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  :مقدمت 
ٜؿهٌ اإلضٖاب ٚاسسًا َٔ أخطط ايتٗسٜسات اييت تٛاد٘ ايسٍٚ اٯٕ, سٝح اظزازت خطٛض٠ 
اإلضٖاب َع ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ ٚتٓٛع ا٭غًش١, ٚتٓٛعت أٜهًا ايعًُٝات اإلضٖاب١ٝ يف ا٭غايٝب 

ٚأقبشت اؾُاعات اإلضٖاب١ٝ أنجط تسضٜبًا املػتدس١َ باعتُازٖا ع٢ً أسسخ تكٓٝات ايعكط 
ٚتٓعًُٝا ٚتٓؿٝصًا ٭عُاهلا اإلدطا١َٝ بأغايٝب ع١ًُٝ كطط هلا, ٚضغِ اإلمجاع ايسٚيٞ ايٛاغع 
ع٢ً خطٛض٠ ٖصٙ ايعاٖط٠, ؾإٕ ايتؿػريات اييت ساٚيت تٛنٝح أغبابٗا ٚزٚاؾعٗا تهاضبت ٚاختًؿت 

اإلضٖاب إىل قعٛب١ اتؿاقٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايسٚيٞ ٚتٓٛعت, ٚقس أز٣ اخت٬ف ايسٍٚ يف ْعطتٗا إىل 
 بؿإٔ ايتعإٚ ملهاؾش١ ايعٓـ ٚاإلضٖاب.

 
إٕ ظاٖط٠ ايعٓـ ٚاإلضٖاب أقبشت َٔ ايعٛاٖط اييت ْؿاٖسٖا بهجط٠ ٖصٙ ا٭ٜاّ ٚع٢ً     

أٚد٘ كتًؿ١ يف فتُعات َتٓٛع١, ؾٗٞ ظاٖط٠ تعاْٞ َٓٗا ناؾ١ اجملتُعات باخت٬ف َػتٜٛاتٗا, 
َٚٔ امل٪غـ إٔ ايعٓـ أقبح يػ١ اؿٛاض ايػا٥س٠ يتشكٝل املطايب ٚؾطض ايػٝاغات بني ا٭ططاف 

اظع١, ٫ٚ ضٜب يف َس٣ خطٛض٠ ايعٓـ ع٢ً أٟ فتُع َُٗا نإ, ؾٗٞ ظاٖط٠ ؼكس ا٭ضٚاح املتٓ
ُٚتهِبس اجملتُعات خػا٥ط اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ نبري٠, ْاٖٝو عٔ ايؿطق١ اييت ُتشسثٗا يف اجملتُع 

س ٚػعً٘ يف ساي١ َٔ اؿطٚب ايساخ١ًٝ, شيو إٔ ايعٓـ ٖٛ أسس ايكٛض اييت ُتعٗط ايطؾض يًٛاقع ٚق
 ٜأخص ؾه٬ً ؾطزًٜا أٚ مجاعًٝا.

 
ٚأقبشت ظاٖط٠ عامل١ٝ تٓتؿط يف نٌ  ايؿرت٠ ا٭خري٠تعاٜست سٛازخ اإلضٖاب ٚايعٓـ خ٬ٍ ٚيكس      

اجملتُعات اإلْػا١ْٝ بسضدات َتؿاٚت١، ؾًِ تعس َؿه١ً اإلضٖاب قاقط٠ عًٞ زٚي١ بعٝٓٗا ٚإمنا ٖٞ 
امل٪ثط٠ يف ايعامل ترتنع خطٛضتٗا يف ظععع١ ا٭َٔ َٔ ايك٣ٛ اـؿ١ٝ  ًابٌ أقبشت دع٤, َؿه١ً زٚي١ٝ

ٚا٫غتكطاض ٚاْتؿاض ايطعب ٚاـٛف يف ْؿٛؽ ا٭ؾطاز مبا ٜ٪زٟ إيٞ غكٛط أعساز نجري٠ َٔ ايهشاٜا 
 .ٚا٭بطٜا٤ ْتٝذ١ يتًو ا٭عُاٍ

 
أعٛاّ َع اْط٬م ؾطاض٠ ايجٛضات  مخػ١تعاْٞ زٍٚ َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغط َٓص َا ٜكطب َٔ ٚ      
عب١ٝ اييت بسأت يف تْٛؼ ٚاْتكًت ملكط ٚيٝبٝا ٚايُٝٔ ٚغٛضٜا ٚقه٢ عًٝٗا غطٜعًا يف بعض زٍٚ ايؿ

ٚأسساخ  اـًٝر، َٔ ساي١ َٔ اْعساّ ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ املكشٛب باْؿ٬ت أَين ٚتسٖٛض اقتكازٟ
تعاْٞ َٓ٘ مجاٖري ٖصٙ ايسٍٚ اييت ؼتٌ أغًبٗا قاع املػت٣ٛ ا٫قتكازٟ  عٓـ ٚإضٖاب

ُاعٞ دطا٤ ايبطاي١ ٚايؿػاز ٚتسٖٛض َػتٜٛات املعٝؿ١، يف ايٛقت ايصٟ تٛاد٘ ؾٝ٘ زٍٚ ا٫دتٚ
 املٓطك١ تسخ٬ت خاضد١ٝ ٚاٖتُاّ عاملٞ نبري مبا حيسخ يف ٖصٙ ايسٍٚ.

ٚقس نإ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط زٚض ض٥ٝػٞ يف ظٜاز٠ ا٫ٖتُاّ باملاز٠ اإلخباض١ٜ غٛا٤      
املدتًؿ١ ٚخاق١ ايؿها٥ٝات, ْعطًا ملا تؿهً٘ تًو ا٭سساخ يف إطاض عاّ َٛاز َٔ قبٌ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ 

إخباض١ٜ نػريٖا َٔ املٛاز املتعًك١ بسٍٚ أخط٣ تططسٗا ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اؿه١َٝٛ ٚايكٓٛات 
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املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ يًُٓاقؿ١, ٚيف إطاض خام أ١ُٖٝ نبري٠ ْعطًا ملا تؿهً٘ َكط َٔ َها١ْ ٚق٠ٛ 
ع٢ً كتًـ ا٭قعس٠ ايعطب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ, ٚملهاْتٗا ٚيسٚضٖا ايطٜازٟ ٚايكٝازٟ غٝاغ١ٝ 

ٚايتاضخيٞ هلصٙ املٓطك١ َٔ ايعامل, ٚملا ؼع٢ ب٘ َٔ اسرتاّ ٚقبٍٛ زٚيٞ نؿطٜو ض٥ٝػٞ يف 
 املٓطك١, ٚقٝازتٗا يًسٍٚ ايعطب١ٝ خاق١ً ؾُٝا ٜتعًل بايكهاٜا ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ.

 
تعاٜسًا ًَشًٛظا َع بسا١ٜ ايعكس ا٭خري َٔ ايكطٕ  اإلخباض١ٜيكٓٛات ايؿها١ٝ٥ خاق١ ؾٗست اٚقس      

 يفعس ٜمل  , ٚبايتايٞسٝا٠ املؿاٖسٜٔ يفأقبشت سكٝك١ ٚاقع٘ َٚ٪ثط٠ ٗا أْ يف٫ٚ ؾو  ,ايعؿطٜٔ
اإلَهإ ػاًٖٗا ملا هلا َٔ ايعسٜس َٔ اٯثاض ع٢ً َؿاٖسٜٗا ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا تكسَ٘ َٔ نِ ٖا٥ٌ َٔ 

 ايرباَر املتٓٛع١ َٔ سٝح ايؿهٌ ٚاملهُٕٛ.
 
ٜتٛيس عٓ٘ ظٗٛض قٓٛات إخباض١ٜ َتدكك١ يسٜٗا ايكسض٠ ع٢ً  ايؿها٥ْٞتؿاض ايٛاغع يًبح ٖصا ا٫     

 ٚا٭سساخ اييتايكهاٜا  عٔايتٓاؾؼ ٚايكُٛز َٔ أدٌ تعٜٚس اؾُاٖري بايكٛض ٚاملعًَٛات ٚا٭خباض 
أْٗا تػاعس  يفَٚٔ ثِ تطدع أ١ُٖٝ ايٛظٝؿ١ اإلخباض١ٜ , تِٗ ؾ٦ات اجملتُع ٚؾكا يًػٝاغ١ املتبع١

  .(1)يًعطٚف احملٝط١ ب٘ ؾًُٗاايؿطز ع٢ً إٔ ٜهٕٛ أنجط 

 
ْٚعطًا ٭١ُٖٝ املاز٠ اإلخباض١ٜ يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ بؿهٌ عاّ ٚأُٖٝتٗا يف ؼكٝل بعض أٖساف      

ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ بؿهٌ خام، بطظت ايٓؿطات اإلخباض١ٜ نأسس أِٖ املٛاز ٚايرباَر اييت 
قتكاز١ٜ اإلق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ, ٚإزضانًا َٔ ػصب اؾُٗٛض خاق١ً َع ايتطٛضات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫

ايباسح ٭١ُٖٝ املاز٠ اإلخباض١ٜ اييت تكسَٗا قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 
املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ يف ظٌ تعاٜس ا٫ٖتُاّ بٗصٙ ايكٓٛات, ؾكس اػ٘ إيٞ إدطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ 

 .2014/  2013سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ عاَٞ اييت تتٓاٍٚ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭
 
ن٤ٛ َا غبل تبًٛضت املٓطًكات ايط٥ٝػ١ٝ هلصٙ ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ بعض ايكٓٛات  ٚيف     

ٚنصيو بعض ايكٓٛات " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ اؿه١َٝٛ ممج١ً يف قٓا٠ ايٌٓٝ 
املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ ممج١ً يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ باعتباضٖا أِٖ بٌ أخطط ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ 

ٌٍ  تعٌُاملٛد١ٗ اييت  ع٢ً بح بطاَر تعب١ٜٛ ٚؼطٜه١ٝ َتٓٛع١ ْاطك١ بايًػ١ ايعطب١ٝ َته١ُٓ يف ن
 از١ٜ ٚايرباَر اإلخباض١ٜ املتٓٛع١.َٔ: ْؿطات ا٭خباض، ٚ ايتعًٝكات ٚايتكاضٜط ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتك

ٚاْط٬قًا َٔ طبٝع١ ٖصٙ ايكٓٛات اإلخباض١ٜ اؿه١َٝٛ ٚاملٛد١ٗ ًَٚهٝتٗا ٚأٖساؾٗا ٚآيٝات ٚ      
٬ََٚح املعاؾ١ اإلخباض١ٜ هلصٙ ايكٓٛات  طبٝع١َطتهعات غٝاغاتٗا، دا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ ملٓاقؿ١ 
 سز٠ ٖٞ َٛنع ايسضاغ١.يبعض أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب خ٬ٍ ؾرت٠ ظ١َٝٓ ق
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 :News Framing Analysis ْعط١ٜ ؼًٌٝ ا٭طط اـرب١ٜ : * اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١

ٚاييت تؿرتض إٔ ايكا٥ُني با٫تكاٍ  ,اـط٠ٛ ا٭غاغ١ٝ يف ع١ًُٝ ا٭خباض اـرب١ٜتؿهٌ ا٭طط      
بٝٓٗا، ٚبايتايٞ ؾِٗ ٜهعٕٛ أططًا يٮسساخ ٚايكهاٜا ملػاعس٠ ا٭ؾطاز ع٢ً ؾُٗٗا ٚاملكاض١ْ 

 .(2)ٜػتدسَٕٛ ا٭طط يتبػٝط ا٭سساخ ٚإنؿا٤ املعاْٞ عًٝٗا

اإلخباضٟ بأْٗا: ايع١ًُٝ اييتيت ٜيتتِ مبكتهيتاٖا تكيتسِٜ ايكهيتاٜا ٚا٭سيتساخ        ُتعطف ع١ًُٝ ايتأطريٚ     
املدتًؿ١، ٚإعطا٩ٖا َعيتاْٞ قيتسز٠ َيتٔ خيت٬ٍ فُٛعيت١ ايهًُيتات ٚايطَيتٛظ ٚايكيتٛض املط٥ٝيت١ اييتيت تطنيتع            
عًٝٗا ايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ ٚتسعُٗا ٚتهطضٖا، مما ٜ٪زٟ إىل تكسِٜ تؿػري ٚاسس قابٌ يًؿِٗ ٚاإلزضاى 

، ٜٚكّٛ ايكا٥ُٕٛ با٫تكاٍ َٔ خ٬ٍ ايرتنٝع عًيت٢ أطيتط َعٝٓيت١ يف تكيتس ِٗ     (3)ٚايتصنط أنجط َٔ غريٙ
يو ايتٓبيتيتيت٪ ، ٚنيتيتيتصٚاملؿيتيتيته٬ت يًُعاؾيتيتيت١ اإلخباضٜيتيتيت١ بتكيتيتيتسِٜ ا٭غيتيتيتباب ٚامليتيتيتربضات املدتًؿيتيتيت١ يًكهيتيتيتاٜا  

, سٝح تطنع عًُٝات ايتأطري بكؿ١ عا١َ ع٢ً ا٫ختٝاض ٚايرتنٝع ٚاغتدساّ (4)بتأثرياتٗا املػتكب١ًٝ
عٓاقط بعٝٓٗا يف اييتٓل اإلع٬َيتٞ يبٓيتا٤ سذيت١ أٚ بطٖيتإ عًيت٢ تًيتو ايكهيتاٜا أٚ املؿيته٬ت َٚػيتبباتٗا           

.(5)ٚتكُٝٝٗا ٚسًٛهلا
 ٚا٭سيتيتساخ ٜيتيتتِ مبكتهيتيتاٖا تعطٜيتيتـ ايكهيتيتاٜا  ايعًُٝيتيت١ اييتيتيت ٚعًيتيت٢ ٖيتيتصا ؾيتيتا٭طط اـربٜيتيت١ تعيتيتين:"      

ٚتكس ٗا يًذُٗٛض، ٚنصيو تٛنٝح أغبابٗا َٚربضاتٗا ٚايتٓب٪ بآثاضٖا احملت١ًُ َػتكب٬ً، َٔ خيت٬ٍ  
  .(6)" املدتًؿ١ ٚايكهاٜا ا٭سساختًو املعاؾات اإلع١َٝ٬ املتٓٛع١ املكس١َ سٍٛ 

اؾٖٛطٜيتيت١ اييتيتيت ٜتؿاعيتيتٌ يف تهٜٛٓيتيت٘ ايعسٜيتيتس َيتيتٔ  اإلطيتيتاض اإلع٬َيتيتٞ" أسيتيتس املؿيتيتاِٖٝ ٜعتيتيترب َؿٗيتيتّٛ "ٚ     
امليتيتساخٌ ايٓعطٜيتيت١ اييتيتيت تػيتيتع٢ يتٓيتيتاٍٚ زٚض ٚغيتيتا٥ٌ اإلعيتيت٬ّ ٚتأثرياتٗيتيتا، نُيتيتا ٜعتيتيترب بيتيتسٚضٙ املهيتيتٕٛ        

 . (7) اـرب١ٜؼًٌٝ ا٭طط  ايط٥ٝػٞ يٓعط١ٜ

     ٚ ٛ تيتٛؾط  تًيتو ايؿهيتط٠ احملٛضٜيت١ املٓعُيت١ يًُشتيت٣ٛ اـيتربٟ ٚاييتيت َيتٔ ؾيتأْٗا إٔ          " اإلطاض اإلع٬َٞ ٖيت
ايػيتيتيتٝام امل٥٬يتيتيتِ يتشسٜيتيتيتس َاٖٝيتيتيت١ ايكهيتيتيت١ٝ عيتيتيترب اغيتيتيتتدساّ أغيتيتيتايٝب ا٫ْتكيتيتيتا٤ ٚايتٛنٝيتيتيتس ٚايتٓؿٝيتيتيتص      

  .(8)"ٚاإلٜهاح

تٓطًل ٖصٙ ايسضاغ١ ٚتتُشٛض أبعازٖا ٚعٓاقطٖا املدتًؿ١، ٚنصيو قٝاغ١ ؾطٚنٗا املتعسز٠ َٔ ٚ     
يف سسِّ شاتٗا عًيت٢ َػيتع٣    ا٭طط اـرب١ٜ، ٚاييت تؿرتض إٔ ا٭سساخ ٫ تٓطٟٛؼًٌٝ َعطٝات ْعط١ٜ 

َعني، ٚإمنا تهتػب َػعاٖيتا َيتٔ خيت٬ٍ ٚنيتعٗا يف إطيتاض حييتسزٖا ٜٚٓعُٗيتا، ٜٚهيتؿٞ عًٝٗيتا قيتسض ا َيتٔ            
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تعيتس ْعطٜيت١ ؼًٝيتٌ    سٝيتح  ا٫تػام َٔ خ٬ٍ ايرتنٝع ع٢ً بعض دٛاْب املٛنٛع ٚإغؿاٍ دٛاْب أخط٣، 
  .(9)أسس ايطٚاؾس اؿسٜج١ يف زضاغات ا٫تكاٍاـرب١ٜ ا٭طط 

تكسّ ا٭طط اـرب١ٜ َ٪ؾطات َته١ُٓ يف ايػٝام اإلخباضٟ تهؿٞ بسٚضٖا َع٢ٓ ٚز٫ي١ ع٢ً ٚ     
ا٭سساخ ٚايكهاٜا املعكس٠، ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ إزضاز ايٛقا٥ع ٚايتطٛضات اؾسٜس٠ يف ؾ٦ات َأيٛؾ١ 
، ٖٚصا َا ٜتٓاغب َع َٛنٛع ايسضاغ١، يًتعطف ع٢ً طبٝع١ املعاؾات 

.ايكٓٛات اإلخباض١ٜ قٌ ايسضاغ١ يٮسساخ اـاق١ بايعٓـ ٚاإلضٖابقسَتٗا اييت 

ٚتٛظـ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ْعط١ٜ ؼًٌٝ ا٭طط اـرب١ٜ َيتٔ خيت٬ٍ عيتس٠ َػيتتٜٛات أبطظٖيتا ايهؿيتـ            
عيتيتٔ ا٭طيتيتط اييتيتيت قيتيتسَت َيتيتٔ خ٬هليتيتا قٓيتيتاتٞ ايٓٝيتيتٌ " قٓيتيتا٠ َكيتيتط اإلخباضٜيتيت١" ٚاؿيتيتط٠ ا٭َطٜهٝيتيت١ عٝٓيتيت١  

عٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب, ٚنيتيتصيو اٯيٝيتيتات اييتيتيت اعتُيتيتست عًٝٗيتيتا يتيتيتأطري ٖيتيتصٙ ا٭سيتيتساخ    ايسضاغيتيت١ أسيتيتساخ اي
ٚايعٚاٜا اييت ضنعت عًٝٗا نيتٌ قٓيتا٠, ٚشييتو يف إطيتاض اخيتت٬ف تٛدٗيتات ايسٚييت١ اييتيت تعيترب عٓٗيتا نيتٌ            

املعاؾيت١   ٚضقيتس ٬ََيتح   ٓعطٜيت١ يسضاغيت١  ٖيتصٙ اي اعتُيتست ايسضاغيت١ يف بٓا٥ٗيتا ايٓعيتطٟ عًيت٢       ييتصا  قٓا٠,
 قٓاتٞ ايسضاغ١.يف  ايعٓـ ٚاإلضٖاب٭سساخ اإلخباض١ٜ 

: * َطادع١ ايسضاغات ايػابك١
تػيتيتع٢ عًُٝيتيت١ َطادعيتيت١ اييتيترتاخ ايعًُيتيتٞ بؿيتيتهٌ أغاغيتيتٞ يًٛقيتيتٛف عًيتيت٢ اؾٛاْيتيتب ايٓعطٜيتيت١ ٚاملٓٗذٝيتيت١          

املتعًك١ باملتػريات قٌ ايسضاغ١ ٚايع٬قات ايكا١ُ٥ ؾُٝا بٝٓٗا, مبا ٜ٪زٟ إىل إثطا٤ ايبٓيتا٤ ايٓعيتطٟ   
ًا ٚشييتو عًيت٢   ٚايتكُِٝ املٓٗذٞ يًسضاغ١, ٚؾُٝا ًٜيتٞ عيتطض يًسضاغيتات َطتبيت١ تطتٝبيتًا ظَٓٝيتًا تٓاظيٝيت       

 ايٓشٛ ايتايٞ:
 أ٫ًٚ: زضاغات تٓاٚيت املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥: -

ٟ    اغتٗسؾت       ايتعيتطف عًيت٢ طبٝعيت١ ٚأغيتايٝب َعاؾيت١       (10)(2015) زضاغ١ ضديتا٤ عبيتس اييتطاظم ايػُيتطاٚ
ايتعيتطف عًيت٢   ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ املٛد١ٗ قٌ ايسضاغ١ يٮسساخ ايساخ١ًٝ مبكط, ٚنيتصيو  

ؾيتيتهٌ ٚسذيتيتِ ٚاػيتيتاٙ املعاؾيتيت١ اإلخباضٜيتيت١ يًكهيتيتاٜا ايػٝاغيتيت١ٝ املكيتيتط١ٜ, ٚخًكيتيتت ايسضاغيتيت١ إىل تٓيتيتٛع    
ايكهيتيتاٜا اييتيتيت تٓاٚيتٗيتيتا قٓيتيتاتٞ ايسضاغيتيت١, ٚاؾيتيترتنت ايكٓيتيتاتني يف ؾيتيتػٌ ايكهيتيتاٜا ايػٝاغيتيت١ٝ ملٛقيتيتع      

ٚايعػيتهط١ٜ   ايكساض٠ بني ايكهاٜا اييت متت َٓاقؿتٗا سٝح تٓاٚيت ايكهيتاٜا اإلع٬َٝيت١ ٚايكاْْٛٝيت١   
إطاض ايكيتطاع ٖيتٛ اإلطيتاض ايػاييتب يف      ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٭١َٝٓ, ٚأؾاضت إىل إٔ

عيتيتطض ايكهيتيتاٜا يف ٖيتيتصٙ ايؿيتيترت٠, ٚاتػيتيتُت ايػيتيت١ُ ايػيتيتا٥س٠ يف َعاؾيتيت١ ايكهيتيتاٜا بيتيتايتشطٜض ٚشييتيتو      
 ٜا.باغتدساّ ا٫غتُا٫ت ايعاطؿ١ٝ ٚاتهح شيو يف ا٭غًٛب ايػري َتٛاظٕ يف عطض ايكها

ضقس ٚؼًٌٝ أطط املعاؾ١ اإلخباض١ٜ اييت غعت إىل  (11)(2014)يٛز ؾانٌ ٛعًٞ َزضاغ١  أَا     
سٝح ضقس ٚؼسٜس طبٝع١ ٚمسات  َٔ ٚشيو ٭سساخ تْٛؼ َٚكط يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ايعطاق١ٝ
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تْٛؼ َٚكط ٚأطط ايتػط١ٝ اـرب١ٜ هلصٙ ايجٛضات َٚٛقؿٗا َٓٗا  ٞيجٛضت ايسضاغ١َعاؾ١ ؾها٥ٝات 
 , ؾكس اْتٗت ايسضاغ١ إىل إٔ ايكٓاتنيٚض٩ٜتٗا اـاق١ هلا يف ظٌ تؿاب٘ ا٭ٚناع ايػٝاغ١ٝ بٝٓٗا

ٌٍ اٖتُت ايسضاغ١ قٌ ا اإلخباض١ٜ َُٔ ثٛض٠ تْٛؼ ٚثٛض٠ َكط َٔ خ٬ٍ ْؿطاتٗ بتػط١ٝ ٚتأطري ن
إطاض ػاٚظ املطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ  , ٚقس أظٗطت ايٓتا٥ر إٔاُخباضٟ هلٚنصيو َٔ خ٬ٍ ايؿطٜط اإل

دا٤ يف قساض٠ أطط ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ بايكٓٛات ايعطاق١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يتػط١ٝ أسساخ ٚقهاٜا 
ايجٛض٠ ايتْٛػ١ٝ ٚت٬ٙ إطاض ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ ثِ إطاض ايػهب ٚايجٛض٠، ٚدا٤ إطاض ْتا٥ر ٚتساعٝات 

أطط ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ بايكٓٛات ايعطاق١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يتػط١ٝ أسساخ ٚقهاٜا ايجٛض٠ يف قساض٠ 
 . ت٬ٙ إطاض ا٫غتكطاب ايػٝاغٞ ثِ إطاض ايػهب ٚايجٛض٠, ايجٛض٠ املكط١ٜ

يٮظَات ا٫قتكاز١ٜ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ  (12)(2014) زضاغ١ بػٓت قُس عط١ٝ بُٝٓا تٓاٚيت     
ؼسٜس أِٖ  بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاػاٖات اؾُٗٛض سٝاهلا, ٚشيو َٔ خ٬ٍاملكط١ٜ يف ايكٓٛات املٛد١ٗ 

املٛنٛعات اييت تٓاٚيتٗا ايٓؿطات ٚايرباَر عٔ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ يف ايكٓٛات"ع١ٓٝ ايسضاغ١", 
ٚايتعطف ع٢ً ع٬ق١ اؾُٗٛض بٗصٙ ايكٓٛات ٚتكُِٝٝٗ يططٜك١ تٓاٍٚ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ املكط١ٜ 

ٌ ع١ٓٝ َٔ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ يف ايكٓٛات ايج٬خ قٌ ايسضاغ١ بٛاقع ْؿط٠ هلا, ٚقس مت ؼًٝ
 2013/ 1/10ٚاسس٠ ًَٜٛٝا يف ايؿرت٠ املػا١ٝ٥ َٔ نٌ قٓا٠ ع٢ً َساض ث٬ث١ أؾٗط يف ايؿرت٠ َٔ

إٔ ا٫غتُا٫ت ايعك١ًٝ دا٤ت يف َكس١َ ا٫غتُا٫ت  ٚخًكت ايسضاغ١ إىل, 2013/ 31/12ٚست٢
ٚشيو بايٓػب١ يكٓٛات ايسضاغ١ ايج٬خ , ٚدا٤ت ا٭طط ايػٝاغ١ٝ ايطمس١ٝ يف  اإلقٓاع١ٝ املػتدس١َ

َكس١َ ا٭طط املطدع١ٝ يٮظَات بايٓػب١ يًكٓٛات ايج٬خ, ًٜٝٗا ا٭طط ايتاضخي١ٝ, ٚبايٓػب١ يٮطط 
اإلخباض١ٜ ؾكس دا٤ت أطط" ايتػٝري ايػٝاغٞ" يف َكس١َ ا٭طط اييت مت عطض ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ 

َٔ خ٬هلا يف ايكٓٛات ايج٬خ, ٚأظٗطت ايٓتا٥ر عسّ ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني املكط١ٜ 
املبشٛثني َٔ سٝح اٯثاض ايٓاػ١ عٔ اعتُازِٖ ع٢ً ايكٓٛات املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ يف اؿكٍٛ 

 ع٢ً َعًَٛات سٍٛ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ املكط١ٜ.
ؼًٌٝ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ املكس١َ  ٖسؾت إىل اييت (13)(2012زضاغ١ زايٝا عجُإ إبطاِٖٝ ) ٚاْتٗت     

يًكهيتاٜا ايػٝاغيت١ٝ ايعطبٝيت١، ٚزضاغيتتٗا     "  24ؾطْػيتا  –ايعيتامل اإلٜطاْٝيت١    –اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ " بكٓٛات
زضاغيتيت١ َكاضْيتيت١، ٚشييتيتو يف ْؿيتيتطات ا٭خبيتيتاض ٚاييتيترباَر اإلخباضٜيتيت١، ٚتٓاٚييتيتت ايتشًٝيتيتٌ ايهٝؿيتيتٞ يٮطيتيتط     

املػيتيتتدس١َ عٓيتيتس َعاؾيتيت١ ايكهيتيتاٜا ايػٝاغيتيت١ٝ ايعطبٝيتيت١ يف ايٓؿيتيتطات     ايط٥ٝػيتيت١ٝ، ٚا٭طيتيتط ايؿطعٝيتيت١   
أنجط ا٭طط اـرب١ٜ اغتدساًَا يف تكسِٜ اـرب نيتإ اإلطيتاض ايػٝاغيتٞ    إٔ  إىل, ٚايرباَر قٌ ايسضاغ١

قٓيتا٠   %( يف84.8اؿيتط٠ ٚ)  قٓيتا٠  %( يف86.6%( يف قٓيتا٠ ايعيتامل ٚ )  94.6إىل )ت٘ سٝح اضتؿعت ْػيتب 
 ع ْػب١ ايكهاٜا ايعطب١ٝ اييت متت َعاؾتٗا َيتٔ خيت٬ٍ ايٓؿيتطات اييتج٬خ،    اضتؿاٚأٚنشت  ,24ؾطْػا 

سطم ايكٓٛات ايج٬خ ع٢ً اؿكٍٛ عًيت٢ أنيترب قيتسض َيتٔ ايتيتٛاظٕ َيتٔ خيت٬ٍ عيتطض          ايٓتا٥ر أٚنشتنُا 
أنجط َٔ ٚد١ٗ ْعط إلخؿا٤ املعٜس َٔ املٛنٛع١ٝ يًُعاؾ١ اإلخباض١ٜ.
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املعاؾيت١ اإلخباضٜيت١    اغتٗسؾت ايتعطف ع٢ً  اييت (14)(2012) زضاغ١ قُس ؾطٜـ أَني ؾُٝا خًكت     
اتؿيتيتيتام ايػٝاغيتيتيت١  إىل، ٚاؿيتيتيتط٠ ا٭َطٜهٝيتيتيت١" " يكهيتيتيتاٜا ايؿيتيتيتطم ا٭ٚغيتيتيتط يف قٓيتيتيتاتٞ

ايتشطٜط١ٜ ٚايؿ١ٝٓ يًكٓاتني َع غٝاغ١ اييتسٚيتني ايبيتاثتني )ؾطْػيتا ٚاي٫ٜٛيتات املتشيتس٠ ا٭َطٜهٝيت١(       
اب، ٚبايٓػيتيتب١ يًعيتيتطام عًيتيت٢ غيتيتبٌٝ املجيتيتاٍ اتؿكيتيتت    سٝيتيتح ضنيتيتعت عًيتيت٢ زٚض اييتيتسٚيتني يف قاضبيتيت١ اإلضٖيتيت   

َع ايػٝاغ١ ايؿطْػ١ٝ يف عٗس داى ؾرياى ايطاؾهيت١ ي٬سيتت٬ٍ    24ايػٝاغ١ ايتشطٜط١ٜ يكٓا٠ ؾطْػا 
ا٭َطٜهٞ ٚيهٓٗا اختًؿت َع غٝاغ١ )غاضنٛظٟ( اييتصٟ أعًيتٔ ْسَيت٘ عيتٔ عيتسّ اؾيترتاى ؾطْػيتا يف سيتطب         

"عًيت٢ تعٜٝيتـ ايعيتطب يًتيتاضٜذ      اؿيتط٠  أنيتست قٓيتا٠ "  اإلغطا٥ًٝٞ  -ٚبايٓػب١ يًكطاع ايعطبٞ, ايعطام
ٚايرتنٝع ع٢ً ايسٚض ا٭َطٜهٞ يف سٌ ايكطاع، ؾكس أنست ايسضاغ١ ع٢ً إٔ نٌ قٓا٠ سطقت ع٢ً إبيتطاظ  

إٔ تبيتسٚ  " 24ؾطْػيتا  قٓيتا٠ "  أنجط َباؾيتط٠، بُٝٓيتا ساٚييتت     " ناْت اؿط٠ "قٓا٠ زٚض زٚيتٗا ايباث١ ٚيهٔ 
 أنجط َٛنٛع١ٝ.

َكاض١ْ يًٓؿطات اإلخباضٜيت١   ١زضاغ١ ؼًًٝٝ (15)(2012)ايكانٞأَري٠ ؾتشٞ  ٘ أدطتيف ايٛقت ْؿػ     
املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يٮظ١َ ايعطاق١ٝ ملس٠ َٔ أدٌ ايتعطف ع٢ً   يتاؾعٜط٠ ٚاي قٓاتٞاييت تبجٗا 

اؿيتطب عًيتيت٢   إٔ إىل ٚقيتس خًكيتيتت  , 2010َيتيتاضؽ ستيت٢ 2010َيتٔ ٜٓيتيتاٜط   ث٬ثيت١ أؾيتٗط عًيتيت٢ ايتيتٛايٞ بساٜيتيت١ً   
تكسضت َكس١َ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ اييتيت تٗيتتِ بٗيتا قٓيتا٠ اؾعٜيتط٠ سٝيتح بًػيتت ْػيتب١ ا٭خبيتاض           ايعطام

تكسضت ايك٣ٛ ايؿاع١ً ايساخ١ًٝ إمجيتايٞ ايكيت٣ٛ ايؿاعًيت١ يف ا٭خبيتاض اييتٛاضز٠      , ٚ%(98.2ايعطاق١ٝ)
%(، بُٝٓا َعدت بني ايك٣ٛ ايؿاع١ً ايساخًٝيت١  52.44عٔ ايكه١ٝ ايعطاق١ٝ يف قٓا٠ اؾعٜط٠ بٓػب١ )

دا٤ إطاض َطدع١ٝ ايك٣ٛ ايػٝاغيت١ٝ ايعطاقٝيت١ يف قٓيتا٠ اؾعٜيتط٠ يف     , ٚ%(29.27اـاضد١ٝ بٓػب١)ٚ
 .املكس١َ، ًٜٝ٘ اإلطاض ايػٝاغٞ، ثِ اإلطاض ايكاْْٛٞ، ؾاإلطاض ايسٜين

َكاضْيت١ بيتني ايػٝاغيت١ اإلع٬َٝيت١ ا٭َطٜهٝيت١       تططسيت ؾ (16)(2011ؾاط١ُ ؾيتعبإ قيتا) )   زضاغ١ أَا     
اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚايعامل اإلٜطاْٝيت١ ٚايٓٝيتٌ    " ٚاإلٜطا١ْٝ ٚاملكط١ٜ ػاٙ زٍٚ ايؿطم ا٭ٚغط يف قٓٛات

يبشح نٝؿ١ٝ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يكهاٜا ايؿطم ا٭ٚغط ايػٝاغ١ٝ ٚا٭َٓٝيت١   املكط١ٜ", ٚشيو خباضٮي
ٌٍيًٛقٛف ع٢ً ٬ََح ٖصٙ املعاؾ١ ٚ ٚقس  ,َٔ ا٭زا٤ ا٭َطٜهٞ ٚاإلٜطاْٞ ٚاملكطٟ سذِ ا٫خت٬ف بني ن

ٌٍأظٗيتيتطت ايسضاغيتيت١  َيتيتٔ َؿيتيتاٖسٟ قٓيتيتٛات ايسضاغيتيت١  اخيتيتت٬ف ٚانيتيتح بيتيتني قا٥ُيتيت١ ا٭ٚيٜٛيتيتات اـاقيتيت١ بهيتيت
أظٗيتطت ْتيتا٥ر ايتشًٝيتٌ ايهٝؿيتٞ اخيتت٬ف ايكٓيتٛات       , نُيتا  ٚقا١ُ٥ أٚيٜٛات ايكٓٛات اإلخباضٜيت١ اييتج٬خ  

طيتيتط يف املعاؾيتيت١ اإلخباضٜيتيت١ يٮؾهيتيتاض ايط٥ٝػيتيت١ٝ املتعًكيتيت١ بايكهيتيتاٜا،     اييتيتج٬خ يف نٝؿٝيتيت١ تٛظٝيتيتـ ا٭ 
ٚيٛسغ إٔ قٓا٠ اؿط٠ تعُيتست اختٝيتاض ا٭خبيتاض اييتيت ؼػيتٔ قيتٛض٠ ايٛديتٛز ا٭َطٜهيتٞ بيتايعطام بُٝٓيتا           
تعُست قٓيتا٠ ايعيتامل اْتكيتا٤ ا٭خبيتاض اييتيت تٛنيتح ض٩ٜيت١ ايكٓيتا٠ املعاضنيت١ يًتيتسخٌ ا٭َطٜهيتٞ بايؿيتإٔ             

قٓيتيتاتٞ اؿيتيتط٠ ٚايعيتيتامل ناْتيتيتا ا٭نجيتيتط اغيتيتتدساًَا ياطيتيتاض احمليتيتسز يف ايؿيتيتإٔ   ييتيتٛسغ إٔ , نُيتيتا ايعطاقيتيتٞ
، بُٝٓا قٓا٠ ايٌٓٝ ناْت ا٭نجط اغتدساًَا ياطاض احملسز يف ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ املتعًكيت١ بهيتٌ    ايعطاقٞ

اإلغطا٥ًٝٞ. – َٔ ايؿإٔ اإلٜطاْٞ ٚايكطاع ايؿًػطٝين
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ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يكهيتاٜا   (17)(2011ٖب١ اهلل قُس غًُٝإ ) زضاغ١ ٚساٚيت     
يف: ايكهيت١ٝ ايؿًػيتط١ٝٓٝ ٚايكهيت١ٝ ايعطاقٝيت١ ٚاإلقيت٬ح ايػٝاغيتٞ يف        ؼيتسزت ايعامل ايعطبيتٞ ٚاييتيت   

اؿيتيتط٠  قٓيتيتاتٞ اييتيتٛطٔ ايعطبيتيتٞ، ٚشييتيتو َيتيتٔ خيتيت٬ٍ ؼًٝيتيتٌ َهيتيتُٕٛ مجٝيتيتع امليتيتٛاز اإلخباضٜيتيت١ املكسَيتيت١ يف   
 خًكتٚقس , 8/10/2005إىل  7/7/2005َتك١ً َٔ  أؾٗطاإلغطا١ًٝٝ٥ خ٬ٍ ث٬ث١  33ٚقٓا٠  ا٭َطٜه١ٝ

اإلغيتطا١ًٝٝ٥ يف َعاؾيت١    33إطاض ايكيتطاع ديتا٤ يف َكسَيت١ ا٭طيتط اييتيت أبطظتٗيتا قٓيتا٠        إٔ  ايسضاغ١ إىل
قهاٜا ايٛطٔ ايعطبٞ، ٚنصيو قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚأنست ايسضاغ١ ع٢ً ٚدٛز أدٓس٠ خاق١ يهيتٌ  

سطقت قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ يتبسٚ أنجط تٛاظْيتًا ؾيتصب املعٜيتس    , ٚتٛدٗٗا ا٭ٜسٜٛيٛدٞقٓا٠ تعهؼ 
عًيتيت٢ إبيتيتطاظ ايتٛدٗيتيتات  32سطقيتيتت قٓيتيتا٠ إغيتيتطا٥ٌٝ , نُيتيتا َيتيتٔ املؿيتيتاٖسٜٔ ايعيتيتطب ٚقاٚييتيت١ اغيتيتتكطابِٗ

 .بؿهٌ عاّ  اإلغطا١ًٝٝ٥
تكّٛ ب٘ ايتػط١ٝ ايتعطف ع٢ً ايسٚض ايصٟ  إىل(18)(2007قؿا قُٛز عجُإ ) بُٝٓا غعت زضاغ١     

اإلخباض١ٜ بايكٓٛات اإلخباض١ٜ املتدكك١ يٮسساخ ايػٝاغ١ٝ اؾاض١ٜ, ٚشيو َٔ خ٬ٍ زضاغ١ سذِ 
ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٚأطط ايتٓاٍٚ اإلخباضٟ هلصٙ ا٭سساخ ٚتكِٝٝ َس٣ ؾاع١ًٝ ٖصا ايسٚض َٔ خ٬ٍ 

اػاٖات ٚآضا٤ ايٓدب١ َعطؾ١ إزضاى ايٓدب١ املكط١ٜ ٭١ُٖٝ ٚبطٚظ ٖصٙ ا٭سساخ ٚايتعطف ع٢ً 
, ؾكس بٝٓت ْتا٥ذٗا إٔ منط ًَه١ٝ ايٛغ١ًٝ اإلع١َٝ٬ قس أثط إىل سٍس نبري يف تبين املكط١ٜ مٖٛا

ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٭طط ايتٓاٍٚ اإلخباضٟ يٮسساخ ايػٝاغ١ٝ املكس١َ يف ايكٓٛات اإلخباض١ٜ ايعطب١ٝ, 
اؿسخ ٖٞ أطط)ا٭ظَات ايػٝاغ١ٝ( أْ٘ َٔ أنجط ا٭طط املػتدس١َ يف عطض  ٚتٛقًت ايسضاغ١ إىل

%, ٚنصيو اضتؿعت ْػب١ ا٭خباض 13.7% ٚنصيو إطاض )ايكطاع املباؾط( بٓػب١ َكساضٖا 40بٓػب١ 
% ًٜٝٗا ا٭خباض اييت ٫ تعطض أٟ ٚد١ٗ ْعط )غري 37.8اييت تكسّ ٚد١ٗ ْعط ٚاسس٠ بٓػب١ 

 ٚانش١(.
أغيتايٝب   ايتشكل َٓ٘ سٝح ساٚييتت ضقيتس   (19)(2006إبطاِٖٝ َكطؿ٢ قا)  ) زضاغ١ ٖٚٛ َا ساٚيت     

ٌٍ َٔ:) قٓا٠ ايٌٓٝ ايسٚي١ٝ، اـسَيت١   -ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ يكه١ٝ ايكطاع ايعطبٞ اإلغطا٥ًٝٞ يف ن
ٚخًكيتت ايسضاغيت١   , ايتًٝؿع١ْٜٝٛ ايسٚي١ٝ هل١٦ٝ اإلشاع١ ايربٜطا١ْٝ، ٚايكٓا٠ ايجا١ْٝ اإلغيتطا١ًٝٝ٥( 

إٔ ايكٓا٠ ايجا١ْٝ اإلغطا١ًٝٝ٥ قسَت ْكسًا شاتٝيتًا باغيتتدساّ إطيتاض غيتً  أٚ إطيتاض املعتيتسٟ بٓػيتب١         إىل
% أٟ سيتيتٛايٞ مخيتيتؼ ا٭خبيتيتاض اييتيتيت قيتيتسَتٗا، ٚأٚنيتيتشت ايٓتيتيتا٥ر امٝيتيتاظ بطٜطاْٝيتيتا إلغيتيتطا٥ٌٝ عٓيتيتس   20

ب، ٚ تكسِٜ خرب ايكطاع ندرب أٍٚ سٝح بًػت إمجايٞ أخباضٖا املكس١َ يف قا) إغطا٥ٌٝ " غً  يًعيتط 
% يف قيتيتا) ايعيتطب "إجييتابٞ يًعيتطب ، غيتً  إلغيتيتطا٥ٌٝ"     25% يف َكابيتٌ  50إجييتابٞ إلغيتطا٥ٌٝ " بٓػيتب١    

%, ٚييتيتٛسغ أٜهيتًا ا٫ضتؿيتيتاع ايٓػيت  يٮخبيتيتاض اييتيت ؽيتيتسّ َكيتا) إغيتيتطا٥ٌٝ يف قٓيتا٠ ايٓٝيتيتٌ      25بٓػيتب١  
ايػٝاغيت١ٝ   ايسٚي١ٝ ٖٚٛ َا ٜعرب عٔ اؾتكاض ايط١ٜ٩ ٚعسّ خس١َ اهلسف ايكَٛٞ َٔ ايٓاس١ٝ اإلع٬َٝيت١ 

اإلغيتيتطا٥ًٝٞ يف  -يف ايٛقيتيتت اييتيتصٟ مل تػيتيتُح ؾٝيتيت٘ ايتػطٝيتيت١ ؾيتيتب٘ املعسَٚيتيت١ يكهيتيت١ٝ ايكيتيتطاع ايعطبيتيتٞ    
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اـس١َ ايتًٝؿع١ْٜٝٛ ايسٚي١ٝ هل١٦ٝ اإلشاع١ ايربٜطا١ْٝ باغتهيتاؾ١ أٜيت١ ؾدكيتٝات يتٓيتاٍٚ قهيتاٜا      
 ايكطاع.

عاؾيتيت١ اإلخباضٜيتيت١  ايتعيتيتطف عًيتيت٢ امل  إىل (20)(2004ٖٜٛيتيتسا َكيتيتطؿ٢ )  زضاغيتيت١يف ْؿيتيتؼ اإلطيتيتاض غيتيتعت       
َٔ خ٬ٍ ض١ٜ٩ ؼ١ًًٝٝ ٫ػاٖات ٖصٙ املعاؾ١  ا٭َطٜه١ٝ يًكهاٜا ٚا٭سساخ ايعطب١ٝ يف قٓا٠ اؿط٠

َيتيتٔ ظاٜٚيتيت١ ا٫ٖتُيتيتاّ ٚايتهجٝيتيتـ اإلع٬َيتيتٞ يتٓيتيتاٍٚ ايكهيتيتاٜا اإلخباضٜيتيت١ يًكهيتيتاٜا ٚا٭سيتيتساخ ايعطبٝيتيت١   
, يف تٓيتاٍٚ ايكهيتاٜا ايعطبٝيت١    اغيتتدسَت ٚاملؿطزات املػتدس١َ َٔ خ٬ٍ ؼًٝيتٌ ا٭ططيتط اـربٜيت١ اييتيت     

استًت ايكهاٜا ايعطب١ٝ َٛقع ايكيتساض٠ َيتٔ اٖتُيتاّ ايتػطٝيت١     : ْتا٥ر أُٖٗا ٠ايسضاغ١ إىل عس ٚخًكت
%( َيتيتٔ إمجيتيتايٞ ا٭خبيتيتاض اييتيتيت  86.5اإلخباضٜيتيت١ يكٓيتيتا٠ اؿيتيتط٠، سٝيتيتح بًػيتيتت ْػيتيتب١ ا٭خبيتيتاض ايعطبٝيتيت١ )  

طبٝيتيت١ يف قٓيتيتا٠ اؿيتيتط٠ يف ؾيتيترت٠   ضنيتيتعت ايتػطٝيتيت١ اإلخباضٜيتيت١ يًكهيتيتاٜا ايع  , ٚتهيتيتُٓتٗا عٝٓيتيت١ ايسضاغيتيت١ 
خباض شات ا٫ػاٙ ايػيتً  يف تٓيتاٍٚ   غًبت ا٭, ايسضاغ١ ع٢ً ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ ٚا٭١َٝٓ ٚايعػهط١ٜ

%( ْعيتيتط ا يرتنٝيتيتع ا٭خبيتيتاض عًيتيت٢  60.5ا٭خبيتيتاض ٚا٭سيتيتساخ املتعًكيتيت١ بايكهيتيتاٜا ايعطبٝيتيت١ يتبًيتيتؼ ْػيتيتب١ )  
خباض اييتيت اتػيتُت با٫ػيتاٙ ا٫جييتابٞ أٚ     ، بُٝٓا تطادعت ا٭ٚاإلضٖاب سساخ ايعٓـأا٫نططابات ٚ

 .%(29.8بًػت ْػبت٘ )سٝح املتٛاظٕ 
تأثري ا٭طط اإلخباض١ٜ ايتًٝؿع١ْٜٝٛ عًيت٢   (21)(2004)  زضاغ١ٚاختربت      

تؿػيتيتري اؾُٗيتيتٛض يًكهيتيتاٜا ايػٝاغيتيت١ٝ، سٝيتيتح تكيتيتّٛ ايسضاغيتيت١ ببشيتيتح ايع٬قيتيت١ بيتيتني ا٭طيتيتط اإلخباضٜيتيت١        
١ ايتًٝؿع١ْٜٝٛ يكه١ٝ تٛغٝع ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ ٚإزضاى ٚتؿػري اؾُٗيتٛض هليتصٙ   املػتدس١َ يف ايتػطٝ

قاّ ايباسح بعطض فُٛع١ َٔ ا٭خباض اييتيت تٓاٚييتت تٛغيتٝع ا٫ؼيتاز ا٭ٚضٚبيتٞ يف إطيتاض       ٚ ,ايكه١ٝ
ايكطاع, ع٢ً فُٛع١ َٔ املبشٛثني، بُٝٓا عطض ع٢ً فُٛع١ أخط٣ َيتٔ املبشيتٛثني أخبيتاضًا تٓاٚييتت     

أؾيتاضت ْتيتا٥ر ايسضاغيت١ إىل تيتأثري     , ٫ٚؼاز ا٭ٚضٚبيتٞ يف إطيتاض ايتبعيتات ا٫قتكيتاز١ٜ    قه١ٝ تٛغٝع ا
ا٭طيتط اإلخباضٜيت١ عًيتيت٢ أؾهيتاض املؿيتاٖسٜٔ ٚإٔ املبشيتيتٛثني ٜتبٓيتٕٛ ْؿيتؼ ا٭طيتيتط اإلخباضٜيت١ املٛديتيتٛز٠ يف        
ايككل اإلخباض١ٜ اييت ؾاٖسٖٚا, سٝح إٔ املبشٛثني ايصٜٔ ؾاٖسٚا قككًا إخباض١ٜ اغتدسَت إطاض 

ع ناْت هلِ أؾهاض تتعًل باؾسٍ ٚاـ٬ف سٍٛ تٛغٝع ا٫ؼيتاز ا٭ٚضٚبيتٞ ٚإٔ املبشيتٛثني اييتصٜٔ     ايكطا
ؾيتيتاٖسٚا قككيتيتًا إخباضٜيتيت١ تٓاٚييتيتت املٛنيتيتٛع يف إطيتيتاض ايتبعيتيتات ا٫قتكيتيتاز١ٜ ناْيتيتت هليتيتِ أؾهيتيتاض تتعًيتيتل   

 بايتهايٝـ ٚا٭ضباح ٚايٓتا٥ر املاي١ٝ املرتتب١ ع٢ً تٛغٝع ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ.

