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الربامج ذوي اإلعاقة يف األشخاص اخلاصة برياضات لاإلعالمية التغطية 

املتخصصة وصفحات الفيشبوكالتميفزيونية 

 "دراسة مقارنة"

*

 انًهخص

فييظل ييدلرايييالات ابتييبدلاتزييظلاخبص يييبلاعايي،بولشارلاهمبفييخ لا  ييبص زي لفييظلللللللللل

  ييييا خلاتجؾييييشلفييييظ لاتخابتغييييخللذب للرخض يييياعن يييياخلااتيبم اييييبدلات ابتيييياخل ؾ ا ييييبلامبتخا ييييل

فييظلا ييبإلدلاهمييالللاتز  اياييخل اتجيي ا ظلاتز ايياضناييخلات ابتيياخلللت ابتييبدلاتخاييبفا  اهمال اييخ

اتخز،صصخ(لااتغيايحل صيؾبدلاتياسلثيض لات ابتياخلاتخز،صصيخ( لثخيبلافيي لفيظلاتا ي لللللللل

  بصنييخلا ييبتاتللا لميي لن ييبضلاتفييا لفييظلاتخابتغييخلاهمال اييخلاتخ ي ييخلفييظلا ييبإلدلاهميياللللللللل

رنييباالاتجيي ا ظلاتز ايياضناييخلاصيييؾبدلاتييياسلثييض لاتخز،صصييخلت خضتييضمبدلات،بصييخلثخيي لللل

ا يييزابرلاتجؾيييضسلاتضصيييياخ لافئيييخلاانزخيييظل يييحالاتجؾيييشل تييي للل.ازصييي ضرلث ابتيييبدلاتخايييبفا 

ثييبتخنيظلاتخفييؾظ ل يي للييالالرؾ اييدل فييخضرلث نييب ظلصابتييظلر ايياييضنظل ز،صيي لافييخ لللل

 ييييللم ييي لفنيييبحلاتنايييدلات ابتييياخلاتخز،صصيييخ لا يييحت لصييييؾخللللل اثايييبالاتزؾيييير( لااتيييحرلال

بت غنيخلل ز،صصخلفظلاؤارلصابتبدلاتخابفا لم ي ل ضفيفلفافيجض لا يظلاتصييؾخلات،بصيخلثلللللل

لاتجبصاتخجاخلاتخص اخ.

افيل  يذلاتيصا خلمي لا زخيبللاهميالللاتخصي رلات يض ظلث ابتيبدلاعاي،بولشارلللللللل

خضتيييضمبدلات،بصيييخلثيييبتالمجا للاهمبفيييخل ييي لليييالالر،صيييا لث نيييب ظلصابتيييظلازنيييباالاتلل

ات ابتيييياا ل يييي لشارلاهمبفييييخ.لاثيييي ا لرايييييالاتخضافييييفلاهتاز اناييييخلااتصيييييؾبدلات،بصييييخللل

ثبتغييييبدلااتخؤ فيييبدلااترؾيييباادلات ابتييياخلم ييي لاهنز نيييذل تلارلات  ايييدل نييييبلااييي  لللللل

اعلجييبصلاانييبفقلات فييبابلات،بصييخلثبت ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخ لاات  اييدل نيييبلا ييضللثاخ اييخللللل

 تزؾياشلاتيضصرلتأللجبصلااتخن ضصادل صيؾخلات غنخلاتجبصاتخجاخلاتخص اخ.ا

 خييبلارفييؼلارلات نييضادلاتز ايياضناييخلااتصيييؾبدلرنييبفقلثايييلففييبابلات ابتيياا ل يي لللل

شارلاهمبفييييخ لاِرا ضنيييي ل يييي لاتخزبثاييييخلتن ييييب بري لمنيييييلؽصييييضتي لم يييي لعييييضاإليلاتجاييييضتدلل

 يييييازي لاا زخب يييييبري لا  ييييياالري للاتخ،ز ييييييخ لاتاييييي لرأيييييدل زبثايييييخلالجيييييبصلاتالمجيييييا لاانلل

اا ييزاياااري لت جاييضتدلا ابتجييبري لفييظل ضايي نل يي لاعؽاييبرلثاايييحلميي لاتزنييباالفييظلا ييبإلدللللللللللل

                                                           

*   
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اهمييالللاتخ،ز يييخ ل ييحالث،ييال لاعتاييبةلات ابتيياخلاتغخب ا اييخل ضييدل يي حلات يييللااثاييبالر يي لللللل

بللثبعتايييبةلات اجيييخلااتيييحا لاأ يييضرلاا  يييبلفيييظلااإلييي حلا زخيييبللا يييبإلدلاهميييالل لااأيييدلات زخيييلل

ات ابتاخلااتيبم ابدلات،بصخلثبعاي،بولااي لاتخايبفا لا جي لااا يف لاازفيؼلشتي ل ي لف يخلللللللللل

 اتض بإلدلاهمال اخلاتز  اياخلااتغيايحلاتخاناخلث ابتبدلشارلاهمبفخلفظل ص .

ثيي ا لا ييزال لات نييضادلاتز ايياضناييخلااتجيي ا ظلات ابتيياخلتصيييؾبدلم يي لاتييياسلثييض لللللللل

ارلاتاضا ل نيبلاايبنظل ي لف يخلاتزؾيياشلتخؾزضابرييب لاان،ييب ل فيزض لللللللللا ضاففل تاز اناخ ل ت

ريبمدلاتغخيضصل ايب لثخيبلا يا ل تي لف يخلاتزيبميدلااتزاب يدلثيا لات نيضادلااتجي ا ظلفيظلايا يبلللللللللللل

اتز  ايرلااتزايضصادلاتز نايخلت يجاخلاهنز نيذلاان،ييب لفييصحلات نيضادلاتز ايياضنايخلاث ا غييبلللللللللل

اخيخلاتخفيبفخلاتزيظلر يي يبلايجاخلاهنز نيذلاراجا برييبلتخفيز،ي ايب.لللللللللم  لات يزالالالاع ضيدلت  لل

اايي فيلات ابتيياضرل يي لشارلاهمبفييخلر يييا لاتيييم ل تيياي لم يي لانييال يييلت اغيييلاتييحرلااييبنضرلللل

افيييلفيييللث نييب ظلاثاييبالاتزؾيييرلا ن ييضصادلاتييياسلثييض لاتالمجييا للللللل  نييا لاات ييي خلم يياي  لل

رلت ايييباحل خيييبلعييي دلاتايييباح لفض يييبإلدللثصييييبدل جااايييخلرجزاييييلمييي لرصيييضا   لثييي ني لليييبصفضل

اهمييالللاتز  ايايييخلااتغياييييحلرنباتيييذلصابتيييبدلشارلاهمبفيييخل ييي ل نأيييضصللجييي رلافيييزنيلفيييظلل

  ابتغبريبل تظلاتخناقلااعصفبللااهؽصبإلابدلااعاتخلاتخصضصح.

Abstract 

Taking into consideration the various sports played by persons with 

a disability as well as their participations in the various global and 

international sporting-related activities, the problem of this research was 

to evaluate media coverage of these activities in traditional (specialized 

sporting TV programs) and new (specialized sporting Facebook pages) 

mass media, to shed light on the negative aspects of this coverage. The 

study also sought to compare the methods adopted by TV and Facebook 

for discussing disabled-related sports topics. The research adopted a 

descriptive approach based on survey through conducting a content 

analysis of a special TV program (Challenge Champions) on Nile Sport 

channel. A Facebook disability-related sports page named the Egyptian 

Paralympic Committee was also analyzed. 

The study highlighted the interest paid by the global Egyptian mass 

media through dedicating a TV sporting program to discuss issues 
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relevant to players with disabilities. Despite the various electronic sites 

and pages of sporting federations and institutions on the internet, few 

highlighted relevant news or issues related to players with disabilities. 

Immediate updating of news or publications was almost disregarded. The 

Egyptian Paralympic committee page was an example of those who paid 

attention to these details. 

The study showed that TV channels and websites discussed a 

number of the issues relevant to sport players with disabilities. They 

followed up their activities in case of having different champion prizes. 

However, a close follow-up of their news, activities, problems, needs, and 

readiness for playing was not in various cases properly highlighted in 

different mass media means. This was in contrast with popular sports e.g. 

football players who get every attention from all traditional and new mass 

media. Again, more interest is always attributed to non-disabled persons. 

This was clearly manifested in the lack of traditional and new mass media 

concerned with major disability-related sporting events. 

In spite of having varied TV channels and sporting programs pages 

and websites, many of them were not regularly updated. This indicates a 

lack of integration and interaction between the traditional media and the 

technical developments of the Internet. In other words, this shows that TV 

channels were unable to make the best use of the great value of the 

internet applications. Persons with disabilities refused all forms of subsidy 

and sympathy and called, instead, to be treated in a professional way. 

They argued that they were able to introduce a lot of financial 

achievements to sponsors; accordingly, they asked to be regarded as 

peerless champions. It is noteworthy to mention that ‘Challenge 

Champions’ and Facebook pages introduced players with disabilities as 

normal people, not super heroes as was usual. Traditional and new mass 
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media dealt with disability-related sporting events just to highlight 

relevant news based on logic, numbers and statistics. 

 تًهيذ

ثبتنفييجخلتألايي،بولشارلاهمبفييخ لفيي ت لعبنييتلللل ؾضصاييخ لار اييتلا ييبإلدلاهمييالللااااص ل

 يييحالل ارنخايييخلؽفيييي ل ارييي فايي ي لفيييظلرض يييايي  لفيييف نييييبلِرل ثبتخا ض يييبدلااعلجيييبصلرياايييي  

 تيي لعبنييتللا لتيئييخات فييبابلا  يياالدلر يي لللرلمييبللااميي للصا اغييباللمخييبلر ييضللثييال يي لللففييالل

فيييظلامييي لاعاييي،بولشارلاهمبفيييخللحغياييييات ييييلا ييييخذلاتض يييبإلدلايييخلفا يييبإلدلاهميييالللاتز  اي

ارنخاييخل يييبصاري ل تيي لعبنييتلاتييياصلاتييحرلر ييضللثييالر يي لاتض ييبإلدلفييظلصفييفلاتييضمظلاتغخييب ا لللللللل

ل .ؽزابعبري لا  االريثب

 يييلفل فييظل صيي لشارلاهمبفييخاعايي،بوللاتزييظلاخبص يييبلاعتاييبةلات ابتيياخا ييفلرايييال

اييبفا ل نيييبلارؾييباادلااتاييخل ضييد لات غنييخلاتجبصاتخجاييخلاتياتاييخللللت خلات ابتيياخرؾييباادلاتلر ييا ذ

 IPCلاترؾيييبالاتيييياتظلت ا ا يييظلاتخزؾ  يييخلاصابتيييبدلاتخجزيييضصا ل لللللل )IWASلاترؾيييبالل )

( لINASاترؾييييبالاتييييياتظلتلمبفييييبدلاتح ناييييخل لل ل(IBSAاتييييياتظلت ابتييييبدلاتخايييييضفا ل ل

الاتييياتظلت ابتييبدلاتصيي للل( لاترؾييبCPISRAاترؾييبالاتييياتظلت ابتييبدلات يي دلاتييي باظل للل

 CISSلاترؾبالاتيياتظلتاي حلاتفي خلم ي لاتا ا يظلاتخزؾ  يخل لللللل )IWBFاترؾيبالاتيياتظلللا( ل

 نأخييبدلفبصاييخل بت غنييخلاتجبصاتخجاييخلاهف ا اييخللللا نييب ل( لWOVDت ايي حلاتاييبإل حلت خاييبفا ل لل

 APC)نييب لا نأخييبدل ف اخاييخل بترؾييبالاتا ثييظلت ابتييبدلشارلاتؽزابعييبدلات،بصييخلللل لا 

بدل يي  اتنياييخلااعزاالا زخييبلل خييبلل.ر ميي ل صييبتؼلر يي لاتيئييخلللاتزييظلخؤ فييبدلاتاتايايييل يي لل

افيييظللفيييخمباهشارلجايييضتدلاتياتايييخلات،بصيييخلث ابتيييبدللااتل ابتيييبدبتثاتخؾ ايييخلااتياتايييخل

فيييظل ،ز ييي لات ابتيييبدل ضيييد لاتزييينس لرييينسلاتاباتيييخ لتاجيييخلللختخجايييا  يييي زيبلاتجايييضتدلاتجبص

 يي حلاتاييي ل يي حلاتفيي خ لاتفييي  ل يي حلات يييل لاتج اييبصاا لاتيييض ظ لاتيييا ب لاتغضتيي  لات ييا نظ ل

ص ييضةلاتيييصاعبد لاتاييبةلات ييض  لاتفييجبؽخ لاتخال خييخ لاتغييضاا لللللزغيييا  ل لاتاتايي حلاتاييبإل حل

اتاال يياااخ لاتخصيييبصمخلاتاضنبناييخلات ا بنايييخ لاتابصاراييا لصفيييفلاتص يييبا للللخصيييبصمخل لات ييب جضل

ل.ص ضةلاع ضاطظلم  لاتغ اي لا لاتغخجبزلاها بمظ لاتزيتعفبل خبالاع

ؽاشلر لل  يخخلفظل ص لصنبمخانخلاعلا حلفظلاآلاصجؼلاهمالللات ابتظلات يل

اارلل ضدلفنبحل ز،ص لر  اسلاتايايل  لات نضادلاتز ايياضناخلاتزظلر يلل فخضرلصابتظ

ل جضصد لربا  لاتي بت   لنبار لفنبح لاع  ظ  لاتنبار لافنبح ل جضصد  لنباد لعبنتلل فنبح  ت 

ظلاتخغبال  لاتصيؾبدلاتخز،صصخلفلاياياتآل لرضعيللام  لصااينل تصؾبفخلات ابتاخا

 ضدلصيؾخ لات غنخلاتجبصاتخجاخلل لاميال  لصيؾبدلاتيافجض خات ابتظلفظلاتصؾ لاتاب 
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اتخص اخ لاالل ضصح لصابتخل ضل لاع  ظ ل ضصحلث س لاتي بت  ل برل ضصح لنبادل جضصدل

ل بمخلصابتخ.ل42 ص  لاصيؾخل

فب يييذلا يييبإلدلاهمييياللل ييي لفجيييدلاتغخييييضصلا جييي للزبثايييخ لت ضصيييضال تييي لنفيييتلب ييياا ا

 ييفللبفنيضادلت زضاصييدلمجيي لا يبإلدلاهمييالللاتغياييلؽزيي لاأييدلاتخز  يظل زيبم  ييلللللث ن ييب لخاتز  ايايل

 ضافيفلربثايخلللت نيضادلات ابتياخلللف ن ي دلاا يتلالللتحرلايز لثضيالم ي لابايخلاتز اييايضرلللللاتخؾزض لا

 ضفييفل لا ضفييفل ييضصحلتايي ضفييفلعييضال ييضصح ل ضفييفلايياللاييضد لا    ضييدم يي لاهنز نييذلتيييبل

صيييضصلتلثخ يييبص زي اشتييي لت خيييباحلاهمال ايييخلللضر نزغيييلثيييدلاصيييجؼلاتخز  يييضرللل  يييضصحلعيييضال

ل امجيي لاييجاخلاهنز نييذللاتز ايياييضراباييبدلاييز لثضيييبلم يي للاصييناضنيبلث نيفييي لاللياض بدايياف

 ظلاتز اييايييضنظلفيييظلاتضفيييذل خيييبلاريييبػلاهميييالللاتغياييييلف صيييخلا يييبللاتخفيييز،يللتازيييبثفلاتج نيييبل

لد.ا ج لت خا فخلااتزضاصدلااتزيبملا لااف لف صخاتخنب تلت

ليا ل يباحل مال ايخلل لا ي لاعيدلر يللل زالا ادلاتزيظل ي ادلم ي لاتخينيخلاهمال ايخلللللاثبتنأ لت

 لاِرصييضص  لثبت ييادلاتصييؾاؼلت خغزخييفلل يي ل ييضاالي رن ييدلتألايي،بولشارلاهمبفييخل ييبلِانب ييجلل

لزا جبري لف يلعب دلفا حل حالاتجؾش.اراج لمني لام لففباب  لا 

 يشكهخ انجحث

لا  ييبص زي لفييظللاتزييظلاخبص يييبلاعايي،بولشارلاهمبفييخ للل ابتييبدلفييظل ييدلرايييالاتلل

اهمال ايخللخابتغيخللاتفيظ لللجؾيشلرزخضيدل  يا خلاتلللل  ؾ ا بلامبتخا يبلات ابتاخللاعن اخلااتيبم ابد

شارلاهمبفييخلفييظلل لفييظل غييبالات ابتييبدلات،بصييخلثبعايي،بولت ييؤارلاعايي،بولاتخ ييبص ا

صيييؾبدل لحاتغياييي(لااييخلات ابتيياخلاتخز،صصييخلاتز ايياضناتجيي ا ظلا ييبإلدلاهمييالللاتز  اياييخل ل

اتييياصلاتييحرلر ييضللثييالا ييبإلدللللل( لاشتيي ل يي لاعييدلصصيييللللات ابتيياخلاتخز،صصييخللاتييياسلثييض ل

 لا ييحت لفاييبملؽغيي لاه زخييبللفييظل صيي لفييظل ييحالاتنييضخلاتخز،صيي ل يي لات ابتييبدللاهمييالل

فيييظلدلاهميييالللاتخصييي اخلت ابتيييبدلاعاييي،بولشارلاهمبفيييخلثخيييبلافيييي للاتيييحرلر ي يييالا يييبإل

ل.خلفظلا بإلدلاهماللخلاهمال اخلاتخ ي اتا  لم لن بضلاتفا لفظلاتخابتغ

 أهًيخ انجحث

لاتيئييبدلاتعزخبمايخلاتزيظلمبنيذل ي لاتزيخيياقللللل ؽييلرخضيدلفئيخلاعاي،بولشارلاهمبفيخل لللل

ت مباييخلاتعزخبماييخ لاتغضانييتلاتض بفاييخل ييحاللفييظل غييبتدنل ،ز يييخ لاتزا ييا  لات مباييخلاتصييؾاخ لال

تايي لزاالات زخييبللثيئييخلاعايي،بولا ل تيي لعبنييتلاتغضانييتلاتز فاياييخلا نيييبل خبص ييخلات ابتييخ

بلتيييحارلمب  ييي تاايييضرلل4102ميييبللبلزايييبصلمنيييي بلفب يييذلاتياتيييخلثللفيييظل صييي للشارلاهمبفيييخل

شتيي ل لهمبفييختألايي،بولشارلال4102تاييبللل01 صييياصلات ييبنضرلصفيي للاييييلااتييحرللاهمبفييخ( 
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ات ابتيياخلات ابتيياخلثزيائييخلا ربؽييخل خبص ييخل بفييخلاعن يياخلللللخؤ فييبدلاتاتييحرلاتيييلللات ييبنضرل

لاتخ،ز يخ.لتحارلاهمبفبد

ر ييا لاؽيييسلاهؽصييب ادلات  ييخاخلاتصييباصحلميي لاتغيييبزلاتخ  يييرلت زاجئييخلاتاب ييخلللللللي

برل ييال%ل يي ل عخييبتظلرايييااللل01ازغييبازلل تيي لارلراييياالاعايي،بولشارلاهمبفييخللللااهؽصييب 

اتخص رلا ظلنفجخل جا حل  لؽغ لاتخغزخفل  ص 
0
. 

ام يي ل ييياصلاتفيينضادلاتا يي لاعلايي حلتييضؽيلارلات ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخل خيبلانييالل

اتخاييياتابدلااتغييضاإليلفييظلاتاضايي ل يي لللللاتؾصييضالم يي لميييال جايي ل يي لللللا ييزابمضالفييظل صيي لل

لللبعا،بول  لاا لشارلاهمبفخ.ثنفجخل جا حل  بصنخ لثاتجاضتد لاشت ل

 أهذاف انجحث

ل ا لاتجؾشل ت لاتزا  لم  ل بلا ظ للل

شارلاعايي،بول ابتييبدلات ييؤارلات،بصييخلثل ييي لا زخييبللاهمييالللاتخصيي رلثزالااييخللل -0

لاهمبفخ.

