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 يقدية
 

جعأل ْذرِ لنٕزةذة خاصحفذاز َقذاغ يعذانة يّقذدق جحّهذ         
     ٌ . خانُمال ٔلنحُافط لنعٛاظذٙ فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ ل

ٔجحأذس لنعٛاق لنعٛاظٛة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ خّٕليذم  
ٔيحغٛسلت أصسٖ يرم لنّفبٛات لنقبهٛذة  ٔلنحىذٕز ل٢ةحفذا ٘    

   ٖ ٔيذذٍ . ٔل٢شحًذذاِٙ ٔظحذذٗ خّذذك لنّٕليذذم لنرقافٛذذة لٞصذذس
ن٣ًظً أٌ ٍَاو لنعكى ٔلنعٛاظة ٔلنعٛاظذات لنًحبّذة فذٙ    ل

لنكٛاٌ لنصدٚد يا شلنث جحعى خّدو لنُمذٕز خىسٚقذة يإظذ ة    
ئنذٗ ظذذد ٚرٛذذس لنعٛذذسق نهًححبذُ لنعٛاظذذٙ لنًٕلذذِٕٙ خعذذب    
لنىسٚقة لنّؽذٕليٛة ٔلن ٕلذٕٚة لنحذٙ ٚذدٚس خٓذا لنؽذّ  فذٙ        

 .شُٕس لنعٕ لٌ ؼأَّ لنعٛاظٙ
 

ًؽذذا م لنًحّهقذذة خانقبٛهذذة ٔلن ذذس  ٔلنصًاِذذة أٔ ل٠ذُٛذذة  أشُذذدق  ٔيذذٍ لنًذذأنٕال يذذر٣ جقذذدٚى لن
ظٛاظٛة ٔوُٛة؛ خم ٔظحٗ فسلٓا ِهٗ لٜصسٍٚ  ٌٔ َقاؼٓا خؽذكم ظذهٛى يًذا ٚقذٕق أ٘ أيذم      
فذذٙ ئظٛذذار فكذذسق لنًؽذذاز ة لنعٛاظذذٛة لن ّانذذة ٔلنبُذذارق  عذذبٛم فذذٙ جعذذٛٛس لنؽذذأٌ لنّذذاو فذذٙ    

صح٣ال صه ٛذذاجٓى ل٢شحًاِٛذذة  لنرقافٛذذة   لنصًٕٓزٚذذة لنصدٚذذدق خًؽذذاز ة شًٛذذُ لنًُّٛذذٍٛ خذذا  
ٔيٍ لن٣ًظً أٚما أٌ لنحخهف ل٢شحًاِٙ لنؽدٚد نهصًاْٛس ٔلنّصص لن ذس ٘  . لنعٛاظٛة ٔلنهغٕٚة

ٔلنصًاِٙ ٍِ يعارنة ٔلظحُىاق ل٢جصاْات لنعٛاظٛة لنًحٕلشدق ًْا لنعب  فٙ جًكٍٛ لنقا ق 
ّٚرذس لنًؽذاز ة لنعٛاظذٛة ل٢ٚصاخٛذة     لنعٛاظٍٛٛ لنعانٍٛٛ يذٍ ل٢ظذحًسلز فذٙ أيذا ُٓى ْٔذٕ يذا       
 . لنًبُٛة ِهٗ لنحقٛٛى لنعٛاظٙ لنعهٛى نهقا ق لنعٛاظٍٛٛ

 
فٙ  زلظة َقدٚة نهٕلُ فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ظٕلر يٍ لنصاَذ  لنعٛاظذٙ أٔ يذٍ شٕلَذ      
أصسٖ ًٚكٍ لنصصو أٌ لنبهد ٚصهط ِهٗ فْٕة خس اٌ ٢ أظد ّٚسال يحٗ ًٚكٍ أٌ ُٚ صذس ٔظذٛكٌٕ   

َ صاز ِهٗ يعحٕٚات ٔأـّدق يخحه ة ظحكٌٕ نٓا جدلِٛات ٔصًٛة ِهٗ لنبهد ٔظكاَّ فذٙ  ْرل ل٢
ٔيٍ لنًهعٕي أٚما أٌ إَٔٚة ْرل ل٢َ صاز لنٕؼٛك جكًذٍ فذٙ  لصذم شُذٕس لنعذٕ لٌ      . أٚة نعٍة

 أ رس يٍ  َٕٓا صازشّ  ٔيٍ لنٕللط أٚما أٌ لنؽّ  لنصُٕخٙ ٔظذدِ يًذر٣ فذٙ أظصلخذّ لنعٛاظذٛة      
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ل خقٛة لنحؽك٣ٛت ل٢شحًاِٛة ٔلنرقافٛة ْٕ يذٍ ًٚحهذك لنقذدزق ِهذٗ صهذ  لٜنٛذات       خاصح٣فٓا ٔ ر
لن٣شية نهحخهؿ لنحدزٚصٙ يٍ ْرِ لنعًى لنبس اَٛة لنعٛاظٛة لنحذٙ جٓذد   ٛذاٌ شُذٕس لنعذٕ لٌ      
 .ٔذنك يٍ ص٣ل صه  ـًايات أياٌ لشحًاِٛة ٔظٛاظٛة ٚؽكم لنؽّ  ٔظدِ لنمايٍ لٞٔظد نٓا

 
از آنٛات لنًسلةبة ْرِ ئ٢ ٍِ وسٚ  ًِهٛذة ظذٕلز ظٛاظذٙ ؼذايم ٚ ذحط فٛذّ       ٔنٛط خا٠يكاٌ ئَح

لنصُٕخٛذذٌٕ ةهذذٕخٓى ِٔقذذٕنٓى ٔٚمذذٌّٕ ِذذٕلو ٓى شاَبذذا  ذذٙ ُٚاةؽذذٕل خؽذذكم ـذذسٚط شًٛذذُ   
لنقماٚا ٔجعدٚد ز ايص ٔأظباس ِدو ل٢ظحقسلز لنؽايم فٙ شُٕس لنعذٕ لٌ لنحذٙ ًٚكذٍ ي٣ظٍحٓذا     

لنمذايٍ لٞ بذس    -فكذسل أٔ يًازظذة  -ز ٔلنُقاغ لنعٛاظٙ ِٔهّٛ ظٛكٌٕ لنعٕل. ِهٗ شًُٛ لٞـّدق
نصًذذُ ظذذكاٌ لنصُذذٕس ِهذذٗ لصذذح٣ال يؽذذازخٓى لنعٛاظذذٛة ٔلنرقافٛذذة ٔل٢شحًاِٛذذة فذذٙ خٕجقذذة    
لشحًاِٛة ٔظٛاظٛة ـهبة جًكٍ يٍ جعقٛ  لْٞدلال ل٢شحًاِٛة  ل٢ةحفا ٚة ٔلنعٛاظذٛة نهبهذد   

 . نؽّ  لنصُٕخٙ َ عّٔفٙ َ ط لنٕةث جعق  لنٕياو ٔل٢َدياز خٍٛ يكَٕات ل
 

ُِديا جٍُس ظٕل َ عك فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ جصد َ عك ظٛاظٛا فٙ يّس ة ؼد ظبال 
خٍٛ يخحهف لٞظصلس فٙ لجصاْات لشحًاِٛة  ظٛاظٛة  لةحفا ٚة يحّا عة ظٕل ي ٓذٕو لنٕٓٚذة   

ٍ لنًٕظدق نهؽّ  فٙ شًٕٓزٚة شُذٕس لنعذٕ لٌ ندزشذة ٚذدزه فٛٓذا لنًسلةذ  نٓذرل لنٕلذُ أٌ يذ         
ٚؽدٌٔ ْرِ لنعبال ٢ جصًّٓى أٚة زؤٚة أٔ ْذدال ظذٕلر ظٛاظذٙ  لشحًذاِٙ أٔ لةحفذا ٘ يٕظذد       

ٔيٍ ْرل لنًُىه  . َاْٛك ٍِ ِدو ٔشٕ  ْدال يٕظد ظٕل ٔشدلٌ يٕظد نًصحًُ خؽس٘ فّال
خانرلت ٚكًٍ خايكاَك أٌ جصذا ل خٕشذٕ  ظاشذة نحعدٚذد ل٢صح٣فذات لنًسجبىذة خٓذدال يٕظذد ٔأ٘         

ٍ أٌ ٚ ٛدَا فذٙ جأظذٛط ٍَذاو  ًٚقسلوذٙ أ٘  اَذث لنٍذسٔال لنعانٛذة فذٙ         ْرِ ل٢صح٣فات ًٚك
 .شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ

 
ٔخُار ِهٗ ذنك ًٚكُُا لنحعاؤل ٍِ ياْٛة ْرِ ل٢صح٣فذات فذٙ لْٞذدلال لنحذٙ جذسجبه خقٕلظذى       

 ٕ ذقافٛذة ٔلنعٛاظذٛة فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ        -يؽحس ة فًٛا ٚحّه  خانًكَٕات لنعٕظذٛ
ل٢فحسلق أٌ ْرِ لْٞدلال ْٙ يا ٚص  أٌ جحٕظد  ٔجمعٙ  ٔجحًاْذا يّٓذا شًٛذُ     خايكاٌ لنًسر

ْٔٙ يذا ًٚكذٍ أٌ ٚبذرل لنعٛاظذٌٕٛ فذٙ ظذبٛم       .. لنًصًِٕات لنعٛاظٛة ٔلنرقافٛة فٙ لنصُٕس
ٔئذل غاخذث ْذرِ ل٢فحسللذات ِذٍ فعذٕٖ      . جعقٛقٓا ؼحٗ لنقٛى ٍَٔى لنقذٛى لنحذٙ ّٚحقذدٌٔ خٓذا    

ٕس لنعٕ لٌ ف٣ ًٚكٍ لنعدٚد ِذٍ ٔشذٕ  ٔظذدق فذٙ لنٓذدال ِهذٗ       لْٞدلال لنًسظٕية فٙ  ٔنة شُ
 .ل٠و٣ق
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جُبر  لنٕظدق فٙ لْٞدلال يٍ لنقٕلظى لنًؽحس ة لنحٙ يٍ لنً حسق أٌ جكٌٕ جبا نٛذة خذٍٛ أفذسل     
 لنؽّ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ؛ ٔنكٍ ئذل  اَث لْٞدلال لنحٙ َحعدخ ُِٓا ُْا ْذٙ أْذدلال   

ٛٛذذص فذذاٌ لن ؽذذم ظذذٛكٌٕ ْذذٕ لنًذذمل لنعحًذذٙ نصًٕٓزٚذذة شُذذٕس  يبُٛذذة ِهذذٗ ةذذٛى لن فذذم ٔلنحً
 . لنعٕ لٌ يًٓا  اَث أظانٛ  ذنك لن فم أٔ لنحًٛٛص

 
 لنً ٕٓو ٔلنًًازظة: لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة

 
 لنً ٕٓو . أ

ْٕ ي ٕٓو يحّد  لٞخّذا  ئذ ٚمذى   ( concept of social development)ي ٕٓو لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة 
٣ةٛة  فهع ٛة  يُىقة ًِٔهٛذة   ُٚٛذة َٔ عذاَٛة ٔٚؽذكم ل٠َعذاٌ لنًعذٕز       أخّا ل ةإََٛة  أص