 ات تٓاٚيت املعاؾ١ اإلع١َٝ٬ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب:* ثاًْٝا: زضاغ
ْاٍ َٛنٛع ايعٓـ ٚاإلضٖاب سعًا ٫ بأؽ ب٘ َٔ ايسضاغات ٚا٭عاخ ايع١ًُٝ, سٝح ٚديتس ايباسيتح        

ايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت املٛنٛع بؿهٌ أٚ بآخط, ٚ هيتٔ ضقيتس ٖيتصٙ ايسضاغيتات عًيت٢ ايٓشيتٛ       
 ايتايٞ:
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إىل ايتعطف ع٢ً املعاؾ١ اإلع١َٝ٬ ٭سساخ ايعٓـ  (22)(2015) ؾطٜـ قُس ْبٌٝ ٖسؾت زضاغ١     
ٚتأثريٖا ع٢ً ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ بعس ايجٛض٠, ٚايتعطف ع٢ً تأثري ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يف تػٝري ٚعٞ 
ٚغًٛى املؿاٖسٜٔ ػاٙ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ ٚايعٓـ, ٚنصيو ايتعطف ع٢ً أغايٝب َعاؾ١ ٚغا٥ٌ 

يٮسساخ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚقهاٜا ايعٓـ يف اجملتُع املكطٟ, ٚايتعطف ع٢ً َس٣ اإلع٬ّ 
تأثري أغًٛب تٓاٍٚ ا٭سساخ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ضؾع َعس٫ت ايعٓـ يف اجملتُع, ٚخًكت 

ُِٕٝٛ ا٭ظَات" ايعٓـ ٚاإلضٖاب" اييت ؼسخ يف َكط بأْٗا أظ ايسضاغ١ إىل ُٜك َات اضتؿاع ْػب١ ايصٜٔ 
%, ثِ ايصٜٔ ٜطٕٚ أْٗا أظَات َعتاز٠ ٚمل تعس أخباضٖا 52كتًؿ١ ٚؼتاز إىل ا٫ْتباٙ بٓػب١ 

%, أٜهًا اضتؿاع تأثري ايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ ع٢ً قطاضات املٓتذني ٚاملػتجُطٜٔ 48دصاب١ بٓػب١ 
ات %, ٚأنست ْتا٥ر ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ ع٢ً تعسز تأثري39.5% ٚإىل سٍس َا بٓػب١ 60.5بٓػب١ 

ايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ يًعٓـ بعس ايجٛض٠ ع٢ً ايػًٛى ايؿطا٥ٞ ٚا٫غت٬ٗنٞ يًذُٗٛض املكطٟ َٚٓٗا: 
 %.82.2تطادع ق١ُٝ اؾ١ٝٓ أَاّ ايع٬ُت ا٭دٓب١ٝ بٓػب١ 

إىل ضقس ٚؼًٌٝ ايتطٛضات اييت سسثت يف  (23)(2015) محسإ ْاٜـ ايكطيف بُٝٓا غعت زضاغ١     
١ٝ يف إطاض تٓاَٞ ظاٖط٠ اإلضٖاب, َٔ خ٬ٍ اغتٓتاز ٜتُجٌ يف إٔ ا٭َطٜه–ايع٬قات اي١ُٝٓٝ

اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ؼطم ع٢ً اؽاش نٌ َا َٔ ؾأْ٘ اؿؿاظ ع٢ً ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ايساخًٞ, ٚيف 
إطاض شيو اؿؿاظ ع٢ً ع٬قاتٗا َع اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ عٝح تهٕٛ ع٬قات ْادش١ 

أْ٘ يٝؼ ٖٓاى أز٢ْ اتؿام سٍٛ  ١ُٝٓ يف ايُٝٔ, ٚخًكت ايسضاغ١ إىلَٚجُط٠ ؽسّ ا٫غتكطاض ٚايت
ايتعطٜـ ايسقٝل ٚاحملسز ٚاملكبٍٛ َٔ ناؾ١ ايسٍٚ ٚاملٓعُات ٚاؾُاعات ٚايؿعٛب ملؿّٗٛ اإلضٖاب, 
نُا سطقت ايُٝٔ ع٢ً إٔ تعٗط نعهٛ زٚيٞ ؾاعٌ ٚؾطٜو إجيابٞ يف اؿ١ًُ ايسٚي١ٝ نس َا ٜػ٢ُ بيت" 

" زٕٚ إٔ تؿطط يف َباز٥ٗا ٚثٛابتٗا ايٛط١ٝٓ ٚاإلغ١َٝ٬ ٚايسٚي١ٝ, ٚمبا ٜهُٔ اؿطب ع٢ً اإلضٖاب
 َكاؿٗا ايعًٝا ٚغ١َ٬ أضانٝٗا ٚؾعبٗا ٚاغتكطاضٖا.

عيتيتيت٬ق١ تعيتيتطض املطاٖكني  ايتعطف ع٢ً اييت اغتٗسؾت (24)(2009) ظنطٜا أمحس ؾاٖني أَا زضاغ١     
َٔ  اإلخباض١ٜ ايعطب١ٝ باػاٖاتِٗ مٛ ظاٖط٠ اإلضٖابيٓؿطات ا٭خباض يف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ 

ضقيتيتس , ٚايتعطف ع٢ً َهُٕٛ ا٭خباض املطتبط١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب زاخٌ ْؿطات ا٭خباضخ٬ٍ 
ايتٛقٌ إىل أِٖ َكازض املطاٖل يف اؿكٍٛ , ٚاػيتيتيتاٖات املطاٖكني سٍٛ ا٭غباب املدتًؿ١ ياضٖاب

 بًػت ْػب١ ا٭خباض املطتبط١ بيتايعٓيتـ ٚاإلضٖاب, ٚاْتٗت ايسضاغ١ إىل إٔ اإلضٖاب َعًَٛات عٔ ع٢ً
تكيتسضت ايكهيتٝيت١ , َٚيتيتٔ أمجايٞ عيتسز ا٭خباض املٛديتٛز٠ يف ْؿطات ا٭خباض عٝيت١ٓ ايسضاغ١ 26.6٪

 ايكه١ٝ شيو بعيتس ٚدا٤ت( , ٪25.1ايؿًػط١ٝٓٝ ا٭خباض املطتبط١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب بٓػب١ )
يف سني % ١13.3 بٓػب١ َٔ ا٭خباض, ٚؾ٢ املطتب١ ايجايج١ ايكه١ٝ ا٭ؾػاْٝ% 22.6بٓػب١  ايعطاق١ٝ

ناْت ٖٓاى بعض ايكهاٜا املدتًؿ١ اييت اٖتُت بٗا ن٬ً َٔ ايكٓاتني َجٌ قه١ٝ ايكَٛاٍ ٚايػٛزإ 
دا٤ت ايؿها٥ٝات ايعطب١ٝ نُكازض , ٚٚاؾعا٥ط ٚبانػتإ ٚنًٗا قهاٜا َطتبط١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب
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 َٔ( ٪59ٝٗا املطاٖكٕٛ يف َتابع١ أسساخ اإلضٖاب ٚايعٓـ يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ ٚشيو بٓػبيت١ )ٜعتُس عً
 ايتًٝؿعٜٕٛ ٚدا٤(, ٪25.5ًٜٝٗا ا٫ْرتْت يف ايرتتٝب ايجاْٞ بٓػب١ ) ايسضاغ١, ع١ٓٝ إمجايٞ

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباطٝ٘ ططز١ٜ بني , ٚأٚنشت ايٓتا٥ر (٪24.2) بٓػبيتيت١ ايجايح ايتيتطتٝب يف احملًٞ
ع٢ً َعًَٛات ِ ع٢ً َعًَٛات سٍٛ أسساخ اإلضٖاب ٚايعٓـ, ٚبني سكٛهل نيَكازض سكٍٛ املطاٖك
 .سٍٛ أغباب اإلضٖاب 

إىل ايتعطف ع٢ً زٚض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ يف  (25)(2008) غًطإ بٔ عذُٞ بٔ َٓٝدط يف سني غعت زضاغ١     
ايكا٥ُني ع٢ً اإلع٬ّ يف تؿهٌٝ َعاضف اؾُٗٛض ايػعٛزٟ مٛ قهاٜا اإلضٖاب, َٔ خ٬ٍ إَساز 

املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ببٝاْات َٚعًَٛات سسٜج١ ٚقازق١ تػاعس ع٢ً تطؾٝس ايسٚض اإلع٬َٞ يف 
َعاؾ١ قهاٜا اإلضٖاب مبا ٜػاِٖ يف تؿعٌٝ زٚض اإلع٬ّ يف ٖصا اجملاٍ, أٜهًا ايهؿـ عٔ َس٣ 

اؾتٗا يكهاٜا اإلضٖاب, ٚنصيو َكساق١ٝ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ايٛط١ٝٓ ٚا٭دٓب١ٝ يس٣ اؾُٗٛض يف َع
قٝاؽ طبٝع١ ٚسسٚز َعطؾ١ اؾُٗٛض ايػعٛزٟ مٛ اؿٛازخ اإلضٖاب١ٝ بٛد٘ عاّ أٚ مٛ سٛازخ 

 إضٖاب١ٝ قسز٠.
إىل ايتعطف ع٢ً تأثري ا٭طط اإلخباض١ٜ ع٢ً إزضاى  (26)(2004)  زضاغ١ؾُٝا غعت      

عطض فُٛع١ َٔ ايككل اإلخباض١ٜ ٚايرباَر ا٭ؾطاز يكه١ٝ اإلضٖاب، سٝح قاَت ايسضاغ١ ب
ايتػذ١ًٝٝ املتعًك١ باإلغ٬ّ ٚقه١ٝ اإلضٖاب يف ايؿطم ا٭ٚغط يف ايتًٝؿعٜٕٛ ا٭َطٜهٞ ع٢ً 
فُٛع١ َٔ املػًُني ٚفُٛع١ َٔ املػٝشٝني ٚفُٛع١ َٔ ايٝٗٛز ٚطًب َٔ نٌ فُٛع١ إٔ تعرب عٔ 

ٕ ايرباَر اييت مت عطنٗا يف ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ضأٜٗا يف ٖصٙ ايرباَر, ٚضأت اجملُٛع١ املػ١ًُ أ
ا٭َطٜه١ٝ تكّٛ بتأطري اإلغ٬ّ بططٜك١ غًب١ٝ، نُا تسعِ ٖصٙ ايرباَر قٛض٠ منط١ٝ ٚغًب١ٝ ٚغ١٦ٝ 

بُٝٓا مل ػس اجملُٛع١ املػٝش١ٝ أٟ , عٔ اإلغ٬ّ، مما ٜ٪زٟ إىل ؾِٗ خاط٧ ياغ٬ّ ٚايؿطم ا٭ٚغط
ٚشنطت اجملُٛع١ ايٝٗٛز١ٜ إٔ تسٖٛض ا٭ٚناع يف ايؿطم  ,َرتٗسٜس أٚ خطط ع٢ً زٜٓٗا يف ٖصٙ ايربا

ا٭ٚغط ٜٗسز إغطا٥ٌٝ ٜٚٗسز ايسٜا١ْ ايٝٗٛز١ٜ, ٚأؾاضت اجملُٛع١ إىل إٔ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ تكّٛ 
 بكٝاغ١ املعًَٛات بططٜك١ ٜتِ ؾٝٗا ايتأنٝس ع٢ً بعض دٛاْب املٛنٛع ٚإغؿاٍ دٛاْب أخط٣.

 –با٭غاؽ يف بٓا٤ منٛشز سٍٛ ايع٬ق١ بني اإلع٬ّ ٚاإلضٖاب  (27)(2004يٛناؽ ) ٚاٖتُت زضاغ١     
 زٚشيو َٔ خ٬ٍ ضقس ا٫ػاٖات ايبشج١ٝ املدتًؿ١ ٚقاٚي١ اـطٚز بُٓٛش –زضاغ١ اغتط٬ع١ٝ 

 هٔ تطبٝك٘ يف زضاغات اإلع٬ّ ٚاإلضٖاب, ٚخًكت ايسضاغ١ إىل ٚدٛز إطاضٜٔ يًعٌُ ع٢ً اـطٚز 
٬ّ ٚاإلضٖاب, ٚأٚنشت إٔ ٖٓاى دسٍ زٚيٞ ٚاخت٬ف بني ايباسجني إىل بُٓٛشز سٍٛ ايع٬ق١ بني اإلع

إٕ ايع٬ق١ بني اإلع٬ّ ٚاإلضٖاب حيهُٗا ايعسٜس َٔ املهْٛات ا٭خط٣ غري املتؿل عًٝٗا, ٚأؾاضت إىل 
إٔ اخت٬ف ايػٝاغات اإلع١َٝ٬ اييت ٖٞ بطبٝع١ اؿاٍ اْعهاؽ يػٝاغات ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٜ٪ثط 

  تٓاٍٚ ايع٬ق١ بني اإلع٬ّ ٚاإلضٖاب.إىل سٍس نبري يف
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ايتعطف بؿهٌ َتعُل ع٢ً اػاٖات ايؿباب ايعطبٞ مٛ  (28)(2003) أَاْٞ عُط ٚتٓاٚيت زضاغ١     
َؿّٗٛ اإلضٖاب املكسّ بٛغا٥ٌ اإلع٬ّ َٔ خ٬ٍ إدطا٤ عح نٝؿٞ جملُٛع١ ايٓكاف املطنع٠ يًتعطف 

ت دًػات يع١ٓٝ َٔ ايؿباب َٔ عس٠ زٍٚ" َكط, ع٢ً آضا٤ ٚزٚاؾع املبشٛثني, ٚشيو َٔ خ٬ٍ غ
 28-20ايػعٛز١ٜ, اإلَاضات, ؾًػطني, يبٓإ, غٛضٜا", ٚشيو بايتطبٝل ع٢ً ايؿ١٦ ايعُط١ٜ َٔ غٔ 

إٔ سٝا٠ ايؿباب تتأثط باإلضٖاب َٔ  غ١ٓ َع َطاعا٠ ايٓٛع " شنٛض ٚإْاخ " بايتػاٟٚ , ٚخًكت إىل
يؿباب ع٢ً إٔ ايتًٝؿعٜٕٛ ٖٛ َكسضِٖ ا٭غاغٞ سٝح ايعٌُ ٚايػؿط ٚست٢ ايعٚاز, نُا أنس ا

يًُعًَٛات سٍٛ َؿّٗٛ اإلضٖاب, ٚيهٓ٘ يف ْؿؼ ايٛقت ٜكسّ قٛض٠ َػاٜط٠ ملا حيسخ يف ايٛاقع ملععِ 
سٛازخ اإلضٖاب اييت ؼسخ ٚخاق١ قطات ايتًٝؿعٜٕٛ ايػري عطب١ٝ, ٜٚط٣ املبشٛثني إٔ ايٓؿطات 

ِٗ ٭ْٗا مجٝعًا ١ًَْٛ أٚ ٜتِ ٚنع ا٭خباض يف إطاض خيسّ ٚايرباَر اإلخباض١ٜ يٝؼ هلا َكساق١ٝ يسٜ
 َكا) ايسٍٚ.

إىل ايتعطف ع٢ً ايسٚض ايصٟ يعبت٘ ٚغا٥ٌ  اييت ٖسؾت (29)(2003) خايس ق٬ح ايسٜٔ ٚاْتٗت زضاغ١     
اإلع٬ّ يف تهٜٛٔ املعاضف يس٣ ايطأٟ ايعاّ املكطٟ َٔ قه١ٝ اإلضٖاب َٚعطؾ١ اػاٖ٘ مٛ قه١ٝ 

ايتًٝؿعٜٕٛ دا٤ نُكسض أٍٚ  بكؿ١ خاق١, إىل إٔ 2001غبتُرب 11كؿ١ عا١َ ٚأسساخ اإلضٖاب ب
يًُعطؾ١ بأسساخ اإلضٖاب, ٚدا٤ت ايكشـ ايك١َٝٛ يف املطتب١ ايجا١ْٝ, ٚأٚنشت ايٓتا٥ر ٚدٛز 
قسض٠ َتعاٜس٠ يس٣ ايطأٟ ايعاّ املكطٟ ع٢ً ؼسٜس ايػُات ايباضظ٠ يف تػط١ٝ ا٭خباض بٛغا٥ٌ 

, ٚأظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز اضتباطات إجياب١ٝ 2001ب ٚأسساخ اؿازٟ عؿط َٔ غبتُرباإلع٬ّ ياضٖا
شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ايتعطض يًُهُٕٛ اإلخباضٟ بٛغا٥ٌ اإلع٬ّ ٚاػاٖات ايطأٟ ايعاّ مٛ 
قه١ٝ اإلضٖاب, نُا ٜٛدس اضتباط إجيابٞ بني تعطض املبشٛثني يًُهُٕٛ اإلخباضٟ بٛغا٥ٌ اإلع٬ّ 

 ًكٝاز٠ املكط١ٜ يف تعاًَٗا َع قه١ٝ اإلضٖاب.ٚتكُِٝٝٗ ي
إىل َعطؾ١ اػاٖات ع١ٓٝ َٔ اإلع٬َٝني مٛ تػط١ٝ  ؾػعت (30)(2002دٝٗإ ٜػطٟ) أَا زضاغ١     

اإلع٬ّ املكطٟ ٭سساخ اإلضٖاب, باختٝاض ع١ٓٝ عُس١ٜ َٔ اإلع٬َٝني املكطٜني ا٭نجط قطبًا 
( َؿطز٠ َٛظع١ ع٢ً 216ٚاٖتُاًَا بتٓاٍٚ ا٭سساخ اإلضٖاب١ٝ, بايتطبٝل ع٢ً ع١ٓٝ قسضٖا )

يف ايطازٜٛ, ايتًٝؿعٜٕٛ ٚايكشاؾ١ املكط١ٜ, ٚنصيو ايعاًَني يف َ٪غػات اإلع٬ّ املدتًؿ١ غٛا٤ 
اهل١٦ٝ ايعا١َ ي٬غتع٬َات, ٚاعتُست ايسضاغ١ ع٢ً ا٫غتبٝإ نأزا٠ ؾُع ايبٝاْات, ٚقس خًكت 
ايسضاغ١ إىل إٔ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ متجٌ املكسض ايط٥ٝػٞ يًُعًَٛات عٔ اإلضٖاب يس٣ اإلع٬َٞ 

ٔ اإلع٬َٝني غاُٖٛا يف َٛنٛعات عٔ اإلضٖاب َكابٌ % 51.9َاملكطٟ, نُا أغؿطت ايٓتا٥ر إٔ 
% َٔ اإلع٬َٝني بٛدٛز نٛابط 75.3% مل ٜهٔ هلِ َػا١ُٖ َباؾط٠ , يف ايٛقت ْؿػ٘ أؾاض 48.1

% مل ت٪ثط أٟ نٛابط يف ططٜك١ عًُِٗ, َٚٔ أِٖ ٖصٙ 24.7ؼهِ َعاؾتِٗ يكهاٜا اإلضٖاب َكابٌ 
٬ٍ با٭َٔ ايكَٛٞ, َٚػاس١ اؿط١ٜ املٛدٛز٠, ٚنٛابط ايهٛابط: َطاعا٠ غٝاغ١ ايسٚي١ ٚعسّ اإلخ

 أخط٣ أخ٬ق١ٝ ٚقا١ْْٝٛ. 
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املعاؾ١ اإلع١َٝ٬ يعاٖط٠ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف نٓسا, سٝح  (31)(2001َاى نٌْٛٝ ) ٚقسَت زضاغ١     
ضنعت ع٢ً زضاغ١ ايٓكٛم غري املهتٛب١ أٚ مبع٢ٓ أزم تسضؽ ايكٛض ٚايطغّٛ ٚنٝـ ٜتِ تٛظٝؿٗا 

اَٗا يف ضغِ قٛض٠ ا٭سساخ ٚايكهاٜا ايػ١٦ٝ يف اؿٝا٠ ايهٓس١ٜ مبا ؾٝٗا ايعٓـ ٚاإلضٖاب, ٚاغتدس
ٚنؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ؾهط٠ إٔ ايعطبٞ بطبٝعت٘ إضٖابٞ َٛدٛز٠ قبٌ أسساخ اؿازٟ عؿط َٔ 

, نصيو نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ١ ع٢ً أْ٘ يف ٖصا ايؿإٔ يف املعاؾ١ ؾإٕ ايعطبٞ, ٚنصيو 2001غبتُرب 
أٜهًا َٔ ٜٓتُٕٛ إىل ايؿطم ا٭ٚغط ٚأقشاب ايبؿط٠ ايسان١ٓ ٚاملػًُني ؾإِْٗ مجٝعًا ؾ١٦ اإلضٖابٝني 

 أٚ ايكا٥ُني با٭عُاٍ ايعسٚا١ْٝ.
 * ايتعًٝل ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ ٚسسٚز ا٫غتؿاز٠ َٓٗا:

عيت١ بًػيت١   اٖتُت ايسضاغات ايػابك١ بؿيتهٌ نيتبري بتشًٝيتٌ َهيتُٕٛ ايكٓيتٛات اإلخباضٜيت١; غيتٛا٤  املصا        -
زٚهلا أٚ املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ; مما ٜعهؼ أ١ُٖٝ تًو ايكٓٛات ٚتأثرياتٗا احملت١ًُ ع٢ً اؾُٗٛض, 

 ٚاٖتُت ايسضاغات بإدطا٤ ايتش٬ًٝت ايهٝؿ١ٝ يًُهُٕٛ غٛا٤  بايسضاغات ايعطب١ٝ أٚ ا٭دٓب١ٝ.
-        ٝ ٘ ايتشًًٝيتيتٞ َععيتيتِ ايسضاغيتيتات اـاقيتيت١ باملعاؾيتيت١ اإلخباضٜيتيت١ اعتُيتيتست عًيتيت٢ َيتيتٓٗر املػيتيتح بؿيتيتك

ٚاملٝيتيتساْٞ, ٚشييتيتو بٗيتيتسف ايتعيتيتطف عًيتيت٢ آضا٤ ٚاػاٖيتيتات اؾُٗيتيتٛض ميتيتٛ ا٭سيتيتساخ ٚاملٛنيتيتٛعات اييتيتيت        
تٓاٚيتٗا ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ, بُٝٓا اعتُست ايسضاغ١ ايطا١ٖٓ ع٢ً َٓٗر املػح شات ايبعس ايتشًًٝيتٞ ؾكيتط   

سضاغيت١ ٭سيتساخ   ٚشيو يًتعطف ع٢ً طبٝع١ ٬ََٚح ٚاػاٖات َعاؾ١ ايٓؿيتطات اإلخباضٜيت١ بكٓيتاتٞ اي   
 ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكطخ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١.

نُا عطنت ايسضاغيتات اـاقيت١ باملعاؾيت١ اإلع٬َٝيت١ ٭سيتساخ ايعٓيتـ ٚاإلضٖيتاب َيتٔ سٝيتح اييتسٚض            -
ايصٟ تًعب٘ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يف تعٜٚس اؾُٗٛض أٚ املٛاطٓني يف نٓسا باملعًَٛات سٍٛ قهاٜا اإلضٖيتاب,  

غٞ ٚا٭َين ٚايجكايف املعين مبٛاد١ٗ ظيتاٖط٠ اإلضٖيتاب, ٚايتعاَيتٌ    ٚايهؿـ عٔ ٬ََح اـطاب ايػٝا
اإلع٬َٞ َع قهاٜا اإلضٖاب, ٚاملعاؾ١ ايتًٝؿع١ْٜٝٛ ؾطا٥ِ ايعٓـ ٚأغايٝب َٛادٗتٗا, نُا أبطظت 
تًو ايسضاغات ايسٚض ايصٟ يعبت٘ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يف تهٜٛٔ املعاضف يس٣ ايطأٟ ايعاّ املكطٟ َٔ قه١ٝ 

اتٝذ١ٝ َٛاد١ٗ ايعٓـ, نُا عطنت أٜهًا اػاٖات اإلع٬َيتٝني ميتٛ تػطٝيت١ اإلعيت٬ّ     اإلضٖاب, ٚإغرت
املكطٟ ٭سساخ اإلضٖاب, ٚ أنست ٖصٙ ايسضاغات ع٢ً إٔ سذِ َؿيتاٖس٠ ايتًٝؿعٜيتٕٛ ٜيتطتبط إجيابٝيتًا     
باملعتكسات عٔ اْتؿاض اؾط ١ ٚايعٓـ يف اجملتُع, ٚتٓاٚيت أٜهًا ٚاقع اإلضٖاب يف ايٛطٔ ايعطبٞ 

ٚأغيتيتباب٘ ٚأؾيتيتهاي٘, نُيتيتا ساٚييتيتت ؼًٝيتيتٌ ٚضقيتيتس أبعيتيتاز ايعٓيتيتـ يف اييتيتٓعِ ايعطبٝيتيت١ ٚتيتيتأثري           ٚسذُيتيت٘
ايتش٫ٛت ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ع٢ً اْتؿاض ظاٖط٠ ايعٓـ امليتٓعِ َٚيتس٣ ليتاح ٚغيتا٥ٌ اإلعيت٬ّ      

 يف بًٛض٠ ٚتسعِٝ اػاٖات تطؾض اإلضٖاب ٚايعٓـ. 
ٚؼسٜيتس املؿيته١ً ايبشجٝيت١ ٚأُٖٝتٗيتا,      بؿهٌ عاّ اغتؿاز ايباسح َيتٔ تًيتو ايسضاغيتات يف قيتٝاغ١     -

ٚؼسٜس ٚقٝاغ١ أٖساف ايسضاغ١ ٚؼسٜس أْػيتب املٓيتاٖر ٚا٭زا٠ ايبشجٝيت١ املٓاغيتب١ ٚنٝؿٝيت١ بٓا٥ٗيتا,       
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مبا حيكل أٖساف ايسضاغ١ ٚجيٝب عيتٔ تػيتا٫٩تٗا ٚؾطٚنيتٗا. أٜهيتًا ؼسٜيتس ؾ٦يتات ٚٚسيتسات اغيتتُاض٠         
ٚهليتا ايسضاغيتات ٚايبشيتٛخ ايػيتابك١, نُيتا      ؼًٌٝ املهُٕٛ, ٚنصيو ايٛقٛف ع٢ً ايٓكاط اييتيت مل تتٓا 

أؾيتيتازت ْتيتيتا٥ر ايسضاغيتيتات ايػيتيتابك١ يف تؿػيتيتري ْتيتيتا٥ر ايسضاغيتيت١ اؿايٝيتيت١ َيتيتٔ خيتيت٬ٍ َكاضْيتيت١ ْتيتيتا٥ر ٖيتيتصٙ  
 ايسضاغات اييت غاُٖت يف إثطا٤ ايسضاغ١ ايطا١ٖٓ باملعًَٛات.

 * َٛقع ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ ايسضاغات ايػابك١:
ايسضاغيتيت١ اؿايٝيتيت١ يف املعاؾيتيت١ اإلخباضٜيتيت١ ٭سيتيتساخ ايعٓيتيتـ  تبشيتيتح أ٫ًٚ: َيتيتٔ سٝيتيتح َٛنيتيتٛع ايسضاغيتيت١: 

ّ, ٚشيو سٝح اضتؿعت سٛازخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب خاقيت١ً بعيتس   2013/2014ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ عاَٞ 
 ايجٛض٠ ٚتٓٛعت أؾهاهلا يف ظٌ تأثري ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ يف اجملتُع املكطٟ.

 2013ْٜٛٝيتٛ   ١30 اؿايٝيت١ بعيتس أسيتساخ ثيتٛض٠     تيتتِ ايسضاغيت  ثاًْٝا: َٔ سٝح اجمليتاٍ اييتعَين ايسضاغيت١:    
 ٚخ٬ٍ عاّ ناٌَ, سٝح ايعٓـ ايٓاتر عٔ ا٭سساخ شاتٗا .

* َؿه١ً ايسضاغ١:  
اإلضٖاب أقبشت تٗسز ا٭َٔ ايسٚيٞ ملا تجريٙ َٔ اـٛف ٚايؿعع يف ْؿٛؽ ايعٓـ ٚ ٫ ؾو إٔ دطا٥ِ     

يؿطاغ١ ٚايعٓـ اييت قًُا إٔ ٜٓذٛ َٔ ايعسٜس َٔ اجملتُعات ملا تتػِ ب٘ تًو اؾطا٥ِ َٔ ا أؾطاز
 .آثاضٖا املسَط٠ فتُع َٔ اجملتُعات اييت تكع ؾٝٗا تًو اؾطا٥ِ

ٌٍ َٔ قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ أٚغع ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥        ٚتعس ن
٭خباض ٚايتعًٝكات اإلخباض١ٜ اْتؿاضًا، ٚاييت تعٌُ ع٢ً بح بطاَر َتٓٛع١ َته١ُٓ ْؿطات ا

ٚايتكاضٜط ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايرباَر اإلخباض١ٜ, ٚتتٓاٍٚ ايعسٜس َٔ املٛنٛعات ٚايكهاٜا 
املدتًؿ١، ا٭َط ايصٟ اغتٛقـ ايباسح أَاّ َعطؾ١ ٬ََح املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يع١ٓٝ َٔ ايٓؿطات 

ٖاب اييت تعطض هلا اجملتُع اييت تتٓاٍٚ أسساخ ايعٓـ ٚاإلض اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١
املكطٟ يف ايؿرت٠ ا٭خري٠, َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ اػاٖات املعاؾ١ هلصٙ ا٭سساخ ٚأغًٛب ٚأبعاز ايتٓاٍٚ 

ٚزٚضٖا يف تٛقٌٝ ٚد١ٗ ايٓعط اإلخباضٟ هلا ٚايػٝام ايصٟ تتِ ؾٝ٘ املعاؾ١ خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١, 
 ٛض اييت قس ٫ تٗتِ ايكٓٛات ايسٚي١ٝايعطب١ٝ إىل ايؿعٛب ا٭ٚضٚب١ٝ ٚايهؿـ عٔ سكا٥ل ا٭َ

 بإبطاظٖا أٚ تػع٢ َتعُس٠ إلخؿا٥ٗا.
ٚيف ن٤ٛ املػح ايصٟ أدطاٙ ايباسح يًسضاغات ايػابك١, ٚايصٟ تبني َٓ٘ ق١ً ايسضاغات اييت      

تٓاٚيت املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايؿها٥ٝات َٛنع ايسضاغ١, ٚعسّ ٚدٛز أٟ 
بني قٓاتٞ ايٌٓٝ يٮخباض ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ؾُٝا ٜتعًل باملعاؾ١ اإلخباض١ٜ يتًو  زضاغ١ تكاضٕ

ا٭سساخ, ٜجاض ايتػا٩ٍ سٍٛ َس٣ ا٫خت٬ف ٚا٫تؿام يف املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ 
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ٚاإلضٖاب بني قٓاتٞ ايسضاغ١ ؾُٝا ٜتعًل بؿهٌ َٚهُٕٛ املعاؾ١ ٚا٭طط اـرب١ٜ اييت مت إبطاظٖا 
 ض تًو ا٭سساخ, ٚايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭سساخ ٚأزٚاضٖا اإلجياب١ٝ ٚايػًب١ٝ.يف عط

َٚيتيتٔ ٖيتيتصا املٓطًيتيتل ؼيتيتسزت َؿيتيته١ً ايسضاغيتيت١ ايطآٖيتيت١ يف ايتعيتيتطف عًيتيت٢ دٛاْيتيتب املعاؾيتيت١ اإلخباضٜيتيت١        
قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ  –٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط املكس١َ يف قٓاتٞ" ايٌٓٝ 

املٛدٗيتيت١ بايًػيتيت١ ايعطبٝيتيت١", ملكاضْيتيت١ أغيتيتايٝب ٚاػيتيتاٙ املعاؾيتيت١ اإلخباضٜيتيت١ هليتيتاتني ايكٓيتيتاتني, ٖٚيتيتٛ َيتيتا   
 ؽتل ب٘ ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ.

 * أ١ُٖٝ ايسضاغ١: 
 تتهح أ١ُٖٝ ايسضاغ١ ايٓعط١ٜ يف ا٫عتباضات ايتاي١ٝ: ا٭١ُٖٝ ايٓعط١ٜ: -
قيتيتس تجيتيتط٣ ٖيتيتصٙ ايسضاغيتيت١ املهتبيتيتات اإلع٬َٝيتيت١ ٚايػٝاغيتيت١ٝ، ٚبايتيتيتايٞ تػيتيتِٗ يف غيتيتس اييتيتٓكل يف       -

 ايؿهيتيتا١ٝ٥ًسضاغيتيتات احمليتيتسٚز٠ اييتيتيت تٓاٚييتيتت ايكٓيتيتٛات  ي عًُٝيتيت١ تعيتيتس إنيتيتاؾ١فيتيتا٫ت اإلعيتيت٬ّ, سٝيتيتح  
اإلخباض١ٜ, ٚشيو ْعطًا يكًيت١ ايسضاغيتات اييتيت تٓاٚييتت بايتشًٝيتٌ نٝؿٝيت١ َعاؾيت١ ايكٓيتٛات ايؿهيتا١ٝ٥          

اضٜيتيت١ ٭سيتيتساخ ايعٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب املدتًؿيتيت١ يف َكيتيتط, سٝيتيتح تعتيتيترب ايسضاغيتيت١ َيتيتٔ أٚا٥يتيتٌ ايسضاغيتيتات   اإلخب
ايعطبٝيتيت١, اييتيتيتيت تتٓيتيتاٍٚ بايتشًٝيتيتيتٌ أسيتيتساخ ايعٓيتيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب نُيتيتيتا تططسٗيتيتا املعاؾيتيتيت١ اإلخباضٜيتيتيت١      

 يًؿها٥ٝات َٛنع ايسضاغ١.
ٖ  زضاغ١ املاز٠ اـربٜيت١ اييتيت تكيتسَٗا ايكٓيتٛات ايؿهيتا١ٝ٥       أ١ُٖٝ - ُٝتٗيتا يف ؼكٝيتل   بؿيتهٌ عيتاّ, ٚأ

 .َٔ خ٬ٍ ايٓؿطات اإلخباض١ٜبعض أٖساف ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ بؿهٌ خام 
اْتؿاض ظاٖط٠ ايعٓـ ٚاإلضٖاب قًًٝا ٚعاملًٝا, ٚبايتيتايٞ أقيتبح َيتا تكسَيت٘ ايكٓيتٛات اإلخباضٜيت١        -

  جٌ أ١ُٖٝ خاق١ يس٣ املؿاٖس.
َطس١ً َيتا   -ملطس١ً اييت متط بٗا َكط تطدع أ١ُٖٝ زضاغ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب إىل طبٝع١ ا -

ٚايتشيتايـ اييتسٚيٞ نيتسٖا, ٚاييتيت تؿيتطض َعاؾيت١ إع٬َٝيت١ خاقيت١          - 2013ْٜٛٝيتٛ   30بعس ثٛض٠ 
 هلا.

تعيتس ايكٓيتيتٛات ايؿهيتيتا١ٝ٥ اإلخباضٜيت١ ٚاسيتيتس٠ َيتيتٔ أٖيتِ ايٛغيتيتا٥ٌ اإلع٬َٝيتيت١ اييتيت تتُٝيتيتع مبتابعتٗيتيتا      -
ٖساؾ٘, ٚبايتايٞ تعس زضاغ١ َعاؾ١ ايسقٝك١ ٭سساخ اإلضٖاب بهاؾ١ قٛضٙ ٚأْٛاع٘ ٚأغايٝب٘ ٚأ

 تًو ايكٓٛات ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب نطٚض٠ عج١ٝ.
 تتهح أ١ُٖٝ ايسضاغ١ ايع١ًُٝ يف ا٫عتباضات ايتاي١ٝ: ا٭١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ:  -
تعس ٖصٙ ايسضاغ١ تطبٝكًا يٓتا٥ر ايسضاغات ايبشج١ٝ اؿسٜج١ يف فاٍ تأثريات ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ،  -

اإلخباض١ٜ مبا تكسَ٘ َٔ ْؿطات ٚبطاَر إخباض١ٜ، ٚاعتُازٖا ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا  ايكٓٛاتٚخاق١ً 
املتطيتيتٛض٠ يف مجيتيتع ٚعيتيتطض ا٭خبيتيتاض، ٚأُٖٝيتيت١ املعاؾيتيتات اإلخباضٜيتيت١ يتًيتيتو ايكٓيتيتٛات يف تكيتيتس ٗا       

 ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس.
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عُيتل ْػيتتطٝع ايٛقيتٛف    أ١ُٖٝ تطبٝك١ٝ ؾُٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ َهُٕٛ تًو ايكٓٛات بؿيتهٌ َت  ٚيًسضاغ١ -
أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖيتاب يف َكيتط خيت٬ٍ    ع٢ً َعطؾ١ َس٣ َٛنٛع١ٝ أٚ ؼٝع تًو ايكٓٛات َٚٛقؿٗا َٔ 

 يف اٯ١ْٚ ا٭خري٠.  أؾهاي٘، ٚخاق١ َع تعاٜس 2014/  2013عاَٞ 
تكسّ ايسضاغ١ تكًُٝٝا َٛنٛعًٝا يٮزا٤ اإلخباضٟ ٚتؿػريًا يًُعاؾ١ اإلخباض١ٜ يعسز َٔ ايكٓيتٛات   -

ايؿهيتيتيتا١ٝ٥ ) اؿهَٛٝيتيتيت١ ٚاملٛدٗيتيتيت١ بايًػيتيتيت١ ايعطبٝيتيتيت١ ( ػيتيتيتاٙ َٛنيتيتيتٛعات ٚأسيتيتيتساخ ايعٓيتيتيتـ ٚاإلضٖيتيتيتاب 
املدتًؿ١, ٚتتُجٌ أ١ُٖٝ شيو يف اؽاشٖا يٓٛع ايكٓا٠ نُتػري ض٥ٝػٞ ٚقٛض َِٗ يًسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ, 
سٝيتيتح مت ايرتنٝيتيتع عًيتيت٢ ْٛعٝيتيت١ َعٝٓيتيت١ َيتيتٔ ايكٓيتيتٛات اإلخباضٜيتيت١ نُشاٚييتيت١ يًهؿيتيتـ عيتيتٔ تٛدٗيتيتات تًيتيتو     

ٓيتٛات َٛنيتيتع ايسضاغيتيت١ ٚاؾٗيتيتات اييتيت تكيتيتّٛ عًٝٗيتيتا يف إطيتيتاض تٓاٚهليتا َٚعاؾتٗيتيتا ٭سيتيتساخ ايعٓيتيتـ    ايك
 ٚاإلضٖاب يف َكط.

عًيتيت٢ زضديتيت١ نيتيتبري٠ َيتيتٔ  –تيتأتٞ ٖيتيتصٙ ايسضاغيتيت١ يف ظيتيتٌ تطيتيتٛضات غٝاغيتيت١ٝ ٚادتُاعٝيت١ ٚاقتكيتيتاز١ٜ    -
      ٝ ١ ا٭١ُٖٝ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ بكؿ١ عا١َ ٚيف َكط بكؿ١ خاقيت١, سٝيتح ؾيتٗست َكيتط تطيتٛضات غٝاغيت

بايػ١ ا٭١ُٖٝ خ٬ٍ ايؿرت٠ املان١ٝ ) ع٢ً عهؼ ايسضاغات اييت دا٤ت قبٌ ٖيتصٙ ايتطيتٛضات (, دعًيتت    
 َكط قط أْعاض ٚاٖتُاّ كتًـ ايسٍٚ ٚكتًـ ايٛغا٥ٌ اإلع١َٝ٬ .

إٕ عًُٝيتيتات اإلضٖيتيتاب اؽيتيتصت أؾيتيتها٫ً عٓٝؿيتيت١ شات طيتيتابع عٓٝيتيتـ اْتؿيتيتطت عًيتيت٢ ْطيتيتام ٚاغيتيتع يف          -
سٜس٠ َٚٛاقع غٝاس١ٝ َٚٓؿآت بٓه١ٝ ٚق٬ت ػاض١ٜ ٚاَتست زاخٌ قاؾعات َكط ٚطايت أٖساؾًا ع

اؾاَعيتيتات املكيتيتط١ٜ, ؾهاْيتيتت َيتيتاز٠ تًٝؿعْٜٛٝيتيت١ ثطٜيتيت١ يًكٓيتيتٛات ايؿهيتيتا١ٝ٥ اإلخباضٜيتيت١ مميتيتا ٜػيتيتتسعٞ     
ايباسح ايهؿـ عٔ ٬ََح املعاؾ١ اإلخباضٜيت١ يتًيتو ايكٓيتٛات يف إطيتاض َيتا قسَتيت٘ عيتٔ َؿٗيتّٛ ايعٓيتـ          

 ٚاإلضٖاب.
 * أٖساف ايسضاغ١:

تٗسف ايسضاغ١ إىل ضقس ٚؼًٌٝ ٚتكِٝٝ َعاؾ١ قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠      
 ا٭َطٜه١ٝ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط, ٚشيو ؼكٝكًا يٮٖساف ايؿطع١ٝ ايتاي١ٝ:

ايتعطف ع٢ً ؾهٌ َٚهُٕٛ املعاؾيت١ اإلخباضٜيت١ ٭سيتساخ ايعٓيتـ ٚاإلضٖيتاب يف ايؿهيتا٥ٝات َٛنيتع         -
 يسضاغ١.ا

ايتعيتيتطف عًيتيت٢ سذيتيتِ ايتػطٝيتيت١ اإلخباضٜيتيت١ ٭سيتيتساخ ايعٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب يف َكيتيتط ٚأغيتيتايٝب َعاؾتٗيتيتا  -
 ٚا٭زا٤ اإلخباضٟ يًؿها٥ٝات َٛنع ايسضاغ١ ػاٖٗا.

ا٭١ُٖٝ اييت تٛيٝٗا ايػٝاغ١ ايتشطٜط١ٜ املعتُس٠ يف ايؿها٥ٝات َٛنع ايسضاغ١ ملعاؾ١ أسساخ  -
 ايعٓـ ٚاإلضٖاب, ٚشيو َٔ خ٬ٍ:

 ايتعطف ع٢ً َٛقع ٚتطتٝب ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب زاخٌ ْؿطات ايسضاغ١. –
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 ايهؿـ عٔ املس٠ ايع١َٝٓ املدكك١ يٮخباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب. -
ضقس أِٖ ا٭سساخ املطتبط١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب اييتيت ٚضزت ٚمتيتت َٓاقؿيتتٗا َيتٔ داْيتب ايٓؿيتطات        -

 يسضاغ١.املكس١َ بكٓاتٞ ا
ضقيتيتس ايؿدكيتيتٝات ٚايكيتيت٣ٛ ايؿاعًيتيت١ اييتيتيت أبطظتٗيتيتا قٓيتيتاتٞ ايسضاغيتيت١ يف َعاؾيتيت١ أسيتيتساخ ايعٓيتيتـ      -

 ٚاإلضٖاب, ٚنصيو مسات أزٚاضٖا اإلجياب١ٝ ٚايػًب١ٝ.
املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ ؾُٝيتا ٜتعًيتل بهٝؿٝيت١ املعاؾيت١ اإلخباضٜيت١ ٭سيتساخ ايعٓيتـ ٚاإلضٖيتاب          -

 يف ايؿهٌ ٚاملهُٕٛ املكسّ َٔ قبٌ ايٓؿطات ع١ٓٝ ايتشًٌٝ.املكط١ٜ, ٚؼسٜس ايؿطٚم اؾٖٛط١ٜ 
تكسِٜ بعض امل٪ؾطات عٔ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ املططٚس١ َٔ قبٌ ايؿها٥ٝات َٛنع ايسضاغ١ ػاٙ  -

أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٚا ٜؿهً٘ شيو َٔ نطٚض٠، ْعطًا يٮ١ُٖٝ اييت تؿهًٗا ايؿهيتا٥ٝات اٯٕ َيتٔ   
ٚاملتابعيت١ اإلخباضٜيت١, ٚمليتا تكيتّٛ بيت٘ امليتاز٠ اإلخباضٜيت١ ؾٝٗيتا َيتٔ زٚض يف          َكسض َِٗ ٚض٥ٝػٞ يًُعًَٛيتات  

ايتأثري ع٢ً اؾُٗٛض, نصيو ملا ملكط َيتٔ أُٖٝيت١ نيتبري٠ عًيت٢ ايكيتعٝسٜٔ اإلقًُٝيتٞ ٚاييتسٚيٞ, ؾٗيتٞ َيتٔ          
 ايسٍٚ املطنع١ٜ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ ٚايؿطم ا٭ٚغط.

 ُٛع١ ايتػا٫٩ت اٯت١ٝ:تػع٢ ايسضاغ١ ايطا١ٖٓ ياداب١ ع٢ً ف* تػا٫٩ت ايسضاغ١: 
 )أ( تػا٫٩ت خاق١ بايؿهٌ اإلخباضٟ يًٓؿطات ) نٝـ قٌٝ ? (:  

 نِ اغتػطم ظَٔ ا٭خباض اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ْؿطات ايسضاغ١?  -
َيتيتا َيتيتس٣ شنيتيتط أٚ ٚضٚز ا٭خبيتيتاض املطتبطيتيت١ بأسيتيتساخ ايعٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب يف عٓيتيتاٜٚٔ أخبيتيتاض ْؿيتيتطات        -

 ايسضاغ١? 
 ٚتطتٝب ا٭خباض اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ع١ٓٝ ايٓؿطات ايتش١ًًٝٝ ?َا َٛقع  -
 َا َس٣ تهطاض" إعاز٠ " شنط اـرب ايٛاسس يف ايٓؿط٠ ايٛاسس٠ يف ْؿطات ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ ? -
إىل أٟ َس٣ تت٤٬ّ املاز٠ املكٛض٠" ايؿ١ًُٝٝ" َع ايٓل اـربٟ اـام بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف  -

 ْؿطات ايسضاغ١? 
َا ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييتيت اعتُيتست عًٝٗيتا ْؿيتطات ايسضاغيت١ خيت٬ٍ َعاؾتٗيتا ٭سيتساخ          -

 ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط?
٭خباض اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖيتاب املططٚسيت١   أٟ َٔ عٓاقط اإلبطاظ اغتدسَت يف تكسِٜ ا -

 يف ايٓؿطات َٛنع ايسضاغ١?



 عبود أحمد محمد/ د                              .....        ..العنف ألحداث اإلخبارية المعالجة 

268 

 )ب( تػا٫٩ت خاق١ باملهُٕٛ اإلخباضٟ يًٓؿطات ) َاشا قٌٝ ? (: 
َيتيتا املٛنيتيتٛعات اـاقيتيت١ بأسيتيتساخ ايعٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب اييتيتيت ٚضزت يف ايٓؿيتيتطات اإلخباضٜيتيت١ بكٓيتيتاتٞ   -

 ايسضاغ١? 
 سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يف ْؿطات ايسضاغ١?َا َس٣ شنط خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ سٍٛ أ -
َٚيتيتاشا عيتيتٔ أْيتيتٛاع ٚطبٝعيتيت١ ا٭خبيتيتاض املػيتيتتدس١َ يف َعاؾيتيت١ أسيتيتساخ ايعٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب يف ْؿيتيتطات      -

 ايسضاغ١?
َيتيتا املكيتيتازض ا٭خباضٜيتيت١ اييتيتيت اعتُيتيتست عًٝٗيتيتا ْؿيتيتطات ايسضاغيتيت١ خيتيت٬ٍ َعاؾتٗيتيتا ٭سيتيتساخ ايعٓيتيتـ     -

 ٚاإلضٖاب?
 اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا ْؿطات ايسضاغ١?َٚاشا عٔ أغايٝب ايتػط١ٝ  -
 َا اػاٙ املعاؾ١ ايػا٥س عٔ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ايٛاضز٠ ايصنط يف ْؿطات ايسضاغ١? -
 َا أٖساف ٚطبٝع١ َعاؾ١ ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب?  -
 تعًك١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يًٓكاف يف ْؿطات ايسضاغ١?َا قٛض ا٫ضتهاظ يف ا٭خباض امل -
َٚيتيتاشا عيتيتٔ ا٭طيتيتط اـربٜيتيت١ اييتيتيت مت إبطاظٖيتيتا يف َعاؾيتيت١ أسيتيتساخ ايعٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب يف قٓيتيتاتٞ          -

 ايسضاغ١?
َيتا ا٭طيتيتط املطدعٝيتيت١ اييتيتيت اعتُيتيتست عًٝٗيتيتا َكيتازض أخبيتيتاض ايٓؿيتيتطات يف َعاؾتٗيتيتا ٭سيتيتساخ ايعٓيتيتـ    -

 ٚاإلضٖاب? 
١ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت مت إبطاظٖا يف ايٓؿطات املكسَيت١  َا طبٝع١ ٚدٓػٝ -

 بكٓاتٞ ايسضاغ١? 
 َا مسات أزٚاض تًو ايؿدكٝات ? -
إىل أٟ َس٣ غاعست ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ع٢ً إسساخ ْٛع َٔ ايتٛاظٕ بؿإٔ أسساخ ايعٓـ  -

 ٚاإلضٖاب يف ْؿطات ايسضاغ١?
 * ؾطٚض ايسضاغ١ :

"تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بيتني قٓيتاتٞ ايٓٝيتٌ " قٓيتا٠ َكيتط اإلخباضٜيت١" ٚاؿيتط٠         *ايؿطض ا٭ٍٚ:
ا٭َطٜهٝيتيت١ يف بٓيتيتا٤ أطيتيتط ا٭ؾيتيتهاٍ ٚايكٛاييتيتب اإلخباضٜيتيت١ اييتيتيت مت إبيتيتطاظ أسيتيتساخ ايعٓيتيتـ ٚاإلضٖيتيتاب َيتيتٔ  

 خ٬هلا ".
ؿيتط٠  تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكيتط اإلخباضٜيت١" ٚا   *ايؿطض ايجاْٞ:"

 ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح عٓاقط اإلبطاظ اييت اغتدسَتٗا يف َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ".          
تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكيتط اإلخباضٜيت١" ٚاؿيتط٠     *ايؿطض ايجايح:"

ٗا ٭سساخ ايعٓيتـ  ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ خ٬ٍ َعاؾت
 ٚاإلضٖاب ".

" ؽتًـ أْٛاع ا٭طط املطدع١ٝ اييت اعتُست عًٝٗا أخباض ايٓؿطات خيت٬ٍ َعاؾتٗيتا   *ايؿطض ايطابع:
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 ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ". 
" قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" ٚاؿط٠  " تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ*ايؿطض اـاَؼ:

 ا٭َطٜه١ٝ يف بٓا٤ ا٭طط اييت أبطظتٗا املعاؾ١ اإلخباض١ٜ اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ".               
" تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" ٚاؿط٠ *ايؿطض ايػازؽ:

٭زٚاض يًؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً ايٛاضز٠ بٗا خ٬ٍ َعاؾتٗا ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح ايػُات ايباضظ٠ 
 ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ".

 تؿتٌُ ايسضاغ١ ع٢ً عس٠ َؿاِٖٝ تطتبط مبٛنٛع ايسضاغ١ َٚتػرياتٗا:  :*َؿاِٖٝ ايسضاغ١ 
 املعاؾ١ اإلخباض١ٜ :  -
ٚ  ٜكِكيتيتيتس           ٍ ؾهيتيتيتا٥ٝات ايسضاغيتيتيت١ ايباسيتيتيتح باملعاؾيتيتيت١ اإلخباضٜيتيتيت١ يف ٖيتيتيتصٙ ايسضاغيتيتيت١, نٝؿٝيتيتيت١ تٓيتيتيتا

ايتشًًٝٝيتيت١" ايٓٝيتيتٌ" قٓيتيتا٠ َكيتيتط اإلخباضٜيتيت١" ٚاؿيتيتط٠ ا٭َطٜهٝيتيت١ املٛدٗيتيت١ بايًػيتيت١ ايعطبٝيتيت١", ٚأزا٥ٗيتيتا    
ّ ؾيتيتيته٬ً 2013/2014ٚأغيتيتيتًٛبٗا اإلخبيتيتيتاضٟ يف تػطٝتٗيتيتيتا ٭سيتيتيتساخ ايعٓيتيتيتـ ٚاإلضٖيتيتيتاب خيتيتيت٬ٍ عيتيتيتاَٞ    

 َٚهًُْٛا.
 َؿّٗٛ ايعٓـ:  -
أٚ َعٟٓٛ ًٜشل با٭ؾدام أٚ اهل٦ٝات أٚ املُتًهات,  ُٜككس بايعٓـ يف ٖصٙ ايسضاغ١ " نٌ أش٣ َازٟ     

ٚقس ٜهٕٛ ايعٓـ املُاضؽ بأٖساف كتًؿ١ ٜٗسف إىل اؾط ١ أٚ ٜٗسف إىل ؼكٝل َهاغب 
غٝاغ١ٝ غٛا٤ يف إطاض ايع٬قات ايسٚي١ٝ أٚ يف إطاض ايع٬ق١ بني ايك٣ٛ املٓاؾػ١ يف اجملتُع أٚ يف 

 .(32)٣ اجملتُع١ٝ يف اجملتُع ايٛاسس "إطاض ايع٬ق١ بني ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚايكٛ
ٚايعٓـ أٜهًا " ٖٛ شيو ايػًٛى ايعسٚاْٞ, ايتسَريٟ املٛد٘ نس ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ٚضَٛظٖا بككس      

 .(33)ظععع١ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض ٚخًل ساي١ َٔ ايؿٛن٢ تعِ ايب٬ز
 َؿّٗٛ اإلضٖاب:  -
ُٜعطف اإلضٖاب بأْ٘:" اغتدساّ ايعٓـ أٚ ايتٗسٜس ب٘ بأؾهاي٘ املدتًؿ١ نا٫غتٝاٍ ٚايتؿٜٛ٘      

ٚايتعصٜب ٚايتدطٜب ٚايٓػـ بػ١ٝ ؼكٝل ٖسف غٝاغٞ َعني َجٌ نػط ضٚح املكا١َٚ ٚا٫يتعاّ 
ات عٓس ا٭ؾطاز ٖٚسّ املعٜٓٛات عٓس اهل٦ٝات ٚامل٪غػات أٚ نٛغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛ

  .(34)أٚ َاٍ, ٚبؿهٌ عاّ اغتدساّ اإلنطاٙ إلخهاع ططف َٓا٨ٚ ملؿ١٦ٝ اؾ١ٗ اإلضٖاب١ٝ "
 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب : -
ٚاملٛنٛعات ٚايكهاٜا اييت تؿهٌ عٓـ ٚإضٖاب, ٚنٌ َا  نٌ ا٭سساخُٜككس بٗا يف ٖصٙ ايسضاغ١ "     

ًٌٝ َٚعاؾ١ َٔ قبٌ قٓاتٞ مبكط غٛا٤ زاخًًٝا أٚ خاضدًٝا, ٜهٕٛ َٛنٛع ْكاف ٚؼٜتعًل 
 ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ".