ت  ييؤارلات،بصيخلثبت ابتيياا ل يي لشارلللحاتغياييلا يبإلدلاهمييالللاتز  اياييخلالرنييباال ايايخلل -4

ل.اهمبفخ

اتخز،صصييييخلاتييييياسلثييييض لدلصيييييؾبالاييييخاتز ايياضنرنييييباالاتجيييي ا ظل  بصنييييخلا ييييبتاتل -1

 . ابتبدلاتخابفا خ لازص ضرلثات،بصخلثت خضتضمبدل

 بثقخذراسبد انسان

اعايي،بولث ابتييبدلاتزالااييخلاهمال اييخلثيؾيي لفاخييبلازا ييقلثبتيصا ييبدلاتزييظلا زخييذل

لاع جيي اه زخيبلللاأييدلؽايشلل نييبلفييظلاتيياالاتال ثاييخ لللمييال جايي للري ل عيي ا للف يييلل شارلاهمبفيخل

بلااصحلاعتاييبةلاتجبصاتخجاييخ لات ابتيياخلاتاجيي  لااتزييظلايي رظلفييظل  ييي زيم يي لاعؽييياسللب نصييج 

اهمييالللفييظلاتييياالاتخ،ز يييخلفييظلرنباتيييبلللا ييبإلدلرايي  لاتيصا ييبدلاتزبتاييخل  بصنييخلثييا لااا للا

ل.ت ابتاخلاتاج  لات،بصخلثيئخلاعا،بولشارلاهمبفخت جاضتدلا

 انتُبيل اإلػالي  نهجطنالد انجبرانًجيخ:

خلات،بصيخلثيياصحلااالاتاض انضا يشلفيظل  ب ايخللللللاتزالاايلثيؾي للصا بدلفب ذل ؽي لاتي

ل ؾييياشتاتصييؾ ل اييدلااتيؾذلر يي لاتيصا ييخللفيييل لا(4114 لناييبلمييبلفييظلث اابل( بن افيز ل 

ا يضلا  ييلم ي لن يبضللللللم لاتالمجا لاتخ بص ا لفيظلر ي لاتيياصحل ي لاتخنأيضصلاتاجيظلتلمبفيخللللللل

 خيييبلارفيييؼلارلل ا لتؾب يييخلاالا ضيي لات صييضصلتيييي لاعايي،بولشارلاهمبفيييخلثبمزجيييبص  لفبفيييللل



خشخب  ري  اإلػبةخ ي  انجرايح انتهيزسينَيخ انًتخصصخ انتغطيخ اإلػالييخ نريبضبد انخبصخ ثبأل

 "دراسخ يقبرَخ"  يصزحبد انزيسجنك

 377 0202يىوية /  يىبيس – الحبدي والعشسيه العدد – والتليفصيىن اإلذاعة لبحىث العلمية المجلة

خييام لاتزيظلري  لللل اتالمجا لفيظلر ي لاعتايبةل بنيذلثخضبثيخلاناايبملتللللللات زخبللثزالااخل  بص خل

اني بطلشارلاهمبفخلفظلاتخغزخفلارلر  لاتخ بص بدل ظل ؤا لم  لنخض
4
ل.

تألاتخجاييييبالات،ييييبولثييييحارللاتزالااييييخلاتز ايياضناييييخ فييييخضرلرؾ اييييدلنزييييبإلظللااييييبصدا

ارلااصحلاعتاييبةل تيي لل ث اابناييبفييظلل(4112 مييبللااتزييظلريي لرنأاخيييبلفييظلللا  لصيياضثبدلاتييزل

ات،يبولاأيدللللجايبالعرلاعاتخاشتي للل الاايخل مال ايخلا جي ل ي لاعاتض جايبالللللثزؽأاذلاتجبصاتخجاخل

ارلاتزالااييخل يي للييالالاتنزييبإلظلفييؼل ييحت لار زخييبللا ييبإلدلاهمييالللاتاب ييخ لاثااييي الميي لااإليي حلا

ثزالااييخللؾيييابدلاتزييظلرضاعييالاهمييالللفاخييبلازا ييقلللت،بصييخلفيييلاصييبصدلاتزلالاتخجاييبااهمال اييخلتأل

 ييفلل  لؽاييشلرازجيي لفايي حلاتخافييتلاات،فييبصحلا يي  ال ؾضصا ييبلللللثضعييانلمييبلللاعؽييياسلات ابتيياخل

 لاتز  اييييلم ييي لاتغضانيييتلللايييزانيييالاتييييبإليلارؾ ايييدلالايييب لات،ب ييي  لالللاتز  اييييلم ييي لر ييييا للل

  ابتاا ل  لشارلاهمبفخات ،صاخلت
1
ل.

 ايييخلتيييياصحلاعتايييبةلاتجبصاتخجايييخلاتزيييظللخنلالييي  لارفيييؼلارلاتزالاايييخلاهمالافيييظلاصا ييي

ضاالفيا لاؽيلل ياذل تي لاتزي ااظلتؾ يضيلشارلاهمبفيخ لارؾللللل(ل4104 ث اابنايبلميبللللافاخذلفظل

 لاصفييفل فييزض ل يييب حلاتجناييخلاتزؾزاييخلات،بصييخلللللللييي لات ابتييخلااعن يياخلاتز فاياييخلات،بصييخلثللل

 لارؾفييا لاتصييضصحلاتح ناييخلتييي لافيي االاتخغزخييفلللجاايييم يي لاتخييي لاتلشارلاهمبفييخث ابتييبدل

شارلاهمبفيخ ل خيبلارفيؼلا يزخ اصلامي لات نيضادلاتز ايياضنايخلاتج اابنايخلت  ابتياا ل ي للللللللللللم 

صايي لان،يييب لميييالاتخ ييبص ا لفييظلر يي ل(ل4102 لشارلاهمبفييخلااتخ ييبص ا لفييظلثبصاتخجاييبد

اتزيظلري ل ع اإلييبلللللجبصاتخجايبدلاتلرلم ايالاتؾيبالفيظلللاتياصح لا رلثي لا زخبللات نضادلافيدل خيبل يبللل

(4104 مبللفظل
2
ل.

تايييبةلاتجبصاتخجايييخلااعاتخجايييخلللاتزالاايييخلاهمال ايييخلتيييياصحلاعللااايييبصدلنزيييبإلظلرؾ ايييدللل

م ي لانييبلمي  لت زفي اخلاتافيذللللللر ايياضنا يبللاخيبلر لر ييللاتياصحات ز اتظ ل ت لارللبتز ايياضرث

ثيييت بل يي لبصحلراييب  لاتغخيييضصلؽييسلصابتييظل جايي  لاارلاتخؾزييض لاهمال ييظلفيييل ييا لت ييزضل

ا ي  لصياتلثبتنفيجخلتيي للللللم ي لانيالل يبلؽ  يضمل ي ل نغيبزلللللمجا  لار لر ييا للاتز  ايلم  لااا لاتال

 ييييبصاري لااتزيييظلتلر زييييذلت ييييصاري لللتيييي لااتفيييبإليحلاتخغزخاايييخلا يييضل يييبلازييييقل يييفلاتنأييي حلللل

ات ابتاخ
3
ل.

تايييبدلاتخزؾييييحللبتضثذلتن ييي ادل لجبصايييخلر ايياضنايييخلثلل يييا (لا421رييي لرؾ ايييدل لفييييلا

ر يييا لل( لثيييي لاتزايي  لم يي لا يي 4104 تيي لميبلللل0222 لمييبلل لييالالاتيزيي حل ييلاع  ااايخل

بعثاييبالاتجييبصاتخجاا  لاااييبصدلاتنزييبإلظل تيي لارلاتزالااييخلاهمال اييخلاييخ ذللللللاتخييضاالاتخزصيي خلثل

ات ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخل خصيييصليييب،ا لاريي لاتمزخييبالم يي لاتخضتيضمبدلاتزييظلرزفيي لثبتزل

اع ي لاتخف في اخلفيظل زبثيخلاعلجيبصلات،بصيخللللللللر لا يز،ياللت ؾصضالم  لاتخا ض بد لالا ب ظ
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ثييياصحلاعتاييبةلاتجبصاتخجاييخ لاارلا ييبإلدلاهمييالللاع  اااييخلتلريييز لثزالااييخلاعلجييبصلات،بصييخللل

 لاصثخيبل يبرلاتيياففلتيايباحلاتزالاايخلاهمال ايخلتيياصحلاعتايبةلميبللللللللللل ي لشارلاهمبفيخللثبعثابال

رلا ضي لاتيزي ادلاتزيظلللل لاارلاتجاضتيخل بنيذلفيظلاتايخلارالنزيبلثبتضتايبدلاتخزؾييحللللللل(ل ضلا0224 

اؽزيي لل4112اعؽييياسل ييظلاتيزيي حل يي لمييبلل لللزاالفايييبلا زخييبللاهمييالللاع  ااييظلثخضييدلر يي لل

4104)
4
ل.

ةلاتجبصاتخجايخ ل ي لللفيلفب ذل ؽي لاتيصا بدلثبتجؾشلفيظلاتصيضصحلاتخ ي يخلمي لاعتايبلللللا

اتؾصيضاللاعييدلاتيصا يخلانيالاخايني لللللاا لفيظلث اابنايب لاللاهمال لالالفؾ لآصا لمانخل  ل

اتاييي لاأيييدلاتؾصيييضالم ييي لفصيييخل لجبصايييخل خاييييحلل م ييي لاتجابنيييبدلااتزصييي اؾبدلات  يييخاخ

ثيييبتللاتصييياضثخ ل خيييبلتيييضؽيلارلاتزالاايييخللللاا ييي  شادلصييي خلث ابتيييبدلشارلاهمبفيييخلل  يييضفخل

 جا لاتغضانتلاهاغبثاخلدلث ادنينالتخجاخل  جاخلاِراصاخلؽضالات ابتبدلاتجبصبلجاه
7
ل.

افييظل ؽييي لاتيصا ييبدلاتزييظلا زخييذلث اييبمل ييي لفبم اييخلا ييز،ياللاتنخييضشطلاتييحرلا يييلللللل

 لتييضؽيلارل ييحالاتنخييضشطلفيييلللل(Superhero لم يي لانييي لا،صييابدللبصفييخلت ضافييفلللللاتخاييبفا 

افييلارفيؼلشتي للللل خمبفيلاهشرلر صا ل  جظلم  لاتنخضلاتغفييرلااتعزخيبمظلت  ي، للللااضرلتال

تجبصاتخجاييخلفييظلااصاثييب لؽاييشلرجبانييذللللاتزاجاييقلم يي لؽخ زييا للبصييزا لثبعتاييبةلالللل يي للييالال

ل اهمغييبةل اتي  ييخ اتزالااييخلاهمال اييخل ييبلثييا لاتزاجايي لميي لاعؽييياسل يي للييالال  ييبم للللللللل

اهمبفيخلم ي لانيالاي، لايغبخللللللشال لاانيالاؽابن يبل يبلايز لرصيضا لات ي، للللللل(اات،يض لل ات ي خ

اا ل جااظا، للا ملم  لاناااؽابن بلاز لرصضل نبعؼ
2
ل.

لؽيضالافظلاصا خنلال  لري لرؾ ايدلاع ي لاتخفيز،ي خلفيظلمي  لات صي لاهلجبصايخللللللللل

 لاارفييؼلانييالثييبت ا ل يي ل يييام لات غنييخللفييظل نيييال(4101ااصحلاعتاييبةلاتجبصاتخجاييخلفييبناضف  

اتجبصاتخجاييخلارلاتييياصحلاتجبصاتخجاييخلؽأاييذلثب زخييبلل مال ييظل جايي  لفيي رلا ييبإلدلاهمييالللتيي لرايي لل

ت ؾييياشلمنيييبلثييبت ا ل يي ل نبف ييخلا خازيييب لؽاييشلرؾيييسلاتييجايلميي لااصلللللللللللا جايي  للب  ييا زخب

االاهميالللا ييللللاعتابةلاتجبصاتخجايخلفيظلرالااي لصيضصحلشارلاهمبفيخلفيظلاتخغزخيف لاتاي ل يبلزللللللللل

 لافييييلرييي ل(Superhero لم ييي لانيييي لنخيييبشطللبصفيييخلخلاهمبفييي ييي لشارللاعثايييبالات ابتييياا 

ا لم يي لانييي لاؾ  ييضرلنغبؽ ييبل جايي  ا لارؾيييسلاهمييالللميي لللللللاتؾييياشلميي لاعثاييبالاتجييبصاتخجاللل

اعييضالفيي ول زبؽييخلتزا ييبصلات ابتييبدلاتجبصاتخجاييخلازاييباحلميييالاتخ ييبص ا لفايييبلثخييبلا فييفلل

مظلث فبابلشارلاهمبفخلثضعانلمبل فزض لاتض
2
ل.

اا ز لثؾشلآل لثيبتزا  لم ي لات يا لات،ج ايخلتأللجيبصلات ابتياخلات،بصيخلثبعاي،بوللللللللل

( لاارفيييؼل ييي ل4103 تييي لل4101خلفيييظل ضصايييبلاتغنضثايييخلفيييظلاتيزييي حل يييبلثيييا ل لشارلاهمبفييي

بلارلرزؾيييسلميي لاتؽزيييب لثييحارلللنزبإلغييالارلاعلجييبصلات،بصييخلثبعثاييبالات ابتيياا ل بنييذل  ييللل
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 لا  ييبلارلرفييزيي لاتفيياظلت صيييل اياييخل ييضاعيزي لاتزؾيييابدلااتؾ يي لثبتزال ييتلم يي لللللللاهمبفييخ

 ييبلثييا لاتفيي جاخل ضييدل ات ييزؾبتخلااتزؾاييي( لا ييبلثييا لللاهمبفييخ لاارلاتزنييباالاهمال ييظلريي ااػلل

تنغبػ لاتزؾيرلااتغخبا(اهاغبثاخل ضدل اتؾت لاترصبا لا
01
ل.

افيييظل ؽيييي لاتيصا يييبدلرييي ل عييي ا لمييييحل  يييبثالدل يييفلات يييبإلخا لم ييي ل نزيييبطلاتخيييضاالللللللل

اثاييييخلثييييبتز ايياضرللاهمال اييييخلات،بصييييخلثزالااييييخلااصحلاعتاييييبةلاتجبصاتخجاييييخلفييييظلات نييييبحلات لللللل

ااتييؼلاتخنزغييضرلارلر يييا لاعثاييبالات ابتيياا لم يي ل ائييخلنغييضلل ضتاييضال ييبرلللللاييبنظ لااتج ا

اييخلرضايي لانزجييبمللاصاإلييالرؾفييا لصييضصحلشارلاهمبفييخللبصييخ لاارلاعتاييبةلاتجبصاتخجلللل يي اتيييي ل

م يي لتيي اصحلاتؾييياشلميي لللاتييياصح لاا يييلاؽيييلاهمال اييا لاتخ ييبص ا لفييظلرالااييخلللاتغخيييضص

اتجبصاتخجاخياشلم لااصحلاعتابةلتلاصنب لاتؾاهمبفخلاميلل ايبال حالاتغبن
00
ل.

 انتغطيخ انًصنرح نريبضبد انًؼبةيٍ:

بت ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخلفيييظلا يييبإلدللللثل،بصيييخافاخيييبلازا يييقلثزؾ ايييدلاتصيييضصلاتلل

 ل ل(لصيؾايخلفيظلل04 يضصحلفيظل لل لف يلر لفظل  بصل ؽي لاتيصا يبدلرؾ ايدلاتصيضصلاتخنلللاهمالل

ب لناضزاالنييا لاعنيضةلاف ا ايب( لاشتي لؽيضالااصحلاعتايبةللللللل لاتصيا  ل اابتايللاتضتابدلاتخزؾيح

فييييلرييي ل ايييب  زي ل يييبل شال يييبرلاعثايييبال ييي لشارلاهمبفيييخل( لتجؾيييشل4112اتجبصاتخجايييخلثايييا ل 

مجيي للاتصييضصلاتخن ييضصحلثبمزجييبص  ل يخ ييا لاللت لاااييبصدلنزييبإلظلاتزؾ اييدل تيي لارل فييخضرللل

ي خ لاارلاتصيييؾ لفيييظلعنيييضةلضييي ل ييي لعضانيييتلات يييمييي لاتغضانيييتلات ابتييياخلااتنزصيييبصلا 

ضصل بنييذلتألثاييبال يي لاتييح ضص للاع ضيي لن يي  التصييضصلاتالمجييا  لاارل اأيي لاتصييللاف ا اييبل ييظل

بسل تلفييظلصابتييخلحل يي لاتصيييؾخ لاشتيي لثيصعييخنلا جيي ل يي لاهنييللخاييي فييظل ضافييفلِ ل بريي لن يي ا

ال ييي لاصيييؾبةلاهمبفيييبدلللاصيييؾبةلاهمبفيييخلاتؾ  ايييخلا ضييي ل ييييضص لللللارفيييؼلارلاتفيييجبؽخ لا

اعل  
04
ل.

 لصحلت يييياصادلاتجبصاتخجايييخلفيييظلللاتزالاايييخلاتخصيييضللثزؾ ايييدللاصا يييخلالييي  لللمنايييذللافييييلل

ل(ل تيي لااصحلثاييا ل4111 ل يي لااصحل ييينظل ل لاتخبناييب لا ييجبناب لااتاضنييبر(للف نفييب ث اابناييب ل

االليالالر ي لاتيزي ح ل خيبلري لللللل ت لارل اييالاتزالاايخلاهمال ايخلزلللاتيصا خللرضص ذ( لا4112 

 ل تلارلاتغضانيييتلاتزنبففييياخلللخضع افظنيييبسلاف  يييبلتزخضيييا ي لاتييييالللاتالمجيييا لاتيييح ضصلااهلللر ييييا 

ل ل خييبلتييضؽيلان،يييب ضصلمييب يظ يي ل نأييلاخي مجييا لتيي لاييز ل ث از ييب لاريي لر يييلافيييصادللاتال

تز اعييييفلاعاا لات ابتيييظلتألثاييييبالللاتزالاايييخلاتخصيييضصحلتييييياصحلاعتايييبةلاتجبصاتخجاييييخلنزاغيييخ لللل

 لام يي لاتااييسلتييضؽيلزيييببللاتز ايياييضرلثزالاااتجييبصاتخجاا لفييظلا ييجبناب لا ييحت لان،يييب لا زخيي

لبنايييبلثن يييي لرالاايييبدل صييييضصحلمييي لاتييييياصادلللا زخيييبللا يييبإلدلاهمييييالللفيييظلاتاضنييييبرلاث االلل

اتجبصاتخجاخ
01
ل.
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صيؾ لا يجبناخلم ي للللرؾ ايدلاتصيضصلاتخن يضصحلتالمجيا لاتجيبصاتخجاا لفيظلصخيبنظللللللللري للافيل

انييال تيي لحملاتيصا ييخل يي للييالال ييريي لاتزضصييدل( لا4112 ل4111 ل0224 ل ثبصاتخجاييبدل ييياص

(لصييضصحللبصيخلثبعثاييبالاتيح ضصل يي لشارللل417(لصييضصحلري لن يي  ب ل نيب ل لل113 ي لثيا ل لل

اتالمجييبدلاتايي ةلتيي لل(لصييضصحلف ييبلت ييجاالدلاهنييبس لاشتيي لعرللل41ريي لن يي  للاهمبفييخ لثانخييب

(4112اعتابةلاتجبصاتخجاخلتابلل ا بص  لفظلااصحل
02
ل.

فيييللاتاييب يظلتألثاييبالاتجييبصاتخجاا للل ؽييي لاتيصا ييبدلف تيياخلارلاتزصييضا للللاالزجيي د

 لشارلاهمبفيييخارغب يييبري لنؾيييضلزالااييي لز ييي لات ابتيييبدل خيييبلايييؤارلتثلاياييييلا زخيييبللاتغخييييضص

صلاعييضالرييي صا لاايي ل جبايي لت غضانيييتلاتاب ياييخلم ييي لا زخييبللاتغخييييضللللل تييي لااييبصدلاتنزييبإلظلللا

ضل ؤت لات ابتاا نؾل ا  ض يلاارغب بري 
03
ل.

شارلنؾييضلاعايي،بولللب(ل بتج يي002ارغب ييبدل افيييلا زخييذل ؽييي لاتيصا ييبدلثيؾيي لللل

 لا يي للييالالاصا ييخنلاييجالرغ اجاييخلريي لرايي ايلاتخغخضمييخلاعاتيي لت صيي نل لجبصاييخللللخاهمبفيي

رؾزضرلم  ل ن لاصضص(لم لاعتايبةلاتجبصاتخجايخ لفيظلؽيا لري لراي ايلاتخغخضميخلاتضبنايخللللللللل

الاايخلاهمال ايخلللت ص ل لجبصايخلمي لاعتايبةلاعاتخجايخ لااايبصدلنزيبإلظلاتيصا يخل تي لارلاتزلللللللل

تألتاييبةلاعاتخجاييخلااتجبصاتخجاييخلفيييلِرؾيييسلريي صا  الم يي لاتخييي لات صييا لفييظل  فييبةلاتغخيييضصلللللل

اتح ناخل  لشارلاهمبفخارغب بدنل اغبثاخلنؾضلات ابتاا ل
04
ل.

 انتسنيق انريبض  ألنؼبة انًؼبةيٍ:

ري ل عي ا لللافاخبلازا قلثبتنأ لت  ابتاا ل ي لشارلاهمبفيخل ي لاتنبؽايخلاتزفيضا اخ لف ييللللللل

ل ز اييايييضرلاتج اايييبنظلميييبللخلاهمالنايييخلتفيييظلاتؾخ يييلعضانيييتلاتاالفيييبدلاتاب يييخللؽيييضااصا يييخل

الؽييضالف اييقل يي حلات يييللت خايييضفا  لمنييي بلريي لثييشلصييضصلر ايياضناييخلت ي اييقلرخياييي لللل(ل4101 

ت اجخ لافيلارفؼل  للالالاتيصا يخلا خايخلا يز،ياللاتخفيخضرلاهمال يظلفيظلللللللت جاضتخلاتياتاخل

ب بدلاتغخيضصلنؾضلشارلاهمبفخرغارالاا ل
07
ل.

لافييقلبحلايييمخضرلصابتييبدلشارلاهمبفييخل تيي لارلات مييافيييلرضصيي ذل ؽييي لاتيصا ييبدلل

ارل يي لشل ييزضخبصر ل خييبلارلاتغخييفلثييا لاعثاييبالااتيياسلم يي لا ييبمللاتعزخبماييخ اخلخفييئضتات

 ييي لشارلاعثايييباللارغاخلعاييييحلفيييظلاتزييي ااظلات ابتيييظ لا يييز اراالاهمبفيييخلاااييي لاتخايييبفا 

رم  لاني للبصفضلر ياخي مبفخلتلايف ضرلاه
02
ل.