لٞظذاض فذٙ ي ٓذذٕو لنحًُٛذة ل٢شحًاِٛذذة ْٔذٕ ٔظدجذّ لنحعهٛهٛذذة لٞظاظذٛة نكذذٌٕ ل٠َعذاٌ ْذذٕ        
جىذذٕٚس  ٔزـذذد  ٔةٛذذاض  ٔيقازَذذة  ٔجقٛذذٛى ي ٓذذٕو لنحًُٛذذة     : لنًإؼذذس لنذذر٘ خٕلظذذىحّ ٚذذحى  

نًسأق ٔلنسشم ْٕٔ يا ُٚبغذٙ ٔلذّّ فذٙ لنععذباٌ  هًذا      ل٠َعاٌ ُْا ُّٚٙ ل(. CSD)ل٢شحًاِٛة 
لظحخديُا ْرل لنًفىهط  ٔجعًم يخحهف ْرِ لنًإؼسلت آذاز لٞخّا  لنًخحه ة لنًر ٕزق أِذ٣ِ   
ٔجمافس ْرِ لٞخّا  فٙ ل٠َعاٌ ْٕ يا ُٚحس صفايؿ يخحه ة ًٚكٍ لظحخدليٓا نحفذُٛف ْذرل   

 . ٌ لنًعفم لنكهٙ نٓرل ل٠َعاٌل٠َعاٌ ٔلنًصحًُ لنر٘ ّٚٛػ فّٛ ٔأ٘ يصحًُ ٚكٕ
 

ٔخانحانٙ ٚكٌٕ لنًصحًُ لنر٘ َُّّٛ ْٕ ل٢َّكاض لنحاو نهًعفهة لنكهٛذة نٓذرِ لنخفذايؿ ٔفذ      
لٞخّا  لنحٙ ذ سَا أ٣ِِ ٔيٍ ذى ٚكٌٕ ل٠َعاٌ ُْا ْٕ لنٍُسق ل٠شًانٛة نٓرل لنًصحًذُ ٔجُىبذ    

 .ْرِ لنعصة لنبعٛىة ِهٗ لنؽّ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
 

ئذٌ ٔلنعال ْرِ ٚكٌٕ لنًصحًُ لنبؽس٘ فٙ شًٕٓزٚة لنعٕ لٌ ْذٕ لنًعفذهة لنُٓايٛذة نًصًذَٕ     
لنخفايؿ لن س ٚة نهؽّ  لنر٘ ٚعكٍ ُْاه ٔلنٕظدلت لنًحّد ق لنًعحقاق يٍ يصًذَٕ لٞخّذا    
لنًر ٕزق أ٣ِِ ٔلنًٕشذٕ ق فذٙ ْذرل لنؽذّ  جّحبذس  ٢نٛذة ِهذٗ َِٕٛذة لٞفذسل  لنًٕشذٕ ٍٚ فذٙ            

ٔخانحذذانٙ ٚسجكذذص ي ٓذذٕو لنحًُٛذذة . س لنعذذٕ لٌ ٔ ٛ ٛذذة لزجبذذاوٓى لنعٛاظذذٙ يذذر٣ شًٕٓزٚذذة شُذذٕ
 ل٢شحًاِٛة ِهٗ أظاض ْٕ  ٌٕ ل٠َعذاٌ ْذٕ لنعذافص  لنًٕنذد ٔلنًعذد  نهكرٛذس يذٍ لنٕةذايُ فذٙ          
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شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذذٕ لٌ؛ نذرنك ٚصذذ  لنعذّٙ ئنذذٗ جٓذرٚ  ْذذرل ل٠َعذاٌ ٔجىذذٕٚس ةدزلجذّ  ذذٙ        
. سٍٚ يٍ ل٢ظح ا ق يُّ؛ يٍ أفّانّ ٔجقفٛسلجّ ِهذٗ لنعذٕلر  ٚعح ٛد يٍ َ عّ يًا ظًٛكٍ لٜص

ْٔرل ُّٚٙ أَّ ئذل  اَث أفّال ْرل ل٠َعاٌ ٔجقفٛسلجّ ظهبٛة فٙ يصًهٓا نٍ ٚكٌٕ خايكاٌ ْذرل  
 . ل٠َعاٌ أٔ ظحٗ لٜصسٍٚ أٌ ٚكَٕٕل أفمم ظا٢ يقازَة خحفسفاجّ ٔجقفٛسلجّ

 
   ٕ زٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ نكذٙ ٚكذٌٕ ِمذٕل       ٔظُّٛٙ جٓرٚ  ْرل ل٠َعاٌ ٔـذقم يٕلْبذّ فذٙ شًٓ

لٚصاخٛا ٔفّذا٢ فذٙ لنًصحًذُ لنبؽذس٘  ظًذم ْذرل ل٠َعذاٌ فذٙ َ عذّ نهقذٛى لنحذٙ جّذصش ٔشذٕ               
 ًذا ُّٚذٙ ذنذك أٚمذا أٌ ْذرل ل٠َعذاٌ ةذا ز        . ٔلنًعافٍة ِهٗ يصحًذُ خؽذس٘ ئٚصذاخٙ ٔفّذال    

دزق ْذرل  خؽكم يحبا ل ِهٗ ل٢ِحًا  ِهٗ لنًصحًذُ  كذم  ًذا ُّٚذٙ ذنذك يذٍ َاظٛذة أصذسٖ ةذ         
ل٠َعاٌ ِهٗ جعٛٛس لنًٕلْ  ٔلٞـٕل لنًصحًّٛة لنًخحه ة خف ة فّانة  ـسٚعة ٔؼ افة يذٍ  

 . أشم صه  يصحًُ يُعصى ٔيحىٕز
 

 لنًًازظة . س

جحىه  لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة  ًًازظة ج ّٛم شًُٛ لٞخّا  لنحٙ ذ سَا ظذاخقا خعٛذد ٚذحى َؽذس     
. شًُٛ لنقٛى لنًٕشبة فٙ لٞخّا  لنعاخقة ن١َعاٌ يذٍ صذ٣ل لٞظذسق ٔخانحذانٙ جُحؽذس فذٙ لٞيذة       

ُّٔٚٙ ٔلُ ْرِ لنٍُى لنقًٛٛة يٕلُ لنحُ ٛر جٕلفسَ يإظعذات ظٛاظذٛة ةاخهذة نهعٛذاق  ٔ ذرل      
. ؽذذسٚة نحُ ٛذذر لنًًٓذذة لنفذذّبة لندلصهذذة فذذٙ لصحفذذاؾ لنحًُٛذذة ل٢شحًاِٛذذة  ًًازظذذةيذذٕلز  خ

ٔجحًرم لنّقبات لنكبسٖ لنحٙ ًٚكٍ أٌ جٕلشّ يًازظة لنحًُٛة ل٢شحًاِٛذة فذٙ لنًذسق  ٔلٞيٛذة      
  ٔلنخسلفة  ٔلنكعذم  ٔلنحٓذٕز  ٔلن٣يبذا٢ق  ٔلنُّفذسٚة  ٔلنقبهٛذة       (innumeracy)ٔلٞيٛة لنسٚالٛة 

   ٔلن٣جًاظط  ٔلن٣ِق٣َٛذة  ٔلن عذا   ٔلنصؽذُ  ٔلنخٛاَذة  ٔلنّدٔلَٛذة ٔشًٛذُ أَذٕلَ        ٔلنحّف
ْٔرِ ةايًة ؼايهة خانقماٚا لنحٙ ُٚبغٙ يّانصحٓا فذٙ َىذاق لصحفذاؾ    . لنعهٕ ٛات لنًُعسفة

ْٔذٙ ةايًذة ًِذم صاـذة     ( The practice of social development)لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة  ًًازظة 
 .نحٙ َقديٓا لٌٜخٓرِ لنٕزةة ل

 
أ٘ يصحًُ ٢ ّٚٛس لْحًايا نٓرِ لنقماٚا لنحٙ ظفذسَا فذٙ ْذرِ لنقايًذة أٔ لنحذٙ نذى َحىذسق نٓذا         
 ِهٗ ل٠و٣ق ّٚسق َ عّ نخىس لنحعٕل ئنٗ يصحًُ يّىم ظٛاظٛا ِٔهذٗ ؼذ ا ل٢َٓٛذاز لنحذاو     
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ُذذٕس ٔصىذذس ل٢َٓٛذذاز ل٢شحًذذاِٙ ًٔٚكذذٍ لِحبذذازِ ُِفذذسل  ايُذذا نهح كذذك لنؽذذايم نصًٕٓزٚذذة ش   
ٔلنح كك لنؽايم نصًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ًٚكٍ لِحبازِ خدٔزِ ًِهٛة يحّد ق لٞخّا  . لنعٕ لٌ

؛ نكُُذا َّحقذد أٌ لنغانبٛذة لنًٍّذٗ يذٍ ظذكاٌ       (PSD)فذٙ ئوذاز لنحًُٛذة ل٢شحًاِٛذة  ًًازظذة      
شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ئيا غافهٌٕ ٍِ لنًٕلَٕ أٔ يذٍ لنعذرلشة خًكذاٌ ظٛذد ٢ ٚكحسذذٌٕ نذّ       

 .ل٠و٣قِهٗ 
 

فّهٗ ظبٛم لنًرال ًٚكُُا لنقٕل خقٕق ئٌ ِدو لنقدزق لنكايُة ِهٗ لنحفعٛط لنرلجٙ فٙ شًٕٓزٚة 
شُٕس لنعٕ لٌ فًٛا ٚحّه  خكرٛس يٍ لٞصىار لنحٙ جديس لنكرٛس يٍ فسؾ لنعٛذاق نعذكاٌ لنصُذٕس    

ٙ ِذدو  ٔلنعذب  فذ  . ظحكٌٕ لنّايم لٞخسش فٙ لنقمار ِهٗ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ أزلذا ٔؼذّبا  
لنقدزق ْرِ أٔ ِدو لنسغبة فٙ لنحفعٛط لنرلجٙ زلشُ نهّصص ٍِ لنقمار ِهٗ لن سٔق لندةٛقذة فذٙ   

ٔفًٛذا ٚبذدٔ أَذّ ٢ أظذد فذٙ يعذحٕٚات لنعكذى        . لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
لنًخحه ة يكحسخ خٓرِ لن سٔق لنحًُٕٚذة ٔخانحذانٙ ٚفذّ  ِهذٛٓى ئَحذاز خذسليس ظٛاظذٛة ًِهٛذة         
ٔفّانة ًٚكٍ جسشًحٓا نًؽازُٚ يؽاز ة ظٛاظٛة ٔ ٚة يٍ وسال شًُٛ ظكاٌ شًٕٓزٚة شُذٕس  

 . لنعٕ لٌ
 

ٔفذذٙ يرذذال آصذذس ٚؽذذكم لنّصذذص لنؽذذايم لنذذر٘ ٚهعذذً فذذٙ شًٕٓزٚذذة شُذذٕس لنعذذٕ لٌ ِذذٍ جقبذذم   
ٔل٢ِحسلال خاٞصىار َقىة لنمّف لنكبسٖ نٍُاو لنعكى فٙ لنصًٕٓزٚة ئذ يٍ لنفّ  ئٌ نى ٚكذٍ  

ٞ٘ أٌ ٚحقبم لنُاض فٙ شُٕس لنعٕ لٌ يعإٔنٛة لٞصىذار لنحذٙ ٚسجكبَٕٓذا نكذٌٕ      يٍ لنًعحعٛم
ل٢ِحسلال خاٞصىار ْٕ لنؽسن لٞظاظٙ نحفعٛعٓا يٍ ص٣ل لجخاذ ئشذسلرلت أٔ جذدلخٛس جفذعٛعٛة    

