٠د ّٗ ٙها اٍ ٕاّذ ّتٞمعًا 

ّٞاظقاتٛ أ٘ ٟعدُ  ا ّرزَد٤  مٖداع ظدازب اٍعْدُ بتٞظ٠دك اٍصداب اٍسدعٞد٢ ٝٙدهٜ ٙد١            ل

 .اّذ اّٰري اٍقَسق٤ اٍت ٟنٞٔ ع٠َٚا برٕ
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ٍٝند خا٧ اؾز٧ اٍسادس ٠ٍٞؼ  اٍتسدٟات اٍدت تٞاخدٛ برٕداّذ اّٰدري ٝربدمل ٙدهٜ اٍتسددٟات        

باٴّيإات املتاز٤ ٍتسَٟٞٚا  ا فرػ اغتْٖٚا برٕاّذ اّٰري ل ّؽاعق٤ اٰرمأ ّٗ تٞظ٠ك 

 .اٍص اب اٍسعٞد٢ 

ملا٤٠ٍ ٍتٖاٍص اب.اّذ عدا ٮ  ّٝٗ أٙٓ اٍتسدٟات اٍت تٞاخٛ برٕاّذ اّٰري ١ٙ م٤َ اٮعتْادات ا

ٟساعد ع٥َ اٴىثار ّٗ اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ٍَص اب بداٍرغٓ ّدٗ ىثدرتٚٓ باٍناعدد٣ املعَّٞات٠د٤      

اٍتسدد٢ اٍثددا١ٕ ٙدٞ مَدد٤ اٰخددٞر ٝٙدهٜ ل اؿن٠ندد٤ ٮ تسداعد عَدد٥ ا ددتْرار٤ٟ     .ٍ ٕداّذ اّٰددري  

 بعض اٍص اب.

ق١    تتنددٔ ٍ ٕداّذ اّٰدري ّصدارٟت     أّا اٍتسد٢ اٍثاٍج فٚٞ تيا٠ٍك ّصارٟت اٍتأ٠ٙدُ اٍدٞظ٠  

ّتعدد٣ ّٗ اٍصرىات املتٞ ط٤ ٝاٍعػري٣ ٝاٍت ترغب ل تأ٠ُٙ بعض اـرهني ٮزت٠اخات 

اٍٞظددا٨ك اٍددت  تسددٖد  ٍدد٠ٚٓ ٍٝدددٟٚٓ اٍرغ دد٤ ل تددٞظ٠قٚٓ ٍٝيددٗ ٠ٍسددت ٍدددٟٚٓ اٴّيإددات  

ٍصاب اٍسدعٞد٢ عَد٥   أّا اٍتسد٢ اٍرابت فٚٞ عدٔ ا تْرار٤ٟ ا .املاد٤ٟ ٍدفت ّعارٟك اٍتأ٠ُٙ 

 .اٍٞظ٠ق٤    مد ٟيٞ٘ اٍس ب اٍر٠٨س١ ل  ًٍ ٙٞ م٤َ اٰخٞر

ٝمد  ارع برٕاّذ اّٰري ل اؽا  اٍعدٟد ّٗ اـطٞات ٴ اب٤ ٙهٜ اٍتسدٟات ٝ  اٍتٚا ّٗ أخُ 

   ىا٘  ًٍ ّٞؼٞع اؾز٧ اٍسابت ّٝٗ أٙٓ اـطدٞات اٍدت مت اؽا ٙدا     .ّؽاعق٤ الا اتٛ 

بمهدداد أطددر ٍَتعدداٝ٘ ّددت ظددٖدٝو ت٠ْٖدد٤ املددٞارد اٍ صددر٤ٟ ٍٯ ددتقاد٣ ّددٗ  تَددً اٍسدد ُ اٍيق٠َدد٤ 

 .اـدّات اٍت٤٠َْٟٞ اٍت ٟندّٚا ٙها اٍعٖدٝو ٍَ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ٝاٍتٞظ٠ق٤٠ 

 ؼدداف٤  ا أ٘ برٕدداّذ اّٰددري ٟتطَددت  ا  ٟدداد٣  ٟراداتددٛ ّددٗ  ددٯِ ت٠ْٖدد٤ املصددارٟت اٮ ددتثْار٤ٟ 

طددمل اـاظدد٤ ٝاٍددت ػعددُ ّددٗ أربدداب اٍعْددُ ٟتسَْددٞ٘   ىْددا أ٘ اٍ ٕدداّذ إٔٚدد٥ اـ.املرتَقدد٤ 

 ؼاف٤  ا ّدا أؽدهٜ برٕداّذ اّٰدري ّدٗ ّ دادرات        اؾز٧ اٰى  ّٗ تيا٠ٍك تأ٠ُٙ اٍص اب.

ز٠داِ ا دتْرار٤ٟ اٍصدداب عَد٥ اٍٞظ٠قد٤ اٍددت تسدٖد  ٠ٍددٛ ٝىدهًٍ ّدا مت اؽددا ٜ ّدٗ  خددرا٧ات         

ٍثدداّٗ أّددا اٰٙدددال اٍتقعدد٤٠َ٠ ل زددني أ٘ اـا دد٤ ٙدد١ اؾددز٧ ا .ز٠دداِ ّسددأ٤ٍ مَدد٤ اٰخددٞر 

 :ٍَدرا ٤ ف١ٚ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ 

 .تٞؼ٠  زدٓ ٝط ٠ع٤ املصي٤َ  4

 عرض ػرب٤ برٕاّذ اّٰري (2

 .ا تعراض أٙٓ  لا ات برٕاّذ اّٰري (3
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 .اٍيصك عٗ اٍتسدٟات اٍت تٞاخٛ برٕاّذ اّٰري  (4

5)     ٓ ّؽدداعق٤  عددرض امل ددادرات اٍددت اؽددهٙا برٕدداّذ اّٰددري ٴ ابدد٤ ٙددهٜ اٍتسدددٟات ّٝددٗ تدد

 . لا ات برٕاّذ اّٰري 

ٝ ٖعُْ ّٗ  ٯِ اٍقنرات اٍناد٤ّ ع٥َ ؼن٠ه أٙدال ٙهٜ اٍدرا ٤ ٍٝيٗ م دُ  ٍدً ٍٖدا أ٘    

 مدد ّقٚٞٔ اٍتدرٟب اٍه٢  ت ٥ٖ ع٠َٛ ٙهٜ اٍدرا ٤.

 

 مصطلحات الدراصة -2

 ..اٍتدرٟب مبقّٚٞٛ اٍصاُّ ٟصتُْ ع٥َ تٯت٤ ّرازُ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ 

 

١ٙ تًَ اٍقرت٣ اٍدت مؽد٠ٚا اٍقدرد ل امل٭ سد٤ اٍتع٠ْ٠َد٤ ٝوعدُ بعددٙا عَد٥ ّ٭ٙدُ تع٠َْد١           

 ٟر غ ٍٛ اٍد ِٞ ل  ٞو اٍعُْ.

: 

اٍتأ٠ُٙ املٚين:١ٙٝ اٍقرت٣ اٍتدرٟ ٤٠ اٍت تعنب فرت٣ اٍتررر ٝت ٥ٖ عداد٣ عَد٥ ازت٠اخدات ّٖٚد٤     

 قدد٣ ؟

٣ اٍتدرٟ ٤٠ اٍت تعنب فرت٣ اٍتررر ٝت ٥ٖ عَد٥ ازت٠اخدات ٝظ٠قد٤    ١ٙٝ اٍقرت اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١:

 قدد٣ ؾ٤ٚ ّع٤ٖ٠.

 

ٝٙد١ ىافد٤ املٖاشددمل اٍرو٠د٤ ٝاٍػدري رو٠دد٤ اٍدت ىؽدت كددا اٍعاّدُ أتٖدا٧ اـدّدد٤ ّدٗ أخددُ          

 .تطٟٞر ّعارفٛ ّٝٚاراتٛ ٝؼسني ّٞافن٤ ّٗ أخُ أدا٧ أفؽُ 

 

 

 شكلة.حجم وطبيعة امل-3

3-1  

تصددري اٴزعددا٧ات بددأ٘  عددداد  رهدد١ اٍثإٟٞدد٤ اٍعاّدد٤ ل املَْيدد٤ تقددٞو ل  عدددادٙا اٍطامدد٤  

اٮ ت٠عاب٤٠ مل٭ سات اٍتع٠َٓ اٍعا١ٍ ّا ٕتذ عٖٛ ٝخٞد عدد ّدٗ  رهد١ اٍثإٟٞد٤ اٍعاّد٤  دارر      
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رغ ٤ ّٗ ىثري ّٗ  ره١ اٍثا٤ٟٕٞ ٕٝعرًا ٍَعرٝل اٮمتعاد٤ٟ فٖٚاٌ  أ ٞار ٙهٜ امل٭ سات.

باٍعُْ ٍد٦ اٍنطاع اـاػ ل ٝظا٨ك مد ٮ ؼتار  ا درا ٤ ٕعا٤٠ّ ل خاّعات ّٝ٭ سات 

 ؼداف٤  .تع٤٠ْ٠َ ىْٚٗ اٮ تن اِ ٝاٍيتاب٤ ٝاٍسيرتار٤ٟ اٍ س٠ط٤ ّٖٝدٝب١ ٝزراس اّٰدٗ  

ْد٤ تعْدُ عَد٥     ا اٍٞظا٨ك اٍق٤٠ٖ اٍ س٠ط٤ ٍد٠ا  ٍدً فسسدب بدُ ٮ تٞخدد خٚد٤ تدرٟ ٠د٤ ّٖع       

اٍتأ٠ُٙ كهٜ املٚٗ ٝاٍت ٟصػَٚا اٍٞافدٝ٘ بأعداد ى ري٣ خدًا ...ٝل املنابُ لد أ٘ بعؽدا ّدٗ   

أرباب اٍعُْ ٍدٟٚٓ اٍرغ ٤ ل تٞظ٠ك بعض  ره١ اٍثا٤ٟٕٞ اٍعا٤ّ ع٥َ ٙهٜ املٚٗم ع٥َ اٰمُ 

تَيددٞ٘ ٍٝيددٗ ٟددرٝ٘ بددأ٘ ٙدد٭ٮ٧ اـددرهني ٮ    ا ددتداب٤ ٍَنددرا٧ات اٍعددادر٣ بٚددها اٍصددأ٘. 

املٚارات اٍ س٠ط٤ ٝٮ  َٞى٠ات اٍعُْ ٍَن٠أ باملٚأ اٍت ؼتاخٚا  ٜ اٍٞظدا٨ك ٕعدرًا ٍؽدعك    

 ٚني اٍتع٠َٓ اٍثا٢ٕٞ عا تس ب زسب اٮعتنداد ل عدزٝل ٙدهٜ املٖصدنت عدٗ تٞظ٠دك ٙد٭ٮ٧        

 .اٍص اب

 لد٣   ا مٗ أّأ أعداد ى ري٣ ّٗ  ره١ اٍثإٟٞد٤ اٍعاّد٤ ّدٗ اٍدهٟٗ ٍددٟٚٓ اٍرغ د٤ اٰى٠د       

   أٟدٗ   .اٍعُْ ٝأٟؽا ٖٙداٌ ا دتعداد ٍدد٦ بعدض اٰٝع٠د٤ اٍتٞظ٠ق٠د٤ ٍتٞظ٠دك ٙد٭ٮ٧ اٍصد اب          

 تيْٗ املصي٤َ ؟

عدٔ ٝخٞد خ٤ٚ تٞف٠ن٤٠ تٞفه بني طاٍدب اٍعْدُ ٝظدازب اٍعْدُ ٝٮ ٕعٖد٥       لاملصي٤َ تيْٗ 

ٛ   .ٖٙددا بدداٍتٞف٠ه اٍتٞظ٠ددك اٍتن٠َددد٢ ٠ددك اٍتٞظ ))أبدددًام   ددا ّددا ٕنعدددٜ ٙددٞ ّددا أطَنٖددا ع٠َدد

أ٢ ّٗ  ٯِ اٍتٞف٠ه بني املعدارل ٝاملٚدارات امليتسد ٤ ٍَردرٟذ ّدٗ ازت٠اخدات        ))١اٰىاد 

عدٔ ٝخٞد خ٤ٚ تعُْ ع٥َ تأ٠ُٙ  ل  ًا املصي٤َ تيْٗ  0اٍٞظ٠ق٤ أٝ امل٤ٖٚ اٍت٥  تسٖد  ٠ٍٛ

ٙ٭ٮ٧ اـرخني ع٥َ ّٚٗ بسد٠ط٤ ىداٍت  ىرٕاٙدا ٝاٍدت ٟصدػَٚا اٍٞافددٝ٘ بأعدداد ىد ري٣         

ٕقا اٍٞمت ٙهٜ املٚٗ ٠ٍست عاخ٤  ا درا د٤ ٕعا٠ّد٤ طَٟٞد٤     لٝ .اٴزعا٧اتزس ْا تصري 

   ٝ ىدثري ّدٗ    ل   ىُ ّا ؼتاخٛ دٝرات تأ٤٠َ٠ٙ معري٣ ت ٥ٖ  ..ٕندِٞ  ٍدًم ٰ٘ اٍتٞخدٛ اٲ٘ 

 ددٞو اٍعْددُ ٰ دد اب ّٖٚددا إٔددٛ ٍدد٠ا ّددٗ       لدِٝ اٍعدداه ٙددٞ اٍددزر غرهدد١ اٍثإٟٞدد٤ اٍعاّدد٤     

ّ٭ سات اٍتع٠َٓ اٍعا١ٍم ٰ٘ ؼن٠ده  ٍدً    لاٍثا٤ٟٕٞ اٍعا٤ّ اٍؽرٝر٣ أ٘ َٟتسه  ٠ت  رخ١ 

غا٤ٟ اٍععٞب٤ ظإب إٖٔا عاخ٤  ا ّٗ ٟصدػُ اٍٞظدا٨ك اٍ سد٠ط٤ اٍتد٥ ٮ      لمد ٟيٞ٘ أّرًا 

 .ؼتار مل٭ُٙ أىثر ّٗ تا٤ٟٕٞ عا٤ّ
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3-2 : 

 ٍصد٪  ٮ ٰ٘ كرخدات اٍتعَد٠ٓ اٍعدا١ٍ     ٮ .ٙهٜ ّصي٤َ مد تيٞ٘ أىثر تعن٠دًا ّدٗ  دابنتٚا  

ٝعٖددّا ٮ هدد اـدرٟذ ٝظ٠قد٤  دارس       .ّعد٣ أعدادا ىَك اٍدٍٝد٤ امل داٍؼ اٍتد٥ ٮ زعدر كدا     

 .زد  اتٛ ٙدر تع١ْ٠َ ى ري لت٤٠ْٖ ٝطٖٛ فٚها  لف٠ٚا ؽععٛ ٟٝساٙٓ 

اٍ دًا  اؾاّع٤ أٝ اٍي٠َد٤ ٟٝدهٙب بٚدا ط    لٍٝيٗ ّا ا ودح باٍؽ ملم ٥ٖٟٚ اـرٟذ درا تٛ 

ٟعدطدٔ ظدازب اٍعْدُ بعددٔ  يدٗ اـدرٟذ ّدٗ اٍن٠دأ          .أزدد اؾٚدات اٍتٞظ٠ق٠د٤    لٍَعْدُ  

 ٛ    أ٘ امل٭ سدات اٍتع٠ْ٠َد٤ ٠ٍسدت     .ٝٙدها أّدر ط ٠عد١ ٍَػاٟد٤     .مبٚأ اٍٞظ٠ق٤ اٍت٥ أ ٖدت  ٠ٍد

تعدد اـدرٟذ    ))امل٭ سدات اٍتع٠ْ٠َد٤   ((ّطاٍ ٤ باٰعدداد اٍدٞظ٠ق١ ٍيدُ خٚد٤ عْدُ   دا ٙد١        

ع٥َ ٤ّٖٚ ّع٤ٖ٠ ّٝٗ تٓ ت ن٥ ّسا٤ٍ اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١ ٥ٙٝ اٍقرت٣ اٍتدرٟ ٠د٤ اٍتد٥     عدادا عاًّا

ٟنؽ٠ٚا اٍطاٍب بعد اٍتررر ٍتْيٖٛ ّٗ اٍن٠أ مبٚأ ّٝس٭٠ٍٝات اٍٞظ٠ق٤ اٍتد٥  تسدٖد  ٠ٍدٛ    

 ._١ٙ ّس٭٤٠ٍٝ خٚات ّتعدد٣ ّٖٚا أػ

داد اـددرٟذ  عدد لٍٝيددٗ ّددا ا ودددح؟ ظددازب اٍعْددُ ٟٞمددت اٍَددٞٔ عَدد٥ امل٭ سدد٤ اٍتع٠ْ٠َدد٤     

ب٠ْٖدا تدر٦ امل٭ سد٤ اٍتع٠ْ٠َد٤ بدأ٘ ّسد٭٠ٍٝاتٚا إتٚدت بمعدداد          .اٍٞظ٠قد٤  لٝخداٙز ٟتدٛ ٍَ دد٧    

ٝباملٖا  ٤ ّٗ ٖٙا  رخت ع٠َٖا  !اٍطاٍب ع٥َ ٤ّٖٚ ّع٤ٖ٠ ٝبني ٙها ٝ اٌ ٝمك اـرٟذ زا٨رًا 

ُ    ((املنٍٞدد٤  لٝاٍددت ا ددت دٍٖاٙا ))عدددٔ تٞافدده كرخددات اٍتعَدد٠ٓ ّددت ازت٠اخددات  ددٞو اٍعْدد

عدٔ تٞافه املعارل ٝاملٚارات امليتسد ٤ ٍَردرٟذ ّدت ازت٠اخدات املٖٚد٤       ((برٕاّذ اّٰري مبن٤ٍٞ

 )).أٝ اٍٞظ٠ق٤ اٍت٥  تسٖد  ٠ٍٛ

 

   ٟنددٞٔ أظدددساب اٍعْددُ ّددٗ  دددٯِ    ماٍدددِٝ املتندّدد٤ ٠ٍسدددت ٖٙدداٌ ّثددُ ٙدددهٜ املصددي٤َ      ل

 ل ٠ٍددٛم ىْددا  ّراىدزٙٓ اٍتدرٟ ٠دد٤ بتأ٠ٙددُ اـدرر ٝفنددًا ٮزت٠اخددات اٍٞظ٠قدد٤ اٍتد٥  تسددٖد   

ٙددهٜ اٍقددرت٣  لأملا٠ٕددا ٝبعددض اٍدددِٝ اٍتدد٥ تصددارٌ ف٠ٚددا امل٭ سددات اٍتع٠ْ٠َدد٤ أظددساب اٍعْددُ    

ٍدٟٖا اٍٞؼت كتَدك  اّدًام فداـرٟذ عٖددّا ٟندٞدٜ مددرٜ  ا شدرى٤         .اٍتدرٟ ٤٠ بعد اٍتررر

ىدد ٦ ىددأراّيٞ ٝ ددابً ٝامل٭ سدد٤ اٍعاّدد٤ ٍتس٠َدد٤ امل٠دداٜ املاؿدد٤ فمٕددٛ ىؽددت كددهٜ اٍقددرت٣    

ٍٝيدٗ طاملدا مدٗ ٕتسددح ٖٙدا       .ٍتأ٤٠َ٠ٙ ٕعرًا ٴّيإات ٙهٜ اٍصرىات ٝٝع٠ٚدا اٍتددرٟيب  ا

ّصددي٤َ  3-3._امل٭ سددات اٍعددػري٣ ٝاملتٞ ددط٤م ٝٙدد٥ املسددتٚدف٤م فٚدد١  لعددٗ اٍتٞظ٠ددك 
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 :تٞظ٠ك املتسربني ّٗ اٍتع٠َٓ ٝ ٦ٝ امل٭ٙٯت اٍد٠ٕا

ُ اٍتعَد٠ٓ اٍعدأ أٝ اٍعدا١ٍ أٝ    ّرازد  ل ىْاِ تع٠َْٚا  دٞا٧   لتٞخد ف٤٩ ّٗ اٍص اب ه تٞفه 

اٍعُْ ع٥َ اٍٞظا٨ك اٍ س٠ط٤م ٍٝيٗ  لٝٙ٭ٮ٧ ٍدٟٚٓ اٍرغ ٤  .عٗ  تَيٞ٘ ّ٭ٙٯت د٠ٕا

ٕقا اٍٞمت ٮ ٟعَْٞ٘ عٗ اٍقرػ اٍٞظ٠ق٠د٤ املتازد٤ بداٍرغٓ ّدٗ ٝخدٞد       لٮ ٟٞخد كٓ زعر ٝ

    ٘ ٚدات اٍعْدُ  ٮ إٔدٛ    ٝزتد٥  ٘ مت اٍتٞف٠ده بدني ٙد٭ٮ٧ ٝخ     .اٍيثري ّٖٚدا ٝاٍدت ٟصدػَٚا اٍٞافددٝ

 .فاٮت بس٠ط٤  ؼاف٤  ا أ ٯم٠ات امل٤ٖٚ لتٖنعٚٓ خرعات تدرٟ ٤٠ معري٣ خدًا ٝ

 

3-4 : 

ٙ٭ٮ٧ ٙٓ اٍق٩ات اـارخ٤ عدٗ اٴطدار اٍعدأ ٍَْدتْدت ّ٭متدًام  ٮ إٔٚدٓ عاخد٤  ا ّتابعد٤ ّدٗ          

ٍعددرٝل املع٠صدد٤٠ املٖا دد ٤ اٍتدد٥ تؽددْٗ كددٓ اٍعدد٠ض اٍصددرٟك ٝتسدداعدٙٓ عَدد٥      ددٯِ ت٩٠ٚدد٤ ا

فْدٗ  دٯِ املْار دات امل٠دا٠ٕد٤ فدم٘ أىثدر ّدا         .فتْعاتٚٓ ىْٞاطٖني فاعَني لاٮنراط 

دٝر  لدٝر اٍتٞع٠د٤ أٝ قيد٠ّٞتٚٓ    لتعا٥ٕ ّٖٛ ٙهٜ اٍصرا٨  ٙدٞ إٔدٛ بعدد إنؽدا٧ فرتاتٚدٓ      

 .دٝ٘ ٝظدا٨ك تسداعدٙٓ عَد٥ عددٔ اٍعدٞد٣  ا ٙدهٜ اٍددٝر       املٯزعد٤ أٝ اٍسددٞ٘ فدمٕٚٓ ٮ هد    

ٙدهٜ اٍددٝر    أ٘ اـدرٟذ  تَدً ّعدارل ّٝٚدارات ٮ تندُ         لباٍرغٓ أ٘ ٖٙاٌ فعًٞٮ تع٠ْ٠َد٤  

 5-3عْددا  تَيٚددا ّددٗ ٙددٓ  ددارر ٙددهٜ اٍدددٝر  ددٞا٧ ىددا٘ عَدد٥ ّسددت٦ٞ اٍتعَدد٠ٓ اٍعددا١ٍ..        

