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 :مقدمة
 ويحسن يجدد شامل تربوي  نظام عامة بصورة الرياضي البدني النشاط يعد          

 الدول بين العالقات تحسين ىإل وصوال األصعدة جميع عمى االجتماعية العالقات
 العيد، حديثة ليست الرياضة عالميةو  ،العالم شباب لجميع والتقدم الرفاىية وتحقيق

 والقبائل الشعوب توحيد إلى اليونان في القديمة االولمبية األلعاب ساىمت بل
 التي االولمبية األلعاب إقامة خالل المقدسة فاليدنة القديمة، اإلغريقية والدويالت

 في ودورىا الرياضة عالمية عمى لمتدليل الممارسات ابرز من كانت أشير لعدة تمتد
 الرياضية اإلدارة عمى والقائمين الرياضيين نفوس في االيجابية اآلثار ترك

 .واالولمبية
 سيزيد الدولي واالولمبي الرياضي الواقع في بتغمغمو الجديد العولمة نظام يعتبر    
 سيزداد والميداليات المتقدمة لممراكز الدول بعض فاحتكار المشكالت، تعقيد من

 إلى ذلك وسيؤدي قوة سيزداد والقارية اإلقميمية التنظيمات عمى والحفاظ سوًءا
 .الدولية واالولمبية الرياضية المؤسسات إضعاف

 فيو ننكر ال الذي الوقت في وسمبياتيا، مخاطرىا ليا العولمة ظاىرة أن شك وال   
 ويجد ليصحو خاصة، بصفة العربي والعالم أجمع لمعالم إنذار فيي ،إيجابياتيا بعض
 .المضادة والعولمة بالعولمة سمى ما ظواىر بين طريقو

 



 :الرياضي البدني النشاط -1
 : الرياضي البدني النشاط مفيوم -
 اإلنسان لحركة واإلجمالي الكمي جاللما الرياضي البدني النشاط يعتبر -
ن حياتو، في بيا يقوم التي النشاط ألوان لكل الشامل التعبير أنو كما  وا 

 بغية أو الفراغ أوقات ممىء بغرض كان سواء الرياضي النشاط مزاولة
 تحقيق نحو سميما طريقا يعتبر فيو المستويات أعمى إلى لموصول التدريب
 .العامة الصحة

 من ومتكاممة متزنة تربية النشء تربية عمى يعمل تربوي  نشاط ىو -
 برامج طريق عن واالجتماعية، والنفسية والعقمية والبدنية الوجدانية النواحي

 .متخصصة قيادة إشراف تحت متعددة رياضية مجاالت و
 ليس المنافسة في ممكنة نتيجة أفضل تحقيق بيدف البدني التدريب ىو -
نما فقط الرياضي الفرد أجل من  ذاتو حد في  الرياضي النشاط أجل من وا 

 ثقافي نتاج البدني النشاط ألن وذلك ضروريا اجتماعيا طابعا وتضيف
 .ثقافي إجماعي كائن أنو حيث من  لإلنسان التنافسية لمطبيعة



اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ذؼش٠ف:  

ِٙاسج األوصش ٚ٘ٛ اإلٔضاْ، ٌذٜ اٌؽشوح ٌٍظا٘شج اٌشال١ح األشىاي أؼذ اٌثذٟٔ إٌشاط ٠ؼرثش 
 خاص شىً ٔشاط>> :أٔٗ matfif"ِاذف١ف"٠ٚؼشفٗ اٌثذٟٔ، ٌٍٕشاط األخشٜ األشىاي ِٓ

 فألْ ٚتزٌه <<ٌٙا ذؽذ٠ذ ألظٝ ٚضّاْ اٌمذساخ ل١اس أظً ِٓ إٌّظّح إٌّافضح ظٛ٘شٖ
 فٟ ِّىٕح ٔر١عح أفضً ذؽم١ك تٙذف اٌثذٟٔ اٌرذس٠ة تأٔٗ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ١ّ٠ز ِا

 راذٗ ؼذ فٟ اٌش٠اضٟ إٌشاط أظً ِٓ ٚإّٔا فمظ اٌش٠اضٟ اٌفشد أظً ِٓ ١ٌش إٌّافضح
 اٌرٕافض١ح ٌٍطث١ؼح شمافٟ ٔراض اٌثذٟٔ إٌشاط ألْ ٚرٌه ضشٚس٠ا اظرّاػ١ا طاتؼا ٚذض١ف
   .شمافٟ إظّاػٟ وائٓ أٔٗ ؼ١س ِٓ ٌإلٔضاْ

اٌخاص اٌثذٟٔ تاالٔذِاض األٔشطح أٌٛاْ تم١ح ػٓ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ٠ٚر١ّز ِٓٚ 
 لٛاػذ ػٍٝ أ٠ضا ِؤصش أٔٗ وّا إ١ٌٗ ٕٔضثٗ أٚ س٠اضٟ ٔشاط أٞ ٔؼرثش أْ ٠ّىٓ ال دٚٔٗ
 أٚ لذ٠ّا صٛاء اٌراس٠خ ِذٜ ػٍٝ ذىٛٔد اٌمٛاػذ ٚ٘زٖ ٚٔزا٘ح تؼذاٌح إٌّافضح ٌرٕظ١ُ دل١مح

 ٚفٟ ٌٍّّاسصح اٌثذ١ٔح اٌطالح ػٍٝ أصاصٟ تشىً ٠ؼرّذ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ٚ ؼذ٠صا،
   .اٌٍؼة ٚطشق اٌخطظ ِصً أخشٜ ػٕاطش ػٍٝ اٌصأٛٞ شىٍٗ

تاٌٍؼة ِفؼُ تأٔٗ ٠ؼشف أْ ٠ّىٓ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط أْ إٌٝ "ٚص١ط وٛش١ٓ "٠ٚش١ش 
 ِضاتمح فٟ ذشرشن فشلا أٚ أفشادا ٠رضّٓ ٚاٌؼائذ اٌّشدٚد ٚاٌخاسظٟ، ٚاٌذاخٍٟ اٌرٕافضٟ

 .ٚاٌخطظ اٌثذ١ٔح اٌّٙاسج فٟ اٌرفٛق ضٛء فٟ إٌرائط ٚذمشس

ٚاٌّٙاساخ اٌؽشواخ اٌّعًّ األطػ اٌرؼث١ش فٟٙ اٌش٠اضٟ اٌثذٟٔ إٌشاط ٠خض ف١ّا أِا 
 أصاس ػٍٝ ذمَٛ اٌرٟ اٌش٠اض١ح ٚاألٔشطح ٌٍؽشواخ ذر٠ٛط ٘ٛ إرْ دلح، األوصش اٌثذ١ٔح
 أظً ِٓ ٚرٌه ٔز٠ٗ ذٕافضٟ إطاس فٟ ِؽذدج ِٚٙاساخ خطظ ػٍٝ ِث١ٕا ِؼ١ٓ ٚ٘ذف

   .ف١ٙا اٌّشغٛب إٌر١عح إٌٝ اٌٛطٛي
 



1-3- اٌش٠اضٟ إٌشاط:  

1-3-1- ٕٝاٌش٠اضٟ إٌشاط ِٚفَٙٛ ِؼ:  

داخً ٌٍرال١ِز تإٌضثح اٌزاخ ػٓ اٌرؼث١ش ٚصائً أُ٘ ِٓ اٌش٠اضٟ إٌشاط ٠ؼرثش 
 طش٠ك ػٓ ِٛا٘ثُٙ ٚوزٌه ١ٌُِٚٛٙ سغثاذُٙ ػٓ اٌرال١ِز ٠ؼثش فثٛاصطرٗ اٌّذسصح

 ِٓ ف١شفغ ٚإٌفض١ح اٌف١ز٠ٌٛٛظ١ح إٌاؼ١ح ِٓ ذٕش١طُٙ ػٍٝ ٠ؼًّ وّا اٌٍؼة
 إٌظش٠ح اٌؽظض سٚذ١ٓ ِٓ إخشاظُٙ إٌٝ ٠ؤدٞ ِّا ٚاٌزٕٟ٘ اٌثذٟٔ ِشدٚدُ٘
  .األخشٜ

- ِْعاي أٔٗ إر اٌفظً فٟ ٠ؽذز ِّا أ١ّ٘ح تألً ١ٌش اٌفظً خاسض إٌشاط إ 
   :ت١ٕٙا ِٓ ٘اِح أغشاع ف١ٗ ذرؽمك ذشتٛٞ

- رٌه واْ ذشثغ ٌُ إر اٌرٟ ؼاظاذُٙ ٚإشثاع ١ٌُِٛٙ ػٓ اٌرال١ِز ٌرؼث١ش ِعاي إٌشاط 
   .اٌّذسصح ػٓ ٚظ١فرُٙ ػٓ ٌٍرّشد ١ٌُِٚٛٙ اٌرال١ِز ظٕٛغ ػٛاًِ ِٓ

- ِّا اٌّٛا٘ة ػٓ ٌٍىشف ٚفشطح ِٚٛا٘ثُٙ اٌرال١ِز ١ِٛي ٌر١ّٕح ٚص١ٍح إٌشاط 
   .اٌظؽ١ػ ٚ إٌّٟٙ اٌرؼ١ٍّٟ اٌرٛظ١ٗ ذٛظ١ُٙٙ ػٍٝ ٠ضاػذ

اٌش٠اضٟ اٌّشتٟ ٠ضؼٝ ؼ١س إٌشاط ٘زا فشٚع أؼذ ٠ؼرثش اٌش٠اضٟ ٚإٌشاط ِٓ 
 .ٚاٌش٠اض١ح اٌثذ١ٔح اٌرشت١ح أ٘ذاف ذؽم١ك إٌٝ خالٌٗ

 



 :اىْشاط اىثذّٜ اىشٝاضٜ  أىداف -

 :من الناحية البدنية-
 تنمية الميارات الرياضية - تطوير الممارسات البدنية األساسية -

 عضالخ ٝق٘ٛ اىشٝاضٜ اىْشاط ألُ رىل اىرْفغٜ، اىذٗسٛ ماىجٖاص ىيفشد اىحٞ٘ٝح األجٖضج مفاءج سفع-
   .اى٘ظٞفٞح مفاءذٖا ٍِ ٗٝضٝذ ٗاىشئرِٞ اىقية

   ممكنة طاقة بأقل اليومية الحياة في البدنية القدرات استغالل -
 عَو أداء عيٚ اىقذسج أّٖا عيٚ اىثذّٞح اىيٞاقح اىثعض ٗٝعشف اىَعرذه، ٗاىق٘اً اىثذّٞح اىيٞاقح امرغاب

 اىرٜ اىطاقح ٍِ اىثعض تقاء ٍع اىرعة أٗ تاإلسٕاق اىشع٘س عشعح دُٗ تنفاءج اىٍٞ٘ٞح حٞاذٔ فٜ اىفشد
 .البدني األداء من درجة أعمى إلى الوصول- .اىفشاغ ت٘قد ىيرَرع ذيضٍٔ

 

 :من الناحية النفسية  -
 . تشكيل الشخصية المتزنة والمتصفة بالشمول والتكامل -
 .التنمية النفسية باكتساب مختمف الخبرات والحصائل االنفعالية الجيدة -
  . اكتساب التأثيرات النفسية االيجابية -
 .اكتساب االنضباط االنفعالي والطاعة واحترام السمطة -
  اكتساب مستوى رفيع من الكفايات النفسية المرغوبة مثل الثقة بالنفس االتزان االنفعالي -

 .صٝادج قذسج اىفشد عيٚ ذشمٞض االّرثآ ٗاإلدساك ٗاىَالحظح ٗاىرص٘س ٗاىرخٞو ٗاالترناس -
 .التحكم في النفس والتوتر وانخفاض التغيرات العدوانية -
 . إتاحة فرص المتعة والبيجة وتخفيف التوتر والضغوطات -
 .إتاحة أجواء التعبير عن النفس والمكنونات الداخمية  -