نذرل ظذٛكٌٕ يذٍ غٛذس لنًصذد٘ نصًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ  ٍُذاو          . يٍ أشذم جعفذٍٛ أ٘ ٍَذاو   
ان٣يًذذة ِهذذٗ لنذذدٔلو ِهذذٗ ةذذٕٖ صازشٛذذة غايمذذة  ح عذذٛس نذذٟ لر  ظٛاظذذٙ أٔ لةحفذذا ٘ ل٠نغذذار خ

 . لنعٛاظٙ ٔلنحًُٕ٘ لنعٛئ فٙ لنبهد
 

يذذٍ شاَذذ  آصذذس جرٛذذس لنعانذذة لنعٛاظذذٛة لنكازذٛذذة فذذٙ شًٕٓزٚذذة شُذذٕس لنعذذٕ لٌ يخذذأال خّذذك  
لنًسلةبٍٛ لنٕوٍُٛٛ ٔلندٔنٍٛٛ لنرٍٚ ّٚحقدٌٔ أٌ لنٕلُ فٙ شُٕس لنعٕ لٌ يحصّ َعذٕ لنكازذذة   

جعدخ يّصذصق ظٛاظذٛة ظذسّٚة  ٔنعذٕر لنعذً ٢ َذسٖ فذٙ لٞفذ  أٚذة يّصذصق نعذم ْذرِ              ئٌ نى
 لنًّمهة  نٓرل ِهٗ لنؽّ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعذٕ لٌ أصذر شيذاو لنًبذا زق ٔـذُُ يعذحقبهّ       
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ٔلنعب  لنسيٛط فٙ ْرِ لٞشية لنعٛاظٛة لنخاَقة فٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ ٚكًذٍ     . خُ عّ
٢شحًاِٛذذة ندزشذذة أٌ لنؽذذّ  ٚ حقذذس ئنذذٗ لنقذذدزق ِهذذٗ يعذذارنة فذذٙ لَخ ذذاق يعذذحٕٖ لنحًُٛذذة ل

لنًعإٔنٍٛ ٍِ جعٛٛس لنؽأٌ لنّاو فٙ لنبهد؛ ْرل ِدل ٍِ لنقمذاٚا لٞصذسٖ يرذم لٞيٛذة  ٔلٞيٛذة      
 .   ٔلنقبهٛة ٔغٛسْا(innumeracy)لنسٚالٛة 

 
لنقبهٛذذة ٔيذٍ َاظٛذذة أصذذسٖ ٚسشذذُ لنحذدَٙ لنكبٛذذس نًعذذحٕٚات لنحًُٛذذة ل٢شحًذاِٙ ئنذذٗ لنفذذسلِات    

لنبدليٛة لنحٙ وايذم يذٍ ٔزليٓذا ٔلنحذٙ ٚكذا  لنصُٕخٛذٌٕ ٚ ُذٗ خّمذٓى خّمذا يذٍ ص٣نٓذا ٔلنحذٙ             
جغذذرٚٓا لٞفكذذاز ل٢شحًاِٛذذة ٔلنرقافٛذذة ظذذٕل لنؽذذصاِة ٔلنهٓ ذذة نهعذذىٕ لنعٛاظذذٙ لنحذذٙ جعذذكٍ   

ّٕٔٚ  لنعب  فٙ ْذرِ لنعهقذات لنً سغذة    . َ عٛات خّك لنعكاٌ فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
ٔلنقحم لنًما  ئنٗ ل٠نغار لنحاو نهحًُٛة ل٢شحًاِٛة ٔ ٌٕ لنؽّ  فٙ لنصُذٕس يحذسٔه    يٍ لنقحم

ِهٗ ظصٛحّ ٔخانحانٙ ظحكٌٕ لنحٕةّذات خاٚصذا  جُذاغى ٔجّذاٚػ ٢يذ  خذٍٛ لنعذكاٌ يعذحعٛهة         
يا نى ٚصحًذُ لنصًٛذُ ٔخععذٍ َٕلٚذا ظٛاظذٛة نهقمذار ِهذٗ لنكرٛذس يذٍ          .  بُار ة٣َ فٙ لنٕٓلر
لنبغٛمذة لنحذٙ جغذر٘ ٔيذا شلنذث جغذر٘ ْذرِ لنُذٕلظٙ لنعذهبٛة فذٙ لنقذٛى             لنًحغٛسلت لنعٛاظٛة

 . ل٢شحًاِٛة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
 

فٙ لنٕلةُ ٚؽكم غٛاس لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ئنٗ خٛئة يٕلجٛذة نّذدو   
ا ٚعذحعقّ  ل٢ظحقسلز ل٢شحًاِٙ  ٔلنرقافٙ ٔلنعٛاظذٙ ْٔذرل يذا ةذٕق لنًحىهبذات لٞظاظذٛة نًذ       

ٕ   . لنؽّ  لنصُٕخٙ يٍ ٔياو ًَٔار ذقافٛذة ٔلنعٛاظذٛة يًرهذة فذٙ     -ٔجّحبذس لنىًأَُٛذة لنعٕظذٛ
أظهٕس لنعٛاق لنًدَٛة لنًٓرخة غايبة جًايا فٙ َ عٛات لنكرٛس يٍ لنقا ق ٔلن اِهٍٛ لنعٛاظذٍٛٛ  

ظذٛة  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ٍَسل نهحؽاخّ ِٔدو لنحىاخ  لنعهبٍٛٛ نقٕلن  لنحُؽذئة لنعٛا 
      ٕ -لنحٙ ّٚحًد ِهٛٓا لنعكاٌ فٙ شُٕس لنعٕ لٌ ئنٗ لنعد لنذر٘ أـذبط فٛذّ ئَحذاز ةٕلظذى ظٕظذٛ

ذقافٛة ٔظٛاظٛة يؽحس ة جعاْى فٙ جىٕٚس يصحًُ فّال ظٛاظٛا أيسل فٙ غاٚة لنفذّٕخة  ئ٢  
ئذل أظذذط لنقذذا ق ٔلنً كذذسٌٔ فذذٙ لنصُذذٕس خانًعذذإٔنٛة ِذذٍ ظالذذس ٔيعذذحقبم أخُايُذذا ٔأخُذذايٓى    

ٕ          ٔلٞشٛال لن -قا ية ٔخدؤٔل خان ّم فذٙ لنح كٛذس ذلجٛذا فذٙ لنًّذم ِهذٗ صهذ  خُذٗ جعحٛذة ظٕظذٛ
ذقافٛة ٔظٛاظٛة ًَكٍ يٍ لنع اي ِهٗ ًَه -ذقافٛة ٔظٛاظٛة يٍ أشم خُار جؽك٣ٛت ظٕظٕٛ

 .لنًصحًُ لنبؽس٘ لنر٘ ٚىًعٌٕ ئنّٛ فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
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 لنحأذٛسلت لنعهبٛة ٢َّدلو لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة . ت

ٕٚشد خّك يٍ ٚعٙر لظحغ٣ل ي ٕٓو لنًّازلة لنعٛاظٛة خعٛد ّٚحبسٌٔ أَٓى ٔظذدْى يذٍ   
جع  نٓى لنًّازلة ُِٔديا ّٚبس غٛسْى فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ خذمزلر ظٛاظذٛة يّازلذة    
يًٓا  اَث ص حٓا فاٌ ذنك ّٚسق ـاظبٓا ن٣جٓاو خانخٛاَذة ٔلنحٓدٚذد خاظذحخدلو لنُّذف لذدِ      

ٗ . خاؼذكال يخحه ذة   لنعذإلل لنًىذسٔض ْذٕ نًذذاذل ّٚحقذد ْذإ٢ر ِهذٗ ظذبٛم لنًرذال ئَٓذذى          ٔٚبقذ
ٔظدْى يٍ ٚع  نٓى يّازلة لنعهىة يًٓا  اَذث  ٔنًذاذل ّٚحقذد ْذإ٢ر لٞؼذخاؾ أٚمذا أَذّ        
ُِديا ٚقٕو لنبّك فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ خحؽذكٛم أظذصلس ظٛاظذٛة شدٚذدق ٚذحى لِحبذاز       

ِهٗ ظبٛم لنًرال  ْذإ٢ر لٞؼذخاؾ لنذرٍٚ     ْرِ لٞظصلس ًِٛهة ٔصايُة نؽّ  شُٕس لنعٕ لٌ
ٚؽكهٌٕ أظصلخا ظٛاظٛة شدٚدق فٙ شُٕس لنعٕ لٌ ًٚحهكٌٕ  ايم لنع  فٙ جفُٛف أَ عٓى  ًا 
ٚؽارٌٔ ئٌ يُ لنٍُاو أٔ لدِ   ًا نٓى لنع   كم لٞظصلس ٔلنكٛاَذات لنعٛاظذٛة فذٙ لنّذانى فذٙ      

ٞظذد َّذحٓى خأٔـذاال يًٓذا  اَذث      لنخسٔز يٍ أ٘ ظصس أٔ جٍُٛى ظٛاظٙ ٢ ٚذسٔق نٓذى ٢ٔ ٚعذ     
 . نًصس   َٕٓى زفمٕل لجٛاَ ظٛاظٍٛٛ آصسٍٚ ٚصسٌٔ ٔزلر يفانعٓى

  
 ًٍٓس يٍ يٍاْس لنحخهذف ل٢شحًذاِٙ فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ جقذٕو خّذك لنصًاِذات          
لنعٛاظذذٛة خ ذذسق خّذذك لنحّهًٛذذات لنعٛاظذذٛة ِهذذٗ زةذذاس لنؽذذّ  فذذٙ شُذذٕس لنعذذٕ لٌ ٔئذل   

ٔٚؽذكم  . ص  أٌ ٚحأ دٔل أٌ لنؽّ  فذٙ شُذٕس لنعذٕ لٌ ظذٛرٕز ِهذٛٓى     لظحًسٔل فٙ فّم ذنك ٚ
ِدو لنقذدزق ِهذٗ جقبذم ٔشٓذات لنٍُذس لنعٛاظذٛة نٝصذسٍٚ خىسٚقذة ظذهًٛة جذأذٛسل صىٛذسل يذٍ             
جذذأذٛسلت لنحخهذذف ل٢شحًذذاِٙ؛ نذذرل ٚصذذ  ِهذذٗ لنؽذذّ  فذذٙ شُذذٕس لنعذذٕ لٌ جقبذذم ٔشٓذذات ٍَذذس  

ظهًٛة يٕلفقة نهٍُى لنقإََٛة لنًًّذٕل  خّمٓى لنبّك  هًا  اٌ لنحّبٛس ُِٓا ٚحى خىسٚقة 
 . خٓا فٙ لنبهد

 
ٔيًٓا  اٌ لنحّسٚف لنذر٘ َحبُذاِ نًفذىهط لندًٚقسلوٛذة فاَذّ ُّٚذٙ خانمذسٔزق ةبذٕل لٜصذسٍٚ          
ظٛاظٛا لًٍ ٍَاو ظٛاظٙ جىبّّ لنحّد ٚة لنعصخٛة ٔلنصًاِٛة  ٔنكٍ ٔ ًا أؼست يعبقا فٙ 