 :ّصي٤َ زدات٤ اـرٟذ اٍسعٞد٢

ؾدٟد بياف٤ ّسدتٟٞاتٛ اٍتع٠ْ٠َد٤ باٴّيدا٘ اٍتعد ري عٖٚدا مبدا       ّٞاظقات اـرٟذ اٍسعٞد٢ ا

١َٟ: 

فددداِ اٍترعدددغ ٍَن٠دددأ مبٚدددأ    لتٖنعدددٛ ٍعدددض املعدددارل ٝاملٚدددارات اٰ ا ددد٤٠    .4

 .ٝٝاخ ات اٍٞظ٠ق٤ اٍت٥  تسٖد  ٠ٍٛ 

 .اٍَػ٤ اٴل٠َز٤ٟ ٝاؿا ب اٲ١ٍ  لعاخ٤  ا بعض املعارل ٝاملٚارات  .2

 .ارات عٗ أ ٯم٠ات امل٤ٖٚ ّٝٚارات اٮتعاِ اٍقعاِ عاخ٤  ا بعض املعارل ٝاملٚ .3

أّددا باٍٖسددد ٤ ـرهددد١ اٍثإٟٞددد٤ اٍعاّددد٤ ٝٙدددٓ املنددد َني عَددد٥ اٮندددراط بددداملٚٗ اٍ سددد٠ط٤  

فإٔٚٓ عاخ٤  ا املعارل ٝاملٚارات اٍتا٤٠ٍ ٍيد١ ٕعْدُ    .ٝاملستٚدف٤ ّٗ ع٠َْات اٍتٞطني

 : ع٥َ  ٠ٖٚٚٓ
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 .٠َز٤ٟ ٝاؿا ب اٲ١ٍ  ىسابٚٓ بعض ّعارل ّٝٚارات اٍَػ٤ اٴل .4

 .تزٟٝدٙٓ باملعارل اٰ ا ٤٠ ٰ ٯم٠ات امل٤ٖٚ  .2

 .تأ٠َٙٚٓ ع٥َ املٚٗ املستٚدف٤ ٝفه زاخ٤ اٍسٞو  .3

اٍقنرات املاؼ٤٠ ا تعرؼٖا أٙٓ املصاىُ اٍت٥ تعرتض ع٠َْدات اٍتٞظ٠دك فيدا٘ ٮبدد أ٘      ل

 :ٕستعرض بمها  أٙٓ اٰ  اب اٍت٥ أدت  ا ٙهٜ املصاىُ 

ٍثإٟٞدد٤ اٍعاّدد٤ ٝاٍدده٢ مددد ٟيددٞ٘ ٕدداتذ ّددٗ ّعدددِ اٍْٖددٞ اٍسدديا١ٕ      ددٞ  رهدد١ ا .4

 .املَْي٤  لاملرتقت 

غ٠دداب خٚدد٤ تدرٟ ٠دد٤ تعْددُ عَدد٥ تأ٠ٙددُ  رهدد١ اٍثإٟٞدد٤ عَدد٥ ّٚددٗ بسدد٠ط٤ ٝاٍددت ٮ   .2

 .ّ٭ سات اٍتع٠َٓ اٍعا١ٍ  لتٞخد كا ؽععات 

رػ عدٔ ٝخٞد خٚد٤ تٞف٠ن٠د٤  تَدً ماعدد٣ ّعَّٞات٠د٤ عدٗ اٍ دازثني عدٗ عْدُ ٝاٍقد           .3

فنمل   ا ؽععد٠ًا  اٍٞظ٠ق٤٠ املتاز٤ ٍتعُْ ع٥َ اٍتٞف٠ه بني اٍطرفني ٠ٍا ٝظ٠ق٠ًا 

 .ّٝٚارًٟا

 . قض اٴّيإات اٍتدرٟ ٤٠ ٍد٦ بعض اٍصرىات اٍي ري٣ ٝاملتٞ ط٤ ٝاٍعػري٣  .4

عدددٔ اٍددٞع١ بدددٝر امل٭ سدد٤ اٍتع٠ْ٠َدد٤ ٝخٚدد٤ اٍعْددُ ف٠ْددا ٟتعَدده بع٠َْددات اٴعددداد         .5

 ٤٠ٍٞ٩ ل ٙها اٍعدد.ٝاٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١ ٝؼ٠اع املس

ٝعٖدددّا ٕتسدددح عددٗ اٰ دد اب ٖٙددا فمٕٖددا   مٙددهٜ ٙدد١ أٙددٓ أ دد اب املصدداىُ اٍددت  ىرٕاٙددا   

ٕتسدددح عددٗ اٰ دد اب اٍتدرٟ ٠دد٤ ٠ٍٝسددت اٍتٞظ٠ق٠دد٤ ىعدددٔ اٮ ددتْرار ل اٍٞظ٠قدد٤ ّٝسددأ٤ٍ        

ٝأ٘ ّثدُ ٙدهٜ    .اٰخٞر ٝ اعات اٍعُْ بامل٭ س٤ ٝرغ د٤ اٍسدعٞد٢ باٍعْدُ ل اٍنطداع اـداػ      

اٍتٞظ٠ق٤٠ ل اعتنادٕا إٔٚا عرؼ٤ ٍَزٝاِ عٖدّا تعُ مٖاعد٤ ظدازب اٍعْدُ باٍصداب      اٰ  اب

اٍسددعٞد٢ ّٝعارفددٛ ّٝٚارتددٛ امليتسدد ٤ ّٝددٗ ٖٙددا ٕتدددٛ  ا اٍسددعٞدٜ باٴمٖدداع ظإددب اٍعْددُ       

 .اٍتدره١ ع٥َ   اب٤ املعٞمات اٍتٞظ٠ق٤٠ 

زَدِٞ عاخَد٤ ّدت     ٝهدر بٖا اٍنِٞ بإٖٔدا أّدأ ّصدي٤َ تتقدامٓ ىدُ  د٤ٖ ٝأ در٦ ٝعاخد٤  ا        

  ًا ّدا ْٟٖٚدا ل    .اٍ عدد مددر اٴّيدا٘ عدٗ اؿَدِٞ املثا٠ٍد٤ ٝاٍػدري مابَد٤ ٍَتط ٠ده عَد٥ اٍقدٞر            

زن٠ن٤ اّٰر ٙٞ  هاد زَِٞ عاخ٤َ ٝع٤٠َْ تتْاش٥ ّت اٮػاٙات اٍعامل٠د٤  اظد٤ ف٠ْدا ٟتعَده     

أس اٍٰٟٝٞدات أ٘  بُ ٝع٥َ ر ٝاٰٙٓ إٔٚا تَيب زاخ٤ ااتْت احمل٠مل. بربمل اٍتٞظ٠ك باٍتدرٟب.
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تيٞ٘ ٙهٜ اؿَِٞ اٍعاخ٤َ مابَد٤ ٍَتط ٠ده ٝبع٠دد٣ عدٗ املثا٠ٍد٤ ٝغدري ّرت طد٤ مبتطَ دات  دٞا٧          

ٕعا٠ّدد٤ ّثددُ ٕعددأ اٍعْددُ أٝ غريٙددا    أ٘ ٙددهٜ املتطَ ددات مددد تدد٭ِٝ  ا اـطددمل املتٞ ددط٤          

 .ٝاٍ ع٠د٣ املد٦ 

٤ برٕداّذ اّٰدري   بعد ا تعراؼدٖا ؿددٓ ٝط ٠عد٤ ّصدي٤َ اٍدرا د٤ اؾدز٧ اٍندادٔ ٟطدر  ػربد         

ٝاٍت عَْت ػاٝ  اٍعدٟد ّٗ ٙهٜ املصيٯت بُ ٝأمثرت عٗ الا ات ّت٠ْدز٣  دٖتعرض كدا    

 .ل اٰخزا٧ اٍناد٤ّ 

 

 جتزبة بزنامج األمري حممد بن فود بن عبد العشيش لتأهيل وتوظيف الشاب الضعودي-4

اٍصددد اب  ٟعددد برٕدداّذ اّٰدددري ّدر دد٤ فيرٟددد٤  ددعٞد٤ٟ ظدددرفٛ تٚدددل  ا تددددرٟب ٝتٞظ٠ددك      

اٍسددعٞد٢ ٝفدده أ ددا٠ٍب ع٠َْدد٤ ٕٝعددأ ّتياّددُ.٠ٍا  ٍددً فسسددب بددُ ا ددتطاع اٍ ٕدداّذ أ٘      

ٟ٭ ا ٕعأ  خرا١٨ ّتياُّ ٝقيٓ باٍْٖا ر ٠ٍيٞ٘ مبثاب٤ اٍٖعأ املتياُّ اٍده٢  ٖدت   

ٝل اٍقندرات اٍنادّد٤  ٖٞؼد  ّا٠ٙد٤ اٍتدربد٤ ٝى٠دك        .اٮختٚادات ٟٝنؽ١ ع٥َ اٍتسا٬ٮت 

 . أ٘ ٟنر ٕعاًّا ّتياًّٯ ٍسري آ٠ٍات اٍعُْ بٛ ٝؼن٠ه أٙدافٛ ا تطاع برٕاّذ اّٰري
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اٍ ٕاّذ ٍٛ ر ا٤ٍ ّع٤ٖ٠ تنٞٔ عَد٥ تَ ٠د٤ زاخد٤  دٞو اٍعْدُ اٍسدعٞد٢ ٝتتٖا دب ّدت ب٩٠تدٛ ٝل          

ٕقا اٍٞمدت تتْاشد٥ ّدت اٮػاٙدات اٍعامل٠د٤ اؿدٟثد٤ ل ّسدا٤ٍ ربدمل اٍتددرٟب باٍتٞظ٠ك.أّدا           

برٕددداّذ اّٰدددري فٚددد١ اٍتٞف٠ددده بدددني املعدددارل ٝاملٚدددارات امليتسددد ٤ ٍطاٍدددب اٍعْدددُ ّدددت  ر دددا٤ٍ 

ازت٠اخات ٤ّٖٚ أٝ ٝظ٠ق٤  تسٖد  ٠ٍٛ ّٗ  ٯِ اٍتٞظ٠ك اٰىاد ١ ٝاٍه٢ ٟتسنه ّٗ تٯح 

 ّسارات:

٥ٙٝ ّساعد٣ اٍطاٍدب ٍَسعدِٞ عَد٥ ٝظ٠قد٤ تتٖا دب ّدت        .اٴرشاد ٝاٍتٞخ٠ٛ املٚين. .4

 .٠ٍّٞٛ ٝرغ اتٛ بعد تزٟٝدٜ ظرعات ّٗ أ ٯم٠ات امل٤ٖٚ ّعارفٛ ّٝٚاراتٛ ٝتتقه ّت 

١ٙٝ تًَ اٍقرت٣ اٍتدرٟ ٤٠ اٍت ٟنؽ٠ٚا اٍطاٍب بعدد اٍتردرر أٝ م دُ     .اٍتأ٠ُٙ املٚين. .2

 اٍتسامٛ بامل٤ٖٚ ٝت ٥ٖ عاد٣ ازت٠اخات ٤ّٖٚ ّع٤ٖ٠.

١ٙٝ اٍقرت٣ اٍتدرٟ ٤٠ اٍدت تعندب فدرت٣ اٍتردرر أٝ اٮٕسدساب ّدٗ        .اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١. .3
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امل٭ س٤ اٍتع٤٠ْ٠َ ٝت ٥ٖ عاد٣ ع٥َ ازت٠اخات ٝظ٠ق٤ قدد٣ ٟتٓ اٍتٖس٠ه بصإٔٚا ّت 

 .ظازب اٍعُْ ٍتتٓ ع٤٠َْ اٍتٞظ٠ك بعد اٮٕتٚا٧ ّٗ اٍتأ٠ُٙ
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 ٍَٝ ٕاّذ أٙدال ٟسع٥ ّٗ  ٯكا اٍٞظِٞ  ا ر اٍتٛ ٝؼن٠نٚا ١ٙٝ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ:

ررخدات ّرازدُ اٍتعَد٠ٓ املرتَقد٤ عدٗ طرٟده  دد اٍقدد٣ٞ بدني           هاد فرػ ٝظ٠ق٤٠ مل .4

املعددارل ٝاملٚدددارات امليتسددد ٤ ٍطاٍدددب اٍعْددُ ٝازت٠اخدددات املٖٚددد٤ أٝ اٍٞظ٠قددد٤ اٍدددت   

 . تسٖد  ٠ٍٛ ٝ ًٍ ّٗ  ٯِ  عطا٨ٚٓ خرعات ّٗ اٍتأ٠ُٙ املٚين ٝاٍٞظ٠ق١

ٍدت   ٚني  ره١ اٍثا٤ٟٕٞ اٍعاّد٤ ّدٗ  دٯِ  ىسدابٚٓ بعدض املٚدارات اٍ سد٠ط٤ ٝا        .2

 . يٖٚٓ ّٗ اٍن٠أ ٍَٞظا٨ك ٝاملٚٗ اٍت  تسٖد  ٠ٍٚٓ 

تدد ين املتسددربني ّددٗ ّرازددُ اٍتعَدد٠ٓ املرتَقدد٤ ّددٗ  ددٯِ  هدداد فددرػ ٝظ٠ق٠دد٤ كددٓ        .3

ٝقا٤ٍٝ اٍتٞف٠ده بدني ّعدارفٚٓ ّٝٚداراتٚٓ امليتسد ٤ ٝازت٠اخدات املٖٚد٤ أٝ اٍٞظ٠قد٤         

 املستن ٤٠َ.

٠َٙٚٓ ع٥َ ٝ ا٨ك بس٠ط٤ تٖا دب  ت ين  ره١ دٝر اٍرعا٤ٟ ٝاملٯزع٤ ٝاٍسدٞ٘ ٝتأ .4

 ّت مدراتٚٓ امليتس ٤.

ٍٝعَٖا ٖٙا ّٗ  ٯِ ا تعراض أٙدال برٕداّذ اّٰدري ٟتؽد  ٍٖدا ّدد٦  ٠ٍٞد٤ ٙدهٜ اٰٙددال         

 ٝاٍت تتٖاِٝ ىاف٤ املصاىُ اٍت مت ا تعراؼٚا ل اؾز٧ اٍثاٍج ّٗ ٙهٜ اٍدرا ٤.
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ع٥َ برٕاّذ اّٰري باٴؼاف٤  ا اٮتعاٮت اٍت مت  خرا٨ٚدا ّدت    ّٗ ٝامت ّا تدار ٛ اٍنا٨ْٞ٘

اٍعدٟد ّٗ اؾٚات  ات اٍعٯم٤ ٝبعد ا ت٠ؽا  ّٞمك رخاِ اٰعْاِ ّٗ ع٤٠َْ تٞطني اٍند٦ٞ  

ٝبعددد ا ددتعراض اٍتدددارب اٍعامل٠دد٤ ف٠ْددا ٟتعَدده بنؽدداٟا اٍتدددرٟب         اٍعاَّدد٤ ٝر٬ٟددتٚٓ زٞكددا.  

ا تطاع .ت تر١ّ  ٠ٍٚا اٍدِٝ ػاٜ ع٤٠َْ تٞطني اٍن٦ٞ ٝا تٖادًا ع٥َ اٍس٠ا ات اٍ.ٝاٍتٞظ٠ك 

اٍ ٕداّذ أ٘ ٟر دٓ ٍدٛ  عدا٨غ ٝمد٠ٓ  اظد٤ بدٛ  ٠زٙدا عدٗ غدريٜ ّدٗ اٍد اّذ بدُ إٔدٛ ونده                

 :ر اٍتٛ ٝأٙدافٛ ّٗ  ٯكا.أّا أٙٓ  عا٨غ برٕاّذ اّٰري ف١ٚ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ 
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 :ٮ  ٍزأ باٍسعٞدٜ -

ن٦ٞ اٍعا٤َّ بع٠دًا عٗ اٴٍزأ بُ إٔٛ َٟدأ  ا اؿدُ اٴمٖداع١   ٟتدٛ برٕاّذ اّٰري  ا تٞطني اٍ

ٟٝسددتق٠د .ٝ ٍددً ّددٗ  ددٯِ تَ ٠دد٤ ازت٠اخددات املٚددٗ ٝاٍٞظددا٨ك اٍددت  تسددٖد ٍَصدداب اٍسددعٞد٢  

 .برٕداّذ اّٰدري ٍتقع٠دُ اؿدُ اٴمٖداع١ ّدٗ اٍندرارات اٍعدادر٣ ٝاٍدت تسدٖٚا اٍدٍٝد٤ ل  ٍدً             

ّت اٍنرارات اٍعادر٣ ّٗ أخُ تدرٟب ٝتٞظ٠ك اٍص اب  ف ٕاّذ اّٰري ٟدّذ اؿَِٞ اٴمٖاع٤٠

 .ٝاحملافع٤ ع٥َ ا تْرار ٟتٚٓ ع٥َ ٙهٜ اٍٞظا٨ك 

 اٍعُْ اٍتيا١َّ املصرتٌ:-

ٟددثري عَدد٥ اٍدددٝأ برٕدداّذ اّٰددري اٍعْددُ اٍتيددا١َّ املصددرتٌ بددني ىافدد٤ اؾٚددات  ات اٍعٯمدد٤  

اّٰدري اٍتٖع٠ْ٠د٤ ٝاٍدت     بنؽاٟا اٍتددرٟب ٝاٍتٞظ٠دك ٝٙدها ّدا  دٖٯزعٛ ل  لدا ات برٕداّذ       

 ا تطاع ّٗ  ٯكا  ت ىاف٤ ٙهٜ اؾٚات ؼت  نك ٝازد.

 :اٍتدرٟب ٍَتٞظ٠ك -

ٟتْاش٥ اٍ ٕاّذ ّت اٮػاٙدات اٍعامل٠د٤ اؿدٟثد٤ ل ّسدا٤ٍ ربدمل اٍتٞظ٠دك باٍتددرٟب ٟٖٝيدر         

ٜ ٝتدتٓ ٙده   .بُ إٔٛ ٟت ٥ٖ ىْا  ىرٕا ّقٚٞٔ اٍتٞظ٠ك اٰىاد ١  . ا٤ٍ اٍتٞظ٠ك اٍتن٠َد٢ 

اٍع٤٠َْ ع   َس٤َ ّٗ اٴخدرا٧ات بدد٧ ّدٗ ّعداٟري اٮ ت٠دار ٝإتٚدا٧ بع٠َْدات اٍتن٠د٠ٓ ٝاٍتندٟٞٓ          

 .ىْا  ٠تٓ  ٟؽازٛ ل اٰخزا٧ اٍناد٤ّ 

 : ٚني اٍتع٠َٓ اٍثا٢ٕٞ -

ٟعْددُ برٕدداّذ اّٰددري عَدد٥  ىسدداب  رهدد١ اٍثإٟٞدد٤ اٍعاّدد٤ ّعددارل ّٝٚددارات تَدديب زاخددات     

 ٤ ل  ٞو اٍعُْ.اٍٞظا٨ك ٝاملٚٗ اٍ س٠ط٤ املتاز

 :اٍناب٤٠َ ٍَتٞ ت -

 .إٔصأ برٕاّذ اّٰري بٖعأ ٟسْ  ٍٛ باٍتٞ ت ٕعرًا ٍَْر٤ٕٝ ٝاٍناب٤٠َ ٍَتط ٠ه ٲ٠ٍاتٛ 

 :اٍ اّذ  لاٍتٖٞع -

اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ٝاٍتٞظ٠ق٤٠ ٮ تنتعر ع٥َ ؽععات ّع٤ٖ٠ أٝ ّست٦ٞ ّٚار٢ أٝ ّٚين ّعني 

 .اراتٚا املرتَق٤ بُ ل ىاف٤ اٍترععات مبستٟٞاتٚا ّٝٚ

 بع٠د عٗ املثا٤٠ٍ ّت ماب٠َتٛ ٍَتط ٠ه:-

عٖد  ٕصا٧ اٍ ٕاّذ ٝتأ ٠ا ٕعاّٛ املتياُّ ٝؼدت ل اٮعت دار ل أ٘ ٟيدٞ٘ برٕداّذ اّٰدري      



  ييعيسى بن حسن األنصارعيسى بن حسن األنصار  د.د.                                             توطني القوى العاملة باملنطقة الشرقيةتوطني القوى العاملة باملنطقة الشرقية

  

 437                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثالثاللقاء السنوي 

مابُ ٍَتط ٠ه ّٗ  ٯِ بعدٜ عٗ املثا٤٠ٍ ٝتٞافنٛ ّت إٰع٤ْ ٝزت٥ اٴّيإدات املتازد٤ ٍيد١    

 .ٮ ٟعطدٔ بأ٢ ّٖٚا ٝتع٠ه تٖق٠هٜ 
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ٍند خا٧ت فير٣  مرار ّعاٟري ٮ ت٠ار طاٍيب اٍعُْ ّدٗ ٝامدت عار دات ٠ّدا٠ٕد٤ ٍَعداَّني ل      

اٍ ٕاّذ ب٠ٖت ع٥َ أٙٓ ّصي٤َ تعٞو ع٠َْات اٍتٞطني ١ٙٝ عدٔ ا تْرار٤ٟ اٍصاب اٍسعٞد٢ 

ٝفدده ّددا تتطَ ددٛ  ٍٝنددد خددا٧ت ّسددأ٤ٍ ا ت٠ددار طاٍددب اٍعْددُ     عَدد٥ اٍٞظ٠قدد٤ اٍددت ٟعددني ع٠َٚددا.  

ىأ٘ ٟطَب ظازب اٍعُْ ٝظ٠ق٤ بس٠ط٤ خدًا ّثُ زارس أّٗ  رٟذ تا٤ٟٕٞ عا٤ّ ّدت  .اٍٞظ٠ق٤

ٝخددٞد أعددداد ّددٗ املتسددربني ّددٗ املرزَدد٤ اٍثإٟٞدد٤ بمّيددإٚٓ اٍن٠ددأ مبتطَ ددات اٍٞظ٠قدد٤ عَدد٥     

ٝاٍسدد ب ل  ٍددً أ٘  ددرٟذ اٍثإٟٞدد٤ اٍعاّدد٤ أّاّددٛ اٍقددرػ عدٟددد٣ ل زددني أ٘     .أزسددٗ ٝخددٛ 

ب ّددٗ اٍتعَدد٠ٓ ٮ ٟقيددر ل تددرٌ اٍٞظ٠قدد٤ ٰ٘ اـ٠ددارات أّاّددٛ م١َ...ٝبددهًٍ ا ددتطاع     املتسددر

برٕدداّذ اّٰددري أ٘ وقددغ ٍعددازب اٍعْددُ ا ددتثْاراتٛ اٍتدرٟ ٠دد٤ ٝعَدد٥ أٟدد٤ زدداِ فاملعدداٟري ٙددهٜ  

 .ا ت٠ار٤ٟ ٍعازب اٍعُْ أ٘ أراد اٰ ه بٚا أٝ ترتٌ ملعاٟري ّعتْد٣ ّٗ ظازب اٍعُْ 

 

: 

  اٍرتش٠  ع٥َ اٍٞظ٠ق٤: 

ز٠ج تتٓ ترش٠  تٯت٤ ّٗ طاٍيب اٍعُْ ٍيُ ٝظ٠ق٤ تتٖا ب ّعارفتٚٓ ّٝٚاراتٚٓ ّت اٍٞظك 

 .اٍٞظ٠ق١ املنر ّٗ ظازب اٍعُْ أٝ امل٤ٖٚ اٍت  تسٖد  ٠ٍٛ 

 :املعارل ٝاملٚارات 

ّٝٚارات طاٍب اٍعُْ ّت ازت٠اخات اٍٞظ٠قد٤ أٝ  ٖٝٙا َٟتزٔ برٕاّذ اّٰري باٍتٞف٠ه بني ّعارل 

 .امل٤ٖٚ اٍت٥  تسٖد  ٠ٍٛ ّٝٞا ٤ٕ  ًٍ ّت ّست٦ٞ اٍٞظ٠ق٤ 

 :اٍ عد امليا١ٕ 

ٟؽت اٍ ٕاّذ ّيا٘  ما٤ّ طاٍب اٍعُْ ٝمربٛ ّٗ ّيا٘ اٍٞظ٠ق٤ اٍت  تسٖد  ٠ٍٚٓ ٝتعط١ 

 ا٤ٍٰٟٞٝ ملٗ ٙٓ أمرب  ا ّيا٘ اٍٞظ٠ق٤.