سسز ايباسح تًو ا٭سساخ خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ يف:) ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ, اغتٝاٍ ضداٍ  ٚقس     
ايؿطط١ ٚاؾٝـ, أسساخ َا بعس ؾض اعتكاّ َٝساْٞ ضابع١ ٚايٓٗه١ ٚأسساخ َػذس ايؿتح 
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تعاٖطات مجاع١ اإلخٛإ املػًُني, ... , عٓـ ايط٬ب يف بعض اؾاَعات, مبٝسإ ضَػٝؼ
 ٚغريٖا(.

 متجًت سسٚز ايسضاغ١ ايطا١ٖٓ ؾُٝا ًٜٞ:* سسٚز ايسضاغ١ : 
سٝح تكتكط اؿسٚز املٛنٛع١ٝ يًسضاغ١ ع٢ً زضاغ١ أسساخ ايعٓـ اؿسٚز املٛنٛع١ٝ:  -

 يف ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١. 2013/2014ٚاإلضٖاب خاق١ً خ٬ٍ عاَٞ 
 1ٚمتجًت يف ظَٔ تػذٌٝ ايع١ٓٝ ايرباف١ٝ " ايٓؿطات " ٚاييت اَتست َٔ يع١َٝٓ: اؿسٚز ا -

 .31/6/2014ست٢  7/2013/
* ْٛع َٚٓٗر ايسضاغ١ : 

تعس ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايسضاغات ايٛقؿ١ٝ شات ايبعس ايتشًًٝٞ اييت تٗتِ عاز٠ً بسضاغ١ اؿكا٥ل      
ٚتكِٜٛ خكا٥كٗا َٔ خ٬ٍ مجع اؿكا٥ل َع١ٓٝ ٚؼًًٝٗا  ايطا١ٖٓ املتعًك١ بطبٝع١ ظاٖط٠

باعتباضٙ , ٚقس اعتُس ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َٓٗر املػح بايع١ٓٝ, (35)ٚاملعًَٛات اـاق١ بٗا 
يٛقـ أغًٛب املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ  َٔ أبطظ املٓاٖر املػتدس١َ يف فاٍ ايسضاغات اإلع١َٝ٬

اتٞ ايسضاغ١, ٚاؿكٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٔ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات ايط٥ٝػ١ٝ بكٓ
َٛنٛع ايبشح َٔ خ٬ٍ ايع١ٓٝ املدتاض٠, سٝح أْ٘ َٔ ايكعب إدطا٤ َػح ؾاٌَ ع٢ً فتُع ايبشح 

 نٌ غاع١ يف تًو ايكٓٛات. بأنًُ٘, سٝح تتعسز ايٓؿطات اإلخباض١ٜ يٝؼ ًَٜٛٝا ؾكط بٌ
هٌ َتٛاظٟ َع َٓٗر املػح اإلع٬َٞ َٔ أدٌ ضقس أٚد٘ اعتُس ايباسح ع٢ً ا٭غًٛب املكاضٕ ٚبؿ نُا     

ايتؿاب٘ ٚا٫خت٬ف بني قٓاتٞ ايسضاغ١ ؾُٝا ٜتعًل ظٛاْب املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ 
 .2013/2014ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ عاَٞ 

 * فتُع ٚع١ٓٝ ايسضاغ١ : 
ٜتُجيتيتٌ فتُيتيتيتع ايسضاغيتيت١ يف مجٝيتيتيتع ايٓؿيتيتطات اإلخباضٜيتيتيت١ املصاعيتيت١ يف قٓيتيتيتاتٞ ايٓٝيتيتٌ " قٓيتيتيتا٠ َكيتيتيتط           

اإلخباض١ٜ" ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚشيو خ٬ٍ ؾرت٠ ظ١َٝٓ َستٗا عاّ ناٌَ، سٝح 
 اٌَ.أْ٘ َٔ ايكعب ع٢ً ايباسح إٔ ٜتٓاٍٚ مجٝع ايٓؿطات اإلخباض١ٜ نًٗا بأغًٛب اؿكط ايؿ

ٚمتجًت ع١ٓٝ املاز٠ اإلخباض١ٜ يف ايسضاغ١ يف ْؿطات ا٭خبيتاض ايط٥ٝػيت١ يف قٓيتاتٞ ايسضاغيت١ ٚاييتيت           
 –متجًت يف ْؿط٠ َٓتكـ ايًٌٝ" ايجا١ْٝ عؿط َػا٤  " " باْٛضاَا ايٌٓٝ", اييت تيتصاع عًيت٢ قٓيتا٠ ايٓٝيتٌ     

١ ايط٥ٝػيتيت١ٝ يف قٓيتيتا٠ اؿيتيتط٠ قٓيتيتا٠ َكيتيتط اإلخباضٜيتيت١, ْٚؿيتيتط٠ " ايعاملٝيتيت١ " اييتيتيت ُتُجيتيتٌ ايٓؿيتيتط٠ اإلخباضٜيتيت 
 ا٭َطٜه١ٝ ٚاييت تصاع يف ايػاع١ ايجا١ْٝ عؿط َػا٤ بتٛقٝت ايكاٖط٠.

( ْؿط٠ إخباض١ٜ تٛظعت ع٢ً ايكٓاتني َٛنع 730اؾتًُت ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً)املس٣ ايعَين يًسضاغ١:
ايؿرت٠ ايع١َٝٓ َٔ  ٍ( ْؿط٠ إخباض١ٜ يهٌ قٓا٠, ٚشيو ع٢ً َساض عاّ ناٌَ خ365٬ا٫ختٝاض بٛاقع )

 ّ. 2014ْٜٛٝٛ  30ٚست٢  2013أٍٚ ٜٛيٝٛ 
, ؾكس اعتُس ايباسح يف اختٝاضٙ يًكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ع٢ً ْٛع ايكٓا٠ نإطاض ع١ٓٝ ايكٓٛاتأَا عٔ 

َٚتػري ض٥ٝػٞ يًسضاغ١, ٚضاع٢ يف ٖصا ا٫ختٝاض متجٌ ايع١ٓٝ يٓٛع١ٝ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ 
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١ ايعطب١ٝ( إىل داْب إٔ تٓتُٞ ٖصٙ ايؿها٥ٝات إىل زٍٚ اإلخباض١ٜ)اؿه١َٝٛ ٚاملٛد١ٗ بايًػ
كتًؿ١, ٚشيو يؿتح اجملاٍ يكٝاؽ ا٫ػاٖات املدتًؿ١, أٜهًا ؾٗط٠ تًو ايكٓٛات زاؾع اختٝاض َِٗ 
هلا, ؾكس سعٝت قٓاتٞ ايسضاغ١ بٓػب َتابع١ َطتؿع١, ٚشيو ٚؾكًا يٓتا٥ر ايعسٜس َٔ ايسضاغات 

 ٚايبشٛخ ايػابك١. 
اختٝاض ايباسح يع١ٓٝ ايٓؿطات اييت تعطنٗا قٓاتٞ ايسضاغ١ ٚنصيو ايؿرت٠ ايع١َٝٓ  ٚقس ٚقع     

 يٮغباب ايتاي١ٝ:
مت اختٝاض قٓا٠ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" نُٓٛشز ٭سس ايكٓٛات اإلخباض١ٜ املكط١ٜ, سٝح  -

ات ايؿها١ٝ٥ تعس أٍٚ قٓا٠ ؾها١ٝ٥ َكط١ٜ سه١َٝٛ َتدكك١ إخباضًٜا, ٚتعترب ٚاسس٠ َٔ أِٖ ايكٓٛ
اإلخباض١ٜ ايعطب١ٝ سٝح ؼع٢ بٓػب َؿاٖس٠ َطتؿع١ ٚؾكًا يٓتا٥ر ايعسٜس َٔ ايسضاغات, نُا مت 
اختٝاض قٓا٠ " اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ " نُٓٛشز ٭سس ايكٓٛات ا٭دٓب١ٝ, سٝح تعس قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 

زٚض ٖاّ يف ايػٝطط٠ ع٢ً َٔ أٚا٥ٌ ايكٓٛات ا٭دٓب١ٝ املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ, أٜهًا ملا هلا َٔ 
ايتسؾل اإلخباضٟ ايعاملٞ بتػطٝتٗا اؿ١ٝ يٮسساخ ايعامل١ٝ ٚايعطب١ٝ ٚابتهاض أغايٝب دسٜس٠ يف 

 ايتػط١ٝ ٚايتشهِ يف ؾِٗ ايعامل يًكطاع.
 أٜهًا ٚقع اختٝاض ايباسح ع٢ً ٖاتني ايكٓاتني ْعطًا يتٓٛع املاز٠ ٚاملهُٕٛ اإلخباضٟ املكسّ بُٗا.  -
تتٓاٍٚ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايػابك١ اييت أدطٜت ع٢ً قٓاتٞ ايسضاغ١ ؼًٌٝ املاز٠ نصيو مل  -

 اإلخباض١ٜ اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١.
 –ٚقع اختٝاض ايباسح ع٢ً ْؿط٠ أخباض َٓتكـ ايًٌٝ" ايجا١ْٝ عؿط َػا٤  " املصاع١ بكٓا٠ ايٌٓٝ  -

خباض" ايعامل١ٝ " ٚاييت تصاع يف ايجا١ْٝ عؿط َػا٤  بتٛقٝت ايكاٖط٠ قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ, ْٚؿط٠ أ
بكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, ٭ْٗا ايٓؿطتني ايط٥ٝػٝتني هلاتني ايكٓاتني, أٜهًا ٭ْٗا ْؿطات تؿك١ًٝٝ 
َتٓٛع١ تأتٞ يف ْٗا١ٜ ايّٝٛ, مما ٜػاعس ع٢ً تهُٝٓٗا نٌ ا٭خباض اييت سسثت ع٢ً َساض ايّٝٛ 

 سِٜ آخط ايتطٛضات ٚا٭سساخ. ٚنصيو تٗتِ بتك
ّ, 2013ٚبايٓػب١ يًؿرت٠ ايع١َٝٓ يًسضاغ١, ؾكس مت تتبع ا٭سساخ َٓص ٚقٛعٗا يف أٍٚ ٜٛيٝٛ  -

ّ, سٝح ٚاقًت ايؿها٥ٝات 2014ٚتساعٝاتٗا ست٢ إْتداب ض٥ٝؼ يًذُٗٛض١ٜ يف ْٗا١ٜ ؾٗط ْٜٛٝٛ 
و ملا يتًو ايؿرت٠ َٔ أ١ُٖٝ خاق١ َتابع١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ٚضزٚز ا٭ؾعاٍ املدتًؿ١ هلا, ٚشي

يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ املكط١ٜ سٝح اؾتًُت عًٞ عس٠ أسساخ, َٓٗا:" ؾض اعتكاّ َٝساْٞ ضابع١ 
ٚايٓٗه١, ٚأسساخ َػذس ايؿتح مبٝسإ ضَػٝؼ, نطب ٚسطم بعض ايهٓا٥ؼ املكط١ٜ, ايتؿذريات 

َعات املكط١ٜ، َٚعاٖطات اإلضٖاب١ٝ, اغتٝاٍ ضداٍ ايؿطط١ ٚاؾٝـ, عٓـ ايط٬ب يف بعض اؾا
اإلخٛإ يف عس٠ َٓاطل, ... ٚغريٖا, مما دعًٗا ب٪ض٠ اٖتُاّ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ املدتًؿ١ َٚٔ بٝٓٗا 
ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ, ٜٚأتٞ شيو يف ظٌ ساي١ َٔ اؿطاى ايػٝاغٞ ايهبري ايصٟ ؾٗست٘ 

ظٗٛض تٝاضات ؾهط١ٜ كتًؿ١ , َٔ خ٬ٍ 2013ْٜٛٝٛ  30, ٚ 2011ٜٓاٜط  25َكط خاق١ بعس ثٛضتٞ 
تطايب مبعٜس َٔ اؿطٜات ٚايتعس٬ٜت ايسغتٛض١ٜ يف َٛاز عسٜس٠ َٔ ايسغتٛض ٚاختٝاض ض٥ٝؼ 

 يًذُٗٛض١ٜ ٚؼكٝل ا٫غتكطاض ا٭َين ٚؼاضب ايعٓـ ٚاإلضٖاب.
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 ٜٚٛنح اؾسٍٚ ايتايٞ تٛقٝـ سذِ ع١ٓٝ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ اييت خهعت يًتشًٌٝ:    
 ( ٜٛنح 1دسٍٚ )

تٛقٝـ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ اييت خهعت يًتشًٌٝ بكٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" ٚاؿط٠ 
 ا٭َطٜه١ٝ

 اغِ ّ
 ايكٓا٠

 إمجايٞ 
 عسز 

 ايٓؿطات
 

إمجايٞ عسز 
ا٭خباض املطتبط١ 
بأسساخ ايعٓـ 

 ٚاإلضٖاب

 إمجايٞ
املس٠ ايع١َٝٓ 
٭خباض ايعٓـ 

 ٚاإلضٖاب

 َتٛغط
 ظَٔ ايٓؿط٠

 ايٛاسس٠

 إمجايٞ
ع١ٓٝ املس٠ ايع١َٝٓ ي

 يٓؿطات ا
 ؽ م خ م خ ؽ م

1 
" قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض

 َكط اإلخباض١ٜ "
365 884 12 44 5 59 10 28 356 

 354 58 20 58 40 43 42 874 365 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 2

 711 26 30 - - 87 54 1758 730 اإلمجايٞ

 
 ٜٚتهح َٔ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ:

( 365( ْؿط٠, بٛاقع )730بًؼ إمجايٞ عسز ايٓؿطات اإلخباض١ٜ اييت خهعت يًسضاغ١ ٚايتشًٌٝ )     
ْؿط٠ يهٌ قٓا٠ َٔ قٓٛات ايسضاغ١ ) ايٌٓٝ "قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ" ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ املٛد١ٗ بايًػ١ 

اييت تٓاٚيت  ايعطب١ٝ(, ٚشيو خ٬ٍ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ َٛنع ايسضاغ١, سٝح بًؼ إمجايٞ عسز ا٭خباض
ُِٚظعت مجٝعٗا نايتايٞ: )1758أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ؾٝٗا ) ( خرب يف قٓا٠ ايٌٓٝ, ٚ) 884( خرب, 

( خرب يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, ٜٚؿري ٖصا إىل إٔ عسز ا٭خباض يف قٓا٠ "ايٌٓٝ" عسز نبري إشا َا 874
طبٝع١ ٚخكٛق١ٝ ا٭سساخ ْؿػٗا  قٛضٕ بعسز ا٭خباض يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚقس ٜطدع شيو إىل

م  59بايٓػب١ يًكٓا٠, أَا بايٓػب١ ملتٛغط ظَٔ ايٓؿطات يف ايكٓاتني ؾٓذس يف قٓا٠ ايٌٓٝ ٚقٌ إىل )
ثا١ْٝ( يف قٓا٠ اؿط٠, ٖٚٛ َا ٜؿري إىل ايتكاضب ايٓػ   40م ٚ  58ثٛاْٞ(، بُٝٓا ٚقٌ إىل ) 5ٚ 

طات اإلخباض١ٜ تعس ؾرت٠ إخباض١ٜ ؾا١ًَ يٓؿطات ايسضاغ١, ٜٚؿػط ايباسح شيو بإٔ تًو ايٓؿ
تتهُٔ عطض ايتكاضٜط اإلخباض١ٜ ٚيكا٤ات َع َتدككني ٚقًًني يٮسساخ ٚا٭خباض ٚنصيو 

ايعٓـ اـاق١ بأسساخ ٮخباض ياملس٠ ايع١َٝٓ  ا٫تكاٍ عرب ا٭قُاض ايكٓاع١ٝ, ٚقس بًؼ إمجايٞ
( زقٝك١ يف قٓا٠ 12( غاع١ ٚ)44( زقٝك١ بٛاقع )54( غاع١, ٚ )  87يف قٓاتٞ ايسضاغ١)   ٚاإلضٖاب

( زقٝك١ يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, بُٝٓا بًؼ إمجايٞ ظَٔ ايٓؿطات 42( غاع١ ٚ) 43ايٌٓٝ, ٚ) 
ٖٞ ( ثا١ْٝ,  30( زقٝك١ ٚ )  26( غاع١ ٚ )  711( ثا١ْٝ, بٛاقع )  30( زقٝك١ ٚ )  42686عًَُٛا ) 
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إمجايٞ املس٠ ايع١َٝٓ اييت اغتػطقتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١" يف عطض ٚتٓاٍٚ أسساخ 
 ايعٓـ ٚاإلضٖاب.

 * أزا٠ مجع ايبٝاْات : 
اعتُس ايباسح ع٢ً أزا٠ ؼًٌٝ املهُٕٛ باعتباضٖا َيتٔ أٖيتِ أزٚات مجيتع ايبٝاْيتات يف َيتٓٗر ايبشيتح            

غتدساَ٘ ٫غيتتُاض٠ ؼًٝيتٌ املهيتُٕٛ بتشًٝيتٌ قتيت٣ٛ عٝٓيت١ َيتٔ        اإلع٬َٞ, ٚقس قاّ ايباسح َٔ خ٬ٍ ا
قٓيتيتا٠ َكيتيتط اإلخباضٜيتيت١ ٚاؿيتيتط٠ ا٭َطٜهٝيتيت١ " ؼًيتيت٬ًٝ     –ايٓؿيتيتطات اإلخباضٜيتيت١ املصاعيتيت١ بكٓيتيتاتٞ" ايٓٝيتيتٌ   

َٛنٛعًٝا, ٚشيو يًتعطف ع٢ً أغًٛب املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يكٓاتٞ ايسضاغ١ ٭سيتساخ ايعٓيتـ ٚاإلضٖيتاب    
 . 2014/  2013املدتًؿ١ يف َكط خ٬ٍ عاَٞ 

 اعتُس ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً ٚسسات ايتشًٌٝ ايتاي١ٝ: * ؼسٜس ٚسسات ؼًٌٝ املهُٕٛ : 
ٚمتجًت يف " ٚسس٠ اـرب" باعتباضٖيتا أْػيتب ايٛسيتسات اييتيت      ايٛسس٠ ايطبٝع١ٝ يًُاز٠ اإلع١َٝ٬: -

عيتيت١ يف قٓيتيتاتٞ  تيتيت٤٬ّ طبٝعيتيت١ ٚأٖيتيتساف ايسضاغيتيت١ ٚشييتيتو يف ؼًٝيتيتٌ َهيتيتُٕٛ ايٓؿيتيتطات اإلخباضٜيتيت١ املصا     
 ايسضاغ١.

ٚاطغتدسَت يف ؼًٝيتٌ ٚتكيتٓٝـ ؾ٦يتات أسيتساخ ايعٓيتـ ٚاإلضٖيتاب اييتيت عاؾتٗيتا          ٚسس٠ املٛنٛع: -
 ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ َٛنع ايسضاغ١.

اغتدسّ ايباسح ٚسس٠ قٝاؽ ايعَٔ يف ٖصٙ ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً املػاس١ ٚسس٠ قٝاؽ ايعَٔ :  -
املاز٠ اإلخباض١ٜ املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط يف نٌ ْؿط٠ أٚ املس٠ ايع١َٝٓ اييت ؾػًتٗا 

 إخباض١ٜ َٔ ايٓؿطات "ع١ٓٝ ايسضاغ١ ", ٚؼسزت ايجا١ْٝ نٛسس٠ يًكٝاؽ.
 ٚبٓا٤ًا ع٢ً ٖصٙ ايٛسسات ؾإْٗا تعط٢ يًباسح ض١ٜ٩ تها١ًَٝ يف إطاض ايتؿػري ٚايتشًٌٝ.

 ٚمتجًت يف :* ؼسٜس ؾ٦ات ؼًٌٝ املهُٕٛ: 
ٖٚٞ َٔ أنجط ايؿ٦ات اغتدساًَا يف عٛخ ؼًٌٝ املهُٕٛ, ٚقس اغتدسَت يًتعطف ؾ١٦ املٛنٛع:  -أ 

ع٢ً أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط اييت تٓاٚيتٗا ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ ع١ٓٝ ايسضاغ١ 
 ع٢ً اخت٬ؾٗا ٚع٢ً اخت٬ف زٚهلا.

ملعطؾ١ نٝؿ١ٝ َعاؾ١ ٚتٓاٍٚ  ٚقس اطغتدسَت ؾ١٦ نٝؿ١ٝ َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب: -ب
أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت تٓاٚيتٗا ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ َٛنع ايسضاغ١, مبع٢ٓ ؼسٜس 
َكازض َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, أطط َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب,أٖساف َعاؾ١ 

 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ.
ٚقس اطغتدسَت ملعطؾ١ ايػُات ايؿه١ًٝ ملعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ات ايؿه١ًٝ يًُعاؾ١: ؾ١٦ ايػُ -ديت

ٚاإلضٖاب اييت تٓاٚيتٗا ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ َٛنع ايسضاغ١ َٔ سٝح: عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ, 
ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييت اعتُست عًٝٗا ْؿطات ايسضاغ١, َٛقع ٚتطتٝب ا٭خباض املطتبط١ 

خ ايعٓـ ٚاإلضٖاب زاخٌ ايٓؿط٠, َس٣ ١ُ٥٬َ املاز٠ املكٛض٠" ايؿ١ًُٝٝ " املكاسب١ يًٓل بأسسا
 اـربٟ.



 عبود أحمد محمد/ د                              .....        ..العنف ألحداث اإلخبارية المعالجة 

274 

يف ن٤ٛ أٖساف ايسضاغ١ ٚاإلطاض ايٓعطٟ هلا, ٚايسضاغات ايػابك١,  ٚقس مت ؼسٜس ؾ٦ات ايتشًٌٝ    
" نٝـ قٌٝ ? " ٚاؾتًُت اغتُاض٠ ؼًٌٝ املهُٕٛ ٚؾكًا ملا ٖٛ َتعاضف عًٝ٘ ع٢ً ؾ٦ات خاق١ بايؿهٌ 

ٚؾ٦ات خاق١ باملهُٕٛ " َاشا قٌٝ ? ", ٚقس ُضٚعٞ يف ٖصٙ ايؿ٦ات إٔ ؼكل أٖساف ايسضاغ١ ٚتكٝؼ 
َتػرياتٗا, ثِ قاّ ايباسح بتعطٜـ ٖصٙ ايؿ٦ات تعطٜؿًا إدطا٥ًٝا ٜتُؿ٢ َع خكٛق١ٝ َٛنٛع 

 ايسضاغ١.  
 * إدطا٤ات ايكسم ٚايجبات : 

 أ٫ًٚ : قسم ايكٝاؽ : 
مت اغتدساّ أغًٛب ايكسم ايعاٖطٟ َٔ خ٬ٍ إعساز اغتُاض٠ ايتشًٌٝ بسق١ ٚإعاز٠ قٝاغتٗا      

ٚؼسٜس ٚتطتٝب ايؿ٦ات ايٛاضز٠ بٗا, ثِ عطنٗا ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭غاتص٠ ٚاحملهُني ٚاـربا٤ يف 
, ٚقس بًػت ايٓػب١ ايعا١َ ي٬تؿام بني (36)فاٍ اإلع٬ّ يًشهِ ع٢ً ق٬س١ٝ ا٫غتُاض٠ يًتطبٝل

%, بعسٖا أدط٣ ايباسح بعض ايتعس٬ٜت 92.5احملهُني سٍٛ َس٣ ؼكٝل ا٫غتُاض٠ ٭ٖساف ايبشح 
 اي٬ظ١َ اييت أؾاض إيٝٗا احملهُني يتكبح ا٫غتُاض٠ يف ؾهًٗا ايٓٗا٥ٞ ٚاييت ع٢ً أغاغٗا مت ايتشًٌٝ. 

 : ايكٝاؽ ثاًْٝا : ثبات
بتشًٌٝ دع٤ َٔ املاز٠  (37)ت ايبٝاْات اغتعإ ايباسح ببعض ايع٤٬َ َٔ ايباسجنيٚيكٝاؽ ثبا     

اإلع١َٝ٬ "ايٓؿطات" اييت خهعت يًسضاغ١ ٚايتشًٌٝ بٓؿؼ ايٛسسات ٚايؿ٦ات بعس تعطٜؿِٗ بٗا 
ٚؼسٜس ا٭ٖساف ايعا١َ يًتشًٌٝ, ٚقس بًػت ْػب١ ا٫تؿام بني َا قاّ ايباسح بتشًًٝ٘ َٚا قاّ 

%, ٖٚٞ ْػب١ عاي١ٝ تسٍ ع٢ً ثبات ايٛسسات، ٚا٭غايٝب 94.3باسجٕٛ اٯخطٕٚ بتشًًٝ٘ اي
 املػتدس١َ يف ؼًٌٝ املهُٕٛ َٚٔ ثِ ق٬سٝتٗا يًتشًٌٝ .

 * ْتا٥ر ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ: 
ؾُٝا ًٜٞ ْتا٥ر ايسضاغ١ املتعًك١ بتشًٌٝ َهُٕٛ َعاؾ١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١      

 ضٖاب يف َكط ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:٭سساخ ايعٓـ ٚاإل
 ٜٛنح  (2)دسٍٚ 

 َس٣ ٚضٚز أٚ شنط ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط يف عٓاٜٚٔ ايٓؿطات 
 ايكٓٛات                   

 َس٣ شنط اـرب
 اإلمجايٞ اؿط٠  ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 73.6 1294 76.1 665 71.2 629 ٚضزت يف ايعٓاٜٚٔ

 26.4 464 23.9 209 28.8 255 مل تطز يف ايعٓاٜٚٔ

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع
 0.009 = , َعاٌَ ايتٛاؾل0.05َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  1 = ط١ٜاؿزضد١ ,  5.505 =2ناق١ُٝ 

    َا ًٜٞ : اؾسٍٚ ايػابلؼًٌٝ بٝاْات ٜتهح َٔ 
ُٚضز شنط ْػب١ نبري٠ َٔ إمجايٞ ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف عٓاٜٚٔ ايٓؿطات      

( خرب سٝح أٚيت ٖصٙ 1294%( بإمجايٞ تهطاضات )73.6اإلخباض١ٜ يف قٓاتٞ ايسضاغ١ ٚشيو بٓػب١ )
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%( ؾكط َٔ 26.4)ايكٓٛات اٖتُاًَا نبريًا بإبطاظ تًو ا٭سساخ يف عٓاٜٚٓٗا، بُٝٓا مل ٜطز شنط ْػب١ 
( خرب, ا٭َط ايصٟ حيػب يتًو ايكٓٛات 464تًو ا٭خباض يف عٓاٜٚٔ ايٓؿطات بإمجايٞ تهطاضات )

يف إطاض  تٓاٚهلا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب بٗصٙ ايٓػب١ َكاض١ْ ببك١ٝ ايكهاٜا ٚاملٛنٛعات 
 ا٭خط٣ اييت تعاؾٗا غٛا٤ احمل١ًٝ أٚ ايعامل١ٝ. 

  تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ؾطٚم ا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً ٚدٛزٚتؿري ايبٝاْات اإلسك     
َس٣ ٚضٚز أٚ شنط ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف يف  ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ ٚ ايٌٓٝ يٮخباض

, 0.05ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ,  5.505=  2سٝح ناْت ق١ُٝ ناَكط يف عٓاٜٚٔ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ, 
بني قٓاتٞ ايسضاغ١ اضتؿاع ْػب١ ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب  سٝح تٛنح املكاض١ْ

اييت ٚضزت يف عٓاٜٚٔ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ اييت ظٗطت يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح بًػت 
%( يكٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض, بُٝٓا بًػت ْػب١ ا٭خباض اييت مل تطز يف ايعٓاٜٚٔ 71.2%( َكابٌ )76.1)

 %( يكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه23.9.١ٝ%( َكابٌ )28.8ايٌٓٝ يٮخباض ) املكس١َ بكٓا٠
ٜٚعٛز شيو ا٫ٖتُاّ ايٓػ  بٛضٚز ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف عٓاٜٚٔ ايٓؿطات      

إىل بٓا٤ ايٓؿط٠  -نُا ٜط٣ ايباسح  –املكس١َ بكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َكاض١ًْ بكٓا٠ ايٌٓٝ 
ٜتِ ؾٝٗا اْتكا٤ أِٖ ا٭خباض ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠ احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ اإلخباض١ٜ, ٚاييت 

ٚايعامل١ٝ، خاق١ ٚإٔ ٚضٚز ا٭خباض املطتبط١ بتًو ايكهاٜا ٚا٭سساخ يف عٓاٜٚٔ ايٓؿطات ٖٛ َ٪ؾط 
ٚاسس ؾكط َٔ بني َ٪ؾطات عسٜس٠ ع٢ً أ١ُٖٝ اـرب، ؾكس ٜأتٞ اـرب يف عٓاٜٚٔ ا٭خباض ٜٚهٕٛ 

 ٭خري زاخٌ ايٓؿط٠.تطتٝب٘ ا
أسساخ إبطاظ  تٛاظًْا ْػبًٝا يف ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباضايسضاغ١  قٓاتٞ أٜهًا أسسثت     

ا اإلخباض١ٜ، ٚشيو عٓس املكاض١ْ بني عسز أخباض نٌ قه١ٝ ُعٓاٜٚٔ ْؿطاتٗ يفايعٓـ ٚاإلضٖاب 
يهجط٠ ا٭سساخ ٚاملٛنٛعات  ، ْٚعطًا"(1)دسٍٚ" اْعط عٓاٜٚٔ ا٭خباض يفبايكٓا٠ ْٚػب١ ٚضٚزٖا 

 بايتٓاٚب بني قهاٜا ايسضاغ١، ا٭سساخٚؾكًا يطبٝعتٗا، ؾكس ناْت تًو ايكٓٛات تربظ أِٖ ٖصٙ 
 ٚا٭سساخناْت أنجط اٖتُاًَا بإبطاظ ايكهاٜا  قٓا٠ " اؿط٠ " ٚسػب َػتذسات أخباضٖا، ٚيهٔ

ؾٗست ايسعٛات  اييت٠ ايسضاغ١ ؾرت يفمتؿًٝا َع املكا) ا٭َطٜه١ٝ  ايعطبٞايٛطٔ  يفايػٝاغ١ٝ 
 ، تؿع٬ًٝ ملؿطٚع ايؿطم ا٭ٚغط ايهبري.ايعطبٞايٛطٔ  يف ايػٝاغٞٚاملبازضات ا٭َطٜه١ٝ ياق٬ح 

 اييتسٝح أٚنشت إٔ ْػب١ ا٭خباض  (38)ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ زايٝا عجُإ إبطاِٖٝ اختًؿت     
، أَا قٌ ايسضاغ١ كٓٛات ايج٬خاي يفٚشيو  %71.2َكس١َ ايعٓاٜٚٔ َطتؿع١ بٓػب١  يفمل تطز 
َع ْتا٥ر أٜهًا ٖصٙ ايٓتٝذ١  , نُا اختًؿت%28.8ايعٓاٜٚٔ ؾكس دا٤ت بٓػب١  يفٚضزت  اييتا٭خباض 

عٓاٜٚٔ ايٓؿطات  يفٚضزت  اييتأنست إٔ ا٭خباض ايعطب١ٝ  ٚاييت (39) (2013زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت)
ايٌٓٝ يٮخباض ايعطب١ٝ(، بُٝٓا مل  –ٛات ايسضاغ١ )اؾعٜط٠ قٓ يف%( 26.1اإلخباض١ٜ دا٤ت بٓػب١ )

 %(. 73.9عٓاٜٚٔ ايٓؿطات بٓػب١ ) يفتطز تًو ا٭خباض 
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 ٜٛنح (3) دسٍٚ
 َٛقع ٚتطتٝب ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب زاخٌ ايٓؿط٠

 ايكٓٛات                

 َٛقع ا٭خباض
 اإلمجايٞ اؿط٠  ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 51.4 904 55.4 484 47.5 420 تكع يف َكس١َ ايٓؿط٠

 40.5 712 37.3 326 43.7 386 تكع يف ٚغط ايٓؿط٠

 8.1 142 7.3 64 8.8 78 تكع يف ْٗا١ٜ ايٓؿط٠

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع
 0.009 = ايتٛاؾل , َعاٌَ 0.01َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  2 = ط١ٜاؿزضد١ ,  10.911=2ناق١ُٝ 

أٚ ايٛاضز٠ يف َهُٕٛ  املجاض٠ إٔ ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ٬ٜسغ َٔ بٝاْات اؾسٍٚ
ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١ تكسضت بسا١ٜ أٚ َكس١َ تًو ايٓؿطات, ٚشيو بٓػب١ نبري٠ 

ُا دا٤ت ا٭خباض اييت ٚقعت ( َٔ إمجايٞ ع١ٓٝ ا٭خباض، ب904ٓٝ%( بإمجايٞ تهطاضات )51.4بًػت )
%( بإمجايٞ تهطاضات 40.5يف ٚغط ايٓؿطات ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ بٓػب١ )

%( ؾكط بإمجايٞ 8.1(، أَا عٔ ا٭خباض اييت دا٤ت يف ْٗا١ٜ ايٓؿطات ؾكس بًػت ْػبتٗا )712)
ع ٚتطتٝب ا٭خباض يف (، ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات ايؿ٦ات املطتبط١ مبٛق142تهطاضات )

 ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١. 
تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم ٚتسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً     

َٛقع ٚتطتٝب ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ يف  ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠  ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ "
, سٝح تؿري 0.001ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ,  10.911=  2سٝح ناْت ق١ُٝ ناٚاإلضٖاب زاخٌ ايٓؿط٠, 

املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ إىل ٚدٛز تؿاٚت ْػ  بني ْػب تطتٝب تًو ا٭خباض، سٝح دا٤ت ْػب 
%( 47.5%( َكابٌ )55.4ا٭خباض اييت دا٤ت يف َكس١َ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ )

ْػب١ تًو ا٭خباض ايٛاضز٠ يف ٚغط ايٓؿطات اإلخباض١ٜ يف قٓا٠  يكٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض، بُٝٓا اضتؿعت
%( يًجا١ْٝ، أَا عٔ 37.3%( يٮٚىل َكابٌ )43.7ايٌٓٝ يٮخباض عٔ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح بًػت )

%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ 8.8ا٭خباض اييت دا٤ت يف ْٗا١ٜ ايٓؿطات"ع١ٓٝ ايسضاغ١" ؾكس ظٗطت بٓػب١ )
ْػب ٚتهطاضات تًو ايؿ٦ات يف ا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚشيو َٔ إمجايٞ %( يك7.3ٓيٮخباض َكابٌ )

 ايٓؿطات "ع١ٓٝ ايسضاغ١". 
 , َٓٗا :ت* ٚ هٔ تؿػري ٖصٙ ايٓتٝذ١ يف ن٤ٛ بعض ا٫عتباضا

بايٓٛاسٞ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  إٔ ايٓؿطات املكس١َ يف تًو ايكٓٛات ٖٞ ْؿطات عا١َ تٗتِ -
بايسضد١ ا٭ٚىل, أٜهًا ايؿرت٠ ايع١َٝٓ اييت طبكت ؾٝٗا ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ دا٤ت َععُٗا َطتبط١ 

ّ ٚخ٬ٍ ا٭ؾٗط اييت تًت تًو ايجٛض٠, سٝح اٖتُت َععِ ايٓؿطات يف 2013ْٜٛٝٛ  30بأسساخ ثٛض٠ 
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اجملتُع املكطٟ ٚبايرتنٝع ع٢ً أسساخ ايكٓٛات اإلخباض١ٜ قٌ ايسضاغ١ باؾاْب ايػٝاغٞ يف 
ايعٓـ ٚاإلضٖاب املدتًؿ١، مما دعٌ َععِ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايكهاٜا ٚا٭سساخ تأتٞ يف قساض٠ 

 يفمتجًت  اييتؾٗستٗا ايسٍٚ ايعطب١ٝ  اييتٖصا باإلناؾ١ إىل ا٭سساخ ايٓؿطات ع١ٓٝ ايتشًٌٝ, 
 .َكس١َ ْؿطاتٗا اإلخباض١ٜ يفًو ايجٛضات ايجٛضات مما زؾع ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ إىل تكسٜط أخباض ت

أَا ْػب١ ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت دا٤ت يف ٚغط ايٓؿطات " ع١ٓٝ  -
ُُٜجٌ سطقًا َٔ  ايسضاغ١ " ؾٗٞ تعس اغتهُا٫ً يًُعًَٛات اييت قسَتٗا ايٓؿطات يف ايبسا١ٜ, ٖٚٛ َا 

ٖصٙ ا٭سساخ دطع١ً ٚاسس٠ يًُؿاٖس, بٌ سطقت  تًو ايكٓٛات ع٢ً أ٫ تكسّ مجٝع املعًَٛات سٍٛ
أٜهًا ع٢ً إٔ ُتشِسخ ْٛعًا َٔ ايتٛاظٕ يف عطض مجٝع املعًَٛات املدتًؿ١ سٍٛ أسساخ ايعٓـ ست٢ ٫ 

 ٜكاب املؿاٖس باملًٌ ٚا٫ْكطاف يكٓٛات إخباض١ٜ أخط٣.
١ٓٝ ايسضاغ١ ", ؾٗٞ أَا ايٓػب١ ا٭خط٣ َٔ ا٭خباض ٚاييت دا٤ت يف ْٗا١ٜ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ " ع -

% ؾكط, ٖٚٞ تعس ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتصنري بأِٖ ايعٓاٜٚٔ ٚا٭خباض 8.1ْػب١ ن١ًٝ٦ دسًا ٫ تتذاٚظ 
اييت دا٤ت يف بسا١ٜ ايٓؿطات, ٖٚٛ َا حيػب يًكا٥ُني ع٢ً إشاع١ ٚتكسِٜ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ يف 

 اهلا١َ. ايكهاٜا ٚا٭سساخ ايكٓٛات قٌ ايسضاغ١ يف إطاض تٓاٚهلا ملجٌ ٖصٙ 
 يفايسضاغ١ ع٢ً إسساخ ْٛع َٔ ايتٛاظٕ  قٓاتٞعاّ تؿري ايٓتا٥ر ايػابك١ إىل سطم  ٚبؿهٌ      

ٌٍ َُٓٗا بإبطاظ تًو ايكهاٜا، ؾُععُٗا دا٤ت  ايعٓـ ٚاإلضٖابتطتٝب أخباض  َكس١َ  يفٚاٖتُاّ ن
٭خباض امل١ُٗ تتدًٌ ؾٝ٘ ا ٚايصٟسٝح اتبعت تًو ايكٓٛات أغًٛب )تهطاض ايصض٠ٚ( , ٚٚغط ايٓؿط٠

تًو ا٭سساخ َععِ ايٓؿطات ؾٝكبح تسؾل ا٭خباض نا٭َٛاز املتتابع١ تطتؿع ثِ تٓدؿض، نُا إٔ 
"، ْعطًا ملا تؿتٌُ عًٝ٘ َٔ  ؾطنت ْؿػٗا ع٢ً َععِ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١ايعٓٝؿ١ 

تًت  اييتٚاؾكت ايؿرت٠ ا٫ْتكاي١ٝ  ٚاييتأسساخ ٚتطٛضات، ؾكس اؾتًُت ؾرت٠ ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ 
إقطاض ٚضابع١ ٚايٓٗه١  َٝساْٞ ع٢ً أسساخ ٖا١َ َجٌ: ؾض اعتكاّ 2013ْٜٛٝٛ  30أسساخ ثٛض٠ 

اؾسٜس، ٚا٫ْتدابات ايط٥اغ١ٝ، باإلناؾ١ إىل ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ ٚأسساخ  املكطٟايسغتٛض 
 َٔ املٛنٛعات.  ٚغريٖا, ٚسٛازخ ا٫غتٝا٫ت املدتًؿ١, ... ايعٓـ املتهطض٠

أؾاضت إىل إٔ ا٭خباض  اييت (40) (2013ٖصٙ ايٓتٝذ١ عٔ ْتا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت ) تختًؿا     
َكس١َ  يف%( ثِ 40.2ٚغط ايٓؿط٠ بٓػب١ ) يفايكٓٛات ايج٬ث١ ع١ٓٝ ايسضاغ١ دا٤ت  يفايعطب١ٝ 

   %(. 29.1خامت١ ايٓؿط٠ بٓػب١ ) يف%( ٚأخريًا 30.6ايٓؿط٠ بٓػب١ )
أٚنشت إٔ َٛقع  اييت (41)(2012ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ زايٝا عجُإ إبطاِٖٝ ) أٜهًا اختًؿت     

ْٗا١ٜ ايٓؿط٠  يف%( ثِ 47.7ٚغط ايٓؿط٠ بٓػب١ ) يفا٭خباض املتعًك١ بايكهاٜا قٌ ايسضاغ١ دا٤ 
ٖصٙ ايٓتٝذ١  ؿتاختً , ٚنصيو%(26.1بسا١ٜ ايٓؿط٠ بٓػب١ َتكاضب١ بًػت ) يف%( ثِ 26.2بٓػب١ )

ٚغط  يفأؾاضت إىل ٚنع َععِ أخباض إٜطإ  اييت (42)(2013َع ْتا٥ر زضاغ١ ضِٜ غاَٞ ايؿطٜـ)
َكس١َ ايٓؿط٠  يف%، ًٜٝٗا 74.4ايٓؿط٠ اإلخباض١ٜ يًكٓٛات ايج٬خ قٌ ايسضاغ١، ٚشيو بٓػب١ 
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َع ْتا٥ر زضاغ١  اختًؿت ٖصٙ ايٓتٝذ١ أٜهًا, نُا %5.2ْٗا١ٜ ايٓؿط٠ بٓػب١  يف%، ثِ 20.3بٓػب١ 
"  بكٓاتٞٚغط ايٓؿطات  يفدا٤ت  اييتأؾاضت إىل إٔ ا٭خباض  اييت (43)(2008ضِٜ إمساعٌٝ عبٛز )

َكس١َ ايٓؿط٠  يف% بُٝٓا بًػت ْػب١ ا٭خباض اييت دا٤ت 52.4بًػت ْػبتٗا  " ايعطب١ٝ ٚاؾعٜط٠
 %. 23.7 بٓػب١ % ٚؾ٢ اـامت23.9١

 ٜٛنح (4) دسٍٚ
 املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب زاخٌ ايٓؿط٠تهطاض عطض ا٭خباض 

 ايكٓٛات                          

 تهطاض عطض ا٭خباض
 اإلمجايٞ اؿط٠  ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 75.0 1319 71.2 622 78.8 697 ُتعطض َط٠ ٚاسس٠

 25.0 439 28.8 252 21.2 187 ٜعاز شنطٖا َط٠ أخط٣

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 0.006= , َعاٌَ ايتٛاؾل 0.01َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  1 = ط١ٜاؿزضد١ ,  13.832=2ناق١ُٝ 
 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :

دا٤ت ْػب١ ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط ٚاييت ُعطنت َط٠ ٚاسس٠ ؾكط يف      
%(، 75.0( ٚبٓػب١ )1319ايٓؿطات اإلخباض١ٜ قٌ ايسضاغ١ يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بإمجايٞ تهطاضات )

إمجايٞ بُٝٓا دا٤ت ا٭خباض اييت ٜعاز شنطٖا َط٠ أخط٣ زاخٌ ايٓؿط٠ يف ايرتتٝب ايجاْٞ ٚشيو ب
اييت  %(، ٚشيو َٔ بني إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات عطض ا٭خباض املدتًؿ25.0١( بٓػب١ )439تهطاضات )

 تٓاٚيتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ يف قٓاتٞ ايسضاغ١.
قٓاتٞ بني شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم ٚتسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً       

تهطاض عطض ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب زاخٌ يف  ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠ ايٌٓٝ يٮخباض 
إٔ , سٝح أٚنشت املكاض١ْ 0.001ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ,  13.832=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نا,  ايٓؿط٠

%( يف 78.8ا٭خباض اـاق١ بتًو ا٭سساخ اييت أشٜعت َط٠ ٚاسس٠ زاخٌ ايٓؿط٠ ظٗطت بٓػب١ )
%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، أَا عٔ ا٭خباض اييت أشٜعت َطتني 71.2قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ )
 %( يكٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض.21.2%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َكابٌ )28.8زاخٌ ايٓؿط٠ استًت ْػب١ )

إٕ ايٓتا٥ر ايػابك١ تؿري إىل اضتؿاع ْػب ا٭خباض اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط      
طبكًا ملا ٜطاٙ  -س٠ زاخٌ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١"، ٚقس ٜطدع شيو اييت ُعطنت َط٠ ٚاس

إىل ايؿرت٠ ايع١َٝٓ احملسز٠ يًٓؿط٠ سٝح حيطم ايكا٥ُٕٛ ع٢ً إعساز ٚإخطاز ٖصٙ -ايباسح 
ايٓؿطات ع٢ً إشاع١ ٚتكسِٜ ايعسٜس َٔ ا٭خباض َٔ خ٬ٍ ؼسٜس أٚقات قسز٠ هلا، أٜهًا ٜطدع شيو 
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اض ايٛاضز ملجٌ ٖصٙ ايكٓٛات مما حيتِ ع٢ً ايكٓا٠ تكسِٜ مجٝع ا٭خباض خ٬ٍ ؾرت٠ إىل نجط٠ ا٭خب
إشاع١ ايٓؿط٠.أَا عٔ ؾ١٦ ا٭خباض اييت أشٜعت َطتني زاخٌ ايٓؿط٠, ؾكس ٜطدع شيو إىل إٔ ٖٓاى 
بعض ا٭خباض اهلا١َ اييت ٜطنع عًٝٗا ايكا٥ُٕٛ ع٢ً إعساز ٚتكسِٜ ايٓؿط٠ ٚشيو َٔ خ٬ٍ تصنط٠ 

س بأبطظ ايعٓاٜٚٔ َط٠ أخط٣ ٚشيو يف ْٗا١ٜ ايٓؿط٠ ست٢ ٜػتطٝع املؿاٖس اإلملاّ بتؿاقٌٝ املؿاٖ
٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب  ايٓؿط٠ نا١ًًَ, ٖٚٛ أَط حيػب هلصٙ ايكٓٛات يف إطاض تكس ٗا ٚتٓاٚهلا

 ٜٛنح (5) دسٍٚ                                                    املدتًؿ١ يف َكط.
 ١ُ٥٬َ املاز٠ املكٛض٠"ايؿ١ًُٝٝ" املكاسب١ يًدرب اـام بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ْؿطات ايسضاغ١َس٣ 

 ايكٓٛات                      

 َس٣ ١ُ٥٬َ ايكٛض٠    
 اإلمجايٞ اؿط٠  ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 45.8 806 42.8 374 48.9 432 تعرب ايكٛض٠ املكاسب١ يًدرب عٔ ا٭سساخ بؿهٌ نبري

 15.7 276 19.7 172 11.8 104 ايكٛض٠ املكاسب١ يًدرب تعرب عٔ ا٭سساخ إىل سٍس َا

 35.4 622 33.9 296 36.9 326 قٛض٠ أضؾٝؿ١ٝ ؽسّ ايٓل اـربٟ املعطٚض

 3.1 54 3.6 32 2.4 22 ايكٛض٠ املكاسب١ يًدرب يٝؼ هلا ع٬ق١ باؿسخ

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 0.410, َعاٌَ ايتٛاؾل =  0.001َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  3 = ط١ٜاؿزضد١ ,  24.170=2ناق١ُٝ 
 : بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞؼًٌٝ ٜٚتهح َٔ 

استًت ْػب١ نبري٠ َٔ ا٭خباض ايٛاضز٠ يف ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ اييت تعرب َٔ خ٬هلا      
ايكٛض٠ املكاسب١ يًدرب عٔ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب بؿهٌ نبري ٚشيو يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ 

تُست ع٢ً (، ًٜٝٗا يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ ا٭خباض اييت اع806%( بإمجايٞ تهطاضات )45.8)
%( بإمجايٞ تهطاضات 35.4ايكٛض ا٭ضؾٝؿ١ٝ اييت ؽسّ ايٓل اـربٟ املعطٚض ؾكط, ٚشيو بٓػب١ )

(، أَا عٔ ؾ١٦ ا٭خباض اييت عربت ايكٛض٠ املكاسب١ يًدرب َٔ خ٬هلا عٔ تًو ا٭سساخ إىل سٍس 622)
ريًا دا٤ت ا٭خباض (، ٚأخ276%( بإمجايٞ تهطاضات )15.7َا ؾكس دا٤ت يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )

اييت ٫ تطتبط ايكٛض٠ املكاسب١ هلا بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املصاع١ يف ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ ٫ 
(، ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات ا٭خباض ايٛاضز٠ يف 54%( ؾكط بإمجايٞ تهطاضات )3.1تتذاٚظ )

 َهُٕٛ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١".
ايٌٓٝ  تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً تؿري ايبٝاْات ا     

َس٣ ١ُ٥٬َ املاز٠ املكٛض٠" ايؿ١ًُٝٝ " املكاسب١ يٮخباض املطتبط١ يف  ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ يٮخباض ٚ
ٖٚٞ زاي١ , 24.0170=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نابأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املجاض٠ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ, 

سٝح أظٗطت املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ إٔ ايكٛض٠ املكاسب١ يًدرب عربت بؿهٌ ,  0.001 َػت٣ٛ عٓس
%( يف 42.8%( َكابٌ )48.9نبري عٔ َععِ ا٭سساخ املكس١َ يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض, ٚشيو بٓػب١ )

قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, يف سني دا٤ت ايكٛض ا٭ضؾٝؿ١ٝ اييت ؽسّ ايٓل اـربٟ املعطٚض بٓػب١ 
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%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، أَا عٔ ايكٛض 33.9قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ ْػب١ ) %( يف36.9)
%( يف قٓا٠ اؿط٠ 19.7املكاسب١ يًدرب ٚاييت عربت عٔ بعض ا٭سساخ إىل سٍس َا ؾكس دا٤ت بٓػب١ )

 %( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض، ٚأخريًا دا٤ت ْػب١ ا٭خباض اييت مل تتؿل11.7ا٭َطٜه١ٝ َكابٌ ْػب١ )
%( يف قٓا٠ اؿط٠ 3.6ايكٛض٠ املكاسب١ يًدرب َٔ خ٬هلا َع أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب بٓػب١ )

 %( ؾكط يف قٓا٠ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ ". 2.4ا٭َطٜه١ٝ َكابٌ )
إٕ ١ُ٥٬َ ايٓل اـربٟ يًُاز٠ املكٛض٠ نطٚض٠ ست١ُٝ, ٚإثبات يًصات, ٚإبطاظ ياَهاْٝات ايبؿط١ٜ      

