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  خص انبحجيه

جصِج هؤٕاٌ ثلفااج ر ضٌو٘از دؾو٘ام هْاضُْٗاوث  ثل، ّصقق٘ا   ّجّ٘ز ثلضٔ صْضٌو علِ٘اج ثلضٌو٘ازُٔ ثلٌكَ٘ر ثٛ ثلعوٌثى إهثًر

ثلعوٌثى دؾو٘م هْضْٗجصَ علاٖ صقق٘ا   إهثًرّؽْه آل٘ز ىثص٘ز لق٘جُ ّصق٘٘ن قوًر ًظجم ثٛهٌ ثليٕ ٗؤكو علٖ ًٌّٝر  هثًٗزثٝ

وٚااٌ للْقااْ  علااٖ  ّؽااَ ثلعوااٌثى د هثًرٝ ثلقجل٘ااز ُاايٍ ثُٛااوث ، لاايث قجهااش ثلوًثّااز دوًثّااز ّصقل٘ااظ ثلِ٘جكااظ ثلضٌظ٘و٘ااز

ى هي صوثمظ ّصٞجًح فٖ ثٟمضٚجٙجس لعوم ّْٝؿ ثلضْٙ٘اجس ثلْظ٘ا٘از دجلِ٘جكاظ ثلضٌظ٘و٘از ثلعوٌث إهثًرقًْٚ دٌظجم ثل

ّهااج ٗاٌؾن عٌِااج هاي هعْقااجس لضقق٘ا  ثُٛااوث  ثّٟاضٌثص٘ؾ٘ز للضٌو٘ااز  ّثلذٌّ٘قٌثٟ٘از ّثلااوًّثس ثلوْاضٌوٗز ثلةْٗلااز ّثلوعقاور

علاٖ هؾوْعاز هاي ثلوعاجٌٗ٘ ثّٛجّا٘ز ّصاوًؽش  ّْ٘اَثًضاجػ ًواْىػ صان ص آل٘از ثقضٌفاش ثلوًثّاز  إلأ ّللْٙاْ ثلعوٌثً٘ز، 

ُايٍ ثلنٚاجة٘ ّىلان هاي ما٠  صقل٘اظ دعاٜ  هث  دوًُّج ثلٖ هعجٌٗ٘ فٌع٘ز كوج صن صقوٗو مٚجة٘ كظ هع٘جً ّهؤٌٕس 

ثلعواٌثى فاٖ هٚاٌ  ًرإهثّْٗاضغٌٖ هاي ُايث ًظاجم  قل٘و٘ز )هغظ ثلضؾٌدز ثلذٌٗةجً٘ز ّثلضٌك٘ز ّثٟهجًثص٘زثلضؾجًح ثلعجلو٘ز ّثٝ

 إهثًرًظااجم  ئهثًرثلعوااٌثى ىثس ثلٚاالز داا إهثًرٌظن ( ّٟااضن٠ٗ ُاايٍ ثلوعااجٌٗ٘ ّثلوؤٕااٌثس ثلنجٙااز دااُّااْ هقااظ ثلضق٘اا٘ن 

ثلعواٌثى قجهاش ثلوًثّاز دجصذاجي ٌٟٗقاز  إهثًرثلعوٌثى دوٌٚ، ّلفٖ ٗفْى ثلٌوْىػ ثلوقضٌؿ فعج  ّ هثر فاٖ ٗاو ثلقاجةو٘ي علاٖ 

ٌْذ٘ز لؾو٘م ثلوؤٌٕثس ثٛهٌ ثليٕ ٗؾعظ ثلضق٘٘ن ّثلق٘جُ كوٖ ّىلن دقْجح صاٌهه كاظ هؤٕاٌ فاٖ ًٗجٝ٘ز لضقوٗو ثٍّٛثى ثل

 هث  لٌواْىػ ق٘اجُ  ٔثلق٘جّ ٌٔثلضؾجًح ثلعجلو٘ز ّثٟقل٘و٘ز ّثلٌْذز ثلوتْٗز هي ثؽوجلٖ ثلضٌههثس ّدِيث صن ثلْْٙ  ثلٖ ثلوٌق

صقْا٘ي  إلأّهي عن صقوٗو ًقجٟ ثلٞاع  ّثلٌقاجٟ ثلضاٖ صقضاجػ ثلعوٌثى فٖ هٌٚ،  إهثًرثلعوٌثى ّصن صةذ٘قَ علٖ ًظجم  إهثًر

   ٕ ُّيث هج ٗؤكو  ُو٘ز ثلٌوْىػ ثلوقضٌؿ  ّ ُو٘ز ثل٘قظ. ل٠ّضاجهر هٌِج عٌو ّٝم ثلنة٠ ثلوْضقذل٘ز ّثلضق٘٘ن ثلوًّ

 انًقذيت. 1

ّصؾٌاخ   فٞظ، جرّصْفٌ٘ ف٘ثلضٌو٘ز ثلعوٌثً٘ز   ُوث ثلعوٌثً٘ز ثلٚق٘ـ ْٗجعو علٔ صقق٘   هثًرثٝإى  ّلْح 

 هغاظعواٌثى ًجؽقاز صققا  ثلوْاضِو  هٌِاج  إهثًر إلأثلوٖاجكظ ّثلوعْقاجس ثلضأ صقاْ  هّى ثلْٙاْ   ثلعوٗو هاي

ّصقل٘ااظ ثلااوًّثس ثلوْاااضٌوٗز  ثلعوٌثً٘ااز هثًرثٝثلع٠قااجس ثلضٌظ٘و٘اااز داا٘ي ثلْفااوثس ثلوقل٘ااز ّفاااٌّي فااٖ قٚااًْ 

ف٘اظ  ثلوقل٘از ّثلاوثعن للوٌكَٗاز ثٟهثًٗاز هثًردٌظاجم ثّٝثلذٌّ٘قٌثٟ٘ز ثٟهثًٗز ثلولقْظز فٖ هؾضوعٌج ثلوٖاوْ  

 هثًرثٕٝاافظ ّثٝااـ ّهقااوه ٗقفاان ثلع٠قااز داا٘ي ثلْفااوثس ثلوقل٘ااز ّفااٌّي  صضٞااجًح ثٟمضٚجٙااجس لعااوم ّؽااْه

 ثلعوٌثً٘ااز هثًرثٝٚااج  فعااج  داا٘ي هْااضْٗجس إصهاام ّؽااْه ٙااعْدز فاأ صقق٘اا   هثمااظ ٍّثًر ثّٟاافجى ثلعوٌثً٘ااز

 ثلعواٌثى إهثًرثلوقل٘ز هم  هثًرثٝصوثمظ ثمضٚجٙجس  ًض٘ؾز ٝ٘جي ثلْقش ّثلؾِو إلٔٗؤهٓ هوج  دجلٍْثًر ثلْثفور

ؽو٘ام ثلوٌثفا  ثلعجهاز  إهثًرًٖاج  ّز إثلوقل٘ز فأ فاوّه ثلْ٘جّاز ثلعجهاز ّثلنةاز ثلعجهاز للوّلا هثًرثٝف٘ظ صضْلٔ 

ٍْثًثس دوقضٞاأ ثلقااْثً٘ي ثلْثقعااَ فاأ هثةٌصِااج كوااج صضااْلٔ ُااير ثلْفااوثس ؽو٘اام ثٟمضٚجٙااجس ثلضاأ صضُْٟااج ثلاا

هٖاجًكَ فق٘ق٘از ّفعجلاز داا٘ي ثٟهثًس ّصقوٗاو ل٠مضٚجٙاجس هاام ّثللاْثةـ ثلوعواْ  دِاج. ف٠داو هااي ّؽاْه صفجهاظ 

٘ي ثٟؽِاَر ّثلِ٘تاجس داوٖاجًكز ثلضفجهاظ ّثل فٞا٠ عايلاٍْثًر ثّٟافجى،  ثلوقل٘ز ّد٘ي ثلِ٘تجس ّثٟؽِاَر ثلضجدعاز

ق٘اجُ  فائىّإًة٠قج هي هذو  هج ٗوفي ق٘جّز ٗوفاي إهثًصاز ثّٟفجى ًاِْج، لعوٌثى هثمظ ٍّثًر ث إهثًرثلوْؤلز عي 

 ىث كجى ثلق٘جُ كو٘ج.إىثص٘ج ًٌّٝر فضو٘لز للْقْ  علٖ ثلوعْقجس ّهضجدعز ّهٌثؽعز ثلنة٠ مجٙز  هث ثٙ
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 ثلوٖفلز ثلذقغ٘ز. 1.1

 ّ غ٘اٌ هذجٕاٌ علاٖ صفضٌ  مة٠ ثلضٌو٘ز ثلعوٌثً٘ز  دوٌٚ هؾوْعز هي ثلوعْقجس ثلضٖ صؤعٌ دٖفظ هذجٌٕ 

مة٠ ثلضٌو٘ز فٖ صقق٘   ُوثفِج ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ٌّٗؽم ثلْذخ ثلاٌةِ٘ فاٖ ٝاع  كااج ر  إماجقهعوٟس ثلضٌو٘ز ّ

صاوثمظ ّملا٠ ثٟمضٚجٙاجس دا٘ي ثٟؽِاَر ّثٟهثًثس ّثلِ٘تاجس  ثلعوٌثى فٖ هٌٚ لوج ٗقضْٗاَ هاي إهثًرًظجم 

هثًٗاز ثلذٌّ٘قٌثٟ٘از ثٝ إلأثٛهٌ ثليٕ ٗاؤهٕ  ونضلازف٠ٞ عي ثلضوثمظ د٘ي ثلٍْثًثس ثلهثمظ ٍّثًر ثّٟفجى 

 .هث ثلعوٌثً٘ز ثليٕ ٗٞوي صقْ٘ي ثٙ هثًرثٝد٘ي هْضْٗجس ثلٌجؽَ اعج  ثلصٚج  ٝث ّثلوٌكَٗز ثلٖوٗور دوٟ هي

ز صق٘٘ن ىثص٘ز لق٘جُ ٙث ج ٟاجًث هٌؽع٘اإثلعوٌثى ّ  فضٖا  إهثًرٝوي ًظجم  هث ّصفوي ثلوٖفلز ثلذقغ٘ز فٖ عوم ّؽْه آ٘ل

ٍثًثس ىثس  إهثًرْٗجعو ثلقجةو٘ي علٖ  ٘از ثلؾوٗاور ّثلْا ّفجى ّثلوٌثفا  ّثلوؾضوعاجس ثلعوًٌث ثلعوٌثى هضوغلز فٖ ٍّثًر ٟث

ي ٙث ئهثًرثلٚاالز داا ن ثلاايثصٖ لضقْا٘ا ثى علاٖا ثلضق٘ا٘ا ز  هثًرّصِ٘تااز د٘تااز ٝث هث ثلعواٌا ّجّا٘ا ٟااجً إفاٖا ّٟااض٘عجح ثلوضةلذااجس ٛث

ز كْذ٘ظ لضقْ٘ي ؽْهر ثلق٘جرثلضؾجّح هم هْضِوفجس ثلضٌو٘ز ّصٞوي ث هثًٗز ثلقج٘ل  .لضغلخ علٖ ثلوعْقجس ٟث

 ُو  ثلذقظ. 2.1

ٙظ ليث  و  ثلذقظ للْض ٘٘ن إٔلِٗ ٔ صق ْجعو ف ز ص ُ  ث٘ل ٘ج ًرًظجم  آهث ّق ٔ هٌٚا إهث ى فا ٌ ص ثلعوٌا ٘ٗ ٔ هعاج ٌثس عضواو علا ّهؤٕا

ُ كو٘ز  ٘ج ًضجػ ّثقع٘ز،ق ٖ ث ز ف ٙ٘ل ٍ ث ي اجعو  ّصضوغظُ  ْٗ ٓ ٕاجه ٌّض ىػ ث ٖ ًوْا ي ٙثصقعلا ٕ  ،هث ْ٘ا ً ٖ ثلاّو ن ثلايثص ٘ا هاي ما٠  ثلض٘ق

 ٖ ع  ف ٟ ثٞل ٌقج ٌثؽعز ل ّثلو ًرًظجم  آهث ّثلوضجدعز  وجى ؽْهر ٙث إهث ًٗز ٞل هث ٗجس ٟث ْْض ٖ ؽو٘م ثلو ٌثى عل ٖ. هث ثلعو  ثلوؤّْ

 ثلذقظ ٘زهٌِؾ. 3.1

ثلقْكوااز ثلعوااٌثى ّهًثّااز  هثًرٗعضوااو ثلذقااظ علاأ ثلوااٌِؼ ثلْٙااأ ثلضقل٘لاأ هااي ماا٠  هًثّااز ًظٌٗااز ٝ

ثلوؤّْٔ. كوج ٗعضوو علٔ ثلواٌِؼ ثّٟاضقٌثةٔ  هث ثلوؤّْ٘ز ّثلِ٘جكظ ثلضٌظ٘و٘ز ّثلضنة٠٘ ثّٟضٌثص٘ؾٔ ّق٘جُ ثٙ

ثلعواااٌثى فااأ هٚاااٌ. ٗعضواااو ُااايث ثلضق٘ااا٘ن علااأ ثّاااضٌضجػ  إهثًرهعاااجٌٗ٘ صْاااجعو علااأ صق٘ااا٘ن ًظاااجم  إلااأّٙاااْٟ 

 إهثًرظ لغ٠عز صؾجًح عجلو٘از ًجؽقاز فأ هؾاج  ٌٗضؼ عٌَ هٌقٌٔ ق٘جّٔ ٗعضوو علٔ هًثّز ّصقل٘ (Modelًوْىػ)

ثلعوٌثى دِج، ّديلن ٗوفي هعجٌٗر ثلْثقم ثلوٌٚٓ علٔ ُايث  إهثًرثلعوٌثى هضوغلز فٔ ٍّثًر ثّٟفجى ثلوْؤلز عي 

ثلعوٌثى)ثلوضوغاظ فأ ٍّثًر ثّٟافجى( ّثلايٓ ثعضواو علأ  هثًرثلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔ ًّْضٌضؼ هي م٠  ىلن ًواْىػ ٝ

ْ٘اا٘ز ثلوْااضٌضؾز ّثلضاأ ٌٗااوًػ  ّااالِج هؤٕااٌثس ثلضاأ دضٌا٘اايُج هثمااظ ٍّثًر ثّٟاافجى دوٚااٌ ٗوفااي ثلوعااجٌٗ٘ ثلٌة

 .ثلوًثّز ثلذقغ٘ز ( ُ٘فظ1. ّْٗٝـ ثلٖفظ )عوٌثى ًجؽقز صْضة٘م صقق٘  ثلوْضِو  هٌِج إهثًر إلٔثلضْٙظ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثلوٚوً:  ثلذجفظ ُ٘فظ ثلذقظ :(1شكم )

 ساعت انُظشيتانذ .2

 ثلعوٌثى ّٗضٞـ ىلن كوج ٗلٔ: إهثًرِج ّ ُوثفّ هثًرثٝهاجُ٘ن  ثلضجلًّٔوًُ فٔ ثلؾَ   .هثًرثٝهاجُ٘ن 
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 هثًرثٝهاِْم . 1.2
 

ٌف  صاجٗلًْ اج هثًرثٝ (Fredrick Taylor) [1]عا ح عولاَ هاي ثلعاجهل٘ي دٖافظ : د ًَِّ "ثلق٘اجم دضقوٗاو هاج ُْا هةلْا

َك علأ.".هج ُْ هةلْح هٌِن هي  عوج  د فٞظ ّ ًم٘ ثلةٌق ٙق٘ـ عن ثلض كو هي  ًِن ٗؤهّى ا كَّ ًك  ُّيث ثلضعٌٗا  

ٌك عي هع٘جً ثلفاج ر د فْي ٌٟٗقٍز لُٚيٍ ثٛعوج   آهث ثى ثلفاج ر فٖ     .ّ قظَّ ثلضفجل٘  هث ًٌّٝٗز، ّعذ

فِاج ل٘اٌؾْاضْى )ّ ٌف فااجل٘  ثلِاو  د فْاي ثلّْاجةظ ّدجلض إلأد ًِاج عول٘از ثلْٙاْ   Livingstone )[2]ع

 إلأعلأ ثًِاج: ُاٖ عول٘از ثصناجى ثلقاٌثًثس ثلضاٖ صِاو   هثًرٗوفاي صعٌٗا  ثٝ ثلو٠ةوز ّفٖ ثلْقش ثلو٠ةن. ّ

ٍَ، دق٘اظ ٗفااظ صقق٘ا   ّفْاز  ّ ثلوٌظوااز علأ  كواظ ّؽا   ُااوث ثّاضنوثم ثلواْثًه ثلونضلااز ثلوْؽاْهر فاٖ ثلوؤ

ّفْز ثلونةف٠ لِج ًّؾجفِج ّٟ ْٗذفخ ثلِوً لِايٍ ثلواْثًه،  ّفْاز ثلوؤ كواج ٗققفا  ثلٌٝاج لواْظاٖ ٍّداجةي ثلوؤ

ّىلن دجّضنوثم ّصةذ٘  هؾوْعٍز هي ثلٌظن ثلضفٌْلْؽ٘ز، ّثلاٌ٘ز، ّثٝهثًٗز، ّثٟؽضوجع٘ز، ّثلذ٘ت٘ز، ُّٖ ثلضٖ 

ّفْز ّهْثؽِز ثلضقوٗجس ثلضٖ قو صْث  ؽِِج.ٗقم علٔ عجصقِج ثّضوٌثًٗز ّّؽْه ثلوؤ

 [3]هثًرثٝ  ُوث . 2.2

هر فاٖ   ُوث و ثصنجى ثلقٌثً دضقوٗ ٌر ثلواوٓ ّّٝام هعاجٌٗ٘ عجل٘از ثلؾْا ّفْز ثّثلوٌظوز ْٟٗلز ثلووٓ، ّقٚ٘ا ثلوؤ

ى هضْثفقازع هام ثلوعاجٌٗ٘  ّفْز، ّصةٌْٗ ثلقْثً٘ي ّثلضٌٖٗعجس ّثًٟصقج  دِج د٘ي كظف فضٌٍر ّ مٌٓ، دق٘اظ صفْا صٌظ٘ن ثلوؤ

د٘تاز عواظ  إلأهاِْم ثلضفٌْلْؽ٘ج ثلٌقو٘از  ّثلوْثٙاجس ثلوّل٘ز. ّصقق٘   علٔ هْضْٓ هي ثلضْؽَ٘، ّثلضٌظ٘ن، ّإهمج 

ّفْز، ّثلضْؽَ ًقْ هاِْم ثلعوظ عي دعو، ّإٗؾجه ٌٟق صوٍْٗظ غٌ٘ صقل٘وٍٗز، ّثلضقفن فِ٘ج ّصٌظ٘وِج  .ثلوؤ

 ثلعوٌثى إهثًر. 3.2

ثلعواٌثى صوغاظ ثلقآْ ثلوْاا٘ةٌر علأ ثلعواٌثى هااي ما٠  عول٘اجس ثلضنةاا٠٘ ّثلضٌظا٘ن ّثلضْؽ٘از دوااج  إهثًر 

فِاأ صااٌصذ٠  هثًردؾو٘اام هْااضْٗجس ثٝ ثلعوٌثً٘ااز هثًرّصااٌصذ٠ ثٝ. هثس ثلوضجفااَوم ثٟهفجً٘ااجس ّثلوقااٗضْثفاا  هاا

ثٟعواج   ئهثًرثلعجهَ فٔ ثلٍْثًثس ّثلوٚجلـ ثلقفْهَ٘ ّصاٌصذ٠ دا هثًرثلْ٘جّ٘ز للوّلَ ّصْؽِجصِج ّثٝ هثًردجٝ

   لضٔ صعوظ دٖفظ هذجٌٕ هم ثلوؾضوم.ّثلوؤّْجس ثلعجهَ ّثلنجَٙ ّثمٌ٘ث صٌصذ٠ دوٌظوجس ثلوٖجًكَ ثلعجهَ ّث

 [4]ثلعوٌثى  إهثًرهٌثفظ . 4.2
 

ّصٌصذ٠ ثلوٌثفظ ثًٟدعَ دع٠قَ صوًّ فٔ فلقَ هغلقَ ف٘ظ ٗاضن ثًٟضقاج  هاي هٌفلاَ ٛمآٌ عان ثلعاْهٍ 

 ثلوٌّٖي  ُوث لضعوٗظ ثلوٌفلَ ثلْجدقَ ّىضن فٔ كظ هٌفلَ ثصنجى ثلقٌثًثس ثلنجَٙ دِج ّدوج ٗقق  

 

 
 

 

 [4]هٌثفظ إهثًر ثلعوٌثى ثلوٚوً:   :(2شكم )

  [5]ثٝهثًر ثلعوًثٌ٘ز   ًْثي. 5.2
 

 رٝث يَٗ هًث ٌ٘ا ٌقاظ دعاو : ثلض اج لض ٔ هقاوه ِل هٌ  ًٍ ٟج ٔ ث َ ف ًٍ ْث ؿ هي ثلو ْٗظ ثلوقٌض ً ثلضو ٟج ٔ ث ي ثلونةةجس ف ٌ٘ا ْ ص ِجُ  ُوف

ي هٌّٖعجس ثمٌٓ إٔلىلن  ٌ٘ا رّديلن صفْى .ص َ صضذم ثلقٌ إهًث َٗ َ ههٌك يٗ ٌ٘ا ًثس ثلض ٝ٘  ث  ً ٟج  .للقٌكَي م٠  ث

 ٗقْم دْٝم هنةةجس صْلن ل٠ؽٍَِ ثلوعٌَ٘ دجلوّلَ لضقْم دضٌا٘ي صلن ثلونةةجس علأ : هًّ ثلونة٠

 .هٌثفظ ٟذقج لضْفٌ٘ ثلضوْٗظ ثل٠ٍم ٌّٗضِٔ هًّ ثلونة٠ دضْل٘ن ثلونةةجس للٍْثًٍ

 ٝثًثس ّصعوااظ علاأ صٌا٘ااي صضٚاا  دجلوًٌّااَ ّثّٟااضق٠لَ٘ فاأ ثصنااجى ثلقااٌ إهثًرُاأ : ثلضاجعل٘ااَ هثًرث

ثُان  ،ثلضأ صاؤعٌ علأ ثلوؾضوعاجس ثلؾوٗاوٍِج دجّٟلْح ثليٓ ٗضٌجّخ هام ثلظاٌّ  ّثلوضغ٘اٌثس  ُوثف

٘اظ ثى ثّالْح ف .ٌٓ ّثّٟض٘ةجى ثلنوهٔ ّثلٌٚجعِٔج ُْ صقق٘  ثلضْثٍى د٘ي ثّٟض٘ةجى ثلذٖ ُوثف

ٔ ٗاضن صٚاو٘وِج ّصٌا٘ايُج ّهاي ما٠  جلوٌفلَ٘ فجلوٌفلَ ثّٟلٔ فٔ ثلضٌوَ٘ ُٔ ثلضٗضوَ٘ د هثًرُيٍ ثٝ

 .ثلوٌفلَ ثّٟلٔ ٗضن ّٝم ٕفظ ّثصؾجٍ ثلضٌوَ٘ للوٌفلَ ثلضجلَ٘ فق٠  ُوث صق٘٘ن 
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 ّٝام ًاْثٍ فأ ثلضٚاو٘ن  إلأْٗضوٌ هًّ ثلونة٠ فضٔ ثصوجم عول٘اَ ثلضٌا٘اي دجٟٝاجفَ : هًّ ثلونة٠

ّثلنوهجس هّى ّؽْه ثصؾجٍ هلَم للضٌوَ٘
 

[6]. 

