
..ألسَّخمب ألهخميخ �جتخ� خْـُّئَّْ ٍإلهآلالتـ إلخألالت الغيث.. أول هذا
حمجلٍجل خ�سإل إلَسنخم ٍغُ مب�خ إل�ء ئَخ ٍ .خ�ال ًجمِ خؤسصخمُّ�ـألُ خؤهحلجل مبحلحم خنبٌخم شش ألَجم
خى�خضخس خْ خ�جلحمخؤـ إلحلحمؤـكخإل خإلَخ ذخل خؤسصخمُّ�ب خؤهحلجل سَّجنُّهٌخـحمي هالـ خؤ�ـضخممبَخ خ�سرخإلخس

..أل�رَّه ُّخ ىخخيـغخ� ألهخُّ� خضحل ًٌّ خؤخمخـٍألضنخسٌآل
ذفخرٌّ.. رنتئال خ�خبخم خ�سي�إلخـخؤره� مبحلٍحمإلخبـيآلخ خ�حمخ..خشالصـرهمحٌخ كجتسالة �س خؤخمجلٍجل ٍصخس
خؤهحلجلـ�سهخمخ� ًجمخ ألُ �منضظمت هال ضخممبَخ ٍىحل .ٍألٌآل ٍألنتصهب ئخإلسـألخمضرب عآلالٌخ ؤئٌَخـم
خل�ُّحل ذقـسال إلس�اله ٍغُ .خؤخجلأل خهحلخجل ؤس�َُّّخم ئش�ت إلخيهختـًٍَّ ألٌَخ كخـإلخمخِ ٍ�َخخبجم ألٌَخ. كخخلص

سَّجنُّهَخ. ىَّخآل رهحل إل�سئآلال إلَخـ� خؤسصخمُّ� خؤهحلجل ُّمتالٌآل � إلهسجمحمـذقـألُ ألُـخل�ضخس..ٍ 
ئال خًآل يم– حموآل ٍخى�خ� ٍخلالضَّن رخؤخمخّـ �ؤ ىخمخَخب أله ألُـخؤسَّخمبال خل�ُّحل م ٍفحلٍإلخـخألال

ٍخلخمخصهخسبـٍخؤسهالخس... ٍخؤهخمٍ�ب ٍخلخسب رخؤحلحمخ�خسب أل�سر رخ��ٌخإل ٍؤئُـخُّمحخ – خلؤئ
ءبـٍهالآلخٍخؤسَّش خ�ضمتخ ٍخب�خ ٍخسمتخسب خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ٌّخخبمتخ ذق مفتوحة والدعوة

ٍخألُ ٍخلخِب ٍخؤرب خؤ�رَّّـب رخؤنتخْ ٍخلٌسآلق خ�سآلهب  ز ٍخلجتسمتقم ٍخىسمتخجلبٍخؤسخحمُّحتب خصسآلخهب
��س ألشالح خ�ال رٌخ سٌسآل خؤ� خؤمحخُّخ كجتسالةـ خعآلخً�ّـ خؤَّهٌّ ٍجنُّخجلط ٍسر�م ؤسَخٍأل ..ٌّخؤوجمخ
ٍخإلَّخه خي�خمجٌّب ٍخؤهخ� خؤئ�ٍإلب ٍخ�جلخحمط ٍخؤخمىآلب ضمتخخ ٍخؤيصَّخس خلهالَّألخسب خإل�خزـ �رال
خلهخميب ٍخىسمتخجلُّخس خؤرنتخمُّب ٍخؤسَآل خؤسَّشٌّب خع� مجهة ٍخ�رخز ٍجلسٌخب ٍخؤسهحلخجلخس خضمتخخس

خلهالَّألخس... شَّحمط ٍسخش�خس

.. للمساهمة صادقة دعوة إنها

ُّحلحم�ٌخب ألُـ سَسنخمـ ؤالصآله...ؤئٌَخـ ألسخضـ – خ�إل�إلس همتخم م – خلهالَّألخس خْ رخؤَخ هُ ُّوز ٍ
رَخط... ٍحم خيئخحمخ ٍرٌخ ألٌَخ ٍُّنتئال ٍُّخحمإلٌخب ٍَُّّألٌخب

يهالَخ.. ٌي
أل�خًآلخسئآل. مـخ�سإل  آلهَخـخنبه� ذْ

ـ ـ ـ ـ ٍذقـخؤالخـمـخؤهحلجلـخؤخجلإل
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::: وفلسفي تاريخي مدخل - 1

أو لغة، لإلنسان سيحدث لو لم تكن كان ماذا /1.1

اليوم؟ نعرفه الذي النحو على بها يتحدث لغات،
خؤَّإل ُّمحص خؤهخ� ْبـٍخىه و� يخممج خإلٌخ خهالآل خإلخـ
ٍَُّألسرخ خؤس�َّحمب بٍغساليَخؤر ألسحلحمص خؤالوخس ردة

... خإلسنتخحم
خؤَّخىه و� خؤيخممجخسـ ًَّخط ألُ خإل� ٍكخ ٍؤئَ�ب
ًجمخ خإلخىني خْ هجمحمخ� خ�سآلضئآلـ خل�سضالبـ ٍخؤسمتَّحمخسـ
... ألشآلخم و� ٍرخإلّ يخحلطب خلّـ و� ىحلـُّرحلٍ خإلّ حموآل خألخمب

_ـيهخؤيخممج ًجمِ ظس ؤَّ �ضحلش ئخْ ألخخلخ
خلهخحمة ألُـ خ�خال خؤئآل ًجمخـ ؤحلَُّخـ ��خئآل ئخْ ًال
ٍه�  َُّّالب همتَّحم ألخم هال خ�إل�خْ خؤ�ـضٌخ ٍخلهالَّألخس
خعمحخحمخس ألُ ألٌَخ ٍخضحلط ئال س�سٌّ ألسهخىر ضمحخحمخس

�خ_ خلهخمبخمط خٍ خؤ�خر
خلهخحمةب ًجمِـ ئال خؤجمئٌّ ُخؤئخ ًجمخ ئخْـ��صال ٍئة

خؤهنآل_ ٍخؤسئََّؤَّصٌّ خؤهالآلٌّ خؤسحلإل ًجمخ ٍفء
ٌُّسحلّـ ذؤَخ سمتال خْ ٍُّخؤ�آلخ ؤالخم�خس كئُ ٍئةـئخْ

ألُـخؤرنتخم_ َُّئخم ألُ ٍَُّئخمًخ ألُـٌُّسحلّـب رٌخ
خل�سضالـ... خعحلأل ًجمخ خألخإل خعَّخزـ�ٌال  رهخ

ٍسيخًآلب خسمتخأل ال�ٍـ��سخ �سآلئُـألُ ئخْ خإلّ رحل 
سحلإلـمخشالب ذغخجن رَّخ��سّ ُّ�س�ه كخألخب غسالة رخ�الَّز
ًجمخ خْ ٍظخمب ... ّي غُ مخ ئشخي ٍخئشخم خئ� ٍحمكخ

. ألسآل�ط ُّضمحخحم أل��ط ؤَّجل ً خؤرنتخم ُخؤئخ

هحلُّحلطح خلؤئ هال ٍخؤنتَّخًحل
ألُ ضحلُّشخت ّذؤ خؤهالآلخ سَّمبال ألخ ًٍَّ – ٍخ خألخألَخ
ؤالسَّخمبال خ�خؤز خؤجمئخ خلسيَّىـ خعَّخإلخس ألُ ؤالهحلُّحل خْ
هر ٍ غسالة إلَّه ألُ ؤوخس ئجمؤئب ًٌّ رال خهسرخحمًخب كئُ

... سخمئرألوخُّخمط
هُـخؤحليقـ... خلؤئ إلهخمة
... خعسخْ هُ خلؤئ ٍإلهخمة

بن األشهر مصطفى د. على أ.
خؤسضخمُّخم �حم

ُّإلٌخ ؤرهمحٌخـم خلئخمخ� خؤخحم فحل �َّة �يخمإل خجلرخس م ىخمخخس ب
. خعحلُّش

: للمعلومات أوعية اللغات

وأدواتها بأصولها
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خؤخمدْ ضحلشَخ ٍىحل ألسآل�طب ؤوخس ٍخؤَضال ؤالَآلال ذْ رال
خؤَآلال ؤوخسـ ُّيٌآل ئخْ خإلّ �الآلخْ خ� إل� هُ خؤئخمُّآل

ٍخؤ��...

–خْـؤئش� خؤهنآل خؤئسخز ًجمخ – خؤخمدْ دُّخس ٍإليٌآلـألُ
... ٍخؤسَّخمبال ؤالسجتخ ز ٍ�خال خع خؤئخَخس ألُ

ذْ خٍ �َخحمَُّّت رَخ خؤيال�ي ـخلآلخحم�خس رخز ألُ ـُّئَّْ ٍىحل
طئآل خإل� ٍكخ خؤيخممجب ًجمِ ُّهسآلحل ئَّإلخت كَّخلصخ نبس
خؤَآلخخلصب رَخ ًَّخط سئَُّّ�ـخلٌ�ـٍألًسٌّـخؤخمُّخمجخسـألُ
ُّ�خهحلإلخ ًجمخـىحل ألشال كَّخلص رَخ م خنبخحمؤ خْ ُّ�هحلإلٌّ يذإلّ
ألهّب خؤسَّخمبال ألُ إلسآلئُ خٍ رَخب ُّسمتال ىحل ٍألخ ألُ سيٌآل هال
خؤي�ض خؤهخ� ًجمخ م خخبخمب غسآلال ئَّإلـ ضمحخحمخس ألُ
ٍجنألَخ ألئخإلخـ خؤهآل خوَّخحمِ �� ألُ رهحل إلسآلئُـ � خؤجمّـ

....

النموذج أو السيناريو هذا عن اآلن لنبتعد / 2.1
آخر: جانب من الواقعي، ونناقش القضية غير احلضاري

ؤ�إل�خْ ظآله ًَخؤ ئخْـ �َب  100000 ضَّخؤٌّ ألَجم
رمحه خيخمخجلِ هحلجل ـُّسصخٍجن HOMOتSAPIENSخعحلُّشت
ئخْ ًال ًَّح كخألخبـ ألنتخمٍه س�خأل ًٍَّ ذخلْب دة.خؤ�خأل

خْ خإل ٍخضحلط_ ألنت�ئ ؤو ضَجم خؤهحلجل ىالال خؤسصآله �جمخ
_ خحم� م خإلسنتخحمًآل رهحل ؤحلٌُّآل إلنتخس ؤوخسـغسالي

ألٌَآلخ ٍؤئال خؤَّإلب سسَّخصٌخْ غساليسخْ يخممجسخْ ًَخؤ
ٍألهَّؤح �َأل سرحلٍ ضصصخ ٍُّحلألَّْ ٍألخمُّحلٍْب خسرخه

خىخألس ٍخ�ه صحلخس خؤالوخس خمبال ألَّمجَّه خشخحم ؤحل
ألنتخحمز ألُـ هالآلخ يٌخ ٍنبخحمؤ رهحلب سهحلًخ �ٍ خؤحلإلخ
خ�إل�خْإ بهالآل �خ�إلخ هالآلخ ح ألسهحلجلط ٍظمتمتخسـ
GENETICIENS ٍخؤَّحمخش ،ANTHROPOLOGUES

رهمحٌآل ُّي�� LINGUISTES بخؤالوإ َ�ؤخ ٍهالآلـ
ضش �َبـ 80000 ضَّخؤٌّـ ألَجم خؤرنتخمّـ خؤسصآلهـ ًجمخ ٍصَّجلـ
خٍ خيخمُّخ نبخمئ م – الىال ديخ� خ�يَخ هحلجلـ ُّسصخٍجنـ
ئجمؤئب خألخم ئخْ ٍذخلخ ُّسئالآلَّْ_ ئخإلَّخ ًال خٍ�مب خؤنتخمئ
خعخؤب ًجمِ ٍم ٍخضحلط_ـ ألنت�ئ ؤو ؤحلٌُّآل ئخإلس يٌال
ٍخؤالوخس ؤوإب دة �ل ألُ بخئشخمـ خعخؤ خؤالوخسـ سئَّْ
ٍضحلط يخممج ًٌٍّ خؤَّخضحلطب خؤالو ًجمِ خلَخممجبـ�س
خُّمحخب ًَخؤـ ٍؤئُ .MONOGENETISME ت خمبَّألـ
هَحلـخ�إل�خْ سَنتخ � خؤالو ألالئ رخْ الخؤخ خبخمخ خؤيخممج
خؤسصآلهخس خإلسنتخحمـًجمِ رهحل ذ ٍرنتئالـأل�سالب خٍألب خعحلُّش
رسهحلجل سهخمة يخممج ًٌٍّـ ب خلهآلَّحمط ألُ هحلُّحلط ألَخ ء م

....POLYGENISME ت خمبَّأل

خ�ضخشٌّ �خ�إلخ مـهالآل خؤس�َّحمخسـخؤ�ظس ؤحلـس�ررس
م خؤرنتخمّـب خؤَّحمخش ٍهالآل ،PALEOتANTHROPOLOGIE ت
ضَّأل خلحلًنت خؤس�خس ًجمِ خألخإل ّألمتخمخه هال خؤرخز يسض
س�َّحم هُ ٌّرنت ظ�إلخـ خؤهالَّإل ًجمِ ٍؤئُ [ خؤالوخس خمبَّأل
هالَّإل ذ خحم م خألَّحمـسه يٌٌّ رٌَخب هىخسـخؤخمرٌّ خٍ خؤالوخس
.LINGUISTIQUE HISTORIQUE خؤسخحمفت خؤال�خإلخس
نبئال ضَّأل هالآلـ جلؤ ٍصَّجل  خإلّ خؤال�خإلَّْـ ُّهسحل ذخلـ
خلئسَّر خ�شخحم �رس خؤ�َقـخؤ� ألُ دة رمحه ىرال خؤالوخس
. كئََخ سخمُّرخإ َ� 3000 ألَجم ُّخؤ�َّألخم بخؤَّخ� خٍق
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خإلٌخ خٍ خؤسخحمُّحتب ًجمخ ىرال ؤوخس ٍصَّجل ريئخمط  رهخ إلرال خْ
خعخؤـؤهالآل خجلرخس ٍخضحلبـٍؤئُ ألنت�ؤ ألمتحلحم ألُ سَضحلحم
س�آلض   LINGUISTIQUE COMPAREE خلخحمْ َ�ؤخ

.... خلؤئ ألُ رخؤسضء

PROTOتLANGUE ٍخضحلطت خٍؤ ؤو يخممج خشخحمس ؤحل
طش م ب MERITT RUHLEN َ�ؤخ هخ� خؤ�ـخى�ضٌخـ
ضخٍأل ؤحل . رهحل َُّسّ � ٍخ�هخ� صحل ،1994 َ� إلنتخم ؤّ
ضَّخؤٌّ ألَجمـ ٍخضحلطب ؤو ٍصَّجلـ إلنخمُّـ خْ ذشرخس  RUHLEN

خشخمُّب خئسنتخيخس َّـمجـهالمبخع خمبرضس �َب 50000

إلنخمُّـسهحلجل خمبضخز ٍؤئُـخلهخحممجقب ....هالآلـخؤَّحمخش ٍس�َّحم
DYNAMIQUE ت خؤالو ئجلَُّخأل مغس�خس ــئآلخ خمبَّألب
ذشرخس م ُّرضشَّْ ؤَّْـخؤيخمإل�ب َُّألحل م DU LANGAGE

خؤ� خ�آلَّهخسـ ؤحل كخألخـ ألسآلخُّ�ط َُّّؤو س�َّحمخسـ ٍصَّجل
�َب 100000 – 80000 ضَّخؤٌّـ ـ ألَجم خيخمُّخ هُ حمضالس
سالئ ألُ سحلألخ خئشخم ؤوخس ًجمِـخ�آلَّهخس ره�  َّحمس ضش
ـُّئيٌّبـ�شرخس .خخبخم عآلَّهخس ؤحل سئَّإلس خؤ� خؤالوخس
َّخؤالص فز رال ٍضحلًخب َ�ؤخ خجلٍخس ذق خؤخمئَّْ خلؤئب
ETHNOت خ�شَقت ٍخلحمخبق خ�ضخشب �خ�إلخ هالآلخ ذق
�خ�خ خؤيئخمط ��ٍس خ�شخحم. ٍهالآلخ ،HISTORIENS

�ـسئُ �الَّئخس هال ٍخجلؤ جلال ـذفخجل هال خؤسَّصّ �جمخـ
هال ئآلشخأل خ�آلَّهخسب ًجمِ رق وخزـخسمتخس م ذ ؤسضحلش
خضحلخش م  CHRISTOPHE COUPE خؤهخ� َُّنخم خلؤئبـ
ه�ٍخ خؤجمّـ خؤ�ئخْ خْ ُّسَّىه ضشـ خؤئ�ب ُّخؤرضخم خؤهرَّحم
ُّسئالآلَّْ �َبـئخإلَّخ 60000 ىرال خ��خؤخب غَّ خيخمُّخ ألُ
ْمبـ�ٍخؤنتخمئـخ ذق حمضالَّخ خؤجمُُّ خٍؤئ ىرال ألهحلطب ؤو
خئشخم َُّّؤو خجلٍخس ُّس�الز ئخْ خؤئر� خؤهرَّحم ألُ خؤََّه ًجمخ

س�َّحمخ�...

ؤالَخىل هخممج ٍخؤَآلخخلصب خؤ�َخحمًَُّّخسب ًجمِ سر /3.1

ُّئَّْ ٍحمكخ خًآلب ُّال  س�خـدخبخم ذؤٌخ ٍخعَّخحمبـٍإلمحة
مشتركة لغة نحو البشر يتجه هل ًٍَّح سهحلخب خئشخم
ٍخضحلطب حمىآل رالو إلسآلئُـأل�سرـألُـخعحلُّش ًٍال واحدة؟

خلنت�ئ ؤوسَخ سمترضـخحمىخإل ًٍال _ّخليٌَّإلـخلسهخحمةـهال ٍيء
خٍـخؤرهحل_ خؤوحلـخؤخمُّز م

خؤمتَق خْ ألهَّألب سمتَّحم ًَّ ٍحمكخ خسمتَّحمب جلخآلخ ئَس
ٍخؤ� ٍخلمتَّحمط خلخم�َّأل حمألَّجنًآل ُّسيٌآلَّْ ألشب ٍخؤخرخإلقب

غسالةـ... رنتئال َُّ�َّإلٌخ خإلٌآل حموآل ألسآلخشالب سرحلٍ
إلهخميّ خؤجمّـ خؤنتئال م خلنت�ئ خؤالو ًجمِ سئَّْ ؤُ ذخلْب
سَّصّ ًٍَّ خعَّخ�زب م ئآلخ حمىآلب ؤو سئَّْ يحل خؤَّإلب
TELEPATHIQUE ت ظخ خمُّخ ُّئَّْ ٍىحلـ خعحلٍش� مئُ
َخسـهخىالئخ أله ٍخؤسجتخ ز خؤسَّخمبال ألُ كئََخ �َّة ألخ ًٍَّ

... خؤنتخ�ه خؤئَّْ ًجمخ خخبخمـم
هخىال ئخَخس ٍصَّجل ىخ هب رنتئال خ�ْب ضس ُّشرس �
يئ خرحلخ� ـإلهخمة خؤئَّْـخؤي�ضبـٍىحل ًجمخ ألخـم ألئخْ م

ٍؤوَُّّخ... ألئخإلخ خؤسَّخمبال
ىخآلخ خضسآلخ ُّنال رٌخب خسمتخأل ٍؤئُـٍصَّجلًخبـٍذألئخإل

... ٍَّأله

ذنبخحمخس ُّخم�الَّْ ٍخؤيالئق خؤهالآلخ خْ خؤَّإل إلهخمة ٍئالَخ
خلخس ُّهسحلٍْـخإلٌخ ألئَّإلخس يٌخ ُّ�سجتحلألَّْ خؤئَّْـخؤَّخ�ه غَّ
ٍسالئ خؤرنتخم رق –ألنت�ؤ ؤالئالآل خؤَّخ�ه َرخله ؤوَّّـت  خره

...خبخمخ خؤئخَخسـخلسضمحخمط
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خلخس خهسرخحمًخ كئُ ٍخؤ� خؤَنخمُّب خعَّخإلز ًٌّ ًجمِ
أل�سر ُّش� ٍ�َّة – خشخحمـ خمضٌخ ؤجمؤئ سَّصٌخسـيال�يب

... ٍخؤَخىل خعحلأل ألُ ئش�خ –
يخممجخس هال سخمسئ� ىمحخُّخ خ�سهخمخ� ذق خ�ْـ إلسَّصّـ
ٍؤوَُّّب ٍذجلحمخئ َّؤَّص�ي ح هالآل ٍضخء ٍإلنخمُّخس
خ�ألئخْ رحلحم رهحلخـ خعخؤٌّـ خ�إل�خْ �جلحمخ هال ��ٍخل
خؤسخحمف خعَّخإلز هخم� هَحل ُّمجخمٍحم ئخإلس ظآلَخس هُ
ألُ خبخمخ ًٌّ سَصَّ – ؤُـ خلؤئ – ألهـ ٍؤئٌَخ ؤالآلَّمجَّهب

... ٍخه�خ� ٍخؤَخىل خعحلأل

علمية وحقائق ونظريات فرضيات - 2

والفيزيولوجية التشريحية املكونات هي ما /1.2

اللغات؟ في ظهور ساهم الصوتي الذي للجهاز

ؤالصحلأل.... ٍهخممج ؤالَخىلب أل�خمٍضخ جلخآلخ ُّنال �خأل
ذجلحمخئت ىحلحمخس ذق طخص ًَّ ألخ رحلحم خؤئإلب ذإلسخص ذْ
ٍي�َُّّؤَّصح ـسنتخمفُّنالـأل�خؤ خبخمبب COGNITIVES

فسخص خؤالوب ٍخ�سجتحلخإل ٍس�َُّّخم ذإلسخص ألُ ُّسآلئُ ؤئٌّ يخلحتب
ىخجلحمط خؤئإلبـخّـ خضسخصخس ٍيء يألئ سنتخمف خجلٍخس ذق
خؤَّألب كئُ  ٍؤئُ ٍخؤَ�ء. رَّنخةـخمبَّخس خؤخإل هال
هآلالخس م خؤحلخخبال خؤسنتخمف خؤر� ًجمِ رخْ ألئحلب رنتئالـ
ٍ خلٌآلخسب �جمِ ضمتخمُّخ غمتمت ئخإلس خمبَّخسبـ ذإلسخص
يخؤسهر� خؤئإلب هال خؤحلحمط ؤسآلالئ ؤَّضحلًخ ئخي رخإلٌخ
يم ُّ�صآل إ APPAREIL VOCAL ت خؤمتَّسٌّ بخعٌخجن

خؤهآلالخس.... ًجمِ م خؤحلخخبال همحخؤ يخؤَّن صخؤَس
خألخم... َُّّمجضخْ ىحل خلؤئ هال ْألشخ

املفاجيء االختفاء بأن القول  ميكن هل  /1.1.2

قبل ظهر الذي ،NEANDERTAL النيانديرتال/ إلنسان

/ (العضوي) التشريحي عجزه إلى يعود سنة، 80000

الكالم؟ ANATOMIQUE عن

PHILIP هخألخ ششق ألَجم ٍمجهٌخ خؤ� خؤيخممج ًٌّ ًجمِ
طخأله َ�ؤٍخ خ�جلحمخؤ ر�آلـ LIEBERMANبخ�سخخل

ًجمخ رخْ الخؤخ RHODEإب ISLANDت POVIDENCE

خع خؤئخَخسـ ألُ ئخؤهحلُّحل سئيخب خئشخم ئخْ خؤرهحل خؤ�الةـ
هال خؤحلحمط رحلألـ ٍخؤسَي� ؤالوجمخ سئََُّّخب ألَّـ خؤخمُّر
ُّهسحل إلهخميٌخإ. ئآلخ بخؤالوخس سمتخؤخ خمبَّخس ذإلسخص
خْ جلٍْـ خخبسي خؤجمّــ خؤَخإلحلُّخمسخألب ذإل�خْ خْـ خؤرخضش ًجمخـ

صٌخجنخ� كسالئ ئخْ �َب 35000 ألُ خئشخم ألَجم خشخمخ� ُّ�ؤ
سمتخؤخ خلَنَّأل هُ ئش�خ ٍُّال صحلخ�ب رحلخخ خسمتخؤخـ
HOMOSOPIENSبخ�إل�خْ ت خ�َّألَّ�خرخْ ذإل�خْ هَحل
خبالةـذإل�خْ ٍخؤجمّـ خلرخنبخمب خلهخممإ�اليَخ خ�إل�خْ خعحلُّشـخٍ
خصخمخًخ �رحلحمخ خلؤئ هال ٍُّحلؤال ّذؤ خلنتخحم خؤَخإلحلُّخمسخأل
خؤَّ � خلسضة بألحلُّخم MARCELIN BOOLE 1910 َ�
إلخإلحلُّخمسخؤٌّ. �إل�خْ لصآل هال خؤ�رهٌّإ ؤالسخحمُّحت خؤيخمإل�ٌّ
كَّخلصـخعٌخجن رَخ ؤهحل ًجمِـخعآلصآلب هالـىخ�خس سخ��خ
خْ ُّهسحلت ئخْ ئآلخ رَّخ��سّت ٍسَّمبال خ�إل�خْ �جمخ خؤمتَّسٌّ
َُّّؤَّص�ـٍخؤيجلٍخسـخؤسنتخمفخ كالئ ُّئُ � خ�إل�خْ خلؤئ
خؤيمحخ خْـ رنتخمُّبـضش ؤالو خؤئخألال خؤ�ة �إلسخصـ جنألخؤ
ر�رز صحلخ� غس�ألـ SUPRALARYNGE خعَصخمّـت –
خلؤئ ٍـُّ�آلض ،LARYNX ت ؤالضَصخمط خلَخ�ز و� خؤَّمجه
شخؤش �خؤخم VOYELLES ت خلسضخمئ خمبَّخس رَ�ء
سسحلحمص طش خؤهخ�ب ؤوخس ألهنآلـ رقـ خلنت�ئ بذّـتخٍتدإ

...شخؤش خمبَّخس رقـًجمِ خلسضخمئ خمبَّخس ر
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ألخمط ٍخه�خ�ـ ؤالس�خس سهخممجس خؤيخممج ًجمِ ٍؤئُ
...خخبخم

خؤرَّأل خخبسمتخمبقـفحلـمبهَّرـم ألُ ئر�خ هحلجلخ� يذْ
ًٍَّ نبيَُّّخب خؤسَّخمبال ألُ ُّسآلئُ � إلخإلحلُّخمسخأل ذإل�خْ خْ ريئخمط
ٍخعخبالب رخ�خٍحم ٍس�ُُّ إل�رخ ألس�َّحمط مبَهـخجلٍخس خؤجمّـ
خؤ�ـهآلال خعآلصآل خْ ً�ره خهسحل ألَّسخِ.بٍـ ُّحليُ ٍئخْ
خلَخم�ب خؤرنتخمّـ ًجمخـخعَ� كخألخ كشال ؤ�ألخْ هالٌخ
خ�ضخش خإلشخمٍرَّؤَّصخ HEIMبهخ� خ�سخخل ً ٍألُ
سَّمبال خؤجمّـ خ�إل�خْإ ألسضة ت خؤ�رهٌّ خؤسخحمُّحت كسضةـ
CHAPELLE-AUXتSAINTSمـ خئسنتيس لصآل ريضمتّ
ًَخؤ رخْ خإلّـنبئ ألالجتمتٌخ كخألخب �ألهخئ ذقـخ�سَسخصخس
ألنتخرٌق مبَّسخ ٍصٌخجنخ� لصآل كسالئ إلخإلحلُّخمسخأل ذإل�خْـ
ذخلْب كَه ألخ ًَخؤ �ؤ خٍأل.  خعحلُّش ؤ�إل�خْ سخمُّرخـ

ذإل�خْ ٍخؤي�َُّّؤَّصب خؤسنتخمف خؤَخضسق ألُ خىال هالـ
.شخؤش خلسضخمئ خمبَّخس ٍإل�ء خؤئإل ألُ إلخإلحلُّخمسخأل
خصخمخًخ مبَّس غخئخط خهسرخحمخسبـظخحمز ًجمِ ذق ُّمحخة
أله رخؤسهخٍْ ريخمإل�خإب ب GRENOBLE م خؤرخضشق ألُ يخمُّء
خإلسنتخحمًخ ـحموآل ـؤ�ألخْب يخممج فهال خلؤئب ئال آل. خ�سخخلًـ

خؤهالآلٌّ... خ�سآله م خًآلسٌخ سحلحمفخ سيحل خؤَّخ�هب
يشكل قد علمية، اآلخر، رغم أنه قضية 2.1.2/ املثال

باالهتمام... جديرة قصصية طرفة

ئَّئز رخ�آل خؤنتٌ� خعخؤٌّب خؤيالآل خلؤئ ُّجمئخم ئالَخ
رهحل خحم� ئَّئز ذق يمحخ ألخمئر سهَّجل ضش خؤخمٍجلب
� وخرٌآل خْ ُّهسحلٍْ ئخإلَّخ حمٍخجلًخ رخْ بهالآلخ صحلخ� َُّّال  ي�ط
م جلٍحمخ�ـألٌآلخ ـخؤَ�ر ُّخؤَنخم ؤهرس ـؤحل ت ـىمت�خ� جنألَخ ذ ُّحلإل
خئس�رس ألس�َّحمط ىخمٍجل ظئآلّ خؤئَّئز ؤصحلٍخـخْ خؤيالآلإ ًجمخ

أل�سَُّّخس ذق سخمخصهَّخ ضقـخْـخؤرنتخم م خؤئإلب هال خؤحلحمط
...ألسجتالي

ُّئَّْ ىحل َُّّألخ�ب ًجمخ فحلش خْ ًالـكئُ ًَّح خؤ�خألـًَخ
رهحل�خ_ خٍ ىخمُّرخ

ظسالة ىحل ٍؤئُ رخؤَيٌّب خخبسمتخمبق �َّةفرئألهنآل
خإلسنتخحمبسخمصه ٍخ�ه جنخؤس يخممجب هال سخ��خ� خ�رخرٌآل.
�جمِ خؤمتَّسٌّ ؤالصٌخجن خؤسنتخمف خعَّخإلز ذؤٌّ خؤخمجلط هص�
يٌٌّ خخبخمب هحلُّحلط ئخَخسـ ألُ س�َّحمخ خئشخمـ خعَّخإلخسـ
ٍضَصخمط أل��ض لصآل ىخهحلط خؤخممجه خؤ�يال ألشال كسالئ
خل�ألخحمإ بخٍـؤ�خْ خْـخؤالٌخط خؤخمىربـئآلخ م ألَّمجهـألخمسيه م
�ة ألُ صحلخ� ىخمُّر خؤَّىس ألهنآل EPIGLOTTEتظل ت

س�حل طش خعالء
ًجمخ ذْ .َُّّخؤيآل خؤيصَّط
ريمتال ُّ�آلضـ خؤَّمجهـ
هُ �خؤسَي خؤََّخس
ٍسه�ٌّ خؤوجمخب مخم
ؤال�يال ؤالخمجلـئآلخ رجمؤئ
هال خؤحلحمط خؤخممجه

غُ ألحلٍحمإلخ م ؤ�ـ خألخم ًٍَّ ألهخ.ب �ْ د م ٍخئال خؤسَي�
خ�إل�خْ ؤحل ؤالضَصخمط خلَجتي� خؤَّمجه ذْ ضش خؤخمخنبحلُُّب
مخ �ٍخؤسَي خؤوجمخ خؤََّخس سخ ه ذق َُّّجل خؤَآلَّ ئخألال

خخبسَخئـغسآلال... م ُّس�رز ىحل
ؤالخمجلط أليحل خإلّ حموآل خلجتسالةب خؤ�ئزـخؤسنتخمفٌّ ًجمخ ذْ
خؤمتَّسب ىحلحمخسٌخ ألُـ فحل ٍخؤسَي�ب رخئال ُّسهالء يآلخ
ؤالضَصخمط خلخمسيه ٍخلَّمجه خل��ضـ خعآلصآل يخهحلط
رَ�ء رخؤسخؤٌّ ُّ�آلض ٍ خعَصخمط يَّئـ خؤيمحخـ ُّالوٌّ ُّئخجل
شخؤش �خؤخم خلسضخمئ خمبَّخس ذإلسخص ٍظخمب خمبَّخسب
ألُ سسخره هال – خؤسهر� مبض ذْ ؤوسٌخت يسسمتخم بذّـتخٍتدإب

ٍخؤ�عخمخس... و�ـخلَ�َّى خؤمتخمخبخس
خؤهالآلب خلؤيخس مـ غحلًخ إل�خألـ خؤ�ـ خؤَنخمُّب ًجمِ
خخبسمتخمبق ره� ىرال ألُ كخألخ ألرَّؤ و�ـ خمبرضس
هص� خ�رخز هُ خؤرضشـ فز خإلّ ُّهسحلٍْ يٌآل خؤالوَُّّقبـ
خؤنتخمط خصٌ�ط َّأل�س م خلَ�َّئ خؤئإل هُ خؤخمجلط
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سئآلُ ضش  EQUIPEMENT CORTICAL خؤحلألخوتـ
.جنألخؤ CAPACITES COGNITIVES/ خؤحلحمخسـخ�جلحمخئ
كَّخلصخـحمىآلخ خؤرخضشَّْ خ�سجتحلإل خ�سَسخصب ًجمخ ألُ ؤالسخئحل
خهسرخحم م دخبجمُُّ ٍخؤمتَّسب �َخؤ رخ�خئخط ُّ�آلض
خعَصخمطب خحمسيخه ألشال PARAMETRES ت ألسو�خس
[َُّّخؤيآل همحخخ ٍضخمئ ،PHARYNGEخؤرالهَّألٌّت ٍخؤهآلء
خؤمتَّس خؤسرخَُّخس هالـ خؤرالهَّإلـ ضصآلـ سخش�ـ خْ ٍخ�سَسصَّخ
خؤال�خْ طخمئخس سهَُّّمحٌخ كئُـ ضش ألهحلٍألخب ُّئَّْ ُّئخجل

ٍخؤنتيسق...
عن املخ؟ ماذا /2.2

الكالمية؟ النشاطات في مادوره

يآلخ �خل�خر خلجتـ خع�ُّخس ألُ ٍخ�ه نبرئ ذْ
ىحل .خؤالو حـ ُّصًَّخم خ�جلحمخئ خؤَّنخة خئشخم سَّيخم رٌَخ
خؤسمتَُّّخمإ خؤ��آلبخٍ ٍظحلُّحلخ� خعحلُّشب خؤهالآل ؤئ ُّ�آلض
IMAGERIE FONCTIONNELLE خؤَّنيٌّت خؤحلألخوٌّ
ًجمِ م غئ مـ ألخُّحلٍحم كنتخًحلط CEREBRALE

خؤحلخخبال خؤنترئخس ٍسهحل جلى كحل سرٌخم ٍ�َّة خؤالضنبـ
GYRUSت خؤ�خٍّـ خؤسالية ألَ�ـس�آلـ يٌَخؤ خؤالهرب م
ذق رخ�مجخي خلحتإ ��ض هال بسهخمصخس ANGULAIRE

لهٌخ سَنتم ألسهحلجلطب َُّّألٌخإلـؤو م ـألنتخحمئألَخ ءـخخبخم
ذق خ�سآله خكُ. خٍ خُّ�خم خلجتٌّ ألُـخؤَمتة ألخ ألئخْ م
خؤهالَّّـ خؤمتحلوٌّ خخبحلٍجل خْ سخم ٍ�َّة رخؤهخمربـ ىمت
إلي� م ُّمحٌّب SILLON TEMPORAL SUPERIEURت

خلسَّ�مب خؤمتحلوٌّ ٍخؤسالية خؤ�يالٌّ ئخؤساليةـخعرٌٌّ خؤَّىس
POLES خؤمتحلوت ؤى�خز خألخألٌّ �خع ٍئجمؤئ

.TEMPORAU

يهب رخًخمـ رخمُّسّـ خؤحلألخوٌّ خؤ��آل ُّ�آلض ألخ ذْ
MAGNETO-/ ٌّ��َخلو خؤحلألخوٌّ خؤسجت�م يريمحال
خؤحلألخوٌّ ٍخؤسجت�م ،(  ENCEPHALOGRAPHIE(M E G

EEGإENCEPHALOGRAPHIEتELECTROإ خؤئٌخمرٌّت
خؤالوَّّـب خؤ�أل�ـؤالَنتخم خؤرهحل ألُ خى�خز خ�ألئخْ م خمبرض
ٌّ� خلوَخ خؤَّنيٌّ خؤخمإلق رَّخ��ـ خؤ��آلـ خْ ضق م
RESONANCE MAGNETIQUE FONCTIONNELLEت
خؤسضحلُّحل هال ُّ�خهحل TOMOGRAPHIEيٌّت�خؤ ٍخؤخم�آل

...ىخؤه خلخس ُّـخؤنتخمخلجت ؤالآلَخ ء خلئخإلٌّ
خؤرنتخمّـح رخؤحلألخي خلسهال ؤره�ـخؤمحخُّخ خ�ْ إلهخم�

نطقا  الكالم بني فرق هناك هل  /1.2.2

وباإلشارات؟
خؤسالي�َُّّْب م يالآلخ نبخًحل .خبخجله خلنخًخم سئَّْ ىحل
خٍ �خٍـخؤيخمإل رخؤهخمر خلآلشالَّْ ظحلش َّخ� خؤمتَّسح ٍخى�ه
خضخجلُّشٌآل ئخإلس ذخلخ ـخألخ .ب خؤيخمئ ـسحلحمؤ سئخجل يذإلئ خ�رخإلب
كئَسب ٍؤئُـذخلخ ٍخمجضخ�. ُّئَّْ �َّة خؤيخمئ رخ�نبخحمخسبـيذْ
خؤحلألخوب خؤَنتخ خس مبَّحم ألنتخًحلط ألُ خؤَّىسب إلي� ٍم
خؤالوب ئخإلس ٍألٌآلخ �َّةـسخمـخٍب خؤسنتخرّ. ُّحلًنتئ ي�َّة
بخؤَمتة خؤحلألخي إلمتيٌّ خضحل م �خحلط سئَّْ ـخؤَنتخ خس ًجمِ خْ
خؤالو.ب هَحلـذإلسخص خؤنترئخس إلي� صَحلس وخؤرخإبـٍخإلٌخ خُّ�خم
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خؤخم�سق خلَ�سق سَنتم ُّسآل خإلّ خّـ
WERICKEٍ BROCA ألَ�� ؤالوب
ىالالبرخ�الَّز رهحل ؤجمؤئ إلهَّجل ب�َّة
خؤنتيخًق خلسئالآلقـ ضخؤ� م ألس�خرء
ٍصحل ٍذخلخ رخ�نبخحمخس. ٍخلسئالآلق
خ�جلحمخؤ َّأل�س هال ُّئَّْ يذإلّ يخمئب
خؤ�آله خلهخع بألَخ ء ؤالو خع�ٌّ
خألَّحم ًَخؤ سرـ ٍؤئُب ٍخلخمإ. 
مـصَّخإلز فساليَّْ وخألمحبـيخلنبخمٍْ
�ؤ ٍرهمحٌآلـ خمبآلبـ يرهمحٌآلـ هحلطحـ
جلحمص خْـًَخؤـخخبسيخـم ئآلخ ئجمؤئ.بـ
ُّ�سجتحلإل برهمحٌآل ًخؤهخ نٌَّحم ٍجنألُ
ٍرهمحٌآل خؤَّجلطب ألَجم خ�نبخحمخس ؤو
م ألخ ي�ط م َُّّنبي ؤو ئخْـُّ�سجتحلإل
ألَخ ء ًَخؤ خْ ذخلْ يرحلٍ خلخمجٌّإ.ب
خؤمتآل ؤحل غحلجل رنتئال سَنتم جلألخو