عتاييبةلاتجبصاتخجاييخلاشتيي لا زخييذلاصا ييخلاليي  لثبتجؾييشلفييظل ييي لاتييضمظلثييياصحلافيييلا

تألتايييبةلاتجبصاتخجايييخ لثيييياصحلاعتايييبةلاعاتخجايييخ لا  ييييذلنزيييبإلظلللاتاال يييخلاتزغبصايييخلثخ بصنيييخ

ات،بصيخللر ي للال تجبصاتخجايخلاتيصا خلم لاعضالفغيضحلثيا لاتاال يخلاتزغبصايخلات،بصيخلثبعتايبةلالللللل
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اضناييخلتييياصحلاعتاييبةلللثبعتاييبةلاعاتخجاييخ لاشتيي لفييظل ييدلر اعييفلات زخييبللثبتزالااييخلاتز اييللللللل

ات ابتاخلثبتضتابدلاتخزؾيحلاع  اااخ
02
ل.

خلاتؾ  اييخلشارلاهمبفيي ااغاييخلت ابتييبدللاع ييبتاتلاتز ؽييي لاتيصا ييبدلللثؾضييذفيييلا

 ا ل ي لارلاتخجؾيضصا لاييص ضرلا خايخلاتزفيضاقلفيظللللللل   اابلاتالراناخ لار لاتزضصدل ت لانالثيبتلث

 يييحالاتخغيييبا ل تلارلمخ ايييخلاتزاجايييقلرجييييالااييي ل نأخيييخلاتلايييز لرنيايييح بلافيييقلِا يييسنلم خايييخنلل

شتي لفياللاخاي لللللاثي ا لصؾاؾخ لاانالتلرضعييللايخلر ااغايخل نب يجخلاخاي لاتمزخيبالم اييب لللللللل

اهمالللت اخدلفظل حالاتخغبابإلدلتياباحلات زخبللثغحةلا ابصلاتخؾباتدلاتزظلرز ل ن
41
ل.

 إتدبهبد انالػجيٍ انريبضييٍ انًؼبةيٍ َحن انتغطيخ اإلػالييخ:

زالاايييبدلاعخييب ا لاتخزييبثاا لت للافاخييبلازا ييقلث اييبملآصا لاتالمجييا ل ييي لشارلاهمبفييخلللللل

 ي لشارلل ي حلاتفي خلللاهمال اخلعلجبص  لاان ازي لف يلر ل عي ا ل  يبثالدل يفلم ي حلتمجيا لللللل

تييظلاتز ايياييضنظللااتييحا لا ييياالم يي لانييي ل زييبثاضرلن يياضرلتلمييالللات ابلللل اييخاتؾ مبفييخلاه

ايخل ي لاتؾيياشلمي لاعثايبال ي لشارللللللل، ضلاتزالاايخلاهمال ل االم لا زابإلي لتمج لاااتخاجضخ

بإلدلاهمييالللااتزييظلل تيي لاتخيييب ا لات،ب ئييخلاتزييظلاييز لاتزيي ااظلتيييبلفييظلا ييللللللل لاااييبصاااهمبفييخ

ا  يظلاتالمجيضرل ي لشارلاهمبفيخلللللنال  يبص خلاتياسل نبففيخ لالللات،بولم  لالرص لاعاتخجابا

خزبثاخلصابتبري تغحةلا بإلدلاهمالللتلا جا  لاثبت ضللم  لانيفي لعني لتلاجحتضرلعيي 
40
ل.

خلاتؾ  اييخلبفييارغب ييبدلم يي لتمجييبدل يي لشارلاهملثؾضييذلفييظاعيييدلاتيصا ييخلاتزييظلا

انييي لتاب ييخلاات،بصييخلثبتخاييبفا  لا لا ييبإلدلاهمييالللاافييز،ي لانييي لنؾييضلاهمييالللات ابتييظ 

لا ييير  خييبل ل جاخلميي لات ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخلل يي لثايييلاتصييضصلاتح ناييخلاتفييللابتييجبد

شارلاهمبفييخلاث،بصييخنللت ييؤار بفاييخلعيإلييظلميي لميييللاعييضالرالااييخللث ييادناهميياللللاخضت فييئ

خ،ز يخاتلاهماللا بإلدلفظللاتزظلتلرغيلف صخل خبص خلتي ولات عبالفظلاتأيضصاتخ احل
44
ل.

ث اابناييبلارلاعتاييبةللفييظلصا ل غخضمييخل يي لشارلاهمبفييخللف يييل  لتيصا ييخنلالييلل  ييبااف

تييي  ل خييبلارلثايييلاتالمجييا لازفييججضرلفييظلر يياادلصييضصللب ئييخلميي لللل  بنييخ لرخضييداتجبصاتخجاييخل

م لففبابلا  االدلشارلاهمبفخلبتي نيصشارلاهمبفخلت
41
ل.

زييبثاظلاتزالااييخلل(لا،ص ييبل يي ل ل021ث اابناييبل ييفل ل  ييبثالدلفييظللميييحلل عيي ا افيييلريي لل

لانييييي بط تيييي لصا ييييخلااييييبصدلاتي( لا4104اييييبلل اهمال اييييخلتييييياصحلاعتاييييبةلاتجبصاتخجاييييخلتلل

ني لازييبثاضرلثيصعييخنل جايي حلتلرزيييقل ييفل ييضللا ل يي لشارلاهمبفييخ ييفلاتالمجييلبمب يا يياتخجؾييضصا ل

ضييدلر يي للمجيي لثايييلاتخجؾييضصا لميي لانييي ل ييبنضالا  يييارلفييظل زييبثازي لتخلللللن ييب  بلصابتييا ب لال

ر لاا يبلفيظلر ي لاتخي حلف ييلري ص االث،ايبةلللللللل لاهمبفخلاتزظلاابنظل نييبلات ابتياضللاتيبم ابدلم 
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زض لاهنغييبزادلاهمييالللاتييحرلااأيي ل يي ل نغييبزادلاعثاييبالاتجييبصاتخجاا  لاراغجييضال يي ل فييللللللل

اتجبصاتخجاييخلرايييلا ضيي لر ييضا  بلاعبشثاييخ ل يي لل ييتلاتييجايلت  ييضالثيي رلاتييياصحللاشاتزييظلاؾ  ضنيييب ل

 تيي للرل يي ل ييضني ل غيي التمجييا للضبتظلف يييلرؾييضالاعثاييبالاتجييبصاتخجاللاصحلاعاتخجاييخ لاثبتزييلاتييي

 بتاخل جا حلا نياخلافزصبااخ  ب ا لا  فلتيبلمضاإليل
42
ل.

 ياإلػالو اندذيذ:خشخب  ري  اإلػبةخ يبضبد األر

ف يييخلات فيييبابلام ييي لصيييااينلآلييي لصصييييدلثاييييلاتيصا يييبدلا يييز،ياللاهنز نيييذلتخنبل

 يي لشارللاتزييظلااتييؾذلارلاتالمجييا اتيصا ييخلهمبفييخلا يي لر يي لاتيصا ييبدلحارلاتييلات ابتيياخ

 في لاتؾيضاعيللللد ي لاعيللعزخيبمظللانبدلاهنز نيذلا ضافيفلاتزضاصيدلاتلللاهمبفخلافيز،ي ضرل ييلل

عزخبمايييخلار ييياادلفيييظلاتخغزخيييفل ييي لليييالالثنيييب لايييجابدلالا يييبللانيييي بعي مبإل  يييبلاتزيييظلر ييي ل

تي لصياضثخلا يز،يا ي لتيجايلللللافيي لا يا ل لل لا رل يبرلثلمجي لاهنز نيذلللصيافبدل فلاف اني 

اهتاز اناخلفاتخضاف
43
للل.

م يي لمانييخل يي لاتالمجييا لااتخيييصثا لاا يي للللاليي  لريي ل ع اإليييبللاصا ييخلافيييلااتييؾذلل

ارلاتخجؾيييضصا لفيييظل نبف يييبري لم ييي ل نزييييابدلاهنز نيييذل  ييي لشارلاهمبفيييخ للاتالمجيييا ثايييلل

ايز ا للاخلاات،يال  ل خيبلارلاللاتااي  لااتنييللافز،ي ضرلا ز اراغابدلرزي ااػل يبلثيا لاتيضالالللل

فييظل نبف ييبدل تاز اناييخلافييي لفييظلصفييفل فييزض لامييظلاتغخيييضصلعرلاتزخاايييلتيييللللللللاتالمجييا 

مزيي ا لم يي لاييز لا ييز،ياللات،اييبةلاايي لاتييضارلتاللانييزظلميي لن يي لاتييضمظ لالشارلاهمبفييخ

 ل خييبلافييز،يللل يي لشارلاهمبفييخلثايييلات يي اصادلات،ب ئييخلااتزييظلرازجيي ل بتخييخلت  ابتيياا لللللل

ت زاجاييي لمييي لشاريييي لا  يييب  ي لللللجضرل يييني لتاليييخلاتفييي، اخل ييي لاعاتيييبخلاتفيييائخلللللاتالبتييي
44
ل.

ت فييفلاافز ؽييذلاصا ييخلاليي  لتيي اصحلزاييباحلاتمزخييبالم يي لاييجابدلاتزضاصييدلاتعزخييبمظلللل

شارلاهمبفخامظلاتغخيضصلث ابتبدل
47
ل.

 انتؼهيق ػهى انذراسبد انسبثقخ

  بصنيخ لثبتيصا يبدلللنجايخلل خبل يجقلازفيؼل يي لات زخيبللاتاجاي ل ي لفجيدلاتيصا يبدلاععلللللللل

 ييي لشارلبت ابتييياا لن ييياخلات ابتييياخلات،بصيييخلثلثيصا يييخلاتزالاايييبدلاهمال ايييخلتأللاتا ثايييخل

اصرابز ييبللا ؾييباصاهمبفييخ لاارلاتزالااييبدلاهمال اييخلر،ز يي لفييظلؽغخيييبلا  ا ييخلمخ يييبلللللللل

 لار صا  بل ي لا يا خنل مال ايخنل تي لالي   لا يحت لر،ز ي لثيبلزال لاتجايضتدلااتيياالاؽغيللللللللللل

ل.ضماخلاتخ بص ا لفايبان

 خييبلازفييؼل ييي لات زخييبلل يي لفجييدلاتيصا ييبدلاتفييبث خلثييبتزا  لم يي لآصا لاتانبصيي للللللل

حارلاهمبفيخل يضا  لاتايب  ا لفيظلللللمال ايخلتألن ياخلات ابتياخلتيللللاتخ،ز يخلاتخزص خلثبتزالاابدلاه
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لصيييضصحلا ييييلثخيييبللر ي يييالاتض يييبإلدلاهمال ايييخلر ييي لاتزالاايييبدلاالاتالمجيييا لاالاتخزيييبثاا لتخيييبللل

ارلتخيبلاغيتلللل  ز ؽيخنللفيظلاتضصيضال تي لرصيضصادنلللللتز ي لاتزالاايبد لاافيبميلاتجبؽيشللللااتؾخل

عن ييياخلافبم ايييبدلاففيييبابلاتالمجيييا لات ابتييياا ل ييي لشارللايييضرلم ايييالاتزنيييباالاهمال يييظا

 لثخييبلاؾ ييقلر يييا ل ييضاال مال اييخلر جييظلاؽزابعييبري لاِرؾفيي لاتزاجايي لمييني  لاِر ييي ي للللللللللاهمبفييخ

للل. ضدتخغزخابري لثبت ادلاع

 انجحث تسبؤالد

ل زيي لاتجؾشلاهعبثخلم  ل غخضمخلاتزفب،تدلاتزبتاخ ا

اتخضتيييضمبدلثخنبف يييخلات ابتييياخلاتخز،صصيييخلاتجييي ا ظلاتز ايياضنايييخل زخيييبلل يييبل يييي لال -0

 بت ابتاا ل  لشارلاهمبفخ؟للات،بصخلث

اتصييؾبدلاتخز،صصيخلللشارلاهمبفيخلفيظللل ابتيبدللات يؤارلات،بصيخلثللل ا لايز لمي  للل -4

 ؟افجض فم  ل ضففل

رنباتييييبلفيييظلاتجييي ا ظلااتصييييؾبدللث ييي رللل يييبلاثييي زلاتخضتيييضمبدلاات فيييبابلاتزيييظلايييز لللل -1

 ؟صابتبدلاعا،بولشارلاهمبفخ

 انتؼريزبد اإلخرائيخ نهجحث

ارلرنيباالاعؽيياسلااتخضتيضمبدلاات فيبابلثبت صييلاات ي ػلااتزؾ ايدللللللللانًؼبندخ اإلػالييخ: 

ل.ب يا لتيبااتزيفا لثخبلافي لفظلزاباحل ابص لا اصا لاتخ 

 يييظلاعتايييبةلات ابتييياخلاتزيييظلاخبص ييييبلاعاييي،بولشارلاهمبفيييخلللللريبضااابد ري  اإلػبةاااخ:  

اتفييخااخلااتؾ  اييخلااتجصيي اخلااتح ناييخ لااتزييظلرييز لافييقل عيي اآدلافضاميييلارغيايييادلرييزال لللل

  فل  ابنبدلا  ا لر  لاتيئبد.

 يييا ل ضتييضمبدلل ييظلاتجيي ا ظلاتزييظلرانيي لثزلللانجاارايح انتهيزسينَيااخ انريبضاايخ انًتخصصااخ:   

 ؾياحلري لفئخلاعزخبماخلثاانيب لااخض يبلفظل حالاتجؾيشلث نيب ظلاثايبالاتزؾييرلم ي لفنيبحلاتنايدلللللللل

 ات ابتاخلاتخص اخ.

 ظلاتصيؾبدلاتزظلريز لثخضتضمبدل ؾياحلصزحبد ييسجنك انريبضيخ انًتخصصخ: 

نخلصيؾخلات غ ر،ب تلفئخلعخب ا اخل اانخل  ل فز،ي ظلاجاخلاهنز نذ لارزخضدلفظ

 لاتجبصاتخجاخلاتخص اخلمج ل ضففلفافجض 

https://www.facebook.com/EGParalympicsاصيؾخلث نب ظل اثابال ل

لاتزؾير(لم  ل ضففلفافجض .
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 اإلطبر انُظر  نهجحث

تي لاتنخيبشطلاتزيفيا اخلتخابتغيخلاهميالللت فيبابلاعاي،بولشارلاهمبفيخلللللللللافزنيلاتجؾشل 

لخفيخلنخيبشطلتزصيضا لا يبإلدلاهميالللتلمبفيخلللللللل0221ميبللللClogstonف يلفيلل  ضعفيزضرللل

اف ب لتخبلفي زالا بإلدلاهمالللااتزظل خاذلثبتنخبشطلاتز  اياخلااخ ذ
42
ل 

لاتخابفا ل0 لارأي  ل خ    لاهمبفخ للالتا ل   لاهمالل لا بإلد لر يل لاتاجظ  لاتنخضشط .

لص ل لا   لاتاالط لم   لت ؾصضا لااع جب  لاتز  اد لالصبإلظ لم     ا،بول ازخيا 

ل مبفزي لاأي لثفجت لاتابااخ لاعن اخ لفظ لا بص ضر لت ل  جاا  ل  ا،بو لاتخابفضر  

لاتخ تاخ.

.لاتنخضشطلاتعزخبمظ لا يلل حالاتنخضشطلاتخابفا ل  ا،بولاا ل زخايا لعني لازضعيضرل4

لت ياتخلاالاتخغزخفلت ؾصضالم  لام لافزصبارلااتحرلاازج ل جخلاتاسلؽ ب لتي .

لاص1 لاتخخاي  لاتخابي لنخضشط ل نفبنظل. لاا لثاضتظ لثاخد لا ضل لاتحر لاتخابي للالتا ل   ضص

 زخايلث نالا، ل خايلعنالصا ل مبفزالاااقلؽابحل جاااخ لا  لص لايم ل حالاتنخضشطل

لاائب ل لارل نغبزلعرلا، ل ابيلاازج  لاتاجااظلاار ل نؾ ا لم  لاهمبفخ لار فا ح

لاخلاتاجاااخ. ي  ب لعرلاتخابيلتاسل نفبنب ل ب اللافزاافلات ابللثبعن 

لا زنضمضل2 لاعاابا ل زاياا لاتخابفا  لار لاتنخضشط ل حا لا   لاتض بفاخ  لاتزايااخ لنخضشط .

لا اي  ل ل خب لرصضا    لااز  لاتابفظ لات زخبل ل مبفزي  لرالفظ لات لااتجائبد اتض بفبد

لاع ضاب .ل

مبفخلل.لنخضشطلاتؾ ضيلاتخيناخلتألف ابد لا  ل حالاتنخضشطلاتخابفا لامفب  لفظل غزخفلاه3

لاعدل ل   لاؾبصثضا لار لاغت ل يناخ لؽ ضي لاتياي  ل   امخ ل اب اخ ل ابتت اتياي 

لاتؾصضالم ايبل ضدلثبفظلاعف ابدلفظلاتخغزخف.

ار يا لاتضالصييخلنخييبشطلاعاتيي لاتيي لنأيي حلر  ايايخلنؾييضلاتخاييبفا  لثانخييبلا ييا لاتنخضشعييبرللل

ا ييي لاتخاييي ا لارلاعلاييي ارلاتييي لنأييي حلر ي ايييخلااغبثايييخلنؾيييضلشارلاتؽزابعيييبدلات،بصيييخ.لل

ا يييبإلدلاهمييياللل يييظل صييييصلا ب يييظلمييي لاتخا ض يييبدلاتزيييظلافيييز ايبلاتنيييبملمييي ل ضاييي ل ييي للل

اتخضتيييضمبدلا ييي لثانييييبل ضتيييضمبدلشارلاتؽزابعيييبدلات،بصيييخ لاثنيييب لم ييي لشتييي لفييي رلللللل

لاتصضصلاتنخااخلاتزظلرز  خلفظلاش برلاتنبمل ظلنزبطلتخبلرجضالارن  ملا بإلدلاهمالل.لل

تزيزال لل يفلاتجائيخلاهمال ايخلللللل0223فيللصالصخلنخيبشطلالي  لميبلللللص لراللشت ل بت لاتحرل

اتؾياضخلااتزظل خاذلاتنخبشطلاتخزاضصحلا ظ
42
ل لل
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خضشطلاتاخد لا يللاتخايضفا لا ضتضمبري لفظلا بإلدلاهماللل  ني لاا،بولاا يضرل.لن0

يضفا لاتخغزخفل يايا ل  لاتني بدلام  لاتخغزخفلارلتلايز لثزضفا لاتجائخلاتخنب جخلت خا

لفيضلتلافزؾقلاتزا يخلااعمخبالات بفخلاتخا ضثخلشت ل   ل ضاصالدلا جبن لااا  ب

لعنالميا لاتيبإليح.

اتنخضشطلات  مظ لا  ل حالاتنخضشطلانالتاسلا ماب لارلااب دلاتخايضفضرلثا يللبصخل.ل4

عرلتياي لؽ ضيل   امخلااغتلاتلافا االت زض دلاالاتتزخبملتفخبرلاتؾصضال

اتؾ ضيلاتحالف يلامزج لات بنضرلاع  ااظلاات ضانا لاعل  لتخابفؾخلاتزخاايللم  ل حم

لاتانص رلا بإلدل يخخلهنيب ل حملاتزي فخ.

ل1 ل  لاتخفزي اا لاغتلالح بل. لاتنخضشطلاتخايضفا ل خغخضمخ ل حا لا يل نخضشطلاتخفزي   

 يايا لتي لفظلفظلاتمزجبصلاارل ؾباتخلريائخلاتأ ا لاتعزخبماخلاتخنب جخلتي ل ااضرل

لص ل لا   لااتزض ا  لاتاخد لم   ل افبمي   لاتزفياالد ل حم لرضاف  لعر لاتاخد  ضي

لاصجؼلتي لالدلااغا ي لاا ل ازخيا لم  لاتخغزخفلهاجبخلؽبعبري لاتفزصبااخ.ل

 يي لاتزييظلريفيي لمالفييخلاتخايييضفا لثض ييبإلدلاهمييالللاعليي  ل يي لاتنخييبشطلاتايايييلل نييب ا

ا خيبل
 11)

ل 

ل0 لات ز. لر ا لنخضشط ل مال اخ لرالااخ لار لات إلافخ لاهمالل لا بإلد لرفزجاي لافاا جابا 

لت خضتضمبدلاتزظلري ل حملاتيئخ.

ل4 ل  لا زخب بدلر  ل. لانز ب لعضانتل اانخ لا بإلدلاهمالل لرزاخي لافاا اتنخضشطلاتنز بإلظ 

اتيئخ لامباحلاز لاتز  ايلم  لاؽياسل ضدلاتخأب  ادلااتؽزغبعبدلتز  لاتيئبدل فل

ل زاخيلت  فبابلاتزظلرزجنب ب.ريخاقل

اتنخضشطلاتنخاظ لافاالرز لرالااخل ضتضمبدل حملاتيئبدلفظل  بصلنخاظل ازبالااضرل.ل1

لفظلاتالبتتل  جظلاترغبم.