 : التربوية الناحية من - 
 .شخصيةال في االجتماعية الجوانب تنمية  -
 .ومعاييره ونضمو المجتمع مقتضيات مع والتكيف التطبيع في تساعد  -
 . الذاتي االنضباط -    .الرياضية الروح-
  .الغير وحب التسامح التعاون  -
 .المتعددة الفروق  عن النظر بغض اآلخرين تقبل-
 .والقيادة النتيجة عمى التعود-
  .النافعة والميارات الصالحة المواطنة اكتساب-
 :والصحية االجتماعية الناحية من -
 .((روحية عقمية، بدنية،)) البشري  الكائن متطمبات بين التوازن  تحقيق -
 .االجتماعية ألفأتا في الوقوع أو التفكير عن المجتمع أفراد إبعاد في يساعد -
 الفرد تجعل و االجتماعية األلفة و كالصداقة االجتماعية العالقات تنمية عمى تعمل-

 .تمعلمجا لنظام واالمتثال االجتماعي االنضباط تعممو و تمعلمجا في دوره يتقبل
 دُٗ طثٞح تصحح اىثعض ٝرَرع فقذ تٖا ٗاىرَرع ىيجغٌ اىعاٍح اىصحح امرغاب --

 اىْشاط ٕزا َٝاسعُ٘ اىزِٝ األفشاد أُ إال اىشٝاضٜ، اىْشاط أى٘اُ ٍِ ىُ٘ ٍَاسعح

  .اىحٞاج تثٖجح ٝشعشُٗ

 



 :الترويحية الناحية من-
 الفراغ، بوقت حد أقصى إلى وارتبطت الترويح كنف في ونشأت الرياضة ولدت-

زالة والبيجة والتسمية المتعة مثل لإلنسان ألىميتيا  والصحة واالسترخاء التوتر وا 
 والتنافس الرياضي واالنجاز البدني والجيد والتنافس واإلثارة الجمالية والخبرة والمياقة
 وحاجات قيم عن تعبر كميا وىي وغيرىا، ...الذات وتحقيق النفس عن والتعبير الشريف
 .لإلنسان أساسية

 :الرياضي النشاط أنواع -2
 :إلى ويقسم :االجتماعية الناحية من -
 .الخ..السباحة القوى  ألعاب الخيل،المصارعة،المبارزة، المالكمة،ركوب  مثال :فردي -أ
 .الخ.....اليد كرة السمة، كرة القدم، كرة مثل :الجماعي -ب
 :األداء طريقة حسب -
 في أقرانو مع أو وحده الفرد بو يقوم جسماني لمجيود إلى تحتاج ال :ىادئة لعابأ -أ

 .المبذول الجيد بعد لمراحة األلعاب ىذه تكون  ما وأغمب محدود ومكانو ىادئ جو
 في وتتمثل القواعد وكثرة التفاصيل من خموىا إلى بساطتيا ترجع :البسيطة األلعاب -ب

 .البسيطة الحركات ببعض مقرونة وقصص أناشيد شكل
 يتناسب جسماني ومجيود عصبي عضمي وتوافق ميارة إلى تحتاج :المنافسة ألعاب -ج

   .جماعي أو فردي األفراد فييا يتنافس األلعاب ىذه ونوع
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 العولمة -2
  :العولمة نشأة -

 الشيوعي، المعسكر انييار بعد التسعينات في المصطمح ىذا شاع         
 بتوقيع العالم دول أمريكا طالبت عندما والسيما ، بالعالم أمريكا واستفراد
 األسواق عمى لمقارات العابرة الشركات سيطرة بقصد العالمية التجارة اتفاقية
 . والنشأة المولد أمريكية الجديد بثوبيا العولمة أن يؤكد مما ،العالمية
 عممية العولمة أن العولمة نشأة عن تحدثوا الذين الباحثون  ويرى       

 نشيدىا التي لمعولمة وميدت سبقت صغيره عولمات ىناك أن أي تراكمية،
 تقدم بفضل األخيرة الفترة في تسارعيا وتيرة تزايد ىو فييا والجديد ، اليوم

 بشكل العممي والتقدم والمواصالت النقل ووسائل واالتصال، اإلعالم وسائل
 .بعد تكتمل لم فيي ذلك ومع عام،

 عن عبارة ىي و عالمي نظام العولمة إن ) روبورتسون  بات يقول و
 .( مخالبو بأحد السالم رمز الزيتون  بغصن ممسكا األمريكي النسر



 
 

 

 

 :مفيوم العولمة -
يقصد بالعولمة دمج العاالم كماو بارام اخاتالل دولاو وأمماو ونظماو        

االقتصادية وأديانو وثقافاتو وحضاراتو ودرجة تطوره داخل بنية نظام واحد 
فااي السياسااة واالقتصاااد والثقافااة  والرياضااة، نظااام يسااري عميااو جميع ااا 

 .بمنظومة واحدة من القوانين والقواعد واآلليات
ويعاارل الاابعع العولمااة بأنيااا شااكل ماان أشااكال التنظاايم لممجتمااع        

البشري يتحول فيو العالم إلى نظام السوق واالعتمااد، حياث تتاوفر سارعة 
وحريااة االنتقااال وتاادفل المعمومااات ورؤوس األمااوال والساامع والتكنولوجيااا 

 .واألفكار والمنتجات والبشر أنفسيم بين جميع المجتمعات اإلنسانية
  :  العولمة  أن نقول أن يمكن سبل مما
 . المعمومات بانتشار تتعمل -  
 . الدول بين الحدود بتذويب -  
 و المجتمعات و الجماعات بين التشابو معدالت بزيادة تتعمل -  

 ..المؤسسات
 



 الباحثون  أوردىا التي التعريفات من يالحظ مما ولكن 
 ألن ، ليا االقتصادي البعد عمى الواضح التركيز والمفكرون 

 والرأسمالية باالقتصاد وطيدة عالقة لو بداية العولمة مفيوم
 : تعني العولمة أن إلى يذىبون  الكتاب من عددا   جعل ما وىذا
 وأنماطيا – األمريكية خاصة – الغربية الحضارة نموذج تعميم

 . كمو العالم عمى والثقافية واالقتصادية السياسية و الفكرية



 :والعولمة الرياضي البدني نشاطال -
 الميثاق نشوء 1894 عام منذ الرياضي الميدان في العولمة بدأت لقد    

 نشوء االولمبي الميثاق سبل حيث الدولية االولمبية والمجنة االولمبي
 المشاركة الدول عدد بمغ حيث العضوية في حتى وفاقيا الدولية المنظمات

 المنظمة  الدول عدد يفوق  وىو دولة 199 ،2000 عام سدني دورة في
 االولمبية األلعاب كوبرتان بيير الفرنسي بعث وعندما (7 ) المتحدة لألمم

 اعتبرت 1896 عام االولمبية أثينا دورة بتنظيم جيوده وتكممت الحديثة
 االولمبي الرياضي التاريخ قراءة فمجرد الحديثة الرياضية لمعولمة بداية
 كانت 1896 عام االولمبية الدورة في اشتركت التي الدول عدد أن نجد
 دولة، 199 سدني دورة في بمغت بينما دولة 13

 والعولمة الشعوب، من لكثير بالنسبة الساعة حديث ىي اآلن العولمة -
 في العولمة عن نتكمم لما ، الشعوب تطور في جدا   كبير دور تعمب

 اقتصاد، يعني والبيزنس ،"البيزنس" األنواع من نوع أصبحت الرياضة
 .سياسة باألخير يعني واالقتصاد

 



 :العولمة مظاىر -
 معدالت زيادة في المظاىر ىذه تتمثل :ااإلقتصادية المظاىر- 1

 والخبرات، المال ورأس التكنولوجيا انتقال وحركة العالمية، التجارة
 وتسارع الجنسيات متعددة الشركات عدد في األفقي واالتساع

 الصناعي المنتج طبيعة في ذلك ظير وقد أنشطتيا، نطاق
 عالية درجة عمى سمعة إلنتاج التنافس مبدأ وبث الدول وتكامل

 من قدر أكبر مع يبذل مجيود وبأقل ممكن سعر بأقل الجودة من
 اإلقتصادي التعاون  ىي فالعولمة وبيذا  واإلنتاج، الرضا

 أو اإلنتاجية المؤسسات تمويل في العالم دول لمجموع المتنامي
 .العالمية التجارة تحرير عمميات وتسارع الخدمية،

. 



 عبر العالمي التدفل زيادة في تتمثل :اإلعالمية المظاىر- 2 
  شبكة في يتمثل العالمي التدفل وىذا لمدول، الوطنية الحدود

 والتماسك، بالرخاء المجتمعات عمى ينعكس مما اإلتصاالت
 بين والتداخل اإلرتباط من مزيد إلى تؤدي المعموماتية فالثورة
 العقل "قوامو المتجدد المصدر ىذا وأن" العالم، مناطل مختمف

 الفائدة لتحصيل العممي مجال في التطبيل عمى والقدرة اإلنساني
 ."المعمومات ىذه وراء من المرجوة

 بعع انتشار تزايد في تتمثل :والثقافية االجتماعية المظاىر- 3
 الفن وأنماط اجتماعية، وتقاليد عادات من السموكية األنماط
 .خالفو أو المسرح فن أو العمارة فن سواء بأنواعو



  
 األشخاص بعع استخدم : السياسية المظاىر -4

 عالمية حكومة تشكيل إلى لإلشارة "العولمة" مصطمح
 الحقوق  وتضمن الحكومات بين العالقات تنظيم عمى تعمل

 واالجتماعية، االقتصادية العولمة تطبيل عمى المترتبة
 األمريكية المتحدة الواليات تتمتع السياسية، الناحية فمن

 اقتصادىا قوة بسبب أجمع العالم قوى  بين كبير قوة بمركز
 ثروة من لدييا وما



 :العولمة ظل في الرياضية البدنية نشطةلأل  األساسية الوظائف-
 نوع خمل في ميم دور لمرياضة :االجتماعي االندماج وظيفة -
 بين االندماج تقوية في فدورىا ، جتماعىاال النسيج التحام من

 . االجتماعية الفئات
 ومحفزات وسائل كإحدى القدم كرة استعمال تجمى لقد      

 لفوزىا فرنسا توظيف كيفية في كبير بشكل اإلجتماعى االندماج
 من الفوز ىذا تقديم تم إذ ،1998 سنة القدم لكرة العالم بكأس
 واالندماج والتسامح التعددية لقيم كانتصار اإلعالم وسائل طرل
  .القوميات بين



 لمرياضة الحقيقية األبعاد نإ :السياسية الوحدة تكريس وظيفة-
ستراتيجية، اقتصادية أبعاد ىي  الرياضية المنافسات وتاريخ وا 

 ىذه في اائبة تكن لم اإلستراتيجية االعتبارات أن يبين عموما
 .األلعاب

 1912 سنة باستوكيمم المنظمة األولمبية األلعاب كانت لقد    
 ىذه في بالمشاركة لممطالبة المستقمة اير الدول لبعع مناسبة
 ولعل ،”وتشيكوسموفاكيا وفنمندا ىنغاريا“ مستقمة ككيانات األلعاب
 وتسويل حضور ىو األلعاب ىذه في لممشاركة السياسية القيمة
 تحولت لقدو  ،”والعمم الوطني النشيد“ الوطنية السيادة رموز

 المنظمات توازى  ،FIFA كالفيفا الرياضية والمجان الجمعيات
 الدبموماسي االىتمام مجال في تدخل وبالتالي المؤثرة، الدولية

 إلى الدولية والمنافسات األولمبية لأللعاب الخارجية والسياسات
  .سياسي شبو طبيعة ذات مؤسسات



 ظل في  الرياضية البدنية نشطةلأل  اإلستراتيجية الوظائف-
 :العولمة

 ما دولة اختيار يكون  أن البدييي من إنو :االقتصادية الوظائف-
 يخضع األولمبية األلعاب احتضان أو العالم كأس نيائيات لتنظيم

