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مطبقة على المسؤولين والخبراء في الجهات ذات  في المملكة العربية السعودية التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث
 العالقة باألزمات والكوارث

 
 إعداد

 الجوهرة بنت عبدالعزيز الزاملد. 

 كلية الخدمة االجتماعيةبأستاذ التخطيط االجتماعي المساعد 

 الرياض المملكة العربية السعودية  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 :ًَدف ايبشح

 َٚٔ بٝٓٗا املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ٚايهٛاسخ َؼه١ً تٛاد٘ ايعذٜذ َٔ ايذٍٚتعذ ا٭صَات 

َٔ خ٬ٍ ايتعشف ع٢ً ٚاقع َٛاد١ٗ ٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ مل ايتدطٝطٚتٗذف ايذساط١ إىل 

إلْؼا٤ د١ٗ تع٢ٓ ٚتكذِٜ تـٛس َكرتح ، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ يف ٚا٭صَاتايهٛاسخ 

ٚايهٛاسخ، ٚاعتُذت ايذساط١ َٓٗر املظح ا٫دتُاعٞ ٚمت تطبٝل ايذساط١ مبٛاد١ٗ ا٭صَات 

ع٢ً املظ٪ٚيني ٚارتربا٤  يف ادتٗات اييت تع٢ٓ مبٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ يف َذٜٓيت 

َٔ املظ٪ٚيني كعـ ايتدطٝط يف ٖزٙ  اطتذابات املبشٛثني ْتا٥ر ٚأظٗشتايشٜاض ٚدذ٠  ،

املتعًك١  ايٓتٝذ١نزيو ناْت 3.363ٚٚصٕ ْظيب  6363بًؼ َتٛطط احملٛس سٝح  امل٪طظات

ٚتعذ ٖزٙ ايٓتٝذ١  63.1% َٚتٛطط عاّ 7.ايٓظيب يًُٛاؾك١ صٕ ٛبايتٓظٝل بني امل٪طظات بًؼ اي

 أَِٖٔ ٚايهٛاسخ اييت تتطًب طشع١ يف ايتٓظٝل نزيو  با٭صَاتكعٝؿ١ يتعًل املٛكٛع 

 ٚدٛد كعـ يف ع١ًُٝ ايتذسٜب يًعاًَني يف امل٪طظات سٝح بًؼ ايٛصٕ ايٓظيب  ايٓتا٥ر

اطتذابات  نُا تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ ْتا٥ر ، 63.6ّ% بُٝٓا دا٤ املتٛطط ايعا31336يًُٛاؾك١

ا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚاييت مبٛاد١ٗ َذ٣ اذتاد١ إلْؼا٤ د١ٗ َٛسذ٠ تع٢ٓ سٍٛ  املظ٪ٚيني

ٚٚصٕ ْظيب  .633، سٝح دا٤ املتٛطط ايعاّ هلزا احملٛس   بايكبٍٛاطتذابات املبشٛثنيأظٗشت 

ٚدٛد دٗاص َظتكٌ ٜؼٌُ مجٝع ا٭دٗض٠ سٍٛ  اطتذابات ارتربا٤ ٚأٜذٖا، %3316.عاّ بًؼ 

 اطتذابات املبشٛثني% َٔ 63املظ٦ٛي١ عٔ إداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخ باملًُه١ ْظب١ تأٜٝذ بًػت 

ٚسـٌ ستٛس سأٟ ارتربا٤ سٍٛ املكَٛات ايُٓٛرد١ٝ ناْت اطتذابتِٗ )ْعِ(3 َٔ ارتربا٤

% ٚبًؼ َتٛطط  61334إلْؼا٤ دٗاص َظتكٌ ملٛاد١ٗ ا٭ص١َ ٚايهٛاسخ ع٢ً ٚصٕ ْظيب عاّ 

مت تكذِٜ تـٛس َكرتح دتٗاص ٚٚؾكًا هلزٙ ايٓتٝذ١  َشتؿع١ٖٚٞ ْتٝذ١ تعذ  ،13.6احملٛس ايعاّ 

 ١3ٛاسخ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛدٜٜع٢ٓ مبٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايه
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Abstract  

The crises and disasters problem facing many countries, including Saudi Arabia, the study 

aims to planning to cope with crises and disasters by recognizing the reality of disaster and 

crises in Saudi Arabia, offering imagine a proposal to create a means to confront crises and 

disasters,The study used the social survey method and it was applied on officials and experts 

in authorities that confront crises and disasters in Riyadh and Jeddah. The results of the 

respondents of the officials showed the poor planning in these institutions with an axis 

average of 3.39 and relative weight of 67.8. The results of the coordination between the 

institutions also reached a relative weight of approval of 70% and a general average of 3.54 

and this result is considered weak because of its attachment to the subject of crisis and 

disasters that require speed in coordination, as well as one of the most important results is 

the existence of weakness in the process of training for workers in institutions as it reached a 

relative weight of 64.68% while the general average was 3.23. The study concluded that the 

responses of the officials about the extent of need to set up unified entity or authority to 

confront crises and disasters that showed the respondents of the officials with approval as 

the general average reached this year for this axis 3.79 with a relative weight of 97.43% in 

addition to, it was supported by the responses of experts about the existence of an 

independent entity includes all other authorities responsible for the management of crisis and 

disasters in Saudi Arabia with an approval percent reached 89% of the Reponses of 

respondents of experts that their answer was (yes). The axis of the opinion of experts about 

the typical and model elements to create an independent entity to confront disasters and 

crises with a general relative weight of 84.61% and with a general average axis of 4.32 and 

it is considered a high result and according to this result, a suggested conception was 

provided to an authority meant to confront crises and disasters in Saudi Arabia.  

 املكذ١َ :

تعتربربرب ايهربربٛاسخ ايطبٝعٝربرب١ ظربرباٖش٠ خاسدربرب١ عربربٔ إساد٠ اإلْظربربإ ٚطربرب١ٓ َربربٔ طربربٓٔ  ا  طربرببشاْ٘        

ٚتعاىل3 ٚ ٫ ميهٔ يًبؼش ايتشهِ ؾٝٗا أٚ َٓع ٚقٛعٗا ٚأسٝاْا ٜـعب ايتٓب٪ بٗا ؾٗربٞ تربأتٞ بربذٕٚ    

     ٚ ٚايهٛاسخ ساؾكربربت ،ا٥ش طربربٛا٤ املادٜربرب١ أٚ ايبؼربربش١ٜ  ارتظربربطربربابل إْربربزاس، ختًربربـ ايعذٜربربذ َربربٔ اٯثربرباس 

يذٜرب٘   اإلْظإ َٓز ٚدذ ع٢ً ٚد٘ ا٭سض ٚاختًؿت طشم ٚطبٌ َٛادٗت٘ هلربزٙ ايهربٛاسخ سظربب َربا    

َٔ قذسات ٚإَهاْات3 ٚمت رنش بعض ايهٛاسخ اييت أملت بربا٭َِ ايظربابك١ َجربٌ ناسثرب١ قربّٛ ْربٛح       

َهِممرم ﴿ عًٝ٘ ايظ٬ّ سٝح أغشقِٗ ا  بايطٛؾإ قاٍ تعاىل َوَفجَّْرنَما ( 11) فَمَفَتْحَنا َأبْمَواَب السَّمَماِء ِبَمماءم م نمْ
 (  11، 11﴾  )القمر،اآلية: (11) اأْلَْرَض ُعُيونًا فَاْلتَمَقى اْلَماُء َعَلٰى َأْمرم َقْد ُقِدرَ 

َعٝٓرب١  تتٛقـ عٓذ سربذٚد دٚيرب١   تعذ ايهٛاسخ ايطبٝع١ َؼه١ً تٛاد٘ ايعذٜذ َٔ ايذٍٚ ؾٗٞ ٫ 

ٜٚؼرب  اتؿربام      نُا إٔ أثاسٖربا َٚربا ختًؿرب٘ َربٔ دَرباس قربذ ٜتعربذ٣ إَهاْربات بعربض ايربذٍٚ ٚقربذستٗا3           

 ٛ ٜؼربتٌُ ا٫تؿربام عًرب٢    سٝربح   (دٚيرب١   436ٚؿربادقت عًٝرب٘)    .77. ايربزٟ مت اعتُربادٙ يف عرباّ      ٖٝٛغرب

ع٢ً كشٚس٠ تعُِٝ اإلْزاس املبهش، ٚكشٚس٠ ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ سٍٛ نٝؿٝرب١  اييت تٓف  ايتٛؿٝات

شٚس٠ تطٜٛش ٚطربا٥ٌ إْربزاس َبهربش ٚتطربٜٛش ػرببهات      ٚكايتـشف أثٓا٤ ٚقٛع ايهٛاسخ ايطبٝع١ٝ، 

إْكار ادتُاعٝرب١ بتهربٜٛٔ إطرباسات اإلْكربار ٚتربذسٜبٗا عًرب٢ نٝؿٝرب١ ايتـربشف يف سرباٍ ٚقربٛع ناسثرب١            

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura54-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura54-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura54-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura54-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura54-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura54-aya12.html
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ٛؾ  ا٭َربربٛاٍ ايلربربشٚس١ٜ يتًربربو اذتُربرب٬ت ٚتؿربربادٟ تعُربرب  املٓربرباطل 3ٖٚربربزا بربربايطبع إىل داْربربب تربرب طبٝعٝربرب١

ايكشٜبربربربربربربربربربربربربربرب١ َربربربربربربربربربربربربربربٔ الربربربربربربربربربربربربربرباسٟ املا٥ٝربربربربربربربربربربربربربرب١ َٚشاعربربربربربربربربربربربربربربا٠ أطربربربربربربربربربربربربربربايٝب ايبٓربربربربربربربربربربربربربربا٤ املكربربربربربربربربربربربربربرباّٚ      

ايشٜربربربربربرباض تٛؿربربربربربربٝات َربربربربربرب٪ ش نربربربربربربٛبٞ بايٝابربربربربربربإ      )دشٜربربربربربربذ٠ 3http://www.alriyadh.com/10844يًربربربربربربض٫صٍ

َاسغشٜتا ٚايظرتّٚ، س٥ٝظ١ َهتب ا٭َِ املتشربذ٠    .74.عاّ  ت يف امل٪ ش ارتتاَٞٚرنش(.77.:

يًشذ َٔ شتاطش ايهٛاسخ: ٖٚٛ حتذٜح إلطاس عٌُ ٖٝٛغربٛ اذتربايٞ، ٖٓرباى اتؿربام عرباّ عًرب٢ أْرب٘        

جيربربربربربربربربربربربربربربربربربربب عًٝٓربربربربربربربربربربربربربربربربربربا إٔ ْٓتكربربربربربربربربربربربربربربربربربربٌ َربربربربربربربربربربربربربربربربربربٔ إداس٠ ايهربربربربربربربربربربربربربربربربربربٛاسخ إىل إداس٠ شتربربربربربربربربربربربربربربربربربرباطش    

ايجايجربربرب١ يًذٓربربرب١  ٠ايربربربذٚس املتشربربربذ٠ا٭َربربربِ  أْبربربربا٤َشنربربربض ) /http://www.un.org/arabic/newsايهربربربٛاسخ3 

 ( .74.ْف إطاس اذتذ َٔ شتاطش ايهٛاسخ ملا بعذ عاّ  ١يًُ٪ ش ملٓاقؼايتشل ١ٜ 

 َؼه١ً ايذساط١:

َربٔ ايربذٍٚ ؾٗربٞ ٫     ايهربج  َؼربه١ً تٛادرب٘    املدتًؿرب١ ٚايربيت تدعربذ   ايهربٛاسخ   ٜؼٗذ ايعامل ايعذٜذ َٔ

ٚتربرتى خًؿٗربا دَرباسًا ٚأثرباسًا تظربتشل ايٛقربٛف يذساطرب١ أطرببابٗا         بٌ تٓتكربٌ   َع١ٓٝتتٛقـ عٓذ سذٚد دٚي١ 

 3ٚايعٌُ ع٢ً َٛادٗتٗا

ٚاْط٬قًا َٔ دٚس ارتذَرب١ ا٫دتُاعٝرب١ َٚربٔ ٖربذؾٗا ايعرباّ ايربزٟ ٜظربع٢ إىل حتكٝربل سؾاٖٝرب١ املربٛاطٓني           

،سٝربربح  إلٖتُربرباّ بربربا٭ؾشاد املعشكربربني يًهربربٛاسخ ٓٝربرب١ بربربا،ؾارتذَربرب١ ا٫دتُاعٝربرب١ َع ٚإػربربباع استٝادربرباتِٗ

 :ترتنض أٖذاف ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ يف
 خ٬ٍ َظاعذ٠ ا٭ؾشاد ٚادتُاعات ٚالتُعربات عًرب٢ حتذٜربذ ٚسربٌ      أٖذاف ع٬د١ٝ َٔ:

املؼه٬ت ايٓاجت١ عٔ عذّ ايتٛاؾل بٝربِٓٗ ٚبربني ب٦ٝرباتِٗ ايربيت ٜعٝؼربٕٛ ؾٝٗربا أٚ اإلقرب٬ٍ        

 َٓٗا قذس املظتطاع3
  خرب٬ٍ حتذٜربذ املٓرباطل احملتًُرب١ يًدًربٌ ٚعربذّ ايتربٛاصٕ ٚايتٛاؾربل بربني           : ٚقا١ٝ٥أٖذاف َٔ

 ا٭ؾشاد ٚادتُاعات ٚالتُعات ٚب٦ٝاتِٗ نٛقا١ٜ ملٓع سذٚخ ٖزا ارتًٌ ٚعذّ ايتٛاص3ٕ
 بتشذٜذ قذسات ٚإَهاْٝات ا٭ؾشاد ٚادتُاعربات ٚالتُعربات ٚتُٓٝتٗربا    :  أٖذاف ت١ُٜٛٓ

 (    463: 773.إىل أقـ٢ سذ ممه3ٔ )طشسإ:

ٚيكذ بشصت ايهٛاسخ ٚبؼهٌ ًَشربٛظ يف ايظربٓٛات ا٭خرب ٠ يف املًُهرب١ ايعشبٝرب١ ايظربعٛد١ٜ َتُجًرب١        

ٛ     771.يف طٍٝٛ دٝضإ  ا٤ يف املربضاسع أٚ  ٚاييت تتهشس نٌ عاّ ٚختًـ ايعذٜذ َربٔ اٯثرباس ٚايربذَاس طرب

ٚ    املبرباْٞ ٚتٓؼربش ايعذٜربذ َربٔ املظربربتٓكعات ٚا٭ٚب٦رب١      ساؾكرب٘ َربربٔ   َربا  ،ٚصيربضاٍ )ايعربٝف (يف املذٜٓربرب١ املٓربٛس٠  

ايربربيت  773.،ٚطربربٍٝٛ دربربذ٠  773.اْبعربرباخ غربرباصات ٚعًُٝربرب١ إخربرب٤٬ يًُذٜٓربرب١ تٛقعربربًا يجربربٛسإ دبربربٌ ايعربربٝف    

http://www.alriyadh.com/10844%20(جريدة
http://www.un.org/arabic/news/
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عربذد  ( إٔ 773.ث١ دذ٠ عرباّ ) ردنش يف تكاسٜش ايـشـ عٔ ناس3ٚ خًؿت ناسث١ ب١ٝ٦ٝ ٚبؼش١ٜ َٚاد١ٜ

ت ايب٬غربربات عربربٔ  يف سربربني طربربذً ،٭سض َٓربربضٍ طربربٍٜٛت بربربا  6777ٚأنجربربش َربربٔ   443ايلربربشاٜا ٜـربربٌ إىل  

 416.عكربربرباسا، ٚ .673أكربربربشاس ايعكربربرباسات ٚاملشنبربربربات َربربربٔ تًربربربو ايؿادعربربرب١ بربربربربًػت   ٛب٬غ .1املؿكربربربٛدٜٔ 

،دشٜربربربذ٠ 773.نربربإْٛ ا٭ٍٚ )دٜظربربربُرب3http://www.aleqt.com/2009/12/06/article_312122.html(6   )َشنبربرب١ 

 ا٫قتـاد١ٜ(

ػدف ٚإؿاب١ ٦َات  477ٚأٚدت عٝا٠ أنجش َٔ  دذ٠َذ١ٜٓ  ظٍٝٛاي كشبت (744. عاّ )ٚيف 

١َ َٔ ايؼشم ٚاييت جتُعت يف طذ أّ ،ٚ أدت ايظٍٝٛ ايعات١ٝ ايكاد ايتٝاس ايهٗشبا٥ٞآخشٜٔ ٚقطع 

عٓٗا إغشام قطاعات ٚاطع١ َٔ ػشم  ْترنُا  ارت  إىل اْٗٝاسٙ ٚإغشام ا٭سٝا٤ الاٚس٠ باملٝا3ٙ

 3اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ ع٢ً طهإ املذ١ٜٓدذ٠ ٚٚططٗا بايظٍٝٛ َا اسبو ٚت ٠ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%AF%D8%A9_1432%D9%

87%D9%80(26/1/2011 ، )ٜٚهٝبٝذٜا، املٛطٛع١ اذتش٠ 

 

َكربربرباٍ يف دشٜربربربذ٠ ايؼربربربشم بعٓٛإ طربربربٍٝٛ ايشٜربربرباض  ـ عربربربٔ طربربربٍٝٛ ايشٜربربرباضردنربربربش يف تكربربرباسٜش ايـربربربشٚ

 (746ٚ.)َٝضاْٝربرب١ ايعربرباّ ٚحتربربذخ املكربرباٍ عربربٔ  يف تـربربُِٝ ا٭ْؿربربام « َٛاؿربربؿات َٗذربربٛس٠»نؼربربؿت عربربٔ 

َربربع اهلطربربٍٛ ٚاْربرب٘  أيربربـ سٜربرباٍ ملؼربرباسٜع دس٤ ايظربربٍٝٛ يف ايشٜربرباض، 1.3ًَْٝٛربربًا ٚ  3.3ختـربربٝف ًَٝربرباس ٚ 

تهربربشست ٚباْتعربرباّ ناسثربرب١ غربربشم ا٭ْؿربربام عًربرب٢ َربربذ٣ ايظربربٓٛات ايػضٜربربش يٮَطربرباس عًربرب٢ ايشٜربرباض ، ؾكربربذ 

ٚاملتعًكرب١ بتـربشٜـ ا٭َطرباس ٚايظربٍٝٛ مبٓضيرب١ املربتِٗ ا٭نربرب يف        « املٗذٛس٠»املاك3١ٝ ٚتبذٚ املٛاؿؿات 

غشم ا٭ْؿام ايزٟ ٜتهشس دٕٚ سًٍٛ عًُٝرب3١ ٚمل تدذربذ ايتشربزٜشات ايربيت طرببكت ايظربٍٝٛ ْؿعربًا، إر إٔ        

ايتشتٝربرب١ يف ا٭ْؿربربام، ؾربربشض ا٭طربربًٛد ايتكًٝربربذٟ يتـربربشٜـ جتُعربربات املٝربرباٙ  خًربرب٬ً َربربا يف تشتٝبربربات ايبٓٝربرب١

، ٖٚربٛ َربا طرباِٖ يف تعطٝربٌ سشنرب١      (ٚاٜتربات ايؼربؿط   )اييت قذستٗا َـربادس بعربذ٠ أَترباس، بربايًذ٤ٛ إىل    

 .املشٚس يؿرت٠ َٔ ايٛقت

  a/2013/11/18/999600http://www.alsharq.net.s      .746/44/46 -  دشٜذ٠ ايؼشم  .4.ايعذد  

ايبشربح  ،ٚ ػدـًا ..إْكار  ،ٚ ساؾ١ً َشنب١ ٚ 3.اْتؼاٍ ٚ ،ب٬ؽ 6377أنجش َٔ ٚخرب آخش إٔ   

 .416ستربشّ   43ايظرببت  ، دشٜذ٠ ايشٜاض 3 ػدـًا دشا٤ ا٭َطاس ٚايظٍٝٛ 46ٚٚؾا٠  ،عٔ َؿكَٛدٜٔ يف ايشٜاض

  http://www.alriyadh.com/886399 ، 43.66ايعذد  -ّ 746.ْٛؾُرب  6. -ٖرب 

ٚيف خربربرب ْؼربربش يف دشٜربربربذ٠ ايشٜربرباض أنربربربذ املتشربربذخ ايشيربربربٞ يًربربذؾاع املربربربذْٞ ايعكٝربربذ عبربربربذ ا        

ايعشابربربٞ اذتربرباسثٞ ٍ  ايشٜربرباض  إٔ َٓطكربرب١ ايشٜربرباض ٚكربربٛاسٝٗا ناْربربت أنجربربش َٓربرباطل املًُهربرب١    

http://www.aleqt.com/2009/12/06/article_312122.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%AF%D8%A9_1432%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%AF%D8%A9_1432%D9%87%D9%80
http://www.alsharq.net.sa/2013/11/18/999600
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 .416ستربشّ   .4ج٬ثربا٤   دشٜذ٠ ايشٜرباض ٜربّٛ اي   3املاكٝنيتلشسًا َٔ ا٭َطاس ايػضٜش٠ اييت ٖطًت خ٬ٍ ايَٝٛني 

 43.61ايعذد  -ّ 746.ْٛؾُرب  43 -ٖرب 
http://www.alriyadh.com/885257  

 

َتذاخ١ً ٚتؼٌُ أنجش َٔ ٚصاس٠ ٚأنجش َٔ  ؼه١ً امل ٬ْسغ إٔاإلسـا٥ٝات ايظابك١ َٔ خ٬ٍ ٚ

ايكطاعات َٔ سٝح ع اذتًٍٛ ٫بذ َٔ َعشؾ١ ٚاقع ٖزٙ امل٪طظات اٚ قطاع يزيو يًعٌُ ع٢ً ٚك

عٝح ٜهٕٛ ٚاطع ٚػاٌَ يهاؾ١ ايكطاعات ٚاملظتٜٛات، يتدطٝط ملٛاد١ٗ ايهٛاسخ ٚا٫صَات، ا

 ع٢ً زتٛع١ َٔ امل٪طظات ٚايتعشف ع٢ً نٝؿ١ٝ َٛادٗتٗا يٮصَات ٚايهٛاسخ ايتطبٝل عٔ طشٜل

 744.ٚ  773.ٞيعاَ )دذ٠  طٍٝٛ س ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ يف ناسث١ٚبعذ َتابع١ َٔ ايباسج١ يذٚ،٭ْ٘ 

مل جتذ إٔ ٖٓاى آي١ٝ َٓع١ُ يًعٌُ ا٫دتُاعٞ، سٝح طػ٢ ع٢ً ايٛكع زتُٛع١ َٔ ادتٗٛد ّ(

ٜرتاٚح  ايتٓظٝل ٚ إىلٜؿتكذ  ٚنإ ايعٌُ َٔ بعض املٓعُات ارت ١ٜ، غ  َٓعِايتطٛع١ٝ، ٚتذخٌ 

 إٜٔشدع ريو إىل غٝاد ادت١ٗ اييت َٔ املُهٔ  ، ٚقذاس٠ أخش٣بني ا٫سجتاي١ٝ تاس٠ ٚايعؼٛا١ٝ٥ ت

ايظعٛدٟ ايذٚيٞ ا٭ٍٚ إلداس٠ ا٭صَات  تكّٛ بايتدطٝط ٚايتٓظٝل بني ادتٗات سٝح أٚؿ٢ امل٪ ش

امل٪ ش )3http://archive.aawsat.com بإْؼا٤ َشنض إلداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚايهٛاسخ

 (746./طبتُرب3ايزٟ ْعُت٘ داَع١ اإلَاّ ستُذ بٔ طعٛد اإلط١َٝ٬ يف « ايظعٛدٟ ايذٚيٞ ا٭ٍٚ إلداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

،سٝربح ٬ْسربغ    َٚٔ املِٗ ايتعشف ع٢ً َذ٣ ايتٓظٝل بني ادتٗات املدتـ١ يف ايتذخٌ ملٛاد١ٗ ا٭صَرب١ 

 اذته١َٝٛ)ا٭َٓٝرب١ بأدٗضتٗربا املتعربذد٠،    اْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى تٓظٝل يف تكربذِٜ ارتربذَات بربني ا٭دٗربض٠    

( يف دساطربت٘ سٝربح رنربش إٔ    .77.رنشٙ )ايعٓضٟ، ا٫دتُاع١ٝ ايشع١ٝ ٚغ  ايشع١ٝ( ٜٚ٪ٜذ ريو َا

ايذٚس أيتٓظٝكٞ بني ايربذؾاع املربذْٞ ٚادتٗربات اذتهَٛٝرب١ املٗٓٝرب١ يف َٛادٗرب١ نربٛاسخ ايظربٍٝٛ سـربٌ          

 ع٢ً دسد١ َتٛطط3١

عربربٔ غٝربرباد ايتٓظربربٝل بربربني َ٪طظربربات ايذٚيربرب١    ( يف دساطربربت776٘.)باعربرباَش،ٙرنش َٚربربا ٜ٪ٜربربذ ريربربو َربربا   

