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احلوار وتقبل  دراسة حتليلية ألحداث البحوث العاملية لتنمية ثقافة
 اآلخر في اجملتمع املصرى

 اعداد

 إيمان حفنى عبد الحليم عيسى الهشاشمى أ.م.د/

 املعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة
 Doi:10.33850/ajahs.2020.73397 

 0202/ 5/  02القبول  :                                   0202/ 5/   51الاستالم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اىَغرخيص:

ضعحٌؽ ٘رٖ جٌٛزلس جٌكٛجز ٚضٛلف أّ٘يس ئوعحذٗ وعٍّيس فٕيةس ٌطرةح ي جٌةسأٜ ٚجٌةسأٜ  

يةس جٌىريةس جٌةرٜ ؾةسٜ  جخٍٕةح ٚقٌٕٛةح  ٍةٝ جآلخس ذؽىً ِطّدْ ِٚفيد ٚخحـةس ِةا جٌط 

ِعةةطٛجٔح جٌفةةس ٜ ٚجٌّٕوّةةٝ ٚجٌّؿطّعةةٝ  سذيةةحو ٚلسذيةةحو ٚ حٌّيةةحو قيةةع أـةةرف جٌكةةٛجز 

يّحزض ٚيإغس ذؽىً خفٝ ِٚرحؼس ٚٔفعيحو  ٍٝ لسجزضٕح جٌؿّح يةس ٚجٌكميمةس أيمةحو زذّةح 

لةس ذةيٓ نسفةٝ  ٍٝ لسجزضٕح جٌفس يس ٚجٌكٛجز يفطف آفحق ؾديدز ٌٍطفىيس ٚجٌطأِةً فةٝ جٌعبل

جٌكٛجز ٚجٌط يس جٌرٜ يطسأ  ٍيُٙ ٚج طرحزٖ وعٍّيس ِعيحزيس ِّح يعطد ٝ جٌطأًِ فٝ ٘رٖ 

أيمحو جألغس جٌٕحضؽ ٚجٌّكفٍس ِٓ ِّحزظةس جٌكةٛجز ذأؼةىحٌٗ جٌّفطٍفةس  جٌعبللس ِٚكطٛج٘ح.

فٝ لدزجضٕح ٚلسجزجضٕح ِٚةدٜ جالظةطيعحخ جٌةرٜ يكةدظ ٌةدٜ نسفةٝ جٌكةٛجز  ْٚ جٌٛلةٛ  

زضؿحي ٚجالزضرحن ٚجٌعفريس ٚ جتةسز جٌفعةً ٚز  جٌفعةً ٚجٌطةٝ ضكةٛي  ْٚ فٝ ِٙحٜٚ جال

 ضرٍٛز أفك ٔوسٜ ٚفىةس ٚج  ِّٚطةد يّػةً أظحظةحو لٛيةحو ٚ ّيمةحو يسؼةد لسجزجضٕةح ٚأفعحٌٕةح.

ٚٔمطس جٌردء إٔٔٝ ورحقػس ظأقحٚي أْ أضٕحٚي جٌكٛجز وعٍّيس ٚأٔوس ئٌةٝ جٌركةع ئٌةٝ أٔةٗ 

ٍد ِٕٝ أْ أظٍه ٚأنةسق ِؿّٛ ةس ِةٓ جٌّفةس جش ِّٙس ٌٙح أذعح  ِطٕٛ س ِٚطعد ز ضطط

ٚجٌّفح٘يُ ضعًّ  ٍٝ جٌطٕحٚي جٌّطٕٛ  جٌٕحذا ِٓ خٍفيس جٌّسجؾا جٌكديػس جٌطٝ ضٕحٌٚةص ٘ةرج 

جٌّٛلٛ  ٚجٌرٜ يفيد فٝ جٌٛـٛي ئٌٝ ـٛزز ِطىحٍِس  ٓ ٘رج جٌّفَٙٛ ذّةح يعةحُ٘ فةٝ 

جٌعٍةةَٛ جالؾطّح يةةس ئِةةدج  جٌّٙطّةةيٓ فةةٝ ِؿةةحي جٌفدِةةس جالؾطّح يةةس ٚجٌطّٕيةةس جٌرؽةةسيس ٚ

ذانحز ٔوسٜ ِٚسؾعٝ ٌٍّعحّ٘س فٝ ضّٕيس غمحفس جٌكةٛجز أل مةحء جٌّؿطّةا ذّعةطٛيحضٗ 

جٌّفطٍفةةس ِٚةةح يطسضةةد  ٍيةةٗ  ٕةةد أ جءٖ وعٍّيةةس ِطىحٍِةةس ئٌةةٝ ضمرةةً جآلخةةس جٌةةرٜ ٘ةةٛ أقةةد 

ٔطحتؿٗ جٌعٍّيس ٚجإليؿحذيةس ٚخحـةس فةٝ ِؿطّعٕةح جٌّفةسٜ جٌةرٜ يّةس ذأـةعد ِسجقةً 

جز ٚذحٌطحٌٝ لرٛي جآلخس ٚجٌفسٚؼ ذحقطسجَ ِطرح ي ٚفىسز ضُ ضٕحٌٚٙةح ِّحزظس  ٍّيس جٌكٛ

ذىً جٌٛؾٛ ٖ قيع ضطفح ً جٌفرةسجش ذّةح يعةٛ   ٍةٝ نسفةٝ جٌكةٛجز ذٕطةحتؽ ئيؿحذيةس ِةٓ 
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ِفةةح٘يُ ِىطعةةرس ٌّٛلةةٛ  جٌكةةٛجز ٚأيمةةحو ظةةٍٛويحش ِسضرطةةس ذةةأ جء ؾيةةد ألقةةد ؾٛجٔةةد 

 ئزظحء جٌعبللحش جالؾطّح يس.

 ٍقذٍحأٗالً : 

طٕٛ  جٌػمحفٝ قميمس ٚٚجلعحو ال ِفس ِٕٗ ٚظّس ِةٓ ظةّحش ٘ةرج جٌىةْٛ ٚٔحِٛظةحو يعد جٌ 

ِٓ ٔٛجِيعس ٚخحـيس ِٓ خفحتؿ جٌكيحز ِٕر ذدجيطٙح ٚالظيّح ذيٓ ذٕٝ جٌرؽةس ِٚةٓ غةُ 

يؿد ضمرٍٗ ٚجٌطعٍيُ ذٛؾٛ ٖ، ٚخحـس فٝ ظةً جٌّط يةسجش جٌطةٝ يؽةٙد٘ح  ةحٌُ جٌيةَٛ ألْ 

ذىً ؼفحفيس ٚٚلٛـ ظٛف يإ ٜ ئٌٝ جٌّصيد ِةٓ   دَ جٌمرٛي ذٙرج جٌٛجلا ٚجٌطعحًِ ِعٗ

جٌطٛضسجش ٚجاللطسجذحش ٚجٌمبللً جٌؿعّيس جٌطةٝ يّىةٓ أْ ضعفةأ ذةأٜ ِؿطّةا ٚضٙةد  

 ٚقدضٗ ٚضّحظىٗ ٚضإ ٜ ئٌٝ ضفىىٗ ٚضمعيّٗ.

أْ جخطبلف جٌرؽةس فيّةح ذيةُٕٙ قميمةس ال ضففةٝ  ٍةٝ أقةد، فةحٌىريس ٚجٌفة يس، جٌعةحٌُ  

ُ يعسفةْٛ أْ أٜ ِٕةح ال يعةيػ فةٝ جٌعةحٌُ ذّفةس ٖ، ٚأْ ٚجٌؿحً٘، جٌسؾً ٚجٌّسأز... وٍٙة

أٜ ؾّح ةةس ِٕةةح ضؽةةحزن خيةةسجش ٘ةةرج جٌعةةحٌُ ٚلةةٛجتمٗ ِةةا  ؽةةسجش ذةةً ِثةةحش ٚآالف 

جٌؿّح حش جإلٔعحٔيس جألخسٜ
(1)

. 

ٚيعةةيػ جٌعةةحٌُ جٌيةةَٛ أشِةةس قيةةع يٛجؾةةٗ ِؽةةىبلش ليةةس ِعةةرٛلس فةةٝ وةةً ِىةةحْ  

كيس، ٌرج فٕكٓ فٝ قحؾةس ئٌةٝ ئ ةح ز وحٌّؽىبلش جاللطفح يس ٚجٌريثيس ٚجالؾطّح يس ٚجٌف

جوطؽةةحف ويةةأ يّىةةٓ أْ ٔطكةةحٚز ٌٚةةيط ِؿةةس  أْ ٔعةةيػ فةةٝ ظةةبلَ ٚأِةةحْ  ٍةةٝ ٘ةةرج 

جٌىٛود وّح إٔٔح فٝ قحؾس ئٌٝ أْ ٔرطىس جٌٛظحتً ٚجٌطةسق جٌعةٍيّس ئٌةٝ ئٔؿةحش جأل ّةحي 

ذطةةسق ِطعةةد ز ٚ٘ةةرج يططٍةةد قةةٛجز فعةةحي فةةٝ جٌّٕةةصي ٚجٌعّةةً ٚجٌّؿطّةةا فةةحٌكٛجز ٘ةةٛ 

ٔعحٔيس ٚجٌطٝ يؿد أْ يطدزخ جٌٕحض  ٍٝ أ جتٙح ذفح ٍيسجٌّٙحزز جإل
(4)

. 

وّح ضطعسق جألْ جٌعحقس جٌدٌٚيس ٌٍعديد ِٓ جٌّط يسجش جٌعحٌّيةس جٌطةٝ ضٍمةٝ ذوبلٌٙةح  

 ٍةةٝ جٌّؿطّعةةحش جٌٕحِيةةس جٌّعةةطمرٍس ٌٙةةرٖ جٌّط يةةسجش ٚجٌطةةٝ ضّػٍةةص فةةٝ جٌ ةةصٚ جٌػمةةحفٝ 

ٚجٌطمدَ جٌطىٌٕٛةٛؾٝ جٌس٘يةد فيٙةح جٌعحٌّٝ جٌٕحؼة  ٓ ن يحْ ٚظحتً جالضفحي ٚضٕٛ ٙح 

ِٚح ضإ ٜ ئٌيةٗ ِةٓ ـةسج  غمةحفٝ ٚض ييةس وريةس وةرٌه ِكةحٚالش جٌةدٚي جٌٕحِيةس ئقةدجظ 

ئـةةبلقحش جلطفةةح يس فةةٝ جٌٕوةةحَ جٌؿديةةد قيةةع ضٍعةةد جٌعٌّٛةةس جٌػمحفيةةس  ٚزجو ٘حِةةحو فةةٝ 

جن ضؽىيً جٌرٕيس جٌػمحفيس ٚجٌؽففيس جإلٔعةحٔيس ذٛؾةٗ  ةحَ وّةح ضةإغس  ٍةٝ جٌػمحفةس ٚجإل ز

ٚجٌٍ س ٚجٌعةٍٛن ٚجٌٙٛيةس ٚجالٔطّةحء ٚجإل زجن جالؾطّةح ٝ  جخةً وةً ِؿطّةا  ٍةٝ قةدٖ 

ٚ ٍةةٝ جٌّعةةطٜٛ جٌعةةحٌّٝ  ٍةةٝ جٌعةةٛجء
(5)

جألِةةس جٌةةرٜ ِعةةٗ أظٙةةس ذؽةةدز جالخطبلفةةحش  

 ٚجٌطٕٛ حش جإلٔعحٔيس  ٍٝ ِفطٍأ أٔٛج ٙح ٚأؼىحٌٙح.

ٌػمحفةحش ٔطيؿةس فّح يؽٙدٖ جٌعفس جٌكديع ِٓ جٔدِحؼ ٌدٚي  ديدز فٝ ِكةيه ِطعةد  ج 

ٌٍطةةدجخً جٌّطعةةحز  ٌبللطفةةح يحش ففةةٝ جٌٛلةةص جٌةةرٜ يفيةةً ئٌيٕةةح أْ جٌعةةحٌُ يطؿةةٗ ٔكةةٛ 

جٌطمةةحزخ ضرةةسش ذٛلةةٛـ جٌعديةةد ِةةٓ جٌطٕحلمةةحش ٚجالخطبلفةةحش جٌمِٛيةةس ٚجألغٕيةةس ٚجٌديٕيةةس 

ٚجٌعبلٌيس.
(6)
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ٌٚعً لرٛي ٘ةرج جالخةطبلف ٚجٌطٕةٛ  جٌػمةحفٝ أـةرف لةسٚزز فةٝ لةٛء جٌّط يةسجش  

جٌكديػس ٚفةٝ ظةً غةٛزز جٌّعٍِٛةحش ٚجالضفةحالش جٌطةٝ ؾعٍةص ِةٓ جٌعةحٌُ لسيةس جٌعحٌّيس 

ـ يسز يؿد أْ يٍطصَ فيٙح جٌٕحض  ٍٝ ِفطٍةأ أزلةيحضُٙ جٌػمحفيةس ذمةسٚزز جٌطٛجـةً 

ِةةا ذعمةةُٙ جٌةةرعك ذؽةةىً فعةةحي ٚجقطةةسجَ جآلخةةس ٚلرٌٛةةٗ ِةةٓ أؾةةً جألِةةٓ ٚجٌطعةةحيػ 

 جٌعٍّٝ ٚجقطسجَ جٌكمٛق ٚجٌكسيحش.

 ساعح:شاّياً: ٍشنيح اىذ

ضطؿٗ ٘رٖ جٌدزجظس ئٌٝ ضكٍيً أقدظ جٌركٛظ جٌعحٌّيس جٌطةٝ ضطعٍةك ذّٛلةٛ  ضّٕيةس غمحفةس 

 جٌكٛجز ٚضمرً جآلخس فٝ جٌّؿطّا جٌّفسٜ ٚذٌه ِٓ خبلي ضكديد ِح يٍٝ:

 ضكديد جٌّفح٘يُ جألظحظيس ٚجإلنحز جٌٕوسٜ ٌٍركع. -1

 ضكديد جإلؾسجءجش جٌّٕٙؿيس ٌٍدزجظس. -2

 ً جٌركٛظ.ضكديد جٌّكىحش جٌستيعيس ٌطكٍي -3

  سق أقدظ جٌركٛظ جٌعحٌّيس. -4

 ضكٍيً جٌركٛظ فٝ لٛء ِكىحش جٌطكٍيً جٌّفطحزز. -5

 ضكٍيً جٌركٛظ فٝ لٛء ِط يسجش جٌدزجظس. -6

 سق جالظطٕطحؾحش جٌعحِس ٚأٚؾٗ جالظطفح ز ِةٓ ٘ةرٖ جٌركةٛظ فةٝ ضعٍةيُ ِّٚحزظةس  -7

 جٌفدِس جالؾطّح يس.

 شاىصاً: ذغاؤالخ اىذساعح:

ٌّيس جٌّسضرطس ذطّٕيس غمحفس جٌكٛجز ٚضمرً جآلخس ضععٝ ٘ةرٖ ِٓ خبلي ضكٍيً جٌركٛظ جٌعح

 جٌدزجظس ئٌٝ جإلؾحذس  ٍٝ جٌطعحؤالش جٌطحٌيس:

 ِح نريعس جٌّٛلٛ حش جٌطٝ ضٕحٌٚطٙح جٌركع ِٚح جٌٙدف جٌطٝ ظعص ئٌيٗ؟ -1

 ِح جٌّدجخً أٚ جٌّٕحذؼ أٚ جٌٕوسيحش جٌطٝ جظطفدِطٙح ضٍه جٌركٛظ؟ -2

 طٙح ضٍه جٌركٛظ؟ِح جإلؾسجءجش جٌّٕٙؿيس جٌطٝ جظطفدِ -3

 ِح ضٛشيا جٌركٛظ جٌّٕؽٛزز  ٍٝ جٌفطسز جٌصِٕيس جٌّفطحزز ٌٍطكٍيً؟ -4

 ِح  د  جٌّؽحزويٓ فٝ ئؾسجء جٌركع؟ -5

 ِح ضٛشيا جٌركٛظ  ٍٝ ظٕٛجش جٌٕؽس؟ -6

 ِح ِٕحفر ٔؽس ٘رٖ جٌركٛظ؟ -7

 ساتؼاً: اإلظشاءاخ اىَْٖعيح ىيذساعح:

طفدجَ ٚظةيٍس ٘ةٝ ضكٍيةً ضعطٙدف ٘رٖ جٌدزجظس ضكٍيً ِكطٜٛ جٌركةٛظ جٌعحٌّيةس ذحظة 

ِمةةّْٛ ضٍةةه جٌركةةٛظ وّٕٙؿيةةس أظحظةةيس ٌٙةةرٖ جٌدزجظةةس ٚلةةد ظةةحزش خطةةٛجش ضكٍيةةً 

 ِمّْٛ ضٍه جٌدزجظس وّح يٍٝ:

 اخرياس ػيْح اىَصادس: -أ

ٌّةح وةةحْ ِؿطّةا جٌركةةع يطىةْٛ ِةةٓ ِؿّٛ ةس ِةةٓ جٌركةٛظ جٌّٕؽةةٛزز  ٍةٝ جٌؽةةرىس  

  جٌعٍّةةة جٌركةةةع  يّيةةةسٚأوح جٌدٌٚيةةةس ٌٍّعٍِٛةةةحش )جالٔطسٔةةةص( فةةةٝ ؾحِعةةةٗ  ةةةيٓ ؼةةةّط 
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ِٚؿٍةةةدجش جٌّةةةإضّسجش جٌعٍّيةةةس ٚئـةةةدجزجش جٌّؿةةةبلش جٌعٍّيةةةس ٚزظةةةحتً جٌّحؾعةةةطيس 

ٚجٌدوطٛزجٖ جٌطٝ ٔؽسش جٌركٛظ فٝ ِٛلةٛ  جٌدزجظةس ٚ٘ةٛ ضّٕيةس غمحفةس جٌكةٛجز ٚضمرةً 

 جآلخس فٝ جٌّؿطّا ٌٚرٌه ضكد ش  يٕس جٌّفح ز فٝ:

 ؼرىس جٌّعٍِٛحش جٌدٌٚيس )جالٔطسٔص(. -

 ٌفدِس جالؾطّح يس ؾحِعس قٍٛجْ.ِإضّسجش وٍيس ج -

 ِؿٍس وٍيس جٌفدِس جالؾطّح يس ؾحِعس قٍٛجْ. -

 ِإضّسجش وٍيس جٌفدِس جالؾطّح يس ؾحِعس جٌفيَٛ. -

 ِإضّسجش جٌّعح٘د جٌعٍيح ٌٍفدِس جالؾطّح يس. -

 زظحتً جٌّحؾعطيس ٚجٌدوطٛزجٖ جٌطٝ أـدزضٙح جٌىٍيحش جٌؿحِعيس فٝ ِفس ٚجٌفحزؼ. -

 اىضٍْيح(: اخرياس اىر٘قيد )اىؼيْح -ب

ئٌةٝ ظةٕس  2004ضُ ضكديد جٌّؿحي جٌصِٕٝ ٌطكٍيً جٌركٛظ ذفطسز  ؽسز ظٕٛجش ضرةدأ ِةٓ 

2014. 

 اخرياس ػيْح اى٘حذاخ: -ض

 قد ش جٌرحقػس جٌؿٛجٔد جٌطحٌيس ٌطكٍيً جٌركٛظ:

 نريعس جٌّٛلٛ حش ٚجٌٙدف ِٓ جٌدزجظس. -1

 جٌّدجخً ٚجٌّٕحذؼ ٚجٌٕوسيحش جٌّٛؾٙس ٌٍدزجظس. -2

س ٌٍدزجظس )ٔٛ  جٌدزجظس، ِةٕٙؽ جٌدزجظةس، أ ٚجش ؾّةا جٌريحٔةحش، جإلؾسجءجش جٌّٕٙؿي -3

 جٌّؿحي جٌرؽسٜ، جٌّؿحي جٌّىحٔٝ(.

  د  جٌّؽحزويٓ فٝ جٌدزجظس. -4

 ظٕٛجش ٔؽس ٘رٖ جٌركٛظ. -5

 ِٕحفر ٔؽس ٘رٖ جٌركٛظ. -6

 ذصْيف اىثح٘ز فٚ ػيْح اىذساعح: -د

 ضُ ضفٕيأ جٌركٛظ فٝ ٘رٖ جٌدزجظس وّح يٍٝ:

 محفس جٌكٛجز ٚأغس٘ح  ٍٝ ذعك جٌّط يسجش.جٌركٛظ جٌّطعٍمس ذٛجلا غ -1

 جٌركٛظ جٌّطعٍمس ذحٌعٛجًِ جٌّإغسز فٝ غمحفس جٌكٛجز. -2

 جٌركٛظ جٌّطعٍمس ذطمرً جآلخس ٚجٌطعحِف فٝ جٌّؿطّا. -3

 جٌركٛظ جٌّطعٍمس ذحٌفدِس جالؾطّح يس ٚجٌكٛجز ٚضمرً جآلخس. -4

 ذحييو اىثياّاخ اىرٚ ذٌ ذصْيفٖا: -ٕـ

ضكديةد٘ح ِةٓ جٌّفةح ز فةٝ جٌفطةسز جٌصِٕيةس جٌّفطةحزز  قيع ضُ ضفةٕيأ جٌركةٛظ جٌطةٝ ضةُ

نرمحو أل٘دجف جٌركع ِٚٓ غُ ضُ جٌطٛـً ئٌٝ جظطٕطحؾحش  حِس ٌىيفيس جالظةطفح ز ِةٓ ٘ةرٖ 

جٌركةٛظ فةٝ ِؿةحي ضعٍةيُ ِّٚحزظةس جٌفدِةس جالؾطّح يةس فةٝ ِؿةحي ضّٕيةس غمحفةس جٌكةٛجز 

 ٚلرٛي جآلخس فٝ جٌّؿطّا.
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 أعظ اخرياس اىثح٘ز: -ٗ

 قػس  دز أظط ِٚكىحش الخطيحز جٌركٛظ ٘ٝ:ٚلعص جٌرح

 أْ يٕطرك  ٍيٙح جٌطعسيفحش جإلؾسجتيس جٌّكد ز فٝ ٘رٖ جٌدزجظس. -1

أْ ضىْٛ ٘رٖ جٌركٛظ لّٓ ِط يسجش جٌدزجظس جألظحظيس ٚ٘ٝ غمحفةس جٌكةٛجز ٚضمرةً  -2

 جآلخس.

 .2014ئٌٝ  2004أْ ضىْٛ ٘رٖ جٌركٛظ لد ٔؽسش فٝ جٌفطسز ِٓ  -3

 ٍةةٝ جٌؽةةرىس جٌدٌٚيةةس ٌٍّعٍِٛةةحش )جالٔطسٔةةص( أٚ أْ ضىةةْٛ ٘ةةرٖ جٌركةةٛظ ِٕؽةةٛزز  -4

جٌّةةإضّسجش جٌعٍّيةةس جٌّطفففةةس أٚ جٌّؿةةبلش جٌعٍّيةةس جٌّطفففةةس أٚ جٌطةةٝ ضٕؽةةس٘ح 

 جٌؿحِعحش فٝ ـٛزز زظحتً ِحؾعطيس ٚ وطٛزجٖ.

 خاٍغاً: ٍفإيٌ اىذساعح:

 ٍفًٖ٘ اىح٘اس: -أ

ٚجٌطؿةحٚخ ٚؾةحء  جٌكٛجز فٝ جٌٍ س ٘ٛ ِسجؾعس جٌىبلَ ٚضدجٌٚٗ ٚجٌّكةحٚزز ٘ةٝ جٌطكةحٚز

 فٝ ٌعحْ جٌعسخ الذٓ ِٕوٛز  ٓ جٌكٛجز.

"أقةةحز  ٍيةةٗ ؾٛجذةةٗ ز ز ٚأـةةسش ٌةةٗ ؾٛجذةةحو ِٚةةح أقةةحز ذىٍّةةس ٚجالظةةُ ِةةٓ جٌّكةةحٚز 

ٚجٌّؿحٚذةةةس ٚجٌطكةةةحٚز جٌطؿةةةحٚخ ٚجٌّكةةةحٚزز ِةةةٓ جٌّكةةةحٚزز ِفةةةدز وحٌّؽةةةٛزز ِةةةٓ 

شْ جٌّؽحٚزز، ٚوٍّس خّح زؾا ئٌٝ قٛجزجو أٚ قٛجزجش ِٚكحٚزز ٚقةٛيسج ِٚكةٛزٖ ذةٛ

ِؽٛزز أٜ ؾٛجذحو ٚأقحز  ٍيٗ ؾٛجذٗ: ز ٖ ٚجٌّكحٚزز جٌّؿحٚذس 
(11)

. 

 ":Dialogu" وٍّس جٌكٛجز "Websterوّح  سف لحِٛض "ٚذعطس" 

"أٔٙح ضعٕٝ جٌّكح غةس أٚ جٌّٕحلؽةس ذةيٓ ؼففةيٓ أٚ أوػةس، أٚ ضفةحُ٘ أٚ ِكحٌٚةس جٌطٛـةً 

زجء ٚجالضفةةةةحق ذةةةةيٓ زأٜ ؼففةةةةيٓ أٚ أوػةةةةس ٚذٌةةةةه ذؽةةةةىً  يّمسجنةةةةٝ ٚضرةةةةح ي جآل

ٚجألفىحز"
(20)

. 