قبم فكسق لنحّد ٚة ٔل٢صح٣ال لنعٛاظٙ يذا نذى   ْرِ لنٕزةة ٢ ًٚكٍ نهؽّ  فٙ شُٕس لنعٕ لٌ ج
ٚبهغٕل  زشة يُّٛة يٍ لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة ظحٗ جكٌٕ ًِهٛة لنحقبم لنعٛاظٙ نٝصذسٍٚ شذصرل ٢   

 . ٚحصصأ يٍ لنًٍُٕية لنقًٛٛة نهًصحًُ  هّ
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يٍ َاظٛذة أصذسٖ ّٚحبذس لنصًِذار لنعٛاظذٌٕٛ لنذرٍٚ ٚسٚذدٌٔ يذٍ لنؽذّ  فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس             
ًحُ خانخديات ِهٗ إَٔلِٓا فقه ٍِ وسٚ  لنٕ انة؛ أ٘ ِذٍ وسٚذ  يؽذاْدق ْذإ٢ر     لنعٕ لٌ لنح

لنصًِار ٚعحًحٌّٕ خٓرِ لنخذديات ٢ ّٚحبذسٌٔ ةذا ق ٚعذحعقٌٕ ذقذة لنُذاض ِهذٗ ل٠وذ٣ق  ئذل         
 اَث يكافعة لٞيسلق  عّٙ نهًًازظة لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ جُّذٙ  

نٕ انة ٍِ لنؽّ  فٙ شُٕس لنعٕ لٌ فاٌ ذنذك ظذٛكٌٕ خًراخذة ٔـذ ة     لظح٣ٓه لٞ ٔٚة أٚما خا
أ٘ يًازظة ظذهًٛة نهحًُٛذة ل٢شحًاِٛذة ظذحكٌٕ     . ئذازق لنق٣ةم ل٢شحًاِٛة ٔلنعٛاظٛة فٙ لنبهد

خانعًاض نهؽّ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعذٕ لٌ خاظذح٣ٓه ْذرِ لنخذديات لنىبٛذة ْذى أَ عذٓى        
 . ئلافة ٞخُايٓى ٔأظبايٓى

 
لنحخهذف ل٢شحًذاِٙ ْذٕ جّذاٚػ لنعذكاٌ فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ يذُ لنمذسز            يٍ ِٕلة  

نكذٍ ٚصذ  أٌ   . لنؽدٚد ندزشة أـبط لنُاض لنّا ٌٕٚ ٢ ٚكحسذٌٕ ِهٗ ل٠و٣ق ُِذديا ٚهعذ  خٓذى   
َٕلط ُْا أٌ ل٠َعاٌ لنر٘ ٢ ٚكحسخ نٟذٖ لنر٘ ٚحّسق نّ ٢ خد أٌ ٚكٌٕ ذنك صازز ِذٍ ئزل جذّ   

ٕٓزٚة شُذٕس لنعذٕ لٌ جذى ج قٛذسْى ن حذسلت وٕٚهذة ندزشذة أٌ أـذبط         فكرٛس يٍ لنؽّ  فٙ شً
أـبط لن قس شصرل ٢ ٚحصصأ يذٍ ظٛذاق لن ذس  ٔلنصًاِذة     . لن قس أيسل وبّٛٛا ٚفاظ  ظٛاجٓى لنٕٛيٛة

ٔٚؽٓد لنعكاٌ فٙ لنصُٕس ظانة  بٛسق يٍ جّىٛم لنحًُٛة ل٢شحًاِٛة ٔأـبط لن قس زفٛقا  ليًذا  
ًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ ندزشذة أٌ ي ٓذٕو ل٢ظذحغ٣ل لنعٛاظذٙ        نهغانبٛة لنًٍّٗ يذٍ ظذكاٌ ش  

 . أـبط ٢ ُّٚٙ ؼٛئا فٙ خّك لٞظٛاٌ خانُعبة نهُاض فٙ شُٕس لنعٕ لٌ
 

ِهى ل٢شحًاَ لنعٛاظٙ نصًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ غازق فٙ جُاةمات ٔلفحسللات صىٛذسق ندزشذة   
ٍ ظكًذذّ فذذٙ ئوذذاز  ٢ جعذذًط نكٛذذاٌ  صُذذٕس لنعذذٕ لٌ خذذانٍٕٓز  ًصحًذذُ خؽذذس٘ فّذذال ًٚكذذ    

 ًٚقسلوذذٙ  ظذذٕلر ِهذذٗ لنُىذذاق لنذذٕوُٙ أٔ لنذذدٔنٙ  يًٓذذا  ذذاٌ لنحّسٚذذف لنذذر٘ َحبُذذاِ نً ٓذذٕو  
ّٔٚحبذذس ي ٓذذٕو لنذذ٢ٕر لنعٛاظذذٙ يسل فذذا ن٣َحًذذار لنقبهذذٙ ٔخانُعذذبة  . لندًٚقسلوٛذذة فذذٙ ئفسٚقٛذذا

قًٛذٌٕ  نهغانبٛة لنكبسٖ يٍ ظكاٌ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ لنرٍٚ يٍ لنً سٔق أٌ ٚكَٕٕل ْذى لن 
ِهٗ أ لر لنًإظعات لنعكٕيٛة ٔجّحبس زةاخة لنًإظعات لنعكٕيٛة  ِذى ٔظًاٚذة لنذٕشزلر ٔلنقذا ق     
لنرٍٚ ُٚحًٌٕ نهقبٛهة ٔٚحمط ذنك أ رس فٙ لنىسٚقة لنحٙ ٚخحاز خٓا لنٕشزلر فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس    

ذى أخُار لنعٕ لٌ يٍ ظٛد فسق لنعسلظة لنؽخفٛة لنحاخّة نٓى ْٕٔ غانبا يٍ أخُار لنّؽٛسق أ٢ٔ 
 .لنقبٛهة ذاَٛا
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ّٚحبس ي ٕٓو لن٢ٕر لنٕوُٙ فكسق غسٚبة فٙ لنً س لت لنرقافٛة ٔل٢شحًاِٛة نغانبٛة لنؽذّ  فذٙ   
شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ؛ ئذ ٚكٌٕ لن٢ٕر ِا ق ٞفسل  لٞظسق ٔيٍ ذى نهقبٛهة  ٔخّدِ أصٛذسل نهعذصس   

يذذا ذل ظذذٛكٌٕ ظذذال أ٢ٔيذذك  لنعٛاظذذٙ لنذذر٘ ُٚحًذذٙ ئنٛذذّ لنؽذذخؿ يًٓذذا  ذذاٌ ئذل ٔلنعذذال ْذذرِ   
لٞؼخاؾ لنرٍٚ ٢ ُٚحًٌٕ نقبايم خازشق ٔندٚٓى أخُار ٔخُات ًٚازظٌٕ لنعٛاظذة أٔ ٚخذديٌٕ فذٙ    
لنصٛػ ِهٗ ظبٛم لنًرال  ْم ظٛكٌٕ يٍ لنّذدل خقذار ْذإ٢ر لٞؼذخاؾ فذٙ ْذرِ لنعانذة ئنذٗ         

ظٙ فٙ شُذٕس لنعذٕ لٌ   لٞخد  ٔأصرل خٍّٛ ل٢ِحباز لنعانة لنًعحبدق لنسلُْة نّهى ل٢شحًاَ لنعٛا
أ٢ ٚكٌٕ يٍ لنًؽسَٔ نٕ جعارنث ْرِ لنًصًِٕات ل٢شحًاِٛة أٔ لنرقافٛة ِذٍ أظقٛذة أٔ ئنصليٛذة    

 لَحًايٓى نهسةّة لنصغسلفٛة لنحٙ جعًٗ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ  
 

ٔئذل  اَذذث شًٕٓزٚذذة شُذذٕس لنعذذٕ لٌ جًحهذذك لنعذذ  فذذٙ ل٢َ فذذال ِذذٍ خقٛذذة لنعذذٕ لٌ خذذدِٕٖ   
لنحًٓٛػ لنر٘ جس ص فذٙ ٌذاْسق لَّذدلو لنحًُٛذة يذاذل ظذًُُٛ لٜصذسٍٚ  لصذم شًٕٓزٚذة شُذٕس           
لنعٕ لٌ َ عٓا يٍ لجخاذ َ ط لنعصذة نهًىانبذة خا٢َ فذال ِذٍ  ٔنذة شُذٕس لنعذٕ لٌ أٚمذا          

زٚذذة شُذذٕس لنعذذٕ لٌ أَذذّ ٢ أظذذد ًٚكذذٍ أٌ ٚصبذذس أٚذذة يصًِٕذذة   ْٔذذم ٚذذدزه لنذذبّك فذذٙ شًٕٓ
لشحًاِٛة أٔ ةبٛهة أٔ ؼبّ ئةهٛى ِهٗ لنبقار  صذصر يذٍ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ ئذل ِذإَل يذٍ        

 لنٍهى  ٔلٞذٖ  ٔلَّدلو لنّدلنة  ٔلَّدلو لٞيٍ  ٔلن عا   ٔلّف لَّدلو لنعكاية  ٔلن٣ئَعاٚة  
 

نى ٚىهبٕل أٌ ٚكَٕٕل شذصرل يذٍ ظذٕ لٌ أ بذس فبايكذاٌ لنًذسر أٌ        ئذل ـعث  ِٕٖ لنصُٕخٍٛٛ خأَٓى
ٚىًئٍ أٚما أٌ لنًصًِٕات ل٢شحًاِٛذة ٔلنرقافٛذة لٞصذسٖ فذٙ شُذٕس لنعذٕ لٌ جًحهذك َ ذط         
لنعصس لنؽسِٛة ٔلنقإََٛة نهقذٕل ئَٓذا خذدٔزْا نذى جىهذ  أٌ جكذٌٕ شذصرل يذٍ شًٕٓزٚذة شُذٕس           

 .لنٕٓٚة ل٠فسٚقٛة ظٕ لٌ  بسٖ نٛط فٛٓا يٍ لنقٛى لنًؽحس ة ظٕٖ
 

ئذل  اٌ نصًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ لنع  فٙ ل٢َ فال ِذٍ خقٛذة لنعذٕ لٌ خعذب  ِذدو لنحصذاَط       
ل٢شحًذذاِٙ ٔلنعٛاظذذٙ  فًذذاذل ٚصذذ  أٌ ًُٚذذُ فئذذات أصذذسٖ يحصاَعذذة لشحًاِٛذذا يذذٍ لنًىانبذذة  

 خا٢َ فال ٍِ يصًِٕات أصسٖ غٛس يحصاَعة يّٓا لشحًاِٛا ٔظٛاظٛا فٙ شُٕس لنعٕ لٌ  
 

ٔيٍ يٍ خٍٛ  م أَفذاز لَ فذال شُذٕس لنعذٕ لٌ ٚعذحىُٛ لظذحُا ل ئنذٗ أ٘ ِٕليذم ظٛاظذٛة أٔ          
 لشحًاِٛة ل٢ ِار أٌ ظكاٌ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ُٚحًٌٕ ئنٗ يصًِٕذة يحصاَعذة لشحًاِٛذا    
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أٔ ظٛاظٛا  أ٢ ّٚحبذس ـذعٛعا ئذل  ذٌٕ لنعذكاٌ فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ غٛذس يحصاَعذٍٛ           
 حبس فّٛ ظكاٌ لنعٕ لٌ  هّ غٛس يحصاَعٍٛ خُ ط لنقدز لنر٘ ّٚ