( 771.،ٜٚ٪ٜذ ريربو َربا نؼربؿت٘ دساطرب١)عبذالٝذ ٚايظربهشٟ،      ٚكعـ قذستٗا ع٢ً إداس٠ ايهاسث١

 َربا  ،نربزيو  إٔ َٔ أِٖ أطباد ؾؼٌ ايتؼاسن١ٝ يف تكذِٜ ارتذَات كعـ ايتٓظٝل بني امل٪طظربات 

ايتدطربٝط املبهربش يًهربٛاسخ عًرب٢ َظربت٣ٛ نربٌ       ( يف دساطتٗا َٔ أ١ُٖٝ 776.)أبٛ ايؿلٌ، رنشت٘

دٚي١ ٚع٢ً املظت٣ٛ اإلق3ًُٞٝ حتذٜربذ املٗرباّ ايربيت تكربّٛ بٗربا نربٌ دٗرب١ َربٔ ادتٗربات املدتـرب١ مبٛادٗرب١            

،سٝربح   ا٭ص١َ، ٭ْ٘ َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ َعشؾ١ َٗاّ نٌ دٗرباص  ٚخططرب٘ املٛكربٛع١ ملٛادٗرب١ ا٭صَرب١     

،ٚعربذّ   ذتشن١ ايظ  أٚقات ايطربٛاس٨ (عٔ عذّ ٚدٛد خط١ َشٚس١ٜ 4333نؼؿت  دساط١)ايكشْٞ،

 ،عذّ ٚدٛد خط١ إع١َٝ٬ َٔ قبٌ ٚصاس٠ ا٭ع3ّ٬ ٚدٛد طشم طٛاس٨ مبذ١ٜٓ ايشٜاض
 :يزا ميهٔ ؿٝاغ١ َؼه١ً ايذساط١ اذتاي١ٝ يف ايتظا٩ٍ ايتايٞ
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 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ؟ ٌٖ ٖٓاى ختطٝط ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ يف  

 أٖذاف ايذساط١ :

املًُه١ ايعشب١ٝ ايتدطٝط ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ يف :  اهلذف ايش٥ٝع ا٭ٍٚ ٖٚٛ :  

 ٚاييت ٜٓبجل عٓ٘ زتُٛع١ َٔ ا٭ٖذاف ايؿشع١ٝ تؼٌُ:رب:ربايظعٛد١ٜ

  َذ٣  )،َٔ خ٬ٍ ٚاقع َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜايتعشف ع٢ً

إلعذاد املٛاطٓني، ا ،تٛع١ٝ ،ايظشع١ ،ايتٓظٝل ٛاد١ٗ ا٫صَات ٚايهٛاسخايتدطٝط مل

 (،تذسٜب املتطٛعني ٚايتذسٜب يًعاًَني
 3ايتعشف ع٢ً َذ٣ اذتاد١ إلْؼا٤ د١ٗ تع٢ٓ  مبٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ 

 ١ ٗعٔ َٛاد ١ايتعشف ع٢ً َذ٣ اذتاد١ يٛدٛد دٗاص َظتكٌ جيُع ادتٗات  املظ٪ٚي

 ا٭صَات  حتت َع١ً ٚاسذ٠

ْٞ ٖٚٛ   حتذٜذ املكَٛات ايُٓٛرد١ٝ إلْؼا٤ د١ٗ إلداس٠ ا٫صَات ٚايهٛاسخ يف املًُه١ اهلذف ايش٥ٝع ايجا

 ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

 3تكذِٜ تـٛس َكرتح دتٗاص ٜع٢ٓ با٭صَات ٚايهٛاسخ 

املًُه١ ايعشب١ٝ ٌٖ ٖٓاى ختطٝط ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ يف  : يتظا٩ٍ ايش٥ٝعا   تظا٫٩ت ايذساط١:

 :ربٜٓبجل عٓ٘ٚاييت ايظعٛد١ٜ؟ 

 ٚاقع َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ؟ َا ٖٛ 
 تشت َع١ً ٗات املظ٪ٚي١ عٔ َٛاد١ٗ ا٭صَاتٌٖ ٖٓاى ساد١ يٛدٛد دٗاص َظتكٌ جيُع ادت

 ٚاسذ٠؟

 أ١ُٖٝ ايذساط١ :

  ايتدطٝط ملٛاد١ٗ ا٫صَات ٚايهٛاسخ ع٢ً تهُٔ أ١ُٖٝ ايذساط١ اذتاي١ٝ يف إٔ ايتعشف

ٓاجت١ عٔ عذّ ٚدٛد خطط َظبك٘ ٜتِ َٔ خ٬هلا ُهٔ َٔ خ٬ي٘ ت٬يف اٯثاس ايظًب١ٝ ايٜد

 ايتٓب٪با٭صَات، ٚاإلعذاد ملٛادٗتٗا3  
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 3تٛكٝح أسا٤ ارتربا٤ ٚاملظ٪ٚيني يف ادتٗات املع١ٝٓ مبٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ 
  3يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ١٦ٖٝ أٚ دٗاص ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسختكذِٜ َكرتح إلْؼا٤ 
 ١3 ٚايظعٛد١ٜٝاملظا١ُٖ يف اإلكاؾ١ ايع١ًُٝ ، ٚإثشا٤ املهتب١ ايعشب 

 َؿاِٖٝ ايذساط١:

  Social Planningَؿّٗٛ ايتدطٝط ا٫دتُاعٞ:

أبٛ املعاطٞ ايتدطٝط ا٫دتُاعٞ بأْ٘  عباس٠ عٔ عًُٝات َٓع١ُ تؼاسى ؾٝٗا ايكٝربادات  ٜعشف 

إلسربذاخ تػرب ات ادتُاعٝرب١ تٗربذف إىل ْكربٌ التُربع َربٔ ٚكربع ادتُرباعٞ إىل ٚكربع           امل١ٝٓٗ ٚايؼعب١ٝ 

أؾلربربٌ َٓربرب٘ خربرب٬ٍ ؾربربرت٠ صَٓٝربرب١ ستربربذد٠ عربربٔ طشٜربربل اختربربار زتُٛعربرب١ َربربٔ ايكربربشاسات ٫طربربتدذاّ املربربٛاسد  

)أبٛ املتاس١ سايًٝا َٚظتكب٬ً إلػباع ا٫ستٝادات َٚٛاد١ٗ املؼه٬ت يف ك٤ٛ اٜذٜٛيٛد١ٝ التُع 

 (.6:  .77.املعاطٞ،

بأْ٘   ع١ًُٝ حتذٜذ ا٭ٖذاف املظربتكب١ًٝ ٚتكربِٜٛ    قاَٛغ ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ ٚعشؾ٘ باسنش يف

؛هلزٙ ا٭ٖذاف ٚإدشا٤ خٝاسات َتأ١ْٝ عٔ َظاسات يًعٌُ املٓاطب١،تتلُٔ عًُٝرب١   ا٭ٖذاف املٓذض٠

 ٌ ٚاختٝرباس   ا٫ختٝاس داْبني ايؼل ا٭ٍٚ َٓٗا ؿٓع ايكشاس ايعك٬ْٞ ايزٟ ٜظع٢ ٫ختٝاس مجٝع ايبربذا٥

ا٭َجٌ َٔ بٝٓٗا، بُٝٓا ٜتٓاٍٚ ايؼل ايجاْٞ ؿٓع ايكشاس املشسًٞ ايزٟ ٜتلُٔ اختٝرباس َربذ٣ ستربذٚد    

 Barker,1987:143))َٔ ايبذا٥ٌ 

ٚايتدطٝط يف ٖزٙ ايذساط١ ٖٛ ع١ًُٝ تػٝ  َذسٚط١ َٚكـٛد٠ تتلُٔ اطتدذاّ مجٝربع َربٛاسد   

ايربربيت يربربٛ مت تٓؿٝربربزٖا يربربتِ حتكٝربربل   اٚ ايتكٓٝربرب١  املادٜربرب١ اٚ ايبؼربربش١ٜ املتاسربرب١ طربربٛا٤   ٚإَهاْٝاتربرب٘التُربربع 

ايعُربٌ  ٚا٭صَاتأْٚتؿرباد٣ ٚقربٛع ايهربٛاسخ     يوبؼهٌ َٓاطب ٚبأقٌ خظا٥ش ٚبز ذد٠،احملا٭ٖذاف 

 3أثاسٖاع٢ً ايتكًٌٝ َٔ 

 
 Confrontationَؿّٗٛ َٛاد١ٗ: 

تعتربربربرب املٛادٗربربرب١  ٖربربربٞ ا٫ختبربربرباس اذتكٝكربربربٞ يًدطربربربط املعربربربذ٠ طربربربًؿًا ٚيًتذٗٝربربربضات املشتبربربرب١ َبهربربربشًا  

ٚيًتذسٜب ايزٟ طبل سذٚخ ا٭ص١َ ،ؾبكذس ادتٗذ ٚسظٔ ايتدطٝط ايزٟ بزٍ يف املشسًرب١ ايظربابك١   

 (373: 771.ٜتشذد صتاح َٛاد١ٗ ا٭ص١َ 3) ايؼع٬ٕ،

ْعربربب باملٛادٗربرب١ أٟ عٓربربذ ٚقربربٛع ايهاسثربرب١ اختربربار اإلدربربشا٤ات اي٬صَربرب١ ملٛادٗتٗربربا ٚايربربتشهِ يف     ٚ 

ظتًضّ َٛاد١ٗ املؼه١ً أٚ ايهاسث١ َٔ قبٌ عربذ٠  ايظٝطش٠ عًٝٗا بهاؾ١ اإلَهاْات املتاس١ مما ٜ

 ،١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محش3333(3   ايهٗشبا٤ ،ٚصاس٠ ايـش١ ،ٚصاس٠ أدٗض٠ سه١َٝٛ)ايذؾاع املذْٞ
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 ايٛطب، َٚٓعُات ايعٌُ ارت 3ٟ ذتشغاباإلكاؾ١ إىل أدٗض٠ أخش٣ َظاْذ٠ َجٌ ٚصاس٠ ايذؾاع، 

  Crisisَؿّٗٛ ا٭ص١َ:

باس٠ عربٔ   خًربٌ َؿرباد٧ ْتٝذرب١ ا٭ٚكرباع غرب  َظربتكش٠ ٜرتتربب عًٝٗربا           رنش  املـشٟ  إٔ ا٭ص١َ ع

تهربٕٛ   تطٛسات غ  َتٛقع١ ْتٝذ١ عذّ ايكذس٠ عًرب٢ استٛا٥ٗربا َربٔ قبربٌ ا٭طربشاف املعٓٝرب١ ٚغايبربا َربا        

(3ٜٚش٣ َانع طٝربٕٚ  إٔ ا٭ص١َ سربذخ ٜكربع يف َهربإ َعربني     .4: .77.بؿعٌ اإلْظإ )املـشٟ، 

 ش ٜٗذد ا٭ؾشاد ٚالتُع ٜٚلعـ َظت٣ٛ أدا٤ ارتذَات   ٚيف ٚقت غ  ستذد ٜٚ٪دٟ ذتذٚخ خط
Max spiron,1987) ) 

 ْٚعب مبؿّٗٛ ا٭ص١َ يف ٖزا ايبشح :

 سذخ ٜكع يف َهإ َعني ٚيف ٚقت غ  ستذد 3 43

 3ٚخًٌ َؿاد٧ ْتٝذ١ ا٭ٚكاع غ  َظتكش٠ ٜرتتب عًٝٗا  تطٛسات غ  َتٛقع١ 3.

 َظت٣ٛ أدا٤ ارتذَات ت٪دٟ ذتذٚخ خطش ٜٗذد ا٭ؾشاد ٚالتُع ٜٚلعـ 63

 3عذّ ايكذس٠ ع٢ً استٛا٥ٗا َٔ قبٌ ا٭طشاف املع١ٝٓ 13

 غايبا َاتهٕٛ بؿعٌ اإلْظإ أٚ ايب١٦ٝ ايطبٝع3١ٝ 3.

 Disasterَؿّٗٛ ايهاسث١ :

تدعشف ايهاسث١ بأْٗا  تعب ْؼٛد َٛقـ طاس٨ َٚؿاد٧ أؾشصت٘ ايب١٦ٝ ايذاخ١ًٝ ٚارتاسدٝرب١ يًٓعرباّ   

ِ ٜٚتلربربُٔ  3  (67.: .77.دتٖٛشٜربرب١ يًذٚيربرب١ أٚ املٓعُربرب١ أٚ املؼربربشٚع )َٗٓا،   ٚاملـربرباا ا تٗذٜربربذا يًكربربٝ

ٜش٣ عًٞ  إٔ ايهاسث١ سذخ َؿاد٧ غايبا َا ٜهٕٛ بؿعٌ ايطبٝع١ ٜٗربذد املـرباا ايكَٛٝرب١ يًربب٬د     ٚ

:  4331ٚخيٌ بايتٛاصٕ ايطبٝعٞ يٮَٛس ٚتؼاسى يف َٛادٗت٘ ناؾ١ أدٗربض٠ ايذٚيرب١ املدتًؿرب١  )عًربٞ،    

33) 

ٜربربٓذِ عٓٗربربا تعربربشض   سادثربرب١ ستربربذد٠ صَٓٝربربًا َٚهاْٝربرباً   ايهاسثربرب١ بأْٗربربا   ايؼربربع٬ٕيف سربربني ٜعربربشف  

تربربرب٪ثش عًربربرب٢ ايبٓربربربا٤   ٙدربربربض٤ َٓربربرب٘ إىل أخطربربرباس ػربربربذٜذ٠ َادٜربربرب١ ٚخظربربربا٥ش يف أؾربربربشاد   أٚ بأنًُربربرب٘زتتُربربربع 

ًٛقـ تٛؾ  املظتًضَات ايلشٚس١ٜ  بإسباىا٫دتُاعٞ   (3..: .77.، ايؼع٬ٕ )٫طتُشاسٙسٝات٘ ٚت
دٟ ٪يًُذتُربع ممرباٜ   أٚسربذخ ميجربٌ تٗذٜربذًا يًؿربشد      أٟٚ َٛقربـ  ٚيف ٖزٙ ايذساطرب١ ْعربب بايهاسثرب١ أ   

ٚؿذ١َ ،ٚعذّ قذس٠ ع٢ً املٛاد١ٗ مما ٜتطًب ايتربذخٌ ايظربشٜع َربٔ قبربٌ امل٪طظربات       ٚدٛد تٛتش إىل

 3(ا٭محش،ٚصاس٠ ايـش١ ،ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ،اهل٬ٍ  املع١ٝٓ بايهاسث١ )ايذؾاع املذْٞ
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 ايهاسث١ :ٚايؿشم بني ا٭ص١َ 

ٜش٣ بعض املدتـني أْ٘ َٔ املُهٔ ايتٓب٪ با٭ص١َ بُٝٓا تعٌ ايهاسث١ بعٝذ٠ عٔ دا٥ش٠ 

يف اذتكٝك١ إْ٘ ع٢ً ايشغِ َٔ ٖزٙ ايتٛقعات ايذقٝك١ ، ار حتذخ بؼهٌ َؿاد٧، ٚ

ا٫خت٬ؾات بني ايعًُا٤ يف ايٓعش٠ إىل ا٭ص١َ ٚايهاسث١ َٔ سٝح ايرتادف ٚا٫خت٬ف ؾإْٓا 

ا٭ص١َ أعِ ٚأمشٌ َٔ ايهاسث١، ؾعٓذَا ْكٍٛ أص١َ ؾٗٞ تعب ناؾ١ ْش٣ يف ٖزا ايظٝام إٔ 

ا٭صَات ايـػ ٠ ٚايهب ٠ احمل١ًٝ أٚ اإلق١ًُٝٝ أٚ ايذٚي١ٝ أٚ ست٢ ا٭طش١ٜ 3 ٚأٜلًا تعب 

بؼهٌ عاّ ايهٛاسخ 3 أَا ايهاسث١ ؾإٕ َذيٛهلا ٜهاد ٜٓشـش يف اذتٛادخ رات ايذَاس 

ٚيعٌ ادتذٍٚ ايتايٞ ًٜدف ايؿشم بني ، ٚاملُتًهات ايؼاٌَ ٚارتظا٥ش ايهب ٠ يف ا٭سٚاح

 ا٫ص١َ ٚايهاسث3١

 ايهاسث١ ا٭ص١َ عٓاؿش املٛاص١ْ

 نا3١ًَ تـاعذ3١ٜ املؿادأ٠

 بؼش١ٜ َٚاد١ٜ نب 3٠ َع١ٜٛٓ ٚقذ ٜـاسبٗا خظا٥ش بؼش١ٜ َٚاد3١ٜ ارتظا٥ش

 غايبًا طبٝع١ٝ ٚأسٝاًْا إْظا3١ْٝ إْظا3١ْٝ أطبابٗا

 ؿعٛب١ ايتٓب٪ بٛقٛعٗا3 إَها١ْٝ ايتٓب٪ بٛقٛعٗا3 ايتٓب٪ بٛقٛعٗا

 تؿاٚت يف ايلػط تبعًا يٓٛع ايهاسث3١ كػط ٚتٛتش عا3ٍ ايلػط ع٢ً َتدز ايكشاس

 َٚع3١ًٓ غايبًا 3 ٚبظش3١ٜأسٝاًْا 33 املعْٛات ٚايذعِ

 ست١ًٝ ٚإق١ًُٝٝ ٚدٚي3١ٝ )أْع١ُ اذتُا١ٜ املذ١ْٝ( داخ3١ًٝ أْع١ُ ٚتعًُٝات املٛاد١ٗ

 (63: .77.)ايؼع٬ٕ ،

اطًعربربت ايباسجربرب١ عًربرب٢ عربربذ٠ دساطربربات تٓاٚيربربت َٛكربربٛع ايذساطربرب١ ،ٚاختًؿربربت َٛاكربربٝع ايذساطربربات  ٚ

ايظربربابك١ ٚإٕ نربربإ اٖتُربرباّ َععُٗربربا َٓـربربب عًربرب٢ َٛادٗربرب١ ٚإداس٠ ا٭صَربربات ٚ ايهربربٛاسخ، ٚاختًؿربربت  

 طشٜك١ ايتٓاٍٚ َٔ باسح إىل آخش سظب َا ٜتؿل َع ايذساط١ َٚٛكٛعٗا3 

( سنربربربضت ايباسجربربرب١ عًربربرب٢ ايتؼربربرببٝو نُربربربذخٌ َٗربربربب يف ارتذَربربرب١      741.)ايعـربربربُٝٞ، يف دساطربربرب١ 

ا٫دتُاع١ٝ بني املٓعُات ارت ١ٜ ملٛادٗرب١ ايهربٛاسخ ايطبٝعٝرب١، ٚاتلربح َربٔ ايذساطرب١ عربذّ ٚدربٛد         

اتلربربح عربربذّ ٚدربربٛد خطربرب١ َعٝٓربرب١    نُربربا دٚس يٮخـربربا٥ٞ ا٫دتُربرباعٞ يف ايتؼربرببٝو بربربني املٓعُربربات ،   

( سنربربضت 3.747ٚيف دساطربرب١ )آٍ طربربعٛد،  سد ارتربربذَاتملٓربربع تهربربشاس ٚتلربربا   أٚملٛادٗربرب١ ايهربربٛاسخ  
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تؿتكربربش إىل ٚدربربٛد خشٜطربرب١ َٛكربربٛع١ٝ تٛكربربح املٓربرباطل ايربربيت قربربذ تهربربٕٛ      ايباسجربرب١ عًربرب٢ إٔ املًُهربرب١  

عشك١ ملداطش ايؿٝلاْات3 ٚتٗذف ٖزٙ ايذساط١ إىل إْتاز ٖزٙ ارتشٜط١، اييت تعتُذ عًرب٢ أطربع   

ايربيت مت اذتـربٍٛ عًٝٗربا بعربذ سربذٚخ       ع١ًُٝ َٛكٛع١ٝ أُٖٗا ا٫طربتعا١ْ باملعًَٛربات ٚا٫طربتٓتادات   

، ٚممربربا أعطربرب٢ ٖربربزٙ ارتشٜطربرب١ َٝربربض٠ ايتطبٝربربل ايعًُربربٞ ايظربربًِٝ ٖربربٛ    773.ايؿٝلربرباْات يف املذٜٓربرب١ يف 

أَا يف ا٫طربربتعا١ْ بايتكٓٝربربات اذتذٜجربرب١ َٚربربٔ أُٖٗربربا ايتكٓٝربربات ايؿلربربا١ٝ٥ ْٚعربربِ املعًَٛربربات ادتػشاؾٝربرب3١  

ملًُهربربرب١ ايعشبٝربربرب١ ايظربربربعٛد١ٜ   ( سنربربربض يف دساطربربربت٘ عًربربرب٢ إداس٠ ايهاسثربربرب١ يف ا  773.دساطربربرب١)ايكشْٞ،

نُربربا أػربرباس إىل ٚدربربٛد   ٚنؼربربـ إٔ بربربشاَر ا٫طربربتعذاد ملٛادٗربرب١ ايهربربٛاسخ يف املًُهربرب١ َشكربربٞ،    

 ٚيف3 َؼربربربانٌ تٛادربربرب٘ َشسًربربرب١ ا٫طربربربتعذاد َربربربٔ أُٖٗربربربا كربربربعـ ايتربربربذسٜب، كربربربعـ عٓـربربربش ايتطربربربٛع   

( ايربربيت سنربربض َربربٔ خ٬هلربربا عًربرب٢ َعشؾربرب١ ايتُٝٝربربض بربربني عُربربٌ        773.دساطربرب١)عبذادتٛاد ٚايظربربهشٟ، 

 مل٪طظات خ٬ٍ ايؿرتات ا٭ٚىل َٔ سذٚخ ايهاسث١ ٚريو َربٔ خرب٬ٍ ا٭عُرباٍ ايتطٛعٝرب١    ا٭ؾشاد ٚا

،نؼـ َٔ خ٬هلا أ١ُٖٝ املؼرباسن١ بربني ايكٝربادات اذتهَٛٝرب١ ٚا٭ًٖٝرب١ ،ٚأُٖٝرب١ ٚدربٛد قٓربٛات         

تٓظربربٝك١ٝ ٚرنربربش إٔ َربربٔ أٖربربِ أطربربباد ؾؼربربٌ ايتؼربرباسن١ٝ يف عربربذّ  جًٝربربٗا ملدتًربربـ ػربربشا٥ح التُربربع    

( ايربربيت طبكتٗربربا عًربرب٢  773.يف سربربني أػربرباست دساطربرب١ )عطٝربرب١،  3 ادتُاعٝربرب١املظربرب٪ٚي١ٝ   َبربربذا٤ٚغٝربرباد 

َٓطكربرب١ )ايذٜٚكربرب١(يف َـربربش إىل إٔ ا٫ْض٫قربربات َربربٔ ايهربربٛاسخ ايربربيت ٜٓربربتر عٓٗربربا خظربربا٥ش يف ا٭سٚاح      

ايبؼش١ٜ باإلكاؾ١ إىل دَاس املُتًهات3 ٚأػاست إىل اْ٘ عٓربذ ٚكربع خطرب١ إداس٠ ايهاسثرب١ جيربب إٔ      

تكٝربربِٝ ا٭ثربربش ػربربا٬ًَ ريربربو تكٝربربِٝ ا٭ثربربش ايب٦ٝربربٞ ٚتكٝربربِٝ ا٭ثربربش   تؼربربٌُ تًربربو ارتطربرب١ أْٛاعربربا شتتًؿربرب١ َربربٔ

( سنربربربربضت يف دساطربربربربتٗا عًربربربرب٢ ايٛؿربربربربٍٛ    3.776ٚيف دساطربربربرب١ )ابٛايؿلربربربربٌ،  ا٫دتُربربربرباعٞ يًهاسثربربربرب١ 

يربتدًف َربٔ ا٭ْكرباض ايربيت تـرببح َؼربه١ً نربب ٠ عكربب ايهربٛاسخ، ٚعشكربت يف             إلطرتاتٝذ١ٝ

عـربرباس ٚسنربربضت عًربرب٢ أُٖٝربرب١    دساطربربتٗا ثربرب٬خ نربربٛاسخ دٚيٝربرب١ تعشكربربت ؾٝٗربربا املربربذٕ إىل صيربربضاٍ ٚإ       

ايتدطربربربربربٝط املبهربربربربربش يًهربربربربربٛاسخ عًربربربربرب٢ َظربربربربربت٣ٛ نربربربربربٌ دٚيربربربربرب١ ٚعًربربربربرب٢ املظربربربربربت٣ٛ ايكربربربربرب3َٞٛ أَربربربربربا      

( ؾكذ سنض ع٢ً دساطرب١ ؾعايٝربات إدربشا٤ات ايربذؾاع املربذْٞ ملٛادٗرب١ نربٛاسخ        .77.دساط١)ايعٓضٟ،

ايظٍٝٛ ع٢ً َذ١ٜٓ ايكشٜات ٚتٛؿربٌ إىل خطربٛس٠ ايظربٍٝٛ ٚايؿٝلرباْات عًرب٢ ايكشٜربات ٚإ ايتٓظربٝل        