 َنع انجحث

اتخابتغيييخلرضصيييا لل؛لؽايييشلافيييزيي اتجؾيييضسلاتضصيييياخفئيييخلانزخيييظل يييحالاتجؾيييشل تييي ل

ظلا يييبإلدلاهميييالللاتز  ايايييخللاهمال ايييخلت فيييبابلا  ييياالدلات ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخلفيييلل

اتييييباسلثيييض للل ثييي ا ظلاتز اييايييضرلات ابتييياخلاتخز،صصيييخ( لااتض يييبإلدللاتغياييييحل صييييؾبدللل

اتجيي ا ظليييبلفييظلرؾفييا لاافييفللت ييز،الولنزييبإلظلاخايي لات ييزيباحل نللات ابتيياخلاتخز،صصييخ( 

 .لل لان دلصضصحلصؾاؾخلمني لت خغزخفلاتخص راهمبفخلاتز يياضناخلاتخ ي خلتحار
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 جحثيُهح ان

بتخنيظلاتخفيؾظلث ي االاتضصييظلااتزؾ ا يظ ل ي لاعيدلعخيفلاتاضاي ل ي للللللللللتجؾشلثيلا زابرلا

اتخا ض ييبدلاتا خاييخلاتصييؾاؾخلؽييضالاتخضتييضخ لاصصيييل جااييخلاتزالااييخلاهمال اييخلتألؽييياسللل

اات فييبابلات،بصييخلثبت ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخ لااتضصييضال تيي ل  ز ؽييبدلم خاييخلتزاييضا للللل

تيي لت ضفييب لللر ييياخيبل يي للييالالاتض ييبإلدلاتز  اياييخلااتغيايييحلاشلللللللاتخابتغييخلاهمال اييخلاتزييظلاييز للل

ا ياا بلتز ييا لرضصيا لافايقلت خابتغيخلاهمال ايخلت فيبابلا  ياالدللللللللل.لثبؽزابعبدلشارلاهمبفخ

ات ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخلارؾفيييا لاتضافيييفلاهمال يييظلفيييظل يييحالات ييي رلا يييزابرلاتجؾيييشللللل

ااتليييزال لثيييا لاتخابتغيييخلاهمال ايييخلللرييييبي  ييي ضةلاتخ بصنيييخلاتخنيغايييخلتزضتييياؼلااعيييالاتللث

ت فييييبابلا  يييياالدلات ابتيييياا ل يييي لشارلاهمبفييييخلفييييظلاتجيييي ا ظلاتز ايياضناييييخلات ابتيييياخللللللل

لاتخز،صصخلاصيؾبدلاتيباسلثض لات ابتاخلاتخز،صصخلث ابتبدلشارلاهمبفخ.

 يدتًغ انجحث

از ت ل غزخفلاتجؾشل ي لعخايفلاتجي ا ظلاتز ايياضنايخلاتخز،صصيخلفيظل غيبالصابتيبدللللللللل

اعايي،بولشارلاهمبفييخ ل تيي لعبنييتلعخاييفلصيييؾبدلفافييجض لاتزييظلرنييبفقلات ييؤارلاتخزا  ييخلللل

لثبت ابتبدلاتزظلاخبص يبلاعا،بولشارلاهمبفخلفظل ص .

 ػيُخ انجحث

لرن ف لاتاانخلاتزؾ ا اخلتيحالاتجؾشل ت  

 :انًتخصصخ ػيُخ انجرايح انتهيزسينَيخ انريبضيخ. 1

ارفيؼلمييلللللضادلاتز يياضنايخلاتخصي اخللا غايخلت  نيللات الخلم  لات،ي اإلبلاتج ل  للالال

ث نييب ظل اثايييبالللر ايياضنايييخلصابتيياخل ز،صصييخلث ابتيييبدلشارلاهمبفييخل تللللثيي ا ظلاعييضالل

اتزؾير(لاتحرلايز لر ياخيالا يجضما بلفيظلاتضاؽييحل يي لاتفيجذلم ي لفنيبحلاتنايدلات ابتياخ لاايز للللللللللللل

لللظلاضللثضيب.اضراضةلف ضففل مبارالاضللاعؽي ل خبلاز لصففلاتؾ  بدلم  ل

لذث اليل لافظل  بصل حالاتجؾشلر لاتزاجاقلم  لمانيخل ي لؽ  يبدلث نيب ظلاثايبالاتزؾييرلللللل

افييييلرييي لل( 4102(لاؽزييي لاتضييبنظل ييي ل ييبصمللل4102 نيييحلاعاال يي ل اافيييخج للل (لؽ  ييخل01 

رفييغادل اأيي لاتؾ  ييبدل ضتييفلاتجؾييشل يي للييالالعيييبزلا ييز جبالاتجييشلاتز يياييضنظ لارؾخاييدلللل

ات ج نيب ظلعيي ل ي لللللجشلاتؾظلتييبل ي لليالال ضفيفلاضرايضة.للللل  ب يحلاتاتؾ  بدلاتزظلت لازاف ل

اتخضففلات  خظلت نبحلاتنادلات ابتاخلم  لاهنز نيذل
0

 لايز لصفيفلثاييلف ي ادلاتج نيب ظلم ايا للللللل

                                                           
1
 https://www.maspero.eg/wps/portal/home/tv/channels/nile-sportل
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( لاؽزيي لل4102اضناييضللل41اثبتخالؽأييخلرجييا لانييالتيي لاييز ل تييبفخلااييخل ن ييضصادل تاييال نييحل للللللللل

 ل خييبلرضعيييلفنييبحلتخ يييللل4102تضييبنظل يي ل ييبصمللانزيييب لعخييفلاتجابنييبدلات،بصييخلثبتجؾييشلفييظلالل

اتج نب ظلم  ل ضففلاضراضةلاز لصففلاتؾ  بدلم ايبلثايلانزيب لاتج نب ظ
4
ل.

اايلث نيب ظلاثايبالاتزؾييرلاعاال ي لنضميالفيظلات نيضادلاتز ايياضنايخلاتخصي اخلاتيحرلللللللللللا

ا لاا ي ييييال ايييييبةلؽفيييينا لا ييييضلاؽيييييلاعثاييييبالاتجييييبصاتخجال لايييييز لث ابتييييبدلشارلاهمبفييييخ

اتاياييل ي لاتخنبصيتلفيظل غيبالصابتيبدلشارلللللللا يالدللاتؾ  ايخلالاتخص اا ل  لشارلاهمبفخل

ثخ،ز يي لاتخضتييضمبدلاات فييبابلااتخ يياالدلااتيبم اييبدلات،بصييخللللللز ف نييالايييللاتييحالاهمبفييخ 

فظلاتخغيبالات ابتيظ لافييلاأيي لفيظلثاييلاتي ي ادل يي لرؾاييملت يئيخلللللللللللرؾيايا لثحارلاهمبفخل

ات ابتيياخلات  ييخاخ.للل لارلثايييلتيياض لاتج نييب ظلا،ب جضنييالثصيييزاللاتزييظلانزخييظل تايييب لؽزييلل

زايييباحلاتيييضمظلث ييييصادلشارلاهمبفيييخ لاشتييي ل ييي لليييالالاتزا اييي لللللل تييي لاتج نيييب ظلاافيييا ل

ث نغييبزاري لفييظل ،ز يي لات ابمييبدلالبصييخ لفييظل غييبالاتن ييبضلات ابتييظ لافييب ل تيي لشتيي للللللل

ا لتيييب لا ثيي ازلاتنخييبشطلل ابتييبدلشارلاهمبفييخ لازاييباحلاتخخبص ييللاتييضمظلثات اجييخلفييظلن يي لل

ضصحلاتح ناييخلاتفييائخلتييي للـييـاا لاتصـاتخ يي فخل ييني  لااتجؾييشلميي لاتؾ ييضيلاتخييييصحلتييي  لارالييللل

 ثاخلنؾيييض   لااتؾصيييضالم ييي لاتخياييييل ييي لاتييييم لت ييييصادلاان ييياخلشارلللللـاتخغزخايييبدلاتاييي

لاهمبفخ.

 ػيُخ صزحبد ييسجنك:. 2

رالاايخللاتخز،صصيخلفيظلللز انايخللااخ لر لاتجؾيشلم ي لايجاخلاهنز نيذلمي لاتخضافيفلاهتاللللللثي

تخ بثيدلتيضؽيلللفيظلالال خضافيفلارفؼلف يخلر ي لاتللالمبفخ اه  لشارلتألا،بولاتن بضلات ابتظل

لمبفيييخاهشارلعزخيييبمظلرزنيييباالاتخضتيييضمبدلات،بصيييخلث ابتيييبدللللارلايييجابدلاتزضاصيييدلاتل

اتخن ييضصادلات،بصييخلث ييادل جايي  لا يي لصيي لريي لاهمزخييبالم يي لا يي ضةلاتخفييؼلات ييب دلتغخاييفلللل

خايفل يدلللؽايشلري لرغللل  ضفيفلفافيجض للم  لصيؾزيبلمجي للااتخزبؽخلنخلاتجبصاتخجاخلاتخص اخلبت غث

ارل–ل4102 ييبصملاتضييبنظل يي لال4102اافييخج لاتخن ييضصادلاتزييظلريي لن يي  بل نييحلاعاال يي للل

افيييلث ييلل عخييبتظلميييالللل-اتيزيي حلاتزييظلريي لفايييبلرؾ اييدل ؾزييض لاتج نييب ظلات ابتييظلاتز ايياييضنظلللل

 يالخلم ي لر ي لاتخن يضصادل ي لليالالللللللاخاي لاتلالا  (ل ن ضص72 لاتخن ضصادلاتزظلر لرؾ ا يب

ل/https://www.facebook.com/EGParalympics ات اثبلاتزبتظ 

اييب  ا لفييظل غييبالافيييلريي ل  ييزجابالعخاييفلاتصيييؾبدلات ،صيياخلات،بصييخلثبعايي،بولاتلل

 لا حال يضلاتفيجتلاتيحرلعايدلاتزؾ ايدل  زصي لم ي لاتصييؾخلات  يخاخللللللللللصابتبدلشارلاهمبفخ

                                                           
2
 https://www.youtube.com/channel/UCmu8aCSbhYsHthSZCzXUnowل
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فييظل صيي  لؽاييشلتلرضعيييلصيييؾبدل ز،صصييخللللشارلاهمبفييختضؽايييحلاتزييظلرخضييدلصابتييبدللا

لفظل دلتاجخلصابتاخ.

اتج نيييب ظل اثايييبالاتزؾيييير(لصييييؾخلم ييي ل ضفيييفلفافيييجض لاتاييي لتييي لايييز ل تيييبفخلاايييخلللل

 خيبلتللل-زي لاتنزييب ل ي ل عي ا ل يحالاتجؾيشللللللاشتي لؽل-(ل4102اضنايضللل41 تايبل نحل ل ن ضصاد

بد لاؽزيي لانزييب لمخ اييخلعخيفلاتجابنييبدلات،بصيخلثبتجؾييشلفيظلاتضييبنظلللللرفيب ل تاييبلعخاييفلاتؾ  يللل

(ل زييبثف ل0042(ل مغيبةلثبتصييؾخ لاتييبلنؾيضل لللل0032(لف ييل يبرل نييب ل لل4102 ي ل يبصمل لل

اتاي لميييللاهنزأيبللفييظل تيبفخل ن ييضصادلم يي لاتصييؾخل ييبرلاتفيجتلاصا ل  ييزجابالاتصيييؾخلللللل

 نييب ظلم يي ل ضفييفلاضراييضةلاييز ل تييبفخلللل خييبلرضعيييلفنييبحلتخ يييللاتجلل.ل يي لمانييخلاتجؾييشلاتزؾ ا اييخلل

 ل-ؽزي لاتنزييب ل ي ل عي ا ل يحالاتجؾيشللللللل–(ل  يز   بلف يبللل42ؽ  بدل  لاتج نب ظل تايب لاثيبل 

ارؾأي لثاييلاتؾ  ييبدل ي لاتج نييب ظلثخغخضميخل يي لاهمغبثيبدلااتزا ا ييبدل ي لاتخ ييز  ا  للللللل

  ييخلاتز ايياضناييخ لا يي لفييظلاتؾلاخييا يز لر تلارل  يييللاتج نييب ظلتلانييزظلفييياض بدل ،ز يييخلمخييبلايي

ص لتي لااي ل نيب ل ؾزيض لعياييلؽزي لايز لرؾ ا يا لا يحت لفي رلاتزيبميدلاتفياا لت غخييضصل يفللللللللللللللل

لر  لات نبحلم  ل ضففلاضراضةلت لايففلاتجبؽشلتزؾ ادلشت لاافب .

 أدياد خًغ انجيبَبد:

اشتيي لت اييبمل ييي ل  زخييبلللللرؾ اييدلاتخفييخضرلفييظل  ييبصل ييحالاتجؾييشلريي لاتمزخييبالم يي لللل

ات ابتييياخلاتخز،صصيييخلاصييييؾبدلاتيافيييجض لات ابتييياخلاتخز،صصيييخلظلاتز ايياضنايييخلاتجييي ا 

افيظل  يبصلشتي لري ل  اميبحلللللل لشارلاهمبفيخلثزنباالات ؤارلاتخزص خلثبت ابتبدلاتزظلاخبص ييبلل

ارلراييضرل نييب ل  ييزخبصرا ل نيصيي زا لتزؾ اييدل ييدل يي لاتج نييب ظلااتصيييؾخلم يي لؽيييح لاشتيي للللل

ارل نيب لر يبصةللل ي للاتض يا زا لثيبت ا لللل لاتخيباحلثا زيبللظلرضعيلفظلا  ضةلم تللزالفبدلاتز

ل.ااتصيؾخلاتج نب ظل فخضررؾ ادلفئبدلثا ل

 انتحهيم اإلحصبئ :

تاضرلاتيصا خلرزا يقلثخضتيضخلعيايي لفييظلاصا يخل  زا يبفاخلرض ي لاهؽصيب لللللللللنأ ا ل

ثيبتز  ايلم ي لاتنفيتلاتخئضايخلااتزاي اصادلثييي لاهعبثيخلم ي لرفيب،تدلاتيصا يخ للللللللللللاتضصيظ

لافيلر لرؾ ادلاتجابنبدلث ادلايارلاارلا ز،ياللث ا ظلاتؾب تلاآلتظ.

 َتبئح انجحث

 تحهيم حهقبد انجرَبيح انتهيزسينَ َتبئح . 1

ل رخض ذلفظفظلاتج نب ظلارلاث زلاتخضتضمبدلاتزظلر لرنباتيبللارفؼ
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زييظل ل زبثاييبدل فييزخ حلتخ،ز ي لاتجاييضتدلات ابتيياخلاتخصي اخلااتا ثاييخلااتياتاييخلاتللر ييال -0

ثاضتيخلاتايبت لت فيفلاعص يبالت خاييضفا لللللل لااتزيظل نييبل ض  يب للللا بص لفاييبلتمجيضرل صي اضرللل

ثاضتييخل لاثاضتييخلات، يياظلاتزب يياخلتايي حلاتفيي خلثبتا ا ييظلاتخزؾ  ييخلثبتاضاييذلل لاثبعفصيي 

اتجاضتييخلاتخغخاييخلاعاتيي لتايي حل لا4102فييياخلاتياتاييخلثبه ييبصادلاتا ثاييخلاتخزؾيييحلتاييبلل

بتال افيييخ لاااصرل  ا ييييلثاضتيييخلاتجيييبصالربااضنييييالثت ييياخ لااتاييييلصعيييبالع يييضملثايييي لا

 ات جبةلتا حلات يللت ص .

ت خ يييبص خلفيييظلاتجايييضتدلاتياتايييخلات،بصيييخلث ابتيييبدلشارلللا يييزايااادل صييي  زبثايييخل -4

 .4141 لاااتخجابالرض اضل4102اهمبفخل ضدلثاضتخلاتابت لثابزالفزبرل

ا زبثايخلل لخاتجبصاتخجايللادرؾيبالاخلاات غنيخلاتجبصاتخجايخلاتخصي للل زبثاخلاعن ياخلات ابتياخلتلل  -1

صصيييلاتاضايي ل يي لاتيبم اييبدلال  ن ييب لارؾييباادلصابتيياخلعيايييحلتييحارلاهمبفييخلفييظل صيي 

تألاتخجايبالات،يبوللل مجييلاتيزيبػلاتفافيظ(للللصي رللراي ا لاتي إلاسلاتخللاتزظل برل  لاث ز بل

ارؾييييبالاتجبصارااضنيييييا لاارؾييييبالخييييبلؽ  ييييال يييي ل نغييييبزاد لارالااييييخلان يييياخلاتخصيييي رلت

اتفيضث لاتخصي رلت اي حلاتايبإل حلتيحارللللللتبدلاصيؾبةلاهمبفيخلاتح نايخلفيظل صي  لالللللصاب

 ت اجخ.اهمبفخلااتحرلؽف ملصإلاسلاترؾبالاتياتظل

صصيييلاتاضايي ل يي لاعن يياخلات ابتيياخلااتا خاييخلاتا ثاييخلاتخيزخييخلث ابتييبدلشارلاهمبفييخلل -2

تا خيظلاعااللاتخ ز ي لاتيياتظلالل لاثبعا،بولاتخايبفا لثضعيانلميبللااتزيظل يبرل ي لاث ز يبللللللل

ت خابفا لثبتاضايذ لااتخ ز ي لاتفياضارلاتضبتيشلتيحارلاهمبفيخلثبت يب  ح لااتخ ز ي لاتا ثيظلللللللللل

ث اجاييييبللحارلاهمبفييييختييييلخاتجبصاتخجاييييلخان يييياالتايييي حلاتفيييي خلت خاييييبفا لثبتفييييضاار لااعاع

 .ااتا اي

زيظلري لصصيي بل ي لليالاللللللتحارلاهمبفيخلاالمالفخلاهمالللات ابتظلثبعن اخلات ابتاخلت -3

تييا لات زخييبللث ابتييبدلللتج نييب ظل ييفلتيياضفالااتييحا لااييبصاال تيي للللللنبف ييبدل  يييللال 

شادل تيي لر يييا لثيي ا ظلر ايياضناييخللااتؾبعييخلل اييخلاتزالااييخلاهمال اييخشارلاهمبفييخل يي لنبؽ

ثخيييبلافيييي لفيييظلرييييماخي لاافايييي لتلنغيييبز للللل لشارلاهمبفيييخاييييز لث ابتيييبدللل فيييخضر

 .ثضعانلمبلر  لاتيئخلعايحلم لاافبميلم  لر يا لصضصحل

 لاصابتيييبري حارلاهمبفيييخل صييي لااتيييياالاتا ثايييخلتيييللات،يييي بدلاتزيييظلر يييي يبلللمييي  ل -4

ااتزيظل يبرللل  اخيخلتيي  لللل لاتزيظلاتيازيبلاتيياالتزيضفا لؽايبحلللللااتز  اايلم  لا خايخلات يضانالل

اتيحرلصيييصللل ـتؾخبايخلؽ يضيلاعايي،بولشارلاهمبفيخلفيظل صييلللل(ل01صفيي ل  يبنضرللاتلييبل ن

ثز  اييدلفييزؼل ابرييتللبصييخللريي لثز يي لاتيئييخ لاثخضعجيياللتييخل ل يي لاتياـبلل جاييـفييظل ييدلا زخييل

 ابرييتلصمباييخلشارلاهمبفييخلاتزبثاييخلتييضزاصحلات ييجبةلاات ابتييخلللللحت لـا ييل شارلاهمبفييخ

 .ااتيابتابدليايل  لاعن اخـاتاا لـثيي لرنأ
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ضاإلييييلنيفييياخلل يييبلرؾخ يييال ييي لفللخلات  ابتيييلشارلاهمبفيييخا خايييخل خبص يييخلللاتؾيييياشلمييي ل -7

 ل يفلاتز  ااييلم ي للللميني لل لثيالشتي لفيظلر ييا لصيضصحل اغبثايخلللللل يبلاخاي لارلافييللل لااصؾاخ

ااترؾيباادلات ابتياخلااتخ يبص خللللاعنيايخلل ااصحلفيظللزايباحل  يبص زي لللالرخااني ت اصحل

اتيبمييدلفييظلتنييي بطلنؾييضلاتخيايييل يي لااافاييي للفييظلص يي لارنياييحلاتفاب ييبدلات،بصييخلثييي  ل

 .خغزخفات

شارلاهمبفييخ لااتز  اايييلل يياخلاصابتييبدللزييضفا لاتخيايييل يي لاتيييم لاتخييبتظلعنللاتخابتجييخلث -2

 لااتيياصلاتييحرلل يني للبصييخ للاات ابتيياا ل شارلاهمبفيخلملم ي لاتخفييئضتاخلاتخغزخاايخلرغييبلل

اتخؤ فييبدلفجييدللا اجييالات مييبحلفييظلاميي لاتالمجييا لااتخابتجييخلثياييباحلفيي ولاتيييم ل يي للللللللل

 .ااتغيبدلاتخ،ز يخات ابخلات،بولاتؾاض اخل

اتايايل ي لاعتييبللتلايبصحلتيحارلاهمبفيخلااتزيظلللللللل خبلارفؼل  للالالاتزؾ ادلا ز،يال

اتخايييضف ا  لاصيييؾبةلاهمبفيييخ لشارلاتؽزابعيييبدلات،بصيييخ لشارلات ييييصادل نيييب للاتخايييبفا  لل

لاتخ يبص ا لفيظلف ي ادلللاتفياض للللاشتي لثيبلزال للللاااي لات يباصا للل ات،بصخ لاصؾبةلاتيخ 

 يياظلافييز،ي ضرلشارلل اش يي لنخييضشطلتزجيي   لم يي لشتيي  ل ييدلر صيييلارلتيياض لات،للللاتج نييب ظ

ث تييبلل ضيد للاع يضاب  لاتايبااا  لات يباصا  لللللللخايبفا لااي لاتل ل خبل برلاز لاهايبصحل تي لللاتيخ (

 للشارل فييخابدلاليي  ل ضييدلا ييز،يالؽاييشلانجالييظلل اتيييبللاايي لافا ييخعخاايييبلااعصييؾب للا

تي لشارلل اش ي لاعتييبللاتزيظلري لا يز،يا يبلتلايبصحل للللللل اش ي ل  عيف(لللاهمبفخلااا لاتخايبفا لل

للل.اهمبفخل  لاع ض لا ز،يال ل ت لاعفدلاتلا ز ضلش  لاتنفجخلاتخئضاخل

ت  يؤارلات،بصيخلللافظل  بصل بلا ظل  لعيااالاخاي لاتضفيض لم ي لاتزنيباالاهمال يظلللللل

لشارلاهمبفخلافقلفئبدلات ادلااتخفخضر.ث ابتبدل

 أيال: يئبد انشكم 

 (1خذيل )

 يكبٌ تسديم يقراد انجرَبيح

 % ك انًكبٌ

ل44.0ل27لاالدلات زضااض

ل17.2ل31للبصطلات زضااض

ل011ل021لاتخغخضخ
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 لا نخييبلِا يييللرالااييخلل  ارييالث ييادنلؽييظلازفييؼل يي لاتغييياالارلاتج نييب ظلتلِا يييللعخاييفلفلل

 فيييغ خلت اضاييي ل ييي لاتيبم ايييبدلات،بصيييخلثبت ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخلفيييظل صييي لااتيييض  لل

لاتيبم ابد لامز اف بلثؾ ي لفظلاتخا فخ.اتا ثظلؽ ص بل نالم  لارلااضرلفظلف تلر  ل

اازفييؼل ييي لثابنيييبدلاتغيييياالاتفيييبثقلاصرييييبخلنفيييجخلف ييي ادلاتج نيييب ظلا فيييغ خلااليييدلل

نيالايز لر ييا لؽ  يخلااؽييحل ي لاتج نيب ظل يدلا يجضخلا ي لصي لللللللللللل تي لالات زضااضلاصثخبلا عفلشت ل

 ييي ل يييياصلاهمبفيييخلملب ظلتألن ييياخلات ابتييياخلات،بصيييخلثيييحارلازايييحصل زبثايييخلارالاايييخلاتج نيييل

لاع جضخلفظلنيسلافذل فب زيب.