 
ئذل  اٌ لٞيس ُْا ٚحّه  خهٌٕ لنبؽسق لن اجط ٕٚشد خّك لنُاض فٙ شُٕس لنعٕ لٌ يًذٍ ٚعذس٘   
فٙ ِسٔةٓى  و ئفسٚقٙ صانؿ ًٔٚحهكٌٕ خؽسق أ رس ٔأصذف ـذبغة ٔ ظذًسق يذٍ لنعذٕ لٍَٛٛ فذٙ       

 .لنؽًال لنرٍٚ جخحهه فٙ ِسٔةٓى لنديار لنّسخٛة ٔل٠فسٚقٛة
 

ٔيُذاو  أصذسٖ   ... ٔخايكاٌ يٍ ٚسٚد لنحأ د خُ عّ لنرْاس ئنٗ شلَدٖ  ٔخا٢َذدل  ٔلَذدٔغٕ  ٔفسٚذث   
يٍ شُٕس لنعٕ لٌ؛ نرل ّٚحقد خّك لنعكاٌ فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ صىذأ أٌ يذا ٕٚظذدْى    
فٙ لنٕٓٚة ْٕ ئًَا ٚكًٍ فٙ لنّدٔ لنًؽحسه لنر٘ ٚحًرذم فذٙ لنعكٕيذة لنًس صٚذة فذٙ شًٕٓزٚذة       

 . ٌلنعٕ ل
 

ْٔرل يا ّٚحبس أيسل صىٛسل نهغاٚة ظٛد ٢ ًٚكٍ أٌ َبُٙ أية ظٕل يبدأ  سلْٛة أية أٔ ؼّ  آصذس؛  
ئذ أٌ لنعإلل لنر٘ ظٛىسض َ عّ ْٕ ياذل نٕ لصح ث ٍِ لنٕشٕ  جهك لٞية أٔ ذنذك لنؽذّ  لنذر٘    

ظذٙ  خُُٛا ْٕٚحُا ٔٔشٕ َا ِهٗ  سلْٛحذّ  ئذل  ذاٌ ِايذم لنكسلْٛذة ْذٕ يذا ٚؽذكم لنذسلخه لنعٛا        
ٔل٢شحًاِٙ فاٌ ْرِ لٞية ظحُصَ ئنٗ  سلْٛة ذلجٓا خًصس  لصح ار ْرل لنّدٔ لنخازشٙ لنذر٘ جكذسِ   
يٍ لنٕشٕ  ْٔرل يا خدأ خانعدٔخ فٙ شُٕس لنعٕ لٌ يحًر٣ فٙ أًِال لنقحم لنقبهٛذة لنحذٙ جصذسٖ    

ًذٕت  لٌٜ فٙ لنصُٕس نرل فذاٌ  ٛاَذا ٔنذد ٔجسِذسَ ِهذٗ أظذاض لنعقذد ٔلنكسلْٛذة ظذٛكٌٕ يمنذّ لن          
 .خُ ط لنعى لنر٘ ٔند يُّ
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ي ٕٓو ٔيًازظة لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة ٔجأذٛسلجٓا ِهٗ ل٢ظحقسلز لنعٛاظٙ 
 فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ

 
  ي ٕٓو لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة(The concept of economic development) 

ال خًُّذٗ أٌ  ِهذٗ لن ذس   غاٚذة ْٔذد    ( CSD) ًا ةهُا يعبقا ٚحس ص ي ٕٓو لنحًُٛذة ل٢شحًاِٛذة   
( CSD)ل٠َعاٌ ْٕ لنًعسه نهبٛئة لنؽذايهة لنحذٙ ّٚذٛػ فٛٓذا؛ أيذا ي ٓذٕو لنحًُٛذة ل٢ةحفذا ٚة         

فُّٛٙ ْٕ لٜصس ئفا ق ْرل ل٠َعاٌ نكٍ ذنك ّٚحًد ِهٗ لنًّسفة  ٔلنًٓذازلت  ٔلنخبذسلت ئلذافة    
 .نهًٕلز  لٞصسٖ لنحٙ ًٚحهكٓا ْرل ل٠َعاٌ خان ّم

 
ل٢ةحفا ٚة ِهٗ خُٗ جعحٛة يخحه ة جقذُ جعذث ظذٛىسق ٔجٕشٛذّ     ِٔهّٛ ٚعحُد ي ٕٓو لنحًُٛة 

فذٙ  ( ED)ْرل ل٠َعاٌ خّديا لظح ا  ْٕ َ عّ يٍ لظحخدلو خّك ِٕليذم لنحًُٛذة ل٢ةحفذا ٚة    
أـذذهٓا ٔٚحمذذًٍ ي ٓذذٕو لنحًُٛذذة ل٢ةحفذذا ٚة ًِهٛذذة ٚذذحى خٕلظذذىحٓا لظذذحغ٣ل  افذذة لنًذذٕلز    

نٕشٛذا يذٍ أشذم ئلذافة لنقًٛذة نكذم لنًٕلْذ         لنًٕشٕ ق فٙ لنًصحًُ ٔخكم وسق ل٠َحاز ٔلنحكُٕ
لنًصحًّٛة لنىبّٛٛة خغٛة جعفٛم ظد أِهٗ يٍ لنًُافُ لنًصحًّٛة يٍ ظٛد جذٕفٛس يخحهذف   
لنعهُ ٔلنخديات نصًُٛ فئذات لنؽذّ  لنًٕشذٕ ق فذٙ لنًصحًذُ  ًذا ْذٕ لنعذال فذٙ شًٕٓزٚذة           

 . شُٕس لنعٕ لٌ
 

 ٕليك ل٢ةحفا ٚة فذٙ لنًصحًذُ لنبؽذس٘    ُّٔٚٙ ي ٕٓو لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة فٙ شْٕسِ جٕنٛد لن
ٔلنحٙ جعحخدو خدزْا نحٕنٛد فٕليك لةحفا ٚة شدٚدق جعذحخدو نحٕنٛذد ةذٛى أ رذس ئٚصاخٛذة يذٍ       
لًُٓا لنقٛى لنًانٛة لنحٙ نٓا لظحخدليات ٔةٛى يمذافة يحّذد ق ٔلنحذٙ جقذٕ  خذدٔزْا ئنذٗ جٕنٛذد        

ٔلنقفد يٍ لنحٕظذُ فذٙ لنحًُٛذة    . س٘لنًصٚد يٍ لنقٛى لنحٙ جإ ٘ ئنٗ لش ْاز ٔزفاِ لنًصحًُ لنبؽ
ْذذٕ جًُٛذذة لةحفذذا ٚة يٕشبذذة ٔظقٛقٛذذة ًٚحهذذك فٛٓذذا لنصًٛذذُ َفذذٛبّ يذذٍ    ( ED)ل٢ةحفذذا ٚة 

فذٙ ظذٍٛ ٢ َقفذد لنعذدٚد ِذٍ ْذرِ لنحًُٛذة        . لنعّا ق لنًحٕندق يٍ ْرِ لنحًُٛذة ل٢ةحفذا ٚة  
 ٚة َعبٛة ًٚحهذك  ل٢ةحفا ٚة خف ة يىهقة ًٔٚكُُا لنقٕل ئَُا َحسة  ِهٗ لٞةم جًُٛة لةحفا

خًٕشبٓا شًُٛ لٞفسل  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ٌسٔالَ ِٛػ ٢يقة جًكُٓى يٍ لنع اي ِهٗ 
ْٔرل ِسق يرانٙ نً ٕٓو لنحًُٛذة ل٢ةحفذا ٚة َخؽذٗ أٌ َكذٌٕ ةذد      . زفاْٛحٓى ٔ سليحٓى  بؽس

 .زظًُا نّ ـٕزق ٔز ٚة أ رس يٍ لن٣شو
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يحغٛسلت َقدٚة  ٔشبايٛة ْٔٛكهٛة جّحبس لسٔزٚة لًٍ  ليسق ي ٕٓو لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة جدصم 

شدل يٍ أشم جعقٛ  جًُٛة لةحفا ٚة ظقٛقٛة ٔجحّهذ  لنًحغٛذسلت لنُقدٚذة خانحّذاي٣ت لنًانٛذة      
فٙ لنًصحًُ ٔلنًإظعات لنًسجبىة خذرنك يرذم لًٍَٞذة لنًفذسفٛة ٔلٞظذٕلق لنًخحه ذة نبٛذُ        

ظذات لنًحّهقذة خكٛ ٛذة جذدلٔل لٞيذٕلل      ٔؼسلر لٞظٓى ٔلن٣ًّت ُْٔا جأجٙ لنًخأال خؽأٌ لنعٛا
لنحذذٙ جذذأذس خؽذذكم ِذذاو ِهذذٗ لنحصذذازق " أظذذّاز لنفذذسال"ٔجكه ذذة خٛذذُ ٔؼذذسلر لٞيذذٕلل لنًّسٔفذذة خذذذ

 . ٔل٢ظحرًاز ٔل٢ظح٣ٓه
 

يذذٍ َاظٛذذة أصذذسٖ جحّهذذ  لٞيذذٕز لنصبايٛذذة لذذًٍ  ليذذسق لنحًُٛذذة ل٢ةحفذذا ٚة  ً ٓذذٕو خذذا٠ٚسل لت 
جبىة خذرنك  ٔلنّصذص فذٙ لنًٛذصلٌ لنعكذٕيٙ ئلذافة نقمذاٚا        لنعكٕيٛة  ٔلنُ قات  ٔلن ٕليك لنًس

أٚمذذا لِحبذذازلت جحّهذذ  ( CED) ًذذا ٚحمذذًٍ ي ٓذذٕو لنحًُٛذذة ل٢ةحفذذا ٚة  . لنمذذسلي  ٔلنصًس ذذة
خانًعايم لنبُٕٛٚذة فذٙ لنًصحًذُ يذٍ ةبذم لنبُذٗ لنعٛاظذٛة ٔلنًإظعذٛة لنحذٙ جعذد  لنٓٛا ذم            

ٙ شُٕس لنعٕ لٌ ٔلُ ي ٓذٕو لنحًُٛذة   لنّاية لنحٙ ُٚبغٙ يٍ ص٣نٓا نًصحًُ يرم لنًصحًُ ف
 . ل٢ةحفا ٚة ةٛد لنحُ ٛر

 
 ًا ٚعحهصو ي ٕٓو لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة أٚما جعدٚد لْٞدلال لنحٙ ٚعذّٗ أ٘ يصحًذُ  ًصحًذُ    
شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ئنٗ جعقٛقٓا خؽكم ٔللط ئلافة نحعدٚد لنًٕلز  لنًٕشذٕ ق ٔلنًحٕةّذة   

جعقٛذ  ْذرِ لنحًُٛذة ل٢ةحفذا ٚة  ًذا ُٚبغذٙ ِهذٗ أ٘        لنحٙ ظٛحى لظحخدليٓا خؽكم فّهٙ فٙ 
يصحًُ لنحٕفس ِهٗ شًُٛ لنبُذٗ لنحعحٛذة لٞظاظذٛة ظحذٗ ٚعذ  نذّ لنعذدٚد ٔخرقذة ِذٍ جًُٛذة           

  َ ٔٚذدٔز ي ٓذٕو لنحًُٛذة ل٢ةحفذا ٚة فذٙ لنٕلةذُ ظذٕل ٔشذٕ  ل٠َعذاٌ فذٙ           . لةحفا ٚة يذٍ أ٘ َذٕ
ِ   لنًصحًذُ ٔلنىسٚقذة لنحذٙ ٚعذسش خٓذذا لنحقذدو فذٙ ظٛاجذّ ٔجٕة        . ّاجذذّ نٟشٛذال لنحذٙ ظذحأجٙ خّذذد