( سنربربض 3.771ٚيف دساطربرب١ )ايلربربٛ ٞ،   دتٗربربات ا٭َٓٝربرب١ ملٛادٗربرب١ ايهربربٛاسخ نربربإ َتٛطربربط   بربربني ا

ايباسربربح عًربرب٢ ايربربذٚس اإلع٬َربربٞ ٚدٚسٙ يف َٛادٗربرب١ ايهربربٛاسخ ٚا٭صَربربات ٚتٛؿربربٌ إىل كربربشٚس٠ ٚكربربع    

 خطط إع١َٝ٬ َظبك١ ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ َع تٛؾش عٓاؿربش املشْٚرب١ ٚايٛاقعٝرب١ يف ارتطرب3١    

( سنربربض عًربربرب٢ تطبٝكربربات ستانربربا٠ ساطربربٛب١ٝ يف ايتدطربربربٝط     .77.عإ،ٚيف دساط١)سَلربربإ ٚايلربربً  

ٚايتربربذسٜب ؾبربربإداس٠ ايهربربٛاسخ ٚا٭صَربربات ،ٚتٛؿربربٌ إىل أُٖٝربرب١ إٔ ٜهربربٕٛ ٖٓربرباى بربربشاَر ستانربربا٠        

( سنربض  .433ٚيف دساط١ )ايضٖشاْٞ، يتشًٌٝ ٚتٛيٝذ ايتأث  املتٛقع عٓذ ٚقٛع ايهٛاسخ ٚا٭صَات3
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زتتُربربع ايبشربربح يًكٝربرباّ بأعُربرباٍ ايربربذؾاع املربربذْٞ    ايباسربربح عًربرب٢ َعشؾربرب١ َربربذ٣ ٥٬َُربرب١ قربربذسات أؾربربشاد    

ايعاَرب١   ١أِٖ ايعٛاٌَ امل٪ثش٠ يف نؿا٠٤ ؾاع١ًٝ أدا٤ َٓظٛبٞ املذٜشٜ ١ملٛاد١ٗ ا٭ص١َ ا٭١َٝٓ؛ َٚعشؾ

إٔ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تضٜذ ايؿاعًٝرب١   إىل 3ٚتٛؿًت ايذساط١ ا٭ص١َ ا٭١َٝٓ ١يًذؾاع املذْٞ ملٛادٗ

خ ٚا٭صَربربات ٚدربربٛد تٓعربربِٝ أٚ دٗربرباص َربربذعّٛ َربربٔ ايذٚيربرب١ إلداس٠ ايهربربٛاس  يف َٛادٗربرب١ ا٭صَربرب١ ا٭َٓٝربرب١  

 3يبشح َ٪ٜذ يٛدٛد ادتٗاصع١ٓٝ أَ %(.313َٛاؾكتِٗ )سٝح بًػت ْظب١ 

 تعًٝل ع٢ً ايذساطات ايظابك١:

اطتؿادت ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ ايذساطات ايظابك١ َٔ ْاس١ٝ ادتاْب ايٓعشٟ ، ٚا٫طتؿاد٠ َٔ 

تتؿل ايذساط١ اذتاي١ٝ َع ايذساطات ايظابك١ يف تٓاٚهلا ملٛكٛع ْتا٥ذٗا3 ٚا٫دشا٤ات املٓٗذ١ٝ َٚٔ 

 3ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ايذساطات ايظابك١  ايهٛاسخ ٚا٫صَات َٔ دٛاْب  طشٜك١ ايتٓاٍٚ سٝح تٓاٚيت  ٚختتًـ يف

ايتُٝٝض بني عٌُ ا٭ؾشاد ٫ْكاض، ؾعاي١ٝ ايذؾاع  املذْٞ ،اخش٣ َٓٗا ا٫ع٬ّ ، ايتدًف َٔ ا

تٓاٍٚ يف سني إ ايذساط١ اذتاي١ٝ 3 داس٠ ايهاسث١ ،ايتؼبٝو ،خشٜط١ يًؿٝلاْاتٚامل٪طظات 

 يف زتاٍ ا٫صَات ٚارتربا٤ (ظ٪ٚيني ،بتطبٝل ع٢ً )امل تدطٝط ملٛاد١ٗ ا٫صَات ٚايهٛاسخاي

 ،َٚٔ ثِ ارتشٚز بتـٛس َكرتح دت١ٗ تدع٢ٓ مبٛاد١ٗ ا٫صَات ٚايهٛاسخ3

 دطٝط ملٛاد١ٗ ايهٛاسخ:ايت

 ٜعترب ايتدطٝط ايظربًِٝ عٓـربشا سٜٝٛربا ملعادترب١ َٚٛادٗرب١ اذتربا٫ت ايطاس٥رب١ ايربيت تأخربز ػربهٌ           

(3سٝربربح ٜؼربربٌُ ايتدطربربٝط ايٛقاٜربرب١ ٚا٫طربربتعذاد ملٛادٗربرب١   463: 771.ا٭صَربربات ٚايهٛاسخ )ايشاٖربربٕٛ،

بؼربهٌ ٚثٝربل   ايهٛاسخ قبٌ ٚقٛعٗا ٚأثٓا٤ ٚقٛعٗا ٚبعربذ اْتٗا٥ٗربا3 نُربا تربشتبط عًُٝرب١ ايتدطربٝط       

بايظٝاط١ ايعا١َ املٛكٛع١ 3أٟ اْ٘ عٓربذ عُربٌ خطرب١ ٜربتِ سـربش املؼربه١ً ٚثربِ عًُٝرب١ تكربذٜش َٛقربـ           

ٚتٛكربع   3 ٚإٔٚإعذاد ؾشكٝات أٚ طٝٓاسٜٖٛات شتتًؿ١ يًُؼه١ً ٚاختٝاس أنجربش ايؿشكربٝات تٛقعربا   

ز ٜٚربتِ  ارتط١ ملٛاد١ٗ ٖزٙ املؼه١ً َع َشاعا٠ ايٛطا٥ٌ ٚا٭دٚات املتٝظربش٠ أٟ تهربٕٛ قابًرب١ يًتٓؿٝرب    

 (333-36: 741.ريو قبٌ ايتٛقٝت املٓتعش ذتذٚثٗا3)عبذاذتُٝذ،

 (4173: 771.ٚبايتايٞ ؾإٕ ع١ًُٝ ايتدطٝط تظاعذ ع٢ً حتكٝل َا ًٜٞ: )ايشاٖٕٛ،

 3إعذاد ٚثٝك١ َهتٛب١ تٛكح إَهاْٝات ٚقذسات إداس٠ َٚٛاد١ٗ ا٭ص١َ أٚ ايهاسث١ 

 تؼاسى يف ايتدطٝط ٚإداس٠  حتكٝل ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ بني ا٭ؾشاد ٚادتٗات اييت

 ا٭ص١َ أٚ ايهاسث3١
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 حتت كػٛط ايٛقت ٚايعشٚف  تبٝإ أطايٝب تٓظٝل ايعًُٝات ٚاختار ايكشاسا

  ايطاس3١٥

  تظاعذ ع٢ً ٚكع ايتذاب  ٫ستٛا٤ ا٭صَات ٚايهٛاسخ3ٚكع آيٝات 

 

 املٛاسد املاد١ٜ ٚايبؼش١ٜ إلداس٠ عًُٝات ايهٛاسخ ٚا٭صَات:

عٓـشًا س٥ٝظٞ َٔ عٓاؿش إداس٠ ا٭ص١َ أٚ ايهاسث١ سٝح تعتُربذ عًٝٗربا إداس٠   تعترب املٛاسد 

،ٚسٝربربربح تتـربربربـ املربربربٛاسد عربربرباد٠ بايٓربربربذس٠ ؾتٓعربربربِٝ إداس٠  ايهربربربٛاسخ ٚا٭صَربربربات يتشكٝربربربل أٖربربربذاؾٗا

 ايهٛاسخ ٚا٭صَات َطايب باٯتٞ:

 3حتذٜذ استٝادات٘ َٔ املٛاسد املدتًؿ١ ٚؾكًا يطبٝع١ ْٚٛع ا٭خطاس احملت١ًُ 

 َٔـادس تًو املٛاسد ٚبزٍ ادتٗذ يًشـٍٛ عًٝٗا ٚتأَٝٓٗا3 ايبشح ع 

 3اذتؿاظ ع٢ً املٛاسد املتاس١ ٚتُٓٝتٗا 

      ٔ 3ٚتتٛقربـ نؿربا٠٤ ٚؾاعًٝرب١     اإلطتدذاّ ا٭َجٌ مبا ٜهؿربٌ حتكٝربل أعًرب٢ عا٥ربذ ممهرب

تٓعِٝ إداس٠ ايهٛاسخ ٚا٭صَات يف َعادت١ ا٭صَات ٚايهٛاسخ عًرب٢ دسدرب١ ايتٓاطربب    

 (41473دتًؿ١ يًُٛاسد املتاس١)عؿٝؿٞ،  ٚايتهاٌَ بني ا٭ْٛاع امل

 

 دٚس ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات:

تعتربربرب ادتٛاْربربب ايٓؿظربرب١ٝ ٚا٫دتُاعٝربرب١ َُٗربرب١ ٫ٚ ميهربربٔ إٔ ٜربربتِ جتاًٖربربٗا أثٓربربا٤ سربربذٚخ ا٭صَربربات 

ٚايهٛاسخ، سٝح ٜٓتر عٔ ٚقٛع ايهاسث١ ٚبؼهٌ َؿاد٧ ْٛع َٔ ايزعش ٚاهلًع يربذ٣ ايٓرباغ ممربا    

ٜربربربص دٚس  َربربٔ ٖٓربربا زٙ اذتربربا٫ت عًربرب٢ أطربربع عًُٝربرب١، َتدــربربني يًتعاَربربٌ َربربع ٖربرب   ربربتِ ٚدربربٛد أْربرباغ 

 ايتعاٌَ َع ا٭صَات3ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ يف 

عتربربرب  تكربربذِٜ املظربرباعذ٠ أثٓربربا٤ ايهربربٛاسخ ٚبعربربذٖا َربربٔ أسربربذخ زتربربا٫ت ارتذَربرب١ ا٫دتُاعٝربرب١،          ٜ

ٛ   ذفؾاهل هربإ  تكربذِٜ ارتربذَات تكربذميا ؾعربا٫ يًٓربادني َربٔ ايهربٛاسخ، َٚربٔ ايلربشٚس٠ مب          َٓٗربا ٖرب

سٝح تلربشد   ؛ؾِٗ اٯثاس املتعذد٠ اييت ختًؿٗا ايهٛاسخ ايطبٝع١ٝ ع٢ً ا٭ؾشاد ٚا٭طش ٚالتُعات

 ايهربربربٛاسخ دٕٚ طربربربابل إْربربربزاس ٚتربربرب٪دٟ بربربربا٭ؾشاد ٚا٭طربربربش ٚالتُعربربربات إىل َٛادٗربربرب١ َٛاقربربربـ دذٜربربربذ٠   

،تعشكِٗ رتظا٥ش َتعذد٠ ،ٜٚعاْٞ ايٓادٕٛ َٔ ؿذَات ػذٜذ٠ ٚ تادٕٛ خربذَات شتتًؿرب١ 3ٚقربذ    

إكرباؾ١ إىل تكربذِٜ    املدتـربني، ت يف ايظٓٛات ا٭خ ٠ َؼاسن١ ٚاطربع١ يًعرباًَني ا٫دتُرباعٝني    ظٗش

 3    (John,2000 )  ايذعِ ٚارتذَات ا٭خش٣ يًٓادني
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تعتربرب  اإلطربربعاؾات ايٓؿظرب١ٝ ا٭ٚيٝربرب١ ارتٝربرباس ا٭ٍٚ يًتربذخٌ املبهربربش يف ايؿربربرت٠ ايربيت تًربربٞ ايهاسثربرب١     

ٚ  (Litz,2004,Watson,2004)َباػش٠ سغِ اْ٘ ميهٔ اطتدذاَٗا يف َشاسٌ أخش٣ شتتًؿرب١   

اهلربذف ا٭طاطربٞ َربٔ ٖربزٙ اإلطربعاؾات ٖربٛ تكربذِٜ ايطُأْٝٓرب١ ٚاملظرباعذ٠ ٚ ايربذعِ املعٓربٟٛ ٚايٓؿظربربٞ            

3  ٚ تكربربربذّ اإلطربربعاؾات يتًبٝربربرب١ استٝادربربات ايٓربربربادني ايؿٝضٜا٥ٝربرب١ ٚ ايٓؿظربربرب١ٝ يف ايٛقربربت راتربربرب٘ ٚ     يًٓربربادني 

تتلُٔ غاٜاتٗا تكذِٜ ايؼعٛس با٭َإ ٚ تكًٌٝ ا٭عشاض ايٓامج١ عٔ ايلػٛط ايٓؿظرب١ٝ  ٚ اطربتعاد٠   

 ).HMIN(2002,ايشاس١  ٚ ايّٓٛ ٚ إٜـاٍ املٛاسد ايش٥ٝظ١ ٚ إجياد ؿ١ً َع ايذعِ ا٫دتُاعٞ   

يف  ٚاْط٬قاً َٔ دٚس ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ َتُجًرب١ يف ايتدطربٝط ا٫دتُرباعٞ ايربزٟ ٫ ٜعربذ ٖربذؾًا       

،ٚإمنا ٜكّٛ ع٢ً عًُٝات يٛكع إطاس ػاٌَ َٚتهاٌَ يًُذتُع ٜظرب  يف سربذٚدٙ يتشكٝربل     سذ رات٘

،حتكل دتُٝربع املربٛاطٓني إػربباع استٝادرباتِٗ ٚسربٌ َؼربه٬تِٗ ٚحتكٝربل سٝربا٠          أٖذاف َتؿل عًٝٗا

٭ْربرب٘ َربربٔ خربرب٬ٍ تٓربربٛع ايهربربٛاسخ ايربربيت َربربشت بٗربربا املًُهربرب١ ايعشبٝربرب١         ٚ(7473.:66ِ )عًربرب٢،أؾلربربٌ هل

ايظربربعٛد١ٜ يف ايؿربربرت٠ ا٭خربرب ٠، ٚاذتادربرب١ املاطربرب١ إىل تهربرباتـ ناؾربرب١ ادتٗربربٛد َربربٔ ادتٗربربات املعٓٝربرب١          

 ملٛاد١ٗ ٖزٙ ايهٛاسخ ٚا٭صَات ع٢ً أطع ع١ًُٝ،

 :ذساط١املٛد١ٗ يً ايٓعش١ٜ

 :ايتذخٌ املٗب يف ا٭صَات ْعش١ٜ

ٛد ملعادت١ َؼانٌ ميهٔ اعتباس ايتذخٌ يف ا٭ص١َ يف زتاٍ ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ مبجاب١ أطً

يف  ٜتعشكٕٛ يٮصَاتسٝح ًٜذا٤ ايٓاغ إىل ا٫طتعا١ْ بامل٪طظات ا٫دتُاع١ٝ عٓذَا  ايع٤٬ُ،

سٝاتِٗ نُا إٔ ايتذخٌ يف ا٭ص١َ ٜعذ َتـ٬ً بهاؾ١ أػهاٍ ايعٌُ ا٫دتُاع3ٞ) َٓـٛس 

 (3 476: 747.ٚعٜٛل١،

ٚرتـت ٖزٙ ايٓعش١ٜ زتُٛع١ َٔ املشتهضات ٚايؿشكٝات يعٌ َٔ   Naomi Golanأطظتٗا 

 أُٖٗا:

 ٓب٪ بٗا 3املداطش اييت ٜتعشض هلا اإلْظإ أٚ ا٭سذاخ امل٪مل١ قذ ٜهٕٛ َٔ املُهٔ ايت 
  يف ايتٛاصٕ ايكا٥ِ بني اإلْظإ ٚايب3١٦ٝ اخت٫٬ا٭صَات تعب 
  عٓذَا  ذخ ا٫خت٬ٍ يف ايتٛاصٕ ؾإٔ اإلْظإ ايظٟٛ  اٍٚ إٔ ٜظتعٝذ ٖزا ايتٛاصٕ بطشم

 َأيٛؾ3١
 3عٓذَا تؿؼٌ نٌ احملا٫ٚت يف َٛاد١ٗ ا٭ص١َ أٚ املؼه١ً ؾإٕ اإلْظإ ٜـاد بايتٛتش ٚايكًل 

ا١ٝ٥ املـاسب يًهاسث١ أٚ ا٭ص١َ أٚ ا٭سذاخ املأط١ٜٛ ٜلاعـ َٔ عذّ ايكذس٠ إٕ عاٌَ ايؿذ

َامل  باطتُشاسع٢ً سٌ املؼه١ً ٜٚلاعـ َٔ ايتٛتش املـاسب هلا ٚيزيو ؾإٕ ا٭ص١َ طتٓؼط 
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ٚيف ٖزٙ ايذساط١ تظاعذ ايٓعش١ٜ يف ايعٌُ ع٢ً َٛاد١ٗ 3(4.: 744.تٛكع هلا اذت3ًٍٛ)عذٛب١،

 بؼهٌ أنرب َٔ ا٫عتُاد ع٢ً تكذِٜ املظاعذ٠ يٮؾشاد إىل اد٠ َٓٗاا٭ص١َ َٔ خ٬ٍ ا٫طتؿ

ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ، ع٢ً ناؾ١ املظتٜٛات طٛا٤ ارتاؿ١ ع١ًُٝ ايتٓب٪ ٚا٫طتعذاد 

 بالتُع اٚ ا٭ؾشاد3
 اإلدشا٤ات املٓٗذ١ٝ يًذساط١: -

 َٛادٗرب١ ا٭صَربات   ٚاقربع  ع٢ًٚاطتٗذؾت ايتعشف  ايذساط١ َٔ ايذساطات ايٛؿؿ١ٝ تعترب ْٛع ايذساط١

ٚ َربربذ٣ اذتادربرب١ إلْؼربربا٤ دٗربرباص أٚ ٦ٖٝربرب١ ملٛادٗربرب١ ايهربربٛاسخ ٚا٭صَربربات يف        يف املًُهربرب١ ٚايهربربٛاسخ

ٚايذساط١ اذتاي١ٝ تظع٢ يٛؿـ طبٝع١ َٛاد١ٗ ا٭صَربات ٚايهربٛاسخ يف    املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد3١ٜ

،َربربٔ خربرب٬ٍ ايتعربربشف عًربرب٢ أسا٤ املعٓربربٝني بربربإداس٠ ا٭صَربربات ٚايهربربٛاسخ يف امل٪طظربربات طربربٛا٤      املًُهربرب١

 ا٭١َٝٓ أٚ ايـش١ٝ أٚ ا٫دتُاع١ٝ 

اعتُذت ٖزٙ ايذساطرب١ عًرب٢ َربٓٗر املظربح ا٫دتُرباعٞ باعتبرباسٙ ٜتٓاطربب َربع أٖربذاف           َٓٗر ايذساط١:

 ايذساط١ ٚتظا٫٩تٗا3

 :)ستذدات ايذساط١(زتتُع ايذساط١

عربٔ   ا٭صَربات ٚايهربٛاسخ  َٛاد١ٗ َٔ املظ٪ٚيني عٔ  77.ا٫ًٚ: مت ايتطبٝل ع٢ً  الاٍ ايبؼشٟ: -4

يف َٔ املظرب٪ٚيني يف َذٜٓرب١ دربذ٠(    477يف َذ١ٜٓ ايشٜاض ٚ َٔ املظ٪ٚيني477)طشٜل اذتـش ايؼاٌَ

ايذؾاع املذ3ْٞ د/ادتٗات ايـش١ٝ)ٚصاس٠ ايـش١، ٦ٖٝرب١   إداس٠: ا٭١َٝٓامل٪طظات ايتاي١ٝ أ/ادتٗات 

 ١ادتٝٛيٛدٝرب (ز/ ادتٗربات ا٫دتُاعٝرب١ )ٚصاس٠ ايؼرب٪ٕٚ ا٫دتُاعٝرب١( د/ ٦ٖٝرب١ املظرباس١       ا٭محشاهل٬ٍ 

 َذٜش ،ٚنٌٝ ،س٥ٝع (ْٚعب باملظ٪ٚيني يف ٖزٙ ايذساط١ )3
َربربٔ ارتربربربا٤ يف َذٜٓربرب١    7.)َربربٔ ارتربربربا٤ عربربٔ طشٜربربل ايعٝٓربرب١ ايعُذٜربرب١     477ثاْٝربربًا : مت ايتطبٝربربل عًربرب٢    

يف امل٪طظربات ايتايٝرب١)اداس٠ ايربذؾاع املربذْٞ ،ٚصاس٠ ايـربش١       َٔ ارتربا٤ يف َذ١ٜٓ دربذ٠(  7.ايشٜاض ٚ

ْٚعربب بربارتب  يف    (١3ادتٝٛيٛدٝرب دتُاعٝرب١، ٦ٖٝرب١ املظرباس١    ١٦ٖٝٚ اهلرب٬ٍ ا٫محربش، ٚصاس٠ ايؼرب٪ٕٚ ا٫   

 ٖزٙ ايذساط١ َٔ ي٘ خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٫صَات ٚايهٛاسخ3

إىل ٙ   .416/ 3/..طربربربربرب١ يف ايؿربربربربربرت٠ ايضَٓٝربربربربرب١  َربربربربربٔ  الربربربربرباٍ ايربربربربربضَب: مت تطبٝربربربربربل ٖربربربربربزٙ ايذسا  -.