 انحىكًت. 3

 ثلقْكوز هاِْم. 1.3

از ظاجم ثلايٕ ٗاضن هاي م٠لَا » [7] :ثلقْكواز د ًِاج IFC صعٌ  هؤّْز ثلضوْٗظ ثلوّ٘ل كجس ّثلاضقفن فٖا  إهثًرثٌل ثلٌٖا

ج ًوجةّٖٗعٌفِج «. عوجِل هن ثلوضقور ٟث هثًٗاز  UNDP[8] دًٌجهؼ ٟث ز ّٟث قضٚاجهٗز ّثلْ٘جّ٘ا ِاج هوجًّزثلْالةز ٟث علٔ ً 

ى ٕؤّى ثلوّلز علٔ ؽو٘م ثلوْضْٗجس،  إهثًر ٌْا اج ٗعذٌا ثلوْٟث اجس ّثلوؤّْاجس ّ ثلضٖا هاي م٠ِل اجس ّثلعو٘ل ٘ل ّٖٗاوظ ٟث

قِن ثلقجًًْ٘ااز ى فقاْا "هؾوْعااز  : ّٗوفااي صعٌٗاا  ثلقْكوااز دٖاافظ عااجم د ًِااج .ّثلوؾوْعااجس عااي هٚااجلقِن ّٗوجًّاْا

ؽٌث ثس ثلضٖ صقق   علٔا هْاضْٗجس  ًٞاذجٟ للوؤّْاز" ّىلان ّفقاجع  هثًرٝثثلْٞثد٠ ّثلوعجٌٗ٘ ّٝث ور ّٟث للوعاجٌٗ٘  ثلٌٕ٘ا

ث  ّثلف٘جًااجس دِااو  صقق٘اا   ٟاٌا جس ّّثؽذااجس هنضلاا  ٛث خ ثلوعضوااور عجلو٘ااجع، هااي ماا٠  صقوٗااو هًّ ّهْااؤّ٘ل ّااج٘ل ّٛث

   .ّ  فوجٗز فقْق ّّثؽذجس ؽو٘م  ٙقجح ثلوٚلقز ثلوعٌ٘٘ي دجلوؤّْز -ّٝوجى ثلوْج لز  -ثلٖاجف٘ز  -عْثهظ 

 (3: ٕفظ )[9]ثلقْكوَ   ُوث . 2.3
 
 

 

 [9]ثلوٚوً:     ثلقْكوز ُوث :(3شكم )

 هثًرثٝصعضذااٌ ثلٖاااجف٘ز هااي ثلواااجُ٘ن ثلقوٗغااز ّثلوضةااًْر فااٖ ثلقْكوااز، ّثلضااٖ ٗؾااخ علاأ  : ثلٖاااجف٘ز 

ثلْثع٘ز ثٛمي دِج لوج لِج هي  ُو٘از علأ ثلٖاٌكز ّثٟٛاٌث  ثلوعٌ٘از دِاج. ّصعٌاٖ ثلٖااجف٘ز ثًٟاضاجؿ 

 د٠ للضقق  ّثلٌؤٗز ثلْل٘وزّثلضنلٖ عي ثلغوْٛ  ّثلٌْٗز ّثلضٞل٘ظ، ّؽعظ كظ ٕٖ  قج

  :ان.  هثًرٝثٗق  للوْجُو٘ي هْج لز ثلوْج لز ظواز ثلقْكواز ِل ثلضٌا٘يٗز عي  هثةِج ُّيث ف  ٗٞاوٌَ ثلقاجًْى ًّ 

ز  ز ثلوؾلِ  هجم ثلوْجُو٘ي. هثًرٝثثلضٌا٘يٗز  هجم هؾلِ  هثًرٝثكوج صٞوي ثلوْج لز هْؤّ٘ل  ّهْؤّ٘ل

 هثًر)هؾلاِ ث ٝ هثًرثًٝفام ثلقاِ دجلوْاؤّل٘ز لاوٓ ٕاقٖ  إلأصِاو   ًظواز ثلقْكواز  : ثلوْؤّل٘ز 

دوًؽاز عجل٘از هاي ثٛما٠ق  هثًرثٝثلضٌا٘يٗز( ّ ى ٗضٌٚ  كظ عٞاْ هاي  عٞاج  هؾلاِ  هثًرثّٝ

ثلوٌِ٘ز. كوج صقٌ ثلوْؤّل٘ز دجلققْق ثلقجًًْ٘ز للوْجُو٘ي ّصٖاؾم ثلضعاجّى دا٘ي ثلٖاٌكز ّثلوْاجُو٘ي 

 ٌٗ ثلعوظ ّصقق٘  ثّٟضوثهز ثٟقضٚجهٗز.فٖ  هًْ ٕضٔ هٌِج ثلٌدـ ّصْفٌ٘ ف

  :ثلوقْٚه دجلوْجّثر ٌُج ثلوْجّثر د٘ي ٙاغجً ثلوْاضغوٌٗي ّكذاجًُنم كواج  ّاْث . ٍٗقٚاو دِاج ثلوْجّثر

ثلوْجّثر د٘ي ثلوْضغوٌٗي ثلوقل٘٘ي ّثٛؽجًخ علٔ فو ّْث  فعلٔ ّذ٘ظ ثلوغج ، ٌّٗضؼ عي ىلن ثلقاو 

ّهٌثعاجٍ هٚالقَ ثلعواظ ّثلقآْ ثلعجهلاَ ّملا  د٘تاَ عواظ  هي ثّضغ٠  ثلْلةَ ّثٟلضَثم داجلقْثً٘ي

 .ئلٔثٟهثًٓ ّثلو هث صضوَ٘ دجلاجعلَ٘ ّثلٌَثَُ ّهٌثعجٍ ثٙ

 [: 7ًٖجٟجس ثلقْكوز ]. 3.3

  :( ًٖجٟجس ثلقْكوز ّثلضٔ ًْٝقِج كوج ٗل1ّْٔٗٝـ ثلؾوّ  )

 [7لقْكوز ثلوٚوً: ] ًٖجٟجس ث(: 1رذول )
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 ْ٘زهقجًّ ثلقْكوز ثلوؤّ. 4.3
 

 صعضوو ثلقْكوز ثلوؤّْ٘ز فٖ عولِج علٔ آل٘جس ّ ًظوز لغ٠عز هقجًّ
 

  ّٛثلوقًْ ث) Business center Framework( ٟثلعل٘ج ّثلواوٌٗٗي ثلضٌا٘ايٗ٘ي  هثًرجُٝضوجم دُّْ ث

د عوج  ثلوؤّْز: ل٘وًّ فْ  ُو  ّثفو ٗوفي صقوٗاوٍ دجٝؽجداز علأ ّاؤث  ثلضنةا٠٘ ثّٟاضٌثص٘ؾٖ 

 ىث ًاعظ ثٕٛ٘ج  ثلٚق٘قز  ّ لوجىث ًٞم ثٛهًْ فٖ ًٚجدِج ثلٚق٘ـ؟ ((  ثٙصٖ )) لوج

 ( ًٖثلوقاًْ ثلغاجIT Center Framework)داجٛهًْ ثلوجل٘از ّصنااٜ٘ ثلوٌٚاٌفجس للوفًْاجس  :ِٗاضن

 صقٌ٘ز ثلوعلْهجس ئهثًرثلوجهٗز ّثلقوًثس ثلذٌٖٗز د

 ( ثلوقااًْ ثلغجلااظITSM center Framework): وااوًث  )ثلاٌ٘اا٘ي ّعول٘ااجس ٗعضوااو صقق٘قااَ علاأ ثل

 صقٌ٘ز ثلوعلْهجس إهثًرثلضٖغ٘ظ ثلاعل٘ز( لٞهثًثس ثلضقٌ٘ز هغظ 

 [10]ثلقْكوز ثليك٘ز . 5.3
 

ّثلوَثٗج ثلوذجٌٕر ثلوضٌصذَ علٔ ىلن ُّيث  ،ثّضنوثم صفٌْلْؽ٘ج ثلوعلْهجس ّثًٟضًٌش فٔ صقوٗن ثلنوهجسُٔ 

صقاوٗن صعٌٗااجس  كغاٌ ٕاوْل٘ز علأ  ًِاج  إلأؾاَ ثلاذعٜ ٗعضذٌ هاِْم ٝا٘  ٌٗكاَ علأ ثلؾجًاخ ثلضقٌأ دٌ٘واج ٗض

ثلضقْاا٘ي ثلوْااضوٌ فاأ صقااوٗن ثلنااوهجس ّهٖااجًكز ثلٌااجمذ٘ي ّثلقفْهااز عااي ٌٟٗاا  إفااوثط صغ٘٘ااٌ فاأ ثلع٠قااجس 

 .ثلوثمل٘ز ّثلنجًؽ٘ز  دئّضنوثم ثلضفٌْلْؽ٘ج ّّّجةظ ثٟع٠م

 

 

 

 

 

 

 
 [10]ثلوٚوً:   ثلقْكوز ثليك٘ز :(4شكم )

 (4ٕفظ ) :[10]قْكوز ثليك٘زهَثٗج ثل. 1.5.3

 ٙهي م٠  ماٜ صفجل٘  ثٟعوج  ثلقفْه٘ز دجلضقْ  هي ثّٟالْح  ،ثلقفْهٔ هث صقق٘  ثلفاج ر فٔ ث

 .ثٟعوج  آهث ثّٟجل٘خ ثٟلفضًٌّ٘ز فٔ  إلٔثلًْقٔ 

  ٍٗجهر ؽْهر ثلنوهجس ثلقفْه٘از ّىلان ٛى صقاوٗن ثلناوهجس ثلقفْه٘از عذاٌ ثًٟضًٌاش ٗضا٘ـ للواْثٌٟ٘ي

 .  علٔ ثلنوهجس ثلقفْه٘ز فٔ ثٓ ّقش ّفٔ ثٓ هفجى ّد قظ ؽِوثلقْٚ

 ٙثلقفاْهٔ  هث ثلقو هي ظجٌُر ثلاْجه ثٟهثًٓ هي م٠  ًٌٖ كجفاز ثلذ٘جًاجس ّثلوعلْهاجس ثلوضعلقاز داج

 علٔ ثًٟضًٌش ّثصجفضِج للوْثٌٟ٘ي ّثعةجةِن ف  ثلوْجةلز عي ثلقٌثًثس ثلضٔ ٗضنيُج ثلوْؤل٘ي 

 إلأهواج ٗاؤهٓ  ،ّْجس ثلقفْه٘ز ثلونضلاز ّصذجه  ثلوعلْهجس ّثلذ٘جًاجس ف٘واج دٌِ٘اجصعََٗ ثلضعجّى د٘ي ثلوؤ 

 .ثلقفْه٘ز ُوث ٍٗجهر ثلاجعل٘ز فٔ صقق٘  ثٛ

  فااضـ فااٌٗ ثّااضغوجًٗز ؽوٗااور مجٙااز دقةااجي ثلوعلْهااجس لضقق٘اا  ثلضفجهااظ داا٘ي ثلوٖااجًٗم ثلقفْه٘ااز

 .ّثلقةجعجس ثلنجٙز دوج ٗنوم ثٟقضٚجه ثلٌْٟٔ

 ظيًًانهيكم انتُ. 4
 

  هاِْم ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ .1.4
 

 ؽِاازْٗااؤ ثف٘جًااج دااجلضٌظ٘ن ثٟهثًٓ ثّ ثلنٌٗةااَ ثلضٌظ٘و٘ااَ ّٗعضذااٌ ُااْ ثلِ٘فااظ ثلعظواأ ٟٓ هؤّْااَ ثّ 

 ،ففْهَ٘ دق٘ظ ْٗٝـ ثلضقْ٘وجس ّثلْفوثس ثلضٌظ٘وَ٘ ثلضٔ صضفْى هٌِج
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 هثًرد٘اٌِن لضْاِ٘ظ ثٝ هؾوْعاجس ّّظاجة  هقاوهٍ ّصقوٗاو مةاْٟ ثٟصٚاج  إلٔصقْ٘ن ثلعوظ  إلِّٔٗو   

 صقوٗو ثلوْؤل٘جس ّثل٠ٚف٘جس ثلًٌَّٞٗ لضقق٘  ثلٌقجدَ إلٔدجٟٝجفَ 

٠ ّهضجدعااَ ثلضٌا٘ااي ّلااَ ثٗٞااج ثُو٘ااَ  فاأ صفوااي ثُو٘ااَ ثلِ٘فااظ ثلضٌظ٘واأ ي ّظ٘اضااٖ ثلضنةا٘ا ثعضذااجًٍ ثهثٍ ًداا٠ دا٘ا

ن ثٟهثًٓ ٟٓ  ً ثلنةا٠ ّثلْ٘جّاجس ّصغٌ٘ا ففْه٘اَ هام صةْا ؽِازهٌٗجه٘فَ٘ لْؽْه ًٌٍّٝ ثّضوٌثً صةٌْٗ ثلضٌظ٘ا

ِن ّكايلن  ـ ثلٚا٠ف٘جس للوْاؤل٘ي ّصقوٗاو ع٠قاجس ثلعواظ ّثلوْاؤل٘جس ف٘واج دٌ٘ا ثلظٌّ  ثلوق٘ةاَ دِاج ّصقوٗاو ّهٌا

 .صقوٗو ثًْ٘جدَ٘ ثلعول٘جس ثلوؤَّْ٘ ّع٠قضِج دذعِٞج ّهٌـ ثل٠ٚف٘جس للوْؤل٘ي ّصقوٗو ع٠قجس ثلعوظ ف٘وج دٌِ٘ن

 (5ٕفظ ) :[11]هقوهثس ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ. 2.4

 ثلٌةْ٘ا٘ز للوؤّْاجس فأ  ُاوث صؾ٘خ علٔ ّؤث  هاجىث ًٌٗاو ّصعٌأ ّٝام ّصقوٗاو ثٛ : ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز

  ْٝ  ًؤٗز هْضقذل٘ز ٕجهلز ّصقق٘  ًّجلز ثلوؤّْجس

 كلوج ىثه فؾان ثلؾِاز ثلقفْه٘از ىثهس ثلضعق٘اوثس فأ ثلِ٘فاظ ثلضٌظ٘وأ هواج قاو  : ثلقفْهَ٘ ؾِزفؾن ثل

ثلْقااش ثلوذاايّ  فٌ٘ااضؼ عٌااَ ٟااْ  فاأ ثٟؽااٌث ثس ثٟهثًٗااز ف٘ٚااذـ ثلِ٘فااظ ٍٗااجهر ثلؾِااو ّ إلاأٗااؤهٓ 

  ثلضٌظ٘ؤ غٌ٘ قجهً علٔ صٌا٘ي ثلوًّ ثلوٌْٟ دز

  :٘تز ثلو٘قةز ًْثلذ ّثلضة ًٌث  ّضق ٞوجى ٟث ْث  ل ٔ ثْل ٘ز عل ًؽ ّثلنج ـز  ٘ـ ـز ثلوثمل ٘ـت ـم ثلذ ّثلضعجهظ ـه ٘ــفظ هــي ثلض٘ف   ٟ دو لِل ّ. 

 :ٞــم ثلِ٘ــفظ ثلضٌظ٘وــٖ  ف٘جًــجع لقْٓ هٌثكــَ ثصنــجى ثلقــٌثً فــٖ ثلؾِــز قــو ٗن  ثلقْر ّثلْ٘ةٌر

ثلقفْه٘ــز ّٗضا عٌ داَ دغاٌٛ صعَٗـاـَ ثلٚا٠ف٘ز ّثلٌاـاـْى. ّعل٘اَ فجصؾاجٍ ّّ٘جّاجس ثٝهثًثس ثلعل٘اج 

 .ثلقفْه٘زثلضٖ صوضلن ثلْلةز ّثلقــْر لِــج ثٛعــٌ ثٛكذــٌ فــٖ صقوٗــو ثلِ٘ــفظ ثلضٌظ٘وٖ للؾِز 

 صعو ثلضقٌ٘ز  فو ثلوضغ٘اٌثس ثلِ٘فل٘از ًِٛاج صاؤعٌ ّدٖـاـفظ هذجٕـاـٌ ّهْـاـضوٌ فاٖ ع٠قاجس ثلضفٌْلْؽ٘ج :

 هث علـااـٔ ثٟصٚااج  د٘ااٌِن ّعلاأ ثلوْـااـضْٗجس ثٝهثًٗـااـز ّعلاأ ثّٙثٛفااٌثه دجلؾِـااـز ثلقفْه٘ـااـز، 

 ج ثلوؤّْز ّثًٝؾجٍ ّغٌُ٘ج. ليلن ٟدو هي صْثفٌ ثفوط ثلضقٌ٘جس ثلضٔ صقضجؽِ

 

 

 

 

 
 [11] ثلوٚوً:  هقوهثس ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ :(5شكم )

 انتخطيط االعتشاتيزً. 5

 [14]ثلوٚوً:   هٌثفظ ثلضنة٠٘ ثّٟضٌثص٘ؾٔ (: 2رذول )
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 [12]هاِْم ثلضنة٠٘ ثّٟضٌثص٘ؾٔ .1.5
 

هْاضقذلَ٘ دئّاضغوجً ثلواْثًه ثلوٌؽْ صقق٘قِاج ما٠  فضاٌٍ ٍهٌ٘اَ  ُوث ُْ ثّلْح هٌِؾٔ لضقوٗو ثلٌضجةؼ ّثٛ

ثلوضجفااَ ّفاا  صٌْاا٘  ٗٞااوي ثلضٍْٗاام ثٟهغااظ لضلاان ثلوااْثًه ّٗققاا  ثعلاأ عجةااو هٌِااج ّىلاان فاأ ٝااْ  ثٟهًث  

ثلٚق٘ـ ّٟٝجي ثلوؤَّْ ّثهفجً٘جصِج ثليثصَ٘ هي ًجفَ٘ ّثلظٌّ  ّثلعْثهظ ثلنجًؽَ٘ فٔ ثلذ٘تَ ثلنجًؽَ٘ هي 

ثلضنٟٟ٘   ٔ وًثقـا ّلفِأ ضًثض٘ؾٖ ـاؾ٘ز ذعول٘ز ثلضنٟٟ٘ ثْٟواِّم ثْٟضًثضً٘جف٘اَ ثمٌٓ.ٌُّاج  ًدا٠ دا٘ي 

 .ق  ُهثفِجـٖ ضقق٘ـفثلوؤَّْ ٌِج " ثلًٟ٘قز ثلضٖ ضْلفِج ثثْٟضًثض٘ؾٖ ق٘ط 

ذعجه ٌِٛج ضوغّصعضذااااااٌا  ْضًثض٘ؾ٘ز وضعههر ٛث ؾ  ّْ٘لز لضٖف٘ [13] ٟث وٟ ثلىٕ ٌ٘ضِؾَ ضهفق  -    ُهث  ّٟ٘لز ٛث ثٌل

قجٟ ثلقّر ّثلٞع  ّثلاًٗ  -ثلوؤَّْ ٌٖجٟ ّ  ضٌجفُ   ضعً٘  وؾج -ثلوؤَّْ قًثًثس   ّثلونجٌٟ.ثْضؾجذز ٌل

  ْٙ ُج لْل ٘ي ٌا َ ص ّل ّهقج  َ ٌ ثلضج٘ل ٌٙج ٌ ثلع ْثف ٍ ص ًٌّ ّذ ٝ  ٌضؼ هوج  ْض ّٛث إٔلً ٗجس  ٍ هي ثلوؤَّْ ُوث ثلغج ثلوٌؽْ
 

[14]  : 