١ ٭ٟ قٓا٠, مما ٜٛسٞ مب١ٝٓٗ ايكٓا٠ ٚأزا٥ٗا اإلخباضٟ املتُٝع, ٜٚػاعس شيو ع٢ً ٚايتهٓٛيٛدٝ
عطض إخباضٟ غٌٗ جيصب مجٗٛض َتٓٛع, نُا إٔ ١ُ٥٬َ ايٓل اـربٟ يًُاز٠ ايؿ١ًُٝٝ املكٛض٠ َٔ 
ا٭زٚات امل١ُٗ يف ايع١ًُٝ اإلخباض١ٜ, سٝح تػٌٗ ع٢ً املتًكٞ ؾِٗ املاز٠ اإلخباض١ٜ املكس١َ, 

يٞ تػتطٝع دصب مجٝع املؿاٖسٜٔ باخت٬ف عكٛهلِ َٚػتٛاِٖ ايتعًُٝٞ, نُا تػاعس ع٢ً ٚبايتا
ضغٛر املاز٠ ٚاـرب يف عكٌ املؿاٖس, ٚشيو بطبط ايكٛض٠ بايه١ًُ, نُا إٔ ١ُ٥٬َ ايٓل اـربٟ 

 يًُاز٠ املكٛض٠ ٜسٍ أٜهًا ع٢ً اإلَهاْٝات املتكس١َ يس٣ ايكٓا٠.
 سطم ايكا٥ُني ع٢ً إعساز ٚإخطاز تًو ايٓؿطات ع٢ً تكسِٜ َععِ إٕ ايٓتا٥ر ايػابك١ تؿري إىل     

ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط َٔ خ٬ٍ تسعُٝٗا بايكٛض املكاسب١ غٛا٤ ناْت 
قٛض سسٜج١ أٚ قٛض أضؾٝؿ١ٝ نؿهٌ َٔ أؾهاٍ املكساق١ٝ ٚإسساخ ْٛع َٔ املٛنٛع١ٝ يف ايتٓاٍٚ 

ا يًُاز٠ ُاغتدساَٗ يفايسضاغ١  قٓاتٞسٝح تؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل ١َٝٓٗ  خ,ٚاملعاؾ١ ملجٌ ٖصٙ ا٭سسا
بعض ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اْؿكا٫ً نا٬ًَ بني  يفا اإلخباض١ٜ، سٝح ٬ٜسغ أسٝاًْا ُْؿطاتٗ يفاملكٛض٠ 

 ت. ايٓؿطاايٓؿطات ٚاملٛاز املكٛض٠ املكاسب١ هلا مما ٜكًٌ َٔ ايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ يتًو  يفا٭خباض املعطٚن١ 
تٛقًت إىل إٔ َععِ  اييت (44) (2013َع ْتا٥ر زضاغ١ ضِٜ غاَٞ ايؿطٜـ ) ذ١ٝاتؿكت ٖصٙ ايٓت     

ايٓؿطات اإلخباض١ٜ يًكٓٛات ايج٬خ قٌ ايسضاغ١  يفقاسبت أخباض إٜطإ  اييتاملٛاز املكٛض٠ 
ٜطتبط بٗا دا٤ت ؾ١٦ "سني  يف%، 64.4ٚشيو بٓػب١  ,َطتبط١ متاًَا ٚبؿهٌ نبري مبشت٣ٛ ا٭خباض

 % ؾكط.2.8بٓػب١  "غري َطتبط١ بٗا ع٢ً اإلط٬م"%، 32.7ٚبٓػب١  "إىل سٍس َا
 ٜٛنح  (6) دسٍٚ    

 ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييت اعتُست عًٝٗا ْؿطات ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب

 ايكٓٛات                      
 اإلخباض١ٜا٭ؾهاٍ 

  ايٌٓٝ يٮخباض
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ
=ٕ874 

 اإلمجايٞ
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1ز.ح 
 0.05 4.610 4.0 70 3.0 26 5.0 44 قك١ خرب١ٜ

 0.001 12.847 19.9 350 16.5 144 23.3 206 تكطٜح تًٝؿعْٜٛٞ إخباضٟ
 0.087 2.928 6.3 110 5.3 46 7.2 64 َ٪متط قشؿٞ تًٝؿعْٜٛٞ

 0.001 25.057 54.0 950 48.1 420 60.0 530 قاٚض٠ تًٝؿع١ْٜٝٛ عرب اهلاتـ
 0.261 1.266 88.3 1552 87.4 764 89.1 788 خرب َكٛض 

 0.409 0.680 11.1 196 10.5 92 11.8 104 سٛاض زاخٌ ا٭غتٛزٜٛ
 0.063 3.451 15.8 278 14.2 124 17.4 154 تكطٜط إخباضٟ َٔ زاخٌ ا٭غتٛزٜٛ" َػذٌ 
 0.417 0.659 15.8 278 15.1 132 16.5 146 تكطٜط إخباضٟ َٔ َطاغٌ خاضدٞ "ْكٌ سٞ 

 0.631 0.231 3.4 60 3.2 28 3.6 32 أؾهاٍ أخط٣
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 بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ:ؼًٌٝ ٜٚتهح َٔ 
اغتٓست غايب١ٝ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ يف قٓاتٞ ايسضاغ١ ع٢ً عسز نبري َٔ ا٭ؾهاٍ      

اإلخباض١ٜ يف إطاض َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١, سٝح استًت 
تٝب (، ًٜٝٗا يف ايرت1552%( بإمجايٞ تهطاضات )88.3ا٭خباض املكٛض٠ َكس١َ تًو ا٭ؾهاٍ بٓػب١ )

ايجاْٞ َباؾط٠ ايٓؿطات اييت اعتُست ع٢ً ؾهٌ احملاٚض٠ ايتًٝؿع١ْٜٝٛ عرب اهلاتـ غٛا٤ َع َطاغٌ 
%( بإمجايٞ تهطاضات 54.0أٚ َػ٦ٛيني أٚ ؾٗٛز عٝإ أٚ مجٗٛض عاّ أٚ قًًني َٚتدككني بٓػب١ )

ٞ تهطاضات %( بإمجاي19.9(، ثِ ايتكطٜح ايتًٝؿعْٜٛٞ اإلخباضٟ يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )950)
(، يف سني اؽصت ْػب١ أخط٣ َٔ تًو ا٭خباض ؾهٌ ايتكطٜط اإلخباضٟ َٔ زاخٌ ا٭غتٛزٜٛ" 350)

(، ٚتػاٚت َعٗا 278%( بإمجايٞ تهطاضات )15.8تكطٜط َػذٌ" ٚشيو يف ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )
سٞ "، أَا عٔ  يف ْؿؼ ايٓػب١ ؾ١٦ تكسِٜ ا٭خباض َٔ خ٬ٍ ايتكطٜط اإلخباضٟ َٔ َطاغٌ خاضدٞ " ْكٌ

ا٭خباض اييت اعتُست ع٢ً ؾهٌ اؿٛاض َٔ زاخٌ ا٭غتٛزٜٛ ؾكس دا٤ت تًو ايؿ١٦ يف ايرتتٝب 
(، ثِ ؾهٌ امل٪متط ايكشؿٞ ايتًٝؿعْٜٛٞ يف 196%( بإمجايٞ تهطاضات )11.1اـاَؼ بٓػب١ )

ايكك١ (، ثِ ا٭خباض اييت اعتُست ع٢ً 110%( بإمجايٞ تهطاضات )6.3ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )
(, ٚأخريًا دا٤ت ؾ١٦ "أؾهاٍ 70%( بإمجايٞ تهطاضات )4.0اـرب١ٜ يف ايرتتٝب ايػابع بٓػب١ )

( ٢ٖٚ ْػب١ 60%( بإمجايٞ تهطاضات )3.4إخباض١ٜ أخط٣" يف ايرتتٝب ايجأَ بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
اإلخباض١ٜ بػٝط١ دسًا َكاض١ًْ بٓػب ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ ا٭خط٣ اييت اعتُست عًٝٗا َععِ ايٓؿطات 

قٌ ايسضاغ١, ٚقس تهُٓت تًو ايؿ١٦:" أخباض غطز١ٜ ؾكط, سٛاض َع َطاغٌ, تكطٜط خًؿ١ٝ, 
 ايتكاضٜط ايكٛت١ٝ ٚططح َباؾط يًُعًَٛات عٔ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٛنع ايسضاغ١.

 نُا ٜط٣ ايباسح -إٕ تعسز ٚتٓٛع ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ  اييت اعتُست عًٝٗا قٓاتٞ ايسضاغ١ ٜؿري     
إىل قسض٠ تًو ا٭ؾهاٍ ع٢ً ايٛقٍٛ إىل املؿاٖس ٚإؾباع استٝادات٘ ا٫تكاي١ٝ املدتًؿ١  -

ٚغاق١ً سادت٘ إىل املعطؾ١ َٚطاقب١ ايب١٦ٝ َٚتابع١ ا٭سساخ ٚايكهاٜا امل١ُٗ ع٢ً املػتٜٛات 
 احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ ٚايسٚي١ٝ.

ٜا املجاض٠ عرب ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاٍ ٜٚ٪نس خربا٤ اإلْتاز اإلخباضٟ ع٢ً إٔ ططح ا٭سساخ ٚايكها     
اإلخباض١ٜ ايتها١ًَٝ, إمنا ٜعهؼ َػتٜٛاٍت َتعاٜس٠ٍ َٔ ٚعٞ قٓاع ا٭خباض بػٝهٛيٛد١ٝ املؿاٖس 
ايصٟ حيتاز إىل ٖصا ايتٓٛع يؿِٗ املهاَني اإلخباض١ٜ ٚايتعاطٞ َعٗا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا يف تؿهٌٝ 

 َعاضؾ٘ ٚاػاٖات٘ مٛ ا٭سساخ ٚايكهاٜا امل١ُٗ.
ٚيف ٖصا ايكسز ٜ٪نس اـربا٤ أْؿػِٗ إٔ ايتٓٛع يف أغايٝب تكسِٜ ا٭ؾهاٍ ٚاملٛاز اإلخباض١ٜ إمنا      

 ُٜعس َعٝاضًا عاملًٝا ًَُٗا يف قٝاؽ َػت٣ٛ اسرتاؾ١ٝ ايكٓا٠ اإلخباض١ٜ.
 ٜٚططح اؾسٍٚ ايػابل عسزًا َٔ ايٓكاط امل١ُٗ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:     

ايؿرت٠ ايع١َٝٓ يًتشًٌٝ ع٢ً تكسِٜ ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ سطقت قٓاتٞ ايسضاغ١ خ٬ٍ  -
ّٛض٠ أٚ َا ُٜعطف بسعِ ايتعًٝل باملٛاز املكّٛض٠ املتٓاغ١ُ َع َٛنٛع  ايعٓـ ٚاإلضٖاب َسع١ًُ باملٛاز املك
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ايٓل اإلخباضٟ, ا٭َط ايصٟ ٜعهؼ ٚعًٝا َتعاٜسًا يس٣ ُقٓاع ايكطاض اإلخباضٟ بايكٓا٠ بإٔ ايكٛض٠ 
يطس٢ يف ا٭خباض ٚأْٗا َٓاط ايتُٝٝع يف ططح ايٛاقع اإلخباضٟ مبػتٜٛات َتعاٜس٠ َٔ ٖٞ قطب ا

ايسق١ ٚاملٛنٛع١ٝ يًُؿاٖسٜٔ, ٚشيو تطبٝكًا يًكاعس٠ اإلْتاد١ٝ اييت ت٪نس ع٢ً" إٔ ايط١ٜ٩ ٖٞ 
ايكسم", ٚٚؾكًا يًكاعس٠ اؿاي١ٝ ؾإٕ اإلْتاز اإلخباضٟ ايتًٝؿعْٜٛٞ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓبين يف ا٭غاؽ 

ّٛض٠, ٚإٔ اـرب ايصٟ ٜؿتكط إىل ايكٛض٠ ٖٛ شيو اـرب ايصٟ ٜٓاغب بايسضد١ ا٭ٚىل عً ٢ املاز٠ املك
 ايٛغا٥ٌ املطبٛع١ نايكشـ ٚاجمل٬ت.

اٖتُت قٓاتٞ ايسضاغ١ اٖتُاًَا بايػًا بتكسِٜ اـًؿ١ٝ ايتؿػري١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف  -
عرب ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ ٚأبطظٖا َكط ٚايٛقا٥ع املدتًؿ١ هلا خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ 

بايرتتٝب: اؿٛاض اإلخباضٟ املكٓٔ عرب اهلاتـ َع اـربا٤ ٚاملتدككني ٚاحملًًني ٚاملطاغًني, 
ٚايتكطٜط اإلخباضٟ َٔ زاخٌ ٚخاضز ا٭غتٛزٜٛ ٚايتكطٜح اإلخباضٟ ٚايؿٛاقٌ اإلخباض١ٜ. ٚتػاِٖ 

ايط٣٩ ايتش١ًًٝٝ ٚايتؿػري١ٜ يًُؿاٖس بؿإٔ تًو تًو ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ املتها١ًَ يف تكسِٜ 
ا٭سساخ ٚايكهاٜا امل١ُٗ. ٜٚصٖب ؾطٜل نبري َٔ ايباسجني املٗتُني باإلْتاز اإلخباضٟ إىل ايكٍٛ بإٔ 
ايٛظٝؿ١ ايتؿػري١ٜ ٖٞ أسس أبطظ ايٛظا٥ـ اإلخباض١ٜ اييت ٜٓبػٞ إٔ تهطًع بٗا ايكٓا٠ اإلخباض١ٜ 

اإلخباض١ٜ ايكازض٠ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات املؿاٖس عٔ ا٭سساخ بعُل عرب عسز نبري َٔ ا٭ؾهاٍ 
 ٚايكهاٜا.

اٖتُت قٓاتٞ ايسضاغ١ أٜهًا بتٛظٝـ ايككل اـرب١ٜ يف ططح ا٭سساخ ٚايكهاٜا املدتًؿ١.  -
ٚتػتٓس ب١ٝٓ ايككل اـرب١ٜ ع٢ً ططح آضا٤ ا٭ططاف املدتًؿ١ زاخٌ ايكك١ اـرب١ٜ عرب املكتطؿات 

ؽ بسٚضٖا َؿّٗٛ ايتٛاظٕ يف ططح اٯضا٤ ٚعسّ ايتشٝع يططٍف يف َكابٌ ططف ايكٛت١ٝ اييت ُتهِط
آخط. نُا إٔ ايككل اإلخباض١ٜ تتػِ بأْٗا ؾهٌ إخباضٟ ٜػتٓس إىل تكسِٜ اـرب َٔ ايٛاقع 
اإلخباضٟ املباؾط أٚ َا ُٜعطف مبهإ اؿسخ, ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖصا ايؿهٌ اإلخباضٟ ٜسعِ بسٚضٙ 

ض١ٜ ٜٚعهؼ قسضاتٗا امل١ٝٓٗ يف ايٛقٍٛ املباؾط إىل َهإ اؿسخ أٚ املؿه١ً َكساق١ٝ ايكٓا٠ اإلخبا
ْٚكٌ آضا٤ أططاف ايكطاع يًُؿاٖس يف ظَٔ قكري ْػبًٝا ٫ ٜتعس٣ يف ا٭غًب ا٭عِ ث٬خ زقا٥ل ٖٛ 
ظَٔ ايكك١ اـرب١ٜ, نُا إٔ ايكك١ اـرب١ٜ متجٌ ايعُٛز ايؿكطٟ يف اإلْتاز اإلخباضٟ بايكٓٛات 

, نُا تػاِٖ بسٚضٖا يف تؿهٌٝ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ اإلجياب١ٝ ٫سرتاؾ١ٝ ايكٓا٠ َٚٗٓٝتٗا اإلخباض١ٜ
 يس٣ املؿاٖسٜٔ.

قٓاتٞ بني  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمعسّ  ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً ٚتسٍ     
عًٝٗا ْؿطات ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييت اعتُست  يف ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠ ايٌٓٝ يٮخباض 

زاي١ عٓس  غري 2نا ١سٝح ناْت قُٝايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط, 
تًٝؿعْٜٛٞ ٚخرب َكٛض يكا) , بُٝٓا ناْت ٖٓاى ؾطٚم بُٝٓٗا ؾكط يف تكطٜح 0.05ز٫ي١  َػت٣ٛ

 .0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ ز٫ي١ أقٌ َٔ  2ايٌٓٝ يٮخباض, سٝح ناْت ق١ُٝ ناقٓا٠ 
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 ٜٛنح (7دسٍٚ )    
 عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يف ْؿطات ايسضاغ١ 

 ايكٓٛات                  
 عٓاقط اإلبطاظ

ايٌٓٝ يٮخباض  
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ
=ٕ874 

 اإلمجايٞ
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1ز.ح 
 0.001 102.994 82.5 1450 73.2 640 91.6 810 تكٜٛط سٞ

 0.01 6.822 22.5 396 19.9 174 25.1 222 عٓاٜٚٔ َهتٛب١ ع٢ً ايؿاؾ١
 0.001 61.070 60.9 1070 51.7 452 69.9 618 قٛض أضؾٝؿ١ٝ َكاسب١

 0.272 1.205 5.6 98 6.2 54 5.0 44 ضغّٛ بٝا١ْٝ ٚإسكا١ٝ٥
 0.349 0.875 2.6 46 3.0 26 2.3 20 ضغّٛ دطاؾٝو

 0.361 0.834 4.1 72 3.7 32 4.5 40 خطا٥ط َكاسب١
 0.606 0.266 11.4 200 11.0 96 11.8 104 ٚثا٥ل َٚٛاز قشؿ١ٝ

 0.05 3.916 46.3 814 43.9 384 48.6 430 َاز٠ ؾ١ًُٝٝ أٚ قٛت١ٝ
 - - 0.3 6 0.7 6 - - ٫ تٛدس عٓاقط إبطاظ
 0.05 5.398 41.0 720 38.2 334 43.7 386 عٓاقط أخط٣

 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :
اعتُست َععِ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ يف قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚاؿط٠      

ا٭َطٜه١ٝ يف عطض ٚتكسِٜ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط ع٢ً عٓكط ايتكٜٛط اؿٞ يٮسساخ، 
%( 82.5سٝح استٌ ٖصا ايعٓكط َكس١َ عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف تًو ايٓؿطات ٚشيو بٓػب١ )

(، ًٜٝ٘ يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ عٓكط تكسِٜ ايكٛض ا٭ضؾٝؿ١ٝ 1450إمجايٞ تهطاضات )ب
(، ثِ تكسِٜ َٛاز ؾ١ًُٝٝ أٚ قٛت١ٝ 1070%( بإمجايٞ تهطاضات )60.9املكاسب١، ٚشيو بٓػب١ )

(، بُٝٓا دا٤ت " ؾ١٦ 814%( بإمجايٞ تهطاضات )46.3َكاسب١ يٮخباض يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )
( ٚمتجًت تًو ايعٓاقط 720%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )41.0أخط٣ " يف ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )عٓاقط 

يف: " تكسِٜ َ٪ثطات قٛت١ٝ َٚٛغٝك٢ ٚقٛض ثابت١ ٚاغتدساّ أغًٛب ايؿاؾ١ املٓكػ١ُ, ٚبح سٞ 
ع٢ً اهلٛا٤, ... ٚغريٖا َٔ ايعٓاقط", سٝح ٜتِ عطض قٛض٠ ايؿدل املتشسخ َج٬ً إىل داْب عطض 

تشطن١ تٛقـ ايكه١ٝ ٚتعطض سسثًا أٚ َٛنٍٛع َا يف غٝام ايكه١ٝ املكس١َ, أَا أغًٛب قٛض٠ َ
عطض ايكٛض ايجابت١ ؾٝتِ عٔ ططٜل عطض قٛض أسس ا٭ؾدام َجٌ ايؿٗسا٤ أٚ اؾطس٢ ٚاملكابني أٚ 
بعض ايؿدكٝات ايباضظ٠ يًس٫ي١ ع٢ً اضتباطٗا با٭سساخ ٚاملٛنٛعات املططٚس١ ٚتأثريٖا املباؾط 

أَا أغًٛب ايؿاؾ١ املٓكػ١ُ ؾهاْت ايؿاؾ١ تٓكػِ يف بعض ا٭سٝإ يف قٓاتٞ ايسضاغ١ إىل  ؾٝٗا,
قػُني أٚ ث٬ث١ أٚ أضبع١ ملتابع١ ا٭سساخ َٔ عس٠ َٛاقع َٚع أنجط َٔ ؾدك١ٝ متاًَا نُا سسخ أثٓا٤ 
َعاؾ١ قٓاتٞ ايسضاغ١ ٭سساخ ؾض اعتكاّ َٝساْٞ ضابع١ ٚايٓٗه١ ٚأسساخ َػذس ايؿتح 

ؼ, ٚأسٝاًْا عٌُ َٓاظط٠ بني ؾدكٝتني يف ايؿاؾ١ املٓكػ١ُ, ٖٚٛ َا مت تٓاٚي٘ خ٬ٍ بطَػٝ
ّ َٚا ت٬ٖا َٔ أعُاٍ عٓـ ٚتؿذريات يعٓاقط  2013ْٜٛٝٛ  30َعاؾ١ تًو ايكٓٛات ٭سساخ ثٛض٠ 

إضٖاب١ٝ, سٝح عطنت َععِ تًو ا٭سساخ ع٢ً ايؿاؾ١ بٗصا ا٭غًٛب نؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايتٛنٝح 
٣ املؿاٖس، بُٝٓا دا٤ت ايعٓاٜٚٔ املهتٛب١ ع٢ً ايؿاؾ١ يف ايرتتٝب اـاَؼ بٓػب١ ٚاملتابع١ يس
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ا٭نجط اغتدساًَا ملجٌ ٖصٙ  ايٌٓٝ يٮخباض ٖٞٚناْت قٓا٠ ( 396) ت%( بإمجايٞ تهطاضا22.5)
إٔ  يفايٓٛع١ٝ يًعٓاٜٚٔ عٔ قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايعٓاٜٚٔ املهتٛب١ ع٢ً ايؿاؾ١ 

 ع٢ً ايؿطٜط اإلخباضٟ أغؿٌ ايؿاؾ١ ٭خباضيعٓاٜٚٔ اسضاغ١ ناْت ؽتاض ؾعاضات اي قٓاتٞ
 يفبعض أدعا٤ اـرب أٚ ايتكطحيات املػٓس٠ ٚإبطاظٖا  ٫ْتكا٤نُاْؿٝتات ايكشـ، باإلناؾ١ 

ٜربظ ايػٝاغ١ ايتشطٜط١ٜ يهٌ قٓا٠، ؾٓذس ع٢ً غبٌٝ  ايصٟؾطٜط ايعٓاٜٚٔ املهتٛب١ بايٓؿط٠، ا٭َط 
ٗا ْؿطات يفاغتدسَتٗا تًو ايكٓٛات خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١  اييت ايعٓاٜٚٔني ٖصٙ املجاٍ َٔ ب

 يفايعٓـ  –غٝٓا٤ يفايعًُٝات ايعػهط١ٜ  –غٝٓا٤  يفايعٓـ  –اإلضٖاب ٜهطب َكط :اإلخباض١ٜ
ناْت قٌ عٓاٜٚٔ  اييتٚغريٖا َٔ املٛنٛعات  َكط ؼاضب اإلضٖاب, ... -اؾاَعات املكط١ٜ

ايسضاغ١  بكٓاتٞ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاباعتُست عًٝٗا أثٓا٤ َعاؾتٗا  ييتايًٓؿطات اإلخباض١ٜ 
، أَا عٓكط تكسِٜ ايٛثا٥ل ٚاملٛاز ايكشؿ١ٝ ؾكس دا٤ت يف خهعت يًتشًٌٝ اييتخ٬ٍ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ 

(، ثِ ايطغّٛ ايبٝا١ْٝ ٚاإلسكا٤ات يف 200%( بإمجايٞ تهطاضات )11.4ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )
(، ثِ اـطا٥ط املكاسب١ يٮخباض زاخٌ 98%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )5.6بع بٓػب١ )ايرتتٝب ايػا

(, بُٝٓا استًت  72%( ؾكط ٚبإمجايٞ تهطاضات )4.1ايٓؿط٠ يف ايرتتٝب ايجأَ بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
(، ٚأخريًا 46%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )2.6ضغّٛ اؾطاؾٝو ايرتتٝب ايتاغع بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسًا بًػت )

%( ؾكط ٚبإمجايٞ ١0.3 " ٫ تٛدس عٓاقط إبطاظ " يف ايرتتٝب ايعاؾط بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )دا٤ت ؾ٦
(, ٢ٖٚ ْػب١ ٫ تكاضٕ بٓػب ايؿ٦ات ايػابك١، ٚشيو َٔ إمجايٞ عٓاقط اإلبطاظ 6تهطاضات )

 املػتدس١َ يف عطض ٚتٓاٍٚ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١ ".
مما غبل ٜتهح تٓٛع عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف قٓاتٞ ايسضاغ١, سٝح تؿٛم اغتدساّ عٓكط      

ايتكٜٛط اؿٞ أٚ ايكٛض اؿ١ٝ َٔ َٛاقع ا٭سساخ يف عطض َٚعاؾ١ ايكهاٜا ٚا٭سساخ  يف ايٓؿطات 
عٔ اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١ ) َكاض١ْ ببك١ٝ ايعٓاقط ا٭خط٣ ( ْعطًا ٫ٖتُاَٗا بعٌُ تكاضٜط 

ا٭سساخ, أٜهًا تعس ٖصٙ ايٓتٝذ١ طبٝع١ٝ خاق١ً إٔ تًو ا٭سساخ متؼ ايٛاقع املكطٟ بهٌ دٛاْب٘ 
ٚشيو إلنؿا٤ ايجطا٤ ع٢ً ايكٛض٠ مبا جيصب اؾُٗٛض، ٚنصيو اغتدساّ ٖصٙ ا٭غايٝب إلبطاظ دٛاْب 

ٔ ايٛاقع١ٝ ، ٖٚٛ َا ٜهؿٞ عًٝٗا ْٛع َاييت ٜتِ َعاؾتٗا زاخٌ تًو ايٓؿطات ا٭سساخكتًؿ١ َٔ 
ٚاملكساق١ٝ, ٚنصيو إلثاض٠ عاطؿ١ املؿاٖسٜٔ مٛ َا ٜكسّ هلِ َٔ َؿاٖس س١ٝ أٚ" قٛض َتشطن١ " 

ّ ٚايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ ٚأعُاٍ ايعٓـ اييت 2013ْٜٛٝٛ  30ملكاطع س١ٝ َٔ ا٭سساخ, نأسساخ ثٛض٠ 
 سسثت يف عس٠ َٓاطل.

اْٞ نُٔ عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف ايٓؿطات أَا ايكٛض ا٭ضؾٝؿ١ٝ ٚاييت دا٤ت يف ايرتتٝب ايج     
إىل اعتُاز قٓاتٞ ايسضاغ١  -نُا ٜط٣ ايباسح  -قٌ ايسضاغ١, ؾكس ٜطدع تكسّ ٖصا ايعٓكط

ع٢ً ا٭ضؾٝـ اـام بٗا, سٝح إٔ تًو ايكٓٛات متتًو أضؾٝـ دٝس, أٚ قٛض أضؾٝؿ١ٝ َأخٛش٠ َٔ 
ؿهٌ َٜٛٞ, ٚشيو تسعًُٝا يًُٛنٛع أٚ ايكه١ٝ َكازض أخط٣ َجٌ ايكٛض اييت تبجٗا ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ب

املططٚس١ ٚضبطٗا با٭سساخ اؾاض١ٜ املتعًك١ بٗا، َجٌ عطض بعض ايكٛض ا٭ضؾٝؿ١ٝ ٭سساخ غابك١ 
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ؽسّ ايكهاٜا ٚا٭سساخ اؿاي١ٝ ٖٚٛ َا تكسَ٘ َععِ ايكٓٛات اإلخباض١ٜ يف ساي١ عسّ أٚ قعٛب١ 
 اؿكٍٛ ع٢ً قٛض يًدرب ٚاملٛنٛع املططٚح.

أَا بك١ٝ ايعٓاقط ا٭خط٣ ٚاييت تٓاٚيت ضغّٛ اؾطاؾٝو، ٚاـطا٥ط املكاسب١ ٚايطغّٛ ايبٝا١ْٝ      
ٚاإلسكا١ٝ٥, ؾكس دا٤ت بٓػب بػٝط١، إ٫ أْٗا غاعست يف عطض ٚتٛنٝح ايكهاٜا ٚا٭سساخ 

ٜتِ ا٫عتُاز عًٝٗا بٗسف ايؿطح  اييتأمناط َٔ املٛاز املكٛض٠  ؾٗٞاملططٚس١ زاخٌ ايٓؿط٠, 
ططح  يفساي١ ا٫ؾتكاض إىل ايكٛض٠ املتشطن١ "ايؿٝسٜٛ" نُا ٜتِ تٛظٝؿٗا  يفايتٛنٝح، ٚنصيو ٚ

تسعِٝ قسض٠ املؿاٖس ع٢ً  يفايبٝاْات ٚاملعًَٛات املطدع١ٝ ٚايٛثا٥ك١ٝ، ٚتػاِٖ تًو املٛاز بسٚضٖا 
١ سٍٛ َتابع١ ا٭خباض ٚؾِٗ قتٛاٖا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا، ٖٚٛ َا ت٪نسٙ ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك

، مما حيػب يًكا٥ُني ع٢ً إشاع١ تسعِٝ ايٓل اإلخباضٟ املكط٤ٚ يفاغتدساّ املٛاز املكٛض٠ املع١ٓٝ 
نُا أْٗا ٚتكسِٜ ٖصٙ ايٓؿطات َٔ إسساخ ْٛع َٔ ايتٛاظٕ يف اغتدساّ ايعٓاقط بؿهٌ َتٓٛع, 

ٚضٖا ٚأُٖٝتٗا سنصيو يتػاعس ع٢ً تبػٝط املٛاز اإلخباض١ٜ ٚدعًٗا أغٌٗ ٚأنجط اغتٝعابًا ٚؾًُٗا، 
ٚاؿط٠  ايٌٓٝ يٮخباض قٓاتٞظٜاز٠ ٚؾِٗ َهُٕٛ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ، باإلناؾ١ إىل تؿٛم  يف

قًب ا٭سساخ ٜتابعٕٛ أ٫ًٚ بأٍٚ َا ٜػتذس َٔ  يفا٭َطٜه١ٝ تكًٓٝا ٚتهٓٛيٛدًٝا، ؾُطاغًٖٛا زًَٚا 
 أخباض ع٢ً ايػاستني ايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ.

أٚنشت إٔ أِٖ عٓاقط  اييت (45) (2013ا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت )اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْت     
دا٤ت َطتب١ طبكًا يتهطاضاتٗا ايٓػب١ٝ  –عطض ا٭خباض ايعطب١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١  يفاإلبطاظ املػتدس١َ 

%( 22.8%(، تًٝٗا بؿاضم ْػب٢ نبري ايؿاؾ١ املٓكػ١ُ بٓػب١ )81.7نايتايٞ: ايكٛض اؿ١ٝ بٓػب١ )
أٜهًا  ٖصٙ ايٓتٝذ١ اتؿكت نُا. %(19.1%( ثِ ايكٛض ايجابت١ بٓػب١ )20املهتٛب١ بٓػب١ )ثِ ايعٓاٜٚٔ 

تٛقًت إىل إٔ ايكٛض اؿ١ٝ َٔ َٛاقع ا٭سساخ  اييت (46) (2013َع ْتا٥ر زضاغ١ ضِٜ غاَٞ ايؿطٜـ )
اض١ٜ عطض أخباض إٜطإ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايكٓٛات اإلخب يفَكس١َ عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ  يفدا٤ت 

%( ثِ ايعٓاٜٚٔ املهتٛب١ بٓػب١ 41.1ايج٬خ قٌ ايسضاغ١ أٚ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ قٓا٠، ٚشيو بٓػب١ )
َع ْتا٥ر زضاغ١ ٖب١ أٜهًا  اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١. نصيو %(13.4%(، ثِ املٛاز ا٭ضؾٝؿ١ٝ بٓػب١ )32.7)

 يفؾ١ قهاٜا ايسضاغ١ َعا يفتٛقًت إىل إٔ ا٭خباض املػتدس١َ  اييت (47) (2011اهلل قُس غًُٝإ ) 
اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ( ناْت َععُٗا َكشٛب١ بايتكٜٛط اؿٞ ٚشيو بٓػب١  33)قٓاتٞ

قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, ًٜٝٗا ا٭خباض املكشٛب١  يف%( 88.7اإلغطا١ًٝٝ٥، ٚ) 33قٓا٠  يف%( 55.5)
  قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ.  يف%( 3.2غطا١ًٝٝ٥ ، ٚ)اإل 33قٓا٠  يف%( 25.9بًكطات أضؾٝؿ١ٝ بٓػب١ )

تا٥ر زضاغ١ زايٝا عجُإ إبطاِٖٝ )       ْ سٝح أؾاضت إٔ أنجط  (48) (2012بُٝٓا اختًؿت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع
ًٝٗا اغتدساّ ايكٛض٠ 31ايعٓاٜٚٔ املهتٛب١ بٓػب١ ) ٖٞتكسِٜ اـرب  يفعٓاقط اإلبطاظ اغتدساًَا   ٜ)%

 يف%( ثِ ضغّٛ اؾطاؾٝو 20.3ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ ) يف%( ثِ َكاطع قٛت١ٝ 29اؿ١ٝ بٓػب١ )
ايرتتٝب اـاَؼ بٓػب١  يف%( ثِ ايكٛض ايجابت١ )اـطا٥ط ٚايطغّٛ( 10.5ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )

(4.7.)% 
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ايٌٓٝ بني قٓا٠  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم ٚتسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً     
عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب  يف ا٭َطٜه٠١ٝ قٓا٠ اؿط ٚ يٮخباض

, ٚمل ٜهٔ بِٝٓٗ ؾطٚم يف 0.001زاي١ عٓس َػت٣ٛ 2سٝح ناْت قِٝ نااملجاض٠ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ , 
 (:َٔ ٌٍ ٫ ٚ ؾ١٦  خطا٥ط َكاسب١ ٚثا٥ل َٚٛاز قشؿ١ٝ ٚ ضغّٛ دطاؾٝو ٚ ضغّٛ بٝا١ْٝ ٚإسكا٤اتن

 .0.05غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ َٔ 2(, سٝح ناْت قِٝ ناعٓاقط تؿٜٛلٛدس ت
 ٜٛنح (8) دسٍٚ

 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت ضنعت عًٝٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١ 

 ايكٓٛات                              
 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 884ايٌٓٝ يٮخباض  ٕ=
=ٕ874 

 اإلمجايٞ
=ٕ1758 

 % ى % ى % ى
 28.2 496 30.0 262 26.4 234 ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ

 25.7 452 26.1 228 25.3 224 اغتٝاٍ ضداٍ ايؿطط١ ٚاؾٝـ
 6.0 106 4.6 40 7.5 66 َعاٖطات اإلخٛإ

 15.5 272 13.5 118 17.4 154 عٓـ ايط٬ب يف اؾاَعات
 13.1 230 15.1 132 11.1 98 أسساخ ؾض اعتكاّ ضابع١ ٚايٓٗه١

 8.5 150 7.6 66 9.5 84 أسساخ َػذس ايؿتح بطَػٝؼ
 4.0 70 3.9 34 4.1 36 أسساخ أخط٣

 0.977= , َعاٌَ ايتٛاؾل 0.01َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  6 = ط١ٜاؿزضد١ ,  18.956=2ناق١ُٝ 
 

 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :
َٛنٛع ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ يف َكس١َ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط اييت ضنعت عًٝٗا  دا٤ -

%(, ٚتؿري 28.2( ٚبٓػب١ )496ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١, ٚشيو بإمجايٞ تهطاضات )
%( يف قٓا٠ اؿط٠ 30.0املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ إىل إٔ ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ استًت ْػب١ )

, ٚقس تكسضت قاؾع١ مشاٍ غٝٓا٤ خطٜط١ %( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض26.5ه١ٝ َكابٌ )ا٭َطٜ
 عاّ ٚأٚا٥ٌ 2013 ْٜٛٝٛ 30ايؿرت٠ اييت تًت ثٛض٠ ٖٛ املًُح ا٭بطظ خ٬ٍ  ٖصا املٛنٛع نإايعٓـ سٝح 

يف َػًػٌ املٛادٗات بني أدٗع٠ ا٭َٔ املكط١ٜ ٚاؾُاعات ّ بعس ععٍ ايط٥ٝؼ قُس َطغٞ  2014
اإلضٖاب١ٝ يف  ذُاتايعسٜس َٔ اهلاييت تبٓت تؿسز٠، ٚيف َكسَتٗا مجاع١ "أْكاض بٝت املكسؽامل

 .ايعؿطات َٔ اؾٝـ ٚايؿطط١ ٚاملسْٝنيأقٝب خ٬هلا  غٝٓا٤ اييت
ؾٗست َكط فُٛع١ َٔ , 2013قُس َطغٞ يف ايجايح َٔ ٜٛيٝٛ ايػابل ععٍ ايط٥ٝؼ  ُٓصؾ     

ؾٗست ا٭ؾٗط ايتاي١ٝ , ؾكس غٛا٤ اغتٗسؾت املسْٝني ٚايعػهطٜني ع٢ً سٍسايعًُٝات اإلضٖاب١ٝ اييت 
اغتٗسؾت عس٠ َبإ تابع١ يًذٝـ  غًػ١ً َٔ اؿٛازخ اإلضٖاب١ٝإلع٬ٕ خط١ خاضط١ املػتكبٌ ٚقٛع 

ٚقٛع  2014ؾٗست ايعاق١ُ املكط١ٜ يف أٚاخط ؾٗط ٜٓاٜط  , سٝح ٚايؿطط١ يف عسز َٔ احملاؾعات
ٟ ايصٟ خًؿ٘ أٚ َٔ سٝح اخرتام اؾُاعات غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ثط ايتسَري اؿازخ ا٭نجط تأثريًا



 عبود أحمد محمد/ د                              .....        ..العنف ألحداث اإلخبارية المعالجة 

287 

ٚاييت متجٌ ٚاد١ٗ ايسٚي١  املتؿسز٠ مبدططاتِٗ اإلضٖاب١ٝ يًكاٖط٠، املس١ٜٓ ا٭نجط اظزساًَا
بػٝاض٠ ق١ًُ  َب٢ٓ َسٜط١ٜ أَٔ ايكاٖط٠مت اغتٗساف سٝح  , املكط١ٜ، سٝح َكط اؿهِ ٚايػًط١

، 2014عاّ ٜٓاٜط  24 يفآخطٜٔ، ٚشيو  54 فٓسٜٔ ٚأقٝب 4َٔ املتؿذطات، ٚاغتؿٗس نبري٠ به١ُٝ 
 .غٝاض٠ ناْت ظطاز املسٜط١ٜ ٚؼطِ َععُٗا 50ٚإسساخ تًؿٝات نبري٠ بأنجط َٔ 

اْؿذاض ساؾ١ً غٝاس١ٝ يف اؾاْب املكطٟ َٔ َعرب اؿسٚز "طابا" بني ٚيف ؾٗط ؾرباٜط سسخ      
٘ إىل َٓطك١ ايكٓاعات ايجك١ًٝ تؿذري خط ايػاظ دٓٛب َس١ٜٓ ايعطٜـ املتذ , ٚنصيو إغطا٥ٌٝ َٚكط

 .بٛغط غٝٓا٤
اغتٗساف َٓؿآت َٚطاؾل ٚأؾطاز  تًو ايؿرت٠ ايع١َٝٓ قٌ ايسضاغ١خ٬ٍ  ٫ؾتًا تطٛضًا ٚنإ     

َٔ  سٝح ؾٗس ؾٗط َاضؽ , ع٢ً ضداٍ ايؿطط١ ؾكط اؾٝـ، بعس إٔ نإ ا٫غتٗساف ؾُٝا غبل قاقطًا
سازثني َتتابعني، مت خ٬ٍ اؿازخ ا٭ٍٚ اغتٗساف ساؾ١ً ككك١ يٓكٌ أؾطاز ايكٛات  2014عاّ 

َٔ املكابني، بعسٙ بَٝٛني ؾكط مت اغتٗساف سادع أَين تابع  ٚعسزًا أٚقع قت٬ًٝ ممااملػًش١، 
ايؿٗط، سسخ ؼٍٛ ْٛعٞ  ٚؾ٢ شات, ١ ايعػهط١ٜ بٗذّٛ بايطقام أٚقع غت١ َٔ اؾٓٛز قت٢ًيًؿطط

يف عًُٝات امل٬سك١ اييت تكّٛ بٗا أدٗع٠ ا٭َٔ املكط١ٜ يًذُاعات املػًش١، سٝح تٛقًت أدٗع٠ 
مبشاؾع١ ايكًٝٛب١ٝ حيٟٛ  " عطب ؾطنؼ" ا٭َٔ إىل َكط ٜتبع َا ٜعطف "أْكاض بٝت املكسؽ" يف َٓطك١ 

ٚخ٬ٍ اإلضٖاب١ٝ,  ١ٝ يًذُاع١نُٝات نبري٠ َٔ املتؿذطات ٚخيتؿٞ ؾٝ٘ عسز َٔ ايعٓاقط املٓتُ
َٔ  6عًُٝات املٗامج١ اييت قاَت بٗا قٛات ايؿطط١ ٚاؾٝـ سسثت َٛادٗات زا١َٝ غكط خ٬هلا 

تؿذطات خ٬ٍ قاٚيتُٗا إبطاٍ َؿعٍٛ إسس٣ أعها٤ اؾُاع١ قت٢ً، نُا قتٌ اثٓإ َٔ خربا٤ امل
 ايعبٛات ايٓاغؿ١ ناْت عٛظ٠ أسس أعها٤ ايتٓعِٝ.

 3ٚقعت سٝح ، 2014إبطٌٜ  ايجاْٞ َٔا٭ضبعا٤، ّٜٛ  َٝسإ ايٓٗه١يف تؿذريات عت عس٠ ٚق بُٝٓا     
ْؿذاضات أَاّ داَع١ ايكاٖط٠، ٚشيو يس٣ ٚقٍٛ قٛات ا٭َٔ ي٬ْتؿاض مبشٝط اؾاَع١ يتأَٝٓٗا، إ

 , ثِ دا٤ضا٫ْؿذااؿازخ عٔ إقاب١ عسز َٔ ضداٍ ا٭َٔ ٚاملٛاطٓني املتٛادسٜٔ مبشٝط َٛقع ٚأغؿط 
ظضع عب٠ٛ ْاغؿ١ أغؿٌ غٝاض٠ ايعُٝس أمحس َٔ خ٬ٍ ، 2014إبطٌٜ  23ا٭ضبعا٤ّٜٛ  أنتٛبطَس١ٜٓ ؿذري ت

، ٚاْؿذطت ايعب٠ٛ عٓس ْعٚي٘ َٔ َٓعي٘، ٚمبذطز ؼطنٗا مت املطنعٟظن٢ ايهابط بكطاع ا٭َٔ 
اْا تؿذريٖا عٔ بعس، ٚأغؿط شيو اؿازخ عٔ اغتؿٗاز ايعُٝس أمحس ظن٢ ٚإقاب١ فٓسٜٔ آخطٜٔ ن

 أغؿٌ َٓعي٘
أسس ايعٓاقط اإلضٖاب١ٝ َكطع٘، إثط اْؿذاض عب٠ٛ  يكٞ، 2014َاٜٛ  ايجاْٞ َٔاؾُع١، ٚيف ّٜٛ      

املؿرتى بني  ا٭َينظٓٛب غٝٓا٤ نإ حيًُٗا عٓس تعاٌَ قٛات ايكٍٛ  "ايطٛض" ططٜل ع٢ً ْاغؿ١ 
ظٓٛب غٝٓا٤، ساٍ اقرتاب٘ َٔ ق٠ٛ  " ايطٛض" قٛات ايؿطط١ ٚايكٛات املػًش١ ٚاملعني يتأَني ططٜل 

أؾطاز َٔ قٛات ايؿطط١،  3، مما أغؿط عٔ اغتؿٗاز فٓس َٔ ايكٛات املػًش١ ٚإقاب١ ا٭َينايكٍٛ 
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، ٚقع اْؿذاض َٔ خ٬ٍ ظضع عب٠ٛ ق١ًٝ ايكٓع بكٓسٚم شات ايّٝٛ ١, ٚيفٔ ايكٛات املػًشٚآخط َ
٣ إىل اغتؿٗاز عطٜـ َٔ ق٠ٛ إزاض٠ َطٚض اإلؾاضات املطٚض١ٜ مبٝسإ احمله١ُ مبكط اؾسٜس٠، أز

 .فٓسٜٔ بإقابات كتًؿ١ 3باإلزاض٠ ايعا١َ ملطٚض ايكاٖط٠، ٚايٓع١ٖ، ٚإقاب١ نابط 
بايكاٖط٠ بعبٛتني ْاغؿتني، " ا٫ؼاز١ٜ "مت اغتٗساف ايككط ايط٥اغٞ, 2014 َٔ ْٜٛٝٛ 30اييت  يفٚ     

, بِٝٓٗ ؾدل برتت قسَ٘ ٚآخط برت غاعسٙآخطٜٔ َٔ  13مما أز٣ إىل َكتٌ ؾدكني اثٓني ٚإقاب١ 
مبٓطك١ ايؿطاؾط٠ بططٜل ايٛاسات  اغتٗساف سادع أَين تابع يًكٛات املػًش١مت  شات ايؿٗط ٚؾ٢

ايبشط١ٜ دٓٛب غطب ايكاٖط٠، َا أٚقع عؿطات ايكت٢ً َٔ ايهباط ٚا٭ؾطاز يف ٚاقع١ غري َػبٛق١، 
 ؾٗست َٔ سٝح اغتٗساف نٌ ٖصا ايعسز َٔ عٓاقط اؾٝـ يف ٖذّٛ إضٖابٞ، َٚٔ سٝح املٓطك١ اييت

 اهلذّٛ.
( 452دا٤ َٛنٛع اغتٝاٍ ضداٍ ايؿطط١ ٚاؾٝـ يف ايرتتٝب ايجاْٞ بإمجايٞ تهطاضات ) -

%( 26.1ٚتؿري املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ إىل است٬ٍ ٖصا املٛنٛع ع٢ً ْػب١ ), %(25.7ٚبٓػب١ )
املتعُس ٚاملُٓٗر  , سٝح ا٫غتٗساف%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض25.3يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َكابٌ )

٭ؾطاز َٔ ايؿطط١ ٚاؾٝـ ٚاملٛاطٓني ٚا٭قباط بكؿ١ خاق١ سٝح اغتٗسف املػًشٕٛ فُٛع١ َٔ 
قٝازات اؾٝـ ٚايؿطط١, َِٓٗ َؿتـ ايساخ١ًٝ ايعُٝس "قُس ٖاْٞ" ايصٟ اغتٗسؾٛٙ يف غٝاضت٘, 

اْٞ مبس١ٜٓ ايؿٝذ ٚأٜهًا اغتٗساف غٝاض٠ ايًٛا٤ "أمحس ٚقؿٞ" ض٥ٝؼ أضنإ اؾٝـ ايجاْٞ املٝس
ظٜٚس, ٚقاٚي١ اغتٝاٍ ٚظٜط ايساخ١ًٝ ايًٛا٤ قُس إبطاِٖٝ, ٚأٜهًا ايعسٜس َٔ أؾطاز ايؿطط١ 
ٚاؾٝـ ايصٜٔ اغتؿٗسٚا خ٬ٍ تًو ايعًُٝات اإلضٖاب١ٝ, ٖصا غ٬ف عسز ٫ سكط ي٘ َٔ املكابني 

طقس ٚاملتابع١ ٚاملعًَٛات اي يفٜػتًعّ خطط دسٜس٠  ايصٟ َطغٛا٤ َٔ املسْٝني أٚ َٔ اجملٓسٜٔ, ا٭
ايػٝطط٠ ع٢ً َساخٌ ٚكاضز املٝازٜٔ املدتًؿ١ ٚعرب ٚغا٥ٌ َبتهط٠ غٛا٤ ناَريات  إسهاّؾه٬ً عٔ 

تهاتـ ا٭سساخ, باإلناؾ١ إىلملٛاد١ٗ ؾٛض١ٜ َع ٖصٙ  َسْٞتكٜٛط أٚ ْؿط ضداٍ أَٔ َسضبني بع٣ 
تػتٗسف ظععع١  اييتَٛاد١ٗ املدططات اإلضٖاب١ٝ  يف ٚاسسًا ايك٣ٛ ايٛط١ٝٓ ٚايٛقٛف قؿًامجٝع 

 .قًٛب املكطٜني يفا٫غتكطاض ٚبح ايطعب 
ّ, 2013ْٜٛٝٛ  30دا٤ت أسساخ ايعٓـ اييت قاّ بٗا بعض ايط٬ب زاخٌ اؾاَعات املكط١ٜ َٓص  -

 %(, ٚتؿري املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ15.5١( ٚبٓػب١ )272يف ايرتتٝب ايجايح بإمجايٞ تهطاضات )
%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ 17.4إىل إٔ َٛنٛع عٓـ ايط٬ب يف اؾاَعات استٌ ْػب١ )

ُتعس ؾطحي١ط ط٬ب اؾاَعات ٖٞ ايؿطحي١ ا٭نجط تأثط ا %( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح 13.5)
 بتساعٝات املؿٗس ايػٝاغٞ املكطٟ يف تاضخي٘ اؿسٜح، ٚقس ؾٗست ايعسٜس َٔ اؾاَعات ٚتؿاع٬ً

املكط١ٜ َ٪خط ا تكاعس ا يف ايعٓـ ايػٝاغٞ ايصٟ اْسيع يف تٛقٝت َتعأَ، ٚمبُاضغات َتٓٛع١، 
ا أثاض املداٚف َٔ إٔ ٜتشٍٛ إىل مس١ ت٬ظّ تؿاع٬ت اجملتُع ٚع٢ً ْطام ٜهاز ٜهٕٛ غري َػبٛم، مم
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ني , خاق١ً بعس ؼٍٛ بعض اؾاَعات املكط١ٜ إىل غاسات ياضٖاب َا باؾاَعٞ يؿرت٠ ممتس٠
تؿذريات ٚكططات ٫ضتهاب فاظض عسٜس٠ ؼت َا ٜػ٢ُ بؿٛن٢ اؾاَعات باعتباضٖا ايؿ١٦ ا٭ِٖ 
يس٣ ايتٓعُٝات اإلضٖاب١ٝ ٚاييت تعتربٖا أسس أِٖ ا٭زٚات اييت تطأٖ ع٢ً إضباى املؿٗس َٔ خ٬ٍ 

 ايعٓـ املٓعِ ٚاملسضٚؽ ايصٟ  اضغ٘ ايط٬ب َٔ قبٌ بعض ايتٓعُٝات.
ؾاَعات اييت اْؿذط ؾٝٗا ايعٓـ: ايكاٖط٠، عني مشؼ، غٖٛاز، ٚايعقاظٜل، مشًت اقس ٚ     

باعتباضٖا َٔ أبطظ اؾاَعات اييت اْتؿطت بٗا َعاٖطات  ا٭ظٖط مبدتًـ ؾطٚعٗا،داَع١ ايؿّٝٛ، ٚ
نُا  تتػِ بايؿٛن٢ ٚاييت سايت يف نجري َٔ ا٭سٝإ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ زخٍٛ اؾاَع١,

ني تعطٌٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، َٚٓع ايط٬ب َٔ زخٍٛ قاعات احملانطات بعس تطاٚست املُاضغات ب
ٚعٌُ ايط٬ب , أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ، ٚإت٬ف املباْٞ ٚاملُتًهاتبعض قاقطتٗا، ٚا٫عتسا٤ ع٢ً 

احملتذٕٛ أٜه ا ع٢ً ْكٌ ا٫ستذادات َٔ زاخٌ اؿطّ اؾاَعٞ إىل خاضد٘; سٝح قاَٛا بكصف قٛات 
ٖٚٛ َا أقاب ايعسٜس َٔ ايط٬ب باهلًع، ٚدعٌ اْتعاّ ذ، ٚظدادات املٛيٛتٛف، ا٭َٔ بايؿُاضٜ

 .ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ قؿًٛؾا باملداطط
بعس٠ أغباب، َٓٗا َا ٜطتبط باؾاَعات شاتٗا، َٚٓٗا َا يف اؾاَعات اْس٫ع ايعٓـ  ٜٚطتبط     

ٜعين نطٚض٠  , ا٭َط ايصٟكطٟٜأتٞ اْعهاغ ا ؿاي١ ايكطاع ايػٝاغٞ املٛدٛز٠ زاخٌ اجملتُع امل
إق٬ح املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ، ٚتؿعٌٝ آيٝات َتعسز٠ يًشٛاض بني ايط٬ب ٚبعهِٗ بعه ا َٔ د١ٗ، ٚبِٝٓٗ 

بايٓذاح يف إعاز٠  اؾاَعٞ نُا ٜطتبط تطادع ايعٓـ, أخط٣ ٚبني أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ د١ٍٗ
 .اؾاَع١ٝإضغا٤ ايكِٝ ٚا٭عطاف 

( 230اعتكاّ َٝساْٞ ضابع١ ٚايٓٗه١ يف ايرتتٝب ايطابع بإمجايٞ تهطاضات)دا٤ت أسساخ ؾض  -
%(, ًٜٝٗا أسساخ َػذس ايؿتح مبٝسإ ضَػٝؼ يف ايرتتٝب اـاَؼ بإمجايٞ 13.1ٚبٓػب١ )
%(, ٚاييت لِ عٓٗا إت٬ف بعض املٓؿآت ايعا١َ َٚطاؾل ٚغٝاضات 8.5( ٚبٓػب١ )150تهطاضات )

ٚتعًٝل ايعٌُ بايبٓٛى ٚايبٛضق١, إناؾ١ إىل اؿطا٥ل املدتًؿ١,  َٚسضعات تابع١ يًذٝـ ٚايؿطط١
ٖٚٛ َا تٓاٚيت٘ ايعسٜس َٔ ايكٛض ٚايتكاضٜط اإلخباض١ٜ اييت قسَتٗا ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١ خ٬ٍ 

ًَٕٝٛ د١ٝٓ,  500تًو ايؿرت٠ بعس ؾض اعتكاَٞ ضابع١ ٚايٓٗه١, سٝح قسض سذِ اـػا٥ط بٓشٛ 
إىل ايتٛقـ, أٚ ايتعطض يانطاض, ٚأُٖٗا قطاعا ايٓكٌ ْتٝذ١ تعطض كتًـ ايكطاعات 

زٜٛاًْا يًٛظاضات, ٚسطم ث٬خ طٛابل بٛظاض٠  12قػِ يًؿطط١ ٚ  21ٚايػٝاس١, باإلناؾ١ إىل سطم 
 املاي١ٝ, ... ٚغريٖا َٔ ا٭عُاٍ اإلضٖاب١ٝ.