ٔٚحىه  ي ٕٓو لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة ٔشٕ  يصحًُ ِانى ًٚكُّ ِهٗ أةم جقدٚس لنحُبذإ خذأ٘ َذَٕ    
يٍ يعحٕٚات لنّٛػ ُٚحٍس ظكاَّ ِهٗ لنًدٍٚٛ لنقسٚذ  ٔلنًحٕظذه ٔيذٍ لنً حذسق أٌ ٚكذٌٕ      

ْٕٚات لذًٍ ئوذاز   لنؽّ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ةا زل ِهٗ لنقٛاو أٔ ـٛاغة ْكرل ظُٛاز
 . ي ٕٓو لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة
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  لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة  ًًازظة(PED ) 

جّحبس لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة  ًًازظة ًِهٛة ـّبة نكَٕٓا جحمًٍ جس ٛبات ٔجغٛٛسلت يٍ ةبٛذم  
َذذدزق لنًذذٕلز  لنىبّٛٛذذة ٔلنبؽذذسٚة فذذٙ لنًصحًذذُ ٔلنحذذٙ ٚحىهبٓذذا ئؼذذباَ لنعاشذذات لنًحصلٚذذدق      
نهًصحًُ يٍ ظهُ ٔصديات نرل جحىه  يًازظذة لنحًُٛذة ل٢ةحفذا ٚة جعدٚذدل  ةٛقذا نٟٔنٕٚذات       

اخة نٓا ٔلنحٙ ُٚىٕ٘ جعدٚدْا ٔل٢ظحصاخة نٓا ِهٗ ِٕلة  ظٛاظذٛة  ٔلشحًاِٛذة   ٔ ٛ ٛة ل٢ظحص
          ٌ . خم ٔظحٗ أيُٛة  ًا  ذاٌ لنعذال خانُعذبة نهعذسٔس لْٞهٛذة لنىٕٚهذة لنحذٙ ِذاَٗ يُٓذا لنعذٕ ل

ٔجإ د لنحعانٛم لنُقدٚة نهعسٔس لْٞهٛة فٙ لنعٕ لٌ ٔغٛسْا يٍ لنعسٔس لنحٙ جُدنُ فذٙ لنّذانى   
 . لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة  اَث  ليًا لنؽسلزق لٞٔنٗ ٢َد٢َ يرم ْرِ لنعسٔسأٌ جّرس ًِهٛات 

 
ٚ حسق فٙ أٚة ًِهٛة جًُٛة لةحفا ٚة يرانٛة أٌ ٚكٌٕ لنؽّ  ْذٕ لنًعذح ٛد لٞٔل يذٍ ْكذرل     
جًُٛة لةحفا ٚة ٔخّدْا جصس٘ ًِهٛة جقاظى لنرذسٔلت ٔلن ٕليذد ل٢ةحفذا ٚة لنُاجصذة ِذٍ ْذرِ       

لن اِهٍٛ لٜصسٍٚ ِذٍ وسٚذ  لنحبذا ل لنحصذاز٘ ِهذٗ لنًعذحٕٖ لنذٕوُٙ         لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة يُ 
ٔجٓدال  م ْرِ لَٞؽىة خإَٔلِٓا ئنٗ نحععذٍٛ ٌذسٔال ِذٛػ لنُذاض     . ٔل٠ةهًٛٙ أٔ ظحٗ لندٔنٙ

ٔئِىايٓا يصٚدل يٍ لنقًٛة ٔيٍ لنً حسق أٌ جقٕو لنعكٕيذة لنعانٛذة نصًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ      
فا ٚة ؼايهة نكٙ جهّ  لندٔز لنًُذٕن خٓذا فذٙ جسشًذة ْذرِ      خصًُٛ أةعايٓا خايح٣ه خسليس لةح

 .لنبسليس ل٢ةحفا ٚة لنؽايهة ئنٗ خمايُ ٔصديات نفانط نهًصحًُ فٙ شُٕس لنعٕ لٌ
 

ٔيٍ لنً حسق أٌ جًحهك  م لنٕشلزلت فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ خسليس ًِم جإيٍ ل٢ظذحغ٣ل  
ٌ    لنُافُ نهرسٔلت لنًٕشٕ ق فٙ لنبهد يٍ أشم زلظة ٔظ . ّا ق ل٠َعاٌ فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ ل

ٚحى لنحس ٛص  رٛسل ِهٗ لج اةٛة لنع٣و لنؽايم ٔ أَٓا ِفا ظذعسٚة ظذحعم لنًؽذا م لنًحّهقذة     
خبعاوة ٔلّث لج اةٛة لنع٣و لنؽايم أظعا . خانبمايُ ٔلنخديات نهؽّ  فٙ شُٕس لنعٕ لٌ

غ٣ل لن ّهٙ نهرسٔلت لنحٙ جٕشد فذٙ  ةإََٛة ٔأيُٛة ئلافة ٞظط جحّه  خانرسٔق ٔل٢ةحفا  ن٣ظح
 . لنصُٕس يٍ لشم يفهعة لنؽّ  لنصُٕس ظٕ لَٙ

 
ٚحى جسه يًٓة جأيٍٛ ْرِ لن ٕليد نهؽّ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ِبس ظكايّ ٔي كسّٚ ٌٞ 
 لج اةٛة لنع٣و لنؽايم نٛعث َفا  ُٚٛا ةىّٛا خم ْٙ يصس  ظصية ئِذ٣ٌ َٕلٚذا ٚصذ  جُحٍذس     
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ٔجقحفس لنُّاـس لنًحّهقة فٙ خانحًُٛة ل٢ةحفذا ٚة فذٙ   . ٔصديات ِهٗ لٞزقلنحسشًة ئنٗ ظهُ 
ّٔٚحبذذس يبذذدأ لنّدلنذذة . لج اةٛذذة لنعذذ٣و لنؽذذايم ِهذذٗ َقىذذة ٔلظذذدق ْذذٙ َقىذذة جقاظذذى لنرذذسٔق 

ٔلنًعألق شصرل ٢ ٚحصصأ يٍ يبدأ جقاظى لنرسٔلت ّٔٚحبسِ لنؽذّ  فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ      
ٔفٙ ْرِ لنعانة ٚص  لنٍُس ئنٗ لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة فذٙ شًٕٓزٚذة   . يبدأ جٕشٛٓٛا فٙ ْرل لنفد 

شُٕس لنعٕ لٌ يٍ ص٣ل َقىة جقاظى لنرسٔلت لنحٙ ٔز ت فٙ لج اةٛة لنع٣و لنؽايم يًذا ُّٚذٙ   
أٌ أٚذذة ًِهٛذذة جًُٛذذة لةحفذذا ٚة ٚصذذ  أٌ جأصذذر خّذذٍٛ ل٢ِحبذذاز لنًعذذايم لنحذذٙ جّذذٕ  خان ٕليذذد 

ٔيذُ ذنذك جسجعذى ؼذكٕه ظذٕل      . ت شُٕس لنعٕ لٌ لنّؽسقخىسٚقة شدٚة ِهٗ لنؽّ  فٙ ٢ٔٚا
لنحىبٛ  لن ّهٙ نً ٕٓو لنحقاظى  ًا ٔز  فٙ َؿ ٔزٔض لج اةٛة لنع٣و لنؽايم لنحٙ ٚسغ  ةا ق 
شُٕس لنعٕ لٌ فٙ ل٠نقار خانًعإٔنٛة ِهٗ أوسلال صازشٛة فٙ لنعٕ لٌ  هًذا شذسٖ لنعذدٚد ِذٍ     

 . ْرِ لٞيٕز
 

فٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ خىسٚقذة ِاو ٛذة      ( PED)ةحفا ٚة ٚحى جقدٚى يًازظة لنحًُٛة ل٢
ـعٛط أٌ ِهى ل٢ةحفا  فٙ ًِٕيّ ِبازق ٍِ ظٛاظة . فٙ َفٕؾ ٔظٛاةات لنخىاس لنعٛاظٙ

يكر ة ٔنكٍ فٙ خّذك لٞظٛذاٌ جٕشذد ظذٛاةات يُىقٛذة  لصهذة فذٙ لٞيذس زغذى أٌ لنعٛاظذة فذٙ            
ٌ لنخىس لنذر٘ ٚىذسض َ عذّ  هًذا جذى      ِٔهٗ أٚة ظال فا. خّك لٞظٛاٌ جخهٕ جًايا يٍ لنًُى 

لنعدٚد ٍِ لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة فٙ شًٕٓزٚة شُذٕس لنعذٕ لٌ ْذٕ يعذألق لنحًُٛذة ل٢شحًاِٛذة       
يُ لَ فال شُٕس لنعٕ لٌ أ٘ أٌ يا  اٌ ٚحذدلٔل خؽذكم  ليذى أٌ لنصُذٕس ٚصذ  أٌ ُٚ فذم  ذٙ        

 .نُ ىٛة: يٍ يٕلز ِ ل٢ةحفا ٚة ٔصفٕـا لنّايدلت ل011ٚعح ٛد لنؽّ  لنصُٕخٙ 
 

ُْاه ئؼكانٛة جىسض ظٕل يا ئذل  اٌ لنحخهف ل٢ةحفا ٘ لنر٘ جّاَٛذّ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ     
ِايدل ئنٗ ِدو   اٚة لنًٕلز  ل٢ةحفا ٚة أٔ ْٕ ِايذد فذٙ أـذهّ ئنذٗ لنذُقؿ لنعذا  فذٙ لنًفذا ز         

نّذايهٍٛ  لنبؽسٚة يٍ ذٖٔ لنًّسفة ٔلنًٓازق ٔل٠ص٣ؾ أيذا ئذل  ذاٌ لٞيذس ِايذدل ئنذٗ لنذُقؿ فذٙ ل       
لنًا ٘ ٔلنبؽس٘ ْٔم ُْاه ئذباجات خٓرل لنفد   ْم ْرل لنُقؿ ْٕ لنُقؿ لنًهعٕي فٙ زأض 

يذٍ ِايذدلت لنذُ ه     % 51لنًال لنبؽس٘ لنر٘ جعدذا ُِّ فٙ لنعاخ  أو ْٕ ِايد ن قذدلٌ َعذبة   
 ٙ  ٚصا ل لنكرٛس يٍ لنقا ق لنبازشٍٚ فٙ ظكٕية لنصُٕس أَّ ِهٗ لنصُٕس أٌ ُٚ فم ٍِ لنعٕ لٌ  ذ

يٍ ِايدلت لنُ ه لنر٘ ٚعحخسز يٍ أزللّٛ ْٔرل يذا ّٚحبذس أظذخف    % 011ٚحعُٗ نّ ل٢ظح ا ق 
 . ظصة ظٛاظٛة ِهٗ ل٠و٣ق
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ْم خايكاٌ أظد أٌ ٚقُُ ؼّ  شًٕٓزٚة شُٕس لنعذٕ لٌ أَذّ خًصذس  ليذح٣ه لنصُذٕس لنّايذدلت       
ٔصذذديات ظذذُّٛٙ لٞيذذس جهقايٛذذا جذذٕفٛس يذذا ٚعحاشذذّ لنؽذذّ  يذذٍ ظذذهُ  % 011لنُ ىٛذذة خُعذذبة 