  َّْثلوؤّْاَ  آهث ٌٗ صةاْ إلٔهم صْؽَ٘ ثلؾِْه ثلذقغَ٘  صقوٗو ّصْؽَ٘ ثلوْجًثس ثّٟضٌثص٘ؾَ٘ للوؤ

 ّصوع٘ن هْقاِج ثلضٌجفْٖ

  ّ َّّْثلغجٗجس ثّٟضٌثص٘ؾَ٘ للوؤَّْ ُوث ِج صقوٗو ّٙ٘جغَ ثٛ ُوثفٙ٘جغَ ّصةٌْٗ ًّجلَ ثلوؤ 

  ٛهاام صقوٗااو ّصااْفٌ٘ هضةلذااجس  ثلوؤّْااَ  ُااوث ثّٟااضٌثص٘ؾَ٘ لةوْفااجس ّ ُااوث ثلض كااو هااي ًداا٠ ث

 ّصقق٘  ًوْ ّصقوم ثلوؤَّْ هث صقْ٘ي ثٙ

   ِج ّهج ٗضن هي ّ٘جّجس ّقْثعو ّثًظوَ ثلعوظ  ُوثفهي صقق٘  ثلضٌثد٠ د٘ي ًّجلَ ثلوؤَّْ ّثلضجكو 

  ثلضْٙ٘  ّثلضق٘٘ن ثلوٌِؾٔ لذ٘تَ عوظ ثلوؤَّْ ّّٝم ثّضٌثص٘ؾ٘جس ثلضعجهظ ثلاعج  هعِج 

  صوع٘ن قوًٍ ثلوؤَّْ فٔ صقوٗو ًقجٟ ثلقٍْ ّثّؽَ ثلٞع  لوِٗج ّصقوٗو هضةلذجس ثلضعجهظ ثلاعج  هعِج 

 

 [14]هٌثفظ ثلضنة٠٘ ثّٟضٌثص٘ؾٔ . 2.5 
 

 ( ُير ثلوٌثفظ2ْٗٝـ ؽوّ  ) 

  ثلضقٌٞ٘ للنةاز ثّٟاضٌثص٘ؾ٘ز ّهاي  ُان عٌجٙاٌُج صقوٗاو ثٟفض٘جؽاجس ّّٝام  : هٌفلز ثٟعوثه ُّٔ

 ثلؾوّ  ثلَهٌٔ ّعوظ دًٌجهؼ صقٌٞ٘ٓ هي م٠  فٌٗ  عوظ ثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز 

  عان صقل٘اظ ثلْ٘جّاز ثلعل٘اج  ،قل٘ظ ثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ثلضٔ ٗؾٌٓ صٌا٘يُج فجل٘اجًقْم فَ٘ دض : صقل٘ظ ثلقجلز

ًّقاْم  ،ثلْ٘جهٗز دجلوؤّْز ًّقوه هٌِاج ثٟفض٘جؽاجس ًّقاجٟ ثلقاٍْ ّثلٞاع  ؾِزثلضٔ صٞعِج ثلوّلز ثّ ثل

 دضقل٘ظ ثلضٌٖٗعجس لوعٌفز هوٓ ه٠ةوضِج للنةَ ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ثلؾوٗور 

  ثه صقق٘قِاج  ُاوث هي م٠  صقوٗو ًؤٗاز ًّّاجلَ ثلوٌظواز ّثٛ صفْى : ًظٌر علٔ ثلوْضقذظ ثّٟاضٌثص٘ؾ٘ز ثلوٌا

 ثّضٌثص٘ؾ٘ز ّْث  كجًش ْٟٗلز ثّ قٌٍٚ٘ ثلووٓ  ُوث ٌّٗكَعلٔ ك٘ا٘ز صقوٗو ثّ عوظ ًؤٗز ًّّجلَ ّ

  هث صقوٗو هؤٌٕثس ٙث (KPISْع٘از صْاضنوم لضضذام ٙث ٟ  ل٠ّاضو هث ( ُّٔ هؾوْعَا هاي ثلوقاجِٗ٘ ثلفو٘از ّث ثٌل

ِج، ّصعضذٌ ًقجٟ ثلاق٘ ثلضٔ صٌثقخ ثلضقوم ًقْ صقق٘  ثلوعجٌٗ٘ هث علٔ هوٓ صلذ٘ز هْضْٗجس ٙث  .ثلوضا  ع٘ل

  ثلوةلْح ّٝم ثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز  ؾِزًقْم دضقوٗو  ًٖةز ثلوٌظوَ ثّ ثل : ّٝم ثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز

 .ًَ٘ لقْجح ثلضفلاَّثلغجٗجس هم عوظ هَ٘ث ُوث عن ًقوه ٌٟق ثّ ثل٘جس لضقق٘  ثٛ ،لِج

  هاام  هث ٗااضن ّٝاام مةااز لعول٘ااز ثلٌٙااو ّثلضق٘اا٘ن ّٗااضن هقجًًااَ هؤٕااٌثس ثٙ : هٌفلااَ ثلٌٙااو ّثلضق٘اا٘ن

 .ثلوْضِوفز هث هؤٌٕثس ثٙ

 (6ٕفظ ) :[15]ثلوؤّْٔ  هث ق٘جُ ثٙ. 3.5
 

ج ثلوثمل٘اَ ثلعوٌثى صعو هٌظْهَ هضفجهلَ لٌضجػ ثعوج  هٌظوَ فٔ ْٝ  صاجع٠صِج هم عٌجٙاٌ د٘تضِا إهثًرى إ

ُّٔ كوغلِج هي ثلوٌظوجس صٖضوظ علٔ ثفٌثه ّّفوثس صٌظ٘و٘اَ ّ هؤّْاجس ّداجلٌغن هاي ثٕاضوج   .ّثلنجًؽَ٘

 آهث ثلاٌهٓ ٗنضلا  عاي  هث ثلعوٌثى علٔ ُيٍ ثٟدعجه ثلغ٠عَ ثٟ ثى كظ دعو ٗنضل  عي ثٟمٌفٌؾو ثى ثٙ إهثًر

 ثلوؤَّْ آهث ثلْفوثس ثلضٌظ٘وَ٘ ٗنضل  عي 
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 

 

 

 

 
 

 [15]ثلوٚوً:   ق٘جُ ثٟهث  ثلوؤّْٔ :(6) شكم

   ُُْعجهظ هي ثعوج  ثلٌقجدَ ٗوجًَّ ثلووٌٗ ثلوذجٌٕ للْقْ  علأ فْاي ّاٌ٘ [15] ثٟفٌثه آهث ق٘ج

 ثهثًصَ.  ُوث عوظ ثلاٌه فٔ ثهثًصَ للضجكو هي ثى ؽو٘م ؽِْه هٌؤَّ٘ صذي  لضقق٘  

   ُثٟفٌثه آهث هعجٌٗ٘ ق٘ج : 

 هوٓ ثًٟضظجم ّثًٟٞذجٟ فٖ ثلعوظ  ثلوع٘جًٗز ثلوْضِوفز ّ ُوث جًًز دجٛهقوثً ثٛعوج  ثلوٌؾَر هق 

  ًٕثلْقش ثلوْضٌاي فٖ ثلق٘جم دِيٍ ثٛعوج  هقجًًز دجلْقش ثلوع٘ج 

   ثلضفلاز ثلوْضغٌقز فٖ إًؾجٍ ثلعوظ هقجًًز دجلضفلاز ثلوع٘جًٗز 

 عاي هٌاجك ثلعواظ هًؽز ثلضعجّى هم ثلٌؤّج  ّثلَه٠ ّثلوٌثؽع٘ي كوج صعفْاَ هؤٕاٌثس ثلٌٝا ٔ

 ًّٝٔ ثلوٌثؽع٘ي 

   ُثلْفوثس ثلضٌظ٘وَ٘ آهث ق٘ج
 

ُٔ ثلؾِْه ثلضٖ صقْم دِج ثلْفاور ثلضٌظ٘و٘از للق٘اجم داوًُّج ثلايٕ : [16]

ثّٝااضٌثص٘ؾ٘ز  ُااوث ثلوقااوهر لِااج، ّثلوٌذغقااز عااجهر هااي ثٛ ُااوث ٗقااوه لِااج فااٖ ثلوؤّْااز لضقق٘اا  ثٛ

 ثلْفوثس ثلضٌظ٘و٘ز آهث ثلعل٘ج فٖ ثلوؤّْز  صقْٗن  هثًرٝثللوؤّْز ّّ٘جّجصِج ثلعجهز. ّعجهر هج صضْلٔ 

   ُثلْفوثس ثلضٌظ٘و٘ز: آهث هعجٌٗ٘ ق٘ج 

 ٛثّٝضٌثص٘ؾ٘ز للوؤّْز  ُوث ثلضٖغ٘ل٘ز للْفور ّصٌثدةِج هم ثٛ ُوث هوٓ صقق  ث 

   ٝااْؿ صقْاا٘ن ثلعوااظ لوٌاام هًؽااز ثلضنٚاا٘ ّّّهعااجٌٗ٘ ٝااوجى ثلؾااْهر ثلوؤّْاا٘ز ّثلذٌثهؾ٘ااز

 ثلضٞجًح ّثٍٟهّثؽ٘ز 

  هًؽز ثّضنوثم ثلضقٌ٘جس ثلقوٗغز ّثٟصٚجٟس فٖ ثلعوظ 

  ْٜٗهاوٓ ثلضعاجّى فاٖ فاٌق ثلعواظ ّثللؾاجى ثلوٖافلز ًٝؾاجٍ ّّْٝؿ ثل٠ٚف٘جس ّهًؽاز ثلضاا

 ثلوِجم ثلةجًةز ّثلنجٙز

  ٙثلوؤّْاز هث ق٘جُ ث
 

ٌِج ـاهى لضٖ صضفْثلْلْلز س ثفلقجٓ وـافإغظ ـاٗور لوؤّْهث  ثُٛ ثق٘جثى :[17]

ي ًجف٘ز ـاج هـاض عٌ دِـاٖ ٗـالضث٘ز ـلعولُيٍ ثفظ ثهٌٓ فوإديلن ٗوغظ ، ُّْ لوؾضومثٗز فٖ هثًٝث٘ز ـللعوث

 هث ثلوؤّْجس ُْ ثّضنوثم هؤٕاٌثس ثٙ آهث ٓ ّهي  ُن ثٛهّثس لضقْٗن ٛمٌثلٌجف٘ز ثٗؤعٌ فِ٘ج هي ّ

فٖ ُيث ثلوؾاج .  ثلوقجًًجس ثلوٌجّذز  ًْثيّكيلن ثّضنوثم  ،ثلنجٙز دوعجٌٗ٘ ٝوجى ثلؾْهر ثلوؤّْ٘ز

ثلوؤّْاجس  علأ هقاجِٗ٘ صعفاِ هًؽاز  آهث ّعجهر هج صقْم  ؽَِر ًقجدز مجًؽ٘ز دوِجم ثلٌقجدز علأ 

 ُيٍ ثلوؤّْجس آهث ؽْهر 

  ٙثلوؤّْٔ هث هعجٌٗ٘ ق٘جُ ث : 
 

هي ما٠  ثلوًثّاز ثلْاجدقز صذا٘ي ثُو٘اَ ثصذاجي ثلِ٘تاجس ّثلاٍْثًثس للقْكواز ّٝاذ٠ ثلِ٘جكاظ ثلضٌظ٘و٘از هثماظ 

 .ثلوؤّْٔ هث ْجصِج ّثلضنة٠٘ ثلْضٌثص٘ؾٔ ّكيلن صةذ٘  ثٙهؤّ
 

 انذساعت انتحهيهيت  .6
 

ج هًثّز  ثقم ثلوقلٔ )ثلضؾٌدز ثلوٌٚٗز( ّٗضن هي م٠ِل هجًثص٘ز( دعٜ ثلضؾجًح ثلعجلو٘ز ثْل )ثلذٌٗةجً٘ز ّثلضٌك٘ز ّٟث

ج علٔ ك٘ا٘ز  ٍثًر ثلونضثلع إهثًرف٘ظ ٗضن ثلضعٌ  هي م٠ِل  : ّٗضٞـ ىلن كوج ٗلٔ ٚز ديلن وٌثى هي م٠  ثْل
 

 ثلْثقم ثلوقلٔ )ثلضؾٌدز ثلوٌٚٗز( .1.6
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ي: ثلوْاضْٓ ثّٛ  ُْا  هثًرثٝإٕضولش  ثلوٌكَٗاز  ّصضوغاظ فاٖ  هثًرثٝثلقفْه٘ز فاٖ هٌٚا علأ هْاضْٗ٘ي إهثًٗ٘ا

ٍثًثس ثًٝضجؽ٘ااز ّثلنوه٘ااز. ّثلوْااضْٓ ثلغااجًٖ ُاْا  جهٗز ّثلاْا م دااثلوقل٘ااز ثلضاا هثًرثٍّٝثًثس ثلوّلااز ثلْا٘ا  ئهثًرٖ صقاْا

ٕ للوْاضْٓ ثّٛ  ُ٘وٌاز  ثلوقجفظجس ّثلووى ّثلقٌٓ  ّ هج ٗعٌا  "دجلوقل٘اجس". ّقاو  عةأ ثلٌظاجم ثٝهثًٕ ثلوٌٚا

ثلوقل٘ز ٟ صضوضم ديثص٘ز هْضقلز، داظ إًِاج فاٖ ثلْثقام صعواظ  هثًرثٕٝذَ كجهلز علٔ ثلوْضْٓ ثلغجًٖ، فضٔ ٗوفي ثلقْ  إى 

 .ثلوقجفظجس ّثلوقل٘جس إهثًرثهثع لِج.  ٕ  ًِج دوغجدز  ىًي لِيٍ ثلقفْهز فٖ لوٓ ثلقفْهز ثلوٌكَٗز ّصعضذٌ ثهضو

ثلوقل٘ااز ثلقجل٘ااز ٟ صضوضام ديثص٘ااز هْاضقلز دااظ ثًِااج فأ ثلْثقاام صعواظ لااوٓ ثلقفْهااز  هثًرثّٝٗوفاي ثلقااْ  داجى 

ّصقااْم .ل٘ااجسثلوقجفظااجس ّثلوق إهثًرثلوٌكَٗااز ّصعضذااٌ ثهضااوثهث لِااج ثٓ ثًِااج دوغجدااز ثىًي لِااير ثلقفْهااز فاأ 

ثلٍْثًثس ثلوٌكَٗز دْٝم مة٠ ثلضٌو٘ز ّصْفٌ٘ ثلنوهجس فٖ ثلوقجفظجس ثلونضلاز، كواج صقاْم دجٕٝاٌث  علأ 

صٌا٘يُج هي م٠  هوٌٗٗجصِج دجلوقجفظجس هّى هٖجًكز هقل٘ز فق٘ق٘ز فٖ ثلضنةا٠٘ ّثلضٌا٘اي. ّٗضٌاجّ  ُايث ثلؾاَ  

٠  هًثّاز ٍّثًٍ ثّٟافجى ّثلوٌثفا  ّثلوؾضوعاجس ثلعوٌثى هي ما إهثًرهي ثلذقظ صقل٘ظ ثلْثقم ثلوٌٚٓ فٔ 

 ثلعوٌثى فٔ هٌٚ. إهثًرثلعوٌثً٘ز. ٌّٗجقٔ ثٗٞج ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ لِير ثلٍْثًر دئعضذجً  ًِج ثلوْؤلز عي 

  [26]ثلضعٌٗ  دجلٍْثًر  .2.6
 

جّاذز صاْفٌ٘ هؾضوعاجس عوٌثً٘از ّّافٌ٘ز هضفجهلاز ثلناوهجس صٞان ّفاوثس ثّٟافجى ثلوٌ إلأثلاٍْثًر  صِو 

 ،ثلناوهجس ثلضعل٘و٘از ّثلٚاق٘ز ّثلغقجف٘از ّثلضٌفِ٘٘از إلألفجفز فتجس ثلوؾضوام ّثلوٌثفا  ثلنجٙاز دِاج دجٟٝاجفز 

ّصْلٔ ثلٍْثًر ثُضوجهج ٕوٗوث لْٝام فلاْ  ؽيًٗاز لوٖافلز ثلوٌاجٟ  ثلعٖاْثة٘ز غ٘اٌ ثٙهٌاز ّصةاٌْٗ ثلوٌاجٟ  

 ثلوٌٚٗز.غٌ٘ ثلونةةز ّههؾِج هم ثلوٌجٟ  ثلعوٌثً٘ز ّثلونةةز دجلووى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 [26] ثلوٚوً:   ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر :(7شكم )

 ثلعوٌثى إهثًر ّلْح  .3.6
 

ًرإى   ِج،  إهث ٖ هؾاج  صنٚٚا ِج ثلقةجع٘ز، كظ فا ي مةة ٌ٘ا ِج دض م كظ هٌ ٖ صْق ٘تجس ثلونضلاز لف ّثِل ًثس  ٍث كش لْل ٌثى ٌص ثلعو

 ٓ ٕجهظ، هوج  ه  ٖ ه ِج هنة٠ ْق ؾوع ى  ىٗ  ّثلوضعلقز ددع إٔلّه و٘ز  ٌر مة٠ ثلٌض ًرغ اجعو  ئهث ٖ لن ْص ّثلض  ،ٔ ٕض ْجلن  ٖ ه ٌثى ف ثلعو

ٌ، دظ  ٖجكظ هٚ ٔ فظ ه ز عل ِٗج ٖ ثٌل م دئعاوثه  إٔلف ٗقْا ٖ هْفاو  ظاجم هؤّْا هً  ؽْا ًرّ  ّ ٌٝا و٘ازّ  ـ ُ  ا ٗٞض هي ىلن  ِج.ّ  صاجقو

ِج ٗجص ْْض و٘ز دفظ ه ٌ٘ز دجلٌض ٌث  ثلوع ٟ ن كظ ٛث ُجم ٞٗ ي ٌ٘ا ٔ ص ٌث  عل ٕ ّٝث و٘ز  ز.هنةةجس ثلٌض ّثلوق٘ل و٘ز  ٝق٘ل ّث ه٘ز   : ثلْق
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 (7ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر ٕفظ ). 4.6

ْجد   ّفجى ثل ر ٟث ًٍث ِ٘فظّ  ْ٘ن ثل ٘تجس هْؤلز عي  إٔلصن صق  ٍُ ّثؽَِ ٘تجس  رُ ٌثفا   إهًث ٘تجس هْؤلز عي ثلو ُ ٌثىّ  ثلعو

ر ًٍث ز دجْل ًٗز مٙج ٘تجس ثهث ٘تجس ثلوْؤلز عي  .ُّ ز ثِل ًّث ٘ ثلذقظ دو ّ٘نض رّ ٌث إهًث فظ )ثلعو  ٕٔ ـ ف ْ هْٝ  (8ى كوجُ 

ثلِ٘تااز ُاأ ؽِااجٍ ثلوّلااز ثلوْااتْ  عااي ًّاان ثلْ٘جّااز ثلعجهااز : [27] انهيئةةت انعبيةةت انتخطةةيط انعًشاَةةً .أ

للضنة٠٘ ّثلضٌو٘ز ثلعوٌثً٘ز ثلوْاضوثهز، ّإعاوثه هنةةاجس ّداٌثهؼ ُايٍ ثلضٌو٘از علأ ثلوْاضْٓ ثلقاْهٔ 

 ُوث ٘ز علٖ ثلوْضْٓ ثلوقلٔ فٔ إٟجً ثّٛثٝقل٘ؤ ّثلوقجفظز، ّهٌثؽعز ّإقٌثً ثلونةةجس ثلعوٌثً

ّثلْ٘جّجس ثلقْه٘ز ّثٝقل٘و٘ز. ّصضذٌٔ ثلِ٘تز هٌِؼ ثلضنة٠٘ ثّٝضٌثص٘ؾٔ لْٝم ًؤٗز هْضقذل٘ز هضفجهلاز 

 .للضٌو٘ز ثلوْضوثهز لٞوجى ثلنٌّػ دئّضٌثص٘ؾ٘ز قجدلز للضةذ٘ 

ز هثمظ ثلوق ًثس ثلوق٘ل هث ّٟث  ٔ ًٌث ٘تز ثلضنة٠٘ ثلعو يُ  ٌج  ع٠قز ٘د و٘ز ثلوْؽْهر ُ ق٘ل ىلن هي م٠  ثلوفجصخ ٟث جفظجسّ 

ٟذقج للوجهر  ىلن  نّ  ٌثهؼ  3هثمظ كظ ثق٘ل ّدا ز  ٘٘ل ٔ ثعاوثه ثلونةةاجس ثلضاٚا ا ًثسُ  هث اير ٟث زُ  هْؤ٘ل ٌج  ثلوْفوّ  ى ثلذ هي قجًْ

ّان  ٠ ثلوضعلقاز ٌد ه٘ز ّث هٌّٖعجس ثلضنة٘ا ّثلوٌّٖعجس ثلْق ن  ق٘ل َ ثلوضعلقز دجلوقجفظز ّث ٟث و٘ز ثلوق٘ل ٔ ثلٌض از ثلعجهاز فا ّ٘ج ثْل

٘تاز  ً ثِل ٌٗاج ثى هّ ظ  ًٛ هاي ثلواضٌا ايّ  ٌ٘ا ٔ ثلض ٌث  علا ٕا هضجدعز ٟث يّ  ٌ٘ا ّثلض ٔ دجلضنة٠٘  ًٌث ٘تز ثلضنة٠٘ ثلعو مُ  ّصْق ّلز.  ثلو

 ٟ ّان ثلنةْا م ٌد ٔ صْق ًثس ِف هث ٔ عوظ صلن ٟث ٌث  عل ٕ ٔ ٟث ٌ فق٠ ف ٌٗقٚ ْذز لضنة٠٘ ثلوٌّٖعجس هثمظ ثلوقجفظجس  دجٌل