 ( 2خذيل )

 انقنانت انزُيخ انًستخذيخ ي  انجرَبيح

 % ك انقنانت انزُيخ

ل03ل40لؽياشل جبا لل

ل42ل12لؽضاص

ل3.7ل2لر  ا للبصعظ

ل22.4ل44للج 

ل7.0ل01لت ب ل فلا ض ل  لا، 

ل011ل021للاتخغخضخل

اتيتلاتينايخلاتزيظلاازخييلم اييبلاتج نيب ظلللللللازفؼل  لاتغياالاتفبثقلاتزنضخلاتاجا لفيظلات ضل

اعاييابالاتيناييخل يي لاعييدلر  اييدلاتخ ييد لاانييالاييز للاتزنضاييفلفييظلفييظلر يييا لف  ارييا لاؽ صييالم يي ل

 خيييبلازفيييؼلارللا يييز،ياللات بتيييتلاتينيييظلاتخنب يييتلت ؾييييسلاالاتخضتيييضخلاتيييحرل ييياز لرنباتيييا.للل

 ،ز يي لل زبثاييخل  ولاتج نييب ظلم ييلاعلجييبصلعييب دلفييظل  ي ييخلات ضاتييتلاتيناييخلثخييبلاؤ يييلؽييللللل

ا زبثايييخلالجيييبصلات ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخلان يييب بري للابتييياخلفيييظل صييي  لاعؽيييياسلات 

ف صيخل جاي حلللاتج نيب ظلللخربؽيل رفيؼل لا يحت للاا زاياااري لت خنبففبدلا بلاؾ  ضنيال ي لنزيبإلظ.لللل

ااتزاجايي لميي لز يييا لاتاضايي ل يي لاتخا ض ييبدلااتزيبصيياد لا ييبللاتفيياض ل يي للييالالاتؾييضاصادلت

اافيي لف صييخلت  ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخللنأيي   لار يييا ل زا جييبري لا  ز ؽييبري  للاعيييبدل

ت زؾييييسل ييي لليييالالاعؽباايييشلاتخجباييي حل تييي لاتغخيييب ا لت زاجاييي لمييي لانيفيييي لا نغيييبزاري لللللللل

لا خضؽبري .

اصايي لشتيي لف يييلارفييؼلف ييالميييالاتز ييبصا لات،بصعاييخلاتزييظلامزخيييلم ايييبلاتج نييب ظلاشتيي لل

تي يييي ادلا ييييظلنفييييجخلتييييئا خلت الباييييخلتزالااييييخلاعؽييييياسلل%لف ييييبل يييي ل غخييييضخلا3.7ثنفييييجخل
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ز ييييا لرالاايييخلفضصايييخلتألؽيييياسلل ييي لاتفييي اصرلارلا يييضللاتج نيييب ظلثلات ابتييياخ؛لؽايييشل يييبرلل

ثب يييز،ياللاتز يييبصا لاتخ يييظ حللاهمبفيييخلاتجايييضتدلاتخ،ز ييييخلتيييحارااتخنبففيييبدلات ابتييياخلفيييظل

ل.ثبتؾ  خلااتؾاضاخ

 ( 3خذيل )

 َبيحيسبئم اإلثراز انًستخذيخ ي  انجر

 % ك يسبئم اإلثراز

ل41.4ل22لصضصلصبثزخ

ل14.2ل30ل باحلفا خاخل

ل011ل021لاتخغخضخ

ازفيؼل يي لاتغييياالارلف ي ادلاتج نييب ظلامزخيييدلثيصعييخنل جاي حلم يي لا ييز،ياللاتصييضصلللل

اتضبثزييخلاتزيييظلرايي  لتؾأيييبدلرايي ا لات ابتييياا ل يي لشارلاهمبفيييخ لاؽفييضصلات ،صيييابدلللللل

اييبدلات،بصييخلثييحارلاهمبفييخ ل ييحال تيي لعبنييتلا ييز،ياللللللللللاتخصيي اخلااتا ثاييخلااتياتاييخلت يبم لل

اتج ا يضلت زنضايالمي لاؽيياسللللل برل ي لاعففيدلرض اي للللافيل  ب فلاتياياضلاتخصبؽجخلت  ب اد.ل

اتيب خ لاا ز،ياللاتانيباا لفيظل  ي يخلاتج نيب ظ لات يزابنخلثخ يب فلفايياضلا ضي ل ي لللللللللللاتجاضتد

ز اييايضرل يضلمنصي لاتؾ  يخ لاثخيبلارلاتخيباحلللللللاتصضصلاتضبثزخلاشت لنأ  العرلاثي زل يبلاخاييلاتللل

ات،بتييياخلت زؾ ايييدل  رجايييخلثبعن ييياخلات ابتييياخلفايييبرل ييي لاتفييي اصرلارلاياييييلا يييز،يالللللل

ل  ب فلاتياياضللبصخ لاارلات ابتبدلاتخ،ز يخلرازخيلم  لاتؾ  خ.

 تي لتييا لاتخابتغيخلاتز يياضنايخلت جاضتيخلا يضل يبلازيييقلللللللل1 تي للل0ار يا لاتغييااال ي لللل

 .argreaves. J. A. & Hardinبدل يالل ي للل يالللل خيبلرزييقل يفلنزيبإلظلاصا يللللللل فلاصا يبدل

B. (2009)المجييبدل يي لشارلاهمبفييخلاتؾ  اييخلانييي لابتييجبدل يي للللللا يييدلفايييبلاتلاتزييظلال

 ل خيبلا يير ل فيئضتاخلاهميالللللللمي لات ابتياا ل ي لشارلاهمبفيخلللللثايلاتصضصلاتح نايخلاتفي جاخلل

 يؤارلشارلاهمبفيخلاث،بصيخنلاتخي احلاتزيظلتلرغييلللللللث ادنلعيإلظلم لميللاعضالرالاايخل بفايخلتلل

ف صخل خبص خلتي ولات عبالفيظلاتأييضصلفيظلا يبإلدلاهميالللاتخ،ز ييخلللللل
10

 Howe لااصا يخلل

ااتزييظلاعيييدلارلاتزالااييخلاهلجبصاييخلؽييضالات ابتييبدلاتجبصاتخجاييخل يي جاخلاِرالينييدلث ييادنللل2008

 جاي لاتغضانيتلاهاغبثايخللل
14

 ي لل اتخجؾضصيضرلل يزاب لصييدلالصااتزيظلللHardin 2003 لااصا يخلل

اتخييب ا لات،ب ئيخلاتزيظلللل لال ضلاتزالاايخلاهمال ايخل ي لاتؾيياشلمي لاعثايبال ي لشارلاهمبفيخلللللللل
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از لاتز ااظلتيبلفظلا بإلدلاهميالللااتزيظلرصي لاعاتخجايبالات،يبولم ي لانيال  يبص خلاتياسلللللللللل

 نبففخ
11
ل.

 (4خذيل )

ينضح َنػيخ انضينف انًشبركيٍ ي  انجرَبيح
3
 

 % ك انضينف

ل14.4ل22لضرلل ص الضرت فئض

ل04.3ل03ل يصة

ل44.3ل47لتمت

ل04.4ل41ل فئضالصابتظلم ثظ

ل2.1ل01ل فئضالصابتظلااتظ

ل0ل0لااتاب لا ضص

ل4.3ل1لا،صابدلمب خ

ل011ل041لاتخغخضخل

منبصييي لازفيييؼل ييي لاتغيييياالرنيييضخلتييياض لاتج نيييب ظ لازايييباحلات زخيييبللثب زفيييبفخلللل

اتضاتييؼل يي لاتغييياالاصريييبخلنفييجخلهمبفييخ لاث ابتييبدلاعايي،بولشارلال زاييياحلم يي لصيي خ

اتفياض ل ي لاتخفيئضتا لاتخصي اا لثخيبلاؤ ييلا زخيبللاتياتيخلاتخصي اخلث ابتيبدلاعايي،بوللللللللللل

شارلاهمبفيخلاات زخيبللث فييباب  لافبم ايبري لات ابتيياخلا يبلاؾ  ضنيال يي ل نغيبزاد لااتنفييجخللللللل

رؾييباادلاتجبصاتخجاييخلاتاجاي حل يي لتيياض لاتج نيب ظل بنييذل يي لاتييضزصا لاتخصي اا لاص، ييب لاتللل

 خيييبلازفيييؼلازاايييباللللاتخصييي اخلااتخفيييئضتا لمييي ل ااصحلاتنيييضاارلات ابتييياخلتيييحارلاهمبفيييخ.للللل

ثخييبلل ا،صييابدلم ثاييخلثييبصزحلفييظل غييبالاتاخييدلات ابتييظلتييحارلاهمبفييخات زخييبللثب زفييبفخل

اؤ ييييلؽييي ولاتج نيييب ظلااهميييالللاتخصييي رلم ييي لات ابتييياا لاتاييي ةلارالاايييخلان يييازي لللللللل

لصابتاضرل ص اضرل  لشارلاهمبفخ.للا بص لفايبلااتزظلاتخ،ز يخل

اتالمجييا ل يي لشارلاهمبفييخلثخييبللاتج نييب ظلتخغخضمييخل زنضمييخل يي للا زفييبفخل خييبلازفييؼل

ازيييقل ييفل اب ييخلاتج نييب ظلااتزييظلاييز لاتزنضاييالمنيييبلثب ييزخ اصلفييظلثيااييخلاتؾ  ييبدلر  اج ييبلااتزييظلل

 ي لشارلاهمبفيخ لللاييحل ي لات ابتياا للللرؤ يلؽ ولاتج نب ظلاات نيبحلم ي لر ييا لاتنخيبشطلاتخزخلللل

 لارالاايي لرصييضصادلفيييصادلاثنييبإلي لارنخازيييب تيي لاتجؾييشلميي لشارلاهمبفييخلليففلااتاييب لا ييضصتيي

                                                           
3
شن الىسنب  للعندد اليلن  للفنيىف لن  حللنبن البسونبمج        وقد تم احتسبة تمخيل ضيىف البسوبمج منه الن ا النى    

 حللة.   23الت  تم تحليلهب وعددهب 
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رغيبملشارلاهمبفيخلتألففيدلثبمزجيبص  لاي  ب لفيبم ا لفيباصا لللللللللاتخغزخفاارغب بدلا  ض ابدل

صايي لشتيي لفيي رلنفييجخللالم يي لاتااييب لاتافييضال ث    ييخلامبتييخلااايي لفييباصا لا يييمبحلت خاييبا ح(.لل

%لف يبل ي للل44.3تيئا خلت البايخلؽايشلث اليذللللللاهمبفخلاتخ بص ا لثبتج نيب ظلراييلللاتالمجا لشار

 غخييضخلتيياض لاتج نييب ظلصايي لانييي لاخض ييضرلاتخييباحلات إلافيياخلتألؽييياسلاتزييظل ييبرلاتج نييب ظللللللل

لافا ل ت لرالاازيب.

 (5خذيل )

حدى تًثيم األخشخب  ري  اإلػبةخ ي  انجرَبيح
2
 

 % ك نرجيذى يخند ًَ

ل74.2ل01لاضعي

ل41.0ل1لتلاضعي

ل011ل01لاتخغخضخ

ازفيييؼل ييي لاتغيييياالؽييي ولاتج نيييب ظلم ييي لا زفيييبفخلاتانبصييي لاهاغبثايييخل ييي لشارلل

 لميييني لاشتيي لتييييمخي لار ييغااي لا فييبنيري لااتزاجاييي لميي ل خضؽيييبري لللللبفييخلااتخفييئضتاللاهم

اثيشلصاػلاتزييب،اللللااتضفض ل ت لعبنيتل ابتجيبري لا ؾباتيخل فيبميري لم ي لؽيدل  ياالري  للللللل

تيييي لشارلاهمبفيييخل خييي لتلاخبص يييضرلات ابتيييخ لار يييغافلشاايييي لم ييي ل فيييبنيري لاافايييي للللل

تخخبص ييزيب لارالاايي لارايييادلافاييبصلاارغب ييبدلا يي ض ابدلاعفيي االرغييبملشارلاهمبفييخلث ييادنلللللل

لااااي لؽ ي لفظلاتؾابحلاتا اخخ.

 .Kimيقل فلاصا خل ت لا زخبللاتج نب ظلثبتجاضتخلا ضل بلازل3ال2اا ا لعياتظل

K. T. Lee. S. & Oh. E. S. (2017)اابصدل ت لارلاتزالااخلاهمال اخلاخ ذلاتزظلال

اتخضتضمبدلاتزظلرزف لثبتزيب،ا لار لاتمزخبالم  لات ابتاا ل  لشارلاهمبفخل خصيصل

ت،بصخلا ب ظلت ؾصضالم  لاتخا ض بد لار لا ز،ياللاع  لاتخف اخلفظل زبثخلاعلجبصلا

تابةلاتجبصاتخجاخثياصحلاع
12
ل.

 

 

 

                                                           
4
تم احتسبة وست مدي وجنىد خصينيبن منه ذوإل اإلعبقنة لن  البسونبمج وللدنب لعندد حللنبن البسونبمج التن  تنم               

 تحليلهب وليس ولق عدد الفلسان.
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 ( 6خذيل )

تصُيزبد األخشخب  انًؼبةيٍ انًشبركيٍ ي  انجرَبيح
5
 

 % ك انًُبرج

ل40ل2ل يصةل ابي

ل03.7ل4ل فئضالصابتظل ابي

ل41.3ل41لتمتل ابي

ل4.4ل0لاتظلا  لتمتل ابي

ل011ل12لاتخغخضخ

ل ل   لاتاياي لا زفبفخ لاؾ ولم   لاتج نب ظ لاتفبثقلار لاتغياا ل   اتنخبشطلازفؼ

ل جا حلاتاضا ل  ل اهاغبثاخل  لاعا،بولشارلاهمبفخلاشااي  لاانالِا يللت غخيضصلثنفجخن

لاتض نظل لاتخفزض  لم   لميايح ل نغبزادن لؽ  ضا ل خ  لثبتخابفا  لات،بصخ لاعتابة اثابا

لنخبشطل  لاتخيصثاا لااتخفئضتا لاتخص اا ل ل ت لعبنتلشت لِا يل لاانا ااتا ثظلااتياتظ 

شارلاهمبفخلااتحا لا زيبااالاتاضا لم  ل ياصل نضادلمخ   لااصاالاتج نب ظلااتا ةل  ل

ل نيبل لافزياياا لؽز  لا ضص   لاااتاب  لاهمبفخ لاشار لاتغخب ا  لم   لاا  للج اري  ار

اتج نب ظلاتي صخلعؽيلااتاب لاربػلارياي  لص خلاؽخب خلاصاجخلفظلاتزؾيرلااتنغبػ.ل خبل

جبؽخلاتج اتخجظلاتخص رلمخ لا ا لت ؾياشلم لرغ ثزالاع ضصلت أيضصل فل ثنالثادلاتف

ل  لاصا ل خبص زالت  ابتخل لانيفا ب لاتزظلمبادلم  ل ثنالصؾا ب لاتاجا ح ارضتاؼلاتيضاإلي

لااني بعالفظلاتخغزخفلاريبم ال فلاآلل ا .

 ب: يئبد انًضًنٌثبًَي

 ( 7خذيل )

 انهغخ انًستخذيخ ي  حهقبد انجرَبيح

 % ك انهغخ

ل21.4ل007لاتا ثاخ

ل03ل40للاتا ثاخل+لاهنغ اياخ

ل0.2ل4لتالبدلال  

ل011ل021لاتخغخضخ

                                                           
5
لىسب  طبلب للعدد اليل  مه الفيىف ذوي اإلعبقة وقد تم احتسبة تمخيل ضيىف البسوبمج مه ال ا الىشن ا  

 حللة.  23المشبزكيه ل  حللبن البسوبمج الت  تم تحليلهب والببلغ عددهب 
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لث البدل زاياح ل لاتغياالارلؽ  بدلث نب ظلاثابالاتزؾيرلفي ذلف  اريب ازفؼل  

ااؽز ذلات الخلاتا ثاخلثبمزجبص بلتالخلثشلات نبحلاتخ رجخلاعات  لار زيبلاتا ثاخل فلاهنغ اياخل

ل ب ق لم   لت ب اد لمخد لر  لص للؽاش لاععبنت  لاتالمجا  ل ف لاهنغ اياخ لثبت الخ اتجاضتخ

لا لثبت الخ لاؽي خب لتمجا  ل ف لت ب ا  لمخد لؽاشلر  لثبت الخلات البدلاعل  ؛ لااآلل  ت ا اخ

شارلاهمبفخلارلاتج نب ظل يز لثخابتغخلففبابلات ابتاا ل  للا ضل بلا ا ل ت اعتخبناخ ل

لال صباصل ا ض بدلاتج نب ظ.مبتخا ب لاا ا ل حت ل ت لراي ؾ ا بلام ثا بلا

 ( 8خذيل )

 َقبط انتغطيخ اندغراييخ

 % ك انًُطقخ

ل42ل12لاالدل ص 

ل02.3ل44لاتخنا خلاتا ثاخ

ل01.7ل03لاف ا اب

ل24.2ل41لياتظاتاتخفزض ل

ل011ل021لاتخغخضخ

لاتج نب ظ ل لف  اد ل فزيب لاتزظ لاتغال افاخ لاتخنب ق لرنضخ لاتفبثق لاتغياا ل   ازفؼ

لاتا لاتياتظلااتاات زخبل لاعؽياسلشادلاتابثف لثزالااخ ل ص  جا  ل بللزظلر ز  لفايب ا ض

عادلاعؽياسلشادلاتابثفلاتياتظلر رظلفظلاتخ ي خللبصخ لاارلاتجاضتدلاتجبصاتخجاخلشادل

 جااخنلااتاخ.ل خبلازفؼلارلاتج نب ظلاااظل ياي ال  لات زخبلل ت لاتخنا خلاتا ثاخلااتزظل

لفظلاتخنب جبدلعب دلفظلاتز راتلثايل ص ل لاؤ يلؽ ولاتج نب ظلم  لاتزضاعي ا ضل ب

 لؽ ص بلم  ل زبثاخل بلاؾ  الات ابتاضرل  ل نغبزادلازاباح لات ابتاخلاتا ثاخلثب زخ اص

لاتا ثاخ لاتخص اخ لاتاالفبد لرض اي لاعف ا ظلفظ لثبتاخق لاتج نب ظ لا زخبل ل حت  لاازفؼ .

لثبت  لات،بصخ لاعن اخ ل   لاتاضا  لثزنباا لاشت  ل ص لتخص  لاعا ار لاعف ا اخ بصح

لات ز اراغاا .ل

ل لشت  لاصا  لاتج نب ظ  ل تايب لا ا  لاتزظ لاتغال افاخ لاتخنب ق لفظ ل  لاتزنضخ ازفؼ

اهمبفخلاالدل ص لؽاشلل ظلثخزبثاخلاعؽياسلات ابتاخلتحاراتنزبإلظلتا لا زخبللاتج نب

اهمبفخلل لشارت لارلاا تل  بص بدلات المجا% لاصثخبلا عفلشت ل 42ت لرزغبازلنفجزيبل

لاال لاتا ثظ لاتخفزضر لم   ل ضا  ل ص  للبصط لات ابتاخ لااعؽياس لاتجاضتد لفظ ااضر

لاعف ا ظلاالؽز لاتياتظ.