ٚجٌّعٕٝ جٌٍ ٜٛ جٌعحَ ٌٍكٛجز ٘ٛ ِسجؾعس جٌىبلَ ٚجٌكديع ذيٓ نسفيٓ فاذج ألةيأ ئٌةٝ 

جأل يحْ أـرف ِعٕحٖ ِح يدٚز ِٓ جٌىبلَ ٚجٌكديع ٚجٌؿدجي ٚجٌّٕحلؽس ذيٓ ئضرح  جأل يةحْ، 

ٚ٘رج يدي  ٍٝ أْ ِعٕحٖ  ةحَ ِطعةد  جألؼةىحي ٚجٌفةٛز ٚجألٔةٛج  ذكعةد ٔٛ يةس جٌىةبلَ 

 ّٕحلؽس.ٚجٌ

ِةةٓ جٌٛؾٙةةس جٌطحزيفيةةس فةةاْ جٌدزجظةةحش جٌطةةٝ ضٙةةطُ ذحٌٍ ٛيةةحش ٚجٌّكح غةةس أ طةةص ِعٕيةةيٓ 

( جٌّعٕٝ جألٚي )ٚجٌرٜ يعطفدَ  ٍةٝ dialagicalِفطٍفيٓ ٌىً ِٓ جٌكٛجز ٚجٌكٛجزيس )

ٔطحق ٚجظا( ٚجٌرٜ يؽةيس ئٌةٝ ٚؾٙةس ٔوةس جذطٌّٛٛؾيةس ِعيٕةس ٚجٌطةٝ ٔعةّيٙح جٌكٛجزيةس 

ٍٝ ٔطةحق لةيك ٌئلؼةحزز ئٌةٝ جالضفةحي جٌصِٕةٝ ٚجٌةرٜ يىةْٛ ٚجٌّعٕٝ جٌػحٔٝ جظطفدَ  

ٚؾٗ ٌٛؾٗ
(21)

. 

ٚيٕوةةس ئٌةةٝ جٌكةةٛجز  ٍةةٝ أٔةةٗ نسيةةك ٌٍطٛجؾةةد ِةةا جألؼةةفحؾ جآلخةةسيٓ ٚأٔةةٗ نسيمةةس 

ٌٍطكدظ ِا جآلخةسيٓ ٚجٌكةٛجز ال يىةْٛ ِةٓ جضؿةحٖ ٚجقةد فٙةٛ  ٍّيةس  يٕحِيىيةس ضعحٚٔيةس 
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خةةسٜ ذةةً جٌّعةةطٙدف ٚ حتةةد  جٌّعةةطٙدف ٌةةيط ض ٍةةد ٚؾٙةةس ٔوةةس  ٍةةٝ ٚؾٙةةس ٔوةةس أ

جٌٛـٛي ئٌٝ زأٜ ٚجقد ِٓ ٚؾٙطٝ جٌٕوس ٌٍط ٍد  ٍٝ  دَ جالضفحق
(22)

. 

ٚجٌكٛجز ٘ٛ ؼةىً يٕرةا ِةٓ جٌّؽةحزويٓ وؽةسوحء فةٝ جٌّؿطّةا ٌطرةح ي جٌّعٍِٛةحش ٚؾةٗ 

ٌٛؾةةٗ ٚجٌّؽةةحزوس فةةٝ جٌمفةةؿ ٚجٌفرةةسجش جٌؽففةةيس ٚجٌطعريةةس ذأِحٔةةس  ةةٓ ٚؾٙةةحش 

حِحش جٌّؿطّعيسٔوسُ٘ ٚضٛليف جٌّٛجلأ ٚضطٛيس قٍٛي ٌبل٘طّ
(23)

. 

ٚجٌكةةٛجز ٘ةةٛ   ةةٛز ئٌةةٝ جٌؽةةسجوس ذةةيٓ جألفةةسج  ٚجٌّٕوّةةحش جٌسظةةّيس ٚليةةس جٌسظةةّيس 

ٌمةةةّحْ جٌطعٍةةةيُ ٚجٌطةةةدزيد جٌسٚقةةةٝ ٚجالؾطّةةةح ٝ ٚجٌعيحظةةةٝ ٚجٌةةةدفح   ةةةٓ جٌكمةةةٛق 

جألظحظيس
(24)

  . 

ٚ٘ةةٛ  ّةةً ئٔعةةحٔٝ  ؾّةةح ٝ يةةسضره أ مةةحؤٖ ذةةرعك ٚيطفةةحنرٛج ٚيطرةةح ٌٛج جٌّعٍِٛةةحش 

ّح يٛلف أٔةٗ أقةد جٌعٍّيةحش جٌّعةطفدِس فةٝ جالضفةحي جٌةرٜ ٘ةٛ جظةحض وةً ٚجٌريحٔحش ِ

ضفح ةةً ئٔعةةحٔٝ ِٚةةٓ ٕ٘ةةح ضرةةسش جٌعبللةةس ذةةيٓ جٌكةةٛجز ٚجالضفةةحي وعٍّيةةس ِعةةطّسز ضكةةٛي 

جألفىحز ٚجٌّعٍِٛحش ئٌٝ زظحٌس ِفِٙٛس ٚذطسيمس ِعيٕس يطُ ٔمٍٙح ٌآلخةس ٚجضفةحق جالغٕةحْ 

يةةطُ ئال فةةٝ ٚؾةةٛ  جآلخةةسيٓ ٚذحٌطةةحٌٝ فةةٝ نريعةةطُٙ ِةةٓ قيةةع أْ جالضفةةحي جؾطّةةح ٝ ال 

جٌكٛجز ٚوبلّ٘ح قسوٝ ِٓ جظطفدجَ ئؼحزجش ٚليس٘ح ِٓ ٌ ةس جٌؿعةد ٚوبلّ٘ةح ضفةح ٍٝ 

ِسظً ِٚعطمرً ٚوبلّ٘ح ِدفٛ  ٚزجء  جفا
(25)

. 

ٚجٌكٛجز ٚظيٍس ٌٕمً جألفىحز ٚضرح ي جٌّعٍِٛحش ٚضّٕيس جٌفرةسز  ٍةٝ جٌطفىيةس ٚجٌطٛجـةً 

ٌعةةٍّٝ ٚ٘ةةٛ جٌمةةةدزز  ٍةةٝ جٌطعحِةةً جٌٕةةحؾف ِةةةا ِةةا جآلخةةسيٓ ٚ٘ةةٛ أظةةةحض ٌٍطعةةحيػ ج

جالخطبلف ٚجٌٛـٛي ئٌٝ أفمً جٌردجتً جٌّطحقس
(26)

. 

ِّٚح ظرك يّىٓ ضعسيأ ِفطٍف جٌكٛجز ِٓ ِٕوٛز جؾطّح ٝ ٘ٛ ٚظيٍس ٌٕمةً جألفىةحز 

ٚضرةةح ي جٌّعٍِٛةةحش ٚضّٕيةةس جٌمةةدزز  ٍةةٝ جٌطفىيةةس ٚجٌطٛجـةةً ِةةا جآلخةةسيٓ ٚ٘ةةٛ أظةةحض 

 ٍٝ جٌطعحًِ جٌٕةحؾف ِةا جالخةطبلف ٚجٌٛـةٛي ئٌةٝ أفمةً ٌٍطعحيػ جٌعٍّٝ ٚ٘ٛ جٌمدزز 

جٌردجتً جٌّطحقس
(27)

أٜ أٔٗ ِدخً ضّٕٜٛ يعح د جٌٕحض ٚجٌؽعٛخ  ٍٝ ضفُٙ ِٛلةٛ حش  

٘حِس فٝ قيحضُٙ، ٚذٌه ذأظٍٛخ ئؾسجتٝ يعطّد  ٍةٝ جٌةطعٍُ جٌةرجضٝ ٚجٌطؽةحٚز ِةٓ خةبلي 

ً آٌيةحش ِعةةطّسز   ةٛز جألنةسجف جٌّعٕيةس ٌٍكةةٛجز ذؽةىً ِرحؼةس، ِّةح يةةإ ٜ ئٌةٝ ضؽةىي

 ٌٍطٛجـً ضمّٓ ِؽحزوس فعحٌس ِٓ ِفطٍأ ٘رٖ جألنسجف.

 ٍفًٖ٘ شقافح اىح٘اس: -ب

ٌطٛلةةيف ِفٙةةَٛ غمحفةةس جٌكةةٛجز ظةةٛف ٔٛلةةف أٚالو جٌّمفةةٛ  ذحٌػمحفةةس ذفةةفس  حِةةس غةةُ 

 جٌّمفٛ  ذحٌكٛجز:

 ٍفًٖ٘ اىصقافح: -1

فُٙ ٚظةس س جٌةطعٍُ، جٌػمحفس فٝ ِعحؾُ جٌٍ س جٌعسذيس ِعطّدز ِٓ جٌفعً غمأ ذّعٕٝ يفيد جٌ

ـةحز قحذلةحو فطٕةحو ٚغمةأ جٌؽةة ألةحَ جٌّعةٛؼ ِٕةٗ ٚظةٛجٖ ٚغمةأ  –غمحفةس  –ٚغمأ فةبلْ 

جإلٔعةةةحْ أ ذةةةٗ ٚ٘رذةةةٗ ٚ ٍّةةةٗ أٚ ضػمةةةأ ضعٍةةةُ ٚضٙةةةرخ
(22)

ٚيعةةةسف لةةةحِٛض جٌفدِةةةس  
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جالؾطّح يةةس جٌػمحفةةس ذأٔٙةةح ِؿّٛ ةةس جٌعةةح جش ٚجٌطمحٌيةةد ٚجٌّٙةةحزجش ٚجٌطمٕيةةحش ٚجٌفٕةةْٛ 

ٌعٍٛن جٌعيحظٝ ٌؿّح س ِٓ جٌٕحض فٝ فطسز ِكد ز ِٓ جٌصِٓٚجٌعٍَٛ ٚجأل يحْ ٚج
(21)

. 

جٌػمحفةةةس ذأٔٙةةةح: ِؿّٛ ةةةس جٌّعطمةةةدجش  Stattِٚةةةٓ ِٕوةةةٛز جٔػسذٌٛةةةٛؾٝ  ةةةسف ظةةةطحش 

Beliefs  ُٚجٌمةةيValues  ٚجالضؿح٘ةةحشAttitudes  ٚجٌطٛلعةةحشExpectations  ٓةة 

ِةةٓ ِٕوةةٛز جٌطةةسق جٌّٕحظةةرس ٌٍعةةٍٛن، ٚجٌطةةٝ يةةإِٓ ذٙةةح أ مةةحء ؾّح ةةس جؾطّح يةةس، ٚ

ٔفعٝ فاْ جٌػمحفس ٘ٝ ِؿّٛ س جالفطسجلحش جٌطٝ يؽطسن فيٙح جٌٕحض، ٚجٌطٝ ضدٚز قةٛي 

جٌعحٌُ، ٚجألقٛجي جإلٔعحٔيس، ٚ ٓ جٌفف ٚجٌفطأ، ٚ ٓ جٌعٛجء
(30)

. 

ٚجٌػمحفةةةةس فةةةةٝ ِفِٙٛٙةةةةح جالؾطّةةةةح ٝ لسذةةةةص ئٌةةةةٝ قةةةةد جالٔةةةةدِحؼ ذّفٙةةةةَٛ جٌكمةةةةحزز 

Civiliation  ٍٛقطةةٝ أْ ضةةحيTalor حفةةس لةةد ؾعٍٙةةح ِسج فةةس ٌٍكمةةحزز، فةةٝ ضعسيةةأ جٌػم

ٚذٌةه  ٕةدِح لةةحي أْ جٌػمحفةس أٚ جٌكمةحزز ذّعٕح٘ةةح جٌٛظةا ٘ةٝ ٘ةةرج جٌىةً جٌّسوةد جٌةةرٜ 

يؽةةًّ جٌّعةةحزف ٚجٌّعطمةةدجش ٚجٌفٕةةْٛ ٚجٌكةةك ٚجألخةةبلق ٚجأل ةةسجف ٚوةةً ِةةح يىطعةةرٗ 

جإلٔعحْ ذح طرحزٖ  مٛج فٝ ؾّح س أٚ ِؿطّا ذّعٕٝ أْ جٌػمحفس ضؽةيس ئٌةٝ نسيمةس قيةحز 

س ِٓ جٌٕحض ٚنسق ضفىيسُ٘ ٚ بللحضُٙ ذرعكِؿّٛ 
(31)

. 

أْ جٌػمحفةةس ضؽةةيس ئٌةةٝ جال طمةةح جش ٚجٌعةةح جش  Jill Brookesٚيةةسٜ ؾةةً ذةةسٚوط  

ٚجٌميُ ٚجألفىحز جٌطٝ ضكىُ  ًّ )أٚ  دَ  ًّ( ؼة ِح
(32)

. 

فةةٝ وطحذطّٙةةح  ةةٓ  Tardef & Fxrshyوةةرٌه يةةسٜ ؾةةحْ ضةةحز يأ ٚؾٛيةةً فحزؼةةٝ 

ْ جٌػمحفةس ٘ةٝ نسيمةس ِرطىةسز ذحظةطّسجز يفةٕعٙح جإلٔعةةحْ "ز٘حٔةحش جٌعٌّٛةس جٌػمحفيةس" أ

ٚيعرس ِٓ خبلٌٙح  ٓ ٚؾٛ ٖ فٝ جٌعحٌُ ٚ ٓ  بللطٗ ِةا جٌطريعيةس ٚجألؼةيحء ٚجآلخةسيٓ 

ذّعٕٝ أْ جٌػمحفس ضّػً نسيمس أـيٍس فٝ ئ زجن ٚفُٙ ٚضفٛز جإلٔعحْ ٚئ طحء جٌّعحٔٝ 

 يحو ٚضحزيفيحو ٚجٌدالالش ٌكيحضٗ ٚذّح يّىٕٗ أْ يفعً فيٙح ٚ ٍيٙح جؾطّح
(33)

. 

فةةٝ لةةٛء ِةةح ظةةرك يّىةةٓ جٌمةةٛي ذةةأْ جٌػمحفةةس ٘ةةٝ  رةةحزز  ةةٓ: ِؿّٛ ةةس ِةةٓ جٌمةةيُ 

ٚجٌّعطمدجش ٚجٌعٍٛويحش ٚأّٔحن جٌطفىيس جٌطٝ ٔطعٍّٙح أغٕحء ّٔٛٔح، ٚٔكحٚي ضطٛيس٘ح ِٓ 

خبلي جٌؿّح حش جالؾطّح يس جٌطٝ ٕٔطّٝ ئٌيٙح، ٚأظٍٛخ قيحضٕح جٌرٜ ٔطرعةٗ  ٕةد جظةطفدجَ 

جٌّةةٛجز  جٌطةةٝ قٌٕٛةةح، وةةرٌه جٌػمحفةةس ضكةةد  ويةةأ ٔةةسٜ أٔفعةةٕح ٚويةةأ ٔةةسٜ جألؼةةيحء ٚ

 جآلخسيٓ، ٚويأ ٔعٍه جٌعٍٛويحش جٌّطٛلعس ِٕح، ٚويأ ٔدزن جٌعحٌُ ِٓ قٌٕٛح.

 ٍفًٖ٘ شقافح اىح٘اس:  -ب

ٚغمحفةةس جٌكةةٛجز ٘ةةٝ جإلنةةحز جٌعةةحَ ِٚمدِةةس ٌرٕةةحء أظةةط جٌديّمسجنيةةس، ٚضةةدخً ٘ةةرٖ  

ٌرٕةةحش جقطةةسجَ جٌةةسأٜ ٚجٌةةسأٜ جآلخةةس، ِٚفٙةةَٛ غمحفةةس جٌػمحفةةس لةةّٓ جٌٍرٕةةس جألٌٚةةٝ ِةةٓ 

جٌكٛجز يكيٍٕح ئٌٝ لميس ِعسفيس ٌٍركع  ٓ  ّك ِفَٙٛ ٘ةرج جٌطعريةس ِٚةح ٘ةٝ ِمدِحضةٗ 

ٚجٌفطٛن جٌطٝ يطُ ضأظيط ضٍه جٌػمحفس  ٍٝ ٚفمٙح، فةحٌكٛجز يعٕةٝ ضرةح ي ٚؾٙةحش جٌٕوةس 

، ٚيمَٛ ِعةطٕدجو  ٍةٝ ٚجالظطّح  ٌٛؾٙس جٌٕوس جٌّطعحزلس ذؽىً يُٕ  ٓ جقطسجَ ٚضدليك

جٌطعد يس ِا ج طرةحز أْ ؾّيةا ٚؾٙةحش جٌٕوةس ِكطسِةس ئال أْ جٌكميمةس ٔعةريس ٚيّىةٓ أْ 

ضسضىةص غمحفةس جٌكةةٛجز  ٍةٝ لةدزز جإلٔعةةحْ فةٝ جٌطفح ةةً ِةا جآلخةسيٓ، ِةةٓ خةبلي ج طّةةح  
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جٌمدزز  ٍٝ جٌكٛجز ٚجالظةطّح  ئٌةٝ جٌةسأٜ جآلخةس، ٚجٌمحذٍيةس  ٍةٝ جقطةسجَ ٚؾٙةس جٌٕوةس 

ذ يةةس جٌطكةةحٚز، ذحإللةةحفس ئٌةةٝ جٌمحذٍيةةس  ٍةةٝ نةةسـ جألفىةةحز ذؽةةىً  مبلٔةةٝ جٌّعحزلةةس 

ِٕٚطمٝ ظٍيُ يعطّد جٌرعحنس، ٚضٙدف جٌّؿح ٌس ِٓ أؾً جٌٛـٛي ئٌٝ جٌمٛجظُ جإلٔعةحٔيس 

جٌّؽةطسوس فةٝ أيةس لمةيس ضطةسـ ٌٍكةةٛجز، ٚضٍةه جٌمةدزز يطّيةص ذٙةح جإلٔعةحْ  ْٚ ليةةسٖ، 

سأٜ جآلخةةس ٚجالظةةطّح  ٌةةٗ ٚجٌّمةةدزز  ٍةةٝ ليةةس أْ ضٍةةه جٌمةةدزز ضةةسضره أيمةةحو ذةةحقطسجَ جٌةة

ِٕحلؽةطٗ ذحٌٛظةةحتً جإلٔعةحٔيس جٌّعٙةةٛ ز، ٚوةً يٍّةةه ؾةصءجو ال يطؿةةصأ ِٕٙةح، ٚأْ جٌكمةةحتك 

  جتّحو ِط يسز ضرعحو ٌوسٚف جٌصِحْ ٚجٌّىحْ.

ٚفٝ غمحفطٕح جإلظبلِيس وةرٌه، أْ جٌكةٛجز يططٍةد أٚالو ٚلرةً وةً ؼةة جال طةسجف ذٛؾةٛ  

قمٗ ٌيط فةٝ ضرٕةٝ زأٜ ِٚٛلةأ أٚ جؾطٙةح  ِفطٍةأ فكعةد، جآلخس جٌّفطٍأ، ٚجقطسجَ 

ذً جقطسجَ قمٗ فٝ جٌدفح   ٓ ٘رج جٌسأٜ أٚ جٌّٛلةأ أٚ جالؾطٙةح ، غةُ ٚجؾرةٗ فةٝ ضكّةً 

 ِعإٌٚيس ِح ٘ٛ ِمطٕا ذٗ.

ِّٚح ظرك يطمف أْ غمحفس جٌكةٛجز ٘ةٝ ظةٍٛن قيةحضٝ يعىةط جٌّػةً ٚجٌّعةحييس ٚجٌةسؤٜ 

ٚؾّح طةةٗ ِٚإظعةةحضٗ  ٕةةد جالخةةطبلف جٌػمةةحفٝ ٌّةةح يؿةةد أْ يىةةْٛ  ٍيةةٗ أفةةسج  جٌّؿطّةةا 

ٚذحٌطةةةحٌٝ فةةةاْ ظةةةٍٛن جٌكةةةٛجز ٘ةةةٛ جٌعةةةٍٛن جٌّطٛلةةةا ٚجٌّمرةةةٛي ٌّٛجؾٙةةةس جٌّؽةةةىبلش 

ٚجالخطبلفةةحش ذح طرةةحزٖ ِعطمةةد زجظةةه يةةإِٓ ذةةٗ جٌفةةس  ٚيٛؾةةٗ ظةةٍٛوٗ ٚيةةٕوُ  بللحضةةٗ 

 ذحٌٛجلا ٚجٌّإظعحش ٚجآلخسيٓ ِٓ قٌٛٗ أغٕحء ضعحٍِٗ ٚضفح ٍٗ جٌيِٛٝ.

ٕح  فةٝ قحؾةس ٍِكةس ئٌةٝ ئؼةح س غمحفةس جٌكةٛجز  جخٍيةحو ٚخحزؾيةحو ٌّصيةد ِةٓ ٚ٘رج ِعٕحٖ جٔ

جٌطفحُ٘ ذيٓ ذٌه جٌطفحُ٘ جٌرٜ يىح  يىْٛ غ      ِفمةٛ جو أٚ ليةس فعةحي قطةٝ ٚـةً جألِةس 

ئٌٝ جٌفسلس ٚجالخطبلف ٚئلح س جٌفسؾ ٚيّىٓ جٌعدٚ ِٕح
(34)

. 

 ٍفًٖ٘ ذقثو اآلخش: -ض

جٌطعحًِ ِعُٙ ذحٌسلُ ِٓ جخطبلفُٙ ٚضٕٛ  غمةحفطُٙ يعٕٝ ضمرً جآلخسيٓ جقطسجَ جآلخسيٓ ٚ

ٚ ةةةح جضُٙ ٚضمحٌيةةةدُ٘ ِٚعطمةةةدجضُٙ جٌديٕيةةةس ٚجٌعيحظةةةيس، ٚلرةةةٌُٛٙ ٚجقطةةةسجُِٙ قطةةةٝ ٌةةةٛ 

 ضعحزلص ِا جضؿح٘حش جآلخسيٓ.

ٚيعٕةةٝ لرةةٛي جآلخةةس قسيةةس وةةً فةةس  فةةٝ جٌّؽةةحزوس فةةٝ قيةةحز جٌّؿطّةةا فةةٝ جٌّةةإضّسجش 

فةةةةٝ ئنحز٘ةةةةح جٌمةةةةحٔٛٔٝ ٚجٌؽةةةةس ٝ  ٚجٌٍمةةةةحءجش ذجش جٌطةةةةحذا جالؾطّةةةةح ٝ ٚجٌعيحظةةةةٝ

ٚجالظطعدج  ٌٍطعحْٚ ِا ؾّيا فثحش جٌؽعد
(35)

. 

ٚيعطرةةس ضمرةةً جآلخةةس ِٙةةحزز ظةةٍٛويس ٚجؾطّح يةةس ضعطّةةد  ٍةةٝ جٌعّةةً جٌفعةةحي جٌؿيةةد ِةةا 

جألؼفحؾ جآلخسيٓ ٚجقطسجَ آزجتُٙ ٚجٌطفح ً ِعُٙ ذؽىً ئيؿحذٝ ٚجٌرٜ يرسش فٝ جٌػمةس 

ي جٌةةٛ ٝ ذحٌةةرجش ٚجٌمةةدزز  ٍةةٝ جالضفةةحالش جٌّطرح ٌةةس ٚجٌكّةةحض فةةٝ جٌعبللةةحش ِةةٓ خةةبل

جٌؿيدز ٚجٌمدزز  ٍٝ جٌطعحنأ ِا جٌؽعٛز ذأقحظيط جٌ يس ٚفّٙٙح ٚجٌطؿحٚخ ِعٙح ذمةدز 

جإلِىحْ ٚـيحلس جأل٘دجف جٌؿّح يس جٌطٝ يععٝ ؾّيا أ محء جٌؿّح س ٌطكميمٙح
(36)

 

ٚيطكمك ضمرً جآلخس ِٓ خبلي
(37)

: 



 1212أبريل (  21العدد )    - الرابعاجمللد                           اجمللة العربية لآلداب والدراسات االنسانية

 

 

343 
3 

 ِكحٌٚس فُٙ جآلخسيٓ. -1

 ىعد جٌؿّح ٝ ٌىً أ محء جٌؿّح س.ِكحٌٚس ضكميك جٌّ -2

جٌعًّ ِٓ خبلي زٚـ جٌعًّ جٌفسيمةٝ جٌّعةطٕد  ٍةٝ جٌطىحِةً ٚجٌطعةحْٚ ذةيٓ أ مةحء  -3

 جٌؿّح س ذعمُٙ جٌرعك ِٓ خبلي جٌطفح ً جٌؿّح ٝ.