  َُْق٤٠ طاٍب اٍع : 
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 ٕداّذ اٍٰٟٝٞد٤ ٍَْتسدربني ّدٗ ّرازدُ اٍتعَد٠ٓ اٍعدا١ٍ ّٝدٗ اٍدهٟٗ  تَيدٞ٘ ّعدارل            ٟعط٥ اٍ

ّٝٚددارات  ددابن٤ ل فدداِ اٍٞظ٠قدد٤ ىاٍَػدد٤ اٴل٠َزٟدد٤ ٝاؿا ددب اٲٍدد١ ّددا ٟنَددُ تيددا٠ٍك      

 اٍتدرٟب ع٥َ ظازب اٍعُْ.

 

4-5  

اٍتٞف٠ه بني طاٍب اٍعُْ ٝرب اٍعْدُ  ٮ   باٍرغٓ ّٗ أ٤٠ْٙ اٍتٞظ٠ك اٍتن٠َد٢ ٝاٍه٢ ٟنٞٔ ع٥َ

أ٘ برٕاّذ اّٰري ٮ ٟأ ه ّٗ ٙها املسار ّٖٚدًا ٮعتنادٜ بأ٘ ٖٙاٌ خٚات ّتعددد٣ تعْدٯ عَد٥    

ٝعٖدددّا ٕسددأِ عددٗ ى٠ق٠دد٤ عْددُ اٍ ٕدداّذ ٟت ددادر  ا اٍددهٙٗ       .ت ٖدد٥ ٙددها املسددار اٍتددٞظ٠ق١    

ٍتٞف٠ه بني املعارل ٝاملٚارات اٍتٞظ٠ك اٰىاد ١ مبع٥ٖ أ٘ تتٓ ع٠َْات اٍتٞظ٠ك ّٗ  ٯِ ا

ٝتدتٓ ع٠َْدات اٍتٞظ٠دك     .امليتس ٤ ٍطاٍب اٍعُْ ع٥َ ازت٠اخات ٤ّٖٚ أٝ ٝظ٠ق٤  تسٖد  ٠ٍدٛ  

اٰىاد ١ ّٗ  ٯِ تٯح ّسارات ر٠٨س٤٠ ٍٝيٗ م ُ اٍتسدح عٗ ٙهٜ املسارات هدر بٖدا  

 :د٣ املعَّٞات اٍٞمٞل ع٥َ املٖطَه اٍر٠٨س١ كهٜ املسارات ١ٙٝ بٖا٧ اٍناعد٣...بٖا٧ ماع

بداٟدد٤ اٮٕطٯمدد٤ ىددا٘ ٍ ٖددا٧ ماعددد٣ ّعَّٞات٠دد٤ وندده اٍ ٕدداّذ ّددٗ  ٯكددا اٍعْددُ مبسدداراتٛ      

فيا٘  ًٍ م    مت تعد٠ْٓ برٕداّذ زا دٞب١ َٟد١ ازت٠اخدات اٍ ٕداّذ        .اٍتأ٤٠َ٠ٙ ٝاٍتٞظ٠ق٤٠ 

ّٝدٗ  .ٝمت  د اِ اٲٮل ّٗ طٯب اٍعُْ  ؼاف٤  ا اٍقرػ اٍٞظ٠ق٤٠ املتازد٤ ل  دٞو اٍعْدُ    

ع٠زات ٙهٜ اٍناعد٣ إٔٚا أعط٠ت ٍَ ٕاّذ ّساز٤ ٍَتٞف٠ه بني ّعارل ّٝٚارات طاٍيب اٍعُْ 

ٝإطٯمدًا ّدٗ    ع٥َ ازت٠اخات اٍٞظا٨ك املتاز٤ ٝاٍت عُْ اٍ ٕاّذ عَد٥ زعدرٙا ّدٗ اٍسدٞو.    

 -:ٙهٜ اٍناعد٣ ٟتٓ اٍعُْ باٍ ٕاّذ ٝفه املسارات اٍتا٤٠ٍ 

 اٴرشاد ٝاٍتٞخ٠ٛ املٚين:-1

 :ٙها املسار ٝفه اٲ٤٠ٍ اٍتا٤٠ٍ ٟعُْ 

ٟنددٞٔ اٍ ٕدداّذ بمر دداِ ا ددتْار٣ ؿعددر اٍقددرػ اٍٞظ٠ق٠دد٤ مل٭ سددات  ددٞو اٍعْددُ       .4

بيافدد٤ املدد٭ٙٯت اٍتع٠ْ٠َدد٤ ٝؼتدد٢ٞ ٙددهٜ اٮ ددتْار٣ عَدد٥ ب٠إددات أ٠ٍٝدد٤ ٍَْٖصددأ٣        

 ٝاٍقرػ اٍٞظ٠ق٤٠ املتاز٤ ٝامل٠ْزات املْٖٞز٤ كهٜ اٍقرػ.

ّٗ طاٍيب اٍعُْ    ٟتٓ اٴعٯ٘ بصيُ دٝر٢ ٟعُْ اٍ ٕاّذ ع٥َ زعر أى  عدد  .2

 (1)لل اٍعسك ا٤٠ّٞ٠ٍ ٝل ّٞمت اٍ ٕاّذ عٗ ٝخٞد فرػ ٝظ٠ق١ ٝفه ّا خدا٧  



  ييعيسى بن حسن األنصارعيسى بن حسن األنصار  د.د.                                             توطني القوى العاملة باملنطقة الشرقيةتوطني القوى العاملة باملنطقة الشرقية

  

 439                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثالثاللقاء السنوي 

           ٝباٍقعددُ تددٞ ع عَدد٠ٚٓ ا ددتْارات ٟطَدده ع٠َٚددا      .٠ٍن ددُ ع٠َٚددا اٍصدد اب ٍَتسددد٠ُ    

 ٟعُْ طاٍب اٍعُْ عَد٥ تع ٩تٚدا ز٠دج ؼتد٢ٞ عَد٥ ىافد٤       "ا تْار٣ طَب ٝظ٠ق٤  "

 .املعَّٞات اٍؽرٝر٤ٟ ٍع٠َْات اٮتعاِ 

ل برٕداّذ  )ب٠إدات طداٍيب اٍعْدُ     –اٍقدرػ اٍٞظ٠ق٠د٤    (تدد ُ ىدُ ٙدهٜ اٍ ٠إدات      .3

زا ٞب١ أعدٜ اٍ ٕاّذ كها اٍػدرض ٟٝعْدُ ٙدها اٍ ٕداّذ اؿا دٞب١ عَد٥ اٍتٞف٠ده        

بني اٍقدرػ املتازد٤ ّٝعدارل ّٝٚدارات طداٍيب اٍعْدُ ّدٗ ٕاز٠د٤ ؽععد٤٠ ّٝٚارٟد٤           

ٍٝيٗ م ُ  ًٍ ىؽت ّدٗ ٟندت اٮ ت٠دار     .ّٝٗ تٓ ت دأ ع٠َْات اٍتٞخ٠ٛ  . ّٝعرف٤٠

ع٠َٛ  ا خرعات ل أ ٯم٠ات امل٤ٖٚ ٟندٞٔ بٚدا املرتعدٞ٘ ل اٍ ٕداّذ أٝ أ٘ ىؽدت      

 ٍَتدرٟب ملد٣ أ  ٞع ٝازد ٍتزٟٝدٜ بٚهٜ اٰ ٯم٠ات   ا تطَب اّٰر  ًٍ.

٧ ىا٘ اٍتٞف٠ه اٍترععد١ أٝ  بعد   أ ع٠َْات اٍتٞف٠ه بني طاٍب ٝرب اٍعُْ  ٞا .4

تدتٓ ع٠َْدات اٍتٞخ٠دٛ     .املٚدار٢ أٝ املعدرل ٝبعدد تزٟٝددٜ ظرعد٤ ل أ ٯم٠دات املٖٚد٤        

ٝفه  ٞ ر ّعد كها اٍػرض ٝتتٓ ع٠َْات املتابعد٤ ّدت اؾٚد٤ اٍدت مت اٍتٞخ٠دٛ  ٠ٍٚدا       

 ؿني اٍتأىد ّٗ تٞظ٠ك اٍص اب ّٗ عدّٛ.

ت املٖصدنت اٍدت ٠ٍسدت ٍددٟٚا اٍرغ د٤ ل اٍتدر ٠ٍدٛم       ٝباملٖا  ٤ ٙها املسار ٟعُْ بدٛ اٍ ٕداّذ ّد   

ىَْا تسع٥  ٠ٍٛ ٙٞ اؿعِٞ ع٥َ شاب تتٖا ب مدراتٛ ّت ازت٠اخات اٍٞظ٠ق٤ اٍدت  تسدٖد   

  ٠ٍٛم    ترغب بعض اؾٚات تدرٟب ّٗ ٟنت ع٠َٛ اٮ ت٠ار ل ّٞمت اٍعُْ.

 اٍتأ٠ُٙ املٚين: -2

ٚدف٤ ٍع٠َْات اٍتٞطني ٝ اظ٤ ّٗ املٚٗ اٍت ٟستردٔ ٙها املسار ّٗ م ُ اٍ ٕاّذ ٍَْٚٗ املست

أّا آ٠ٍد٤  .ٝل ٕقا اٍٞمت اٍت ٟتطَت  ٠ٍٚا اٍص اب اٍسعٞد٢  ٟصػَٚا اٍٞافدٝ٘ بأعداد ى ري٣.

 :اٍعُْ ل ٙها املسار ف١ٚ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ 

ٟعددُ اٍ ٕدداّذ عَدد٥ تعدد٠ْٓ ا ددت إٛ ٍتسدٟددد اٮزت٠اخددات اٍتدرٟ ٠دد٤ ملٖٚدد٤ ّددا تيددٞ٘    .أ 

ب٠ددات  ات اٍعٯمدد٤ فعَدد٥  دد ٠ُ املثدداِ ؼدٟددد اٮزت٠اخددات اٍتدرٟ ٠دد٤      ٕابعدد٤ ّددٗ اٰد 

 .ملٞظق١ اٍسقر ٝاٍس٠از٤ تستْد ّٗ ّعاٟري ّٖع٤ْ اٲٟات ٝٙيها 

 .بعد  عداد اٮ ت إٛ م ؽؽت ٍع٠َْات اٍث ات ٝاٍعدو زت٥ ٟتٓ اٍتأىد ّٖٚا  .ب 

 ده ّياتدب   ٟنٞٔ اٍ ٕاّذ بمر داِ اٮ دت إات ٍَدٚدات املسدتق٠د٣ ملٖٚد٤ قددد٣ ٍٖٝأ       .ر 
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اٍسقر ٝاٍس٠از٤ ع٥َ   ٠ُ املثاِ ز٠ج تتؽْٗ اٮ ت ا٤ٕ اٍيصك عٗ اٮزت٠اخدات  

اٍتدرٟ ٤٠  ٞا٧ ّٗ ٍػ٤  ل٠َزٟد٤ ّٝٚدارات ا دتردأ اؿا دب ٝاملٚدارات اٍترععد٤٠       

أّا اؾز٧ اٰ ري ّٗ اٮ ت ا٤ٕ ف٠تؽْٗ ّزاٟدا اٍٞظ٠قد٤ ّدٗ راتدب      .٤ٍَْٖٚ املستٚدف٤ 

ازب اٍعْددُ عددٗ ّددد٦ رغ تددٛ ل تٞظ٠ددك اٍصدد اب بعددد ٝ ٯفددٛ ٝأ ددريًا ٟددتٓ  دد٭اِ ظدد

 .ع٠َْات اٍتدرٟباٮٕتٚا٧ ّٗ 

ٟنٞٔ اٍ ٕاّذ ظْت ٙهٜ اٮ ت إات ٝ  ؽاع اٮزت٠اخات اٍتدرٟ ٠د٤ ٍَتس٠َدُ اٍعَْد١     .د 

بػ٤٠ اٍٞظِٞ  ا ّا أ ت ع٠َٛ أظدساب اٍعْدُ ّدٗ ازت٠اخدات تدرٟ ٠د٤ ٝاٍدت ؼددد        

اٰز٠دا٘ ٟؽدطر اٍ ٕداّذ ٍَتأىدد ّدٗ ٙدهٜ       ٝل بعدض   .قتٟٞات اٍ ٕاّذ اٍتددرٟيب  

اٮزت٠اخات م ُ تع٠ْٓ اٍ ٕاّذ ّٗ  ٯِ عُْ ّناب٤َ  اع٤٠ ّدت ع٠ٖد٤ ّدٗ أربداب     

 .اٍعُْ ٤ٍَْٖٚ املستٚدف٤ 

بعدددد  ٍدددً ٟدددتٓ زعدددر اٍٞظدددا٨ك املطَٞبددد٤ ّدددٗ م دددُ أربددداب اٍعْدددُ ىْدددا خدددا٧ت ل     .ٜ 

 .اٮ ت إات املصار  ٠ٍٚا 

مدت اٮ دت إات ٟدتٓ اٴعدٯ٘ عدٗ ٙدهٜ اٍقدرػ        بعد زعر اٮزت٠اخدات اٍعددٟد٤ ّدٗ ٝا    .ٝ 

 .اٍتدرٟ ٤٠ ٝاٍتٞظ٠ق٤٠  ٞا٧ ل  عٯ٘ ّدفٞع اٰخر أٝ ع٥َ شيُ أ  ار ظسق٤٠ 

ٟنٞٔ اٍ ٕاّذ با ت٠ار املرشسني كدهٜ اٍقدرػ ّدٗ  دٯِ ّرشد  ّدٗ تٯتد٤ ٝٙدها ٙدٞ           .  

 .أزد املعاٟري اٍت ٟترهٙا اٍ ٕاّذ عٖد ع٠َْات اٮ ت٠ار 

ٝل اٍترععدات اـارخ٠د٤ اٰ ر٦.اٍ ٕدداّذ    .ٍ ٕدداّذ اٍتددرٟيب  بعددٙا ٟدتٓ تٖق٠ده ا    .  

ّثُ اٍسقر ٝاٍس٠از٤ ٟنٞٔ اٍ ٕاّذ بتددرٟب اٍصداب عَد٥ اٍَػد٤ اٴل٠َزٟد٤ ٝاؿا دب       

اٲٍدد١ ٟٝددتٓ اٮتقدداو بصددأ٘ اٍتدددرٟب اٍترععدد١ ّددت اؾٚددات املرتعدد٤ ىدداـطٞط     

اٍػاٍددب ٟيددٞ٘  ٝل اٍسددعٞد٤ٟ عَدد٥  دد ٠ُ املثاِ.ٝٙيددها باٍٖسدد ٤ ٍَدد اّذ اٰ ددر٦. 

 .اٍتدرٟب ٕعرًٟا ل ّنر اٍ ٕاّذ ٝع٠ًَْا باٍتعاٝ٘ ّت بعض اؾٚات اٍطاٍ ٤

بعد   أ اٍتدرٟب ٟتٓ اٍتأىد ّٗ م ُ اٍ ٕاّذ عْا   ا اىتسدب املتددربني املعدارل     .ط 

ٝاملٚارات املطَٞب٤ ٍَن٠أ باٍٞظ٠ق٤ اٍت  تسٖد  ٠ٍٚٓ ٟٝدتٓ  ٍدً ّدٗ  دٯِ ا ت دارات      

 .بٚا اٍ ٕاّذٕعر٤ٟ ٝع٤٠َْ ٟنٞ 

ٟدتٓ تٞخ٠ددٛ اٍصد اب  ا اؾٚددات اٍطاٍ د٤ بعددد أ٘ مت تددرٟ ٚٓ عَدد٥ املعدارل ٝاملٚددارات       .٢ 
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املطَٞب٤ ٍَن٠أ باٍٞظا٨ك اٍت  تسٖد  ٠ٍٚٓ ٝمت اٍتأىدد ّدٗ اىتسدابٚا ٝ ٍدً ٝفده      

 .ّا ع  عٖٛ أرباب اٍعُْ ل اٮ ت ا٤ٕ اٲٕق٤ اٍهىر 

تابعدد٤ ٟٝ٭ ددا  دددُ ٝظ٠قدد١ ٍيددُ   ٝٮ ٟيتقدد١ اٍ ٕدداّذ بددهًٍ بددُ تددتٓ ع٠َْددات امل   .ٌ 

ّتدرب ٟٝنٞٔ اٍ ٕاّذ عٖدد عندد تٖق٠ده دٝر٣ ف٠ترعدغ ّدا بددع٣ٞ ّدٗ مت تدٞظ٠قٚٓ         

تددٛ ىٖددٞع ّددٗ  ٍَْصددارى٤ ل ٙددهٜ اٍدددٝرات ّددٗ أخددُ تطددٟٞر ّعارفددٛ ٝؼسددني ّٚار  

 .اٍتدرٟب أتٖا٧ اـد٤ّ

 

 

 اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١:-3

ت ٖاٜ برٕاّذ اّٰري مد ٟعد١ اٍندار٫   باٍرخٞع  ا اؾز٧ اـاػ بتعرٟك ّقٚٞٔ اٍتدرٟب اٍه٢ ٟ

بعْددُ اٍ ٕدداّذ  ( اٍتأ٠ٙددُ اٍددٞظ٠ق١  )اٍقددرو بددني اٍتأ٠ٙددُ املٚددين ٝاٍددٞظ٠ق١ ٝل ٙددها املسددار      

شدد اب فْددا فددٞو ٍتأ٠َٙددٚٓ عَدد٥ ازت٠اخددات ٝظ٠قدد٤ قدددد٣ ٍددهات   (10)ٍَدٚددات اٍددت تطَددب 

فْا فدٞو عَد٥    فع٥َ   ٠ُ املثاِ ٍٞ رغ ت شرى٤ ّا ل تٞظ٠ك عصر٣ ش اب  عٞدٟني اؾ٤ٚ.

ٝظ٠قدددد٤ فٖدددد٠ني عَدددد٥ ّٚددددارات ؽععدددد٤٠ ل أزددددد ٍترععددددات ىاكٖد دددد٤ اٍيٚربا٠٨دددد٤    

 ٝامل٠يا٠ٕي٤٠ ٝغريٙا ٝكا ازت٠اخات تدرٟ ٤٠ مد ؽتَك عٗ شرىات أ ر٦.

فْتطَ دات ارّيدٞ عَد٥  د ٠ُ املثدداِ ّدٗ  درٟذ ٖٙد د٤ ىٚربا٠٨دد٤ ؽتَدك عدٗ تَدً اٍددت ل           

يٞ٘ اٍصرى٤ أى  بيثري بني برٕاّذ اّٰدري  ٝل ٙها املسار تمشرى٤ احملٞٮت ٝٙيها 

   تنٞٔ اٍصراى٤ اٍقع٤٠َ ٝاٍت ت دأ ّٗ  .ٝظازب اٍعُْ أمرب ّٖٚا  ا ّسار اٍتأ٠ُٙ املٚين 

 .ع٠َْات اٮ ت٠ار ّٝرٝرًا بتع٠ْٓ ٝتٖق٠ه ٝتنٟٞٓ اٍ ٕاّذ ٝإتٚا٧ بع٠َْات اٍتٞظ٠ك 

 :اٍتا٤٠ٍ ٝباٴّيا٘ تَر٠غ ع٠َْات ٙها املسار ّٗ  ٯِ اـطٞات 

تندٔ اؾ٤ٚ اٍطاٍ ٤ باٍعدد املطَٞب تأ٠َٙٛ ٝتٞظ٠قٛ ٍ ٕاّذ اّٰري ع٠ج ٟصدتُْ اٍعدرض    –أ 

 ع٥َ ّزاٟا اٍٞظ٠ق٤ ّٗ راتب ٝ ٯفٛ.

ت دأ ع٠َْات اٍتصداٝر بدني برٕداّذ اّٰدري ٝفرٟده أٝ ّٖددٝب ّدٗ م دُ ظدازب اٍعْدُ عد              –ب 

٠د٤ ّدٗ  دٯِ اٍٞظدك اٍدٞظ٠ق١ اٍده٢        َس٤َ اختْاعات ٟتٓ ف٠ٚدا ؼدٟدد اٮزت٠اخدات اٍتدرٟ    

ٟٝدتٓ ػز٨د٤ ٙدها اٍٞظدك  ا املٚدأ ّٝدٗ تدٓ  ا ٝاخ دات ٝظ٠ق٠د٤ ٟ ٖد٥            ٟندّٛ ظازب اٍعُْ.
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تددٓ ٟعددرض عَدد٥ اٍطددرفني ٍَتأىددد ّددٗ إٔددٛ ٟتٖا ددب ّددت اٍٞظددك    .ع٠َٚددا اٍ ٕدداّذ اٍتدددرٟيب 

 .اٍٞظ٠ق١ املندٔ ّٗ ظازب اٍعُْ 

تٓ اٴعٯ٘ عٖٛ ٟٝنٞٔ ظازب اٍعُْ باٍتيقدُ بددفت   بعد اٮتقاو ع٥َ اٍ ٕاّذ اٍتدرٟيب ٟ –ر 

ٝل زاٍد٤ عددٔ    .ّعارٟك اٴعٯ٘ ٝوت٢ٞ اٴعٯ٘ عاد٣ ع٥َ اٍٞظا٨ك ٝشدرٝطٚا ٝع٠زاتٚدا   

رغ ٤ ظازب اٍعُْ بهًٍ ٟتٓ اٴعٯ٘ عٗ اٍ ٕداّذ املصدرتٌ بعد٠ػ٤  د  ل اٍعدسك احمل٠َد٤       

 املتاز٤ ٍد٦ برٕاّذ اّٰري.أٝ تتٓ ع٠َْات ا ت٠ار اٍص اب ّٗ اٍناعد٣ املعَّٞات٤٠ 

ٟتندٔ اٍدراغ ني باٮٍتسداو بٚدهٜ اٍٞظدا٨ك  ا ّيتدب برٕداّذ اّٰدري ٝاٍده٢ ٟندٞٔ بددٝرٜ            –د 

 مبطابن٤ ّ٭ٙٯت املتندّني ّت ازت٠اخات اٍٞظ٠ق٤.