../6/416.ٙ 
الاٍ املهاْٞ: مت تطبٝل ٖزٙ ايذساط١ ع٢ً املظ٪ٚيني ٚارتربا٤ يف زتاٍ َٛادٗرب١ ا٭صَربات يف    -6

ٚمت حتذٜربربذ  ٫3دتُربرباعٞ يف َربربذٜٓيت ايشٜربرباض ٚدربربذ٠ ايكطربرباع ا٭َربربب ،ٚايكطربرباع ايـربربشٞ ،ٚايكطربرباع ا 

 أنرب َذٜٓتني يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد3١ٜ باعتباسُٖاَذٜٓيت ايشٜاض ٚدذ٠ بايتشذٜذ 
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نربربأدا٠ دتُربربع ايبٝاْربربات اي٬صَربرب١ هلربربزٙ     اطربربتُاس٠ ا٫طربربتبٝإ: مت اطربربتدذاّ   أدٚات مجربربع ايبٝاْربربات : 

ايذساطربربرب١ باعتباسٖربربربا أْظربربربب أدٚات ايبشربربربح ايعًُربربربٞ ٚأنجربربربش ؾاعًٝربربرب١ ٚطربربربشع١ يف اذتـربربربٍٛ عًربربرب٢         

ايبٝاْربات املربشاد مجعٗربا، ٚعًرب٢ املربٓٗر املتبربع       املعًَٛات، ؾٗٞ تتؿل َع ظشٚف ٖزٙ ايذساط١ ٚطبٝعرب١  

       ٚ ا٫طربتبا١ْ بٓربا٤ عًربرب٢    إعربذاد مت يف ايذساطرب١، ٚأٖربذاف ايذساطرب١ ٚتظربا٫٩تٗا، ٚايٛقربت املظربُٛح هلربا3 

مت إعربذاد اطربتُاستني اطربتُاس٠    ٚ ا٭دبٝات ارتاؿ١ بٗزا املٛكٛع ٚع٢ً أٖربذاف ايذساطرب١ ٚتظربا٫٩تٗا   

 3خاؿ١ باملظ٪ٚيني ٚاطتُاس٠ خاؿ١ بارتربا٤
 ) دٛد٠ ا٫طتبٝإ(3ؿذم ٚثبات ا٫طتبا١ْ:

بـٛستٗا ا٭ٚي١ٝ، ٗا يٮدا٠: يًتعشف ع٢ً َذ٣ ؿذم أدا٠ ايذساط١ مت عشك / ايـذم ايعاٖش4ٟ

ٚعٓٛإ ايذساط١ ٚأط٦ًتٗا ٚأٖذاؾٗا ع٢ً عذد َٔ احملهُني، ٚريو بٗذف اذتهِ ع٢ً َذ٣ 

ؿٝاغتٗا، ٚإبذا٤ آسا٥ِٗ يف طشم ١ُ٥٬َ ايؿكشات ملٛكٛع ايذساط١، َٚذ٣ ٚكٛح ايؿكش٠ ٚط١َ٬ 

يف تذسز املكٝاغ،  حتظٝٓٗا طٛا٤ باذتزف أٚ ايبكا٤ أٚ تعذٌٜ ايعباسات، باإلكاؾ١ إىل ايٓعش

َٚٔ ثِ قاَت ايباسج١ مبشادع١ ريو، ثِ ٚيف ك٤ٛ آسا٥ِٗ  ت املشادع١ ٚايتعذٌٜ،  َٚذ٣ ٤٬ََت3٘

 أكٝؿت ا٫طتُاستني يف ؿٛستُٗا ايٓٗا3١ٝ٥  

ايذاخًٞ يٮدا٠: بعذ ايتأنذ َٔ ايـذم ايعرباٖشٟ ٭دا٠ ايذساطرب١ مت سظرباد َعاَربٌ     ؿذم ا٫تظام 

ا٫ستباط ب طٕٛ ملعشؾ١ ايـذم ايربذاخًٞ ي٬طربتبا3١ْ سٝربح سدَظربب َعاَربٌ ا٫ستبرباط بربني دسدرب١ نربٌ          

 )عٓذ َظربت٣ٛ ايذ٫يرب١  عباس٠ َٔ عباسات ا٫طتبا١ْ بايذسد١ ايه١ًٝ يًُشٛس ايزٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايعباس3٠ 

7374 3) 

ٜشتبطربا استباطربًا دا٫ً إسـربا٥ًٝا َربع ايذسدرب١       يًُظرب٪ٚيني ٚارتربربا٤    إٔ عباسات ا٫طربتباْتني  ٚاتلح

(  ٖٚربربزا ٜربربذٍ عًربرب٢ ا٫تظربربام ايربربذاخًٞ ي٬طربربتؿتا٤ ممربربا  7374ايهًٝربرب١ يًُشربربٛس عٓربربذ َظربربت٣ٛ ايذ٫يربرب١ )

 ٜؼ  إىل ايـذم ايذاخًٞ ي3٘

 ثبات ا٫طتبا١ْ: 

ع٢ً (Cronbach's Alpha) يكٝاغ َذ٣ ثبات أدا٠ ا٫طتبا١ْ اطتددذّ َعاٌَ أيؿا نشْٚباخ

( ٖٚٞ ق١ُٝ َشتؿع١، مما 733.4إٔ َعاٌَ أيؿا نشْٚباخ ٫طتبا١ْ املظ٪ٚيني )اتلح ،ٚ ا٫طتبا١ْ

ٜذٍ ع٢ً إٔ ا٫طتبا١ْ تتُتع بذسد١ عاي١ٝ َٔ ايجبات3َٚٓ٘ ٬ْسغ إٔ َعاٌَ أيؿا نشْٚباخ 

( ٖٚٞ ق١ُٝ َشتؿع١، مما ٜذٍ ع٢ً إٔ ا٫طتبا١ْ تتُتع بذسد١ عاي١ٝ َٔ 73363ارتربا٤ ) ٫طتبا١ْ

 ايجبات3
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يتشكٝل أٖذاف ايذساط١ ٚحتًٌٝ ايبٝاْات اييت مت مجعٗا بأدٚات  ا٭طايٝب اإلسـا١ٝ٥:

سٝح مت سظاد  SPSSايذساط١،  ت ا٫طتعا١ْ بربْاَر اذتضّ اإلسـا١ٝ٥ يًعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ 

ا٫ضتشاف ،ايتهشاسات ٚايٓظب امل١ٜٛ٦ اذتظاب3ٞ املتٛطط: اإلسـا١ٝ٥ ايتاي١ٝ املكاٜٝع

َعاٌَ أيؿا ،  ذتظاد ؿذم ا٫طتبا١ْ Pearson َعاٌَ استباط ب طٕٛ  ،املعٝاسٟ

 يكٝاغ َذ٣ ثبات أدا٠ ا٫طتباCronbach's Alpha 3١ْنشْٚباخ

 ْتا٥ر ايذساط١ َٚٓاقؼتٗا:عشض 

يبٝاْات ا٭ٚي١ٝ )ارتـا٥ف ايذميٛغشاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ لتُع ا اطتُاسات املظ٪ٚيني ْتا٥رأ : 

 ايذساط١( 

 َٔ املظ٦ٛيني ٚؾكًا يًذٓع َٚٓطك١ ايذساط١  ايذساط١ زتتُع( ٜٛكح تٛصٜع 4دذٍٚ سقِ )

 ادتٓع
 املٓطك١

 اإلمجايٞ
 دذ٠ ايشٜاض

 رنش
 416 34 .6 ايتهشاس
 %.43. %.673 %14 ايٓظب١

 أْج٢
 .. 63 46 ايتهشاس
 %.63. %.433 %3 ايٓظب١

 اإلمجايٞ
 77. 477 477 ايتهشاس
 %477 %7. %7. ايٓظب١

 

َربٔ املظرب٦ٛيني ٚؾكربًا ملٓطكرب١ ايذساطرب١       ايذساطرب١  زتتُربع تٛصٜربع   عرب٬ٙ ا (4سقِ ) ٜعشض ادتذٍٚ

ٚادتربربٓع، ٜٚعٗربربش َربربٔ تٛصٜربربع ْتربربا٥ر ايتشًٝربربٌ إٔ ٖٓربرباى تٛاؾربربل بربربني تٛصٜربربع ا٫طربربتُاسات َربربا بربربني          

َٔ املظ٦ٛيني بايشٜرباض   ايذساط١ زتتُعاملظ٦ٛيني يف دذ٠ ٚايشٜاض، سٝح ناْت تكشٜبا ْظب 

ايزنٛس عٔ اإلْرباخ   %، ٚيهٔ ٜعٗش َٔ تٛصٜع ادتذٍٚ إٔ ٖٓاى تؿٛم يٓظب7١.%، ٚ 7.ٚدذ٠ 

%، ٚناْربربت ايػايبربرب١ .63.% بُٝٓربربا اإلْربرباخ .43. ايذساطربرب١ ذتُربربعسٝربربح ناْربربت ْظربربب١ ايربربزنٛس مب 

اإلْربرباخ  زتتُربربع%، بُٝٓربربا .673، ٚدربربذ٠ ايذساطربرب١ ذتُربربع% رنربربٛس مب14مبٓطكربرب١ ايشٜربرباض بٓظربربب١  

%، ٜٚشدع ريو نٕٛ إٔ ٖٓرباى بعربض   3، ٚايشٜاض ايذساط١ زتتُع% إْاخ َٔ .433ظذ٠ بًػت 

َجربٌ ايربذؾاع   ْرباخ  ٝٗا ٚدٛد عٓـش ايربزنٛس أنجربش َربٔ اإل   تتطًب طبٝع١ ايعٌُ ؾاط١ دٗات ايذس

املربربذْٞ ٦ٖٝٚربرب١ املظربرباس١ ادتٝٛيٛدٝربرب١، أٚ يًتٓربربٛع يف تٛصٜربربع ا٫طربربتُاسات يف ٖربربزٙ ادتٗربربات، ٖٚربربزا     

 ا٫خت٬ف ٫ ٜ٪ثش يف ايذساط3١

 َٔ املظ٪ٚيني ٚؾكًا يؿ٦ات ايعُش ٚتٛصٜعٗا ع٢ً ْٛع ادتٓع  ايذساط١ زتتُع( ٜٛكح تٛصٜع .دذٍٚ سقِ )
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 ادتٓع
 ايعُش

( إىل ..َٔ ) اإلمجايٞ

 (67أقٌ َٔ )
( إىل 67َٔ )

 (.6أقٌ َٔ )
( إىل .6َٔ )

 (17أقٌ َٔ )
 َٔ17 

 ؾُا ؾٛم

 رنش
 416 37 .. 46 47 ايتهشاس
 %.43. %6737 %.3.. %337 %37. ايٓظب١

 أْج٢
 .. 44 .. 43 6 ايتهشاس
 %.63. %.3. %.463 %637 %.43 ايٓظب١

 اإلمجايٞ
 77. 4. .6 61 46 ايتهشاس
 %47737 %.6.3 %1437 %4.37 %.33 ايٓظب١

إٔ ايؿ٦ات ايعُش١ٜ يًُظ٦ٛيني تشنضت يف ايؿ٦ات  ( اع٬ٙ.سقِ) ٜٚعٗش َٔ ادتذٍٚ

% ٖٚٞ تعرب إٔ طبٝع١ ايؿ١٦ ايعُش١ٜ يًُظ٦ٛيني .33.عاّ مبذُٛع ْظب  .6ايعُش١ٜ أنجش َٔ 

، ٚنزيو ٜعٗش إٔ ايزنٛس ِٖ ا٭نجش بٓظب١ ع٢ً َظت٣ٛ َٔ ايٓلر ظٗات ايذساط١

بٗا عٓـش ْظا٥ٞ  ٚريو ٜشدع إىل نٕٛ إٔ بعض ادتٗات يٝع ايذساط١ زتتُع% َٔ .43.

 نُا يف قطاع ايذؾاع املذ3ْٞ

 ٛصع٘ ادتٗات3َ ٪ٌٖ ايذساطٞئًَُ املظ٪ٚيني ٚؾكًا  ايذساط١ زتتُع( ٜٛكح تٛصٜع 6دذٍٚ سقِ )

  ادتٗات
 امل٪ٌٖ ايذساطٞ

 اإلمجايٞ
 أخش٣ بهايٛسٜٛغ َادظت  دنتٛساٙ

 إداس٠ ايذؾاع املذْٞ
 16 6 11 4 7 ايتهشاس
 %137. %.43 %37.. %.3 %737 ايٓظب١

 ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محش
 6. 7 .. 7 6 ايتهشاس
 %4137 %737 %.4.3 %737 %.43 ايٓظب١

 ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ
 7. 7 16 . . ايتهشاس
 %37.. %737 %.43. %.3. %437 ايٓظب١

 ١٦ٖٝ املظاس١ ادتٝٛيٛد١ٝ
 .. 7 43 6 7 ايتهشاس
 %4437 %737 %.33 %.43 %737 ايٓظب١

 ٚصاس٠ ايـش١
 .. . 67 . .4 ايتهشاس
 %337. %.3. %4.37 %437 %.3. ايٓظب١

 اإلمجايٞ
 77. 6 434 44 7. ايتهشاس
 %47737 %137 %.673 %.3. %4737 ايٓظب١

بهايٛسٜٛغ ٖٛ امل٪ٌٖ ايػايب ع٢ً  ايذساطٞإٔ امل٪ٌٖ  اع٬ٙ (6سقِ ) ٜٚعٗش َٔ ادتذٍٚ

% 47% بُٝٓا ٜعٗش َ٪ٌٖ ايذنتٛساٙ بٓظب١ .673َٔ املظ٪ٚيني ٚريو بٓظب١  ايذساط١ زتتُع

% .3.ٜٚػًب ع٢ً قطاع ٚصاس٠ ايـش١ يطبٝع١ ايٛظٝؿ١ ٖٓاى، بُٝٓا أت٢ َ٪ٌٖ َادظت  بٓظب١ 



20 

 

ٚتٛصع ْظب ايكطاعات بٓظب ػب٘ َتكاسب١ َع اخت٬ف بعض ايٓظب يف  ،ايذساط١ زتتُعَٔ 

ايكًٌٝ َجٌ ١٦ٖٝ املظاس١ ادتٝٛيٛد١ٝ، ١٦ٖٝٚ اهل٬ٍ  بعض ايكطاعات ٚاييت تتظِ بايعذد

 املظ٪ٚيني ع٢ً دسد١ ع١ًُٝ عاي١ٝ 3 إٔ ٜعب مما ا٭محش َكاس١ْ بايكطاعات ا٭خش3٣

 ٌٖ ٖٓاى ختطٝط ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ  يف َ٪طظتو؟ -

 ٚايهٛاسخ ا٭صَات ملٛاد١ٗ تدطٝطاي َٔ املظ٦ٛيني سٍٛ َذ٣ زتتُع ايذساط١( آسا٤ 1سقِ ) دذٍٚ

دطٝط ملٛاد١ٗ ايت ايتعشف ع٢ً َذ٣ 

 ا٭صَات ٚايهٛاسخ  
 ايرتتٝب ايٛصٕ ايٓظيب يًُٛاؾك١ ا٫ضتشاف املعٝاسٟ املتٛطط

 ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ

ٖٓاى خط١ َعذ٠ يف نٌ د١ٗ ملٛاد١ٗ  4

 . 34.. 336. 3131 736.4 73646 73.16 6334 6333 ..63 ا٭صَات ٚايهٛاسخ

 ا٭صَاتٖٓاى خط١ َٛسذ٠ ملٛاد١ٗ  .

 6 431. .33. 3633 ..736 .73.1 .73.3 ..63 6333 6346 ٚايهٛاسخ

تٓظٝل بني ادتٗٛد خط١ ي ٖٓاى  6

 4 36.. 336. 3.36 7364 73673 .73.1 .633 6361 6363 ٚاإلدشا٤ات ملٛاد١ٗ ايهاسث١ عٓذ ٚقٛعٗا

  4336. 633. ..3.3 73.43 .7336 73366 633 6336 63.3 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 

سٍٛ عٓـش ايتدطٝط  ٖٚٛ  اطتذابات املظ٪ٚينيْتا٥ر حتًٌٝ  ( أع1ٙ٬سقِ )عشض ادتذٍٚ 

ا٫ضتشاف  633بًؼ املتٛطط ايعاّ يًُشٛس  طٝط ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخايتد ايتعشف ع٢ً َذ٣

% ٚتش٣ ايباسج١ إٔ ايٓتا٥ر تعترب كعٝؿ١ ْعشًا ٫ستباط 4336.ٚايٛصٕ ايٓظيب يًُٛاؾك١  73.4املعٝاسٟ 

ا٭َش مبٛاد١ٗ نٛاسخ ٚاٯثاس املرتتب١ ع٢ً ايهٛاسخ تؼٌُ التُع نهٌ، ٚتتؿل ٖزٙ ايٓتٝذ١ 

ايتدطٝط ملٛاد١ٗ ايهٛاسخ ٜتِ بؼهٌ ستذٚد  ( سٝح تٛؿٌ إىل أ773ٕ.َع )دساط١ ايكشْٞ،

 عٓذ ايتدطٝط يًت١ُٝٓ ايؼا3١ًَ 

 ٌٖ ٖٓاى تٓظٝل بني َ٪طظتو ٚامل٪طظات ا٭خش٣ يًتذخٌ يف ا٭صَات ٚايهٛاسخ  ؟ -

 يف يتذخٌ املظ٦ٛي١ ادتٗات بني تٓظٝلاي َذ٣َٔ املظ٦ٛيني سٍٛ  زتتُع ايذساط١( آسا٤ .سقِ ) دذٍٚ

 ٚايهٛاسخ ا٭صَات

 
تٓظٝل بني اي ع٢ً َذ٣ ايتعشف

ادتٗات املظ٦ٛي١ يًتذخٌ يف 

 ا٭صَات ٚايهٛاسخ

 ايٛصٕ ايٓظيب يًُٛاؾك١ ا٫ضتشاف املعٝاسٟ املتٛطط
 ايرتتٝب

 ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ

ٖٓاى تٓظٝل بني ادتٗٛد ٚاإلدشا٤ات  4

 . 736. .3.. 3131 73633 ...73 73374 63.1 6363 ..63 ملٛاد١ٗ ايهاسث١ عٓذ ٚقٛعٗا

ٖٓاى تٓظٝل بني ادتٗٛد اذته١َٝٛ  .

 6 733. 331. 3136 736.1 73336 73666 63.6 .636 63.1 ٚا٭١ًٖٝ

ٖٓاى تٓظٝل بني ادتٗٛد ا٭١َٝٓ  6

 4 431. 36.. .3 73613 73.34 73614 ..63 63.3 .636 ٚايـش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ

 6 733. 33.. 3.33 .73.6 ..733 736.3 63.6 63.6 63.6 ايتطٛع١ٖٝٓاى تٓظٝل بني ادتٗٛد  1
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  .736. ..33. .3.31 .733 ...73 .7333 63.1 6364 ..63 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 

سٍٛ ايتعشف أطتذابات املظ٪ٚيني ٚايزٟ ٜعشض ْتا٥ر حتًٌٝ  ( اع٬ٙ.سقِ ) َٔ ادتذٍٚ

بني ادتٗات املظ٦ٛي١ يًتذخٌ يف ا٭صَات ٚايهٛاسخ، ٚنإ املتٛطط  تٓظٝلاي َذ٣سٍٛ ع٢ً 

، ٚدا٤ت .733% ٚاضتشاف َعٝاسٟ يعباسات٘ بًؼ .736.ٚٚصٕ ْظيب  63.1ايعاّ هلزا احملٛس بًؼ 

عباس٠  ٖٓاى تٓظٝل بني ادتٗٛد ا٭١َٝٓ ٚايـش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ   يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ َٔ عباسات 

%، ٜٚعٗش بٗزٙ ايعباس٠ ا٫خت٬ف بني آسا٤ 431.ايٓظيب هلزٙ ايعباس٠ ٖزا احملٛس سٝح بًؼ ايٛصٕ 

ع١ٓٝ دذ٠ ٚآسا٤ ع١ٓٝ ايشٜاض سٝح ناْت ع١ٓٝ ايشٜاض أنجش تٛاؾل ع٢ً ٖزٙ ايعباس٠ سٝح 

%، ٚصتذ إٔ مجٝع .3% ٚايٛصٕ ايٓظيب هلزٙ ايعباس٠ يع١ٓٝ دذ٠ 36..بًػت ٚصْٗا ايٓظيب 

ايٛصٕ ايٓظيب ايعاّ يًُشٛس نهٌ ٚصتذ أٜلًا إٔ ايعباسات هلزٙ احملٛس قشٜب١ َٔ ْؿع 

ٚع١ٓٝ دذ٠ يف ايٛصٕ ايٓظيب ايعاّ ٜعٗش ايتؿٛم يًٛصٕ ايٓظيب يع١ٓٝ  ايشٜاضا٫خت٬ف بني ع١ٓٝ 

%، .3.31%، بُٝٓا ايٛصٕ ايٓظيب يع١ٓٝ دذ٠ بًؼ ..33.ايشٜاض سٍٛ ٖزا احملٛس ٚايزٟ بًؼ 

َٔ املظ٦ٛيني بعذّ ٚدٛد تٓظٝل بني ادتٗات ٖٚزا ٜعٗش ايتؿاعٌ اإلجيابٞ ٚإسظاغ ع١ٓٝ دذ٠ 

(ايزٟ 776.ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ تتؿل َع دساط١) باعاَش ،  3املظ٦ٛي١ يًتذخٌ يف ا٭صَات ٚايهٛاسخ

تٛؿٌ إىل غٝاد ايتٓظٝل بني َ٪طظات ايذٚي١ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات، ٚتتؿل نزيو َع دساط١ 

١ٗ ا٭صَات كعـ ايتٓظٝل ( إٔ َٔ أطباد ؾؼٌ ايٓعِ ايتؼاسن١ٝ يف َٛاد773.)ايظهشٟ،

 بني امل٪طظات3

  يف َ٪طظتو؟ ٚايهٛاسخ ٌٖ ٖٓاى طشع١ يف َٛاد١ٗ ٚإداس٠ ا٭صَات  -

ظشع١ يف َٛاد١ٗ ٚإداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخايَذ٣ َٔ املظ٦ٛيني سٍٛ  زتتُع ايذساط١آسا٤  (3دذٚيشقِ )  

ظشع١ يف َٛاد١ٗ ٚإداس٠ ايايتعشف ع٢ً َذ٣  • 

 ا٭صَات ٚايهٛاسخ  
ايٛصٕ ايٓظيب  ا٫ضتشاف املعٝاسٟ املتٛطط

 ايرتتٝب يًُٛاؾك١
 ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ

 . 3333 6736 3. 4..43 43.31 .7366 .63 1371 .33. ْٛدذ طشع١ يف إْكار املتلشسٜٔ َٔ ايهٛاسخ 4
 4 7. 36.. .313 73313 ..736 73364 .63 63.3 63.4 تٛدذ طشع١ يف تٛادذ ايذؾاع املذْٞ يف ساي١ ايهٛاسخ .
 . .3.3 .. 3731 .7331 736.3 .7337 6363 ..63 .637 تٛدذ طشع١ يف تٛادذ ايؼشط١ يف ساي١ ايهٛاسخ 6
 6 3336 36.. 3736 73361 736.3 73343 .631 6363 6371 تٛدذ طشع١ يف تٛادذ ايؿشٜل ايطيب يف ساي١ ايهٛاسخ 1

تٛادذ طا٥شات اإلخ٤٬ يف ساي١  تٛدذ طشع١ يف .

 1 3631 133. .3.3 .7366 73.3 73636 .631 63.6 6344 ايهٛاسخ

تٛدذ طشع١ يف تٛادذ ايؿشٜل ايٓؿظٞ ٚا٫دتُاعٞ يف  3

 . .3 131. 333. 437.6 73334 ..733 .636 ..63 336. ساي١ ايهٛاسخ

 3 .3.3 636. .343 73634 6..73 73371 6366 6333 6373 تٛدذ طشع١ يف تٛادذ املتطٛعني يف ساي١ ايهٛاسخ .
  363.1 3376. 34373 73.61 .733 73.76 6316 636 .637 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 
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سٍٛ ايتعشف ع٢ً  املظ٪ٚيني اطتذاباتٚايزٟ ٜعشض ْتا٥ر حتًٌٝ (اع٬ٙ 3سقِ ) َٔ ادتذٍٚ

يف َٛاد١ٗ ٚإداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخ، ٚدا٤ت عباسات ٖزا احملٛس ايظبع  ظشع١ايَذ٣ 

مبٓطك١ دذ٠ َٚٓطك١  زتتُع ايذساط١َتكاسب١ ايٓتا٥ر ٚيهٔ ٖٓا أٜلًا تعٗش ا٫خت٬ف بني 

  %363.1ٚٚصٕ ْظيب بًؼ  6316ايشٜاض يف ٖزا احملٛس، سٝح دا٤ ٖزا احملٛس مبتٛطط عاّ 

سأٟ املظ٪ٚيني يف عذّ ايظشع١ ؾٝؿٞ إداس٠ َٚٛاد١ٗ ا٭ص١َ  ٚتعذ ايٓتٝذ١ كعٝؿ١ دذا ٚتعرب عٔ

 ٚايهاسث١ ف َ٪طظات3ِٗ

 ٌٖ ٖٓاى تٛع١ٝ يًُٛاطٓني بايهٛاسخ ٚا٭صَات يف َ٪طظتو؟ -

 ع١ٝ املٛاطٓني با٭صَات ٚايهٛاسختٛ َٔ املظ٦ٛيني سٍٛ َذ٣ زتتُع ايذساط١( آسا٤ .سقِ ) دذٍٚ 

با٭صَات ايتعشف ع٢ً َذ٣ تٛع١ٝ املٛاطٓني  

 ٚايهٛاسخ
 ايٛصٕ ايٓظيب يًُٛاؾك١ ا٫ضتشاف املعٝاسٟ املتٛطط

 ايرتتٝب
 ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ

 1 3636 .. 3.33 .7366 .7364 73611 6311 ..63 6346 تٛدذ تٛع١ٝ يًُٛاطٓني بطشم َٛاد١ٗ ايهٛاسخ 4

. 
ايتٛاؿٌ املباػش تٛدذ تٛع١ٝ يًُٛاطٓني بأ١ُٖٝ 

َع ادتٗات املظ٪ٚي١ عٔ ايهٛاسخ يف سا٫ت 

 ارتطش
6371 636. 631. 7366. 73364 73336 3736 .. 3633 6 

تٛدذ تٛع١ٝ يًُٛاطٓني مبداطش اإلػاعات ٚأ١ُٖٝ  6

 4 433. 333. .313 733.1 .7364 73364 633 6336 63.4 اخز املع١ًَٛ َٔ َـذسٖا

1 
بأ١ُٖٝ َتابع١ ٚطا٥ٌ تٛدذ تٛع١ٝ يًُٛطٓني 

ا٫تـاٍ املدتًؿ١ ملتابع١ ايتعًُٝات ايـادس٠ 

 َٔ)إداس٠ َتابع١ ايهٛاسخ(
63.4 6366 63.. 73364 73.3. 7334. 313. ..33 .733 . 

  7346. 36.. .3.33 736.1 ..73 .73.3 63.4 .636 .634 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 

سٍٛ ايتعشف ع٢ً املظ٪ٚيني  اطتذابات ٚايزٟ ٜعشض ْتا٥ر حتًٌٝ (اع٬ٙ.سقِ ) َٔ ادتذٍٚ

ٚٚصٕ  63.4َذ٣ تٛع١ٝ املٛاطٓني با٭صَات ٚايهٛاسخ، سٝح دا٤ ٖزا احملٛس مبتٛطط عاّ 

، ٖٚٞ ْظب١ تعذ كعٝؿ١ ٭١ُٖٝ تٛع١ٝ املٛاطٓني بايهٛاسخ ٚا٭صَات ٭ٕ % 7346.ْظيب بًؼ 

ارت  ايٛؾ  يٛدٛد َٛاطٓني ٚاعني يذِٜٗ قذس٠ ع٢ً َشدٚد ٖزٙ ايتٛع١ٝ طٝعٛد ع٢ً التُع ب

( َٔ كعـ ٚعٞ 773.تٛؿٌ ي٘ )ايكشْٞ، 3ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ تتؿل َع َا َٛاد١ٗ املٛاقـ اذتشد١

 خيتف بايهٛاسخ3 املٛاطٓني مبعشؾ١ َا

 ٌٖ ٖٓاى إعذاد َٗب ٚتذسٜب يًعاًَني يف َ٪طظتو؟3 -

٭عذاد املٗب ٚايتذسٜب يًعاًَني يف امل٪طظات ٣ أَ املظ٦ٛيني سٍٛ َذ زتتُع ايذساط١( آسا٤ 6سقِ ) دذٍٚ

 با٭صَات ٚايهٛاسخ

املٗب  اإلعذادايتعشف ع٢ً َذ٣  • 

ٚايتذسٜب يًعاًَني يف امل٪طظات 

 ايٛصٕ ايٓظيب يًُٛاؾك١ ا٫ضتشاف املعٝاسٟ املتٛطط
 ايرتتٝب

 ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞايشٜا دذٙ
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 ض با٭صَات ٚايهٛاسخ

ٜتِ ايتذسٜب عًُٞ عٌ خطط َٛاد١ٗ  4

 6 3634 .313 .3 73663 .7366 73663 6343 63.4 634 ا٭صَات

. 
تكذّ دٚسات ملٓظٛبٞ اإلداسات 

ٚايٛصاسات ملٛاد١ٗ ا٭صَات 

 ٚايهٛاسخ
6371 63.. 6343 7366. 73371 73374 3736 3.31 3634 6 

ايتعاٌَ  ٜٛدذ بامل٪طظ١  تذسٜب ع٢ً 6

 4 .333 3636 .313 .7336 .733 73364 6366 6311 63.4 َع ايهاسث١ ٚا٭صَات

1 
ٜٛدذ إعذاد َٗب ايعاًَني يف 

قطاعات ايذٚي١ )خاق،سهَٛٞ( 

 يًتذخٌ يف ا٭صَات ٚايهٛاسخ
63.. 636. 636 7363. 736.6 7363 3. 3. 33 . 