خلنبخمُُّ...
معظم عند اللغة تعالج /2.2.2

األيسر، الدماغي النصف في البشر

أو بعضهم،  عند األمين النصف وفي

فكيف ،. أخرى فئة عند معا النصفني

نتعرفعلىالنصفالدماغياملهيمن؟

احلركي التمركز هذا من الفائدة وماهي

LATERALISATION؟

أل�ٍأل خلحتـ م خؤَمتيق خّـ لهخمي
خهمتخز صخمخ� َُّّإل خؤالوب هُ
ت خؤمتَّجلَُّّإل خألَّرخحمرسخأل ألخجلط طُ
م AMOBARBYTAL DE SODIUM

CAROTIDES خؤنتخمخُّقخؤ�رخست خضحل
بخخبسرخحم خل�سنـ ؤالآلخمُّ� خؤحلخخبال
خلؤئ ُّس�رز طش WADAإب ٍخجلخت
خؤحلألخوق خؤَمتيق ضحل ظحلُّخم م
خؤجمحمخه م نبالال نٌَّحم ٍُّ�آلض يمب
ألُ CONROLATERAL ت خلخرال

ُّئَّْ ٍخضحلخ� جلألخوخ� إلمتيخ� رخْ خؤسضء
ًجمخب ألشال رخ�الَّز كئُ �رخس. ضخؤ م
ٍألضنـخعالال ؤوَُّّب خخبسرخحمخس ذصخمخ
هَحلـظحلُّخمـخضحل خْـفحلش كئُ خؤجمّـ
ٍؤالسهخمة خ�خبخم] جلٍْ خلحت م خؤَمتيق
خلجتساليب َُّّخؤالو خلَخ ء هال خؤحلىء
خؤئٌخمر رخ�شخحمط خؤخإل ؤال�رز كئُ
خؤحلألخوت ُّؤالنتخم غسالي لَّخمجه
ّي خؤجمّــُّسضحلش مـخؤَّىس ،CORTEX

ًجمِ إلسخص هخألبـٍُّضن خلخمُّ�رمتَّس
سخسٌّ ٍإل�خسّ. خلخمُّ� إل�ء هال خشخحمط
ؤالآلحتـأل�سرس �ؤ خإلّ خلؤئـألُ يئخمط
ظس خعخمخض كئُـذصخمخ ؤجمؤئ ؤ�ب
ٍخهخ. خلخمُّ� رخ أله ألَّمجه ظحلُّخم

األعسر... خرافة /3.2.2

بخلؤئ خه�خم ؤ�إل�خْ وخؤرخـ َُّنخم
خؤحل ألُ رحل خم�خؤ ُّحلِ خؤجمّــُّ�سجتحلإل
نبخخلخب ٍمجهخ ُّهخإلٌّـ خإلّ هالـ خؤآلَإ
رحلخ خؤمح ًجمِ أله خؤسهخألال خْ حموآل
ألوخُّخمطـىال. ئخْ خظخًخس خؤَّإل ُّخخبجم
خه�خم رخْ ُّهسحلٍْ خإلي�ٌآل َّْخؤهالآل
ئخْ ئآلخـ �ٌّب ظم جلخآلخ ُّئسز
خه�خم رخْ ُّهسحلٍْ خإلي�ٌآل َّْخؤهالآل
��س ؤحل ؤالسخسّ.  هخممج خئشخمـ ُّئَّْ
رَس يحل خعنب ع�ُ خعخمخيب ًجمِ

�ؤ خه�خم رنتئالـىخ هـخْ خؤحلحمخ�خس
َُّّؤَّص�خؤي ؤالآلنتخئال سهخممجخ خئشخم
 خه�خم خ�إل�خْ ُّئَّْ خْ .�ٍخؤَي
هخ� مـ ٍصَّجلِ ٍؤئُ ألهخئب خإلّ ُّه�

ًخال... ضن َّ�ًَّـ خكَق ألُ
اللغة، تنتج كيف /4.2.2

الكتلة هذه في تستقبل؟ وكيف

.... االسفنجية املخ

خؤسخؤٌّح رخؤنتئال خلَّمجَّه ؤَهخم�ـ�جمخ
هال ىخجلحم�خ خلمتخز خلخمُّ� ُّئُ �ـ
ذ ؤّ َُّّصّ �خألـ خّـ هالـ خ�صخر
ذألئخإلّ م ُّئُ �ٍ بسخْإب ك�هـٍخضحل
أله ئخْ ٍؤئُ خخبخم.بـ كخ هـ خؤَ�ء
ًجمِ ض�س ؤّ.  ألخُّخأل ُّيٌآلـ خلؤئـ
PAUL ًَّ خهمتخز صخمخ� خؤنخًخمط
ًجمخ ٍيخط ألُ ي�ط يخمحمـرهحل ،BROCA

خؤنخًخمط سي��ـًجمِ هُ خؤرضش خلخمُّ�
ٍصَّجل ضن ي خلخمُّ�ب صشـ رسنتخمُّضـ
خؤسيخم َّأل�س هال LESION مجخمحمت
بخؤسالية خُّ�خم خعرٌٌّـ خؤَمتة م
GYRUS FRONTALخؤ�يالٌّتـ خعرٌٌّ
ًجمِ خْ خلؤئ ألُ ٍخ�سَسص .INFEIEU

هخم� .خؤالو ذإلسخص ألخمئ� ًٌّ �َخل
.1861 َ� ًجمِ إلنخمُّسّ رخمٍئخ

ألٌخصخم رَّؤَحلّـ هخ� خلؤئبرق رهحل
CARL WERNICKE ًَّ خلخإلخب ذق
خؤالو.ب سيٌآل هُ ٍؤ�أل �َأل ٍصَّجل
خعاليٌّ �خع م سهـ �َأل ًٌٍّ
خؤمتحلوٌّ بخؤيمن ٌخعر ؤاليمن
GYRUS TEMPORAL خؤهالَّّـإ
خخل خمبخرٌخ ذخلخ ٍخؤ�ـ SUPERIEUR

خؤسيٌآل هال خؤحلحمط يحلخْ م سس�رز
ّي س�سآلخم خؤجمّــ خؤَّىس مـ خؤالوَّّـب
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خلخممجٌّ خؤالوَّّـحـ خإلسخص هال خؤحلحمط
يٌآل جلٍْ ٍؤئُ ُّسئالآلَّْـصحلخـر��ب

�آل... َُّّؤَّإلّـخٍـألخـُّخأل لخ
ت خؤَّنيٌّ خؤ��آل ُّئحل
،IMAGERIE FONCTIONNELLE

م BROCA �َأل خخبسمتخمي خؤَّإلب
ظسمن ضق م خؤالوَّّـب خ�إلسخص هآلالـ
خؤيٌآل هآلال WERNICKE �َأل
خلَ�سق ًخسقـ خْ ئآلخ خؤالوَّّـ.ب
سَ�آل ألشح ىحلحمخسٌآلخ.ب سسَّ�ه ىحل
ٍنيسقب ٍضحلسق ذق رخمٍئخ �َأل
ؤاليمن خعاليٌّ �بخع ٍخضحلطـ ظسمن
خؤمتَّس رخلهخع خؤ�يالإ خعرٌٌّـ
خؤشخإل خألخ ؤالوب PHONOLOGIQE ت
رخخبسخحم يسجتسمن خألخألٌّإ خع�ـ ب
SEMANTIQE خؤ�ئرت خؤهَخمبخم

...ؤالو
في نذكر  أن  املفيد  من يكون وقد

الشأن قضية محيرة... هذا

باسم يعرف مبا يتعلق ما وهو

CERVEAU اللغة/ مزدوج املخ

... BILINGUE

املخ في لغتان تتعايش كيف

البشري؟

املناطق؟ نفس تشغالن هل

الدوائر؟ نفس تستخدمان هل

ٍخؤسصخحمز خلنتخًحلخس ره� ذْ
َأله ؤخ�س ًَخؤ خْ سنٌخم

ؤالآلَنَّألسق...
جلخخبال ٌّخؤئٌخمرخ �خؤسضي ذْ
ُّخؤنتخم خلجت خلَخ ء ؤره� خعآلصآل
ألهخب ـ �ْ د م ذإلسخصـخؤالوسق ألٌَصخ سَّىة
َكه خضخإلخ] خإلسخخ خؤسخش� ُّئَّْ يحل

 

ىحل خؤالو أل�جلٍصٌّ خنبجتخمي ره� خْـ
خٍ �إلي ؤمتحلألخس صإلس ُّيحلٍْب
ذضحل خ�سجتحلخإل هالـ خؤحلحمطـ همحَُّّب
سئَّْ خْ بجلٍْ خبخمخ جلٍْ خؤالوسقـ
خإلإ. خؤالو رخؤمحخمٍحمط ًٌّ خؤرخى خؤالو
خؤَّنيٌّ خؤحلألخوٌّ خؤ��آل رقـ ٍىحل
ُّ�سجتحلإل خؤالوـ أل�جلٍصـ خؤنتجتمنـ خْ
خؤحلألخو خؤنتخمُّـ خلَخ ءـ إلي� جلخآلخ
خؤالوسق. ًخسق م ٍهرخحمخس ؤسيٌآلـلال
خٍ ألرئخمخ�ب خؤشخإل خؤالو سهالآل ئخْ ٍئالآلخ
ٍخؤسيٌآل خ�إلسخص يذْـألَخ ءـ ذسخإلٌخب �
خؤالو لَخ ء مخشال سمترض خؤالو �جمِـ
ئال خئسنتخة ُّسآل � خإلّـ ٍكخ خٍق.
خؤمتهز يآلُ ؤوَُّّخبـ خل�جلٍص خلحت خبيخُّخ
نخًخمط هالـخإلّ خؤالو ألهـخجنجلٍخص خؤسهخألال
سسحلخخبال ئش�طـ هَّخألالـ ًَخؤـ ح ٍضحلط
ٍجلحمص خلسهالآلب ُ� خٍبـ خؤسَنآل. م
إلَّهٌخ ٍئجمؤئ خؤشخإلبـ ؤالوـ خ�سخْ
هحلجلخ�ـ خ�ُّ�خؤـ خؤالو س�سجتحلإل ألشب ح
PHONEMESب ت خؤمتَّكخس ألُ
إلـخؤمتوخمخؤئ ٍضحلخس ذضحل خؤمتَّ�ت
ألخ ؤين إل�ء �ك هال س�خهحل خؤ�
�صإ خٍ ؤو م ـخخبخمؤين إل�ء هُ
ذق ذقـخؤيخمإل�ـألٌَخ خىخمز ٍسخمئرخس

.َخؤمت
أخرى... قضية هناك /5.2.2

َله ٌّض سيٌآلـ ضمتَّألـ خصال ألُ
خٍ ُّجلهخ خٍ ُّجتخم� هرخحمطح خٍ لالب
ت إل�ط ٍيء خلؤئـ ُّسآلـ خْـ فز ومحز
رو� خلسضحلشب ىرالـ ألُـ م�ط TON

خع خؤهَّخ ةـ مبحلئ هُـ خؤَنخم
� ٍحمخًخ

ُّخعًَّخم خلخمئر ًجمِ ألهخع سسآل
خكُ خؤحلألخوٌّ خؤَمتة م ؤالسَّخمبال

بوخؤرخإ...
ألسجتمتمن خؤَمتة ًجمخ خْ ٍكخ
ُّسَّىه يحل خلَّ�ب عخأل م خُّمحخ
خؤَ�ت يخؤَّن خؤَّنيسقب خْ
رسو�خس بخعخمب PROSODIQUE

يٍخؤَّن ؤالوإ ٍخ�ُّخه ٍخعحلط خؤَ�ط
�ؤ خألخم ألخمسر�سخْ. خلَّ�ب
ىحلحمخسٌخ خألخمخط يحلس ألشح ئجمؤئ.ب
ٍخ�ُّخهإب ٍخعحلط بخؤَ�ط �َخؤ

...خؤوَخ ىحلحمخسٌخ سيحل � ٍؤئٌَخ

ٍنيسخْ ٍخؤالو�َّخل خعب م
ألهخع سسآل  ضش كخألخب ألَيمتالسخْـ
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.خؤحلألخو ـخلَخ ء إلي� م َُّّخؤالو ٍخمبَّخس �َّخل خؤَوآلخس
خؤئألبـيذْ يحلخْـخؤحلحمخس م سس�رز خمجخمخحم ضحلٍش ٍهَحل
خلؤئ هال نبخًحل خؤَّنيـخلَّ�.بـخب� م ُّشخمـوخؤرخ خلؤئ
،MAURICE RAVEL �َّخل ؤالآلؤةـ خؤسخحمف خعخؤ
بخٍ  APHASIEخؤال�خْت خإلهخجل ضخؤ ألُ ُّهخإلٌّ ئخْ خؤجمّــ
ٍخؤئسخرإ رخؤئإل خؤسهر� هال خؤحلحمط يحلخْ ًٌٍّ ضر�ب
ُّسهخمة ئخْـخلؤة خُّ�خم. خؤحلألخوٌّ مـخؤَمتة ذمبخرسّ صإلس
رٌخ. خٍـخؤسو� ئسخرسٌخ هال خؤحلحمط جلٍْ ٍخإلوخإل خعخْ هال
رخؤمتخمه خلخمُّمح �َّجنخْب خؤيسخط ضخؤ ًٌّ خخبخمب ٌألنتخر ضخؤ
ألُ �ص خ�سمتخأل ؤهآلال خبمحهس ٍخؤ� ،EPILEPTIQUEت
،LOBE TEMPORAL GAUCHE ت خُّ�خم خؤمتحلوٌّ خؤيمن
يالآل خؤيمن.ب �جمخ سي�حتـئخألال صخمخضـضحلش سهحلخس ٍر�رز
سَّألـخّـ خٍ �خبـخٍـخْـسخمخب ُّخأل ألخ ئال يٌآل هال ىخجلحمط سهحل
خجلخ هال ىخجلحمط ئخإلس ٍؤئٌَخ خضرئإب بخإلخ لال رخ�سشَخ ٌّنب
ئالآلخس ضين ألُ سسآلئُ سهحل � خإلٌخ حموآل خؤ�ـسهخميٌخب خعخْ

خوَخس... ألهخإلٌّ سيٌآل خٍ صحلُّحلط
األطفال؟ لدى تعلم اللغة عن ماذا /3.2

األولى؟ الطفل نطق الكلمات يبدأ متى

اجلنني عن فنتحدث ذلك، أبعد من إلى نذهب أن لنا هل

واللغة؟

هَّ_ يآلخخلخ
�ٍك رخؤالو خضسئخؤ خألّب ر�ُ م ًٍَّ خعَقب ُّرحلخ

جلىخٌخ... ره�
خٍق_ َُّّخؤالو خؤسصخمر ًجمِ ألُ فسين يرآلخخلخ

ؤحل خؤ�آله خبخمب خؤشخألُـؤالضآلالبـسنتضجم خؤنتٌخم ألُ ُّرحلخ
خألّ رخؤخمزـألُ خلسضحلشق ُّ�آله خْ ذألئخإلّ م يمترض خعَقب
سخمخِـؤّ خألّ ئخإلس ؤَمن خ�مبوخ ُّيمحال ضحلُّشخ ألَّؤَّجلخ� خْ ئآلخ

ٍجلسّ... ىرال هحلُّحلط ألخمخس
ألَ�َّز ألُ ُّرحلخ غ�َّألخ. خألخم خمبرض ؤالرخضشقب رخؤَ�ر
نبحلسٌّ رق خؤسيخٍس ؤخخي بٍضحلط جلُّ�رال 95 ُّسهحل مبَّسٌّ..
ظحلش خؤ� رخمبَّخس مـإلٌخُّـخعآلال خعَق ف� مبَّسقإب
جلُّ�رال 95 ألَ�َّز ٍؤئُ ٍخؤحلُّّ.ب مبَّس رٌَخ ٍألُ ضَّؤّب ألُ

 

 خؤنخمٍة ًجمِ خْ هخميَخ ٍذخلخ خ�خسةب ىَّـ ؤخمإلق ألخرال
� ٍخؤحلُّّ_ مبَّس سجمئخم خؤَّؤحل خؤ�يال ُّ�س�ه يٌال جلخآلخب سسضء
ظس حـيخمُّءـٍخضحل خلؤئ ألُـذشرخس خ�ْ ضس رخضش خّـ ُّسآلئُ
ضخٍأل  ANTHONY DECASPER خألخمُّئٌّ خؤرخضش ذنبخمخة
ذق سخحمفٌخـ ُّخمصه خؤ� خؤسصخحمز ًجمِ ٍؤئُ خؤسصخمرب ًجمِ
ألخ خؤخممجه. خؤ�يال ىرال ألُ ٍخمجض خًسآلخإل رهحلإل ىَّرالس 1984

نخمٍة م خعَق خؤرخضش خخبس�ـ ؤحل خلؤئ_ ٍحمخ خلَ�ء ًَّ
خؤَّخؤحلخْـصٌحلخ� ُّرجمأل خْ جلٍْ خّـ ؤالئإلب سهخمُّمحّ هَحل هر 
ألَجمجمب خؤرخضشَّْب فخٍألـ � خعَق. ُّ�آلهٌآلخ ؤئٌّ خبخمبخ�
ح خألخم ضَّأل حمخُّخ ؤرهمحٌآل خْ ًجمخ ـكَه سئخمخحمـخؤسصخمربـٍؤئُ
مبَّس ٍرنتحلط ؤإل خؤهخحمّـ خؤر�ُ ىخمز رخإلسنخإل خز ظحلش ذخلخ
َُّسٌٌّ �َّة ـخعَق –خْ –ٍخ�سآلال ـخلآلئُ يذإلّـألُ ألَخ�رب

ألرخنبخمط... ألَّؤحلِ رهحل ٍسجمئخمِ مبَّسّب ضين خألخم رّ
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خُّمحخ... ؤالٌَّخط ٍحمكخ ؤالآلسجتمتمتقب خألخم ُّ�ؤ
ًجمخ ضَّأل خخبخم سيمتس رخ�سهخمخ� ؤَخـخلئخْ ـُّ�آلض
خؤسخؤٌّح هالـخؤس�خأل خ�صخر ىرال ؤُـإلٌَّ ٍؤئََخ خلَّمجَّهب

ر� هال ضئخم – رخعَق ُّسهالء ألخ خّـ – خألخم ًجمخ ًال
خؤرنتخم_

كخألخب هالآلخ سالي�َُّّإلخب رخمإلخعخ ي�ط ألَجم نبخًحلس ؤحل
ذق رخإلسنخإلـٍرمتَّسـألخمسيه سسضحلش خْـصهالَّخـيسخط خبمبسّ
خخلئخمب  ٍجنطب خٍ �خلجتمتزـؤر خؤر�ـ ألُ عآلَّه صخإلز
خؤئسخئسـبألخخلخ ألُ عآلَّه ٍخبخمٍص �خؤر ي� � خْ ذق

ضحلش_ مبوخحمـخؤرم_إبـيآلخخلخ ُّ�آلَّْ
ضأل هال ٍخمجضب ٍرذمبخمخحم خؤمتوخحمب ًجمِ نالس ؤحل
ٍذُّخه ٍنبحلط إل�خس سسجمئخمـ يٌٌّ �هَّخـمبَّسٌخب ئالآلخ خؤيسخط
ؤمتَّس "سمتوٌّ" ئخإلس – خؤئسخئس خإلٌخت خّـ خؤيسخطب مبَّس

...محًٌٍّـجلخخبالـخؤر خؤيسخط
ُّ�سجتالمن ـخْ ـؤالخحمّـ ٍإل�ؤ خعحلُّشب ألُ خعحل رٌجمخ إلئسيٌّ
ره� خٍ ئال هال ُّه�� ُّخمخًخـألَخ�ربـخٍ خؤ� خؤَسخص ألَّ
ًجمخ أله ُّسهخألالَّخ خْ يَخألال خلسجتمتمتَّْب خألخـ [ّي صخـ ألخ
خلسجتمتمن خؤرضش َّأل�س ذق سخمى جلحمجلنب خإلّ هال خلخأل

نبخإلٌآل ألُ ًَّ خؤجمّـ

قراءات

يخمإل�ب جلرخسـ ىخمخط خإلّ خعحلُّش ُّرحلخ م ىالَخ ؤحل
خلمت�الضخس هال خرَخ خؤ�رز بٍ�جمخ ألٌَخ رهمحخ ٍذؤئآل
خسُ خإل� ضنٌّ ض�ُ ُّنتخ خؤ� خؤيخمإل�ب رخؤالو خؤهالآل
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هخإلـ1969ة ىخإلـخؤشَّحمط ألَجم ـخؤهنآلُّ�ًخعآلخ نبٌحلس
�خ�خؤ خعخط ألَخضٌّ له  خؤس ُّصًَّخم ظَّس

ؤالآلَّخ ُ. صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلٍخ
خؤهالَّإل م خلمح�خمجل خؤسحلإل أله ًجمِـخؤسضَّس ٍى�حلـس�خألَس
خؤسرخجلس ض�صآل ٍخجنجلُّخجل ب خؤهخ� َّأل�س هال ٍخؤسَـ
�ألُـخلَخي صحلُّحلط ألخمضال خؤهخ� ٍجلخبَّأل خؤحلٍألب رق ُّخؤسصخحم
خؤوخؤز ��ٍخؤ خؤهَّلب ألهخ� سسمحضـألهٌخ رحلخس خضسئخحمُّب

ٍخلهالَّألخس. َخؤس ًَّ يٌخ
خخلًخْ هُ ُّخعخحم ٍخؤسضَّس خؤسو�خس ًجمِ سوز ٍ�ـ
ٍخمبرض خؤهنآلب ُّ�ًرخعآلخ ٍألَيجمُّّ خؤخمخحمـ مبخإلهٌّ
خؤخمخحم مبخإلهٌّ ؤحل ُّس�خُّحل خلهالَّألخس ٍخًآل رآلـ خؤنتهَّحمـ
ًجمِ لَّخئر خؤ�خهٌّ خجلخـ ؤسآل ٍخؤرخضشق ٍخلجت��قـ

.خؤحلٍؤ خؤسو�خس
ب584إ حمىآلـ خؤهخألـ خؤنتهر َخؤالص ىخمخحم مبحلحمـ ًَخـ ألُ
ٍخؤخمخحم خعآلخً�ّـب خؤسَّشءـ ألخمئ� رذإلنتخـ 1984ة َ�ؤ
صخ شآل خضئخألّ. ره� رسهحلُّالـ 1986ةـ َ�ؤ ب41إ حمىآل
رذإلنتخ 1985ة َ�ؤ ب27إ حمىآل خؤهخأل خؤنتهر َخؤالص ىخمخحم
ًجمُُّ ذإلنتخ ىخمخحمخ ٍإلمن ٍخؤسَّشء. ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خلخمئ�
َزـخؤسخؤ�خ ٍيء ٍخؤَّشخء خلهالَّألخس ظآله هال خلخمئ�ُُّ

.خعحلُّش
خؤَنخإل رنتخْ 1990ف ؤ�َـ ب4إ حمىآلـ خؤخإلَّْ صخ شآل
خؤهخإلب خؤنتهز ألكخم خمبحلحمِ خؤجمّـ ٍخؤسَّشء خؤَّ �ـؤالآلهالَّألخس

ًجمخ سيهال ٍمـ�رال .َ ٍ رخإلخس ىخهحلط هخإلـؤرَخ ئذ خحم
َ�ؤ ب772إـ حمىآل خؤهخأل خؤنتهر َخؤالص ىخمخحم خؤهآلالـمبحلحم
ٍخؤخمخحم ؤالآلهالَّألخسب خؤَّ � خؤَنخإلـ رٌئالـ خعخمي 1989

خؤَّ � خؤَنخإل ضر خعخمي 1991ف ؤهخإل ب1011إ حمىآل
ؤالآلهالَّألخس.

على األولى مادته في (4) رقم القانون نص وقد 

الشعبية الليبية العربية للجماهيرية ((يكون أن:

والتوثيق، للمعلومات  وطني نظام العظمى االشتراكية 

والوثائق، واإلحصائيات البيانات كافة توفير إلى يهدف

املعلومات، لهذه دليل ووضع وحتليلها ومعاجلتها 

ألجهزة متاحة ويجعلها  انسيابها يسهل  نحو على

السليمة، القرارات مؤشراتها ضوء على لتتخذ الدولة،

الالزمة البرامج ووضع له والتخطيط نشاطها لتسيير

الوطنية الهيئة

والتوثيق للمعلومات
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االقتصادية األغراض يخدم نحو  على  واملتابعة، للتنفيذ

اتمع)) لتطوير والسياسات العامة واالجتماعية

الوطني النظام أن إلى منه الثانية املادة أشارت كما

اإلحصائيات؛ من مجموعة يشمل والتوثيق للمعلومات

املتعلقة والوثائق واملعلومات والبيانات اإلحصائيات منها

وكذلك واالجتماعية. االقتصادية األنشطة بكافة

والدوريات والنشرات والبحوث والدراسات التقارير

واالجتماعية االقتصادية ااالت مبختلف تتعلق التي

والقرارات القوانني كافة إلى إضافة والعلمية واإلحصائية،

والقرارات األساسية،  الشعبية املؤمترات عن الصادرة 

االقتصادية بالشؤون املتعلقة األخرى والنظم واللوائح 

والعلمية. واالجتماعية

ٍخؤنتخمئخس ُّخ�جلخحم خؤَّضحلخس ئخي خؤخمخره خلخجلط ٍخؤ�ألس
خؤهخألال ُّسنتخحم�خ ٍخلئخسز ٍخؤسنتخحمئخسـ ٍخعخمب خؤهخأل
ٍخؤسَّشءب ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � رخؤَنخإل خؤسحل خعآلخً�ُّب م
كخخلصـألهحلطـخبمتمتخ �صسـخٍ م خإلنت�سٌخ ئخي ٍس�صال

خؤوخم�. �جمخ

جمع يجوز ال أنه إلى منه السادسة املادة وأشارت

الوطني النظام في إطار والبيانات الشخصية املعلومات

التحايل، أو  اإلكراه وسائل من وسيلة بأية للمعلومات

مخالفا يراه ما وتعديل  شطب الشأن  لصاحب ويحق

أو البيانات تلك استعمال ويقتصر التوثيق، قبل للواقع

واالجتماعية، االقتصادية الدراسات ألغراض املعلومات

يجوز جهة عامة، وال كان عليها ولو إطالع الغير وال يجوز

أصحابها. على يدل بشكل نشرها

ئخي سَّي� م ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خؤَنخإل ًآل صٍإلس
لسخره ٍظالالٌخب ٍألهخعسٌخ ٍخؤَّشخء ٍخ�ضمتخخس خؤرخإلخس
ىخمخحم مبحلحمـ 1990ة. َ�ؤ ب4إ حمىآل خؤخإلَّْ خضئخإل سَيجمـ
رذإلنتخ 1993ة َ�ؤ ب149إ حمىآل خؤهخأل خؤنتهر َخؤالص

ح جلألص ّي � ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ

ٍخؤسَّشء. ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خلخمئ� ت
ٍخؤسهحلخجل. خ�ضمتخ ألمتالض ت
خعآلخً�ّـ. خؤسَّشء ألخمئ� ت

الهيئة اختصاصات القرار من  الثالثة املادة وحددت

: في

1990ة َ�ؤ ب4إ حمىآل خؤخإلَّْ خضئخإل سَيجم ألسخره ت
ٍخؤسَّشء. ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خؤَنخإل رنتخْ

��ءـٍيخـؤٍخلهالَّألخسـٍخؤَّشخ خؤرخإلخس ٍضين له ت
خؤهخأل خعٌخس ألسَخٍأل م ٍصهالٌخ َخؤس ٍخؤَّ�خال ٍخ�خؤز

.ٍخعخمب
ٍخ�خؤز خلَّضحلط ٍخلهخُّ� ُّخ�حمنبخجل ��خ ٍمجه ت
.ىخؤه خعٌخسـخلخس رق ٍخؤسئخألال خؤسَ�ء رٌحلة خؤسَنآل
خلهالَّألخس ضخمئ سَآل نبخإلّ ألُ ألخ ئال م خل�خًآل ت

.ـخؤهنآلُّ�ًخعآلخ جلخخبال ٍخؤَنتخم ٍخؤسَّشء
سـخؤ�خىعخ م َ ٍٍألمتخجلحمـألهالَّألخسـ ىَّخهحل ذىخأل ت
سهئ� خؤ� خ�خس ألُ ٍو�ًخ ٍخؤسَب ٍخؤهالَّإل خؤرنتخمُّب

ٍخ�إل�خإلٌّ. خؤهخمرٌّ ٍخؤ�خش ُّ�ًخعآلخ ٍظخحمز خب�ط
ٍو�ًخ مـس�َُّّخمـخ�سجتحلخإلـخصٌ�طـخعخ�َّز خل�خًآل ت
خ�سيخجلط رٌحلة ٍخ��صخه ٍخعين خؤسَّشء ألهحلخس ألُ

.خؤهنآل ُّ�ًرخعآلخ خ�سجتحلخألخسٌخ خلشالـألُ
م س�خهحل خؤ� ٍخلهالَّألخس خؤرخإلخس ىَّخهحل ٍسَنآل س�َُّّخم ت
خؤحلحمخ�خسٍخؤرضَّشٍخؤسجت�مم ألٌخإل ٍس�ٌال خؤخمخحمخسب جلهآل

.ٍخؤخإلَّإل ٍخؤهالآل صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ خ�خس
ؤالآلهالَّألخس. خؤَّ � خؤحلؤال ذهحلخجل ت

ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خؤَنخإل خًحلخة ٍألسخره سَنآل ت
ـخلجتساليب ٍخؤسَّشء خلهالَّألخس ألخمخئ� أله خؤهآلال ٍسَ�ء ٍخؤسَّشءب
ألخ ٍألسخره ب ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خؤَنخإل هالـس�رء ٍخ�نبخمخة

ٍذصخمخخس. ٍسهالآلخس ٍذحمنبخجلخس خجلؤ ألُ ذ خحمِ م ُّمتحلحم

خلهالَّألخس ألخمخئ� رق ٍخلهالَّألخس خؤرخإلخس سَنآلـخإل�خز ت
ٍخؤخمرم ٍخبخحمصٌخب خؤهنآل ُّ�ًرخعآلخ خلجتسالي ٍخؤسَّشء

   



1617

ؤالآلهالَّألخس. َ َّخؤ خؤنترئ ذ خحم م رٌَخ

خؤَّ � خؤَنخإل ؤس�رء جنألخؤ خؤسنتخمُّهخس خى�خ� ت
خًحلخيّ. ظء كخـُّئيال ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس

خلهالَّألخس ٍظآله ب خؤنتهز �ال�ٍ خؤشَّحمط خجلرخس سَّشء ت
فهالٌخ كخ ٍضينٌخ ٍسمتَيٌخ رٌخب خلسهال ٍخؤَّشخءـ
ُّىسمتخجلٍخ �خ�خؤ خ�خسـ م ألٌَخ ؤ�سيخجلط صخً�ط
ُّ�ًخعآلخ جلخخبال خؤهالآلٌّ خؤرضش خًحلخة ٍم ٍخصسآلخهب

ٍخبخحمصٌخ.
خعٌخس ألهخٍإل رٌحلة خ�ضمتخ خل�خال �ٍجلحمخ طش ت
خؤس�َّحمخس ٍرخْـ ٍكَُّّالٌخب ٍألسخرهسٌخ حم�آلـخع�م خؤهخألـم

ٍىخ�ٌخ. ُّىسمتخجلٍخ صسآلخهخ
خؤهآلالخس ذصخمخ ٍ خمئ ألَّخهحل ظحلُّحل خى�خ�ـ ت
ُّمحآلُ كخ إلسخصٌخ إلنتخم ٍ خمئ ألَّخهحل ٍظحلُّحل خ�ضمتخب
ألٌَخبـٍذصخمخ خ�سيخجلط ٍسهآلآل ب ٍئيخسٌخ ٍجلىسٌخ �ألسٌخ
ٍخؤسهحلخجل خ�ضمتخ هآلالخس ألُ ٍو�ِـ ؤال�ئخْ خؤهخإل خؤسهحلخجلـ

ؤسَيجمًخ. جنألخؤ خ�صخمخخس خخبخمبـٍخظخخل
سَّإل خؤ� خ�ضمتخ خصٌ�ط خٍـ خعٌخس ظحلُّحل ت
فء كخ �خ خخبسمتخمي م ـخؤحلخخبالخ�ضمتخ رخؤهآلالخس

خؤهآلالخس. رقـًجمِ خؤئخألال خؤسَ�ء
خؤ� خ�ضمتخخس ألُ إلَّه ؤئال خؤخم�ٌّ خلمتحلحم ظحلُّحل ت

.خؤحلٍؤ ظسخصٌخ

َّك�س ٍخؤٌََّ� خؤرجل مـ ٌّخ�ضمتخ خؤَّهٌّـ إلنتخم ت
يٌخ. خ�ضمتخ

ألَخًصٌخ ٍٍمجهـ ذضمتخ سحلحمُّز ألخمخئ� ذإلنتخ خى�خ�ـ ت
يٌخ. �خؤحلحمخ ٍنبخمٍم

خؤحلخبال ض�خرخس ٍإلنتخم خؤجنألـ�هحلخجل خؤرخإلخسـ ظآله ت
خعٌخس ألهـ ٍخؤسهخٍْ �ََُّّخب خؤَّ � ؤىسمتخجل خؤَّألٌّ

ذهحلخجلًخ. م خلجتسمت
جنألخؤ خلنبخمخسـ ٍذهحلخجل خؤَّألب خع�خرخس ظالال ت
خؤَآلَّ هُ ُّجلٍحم ٍسخحمُّخم جلحمخ�خس ذهحلخجل هال س�خهحل خؤ�

خىسمتخجلّـ.
ُّىسمتخجلخ ؤالآلسو�خس ٍخؤسَرخس خؤسَّىهخس ذهحلخجل ت
ـخؤسضَّألب خب�م �هحلخجل جنألخؤ خؤَّأل خع�خرخس خؤخم�ـم

.خبخمخ رخؤسهخٍْـألهـخعٌخس ٍخلؤئ
خإلخسـخؤ�خهٍخؤر خؤَّأل خع�خرخس رخإلخس خ�سجتحلخإل ت
خلنبخمخس إلنتخمخس ذهحلخجل خؤهىـم ؤحلـخعٌخسـخلخس خلسخض

.صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ
ٍكشال ب �هآلالـخ ؤس�َُّّخم ذصخمخـخؤرضَّشـٍخؤحلحمخ�خس ت
خؤحلٍؤ ٍخ�خس خؤهالآل خعآلهخس م خؤهنآل ُّ�ًخعآلخ

.�خ إلنتخم مـعخأل خلجتسمت خعٌخس ألُ ٍو�ًخ
�رالـظء خ�بـم خؤخمخحم ألُ خؤخمخره خلخجلط ٍخبَّؤس
ألهـخل��خس ٍخؤسهخٍْ خؤهخألب رخعٌخس سهخإل�خ خوخمخمجٌخب
سرخنبخم خؤ� ٍخبخمب خلهالَّألخس ٍألمتخحمة ٍىَّخهحل خؤهالآل
جلخخبال خؤسحلحمُّرـ خؤحلٍحمخس ٍذىخأل ؤَنتخ ٌخب ألنتخرٌخ إلنتخ خـ
أله رخؤسَ�ء �خ ظمتمن عخأل م خؤهنآل ُّ�ًخعآلخ

.خلجتسمت خعٌخس
سحلُّآل �خ هال خْ ؤسئحل يصخس َخؤشخأل خلخجلط خألخ
ب خؤهخأل ظمتمتٌخـؤالصٌخس مـعخأل َخؤي ٍخعحلألخس خلنتَّحمط
ألخؤٌّ ألخرال خخبخمـإلن� ؤالصٌخس خبحلألخسٌخ رسحلُّآل ئآلخـسَّإل
ىخمخحمـألُ رٌخ ُّمتحلحم ظحلُّحلِـٍيخـؤ��ـٍخؤمحَّخرمـخؤ� ُّسآل

.خؤهخأل خؤنتهر َخؤالص
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ألٌخألٌخ ُّمـسخجل خْـس�سهق ٌـؤالخؤسخ�ه خلخجلط ٍخصخجنس
ٍسمتخمة و�ًآلب ألُـ خٍـ خؤهخألالق ألُ خع�خس رره�
مبخميٌخ ٍمجَّخرم رسضحلُّحلًخ ُّمتحلحم ألئخيدس رٌآل ؤالآل�سهخْ

.�ذجلخحمطـخ َخألقـع ألُ ىخمخحم
خؤخمخحم ألَض خإل�خرٌخ أل�ٍ خلهالَّألخس ٍشَّى ٍؤمحآلخْ
خألق ألُ ىخمخحم رسضحلُّحلًآل ُّمتحلحم خؤجمُُّ �رخ خؤهخألالق
ُّسهالء يآلخـ ٌّخؤمحخ خؤمحرم ألخألَّحمّــ مبي خؤنتهر خؤالصَـ
رخلجتخؤي سخمسئز خؤ� خعخمخآلـ ٍمجرم خلهالَّألخس طآله

1990ة. َ�ؤ ب4إ حمىآل خؤخإلَّْ ضئخإل
خالل من الهيئة تعمل  مهامها تنفيذ  سبيل وفي

قطاع هي: قطاعات فنية ثالثة ممثلة في تقسيمات إدارية

وقطاع والتوثيق، املعلومات وقطاع والتعداد، اإلحصاء

ُّخ�جلخحم ٍْخؤنت ذجلخحمط صخإلزـ ذقـ والدراسات، البحوث

.ٍخلخؤ
ًٌٍّ خلٌخإلب ألُ خؤهحلُّحل ذإلنتخٌخ ألَجم �خ خغ�س ٍىحل
س�خأل ٍألخ ٍجلٍحمّـب �ََّّـ رنتئال خ�مبحلخحمخس ألُ عآلَّه سَنتخم
خؤهآلال خب�م خبأل ألُ خيمحال غَّ ألٌخألٌخ ؤس�َُّّخم س�ه
خلهالَّألخسٌّ خٍ ٌّخ�ضمتخ مـخعخإلز سَيجمًخـ�َّخ خؤ� ََُّّ�خؤ

خؤرضشٌّ. خٍ
�خ هآلالـ �ظ ُّسهالء ٍيآلخ
ذفخجنًخ كئُ 2004ة. َ�خؤ �جمِ

ح ًٌٍّ رٌخ خ�لخإل ىمتحل ؤالخحمّــ

البيانات: مستودع نظام .1

ٍظحلُّحل �رحلحمخ �خ ىخألس
ًجمخ ؤس�رء رهآلالٌخ خعخمب خلس�الرخس
أل�سجتحلألَِّ �سآلئُ ضش خؤَنخإلب
ئخي خإلٍمب ٍخ��صخه ذجلخبخأل ألُ
إلنخإل هال ٍضينٌخ ٍخؤَّشخء خؤرخإلخس
نبَّ خ �خ ٍى�هس ألس�َّحم. دؤٌّ

م خؤ�خهخس رخإلخس خ��صخه ذجلخبخألٍـ رخمخألص سمتآلآل م ئر�خ
ٍ�ئَّْ خؤهـoracleب خؤرخإلخس ىخهحلط خ�ـرخ�سجتحلخإل

خؤهخإل. ًجمخ خبأل خؤَنخإلـصخً�خ ًجمخ

املوحد: الوطني الرقم ملف مشروع .2

خ�سٌحلة خؤجمّـ خلنتخمٍه ًجمخ 1996ة. هخإل خ�ـ سرَس
� ٍىحل خعآلخً�ُّب ألَّخ � عآله رخإلخس ىخهحلط ��سخ
إلسٌخخ �ٍ 1997ةب هخإل إلٌخُّـ ألهـ خؤرخإلخس له ذجلخبخأل
ٍخ�سي�خحم. ؤ��صخه جنألخؤ خؤ�عخسـ ذهحلخجل ألُ

ح ذغخجن خؤهخإل ًجمخ خبأل خب�ـخؤهآلال ٍس�سٌحلة
خإلخسـخعخؤخؤر ىخهحلط ٍمجرم ظحلُّش ألخمضال ت

ضَّخألـخلحلإلخ خ�ـٍألئخسز رق خلرخنبخم خؤخمرم ألخمضال ت
رخؤنتهرخس.