ل
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 ( 9خذيل )

 أسبنيت انًؼبندخ 

 % ك كيزيخ انًؼبندخ

ل21ل34لن دلاعن اخلااتيبم ابدل

ل42.1ل12لاتزفب  ل فلات ابتاا ل  لشارلاهمبفخلا ابتجي 

ل01ل02لعييحلات ابتاخا لااا لاعر ا

ل2.1ل4لصصيلآصا لاتخضا نا لاارغب ي لنؾضلات ابتاا لاتخابفا لا خبص زي لت  ابتخ

ل40.2ل11لاتز  ايلم  لات،ي بدلاتزظلر ي يبلاععييحلاتخ،ز يخلت  ابتاا لاتخابفا 

ل011ل021لاتخغخضخ

لات لاتيبم ابد لث صي لاعاا لاتخ بل لفظ لايز  لاتج نب ظ لار لاتغياا ل   ،بصخلازفؼ

لاهمبفخ لشار لث ابتبد لثاضتد ل   لات ابتاضر لاؾ  ا لا ب ل  ل  لاتاياي لفظ ا نغبزاد

 لااؾ ول ت لعبنتلشت لم  لاتزفب  لاتاب دل فلؽ ضفي لا زا جبري لااابتتلاعتابة

لات ابتاخ ل لااترؾبااد لااتخؤ فبد لاتؾاض خ لفجد ل   لتي  لاات مباخ لاتيم  ثب زخ اص

ل لااؤ يلااإلخب لم  لت اصحلرؾفا لااتبخلشارلاهمبفخااتخغزخفلاتخينظلاصعبالاعمخبا

للاات زخبللثادل بلتالص خلث ابتبري لاان ازي .

لاتياتخللت،ي بدلاتخزبؽخلتي  خبلازفؼلا زخبللاتج نب ظلثبهابصحل ت لا ااتزظلرضف  ب

لصف ل لفبنضرلاعا،بولشارلاهمبفخ لا ي ا لا ب   للالالاترؾباادلااتنضاارلات ابتاخ 

لتا01  ل( ل يااب.ل4102بل لا ضاف لل   لآصا  لث صي لايز  لت  لاتج نب ظ لف ر لشت  اصا 

لاؾ  ضنال  ل لازنب تل فل ب لثخب ل جا ح لات ابتاا ل  لشارلاهمبفخلثيصعخن اتغخب ا لرغبم

ل ت لاتخيايل  ل ت ب لاتفض ل لثؾبعخن لفظلاتاضا ل  لاعتابةلات ابتاخ لا ضلا     نغبزادن

لم اا.

 ( 11خذيل )

 خ اإلػالييخانتغطيف أهذا

 % ك األهذاف

ل02.4ل44لاهمالللااهلجبص

ل07.0ل42لاتزضعاالااهصابا

ل44.2ل17لصضصحل اغبثاخلم لشارلاهمبفخللر يا 

ل17.2ل31لاتفبإليحاتف جاخلااتف ض ابدلرالاا لاترغب بدل

ل011ل021لاتخغخضخ
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لعؽيياسلاتزا اي لثبلا ي لا خييب للللا ييا لزؾ اقلمييحللاتج نب ظلتظلازفؼل  لاتغياال ا

ل ض ابدلاتفييبإليحلتيييي لاتغخييييضصلرغب ييبدلااتفيييلرالااييي لاتبفييخ لالشارلاهمبدلات،بصييخلث ابتيييل

ارايييادل يي ض ابري لمنيييلراييب  ي لث ييادنللللميي لر يي لاتيئييخلرصييضصادلاتغخيييضصلارؾفييا لل  نؾييض

 ل حال تي لعبنيتلراييادلارالااي لاترغب يبدلااتفي ض ابدلات،ب ئيخلتيي لللللللللشارلاهمبفخ جبا ل فل

ارفييي لل يئيخل ييحملات لااتزيظلفيييلرفيظ ل تي للللاتايب لا ييضص لارلاهمبفيخلاالثاييلاعاي،بول يي لشلل

فظلراضا لاتخغزخابدلاتخ،ز يخلتصضصحلش نايخللب ئيخلري رظلم ي لؽ يضيلاتنخيبشطلاهاغبثايخلفيظللللللللل

لللتخغبتدل  لاعا،بولشارلاهمبفخ. بفخلا

اتج نييب ظل تيي للثخييبلِايييم لا يييا لاتج نييب ظ ل يياظللااالؽيييل يي لثابنييبدلاتغييياالاتفييبثقللل

مبفييخ لا اييالاتخفييب خخلفييظلللاهلض ابدلاتفييبإليحلنؾييضلاعثاييبال يي لشارللالاايي لاترغب ييبدلااتفيي للر

لا ض ل اغبثاخلنؾضل ؤت لات ابتاا .لر يا لصضصح

 ( 11خذيل )

 طجيؼخ انتغطيخ اإلػالييخ نريبضبد انًؼبةيٍ

 % ك اتدبِ يضًنٌ انجرَبيح

ل41.7ل23ل اغبثظ

ل41.7ل42ل  جظ

ل02.4ل44ل ؾباي

ل011ل021لاتخغخضخ

اتج نيب ظل يبرل اغبثا يبلاشتي لا ي لللللللازفؼل  لاتغياالارلاا جاخلاترغبملاتحرل يبالؽ  يبدلل

ز ييا لنخيبشطل اغبثايخل ي لشارلاهمبفيخ لللللل يقل ي لا ييا لاتج نيب ظلاتزيظلرفيا لتلللللل جااظلعنالانا

م يي ل خبص ييزي لت  ابتييبدلاتخ،ز يييخلاشتيي لشارلاهمبفييخلرغييبصثي لاتنبعؾييخ لارؾيايييلاصصيييل

لات ابتخل  لفضاإليل ضا حلتي . خبص خلتخبلرؾخ ال

فييظلاتخ يياالدلااتصيياضثبدللذخض ييرل يي جاخعضانييتلاتج نييب ظلؽ  ييبدلثايييلرنباتييذلافيييل

اشتيي لفاخييبلازصييدللللادلات ابتيياخ اتزييظلرضاعييالشارلاهمبفييخلاشااييي لااتاييب  ا لفييظلاترؾييباللللل

 ي ييخل يي للثبت مباييخلااتز  اييدلااتزيييصاتلااتزضعاييالااتيييم لاتخييبتظلااتخانييضرلااتزفييياالدلاتخللللل

خصيي رلنأيي حل زيناييخلتييحارللاتلاتخغزخييفرجنييظلا يي لاع ض ييخلاتفيي جاخلل لاتؾاض ييبدلااتخؤ فييبد

 ييي خلاانييي لا ييدلاةلاث  ييخلفييظلاؽاييبرنلاليي  لاارللللللالاتيييمضحل تيي لاتزاب ييدل اييي لثلللاهمبفييخلا

للل.اا لفباصا لؽبتزي ل يمبحلت خفبميحلااهؽفبرلثبمزجبص  لتايب 
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 .Yoon. Jياييل ي لاتيصا يبدلاتفيبث خلا نييبلاصا يخلللللللانزيبإلظلاتيصا يخل نيبلرزييقل يفلاتاللللل

Han. M. & Park. J. H. (2017)ااتزييظلاعيييدلارلاعلجييبصلات،بصييخلثبعثاييباللللل

ات ابتيياا ل  ييبلارلرزؾيييسلميي لاتؽزيييب لثييحارلاهمبفييخ لا  ييبلارلرفييزيي لاتفيياظلت صيييللللللللللل

 ييظلريي ااػل ييبلل اياييخل ييضاعيزي لاتزؾيييابدلااتؾ يي لثبتزال ييتلم يي لاهمبفييخ لاارلاتزنييباالاهمالللل

ثييا لاتفيي جاخل ضييدل ات ييزؾبتخلااتزؾاييي( لا ييبلثييا لاهاغبثاييخل ضييدل اتؾييت لاترصييبا لاتنغييبػ للللل

اتزؾييرلااتغخيبا(لل
13

ااتزيظلصصييدللللSilva. C. F. & Howe. P. D. (2012) لااصا يخلل

رجبانييبلفييظلاتزالااييخلاهمال اييخلتييحارلاهمبفييخل ييبلثييا لاتزاجايي لميي لاعؽييياسل يي للييالال  ييبم للل

اهمغييبة لات ييي خ لاات،ييض ( لاانييالاؽابن ييبل ييبلاييز لرصييضا لات يي، لشالاهمبفييخلللللللل اتي  ييخ ل

م  لانالا، لاغبخلنبعؼ لااؽابن بلاز لرصضا ملم  لانالا، لاا ل جااظ
14
ل.

ا ي للييالالرؾ اييدلف يي ادلاتج نييب ظلارفييؼل يي لاتخفييبنيحلات ضاييخلاتزييظلا ييي يبلاتج نييب ظللل

ضالم يي لاتخيايييلااتزييظلرفييزيي لاتؾصييلتخابتجييبدلاعايي،بولشارلاهمبفييخلااتخفييئضتا لمييني 

رجنييظلاتج نييب ظلتنخييضشطلاتخابتغييخلل ييحت لاازفييؼل يي لاتزؾ اييدللل. يي لاتؾ ييضيلااتيييم لاات مباييخل

اتيحرللال0221اتيحرلفي يالعيضرل  ضعفيزضرلميبلللللللاتحرلازيقل يفلاتخنأيضصلاتعزخيبمظلتلمبفيخللللل

 زخاييا للرلا بإلدلاهمالللر ييللاتخايبفا لت غخييضصلارصيضص  لثضصييي لااي،بولااي للللللللا  لا

عنييي لازضعيييضرلت ياتييخلاالاتخغزخييفلت ؾصييضالم يي لاميي لافزصييبارلااتييحرلاازجيي ل جييخلاتيياسللللل

ااتزييظللRees & Shields (2018)خلاصا يي خييبلرزيييقلنزييبإلظلاتيصا ييخل نييبل ييفلللللؽ ييب لتييي .ل

ؾيييسلصابتييظلل ت زفيي اخلاتافييذلللهمبفييخااييبصدل تيي لارلاتز ايياييضرلاايي  لثاييضتدلشارلالل

ظلافيا لت يزضبصحلرايب  لاتغخييضصلثييت بل ي لاتز  اييلم ي لااا للللللللل جا  لاارلاتخؾزض لاهمال يل

اتالمجا  لااز لر يا ل بلاؾ  يضمل ي ل نغيبزادلم ي لانيالا ي  لصياتلثبتنفيجخلتيي لا يضل يبلازييقللللللللللللل

 فلاتنأ حلاتخغزخاايخلاتفيبإليحلتيي لااتزيظلتلر زييذلت ييصاري لا ييبصاري لات ابتياخلللللللل
17

 لااصا يخلل

Pappous & De Léséleuc (2013)اتغضانييتلاتزنبففيياخلافيييصادللزييظلاعيييدلارلااتل

اتالمجييا لتيي لاييز ل ث از ييب لاريي لر ييياخي ل يي ل نأييضصلمييب يظ ل خييبلتييضؽيلان،يييب لاتزالااييخلللللللل

اتخصضصحلتياصحلاعتايبةلاتجبصاتخجايخلنزاغيخ لتز اعيفلاعاا لات ابتيظلتألثايبالاتجيبصاتخجاا لفيظللللللللل

تااييسلتييضؽيلا زخييبللا ييبإلدلللا ييجبناب لا ييحت لان،يييب لا زخييبللاتز ايياييضرلثزالاازيييب لام يي لاللل

اهمالللفظلاتاضنبرلاث اابنابلثن  لرالاابدل صضصحلم لاتياصادلاتجبصاتخجاخ
12
ل.
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 ( 12خذيل )

ري  اإلػبةخانسًبد اإليدبثيخ نهًُنرج انًقذو يٍ األخشخب  
6
 

 % ك انسًبد

ل2.4ل01لفضحلات ،صاخ

ل00.1ل07لاتض خلثبتنيس

ل3.2ل2لاتح ب لاؽف لاتزص  

ل04ل02لاتزضاتف

ل4ل2لاؽز اللؽ ضيلاهنفبر

ل04.4ل43لاتغياخلااتعزيبا

ل01.2ل41لاتايب حلااتخيناخ

ل03.2ل41لاتتزياللاعلالفظ

ل00.1ل07لات غبمخ

ل011ل031لاتخغخضخ

ازفيييؼل ييي لاتغيييياالاتفيييبثقلارلات ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخلازفيييخضرلثبتاياييييل ييي لللللل

اؽ صييبلم ي لثيحالاتغيييلارؾيييرللللللاتفيخبدلاهاغبثايخلاتزيظلرؤ ييل يي لن يب لر ي لات ،صيابدلللللللل

  افيييبلاتصيياجخل ييبلافييب  لفييظل ضاعيييخلاتصييضصلاتح ناييخلاتفيي جاخلاتزييظلفيييلرييؤص لم يي لؽييبتزي لللل

ل.خغزخفاتنيفاخلارخناي ل  لاتن، اضلفظلات

 ييسجنك:صزحخ َتبئح تحهيم يُشنراد 

فييظل  ييبصلاتغيييااالاتزبتاييخلاخايي لر يييا ل غخضمييخل يي لاتنزييبإلظلاتخيخييخلاتخزصيي خلث ييادللللللللللل

خضرلاتخزبثايخلاهمال اييخلتخن يضصادلفيياسلثيض لعن ياخلافبم اييبدلات ابتياا ل يي لشارللللللا فيل

لاهمبفخ.

                                                           
6
 وقد تم احتسبة تمخيل هري الفئبن طبلب لتيساز حدوحهب ل  الشصييبن حيج تيسزن أكخس ل  وفس الشصص.  
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 : يئبد انشكم أياًل

 (15) خذيل

 َنػيخ انًُشنراد ػهى انصزحخ:

 % ك انًُشنر

ل4.7ل4لن ل

ل0.1ل0لفاياضل

ل0.1ل0لن لاصاثب

ل24.2ل40لن لاصضص

ل7ل3لصضصلف ب

ل0.1ل0لصاثبلاصضص

ل2ل1لا ض ل  لمنص 

ل011ل72لاتخغخضخ

 لاارلخن يييييضصادلاتخضعييييضاحلم يييي لاتصييييييؾخللااييييابالاتلازفييييؼل يييي لاتغيييييياالرنييييضخلللل

اتخن ييضصادلاتزييظلرازخيييلم يي لر يييا للنيي لاصييضصللعييب دلفييظلاتخ ي ييخلثنفييجخنل جايي حلت الباييخلللللل

 لاانؾصي دلل لصيضصلف يبللل  بصنخ لثج اخلاعاابا لر زيبلاتخن يضصادلاتزيظلرازخييلم ي للمي للللل

ل.%لف ب01خلاعاابالفظلنفجخلث ا

ا خيييبل يييجقلازفيييؼلانيييالثييي ا لاه ابنايييبدلاتيبإل يييخلاتزيييظلازاؾييييبلا يييز،ياللاهنز نيييذلللللللل

ل (hypertext) ييبإلبلاتخزاييياحلااتيي ااثبلاتز يياجاخلا  ابناييخلا ييز،ياللاتضاراجا برييالاتخ،ز يييخل

اتيايياض بدلااتي ااثبلااتنصيضولللل  تلارلاتخضففلت لاازخيلم ايبلثيصعخنل جا حلاتيحالعيب لمييالللل

ثنفييتلف ا ييخلت الباييخلا ييضل ييبلفيييلِافييي لفييظلللللل(ااتيي ااثبلثخصييبؽجخلاتصييضصل ااثبلثخصييبؽجخلاتييل

 يي ل ييضااللا ييفل ييبلر ي ييال ان،يييب لاتزيبمييدل ايييباييؤارل تيي لر  اييدلميييالاتخزييبثاا لت صيييؾخلا

 ل ي لل لااي  لم  لاتخفئضتا لمنيبلتي اصحلاتنأي لفيظلرالااي ل يحملاتفاب يخلللللل مال اخل زنضمخ

لاتخيزخا لث فبابلات ابتاا ل  لشارلاهمبفخ.اعدلاتضفب لثبؽزابعبدلاتخزبثاا لا

 ن ييضص لل72 لثيا للم يي لفايياضل ييللاتجبؽييشلاعيضال ن ييضصلااؽييلف ييبلاؾزيضرللل خيبلتؽييللل

ميللاعضالااخل ن ضصادلر زخدلم ي لني ل صيؾضثبلثيايياضلاصنيب لفزي حلاتزؾ ايدلصاي لا خايخللللللللللا

يلثاجاازيييبل ييحالااتنييضخل يي لاتخن ييضصادلت يياخبلفاخييبلا،يي لاعن يياخلات ابتيياخلااتزييظلرازخييللللللل

لم  لاتؾ  خل بلافز يللاعضالفاياض بدلتغحةلاتنزجبملت صيؾخلا ؾزضابريب.
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 ( 16خذيل )

لانؼُبصر انًستخذيخ ي  كم يُشنر

 % ك انؼُبصر انًستخذيخ

ل21ل213لصضص

ل1.4ل0لفاياض بد

ل1.2ل2لصااثب

ل2ل21لت  ا حلاتخياي

ل011ل221لاتخغخضخ

ي خلااليييدلاتخن يييضصادلاتزيييظللفييياذلللراييييالاتانبصييي لاتخفيييز،لللازفيييؼل ييي لاتغيييياالل

 لثخيبلِاااييظل ؤايي لل جاي لميي لث ايخلاتانبصيي لللخ ي يخلثيييبصينلاتت زؾ ايد لاارلاتصييضصلعيب دلفييظللل

صييضصلتخزبثابريييبلاتؾاييخلااتخفييزخ حلتألؽييياس لا رل ييبرلاعففييدلم يي لا زخييبللاتصيييؾخلثز يييا ل

 لف صيخلاففيدلللافيللاارلاهنز نيذلاراجا برياللل للبصيخ لارلاز لا يز،ياللفايياض بدلثيصعيخنلا جي لللل

 لث نيب ظللفي  لافيظل يحملاتؾبتيخلفي رلر يياللللللتخزبثاخلاتغخب ا لتألؽياسلااتخضتضمبدلثفيضتخنلاِا

تألؽييياسلات ابتيياخلللتز ييبصا لاتخصييضصحلااتخزبثاييبدلياض بدلااايياثاييبالاتزؾيييرلت ايايييل يي لاتيلل

رلاتصيييضصحلاتخزؾ  يييخلراايييظل ؽفب  يييبلت خ يييب يلثبتؾاضايييخلارييييبمالدلللللاعففيييدلؽايييشل للاايييي

ا لم يي ل اغبثاييخلاثبتزييبتظلرفييي لفييظلاتزيي صلل يي للييالالاتياييياض بدلرااييظلاناجبمييبدللللاتغخييب ا 

شارلاهمبفيخلثؾايشلرغا ييبلللللاارغب يبري لا ي ض ابري ل يفلللاتغخب ا لارفبميلفظلرالاا لافايبص  لل

لاففدل خبل ظلم االاآلر.

لضميييبدلاات،ابثيييبدلاعييييااالاتخفيييبث بدل خيييبلازفيييؼلا زفييييبالرصيييضا لثاييييلاتخاجل

ارلنييي لامال يييب لا رل يييبرلشتييي لللل لايييادل ن يييضصادلاارل زبثيييخلللام تييييبل صيييضصح لم يييلل

اففيييدلل تلارل تيييبفخلمنيييضارلت خن يييضصللتييي اصا بلهثييي ازلاتزضفاايييبدلااتخضاف يييبدلااعلزيييبللل

اهمبفيخلاتجصي اخلتلاخايني لاتزاي  لم ي ل يبلثييالدلر ي لاتصيضصل تلللللللللللبصخ لاارلثاييلشارلل

تجييي ا ظلاهتاز انايييخلتضصييي للل لاالا يييز،ياللثاييييلالي لاالااتايييب لا يييضص  لثخفيييبميحلافييي انل

اتصييضصلا رل بنييذلر يي لاتجيي ا ظلاايي ل زبؽييخلت غخاييفلث ييادنل زاييبففلا شالاريياؼلثافيييبلف نيياللللللللل

 صييضصحلثخييبلفيييلاييؤص لم يياي لفييظلللاؾ ييقلص،اييخل ب  ييخلااتييؾخلتااييبنظل يي لثايييلاعلاييب لات

لف ياني لتجايلاتخا ض بدلاتخيخخلاتزظلفيلر الم  لاادلصضص.

ادلر يييللاا ضنييخلت ؾصييضالم يي لاتخيايييل يي لاتخا ض ييبدلللل خييبلازفييؼلارلاا ييتلاتخن ييضصلل

اتلزايبصل يبلثيا لات زييب لثيبتانضارلات صيا لؽيضالاتخن يضصلاالاتييلضالللللللللللييبلا ضل بلازياؼلتخزبثاال

لت  ا حلاتخياي.
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ثيييبلت ييين لاعصييي ظلاتاب يييدلللل يييزخدلم ييي لصالاازفيييؼل يييحت لف يييخلاتخن يييضصادلاتزيييظلرللل

ظلاتخضتييضخل صيييافاخلا ضيي  لِااايي خضتييضمبدلاتخ زجفييخل يي لصيييؾبدلثايييلاتصييؾ لثخييبللت

لرايضرلا ضي ل ي لشتي  لاارلرؾزيضرللللللثي لااتؾ بلف خلر  لات ااثبلااتزظل بنيذلثؾبعيخنل تي لارلللا

زييضفا لعييضلمييبلل يي للللخلتييحارلاهمبفييخ لاشتيي لتللاتيبم اييبدلات ابتييالثييبلتياييياض بدلرالاييظلللصاا

اهؽفيييبملثبتخ يييبص خلفيييظلر ييي لاعؽيييياس لاثخيييبلِافيييي لفيييظلزايييباحلريبميييدلاتخزيييبثاا لتز ييي لللللللللل

لاتخن ضصاد لاافبميلفظلرؾفا لصيضصحلشارلاهمبفيخ لااييم لعييضالرالااي لافايبصلاارغب يبدللللللل

لا  ض ابدلاتغخيضصلاتف جاخلنؾض  .