  31336 .3336 36 733.6 .733 733.1 63.6 .636 .634 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 

سٍٛ ايتعشف ع٢ً  أطتذابات املظ٪ٚينيٚايزٟ ٜعشض ْتا٥ر حتًٌٝ  ( اع6ٙ٬سقِ ) َٔ ادتذٍٚ

٭عذاد املٗب ٚايتذسٜب يًعاًَني يف امل٪طظات با٭صَات ٚايهٛاسخ، سٝح دا٤ ٖزا احملٛس اَذ٣ 

عباس٠  ٜٛدذ بامل٪طظ١  تذسٜب ع٢ً ايتعاٌَ  ت% ٚدا31336٤ٚٚصٕ ْظيب بًؼ  63.6مبتٛطط عاّ 

ٖٚٛ ٜعطٞ د٫ي١ بعذّ سكا % .333ٛصٕ ْظيب بًؼ بَع ايهاسث١ ٚا٭صَات  يف املشتب١ ا٭ٚىل 

 3.777ٚتتؿل ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع دساط١) اذتًٛإ  املبشٛثني عٔ اإلعذاد ٚايتذسٜب يف َ٪طظاتِٗ

املذْٞ سٝح بًػت ْظب١ اذتاؿًني ع٢ً (سٝح تٛؿٌ إىل تذْٞ َظت٣ٛ ايتذسٜب يف دتإ ايذؾاع 

يتذسٜب َٔ أ١ُٖٝ يف دعٌ ايعاًَني قادسٜٔ ع٢ً َٛاد١ٗ  %،٫ٚخيؿ٢ عًٝٓا َا41,.4دٚسات 

املٛاقـ املدتًؿ١ ٚايتعشف ع٢ً ايظٝٓاسٜٖٛات احملت١ًُ يًهٛاسخ َٔ خ٬ٍ ٖزٙ ايذٚسات عٔ 

 طشٜل عشض منارز تطبٝك١ٝ ٚجتاسد يذٍٚ َٚٓاقؼتٗا َع ارتربا3٤

 ٖٓاى  تذسٜب يًُتطٛعني يًُظا١ُٖ يف َٛاد١ٗ ايهٛاسخ يف َ٪طظتو؟  ٌٖ  -

تذسٜب املتطٛعني يًُظا١ُٖ يف َٛاد١ٗ َٔ املظ٦ٛيني سٍٛ َذ٣ زتتُع ايذساط١( آسا٤ 3) ِدذٍٚ سق

 ا٭صَات ٚايهٛاسخ  

تذسٜب املتطٛعني  ايتعشف ع٢ً َذ٣ 

 يًُظا١ُٖ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ
ايٛصٕ ايٓظيب  املعٝاسٟا٫ضتشاف  املتٛطط

 ايرتتٝب يًُٛاؾك١
 ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ

4 
ٜتِ تكظِٝ املتطٛعني سظب ايتدـف 

ٚالاٍ يًُظا١ُٖ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات 

 ٚايهٛاسخ
.366 .3.4 .3.. 73373 73... 736.6 .333 .13. ..31 4 

 . 136. 631. .3.. 73316 73.13 6..73 ..3. .33. 3.3. ٜتِ تذسٜب املتطٛعني .

ٜتِ اط٬ع املتطٛعني عرب ايتٛاؿٌ َعِٗ عٔ  6

 6 636. 33.. .. 1..73 733.6 73.33 333. 336. ..3. نٌ دذٜذ يف زتاٍ َٛاد١ٗ ايهٛاسخ

  .13. 631. 33.. 73.33 .73 7336 3.6. .33. 3.6. املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 
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سٍٛ ستٛس  اطتذابات املظ٪ٚينيٚايزٟ ٜعشض ْتا٥ر حتًٌٝ ( أع٬ٙ  3سقِ) َٔ ادتذٍٚ

،سٝح دا٤  ايتعشف ع٢ً َذ٣ تذسٜب املتطٛعني يًُظا١ُٖ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

تذٍ ٖزٙ ايٓظب١ ع٢ً إٔ اطتذابات  % .13.ٚٚصٕ ْظيب عاّ  3.6.املتٛطط ايعاّ هلزا احملٛس 

تِٗ،ٖٚزا ٜعٛد سمبا اىل عذّ تؼذٝع املبشٛثني تذٍ ع٢ً كعـ تذسٜب املتطٛعني يف َ٪طظا

،ٚعذّ إدسادِٗ كُٔ خطط ٚبشاَر  ٖزٙ امل٪طظات اٚ بعلٗا ع٢ً اطتكطاد املتطٛعني

( َٔ كعـ عٓـش ايتطٛع يف 3.773ٖٚزٙ ايٓتٝذ١ تتؿل َع دساط١)ايكشْٞ، ايتطٜٛش يًُ٪طظ١

 َشس١ً ا٫طتعذاد ملٛاد١ٗ ايهٛاسخ3

 ٌٖ ٖٓاى ساد١ إلْؼا٤ د١ٗ تع٢ٓ مبٛاد١ٗ ايهٛاسخ ٚا٭صَات؟      -

اذتاد١ إلْؼا٤ د١ٗ َٛسذ٠ تع٢ٓ بذساطات َٔ املظ٦ٛيني سٍٛ َذ٣ زتتُع ايذساط١( آسا٤ 47) ِدذٍٚ سق

 ا٭صَات ٚايهٛاسخ  

 
ايتعشف ع٢ً َذ٣ اذتاد١ إلْؼا٤ د١ٗ 

َٛسذ٠ تع٢ٓ بذساطات ا٭صَات 

 ٚايهٛاسخ

 ايٛصٕ ايٓظيب يًُٛاؾك١ املعٝاسٟا٫ضتشاف  املتٛطط
 ايرتتٝب

 ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ

ٖٓاى ساد١ إلْؼا٤ د١ٗ تع٢ٓ بذساطات  4

 6 6. 31.. 6733 .7336 73366 73331 633 ..63 1376 ا٭صَات ٚايهٛاسخ

. 
ٖٓاى ساد١ يٛدٛد َع١ً تعٌُ حتتٗا 

ملٛاد١ٗ مجٝع املٓعُات ٚاهل٦ٝات 

 ا٭صَات ٚايهٛاسخ
136. 6336 134. 73.43 736 73..3 6331 .333 66 4 

6 
ٖٓاى ساد١ يٛدٛد َكَٛات منٛرد١ٝ 

ٜ٪طع َٔ خ٬هلا ادت١ٗ اييت طتع٢ٓ 

 مبٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ
633. 63.. 636. 73.63 73336 733.1 .3 .. .. 1 

1 
ٖٓاى ساد١ يٛدٛد د١ٗ تتبب ْعاّ إداس٠ 

ٚتؿعًٝ٘ نأسذ اذتًٍٛ ادتزس١ٜ ا٭صَات 

 ٚامل١ُٗ يف َ٪طظاتٓا3
136. 6336 134. 73.43 7364. 73.63 6331 .333 66 4 

ٖٓاى ساد١ يتٛؾ  ايٛقت ٚادتٗذ  .

 . .6.3 636. 6.33 736.6 .7363 3..73 1344 6331 13.6 املبزٍٚ ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ٖٓاى ساد١ يتٛسٝذ ارتطط بني  3

 . 336. 131. .33. 736.4 736.6 73644 6361 ..63 6333 ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخامل٪طظات  

ٖٓاى ساد١ يتٛسٝذ ارتطط اذته١َٝٛ  .

 3 3. 33.. 331. 7336 .7331 73361 636 6336 .633 ٚا٭١ًٖٝ   ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

  3316. 3313. .6.36 ...73 .73.6 73366 .633 .636 .134 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 

ايتعشف ع٢ً َذ٣ اذتاد١ إلْؼا٤ د١ٗ َٛسذ٠ تع٢ٓ بذساطات  (اع47ٙ٬سقِ) ٜٓاقؽ ادتذٍٚ

طٛا٤ ظذ٠ أٚ بايشٜاض  اطتذابات املبشٛثني بايكبٍٛا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚاييت أظٗشت 

يعباسات ٖزا احملٛس، ٚاييت أظٗشت تأٜٝذ أنجش َٔ قبٌ َٓطك١ دذ٠، سٝح دا٤ املتٛطط 

% سٝح دا٤ت عباس٠  ٖٓاى ساد١ يٛدٛد 3316.ٚٚصٕ ْظيب عاّ بًؼ  .633ايعاّ هلزا احملٛس 
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يف املشتب١  د١ٗ تتبب ْعاّ إداس٠ ا٭صَات ٚتؿعًٝ٘ نأسذ اذتًٍٛ ادتزس١ٜ ٚامل١ُٗ يف َ٪طظاتٓا 

% ٖٚٛ تأٜٝذ هلزٙ 66، ٚٚصٕ ْظيب عاّ .134ا٭ٚىل َٔ عباسات ٖزا احملٛس مبتٛطط عاّ 

ايعباس٠، بُٝٓا دا٤ت عباس٠  ٖٓاى ساد١ يتٛسٝذ ارتطط اذته١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ملٛاد١ٗ ا٭صَات 

، ٚٚصٕ ْظيب عاّ بًؼ 636ٚايهٛاسخ  يف املشتب١ ا٭خ ٠ يعباسات ٖزا احملٛس مبتٛطط عاّ 

زتتُع إٔ احملٛس ظُٝع عباست٘ مت ايتؿاعٌ َع٘ َٔ قبٌ  بؼهٌ عاّ ٜ٪نذمما %، 3.

ٖٚٛ اذتاد١ إلْؼا٤ د١ٗ َٛسذ٠ تع٢ٓ  بؼهٌ عاّٚأظٗشٚا تأٜٝذِٜٗ يًُشٛس  ايذساط١

 بذساطات ا٭صَات ٚايهٛاسخ3

 ايٓٛاسٞ اإلجياب١ٝ يٛدٛد دٗاص َٛسذ ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ  -

ايٓٛاسٞ اإلجياب١ٝ يٛدٛد دٗاص َٛسذ ملٛاد١ٗ َٔ املظ٦ٛيني سٍٛ  زتتُع ايذساط١( آسا٤ 44) ِدذٍٚ سق

 ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ايٓٛاسٞ اإلجياب١ٝ يٛدٛد دٗاص َٛسذ  

 ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ايٛصٕ ايٓظيب  ا٫ضتشاف املعٝاسٟ املتٛطط

ايرتتٝ يًُٛاؾك١

 د
ايشٜا دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ ايهًٞ ايشٜاض دذٙ

 ايهًٞ ض

ٜظاِٖ يف ٚكع خطط )قبٌ، ٚأثٓا٤، ٚبعذ  4

 . .. 636. .673 736.3 73346 73673 .636 6333 1374 ا٭ص١َ( ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ٜظاِٖ يف ايتٓظٝل بني ادتٗٛد ا٭١َٝٓ  .

 . 331. .3.. 6733 43773 73333 733.1 .636 6334 1376 ٚايـش١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ بني امل٪طظات

ٜظاعذ يف ٚكع خطط َٛسذ٠ يتذسٜب  6

 . 6634 3. .6.3 73646 .7363 .73 1343 .633 1363 ايعاًَني ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ٜظاعذ يف ايظشع١ ملٛاد١ٗ ا٭صَات  1

 3 333. .13. 333. 73331 ...73 733 .636 63.4 6336 ٚايهٛاسخ

ٜظاِٖ يف طشع١ ايٛؿٍٛ يًُع١ًَٛ ملٛاد١ٗ  .

 1 636. 136. 6436 73363 43743 733.6 .633 63.1 1373 ٚايهٛاسخا٭صَات 

ٜظاِٖ يف تٛسٝذ قاعذ٠ ايبٝاْات  3

 4 .663 .33. .6.3 736.4 .7366 .73 1343 6333 1363 يًُتطٛعني

ٜظاِٖ يف تٛسٝذ قاعذ٠ ايبٝاْات يًُتذسبني  .

 6 6.36 .63. 6331 73661 73363 6..73 .134 6334 .136 َٔ ادتٗات املظ٪ٚي١

  333. 3. .663 .73.3 73674 7336 6336 636 1343 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس 

ستٛس ٖاّ ٖٚٛ ايٓٛاسٞ اإلجياب١ٝ يٛدٛد دٗاص َٛسذ ملٛاد١ٗ  ( اع44ٙ٬سقِ) ٜٓاقؽ ادتذٍٚ

ايكبٍٛ طٛا٤ ظذ٠ أٚ بايشٜاض  املبشٛثني اطتذابات ا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚاييت أظٗشت ْتا٥ر

يعباسات ٖزا احملٛس، ٚاييت أظٗشت تأٜٝذِٖ ٚإسظاطِٗ بإجياب١ٝ ٚدٛد دٗاص َٛسذ ملٛاد١ٗ 

ا٭صَات ٚايهٛاسخ، ٜٚعٗش تأٜٝذ أنجش َٔ قبٌ َٓطك١ دذ٠، سٝح دا٤ املتٛطط ايعاّ هلزا 

ٚٚصٕ ْظيب  1343دذ٠  % بُٝٓا دا٤ املتٛطط ايعاّ ملٓطك333١.ٚٚصٕ ْظيب عاّ بًؼ  6336احملٛس 

، ٚايٛصٕ ايٓظيب ايعاّ ملٓطك١ ايشٜاض بًؼ 636%، بُٝٓا املتٛطط ايعاّ ملٓطك١ ايشٜاض .663عاّ 
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%، ٚيعٌ ٖزا ايتكاسد ٜعطٞ د٫ي١ نب ٠ ع٢ً أ١ُٖٝ ٚدٛد دٗاص ٜع٢ٓ مبٛاد١ٗ ا٭صَات 3.

 ٚايهٛاسخ3

 اطتُاسات ارتربا3٤ ْتا٥رد: 

 * ايتش٬ًٝت املتعًك١ بايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ )ارتـا٥ف ايذميٛغشاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ لتُع ايذساط١( 

 َٔ ارتربا٤ ٚؾكًا يًذٓع َٚٓطك١ ايذساط١  زتتُع ايذساط١( ٜٛكح تٛصٜع .4دذٍٚ سقِ )

 ادتٓع
 املٓطك١

 اإلمجايٞ
 دذ٠ ايشٜاض

 رنش
 .3 61 66 ايتهشاس
 %3.37 %6137 %6637 ايٓظب١

 أْج٢
 66 43 .4 ايتهشاس
 %6637 %4337 %4.37 ايٓظب١

 اإلمجايٞ
 477 7. 7. ايتهشاس
 %47737 %737. %737. ايٓظب١

َربربٔ ارتربربربا٤ ٚؾكربربًا ملٓطكربرب١ ايذساطربرب١   زتتُربربع ايذساطربرب١تٛصٜربربع  (اعربرب٬ٙ.4سقربربِ) ٜعربربشض ادتربربذٍٚ

ٚادتٓع، ٜٚعٗش َٔ تٛصٜع ْتا٥ر ايتشًٌٝ إٔ ٖٓاى تٛاؾل بني تٛصٜع ا٫طتُاسات َا بني ارتربربا٤  

َربٔ   زتتُربع ايذساطرب١  يف دذ٠ ٚايشٜاض طٛا٤ يف ايربزنٛس أٚ اإلْرباخ سٝربح ناْربت تكشٜبربا ْظربب       

إٔ ٖٓرباى تؿربٛم يٓظربب١    %، ٚيهربٔ ٜعٗربش َربٔ تٛصٜربع ادتربذٍٚ      7.%، ٚ 7.ارتربا٤ بايشٜاض ٚدذ٠ 

%، 66% بُٝٓربربا اإلْربرباخ .3 ذتُربربع ايذساطربرب١ايربربزنٛس عربربٔ اإلْربرباخ سٝربربح ناْربربت ْظربربب١ ايربربزنٛس مب 

ٜٚشدع ريو نٕٛ إٔ ٖٓاى بعض دٗات ايذساط١ ٜػًربب عًٝٗربا عٓـربش ايربزنٛس أٚ ٫ ٜٛدربذ بٗربا       

 عٓـش إْاخ َجٌ ايذؾاع املذْٞ ١٦ٖٝٚ املظاس١ ادتٝٛيٛد3١ٝ

ٚتٛصٜعٗا ع٢ً  تُع ايذساط١َٔ ارتربا٤ ٚؾكًا يؿ٦ات ايعُش ل ايذساط١زتتُع (ٜٛكح تٛصٜع 46دذٍٚ سقِ )

 ْٛع ادتٓع

 ادتٓع
 ايعُش

( إىل أقٌ َٔ 67َٔ ) اإلمجايٞ

(6.) 
( إىل أقٌ َٔ .6َٔ )

(17) 
( ؾُا 17َٔ )

 ؾٛم

 رنش
 36 .1 .4 4 ايتهشاس
 %3.33 %13 %4.33 %4 ايٓظب١

 66 .4 .4 1 ايتهشاس أْج٢
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 %6131 %.4.3 %.4.3 %.13 ايٓظب١

 اإلمجايٞ
 *33 31 .. . ايتهشاس
 %477 %.333 %634. %.3. ايٓظب١

َٔ ارتربا٤ َٛصع١  تُع ايذساط١ؾ٦ات ايعُش املدتًؿ١ ل (أع46ٙ٬سقِ ) ٜعشض ادتذٍٚ

عاّ 17ع٢ً ادتٓظني ٜٚعٗش َٔ ادتذٍٚ إٔ ايؿ١٦ ايعُش١ٜ ا٭نجش ٖٞ ؾ١٦ ايعُش أنجش َٔ 

زتتُع % ٖٚزا بظبب طبٝع١ .3.عاّ بٓظب١  .6ٚ 67% ٚا٭قٌ ٖٞ ؾ١٦ َا بني .333بٓظب١ 

 ٚاييت تظتٓذ ع٢ً ارتربا٤ يف زتا٫ت ا٭صَات بادتٗات ستٌ ايذساط١، ٜٚعٗش أٜلًا ايذساط١

َٔ ارتربا٤ ٜٚشدع ريو نٕٛ إٔ ٖٓاى  زتتُع ايذساط١% َٔ 3.33إٔ ْظب١ ايزنٛس ناْت 

بعض ايكطاعات اييت مشًتٗا ايذساط١ ٫ ٜعٌُ بٗا ايٓظا٤ نكطاع ايذؾاع املذْٞ ١٦ٖٝٚ 

 املظاس١ ادتًٛد3١ٝ

 ايذساط١  َٔ ارتربا٤ ٚؾكًا يًذسد١ ايع١ًُٝ َٛصع١ ع٢ً دٗات زتتُع ايذساط١(ٜٛكح تٛصٜع 41دذٍٚ سقِ)

 ايذسد١ ايع١ًُٝ

 زتاٍ ايعٌُ

 اإلمجايٞ
إداس٠ 

ايذؾاع 

 املذْٞ

١٦ٖٝ اهل٬ٍ 

 ا٭محش

 ١٦ٖٝ

املظاس١ 

 ادتٝٛيٛد١ٝ

ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ 

 ا٫دتُاع١ٝ
ٚصاس٠ 

 ايـش١

 6 6 . 4 . 7 ايتهشاس دنتٛساٙ
 %637 %637 %37. %437 %37. %737 ايٓظب١

 .. . 3 6 . 6 ايتهشاس َادظت 
 %37.. %37. %337 %637 %37. %637 ايٓظب١

 37 .4 . 3 . .. ايتهشاس بهايٛسٜٛغ
 %3737 %4.37 %37. %337 %37. %37.. ايٓظب١

 . 6 7 7 4 4 ايتهشاس أخش٣ تزنش
 %37. %637 %737 %737 %437 %437 ايٓظب١

 اإلمجايٞ
 477 6. 46 46 .4 3. ايتهشاس
 % 477 %637. %4637 %4637 %4.37 %337. ايٓظب١

ٚؾكًا دتٗات ايعٌُ املدتًؿ١ اييت  زتتُع ايذساط١تٛصٜع  (اع41ٙ٬سقِ) ٜعشض ادتذٍٚ

مشًتٗا ايذساط١ ٚصتذ أْ٘ مت َشاعا٠ ايتٛصٜع بؼهٌ َتكاسد  بني ادتٗات ارتُع، ٜٚعٗش 

زتتُع بادتذٍٚ أٜلًا تٛصٜع ايذسدات ايع١ًُٝ ٚؾكًا هلزٙ ادتٗات ٜٚتلح َٔ ادتذٍٚ أٜلًا إ 

َٔ ارتربا٤ َٛصع١ ٚؾكًا يًُ٪٬ٖت املزنٛس٠ بادتذٍٚ َع اخت٬ف بعض ايذسدات  ايذساط١

ايع١ًُٝ ٚخـٛؿًا دسد١ ايذنتٛساٙ ٚاييت مل تعٗش يف إداس٠ ايذؾاع املذْٞ ،ٚعا١َ تٛصٜع 

                                                 
 توجد بعض التكرارات غري مكتملة يف االستجابات املدرجة باجلداول ويرجع ذلك لعدم استجابة املبحوث هلذه العبارة *
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ٚؾكًا يًذسد١ ايع١ًُٝ تعٗش نٕٛ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ ٖٞ َٔ ساًَٞ  زتتُع ايذساط١ايذسدات 

% ..ٚاملادظت  يف املشتب١ ايجا١ْٝ بٓظب١  زتتُع ايذساط١% َٔ 37 يذسد١ ايبهايٛسٜٛغ بٓظب١

ٚباقٞ ايٓظب يًذنتٛساٙ ٚامل٪٬ٖت ا٭خش٣، ٖٚزٙ ايٓظب تعطٞ َذيٍٛ يًُظت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

 َٚذ٣ إملاَِٗ ملؼه١ً ايذساط١ 3 تُع ايذساط١ل

ٛدٛد خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ئَ ارتربا٤ ٚؾكًا  زتتُع ايذساط١( ٜٛكح تٛصٜع .4دذٍٚ سقِ )

 َٛصع١ ع٢ً ادتٗات اييت مشًتٗا ايذساط١ 

ٌٖ يذٜو خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات 

 ٚايهٛاسخ؟
 املٓطك١

 اإلمجايٞ
 دذ٠ ايشٜاض

 ْعِ
 .3 16 11 ايتهشاس
 %3.37 %1637 %1137 ايٓظب١

٫ 
 6 . 3 ايتهشاس
 %637 %37. %337 ايٓظب١

 اإلمجايٞ
 477 7. 7. ايتهشاس
 %47737 %737. %737. ايٓظب١

ٚؾكًا ملٓاطل ايذساط١، ٚٚدٛد  زتتُع ايذساط١تٛصٜع  (أع٬ٙ.4سقِ) ٜعشض ادتذٍٚ

خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ، ٜٚعٗش َٔ حتًٌٝ ايٓتا٥ر بٗزا ادتذٍٚ إٔ ايػايب١ٝ 

َٔ ارتربا٤ يذِٜٗ خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات سٝح بًػت ْظبتِٗ  زتتُع ايذساط١ايعع٢ُ َٔ 

% ملٓطك١ ايشٜاض، ٖٚزا 11%، ٚ 16ايػايب١ٝ َٔ َٓطك١ دذ٠ بٓظب١  زتتُع ايذساط١% َٔ .3

ٜعهع َذيٍٛ ا٭صَات ٚايهٛاسخ اييت تعشكت هلا َذ١ٜٓ دذ٠ يف ايؿرتات ا٭خ ٠ ٚاييت 

ا ايظبب بٓظب أع٢ً مبٓطك١ ايشٜاض، ٚظٗٛس تعٗش إٔ ارتربا٤ مبٓطك١ دذ٠ يذِٜٗ خرب٠ هلز

يٝع يذِٜٗ خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚخـٛؿًا يف  زتتُع ايذساط١ْظب١ َٔ 