خؤَّ �ـخلَّضحل. ؤالخمىآل خؤهآلالٌّ خؤس�رء ألخمضال ت

الثورة: قائد ويوميات أدبيات .3

ألُ ُّ�سصحلـ ألخ ئال ٍظآله ٍحممبحل سسره َُّّألٌّ رنتئالـ ُّسآل
نبرئ هال ُّخ�خبرخحم خلَّخىه ألُ خؤشَّحمط ىخحل خخت َُّّألخسـ
إلرخؤ ُّ�ًخعآلخ ٍٍئخؤ بخإل�إلسإب خؤحلٍؤ خلهالَّألخس
ألُ ُّ�سصحل ألخ ٍسسره خؤَّألب ٍخؤمتضة
خؤشَّحمط ى�خحل خخت ألَّىه هال خجلرخسـ
ئخي سَّشء ُّسآل ُّسضحلشإ.ئآلخ بخؤخحل
ٍخؤسمتخمفخس ٍخع�ز خضخجلُّش
خجلرخس سَّشء ضشـ� خؤخحلب ؤخت
ٍضس 1969ة. �َـ ألُـ ٍخؤَّألخس

خ�ْ.

الوطنية: التشريعات .4

ىَّخإلق ٍضين �يٌخم كس
خؤهخإلب خؤنتهزـ ألكخمـ ٍىخمخحمخس
ُّخمجل ٍيءـألخ خؤهخألب ـخؤنتهرٍَخؤالص
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خلَنَّأل خ�سئآلخأل خؤهخإل ًجمخ خبأل ٍ�سآل رخإلخسب ألُ ٌؤال
خؤهخأل خؤنتهر خؤالصخْ خألخإلخس ألُ خؤخمخحمخس ٌؤال سخمجل ضخلخ

خعمتَّمي. م ألهٌخ ألُـألخمخ�س � ٍيءـألخ خؤََّهب

اإللكترونية: املكتبة .5

خلسَخس ذق رخ�مجخي ٍ ة. 2004 هخإلـ خب�ـ مجآلُ
�سآل ألسََّهب ٍألخم أل�آلَّه  ٍخنبخم ئسز ألُ خؤ�خر
خ�ب ألئس�ر ذق خ�ؤئ�ٍإل خلئسر ذمجخي خؤهخإل ًجمخـ
يٌخ س�سجتحلإل ذؤئ�ٍإلب ٍ�خم هال ألسَخسٌخ له سئَّْ
ٍسَّي� ؤسجت�ُُّ ٍخ�إل�إلس خعَّخ�ز ألشال سئََّؤَّصخـخلهالَّألخس

.ٍخؤحلٍؤ خ�ال خلمتخجلحم ألُ خلهالَّألخس

املعلوماتي: امللف .6

سَيجمًخ م �خ نبخمهس خؤ� خعحلُّش ًٍَّـألُـخلنتخحمُّه
ٌّخؤوجمخ خألُ كالة خؤهآلال رحلخ خؤهخإل.ٍىحل �جمخ خب�سٌخ مجآلُ
ٍُّ�سٌحلة خ�ـذمبحلخحمًخ. س�أله خؤ� خلاليخس ال�ال� مجآلُ
ألُ خؤهنآلـ ُّ�ًؤالصآلخ ٌّخؤوجمخ خألُ سآل خلالة ًجمخ
شآل يّب خلشخمط ٍخؤهَّخألال ٍخعَّخإلٌّ خؤَرخسٌّ خؤس�َّحم إلخض
خؤوجمخ خ�خأله ٍأل�خًآل خؤوجمخب أل�ٍـُّخؤرنتخم خؤسَآل
ٍرَخ ٍخؤسهالآل خؤوجمخب خؤ�اله ألُ خؤيخمجل إلمتز ذلخؤٌّ م
ظالال خلالة ًجمخـ ُّ�سٌحلة ئآلخ  .�خؤال خ�سآله م خ�إل�خْ
ٍخؤسمتضخمب خؤوجمخٌّب خألُ هال خلشخمط ٍخؤ�خألص خؤ�خ�خس
ىخحمز ئر�خ نبَّ خ خلالة مـًجمخ خؤهآلال خؤيخم. ٍى�ه ٍنخًخمط

.إلسٌخخ هال
خصسآلخهٌّب خألُ ذهحلخجلـألالة خُّمحخـهال خؤهآلال فخم ئآلخ

.�خؤال خ�سآله م خعخمك ٍألنبخمخس خظخًخس ُّسَخٍأل ٍـًَّ
ألشال خؤهخإل ًجمخ �ٌخـخي خخبخمـ�سنتخمه ذقـألاليخس ذمجخي

خؤ�حمخهبـٍخؤ�خىبـٍخلخِ.

العلمية: املوسوعات .7

َ� هآلال �خب مجآلُ �خ مـ خل�سضحلش خلٌخإلـ ألُ
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ألَّ�َّهس م خؤهآلال رحلخ ٍىحل ة. 2004

.Bio tech َُّّخع ٍخؤسئََّؤَّصخ ٍخسمتخسـICTب

تقرير التنمية البشرية: .8

خبأل ُّخؤرنتخم ؤالسَآل خؤشخإلٌّ خؤَّ � خؤسخمُّخم ذمبحلخحم �
خؤسخمُّخم هال خؤهآلالـ م ٍ�نتخمه خؤهخإلب ًجمخ ألُ خؤ�� نبٌخم

خؤهخإلـإلي�ّ. خبأل خؤشخؤش

لأللفية: األهداف التنموية تقرير .9

خؤيخسض نبٌخم ييٌّ هُـًجمخـخؤسخمُّخم. يئخمط ذه�خ ٍخ َُّروٌّ
ٍضئَّألخس جلٍألـ خ�حم َسر 2000ة. هخإل ألُ ب�رسآل�إـ
ؤالسَآل هخلٌّ رخمإلخألص ٍمجهـ �ٍ ب ؤيخ ْذه خؤهخ�
خؤآل خصسآلخهخس م �ـسَخٍ�خ ب خًحلخة عآلَّه هال ُّهسآلحل
خؤس�هَخس. خبأل خلسضحلط خألآل ُّرخمهخ خؤهالآل ٍخلكخمخس
خلسضحلط ؤألآل خؤهخأل ألخإلخ رقـ ألنتخٍحمخس ٍخصخمُّس
ُّىسمتخجلخ خؤسهخٍْـٍخؤسَآل خؤحلٍؤٌّـٍألَنآل خؤَحل ٍمبَحلٍئ
م خؤسَآل خًحلخة هُ ُّْسَّخيءـخ�ه خؤحلٍؤٌّـضس ٍخلمتخمة

.خؤحلٍؤ خؤسَآل خًحلخة أله ؤيخ ْذه
ُّوخ ٍب18إ خًحلخة ب8إ ألُ أل�ض وٍمجهـمب ٍىحلـ�
ذهحلخجل هَحل رٌخ سخخبجم خْ خؤهخ� جلٍألـ هال بـ ألنبخمخ ٍب48إـ

.ؤيـؤَُّّخؤسَآل خًحلخة خؤ�خمُّـهُ سخحمُّخمًخ
ؤًحلخة خؤَّ � خؤسخمُّخم ذغخجن �رال م �خ ٍىحلـىخألس
خؤالرقض�ز خع�خ ألُ هآلال يخمُّء رسنتئال ؤيؤ َُّّخؤسَآل
هال ْ خ� صخحم ٍخؤهآلال ب خؤسخمُّخم ُّس�الرٌخ خؤ� خخبسمتخمبخس

.َ�خؤ ًجمِ ُّإلٌخ خإلسٌخـألَّـىرال ذهحلخجلِـٍ�سآل
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في الشعبيات: التنمية دراسة أطلس .10

2001ة. ألخمطـهخإل خٍأل �خؤحلحمخ ًجمِ خ�ـرذهحلخجل رحلخس
ألُ ٍرسئالة خؤهخإل خؤسجت�م عال� ألُـ ىخمخحم هال رَخ
ًجمِ خل�ض �خؤحلحمخ ٍخ�سٌحليس خؤهخألب خؤنتهر َخؤالص
غسالة مـ جلخخ َّأل�س سَّمجض ؤالنتهرخس �ُّخبخم ذهحلخجل
جلخخ أل�سَُّّخس �ٍس ٍخصسآلخهب خىسمتخجلُّـ خ�خس
خؤَنتخم ٍى�خهخس خعحلألب ٍخؤ�خهخس خ�إلسخصب ؤال�خهخس

.ٍخ�إلسخص خعحلأل مبَّحمسّ م ٍخؤسنتخحمئٌّ خؤيخمجلّـ
ٍخؤر�خؤب خ�سجتحلخإل ٍضخؤ خؤهآلال خ�َّخئ خٍمجخه سنتآلال ئآلخ
خؤحلخبال ٍضمت نبهرب ئال م خؤيخمجل جلخبال ألهحلس �ٍس
خلهخُّ� ٍسحلحمخي خ�لخؤٌّ. خ�الٌّ خؤَخسص ألُ ؤالنتهر خ�الٌّ
خؤرحلخال ٍٍمجه خؤنتهرب م خ�سشآلخحمخس ؤسَّنة خلسره
أل�خإلخس ذهحلخجلـ م خهسآلخجلًخ ُّسآل خؤ� خلَّمجَّه ٍخلهخُّ�
هال خلجتمتمتخس ٍسَّجنُّه خضسخصخس ٍضمتخم خؤسَآلـ خب�م

خؤنتهرخس.
رقـئال سخمرم ألهالَّألخس نبرئ ذإلنتخ �خؤحلحمخ سسمحآلُ ئآلخ
ٍرخؤنتئال ٍخؤسَّشءـ ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ ٍرق خؤنتهرخس
ُّجلٍحم رمتَّحمط خؤنتهرخس رخإلخس ٍظحلُّش سَّضحل ُّمحآلُ خؤجمّـ

ٍخؤَّ �. خ�الٌّ خل�سَُّّق هال خؤسجت�م هآلالخس م سيحل
�ًجمِـخؤحلحمخ ظحلُّش هال �خ جلخرس خؤَّىس خلؤئ ٍألَجم
�خؤحلحمخ ًجمِ ظحلُّش م ًجمخـخؤهخإل خبأل ٍنبخمه �ََّّــب رنتئال

2004ة. َ�ؤ

املنظم: غير االقتصادي دراسة القطاع .11

خؤجمّـ خؤ�خه ًجمخ هُ الخؤسيمت خؤرخإلخس سَّيخم ؤهحلإل إلنخمخ
ٍضشـذإلّ خؤسضالالـخصسآلخهٌّـب خىسمتخجلُّخـرحلٍْ ظالالّ ُّمتهز
خلَنآلب خؤ�خه م خؤهآلخؤ �يخ خضسخ ٌّـألسمتخمي خب�خْ
رق خبخمبـ �خؤال خؤهآلال �َّئـ م ٍخمجض رنتئال ألسَّخصحل ًٍَّ
�جلحمخ ذصخمخ م رحلّـ يحل ب خلخًخمطـ و� خؤهآلخؤ نبخمخض
ٍىحل ٍخصسآلخهٌّب خىسمتخجلّـ ّصخإلر سنتآلال خؤ�خه هُـًجمخ
�ٌٍظ خلحلخإلٌّ خؤهآلال مـ خلسآلشال ألَّ خٍق خلخمضال خإلسٌس

خبأل خؤحلحمخ�ـخؤسضالالـهَّ ذغخجن ٍ�سآل خلئسرب خؤرخإلخس
خؤهخإل. ًجمخ

لألسر واالجتماعية االقتصادية األوضاع دراسة .12

محدودة الدخل:

ُّهس� خؤجمّـ خ�سٌؤ كم هال �خؤحلحمخ ًجمِ سخمئ�
رنتئال خ�إليخئ صَّخإلز ذق ذمجخي خصسآلخهٌّب ؤالخميخِ ألخ�خ
خ�خمب �جمِ خلسخض صسآلخهخ خعحلألخس ٍإلَّه هخإلب
خ�خمطب ٍخبمتخمن هآلَّألخب خؤحلخبال ٍألئَّإلخس ٍخ�هخإلخس
ألُـخلنبخمخسـخؤ�ـس�خهحل كصآلَّه �خؤحلحمخ ًجمِ ٍ�سجتخمص

خؤَّ �. َّخل�س هال ٍخؤسجت�م حم�آلـخؤ�خ�خس م
هال خ�ْ خؤهآلال ٍصخحم خلحلخإلٌّب ألُـخؤهآلال إلسٌخـخ� ٍىحل
�خؤحلحمخ ًجمِ ألُ إلسٌخخ ضشـ�سآل حلخإلخل خؤرخإلخس ظالال

خعخؤٌّ. خؤهخإل خبأل
والتعدادات املصاحبة له: للسكان 13. التعداد العام

خؤسهحلخجل ًجمخ ُّجلٍحم سئَّْ خؤحلٍؤ ؤالسَّمبخس ٍيخ
ًجمخ �خ ٍسَّؤٌّ 2005ة. هخإل ألَسمتة م ُّ�ًرخعآلخ

.خبخمب خًآل خؤسهحلخجل
ـسهحلخجل ح ًآلخ دخبخمخْ سهحلخجلخْ ؤال�ئخْ خؤهخإل ـخؤسهحلخجل ٍُّمتخضز
خؤسهحلخجل ٍَُّّيخم خؤ�حمخهق. ُُّ�ٍضمتخمـخعخ ب ٍخل�خئُ خلرخإلٌّ
خل�َّضخس ألُ خؤهحلُّحل �صخمخـ مجخمٍحمُّخ ذ خحمخ ؤال�ئخْ خؤهخإل

ٍخؤحلحمخ�خسـهزـخؤسهحلخجل.
ر�ال�ال خؤخإل م َ�خؤ ًجمِ خبأل خ�ـ نبخمهس ٍىحل
خؤهخإل بخؤسهحلخجل خؤسهحلخجل �جمخـ سرخى�خ خ�صخمخخس ألُ
لخمخصه َي َع سنتئال � ضش 2005ةإب ؤال�ئخْ
خل�سجتحلإل خعوخمخم خؤَّمبيـؤالآلضسـض�زـخؤحلؤال خعحلٍجل
ُّخؤسهحلخجل ؤالآلَخ ء ٍذصخمخـخؤس�آلخس خؤ�خرب خؤسهحلخجلخس م
هال خؤَسخص �سجتخمخص سمتَّحم خؤسهحلخجلُّبٍٍمجه ٍخؤحلٍخخم
َـيَع �ـسنتئال خ�خ�.ئآلخ خؤنتهر أل�سَّـخلكخمخس
خلمتخضر ٍخؤسهحلخجلخس ؤال�ئخْ خؤهخإل خؤسهحلخجل خ�سآلخحمخس �هحلخجل

ؤّ.
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دراسة التجارة الداخلية: .14

رٌخ �سَّإل خؤ� خل�سضحلش خهآلخأل ألُ �خؤحلحمخ ًجمِ سهس�
ؤ�نبخمخة يخمُّءـهآلال �ـسنتئال ٍىحل ًجمخـخؤهخإل. خبأل �خ
�خؤحلحمخ ًجمِ رذصخمخ خلسهال خؤرخإلخس ٍله خ�هحلخجل هال
م رخؤسصخحمط خؤهخألال خلَنتدس ألُ َه سنتآلال خؤ� خل�ض

.ُّ�ًألحلْـخعآلخ ألُ هحلجل

األسعار: نشرة .15

شخرسب رنتئال إلنتخمًخ ُّسآل ََُّّ�ٍ ََُّّ� حمره إلنتخمط ًٌٍّ
خلَّخ ُب ُّسٌَخ خؤ�ـ خعحلألخسـ �اله خ�هخحم هال ٍظسَّّــ
خؤخمىآل ض�خز خُّمحخـ سنتآلال ئآلخ خنبٌخمب ض�زـ سرَُّّرٌخ ُّسآل
خؤخمره خبأل ٍىحلـ� خ�هخحم. خظخًخس ُّرق خؤجمّـ خؤخ�ٌّ
�ضمتخخس خؤ�ََُّّـ خؤَنتخمط خ�سجتخمخص خؤهخإل ًجمخ ألُـ خٍأل
2003ة.ئآلخ ؤهخإل نتخله ؤَيـ خؤخ�ٌّـ ٍخؤخمىآلـ خ�هخحم
هخإل ألُ خٍأل خؤخمره رق خلخحمْ خ�سجتخمخصـخؤخمىآلـخؤخ�ٌّ �
خ�سجتخمخص ذق ذمجخي خلخمجٌّ. خؤهخإل ألُ خٍأل ٍخؤخمره 2004ة.

2003ة. ؤهخإل خعآلال خ�هخحم هُ خٍؤ إلنتخمط

التحويلية: للصناعات السنوي املسح .16

خؤمتَخهخس هُـإلنتخم رخإلخس له ذق خل�ض ًجمخ ٌُّحلة
هخممجٌخ ـشآل ٍألُ ألنتسوالقيخئشخمب ب10إ ـرٌخ خؤ�ُّهآلال خؤسضَُّّال
خ�الٌّب خؤَخسص م خؤ�خه أل�خًآل سَّمجض ذضمتخ صحلخٍأل م
خ�إلسخصب ٍئآل آلٍى خؤ�خهب رٌجمخ هحلجلـخؤهخألالق ذق ذمجخي

.خؤمتَخه ًجمِ م خل�سجتحلأل خ�إلسخص أل�سال�ألخس ٍئآل
هال يخمُّءـهآلالـؤ�نبخمخة سنتئال خبألـًجمخـخؤهخإل � ٍىحل

خؤسضَُّّال ؤالمتَخهخس خؤ�ََّّـ رخل�ض خلسهال خؤرخإلخس له
ٍخؤسنتحل. خؤرَخ ى�خه م خؤهخألال ٍخلَنتدس

اخلارجية: التجارة احصائيات .17

سَّمجض �ََّّـ رنتئال خؤَّ َـ �خ سمتحلحمًخ إلنتخمط ًٌٍّ
ٍخىه ألُ ٍخل�سَّحمجلط خلمتحلحمط خؤ�اله له آلٍى ئآل

.خ�ىخمخحمخسـخعآلخمئ

احليوية: اإلحصاءات .18

خ�ضمتخ ٍسسمحآلُـخؤرخإلخس رنتئالـ�ََّّـ �خ سمتحلحمًخ
خؤَّخحمجلط ٍخؤ�ئ خؤ�ٍخص ٍضخس ٍخؤَّيخس رخلَّخؤحل خعخمب
خلحلإلـب ٍخضَّخأل خؤنتخمه ٍخ�خئآل ـخلحلإلٌّ خؤ�صال ألئخسز ألُ

أل�سَّـخؤنتهرخس. هال خؤرخإلخس سمتَةـًجمِ ٍُّسآل

اإلحصائي: الكتاب .19

خؤرخإلخس ًآلـ ألالجتمن هال خؤ�ََّّـ خؤئسخز ًجمخ فسَّّـ
خؤَنتخمخس ألُ ـخل�سجتالمتصسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ ٍخلنبخمخس
خل��خس هُ خؤمتخجلحمط خؤَّ � خ�ضمتخـٍرخإلخسـخىسمتخجل

.خلجتسالي َ َّخؤ

لسنة العمل خطة ضمن الهيئة تقوم ذلك جانب إلى

الطابع ذات  األخرى األعمال من  العديد باجناز 2004ف.

: منها اإلحصائي

خىسمتخجلّـ خؤَنتخم سمتَة جلؤالـ ذهحلخجل ألُ إلسٌخخ
ٍخع�ـخلالجتمن. خؤسيمتالٌّب �خع خؤشخؤش,ب حخؤسَض

خؤحلٍؤٌّـؤالآلٌُ. خؤحلؤال ذهخجلطـسَض ت
.خعخحمص ؤالسصخحمط خلمتخضرـؤالحلؤالـخلَّضحل جلؤخ ذهحلخجل ت
إلنتخمطـ ذمبحلخحم هال �خ سهآلال خلؤئ ذقـ ذمجخي .20

خؤهحلجل ٍ�متحلحم خ�بـ إلنتخ خسـ سسَخٍألـ يمتال ُّخخبرخحم
خؤهخإل ًجمخ ألُ ًخإلرخأل نبٌخم خبأل خٍأل

صابر امحمد مصطفى إعداد:

ؤالآلهالَّألخسـٍخؤسَّشءـ َ َّخؤ �خ ـ
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ألحل ٍهال ٍخؤسَّشءب ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ س�سهحل
خبخمخ ٍخؤسهحلخجلخس ـؤال�ئخْ ـخؤهخإل خؤسهحلخجل صخمخ� ٍإلمتةب َ�

. ؤّ خلمتخضر
ٍجلٍحم ؤال�ئخْ خؤهخإل خؤسهحلخجل ٍخًحلخة رخًآل ٍؤالسهخمُّة
ٍخهحلخجل خؤهحلجل مـًجمخ �َسَخٍأل ٍخؤسَآل خؤسجت�م م خؤسهحلخجل
ٍئجمؤئ ٍخًحلخيّ ٍخًآلسّ خؤسهحلخجل أليٌَّإل سهخمُّة خؤخجلأل

. خؤسَآل مـظ�م ٍجلٍحمًخ خؤسهحلخجلخس سخحمُّحت
 : للسكان العام التعداد ـفكرة

ذق سخمصه ٍذكخ خؤهٌحل ضحلُّش ؤ�س خؤسهحلخجل يئخمطـ ذْـ
خصالٌخ ألُ ظخم خؤ� خًحلخة خحمسر�س ٍىحلـ خؤ�َقب دة
خؤهمتخم ريال�يـ خؤرهحل خلخمجٌّ م خؤ�ئخإلٌّ خؤسهحلخجل هآلالخس
خؤهمتخم يال�ي ئخإلس يهَحلألخ . خؤسهحلخجلخس ّي ظخم خؤجمّـ
خؤ�ئخإلٌّ خؤسهحلخجلـ ألُ خ�حلة ئخْ ٍخؤو�ٍ خؤيسض هال سَّإل
س�َّحمس شآل . خعخمز هال خؤخجلحمط ُّخؤرنتخم خؤَّط ألهخميـ ًَّ
ـألهـيال�يؤسسآلنت خؤ�ئخإلٌّ رخؤسهحلخجل خؤخإل خؤيئخمطـألُـٍحمخ
خؤهالآلٌّ خؤسجت�م هال آلخؤخ خؤيال�ي ًٌٍّ خعحلُّشب خؤهمتخم
ٍخ�ضمتخخس هخأل رمتَّحمط ؤ�ضمتخخس خمبرض ضش خلَنآلب
ذخل ألالضب مجخمٍحمط رال َّىمت خًآل خبخمب رمتَّحمط خؤ�ئخإل
خؤرخإلخس جلٍْـسَّي� �الآل رسجت�م خؤخإل خلسمتَّحمـ ألُ �ؤ
خؤَّخىه سالآل� هال خلجت��ق س�خهحل خؤ� ٍخ�ضمتخخس
ُّخلخجل ٍخل�سرال خلسخض ٍخلَّخحمجل خ�ألئخإلخس هال ٍخؤسهخمة
خلمتخجلحم خًآلـ ُّهس� ؤال�ئخْ خؤهخإل ٍخؤسهحلخجل . ٍُّخؤرنتخم
سسهالء خؤ� خلهالَّألخس خبؤّـ ألُ سسَّيخم خؤجمّـ خ�خ�ـ
خىسمتخجلّـ خؤسضَّأل رخمخألص ئال ٍخْ ٍخضسخصخسّب خؤرنتخمّـ رخلَّحمجل
فء ألَنآل هآلال خ�الَّز خؤسجت�م خ�خ�خ سهسآلحل ٍخصسآلخهٌّ
خؤشخم أل�سَّخِ ألُ ٍخؤخميه خؤيخمجل نتأله َّأل�س ظ�ق ًحلة
عآلَّه هال خؤسهخمة خؤمحخمٍحمّـ ألُـ رخس ّهال ض ٍخصسآلخهٌّ
ُّىسمتخجلخ خ�سآلهـٍخبمتخمتٌآل ألٌَآل ُّ�ئز خيخمخجلـخؤجمُُّ
 خمُّء هُ ـذُّسخس  ًجمخ ذْ . ٍخؤحلكَّوخمخي صسآلخهٍخ

خ�ضمتخ خؤهآلالخس خًآل ألُ رخهسرخحمِ ؤال�ئخْ خؤهخإل خؤسهحلخجل
م خؤيخمجل خًسآلخإلـظمتخمن ٍخْـ خ�خألبـ ًجمخ م ٍخ�الٌخ
ذق ُّخمصه خصالّب ٍألُ رّ ذ خؤسجت�م ُّسآل  خؤجمّــ خ�سآله
كصٌَّجلخسّ ُّ�خًآلـ ئآلَسص خٍق – مبيسخْ ؤّ خؤيخمجل ئَّْ
خؤ�اله ألُ خضسخصخسّ ؤّ ئآل�سٌالئ ٍخؤشخإل ٍخؤهمحالب خؤهال
خؤَّىس مـإلي� ٍهزـرنتخمّـ ألَّحمجل ًَّ يخؤيخمجلـذخلْ . ٍخعحلألخس
ذق ٌُّحلة – �خرخ� خنبخمإلخ ئآلخ – ؤال�ئخْ خؤهخإل بٍخؤسهحلخجل

. ٍإلَّهخ� ئآلخ� خلَّحمجل ًجمخ ٍخبمتخمن مبيخس ألهخمي

العام للسكان للتعداد احلديث املفهوم

عخمجل خؤسهحلخجل ًَّ خْ ُّنََّْ هَحلألخ ف� خؤره� ىحل
ر�خمئ سحلُّخمِ  كئُ خؤ�ئخْ يهحلجل ؤال�ئخْب هحل� هآلال
هآلال �ؤ خؤسهحلخجل ألخجلخإل ئر�. خب�خ ٍجلٍكخ ألئسر ذضمتخ

_ ذخلخ� ًَّ يآلخ ب عخمجلط هحل�
ـخلآلق خضخ خيخمخجل ـنبخألالعآله هآلالضمتخم خؤسهحلخجلًَّ
ٍخؤوخرَّْ ألٌَآل خعخمجخمٍْ ـب ألهق سخحمُّحت م خؤحلٍؤ ضحلٍجل جلخخبال
. ٍخهآلخحمًآلـٍإلَّهٌآل صَ�خسٌآل هُ خؤَنخم – رو� إ ألىسخ�
خيخمخجل خبمتخمن هال خؤَّىَّة خؤهآلال ًجمِ خبأل ألُـ ُّسآل
خؤسهر� مبض ٍذْ ٍخىسمتخجلُّب صسآلخهٍخ خؤحلكَّوخمخيـ
كشال َخئ� يَّسَّوخمخي مبَّحمط خخبجم هُ هرخحمط ًَّ يخؤسهحلخجل

. َأله َجنأل عن ضخؤـخ�سآلهـم
مبروـٍ َـيخؤحلٍؤـًٌّـخؤ� ٍكخـخْـخؤسهحلخجلـهآلالـخلخس
خؤهآلال ًجمِ ظخمّــ خؤحلٍأل ألُ ئش� ٍمـ . رّ خؤخإل سسَّقـ
خؤحلٍؤ ذألئخإلخس ؤس�جت� إلي�ّ خؤحلٍؤ �حم ُّحمهخ ظس

. �غخضٌخ
العـّد آنيـة

ألُ خؤ�ـظآله خؤرخإلخس سئَّْ خْـ ًَّ خؤهحل� ردإل خلمتَّجل
سهخمة ألخ هخجلط ب َأله َـجنألعن ضخؤسٌآلـم كشال خيخمخجل
خؤهنآل ُّ�ًخعآلخ ٍم – خؤسهحلخجل عن خٍ خؤسهحلخجل رَّإل

عائشة أبو إعداد: سالم
خؤسهحلخجل خ�ضمتخـٍ ى�خه �حم

السكانى التعداد تطور
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عن خٍ ؤالـخؤسهحلخجل ًجمِـخؤالضنـكَسمتة س�آل هال جلحمصَخ
1995ف خؤ�خرء خؤهخإل خؤسهحلخجل م ضحلجلس ٍىحل خؤ�أل�. خ��َخجل

 . إ خؤيخسض تـخٍأل 31 ًخإلرخأل الؤ كَسمتة ب
للسكان واستخداماته العام وفوائد التعداد أهداف

ّـ ٌّخع خلخأل ٍحمخخي آلخؤحلخ خؤشخمٍط خْ إلسيءـهال ئالَخ
ئجمؤئ ٍألخجلخإلـخألخم إلَّهـخؤهَمتخمـخؤرنتخمّــ– م ُّسآلشال جلٍؤ
ذضمتخ ٍرخإلخس سسَّيخمـؤحلَُّخـألهالَّألخس خْ خؤمحخمٍحمّـ ألُ يخإلّ
خؤجمّـ خؤسهحلخجل ًٌّ خلؤئ م ًجمِـخؤشخمٍطـٍٍ�السَخ خبمتخمن هُ
صسآلخهخ ؤالجتمتخمنخىسمتخجلٍُّـ نبخألال أل�ض هُ هرخحمط ًَّ

خ�سآله. ٍخؤحلكَّوخمخيـيخمخجل
جميع عن الرقمية توفير احلقائق التعداد فوائد ضمن

أهمها: من والتى وخصائصهم أفراد اتمع
ـخؤََّه ض�ز �َأل ئال م ؤال�ئخْ خعوخمخم خؤسَّجنُّه تألهخمي

. ٍخؤهآلخم
بخؤَآلَّإ خؤسو� ٍألهحلس ٍسخمئرٌخ خ�خمط ضصآل تألهخمي
سهز خؤ� ؤال�ََّخس خ�خم هحلجل سحلُّخم هال س�خهحل خؤ�

. خؤسهحلخجل
هَحل خؤهآلخم ألسَّ�م ٍض�خز خؤ�ٍخصـ خعخؤ تألهخمي

. خٍأل خؤ�ٍخص
خؤ�ٍخص �رءـ�ُ ٌّخؤ خٍ خلس�ٍصخس خؤَ�خ هحلجل تألهخمي
ىحل هال ٍخؤرخىقـألٌَآل خلخمخطب ـخغرسٌآل خؤجمُُّ خ يخأل بٍهحلجل
ٍإل�ز خعمتَّر ألهحلس خضس�خزـ ألُ كئُـ ألخ ًٍَّـ خعخط

. خعخط ىحل هال خؤرخ
هال ُّ�خهحل ألخ ًٍَّـ ٍخؤهآلخمبـ خؤََّه خؤ�ئخْـض�زـ تسَّجنُّه
م س�خًآل خْ كئُ خؤ� ُّخؤرنتخم خؤَّط ضصآلـٍإلَّه ألهخمي
خؤَّخىه خىسمتخجلّـ خؤهز خّـ خ�هخؤ إل�ر ٍض�خز خ�إلسخصب
ٍنبَّخبخ� �خ يخ خؤهآلالـ�هخؤسٌآل مـ�ُ ًآل خؤجمُُّ خيخمخجل هال
خؤسَّجنُّه رخإلخسـ س�خهحل ئآلخ  . خؤهآلال �َّئ خبخحمص ٍألسه�القـ
ٍخعحلألخسب خؤ�الهـ ألُـ خؤ�ئخْ خضسخصخس ظحلُّحلـ م خؤهآلخمّـ
ٍىس �ََّخس ل� هُ خهآلخحمًآل سال خؤجمُُّ يآلشخ يخأل
ألُ �ََّخس ل� ألمحٌّ رهحل خهآلخحمًآل سمترض خؤسهحلخجل ذصخمخ
خلهالَّأل ًجمِ َّمج ذقـ10 �ََّخسـإبـٍهال بـ5 خؤسهحلخجل ذصخمخ
هحلجل ُّس�الرّـ ىحل ألخ سَّي� هال ُّهآلالَّخ خْـ ؤالآلجت��قـ كئُ

خلَخ�زب خؤَّىسـ م خؤسهالآلـ ٍخعحلألخس خلحلخحمخي ألُ ًـ
ألُ خ يخأل ٍضخص خؤمتض خلس�الرخس ألهخميـ ذقـ ذمجخي

. خؤس�هآلخس
ؤال�ئخْض�زخؤَنتخمـخىسمتخجلّـب سَّجنُّهخ� ـخؤسهحلخجل َُّّيخم تئآلخ
ألُ خ�سآله.ٍ  خ�إلسخصٌّـم خ�ئال خؤسهخمةـهال ُّ�خهحلـم خؤجمّـ
خؤ�حمخه خلنتسوالقـم هحلجل ألهخمي خؤسجت�م صٌ�ط صحلخ� خلٌآل
خ�ب خعحلألخس.. م خلنتسوالق ٍهحلجل خؤمتَخه م ٍخلنتسوالقـ
ٍألحل خ�سآله م ألُـسحلُّخمـخؤحلخبالـخؤَّألٌّ خؤسَّجنُّهـكئُ ًٍجمخ

. خ�سآله جلخبال ى�خهـم ئال أل�خًآل
خلًالق ألُـ خل�سرال خ�سآلهـ خضسخصخس ـألحلألهخمي ت

.ُّىسمتخجلخ �إلنتخ ض�ز خلحلحمر خؤهخألال ٍخُّحلّـ
ـُّ�خهحلـمظ�م خؤجمّـ خلٌُ ض�ز خؤ�ئخْ سَّجنُّه ألهخمي ت

.خؤهخألال َّخؤ
خ�هخى ٍخ�رخز خلهخىقـ خؤ�ئخْ سَّجنُّه خؤسهحلخجل َُّّيخم ت
م خ�هخى ألهحلأل خضس�خز ألُ كئُ ألخ ًٍَّ ٍخبمتخمتٌآلـ
هحلجل ألُ ؤالسالالـ خلَخ�ر خعالَّألـ ذفخجل م ٍُّ�خهحل خ�سآله

. خؤ�خمئ ٍضَّخجلش خألخمخ� خ�هخىخسـخؤَخظـهُ
ٍُّئَّْ ذىخألسٌآل ض�زـألئخْ ذ خحمخـؤال�ئخْ خؤسهحلخجل تَُّّيخم
خؤمتض ٍذصخمخـخؤحلحمخ�خس خؤهَخس ىخهحلطـؤ�ضز خ� خحم ًجمخ
ٍخصخمخ خؤهخألالب َّخؤ ٍضمتخمـ ٍخ�خمطبـ رخؤيخمجل خعخمبـ

. خإلَّخهٌخ كجتسالة صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ خل�َّ�
خخبخمـخؤ�ـ خ�سجتحلخألخس خؤهحلُّحلـألُ ذق رخ�مجخي ـًجمخ
خؤحلحمخ�خس ذصخمخ م خعخألهخس ٍ الرـ خؤرخضشَّْ رٌخ ُّ�سيحل
سهحلجل ألحل ُّسرقـ ًَخ ٍألُ .ٍخؤسَآل ٍخىسمتخجل خؤ�ئخْ هُ
خْ ـكئُ يذإلّ ّبـهال خؤسهحلخجل ألُـرخإلخس ٍخؤيَّخحل خوخمخ�
خؤَّىس م خؤرخإلخس ًجمِ سسَّيخم � �الآلـألخ ظ�م ًَخؤ ُّئَّْ
هآلالـألسصحلجلط خؤسجت�م خؤئخي. ٍضشـذْ خلَخ�زـٍرخؤحلى
لهخمي خُّمحخ� مجخمٍحمّـ خألخم خؤرخإلخس ظحلُّش يذْـ ٍأل�سآلخمط

. ي�طـٍخخبخم رق ظحلش خؤ� خؤس�َّحمخس
ودوريتها التعدادات تاريخ

�ؤحلحمخ ٌّذضمتخ ألمتحلحم خًآل خؤسهحلخجل ُّهحل
خ�إل�خْ هخميٌخـ ىحلكـ خؤسهحلخجل ٍيئخمط خؤ�ئخْ. 
ذضمتخخس خْ ذق ُّخل�آلخحم خؤئسخرخس ٍسنت� خؤحلإل. ألَجم
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ٍخؤمتََّْب ٍخؤرخرالَّْب خؤ�َّألخمَُّّْب هخميٌخ ىحل خؤ�ئخْ
. ىرالٌآل ألُ ٍخلمتخمَُّّْ

جلك�ٍخيـ ح هٌحل م خشَخ ـسهحلخجلـم خٍأل خ�وخمُّء ـخصخم ٍؤحل
خصخم سهحلخجلـ خيمحال خْ خلحمخبَّْ ٍَُّّأل ئ.إلب 317 َ� ح
�َُّّ�ٍخي هٌحل م خؤخمٍألخْ خصخمخِ خؤجمّـ خؤحلك خؤهٌَّجلـ م

. إ ئ.إل 535 – بـ578 خؤي�ط سَّؤَّخيـم

سهحلخجل لخإلخ ح إلَّحمأل�إلص ألحلَُّـح م 1449 خصخمّـ هخإل ٍم
ؤال�ئخْ ـسهحلخجل ئَحلخـصخم ألُ خؤنتخمىٌّ �خع ٍم ؤ�ئخإلٌخب ئخألال
ذْـخؤسهحلخجلخس كئُـخؤَّألح خؤهآلَّإل ٍصّ ٍهال 1565ف. هخإل
ٍألخ خلجلّـب هنتخم خؤ�خره خؤخمْ ىرال ألهخمٍي سئُ � خعحلُّش
خؤمحخمخز ظمتال ؤوخم� ؤال�ئخْ ىَّخآل عخمجل ئخإلس �رٌخ