ٌْٗ ّصة و٘ز  ٌٗٞز لٌض يٗاز  ثلع ٌ٘ا اج هاي عواظ ثلونةةاجس ثلض الةجس صوفٌِ ًثسّ  هث اير ٟث ّٗاضن ثعةاج ُ   ٓ ّثلقٌ ّ ثلووى  ن ث قج٘ل ٟث

ي ٌ٘ا ز ثلض ٔ عو٘ل ًثس ف هث ير ٟث ْجعوُ  ٔ ص ٌٗز ثلض ّثلٖذ ًٗز  هث ٘جس ٟث هفًج ٌ ٟث ٘ف ّْص ّجس ثل٠ٍهز لفظ هٌّٖي  ًث  .ّثلو

قش ثلِ٘تاز ُاٖ هاي صقاْم دفاظ  عواج  ًّض٘ؾز لٞع  إهفجً٘جس ثلوقجفظجس ّثلْفوثس ثلوقل٘ز ثلضجدعز،  ٙاذ

ثٕٝااٌث  ّثلضٌا٘ااي لفااظ هنةةااجس ّدااٌثهؼ ثلضٌو٘ااز لوقجفظااجس ّهااوى ثلؾوًِْٗااز. ًّض٘ؾااز لاايلن ثلٞااغ٠ علااٖ 

ثلوفجصااخ ثّٟضٖااجًٗز ٝعااوثه ثلذااٌثهؼ ّثلونةةااجس  إلاأثلِ٘تااز، ّثلاايٕ ٗاااْق ٟجقضِااج ثّٟااض٘عجد٘ز لؾاا س ثلِ٘تااز 

هٌكَٗاَ  إهثًرُّايث ثلٞاع  ًاجصؼ عاي  .ذب كذٌ٘ علٔ هَ٘ثً٘از ثلوّلازثّٟضٌثص٘ؾ٘ز للووى ّثلقٌٕ ُّيث ٗوغظ ع

 .ٟصعةٔ ثلوقجفظجس ثّ ثٟهثًثس ثلوقل٘ز صاْٜٗ فٔ ثٟهًْ ثلوضعلقَ دِج
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ي ثلضٌو٘ز ثلعوٌثً٘ز ّهْتْلز عاي صقوٗاو ُٖ ُ٘تز ثقضٚجهٗز هْتْلز ع: [28]هيئت انًزتًعبث انعًشاَيت انزذيذة  .ب

ثلوٌثفا  ّثلوٌٖا س ثلعجهاز فاٖ ثلواوى  إهثًرهْثقم ثلواوى ثلؾوٗاور ّإعاوثه ثّاضٌثص٘ؾ٘جس صٌو٘ضِاج. كايلن ؽاْهر عواظ ّ

ثلؾوٗاااور. ّصاااْفٌ ثلِ٘تاااز قةااام ثًٛثٝاااٖ ثلْااافٌ٘ز لٜفاااٌثه ّثلٖاااٌكجس ثّٟاااضغوجًٗز ّثلوٌضؾعاااجس ثلْااافٌ٘ز ّكااايلن 

 .وعوز ثلوقوهز هي ثلوّلز للٖذجح ّىّٕ ثلومظ ثلوٌناٜثلوٌّٖعجس ثلْفٌ٘ز ثلو

ٍثًر دووغلااأ  ًّؾااو ثًاااَ ٟ ْٗؽااو هًّ للوٖاااجًكز ثلٖااعذ٘ز ّهٌظواااجس ثلوٖااجًكز ثلوؾضوع٘اااز ؟ ّ صفضااأ ثلااْا

 .ثلٍْثًثس ًّؤّج   ؽَِر صٌو٘ز ثلوؾضوعجس ثلعوٌثً٘ز فٔ ثلضنة٠٘ ّثلوضجدعز للوؾضوعجس ثلعوٌثً٘ز ثلؾوٗور

وٌثً٘ز ص مي صنٚ٘٘ ثًٟثٝٔ هي ثلوّلاز داوّى هقجداظ هاجهٓ ّلفاي ثلاٌدـ ٗاومظ ُ٘تز ثلوؾضوعجس ثلع

ّهي م٠  ثلوًثّز ثلضٔ صن إؽٌثؤُج علٔ ٍّثًر ثّٟفجى ُّ٘فلِاج ثلضٌظ٘وأ ٠ًفان ثى  .فٔ هَ٘ثً٘ز ثلِ٘تز

 ُ٘تز ثلوؾضوعجس ثلعوٌثً٘ز ثلؾوٗور ُأ ثلْف٘اور ثلضأ لِاج ُايث ثلضنٚا٘٘ دِايث ثلفان ثلِجةاظ هاي ثًٟثٝأ

ى ذ  1979لٌْز  59م قّى ًلقجٌى ث( و50هر )لوجٗ ثضٌّىلاااان ًِٟااااج ٝااااوي ثلِ٘تااااجس ثٟقضٚااااجهٗز. كوااااج 

ث  ّلفااااااااي ٟ فقًِثوج ضكضو  وهجقِج عٌٟقعز فٖ ٌّثلس ثجظلوقجفثلٔ م إضٞثلؾوٗااااااااور ٌ٘ز ًثلعوس ثلوؾضوعجث

ثلْفااوثس ثلوقل٘ااز  إلاأّصٌو٘ااز ُاايٍ ثلوؾضوعااجس  إهثًرٗضٞااوي ثلقااجًْى صقوٗااو هْثع٘ااو ٍهٌ٘ااَ لٌقااظ ّاالةجس 

 ل٘قضٌٚ هًُّج فق٠ علٖ صقوٗن ثلنوهجس ثلعجهز، ليث ٟ ْٗؽو  ٕ هْجُوَ فق٘قَ للوقل٘جس فٖ عول٘ز ثلضٌو٘ز. 

ّثلْ٘جّاجس ثلعجهاز للضنةا٠٘  ُاوث ُو  ثلوؾلِ إقاٌثً ثٛ: انًزهظ االعهً نهتخطيط وانتًُيت انعًشاَيت .ج

ّكايلن ثلضٌْا٘  دا٘ي ثلاٍْثًثس ّثلؾِاجس .لقاْهّٖثلضٌو٘ز ثلعوٌثً٘از ّثلضٌْا٘  ثلقٞاجًٕ علأ ثلوْاضْٓ ث

 .ثلوعٌ٘ز دجلضٌو٘ز ثلعوٌثً٘ز ّثّضنوثهجس  ًثٖٝ ثلوّلز لْٝم ّصٌا٘ي ثلونة٠ ثّٟضٌثص٘ؾٖ ثلقْهٖ

إقااٌثً ّثعضوااجه هنةةااجس ّدااٌثهؼ ّ ّلْٗااجس ّآل٘ااجس ثلضٌا٘ااي ّهٚااجهً ثلضوْٗااظ لوٖااٌّعجس ثلضٌو٘ااز 

وّه ثلقَ٘ ثلعوٌثًٖ ثلوعضوو للووٌٗز  ّ ثلقٌٗز ٟذعقج للونةةاجس ثلعوٌثً٘ز ثلؾوٗور ثلضٔ ٗضن إًٖجؤُج مجًػ ف

ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز للوقجفظجس ّثٛقجل٘ن ثلضنة٘ة٘ز ّثلوعضوور دجلونة٠ ثّٟضٌثص٘ؾٔ ثلقْهٔ، ّٗضني ثٝؽاٌث ثس 

 .ثل٠ٍهز ٝٙوثً قٌثً إًٖجةِج هي ًةِ٘ ثلؾوًِْٗز

لِ٘تجس ثٟقضٚاجهٗز ثلضأ صقاْم دضاودٌ٘ هْثًهُاج ىثص٘اجع ثٓ ثى ثلِ٘تز هي ث: انهيئت انعبيت نتعبوَيبث انبُبء واالعكبٌ .د

هج ٗجصٔ للِ٘تز هي ثًدجؿ ٗومظ فٔ هَ٘ثً٘جصِج ّثلاجةٜ ٗومظ فٔ هَ٘ثً٘از ثلوّلاَ ّلفاي ٟ ٗنٚا٘ للِ٘تاز ٕاٖ  هاي 

ّثّٟافجى  هَ٘ثً٘ز ثلوّلز ّٗوغظ دٌّصْكْ  ثلضعجّى د٘ي ُ٘تز ثلوؾضوعاجس ثلعوٌثً٘از ّثلِ٘تتاز ثلعجهاز لضعجًّ٘اجس ثلذٌاج 

صةذ٘قج لوذو  ثلوٖجًكز ّثلضفجهظ د٘ي ثلِ٘تض٘ي. ّهي م٠  ّٝم ٌّٕٟ ّهقاوهثس صقفان ثلع٠قاز دا٘ي ثلةاٌف٘ي فضقاْم 

ُ٘تااز ثلوؾضوعااجس ثلعوٌثً٘ااز دضنٚاا٘٘  ؽااَ  هااي ثًٟثٝاأ ثلاٞااج  ثلوضجفااز لِااج ّثلوقااًٌ صنٚ٘ٚااِج ل٠ّاافجى 

س ثّٟفجى ثلضعجًّٔ ف٘ظ صلضَم ُ٘تز ثلوؾضوعجس ثلعوٌثً٘از ثلضعجًّٔ لِ٘تز صعجًّ٘جس ثلذٌج  ّثّٟفجى ًٟٖج  هٌّٖعج

ُ٘تاز صعجًّ٘اجس ثلذٌاج  رثّٟافجى علأ ثى  إلٔفوّه قةم ثًٟثٝٔ ثلونٚٚز  إلٔدضْٙ٘ظ ؽو٘م ثلوٌثف  ثلٌةْ٘٘ز 

%( هااي ق٘وااز ثلْااعٌ ثلااوٕ  ٥٧ْٗااذ  ىلاان إعضوااجه ثلونةةااجس ّ صنٚاا٘ ثًٛثٝااٖ ثلوٖااجً إلِ٘ااج ّااجدقج هقجدااظ )

 .ز ثلعل٘ج لضْعٌ٘ ثًٛثٖٝ ّثلْفوثس ثلْفٌ٘ز دِ٘تز ثلوؾضوعجس ثلعوٌثً٘ز ثلؾوٗورّضقوهٍ ثللؾٌ

ثلؾِاجٍ  إهثًرُاْ  فاو ثلِ٘تاجس ثلٌةْ٘ا٘ز للاٍْثًر ّثلضاجدم لِاج ّٗعا٘ي ًةاِ٘ هؾلاِ : انزهبص انًشكضي نهتعًيش .ه

ًاااِ ثلوِااجم ّهْااجعوثٍ ثلاٌااٖ ّثٝهثًٕ هااي قذااظ ٍّٗااٌ ثّٝاافجى ّصضذاام ثلؾِااجٍ ثلوٌكاإَ  ؽِااَر ثقل٘و٘ااز لِااج 

ثلنجٙااز ٟذقااجع لةذ٘عااز ثٝقلاا٘ن،  ُااوث ّثٟمضٚجٙااجس ثلعجهااز للؾِااجٍ ثلوٌكاإَ، ّلفااظ هٌكااَ إقل٘وااٖ دعااٜ ثٛ

 ّٗع٘ي ًؤّج  ثلوٌثكَ ثٝقل٘و٘ز هي قذظ ًةِ٘ ثلؾِجٍ ثلوٌكَٓ للضعوٌ٘.

ثلؾِجٍ ُْ ثلوْؤ  عي إًٖج  ٕذفز هضفجهلاز هاي ثلذٌ٘از ثّٟجّا٘ز ف٘اظ ثى ُاير ثلوِواَ هاي ثمضٚاجٗ 

ٍّثًر ثلٌقظ ّثلوْث٠ٙس ّ ثلِ٘تجس ثلضجدعَ لِج هغظ ثلِ٘تز ثلعجهز للةٌق ّثلفذجًٓ ّثلٌقظ ثلذٌٓ ّثلٖاٌكز 

ثلقجدٞااز لوٖااٌّعجس ثلةااٌق ّثلفذااجًٕ ّثلٌقااظ ثلذاآٌ ّصقااْم ثلِ٘تااز ثلعجهااز لضنةاا٠٘ هٖااٌّعجس ثلٌقااظ 

 .دجلضنة٠٘ لضٌا٘ي ُير ثلوٌّٖعجس ُّٔ ثٗٞج صجدعز لٍْثًر ثلٌقظ

٘ز عوظ ثلؾِجٍ صٖذز ثل٘ز عوظ ثلِ٘تاز ثلعجهاز للضنةا٠٘ ثلعوٌثًأ ف٘اظ ثى ثلؾِاجٍ عذاجًر ٠ًّفن ثى ثل

ثقاجل٘ن صنة٘ة٘از  إلأعي ّفور هٌكَٗز صضذعِج هٌثكَ ثقل٘و٘ز ّثٗٞج ُ٘تز ثلضنة٠٘ ثلعوٌثًٔ قْوش هٚاٌ 

ُاأ ًّاان ّلفااي هِوااز ثلِ٘تااز ثلعجهااز للضنةاا٠٘ ثلعوٌثًاأ  .ّثًٖاا س هفجصااخ ثقل٘و٘ااز صجدعااَ لِااج فاأ كااظ ثقلاا٘ن

ثلْ٘جّااز ثلعجهااز للضنةاا٠٘ ّثلضٌو٘ااز ثلعوٌثً٘ااز للوّلااز ّصٌا٘اايُج ّٖٗااوظ ىلاان ٕااذفز ثلٌذ٘ااز ثّٟجّاا٘ز ّهضجدعااز 
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

صٌا٘ايُج علاأ هْااضْٓ ثٟقااجل٘ن هااي ماا٠  هفجصااخ ثقل٘و٘از صوغااظ فلقااز ثلْٙااظ داا٘ي ُ٘تااز ثلضنةاا٠٘ ثلعوٌثًاأ 

 .ّثٟهثًثس ثلعجهز للضنة٠٘ ثلعوٌثًٔ ّثلضجدعز للْفوثس ثلوقل٘ز

ىث كاا٠ هااي ثلؾِااجٍ ثلوٌكاآَ للضعو٘ااٌ ّثلِ٘تااز ثلعجهااز للضنةاا٠٘ ثلعوٌثًاأ صااجدع٘ي لااٍْثًر ثّٟاافجى إ

 .ّثلوٌثف  ّثلضٌو٘ز ثلعوٌثً٘ز ّٗوفي لِ٘تز ثلضنة٠٘ ثلعوٌثًٔ ثلق٘جم دوِجم ثلؾِجٍ دٖفظ ثٕوظ

فقااجع ل٠صاجق٘ااز صاان إًٖااج  ثلؾِااجٍ ثلضٌا٘اايٕ للوٖااٌّعجس ثلوٖااضٌكز ّ: انزهةةبص انتُذيةةزي نهًشةةشوعبث انًشةةتشكت .و

ٗف٘از دغاٌٛ صٚاو٘ن ّإًٖاج  ثلذٌ٘از ثّٛجّا٘ز لوؾضوام ّافٌٔ ؽوٗاو ثٛهٌثلوذٌهز د٘ي ثلقفْهز ثلوٌٚٗز ّثلقفْهاز 

كجهظ ثلنوهجس ّثلوـٌثف  ّكيلن صةـٌْٗ ّـذم هٌجٟ  عٖـْثة٘ز دقاـلْثى ّإهماـج  دعاٜ ثلضقْاٌ٘جس علأ ثلوْاجكي 

دٖا ى  3182 لْاٌز 312ٙوً ثلقاٌثًث ثلاٍْثًٓ ًقان  ،8811غْةِ إًضِش ثٟصاجق٘ز فٖ  .ثلعْٖثة٘ز ثلقجةوز دجلاعظ

 .ثلؾِجٍ ثلوٌكَٓ للضعوٌ٘ إلًٔقظ صذع٘ز ثلؾِجٍ ثلضٌا٘يٓ للوٌّٖعجس ثلوٖضٌكَ ّكجفز هٌّٖعجصَ 

 1988لغٌٛ هقوه ّف  ثصاجق٘ز كوج ّٝقٌج ّثًضِش ثٟصاجق٘از فأ عاجم  1979صن ثًٖج  ثلٌٚوّق عجم 

هج ُْ ثلوًّ ثليٓ كجى ٗقْم داَ ثلؾِاجٍ ٟاْث   .ٌَّ 26ّقٌثً ًقظ صذع٘ز ثلؾِجٍ ّد٘ي ثًٟضِج  هي ثٟصاجقَ٘ 

ُاايٍ ثلاضااٌٍ ّثٗااي هًّ ٍّثًر ثّٟاافجى فاأ ثلوضجدعااَ ّثٟٕااٌث  علاأ ثعوااج  ثلؾِااجٍ ّثٗااي هًّ ثلوْااجةلَ 

 ّثلوٖجًكَ ثلٖعذ٘ز ثلضٔ هي ثلواضٌٛ ثى صفْى هْؽْهٍ ؟ هم ثلعلن ثى ٌُج  ؽَ  هي هَ٘ثً٘ز ثلوّلز كجًش

 .هي ثلوْؤ  عي ُيث ثلضقٌٚ٘ ّثُٟوج  ّثُٟوثً ل٠هْث  ثلعجهز .صنٚ٘ للؾِجٍ

صان صْق٘ام ثصااجق ثلضعاجّى دا٘ي ٍّثًر ثلٖاتْى ثلذلوٗاز ّثلقٌّٗاز : انًشكض انقىيً نبحىث االعكبٌ وانبُةبء .ز

علأ  ٗف٘از ّدٌاج ثع ثٛهٌثلعول٘جس ثلنجًؽ٘ز لقفْهاز ثلْٟٗاجس ثلوضقاور  إهثًردجلؾوًِْٗز ثلوٌٚٗز ّد٘ي 

دئًٖج  هعِو  دقجط ثلذٌج  كِ٘تز هْضقلز لِاج  1954ّذضوذٌ  23فٖ  495ُيٍ ثٟصاجق٘ز ٙوً ثلقجًْى ًقن 

ّ قجم ثلوٌكَ دعوه كذٌ٘ هي ثلوًثّجس ّثلوٌّٖعجس ثلضٖ صضعلا  دجلنةاز ثلقْه٘از  .ثلٖنٚ٘ز ثٟعضذجًٗز

ٗؾاخ صاع٘اظ هًّ ثلوٌكاَ  .لضٌو٘ازللوّلز فٖ ثلقٞجٗج ثلوٌصذةز دوٖجكظ ثلذ٘تز ثلوق٘ةز ّثلنة٠ ثلقْه٘از ل

 .ّصّْ٘م ًٖجٟجصَ لضٖوظ إعوثه ثلنة٠ ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز لٍْثًر ثّٟفجى ُّ٘تجصِج ،ثلقْهٔ لذقْط ثلذٌج 

ر  : صُذوق تًىيم انًغبكٍ .ح ٖ صق٘وِج ًٍّث ْ هي ثلٌٚجهٗ  ثلض ٖ ٌٙوّق صوْٗظ ثلوْجكي ُّ ٖج  ٌٙوّق ْٗو صن ًث

عضذجًٗز ثلضعوٌ٘ ّثلوؾضوعجس ثلؾوٗور ّفقجع لنةز ث ِج فٖ ثلقجًْى ّصفْى للٌٚوّق ثلٚاز ٟث لضعوٌ٘ ثلوٌْٚٗ ع٘ل

وّق هْثًٍاز مجٙاز صلقا  دجلوْثًٍاز ثلعجهاز   ى للٌٚا ٘از ثلؾوٗاور ّ ٗفْا ّفجى ّثلوؾضوعاجس ثلعوًٌث ّٗضذم ٌٍّٗ ٟث

٘تاز ح ثعاوثه ثلونةةاج .للوّلز م ثِل ٘از ثلؾوٗاور ف٘اظ صقْا س ّٗعضذٌ ىلن هي ثمضٚجٙجس ُ٘تز ثلوؾضوعجس ثلعوًٌث

ج ؽَِر ثلضجدعز ِل ٘تز ّث ٟث عوثه ليلن دْثّةز ثِل ٘ز ثلؾوٗور ّٗضن ٟث َ ًٟٖج  ثلوؾضوعجس ثلعوًٌث هي  .ثلعجهز ّثلضاٚ٘٘ل

٘ز ثلؾوٗور مضٚجٙجس د٘ي ٌْٙق صوْٗظ ثلوْجكي ُّ٘تز ثلوؾضوعجس ثلعوًٌث ثٝـ مل٠ فٔ ٟث  .ثْل
 

 [25] ُ٘فظ ٍّثًر ثّٟفجى  ثلعوٌثى ثلوضوغلز فٔ هًثّز إهثًرّذجح ثلقًْٚ فٔ ًظجم    .5.6

 :  هي م٠  هًثّز ُ٘فظ ٍّثًر ثّٟفجى ٗوفي صقل٘ظ ّصلن٘٘ دعٜ ثلوٖجكظ ّثلوعْقجس ُّٔ كجٟصٔ

 ٘ز هثًر ثلعوًٌث ز وم ٝث هثًر ثلوق٘ل ز فٖ قهّه ثلْ٘جْز ثلعجوز ف٘اااظ  ضهثن  ثنضٚجٚجس ٝث هثًر ثلوق٘ل ضضّلٖ ٝث

ٖجء ّإهثًر ؾو٘م ثلوًثـز للهّلـّثلنٟز ثلعجو ثقعز فٖ هثتًضِجز ٌإ قهثس ف  فٖ ـفوج ضضّلٖ ُ، فق ثلعجوز ثّل ىٍ  ثّل

نضٚجٚجس ثلض ثتـ ثلوعوّ  ذِج ـٖ ضضُّٟـٌٟجق ثنضٚجِٚج ؾو٘م ٟث ٘ى ّثلّل ٍثًثس ذوقضٖٞ ثلقٌّث  .ج ثّل