ّٝٗ تٓ تتٓ ع٠َْات اٮ ت٠ار املصدرتى٤ بدني برٕداّذ اّٰدري ٝظدازب اٍعْدُ ٖٝٙداٌ بعدض         -ٙد 

ٍ ٕدداّذ ٝاٍدد عض اٲ ددر ٝ اظدد٤ اٍصددرىات اٍيدد ري٣ اٍددت ٍدددٟٚا       اؾٚددات تأ دده مبعدداٟري ا  

ّعاٟريٙا اٮ ت٠ار٤ٟ اـاظ٤ فمّا أ٘ تدّذ ّعاٟري اٍ ٕاّذ ّت اؾ٤ٚ اٍطاٍ ٤ أٝ أ٘ تنر ّعداٟري  

 .ظازب اٍعُْ فق١ ٙهٜ اؿا٤ٍ ٍعازب اٍعُْ زر٤ٟ اٮ ت٠ار 

عاد٣ ٟأ ه اٍ ٕاّذ اٍتدرٟيب ٟتٓ تٖق٠ه اٍ ٕاّذ باٍصراى٤ بني اٍ ٕاّذ ٝظازب اٍعُْ ٝ –ٝ 

ل ٙها املسار اٍطابت امل٠دا١ٕ ٝاٍع١َْ ل ّٞامت اٍعُْ اٍقع٤٠َ ٍَد٤ٚ اٍطاٍ ٤ أىثر ّٖٛ ٕعرًٟا 

 .ل ّٞمت اٍ ٕاّذ

 .ّٝٗ تٓ تتٓ ع٠َْات اٍتٞظ٠ك ٍَدٚات اٍطاٍ ٤  –  

رٟب ل ٝعدداد٣ ل ٙددها املسددار تيددٞ٘ اٍٞظددا٨ك ف٠ٖدد٤ ّٝتندّدد٤ خدددًا    تددتٓ اٮ ددتعا٤ٕ ٍَتددد          

اادددداٮت اٍترععدددد٤٠ ّددددٗ خٚددددات  ددددارر اٍ ٕدددداّذ ّثددددُ ػربدددد٤ ا ت ددددارات اٍقسٞظددددات     

ٝاٍدت مدأ بٚدها اٍ ٕداّذ ّدت  زدد٦ اٍصدرىات املترععد٤ ٝاٍعاَّد٤ ّدت            (NDT)اٍٯٕٯف٠د٤ 

 .أراّيٞ اٍسعٞد٤ٟ 

ٟٞؼ  آ٤٠ٍ اٍعْدُ باٍ ٕداّذ    ٟدتٓ ا دتٯٔ طاٍدب اٍعْدُ مبعارفدٛ ّٝٚاراتدٛ          (1)اٍصيُ رمٓ 

ّٝٗ تٓ ٟدتٓ   ؽداعٛ أّدا ٍَتأ٠ٙدُ املٚدين أٝ اٍدٞظ٠ق١ ٝٙد١         تس ٤ اؿا٤٠ٍ اٍت  تَيٚا.املي

أّدا املرزَد٤ اٍثاٍثد٤ فٚد١ اكددل اٰ ا د١ ٍ ٕداّذ اّٰدري ز٠دج ٟدتٓ ا دت٠قا٬ٜ             املرز٤َ اٍثا٠ٕد٤. 

 ملعارل ّٝٚارات ٝظ٠ق٤ أٝ ٤ّٖٚ ٍتتٓ ع٠َْات اٍتٞظ٠ك.
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 اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١

 أ٠ُٙ املٚين أٝ اٍٞظ٠ق١ع٤٠َْ اٍت

 ٟٞؼ  آ٤٠ٍ عُْ برٕاّذ اّٰري  ((1)شيُ رمٓ 

 

 إجناسات بزنامج األمري-5

ّٖه تأ ٠ا اٍ ٕاّذ ٝبد٧ اٍعُْ اٍقعَد١ ّٖده أملدا ٟندارب اٍسدٖتني ا دتطاع   دأ اٍيدثري ّدٗ          

 اٴلا ات ٝل اٍقنرات اٍن٤َ٠َ اٍناد٣  ٖٞؼ  أٙٓ ٙهٜ اٴلا ات ٝ ٖعُْ ع٥َ تنس٠ْٚا  ا

اِٰٝ ٟعددٞر اٴلددا ات اٍتٖع٠ْ٠دد٤ أّددا اؾددز٧ اٍثددا١ٕ فٚددٞ عددٗ اٴلددا ات اٍتدرٟ ٠دد٤   .خددز٨ني 

 .ٝاٍتٞظ٠ق٤٠ 

 

5-1  

ٍعُ ّٗ أِٝ اٴلا ات اٍت تسددُ ٍعداا اٍ ٕداّذ ٙدٞ اٍدد٠ٍُ اٍصداُّ ٝاٍده٢         .أ 

د ٝٙدٞ ٟعدد  ٟيصدك عدٗ ٕعدأ اٍعْدُ املتياّدُ ٝ دري اٍعْدُ باٍ ٕداّذ ٝآ٠ٍاتدٛ.         

ملزٟدد ّدٗ اٍتقاظد٠ُ إٔعدر     )مبثاب٤ ٕعأ شاُّ ٍيُ ّٖاشمل ٝفعا٠ٍات اٍ ٕاّذ 

 (.اٍد٠ٍُ اٍصاُّ ٍَ ٕاّذ 

اٍٯ٨سدد٤ اٰ ا دد٤٠ ٝاٍددت أمرتٚددا اٍَدٖدد٤ اٍتٖق٠هٟدد٤ ٍَ ٕدداّذ ٝاٍددت تعددد عدده           .ب 

 

املعَّٞات ٝاملٚارات 

امليتس ٤ ٍَررٟذ 

اٍٞؼت اؿرل )

ٝاملٚرات١ اٍراٙٗ 

 (ٍَررٟذ 

اىتساب اٍطاٍب 

ّعارل ّٝٚارات 

ت٭َٙٛ ٍٯنراط ل 

 ٤ّٖٚ ّع٤ٖ٠

تٞظ٠ك اٍطاٍب بعد 

تَ ٠تٛ ٮزت٠اخات 

اٍٞظ٠ق٤ اٍت٥  تسٖد 

ٛ٠ٍ  

اٍتدرٟب ل 

 ّنر اٍ ٕاّذ

اٍتدرٟب ل 

مت اٍعُْ ّٞا

 اٍقع٤٠َ

ازت٠اخات 

٤ّٖٚ أٝ 

ٝظ٠ق٤ 

قدد٣ ؾ٤ٚ 

 ّع٤ٖ٠

 اٍتأ٠ُٙ املٚين

 اٍٞظ٠ق١اٍتأ٠ُٙ 

 اكدل اٍر٠٨س١ ٍَ ٕاّذ ّرز٤َ اٍ دا٤ٟ



  ييعيسى بن حسن األنصارعيسى بن حسن األنصار  د.د.                                             توطني القوى العاملة باملنطقة الشرقيةتوطني القوى العاملة باملنطقة الشرقية

  

 444                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثالثاللقاء السنوي 

رى٠ز٣ ٝدعا٤ّ ّٗ دعا٨ٓ اٍ ٕاّذ ٝاٍت تٞؼ  اٰ ا اٍت ٟعُْ ع٥َ ؼد٧ٞٙا  

 (.اٍتقاظ٠ُ إٔعر اٍٯ٨س٤ اٰ ا ٤٠ املزٟد ّٗ  )اٍ ٕاّذ 

 اك٠يُ اٍتٖع١ْ٠ ٍَ ٕاّذ ىْا ٙٞ ّ ني ل اٍد٠ٍُ اٍصاُّ. .ر 

اٮٕتٚدا٧ ّددٗ اٍددد٠ٍُ اٴخرا٨دد١ اٍصدداُّ ٝاحمليْد٤ باٍْٖددا ر ٝاٍدده٢ ٟؽددْٗ  ددري    .د 

 .اٍعُْ باٍ ٕاّذ بع٠دًا عٗ اٮختٚادات ٟٝنؽ١ ع٥َ اٍتسا٬ٮت 

اٍددد٠ٍُ  لٍعددرل ٝفدده ّددا ٝرد   ٕصددا٧ ظددٖدٝو ٍَ ٕدداّذ زددددا ّددٞاردٜ ٝأٝخددٛ ا   .ٜ 

 .اٍصاُّ ٝاٍٯ٨س٤ اٰ ا ٤٠ 

 ٕصا٧ فرٝع ٍَ ٕاّذ ل اٰزسا٧ ٝاؾ ٠ُ ٝزقر اٍ اطٗ تعُْ بدٖقا اٲ٠ٍد٤ اٍدت     .ٝ 

 .ٟعُْ بٚا امليتب اٍر٠٨س١ باٍدّأ 

ٍَ ٕاّذ ّيتب ٕس٢ٞ ٟعُْ عَد٥ تددرٟب ٝتٞظ٠دك املٞاطٖدات اٍسدعٞدٟات عَد٥        .  

  زد٦ ّدارس تع٠َٓ اٍ ٖات.املٚٗ املتاز٤ ل اٍسٞو ّنرٜ ل 

ٍَ ٕاّذ آ٠ٍات عُْ قي٤ْ بْٖا ر ّع٤ٖ٠ ٟعُْ ّٗ  ٯكا ّت ّياتدب اٍعْدُ    .  

باملٖطن٤ ٝىهًٍ  دار٣ ش٩ٞ٘ اٮ تندأ تعُْ ع٥َ تعزٟز ع٠َْات اٍتٞظ٠ك بعد 

اٍتدددرٟب اٍدده٢ ٟنددٞٔ بددٛ اٍ ٕدداّذ ٝ هدداد آ٠ٍددات عْددُ ّددت ىافدد٤ اؾٚددات  ات     

ُ اٍصدد٩ٞ٘ اٍعددس٤٠ ٝفددرع ٝ ار٣ اٴعددٯٔ ٝاٍتعَدد٠ٓ    اٍعٯمدد٤ بدداملٚٗ املسددتٚدف٤ ّثدد  

بصددن٠ٛ ٝفددرع ٝ ار٣ اٍتدددار٣ ىددُ خٚدد٤ مت اٍتٖسدد٠ه ّعٚددا بدداملٚٗ اٍددت تنددت ؼددت   

 .ّس٠ٍٞ٩اتٚا 

 

5-2  

ٍند ا تطاع برٕاّذ اّٰري ل ّد٣ ٝخ٠ز٣   ا ّا م٠ست بأعْاِ ّثُ ٙهٜ اٍ اّذ ٝاٴّيإات 

ز٠دج ا دتطاع    . (1)سن٠ه  لا ات تدرٟ ٤٠ ٝتٞظ٠ق٤٠ ى ري٣ ٟٞؼسٚا اؾدِٝ رمٓ املتاز٤ ٍت

اٍتأ٠ٙدُ   –اٍتأ٠ٙدُ املٚدين    –اٴرشداد ٝاٍتٞخ٠دٛ املٚدين    )اٍ ٕداّذ ّٝدٗ  دٯِ ّسداراتٛ اٍثٯتد٤      

تسدع٤ آٮل ّٝا٨د٤ ٝمخسد٤ ٝتسدعٞ٘      (9195 )ل أ٘ ٟعْدُ عَد٥ تددرٟب ٝتٞظ٠دك     (اٍدٞظ٠ق١  

ٟٞؼدسا٘  لدا ات اٍ ٕداّذ ل زدني ٟٞؼد  املَسده        (2)ٝ  (1)ٝاؾددِٝ رمدٓ    شداب  دعٞد٢.  

 ع٤ٖ٠ ّٗ اٍصرىات اٍت ٝظقت ٙهٜ اٰعداد
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ٟٖٝ ػد١ ٖٙددا أ٘ ٕعد  عددٗ ىَْد٤ كددا أ٠ْٙدد٤ ل ٙدهٜ اٍدرا دد٤ ٝٙد١ ٍددٞ أ٘ برٕداّذ اّٰددري ٟت ٖدد٥       

ّسا٤ٍ اٍتٞظ٠ك اٍتن٠َدد٢ ٮ دتطاع أ٘ ٟٞظدك عصدرات اٲٮل ّدٗ اٍصد اب ٍٝيدٗ ٮ ٟؽدْٗ         

ٚٓ ٝمددد ا تددار برٕدداّذ اّٰددري أ٘ ٮ تددتٓ ع٠َْددات اٍتٞظ٠ددك  ٮ ّددٗ  ددٯِ ّسدداراتٛ   ا ددتْرار ٟددت

اٍثٯتدد٤ اٍنا٨ْدد٤ عَدد٥ اٰ ددا٠ٍب اٍع٠َْدد٤ اؿدٟثدد٤ ٝاملنٖعدد٤ ٰظددساب اٍعْددُ مبعددارل ّٝٚددارات    

 .اٍص اب اٍسعٞد٢ 

 عدد ّٗ مت تٞظ٠قٚٓ املسار اٍتدرٟيب ٔ

 1512 اٍتأ٠ُٙ املٚين 1

 899 اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١ 2

 3324 اٴرشاد ٝاٍتٞخ٠ٛ املٚين 3

 5735 ااْٞع 4

 

ٙٞ فنمل ع٤ٖ٠ ّٗ املستق٠دٟٗ ّٗ اـددّات اٍتدرٟ ٠د٤ ٝاٍتٞظ٠ق٠د٤     (1)ّٝا ٟٞؼسٛ احمله رمٓ 

ٖٚاًٍ اٍ اّذ اٍت ت٭ُٙ ع٥َ ٝتتقاٝت اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ّٗ ز٠ج ّستٞاٙا املٚين ٝاملٚار٢ ف .

ٖٝٙداٌ املتٞ ددط٤  )اٍياشدري    (املٚدٗ اٍ سد٠ط٤ ىاٍسديرتار٤ٟ اٍ سد٠ط٤ ٝقعد١َ اٍٖندٞد       

تٯف٠دددد٤ اىاٍسددددقر ٝاٍسدددد٠از٤ ٝامل ٠عددددات ٖٝٙدددداٌ املتندّدددد٤ ىا ت٠ددددارات اٍقسٞظددددات اٍٯ   

ِ      .ٝاٍترععات اكٖد ٤٠ بياف٤ ّستٟٞاتٚا  ..ّٝدٗ  àٝٙها ٝؼد  بدأ٘ اٍ ٕداّذ ٟتسدٓ باٍصدْٞ

٠دد٤ أ ددر٦ فاٍ ٕددداّذ ّن ددُ مرٟ ددًا عَددد٥ تدددرٟب ٝتٞظ٠ددك اٲٮل ّدددٗ اٍصدد اب اٍسدددعٞد٢        ٕاز

ٴ ٯكٓ ل اٍنطاعات املرتَق٤ ٝفه  طمل ّدرٝ ٤ ٝقي٤ْ ب٠َ٦اتٚا ٝ خرا٧اتٚا اٍتقع٤٠َ٠ 

 .مت اٮتقاو ع٠َٚا بني ّياتب اٍعُْ ٝاؾٚات  ات اٍعٯم٤ باملٚٗ املتاز٤ ل ٙهٜ اٍنطاعدات  

اٍعْددُ املصددي٤َ باٍعْددُ بتٖق٠دده اـطددمل املٖاطدد٤  ٠ٍٚددا ٝظددًٞٮ ٍتسن٠دده       ٝباٍقعددُ بدددأت فددرو 

 .ّٝٗ اـطمل اٍت مت اٮٕتٚا٧ ّٖٚا ٝبدأت فرو اٍعُْ باٍعُْ ١ٙ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ  .أٙدافٚا

  بٖني  )اٍتع٠َٓ ا١َٰٙ  لاٍٞظا٨ك املتاز٤(. 

  بٖات  (اٍتع٠َٓ ا١َٰٙ  لاٍٞظا٨ك املتاز٤(. 

  املد٘ اٍعٖاع٤٠  لاٍٞظا٨ك املتاز٤. 

  ٠ّٖا٧ املًَ ع د اٍعزٟز باٍدّأ  لاٍٞظا٨ك املتاز٤. 
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  اٍنطاع اٍعس١ ا١َٰٙ  لاٍٞظا٨ك املتاز٤. 

  ّياتب اٍسقر ٝاٍس٠از٤  لاٍٞظا٨ك املتاز٤. 

  اٍقٖادو ٝاٍصنه املقرٝش٤  لاٍٞظا٨ك املتاز٤. 

  قٯت ّٝعإت اٍهٙب  لاٍٞظا٨ك املتاز٤. 

فعَد٥  د ٠ُ املثداِ     عَد٥ اٍعْدُ ٝفده اـطدمل اٍدت مت اٮتقداو ع٠َٚدا.        ٝتعْدُ فدرو اٍعْدُ ٙدهٜ    

اٍٞظا٨ك املتاز٤ ل املد٘ اٍعٖاع٤٠ ٟعُْ بٚا فرٟه عُْ ّصيُ ّٗ عؽًٞا ّٗ برٕاّذ اّٰدري  

ٝآ دددر ّدددٗ ّيتدددب اٍعْدددُ ٝبر٨ا ددد٤ ّٞظدددك ّدددٗ املدددد٘ اٍعدددٖاع٤٠ ٝٙيدددها باٍٖسددد ٤ ٍ دددام١  

 .اٍقرو اٍتٞظ٠ق٤٠  ٟٞؼ   لا ات ٙهٜ (2)ٝاؾدِٝ رمٓ  اٍنطاعات.

 =3460 (٘)ٟٞؼ  اٴلا ات اٍتٞظ٠ق٤٠ ٍقرو اٍعُْ اٍتابع٤ ٍ ٕاّذ اّٰري  (2)خدِٝ رمٓ 

عدد اٍص اب اٍهٟٗ  فرٟه اٍعُْ ٔ

 مت تٞظ٠قٚٓ

 301 فرٟه عُْ تٞطني اٍٞظا٨ك ل اٍنطاع اٍعس١ 1

 215 (بٖات  –بٖني )فرٟه عُْ تٞطني اٍٞظا٨ك ل مطاع اٍتع٠َٓ ا١َٰٙ  2

 952 فرٟه عُْ تٞطني اٍٞظا٨ك ل ٠ّٖا٧ املًَ ع د اٍعزٟز 3

 58 فرٟه عُْ تٞطني اٍٞظا٨ك ل اٍقٖادو ٝاٍصنه املقرٝش٤ 4

 760 فرٟه عُْ تٞطني اٍٞظا٨ك ل املد٘ اٍعٖاع٤٠ 5

 104 فرع برٕاّذ اّٰري قْد بٗ فٚد باٴزسا٧ 6

 283 فرع برٕاّذ اّٰري قْد بٗ فٚد عقر اٍ اطٗ 7

 194 فرع برٕاّذ اّٰري قْد بٗ فٚد باؾ ُ 8

 593 فرع برٕاّذ اّٰري قْد بٗ فٚد اٍٖس٢ٞ 9

 3460 ااْٞع 

اٴلا ات اٍت  ىرٕاٙا أعٯٜ ١ٙ  لا ات تدرٟ ٠د٤ ٝتٞظ٠ق٠د٤ عْدُ اٍ ٕداّذ عَد٥  لا ٙدا       

       ٗ ٍَ ٕداّذ    ٯِ ّساراتٛ اٍثٯح ّٝٗ  ٯِ املياتدب اٍقرع٠د٤ ٝفدرو اٍعْدُ اٍتابعد٤ ٍدٛ ٍٝيد

 لددا ات تدرٟ ٠دد٤ قؽدد٤ تعددد مبثابدد٤  ؼدداف٤ أدب٠ددات اٍتدددرٟب ٝٙددها ّددا  ددٖتسدح عٖددٛ ل          

 .اٍقنرات اٍناد٤ّ 
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5-3  

فيدا٘ ٮبدد ٘ ٝؼدت     .طاٮ أ٘ ع٤٠َْ تٞطني اٍند٦ٞ اٍعاَّد٤ تدتٓ ّدٗ  دٯِ اٴزدٯِ باٍتددرٟب        

ص اب اٍسعٞد٢ ّٝا ٟ٭ىد ؼرٝر٣  ٍدً ٙدٞ   آ٤٠ٍ ٝاؼس٤ عٗ ى٠ق٤٠ تدرٟب املستٚدفني ّٗ اٍ

أ٘ اٍصددرىات املتٞ ددط٤ ٝاٍيدد ري٣ ٝظددَت  ا مٖاعدد٤ بددأ٘ اٍصدداب اٍسددعٞد٢ زتدد٥ ٝ ٘ ىددا٘   

 رهددا ٮ ٟسددتط٠ت أ٘ ٟنددٞٔ بازت٠اخددات املٖٚدد٤ أٝ اٍٞظ٠قدد٤ اٍددت  تسددٖد  ٠ٍددٛ دٝ٘ ع٠َْددات          

َدد٥  ت دداع ّددٖٚذ ٝمددد درر اٍ ٕدداّذ ع.ٟٝعتدد   ٍددً ٝؼددعًا ط ٠ع٠ددًا   .اٍتأ٠ٙددُ اٍددت تسدد ه  ٍددً  

اـطددٞات اـْددا ٍتعدد٠ْٓ دٝراتددٛ اٍتدرٟ ٠دد٤ ٝاٍددت ت دددأ ّددٗ ؼدٟددد اٮزت٠اخددات اٍتدرٟ ٠دد٤    

 .ٝتٖت١ٚ بع٠َْات اٍتنٟٞٓ 

ٝل  ؽٓ املدارس املتعددد٣ ٲ٠ٍدات اٍتددرٟب ا دتطاع برٕداّذ اّٰدري بعدد اٍتصداٝر اٍع٠ْده ّدت           

َي٤ ٝأٟؽا ّدت ع٠ٖدات ىد ري٣    ىاف٤ اؾٚات  ات اٍعٯم٤ بنؽاٟا اٍتدرٟب ٝاٍتٞظ٠ك ل املْ

ا تطاع أ٘ ٟرظد آ٠ٍات تع٠ْٓ اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ٝتٖق٠هٙا مبدا ٟتٖا دب ّدت     ّٗ أرباب اٍعُْ.

  ٞو اٍعُْ اٍسعٞد٢.

ع٠َٛ فيا٘ ٮبد ٍَ ٕاّذ أ٘ ٟؽت آ٠ٍد٤ عْدُ ٍتسدٟدد اٮزت٠اخدات اٍتدرٟ ٠د٤ ٝتعد٠ْٓ ٝتٖق٠ده        

 -:رات اٍناد٤ّٝتنٟٞٓ اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ٝٙها ّا  ٠ثار ل اٍقن

 ؼدٟد اٮزت٠اخات اٍتدرٟ ٤٠: –أ 

ؽؽددت ع٠َْددات ؼدٟددد اٮزت٠اخددات اٍتدرٟ ٠دد٤ ل اٍ ٕدداّذ ٰربعدد٤  طددٞات  ددٖتٖاٝكا عدد          

 اٍقنرات اٍناد٤ّ ىُ  ط٣ٞ ع٥َ زدٜ.

 تعرٟك اٮزت٠اخات: اـط٣ٞ اٰٝا:-

ٟتٓ ؼ٠ََدٚا  ا ّٚدأ   ٝتنٞٔ ٙهٜ اـط٣ٞ ع٥َ اٍٞظك املٚين أٝ اٍٞظ٠ق١ ٍَْٚين املستٚدف٤    

ٍٝيٗ ل زن٠ن٤ اّٰر ودح ل ىدثري ّدٗ اٰز٠دا٘     ٝٝاخ ات ٝٙها َٟقغ ّٗ ظازب اٍعُْ.