. ُّخؤه�ئخم خعحلأل ُ� م ًآل كُ ٍىَّخآل
Gبأول . E ىخإل0 . هَحلألخ ألجلّـ هخإل661 خعحلُّش ٍرحلخـخؤسهحلخجل
ألُ هحلجل م سهحلخجلخس خصخمُّس خؤهخ�. ئآلخ �ئخْ ؤسحلُّخم غخٍؤ
ٍُّـسَّ�ئخإلٌّ م سهحلخجل ٍخصخمّـ 1742ب هخإل لخإلخ خؤَُّّخس
1770 ٍ�خمجلَُّخ مـهخإل ح رخحمألخ ح ٍٍُّ 1766 هخإل خ�ُّ�خؤ

ة. 1795 ٍ 1773 هخأل م
ٍخؤَخمٍُّص 1749ب هخإل م ألَنآل سهحلخجل رخٍأل خؤ�َُّّحل ٍىخألس
ةب 1787 هخإل م ٍخ�رخإلخ بٍخؤحلخكخحمؤـ 1769 هخإلـ م
ٍخصخمّـ 1790ب هخإل م سهحلخجل خٍأل خلسضحلط خؤَُّّخس ٍخصخمس
بئآلخ ٍيخمإل�خ رخمُّ�خإلخ ألُ ئال 1801 م هخإل ئخألال سهحلخجل خٍأل
1862 هخإل ٍخ�َحلـ 1871ب هخإل �نبخأل سهحلخجلخ� ئَحلخ خصخمس

. 1871 ٍ
1872 هخإل هحل خؤجمّـ ؤ�ضمتخ خؤحلٍؤٌّ خلكخم ٍمجه خْ ٍرهحل
م خؤهخأل خؤسهحلخجلخس يئخمط خإلسنتخمس ب ؤالسهحلخجلخس خعحلُّش��خ
خعخمزـخؤهخل إلنتَّز ضق خؤهخ�بـٍخ�سآلخمسـذق ألهنآلـجلٍأل
ٍرهحل خؤسهحلخجلخس ذصخمخ خوالزـخؤحلٍألـهُ سَّىيس ضش ب خؤشخإل
ٍُّهسحل خؤسهحلخجلخس. خؤهخ�ـهآلال جلٍأل خ�سخإليس خعخمز خإلسٌخ
ب1945 خؤي�ط خبأل خؤسهحلخجل خصخمسـ جلٍؤ ب150إ ضَّخؤٌّ خْ

. إل�آل َّْألال خؤيٌّ ضَّخؤٌّ 1954إـ�الس –
هخإل دخبخم سهحلخجل ِس 1873 هخإلـ سهحلخجل خٍألـ ألمتخم ٍخصخمس
ٍخصخمـخٍأل . جلىق ُّئَّإلخ خؤسهحلخجلُُّـ� ًجمُُّ ذـخْ 1882

. ة 1897 مـألمتخمـهخإل ألَنآل سهحلخجل
ليبيا في التعدادات تاريخ

خ�ُّ�خؤٌّـهخإل خضسأل ـخشَخـي�ط ؤرخ م خٍألـسهحلخجل خصخم
ضَّأل خلسَّيخمط دخبخمـهخإلـ1936. ٍألُـخؤَّشخء سهحلخجل ِس 1931م

ألنتخحت  خمُّء ـخؤرخإلخسـهُ �ـله خإلّ ُّسمحض ـخؤسهحلخجلُُّ ًجمُُّ
. لهـخؤرخإلخس م خؤهالآلٌّ خ�الَّز ُّسآلـخسرخه خؤرخالـٍ�

هخإلـ خٍأل ئخْ خ�ْ ـسهحلخجلخسـضس�خـلرؤ م ـٍخصخمُّس
هخإل 1973 بٍخؤخمخره هخإل ٍخؤشخؤش 1964ب ٍخؤشخإلٌّـهخإل 1954ب

خؤهخإل خؤسهحلخجل فخمّـ خْ ٍسخمحم 1995ب ٍخعخأل�ـهخإل 1984ب

. 2005م خؤخجلإل خؤهخإل م ؤال�ئخْ خؤ�خجلخي
ُّرحلٍحم خ�ْ سخخبجمـ خؤهخ� جلٍأل ألهنآل خْ خلضن ٍألُـ
ب �ََّخس 10 ٍدخبخم سهحلخجل ئال رق خؤيخمبال خلحلط ؤسئَّْ خؤسهحلخجل
ذصخمخ رنتخْ خلسضحلط رٌخـألَنآلـخألآل خٍمبس خؤ� خلحلط ًٌٍّ
�ََّخس 10 رهحلـألمح خإلّ هال ٍخئحلس خؤهخإلـؤال�ئخْ خؤسهحلخجل
سمترض خؤسهحلخجل خ�متالـألُ خؤرخإلخس يذْ خؤسهحلخجل ذصخمخ ألُ

. دخبخم سهحلخجل رذصخمخ ظحلُّشٌخ خألخم ُّ�سَّصز سخحمف
خسيء خؤ� خلهَّؤ خؤي�ط ًٌّـ �ََّخس خؤهنتخم ي�ط ٍخْ
رٌخ خؤخإل ذْ ضش – خؤهآلالـ ًجمِـ ألشال ؤسَنآل هالٌخ
�ؤ ئر�ط ٍُّرنتخم ُّألخجل ذألئخإلخس سَّي� ألخمط ئالـ ُّس�الز
خْ ئآلخ خلؤئ. ألُ خىمتخم ي�خس مـ سَّي�ًخ خؤ�ٌال ألُ
خلسَّ�م م سس�الز ؤال�ئخْ خؤهخإلـ ؤالسهحلخجلـ خ�هحلخجل هآلالخس
سَيجمِ هآلالخس ٍسس�الز خلسَّخمبالب خؤهآلال ألُ ٍإلمتيخ َ�
ُّخحمز ألخـ ٍظالالٌخ خؤٌَخ خؤَسخص ٍذمبحلخحم رخإلخسّ �ٌٍظ

�ََّخس خؤشش
املراجعح

حب ؤال�ئخْ خؤهخأل خؤسهحلخجلخس ح رهََّخْ تغخمجخمط 1

خؤهخإل ؤالسهحلخجل ُّ�خلخمئ بخؤحلٍحمط ي خؤس خؤ�ى�ب �ه خ.
1984إب خمخرال�. ؤهخإل ؤال�ئخْ

إلٌمح خؤوخمُّزبألئسر غآلحل جل. خؤ�ئخْب ت��َّؤَّصخ 2

خؤخًخمطب1987. خؤنتخمئبصخأله
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2003 - 2002 واالجتماعي المسح االقتصادي

العينة ألسر اإلحصائي االختبار

ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ إلي��جمس
ؤي�ط خ�سآلخم خىسمتخجلُّخ� أل�ضخ� ٍخؤسَّشء
ألُـنبٌخمـخؤسآلَّحمبخئسَّرخمإ بب ئخألال َ�
إإ 2003 خؤيخسضـب�رسآل�إ نبٌخم ُّؤوخ
رخإلخس ىخهحلط سئَُُّّ خل�ض ًحلة ٍىحل .
هُ ٍجلخبال ذإليخىب خصسآلخهب ٍخ�هب
ل�َّضخس ألَ�الخ� ؤسئَّْ رخؤال خ�خمط
خ�سجتحلإل خ�. ٍىحل نبخ ذْ ـألرالُّخ�خم
�ٍخؤحلحمخ مـخخبسخحمـخ�خمب َخؤه سئَئ
لحل ذضمتخخ� خخبسرخحمخ� ظخمّـ خعخؤ
خ�سآله �خم خلجتسخحمط َخؤه كشال
ٍظالال �جلحمخ م خلؤئـ ًآلـ خؤال�ب

خل�ض. هٌَخ ُّسآلجت� خؤ� خؤَسخص
نوعني إلى  عادة العينات تتعرض 

: من األخطاء رئيسني

َُّخلهخ خخب�خ عآلَّه األولح

خخب�خ خُّمحخ� ٍس�آل خؤهنتَّخ
.خؤهخممج خب�خخ خٍـ خؤمتحلي
هُ خؤَخل خب�خخ رٌخـ ٍُّمتحل
خ�سآله ٍضحلخسـ رق خؤمتحلي يخمٍىخس
خؤ� خليخمجلخس ٍرق ٌّخ�ضمتخ
َخؤه مجآلُ ذجلخبخ�خ خؤمتحلة سنتخـ �
يم خلؤئ �ٍؤ بـ ئخْ �رز ّـ
�خؤَي ؤالضخؤ خٍ ؤال�� حمكخ ذخل
خؤََّه ًجمخ م خُّمحخ� خشخم خ�سآله يخمخجل
خؤسهحلخجل ضس يذإلّ ٍ�جمخـ خخب�خبـ ألُ

ُّالال رال خب�خخ ًجمِ ُّالوٌّ  خؤنتخألالـ
ئال هال خع�خـ جلحمص ٍسسَّىة . سخش�ًخ
ُّخم  ٍهال خ�سآله م خؤسرخُُّ جلحمص ألُ
ًَّ ًٍجمخ كشالٌخ ٍضصآلٌخـٍألحل َخؤه خخبسخحم

خؤحلحمخ�ـ. ًجمِ ُّهََخـم ألخ
َخؤه و� خخب�خ عآلَّه ح الثاني

ًٍجمخ خؤسض�ـت خُّمحخ�ـظ�خ ٍس�آل –
هخجلط سخش�ِـ ُّئَّْ خخب�خـ ألُ خؤََّه
َُّخلهخ خخب�خ سخش� ألُـ خهال رحلحمص
خؤهَخس ُّإلنخم ٍسنت� .خؤهنتَّخ
ألُ ٍؤ�ـ شخرس �خؤسض آلى خْ ذقـ
ألٌَخ. ٍخؤسجتالمن خًآلسٌخ سالال خؤ�ٌال
ًَّ ًَخ �خؤسض أليٌَّإلـ ْ ٍخلؤئ
خؤسحلُّخمخس له ألسَّ�م خغخمخة
م آلسٌخـخعـهُـىَمـخؤه َخلآلئ
آلى هخجلط ًَّ خغخمخة ًٍجمخ خ�سآله
ضصآل ئالآلخـئ� خإلّ خلضن ٍألُ شخرسـ.

�ـخؤسضجلحمص خؤهَـخحمسيهس
ح التحيز فى أسباب بعض حتديد وميكن

خؤرخضش جلىـ ٍهحلإل سحلُّخم �َّـ ت 1

ِ�ٍظ خ�ضمتخ خؤرخإلخس لهّ هَحل
خ�سضمتخأل م خلمتَّجلـ و� خٍ خلمتَّجل

. خ�ضمتخ خؤرخإلخس
خ�سآلخحمط سمتآلآل َّ� ت 2

ٍو� وخألمح ال�خ ٍٍمجه خ�ضمتخ
�ٍرخؤسخؤٌّـسه خصسٌخجل ظسآلال ٍخمجض

ؤالنخًخمط. غسالي أليخًآل
أليخمجلخس ره�ـ خ�سصخر هحلإلـ ت 3

و� كهالَّألخس خ�جل خٍ خؤهَب
خؤهَّخىز ألُ خعَّة ر�رز ذألخ ضمبض
رمتحل خٍ خ�الـ ره�ـ ألُ خعصال خٍ

. ض ألئخ�ز سَّخبٌّ
آل�ُّ ألخ بًٍَّ َخؤه خخبسخحم َّ� 4ت

خؤسو�إ خٍ خؤسحلُّخم م �خؤسض ظ�خ
إلخىمنب ٌّذضمتخ ذ خحمـ هالـ ُّهسآلحل ئخْ
بخلسهآلحلإ ٌّخؤهنتَّخ و� خخبسخحم خٍ

. َخؤه ليخمجلخس
"خل�ض َره خألخم سهالء ٍرحلحمـ
"2003 – 2002 ٍخصسآلخهٌّ خىسمتخجلّـ

ح ُّالٌّ ألخ إلرق
ح اإلحصائي اإلطار - 1

ئخي م رخؤال خ�خم هحلجل خهسآلخجل �
خصسآلخهٌّ خل�ض أله�خس خؤنتهرخسـألُ

. َخؤه ألَّ خخبس�س ئذ خحم 2001ف

� خ�خم سنتئال خْ خلهخمٍة ٍألُ
سمحآل ئالـجلخخمط جلٍخخم هالـنبئال ظآلهّ
خؤنتهرخس ؤئخي خ�خمط إ 120 – 100 ب
ألُ خ� خحمـ أليخمجلخس ظحلُّش صخم ٍىحل
�رس خؤ� حلخإلخل خؤ�ُّخحمخس خبأل
م خلجتسخحمط خ�خم ألُـ خؤرخإلخس له

. َخؤه

عبيد علي عيسى إعداد:
ٌّذضمتخ خبر�
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ح املعيشية األسرة - 2

خيخمخجلًخ رق ٍخضحل ٍألنتخمز سنت�ؤـكخئال خؤ� ًٌٍّـخ�خمط
َخؤ�ئ خ�خمط هُ ظسالة يٌٌّ ٍؤجمؤئ خل�ئُ م

العينـةـح - 3

ُّخؤهََّجل خؤ�ر خؤهنتَّخ َحخؤه خ�الَّز خهسآلحل
وخؤرخ� خؤهَخس ًجمِـ ألشال ٍس�سجتحلإلـ خلخمضالسقح.  خلخس
حلخإلخل خلسخرهـ َّأل�س ألُ س�ُّحلـ إلٌخ خ�خم أل�َّضخس م

. خؤسئخؤة ٍسالال
ٍخؤخمُّة خعمحخمـ ح ًآل��خ  رسق ذق خ�سآله ى�آل ٍؤ���حل
ب12إ ر� جلخخمط ئال م خ�خم هحلجلـ ضحلجل سَخ��. ٍىحل رنتئال
بعخأله هَخىحل نبئال هال خؤئالٌّ َخؤه س�آل ٍؤوخم� خ�خمط.
هال خلؤئ � يحل خ�خم خخبسخحم ٍئجمؤئ جلٍخخمإ ًَخ – ٍإله�

ح ألخمضالسق
ب12إ رَّخىه بخؤحلٍخخمإ خؤهَخىحل هحلجل خخبسخحم يٌخ � خٍقح
س�آل خّـ ٌّهنتَّخ خخبسخحم يٌخ ٍخؤشخإلحـ� جلخخمط. ئال خ�خمطـم

. ُّهََّجل َُّألهخ ئال خ�خمطـم ب12إ
بهـا أسلوب اختيار حجم العينة املعمول أوالً –

الرياضيةـب الصيغة خ. 
ح ألرحلخُُّ خمـهال�خ َه خخبسخحم خ�سَحل ؤ���حل

ٍألُ ؤالهَب خؤنتهرخسإ بؤئخي ئالٌّ ضصآل خخبسخحم خٍألح
خعمحخم ٍرق خؤنتهرخس رق يآلخ سَخ�ر�خ سَّجنُّهٌخ فخمّـ شآلـ

ٍخؤخمُّة.
ألنبخم هال رخهسآلخجل ؤالسرخُُّ سحلُّخم خ�سجتحلخإل خؤشخإلٌّح
وخؤمت م ٍسَّنيّ خر� أل�َّضخسـ ألُ سخحمفٌّ ٌّذضمتخ
ٍخلنبخم َخؤه �سجتخمخصـضصآل خلؤئ م خل�سجتحلأل خؤخمُّخمج
هال خ�إليخئ إل�ر ألنبخم ح ًَّ خهسآلحل خؤجمّـ خؤسخحمفٌّ ٌّخ�ضمتخ
يذْ خلؤئ هال ٍرَخ 1992ـة. َ�خ�إليخئـ أل�ض ألُ خؤوجمخ

ح خ�سجتحلألسـًٌّ خؤ� خؤخمُّخمج وخؤمت

ح ذْ ضش
N.ـَخؤه ـضصآل ]
aَخؤه ضصآل ؤسضحلُّحل بألهََُّّإ ش َّأل�س إل�ر ]

خٍ ب5%إ خٍـ إ ب%1  خؤَ�ر سئَّْـ خْـ ٍكئُ
. ب5%إ إل�ر ًَخ ضحلجلس ٍىحل ب10%إ

Z.α ََُّّأله َّك�س َأله صحلٍؤ آلى ]
Pخمطـ�خ ذإليخئ إل�ر ٍكشال خ�ضمتخٌّإ بخلنبخم ]

ب43%إ. ٍخؤرخؤو 1992ة َ� خؤوجمخ هال
Rألخخبَّخل َخؤه ضصآل مـظحلُّحل رّ خل�آلَّ� ـخع�خ ]

رَ�ر ًَخ ضحلجل ٍىحل ٌّخ�ضمتخ ألُـخلنبخم ئَ�ر
ب2.5%إ.

األولى العينة حجم حساب ب.

ضصآل خضس�خز � يحل ِخه ذؤٌخ خلنتخحم وخؤمت كَّصز
ح خؤهَـئآلخـُّالٌّ

الكلي العينة حجم حساب . جـ

َخؤه خخبجم خ�الَّز ُّهسآلحل هخجلط خ�خم أل�َّضخس مـ ت 1

هال هنتَّخخ� خ�خم ظآله رٌخ ٍُّمتحل إ بـخؤسصآله ُّخؤهََّجل
ٍخ ذؤٌخ خؤرخضشقـ ٍمبَّأل س�ٌال رٌحلة ٍخلؤئ هَخىحل نبئالـ

. شخإلخ� خبخمخ ٍخلمتخحمُّة خؤسَال الـئاليٍؤسال
خ�الَّز جمخ يذًْـ خ�ضمتخ ُّخؤَنخم س�خمضّ ألخ خبأل ٍألُ
َُّخلهخ ألخحمإلـرخ�الَّز �خؤسض إل�ر ُّس�آلـرخحمسيخه خؤهَخس ألُ

. ��خؤر خؤهنتَّخ
ذق هخجلط ُّمتخحم �خؤسض سخش� َّأل�س سالال ٍروخم�
آل�ُّ ألخ ًٍجمخ َأله رَ�ر خلجتسخحمط خؤهَـ خ�خم هحلجلـ حميه
آلر ًَخـ خؤَ�ر خخبجمس ٍىحلـ . خؤسمتآلآل سخش� كهخألالـ

: خلجتسخحمط َخؤه سمترض ٍرٌجمخ ( ب0.35%
ٍخصسآلخهٌّ خىسمتخجلّـ ؤالآل�ضـ َخؤي خ�سنتخحمط سخمُّخم خلؤئ ي بُّخمخصه
خؤهئ غ�ُ ألٌحلّـ خؤحلئسَّحمت ىرال ألُ خهحل خؤجمّـ 2003–2002
ؤالسحلحمُّز خؤهخمرٌّ خلهٌحل ألُ ُّخ�سنتخحم ألٌآل مجآلُـ خإلسحلز خؤجمّـ

ة. 2002 ت 7 ت 24 – 11 ٍخؤرضَّشـخ�ضمتخـؤالي�طـ

ؤئخيـخؤنتهرخس خٍق َخؤه ضصآل خ�خمط

2003 - 2002   



2627

10998 = 1.35 × 8147

ُّسض�زـ خ�خم أل�َّضخس م خإلّ هخجلط خلهخمٍة ٍألُ - 2

خؤهَـخلجتسخحمط خ�خم ره� خ�سصخرـألُ هحلإل ذق ٌّخ�ضمتخ
ضحلجلس ٍىحلـ ألَخ�رـ رَ�ر َخؤه ضصآل جنُّخجلط ُّسآلـ ٍ�جمخـ

. 5%إ رَ�رـب سحلُّخمُّخ�ـًَخ
سصخر�خ هحلإل إل�ر ذمجخي رهحل َخؤه سمترض ٍرٌجمخ

 .ٌّخؤٌَخ َخؤه ضصآل خ�خمط 11548 ] 10998 آ ـ1.05
 ر�ـخعمحخم رق يآلخ خلجتسخحمط َخؤه ضصآل سَّجنُّه ٍرٌحلة

. رٌَخ يآلخ خؤسَّجنُّهـخؤسَخ�� خهسآلخجلـألرحلخ يحلـ� ٍخؤخمُّةـ
ح خْ خسمحض خر� أل�َّضخس يآلُ
إ %85.46 ) خعمحخم �ئخْ إل�ر
إ %14.54 ) �ئخْـخؤخمُّة إل�ر
ح ض�رآلخـُّالٌّ َخؤه ٍرٌجمخـسَّجنه

ُّخ�خمطـضمحخم 9868 = 0.8546 × 11548

����حمُّي 1680ـخ�خمط = 0.1454 × 11548

أخرى بطريقة العينة حجم حساب – ثانياً

خؤ� َخؤه خخبسخحم م خلهسآلحل خ�الَّز �خرخ�ـ رَخـ ؤحل
خؤهَب ًجمِ جلىـضصآل ألحل ألُ ٍؤالسخئحل خل�ضـ. م خ�سهآلالس
ذصخمخ – ٌّخ�ضمتخ خخبسرخحم هآلال ذصخمخ ىرال – حمخَُّخ
بسرخُُّ خ�سآله سرخُُّ خهسآلخجل ُّر�خم �خ صحلُّحل خضس�خز
خصسآلخهٌّ خل�ض رخإلخس هال رخهسآلخجل خسيخىإ خ�خم
ألنبخمخس ةـٍخؤجمّــٍيخم خ�ـ�َـ2001 إليجمسّ خؤنتخألالـخؤجمّـ
ًٌٍّ ب خ�خم ًجمِ ٍضصآل رخؤال خؤيخسـخ�إليخىـؤ�خم هُ
ة. 1992 َ� خ�إليخئ أل�ض كه�خس ـألخحمإلضحلُّش ألنبخمخس
م خ�سآله سرخُُّ ألنبخمـ هال خعمتَّأل خْ رخؤجمئخم ٍخعحلُّخمـ
كئُ ضش ؤ�ضمتخق] ألئ�رخ� خ�ضمتخخسـُّهس� ًجمِ ألشال
خؤهخجلط خْ بحموآل .خلجتسالي خؤهَخس ضصَّإل خخبسخحم مـ سَّنيّ
خؤهَخسإ. ألُـ خ�سآله ؤسرخُُّ سحلُّخمخس ض�خز ًٌّ ُّخعخحم
ضخؤ ٍخؤحلحمخ�خس خؤرضَّش م ذألئخإلـخ�سجتحلخألّ هُ �يمح

. رخؤهَخس خلسهال
ذقـظحلُّحل �ٍَّمب ض�خزـسرخُُّـخ�سآله خب�َّخس ٍيآلخـُّالٌّ
خل�ض رخإلخس ذق رخ�سَخجلـ خ�الَّز رٌجمخ َخؤه ضصآل

ب1إ. خعحلٍألـحمىآل . ة 2001 ؤهخإل خؤنتخألال خصسآلخهٌّ

اتمع تباين حساب - 1

الصيغة املستخدمة: أ-

ح ذْ ضش
سرخُُّـخ�سآلهـ [ـ 2 ّـ

ذإليخئـخ�خمطـ يخس ألسَّ�م ألخمئ� ـ[ ـإل
إ خؤسئخمخحمخس خ�خمـب هحلجل ] ؤ

إيجاد قيمة التباين : ب- 

ـ خؤسخؤحـ خؤرخإلخس هال ب1إـغمتال ألُـخله�خسـحمىآل

خ�سآله سرخُُّ آلى 4.799 =

: املعياري االنحراف - جـ

إ ؤالسرخُُّ خؤ�رهٌّ خعجمحم ب 2.19 ـُّ�خٍّـ
العينة :  حجم حساب د - 

ح ـخل�سجتحلألوخؤمت ـخت

ن =
هـ 2  ي 2

2 د
ح ذْ ضش

َخؤه ضصآل ] ْ
ُّ�ه إخؤجمهؤالآلَضٌّـخلهسحلألـبخؤ�ر ��خؤخ�ضحلخش ً�ـ[
خ�ضمتخَّْـهخجلطـرخمىآل ٍفحلجلِ َؤالآلَض ُّإلٌخ ألخ أل�خض

سخمُّرخ�. (2)

.[ ( %5 هنا بنسبة ( [ٍىحلـضحلجل خل�آلَّ�ـرّ خع�خ إل�ر جلـ[ـ
خ�سآلهـ. سرخُُّ ] 2 ّـ
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: املستخدمة الصيغة - ـب

= ن
4.799 × 22

2 ( 0.05 )

=
19.196

0.0025

=َخؤه خ�خمطـضصآل 7678

هُ "ٍخؤسهَُّّ�ـ خؤسمتآلآل "سخش�ـ خهسرخحم م خخبجم ٍؤحل
َخؤه ضصآل ذؤٌخـُّمترض خ�نبخحمط خؤ�ـ�رء "هحلإلـخ�سصخرـ"

. 10إـخ�خمط ـب883 خؤئالٌّح
َّأل�سهال– ضخؤخ� رّ خلهآلَّأل َـخؤه طصآل ـألخحمإلسٌخ ٍهَحل
ُّ�ُّحلهُب665إ ـ رٌَآلخ خلَّصَّجل خؤيخمئ خْ –غحل ُّ�ًخعآلخ
خٍأل خإل�رخه �ُّه مخ ألشخم و� يخمئـ ًٍَّ يم خ�خمط
خ�سآله. �خم ٍكشالٌخ َخؤه خخبسخحم ط�ُ بىرالـخخبسرخحمإ

اإلحصائـي االختبار – ثالثاً

ئخّـ ح خخبسرخحم خؤهَـ ضصآلـ خخبسرخحمـ مـ خ�سجتحلإل ؤحلـ
خخبسرخحمخس ألُ خؤََّه ٍُّهس�ـًجمخ Chi Square test �ئَُّّخم
خلسمتال خضسآلخؤـؤالآلسو�خس خؤسَّجنُّهخس ألُ ٍخضحلخ� خ�ضمتخ
هرخحمط هَحلألخـسئَّْ خًآلسّ ٍس�جلخجل .. ضسآلخؤخ خؤحلٍخأل ؤسالئ
خؤسئخمخحم خلخحمإلـرق ًَّ خخبسرخحم مـًجمخ خ�خخي سئخمخحمخس. هُ
خلخمخجل ؤالنخًخمط خلسَّىه ٍخؤسئخمخحم خ��َّزإ بخؤسئخمخحم خؤسصخمُّ�

. جلحمخ�سٌخ
ؤئخّــ�ئَُّّخمـبئآلخ صحلٍأل م خؤسئخمخحمـخلسَّىه ذفخجل ٍكئُ
ألُـخؤمتيَّةب ٍهحلجل خهآلحلط ألُ هحلجل ألُ ألئَّإلخ إ �َضن
شآل إلي�ّ خؤهآلَّجل عآلَّهـ يـ خؤمتةـ عآلَّه رمحخمز ٍخلؤئ

. ؤالسئخمخحمخس خؤئالٌّ خ�آلَّه خؤَخسصـهال إل�آل
ح ًٌّ خل�سجتحلأل خؤخمُّخمج وٍخؤمت

ـ

ح ذْ ضش
خ��َّرـإ ب خؤسصخمُّر خؤسئخمخحمخس ] ؤ

خلسَّىه���ـ   خؤسئخمخحمخس ] ؤـ�ـ
ب1إ ح حمىآل خعحلٍأل

ُّ�ًخعآلخ َّأل�س هال ة 2000 خصسآلخهٌّ ؤالآل�ض  رخ� – خ�خم ض�زـيخسـذإليخئ خ�خم هحلجل سَّجنُّه

خ�إليخئ يخس
ؤ�خمط خؤ�ََّّـ
جلَُّخحمإ ب

خ�سآله م خ�خم هحلجل
بخؤةإ
ؤ

خؤي ألخمئ�
بـخؤةـإ
إل

ؤإلـؤ 2ـ إل

(1)(2)(3)(4)(5)

2000 - *10001871.5280.5420.75

2500 -  2000892.3204.7470.81
3000 -  2500622.8173.6486.08
4000 -  35001473.5514.51800.75
4500 -  40001014.5454.52045.25
6500 -  5000995.8574.23330.36

8000 -  6500447.3321.22344.76

* 9500 - 8000628.8545.64801.28

3068.815700.04-791اموع

خؤرخضش. هآلال يآلُ خبخمخ خألخـخهآلحلط ب2إ ٍ ب1إ خصسآلخهٌّـهآلَّجل خل�ض صحلخٍأل خلمتحلحمح
خؤرخضش. ىرال ألُ خلجمئَّحمسق خؤيسق �ـذوئ يحل خ�ضمتخ ؤالمحخمٍحمخس ح *
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خصسآلخهٌّ خل�ضـخىسمتخجلّـ َه خْ ًَّ خي�خ�ًَخ ذْ
. خؤسصآلهـخؤ�ئخإلٌّ ط�ز خ�سآله �خم مشال

املنطقة احلضرية : اختبار 1ـ-

ئخّـ آلـيذْـىُّخعمحخم �َخل – ب2إ حمىآل خعحلٍأل ألُ
. 6.7 إ ب س�خٍّـ خ�س�ر �ئَُّّخم

جلحمص �ٍخ غ�ز خ�ضمتخـ خعحلخٍأل م آلخؤ ٍ�فخجل
. �ُّخعخم

1إ خهآلحلط– 1إـبهحلجل – هحلجلـخ��خم ب ] �ُّخعخم جلحمص
إــ[ـ6 ـ2  تـ1  ـبـ تـ1 إــ ـبـ7  

إ %10.0 ب خؤش َّأل�س
. إ 10.6 ب س�خٍّـ خعحلٍؤ �ئَُّّخم ذخلْـىآلـئخّـ

ـخ�س�رآلخؤ ألُـ خئ� ًٌّ خعحلٍؤ آلخؤ ذْ ٍضش
مشال ًٌّ ُّخعمحخم خ�خم َه رخْ خي�خ� إلرال هالّـ

. ُّخعمحخم خ�سآله �خم

ألُ �يه خلجتسخحمط خليخمجلخسـ هالـ ًَخ َخؤه ضصآل خهسآلحل
سسصخٍجن  يم خعمحخم خ�خم م ـر�م ًَخؤـيخمئ �جمخ خ�خمبٍـ
خلخحمإل هَحل ٍخخبسخحم خؤسخمُّز هآلالخس صإلس خ�خمط ب28إ

. خؤخمُّخمج وخؤمت ض�ز َخؤه طصآل
الريفية : املنطقـة اختبار - ب

�ئَُّّخم ئخّـ آلى يذْ – ب3إ حمىآل خعحلٍأل خبأل ألُ
. إ 4.2 ب ٍس�خ خ�س�ر

6 ] ُّضخم رحلحمصـ ب10.6إ يس�خٍّـ خعحلٍؤ ىآلسّ خألخـ
ٍك�سَّـشـب10%إ.

آلخؤ ألُ خئ�ـ ًٌّـ خعحلٍؤـ آلخؤ خْ غحل ٍرخلخحمإل
خؤخمُّي خ�خمـ هَـ رخْـ خي�خ� إلرال ّهال خ�س�رب

. خ�سآلهـخؤخمُّيٌّ �خم مشال
ب3إ حمىآلح خعحلٍأل

خلجتسخحمط َمـخؤه خ�خم ٍهحلجل خ�سآله م هحلجلـخ�خم سَّجنُّه
ـخؤخمُّي�َخل �ئَُّّخمـم ئخّـ ٍض�خز

���َخل
خ�سآله خؤهَخ�خم خ�خمخ�خم

خلسَّىه
ئخّـ
�ئَُّّخم %خؤهحلجل%خؤهحلجل

خعرال
خخبمحخم

19 20517.527616.42941.174

خؤرخْ
خٍأل

7 7127.01327.91181.484

خبالص
�خمس

15 44214.125215.02361.016

21 خمخرال� 67219.833620.03320.048

ٍُّ10خؤ�خ 4859.61569.31610.160

خعرال
خؤوخمرٌّ

22 59120.633620.03460.298

خؤنتخمخحمط
خٍق

12 56311.419211.41930.005

ُّ�ً670100.01 109خعآلخ 680100.01 6804.185

معاً : والريفية احلضرية املنطقة اختبار جـ-

�ئَُّّخم ئخّـ آلى يذْ – ب4إ حمىآل خعحلٍأل خبأل ألُ
. إ 7.4 ب ٍس�خ خ�س�ر

ب2إ حمىآلح خعحلٍأل
خلجتسخحمط َمـخؤه خ�خم ٍهحلجل خ�سآله م هحلجلـخ�خم سَّجنُّه

ُّخعمحخم �َخل م �ئَُّّخم ٍض�خزـئخّـ

���َخل
خ�سآله خؤهَخ�خم خ�خمخ�خم

خلسَّىه
ئخّـ
�ئَُّّخم %خؤهحلجل%خؤهحلجل

خعرال
71خخبمحخم 35710.599610.21 0321.301

خؤرخْ
خٍأل

95 79714.1135613.81 3860.663

�خمس خبالص
86 80112.8129613.11 2561.234

55342.2417642.44 287 خمخرال� 1610.053

ٍُّ72خؤ�خ 43210.7104410.71 0480.015

خعرال
37خؤوخمرٌّ 0145.45165.25360.775

خؤنتخمخحمط
29خٍق 0054.34564.64212.686

ُّ�ًخعآلخ
679 959100.09840100.09 8406.727
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4 ح حمىآل خعحلٍأل
ألهخ� ٍخؤخمُّي ُّخعمحخم �َخل م �ئَُّّخم خلجتسخحمطٍض�خزـئخّـ َخؤه م خ�خم ٍهحلجل خ�سآله م خ�خم هحلجل سَّجنُّه

���َخل
خ�سآله خؤهَخ�خم خ�خمخ�خم

ئَُّّخمخلسَّىه� ئخّـ
%خؤهحلجل%خؤهحلجل

90خعرالـخخبمحخم 56211.51 27211.01 3211.887

خٍأل 50913.11 103خؤرخْ 48812.91 5100.325

�خمس 24312.91 102خبالص 54813.41 4922.026

22539.24 309 خمخرال� 51239.24 5110.00

ٍُّ82خؤ�خ 91710.51 20010.41 2100.083

خؤوخمرٌّ 59خعرال 6057.58527.58700.380

خٍق 41خؤنتخمخحمط 5685.36485.66062.722

ُّ�ً629100.011 789خعآلخ 520100.011 5207.423

6 ] ُّـضخمرحلحمص إ 10.6 ب يس�خٍّـ خعحلٍؤ خألخـىآلسّ
. إ %0.10 ب ش ٍَّك�س

ألُ خئ� ًٌّ خعحلٍؤـ �ئَُّّخم ئخّـ آلى يذْ ٍرخلخحمإل
خ�خم َه رخْ خي�خ�ـخؤخ��الـح إلرال ؤجمخ خ�س�ر ىآلسٌخ
خ�خمّـ ؤالآلصسآله مشال ألهخ� ٍخؤخمُّي ُّخعمحخم خلَ�سق

.�خؤال
االستنتاجات – رابعـاً

ٍخصسآلخهٌّ خىسمتخجلّـ خل�ض َه خْ �خؤحلحمخ خنٌخمس ت 1

هال رخهسآلخجل خخبسخحمًخـ � خؤ� "2003 – 2002"

خل�ض ٍيخمًخ خؤ� خعآلخً�ُّـ �خم ٌّخ�ضمتخ خ� خحمـ
خؤجمّـ خ�سآله كشال هَـ ًٌّ .. ةـ 2001 خصسآلخهٌّ

. ألَّ خخبجمس
َخؤه خضس�خز يذْ خ�خأل ًجمخـ مـ خؤسخئحل ألُ ٍل�ُّحل تـ 2

ٍ خؤ�خمُّسق رق ئر�خ� سخحمرخ� خنٌخم خخبخم ُّر�خم
خخبسخحم أل� ُّئحل مخ ضصآلٌخـ رق صًَّخمُّخ يخمئ

. ٍخؤسآلشال
كئُ خضس�خرّ صخم خؤجمّـ خ�سآله" "سرخُُّ ألنبخم ذْ ت 3

. خؤهَخس طَّش م �أل�سر ٍخ�سجتحلخألّ ّهال خهسآلخجل
إ 4.8 ب سرخُُّـخ�سآله آلى خفيخ� خْ ٍألُـخلضن
. خ�إليخى خ�خم رق خؤسصخإل� َّخحمسيخهـأل�س ذق ُّنبخم

إـ. 2.2 ب ُّسصخٍجن  ؤّ خلهخحمّـ خغخمخة خْ ذخل
دخبخم عخأل م سَّنيٌخ كئُ خ�فخر خخبسرخحم صتـذْـإلس 4

� خْ ـرهحل ح ـخؤهخالٌّ ٌّـخؤٌَخ ؤ�إليخئ ح سحلُّخمخس ذهحلخجل ًٍَّ
. خ�سآله خ�خم ؤئخي َخؤه كشال ذق خ آلَخْ

ؤره� سَّشء ًَّـكشخر �خؤحلحمخ ره�ـأله�خسـًجمِ ذْ ت 5

خل�ض صَّخإلز

2003 - 2002   



3031

لمحخألق خؤسخحمفٌّ خؤس�َّحم خؤ�خرءـهُ خؤهحلجل ي ظحلشَخ
ذمبحلخحم أله خؤس�هَخس ي�ط خبأل خؤهخ� م ُّخؤرنتخم خؤسَآل
خلسضحلط رخمإلخألصـخألآل ىرال ألُ ُّخؤرنتخم سخحمُّخمـخؤسَآل ال�ال�
رحلخس ىحل ىَخهخسـ ًَخؤ ٍ،1990 هخإل رحلخس خؤ� ٌّخ�كخ
خؤسَآل ألَنَّحم خؤسَآلَّّــؤس�َُّّخم مـخؤيئخم خؤشخرس ٍئخإلٌخ كشال
ُّىسمتخجلخ خًسآلخألخسـ رق خس�خئ ٍظء خل�سحلخألب
خؤ�خض ٍم َُّّخؤسَآل خ��خسصخس ٍ ٍَخؤر صسآلخهٍخ
خؤحلٍأل ألُ خؤهحلُّحل مـ س�رخس ألُ هالٌخ فخم ٍألخ خؤحلٍؤـ
خظخِ م خؤسَآلـ ّسَّص خ�سآلخمخحم ذق سنت� ًٍ خؤَخألب
ئخلمتخمة خؤحلٍؤ خل��خس �خ ـسحلألّ كخ ٍخؤس�خإل خلهخئ�ب
رخؤمحخمٍحمط سئُ �ـ ٍخؤ� خؤحلٍؤٌّ خؤَحل ٍمبَحلٍئ خؤحلٍؤٌّ
جنُّخجلط ذقـ خجلس ذخلـ خؤرالحلخْب ؤسالئ خىسمتخجلّـ ؤالَّخىه أل�خر
ألهحلس خحمسيخهـ ٍذقـ كالئب ـ ٍألُ كالئ ألُ رق خؤيصَّط
ٍسخمجل خؤهآلالب نخمٍة ٍسحلًَّحم خصَّحم ٍخفيخ� خؤر�خؤ
عآلال ًحلجل مخ ٍسهالآل مبض ألُ خؤهخأل خعحلألخس إلَّه

. خصسآلخهٌّ ٍخؤسيئئ رخؤينتال َُّّخؤسَآل خؤهآلال
مخ خع�َّحمطب رخؤو الر� إلسخص خيخمجنس خؤسصخحمز ذْـًجمِ
خرسحلخـألُ خؤس�هَخس هحل م خسـخؤهخلٍخلالس خؤآلآل جلهخ
صسآلخهخ خؤسَآل ٍىآل "ب ٍ�َص حمَُّّجل " م خحم� ىآل
ٍخؤسَآل ٍخؤ�ئخْ "ب رئق " ـ خلخمدطـم بٍىآل " رئَّرٌَخصُ "