 مما آخر، اعتبار ألي يخضع مما أكثر االقتصادية لالعتبارات
 قرارات في التأثير إلى االقتصادية الضغط مجموعات دفع

 .النافذة الرياضية المؤسسات
 أي خصوصية لو ليست المعولم اإلنسان إن :القيمية الوظائف-

 ىي الحداثة بعد ما إلنسان األساسية فالقيمة انتماء لو ليس
 الذي العميل والتحول الحقيقية فالثورة الجسد، بعد أي ماديتو
 .الرياضة مجال في حدث



 :الرياضة فمسفة-
 :تفسيرية مقوالت ثالث عمى تقوم الغرب في الرياضة فمسفة إن
 : القياسية األرقام تحطيم عن النيائيا يبحث الذي الخارق  اإلنسان -1
 واستعمال النباتات نمو وتيرة لتسريع الجيني التعديل تقنيات استعمال إن

 يدخل التحمل عمى قدرتيم وتحسين الرياضيين أداء لتحسين المنشطات
 الطبيعة، وتجاوز القياسية األرقام تحطيم محاولة منطل نفس في

 الشرط تجاوز ىي مطمقة قيمة عمى تتأسس عصرنا في فالرياضة
 قياسية ألرقام متناىي ال تحطيم عن البحث في ذلك ويتجمى اإلنساني،

 جديدة
 فمسفة عمى شخصيتو مقومات كل تتأسس الذي : المادي اإلنسان -2 

 واعتبارىم الرياضيين، األبطال لصور اإلعالم تسويل والدليل الجسد،
 مختمف في النمطية الصور ىذه واستعمال استيالكية، وااية نموذجا
 .المستيمك خيلم عمى لمسيطرة اإلشيارية العمميات



  

 وىذا والطمب العرع لقانون  الخاضع :االقتصادي اإلنسان -3
 الحضارة إليو تتجو الذي اإلنسان تسيء بفمسفة مرتبط االتجاه
 لقانون  خاضع سمعة واعتباره اإلنسان تسويل يتم إذ الغربية
 بدون  أصبحوا الرياضيين بعع أن كيف ونالحظ والطمب، العرع
 ىذه فيو أصبحت وقت في الرياضية األندية بين تنقميم لكثرة ىوية
 .السوق  لمنطل خاضعة كبرى  شركات األندية

 و الرياضة تحديث متطمبات نإ :البشرية التنمية و الرياضة-
 عمميا إطارا تأخذ أن ليا ينبغي المعاصر المجتمع في تطويرىا
 ينبغي اإلطار ىذا وفى المأمول لمتحديث العريضة التوجيات يمثل
 البحث نتائج من معطياتو و الحديث العصر بمقتضيات اآلخذ
 . التقني و العممي

. 
 
 



 :الرياضة عمى العولمة سمبيات -
 اإلنسانية القيم أكثر الرياضة ودعت العولمة نظام ظل في -1

 المشاركة إلى تدعو كانت التي تمك وخاصة االولمبية والمفاىيم
 .ثمن بأي الفوز محميا لتحل
 الرياضيين تصنيع عصر الرياضة دخمت العولمة نظام ظل في 2-

 .والمراىنات والمضاربات والتجارة
 خاصة شائع ا المنشطات إنتاج أصبح العولمة نظام ظل في -3

 وجندت الرياضيين فحص عند اكتشافيا الصعوبة من التي تمك
 لضمان المتقدم العالم في عديدة ومختبرات أطباء الغرع ليذا

 .مشروعة اير بأساليب المطمقة الرياضية السيادة
 بسبب لمرياضيين الرياضية األعمار تقصير إلى العولمة آدت4-

جبارىم المسابقات برنامج في اليائل التضخم  مغادرة عمى وا 
 األحوال أحسن في الثالثين سن في المالعب



 تباع سمع إلى والمدربون  الرياضيون  تحول العولمة نظام ظل في5-
 أسعار تتداول بورصة الغرع ليذا وأنشأت واحتكارىا تبادليا يتم وتشترى 
 فييا المصمحة تكون  معقدة سرية صفقات خالل من والمدربين الالعبين

 .أكثر يدفع لمن
 مفيوم منيا الرياضة في جديدة مفاىيم شاعت العولمة نظام ظل في 6-

 السحل تعابير وظيرت الشرسة والمنافسة الرياضة في والعدو الخصم
 .واليزيمة األضالع وتكسير

ا الجميور ازداد العولمة نظام ظل في 7-  في الشغب وبرز وانفعاال عنف 
 .المادي والربح الفوز في والرابة المراىنات بسبب أشكالو جميع

 القيم إشاعة من الرياضي اإلعالم وسائل تحولت العولمة نظام ظل في -8
 الرياضة عالم في جديد ىو ما كل وتعميم االولمبية والمفاىيم الرياضية
 تعبر وسائل إلى القارات عموم في الرياضية لمحركة متناسل تطور لضمان

 أو يكتب ما أو ينشر ما كل ويكون  تحتكرىا التي العظمى الدول سياسة عن
ا مدفوع مادي ثمن لو يذاع  .سمف 
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 نظام ظل في الرياضية الحركة منيا وتعاني عانت التي المشكالت-
 :العولمة

 دورة وحمفاءىم األمريكيون  مقاطعة مشكمة مثال :السياسية المشكالت-
 لوس دورة وحمفاءىم السوفيات ومقاطعة1980 عام موسكو
 . المتحدة بالواليات 1984انجموس

 الرياضة بين الطالق وقوع الممكن من ليس) قائال صرح (كيالنين لورد)-
 . السياسي االستغالل من الرياضة حماية الممكن من ولكن والسياسة

 في كثيًرا الرياضي اإلعالم وسائل بالغت لقد :االعالم ووسائل الرياضة-
 عمى التركيز إلى ذلك وأدى الرياضي النشاط عمى التجاري  الطابع إضفاء
ىمال واالحتراف والمباريات البطوالت رياضة  كما األخرى  الرياضات وا 
 المثيرة األلعاب أو الجماىيرية األلعاب إلى الرياضي اإلعالم وسائل اتجيت
 من قدر اكبر تحقق ألنيا الخ، ..المالكمة أو القدم كرة عمى كالتركيز
 .األرباح

 
 



 االولمبية والدورات السنين عشرات منذ :الرياضة مافيا-
 لتدخل نتيجة مالي تضخم من تعاني الرياضية والبطوالت
 اإلعالن اجل من المباريات أحداث مجريات في الشركات
 في تؤثر بدأت خيالية أرقام إلى وصل أن إلى لصالحيا التجاري 
 التجارة موانئ إلى بالرياضة وتأخذ الرياضية األحداث مجريات
 ومفاىيم تتناسب ال بضائع عن اإلعالن خالل من والربح

 .العولمة نظام ظل في جًدا تفاقمت المشكمة ىذه وان الرياضة
 صور أبشع عن المنشطات مشكمة عبرت لقد :المنشطات-

 التي الطبية العقاقير بعض بتناول اآلخرين جيود وسرقة االبتزاز
 تحقيق بواسطتيا يستطيع لمرياضي وقتية مضافة قوة تعطي
 . واقعية غير نتائج

 



 التي المشاكل من أيضا ىذه :والعبودية والرق  التجنيس-
 ليا تدعو والتي النبيمة اإلنسانية األىداف مسخ عن تعبر

 .الرياضة
 والمالعب الساحات تخل لم :بالنتائج والتالعب الرشاوى -

 والتالعب والرشاوى  المراىنات أجواء من الرياضية
 الرياضية واإلدارات الحكام من عدد قبل من بالنتائج
 في وخاصة الرياضية المباريات تنظيم عن المسئولة

 جًدا وصارمة قاسية اإلجراءات وكانت القدم كرة مجال
 تعددت العولمة نظام ظل في ولكن المتالعبين، بحق

 .عمنية شبو وكذلك حماية شبو ليا وأصبحت
 

 
 
 



 مشكمة ىي :الرياضية المالعب في والعنف الشغب-
 تيديم إلى لتصل الستينات فترة منذ كثيًرا تفاقمت
 لألىداف أساء مما الرياضية والمرافق المالعب
 . واالولمبية الرياضية لمحركة السامية

 ىو االحتراف أصبح العولمة نظام ظل في :االحتراف -
 األرقام وبدأت الرياضي العمل في األساسية السمة

 الالعبين شراء في تتصاعد األموال من الخيالية
 .اليواية كممة تذكر النادر من أصبح حتى والمدربين
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 : العىلوت لظهىر العاهت األسباب -
ٟ٘ الرصاد٠ح فٟ ِظٙش٘ا اٌعاَ ، ٚعٍٝ سغُ اٌرطٛساخ اٌعٌّٛح -

ٚاٌرغ١شاخ اٌّرغاسعح اٌرٟ حذثد فٟ إٌصف األخ١ش ِٓ اٌمشْ 

اٌعشش٠ٓ ٚاٌرٟ واْ ٌٙا األثش اٌىث١ش عٍٝ ِدش٠اخ الرصاد٠اخ 

اٌعاٌُ فئْ ِعظُ اٌىراب ٠دّعْٛ عٍٝ أْ ٕ٘ان أستعح عٕاصش 

 : ٟٚ٘أعاع١ح ٠عرمذْٚ أٔٙا أدخ إٌٝ تشٚص ذ١اس اٌعٌّٛح 
 .اٌرداسج اٌذ١ٌٚح ذحش٠ش -
 . ذذفك االعرثّاساخ األخٕث١ح اٌّثاششج -
 . اٌثٛسج اٌّعشف١ح -
  . ذعاظُ دٚس اٌششواخ ِرعذدج اٌدٕغ١اخ -
 :اٌراٌٟ إٌحٛ عٍٝ اٌعٕاصش ٘زٖ عٓ اٌحذ٠ث إخّاي ٠ّٚىٓ-



 :الدوليت التجارة تحرير -1 
 عا١ٌّح عٛق فٟ ٚإٌا١ِح اٌّرمذِح االلرصاد٠اخ ذىاًِ تٗ ٠ٚمصذْٚ

 ٌّثذأ ٚخاضعح اٌعاٌُ فٟ االلرصاد٠ح اٌمٜٛ ٌىافح ِفرٛحح ٚاحذج

 إٌّرصشج اٌذٚي سأخ اٌثا١ٔح اٌعا١ٌّح اٌحشب ٚتعذ ، اٌحش اٌرٕافظ

 ، ِصاٌحٙا تاألعاط ٠خذَ عاٌّٟ الرصادٞ ٔظاَ ل١اَ ضشٚسج

  تش٠رْٛ ) ِؤذّش ِٙذ ٚلذ ، عاِح تصفح اٌصٕاع١ح اٌثٍذاْ ِٚصاٌح

 اٌعاٌّٟ االلرصادٞ إٌظاَ ٌرأع١ظ اٌطش٠ك 1944َ عاَ ( ٚدص

 اٌذٌٟٚ ٚاٌثٕه اٌذٌٟٚ إٌمذ صٕذٚق إٔشاء تّٛخثٗ ذُ ح١ث اٌحذ٠ث

 . ٚاٌرداسج ٌٍرعشفح اٌعاِح ،ٚاالذفال١ح

 ذغعٝ اٌرٟ اٌعا١ٌّح اٌرداسج ِٕظّح إٌٝ ( اٌداخ ) ِٓ االٔرماي ِٚع

 إٌٝ اٌعاٌّٟ االلرصاد أرمً اٌعاٌُ فٟ اٌرداس٠ح اٌحذٚد وً إٌغاء إٌٝ

 اٌّشذمثح اٌفٛائذ ٚأْ ، اٌغٛق دوراذٛس٠ح أٚ ، اٌغٛق اشرشاو١ح ِشحٍح

 داخً فٟ ِرىاًِ ٚغ١ش عادي غ١ش ذٛص٠عا   ِٛصعح عرىْٛ ٌٍعٌّٛح

 . ٔفغٙا اٌّرمذِح ٚت١ٓ تً ، اٌّرمذِح ٚت١ٓ ت١ٕٙا ٚف١ّا . إٌا١ِح اٌذٚي



  : الوباشرة األجنبيت االستثواراث تدفق-2
 فٟ ذّثٍد األخ١شج اٌغٕٛاخ خالي ٘اِح ذطٛساخ حذثد