 ق ٖ ف ِجّ  ٚٚج ٖ قهّه ثنض ز ف  ف ع٘ذ ُ ثٖل ٖ ثلوؾجل ّل ْ٘جـاااضض ًثفق ـاااهّه ثْل ٖ ونضل  ثلو قجذز عل ّلز ثًل ز ثلعجوز لله

ِج. ـااااهن  فـااااٖ ضـااااوج  ثلضعّٛث ٚٚج ٘جم  هاااام ٖ ثنض ِج عهم ق ّثؾذجض ز ذ ر ثلوق٘ل هًث ز  ؾٍِر ؾٍِر ٝث ق٘ط عهم فجع٘ل

ز )للوقجفظز   ر ثلوق٘ل هًث ٍ -ٝث ٌ٘ز  –ثلوًف ح.  -ٖ ـثلق -ثلوه ٌْج ؾز ثلو ٖ ثّل ِج عل ٚجض ٚج ٘جم ذجنض ٖ ثلق ً٘ز ( ف  ثلق

 ًعهم ضذع٘ز فًي ف٘ااظ ثًر ثلعوًثٌ٘ز ي ثٝهّثلقًّٚ فٖ ثلع٠قجس ثلضٌظ٘و٘ز ذ٘ى ثلّقهثس ثلوقل٘ز ّف

ٟنضٚجٚجس ف  وى ثّ صاع٘اااااظ عهم ّؾّه ضقه٘ههااااام ثلنهوز ثلعوًثٌ٘ز إهثً٘ج إلٖ ثلّقهثس ثلوقل٘ز 

ّْث  هي م٠  ثلضٌٖٗعجس ثّ ثلقْثً٘ي ثلوٌظوز، فوغ٠ ًؾاو لوقل٘ز ّفًي ثٝهثًر ثلعوًثٌ٘ز ثلّقهثس ث

ٌٗ علٖ ٌق  ١٧٥١ذجلًغم وى  ى قجٌّى  عهم ٌق  ثنضٚجٚجس ثلٍّثًثس ثلوًفٍ٘ز إلٖ ثلوقل٘جس

ثنضٚجٚجس ثلٍّثًثس ضهً٘ؾ٘ج إلٖ ثلوقل٘جس إٟ  ى ثلضٟذ٘ق ثلاعلٖ  ظًِ ضوْ  ثلٍّثًثس 

  .ؾو٘م ثلوّثٌٍجس ونٚٚز وى ثلٍّثًثس ثلوًفٍ٘ز  : ثلوًفٍ٘ز ذْلٟجضِج ق٘ط إى 
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 قهثس ثلوق٘ل ـ ّوقهه ٘قفم ثلع٠قز ذ٘ى ثّل هثًر ـعهم ّؾّه ٖف  ّثٞ ٘ز عهم ّؾّه ضاّ٘ٛ ز ّفًي ٝث ثلعوًٌث

ز ٘وفٌِج و قهثس ثلوق٘ل جس لهٕ ثّل ٘ز ثلضجذعز. ى ضقق٘ق ثلًقجذز علٖ  عوج   فًيـوى ثلْٟل ج ًر ثلعوًٌث هث ِل  ٝث

 ٚعّذز ضقق٘ق ثٟضٚج  ثلاعج  ذ٘ى وْضّ٘جس ثٝهثًر ف٘ااااااااااااااااظ  ثلقًّٚ فٖ  فًي ثٝهثًر ثلعوًثٌ٘ز

 ؤهٕ  ثلٖ ٞ٘جي ثلّقس ّثلؾِه  ـووج ٘، ثلعوًثٌ٘ز

 ٚضقو٘  ُّاايث ٗضٞااـ فاأ  ثلْاالةجس ثلوٌكَٗااز ّثلْاالةجس ثلوقل٘اازًّ فٖ ثلع٠قجس ثلضٌظ٘و٘ز ذ٘ى ق

ووج ٘ؤغً ذجلْلح علٖ عول٘ز ثلضٌو٘ز ثلعوًثٌ٘ز ق٘ط ٘ؤهٕ ثلؾِااااااااااجٍ وقجفظ ثٝقل٘م وْتّل٘جس ًتُ٘ 

لؾِجٍ ُ٘  ثـفوج ٘ؤهٕ إلٖ ضِو٘ٓ ًت، ذوِجم  فذً وى ٟجقضَ ثلعول٘ز إلٖ عهم إضقجى ضل  ثلوِجملَ ضقو٘

 .ّعهم ثْٟضاجهر فٟجقز فجولز فٖ ضٌو٘ز ثلوهٌ٘ز

  ٌَجس ـاااضهثن  ثلوِجم ّثٟنضٚجٚف٠ٗاااَث  ْٗؽاااو عهم ضقق٘ق قجٌّى ثلضنٟٟ٘ ثلعوًثٌٖ للٌضجتؼ ثلوًؾّر و

هر ٍّّثًر   ثلضنٟٟ٘ ّثلوقل٘جس ـااااااااز ثلؾه٘ـااااااااذ٘ى ف  وى ٍّثًر ثْٝفجى ّثلضعوً٘ ّثلوؾضوعجس ثلعوًثٌ٘

 ه وٌِم فٖ ضٌو٘ز ثلوهى ثلؾه٘هر  ـ  ّثقـّعهم ّّٞؿ هًّ ف ّؾِجٍ ضٌو٘ز ثلوهى ثلؾه٘هر

  عهم ق٘جم ثلوؾجلُ ثلوقل٘ز هااااااااااااام ضٖض٘س  وًّ ثلضٌو٘ز ثلعوًثٌ٘ز ذ٘ى ثلٍّثًثس ثلوًفٍ٘ز ّثلوقل٘جس

 ذووجًْز ثلْلٟز ثلونٚٚز لِج. 

 ر مةا٠ ثلضٌو٘از ثل إهثًر ٍثًر ٟٗؾوعِج هنة٠ قْهٔ ٕاجهظ هواج ثهٓ إلٔا دعغٌا  ئهثًروضعلقاز داثلعوٌثى هثمظ ثْل

٘تجس ثلونضلاز ٗقْم كاظ هٌِاج دضٌا٘اي مةةَا ثلقةجع٘از كاظ فٔا هؾاج  صنٚٚاز  هثًثس ّثِل ثلعوٌثى فٌؾو ثى ٟث

ّااضٌثص٘ؾ٘ز  ّاضٌثص٘ؾ٘جس ّثلنةا٠ ٟث ٍثًر ّصقوٗاو ٟث ٘فاظ ثلضٌظ٘ؤا للاْا ظاٌا فٔا ثِل هث. ف٠داو هاي ثعاجهر ثٌل هٌاٌا

ٍثًر هام صقوٗاو هًّ ّٟذ٘عاز ث ٘تاجس ّثلؾِاجس هثماظ لع٠قاز ثلضٔا لفظ ُ٘تز ّث ؽِز صجدعز لْل ي ُاير ثِل د٠ د٘ا صٌا

ضِاج  هِواز ثلؾِاجٍ ٟ  ي ّهام ًث ٛ هع٘ا ٖاجؤُج لغٌا ٍثًر صان ًإ ر صجدعاز للْا ٞج ثى ٌُج  ثؽَِا ٍثًر. ٠ًفن ٗث ثْل

٠ ثلوذاجًٔ ثلْافٌ٘ز، ًؾاو  ن ّصنة٘ا ٞاج ثكٌا هاي ُ٘تاز ّث ؽِاز هْاؤلز عاي صٚ٘ا هر، ًؾاو ٗث ٌٗضِٔ هًّر ّث ّؽْا

ٞج ُ٘تجس صضلقٔ ثٌّجه ل٠عوج  دجّثه ٓ، كاظ ٗث ٍثًر هوج قاو ٗلغٔا ّث ْٗقا  عواظ ُ٘تاجس ثمٌا ٌ هذجٌٕر هي ثْل

ٍثًر ّصاوثمظ ثغلذِاج فٔا  ٘فاظ ثلضٌظ٘ؤا للْا ر هثماظ ثِل ؽَِا ٘تاجس ّٟث ر ثِل ُيٍ ثلعْثهاظ ّغٌُ٘اج ثهس ثلٔا كغٌا

اَا ٗٞاان  ااج ثلضٌظ٘وأا ف٘ااظ ًث ٘فِل ن ِل ٍثًر ثلأا ثعااجهر صٌظا٘ا مضٚجٙااجس. لاايلن صقضااجػ ثلاْا ُ٘تااز ّؽِااجٍ  16ٟث

ن  ي عي ّهْٗثى كِل ٍثًر، كواج ٗؾاخ ثلعواظ علٔا  إهثًرهْؤ٘ل ٘از هثماظ ثلْا ثى ّثلوٌثفا  ّثلضٌو٘از ثلعوًٌث ثلعوٌا

٘تجس ّق٘جُ  جآهث صٌظ٘ن ثلع٠قز د٘ي ُيٍ ثِل  .ُج ثلوؤّْٔ هم صعََٗ ثلقوًر ثلضٌجفْ٘ز ِل

 [18]انتزشبت انبشيطبَيت . 7
 

  ( MHCLG ) ْهز ثلوقل٘زٍّثًر ثّٝفجى فٔ دٌٗةجً٘ج صْؤ دٍْثًر ثّٝفجى ّثلوؾضوعجس ّثلقف
 

 The Ministry of  Housing, Communities and Local Government 

ٌُج  صٖجدَ كذٌ٘ د٘ي هٌٚ ّثًؾلضٌث هي ف٘ظ ثلضفوُ ّثلَفجم ٕوٗو فٔ ثلعجٙوَ لٌوى ّثًصاجي فٔ ثّعجً 

ٞاج ٌُاج  هٌكَٗاَ ثٗ .ثًٟثٝٔ ّثلنوهجس ّصوٌكَ ٕوٗو للنوهجس ٌُج  ُّْ ًاِ ثلقج  فٔ ثلقجٌٍُ ثلعجٙوَ

ثلضنة٠٘ كوج ُْ ثلقج  فٔ ثًؾلضٌث ّلفي فٔ ثلوولفز ثلوضقور صفْى ثلوٌكَٗز فٔ ثلقٌثًثس ثلوٚاٌ٘ٗز  إهثًرفٔ 

ّعٌوهج ٗ صٔ هًّ ثلقفْهز ثلوقل٘ز ّثلوؾضوام ثلوقلاٖ فأ ثلضٌا٘اي ف٘اجصٔ هًّ  .ّفٔ ّٝم ثلْ٘جّز ثلعجهز للوّلز

دعفاِ .ًاِْج ّصعوظ علٔ صْفٌ٘ ثٟهفجً٘جس ثل٠ٍهز لوؾضوعجصِاجهقل٘ز صنض٘ دٖؤى  إهثًرثل٠هٌكَٗز ٌُج ففظ 

 .هًّ ثلوقل٘جس هقوّه ؽوث ّهقضٌٚ علٔ صٌا٘ي هج صةلذز ثلقفْهز ّثلٍْثًر هٌِج فئىثلقج  فٔ هٌٚ 
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي
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فٖ ف  وج ٘نضٗ ذوْتّل٘جس ثلوقل٘ااااز ّثلوؾضواااام ثلوقلاااأ قفّوز ثلٍّثًر ضفّى وْتّلز ضؾجٍ ثل( 9ٕاااافظ )

وٌـ ؾِجٍ ثلضٌو٘ز  ثلعوًثٌ٘ز قهً ّ . ٕ ضهًػ ثلوْتّل٘جس ّثلًقجذز ذ٘ى ونضل   ؾٍِر ثلهّلز، ؾِجٍ ثلضٌو٘ز

ّثلقفْهااز  ،فذً٘ وى قً٘ز ثضنجى ثلقًثً وم ثلًؾّي إلٖ ثلٍّثًر للوًّٖر فٖ ثلقًثًثس ثلوًٚ٘٘ز ّثلِجوز فقٟ

 .ّثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ّصقْم دجلضٌا٘ي ٌّٗثقخ علِ٘ج ثلوؾضوعجس ثلوقل٘ز ُوث ثٛ صقوه

ثلوؾضوعاجس ثلوقل٘از صٌوأ هْثًهُاج ىثص٘اج دجٟٝاجفز إلأ دعاٜ هْاجعوثس ثلقةاجي ثلناجٗ ّثهاْث  ثلٞاٌثةخ 

٘ز.ًّْاضٌضؼ ّصقْم ثلوّلز دجلوًّ ثلٌقجدٔ علِ٘ج ثٓ ثى عول٘ز ثلٌقجدز عول٘ز هضذجهلز دا٘ي ثلقفْهاز ّثلوؾضوعاجس ثلوقل

 هي ىلن ثى عول٘ز ثلوْجةلز ّثلوضجدعز ّثٌٟٕث  عول٘ز هضذجهلز د٘ي ثلقفْهز ّد٘ي ثلوؾضوعجس ثلوقل٘ز.

 (10: ٕفظ )[18]ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر . 2.7

 ٠ًفن ثى ثلٍْثًر صٌقْن إلٔ ثقْجم هقوهر ّكظ قْن هْؤ  هْؤل٘ز كجهلز عي ثلِ٘تجس ّثٟهثًثس ثلضجدعز لَ.

 ؾ٘ز ص مي قْن كجهظ مجٗ دِج ًظٌث ُٟو٘ز ثلضنة٠٘ ثّٟضٌثص٘ؾٔ ّّٝم ثلنة٠ ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ّصٌا٘يُج.ثّٟضٌثص٘

ثلقفن ثلوقلٔ ّثلنوهجس ثلعجهز ثلضٔ صقوم للؾوًِْ لِاج قْان هْاضقظ ٗاضن هاي م٠لاز ثٟٕاٌث  ّثلوضجدعاز لذاجقٔ 

 ثٟقْجم للض كو هي صٌا٘و ثُٛوث  ّثلنة٠ ثلوضا  علِ٘ج.

ْن مجٗ دجلوجلَ٘ ّموهجس ثلٌٖكجس ّقْن ثمٌ للضٌو٘ز ثلٖجهلز لؾو٘م ثٟهثًثس ّثلِ٘تجس ُّيث ٠ًفن ثٗٞج ق

 .مة٠ صٌوجّٗز فق٘ق٘ز ٗوفي صٌا٘يُج إلٔثلقْن ٗقْم دجلضعجّى هم ؽو٘م ثٟقْجم ثٟمٌٓ للْْٙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [18]ثلوٚوً:   ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر :(11شكم )

 ّفجىإّضٌثص٘ؾ٘ز ٍّثًر ثٟ. 3.7

 ث ؽِزإعضووس إّضٌثص٘ؾ٘ز ثلٍْثًر علٔ عور هقجًّ ًةْ٘٘ز صقجّ  هي م٠لِج ثلضغلخ علٔ ثلوٖف٠س ثلضٔ صْث

 ئلٔثلٍْثًر ُْ إعوثه هلْ٘ى هٌَ  ٗضن صْل٘وِن فأ ثلْقاش ثلقا  ُوث  فو  ف٘ظ ثىإ٠ٙؿ ّْق ثّٟفجى  .أ

د ّاعجً هعقْلاز ٌاجٍ  ثلوٌجّاذز ف٘اظ صان دٌاج  ثلو 2022ّ كغٌ هي ًٚ  هلْ٘ى هٌَ  ٗضن صْل٘وِن دقلاْ  

 .ّثلٌجُ لوِٗن ثٛهي ثليٕ ٗقضجؽًَْ للضنة٠٘ للوْضقذظ
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 صضْلٔ ثلٍْثًر ثلوْؤل٘ز هثمظ ثلقفْهز ثلوٌكَٗز لّٞفجى ّّظجةاِج ثّٟجّ٘ز هج ٗلٔ: .ب

  ِج ثلْاافٌ٘ز  ُااوثفصٚااو٘ن ثلذااٌثهؼ ّإهمااج  ثلضٖااٌٗعجس ّثلضٌْاا٘  داا٘ي ثلؾِااْه ثلوٖااضٌكز للقفْهااز لااوعن- 

  .ؾوْعَ هي دٌثهؼ ثّٟفجى ّ ثٌٕٝث  علٔ ثّٝفجى ثٟؽضوجعٔصوْٗظ ه

  ْلةجس ٌ٘ز هي ثل ٟ و٘زّ  ٔ هةجلخ ىثس ُ  ّثلقْٚ  عل ٌ٘ز  ٟ ظجم ثلضنة٠٘ هي م٠  صقوٗو ثلوذجها ثْل  ً ٌث  عٔل ٕ ٝث

ٔ ثلضنة٠٘  قجدز عل ْٗظ ؽَ  هي ثٌل ّصو ز  ّإصناجى ث -ثلوق٘ل ز  ْلةجس ثلوق٘ل ّفجى لل ْٗظ ٝث ظجم صو  ًٔ ٌث  عل ٕ ً٘ي ٝث ْث لقا

٠ ّثلضنة٘ا في  ٔ ثْل ز عل ْلةجس ثلوق٘ل ّثؽذجس ثل زّ  ّ٘ج يّ  ٌ٘ا ٔ ص ْجعو عل َ  .ثلٔض ص ا ٔ صق٘ا ر علا ًٍث َ ثلْا ك٘ا ٌٗٚاخ ٌص ّ

فجى ٔ فجؽز لْل عل ٌٟج  ٛث ٔ ثلو ف ْدزّ  ٌٍج  ثلوةل َٗو هي ثلو ٌج  ثلو ٗ لذ َ ثلقةجي ثلنج ّصق٘ا ٌٍج   ٌج  ثلو  .ّْق د

ج صقق٘  هذو  ثلٖاجف٘ز هي م٠  فق٘ا ه٘ ًااجق ثلعاجم ّؽو٘ام فْاجدجس ثلاوّثةٌ ثلقفْه٘از "ّٗضٞـ ٌل ٍثًر ّٟث ٘از ثلْا ًَث

ٌٟٔ   ،ّصقوٗن ىلن للذٌلوجى ُْا هفضاخ ٗاضاق٘   NAO  "(National Audit Officeّقو قجم دِيث ثلوًّ هفضخ ثلضاوق٘  ثلْا

ًااجق ثلعاجم للذٌلواجى ّهْاضقذظ ثلقفْهاز ّهٌثؽعاز ؽو٘ام فْاجدجس ثلاوّثةٌ ثلقفْه٘از ّثلعوٗاو هاي ُ٘تاجس   ثلقةاجي ثلعاجم. ٝث

( ٌٟٔ  .(هْظ  هي هؾلِ ثلعوْم ُّْ ثلوٌثقخ ثلوجلٔ ّث ثلوٌثؽم ثلعجم( NAOّٗقْه هفضخ ثلضوق٘  ثْل

وّق ثلذٌاج  ثلوٌَلأ ) ٗقاوم هعان دق٘واز  .ج هل٘اجً ؽٌ٘از ثّاضٌلٌ٘ٔ (   3صٌْٗم ثلْْق دضقوٗن هعن ٙغٌ٘ هي ما٠  ٌٙا

هْاجعور ثلٌاجُ دٖافظ هْاضوٌ هاي ّ ثلوَٗو هي ثلوٌاجٍ ثلضوْٗظ ّهعن ؽوع٘جس ثّٟفجى ّثلْلةجس ثلوقل٘ز لذٌج  

ث  دًٌاجهؼ ) ( Starter Homesم٠  ثّٝضوٌثً فٔ ثلوعن لٌٖث  هٌجٍلِن ثلنجٙز ّهي م٠  ثلوْاجعور فأ ٌٕا

 .ّإعةج  ثلْلةجس ثلوقل٘ز ٠ٙف٘جس للغٌثهز ّثلوقجٝجر ّهْجعور ثٌّٟ ثلوعٌٝز لنةٌ ثلضٌٖه

ثلواوى ّثلقآٌ ثلؾوٗاور ّىلان هاي ما٠    إلأر  ى ٗٚاظ هعان ثلوٌاجٍ  ؽَ  هي إّضٌثص٘ؾ٘ز ثلاٍْثًًّؾو  ى 

 ،صقْٗااز ثلوؤّْااجس ثلوقل٘ااز لوْااجعوصِج علاأ صقا٘ااَ ثلٌوااْ ّثًٝضجؽ٘ااز هااي ماا٠  هعجلؾااز  ّٝااجعِج ثٝقضٚااجهٗز

 .ّهْجعور ثلوٌجٟ  ًٖٝج  ثّضٌثص٘ؾ٘جس ثقضٚجهٗز هقل٘ز ًّقجّ  ثلؾوم د٘ي ثلق٘جهر ّثّٟضغوجً ّثٟدضفجً

هؾضوم عجه  ف٘اظ صعواظ ثلقفْهاز دٌٖاجٟ علأ صقٌٗاخ ثلٌاجُ  إًٖج هؾضوعجس ثكغٌ صفجه٠:هي م٠   دٌج  .د

ثٝٗواجى ّثلعواظ هام  -ّثلوؾضوعجس هي م٠  ثلضٌّٗؼ للْ٘جّجس ثلضٔ صوعن ثلضفجهاظ ّثلضوجّان ثٟؽضواجعٔ 

 ٍّثًر ثلوثمل٘ز ّثلْلةجس ثلوقل٘ز لضقوٗو  ّذجح عوم ثلضفجهظ ،قجهر ثلوؾضوم

٘ز ل٠ًضقج  هعن موه .ه ْلةجس ثلوقل ٘ز:هي م٠  هعن ثل ٌ فجعل ٘ز  إٔلجس عجهز  كغ ْٗظ ثلنوهجس ثلوقل ّ صق ْضوثهز  ظ ثلو ٖ٘غ  ًوجىػ ثلض