%، قذ ٜشدع يطبٝع١ عٌُ ٖ٪٤٫ ارتربا٤ نعٌُ بعٝذ عٔ املٛاد١ٗ 3َٓطك١ ايشٜاض بٓظب١ 

 املباػش٠ َع ا٭ص١َ ٚايهاسث١ 3

تأٜٝربذٙ يٛدربٛد دٗرباص َظربتكٌ حتربت َعًرب١       يَربٔ ارتربربا٤ ٚؾكربًا     ايذساطرب١ زتتُربع  ( ٜٛكح تٛصٜربع  43دذٍٚ سقِ )

 ٚاسذ٠ ٜؼٌُ مجٝع ادتٗات املظ٪ٚي١ عٔ َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ3

 ٌٖ ت٪ٜذ ٚدٛد دٗاص َظتكٌ ظُٝع 

 ادتٗات ايظابك١ حتت َع١ً ٚاسذ٠؟
 املٓطك١

 اإلمجايٞ
 دذ٠ ايشٜاض

 ْعِ
 63 .1 .1 ايتهشاس
 %6337 %1.37 %1.37 ايٓظب١

٫ 
 44 6 6 ايتهشاس
 %4437 %637 %637 ايٓظب١

 477 7. 7. ايتهشاس اإلمجايٞ
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 %47737 %737. %737. ايٓظب١

صتذ إٔ ْظب١ تأٜٝذ ٚدٛد دٗاص َظتكٌ ٜؼٌُ مجٝع ا٭دٗض٠  (اع43ٙ٬سقِ) َٔ ادتذٍٚ

َٔ  اطتذابات املبشٛثني% َٔ 63املظ٦ٛي١ عٔ إداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخ باملًُه١ بًػت 

، ٖٚزا زتتُع ايذساط١% َٔ .1ارتربا٤، ٚيهٔ ٜعٗش ْظب١ ايتأٜٝذ مبٓطك١ دذ٠ أع٢ً بٓظب١ 

َٔ ارتربا٤ مبٓطك١ دذ٠ أ١ُٖٝ ٚدٛد دٗاص َظتكٌ حتت َع١ً  زتتُع ايذساط١ٜؿظش إدساى 

ٚاسذ٠ بٓظب١ أع٢ً ٚيٛ بٓظب١ بظٝط١ عٔ ارتربا٤ مبٓطك١ ايشٜاض اييت بًػت ْظب١ تأٜٝذِٖ 

% َٔ .,31( َٔ إٔ  .433تٛؿٌ ي٘) ايضٖشاْٞ،  ٚتتؿل ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع َا3 ٗاص% يٛدٛد ادت.1

ابذٚا َٛاؾكتِٗ ع٢ً ٚدٛد تٓعِٝ أٚ دٗاص َذعّٛ َٔ ايذٚي١ إلداس٠ ايهٛاسخ  املبشٛثني

 ٚا٭صَات3   

 حتًٌٝ ستاٚس اطتُاس٠ ارتربا٤ 

 ا٫طتبا١ْدذ٠( َع ستاٚس -( ٜٛكح َكاس١ْ عٓـش املٓطك١ )ايشٜاض.4دذٍٚ )

 ANOVA Sig. 
 73.46 ٚد١ٗ ْعشى َظ٪ٚي١ٝ إداس٠ ا٭ص١َ أٚ ايهاسث١ تتشًُ٘ 4
 .73.1 َٔ ٚد١ٗ ْعشى َظ٪ٚي١ٝ إداس٠ ا٭ص١َ أٚ ايهاسث١ تتشًُ٘: .
)ملٛاد١ٗ ا٭صَات   : املكَٛات ايُٓٛرد١ٝ إلْؼا٤ دٗاص َظتكٌ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 6

 ٚايهٛاسخ(:
73.16 

ٚارتاق مبشاٚس ايذساط١ سٝح تبني إٔ مجٝع  ANOVAٜعشض ادتذٍٚ ايظابل حتًٌٝ 

احملاٚس ٫ ٜٛدذ بٗا ؾشٚم رات د٫٫ت إسـا١ٝ٥ بٝٓٗا ٚبني املٓطك١ أٟ أْٗا ٫ تتػ  بتػ  

َٔ ارتربا٤ َٔ  زتتُع ايذساط١َٓطك١ ايذساط١ )دذ٠/ايشٜاض(، ٚاييت ت٪نذ تطابل تؿاعٌ 

 َٓطك١ دذ٠ َٚٓطك١ ايشٜاض بٓؿع ايذسد3١

 ا٭ص١َ أٚ ايهاسث١ تتشًُ٘: َٛاد١ٗٚد١ٗ ْعشى َظ٪ٚي١ٝ َٔ :  ا٭ٍٚ ٛساحمل

 أٚ ا٭ص١َ َٛاد١ٗ َظ٪ٚي١ٝ يف ْعشٙ َٔ ارتربا٤ سٍٛ ٚد١ٗ زتتُع ايذساط١( آسا٤ 46سقِ ) دذٍٚ

 تتشًُ٘ ايهاسث١

 ايعباس٠

اي ايٛصٕ ايٓظيب ا٫ضتشاف  املعٝاسٟ املتٛطط

تش

تٝ

 د

ايشٜا

 ض
 دذٙ

اإلمجا

 يٞ
 دذٙ ايشٜاض

اإلمجاي

ٟ 
ايشٜا

 ض
 دذٙ

اإلمج

 ايٞ

 . 6731 6433 .33. 73.16 .73.4 1..73 .137 1376 6333 ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محش
 4 6136 6.33 .6 .7333 73337 73.77 13.1 1366 134 إداس٠ ايذؾاع املذْٞ
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 ايعباس٠

اي ايٛصٕ ايٓظيب ا٫ضتشاف  املعٝاسٟ املتٛطط

تش

تٝ

 د

ايشٜا

 ض
 دذٙ

اإلمجا

 يٞ
 دذٙ ايشٜاض

اإلمجاي

ٟ 
ايشٜا

 ض
 دذٙ

اإلمج

 ايٞ

 1 436. .63. 731. 733.6 .4376 73673 63.3 6333 ..63 ٚصاس٠ ايـش١

 6 333. .3.. 3. 73634 .7363 ..736 6366 6363 636 ١٦ٖٝ املظاس١ ادتٝٛيٛد١ٝ

 . 3733 .33. .3 73.14 .73.1 6..73 6376 333. 634 ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ

 .73.3 73647 73.33 63.1 63.6 6333 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس
.633

. 
..3.

3 
.136

1 
 

َٔ ارتربا٤ سٍٛ ادت١ٗ اييت تتشٌُ   اطتذابات املبشٛثنيحتًٌٝ  ( أع46ٙ٬سقِ)ٜعشض ادتذٍٚ 

َظ٦ٛي١ٝ ايهاسث١ أٚ ا٭ص١َ، ٚنإ ايتشًٌٝ أظٗش إٔ  إداس٠ ايذؾاع املذْٞ  دا٤ت يف املشتب١ ا٭ٚىل 

%، ٚمل خيتًـ ٖزا ايرتتٝب بايٓظب١ يًدربا٤ مبٓطك١ دذ٠ أٚ 6136ٚٚصٕ ْظيب بًؼ  13.1مبتٛطط 

ٖٚزا ٜعطٞ د٫ي١ تٛطط ٚايٛصٕ ايٓظيب ايعاّ،ايشٜاض ٚنإ املتٛطط ٚايٛصٕ ايٓظيب قشٜب َٔ امل

ع٢ً إٔ إداس٠ ايذؾاع املذْٞ تتشٌُ َظ٪ٚي١ٝ َٛاد١ٗ ا٭ص١َ أنجش َٔ غ ٖا َٔ امل٪طظات َٔ ٚد١ٗ 

%، 6731ٚدا٤ تشتٝب باقٞ ادتٗات نُا يف ادتذٍٚ، ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محش بٛصٕ ْظيب  ْعش املبشٛثني،

%، دا٤ت ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ 436.، ًٜٝٗا ٚصاس٠ ايـش١ بٓظب١  %١٦ٖٝٚ.333 املظاس١ ادتٝٛيٛد١ٝ بٓظب١ 

 % 37333ا٫دتُاع١ٝ يف املشتب١ ا٭خ ٠ بٓظب١ 

حتت   ا٭صَات١ ٗعٔ َٛاد ١املظ٪ٚيت : ٌٖ ٖٓاى ساد١ يٛدٛد دٗاص َظتكٌ جيُع ادتٗا ايجاْٞ ٛساحمل

 َع١ً ٚاسذ٠؟
 ادتٗات  جيُع َظتكٌ دٗاص يف ٚدٛدْعشٙ  َٔ ارتربا٤ سٍٛ ٚد١ٗ زتتُع ايذساط١( آسا٤ 43سقِ ) دذٍٚ

 ٚاسذ٠ َع١ً حتت ايظابك١

 ايعباس٠
ايرتتٝ ايٛصٕ ايٓظيب ا٫ضتشاف  املعٝاسٟ املتٛطط

 د
ايشٜا

اإلمجاي دذٙ ض

اإلمجاي دذٙ ايشٜاض ٟ

اإلمجاي دذٙ ايشٜاض ٟ

ٟ  

 6 .33. 6. 6731 73.31 73.63 73.66 6333 633 .137 ٜٛؾش ايٛقت ٚادتٗذ املبزٍٚ ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ
ٜظاِٖ يف تٛسٝذ ارتطط بني امل٪طظات  ملٛاد١ٗ 

 6 33.. 336. 131. 3..73 6..73 73.13 63.6 6361 ..63 ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ٜظاِٖ يف تٛسٝذ ارتطط اذته١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ   ملٛاد١ٗ 

 3 331. 33.. .3.. .7367 .73.3 73666 .636 6366 63.3 ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ٜظاِٖ يف ٚكع خطط )قبٌ، ٚأثٓا٤،ٚبعذ ا٭ص١َ( 

 1 636. 67 33.. 73.36 ..736 .73.3 6331 1 6366 ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

ٜظاِٖ يف ايتٓظٝل بني ادتٗٛد ا٭١َٝٓ ٚايـش١ٝ 

 . 36.. 6. 633. 73617 73673 736.3 63.3 633 6336 ٚا٫دتُاع١ٝ بني امل٪طظات
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يتذسٜب ايعاًَني  ملٛاد١ٗ ٜظاعذ يف ٚكع خطط َٛسذ٠ 

 3 331. 336. 3. .7364 73667 73.16 .636 6361 636 ا٭صَات ٚايهٛاسخ

 . 33.. 331. 636. ..736 733.6 .73.6 6366 .636 6331 ٜظاعذ يف ايظشع١  ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ
ٜظاِٖ يف طشع١ ايٛؿٍٛ يًُع١ًَٛ  ملٛاد١ٗ ا٭صَات 

 . 66 6633 6.31 73373 733.6 73.66 .134 1346 .134 ٚايهٛاسخ

 6 .33. 6731 6. 6..73 73.47 73.63 6333 .137 633 ٜظاِٖ يف تٛسٝذ قاعذ٠ ايبٝاْات يًُتطٛعني
ٜظاِٖ يف تٛسٝذ قاعذ٠ ايبٝاْات يًُتذسبني َٔ ادتٗات 

 4 .613 .6.3 .663 733.4 733.3 .7334 13.4 13.3 1343 املظ٪ٚي١

  .633. 33.6. 333.. 4..73 6..73 .73.7 63364 63331 63636 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس
 

ٍ   املبشٛثني أطتذابات (أع43ٙ٬سقِ ) ادتذٍٚ ٜعشض ٌ  دٗرباص  نٛدربٛد  ْعربش  ٚدٗرب١  َٔ ارتربربا٤ سربٛ  َظربتك

ٚاسذ٠، ٚدربا٤ت عبرباسات ٖربزا احملربٛس يتعربرب عربٔ ايٛدٗربات ايٓعربش املدتًؿرب١           َع١ً حتت ايظابك١ ادتٗات جيُع

% ، ٚدربربا٤ .633.ٚٚصٕ ْظربربيب بًربربؼ  6336َظربربتكٌ، ؾذربربا٤ املتٛطربربط ايعربرباّ هلربربزا احملربربٛس ايربربيت أُٖٝربرب١ ٚدربربٛد دٗربرباص 

مبٓطكربرب١ دربربذ٠ ٚايشٜربرباض َتكربرباسد َربربع املتٛطربربط ٚايربربٛصٕ  تُربربع ايذساطربرب١املتٛطربربط ايعربرباّ ٚايربربٛصٕ ايٓظربربيب ايعربرباّ ل

ط َربا  يعباسات ٖزا احملٛس سٝح نربإ املتٛطرب   زتتُع ايذساط١ايٓظيب ايعاّ هلزا احملٛس ٚتبآٜت ْتٝذ١ حتًٌٝ 

ِ    33..% ٚ .613، ٚايٛصٕ ايٓظربيب َربا بربني     63.6ٚ  13.4بني   قاعربذ٠  تٛسٝربذ  يف % ، سٝربح دربا٤ت عبرباس٠  ٜظرباٖ

% ، .613ٚٚصٕ ْظيب بًربؼ   13.4املظ٪ٚي١ ، سٝح دا٤ت ٖزٙ ايعباس٠ مبتٛطط  ادتٗات َٔ يًُتذسبني ايبٝاْات

تٛسٝذ قاعذ٠ ايبٝاْربات يًُتربذسبني    يٝ٪نذ ٚد١ٗ ْعش ارتربا٤ سٍٛ أ١ُٖٝ ٚدٛد دٗاص َظتكٌ ملا ي٘ أ١ُٖٝ يف

      ِ  تٛسٝربربذ يف َربربٔ ادتٗربربات املظربرب٪ٚي١ ، ٚتٓٛعربربت بربرباقٞ ايعبربرباسات سربربٍٛ ْؿربربع ٖربربزٙ ايٓظربربب١ يتربربأتٞ عبربرباس٠  ٜظربرباٖ

ٚٚصٕ  63.6ٚايهٛاسخ  يف املشتبرب١ ا٭خرب ٠ يف ٖربزا احملربٛس مبتٛطربط       ا٭صَات ملٛاد١ٗ امل٪طظات بني ارتطط

 % 333..ْظيب 

املكَٛات ايُٓٛرد١ٝ إلْؼا٤ دٗاص أٚ ١٦ٖٝ تع٢ٓ بايهٛاسخ ٚا٭صَات يف َا ٖٞ :  ايجايح ٛساحمل

 ؟ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ

 دٗاص إلْؼا٤ ايُٓٛرد١ٝ املكَٛات ع٢ً َٔ ارتربا٤ سٍٛ املٛاؾك١ زتتُع ايذساط١( آسا٤ 7.سقِ ) دذٍٚ

 ٚايهٛاسخ( ا٭صَات ايظعٛد١ٜ :  )ملٛاد١ٗ ايعشب١ٝ املًُه١ يف َظتكٌ

 ايٛصٕ ايٓظيب ا٫ضتشاف  املعٝاسٟ املتٛطط ايعباس٠
 ايرتتٝب

 اإلمجايٞ دذٙ ايشٜاض اإلمجايٞ دذٙ ايشٜاض اإلمجايٞ دذٙ ايشٜاض
 6 .633 6631 61 73.71 73131 73137 1364 .131 .13 ٖٓاى ساد١ يٛكع خط١ ملٓع ايهٛاسخ قبٌ سذٚثٗا
ستانا٠ ٖٓاى ساد١ يعٌُ خطط ملٛاد١ٗ أٟ ناسث١ حتذخ ٚعٌُ ْعِ 

 6 .6.3 6631 63 73.77 73131 73.77 1363 .131 136 يتذشبتٗا

ٖٓاى ساد١ يًتدطٝط ايظًِٝ يًشذخ ٚريو بتأَني ٚجتٗٝض طاسات ٚطشم 

 4 6331 .6.3 6.33 73.13 7..73 .73.3 .136 1363 13.6 إخ٤٬

ٖٓاى ساد١ يٛكع بذا٥ٌ ٚخٝاسات يتدؿٝـ َٔ ايهٛاسخ ايٓاجت١ َٔ ٚاقع 

 . 6.33 63 .633 ...73 73.77 .73.6 1366 136 1313 ايهاسث١

 1 .6 .6.3 6336 73.63 ...73 73.41 .136 1363 1361 ٖٓاى ساد١ ملٛاد١ٗ ايهاسث١ يف ك٤ٛ  ايذساطات ٚايتذاسد ايظابك١
 . 6331 .6.3 6.33 ...73 3..73 .7316 .136 13.3 1366 ٖٓاى ساد١ يٛكع إطرتاتٝذ١ٝ ملٛاد١ٗ ايهٛاسخ بأْٛاعٗا
 . 6.33 6.33 6.33 .73.3 ...73 73.33 1366 1366 1366 ٖٓاى ساد١ يًتٓظٝل بني ادتٗٛد ا٭١ًٖٝ ٚاذته١َٝٛ

 1 .6 6.33 6631 ...73 73374 73131 .136 13.6 .131 ٖٓاى ساد١ يًتدطٝط املبهش يًهٛاسخ ٚا٫طتعا١ْ مبتدــني
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 ايٛصٕ ايٓظيب ا٫ضتشاف  املعٝاسٟ املتٛطط ايعباس٠
 ايرتتٝب

 اإلمجايٞ دذٙ ايشٜاض اإلمجايٞ دذٙ ايشٜاض اإلمجايٞ دذٙ ايشٜاض
 . 6.33 6336 6631 .7316 731.1 73131 1366 1361 .131 ايهٛاسخ ٖٓاى ساد١ يٛكع اطرتاتٝذٝات ٚاكش١ إلدساز أْؼط١ اذتذ َٔ

ٖٓاى ساد١ يتطٜٛش قٛاْني حتذد َظ٪ٚيٝات نٌ د١ٗ َٚ٪طظ١ بٛكٛح 

 . 6336 6331 .6.3 731.1 73133 73167 1361 .136 1363 َٓعًا يلٝاع املظ٪ٚي١ٝ

 6 .633 6633 6636 73.37 73.37 73133 1364 1346 1311 ٖٓاى ساد١ يًتشؿٝض ٚتٛدٝ٘ دٗٛد املتطٛعني رتذ١َ قلاٜا التُع
ٖٓاى ساد١ يًتٛادذ ع٢ً املظت٣ٛ ايذٚيٞ يتذعِٝ دٚس املًُه١ يف َٛاد١ٗ 

 .4 66 6.36 .663 73.17 4..73 6..73 .134 1341 1343 ايهٛاسخ

 .4 .6 6136 .6.3 .73.4 73.63 .7336 ..13 13.1 13.3 ٖٓاى ساد١ يٛدٛد طٝاطات ٚاكش١ يًشذ َٔ شتاطش ايهٛاسخ
ٖٓاى ساد١ ي٬طتؿاد٠ َٔ ايهٛادس ايعامل١ٝ املدتـ١ يف تذسٜب نٛادس 

 6. 64 6433 6731 736.3 736.4 73663 .137 1376 .137 داخٌ املًُه١

ٖٓاى ساد١ إلجياد َعاٖذ تٗتِ بايتذسٜب ملٛاد١ٗ ا٭صَات يف ناؾ١ 

 6. 64 6736 .643 .7366 733.6 73647 .137 1371 1373 الا٫ت  )ا٭١َٝٓ،ايـش١ٝ،ايٓؿظ١ٝ،ا٫دتُاع١ٝ(

ٖٓاى ساد١ يٓؼش ٚتؿعٌٝ سٚح ٚثكاؾ١ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف التُع ٚا٭طتعا١ْ 

 .. 6433 6736 6.31 7..73 73.33 73.63 1376 1371 .134 بايتكٓٝات اذتذٜج١ يف ريو

 43 .663 6.36 6633 73673 ..736 73.17 1343 1341 1346 ٖٓاى ساد١ يتٛع١ٝ املٛاطٓني بطشم َٛاد١ٗ ايهٛاسخ
ٖٓاى ساد١ يتٛع١ٝ املٛاطٓني بأ١ُٖٝ ايتٛاؿٌ املباػش َع ادتٗات املظ٪ٚي١ 

 47 6.31 6131 6331 73.36 .7331 73.13 ..13 ..13 .136 عٔ ايهٛاسخ يف سا٫ت ارتطش

ٖٓاى ساد١ يتٛع١ٝ املٛاطٓني مبداطش اإلػاعات ٚأ١ُٖٝ اخز املع١ًَٛ َٔ 

 3 6333 6336 6331 73.44 ...73 73133 1366 1361 .136 َـذسٖا

ٖٓاى ساد١ يتٛع١ٝ املٛطٓني بأ١ُٖٝ َتابع١ ٚطا٥ٌ ا٫تـاٍ املدتًؿ١ ملتابع١ 

 3 6333 6336 6331 73.67 .73.6 73133 1366 1361 .136 ايتعًُٝات ايـادس٠ َٔ)إداس٠ َتابع١ ايهٛاسخ(

ٖٓاى ساد١ يٛدٛد َشنض َعًَٛات ٜؼٌُ قاعذ٠ بٝاْات )طبٝع١ٝ، 

ؿش١ٝ،اقتـاد١ٜ، ؿش١ٝ،ادتُاع١ٝ( ميهٔ َٔ خ٬ي٘ ايتٓب٪ عذٚخ أٟ 

 ناسث١
134 134. 1344 733.4 73.63 73.73 6. 6.31 6.3. 43 

ٖٓاى ساد١ يتعضٜض بشاَر ايتٛقع ٚايتٓب٪ بتطٜٛش ْعِ ايشؿذ ٚايتٛقع 

 .4 6631 6.31 6131 73646 73367 ..733 .134 .134 ..13 ادتػشاؾ١ٝ نأدا٠ ؾاع١ً يف إداس٠ ايهٛاسخ باطتدذاّ ْلِ املعًَٛات

 4. 6436 6731 .663 73666 73316 73.76 1373 .137 1343 ٫بذ َٔ إجياد أٚاَش ٚتعًُٝات ٚاكش١ َٚؼشٚس١
 3 6.36 63 6.33 .7333 73.77 73331 13.3 136 13.6 ٫بذ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى س١ٜ٩ ٚاكش١ يتٓؿٝز ايظٝاط١

 7. .6 .643 6.36 733.3 .7331 73331 134 1373 1341 إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى طٝاط١ ٚاكش١ ٜتِ ع٢ً ك٥ٛٗا ايتدطٝط
إٔ ايع١ًُٝ ايظٝاط١ٝ ٖٞ سكٝك١ قا١ُ٥ بايٓظب١ يًُدططني ٚستًًٞ 

 46 6136 6131 .6.3 6..73 .73.6 733.6 13.1 ..13 13.3 ايظٝاطات

ايكا٥ُني ع٢ً ٖزٙ ايع١ًُٝ دض٤ًا َٔ دٚس٠ ايظٝاط١ جيب إٔ ٜهٕٛ نٌ 

 41 .613 .6.3 .663 ...73 73.16 73.76 13.4 13.3 1343 ٚريو يًٛؿٍٛ إىل تٓؿٝز ْادح

ايتكًٌٝ َٔ ٚدٛد ؾذ٠ٛ بني اإلعذاد ٚايتدطٝط ايٓعشٟ ملٛاد١ٗ ا٭ص١َ 

 7. .6 6433 6.31 73.41 73.11 .7336 134 1376 .134 ٚايتٓؿٝز ايعًُٞ

 46 6.31 6433 .663 736.6 73346 73.64 .134 1376 1343 ٫بذ َٔ ٚدٛد َ٪طظات تذسٜب١ٝ ع٢ً َظت٣ٛ عايٞ َٔ ايهؿا٠٤
 43 .6.3 .6 6.31 73644 ..733 .7336 1344 134 .134 ٫بذ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى إْزاس َبهش ٜتِ َٔ خ٬ي٘ ٚكع دسد١ يٛدٛد ارتطش

باملٛكٛع ٚايتعًِ َٔ ايذسٚغ ايظابك١ عٌُ ايبشٛخ ايع١ًُٝ رات ايع٬ق١ 

 .4 6631 .643 6.33 .73.3 73647 73331 .134 1373 13.6 يًهٛاسخ

 43 .663 6131 .6 73.61 736.6 733.4 1343 ..13 134 ا٫طتجُاس ا٭َجٌ يًكذسات ايبؼش١ٜ املذسب١ تذسٜبا ؾٓٝا دٝذًا ٚامل٪١ًٖ عًًُٝا
املبهش ع٢ً إٜـاٍ املعًَٛات ٫بذ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى قذس٠ يٓعاّ اإلْزاس 

 44 .6.3 .6.3 .6.3 .7331 .7336 73.31 13.3 13.3 13.3 ايذقٝك١ إىل املعشكني يًُداطش

  61334 61367 61334 .7333 73331 ..733 13.6 ..13 ..13 املتٛطط ايعاّ يًُشٛس

 ايُٓٛرد١ٝ َٔ ارتربا٤ سٍٛ املكَٛات ملبشٛثنياطتذابات احتًٌٝ  (أع7ٙ٬.سقِ ) ادتذٍٚ ٜعشض

سـًت عباس٠ ٚايهٛاسخ(، ا٭صَات ايظعٛد١ٜ: )ملٛاد١ٗ ايعشب١ٝ املًُه١ يف َظتكٌ دٗاص إلْؼا٤

ٖٓاى ساد١ يتعضٜض بشاَر ايتٛقع ٚايتٓب٪ بتطٜٛش ْعِ ايشؿذ ٚايتٛقع باطتدذاّ ْلِ املعًَٛات  

ٖٚزٙ  .1,4َٚتٛطط  66,1  ع٢ً ايٛصٕ ايٓظيب ادتػشاؾ١ٝ نأدا٠ ؾاع١ً يف إداس٠ ايهٛاسخ

ايٓتٝذ١ تتؿل َع ْعش١ٜ ايتذخٌ يف ا٭صَات بإٔ املٛاقـ املتعًك١ با٭صَات ميهٔ ايتٓب٪ بٗا سٝح 
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دا٤ املتٛطط ايعاّ هلزا احملٛس بًؼ (3 6ٚ.: 744.أْٗا ترتتب ع٢ً سدٚد أؾعاٍ ٚاطتذابات)شتتاس،

ٛس ٚدذ يٝعٗش إٔ احمل .7333% ، ٚاضتشاف َعٝاسٟ َتٛطط بًؼ 61334ٚٚصٕ ْظيب عاّ  13.6

اطتذابات َٔ ارتربا٤ سٍٛ ٖزٙ املكَٛات 3ٚتبآٜت ْتٝذ١  زتتُع ايذساط١تأٜٝذ َٚٛاؾك١ َٔ قبٌ 

، ٚايٛصٕ 63.6ٚ .136يعباسات ٖزا احملٛس سٝح نإ املتٛطط هلزٙ ايعباسات َا بني  ارتربا٤

 ريو ٚ يًشذخ ايظًِٝ يًتدطٝط ساد١ % ، سٝح دا٤ت عباس٠  ٖٓاى64% ٚ .613ايٓظيب َا بني 

ٚٚصٕ ْظيب بًؼ  .136إخ٤٬  ، سٝح دا٤ت ٖزٙ ايعباس٠ مبتٛطط  ٚطشم طاسات ٚجتٗٝض بتأَني

% ، يٝ٪نذ ٚد١ٗ ْعش ارتربا٤ سٍٛ أ١ُٖٝ ٚدٛد دٗاص َظتكٌ نْٛ٘ ٜـب يف ايتدطٝط .613

 3ايظًِٝ

 :اطتذابات املظ٪ٚيني ْتا٥رأ/تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ  : ًَدف يٓتا٥ر ايذساط١

َذ٣ ايتدطٝط ملٛاد١ٗ ا٭صَات  حملٛس 633امل٪طظات سٝح  بًؼ املتٛطط ايعاّ كعـ ايتدطٝط يف  43

% 4336.،ؾُٝا بًؼ ايٛصٕ ايٓظيب يًُٛاؾك١ 73.4ٚايهٛاسخ يف َ٪طظتو ٚ  ا٫ضتشاف املعٝاسٟ 

،مما ٜذٍ ع٢ً كعـ ايتدطٝط ٭ٕ ايٓظب١ قذ تعذ دٝذ٠ يٛ استبط ا٭َش مبٛكٛع آخش غ  

 اٯثاس املرتتب١ عًٝٗا3َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚ

بني  سٍٛ َذ٣ ايتٓظٝل 63.1كعـ ايتٓظٝل بني امل٪طظات سٝح بًؼ املتٛطط ايعاّ هلزا احملٛس  3.