 إضافح ، ِٚرعذدج ِغرحذثح ِا١ٌح ِٕٚرداخ أدٚاخ ظٙٛس

 وفٍد ٚاٌرٟ االذصاي ٚٚعائً ا٢ٌٟ اٌحاعة أٔظّح إٌٝ

 اٌثٕٛن أٔشطح ٚذحٌٛد ، إٌّرداخ ٘زٖ أرشاس عشعح

 إ٠شاداذٙا عٍٝ وث١ش حذ إٌٝ ذعرّذ شاٍِح تٕٛن إٌٝ اٌرم١ٍذ٠ح

 خاسج ِٓ االعرثّاس٠ح اٌصفماخ ِٓ اٌّىرغثح اٌعّٛالخ ِٓ

  : ّ٘ا سئ١غ١١ٓ عثث١ٓ إٌٝ رٌه ٠ٚشخع ، اٌع١ِّٛح ِٛاصٔرٙا
 . اٌم١ٛد ِٓ اٌعا١ٌّح إٌمذ أعٛاق ذحش٠ش /أ

 األشىاي عٓ إٌاخّح االذصاالخ فٟ اٌعا١ٌّح اٌثٛسج /ب

 . اٌدذ٠ذج اٌرىٌٕٛٛخ١ح



  : والتكنىلىجي العلوي التقدم -3
 اٌعٍّٟ اٌرمذَ ٚ٘زا ، اٌشا٘ٓ ٌٍعصش تاسصج ١ِضج ٚ٘ٛ

 األِٛاي حشوح عًٙ وّا ، أذِاخا   أوثش اٌعاٌُ خعً

 ِٚٓ ،  األفشاد حشوح ِا حذ ٚإٌٝ  ، ٚاٌخذِاخ ٚاٌغٍع

 صٕاعح أْ تاٌزوش ٚاٌدذ٠ش ، اٌعٌّٛح ظا٘شج تشصخ ثُ

 اٌذٚي ِٚٓ ، ِحذٚد عذد فٟ ذرشوض اٌّعٍِٛاخ ذم١ٕح
 . غ١ش٘ا دْٚ اٌصٕاع١ح أٚ اٌّرمذِح



 :الجنسياث هتعددة الشركاث-4  
 فّٓ ، اٌعٌّٛح عصش تأٔٗ اٌعصش ٘زا ٚصف صح إرا

 اٌدٕغ١اخ ِرعذدج اٌششواخ عصش تأٔٗ ٚصفٗ األصح
 . اٌعٌّٛح ٌٙزٖ األُ٘ اٌعاًِ تاعرثاس٘ا
 ٚساء ِؤثشج وثشٜ ومٛج اٌششواخ ٘زٖ ذأث١ش ٠ٚشخع

  األعثاب إٌٝ اٌعاٌّٟ االلرصادٞ إٌشاط فٟ اٌرحٛالخ
 : اٌرا١ٌح

 ِٓ أوثش فٟ الرصادٞ ٔشاط فٟ اٌششواخ ٘زٖ ذحىُ /أ
 . ِٛحذج اعرٙالو١ح ثمافح ٚإشاعرٙا ، لطش
 ٘ثاخ فٟ اٌذٚي ت١ٓ اٌفٛاسق اعرغالي عٍٝ لذسذٙا/ب

 . اٌّٛاسد
 . اٌدغشاف١ح ِشٚٔرٙا /ج



 : ٠ٍٟ ِا اٌششواخ ٘زٖ عٍٝ تعضُٙ ٠ٚأخز 

 وٛٔٙا ٚ٘ٛ األخش ٚٚخٙٙا ، ٌٍعاٌُ اٌرٛح١ذٞ ٚخٙٙا ت١ٓ ذٕالضٙا -1
 . اٌغ١اعح ثُ ِٚٓ االلرصاد٠ح ٌٍغ١طشج سِضا  

 ِّا ٌٙا ٍِضِح د١ٌٚح اذفالاخ أٚ لا١ٔٛٔح ٚضٛاتظ لٛاعذ ٚخٛد عذَ -2
  ,اإلٔغاْ ٚحمٛق اٌعًّ لٛا١ٔٓ أرٙان عٍٝ شدعٙا

 . اٌعاٌُ ِغرٜٛ عٍٝ اٌشاش١ٓ وثاس ِٓ اٌششواخ ٘زٖ لادج إْ -3
 اٌع١ٍّح فٟ ِغاّ٘رٙا إٌٝ ف١ش١شْٚ اٌششواخ ٘زٖ عٓ اٌّذافعْٛ ٚأِا

 ٠ّىٓ اٌرٟ اٌضشائة ٚذذفع ٚاٌعًّ اٌرذس٠ة فشص ذٛفش ح١ث اٌر٠ّٕٛح
 ، اٌّرطٛسج اٌرىٌٕٛٛخ١ا ذٕمً أٔٙا ،وّا االخرّاع١ح اٌثشاِح فٟ اعرخذاِٙا

 اٌثٍذاْ فٟ صٕاع١ح لاعذج تٕاء فٟ ٚذغاعذ ، األخٕثٟ تاٌمطع ٚذعٛد
 , اٌخ .. اٌفم١شج

 ٚذشاوُ ذعظ١ُ ٘ٛ األعاع١ح أ٘ذافٙا ٚأْ ، ف١ٙا ِثاٌغ اٌّضاعُ ٘زٖ أْ
 . اٌفم١شج اٌذٚي شعٛب حغاب عٍٝ إال عادج ٠رحمك ال ٚ٘زٖ ، أستاحٙا



 stapsعبِؼخ اٌج٠ٛشح ِؼٙذ 
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   :دٚس اٌش٠ـبضخ فٟ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ فٟ ظً اٌؼٌّٛخ-

 ففٟ ، اٌؼبٌُ فٟ اٌجؾش ِٓ ٌٍجال١٠ٓ اعزّبػ١خ ظب٘شح اٌؼب١ٌّخ ظً فٟ اٌش٠بضخ أفجؾذ     

 ِٓ %2  رّضً إر االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ فٟ ِّٙب دٚسا ٌٍش٠بضخ أفجؼ إٌّٛ اٌّزمذِخ اٌجٍذاْ

 فٟ ػبِال  اٌش٠بضخ ٌغؼً وجشٜ رؾذ٠بد ّٔٛا األلً اٌذٚي رٛاعٗ ث١ّٕب اإلعّبٌٟ اٌّؾٍٟ إٌبرظ

 ٚأّ٘ٙب اٌؼب١ٌّخ اٌزظب٘شاد اعزضبفخ اٌز١ّٕخ فٟ اٌش٠بضخ رغ١ٍبد ِٚٓ االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ

 . األٌّٚج١خ األٌؼبة أٚ اٌؼبٌُ وؤط

  :ٌٍذٚي االلزقبدٞ إٌّٛ ؽشوذ  اٌزٟ اٌش٠بض١خ األؽذاس أثشص -
 اوجش ٠ؼزجش ٚاٌزٞ 2010اٌمذَ وشح فٟ ػؾشح اٌزبعؼخ اٌؼبٌُ ٌىبط اٌغٕٛث١خ إفش٠م١ب اعزضبفخ -

 3.5 ِٓ أوضش ،اٌؾذس ٘زا ػٍٝ ٚأفك ، ٔؾؤرٙب ِٕز األٌٚٝ ٌٍّٚشح ثبٌمبسح ػبٌّٟ س٠بضٟ ؽذس

 فمذ اٌّؾٍٟ، االلزقبد فٟ اٌؼبٌُ وؤط ِٚغبّ٘خ اإل٠شاداد، إٌٝ ثبٌٕغجخ ِب دٚالس ١ٍِبساد

  ثزٛف١ش عبّ٘ذ اٌؼبٌُ وؤط ِجبس٠بد اعزضبفخ أْ إٌٝ ٚاٌّب١ٌخ، االلزقبد ٚصاسح ِٓ وً أؽبسد

 ٚسعَٛ ضشائت ِٓ دٚالس ١ٍِبس 2.5 ِٓ ٠مشة ِب ٚرؾق١ً دائُ، ػًّ فشفخ أٌف 50

 0.7ٚ 0.3 ث١ٓ ِب رض١ف اٌؼبٌُ وؤط ِذاخ١ً أْ إٌٝ ِؾ١ٍخ الزقبد٠خ رمبس٠ش ٌفزذ وّب إضبف١خ،

 ػشفذ وّب ، االلزقبد٠خ اٌمطبػبد ع١ّغ ِٕٙب اعزفبدد اٌزٟ االلزقبدٞ، إٌّٛ إٌٝ ِئ٠ٛخ ٔمطخ

 ٚعبئً رشوضد ؽ١ش 2006 عٕخ ِٕز إٌّظُ ثبٌجٍذ اال٘زّبَ اٌؾذس، ٌٙزا اٌزؾض١ش فزشاد

 اٌج١ٕبد اٌغىبْ، ػذد اٌغغشافٟ، ِٛلؼٙب ، إفش٠م١ب ثغٕٛة اٌزؼش٠ف ػٍٝ اٌؼب١ٌّخ اإلػالَ

 اٌجٍذ ص٠بسح ػٍٝ اٌغ١بػ رؾغغ األخجبس فٙزٖ اٌزغبس٠خ اٌج١ٕبد اٌٛطٕٟ االلزقبد ، اٌزؾز١خ

 . األعبٔت اٌّغزضّش٠ٓ ِٓ ػذد أوضش ٚعٍت اٌجٍذ ٘زا ٚوفبءح لذسح ػٍٝ ٌإلطالع إٌّظُ



 اٌجشاص١ٍ٠خ اٌؾىِٛخ ٚلذسد اٌجشاص٠ً، فٟ اٌؼبٌُ وؤط ِجبس٠بد أل١ّذ ،2014 اٌؼبَ فٟ

 أٚعذ فمذ ؽى١ِٛخ، ث١بٔبد ٚثؾغت دٚالس، ١ٍِبس 13 ٠مبسة ِب ثٕؾٛ ٌٍّٛٔذ٠بي اٌزؾض١ش  رىٍفخ

 .ػًّ فشفخ ١ٍِْٛ ٔؾٛ اٌجشاص٠ً فٟ اٌّٛٔذ٠بي

 وؤط ٔٙبئ١بد خالي اٌجشاص٠ً صاسٚا أعٕجٟ عبئؼ ١ٍِْٛ ٔؾٛ أْ إٌٝ اٌؾىِٛخ ث١بٔبد ٚأؽبسد

 3 عبفش رٌه، إٌٝ ثبإلضبفخ أعٕجٟ، صائش أٌف 600 إٌٝ رؾ١ش اٌزٛلؼبد وبٔذ ث١ّٕب اٌؼبٌُ،

 3 إضبفخ وبٔذ اٌؾق١ٍخ فئْ ٌزا اٌجالد، أٔؾبء ع١ّغ فٟ اٌجشاص١١ٍ٠ٓ اٌّٛاط١ٕٓ ِٓ ِال١٠ٓ

 .اٌجشاص٠ٍٟ االلزقبد إٌٝ دٚالس ١ٍِبساد

 أْ اٌشٚع١خ، إٔزشفبوظ ٚوبٌخ ٚروشد اٌؼبٌُ، وؤط ِجبس٠بد سٚع١ب رغزض١ف ،2018 اٌؼبَ -

 ١ٍِبس 19 ثّمذاس اٌّمجً، اٌؼبَ اٌؼبٌُ وؤط ٌٕٙبئ١بد اٌّخققخ ا١ٌّضا١ٔخ ص٠بدح لشسد ِٛعىٛ