حلـهالذقـخؤسخئ ب " مـ" خ��َرَّأل بٍخ��ئخْ " خؤخًخمط " م
ألُ خؤسَآلَُّّـخؤ�خحلط يخ��خسصخس خؤَنخم ذهخجلط مجخمٍحمط
سَسٌٌّ خؤ� خؤَّيخمط خصال ألُ خؤَخخي ٌس �ٍؤ خؤَخخي خصال

.خؤال رخُّحلّـ وخؤرخ
: البشرية التنمية مقاييس

1990ب هخإل ُّخؤرنتخم ؤالسَآل جلٍؤٌّ سخمُّخم خٍأل نٌخم ؤحل
ألُ رالحل خ مـ ُّخؤرنتخم خؤسَآل ؤخخي صحلُّحلط ُّخم  ٍىحلإل
خلؤئ م ٍخهسآلحل خؤحلٍؤب خلخحمإل ٍذخبمحخهّـذق خؤهخ� رالحلخْ

خؤسهالآلٌّ ٍَّخل�س خؤمتضٌّ َّخل�س كشالـ هَخمبخم شش
خؤهَخمبخم ألُ ئال هُ كئُـخؤسهر� خّـ ٍأل�سَّـجلخبالـخؤيخمجلب

. ألسو�ب ألُ خئشخم ؤرحل ذؤٌخ خنبخمإلخ خؤ� شخؤش
: الوالدة احلياة عند 1.توقع

خْ ُّسَّىه خؤ� خؤ�ََّخس هحلجلـ ألسَّ�مـ خلنبخم ًجمخ كشال
�إل خلَّخؤحلـهَحل ألُ ألهق يَّص خيخمخجل ألُـ يخمجل ئال ُّهنتٌخ
صحلخٍأل  خمُّء هُ خلنبخم خ�سجتخمخص ٍكئُ غحلجلط.  َجنأل
ُّىسمتخجلٍخ خؤحلكَّوخمخيـ خل�خال ألُ ئش� ييٌّ خعخط.
خنبجتخمي هحلجل ؤسحلُّخمـ غسخصخ خلجت�م خٍ خ�الال ُّئَّْ
إ ضََّخسـ� 10 خٍ لحلطـب5 خعخط ىحل ًآلـهالرخ خلسَّىه
خعخط ٍصحلٍأل خؤ�ئخْ. ألُ َأله ي خٍ خؤ�ئخْ عآلَّه ألُ
خعخط ٍصحلٍأل هالـخلؤئ. س�خهحلِ خؤ� خجلٍخس خًآل ألُ ًَّ
ُّسَخىمتَّْ خنبجتخمي ألُ يَّص خٍ ـخي�خمجعآلَّه سخحمُّحت ًَّ
نبجتمنـٍُّ�سآلخم ئال ألجل هَحل خؤ�صال ٍُّرحلخ رخؤَّيخطب سحلحمفخ
عالـخٍ خعخط صحلٍأل ألُ إلَّهخْ ًٍَخؤ خعآله. ُّسَّي ضس
ئآلخـُّهسآلحلـًجمخ خعخؤٌّ. خٍ خعخطـخعخحمّـ ٍصحلٍأل َأله جليه
خؤحلإلخ آلخؤ ٍسسآلشال خؤحلإلخب ٍخؤآل خؤهالخ خؤآل هال خلنبخم
خؤهالخـب85إ ٍىآلسّ َ� ب25إ خؤَّجلط هَحل سَّىهـخعخط لنبخم

.َ�
التعليمى ح معدالت اإلجناز .2

يآلخـ �َـ خؤرخؤوقب15 رقـ ٍخؤئسخر خؤخمخط ألهخمي ت خـ
خيخمخجل هحلجل إل�ر هُ ُّه�ـ ٍخؤجمّـ خألب هئ� يَّئإحـخّـ
خؤ�ئخْ هحلجل ذؤٌّ ٍخؤئسخر خؤخمخط ُّهخميَّْ خؤجمُُّ خؤرخؤوق
خؤحلٍأل م ض�خ�خ� ألخ�خ� خلسو� ُّنتئالـًجمخ  ٍىحل خؤرخؤوقب
خؤَ�ر س�ُّحل ذخل ُّخؤرنتخم خؤسَآل صَّخإلز م َّخل�س هخؤـ
ألخ�خ كشال ُّ�خأل 97 %ب ذـخإلّـألخ هال خؤحلٍأل ؤسالئ ��َّخلس
خؤ�ـسال َّخل�س ألَجتيمح خؤحلٍأل �آلخ  خبخمخ ؤالحلٍأل ألٌآلخ

. % 50 هُ ��َّخلس خؤَ�ر يٌخ

الرابطي ايد إعداد: عبد
ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ

التنــمية اتجاهات
2 - في ليبيا البشرية

هَحل خعخط سَّىه ألنبخم خبأل ألُ �خؤمتضٌّبـألش َّخل�س ىخخي كئُ ب
خٍ جلٍْـ�ُـخعخأل�ب خٍ خؤخممجهب خ يخأل ٍيخس ألهحلأل ألُ خٍ خؤَّجلطب

خألٌخس. ٍيخس ألهحلأل
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خؤرَّأل ألهحلس خلنبخم ًجمخ حـكشال خؤسهالآل م خؤحل ز– إل�ر
بـٍخؤهخؤٌّـإ خؤشخإلَّّـ ب ٌّرسحلخخ كخمخضالّـخؤششب خؤسهالآل م
ٍخؤشخي ٍخؤهالَّإل خلسضحلطـؤال�ر خألآل ألَنآل خى�ضسّ خؤجمّـ
ألخُّخرالٌخ خلالسضقـرخلحلخحمخيـذق خؤ�ز إل�ر, UNESCO

ألهحلأل ٍُّخبجم .ُّخؤهآلخم خؤيخس ألُ ي ؤئال خؤ�ئخْ خهحلخجل ألُ
ًجمخ خ�لخؤبـٍسهـىآلـجلؤال خؤحل إل�ر لشال خؤَ�ز سالئ

إ. 100 هالخ آلٍى ىآلـجلإلخـ0 ب رق خلنبخمـألخ
خؤيخمجل طمت َّخل�س ًجمخ هُ ُّه� ح الدخل 3.مستوى
هآلالخس ألُ ؤالئش� خبمحهـ خؤجمّـ خ�لخؤٌّـ خ�الٌّ خؤَخسص ألُـ
خؤيخمجل ضمت ألسَّ�م ألنبخم ضخؤخ ٍُّهسآلحل ٍخلخحمإلب خؤسهحلُّال
خلهخجلؤ خؤنتخمخـ رخؤَّط ألهحلؤ خ�الٌّ خؤَخسص ألُ خع
آلخؤ رق خلمحآلخحم ًجمخـ خؤحلٍألـم ذغخجنـ ىآل ٍسه ؤالحلٍحمب
40000 خؤهالخ آلخؤ ٍرق خؤَّخضحل ؤاليخمجل جلٍحم 100 خؤحلإلخ
ؤالسَآل خؤحلٍؤٌّ خؤحلؤال ُّهسآلحل ٍضش خؤَّخضحلب ؤاليخمجل جلٍحم
َّأل�س رخهسآلخجل خع خؤيخمجل ضمت ألسَّ�م هال ُّخؤرنتخم
ٌّخع إلمتزـخؤيخمجل ألسَّ�م ُّئَّْ جلٍؤ خؤهسربـٍخّـ ؤالحلخبال
ٍُّرـئآلخـًَّب ألسَّ��ٌخ ـُّهحلأل خؤهسر َّأل�س ألُ خىال يٌخ
َّأل�س هال ٌّخع خؤيخمجل إلمتز ألسَّ�م هَحلألخـُّ�ُّحل خألخ

ألُ خلسَّ�م ًجمخ يجتي� خؤهسر
خلَيه سَخىمن ألهخحم خهسآلخجل خبأل
هال َُّّإل خؤجمّـ ؤالحلخبال ُّخعحل
سس�آل  خؤحلخبالـ ألئَّإلخس خْـ خ�خخيـ
ألسنتخرٌب َُّّسَآل رحلس لهٌخ
ؤ�حل ظمتمن خؤحلإلخ يخلئَّإلخس
رَآلخ ذعخضخ خئشخم خضسخصخس
ؤسالر خؤهالخ خلئَّإلخس ظمتمن

ألسَّ�م ئخْ 1995 هخإلـ ييٌّ خخبخمب ٍٍنخةـ خضسخصخس
ٍم جلٍحمب 5311 خؤهسر َّل�س ئآلنبخم خؤهخلٌّـؤاليخمجل خؤحلخبال
خهسآلحل 2003 هخإل سخمُّخم ٍم جلٍحم�خب  6311 خهسآلحل 1999 هخإل

. جلٍحمخ 7376 خؤهخلٌّ ٌّخؤحلخبالـخع ألسَّ�م
_ ُّخؤرنتخم خؤسَآل جلؤال ألُ ص�خ� خؤحلخبال كشال لخخلخ

س�صال ًَّ خؤحلخبال ألُ خؤيخمجل إلمتز كسَّ�م خلمتَّجل ذْ
ء نتـألهَّك�س ؤالسآلسه خلَّخحمجل هال خؤسضئآل خٍ خؤ��خمط
خعخط صَّخإلز ألُ صخإلرخْ ٍخؤسهالآل خؤهآلخم  َّأل خْ خؤَّخمجض ٍألُ
خئشخم ال�ٍ خلَّخحمجل هال خؤ��خمط ٍؤئُ ىآلسٌآلخب �آلخ خؤئخمك
ئش�ط ًخأل ىحلحمخس يٌَخؤ .ئخمك ضخط خلخم ؤضخ يهخؤ
سهسآلحل ألخمف طخط خؤسآلسه خٍ صحلط ُّسوجم ألشالـخعمتَّألـهال
خىسمتخجلُّ. ٍخؤحلخبال خؤنتجتمن نخمٍة هال ضخ�خ خهسآلخجلخ
خبم ذق خؤخمُّز خؤحلخبال �آلخ  خؤَخخي ّهال خؤجمّــفمتال
خؤهآلخم ٍ َّأل خؤنخمٍةب ًجمِ رنتخْ ٌّنب هُ َُّآل خْ خؤيخمـكئُ
لهـخؤحلحمخس هُ سهَُّّ� كشخر ُّئَّإلخ خْ كئُ  ٍخؤسهالآل
كال إلّ �ؤ خب��خ ضخمألخإلخ كشال ألش يخعَّه .�خ�خ
خُّمحخ ٍؤئُ خؤهآلخمب  َّأل ألُ خعحل خق
يٌخ ُّس�رز خؤ� خلهخإلخط ر�رز
جنألخؤ خلَّخحمجل يذْ ئجمؤئ ألرخنبخمطـب
جلحمص هال سئَّْ ىحل ٍخؤ�يخم ٍؤالآلخ
سَّؤحلـخؤحلحمخس خًآلـم ألُ ئر�ط
خؤحلخبال هَمتخم يذْ شآل ٍألُ .خلخرال
ُّ�سجتحلإل خؤرنتخمُّـ خؤسَآلـ جلؤالـ م
 خؤ� ؤالحلحمخس ألرخنبخم ئآلنبخمـو�
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خؤسهخألال خْـ �َإل ٍ . خ�خبخمُُّـ خؤحلؤال هَمتخمّــ سَهئ�ـم
خ�ال ى�آلـخؤَخسص ألُ ف�ز خؤجمّـ خؤيخمجل جلخبال ألسَّ�م أله
ألُ ألٌآلخ صخإلرخـ ٍِحمخ فيٌّ خؤ�ئخْ هحلجل هال خ�لخؤٌّ
سَّجنُّه هحلخؤ �َّـ ًٍَّ خـ ُّخؤرنتخم خؤسَآل ألهَّىخس صَّخإلزـ
هخممج خؤحلخبال ألُ خؤيخمجل ضمت ألخخي نال ؤجمخ خؤحلخبال.
غخٍسـهحلُّحلط ٍصخمس ٍخخبسيخسب خإلسخجلخس ألُـ ؤالئش�
ذجلخبخأل خلهنتـألٌَخ َّخ�خـألَخ�رخـل�سفهالّـأل ؤسهحلُّالّـكخ
خؤَخظ آلخ�ىال خخبسيخس ؤسمتضض خ�هخحمب ألنبخمخس
خع�رخْ ٍخخبجمـم خ�هخحمب م ٍخلشخمط خؤ�ألُ م خؤسو� هُ
ـخؤَ�رًآلٍخ خىسمتخجل خإليسخ� جلحمص خؤحلخبال ض�خز هَحل

. ُّىسمتخجلخ ؤال�خهخس
دليل التنمية البشرية: حساب

خؤرنتخمُّـ خؤسَآل جلؤال فحلجل خرهخجل خجلؤـ ض�خز رهحل
شخؤش خلنبخمخس ؤئالـألُ خلهحلس له  خمُّء هُ ألرخنبخمط
خلهخجلؤ م ئآلخ إ خؤحلخبال خؤسهالآلب خؤَّجلطب خعخطـهَحل سَّىه ب

خؤسخؤح
1ت3  ب خلسَّىهإ خؤهآلخم بجلؤال [1ت3 ُّخؤرنتخم خؤسَآل ـجلؤال
خ�لخؤٌّإ خ�الٌّ خؤَخسص جلؤال ب 1ت3 ب جلؤالـخؤسهالآلـإ ب

خؤرنتخمُّـ خؤسَآل جلؤال ض�خز ألهخ� ب1إ خعحلٍأل

القيمةاملؤشر
القصوى

القيمة
الدنيا

خؤَّجلط خلسَّىهـهَحل خؤهآلخم ألسَّ�م
8525برخهَّخإلإ

ٍخؤئسخر رخؤخمخط خؤرخؤوق ذلخإل ألهحلأل
1000ب%إ

رخلحلخحمخي خؤسضخئ إل�ز ذلخؤٌّ
1000ب%إ

ؤاليخمجلـألهخجلأل خ�الٌّ خؤَخسص ذلخؤٌّ
خألخمُّئٌّ رخؤحلٍحم خؤنتخمخ ؤالَّط

40000100

: البلدان تصنيف

جلؤال ًَّ خؤحلٍأل خٍ خؤرالحلخْ ؤسمتَةـ �خؤخم خلهخحم ذْ
عآلَّهخسح شش ذق سمتَة يخؤحلٍأل خؤرنتخمُّب خؤسَآل

خجلؤ آلى سرالي خؤسَآلـخؤرنتخمُّـخؤهخؤـخؤ� خلخس خؤحلٍأل •
خئشخم. خٍ رٌخـ0.800 خعخمب ُّخؤرنتخم خؤسَآل

آلى خؤ�ـس�خٍ� ��َّخلس ُّخؤرنتخم خؤسَآل خلخس خؤحلٍأل •

. 0.799 ذق 0.55 ألُ رٌخ خعخمب ُّخؤرنتخم خؤسَآل خجلؤ
آلى سال خؤس خلَجتيمح ُّخؤرنتخم خؤسَآل خلخس خؤحلٍأل •

. 0.500 هُ يٌخ ُّخؤرنتخم خؤسَآل خجلؤ
لليبيا البشرية  التنمية تقرير دليل اجتاهات 

االمنائي املتحدة األمم برنامج عن الصادر

مبَيس ُّ�ًخعآلخ خْ حمىآلب2) خعحلٍأل خبأل ألُ ُّسمحض
ض�ز خؤحلٍق خؤ�سز م 61 2003 رخلخمئ� هخإل سخمُّخم ض�ز
0.783ب ألهـألنبخم رالحلخ  175 خمبال خؤرنتخمُّـألُ خؤسَآلـ جلؤال
ئآلخ ب هخمر جلٍؤ 20 رق ألُ 5 رخلخمئ�ـ هخمرخ ٍمبَيس
ٍألُـًَخ ب ��َّـخلسُّـخؤرنتخمـخؤسَآل خلخس ألُـخؤحلٍأل مبَيس
هال خؤرخ ٍخلسآلشالـكهحلس خؤمتضٌّ َّخل�س خًآل غحل
1996 هخإل ألُ سخمُّرخـ �ََّخس 9 كهحلأل ىي� ٍخؤجم خعخط
خؤَّيخس ألهحلس خؤسخحمُّخمبـٍخُّمحخ م ٍحمجل ئآلخ 2003 هخإل ذق
خل�سَّـخؤمتضٌّ ظ�ُ ذق سنت� خلنبخمخسـخؤ� ألُ ٍو�ًخ
مجآلُ ـيخخًآل خؤمتض ُّخؤخمهخ ى�خه فسال ؤجمخ . ؤرخ م
هُ خل�ٍأل خؤ�خه رخهسرخحمِ صسآلخهخ خؤسَآل ى�خهخس
ـُّ�ٌآل ٍلخ ألٌَخب ٍُّخؤَّىخ خألخمخ� ألُـئخي خؤ�ئخْ ُّلخ
خ�إلسخص ٍجنُّخجلط خعخط إلَّه ظ�ق م ألرخنبخمط رمتَّحمط رّ

.خعآلخه
خؤمتض رسَّي� خؤحلٍؤ سَّإل ًآلخ ًجمِ ألُـ ٍخإل�ىخ
له ُّرالي خْ ًٍَّ خؤهخلٌّ ؤالٌحلة ظخ ٍرخعآله ؤالصآلهـ
خْ ألُ خىال هال كئٌَآل مبضٌّ َّأل�س خحميهـ خلَّخ َق
صسآلخهخ خعخط م يهخأل رحلٍحم ٍَُّّألَّخ ألَسصخ هآل ُّهآلالَّخ

ؤالآلصسآله. ُّىسمتخجلٍخ

الصحي: أوالً: املستوى

ٍ�هٌّ ب خؤمتضـ ُّخؤخمهخ طَّخإلز حمسخخ صٌَّجل ذْ
مبض ٍألنبخمخس أل�سَُّّخس ظءـ ذق خؤحلخز ُّ�ًخعآلخ
خ�غخجنخس ألُ خؤهحلُّحل هُـ خ�يخمس ىحلـ ألَّخ ٌَخ عآله
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سهئ�ٌخـخلنبخمخس ٍخؤ� ـخؤمتضُّخؤخمهخ ألخجلُُّ م خلخمسيه
هخألخ 60 ألُ خحمسيه خؤجمّـ خلجل هَحل سَّىهـخعخط ألهحلأل ألٌَخ
ألهحلأل ٍخفي� . 2000 هخإل هخألخ 71 غَّ ذق 1973م  هخإل
خؤ�ئخْ ألُـ خؤة ؤئال ٍيخط ضخس 9.4 ـ ألُ خعخإلـ خؤَّيخس
ٍيخس ألهحلأل خألخ . هخإلـ2001 ذق3.5 ضخسـٍيخط 1973 هخإل
هخإل رخؤة 118 ألُ خفي� يحل ضحلُّشٌّـخؤَّجلط خ يخأل
ٍيخس ألهحلس �صالس ئآلخ  يالب خؤة ؤئال ضخؤ 25 1973 ذق

ئخإلس خْ رهحل 2003 هخإل خؤة ألخ ؤئال ٍيخط ضخؤ 51 خألٌخس
هخإلـ1995 . خؤة ألخ ؤئال 77 ضخؤـٍيخط

مخـخجل ئر�خ� خًسآلخألخ� خؤمتض ُّخؤخمهخ خؤحلٍؤ خٍؤس ٍؤحل
صإلس ٍئخْـألُ خؤمتضٌّ. َّخل�س م خؤسو�خس ًجمِ ذقـذضحلخش
 رزـألُ خفي�هحلجلـخلَّخ َقـؤئال خْ خُّمحخ خؤسو�خس ًجمِ
ألُ إل�آل ـ830 ذق ة هخإلـ1969 ألُـخؤ�ئخْ إل�آل 2503

ـخل�سنتيخس م ـخ�خم�ط هحلجل جنخجل ـٍئجمؤئ ب ة 2001 هخإل خؤ�ئخْ
خحمسيه ضش ة 1998 هخإل 20325 هخإلـ1969 ذق 6421 ألُ
خ�كخ خع�م ُّرحلخ 1000 ألَّخ ُـم 3.6ـخ�خم�طـؤئال ألُ
ؤئالـ1000 ألَّخ ُ خ�خم�ط % 5.3 ذق 1985 – 1973 خؤشش
صإلس خؤسحلحمفٌّ رخؤ�خصه خلهحلس سالئ رحلخس 1985.ٍىحل هخإل
ؤس�سخم خلمحخي خ�خم�ط جنُّخجلط هال خؤ�ئخإل خؤ�ُّخجلطـ ؤسيَّئـ

ألَّخ ُـ. 1000 ؤئال خ�خمط 4.2 هَحل هخإلـ1998
خلخسّ ُّهحلـطحل خ�خم�ط هحلجل ذْـخؤسَّ�هـم خؤَّألح كئُ ٍ
خعحلألخس هُـإلَّه خخبخم كنبخمخس ْ�ُّ ئخيخ�ـألخ� ألنبخمخ�

ُّخؤرنتخم َّخؤ سَّيخم ٍألحل خل�سجتحلألب ٍخؤسَخس خؤمتضبـ
جلخخ أل�سَّـ جلٍْ ألخجنخؤس ٍخؤ� كٌخألٌخ ؤالخإل خؤ�ر

. خل�الَّرق �ٍخؤسو
اخلالصة:

ألنبخمخس خؤسر�مبـ ألُ ٌّرنت خلخؤب ًجمِ خ�سهخممجس
ٍهىسّ خؤمتضٌّب ُّ�ًخعآلخ ٍٍمجه خؤرنتخمُّب خؤسَآلـ جلؤال
هال خعخمبالق خؤ�ئخْ ٍإل�رـ خؤَّجلطب هَحل خلسَّىه رخؤهآلخم
خؤمتضب خلنبخمخس ألُ ٍو�ًخ خؤمتضب خلخألَّإلـ خلخِ
عخأل م ٍإلَّه ئآل ىي�ط ألُـ ُّ�ًخعآلخ ضسّ ٍألخ
ُّؤالرنتخم خؤشش خلٌالئخس ألُ ٍخعخمٍص �خؤال خلَّخ ُـ مبضـ
صخ��خس هال ٍخؤسخئحل ٍخؤيخمإ ٍخعٌالب بخلخم�ب ًٌٍّ
خؤَّ�خال هال خؤرنتخم له ضمتَّأل ئجمؤئ  ٍ.�خ�خ خعخصخس

خؤ�هحل. خ�سآله ٍظء ًؤالخميخ جنألخؤ �خ�خ
املتعلق التعليمي اجلانب على  القادم  العدد  في وسنركز 

ونصيب الدخل، ومستوى  البالغني، بني والكتابة القراءة مبعدل

احمللي الناجت اإلجمالي الفرد من

املراجعح
خلسضحلط خألآل رخمإلخألص .2003 ُّخؤرنتخم خؤسَآل سخمُّخم .1

.ٌّخ�كخ
�بخ 1999 ؤرخ خؤرنتخمُّب ؤالسَآل خؤَّ � خؤسخمُّخم .2

ٍخؤسَّشء. ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ
خلنبخمخس ألسهحلجل خؤهََّجل خل�ضـ ؤَسخص خٍق 3.خؤسخمُّخم

. 2003

ب2إ خعحلٍأل
ة 2003 – 1996 خبألـخؤي�ط ُّ�ًخعآلخ م ُّخؤرنتخم خؤسَآل جلؤال خظخًخس

السنوات

املتوقع العمر
الوالدة عند
بالسنوات

معرفة معدل
القرءاة

بني والكتابة
البالغني

في القيد نسبة
االبتدائي التعليم
والعالي والثانوي

الفرد نصيب
احمللي الناجت من

بالدوالر االجمالي

دليل قيمة
التنمية
البشرية

حسب الترتيب
التنمية دليل

البشرية

199663.473.7886.1250.79259
199864.376.2906.3090.80664
199970.076.5926.6970.75665
200070.278.1926.6970.76072
200270.580.0927.5700.77364
200372.480.0897.5700.78361
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م رخؤال خؤرخإلخس وخز خ�ضمتخـ رخؤيصَّط ُّمتحل ـ
. خؤ�خهخس عآله ٍخؤحلٍؤ آلخ�مبحلخحمخسـخ�ىال

خألآلـ خصٌ�ط رذمبحلخحمخس خلٌسآل اله ٍخل�� خؤرخضش ٍُّضن
خؤيصَّط ًجمِـ رَّمجَّ�ـ ظمتمتخسٌخ خخبسة هال خلسضحلط
ضَّأل خؤرخإلخس خوالز وخز م مشال بـ رخؤال خؤرخإلخسـ مـ
آلخ�ىال خلَنتَّحمخس م ب خؤهخ� جلٍأل ىخآلـ هُ ُّ�ًخعآلخ
خٍ خىسمتخجلّـ خٍ خؤحلكَّوخمخم خعخإلز م َّخ� ب ٍخؤحلٍؤ

و�ِ.. خصسآلخهٌّـخٍ
خٍ ئالخـ ذألخ ًجمِ خ�ضمتخ خؤرخإلخس وخز ُّضن ئآلخ
ـب�ال�الَخؤ�أل بخٍ بخؤ�خهإ خؤََّه خؤَخض بـألُ ص�خ

خؤ�ََّخسإ.
احمللية اجلهات حتديد املقال هذا في  وسنحاول

القادم العدد  في نناقش ثم البيانات، بتوفير اتصة 

من جملة أخيرا لنطرح  البيانات، هذه  غياب أسباب

البيانات اإلحصائية توفير أجل من املقترحات والتوصيات

وانسيابها.

ٍخؤحلٍؤـ آلخ�ىال خ�مبحلخحمخس م خؤرضش خبأل ُّسمحضـألُ
رخإلخسٌخ ألمتخجلحم ذق سنت� خلَنتَّحمخس خوالزـسالئ خْ خلسجتمتمت
خعخأله ـبخبخمبآلـخ�ىال خلَنآلخس سَال ضش ـب سرخجلؤٌّ رنتئال
بخلَنآلخس خؤحلٍؤ خلمتخجلحمـ هُ رخإلخسٌخ ٍخصٌ�سٌخإ خؤهخمر
ـخؤهخمرخإلخسـخعخألهئآلخـسنت�ـر . مبضض ٍخؤهئ� خؤحلٍؤإ
هُ هَحلـخؤرضش بـذ�ـخإلّ َ ٍ ذقـخإلٌخ ألمتخجلحمًخ ألُ �ص م
� ذْ خؤه�� ألُ ُّمترض ـخؤرخإلخس �جمِ رخؤال َ َّخؤ خلمتخجلحم

. خضخْ خوالز م هالٌخ خعمتَّأل أل�سض ُّئُ
ره� خْ ذق خسـخؤحلٍؤخ�ضمتخ سنت� خلؤئ ذق ذمجخي
خلخأل ًجمخ م رٌخ ٍإله�ـ – خؤ�خم هُ خؤَّخحمجلط خؤرخإلخسـ

صابر امحمد مصطفى
ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ

الليبية اإلحصائية الفجوة

الدولية اإلصدارات في

خؤ�آل رٌخ ىخإل سحلُّخمخسـ ًٌّـ ألخـ صحلٍأل مـ خعآلخً�ُّت
شخؤش خلمتخجلحم ٍسَّمجه خؤسخمُّخم. ألهحل خؤيخمُّء خٍ ٌّخ�ضمتخ
خؤ�آل سحلُّخمخس ت خؤحلٍؤ خلمتخجلحم – َ َّخؤ بخلمتخجلحم ًجمِ
خلُّال م عسآله هخجلط خؤسخمُّخمإ ألهحل خؤيخمُّء خٍ ٌّخ�ضمتخ
ظحلُّحل طشـُّمتهز سَّمجضـألمتحلحمـئالـرخْـب جلٍْ خعحلٍأل
رنتئال خؤحلٍأل آلىخ مجآلُ ُّ�ًخعخميـرخعآلخ خؤرخْ ألخمصه

. سحلُّخمخس خٍ جلٍؤخ خٍ ٍ َخ ئخْ ذْ جلىء
خؤ�خه سيمتس له خؤحلٍؤ خلَنتَّحمخس سسَخٍأل 
ؤ�خه غحلجلط بـيَصحلـألَنآلـسَنتخمـرخإلخس ذضمتخخ بخلهقإ
خخبخمـؤَي�ـخؤ�خهـ. شخإلـرخإلخس ضقـسَنتخمـألَنآل م ألخ
يذإلّ خلهق خؤ�خه إلَّخىمنـخؤرخإلخسـم م خؤرضش خحمجلإلخ ألخ ٍذخلخ
ًجمِ إلنتخم هحلإل ر�رز ٍخضحل جلٍؤٌّ ألمتحلحم هال خؤسهَُّّال كئُ 
ىخهحلط يذْ ؤجمخ ٍنبخألالب ٍخ�ه رنتئال ألمتحلحمًخ ألُ خؤرخإلخس
. خل�خؤ ظ�آلـًجمِ خؤ� ًٌّ ٍضحلًخ خؤَّ � رخإلخسـخؤ�خه
ٍخؤحلٍؤـ آلخ�ىال خلَنتَّحمخس م ىمتَّحمـدخبخم ـصخإلز �ٍ
خؤره� ٍوخرٌخـم مـرهمحٌخ َ َّخؤ خؤرخإلخس سَّيخم م ُّسآلشال
َ َّخؤ خؤرخإلخس ذمبحلخحم هَحل خإلّ م خؤ�رزـُّئآلُ ٍؤهال خ�خبخم
بـخّــخإلٌخ نبخألالـألحلحمٍخي رنتئال سهآلآلٌخ ـُّسآل يذإلّ ألخ ؤ�خه

. خخبخم ٍسويال ره�ـخلَنآلخس ذق سخم�ال
خلَنتَّحمخس سرضش  دخبخمـ صخإلز ٍألُـ بـ صخإلز ألُ ًجمخ
م ُّخؤ�خم رخإلخسٌخ إلَّخىمن هُ ٍخؤحلٍؤ آلخ�ىال �خؤخم
ألمتخجلحمًخ ألُ خؤرخإلخس ًجمِ رٌخ خلسَّيخمط خبخمخ�مبحلخحمخسـخ
س�ؤ خلسخضـخٍ خؤحلك خؤرخإلخس رذجلحمخص سئسيٌّ رال ب َ َّخؤ
هَحل صالخ خلؤئ ٍُّرحلٍ ب ألسخض و� رخهسرخحمًخ خبخؤـ خعخإل
خألآل ألَنآلخس رخإلخس أله خؤهخمرـ خلَنآلخسـ رخإلخس ألخحمإل

. خلشخأل �رال هال خلسضحلط
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ؤألآل خؤسخره خؤحلٍؤ خْـخلَنآلخس ألضنسّ ظحلحم ٍمخ
خ�ىالآلب خلَنآلخس �مبحلخحمخسـ ئر�ط خًآل سَّؤٌّ خلسضحلطـ
ألمتحلحمخ رَّمبيٌخ خؤهخمرب ؤالصخأله خؤسخره خلسجتمتمت ٍظحلُّحلخ
هحلُّحل م خؤهخمر خلَنآلخس سَال إلي�ّ خؤَّىس مـ ب ؤرخإلخسٌخ
خؤحلٍأل هُ رخإلخسٌخ إلنتخم خشَخ خؤحلٍؤ خلَنآلخس هُ خضخْ

. إلي�ٌخ ألُـخؤحلٍؤ هالٌخ خعمتَّأل هحلإل ضخؤ م خؤهخمر
ألهالَّألخسـ ـذمبحلخحمخسٌخ ألحلألخس م خؤهخمر خلَنآلخس سَّحمجل ئآلخ
يخمط ًَخ إلسر� ٍؤهالّـألُـخليحلـخْ . خؤرخإلخس ألمتخجلحم هُ
سنت� ضش مـألحلألخسٌخ خؤهخمر خعخأله ذمبحلخحمخس سَّحمجلِ مخ
ـؤ�ضمتخآلخؤحلخ َخؤي َخؤالص رسَّمبخس خؤس�خألخ " خإلّـح ذق
خؤهخمر خعخأله سمتحلحمًخ خؤ� خ�ضمتخ خؤَنتخمخس سهسآلحل رخْ
صخمس يحل ب خٍق رخؤحلحمص َ َّخؤ خ�ضمتخ خلمتخجلحم هال
رخؤحلٍأل ذقخعٌخسخلجتسمت إلنتخمط ئال ذحم�خألأل�َّجلط هال خؤهخجلط
ألُ َُّّإلـهحلجل بـضش ٍخ�سئآلخ�خ سَّإلـكخمخصهسٌخ ؤئٌّ خؤهخمر
م ب ٍخ�مجخيخس ره�خؤسهحلُّس خل�َّجلط ـرسمحآلق خعٌخس ًجمِ
. ٍسهس� ألضنخسـ" خّـ رذحم�خأل خؤره�ـخ�خبخم ضقـ�ـُّآل
م صخ ئآلخ ًجمِـخعخؤ ألشال م خلسجتمتمت خؤهخمر خلَنآلخس
خ�سئآلالسـهَخمبخم ىحل " خْـإلنتخمخسٌخ ح خُّمحخ ألحلألخسـذمبحلخحمخسٌخ
خلَنآلخس ًجمِ خْ إلَّمجض خْـ َُّروٌّ خإلّ ذـ ٍخؤنتآلَّأل" . خؤحلى
سآل � خؤ� ٍسالئ رخإلخسٌخ خ�سئآلالس خؤ� خؤحلٍأل ظحلجل �
خؤسيخمُّء خٍ هال خؤسهخمة كئََخ ؤئٌّ ب رذحم�خألـخّــألضنخس
ب سحلُّخمًخ � خؤ� سالئ ألُ خؤَّ � خلمتحلحم خلخس خؤرخإلخس رق
و� ؤال�ََّخس خلَنآلخسـسَّإلـرَّمجهـسحلُّخمخسٌخ ًجمِ ٍخْ خبخمب

ره� شرخس خي�خ� أله هالٌخ ألسهخحمة ألهخجلس خلسخضـٍيء
خلشخمط. خبخمخ خؤهَّخألال

خ�ضمتخ خؤيصَّط ؤسالئ �خؤخم خلألض ره� ذخل�خ ًجمِ
آلخ�ىال خلَنآلخس ٍؤ�أل ؤ�س خع م ًٌّ خؤ�
�ٍذمب سحلخحمئٌخ َُّروٌّ َ ٍ ٍؤ�أل ًٌّ ألخ رحلحم ٍخؤحلٍؤ
ألنبخمخس ٍخْ خبخمب ب رخؤال ؤالرخإلخس رخؤَ�ر خعخمبال خعالال
رق ُُّ�ألسآل ٍسخمسز َّأل�س خلخس ُّ�ًخعآلخ م خؤسَآل
ُّىسمتخجلخ خؤسضَّس خْ ئآلخ ب خؤهخ� جلٍأل ألُ خؤهحلُّحل
شخؤش خؤهَّجل خبأل خؤرجل نبٌحلسٌخ خؤ� ٍخصسآلخهـ
ألخـُّمتَهّـخلَّخ ُ هال نبخًحلخ ؤسئَّْ خخب�طـَُّروٌّـسَّشٌخ
خعٌَّجل سمحخيخمـ ألُ ألَخمي ٍ . َُّّإلـ ئالـ ألُـظَّس �خؤال
خؤ�خهخسـل�ٍؤخسٌخ ئخي ٍظآلال خؤيصَّط ًجمِ ؤ�حل َ َّخؤ

خ� خحمـ. ًجمخ م

توفير عن اجلماهيرية في املسؤولة اجلهات هي ما
؟ اإلحصائية البيانات

خؤسخره ٍخل��خس خؤََّه خؤهخأل خؤنتهر لهـخؤالصخْ ذْ
ٍكئُ . خإلنت�سٌخ سهئ� خؤ� هُـسَّي�ـخؤرخإلخس ٍؤ�خـأل�
خلَّصَّجلطـألٌَخ َّخ� ب سَّي�ًخ ُّي�� خؤ� خؤرخإلخس س�آل
رخعٌخس حمر�ٌخ كئُ ضس �إلنتخ ض�زـ ب خؤَخىمت خٍ
ألُ يٌآلـخ�حلة هال خؤئخمُّآل ؤالخحمّـ ٌ�س هٌَخ ٍؤ�خل

ح ذق �إلنتخ ضشـى�آلس ب خلخأل ًجمخ
خ�هإل بـ خؤمتض ب خؤسهالآل ب ٍخؤحلكَّوخمخيخ خؤ�ئخْ
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خؤ�حمخه ـ خؤهخألالب َّخؤ ب خلخؤ ب خسمتخس ب ٍخؤشخي
ب ٍخلَّخمبس خؤَال ب خؤمتَخه ب خؤرضخمّـ ٍخؤمتحل ٍخؤوخرخس
خألُ ب خؤهحلأل خؤ�خضـب ب خ��ئخْـٍخلخمخيء ب خؤر ب خؤ�خى

خؤسصخحمط. ب ُّخؤيئخم ٍخلالئ خؤهالَّإل ب خؤهخإل
�خ ذْـ يََّأل ألشخ ٍخؤحلكَّوخمخيخ خؤ�ئخْـ ٍؤَخخبجم
خؤخإلَّْ طئآل ٍؤ�خل ًٌّ ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ
سَّإل ًٌٍّ ب خ�خأل رٌجمخ خلسهال خؤرخإلخس ئخي سَّي�ـ هُ
ٍخل�َّضخس خؤسهحلخجلخس ذصخمخ م جنأل� رخمإلخألص ٍيء كٌخألٌخـ
خؤهخإلـؤال�ئخْب خؤسهحلخجل ح خؤسخؤ خؤرخإلخس سَّيخم خؤحلٍحمُّبـًٌٍّ
خؤ�حمخهٌّ خؤسهحلخجل ب ٍخل�خئُ ٍخلَنتدس ؤالآلرخإلٌّ خؤهخإل خؤسهحلخجل
خؤسنتحل سهحلخجل ب خؤمتَخهٌّ خؤسهحلخجل ب خؤهخألال َّخؤ ضمتخم ب
�خخؤ خحمىخإلـ ب خعخحمص خؤسصخحمط ذضمتخخسـ ب ٍخؤرَخـ
خ�ضمتخخس ب خعخحمص خؤسصخحمط بـخظخًخس خعخحمص ؤالسصخحمط
خؤ�ََّّـ ٌّخ�ضمتخ خؤئسخز ب خؤ�ئخْ سحلُّخمخس خعَُّّب
إلنتخ سخمخخبمن ضمتخم بـ ٍخصسآلخهٌّ خىسمتخجلّـ خل�ض ب
خؤخ�ٌّ ٍخؤخمىآل ٍخعآلال خؤ�خهٌّ خ�هخحم إلنتخمط ب ُّىسمتخجلخ
ألشال خبخمخ خؤحلحمخ�خس ره� ذق ذمجخي خلهنتب ؤَي
رخؤنتهرخسب خؤسَآل �ُّخبخم ب ُّخؤرنتخم ؤالسَآل خؤَّ � خؤسخمُّخم
ب خؤالرق ؤال�ئخْ آلخؤسهال خعخؤ هُـ ذضمتخ �جلحمخ
رق خ�هخى نخًخمط هُ بـٍشخؤش خؤ�ٍخص خعخؤ هُ ٍخخبخم
�بـجلحمخ خؤهخإلـؤال�ئخْ إلسخصـخؤسهحلخجل ٍخىه خؤالرقـألُ خؤ�ئخْ
خؤرضشـخؤ�ََّّـ إلسخص ب خؤهخألال َّخؤ خبمتخمن ذضمتخـهُ
ألُ هخجلطـص�خ خؤحلحمخ�خس ٍسئَّْـًجمِ . ؤالمتَخهخسـخؤسضَُّّال
خب�سٌخ ٍيءـ �خ رٌخ سَّإل ٍخصسآلخهـ ُّخىسمتخجل جلحمخ�خس
رٌخ ىخألس ٍأل�َّضخس سهحلخجلخس ؤَسخص ألنبخمخس ًٌّ خٍ ََُّّ�خؤ