ِج لٌوْثٝقضٚاجه  ُاوثفصْضنوم ثلٍْثًر ثٙل٘اجس لوْاجعوصِج فأ صقق٘ا   :ثلضنة٠٘ ّصٌو٘ز ثٝقضٚجه ثلوقلٔ  .و

 .ثلوقلٖ ّثلفغٌ٘هٌِج عذًٌقظ ثلْلةز
  

 [19]شكيتانتزشبت انت. 8
 

 ((ÇevreveġehircilikBakanlığıٍّثًر ثّٟفجى فٔ صٌك٘ج صْؤ ح ٍّثًر ثلذ٘تز ّثلعوٌثى

قذظ ىلن كجًش ٍّثًر ثلذ٘تز هٌاٚلز عي ٍّثًر ثلعوٌثى ّلفاظ هاٌِن هِجهاز ثلنجٙاز ّلفاي صان ههؾِان هعاج 

لوضعلقااز دجّٟاافجى ّثلذ٘تااز لضٚااذـ ٍّثًر ثلذ٘تااز ّثلعوااٌثى ّّظ٘اااز ثلااٍْثًر ثّٟجّاا٘ز ُاأ إعااوثه ثلضٖااٌٗعجس ث

 ّثلذٌج  ّثٌٕٝث  علِ٘ج لٞوجى فوجٗز ثلذ٘تز ّفوجٗز ثْٛٙ  ثلةذ٘ع٘ز

رٝثًظجم  ٖذز  هًث ٘جٗ  ك ٔ ٌص ز ف ظجم  إٔلثلوق٘ل  ًٌ رٝثفو ك٘ذ ظن  هًث ٌا  ٗٓ ْ ثلاي ُا  ًّ ٌ فف٠ُواج لوٗاز هّاْض ٔ هٚا ز فا ثلوق٘ل

ز ٞج٘ة ّثلق ٌٗع٘ز  ّثلٖض يٗز  ٌ٘ا ْلةجس ثلض ي ثل ٔ  صعضوو. ثلع٠قجس ٘د َٗز ف ٔ ثلوٌك ك٘ز عل رٝثثلقفْهز ثلٌض ِجم  هًث ٜ ثلو ّصقوه دع

ز ًثس ثلوق٘ل هث ٘جس ٞل ٠ف ٌث هم .ّثٚل ٖجدز ديلن ك٘غ ٔ صض ُ ٗجسّ  ّدلو و٘ز  ٌٟج  إق٘ل ه  ّٓ قٌ هوىّ  ٍ عي هقجفظجسّ  ٘ج عذًج ك ٌص

ّجعو ع  ّٔ ك ظجم ثلٌض ِج ثٌل ّضنوه ٔ ث ٘جس ثلض ؾ ٌث٘ص ّض ّٟث ٘جس  ٟل ٔ صة٘ذ  ث ْجعو عل ُيث دوًّرٗ   ٌّ ؾجفزهٚ  ًٔ  .ل
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صضْلٔ ثلٍْثًر ثٌٟٕث  علٔ ثلقفْهجس ثلوقل٘ز هي م٠  ثٟهثًثس ثلوٌكَٗز فٔ ثلوقجفظجس ّثلوٌظواجس 

صقْم ثٟهثًثس فٔ ثلذلوٗجس دضلذ٘ز ثفض٘جؽجس ثلوؾضوام ثلوقلأ هغاظ صةاٌْٗ ٕاذفز ثلو٘اجٍ ّثلٚاٌ  .ثٟقل٘و٘ز

  ر لِج ثلقفْهز ّعلٔ قوً ثلوَ٘ثً٘ز ثلضٔ صقوهُج ثلقفْهز ثٗٞجّموهجس ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ّف  هجصقوه

ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ّصقوه ثهّثً هٖجًكز ثلقفْهجس ثلوقل٘ز ّصٌثقخ عولِاج هاي ما٠   ُوث ّثلقفْهز صقوه ثٛ

   .ثعٞج  ثٟهثًس ثلوٌكَٗز ) صعٌِ٘ن ثلقفْهز( ثلوْؽْهٗي هثمظ ثلوؾجلِ ثلذلوٗز
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

ز ّثلوضجدعز ّثٌٟٕث  صضُْٟج ثلقفْهز ثلضٌك٘ز دٖفظ كذٌ٘ ّصعةٖ  هّثً ًْضٌضؼ هي ىلن ثى عول٘ز ثلوْجةل

 ر للقفْهجس ثلوقل٘ز ّصٌٖ  علِ٘ج.هقوه

 (11ٕفظ ) ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر. 2.8

ثح ٝ ٠  هثًرثلٌٍْٗ ٗع٘ي ع٠عز ًْا ٍثًر( ًّٟؾاو كاظ ثٟهثًثس ثّ  –ثلذ٘تاز  –)ٕاتْى ثلضنة٘ا ثلٖاتْى ثلوثمل٘از للْا

 ثلٌٍْٗ صذع٘ز هذجٌٕر ُّيث هي ثُن هوَ٘ثس عول٘ز صقوٗو ثل٠ٚف٘جس ّصقْ٘وِج هثمظ ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ.ثلِ٘تجس صضذم 

صٌوًػ  عواج  صةاٌْٗ ثّٟافجى ّّاؾظ ثًٟثٝأ ّثلعقاجًثس دٖافظ هذجٕاٌ صقاش ثلاٌٍْٗ )ًظاٌث ُٟو٘اضِن 

 آهث ّ ًقجداز علأ كاظ هاجٗضعل  داجلٍْثًر هاي ٕاؤى مجًؽ٘از ثّ ثعواج  صاضا٘ٔ ث إلأهثمظ صٌك٘ج( ُايث دجلٞاجفَ 

 .ثٟهثًثس ثٟمٌٓ ّْث  ثهثًثس هٌكَٗز ثّ هقل٘ز

 لْفن ّؽْه ثلووٌٗٗز ثلعجهز ل٠هثًثس ثلوقل٘ز ًّةِ٘ صةٌْٗ ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز صقش ًجةخ ثلٌٍْٗ لٖؤى ثلذ٘تز 

صن ّٝم ؽو٘ام ثٟهثًثس ّثلِ٘تاجس ثلوضعلقاز دجلٖاتْى ثلوثمل٘از صقاش ًجةاخ ثلاٌٍْٗ للٖاتْى ثلوثمل٘از ّدايلن 

 .فن ثلضقْ٘ن ثلؾ٘و للِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ ّصٍْٗم ّصوًػ ثٟمضٚجٙجس هثملز٠ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 [20]ثلوٚوً:   ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر :(11شكم )

 ثّضٌثص٘ؾ٘ز ثلٍْثًر. 3.8

 ثلضنة٠٘ ثلعوٌثًٔ: : ثلوقًْ ثّٟ  -1

 قض٘از ّثلضٚاو٘ن ّهًثّاجس ثلوؾجٟس ىثس ثّٛلْٗز للضعجهظ هم هنجٌٟ ثلفْثًط للذٌ٘ز ثلض : ثلفْثًط إهثًر

ثلفْثًط ّفوجٗز ثلووى ّثلضغلخ علٔ ثٟمضٌجقجس فٖ هٖجًٗم ثلضقْ  ثلعوٌثًأ  إهثًرّ ،ثلضقْ  ثلقٌٕٞ

 ّصْفٌ ثلٍْثًر ّثلْفوثس ىثس ثلٚلز كٌٖكج  للقلْ  ّصن إًٖج  ًوْىػ ؽوٗو لضوْٗظ ثلضقْ  ثلعوٌثًٖ.

 ّصاان صقااوٗن ثلااوعن  ،ّصةااٌْٗ ثلؾااْهر ثلوفجً٘اازصاان ًٙااو صغ٘٘ااٌ  ،ّهااي  ؽااظ صقْاا٘ي ًْع٘ااز ثلق٘ااجر فااٖ ثلوااوى

 .ثلقفْهجس ثلوقل٘ز إلّٔثلضْؽَ٘ 

 ز ٘٘ت ّضوثهز ثلذ ّٟث ّضنوثم ثلةجقز  ٔ ث از : كاج ر ف ٘٘ت ٌجف٘از ثلذ ٖ هاي ثل ٌج  هقو ٌ د ْ٘ف از م  ،هي  ؽظ ص ّآٌه اضنوثم ثلةجقاز  ٖ ّث ّكااج ر فا

ز ْثه هق٘ل ّه ٗور  ٌج  ؽو ٘جس د ٌ صٌق ْٗ ة ،لضة ًٖٛ ٘ي ثلاعج   ٌا ٞوجى ثلض ٌ٘ز.ل ٗو هذجها ثلنوهجس ثلِو ّصقو  ٖ ٔ ثلوذًج ٌث  عل ٕ  ز ٝث
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لضةٌْٗ قةجي ثلذٌج  ثليٕ ٗؾعظ ثًٝضجػ آهاي ّهؤُاظ م ّصان صْاؾ٘ظ هقاجّلٖ ثلذٌاج  ّهاوٌٕٗ ثلوْثقام  •

 ّصن صةٌْٗ  ًظوز ثلوٌثقذز ثلاعجلز. ،ّهجلفٖ ثلنة٠

 صْفٌ٘ ِٕجهر ُْٗز ثلةجقز للوذجًٖ ّصن ٍٗجهر كاج ر ثلةجقز فٖ ثلوذجًٖ. •

هايص • فٌ٘ ماوهجس هٌثقذاز  ،قوٗو ثلوذجها ثلوضعلقز دجلؾْهر ّثلذٌج  ٙث ثه ثلذٌاج  ثلؾوٗاور ّصْا ٌٗ صقٌ٘اجس ّهْا ّصةْا

ٖج  قجعور د٘جًجس عجهز ّ ًٕ٘  للوٌّٖي ثلٌقوٖ. فعجلز ّقجدلز للضضذم فٖ هؾج  هْثه ثلذٌج .  ّصن ًإ

  :ثلقوًر ثلوؤّْ٘ز : ثلوقًْ ثلغجًٔ -2

 : لضقوٗن موهجس ٌّٗعز ّعجل٘ز ثلؾْهرلضْفٌ٘ صٌو٘ز ثلقوًثس ثلوؤّْ٘ز 

 صقوٗو ثفض٘جؽجس ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ثلاٌ٘ز لْفوثس ثلٍْثًر ّصن ؽوم ثلذًٌجهؼ فٖ هٌكَ ّثفو. •

ؾ٘ز  • ٌث٘ص ّض ٘ي ث ٌا ّص  ٌ ْٗ ًرصة ًر. إهث ٍث ٟٗز ثْل ْثف  همّ  ّىثس كاج ر صض ُلز  ٌٗز هؤ ًه ٖد ْث ؾجه ه ٌٗز هي  ؽظ ٗإ ًه ثلٖذ ْث  ثلو

 2023-2018ثلااٍْثًر ثلاايٓ صاان ّٝااعَ فاأ ثلنةااز ثّٟااضٌثص٘ؾ٘ز  دًٌااجهؼ ثلضااجلْٔٗٝااـ ثلؾااوّ   •

 (3ؽوّ  ) :[20]

 [20]دًٌجهؼ ثلٍْثًر فٔ ثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ثلوٚوً:  (:3رذول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (4ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ؽوّ )ثلضقوٗجس ّثلوضةلذجس ثلضٔ صْثؽز ثلٍْثًر لضٌا٘ي ثلنةز  .4.8

 [20]ثلوٚوً:  ٔ صْثؽز ثلٍْثًر ثلضقوٗجس ّثلوضةلذجس ثلض (:4رذول )
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 

 (12ٕفظ ) :[21]ثلوٌكَٗز ّثلقفْهز ثلوقل٘ز  هثًرثٝثلع٠قز د٘ي . 5.8

  هؾلاِ  إلٔثلنجٙز دجلوقجفظز ثّ ثلوقجٟعز ّٗقْم دضقوٗوِج  هثًرثٝهِجم ثلقفْهز ثلوٌكَٗز: إعوثه هَ٘ثً٘ز

 .ل٘و٘زثلوقجفظز ثّ هؾلِ ثلوقجٟعز ثّ ثلؾوع٘ز ثلعجهز ثٟق

 و٘از ّثلوؾلِا ثلاوثةن للوقجفظاز ق٘ل م  .ّثلوقجفن ٗفْى هْؤٟ عي صٌا٘ي ثلقٌثًثس ثلضٔ صضنايُج ثلؾوع٘از ثلعجهاز ٟث ّٗقْا

هثًثس ثلنجٙاااز فاأا ثلوقجٟعاااجس ّهوغلاأا ثلف٘اااجى ثلقاااجًًْٔ دااا ى ًؤّاااج  ٟث ن  ئهثًرثلوقاااجفظْى ثلااايٗي ٗوغلااْا ّصٌظاا٘ا

ّضٌثص٘ؾ٘ز  .ثلذٌلوجى إلًٔٙو ّصق٘٘ن ثلذ٘جًجس ىثس ثلٚلز ّصقوٗن ثلضقجًٌٗ ّٗقْم دضٌا٘ي ّ ،ثلوقجفظز ّفقج للنةز ٟث

  [20] .ثلوٌكَٗز ثلووغلز فٔ ًةِ٘ ثلوّلز ّثلقفْهز هثًرثّٝدٖفظ عجم صوغظ هِجم ثلوقجفظ٘ي صٌا٘ي لْ٘جّز  

 ٘ز ْهز ثلوقل ِجم ثلقف ٗعجس ثلو:   ه ٌا ؽخ ثلٖض ّثلنوهجس ثلوقوهز دْو ْثؽذجس  ْ٘ي ثل ّصق ِج   ًّإ ّهضجدعز  ٌث   ًثس إؽ ٝهث اجس ث ضعلقاز دعو٘ل

٘ز ٗزّ ثلوقل ٌْ ٌثهؼ ثْل ّثلذ ٘ز  ٌو ٔ هم مة٠ ثلض ٗضوٕج ٘ز دوج  ٗز ثلوقل ٝهًث ّثلنوهجس ث ًثس  ّضغوج ٌ ٟث ْٗ ٔ صة ٌث  عل ٕ  ٝث

 صنةا٠٘ ّهٌثقذاز صٌا٘اي ّ إؽٌث  ثلذقْط ّؽوم ّصق٘٘ن ًٌّٖ ثلوعلْهجس ثٝفٚجة٘ز لضةاٌْٗ ثٝهثًثس ثلوقل٘از

 .ثلوقل٘ز هثًرثٝصٌظ٘ن ّصٌا٘ي دٌثهؼ عوظ ْٝثد٠ هم  هثًثس ثلوقل٘زثلضوًٗخ  عٌج  ثلنوهز لوْظاٖ ثٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [21] ثلوٚوً: ثلوقل٘ز  ثلقفْهزثلوٌكَٗز ّ ثٝهثًرثلع٠قز د٘ي  :(12شكم )

 انتزشبت اإليبساتيت. 9
 

ماا٠  ثلْااٌْثس ثلوجٝاا٘ز ٕااِوس هّلااز ثٟهااجًثس ثلعٌد٘ااز ًوااْ عوٌثًاأ ّااٌٗم ّّثّاام ثلٌةااجق داٞااظ "

  ،ُج ثلقْٓ ّثلقجةن دٖفظ كذٌ٘ علٔ ثلٌا٠إقضٚجه

ًّض٘ؾز للٌوْ ثلعوٌثًٔ ثلفذٌ٘ ّهمظ ثلاٌه ثلوٌصام ّثلضٌو٘زثٟؽضوجع٘ز ثلقْٗز ّثلٖاجهلز فاجٍس ثلوّلاز علأ هٌصذاز 

. ًّؾااو  ى هّلااز ثٟهااجًثس هااي ثلااوّ  ثلقٌٗذااز ؽغٌثف٘ااج "(UNDP) هضقوهااز هااي قذااظ دًٌااجهؼ ثٟهاان ثلوضقااور للضٌو٘ااز

هٌٚا فأ كغٌ٘ا هاي ثلنٚاجة٘ ثلذ٘ت٘ااز ّثلةذْغٌثف٘از ّصعضذٌا هاي ثلاوّ  ثلعٌد٘از ثلضأ صْااضنوم  لوٌّٚصٖاضٌ  هام

ثى ّثلذٌ٘از ثلضقض٘از. ًّْاضة٘م  إهثًرّهذجها ثلقْكوز فأ  هثًر فوط ثلةٌق فٔ ثلضفٌْلْؽ٘ج ّثٝ هؤّْاجصِج فأ ثلعوٌا

 ا٘و هٌِج فٔ ثلضؾٌدز ثلوٌٚٗز.ثلْقْ  علٔ  ّذجح ًؾجفِج ّك٘  صغلذش علٔ ثلوعْقجس ثلضٔ ّثؽِضِج ّهي عن ًْض
 

 ثلعوٌثى إهثًر ّلْح . 1.9
 

هجًثس عذجًر عي   إهجًثس ّكظ إهجًر صقضان هّضًْٗج دوًؽز هي ثلقفن ثليثصٔ ففظ إهجًر  7هي ثلوعٌّ   ى هّلز ٟث

٘ضِاج ثلنجٙاز ج إهثًصِج ثلنجٙز ّهًَ٘ث ِ  ،ِل هاجًثس صعواظ هعاج صقاش هظلاز ّثفاور للوّلاز فٌِاج  ًة٘ا للوّلاز ّلفاي كاظ ٟث

هاجًثس هعاج ٓ .ّهؾلِ ًٍّث  ٍّّثًثس لؾو٘ام ٟث ي كاظ إهاجًر ّثمٌا ٗعجس ثلع٠قاز د٘ا ٘ي ّثلضٌٖا ًث ظاجم  ،ّصقاوه ثلقْا ّثٌل

ٟٗجس ثلوضقور  ظجم فٔ ثْل هثًٓ ٖٗذز دٌْذز كذٌ٘ر ثٌل هٌٟث ث  .ٗف٘زٛث ٌٕا از ثلوْاجةلز ّثلوضجدعاز ّٟث ًْضٌضؼ هي ىلن  ى عو٘ل

اِْج ّٗ صٔ هًّ  صقجهٗز ّصضُْٟج كظ إهجًٍ ٌل  .ثليثص٘ز لفظ إهجًر هثًرٝثثلضٌٖٗم للضٌْ٘  د٘ي كظ هي ثلقفْهز ٟث
 

 (13ٕفظ )  ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر. 2.9

صن عوظ إهثًر هْضقلز صقش ثلٌٍْٗ هذجٌٕر للضْثٙظ ّثلوٖاجًكز هام ثٟؽِاَر ثلقفْه٘از ثٟمآٌ ُّأ إهثًر 

 .ثٟصٚج  ثلقفْهٔ
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 [21] ثلوٚوً:  ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًرثلِ :(13شكم )

 صن ههؼ ؽو٘م ثٟعوج  ثٟهثًٗز فٔ ثلٍْثًر ّّٝعِج صقش هْؤ هفضخ ثلٌٍْٗ

ٖج   ٍثًر"  إهثًرصن ًث ٍثًر صقش هْؤ "هفضخ ّك٘ظ ثْل  ل٠ّضٌثص٘ؾ٘ز ّثلوضجدعز ّثلضٌْ٘  ّثلٖتْى ثلقجًًْ٘ز ثلوضعلقز دجْل

 –ثلواْثًه ثلوجل٘از  –ثلواْثًه ثلذٖاٌٗز  –صٞان )صقٌ٘از ثلوعلْهاج  ٌُج  ّك٘ظ ثلٍْثًر للناوهجس ثلوْاجًور ّثلضأ

 ثلٖتْى ثٟهثًٗز( ُّٔ صعضذٌ ثهثًثس هٌاٚلز عي ثلضنة٠٘ ّثلضٌا٘ي 

 ٌُج  ّك٘ظ ثلٍْثًر لوٖجًٗم ثلضنة٠٘ ّثّٟفجى ّثّٟضوثهز

 ثسٌُج  ّك٘ظ ثلٍْثًر للوٖجًٗم ثلضٌا٘يٗز ُّٔ هْؤلز عي صٌا٘ي ؽو٘م ثلوٖجًٗم هثمظ ثٟهجً

 .ٌُج  ّك٘ظ ثلٍْثًر ٟعوج  ثلضٚو٘ن ّثلٚ٘جًز ّثلعقْه ثلٌِوّ٘ز

 ثّضٌثص٘ؾ٘ز ثلٍْثًر. 3.9

ٝااوجى ثلضفجهل٘ااز ّثلٖااوْل٘ز فااٖ صنةاا٠٘ ّصٌا٘ااي هٖااجًٗم ثلذٌ٘ااز ثلضقض٘ااز لضعَٗااَ ثلقااوًر ثلضٌجفْاا٘ز للوّلااز  .أ

ثٟصٔ  هي م٠  ّٗضٞـ ىلن ّهْثكذز ثلضةًْثس ثلعجلو٘ز فٖ هؾج  ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز
 

[22] : 

  ص ِّ٘ ًظجم ثّضٌٖث  ثلوْضقذظ لوعن ثلقٌثً ثلنجٗ دضةٌْٗ ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز دجلوّلاز هاي ما٠  دٌاج  ثلوٌظْهاز

 ثلضْثٙظ لٌٖكج  ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ّثلوعٌف٘ز فٖ ثلٍْثًر ّ هضجدعز دٌثهؼ ثٟؽٌور ثلٌْٟ٘ز ّدٌج  هٌظْهز ثلذقغ٘ز

 ثلذٌ٘از ثلضقض٘از ٌٗ ثً٘ي ّثًٛظواز صعََٗ هْاجُوز ثلقةاجي ثلناجٗ فاٖ صةْا ٌٗ ثلْ٘جّاجس ّثلقْا  هاي ما٠  صةْا

 ثّٟضغوجً ثلوضفجهلز فٖ ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ّثلفْهثس ّثلوْثٙاجس ّ ثلضْثف  هم هضةلذجس  ّ فٌّٗثلضٌٖٗعجس 