 ثؤْ اٌج١بٔبد ِٓ اٌؼذ٠ذ رف١ذ دٚالس، ١ٍِبس 20 ِٓ أوضش إٌٝ ثّغٍّٙب ٌزقً سٚعٟ، سٚثً

 ثؾىً اٌغ١بؽٟ اٌمطبع ٚرٕؾظ ػًّ، فشفخ أٌف 100 ِٓ أوضش عزخٍك اٌؼبٌُ، وؤط اعزضبفخ

 .وج١ش



 ػٍّٕب ٌٚٛ دٌٚخ، 13 ف١ٙب ٚاؽزشن 1896 عٕخ أص١ٕب فٟ أل١ّذ اٌزٟ األٌٚٝ األٌّٚج١خ اٌذٚسح-

 ، 2016 ثبٌجشاص٠ً س٠ٛ فٟ أل١ّذ اٌزٟ األخ١شح ٚاٌذٚسح اٌذٚسح ٘زٖ ث١ٓ ِب عذا   ثغ١طخ ِمبسٔخ

 ِٚضبٌٟ ِز١ّض ّٔٛرط رمذَ اٌش٠بضخ إرْ ، دٌٚخ  205 س٠ٛ فٟ اٌّؾبسوخ اٌذٚي ؽغُ أْ ٌٛعذٔب

 ٚاٌذٚي اٌفم١شح ٌٍذٚي ٠غّؼ ثؾىً اٌؼبٌُ، دٚي ٌغ١ّغ ِز١ّضح خذِبد ٚرمذَ ٌٍؼٌّٛخ،

 .ثؼض ِٓ ثؼضٙب اٌذٚي ِٕٙب رغزف١ذ ؽم١م١خ ػٌّٛخ رّبسط أْ اٌغ١ٕخ ٚاٌذٚي اٌّزٛعطخ

  اٌش٠بض١خ اٌزغ١ٙضاد ؽشوخ أػٍٕذ ،2016 فٟ االٌّب١ٔخ "أد٠ذاط" ٌؾشوخ ل١بع١خ أسثبػ -

 إلبِخ ؽٙذ اٌزٞ 2016 ػبَ فٟ دٚالس ا١ٌٍّبس فبلذ ل١بع١خ أسثبػ رؾم١ك "أد٠ذاط" االٌّب١ٔخ

 إٌزبئظ ٘زٖ ٚأؼىغذ اٌمذَ، وشح فٟ اٚسٚثب ٚوؤط عب١ٔشٚ دٞ س٠ٛ فٟ االٌّٚج١خ االٌؼبة دٚسح

  عجؼخ ِٓ ثؤوضش ِىبعت ؽممذ ار اٌجٛسفخ، فٟ اٌؾشوخ أعُٙ أداء ػٍٝ اٌزٛلؼبد، فبلذ اٌزٟ

 "اعزضٕبئ١ب ػبِب" وبْ 2016 اْ سٚسعزذ وبعجش ٌٍؾشوخ اٌزٕف١زٞ اٌشئ١ظ ٚاػزجش ،ثبٌّئخ

 .ف١ٙب رٕؾظ اٌزٟ اٌؼبٌُ ِٕبطك ِؼظُ فٟ ثبٌّئخ ػؾشح ِٓ ثؤوضش ّٔٛا ؽممذ اٌزٟ ٌٍؾشوخ

 ٔش٠ذ ال ) اٌؼبٌُ وبط رظب٘شح أصٕبء الفزخ ػٍٝ وشِٛط الغ١ٌٛظ  وزت 1986 اٌّىغ١ه فٟ-

 اعزضبفخ ٔش٠ذ أٞ اٌؼٌّٛخ ػقش فٟ خقٛفب عذا ٚاضؾخ فبٌؼجبسح (اٌفٛي ٌىٓ األ٘ذاف

 .اٌّغزذاِخ االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ ٌزؾف١ض اٌؼبٌّٟ اٌش٠بضٟ اٌؾذس

 ػشفذ االٌّٚج١خ األٌؼبة إلؽ١بء اٌش٠بضٟ اٌؾذس ٔظُ ؽ١ّٕب وٛثشربْ دٞ ث١١ش لبي فشٔغب فٟ -

 إٌغ١غ١خ اٌقٕبػبد ِٕٙب أزؼؾذ ؽ١ش ، ٚاألؽز٠خ اٌمّقبْ ِٓ ِال١٠ٓ اٌش٠بض١خ اٌّج١ؼبد

   .اٌش٠بض١خ ٚاٌغٍغ

        
 



 أٔفمذ اٌؾىِٛخ أْ إٌٝ اٌؾى١ِٛخ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ش ،2006 ػبَ اٌؼبٌُ وؤط أٌّب١ٔب اعزضبفذ-

 اٌزٟ اإل٠شاداد فئْ ٚثبٌّمبثً، اٌّالػت، ٚرغ١ٙض اٌزؾز١خ، اٌجٕٝ ػٍٝ دٚالس ١ٍِبساد 6.2 ٔؾٛ

 2.6 ِٓ أوضش إٌٝ اٌّج١ؼبد اسرفؼذ ؽ١ش عذا   وج١شح وبٔذ اٌّٛٔذ٠بي فزشح خالي أٌّب١ٔب ؽممزٙب

 ١ٍِبسٞ ِٓ أوضش اإل٠شاداد ثٍغذ ؽ١ش أ٠ضب ، طفشح اٌغ١بؽ١خ اإل٠شاداد ؽٙذد وّب دٚالس، ١ٍِبس

 .آٔزان اٌؾىِٛخ أػٍٕزٗ ِب ثؾغت دٚالس،

 أٚ ػبثشح وبٔذ ٌٚٛ االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ ػٍٝ وج١ش رؤص١ش ٌٙب اٌىجشٜ اٌش٠بض١خ األؽذاس إرا-

 عٛق رطٛس إٌٝ رؤدٞ اٌّّبسعخ ٚ٘زٖ اٌغّب١٘ش٠خ اٌش٠بضخ  ِّبسعخ رؾغغ أٔٙب إال ِؾذٚدح،

 . اٌش٠بضبد ٌّخزٍف اٌفضبءاد ٚرغ١ٙض  اٌش٠بض١خ اٌّؼذاد

 

 :ّٔٛا األلً اٌجٍذاْ فٟ اٌش٠بضخ ٚالغ رغ١ش أْ اٌذ٠ٕب١ِبد ٘زٖ ٌّضً اٌؼٌّٛخ ظً فٟ ٠ّىٓ و١ف-

 ،ٌىٓ اٌش٠بض١خ ٚإٌّؾآد اٌّشوجبد فٟ اٌفبدػ إٌمـ ِٓ رؼبٟٔ اٌزٟ اٌذٚي ثؼض ٕ٘بن      

 اٌش٠بض١خ اٌٛوبالد طشف ِٓ اٌٌّّٛخ اٌّؾبس٠غ ِٓ رغزف١ذ اٌذٚي ٘زٖ أفجؾذ اٌؼٌّٛخ ظً فٟ

 وئؽذاس اٌش٠بضٟ اٌّغبي فٟ ٚثبٌخقٛؿ اعزّبػ١خ ِغبػذاد رمذَ اٌزٟ اٌؼب١ٌّخ ٚاإلّٔبئ١خ

 اٌش٠بض١خ اٌّّبسعخ لبػذح رٛع١غ إٌٝ ٠ؤدٞ ِّب اٌش٠بضٟ اٌزى٠ٛٓ ِٚشاوض اٌش٠بض١خ إٌّؾؤد

 ، اٌىٛٔغٛ ، اٌٛعطٝ أفش٠م١ب): ٔزوش اٌذٚي ٘زٖ ث١ٓ ِٚٓ ٚاٌز١ّٙؼ اإللقبء أفبد ِٚؾبسثخ

 اٌٍغٕخ ِٓ اعزفبدد اٌزٟ (ٚصاِج١ب ٚعبٚرِٟٛ ، ِٛصاِج١ك ،١ٌغٛرٛ ، ث١غبٚ غ١ٕ١ب ، غبٔب

 اٌش٠بض١خ إٌّؾآد ثٕبء اٌّؤعغبد ٘زٖ ٚرزىٍف وشا٠غٍش دا٠ٍّش ٚؽشوخ اٌذ١ٌٚخ األٌّٚج١خ

 .اٌّؾ١ٍخ االلزقبد٠خ األٔؾطخ ِؾٛس رارٙب فٟ ٚرؼذ اٌش٠بضخ ٌزؾغ١غ األعبع١خ اٌّؼذاد ٚرٛفش

 

 
 

 



 اٌىٌِٕٛٛش أٌؼبة ارؾبد أعظ و١زظ عبٔذ عض٠شح فٟ ٚثبٌخقٛؿ اٌىبس٠جٟ اٌجؾش ِٕطمخ فٟ-

 ِّبسعخ ػٍٝ اٌؾجبة ٌزؾف١ض عٕٛاد عذ اٌزى١ٕ٠ٛخ ِذرٗ س٠بضٟ ِؾشٚع وٕذ٠خ ِؤعغخ ٟٚ٘

 لذسارُٙ ٌٚزط٠ٛش ٚاإلػال١ِبد اٌٍغبد فٟ دساعزُٙ ِٚزبثؼخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزشث١خ اٌش٠بض١خ األٔؾطخ

 أعٛد أزمبء ١ٌزُ اٌّؾ١ٍخ اٌؾشوبد فٟ اٌذاخٍٟ اٌزذس٠ت ػٍٝ اٌؾقٛي ِٓ ٚرّى١ُٕٙ اٌؼًّ ػٍٝ

 .اٌّشاوض ٘زٖ ػٍٝ اإلؽشاف ِٙبَ ٌز١ٌٛخ اٌؼٕبفش

 طشف ِٓ ِؾبس٠غ ف١ٙب أؽذصذ اٌجٍذاْ، ِٓ ٚغ١ش٘ب ث١ٌٛف١ب آع١ب، عٕٛة أفغبٔغزبْ، فٟ-

 ٌٍغ١ّغ اٌش٠بضخ رط٠ٛش إٌٝ رٙذف ؽذٚد ثال ٌٍش٠بضخ اٌفشٔغ١خ اٌؾى١ِٛخ اٌغ١ش إٌّظّبد

 .اٌّؾ١ٍخ االلزقبد٠خ ٚاٌز١ّٕخ

 اٌش٠بضٟ اٌزٕؾ١ظ ٚضؼف اٌش٠بض١خ إٌّؾبد لٍخ ِٓ رؾىٛ اٌزٟ اٌذٚي اعزفبدد وّب-

 وشح– اٌغٍخ وشح اٌمذَ وشح )اٌذ١ٌٚخ اٌش٠بض١خ االرؾبداد طشف ِٓ ِّٙخ ِب١ٌخ ثّغبػذاد

 ػٍٝ ا٠غبثٟ اصش اٌجشاِظ ٌٚٙزٖ اٌش٠بضٟ إٌؾبط ٚرط٠ٛش اٌش٠بض١خ اٌّالػت ألؽذاس ( اٌطبئشح

 . االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ

 ِب ٚغبٌجب اٌش٠بض١خ ثبٌّٕؾبد ٚاٌغج١ٍخ اٌش٠ف١خ إٌبئ١خ إٌّبطك رغ١ٙض ٠زُ األٚسث١خ اٌذٚي فٟ -

 ٠ؤدٞ ِّب د١ٌٚخ ِٙشعبٔبد ػجش اٌقغشٜ اٌفئبد ٌزٕؾ١ظ ٚاعزّبػٟ صمبفٟ ٘ٛ ِب ث١ٓ ٠غّؼْٛ

 اٌزٞ اٌؾٟء إٌّبطك ِخزٍف ِٓ اٌغ١بػ ِٓ ٘بئً وُ ؽؾذ خالي ِٓ إٌّبطك ٘زٖ أزؼبػ إٌٝ

 .إٌّبطك ٘زٖ الزقبد٠بد أزؼبػ إٌٝ ٠ؤدٞ



 إؽذاس أصٕبء أوضش ٠زغٍٝ ٌٍش٠بضخ األعبعٟ اٌذٚس أْ رشٜ اٌؾّب١ٌخ أِش٠ىب فٟ  دساعبد ٕ٘بن-