.�خ
والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة فإن القانون وبحكم

اإلحصائية البيانات توفير عن املسؤولة الوطنية اجلهة  هي

رقم القانون يلزم حيث ، اجلماهيرية في األنشطة جميع عن 

وأجنبية وطنية  باجلماهيرية اجلهات جميع 1990ف. لسنة (4)

والتوثيق. الوطنية للمعلومات الهيئة بياناتها في جميع بتوثيق

وتنفذ بذلك تقوم فقط اجلهات  بعض أن املالحظ من أنه إال 

. والتوثيق بالنظام الوطني للمعلومات اخلاص القانون

سَّي� يذْ خلئخمًخ ٍحمجل خؤ� �إلنتخ رر ُّسهالء ألخ خألخـ
رمتخمة ب شخإلخ َ ٍٍ ٍخ ى�خه ٍؤ�أل ُّهس� رخإلخسٌخ

. إلخىمت ألسَّيخمطـخإل خؤرخإلخس ئَّْـسالئ هُ خؤَنخم
سحلخحمئس ىحل ـٍخعٌخس ره�خألخإلخس ذْ خؤَّأل خ�إلمتخة ٍألُ
ٍإلخألال ب إلنت�سٌخ رخإلخس ىَّخهحل ��رسخ ألخبخمخ خألخمـٍىخألس
ألُ ألسَخٍأل م ؤسمترض ٍسهآلآلٌخ خؤرخإلخس سالئ خإل�خز خْـُّسآل
نبرئ هال ألَّخىه رذإلنتخ خ�خبخم خؤره� ىخإل خألخم.ئآلخ ُّهٌَآل
رنتئال خلَّخىه سوجمـًجمِ ٍإلخألالـخُّمحخـخْ خؤحلٍؤـب خلهالَّألخس

. سهئ�ـخإلنت�سٌخ خؤ� خ�ضمتخخس طآله ٍٍخة أل�سآلخم
هُ رهحلخـ هالٌخ خؤسهَُّّال كئُ  خعٌَّجل ًجمِ خْـ و�
رخإلخس مـىخهحلط خلسآلشال ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خؤَنخإل
ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ ًَّـ خؤخإلَّْـ طئآل ألخمًخ َ ٍ
رق خعٌَّجل رسمحخيخمـ ذ خلؤئ ُّسخس خْ كئُ ٍ ٍخؤسَّشءب
خؤنتهز ألكخم ٍخألخإلـ ـ خؤهخأل خؤنتهرـ خؤالصخْـ خألخإلخسـ له

. خؤسخرهـ�خ ٍخصٌ�ط خؤهخإل
حمىآل خؤخإلَّْ هُ كه�أل سهآلال عٌَّجلخس إلضنّـًَّ ألخ ْ
ٍخؤسئخألالـرق ألُـخؤسَ�ء خؤجنإل خؤحلحم يٌخ ُّسَّيخم ٍ ب ب4إ
بـرال خٍألـؤالَصخ� خؤنتخمم ُّهس� خؤجمّـ َخله خل��خس سالئ
شـط خؤَمن سالئـخل��خسـألُ ره� رخإلخس ىَّخهحل ذْ
خؤرخإلخس ىَّخهحل ألس�الرخس خٍ ٍخؤحلخحم�ق خؤرخضشق ضخصخس سال�

. خؤحلٍؤ
آلخ�ىال خ�مبحلخحمخس م رخؤال خ�ضمتخ ًٌّـخؤيصَّط ًجمِ
خلنتئال ًجمِ ضصآل ألحل ُّسمتَّحم خْ ؤالخحم بـٍإل�ؤ ٍخؤحلٍؤ
هال ظسَّّـ  خؤ� خ�مبحلخحمخس سالئ هالـ ذ هّ هَحل
خلؤئ م خؤَنخم َخله ؤال�خهخس ٍإل�ؤ بـ رخؤال خؤرخإلخس
غياب أسباب حتديد القادم العدد في .ـوسنحاول ٍألهخعسّ
والتوصيات املقترحات نناقش جملة من ثم ، البيانات هذه

على وانسيابها الوطنية اإلحصائية البيانات قصد توفير

املستويات جميع
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املعلومات تمع املشتركة رؤيتنا – ألف

صَة م خصسآلهَخـ ٍىحل خؤهخ� نبهَّزـ مشالٌّ غُ .  1

خؤآل ألُ خٍقـ ؤالآلخمضال 2003 جلُّ�آل� 12 ذق  10 ألُـ
ٍخؤس�خألَخ خلنت�ئ حمورسَخ إلهالُ خلهالَّألخسب �سآله خؤهخل
ٍُّسصّ خ�إل�خْ ًحليّـ صخأله ألهالَّألخس عسآله ؤرَخ خلنت�ؤ
خلهالَّألخس خ�سضحلخش ّي ُّ�س�هـئالـيخمجل عسآله خؤسَآلب غَّ
ّي ٍُّسآلئُ ٍسخ�ٌخب ٍخ�سجتحلخألٌخ ذؤٌخ ٍخؤَيخخل ٍخلهخحمة
ذألئخإلخسٌآل ئخألال س�جت� ألُ ٍخؤنتهَّز ٍخ�سآلهخس خيخمخجلـ
ٍخلؤئ ضخسٌآلب إلَّه ٍؤسض�ق خل�سحلخأل رسَآلسٌآل ؤالٌََّ�
ٍخؤسآل�ئ خلسضحلطـ خألآل ألشخئ ٍألرخجل ألخمبحل ألُ خإل�ىخ�

خ�إل�خْ. عَّئ خؤهخلٌّ ْؤ�ه خؤئخألال رخض�خإل
سئََّؤَّصخ ذألئخإلخس س�جت� ًَّ ؤّ إلسمتحل خؤجمّـ ٍخؤسضحلّـ . 2

م خؤَّخحمجلط خؤسَآل رخًحلخة ؤالٌََّ� ٍخسمتخس خلهالَّألخس
ٍظء ٍخعَّه] خلحلىه خؤيخم خ�سمتخأل ًٌٍّ خؤيب ْذه

كرموس الزروق لطفي أ.
ُّ�ًخعآلخ لنتخحمئ خؤسضمح�ّـ خؤهآلال يخمُّء �حم

خلهالَّألخس. �سآله خؤهخل خؤآل م

خعَ�ق رق خل�خٍخط ٍسه�ُّ�ـ ؤالصآله] خرسحلخٌّـ خؤسهالآلـ
ٍظ�ق خ يخأل] ٍيخس ألهحلسـ ٍخبي� خلخمخط] ٍكئق
خؤرنتخمُّت خلَخه إلمن ي�ٍخي ٍألئخيض خألٌخس] مبض
سحلخأل�خ ٍمجآلخْ خألخمخ�] ألُ ٍو�ًآلخ ٍخلحمُّخ خ�ُّحلجن
�هخ� ٍخلؤئ خؤسَآلب خصال ألُ هخل نبخمخئخس ٍذىخأل [خؤر
إلئحل ٍغُ خؤهخ�. ٍخؤخمخبخـم خؤ�الآلـٍخؤهحلأل جلهخآل ؤ��حت
خؤسَآل ٍخًحلخة خل�سحلخأل خؤسَآل رسضء صحلُّحلـخؤس�خألَخ ألُ
�ٍخب صًَّخإل��ي ْذه صخـم هالـغَّـألخ هالٌخب خلسيء
إلَّخسصـألكخمخس ألُ خلؤئ ٍو� ب ألَّإلس�ّـ ٍسَّخيءـدحمخ خؤسَيجم

خؤمتحلجل. ًجمخ م خلسضحلط خألآل هحلسٌخ خؤ� خؤآل
ٍخعخمُّخس خ�إل�خْ ضَّئ ئال هخل صحلُّحل ألُ ٍإلئحل . 3

كخ ؤالسص�ب ىخرالسٌخ ٍهحلإل رٌَخ يآلخ ٍخؤ�خرم �خ�خ
يَخ. ْذه م هالّـ خلَمتَّمي خؤسَآلب م خعء خلؤئ مـ

المبادئ: إعالن
الجديدة) األلفية في عالمي تحد المعلومات: مجتمع (بناء






جنيف قمة

خالل السويسرية جنيف انعقدت مبدينة التي األولى مرحلتها في املعلومات مجتمع حول العاملية القمة عن صدر
إطار عمل مشترك جلميع حول عاملي لتوافق تؤسس هامة وثيقة ف 2003 الكانون شهر 12 إلى 10 من املدة
اهتماما تعطى األطراف التي لكل رؤية مشتركة املبادئ) بـ(إعالن عرفت التي الوثيقة وتعكس العالم. شعوب
اتمع من وذلك حرصا املعلومات تكنولوجيا ومصالح وأدوات تطورات حتركه الذي القادم اتمع بصورة وانشغاال
رسالة موجهة وهى احملدودة، املادية واملصالح االستغالل بعيدا عن إنسانيا مجتمعا اجلديد اتمع يكون أن الدولي
الفرصة باغتنام هذه اتمع أفراد وجميع واملدني واخلاص األهلي القطاع ومؤسسات من حكومات األطراف لكل
لتعميم كامالً نصها عرض رأينا هذه الوثيقة الهمية ونظرا املعلومات، مجتمع لبناء واملبادىء االسس تضع التي

الفائدة.
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 خؤحلكخمخ خْ خُّمحخ� صحلُّحل ألُ ٍإلئحل
ضَّئ ٍخض�خإل خل�سحلخأل ٍخؤسَآل
ٍئجمؤئ �خ�خ ٍخعخمُّخس خ�إل�خْ
ًٌّ خل�سَُّّخس له هال خؤخمنبحل خع�ئآل
ٍإلئحل ألسئخألالـُّنتحلـرهمحّـخجنحمـره�. ئال�
خض�خإل سه�ُّ� هالـ ئجمؤئـ سمتآلآلَخ
ئآلخ خؤحلٍؤ ٍْخؤنت م خؤخإلَّْ �خجلط

.َ َّخؤ ٍْخؤنت م ًٌّ
ئخ�خخي صحلُّحلب ألُـ ٍإلئحل . 4

يخمجل ؤئال خْ خلهالَّألخسب صًَّخمّــ�سآله
ٍحمجل ئآلخـ ٍخؤسهر� خؤخمخّـ ُّضخم مـ خعء
عَّئ خ�هْـخؤهخلٌّ ألُ 19 خلخجلط م
ُّضخم ُّنتآلال خعء ًجمخ ٍخْ خ�إل�خْ]
ٍخ�سخ سحلخبالب خّـ جلٍْـ خ�حمخ خهسَخئ
ٍذخلخهسٌخ ٍسالٌخـ ٍخيئخحم خلهالَّألخس
رخعحلٍجل سحل جلٍْ ئخإلس ال�ٍ رخّـ
خصسآلخه هآلال يخسمتخأل .خعوخمخي
ًٍَّ خ�خ�ب ذإل�خإل ٍضخص خ�خ�ب
ًٍَّـغَّحم خصسآلخهٌّب سَنآل خ�خخيـئال
سسخ�ـيخممب خْ ٍَُّروٌّ خلهالَّألخس. عسآله
َُّروٌّ ٍ ألئخْب ئال م يخمجل خلنتخحمئـؤئال
ُّحلألٌخ خؤ�ـ خؤيَّخحلـ ألُ خضحلـ خ�سرهخجل

خلهالَّألخس. عسآله
خؤس�خألَخ ئجمؤئ صحلُّحل ألُ ٍإلئحل .5

خؤهخلٌّ ْخ�ه ألُـ  29 خلخجلطـ رخضئخإل
هال خْ هال سَمن خؤ� عَّئـخ�إل�خْ
ُّسخ� خؤجمّـ خ�سآله غَّ ٍخصرخس ئالـيخمجل
ئخأل�ب كَّخ�ـضخمخ� نبجتمتسّ كَّ ٍضحلِ ّي
ضَّىّ مخحم�سّ م فمحه  خؤيخمجل ٍخْ
خؤخإلَّْ ُّخمحمِ ألخ ذ ىَّجلـ ّـ ٍضخمُّخسّ
ٍضخمُّخسّ خؤو� طَّئ خه�خة ؤمحآلخْ
خؤهخجلؤ خلسمحخس ٍؤسضءـ ٍخض�خألٌخ
ٍخخبئ خؤهخأل ٍخلمتالض ؤالَنخإلـخؤهخإل
كخحمخي �خ ٍفز جلكخمخ ٌّ. عسآله م

فخؤة كخ خؤرس ٍخعخمُّخس خعَّئ ًجمِ
ٍرٌجمخ خلسضحلط. خألآل ٍألرخجل ألخمبحل
كصسآله خؤٌََّ� هال �َهآلال خؤنتئال

خؤرنتخم. ئخمخأل ّي ظ�إل ؤالآلهالَّألخس
ْخ�ه ًجمخ حمٍ�ـ أله ٍكنتخ�ـ .6

م ـخل�خٍخط ألرحلخ رحلهآل ـسهٌحلإلخ غحلجل يذإلَخ
رقـلهـخؤحلٍأل. خؤ�خجلط

جلٍحم �خ خؤهالَّإلـ رخْ ٍإلخمـ .7

خلهالَّألخسب عسآله س�َُّّخم م ألخمئ�ّـ
رَخ م خل�خًآلـ خؤهَخمبخم ألُ يخؤئش�
الضمت ًٌّ ذكخ خلهالَّألخس عسآله
خؤ� ٍخؤس� خؤهالآلٌّ خؤسحلإل خب�َّخس

خؤرضَّش. إلسخص سرخجلأل ريمحال ظس
ٍخلهخمي خؤسهالآل رخْ ٍإله�ة .8

سحلإل رحمط ًٌّـ ٍخسمتخس ٍخلهالَّألخس
ٍهٍط ٍحميخًٌخ. ٍأل�خهٌخ ُّخؤرنتخم
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ يذْ خلؤئ هال
له هال �ًخ سخش�خ� سشخم ٍخسمتخس
خمه� خْـ ئآلخ سخمُّرخ�.  خعخطـ ألنخًخم
هُ سئنتة خؤسئََّؤَّصخسـ ًجمِـ سحلإل
خحميه أل�سَُّّخس ؤرالَّي ئالخ� صحلُّحلط يخممي
خؤسئََّؤَّصخس ًجمِ ٍىحلحمطـ .خؤسَآل ألُ
خؤهرخس ألُ خؤهحلُّحل سجمؤال هال
رخخبسمتخحم ُّسهالء ألخ ٍخبمتَّمبخ� خؤسالحلُّب
خلآلئُب ألُ ظهال ٍخل�خيخسب خؤ�ألُـ
ذألئخإلخس س�جت� خؤسخحمُّحتب م ألخمط ٍٍأل
ألُ خلُّقـ ؤمتخ� خؤسئََّؤَّصخس ًجمِ

خلهآلَّحمط. خحمصخ مـله خؤَخخي
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ خْ ٍإلحلحمؤ .9
ئخجلٍخس س�سجتحلإل خْ َُّروٌّ ٍخسمتخس
خؤنخمٍة ٍم خلخسٌخ.  طحل ُّئوخ �ٍؤ
ـخؤسئََّؤَّصخس ًجمِ سئَّْ ـخْ كئُ خسخل
خؤَآلَّ ٍسَّؤحل خ�إلسخص ٍ�الـصرخحمطـس�ُّحل
خؤهآلال يخممي خبالء ٍسحلهآل خىسمتخجلّـ

   

إلَّه ٍظ�ق خ�سجتحلخإل ٍذألئخإل
سه�ُّ� خُّمحخ�ـ ٍكحلٍحمًخ ؤالصآله. خعخط
خؤَخخيـٍخألآلـٍخعمحخحمخس. رق خعَّخحم
خ�جلحمخؤ كخإل خُّمحخ� ٍإلحلحمؤ .10

خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ شَّحمط ألَخيه خْ
خؤَّىس م ألس�خٍُّخ� سَّجنُّهخ� ألَّجنه ؤ�س
خلسحلأل خؤرالحلخْ رق َّخ� خعخمجخم
خ�سآلهخس. جلخخبال ٍخؤرالحلخْـخؤَخألـخٍـم
رسضَُّّال خؤس�خإل ئالـ ألالس�ألَّْ ٍغُ
حمىآل يخممب ذق خؤخمىآل خؤيصَّطـ ًجمِ
ألسَخٍأل خعآلهبـٍخبمتَّمبخ�ـم ألسَخٍأل م
خؤخمئز هُ ؤالسجتالة خلهخممجق خٍؤئ

ألُـخؤسٌآلني. ٍل�ُّحل
رؤيتنا بتحقيق ملتزمون ونحن .11
للجيل املعلومات تمع  املشتركة

أن ندرك وإننا املقبلة. ولألجيال احلاضر 

املستقبل في العاملة القوى هم الشباب

تكنولوجيا مبتكري طليعة في وأنهم

الساعني أوائل ومن واالتصاالت املعلومات

متكينهم يجب ولذلك تطبيقها. إلى

وأرباب ومساهمني  ومطورين  كدارسني

أن ويجب قرارات. وصانعي مشاريع

الذين الشباب على خاصاً تركيزاً نركز

االستفادة حتقيق من  بعد  يتمكنوا لم

بفضل املتاحة الفرص من الكاملة

ونحن واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا

حقوق احترام بكفالة أيضاً ملتزمون

خالل ورفاهه حمايته  وضمان  الطفل

املعلومات تكنولوجيا تطبيقات تطوير

خدماتها. وتشغيل واالتصاالت

سئََّؤَّصخ س�َُّّخم خْ ٍإلئحل .12
يخممبخ� َُّّيخم ٍخسمتخس خلهالَّألخسـ
ُّسص�خ  ص�خ� رخهسرخحمًخ ؤالآلخمخط ًخالـ
�يخه ٍهَمتخمخ� خلهالَّألخس عسآله ألُ
هال رخؤهآلال ألالس�ألَّْ ٍغُ .ّي حم�خ�
خلخمخط كئق خلهالَّألخس عسآله ُّسض خْـ
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هالخ�خخيخل�خٍخطم خؤئخألال ٍألنتخحمئسٌخ
هآلالخس ٍمـله خ�سآله عخس له
َُّروٌّ ؤجمؤئ ٍظخ� خؤخمخحمخس. مبَه
ئال خعَ�قـم رق خل�خٍخط يئخمط سهآلآل
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ٍخ�سجتحلخإل عخأل

.ُّخؤوخ ًجمِ ؤرالَّي ئخجلخط ٍخسمتخس
خلهالَّألخس عسآله رَخ ٍؤحلـ .13

خضسخصخس رخًسآلخإل فمن �َّة
يٍخؤمحه خلٌآلنت خؤيخس ؤحل خعخمب
خلٌخصخمٍْ خلؤئ م كخـ خ�سآلهبـ م
ٍخؤصَّْب جلخخبالخ� ٍخنبجتخميخلنتخمجلٍْ
ٍخ�خمٍألَّْب خؤهآلال هُ ٍخؤهخ الَّْ
ٍؤ�َّة ال. خؤخمض� ٍخعآلخهخس ٍخىالخس
ؤحل خعخمب خضسخصخس خُّمحخ� إلخمخهٌّ

خلهَّىق. خيخمخجل ٍؤحل خؤ�ُ ئرخحم
سمتآلآلخ� ألمتآلآلَّْـ ٍغُـ .14

ٍخبخمب بـ خؤيخمخ كئقـ هال حمخ�جتخ�ـ
خؤَخ خلَخ ء م ُّهنتَّْـ خؤجمُُّ ألٌَآل
خعمحخمُّـخلٌآلنتب خلَخ ء ٍم ٍخؤخمُّي
ٍخ�سجتحلخإل خلهالَّألخسـ ذق خؤَيخخل ألُ
ال�َّئ ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
رخمخشُ ألُ ؤالجتمي صٌَّجلًآل ؤحلهآل

خؤيخم.
عسآله س�َّحم ذ خحم ٍم .15

خبخمي خًسآلخإل ّسَّص فز خلهالَّألخسبـ
مبالخ ؤالنتهَّز خعخمب خٍمجخه ذق
ٍذحمشٌآل سخمخشٌآل مبَّْـ هال ٍخؤهآلال

خؤشخم.
خبخمي خًسآلخإل ّسَّص ٍإلَّخمبال .16

نبهَّز رٌخ سَيخمجل خؤ� خضسخصخسـ ذقـ
كخم خؤ� ٍخؤرالحلخْـ خؤَخأل خؤرالحلخْـ
خؤرالحلخْ ٍخىال كخمضالـظَّأل خىسمتخجلخسٌخ
خؤمتو�ط ُّـخع�حمٍخؤرالحلخْـخؤَخأل كَّخ�

ٍخؤرالحلخْ خؤ�خضال و� ٍخؤرالحلخْـخؤَخأل
ٍخؤرالحلخْ رخؤحلَُّّْ خلشال خؤي�ط
ٍخؤرالحلخْ ؤضسأل خعخمجهـ ٍخحمخمجٌّ
ٍخؤرالحلخْ خؤمتخمخهخس ألُ خعخحمص
خعخمب خضسخصخس خلخس ٍخلَخ ء
سٌحلُّحلخس سنتئال خؤ� خؤنخمٍةـ ٍئجمؤئ

.هخؤ�ر ئخؤئَّخحمش ؤالسَآلب خب��ط
عسآله رَخ رخْ ٍإلخم .17

صحلُّحلط �خنبئخ ُّس�الز صخأله ألهالَّألخس
رق ٍخؤسهخٍْ ٍخؤنتخمخئ خؤسمحخألُ ألُ
خ�خبخمُُّب خلمتالضـ ٍخمبضخزـ خعئَّألخس
خلحلإلٌّ ٍخ�سآله خعخمي خؤ�خه خّـ
رالَّي خْ إلحلحمؤ ٍذخل .خؤحلٍؤ ٍخلَنآلخس
ًجمخ ّذؤ ُّمترَّ خؤجمّـ خؤ�آلَّ� خ�حلة
خؤخمىآل خؤيصَّط �حل ًٍَّ خ خ�هْـ–
ٍألَمتي ٍهخجلؤ �ألسَخ سَآل ٍظء
ألُ ىَُّّخ� ُّس�الزـخؤس�خألخ� �َّة – ؤالصآله
إلحلهَّ يذإلَخ خلمتالضب خمبضخزـ لهـ
خؤمتهحلُُّ هال خؤخمىآلٌّب خؤسمحخألُ ذق

.خؤ�َّخ هال ٍخؤحلٍؤٌّ خؤَّ �
فَّجن خ�هْـألخ ًجمخ م �ؤ .18

ألشخئ خضئخإلـ ألُ َُّسمن رخإلّ سي��ِـ
عَّئ خؤهخلٌّـ ٍْخ�ه خلسضحلط خألآل
خٍ دخبخم جلٍؤٌّـ مبئ خّـ ألُ خٍ خ�إل�خْـ
سه�ُّ� خصالـ ألُ خهسآلحلس َ ٍ ىَّخإلقـ
خٍ ألهٌخ ُّسَخى� خٍـ خؤمتئقب ًجمُُّ

ُّر�الٌخ. خٍ ُّحلًخ
للجميع: معلومات مجتمع – باء

أساسية مبادئ

خؤ�هٌّ هال خؤه�إل هحلإلخ ؤحل .19

خعآله خ�سيخجلطـ مجآلخْ خصالـ ألُ
سئََّؤَّصخ سسضٌخ خؤ� خؤيخممي ألُ
ألسيَّْ ٍغُ ٍخسمتخس. خلهالَّألخسـ

   

خؤسضحلُّخس ًجمِ لَّخصٌـ َُّروٌّ خإلّ هال
ألهخ� خلمتالض خمبضخزـ لهـ ُّهآلال خْ
خؤسضس َخؤر ذق خؤَيخخل �رال ؤسض�ق
سئََّؤَّصخ ٍذق ٍخسمتخس ؤالآلهالَّألخس
خلهالَّألخس ٍذقـ ٍخسمتخس خلهالَّألخس
ٍؤ�ُّخجلط خؤحلحمخس] ٍؤرَخ ٍخلهخحمة]
سئََّؤَّصخ خ�سهآلخأل م ٍخألُ خؤش
ر إلنتخ�ٍ ٍخسمتخس] خلهالَّألخس
ٍؤس�َُّّخم خل�سَُّّخس] له هال َكئ
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ س�رخس ٍسَّ�ه
خؤشخم خؤسََّه ٍؤسه�ُّ� ٍخسمتخس]
ٍ�خم رحلٍحم ٍؤه�خة ٍخض�خألّ]ـ
ىخبخ ؤرهخجلـ ٍؤالسمتحلّـ خ�هإل]
خؤسهخٍْ ٍؤسنتصه خلهالَّألخس] �سآله
ًجمِ خْ هال ٍإلسيء ٍخ�ىالآلٌّ.  خؤحلٍؤٌّـ
عسآله ؤرَخ �خؤخم خلرخجل ًٌّ

صخأله. ألهالَّألخس

خمبضخز ٍله خعئَّألخس جلٍحم 1)ت

رسئََّؤَّصخ خؤٌََّ� م خلمتالض
خؤسَآل خصال ألُ خلهالَّألخسـٍخسمتخس
ٍئجمؤئ خعئَّألخسب سمح�اله .20

ٍخألآل خلحلإلٌّـ ٍخ�سآلهـ خعخمي خؤ�خه
خخبخمب خؤحلٍؤـ ٍخلَنآلخس خلسضحلط
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س�َُّّخم م ئر�طـ ٍؤ�ٍك ًخإل رحلٍحم
هآلالخس م ٍئجمؤئ خلهالَّألخسب عسآلهـ
رَخ ذْ .ىسمحخخ ض�ز خؤخمخحمخس مبَه
صٌحل ًَّ خؤَخخي وخُّسّـ ألهالَّألخسـ عسآله
رق ٍخؤنتخمخئ خؤسهخٍْ ُّس�الز ألنت�ؤ

.خلمتالض خمبضخز له
ؤالآلهالَّألخس ـ ـخؤسضس ـ ـ َ2)تخؤر

ؤرَخ مجخمٍحم خ�خخي ٍخسمتخسح
عسآلهـألهالَّألخسـصخأله

�كئ هخألال ًٌّ ال21.خؤسَّمب

خلهالَّألخس. عسآله رَخ م غَّحمّـ
ألئخْ ئالـ م خؤنتخألالب خؤَيخخل ٍُّنتئال
ألهَّؤب ٍرسئالي ألَمتة خ�خخي ٍهال
خلهالَّألخس ؤسئََّؤَّصخ خؤسضس َخؤر ذق
ألُ ٍخضحلخ� ٍخبحلألخسٌخبـ ٍخسمتخسـ
ٍفز خلهالَّألخس عسآله م خؤسضحلُّخس
هـخمبضخزـخلمتالضعآل ًحليخ� ُّئَّْ خْ
ٍسَ�َّّـ خ�سآله. ًجمخ رَخ م خلنت�ئق
خبحلألخس خؤَيخخلـذق هال خؤسَّمبالـخُّمحخ�
ئيخؤسّ َُّروٌّ ألخ ًٍَّ ٍخؤ�ُّحلب خؤ�خىـ

ئالـرالحل. م خ�ال ٍيخ�ـؤالسنتخمُّهخس
متطورة حتتية بنية توفر إن  .22
واالتصاالت املعلومات شبكات  من

ملراعاة مكيفة تكون وتطبيقاتها،

واحمللية والوطنية اإلقليمية  الظروف 

معقولة، بتكلفة إليها النفاذ ويسهل

إمكانات من أكبر  نحو على  وتستفيد

من وغيرها العريض النطاق تكنولوجيا

من أمكن، حيثما املبتكرة التكنولوجيات

االجتماعي التقدم سرعة يزيد أن شأنه

رفاه يعزز وأن  البلدان في واالقتصادي 

والشعوب. واتمعات األفراد جميع

�خ�خس ٍسَيجم ٍمجه َُّروٌّ .23

خ�سخمخحم ألُ ألخسخ� ألَخخبخ� سَّيخم
هال خؤنتخمُّي �ٍخلَخي خؤسَر ٍذألئخإل

ذق يم سجلّـ شـط ـخل�سَُّّخس له
سشآلخحمخسـخعخمب�خ ألُ خل�ُّحل خصسجمخز
ؤسئََّؤَّصخ ـخؤسضسَخؤر سَآل خصال ألُ
خُّمحخ� س�آلض ٍذكخ ٍخسمتخسب خلهالَّألخس
م خؤنتخألال خعحلأل رخؤس�خألخس رخؤَّيخ
خؤ�َّئ نخمٍة يٌخ سَصض  خؤ� خلَخ ء
خلَخ ء م إلخم ذإلنتخ ٍُّهحل .ُّحلخؤسال
سئََّؤَّصخ ذق خعآلٌَّحم ؤَيخخل خ�خمٍألـ
ألشال خألخئُ م ٍخسمتخسب خلهالَّألخس
ٍخلئسرخسـٍجلٍحم ٍخلحلخحمخي خؤ�ُّحل ألئخسز
خؤَيخخل ؤمحآلخْ يهخؤ ال�ٍ خ�يَّنخسب
ٍخعحلألخس خؤسضس َخؤر ذق خؤنتخألال

خلهالَّألخس. عسآله َُّّيخمًخ خؤ�

ٍخلهخمي خلهالَّألخس ذق خؤَيخخل ت 3إ

خؤَيخخل هال خعآلهـ ىحلحمط ذْـ .24

ٍخلهخحمة ٍخيئخحم خلهالَّألخس ذق
م �خ�خ أل�خؤـ ًٌّ يٌخ ٍخل�خًآلـ

صخأله. ألهالَّألخس عسآله
سرخجلأل سحلهآل خلآلئُ ٍألُ .25

خؤهخلٌّ خؤمتهحلـ هال ٍسه�ُّ�ًخ خلهخحمةـ
خألخإل خعَّخص� رذجنخؤ خؤسَآل وخمخ�
وخمخ� خلهالَّألخسـ ذق خلَمتة خؤَيخخل
صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ �إلنتخ
ٍخؤشخي ٍخؤمتض �خ�ٍخؤ
ذق خؤَيخخل ٍرس��ـ ٍخؤهالآل آلٍخؤسهال
ألُ مـخلؤئ كخ خؤهخإلب خ�خأل ألهالَّألخس
ٍخ�سجتحلخإل خؤهخل خؤسمتآلآلخس خبأل

خل�خهحلط. خؤسئََّؤَّصخس
خؤهخإل خ�خأل شخمخ ـكشال .26

خلهالَّألخس ؤَآلَّـعسآله مجخمٍحمُّخ�ـ هَمتخمخ�
سشة ألشالـ ألسهحلجلط ألَخيه ٍظءـ
خؤهآلالـخعحلُّحلطب يخممي ٍسَّي� خعآلٌَّحمب
خهآلخأل لنتخحمُّه يخممي ٍسَّي� ٍخرسئخحمب

ذق خؤَيخخل ��س ٍَُّروٌّ خؤهالَّإل. ٍسحلإل
عسآله ؤحلهآل خؤهخإل خ�خأل ألهالَّألخس
َّ� ألُ ئآلخـَُّروٌّـلخُّسٌخ خلهالَّألخسب
خل��خس سحلهآل ٍَُّروٌّ خ�سوأل.
خ�يَّنخس ٍجلٍحم خلئسرخس ألشال خؤهخأل
خهآلخأل عآلَّهخس ٍألهخحم� ٍخلسخضة
خؤَيخخل إلخم ألُ ٍو�ًخـ خؤشخي
ؤالضيخن كئَخ� خ�الب خ�سآلهخسـ مـ
خعخم ٍخؤَيخخل خؤَّشخ خؤ�صس هالـ

خلهالَّألخس. ذق ٍخلَمتة
ذق خؤَيخخلـ سه�ُّ� ٍكئُ .27

ذخلئخ خبأل ألُ ٍخلهخحمة خلهالَّألخسـ
خلمتالض خمبضخز له رق خؤَّهٌّـ
غسالة سَّيخمًخ خؤ� رخ�ألئخإلخسـ
خؤ�عخس يٌخ كخخلصـخؤ�عخسبـكخ
ٍخليسَّض خلالئب عَّئ خعخمجهـ
ؤ�ُّخجلط ٍخلؤئـ ٍخ�خإلب خلمتحلحمب
خؤَيخخل ألُ خل�سهآلالق ٍكئق �خلَخي
له ٍؤسآلئق خخبسخحم ٍسََّه ذؤٌخب
سال� خؤ� خعالَّأل ٍمجه ألُ خل�سهآلالق
ذق خؤَيخخل خهسرخحمـ ٍَُّروٌّـ ألس�الرخسٌآل. 
خؤ�عخسرسئاليألهَّؤهَمتخمخ�ًخألخ�م

.ٌّخع خعخأله خلهالَّألخس عسآله
خؤَيخخل سه�ُّ� ذقـ إل�ه ذإلَخ .28

خ�خخي هال خؤهالآل خلهخحمة ذق خؤنتخألال
ٍخ�سضحلخش خعآله خألخإل خؤيخممي سئخي
كخ ٍإلنتخمًخب ٍَخؤس خؤهالآل خلهالَّألخس
خصال ألُ خلؤئـألرخجلحمخسـخؤَيخخلـخليسَّ� م

خؤهالآلٌّ. خؤَنتخم
خؤحلحمخس رَخ  4)ت

نبجتمن ؤئال ُّسخ� خْ َُّروٌّ .29

ٍخلهخحمة خلٌخحمخس خئس�خز يخممب
خلهالَّألخس عسآله ؤيٌآل جنألخؤ
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ـٍخلنتخحمئ خلهخميب هال خؤخآل ٍخىسمتخجل
ألٌَآلخ. خؤئخألال ٍخ�سيخجلط رَنتخم يٌآلخ
ٌّرسحلخخ خؤسهالآل ٍسَّي� ألخ ٍغَّ
ـؤرَخ�خؤخم خؤهَّخألال ألُ ؤالصآلهـًآلخ
رخًسآلخإل ُّو�ٌّ صخألهـ ألهالَّألخسـ عسآله
.ٍخؤَ�خ خؤيسخس خضسخصخس خبخمي
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ إل�خئ س�خه ٍإلنخمخ�
متق ألسجتمت� ذق ٍخعخص ٍخسمتخسـ
يذْ خل�سَُّّخسب له هال خلهالَّألخس م
صحلُّخمط ��خل خؤحلحمخس رَخ هآلالـ

.ـخبخمبُّرهَخ
خ�سهآلخأل سه�ُّ� ٍَُّروٌّ .30

م ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
ٍسَآل ٍخؤسحلحمُّز خؤسهالآل ألخمخضال له
خضسخصخس ألخمخهخط أله ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل
ٍخؤيخس خلهَّىق ؤنبجتخمي خعخمب

.يٍخؤمحه خ�خمٍأل
ٍسهالآل خل�سآلخم خؤسهالآلـ ذْـ .31

ألحل ٍخؤسهالآل خؤسحلحمُّزب ٍذهخجلط خؤرخؤوق
خلؤئ ٍو� رهحلب هُ ٍخؤسهالآل خعخطب
هُ ئخؤ�ز خعخمبب خعحلألخس ألُ
م صًَّخمُّخ� ذ�ٌخألخ� س�ٌآل خْ كئٌَخ رهحلب
خؤَخخي ٍأل�خهحلط ؤالسَّنة خؤسخًال جنُّخجلط
خؤ� خؤيخمميخعحلُّحلط ألُ خ�سيخجلط هال
ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ سسضٌخ
ٍخلٌُ خعخم ٍخؤهآلال خؤسالحلُّـ ؤالَّنخة
رسئََّؤَّصخ خؤسَّه ٍسهس� خعحلُّحلط.
ألرخجلٌخ ٍألهخمي ٍخسمتخس خلهالَّألخس
ًجمخ م خ�خ�ـ خؤخمئخ�ـ رق ألُ

خ�خأل.
َّخ�س ألؤيٌّ هال ٍُّسهق .32

هالـخلحلحم�ق ٍئجمؤئ ٍّإلخنبخمُّّـٍألَسص
ٍخألَخ خ�يَّنخس ٍخألَخ ٍخلحلحمرق

إلنتم رحلٍحم خؤخإل ٍخؤحلخحم�ق خلئسرخسـ
�آلخـم ٍ خلهالَّألخسب سه�ُّ�ـعسآله م

كَّخ�. خؤرالحلخْ خىال
املستدامة التنمية ولتحقيق .33
القدرة تدعيم من بد  ال  املعلومات تمع

في والتطوير البحوث في الوطنية

واالتصاالت. املعلومات تكنولوجيا مجال

خاصة الشراكات، فإن ذلك، عن وفضالً

النامية، والبلدان املتقدمة البلدان بني

اقتصاداتها متر التي البلدان فيها مبا

البحوث مجاالت في حتول، مبرحلة

وتصنيع التكنولوجيا، ونقل والتطوير،

املعلومات تكنولوجيا وخدمات منتجات

تتسم وتسويقها، وإنتاجها واالتصاالت،

القدرات بناء تعزيز في حاسمة بأهمية

على املعلومات مجتمع في واملشاركة

منتجات تصنيع ويفتح العاملي. الصعيد 

آفاقاً واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

الثروات. لتكوين واسعة

خلنت�ؤب  آلَّضَخ ظء ذْـ .34

ٍخؤرالحلخْ خؤَخألب خؤرالحلخْ  آلَّ� �آلخ ٍ
ظَّألب كخمضال خىسمتخجلخسٌخ كخم خؤ�
عسآله م خؤئخألال َُّّرخؤهمح خؤسآلسه ذق
خىسمتخجل م خ�فخرٌّ ٍخإلحلألخص خلهالَّألخسب
جنُّخجلط هال ضحلـئر� ذق خلهخميبـُّهسآلحل
ٍخلهخمي خؤسهالآل عخس م خؤحلحمخس رَخ
ًٌٍّ خلهالَّألخسب ذق ٍخؤَيخخل خؤسئََّؤَّص
ظحلُّحل م �خؤخم خؤهَّخألال ألُ لهخ�

.�خلَخي هال ٍخؤحلحمط خؤسَآل جلحمص
خ�سهآلخألـ م ٍخألُ خؤش رَخـ 5)ت

خلهالَّألخسـٍخسمتخس سئََّؤَّصخ
َخؤ�آلخإل ذ خحم سه�ُّ� ذْ .35

ٍخألُ خلهالَّألخس خألُ ُّنتآلال خؤجمّــ
خعمتَّمب ٍمبَّْ ٍخلَّشَّى خؤنترئخسـ
خ�خ�ٌّ نبخممـ خل�سٌالئب ٍُّلخ
خلهالَّألخس عسآله ؤسَآل هَّ َو 

   