 ثلونَّى ثلْفٌٖ هي م٠  ثّضفوج  دٌج  قْثعو ثلذ٘جًجس ثّٟفجً٘ز ثلوضفجهلز علٔ هنضل  إهاجًثس  إهثًر

 .Gisس ثلوفجً٘ز علٔ ًظجم ث  ثلوّلز ّ ثّقجٟ ثلذ٘جًج
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

هٖجًٗم ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ثٟصقجهٗز دوج ٗقق  ثلضٌو٘ز ثلوضْثًٍز ّثلوْضوثهز ّف   فٞظ ثلوعاجٌٗ٘ ثلعجلو٘از  إهثًر .ب

ّٗضٞـ ىلن هي م٠  ثٟصٔ 
 

[23] 

 ٞهٖاجًٗم  هثًرثلوذضفٌر للوٖاجًٗم هاي ما٠  صةاٌْٗ ًظاجم ىكاٖ ٝ هثًرثلوٌظْهز ثلوضفجهلز ّثلوضْثفقز ل

 ثلٚ٘جًز(  -ثلضٌا٘ي  –ثلعقْه-ثلضٚو٘ن  -ذٌ٘ز ثلضقض٘ز م٠  هٌفلز )ثلضنة٠٘ ثل

 "ٝوٖجًٗم )ثلذًٌجهؼ ثّٟضغوجًٕ للوٖاجًٗم( ّ صةاٌْٗ ّ٘جّاز عجلز ّثلوضفجهلز للنةز ثلٌْْٗز للثلا هثًرث

 –ثلعقاْه-ثلضٚاو٘ن  -للضْثٙظ هم ثلؾِاجس ثلوعٌ٘از لٞاوجى ثلوٖاجًكز ثلاعجلاز ما٠  هٌفلاز )ثلضنةا٠٘ 

 .ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز هثًرثلٚ٘جًز( ّصن إًٖج  ثلول٘ظ ثلوْفو ٝ -ثلضٌا٘ي 

   ثّضنوثم ثلقلْ  ثليك٘ز ّصقٌ٘جس فوٗغز لضْاٌٗم هعاوٟس ثًٟؾاجٍ ّمااٜ صفاجل٘  ثلضٖاغ٘ظ )ًظاجم ثلذٌاج

 ثليكٖ( هي م٠   ثّٟضعجًز دضقٌ٘جس ّ ّجل٘خ فوٗغز فٖ هؾج  صٚو٘ن ّصٌا٘ي ثلوٖجًٗم

ز   .ج صقجهٗاز للوقجفظاز علٔا ثّاضوثهضِج صعََٗ كاج ر ّفعج٘ل ٌٗ ّْٙ  ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ٟث ط لضةْا إعاوثه ثلوًثّاجس ّثلذقْا

ز  صقجهٗز لٞوجى هٗوْهضِج إهثًركاج ر ّفعج٘ل ْٙ  ّ صةذ٘  ًضجةؼ ثلوًثّجس ّثلذقْط لضةٌْٗ ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ٟث  .ٛث

هثًٗز ّف  هعجٌٗ٘ ثلؾْهر ّثلفاج ر ّثلٖا .د جف٘ز هي م٠  ٝوجى صةذ٘  هعجٌٗ٘ ثلؾْهر " ٝوجى صقوٗن كجفز ثلنوهجس ٝث

( ٖ َ ثلوؤّْ ي  إهثًر -ثلؾْهر  إهثًرّثلضو٘  هث إعوثه للوٖجًكز فٖ ؽجةَر ثلٖ٘ل هقوو دي ًثٕو لٚ -ع٠قجس ثلوضعجه٘ل

ّضٌثص٘ؾ٘ز ّ صقوٗو هؤٌٕثس ٙث  [23]"  هث ثلٌةْ٘٘ز ّق٘جُ ٙث هث ثلقفْهٖ ثلوضوَ٘( ّ ّٝم ّصةٌْٗ ثلنةز ٟث

ثس " صٌّ٘ل عق .ه دضفاجًّصْفٌ٘ د٘تاز ثلعواظ ّثلقٌْا ظا٘ي فٖا هؾاج  ٟث دضفجً فٖ ثلعوظ ثلوؤّْٖ دٌاج  قاوًثس ثلوْا جفز ٟث

صٌا٘ي  ث  ثلوْااضقذْل دضفجًّثّضٖاٌا ظا٘ي فاٖا هؾااج  ٟث ثهؼ صوًٗذ٘ااز للواْا دضفااجًّ صٌا٘ااي داٌا ر علأا ٟث هّثس ثلوقااَا ّٛث

ر ففااجً ثلوذضفاٌا دضفااجً ّؽلْااجس ثلعٚاا  ثلاايٌُٖ لؾاايح ٟث ثس ٟث ثكجس فجعلااز هاام ثلؾجهعااجس دٌااج ،هنضذاٌا   ٕااذفز ٕاٌا

ااجس  هااجًثس فاٖا ثلاعج٘ل ااز ّثلعجلو٘ااز ّصعَٗاَا هٖاجًكز هّلااز ٟث كجهٗو٘از ثلوق٘ل ّهٌثكَا ثلذقااظ ثلعلواٖا ّثلوؤّْااجس ٟث

وّثس ثلعجلو٘ز فٖ هؾج  ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز "   [23]ّثلوٌضوٗجس ّثلوؤصوٌثس ّثٌل

 (14ٕفظ )  [24]ثلوقل٘ز فٖ هّلز ثٝهجًثس ثلعٌد٘ز ثلوضقور  هثًرثٝ. 4.9
 

هؾوْعاَ  إلأثٟهجًثس فٔ ثلذوثٗز كجًش عذجًر عي هؾوْعز هي ثلقذجةظ ثلوٌاٚلز عاي دعٞاِج عان صقْلاش 

ّق٘اجم هّلاز ثٟهاجًثس ثلعٌد٘از  2/12/1971مجٙز دِج فضأ ؽاج  ثٟصقاجه فأ  إهثًرهي ثٟهجًثس ّلفظ إهجًر 

ةجس ّثٟمضٚجٙاجس دا٘ي ثٟهاجًثس ّثلقفْهاز ّكاجى للوّاضًْ ثٟصقاجهٓ داجلث ثٟعاٌ فأ صٍْٗام ثلْال، ثلوضقور

هاوٓ هاج صضوضام داَ  إلٔثٟصقجهٗز ففظ ثلٌْٚٗ ثلْثًهر فٖ ثلوّضًْ فْ  ثلع٠قز د٘ي ثٟصقجه ّثٝهجًثس صٌٖ٘ 

ثلوقل٘از هغاظ عاوه  هثًرّؽْه ثلوقْهاجس ثلٌةْ٘ا٘ز لاٞ إلٔثٝهجًثس هي ّلةجس إهثًٗز ّهْثًه هجل٘ز دجٝٝجفز 

 وًر علٔ ثٟٝة٠ي دضقوٗن ثلنوهجس.ثلْفجى، ّثلوْجفز ّثلق

فجلْلةز ثلوقل٘از علأ هْاضْٓ ثٝهاجًر صضفاْى هاي ثلوؾلاِ ثلذلاوٕ ّثلايٕ ٗضاْلٔ هام فاجكن ثٝهاجًر ّٝام 

ثلْ٘جّز ثلعجهز ثلوقل٘ز ّثقضٌثؿ ثللْثةـ ّثلقٌثًثس ّثّٛثهٌ.  هاج ثلْالةز ثلغجً٘از فِاٖ ّالةز صٌا٘يٗاز صضوغاظ فاٖ 

ثلْالةض٘ي هاي ثلوؾاجلِ ثلذلوٗاز. ّثلؾِاجٍ ثلضٌا٘ايٕ للذلوٗاز ّعلأ ً ّاَ ًةاِ٘ ثلؾِجٍ ثلضٌا٘يٕ ّصضٖافظ ُاجص٘ي 

 .ثلؾِجٍ ثلضٌا٘يٕ عن هوٌٗ ثلذلوٗز ّكلِ٘وج ٗضن صعٌَ٘٘ دوٌّْم هي فجكن ثلْٟٗز

 

 

 
 

 

 [24] ثلوٚوً:  ثٝهثًر ثلوقل٘ز فٖ هّلز ثٝهجًثس ثلعٌد٘ز ثلوضقور  :(14شكم )

 انعًشاٌ إداسةًؤحشة فً َظبو انًعبييش انحبكًت وانًؤششاث ان. 11

هي م٠  ثلوًثّز ثلٌظٌٗاز ّ ثلضقل٘ل٘از ثلْاجدقز للضؾاجًح ثلعجلو٘از ّثٟقل٘و٘از ّهًثّاز ثلْثقام ثلوقلأ  هفاي 

 ( 5ّْٗٝـ ىلن ؽوّ  ) ثلعوٌثى إهثًرثّضٌضجػ هعجٌٗ٘ ًةْ٘٘ز ّهؤٌٕثصِج ّثلضٔ صؤعٌ دٖفظ كذٌ٘ فٔ ًظجم 
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 ثلوٚوً: ثلذجفظٌثس ثلوؤعٌر فٔ ًظجم إهثًر ثلعوٌثى عجٌٗ٘ ثلقجكوز ّثلوؤٕ ثلن (:5رذول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:5تببع رذول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   انعًشاٌ داسةبُبء انًُىرد انًقتشس إل. 11
هضوغلاز فأ ثلِ٘فاظ ثٟهثًٓ  ثلوغلأ للعواٌثى هثًرثٝثلوعاجٌٗ٘ ثلضأ صْاجعو فأ  إلٔدعو هج صن ثلْْٙ  

ّثلوْااضٌضؾَ هااي ثلوًثّااز ثلٌظٌٗااز ّهااي ماا٠  هًثّااز ثلضؾااجًح  ىثلعوااٌث إهثًرللااٍْثًر ثلوْااؤلز عااي 
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

عاان صاان ثلضعااٌ  علاأ ثلْثقاام ثلوٚاآٌ هااي ماا٠  هًثّااز ثلِ٘فااظ ثلضٌظ٘واأ لااٍْثًر ثّٟاافجى  ،ثلعجلو٘ااز

  .ثلعوٌثى إهثًرّثلْقْ  علٔ ثّذجح ثلقًْٚ فٔ ًظجم 
 

ٌٟٗقاز هٌجّاذز للق٘اجُ  إلٔ( ْٗجعو فٔ ثلْْٙ  Model) فٔ ُيث ثلؾَ  هي ثلذقظ دٌج  ًوْىػّ٘ضن 

ثلضأ صان هٌقٌأ ق٘جّأ هْاضٌذ٠ هاي ثلضؾاجًح ثلعجلو٘از ثلٌؾجفاز فأ ُايث ثلوؾاج   إلأهي ما٠  ثلضْٙاظ 

هًثّاضِج فأ ثلوًثّااز ثلضقل٘ل٘از دق٘ااظ ًْاضة٘م هااي م٠لاز ق٘ااجُ ثلْثقام ثلوٚاآٌ )ٍّثًر ثّٟافجى( فاأ 

ثلةٌٗقااز  إلاأْه ّهااي عاان ثلضْٙااظ ، ّْٗااجعو ُاايث ثلق٘ااجُ علاأ صقوٗااو ثلقٚااًْ ثلوْؽااثلوًثّااز ثلضةذ٘ق٘ااز

 : ّٗوٌ دٌج  ُيث ثلٌوْىػ دوؾوْعَ هي ثلوٌثفظ ثٟؽٌثة٘ز ثلضٔ صضٞـ كوج ٗلٔ .ثلوٌجّذز ل٠ٙٞؿ
 

  ًجؽقز للعوٌثى إهثًر إلٔصْجعو علٔ ثلضْٙظ يزًىعت يٍ انًعبييش انًخبنيت  إنًانتىصم 

 ثلٌظٌٗاَ للااضوفي هااي إؽااٌث   صاان فااٌٛ هؾوْعاَ هااي ثلاااٌّّٛط انتزةةبسة انعبنًيةةت واالقهيًيةت قيةب

 :  عول٘ز ثلق٘جُ ُّٔ كجٟصٔ

% ًٌّهاَ لاَ  عٌاج  ثلق٘اجُ دع٠هاز 90 إلأ% 70 قٚٔ ًْذز صوغ٘ظ للوؤٌٕ صضٌثّؿ دا٘ي داٌٛ ثى  •

ثمٌٓ ّٗعضوو صقوٗوُج هاي ما٠  مذاٌر ثلذجفاظ ثلٌجصؾاَ  إلٔ( ّصنضل  ًْذز كظ هؤٌٕ هي صؾٌدز √)

 ّثٟقل٘و٘ز هي ثلوًثّز ثلضقل٘ل٘ز للضؾجًح ثلعجلو٘ز

% ّىلان ًٛاَ ٟٗوفاي ثى ٗفاْى ًْاذز 40 إلأ% 30 قظ ًْذز صوغ٘ظ للوؤٌٕ صضاٌثّؿ دا٘ي داٌٛ ثى  •

 قاو ٗفاْى فىاَصقق٘  ثٓ هؤٌٕ ٙاٌ ٟى ُيث ٗعٌأ  ًاَ ْٟٗؽاو ؽِاو هذاَّ  فأ ُايث ثلوؤٕاٌ ّلفاي 

 .(×ٌّٗهَ لَ ثعٌج  ثلق٘جُ دع٠هَ ) ،ثّ قًْٚ فٔ صقق٘  ُيث ثلوؤٌٕ إماجق

 ثلوؤٌٕ ٗوغظ عوه هٌثس صفٌثً ّؽْهر هثمظ ثلضؾجًحعوه صٌهه  •

÷ هي م٠  فْاجح عاوه صاٌهه كاظ هؤٕاٌ فأ ثلضؾاجًح ثلعجلو٘از ّثٟقل٘و٘از  : فْجح ثلٍْى ثلٌْذٔ  •

  100عوه ثلضٌهه ثلفلٔ للوؤٌٕثس * 

إًٖااج  ًظااجم ٌّٟاأ للوعلْهااجس ثلؾغٌثف٘ااز ّىلاان للعوااظ علاأ صعَٗااَ هغااج : ثلااٍْى ثلٌْااذٔ لوؤٕااٌ " •

( ÷  1ِ٘ظ عول٘ز ثلضنة٠٘ ثلضٔ صؾٌٓ هي قذظ ثلْلةجس ثلوقل٘ز" = عوه صفاٌثً ثلوؤٕاٌ)ثلْلْ  ّصْ

ّٗاضن فْاجح .ُّفايث هام داجقٔ ثلوؤٕاٌثس 0.752=  100( * 133ثلعوه ثلفلٔ للوؤٕاٌثس ثلوقققاَ )

ثلق٘جُ ثلفؤ ل٠ٍّثى ثلٌْذ٘ز هي م٠  هقٚلز ٌٝح ثلٍْى ثلٌْاذٔ * صق٘ا٘ن ثلوؤٕاٌ فأ ثلضؾٌداز 

ّصةذ٘ا  هعاجٌٗ٘ ثلؾاْهر هاي ما٠   صقق٘ا   هث كااج ر ثٙ ُ ثلفؤ للٍْى ثلٌْذٔ لوؤٕاٌ "هغج : ثلق٘ج

= ثلاٍْى ثلٌْااذٔ للوؤٕااٌ  " فعاج  لوذااجها ثلقْكواز ّ صٚااو٘ن ثلذااٌثهؼ ّإهماج  ثلضٖااٌٗعجس ثلوٌجّااذز

  .1.2784( = 0.85صق٘٘ن ُيث ثلوؤٌٕ فٔ ثلضؾٌدز ثلذٌٗةجًَ٘ )*  (1.504)

ن إؽٌث  عول٘ز ثلق٘جُ ثلفؤ  • ل٠ٍّثى ثلٌْذ٘ز للضؾجًح )عوهُج ع٠عز صؾجًح( ّىلان هاي ما٠  ثعةاج  صق٘٘ا

ن  لفظ هؤٌٕ ّفْجح ثلٍْى ثلٌْذٔ لِج  ّثلضق٘٘ن ٗعضوو علٔ ثلوًثّز ثلٌظٌٗز ّثلضقل٘ل٘ز للذجفظ ّق٘واَ ثلضق٘٘ا

 هنضلاز لفظ هؤٌٕ ُّٔ صضٌثّؿ د٘ي ثلٌْخ ثلْجد  ىكٌُج )ثلٌْخ ثلواٌَّٝ هي قذظ ثلذجفظ(

ثلٍْى ثلٌْذٔ لفظ هؤٌٕ، ّدؾوام ثلاٍْى ثلٌْاذٔ ّىلن هي م٠  ثّضٌضجػ د انًُحًُ انقيبعً اعتُتب •

لوؤٌٕثس ثلوع٘جً ثلْثفو ٗوفي ثلنٌّػ دجلٍْى ثلٌْاذٔ لفاظ هع٘اجً ّهاي عان ٗوفاي ثّاضٌضجػ ثلوٌقٌأ 

 ثلق٘جّٔ. عن ًقْم دٌّن ثلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔ هي م٠  ق٘ن ثٍّٟثى ثلٌْذ٘ز للوعجٌٗ٘.
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 (6رذول ) انقيبط انكًً نالوصاٌ انُغبيت نهتزبسة انعبنًيت واالقهيًيت:. 12

 ثلوٚوً: ثلذجفظ  ثلق٘جُ ثلفؤ ل٠ٍّثى ثلٌْذ٘ز للضؾجًح  (:6رذول )
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 (:6تببع رذول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7ؽوّ  )ثّضٌضجػ ثلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔ:  .1.12

 .عن ثّضٌضجػ ثلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔ ثلوض٠ّْ دٌِ٘نؾٌدز ّضٌضجػ ثلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔ لفظ صّىلن هي م٠  إ

 ثلوٚوً: ثلذجفظ ثّضٌضجػ ثلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔ (:7رذول )                                                               

 

 

 
 

 ثلذجفظ ثلوٚوً:   ثلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔ :(15شكم )

 تانذساعت انتطبيقي .13

ظٌٗاز ّثلضؾاجًح ثلعجلو٘از  إلٔدعو هج صن ثلضْٙظ  ّكايلن دعاو ثّاضٌضجػ ثلوٌقٌٔا ثلق٘جّٔا هعجٌٗ٘ هي ما٠  ثلوًثّاز ثٌل

ّفجى ّٗضٞـ ىلن كوج ٗلٔ ثقم ثلوقلٔ )ثلضؾٌدز ثلوٌٚٗز( هي م٠  ثلضةذ٘  علٔ ٍّثًر ٟث  :  ٗضن ثلضةذ٘  علٔ ثْل

 ُتذ يٍ إعذاد انًُىردقيبط انىاقع انًصشي عهً انًُحًُ انقيبعً انًغت. 14

 (8ؽوّ  ) : ثلق٘جُ ثلفؤ ل٠ٍّثى ثلٌْذ٘ز للْثقم ثلوٌٚٓ. 7.14

 ثلوٚوً: ثلذجفظثلق٘جُ ثلفؤ ل٠ٍّثى ثلٌْذ٘ز للْثقم ثلوٌٚٓ (: 8رذول )
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 (:8تببع رذول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٓ صن ثّضٌضجؽَجى علٔ ثلوٌقٌٔ ثليق٘جُ ثلْثقم ثلوٌٚٓ لٍْثًر ثّٟف. 8.14
 

ز ٕفظ ) ّٗعضوو ٘ل ظٌٗز ّثلضق٘ل  :جلضجلُّٔٔ ك( 16علٔ هؾوْعَ هي ثلوعجٌٗ٘ ثلضٔ صن ثّضٌضجؽِج هي ثلوًثّجس ثٌل

 ثلوٚوً: ثلذجفظ ثلعجٌٗ٘ ثلٌةْ٘٘ز ثلوْضٌضؾَ(: 9رذول )                                                                  

 

 

 

 
 

 

 ثلوٚوً: ثلذجفظ ز ثلوٌقٌٔ ثلوٌٚٓ دجلوٌقٌٔ ثلق٘جّٔع٠ق(: 16شكم )

 :  انتحهيم

ْثقم ثلوٌٚٓ ٌجصؼ هي ثل ٔ ثل ّ٘ج ٔ ثلق ّثلوٌقٌ ح ثلعجلو٘ز  ٌجصؼ هي ثلضؾًج ٔ ثل ي ثلوٌقٌ َ ٘د ز صوغظ ثلع٠ق ٕفج  ثلضج٘ل ـ  ،ٟث ا ٗٞض ف٘اظ 

ً٘ج ًًز لفظ هع ٓ هي م٠  عوظ هقج ْثقم ثلوٌٚ ّثل  ٔ ّ٘ج ٔ ثلق ي ثلوٌقٌ ً ثلوْؽْه ٘د ْ ز ثلٚق ًّث ْ٘ز هقظ ثلو ٌ٘ة ٌ ثل ٘ٗ  .هي ثلوعج
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

ْثقم ثلوٌٚٓ (:11رذول ) ٌجصؼ هي ثل ٔ ثل ّ٘ج ٔ ثلق ّثلوٌقٌ ح ثلعجلو٘ز  ٌجصؼ هي ثلضؾًج ٔ ثل ي ثلوٌقٌ َ ٘د ً: ثلذجفظ ثلع٠ق  ثلوٚو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:01تببع رذول )
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 انُتبئذ .15
 

  : جهز فٔ ُيٍ ثلوًثّز ّثلضٔ ًْٝقِج كوج ٗلٔهؾوْعَ هي ثلٌضجةؼ ثلِ إلٔصن ثلضْٙظ 

هؾوْعاز هاي ثلوعاجٌٗ٘ ثلضأ  إلأهي م٠  هج صن فٔ ّ٘جق ُيث ثلذقظ فٔ ثلوًثّز ثلٌظٌٗاز صان ثلضْٙاظ  .  