 – اٌؼبٌُ وبط) اٌؼب١ٌّخ اٌش٠بض١خ األؽذاس إؽذٜ ثبعزضبفخ ِشفٛلخ اٌىجشٜ اٌش٠بض١خ إٌّؾبد
 ٚاٌجؾش اٌالر١ٕ١خ ٚأِش٠ىب إفش٠م١ب  ٚثبٌخقٛؿ ّٔٛا األلً ٌٍذٚي ٚثبٌٕغجخ (االٌّٚج١خ األٌؼبة

 .االلزقبد٠خ اٌز١ّٕخ أعبط اٌش٠بضخ عؼً فٟ وجشٜ رؾذ٠بد ٠ٛاعْٙٛ ٚاٌز٠ٓ ٚآع١ب اٌىبس٠جٟ

 :اٌش٠بض١خ اٌؼبئذاد ؽغُ رج١ٓ دساعبد-

 اٌّقبٌؼ ِغ اٌش٠بضخ اسرجبط عجت عزٛوف١ظ إٌٌٙٛذٞ اٌش٠بضخ اعزّبع ػبٌُ ٠شعغ        

 ٠مَٛ اٌش٠بضخ ٔظبَ ٚأْ االعزّبػ١خ اٌؾ١بح فٟ سف١ؼخ ِىبٔخ اٌش٠بضخ اؽزالي إٌٝ االلزقبد٠خ

 ٠مَٛ اٌّمبثً فٟ ٚاألدٚاد، ٚاٌجشاِظ األٔؾطخ ٌز٠ًّٛ اٌؾبعخ رٍجٟ الزقبد٠خ دػبئُ ػٍٝ

 .اٌزغبس٠خ اٌشػب٠بد ػجش األسثبػ ٚدس ا١ٌّٕٙخ اٌٛظبئف ِٓ ػذد ثخٍك اٌش٠بضٟ اٌّغبي

 % 30 ؽٛاٌٟ أْ – فشٔغب فٟ اٌش٠بضخ الزقبد٠بد ػٓ – ١ٍِٕفبْ ٌاللزقبد٠خ  دساعخ رف١ذ -

 . اٌش٠بضخ ػٍٝ دخٍُٙ ِٓ % 6.5 ٔؾٛ ٠قشفْٛ س٠بض١ب ٔؾبطب ٠ّبسعْٛ اٌفشٔغ١١ٓ ِٓ

 ؽشاء إٌٝ رٛعٗ ٌٍش٠بضخ فقخلمخا اٌؼبئٍخ ١ِضا١ٔخ ِـٓ % 90 أْ ١ٍِٕفبْ ٚروشد    

 .اٌّجبس٠بد ؽضٛس أٚ اٌش٠بض١خ وبٌقؾبفخ خذِبد، ؽىً فٟ أٚ اٌخف١فخ ٚاألعٙضح اٌّالثظ

 دٚالس ١ٍِبس 75 ؽٛاٌٟ 1999َ ػبَ فٟ اٌّزؾذح ثبٌٛال٠بد اٌش٠بضخ فٕبػخ دخً ؽغُ ثٍغ-

 .أخشٜ فٕبػ١خ لطبػبد ػٍٝ ِزمذِب 15 اٌـ اٌّشوض فٟ اٌذخً ٘زا ٚعبء أِش٠ىٟ

 إداسح فٟ ٚاٌؼٌّٛخ اٌغٛدح”  وزبة فٕف األسثبػ رؾم١ك ٚآ١ٌخ اٌش٠بض١خ اٌقٕبػخ ٌفُٙ -

 

 

 

 



 : أٔٛاع صالصخ إٌٝ اٌش٠بض١خ األػّبي ؽغب١ٔٓ ٚدمحم دس٠ٚؼ اٌذ٠ٓ ٌىّبي ” اٌش٠بضخ أػّبي-

 اٌش٠بض١خ األؽذاس ػٍٝ فٙب اٌذخً ٠ؼزّذ : ِجبؽش إ٠شاد أٚ ٌذخً ِٕزغخ س٠بضخ أػّبي -        

 ٚاٌجش ٚاإلؽٙبس اٌشػب٠خ ٚؽمٛق اٌّجبس٠بد ٌززاوش إٌبدٞ ث١غ ِٓ ٠ؾقً ِب ِضً اٌخبفخ

 .اٌزٍفض٠ٟٛٔ

 أٚ اٌش٠بضخ ؽؼج١خ ػٍٝ رؼزّذ ٕٚ٘ب : ِجبؽش غ١ش إ٠شاد أٚ ٌذخً ِٕزغخ س٠بضخ أػّبي-       

 . اٌش٠بض١خ ٚاٌّغزٍضِبد األعٙضح ث١غ خالي ِٓ اٌذخً ٠ٚؤر١ٙب ٚاٌالػج١ٓ اٌفشق ؽؼج١خ

 ِشرجطخ لطبػبد ِٓ ٕ٘ب اٌذخً ٠ؤرٟ : ِذػُ إ٠شاد أٚ ٌذخً ِٕزغخ س٠بضخ أػّبي -       

 .وجشٜ دٚساد أٚ ؽ١ٙشح س٠بض١خ أؽذاس إلبِخ ِٓ ٚرغزف١ذ ثبٌش٠بضخ

 ثبػزجبسٖ اإلػالَ ٠ٍؼجٗ اٌزٞ اٌُّٙ اٌذٚس إغفبي أ٠ضب ٠ّىٓ ال االلزقبد٠خ اٌذٚسح ٘زٖ ضّٓ -

 أوجش إال اٌزٍفض٠ٟٛٔ اٌجش ؽمٛق أسلبَ ِٚب ٔغبؽٗ، سٚافذ أُ٘ ٚأؽذ اٌقٕبػخ ٘زٖ فٟ ؽش٠ىب

 ِجبس٠بد ثش ؽمٛق ث١غ اٌمذَ ٌىشح اإلٔغ١ٍضٞ اٌذٚسٞ ساثطخ أػٍٕذ فّؤخشا رٌه، ػٍٝ د١ًٌ

 ِٛعُ إٌٝ 2016/2017 ِٛعُ ِٓ ثذا٠خ ثش٠طب١ٔب، داخً اٌّمجٍخ، اٌضالصخ ٌٍّٛاعُ اٌجطٌٛخ

 أْ أٞ -أِش٠ىٟ دٚالس ١ٍِبس  7.92 – إعزش١ٌٕٟ ع١ٕٗ ١ٍِبس 5.136 ِمبثً ،2018/2019

 .ثٍذ 30 ٌـ اٌمِٟٛ إٌبرظ ِٓ أػٍٝ اإلٔغ١ٍض٠خ اٌمذَ وشح ثطٌٛخ ثش ؽمٛق

 



 : خالفخ -

 اٌز١ّٕخ ِٚغزٜٛ اٌذ١ٌٚخ اٌش٠بض١خ ث١ٓ ل٠ٛخ ػاللخ ٚعٛد اٌؼ١ٍّخ األثؾبس أصجزذ ربس٠خ١ب       

 رٕظ١ُ اؽزىبس إٌٝ أزجٙذ اٌذ١ٌٚخ اٌش٠بض١خ ٚا١ٌٙآد ٌٍّؤعغبد فًٙ اٌٛط١ٕخ، االلزقبد٠خ

 اٌفٛائذ ػٍٝ ٠ذي ٘زا اٌّزمذِخ، اٌذٚي طشف ِٓ اٌىجشٜ اٌؼب١ٌّخ اٌش٠بض١خ األؽذاس ٚاعزضبفخ

 رؾغ١غ خالي ِٓ إرا ، اٌّزمذِخ اٌذٚي ٘زٖ ِٕٙب رغزف١ذ اٌزٟ اٌضخّخ اٌّب١ٌخ ٚاٌؼبئذاد

 اٌزظب٘شاد ثشِغخ فٟ ٚاٌجذء اٌذٚاِخ ٘زٖ وغش فٟ ٔؤًِ أْ  ٠ّىٓ اٌّزخٍفخ اٌذٚي فٟ اٌش٠بضخ

 اٌىج١ش اٌزؾذٞ ٘ٛ ٚ٘زا ٚاالعزّبػٟ االلزقبدٞ إٌّٛ ٚر١شح ٌزؾش٠ه اٌجٍذاْ ٘زٖ فٟ اٌذ١ٌٚخ

 .2010 اٌمذَ ٌىشح اٌؼبٌُ وؤط اعزضبفذ ؽزٝ أفش٠م١ب عٕٛة ٔٙغزٗ اٌزٞ
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 اُٞهب٣خ ٖٓ ٓظبٛغ اُؼُٞٔخ ك٢ اُغ٣بضخ 
 
 :اُؼُٞٔخ ٓشبطغ ٓٞاجٜخ ك٢ أُضعؿخ صٝع -

 ٓـزٟٞ رذو٤ن إ٠ُ رـؼ٠ ؿٞف ٝاُز٢ اُذب٢ُ اُوغٕ ك٢ اُذض٣ثخ أُضعؿخ أٛضاف ٖٓ إٕ       

 ٓغ رزؼبَٓ ثٔلغصاد ٝاُذبؿٞة اُج٤ئخ ٝػِّٞ ٝاُغ٣بض٤بد ٝاُؼِّٞ اُِـبد ك٢ ٓز٤ٔؼ رؼ٢ٔ٤ِ

 سالٍ ٖٓ، األكضَ ٗذٞ أُجزٔغ ُزطٞع دو٤و٤خ إضبكخ رشٌَ ٝؿٞف ٝأُ٘بكـخ اُؼُٞٔخ ػصغ

 ٖٓ ٣ٌٜٔ٘ب ثٔب اُجالص ُٔ٘لؼخ ٣ٌزـت ٓب ٝرـش٤غ ا٤ُٔبص٣ٖ ٛظٙ ك٢ ٝأُٜبعاد أُؼبعف آزالى

 .ا٥سغ٣ٖ ػ٠ِ االػزٔبص ٖٓ ثضالا  اُظاد ػ٠ِ االػزٔبص

 أُضعؿخ رش٤٤ض ٖٓ الثض ُظا ػصغ٣خ ٝأصٝاد ثٞؿبئَ األؿبؽ ك٢ ٣غرجظ اُزلٞم ًبٕ ُٝٔب      

 صعاؿخ سالٍ ٖٓ األسغٟ اُثوبكبد ػ٠ِ االٗلزبح رذو٤ن،اُزطٞع رذو٤ن ك٢ ٣ـبػض ثٔب اُذض٣ثخ

 اُز٢ ٝاُؼٞآَ أُ٘طِوبد ػ٠ِ اُطبُت ٣وق ٝإٔ ، أُ٘بٛج ٝارجبٛبد اُؼب٤ُٔخ اُثوبكبد أْٛ

 ػ٠ِ ٣ـبػضٙ ثٔب اُثوبكبد ٛظٙ ٣لْٜ اُطبُت ٣جؼَ ثٔب اُ٘ذٞ ٛظا ر٘ذٞ أُجزٔؼبد ٛظٙ رجؼَ

 هٟٞ رذض اُزغث٣ٞخ اُؼ٤ِٔخ أٓبّ ٣ٌٕٞ ٝؿٞف، ٝؿ٤ِٔخ صذ٤ذخ ثطغ٣وخ أكغاصٛب ٓغ اُزؼبَٓ

 ًَٝ اُزٌُ٘ٞٞج٤ب ثزٞظ٤ق إال طُي ٣زذون ُٖٝ ٝأُجبصعح، ٝاالجزٜبص ثبُلٌغ ٓٞاجٜزٚ ػ٤ِٜب