ٚيكد  أقد جٌرحقػيٓ ِكد جش ضمرً جآلخس فٝ
(32)

: 

 جقطسجَ آزجء جآلخسيٓ ِا ضعد  غمحفحضُٙ ٚ ح ضُٙ ٚضمحٌيدُ٘. -1

 أٜ جآلخس ٌٚٛ ضعحزق ِا جٌسأٜ.ضمرً جٌس -2

 جإليّحْ ذحٌكٛجز جٌرٕحء ِا جآلخس ٚ دَ جالٔ بلق  ٍٝ جٌرجش. -3

 جٌّؽحزوس ٚجٌطعحْٚ ِا جآلخس ٌطكميك جٌفحٌف جٌعحَ. -4

 جالٌطصجَ ذحٌّٛلٛ يس فٝ جٌكٛجز. -5

 جٌّؿح ٌس ذحٌطٝ ٘ٝ أقعٓ. -6

ش جٌّفطٍفةس ٚيسضره ذّفَٙٛ ضمرً جآلخس ِفَٙٛ آخس ٘ٛ ِفَٙٛ جٌطعحِف قيع أْ جٌطعسيفح

 ٌٗ ضمطسخ فٝ ِعٕح٘ح ِٓ ِعٕٝ ِفَٙٛ ضمرً جآلخس.

قيةةع يعةةسف جٌطعةةحِف  ٍةةٝ أٔةةٗ ِٛلةةأ فىةةسٜ ٚ ٍّةةٝ لٛجِةةٗ ضمرةةً جٌّٛجلةةأ جٌفىسيةةس 

ٚجٌعٍّيةةس جٌطةةٝ ضفةةدز ِةةٓ جٌ يةةس ظةةٛجء وحٔةةص ِٛجفمةةس أٚ ِفحٌفةةس ٌّٛجلفٕةةح فحٌطعةةحِف ٘ةةٛ 

جقطسجَ جٌّٛلأ جٌّفحٌأ
(31)

. 

ِةةٓ أْ جٌطعةةحِف ٘ةةٛ جظةةطعدج  جٌفةةس  ٌطكّةةً ِعطمةةدجش  ٚيطفةةك جٌطعسيةةأ جٌطةةحٌٝ ِةةا ظةةحذمٗ

ِّٚحزظحش ٚ ح جش ضفطٍأ  ّح يعطمد فيٗ
(40)

. 

وّح ضدي وٍّس جٌطعحِف  ٍةٝ جٌعيحظةس جٌطةٝ يطؿّةً ذٙةح جٌفةس  فةٝ جٌطعحِةً ِةا وةً ِةح ال 

يٛجفك  ٍيٗ ٚيفرس  ٍيٗ، ٚيؿح ي فيٙح ذحٌطٝ ٘ةٝ أقعةٓ ٚيطمرةً قمةٛزٖ ذٛـةفٗ قمةحو 

ِٓ قمٛلٗ
(41)

 

جٌطعحِف أيمحو ضكّةً ٚضمرةً ؼةيثحو ال ضكرةٗ ٚيىةْٛ ذٌةه لحٌرةحو ِةٓ أؾةً لةسٚزز ٚيعٕٝ 

جٌطمدَ ٚجٌطعحيػ ٚجالٔعؿحَ ذطسيمس أفمً ِا جآلخسيٓ
(42)

. 

ٚلد ج طرس أقد جٌرحقػيٓ أْ ِفَٙٛ جٌطعحِف يطمّٓ ِؿّٛ س ِٓ جٌّط يسجش ِٕٙح
(43)

: 

 جٌبل ٕأ. -

 لرٛي ٚجقطسجَ جآلخس. -

 ٔرر جٌطعفد. -

 ِا جآلخس.جٌكٛجز ٚجٌطٛجـً  -

ِّٚةةح ظةةرك يطمةةف أْ ضمرةةً جآلخةةس ِٛلةةأ يطفةةرٖ جإلٔعةةحْ ِةةٓ جآلخةةس يطعةةُ ذحٌطعةةحِف 

 ٚجٌطعحنأ ٚجٌطعحْٚ ٚجٌطؿحٚخ ِٓ أؾً ضكميك ـحٌف جٌّؿطّا.

 أٔٛج  ِٚرح ب جٌكٛجز 

ئْ جٌكٛجز ظةٕس ئٌٙيةس ٚفطةسز ٚفطةس ا ضعةحٌٝ  ٍيٙةح خٍمةٗ فةبل يٍّٙةٗ ئٌةٝ ِفةحٌأ  

ٚٔعٕٝ ذحإلّ٘حي ٕ٘ح  دَ جظطٕفحذ جٌٛظا فٝ قةً جٌّؽةىبلش  ٌٍفطسز جٌطٝ فطسٖ ا  ٍيٙح
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ذحٌكٛجز ٚجٌٍؿٛء لرً ذٌه ئٌٝ جٌمٛز وّح قدظ ٚال يصجي فٝ ٘رج جٌعحٌُ جٌٍّ ء ذحٌفةسج  

ٚجٌفحٌٝ ِٓ غمحفةس جٌكةٛجز ٚجٌطعةحِف فةٝ وػيةس ِةٓ ـةسج حضٗ ٚخبلفحضةٗ جٌّطصجيةدز يِٛةحو 

 ذعد يَٛ.

محظُ جٌٕطحتؽ فٝ جٌٕفا ٚجٌمسز، وّح أٔٗ يعةد جٌكٛجز لسٚزز ٌٍّؽحزوس فٝ جٌّعثٌٛيس ٚض

ِإؼةسجو ٌٍّعةةحٚجز ٚجٌطىةةحفإ فةٝ جٌكمةةٛق ٚجٌٛجؾرةةحش ٚ ٌيةً  ٍةةٝ جٌّّحزظةةس جٌديّمسجنيةةس 

ٚجقطسجَ قمٛق ٚقسيحش جٌؿّيا ٚخحـس قسيس جٌسأٜ ٚجٌكك فٝ جٌطعريس ٚئذةدجء جٌةسأٜ 

سٚلرٛي جآلخس ٚٔميك جالٔفسج  ذحٌسأٜ ٚفسق جألِس جٌٛجلا ذحٌمٛز ٚجٌمٙ
(44)

. 

 ٚيطٕحٚي جٌففً ئٌٝ أٔٛج  جٌكٛجز ِٚعطٛيحضٗ ٚأظط ٔؿحقٗ

 أٗالً: أّ٘اع اىح٘اس ٍٗغر٘ياذٔ:

يّىٓ ضمعيُ جٌكٛجز ئٌٝ جألٔٛج  ٚجٌّعطٛيحش جٌطحٌيس
(45)

: 

جٌكةةٛجز جٌةةدجخٍٝ )ِةةا جٌةةٕفط(: ٚفةةٝ قحٌةةس وةةْٛ ٘ةةرج جٌكةةٛجز ـةةكيحو فأةةٗ يةةطُ ذةةيٓ  -1

ئٌ ةحء أٚ ٚـةُ أٚ ئٔىةحز أٚ ضؽةٛيٗ،  ِعطٛيحش جٌٕفط جٌّفطٍفةس فةٝ ضٕةحلُ ٚضفةحٌف  ْٚ

أِح ئذج فؽً ذٌه جٌكٛجز جٌٕفعٝ جٌدجخٍٝ فاْ جاللطسجذحش جٌٕحضؿةس زذّةح ضةدفا ذّٛؾةحش 

 جٌعٕأ جٌّطسجوّس ئٌٝ جٌفحزؼ أٚ ئٌٝ جٌدجخً فطىْٛ ِدِسز ٌآلخسيٓ أٚ ٌٍٕفط ذجضٙح.

 جٌكٛجز جألفمٝ )ِا جٌٕحض(: ٚ٘ٛ يٕمعُ ئٌٝ لعّيٓ: -2

ا جٌٛجقةد جٌةريٓ يؽةطسوْٛ فةٝ جٌّعطمةدجش ٚجٌمةيُ ٚجٌّفةح٘يُ، قٛجز ذيٓ أفسج  جٌّؿطّة - أ

ٚ٘رج جٌكةٛجز يمةَٛ  ٍةٝ ِرةدأ "ٔفةأ زأيةه  ٕةد أخيةه"، ِٚرةدأ "جٌطعةحْٚ فةٝ جالضفةحق 

 ٚجأل رجز فٝ جالخطبلف".

قٛجز ذيٓ جٌّؿطّعحش جٌّطرحيٕس فٝ جٌّعطمدجش ٚجٌمةيُ ٚجٌّفةح٘يُ، ٚ٘ةرج جٌكةٛج يؿةسٜ  - خ

جًِ جٌفيس، ٚجالؼطسجن )زلُ جالخةطبلف( فةٝ أ ّةحز ٚفك ِردأ جٌطعحيػ ذٙدف ضّٕيس  ٛ

 جٌىْٛ.

جٌكةةٛجز جٌسأظةةٝ )ِةةا ا(: ٚضفطٍةةأ نريعةةس ٘ةةرج جٌكةةٛجز  ةةٓ جٌّعةةطٛييٓ جٌعةةحذميٓ  -3

قيع يطٛؾٗ جإلٔعحْ ٔكةٛ زذةٗ ذحٌةد حء ٚجالظةط فحز ٚنٍةد جٌعةْٛ ٚيطٍمةٝ ِٕةٗ ظةركحٔٗ 

ٚئيؿحذيةحو فأةٗ يكةدظ ئؾحذس جٌةد حء ٚجٌّ فةسز ٚجٌّعةح دز ٚ٘ةرج جٌّعةطٜٛ ئذج وةحْ ٔؽةطحو 

قحٌس ِةٓ جٌطةٛجشْ ٚجٌطٕحظةك فةٝ جٌّعةطٛييٓ جٌعةحذميٓ )أٜ فةٝ قةٛجز جإلٔعةحْ ِةا ٔفعةٗ 

 ٚقٛجزٖ ِا جآلخسيٓ(.

ٚذحٌطرا فةاْ ٘ةرٖ جٌدزجظةس ضٙةطُ ذةحٌٕٛ  جٌػةحٔٝ ِةٓ جٌكةٛجز جٌةرٜ يطعٍةك ذةحٌكٛجز  جخةً 

 .جٌّؿطّا جٌٛجقد ذيٓ أذٕحتٗ ٚأيمحو ذحٌكٛجز ذيٓ جٌّؿطّعحش ٚجٌػمحفحش

 وّح يّىٓ ضمعيُ أٔٛج  جٌكٛجز ئٌٝ ِح يٍٝ:

 حغة ٍغر٘ٙ اىح٘اس يْقغٌ إىٚ: -أ

قٛجز ِكٍٝ أٜ يطُ ذيٓ أفسج  ِؿطّا ِكٍٝ أٚ ذيٓ جألفسج  فةٝ جٌّؿطّةا ٚضٕويّحضةٗ  -1

 أٚ ذيٓ ضٕويّحش جٌّؿطّا ذعمٙح جٌرعك.
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قٛجز ئلٍيّٝ: أٜ يطُ جٌكٛجز ذيٓ جأللحٌيُ فةٝ ِؿطّةا لةِٛٝ ِعةيٓ أٚ  ٍةٝ ِعةطٜٛ  -2

 إللٍيُ خحزؼ جٌّؿطّا وّعطٜٛ جٌدٚي جٌعسذيس أٚ جإلفسيميس ِػبلو.ج

جٌكٛجز جٌدٌٚٝ ٚ٘ٛ جٌرٜ يطُ  ٍٝ ِعطٜٛ  ٚي جٌعحٌُ ِٓ خبلي ِإضّسجش  ٌٚيس أٚ  -3

 ٘يثحش  ٌٚيس ٌّٕحلؽحش ِٛلٛ حش ذجش ـر س  ٌٚيس.

 حغة أطشاف اىح٘اس يْقغٌ إىٚ: -ب

 لٛ  ِعيٓ.قٛجز فس ٜ: أٜ يطُ ذيٓ ِؿّٛ س ِٓ جألفسج  قٛي ِٛ -1

 قٛجز ضٕويّٝ: أٜ يطُ  ٍٝ ِعطٜٛ جٌّٕوّس أٚ جٌّٕوّحش. -2

قٛجز ِؿطّعٝ: ٚ٘ٛ جٌةرٜ يةطُ  ٍةٝ ِعةطٜٛ جٌّؿطّةا ذةيٓ جألفةسج  أٚ ذةيٓ جألفةسج   -3

 ٚجٌّٕوّحش.

جٌكةةٛجز جٌّؿطّعةةٝ ٘ةةٛ  رةةحزز  ةةٓ ِةةدخً ضّٕةةٜٛ يعةةح د جٌٕةةحض  ٍةةٝ ضفٙةةُ ِؿطّعةةحضُٙ 

حٚز ِةٓ خةبلي   ةٛز أنةسجف ِطٕٛ ةس ذأظٍٛخ ئؾسجتٝ يعطّد  ٍةٝ جٌةطعٍُ جٌةرجضٝ ٚجٌطؽة

ِٓ جٌّؿطّا ٌٍكٛجز جٌّرحؼةس قةٛي ِٛلةٛ حش ذجش أٌٚٛيةس ذحٌٕعةرس ٌٙةُ. ٚيةطُ ضسضيةد 

٘ةةرٖ جألٌٚٛيةةحش ٚجٌطٛـةةً ٌّفطٍةةأ جٌمةةسجزجش ذٛجظةةطس جٌّؿطّةةا. ٚيعةةح د ذٌةةه  ٍةةٝ 

ضطةةٛيس ِٙةةحزجش أفةةسج  ِٚإظعةةحش جٌّؿطّةةا، ِّةةح يةةإ ٜ ئٌةةٝ ضؽةةىيً آٌيةةحش ِعةةطّسز 

زوس فعحٌس ِٓ ِفطٍأ جألنسجف فةٝ  ٍّيةس ـةٕا جٌمةسجز ذفةٛزز ٌٍطٛجـً ضمّٓ ِؽح

 ِعطّسز.

 حغة ٍعاه اىح٘اس يْقغٌ إىٚ: -ض

 قٛجز غمحفٝ: أٜ ضُ قٛي ِٛلٛ حش غمحفيس ذيٓ  دز أنسجف ِؽحزوس. -1

 قٛجز جؾطّح ٝ: أٜ يطُ قٛي ِٛلٛ حش جؾطّح يس ضُٙ جٌّؽحزويٓ فيٗ. -2

ٌٍٛـةٛي ئٌةٝ ضفحّ٘ةحش قٛجز ظيحظٝ: أٜ يةطُ قةٛي ِٛلةٛ حش ظيحظةيس ٚقصذيةس  -3

 ذؽأٔٙح.

 قٛجز جلطفح ٜ: أٜ يطُ قٛي ِٛلٛ حش جلطفح يس فٝ جٌّؿطّا. -4

 ِٚٓ غُ فاْ جٌكٛجز يعطّد  ٍٝ ِكحٚز غبلغس ٘حِس ٘ٝ:

 جٌّعٍِٛحش: جقطيحؾحش ِٚفحٌف ِؽطسوس. -1

 جٌطفح ً: نسـ أٌٚٛيحش ٚقٍٛي ذعد  زجظس ٚضكٍيً. -2

 جالظطؿحذس: جٌعًّ ِعحو. -3

 شاّياً: إَٔيح اىح٘اس:

ٌكةةٛجز يّىةةٓ أْ يٍعةةد  ٚزجو قيٛيةةحو ٚ٘حِةةحو فةةٝ خفةةك ِػيةةسجش جٌعٕةةأ ٚجإللةةبلي ِةةٓ ج

جقطّةةحالش ٌؿةةٛء جألؼةةفحؾ ئٌةةٝ جٌعٕةةأ وٛظةةيٍس ٌٍطعريةةس  ةةٓ أٔفعةةُٙ أٚ وطسيمةةس ٌكةةً 

ِؽةةةىبلضُٙ أٚ جٌةةةطفٍؿ ِةةةٓ ئقرحنةةةحضُٙ ٚزلةةةُ إٔٔةةةح  ٍةةةٝ وةةةً جٌّعةةةطٛيحش ٚفةةةٝ وةةةً 

ه وٛلحيةس ِةٓ جٌعٕةأ ٚ ةبلؼ ٌةٗ جٌّٕحظرحش )ضمسيرحو( ٔطكدظ  ٓ أّ٘يةس جٌكةٛجز ٌةيط فمة

ٚئّٔح ٌطكعيٓ ٔٛ يس ٚؾٛ ٔح جٌفس ٜ ٚجالؾطّح ٝ ٚجإلٔعحٔٝ، زلةُ وةً ٘ةرج، فةاْ ٌةديٕح 

ِؽىبلش  ّيمس ٚ ديدز ضطعٍك ذٙرٖ جٌٕحقيس، ئِةح ذعةرد جٔعةدج  لٕةٛجش جٌكةٛجز )وٍٙةح أٚ 
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 ذعمٙح(، أٚ ذعرد ؼيٛ  أّٔحن ليس ـكيكس ٌٍكٛجز ذيٕٕةح، ٚوةبل جٌعةرريٓ يإ يةحْ ئٌةٝ

ضعطيً  ٍّيس جٌطٛجـةً جٌفةكيكس ِةا ِةح يطرةا ذٌةه ِةٓ ِؽةىبلش فةٝ جٌعبللةحش يىةْٛ 

 جٌعٕأ أقد ئفسجشجضٙح.

ٚئذج ضُ ضٕحٚي جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ وأقد أٔٛج  جٌكٛجز ضسٜ أٔٗ  ٍّيس ذٕةحء جٌػمةس ٚجٌطٛجفةك 

ذيٓ أنسجف جٌكٛجز ِٓ خبلي ٚلٛـ جٌميُ ذيٓ أنسجف جٌكٛجز ِّح يةإ ٜ ئٌةٝ جٌسلرةس 

 جٌّؽطسن.فٝ جٌعًّ 

ٚيّىٓ أْ يعح د جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ  ٍٝ ِح يٍٝ
(46)

: 

ضٛظةةةيا لح ةةةدز جٌٕةةةح يٓ ٚجٌّٕحـةةةسيٓ ٚجألـةةةٛجش )جٌؽةةةرحخ ٚؼةةةسوحش جأل ّةةةحي  -3

 ٚجٌؿّح حش جٌسٚقيس ٚلح ز ِٓ جٌمح دز جٌؽعريس(.

جٌٛـةةةٛي ئٌةةةٝ أزلةةةيس ِؽةةةطسوس: ؾّةةةا  ّةةةً جٌّإظعةةةحش ذجش جٌطةةةحذا جٌسظةةةّٝ  -3

 ّؿّٛ حش جٌمح ديس.ٚجٌؽسجوحش ٚجٌمح ز ِٓ جألقيحء ٚجٌ

ضوٙيس ٚئ بلء جٌّعةحتً جٌّؽةطسوس ٚجٌّةٛجز  جٌفحـةس ذّعحٌؿطٙةح، ٚجٌّعةح دز  ٍةٝ  -3

 ضكديد جٌعٛجتك أِحَ جٌط ييس جإليؿحذٝ ٚجٌىؽأ  ٓ أفىحز خبللس.

جظةطدجِس جٌكةٛجز ذؽةةىً ِعةطّس ذةةيٓ جٌّؿّٛ ةحش ٚجٌؽةسجوحش جٌعديةةدز فةٝ جٌّؿطّةةا  -4

 جٌّكٍٝ.

 ىحز٘ح.ذٕحء لدزجش ِؿّٛ طىُ ٌىٝ ضكمك أف -5

ئنبلق ِرةح زجش ؾديةدز ٚضمٛيةس أغةس جٌؽةسجوحش جٌّٛؾةٛ ز جٌطةٝ ضعّةً  ٍةٝ ضكعةيٓ  -6

 جٌّؿطّا جٌّكٍٝ.

ضسويةةص جظةةطػّحزجش جٌؽةةسوحش ٚجٌّٕوّةةحش  ٍةةٝ ِٕةةحفا جٌّؿطّةةا جٌّكٍةةٝ: ٚلةةا  -3

 جٌعيحظحش جٌّؿطّعيس ِٚفففحش جٌّٛجز   ٍٝ ظىس ِح يفٍك جٌفكس.

جز  جٌّؽةةططس: ذٕةةحء جإلؾّةةح  جخطةةسجق "ِعةةحزن جٌّفةةحٌف" جٌّؿطّعيةةس ٚٚـةةً جٌّةةٛ -3

 جٌعحَ ٚجالٌطصجَ جٌبلشَ ِٓ أؾً ذٕحء ضكسن ٌٕطحتؽ أفمً.

 جٌكع  ٍٝ جٌكسوس ٚزـد جٌطمدَ ِٓ أؾً جٌّعحءٌس ٚجٌّكحظرس. -3

 ضٌٛيد جٔطرحٖ جإل بلَ جٌّكٍٝ. -33

ِعح دز جٌمح ز ِٓ وحفس جٌمطح حش  ٍٝ زؤيس أ ٚجزُ٘ فةٝ ذٕةحء ِؿطّعةحش ِكٍيةس  -33

 ـكيس ِٚعطدجِس.

ؾصءجو )ِعّٛ حو ِٚستيحو( ِٓ قسوس جٌّؿطّعحش جٌفكيس  ٍةٝ جٌفةعيد أْ ٔفرف  -33

 جٌرٍد ذأوٍّٗ.

 شاىصاً: ٍشاحو اىح٘اس:

ال يّىٓ أْ ٔردأ جٌكٛجز ِا جآلخس أٚ جآلخسيٓ ذدْٚ أْ ضطعةسف  ٍيةٗ أٚ  ٍةيُٙ، فىيةأ 

 ضطكحٚز ِا جآلخس أٚ جآلخسيٓ ٚأٔص ال ضعسفٗ أٚ ال ضعسفُٙ.

طحٌيس فٝ ٘رج جٌؽأْ٘رج ٚيّىٓ أْ ٔكد  جٌّسجقً جٌ
(47)

: 
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 ِسقٍس جٌطعحزف. -1

 ِسقٍس جٌكٛجز. -2

 ِسقٍس جالضفحق. -3

 ِسقٍس جٌعًّ جٌّؽطسن -4

 ٗذريخص ٍشاحو اىح٘اس اىَعرَؼٚ فيَا ييٚ:

 ِسقٍس جإل دج  جٌعحَ. -1

 ضٙيثس جٌٍؿٕس جٌّٕوّس. -2

 جٌد ٛز ٌٍكٛجز جٌّؿطّعٝ. -3

 جإل دج  ٌّإضّس جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ. -4

 ضعرثس ٚضٙيثس جٌّؿطّا. -5

 س جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ. مد ِإضّ -6

 جظطّسجزيس جٌكٛجز. -7

 ِسجؾعس ضؿسذس جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ. -2

 ئ دج  وٛج ز ِسؼدز فٝ ِؿحي جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ. -1

 ساتؼاً: أعظ ٗآداب اىح٘اس ٍغ اآلخشيِ:

ٕ٘حن أظط  ديدز آل جخ جٌكٛجز ِا جآلخسيٓ، ٔروس ِٕٙح
(41)

: 

 جٌفُٙ جٌعّيك ٌّٛلٛ  جٌكٛجز. -1

 سج٘يٓ جٌّسضرطس ذّٛلٛ  جٌكٛجز.ؾّا جٌّعٍِٛحش ٚجأل ٌس ٚجٌر -2

 جٌعسق جٌّٕطمٝ ٚجٌؽيك ٚجٌؿرجخ ٌٙرٖ جٌّعٍِٛحش ٚجأل ٌس ٚجٌرسج٘يٓ. -3

 جٌفدق ألفس جٌطسق ٌئللٕح . -4

جٌّٛلٛ يس ٚ دَ جٌطكيص ٚضؿٕد جٌٜٙٛ فٝ جٌكىُ  ٍٝ جألِٛز ٚجألؼفحؾ،  -5

 ٚ دَ جٌفسٚؼ  ٓ جٌّٛلٛ  جٌرٜ ٘ٛ ِكً جٌٕصج  أٚ جٌفبلف.

 ٚجٌطصجَ آ جخ جٌكديع. جٌطٛجلا ٚضؿٕد جٌ سٚز -6

 ئ طحء جٌطسف جآلخس جٌكك فٝ جٌطعريس  ْٚ ِفح زز ٌمٌٛٗ أٚ ئظحءز ئٌٝ ؼففٗ. -7

 جقطسجَ جٌسأٜ جٌفحتد ٚجقطسجَ زأٜ جٌعمبلء. -2

 جالذطعح   ٓ جألٌفحظ جٌعٛليس ٚجٌعحِيس جٌركطس ٚ رحزجش جٌّرحٌ س ٚجٌطٙٛيٓ. -1

 خاٍغاً: ػ٘اٍو ّعاغ اىح٘اس اىَعرَؼٚ:

ٌكٛجز جٌّؿطّعٝ ِح يٍِٝٚٓ  ٛجًِ ٔؿحـ ج
(50)

: 

أْ ضطكةةسن ٔكةةٛ ئيؿةةح  قٍةةٛي ٌٍّؽةةىبلش أوػةةس ِةةٓ جالظةةطّسجز فةةٝ ضكٍيةةً جٌّؽةةىٍس  -1

 ٚجٌطعريس  ٕٙح.

أْ ٔطكسن خٍأ جٌكدٚ  ٚجٌّعمةبلش جٌّعطةح ز ٌٕفةً ئٌةٝ جٌكٍةٛي ٚذٕةحء جٌعبللةحش  -2

 جٌؿيدز.
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عّةً جالقطسجَ جٌّطرةح ي ذةيٓ جٌّؽةحزويٓ فةٝ جٌكةٛجز ٚجٌّؽةحزوس فةٝ جٌّعٍِٛةحش ٚجٌ -3

  ٍٝ ضٛفيس٘ح ٌىً جألفسج  فٝ جٌّؿطّا.