 (24ثلعوٌثى )ثلوضوغلَ فٔ ٍّثًر ثّٟفجى( كوج ُْ هْٝـ دجلٖفظ ) إهثًرصْجعو علٔ صق٘٘ن ًظجم 

ثقم ثلوٌٚٓ ٗو(Modelثه ًوْىػ )هٌقٌٔ ق٘جّٔ هي م٠  ثعو إلٔصن ثلضْٙظ  .ح    (17ٕفظ)في هي م٠لز صق٘٘ن ثْل

 ٗضٞـ لٌج صؤً هْضّْٓ (25ٕفظ )هي م٠  ثلوقجًًز  صق٘٘ن ثلْثقم ثلوٌٚٓ ّثلوضوغظ فٔ ٍّثًر ثّٟفجى .ػ 

  (9ثلوْٝقز فٔ ؽوّ )دٖفظ كذٌ٘ هثمظ ٍّثًر ثّٟفجى فٔ ثلوعجٌٗ٘ ثلٌةْ٘٘ز  هثًرثٝ 

 لعوٌثى )ثلوضوغظ فٔ ٍّثًر ثّٟفجى( ّثليٓ إعضوو علٔ هؾوْعَ هي ثلوعجٌٗ٘ ث هثًرًوْىػ ٝ إلٔثلضْٙظ  .ه 

 ثلٌةْ٘٘ز ثلضٔ ٌٗوًػ صقضِج هؾوْعَ هي ثلوؤٌٕثس، ف٘ظ ثًَ ثى صن صٌا٘ي ُير ثلوؤٌٕثس هثمظ ثلٍْثًر ثلوْؤلز 

 (11)قز صْضة٘م صقق٘  ثلوْضِو  هٌِج.ؽوّ عوٌثى ًجؽ إهثًر إلٔثلعوٌثى ٗوفي ثلْْٙ   إهثًرعي 

  (11ؽوّ  ) : ثلوؤٌٕثس آهث ثلعوٌثى فٔ هٌٚ هي م٠  إعوثه مةز لضقْ٘ي  إهثًرصقْٗن  .ٍ 

هؾوْعَ هاي ثلوعاجٌٗ٘ ثلٌةْ٘ا٘ز ثلضأ ٗوفاي هاي م٠لِاج  إلٔهي م٠  ثلوًثّز ثلٌظٌٗز ّثلضقل٘ل٘ز صْٙلٌج ّ

ْٓ علاأ ثلعوااٌثى فاأ هٚااٌ ثلوضوغااظ فاأ ٍّثًر ثّٟاافجى ّثلوٌثفاا ، ّكااظ هع٘ااجً ٗقضاا إهثًرصقا٘ن ًظااجم 

 .هؾوْعَ هي ثلوؤٌٕثس ثلضٔ صْٝـ ُيث ثلوع٘جً

 

 

 

 

 

 

 
 هعجٌٗ٘ صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ ثلوٚوً: ثلذجفظ(: 24شكم )

ً: ثلذجفظ (:11رذول ) ٌثى   ثلوٚو ًر ثلعو ظجم إهث ٘٘نً  ٔ صق ْجعو ف ٌثس ص  هؤٕ
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 (:11تببع رذول )
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ن ّهي  ز ثلضأ ٗوفاي هاي م٠لِاج صق٘ا م٠  ثلوًثّز ثلٌظٌٗز ّثلضقل٘ل٘ز صْٙالٌج إلأ هؾوْعاَ هاي ثلوعاجٌٗ٘ ثلٌةْ٘٘ا

ٓ علاأ هؾوْعااَ هااي  ثى فاأ هٚاٌا ثلوضوغااظ فاأ ٍّثًر ثّٟاافجى ّثلوٌثفاا ، ّكااظ هع٘ااجً ٗقضاْا ًظااجم إهثًر ثلعواٌا

ثى ثلوضوغلاز فأ ٍّثًر ثّٟافجى لفاظ ثلعوٌ إهثًرلق٘جُ  (Modelصن عوظ ًوْىػ )ثلوؤٌٕثس ثلضٔ صْٝـ ُيث ثلوع٘جً 

ن  إلاأهااي ثلضؾجًح)ثلذٌٗةجً٘ااز ّثلضٌك٘ااَ ّثٟهجًثص٘ااز( ّهااي عاان ثلْٙاْا    إهثًرهٌقٌاأ ق٘جّاأ ٗوفااي هااي م٠لااَ صق٘ا٘ا

 ثلوعجٌٗ٘ ّثلوؤٌٕثس ثلضٔ صقضْٓ علٔ قًْٚ ٕوٗو. إلٔثلعوٌثى فٔ هٌٚ هي م٠لَ، ًّض٘ؾز ليلن صْٙلٌج 

ثلوؤٕاٌثس  آهث ثلعوٌثى فٔ هٌٚ هي م٠  إعوثه مةز لضقْ٘ي  إهثًرٗن صقًْض٘ؾز ُيث ثلقًْٚ قوٌج دعوظ 

(Action Planّثقضٌثؿ ثلوْؤ  عي صٌا٘ي مةز ثلضقْ٘ي ). 

ثلٖاؤى -صن ثقضٌثؿ صعو٠ٗس علٔ ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ للٍْثًر دئٝجفز ًْثح للٌٍْٗ لٖؤى )ثلعوٌثى ّثّٟضوثهَ

ُّايٍ ثٟقْاجم صفاْى  (ٌٗ ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ًّظن ثلوعلْهاجسصةْ-ثلٖؤى ثلنجًؽ٘ز-موهجس ثلقةجي ثلنجٗ-ثلوثمل٘ز

 .ىثس ثلضٚج  هذجٌٕ هم ثٟهثًثس ّثلِ٘تجس هثمظ ثلٍْثًر

صن ثقضٌثؿ عوظ قْن مجٗ دٖؤى ثلعوٌثى ّثّٟضوثهَ ّٗفْى هْؤ  عٌَ ًجةخ للاٌٍْٗ ّٗقضآْ ُايث ثلقْان 

صةاٌْٗ  إهثًر–موهجس ثلقةجي ثلنجٗ  ثًرإه –ثٟهثًثس ثلوضعلقز دجّٟفجى -علٔ )ثٟهثًثس ثلوضعلقز دجلضنة٠٘ 

 ثلنوهجس ثلوْجًور( إهثًر–ثلذقْط ّثلوًثّجس  إهثًر–ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز 

 انتىصيبث. 16

 :ّثلضٔ ًْٙٔ دضةذ٘قِج هي م٠  صقل٘ظ ثلِ٘جكظ ثلضٌظ٘و٘ز للضؾجًح ثلعجلو٘ز صن ثلْْٙ  ثلٔ ُيٍ ثلو٠فظجس

 هْاتْل٘ز كجهلاز عاي ثلِ٘تاجس ّثٟهثًثس ثلٍْثًر صٌقْان ثلأ هؾوْعاَ هاي ثٟقْاجم ّكاظ قْان هْات  ْ

 ثلضجدعز لَ )ثلاٚظ د٘ي ثلْلةجس ّثّضق٠  ثٟهثًثس(

  ٌٌٍُْٗج  قْن مجٗ دجّٟضٌثص٘ؾ٘ز ّهضجدعز صٌا٘ي ثلنة٠ ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز ٌّٗوًػ هذجٌٍٕ صقش ثل 

 قْن لنوهجس ثلقةجي ثلنجٗ ّثٟهًْ ثلوضعلقز دجلوجل٘ز 

 س ّثلِ٘تجس ُّايث ثلقْان ٗقاْم دجلضعاجّى هام ؽو٘ام ثٟقْاجم ثٟمآٌ قْن للضٌو٘ز ثلٖجهلز دؾو٘م ثٟهثًث

 للْْٙ  ثلٔ مة٠ صٌوجّٗز فق٘ق٘ز

 ثهّثً ًْثح ثلٌٍْٗ: كظ ًجةخ ٗضْلٔ هْؤل٘ز ثٟؽَِر ّثٟهثًثس ثلوٌوًؽز صقش هْتْل٘ضز دٖفظ كجهظ 

 لاٍْثًثس ثّ ًجةخ ثلٌٍْٗ للٖؤى ثلنجًؽ٘ز: هْتْ  عي كظ هج ٗضعل  دجلٖؤى ثلنجًؽ٘ز للاٍْثًر هام ث

ثٟهثًثس ثٟمٌٓ هي صعجّى ّغٌ٘ر دجٟٝجفز ثلٔ هضجدعز ثٟعوج  ثلضٔ صضعل  دجلٌقجدز ّثلضاض٘ٔ علأ 

ثٟصٚااج  ثلقفااْهٔ ثلضاأ صقااْم  إهثًرثٟؽِااَر ّثٟهثًثس ثلضجدعااز للااٍْثًر كفااظ دجٟٝااجفز ثلاأ  آهث 

ثلضجدعز للٍْثًر داجٟهثًثس  ف٘ظ ٗعضذٌ ثهثر لٌد٠ ثٟهثًثس ثلوٌك٘ز ،دجلضْثٙظ هم ثلٍْثًثس ثٟمٌٓ

 .ثلوقل٘ز ثلضجدعز لٍْثًر ثلضٌو٘ز ثلوقل٘ز لعوظ صفجهظ د٘ي ثلٍْثًص٘ي

  ثلواْثًه ثلوجل٘از  –ثلواْثًه ثلذٖاٌٗز  –ًجةخ ثلٌٍْٗ للٖتْى ثلوثمل٘ز: هْاؤ  عاي صقٌ٘از ثلوعلْهاجس– 

 .هَ٘ثً٘ز ثلٍْثًر –ثلٖتْى ثٟهثًٗز 

  ّقْن ثمٌ لٖتْى ثلضٚو٘ن  ّثلعوجًرْٗؽو قْن مجٗ لٖتْى ثلضنة٠٘ ّثّٟضوثهز 

ثلعواٌثى هثماظ ٍّثًر  ئهثًرهي م٠  كظ هج ّذ  ٗوفي ثلنٌّػ دوقضٌؿ للِ٘فاظ ثلضٌظ٘وأ للؾاَ  ثلوضعلا  دا

 : ثّٟفجى ّثلوٌثف  ّثلوؾضوعجس ثلعوٌثً٘ز

  م ثلعواٌثى ثلوضوغلاز فأ ٍّثًر ثّٟافجى دئلَثه٘از ٕاوٗور، ها إهثًرصاع٘ظ هاج صان ثلضْٙاظ ثل٘از فأ ًواْىػ

ًجؽقاز للعواٌثى ّٗؾاخ  إهثًرصةذ٘  ؽو٘م ثلوعجٌٗ٘ ثلضأ صان ثلضْٙاظ ثلِ٘اج دوؤٕاٌثصِج فضأ ًٚاظ ثلأ 

 إهثًرصِ٘تااز ثلوٌااجك ثلٌااجؽـ لضةذ٘اا  ُااير ثلوعااجٌٗ٘ هثمااظ ثلااٍْثًر فذااوّى ىلاان لااي ًْااضة٘م ثى ًٚااظ ثلاأ 

 ًجؽقز فٔ ثلووى علٔ ثًٛ ثلْثقم.

 ٝ ٌٍْٓثًر ثّٟفجى هغظ ) ؽَِر ثلواوى( ّصعضواو ُايٍ ثلٌواجٍػ ثلؾِجس ثلضجدعَ ل هثًرٗوفي ثعوثه ًوجىػ ثم

 ثلعوٌثى )ثلوضوغظ فٔ ٍّثًر ثّٟفجى(. إهثًرعلٔ ك٘ا٘ز ثلضٌْ٘  علٔ هج صن ثلضْٙظ ثلَ٘ هي ًوْىػ 
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 صق٘٘ن ًظجم إهثًر ثلعوٌثى فٔ هٌٚ، ّآمٌّى  هٌ٘ر ٠ٙؿ فْي

 ٝصعواااظ علااأ صْٝااا٘ـ  هثًرثلوقل٘اااز هاااي مااا٠  ثعاااوثه ًواااجىػ لاااٞ هثًرثلض ك٘اااو علااأ صاع٘اااظ هًّ ث

ًر ثلضٌو٘از ثلوقل٘از للعواظ هعاج فأ صٌاجغن ًٚاظ هاي م٠لاز ثلأ ثٟمضٚجٙجس د٘ي ٍّثًر ثّٟفجى ٍّّث

 عوٌثى ًجؽقَ فٔ هٌٚ   إهثًر

 ّ ُثى  إهثًرصاع٘ظ هًّ ثلذقظ ثلعلؤ هي م٠  ثلٌٖثكز هم ثلؾجهعجس ّثلوٌثكَ ثلذقغ٘ز فضٔ ٗوفاي ق٘اج ثلعوٌا

ٍثًر دٖاافظ علوأا ّفعااج ،  ه هثمااظ ثلاْا ى هع إهثًرهاام ثُو٘ااز ّؽاْا ّااضٌثص٘ؾٔ صفاْا ٠ ٟث ٌ٘اَا دجلنةااز للضنةا٘ا

٘تجس ّدعِٞج هثًثس ّثِل هجس ّثهفجً٘جس هي م٠  ثلضفجهظ د٘ي ٟث ّضٌثص٘ؾ٘ز ّصْفٌ٘ هج صقضجؽَ هي هعْل  ٟث

  ّ إًٖج  ًظن هعلْهجس فٌٞٗز ّثلؾغٌثف٘ز ىثس إصٚج  دجًٟٖةز ثلوضعلقز دجلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ّثلذٌ٘ز ثلاْق٘از

ظ علاأ صعَٗااَ ثلْاالْ  ّصْااِ٘ظ عول٘ااز صع٘اا٘ي هااْظا٘ي ؽااوه ّصااوًٗذِن علاأ هغااظ ُاايٍ ثلضةذ٘قااجس للعواا

 ثلضنة٠٘ ثلضٔ صؾٌٓ هي قذظ ثلْلةجس ثلوقل٘ز

  صعََٗ هٖجًكز ثلوّلز فٔ ثلاجعل٘جس ّثلوٌضوٗجس ّثلوؤصوٌثس ّثلٌاوّثس ثلعجلو٘از فأ هؾاج  ثلعواٌثى هام

 صْفٌ٘ د٘تز ثلعوظ ّثلقٌْثس ّثٟهّثس ثلوقاَر علٔ ثٟدضفجً.

 ثًثس هثمظ ثلٍْثًر ّد٘ي ثلٍْثًر ّثلاٍْثًثس ثٟمآٌ هام  ُو٘از عوظ ٙاقجس صاْٜٗ د٘ي ثلِ٘تجس ّثٟه

 .دٌج  ٕذفز ٌٕثكجس فجعلز هم ثلؾجهعجس ّهٌثكَ ثلذقظ ثلعلؤ ّثلوؤّْجس ثٟكجهه٘ز ثلوقل٘ز ّثلعجلو٘ز

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 ثلوٚوً: ثلذجفظ ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘ؤ ثلوقضٌؿ لٌجةخ ثلٌٍْٗ لٖتْى ثلعوٌثى ّثّٟضولوَ :(26شكم )
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   2000ُٖجم عجً ، صٌوَ٘ ثلوؾضوعجس ثلْفٌَ٘ فٔ هٌٚ، ًّجلَ هكضًْثٍ، كلَ٘ ثلٌِوَّ، ؽجهعَ ثلقجٌٍُ،  [1]

 http://almerja.com 2018-8 –ثلوٌؽم ثٟلفضًٌّٔ للوعلْهجص٘ز  –ثٝهثًر  [2]

 دضٌٚ  -م 2006 -ثهثً ثلٌجُؼ  –عوجى  -هذجثهٓ ثلضٌظ٘ن ّثٝهثًر –هقوو عذو ثلاضجؿ ثلٚ٘أ  [3]

ْض [4] َ ثلو ٘و َ هي م٠  ثلٌض ٖ٘ ٌّ  ثلو٘ع ْ٘ي ثلظ ٔ لضق ٘و ٟقل ٔ ث ٌد ٌ ثلع ٔ ثلوؤصو َ، دقظ ف ٌٗ ٌٟج  ثلقٞ ٔ ثلو ٌثى ف ًر ثلعو ٘ن، إهث ٘جعذوثلقل َ، هثل   2003وثه

ْض [5] ّثلضة٘ذ ، دقظ ٔف هؤصوٌ ه  ٌَٗ ظ ي ثٌل ً٘ز ثلؾوٍٗو ٘د ٌث ْضقذظ ثلضؾوعجس ثلعو ُ٘ن، ه ٌث ً٘ز ثلؾوٍٗو عذوثلذجٔق ثد ٌث   1995قذظ ثلضؾوعجس ثلعو

[6] UNDP United Nations Development Programme ٔ2018 دًٌجهؼ ثٟهن ثلوضقور ثًٟوجة  

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html 

 -هدٖ  ٝهجًرثلعجهز للوؾلِ ثلضٌا٘يٕ  ثٟهجًزإٙوثً  -هل٘ظ إًٕجهٕ ّ هّثس عول٘ز  - ثلِ٘فظ ثلضٌظ٘وٖ صٚو٘ن ّصةٌْٗ [7]

 ISBN 7-276-22-9948-978ثلضٌق٘ن ثلوّلٖ للفضجح  - 2014  ّٟث ثٝٙوثًثلعٌد٘ز ثلوضقور  ثٟهجًثس

 .2018ٖ للقْكوَ (ثّجّ٘جس ثلقْكوَ هٚةلقجس ّهاجُ٘ن )ّلْلَ ثلٌٌٖثس ثلضغق٘اَ٘ لوٌكَ ثدْ ظذ [8]

http://www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-2013-12729.pdf 

 2019 فوو ًذ٘ظ عٌٖٓ، ثٛدعجه ثلغجةذز فٖ ثلوؾضوعجس ثليكَ٘، ًّجلَ هجؽْ٘ضٌ٘  [9]
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 www.csb.gov. t r   2023-2018ثلضٌك٘ز  عوٌثىّثلثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز لٍْثًر ثلذ٘تز  [12]
[13] STRATEJĠKPLAN 2018-202ÇevreveġehircilikBakanlığıStratejiGeliĢtirmeBaĢkanlığıANKARA,Aralık 
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 www.csb.gov. t rثلوْقم ثلٌّؤ لٍْثًر ثلذ٘تز ّثلعوٌثى ثلضٌك٘ز    [19]

  ّ  ًقٌر، كجًْى ثٛ-ًةجّز صةٌْٗ ثّٝضٌثص٘ؾ٘ز -ٍّثًر ثلذ٘تز ّثلضقٌٞ-2022-2018ثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز  [20]
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[22] Do. Dr. Veysel EREN Mustafa Kemal Universitesi IlBF Kamu YOnetimi BOlUmU Ogretim Uyesi Yil̂ ear: 2011 

 ثٟهجًثس   –ٍّثًر صةٌْٗ ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز  – 2021-2017ثلنةز ثّٟضٌثص٘ؾ٘ز لٍْثًر صةٌْٗ ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز  [23]

هوٌٗ عجم هعِو ثلضٌو٘ز  -ّْٗ  عْ٘ٔ ثلٚجدٌٕ  -ثلٖؤّى ثلوقل٘ز ّ عٌُج علٔ ٍٗجهر ثلفاج ر ّثلاجعل٘ز ثٝهثًٗز  [24]

 ثٝهجًثس ثلعٌد٘ز ثلوضقور -ثلوْثًه ثلذٌٖٗز ثلوٌضوٓ ثلعٌدٔ ٝهثًر  -ثٝهثًٗز 

 2000هفضذز ثًٟؾلْ ثلوٌٚٗز  –ثلعوٌثى ّثلقفن ثلوقلٔ  –ه.م ثفوو مجلو ع٠م ّ ه.م عذوثلغٌٔ ٕعذجى عذوثلعظ٘ن  [25]

 http://www.mhuc.gov.eg ثلوْقم ثلٌّؤ لٍْثًر ثّٟفجى ّثلوٌثف  ّثلوؾضوعجس ثلعوٌثً٘ز دوٌٚ    [26]

 http://gopp.gov.egثلوْقم ثلٌّؤ للِ٘تز ثلعجهز للضنة٠٘ ثلعوٌثًٔ  [27]

 http://www.nuca.gov.egثلوْقم ثلٌّؤ لِ٘تز ثلوؾضوعجس ثلعوٌثً٘ز ثلؾوٗور  [28]

EVALUATION OF URBAN MANAGEMENT SYSTEM IN EGYPT 

ABSTRACT 

The Urban Management is the cornerstone on which development is based as well as the 

achievement of the development goals at all levels. The administrative efficiency index, which 

emphasizes the need for a self-assessment mechanism to evaluate the capacity of the management 

system at all levels to achieve these objectives. To identify the shortcomings of the management 

system of urbanization overlap and conflict in terms of competencies for the lack of clarity of 

functional descriptions of the organizational structures and bureaucracy and long and complex 

documentary courses and the resulting obstacles to achieve the strategic objectives of The study 

suggested the production of a model based on a set of basic criteria, which in turn were sub-criteria. 

The characteristics of each criterion were determined by the analysis of some of the global and 

regional experiences (such as the British, Egypt's Urban Management Department) to draw up these 

criteria and indicators for the management systems of urbanization related to the management of the 

urban management system in Egypt. In order for the proposed model to be effective and a tool for 

urban management, The relative weights of all the indicators are evaluated. This makes the 

assessment and quantitative measurement by calculating the frequency of each indicator in the 

global and regional experiments and the percentage of the total frequencies. Thus, the standard 

curve of the performance measurement model of the urbanization management was applied to the 

urban management system in Egypt, And points that need to be improved for future planning and 

periodic evaluation, which underlines the importance of the proposed model and the importance of 

research. 
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