ٔجٕشّّٚ خف ة يُف ة ِٔا نة  ياذل ًُٚذُ جبخذس ْذرِ لنُعذبة يذٍ لنّايذدلت لنُ ىٛذة خذُ ط         
 لنحٙ أيحهكٓا لنصُٕس ةبم ل٢َ فال % 51لنىسٚقة لنحٙ جبخست خٓا َعبة 

 
 ظٕر لظحخدلو لنحًُٛة ل٢ةحفا ٚة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ

 
 زأظًانٛة لنًععٕخٛة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ .0

ُّٙ زأظًانٛة لنًععٕخٛة فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ لصذح٣ض لٞيذٕلل لنّايذة ِذٍ وسٚذ           ج
َقك لنّٓد ٔصٛاَة لٞياَة لنحٙ ٚقٕو خٓذا يخحهذف لنؽخفذٛات لنّايذة ٔفذٙ يخحهذف يعذحٕٚات        

ٔجُّٙ خفٛغة أصسٖ جعٕٚذم لٞيذٕلل لنًّٕيٛذة ِذٍ يعذاز      . لنعكى فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
ـسفٓا أٔ لظذحرًازْا فذٙ يؽذازُٚ صاـذة  ًذا جُّذٙ أٚمذا لظذحخدلو         ـسفٓا لنىبّٛٙ يٍ أشم 

 ًذا جُىذٕ٘ زأظذًانٛة لنًععذٕخٛة     . لنّقٕ  لنسظًٛة يٍ أشم ل٠غُار ٔلنحسخط لنؽخفذٙ نٟفذسل   
ِهٗ خُار ؼبكات لظحٛذال خذٍٛ زشذال َٔعذار لًِٞذال ٔذٔ٘ لنعذهىة لنذرٍٚ ًٚعذكٌٕ خًُاـذ           

  ٌ ً . يًٓذة فذذٙ شًٕٓزٚذة شُذذٕس لنعذذٕ ل انٛة لنًععذذٕخٛة ظكذى لنقذذإٌَ ٔصفٕـذذا  ٔجقذٕق زأظذذ
لنصٕلَ  لنقإََٛة لنًحّهقة جٍُى يخحهذف لنحّذاي٣ت ل٢ةحفذا ٚة ٔلنًانٛذة خذٍٛ لن ذاِهٍٛ فذٙ        
شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ٌٞ ْرل لنَُٕ يٍ لنسأظًانٛة ٚصّم خّك لٞفسل  فٕق لنقإٌَ ْٔرل يا 

  .ٚخه  خٛئة غٛس يٕلجٛة ِهٗ ل٠و٣ق ٞ٘ جًُٛة لةحفا ٚة
 

ٔلنُحايس لنًحسجبة ِهٗ ْكرل جفسفات ْٙ جعٕٚم  م يٕلز  لنقىاَ لنّاو ئنٗ ةُاق لذ  لذخًة   
ٔٚحذٕزن لنكرٛذس يذٍ    . نٟيٕلل لنًٕشٓة أـ٣ نًّهٛات لنحًُٛة لنّاية ئنذٗ ذذسٔلت جًحهكٓذا لنقبٛهذة    

لنًعإٔنٍٛ لنّايٍٛ يٍ يدٚس٘ ٔٔ ٣ر يذدزلض فًذا فذٕق فذٙ لزجكذاس لَحٓا ذات ًِٔهٛذات جصٔٚذس         
ظّة لنُىاق فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ْٔإ٢ر لٞفسل  ْذى يذٍ ةبايذم جعذٛىس خؽذكم جذاو       ٔل

ًِٔهٛة ل٢ظحٛال ْرِ ِهٗ ٞيذٕلل جذحى خؽذكم يإظعذٙ ِٔهُذٙ      . ِهٗ لنًٕلز  لنًانٛة لنًّٕيٛة
ٔجعٕ  ذقافة فٙ شُٕس لنعٕ لٌ خّدو يعاظبة لنًعإٔنٍٛ ٍِ ْرِ ل٢َحٓا ات نهًال لنّاو خم 

 . جؽصّٛٓى ِهٗ لصح٣ض لنًصٚد يٍ ْرِ لٞيٕللِهٗ لنّكط ٚحى 
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ظٕنث ٌاْسق زأظًانٛة لنًععٕخٛة شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ئنٗ ظٕق  بٛذسق نهًّذا٢ت لنُقدٚذة    
ظٛد ّٚحًد لةحفا  شُٕس لنعٕ لٌ ِهذٗ ل٠َ ذاق لنّذاو يذٍ وذسال لندٔنذة ٢ٔ جٕشذد أ٘ يعأنذة         

شبٓا لنعكٕيذة خهّذ  لنذدٔز لنسٚذا ٘ فذٙ      نهح كٛس فٙ صه  أ٘ أَؽىة لةحفا ٚة ئَحاشٛة جقٕو خًٕ
خُار خُٗ جعحٛة جؽذصُ ل٢ظذحرًازلت ل٠َحاشٛذة ٔنكذٍ لنعكٕيذة فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ ٢          

 .جقٕو خأ٘ ؼٙر يٍ ذنك ِدل جؽصُٛ ًِهٛات لصح٣ض لٞيٕلل لنّاية
 

 ٔلنحًكٍٛ ل٢ةحفا ٘ نهُخ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ  .2

حفا ٘ نهُخ  فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعذٕ لٌ يذُ ٌذاْسق زأظذًانٛة     جحؽاخك ًِهٛة لنحًكٍٛ ل٢ة
لن ذسق لنمذئٛم خًُٛٓذا ْذٕ  ذٌٕ لنحًكذٍٛ       . لنًععٕخٛة ندزشة أَّ أـبط  م يًُٓا ٚكًذم لٜصذس  

ل٢ةحفا ٘ نهُخ  ٚقحفس ظحٗ لٌٜ ِهٗ لنُع ؛ ٔٚحصهٗ ذنك فٙ لنىسٚقذة لنحذٙ ٚٛذحى خٓذا َٓذ       
ُكٛة ظٛد ٚقحسق لنقا ق فٙ ظكٕية شُذٕس لنعذٕ لٌ   لٞيٕلل لنّاية ٍِ وسق لظحخدلو لنٍُى لنب

لٞيٕلل لنىايهة يٍ لنبُذٕه يًذا ٚذإ ٘ ٠ف٣ظذٓا ٔخانحذانٙ ٚمذىس لنبُذك لنًس ذص٘ فذٙ شٕخذا ئنذٗ            
 . ئةسللٓا يٍ شدٚد ْٔرل يا ٚحكسز يسق خّد يسق

 
أذٛذذست لذذصة  بٛذذسق فذذٙ وذذسال يعذذإٔنٙ لنبُذذك لنًس ذذص٘ فذذٙ شٕخذذا ظذذٕل جقذذدٚى ْذذإ٢ر لنصُذذاق  
نهًعارنة ظٕل ْرِ لٞيٕلل ٔنكٍ  انّا ق  اٌ ذنك ن٣ظح٣ٓه لنّذاو ئذ نذى ّٚذد أظذد ٚعذًُ أ٘      
ؼٙر ٍِ ْرِ لنقمٛة خم جى لِحقذال خّذك لنفذع ٍٛٛ ٔجّسلذٕل نهحّذرٚ  ٔلنحٓدٚذد خانقحذم        

م ْرِ لنعسةات نهًال لنّاو لنحٙ جًث يٍ ص٣ل ْرِ لنبُذٕه لنًُٓذازق   خعب  ل٠خ٣ْ ٍِ ج اـٛ
 .فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ

 
ًٚازض لنحًكٍٛ ل٢ةحفا ٘ نهُخ  فٙ شُٕس لنعذٕ لٌ يذٍ وذسال ٔشزلر لنعكٕيذة لنذرٍٚ ُٚحًذٌٕ       
نهعصس لنعا ى فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ْٔإ٢ر لنٕشزلر ٚدٚسٌٔ يؽازّٚٓى لنًؽذبْٕة خفذ ة   

خم ٍُٚذس ئنذٛٓى  أخىذال فذٙ شُذٕس لنعذٕ لٌ ٌٞ ي ٓذٕو جّذازق لنًفذانط خذٍٛ لنّذاو             ِهُٛة
ٔلنخاؾ ٢ ٕٚشد فٙ ةايٕض لنعصس لنعا ى فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ْٔرل ُٚىبذ  ِهذٗ  ذم    
لنٕشزلر لنرٍٚ خدؤٔل شًّٛا ئ لزق يؽازّٚٓى لنخاـة خذانحصليٍ يذُ جذٕنٛٓى نهًُاـذ  لنّايذة فذٙ       

 نصُذٕس ـذدية ِايذة ِذٍ  ٛ ٛذة جعذٕل لنذٕشزلر لنعكٕيٛذٌٕ ئنذٗ زشذال           ٔجعذٕ  فذٙ ل  . 2115ظُة 
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ٔظٛدلت أًِال ٚحُافعذٌٕ فًٛذا خٛذُٓى فذٙ لنعذٕق خٕلظذىة ؼذس ار ًْٔٛذٍٛ جذى صهقٓذى فذٙ            
 .شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ٔظحٗ فٙ ؼًال لنعٕ لٌ

 
ة لنُعخة لنراَٛة يٍ لنحًكٍٛ ل٢ةحفا ٘ نهُخ  فٙ شُٕس لنعٕ لٌ جحًرم فٙ ئَؽذار خُذٗ جعحٛذ   

لةحفا ٚة ٔيانٛة ذلت وبّٛة ةبهٛة فٙ  م يذٍ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ ٔشًٕٓزٚذة لنعذٕ لٌ       
ظٛد ٚكؽف يعطٌ ظسُٚ نٟظٕلق فٙ شٕخا ٔلنخسوٕو ظسِةَ ٔةٕقَ ْرل لنُؽان؛ ظٛد جحى زؤٚذة  
ؼباس ـغاز ُٚحًٌٕ نقبايم يُّٛة ٚقٕيٌٕ خبُٛ  ًٛات  بٛسق يٍ لنًّهة لنفّبة أٔ ٚؽغهٌٕ 

اٍْة لنرًٍ نى ٚكٍ خٕظّٓى فحعٓا يا نذى ٚحذٕفسٔل ِهذٗ يًذٕنٍٛ ةذا زٍٚ ِهذٗ       يع٣ت  بٛسق خ
    ٙ خّذك ْذإ٢ر لنؽذباس ةذد جخسشذٕل      . جٕفٛس زؤٔض أيٕلل خاٍْة يذأصٕذق يذٍ ل٢ةحفذا  لنعذٕ لَ

نحْٕى ٔنى ٚعب  نٓى أٌ ًِهٕل ِهٗ ل٠وذ٣ق ٔخّمذٓى ذٔٔ صه ٛذات فقٛذسق نهغاٚذة ٔليذح٣ ٓى       
لنر٘ أـذبعٕل خٕلظذىحّ يهٛذَٕٛسلت خذٍٛ ِؽذٛة ٔلذعاْا ّٚحبذس        نٓرل لنعصى لنٓايم يٍ لٞيٕلل 
 . خان ّم نغصل لةحفا ٚا ٔيانٛا

 
 يّقم لن عا  لنًانٙ ٔل٢ةحفا ٘ فٙ ئفسٚقٛا: شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ .3