 أْ ٔكحٚي أْ ٔ يس جٌمٍٛخ ٌٚيط فمه ض ييس جٌعمٛي. -4

ضعد جٌّسجقً جٌطّٙيديةس ٌطٙيثةس جٌّؿطّةا ٚجٌٍؿٕةس جٌّٕوّةس ٌّفةح٘يُ جٌكةٛجز فةٝ لحيةس  -5

 جألّ٘يس.

ِةةٓ جٌمةةسٚزٜ أْ يؽةةطسن جٌّؿطّةةا فةةٝ ئ ةةدج  ٚضطةةٛيس جٌٛـةةأ جٌّؿطّعةةٝ ٚأْ  -6

 ضّس.يعٍُ ذٕطحتؿٗ لرً جٌّإ

 يؿد جال٘طّحَ ذٛلا ِعحييس جخطيحز جٌّؿطّا. -7

 أّ٘يس جٌٍمحءجش جٌطّٙيديس إل دج  ٚضٙيثس جٌّؿطّعحش ٌٍكٛجز. -2

يّىٓ شيح ز  د  جٌٍمحءجش جٌطّٙيديس لرً جٌّةإضّس فةٝ جٌّؿطّعةحش جٌّطفسلةس أٚ وػيفةس  -1

 جٌعىحْ.

يؿد جٌٕوس ئٌٝ جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ وعٍّيس ِطكسوس ِٚطؿد ز ٚضفطٍأ ِٓ ِؿطّةا  -10

 ئٌٝ آخس.

 ال يؿد أْ يٕطٙٝ جٌكٛجز ذحٔطٙحء جٌّإضّس. -11

 ذقثو اآلخش

جخةةطبلف جٌرؽةةس فيّةةح ذيةةُٕٙ قميمةةس ال ضففةةٝ  ٍةةٝ أقةةد، فةةحٌىريس ٚجٌفةة يس، ٚجٌعةةحٌُ  

ٚجٌؿحً٘، ٚجٌسؾً ٚجٌّسأز... وٍُٙ يعسفْٛ أْ أيحو ِٕح ال يعةيػ فةٝ جٌعةحٌُ ذّفةس ٖ، ٚأْ 

ٗ ِةةا  ؽةةيسجش ذةةً ِثةةحش ٚآالف أٜ ؾّح ةةس ِٕةةح ضؽةةحزن خيةةسجش ٘ةةرج جٌعةةحٌُ ٚلةةٛجتم

جٌؿّح ةحش جألخةسٜ، ٚقطةٝ ِةٓ ِٕةح ٌةُ يرةسـ لسيطةٗ أٚ ِديٕطةٗ جٌفة يسز، فأةٗ يمةسأ أٚ 

يةةسٜ  ٍةةٝ جٌؽحؼةةس جٌفةة يسز وبلِةةحو ٚـةةٛزجو  ةةٓ ذؽةةس آخةةسيٓ لةةد يعيؽةةْٛ لسيرةةحو ِٕةةح 

 ؾيسجٔحو ٌٕح، أٚ لد يعيؽْٛ فٝ ذٍد آخس أٚ لحزز أخسٜ.

ْٛ  ٕةةح فةةٝ ٌةةْٛ جٌرؽةةسز ِٚبلِةةف جٌٛؾةةٗ ٚجالخةةطبلف أٔةةٛج ، فٕٙةةحن ذؽةةس يفطٍفةة 

ٚجٌؿعُ، ٕٚ٘حن ذؽةس يطكةدغْٛ ٌ ةس ليةس جٌطةٝ ٔطكةدظ ذٙةح، ٚألٍةد جٌرؽةس ٌٙةُ  ةح جش 

ٚضمحٌيد ضفطٍأ  ٓ  ح جضٕح، وّح أْ ٕ٘حن ذؽسجو يسلْٛ ٌٕفعُٙ  يٕةحو ليةس  يٕٕةح، ٕٚ٘ةحن 

 ةٓ ذؽس يطفمةْٛ ِعٕةح فةٝ وةً ٘ةرج ٌٚىةُٕٙ يفطٍفةْٛ  ٕةح فةٝ جٌٕعةد ئٌةٝ لريٍةس ضفطٍةأ 

 لريٍطٕح، ئذج وحْ جٌفس  ِٕح يٕطّٝ ئٌٝ لريٍس أـبلو.

ٚألْ جإلٔعحْ  دٚ ِح يؿًٙ، فاْ جإلٔعحْ لةد ضعةٛ  فةٝ جٌّحلةٝ  ٍةٝ جٌٕوةس ذؽةه  

ٚزيرةةس ئٌةةٝ أٜ ئٔعةةحْ آخةةس، ٌٕٚعةةّيٗ جخطفةةحزجو ذةةحآلخس، ِةةح جَ ِفطٍفةةحو  ٕةةٗ فةةٝ وةةً أٚ 

قةةسٚخ ذةةيٓ ذعةةك جٌعةةّحش ٚفةةٝ ِةةسجش وػيةةسز ضكةةٛي جٌؽةةه ٚجٌسيرةةس ئٌةةٝ ـةةسج حش ٚ

جٌؿّح ةةحش جٌػمحفيةةس جٌّفطٍفةةس، زذّةةح وةةحْ جٌعةةرد جألـةةٍٝ جٌرعيةةد ٌّػةةً ضٍةةه جٌفةةسج حش 

ٚجٌكةةسٚخ ٘ةةٛ ضٕةةحفط جٌؿّح ةةحش ٚجٌؽةةعٛخ جٌّفطٍفةةس  ٍةةٝ أظةةرحخ جٌكيةةحز ِٚفةةح ز 

جٌسشق
(51)

. 
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 أٗالً: حرَيح اىرْ٘ع ٗاالخرالف اإلّغاّٚ:

وٛٔةٗ ِفةطٍف يعرةس  ةٓ  وػيسجو ِح يفىةس جٌٕةحض فةٝ جٌطٕةٛ  ٚجالخةطبلف جإلٔعةحٔٝ  ٍةٝ

جالخطبلفةةةحش ذةةةيٓ جٌؿّح ةةةحش، ِٚعوّٙةةةُ يمةةةعٛٔٙح فةةةٝ ٔةةةٛ  ِةةةٓ جٌطعةةةحزق، ٚ٘ةةةرٖ 

جالخطبلفحش لد يعرد جألٌُ ٌرعك جٌٕحض جٌريٓ ٌديُٙ خفحتؿ ِعيٕس وُٛٔٙ يٕطّْٛ ئٌةٝ 

 ؾّح حش ِعيٕس ٚجٌطٝ ضفطٍأ  ٓ جٌؿّح س جٌطٝ ضإذيٙح.

ض ضطمةةّٓ جٌعةةبلٌس أٚ جٌعٕفةةس أٚ ٚيؽةةيس جٌطٕةةٛ  جإلٔعةةحٔٝ ئٌةةٝ جالخطبلفةةحش ذةةيٓ جٌٕةةح

جٌفٍفيس جٌػمحفيس ٚجٌعسجليس وّةح ضطمةّٓ جالخطبلفةحش ِةٓ قيةع جٌعةٓ ٚجٌمةدزجش جٌؿعةّيس 

ٚجٌعمٍيس ٚجال٘طّحِحش جٌسٚقيس ٚجٌميّيس ٚجٌٕٛ  جالؾطّح ٝ
(52)

. 

ٚيسٜ جإل بلْ جٌعحٌّٝ ٌٍيٛٔعىٛ أْ جٌطٕٛ  جإلٔعةحٔٝ ٘ةٛ وفحٌةس قسيةس جٌطعريةس ٚضعد يةس 

َ ٚجٌطعد يس جٌٍ ٛيس ٚجٌّعحٚجز ٚفسؾ جٌٛـٛي ئٌةٝ أؼةىحي جٌطعريةس جٌفٕةٝ ٚظحتً جإل بل

ٚجٌػمحفٝ ٚجٌكمٛز جٌىحًِ فٝ ٚظحتً جٌطعريس ٚال يّىٓ ضفةٛز قةٛجز ذةيٓ جٌػمحفةحش ئْ 

ٌُ يىٓ ٕ٘حن ئلسجز ذّردأ جٌطٕٛ 
(53)

. 

ٚجٌطٕةةٛ  ٚجالخةةطبلف جإلٔعةةحٔٝ ٘ةةٛ جالخطبلفةةحش ذةةيٓ جٌٕةةحض ٚويةةأ أْ ٘ةةرٖ جالخطبلفةةحش 

س فٝ جٌّؿطّا ٚضؽًّ ٘رٖ جالخطبلفحش جٌريٌٛٛؾيس ٚجالؾطّح يس ٚجٌػمحفيسضإغ
(54)

. 

 ٚيسٜ ٔريً جٌؿحذسٜ أْ أذعح  جٌطعد يس ٚجٌطٕٛ  جإلٔعحٔٝ ٘ٝ:

جٌطعد يس جٌديٕيس: ٚ٘ٝ جٌطعد يس جٌطٝ ضفطؿ ذحٌطعد يس فةٝ جأليةحْ ٚجٌعمحتةد ٚجٌؽةسجتا  -1

 ٚجٌّٕح٘ؽ جٌّطفٍس ذٗ.

 ٌديٓ جٌٛجقد.جٌطعد يس جٌّر٘ريس فٝ ئنحز ج -2

جٌطعد يةةس جٌعيحظةةيس: ِؽةةسٚ يس ضعةةد  جٌمةةٜٛ ٚجآلزجء جٌعيحظةةيس ٚقمٙةةح فةةٝ جٌطعةةحيػ  -3

ٚجٌطعريس  ٓ ٔفعٙح ٚجٌّؽحزوس ٚجٌطأغيس فٝ جٌمسجز جٌعيحظٝ ٚقّحيس ِفحٌكٙح
(55)

. 

أذعةح  ٘ةرٖ جالخطبلفةحش فةٝ جٌعسليةس ٚجٌؿٕعةيس  Peter Johnsonٚيكد  ذيطس ؾٛٔعةْٛ 

حفةس جٌفس يةس ٚجٌطٕةٛ  جالؾطّةح ٝ ٚجٌطرمةس جالؾطّح يةس ٚجإل حلةةس ٚجٌػمحفةس ٚجٌعةبلٌس ٚجٌػم

ٚجٌطفميً جٌؿٕعٝ ٚجٌديحٔس ٚجٌكصخ جٌعيحظٝ
(56)

. 

 شاىصاً: ذقثو اآلخش ٍِ ٍْظ٘س إعالٍٚ:

نحٌّةةح أْ جإلظةةبلَ ألةةس جٌطعد يةةس جٌديٕيةةس ذفةةفطٙح ظةةٕس وٛٔيةةس ذحليةةس ئٌةةٝ ٔٙحيةةس جٌكيةةحز  

ذةأٜ ـةٛزز وحٔةص فةاْ جٌٕطيؿةس جٌطريعيةس  ٍٝ وٛود جألزق، ِٕٚا جإلوسجٖ فٝ جٌةديٓ 

ٌرٌه ٘ٛ لسٚزز جٌطعحيػ جٌّؽطسن ذيٓ أ٘ةً جٌةديحٔحش جٌّفطٍفةس  ٍةٝ ِعةطٜٛ جٌرٍةدز أٚ 

جٌمطةةس أٚ جإللٍةةيُ أٚ جٌعةةحٌُ وٍةةٗ، ٚلةةد وؽةةفص غةةٛزز جالضفةةحالش ٚجٌطٕمةةً فةةٝ جٌعفةةس 

جٌكحلةةس ذةةيٓ جألفةةسج  ٚجٌؿّح ةةحش ٚجألِةةُ ضكةةديحش ِؽةةطسوس ٌىةةً ذٕةةٝ جٌرؽةةس، ضكطةةحؼ 

ٍطعحْٚ  ٍيٙح ذيٓ ؾّيا جألُِ ألٔٙح ضٙد  ّٔةه جٌكيةحز  ٍةٝ جألزق، ٚلةد ظةرك جإلظةبلَ ٌ

جٌفٍعةةفحش جٌّعحـةةسز ذةةأْ ؾعةةً جٌٙةةدف ِةةٓ جالخةةطبلف ٚجٌطٕةةٛ  ذةةيٓ ذٕةةٝ جٌرؽةةس ٘ةةٛ 

   .جٌطعحزف ٚجٌطعحْٚ
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ًٚ٘ يّىٓ أْ يد ٛ جٌّعٍُ ئٔعحٔحو ٚ٘ةٛ ٌةٗ وةحزٖ أٚ قحلةد أٚ يفطةه ٌبل طةدجء  ٍيةٗ  

٘ةً يىةْٛ ذٌةه ِٛجفمةحو ذّمطمةٝ جٌكىّةس ٚجٌّٛ وةس جٌكعةٕس جٌطةٝ ذأٜ ـٛزز وحٔص؟ ٚ

أِسش ذٙح جآليس جٌىسيّس؟ ِٚكرس ليس جٌّعٍُ ال ضعٕةٝ ِكرةس  ميدضةٗ أٚ وفةسٖ، ئّٔةح ٘ةٝ 

ِٚةح ٚز  فةٝ وطةد ذعةك جٌعةٍأ  ِكرس إلٔعحٔيطٗ جٌطٝ وسِٙح ا ٚٔفه فيٙح ِٓ زٚقةٗ.

ٓ زوةٛخ جٌفيةً أٚ جٌعةىٕٝ ِٓ جلطسجز ليس جٌّعٍّيٓ ئٌٝ أليك جٌطسق أٚ ِٕعُٙ ِ

فٝ جٌّرحٔٝ جٌعحٌيس أٚ ليةس ذٌةه يٕر ةٝ أْ يفٙةُ أٔةٗ ِٕةحف ٌمٛج ةد جٌرةس ٚجٌمعةه ٚجٌعةدي 

جٌطٝ أِس ذٙح جٌمسآْ ٚجٌكديع ـسجقس، ٚلد ضىْٛ جٌفطٜٛ ٌعٍٗ  حزلس فٝ ذٌه جٌصِةحْ 

ذعةةرد ظةةٛء جأل خ أٚ جٌعةةٍٛن أٚ جالضفةةحي ذحأل ةةدجء ِّةةح يعةةطد ٝ ٔٛ ةةحو ِةةٓ جٌعمٛذةةس 

، ٚقدظ ذٌه  ٕد أُِ وػيةسز لةد جأللٍيةحش ذٙةح  ْٚ أْ يػرةص  ٍةيُٙ ظةٛء ظةٍٛن  ٍيُٙ

ٌٚىٓ ذّؿس  جٌؽرٙس  ٍيُٙ فٝ جٌطفةحذس ِةا جأل ةدجء، ٌىٕٙةح ِٕمفةس يٕر ةٝ جٌطسفةا  ٕٙةح 

 ِّٙح وحٔص جألظرحخ.

ٚجٌطمرةةةً فةةةٝ جٌفدِةةةس جالؾطّح يةةةس ِةةةٓ جٌّفةةةح٘يُ جٌسجظةةةفس جٌػحذطةةةس جٌطةةةٝ ضىةةةسزش        

ُ جآلزجء ٚٚلعص ٌرٕطٗ جألٌٚٝ ِحزٜ زيطؽةّٛٔد قيةع   ةص ئٌةٝ ٚجؾطّعص  ٍيٙح ِعو

جقطسجَ آ ِيس جٌفس  ٚوسجِطٗ فٝ ٚلص ٌُ يىٓ ٌٍفميس أٚ جٌعحؾص أٜ قك فٝ ٘رج جالقطةسجَ 

ورٌه ٚضطٛز ِٓ ِفَٙٛ أخبللٝ ئٌٝ ِفَٙٛ  بلؾٝ ٌعٍّيس جٌطعديً جٌرجضٝ ِٕٙح فطكٌٛص 

 ٌعٍّيس جٌطعديً جٌرجضٝ ٔفعٙح. فىسز جالقطسجَ ِٓ ِفَٙٛ أخبللٝ ئٌٝ ِفَٙٛ  بلؾٝ

ٚجٌطمرً وّردأ فٝ جٌفدِس جالؾطّح يس يكمك أ٘ةدجفحو  بلؾيةس ٘حِةس أّ٘ٙةح ضفٍةؿ جٌعّيةً 

ضففيةأ قةدز جٌطةٛضسجش ذةدزؾحضٙح جٌّفطٍفةس جٌٕحؾّةس  ةٓ  –ِٓ ِؽح س جٌفؿً ٚجٌفةٛف 

 ِؽح س جٌمٍك أٚ جٌ مد أٚ جٌكعحظيس.

لس جٌّٕٙيس ذيٓ جألخفحتٝ ٚجٌعّيةً ٚيممةٝ ٚيإ ٜ جٌطمرً ئٌٝ ذدجيس نيرس ٌّٕٛ جٌعبل     

٘رج جٌّردأ ِةٓ جألخفةحتٝ جالؾطّةح ٝ أْ يطمرةً جٌعّيةً ذىةً ـةٛزٖ ذ ةك جٌٕوةس  ةٓ 

خفحتفٗ جٌّفطٍفس ٚجٌطمرً ال يٕر ٝ أْ يىْٛ ِٓ نسف ٚجقةد ٌٚىةٓ أيمةحو ِةٓ نةسف 

جٌعّيً ٌؤلخفحتٝ
(52)

. 

 اىَعرَغ ػشض اىثح٘ز اىؼاىَيح ىرَْيح شقافح اىح٘اس ٗذقثو اآلخش فٚ

فٝ قميمس جألِس ضسٜ جٌرحقػةس ِةٓ خةبلي ٔوةسز ضٍفيفةيس ٌمةسجءجش ذةيٓ جٌعةطٛز     

فٝ جألذكحظ ٚجٌىطحذحش جٌطٝ ضٕحٌٚةص غمحفةس جٌكةٛجز ٚضمرةً جآلخةس أْ ٕ٘ةحن أّ٘يةس فةٝ أْ 

ٔعٍه ظٍٛوحو ؾديدجو ٚخحـس فةٝ ٘ةرج جٌةصِٓ جٌؿديةد ِةٓ خةبلي جٌطأويةدفٝ جالذكةحظ  ٍةٝ 

غمحفس جٌكٛجز ألْ ئٌ حء جآلخس يإ ٜ ئٌٝ جٔطٙحن قك جإلٔعةحْ  أّ٘يس ٚؾٛ  ليُ ؾديدز فٝ

فٝ جٌفىس ٚجٌعميةدز ٚيعطرةس ئٌ ةحء ٌٍكمةٛق جٌّٕفةٛؾ  ٍيٙةح ذدظةطٛز جٌةدٚي جٌطةٝ يىفةً 

قّحيطٙح جٌمحْٔٛ ِّٚح ال يد ٛج ئٌٝ جٌؽةه أْ ِّحزظةس جٌكةٛجز ٘ةٛ جٌطسيةك جٌٛقيةد ئٌةٝ 

ٗ ٚجالٔفطةةحـ  ٍيةةٗ ِٚكحٚزضةةٗ زؾةةٛ  ِمِٛةةحش جٌكمةةحزز جٌعسذيةةس فةةحقطسجَ جآلخةةس ٚضمرٍةة
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يّػً أظحض ٌٍفُٙ جإلٔعحٔٝ ٚظيطُ ِٓ خةبلي جظةطعسجق أقةدظ جٌركةٛظ جٌعحٌّيةس ٚجٌطةٝ 

 ضٕحٌٚص ضّٕيٗ غمحفٗ جٌكٛجزٚضمرً جالخس. 

 أٚالو: ٚجلا غمحفس جٌكٛجز ٚأغس٘ح  ٍٝ ذعك جٌّط يسجش

 Thomas Mason 2004دساعح ذٍ٘اط ٍاعُ٘  -1

ٌط ييس ٚضعٍيُ جٌّؿطّا ٚجٌطٝ جظةطٙدفص ضكديةد ٚجلةا غمحفةس  ٓ جٌّططٍرحش جٌعمٍيس ٌٍكٛجز 

جٌكٛجز  جخً جٌّإظعحش جٌطعٍيّيس ذيٓ فسيك جٌعّةً فةٝ جٌّدزظةس ٚضأغيس٘ةح  ٍةٝ جٌةدٚز 

جٌطعٍيّٝ ٚجالؾطّح ٝ ٌٍّدزظس ٚنرمص جٌدزجظس  ٍٝ أ محء ٘يثس جٌطةدزيط ذحٌّةدجزض 

ا ذيحٔحضةةٗ ذحٌّمةةحذبلش جٌػحٔٛيةةس ذّمحنعةةس وةةحْ وةةٛيٕط ذىٕةةدج ٚجظةةطعحْ جٌرحقةةع فةةٝ ؾّةة

 ٚـكيفس جٌركع ٚجٌّبلقوحش.

ٚلةةد ضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ جظةةطفدجَ فسيةةك جٌعّةةً ٌػمحفةةس جٌكةةٛجز فةةٝ جٌّدزظةةس ِةةا 

جٌطبلخ ٚأٌٚيحء جألِٛز ظحُ٘ فٝ ضعديً جالضؿح٘حش جٌعٍريس ٌٍطةبلخ ٚظةحُ٘ فةٝ ئقةدجظ 

زجش جٌرجضيةةس ض ييةةس جؾطّةةح ٝ ظةةٍيُ فةةٝ جٌطةةبلخ ٚضطةةٛيس ِٙةةحزجضُٙ جالؾطّح يةةس وحٌّٙةةح

ٚجٌّٙحزجش جالؾطّح يس
(51)

. 

 Wee Ling 2005دساعح ٗٙ ىيْط  -2

ِٚٛلةٛ ٙح جٌؿيةةسجش فةةٝ ؾصيةةسز ذةةيٍّط ٚجٌّؽةحزوس فةةٝ جٌكةةٛجز فةةٝ جٌّؿطّةةا ٚجٌطةةٝ 

جظةةطٙدفص  زجظةةس جٌعبللةةس ذةةيٓ غمحفةةس جٌكةةٛجز ٚلةةدزز ظةةىحْ جٌّؿطّعةةحش جٌّكٍيةةس  ٍةةٝ 

جٌّةٛجنٕيٓ فةٝ جٌّؿطّةا ذحظةطفدجَ  جٌّؽحزوس فٝ ضّٕيس جٌّؿطّا ٚجٌطةٝ ضةُ ضطريمٙةح  ٍةٝ

أ ٚجش ِٕٙح جٌّمحذبلش  ٚجالظطريحٔحش ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ ٌٍكةٛجز جالؾطّةح ٝ أغةس 

ئيؿةةحذٝ فةةٝ ضّٕيةةس لةةدزز جٌعةةىحْ  ٍةةٝ جٌّؽةةحزوس فةةٝ جٌطّٕيةةس ٚفةةٝ جألٔؽةةطس جٌّؿطّعيةةس 

ضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ جٌكةةٛجز يعطرةةس ِةةٓ جآلٌيةةحش جٌٙحِةةس فةةٝ ئذوةةحء جٌؽةةعٛز ٔكةةٛ 

ٌّؽحزوس فٝ جألٔؽطس جٌّؿطّعيس ِٚٓ غُ جظطمسجز جٌّؿطّاج
(60)

. 

 2002دساعح سيٌ خييف  -3

ِٚٛلٛ ٙح غمحفس جٌكٛجز ٌدٜ جٌطحٌرحش فٝ جٌّسقٍس جٌػحٔٛيس ٚ ٚز٘ح فٝ ضعصيةص ذعةك 

جٌميُ جٌفٍميةس ٚجٌطةٝ جظةطٙدفص جٌطعةسف  ٍةٝ ٚجلةا غمحفةس جٌكةٛجز فةٝ جٌّدزظةس جٌػحٔٛيةس، 

محفس جٌكٛجز فٝ ضعصيص ذعك جٌميُ جٌفٍميس ِػً جٌفرس ٚجٌكٍةُ ِمِٛحضٗ ِٚعٛلحضٗ ٚ ٚز غ

ٚجٌفةةدق ٚجٌطعةةحِف ٚضمرةةً جٌةةسأٜ جآلخةةس ٚجقطسجِةةٗ، ٚضكديةةد ِةةدٜ ِّحزظةةس جٌطحٌرةةحش 

ٌٍكٛجز ِةا شِةيبلضٙٓ ِٚةا ِعٍّةحضٙٓ، ٚجظةطعحٔص جٌرحقػةس ذةحٌّٕٙؽ جٌٛـةفٝ ِعةطفدِٗ 

ِةٓ جٌّسقٍةس جٌػحٔٛيةس نحٌرةس  456جظطريحْ فٝ ؾّا جٌريحٔةحش ٚضةُ ضطريةك جٌدزجظةس  ٍةٝ 

ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أّ٘يس جٌكٛجز ٚأْ جٌطحٌرحش يّحزظٓ غمحفس جٌكٛجز ِا شِةيبلضٙٓ 

ِٚعٍّحضٙٓ ٚأٔٙٓ يد يٓ جٌفدق أغٕحء  ٍّيس جٌكٛجز
(61)

. 