، ٚٚصٕ ْظيب .733ٚاضتشاف َعٝاسٟ يعباسات٘ بًؼ  ادتٗات املظ٦ٛي١ يًتذخٌ يف ا٭صَات ٚايهٛاسخ

.736.3 % 

ٚٚصٕ  6316املتٛطط ايعاّ يًُشٛس كعـ ايظشع١ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات يف امل٪طظات، ،سٝح بًؼ  63

يف َٛاد١ٗ ٚإداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخ يف َ٪طظتو، ٚتعذ  %3سٍٛ َذ٣ ايظشع363.1١ْظيب بًؼ 

 ايٓتٝذ١ كعٝؿ١ دذا ٖٚٞ تعرب عٔ سأٟ املبشٛثني3

سٍٛ َذ٣ تٛع١ٝ املٛاطٓني با٭صَات  اطتذابات املظ٪ٚيني تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ ْتا٥ر 13

، ٚتذٍ اطتذابات % 7346.ٚٚصٕ ْظيب بًؼ  63.4 املتٛطط ايعاّ يًُشٛسبًؼ ٚايهٛاسخ، سٝح 

 3تٛع١ٝ املٛاطٓنياملبشٛثني ع٢ً كعـ 

٭عذاد املٗب ٚايتذسٜب يًعاًَني يف اسٍٛ َذ٣  اطتذابات املظ٪ٚيني تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ ْتا٥ر 3.

% 31336ظيب بًؼ ٚٚصٕ ْ 63.6 بًؼ املتٛطط ايعاّ يًُشٛسامل٪طظات با٭صَات ٚايهٛاسخ، سٝح 

3ٚتتؿل ٖزٙ ايٓتٝذ١ َع دساط١ اذتًٛإ  ٖٚٛ ٜعطٞ د٫ي١ ع٢ً كعـ ا٫عذاد ٚايتذسٜب يف امل٪طظات

سٝح تٛؿٌ اىل تذْٞ َظت٣ٛ ايتذسٜب يف دتإ ايذؾاع املذْٞ سٝح بًػت ْظب١ اذتاؿًني 777.

 %413,.4ع٢ً دٚسات 
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ايتعشف ع٢ً َذ٣ تذسٜب املتطٛعني  سٍٛ ستٛس اطتذابات املظ٪ٚيني تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ ْتا٥ر 33

ٚٚصٕ ْظيب عاّ  3.6. بًؼ املتٛطط ايعاّ يًُشٛسيًُظا١ُٖ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ، سٝح 

تذٍ ٖزٙ ايٓظب١ ع٢ً إٔ اطتذابات املبشٛثني تذٍ ع٢ً كعـ تذسٜب املتطٛعني يف  % .13.

 َ٪طظات3ِٗ

َذ٣ اذتاد١ إلْؼا٤ د١ٗ َٛسذ٠ تع٢ٓ سٍٛ  اطتذابات املظ٪ٚيني تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ ْتا٥ر 3.

، سٝح دا٤ املتٛطط  اطتذابات املبشٛثني بايكبٍٛا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚاييت أظٗشت مبٛاد١ٗ 

ٚاييت أظٗشت تأٜٝذ أنجش َٔ قبٌ َٓطك١  ،%3316.ٚٚصٕ ْظيب عاّ بًؼ  .633ايعاّ هلزا احملٛس 

%، بُٝٓا املتٛطط ايعاّ .6.36اّ ٚٚصٕ ْظيب ع .134دذ٠، بُٝٓا دا٤ املتٛطط ايعاّ ملٓطك١ دذ٠ 

 3%3313.، ٚايٛصٕ ايٓظيب ايعاّ ملٓطك١ ايشٜاض بًؼ .636ملٓطك١ ايشٜاض 

ايٓٛاسٞ اإلجياب١ٝ يٛدٛد دٗاص َٛسذ  اطتذابات املظ٪ٚيني سٍٛ تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ ْتا٥ر 63

ٖزا احملٛس،  دذ٠ أٚ ايشٜاض يعباسات ٚايتأٜٝذ طٛا٤ َٔ ايكبٍٛ ٚدذت ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ

% بُٝٓا دا٤ املتٛطط ايعاّ 333.ٚٚصٕ ْظيب عاّ بًؼ  6336سٝح دا٤ املتٛطط ايعاّ هلزا احملٛس 

، ٚايٛصٕ 636%، بُٝٓا املتٛطط ايعاّ ملٓطك١ ايشٜاض .663ٚٚصٕ ْظيب عاّ  1343ملٓطك١ دذ٠ 

 3َٔ قبٌ َٓطك١ دذ٠ رب%، ٜٚعٗش تأٜٝذ أن3.ايٓظيب ايعاّ ملٓطك١ ايشٜاض بًؼ 

 :ارتربا٤اطتذابات  ْتا٥ر

ُاٜذٍ ع٢ً إٔ يذِٜٗ خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٭صَا  زتتُع ايذساط١إٔ ايػايب١ٝ َٔ تٛؿًت ايذساط١ إىل  43

 11، 16ٚ ،بًػت ملٓطك١ دذ٠زتتُع ايذساط١% َٔ .3سٝح بًػت ْظبتِٗ  ايع١ٓٝ ممج١ً يًدربا٤، 

ا٭صَات ٚايهٛاسخ اييت تعشكت هلا َذ١ٜٓ دذ٠ يف ايؿرتات سذِ ملٓطك١ ايشٜاض، ٖٚزا ٜعهع 

َٓطك١ ايشٜاض، ٚظٗٛس َٔ ا٭خ ٠ ٚاييت تعٗش إٔ ارتربا٤ مبٓطك١ دذ٠ يذِٜٗ خرب٠ بٓظب أع٢ً 

يٝع يذِٜٗ خرب٠ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ٚخـٛؿًا يف َٓطك١  زتتُع ايذساط١ْظب١ َٔ 

عٔ املٛاد١ٗ املباػش٠ َع  ٠بعٝذ يف َٛاقع%، قذ ٜشدع يطبٝع١ عٌُ ٖ٪٤٫ ارتربا٤ 3ايشٜاض بٓظب١ 

 ا٭ص١َ ٚايهاسث١ 3

ٚدربربٛد دٗربرباص َظربربتكٌ ٜؼربربٌُ مجٝربربع ا٭دٗربربض٠  سربربٍٛ  اطربربتذابات ارتربربربا٤ تٛؿربربًت ايذساطربرب١ إىل إٔ ْتربربا٥ر 3.

اطربربتذابات % َربربٔ 63ْظربربب١ تأٜٝربربذ بًػربربت  سربرباص عًربرب٢ ١ عربربٔ إداس٠ ا٭صَربربات ٚايهربربٛاسخ باملًُهربرب١ املظربرب٦ٛي

 ناْت اطتذابتِٗ )ْعِ(3 َٔ ارتربا٤ املبشٛثني
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سربربٍٛ ادتٗربرب١ ايربربيت تتشُربربٌ  َظربرب٦ٛي١ٝ ايهاسثربرب١ أٚ     اطربربتذابات ارتربا٤ تٛؿربربًت ايذساطربرب١ إىل إٔ ْتربربا٥ر   63

ٚٚصٕ  13.1دربا٤ت يف املشتبرب١ ا٭ٚىل مبتٛطربط    ايتشًٝربٌ أظٗربش إٔ  إداس٠ ايربذؾاع املربذْٞ       ٚأظٗشا٭ص١َ، 

%، ٚمل خيتًـ ٖزا ايرتتٝب بايٓظب١ يًدربا٤ مبٓطك١ دذ٠ أٚ ايشٜاض ٚنإ املتٛطربط  6136ْظيب بًؼ 

ٚايربربٛصٕ ايٓظربربيب قشٜربربب َربربٔ املتٛطربربط ٚايربربٛصٕ ايٓظربربيب ايعربرباّ، ٚدربربا٤ تشتٝربربب بربرباقٞ ادتٗربربات نُربربا يف           

% ، ًٜٝٗربا  ٦.333رب١ املظرباس١ ادتٝٛيٛدٝرب١ بٓظربب١     %، 6731ٖٝٚادتذٍٚ، ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محش بٛصٕ ْظيب 

 3% 3733%، دا٤ت ٚصاس٠ ايؼ٦ٕٛ ا٫دتُاع١ٝ يف املشتب١ ا٭خ ٠ بٓظب١ 436.ٚصاس٠ ايـش١ بٓظب١ 

ٌ  دٗرباص  ٛدربٛد ٖربٌ ٖٓرباى سادرب١ ي   سربٍٛ  اطتذابات ارتربا٤  تٛؿًت ايذساط١ إىل إٔ ْتا٥ر 13  جيُربع  َظربتك

ٚٚصٕ ْظربربيب بًربربؼ  6336املتٛطربربط ايعربرباّ هلربربزا احملربربٛس  سٝربربح بًربربؼ ٚاسربربذ٠،  َعًربرب١ حتربربت ايظربربابك١ ادتٗربربات

مبٓطك١ دربذ٠ ٚايشٜرباض َتكرباسد     تُع ايذساط١% ، ٚدا٤ املتٛطط ايعاّ ٚايٛصٕ ايٓظيب ايعاّ ل.633.

يعبرباسات ٖربزا    زتتُربع ايذساطرب١  َع املتٛطربط ٚايربٛصٕ ايٓظربيب ايعرباّ هلربزا احملربٛس ٚتبآٜربت ْتٝذرب١ حتًٝربٌ          

 % ،  33..% ٚ .613، ٚايٛصٕ ايٓظيب َا بني  63.6ٚ  13.4احملٛس سٝح نإ املتٛطط َا بني 
 دٗربرباص إلْؼربربا٤ ايُٓٛردٝربرب١ تأٜٝربربذ َٚٛاؾكربرب١ َربربٔ قبربربٌ عٝٓرب١ ارتربربربا٤ سربربٍٛ املكَٛربربات  تٛؿربًت ايذساطربرب١ إىل  3.

ٚايهٛاسخ(، سٝح دا٤ املتٛطط ايعاّ هلربزا   ا٭صَات ايظعٛد١ٜ: )ملٛاد١ٗ ايعشب١ٝ املًُه١ يف َظتكٌ

 3 .7333% ، ٚاضتشاف َعٝاسٟ َتٛطط بًؼ 61334 ٚٚصٕ ْظيب عاّ 13.6احملٛس بًؼ 

 خشدت ايذساط١ بايعذٜذ َٔ ايتٛؿٝات :ايتٛؿٝات/

         ايتدطٝط املظبل ٚايتٓظٝل ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهربٛاسخ )قبربٌ ٚأثٓربا٤ ٚبعربذ ( ٚريربو عربٔ طشٜربل

،ٚٚكع خطط عا١َ يًتعاٌَ َربع ا٭صَربات    َٛسذ٠ بني مجٝع ايٛصاسات اطرتاتٝذ١ٝٚكع خطط 

ذاخًٗا خطط خاؿ١  تهٓٝهات  يهٌ ٚصاس٠ عًرب٢ سربذ٠ ٚبتؿاؿربًٝٗا ايذقٝكرب١     ٚايهٛاسخ ٚب

 حتت أػشاف ؾشٜل َٔ املدتـني3

 3ِٗاطتكطاد املتطٛعني ٚٚكع قاعذ٠ بٝاْات هلِ يظشع١ ايتٛاؿٌ َع 

          اطربربربتكطاد ارتربربربربا٤ ٚاملدتـربربربني يف زتربربرباٍ ا٭صَربربربات ٚايهربربربٛاسخ َربربربٔ ناؾربربرب١ ايتدــربربربات

 ٛ ٖات احملتًُرب١ يٮصَربات َربٔ خرب٬ٍ ٚدربٛدِٖ يف ٚسربذ٠       ي٬طتؿاد٠ َٔ أسا٥ِٗ ٚقشا٤تِٗ يظربٝٓاسٜ

 ارتربا٤ املتٛقع إْؼا٥ٗا يف اهل١٦ٝ ايعًٝا إلداس٠ ا٭صَات3
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    ٟٛتؿعٝربربٌ دٚس اإلعربرب٬ّ ٚٚطربربا٥ٌ ا٫تـربرباٍ ا٫دتُربرباعٞ، عٝربربح ٜهربربٕٛ ٖٓربرباى ْعربرباّ إع٬َربربٞ قربرب

ٌَعذ ي٘ خط١ ٚاكش١ قاب١ً يتٓؿٝز ٚببذا٥ٌ َتاسرب١ سظربب املظربتذذات    يربزيو ٫بربذ َربٔ    ؛ ٚاتـاٍ 

 إعذاد ٚتٓؿٝز خطط إع١َٝ٬ ٚتٛع١ٝ ع٢ً ناؾ١ املظتٜٛات3

     ٞإٔ ٜربربتِ إْؼربربا٤ ٦ٖٝربرب١ عًٝربربا ملٛادٗربرب١ ا٭صَربربات ٚايهربربٛاسخ تعٓربرب٢ بهربربٌ َاطربرببل عٝربربح تهربربٕٛ ٖربرب

املعًربربرب١ ايربربربيت ٜربربربتِ َربربربٔ خ٬هلربربربا َٛادٗربربرب١ ا٭صَربربربات ٚايهربربربٛاسخ، َربربربع استؿربربرباظ ادتٗربربربات ا٭خربربربش٣      

 بـ٬سٝاتٗا َٚهاْتٗا3

 ٚا٭صَات: ايتدطٝط ملٛاد١ٗ ايهٛاسخٜٚعٗش اهلذف َٔ ايبشح يف ػهٌ تطبٝكٞ ٖٚٛ 

 حتذٜذ اهلذف :إْؼا٤ ١٦ٖٝ ملٛاد١ٗ ا٫صَات ٚايهٛاسخ

حتذٜذ استٝادات٘ َٔ املٛاسد املدتًؿ١ ٚؾكًا يطبٝع١ ْٚٛع ا٭خطرباس   حتذٜذ املٛاسد ٚا٫َهاْٝات:

 احملت3١ًُ

 ٗذ يًشـٍٛ عًٝٗا ٚتأَٝٓٗا3ايبشح عٔ َـادس تًو املٛاسد ٚبزٍ ادت 

 3اذتؿاظ ع٢ً املٛاسد املتاس١ ٚتُٓٝتٗا 

      ٔ 3ٚتتٛقربـ نؿربا٠٤ ٚؾاعًٝرب١     اإلطتدذاّ ا٭َجٌ مبا ٜهؿربٌ حتكٝربل أعًرب٢ عا٥ربذ ممهرب

تٓعِٝ إداس٠ ايهٛاسخ ٚا٭صَات يف َعادت١ ا٭صَات ٚايهٛاسخ عًرب٢ دسدرب١ ايتٓاطربب    

 (41473املتاس١)عؿٝؿٞ،  ٚايتهاٌَ بني ا٭ْٛاع املدتًؿ١ يًُٛاسد 

 ثايجًا: أْٛاع املٛاسد اي٬ص١َ إلداس٠ ايهٛاسخ ٚا٭صَات: 

 (433,436: 4143تٓكظِ إىل:) َـطؿ٢،

 املٛاسد ايبؼش١ٜ: 43

ٚتؼٌُ أؾشاد َتدــني يف زتا٫تِٗ ،ٜٚكّٛ ٖزا ايتدـف ع٢ً ايتعًِٝ ٚايتذسٜب 

ٕ تتٛؾش َضٜر َٔ ايكِٝ ٚارترب٠ ٫ٚ ٜهؿٞ ايتدـف أٚ املٗاس٠ ايؿ١ٝٓ ٚإمنا جيب أ

 ٚاملٗاسات ايظًٛن١ٝ اييت تهؿٌ أدا٤ً ؾاع٬ً َع سٚح ايؿشٜل3

 املٛاسد املاد١ٜ: 3.

ٚتؼٌُ غشؾ١ أٚ غشف عًُٝات ٜتٛؾش هلا املٛقع ٚاملظاس١ ٚايتـُِٝ ٚايتذٗٝض 

ٚػبه١ اتـا٫ت تًؿ١ْٝٛ ٫ٚطًه١ٝ ْٚٗاٜات طشؾ١ٝ يًشاطب  ٚايتأَني املٓاطب3

كٌ ٚا٫ْتكاٍ، ٚجتٗٝضات ؾشم املٛاد١ٗ ٚالاب١ٗ ايتٓؿٝز١ٜ، اٯيٞ ٚجتٗٝضات ايٓ

 نؿشم اإلخ٤٬، اإلطؿا٤، اإلْكار، اإلطعاف، سؾع ٚإصاي١ ا٭ْكاض3
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 َٛاسد َعًَٛات١ٝ: 63

تتُجٌ يف ْعاّ َتهاٌَ يًُعًَٛات ٜكّٛ ع٢ً قاعذ٠ َعًَٛات ٚسذٜج١ ٚػا١ًَ 

ع ْٗاٜات طشؾ١ٝ ٜٚظتٓذ إىل ساطب آيٞ َشنضٟ ٜػزٟ ٜٚتؿاعٌ َ َٚتها3١ًَ

 َتـ١ً بايٛسذات أٚ ايٓعِ ايطشؾ١ٝ ملشنض َعادت١ ايهٛاسخ ٚا٭صَات3

ؾاملعًَٛات  جٌ صادًا س٥ٝظًٝا يكاد٠ ٚؾشم َعادت١ ايهٛاسخ ٚا٭صَات ٚنًُا ناْت 

 نًُا أطِٗ يف ؾاع١ًٝ ٚنؿا٠٤ املعادت3١ ،دقٝك١، ،سذٜج٘ نا١ًَ

 املٛاسد املاي١ٝ: 13

ٌٜٛ ٚأْؼط١ ٚإدشا٤ات َعادت١ ايهٛاسخ شتــات ط١ٜٛٓ تظتدذّ يف  

َٚهاؾأ٠ ايعاًَني ٚبشاَر ٚدساطات ٚعٛخ  ٚا٭صَات يتٓؿل يف بٓٛد َجٌ َشتبات،

ايتٓب٪ ٚحتًٌٝ املداطش ٚؿٝا١ْ ايتذٗٝضات اييت تظتدذَٗا إداس٠ ايهٛاسخ ٚا٭صَات 

١ بذ٤ًا َٔ املباْٞ ٚا٭ثاخ ٚا٭دٗض٠ املهتب١ٝ َٚشنبات ٚجتٗٝضات ؾشم املٛادٗ

 ٚالاب١ٗ املٝذا3١ْٝ

يزيو طٝتِ اذتشق ع٢ً تٛؾ  ٖزٙ املٛاسد عٓذ إعذاد ايتـٛس املكرتح هل١٦ٝ اإلغاث١ 

 املتٛقع إْؼا٥ٗا3

 

 

 تـٛس َكرتح ي١٦ًٝٗ ايعًٝا ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ايظعٛد١ٜ

املعٓٝربرب١ تعتربربرب اهل٦ٝربرب١ ايعًٝربربا ملٛادٗربرب١ ا٭صَربربات ٚايهربربٛاسخ َعًربرب١ ٜعُربربٌ َربربٔ خ٬هلربربا ناؾربرب١ ا٭دٗربربض٠     

ٜٚهٕٛ ٖٓاى ممجًني َٔ مجٝع ٖزٙ ا٭دٗض٠ حتت طكـ ٚاسذ، ممربا   مبٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ،

ٜظربربٌٗ عًُٝربرب١ اختربربار ايكربربشاسات ٚإعربربذاد ارتطربربط ٚايتٓظربربٝل ،ٚايتربربذخٌ ايظربربشٜع ملٛادٗربرب١ ا٭صَربربات،َٚٔ     

خ إىل املتٛقع إٔ تؼتٌُ ٖزٙ اهل٦ٝرب١ عًرب٢ عربذ٠ إداسات ٚٚسربذات،سٝح  حتترباز إداس٠ ا٭صَربات ٚايهربٛاس       

ٚدٛد َشانض ٚٚسذات ختتف بايتدطٝط ٚإداس٠ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ع٢ً املظربت٣ٛ احملًربٞ ٚاملظربت٣ٛ    

3ٚإٔ تهربربٕٛ تًربربو املشانربربض يف َٛاقربربع َٓاطربربب١ ٚزتٗربربض٠ جتٗٝربربضًا نربربا٬ًَ يتأدٜربرب١ ٖربربزا ايربربذٚس           ايكربربَٛٞ

بهؿربربا٠٤، نُربربا جيربربب إٔ ٜهربربٕٛ املشنربربض يف َٛقربربع آَربربٔ يًكٝربرباد٠ ٚايظربربٝطش٠،ٚميهٔ محاٜتربرب٘ َربربٔ          

 َجٌ)ا٫ْؿذرباسات بٝني َٚشتهيب ايؼػب، َٚٔ تٗذٜذات ايب٦ٝرب١ ٚايتٗذٜربذات َربٔ ؿربٓع ايبؼربش ،      اإلسٖا

، ٚحتُربربٌ ايهربربٛاسخ ايطبٝعٝربرب١ نربربايض٫صٍ ٚا٭عاؿربرب  ٚايظربربٍٝٛ، ٚإٔ  (ٚا٭طربربًش١ ايٓاسٜربرب١ ٚايهُٝاٜٚربرب١

تهربربربربربربٕٛ زتٗربربربربربربض٠ بربربربربربربامل٪ٕ، نا٭طعُربربربربربرب١ ٚاملؼربربربربربربشٚبات، ٚناؾربربربربربرب١ ٚطربربربربربربا٥ٌ ا٫تـربربربربربرباٍ ٚاملعًَٛربربربربربربات   

 (77.، 433:  771.،ٚاملٛاؿ٬ت)ايشاٖٕٛ
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 ؾُٝا ًٜٞ طتعشض ايباسج١ تـٛس َكرتح ي١٦ًٝٗ ايعًٝا ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ايظعٛد3١ٜ 3

 اهل١٦ٝ ايعًٝا ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ  أطِ املٓؼأ٠

 حتكٝل أقـ٢ قذس َٔ ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ يًُٛاطٓني ايش١ٜ٩