 . ُِزوضّ ًٞؿ٤ِخ اُؼب٤ُٔخ اُزطٞعاد

 ٓٞاٛجْٜ صوَ ُز٤ٔ٘خ أُٞٛٞث٤ٖ اُزال٤ٓظ أٓبّ اُلغصخ ر٤ٜئخ إ٠ُ أُضعؿخ ٛظٙ رٜضف ًٔب     

 إطبع ك٢ ثوضعارْٜ االٗطالم ٖٓ أُٞٛٞث٤ٖ ٝاُل٤٘خ،ٝرٌٖٔ ٝاُثوبك٤خ ٝاألصث٤خ اُؼ٤ِٔخ ٝهضعارْٜ

 . ٝٓجضػ٤ٖ ٓجزٌغ٣ٖ ٣ٌٞٗٞا ٢ٌُ ٝرغػبْٛ أُز٤ٔؼح إٌٓب٤ٗبرْٜ رـزثٔغ ٝثغآج ٗظْ
 



 اُض٣ٖ ثزؼب٤ُْ ٝاالُزؼاّ اُؼغث٢ ُِٞطٖ ٝاُٞالء االٗزٔبء صاكغ رؼؼ٣ؼ إ٠ُ أُضعؿخ رٜضف-

 . اُذ٤بح أٓٞع ًبكخ ك٢ اإلؿال٢ٓ

 رغث١ٞ ع٣بص١ إشؼبع ٓغًؼ ٣ٌٕٝٞ ٝاُلبػ٤ِخ ثبُذ٣ٞ٤خ أُضعؿ٢ أُ٘بر ٣زـْ إٔ ٣جت -

 ػَٔ ٝعشخ رٌٕٞ أُضعؿخ ٝٛظٙ ُإلٗـبٕ، أُِذخ اُذبجبد رِج٤خ سالٍ ٖٓ اُج٤ئخ ك٢ ر١ٞٔ٘

  . اُجشغ٣خ ُِز٤ٔ٘خ

 ثٌَ أُضعؿخ رـظ١ ٓؤؿـبد ٖٓ أُضعؿخ ٛظٙ ٓغ ٣زؼبَٓ اُظ١ أُذ٤ظ أُ٘بر رٞك٤غ ٖٓ الثض-

 . جض٣ض ٛٞ ٓب

 رظَِ رغث٣ٞخ ٓؼب٤٣غ ٝكن ٣ٝ٘ٔٞ اُز٤ِٔظ ك٤ٚ ٣زشٌَ اُظ١ اُزغث١ٞ اُذبضٖ ٢ٛ أُضعؿخ-

 ك٢ االؿزغاة ُٞاهغ اُزصض١ ػ٠ِ اُوبصع اُضاس٢ِ اإلٗـبٕ جٞٛغ ُج٘بء أُضعؿ٤خ اُذ٤بح

 .أُؼُٞٔخ غث٤خـاُ اُششص٤خ

 ٝإٗشبء ٝرؼ٤ِْ ثز٣ٌٖٞ أٓخ، أل١ ٝا٣ُٜٞخ ُِثوبكخ أؿبؽ ا٤ُٔضإ ٛظا اُزغث١ٞ أُجبٍ ك٢-

 أُ٘بٛج ك٢ ُِزغث٤خ أُ٘ظٞٓبر٢ ثبإلصالح إال طُي ٣ٌٕٞ ٝال ػ٣ؾ، ًَ ٖٓ أُذص٘خ األج٤بٍ

 ػ٠ِ ثبالػزٔبص ٝأُ٘بٛج، أُٞاص ٛظٙ ٓضٕٔٞ ك٢ ٝاُ٘ظغ ػ٤ِٔب، أُؼزٔضح األؿبؿ٤خ ٝأُٞاص

 .اُؼب٢ُٔ اُثوبك٢ اُزلزخ إطبع ك٢ ٝاُِـ٣ٞخ، ٝاُزبع٣ش٤خ اُض٤٘٣خ ٝأُصضع٣خ أُغجؼ٤خ

 .اُ٘بشئخ األج٤بٍ ُضٟ اُشغ٣ق اُز٘بكؾ ه٤ْ ػعع -

 ك٢ اُضعاؿ٤خ أُ٘بٛج ضٖٔ اُجـض٣خ أُ٘شطبد رؼبط٢ ٌٓبكذخ ٓٞاض٤غ إصسبٍ ٣جت-

 .ػبٓخ ثصلخ ٝاُلغص اُغ٣بض٢ ػ٠ِ ثٔشبطغٛب اُزٞػ٤خ أجَ ٖٓ أُضاعؽ



 :أُؼُْٞ اُثوبك٢ ُِـؼٝ اُزصض١ -

 اُذضبع٣خ أُغجؼ٤خ ػ٠ِ ثبالعرٌبػ أُؼُْٞ اُثوبك٢ ُِـؼٝ ُِزصض١ األٓغ ٣ـزٞجت       

 :٢ِ٣ ثٔب ثبُو٤بّ ٝطُي ٝاألكغاص، ُِشؼٞة

 روض٢ اُز٢ اُثوبكخ ػب٤ُٔخ إطبع ك٢ اُشبعج٤خ األسغٟ ٝاُثوبكبد أُذ٤ِخ اُثوبكخ ث٤ٖ اُزلبػَ-

 رؼ٢٘ اُثوبكخ ػب٤ُٔخ ألٕ أسغٟ، ثوبكخ ك٢ ثوبكخ اٗصٜبع ثؼضّ اُثوبك٢ أُزؼضص١ ثبالػزغاف

 .اإل٣ض٣ُٞٞج٢ ثبُشالف ثبالدزلبظ ٝػطبء أسظا األسغٟ ثبُثوبكبد االدزٌبى

 صٕٝ اُذٞاع أؿبؽ ػ٠ِ اُثوبك٢ ٝاُزٞاػٕ اُزجبصٍ دضٝص ك٢ األسغٟ اُثوبكبد ػ٠ِ االٗلزبح-

 .ا٥سغ ثوبكخ ٗل٢

 ٝػ٠ِ ٝاإل٣ٔبٕ االػزوبص ػ٠ِ أُج٢٘ أُٞاجٜخ أؿِٞة ػ٠ِ أُج٢٘ اٌُبَٓ ٝاالؿزؼضاص اُزؼجئخ-

 .اُثوبك٤خ ثب٣ُٜٞخ ُِٜ٘ٞض ٝاُزبع٣ش٢ اُؼ٢ِٔ ٝاُغص٤ض اُذضبعح

 اُـغث٢ اُثوبك٢ اُـؼٝ ٝاٗزظبع األ٣ض١ ٌٓزٞك٢ اُجوبء صٕٝ اُثوبك٤خ، ا٣ُٜٞخ إلثغاػ اُزذغى ٣جت-

 .أُذ٤ِخ اُثوبك٤خ ا٣ُٜٞخ ٖٓ ٗلـٜب رلغض شغٝط ٝصٕٝ ،ثٚ ٝاالػزغاف اؿزٜالًٚ أجَ ٖٓ

 أُؼ٤٘خ ٝاُٞػاعح ٝاُز٣ٌٖٞ اُزغث٤خ ٓؤؿـبد ٝسبصخ أٓخ أل١ ج٤ٔؼب اُ٘بؽ ٝرؼبٕٝ رٌبرق-

 دص٘ب ُزٌٕٞ ج٤ضا ٝرذص٤ٜ٘ب اُظاد ر٣ٌٖٞ أجَ ٖٓ اٌُزبة ٝٗٞاص١ ٝأُـبجض اُثوبكخ ٝصٝع

 .اُثوبك٤خ اُؼُٞٔخ ؿِج٤بد ٣صض ٓز٤٘ب

 ٝاؿزؼٔبعا ٓـشب ثبػزجبعٛب أُؼُٞٔخ اُـغث٤خ اُثوبكخ ثشطٞعح األكغاص ٝرٞػ٤خ ٗشغ ٝجٞة-

 .عٝح ثضٕٝ جـضا ٣صجخ ألٕ جض٣ض ٖٓ اإلٗـبٕ ص٤بؿخ ثئػبصح أصِٜب، ٖٓ ا٣ُٜٞخ ٣لغؽ ثوبك٤ب

 



 اُـؼٝ ٝٓوبٝٓخ اُثوبك٤خ ا٣ُٜٞخ ػٖ اُضكبع ٛٞ اُجض٣َ إٔ :” اُجبثغ١ “اُضًزٞع ٣غٟ د٤ث -

 اُ٘ـ٤ج ك٢ ا٣ُٜٞخ ػ٘بصغ ٝر٘ش٤ظ اُٞط٤٘خ، ٣ُِٜٞخ االػزجبع ثئػبصح ٝثبُض٣ٔوغاط٤خ، ثبُؼوال٤ٗخ

 .ٝٝػ٢ ثئصعاى اُذبصَ اُزطٞع ٓؼغكخ ك٢ رـبْٛ ألٜٗب أُجزٔؼ٢،

 ك٢ ُٔ٘طِؤٜب ًأؿبؽ اُٞط٤٘خ اُِـخ ػ٠ِ ثبػزٔبصٛٔب ٝا٤ُبثبٕ كبُص٤ٖ ثبُـ٤غ، االػزجبع-

 جٔؼذ ٝاُز٢ أكغاصٛب دبجبد ػٖ ٣ؼجغ ك٤ٔب ٝاالهزصبص٣خ ٝاُزٌُ٘ٞٞج٤خ ٝاُزو٤٘خ اُؼ٤ِٔخ اُثٞعح

 .اُِـخ إ٠ُ اؿز٘بصا األٓخ شَٔ

إٗٔبء اإلدـبؽ ك٢ ٗلـ٤خ األكغاص ثبُشصٞص٤خ اُثوبك٤خ ٤ٓٝؼاد ا٣ُٜٞخ اُثوبك٤خ ٝاُذضبع٣خ -

ثبُزلبػَ أُضعى ٓغ اُثوبكبد األسغٟ ػ٠ِ أؿبؽ اُزؼبٕٝ ٝاُزٌبَٓ صٕٝ رجؼ٤خ ثوبكخ إ٠ُ ثوبكخ 

 .أسغٟ ثال رجؼ٤خ ٝال طٝثبٕ

 ٝٓغدِخ أ٠ُٝ سطٞح ٢ٛ اُغ٣بضخ كضٓوغط٤خ اُ٘بؽ، ػبٓخ ػ٘ض ؿ٤بؿ٢ ٓصطِخ اُض٣ٔوغاط٤خ،-

 رذووذ إطا إال اُغ٣بضخ اُض٣ٔوغاط٤خ رزذون إٔ ٣ٌٖٔ ٝال أُٞاط٘خ ه٤ْ ُزغؿ٤ز ضغٝع٣خ

 . أُجزٔغ ك٢ اُذو٤و٤خ اُض٣ٔوغاط٤خ

 . اُٞط٤٘خ ثبُلغم اإلُزذبم ٓؼب٤٣غ رذض٣ض-
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   :اٌؼٌّٛخ ظً فٟ اٌش٠بظٟ اٌفغبد ِىبفسخ -

 ٌّذح ارفبلب   ٚلغ أٔٗ ،2011-05-09 االث١ٕٓ ،"اٌف١فب" اٌمذَ ٌىشح اٌذٌٟٚ االرسبد أػٍٓ        

 اٌششٛح، ٌّىبفسخ رى٠ٕٟٛ ثشٔبِح إٔشبء أخً ِٓ "اإلٔزشثٛي" اٌذ١ٌٚخ اٌششغخ ِغ أػٛاَ 10

 اٌّؤرّش ػجش رٌه ،ٚخبء اٌّجبس٠بد ثٕزبئح ٚاٌزالػت اٌششػ١خ غ١ش اٌّشإ٘بد ظذ ٚرسذ٠ذا  

 االرفبل١خ، رٛل١غ ثّٕبعجخ ص٠ٛس٠خ اٌغ٠ٛغش٠خ اٌؼبصّخ فٟ اٌف١فب ِمش فٟ أل١ُ اٌزٞ اٌصسبفٟ