 2002دساعح ٕاله حغيِ  -4

قٛي  ٚز جٌكٛجز جٌطسذٜٛ فٝ ٚلحيس جٌؽرحخ ِٓ جإلز٘حخ جٌفىةسٜ ٚجظةطٙدفص جٌدزجظةس 

جٌكٛجز فٝ ٚلحيةس جٌؽةرحخ ِةٓ جإلز٘ةحخ جٌفىةسٜ ٚأؼةحز جٌرحقةع ئٌةٝ ِىحٔةس  ضكديد  ٚز
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جٌكٛجز فٝ جإلظبلَ، ٚجإلز٘حخ جٌفىسٜ ِعٕةحٖ ِٚوةح٘سٖ ٚأظةرحذٗ ٚذيةحْ ِٛلةأ جٌطسذيةس 

جإلظةةبلِيس ِةةٓ جإلز٘ةةحخ جٌفىةةسٜ ٚضكديةةد ـةةفحش جٌّكةةحٚز جٌٕةةحؾف جٌةةرٜ ضكطةةحؼ ئٌيةةٗ 

 جٌّإظعحش جٌطسذٛيس.

غمحفس جٌكةٛجز ذّةح ضطمةّٕٗ ِةٓ جـةٛي ٚآ جخ ذةيٓ أٚظةحن ٚلد ضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ 

جٌؽرحخ ٚجألظسز ٚجٌّؿطّا لعيأ ؾدجو قيةع يفطمةد جٌؽةرحخ ئٌةٝ جقةٛجز جٌّفيةد ِةٓ لرةً 

جألظةةسز ٚجٌّدزظةةس ٚجٌؿحِعةةس ٚجٌّؿطّةةا، ٚقحؾةةس جٌؽةةرحخ ئٌةةٝ جٌطةةدزيد  ٍةةٝ ويفيةةس 

فحٌفحو ٌسأيٗجٌطعحًِ ِا جآلخسيٓ ٚجٌطعٛ   ٍٝ جقطسجَ جٌسأٜ جآلخس قطٝ ٌٚٛ وحْ ِ
(62)

. 

 Lee Eunjung 2002دساعح ىٚ أيّ٘عْط  -5

ِٚٛلةةٛ ٙح جٌكةةٛجز  رةةس جٌػمحفةةحش ٚأغةةسٖ  ٍةةٝ جٌطعةةحْٚ  رةةس  ٍّيةةحش جٌعةةبلؼ جٌٕفعةةٝ 

 جٌػمحفٝ.

ئْ ضكٍيةةً جٌّكح غةةحش ٚجٌطكٍيةةً جٌرٕةةحتٝ ٌٍعةةٍٛن جإلٔعةةحٔٝ جظةةطفدَ ٌٍٛـةةٛي ئٌةةٝ ضكٍيةةً 

 حش جٌػمحفيةةس فةةٝ ؾٍعةةحش جٌعةةبلؼ ٌىيفيةةس أْ جٌعّيةةً ٚجٌّعةةحٌؽ يطكةةدغحْ قةةٛي جٌّٛلةةٛ

 جٌٕفعٝ ٌٚفكؿ ويأ أْ ٘رٖ جٌّكح غس ضإ ٜ ئٌٝ جٌطعحْٚ.

ٚلةةد أظٙةةسش ٔطةةحتؽ جٌدزجظةةس أْ جٌّىةةْٛ جٌعبلؾةةٝ جٌػمةةحفٝ فةةٝ جٌكةةٛجز يطّكةةٛز قةةٛي 

جٌؿٛجٔد جٌٕفعيس جٌػمحفيس جٌطٝ ضٕحلػ فةٝ ؾٍعةحش جٌعةبلؼ ٌٚكوةحش جٌطىحِةً ذةيٓ جٌعةبلؼ 

ؾ ٌٍٛـةةٛي ئٌةةٝ ضمةةحزخ ٚؾٙةةحش جٌٕوةةس ٚجٌطفح ةةً ذةةيٓ ٚجٌممةةحيح جٌػمحفيةةس ضّةةد ذةةحٌفس

ضعطّد  ٍٝ جٌكٛجز جٌػمحفٝ جٌرٜ يكيه ذحٌطسفيٓ –ٌكوس ذٍكوس  –جٌّعحٌؽ 
(63)

. 

 2002دساعح خييو اىحارٍٚ  -6

ٚجٌطةةةٝ  جزش قةةةٛي جٌكةةةٛجز جٌةةةٛنٕٝ ٚ ٚزٖ فةةةٝ ضعصيةةةص جألِةةةٓ جٌةةةٛنٕٝ، ٚجظةةةطٙدفص 

جٌعيحظةةٝ ٚجألِةةٓ جالؾطّةةح ٝ  جٌدزجظةةس ضكديةةد  ٚز جٌكةةٛجز جٌةةٛنٕٝ فةةٝ ضعصيةةص جألِةةٓ

ٚجألِٓ جاللطفح ٜ ٚجألِٓ جٌفىسٜ ٚجظطعحْ جٌرحقع ذحٌدزجظةس جٌٛـةفيس ِعةطفّحو ِةٕٙؽ 

 ِفس ز ِٓ جٌروٛز ٚجإلٔحظ. 2632جٌّعف جالؾطّح ٝ ٚنرك جٌدزجظس  ٍٝ 

ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ ٌٍكةةٛجز جٌةةٛنٕٝ  ٚز فةةٝ ضعصيةةص جٌّكحفوةةس  ٍةةٝ جٌٛقةةدز 

ـةبلـ جٌطؽةةسيعيس ٚوةةرٌه فةةٝ ضّٕيةس جٌةةٛ ٝ جٌعيحظةةٝ ألفةةسج  جٌٛنٕيةس ٚفةةٝ  ٍّيةةحش جإل

جٌّؿطّةةا ٚأٚـةةص جٌدزجظةةس ذمةةسٚزز جٌطٛظةةا فةةٝ ِإظعةةحش جٌّؿطّةةا جٌّةةدٔٝ ٚضفعيةةً 

 ٚز٘ح ٚضطٛيس ٚظحتً جالضفحي ذيٓ جٌكحوُ ٚجٌّكىَٛ ٌطٛنيةد جٌعبللةس ذيٕٙةح ٚلةسٚزز 

ضٛجـً جٌّٛجنٓ ِا جٌدٌٚس
(64)

. 

 Jennifer Buehler 2002دساعح ظْيفش تٕ٘يش  -2

ٚجٌطٝ  جزش قٛي نسق ئقيحء جٌكٛجز ٚجٌّكح غس ِا جٌؽرحخ ٚجظطٙدفص جٌدزجظس ضكديةد 

ضأغيس غمحفس جٌكٛجز  ٍٝ جٌطعحًِ ِا ِؽةىبلش جٌكيةحز ٌٍؽةرحخ ٚضةُ ضطريةك جٌدزجظةس  ٍةٝ 

نبلخ ؾحِعييٓ فٝ ٚاليس ضىعحض ذحٌٛاليحش جٌّطكدز جألِسيىيس ٚجظطفدجَ جٌرحقع ِةٕٙؽ 
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عطّةةدجو  ٍةةٝ أ جز ٘ةةٝ جالظةةطريحْ ٚنرةةك جٌدزجظةةس  ٍةةٝ  يٕةةس لةةدز٘ح جٌّعةةف جالؾطّةةح ٝ ِ

 ؼحخ. 457

ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ ٌػمحفةةس جٌكةةٛجز أغةةسجو ئيؿحذيةةحو  ٍةةٝ جٌؽةةرحخ  جخةةً جألظةةسز 

ٚجٌؿحِعةس وّةح أْ ٌػمحفةس جٌكةٛجز أغةسجو ئيؿحذيةةحو  ٍةٝ فىةس ٚٚ ةٝ جٌؽةرحخ ٔكةٛ ِؽةةىبلش 

ٚجضُٙ ٚشيح ز ج طّح ُ٘  ٍةٝ جٌعّةً جٌؿّةح ٝ جٌريثس وّح أٔٙح ضعحُ٘ فٝ ئ زجن جٌؽرحخ ٌر

ٚئ ح ز جٌػمس ذحٌٕفط
(65)

. 

 David Alberto 2002دساعح ديفيذ اىثشذ٘  -2

ِٚٛلةةٛ ٙح جٌكةةٛجز ِةةا غمحفةةحش ِطٕٛ ةةس ٚجظةةطٙدفص ضكديةةد ضةةأغيس غمحفةةس جٌكةةٛجز ٌةةدٜ 

جٌؽةةرحخ  ٍةةٝ جٌط ييةةس جٌػمةةحفٝ ٚجالؾطّةةح ٝ ذيةةُٕٙ ٚذةةيٓ أفةةسج  جٌّؿطّةةا، ٚلةةد ضٛـةةٍص 

ظةةس ئٌةةٝ أْ جظةةطفدجَ ؾّح ةةحش جٌّٕحلؽةةس ِةةا جٌؽةةرحخ ٚوةةرٌه ضٕوةةيُ ٚزغ  ّةةً جٌدزج

ٌٍؽةرحخ لةةد أغةةس ئيؿحذيةحو  ٍةةٝ فىةةس جٌؽةرحخ ٔكةةٛ جٌممةةحيح جالؾطّح يةس وّةةح أ ٜ ذٌةةه ئٌةةٝ 

شيح ز لدزضُٙ  ٍٝ جضفحذ جٌمسجز ٚظحُ٘ فٝ ضؽىيً  ٍّيس جٌطعٍيُ ٚجٌطعٍُ ٌديُٙ
(66)

. 

 Erik Csrter & Lowra owens 2002دساعح إيشتل ٗى٘سا  -2

ٚجٌطٝ  جزش قٛي جٌّكح غس ٚجٌكٛجز ٚجالزضرحن ذحٌّؿطّا ٌطٛظةا فةسؾ جٌعّةً ٌٍؽةرحخ 

جٌّعةةحق، ٚظةةحضٙدفص جٌدزجظةةس ضكديةةد ضةةأغيس جظةةطفدجَ ذةةسجِؽ قٛجزيةةس ِةةا جٌؽةةرحخ فةةٝ 

جٌّسقٍس جٌػحٔٛيس، ٚضٛـةٍص جٌدزجظةس ئٌةٝ أْ جظةطفدجَ جٌرةسجِؽ جٌكٛجزيةس ٚضةد يُ غمحفةس 

أ ٜ ئٌةٝ ئوعةحذُٙ جٌّٙةةحزجش جٌكيحضيةس ٚذحٌطةحٌٝ   ةُ ِةٓ قفةةٌُٛٙ جٌكةٛجز ذةيٓ جٌؽةرحخ 

 ٍٝ فسؾ جٌعًّ ٌؤلفسج  جٌّعحليٓ ٚأيمةحو ئوعةحذُٙ جإل زجن جٌعةٍيُ ٌمةدزجضُٙ ٚضٛلةيف 

جٌفسؾ جٌٛظيفيس جٌّطحقس أِحُِٙ وةرٌه شيةح ز ئ زجوٙةُ ٌٍّؽةىبلش جٌريثيةس جٌّكيطةس ذٙةُ 

ٚجٌطٝ ضإغس  ٍٝ قيحضُٙ
(67)

. 

 2010ْد رية دساعح ظ٘إش ت -10

ٚجٌطةةٝ ضكةةد  ِٛلةةٛ ٙح فةةٝ  ٚز جألظةةسز جٌعةةعٛ يس فةةٝ ضّٕيةةس جٌكةةٛجز ٌةةدٜ جألذٕةةحء، 

ٚجظطٙدفص ضكديد ِفَٙٛ جٌكٛجز ِٓ ِٕوٛز ئظةبلِٝ ٚفةٝ جٌفىةس جٌطسذةٜٛ ٚجالؾطّةح ٝ 

جٌّعحـس ٚضكديد ٚجلا جٌكٛجز ِٚمِٛحضةٗ فةٝ جألظةسز جٌعةعٛ يس ٚجٌٛـةٛي ئٌةٝ ضفةٛز 

ّٕيس جٌكٛجز ٌدٜ جألذٕحء ٚضُ ضطريك جٌدزجظةس  ٍةٝ  يٕةس ِمطسـ ٌطفعيً  ٚز جألظسز فٝ ض

 نحٌرس ٚضُ جالظطعحٔس ذحظطرحٔس. 6271نحٌرحو ٚ  1213لدز٘ح 

ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ ضكديد ِفَٙٛ جٌكٛجز ِا جألذٕةحء ٚأٚلةكص جٌكحؾةس ئٌةٝ جٌكةٛجز 

ِةةا جألذٕةةحء فةةٝ ِٛلةةٛ حش ضةةسضره ذةةحٌط ييسجش جٌطةةٝ ضطةةسأ  ٍةةٝ جٌؿعةةُ أغٕةةحء ِسقٍةةس 

٘مةةس ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس أيمةةحو ئٌةةٝ جٌكحؾةةس ئٌةةٝ شيةةح ز جال٘طّةةحَ ِةةٓ لرةةً جألظةةسز جٌّسج

ذةةحٌكٛجز ِةةا أذٕحتٙةةح قةةٛي غمحفةةس جآلخةةس ٚلةةسٚزز جقطسجِٙةةح ٚجٌكحؾةةس ئٌةةٝ ِمةةح فس 

جٌكٛجز ِا جألذٕحء
(62)
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 Sandra Foulkee 2010دساعح عاّذسا ف٘ىل  -11

ٚجظةطٙدفص جٌدزجظةس  ٚجٌطٝ  جزش قٛي ِدٜ زلح جٌؽرحخ ٚ دَ زلةحُ٘  ةٓ جٌكةٛجز،

ضكديةةد  ٚز جٌّإظعةةحش جٌطعٍيّيةةس فةةٝ ئوعةةحخ جٌطةةبلخ ِٙةةحزجش جٌكةةٛجز ٚضةةُ ضطريةةك 

جٌدزجظس  ٍٝ نبلخ جٌّدجزض فٝ جٌّةدجزض جإل دج يةس ذأِسيىةح ٚأؼةسف  ٍةٝ جٌدزجظةس 

 لعُ جالضفحالش ذؿحِعس ذٌٛٛٔؽ قسيٓ ذأِسيىح.

خ ِٙةةحزز جٌّؽةةحزوس ٚضٛـةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ ٌٍّدزظةةس  ٚزجو ٘حِةةحو فةٝ ئوعةةحخ جٌطةةبل

ٚجٌطفح ً جالؾطّح ٝ جٌكس ورٌه ظحّ٘ص جٌرةسجِؽ جٌكٛجزيةس جٌطةٝ ضةطُ فةٝ جٌّدزظةس ئٌةٝ 

ِعةةح دز جٌطةةبلخ  ٍةةٝ جضفةةحذ جٌمةةسجزجش وةةرٌه ظةةحّ٘ص فةةٝ لةةسض جالضؿح٘ةةحش جٌػمحفيةةس 

ٚجٌٛ ٝ جٌػمحفٝ جٌعٍيُ ٌٍطبلخ
(61)

. 

 Donn Short 2010دساعح دُٗ ش٘سخ  -12

ٌكةةٛجز ٚجٌعةةدي جالؾطّةةح ٝ ٌؽةةرحخ جٌؿحِعةةس ٚجظةةطٙدفص ٚجٌطةةٝ  جز ِٛلةةٛ ٙح قةةٛي ج

جٌدزجظةةس ضكديةةد جٌّفةةحنس جٌعةةٍٛويس ٚجٌّؽةةىبلش جالؾطّح يةةس جٌّطسضرةةس  ةةٓ  ةةدَ ٚؾةةٛ  

 غمحفس ٌٍكٛجز ذيٓ جٌؽرحخ فٝ جٌّدجزض.

ٚضٛـٍص جٌدزجظةس ئٌةٝ أْ  ةدَ ٚؾةٛ  غمحفةس ٌٍكةٛجز فةٝ جٌّةدجزض لةد أ ٜ ئٌةٝ جٔطؽةحز 

فةةةٝ جٌّةةدجزض وعةةةٍٛن جٌعةةةدٚجْ ٚجٌطّةةةس  ٚجٌعٕةةةأ  جٌّؽةةىبلش جٌعةةةٍٛويس ذةةةيٓ جٌؽةةةرحخ

ٚجٌعصٌس ورٌه ظٙٛز ِؽىبلش جالٔكسجف جألخبللٝ ٚجٌعٍٛوٝ
(70)

. 

 Andrea Diaz 2010دساعح أّذسيا دياص  -13

ٚجٌطةةٝ  جز ِٛلةةٛ ٙح قةةٛي ضةةأغيس جٌكةةٛجز  ٍةةٝ جٌطةةبلخ خسيؿةةٝ ذةةسجِؽ جالزضرةةحن 

رحخ خسيؿةٝ ؾحِعةس فسيؿيٕةح ٚجٌطكفص ٚجٌطٝ جظطٙدفص ضكديد أغس جٌرةسجِؽ جٌكٛجزيةس ٌٍؽة

ذحٌٛاليةةحش جٌّطكةةدز جألِسيىيةةس  ٍةةٝ جضؿح٘ةةحضُٙ ٔكةةٛ جٌّؿطّةةا ٚلمةةحيحٖ ٚ ٍةةٝ جوطعةةحذُٙ 

 جٌّٙحزجش.

 21ؼحذحو ِٓ نةبلخ جٌؿحِعةس جٌةريٓ ؼةحزوٛ فةٝ ٔكةٛ  21ٚضُ ضطريك جٌدزجظس  ٍٝ  د  

 ذسٔحِؿحو قٛجزيحو  جخً جٌؿحِعس.

ّص فةةٝ ئوعةةحخ جٌؽةةرحخ جٌّعةةحزف ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ جٌرةةسجِؽ جٌكٛجزيةةس ظةةح٘

ٚجالضؿح٘حش ٚجٌّٙحزجش جٌعٍٛويس جٌّسضرطس ذحٌطفطيه ٌٍّعطمرً ورٌه أ ش ٘رٖ جٌرةسجِؽ 

ئٌةةٝ ضّٕيةةس ضفىيةةسُ٘ جٌٕمةةدٜ ِٚعةةسفطُٙ ذممةةحيح جٌّؿطّةةا ِٚؽةةحوٍٗ وّةةح ظةةحّ٘ص ٘ةةرٖ 

جٌرسجِؽ فٝ ضكعيٓ جٌعبللحش جالؾطّح يس ذيُٕٙ 
(71)

. 

 Shi Xianduan 2010دساعح شٚ امغْذيُ٘  -14

ِٚٛلةٛ ٙح ِةةحذج يعٕةةٝ  ةةدَ جالضفةةحق جألخبللةةٝ خةةبلي جٌكةةٛجز جٌػمةةحفٝ ٚجظةةطٙدفص ٘ةةرٖ 

جٌدزجظس ضٛلف جآلٌيحش جٌطٝ ضٛلف ٘رٖ جألخبلليس ٚضطٛيس ّٔٛذؼ  يفيد ٌةٛيط ٌٍكةٛجز 

ٚضٛليف ويأ أْ جالقطفحظ ٚجٌطؽد  فٝ جٌسأٜ ضةطكىُ فةٝ جٌّفةح٘يُ جألخبلليةس وّةح ضٙةد  

 ِٓ خٍفيحش غمحفيس ِفطٍفس يّحزظْٛ ِفح٘يُ أخبلليس ِطٕٛ س. جٌدزجظس ضٛلف أْ جٌٕحض
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ٚلةةد ضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ جالضؿح٘ةةحش جٌرجضيةةس ضةةإغس فةةٝ جٌكةةٛجز جٌّؿطّعةةٝ ٚلةةد 

جلطسقص جٌدزجظس ّٔٛذؾحو ٌٍكٛجز يٕحظد جٌفٍفيحش جٌػمحفيس جٌّطٕٛ س
(72)

. 

 Rylance Ricki 2012دساعح سيالّظ سينٚ  -15

ز جٌػمحفٝ ٚلد ٔحلؽص جٌدزجظس فٛجتةد ٚليّةس جٌكةٛجز جٌػمةحفٝ ِةٓ ِٚٛلٛ ٙح فٛجتد جٌكٛج

ٚضٛـةً جٌرحقةع ئٌةٝ أْ ِةٓ ذةيٓ فٛجتةد جٌكةٛجز جٌػمةحفٝ أٔةٗ يٛجؾةٗ  2011ئٌٝ  2003

جٌطكديحش جٌعيحظيس ٌىٝ يكحفع  ٍٝ قحٌس جإلِدج جش جٌعحِس فٝ ضّٛيةً جٌفةدِحش ٚيةإ ٜ 

ٚلةيُ ِؿطّعيةس وّةح ضٛـةٍص  ئٌٝ أْ غمحفس جٌّؿطّا ضعًّ  ٍٝ ضطٛيس ِٕٙؿيس ٚخرةسجش

جٌدزجظس ئٌةٝ أْ جٌمةيُ جٌػمحفيةس ضمحذةً جٌممةحيح جألخةسٜ فةٝ جٌركةٛظ جٌدٌٚيةس ِػةً ضطةٛيس 

ِكد جش ِٚكىحش ٌٛلا ذفّس ٚجغس فٝ ضمييُ جٌركٛظ
(73)

. 

 Gold Farb Jeffery 2014دساعح ظ٘ىذ فاسب ظيفشٙ  -16

ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي جٌكٛجز ٚجٌػمحفس ٚظعةيٌٛٛؾيس جٌػمحفةس ِٕٚوةٛز غمةحفٝ ؾديةد 

ٌٍكٛجز ٚجظطٙدفص ٘رٖ جٌدزجظس ضٛليف ذعةك جال طرةحزجش جٌّسضرطةس ذةدٚز جٌػمحفةس فةٝ 

جٌّؿطّةةا جٌةةديّمسجنٝ ٚ ٚز جٌكةةٛجز فةةٝ ضؽةةىيً فٙةةُ ـةةكيف ذػمحفةةس جٌّؿطّةةا ٚضكديةةد 

جالزضرةةحن ذةةيٓ جٌػمحفةةس جٌعحِةةس ٚجٌػمحفةةس جٌفس يةةس جالزضرةةحن ذةةيٓ جٌػمحفةةس ٚجأليديٌٛٛؾيةةس ٚ

ٚجٌعبللةةس ذةةيٓ جٌفةةٓ ٚجٌعٍةةُ فةةٝ جٌكيةةحز جٌيِٛيةةس، ٚجالزضرةةحن ذةةيٓ جٌفةةٓ ٚجٌعيحظةةس ٚئظٙةةحز 

ضعحِف جٌّؿطّا ِٓ  دِٗ، ورٌه جظطٙدفص ضٛلةيف  ٚز جٌرةسجِؽ جٌكٛجزيةس فةٝ ضؽةىيً 

 غمحفس جٌّؿطّا.

ك غمحفةس قةٛجز وحٍِةس فةٝ جٌّؿطّةا ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ جٌرةسجِؽ جٌكٛجزيةس ٌةُ ضكمة

ٚأظٙةةسش جٌدزجظةةس جال طرةةحزجش جٌّسضرطةةس ذةةدٚز جٌػمحفةةس ٚجأليديٌٛٛؾيةةس ٚجالزضرةةحن ذةةيٓ 

جٌػمحفس جٌعحِس ٚجٌػمحفس جٌفس يس ٚجٌعبللس ذةيٓ جٌفةٓ ٚجٌعٍةُ فةٝ جٌكيةحز جٌيِٛيةس، ٚجالزضرةحن 

ٌرةةسجِؽ ذةةيٓ جٌفةةٓ ٚجٌعيحظةةس ٚئظٙةةحز ضعةةحِف جٌّؿطّةةا ِةةٓ  دِةةٗ، وةةرٌه ضٛلةةيف  ٚز ج

 جٌكٛجزيس فٝ ضؽىيً غمحفس جٌّؿطّا.

ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ جٌرةسجِؽ جٌكٛجزيةس ٌةُ ضكمةك غمحفةس قةٛجز وحٍِةس فةٝ جٌّؿطّةا 

ٚأظٙسش جٌدزجظس جٌكحؾس ئٌٝ ئنحز ٔوسٜ يٛؾٗ جٌرسجِؽ جٌكٛجزيس فٝ جٌّؿطّةا يطعةك 

جٌفس يةس ِٚةا جٌمةٛز ِا جٌػمحفس ٚجأليديٌٛٛؾيس جٌعحتدز ٚيعرس  ٓ جٌػمحفس جٌعحِس ٚجٌػمحفحش 

ٚجٌّعسفس
(74)

. 

 غحٔيحو:  زجظحش  ٓ جٌعٛجًِ جٌّإغسز فٝ غمحفس جٌكٛجز:

  Ann Dovrak 2005دساعح آُ دٗفشاك  -12

ٚوحْ ِٛلٛ ٙح خرسجش فٝ جٌّٕحلؽس جألوح يّيةس ٚجٌّؿطّعيةس ٚجظةطٙدفص ٘ةرٖ جٌدزجظةس 

حخ جٌؽةرحخ ِٙةحزجش ضكديد جٌعبللس ذيٓ جٌكٛجز ذيٓ جٌػمحفحش ٚجٌّعطمدجش جٌّطٕٛ س ٚئوعة

 قيحضيس ؾديدز ٚضكديد أُ٘ جٌعٛجًِ جٌّإغسز  ٍٝ جٌكٛجز ذيٓ جٌػمحفحش.

ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أّ٘يةةس جٌكةةٛجز ذةةيٓ جٌػمحفةةحش ٚجٌّعطمةةدجش جٌّطٕٛ ةةس قيةةع أْ 

جٌكٛجز لد أ ٜ ئٌٝ ئوعحخ جٌؽرحخ ِٙحزجش ؾديدز ٚٔوسز  مبلٔيس ٚئ زجن ؾيةد ذممةحيح 
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ٝ جٌركةع ٚجٌطأِةً ِٚعةح دز  ٍةٝ ضكّةً جٌّعةثٌٛيس وّةح جٌّؿطّا وّح ظح د جٌؽةرحخ  ٍة

ذيٕةةص جٌدزجظةةس أْ ِةةٓ ذةةيٓ جٌعٛجِةةً جٌّةةإغسز  ٍةةٝ جٌكةةٛجز جأليديٌٛٛؾيةةس جٌؽففةةةيس 

 ٚجٌعسليس ٚجٌػمحفس جٌّكٍيس.

 Frank, Ruta, Garance 2006دساعح مو ٍِ فشاّل ٗسٗذا ٗظيشاّظ  -12

ز( جٌػمةحفٝ ٚلةد ضةُ ضطريةك ٚضٕحٚي ِٛلٛ  جٌدزجظس ئ ةح ز زظةُ خسيطةس جٌؿةدي )جٌكةٛج

جٌدزجظس  ٍٝ جٌّركٛغيٓ جألِسيىييٓ ذح طرةحز أْ جٌػمحفةس جٌعيحظةيس فةٝ جٌٛاليةحش جٌّطكةدز 

جألِسيىيةةةس فيّةةةح يطعٍةةةك ذةةةحٌفطٛجش جٌديّمسجنيةةةس جٌطةةةٝ يؿةةةد جظةةةطعح ضٙح، ٚويةةةأ أْ 

جٌةةديّمسجنيحش ضكةةد ٘ح جٌػمحفةةحش جٌعةةحتدز فةةٝ جٌّؿطّةةا ٚلةةد ضٛـةةٍص ٔطةةحتؽ جٌدزجظةةس أْ 

بللةةس ذةةيٓ جال٘طّحِةةحش جٌّؿطّعيةةس ٚجٌّعطمةةدجش جٌعحِةةس فةةٝ جٌّؿطّةةا ٌةةرٌه  ٕةةد ٕ٘ةةحن  

جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ يؿد أْ ٔما فٝ ج طرحزٔح جٌعٛجًِ جٌػمحفيس ٚجاللطفح يس
(75)

. 

 2006دساعح ٍشمض اىح٘اس اى٘طْٚ تاىشياض  -12

 ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي جٌعٛجًِ جٌّإغسز فٝ زفا ِعةطٜٛ غمحفةس جٌكةٛجز جٌةٛنٕٝ أٚ

 جٌعٛجًِ جٌطٝ ِٓ جٌّكطًّ أْ يىْٛ ٌٙح ضأغيس  ٍٝ غمحفس جٌكٛجز جٌٛنٕٝ فٝ جٌّعطمرً.

ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ جٌعٛجِةةً جٌّةةإغسز  ٍةةٝ جٌكةةٛجز جٌةةٛنٕٝ ٘ةةٝ جٌطعٍةةيُ ٚٔعةةرس 

% 25% غةُ جإل ةبلَ ٚٔعةرس ضةأغيسٖ 22% غُ جٌطسذيس جألظسيس ٚٔعرس ضأغيس٘ح 27ضأغيسٖ 

 %.23يس ٚجالؾطّح يس ٚٔعرس ضأغيس٘ح غُ جٌٍمحءجش ٚجألٔؽطس جٌػمحف

ٚلد أٚـص جٌدزجظس ذمةسٚزز أّ٘يةس زفةا ِعةطٜٛ غمحفةس جٌكةٛجز ِٚٙحزجضةٗ ِةٓ خةبلي 

جٌعٍّيس جٌطعٍيّيس
(76)

. 

 & Freire Pauloدساعةةح مةةةو ٍةةةِ فيشيةةش تةةةاٗى٘ ٍٗاعةةةيذٗ ٗدّٗاىةةذٗ  -20

Macedo Donaldo 2002 

 ةةس ٚجٌعةسق، قيةةع أْ جٌكةةٛجز ٚضٕةحٚي ِٛلةةٛ  جٌدزجظةس جٌكةةٛجز ٚ بللطةةٗ ذحٌػمحفةس ٚجٌٍ

جٌكةةحٌٝ ذةةيٓ جٌّةةإٌفيٓ يعةةطفدَ جٌكةةٛجز فةةٝ ِؿةةحي جٌطسذيةةس ٚضةةُ ضطريةةك جٌدزجظةةس  ٍةةٝ 

جٌّّحزظس جٌطسذٛيس فٝ ؼةّحي أِسيىةح ٚجظةطٙدفص جٌدزجظةس ضٛلةيف  ٚز ّٔةٛذؼ جٌكةٛجز 

فٝ جٌطعٍيُ فدٚز جٌّعٍّيٓ وّمدِٝ ضعةٙيبلش ٚوّدزظةيٓ ٚضٛـةٍص جٌدزجظةس أْ ٔٛ يةس 

ِفَٙٛ أظحظٝ الظطفدجَ جٌكٛجز فٝ جٌطعٍيُ ٚفةٝ  ٚز جٌطبلِيةر فةٝ جٌعٍّيةس جٌكٛجز يعطرس 

جٌطعٍيّيس
(77)

. 

 Fulton William 2010دساعح ف٘ىرُ٘ ٗىياً  -21

ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي جٌطكٛي جالؾطّح ٝ ِةٓ خةبلي جٌكةٛجز ٚجٌطعةحْٚ ٚجٌّؿطّةا 

حش  ٍةةٝ غمحفةةس جٌّةةدٔٝ ٚجظةةطٙدفص جٌدزجظةةس ضكديةةد ضةةأغيس غةةٛزز جالضفةةحالش ٚجٌّعٍِٛةة

 جٌكٛجز ٌدٜ جٌؽرحخ، ٚضُ ضطريك جٌدزجظس  ٍٝ نبلخ ؾحِعس  يٕفس ذأِسيىح.

ٚلد ضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ غةٛزز جٌّعٍِٛةحش ٚجالضفةحالش ظةحّ٘ص فةٝ شيةح ز فةسؾ 

جٌكٛجز ذيٓ جٌؽرحخ قٛي جألظحٌيد جٌكديػس فةٝ جٌطعحِةً ِةا لمةحيح ِٚؽةىبلش جٌّؿطّةا 
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عّةةً جٌؿةةح  جٌّؽةةطسن ٚجٌطفح ةةً جٌكةةس فةةٝ وػيةةس ِةةٓ وةةرٌه ٌٙةةح  ٚز فةةٝ ضعرثةةس جٌؽةةرحخ ٌٍ

جٌّٛلٛ حش جٌطٝ ضُّٙٙ ٚضّػً  حًِ ِؽطسن ذيُٕٙ
(72)

. 

 Gordner Motthew 2010دساعح ظ٘سدّش ٍاشي٘  -22

ِٚٛلةةٛ ٙح جإلظةةبلَ ٚجٌديّمسجنيةةس ٚجٌكةةٛجز جٌةةديّمسجنٝ  رةةس جٌػمحفةةحش ٚلةةد قحٌٚةةص 

دزجظةةس ظةةإجي ِةةإ جٖ ٘ةةً جٌدزجظةةس نةةسق ِٛلةةٛ  جإلظةةبلَ ٚجٌديّمسجنيةةس ٚٔحلؽةةص جٌ

جإلظبلَ فٝ قحٌس ِٕحفعةس ِةا جٌديّمسجنيةس. ٚجٌٕوسيةحش جٌ سذيةس وحٔةص ضركةع فةٝ ويفيةس 

ِّحزظس جإلظبلَ ٌٍديّمسجنيس ٚجٌٙدف جٌٕٙحتٝ ٌٙةرٖ جٌدزجظةس ئٌةٝ ّٔةٛذؼ  ّةً ِؽةطسن 

٘ةةح ف ٚقفةةسٜ  رةةس جٌكةةٛجز جٌػمةةحفٝ جٌةةديّمسجنٝ جٌةةرٜ يّىةةٓ جظةةطفدجِٗ وأظةةحض 

س ِٕٚحلؽةةس ٘ةةً جإلظةةبلَ ٚجٌّٕةةٛذؼ جٌ سذةةٝ أٚؾةةدٚج قةةٛجزجو نرمةةحو ٌٍديّمسجنيةةس جٌعحٌّيةة

 ٌٍديّمسجنيس جإلظبلِيس فٝ جٌكٛجز.

ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ جإلظةةبلَ ٚجٌّٕةةٛذؼ جٌ سذةةٝ جضؿح٘ةةحْ ِطحقةةحْ ٌٍكةةٛجز وّةةح 

ضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ جٌكٛجز ذيٓ جٌكمحزجش يما جٌديّمسجنيس جإلظةبلِيس ِٚةح ذعةد 

ٌٍكٛجز ذيٓ جٌّؿطّعحش جإلظبلِيس ٚجٌّؿطّعحش جٌ سذيس جإلظبلَ وٕمطس ذدجيس
(71)

. 

 Park Min Kyu 2010دساعح تاسك ٍيْٚ مي٘  -23

 ِٚٛلٛ ٙح جأل يحْ ٚجٌكٛجز جٌػمحفٝ ِػحي أخبللٝ. 

ئْ جٌرحقػيٓ فٝ جٌدزجظحش جٌديٕيس جألخبلليةس جٌّمحزٔةس يمةدِْٛ ّٔةٛذؼ ِػةحٌٝ ٌؤلؼةفحؾ 

٘ةرٖ جٌدزجظةحش ٔحلؽةص جٌّٕةٛذؼ جٌ سذةٝ ٚخحـةس ٌفُٙ أخبلليةحش جٌّؿطّةا ٚجٌىػيةس ِةٓ 

ّٔٛذؼ جٌمديط أٚ جٌرطً ٚفٝ ِؿطّعةحش لةسخ آظةيح فةاْ وةً ِةٓ يؿٕةصٜ ٚذةٛذج يٕوةس 

ئٌيّٙح ضمٍيديحو وّٕٛذؼ فسيد ٌٍّػحي جألخبللٝ ٚجٌّٕٛذؼ جٌرطً أٚ جٌمديط فةٝ جٌكمةحزجش 

ٌّيةحو فةٝ جٌدزجظةحش جٌسِٚحٔيس ٚجٌيٛٔحٔيس ٚجٌطمحٌيد جٌيٙٛ يةس ٚجٌّعةيكيس يّىةٓ ضطرةيمُٙ  ح

 جٌّمحزٔس وّػحي أخبللٝ  رس أ يحْ ٚضمحٌيد غمحفيس ِفطٍفس.

ٚلحِص جٌدزجظس ذفكؿ ٚجخطرحز جٌّٕحذؼ جٌّحليس ٌٍّػً جألخبلليس ٚجٌدزجظةحش جٌّمحزٔةس 

ضٛلف ويأ أْ جألفعحي ٚجٌّعطمةدجش يّىةٓ أْ ضفطٍةأ أٚ ضطؽةحذٗ وّةح أْ ّٔةٛذؼ جٌرطةً 

 يكحٚي أْ يطفُٙ جٌرٕحء جٌعّيك ٌٍّٕحذؼ جألخبلليس. أٚ جٌمديط ال يّىٓ أْ يعًٙ قٛجزجو 

ٚلةةد جفطسلةةص جٌدزجظةةس ِٕٙؿيةةس ضةةٕعىط أخبلليةةحو  ٍةةٝ جٌفس يةةس جألخبلليةةس فةةٝ جٌّؿطّةةا 

جٌّعحـس
(20)

. 

 2010دساعح إتشإيٌ تِ ػثذ هللا  -24

ٚ جز ِٛلٛ ٙح قٛي ضعصيص غمحفس جٌكةٛجز ٚجٌعٛجِةً جٌّةإغسز فيةٗ ٚجظةطٙدفص جٌدزجظةس 

يّىٓ ضّٕيس ٚضعصيةص غمحفةس جٌكةٛجز ِٚٙحزجضةٗ ٌةدٜ نةبلخ جٌّسقٍةس جٌػحٔٛيةس ضكديد ويأ 

ٚضكديةةد جٌّٙةةحزجش جٌكٛجزيةةس جٌطةةٝ يكطحؾٙةةح جٌطةةبلخ ٚـةةٛالو ئٌةةٝ جألظةةحٌيد جٌّٕحظةةرس 

 ٌطعصيص غمحفس جٌكٛجز.
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ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ ِةةٓ ِرةةسزجش ضعصيةةص غمحفةةس جٌكةةٛجز، ذٕةةحء ؼففةةيس جٌطحٌةةد 

عٍّيس ِٕٚحلؽةس جٌّٛلةٛ حش ٚجٌممةحيح جٌطةٝ ضطفةً ذفرةسجش ٚشيح ز خرسجضٗ جٌعٍّيس ٚجٌ

 جٌّعٍُ ورٌه ضكميك جٌطعد يس جٌػمحفيس ألفسج  جٌّؿطّا.

ٚأٚـص جٌدزجظس ذمسٚزز ضعصيص ليُ جٌكٛجز ٚضعويُ  ٚز جٌّإظعحش جالؾطّح يةس فةٝ 

ٔؽس ٚضطٛيس غمحفس جٌكٛجز ألفسج  جٌّؿطّا
(21)

. 

 2012دساعح ّٖا ػثذ اىَقص٘د فنشٙ،  -25

 جز ِٛلٛ  جٌدزجظس قٛي  ٚز جٌرسجِؽ جٌكٛجزيس ذحٌفمحتيحش جٌعسذيس فٝ ٔؽس غمحفةس ٚ

 قمٛق جإلٔعحْ ٌدٜ  يٕس ِٓ جٌؽرحخ جٌّفسٜ.

٘دفص جٌدزجظس ئٌٝ جٌطعسف  ٍٝ جألّ٘يس جٌطةٝ ضّٕكٙةح جٌرةسجِؽ جٌكٛجزيةس ٌػمحفةس قمةٛق 

ٕحٌٚٙةةح جإلٔعةةحْ، ِةةٓ خةةبلي ضكديةةد أوػةةس ِؿةةحالش ِٚٛلةةٛ حش قمةةٛق جإلٔعةةحْ جٌطةةٝ ضط

جٌرةةسجِؽ جٌكٛجزيةةس ٚضّٕكٙةةح ِصيةةدجو ِةةٓ جال٘طّةةحَ، ٚضكديةةد ِةةدٜ ِطحذعةةس جٌؿّٙةةٛز  يٕةةس 

 جٌدزجظس ٌٍرسجِؽ جٌكٛجزيس ذحٌمٕٛجش جٌفمحتيس جٌعسذيس.

ضٕحٌٚةةةص جٌدزجظةةةس ِفٙةةةَٛ قمةةةٛق جإلٔعةةةحْ ٚأ٘ةةةُ ضعسيفحضةةةٗ، ٚضفةةةٕيفحش ضٍةةةه جٌكمةةةٛق 

ٌه ِفٙةةَٛ غمحفةةس قمةةٛق ٚلةةّحٔحضٙح  ٍةةٝ جٌّعةةطٜٛ جٌةةدجخٍٝ ٚجإللٍيّةةٝ ٚجٌةةدٌٚٝ، ٚوةةر

جإلٔعحْ ٚأُ٘ آٌيحش ضعٍيُ ضٍه جٌػمحفس ٚٔؽس٘ح، ٚ ٚز جٌّٕوّحش ليس جٌكىِٛيةس فةٝ ٘ةرج 

جٌفد ، ٚ بللس قمٛق جإلٔعحْ ذٛظحتً جإل بلَ ٚ ٚز٘ح فٝ ٔؽةس ٚضةسٚيؽ ضٍةه جٌػمحفةس، 

ٔحلؽص ضحزيفيحو ٔؽأز ٚضطٛز جٌرع جٌفمحتٝ جٌعسذٝ ِا جٌطسويص  ٍةٝ جٌمٕةٛجش جٌفمةحتيس 

بلظ ِكةةةً جٌدزجظةةةس جٌطكٍيٍيةةةس ضةةةُ جظةةةطفدجَ جٌّةةةٕٙؽ جٌٛـةةةفٝ ٌٍرةةةسجِؽ جٌكٛجزيةةةس جٌةةةػ

ذحٌفمحتيحش جٌعسذيس ٚ ٚز٘ةح فةٝ ٔؽةس غمحفةس قمةٛق جإلٔعةحْ، ٚ يٕةس جٌدزجظةس جٌطكٍيٍيةس 

ذسجِؽ: ِفس جٌٕٙحز ز ِٚرحؼس ِةٓ ِفةس ٚجٌعحؼةسز ِعةحءجو ٚجٌمةح٘سز جٌيةَٛ ٚفةٝ  يٕةس 

حفوطٝ جإلظةةةىٕدزيس ٚجٌركيةةةسز، ضٛـةةةٍص ( ِركٛغةةةحو ِةةةٓ ِكةةة400جٌدزجظةةةس جٌّيدجٔيةةةس )

جٌدزجظس ئٌٝ أْ جٌرسجِؽ جٌكٛجزيةس ضٙةطُ ذػمحفةس قمةٛق جإلٔعةحْ ئٌةٝ قةد وريةس فمةد ذٍ ةص 

ٔعةرس جٌفمةسجش جٌطةٝ ضٕحٌٚةص ِٛلةٛ حش ذجش ـةٍس ذػمحفةس قمةٛق جإلٔعةحْ ِةٓ ئؾّةحٌٝ 

%( فةٝ ألةً 22.7%( ذّمةدجز شِٕةٝ )26.4فمسجش ذسجِؽ جٌعيٕةس أغٕةحء فطةسز جٌطكٍيةً )

عةةطٛيحضٗ، ؾةةحء جٌّٛلةةٛ  جٌعيحظةةٝ فةةٝ ِمدِةةس جٌّٛلةةٛ حش جٌطةةٝ يةةطُ ضٕحٌٚٙةةح لةةّٓ ِ

جٌفمةسجش جٌّطعٍمةةس ذػمحفةةس قمةةٛق جإلٔعةةحْ، ؾةةحءش وػحفةةس ِؽةةح٘دز جٌرةةسجِؽ جٌكٛجزيةةس ذةةيٓ 

%( ذّعةطٜٛ ِطٛظةه ٚ 44.1جٌّركٛغيٓ ِةٓ جٌؽةرحخ جٌّفةسٜ  يٕةس جٌدزجظةس ذٕعةرس )

%( ذّعطٜٛ  حي31.3)
(22)

. 

 2012ػثذ اىشحَِ  دساعح عحش تْد -26

ٚ جز ِٛلةٛ ٙح قةةٛي ِعٛلةةحش جٌكةةٛجز ٚ ٚزٖ فةٝ ضٕؽةةثس جألذٕةةحء ٚجظةةطٙدفص جٌدزجظةةس 

جٌٛلٛف  ٍٝ ِىحٔس جٌكٛجز فةٝ ضٕؽةثس جألذٕةحء فةٝ جألظةسز ٚضكديةد أغةس أظةحجٌيد جٌطٕؽةثس 

جالؾطّح يس ٌؤلظسز  ٍٝ أظحٌيد جٌكةٛجز جٌّطرعةس فةٝ جألظةسز ٚلةد نرمةص جٌدزجظةس  ٍةٝ 
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نحٌرةحو  4753ِدزظس فٝ جٌععٛ يس ٚؼٍّص جٌعيٕس  32ع جٌػحٜٔٛ فٝ نبلخ جٌفأ جٌػحٌ

ٚلد ضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ أوػس أظحٌيد جٌطٕؽثس  ٍٝ جٌكٛجز ٚجٌطٝ ضعطفدِٙح جألظةسز 

ِةةٓ ٚؾٙةةس ٔوةةس جٌطةةبلخ ٘ةةٝ جٌمةةدٚز ٚجٌطسليةةد غةةُ أظةةٍٛخ جٌةةٛ ع ٚأظةةٍٛخ جٌٕمةةحغ 

ميةةس ٚجالظةةطٙصجء ٚأظةةٍٛخ ٚجإللٕةةح  ٚأْ ألةةً أظةةحٌيد جٌطٕؽةةثس جظةةطفدجِحو جظةةٍٛخ جٌطك

جٌعمحخ ِٚٓ جٌعٛجًِ جٌّإغسز  ٍٝ جٌكٛجز جألظسٜ ِٓ ٚؾٙس ٔوس جألذٕحء ٘ٝ ئقعةحض 

جألذٕحء ذعدَ ئلٕح  جٌٛجٌديٓ ذٛؾٙحش ٔوسُ٘ غُ خٛف جألذٕةحء ِةٓ ز  فعةً جٌٛجٌةديٓ  ٕةد 

جٌطعريس  ٓ آزجتُٙ غُ  دَ ضففيؿ جٌٛجٌديٓ ٌٛلص ٌٍكٛجز ِا جألذٕحء
(23)

. 

 ش  ٓ ضمرً جآلخس ٚجٌطعحِف فٝ جٌّؿطّا:غحٌػحو:  زجظح

 2005دساعح أششف ػثذ اىٕ٘اب فشاض  -22

ٚجٌطةةٝ  جز ِٛلةةٛ ٙح قةةٛي جٌطعةةحِف فةةٝ جٌّؿطّةةا جٌّفةةسٜ، ٘ةةدف جٌركةةع ئٌةةٝ ئٌمةةحء 

جٌمٛء  ٍٝ ليّس جٌطعحِف جالؾطّةح ٝ ٚجٌػمةحفٝ فةٝ جٌّؿطّةا جٌّفةسٜ، ٚويةأ يطؿٍةٝ 

كديد ِفَٙٛ جٌطعةحِف، وّةح يطؿٍةٝ جٌطةسجظ ٘رج جٌطعحِف فٝ جٌطفح بلش جٌيِٛيس ِٚكحٌٚس ض

خفحتفٗ،  بللحضٗ ذحٌّفةح٘يُ ذجش جٌفةٍس ذةٗ ِػةً جٌطعةحيػ ٚجٌعةبلَ أٚلةف جٌركةع أْ 

جٌؽةةةعد جٌّفةةةسٜ يطّيةةةص ذحٌطعد يةةةس جالؾطّح يةةةس ٚجٌػمحفيةةةس ٌٚىةةةٓ زلةةةُ ٘ةةةرج جٌطٕةةةٛ  

ٚجالخةةةطبلف ئال أٔةةةٗ يبلقةةةع فةةةٝ جٌعةةةٕٛجش جألخيةةةسز ضسجؾةةةا ظةةةٛج٘س جٌطعةةةحِف ٚظةةةيح ز 

ٚٔفٝ جآلخس جٌطعفد
(24)

. 

 2005دساعح شحاذٔ ٍحَذ أحَذ  -22

ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي جٌطعحِف ٚ بللطٗ ذرعك ِط يسجش جٌؽففيس ٌدٜ  يٕس ِةٓ 

 نٍرس جٌّسقٍطيٓ جٌػحٔٛيس ٚجٌؿحِعيس.

٘ةةدف جٌركةةع ئٌةةٝ جٌىؽةةأ  ةةٓ جٌعبللةةحش جٌّطٕٛ ةةس ذةةيٓ جٌطعةةحِف ٚجٌعةةّحش جٌٕفعةةيس 

ي جٌط يس جالزضمحتٝ فةٝ ٘ةرٖ جٌعبللةحش ِةٓ قيةع جٌؽففيس جٌّفطٍفس ٚجٌٛلٛف  ٍٝ أؼىح

جٌىيأ ٚجٌىُ ٚذٌةه فةٝ جٌّعةحز جالزضمةحتٝ ِةٓ ِسقٍةس جٌّسج٘مةس جٌٛظةطٝ قطةٝ ذةدجيحش 

جٌسؼد، ٚجٌىؽأ  ٓ ـٛز جٌط يس جالزضمحتٝ فٝ ِىٛٔحش جٌطعحِف ٌةدٜ وةً ِةٓ جٌةروٛز 

ٌػحٔٛيةةس ٚجإلٔةةحظ فةةٝ  يٕةةس جٌدزجظةةس، ضةةُ جالظةةطعحٔس ذعةةد  ِةةٓ نٍرةةس ٚنحٌرةةحش جٌّةةدجزض ج

( 214جٌعحِس، ٚنٍرس ٚنحٌرةحش جٌؿحِعةس يطةٛجفس فيٙةح ؼةسٚن جٌّىحفةأز ٚجٌّمحزٔةس ذعةد  )

( ٌٍعيٕةةس جألظحظةةيس ِمعةةّس ذةةيٓ جٌةةروٛز ٚجإلٔةةحظ ضطةةسجٚـ 336ٌٍعيٕةةس جالظةةططبل يس، )

ظةةةةٕس( ِطفةةةةحٚضٝ جٌّعةةةةطٛيحش جالؾطّح يةةةةس، ٚجٌػمحفيةةةةس،  22ئٌةةةةٝ  14أ ّةةةةحزُ٘ ذةةةةيٓ )

ضُ جالظةطعحٔٝ ذّميةحض جٌطعةحِف، ِٚمةحييط جٌةطفُٙ ٚجٌكحٌةس  ٚجاللطفح يس، ٚجٌطعٍيّيس، وّح

جٌّصجؾيةةس، ِٚميةةحض "ٌةةٛيط ؾٌٛةةدذسؼ"  ةةٓ ِإؼةةسجش جٌعٛجِةةً جٌفّعةةس جٌىرةةسٜ فةةٝ 

جٌؽففةةيس ضٛـةةً جٌركةةع ئٌةةٝ ٚؾةةٛ  فسٚلةةحو ؾٛ٘سيةةس ذةةيٓ ِطٛظةةه  زؾةةحش جٌةةروٛز 

فةٝ ظةٕس(  11ئٌةٝ ألةً ِةٓ  14ٚجإلٔحظ  ٍٝ ِط يس جٌطعحِف فٝ جٌّسقٍس جٌعّسيس )ِٓ 

جضؿحٖ جإلٔحظ ٕ٘ةحن فسٚلةحو ؾٛ٘سيةس ذةيٓ ِطٛظةه  زؾةحش جٌةروٛز ٚجإلٔةحظ  ٍةٝ ِط يةس 

( ٚؾةةٛ  فسٚلةةحو ؾٛ٘سيةةس ذةةيٓ ِطٛظةةه 22 - 11جٌطعةةحِف فةةٝ جٌّسقٍةةس جٌعّسيةةس )ِةةٓ 
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ظةةٕس( ٚذةةيٓ جإلٔةةحظ فةةٝ  11ئٌةةٝ ألةةً ِةةٓ  14 زؾةةحش جٌةةروٛز فةةٝ جٌّسقٍةةس جٌعّسيةةس )

حِف فٝ جٌّسقٍس فٝ جضؿحٖ جإلٔحظ ٍٝ ِط يس جٌطع 22 – 11جٌّسقٍس جٌعّسيس ِٓ 
(25)

. 