سئََّؤَّصخ أل�سهآلالٌّ رق خؤش ٍرَخ
خألخم ٍُّس�الز ٍخسمتخس. خلهالَّألخس
خؤ��خإلٌّ ؤألُ هخل شخي ذنبخه
له أله رخؤسهخٍْ ٍسَيجمًخ ٍس�َُّّخمًخ
خع�ط ًٍخسـ خلمتالض خمبضخز
ك�ُّحل خعٌَّجل ٍَُّروٌّـجلهآلـًجمِ .خؤحلٍؤ
ذ خحم م خلٌآلب ٍألُ خؤحلٍؤٌّ. خؤسهخٍْ ألُ
خؤ��خإلٌّب ؤألُ خؤهخل خؤشخي ًجمِ
خؤرخإلخس ُّلخ ٍمجآلخْ خألُ سه�ُّ�
م ٍخؤسصخحمط ـخؤَيخخل سه�ُّ� أله ٍخعمتَّمب
فز خلؤئب ٍرخ�مجخيـذق إلي�ّ. خؤَّىس
خؤسَآل َّأل�س خهسرخحم م ُّخبجم خْ
ٍخْ رالحل ئال م ُّىسمتخجلٍخ صسآلخهخ
ٌّخ�كخ خؤسَّصّ خلخسـ خ�خسـ سخمخه

خلهالَّألخس. �سآله
خؤَيخخل كرخجلـ إله�ةـ ٍذخل .36

خألآل عآله خؤسآل�ّـ ٍو� خؤنتخألال
ٍخسمتخسب خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ذق
خؤ� خلسضحلط خألآل خإلنت�ـ إلحلهآلـ يذإلَخ
سئََّؤَّصخ خ�سهآلخأل ذألئخإل جلٍْ ظَّأل
خوخمخ� م ٍخسمتخس خلهالَّألخس
رمتَّْ خلسهال خًحلخة أله سس�ء 
سَخأل ٍىحل خؤحلٍؤقبـ ٍخألُ خ�سخمخحم
خؤحلٍألب جلخخبال خؤسضس َخؤر أل� ألُ
خض�خإل ٍأله رخألٌَخ. خؤمحخمحم ُّالضء كخ
ألَه خؤمحخمٍحمّــ يآلُ خ�إل�خْب ضَّئ
ٍخؤسئََّؤَّصخس ألَّخحمجلـخلهالَّألخس خ�سهآلخأل

.ٍذحمًخر ذصخمخأل خوخمخ� م
كشال ىسضخألخ ـخؤخم�خال .37

ؤالآل�سهآلالق ٍألس�خُّحلطـ ًخألـ ألنتئال
ٍَُّروٌّ رخمألسٌخ. ٍؤ�إل�إلس ٍخؤنترئخس
ٍخألُ ىسضخألخ خؤخم�خال سَخٍألـأل�خؤ
َ َّخؤ خل�سَُّّخس هال خؤ��خإلٌّ
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.آلـخلٍخؤحلٍؤ
َخؤسآلئ خؤر 6)ت ـ

ألُ خلهالَّألخسـ �سآله رحل  .38

خؤَّ � خؤمتهحلُُّ هال َكئ ر
سئََّؤَّصخ خ�سهآلخأل ٍَُّروٌّ ٍخؤحلٍؤٌّ.
ًخأل ئخجلخط ٍخسمتخس خلهالَّألخسـ

خؤخمنبحل. خع�ئآل خجلٍخس ألُ �حم
ٍخى�خإلٌخ خؤخإلَّْب �خجلط ذْ .39

سنتصه نبيخيـ جلخهآلـ �خ�ـ رَّصَّجلـ
سئََّؤَّصخ� غخُّحلط ٍسئَّْ �خلَخي
ذ خحم ٍرَّصَّجلـ رٌخبـ خؤسَرـ ٍكئُـ
خألخم خؤَّ �ب خؤَّخىهـ هُ ُّه�ـ سَنآلٌّ
وخُّسّ ألهالَّألخس عسآله ؤرَخ صًَّخمّــ
خؤسحلخبال خعئَّألخس هال ٍُّسهق خؤَخخي.
م خؤمتَّحم ألَّخ ُ ؤسحلخحمؤ ىسمحخخ هَحل
�ٌُّ��َخؤ �ـخلَخيهال ٍؤالضيخن خؤ�َّئب
سَآل ٍسه�ُّ� خ�سشآلخحم ٍخصسجمخز
خلهالَّألخس ؤسئََّؤَّصخ خؤسضس َخؤر
خلَخيه ٍؤسهنآل ٍس�رخسٌخ ٍخسمتخس
ٍعحلأل ٍخصسآلخهب ُّىسمتخجلخ

.َ ٍَّؤَُّّخسـخؤخ
جلَُّخأل جلٍؤ ر سَّيخم ذْ .40

خصَ� خ�سشآلخحم سحلهآل ٍَكئ
ٍخؤسهخٍْ خؤسئََّؤَّصخ ٍإلال خلرخنبخم
خؤسآلَُّّال عخس م �آلخـ  خؤحلٍؤٌّب
ألنتخحمئ ذقـ ذمجخي ٍخؤسصخحمطب ٍخؤحلَُّّْ
خؤرالحلخْ صخإلز ألُ ٍيهخؤ ئخألال
هخلخ�ب خؤخمخحم مبَه هآلال م خؤَخألـ
َُّّض هَخمبخمـ كشال خألَّحم ًجمِ ئال
خلسمتال َ َّخؤ خؤسَآل صٌَّجل س�سئآلال
ٍألُ ٍخسمتخس. خلهالَّألخس رسئََّؤَّصخ
ألهَّؤ رسئالي الخؤسَّمب ظ�ق نبخْ
أل�خًآل س�ٌآل خْ خؤهخلٌّ خؤمتهحل هال
.خ�كخ مـيهخؤـًجمِـخعٌَّجل ئر�ط

خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ذْ .41

ظء ألُ كئ�ُ ًخإل هخألال ٍخسمتخس
م ألُـألئخ�ز سَّيخمِ ألخ خبأل ألُ خؤَآلَّ
�آلخ  خ�إلسخصبـ مـ ٍجنُّخجلط خؤئيخط
ٍم .��ٍَّخلس خؤمتو�ط خلَنتدس م
عسآله س�َُّّخم خًآل س�جن خؤمتحلجل ًجمخ
خىسمتخجلّـ كَّ ظء م خلهالَّألخسـ
خلسحلأل خؤرالحلخْ مـ َّخ� خؤَ�خئ ٍخ�ه
خؤ� سه�ُّ�ـخلئخ�ز خؤَخأل. ٍَُّروٌّ خٍ
ألُّحلط خ�إلسخص مبهحل هال سسضءـ
ٍخسمتخس خلهالَّألخس رسئََّؤَّصخ
غسالة هال خل�ر ٍخرسئخحمخس
خؤسَّجنُّه ٍُّ�ٌآلـ .ُّىسمتخجلخ خؤ�خهخس
خؤيخم خ�سمتخألـ مـ ؤالآل�خُّخ خلَمتة
ئخْ ٍحمكخ .صسآلخهخ خؤسَآل ٍم
خإلسٌخص ؤالَيهـ ظخ�ـ خؤ�رال خيمحال ألُ
خ�سشآلخحم سه�ُّ� ذقـ سخمألٌّ �خ�خس
خلنتخحمُّه ٍخبخمب خلَنتدسب خلَسصـٍكئُ
سحلخبال خْ ألُ ٍخلسَّ��ب خؤمتو�طـ
�خحم ظ� ؤئٌّ جنألخؤ خؤسو�خس

ٍخسمتخس. سئََّؤَّصخـخلهالَّألخس
هَمتخم ُّخؤيئخم خلالئ ُّـٍلخ .42

ٍخ�رحلخه خرسئخحم سنتصه هَخمبخم ألُ ًخإل
خلهخمي إلنتخم خْ ئآلخ خلهالَّألخس] عسآله م
ٍخ�ه إل�خئـ هال ٍسخ�ٌخـ ٍرشٌخ
خرسئخحم ؤسنتصه خ�خأل خؤهَخمبخم ألُ
ألُ ُّخ�حل خلنتخحمئـ ��ٍس ٍخ�رحلخه]
ُّخؤيئخم خلالئ ىمحخُّخ م خعآله صخإلز
خؤسَّه خبأل ألُ خلهخحمةبـ ٍسخ�آلـ
مـعسآله خ�خ�ٌّ صخإلز خؤحلحمخسب ٍرَخ

خعخأله. خلهالَّألخس
التنمية لدفع طريقة أفضل إن .43
هي املعلومات مجتمع  في  املستدامة

والبرامج للجهود الكامل اإلدماج

املعلومات بتكنولوجيا املتصلة

   

اإلمنائية االستراتيجيات في واالتصاالت

نرحب ونحن . واإلقليمية الوطنية

تنمية إفريقيا أجل من اجلديدة بالشراكة

على الدولي اتمع ونشجع  ، (نيباد)

بتكنولوجيا الصلة ذات التدابير مساندة

وكذلك املبادرة لهذه واالتصاالت املعلومات

مناطق في مماثلة بجهود املرتبطة التدابير

املترتبة النمو ثمار توزيع ويسهم أخرى.

واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على

التنمية حتقيق وفي الفقر استئصال في

املستدامة.

ذضحل ًَّ �ُّخلخ ٍسَّضحل .44

عسآله رَخ م �خ�خ خؤالرَخس
خبخمي رنتئال �خؤ�ئ ٍَُّروٌّ خلهالَّألخس.
.جلٍؤ ألخُّ�ـ ٍخهسآلخجل ٍمجهـ هال
أليسَّض �ُّألخ ٍس�رء ٍمجه خْ ئآلخ
ُّ�ك ٍو� �خؤر ؤالسنتوال ٍىخرال
خهسرخحم م ٍسخخبجم خؤ�الزب ٍَّسحليهٌخـى
ًَّ ٍخل�سٌالئقب خل�سهآلالق خضسخصخس
سئََّؤَّصخ س�َُّّخمـ م خ�خ�ٌّ هَمتخم
خإلسنتخحمًخ ٍجنُّخجلطـ ٍخسمتخس خلهالَّألخس
ألهَّؤب رسئالي ذؤٌخ خؤَيخخل ��ٍس
ألُ ٍخ�حلة .خؤَخأل خؤرالحلخْ م خبخمب
ُّ�س�ه ر سَّي� ًَّ خؤحلٍؤ �ُّخلخ
خعحلألخس ذق خؤَيخخل خل�سٌالئَّْ يٌخ
هُ خؤَنخم رو� خؤهخ� خغخـ نبس م

سحلهآلٌخ. خؤ� خؤسئََّؤَّصخ
خؤ�جلجلخس  ة ذجلخحمط َُّروٌّ .45

ٍُّسيء خؤهخإل فءـخؤمتخ� خؤخمخجلَُُّّّـكخ
خض�خإلـخؤئخألال ٍأله خؤنتخمهب ألرحلخ أله
ٍخسيخىخس َ َّخؤ ٍخؤسنتخمُّهخس ؤالَّخإلق

.ـخلخسـخؤمتالخؤحلٍؤ
م خؤحلٍألـرَّطب هآلالس ضرجمخـؤَّ .46

خظخخل خلهالَّألخسبـهال عسآله رَخ �خئ
ألُ سحلخر� ُّخ ٍظخنبٌّ لَه خب�َّخس
خؤحلٍؤٌّ خؤخإلَّْ أله سسيء  ٍخضحل صخإلز
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سهخمىال خْـ ٍكئُ خلسضحلط خألآل ٍألشخئـ
ُّىسمتخجلخ ؤالسَآل خؤئخألال خؤسضء
َخله خؤرالحلخْ م ؤال�ئخْ صسآلخهٍخ

حميخًٌآل. سهَّئ خٍ
سئََّؤَّصخ رخْ ٍخه�خيخ� .47

هآلالَخ ُّخم  سو� خلهالَّألخسـٍخسمتخس
�خ�خ خألَّحم يآلُ سو�خ�ـألمح�خمجلخ�ب
ٍمبض ٍألخألَّإل دألَـ هآلالـ ر سَّي�
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ �سجتحلخإل آلٍأل
خؤحلٍؤ خلهخُّ� ٍظ�إل ٍخسمتخسب

.خؤمتال خلخس
ؤسمترض خ�إل�إلس س�َّحمسـ ٍىحل .48

خْ ٍَُّروٌّ ؤالهخأل ألسخضخ� هخلخ� ألخميخ�
صحلٍأل م ُّ�ألخمئ ىمح ذجلخحمسٌخ سنتئالـ
ٍَُّروٌّ خلهالَّألخس. عسآله خهآلخألـ
ؤ�إل�إلس خؤحلٍؤـ خ�جلخحمطـ سئَّْ خْ
ٍجلكخمخ ب ٍنبيخي خ خمخة ألسهحلجلط
خعئَّألخسـٍخؤ�خه ألُ ئخألال ٍكنتخحمئ
ٍخلَنآلخس خلحلإلٌّ ٍخ�سآله خعخمي
ألَمتيخ� سَّجنُّهخ� سئيال خْ ٍفز .خؤحلٍؤ
خعآله خألخإل خؤَيخخلـ س�خم ٍخْـ ؤالآلَّخحمجل
ؤ�إل�إلس ٍدألَخ� أل�سخمخ� �سنتو سئيال ٍخْ

خؤالوخس. سهحلجل خهسرخحم ألخمخهخط أله
هال خ�إل�إلس ذجلخحمط سَ�َّّـ .49

رخؤ�خ�خس سسهالء ٍىمحخُّخ َس ىمحخُّخ
ُّنت�ؤ خْ ٍَُّروٌّ �َّخب ضحل هال خؤهخأل
خلمتالضـٍخلَنآلخس خمبضخز له يٌخ
خؤحلٍؤ ٍخلَنآلخس خعئَّأل خؤحلٍؤ
ًجمخ م رّ خل�الآل ٍألُ .خؤمتال خلخس

خْح خؤمتحلجل
على السياسية  ) السلطة أ

املتصلة العامة السياسات  قضايا

إذ للدول، سيادياً حقاً تُعتبر باإلنترنت

قضايا بشأن ومسؤوليات  حقوقاً  متلك

املتصلة الدولية العامة  السياسات

باإلنترنت؛

دوراً يؤدي ظل اخلاص القطاع ب)

التقني االني في اإلنترنت تطوير في هاماً

القيام يواصل أن له وينبغي واالقتصادي،

الدور؛ بهذا

هام بدور أيضاً قام املدني اتمع ج )

وبخاصة باإلنترنت املتعلقة املسائل في

أن له  وينبغي احمللي اتمع صعيد على

الدور؛ بهذا القيام يواصل

احلكومية الدولية املنظمات ( د

قضايا تنسيق تيسير  في  بدور قامت

باإلنترنت املتصلة العامة السياسات 

بهذا الدور؛ القيام تواصل وينبغي أن

بدور أيضاً قامت الدولية املنظمات هـ)

املتصلة التقنية املعايير تطوير في  هام

الصلة، ذات والسياسات باإلنترنت

الدور. بهذا القيام تواصل أن وينبغي

خلسهال ألهخعـخؤمحخُّخ َُّروٌّ .50

خؤحلٍؤٌّ خؤمتهحل هال خ�إل�إلس رذجلخحمط
خألق ألُ إل�الز ذإلَخـ  .�َأل ُّر�خم
يخمُّء َُّنتـ خْ خلسضحلط ؤألآل خؤهخإل
هآلال م خ�إل�إلس رذجلخحمط ألهَخ� هآلالـ
دؤ ذفخجل سئيال ٍصخأله أليسَّض
صخإلز ألُ ٍخؤَنت�ـ خؤئخألالـ ؤالآلنتخحمئـ
ٍخ�سآله خعخمي ٍخؤ�خه خعئَّألخس
هال ٍخؤَخأل خلسحلأل خؤرالحلخْ ألُ خلحلإلٌّ
ٍخ�خيال خلَنآلخس ٍسنتآلال �َّخب ضحل

   

َُّّإل ؤئٌّ ٍخؤحلٍؤب خعئَّأل خؤحلٍؤ
ٍسحلُّآل خ�إل�إلس ذجلخحمط �رحلحمخ خؤيخمُّء
ألُ خظخخلِ ُّال�إل ألخ رنتخْ خى�خضخس
طالَّأل خلَّمجَّهب رٌجمخـ سسهالءـ ذصخمخخس

.2005 هخإل
خلهالَّألخسـ سئََّؤَّصخ س�رخس )ت 7

صَّخإلز له م يَّخحل ٍخسمتخسح
خعخط

خ�حلة ُّئَّْ خْ َُّروٌّ .51

خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ خ�سهآلخأل ألُ
م يَّخحل ظء ًَّ ٍإلنتخمًخ ٍخسمتخس
ٍس�رخس .َّألخؤ ضخسَخ صَّخإلز ئال
سَ�َّّـ ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
ٍخعحلألخس خؤهآلالخس م خًآل هال
ٍخلهالَّألخس خؤمتض ٍخؤخمهخُّـ خعئَّأل
ٍخؤهآلال ٍخؤسحلحمُّز ٍخؤسهالآل خؤمتض
ُّخؤسصخحم ٍخهآلخأل خؤهآلال يخممي ٍسَّي�
ٍذجلخحمط خؤر ٍُّلخ ٍخؤَال ٍخؤ�حمخه
خؤئَّخحمشب ألُ ٍُّخؤَّىخ هخؤ�ر خلَّخحمجل
ألُ خؤيخمـٍو�ًخ ٍخ�سمتخأل ٍخؤشخيبـ
ئجمؤئ هالٌخ. خلسيء خ�كخ خًحلخة
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ س�ٌآل خْ َُّروٌّ
أل�سحلخأل خكخم ذنبخهـ مـ ٍخسمتخس
خبي� ٍم ٍؤ�سٌؤـ ؤ�إلسخص
ذسخض ٍرخؤسخؤٌّ خؤسالحلُّب خعَّخص�
خ�َّخئ ذق ؤالَيخخل خعآله خألخإل خؤيخممب
ألُ ك�ُّحل سس�آل ُّر�خم خؤهخل خ�الٍـ
خؤس�رخس سئَّْ خْـ ٍَُّروٌّـ خ�إلمتخة.
رسئالي ؤالصآله ٍألسخضـ خ�سهآلخألـ ٌال�
ؤضسخصخس ألآلـ سئَّْ ٍخْ ألهَّؤ
ٍخْ ٍخؤشخيب خؤالوـ ضشـ ألُ خ�ال
خؤوخم�ب �جمخ  ٍ.خل�سحلخأل خؤسَآل سحلهآل
جلٍحمخ� خ�ال خؤ�ال�خس سجلّـ خْ َُّروٌّ
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سئََّؤَّصخ خبحلألخسـ سَّي�ـ م حم�خ�
ألَّخ ٌَخ. ؤمتخ� ٍخسمتخس خلهالَّألخس
خؤشخي َُّّ�ٍخ خؤشخم خؤسََّه )ت 8

خ�الٌّ ٍَّخ�س خؤالوَّّـ ٍخؤسََّه
خؤ�خش ًَّ خؤشخم خؤسََّه .52

ٍَُّروٌّ  .لهخ ؤ�إل�خإل خلنت�ؤ
خ�خخي هال خلهالَّألخس عسآله َُّّإلـ خْ
خؤشخم ٍخؤسََّه خؤشخي َُّّ�خ خض�خإلـ
ُّه�جن ٍخْ ٍخجلُّخْ ٍخؤسخؤحلـ ٍخؤالوَّّـ
ُّنتصه ٍخْ خليخًآلب ًجمِ خض�خإل
ٍألُ ٍخعمحخحمخس. خؤشخيخس رق خعَّخحم
خؤشخي خ�َُّّخسـ ٍسخئحلـ سه�ُّ� نبخْ
ٍخعيخن خلجتسالي ٍخؤالوخس خلسََّه
خلخس خلهسآلحلط خؤَّشخء م صخ ئآلخ هالٌخب
كخ خلسضحلطب خألآل هُـ خؤمتخجلحمط خؤمتال
رنتخْ خؤهخلٌّ خؤَّإل�ئَّـ ذهْـ خلؤئ م
عسآله ذشخمخ ُّحلهآل خْ خؤشخمب خؤسََّه

خلهالَّألخس.
هخؤ َُّّخٍؤ ذه�خ ٍفز .53

إلنتخ� صخأله ألهالَّألخس عسآله رَخ م
ٍإلنتخمِ ألسهحلجلط ٍخإل�خئـ رالوخسـ َّخ�س
خؤجنإل خًسآلخإل ُّذ أله ّهال ٍخعيخن
خ�رحلخه خهآلخأل ألمتخجلحم سََّهـ ذق
خلؤيق طَّئ خؤَّخصز ٍخه�خة
ذإلسخص سه�ُّ� خؤمحخمٍحمّـ ٍألُ ٍخؤيَخإلق.
خؤهالآل خٍ َُّّتـخؤ�ر َّخ�س خإلَّخه نبس
ٍخإل�خئ رالوخس ت ٌخٍـخؤ�ي خؤشخي خٍ
َّغس س�َُّّخم ٌْخبـٍخؤَيخخلـذؤ ألسََّه
خٍ خ�ال خضسخصخس َُّخ�ز غالٌّ
صسآلخهخ خؤسَآل ُّنتصه آلخ�ىال
له ألنتخحمئ ٍفي�ـ ُّىسمتخجلٍخ
�ئخْ يٌآلـ كُ خلمتالضب خمبضخز

.ٍخ�خألنت ٍخؤَخ خؤخمُّي خلَخ ء
خؤشخم خعيخنـهالـخؤ�خش ذْ .54

ٍيٌآل َُّّ�خ سئَُُّّ م ضخ�آل هَمتخم ًَّ
.ّكخمج خ�سآلهـ ٍحمرم ؤجمخسٌآل خيخمخجل
هال ُّهآلال خْ خلهالَّألخس �سآله ٍَُّروٌّـ
ٍخعيخن خؤشخم خؤ�خش ألُ خ�سيخجلط
خلَخ�رب خؤَّ�خال رئالـ ؤالآل�سرال ّهال

.َخؤخمىآل يٌخ كخ
خ�هإل ٍ�خم )ت 9

كرخجل خؤس�خألَخ إلئحلألُصحلُّحل .55

ٍئجمؤئ خلهالَّألخس ٍُّضخم خؤمتضخي ُّضخم
م ٍخؤسََّه ٍُّخؤسهحلجل خ�سأل كرخجل
ُّصًَّخم هَخمبخم ًٌٍّ خ�هإلب ٍ�خمـ
خ�خأل خألَّحم ٍألُ خلهالَّألخس. عسآله م
خؤسآلخخي ُّضخم خلهالَّألخس عسآله م
ٍخ�سهآلخ�خ ٍذخلخهسٌخ ٍسالٌخ خلهالَّألخس
ٍإلحلهَّ  .خلهخمي ٍإلنتخم ٍسخمخئآل �ضحلخش
خلهالَّألخس ذقـخ�سهآلخأل خ�هإل ٍ�خم
ٍؤ�رخل خؤنتهَّحمـ هُ سَآلـ ُّر�خم
.ٌٍَخل ىخبخ خلهخُّ� هال ٍيخ�
خؤسالحلُّـطآله خ�هإل ٍ�خم ٍسجلّـ
خلهالَّألخسب عسآله م ًخألخ� جلٍحمخ� خنبئخ�خ
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخـ سجلّـ خْـ ٍَُّروٌّ
خؤمتحلجل. ًجمخ م جلخهآلخ� ٍخسمتخسـجلٍحمخ�
ٍ�خم ألالئـ سََّهـ سنتصهـ ٍَُّروٌّـ
َ َّخؤ خؤَّخإلق ألهـ ُّسيءـ كخ خ�هإل
خلخس خؤحلٍؤ خسيخىخس ألخمخهخط أله
خعحل مجخمٍحمط صحلُّحل ألُـ ٍإلئحل .خؤمتال
خ�هإل ٍ�خم م خؤسَّخجنْ خخبسأل ألُ
ُّسهالء يآلخ �آلخ ٍ خؤمتهحلـخؤحلٍؤٌّ هال
ٍسَآل خؤسَـ ٍخلَّخحمجلـ خؤسضس َرخؤر

.ُّخؤرنتخم خلٌخحمخس
�سآله خخبىـ خرهخجلـ ت (10

خلهالَّألخس
خْ خلهالَّألخسـ �سآله َُّروٌّ .56

خؤآل هُ ُّحلخيه ٍخْـ خؤ�الآل ف�إل

ٍخل�خٍخط ُّخعخم ألشال خ�خ�ـ
خلنت�ئ ٍؤ�خل ٍخؤس�خألضٍـ ٍخؤسمحخألُ

.هخؤ�ر ٍخض�خإل
خخبئ رخًآل إلخمـ ٍذإلَخ .57

ُّخمه خْ َُّروٌّ خؤجمّـ خلهالَّألخسب �سآله
ٍىآلسّ. ٍَُّروٌّ ٍئخمخألـخ�إل�خْ خؤهحلخؤ
ُّخعآلخ ألُ مئُـ ضحل خىمت سَّي�
جلٍحمًخ خجلخـ ألُ ؤسآلئٌَخ ؤ�خمطـ

خ�سآله. خعخ�آلـم
خ�سهآلخأل م ُّخمخه خْ َُّروٌّ .58

ٍخبالء ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
ٍخعخمُّخس خ�إل�خْ ضَّئ خض�خإل َّخ�س
خلؤئ م كخ ؤ�خبخمُُّب خ�خ�ـ
ُّضخم م ٍخعء خؤنتجتمت خعمتَّمب
خؤمتئَّؤ أله ـٍخؤمحآل�ٍخؤحلُُّكنتخ� خؤيئخم

.ـخلخسـخؤمتالخؤحلٍؤ
خؤيخهال عآلهـخ خمخة َُّروٌّ .59

خ�صخمخخس سسجتجم خْ عسآلهـخلهالَّألخس م
سخمحمِ ض�رآلخ خؤَّىخب ٍخؤسحلخر� خلَخ�ر
سئََّؤَّصخ خ�سجتحلخإل لَخًمح خؤَّخإلقبـ
� خوخمخ� م ٍخسمتخس خلهالَّألخس
ـألُ ـٍو�خلؤئ و�خلنتخمٍه ـخهآلخأل ألشال
ُّخؤهَمتخم جلٍخيه ظخمئٌخ خؤ� خهآلخألـ
ٍألخ خصخإلز ًٍئخمخ خؤهَمتخمّـ �ٍخؤسآل
ًٍخؤئخمخ خنبئخألـخؤسهمتز ألُ رٌخ ُّسمتال
هال هسحلخخ خنبئخأل ٍله ٍخؤهَةب
خ يخألب خنبسٌخـ يٌخ كخ خ يخألب
خ�رخضب خلَّخجل م خ يخأل ٍخ�سوأل

ٍخ�سو�آل. رخنبجتخمي ٍخ�ظخحم
ٍخ�ىالآلٌّ خؤحلٍؤٌّ خؤسهخٍْ 11إت

خ�سيخجلط ذق إل�ه ذإلَخـ .60

سسضٌخ خؤ�ـ خؤيخممي ألُ خؤئخألال
ٍخسمتخس خلهالَّألخسـ سئََّؤَّصخ
خ�كخ خًحلخة ؤرالَّيـ صٌَّجلإلخ م
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خًحلخة يٌخ كخـ جلٍؤخ�ب هالٌخ خلسيءـ
ٍؤحلهآلـخلرخجل خؤيب ْذه م خؤَّخحمجلط
ذْ .ْخ�ه ًجمخ م خؤَّخحمجلطـ �خؤخم
هخلٌّ صًَّخمِـ م ًَّ خلهالَّألخس عسآله
خعٌَّجل سحلهآل ألُ رحل ٍألُـشآلـ خؤ�خرهب
ٍذىالآلٌّ جلٍؤٌّـ سهخٍْ رذىخأل خؤَّ َبـ
خعخمي ٍخؤ�خه خعئَّألخس رق يهخأل
خلمتالض ٍخمبضخز خلحلإلٌّ ٍخ�سآله
خلخؤ خل��خس مـخلؤئـ كخ خ�خبخمُُّب

.خؤحلٍؤ
عسآله رَخ َ�ُّس ٍؤئٌّ .61

إلالسآل� �َّة صخألهب هخلٌّ ألهالَّألخس
ٍإل�رٌخ غحلجلط جلٍؤ ٍدؤخس ألَخًص
خلخؤ خلهَّإلخس خلؤئـ مـ كخ ريخهالب
فخمّـ لخ سحلُّخمإلخ ٍألهـ ٍؤجمخبـ .ٍَخؤس
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ رنتخْ سهخٍْ ألُ
غساليب دؤخس خبألـ ألُ ٍخسمتخس
خلمتالض خمبضخز له إلحلهَّ يذإلَخ
خؤسمحخألُ خهآلخأل "طحلٍأل خؤس�خإل ذق
ٍغُ خؤهآلال. �خب م خؤَّخحمجلـ خؤخمىآلٌّ"
هخلخ� هالّـ خلسيء خ�حلة خْـ ألسَهَّْ
خؤخمىآلب خؤيصَّط هرَّحم م خ�سآلخمخحم ًَّ
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ذق خؤَيخخل ٍسه�ُّ�
حمىآل يخممي ٍذفخجل ٍخسمتخسب
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ذألئخإلخس ٍس�جت�
خؤخمور ٍإلخم .خؤسَآل ؤمتخ� ٍخسمتخس
ذإلنتخ م خلنتخحمئق ره� خرحلخًخ خؤ�
"مبَحلٍئ ًَّ جلٍؤٌّـ  َّهٌّـ مبَحلٍئ
ره� ٍحمور خؤخمىآلٌّ"ب خؤسمحخألُ
جلحمخ�خس ذصخمخ م خ�خبخمُُّ خلنتخحمئق
ًجمخ ٍصحل ٍهُ آلخؤخ خ�ؤخس هُ

ئيخسّ. ٍألحل خؤمتَحلٍئ
م ُّ�ٌآل خ�ىالآلٌّ خؤسئخألال ذْـ .62

ٍفهال خؤهخلٌّـ خلهالَّألخس عسآلهـ سَآل
ٍيآلخ خىخؤآل جلخخبالـ خؤَّشءـ خؤسهخٍْ
ؤالضَّخحم هَّ. ٍَُّروٌّ َو ـ خألخمخ� رٌَخ
خؤحلحمخس رَخـ م ُّ�ٌآل خْ خ�ىالآلٌّ
خ��خسصخس ألألَّخ ٍم َ َّخؤ
ًجمخ خلرخجل ْخًحلخةـذه ألهـ َ َّخؤ
خؤَّىس م ُّخمخهٌّ ٍخْـ ألس�بـ �ألألَّخ
ٍم .آلٍخ�ىال َ َّخؤ خعمتخمن خلخسّ
خلسمتال رخلرخجلحمخس إلخمضز خؤ�خئ ًجمخ
ٍخسمتخس خلهالَّألخس رسئََّؤَّصخ
جلهآل هال خؤحلٍؤٌّ خ�سآله ٍإلنتصه

رٌخ. خلسمتال خؤسحلخر�
هال سمتآلآلَخ هُـ ٍإلهالُ 63.
خؤرالحلخْ ٍخىال خؤَخأل خؤرالحلخْ أل�خهحلط
خىسمتخجلخسٌخ كخم خؤ�ـ ٍخؤرالحلخْ كَّخ�
خؤسآلَُّّال سهر خبأل ألُ كخمضالـظَّألب
خلخؤ خل�خهحلط ٍسَّي� خلمتخجلحم ئال ألُ
ؤَال ألَّخس ر ٍذفخجل ٍَخؤس
ًجمخ ألخمبحل أله ُّس�ء كخ خؤسئََّؤَّصخ

خ�هْـٍخب�ـخؤهآلال.
�خؤخم خخبسمتخمبخس ذْ .64

عخس ؤسمتخسـم خؤحلٍؤٌّ ؤظخجل
خّـ ت ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
خؤخمىآل خؤيصَّطـ هرَّحم هال خل�خهحلطـ
 ة ٍذجلخحمط ٍخ�ىالآلٌّب خؤحلٍؤٌّ ٍخؤسهخٍْ
ٍإلنتخم �ُّخلخ ٍس�َُّّخم خؤخمخجلَُّّّـب خؤ�جلجل
رَخ م �ضخ خًآل خلخس ت خلهالَّألخس

خلهالَّألخس. عسآله
معلومات مجتمع نحو – جيم
تقاسم على  يرتكز للجميع 

املعرفة
خؤسهخٍْ رسه�ُّ�ـ إلالس�إل ذإلَخـ .65

خؤسضحلُّخس ضخأل ألنت�ئ ألَّخىة ؤسضخمّـ

�خب سَيجمـ خصال ٍألُ إلَّخصٌٌخ خؤ�ـ
�سآله حمُّسَخـ �سضء خؤ� خؤهآلال
خلرخجل هالـ ُّخمسئ� صخأله ألهالَّألخسـ

.ْخ�ه ًجمخ م خؤَّخحمجلط �خؤخم

ٍألسخره رسآل ئجمؤئـ ٍإلالس�إل .66

خؤخمىآلب مـهرَّحمـخؤيصَّط خؤسحلإلـخ�خمجن
خلجتساليب خؤسَآلـ أل�سَُّّخسـ ألخمخهخطـ أله
خلسيء خ�كخ خًحلخة ؤسضء ٍخلؤئ
خًحلخة خلؤئ م كخ ب جلٍؤخ�ـ هالٌخـ
آلـيهخؤٍؤس خؤيب ْذه م َخلر
رَخ م خؤحلٍؤٌّ خؤسهخٍْ ٍصٌَّجل خ�سشآلخحم

خلهالَّألخس. عسآله
خؤخمخ�حت خهسخجل ٍفحلٍإلخ .67
صحلُّحلخ� هٌحلخ� إلحلخبالـ عسآلهقـ رخإلَخـ
هٌحل ًَّ ًخالب ذألئخإلخس هال َُّ�َّّـ
خسمتخأل خيء ٍخس�خه خلهالَّألخس عسآله
خؤَخنب خ�سآله ًجمخ ٍم خؤَخخي. رق
ٍسرخجل�خ ٍخلهخحمة خلهالَّألخس ذإلنتخ كئُ
نبرئخس له ه� ٍرشٌخ ٍسخ�ٌخ
جنألخؤ خؤسحلخر�ـ خظجمإلخ ٍذخلخ خؤهخ�.
ألهخ� خؤهآلال مـخؤخمُّز خعآله ي��س�ه
هال َُّّإل صحلُّحل ألهالَّألخس عسآله ؤرَخ
خؤسمحخألُ هال ٍُّخمسئ� خلهخمي سخ�آل
رق خيمحال يٌآل ظءـ ٍهال خؤهخلٌّـ
ألُ ش هال ٍغُ ٍخألآل. خؤنتهَّز
ؤسَآل خؤ�خمُّء كٌحل خؤسحلخر� ًجمِ خْ

خل�سرال م ٌّض ألهخمي عسآله
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المعلوماتية واقتصاديات

المجتمعات المعاصرة ومواردها

البشرية

: ـمتهيـد
مبخحمسـ خلهالَّألخس خؤشَّحمط همتخم م
خلهخمبخمط خ�سآلهخسـ م ىَّط خلهالَّأل
هال خؤخآل خىسمتخجلّـ خؤسَّصّ ٍخمبرض
خؤشخمٍط هال ُّئحلـ سَّصٌخ خلهالَّألخسـ
خ�خ�ٌّ ئآلضخمؤ ٍخلهالَّألخس ُّخؤيئخم
خلَّخحمجل سهحل � ٍرٌجمخ بـ ؤىسمتخجل
ؤالس�َّحم خؤَّضحل ٌّ�خؤخم خليسخ� هخؤ�ر
َّؤال خؤئآلٌّ ئجمؤئـخؤهحلجل ٍ خىسمتخجلّـ
ُّىسمتخجلخ �خ�خؤ ٍمبخحمس ب ُّخؤرنتخم
خؤسضئآل م خلسآلشال خعآلخ صسآلخهٍخ
خؤَّخحمجلخس هالـ خؤَّجل ٍيخم� خؤهآلالـ م
ألَّمجهـذهخجلط خعآلخمئ خؤسهخمُّي ٍجنُّخجلط
خعخص ألُـًَخـخمبرضس  ٍ. ٍسآل إلنخم
خؤ�خ�خس م خؤسيئ� ذهخجلط ذق ألالض
خؤسهالآل رَنآل خلسهال ٍخلٌَصخس
هآلَّألخ ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل ٍسَآل ٍخؤسحلحمُّز
خؤهَّل مجوَّمـ خٍ لس�الرخس ؤس�سصز

.ٍخلهالَّألخس
سو�خس خلهالَّألخس خؤشَّحمط خضحلشس ؤحل
ـخىسمتخجل رٌخ ُّهآلال خؤ� خؤ�خمئ م ُّصجمحم
خؤَّجلـٍخعحلٍجل �خ سرهخ ٍسٌخٍس ب خؤهخلٌّ
سو�خس ٍسرهـخلؤئ ب ُّحلـخؤسال ُّىسمتخجلخ

رٌخـخؤَخخي خؤ�ـُّهآلال مـخؤ�خمئ ُّصًَّخم
ألنتخحمُّهٌآل ٍُّحلُّخمٍْ ٍُّسَّخمبالَّْ ٍُّسهالآلَّْ

خب�خـ. ألُ
ُّخؤ�خم ٍخؤحلٍألـ خعئَّألخس جلٍحم ٍرحلخ
خؤحلحمط ٍمبخحمس يَه ��خس ُّسهخم�
خل�سصحلخس أله ٍخؤسَّخيءـ خلَخي�ـ هال
كحل �ألخمسر خلهالَّألخس خىسمتخجلُّـ
ؤالسئة خؤيخهال خؤسَّخي سصخر�خ
ُّىسمتخجلخ ؤالَنآل ئال�خ ٍذهخجلط

. ٍخؤسحلحمُّز خؤسهالآل ٍؤَنآل َ َّخؤ
خلهالَّألخس خىسمتخجل غَّ خؤسَّصّ ذْ
Cyberب Knowledgeإخٍ Economyب
ذ خحم م َُّّمجه خْ َُّروٌّـ Ecocomyإ

ض�رخإلٌخ م سخخبجم خلحلـ رهحلطـ �خب
ؤالشخمٍط ٌّ�حم جلٍحم ذه�خ ألئشة رنتئال
ٍذإلسخص ٍخألسؤ ٍُّخؤيئخم خلهالَّألخس
م جلٍحم ألُ لخـ�خ خؤشخمٍط ًجمِ ٍخ�سجتحلخإل
بG.D.Pإ خ�لخؤٌّ خ�ال خؤَخسص جنُّخجلط
خلخس خلخمصهخس ألُ خؤهحلُّحل سنت� ضش
هال خؤخآل خىسمتخجلـ خْ ذق ىخؤه
م ألمحخهي جنُّخجلط ألُ كئُ خلهالَّألخس
خبأل ئخْ مخ ألخمخس خحمره خ�الٌّ خؤَخسص

�َ.ب1إ و25 20 س�خٍ�ـألخرق ي�ط
اقتصاد خصائص بعض

ح املعلوماتية
هال خلهالَّألخسٌّـ خىسمتخجل َُّّإل
ىحلحمط خًآل ألُ سَ�الء كَّخلص
خلهخحمة خ�سجتحلخإل ألُ ٍكئٌَآل خؤرنتخم
ئهخألال ٍس�َُّّخمًخ ٍذإلسخصٌخ ٍخلهالَّألخس
ذإلسخصب ُّخىسمتخجل آلى ؤّ ٌّ�حم
حممبحل خعمتمتـ �جمِ سرهخ ٍخمبرض
رخ�خخي َُّّإلـ ُّىسمتخجلخ ��خل
�ؤ ب خلهالَّألخسٌّ خلهخمم غ�ٍإلٌخ هال
أله خلَّ�هـ خؤسهخألال ذْ رال يض�ز ًجمخ
ألُ خ�سآله �آلئُـ خلس�َّحمط خلهالَّألخس
خلسخض خلهالَّألخسـ عسآله ُّمت� خْ
خؤَنتخم عخس ئخي م ؤالصآله
م ٌّ�خؤخم خلَ�الءـ ٍخْ خىسمتخجلّـب
ُّخمئ� خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجلّـ ًجمخـخؤسَّصّ
خؤيئخمّـ خؤخممبحلـ خًآل هال رخ�خخيـ
هال ىخجلحمخ� رخهسرخحمِ ؤالرنتخم ٍخ�رحلخهٌّ
خؤشخمٍخس ٍخبالء خ�سشآلخحم هَّخحل جنُّخجلط

. خل�سحلخإل خىسمتخجلّـ خؤَآلَّ ٍظء
ٍخؤسصخحمط خىسمتخجل ذجلخحمط هخميسـ ٍىحل

الدويبي عبد السالم د.