 ( 17خذيل )

لتزبػم انًتبثؼيٍ يغ انًُشنراد أخشكبل

 % ك أخشكبل انتزبػم

ل21ل71ل مغبة

ل11ل31لرا اق

ل11ل31ل  بص خ

ل011ل074لاتخغخضخ

اتزيييظللفييياذلدلاتغخييييضصل يييفلاتخن يييضصادللريبميييلااييياباازفيييؼل ييي لاتغيييياالرنيييضخلل

ت زؾ ايييدلا رلثيييي لاتييييبصيلثيييا لاهمغيييبةلثبتخن يييضصادلفيييظل  بثيييدلاتزا ا يييبدلااتخ يييبص خللللللللل

 لاصثخييبلااييضالشتيي ل تيي لارل اأيي لاتخن ييضصادلفيييلؽييبزدلم يي ل مغييبةلللللااتييؾ بلت خن ييضصاد

 لا نييب لب ا   ييلاتخزييبثاا لت صيييؾخلفييظلؽييا لارلثايييلاتخن ييضصادلتيي لاايي لم ايييبلارلرا ا ييبدل

لت صيؾخ.لت لاز ل  بص زيبل  لفجدلاتخزبثاا اتزظلخن ضصادلثايلات

 ( 18خذيل )

 ػذد أخشكبل انتزبػم يغ انًُشنراد

 % ك ػذد أخشكبل انتزبػم

ل73.2ل4172ل مغبة

ل02ل127لرا اق

ل01.4ل421ل  بص خ

ل011ل4730لاتخغخضخ

 لاصثخييبلاتزيبمييدخلااييابالخن ييضصادلعييب لفييظل  ي ييبتةلثارلاهمغييبلازفييؼل يي لاتغييياا

 ل يحالث،يال للل يض للايضحلااؽييحللل لؽايشلتلاؾزيبطلاع ي للللتحتيلاتاضاي ا لللااضالشتي لت زفييبالل
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اؾزبعييبرلع ضيي ل يي للاييضح لاصثخييبلاغيييلثايييلللللحار ييم اييالااتاتزا اييقل  ييبص خلاتخن ييضص لاال

االلفيييظلاع ييي ا لتضعيييضال مبفيييخنلاخات خفيييمبفيييخلصييياضثخ لمنييييلاتزاب يييدل يييفلاتيضارييي للشارلاه

فييييلفبصإليييبدلات بايييخلااتجييي ا ظلاتنب  يييخل تلانيييي لاتجصييي اخلشاالاهمبفيييخلا يييز،يلللا راتايييا  ل

لللاتازبثخ.ل،ائضرلمنيزاب  ضرلفظلاتزا اقلم  لاتخن ضصاد لاصثخبلاا

اارلل ميالاهمغبثبدلتي لازغيبازلاتخبإليخل مغيبةل تلفيظل ن يضصنلااؽييلللللللارللا حت لارفؼ

اصثخيبلا عيفلشتي لتن،ييب لللللةل مغيبلل31 ل بنيذلافيدل يلللم ي لاتخن يضصادللل اأي لاهمغبثيبدللل

اتخ،ز يييخل يي للادتخن ييضص  ييبص خلال خييبلارفييؼلارلثبتنفييجخلت اضايي اا .لا خاييخلر يي لاتخن ييضصاد

تدلاتجايييضانا يييباليلايييماثيصعيييخنل جاييي حلثيييبهمالرلمييي ل ضللاصرجايييذفجيييدلاتخزيييبثاا لت صييييؾخلل

لا احا.للخلات ابتاا ل  لشارلاهمبفخلفايبل اا اضل  بص

 ب: يئبد انًضًنٌثبًَي

 ( 19ل )خذي

لانًُشنراد طجيؼخ انتؼهيقبد ػهى

 % ك طجيؼخ انتؼهيقبد

ل02ل2لا زيفبصلا  ت

ل71.2ل27ل يػ

ل1.0ل4لراغت

ل0.3ل0ل ت

ل2ل3لآصا لااعيبدلنأ 

ل011ل42لاتخغخضخ

انصييجذلا ضيي للرلا ل ثاا لت خن ييضصاداتخزييب ييبدلارا  يي لاتغييياالرنييضخل جااييخلللللازفييؼ

 ي لفجيدلات ابتياا لللللباحلثخيبلايز لرؾ ا يال ي ل نغيبزادللللل لمي لاتفياللم  لاتخيػلااتزاجايلاتزا ا بدل

للل  لشارلاهمبفخ.

ثاييلات ي اصادلللثايلاتزا ا بدلاتف جاخلاتزظلؽخ يذل يج بلاراغج يبل ي للللل خبلارفؼلاعضال

صلازايي لات ييجبةلاات ابتييخللللريي لن يي  بلااتزييظل نيييبلم يي ل ييجادلاتخضييبالفيي الللللللااعلجييبصلاتزييظلل

 حلااايي   ل يي لاايي لشارلاهمبفييخلفييظل ابفييلللللل خفييبااحلثييا لاتالمجييا لاتجييبصاتخجاا لللاتخصيي رلت

بتز ؽييبةل تلارلث لا رل ييبرلاعافييفلارلا بثييدلشتيي لات،جيي لللاتاييز ا لفييظلاتجاييضتدلات ابتيياخل

يييبل فييبااحلفييظلاتأ يي  ل ييحالث،ييال ل ييبلريي لؽحفييال يي للاؽيييلاتزا ا ييبدلااييبصلفييظل فييخضنال تيي لان

لرا ا بدل ائخلر لاهابصحل تايبلثاجبصحللر لف ز حلاتزا ا بدل.
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اتزيظلللBundon & Hurd Clarke (2015)ارزييقلنزيبإلظلاتيصا يخل نيبل يفلاصا يخللللللل

صصيييدلا ييز،ياللات،اييبةلاايي لاتييضارلتالمزيي ا لم يي لثايييلات يي اصادلات،ب ئييخلااتزييظلللللللل

رازجيي ل بتخييخلت  ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخ لاا ييز،ياللاتالبتييجضرل ييني لتالييخلاتفيي، اخل يي لللللللللل

اعاتبخلاتفائخلت زاجا لم لشاري لا  ب  ي 
12
ل.لل

اتايايييل يي لاتزفييب،تدلاات زيفييبصادلااتزييظلتيي لاأييي لت جبؽييشلل خييبلرفييخنذلاتزا ا ييبدل

ملميي لا لا زيفييبص نيييبلف ييب لفييظلؽييا ل يي صلاؽيييلاتخزييبثالاعيضالصااال تلم يي لا زيفييبصلااؽيييل

االصفي لر اييضرلتخي لاخاي لارلافيبميمللللللللفظلعنضةل يانب للل ع ا ادل ن ب لنبارلتحارلاهمبفخ

ر ييللل لت خزايب  ا ل يفلاتصييؾخلفيظلانييبلتلللللل ضل بلااايظلاناجيبخل يظلللات لاغيلصا الم  لشت  لا

لاتن بلفاخبلثانيبلاثا ل زبثاايب.لاتزيبمدلاهاغبثظ

 (21خذيل )

 َقبط انتغطيخ اندغراييخ ي  انًُشنراد

 % ك انًُطقخ

ل30.2ل12لاالدل ص 

ل04.4ل04لاتخنا خلاتا ثاخ

ل2ل1لاف ا اب

ل42.2ل40لياتظاتاتخفزض ل

ل011ل72لاتخغخضخ

فييياسلثيييض لثبعن ييياخلات ابتييياخلم ييي للرنيييضخلا زخيييبلل ن يييضصادلللازفيييؼل ييي لاتغيييياال

م ي لاتخفيزض لاتا ثيظلااتيياتظلا رل يي لزايباحلات زخيبلللللللللل يحت لالرخص اتخفزض لات ض ظلات

اتيزي حلاتزيظللفياذلفاييبلاتخن يضصادللللللاتيال اخ لاشت لم  لاتي ا ل ي لارلللثبعن اخلات ابتاخل

اعؽييياسلااعن يياخلشادلاتصيي خلثبت ابتيياا ل يي لشارلاهمبفييخللت زؾ اييدلفيييلاييييدلاتايايييل يي 

ااتزيظلتي لاييز لصصيي بل يي لفجيدلاتصيييؾخلا بنيذل زبثاييخلثافييبلرييز لث يادنل ،زصيي لفيظلاييادللللللللل

ثخييبل ييبرلم اييالاتؾييبالفييظلنزييبإلظلاتيصا ييخلات،بصييخلثزؾ اييدلللللاثبتخ بصنييخل.الجييبصلثفييااخلفصييا حل

خب  ييبل جايي  الثييبتاضا ل يي لاعؽييياسلللللزفييؼلانييال ييبرلاييضتظلا زللل  ييبدلث نييب ظلاثاييبالاتزؾيييرلالللؽ

ات ابتيييياخلات،بصييييخلثييييحارلاهمبفييييخلم يييي ل ييييدلاتخفييييزضابد لاصثخييييبلا عييييفلشتيييي ل تيييي لارللللل

اعؽييياسلاتزييظل بنييذلرييز للاتخن ييضصادلاهتاز اناييخلمجيي لفيياسلثييض لص يييدلث ييادنلا جيي لم يي لللل

لاالدل ص .
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 ( 21خذيل )

لاألهذاف انًتضًُخ ي  انًُشنراد

 % ك األهذاف

ل42.4ل74لبصاهمالللااهلج

ل4.4ل7لاتزضعاالااهصابا

ل3.2ل4لعيايحا  ض ابدلا ملارغب بدل

ل41.4ل44لاتفبإليحااتف ض ابدلرالاا لاترغب بدل

ل0ل0لريما لفا ل بإليح

 011ل004لاتخغخضخ

 ن يضصادلفياسلللبصلعيب لفيظل  ي يخلا ييا للللل ي لاهميالللااهلجيللارلازفؼل  لاتغياال

زاغيخلاتزؾ ايدلات،بصيخلثؾ  يبدلث نيب ظلاثايبالاتزؾييرللللللللثض لا ضل بلازيقل فل بلرضص ذل تايالنل

ا رل ييبرلاتزيييضيلتصييبتؼل ن ييضصادلاهنز نييذلااتزييظلرخزييبزلثبتيضصاييخلااتفيي مخلفييظل زبثاييخلللللللللل

 لاشتيييي ل ييييفلاتا يييي لارلاتج نييييب ظلاعؽييييياسلشادلاتصيييي خلثبتن ييييبضلات ابتييييظلتييييحارلاهمبفييييخ

ل.اتز ايياضنظلا جضمظ

ا لم ي لافايبصلاارغب يبدللللاتزي صلثيض لفيظلللل خبلازفؼلريضيلاتج نب ظلم  ل ن ضصادلفياسل

ؽاييشلايين،ييلات زخييبللفييظل ن ييضصادلاهنز نييذلثزالاايي لاترغب ييبدللللللللاتغخيييضص ا يي ض ابدل

  بصنييخ لثخييبل ييبرلا ييضللثييال  يييللث نييب ظلاثاييبالاتزؾيييرلاتيياضفا لللبدلث ييادنل جبايي  ااتفيي ض ا

ات بايييخللؽايييشلارل  ييييبصلاعثايييبالات ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخلا ييييصثاي لاا  ييياي لم ييي لللل

رغيبملشارلللفايبصلاارغب يبدلا ي ض ابدلاتخغزخيفللللرالااي لالت ؾياشلمي ل نغيبزاري ل يبرلافيزيي للللل

لاهمبفخ.

 (22خذيل )

 كيزيخ يؼبندخ انًُشنراد نهًنضنػبد انًتؼهقخ ثريبضبد انًؼبةيٍ

 % ك كيزيخ انًؼبندخ

ل74.2ل42لن دلاعن اخلااتيبم ابدل

ل01.2ل04لبتجي اتزفب  ل فلات ابتاا ل  لشارلاهمبفخلا ا

ل0.4ل0لر اا لااا لاععييحلات ابتاخ

ل2ل2 اتز  ايلم  لات،ي بدلاتزظلر ي يبلاععييحلاتخ،ز يخلت  ابتاا لاتخابفا 

ل011ل22لاتخغخضخ
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فييظلاتخ ييبللاعاالم يي للدص يييارلاتخن ييضصادلات،بصييخلثبهنز نييذللازفييؼل يي لاتغييياا

صيخلثيحارلاهمبفيخ لا رل بنيذلاتجي ا ظللللللر يا ل زبثاخل ي ااخلافضصايخلتألن ياخلات ابتياخلات،بلللل

ر يضللثيحت ل تلارلاهنز نيذلا ي خلفيظلاتخزبثايخلاا ييدلفيظلاتن ي لفخي لللللللللللاتز ايياضناخلات ابتياخلل

لييالالاتزؾ ايييدلارفيييؼلانيييالفيييضصلانزييييب لارل جيييبصاحلر يييضللاتصييييؾخلاهتاز انايييخلثز ييييا لنزاغيييخلل

لاتخجبصاحلا بلرؾ قل  ل نغبزلفضص الثخبلاؾفتلتلنز نذ.

فييؼلانييال  بصنييخ لثنزييبإلظلرؾ اييدلؽ  ييبدلث نييب ظلاثاييبالاتزؾيييرلفيي رلصيييؾخلفيياسللل خييبلاز

ثيييض لراايييظلا زخب  يييبلافيييدلثبتزفيييب  ل يييفلاتالمجيييا لات ابتييياا ل ييي لشارلاهمبفيييخل  بصنيييخ للللللل

ثبتج نييب ظ.لاا ييدل ييحت لا زخييبلل ن ييضصادلفيياسلثييض لاتزييظلريي لرؾ ا يييبلث صيييلاتغيييضالاتخ ي ييخلل

دنل جباي ل خيبل يبرلااتيؾ بلفيظلؽ  يبدلث نيب ظلاثايبالللللللللتيم لات ابتاا ل ي لشارلاهمبفيخلث ياللل

لاتزؾيرلااتحرل برلاؤ يلم  لر  لاتغيضالااتخياابلثب زخ اص.

 ( 23ل )خذي

 اتدبِ يضًنٌ انًُشنراد

 % ك اتدبِ يضًنٌ انًُشنراد

ل21.2ل44ل اغبثظ

ل2.2ل7ل  جظ

ل4.2ل3ل ؾباي

ل011ل72لاتخغخضخ

ادلثييض لاتزييظللفيياذلت زؾ اييدل بنييذلشلفيياسللازفييؼل يي لاتغييياالارلاا جاييخل ن ييضصادل

اتزيظلؽ  يييبلات ابتيياضرلللتيي لاتاضاي ل يي لاهنغييبزادل ليبايبصرلهارغيبمل اغييبثظلاصثخيبلااييضالشتيي للل

ل.  لشارلاهمبفخ

 خبلازفؼل حت لانالثي ا ل الايبرلاتغبنيتلاهاغيبثظلم ي لاتخن يضصادلارا ا برييبل تلارلللللللل

يلثايييلاتجاييضتدلان يي لللثايييلاتخن ييضصادلؽخ ييذلارغييبمل يي جظلااصرييجبلشتيي لثزيي ل ل ضمييلللللل

 لا يي جاخلحارلاهمبفييخعلجييبصلميي لافييبحلثايييلاعايي،بولاتخزصيي ا لثييبتخغزخفلات ابتييظلتييلللللل

ظلاتصيييؾخلفييظلاتيي الم يي لثايييلا زيفييبصادلاتخزييبثاا لميي ل اياييخلان ييب لنييبارلا اياييخلل فييئضت

لللر اادلارؾبالهؽي لصابتبدلشارلاهمبفخلارا اصلشت لاتا تلع ض ل  ل  حلاارلصا.

اعييضالثايييلاتخن ييضصادلاتزييظلتيي لاايي لتيييبلارغييبملااتييؼلااتزييظلاصرجاييذلللللل خييبلارفييؼل

لا لفظل ؽي لاتجاضتدلا بل ت لشت .ثزؾيايل ضميلثاضتخل اانخلاالا اضلااز 
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 انًنضنػبد انًُشنرح ػهى صزحخ انهدُخ انجبرانًجيخ انًصريخ ػهى انزيسجنك:

م يييي للشارلاهمبفييييخارفيييؼلارلاتخن ييييضصادلص يييييدلفييييظلرنباتيييييبلت ييييؤارلصابتييييبدلل

 :اتغضانتلاتزبتاخ

 زبثايييخلاتجايييضتدلات ابتييياخلاتخصييي اخلااتا ثايييخلااتياتايييخلاتزيييظلا يييبص لفاييييبلتمجيييضرلل -0

 ص اضر ل ضيد لثاضتيخلاتايبت لت فيفلاعص يبالت خاييضفا لثبعفصي  لاثاضتيخلفيياخلاتياتايخللللللللللل

( لااتجاضتييخلاتخغخاييخلاعاتيي لتايي حلاتايييلصعييبالل4102ثبه ييبصادلاتا ثاييخلاتخزؾيييحلتاييبلل 

ثاي لات ياخ لاثاضتيخلاتجيبصالربااضنييالفيظلاتال افيخ لاااصرل  ا ييلات يجبةلتاي حلللللللللللع ضم

لات يللت ص .

ا زايااادل ص لت خ بص خلفظلاتجايضتدلاتياتايخلات،بصيخلث ابتيبدلشارلاهمبفيخل ضيدللللللل -4

( لاتاييي لاارلات،يييض ل4141( لاااتخجايييبالرض اييضل ل4102ثاضتييخلاتايييبت لثابزالفييزبرل لل

خلثؾبتييخلاتالمجييا لااععييييحلاتيناييخلاصصيييل زا جييبري  لللفييظلاتخيايييل يي لاتزيبصييادلات،بصييل

ا يحت لان،يييل فييزض لات زخيبللثييبتجاضتدلاتا ثايخلان يبضلاتالمجييا لاتاي ةل يي لشارللللللل

اهمبفييخل ييحالث،ييال ل ييبل ييبرلم اييالاتؾييبالفييظلاتزنييباالاهمال ييظلتؾ  ييبدلث نييب ظلاثاييبالللل

اص(لثخيبلااايظلرخايي اللللاتزؾيرل اعففدلا ظلنزبإلظلرؾ ادلاتج نيب ظلااتصييؾخلرغنيتلت زاي لللل

 ت ج نب ظلم ل ن ضصادلاتياسلثض لفظل حالاتغبنت.

 زبثايييييخلاعن ييييياخلات ابتييييياخلات،بصيييييخلثبت غنيييييخلاتجبصاتخجايييييخلاتخصييييي اخلااترؾيييييباادللللل -1

اتجبصاتخجاخ لا رلثيدلاتزالااخلتغخايفلاعن ياخلافيدل خيبلفي يالث نيب ظلاثايبالاتزؾيير ل تللللللللل

 صلثنزبإلظلاتخجبصابدلفضصلانزيبإليب.انالاؾفتلتخن ضصادلاتصيؾخل ضافبريبلت غخيض

اهمييييالرلميييي لاعن يييياخلات ابتيييياخلاتخي ييييفلانا با ييييبلاعيييييااالاتخفييييبث بدلاايييي اضللللل -2

اتتزؾيبي لار ييا لارلراييياالدلفييلرايي الم ي ل ييدلر ي لاع ييضصلفجيدلثيييالاتخنبففيبدلثضفييذنلللللللل

  نب ت.

خجاييخلصصيييلان يياخلافبم اييبدلات غنييخلاتجبصاتخجاييخلاتخصيي اخلاعيييضالصإليياسلات غنييخلاتجبصاتللللل -3

 اتخص اخلفاخبلازا قلثخ،ز  لاعن اخلات ابتاخلتحارلاهمبفخ.

رينئييييخلات ،صييييابدلات ابتيييياخل يييي لشارلاهمبفييييخلتزؾ ييييا ي ل نغييييبزادلم يييي ل فييييزض للللل -4

اتجايييضتدلاالتزيييضتظلثافيييي ل نبصيييتلفاباايييخلفيييظلاععيييييحلااترؾيييباادلات ابتييياخ للللللللل

ايلات ،صيابدلفيظلاافيبدللللااتزينئخلثبتخنب جبدلات ض اخلااتيانايخلاتخ،ز ييخ لااتخضا يبحلتيجلللل

 اتؾيرل ز يا لاتزابزرلفظلافبحلاؽيلات ،صابدلات ابتاخل  لشارلاهمبفخلاالافبصثيب.
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 يُبةشخ انُتبئح 

ازفؼل  لليالالاتنزيبإلظلات زخيبللاتاجاي ل ي لاهميالللاتؾايض ظلاتخصي رلثبت ابتياا لللللللللل

ضناييييخل ييي لشارلاهمبفيييخلاثاييييضتري لاففيييباب  لاشتييي لثز،صييييا ل ؽيييي لات نيييضادلاتز اييالللللل

اتخصييي اخلتج نيييب ظلصابتيييظلا يييجضمظلت ؾيييياشلؽيييضالصابتيييبري  لاشتييي ل  بصنيييخ لثيييبت نضادللللل

ات ابتيياخلات،بصييخلاتزييظلتلرييضف لر يي لات،ي ييخ لثخييبلاؤ يييلصاييباحلاتز ايياييضرلاتخصيي ر لا ييي للل

ات زخيييبللثبعاييي،بولشارلاهمبفيييخ.لاازفيييؼل يييحت ل ييي لليييالالاتزؾ ايييدلااتخالؽأيييخلا زخيييبللل

ات ابتيياخلفييظل صيي لااتخنا ييخلاتا ثاييخلااتخ ييبص بدلاتياتاييخلثخييبللللاتج نييب ظلثزالااييخلاعن يياخلل

اؤ يييلااصل صيي لاتيبمييدلفييظلاتخنا ييخلاايييم لمالفييبدلاتزيي اثبلفاخييبلثييا ل صيي لاايي ا بريب لللللللللل

لاا جظل زا جبدلات ابتاا لاتخص اا لااتا ةلااتخيزخا لث ابتبري لاففباب  .