تهطاضات  استًت ايتعاٖطات اييت قاَت بٗا مجاع١ اإلخٛإ املػًُني ايرتتٝب ايػازؽ بإمجايٞ -
%(, ٚتؿري املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ إىل تكسّ َٛنٛع َعاٖطات اإلخٛإ 6.0( ٚبٓػب١ )106)

%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚشيو َٔ إمجايٞ 4.6%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ )7.5بٓػب١ )
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َعاؾتٗا ْػب ٚتهطاضات املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ قٌ ايسضاغ١ خ٬ٍ 
ايعسٜس َٔ املعاٖطات املٓاٖه١ ٚتكس ٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط, ٚقس متجٌ شيو يف 

" ٚاييت خطدت زؾاعًا عٔ  ؼايـ زعِ ايؿطع١ٝياخٛإ ؼت َا ٜػ٢ُ "  ٚايتابع١ اؿايٞيًٓعاّ 
عٔ سسٚخ  ؾض اعتكاَٞ ضابع١ ٚايٓٗه١, مما نإ هلا تأثري يف أسساخ ايعٓـ املدتًؿ١ اييت ْتذت

ايعسٜس  عٔ< زعِ ايؿطع١ٝ>تشايـ ي اإلع٬ٕ زا٥ًُاسٝح عس٠ اؾتبانات َع املٛاطٓني ٚاملتعاٖطٜٔ, 
ايهجري َٔ املسٕ ٚاملٝازٜٔ املكط١ٜ َجٌ َٓطك١ اهلطّ َٚٓطك١ املطط١ٜ  يفغتدطز  اييتَٔ املعاٖطات 

اؾع١ ايكاٖط٠ داَع١ ا٭ظٖط ايؿطٜـ ٚق إىل باإلناؾ١َٚٓطك١ عني مشؼ َٚٓطك١ ايبسضؾني 
ملا ٚقؿٛٙ عهِ ايعػهط  ٖصٙ املعاٖطات تٓسٜسًا دا٤تسٝح , داَع١ ايكاٖط٠ أَاَّٚٝسإ ايٓٗه١ 

 .ٚايككام يسَا٤ ايؿٗسا٤
%(, 4.0( ٚبٓػب١ )70ٚأخريًا استًت ؾ١٦ )أسساخ أخط٣( ايرتتٝب ايػابع بإمجايٞ تهطاضات ) -

ض مجاع١ اإلخٛإ املػًُني يف َٓطك١ ٚقس تهُٓت أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت قاّ بٗا أْكا
مبٓطك١ ايعُطا١ْٝ ٚقطع ايططم ٚسٝاظ٠  ٚػُٗط تعاٖط, ٚاييت متجًت يف 2013ايعُطا١ْٝ يف ْٛؾُرب 

أغًش١ ْاض١ٜ ٚشخا٥ط س١ٝ، باإلناؾ١ إىل ؽطٜب املٓؿآت ايعا١َ ٚاـاق١ ٚا٫عتسا٤ ع٢ً اؿط١ٜ 
, أٜهًا مشًت تًو ايؿ١٦ ٓـ ؾ٢ إضٖاب املٛاطٓنيايؿدك١ٝ يًُٛاطٓني ٚاغتدساّ ايك٠ٛ ٚايتًٜٛح بايع

غٝاض٠ َٝهطٚبام ًَو قٓا٠ ؾها١ٝ٥  بعض املتعاٖطٜٔ سطمٚاييت متجًت يف   أسساخ َٓطك١ ايطايب١ٝ
, ٖصا اإلناؾ١ إىل أسساخ ٚغطق١ ناَريات تكٜٛط ايكٓا٠ ٚايتعس٣ بايهطب ع٢ً طاقِ ايتكٜٛط

١ ٚبعض ايهٓا٥ؼ املكط١ٜ استذادًا ع٢ً غٝاغ١ عٓـ أخط٣ متجًت يف سطم ايعسٜس َٔ أقػاّ ايؿطط
ايسٚي١, باإلناؾ١ إىل قتٌ اؾٓٛز يف أن١ُٓ ايططقات ٚسطم اـطٛط املكسض٠ يًػاظ ٚتؿذري ق٫ٛت 
ايهٗطبا٤ ٚايطاق١ ٚتؿذريات بكطاضات ايػهو اؿسٜس١ٜ ٚقطع ططم ايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت ٚسؿس 

ايؿعع يًػًطات اؿان١ُ, ... ٚغريٖا َٔ أسساخ ايٓاؽ يف املٝازٜٔ ايعا١َ يف إطاض َٔ ايرتٖٝب ٚ
ايعٓـ ٚاإلضٖاب املدتًؿ١ اييت ؾٗستٗا َكط خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١, ٚتؿري املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ 

%( يف قٓا٠ 3.9%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ )4.1إىل إٔ ؾ١٦ )أسساخ أخط٣( استًت ْػب١ )
 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ.

بني  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل إىل ٚبؿهٌ عاّ تؿري     
املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ يف  ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠ تٞ ايٌٓٝ يٮخباض قٓا

ٖٚٞ زاي١ عٓس , 18.956= 2سٝح ناْت ق١ُٝ ناايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, 
 .0.001ز٫ي١  َػت٣ٛ
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 ٜٛنح (9) دسٍٚ
 َس٣ شنط خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ عٔ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يف ْؿطات ايسضاغ١

 ايكٓٛات                      
 

 َس٣ شنط خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ

 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض
 % ى % ى % ى

 70.1 1232 68.9 602 71.3 630 شنط خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ ناؾ١ٝ

 25.8 454 27.2 238 24.4 216 شنط َعًَٛات غطش١ٝ

 4.1 72 3.9 34 4.3 38 بسٕٚ خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 ) غري زاي١ ( 0.393َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  2 = ط١ٜاؿزضد١ ,  1.868 =2ناق١ُٝ     
إٔ ْػب١ نبري٠ َٔ َهُٕٛ ا٭خباض اـاق١ بأسساخ ايعٓـ  ٜتهح َٔ ْتا٥ر ؼًٌٝ اؾسٍٚ ايػابل

ٚاإلضٖاب ايٛاضز٠ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١, تٓاٚيت يف َهُْٛٗا خًؿ١ٝ 
َعًَٛات١ٝ ناؾ١ٝ ملععِ ا٭سساخ املططٚس١ َٔ خ٬هلا، ٚشيو يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ نبري٠ بًػت 

(، بُٝٓا استًت ا٭خباض اييت تهُٓت َعًَٛات غطش١ٝ عٔ تًو 1232%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )70.1)
(، أَا ا٭خباض اييت دا٤ت بسٕٚ 454%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )25.8ا٭سساخ ايرتتٝب ايجاْٞ بٓػب١ )

شنط خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ أٚ خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ غري ناؾ١ٝ ؾكس استًت تًو ايؿ١٦ َٔ ا٭خباض ايرتتٝب 
(, ٚشيو َٔ إمجايٞ عسز ا٭خباض 72%( ؾكط ٚبإمجايٞ تهطاضات )4.1ايجايح ٚا٭خري بٓػب١ )

 ايٛاضز٠ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ يف قٓاتٞ ايسضاغ١.
إٕ ايٓتا٥ر ايػابك١ تؿري إىل اضتؿاع ْػب١ ا٭خباض اييت تهُٓت خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ ناؾ١ٝ بؿإٔ      

ًو ايكٓٛات اإلخباض١ٜ َٔ ؾرتات ظ١َٝٓ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, ا٭َط ايصٟ ٜؿري إىل َا ؽكك٘ ت
نبري٠ ٜػتطٝع َٔ خ٬هلا املؿاٖس َتابع١ ايكه١ٝ أٚ املٛنٛع بايتؿكٌٝ, سٝح تػتػطم ايٓؿطات 
اإلخباض١ٜ املكس١َ يف تًو ايكٓٛات " ع١ٓٝ ايسضاغ١ " ؾرت٠ ظ١َٝٓ َا ٜكطب َٔ ايػاع١ تكطٜبًا سطقًا 

أبطظ ا٭سساخ اهلا١َ يف فتُع٘ ٚاييت تطتبط ب٘, ٖٚٛ َٓٗا ع٢ً إٔ ٜطًع املؿاٖس هلصٙ ايٓؿطات ع٢ً 
َا ٜعس ؾهٌ َٔ أؾهاٍ املٓاؾػ١ اإلخباض١ٜ اييت تكّٛ بٗا ٖصٙ ايكٓٛات يف ظٌ تعسز ٚنجط٠ ايكٓٛات 

 ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ.
 بني قٓا٠  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم ع٢ً عسّ ًذسٍٚ ايػابلي تؿري ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥     

َس٣ شنط خًؿ١ٝ َعًَٛات١ٝ عٔ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف  ا٭َطٜه١ٝٚقٓا٠ اؿط٠  يٮخباضايٌٓٝ 
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عٓس  غري زاي١ٖٚٞ , 1.868=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نااملكط١ٜ املططٚس١ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ, 
 .0.05َػت٣ٛ

 ٜٛنح (10) دسٍٚ
  ْؿطات ايسضاغ١أْٛاع ا٭خباض املػتدس١َ يف  َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يف

 ايكٓٛات                
 ْٛع اـرب 

 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض
 % ى % ى % ى

 44.4 781 44.5 389 44.3 392 خرب فطز
 55.6 977 55.5 485 55.7 492 خرب َؿػط
 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 0.01َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  1 = ط١ٜاؿزضد١ ,  7.608 =2ناق١ُٝ 
 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ: 

اغتٓست قٓاتٞ ايسضاغ١ يف َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املدتًؿ١ خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ ع٢ً      
ْػب١ نبري٠ َٔ ا٭خباض املؿػط٠ ٚاييت دا٤ت يف َكس١َ أْٛاع ا٭خباض املػتدس١َ يف َعاؾ١ تًو 

%( 55.6ٛعات يف ايٓؿطات "ع١ٓٝ ايسضاغ١ "، سٝح دا٤ت يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ )ا٭سساخ ٚاملٛن
(، يف سني دا٤ت ْػب١ ا٭خباض اجملطز٠ يف ايرتتٝب ايجاْٞ بٓػب١ 977بإمجايٞ تهطاضات )

(, ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات ا٭خباض اـاق١ بأسساخ 781%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )44.45)
 ١ٜ ايٛاضز٠ يف َهُٕٛ ايٓؿطات ع١ٓٝ ايسضاغ١.ايعٓـ ٚاإلضٖاب املكط

ٌٍ َٔ بني  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمٚتسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً       تٞ قٓان
أْٛاع ا٭خباض املػتدس١َ يف َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف يف  ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ ٚ ايٌٓٝ يٮخباض

, سٝح أظٗطت 0.01ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ,  7.608=  2سٝح ناْت ق١ُٝ ناايٓؿطات اإلخباض١ٜ, 
ٌٍ َٔ ا٭خباض اجملطز٠ ٚاملؿػط٠ املكس١َ  املكاض١ْ بني ايكٓاتني ٚدٛز اخت٬ف إىل سٍس َا يف ايٓػب بني ن
بكٓاتٞ ايسضاغ١, ٚإٕ نإ ٖٓاى اضتؿاع بػٝط بني نٌ َُٓٗا خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١، سٝح دا٤ت ا٭خباض 

%( يكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، بُٝٓا 55.5%( َكابٌ )٠55.7 املكس١َ بكٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض بٓػب١ )املؿػط
%( 44.3%( َكابٌ )44.5أظٗطت املكاض١ْ إٔ ا٭خباض اجملطز٠ يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ دا٤ت بٓػب١ )

 يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض.
٢ تكس ٗا يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بٗصا ٚقس متجًت ا٭خباض املؿػط٠ اييت سطقت تًو ايكٓٛات عً     

ايؿهٌ يتعطٜـ املؿاٖس ايعطبٞ عًَُٛا ٚاملكطٟ خاق١ً بٗا غٛا٤ تًو املتعًك١ بؿ٦ٕٛ اجملتُع املكطٟ 
ايساخ١ًٝ أٚ اـاضد١ٝ ع٢ً سٍس غٛا٤، ٚنصيو ايتعطٜـ بهٝؿ١ٝ تؿاع٬ت ايسٚي١ املكط١ٜ َع 

إبطاظ ٚدٗات ْعطٖا ٚزٚضٖا ػاٙ فطٜات اٯخطٜٔ ٚض٩ٜتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب، َٚٔ ثِ 
ا٭سساخ ع٢ً ايػاستني ايعطب١ٝ ٚايسٚي١ٝ، ا٭َط ايصٟ أز٣ إىل ظٜاز٠ ْػب١ تًو ا٭خباض ع٢ً غريٖا 
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َٔ ا٭خباض اجملطز٠ ست٢ ٚإٕ تكاضبت ايٓػب١ بُٝٓٗا, ا٭َط ايصٟ حيػب يتًو ايكٓٛات يف إطاض 
ِٜ ا٭خباض املدتًؿ١ زٕٚ ا٫قتكاض ع٢ً ْٛع ٚاسس سطقٗا ع٢ً إجياز ْٛع َٔ ايتٛاظٕ يف عطض ٚتكس

 ؾكط.
املدتًؿ١  ايعٓـ ٚاإلضٖاب ايسضاغ١ بتكسِٜ اـًؿ١ٝ ايتؿػري١ٜ ٭سساخ قٓاتٞأٜهًا ٜطدع اٖتُاّ      

ايساضغ١ إىل اٖتُاَُٗا ايبايؼ بتكسِٜ ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ ٚنإ  َٛنع ؿرت٠ايخ٬ٍ 
 اـربٟ، ٚايتكطٜط ٚايعػهطٜنيكٓٔ َع اـربا٤ ٚاحملًًني ايػٝاغٝني أبطظٖا: اؿٛاض اإلخباضٟ امل

املكٛض، ٚآي١ٝ ايٓكاف ٚاغتٝهاح اؿكا٥ل َٔ املكازض اإلخباض١ٜ املدتًؿ١، ٚتكاضٜط اـًؿ١ٝ 
، ٚباإلناؾ١ يًؿٛاقٌ اغتٝاٍ ضداٍ ايؿطط١ ٚايعٓـ يف غٝٓا٤املعطؾ١ٝ، متاًَا نُا ؾعًت َع َٛنٛع 

 اإلخباض١ٜ. 
تكسِٜ أخباض َؿػط٠ ؼٌُ ايط٣٩ ايتش١ًًٝٝ  يفا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ املتها١ًَ  تػاِٖ تًوٚ     

 ا٭سساخايتؿػري١ٜ يًُؿاٖس ٚتػاعسٙ ع٢ً تؿهٌٝ آضا٥٘ بؿإٔ ا٭سساخ ٚايكهاٜا امل١ُٗ، ٚغاق١ 
سٝات٘ اي١َٝٛٝ أٚ تتعًل باٖتُاَات٘ ايؿدك١ٝ ٚايعا١َ ع٢ً  يفتِٗ املؿاٖس  اييتٚاملٛنٛعات 

املػت٣ٛ احملًٞ, نُا ٜصٖب ؾطٜل نبري َٔ ايباسجني املٗتُني باإلْتاز اإلخباضٟ إىل ايكٍٛ بإٔ 
ٜٓبػٞ إٔ تهطًع بٗا ايكٓا٠  اييتإسس٣ أبطظ ايٛظا٥ـ اإلخباض١ٜ  ٖٞايٛظٝؿ١ ايتؿػري١ٜ 

ا٭قسض ع٢ً تكسِٜ  ٖٞكاز بإٔ ايكشـ ٚاجمل٬ت ٚسسٖا اإلخباض١ٜ املتدكك١، سٝح غاز ا٫عت
خًؿٝات َعطؾ١ٝ َتعُك١ سٍٛ ا٭سساخ ٚايكهاٜا املجاض٠، بٝس إٔ مث١ ػاضب عامل١ٝ يًؿبهات 

 ايتؿػري١ٜاإلخباض١ٜ ا٫سرتاؾ١ٝ ت٪نس بسٚضٖا إٔ ايكٓٛات اإلخباض١ٜ قازض٠ ع٢ً مماضغ١ ايٛظٝؿ١ 
 ض١ٜ ايكازض٠ ع٢ً تًب١ٝ استٝادات املؿاٖس اإلخباض١ٜ.ا٭ؾهاٍ اإلخبابعُل عرب عسز نبري َٔ 

أَا ا٭خباض اجملطز٠ اييت تهاز تكرتب ْػبتٗا َٔ ا٭خباض املؿػط٠, ؾكس ٜطدع شيو أٜهًا إَا يهٝل      
ايٛقت أٚ املػاس١ ايع١َٝٓ املدكك١ يتًو ايٓٛع١ٝ َٔ ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب 

ق١ً املعًَٛات ٚاملكازض املدتًؿ١ عٔ تًو ا٭سساخ، إ٫ إٔ شيو حيػب يتًو  املكط١ٜ زاخٌ ايٓؿط٠ أٚ
ايكٓٛات يف إطاض تكس ٗا ٚتٓاٚهلا يٮخباض املدتًؿ١ غٛا٤ ناْت املكط١ٜ أٚ ايعطب١ٝ أٚ ايسٚي١ٝ 

 ٚغٛا٤ ناْت أٜهًا َؿػط٠ أٚ فطز٠.
، سٝح أٚنشت (49)(2003طٟ )اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ايٓتا٥ر اييت تٛقًت هلا زضاغ١ دٝٗإ ٜػ     

ٌٍ َٔ ا٭خباض اجملطز٠ ٚاملؿػط٠ اييت تكسَٗا ايكٓا٠ اإلغطا١ًٝٝ٥, ٚإٕ  ٚدٛز تكاضب يف ايٓػب بني ن
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%( اييت قسَتٗا ايكٓا٠ خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١ ق٬ًًٝ 51.6نإ ٖٓاى اضتؿاع يف ْػب١ ا٭خباض املؿػط٠ )
 %(.48.4عٔ ا٭خباض اجملطز٠ ٚاييت بًػت ْػبتٗا )

 ٜٛنح (17) سٍٚد
 طبٝع١ ا٭خباض اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ

 ايكٓٛات               

 طبٝع١ ا٭خباض
 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 15.8 278 12.1 106 19.5 172 أخباض بػٝط١

 84.2 1480 87.9 768 80.5 712 أخباض َطنب١

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 0.001َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  1 = ط١ٜاؿزضد١ ,  17.732 =2ناق١ُٝ 
 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ : 

ٚيهٓٗا تطتبط مبٛنٛع ٚاسس أٚ  –دا٤ت ا٭خباض املطنب١ اييت تتهُٔ أنجط َٔ ٚاقع١ أٚ سسخ      
اييت عاؾتٗا  بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖابيف َكس١َ ا٭خباض ا٭خط٣ املطتبط١  -قه١ٝ ٚاسس٠ 

( ، ٚقس 1480%( بإمجايٞ تهطاضات )84.2ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١, ٚشيو بٓػب١ )
١ سٝح ظٗطت بٓػب١  اضتؿعت ْػب١ تًو ا٭خباض يس٣ ايٓؿطات املكس١َ بكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜهٝ

ٖٚٞ ا٭خباض  –%( يكٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض ، بُٝٓا دا٤ت ا٭خباض ايبػٝط١ 80.5%( َكابٌ )87.99)
٫ٚ تتهُٔ تؿاقٌٝ أٚ ؾطٚح أٚ تؿػريات، ٚتتُٝع  –اييت تتٓاٍٚ ٚاقع١ ٚاسس٠ أٚ سسخ ٚاسس ؾكط 

%( بإمجايٞ 15.8ب١ )مبٝع٠ ايبػاط١ ٚاملباؾط٠ ٚايرتنٝع يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ ٚشيو بٓػ
(، ٚقس ظٗطت تًو ايٓٛع١ٝ َٔ ا٭خباض بكٛض٠ ٚانش١ يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض بٓػب١ 278تهطاضات )

 %( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ .12.1%( َكابٌ )19.5)
ٌٍ َٔ بني  شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمٚتسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً        قٓا٠ ن

ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا يف  ا٭َطٜه١ٝٚقٓا٠ اؿط٠  باضايٌٓٝ يٮخ
 0.001 ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ,  17.732=  2سٝح ناْت ق١ُٝ ناايٓؿطات اإلخباض١ٜ " ع١ٓٝ ايسضاغ١ ", 

 .     ٚتؿري ايٓتا٥ر ايػابك١ إىل اعتُاز قٓاتٞ ايسضاغ١ بؿهٌ نبري ع٢ً ا٭خباض املطنب١ يف
َعاؾتُٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٛنع ايسضاغ١، سٝح تٓتٗر أغًب ايؿها٥ٝات ٖصا ا٭غًٛب يف 
عطض ا٭خباض، ؾٗصا ايٓٛع َٔ ا٭خباض ٜتٝح هلا عطض تؿاقٌٝ اـرب، ٚخًؿٝات٘ ٚدٛاْب٘ املدتًؿ١، 
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ٌٍ َٔ : سػٔ ع ٢ً قُس باإلناؾ١ إىل تكسِٜ َكازض َتٓٛع١. اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ن
، اييت تٛقًت إىل اعتُاز قٓا٠ اؾعٜط٠ ايكطط١ٜ ع٢ً ا٭خباض املطنب١ يف َعاؾ١ (50) (2004)

 33اييت أظٗطت اعتُاز قٓاتٞ )  (51)(2011أخباضٖا, ٚزضاغ١ ٖب١ اهلل قُس ؾتشٞ غًُٝإ )
ايسضاغ١,  اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ( بؿهٌ نبري ع٢ً ا٭خباض املطنب١ يف َعاؾتُٗا يكهاٜا

%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َكابٌ 79.9اإلغطا١ًٝٝ٥ ( ٚبٓػب١ ) 33%( يف قٓا٠ )74ٚشيو بٓػب١ )
%( يف قٓا٠ 20.1اإلغطا١ًٝٝ٥( ٚبٓػب١ ) 33%( يف قٓا٠ )26ا٭خباض ايبػٝط١ اييت دا٤ت بٓػب١ )

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ.
 ٜٛنح (11) دسٍٚ     

 ْؿطات ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖابَكازض ا٭خباض اييت اعتُست عًٝٗا 

 ايكٓٛات                   
 املكازض

ايٌٓٝ يٮخباض 
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ
=ٕ874 

 اإلمجايٞ
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1زح 

 0.256 1.289 22.2 390 21.1 184 23.3 206 املطاغًٕٛ
 0.05 4.765 4.8 84 3.6 32 5.9 52 َٓسٚبٞ ايكٓا٠

 0.054 3.718 12.5 220 11.0 96 14.0 124 ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ايسٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ
 0.01 8.862 1.3 22 0.5 4 2.0 18 ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ايعطب١ٝ ٚايٛط١ٝٓ

 0.001 83.407 8.9 156 15.1 132 2.7 24 ٚنا٫ت أْبا٤ َكٛض٠
 0.259 1.276 3.2 56 3.6 32 2.7 24 قٓٛات تًٝؿع١ْٜٝٛ عطب١ٝ ٚق١ًٝ

 0.786 0.074 8.4 148 8.2 72 8.6 76 قٓٛات تًٝؿع١ْٜٝٛ أدٓب١ٝ
 0.144 2.131 1.8 32 2.3 20 1.4 12 إشاعات عطب١ٝ ٚق١ًٝ

 0.001 11.158 4.7 82 3.0 26 6.3 56 إشاعات أدٓب١ٝ
 0.216 1.532 4.2 74 4.8 42 3.6 32 قشـ عطب١ٝ ٚإق١ًُٝٝ

 0.001 11.928 9.8 172 7.3 64 12.2 108 قشـ أدٓب١ٝ
 0.001 13.602 7.5 132 9.8 86 5.2 46 قشـ ق١ًٝ " َكط١ٜ "

 0.749 0.102 13.8 242 13.5 118 14.0 124 ؾٗٛز عٝإ
 0.704 0.144 1.9 34 2.0 18 1.8 16 عطب١ٝ ٚإغ١َٝ٬ٚغا٥ٌ إع٬ّ 

 0.196 1.672 6.5 114 5.7 50 7.2 64 ٚغا٥ٌ إع٬ّ أدٓب١ٝ
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 ايكٓٛات                   
 املكازض

ايٌٓٝ يٮخباض 
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ
=ٕ874 

 اإلمجايٞ
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1زح 

 0.001 21.605 2.4 42 0.7 6 4.1 36 ؾبه١ اإلْرتْت
 0.001 14.012 6.5 114 8.7 76 4.3 38 أضؾٝـ ايكٓا٠

 0.05 5.657 4.9 86 3.6 32 6.1 54 تكاضٜط ٚبٝاْات إسكا١ٝ٥
 0.05 6.222 1.4 24 2.0 18 0.7 6 غري قسز املكسض

 0.326 0.964 11.0 194 10.3 90 11.8 104 َكازض أخط٣ 

 : بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞؼًٌٝ َٔ  ٜٚتهح
تعس املكازض اييت تعتُس عًٝٗا ايكٓٛات اإلخباض١ٜ يف اغتكا٤ ا٭خباض َ٪ؾطًا ٖاًَا َٔ امل٪ؾطات      

اييت ؼسز تٛدٗات تًو ايكٓٛات, ؾكس دا٤ املطاغًٕٛ يف َكس١َ َكازض ا٭خباض اييت اعتُست عًٝٗا 
يعٓـ ٚاإلضٖاب يف َععِ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١" يف إطاض َعاؾتٗا ٚتٓاٚهلا ٭سساخ ا

(، ًٜٝٗا يف ايرتتٝب ايجاْٞ 390%( بإمجايٞ تهطاضات)22.2َكط، ٚشيو يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ )
(، ثِ ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ايسٚي١ٝ 242%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )13.8َباؾط٠ ؾٗٛز ايعٝإ بٓػب١ )

ٗا يف ايرتتٝب ايطابع (، 220ًٜٝ%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )12.5ٚايعامل١ٝ يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )
(, 194%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )11.0ؾ١٦ "ا٭خباض اييت اعتُست ع٢ً َكازض أخط٣", ٚشيو بٓػب١ )

، ... ممجًٛ ا٭سعاب املكط١ٜ، ٚتدككٕٛاملربا٤ ٚ, اـطمسٕٝٛايػ٦ٛيٕٛ ٚاييت اؾتًُت ع٢ً:" امل
%( 9.8اـاَؼ بٓػب١ ) ٚغريٖا َٔ املكازض ا٭خط٣"، بُٝٓا دا٤ت ايكشـ ا٭دٓب١ٝ يف ايرتتٝب

%( 8.9(، ثِ ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ املكٛض٠ يف ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )172ٚبإمجايٞ تهطاضات )
%( 8.4(، ثِ ايكٓٛات ايتًٝؿع١ْٜٝٛ ا٭دٓب١ٝ يف ايرتتٝب ايػابع بٓػب١ )156ٚبإمجايٞ تهطاضات )
%( 7.5ب ايجأَ بٓػب١ )(، بُٝٓا دا٤ت ايكشـ املكط١ٜ احمل١ًٝ يف ايرتت148ٝٚبإمجايٞ تهطاضات )
ٌٍ َٔ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ا٭دٓب١ٝ ٚ" أضؾٝـ ايكٓا٠ " 132ٚبإمجايٞ تهطاضات ) (، بُٝٓا تػاٚت ْػب ن

(، 114%( يهٌ َُٓٗا ع٢ً ايتٛايٞ, ٚبإمجايٞ تهطاضات )6.5ٚشيو يف ايرتتٝب ايتاغع بٓػب١ بًػت )
١ نأسس املكازض ؾكس استًت ايرتتٝب أَا عٔ ا٭خباض اييت اعتُست ع٢ً ايتكاضٜط ٚايبٝاْات اإلسكا٥ٝ

(، ٚتكاضب َعٗا يف ايٓػب١ َٓسٚبٞ ايكٓا٠ ٚشيو يف 86%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )4.9ايعاؾط بٓػب١ )
(، أَا اإلشاعات ا٭دٓب١ٝ ؾكس دا٤ت 84%( ٚبإمجايٞ تهطاضات)4.8ايرتتٝب اؿازٟ عؿط بٓػب١ )

(, ثِ ايكشـ ايعطب١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ 82)  %( ٚبإمجايٞ تهطاضات4.7يف ايرتتٝب ايجاْٞ عؿط بٓػب١ )
(, ثِ ايكٓٛات ايتًٝؿع١ْٜٝٛ 74% ( ٚبإمجايٞ تهطاضات )4.2يف ايرتتٝب ايجايح عؿط بٓػب١ )

(, ثِ ا٫ْرتْت يف 56%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )3.2ايعطب١ٝ ٚاحمل١ًٝ يف ايرتتٝب ايطابع عؿط بٓػب١ )
(, ثِ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ايعطب١ٝ  42ت )%( ٚبإمجايٞ تهطاضا2.4ايرتتٝب اـاَؼ عؿط بٓػب١ )
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(, أَا 34%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )1.9ٚاإلغ١َٝ٬ يف ايرتتٝب ايػازؽ عؿط بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
%( ؾكط ٚشيو يف 1.8اإلشاعات ايعطب١ٝ ٚاحمل١ًٝ ؾكس دا٤ت ْػب١ ا٭خباض اييت اعتُست عًٝٗا )

غري قسز٠ املكسض ٚشيو يف ايرتتٝب  (, ًٜٝٗا ا٭خباض32ايرتتٝب ايػابع عؿط بإمجايٞ تهطاضات )
(, ٚأخريًا ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ايعطب١ٝ 24%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )1.4ايجأَ عؿط بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )

(, ٚشيو  22%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )1.3ٚايٛط١ٝٓ يف ايرتتٝب ايتاغع عؿط بٓػب١ بػٝط١ بًػت )
سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات َٔ إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات َكازض ا٭خباض اييت تٓاٚيت أ

 اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١ ".
إٕ ايٓتا٥ر ايػابك١ تؿري إىل إٔ مجٝع ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ اعتُست      

بؿهٌ نبري ع٢ً ايعسٜس َٔ املكازض احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ ْعطًا يًعطٚف ايػٝاغ١ٝ ٚايتػريات 
ٚا٫قتكاز١ٜ اييت  ط بٗا اجملتُع املكطٟ يف ايٛقت ايصٟ طبكت ؾٝ٘  ١اعٝٚايتش٫ٛت ا٫دتُ

ايسضاغ١, مما أز٣ إىل است٬ٍ املطاغًني ايرتتٝب ا٭ٍٚ َٔ بني ٖصٙ املكازض ٚاييت تػ٢ُ باملكازض 
ايصات١ٝ يًكٓا٠, سٝح اعتُاز تًو ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ بؿهٌ نبري ع٢ً َطاغًٝٗا يف 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٚٔ بٝٓٗا َكط, اييت ؿل بٗا ايتػٝري ايس كطاطٞ, باإلناؾ١ إىل  ايعسٜس َٔ
َٓسٚبٝٗا يف مجٝع احملاؾعات ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ, ٚشيو مل٬سك١ ا٭سساخ املدتًؿ١, نُا تسٍ ٖصٙ 
ايٓتٝذ١ ع٢ً نؿا٠٤ تًو ايكٓٛات ٚاْتؿاض َطاغًٝٗا عرب قاضات ايعامل مما  هٓٗا يف اؿكٍٛ ع٢ً 

٭خباض َٔ َكازض َٛثٛق١ تط٦ُٔ هلا نٌ قٓا٠, نُا إٔ املطاغٌ ٜعترب َٔ أِٖ املكازض اييت تعتُس ا
 عًٝٗا ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يف تكسِٜ خس١َ آ١ْٝ خاق١ بٗا.

نُا إٔ اغتدساّ املكازض ايصات١ٝ يًكٓا٠ املتُج١ً يف املطاغًٕٛ ٚاملٓسٚبٕٛ ٜعس َٔ عٛاٌَ ايك٠ٛ      
ؿط١ٜ ٚايؿ١ٝٓ يس٣ ايكٓا٠, ؾاعتُاز ايكٓا٠ ع٢ً َطاغًٝٗا يف ْكٌ ا٭خباض ٚزيٌٝ ع٢ً اإلَهاْات ايب

ٚاط٬ع املؿاٖس ع٢ً تؿاقًٝٗا ٜعطٞ يًكٓا٠ َكساق١ٝ, ٚقاٚض ق٠ٛ, ْٚكاط متٝع, ٚإثبات يًصات, 
ٚعاٌَ دصب يًذُٗٛض, سٝح إٔ تٛاؾط املطاغًني يف كتًـ املٓاطل ٚايسٍٚ ٜعطٞ ايؿطق١ يتٓاٍٚ 

ٚقٛعٗا, ٚتٓاٚهلا باملعاؾ١ ع٢ً اهلٛا٤ َباؾط٠ يف نجري َٔ ا٭سٝإ مما ٜؿهٌ  مجٝع ا٭سساخ ساٍ
بسٚضٙ عاٌَ دصب َِٗ يًُؿاٖس ملتابع١ اـرب, نُا أْ٘ ٜكًٌ َٔ اعتُاز ايكٓا٠ ع٢ً ايٓكٌ 

 ٚايتػذ٬ٝت َٔ قٓٛات أخط٣.
 يفايتُج١ً يطمس١ٝ اكٓاتٞ ايسضاغ١ باملكازض بأٜهًا ٜطدع اٖتُاّ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ      

ٚنصيو اـربا٤ ٚاملتدككٕٛ ٚممجًٛ ا٭سعاب , ... ٚغريٖا َٔ تكطحيات املػ٦ٛيٕٛ اؿهَٕٛٝٛ 
ٚاييت تكسضت أٜهًا قا١ُ٥ املكازض اإلخباض١ٜ إىل عس٠ املكازض اييت دا٤ت نُٔ ؾ١٦ "َكازض أخط٣" 

 أَٛض : 
املٛد١ٗ بايًػ١ غٛا٤ اؿه١َٝٛ أٚ اض١ٜ إٔ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ اإلخباض١ٜ َٚٔ بٝٓٗا ايكٓٛات اإلخب أ٫ًٚ:

املدتًؿ١ ع٢ً املكازض ايطمس١ٝ أٚ اؿه١َٝٛ  ٚا٭سساخَعاؾتٗا يًكهاٜا  يفايعطب١ٝ تػتٓس أغاغًا 
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ٚشيو إلنؿا٤ ْٛع َٔ ايؿطع١ٝ ع٢ً املهُٕٛ اإلخباضٟ، ؾه٬ً عٔ تهطٜؼ املكساق١ٝ يس٣ ايطأٟ 
 ايػٝاغات ايعا١َ ٚايتشسٜات اجملتُع١ٝ.ايعاّ بؿإٔ ايكهاٜا امل١ُٗ ٚايؿ٦ٕٛ املطتبط١ ب

 ٖٜٞصٖب ؾطٜل نبري َٔ ايباسجني إىل ايكٍٛ بإٔ املكازض اإلخباض١ٜ ايطمس١ٝ ٚاؿه١َٝٛ  :ثاًْٝا
ا٭نجط قسض٠ ع٢ً ايٛقٍٛ يٛغا٥ٌ اإلع٬ّ، سٝح ٜ٪نس ٖ٪٤٫ ايباسجٕٛ أْؿػِٗ ع٢ً إٔ تأثريات 
املكازض ايطمس١ٝ ممج١ً ؾ٢: ض٩غا٤ ايسٍٚ، ٚايٛظضا٤، ٚض٩غا٤ ايٛظضا٤، ٚض٩غا٤ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ، 

، أٚهلُا: ٚاجملايؼ احمل١ًٝ، ٚاملػ٦ٛيٕٛ اؿهَٕٛٝٛ ؾ٢ َ٪غػات ايسٚي١ املدتًؿ١ تتِ ع٢ً َطسًتني
ٜتِ عرب ايتأثري املباؾط ؾ٢ ا٭دٓس٠ اإلخباض١ٜ يٛغا٥ٌ اإلع٬ّ، ثِ تأت٢ املطس١ً ايجا١ْٝ ممج١ً ؾ٢ 
تٛدٝ٘ ايطأٟ ايعاّ ٚايتأثري ؾ٢ َعاضؾ٘ ٚاغتذابات٘ ايٛدسا١ْٝ َٔ خ٬ٍ اـطاب اإلع٬َٞ ٚاإلطاض 

 إلخباض١ٜ ا٭خط٣. تُٗٝٔ عًٝ٘ تًو املكازض ايطمس١ٝ َكاض١ْ باملكازض ا ايصٟاإلع٬َٞ 
ٜصٖب ََٓعطٚ ْعط١ٜ ا٭طط اـرب١ٜ إىل ايكٍٛ بإٔ املكازض اإلخباض١ٜ متاضؽ زٚضًا ًَُٛغًا ؾ٢  ثايجًا:

امل١ُٗ  ٚا٭سساخَعاؾتٗا يًكهاٜا  يفتتبٓاٙ ايٛغ١ًٝ اإلخباض١ٜ  ايصٟاإلطاض اإلخباضٟ  بٓا٤
اإلع٬َٞ يًُكازض اؿه١َٝٛ، متٌٝ إىل تهطٜؼ اـطاب  اييتٚغاق١ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ايطمس١ٝ 

 . املسَْٞ٪غػات اجملتُع  ٚملُجًٞٚتتذاٌٖ املكازض اإلخباض١ٜ ا٭خط٣ خاق١ يًُعاضن١ 
أ١ُٖٝ ايتٛاظٕ اإلخباضٟ َٔ خ٬ٍ ا٫عتُاز ع٢ً املكازض ا٭خط٣ غري  –ٜط٣ ايباسح  –ٚبؿهٌ عاّ      

، ٚممجًٞ املسَْٞ٪غػات اجملتُع ايطمس١ٝ أٚ ايصات١ٝ يًكٓا٠ نُػ٦ٛيٞ امل٪غػات غري اؿه١َٝٛ ٚ
املعاضن١، ٚاـربا٤ ٚاملتدككني ٚقاز٠ ايطأٟ, ... ٚغريِٖ، ست٢ ٫ تؿطض املكازض ايصات١ٝ أٚ 

 ايطمس١ٝ غٝططتٗا ٚض٩ٜتٗا ع٢ً املهُٕٛ اإلخباضٟ املكسّ بتًو ايكٓٛات. 
ْبا٤ املتٓٛع١ ْؿػ٘ ٫ تػتطٝع ٖصٙ ايكٓٛات ايتدًٞ نًًٝا عٔ خس١َ ٚنا٫ت ا٭ ٚؾ٢ ايٛقت      

، ؾٗصٙ ض ع١ٓٝ ايسضاغ١ساظت ع٢ً ْػب١ نبري٠ أٜهًا بني َكازض أخبا اييتاإلخباض١ٜ ٚاملكٛض٠ 
٫  هٔ اؿكٍٛ عًٝٗا ٭غباب تتعًل باملهإ ٚا٭َٔ ٚايػط١ٜ،  اييتايٛنا٫ت تٓؿط ا٭خباض 

قٓٛات  ٖٞبعض اؿا٫ت، نُا إٔ ٖصٙ ايكٓٛات  يفايٛناي١ ٖٛ املكسض ايٛسٝس ٚبايتايٞ ٜهٕٛ خرب 
ٚنا٫ت أْبا٤ عسٜس٠ يًشكٍٛ ع٢ً ا٭خباض  يفيسٜٗا متٌٜٛ َايٞ نبري ٢ٖٚ قازض٠ ع٢ً ا٫ؾرتاى 

, نُا إٔ تًو ايٛنا٫ت يسٜٗا عسز نبري َٔ املطاغًني سٍٛ ايعامل تػتطٝع َٔ خ٬ي٘ ْكٌ َٓٗا
 ض ٚقٛعٗا.ا٭سساخ خاق١ً أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب بػطع١ ؾٛ

أَا باقٞ ايٛنا٫ت ا٭خط٣ ؾذا٤ت بٓػب َتكاضب١ ٖٚٛ سطم َٔ تًو ايكٓٛات ع٢ً إسساخ ْٛع َٔ      
 ايتٛاظٕ بني املكازض املدتًؿ١ ست٢ ٫ حيػب عًٝٗا اعتُازٖا ع٢ً َكسض بعٝٓ٘ ٚإُٖاٍ َكازض أخط٣. 

ٝٗا ايكٓٛات اإلخباض١ٜ قٌ مما غبل ٜتهح ٚدٛز تٓٛع ٚتعسز بني َكازض ا٭خباض اييت اعتُست عً     
ايسضاغ١ يف إطاض َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املدتًؿ١ يف َكط، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً غعٞ ٖصٙ 
ايكٓٛات يف اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٔ َكازض كتًؿ١ سطقًا َٓٗا ع٢ً ايتأنس َٔ قشتٗا ٚزقتٗا, 
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سٖا يف اؿكٍٛ ع٢ً ا٭خباض َٔ باإلناؾ١ إىل اإلَهاْٝات املتاس١ ملجٌ ٖصٙ ايكٓٛات اييت تػاع
َكازض َتعسز٠, ْعطًا يًكسضات ٚايعطٚف املاز١ٜ اييت تتٛاؾط يس٣ ٖصٙ ايكٓٛات, ا٭َط ايصٟ جيعٌ 

 اؿكٍٛ ع٢ً ا٭خباض أٜػط ٚأغطع يف ْؿؼ ايٛقت. 
أٚنشت إٔ أِٖ املكازض  اييت، (52) (2013ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت) اتؿكت     

ايٓػب١ٝ إلخباض١ٜ، ٚا٭خباض ايعطب١ٝ بايكٓٛات ايج٬خ ع١ٓٝ ايسضاغ١، دا٤ت َطتب١ يتهطاضاتٗا ا
% ثِ 6.3% ثِ املػ٦ٍٛ اؿعبٞ املعاضض بٓػب١ 8.2% ثِ املٓسٚب بٓػب١ 9نايتايٞ: املطاغٌ بٓػب١ 

 %.2.9ايكشـ اإلغطا١ًٝٝ٥ بٓػب١ 
تٛقًت إىل إٔ  اييت (53) (2013َٞ ايؿطٜـ)اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ضِٜ غا أٜهًا      

 يفاعتُست عًٝٗا ايكٓٛات قٌ ايسضاغ١  اييتاملطتب١ ا٭ٚىل بني املكازض  يفَطاغٌ ايكٓا٠ دا٤ 
املطتب١ ايجا١ْٝ  يف%( ًٜٝ٘ املػ٦ٛيٕٛ اإلٜطإْٝٛ 75.5تكس ٗا ٭خباض إٜطإ, ٚشيو بٓػب١)

 .%(9.8ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ ) يف%( ثِ احملًًٕٛ ٚاـربا٤ ايػٝاغٕٝٛ 10.8بٓػب١)
 شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ؾطٚم بؿهٌ عاّ تسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً أْ٘ ٫ تٛدس     

َكازض ا٭خباض اييت اعتُست عًٝٗا  يف ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ ٚ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " تٞقٓا بني
, 0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ غري 2سٝح ناْت قِٝ ناايٓؿطات خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, 

قشـ ٚ إشاعات أدٓب١ٝ ٚ نا٫ت ا٭ْبا٤ ايعطب١ٝ ٚايٛط١ٝٓٚ َٓسٚبٞ ايكٓا٠ٚنإ بِٝٓٗ ؾطٚم يف 
 2ايٌٓٝ يٮخباض, سٝح ناْت قِٝ نا قٓا٠يكا)  تكاضٜط ٚبٝاْات إسكا١ٝ٥ ؾبه١ اإلْرتْتٚأدٓب١ٝ 

 ٚقشـ ق١ًٝ " َكط١ٜ "ٚ ٚنا٫ت أْبا٤ َكٛض٠. , ٚنإ بِٝٓٗ ؾطٚم يف 0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ
زاي١ عٓس َػت٣ٛ  2اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح ناْت قِٝ ناقٓا٠ يكا) املكازض ايصات١ٝ "أضؾٝـ ايكٓا٠ 

 ٜٛنح (12) دسٍٚ                                                                .0.05أقٌ َٔ
 أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ

 ايكٓٛات                                                  
 أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ

 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض
 % ى % ى % ى

 18.4 323 23.2 203 13.6 120 فطز شنط أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ٚايتعطٜـ بٗا
 49.2 865 46.3 405 52.0 460 عطض أغباب ا٭سساخ ٚايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝٗا

 20.0 352 16.7 146 23.3 206 ا٫غتعا١ْ باملتدككني ٚاـربا٤ يتؿػري ٚؼًٌٝ ا٭سساخ 
 2.6 46 3.2 28 2.0 18  املجاض٠ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖابإبطاظ زٚض املٛاطٔ ػاٙ 

 2.7 47 3.7 32 1.7 15 إبطاظ زٚض املػ٦ٍٛ ػاٙ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب
 5.5 97 4.8 42 6.2 55 إبطاظ زٚض َ٪غػات اجملتُع ػاٙ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب

 1.6 28 2.0 18 1.2 10 اغتط٬ع آضا٤ اؾُاٖري سٍٛ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب
 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 0.999, َعاٌَ ايتٛاؾل =  0.001َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  6 = ط١ٜاؿزضد١ ,  47.348=2ناق١ُٝ 
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 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :
تٓٛعت أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ يعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ      

َُطتب١ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: استٌ أغًٛب عطض أغباب أسساخ ايعٓـ  بكٓاتٞ ايسضاغ١، سٝح دا٤ت 
ب١ ٚاإلضٖاب ٚايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝٗا َكس١َ أْٛاع ا٭غايٝب ا٭خط٣ بكٓاتٞ ايسضاغ١, ٚشيو بٓػ

(، ًٜٝ٘ يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ أغًٛب ا٫غتعا١ْ 865%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )49.2)
%( 20.0ٚؼًًٝٗا ٚشيو بٓػب١ ) أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖابباملتدككني ٚاـربا٤ يتؿػري دٛاْب 

(، ثِ دا٤ أغًٛب "فطز شنط ا٭سساخ ؾكط ٚايتعطٜـ بٗا " يف ايرتتٝب 352بإمجايٞ تهطاضات )
(، ثِ دا٤ إبطاظ زٚض َ٪غػات اجملتُع ػاٙ 323%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )18.4ػب١ )ايجايح بٓ

(، ًٜٝٗا 97%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )5.5أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املجاض٠ يف ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )
إبطاظ زٚض املػ٦ٛيني ػاٙ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يف ايرتتٝب اـاَؼ بٓػب١ ٫ تتذاٚظ 

( ٚتكاضب َع٘ يف ايٓػب١ أغًٛب إبطاظ زٚض املٛاطٔ ايعازٟ 47( ؾكط ٚبإمجايٞ تهطاضات )2.7%)
%( ٚبإمجايٞ تهطاضات 2.6ػاٙ تًو ا٭سساخ بؿاضم بػٝط, ٚشيو يف ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )

(، ٚأخريًا دا٤ أغًٛب اغتط٬ع آضا٤ اؾُاٖري سٍٛ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ ٚشيو يف 46)
(، ٚشيو َٔ إمجايٞ 28%( ؾكط ٚبإمجايٞ تهطاضات )1.6ب ايػابع بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسًا بًػت )ايرتتٝ

 ْػب ٚتهطاضات أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ يف َهُٕٛ ايٓؿطات ع١ٓٝ ايسضاغ١.
 ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖابتػطٝتٗا اإلخباض١ٜ  يفايسضاغ١ اغتٓست  قٓاتٞبؿهٌ عاّ ٜتهح إٔ      

اهلا١َ ع٢ً عسز نبري َٔ ا٭غايٝب اـاق١ بايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ايكازض٠ ع٢ً ايٛقٍٛ باملؿاٖس 
ؼسٜسًا ٚإؾباع استٝادات٘ ا٫تكاي١ٝ املدتًؿ١ ٚغاق١ سادت٘ إىل املعطؾ١  ٚاملكطٟعًَُٛا  ايعطبٞ

 ا٭سساخ ٚايكهاٜا امل١ُٗ ع٢ً املػتٜٛات احمل١ًٝ ٚايعطب١ٝ ٚايعامل١ٝ. َٚتابع١ 
املجاض٠ عرب ايعسٜس َٔ أغايٝب  ٚا٭سساخخربا٤ اإلْتاز اإلخباضٟ ع٢ً إٔ ططح ايكهاٜا  ٜٚ٪نس     

ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ، إمنا ٜعهؼ َػتٜٛات َتعاٜس٠ َٔ ٚعٞ قٓاع ا٭خباض بػٝهٛيٛد١ٝ املؿاٖس 
از٠ َٓٗا حيتاز إىل ٖصا ايتٓٛع َٔ ا٭غايٝب يؿِٗ املهاَني اإلخباض١ٜ ٚايتعاطٞ َعٗا، ٚا٫غتؿ ايصٟ

 تؿهٌٝ َعاضؾ٘ ٚاػاٖات٘ مٛ ا٭سساخ ٚايكهاٜا امل١ُٗ.  يف
تٞ ايٌٓٝ قٓا بني شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ؾطٚم تسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً ٚدٛزٚ     

أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا يف  ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ يٮخباض ٚ
 .0.001ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ,  47.348=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نا,  باض١ٜايٓؿطات اإلخ
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 ٜٛنح (13) دسٍٚ
 اػاٙ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ايػا٥س ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات " ع١ٓٝ ايسضاغ١ "

 ايكٓٛات                     
 اػاٙ املعاؾ١ 

 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض
 % ى % ى % ى

9210.419422.228616.3 إجيابٞ
31836.027030.958833.4 قاٜس
47453.641046.988450.3 غً 

8841008741001758100 اجملُٛع
 1.000, َعاٌَ ايتٛاؾل =  0.001َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  2 = ط١ٜاؿزضد١ ,  44.874=2ناق١ُٝ 

 : ًٜٞ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َاؼًٌٝ ٜٚتهح َٔ 
َععِ اػاٖات املعاؾ١ أٚ ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات  دا٤ت     

(, ًٜٝٗا يف ايرتتٝب 884%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )50.3اإلخباض١ٜ َٛنع ايسضاغ١ غًب١ٝ, ٚشيو بٓػب١ )
(, 588تهطاضات )%(, ٚبإمجايٞ 33.4ايجاْٞ َباؾط٠ ا٫ػاٙ احملاٜس يتًو ا٭سساخ, ٚشيو بٓػب١ )

(, ا٭َط 286% ( ٚبإمجايٞ تهطاضات )16.3ٚأخريًا استٌ ا٫ػاٙ اإلجيابٞ ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )
ايصٟ ٜ٪نس َس٣ اضتباط طبٝع١ ا٭سساخ املكس١َ يف ايٓؿطات "ع١ٓٝ ايسضاغ١ " باػاٙ املعاؾ١ 

ػاٙ ايػً , ْتٝذ١ َا اإلخباض١ٜ يتًو ا٭سساخ, سٝح غًب ع٢ً َععِ تًو ايكهاٜا ٚا٭سساخ ا٫
ٜطتبط بتًو ا٭سساخ َٔ قٛض ايتكعٝس ٚأعُاٍ ايعٓـ ٚايتدطٜب ٚايكتٌ ٚايتعصٜب ٚاـطٚز عٔ 

, ًٜٝ٘ ا٫ػاٙ احملاٜس ٖٚٛ أَط حيػب يتًو 2013ايكإْٛ, ٖٚٛ َا قاسب ثٛض٠ ايج٬ثني َٔ ْٜٛٝٛ 
ٌ دٛاْب ٚتؿاقٌٝ ا٭سساخ ايكٓٛات ْعطًا ؿطقٗا ايسا٥ِ ع٢ً تكسِٜ تػط١ٝ إخباض١ٜ َٛنٛع١ٝ يه

 َٛنع ايسضاغ١ نؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايػبل يس٣ املؿاٖس.  
إٕ ايٓتا٥ر ايػابك١ تؿري إىل تؿٛم ٚتكسّ ا٫ػاٙ ايػً  ٚايصٟ استٌ ايرتتٝب ا٭ٍٚ َٔ سٝح      

٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١، ؾٗصٙ ايٓتٝذ١  (54)اػاٖات املعاؾ١ اإلخباض١ٜ
نإ ٜتٛقعٗا ايباسح ْعطًا يطبٝع١ ا٭سساخ ٚاملٛنٛعات اييت تٓاٚيتٗا ايكٓٛات اإلخباض١ٜ "قٌ 
ايسضاغ١ " ؾُععِ ٖصٙ املٛنٛعات ناْت ١٦ًَٝ بأسساخ ايعٓـ ٚايكطاعات ٚايجٛضات ٚا٫ستذادات 

, 2013يف َععِ احملاؾعات املكط١ٜ خاق١ بعس ثٛض٠ ايج٬ثني َٔ ْٜٛٝٛ  املػتُط٠ اييت ؼسخ ًَٜٛٝا
ٚاَتست يف ا٭ؾٗط اييت تًت تًو ايجٛض٠ ، ْعطًا ملا ؼتٜٛ٘ تًو ا٭خباض ايػًب١ٝ َٔ إثاض٠ ٚدصب 
٫ٖتُاَات اؾُٗٛض, ٚبايتايٞ ؾكس غًب أٜهًا ع٢ً بعض املهاَني اإلخباض١ٜ املكس١َ ا٫ػاٙ ايػً  

ؾ١, أٟ ا٫ػاٙ ايطاؾض ٚاملعاضض يهٌ أؾهاٍ ايتدطٜب ٚايعٓـ ٚايكتٌ ٚا٫غتٝاٍ َجًُا يف املعا
سسخ يف قاٚي١ اغتٝاٍ ٚظٜط ايساخ١ًٝ ايًٛا٤ قُس إبطاِٖٝ ٚبعض ضداٍ ايؿطط١ ٚاؾٝـ, 
ٚغريٖا َٔ ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ يف غٝٓا٤ ٚبعض احملاؾعات املكط١ٜ, باإلناؾ١ إىل بعض 

٠ بؿض اعتكاّ َٝساْٞ ضابع١ ٚايٓٗه١ ٚأسساخ َػذس ايؿتح مبٝسإ ضَػٝؼ, نٌ ايتعاٖطات املٓسز
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ٖصا ٜؿري إىل اػاٙ املعاؾ١ ايػً  ٚاملعاضض يتًو ايكٛض ٚا٭عُاٍ اإلضٖاب١ٝ اييت ٫ ؼٌُ َعاْٞ 
َته١ُٓ يًكٓا٠, ٖٚصا َا ٜؿػط اخت٬ف ْتا٥ر ايسضاغ١ َع ايسضاغات ٚايبشٛخ ايػابك١ اييت اطًع 

 يباسح اييت تٗتِ با٭خباض ايػٝاغ١ٝ أٚ ايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ بايسضد١ ا٭ٚىل.عًٝٗا ا
أَا عٔ ا٫ػاٙ احملاٜس  ؾكس دا٤ بٓػب١ نبري٠ أٜهًا، إش ساٚيت تًو ايع١ٓٝ َٔ ا٭خباض املكس١َ يف      

ايٓؿطات اإلخباض١ٜ ٚاييت تٓاٚيت يف َهُْٛٗا أسساخ خاق١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب تكسِٜ تًو 
ؿهٌ َٛنٛعٞ ٚقاٜس قسض اإلَهإ, ٚشيو بإبطاظٖا يًذٛاْب اإلجياب١ٝ ٚايػًب١ٝ بكٛض٠ ا٭سساخ ب

إىل اعتُاز ٚسطم  –ملا ٜطاٙ ايباسح  –َتٛاظ١ْ عٓس عطنٗا يتًو ا٭سساخ، ٚضمبا ٜعٛز شيو طبكًا 
ايكا٥ُني ع٢ً ايٓؿطات اييت خهعت يًسضاغ١ ع٢ً تكسِٜ ناؾ١ ٚدٗات ايٓعط امل٪ٜس٠ ٚاملعاضن١ 

ٛعات املجاض٠ بؿأْٗا، ٖٚٛ أَط حيػب يتًو ايكٓٛات ٚسطقٗا ع٢ً تكسِٜ اٯضا٤ املدتًؿ١ بؿإٔ يًُٛن
املهُٕٛ ايصٟ تططس٘ غٛا٤ نإ ايطأٟ إجيابًٝا أٚ غًبًٝا أٚ قاٜسًا، ست٢ ٫ ٜكع ايكا٥ُني ع٢ً أَط 

أٜهًا  هٔ  تًو ايكٓٛات يف دسٍ بني َ٪ٜس َٚعاضض ٚإٔ ٜرتى اؿهِ يف ايٓٗا١ٜ يًذُٗٛض املؿاٖس .
تؿػري ايٓتٝذ١ ايػابك١ بٛدٛز أخباض عسٜس٠ ٫ ؼٌُ تٛدٗات ايكٓا٠ نا٭خباض ا٫قتكاز١ٜ 

 ٚا٭١َٝٓ ٚايسبًَٛاغ١ٝ ٚاييت اتهح ؾٝٗا ا٫ػاٙ احملاٜس بكٛض٠ نبري٠.
ظٌ  يف هٔ تؿػري تًو ايٓػب١ أٜهًا , استٌ املطتب١ ايجايج١ اإلجيابٞ ٚايصٟاملعاؾ١  أَا عٔ اػاٙ     

بإشاع١ ا٭خباض اإلجياب١ٝ املتعًك١ بايت١ُٝٓ ٚزعِ ايع٬قات ايسبًَٛاغ١ٝ ايسضاغ١  قٓاتٞاٖتُاّ 
سعِ اػاٙ املعاؾ١  اتػُت  اييتأنجط، َٚٔ أَج١ً تًو املٛنٛعات  اإلجيابٞاملكط١ٜ بني ايسٍٚ، مباٜ 

ايكَٛٞ ٚت١ُٝٓ ٚتعُري غٝٓا٤ ٚنصيو َؿطٚع  املكطٟ: َٛنٛع زعِ ا٫قتكاز اإلجيابٞبطابع املعاؾ١ 
ّ ؽس اييتت١ُٝٓ قٛض قٓا٠ ايػٜٛؼ، باإلناؾ١ إىل ت١ُٝٓ قعٝس َكط بإقا١َ ايعسٜس َٔ املؿطٚعات 

  .ٖصا اإلقًِٝ
تٛقًت إىل  ٚاييت، (55)(2007اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ ٤٫ٚ عبس ايطمحٔ عبس ايػؿاض )    

ٖصٙ ايٓتٝذ١  اتؿكتأٜهًا , إشاع١ " غٛا ا٭َطٜه١ٝ " يفايعطاق١ٝ دا٤ت غًب١ٝ إٔ مجٝع أخباض ايكه١ٝ 
 يفأؾاضت إىل اػاٙ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ  اييت (56) (2012َع ْتا٥ر زضاغ١ زايٝا عجُإ إبطاِٖٝ )

%( 24.1%( ٚقاٜس٠ بٓػب١ )55.4ايٓؿطات املكس١َ بايكٓٛات قٌ ايسضاغ١ ناْت غًب١ٝ بٓػب١ )
 (2013َع ْتا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت ), يف سني اختًؿت ٖصٙ ايٓتٝذ١ %(20ٓػب١ )ٚإجياب١ٝ ب

ايكٓٛات ايج٬ث١ ع١ٓٝ ايسضاغ١،  يفأٚنشت إٔ اػاٙ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يٮخباض ايعطب١ٝ  اييت (57)
% 21.4%، ثِ غًبًٝا بٓػب١ 38.7دا٤ت َطتب١ طبكًا يتهطاضاتٗا ايٓػب١ٝ نايتايٞ: قاٜسًا بٓػب١ 

 %.20%، ثِ َتٛاظًْا بٓػب١ 20.4ثِ إجيابًٝا بٓػب١ 
ٌ ايٓٝ تٞقٓا بني شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ؾطٚم تسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً ٚدٛزٚ     

اػاٙ املعاؾ١ أٚ ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب  يف  ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ ٚ يٮخباض
ٖٚٞ زاي١ عٓس ,  44.874=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نا,  املكط١ٜ  يف ايٓؿطات " ع١ٓٝ ايسضاغ١ "

 . 0.001َػت٣ٛ
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 ٜٛنح (14) دسٍٚ 
 ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖابأٖساف َعاؾ١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ 

 أٖساف املعاؾ١ ايكٓٛات                       
 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 6.3 112 5.9 52 6.7 60 أخط٣ 30.1 529 29.4 257 30.8 272 ططح ٚدٗات ْعط 9.4 165 7.8 68 11.0 97 ايؿطح ٚايتؿػري 54.2 952 56.99 497 51.5 455 اإلع٬ّ
 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 0.968, َعاٌَ ايتٛاؾل =  0.05َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  3 = ط١ٜاؿزضد١ ,  7.890=2ناق١ُٝ 
 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :

(، ٚشيو 952%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )54.2ؾ١٦ "اإلع٬ّ ٚاإلخباض" يف املطتب١ ا٭ٚىل بٓػب١ ) دا٤ت     
يف َكس١َ أٖساف َعاؾ١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف 

(، ثِ "ايؿطح 529%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )30.1َكط، ًٜٝٗا ؾ١٦ "ططح ٚدٗات ْعط" بٓػب١ )
(، ٚأخريًا ؾ١٦ "أٖساف أخط٣" 165%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )9.4ؿػري" يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )ٚايت

( ٚاييت تهُٓت: اؿح ع٢ً 112%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )6.4يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
 املٛاد١ٗ ٚايسع٠ٛ يًتٗس١٥ ٚاؿٛاض ... ٚغريٖا َٔ ا٭ٖساف ا٭خط٣.

تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ؾطٚم سكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً ٚدٛزتسٍ ايبٝاْات اإلٚ     
 أٖساف َعاؾ١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١يف  ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠  ايٌٓٝ يٮخباض

، سٝح أٚنشت 0.05ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ, 7.890=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نا, ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب
%( 56.9 إٔ ٖسف " اإلع٬ّ ٚاإلخباض " يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ دا٤ بٓػب١ )املكاض١ْ بني ايكٓاتني

%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض، أَا عٔ ٖسف ططح ٚدٗات ْعط ٚايصٟ استٌ املطتب١ ايجا١ْٝ 51.5َكابٌ )
%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، أَا 29.4%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ )30.8ؾكس ظٗط بٓػب١ )

%( َٔ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓا٠ ايٌٓٝ 11.0يتؿػري ؾكس اعتُست عًٝ٘ ْػب١ )ايؿطح ٚا
%( 6.7%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚأخريًا دا٤ت ؾ١٦ "أٖساف أخط٣" بٓػب١ )7.8يٮخباض َكابٌ )

%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات 5.9يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ )
 ٖساف اـاق١ مبعاؾ١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١.ا٭
بؿهٌ عاّ ٜتهح إٔ غايب١ٝ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ اييت خهعت يًسضاغ١ ٚايتشًٌٝ ٖسؾت يف      

َعاؾتٗا بايسضد١ ا٭ٚىل إىل إع٬ّ املؿاٖس ٚإخباضٙ بأِٖ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١، ٖٚٞ 
إيٝٗا مجٝع ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ غٛا٤ اؿه١َٝٛ أٚ ا٭دٓب١ٝ تعس ْتٝذ١ طبٝع١ تػع٢ 

املٛد١ٗ بايًػ١ ايعطب١ٝ، سٝح تعس ايٛظٝؿ١ ا٭غاغ١ٝ إلع٬ّ املؿاٖس با٭سساخ ٚايكهاٜا املدتًؿ١، 
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يف ايٛقت ْؿػ٘ دا٤ ٖسف ططح ٚدٗات ْعط املػ٦ٛيني أٚ ايؿدكٝات ايؿاع١ً يف تًو ا٭سساخ 
ب١ ايجا١ْٝ، ٖٚٛ َا ٜعس أٜهًا أَطًا طبٝعًٝا خاق١ً ٚإٔ تًو ايكٓٛات تعتُس ٚاملٛنٛعات يف املطت

بايسضد١ ا٭ٚىل ع٢ً ايعسٜس َٔ ايتكاضٜط اإلخباض١ٜ زاخٌ ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١، ا٭َط ايصٟ 
ٜػتسع٢ بايهطٚض٠ ٚدٛز ايعسٜس َٔ ٚدٗات ايٓعط املدتًؿ١ املكاسب١ يتًو ايتكاضٜط اإلخباض١ٜ 

املعاضن١ أٚ احملاٜس٠ يًكهاٜا املططٚس١، مما ٜعطٞ زضد١ َٔ املكساق١ٝ يس٣ املؿاٖس  غٛا٤ امل٪ٜس٠ أٚ
يف َتابع١ ايعسٜس َٔ ا٭سساخ ٚاملٛنٛعات اييت تعاؾٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ خاق١ أسساخ ايعٓـ 

 ٚاإلضٖاب اييت ؾٗستٗا َكط خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١.
ٝب ايجايح ؾٗٛ أٜهًا ٜعس أَطًا طبٝعًٝا ْعطًا يًٛقت أَا ٖسف ايؿطح ٚايتؿػري ٚايصٟ دا٤ يف ايرتت     

ٚاملػاس١ ايع١َٝٓ املدكك١ يعطض ايٓؿطات اإلخباض١ٜ يف قٓاتٞ ايسضاغ١ َكاض١ًْ بايكشـ 
ٚاجمل٬ت ٚٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ا٭خط٣ اييت ٜتاح هلا ايؿطق١ يؿطح ايعسٜس َٔ ايكهاٜا ٚا٭سساخ 

اض ٖصٙ اؿٛازخ اإلضٖاب١ٝ, ثِ دا٤ت ؾ١٦ " أٖساف ٚتؿػري أغبابٗا ٚايعٛاٌَ اييت غاعست يف اْتؿ
أخط٣ " ٚاييت تهُٓت: سح ايسٚي١ ٚايؿطط١ ٚمجٝع أؾطاز اجملتُع ع٢ً َٛاد١ٗ َجٌ ٖصٙ ا٭سساخ 
اإلضٖاب١ٝ َع نطٚض٠ ايسع٠ٛ يًتٗس١٥ ٚاؿٛاض ٚتسخٌ ضداٍ ايسٜٔ ملٛاد١ٗ ايؿهط اإلضٖابٞ َٔ خ٬ٍ 

ع أعُاٍ ايعٓـ املدتًؿ١, سٝح استٌ ٖصا اهلسف ايرتتٝب ْؿط ايسٜٔ ايٛغطٞ بني ايٓاؽ ٚضؾض مجٝ
 %. 6.3ا٭خري بٓػب١ 

اييت أظٗطت إٔ ؾ١٦  (58)(2013اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ دٝٗإ غٝس أمحس حيٞ )     
%( بني ايؿ٦ات ا٭خط٣ اـاق١ بأٖساف املعاؾ١ 61.0اإلع٬ّ دا٤ت يف املطتب١ ا٭ٚىل بٓػب١)

اإلخباض١ٜ يًُٛاقع ايتًٝؿع١ْٜٝٛ ا٭دٓب١ٝ يكهاٜا ايؿطم ا٭ٚغط، تًتٗا ؾ١٦ "ططح ٚدٗات ْعط" 
ِ ايسع٠ٛ يًتٗس١٥ %( ث34.9%( ثِ ايؿطح ٚايتؿػري يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )59.2بٓػب١ )

 %(.0.7%( ٚأخريًا )اؿح ع٢ً املؿاضن١( بٓػب١ )16.7ٚاؿٛاض بٓػب١ )
 ٜٛنح (15) دسٍٚ

 طبٝع١ َعاؾ١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب

 طبٝع١ املعاؾ١ ايكٓٛات                  
 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 11.3 198 10.5 92 12.0 106 َتشٝع٠  88.7 1560 89.5 782 88.0 778 َتٛاظ١ْ
 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 ) غري زاي١ ( 0.331َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  1 = ط١ٜاؿزضد١ ,  0.943=2ناق١ُٝ 
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 : بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞؼًٌٝ ٜتهح َٔ 
ّ, َٔ 2013/2014٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ عاَٞ  دا٤ت طبٝع١ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ     

َتٛاظ١ْ بؿهٌ نبري، سٝح استًت تًو ايؿ١٦ ايرتتٝب ا٭ٍٚ  ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ خ٬ٍ
املعاؾ١  ( تًتٗا يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط1560٠%( بإمجايٞ تهطاضات )88.7بٓػب١ نبري٠ بًػت )

 ( .198%( بإمجايٞ تهطاضات )11.3املتشٝع٠ ٚشيو بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسًا بًػت )
 تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ؾطٚم تسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً عسّ ٚدٛزٚ     

 طبٝع١ َعاؾ١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١يف  ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ ٚ ايٌٓٝ يٮخباض
, سٝح 0.05 زاي١ عٓس َػت٣ٛغري ٖٚٞ ,  0.943=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نا,  سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب٭

ٌٍ َُٓٗا ؾُٝا ٜتعًل  تؿري املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ إىل ٚدٛز تؿاب٘ ٚتكاضب نبري بني ْػب ن
 بطبٝع١ املعاؾ١، سٝح دا٤ت طبٝع١ املعاؾ١ بايٓػب١ يكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َتٛاظ١ْ بٓػب١

%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض، بُٝٓا دا٤ت املعاؾ١ اإلخباض١ٜ َتشٝع٠ يبعض 88.0%( َكابٌ )89.5)
%( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ا٭َط 10.5%( َكابٌ )12.0ا٭خباض يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض بٓػب١ )

ايتٛاظٕ يف ايصٟ ٜعهؼ إىل أٟ َس٣ ناْت ٖصٙ ايكٓٛات سطٜك١ إىل أقك٢ اؿسٚز ع٢ً ايتعاّ اؿٝاز ٚ
َعاؾتٗا ٚتكس ٗا يٮسساخ زٕٚ ا٫ْع٫م ٚضا٤ املٛاقـ ايػٝاغ١ٝ اـاضد١ٝ يٮْع١ُ ٚايسٍٚ اييت 

 تتبعٗا ٖصٙ ايكٓٛات.
اييت أٚنشت إٔ املعاؾ١  (59) (2013اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ دٝٗإ غٝس أمحس حيٞ )     

"ع١ٓٝ ايسضاغ١" يكهاٜا ايؿطم ا٭ٚغط دا٤ت يف ايرتتٝب املتٛاظ١ْ يًُٛاقـ ايتًٝؿع١ْٜٝٛ ا٭دٓب١ٝ 
 %(.9.1% ( بُٝٓا دا٤ت املعاؾ١ املتشٝع٠ يف ايرتتٝب ايجاْٞ بٓػب١ )90.9ا٭ٍٚ بٓػب١ )

 ٜٛنح (16) دسٍٚ
 قٛض ا٫ضتهاظ يف ا٭خباض اـاق١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ْؿطات ايسضاغ١

 ا٫ضتهاظقٛض  ايكٓٛات                    
 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 82.0 1441 82.3 719 81.7 722 اؿسخ أٚ املٛنٛع 4.0 70 2.6 23 5.3 47 ايؿدك١ٝ 14.0 247 15.1 132 13.0 115 ايسٚي١
 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع
 0.472, َعاٌَ ايتٛاؾل =  0.01َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  2 = ط١ٜاؿزضد١ ,  9.348=2ناق١ُٝ 

إٔ قاٚض ا٫ضتهاظ يف ع١ٓٝ ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل ؼًٌٝ  ٜٚتهح َٔ
ٚاإلضٖاب اييت خهعت يًسضاغ١ دا٤ت َطتب١ طبكًا يتهطاضاتٗا ايٓػب١ٝ نايتايٞ: اؿسخ أٚ املٛنٛع يف 

ػ  نبري ايسٚي١ بإمجايٞ 82.0( ٚبٓػب١ )1441ايرتتٝب ا٭ٍٚ بإمجايٞ تهطاضات ) ًٝٗا بؿاضمْ   ٜ،)%
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( ٚبٓػب١ 70%( ثِ ايؿدك١ٝ يف ايرتتٝب ايجايح بإمجايٞ تهطاضات )14.0ب١ )( ٚبٓػ247تهطاضات )
 %( .4.0بػٝط١ بًػت )

تٞ بني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ؾطٚم تؿري ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل إىل عسّ ٚدٛزٚ     
ٓـ ٚاإلضٖاب قٛض ا٫ضتهاظ يف ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعيف  ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠ ايٌٓٝ يٮخباض 

ٖٚٞ زاي١ عٓس ,  9.348=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نااييت عاؾتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ قٌ ايسضاغ١, 
ػب تطنٝع ْؿطات ا٭خباض بكٓاتٞ 0.001 َػت٣ٛ ؿري امل٪ؾط ايعاّ يًٓتا٥ر ايػابك١ إىل تكاضبْ  , سٝحٜ 

ايعٓـ ٚاإلضٖاب بؿهٌ نبري, ايسضاغ١ ع٢ً" ا٭سساخ أٚ املٛنٛعات " نُشٛض اضتهاظ يٮخباض املتعًك١ ب
تطنٝع تًو ايكٓٛات ع٢ً ا٭خباض اؾاز٠ ٖٚٛ َٔ أغاغٝات غٝاغتٗا اإلخباض١ٜ,  أ٫ًٚ :ٜٚعٛز شيو إىل: 

ٚبايتايٞ ٫ فاٍ هلا يًشسٜح عٔ ؾدك١ٝ أٚ َٛنٛع خؿٝـ إ٫ بٓػب ق١ًًٝ دسًا, سٝح ٫ فاٍ 
عٛز إىل  ظٜاز٠ أعساز ا٭خباض : إٕ اضتؿثاًْٝا بٓؿطاتٗا اإلخباض١ٜ يؿكطات تصٜع شيو,  اع ٖصٙ ايٓػب١ٜ 

املكط١ٜ اإلمجاي١ٝ َكاض١ْ با٭خباض ا٭خط٣, ا٭َط ايصٟ أز٣ إىل اٖتُاّ تًو ايكٓٛات با٭سساخ 
 ٚاملٛنٛعات زٕٚ ايرتنٝع ع٢ً ايؿدكٝات ؾكط .

تا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت )      ايٓتا٥ر إٔ قاٚض , سٝح أٚنشت (60) (2013اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َعْ 
ا٫ضتهاظ يف ا٭خباض ايعطب١ٝ بايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ايعطب١ٝ قٌ ايسضاغ١ دا٤ت َطتب١ نايتايٞ: اؿسخ 

 %(.2.0%( ثِ املٓاغب١ بٓػب١)5.8%( ثِ ايؿدك١ٝ بٓػب١ )7.4%( ثِ ايسٚي١ بٓػب١ )84.8بٓػب١ )
 ٜٛنح (17دسٍٚ )

 تٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ْؿطات ايسضاغ١ ا٭طط املطدع١ٝ اييت ؼهِ َكازض ا٭خباض يف َعاؾ
 ايكٓٛات                   

 ا٭طط املطدع١ٝ
 ايٌٓٝ يٮخباض

 =ٕ884 
 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 

=ٕ874 
 اإلمجايٞ 

 2نا 1758ٕ=
َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1زح 
 0.01 9.848 4.2 74 5.7 50 2.7 24 إطاض قاْْٛٞ
 0.071 3.257 5.0 88 5.9 52 4.1 36 إطاض تاضخيٞ

 0.105 2.628 3.4 60 4.1 36 2.7 24 إطاض ادتُاعٞ ٚقُٝٞ
إطاض تكطحيات ٚأقٛاٍ 

 0.304 1.056 15.4 270 16.2 142 14.5 128 ضمس١ٝ 
 0.05 4.868 11.1 196 12.8 112 9.5 84 اعرتاؾات َٛثك١
 0.702 0.146 18.2 320 17.8 156 18.6 164 ؾٛاٖس ٚأَج١ً
 0.05 3.933 4.7 82 3.7 32 5.7 50 إطاض زٜين

 0.01 7.173 29.2 514 26.3 230 32.1 284 إطاض غٝاغٞ
 0.001 11.500 13.5 238 10.8 94 16.3 144 أسساخ غابك١

 0.229 1.444 19.7 346 18.5 162 20.8 184 خربا٤ ٚ َتدككٕٛ
 0.076 3.155 12.6 222 11.2 98 14.0 124 ؾٗٛز عٝإ

 0.661 0.192 22.9 402 22.4 196 23.3 206 أنجط َٔ إطاض
 0.496 0.464 1.8 32 1.6 14 2.0 18 غري قسز

 َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :ٜتهح 
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اعتُست ْػب١ نبري٠ َٔ َكازض ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط ايٛاضز٠ يف      
َهُٕٛ ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١ ع٢ً اغتدساّ اإلطاض ايػٝاغٞ يف عطنٗا ٚتكس ٗا يتًو ايكهاٜا 

دساّ (، ًٜٝ٘ ؾ١٦ "اغت514%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )29.2ٚا٭سساخ, ٚشيو يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ )
%( 22.9أنجط َٔ إطاض" يف تكسِٜ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, ٚشيو يف ايرتتٝب ايجاْٞ بٓػب١ )

(، أَا عٔ ا٭خباض اييت تٓاٚيت إطاض اـربا٤ ٚاملتدككٕٛ ؾكس دا٤ت يف 402ٚبإمجايٞ تهطاضات )
١ٝ (، ثِ ايؿٛاٖس ٚا٭َج١ً نأطط َطدع346%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )19.7ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )

(، ثِ إطاض تكسِٜ ايتكطحيات 320%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )18.2يف ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )
(، 270%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )15.4ٚا٭قٛاٍ ايطمس١ٝ يًُػ٦ٛيني يف ايرتتٝب اـاَؼ بٓػب١ )

%( ٚبإمجايٞ تهطاضات 13.5ًٜٝٗا اغتدساّ إطاض ا٭سساخ ايػابك١ يف ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )
(، أَا إطاض 222%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )12.6ثِ ؾٗٛز ايعٝإ يف ايرتتٝب ايػابع بٓػب١ ) (،238)

%( َٔ ا٭خباض 11.1ا٫عرتاؾات املٛثك١ ؾكس دا٤ يف ايرتتٝب ايجأَ, سٝح اعتُست عًٝ٘ ْػب١ )
( ، ًٜٝ٘ اإلطاض ايتاضخيٞ يف ايرتتٝب ايتاغع بٓػب١ 196"ع١ٓٝ ايسضاغ١ "ٚشيو بإمجايٞ تهطاضات )

(، سٝح ٜعس ٖصا اإلطاض َٔ أْػب ا٭طط املطدع١ٝ يعطض ايكهاٜا 88%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )5.0)
ٚا٭سساخ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ, ٚشيو ٭ْ٘ ٜعس مبجاب١ ا٭زي١ ٚايرباٖني ٚاـًؿ١ٝ اؿكٝك١ٝ 

اضْتٗا َع يًكهاٜا ٚاملٛنٛعات املجاض٠ سايًٝا، نُا أْ٘ ٜهع ا٭خباض يف إطاضٖا ايكشٝح ّٚ هٔ َٔ َك
أسساخ ٚقهاٜا َعاقط٠، أَا ا٭خباض اييت اعتُست ع٢ً اإلطاض ايسٜين نإطاض َطدعٞ ؾكس دا٤ت يف 

(، ثِ اإلطاض ايكاْْٛٞ يف ايرتتٝب اؿازٟ 82%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )4.7ايرتتٝب ايعاؾط بٓػب١ )
اض ا٫دتُاعٞ (، ثِ ا٭خباض اييت اعتُست ع٢ً اإلط74%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )4.2عؿط بٓػب١ )

(, ٚأخريًا استًت 60%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )3.4ٚايكُٝٞ يف ايرتتٝب ايجاْٞ عؿط بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
(، 32%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )1.8ؾ١٦ " غري قسز ايرتتٝب ايجايح عؿط بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسًا بًػت )

اخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ٚشيو َٔ إمجايٞ ا٭طط املطدع١ٝ اييت ؼهِ طبٝع١ ا٭خباض املطتبط١ بأسس
 ايٛاضز٠ يف َهُٕٛ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١ ". 

 تٞ بني قٓاشات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥  ٚدٛز ؾطٚمايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل إىل عسّ  ٚتؿري   

اغتدساَُٗا يٮطط املطدع١ٝ اييت ؼهِ َكازض ا٭خباض يف  يفا٭َطٜه١ٝ اؿط٠ ٚ ايٌٓٝ يٮخباض
زاي١ عٓس  غري 2سٝح ناْت قِٝ ناَعاؾتُٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١, 

(, سٝح تبني  ػابك١ايسساخ إطاض ا٭ " ٚأنجط َٔ إطاض" ٚؾ١٦ سٜيناي , ؾُٝا عسا ) اإلطاض 0.05 َػت٣ٛ
زاي١  2ايٌٓٝ يٮخباض, سٝح ناْت قِٝ نا قٓا٠بني ايكٓاتني يكا)  ا١ٝ٥إسكٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ 

إطاض  ٚ كاْْٛٞايطاض ., ٚنصيو ٚدٛز ؾطٚم بني ايكٓاتني َٔ سٝح ) اإل0.05َٔعٓس َػت٣ٛ أقٌ 
زاي١ أٜهًا عٓس َػت٣ٛ أقٌ  2اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح ناْت قِٝ ناقٓا٠ يكا)  ( ٛثك١امل ا٫عرتاؾات

 َٔ0.05  . 
ا٫ٖتُاّ ايٛانح باؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ ٚاملطدعٝات ايػٝاغ١ٝ ْتٝذ١ ايرتنٝع  ايػابك١ ايٓتٝذ١ ت٪نس     

ايػٝاغ١ٝ َٚعاؾتٗا بكٛض٠ نبري٠ زٕٚ غريٖا َٔ ايكهاٜا ٚاملٛنٛعات  ا٭سساخايهبري ع٢ً ْٛع١ٝ 
 اييتايػٝاغ١ٝ ا٭خط٣، ٚنصيو اتؿام ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ايتٛد٘ اإلخباضٟ يًٓؿطات ٚطبٝع١ ايكهاٜا 

 .ٚا٭سساخا٭ْػب عٓس َعاؾ١ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا  ٖٜٞتِ َعاؾتٗا، ٚبايتايٞ تهٕٛ ا٭طط ايػٝاغ١ٝ 
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اعتُاز غايب١ٝ َكازض ا٭خباض املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١ ع٢ً أنجط َٔ إطاض يف تكس ٗا  أٜهًا     
١ٝ ٚاملٛنٛع١ٝ, ٖٚٛ أَط حيػب يًكهاٜا ٚا٭سساخ املكط١ٜ ٜهؿ٢ ع٢ً تًو املكازض ْٛعًا َٔ املكساق

 و ايكٓٛات خاق١ ٚأْٗا متتًو ايعسٜس َٔ اإلَهاْٝات اييت متهٓٗا َٔ اغتدساّ تًو ا٭طط.يتً
ٌٍ َٔ: إطاض اـربا٤ ٚاملتدككٕٛ ٚإطاض ايؿٛاٖس ٚا٭َج١ً ٚإطاض ايتكطحيات ٚا٭قٛاٍ  أٜهًا است٬ٍ ن

٣ أ١ُٖٝ تًو ا٭طط، سٝح إٔ ايؿٛاٖس ايطمس١ٝ يًُػ٦ٛيني ع٢ً غايب١ٝ ايٓػب امل١ٜٛ٦ ٜ٪نس َس
ٚا٭َج١ً تأتٞ يؿطح ايكهاٜا ٚا٭سساخ خاق١ً شات ايطابع أٚ ايكبػ١ ايػٝاغ١ٝ, ٚتؿػطٖا بططٜك١ 

ٚا٭َج١ً  ستػاعس املتًكٞ ٚاملؿاٖس ع٢ً اغتٝعاب ٚؾِٗ تًو ايكهاٜا ٚا٭سساخ، إناؾ١ٍ إىل إٔ ايؿٛاٖ
عًَٛات املكس١َ يف تًو ايٓؿطات، نُا إٔ ايتكطحيات تهؿ٢ ْٛعًا َٔ ايٛاقع١ٝ ٚاملكساق١ٝ ع٢ً امل

ٚا٭قٛاٍ ايطمس١ٝ يًُػ٦ٛيني املتُج١ً يف أطط ايتكطحيات اـاق١ بط٩غا٤ ايسٍٚ ٚاؿهَٛات ٚايٛظضا٤ 
ٚاملػ٦ٛيني اؿهَٛٝني ُتهػب ا٭خباض أٜهًا ْٛعًا َٔ املكساق١ٝ ملػعاٖا َٚهُْٛٗا اؿكٝكٞ, باإلناؾ١ 

ٌٍ إىل اٖتُاّ قٓاتٞ ايسض اغ١ ملجٌ ٖصٙ ا٭طط بسضد١ َتكاضب١, ٚشيو مبا ٜتؿل َع ا٭دٓس٠ ايػٝاغ١ٝ يه
 ٚتكطحيات َػ٦ٛيٝٗا. تَُٓٗا, سٝح ُتٛيٞ تًو ايكٓٛات اٖتُاًَا أنجط باؿهَٛا

َعاؾتٗا  يفايسضاغ١  ٞدا٤ت بٓػب بػٝط١ ؾهاْت تػتٓس قٓات ٚاييتأَا عٔ ا٭طط ايكا١ْْٝٛ      
ايعسٜس َٔ املٛنٛعات ْٛضز َٓٗا: َٛنٛع قان١ُ  يفع٢ً تًو ا٭طط  املدتًؿ١٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب 

ٚاملعاٖطات اييت خطدت بؿأْٗا ٚنصيو ايعٓـ زاخٌ اؾاَعات ٚايصٟ متجٌ يف  قٝازات اإلخٛإ
سٝح ضنعت تًو ايكٓٛات قٌ ايسضاغ١ ع٢ً ايكإْٛ َعاٖطات ط٬ب اإلخٛإ ببعض اؾاَعات املكط١ٜ, 

تؿػٌ ايطأٟ ايعاّ  اييت ٚا٭سساخ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا يفؼسٜسًا, َٚس٣ سهِ ايكإْٛ  املكطٟ اؾٓا٥ٞ
 .املكطٟ

اغتٓست إيٝٗا  اييتاستًت ايرتتٝب ايتاغع، ؾُٔ أَج١ً تًو ا٭طط  ٚاييتأَا عٔ ا٭طط ايتاضخي١ٝ      
نإشاع١  ايسضاغ١, إشاع١ بعض ايتكاضٜط اإلخباض١ٜ ٭خباض تعٛز باملؿاٖس ؿكبات َان١ٝ ٞتاقٓ

، باإلناؾ١ ٭خباض تتعًل باملعاٖطات اـاق١ مجاع١ اإلخٛإ املػًُنيتكاضٜط ٚأخباض عٔ تاضٜذ 
، ٚا٫غتعا١ْ بًكطات أضؾٝؿ١ٝ َكٛض٠ عٔ ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ ع٢ً َس٣ غٓٛات َان١ٝ باإلخٛإ

ٔ أسساخ ايٓٗه١ ٚضابع١ ايعس١ٜٚ ٚقٛض أضؾٝؿ١ٝ أٜهًا ع َٝساْٞ ؾض اعتكاّ سٚأؾهاٍ ايعٓـ بع
إطاض  يفايعسٜس َٔ احملاؾعات  يفغٝٓا٤ ٚقا٫ٚت سطم ايهٓا٥ؼ املكط١ٜ  يفايعٓـ ٚاملٛادٗات 

 , ٚاييتَٛنٛع ايؿت١ٓ ايطا٥ؿ١ٝ.. ٚغريٖا َٔ ايكٛض ٚايتكاضٜط اإلخباض١ٜ ٚاملٛاز ايؿ١ًُٝٝ املػذ١ً
ػطٝتٗا َٚعاؾتٗا إطاض ت يفدا٤ت ؼت َا ٜػ٢ُ با٭طط ايتاضخي١ٝ, ٖٚٛ أَط حيػب يتًو ايكٓٛات 

 خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١. يٮسساخ 
اغتٓست إيٝٗا  اييتدا٤ تطتٝبٗا ايعاؾط بني بك١ٝ ا٭طط املطدع١ٝ  ٚاييتأَا عٔ ا٭طط ايس١ٜٝٓ      

َعاؾ١  يف ايسٜينايسضاغ١ اإلطاض  قٓاتٞايسضاغ١، ؾذا٤ت أقٌ ٚنٛسًا، ؾكس اغتدسَت  ٞقٓات
ٚأظ١َ ا٭سعاب ايس١ٜٝٓ  َٚا ْتر عٓٗا َٔ أعُاٍ عٓـ ٚؽطٜب ببعض احملاؾعات ايؿت١ٓ ايطا٥ؿ١ٝ،

 ٚضأٟ ضداٍ ايسٜٔ يف ا٭عُاٍ اإلضٖاب١ٝ يبعض اؾُاعات اييت ظٗطت يف ايؿرت٠ ا٭خري٠, َكط، يف
ٚايرتنٝع ع٢ً ع٬ق١ ايسٜٔ بايػٝاغ١ َٔ خ٬ٍ قإْٛ مماضغ١ اـطاب١ ٚتطٜٛط ٚػسٜس اـطاب 

ظٗطت بكٛض٠ ٚانش١ بعس سهِ اإلخٛإ ملكط بعس ثٛض٠  اييتباعتباضٖا َٔ ا٭ظَات  َكط يف ايسٜين
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ايسضاغ١ يف إطاض  ٞعاؾتٗا قٓات اييت، ٚغريٖا َٔ املٛنٛعات ايس١ٜٝٓ 2013 َْٜٛٝٛٔ  ايج٬ثني
 زٜين. 

 سٝح أٚنشت إٔ ا٭طط (61) (2012اتؿكت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ زايٝا عجُإ إبطاِٖٝ )     
ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بايكٓٛات ايج٬خ قٌ  يفَكس١َ ا٭طط املطدع١ٝ املكس١َ  يفايػٝاغ١ٝ دا٤ت 

%( ثِ ؾ١٦ " ٫ تٛدس أطط 4.9%( ًٜٝٗا ا٭طط ايكا١ْْٝٛ بٓػب١ )89.5ايسضاغ١ ٚشيو بٓػب١ )
طابع ايرتتٝب اي يف%( 1.3%( ثِ ا٭طط ايتاضخي١ٝ بٓػب١ )3.3ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ ) يفَطدع١ٝ " 

 .
أٚنشت إٔ أِٖ  اييت (62)(2013ْتا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت ) ايٓتٝذ١ عٖٔصٙ  اختًؿتبُٝٓا      

ا٭خباض ايعطب١ٝ بايكٓٛات ايج٬ث١ قٌ ايسضاغ١  يفمت ا٫غتٓاز إيٝٗا  اييتا٭طط املطدع١ٝ 
ايعطب١ٝ( دا٤ت َطتب١ طبكًا يتهطاضاتٗا ايٓػب١ٝ نايتايٞ: أطط  –ايٌٓٝ يٮخباض  –)اؾعٜط٠ 

% ثِ ا٭طط ايتاضخي١ٝ 33.1%، ًٜٝٗا ا٭طط ايكا١ْْٝٛ بٓػب١ 59.2ايتكطحيات ايطمس١ٝ بٓػب١ 
% ثِ ا٭طط ايس١ٜٝٓ بٓػب١ 8.2املعاضن١ بٓػب١ % ثِ أطط تكطحيات ض٩غا٤ ا٭سعاب 11.6بٓػب١ 

 %.0.6%، ٚأخريًا اؿهِ ٚا٭قٛاٍ املأثٛض٠ بٓػب١ 2.9
 ٜٛنح (18) دسٍٚ   

 أطط املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١

 ايكٓٛات                           

 أطط املعاؾ١ اإلخباض١ٜ

خباض  ايٌٓٝ يٮ
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 
=ٕ874 

 اإلمجايٞ 
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1زح 
 0.188 1.733 16.3 286 15.1 132 17.4 154 أطط ايكطاع ٚتطٛض ا٭سساخ
 0.05 5.088 14.7 258 16.6 145 12.8 113  "أطط املػ٦ٛي١ٝ "ْػب املػ٦ٛي١ٝ

 0.907 0.014 13.4 235 13.3 116 13.5 119 أطط ايٓتا٥ر ا٫قتكاز١ٜ
 0.217 1.523 6.4 112 7.1 62 5.7 50 أطط ايتعإٚ

 0.001 12.167 11.6 204 8.9 78 14.3 126 أطط ايتػٝري ايػٝاغٞ
 0.750 0.101 10.0 175 10.2 89 9.7 86 أطط ا٫ٖتُاَات اإلْػا١ْٝ

 0.982 0.001 7.6 133 7.6 66 7.6 67 ا٭طط ا٭خ٬ق١ٝ
 0.926 0.009 15.8 277 15.7 137 15.8 140 أطط ايتٓاؾؼ

ٚايتسخ٬ت أطط ايهػٛط 
 0.066 3.374 2.4 42 1.7 15 3.1 27 اـاضد١ٝ

 0.188 1.734 5.5 96 6.2 54 4.8 42 اإلطاض ا٭َين
ايطقس املٛنٛعٞ ٚاملٓتعِ يٮطط اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ٜٚٛنح اؾسٍٚ ايػابل 

ايكطاع  أطط دا٤ت سٝح, املدتًؿ١ اييت مت ططسٗا َٔ خ٬ٍ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١
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ٚتطٛض ا٭سساخ يف َكس١َ ا٭طط اإلخباض١ٜ اييت اعتُست عًٝٗا ايٓؿطات يف تٓاٚهلا َٚعاؾتٗا 
( ٚبٓػب١ 286٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط, سٝح استًت ايرتتٝب ا٭ٍٚ بإمجايٞ تهطاضات )

%, ثِ أطط 15.8( ٚبٓػب١ 277%, ًٜٝٗا أطط ايتٓاؾؼ يف املطتب١ ايجا١ْٝ بإمجايٞ تهطاضات )16.3
%, ثِ أطط 14.7( ٚبٓػب١ 258املػ٦ٛي١ٝ " ْػب املػ٦ٛي١ٝ " يف ايرتتٝب ايجايح بإمجايٞ تهطاضات )

%, بُٝٓا دا٤ت أطط 13.4( ٚبٓػب١ 235ايٓتا٥ر ا٫قتكاز١ٜ يف ايرتتٝب ايطابع بإمجايٞ تهطاضات )
% ًٜٝٗا أطط 11.6( ٚبٓػب١ 204ايتػٝري ايػٝاغٞ يف ايرتتٝب اـاَؼ بإمجايٞ تهطاضات )
%, يف سني استًت 10.0( ٚبٓػب١ 175ا٫ٖتُاَات اإلْػا١ْٝ يف ايرتتٝب ايػازؽ بإمجايٞ تهطاضات )

%, أَا أطط ايتعإٚ دا٤ت 7.6( ٚبٓػب١ 133ا٭طط ا٭خ٬ق١ٝ ايرتتٝب ايػابع بإمجايٞ تهطاضات )
يف ايرتتٝب ايتاغع  %, ثِ اإلطاض ا٭َين6.4( ٚبٓػب١ 112يف ايرتتٝب ايجأَ بإمجايٞ تهطاضات )

%, ٚأخريًا أطط ايهػٛط ٚايتسخ٬ت اـاضد١ٝ دا٤ت يف 5.5( ٚبٓػب١ 96بإمجايٞ تهطاضات )
% ؾكط, ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب 2.4( ٚبٓػب١ ٫ تتذاٚظ 42ايرتتٝب ايعاؾط بإمجايٞ تهطاضات )

َكط يف  ٚتهطاضات أطط املعاؾ١ اإلخباض١ٜ اييت بطظت َٔ خ٬هلا أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف
 ايٓؿطات ع١ٓٝ ايسضاغ١.