بددأ٘ ظددازب اٍعْددُ ٕقسددٛ ٮ ٟدددرٌ ّددا ا ٟرٟددد باٍؽدد مل ٍيدد١ َٟدديب اٍصدداب اٍسددعٞد٢ ّٚددأ     

اٍٞظ٠ق٤ اٍت  تسٖد  ٠ٍٛ   ٖٝٙا تيٗ اٍععٞب٤ ل تعرٟدك اٮزت٠اخدات اٍتدرٟ ٠د٤ ٝاٍدت تعدد      

ل ٙدهٜ اؿاٍد٤ ٟندٞٔ اٍ ٕداّذ ّدٗ  دٯِ فرٟده         .اٰ اس عٖدد  عدداد اٍددٝرات اٍتدرٟ ٠د٤      ١ٙ

عُْ بزٟدار٣ ملٞامدت اٍعْدُ اٍقع٠َد٤ ٍَٞمدٞل عَد٥ ازت٠اخدات املٖٚد٤ أٝ اٍٞظ٠قد٤ بصديُ ٠ّددا١ٕ            

 ما٨ٓ ع٥َ املٯزع٤ ٝاٍتأىد أٟؽا ّٗ اٍٞظك اٍٞظ٠ق١ املنر ّٗ ظازب اٍعُْ.
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 املٖامص٤: :اـط٣ٞ اٍثا٤٠ٕ-

١ٙٝ  ط٣ٞ اٍتقاٙٓ ٝاٍٖناط بني اٍ ٕداّذ ٝظدازب اٍعْدُ    ٟدتٓ عندد اختْداع أٝ اختْاعدات        

   ا تطَب اّٰر  ًٍ ٍَٞظِٞ  ا ظ٠ػ٤ ٕٚا٤٠٨ ٍٯزت٠اخات اٍتدرٟ ٤٠ ٤ٍَْٖٚ أٝ اٍٞظ٠ق٤.

 اٮتقاو: اـط٣ٞ اٍثاٍث٤:-

 (2)ٍصديُ رمدٓ   ٝا بعدٙا ٟتٓ اٮتقاو ع٥َ ٙهٜ اٮزت٠اخدات ٍت ددأ ع٠َْدات تعد٠ْٓ اٍد اّذ.     

 .ٟٞؼ   خرا٧ات اٍعُْ باٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ٟٞؼ  اـطٞات اـْا اٍت ٟترهٙا اٍ ٕاّذ ٍتعس٠  اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ (2)شيُ رمٓ 

 

 : خرا٧ات اٍعُْ باٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ -ب

٤ ؼتد٦ٞ  ٟعُْ برٕداّذ اّٰدري عَد٥ تر د٤ اٮزت٠اخدات اٍتدرٟ ٠د٤  ا دٝرات تدرٟ ٠د٤ ّتياَّد        

 ع٥َ اٍعٖاظر اٍتا٤٠ٍ:

 :عٖٞا٘ اٍدٝر٣ -

ٙهٜ اٴخرا٧ات ٕابع٤ ّدٗ املندابٯت    ٝاملستٖد أ ا ا ّٗ امل٤ٖٚ أٝ اٍٞظ٠ق٤ اٍت  تسٖد ٍَصاب.

 .اٍعدٟد٣ اٍت مأ بٚا اٍ ٕاّذ ّت ع٤ٖ٠ ى ري٣ ّٗ أظساب اٍعُْ 

اٴتقاو اٍٖٚا١٨ 

زِٞ اٮزت٠اخات 

 اٍتدرٟ ٤٠

اٍيصك عٗ 

اٴزت٠اخات 

 اٍتدرٟ ٤٠

 

 

تع٠ْٓ اٍدٝرات 

 اٍتدرٟ ٤٠

 

تٖق٠ه اٍدٝرات 

 اٍتدرٟ ٤٠

تنٟٞٓ ٝتطٟٞر 

 اٍدٝرات

 اٍتدرٟ ٤٠
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 :اكدل اٍعأ 

 .أٝ اٍٞظ٠ق٤ٝٙٞ اٍه٢ ٟعُْ ع٥َ ؼن٠ه ىاف٤ ٝاخ ات ّٝٚأ امل٤ٖٚ 

  : (اٍندرات )اٰٙدال اٍتقع٤٠َ٠ -

ٝٙددهٜ اٰٙدددال ٙدد١ املتٞمددت ّددٗ اٍصدداب اٴملددأ بٚددا بعددد  ٕٚددا٬ٜ ٍَدددٝر٣ اٍتدرٟ ٠دد٤ ٝعدداد٣ ىْددا  

 ىرت ت ٥ٖ ٙهٜ اٰٙدال أٝ اٍندرات ع٥َ اٮزت٠اخات اٍتدرٟ ٤٠ اٍت مت اٮتقاو بصإٔٚا بني 

 .ٚارات ٝاملٞامك ٝاٍعٞاُّ اٍٖقا زرى٤٠ ٝتتأٍك ّٗ املعارل ٝامل اٍ ٕاّذ ٝظازب اٍعُْ.

 ّٞؼٞعات اٍدٝر٣:-

ٙدهٜ املٞؼدٞعات تسددتْد ّدٗ اٰٙدددال اٍتقعد٤٠َ٠ أٝ اٍنددرات ل فَْددٚا ٍتَ ٠د٤ اٮزت٠اخددات       

 اٍتدرٟ ٤٠.

 :شرٝط اٮٍتساو باٍدٝر٣ -

ؼت ٙها اٍ ٖد تدرر اٍصرٝط اٍٞاخب تٞافرٙا ل املصارىني ل اٍ اّذ اٍٖاػ٤ عٗ ع٠َْات 

 ٮ ت٠ار اٍت تتٓ عاد٣ باملصارى٤ بني اٍ ٕاّذ ٝظازب اٍعُْ أٝ ّٗ ظازب اٍعُْ ٕقسٛ.ا

تعدٞد اٍددٝر٣ اٍتدرٟ ٠د٤ ط ندًا ٟعدٞد بداٍط ت ٍط ٠عد٤ اٍددٝر٣ ٝأز٠إدًا ٟأ ده اٍطدابت             ّدد٣ اٍددٝر٣:  

اٍٖعر٢ ٝأز٠إدًا أ در٦ ٟأ ده اٍطدابت اٍعَْد١ ٝل ّٞامدت اٍعْدُ اٍقع٠َد٤ ز٠دج ٟأ ده أشدياِ            

 .درٟب امل٠دا١ٕٝأ اط اٍت

 :أ َٞب م٠اس اٰدا٧ باٍدٝر٣ اٍتدرٟ ٤٠ -

ل ٙدهٜ املرزَدد٤ ٟددتٓ تٞظ٠ددك أ ددا٠ٍب اٍن٠دداس املرتَقد٤ ّددٗ ا ت ددارات ٝ ددارٟٗ ع٠َْدد٤ ٝتنددارٟر   

ٍَدٝر٣ ٝٙها أٟؽا  (اٍندرات  )ٝ ٯفٛ ٍَتأىد ّٗ ّد٦ ؼن٠ه املتدرب ٍٱٙدال اٍتقع٤٠َ٠ 

 ٟتٓ اٍتعاٝ٘ بصإٔٛ بني اٍطرفني.

 :ٞ٘ ع٥َ تٖق٠ه اٍدٝر٣ اٍنا٨ْ-

أز٠إددًا ٟيددٞ٘ اٍنددا٨ْني عَدد٥ تٖق٠دده اٍدددٝر٣ اٍتدرٟ ٠دد٤ أ دداته٣ أٝ املدددربني ٝٙددها ٟعددٞد ٍط ٠عدد٤  

اٍدٝر٣ ٍٝيٗ ودح أز٠إًا أ٘ ٟنٞٔ ظازب اٍعُْ ٘  ٯِ اـ ات امل٠دا٤٠ٕ ل ّٞامت اٍعُْ 

 باملصارى٤ ل ع٠َْات اٍتٖق٠ه.

ّدٗ  دٯِ تزٟٝدد املتددربني ٝرب اٍعْدُ ٝاٍندا٨ْني عَد٥        تنٟٞٓ ع٠َْات اٍتنٟٞٓ اٍصدا٤َّ ٍَددٝر٣   

تٖق٠ه اٍدٝر٣ ا تْارات تٚدل  ا تنٟٞٓ ىاف٤ عٖاظر اٍددٝر٣ اٍتدرٟ ٠د٤ اٍدت  ىرٕاٙدا إٓقدًا      
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 .ٝاكدل ّٗ ٙهٜ اٍع٤٠َْ ١ٙ تطٟٞر اٍ ٕاّذ  ٞا٧ ىا٘ ٍهات اؾ٤ٚ أٝ خ٤ٚ أ ر٦ 

 املٖاٙذ اٍتقع٤٠َ٠:-

تػط٠ٚا اٍدٝر٣ ٍٝيٗ أٟؽًا ٟنت ؼت ٙدها اٍ ٖدد املٖداٙذ    ٮ ٟيتق١ فنمل باملٞؼٞعات اٍت  

املتٞمت ؼن٠ندٛ  )اٍتقع٤٠َ٠ ٝاٍٞ ٘ اٍزّين ٍيُ ّٗ ّٞؼٞع ّت ّا ٟنابَٛ ّٗ أٙدال تقع٤٠َ٠ 

 .)ّٗ مدرات

 

5-4  

ِٝ املتندّد٤ أٝ زتد٥ ل   اٍدد  لٍعُ ّٗ اٍععب خدًا ّنار٤ٕ  ٞو اٍعُْ اٍسعٞد٢ ّت تًَ اٍدت  

اٮعت دار   لاٍدِٝ اٍسداع٤٠ ٍَتنددٔ    ٍسدٞو اٍعْدُ اٍسدعٞد٢  عٞظد٠اتٛ  اظد٤ ٝ ٘ أ دهٕا         

 ّيإات امل٭ سات اٍعػري٣ ٝاملتٞ دط٤ ٝمَد٤ ٝع٠َٚدا باٍع٠َْد٤ اٍتدرٟ ٠د٤ ٍدها ىدا٘ ٮبدد ّدٗ          

 دتعدادات  برٕاّذ اّٰري أ٘ ٟؽت أ ا كهٜ املصارى٤  ٞا٧ ل اٍتدرٟب أٝ اٍتٞظ٠ك ط ندًا ٮ 

 :ٝخا٧ت ٕتا٨ذ  ًٍ ٝفه ّا ١َٟ  .ىُ ّ٭ س٤ ّٗ ّ٭ سات  ٞو اٍعُْ 

 :ّصارى٤ ىا٤َّ -

ٝل ٙهٜ اٍدرخ٤ ّٗ املصارى٤ تيٞ٘ ٍَصرىات ٝاملعإت اٍي ري٣ ٝاٍت  تًَ اٴّيإات 

ٙددهٜ اٍصددراىات تطَددب املصددارى٤   .اٍتدرٟ ٠دد٤ ّٝددٗ اٍددت ٍدددٟٚا ّعدداٟري ٍدددٝراتٚا اٍتدرٟ ٠دد٤   

برٕدداّذ اّٰددري بددد٧ ّددٗ ع٠َْددات اٮ ت٠ددار ّٝددرٝرا بتعدد٠ْٓ اؿددٞارات ٝتٖق٠ددهٙا   اٍياَّدد٤ ّددت 

 .ٝإتٚا٧ بع٠َْات اٍن٠اس ٝاٍتنٟٞٓ

 :ّصارى٤ خز٤٠٨ -

ٙددهٜ اٍدرخدد٤ ّددٗ املصددارى٤ تيددٞ٘ ٰظددساب اٍصددرىات ٝاملعددإت  ددٞا٧ اٍيدد ري٣ ّٖٚددا أٝ    

ٚدا تدرتٌ ع٠َْدات    املتٞ ط٤    تصارٌ فنمل ل ع٠َْات ا ت٠دار املرشدسني ٍَٞظدا٨ك ل زدني إٔ    

تع٠ْٓ اٍدٝرات اٍتدرٟ ٤٠ ٝتٖق٠هٜ ٍ ٕاّذ اّٰري ا تٖادًا ع٥َ اٍٞظك اٍٞظ٠ق١ اٍٖابت أ ا دًا  

 .ّٗ خ٤ٚ اٍعُْ 

 اٍتدرٟب اٍٖعر٢ ٝاٍع١َْ:-

ل ّععٓ اٍدٝرات اٍتدرٟ ٤٠ تيٞ٘ ٖٙاٌ ّصارى٤ فع٤٠َ بدني برٕداّذ اّٰدري ٝظدازب اٍعْدُ      

ل ّٞامدت اٍعْدُ اٍقع٠َد٤ ٍيد١ ٟدتٓ ت٩٠ٚد٤ طاٍدب اٍعْدُ             ٟيٞ٘ اٍتدرٟب اٍعَْد١  ل اٍتٖق٠ه.
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أّا اؾإب اٍٖعر٢ فػَ اً ٟتٓ ل ّنر برٕاّذ اّٰري ٍٝعُ  ع٥َ ّٚأ اٍٞظ٠ق٤ اٍت  تسٖد  ٠ٍٛ.

 .ٟٞؼ   خرا٧ات اٍعُْ باٍ ٕاّذ اٍتدرٟيب  (3)اٍصيُ رمٓ 

ٮزت٠اخدات ّ٭ سدات    ٝباملٖا  ٤ فم٘ درخات املصارى٤ ل تٖق٠ه اٍ اّذ اٍتدرٟ ٤٠ ٙد١ ط نداً  

 ددٞو اٍعْددُ ّٝسددتٟٞاتٚا ٝٙدد١ ٕتددار ّسددٞزات ٠ّدا٠ٕدد٤ ّٝنددابٯت  اع٠دد٤ ٝفردٟدد٤ زتدد٥ مت       

 .اٍتٞظُ  ا ٙهٜ املستٟٞات ّٗ املصارى٤ ىْا  ىرٕا إٓقًا 
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٠َٚدا  ٟت ٥ٖ برٕاّذ اّٰري فَسق٤ ّع٤ٖ٠ ػاٜ املستٟٞات امل٤٠ٖٚ اٍت ٟعُْ عَد٥ تأ٠ٙدُ اٍصد اب ع   

ٝمدد مسدٓ برٕداّذ اّٰدري املسدتٟٞات امل٠ٖٚد٤  ا        .ٝ ىسدابٚٓ اٍنددرات اٍٯ ّد٤ ٍيدُ ّسدت٦ٞ     

 مخس٤ ّستٟٞات ١ٙ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٟٞؼ   خرا٧ات اٍعُْ باٍ ٕاّذ اٍتدرٟيب (3)شيُ رمٓ 

 د اٮزت٠اخات اٍتدرٟ ٤٠ؼدٟ

 املٖامص٤ ا٤٠ٍٰٝ

 اٮتقاو اٍٖٚا١٨ زِٞ اٮزت٠اخات اٍتدرٟ ٤٠

 تع٠ْٓ اٍ ٕاّذ اٍتدرٟيب

 تٖق٠ه اٍ ٕاّذ اٍتدرٟيب

 تنٟٞٓ اٍ ٕاّذ اٍتدرٟيب

 اٍتعدُٟ ع٥َ اٍ ٕاّذ

 اٍٞظك اٍٞظ٠ق١

 ّت اؾ٤ٚ اٍطاٍ ٤

 بني اٍ ٕاّذ ٝاؾ٤ٚ اٍطاٍ ٤

 برٕاّذ اّٰري

 ذ ٝاؾ٤ٚ اٍطاٍ ٤اٍ ٕاّ

 اٍ ٕاّذ ٝاؾ٤ٚ اٍطاٍ ٤ ٝاملتدربني

 اٍ ٕاّذ ٝاؾ٤ٚ اٍطاٍ ٤
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 اٍعْا٤ٍ اٍػري ّاٙر٣:-

 .اٍن٠أ بعُْ رٝت٠ين  ٝتصُْ ع٥َ  ىساب املتدرب ّعارل ّٝٚارات  يٖٛ ّٗ

 اٍعْاِ اٍص ٛ ّاٙر٣:-

ٝتصُْ ع٥َ  ىساب املتددرب ّعدارل ّٝٚدارات  يٖدٛ ّدٗ تط ٠ده ّعارفدٛ ل أدا٧ فْٞعد٤         

بعدض ٙدهٜ إٰصدط٤ مدد ٟيدٞ٘ ّعندد ٝغدري         ّدٗ إٰصدط٤ اٍع٠َْد٤ ل ظدرٝل ع٠َْد٤ ّتٖٞعد٤.      

٥ اٍدهات ل أدا٧ اٍعْدُ   رٝت٠ين ّت ٝخٞد مدر ّٗ املسد٤٠ٍٞ٩ اٍقردٟد٤ ٝاٍنددر٣ عَد٥ اٮعتْداد عَد      

 .ّت اٍندر٣ ع٥َ اٍتعاُّ ّٗ  ٯِ فرو اٍعُْ .

 :اٍعْا٤ٍ املاٙر٣ -

ٝتصتُْ ع٥َ  ىساب املتدرب مدرات تصتُْ ع٥َ ّعارل ّٝٚارات  يٖٛ عَد٥ تط ٠ده   

ّععدٓ ٙدهٜ إٰصدط٤ مدد      ّعارفٛ م١ أدا٧ فْٞع٤ عرٟؽ٤ ّٗ إٰصط٤ اٍع٤٠َْ املرتَق٤.

ّددت ٝخددٞد مدددرًا ّعتدد ًا ٘ املسدد٤٠ٍٞ٩ ٝاٮعتْدداد عَدد٥ اٍددهات   ٟيددٞ٘ ّعندددًا ٝغددري رٝتدد٠ين  

 .ٍٝيٗ عاخ٤  ا اٍتٞخ٠ٛ ٝ رشاد ّٗ اٰ ر٦ 

 

 :عْا٤ٍ ّتٞ ط٤ ع٠َا -

ٟيتسب املتدرب مدرات ّصت٤َْ ع٥َ ّعارل ّٝٚارات  يٖدٛ ّدٗ أدا٧ فْٞعد٤ ٝا دع٤ ّدٗ      

در ىدد ري ّددٗ  اٰعْدداِ اٍترععدد٤٠ ٝاٍددت ٟددتٓ أدا٬ٙددا ل ظددرٝل عْددُ ٝا ددع٤ اٍتٖددٞع ّددت مدد      

املس٤٠ٍٞ٩ اٍقرد٤ٟ ٝاٮعتْداد عَد٥ اٍدٖقا ىْدا ٍدٛ اٍنددر٣ عَد٥ ؼْدُ املسد٤٠ٍٞ٩ ٝتٞ ٟدت املٚدأ            

 .ع٥َ اٲ رٟٗ ّٝتابع٤ أدا٧ ّٚاّٚٓ 

 

 :عْا٤ٍ ع٠َا -

ٟيتسب املتدرب مدرات ّصت٤َْ ع٥َ ّعدارل ّٝٚدارات  يٖدٛ ّدٗ تط ٠نٚدا ٝتٞظ٠قٚدا       

ى ري ّٗ املس٤٠ٍٞ٩ اٍقرد٤ٟ ٝاٮ دتنٯ٤٠ٍ  ل ظرٝل ع٤٠َْ ٝا ع٤ ّٝتعدد٣ م ٖٝٙاٌ مدر 

ل اٍعُْ ٝىثريًا ّا ٟتسُْ املس٤٠ٍٞ٩ عٗ أدا٧ اٲ رٟٗ ّت اٍندر٣ عَد٥ تٞ ٟدت املٚدأ عَد٥     

ىْدا ٟتْتدت بنددر٣     .اٲ رٟٗ ٍٝٛ اٍندر٣ ع٥َ اٍتصر٠غ ٝاٍتع٠ْٓ ٝاٍترط٠مل ٝاٍتندٟٞٓ  

 . بداع٤٠ 
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ٞظا٨ك اٍ سد٠ط٤ فسسدب بدُ ٙد١ شدا٤َّ      ٝٙها ٟعين أ٘ برٕاّذ اّٰري ٮ تنعر  دّاتٛ ع٥َ اٍ

ٍيافدد٤ املسددتٟٞات ّددٗ أبسددمل اٍٞظددا٨ك  ا أىثرٙددا تعن٠دددًا ٝمددد ّددارس اٍ ٕدداّذ اٍتدددرٟب     

ٝاٍتٞظ٠دك عَدد٥ اٍٞظددا٨ك املتندّدد٤ ّثددُ دٝر٣ اٍقسٞظددات اٍٯاتٯف٠دد٤ ٝغريٙددا ّددٗ اٍددت ٝردت  

 .  (1)باؾدِٝ رمٓ
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 تعرٟك ّعاٟري اٍندرات:-

 ّ عدداٟري املندددرات ٍيددُ ّٖٚدد٤ أٝ ٝظ٠قدد٤ ّدٗ شددإٔٛ أ٘ ٟسدداعد عَدد٥ تعدد٠ْٓ اؿنا٨ددب   ٘ رظدد 

بُ تعتْد ٙهٜ اٍندرات ع٥َ اٍيصك عْدا   ا ىدا٘ اٍصداب     اٍتدرٟ ٤٠ كهٜ املٚٗ أٝ اٍٞظا٨ك.

ٟستط٠ت اٮ ت٠قا٧ مبتطَ ات اٍٞظ٠ق٤ أٝ امل٤ٖٚ اٍت  تسدٖد  ٠ٍدٛ ٝعٖددّا ٟدتٓ اٍتأىدد ّدٗ أ٘       

ٖٙددا ٟعدد   ٙددها اٍصدداب ٟسددتسه امل٭ٙددُ اٍدده٢ ٟسددْ  ٍددٛ     .راتاٍصدداب  يددٗ ّددٗ ٙددهٜ اٍنددد  

ٍٝنددد مت ؼدٟددد ٙددهٜ اٍندددرات ّددٗ ٝامددت املصددارى٤ اٍقع٠َدد٤ بددني  بداٮنراط ل  ددٞو اٍعْددُ. 

املرتعني باٍ ٕاّذ ّٝ٭ سات  ٞو اٍعُْ ٝ  نٚا ؼدٟد ازت٠اخات ّٖٝامصدات عدد٣ أت عدت    

ق٤ زن٠ ٤ تدرٟ ٠د٤ تعدب ..ٝٮ ٟتٞمدك    املٖٚذ اٍع١َْ بُ تطٞرت  ا أ٘ أظ   ٍيُ ٤ّٖٚ أٝ ٝظ٠

اٍ ٕاّذ عٖد ؼدٟد اٍندرات ٝتأ٠ُٙ اٍصاب ع٠َٚا بُ إٔدٛ عَد٥ مٖاعد٤ بدأ٘ ٙدهٜ اٍنددرات مدد        

ٟطددرأ ع٠َٚددا اٍتػدد٠ري بددني اٍق٠ٖدد٤ ٝاٰ ددر٦ عددا هعددُ اٍ ٕدداّذ ٟنددٞٔ مبراخعتٚددا بعددق٤ دٝرٟدد٤     

فسددب بددُ ّددٗ  ددٯِ   ٟٝددتٓ  ٍددً ٍدد٠ا ّددٗ اٰدب٠ددات   .ٝ  ؽدداعٚا ٍع٠َْددات اٍتنددٟٞٓ املسددتْر  

ّسددا٤ْٙ اٍصدد اب ٝٙددٓ عَدد٥ رأس اٍعْددُ ٍَتأىددد ّددٗ ٙددهٜ اٍددتػريات عَدد٥ مدددرات املٖٚدد٤ أٝ        

ٝعٖدّا ٟتٓ اٍتأىد ّٗ ٝخٞد تػ٠ريات ٮ ٟ٭ ه بٚا ّ اشر٣ بُ ٟتٓ عرؼٚا ع٥َ ع٤ٖ٠  اٍٞظ٠ق٤.