خلتي لريز لر عخزييبلت اليخللللل خبلارفؼل  للالالرؾ ادل فخضرلاتج نيب ظلارل يضااملاتخ،ز ييللل

اهايييبصحلات،بصيييخلثبتصييي لثخيييبلاخضيييدل اييييبالفئيييخل يخيييخل ييي لفئيييبدلاعاييي،بولشارلاهمبفيييخ.للللل

اازفيييؼل ييي لاتنزيييبإلظلمييييللا زخيييبللاتج نيييب ظلثزيييضفا لا يييبإلدل ،ز ييييخلتزضاصيييدلاتغخييييضصل يييفللل

اتج نب ظلااتخ بص خلااتزيبميدل ايا لؽايشلتي لِا ي ل  ييللاتج نيب ظل تل ي حلااؽييحلتضعيضالصفي لللللللللللل

ر ايضرلت زضاصيد لثخيبلاي ييلاتج نيب ظلفاخيخل يخيخلا يظلاتزضاصيدل يفلاتغخييضصلاتخزيبثفلتؾ  برياللللللللللللل

ااتزضاصيدل يفلاعايي،بولشارلاهمبفيخلا ي لا اجييضرلفيظلاتزؾييسلت غخييب ا ل ي لليالال ييحمللللللللل

لاتخنصخلاهمال اخ.

افيييلميي  ل  يييللاتج نيييب ظلاتيياضفالصييضص ال اغبثاييخلانخيييبشطل  يي فخل يي لاعثايييباللللللللل

ظل  لا نيبلارلرفي لفيظلر ياادلصيضصحل اغبثايخلتألاي،بولشارلاهمبفيخلفيظللللللللات ابتاا لااتز

اش برلاتغخب ا لاتخصي اخل لاارلرزؾفي لاتصيضصحلاتفيائخلاتزيظلر يا ذلتيي لاتاضاي ا لميني ل لللللللللل

ثبهتييبفخلتخييبل بنييذلر ي ييالاتض ييبإلدلاهمال اييخلاتخ،ز يييخلااتخييضاالاهمال اييخلااتيصا اييخل يي للللللللللل

بفييبدلم يي لانييي لث  ييخلاا ييدلاةلاف يي ا لا فييب ا لللصييضصلنخااييخل ييائخلرصييضصلاصييؾبةلاهمل

امبعيا لم لااا لاثفبلاتخييبللاثؾبعيخلت خفيبميحلاتياإلخيخلاازفيخضرلثيبتاغيلاصثخيبلثيبتز،  للللللللل

لفظلثايلاعؽابرلااا لشت ل ضا  لا  يبلصضصل ال ض خلا  فضتخ.

ا يييل  يييللث نييب ظلاثاييبالاتزؾيييرلاتيياضفالم يي لتيي اصحلرؾ اييقلاتخيايييل يي لاتييي ظللللللللل

مبفخلفظلاتخغزخفلار جدل  يبص زي لفيظل ،ز ي لات ابميبد لامييللاه يب حل تياي لمنييلللللللللتحارلاه

اتزاب ييدل اييي  لاالاصيييي لثيي ني لمبتييخلم يي لاايي    لاميييللرفييااقلات،نييبيلم يياي لا ثاييبا  لللل

ميي لات،ييض لفييظلثايييل غييبتدلاتؾاييبحلااتاخييد لا ربؽييخلفيي ول زفييبااخلت ن ييبضلااتزيبمييدللللل

مييالللثاييني لاثييا لافيي اني ل يي لاايي لشارلاهمبفييخ لللللللااتاخييدلااتأيييضصل يي للييالالا ييبإلدلاهلللل

ا فييبنيري لفييظلرييضتظل ااصحلان ييازي لات ابتيياخلاتخ،ز يييخلم يي ل ،ز يي لاتخفييزضابدلاشتيي ل يي للل
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 نا يييقلارلاصيييؾبةلاهمبفيييبدلاتخ،ز ييييخلا ضييي لاصاايييخلثأييي ا لافييي اني لاصثخيييبلافييييصلم ييي للللل

 ابنيخلمي لااي   ل ي لااي لللللللاتزاب دل فلاتخضاف لاتخ،ز ييخلعنيي لفييل ي االثييبلاانيي لتلا  يضرللللللل

لشارلاهمبفخ.

ا ن ييضصادلفيييصل يي لاتريييبيلثييا لاتجيي ا ظلاتز ايياضناييخلل خييبلاعيييدلاتيصا ييخلارل نييب لل

خي لؽايشلات زخيبللثبت ابتياا ل ي لشارلاهمبفيخلاففيباب   لا رلالز ي لؽغي للللللللللفلاتياسلثض ؛

ظلا ضييي ل ييي لات زخيييبللا ييييام لؽايييشلاالؽييييلارفيييبخلا زخيييبللاتج نيييب ظلثبتجاييييلاتا ثيييظلاات يييض ل

 ن ضصادلاتياسلثض لااتزظلرازيظل حت لثن ي لالجيبصل ،زصي حلمخيبلاؾ  يالشارلاهمبفيخل ي لللللللل

 نغييبزادلاارل ربؽييخل فييبؽخلتييي لت ؾييياشلميي لانيفييي لاا زخب ييبري لا  ييب  ي لثيينيسلاتيصعييخلللل

لاتزظلاربؽيبلث نب ظلاثابالاتزؾير.

اتخن يضصادللاازفؼل حت ل  لليالالرؾ ايدل فيخضرل ن يضصادلاتيياسلثيض لارلعخايفلللللللل

فيييلريي لن يي  بلثبت الييخلاتا ثاييخ لاانييالفيييلريي لر ييياخيبل يي للييالالتالييخل مال اييخل ييي خلاثفييااخللللللللللللل

اااتييؾخ ل ييحالث،ييال لاتخييضاالاتزييظلريي لر ييياخيبلفييظلث نييب ظلاثاييبالاتزؾيييرلااتزييظلريي لر يييا للللللل

 خييبلازفييؼلارلاتزا ا ييبدلم يي للثاييينل نيييبلث الييبدلاليي  لاايي لاتا ثاييخلثخييبلِاؾفييتلت ج نييب ظ.ل

تياسلثض ل زجذلثا خبدلثفااخلاعخيدل ،زصي حلاتي لااي لفاييبل غيبالت زجيبا لفيظللللللللل ن ضصادلا

 فزضابدلات الخ لاارل اأخيبل برل  زصي  الم ي لاتزينئيخلااتييمضادلثيبتزضفاقل ي لليالال زبثيخللللللللل

مجييبصرظللاتيي ل جيي ا للالثييبتزضفاقلتألثاييبال لاارلميييالف اييدل يي لاتزا ا ييبدلارفيي لثاييضالللللللللل

زيييبلثبتاب اييخلاتجفييااخ لااعنيييلرا اييقلااؽيييلثبت الييخلاهنغ اياييخلللاتغخ ييخلنضم ييبل ييب لا ييبرلاييز ل زبثل

لمج لفاالصبؽجالم لف، ملثخبلاؾ  الاعثابال  لشارلاهمبفخل  ل نغبزاد.

ارفييؼل ييحت لميييللر عخييخل ن ييضصادلفيياسلثييض ل تيي لتالييخلاهاييبصحلثخييبلايخييدلؽييقلفئييخللللل

ل ظلاثابالاتزؾير.تافذلثبت  ا خل  لاعا،بولشارلاهمبفخلا ضلنيسلاتؾبالثبتنفجخلتج نب

رزاؼلصيؾبدلاتياسلثض لاتاياييل ي ل ي يلاتزيبميدل يفلاتخؾزيض لاتخن يضصل بهمغيبةللللللللل

ثبتخن ضصلااتزا اقلم االا  بص زا لااايبنظلث نيب ظلاثايبالاتزؾييرل ي لمييللاعيضالارلايادللللللللل

 ي لاايابالاتزيبمييدل يفل يبلاييز لر ياخيال يي ل ضتيضمبد لؽزي لارل ضفييفلاتج نيب ظلاصيييؾزالتللللللللل

اثبتزبتظلا يدلاتزيبميدل يفلاتج نيب ظ لاِايح  لارل  ييللاتج نيب ظلام ي لتخي حنلااؽييحللللللللللللاز لرؾياضيخب

فظل ؽي لاتؾ  بدلمي ل  ابنايخلاتزضاصيدلمجي لاتييبر  لاتانيالتي لِا ي ل تي لارلا يبإلدلالي  لللللللللللل

ت زيبمييدلمجيي لاهنز نييذل ييفلف اييقلمخييدلاتج نييب ظ لثخييبلا ييا ل تيي ل ايييبتي لت اضايي ل يي لاتيضاإليييللللل

لبللاهنز نذلاراجا برا.اات،ي بدلاتزظلازاؾي
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 انخبتًخ: 

فييظل زبثاييخلللغيايييحاتاناالف ييبل يي لاتييياصلاتاجايي لاتييحرلر اجييالا ييبإلدلاهمييالللاتز  اياييخلاللللل

 ،ز  لاعؽيياسلااتخضتيضمبدلثضعيانلميبللارنيباالاعلجيبصلااتخضتيضمبدلات ابتياخلث يادنلللللللللل

تيييياخلاتز ايياضناييييخلات ابلجيييي ا ظلييييبو لعييييب ل ييييحالاتجؾييييشلت ؾييييياشلؽييييضال اياييييخلرنييييباالاتل

تأللجييبصلااتخضتييضمبدلاات فييبابلات،بصييخللللات ابتيياخللاصيييؾبدلاتييياسلثييض لللاتخز،صصييخل

الاهمال يظلتييحالللثبت ابتاا ل  لشارلاهمبفخ ل  لاعدلر ييا لصيضصحلااتيؼلتخيبلم ايالاتزنيبالللللل

ا يي للييالالرؾ اييدل فييخضرل غخضمييخل يي لاتؾ  ييبدلاتز ايياضناييخلتج نييب ظلاثاييبالللللل.اتخضتييضخ

اتخن ييضصادل تيي لعبنييتل غخضمييخل يي لللاييدلات ابتيياخلاتخصيي اخ للم يي لفنييبحلاتنلاتخ يييللاتزؾيييرل

افيييلصصيييدلم يي لاتصيييؾخلات،بصييخلثبت غنييخلاتجبصاتخجاييخلاتخصيي اخلم يي لاتييياسلثييض للاتخزبؽييخل

لبصييخ لفييظللشارلاهمبفييخلاات ابتيياا لاتياتييخلاتخصيي اخلث مباييخلاعايي،بولللا زخييبللاتيصا ييخل

رلاهمبفييخلارياايييلامييياا  لفييظلاناالف ييبل يي لا خاييخلاعايي،بولشاا لاتفيينضادلاتا يي لاعلايي ح

 لليالالر،صيا لث نيب ظلللل رلاتؾايض ظلا زخب  يبل جاي  الثيي ل يللللل ص لف يلاات لاهميالللاتخصيلل

ثي ا لراييالللالزنيباالاتخضتيضمبدلات،بصيخلثيبتالمجا لات ابتياا ل ي لشارلاهمبفيخ.لللللللاصابتظل

لم يي فييبدلااترؾييباادلات ابتيياخلاتخضافييفلاهتاز اناييخلااتصيييؾبدلات،بصييخلثبتغيييبدلااتخؤ 

ت،بصيخلثبت ابتياا ل ي لشارللللنيبفقلات فيبابلاللااي  لاعلجيبصلاللات  ايدل نييبلاللاهنز نيذل تلارلل

ت غنييخلا صيييؾخللجييبصلااتخن ييضصاداخ اييخلاتزؾييياشلاتيييضصرلتأللل ييضللثااات  اييدل نيييبل لاهمبفييخ

ل.بصاتخجاخلاتخص اخاتج

 لات ابتيياا ل ييلثايييلففييبابرنييبفقللااتصيييؾبدلات نييضادلاتز ايياضناييخ خييبلارفييؼلارل

عييييضاإليلاتجاييييضتدلؽصييييضتي لم يييي لاتخزبثاييييخلتن ييييب بري لمنيييييلشارلاهمبفييييخ لاِرا ضنيييي ل يييي ل

اتخ،ز ييييييخ لاتاييييي لرأيييييدل زبثايييييخلالجيييييبصلاتالمجيييييا لاان يييييازي لاا زخب يييييبري لا  ييييياالري للللل

اا ييزاياااري لت جاييضتدلا ابتجييبري لفييظل ضايي نل يي لاعؽاييبرلثاايييحلميي لاتزنييباالفييظلا ييبإلدللللللللللل

ر يي لااثاييبال يي حلات يييللاتغخب ا اييخل ضييدلعتاييبةلات ابتيياخلاهمييالللاتخ،ز يييخ ل ييحالث،ييال لال

ات اجيييخلااتيييحا لاأ يييضرلاا  يييبلفيييظلااإلييي حلا زخيييبللا يييبإلدلاهميييالل لااأيييدلات زخيييبللثبعتايييبةللل

 لاازفيؼلشتي ل ي لف يخلللللات ابتاخلااتيبم ابدلات،بصخلثبعاي،بولااي لاتخايبفا لا جي لااا يفللللل

ل. ابتبدلشارلاهمبفخلفظل ص اتض بإلدلاهمال اخلاتز  اياخلااتغيايحلاتخاناخلث

ات نييضادلاتز ايياضناييخلااتجيي ا ظلات ابتيياخلتصيييؾبدلم يي لاتييياسلثييض للللللثيي ا لا ييزال لل

 لاان،ييب ل فيزض لللاتزؾيياشلتخؾزضابرييبلللا ضاففل تاز اناخ ل تلارلاتاضا ل نيبلاايبنظل ي لف يخللل

ظلفيظلايا يبللل لثخيبلا يا ل تي لف يخلاتزيبميدلااتزاب يدلثيا لات نيضادلااتجي ا للللللللليب ااتغخيضصلريبمدل

 يجاخلاهنز نيذلاان،ييب لفييصحلات نيضادلاتز ايياضنايخلاث ا غييبلللللللل  ايرلااتزايضصادلاتز نايخلتللتزا
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ل اخيخلاتخفيبفخلاتزيظلر يي يبلايجاخلاهنز نيذلاراجا برييبلتخفيز،ي ايب.لللللللل تاع ضيدللم  لات يزالالالل

ضرل اغيييلاتييحرلااييبن تيياي لم يي لانييال يييلتلر يييا لاتيييم للرل يي لشارلاهمبفييخات ابتيياضايي فيلا

فييصاري للث  ي ضةل ؽز افيظل ي لليالال  يزضخبصلللللل نا لاات ي خلم اي  لااايبتجضرلثبتزاب يدل ايي لللل

ا يييضا جي لثبمزجيييبص  لاثايييبالاؾ  يييضرلت  ميييبحلاتاضاييي ل ييي لاتخاب يييتلاتخبتايييخ لاتيييحالاايييبتجضرلل

بمزجيييبصلانيييي لتلان صيييي لايييظ لاانيييي لاؾ  يييضرلاتاضاييي ل ييي للث ايييي لاتاب يايييخلثزالااييي لاتنأييي حل

ؽ  ييبدلث نييب ظلاثاييباللر يييللتيي لال.ايي لشارلاهمبفييخافيي اني ل يي لاليييبتلاؾ  لاتنغبؽييبدلااتزييظ

اييبالات ابتيياا ل يي لشارلللاتزؾيييرلاتل ن ييضصادلاتييياسلثييض لصييضص اللابتاييخلاال يزا ييخلتألثلللل

رجزايييلميي لرصييضا   لثيي ني للييبصفضرلت اييباحللل جاااييخلنخييبلفييي ذلاتالمجييا لثصيييبدللاهمبفييخ لا 

اثيييحالازفييؼلارلا ييبإلدللنييباالاهمال ييظلتييي ل فييج  ب لل خييبل ييبرلم اييالؽييبالاتزللااايي ل جاااييا 

ر  يييلفييظلرنباتيييبلت خضتييضمبدلات،بصييخلث ابتييبدلشارلاهمبفييخلللحاتغياييياهمييالللاتز  اياييخلا

ل اتزي صاا لاتايب يظللارجزاييلمي للللرنيباال نا يظللافيقلللار ييلل ضتيضمبريبلللاتخيباحلاهلجبصايخلللم  ل

لااعاتخلاتخصضصح.اعصفبللااهؽصبإلابدلارفزنيلفظل ابتغبريبلت خناقلا

 انتنصيبد يانًقترحبد

لثبتخ ز ؽبدلاتزبتاخ ا ي دلمنالنزبإلظلاتيصا خلف رلاتجبؽشلاضصظلثنب  لم  ل بل

زاييييباحلات زخييييبللاهمال ييييظلث ن يييياخلشارلاهمبفييييخلاات ابتيييياا ل ييييني لم يييي لاعييييالللل .0

ثابفيييخلا يييبإلدلاهمييياللللات،صيييضو لثيايييباحلاتيزييي ادلاتي نايييخلعلجيييبص  لاففيييباب  لللل

ل.،بصخاات نيبلاتاب خلااتؾياضخلاتز  اياخل

ات نييضادلاتز ايياضناييخل يي لاه ابناييبدلاتز ناييخلااتزيبم اييخلاتفيي،خخلاتزييظلللللللزاييباحلا ييزيباحل .4

خلاتضصيييضالت خز  يييا للازاؾييييبلا يييز،ياللاهنز نيييذلفيييظلرض يييافلؽغييي لانز يييبص بلا ييي مللل

 لاات ييييصحلم ييي لات يييزؾضاشلااتنز يييبص لا ضاعييييخل نبففيييخلاهنز نيييذلللااتزيبميييدل ايييي 

لبرا.اراجا 

فيظلل ي لتمجيا لا ييصثا لا ااصايا لللللاتخ ي فخل ي لشارلاهمبفيخللللر يا لاتنخبشطلاهاغبثايخلل .1

شارلاهمبفييخلت اخييدلل لار ييغافلااتاييب لا ييضصلي اهمييالللتزالاايي لاتصييضصحلاتخال ض ييخلميينل

ثيبم اخلتزغبازلاهمبفخلارؾ ايقلاهنغيبزادلا يزنبا ال تي لاهصااحلااتاياخيخلاانيي لتافيضالللللللل

لي ل بلااضتي .افدل  لاؽيلاارلتيا

ا ييز،ياللتالييخلاهاييبصحلفييظلن ييدلا ابتغييخلاميي  لاعلجييبصلااتخضتييضمبدلاتخزصيي خللللللللل .2

ايخ لتخزا جيبدلللجثبتالمجا لات ابتاا ل ي لشارلاهمبفيخلافيظل ،ز ي لاتخيضاالاهمال ايخلر لللللل

لاتِص .
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ن ييي لاتخيييضاالاهمال ايييخلاتزيييظلريييضمظلاعاييي،بولشارلاهمبفيييخلثؾ يييضفي لارجيييا لتيييي للللل .3

رييضف لتييي لاؽزابعييبري لاتخ،ز يييخلاات،ييي بدلات ابتيياخلااايي للللللاتغيييبدلااع ييب  لاتزييظللل

لات ابتاخ.

ا ييز،يالل ييييضللشارلاهمبفييخ لثيييت بل يي للاصييؾبةلاتؽزابعييبدلات،بصييخللعنييالراجايي للللل .4

لمبللفبتايدلاا لاتخابيلشالاؽزابعبدللبصخلا حت لات ، لاتخ ايلا جا لاتف .

يا ل ييضاال مال اييخلمبتاييخلللتز يي غييبالاهمييالللات ابتييظلاريييصاجي لللللر  اييدلاتاييب  ا لفييظلل .7

ار يييياخي للزضاصيييدل ايييي  لااتزؾييييسلميييني اتغييضاحلؽيييضالشارلاهمبفيييخلاان يييازي لااتل

لثصضصحنلعايحلت خغزخف.

 لاشارلاهمبفييخلاصييضص  لفييظلا ييبإلدلللتيصا ييبدلات،بصييخلثييبهمالللات ابتييظللزاييباحلا .2

  لاهمالللا ايايخلاتزاجاي لمي ل خضؽيبري لا زا جيبري لا يي لافيب لاهميالللثبؽزابعيبريللللللللل

لاارغب بدلاتخغزخفلنؾض  .

اتزاب ييدلثييا لاتيصا ييبدلاتا خاييخلفييظل غييبتدلاهمييالللااتز ثاييخلات ابتيياخلام يي لاتيينيسللل .2

ااتعزخييبخلاات الييخلااتاييتل يي لاعييدلر يييا لص،اييخلم خاييخلافا ييخلؽييضال اياييخلاتزاب ييدل ييفلل

شارلاهمبفيييخلااتزيبميييدل ايييي لااتزاجاييي لميييني لااتخفيييب خخلفيييظلص ييي لصيييضصحلش نايييخللللل

لتز ياخيبل مال ا بلت غخب ا .للصؾاؾخلمني ل
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