بني شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚانش١  ٚدٛز ؾطٚماإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل إىل عسّ  تؿري ايبٝاْات     
أطط املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف  يف ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠ تٞ ايٌٓٝ يٮخباض قٓا

إش إٔ اهلسف ايصٟ تػع٢ إيٝ٘ , 0.05 َػت٣ٛزاي١ عٓس  غري 2سٝح ناْت قِٝ ناايٓؿطات اإلخباض١ٜ, 
تًو ايكٓٛات اإلخباض١ٜ ٖٛ ٖسف ٚاسس أ٫ ٖٚٛ إع٬ّ املؿاٖس ايعطبٞ عًَُٛا ٚاملكطٟ خاق١ً 

(  أطط ايتػٝري ايػٝاغٞبُٝٓا نإ بُٝٓٗا ؾطٚم يف)  با٭سساخ اييت تطتبط ب٘ اضتباطًا ٚثٝكًا,
, % يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه8.9١َٝكابٌ  %14.3سٝح دا٤ت بٓػب١  يكا) قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض

% 16.6سٝح دا٤ت بٓػب١  اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝقٓا٠ يكا) ْػب املػ٦ٛي١ٝ "  أطط املػ٦ٛي١ٝ "ٚنصيو يف 
 ايٌٓٝ يٮخباض.% يف قٓا٠ 12.8َكابٌ 

ػب١ ظٗٛض إطاض ايكطاع ٚتطٛض ا٭سساخ       تهح اضتؿاعْ   ٜ قسَتٗا  اييتَععِ ا٭خباض  يفبؿهٌ عاّ
ن٤ٛ ايكطاع ايساخًٞ بني ؾ٦ات  يفايسضاغ١، ٚ هٔ تؿػري تًو ايٓتٝذ١  َٛنعايٓؿطات اإلخباض١ٜ 

ايعسٜس َٔ املٛنٛعات َٔ بٝٓٗا: ايكطاع ع٢ً ايػًط١ َٔ خ٬ٍ ا٫ْتدابات  يفايؿعب املكطٟ ايصٟ متجٌ 
تر عٓٗا ايعسٜس َٔ أؾهاٍ ْ ٚاييتايط٥اغ١ٝ، ٚنصيو قطاع بعض ايؿ٦ات امل٪ٜس٠ يٓعاّ اإلخٛإ ايػابل 

بعض اؾاَعات ٖٚٛ َا مت  يف ايط٬بباإلناؾ١ إىل عٓـ , ايعٓـ ٚايتعاٖطات ٚايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ
 . ( "8" أْعط دسٍٚ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ضقِ ) ايسضاغ١ ٚأسساخقهاٜا  يفتٓاٚي٘ 

٬ٍ إبطاظٖا ٭سساخ ايكطاع ايسضاغ١ َٔ خ بكٓاتٞاملعاؾ١ اإلخباض١ٜ  يفأٜهًا ظٗط ٖصا اإلطاض      
اعرتنت نتاب١ ايسغتٛض املكطٟ اؾسٜس،  اييتبني بعض ايؿ٦ات املعاضن١ ؾُٝا ٜتعًل باملؿانٌ 

ٚا٫غتؿتا٤ ع٢ً بعض بٓٛزٙ، سٝح أبطظت تًو ايكٓٛات اـ٬ؾات بني ايهتٌ ايػٝاغ١ٝ غكٛم بعض 
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س١َ ا٭طط اإلخباض١ٜ ا٭خط٣ بٓٛز ايسغتٛض... نٌ ٖصٙ ا٭َٛض ت٪نس َس٣ است٬ٍ ٖصا اإلطاض َك
  أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب. َعاؾ١ يفاملػتدس١َ 

استٌ املطتب١ ايجا١ْٝ بني ْٛع١ٝ ا٭طط اإلخباض١ٜ ا٭خط٣، ؾكس اتهح  ايصٟأَا عٔ إطاض ايتٓاؾؼ      
ٚايػٝس  َٞٛنٛع ا٫ْتدابات ايط٥اغ١ٝ بني املطؾشني ايػٝس عبس ايؿتاح ايػٝػ يفشيو بؿهٌ نبري 

.بني بعض ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ خ٬ٍ تًو ايؿرت٠ قباسٞ، ٚنصيو ايتٓاؾؼ  محسٜٔ
عس٠ َٛنٛعات  يفاستٌ املطتب١ ايجايج١، ؾكس متجٌ ٖصا اإلطاض  ٚايصٟأَا عٔ أطط املػ٦ٛي١ٝ      

دا٤ت أبطظٖا : اغتعاز٠ ا٭َٔ زاخٌ ايب٬ز، ٚقإْٛ َهاؾش١ اإلضٖاب، ٚنصيو أظ١َ ايسبًَٛاغٝني 
ٝبٝا , ... مجٝعٗا َٛنٛعات ٜٓؿأ عًٝٗا ايعسٜس َٔ اـ٬ؾات بني اؿه١َٛ املكط١ٜ ي يفاملدتطؿني 

 .ٚأسعاب املعاضن١
إشاع١ ٚتكسِٜ أخباض  يفأَا عٔ إطاض ايٓتا٥ر ا٫قتكاز١ٜ ٚايصٟ استٌ املطتب١ ايطابع١، ؾكس متجٌ      

ايسضاغ١ ايعسٜس  قٓاتٞتٓاٚيت  ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍخاق١ با٫غتجُاضات ٚاملؿطٚعات ا٫قتكاز١ٜ، 
ْٜٛٝٛ  30ٖصا ايؿإٔ َٔ بٝٓٗا: َٛنٛع املػاعسات ايعطب١ٝ، خاق١ بعس ثٛض٠  يفَٔ املٛنٛعات 

  .سطبٗا نس اإلضٖاب يف، ؾ٢ إطاض َػاعس٠ َكط 2013
عس٠ َٛنٛعات أبطظٖا :  يفايرتتٝب اـاَؼ، ٚمتجٌ  يفسني دا٤ إطاض ايتػٝري ايػٝاغٞ  يف     

 تٛض املكطٟ اؾسٜس ٚنصيو ا٫ْتدابات ايط٥اغ١ٝ. ا٫غتؿتا٤ ع٢ً ايسغ
استًت ايرتتٝب ايػازؽ، ؾكس ضنعت املعاؾ١ اإلخباض١ٜ  ٚاييتأَا عٔ أطط ا٫ٖتُاَات اإلْػا١ْٝ      

ايسضاغ١ ع٢ً إبطاظ إطاض ا٫ٖتُاَات اإلْػا١ْٝ َٔ خ٬ٍ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً َعاْا٠ أٖايٞ  بكٓاتٞ
ٖايٞ ايؿٗسا٤، باإلناؾ١ إىل تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً بعض ؾ٦ات ايؿعب نشاٜا ا٫عتسا٤ات اإلضٖاب١ٝ ٚأ

تهطضت َٔ أسساخ ايعٓـ ٚاملٛادٗات، سٝح قاَت بعٌُ عسز َٔ ايتكاضٜط ٚايًكا٤ات َع أٖايٞ  اييت
 إطاض إْػاْٞ.  يفبعض ايهشاٜا ٚايؿٗسا٤ ٚقسَت ٖصٙ ايتكاضٜط ٚايًكا٤ات 

ايسضاغ١ ع٢ً تٓاٚهلا هلصا  قٓاتٞأَ، ؾكس سطقت استًت ايرتتٝب ايج ٚاييتأَا أطط ايتعإٚ      
اؾاْب َٔ خ٬ٍ ايرتنٝع ع٢ً ع٬قات ايتعإٚ املكط١ٜ َع ناؾ١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ ٚخاق١ 

( ٚنصيو ٚغريٖا ايهٜٛت.... –ا٭ضزٕ  –اإلَاضات ايعطب١ٝ  –زٍٚ املٓطك١ ايعطب١ٝ )ايػعٛز١ٜ 
 ٚشيو يف إطاض َهاؾش١ اإلضٖاب ٚايعٓـ. ١ٝع٬قتٗا بسٚي١ ضٚغٝا ٚبعض ايسٍٚ ا٭ٚضٚب

بعس  املكطٟ خاق١ًيف ايؿاضع تكسِٜ أخباض تتعًل باغتعاز٠ ا٭َٔ  يفؾتُجٌ  ا٭َيناإلطاض  أَا عٔ     
  ّ, َٚا ْتر عٓٗا َٔ غٝاب ا٭َٔ يف بعض املٓاطل.2013ْٜٛٝٛ  30ٚ 2011ٜٓاٜط  25 تٞثٛض
عاؾتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ ٚتهُٓت ايعسٜس َٔ  اييتا٭خباض  يفأَا اإلطاض ايتُٟٓٛ ؾتُجٌ      

املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ َجٌ: اؿسٜح عٔ ت١ُٝٓ قٛض قٓا٠ ايػٜٛؼ ٚتعُري ٚت١ُٝٓ غٝٓا٤ ٚايكعٝس، 
قسَت َٛنٛع ايؿت١ٓ  اييتإطاض تٓاٍٚ ايتكاضٜط اإلخباض١ٜ  يفأَا إطاض ايطا٥ؿ١ٝ ؾذا٤ اؿسٜح عٓ٘ 
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َكط بني املػًُني ٚاملػٝشٝني عٔ ططٜل سطم بعض ايهٓا٥ؼ  يف ايطا٥ؿ١ٝ ٚقاٚي١ ظععع١ ا٫غتكطاض
 , ٚمتجٌ أٜهًا يف أظ١َ أغٛإ بني ايٓٛبٝني ٚاهل٬ٌٜ.املكط١ٜ

 ٖٞاملطتب١ ايعاؾط٠، سٝح ناْت تًو ا٭طط  يفٚأخريًا دا٤ت أطط ايهػٛط ٚايتسخ٬ت اـاضد١ٝ      
، سٝح اتهشت َٔ خ٬ٍ ايهػٛط ٚايتسخ٬ت ا٭َطٜه١ٝ ٚبعض ايٌٓٝ يٮخباضقٓا٠   يفا٭نجط بطٚظًا 

، نُشاٚي١ ٫غتعاز٠ 2013ْٜٛٝٛ  30ايؿإٔ املكطٟ خاق١ بعس ثٛض٠  يفايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚتطنٝا 
نإ اْك٬بًا عػهطًٜا ٚيٝؼ  2013ْٜٛٝٛ  30 يفايٓعاّ ايػابل ٚاعتكاز بعض ٖصٙ ايسٍٚ بإٔ َا سسخ 

ع املع١ْٛ ايعػهط١ٜ عٔ َكط، ٚنصيو اؽاش بعض ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ قط يفثٛض٠ ؾعب١ٝ، ٖٚٛ َا متجٌ 
ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ ضزٚز ا٭ؾعاٍ ايسٚي١ٝ  قٓاتٞ يفَٛقؿًا نس ايكٝاز٠ املكط١ٜ، ٖٚٛ َا مت تٓاٚي٘ 

ايٛقت ْؿػ٘ ساٚيت اؿه١َٛ املكط١ٜ  يفبعس سهِ اإلخٛإ،  َكط خاق١ً يفبؿإٔ ا٭ظ١َ ايػٝاغ١ٝ 
 2013ْٜٛٝٛ  30 يفٕ ا٭سساخ ا٭خري٠ ٚقاٚي١ إقٓاع ايعامل بإٔ َا سسخ تٛنٝح ٚد١ٗ ْعطٖا بؿأ

سٛازخ ايعٓـ بعس تعطض ايب٬ز يًعسٜس َٔ  ٖٛ ثٛض٠ ؾعب١ٝ ٚيٝؼ اْك٬بًا عػهطًٜا، خاق١ً
 عس٠ َٓاطل، ٚقا٫ٚت ا٫غتٝاٍ املدتًؿ١ يطداٍ ايؿطط١ ٚاؾٝـ.  يفايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ ٚ

تتؿل َع غٝاغتٗا  اييتايسضاغ١ تبٓت ا٭طط  َٛنع كٓٛاتايقٓا٠ َٔ ٜتهح إٔ نٌ مما غبل      
ناْت أنجط تطنٝعًا ع٢ً أطط ايكطاع ٚتطٛض ا٭سساخ ٚأطط ايتػٝري  ايٌٓٝ يٮخباضاإلع١َٝ٬, ؾكٓا٠ 

 ؾٝ٘ قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ تتب٢ٓ يف ايٛقت ايصٟ ناْتايػٝاغٞ ٚأطط ايتسخ٬ت ٚايهػٛط اـاضد١ٝ، 
، ا٭َط ايصٟ ٜجط٣ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يًُٛنٛعات ٚاإلطاض ا٭َينٚأطط ايتعإٚ أطط املػ٦ٛي١ٝ 

 .أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا ايٓؿطات " ع١ٓٝ ايسضاغ١" املدتًؿ١ خاق١ ٚا٭سساخ
تا٥ر اتؿكت ٖصٙ    أؾاضت إىل إٔ إطاض ايكطاع  اييت (63) (2011غًُٝإ ) ؾتشٞ اهلل زضاغ١ ٖب١ايٓتٝذ١ َعْ 

َعاؾ١ ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ  يفقسَتٗا ايكٓاتإ ع١ٓٝ ايسضاغ١  اييتَكس١َ ا٭طط اـرب١ٜ  يفدا٤ 
قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ، ٚنصيو بايٓػب١  يف%( 57.4اإلغطا١ًٝٝ٥ ٚ) 33%( بكٓا٠ 52.9ٚشيو بٓػب١ )

قٓا٠ اؿط٠  يف%( 70.4)بٓػب١ طا١ًٝٝ٥ ٚاإلغ 33قٓا٠  يف%( 79.6يًكه١ٝ ايعطاق١ٝ سٝح دا٤ بٓػب١ )
 ا٭َطٜه١ٝ. 

أؾاضت إىل إٔ إطاض  اييت (64) (2013َع ْتا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت )ايٓتٝذ١ ٖصٙ اتؿكت أٜهًا   
% ثِ إطاض ايتعإٚ بٓػب١ 15.5% ًٜٝ٘ إطاض ا٭ظ١َ بٓػب١ 18.0املطتب١ ا٭ٚىل بٓػب١  يفايكطاع دا٤ 

13.9.% 
 ٜٛنح (19) دسٍٚ

 ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب 
 ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً ايكٓٛات                                       

 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض
 % ى % ى % ى

 11.4 200 11.2 98 11.5 102 مجٗٛض عاّ 9.7 170 8.5 74 10.9 96 قشؿٕٝٛ 9.5 167 9.4 82 9.6 85 َس١ْٝ سكٛق١ٝأعها٤ ٚض٩غا٤ َ٪غػات ٚسطنات  2.9 51 4.0 35 1.8 16 ٕٛأناز ٝ 6.7 117 5.9 52 7.4 65 ٕٛسهَٛٝ َٕٛػ٦ٛي 9.5 167 9.7 85 9.3 82 ض٩غا٤ ٚأعها٤ أسعاب غٝاغ١ٝ
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 ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً ايكٓٛات                                       
 اإلمجايٞ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 3.5 63 2.1 19 5.0 44 أخط٣ 5.7 101 4.9 43 6.5 58 ؾدكٝات تٓؿٝص١ٜ ٚؾعب١ٝ 2.8 50 3.7 32 2.0 18 ايكها٠ ٚضداٍ ايكإْٛ 5.6 99 6.9 60 4.4 39 ضداٍ دٝـ " قٝازات عػهط١ٜ " 7.1 124 7.6 66 6.6 58 ضداٍ ؾطط١  2.6 45 3.2 28 1.9 17 ضداٍ أعُاٍ 3.5 61 4.1 36 2.8 25 َجكؿٕٛ ٚؾٓإْٛ 3.99 69 3.7 32 4.2 37 ؾدكٝات ز١ٜٝٓ 15.6 274 15.1 132 16.1 142 خربا٤ ٚقًًٕٛ غٝاغٕٝٛ

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع
 0.438, َعاٌَ ايتٛاؾل =  0.001َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  14 = ط١ٜاؿزضد١ ,  37.941=2ناق١ُٝ 

 : بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞؼًٌٝ ٜٚتهح َٔ 
اـربا٤ ٚاحملًًٕٛ ايػٝاغٕٝٛ يف َكس١َ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت اعتُست  دا٤     

%(، ٚبإمجايٞ 15.6عًٝٗا ْؿطات ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب، ٚشيو بٓػب١ )
%( ٚبإمجايٞ 11.4(، ت٬ٖا اؾُٗٛض ايعاّ يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ بٓػب١ )274تهطاضات )

(، 170%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )9.7(، ثِ ايكشؿٕٝٛ يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )200طاضات )ته
ٌٍ َٔ:) ض٩غا٤ ٚأعها٤ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ ٚنصيو أعها٤ ٚض٩غا٤ َ٪غػات  بُٝٓا تػاٚت ْػب ن

( 167%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )9.5ٚسطنات َس١ْٝ سكٛق١ٝ( سٝح استًت ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )
(، ثِ 124%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )7.1ثِ ضداٍ ايؿطط١ يف ايرتتٝب اـاَؼ بٓػب١ )يهٌ َُٓٗا، 

(، أَا 117%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )6.7املػ٦ٛيٕٛ اؿهَٕٛٝٛ يف ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )
( يف ايرتتٝب 101%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )5.7ايؿدكٝات ايتٓؿٝص١ٜ ٚايؿعب١ٝ ؾكس دا٤ت بٓػب١ )

(, ٚشيو يف 99%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )5.6ٍ اؾٝـ بٓػب١ َتكاضب١ بًػت )ايػابع، ًٜٝٗا ضدا
%( ٚبإمجايٞ 3.9ايرتتٝب ايجأَ، أَا ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ ؾكس دا٤ت يف ايرتتٝب ايتاغع بٓػب١ )

(، ثِ تػاٚت أٜهًا ْػب نٌ َٔ املجكؿٕٛ ٚنصيو ؾ١٦ )ؾدكٝات أخط٣( ٚشيو بٓػب١ 69تهطاضات )
ب ايعاؾط، أَا ا٭ناز ٕٝٛ ؾكط استًت تًو ايؿ١٦ ايرتتٝب اؿازٟ عؿط %( ٚشيو يف ايرتت3.5ٝ)

(، ثِ ايكها٠ ٚضداٍ ايكإْٛ يف ايرتتٝب ايجاْٞ 51%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )2.9ٚشيو بٓػب١ )
(، ٚأخريًا ضداٍ ا٭عُاٍ يف ايرتتٝب ايجايح عؿط 50%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )2.8عؿط بٓػب١ )

(, ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات 45%(, ٚبإمجايٞ تهطاضات )2.6بٓػب١ بػٝط١ ٫ تتذاٚظ)
ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت اعتُست عًٝٗا ْؿطات ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ 

 ايعٓـ ٚاإلضٖاب.
ٌٍ َيتيتٔ اـيتيتربا٤ ٚاحملًًيتيتٕٛ ايػٝاغيتيتٕٝٛ ٚاؾُٗيتيتٛض ايعيتيتاّ ٚنيتيتصيو ض٩غيتيتا٤ ٚأعهيتيتا٤            إٕ اضتؿيتيتاع ْػيتيتب نيتيت

ايػٝاغيت١ٝ َٚ٪غػيتات ٚسطنيتات اجملتُيتع امليتسْٞ زٕٚ غريٖيتا َيتٔ ايؿدكيتٝات ايؿاعًيت١, ضمبيتا            ا٭سعاب
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ٜعٛز شيو إىل طبٝع١ املٛنٛعات ٚا٭سساخ اييت عاؾتٗا ايٓؿيتطات اإلخباضٜيت١ عٝٓيت١ ايسضاغيت١ خيت٬ٍ      
تًو ايؿرت٠, نصيو يف ظٌ غٝطط٠ ا٭خباض املتعًكيت١ باملٛنيتٛعات ايػٝاغيت١ٝ َيتٔ إمجيتايٞ املٛنيتٛعات       

طنيتع أغًبٗيتا عًيت٢ تًيتو ايؿدكيتٝات، باإلنيتاؾ١ إىل إٔ تًيتو املٛنيتٛعات ٜػًيتب عًٝٗيتا ايطيتابع            ٚاييت ت
ايػٝاغٞ ٚا٫قتكازٟ بايسضد١ ا٭ٚىل مما أز٣ إىل اغتعا١ْ ايكا٥ُني ع٢ً إعساز تًو ايٓؿطات بٗيتصٙ  
ايؿدكٝات شات ايك١ً ملٛنيتٛع ايكهيت١ٝ املططٚسيت١ ٖٚيتٛ َيتا ظٗيتط ٚانيتشًا يف غايبٝيت١ ا٭خبيتاض املكسَيت١           

اتٞ ايسضاغيت١ ْعيتطًا ٫عتُيتاز ٖيتصٙ ايكٓيتٛات بايسضديت١ ا٭ٚىل عًيت٢ ايتكيتاضٜط اإلخباضٜيت١ املكيتاسب١           بكٓ
ملهُٕٛ ْؿطات ا٭خباض، ا٭َط ايصٟ أز٣ إىل اعتُاز ٖصٙ ايٓؿطات ع٢ً اـربا٤ ٚاحملًًيتٕٛ ايػٝاغيتٕٝٛ   

مليتسْٞ  ٚاملتدككٕٛ، نصيو ض٩غا٤ ٚأعها٤ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ ٚغريِٖ َٔ أعها٤ َ٪غػات اجملتُيتع ا 
ٚا٫غتعا١ْ بِٗ يف تؿػري أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط, ٚ هٔ تؿػري شيو يف ن٤ٛ اضتباط تًو 
ايؿدكٝات امل٪ثط٠ ٚايؿاع١ً بتًو ا٭سساخ ٚايكهاٜا املكط١ٜ يف اجملتُع املكطٟ ْعطًا يًتكطحيات 

يؿدكيتيتٝات أٜهيتيتًا تػيتيتاِٖ تًيتيتو ا ٚايكيتيتطاضات اييتيتيت تكيتيتسضٖا بؿيتيتإٔ املٛنيتيتٛعات ٚا٭سيتيتساخ املدتًؿيتيت١,   
ا٭خبيتاض   ؼسٜيتس أٚيٜٛيتات   يفْؿيتطاتٗا اإلخباضٜيت١    يفتربظٖيتا ايكٓيتٛات عٝٓيت١ ايسضاغيت١      اييتيت ايػابك١ 

ٞ طبكًا يٮدٓس٠ ايػٝاغ١ٝ يهٌ قٓيتا٠، ٜٚتؿيتل شييتو َيتع غٝاغيت١       اٖتُاَُٗيتا بيتايطأٟ    يفايسضاغيت١   قٓيتات
كيتيتٝات املعيتيتاضض ٚإعطيتيتا٤ تًيتيتو ايؿدكيتيتٝات غيتيتري ايطمسٝيتيت١ ؾطقيتيت١ ايتعيتيتبري عيتيتٔ آضا٥ٗيتيتا أنجيتيتط َيتيتٔ ايؿد    

ٚضديتاٍ ايؿيتطط١ ٚاؾيتٝـ ٚغريٖيتِ،      ٚايكهيتا٠ املػيت٦ٛيٕٛ اؿهَٛٝيتٕٛ    يفاؿه١َٝٛ ايطمسٝيت١ املتُجًيت١   
َيتيتا ا٭خبيتيتاض زٕٚ إعطيتيتا٥ِٗ ؾطقيتيت١ ايتعيتيتبري عيتيتٔ آضا٥ٗيتيتِ بيتيتٌ ٜبكيتيت٢ ايتعيتيتبري     يفتيتيتطز آضا٥ٗيتيتِ ؾكيتيتط   اييتيتيت

 ٚايتؿػري ٚايتشًٌٝ ؾكط يًدربا٤ ا٫غرتاتٝذٝني ٚاحملًًني ايػٝاغٝني. 
ْؿيتطات ا٭خبيتاض عٝٓيت١ ايسضاغيت١ إىل اضتؿيتاع       يفٜعٛز اضتؿاع ْػب١ ٚضٚز ايؿدكيتٝات اؿهَٛٝيت١   نُا      

ا٭خيتط٣   ا٭سيتساخ استًت أع٢ً ْػب١ بني ْٛع١ٝ  اييتايػٝاغٞ املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ْػب١ ا٭خباض 
 ٖصٙ ا٭خباض. يفخ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١, ٚبايتايٞ تعزاز ْػب١ املػ٦ٛيني اؿهَٛٝني 

استًت املطتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح طبٝع١ ايؿدكٝات  ٚاييتؾ١٦ اؾُٗٛض ايعاّ أٚ املٛاطٔ  أَا عٔ     
أٖايٞ نشاٜا ايعٓـ ايسضاغ١" بإبطاظ َعاْا٠  قٌ، ؾكس اٖتُت ايكٓاتني "ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً

عسز  عطض ايٓؿطات اإلخباض١ٜ ؼطم ع٢ً ، ؾهاْتٚايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ ٚنصيو أٖايٞ ايؿٗسا٤
تٛنح ٚتطقس َٔ خ٬هلا ضزٚز ؾعٌ املٛاطٔ ٚاؾُٗٛض املكطٟ  اييتاإلخباض١ٜ اؿ١ٝ َٔ ايتكاضٜط 

 تتٓاٚهلا.  اييت ا٭سساخ اـاق١ بايعٓـ ايعسٜس َٔػاٙ 
ٚت٪نس ٖصٙ ايٓتا٥ر ا٫ٖتُاّ ايٛانح َٔ قبٌ قٓاتٞ ايسضاغ١ بايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض      

ؾٗست٘ ؾرت٠ ايسضاغ١ َٔ عٓـ ٚإضٖاب ٚأظَات يف عس٠ َٓاطل . يف  ٚزٚضٖا يف ا٭سساخ خاق١ً يف ظٌ َا
ٌٍ َٔ: ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ ٚاملجكؿٕٛ ٚضداٍ ا٭عُاٍ ٚضداٍ ايؿطط١  ؿػ٘ تها٤يت ْػب ظٗٛض ن ايٛقتْ 
ٚاؾٝـ ٚا٭ناز ٕٝٛ ٚباقٞ ايؿدكٝات ا٭خط٣، ٖٚٛ أَط حيػب ع٢ً تًو ايٓؿطات ضغِ إٔ ايكا٥ُٕٛ 

ت ساٚيٛا إسساخ ْٛعًا َٔ ايتٛاظٕ يف عطض ٚتٓاٍٚ ايعسٜس َٔ ايؿدكٝات امل٪ثط٠ ع٢ً إعساز ٖصٙ ايٓؿطا
ػتسع٢ بايهطٚض٠ إعاز٠  ٛعٝات أخط٣ َٔ تًو ايؿدكٝات ا٭َط ايصٟٜ  يف ا٭سساخ، إ٫ أْٗا أًُٖتْ 
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ايٓعط يف تكسِٜ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً املكس١َ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ ٚنطٚض٠ ا٫غتعا١ْ بٗا 
 ٔ أؾهاٍ ايتٛاظٕ يف عطض ٚدٗات ايٓعط املدتًؿ١ بؿإٔ ايكهاٜا ٚا٭سساخ املططٚس١.نؿهٌ َ

أٚنشت ْتا٥ذٗا إٔ أِٖ  اييت (65)(2013ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع ْتا٥ر زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت ) تختًؿا     
دا٤ت َطتب١ طبكًا يتهطاضاتٗا , ايٓؿطات اإلخباض١ٜ ع١ٓٝ ايسضاغ١ يفايؿدكٝات ايعطب١ٝ ايٛاضز٠ 

%، ثِ ض٩غا٤ اؿه١َٛ 15.1%، ًٜٝٗا اـربا٤ بٓػب١ 29.3ايٓػب١ٝ نايتايٞ: ض٩غا٤ ايسٍٚ بٓػب١ 
 %.11.8%، ثِ احملًًٕٛ ايػٝاغٕٝٛ بٓػب١ 13.2%، ثِ ايٛظضا٤ بٓػب١ 14.6بٓػب١ 

تٞ ايٌٓٝ بني قٓاكا١ٝ٥ شات ز٫ي١ إس ٚدٛز ؾطٚمٚتؿري ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل إىل      
أْٛاع ٚطبٝع١ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً اييت اعتُست عًٝٗا ْؿطات يف  ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠  يٮخباض

ٖٚٞ زاي١ عٓس , 37.941= 2سٝح ناْت ق١ُٝ ناايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, 
 .0.001َػت٣ٛ

 ٜٛنح (20) دسٍٚ
 ا٭خباض اييت مت إبطاظ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٔ خ٬هلادٓػ١ٝ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف 

 ايكٓٛات                         

 دٓػ١ٝ ايؿدكٝات

ايٌٓٝ يٮخباض  
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 
=ٕ874 

 اإلمجايٞ 
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ زح 

 % ى % ى % ى 1
 0.001 24.084 52.8 928 46.99 410 58.6 518 َكط١ٜ
 0.809 0.059 49.3 866 49.0 428 49.5 438 عطب١ٝ

 0.415 0.665 27.3 480 26.5 232 28.3 250 أدٓب١ٝ" زٚي١ٝ "
إٔ ْػب١ نبري٠ َٔ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف  بٝاْات اؾسٍٚ ايػابلؼًٌٝ  ٜٚتبني َٔ     

ا٭خباض اييت بطظت َٔ خ٬هلا أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ْؿطات ايسضاغ١ تٓتُٞ ؾٓػٝات َكط١ٜ, 
(، ًٜٝٗا يف ايرتتٝب ايجاْٞ 928%( بإمجايٞ تهطاضات )52.8سٝح استًت ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ )

(، أَا 866%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )49.3بٓػب١ ) َباؾط٠ ايؿدكٝات اييت تٓتُٞ ؾٓػٝات عطب١ٝ
ايؿدكٝات اييت تٓتُٞ ؾٓػٝات أدٓب١ٝ ؾكس استًت تًو ايؿ١٦ ايرتتٝب ايجايح ٚا٭خري بٓػب١ 

َهُٕٛ (، ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب دٓػ١ٝ ايؿدكٝات ايٛاضز٠ يف 480%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )27.3)
 ايٓؿطات اإلخباض١ٜ "ع١ٓٝ ايسضاغ١".

قٓاتٞ بني شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم ٚتسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً عسّ      
دٓػ١ٝ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً ايٛاضز٠ يف َهُٕٛ ايٓؿطات  يف ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠ ايٌٓٝ يٮخباض 

ت , بُٝٓا نإ بِٝٓٗ ؾطٚم يف)اؾٓػٝا0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ غري 2سٝح ناْت قِٝ نااإلخباض١ٜ ,
, سٝح تٛنح 0.001زاي١ عٓس َػت٣ٛ  2ايٌٓٝ يٮخباض, سٝح ناْت قِٝ نا قٓا٠ ايعطب١ٝ( يكا) 
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املكاض١ْ بني قٓاتٞ ايسضاغ١ ٚدٛز تكاضب ؾسٜس بني ْػب دٓػ١ٝ ايؿدكٝات ايٛاضز٠ مبهُٕٛ 
%( يف قٓا٠ 58.6ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ به٬ ايكٓاتني, سٝح بًػت ْػب١ ايؿدكٝات املكطٟ )

ا٭َطٜه١ٝ، بُٝٓا دا٤ت ايؿدكٝات ايعطب١ٝ بٓػب اؿط٠ %( يكٓا٠ 46.9َكابٌ ) ٌٓٝ يٮخباضاي
%( 49.0%( يكٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ )49.5تهاز تهٕٛ َتػا١ٜٚ يس٣ ايكٓاتني ٚشيو بٓػب١ )

%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ 28.3ا٭َطٜه١ٝ، أَا ايؿدكٝات ا٭دٓب١ٝ ؾكس ظٗطت بٓػب١ )اؿط٠ يكٓا٠ 
 ا٭َطٜه١ٝ.اؿط٠ %( يف قٓا٠ 26.5َكابٌ ) يٮخباض

ٌٍ َٔ ايؿدكٝات املكط١ٜ ٚايعطب١ٝ قٛض ا٭سساخ قٌ  َٔ      امل٬سغ بؿهٌ عاّ اضتؿاع ْػب ن
ايسضاغ١ ايٛاضز٠ يف َهُٕٛ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ, ا٭َط ايصٟ ٜ٪نس َس٣ سطم تًو ايكٓٛات ع٢ً 

ايسضد١ ا٭ٚىل, مما حيػب يتًو ايكٓٛات تكسِٜ ايؿدكٝات املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ب
 ٚا٭سساخ.يف إطاض َعاؾتٗا ملجٌ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايكهاٜا 

 ٜٛنح  (21) دسٍٚ

 ايػُات ايباضظ٠ ٭زٚاض ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت عاؾتٗا ايٓؿطات 

 ايكٓٛات
 ايؿدك١ٝ أزٚاض مسات

 اإلمجايٞ ا٭َطٜه٠١ٝ اؿط ايٌٓٝ يٮخباض
 % ى % ى % ى

 39.3 691 38.2 334 40.4 357 إجياب١ٝ

 34.2 601 32.6 285 35.7 316 غًب١ٝ

 26.5 466 29.2 255 23.9 211 قاٜس٠

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع
 0.331، َعاٌَ ايتٛاؾل = 0.05َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ، 2 = ط١ٜاؿزضد١ ، 6.462=2ناق١ُٝ 

إىل إٔ أنجيتيتط ايػيتيتُات ايبيتيتاضظ٠ ٭زٚاض ايؿدكيتيتٝات ٚايكيتيت٣ٛ    تؿيتيتري بٝاْيتيتات اؾيتيتسٍٚ ايػيتيتابل  
ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت بطظت َٔ خ٬هلا أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييتيت عاؾتٗيتا ْؿيتطات ايسضاغيت١،     

(، ٚشييتيتو َيتيتٔ إمجيتيتايٞ 691%( ٚبإمجيتيتايٞ تهيتيتطاضات )39.3ناْيتيتت ايػيتيتُات اإلجيابٝيتيت١ ٚشييتيتو بٓػيتيتب١ ) 
ٌٍ َيتٔ         ا٭سساخ املجاض٠ يف ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايتشً ١ًٝٝ، ٚقس تيتبني ٚديتٛز ؾيتطٚم شات زاييت١ إسكيتا١ٝ٥ بيتني نيت

قٓا٠ ايٓٝيتٌ يٮخبيتاض ٚاؿيتط٠ ا٭َطٜهٝيت١ َيتٔ سٝيتح تٓاٚهلُيتا يًػيتُات ايبيتاضظ٠ اإلجيابٝيت١ يًؿدكيتٝات            
%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ 40.4ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض، سٝح ظٗطت تًو ايػُات بٓػب١ )

 ه١ٝ. %( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َط38.2ٜ)
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ٚدا٤ت يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ ٚبؿاضم ْػ  بػٝط ايػُات ايػًب١ٝ ٭زٚاض ايؿدكٝات 
(، ٚقيتس تيتبني أٜهيتًا ٚديتٛز ؾيتطٚم      601%( ٚبإمجيتايٞ تهيتطاضات )  34.2ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً، ٚشيو بٓػيتب١ ) 

زاييت١ إسكيتيتا٥ًٝا بيتيتني قٓيتيتاتٞ ايسضاغيت١ َيتيتٔ سٝيتيتح تٓاٚهلُيتيتا يتًيتيتو ايػيتُات، سٝيتيتح أظٗيتيتطت املكاضْيتيت١ بيتيتني    
%( يف قٓيتيتا٠ ايٓٝيتيتٌ يٮخبيتيتاض َكابيتيتٌ    35.7ٓيتيتاتني َٛنيتيتع ايسضاغيتيت١ ظٗيتيتٛض تًيتيتو ايػيتيتُات بٓػيتيتب١ )      ايك

 %( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ. 32.6)

ٚديتيتا٤ت يف ايرتتٝيتيتب ايجاييتيتح ٚا٭خيتيتري ايػيتيتُات احملاٜيتيتس٠ ٭زٚاض ايؿدكيتيتٝات, ٚشييتيتو بٓػيتيتب١         
كيتا١ٝ٥ بيتني ايكٓيتاتني    (، ٚقس تبني أٜهًا ٚدٛز ؾيتطٚم شات ز٫ييت١ إس  466%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )26.5)

ع١ٓٝ ايسضاغ١ ؾُٝا ٜتعًل بايػيتُات احملاٜيتس٠ يًؿدكيتٝات, سٝيتح ظٗيتطت تًيتو ايػيتُات يف قٓيتا٠ اؿيتط٠          
 %( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض. 23.9%( َكابٌ )29.2ا٭َطٜه١ٝ بٓػب١ )

بؿهٌ عاّ ٜتهح إٔ ايكٓاتني قيتٌ ايسضاغيت١ أسيتسثت ْٛعيتًا َيتٔ ايتيتٛاظٕ َيتٔ سٝيتح تٓاٚهلُيتا          
٣ٛ ايؿاع١ً يف َهُٕٛ ا٭خباض اييت عاؾتٗا ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١ غيتٛا٤ اعتُيتست   يًؿدكٝات ٚايك

ع٢ً ايػُات ايباضظ٠ اإلجياب١ٝ أٚ ايػيتًب١ٝ أٚ احملاٜيتس٠، ا٭َيتط اييتصٟ حيػيتب يتًيتو ايكٓيتٛات يف إطيتاض         
تكس ٗا يٛدٗات ايٓعط املدتًؿ١ امل٪ٜس٠ ٚاحملاٜس٠ ٚاملعاضنيت١ يٮسيتساخ املططٚسيت١ ٖٚيتٛ َيتا ظٗيتط َيتٔ        

 ايػُات ايباضظ٠ يتًو ايؿدكٝات.  خ٬ٍ

، اييت  (66) (2006اختًؿت ٖصٙ ايٓتٝذ١ َع َا تٛقًت إيٝ٘ ْتا٥ر زضاغ١ قؿا قُس عجُإ )
أنست ع٢ً إٔ أنجط ايػُات ايباضظ٠ يًؿدكٝات احملٛض١ٜ ايٛاضز٠ يف ا٭سساخ ايػٝاغيت١ٝ املططٚسيت١ يف   

%( ٚإجيابٝيت١  33.3ناْيتت غيتًب١ٝ بٓػيتب١ )    ع١ٓٝ ايرباَر بكٓاتٞ ايسضاغ١ )ايٓٝيتٌ يٮخبيتاض ٚايعطبٝيت١(   
 %(.12.8%( ٚقاٜس٠ بٓػب١ )28.2بٓػب١ )

ٌٍ َٔبني شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم ٚتسٍ ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً   ن
ايػيتيتُات ايبيتيتاضظ٠ ٭زٚاض ايؿدكيتيتٝات ٚايكيتيت٣ٛ ايؿاعًيتيت١ يف  يف  ا٭َطٜهٝيتيت١ٚاؿيتيتط٠  ايٓٝيتيتٌ يٮخبيتيتاض قٓيتيتا٠

، ٖٚيتيتيتٞ زاييتيتيت١ عٓيتيتيتس 6.462=  2، سٝيتيتيتح ناْيتيتيتت قُٝيتيتيت١ نيتيتيتاييتيتيتيت عاؾتٗيتيتيتا ايٓؿيتيتيتطاتَهيتيتيتُٕٛ ا٭خبيتيتيتاض ا
 . 0.05َػت٣ٛ
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 ٜٛنح (22) دسٍٚ
 َس٣ ايتٛاظٕ يف ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ْؿطات ايسضاغ١

 ايكٓٛات                                             

 َس٣ ايتٛاظٕ 
 اإلمجايٞ ا٭َطٜه١ٝاؿط٠  ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 15.7 276 21.7 190 9.7 86 َتٛاظ١ْ متاًَا " تعطض ٚدٗات ْعط َتعسز٠ 

 74.5 1310 72.1 630 77.0 680 " ٚاسس٠ َتٛاظ١ْ إىل سٍس َا " تعطض ٚد١ٗ ْعط

 9.8 172 6.2 54 13.3 118 غري َتٛاظ١ْ " ٫ تعطض ٚد١ٗ ْعط "

 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع

 1.000, َعاٌَ ايتٛاؾل =  0.001َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ,  2 = ط١ٜاؿزضد١ ,  64.856=2ناق١ُٝ 
ايٓؿطات اإلخباض١ٜ إٔ تكسّ ا٭خباض نُا سسثت بايهبط زٕٚ إبسا٤ اٯضا٤ أٚ ٚدٗات  يفا٭قٌ  إٕ     

ايعكط اؿسٜح، خطدت با٭خباض  يفايٓعط سٝاهلا، إ٫ إٔ املُاضغ١ ايٛاقع١ٝ ملععِ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ 
عٔ َعٝاض اؿٝاز١ٜ إش تتهُٔ ْؿطات ا٭خباض ٚدٗات ْعط آضا٤ قسز٠ يتٛدٝ٘ املؿاٖسٜٔ يؿِٗ 

 بططٜك١ َع١ٓٝ تتؿل ٚأٖساف ايٛغ١ًٝ. ا٭خباض 
اـام مبعطؾ١ َس٣ ايتٛاظٕ يف ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ  ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل     

ٚاإلضٖاب يف َكط يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ ع١ٓٝ ايسضاغ١، إٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ٭سساخ ايعٓـ 
َهُٕٛ ا٭خباض املتعًك١ بتًو ا٭سساخ ناْت َتٛاظ١ْ إىل سٍس َا يف عطنٗا ٯضا٤ ايؿدكٝات ٚٚدٗات 
ايٓعط املدتًؿ١, سٝح ناْت تعطض َٔ خ٬هلا ٚد١ٗ ايٓعط امل٪ٜس٠ أٚ املعاضن١, ٖٚٛ َا ٜعين قاٚي١ 

ٔ تًو ايكٓٛات ا٫يتعاّ بأِٖ قٛاعس ؼطٜط ا٭خباض ٖٚٞ"اؿٝاز١ٜ" ٚايتٛاظٕ ٚاملٛنٛع١ٝ يف عطض َ
(، بُٝٓا دا٤ت 1310%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )74.5ٚدٗات ايٓعط, ٚشيو يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ )

يرتتٝب ْػب١ ا٭خباض املتٛاظ١ْ متاًَا ٚاييت تعطض ٚدٗات ْعط َتعسز٠ أٚ أنجط َٔ ٚد١ٗ ْعط يف ا
(، ٖٚصا قس ٜؿري إىل اٖتُاّ قٓاتٞ 276%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )15.7ايجاْٞ َباؾط٠ بٓػب١ )

ايسضاغ١ بإبطاظ أنجط َٔ ٚد١ٗ ْعط َٔ أدٌ إنؿا٤ َعٜس َٔ املٛنٛع١ٝ يًُعاؾ١ اإلخباض١ٜ يٮسساخ 
 املدتًؿ١, بايتايٞ نػب ثك١ اؾُٗٛض ٚايٛقٍٛ يسضد١ نبري٠ َٔ املكساق١ٝ. 

ا٭خباض اييت دا٤ت غري َتٛاظ١ْ " ٫ تعطض ٚدٗات ْعط " ؾكس استًت تًو ايؿ١٦  ايرتتٝب  أَا     
(, ٚيف ٖصا ز٫ي١ ع٢ً إٔ ٖٓاى 172%( ٚبإمجايٞ تهطاضات )9.8ايجايح ٚا٭خري بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )

ٖٛا٤، ْػب١ َٔ تًو ا٭خباض ٫ تعرب عٔ ضأٟ ٚانح، أٟ إٔ ايكٓا٠ تعطض اـرب عٝاز تاّ فطز َٔ ا٭
 ؾ٬ متٌٝ يبًس زٕٚ اٯخط، ؾاـرب ٜهٕٛ َٔ أدٌ املعطؾ١ يعا١َ َؿاٖسٟ ايكٓا٠ يف مجٝع أما٤ ايعامل. 
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ٚتعس ٖصٙ ايٓتٝذ١ طبٝع١ٝ يف قاٚي١ َٔ ٖصٙ ايكٓٛات اإلخباض١ٜ اضتسا٤ ظٟ املٛنٛع١ٝ يف ططح      
ٛض ٚإقٓاع املؿاٖس ايصٟ اٯضا٤ املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, ٚشيو َٔ أدٌ نػب ثك١ اؾُٗ

أقبح أنجط خرب٠ ٚٚعٞ يف إطاض َؿاٖست٘ يًهِ اهلا٥ٌ َٔ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ اإلخباض١ٜ, ٖٚٞ غايبًا 
َا تهٕٛ ٚد١ٗ ايٓعط اييت تتُاؾ٢ َع غٝاغ١ ايكٓا٠ اييت تٓؿصٖا تًو ايٓؿطات، ٚنصيو أٜهًا 

ٓعط املدتًؿ١ بؿإٔ ايكهاٜا قاٚي١ َٔ ٖصٙ ايكٓٛات إلسساخ ْٛع َٔ ايتٛاظٕ يف عطض ٚدٗات اي
ٚا٭سساخ املجاض٠ َٔ خ٬ٍ تًو ايٓؿطات زٕٚ ايرتنٝع أٚ ايتُٝٝع ؾاْب ع٢ً سػاب آخط، ٖٚٛ َا 

 حيػب هلصٙ ايكٓٛات يف إطاض َعاؾتٗا ملجٌ ٖصٙ ايكهاٜا ٚا٭سساخ. 
بني بك١ٝ  أَا عٔ ا٭خباض غري املتٛاظ١ْ اييت "٫ تعطض ٚد١ٗ ْعط" ٚاييت استًت ْػب١ بػٝط١     

ايؿ٦ات ا٭خط٣, ؾكس ٜطدع شيو إىل عسّ إَها١ْٝ ٖصٙ ايكٓٛات يف اؿكٍٛ ع٢ً ايؿدكٝات أٚ 
ايتٛاقٌ َعِٗ ي٬غتعا١ْ بِٗ يف ضقس آضا٥ِٗ بؿإٔ ا٭سساخ املجاض٠, ٖٚٛ َا نإ  جٌ عا٥كًا أَاّ 

دٛز بعض أؾهاٍ ايكٓا٠ أٚ ايكا٥ُني ع٢ً إشاع١ تًو ايٓؿطات يف إطاض تكس ٗا يٮسساخ ْعطًا يٛ
ايعٓـ أٚ يتكاعس ا٭سساخ يف بعض املٓاطل مما اغتسع٢ تًو ايكٓٛات عطض ٚدٗات ْعط زٕٚ 

 ا٭خط٣.
ايكٓٛات  يفايباسح إٔ عسّ ٚنٛح ايطأٟ أٚ إٔ ا٭خباض اييت دا٤ت ٫ تعطض ٚد١ٗ ْعط،  ٜٚط٣     

 اييتقٌ ايسضاغ١ ٫ ٜعهؼ سٝازًا َٔ قبٌ تًو ايكٓٛات، ٚإمنا ٜعرب عٔ طبٝع١ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ 
تصٜع ايعسٜس َٔ ا٭خباض شات ايطبٝع١ ا٫قتكاز١ٜ أٚ ايطٜان١ٝ ٚأخباض اؿٛازخ ٚايهٛاضخ 

عط، ٚإمنا ٜهٕٛ ٚا٭ظَات، باإلناؾ١ إىل ا٭خباض اـؿٝؿ١، ٚمجٝع ٖصٙ ا٭خباض ٫ تعهؼ أٟ ٚد١ٗ ْ
، اـرب ٖٖٞصٙ ايسضاغ١  يفٖسؾٗا ا٭غاغٞ ٖٛ اإلع٬ّ ؾكط، ٚمبا إٔ ٚسس٠ ايتشًٌٝ املػتدس١َ 

 ايٓؿط٠ ٫ تعرب عٔ ٚد١ٗ ْعط. زاخٌؾٗٓاى عسز نبري َٔ ا٭خباض ايككري٠ 
  تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمٚتؿري ايبٝاْات اإلسكا١ٝ٥ يًذسٍٚ ايػابل ع٢ً      

َس٣ ايتٛاظٕ يف عطض آضا٤ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف يف  ا٭َطٜه١ٝٚاؿط٠ ايٌٓٝ يٮخباض 
 .0.001ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ,  64.856=  2سٝح ناْت ق١ُٝ ناايٓؿطات اإلخباض١ٜ, 

أؾاضت إىل إٔ عطض  اييت (67) (2013َع ْتا٥ر زضاغ١ َٝجِ ؾا) املٛغٟٛ ) ايٓتٝذ١ٖصٙ  اتؿكت     
َكس١َ  يفاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ( دا٤ , ايكٓٛات ايج٬خ ) ضٚغٝا ايّٝٛ، ايعامل اإلٜطا١ْٝ يفايٓعط  ٚدٗيت

 يفاٜا ا٭نطاز عطض قه يفٚدٗات ايٓعط املػتدس١َ  إمجايٞ% ٚشيو َٔ 19.1ايؿ٦ات ا٭خط٣ بٓػب١ 
تا٥ر ْ َا تٛقًت ي٘ َع ٖصٙ ايٓتٝذ١ اختًؿت, بُٝٓا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بايكٓٛات قٌ ايسضاغ١

عط  اييت (68) (2013زضاغ١ عًٝا٤ قُس عٓرت ) أٚنشت إٔ قٓٛات ايسضاغ١ ايج٬ث١ ٫ تعطض ٚدٗاتْ 
% َٔ إمجايٞ ا٭خباض ايعطب١ٝ ع١ٓٝ ايسضاغ١، ًٜٝٗا بؿاضم ْػب٢ نبري) تعطض ٚد١ٗ ْعط 44بٓػب١ 

ػب١ % ثِ تعطض ٚدٗات ْعط َتعسز٠ ب21.5ٓ ْعط بٓػب١ دٗيت%، ثِ تعطض 23ٚٚاسس٠ ( بٓػب١ 
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اضتؿعت  اييت (69) (2007عٔ ْتا٥ر زضاغ١ قؿا قُٛز عجُإ )ايٓتٝذ١ اختًؿت ٖصٙ  أٜهًا, 11.5%
% َٔ إمجايٞ ا٭خباض 37.8تكسّ ٚد١ٗ ْعط ٚاسس٠ سٝح بًػت ْػبتٗا  اييتؾٝٗا ْػب١ ا٭خباض 

تعطض َعًَٛات أٚ بٝاْات( خاق١  اييتايٓؿطات ع١ٓٝ ايسضاغ١، ًٜٝٗا ا٭خباض ) يفايٛاضز٠ 
)تعطض أنجط َٔ ٚد١ٗ ْعط( بٓػب١  اييت%, ثِ ا٭خباض 32.8با٭سساخ ايػٝاغ١ٝ اؾاض١ٜ بٓػب١ 

 % ؾكط.10ْعط( بٓػب١  ٚدٗيت)تعطض  اييتاملطتب١ ايطابع١ ا٭خباض  يف% ٚأخريًا دا٤ت 15.3
 * ْتا٥ر اختباضات قش١ ايؿطٚض : 

ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ "تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ *ايؿطض ا٭ٍٚ: 
اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ يف بٓا٤ أطط ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييت مت إبطاظ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب 

 َٔ خ٬هلا ".
 ٜٛنح (23) دسٍٚ

يس٫ي١ ايؿطٚم بني قٓاتٞ ايسضاغ١ يف بٓا٤ أطط ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييت مت  2ق١ُٝ نا
 ٓـ ٚاإلضٖاب َٔ خ٬هلاإبطاظ أسساخ ايع

 ايكٓٛات                      
 اإلخباض١ٜا٭ؾهاٍ 

ايٌٓٝ يٮخباض  
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ
=ٕ874 

 اإلمجايٞ
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1ز.ح 
 0.05 4.610 4.0 70 3.0 26 5.0 44 قك١ خرب١ٜ

 0.001 12.847 19.9 350 16.5 144 23.3 206 تكطٜح تًٝؿعْٜٛٞ إخباضٟ
 0.087 2.928 6.3 110 5.3 46 7.2 64 َ٪متط قشؿٞ تًٝؿعْٜٛٞ
قاٚض٠ تًٝؿع١ْٜٝٛ عرب 

 0.001 25.057 54.0 950 48.1 420 60.0 530 اهلاتـ
 0.261 1.266 88.3 1552 87.4 764 89.1 788 خرب َكٛض

 0.409 0.680 11.1 196 10.5 92 11.8 104 سٛاض زاخٌ ا٭غتٛزٜٛ
تكطٜط إخباضٟ َٔ زاخٌ 

 0.063 3.451 15.8 278 14.2 124 17.4 154 ا٭غتٛزٜٛ" َػذٌ "
تكطٜط إخباضٟ َٔ َطاغٌ 

 0.417 0.659 15.8 278 15.1 132 16.5 146 خاضدٞ "ْكٌ سٞ "
 0.631 0.231 3.4 60 3.2 28 3.6 32 أؾهاٍ أخط٣

 بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ:ؼًٌٝ ٜٚتهح َٔ 
اؿط٠ تٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ بني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمعسّ   

ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييت اغتٓست إيٝٗا ْؿطات ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا  يف ا٭َطٜه١ٝ
زاي١  غري 2سٝح ناْت قِٝ نا٭سساخ ٚقٛض ايعٓـ ٚاإلضٖاب املدتًؿ١ يف َكط خ٬ٍ ؾرت٠ ايسضاغ١, 

, بُٝٓا نإ بُٝٓٗا ؾطٚم ؾكط يف: قك١ خرب١ٜ, تكطٜح تًٝؿعْٜٛٞ 0.05َع١ٜٛٓ  عٓس َػت٣ٛ
زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ  2ايٌٓٝ يٮخباض, سٝح ناْت قِٝ ناقٓا٠كٛض يكا) إخباضٟ, ٚخرب َ

0.05. 
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ا٭َط ايصٟ ٜٛنح ايتكاضب ايؿسٜس بني ْػب اغتدساّ ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ املدتًؿ١ يف قٓاتٞ      
إىل طبٝع١ ٚخكٛق١ٝ ا٭سساخ شاتٗا , اييت  –نُا ٜط٣ ايباسح  -ايسضاغ١, ٚقس ٜطدع شيو 

ض٠ ا٫ٖتُاّ بإبطاظ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٔ خ٬ٍ أطط ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ تػتسعٞ بايهطٚ
املدتًؿ١, سطقًا َٓٗا ع٢ً دصب املؿاٖس إيٝٗا ملتابعتٗا َٔ ْاس١ٝ, ٚنصيو يف ْؿؼ ايٛقت اؿطم 

 ع٢ً امل١ٝٓٗ يف عطض ايكهاٜا ٚا٭سساخ بكٛض٠ َٛنٛع١ٝ.
تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ٥ٌ بيت" مما غبل ٜتهح عسّ ؼكل قش١ ايؿطض ا٭ٍٚ ايكا     

قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ يف بٓا٤ أطط ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب 
 ."اإلخباض١ٜ اييت مت إبطاظ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٔ خ٬هلا 

" تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ *ايؿطض ايجاْٞ:
 َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ".          اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف 

 ٜٛنح (24)ضقِ دسٍٚ 
 َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖابيس٫ي١ ايؿطٚم بني قٓاتٞ ايسضاغ١ يف عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف  2ق١ُٝ نا

 ايكٓٛات                  

 عٓاقط اإلبطاظ

ايٌٓٝ يٮخباض  
=ٕ884 

 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ
=ٕ874 

 اإلمجايٞ
 2نا 1758ٕ=

َػت٣ٛ 
املع١ٜٛٓ 

 % ى % ى % ى 1ز.ح 
 0.001 102.994 82.5 1450 73.2 640 91.6 810 تكٜٛط سٞ

 0.01 6.822 22.5 396 19.9 174 25.1 222 عٓاٜٚٔ َهتٛب١ ع٢ً ايؿاؾ١
 0.001 61.070 60.9 1070 51.7 452 69.9 618 قٛض أضؾٝؿ١ٝ َكاسب١
 0.272 1.205 5.6 98 6.2 54 5.0 44 ضغّٛ بٝا١ْٝ ٚإسكا١ٝ٥

 0.349 0.875 2.6 46 3.0 26 2.3 20 ضغّٛ دطاؾٝو
 0.361 0.834 4.1 72 3.7 32 4.5 40 خطا٥ط َكاسب١

 0.606 0.266 11.4 200 11.0 96 11.8 104 ٚثا٥ل َٚٛاز قشؿ١ٝ
 0.05 3.916 46.3 814 43.9 384 48.6 430 َاز٠ ؾ١ًُٝٝ أٚ قٛت١ٝ
 - - 0.3 6 0.7 6 - - ٫ تٛدس عٓاقط إبطاظ

 0.05 5.398 41.0 720 38.2 334 43.7 386 عٓاقط أخط٣
 ٜٚتهح َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :

 ا٭َطٜه١ٝاؿط٠ ٚقٓا٠  ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم     
عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املجاض٠ يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ"  يف

, سٝح اٖتُت قٓا٠ ايٌٓٝ 0.001َع١ٜٛٓ  زاي١ عٓس َػت٣ٛ 2سٝح ناْت قِٝ ناع١ٓٝ ايسضاغ١ ", 
يٮخباض بعس٠ عٓاقط, َٓٗا: ايتكٜٛط اؿٞ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب باإلناؾ١ إىل ايكٛض 

١ٝ املكاسب١ ٚايعٓاٜٚٔ املهتٛب١ ع٢ً ايؿاؾ١ ٚاملٛاز ايؿ١ًُٝٝ ٚشيو بسضد١ تهاز تهٕٛ أنرب ا٭ضؾٝؿ
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َٔ اٖتُاّ قٓا٠ اؿط٠ ملجٌ ٖصٙ ايعٓاقط سٝح ناْت تػتدسَٗا بكٛض٠ أنرب يف ا٭سساخ ايسٚي١ٝ 
ا٠ املدتًؿ١, ٚقس ٜطدع شيو إىل إٔ طبٝع١ ا٭سساخ ْؿػٗا ؽل ايؿإٔ املكطٟ أنجط ؾذا٤ت  يس٣ قٓ

ايٌٓٝ يٮخباض بٓػب َطتؿع١ َكاض١ًْ بكٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, إ٫ إٔ ايكٓاتني مل ٜتهح بُٝٓٗا أ١ٜ 
ٌٍ َٔ: اي كاسب١ املطا٥ط اـ ٚ طاؾٝواؾضغّٛ  ٚ سكا٤اتاإلبٝا١ْٝ ٚايطغّٛ ؾطٚم يف اغتدساَُٗا يه

غري زاي١ عٓس َػت٣ٛ  2ناإبطاظ ", سٝح ناْت قِٝ ٫ ٜٛدس عٓاقط , ٚؾ١٦ " كشؿ١ٝايٛاز املثا٥ل ٚايٛٚ
َٔ0.05. 
تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ مما غبل  هٔ قبٍٛ قش١ ايؿطض ايجاْٞ ايكا٥ٌ بيت "      

َعاؾ١ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف 
 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب" دع٥ًٝا.

تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ :" *ايؿطض ايجايح
اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا ْؿطات ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ 

 ايعٓـ ٚاإلضٖاب ".
 ٜٛنح (25) دسٍٚ

 يس٫ي١ ايؿطٚم بني قٓاتٞ ايسضاغ١ يف أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت ضنعت عًٝٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ  2ق١ُٝ نا

 ايكٓٛات                            

 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب
 اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 884ايٌٓٝ يٮخباض  ٕ=

=ٕ874 
 اإلمجايٞ

=ٕ1758 
 % ى % ى % ى

 28.2 496 30.0 262 26.4 234 ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ

اغتٝاٍ ضداٍ ايؿطط١ 
 25.7 452 26.1 228 25.3 224 ٚاؾٝـ

 6.0 106 4.6 40 7.5 66 َعاٖطات اإلخٛإ

 15.5 272 13.5 118 17.4 154 عٓـ ايط٬ب يف اؾاَعات

أسساخ ؾض اعتكاّ ضابع١ 
 13.1 230 15.1 132 11.1 98 ٚايٓٗه١

 8.5 150 7.6 66 9.5 84 أسساخ َػذس ايؿتح بطَػٝؼ

 4.0 70 3.9 34 4.1 36 أسساخ أخط٣

 0.977= , َعاٌَ ايتٛاؾل 0.01َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ , 6 = ط١ٜاؿزضد١ , 18.956=2ناق١ُٝ 
ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط تٞ بني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم اؾسٍٚ ايػابلبٝاْات ٜتهح َٔ 

املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا ْؿطات ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا يف اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 
, سٝح أْ٘ 0.001 ٖٚٞ زاي١ عٓس َػت٣ٛ 18.956=  2سٝح ناْت ق١ُٝ نا٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, 
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ٌٍ َٔ ا٭سساخ املطتبط١ بايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ  بايطغِ َٔ اؾرتاى ايكٓاتني قٌ ايسضاغ١ يف ؾػٌ ن
ٝـ َٛقع ايكساض٠ بُٝٓٗا, إ٫ أْ٘ نإ بُٝٓٗا ؾطٚم ٚانش١ يف ٚنصيو إغتٝاٍ ضداٍ ايؿطط١ ٚاؾ

ا٭سساخ ا٭خط٣ , ؾؿٞ ايٛقت ايصٟ ضنعت ؾٝ٘ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ع٢ً أسساخ ؾض اعتكاّ َٝساْٞ 
ضابع١ ٚايٓٗه١ ناْت قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض تطنع ع٢ً أسساخ ايعٓـ اييت قاّ بٗا ايط٬ب يف بعض 

شيو قس ٜطدع إىل قاٚي١ قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ إلبطاظ ا٭خباض  إٔ –ٜط٣ ايباسح  –اؾاَعات, ٚ
ايػًب١ٝ يف تػطٝتٗا اإلخباض١ٜ ٚايرتنٝع عًٝٗا نؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايػبل ايكشؿٞ أٚ اإلع٬َٞ يف إطاض 
زعٛاتٗا ايتشطٜه١ٝ ع٢ً ايعٓـ ٚإثاض٠ املؿه٬ت ٚايكهاٜا بكٛض٠ غري َباؾط, ا٭َط ايصٟ حيػب 

 طاض َعاؾتٗا يٮسساخ قٌ ايسضاغ١. ع٢ً ٖصٙ ايكٓا٠ يف إ
تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ مما غبل  هٔ قبٍٛ قش١ ايؿطض ايجايح ايكا٥ٌ بيت "      

ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا ْؿطات 
 " نًًٝا.ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب 

خ٬ٍ َعاؾتٗا  ؽتًـ أْٛاع ا٭طط املطدع١ٝ اييت اعتُست عًٝٗا أخباض ايٓؿطات*ايؿطض ايطابع: " 
 ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ". 

 ٜٛنح (26دسٍٚ )
يس٫ي١ ايؿطٚم بني قٓاتٞ ايسضاغ١ يف ا٭طط املطدع١ٝ اييت اعتُست عًٝٗا أخباض ايٓؿطات  2ق١ُٝ نا

 يف َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب 
 ا٭طط املطدع١ٝ ايكٓٛات                   

 % ى % ى % ى 1زح املع١ٜٛٓ َػت٣ٛ  2نا 1758ٕ= اإلمجايٞ  874ٕ= اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ  884ٕ=  ايٌٓٝ يٮخباض
 0.304 1.056 15.4 270 16.2 142 14.5 128 ضمس١ٝ إطاض تكطحيات ٚأقٛاٍ  0.105 2.628 3.4 60 4.1 36 2.7 24 إطاض ادتُاعٞ ٚقُٝٞ 0.071 3.257 5.0 88 5.9 52 4.1 36 إطاض تاضخيٞ 0.01 9.848 4.2 74 5.7 50 2.7 24 إطاض قاْْٛٞ

 0.496 0.464 1.8 32 1.6 14 2.0 18 غري قسز 0.661 0.192 22.9 402 22.4 196 23.3 206 أنجط َٔ إطاض 0.076 3.155 12.6 222 11.2 98 14.0 124 ؾٗٛز عٝإ 0.229 1.444 19.7 346 18.5 162 20.8 184 خربا٤ ٚ َتدككٕٛ 0.001 11.500 13.5 238 10.8 94 16.3 144 أسساخ غابك١ 0.01 7.173 29.2 514 26.3 230 32.1 284 إطاض غٝاغٞ 0.05 3.933 4.7 82 3.7 32 5.7 50 إطاض زٜين 0.702 0.146 18.2 320 17.8 156 18.6 164 ؾٛاٖس ٚأَج١ً 0.05 4.868 11.1 196 12.8 112 9.5 84 اعرتاؾات َٛثك١
 َٔ ؼًٌٝ بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل َا ًٜٞ :ٜتهح 
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تٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ بني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمعسّ      
ا٭طط املطدع١ٝ اييت ؼهِ َكازض ا٭خباض يف َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف  يفا٭َطٜه١ٝ 
طاض , بُٝٓا نإ بُٝٓٗا ؾطٚم يف: اإل0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ غري 2سٝح ناْت قِٝ ناايٓؿطات, 

٠ ايٌٓٝ يٮخباض, سٝح ناْت قِٝ قٓايكا) ػابك١ ايسساخ ا٭ إطاض ٚ أنجط َٔ إطاضؾ١٦  ٚ سٜيناي
يكا) اعرتاؾات َٛثك١   ٚ إطاض قاْْٛٞ. , ٚنإ بِٝٓٗ ؾطٚم يف 0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ 2نا

 .0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ 2اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح ناْت قِٝ ناقٓا٠ 
بيت " ؽتًـ أْٛاع ا٭طط املطدع١ٝ اييت اعتُست  مما غبل  هٔ قبٍٛ قش١ ايؿطض ايطابع ايكا٥ٌ     

عًٝٗا أخباض ايٓؿطات خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط 
 اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ " دع٥ًٝا.

ٚقٓا٠ تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " *ايؿطض اـاَؼ: " 
 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ يف بٓا٤ ا٭طط اييت أبطظتٗا املعاؾ١ اإلخباض١ٜ اـاق١ ب

 ٜٛنح (27) دسٍٚ        
 يف أطط املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يس٫ي١ ايؿطٚم بني قٓاتٞ ايسضاغ١  2ق١ُٝ نا

 ١ اإلخباض١ٜأطط املعاؾ ايكٓٛات                           
 884ٕ=ايٌٓٝ يٮخباض  

 874ٕ= ا٭َطٜه١ٝ اؿط٠ 
 % ى % ى % ى 1زح املع١ٜٛٓ َػت٣ٛ  2نا 1758ٕ= اإلمجايٞ 

 0.05 5.088 14.7 258 16.6 145 12.8 113  "املػ٦ٛي١ٝأطط املػ٦ٛي١ٝ "ْػب  0.188 1.733 16.3 286 15.1 132 17.4 154 أطط ايكطاع ٚتطٛض ا٭سساخ
ٚايتسخ٬ت أطط ايهػٛط  0.926 0.009 15.8 277 15.7 137 15.8 140 أطط ايتٓاؾؼ 0.982 0.001 7.6 133 7.6 66 7.6 67 ا٭طط ا٭خ٬ق١ٝ 0.750 0.101 10.0 175 10.2 89 9.7 86 أطط ا٫ٖتُاَات اإلْػا١ْٝ 0.001 12.167 11.6 204 8.9 78 14.3 126 أطط ايتػٝري ايػٝاغٞ 0.217 1.523 6.4 112 7.1 62 5.7 50 أطط ايتعإٚ 0.907 0.014 13.4 235 13.3 116 13.5 119 أطط ايٓتا٥ر ا٫قتكاز١ٜ  0.066 3.374 2.4 42 1.7 15 3.1 27 اـاضد١ٝ

 0.188 1.734 5.5 96 6.2 54 4.8 42 اإلطاض ا٭َين
ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ  تٞبني قٓا شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚمعسّ  ٜٚٛنح اؾسٍٚ ايػابل

أطط املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ   يف" ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 
أطط ايتػٝري , بُٝٓا نإ بِٝٓٗ ؾطٚم يف:  0.05 زاي١ عٓس َػت٣ٛ غري 2سٝح ناْت قِٝ نااملكس١َ, 
. , ٚنإ 0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ ٠2 ايٌٓٝ يٮخباض, سٝح ناْت قِٝ ناقٓايكا)  ايػٝاغٞ
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اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, سٝح ناْت قِٝ قٓا٠ يكا) ْػب املػ٦ٛي١ٝ "   أطط املػ٦ٛي١ٝ " بِٝٓٗ ؾطٚم يف:
 .0.05زاي١ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ  2نا
مما غبل ٜتهح عسّ قبٍٛ قش١ ايؿطض اـاَؼ ايكا٥ٌ بيت " تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني      

ٓا٤ ا٭طط اييت أبطظتٗا املعاؾ١ قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ يف ب
 " .أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اإلخباض١ٜ اـاق١ ب
تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ *ايؿطض ايػازؽ: " 

اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح ايػُات ايباضظ٠ ٭زٚاض يًؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً ايٛاضز٠ بٗا خ٬ٍ 
 تٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ".َعاؾ

 ٜٛنح  (28) دسٍٚ

ايػُات ايباضظ٠ ٭زٚاض ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ يس٫ي١ ايؿطٚم بني قٓاتٞ ايسضاغ١ َٔ سٝح  2ق١ُٝ نا 
 ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت عاؾتٗا ايٓؿطات

 ايؿدك١ٝ أزٚاض مسات ايكٓٛات
 اإلمجايٞ ا٭َطٜه٠١ٝ اؿط ايٌٓٝ يٮخباض

 % ى % ى % ى
 26.5 466 29.2 255 23.9 211 قاٜس٠ 34.2 601 32.6 285 35.7 316 غًب١ٝ 39.3 691 38.2 334 40.4 357 إجياب١ٝ
 100 1758 100 874 100 884 اجملُٛع
 0.331، َعاٌَ ايتٛاؾل = 0.05َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ، 2 = ط١ٜاؿزضد١ ، 6.462=2ناق١ُٝ 

ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط  تٞبني قٓاشات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ ٚدٛز ؾطٚم  تؿري بٝاْات اؾسٍٚ ايػابل إىل     
ايػُات ايباضظ٠ يًؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً ايٛاضز٠ يف يف اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ 

ٖٚٞ زاي١ عٓس ,  6.462=  2سٝح ناْت ق١ُٝ ناَهُٕٛ ا٭خباض اييت عاؾتٗا ايٓؿطات, 
 .0.05َػت٣ٛ

ٚقس أظٗطت املكاض١ْ بني ايكٓاتني ٚدٛز ؾطٚم غري زاي١ إسكا٥ًٝا َٔ سٝح تٓاٚهلُا يًػُات      
%( يف قٓا٠ 40.5ايباضظ٠ اإلجياب١ٝ يًؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً، سٝح ظٗطت تًو ايػُات بٓػب١)

 %( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه38.2.١ٝايٌٓٝ يٮخباض َكابٌ )
ٚبايٓػب١ يًػُات ايػًب١ٝ تبني أٜهًا ٚدٛز ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني قٓاتٞ ايسضاغ١ َٔ سٝح      

%( يف قٓا٠ ايٌٓٝ 35.7تٓاٚهلُا يتًو ايػُات، سٝح أظٗطت ايٓتا٥ر ٚدٛز تًو ايػُات بٓػب١ )
 %( يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ .32.6يٮخباض َكابٌ )
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ني أٜهًا ٚدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ايكٓاتني ع١ٓٝ أَا ايػُات احملاٜس٠, ؾكس قس تب     
%( َكابٌ 29.2ايسضاغ١ ؾُٝا ٜتعًل بتًو ايػُات، سٝح ظٗطت يف قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ بٓػب١ )

 %( يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض.23.8)
ات ا٭َط ايصٟ ٜٛنح اٖتُاّ قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض بطقس ا٭زٚاض اإلجياب١ٝ ٚايػًب١ٝ يًؿدكٝ     

ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭سساخ, بعهؼ قٓا٠ اؿط٠ ا٫َطٜه١ٝ اييت ضنعت ع٢ً عطض ايػُات احملاٜس٠ 
 ست٢ ٫ تكع َع املؿاٖس٠ يف دسٍ بني َ٪ٜس َٚعاضض.

مما غبل  هٔ قبٍٛ قش١ ايؿطض ايػازؽ ايكا٥ٌ بيت" تٛدس ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ      
قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح ايػُات ايباضظ٠ ٭زٚاض يًؿدكٝات ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚ

 ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً ايٛاضز٠ بٗا خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب " نًًٝا.
 *َٓاقؿ١ ْتا٥ر ايسضاغ١:

-2013تٓاٚيت ايسضاغ١ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ ايؿرت٠ َٔ      
س ٚؼًٌٝ ٚتكِٝٝ َعاؾ١ قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ّ بٗسف ضق 2014

 يتًو ا٭سساخ, ٚاْتٗت ايسضاغ١ إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا:
اييت ٚضزت يف  يف َكط ْػب١ ا٭خباض املطتبط١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اضتؿاعايٓتا٥ر  أظٗطت -

سٝح أٚيت ٖصٙ ايكٓٛات اٖتُاًَا نبريًا بإبطاظ تًو , اغ١كٓاتٞ ايسضبعٓاٜٚٔ ايٓؿطات اإلخباض١ٜ 
 ٭سساخ َكاض١ًْيتًو ا٭َط ايصٟ حيػب يتًو ايكٓٛات يف إطاض تٓاٚهلا  ا٭سساخ يف عٓاٜٚٓٗا,

, بايطغِ َٔ تؿٛم قٓا٠ اؿط٠ ايكهاٜا ٚاملٛنٛعات ا٭خط٣ اييت تعاؾٗا غٛا٤ احمل١ًٝ أٚ ايعامل١ٝب
 سساخ يف عٓاٜٚٓٗا عٔ قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض.ا٭َطٜه١ٝ يف ظٗٛض تًو ا٭

أٚنشت ايٓتا٥ر ظٗٛض ْػب١ نبري٠ َٔ ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكس١َ  -
ايٓؿطات املصاع١ بكٓاتٞ ايسضاغ١, ًٜٝٗا ا٭خباض اييت ٚقعت يف ٚغط ايٓؿطات، ثِ ا٭خباض اييت 

مجايٞ ْػب ايؿ٦ات املطتبط١ مبٛقع ٚتطتٝب دا٤ت يف ْٗا١ٜ ايٓؿطات ع١ٓٝ ايسضاغ١، ٚشيو َٔ إ
 أخباض ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١.

تٓٛعت ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ املػتدس١َ يف َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت  -
اغتٓست إيٝٗا غايب١ٝ ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١, سٝح استًت ا٭خباض املكٛض٠ َكس١َ ا٭ؾهاٍ 

يف ايكٓاتني َٛنع ايسضاغ١، ت٬ٖا احملاٚض٠ ايتًٝؿع١ْٜٝٛ عرب اهلاتـ غٛا٤ َع َطاغًني اإلخباض١ٜ 
أٚ َػ٦ٛيني أٚ ؾٗٛز عٝإ أٚ مجٗٛض عاّ أٚ قًًني أٚ َتدككني, ثِ ايتكطٜح ايتًٝؿعْٜٛٞ اإلخباضٟ 

٢ يف ايرتتٝب ايجايح، يف سني دا٤ ؾهٌ ايتكطٜط اإلخباضٟ َٔ زاخٌ ا٭غتٛزٜٛ" تكطٜط َػذٌ", ؾ
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ايرتتٝب ايطابع, ٚتػاٚت َعٗا يف ْؿؼ ايٓػب١ ؾ١٦ تكسِٜ ا٭خباض َٔ خ٬ٍ ايتكطٜط اإلخباضٟ َٔ 
َطاغٌ خاضدٞ" ْكٌ سٞ" أٜهًا، أَا عٔ ا٭خباض اييت اعتُست ع٢ً ؾهٌ اؿٛاض زاخٌ ا٭غتٛزٜٛ ؾكس 

خباض اييت دا٤ت تًو ايؿ١٦ يف ايرتتٝب اـاَؼ، ثِ امل٪متط ايكشؿٞ يف ايرتتٝب ايػازؽ, ثِ ا٭
اعتُست ع٢ً ايكك١ اـرب١ٜ يف ايرتتٝب ايػابع, ٚأخريًا ؾ١٦ " أؾهاٍ إخباض١ٜ أخط٣" يف ايرتتٝب 
ايجأَ, ٢ٖٚ ْػب١ ن١ًٝ٦ دسًا َكاض١ْ بٓػب ا٭ؾهاٍ اإلخباض١ٜ ا٭خط٣ اييت اعتُست عًٝٗا ْؿطات 

 ايسضاغ١ يف َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب.
ساّ عٓكط ايتكٜٛط اؿٞ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املكط١ٜ، سٝح استٌ أؾاضت ايٓتا٥ر تؿٛم اغتد -

َكس١َ عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ ايسضاغ١، ًٜٝ٘ عٓكط تكسِٜ ايكٛض 
ا٭ضؾٝؿ١ٝ املكاسب١، ثِ تكسِٜ َٛاز ؾ١ًُٝٝ َكاسب١ ٭سساخ ايعٓـ يف ايرتتٝب ايجايح، بُٝٓا دا٤ت 

" يف ايرتتٝب ايطابع, ٚمتجًت تًو ايعٓاقط يف: " تكسِٜ َ٪ثطات قٛت١ٝ َٚٛغٝك٢  " ؾ١٦ عٓاقط أخط٣
ٚقٛض ثابت١ ٚاغتدساّ أغًٛب ايؿاؾ١ املٓكػ١ُ, ٚبح سٞ ع٢ً اهلٛا٤, ... ٚغريٖا َٔ ايعٓاقط"، بُٝٓا 

١ دا٤ت ايعٓاٜٚٔ املهتٛب١ ع٢ً ايؿاؾ١ يف ايرتتٝب اـاَؼ، أَا عٓكط تكسِٜ ايٛثا٥ل ٚاملٛاز ايكشؿٝ
دا٤ يف ايرتتٝب ايػازؽ، ثِ ايطغّٛ ايبٝا١ْٝ ٚاإلسكا٤ات يف ايرتتٝب ايػابع, ثِ اـطا٥ط 
املكاسب١ يٮخباض زاخٌ ايٓؿط٠ يف ايرتتٝب ايجأَ, بُٝٓا استًت ضغّٛ اؾطاؾٝو ايرتتٝب ايتاغع 

٢ٖٚ ْػب١ ٫ بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسًا, ٚأخريًا ؾ١٦ " ٫ تٛدس عٓاقط تؿٜٛل أٚ إبطاظ " يف ايرتتٝب ايعاؾط, 
تكاضٕ بٓػب ايؿ٦ات ايػابك١، ٚشيو َٔ إمجايٞ عٓاقط اإلبطاظ املػتدس١َ يف عطض ٚتٓاٍٚ أسساخ 

 ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١.
أؾاضت ايٓتا٥ر إٔ أِٖ املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا قٓاتٞ ايسضاغ١ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ  -

ّ متجًت يف ايتؿذريات اإلضٖاب١ٝ سٝح اؾرتنت 2013/2014ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط خ٬ٍ عاَٞ 
ايكٓاتني َٛنع ايسضاغ١ يف ؾػٌ تًو ا٭سساخ ملٛقع ايكساض٠ بُٝٓٗا, ت٬ٖا اغتٝاٍ ضداٍ ايؿطط١ 
ٚاؾٝـ يف املطتب١ ايجا١ْٝ، ثِ أسساخ ايعٓـ اييت قاّ بٗا ايط٬ب يف بعض اؾاَعات املكط١ٜ يف 

سساخ ؾض اعتكاّ َٝساْٞ ضابع١ ٚايٓٗه١ يف املطتب١ ايطابع١ ثِ املطتب١ ايجايج١, ؾُٝا دا٤ت أ
أسساخ ايعٓـ اييت ؾٗسٖا َػذس ايؿتح مبٝسإ ضَػٝؼ يف املطتب١ اـاَػ١، بُٝٓا ؾػًت تعاٖطات 

 مجاع١ اإلخٛإ املػًُني املطتب١ ايػازغ١، ٚأخريًا ؾ١٦ )أسساخ أخط٣( يف املطتب١ ايػابع١.
س١َ يف َعاؾ١ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط يف ايٓؿطات قٌ %( َٔ ا٭خباض املػتد55.6) -

ايسضاغ١ ناْت َؿػط٠، ٚشيو بٗسف تعطٜـ املؿاٖسٜٔ بتًو ا٭سساخ ٚبأسساثٗا،سٝح أٚنشت 
ايٓتا٥ر إٔ قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض ناْت ٖٞ ا٭نجط اغتدساًَا ملجٌ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ا٭خباض َكاض١ًْ بكٓا٠ 

%( أٟ اييت ٫ تكسّ أ١ٜ 44.4يف املكابٌ بًػت ْػب١ ا٭خباض اجملطز٠ )اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ, بُٝٓا 
 تؿػريات أٚ َعًَٛات سٛهلا, ٚشيو َٔ إمجايٞ ْػب ٚتهطاضات ا٭خباض ع١ٓٝ ايسضاغ١.
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أغؿطت ْتا٥ر ايسضاغ١ ايتش١ًًٝٝ عٔ تعسز املكازض اييت اغتٓست إيٝٗا ايٓؿطات املكس١َ بكٓاتٞ  -
تػطٝتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب, سٝح اعتُست ع٢ً املكازض ايصات١ٝ ايسضاغ١ يف إطاض َعاؾتٗا ٚ

، ًٜٝٗا ؾٗٛز ايعٝإ، ثِ ٚنا٫ت بؿهٌ ض٥ٝػٞ، ٚتكسضت ؾ١٦ املطاغًٕٛ ضأؽ قا١ُ٥ تًو املكازض
ا٭ْبا٤ ايسٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ يف ايرتتٝب ايجايح، ًٜٝٗا يف ايرتتٝب ايطابع ؾ١٦ "ا٭خباض اييت اعتُست 

ممجًٛ ا٭سعاب ، ٚتدككٕٛاملربا٤ ٚ, اـطمسٕٝٛايػ٦ٛيٕٛ " ٚاييت اؾتًُت ع٢ً" املع٢ً َكازض أخط٣ 
, ... ٚغريٖا َٔ املكازض ا٭خط٣"، بُٝٓا دا٤ت ايكشـ ا٭دٓب١ٝ يف ايرتتٝب اـاَؼ، ثِ املكط١ٜ

ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ املكٛض٠ يف ايرتتٝب ايػازؽ، ثِ ايكٓٛات ايتًٝؿع١ْٜٝٛ ا٭دٓب١ٝ يف ايرتتٝب ايػابع 
ٚشيو َٔ ، بُٝٓا دا٤ت ايكشـ املكط١ٜ احمل١ًٝ يف ايرتتٝب ايجأَ, ثِ بك١ٝ املكازض بٓػب أقٌ, 
 إمجايٞ ْػب َكازض ا٭خباض اييت تٓاٚيت أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١.

تٓٛعت أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ يعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا ايٓؿطات املكس١َ  -
اتٞ ايسضاغ١، سٝح دا٤ يف َكسَتٗا أغًٛب عطض أغباب أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ٚايٓتا٥ر بكٓ

%(، ًٜٝ٘ يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ أغًٛب ا٫غتعا١ْ 49.2املرتتب١ عًٝٗا, ٚشيو بٓػب١ )
%(، ثِ "فطز 20.0باملتدككني ٚاـربا٤ يتؿػري دٛاْب أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب ٚؼًًٝٗا بٓػب١ )

%(، ثِ دا٤ إبطاظ زٚض َ٪غػات 18.4اخ ؾكط ٚايتعطٜـ بٗا " يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )شنط ا٭سس
%(، ًٜٝٗا إبطاظ زٚض 5.5اجملتُع ػاٙ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املجاض٠ يف ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )

%( 2.7املػ٦ٛيني ػاٙ أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يف ايرتتٝب اـاَؼ بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
كط, ٚتكاضب َع٘ يف ايٓػب١ أغًٛب إبطاظ زٚض املٛاطٔ ايعازٟ ػاٙ تًو ا٭سساخ بؿاضم بػٝط, ؾ

%(، ٚأخريًا أغًٛب اغتط٬ع آضا٤ اؾُاٖري سٍٛ أسساخ 2.6ٚشيو يف ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )
%( ؾكط, ٚشيو َٔ 1.6ايعٓـ ٚاإلضٖاب املططٚس١ يف ايرتتٝب ايػابع بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسًا بًػت )

 يٞ ْػب أغايٝب ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ يف َهُٕٛ ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١.إمجا
نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ ا٫ػاٙ ايػً  ايػا٥س يًُعاؾ١ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب  -

يف َكط يف قٓاتٞ ايسضاغ١, ٖٚٛ َا ٜطدع إىل طبٝع١ ا٭سساخ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ْتٝذ١ َا ٜطتبط بٗا 
ٍ ايعٓـ ٚايتدطٜب ٚايكتٌ ٚايتعصٜب ٚاـطٚز عٔ ايكإْٛ ٚا٫عتسا٤ات َٔ قٛض ايتكعٝس ٚأعُا

ٚاملٛادٗات َع ايؿطط١ ٚاؾٝـ ٚأسساخ ايعٓـ املتٛاي١ٝ, ٖٚٛ َا قاسب ثٛض٠ ايج٬ثني َٔ ْٜٛٝٛ 
, ًٜٝ٘ ا٫ػاٙ احملاٜس ٖٚٛ أَط حيػب يتًو ايكٓٛات ْعطًا ؿطقٗا ايسا٥ِ ع٢ً تكسِٜ تػط١ٝ 2013

يهٌ دٛاْب ٚتؿاقٌٝ ا٭سساخ َٛنع ايسضاغ١ نؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايػبل يس٣ إخباض١ٜ َٛنٛع١ٝ 
 املؿاٖس .  

أنست ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ؾ١٦ "اإلع٬ّ ٚاإلخباض" دا٤ت يف املطتب١ ا٭ٚىل نُٔ أٖساف املعاؾ١  -
اإلخباض١ٜ يكٓاتٞ ايٌٓٝ يٮخباض ٚاؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب يف َكط, ٚشيو بٓػب١ 
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%(ٚناْت قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ أنجط تٓا٫ًٚ يصيو, تًتٗا ؾ١٦ "ططح ٚدٗات ْعط" يف ايرتتٝب 54.2)
%(, ٚأخريًا ؾ١٦ " أٖساف 9.4%(, ثِ "ايؿطح ٚايتؿػري" يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )10ايجاْٞ بٓػب١ )

١ ٚايسع٠ٛ %( ٚاييت تهُٓت : اؿح ع٢ً املٛاد6.3ٗأخط٣" يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
 يًتٗس١٥ ٚاؿٛاض ... ٚغريٖا َٔ ا٭ٖساف ا٭خط٣.

أظٗطت ايٓتا٥ر طبٝع١ املعاؾ١ املتٛاظ١ْ بؿهٌ نبري يف ايٓؿطات اإلخباض١ٜ املكس١َ بكٓاتٞ  -
ايسضاغ١ ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب، سٝح استًت تًو ايؿ١٦ ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ نبري٠ بًػت 

 %(.11.3َباؾط٠ املعاؾ١ املتشٝع٠ بٓػب١ ) %( تًتٗا يف ايرتتٝب ايجا88.7ْٞ)
أٚنشت ايٓتا٥ر ايعا١َ يًسضاغ١ إٔ قاٚض ا٫ضتهاظ يف ا٭خباض اييت تهُٓت أسساخ ايعٓـ  -

ٚاإلضٖاب دا٤ت َطتب١ طبكًا يتهطاضاتٗا ايٓػب١ٝ نايتايٞ: اؿسخ أٚ املٛنٛع يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ 
%( ثِ " ايؿدك١ٝ " يف ايرتتٝب 14.0سٚي١ " بٓػب١ )%(، ثِ ًٜٝٗا بؿاضم ْػ  نبري " اي82.0بٓػب١ )

 %(.4.0ايجايح بٓػب١ )
عٔ اعتُاز ْػب١ نبري٠ َٔ َكازض ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ  ١نؿؿت ْتا٥ر ايسضاغ١ ايتشًًٝٝ -

ايعٓـ ٚاإلضٖاب ايٛاضز٠ يف َهُٕٛ ايٓؿطات قٌ ايسضاغ١ ع٢ً اإلطاض ايػٝاغٞ يف عطنٗا 
%(، بُٝٓا اعتُست ْػب١ 29.2ا٭سساخ, ٚشيو يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١ )ٚتكس ٗا يتًو ايكهاٜا ٚ

أخط٣ َٔ تًو ا٭خباض ع٢ً اغتدساّ أنجط َٔ إطاض نإطاض َطدعٞ هلا يف تكسِٜ أسساخ ايعٓـ 
%(، أَا عٔ ا٭خباض اييت تٓاٚيت إطاض اـربا٤ 22.9ٚاإلضٖاب, ٚشيو يف ايرتتٝب ايجاْٞ بٓػب١ )

%(، ثِ اغتدساّ ايؿٛاٖس ٚا٭َج١ً نأطط 19.7ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ ) ٚاملتدككٕٛ ؾكس دا٤ت يف
%(، ثِ إطاض تكسِٜ ايتكطحيات ٚا٭قٛاٍ ايطمس١ٝ 18.2َطدع١ٝ يف ايرتتٝب ايطابع بٓػب١ )

%(, ًٜٝٗا اغتدساّ أسساخ غابك١ نإطاض َطدعٞ أٜهًا 15.4يًُػ٦ٛيني يف ايرتتٝب اـاَؼ بٓػب١ )
%(، أَا 12.6%(، ثِ ؾٗٛز ايعٝإ يف ايرتتٝب ايػابع بٓػب١ )13.5)يف ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ 

%(، ثِ اإلطاض ايتاضخيٞ يف 11.1إطاض ا٫عرتاؾات املٛثك١ ؾكس دا٤ يف ايرتتٝب ايجأَ بٓػب١ )
 %( .5.0ايرتتٝب ايتاغع بٓػب١ )

ايٌٓٝ ٓا٠ تتؿل َع غٝاغتٗا اإلع١َٝ٬, ؾك اييتتبٓت ا٭طط أٚنشت ايٓتا٥ر إٔ قٓاتٞ ايسضاغ١  -
ناْت أنجط تطنٝعًا ع٢ً أطط ايكطاع ٚتطٛض ا٭سساخ ٚأطط ايتػٝري ايػٝاغٞ ٚأطط  يٮخباض

أطط  ؾٝ٘ قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ تتب٢ٓ يف ايٛقت ايصٟ ناْتايتسخ٬ت ٚايهػٛط اـاضد١ٝ، 
، ا٭َط ايصٟ ٜجط٣ املعاؾ١ اإلخباض١ٜ يًُٛنٛعات ٚاإلطاض ا٭َيناملػ٦ٛي١ٝ ٚأطط ايتعإٚ 

أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب اييت عاؾتٗا ايٓؿطات " ع١ٓٝ ايسضاغ١", ٚتعهؼ  املدتًؿ١ خاق١ ٚا٭سساخ
يف َعاؾ١ ا٭سساخ املدتًؿ١ بٛقؿٗا  تًو ايٓتٝذ١ ٚعًٝا يس٣ ُقٓاع ا٭خباض بأ١ُٖٝ ا٭طط اـرب١ٜ

ٚايتطٛضات  اٯيٝات اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا إنؿا٤ املػع٣ ٚايس٫ي١ ع٢ً ا٫سساخ –أٟ تًو ا٭طط  –
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املت٬سك١ ٚاملعكس٠ املطتبط١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب, َٚٔ ثِ ؾٗٞ تػاعس املؿاٖس ع٢ً ؾِٗ تًو ا٭سساخ 
 ٚتطٛضاتٗا َٚٔ ثِ اؽاش املٛاقـ ايطؾٝس٠ بؿأْٗا.

دا٤ اـربا٤ ٚاحملًًٕٛ ايػٝاغٕٝٛ يف َكس١َ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت مت  -
%(، ًٜٝٗا اؾُٗٛض ايعاّ يف ايرتتٝب 15.6ضٖاب َٔ خ٬هلا، ٚشيو بٓػب١ )إبطاظ أسساخ ايعٓـ ٚاإل

ٌٍ 9.7%(، ثِ ايكشؿٕٝٛ يف ايرتتٝب ايجايح بٓػب١ )11.4ايجاْٞ بٓػب١ ) %(، بُٝٓا تػاٚت ْػب ن
َٔ: )ض٩غا٤ ٚأعها٤ ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ ٚنصيو أعها٤ ٚض٩غا٤ َ٪غػات ٚسطنات َس١ْٝ سكٛق١ٝ( 

%( يهٌ َُٓٗا، ثِ ضداٍ ايؿطط١ يف ايرتتٝب اـاَؼ 9.5ابع بٓػب١ )سٝح استًت ايرتتٝب ايط
%(، أَا ايؿدكٝات 6.7%(، ثِ املػ٦ٛيٕٛ اؿهَٕٛٝٛ يف ايرتتٝب ايػازؽ بٓػب١ )7.1بٓػب١ )

%(، ًٜٝٗا ضداٍ اؾٝـ بٓػب١ َتكاضب١ 5.7ايتٓؿٝص١ٜ ٚايؿعب١ٝ ؾذا٤ت يف ايرتتٝب ايػابع بٓػب١ )
ٝب ايجأَ، أَا ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ ؾكس دا٤ت يف ايرتتٝب ايتاغع %(, ٚشيو يف ايرتت5.6بًػت)

%(، ثِ تػاٚت أٜهًا ْػب ظٗٛض نٌ َٔ املجكؿٕٛ ٚنصيو ؾ١٦ )ؾدكٝات أخط٣( ٚشيو يف 3.9بٓػب١ )
%(، أَا ا٭ناز ٕٝٛ ؾكط استًت تًو ايؿ١٦ ايرتتٝب اؿازٟ عؿط ٚشيو 3.5ايرتتٝب ايعاؾط بٓػب١ )

%(، ٚأخريًا ضداٍ 2.8ٚضداٍ ايكإْٛ يف ايرتتٝب ايجاْٞ عؿط بٓػب١ ) %(، ثِ ايكها2.9٠بٓػب١ )
 %(.2.6ا٭عُاٍ يف ايرتتٝب ايجايح عؿط بٓػب١ بػٝط١ ٫ تتذاٚظ )

أٚنشت ايٓتا٥ر إٔ ْػب١ نبري٠ َٔ ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف ا٭خباض اييت مت إبطاظ أسساخ  -
تُٞ ؾٓػٝات َكط١ٜ, سٝح استًت ايرتتٝب ا٭ٍٚ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٔ خ٬هلا يف ْؿطات ايسضاغ١ تٓ

%(، ًٜٝٗا يف ايرتتٝب ايجاْٞ َباؾط٠ ايؿدكٝات اييت تٓتُٞ ؾٓػٝات عطب١ٝ ٚشيو 52.8بٓػب١ )
%(، أَا ايؿدكٝات اييت تٓتُٞ ؾٓػٝات أدٓب١ٝ أخط٣ ؾكس استًت تًو ايؿ١٦ 49.3بٓػب١ )

 %(.27.3ايرتتٝب ايجايح ٚا٭خري بٓػب١ )
اض ايؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً يف َهُٕٛ ا٭خباض املتعًك١ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب أزٚ اتػُت -

 , ًٜٝٗا%(39.3اييت عاؾتٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ بكٓاتٞ ايسضاغ١ باإلجياب١ٝ ٚشيو بٓػب١ )
%( ٚظٗط شيو بؿهٌ ٚانح يف قٓا٠ ايٌٓٝ يٮخباض َكاض١ًْ بكٓا٠ اؿط٠ 34.2ايػُات ايػًب١ٝ بٓػب١ )

%( سٝح ناْت قٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ أنجط تٓا٫ًٚ 26.5بٓػب١ ) ١, ٚأخريًا ايػُات احملاٜس٠ا٭َطٜهٝ
   هلصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايؿدكٝات.

أؾاضت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ َهُٕٛ ايتػط١ٝ اإلخباض١ٜ ٭سساخ ايعٓـ  -
ٚاإلضٖاب ناْت َتٛاظ١ْ إىل سٍس َا يف عطنٗا ٯضا٤ ايؿدكٝات ٚٚدٗات ايٓعط املدتًؿ١ بؿإٔ تًو 
 ا٭سساخ, سٝح ناْت تعطض ٚدٗيت ايٓعط إَا امل٪ٜس٠ أٚ املعاضن١, ٚشيو يف ايرتتٝب ا٭ٍٚ بٓػب١

%(، بُٝٓا دا٤ت ْػب١ ا٭خباض املتٛاظ١ْ متاًَا ٚاييت تعطض ٚدٗات ْعط َتعسز٠ يف ايرتتٝب 74.5)
%(، أَا ا٭خباض اييت تهُٓت ٚدٗات ْعط غري َتٛاظ١ْ ؾكس استًت 15.7ايجاْٞ َباؾط٠ بٓػب١ )
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يٓؿطات %(، ٚشيو َٔ إمجايٞ اٯضا٤ املططٚس١ يف ا9.8ايرتتٝب ايجايح ٚا٭خري بٓػب١ ٫ تتذاٚظ )
 قٌ ايسضاغ١. 

 * ْتا٥ر اختباضات قش١ ايؿطٚض:
ٛدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط عسّ ثبٛت قش١ ايؿطض ايكا٥ٌ بيت -

اإلخباض١ٜ ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ يف بٓا٤ أطط ا٭ؾهاٍ ٚايكٛايب اإلخباض١ٜ اييت مت إبطاظ 
 .أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب َٔ خ٬هلا

ٛدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط ت قش١ ايؿطض ايكا٥ٌ بيتثب -
َعاؾ١ أسساخ اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح عٓاقط اإلبطاظ اييت اغتدسَتٗا يف 

 ايعٓـ ٚاإلضٖاب دع٥ًٝا.
قٓا٠ َكط ٛدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " ثبت قش١ ايؿطض ايكا٥ٌ بيت -

اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح املٛنٛعات اييت ضنعت عًٝٗا ايٓؿطات اإلخباض١ٜ 
 نًًٝا.خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب 

ثبت قش١ ايؿطض ايكا٥ٌ بيت" ؽتًـ أْٛاع ا٭طط املطدع١ٝ اييت اعتُست عًٝٗا أخباض ايٓؿطات  -
اب يف قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖ

ُٜعس عاٌَ ٖاّ َٚ٪ثط يف ْٛع١ٝ ا٭طط ا٭َطٜه١ٝ " دع٥ًٝا , ٖٚٛ َا ٜؿري إىل إٔ منط تٛد٘ ايكٓا٠ 
املطدع١ٝ املػتدس١َ َٔ قبٌ قٓاتٞ ايسضاغ١, ؾهٌ قٓا٠ عٓس ْكًٗا يٮسساخ تٓتكٞ اإلطاض ايصٟ 

ييت تبج٘, ٖٚٛ َ٪ؾط خطري ٜسٍ ع٢ً تطادع اإليتعاّ باملعاٜري ٜت٥٬ِ ٚض١ٜ٩ ٚتٛد٘ ايكٓا٠ ا
 امل١ٝٓٗ ع٢ً سػاب خس١َ تٛد٘ ايكٓا٠.

عسّ ثبٛت قش١ ايؿطض ايكا٥ٌ بيتٛدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط  -
اـاق١  اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ يف بٓا٤ ا٭طط اييت أبطظتٗا املعاؾ١ اإلخباض١ٜ

 أسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب.ب
ثبت قش١ ايؿطض ايكا٥ٌ بيتٛدٛز ؾطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني قٓاتٞ ايٌٓٝ " قٓا٠ َكط  -

اإلخباض١ٜ " ٚقٓا٠ اؿط٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح ايػُات ايباضظ٠ ٭زٚاض يًؿدكٝات ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً 
 .ايٛاضز٠ بٗا خ٬ٍ َعاؾتٗا ٭سساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب نًًٝا
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 ايس٫٫ت ايع١ًُٝ يًٓتا٥ر:* 
تأغٝػًا ع٢ً َٓاقؿتٓا ايػابك١ يٓتا٥ر ايسضاغ١, َٚا أثاضت٘ َٔ تػا٫٩ت, ْكرتح ايتٛقٝات 

 ايتاي١ٝ:
ا٫ٖتُاّ بتسضٜب ايكا٥ُني با٫تكاٍ يف ايكٓٛات اإلخباض١ٜ املكط١ٜ ٚضؾع نؿا٠٤ ايعاًَني بٗا  -

 عطب١ٝ.يتػتطٝع َٓاؾػ١ ايكٓٛات ا٭دٓب١ٝ املٛد١ٗ بايًػ١ اي
تٛؾري ناؾ١ املعًَٛات ايػ١ًُٝ ٚايكشٝش١ املطتبط١ بايعٓـ ٚاإلضٖاب ٚبػريٖا ست٢ ٜتػ٢ٓ  -

يًطأٟ ايعاّ تهٜٛٔ ضأٟ غًِٝ ؾُٝا ٜؿاٖسٙ عرب ايكٓٛات اإلخباض١ٜ َع نطٚض٠ ا٫يتعاّ 
 باملٛنٛع١ٝ ٚا٭َا١ْ ٚايسق١.

١ٝ اإلخباض١ٜ با٫يتعاّ مبباز٨ نطٚض٠ إجياز آيٝات ع١ًُٝ ٚقٛاْني دسٜس٠ تًعّ ايكٓٛات ايؿها٥ -
 ايعٌُ اإلع٬َٞ.

إٔ َٛاد١ٗ ظاٖط٠ اإلضٖاب تكع ع٢ً عاتل ا٭ٚغاط ا٭ناز ١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بايتعطٜـ ايكشٝح  -
يًسٜٔ َٔ خ٬ٍ تطٜٛط ْعِ ايتعًِٝ ٚإضغا٤ املؿاِٖٝ ايكشٝش١ يًسٜٔ ٚإضغا٤ قِٝ ثكاؾ١ٝ ؼبص 

يؿهط اإلضٖابٞ ٚايتُٝٝع بني اإلضٖاب ٚاملؿاِٖٝ ايتػاَح, ٚتؿعٌٝ زٚض ضداٍ ايسٜٔ ملٛاد١ٗ ا
 ا٭خط٣.

قشاؾ١( حملاضب١ اإلضٖاب بأؾهاي٘  –إشاع١  -أٜهًا تهاتـ ناؾ١ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ) تًٝؿعٜٕٛ -
ٚأغايٝب٘ املدتًؿ١ ٚشيو يف إطاض ايسٚض ا٭َين ايصٟ تكّٛ ب٘ تًو ايٛغا٥ٌ يف ايتكسٟ ياضٖاب 

 ٚايعٓـ.
ٛات ايعطب١ٝ اإلخباض١ٜ املدتًؿ١ يف إعساز بطاَر َؿرتن١ ملٛاد١ٗ نطٚض٠ ايتٓػٝل بني ايكٓ -

 اإلضٖاب ٚبجٗا بايًػات ا٭دٓب١ٝ املدتًؿ١.
نطٚض٠ إدطا٤ ايسضاغات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ اييت تٗتِ بأسساخ ايعٓـ ٚاإلضٖاب املدتًؿ١ ٚنطٚض٠  -

ا٫غتعا١ْ بٓتا٥ر ايتٛقٌ إىل سًٍٛ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ بؿإٔ تًو ا٭سساخ َٔ أدٌ ايتدًل َٓٗا, ٚ
 تًو ايسضاغات يف تطٜٛط آيٝات دسٜس٠ يًشس َٔ اإلضٖاب ٚايتططف.

ٜٓبػٞ ا٫ٖتُاّ بططح ٚتكسِٜ ٚد١ٗ ايٓعط ايطمس١ٝ يًسٚي١ املكط١ٜ بؿهٌ ٚانح ػاٙ قهاٜا  -
ٚأسساخ ايٛنع ايساخًٞ ٚاإلقًُٝٞ املتعًل بايكهاٜا ايك١َٝٛ ٚايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬, ٚايسؾاع 
عٓٗا ٚتؿػري ا٫ػاٖات اؿه١َٝٛ مٛ كتًـ املٛنٛعات ٚا٭سساخ ْعطًا يًُها١ْ ٚايسٚض 
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ٟ ٚاؿهاضٟ ملكط ع٢ً كتًـ ا٭قعس٠, َٚا ؼع٢ ب٘ َٔ قبٍٛ ٚتأٜٝس زٚيٞ ايطٜاز
باعتباضٖا أنرب ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚأُِٖٗ ع٢ً اإلط٬م, إش جيب أ٫ ٜتعطف املٛاطٔ املكطٟ ع٢ً 

 َٛاقـ بًسٙ ػاٙ ا٭سساخ َٔ قٓٛات أدٓب١ٝ.
دسٜس٠ تطنع ع٢ً َعاؾ١  نطٚض٠ إعاز٠ ايٓعط يف َهاَني ايعٌُ اإلع٬َٞ ٚاغتبساهلا مبهاَني -

اْتؿاض ظاٖط٠ اإلضٖاب ٚايعٓـ, ٚايتكسٟ يًؿها٥ٝات اإلخباض١ٜ اييت متاضؽ أزٚاضًا 
 ؼطٜه١ٝ َسَط٠ تٗسف إىل ايتأثري يف عكٍٛ ايؿباب ٚتٗسٜس أَٔ ايؿعٛب ٚاجملتُعات.

و نطٚض٠ ايتكًٌٝ َٔ دطعات املؿاٖس ايس١َٜٛ َٚؿاٖس ايعٓـ ٚايسَاض ٚاـطاب ٚايكتٌ, ٚشي -
يًشًٝٛي١ زٕٚ اعتٝاز املؿاٖس ع٢ً َجٌ ٖصٙ املٓاظط, زٕٚ إٔ ْػؿٌ أ١ُٖٝ ايتٓػٝل َع ا٭دٗع٠ 

 .١ا٭١َٝٓ ؾُٝا ٜتعًل بٓؿط ٚقا٥ع ا٭سساخ اإلضٖابٝ
اؿطم ايؿسٜس ع٢ً تٓعِٝ احملانطات ٚعكس ايٓسٚات ٚامل٪متطات َٔ أدٌ ايتٛع١ٝ ا٭١َٝٓ  -

ب ٚدطا٥ُ٘ املدتًؿ١ ٚؾطح ٚتؿػري ا٭غباب امل٪ز١ٜ باملداطط اييت ؼٝط باجملتُع َٔ اإلضٖا
 إيٝ٘.
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غًطإ بٔ عذُٞ بٔ َٓٝدط. " زٚض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ يف تؿهٌٝ َعاضف اؾُٗٛض ايػعٛزٟ مٛ قهاٜا اإلضٖاب  -25

ادػتري , " : زضاغ١ َػش١ٝ  (.2008, ) داَع١ ايكاٖط٠ , ن١ًٝ اإلع٬ّ ,  ضغاي١َ 
26- Rob Wicks, "How Media Framing Can Affect Terrorism Beliefs", 

Http://Pirgrail,uark,edu/news/NEWSIN(8.3.2005) . 

27- Oosthuizen–lucas – Martinis, Media and Terrorism: Dominant 

research paradigms and findings, Mass Communications Vol.42, 

P.143, 2004.  
ؿاِٖٝ ٚاػاٖات ايؿباب ايعطبٞ مٛ اإلضٖاب: زضاغ١ نٝؿ١ٝ  -28 أَاْٞ عُط. " زٚض ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يف تؿهٌَٝ 

, ن١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١  يف : اجمل١ً املكط١ٜ يبشٛخ اإلع٬ّ , " َكاض١ْ بني فُٛعات َٔ ايؿباب ايعطبٞ
 . 186 -155( , م م 2003غبتُرب  –, ٜٛيٝٛ  20ايكاٖط٠ , ايعسز 



 عبود أحمد محمد/ د                              .....        ..العنف ألحداث اإلخبارية المعالجة 

336 

عاضف ٚاػاٖات ايطأٟ ايعاّ املكطٟ مٛ اإلضٖاب :  -29 خايس ق٬ح ايسٜٔ. " زٚض ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يف تؿهٌَٝ 
" , ن١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١ ايكاٖط٠, ايعس ايعؿطٕٚ , يف : اجمل١ً املكط١ٜ يبشٛخ اإلع٬ّ  , " َسخٌ تهاًَٞ

 . (2003غبتُرب  -ٜٛيٝٛ 
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