 .ّٗ أرباب اٍعُْ باٰ ا٠ٍب اٍع٤٠َْ ّٝٗ تٓ ٟتٓ  مرارٙا بع٠ػتٚا اٍٖٚا٤٠٨

 

 ٟري اٍندرات ؟ملا ا ّعا-

 أ٘ ّعاٟري اٍندرات كا فٞا٨د عد٣ ١ٙ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ:

 اٍتس٠ُٚ مل٭ سات  ٞو اٍعُْ ٍتع٠ْٓ اٍدٝرات اٍتدرٟ ٤٠ ٝفه ّا مت ىصقٛ ّٗ مدرات. .4

أ٘ تع٠ْٓ اٍدٝرات اٍتدرٟ ٠د٤ عَد٥ اٍنددرات ّدٗ شدإٔٛ أ٘ ٟعْدُ عَد٥ أ٘ تيدٞ٘ اٍد اّذ           .2

 .اٍتدرٟ ٤٠ َّ ٤٠ ؿاخ٤  ٞو اٍعُْ
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دٟددد اٍندددرات ٍيددُ ّٖٚدد٤ ّددٗ شددإٔٛ أ٘ ٟيددٞ٘ ٕددٞا٣ ملعدداٟري مدددرات عَدد٥ ّسددت٦ٞ     أ٘ ؼ .3

املَْيدد٤ ٝأٟؽددًا ٟسدداعد عَدد٥ تأ دد٠ا ٕعددأ تدددرٟيب ّتياّددُ ٕعددأ ّدد٭ٙٯت عَدد٥ زددد  

  ٞا٧.

 :إٔٞاع ّعاٟري اٍندرات 

ط ندا ٍقَسددق٤ اٍ ٕدداّذ ٝاٍددت ّدٗ ؼددْٗ ّسدداراتٛ اٍتأ٠ٙددُ املٚدين ٝاٍددٞظ٠ق١ فنددد مت تعدد٠ٖك    

 ت  ا ٕٞعني:ّعاٟري اٍندرا

١ٙٝ املعاٟري املصرتى٤ ٍعٖاع٤ ما٨ْد٤ عدد  اتٚدا ّثدُ ّياتدب       (اٍتأ٠ُٙ املٚين (ّعاٟري  .4

اٍسقر ٝاٍس٠از٤ ٝاٮ تن اِ ل اٍقٖادو ٝقع١َ اٍٖنٞد ل اٍ نداٮت ٝاملتداخر اٍيد ري٣    

 .ٝامل ٠عات 

اـاظد٤ ّثدُ    ١ٙٝ املعاٟري املٖقدرد٣ ؾٚد٤ ّدا كدا ازت٠اخاتٚدا      (اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١  )ّعاٟري  .2

ٔ       امل٭ سات اٍي ري٣. ع٠َٚا.زعدد   ف٠ْا ٟتعَده باٍتأ٠ٙدُ املٚدين فَندد ا دتطاع برٕداّذ اٰ

ّٚٗ ّتاز٤ ل  ٞو اٍعُْ ٟٝيثر ع٠َٚا اٰ ٣ٞ اٍٞافدٝ٘ ٝل ٕقا اٍٞمت ٟرغب اٍصداب  

ّٝددٗ أٙددٓ املٚددٗ اٍددت لدد  برٕدداّذ اّٰددري ل زعدددٙا ٙدد١ ىددا  .اٍسددعٞد٢ اٍعْددُ ع٠َٚددا 

 . (3)ٓ ٟٞؼسٚا اؾدِٝ رم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ييعيسى بن حسن األنصارعيسى بن حسن األنصار  د.د.                                             توطني القوى العاملة باملنطقة الشرقيةتوطني القوى العاملة باملنطقة الشرقية

  

 455                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثالثاللقاء السنوي 

 ٟٞؼ  املٚٗ اٍت زعدٙا برٕاّذ اّٰري (3)خدِٝ رمٓ 

 فرت٣ اٍتأ٠ُٙ امل٤ٖٚ

 أشٚر 6 اٍر ٓ اكٖد ١

 أشٚر 6 ّد ُ ب٠إات

 أشٚر 6 (ّست٦ٞ أ ا ١  )ؿأ 

 شٚرا٘ (ىاشري   )قع١َ ٕنٞد 

 أشٚر 6 اٍسيرتار٤ٟ اٍ س٠ط٤

 أشٚر 4  ا٨ن١ ٕنُ تن٠ُ

 أشٚر 6 ( ا ١ ّست٦ٞ أ)زارس أّٗ 

 أشٚر 8 (ّست٦ٞ ّتندٔ  )زارس أّٗ 

 أشٚر 4 ّٖدٝب ّصرتٟات

 أشٚر 3 أّني ظٖدٝو

 أشٚر 9 ّٞظك ا تن اِ فٖدم١

 أشٚر 9  يرتري تٖق٠ه٢

 أشٚر 4 أ عا١٨ أّٗ ٝ ٯ٤ّ

 أشٚر 6 أ عا١٨ تسٟٞه

 

ٚدددٗ ٝعٖددددّا ٕتسددددح عٚدددٗ رظدددد املٚدددٗ فٚدددها ٟعدددين إٔدددٛ ٍدددد٦ برٕددداّذ اّٰدددري ٍددد٠ا فندددمل امل 

ع٠َٚا.درٟ ٠ددد٤ ىْدددا  ىْسددد٠ْات ٍٝيدددٗ ّدددٗ  دددٯِ اـطدددٞات اٍدددت ٟدددتٓ بٚدددا تعددد٠ْٓ اٍددد  

 (املٞافده   –املٞظدقات   –املٚدارات   –املعارل  )أٝؼسٖاٙا  ابنًا مت رظد اٍندرات اٍتدرٟ ٤٠ 

ٍيددُ ّٖٚدد٤ عَدد٥ زددد٠ٍ.٣ا  ٍددً فسسددب بددُ أ٘ برٕدداّذ اّٰددري  تَددً زا٠ٍددًا بددراّذ تدرٟ ٠دد٤     

 .ٝمد ّارس برٕاّذ اّٰري تدرٟب ٝتٞظ٠ك اٍص اب ع٠َٚا  خاٙز٣ ٍياف٤ ٙهٜ املٚٗ

مخسددني ّٖٚدد٤ ٝرظددد مدددراتٚا ٝتعدد٠ْٓ اٍدد اّذ   (50)ٝوددهٝا برٕدداّذ اّٰددري ل ا ددتٚدال 

تني ٍٝعدُ زدرػ برٕداّذ اّٰدري عَد٥ ا دتٚدال ٙدهٜ        ّاٍتدرٟ ٤٠ ع٠َٚا ل  ٯِ اٍسدٖتني اٍنداد  

 :املٚٗ ٍٱ  اب اٍتا٤٠ٍ 

٥ ٙددهٜ املٚدٗ ز٠دج تصددري اٴزعدا٧ات ٝخددٞد ىدثري ّددٗ     ىثدر٣ اٍٞظدا٨ك املتازدد٤ عَد    .4

اٍٞظدددا٨ك عَددد٥ ّٚدددٗ ٟرغ ٚدددا اٍصددد اب اٍسدددعٞد٢ ىاٍسدددقر ٝاٍسددد٠از٤ ٝامل ٠عدددات     

 ٝاٮ تن اِ.
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غ٠اب خ٤ٚ تدرٟ ٤٠ ّٞتن٤ تعُْ ع٥َ تأ٠ُٙ اٍص اب اٍسعٞد٢ عَد٥ ٙدهٜ املٚدٗ ٝاٍدت      .2

 ّا. ٮ ؼتار  ا تع٠َٓ ٕعا١ّ بندر ّا ١ٙ عاخ٤  ا دٝرات معري٣ ٕٞعًا

رغ ٤ اٍص اب اٍن٤ٟٞ ٍٯنراط ل ٙهٜ املٚٗ ىٕٞٚا ّٗ  ات ٝخا٤ٙ ٟٝقرتض أ٘ كا  .3

 ّردٝد خ٠د ىاٍسقر ٝاٍس٠از٤ ٝامل ٠عات ع٥َ   ٠ُ املثاِ.

ٝباملٖا ددد ٤ ّدددٗ اٍعٖاظدددر اٍدددت  دددٖهىرٙا عدددٗ ٙدددهٜ املٚدددٗ ٙددد١ اكددددل اٍعدددأ           .4

املٚدارات   ٝاملٞؼٞعات ٝاٍندرات اٍترعع٤٠ عًَْا بأ٘ ىُ ٙدهٜ املٚدٗ ؼتد٢ٞ عَد٥    

 .اٰربت اٍت  ٖهىرٙا ل اؾز٧ اـاّا ٝفه املٚٗ اٍت ٟتدرب ع٠َٚا اٍصاب

فددم٘ ٍدد٦ برٕدداّذ اّٰددري ّٚدٗ عدٟددد٣ مت رظدددٙا    أّدا ف٠ْددا ٟتعَده مبعدداٟري اٍتأ٠ٙددُ اٍدٞظ٠ق١.   

ٝرظد مدراتٚا اٍتدرٟ ٤٠ ٝعْدُ بدراّذ تدرٟ ٠د٤ كا.ٝٙدها اٍٖدٞع ّدٗ املعداٟري تدأت١ ط ندًا ؿاخد٤           

(. ّسددار اٍتأ٠ٙددُ اٍددٞظ٠ق١ ٍٝنددد ا ددتطاع برٕدداّذ 4ْددُ ٰٕٚددا ىْددا أٝؼددسٖا رمددٓأظددساب اٍع

ٓ    )اّٰري زعر بعض ٙدهٜ املٚدٗ    ٝؼدت ٙدها املسدار بمّيدا٘ اٍ ٕداّذ      . (1إٔعدر اؾددِٝ رمد

 .رظد أ٤ٟ ٤ّٖٚ ّْٚا ىا٘ ؽععٚا ّٝستٞاٙا املٚين تَ ٤٠ ؿاخات ظازب اٍعُْ 
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عَٛ ّٗ املٖا ب  ىرٜ بأ٘ املٚٗ اٍت مت اٍتطرو كا ل اؾز٧ اٍسابه ٙد١ املٚدٗ اٍدت ٟتعاّدُ     ٍ

ّعٚا برٕاّذ اّٰري ّٗ  ٯِ ّسار اٍتأ٠ُٙ املٚين ٍٝيٗ ٖٙاٌ املٚٗ اٍت تندت ؼدت تعد٠ٖك    

اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١.   تعت  ٙهٜ املٚٗ ّقتٞز٤ ٝتعتْد ع٥َ ازت٠ار اؾٚد٤ اٍطاٍ د٤ ز٠دج ٟيقدُ     

ذ اّٰدري اٍتأ٠ٙدُ اٍدٞظ٠ق١ ٍَصد اب ل ٝظدا٨ك كتَقد٤ تعيدا ّٖٚد٤ ّٞخدٞد٣ ل  دٞو           برٕاّ

  ا نَدغ اٍندِٞ بدأ٘     اٍعُْ ٝتقد١ بازت٠اخدات ٝظدا٨ك ؾٚدات قددد٣ ىْدا أٝؼدسٖا  دَقًا.        

ٖٙاٌ ّٚٗ ّتعدد٣ ٟعُْ اٍ ٕاّذ ع٥َ تأ٠ُٙ اٍصد اب ع٠َٚدا ط ندًا ٮزت٠اخدات ٝظ٠قد٤ قددد٣       

 .ت  ىرٙا اٍياتب إٓقًا ؾ٤ٚ ّع٤ٖ٠ ٝٝفنًا ٍٳ٤٠ٍ اٍ

ٝ ا د٤ اٍندِٞ عددٗ ٙدها اؾدز٧ ٙدد١ أ٘ املٚدٗ اٍدت ا ددتٚدفٚا اٍ ٕداّذ  دٞا٧ ّددٗ  دٯِ ّسددار          

اٍتأ٠ُٙ املٚين أٝ اٍتأ٠ُٙ اٍٞظ٠ق١ ٮ تع٥ٖ ٕٚا٤ٟ املطال بُ اكدل املتٞ مل املد٦ ٍَ ٕداّذ أ٘  

 .دٝ٘ بأعدداد ىد ري٣   ٟؽْٗ أى  عدد ّٗ املٚٗ املٞخٞد٣ ل  ٞو اٍعُْ ٝاٍت ٟصػَٚا اٍٞاف

ٍٝندد  .  ا مٗ أّا ّٖٚذ إتنا١٨ ٟنٞ عَد٥ ا ت٠دار املٚدٗ ط ندًا ؿاخد٤ اٍسدٞو ٝاٍطَدب املتزاٟدد         
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 .ٝؼت اٍ ٕاّذ  ط٤ ّتٞ ط٤ ٝط٤َٟٞ املد٦ ٍَٞظِٞ  ا أرمأ ّستٚدف٤ ّٗ ٙهٜ املٚٗ 
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٠دا٠ٕدد٤ اٍنا٨ْدد٤ عَدد٥ اٰ ددا اٍع٠َْدد٤ ا ددتطاع     ّددٗ ٝامددت املسددٞزات ٝاملنددابٯت ٝاٍزٟددارات امل   

اٍ ٕاّذ ّٝٗ  ٯِ ٙهٜ املْار ات أ٘ ٟنت عَد٥ أربعد٤ ّٚدارات أ ا د٤٠  ثدُ ععدب أٟد٤ دٝر٣        

ٍد٠ا  ٍدً فسسدب بدُ ٮزدغ اٍ ٕداّذ بدأ٘        .تدرٟ ٤٠  ٞا٧ ىإت ٙهٜ اٍددٝر٣ ملٖٚد٤ أٝ ٝظ٠قد٤    

اٍدت  دٖدرخٚا ل اٍقندرات    ٖٙاٌ ّدٗ اؾٚدات ٮ تتطَدب  ٮ تددرٟ ا فندمل عَد٥ ٙدهٜ املٚدارات         

اٍناد٤ّ ٍتنٞٔ باٍتأ٠ُٙ اٍترعع١ ل ّٞامت اٍعُْ اٍقع٠َد٤.أّا املعدارل املٚدارات ٝاٍدت ٟعتندد      

 .ارل ٝاملٚارات ٍسٞو اٍعُْ اؿدٟجٟٞؼسا٘ ٙهٜ اٍع (5)ٝ  (4)برٕاّذ اّٰري بأ٘ اٍدا َني 

 

 

 ٟجٟٞؼ  املعارل ٝاملٚارات اٰ ا ٤٠ ٍسٞو اٍعُْ اؿد (4)خدِٝ رو 

 فرت٣ اٍتأ٠ُٙ املعارل ٝاملٚارات

 أ  ٞع ٝازد أ ٯم٠ات امل٤ٖٚ

 أشٚر 3 تن٤٠ٖ املعَّٞات

 أشٚر 4 اٍَػ٤ اٴل٠َز٤ٟ

 شٚرٟٗ ّٚارات اٮتعاِ

 

 ٟٞؼ  املعارل ٝاملٚارات املتند٤ّ ٍسٞو اٍعُْ اؿدٟج (5)خدِٝ رمٓ 

 فرت٣ اٍتأ٠ُٙ املعارل ٝاملٚارات

 دٝر٣ اٍتدرٟ ٤٠ّٗ ؼْٗ اٍ اٍعُْ ّت اٲ رٟٗ

 ّٗ ؼْٗ اٍدٝر٣ اٍتدرٟ ٤٠ اٍتعاُّ ّت املصاىُ

 ّٗ ؼْٗ اٍدٝر٣ اٍتدرٟ ٤٠ اٍتطٟٞر ٝاٍتعَٓ اٍهات١
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    يددٗ اٍ ٕدداّذ ّددٗ رظددد اٍندددرات   .ٝىْددا ٙددٞ اؿدداِ ملٚددٗ اٍتأ٠ٙددُ املٚددين ٝاٍددٞظ٠ق١. 

رٟ ٠دد٤ ٍيافدد٤ ٙددهٜ  اٍتدرٟ ٠دد٤ كددهٜ املعددارل ٝاملٚددارات ٝ تَددً برٕدداّذ اّٰددري زا٠ٍددًا بددراّذ تد  

أغَدب   لٝترتٌ ٙهٜ املعارل ٝاملٚارات ط نا ؿاخ٤ ظازب اٍعْدُ ٍٝيدٗ    املعارل ٝاملٚارات.

اٰز٠ا٘ تيٞ٘ ّٗ ؼْٗ بدراّذ اٍتأ٠ٙدُ املٚدين ٝاٍدٞظ٠ق١    ٮ ىَدٞا برٕداّذ اّٰدري تددرٟيب         

 .ّٖٚا
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ٟسددتٚدفٚا ّددٗ املسددتق٠د ّددٗ  دّاتددٛ اٍتأ٠َ٠ٙدد٤ ٍٝنددد   ٍنددد ر ددٓ اٍ ٕدداّذ عدددد ّددٗ اٍندددرات   

أدرخت ٙهٜ اٍندرات ل  ٠دت اٍددٝرات اٍتدرٟ ٠د٤ ٍ ٕداّذ اّٰدري  دٞا٧ ّدٗ  دٯِ دفٚدا ل          

املٖاٙذ اٍتقع٤٠َ٠ أٝ اٍتدرٟب ع٠َٚا بعٞر٣ ّستن٤َ ّٗ  ٯِ دٝر٣ أ ٯم٠ات امل٤ٖٚ ع٥َ   ٠ُ 

ٝهددر اٍندِٞ بدأ٘ ٙدهٜ اٍنددر املرت طد٤        .ٍ ٕاّذ املثاِ ٝاملنرر٣ ع٥َ  ٠ت املَتسنني بدٝرات ا

أّدا   .مبست٦ٞ اٍدٝر٣ اٍتدرٟ ٤٠ اٍت ىؽت كا املتدرب ط نًا ٍٖعأ املستٟٞات امل٤٠ٖٚ ٍَ ٕداّذ  

 :املٞاظقات املتٞمع٤ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ 

 : تًَ ّٚارات ّتٖٞع٤ -

  مدددر عيددٗ ّددٗ  ٟعددُ برٕدداّذ اّٰددري ّددٗ  ددٯِ ّسدداراتٛ املتٖٞعدد٤  ىسدداب املتدددرب أىدد    

املٚدارات  دٞا٧ ل ااداٮت اٍترععدد٤٠  ات اٍعٯمد٤ مبٚدأ اٍٞظ٠قدد٤ اٍدت  تسدٖد  ٠ٍددٛ أٝ ل        

أ٘ اّدتٯٌ املتددرب ّثدُ ٙدها اٍتٖٟٞدت املعدرل ٝاملٚدار٢         املعارل ٝاملٚدارات اٰ ا د٤٠ ٍَ ٕداّذ.   

 . يٖٛ ّٗ اٍن٠أ بٞاخ اتٛ اٍٞظ٠ق٤٠ بثن٤

 

  :ّ دع-

٥ تثٟٞر اٍطامد٤ اٍعن٠َد٤ ٝاٍقيرٟد٤ ٍَْتددرب ّدٗ  دٯِ ّسداعدتٛ عَد٥         ٖٝٙا ٟعُْ اٍ ٕاّذ عَ

ٝز٠ج أ٘ ٍٵبداع  .اىتساب ّٚار٣ اٴبداع ٝعدٔ اٮعتْاد ع٥َ اٍػري ل ىُ ظػري٣ ٝى ري٣ 

م٠ٞد ع٤٠َْ ترت مل بٞاخ ات اٍٞظ٠ق٤ ٟعُْ اٍ ٕاّذ ع٥َ تٞؼ٠  زدٝد اٴبداع ل فاِ اٍعُْ 

 ب اٍقسس٤ اٴبداع٤٠  ارر ٕطاو اٍٞظ٠ق٤.ٍٝيٗ ل ٕقا اٍٞمت  ىساب املتدر
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 :مادر ع٥َ اٍعُْ ّٗ  ٯِ اٍقرٟه-

ز٠ج أ٘ اٮػاٜ اٍعامل١ مٞ ؼن٠ه اٰٙدال ّدٗ  دٯِ اٍعْدُ اؾْداع١ ٕعدرًا ٍرتابدمل املٚدأ        

ع٠َدٛ فدم٘ برٕداّذ اّٰدري ٟعدز        ٝاملسد٠ٍٞ٩ات اّٰدر اٍده٢ هعدُ اٍعْدُ اٍقدرد٢ ظدع ًا ّٝعنددًا.        

صددرتٌ ٍَْتدددرب ٝقاٍٝدد٤  مٖاعددٛ عَدد٥ إٔددٛ أمعددر اٍطددرو ٝأ ددُٚ اٍسدد ُ  اٍعْددُ اٍتيددا١َّ امل

 ٍتسن٠ه اكدل ٙٞ اٍعُْ ّٗ  ٯِ اٍقرٟه.