 Ghhabra Meenakshi 2002دساعح ظإاتشا ٍيْامشٚ  -22

ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي  ٚز جٌّإظعحش جٌطعٍيّيس فةٝ ضعٍةيُ جٌطةبلخ غمحفةس جٌطعةحِف 

ٚلرةةٛي جآلخةةس ٚٔرةةر جٌعٕةةأ ذيةةُٕٙ، ٚجظةةطٙدفص جٌدزجظةةس ضكديةةد  ٚز جٌّدزظةةس فةةٝ ضعٍةةيُ 

نحٌرةحو فةٝ جٌّةدجزض  22خس ٚضُ ضطريك جٌدزجظس  ٍٝ  يٕةس ِةٓ غمحفس جٌطعحِف ٚلرٛي جآل

جإل دج يس فٝ جٌٕٙد غُ ضُ ضطريك ذسٔحِؽ  ٍةٝ جٌطةبلخ ٌطعٍةيُّٙ غمحفةس جٌكةٛجز ٚجٌطعةحْٚ 

 فٝ جألٔؽطس ٚجٌطعحِف غُ ليحض ٘رٖ جٌففحش فيُٙ.

ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ أْ جٌّدزظس ِٓ خبلي جٌرسجِؽ ٚجألٔؽةطس ٚجٌكةٛجز ِةا جٌطةبلخ 

ٕٙح أْ ضىعد جٌطبلخ غمحفس جٌكٛجز ٚضمرً جٌسأٜ جآلخس ٚجٌطعحْٚ ِةا جآلخةسيٓ ٚٔرةر يّى

جٌعٕأ ٚجٌطعفد
(26)

. 

 Natalie Clark 2002دساعح ّاذاىٚ مالسك  -30

ِٚٛلٛ ٙح  زجظس جظطىؽحفيس ٌطمرً جألؾيحي ٌآلخس  زجظس قحٌس ٌٍطبلخ جٌدجزظةيٓ فةٝ 

ٜٛ ضمرةً جآلخةسيٓ ٚجظةطفدِص وٍيحش جأل ّحي جٌفحـةس ٚ٘ةٝ  زجظةس جظةططبل يس ٌّعةط

ِميحض ضمرً جآلخس، ٌطكديد ِعةطٜٛ لرةٛي جآلخةس ٚقحٌٚةص  زجظةس جٌعبللةس ذةيٓ ِعةطٜٛ 

 ضمرً جآلخسيٓ ٚجٌٕٛ  جالؾطّح ٝ.

ٚلةةةد ضٛـةةةٍص جٌدزجظةةةس ئٌةةةٝ أْ ِعةةةطٜٛ ضمرةةةً جآلخةةةسيٓ ضةةةأغس ذحٌعيحظةةةحش جٌرٕحتيةةةس 

ٚجٌطٕويّيس
(27)

. 

 Sperber Elyssa 2002دساعح عيثشتش اىياعا  -31

 ِٚٛلٛ ٙح ضأغيس ٚؾٛ  أؼمحء ِعحليٓ  ٍٝ ِعطٜٛ ضمرً جآلخسيٓ

أٚلكص جٌسظحٌس ئٌٝ جألؼمحء جٌريٓ ٌديُٙ أخٛز ِعحليٓ يّىةٓ أْ يةإغس ٘ةرج فةٝ ضطةٛيس 

نسق ظٍريس أٚ ئيؿحذيس فةٝ ضمرةً جآلخةسيٓ ٚذفةفس ٔٙحتيةس فةاْ جٌريثةس جألظةسيس ٚأظةحٌيد 

 جٌّعحٍِس جٌٛجٌديس ضطأغس ذٛؾٛ  ِعحق فيٙح.

سش جٌدزجظس ً٘ جٌّسج٘ميٓ جٌريٓ ٌديُٙ أؼمحء ِعحليٓ يوٙةسْٚ ِعةطٛيحش ِفطٍفةس ٚجخطر

فةس  ٌةٗ ؼةميك  45ِٓ جٌطمرً ٌٍّعحليٓ جآلخسيٓ ٚنرمص جٌدزجظس  ٍةٝ  يٕةس ِىٛٔةس ِةٓ 

 ِفس ز ِطحذميٓ ٌٍعيٕس جٌعحذمس ٌٚيط ٌديُٙ أؼمحء ِعحليٓ. 12ِعحق، 

جؼمحء ِعحليٓ أوػس ضمربلو ٌؤلؼةفحؾ ٚضٛـٍص ٔطحتؽ جٌدزجظس ئٌٝ أْ جألفسج  جٌريٓ ٌديُٙ 

جٌّعحليٓ
(22)

. 

 Tori Smith 2012دساعح ذ٘سٙ عَيض  -32

ٚجٌطٝ  جزش قٛي ضٛظيا ضمرٍٕح ٌٍطٕٛ  ٚجالخطبلف جإلٔعحٔٝ فٝ جٌؿحِعةحش ٚجٌّإظعةحش 

 جألِسيىيس.
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ٚأٚلكص أْ ِإظعحش جٌطعٍيُ جٌعحٌٝ فٝ جٌٛاليحش جٌّطكدز ضعًّ ؾح٘ةدز ٌصيةح ز جٌطٕةٛ  

ألغٕةةٝ فةةٝ جٌؿحِعةةحش، ٚذٌةةه فةةٝ ئنةةحز ضكميةةك جٌعدجٌةةس جالؾطّح يةةس، ٚئضحقةةس جٌعسلةةٝ ٚج

فسؾ ِطعحٚيس ِٚٛظعس ٌٍطعٍيُ جٌعحٌٝ أِحَ جٌؽرحخ، ٚجٌٕوس ذايؿحذيس ئٌٝ جالٔفسجن ِةا 

جآلخسيٓ ِٓ خٍفيحش ِطٕٛ س، ذح طرحز أْ ذٌه يعد ِٓ أقد جٌعٛجًِ جٌّإغسز فٝ ضكعةيٓ 

ـةسج  يةإ ٜ ئٌةٝ جٔمعةحَ ٚضكيةص ٚضّييةص ذةيٓ ذيثس جٌطعٍُ، ٚقطةٝ ال يكةدظ ظةٛء فٙةُ ٚ

جٌطةةبلخ، وّةةح أٚلةةكص جٌدزجظةةس أْ جٌطٕةةٛ  جٌػمةةحفٝ فةةٝ جٌؿحِعةةحش ال يىةةْٛ فمةةه فةةٝ 

جٌٕةةةٛجقٝ جٌعسليةةةس ٚجألغٕيةةةس، ٌٚىةةةٓ أيمةةةحو يؽةةةًّ جٌٕةةةٛجقٝ جالؾطّح يةةةس ٚجاللطفةةةح يس 

ٚجٌعيحظةةيس ٌٍطةةبلخ، ِّةةح يططٍةةد لةةسٚزز ضةةٛفيس ِصيةةد ِةةٓ جٌّعٍِٛةةحش قةةٛي  ةةدَ 

جأليةديٌٛٛؾٝ، ٚجٌعّةً ِةٓ خةبلي ذةسجِؽ ٌِّٛةس القطةسجَ ٚضعصيةص ٘ةرج جٌطٕةٛ  جٌطؿحٔط 

ٚضٛؾيٙٗ ٌبلظطفح ز ِٓ لدزجش جٌطبلخ ٚنحلحضُٙ
(21)

. 

 Adrienne Dessel & Mary Poggeدساعةح أدسيةِ ديةضه ٍٗةاسٙ سٗض  -33

 ٍٗ٘ض٘ػٖا ذقييٌ اىح٘اس تيِ اىعَاػاخ2014
 ةةحش يعةةعْٛ ئٌةةٝ جٌطٛـةةً ئٌةةٝ ئْ جٌّؽةةحزويٓ فةةٝ ضطةةٛيس ِؿةةحي جٌكةةٛجز ذةةيٓ جٌؿّح

جٌممحيح جٌؽحتىس فٝ جٌفسج  ذيٓ جٌؿّح حش وّح أْ ٘دف جٌعًّ جٌكٛجزٜ يطمةّٓ ذٕةحء 

 جٌعبللحش ٚجٌّؽحزوس جٌكمحزيس ٚجٌط ييس جالؾطّح ٝ.

ٚجٌعحتةةد ِةةٓ ضميةةيُ ٘ةةرج جٌعّةةً لةةسٚزٜ ٌفٙةةُ ٌعٍّيةةحش جٌكةةٛجز ٚفعحٌيحضةةٗ ٚجظةةطعسجق 

ركةةٛظ جٌّيدجٔيةةس فةةٝ ِؿةةحي جٌكةةٛجز ذةةيٓ جٌطةةسجظ جٌٕوةةسٜ فةةٝ ٘ةةرج جٌّٛلةةٛ  يٍفةةؿ جٌ

جٌؿّح ةةحش ٚلةةد جظةةطٙدفص جٌدزجظةةس أيمةةحو ضميةةيُ ئيؿحذيةةحش ٚظةةٍريحش جٌركةةٛظ ذحظةةطفدجَ 

 ِميحض ٌٍطمييُ.

ٚلةةد ضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ ٕ٘ةةحن  ةةدز  ٛجِةةً ضةةإغس فةةٝ جٌكةةٛجز جٌؿّةةح ٝ ِٕٙةةح 

مةةيُ ٚذؽةةىً جٌفةةسج  ذةةيٓ جٌؿّح ةةحش ٚجٌٙٛيةةس جالؾطّح يةةس ٚجأليديٌٛٛؾيةةس جٌعحنفيةةس ٚجٌ

جالضفحالش ٚجٌّٛجز  جٌطٝ يعطّد  ٍيٙح جإلٔعحْ ٚضؽىً ِعطمدجضٗ
(10)

. 

زجذعحو:  زجظحش فٝ جٌفدِس  ٓ جٌكٛجز ٚضمرً جآلخس ٚجٌطعةّف ضةدخٍص ِٕٙيةحو أٚ قحٌٚةص 

 جٌطٛـً ٌرسجِؽ ٌٍطدخً جٌّٕٙٝ:

 2004دساعح سأفد ػثذ اىشحَِ  -34

ّؽةىبلش جألظةسيس ِةٓ جٌّٕوةٛز ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي جٌطعحِف وأظٍٛخ ٌعةبلؼ جٌ

جإلظبلِٝ ٌفدِةس جٌفةس  جٌسٚقيةس، ٚجظةطٙدفص جٌدزجظةس ئغةسجء جٌّّحزظةس جٌّٕٙيةس ٌفدِةس 

جٌفس  ذرعك جٌؿٛجٔد جٌٕوسيس ٚجٌّٛجلأ جٌططريميس ٌٍطعحِف وأظةٍٛخ ٌعةبلؼ جٌّؽةىبلش 

 جألظسيس.

جألظةسز ٚضُ ضطريك جٌدزجظس  ٍٝ  د  ِٓ جألخفحتييٓ جالؾطّح ييٓ جٌعةحٍِيٓ فةٝ ِؿةحي 

ذحظطفدجَ أ جز جالظطريحْ ٚج طّدش  ٍٝ جٌّدخً جٌسٚقٝ وّٛؾةٗ ٔوةسٜ ٚوةحْ ِةٓ ذةيٓ 

ٔطحتؽ جٌدزجظس لسٚزز جظطفدجَ جٌطعحِف وأظٍٛخ ٌعبلؼ جٌّؽىبلش جألظةسيس وّةح ذيٕةص 

جٌدزجظةةةس  ةةةدَ ٚؾةةةٛ   بللةةةحش جزضرحنيةةةس ذةةةيٓ جٌّط يةةةسجش جٌؽففةةةيس ٚجالؾطّح يةةةس 
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ٍةةةةٝ جظةةةةطفدجَ جٌطعةةةةحِف وأظةةةةٍٛخ  بلؾةةةةٝ ٌؤلخفةةةةحتييٓ جالؾطّةةةةح ييٓ ِٚةةةةٛجفمطُٙ  

ٌٍّؽىبلش جألظسيس
(11)

. 

 2002دساعح أحَذ حَذٙ ش٘سج  -35

 جز جٌّٛلةةٛ  جٌستيعةةٝ ٌٍدزجظةةس قةةٛي ويفيةةس ٔؽةةس غمحفةةس جٌؽةةفحفيس فةةٝ ئ جزز جٌكةةٛجز 

 جٌّؿطّعٝ ٌدٜ جٌؽرحخ.

ٚجظطٙدفص جٌدزجظةس ضكديةد أ٘ةُ جٌّٙةحزجش جٌكٛجزيةس جٌطةٝ يؿةد جظةطفدجِٙح فةٝ جٌكةٛجز 

طّعةةٝ ٚضكديةةد أ٘ةةُ جٌطكةةديحش جٌطةةٝ ضٛجؾةةٗ ٔؽةةس غمحفةةس جٌؽةةفحفيس فةةٝ ئ جزز جٌكةةٛجز جٌّؿ

جٌّؿطّعٝ ٚجٌطٛـةً ئٌةٝ ِمطسقةحش ٚئؾةسجءجش يّىةٓ جظةطفدجِٙح ٌطؽةؿيا ٚٔؽةس غمحفةس 

 جٌؽفحفيس فٝ ئ جزز جٌكٛجز جٌفعحي.

ٚجظةةطفدَ جٌرحقةةع ِةةٕٙؽ جٌّعةةف جالؾطّةةح ٝ ِةةٓ خةةبلي جٌدزجظةةس جٌٛـةةفيس ٚضةةُ ضطريةةك 

ذسٌّحٔةحو ٚضةةُ ضطريةةك جٌدزجظةةس  11ذسٌّةةحْ جٌؽةرحخ ذّكحفوةةس لٕةةح ٚ ةةد ُ٘  جٌدزجظةس  ٍةةٝ

ِفةةس ز ِةةٓ أ مةةحء جٌرسٌّحٔةةحش  ةةٓ نسيةةك جظةةطّحزز جظةةطريحْ ٌؿّةةا  361 ٍةةٝ  ةةد  

ِؽةةسف  ٍةةٝ جٌرسٌّحٔةةحش ذحالظةةطعحٔس ذحظةةطّحزز  11جٌريحٔةةحش غةةُ ضةةُ جٌططريةةك  ٍةةٝ  ةةد  

 جظطريحْ.

س جٌطةٝ يؿةد جظةطفدجِٙح فةٝ جٌكةٛجز ٚضٛـٍص جٌدزجظةس ئٌةٝ أْ أ٘ةُ جٌّٙةحزجش جٌكٛجزية

جٌفعحي ِٙحزز جٌفُٙ ٚجإلـة حء ٚجٌفةرس ٚجٌعبللةحش جالؾطّح يةس جٌطيرةس وّةح ذيٕةص ٔطةحتؽ 

جٌدزجظةةس أْ أ٘ةةُ جٌعةةّحش جٌٛجؾةةد ضٛجفس٘ةةح فةةٝ جٌّكةةحٚز جٌّؿطّعةةٝ ٘ةةٝ جٌسلرةةس فةةٝ 

جٌكةةٛجز ٚجٌمةةدزز  ٍةةٝ جٌةةطكىُ ٚجٌمةةره جٌةةرجضٝ ٚجٌّسٚٔةةس فةةٝ  ةةسق جٌّٛلةةٛ حش 

ؽ جٌدزجظةةةس أْ أ٘ةةةُ أ ٚجز ِٕوّةةةحش جٌّؿطّةةا جٌّةةةدٔٝ فةةةٝ ٔؽةةةس غمحفةةةس ٚأٚلةةكص ٔطةةةحت

جٌؽةةفحفيس فةةٝ ئ جزز جٌكةةٛجز ٘ةةٝ ضةةد يُ جٌػمحفةةس جإليؿحذيةةس لةةد جٌمةةيُ جٌعةةٍريس جٌعةةحتدز فةةٝ 

جٌّؿطّا
(12)

. 

 2002دساعح أت٘ اىْعا ٍحَذ اىؼَشٙ  -36

ٚ جز ِٛلةةٛ ٙح قةةةٛي جٌكةةٛجز جٌّؿطّعةةةٝ ٚذٕةةةحء لةةدزجش جٌؽةةةرحخ فةةٝ ظةةةً جٌعٌّٛةةةس 

 ٌّط يسجش جٌعحٌّيسٚج

ٚجظطٙدفص جٌدزجظس جٌطعسف  ٍةٝ نريعةس جٌعبللةس ذةيٓ جٌكةٛجز جٌّؿطّعةٝ ٚذٕةحء لةدزجش 

جٌؽرحخ فٝ ئنحز جٌعٌّٛس ظٛجء وحٔص لدزجش جلطفح يس أٚ ظيحظيس أٚ غمحفيةس أٚ  يٕيةس أٚ 

جؾطّح يس ٚج طّد جٌرحقةع فةٝ  زجظةس  ٍةٝ ٔوسيةس جٌطفح ةً ٚجظةطفدجَ جٌرحقةع جٌدزجظةس 

ِركةٛظ  170ٕٙؽ جٌّعف جالؾطّح ٝ ذحٌعيٕس ٚلحَ ذططريةك ذكػةٗ  ٍةٝ  ةد  جٌٛـفيس ِٚ

 ِٓ أ محء أِحٔحش جٌؽرحخ ذحٌكصخ جٌٛنٕٝ ذّكحفوس جٌركيسز.

ٚلد لحَ ذؿّا جٌريحٔحش ِعةطفدِحو جظةطّحزز جظةطريحْ ٚضٛـةٍص جٌدزجظةس ئٌةٝ ضأويةد أّ٘يةس 

ػمحفيةةس ٚجٌديٕيةةس جٌكةةٛجز جٌّؿطّعةةٝ فةةٝ ذٕةةحء لةةدزجش جٌؽةةرحخ جاللطفةةح يس ٚجٌعيحظةةيس ٚجٌ
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ٚجالؾطّح يس وّح ضٛـٍص جٌدزجظس ئٌةٝ ضفةٛز ِٕٙةٝ ٌّّحزظةس نسيمةس ضٕوةيُ جٌّؿطّةا 

ٌطفعيً جٌكٛجز جٌّؿطّعٝ ِٓ أؾً ذٕحء لدزجش جٌؽرحخ فٝ جألقصجخ جٌعيحظيس
(13)

 

 2002دساعح ٍعذٙ فاٗ أت٘ اىؼال  -32

 ةس ٚضّٕيةس لةيُ ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي جٌعبللس ذيٓ جٌرسٔحِؽ فٝ نسيمس خدِس جٌؿّح

 غمحفس جٌعبلَ جالؾطّح ٝ ٌدٜ ؾّح س جٌرسٌّحْ جٌؽرحذٝ.

ٚجظطٙدفص جٌدزجظةس جخطيةحز فح ٍيةس جٌرسٔةحِؽ ِةٓ ِٕوةٛز نسيمةس جٌعّةً ِةا جٌؿّح ةحش 

ٚضّٕيس غمحفس جٌعبلَ جالؾطّح ٝ ٌدٜ ؾّح س جٌرسٌّحْ جٌؽرحذٝ ٚ٘ٝ  زجظس ِٓ  زجظةحش 

ح ةةس ٚجقةةدز الخطيةةحز أغةةس جٌّط يةةس جٌطةةدخً جٌّٕٙةةٝ ج طّةةدش  ٍةةٝ ضفةةّيُ ضؿسيرةةٝ ٌؿّ

جٌّعةةطمً ضطريةةك ذسٔةةحِؽ ضةةدخً ِٕٙةةٝ  ٍةةٝ ِط يةةس ضةةحذا ٚ٘ةةٛ غمحفةةس جٌعةةبلَ ٚضةةُ ضطريةةك 

جٌدزجظس  ٍةٝ ذسٌّةحْ جٌؽةرحخ ذأقةد ِسجوةص جٌؽةرحخ ٚجظةطفدِص جٌدزجظةس ِميةحض غمحفةس 

جٌعبلَ ٌطكديد فح ٍيس جٌطدخً جٌّٕٙٝ، ٚج طّد جٌطدخً جٌّٕٙٝ  ٍٝ ئظةطسجضيؿيس جالضفةحي 

 ٚجٌطفح ً.

ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ فعحٌيس نسيمس خدِس جٌؿّح س فٝ ضّٕيس غمحفس جٌعةبلَ ٌةدٜ ؾّح ةس 

ذسٌّحْ جٌؽرحخ ِٓ خبلي ضّٕيس ليّس جقطسجَ جآلخسيٓ ٚليّةس جٌعّةً جٌؿّةح ٝ جٌّؽةطسن 

ٚليّةةس جٌّعةةثٌٛيس جالؾطّح يةةس ٚ٘ةةٝ جٌّط يةةسجش جٌطةةٝ ج طرس٘ةةح جٌرحقةةع ِط يةةسجش غمحفةةس 

ؼىٍص أذعح  جٌّميحض جٌرٜ جظطفدِطٗجٌعبلَ جالؾطّح ٝ ٚ
(14)

. 

 Douglas Walton 2002دساعح دٗظالط ٗاىرُ٘  -32

ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح جٌستيعٝ قٛي جٌكٛجز وطسيمةس ِؿطّعيةس ٌبلخطيةحز ٚ ٚز جٌفدِةس 

 جالؾطّح يس فٝ ضد يُ غمحفس جٌكٛجز.

يس فٝ ضةد يُ ٚجظطٙدفص جٌدزجظس جخطيحز فح ٍيس جٌرسٔحِؽ جإلزؼح ٜ فٝ جٌفدِس جالؾطّح 

 غمحفس جٌكٛجز ٌدٜ جٌؽرحخ جٌعحٍِيٓ ذحٌّإظعحش جٌفكيس فٝ جٌيٛٔحْ.

ٚضٛـةةةٍص جٌدزجظةةةس ئٌةةةٝ أْ جظةةةطفدجَ ذةةةسجِؽ فس يةةةس ٚؾّح يةةةس ئزؼةةةح يس ِةةةا جٌؽةةةرحخ 

جٌعحِيٍٓ فٝ جٌّؿحي جٌفكٝ ظحُ٘ فٝ ضّٕيس غمحفس جٌكٛجز ذيُٕٙ ظٛجء وحْ جٌكٛجز ذيةُٕٙ 

ئ جزز جٌّعطؽةةفٝ وّةةح أغرطةةص ٔطةةحتؽ جٌدزجظةةس  ٚذةةيٓ ذعمةةُٙ أٚ ذيةةُٕٙ ٚذةةيٓ جٌّسلةةٝ أٚ

فح ٍيةةس جٌةةدٚز جإلزؼةةح ٜ ٌٍفدِةةس جالؾطّح يةةس فةةٝ ضّٕيةةس غمحفةةس جٌكةةٛجز ٌةةدٜ جٌعةةحٍِيٓ 

ذحٌّإظعةةحش جٌفةةكيس ِةةٓ خةةبلي ئلحِةةس ٚزغ  ّةةً ٚضٕوةةيُ جٌّكحلةةسجش ٚجٌٕةةدٚجش 

ٚجٌٍمحءجش ِعُٙ
(15)

. 

 2010دساعح فاطَح ػثذ هللا  -32

طفدجَ ضىٕيةةه جٌّٕرؾةةس جٌعةةٍٛويس فةةٝ خدِةةس جٌؿّح ةةس ٚ جز ِٛلةةٛ ٙح قةةٛي فعحٌيةةس جظةة

ٌطّٕيس غمحفس جٌعبلَ جالؾطّح ٝ ٌدٜ ذسج ُ جٌّعةطمرً ٚجظةطٙدفص جٌدزجظةس جخطيةحز فح ٍيةس 

ضىٕيه جٌّٕرؾس جٌعٍٛويس فٝ ضّٕيس غمحفس جٌعبلَ جالؾطّح ٝ ٌدٜ جٌٕؽة ٚ٘ةٝ  زجظةس ِةٓ 

أغةس جٌّط يةس جٌّعةطمً  زجظحش جٌطةدخً جٌّٕٙةٝ ج طّةدش  ٍةٝ ضفةّيُ ضؿسيرةٝ الخطيةحز 

ضىٕيةةه جٌّٕرؾةةس جٌعةةٍٛويس فةةٝ خدِةةس جٌؿّح ةةس  ٍةةٝ جٌّط يةةس جٌطةةحذا ٚ٘ةةٛ غمحفةةس جٌعةةبلَ 
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ٚلحِةةص جٌرحقػةةس ذطؿسيةةد جٌرسٔةةحِؽ  ٍةةٝ ؾّح ةةس ضؿسيريةةس فةةٝ أقةةد ِسجوةةص جٌؽةةرحخ غةةُ 

 جظطفدِص ِميحض جٌعبلَ جالؾطّح ٝ ٌطمييُ فح ٍيس ذسٔحِؽ جٌطدخً جٌّٕٙٝ.