 .سٚثٓ سٚٔبٌذ ٌإلٔزشثٛي اٌؼبَ ٚاأل١ِٓ ،ثالرش خٛص٠ف اٌغ٠ٛغشٞ اٌف١فب سئ١ظ ٚخّغ

 ٚغ١ش اٌمب١ٔٛٔخ غ١ش اٌّشإ٘بد ٠غزٙذف" اٌجشٔبِح أْ اٌذٌٟٚ ٌالرسبد ث١بْ ٚأٚظر     

 إٌٝ اٌذٌٟٚ االرسبد اٌمذَ،ٚع١ذفغ وشح ِجبس٠بد ثٕزبئح اٌزالػت إٌٝ ثبإلظبفخ اٌششػ١خ

 اٌثّبٟٔ اٌغٕٛاد فٟ ٠ٛسٚ ١ٍِْٛ 1.5ٚ األ١١ٌٚٓ اٌغٕز١ٓ فٟ ٠ٛسٚ ِال١٠ٓ 4 اإلٔزشثٛي

 ."اٌّزجم١خ

 اٌّغؤ١ٌٚٓ ٌىبفخ ِغزّش ٚػ١ٍّبرٟ رؼ١ٍّٟ ِٕجش ٚإٔشبء ِغزّشا   رى٠ٕٛب  " اٌجشٔبِح ٠عّٓ-

 .اٌٛغ١ٕخ أٚ اٌذ١ٌٚخ اٌمذَ وشح ػبٌُ فٟ ِجبشش غ١ش أٚ ِجبشش ثشىً إٌّخشغ١ٓ

 لذَ وشح ِجبساح 700 ٔسٛ ٔزبئح فٟ ثبٌزالػت فغبد شجٙخ ػٓ 2012 ػبَ ا١ٌٛسٚثٛي وشف -

 .اٌؼبَ ٚٔصف ػبِب   اعزّش أٚسٚثٟ رسم١ك إثش ٚرٌه اٌؼبٌُ، زٛي

 األِٛاي رج١١ط ِثً أشىبٌٗ ثىً اٌش٠بظٟ اٌفغبد ظب٘شح ِٓ رسذ ػب١ٌّخ ِٕظّبد إٔشبء-

 اٌفغبد ٌّسبسثخ اٌذ١ٌٚخ إٌّظّخ أّ٘ٙب ، اٌخ...اٌؼٕف ِٕبثغ ٚوً اٌّمبثالد ٚرشر١ت ٚاٌششٛح

 ٘زٖ سأط ػٍٝ ٠ٕزخت اٌزٞ األٚي ٚاٌدضائشٞ ٚاإلفش٠مٟ اٌؼشثٟ ،ِبصاس ِشاد ثشئبعخ  اٌش٠بظٟ

 .أثٛد خْٛ  ٚسئ١غٙب ثبألٔزشثٛي اٌش٠بظ١خ  إٌضا٘خ ٚزذح ، ا١ٌٙئخ

 



اٌغ١بعخ ٚاٌّبي ٚاٌش٠بظخ ِؼبدٌخ ٠صؼت لشاءرٙب ، ٌٚىٓ الثذ ِٓ رسذ٠ذ صالز١بد وً خضء -

 .ِٓ ٘زٖ األخضاء ٚفه ٘زٖ اٌّؼبدٌخ 

 .عٓ رشش٠ؼبد ٚلٛا١ٔٓ ردشَ  اٌفغبد اٌش٠بظٟ ٚرغ١ٍػ ألغٝ اٌؼمٛثبد ػٍٝ اٌّزٛسغ١ٓ ف١ٙب-

رٛػ١خ اٌدٙبد اٌفبػٍخ اٌشئ١غ١خ فٟ ِدبي وشح اٌمذَ ثى١ف١خ اٌىشف ػٓ ِسبٚالد اٌٍدٛء إٌٝ -

 .اٌفغبد فٟ إغبس اٌّجبس٠بد أٚ اٌزالػت ثٕزبئدٙب، ِٚمبِٚزٙب ٚاإلثالؽ ػٕٙب، ٚرذس٠جٙب ػٍٝ رٌه

 ثبٌفغبد اٌّزصٍخ اٌمعب٠ب   فٟ ٚاٌزؼبْٚ   اٌزسم١ك ػٍٝ اٌمبْٔٛ إٔفبر أخٙضح لذساد رسغ١ٓ-

 .اٌّجبس٠بد ثٕزبئح ٚاٌزالػت

 اٌّغزخذِخ رٍه ثبعزثٕبء) ٌٍش٠بظ١١ٓ اٌّزٛافشح اٌّسظٛسح اٌٛعبئً أٚ اٌؼمبل١ش ِٓ اٌسذ  -

 .االردبس ِىبفسخ إخشاءاد رٌه فٟ ثّب ،(ِششٚػخ غج١ خ ألغشاض

 



 : اٌسذ٠ثخ اإلػالَ ٚعبئً ِٓ اٌش٠بظ١خ اٌّّبسعخ زّب٠خ -

 ث١ٓ اٌّشبوً رؤخح ال أْ ٚاٌصسبفخ اٌش٠بظ١خ اٌجشاِح خصٛصب اإلػالَ ٌٛعبئً اٌزٛخ١ٗ-

 ٔٛػ١خ ِٓ ١ٌٚظ فبئمخ ثؼٕب٠خ ػ١ٍٙب ٚاٌمبئ١ّٓ ثشاِدٙب ظ١ٛف رٕزمٟ ٚأْ األٔذ٠خ أٚ اٌدّب١٘ش

 ٘زا ،٠ٕٚطجك ٚخّب١٘ش٘ب األخشٜ ٌٍفشق اػزجبس دْٚ ِٓ ث١ٌُّٛٙ ٠دب٘شْٚ اٌز٠ٓ اٌع١ٛف

 ِٕغٛثٟ ِغ اٌٍمبءاد إخشاء ػذَ ػٍٝ اٌزؤو١ذ ِغ ، (اٌخبصخ) اٌشع١ّخ غ١ش اٌمٕٛاد ػٍٝ

 ػٕٗ ٠ٕزح لذ ِّب ع١ئخ ٔفغ١خ زبٌخ فٟ ٠ىْٛٔٛ ألُٔٙ ِجبششح اٌّجبس٠بد ثؼذ اٌّٙضِٚخ اٌفشق

 ِؼبلجخ فٟ األٔظّخ عٓ أ١ّ٘خ ِغ اٌؼبَ اٌشأٞ رؤخح غ١شُ٘ أٚ اٌسىبَ ردبٖ ػجبساد أٚ أٌفبظ

 .ثبٌجشاِح ػب١ٍِٓ أٚ ظ١ٛفب   اٌّخبٌف١ٓ ٚاإلػال١١ِٓ اٌّخبٌفخ اٌّسطبد

 عُِّٛٙ ٌجث ِسطبد االخزّبػٟ اٌزٛاصً ٚعبئً ارخبر ثؼذَ اٌد١ّغ ػٍٝ اٌزؤو١ذ ِٓ ثذ ال-

 ٌٍزؤثش ػشظخ إٌشء ٠ٚىْٛ ٚاٌذأٟ اٌمبصٟ أِبَ ث١ٌُّٛٙ اٌّزٍٛٔخ آسائُٙ ٚغشذ ٚأفىبسُ٘

 .ا١ٌّٛي ثسدخ اٌجؼط ٌجؼعُٙ ٚاٌؼذاء ثٙب



 :اإلٔغبْ ٚزمٛق اٌش٠بظ١خ اٌّّبسعخ -

 ِٓ اٌؼبٌّٟ اٌصؼ١ذ ػٍٝ اإلٔغبْ زمٛق رؼض٠ض فٟ ُّٙاٌ ٘بدٚسٚ اٌش٠بظخ ِىبٔخ ػٍٝ اٌزؤو١ذ -

 . ِخزٍفخ ٚثمبفبد خٍف١بد إٌٝ ٠ٕزّْٛ أٔبط ث١ٓ رفبػالد ِٓ رٌٛذٖ ِب خالي

 ٌزسغ١ٓ غش٠مخ ٚرّثً اٌجذ١ٔخ اٌزّبس٠ٓ رشًّ إٔٙب إر ٚاعغ، ٔطبق ػٍٝ ٌش٠بظخا ثمبفخ صسع-

 ٚرؼض٠ض اٌؼًّ فشص رٛف١ش فٟ اٌش٠بظخ ٚرغبُ٘ ،ٚصسزٗ ١ٗزٚسفب٘ اٌّشء ػ١ش أعٍٛة

   .اٌز١١ّض ٚػذَ ٚاالززشاَ ٚاٌز١ّٕخ اٌغالَ

ة األ١ٌّٚج١خ، األٌؼبة ف١ٙب ثّب اٌىجشٜ، اٌش٠بظ١خ ٚاٌزظب٘شاد ٚاٌش٠بظخ-  إٌبط ث١ٓ أوثش رمش 

 ػٓ إٌّجثك اٌّشزشن اٌٙذف ع١فعٟ اٌّطبف آخش ٚفٟ ،اٌجؼط ثجؼعُٙ ٠غزؤٔغْٛ ٚردؼٍُٙ

 اٌشٚذ ٘زٖ عزش١غ اٌّشبسو١ٓ، ػذد اسرفبع إٌٝ ٚثبٌٕظش اٌّغجمخ، األزىبَ رخف١ف إٌٝ اٌش٠بظخ

 .اإلٔغبْ زمٛق رؼض٠ض ػٍٝ رغبػذ ث١ئخ فزٕشئ أوثش

 ٚفؼبي، ٍِّٛط ٔسٛ ػٍٝ ٚاٌخبص اٌؼبَ اٌمطبػ١ٓ ث١ٓ رآصس أٚخٗ خٍك ِٓ اٌش٠بظخ رّىٓ-

 أٚ األخٕج١خ ٚاٌمطبػبد اٌذ١ٌٚخ اٌششوبد إششان ٠ّٚىٕٙب اٌفم١شح، إٌّبغك فٟ ززٝ ٚرٌه

 .ٚاٌّس١ٍخ االخزّبػ١خ ثّغؤ١ٌٚزُٙ رٛػ١زُٙ خالي ِٓ األخبٔت اٌّٛسد٠ٓ

 اٌمذَ وشح ِجبس٠بد ػٍٝ اٌزؼ١ٍك ػٕذ اٌدّب١٘ش٠خ االرصبي أدٚاد اإلػالَ ٚعبئػ رغزخذَ-

 خالي اإلٔغبْ زمٛق رؼض٠ض سعبئً رٕشش أْ ثبٌزبٌٟ ٠ّٚىٕٙب اٌش٠بظ١خ اٌزظب٘شاد ِٓ ٚغ١ش٘ب

 .اٌزظب٘شاد ٘زٖ
 



  :اٌؼٌّٛخ ظً فٟ اٌش٠بظٟ اٌجذٟٔ إٌشبغ ِؼٛلبد -

 فال ٚاٌّزاوشح اٌذساعخ ززٝ أٚ اٌؼًّ وثشح إٌٝ ٠ؼٛد لذ ٚرٌه : اٌىبفٟ اٌٛلذ ٚخٛد ػذَ-1

 .ثٙب ٌٍم١بَ اٌىبفٟ اٌٛلذ ٠دذْٚ

 ٚخصٛصب اٌشجبة ٚخصٛصب ِٕب اٌىث١ش الٔشغبي رٌه ٠ٚؼٛد :اٌّّبسعخ فٟ اٌشغجخ ػذَ - 2

 اٌّٙبَ أٚ اٌىزت ثمشاءح ف١ٕشغٍْٛ ٌٍىجبس ٚثبٌٕغجخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاألٌؼبة ثبالٔزشٔذ ٠ٕشغٍْٛ

 اٌخ .. ا١ِٛ١ٌخ

 ٚاٌزىب١ٌف األِٛاي ِٓ اٌىث١ش إٌٝ ٠سزبج اٌش٠بظ١خ ثبألٔذ٠خ االشزشان إْ: اٌجب٘ظخ اٌزىب١ٌف - 3

 .ٚغ١ش٘ب ٚاألثمبي ٚاألزضِخ اٌّشٟ وآالد اٌش٠بظ١خ اٌّؼذاد وزاٌه