 ّتعاٝ٘:-

اٍتعاٝ٘ ّت اٲ رٟٗ ٍتسن٠ه اٰٙدال اٍع٤٠َْ ١ٙ اٍقَسق٤ اٍت ىؽدت كدا املتددرب ّدٗ  دٯِ      

  ِ ٝاخ اتدٛ اٍع٠َْد٤    ّسارات برٕاّذ اّٰري    ٟتٓ غرس ٙها املقٚٞٔ ٍد٦ املتدرب زت٥ ّدٗ  دٯ

 .ل اٍدٝرات اٍتدرٟ ٤٠

 ّستعد ٍَتعَٓ اٍهات١:-

ٕعدددرًا ٍَتيدددا٠ٍك اٍ اٙعددد٤ ٍع٠َْدددات اٍتددددرٟب ٝز٠دددج ىْدددا  ىرٕدددا إٓقدددا بدددأ٘ امل٭ سدددات   

املستٚدف٤ ١ٙ اٍعػري٣ ٝاملتٞ ط٤ ٝاٍت ترتدد ىثريًا ل اٮ تثْار اٍتدرٟيب ٍعد٣ أ  اب ّٖٚا 

ٝل ٕقددا اٍٞمددت عدددٔ ٝخددٞد اٮعتْددادات املا٠ٍدد٤   ّيا٠ٕدد٤ عدددٔ ا ددتْرار٤ٟ اٍصدداب اٍسددعٞد٢

ٍدها ىددا٘ ٮبدد ٍ ٕدداّذ اّٰدري أ٘ ٟػدرس ّقٚددٞٔ اٍتعَد٠ٓ اٍددهات١ ٝاٍده٢ بمّيددا٘        .اٍياف٠د٤  

املتدددرب ّددٗ  ٯٍددٛ أ٘ ٟطددٞر ٕقسددٛ بٖقسددٛ ٝاعتْدداد عَدد٥ ٕقسددٛ ل فددارا٣ ّتطَ ددات ٝظ٠قتددٛ   

اٍعنددٞد املاؼدد٤٠ بددُ ٙدد١     فاٮزت٠اخددات اٍٞظ٠ق٠دد٤ ه تعددد تابتدد٤ ىْددا ىددا٘ ع٠َددٛ اؿدداِ ل     

أظ ست ّتػري٣ ٝبسرع٤ ٝأ٘ ه ٟتْيٗ املٞظدك ّدٗ ّٯزند٤ ٙدهٜ اٮزت٠اخدات ّعتْددًا عَد٥        

 .ٕقسٛ 

 

 :ّتسُْ املس٤٠ٍٞ٩ -

مبددا أ٘ اٍصدد اب اٍسددعٞد٢ ٝاخددٛ طقددر٣ امتعدداد٤ٟ ه تصددٚدٙا ىددثري ّددٗ اٍدددِٝ فنددد  ٯكددا    

عَْددٛ م بددُ أ٘  فددرا ات اٍطقددر٣  اٍيددثري ّددٗ املٞاظددقات اٍددت ػعددُ ّٖددٛ شدداباً  ّتَزّددًا ػدداٜ    

ٍدها   .اٮمتعداد٤ٟ خعَدت ّدٗ بعدض اٍصد اب ٮ ٟعتْددٝ٘ عَد٥ إٔقسدٛ ٝٮ ٟتسَْدٞا ّسد٠ٍٞ٩اتٚٓ           

ىْدا  رعٚدا اٲبدا٧     "ؼْدُ املسد٤٠ٍٞ٩    "ىا٘ ٮبد ّٗ برٕاّذ اّٰري ل أ٘ ٟع٠د ٙدهٜ اٍعدق٤   

 .ٝاٰخداد 
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 :ّستعد ملٞاخ٤ٚ املصاىُ -

املَْي٤ ٝاملٖطن٤ اٍصرم٤٠ عَد٥ ٝخدٛ اـعدٞػ ٝمبدا أ٘ ٙدهٜ      ٕعرًا ٮ تٯل ب٩٠ات اٍعُْ ل 

ٍيد١   .اٍعْدُ   لاٍ ٩٠ات اٍع٤٠َْ ٟعُْ بٚا خٖس٠ات ّتعدد٣ فيا٘ ٮبدد ّدٗ ٝخدٞد ّصداىُ     

وددافغ برٕدداّذ اّٰددري عَدد٥ ا ددتْرار٤ٟ اٍصدداب اٍسددعٞد٢ عَدد٥ ٝظ٠قتددٛ ٟعْددُ اٍ ٕدداّذ عَدد٥      

 ّ سددتن َٛ اٍددٞظ٠ق١ ّددت ى٠ق٠دد٤ تدددرٟب اٍصدداب عَدد٥ ى٠ق٠دد٤ ّٞاخٚدد٤ املصدداىُ اٍددت تعددرتض 

اٮ ددتعا٤ٕ بدداٍزّٯ٧ ٴهدداد زَددِٞ ٕاخسدد٤ كددهٜ املصدداىُ دٝ٘ املدداس باٍعٯمدد٤ ّددت اٲ ددرٟٗ أٝ  

 .اٍتأتري ع٥َ اٍٞاخ ات اٍٞظ٠ق٤٠ 

 :ّستعد ٍَتقيري اٍٖند٢ -

ٟعتند برٕاّذ اّٰري بأ٘ ظق٤ اٍتقيري اٍٖند٢ ه تعدد ّٞرٝتد٤ بدُ باٴّيدا٘ اىتسدابٚا ّدٗ       

ٍها ٟطْ  برٕاّذ اّٰري ل أ٘ ٟيسب ّتدرٟ ٤ ٙهٜ املَيد٤ ٝاٍدت مدد     .ٝاٍتعَٓ   ٯِ اٍتع٠َٓ

 يٖٚٓ ّٗ اٍٖعر ٍٱّر احمل٠ط٤ بعني ٕامد٣ بدًٮ ّٗ اٍتس٠َٓ كها ٍعددٔ ّعرفتٚدا أٝ اٍسدْاع    

 .املس ه كا 

 :ّستعد ٍٵلا  -

تددرب اٍنددرات   اكدل اٍر٠٨س١ ّٗ ىاف٤ اٍددٝرات اٍتدرٟ ٠د٤ ٍ ٕداّذ اّٰدري ٙدٞ  ىسداب امل      

اٍٯ ٤ّ اٍت ت٭َٙٛ ٍَن٠أ بٞاخ ات ّٝٚأ اٍٞظ٠ق٤ اٍت تسٖد  ٠ٍٛ ٍها ىا٘ ع٥َ براّذ اّٰدري  

 .أ٘ ١ٍٟٞ ٙهٜ املسأ٤ٍ اٙتْاًّا باٍػًا ّٗ  ٯِ رظدٙا ىْٞاظق٤ ملتدرب١ برٕاّذ اّٰري

ها اٍ ٕاّذ اٰخزا٧ اٍسابن٤ ّٗ ٙهٜ اٍدرا ٤ ا تعرؼٖا ػرب٤ برٕاّذ اّٰري ٝ لا ات ٙ لٝ

ّٗ ىاف٤ خٞإ ٚا ٝعا ٮشً ف٠ٛ بإٔٛ ٮ ٟٞخد عُْ دٝ٘ ؼدٟددات ٝبرٕداّذ اّٰدري ىدهًٍ     

    د٠تٓ ا ددتعراض ٙددهٜ اٍتسدددٟات ّٝدا مت اؽددا ٜ ّددٗ ّ ددادرات ّدٗ أخددُ ؼَٟٞددٚا  ا فددرػ    

 .اٍٞظِٞ  ا أٙدافٛ  لٟستق٠د ّٖٚا 

 

 التحديات التى تواجى بزنامج األمري-6

اٴرشداد   )ٗ  لا ات زننٚا برٕاّذ اّٰري ّٗ  ٯِ ّساراتٛ اٍثٯت٤ باٍرغٓ عا  ىر ّ

ّٝدا ؼنده ّدٗ تر د٠ا دعا٨ْدٛ ّدٗ        (اٍتأ٠ٙدُ اٍدٞظ٠ق١   -اٍتأ٠ُٙ املٚدين –ٝاٍتٞخ٠ٛ املٚين 

 ٯِ  هاد ٕعأ ّتياُّ ٟؽْٗ  ري اٍعُْ بطرو ّٖع٤ْ باٍرغٓ ّٗ ىُ  ًٍ  ٮ إٔدٛ  
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ٍٝنددد ا دتطاع برٕدداّذ اّٰددري ػدداٝ    .ريّددٗ ٝخددٞد ؼددٟات تٞاخددٛ برٕدداّذ اّٰد   قد١ ٮ ٟع

بعؽددٚا ٍٝيددٗ ٮ  اِ اٍدد عض اٲ ددر ما٨ْددًا ٝعاخدد٤  ا ّسددإد٣ ّددٗ خٚددات أ ددر٦ ّثددُ   

بددُ أ٘ اٍنددا٨ْني عَدد٥ برٕدداّذ اّٰددري عَدد٥ مٖاعدد٤ بددأ٘      .ظددٖدٝو ت٠ْٖدد٤ املددٞارد اٍ صددر٤ٟ  

اٍعددٖدٝو . ٍٝعددُ ّددٗ أٙددٓ اٴّيددا٘ ػاٝ ٙددا ّددٗ  ددٯِ دعددٓ  اٍتسدددٟات اٍددت تٞاخٚددٛ ب

 اٍتسدٟات ١ٙ ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ:

4: 

مَدد٤ اٮعتْددادات املا٠ٍدد٤ ٍددد٦ اٍ ٕدداّذ  ٝاملرععدد٤ ٍتأ٠ٙددُ اٍصدد اب ٝ اظدد٤ ؼددت ّسددار  

اٍتأ٠ُٙ املٚين ٝاٍه٢ ٟندٞٔ اٍ ٕداّذ ّدٗ  ٯٍدٛ با دتٚدال املٚدٗ املتازد٤ ل  دٞو اٍعْدُ          

اٮٍتسدداو بٚددا ىٞظددا٨ك ّياتددب   ٝل ٕقددا اٍٞمددت ٍددد٦ اٍصدد اب اٍسددعٞد٢ اٍرغ دد٤ ل    

فقدد١ اٍٞمددت اٍدده٢ هددد اٍ ٕدداّذ أ٘  .اٍسددقر ٝاٍسدد٠از٤ ٝاٮ ددتن اِ ٝامل ٠عددات ٝ ٯفددٛ 

بمّيإٛ تدٞفري فدرػ ٝظ٠ق٠د٤ ٕعدرًا ٲ٠ٍدات اٍعْدُ املرتابطد٤ ّدت ّياتدب اٍعْدُ  ٮ إٔدٛ            

ٞ ٟٞاخٛ م٤َ اٴّيإات املتاز٤ ٍتأ٠ُٙ أعداد أىد  ّدٗ اٍصد اب ٕأ ده ّدثٯً  بسد٠طًا ٝٙد       

٤ّٖٚ ّٖدٝب ّ ٠عات فاٍص اب املدرب ع٥َ ٙهٜ امل٤ٖٚ ٮ ٟٖتعر طًٟٞٯ ٍد٦ برٕداّذ اّٰدري   

 .ّٗ امل٭ سات تٞظ٠ك  عٞدٟني ع٠َٚا ٕعرًا ٍرغ ٤ ىثري

 

2: 

ٝٙها ؼد آ ر ل ٝامت اّٰر ٟٞاخٛ برٕاّذ اّٰري ٝاٍنا٨ْني ع٠َٛ    أؼدست ّسدأ٤ٍ مَد٤    

٠س٤٠ ل دعٓ ع٠َْات تٞطني اٍن٦ٞ اٍعاَّد٤ ل املٖطند٤.ف اٍرغٓ   اٰخٞر أزد املعٞمات اٍر٨

ّٗ ٩ّدات اٍصد اب ّدٗ اٍدهٟٗ عْدُ اٍ ٕداّذ عَد٥ تأ٠َٙدٚٓ ٝتدٞظ٠قٚٓ  ٮ أ٘ ٖٙداٌ تدهّر            

ٝاؼ  ّٗ ٙ٭ٮ٧ اٍص اب ّٗ مَد٤ اٰخدٞر اّٰدر اٍده٢ ٮ ٟسداعد عَد٥ ا دتْرار ٟدتٚٓ عَد٥          

 ددار بددأ٘ اٍصددرىات اٍعددػري٣   اٮعت ل اظدد٤    ٝؼددعٖا   .ٕقددا اٍٞظددا٨ك ملددد٣ طَٟٞدد٤   

ّٝددٗ  ددٯِ املْار ددات امل٠دا٠ٕدد٤ فٚددهٜ   .املتٞ ددط٤ ٙدد١ ّسددتٚدف٤ ّددٗ ع٠َْددات اٍسددعٞدٜ    

امل٭ سددات ٍدددٟٚا اٮ ددتعداد ٍتٞظ٠ددك اٍسددعٞدٟني ٍٝيددٗ ٠ٍسددت كددا اٍندددر٣ عَدد٥ ؼْددُ   

تددرٟب ٝعدددٔ مددرتٚا عَدد٥ دفدت أخدٞر ّعتدٍدد٤ ٝٙدهٜ ػددارب ّار دٚا برٕدداّذ       تيدا٠ٍك اٍ 

 د ّٗ امل٭ سات اٍعػري٣ ٝاملتٞ ط٤.اّٰري ّت اٍعدٟ
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3: 

ىددثري ّددٗ ّ٭ سددات اٍنطدداع اـدداػ تنعددد برٕدداّذ اّٰددري ّددٗ أخددُ ّصددارٟت ٍَتأ٠ٙددُ    

اٍٞظ٠ق١ ىأ٘ تأت١ امل٭ س٤ ٝتطَب عددًا ّع٠ًٖا ّٗ اٍص اب ٍتأ٠َٙٚٓ ع٥َ ٝظ٠ق٤ ّع٠ٖد٤  

 ٍهات امل٭ س٤ ٝط نًا ٮزت٠اخاتٚا

اٍدد٤ ٟنددٞٔ برٕدداّذ اّٰددري بمعددداد اٍ ٕدداّذ ٝتتسْددُ تيددا٠ٍك تٖق٠ددهٜ املٖصددأ      ل ٙددهٜ اؿ

اٍراغ دد٤ ل اٍتٞظ٠ددك ٠ٍعدد سٞا اٍصدد اب ّتدددربني ّٝددٞظقني أتٖددا٧ تدددرٟ ٚٓ ز٠ددج ٟددتٓ          

 تٞظ٠قٚٓ زاِ اٮٕتٚا٧ ّٗ ع٠َْات اٍتدرٟب

اٍتسد٢ ٖٙا ل أ٘ بعض امل٭ سات تر٦ أ٘ تيدا٠ٍك اٍتددرٟب ّرٙند٤ مل٠زا٠ٕاتٚدا فَدٞ مت      

دعددٓ ّثددُ ٙددهٜ اٍدد اّذ اٍتدرٟ ٠دد٤ اٍتٞظ٠ق٠دد٤ فْددٗ شددإٔٚا إٔتصدددت أظددساب اٍعْددُ عَدد٥     

تيرارٙا ٝل ٕقا اٍٞمت خٖ ا  ا خٖدب ّدت املسدا٤ْٙ ل خدز٧ ّدٗ رٝاتدب اٍصد اب ّدٗ         

شددإٔٛ أ٘ ٟؽدداعك اٴعددداد ٟٝسدداعد عَدد٥ ا ددتْرارٟتٚٓ ل ٝظددا٨قٚٓ ٝل ٕقددا اٍٞمددت        

 .ارٟت ٟصدت امل٭ سات ع٥َ اٍد ِٞ ل ّثُ ٙهٜ املص

ٝباٍرغٓ ّٗ ٝخٞد ؼدٟات ّتعدد٣  ٮ أ٘ ٙهٟٗ اٍتسددٟٗ  دثٯ٘ اٰىد  ٍ ٕداّذ اّٰدري      

ٟٝعتند اٍنا٨ْٞ٘ ع٥َ اٍ ٕاّذ بأ٘ ٙهٟٗ اٍتسدٟني باٴّيدا٘ اٍتػَدب ع٠َْٚدا ّدٗ  دٯِ      

دعٓ ظٖدٝو ت٤٠ْٖ املٞارد اٍ صر٤ٟ ىأزد اؿَِٞ املطرٝز٤ أٝ  هاد ظ٠ػ٤ شراى٤ بني 

اّذ بن٠ٍاتٛ ٝ خرا٧اتٛ ٝإٔعْتٛ احملي٤ْ بمّيإدٛ تأ٠ٙدُ أعدداد ىد ري٣     اؾإ ني فاٍ ٕ

خددًا ّددٗ اٍصدد اب اٍ ددازثني عددٗ عْددُ ٝفده ازت٠اخددات املٚددٗ املتازدد٤ ل  ددٞو اٍعْددُ ّٝددٗ   

 ٯِ اٲ٠ٍات احملي٤ْ ّت ّياتب اٍعْدُ بمّيدا٘ اٍ ٕداّذ  هداد فدرػ ٝظ٠ق٠د٤ كدٓ        

 .أتٖا٧ تدرٟ ٚٓ

 

4: 

ٍٝعُ ّٗ أٙدٓ عٞا٨ده اٍسدعٞدٜ ٙد١ ع٠َْد٤ عددٔ ا دتْرار٤ٟ اٍصد اب اٍسدعٞد٢ عَد٥           

ّٝٗ أٙٓ أ  اب  ًٍ ٙدٞ مَد٤ اٰخدر ٍدها     .ٝظ٠ق٤ ّع٤ٖ٠ بعد اٮ تثْار اٍتدرٟيب ف٠ٛ 

فم٘ اٍنا٨ْني ع٥َ اٍ ٕاّذ ٟعتندٝ٘ بإٔٛ ّت٥ ّا مت أزيأ ٙهٜ املسأ٤ٍ ّٗ  دٯِ  

راتددب ٍدددعٓ ّ٭ سددات اٍنطدداع اـدداػ ّسددا٤ْٙ ّددٗ    املسددا٤ْٙ بدددفت خددز٧ ّددٗ اٍ 
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فم٘ تدُ  ٍدً  ٠سداعد     .اٍعٖدٝو ىْا خا٧ ل اٍقنر٣ اٍثاٍث٤ ّٗ تٖع٠ٓ اٍعٖدٝو 

زنددًا عَدد٥ ا ددتْرار٤ٟ اٍصدد اب اٍسددعٞد٢ عَدد٥ ٝظددا٨قٚٓ ّٝسدداعد٣ امل٭ سددات ل       

 . بنا٨ٚٓ ع٥َ اٍصاب اٍسعٞد٢ ل اٍٞظ٠ق٤ اٍت تدرب ع٠َٚا 

 

 بزنامج األمري املبادرات التى اختذها-7

ملٞاخ٤ٚ ٙهٜ اٍتسدٟات اٍت تطرفٖا كا ل اؾدز٧ اٍسدابه ىدا٘ ٮبدد ٍ ٕداّذ اّٰدري أ٘ ٟأ ده        

 ّأ بعض امل ادرات ٝاٍت ّٗ شدإٔٚا أ٘ تعْدُ عَد٥   ابد٤ بعؽدا ّدٗ ٙدهٜ اٍتسددٟات اٍدت مدد           

 ّٗ أخُ ف١ٚ أّا امل ادرات اٍت اؽهٙا برٕاّذ اّٰري.تسْ  برٕاّذ اّٰري ملؽاعق٤ الا اتٛ 

 ع٥َ اٍٖسٞ اٍتا١ٍ:

تقع٠ُ مٖٞات اٮتعاِ ّت ظٖدٝو ت٤٠ْٖ املٞارد اٍ صر٤ٟ ّٗ أخُ دعٓ اٍد اّذ اٍتدرٟ ٠د٤    : أًٝٮ

ٝل ٙدها اٍسد٠او مت رفدت ّصدرٝع تعداٝ٘ بدني برٕداّذ         .ٝاٍتٞظ٠ق٤٠ اٍت ٟنٞٔ بٚا برٕاّذ اّٰري 

املَي١ اّٰدري ٕداٟك بدٗ ع دد اٍعزٟدز      اّٰري ٝظٖدٝو ت٤٠ْٖ املٞارد اٍ صر٤ٟ  ا ظازب اٍسْٞ 

ٝ ٟر اٍدا ٤٠َ املٞؼٞع  ا فَا اٴدار٣ ٝاٍه٢ أٝظد٥ بددعٓ ظدٖدٝو ت٠ْٖد٤ املدٞارد اٍ صدر٤ٟ       

 .ٍ ٕاّذ اّٰري ٝفه آ٠ٍات عَْٛ 

رظد آ٠ٍات عُْ ؿج أظساب اٍعُْ املستق٠دٟٗ ّدٗ كرخدات برٕداّذ اّٰدري ؼْدُ       : تا٠ًٕا

 .تيا٠ٍك اٍتأ٠ُٙ 

٠دد٤ املددٞارد املا٠ٍدد٤ ٍَعددٖدٝو ّددٗ  ددٯِ اٍتٞخددٛ مددٞ املصددارٟت اٮ ددتثْار٤ٟ ٝ َددً     تْٖ : تاٍثددًا

 .اٰٝمال 

 .ٟدرس برٕاّذ اّٰري زا٠ٍا فرض ر ٞٔ رّز٤ٟ ع٥َ املستق٠دٟٗ ّٗ طٯب اٍعُْ  : رابعًا

:اٮ تقاد٣ ٰمع٥ زدد ّدٗ آ٠ٍدات اٍتعداٝ٘ املصدرتٌ ّدت ّياتدب اٍعْدُ باملٖطند٤ ف٠ْدا            اّسًا

 .اٍتدرٟب اٍع٠ق٤٠ ٝاٮ تقاد٣ ّٗ ّٞاردٙا املا٤٠ٍٟتعَه ب اّذ 

ٙهٜ امل ادرات اؽهٙا برٕاّذ اّٰري ّٗ أخُ ت٤٠ْٖ ّٞاردٜ اٍ صر٤ٟ ٝاٍت ّٗ شدإٔٚا  

أ٘ تؽاعك  لا اتٛ اٍتدرٟ ٤٠ ٝاٍتٞظ٠ق٠د٤ أّدا ف٠ْدا ٟتعَده بعددٔ ا دتْرار٤ٟ اٍصداب اٍسدعٞد٢         

 :برٕاّذ اّٰري امل ادرات اٍتا٤٠ٍ  فند اؽه .ع٥َ اٍٞظ٠ق٤ املسٖد٣  ٠ٍٛ مٝم٤َ اٰخٞر 

عْد برٕاّذ  اّٰري ّٗ  ٯِ اـطمل اٍت ٟروٚا ّت اؾٚات  ات اٍعٯم٤  دٞا٧ مبدٖ     :أًٝٮ
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أٝ تندددٟر اٮزت٠ددار ٍَتأشددريات  ا ؼدٟددد اٰخددٞر مبددا ٟتٖا ددب ّددت ّدد٭ٙٯت طاٍددب اٍعْددُ م     

نطددداع اٍعدددس١ اَٰٙددد١ أٝ  ىاٍعددداَّني ل ّٖٚددد٤ اٍتددددرٟا باملددددارس ا٠َٰٙددد٤ أٝ اٍعددداَّني باٍ 

 .اٍٞظا٨ك املتاز٤ ل ٠ّٖا٧ املًَ ع د اٍعزٟز باٍدّأ

عُْ برٕاّذ اّٰري ع٥َ ٝؼت زد أد٥ٕ ٍٱخٞر ّعٖق٤ زسب امل٭ٙٯت املتٞفر٣ ٍطٯب  :تا٠ًٕا

اٍعْددُ ٝعٖددد تندددٟٓ ٝظددا٨ك ّددٗ م ددُ ظددازب اٍعْددُ بأمددُ ّددٗ  ٍددً ٟنددٞٔ اٍعدداَّني باٍ ٕدداّذ   

 ٟتٓ اٍٞظِٞ  ا أخر ٟرؼ١ اٍطرفني. باٍت ازج ٝاٍتصاٝر  ا أ٘

ّدٗ  دٯِ اٍ ٕداّذ اؿا دٞب١ املتدٞفر ٍدد٦ برٕداّذ اّٰدري م ٟندٞٔ اٍعداَّني باٍ ٕداّذ             : تاٍثداً 

بمد اِ ىُ شاب ٟرتٌ اٍعُْ دٝ٘ ّ ر ّن ِٞ    ٮ ٟعط١ فرظ٤ أ ر٦ ّٗ م دُ اٍ ٕداّذ  ٮ   

 .ت٥ دعتٛ  ا ترٌ اٍعُْ بعد اٮتعاِ بعازب اٍعُْ ٝاٍ سج عٗ اٰ  اب ٝامل رات اٍ
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 خامتة -8

ل اؾددز٧ اِٰٝ ّددٗ ٙددهٜ اٍدرا دد٤ ىإددت املندّدد٤ ّٝددٗ تددٓ مت اٍيصددك عددٗ ط ٠عدد٤ ٝزدددٓ      

املصي٤َ ل اؾز٧ اٍثا١ٕ اٍدت أدت ٴٕصدا٧ برٕداّذ اّٰدري ٝٙد١ ّصدي٤َ  ٟداد٣ طداٍيب اٍعْدُ          

تاز٤ ل  ٞو اٍعُْ بعد  ًٍ مت بصيُ عأ ٝعدٔ مدرتٚٓ ع٥َ اٍن٠أ بازت٠اخات اٍٞظا٨ك امل

عددرض ػربدد٤ برٕدداّذ اّٰددري ٝاٍددت تعددد ّدر دد٤  ددعٞد٤ٟ فيرٟدد٤ ظددرف٤ ما٨ْدد٤ عَدد٥ أزدددح    

اٰ ا٠ٍب اٍع٤٠َْ    ٮ ٟسَٓ ٙها اٍ ٕاّذ باٍتٞظ٠ك اٍتن٠َد٢ بُ اٍتٞظ٠ك ّٗ  ٯِ اٍتددرٟب  