يس نسيمس خدِس جٌؿّح س  ٓ نسيك جظطفدجَ ضىٕيه جٌّٕرؾةس ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌٝ فعحٌ

جٌعٍٛويس فٝ ضّٕيس غمحفس جٌعبلَ ٚذٌه ذطّٕيس ليّس جٌطعحِف ِا جآلخس ٚليّس جقطةسجَ أزجء 

جآلخسيٓ ٚليّس جٌكٛجز جإليؿحذٝ ٚ٘ٝ جٌّط يةسجش جٌطةٝ جخطحزضٙةح جٌرحقةع ٌػمحفةس جٌعةبلَ 

دزجظسٚؼىٍص أيمحو ِط يسجش جٌّميحض جٌّعطفدَ فٝ جٌ
(16)

. 

 2011دساعح أحَذ حَضج  -40

ٚجٌطةةٝ  جز ِٛلةةٛ ٙح قةةٛي  ٚز خةةدِحش ز حيةةس جٌؽةةرحخ جٌؿةةحِعٝ فةةٝ ضّٕيةةس غمحفةةس 

جٌطعحِف ٚجظطٙدفص جٌدزجظس جإلؾحذس  ٍٝ ضعةحؤي زتيعةٝ ٘ةٛ ٘ةً ضةإ ٜ ذةسجِؽ ز حيةس 

جٌؽةةرحخ جٌؿةةحِعٝ ئٌةةٝ ضّٕيةةس غمحفةةس جٌطعةةحِف ذيةةُٕٙ؟ ٚذٌةةه ِةةٓ خةةبلي ضكديةةد ِعةةطٜٛ 

محفس جٌطعحِف ٌدٜ جٌؽةرحخ لرةً جٌّؽةحزوس فةٝ أٔؽةطس ز حيةس جٌؽةرحخ ٚضكديةد ِط يسجش غ

ِعةةطٛجٖ ذعةةد جٌّؽةةحزوس ِٚكحٌٚةةس جٌطٛـةةً ئٌةةٝ ِؿّٛ ةةس ِةةٓ جٌط يةةسجش ٚجٌّإؼةةسجش 

ٌطفعيً لدزز خدِحش ز حيس جٌؽةرحخ جٌؿةحِعٝ  ٍةٝ ضّٕيةس ِط يةسجش غمحفةس جٌطعةحِف ٌةدٜ 

 جٌؽرحخ جٌؿحِعٝ.

س ِةٓ خةبلي  زجظةس ٚـةفيس ٚلةحَ ذططريةك جٌدزجظةس ٚجظطفدَ جٌرحقع ِٕٙؽ  زجظس جٌكحٌة

ِةٓ جٌؽةةرحخ جٌؿةحِعٝ جٌّؽةةحزن فةٝ أٔؽةةطس  272 ٍةٝ  يٕةس  ؽةةٛجتيس ِٕطوّةس  ةةد ٘ح 

ز حيةةس جٌؽةةرحخ ذىٍيةةس جٌفدِةةس جالؾطّح يةةس ؾحِعةةس قٍةةٛجْ أٚ جظةةطفدَ جٌرحقةةع جالظةةطريحْ 

 وأ جز ٌؿّا جٌريحٔحش.

ؽةةرحخ أ ش ئٌةةٝ ضّٕيةةس غمحفةةس ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ أْ جٌّؽةةحزوس فةةٝ أٔؽةةطس ز حيةةس جٌ

جٌطعحِف ٌدٜ جٌؽرحخ جٌؿحِعٝ ٚأغرطص ٔطحتؽ جٌدزجظس أْ ٔؽحن جألظس جٌطبلذيةس ٘ةٛ أوػةس 

جألٔؽطس جٌطبلذيس ضّٕيس ٌػمحفس جٌطعحِف قيع أ ش جألٔؽطس ئٌٝ ضّٕيس غمحفس ٔرةر جٌطعفةد 

قطةسجَ ِا لرٛي جٌطٕٛ  فٝ جألفىحز ٚجالضؿح٘حش ٚجٌّعطمةدجش ذةيٓ جٌؽةرحخ وةرٌه لرةٛي ٚج

جآلخس ٚضٛـٍص جٌدزجظس ئٌةٝ ذعةك جٌّإؼةسجش جٌطفطيطيةس ٌطّٕيةس غمحفةس جٌطعةحِف ٌةدٜ 

جٌؽرحخ جٌؿحِعٝ
(17)

. 

 2011دساعح ػثذ اىْثٚ أحَذ ػثذ اىْثٚ  -41

ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح قٛي جخطرحز فح ٍيس ذسٔحِؽ ٌٍطدخً جٌّٕٙٝ ِٓ ِٕوٛز جٌّّحزظةس 

حخ ذػمحفس جٌعبلَ جالؾطّةح ٝ، ٚجظةطٙدفص جٌعحِس ٌٍفدِس جالؾطّح يس فٝ ضّٕيس ٚ ٝ جٌؽر

جٌدزجظس جخطرحز فعحٌيس ذسٔحِؽ ٌٍطدخً جٌّٕٙٝ فةٝ ضّٕيةس غمحفةس جٌعةبلَ جالؾطّةح ٝ ٚذٌةه 

ذطّٕيس ليّس جقطسجَ جٌطعد يس جٌػمحفيةس ٚجالؾطّح يةس ٚجٌديٕيةس ٌٍؽةرحخ ٚضّٕيةس ليّةس جقطةسجَ 

 زجظةةس ِةٓ  زجظةةحش جٌةسأٜ جآلخةس ٚضّٕيةةس ليّةس جٌكةةٛجز جٌّؿطّعةٝ ٌةدٜ جٌؽةةرحخ ٚ٘ةٝ 

جٌطةةدخً جٌّٕٙةةٝ جظةةطفدِص ضفةةّيُ ضؿسيرةةٝ ِةةٓ ؾّةةح طيٓ أقةةدّ٘ح ضؿسيريةةس ٚجألخةةسٜ 
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لحذطس ٚجظطفدَ جٌرحقةع ِةدخً جٌطّىةيٓ ِٚةدخً جٌّؽةٛزز جٌّٕٙيةس ٚجٌّةدخً جٌّعسفةٝ 

 وّٛؾٙحش ٔوسيس جٌدزجظس.

ج ؼةحذحو ؼةىٍٛ 25ٚضُ ضطريك جٌدزجظس جٌطؿسيريس فٝ أقد ِسجوص جٌؽرحخ  ٍٝ  يٕس لةدز٘ح 

جٌؿّح س جٌطؿسيريس ٚج طّدش جٌدزجظس  ٍٝ ِميحض غمحفس جٌعةبلَ جالؾطّةح ٝ وةأ جز ٌطميةيُ 

 ذسٔحِؽ جٌطدخً جٌّٕٙٝ ذؿحٔد  ٌيً ٌٍّبلقوس.

ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ ئغرةةحش ـةةكس فسلةةٙح جٌستيعةةٝ ٚفسٚلةةٙح جٌفس يةةس ِةةٓ قيةةع 

ح يةةس فةةٝ فح ٍيةةس ذسٔةةحِؽ ٌٍطةةدخً جٌّٕٙةةٝ ِةةٓ ِٕوةةٛز جٌّّحزظةةس جٌعحِةةس ٌٍفدِةةس جالؾطّ

ضّٕيس غمحفس جٌعبلَ جالؾطّح ٝ ذيٓ جٌؽرحخ
(12)

. 

 2012دساعح ٍصطفٚ قاعٌ  -42

ٚجٌطٝ  جز ِٛلٛ ٙح جٌستيعٝ قٛي جٌّعثٌٛيس جالؾطّح يس ٌّإظعةحش جٌّؿطّةا جٌّةدٔٝ 

 فٝ ضّٕيس غمحفس جٌكٛجز ٌدٜ جٌؽرحخ.

ضّٕيةس  ٚجظطٙدفص جٌدزجظس ضكديد جٌّعةثٌٛيس جالؾطّح يةس ٌّإظعةحش جٌّؿطّةا جٌّةدٔٝ فةٝ

غمحفس جٌكٛجز ٌدٜ جٌؽرحخ ِةٓ خةبلي ضّٕيةس ئ زجن جٌؽةرحخ ذأّ٘يةس غمحفةس جٌكةٛجز ٚضّٕيةس 

جٌمةةدزز  ٍةةٝ جضفةةحذ جٌمةةسجزجش جٌعةةٍيّس ٚضّٕيةةس أظةةٍٛخ جٌطفىيةةس جٌةةٛج ٝ فةةٝ جٌطعحِةةً ِةةا 

ِؽىبلش ٚلمحيح جٌّؿطّا ٚجٌطٛـً ئٌةٝ ضفةٛز ِمطةسـ ٌطفعيةً جٌّعةثٌٛيس جالؾطّح يةس 

 فٝ ضّٕيس غمحفس جٌكٛجز ٌدٜ جٌؽرحخ. ٌّإظعحش جٌّؿطّا جٌّدٔٝ

ٚج طّد جٌرحقع  ٍٝ ِٕٙؽ جٌّعف جالؾطّةح ٝ ِةٓ خةبلي  زجظةس ٚـةفيس ِعةطفدِحو أ جز 

أظحظيس ٘ٝ ِميحض جٌّعثٌٛيس جالؾطّح يس وأ جز ٌؿّةا جٌريحٔةحش ٚضةُ ضطريةك جٌدزجظةس فةٝ 

ِإظعةحش ٌس حيةس جٌؽةةرحخ  4ِإظعةحش ضمةدَ جٌفةدِحش ٌٍؽةةرحخ فةٝ ِكحفوةس جٌفيةةَٛ ٚ 7

ِةةٓ جٌمةةحتّيٓ  ٍةةٝ جٌفةةدِحش ذحٌّإظعةةحش،  50ٚضةةُ ضطريةةك جٌدزجظةةس  ٍةةٝ  يٕةةس لٛجِٙةةح 

 ِٓ جٌؽرحخ جٌّعطفيد ِٓ خدِحضٙح. 150

ٚأغرطص جٌدزجظس أْ ٕ٘حن  ٚز ئيؿحذٝ ٔعرٝ ٌّإظعحش جٌّؿطّا جٌّدٔٝ فةٝ ضّٕيةس غمحفةس 

جٌكةةٛجز ٌةةدٜ جٌؽةةرحخ ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ ضفةةٛز ِمطةةسـ ٌطفعيةةً  ٚز ِإظعةةحش 

ا جٌّدٔٝ فٝ ضّٕيس غمحفس جٌكٛجز ٌدٜ جٌؽرحخجٌّؿطّ
(11)

. 

 2013دساعح إيَاُ حفْٚ ػثذ اىحييٌ  -43

ٚ جز ِٛلٛ ٙح قٛي جخطرحز فعحٌيس جٌطدخً جٌّٕٙةٝ ذرسٔةحِؽ ٌٍّّحزظةس جٌعحِةس ٌٍفدِةس 

جالؾطّح يةةس ٚضّٕيةةس غمحفةةس لرةةٛي جٌطٕةةٛ  ٚجالخةةطبلف جإلٔعةةحٔٝ ٌةةدٜ جٌؽةةرحخ ٚجظةةطٙدفص 

جٌطدخً جٌّٕٙٝ ِةٓ ِٕوةٛز جٌّّحزظةس جٌعحِةس ٌٍفدِةس جالؾطّح يةس جٌدزجظس ضكديد فعحٌيس 

ٌطّٕيةةس غمحفةةس لرةةٛي جالخةةطبلف ٚجٌطةةٛ  جإلٔعةةحٔٝ  ٕةةد جٌؽةةرحخ ٚذٌةةه ذمرةةٛي جالخةةطبلف 

 ٚجٌطٕٛ  جٌػمحفٝ ٚجالؾطّح ٝ ٚجاللطفح ٜ.

ٚ٘ةةةٝ  زجظةةةس ِةةةٓ  زجظةةةحش جٌطةةةدخً جٌّٕٙةةةٝ ٚجٌطةةةٝ ج طّةةةدش  ٍةةةٝ ضفةةةّيُ ضؿسيرةةةٝ 

ؼةةحذحو ٚضةةُ ضطريةةك  22س ٚأخةةسٜ لةةحذطس لةةٛجن وةةً ؾّح ةةس ٌؿّةةح طيٓ أقةةدّ٘ح ضؿسيريةة

جٌدزجظس فٝ ِسوةص ؼةرحخ نةسٖ جألظةّٕص ِكحفوةس جٌمةح٘سز ٚجظةطفدِص جٌرحقػةس ِميةحض 
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غمحفس جٌطٕٛ  ٚجالخطبلف جإلٔعةحٔٝ ٚج طّةدش جٌدزجظةس  ٍةٝ جٌّةدخً جٌّعسفةٝ ِٕٚوةٛز 

 جألٔعحق جأليىٌٛٛؾيس وّٛؾٗ ٔوسٜ ٌٍدزجظس.

س ذسٔةةحِؽ جٌطةةدخً جٌّٕٙةةٝ ِةةٓ ِٕوةةٛز جٌّّحزظةةس جٌعحِةةس ٚضٛـةةٍص جٌدزجظةةس ئٌةةٝ فعحٌيةة

ٌٍفدِةةس جالؾطّح يةةس فةةٝ ضّٕيةةس غمحفةةس لرةةٛي جٌطٕةةٛ  ٚجالخةةطبلف جإلٔعةةحٔٝ ٌةةدٜ جٌؽةةرحخ 

ذأذعح ٘ح جٌّفطٍفس جٌطٕٛ  جٌػمحفٝ ٚجٌطٕٛ  جالؾطّح ٝ ٚجٌطٕٛ  جاللطفح ٜ
(100)

. 

 أٗظٔ االعرفادج ٍِ ٕزٓ اىثح٘ز اىؼاىَيح:

٘ةةةرٖ جٌركةةٛظ جٌعحٌّيةةس  ٍةةٝ غبلغةةةس ِعةةطٛيحش ٘ةةٝ ِعةةةطٜٛ يّىةةٓ جالظةةطفح ز ِةةٓ  

جٌّّحزظةةس جٌّٕٙيةةس ٌٍفدِةةس جالؾطّح يةةس ِٚعةةطٜٛ ضعٍةةيُ جٌفدِةةس جالؾطّح يةةس ِٚعةةطٜٛ 

 جٌركع فٝ جٌفدِس جالؾطّح يس:

 ػيٚ ٍغر٘ٙ اىََاسعح اىَْٖيح ىيخذٍح االظرَاػيح: -1

ٌٍفدِةس جالؾطّح يةس ٚيّىٓ جالظطفح ز ِٓ ٔطحتؽ ٘رٖ جٌركٛظ فٝ جٌّّحزظةس جٌّيدجٔيةس  

  ٍٝ ِعطٛيحش جٌّّحزظس جٌف سٜ ٚجٌّطٛظطس ٚجٌىرسٜ وّح يٍٝ:

: يّىٓ جالظطفح ز ِٓ ٔطحتؽ ٘ةرٖ جٌركةٛظ ِةٓ خةبلي Micro ٍٝ جٌّعطٜٛ جألـ س  -أ 

ضكديد ٚجلا غمحفةس جٌكةٛجز ٚلرةٛي جآلخةسيٓ جٌّةٛجنٕيٓ فةٝ جٌّؿطّةا ٚنحلةس جٌؽةرحخ فةٝ 

ُٙ ٚضكفيةصُ٘ ٔكةٛ لرةٛي غمحفةس جٌكةٛجز ٚضمرةً جٌّإظعحش جٌطعٍيّيس ٚويفيس ضّٕيس جضؿح٘ةحض

جآلخةةس ٚضكديةةد جٌّعٛلةةحش جٌؽففةةيس جٌطةةٝ ضعةةٛق ضمةةرٍُٙ ٚضرٕةةيُٙ ٌٙةةرٖ جٌػمحفةةس ِٚةةح ٘ةةٝ 

جٌّٙةةحزجش جٌطةةٝ يؿةةد أْ يىطعةةرٛ٘ح ٌيىٛٔةةٛج أوػةةس لرةةٛالو ٌٙةةرٖ جٌػمحفةةس، أيمةةحو أٚلةةكص 

فةةس لرةةٛي ذعةةك جٌركةةٛظ جٌطةةٝ جظةةطفدِص ذةةسجِؽ ٌٍطةةدخً جٌّٕٙةةٝ فح ٍيطٙةةح فةةٝ ضّٕيةةس غمح

جآلخةةس ٚلرةةٛي غمحفةةس جٌكةةٛجز ذّةةح ضمةةّٕطٗ ِةةٓ ّٔةةحذؼ ِٚةةدجخً يّىةةٓ جالظةةطفح ز ِٕٙةةح 

 ذططريمٙح فٝ جٌّٛجلأ جٌّؽحذٙس فٝ ِإظعحش جٌّّحزظس جٌّٕٙيس.

: قيةةع أٚلةةكص ٔطةةحتؽ ذعةةك جٌدزجظةةحش أّ٘يةةس Mizzo ٍةةٝ جٌّعةةطٜٛ جٌّطٛظةةه  -خ 

ٚجٌؿحِعةةحش  جٌّإظعةةحش جالؾطّح يةةس ِٚإظعةةحش جٌّؿطّةةا جٌّةةدٔٝ ٚذفحـةةس جٌّةةدجزض

ِٚسجوص جٌؽرحخ ٚجٌؿّعيحش جألٍ٘يةس ٚجألقةصجخ أّ٘يطٙةح فةٝ ضّٕيةس غمحفةس جٌكةٛجز ٚضمرةً 

جآلخس وّح لحِةص ذعةك جٌدزجظةحش ذطكٍيةً جٌعٛجِةً جٌطٕويّيةس جٌّةإغسز  ٍةٝ لةدزز ٘ةرٖ 

جٌّإظعحش فٝ ضّٕيس غمحفةس جٌكةٛجز ٚلرةٛي جآلخةس ٚجٌطةٝ يّىةٓ جالظةطفح ز ِٕٙةح فةٝ   ةُ 

 خسٜ فٝ ضّٕيس غمحفس جٌكٛجز ٚلرٛي جآلخس.لدزجش جٌّإظعحش جأل

: قيةع أٚلةكص ٔطةحتؽ ذعةك جٌدزجظةس أّ٘يةس غمحفةس Macro ٍٝ جٌّعطٜٛ جألورس  -ؼ 

جٌكةةٛجز ٚضمرةةً جآلخةةس فةةٝ جٌّؽةةحزوس فةةٝ ضّٕيةةس جٌّؿطّةةا ٚجٌطعحِةةً ِةةا ِؽةةىبلضٗ وةةرٌه 

أّ٘يطٙح فةٝ ضّحظةه جٌّؿطّةا ٚأيمةحو أّ٘يةس جٌكةٛجز ذةيٓ جٌػمحفةحش ٚيّىةٓ جالظةطفح ز ِةٓ 

طحتؽ ٘رٖ جٌدزجظحش فٝ ٚلا ظيحظحش ِؿطّعيةس ضعةُٙ فةٝ ضّٕيةس غمحفةس جٌكةٛجز ٚلرةٛي ٔ

 جآلخس ورٌه جٌّعحّ٘س فٝ ئـدجز جٌطؽسيعحش جٌطٝ ضإود  ٍٝ ذٌه.
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 ػيٚ ٍغر٘ٙ ذؼييٌ اىخذٍح االظرَاػيح: -2

يّىٓ جالظطفح ز ِٓ ٘رٖ جٌركٛظ فٝ ئ دج  ذسجِؽ إل ةدج  جألخفةحتييٓ جالؾطّةح ييٓ  

ٌرىةةةةحٌٛزيٛض ٚأْ ضكطةةةةٜٛ ٘ةةةةرٖ جٌرةةةةسجِؽ  ٍةةةةٝ ِمةةةةسزجش ضطمةةةةّٓ  ٍةةةةٝ ِعةةةةطٜٛ ج

ِٛلٛ حش فٝ ويفيس ضّٕيس غمحفس جٌكٛجز ٚلرٛي جآلخةس أيمةحو يّىةٓ جالظةطفح ز ِٕٙةح فةٝ 

ئ دج   ٚزجش ضدزيريس ٌؤلخفحتييٓ جالؾطّح ييٓ جٌريٓ يعٍّْٛ فٝ جٌّإظعةحش جٌطعٍيّيةس 

ٌّةةدجخً ٚجالظةةطسجضيؿيحش ٚجٌؽةةرحذيس ٌٍطةةدزيد  ٍةةٝ ِٙةةحزجش جٌكةةٛجز ٚ ٍةةٝ جٌّٕةةحذؼ ٚج

ٚجٌطىٕيىحش جٌطٝ يّىٓ جظطفدجِٙح ِةا جٌعّةبلء ِةٓ خةبلي ذةسجِؽ ٌٍطةدخً جٌّٕٙةٝ ٌطّٕيةس 

 غمحفس جٌكٛجز ٚضمرً جآلخس.

 ػيٚ ٍغر٘ٙ اىثحس فٚ اىخذٍح االظرَاػيح: -3

يّىٓ ضكديد ؾٛجٔد جالظطفح ز ِةٓ جٌركةٛظ جٌعحٌّيةس فةٝ ضطةٛيس جٌركةع فةٝ جٌفدِةس  

 :جالؾطّح يس وّح يٍٝ

 ٍٝ ِعطٜٛ ِٕٙؿيس جٌركةع جٌعٍّةٝ: يّىةٓ جالظةطفح ز ِةٓ ٔطةحتؽ ٘ةرٖ جٌركةٛظ فيّةح  -أ 

ـةةّّطٗ ِةةٓ أ ٚجش ؾديةةدز ٌؿّةةا جٌريحٔةةحش ٚخحـةةس جٌّمةةحييط فةةٝ جٌدزجظةةحش جٌىّيةةس 

ٚأ ٚجش جٌطكٍيً جٌىيفٝ ِػً ضكٍيً جٌّمّْٛ فٝ جٌدزجظحش جٌىيفيس، وةرٌه جالضؿةحٖ ٔكةٛ 

 َ ذٙح فسيك ذكػٝ.جٌركٛظ جٌؿّح يس أٚ جٌّؽطسوس جٌطٝ يمٛ

 ٍٝ ِعطٜٛ ذكٛظ جٌطدخً جٌّٕٙٝ ِمحذةً جٌركةٛظ جٌٛـةفيس، قيةع زوةصش ذعةك  -خ 

جٌركٛظ  ٍةٝ جٌطةدخً جٌّٕٙةٝ ذؿحٔةد جٌركةٛظ جٌٛـةفيس ٚجالظةطفح ز ِةٓ ذةسجِؽ جٌطةدخً 

 جٌّٕٙٝ جٌطٝ جظطفدِطٙح ذّح فيٙح ِٓ ِدجخً ّٚٔحذؼ ٚجظطسجضيؿحش ٚضىٕيىحش ؾديدز.

زوةصش ِعوةُ جٌركةٛظ جألؾٕريةس  ٍةٝ جٌطكٍيةً   ٍٝ ِعطٜٛ ضكٍيً جٌركةٛظ: قيةع -ؼ 

جٌىيفٝ ٌٍريحٔحش ذؿحٔد جٌطكٍيً جٌىّٝ ٚج طّدش  ٍٝ أ ٚجش ٌٍطكٍيً جٌىيفةٝ ذةرٌه يؿةد 

 أْ ٔطؿٗ فٝ ذكٛغٕح ئٌٝ ئ طحء ِصيد ِٓ جال٘طّحَ ذحٌطكٍيً جٌىيفٝ ٌٍركٛظ.

أؼحزش ٔطةحتؽ جٌركةٛظ لمةحيح ِٚٛلةٛ حش ؾديةدز يّىةٓ أْ ضىةْٛ ِؿةحالو ٌركةٛظ  -  

 رٍيس.ِعطم

 اىر٘صياخ ٗاىَقرشحاخ 

 لسٚزز شيح ز جال٘طّحَ ذاؾسجء ذكٛظ ٚ زجظحش فٝ ِٛلٛ  جٌكٛجز. -1

لسٚزز شيح ز ج٘طّحَ ِٕٙس جٌفدِس جالؾطّح يس ذّٛلٛ  جٌكٛجز قطٝ يفرف ؾصء  -2

فٝ ِٕح٘ؽ ضعٍيُ جٌفدِس جالؾطّح يس فٝ ِح ضٝ جٌعبللحش جٌعحِس ٚجالضفحي  ٍٝ ظريً 

 جٌّػحي. 

ضىْٛ ِٙحزز ِٓ جٌّٙحزجش جٌستيعيس جٌطٝ يطُ جٌطدزيد  ٍيٙح فٝ ِٙحزز جٌكٛجز ٚأْ  -3

 ِح ز جٌطدزيد جٌّيدجٔٝ. 
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