 ٚايتٗذٜذات3إٔ ٜهٕٛ َهإ آَٔ بعٝذ عٔ ايهٛاسخ  املٛقع 

ا٭ٖذاف 

 ايش٥ٝظ١ٝ

 3َٛاد١ٗ ايهٛاسخ ٚا٭صَات قبٌ ٚأثٓا٤ ٚبعذ ٚقٛعٗا 
  تكذِٜ خذَات طٛاٍ ايعاّ)عٌُ بشاَر تٛع١ٝ ٚإسػاد يًُٛاطٓني، دٚسات يًعاًَني يف

 ،ٚتذسٜبات ع٢ً ايظٝٓاسٜٖٛات املدتًؿ١ يٮصَات)أؾلٌ طٝٓاسٜٛ اهل١٦ٝ ٚٚسؾ عٌُ

 ٛعني ٚتظذٌٝ بٝاْاتِٗ ٚتذسٜبِٗ (،ٚأط٤ٛ طٝٓاسٜٛ(، اطتكباٍ املتط

ا٭ٖذاف 

 ايؿشع١ٝ

 تٛؾ  ا٭َٔ ٚايظ١َ٬ يًُٛاطٓني 
  َٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ عٔ طشٜل ٚكع َعاٜ  يٮصَات ٚايهٛاسخ اييت ٜهجش

 تهشاسٖا يف املًُه3١
 3ٚكع َعاٜ  يٮَٔ ٚايظ١َ٬ َٔ ايهٛاسخ ٚا٭صَات 
  اذته١َٝٛ، ٚا٭١ًٖٝ(ملٛاد١ٗ ا٭صَات3ايتٓظٝل بني امل٪طظات ٚا٭دٗض٠( 
 3ٚكع ارتطط املٓاطب١ ملٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ بهاؾ١ أْٛاعٗا ٚأػهاهلا 
 3تذسٜب ٚت١٦ٝٗ ايعاًَني يف اهل١٦ٝ ملٛاد١ٗ ا٭صَات 
 3ْؼش ايٛعٞ بني املٛاطٓني 
  اطتكطاد املتطٛعني ٚؾل إطرتاتٝذ١ٝ َذسٚط١ يًُظا١ُٖ يف َٛاد١ٗ ا٭صَات

 ٚايهٛاسخ3

 ٚصٜش( ذسد١)بَتدـف ٚ َتؿشؽ إلداس٠ اهل١٦ٝ ٚا٭ػشاف عًٝٗا3 س٥ٝع اهل١٦ٝ

 ع٬قتٗا َباػش٠ بش٥ٝع زتًع ايٛصسا3٤ تبع١ٝ اهل١٦ٝ

ايتؼهٌٝ 

 ١٦ًًٝٗاملكرتسا

 (4ًَشل سقِ)نُا ٖٛ َشؾل يف 

 

 

 ٛاد١ٗ ا٭صَات ٚايهٛاسخ ايظعٛد١ٜ:ايعًٝا مل١٦ٝٗ ًاملكرتح ي ع٢ً ايتـٛسايتعًٝل 

 اهل٦ٝربرب١ تهربربٕٛ ع٬قتربرب٘ َباػربربش٠ بربربش٥ٝع زتًربربع ايربربٛصسا٤، نُربربا إٔ ٖٓربرباى اتـربرباٍ َباػربربش     س٥ربربٝع

ست٢ ٫ٜهٕٛ ٖٓاى إدشا٤ات سٚت١ٝٓٝ قربذ تعٝربل   -بٛصسا٤ ايٛصاسات رات ايع٬ق١ املباػش٠ ٚاذت١ٜٛٝ

)عٛا٥ربربل إداسٜربرب١(3إعتُاد ايٓعربرباّ اهلشَربربٞ ي٦ًٝٗربرب١ ٚكربربُإ ا٫تـربرباٍ ايعُربربٛدٟ         -ايتربربذخٌ املباػربربش 

اهل١٦ٝ عذد َٔ املُجًني عٔ ايربٛصاسات ٚامل٪طظربات ايربزٜٔ ٜتُتعربٕٛ بارتًؿٝرب١       ٚا٭ؾك3ٞإٔ ٜهٕٛ يف

ايعًُٝربرب١ ٚارتربربرب٠ ايعًُٝربرب١ ٚايهؿربربا٠٤ ايعايٝربرب١ ٫ختربربار ايكربربشاسات املٓاطربربب١ ٚبايتربربايٞ سؾعٗربربا َربربٔ خربرب٬ٍ  

 3س٥ٝع اهل١٦ٝ 
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          َربربٔ ايلربربشٚسٟ إٔ تؼربربتٌُ اهل٦ٝربرب١ عًربرب٢ إداس٠ إع٬َٝربرب١ تهربربٕٛ َُٗتٗربربا ايتٛعٝربرب١ ٚاإلسػربرباد ْٚؼربربش

اس ايـشٝش١ ٚايشد ع٢ً ايؼا٥عات اييت قذ تضٜذ ٚقت ا٭صَات)إراعرب١ خاؿرب١ با٭صَربات تٓبرب٘     ا٭خب

املٛاطٓني ٚتضٚدِٖ بايٓـربا٥ح املطًٛبرب١ طربٛا٤ ٚقاٜرب١ أٚ خطربط تٝظرب   سشنرب١ املربشٚس أٚ َربا ػرباب٘(           

 3ٌتؿعٌ ٚقت ا٭صَات3 ٚقٓا٠ تًؿض١ْٜٝٛ نزيو
 ت تؼٌُ ع٢ً ٚسذات َٓٗربا )ٚسربذ٠ اإلْربزاس    ٚتؼٌُ اهل١٦ٝ اٜلًا إداس٠ خاؿ١ باملعًَٛات ٚا٫تـا٫

 املبهش(3
   إداس٠ ايعًُٝربربات ٜٚهربربٕٛ َربربٔ كربربُٓٗا ٚسربربذ٠ تتؼربربهٌ َربربٔ ممربربجًني َربربٔ مجٝربربع ايربربٛصاسات ٚادتٗربربات

باإلكربربرباؾ١ إىل ؾشٜربربربل َربربربٔ ارتربربربربا٤ بربربربايهٛاسخ َربربربٔ ناؾربربرب١ ايتدــربربربات )ا٭َٓٝربربرب١،       ايشيٝربربرب١،

(3 ٚسربربذ٠ خاؿربرب١ باإلْربربزاس ،ا٭سؿربرباد ٚايب٦ٝربرب١، طربربيب، ادتُربرباعٞ ْٚؿظربرب333ٞ   ًٛدٝربرب١ٝادت ادتػشاؾٝربرب١ 

 ٚاإلغاث١ ٚاإلْكار3
     إداس٠ ايتدطربربٝط ٚاملتابعربرب١: ٚتؼربربتٌُ ٖربربزٙ اإلداس٠ عًربرب٢ ٚسربربذ٠ ايذساطربربات ٚايبشربربٛخ ٚايتٓبربرب٪ ٚايربربيت

 طربربتهٕٛ َٗتُربرب١ بكلربرباٜا ايهربربٛاسخ ٚا٭صَربربات داخربربٌ املًُهربرب١ ٚتٓربرباٍٚ ٖربربزٙ ايكلربرباٜا بايذساطربرب3١     

ٚٚسربذ٠ ايتكربِٜٛ ٚاملتابعرب١ يهاؾرب١     باإلكاؾ١ إىل ٚسربذ٠ إعربذاد ارتطربط ٚايظربٝٓاسٜٖٛات يٮصَربات،      

 أعُاٍ ٚأْؼط١ ايتذخٌ يف ا٭ص3١َ
        اإلداس٠ ايؿٓٝربربرب١ ٚتؼربربربٌُ: ٚسربربربذ٠ ايتذٗٝربربربضات املتعًكربربرب١ بايهٗشبربربربا٤ ٚا٫تـربربربا٫ت بأْٛاعٗا)إجيربربرباد

اتـربربا٫ت بذًٜربرب١ يف ٚقربربت ا٭صَربربات حتظربرببًا ٫ْكطربرباع ا٫تـربرباٍ عٝربربح تهربربٕٛ َٛؿربربٛي١ با٭قُربرباس          

 ايـٓاع١ٝ(3
  :ٌُايربربذؾاع  املربربشٚس ،ايؼربربشط١ )ؾشٜربربل أَربربب  ايتربربذخٌ املباػربربش إداس٠ ؾشٜربربل  اإلداس٠ ايتٓؿٝزٜربرب١ ٚتؼربرب،

      ٞ ، ايتدربربضٜٔ ٚايٓكربربٌ ،ايظربربهٔ   ْٚؿظربربٞ املربربذْٞ، ؾشٜربربل طربربيب، اهلربرب٬ٍ ا٭محربربش، ؾشٜربربل ادتُربرباع

 ٚاإلٜٛا٤(3
   إداس٠ اإلغاثربرب١ ٚتؼربربٌُ: َظربربتٛدعات غزا٥ٝربرب١ ٚ  ٜٛٓٝربرب١، َظربربتٛدعات طبٝربرب١، َظربربتٛدعات املعربربذات

 ارتٝاّ ٚاإلٜٛا3٤ٚا٭دٚات ايجك١ًٝ، َظتٛدعات 
 املشادع

 املشادع ايعشب١ٝ

 ( ،٘776.ابربربربٛ ايؿلٌ،طربربربَٛٝ٘ طربربرب)، ايتعاَربربربٌ َربربربع -اطربربربرتاتٝذٝات ايتدطربربربٝط إلداس٠ ايهربربربٛاسخ

املدًؿات،ْربربربذ٠ٚ  إداس٠ ايهربربربٛاسخ ٚطربربرب١َ٬ املبربربرباْٞ يف ايربربربذٍٚ ايعشبٝربربرب١ ،ايشٜاض:ٚصاس٠ ايؼربربرب٪ٕٚ      

 ابش3ٌٜ 4َاسغ اىل 3.ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ َٔ
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  (،ايتدطربربٝط ا٫دتُربرباعٞ ٚمنربربٛرز ايظٝاطربرب١ ا٫دتُاعٝربرب١يف التُربربع   .77.أبربربٛ املعربرباطٞ، َربرباٖش، )

 ايظعٛد3ٟايكاٖش٠ :َهتب١ صٖش٠ ايؼشم3

 خشٜطرب١ شترباطش ايؿٝلرباْات ٚايظربٍٝٛ يف َذٜٓرب١ دربذ٠،        ،(747.)،آٍ طعٛد، َؼاعٌ بٓت ستُذ

 3   34داد ،ايعذد عح دػشاؾ١ٝ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ، داَع١ املًو طعٛد ،ن١ًٝ اٯ

 (776.باعاَش ، ستُذ ؾ٪اد)،      َعادت١ طًبٝات إداس٠ ايهٛاسخ ٚطرببٌ ت٬ؾٝٗا،دساطرب١ ٭سربذاخ

ايهربربربربربربربربربٛاسخ ايعاملٝربربربربربربربربرب١ املعاؿربربربربربربربربربش٠،ْذ٠ٚ إداس٠ ايهربربربربربربربربربٛاسخ ٚطربربربربربربربربرب١َ٬ املبربربربربربربربربرباْٞ يف ايربربربربربربربربربذٍٚ  

 ابش3ٌٜ 4َاسغ اىل 3.ايعشب١ٝ ،ايشٜاض:ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ ايبًذ١ٜ ٚايكش١ٜٚ َٔ

 ّسَلإ،سظربربربربا  ٕ تطبٝكربربربربات احملانربربربربا٠ ،( .77.)،بربربربربٔ ستُربربربربذ ٚعبربربربربذا  بربربربربٔ ستُربربربربذ ايلربربربربًعا

اذتاطٛب١ٝ يف ايتدطٝط ٚايتذسٜب ع٢ً إداس٠ ايهٛاسخ ٚا٭صَات،زت١ً ايبشربٛخ ا٭َٓٝرب١:َشنض   

 ايبشٛخ ٚايذساطات،ن١ًٝ املًو ؾٗذ ا٭َب3

 ( ،771.ايشٖٛإ،ستُربربذ سربرباؾغ) لربربذ ايتدطربربٝط ملٛادٗربرب١ ا٭صَربربات ٚايهٛاسخ،ايكربرباٖش٠:داس أبربربٛ ا

 يًطباع١ باهلشّ

  ،ا٭طربربع ايٓعشٜربرب١ ٚايعًُٝرب١ إلداس٠ ايهربربٛاسخ َٚربربذ٣ تطبٝكٗربربا   ،(.433 )ايضٖشاْٞ،أمحربذ َٛطربرب٢

يًذؾاع املذْٞ بايشٜاض،سطاي١ َادظت  غرب    ساط١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املذٜش١ٜ أيعا١َ،د١يف إداس٠ ا٭صَ

ْربربرباَر َهاؾشربربرب١ َٓؼربربربٛس٠،أنادمي١ٝ ْربربرباٜـ ايعشبٝربربرب١ يًعًربربربّٛ ا٭١َٝٓ،َعٗربربربذ ايذساطربربربات ايعًٝربربربا بش  

 ادتشمي١ ،قظِ ايعًّٛ اإلداس١ٜ ختـف ا٭دٗض٠ ا٭3١َٝٓ     

 (،ارتذ١َ ا٫دتُاع١ٝ املعاؿش٠، ايكاٖش٠:زتُٛع١ ايٌٓٝ ايعشب3١ٝ        773.طشسإ،ْع١ُٝ أمحذ،) 

  (،قربربربربربربربربربرباَٛغ ارتذَربربربربربربربربربرب١ ا٫دتُاعٝربربربربربربربربربرب١ ٚارتربربربربربربربربربربذَات    777.ايظربربربربربربربربربربهشٟ،أمحذ ػربربربربربربربربربربؿٝل،)

 ا٫دتُاع١ٝ،ايكاٖش٠:داس املعشؾ١ ادتاَع3١ٝ
   (،إداس٠ ا٭صَربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربات، ا٭طربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربع   .77.ايؼربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربع٬ٕ،ؾٗذ أمحربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربذ ،)

 ،املشاسٌ،اٯيٝات،ايطبع١ايجا١ْٝ،ايشٜاض:ايٛط١ٝٓ يًتٛصٜع3
 (،771.ايؼع٬ٕ،ؾٗذ أمحذ ،)،دساط١ َٝذا١ْٝ حت١ًًٝٝ عٔ اجتاٖات ايكٝادات33ٚإداس٠ا٭صَات

َع ا٭صَاتٛٚاقع  ايكٝادات ا١َٝٓ٫ بذٍٚ زتًع ايتعإٚ يذٍٚ ارتًٝر ايعشب١ٝ ضتٛ أطايٝب ايتعاٌَ

 زتًع ايتعإٚ يذٍٚ ارتًٝر ،ا٭َا١ْ ايعا3١َايشٜاض:ايتطبٝل، 
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  (، إداس٠ ا٭ؾشاد ٚايع٬قات اإلْظا١ْٝ  .436ايؼٓٛاْٞ:،ؿ٬ح  ،)– َذخٌ ا٭ٖذاف، َ٪طظ١

 ػباد ادتاَع١، اإلطهٓذس١ٜ، َـش3

 (،تهٓٛيٛدٝربربربربربربربا إداس٠ ايهاسثربربربربربربرب١ ،املربربربربربربرب٪ ش ايربربربربربربربذٚيٞ إلداس٠  4337سًُربربربربربربربٞ،) ؿربربربربربربربذٜل،ستُذ

 ايهٛاسخ،اذتاكشٚاملظتكبٌ،ايكاٖش٠: أنادمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا3  

  (،771.ايلٛ ٞ ، عبذايعضٜض )،      ايتدطٝط اإلع٬َربٞ ٚدٚسٙ يف َٛادٗرب١ ايهربٛاسخ ٚا٭صَربات

 ٭١َٝٓ ،ايشٜاض3،سطاي١ َادظت  غ  َٓؼٛس٠ ،داَع١ ْاٜـ يًعًّٛ ا

      (،ٟ773.عبربربذادتٛاد، عًربرب٢ ستُربربذ ٚطربرباسم َـربربطؿ٢ ايظربربهش)،    ايعُربربٌ ايتطربربٛعٞ َٚعطٝربربات

ا٭دٚات ايتؼربربربربربربربربربربربربرباسن١ٝ ٚأُٖٝتربربربربربربربربربربربربرب٘ يف إداس٠ ايهٛاسخ،ايٓربربربربربربربربربربربربربذ٠ٚ ايذٚيٝربربربربربربربربربربربربرب١ عربربربربربربربربربربربربربٔ إداس٠ 

ٖربربرب،اإلداس٠ ايعاَربرب١ يًشُاٜربرب١ املذ١ْٝ،املذٜشٜربرب١ ايعاَربرب١    47/4167/.4-41ايهٛاسخ،ايشٜربرباض،َٔ

 خ3١ًٝ  يًذؾاع املذْٞ،ٚصاس٠ ايذا

 (،741.عبربربذ اذتُٝربربذ، سدربربب )،ايتعاَربربٌ َربربع ا٭صَربربات ٚايهربربٛاسخ ،دساطربرب١ ْعشٜربرب١   اطربربرتاتٝذٝات

 ،ايعني:دٚي١ ا٭َاسات املتشذ43٠ٚتطبٝك١ٝ : داس ايهتاد ادتاَعٞ ط

   (،741.ايعـربربُٝٞ، دربربٛاٖش)،    ايتؼربرببٝو نُربربذخٌ َٗربربب يف ارتذَربرب١ ا٫دتُاعٝربرب١بني املٓعُربربات

ايطبٝع١ٝ،دساطربرب١ اطربربتط٬ع١ٝ َطبكربرب١ عًربرب٢ ادتُعٝربربات ٚامل٪طظربربات  ارت ٜربرب١ ،ملٛادٗربرب١ ايهربربٛاسخ 

 ارت ١ٜ مبذ١ٜٓ دذ٠ ،سطاي١ َادظت  ،غ  َٓؼٛس٠ ،ن١ًٝ اٯداد ،داَع١ املًو طعٛد3

  (،املٓربرباطل املعشكربرب١ يًهربربٛاسخ ايطبٝعٝربرب١ ٚنٝؿٝربرب١ ايتعاَربربٌ    773.عطٝربرب١، إميربربإ ستُربربذ عٝربربذ ،)

-6سخ ،ايشٜربربربربربربربرباض،َٔ  َعٗربربربربربربربربا بطربربربربربربربربشم َتطٛس٠،ايٓربربربربربربربربذ٠ٚ ايذٚيٝربربربربربربربرب١ عربربربربربربربربٔ إداس٠ ايهربربربربربربربربٛا     

 ّ:اإلداس٠ ايعا١َ يًشُا١ٜ املذ١ْٝ ،املذٜش١ٜ ايعا١َ يًذؾاع املذْٞ ،ٚصاس٠ ايذاخ7733١ًٝ./3/47
 (، ٕٚاإلداس٠ يف َؼربربربربربشٚعات ا٭عُربربربربرباٍ ،ايشٜربربربربرباض :َهتبربربربربرب١ 4147عؿٝؿربربربربربٞ ،ؿربربربربربذٜل ٚآخربربربربربش ،)

 ارتشجي3ٞ
    (،ؾعايٝرب١ إدربشا٤ات ايربذؾاع املربذْٞ يف َٛادٗرب١ نربٛاس      .77.ايعٓضٟ، قاطربِ بربٔ ؾٗربذ ،)  ٍٛٝخ ايظرب

دساط١ َظش١ٝ  ع٢ً َذ١ٜٓ ايكشٜات ،سطاي١ َادظت  غ  َٓؼٛس٠ ،داَع١ ْاٜـ ايعشبٝرب١ يًعًربّٛ   ’

 ا٭١َٝٓ،ن١ًٝ ايذساطات ايعًٝا،قظِ ايعًّٛ ايؼشط١ٝ،يًشُا١ٜ املذ3١ْٝ
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 (،ِْٖٝعشٜربات ارتذَرب١ ا٫دتُاعٝرب١ ٚأخ٬قٝاتٗربا،ارتشطّٛ،داس عربض٠      744.عذٛب١،شتتاس إبشا،)

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع3

 (،ايتدطربٝط ا٭َربب إلداس٠ عًُٝربات نٛادٗرب١ ايهٛاسخ،ٚسقرب١      4331ًٞ،َاٖش مجاٍ ايربذٜٔ،)  ع

 عٌُ َكذ١َ إىل امل٪ ش ايؼشطٞ ايجاْٞ يتطٜٛش ايعًّٛ ا٭١َٝٓ،ايكٝاد٠ ايعا١َ يؼشط١ دب3ٞ

 (،اإلخربرب٤٬ ٚاإلٜربربٛا٤ يف سربربا٫ت ايهٛاسخ منربربٛرز تطبٝكربربٞ إلداس٠  4333ايكشْٞ،عبربربذا  ستُربربذ،)

١ٝ ،دساطربرب١ ذتايربرب١ اإلخربرب٤٬ ٚاإلٜربربٛا٤ يظربربهإ َذٜٓربرب١ ايشٜربرباض املتلربربشسٜٔ َربربٔ        ايهربربٛاسخ ايطبٝع

   ّ ٖربرب،سطاي١ َادظربت  غرب  َٓؼربٛس٠ ،أنادميٝرب١ ْرباٜـ       4143ايعاؿؿ١ ايشعذ١ٜ ايربيت سربذثت يف عربا

ا٭َٓٝربربربربربربرب١ ،َعٗربربربربربربربذ ايذساطربربربربربربربات ايعًٝا،قظربربربربربربربِ ايعًربربربربربربربّٛ ايؼربربربربربربربشط١ٝ،بشْاَر اذتُاٜربربربربربربرب١ املذْٝربربربربربربرب١   

 ٚايظ١َ٬،ايشٜاض3    

  (، تكِٝٝ بشاَر َشسًرب١ ا٫طربتعذاد إلداس٠ ايهربٛاسخ يف املًُهرب١      773.ستُذ،) ايكشْٞ،عبذا

ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ، دساط١ َٝذاْٝرب١ حتًًٝٝرب١ إلداس٠ ناسثرب١ يف املًُهرب١ ايعشبٝرب١ ايظربعٛد١ٜ، ايٓربذ٠ٚ        

ّ:اإلداس٠ ايعاَرب١ يًشُاٜرب١ املذْٝرب١،    773./3/47-6ايذٚي١ٝ عربٔ إداس٠ ايهربٛاسخ، ايشٜرباض، َربٔ     

 يًذؾاع املذْٞ، ٚصاس٠ ايذاخ3١ًٝاملذٜش١ٜ ايعا١َ 

      ( ، ْعشٜربرب١ ارتذَرب١ ا٫دتُاعٝربرب١  747.َٓـربٛس، محربذٟ ستُربربذ ٚ عٜٛلرب١، طربربعٝذ عبربذ ايعضٜربض ،)

 املعاؿش٠ ،َرتدِ َايهِ بأٜ، اإلطهٓذس١ٜ : املهتب ادتاَعٞ اذتذٜح3
  (،إداس٠ ا٫صَربربربات ٚايهٛاسخ،776.َٗٓا٤،ستُربربربذ ْـربربربش ،)   ٞاإلطربربربهٓذس١ٜ : املهتربربربب ادتربربرباَع

 اذتذٜح3

 (،ًٞ77.املـشٟ،ع.)، إداس٠ ا٭صَات ا٭١َٝٓ يف ك٤ٛ املتػ ات املعاؿش٠ ،داَع١ ؿٓعا3٤ 
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 رئيس يجهس انىزراء

يذير انهيئت  انعهيب إلدارة 

 األزيبث وانكىارد انسعىديت

 

 

 برحبت وز

 
 اإلداسة الفنيت اإلداسة التنفيزيت إداسة اإلغاثت

إداسة  التخطيط 

 والوتابعت

وحذة الذساساث 

 والبحىث والتنبؤ

هستىدعاث  غزائيت 

 توىينيت

 هستىدعاث طبيت

هستىدعاث الوعذاث 

 واالدواث الثقيلت

هستىدعاث الخيام 

 وااليىاء

 إداسة العولياث

هوثلين هن جويع 

والجهاث  ثالىصاسا

 الشسويت

فشيق هن الخبشاء 

 بالكىاسث

إداسة الوعلىهاث 

 ثواالتصاال

التدخل إدارة فريق 
 المباشر

 فشيق اهني

 

 فشيق طبي

 فشيق اجتواعي ونفسي

 التخضين والنقل

 السكن واإليىاء

وحذة إعذاد الخطط  

والسيناسيىهاث  

 لألصهاث

 وحذة التقىين والوتابعت

 

 وحذة اإلنزاس الوبكش

 إداسة إعالهيت

 وحذة التجهيضاث تىعيت  وإسشاد

 الكهشباء

 الوىاصالث
اإلنزاس  

 اإلغاثت,اإلنقار,
 

أن  أواًل: 
غياااااااا
ب 
جهاا

ز 
خااااااااا
ص 
باااااالع

 إداسة هاليت

شكم حىضيحي نهخصىر انًقخرح نههيئت انعهيب نًىاجهت انكىارد واألزيبث ببنًًهكت 

 انعربيت انسعىديت

 

 اإلتصاالث

 (3يهحق )
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