 .باملقٚٞٔ اٍه٢ ٟت ٖاٜ 

ٯٍٛ اٍ ٕاّذ بياف٤ آ٠ٍاتٛ ٝ خرا٧اتٛ عا ٝاٍتدرب٤ ىإت ع ار٣ عٗ اٍٖعأ اٍه٢ ٟعُْ ّٗ  

خعُ ّٖٛ ٕعاًّا ّت٠ْزًا ما٨ًْا ع٥َ ازت٠اخدات  دٞو اٍعْدُ اٍسدعٞد٢ َٟٝديب زاخاتدٛ ٝل ٕقدا        

ٝل ٕقدا  .اٍٞمت ٟتْاش٥ ّت اٮػاٙات اٍعامل٤٠ اؿدٟث٤ ف٠ْا ٟتعَه بربمل اٍتدرٟب باٍتٞظ٠ك 

 ددٞا٧ ّدٗ  ددٯِ  لا اتدٛ اٍتٖع٠ْ٠دد٤   اؾدز٧ مت ا ددتعراض اٍٖددا  اٍدده٢ زنندٛ برٕدداّذ اّٰدري     

ٝاٍت ل  ّٗ  ٯكا اٍ ٕاّذ ل رظد آ٠ٍات عُْ ّصرتى٤ ّت ىاف٤ اؾٚدات  ات اٍعٯمد٤   

ٍع٠َْات اٍتدرٟب ٝاٍتٞظ٠ك باملٖطن٤م أٝ ّٗ  ٯِ اٴلا ات اٍتدرٟ ٤٠ اٍت أت تت لازًا ٟدتٓ  

 .عٗ فعا٤٠ٍ اٍ ٕاّذ ّٖٝاشطٛ

ت تٞاخدددٛ برٕدداّذ اّٰددري ٝأٝؼدددسٖا ى٠ق٠دد٤ ػدداٝ  ٙدددهٜ     ّٝددٗ تددٓ عرخٖدددا  ا اٍتسدددٟات اٍدد    

ٍٝعٖدا ٕ٭ىدد ّدر٣ أ در٦ عَد٥ أ٘       .اٍتسدٟات ّٗ  ٯِ امل ادرات اٍت إتٚدٚدا برٕداّذ اّٰدري    

ّٗ أٙٓ اٍتسدٟات اٍت تٞاخٛ برٕاّذ اّٰدري ٙدٞ مَد٤ اٮعتْدادات املا٠ٍد٤ ٍع٠َْدات اٍتددرٟب ّدت         

اٰرمدأ املسدتق٠د٣ ّدٗ اٍ ٕداّذ ل زداِ ٍدٞ        ٝمدد ب٠ٖدا ى٠ق٠د٤ ّؽداعق٤     .ىثر٣ طاٍيب اٍعْدُ  

 .ىتب اٍٖدا  باٮ تقاد٣ ّٗ اـدّات اٍت٤٠َْٟٞ اٍت ٟندّٚا ظٖدٝو ت٤٠ْٖ املٞارد اٍ صر٤ٟ 

ٝاؾددز٧ اٰ ددري ىددا٘ ع ددار٣ عددٗ امل ددادرات اٍددت اؽددهٙا برٕدداّذ اّٰددري ّددٗ أخددُ ػدداٝ  ٙددهٜ  

اؾدز٧ أٙدٓ امل دادرات اٍدت باٍقعدُ       اٍتسدٟات ٝاٍعُْ ع٥َ ّؽعق٤  لا اتٛ ٝمد ت ني ّدٗ ٙدها  

بدددأ بٚددا برٕدداّذ اّٰددري ٝأت تددت لازددًا ل زددني تعددُ بعددض امل ددادرات ر٠ٖٙدد٤ اٮتعدداِ بدد عض     

 .اؾٚات  ات اٍعٯم٤ ّثُ امل ادر٣ اـاظ٤ بعٖدٝو ت٤٠ْٖ املٞارد اٍ صر٤ٟ 

ٗ ّٖٚد٤٠ ٙدهٜ  ٝ تاًّا فم٘ ملعد ٙهٜ اٍدرا ٤ ى٤َْ ىا٘ ٮبد ّٖٚا    أِٝ ّا ٟت ادر  ا اٍهٙ

ٕعددٓ فٚدد١ ىددهًٍ    تنددٞٔ ٙددهٜ اٍدرا دد٤ عَدد٥   .اٍٞرمدد٤ ٟٝٯزددغ بإٖٔددا أطَنٖددا ع٠َٚددا درا دد٤  
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عار ات ّٝصاٙدات ٠ّدا٠ٕد٤ ٕابعد٤ ّدٗ اٍتددارب اٍدت  اؼدٚا برٕداّذ اّٰدري ّدت ّ٭ سدات           

ٝباٍٖا د ٤ فدم٘     ٞو اٍعُْ ل املٖطن٤ اٍصرم٤٠ ٝاٍت  رؽت عٗ لا  ػرب٤ برٕاّذ اّٰري.

املْار ددات ٝاملصدداٙدات ٕابعد٤ ّددٗ ا ددت إات مت اٍتعاّدُ ّددٗ  ٯكددا ّدت ّ٭ سددات  ددٞو    ٙدهٜ  

  ا ١ٙ درا ٤ ماّدت عَد٥    .اٍعُْ ٝأٟؽًا املنابٯت اٍصرع٤٠  ٞا٧ اٍقرد٤ٟ ّٖٚا أٝ اؾْاع٤٠ 

ىْدا أ٘ ملعدد ٙدهٜ اٍدرا د٤     ...أ ا٠ٍب ّٖٝاٙذ عث٠د٤ ا دتسه أ٘ ٟطَده ع٠َٚدا ّسد٥ْ درا د٤       

ا ٝتٞؼدد٠  ّٯبسدداتٚا ٝ ددتيٞ٘ ٙددهٜ اٍيَْدد٤ مبثابدد٤ اٴخابدد٤ عَدد٥   ىَْدد٤ ٮبددد ّددٗ ىتابتٚدد 

فدأِٝ  د٭اِ    اٍيثري ّٗ اٍتسا٬ٮت اٍت ػِٞ ل اـٞاطر ٝ اظ٤ ٍدد٦ اٰىداد ٠ني ّدٖٚٓ.   

مد ٟت ادر  ا اٍهٙٗ ٙٞ ملا ا ٮ تتٓ اٮ تقاد٣ ّٗ اٍتدارب اٍنا٤ْ٨ ل اٍدِٝ اٍت   نتٖا بٚدها  

 اااِ ٕٝعُْ ع٥َ تط ٠نٚا

٤  ٍددً ىْددا أٝؼددسٖا ل ّيددا٘ آ ددر ّددٗ ٙددهٜ اٍدرا دد٤ بددأ٘ ٍسددٞو اٍعْددُ اٍسددعٞد٢      ٝ خابدد

 عٞظ٠اتٛ ٝم٤ْ٠ ٝ ٠ا داتٛ ٍدها ىدا٘ ّدٗ اٍعدعب خددًا أ٘ ٕدأت١ بْٖدٞ ر ّدٗ  زدد٦ اٍددِٝ            

ٍٝيددٗ باٴّيدا٘ اٮ ددتعا٤ٕ باملدددارس ٝاٍتٞخٚددات اٍعامل٠دد٤ ف٠ْددا ٟتعَدده   ٕٝعْدُ عَدد٥ تط ٠نددٛ. 

عٖدد  عدداد ّصدرٝع ٟندٞٔ عَد٥  عدا٨غ ٝمد٠ٓ ااتْدت          باٍتدرٟب ٝاٍتٞظ٠ك ٝاٮ دتقاد٣ ّٖٚدا  

 .اٍسعٞد٢ 

ٝٙها ّدا مت ّدٗ  دٯِ برٕداّذ اّٰدري     دت اٮ دتقاد٣ ّدٗ املددارس ٝاٍتٞخٚدات اٍعامل٠د٤ ٝمت            

 تٞظ٠قٚا باٍصيُ اٍه٢ ٟتٖا ب ّت ازت٠اخات  ٞو اٍعُْ اٍسعٞد٢.

ؽددت املسددأ٤ٍ  ا ّزٟددد ّددٗ  أّددا اٍسدد٭اِ اٍثددا١ٕ ٝاٍدده٢ مددد ٟت ددادر  ا اٰ ٙددا٘ ٙددٞ ملددا ا ٮ ن   

اٍدرا ات زت٥ ٕ٭ ا ٕعاًّا تدرٟ ٠ًا ٝتٞظ٠ق٠ًا َٟيب زاختٖا ٟٝتْاشد٥ ّدت اٮػاٙدات اٍعامل٠د٤     

 .اؿدٟث٤ 

ل زن٠ن٤ اّٰر ٕر٦ بأ٘ ٙهٜ املسدا٤ٍ أشد عت درا د٤ ٝتدٖعريًا فيدريا ّدٗ اٍَندا٧ات ٝاٍٖددٝات         

ٍتدٖعري املصدي٤َ ٍددٟٖا ما٨ْد٤ ّٝدٗ      ٝامل٭ رات مد مت عندٙا ٕٝعتند بإٖٔدا إتنَٖدا ّدٗ ّرزَد٤ ا    

اٍععب اٮٕتعار طًٟٞٯ ٴخرا٧ املزٟد ّٗ اٍدرا ات    ّا مٗ عاخ٤ غا٤٠ٍ ل اٍٞمت اٍراٙٗ 

 .زَِٞ تٖق٠ه٤ٟ فٞر٤ٟ 

أّدا   .ٝباٴّيا٘  خرا٧ املزٟد ّٗ اٍدرا ات ّٗ أخُ ؼن٠ه أٙددال  ات بعدد ّتٞ دمل ٝبع٠دد    

ٍٖٝعْدُ عٖدد   .عٯر املصدي٤َ   لِ فٞر٤ٟ تساٙٓ ل اٍٞمت اٍراٙٗ فٖسٗ عاخ٤ ّا ٤  ا زَٞ
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ع٠َْدددات اٍترطددد٠مل اٍقٞرٟددد٤ أ٘ مددداِٝ مددددر اٴّيدددا٘ اٍ عدددد عدددٗ املثا٠ٍددد٤ ٝرظدددد أٙددددال     

باٴّيددا٘ ؼن٠نٚددا ٝفدده اٴّيإددات املتازدد٤ ٝٙددها ّددا ٟطَدده ع٠َددٛ ل اٍعددرل اٍترط٠طدد١        

اٰٙددال  ٕٝدرتٌ ّسدا٤ٍ اٍترطد٠مل ب     Capabilities planning "اٍترط٠مل باٴّيإات "

Objectives Panning           ٝٙدٞ عداد٣ ٟرؼدد اٰٙددال اٰمدرب ّٖٚدا  ا املثا٠ٍد٤ فَٖرتىٚدا

 .ٍَْد٦ املتٞ مل ٝاٍ ع٠د 

ٝأ ريًا فََياتب ى٤َْ رأ٦  ردٙا ٠ْٰٙتٚا ٝم٣ٞ إتصارٙا ف ٕاّذ اّٰري أ ده بعددًا ق٠َدًا    

 ٠َد٤ بتعْد٠ٓ فيدر٣    أّدا عَد٥ املسدت٦ٞ احملَد١ فندد ظددرت ّٞافند٤ ودٞ ٝ ٟدر اٍدا          ٝ ارخ٠ًا.

برٕاّذ اّٰري ع٥َ ىاف٤ ّٖاطه املَْيد٤ أتدر  طدٯع ودٜٞ اٍيدرٟٓ عَد٥  لدا ات اٍ ٕداّذ         

ٝباٍقعُ مت  ًٍ ٍٝند ا تن ُ اٍ ٕاّذ بعض اٍطَ ات ّٗ املٖاطه اٍت ت٢ٖٞ اٮ تقاد٣ ّٗ ٙهٜ 

 دٞا٧   اٍقير٣ أّا ع٥َ املست٦ٞ اـارخ١ فَند مددّت ٙدهٜ اٍتدربد٤ ل عدد٣ ٍندا٧ات ٕٝددٝات      

 .ع٥َ ّست٦ٞ دِٝ اـ٠َذ اٍعرب٤٠ أٝ ع٥َ املست٦ٞ اـارخ١ 
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  عنوان الورقة :عنوان الورقة :
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  مقدمها :مقدمها :

  ضيف اهلل بن سليه البلويضيف اهلل بن سليه البلوي  //األستاذ األستاذ 
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 مقدمة:

أّلت ادتنعٔات ارتريٓ٘ عيآ٘ خاص٘ لتدزٓب ّتأٍٔل ّتػػٔل اذتاالت اليت تسعاٍا فنير بدٛ  

ىػاطَا ٍّٕ تتْضع بػكل ملحْظ يف بسامج متعددٗ للسجال ّاليطاٛ ٍّٕ برلك مل تكتفٕ 

   ٔ ل٘ لتػددعٔع اذتدداالت بتقدددٓه ااطدداعدات العٔئدد٘ ّاليقدٓدد٘ بددل اضددتددمت ٍددرِ ا عاىددات ّضدد

ّقددد تددْفست لدددٚ ادتنعٔددات  .القابلدد٘ للتأٍٔددل علددٙ االلتحددام بالتىددامج التدزٓئدد٘ ّالتأٍٔلٔدد٘   

ارتريٓ٘ ارتتات الالشم٘ اليت ضداعدتَا علدٙ تيدْٓس بسازتَدا لتْاحدب ااتٔاجدات زتتنعدات        

       ٔ ه جدال  ّضْم العنل ّعلٙ ضئل ااجال ال اذتصس فدنٌ مدً الدتامج الديت قددمتَا ادتنعٔدات فد

 :ا ٓلٕ فٔنٍد  1421/1423التدزٓب ّالتأٍٔل خالل العاو 

 

 -:يف جمال التعليه والتدريب والتأهيل  :أواًل .

حتسص ادتنعٔات ارتريٓ٘ علٙ تأٍٔل أفساد األضدس ااطدتفٔدٗ للعندل مدً خدالل تددزٓيَه علدٙ        

لنطداعدات  مًَ شتتلف٘ تؤٍلَه للعنل ّاالعتنداد علدٙ أىفطدَه ّحتْٓلدَه مدً اداالت متلقٔد٘ ل       

إىل ااالت ميتع٘ تعتندد علدٙ ىفطدَا ّقدد خيدت ادتنعٔدات ارتريٓد٘ خيدْات ّاضدع٘ يف ٍدرا           

 - :اجملال مً خالل 

 مساحص تعلٔه التفصٔل ّارتٔاط٘: .1

مْاطيد٘ ّقدد م مديحًَ غدَادات معتنددٗ مدً        (2165)مسحدصا  ّاضدتفاد ميَدا     (31)ّبلػدت  

 الْشازٗ.

 مساحص تعلٔه اذتاضب اآللٕ: .2

نعٔددات ارتريٓدد٘ العدٓددد مددً الدددّزات التأٍٔلٔدد٘ يف زتدداالت اذتاضددب اآللددٕ       ّقددد ىفددرت ادت 

مْاطً ّمْاطي٘ ٓدته مديحَه غدَادات    (4360)مسحصا  ّاضتفاد ميَا  (54)اادتلف٘ مً خالل 

 .معتندٗ مً الْشازٗ تؤٍلَه لاللتحام بالعنل يف القياع العاو ّالقياع ارتاص 

 مػاغل للدٔاط٘ اليطأٜ٘: .3

بنىػاٛ مجل ٍرِ ااػاغل  تااد٘ الفسصد٘ للنْاطيدات للعندل مدً خالددا ّقدد        ّتقْو ادتنعٔات 

 .مػػال  ّٓطتفٔد ميَا عدد غري ستدد مً ااْاطيات (16)بلػت 
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 بسامج تدزٓئ٘ لرّٖ االاتٔاجات ارتاص٘: .4

قامت ادتنعٔات ارتريٓ٘ بالعدٓد مً التامج التدزٓئ٘ ارتاص٘ للنعْقني ّااعْقات مً خدالل  

علٙ ارتٔاط٘ ّالتيسٓص إضاف٘ إىل تعلٔنًَ القساٛٗ ّالكتاب٘ اً فاتًَ فسص٘ التعلٔه تدزٓيَه 

ّفق بسىامج ستْ األمني ّتعلٔنَه اللػد٘ ا صتلٔصٓد٘ ّحدرلك تددزٓب فٝد٘ الصده ّالديكه علدٙ         

ّتقددْو بعددم ادتنعٔددات بتطددْٓق إىتددان ااعددْقني مددً خددالل      .األغددػال الٔدّٓدد٘ ّلػدد٘ ا غددازٗ   

ض داخلٔددا  ّخازجٔددا  مددً خددالل الطددفازات الطددعْدٓ٘ يف ارتددازن حنددا م  ااػددازح٘ يف ااعدداز

مساحدص ّاضدتفاد ميَدا     (8)إعدداد معدازض مطدتقل٘  ىتداجَه ّقدد بلػدت عددد ٍدرِ ااساحدص          

 .مْاطً ّمْاطي٘  (3350)

 اادازع ّدزّع التقْٓ٘ لليلي٘: .5

ات ّقدد بلػدت   قامت ادتنعٔات ارتريٓ٘ ظَْد يف زتدال إىػداٛ مددازع تػدسي علَٔدا ادتنعٔد      

طاليدا  ّطاليد٘ ّٓطدتفٔد مدً ٍدرِ ااددازع أبيداٛ األضدس          (4383)مدازع ّاضدتفاد ميَدا    (10)

ااطتفٔدٗ مً ادتنعٔ٘ بسضْو شتفط٘ زمصٓ٘ حنا اسصت ادتنعٔات علدٙ ضدناٌ التحصدٔل    

 (20)ادتٔد ألفساد األضس مً خالل إىػاٛ مساحص لتقْٓ٘ اليلي٘ ّمتابعتَه دزاضٔا  ّقد بلػت 

 .طالب ّطالي٘  (8768)ّاضتفاد ميَا مسحص 

 

 :يف جمال رعاية الطفولة :ثانيًا 

 . (15947)ّاضتفاد ميَا  (115)زٓاض األطفال بلؼ عددٍا  -

 . (1015)ّاضتفاد ميَا  (14)دّز اذتطاى٘ بلؼ عددٍا  -

 (981)ّاضتفاد ميَا  (20)مساحص السعآ٘ اليَازٓ٘ بلؼ عددٍا  -

 .. (2100)فاد ميَا ّاضت (8)أىدٓ٘ الػياب بلؼ عددٍا  -

 

 -:يف جمال رعاية الطفولة:ثالجًا

فعلٙ ضدئل ااجدال ٍيداا بدازب ىاجحد٘ يف تػدػٔل أفدساد األضدس اوتاجد٘ ّحتْٓلدَه إىل           

 :أفساد ميتعني ّمجال ذلك
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 :-مػسّع الطٔاف٘ (8

مدددً خدددالل ٍدددرا ااػدددسّع تقدددْو ادتنعٔدددات بتددددزٓب ىطددداٛ األضدددس الطدددعْدٓات الددديت تسعاٍدددا  

ادتنعٔات علٙ أعنال الطٔاف٘ يف ااياضيات ّاألفساح اادتلف٘ لدٚ العاٜالت ّمدً خدالل ٍدرا    

 .ااػسّع تطنٙ ادتنعٔات للقطاٛ علٙ ا تكالٔ٘ ّحتقٔق الرات ّاالعتناد علٙ اليفظ 

 :-مػاغل ااعْقات (2

نت ادتنعٔات بااعْقات عً طسٓق تعلٔنًَ ّتدزٓيًَ لكٕ ٓصيحً عطْات فداعالت يف  اٍت

 .زتتنعًَ ّٓتػلنب علٙ الطلئ٘ ّاالتكالٔد٘ علدٙ اآلخدسًٓ يف تصدسٓو غدؤّىًَ ّمجدال ذلدك        

 . ( 68)اضتفاد ميَا (2)افتتاح مػاغل ارتٔاط٘ دؤالٛ ّقد بلػت عدد ااػاغل

 ت ّالعاملني بَاتأٍٔل ّتدزٓب القاٜنني علٙ ادتنعٔا

حتددسص الددْشازٗ علددٙ تددْفس التأٍٔددل ّالتدددزٓب ّاحتطدداب ارتددتٗ للقدداٜنني علددٙ ادتنعٔددات       

 -ّالعاملني ّذلك مً خالل:

 -القاٜنني علٙ ادتنعٔات مً أعطاٛ زتالظ ا دازٗ: أّال :

إغساا أعطاٛ ادتنعٔات باليددّات ّاادؤاسات ّاللقداٛات الديت تعقدد داخدل ّخدازن         (8

 .اانلك٘ 

ام العدداملني بادتنعٔددات ّإغددساحَه بالدددّزات التدزٓئدد٘ ّمددا ٓعقددد مددً ىدددّات  إذتدد (2

 ّمؤاسات.

 

تدزٓب العاملني بادتنعٔات علٙ زأع العنل مً خالل الصٓازات اأداىٔ٘ اليت ٓقْو بَا  :ثاىٔا 

 ميطْبٕ الْشازٗ للعنعٔ٘ إذ ٓته تدزٓب الفٝات التالٔ٘:

 تدزٓب اواضيني علٙ األمْز اواضئ٘. .8

 تدزٓب اليااجني االجتناعٔني ّتقدٓه ااػْزٗ الفئ٘. .2

 تدزٓب ا دازٓني علٙ مطك الطعالت ا دازٓ٘ ّااداطيات. .3

 

تصّٓد ادتنعٔات باليػسات ّالتعلٔنات اليت حيتاجَا القاٜنني علٙ ادتنعٔات لتطدٔري   ثالجا :

 أعنادا.
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 .ّتػعٔعَا علٙ التْضع فَٔا تصٓد ادتنعٔات ارتريٓ٘ بارتتات ّالتعازب الياجح٘  :زابعا  

 ما اخترتُ الْشازٗ مً إجساٛات لتػعٔع بسامج التأٍٔل

 ّالتدزٓب يف ادتنعٔات ارتريٓ٘

 .تطَٔل إجساٛات إىػاٛ مساحص التدزٓب ّالتأٍٔل  .8

 .تقدٓه ا عاىات العٔئ٘ ّاليقدٓ٘ للعنعٔات  .2

 تقدٓه ااػْزٗ الفئ٘ الالشم٘. .3

 اعتناد ااياٍج التدزٓئ٘ .4

 .علٙ االختيازات  ا غساي .5

 اعتناد الػَادات. .6

 .تػعٔع ادتنعٔات علٙ إذتام اذتاالت اوتاج٘ ّّضع إعاىات خاص٘ لرلك .7

 

 :النظرة املستقبلية للوزارة -

حتسص الْشازٗ علٙ أٌ تكٌْ الدّزات التدزٓئ٘ يف ادتنعٔدات مْاحيد٘ الاتٔاجدات اجملتندع     

 :ّتعنل علٙ حتقٔق ذلك مً خالل ما ٓلٕ 

ندْ الساضدٕ للنساحدص القاٜند٘ بصٓدادٗ أعدداد ااقيدْلني ّااقيدْالت فَٔدا ّعلدٙ ّجددُ           تػدعٔع الي 

 .ارتصْص شٓادٗ أعداد ااقاعد ارتاص٘ باذتاالت اوتاج٘ 

تػددعٔع ادتنعٔددات علددٙ فددتج مساحددص جدٓدددٗ ّخاصدد٘ يف اايدداطق الدديت ال ْٓجددد بَددا مساحددص  

 للتدزٓب

 .تاجَا ضْم العنل تػعٔع ادتنعٔات علٙ طسم زتاالت جدٓدٗ للتدزٓب حي

 