ِهٗ لنسغى يٍ لنًّس لن حٙ أَؽأت شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ٔخعسِة ةاِدق يسخعة ٔآيُة نحكذٌٕ  
ةحفذا ٘ فذٙ  ذم ئفسٚقٛذا يًذا أ ٖ ئنذٗ ؼذهم  ذم لَٞؽذىة لنحًُٕٚذة           يّق٣ نه عذا  لنًذانٙ ٔل٢  

ف ٙ شُٕس لنعٕ لٌ ٕٚشد أفسل  يٍ شًُٛ لنصُعذٛات  . ٔل٢ةحفا ٚة فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
يُ ْدال ٔلظد ٚحًرم فٙ ؼ ه شًُٛ لن٣ًّت لنفّبة فٙ لنبهد  ٌٔ أ٘ زةٛ  يٍ لنعكٕية فٙ 

 . شُٕس لنعٕ لٌ
 

ٌٕ لنًكاٌ لنٕظٛد فٙ لنّذانى لنذر٘ ٚذحى فٛذّ لظحقذاز لنًّهذة لنٕوُٛذة        ٕٚؼك لنصُٕس ِهٗ أٌ ٚك
ٔجؽازه لنعهىات لنعكٕيٛة فٙ ذنك يٍ ص٣ل ئشسلر شًُٛ جّاي٣جٓذا خانًّهذة لنفذّبة؛ ْٔذرِ     
يأظاق لةحفا ٚة  بٛسق ِٔهّٛ ٚحٕش  ِهذٗ ظذكاٌ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ لٌ َعذٛاٌ  ذم ؼذٙر         

ٖ لنبّٛذد يذا نذى ٚحغٛذس ْذرل لنٕلذُ فذٙ شُذٕس         يحّه  خحًُٛذة لةحفذا ٚة ظقٛقٛذة ِهذٗ لنًذد     
 . لنعٕ لٌ

 
 
 



Page 19 of 21 
 

 
 
 

 
 
 

ٔٚؽبّ لةحفا  شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ ظٕق أظد لخى ٚقُ فذٙ يُىقذة يعاٚذدق ٔلةّذة خذٍٛ      
 ٔل ِذذدق ٚقذذٕو لٞفذذسل  فٛٓذذا خانحُقذذم خعسٚذذة  ٌٔ زةاخذذة أٔ يعذذارنة يذذٍ أٚذذة ظذذهىة أٔ ةذذٕلٍَٛ  

ٌ    ْٔرل لنًرال ُٚىب  خؽكم جذاو ِهذٗ ل٢ةحفذا     . ظكٕيٛة ْٔذرِ  . فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس لنعذٕ ل
لنعانة ْٙ لنحٙ ةٕلث  م ِايدلت لنصًس ة  ٔلنمسلي  ٔ م لنّايدلت لٞصسٖ لنحٙ نٛعث يحّهقة 

ٔئذل  ذذاٌ ْذذرل ْذذٕ لنعذذال فكٛذذف . خانصًس ذذة أٔ لنمذذسٚبة لنكايُذذة فذذٙ شًٕٓزٚذذة شُذذٕس لنعذذٕ لٌ
ًٕظة نؽّ  شُذٕس  ظًٛكٍ نهعكٕية فٙ شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ لنحخىٛه نحقدٚى صديات يه

 لنعٕ لٌ  
 

ٚقذذٕق جعذذٕل شًٕٓزٚذذة شُذذٕس لنعذذٕ لٌ ئنذذٗ يّقذذم نه عذذا  لنًذذال ٔل٢ةحفذذا ٘ ئَؽذذار خُذذٗ     
لةحفا ٚة ٔيانٛة ةاخهة نهعٛاق فٙ شُٕس لنعٕ لٌ ِٔهٗ ظعاس لنؽّ  فٙ شُٕس لنعٕ لٌ ةايث 

لنعذٕ لٌ  شًُٛ لنًإظعات لنّايهة فٙ يصال جعٕٚم لٞيٕلل خ حط فسَٔ نٓا فٙ شًٕٓزٚة شُذٕس  
خًا فٙ ذنك لنًإظعات ٔلنبُٕه ل٠فسٚقٛة ٔٚبدٔ أٌ لنعكٕية فٙ شُٕس لنعٕ لٌ ةذد جخهذث  هٛذا    
ٍِ جسظذٛ  لنبُذٗ لنحعحٛذة لنقاخهذة نهعٛذاق فذٙ لندٔنذة ٔٚذحى لنعذدٚد ِذٍ لنًؽذازُٚ لنفذغٛسق             

 . ٔلنًحٕظىة فقه  عبٛم نحقٕٚة أَؽىة جبٛٛك فٙ لنبهد
 

نعٕ لٌ ئنٗ يّقذم نه عذا  لنًذال ٔل٢ةحفذا ٘ ْذٕ جؽذسٚد       ٔلنٕشّ لٜصس نحعٕل شًٕٓزٚة شُٕس ل
يٕلوُٙ لندٔنة يٍ ظٕق لنًّم لنًعهٛة ٔلظحبدلنٓى ظحٗ فٙ لنٌٕذايف لنفذغٛسق خسشذال َٔعذار     

ًّٔٚذم يٍّذى ْذإ٢ر لنًّذال ٔ ذ٣ر      . أشاَ  يًٍ أـذبعٕل ٚعذحٕوٌُٕ لنصُذٕس خؽذكم  ليذى     
لنؽذّ  فذٙ ئٚصذا  لن ذسؾ لنًٕلجٛذة      نهًعإٔنٍٛ لٞةٕٚار فٙ شُٕس لنعٕ لٌ؛ ٔنٓرل ٢ ٚعذحىُٛ  

نحعقٛ  يا ٚىًط ئنّٛ يٍ جؽغٛم ٔزصار ٍِ وسٚ  ٔنٕز ظذٕق لنًّذم لنذر٘ ٚذحى جحعذد  فٛذّ       
 . لن٣ّةات ٍِ وسٚ  ٣ِةات لنّسق ٔلنىه  نًخحهف لنعهُ ٔلنخديات
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 جٕـٛات

 
فذذٙ َقذدو لنحٕـذٛات لنحانٛذذة يذٍ أشذذم جعٛذ  جًُٛذة لشحًاِٛذذة  ٔلةحفذا ٚة ٔ ظٛاظذذٛة فّانذة        

 : شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ
 

 خسَايس ؼايم نًكافعة لٞيٛة ٔلٞيٛة لنسةًٛة؛ .0
 لنقٛاو خع٣ًت ؼايهة لد شًُٛ إَٔلَ لنحًٛٛص؛ .2
 جصسٚى لِحًا  لنقبهٛة  أظاض نحٕشُٚ لنعهُ ٔلنخديات؛ .3
ئل ار لنىاخُ لنًإظعٙ ِهذٗ يبذدأ لنصذدلزق ٔظًاٚحذّ يذٍ ظذٕر ل٢ظذحغ٣ل ِذٍ          .4

 ات ـازية ِهٗ لنًخان ٍٛ؛وسٚ  جىبٛ  ِقٕخ
 ئل ار لنىاخُ لنًإظعٙ ِهٗ يبدأ لنعقٕق  ًبدأ فٙ لنعكاية؛ .5
 ظًاٚة ظٛا ق لنقإٌَ ٍِ وسٚ  لنقإٌَ لنصُايٙ؛ .6
 ل٢ِحسلال خانحَُٕ ل٢شحًاِٙ ٔلنرقافٙ  ٌٔ فسق جصاَط غٛس يٕشٕ  أـ٣؛ .7
يذٍ أشذم جعقٛذ     لظحسلو يخحهف ٔظايم ل٠َحاز ٔلنعسؾ ِهٗ جىٕٚسْا جدزٚصٛا  .8

 جغٛٛس لشحًاِٙ ظهط؛
 ِدو جعٛٛط يهكٛة لٞزللٙ ٔغٛسْا يٍ لٞـٕل لنراخحة؛ .9

 ئةسلز جؽسّٚات ةإََٛة جٍُى  صٕل لٞشاَ ؛  .01
 ٔلُ جؽسّٚات جقٛد جٕنٙ لٞشاَ  يٍ جٕنٙ يُاـ   ظحٕزٚة؛  .00
 ئِا ق  حاخة لنقٕلٍَٛ لنًحّهقة خانٕ انة يٍ لشم جقٛٛد  صٕل لٞشاَ  نهعٕق؛  .02
ئةسلز جؽسّٚات جصسو يًازظذة لنذٕشزلر ٔأـذعاس لنٌٕذايف لندظذحٕزٚة نًًازظذة         .03

 .لًِٞال لنخاـة أذُار صديحٓى فٙ يُاـ  ِاية
 ئةسلز جؽسّٚات جصسو  م آذاز زأظًانٛة لنًععٕخٛة؛  .04
ات جصسو جٕةُٛ لنًعإٔنٍٛ لنّذايٍٛ نهؽذٛكات ٔجّذايهٓى لنًباؼذس     ئةسلز جؽسّٚ  .05

 يُ لٞـٕل لنُقدٚة؛
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 ئةسلز جؽسّٚات جصسو خُٛ لن٣ًّت لٞشُبٛة فٙ لنؽٕلزَ  انخماز؛  .06
ئَؽار يإظعة نهف قات لنّايذة جكذٌٕ يعذإٔنة ِذٍ شًٛذُ لنفذ قات لنخاـذة          .07

 لنقىاَ لنّاو؛
نحىٓٛسْا يٍ لنًعايٍٛ ٔلنقماق لنًُّٛذٍٛ  ئـ٣ض ٢ٔيك زشق لنعهىة لنقمايٛة   .08

 ِهٗ أظط ةبهٛة؛
ئـ٣ض ٢ٔ يس صق  م لنقٕلت لٞيُٛة لنحاخّة نهدٔنة نحىٓٛسْا يٍ  ذم لنً ٕلذٍٛ     .09

ٔلنمذذبان لنًُّٛذذٍٛ ِهذذٗ أظذذط ةبهٛذذة يذذٍ أشذذم جعقٛذذ  جىهّذذات لنؽذذّ        
 لنًحّهقة خاَؽار ؼسوة يصحًّٛة فّانة؛

ن٣يس صٚذة فذٙ لنعكذى فذٙ شًٕٓزٚذة شُذٕس       لنعّٙ نحعقٛ  يعحٕٖ ي٣يذى يذٍ ل    .21
لنعٕ لٌ يٍ أشم لنقمار ِهٗ لن عا  ٔجؽذصُٛ لنؽذ افٛة ٔلنًؽذاز ة لنًُاظذبة     

 .نؽّ  شًٕٓزٚة شُٕس لنعٕ لٌ فٙ جعٛٛس لنؽأٌ لنّاو

___________________________________ 
أظحاذ لنحًُٛذة ل٢شحًاِٛذة ٔلنسٚ ٛذة ٔيعالذس فذٙ لنًّٓذد ل٠ةهًٛذٙ ندزلظذات لنُذَٕ  لنحُذَٕ             *

 .٣و ٔلنعقٕق فٙ شايّة لٞظ ا  نهبُات  أو  زياٌ  لنعٕ لٌلنع
 
لنعاز ٔند ئخسلْٛى لنفع ٙ ٔلنباظد لنًٕزٚحذاَٙ  : جسشى لنُؿ يٍ أـهّ ل٠َصهٛص٘ ئنٗ لنّسخٛة **

 .فٙ ؼإٌٔ ل٣ِ٠و ٔل٢جفال
 

 
 لَحٓٗ      