خؤيخسض صخأله
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رخإلّ خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجل رخمُّ�خإلخ م
خلهخمي ّي سالهز خؤجمّـ خىسمتخجل خلؤئ
خؤشخمٍط خبالء م حمخ�جتخ جلٍحمخ ٍخلهالَّأل
خؤسَآل ٍسهخميّـألَنآل خ�إلسخصـب ٍس�َُّّخم
َُّّإل خىسمتخجل رخإلّ بO.E.C.Dإ ٍخؤسهخٍْ
ٍخ�سجتحلخإل ٍسَّجنُّه ذإلسخصـ هال ألرخنبخمط

ب2إ ٍخلهالَّألخسـ. خلهخحمة
خىسمتخجلّـ خؤسَّصّـ ُّخمئ� ذخلخ�ـ ًئجمخ
ٍخلهالَّألخس خلهخحمةـ هال خؤخآل
هال Knowldegeإ Economyب
هىسٌخ م خؤهال ٍخؤحلحمخسـ خؤئيخخس

. خىسمتخجلّـ خؤَنتخم رسيهال
اقتصاد بني فارقة مؤشرات 
اإلنتاجى واالقتصاد املعلوماتية

خلسخض خجلرخس ألُ خؤهحلُّحل سنت�
خىسمتخجل رقـ ُّصًَّخم يخمٍئ ٍصَّجل ذق
ب 3إ خ�إلسخصب خىسمتخجل ٍرق خلهالَّألخسٌّ
خؤيخحمى خلنبخمخس ًجمِ سسره ٍكئُ

ح خ�سٌّ م
اإلنتاجي االقتصاد : أوال

ُّحلسال ى�خهخسـ ألُ تُّ�ئزـ 1

خؤمتَخهب ًٌّحـ خ�إلسخص م ألهخمٍي
ٍخؤرَخبـٍخلَخصآلبـٍخعحلألخس. ٍخؤ�حمخهب
م �خ�خ هَخمبخم هال تَُّّإل 2

هخألال ٍُّحل إلحلّـ ألخأل حمخخي ب خ�إلسخص
خبخإلإ. ٍألَّخجل

خلَّخىه مـ ؤالهىخس ًخمألٌّ ترَخ 3

.خ�إلسخص ٍخل��خس
ٍأل�سخمط. خلحل َُّّال  تذإلسخص 4

ئر�ط. رئآلخس تذإلسخص 5

م ٍخلَسصخس خلمتخجلحم تألرخجلؤ 6

.ُّحلخؤسال خؤسصخحمط ُّر�خم خؤ�َّئ
ألرحلخ هال �خؤسَخي أل�خُّخِ تسَّإل 7

.متخؤخمخب خؤهخألال خؤحل
املعلوماتي االقتصاد : ثانيا

خعحلُّحل خىسمتخجلّـ خؤسَّصّ ٍَُّّإلـًجمخ
ح هال

أله خؤسالحلُّـ خؤ�خهخس جلألص -ـ 1

. خلهالَّألخس ى�خه جلٍحم سَخألٌّ
خؤهال خؤئيخخس هَّخحل سَآل ت 2

. خلهالَّألخسٌّ ٍخؤخممبحل
Netإ Workingب خؤسنترئ ت 3

َّخل�س هال خىسمتخجلُّـ خلَنآلخس أله
. خؤهخلٌّ

ي�خس م ُّخ�سخمخحم خىال ذإلسخص ت 4

. ألئَّإلخسـألهالَّألخس َّئـأله ���ُّ ىمت�ط
ألُ ٍخلَّخحمجلـ خلَسصخس س�َُّّء 5ـت

. خلهالَّألخس ٍنبرئخس ىََّخس خبأل
�خؤسَخي خلحلحمط هال ُّهسآلحلـ ت 6

. ٍخ�سجتحلخألّ خؤيئخمّـ خلخأل ؤخمخخي
خلهالَّألخسٌّ خؤهآلال هال ُّسخ�� ت 7

. خ�ؤئ�ٍإل ٍخؤسصخحمط ٍخلهخمم
ألُ خلمحخيـ خؤآلـ ألمحخهيـ ت 8

ٍخ�رحلخه خلهالَّألخس هال �خؤ�ئ خبأل
. خؤيئخمّـ

خؤيخحمى خٍ ُّ�ُّخؤسآلخ ؤالجتمتخمن ٍسرهخ
جلٍحم م ًَّ خؤجمّـ خ�إلسخصٌّ خىسمتخجل رق
ًَّ خؤجمّـ خلهالَّألخسٌّ ٍخىسمتخجل خؤسٌخم
لسمحخس ٍيخ ٍخإلسنتخحم خؤَآلَّـ  َّحم م
ىيذْـخؤه خلهالَّألخسب ٍإلسخصخس خؤهَّل
ؤسو�خس سسهخم� خؤهآلال ٌٍص خؤهآلخأل رق
ٌص ٍ خؤهخألال ُّهحل � ضش صجمحمُّبـ
خؤهخألال رخ خٍ جلٍخإل ُّسَّىهخْ خؤهآلال
رالَّي ٍضس خلَسص ضخسّـ ألحلط هآلالّ م
م خؤهخألالـ خ�سآلخمخحم ٍخْ خؤسخهحلب �ُـ
ُّألئس�رخسّـخؤيئخم هال رحلخـُّ�سَحل هآلالّ

ٍسَخألٌّ رس�َّحم خلس�َّحمط ٍألهخحميّ ٍألٌخحمخسّ
خب�خ ألُ ؤّ كئُـ ٍخؤ� خلهالَّألخس
خلَنتخط خٍ ؤالنتخمئ ٍهَّخحل أل�خُّخ خبالء
ألَخي�ٌخ. ألَّخصٌـ م ُّىسمتخجلخ
بخؤئآلٌّإ رخؤهحلجل ؤ�س خؤه�ط ٍمبخحمس
هآلالّب م خؤ�ـىمحخًخـخؤهخألال ٍـرخلحلط
ٍخلهالَّأل خلسصحلجلط خلٌخحمط خمبرضس رال
خؤرنتخمّـ خؤهَمتخم ؤسَّخمبال ألهخحمخ خلس�َّحمط

هآلالّ. م
خىسمتخجلّـ خؤسَّصّـ يخم�ـ ًٍئجمخ
�خؤ�ئ خؤهآلال صٌخس هال خلهالَّألخسٌّ
خؤهَمتخم م خلهالَّألخسٌّـ خؤرهحل هال
ألٌخحمخس ؤّـ سَّيخم خؤجمّـ خؤهخألال خؤرنتخمّـبـ
خؤسَّخمبال ألُ كئَّ ٍئيط ألس�َّحمط
خؤَحلّـ ٍخؤسيئ� خلس�َّحم خلهالَّألخسٌّ

ٍخ�رحلخهـخلٌخحمّـ.
ألهالَّألخس ئيخخس ذفخجل ذْ
ٍذإلسخصٌخ خلهخميـ سَّنة هال ىخجلحمط
هآلَّجلخ خٍ حمئ�ط ُّهس� ٍس�َُّّخمًخـ
ُّخمئ� خؤجمّــ خلهخمبخم ؤىسمتخجل يخمُّخ
ؤ�ُّخجلط ٍذجلخحمسٌخ خلهالَّأل سَّنة هال
ظالال خبأل ٍألُ .�خؤسَخي خؤحلحمط
خلهخمم خىسمتخجل رق خؤيخحمى خلنبخمخس
ُّسمحض خ�إلسخصٌّ ٍخىسمتخجل خلهالَّألخسٌّ
خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجلّـ خؤسَّصّ خْ خُّمحخ
م خ�سآله ى�خهخس ئخي ألنتخحمئ ُّس�الز
كئٌَخ خبأل ألُ ُّىسمتخجلخ خؤهآلالخس
خسمتخس خبحلألخس هال خعمتَّأل ألُ
ٍئجمؤئ ٍخؤهمتخمُّب متٍخؤخمخب خلس�َّحمط
ٍخؤسخًال خؤسهالآل إل�خئ سَّ�ه خبأل ألُ
أله Lifeإ Long Learningب خل�سآلخم
ؤئال خلٌخحمخس هالـ خعمتَّألـ س�ٌال
خلسخره هال ىخجلحمط ؤسئَّْ خهآلخحم
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.خلهالَّألخس ل�سصحلخس خل�سحلخأل
ذ خحم م ُّخؤرنتخم َّؤال خؤ�ىٌّ ٍذْـ
ُّخمئ� خْ َُّروٌّ خل�سحلخأل خؤسَآلـ
Skillب خلٌخحمخس �الآل م خؤ�ىٌّ هال
سَآل ألُ يخمجل ئال ألهـكئق Ladderإـ

ٍخ�سهحلخجلخسّ. ىحلحمخسّ

املعلوماتي: االقتصاد تعريف

ؤىسمتخجل غحلجل سهخمُّةـ َُّّصحل
كئُ خلؤئ ٍأله خلهالَّألخسب هال خؤخآل
خؤ� خؤسهخمُّيخس ره� ذق خ�نبخحمط
ٍألُ ٍخ�خسب خل��خس ره� سسرَخًخ

ألخُّالٌّح ألش خلؤئ
ٍخؤمتَخه خؤسصخحمط ذجلخحمط سهخمة ت 1

ح رخإلّ خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجل خؤ�ُّ�خإل
ٍخؤجمّـ بـ رخلهالَّأل غئَّإل خىسمتخجلـ
ألُ ٍخ�سيخجلط خلهالَّأل س�َُّّخم ّي ُّالهز

. خؤشخمٍط خبالء م غَّحمُّخ خلهخميـجلٍحمخ
خؤسهخٍْ ألَنآل ٍسهخميّ ت 2

خؤجمّـ خىسمتخجل رخإلّ بOECDإ ٍخؤسَآل
ٍسَّجنُّه ذإلسخص هال ألرخنبخم رنتئال َُّّإل

ٍخلهخحمة. ٍخ�سجتحلخإلـخلهالَّألخس
املعلوماتي االقتصاد وينطلق

التالية : املسارات من

ألُ خؤسَخي�ـ خلحلحمط جنُّخجلط ت 1

ٍذإلسخصٌخ ؤالآلهالَّأل خؤسَّنة خبأل
. ٍس�َُّّخمًخ

خلهالَّألخس هال سهسآلحل مبَخهخس ت 2

ٍخيئخحم.
م ٍخؤسضخمحم خؤهَّل خخبجم 3ـت

خهسرخحم.
خؤهآلال. سئالي جنُّخجلط ت 4

.خلمحخي آلخؤ هال خؤسخئحل ت 5

خ�سخمخحم ي�طـ سالمن ت 6

خؤَّنيٌّ.
خؤ�َّئ َّأل�س هال خؤسضخمؤ ت 7

خ�خؤز ُّ��رءـ خؤجمّـ خلهَّ� خؤهخلٌّ
آلٍسهال آلٍسَن ُّذجلخحم ٍألرخجلحمخس
ألهّ خمبرضس خؤجمّـ خألخم صحلُّحلطب
خ�جلخحمّـ ٍخؤمحرم خٍخألخم ذمبحلخحم ُّخم 
نخمٍة نال م هآلالب ٍخلخسـصحل و�
ٍخلهالَّألخسب خؤهَّل همتخم م �خلَخي
هال خعمتَّأل يئ ًَّ خألخم ٍخمبرض
ٍخؤهآلخأل ؤالَّنخة هخؤ هآلخؤ ألٌخحمخس
ألُ صحلخ ألس�َّحمط جلحمص سس�الز خؤ�
ٍخجلٍخس كه�خس �ئخأل ٍذلخألخ� خلٌخحمخسب

. خلهالَّألخس
اقتصاد تطبيق مالمح

املعلوماتية:
ٍخؤ�خه خؤحلٍؤ رقـ خؤسهخٍْ ت 1

خعخمي.
. �ـٍخ�مبئال�خ ذهخجلط ت 2

ذمب�ـخؤسهالآل. ت 3

خل��خس أله خؤسَّخمبالـ ت 4

.خؤحلٍؤ ٍخؤنتخمئخس
ألس�َّحمط َس أل��خس رَخ ت 5

خ�جلخحمط هال ٍخهسآلخجل عسآله ٍئالخس
.خ�ؤئ�ٍإل ٍخلهحلخس

أل��خس رق خؤسنترئ ت 6

خؤمتض – خؤمتَخه خلجتسالي خ�سآله
ٍأله .... خ� ٌَخل – خؤسهالآلـ –

.ٍخؤهآل خلَسصق
.خ�ؤئ�ٍإل خؤسصخحمط س�ٌال ت 7

��ٍس خؤسنتخمُّهخس سهحلُّال ت 8

خألَّخأل. سَّنة
خؤهآلخؤـخلخًخمط إلمن ضالـألنتئال - 9

خلهالَّألخس ٍإلمن Skilled Workers

ٍخع�خس صَرخ خ�سشآلخحمخس ٍصجمز
خؤمحخمخز ىَّخإلقـ ألخمخصه أله صَرخ
رحلأل خ�سشآلخحم هال ؤس�خهحل ٍخعآلخحمؤ

سهخمىالّ. خْ
ؤسئََّؤَّصخ � ٍ ذإلنتخـعال� ت10

ٍخسمتخس. خلهالَّألخس
املوارد وتنمية املعلوماتية

البشرية
هال خعخص َُّّإل رهحل َُّّألخ سس�خُّحل
خؤجمّـ خلس�َّحم ٍخلٌ� خؤس� خؤسهالآل
�َّئ لس�الرخس هخؤ رئيخط ُّ�سصز
خلهالَّألخس هال خهسآلخجلًخ م خؤهآلال
أل�سآلخم رنتئال خلس�َّحمط ٍخؤسئََّؤَّصخ

ٍ�خمُّه.
ال�َّخؤ ٍخلٌ� خؤس� خؤسهالآل ٍُّهحل
ٍجنُّخجلط خؤَآلَّ ؤسضءـ يخهالـ خئشخم
لنتئال ٍخؤسمتحلّـ خ�سجتحلخإل يخممي

.خؤر�خؤ
ؤ�َّئ خلس�َّحم خلهالَّألخسٌّ خؤسَّصّ ٍألهـ
خلَّخحمجل سَآل يخهالخس خمبرضس خؤهآلال
نال م ص�خإل ظحلُّخس خألخإل ُّخؤرنتخم
خؤسَآل ٍظء خؤنتخألال خؤَآلَّ ألس�الرخسـ

.خل�سحلخأل ُّخؤرنتخم
معطيات ومؤشرات مدخلية

ًجمخ مـ خ�إل�خإل خ�سآلهخس سنتٌحل
أل�رَّى و� ألهالَّألخسـ شَّحمطـ خؤهمتخم
ٍخؤهىخس خىسمتخجل هالـ خشخمس
دشخحمًخ ٍخإلهئ�س ٍخؤحلٍؤب صسآلخهخ
ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل سَآل سَّصٌخس هال
خشخم ًجمخ ٍخألسحل رالـ ٍسهالآلخبـ ًسخ
خل�سحلخألـرنتئال ُّخؤرنتخم خؤسَآل ؤنتآلال
خعخحمخس سَّ�ه هآلال سه�ح ٍخؤ� هخإل
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�خ�ٍخؤ ٍخصسآلخهـ ُّىسمتخجلخ
سخمُّخم َُّّمجضٌخ ئآلخـ ًٌّ خٍـ ٍخؤشخيب
سَآل ب1إ خؤهخمرح خ�إل�خإل خؤسَآل
خؤَخخيب ىرال ٍألُ خؤَخخي خصال ألُ خؤَخخي
هُ خ�إل�خإل خؤحلحمخس رَخ ٍسنتآلال

. ُّخلَّخحمجلـخؤرنتخم سَآل  خمُّء
همتخم م خؤئخألال خؤهآلخؤ أليٌَّإل ذْ
ؤهئ� س�َُّّخمِ َُّروٌّ ٍخؤهَّل خلهالَّألخس
ؤ�َّئ ُّخؤهمتخم ٍخنب�خ خس خلس�الرخس
خلهالَّألخس آلـهالىسمتخجلـخؤخٍؤ خؤهآلال
حمسخٍخ خؤٌََّ� �رال ُّئَّْ ًٍئجمخ ب
إلَّهسٌخ ٍظ�قـ ُّخؤرنتخم رخلَّخحمجل
ألخمخصهخس ذ خحم م ألَّ ألَخميـ خبخحمخ
ُّخؤرنتخم َّؤال �خؤسَخي خؤحلحمط ىمح
خهسرخحم م خخبجم أله خؤَنت�ـخىسمتخجلُّخب
�خ ٍخؤهَّل خلهالَّألخس أله�خس خْ
ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل هال خؤ�الر سخش�خسٌخ

. ُّحلخؤسال رخؤ�خمئ خؤهخألال
خبأل ألُ �خؤسَخي خؤحلحمط جنُّخجلط ذْ
ُّخؤرنتخم ؤالآلَّخحمجل خل�سحلخأل خؤسَآلـ
خعَّّــخؤجمّـ خؤحلٍحم خًآل رس�خُّحل سخمسرم
ًالٍخل خلخًخمط ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل سجلُّّ
ؤحل هخؤخ�. ٍألهالَّألخسخ�ـ هالآلخـ ًسخ
ُّصجمحم خلهالَّألخسـسو�خس خؤشَّحمط خضحلشس
خىسمتخجل رٌخـ ُّهآلال خؤ� خؤ�خمئ م
ٍخعحلٍجل خؤَّجل �خ سرهخ ٍسٌخٍس خؤهخلٌّب
ٍسره خؤسالحلُّب ٌَخل ٍخنب�خ خس
خؤ� خؤ�خمئ مـ ُّصًَّخم سو�خس خلؤئ
ٍُّسَّخمبالَّْ ٍُّسهالآلَّْ خؤَخخي رٌخ ُّنتسوال

. ألُـخب�خ ٍُّحلُّخمٍْـألنتخحمُّهٌآل
ألالضـذق خعخص ًَخـخمبرضس ٍألُ
ؤال�خ�خس ٍخلخمخصه خؤسيئ� ذهخجلط
خؤسهالآل رَنآل خلسهال ٍخلٌَصخس

كخ ٍخؤس�ب ٍخلٌ� خؤي� ٍخؤسحلحمُّزـ
خؤهخمر ُّخؤرنتخم ؤالآلَّخحمجل سَآل فء
ٍمجوَّم لس�الرخس خ�سصخر خئشخم ؤسئَّْـ
هال خؤخآل خىسمتخجل نال خؤهآلالـم �َّئ

.ٍخؤهَّل خلهالَّألخس
خؤس� خؤسهالآل خإلنآل ألخمصهخس ٍسيخمجن
ظ�ق رق خحمسرخمـ ض ٍخلٌ�
خؤحلحمط ٍرق ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل ذجلخحمطـ
رق خيمحال خؤسئخألالـ ٍظء �خؤسَخي
سه�ُّ� ذق رخ�مجخي خبخمخ خلَّخحمجل ًجمِ

ٍخصسآلخهٌّ. خؤَآلَّـخىسمتخجلّـ ٍجلهآل
خؤسخحمُّخم م ٍحمجل لخ ٍخ�سضمحخحمخ�ـ
خؤهَّل خإلهئخ�خسـ ٍخؤحلٍؤـضَّألـ خؤهخمرـ
ٍخؤسئََّؤَّصٌّب خلهالَّألخسٌّ ٍخؤسحلإل
ذ خحم م خؤسضحلُّخس ألُ خؤهحلُّحل س�جنـ
نبخْ ألُ ذخلـ خؤهخمرب ُّخؤرنتخم خلَّخحمجلـ
ُّىسمتخجلخ ٍخؤسو�خس �خلَخي خجنجلُّخجل
خلهالَّألخسٌّب خؤسحلإل خمه� هُ خؤَخل
ٍإلنخإل خىسمتخجلّـ خؤسئخألال دؤخس ٍهُ
هحلإل نبـألُ فحلش خْ خؤهخل خؤسصخحمط
ذق ُّجلّـ خؤهآلالـٍخْ مـ�َّئ خ�سخمخحم
ئر�ط يخس خ�سهخز ذألئخإل م ظحلُّخس

خؤهآلال. م خؤخمخورق ألُ
خىسمتخجل غَّ خؤهآلال م خؤسَّصّـ ذْ
knowledge or cyberب خلهالَّألخس
ألخمصه خ خمخ ُّيخمجن رحلخ economyإ

خًآل سه�ٌّ ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل سَآل م
ؤالشخمٍط ٌّ�حم رنتئال ٍألئشي خبخمب
ٍذإلسخص ٍخألسؤ ب ٍُّخؤيئخم خلهالَّألخس
هال ٍئآلشخأل ب خؤشخمٍط ًجمِ ٍخ�سجتحلخإل
ىخؤه خلخس خلخمصهخس سنت� خلؤئ
خؤخآل ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل ذهحلخجل خْـ ذق
يهخؤسٌخ ٍرخؤسخؤٌّ ب خلهالَّألخس هال

خؤَخسص م جنُّخجلط ألُ كئُ خىسمتخجلُّب
خبأل ّهال ئخْ ألخمخسـمخ خحمره خ�الٌّ

.َ� 25 ٍ 20 رق س�خٍ� ي�ط

البشرية املوارد وتنمية املعلوماتية
خصائص ودالالت

هال خؤخآل خىسمتخجل ُّ�سَحل
سَ�الء كَّخلص هال خلهَّل خلهالَّألخسـ
ألُ ٍكئٌَآل خؤرنتخم ىحلحمط خًآل ألُـ
ٍذإلسخصٌخ ٍخلهالَّألخس خلهخحمة خ�سجتحلخإلـ
آلى ألَّحمجلـحم�ٌّـؤّ ٍس�َُّّخمًخـئهخألالـخٍ
ًجمِ ٍخْ هخؤبـ ٍصحل خلخس خىسمتخجلُّـ
خًآل هال رخ�خخي سخمئ� خؤَآلَّخلصـ
ؤالآلَّخحمجل ٍخلهالَّألخسٌّ خؤيئخمّـ خؤخممبحل
هَّخحل جنُّخجلط م سَّنيٌخ ٍألحل خؤرنتخمُّب
خؤسَآل ٍخبالءـخؤشخمٍخسـٍظء خ�سشآلخحم

.خل�سحلخأل
خلَّخحمجل سَآل خ�خ�خسـ ٍسخمئ�
خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجلـ ذ خحم م ُّخؤرنتخم
هَّخحل سَآل هال خؤهَّل ٍأله�خس
خلهالَّألخسٌّب ٍخؤخممبحل خؤهال خؤئيخخس
خلخأل ؤخمخخي �خؤسَخي خلحلحمط ٍجنُّخجلط
ٍذإلسخص ٍخ�سجتحلخإل خؤهمحالٌّب رحلأل خؤيئخمّـ
ألمحخهي ٍرخؤسخؤٌّـ ٍخلهالَّألخسب خلهخحمة

.خلمحخي آلخؤ
خلهالَّألخس أله�خسـ خإلهئ�سـ ٍؤحل
ىخؤه هال ٍخ�إلسخص خىسمتخجل ٍهَّل
خؤهآلالب ٌٍص ُّخؤرنتخم خؤهخألال َّخؤ رق
ؤسو�خس ىخؤه ًجمِـ سهخممجس طش
ٌص ٍ خؤهخألالـ ُّهحلـ �ـ ضش ب ُّصجمحم
خؤهخألال رخ خٍ جلٍخإل ُّسَّىهخْ خؤهآلال
بي�ط خلَسص ضخسّ ألحلط هآلالّ م
ُ� رالَّي ٍضس خىسمتخجلّـإ خؤَنتخم
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ألئشة رنتئال ُّ�سَحل هآلالّ م خؤهخألال خ�سآلخمخحمـ ٍخْ خؤسخهحلب
يمتخحمس خلس�َّحمطب ٍألهالَّألخسّ ٍألٌخحمخسّ ُّخؤيئخم ألئس�رخسّ هال
خؤ�ـىمحخًخ خع�ط كحلط ٍ رخؤهحلجلـبخؤئآلٌّإ خؤه�طـؤ�س
ٍخلهالَّألخس خلسصحلجلط خلٌخحمطـ خمبرضس رال هآلالّب م خؤهخألال
مبخحم ًٍئجمخ مـهآلالّب رخـخؤهخألال �سحلخألـ خلس�َّحمطـألهخحم�خ
خل�سحلخأل ُّخؤرنتخم خؤسَآل ذ خحم م ُّخؤرنتخم رخلَّخحمجل خؤ�ىٌّ
كخ skillإ ladderب خلٌخحمخس �الآل م رخؤ�ىٌّ خحمسرخ خ خئشخم
أل�سحلخإلب رنتئال ٍخ�سهحلخجلخسّ ىحلحمخسّ سَآل ألُ يخمجل ئال كئُ
هال ىخجلحمط ُّرنتخم ألَّخحمجل �خ سسَّيخم خؤ�ـ خألآل يذْ ًٍئجمخ
خضسآلخس س�جلخجل خلهالَّألخس ؤسَـ خعئـ ٍخؤسَّنة خ�إلسخص
ألَخ�ر خألَّخأل حمٍخي خصسجمخزـ هُـ خىسمتخجلُّخسٌخ هص�
يخممي ذفخجل يم كحلٍحمًخ ُّئَّْ ٍ�َّة يخهالب ٍخ�سشآلخحمخس
جنًحلطـإ. ب ألسحلإل ضس خٍ ألَجتيمح ٍرخصَّحم غحلٍجلط هآلال
ضَّأل خلسضحلط خألآل سخمُّخم  خمضّـ خؤجمّــ خؤس�خأل أله ٍكنتخ
كئُـهآلالّ خؤجمّـ ألخ ًٍَّ خلهالَّألخسٌّ ٍخىسمتخجل خؤهخألال َّخؤ
ُّىسمتخجلخ �خلَخي ًجمِ م خؤخمخطقـ مبة م ؤالَّىَّة
َأله ألَّخمبيخس ُّس�الزـ خألخمـ رخْ خؤَّأل كئُ _خؤهخل
ٍكحلٍحمًخ خؤسجتمتمن هخؤ سئَّْـ خؤرنتخمُّـ ؤالآلَّخحمجل ٍحمخى
ىخجلحمط هالخ�ـفهالٌخ ذهحلخجلخ ٍألهحلط هخؤ سـخجلخألهحل ظء

خؤسيئ�. ٍخ�سحلخأل خعئ خؤسيئ� هال
خل�سرال خْ ض ذجلحمخؤ كئخْ ًآلخ ألُ ٍذإلّ
إلمتز ألُ �ئَّْ ٍخلئس�رخس خؤهَّخحلـ ٍظء خىسمتخجلّـ
ٍخلسيَّى خؤئيطـ خؤهَّأل رق خعآله س�س�هـ خؤ�ـ خ�سآلهخس
رخمإلخألص سخمُّخم ّذؤ خنبخحم لخ ٍٍيخ� ب خلهالَّألخسـ َس ٍرق ب
ىخجلحمط ُّرنتخم ىَّط رَخ يذْ خلجمئَّحم ٌّخ�كخ خلسضحلطـ خألآل
َُّّإل خىسمتخجلـ ذق خىسمتخجل ؤسضَُّّال ٍضحلِ ُّئيٌّ  ٍئيط
خؤسنتصه خؤئيط �ـظحلـىَّـخؤهآلال ذخلخ خإلّ ذخل خلهالَّألخسب هال
ًجمِ سحلخأل� خل�سآلخم ٍخؤسخًال ٍخؤسحلحمُّز ألٌخحمخسٌخب ؤس�رء
ٍخؤنتهَّحم خصسآلخهٌّ خس�خ ألُ إلَّه ي�نٌخمـ خلٌخحمخسب
خؤ�الز ضش ذق خؤئيخخس ًجمِ ألهنآل ٍ�سٌخصخم رخ�ضرخم

.سحلخأل�ٍخ ٍخؤسنتصه
:ت البشرية املوارد تنمية على املعلوماتية تأثير

ُّىسمتخجلخ خرهخجلًخ م ىَّط خلهالَّأل سئَّْ خلهالَّألخسب مهمتخم

خ�خ�خ� خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجل ٍُّخمسئ� ب ٍَُّّخؤ�ر صسآلخهٍخ
ؤالَآلَّ ألخأل ئخمخخي خؤهال رخؤحلحمخس سه� خؤ� هالـخلهالَّألخس
ُّس�الز خىسمتخجلّـ خؤسَّصّ ًجمخ ٍم ٍخصسآلخهٌّبـ خىسمتخجلّـ
ٍؤَنآل آلٍخؤسهال ُّىسمتخجلخ ؤالَنآل صخجلط ألخمخصهخس خألخمـ

.ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل سَآل
خؤحلخهآل خؤهَخمبخم ألُ خؤهحلُّحل ذق خؤَخأل خؤحلٍأل ٍسيسخم

خلهالَّألخسٌّ. خىسمتخجل هخ� ؤحلخبَّأل
ألخُّالٌّـحت خؤحلٍأل ًجمِ سَّخصٌٌخ خؤ� خؤمتهَّرخس ٍألُ

.ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل خلهخميـخؤحلىـكٌخحمخس إلمن ت 1

لس�الرخس ٍخؤسحلحمُّر آلخؤسهال خؤَنآل ألأل هحلإلـ ت 2

خلهالَّألخسٌّ. خىسمتخجل
خؤحلحمخس. سَّيخم هحلإل ت 3

.ٍَخؤس خؤهالآل ؤالخهحلط خؤمحهةـخؤَ�� ت 4

.خؤسضس َخؤر ألأل هحلإل ت 5

.ٍَُّّخؤ�ر آلـٍخؤسهالخلهالَّألخس َخؤر ألأل هحلإل ت 6

. خؤسآلَُّّال إلنآل خؤَآلَّـخؤر�ٌّـم 7ـت
هال َخلنتخمٍهخسـخؤس ٍخمبضخز خلرخجلحمُُّ سَّيخم هحلإل ت 8

. خلهالَّألخس
رهمتخمـشَّحمط ُّهخمة يآلخ خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجلّـ خؤسَّصّ ٍُّخسٌّ
رٌخ خؤ�ـُّهآلال ُّخؤ�خم رنتئالـصجمحمّــألُ خؤ�و�س خلهالَّألخس
ًجمِ مبخضز ألخ ٍأله ب ٍخؤسحلحمُّز خؤسهالآل ٍإلنآل ـخؤهخلٌّب خىسمتخجل
ُّىسمتخجلخ خلئخإل خعحلٍجل خمبرضس خؤهَّل ألنخًخم ألُ خؤشَّحمط
ٍسخسٌّ �خمُّه. ؤالسنبٌّـرنتئال  خمٌُّخ م ًٌّ رال خىالـظحلُّحلخ�
ًٍآلخ خؤهخ� نبٌحلًآلخ حم�سق شَّحمسق خهخز م خلهالَّألخس شَّحمط
جلٍأل له م خشخمسخ خؤالسخْ ٍخؤشَّحمطـخؤمتَخهـ خؤ�حمخه خؤشَّحمط
و�س مـخُّخألَخـًجمِـخؤ� خلهالَّألخس شَّحمط نبخْ ًَّ ئآلخ خؤهخ�ـب
ٍذجلخحمط ٍخؤسَّخمبالب ٍخعخط ٍخؤسهالآلب خؤهآلال م خؤَخخي  خمُّـ
خلهالَّألخس َس ٍمبخحمس خعئَّألخسب جلٍحم خُّمحخ� خهآلخألـٍو�س
هال ىخجلحمط ؤسئَّْ خؤحلٍأل هال ٍمبخحم خلهالَّألخسب خؤشَّحمط ىخهحلط
سئة خْ خلهخمبخمطـ خىسمتخجلُّـ خؤنخمٍةـ م ٍخؤرخ �خلَخي
ٍخلهالَّألـألئخْ خؤيئخمط ؤسضسال ٍسهالآلٌخ خىسمتخجلًخ ئالً ٍسهحل

خؤمتحلخحمط.
ُّخمئ� صحلُّحلـ كَّخلص هال خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجلـ ٍَُّّإل
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ٍخلهخحمة خلهالَّألخس خ�سجتحلخإل م خ�إل�خإل خؤحلحمخس هال
آلخؤ عالء خ�خ�ٌّ ئهخألال بـ  Informationت Knowledge

خلَنآلخس خحممبحلط خًآلـ خمبرضس ٍؤحل ب  Value creation

خحممبحلط خٍ غ�ٍْـ ألُ ؤحلٌُّخ ألخـ ُّىسمتخجلخ ٍخل��خس
.ألهالَّألخس

�آلئُ ٍسَّنيٌخ خلهالَّألخسـ ألُ خ�خال ؤالئآل خؤسضالال ذْ
َُّسٌٌّ ضش خلهالَّألخسب عسآله ظء ألُ ٍخألآل خ�سآلهخس

.خلهالَّأل خألسؤ خؤخآلـهالـهحلإل خل�خٍخط هحلإل
خؤهخألال هالـهخحل خؤسالحلّـ خىسمتخجلّـ خؤَآلَّ ٍرَآلخـُّهسآلحل
ئخمخخي خلهالَّأل خلهالَّألخسٌّـهال خىسمتخجل ُّهسآلحل خلخألبـ ٍحمخخي
ٍخؤَآلَّ خؤشخمٍط ٍخبالء خ�سشآلخحمخس هَّخحل ُّ�ُّحلـألُ هالٌّ ألخأل

خىسمتخجلّــخل�سحلخإل.
ح املعلوماتي االقتصاد في احلياة مدى التعليم

خؤهمحالٌّـ خؤهآلال خ�سرحلخأل خلهالَّألخسٌّ خىسمتخجل ُّس�الز
ٍخؤَآلَّ. ؤالسحلإل ئخ�خخي ٍخيئخحم خلهالَّألخس آلـهالرخؤهآلالـخؤخ
ٍسَّنة خ�إل�خْ ضخط ُّرحلخ م خؤسهالآلـ ري�ط ئسيخيخ
 َّخأل خؤسالحلّـ خؤسهالآل مـ خب�خس ألُ هالّـخلسهالآل ألخفمتال
خعخط ألحل خؤسهالآل ٍخمبرض ب ئخيخ ُّهحل � يخؤَّن ضخسّـ
�حم و� ىََّخس ًجمخ خٍصحلـ ٍىحل خلَخ�ز.  خؤرحلُّال ًَّ
Virtual ي�خمجخعخألهخسـخ ألش خلؤئ ٍألُ ب رجمؤئ ؤالخإل
ئال م خلٌخحمخس سَآل ٍرخمخألص رهحلب هُ ٍخؤسهالآل Universities

ح بـٍسنتآلال ٍخيئخحم خلهالَّألخس ىَّط هال خهآلخحمـؤالضمتَّأل
�ألَخي رخ�هخحم خ�ؤئ�ٍإلٌّ خؤسَّخمبالـ ٍ�خال سَّي� ت 1

ؤالصآله.
ئال ُّ�س�هـ ضس ؤالصآله خلهالَّألخس عسآله ذفخجل ت 2

.خلهالَّألخس خىسمتخجل م جلٍحمـألٌآل ؤهز يخمجل
خؤ�خهخس. ئال م سَخسـخلهالَّألخس خ�سجتحلخإل سهآلآل ت 3

خؤرنتخمّـ. حمخخيـخلخأل م خ�سشآلخحم ت 4

ٍخؤَّ�خم خ�إل�إلس رنترئ خلحلخحمخي ئال حمرم ت 5

ٍخهمحخ ٍخؤئالخس خؤ�ز ؤسآلئق  Multi Media خلسهحلجلط
خلٌخحمخس. هخؤـألُ أل�سَُّّخس س�َُّّخم خؤسحلحمُّ�ـألُ ً

�سهخز خلهالآلق ٍسحلحمُّز �خؤحلحمخ خلَخًص س�َُّّخم ت 6

خلهالَّألخس. سئََّؤَّصخ

خعخط. ألحل ؤالسهالآل خؤيخممي ذسخض ت 7

خؤهالآلٌّ. خؤرضش خ�سشآلخحمـم ت 8

ألٌخحمخس �خ خؤ� ٍخلمتخإله خيخمخجل �ٍظي سنتصه ت 9

. ذرحلخه

البشرية املوارد تنمية  في مستقبلية  توجهات
العربية.

خْ ذق 2002 ؤهخإل خؤهخمر خ�إل�خإل خؤسَآل سخمُّخمـ خنبخحم
خ�سيخجلط ًٌّ خؤهخمرٌّ خؤَّ ُ م ُّخؤرنتخم خؤحلحمخس ألُ خ�سيخجلط
خؤهخمر ُّخؤرنتخم خلَّخحمجلـ ىمتَّحم م خلؤئ ٍُّسصال يمجه
ًجمِ ئشخي ّي سس�خُّحل همتخم م ٍذإلسخصٌخ خلهخمي مـخئس�خز

ٍسَّنيخ�. ذإلسخصخ� خلهخمي
خى�خحم ألُ ؤالهحلُّحل ٍخصسآلخهٌّ خىسمتخجلّـ خؤَّمجهـ ذْ
خؤسضحلُّخس ألُ لال َُّّخصّـ خؤسخمُّخمب خنبخحمـ ئآلخـ خؤهخمر
خلجمًالـم خؤس�خُّحل أله خبخمب خؤرنتخمُّب خلَّخحمجل عخألـسَآل م
ذق خلسخض خلخمصهخس سنت� خلؤئ ٍأله .خلهخمي ٍإلَّه ئشخي
خؤسهالآل ٍرخمخألص خإلنآل س�َُّّخم غَّ خؤهخمر خؤسَّصٌخسـ سَخألٌّ
خؤهخإلب خؤسهالآل ألهـ خؤس� خؤسهالآل ٍظ�� ٍخؤس�بـ خلٌ�
ٍجنُّخجلطـ�خمهـعخحمخسّ خؤهآلالب �َّئ كس�الرخس حمر�ّ ٍغخٍؤ

. خلهالَّألخسٌّ ؤالسحلإل
كَّمجَّه ىخؤه خلخس ٍخله�خس خلنبخمخس ألُ خؤهحلُّحل ذْ
خألخم ظهال ٍخلهالَّألخس خؤهَّل همتخم م ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل سَآل
ذهحلخجلخ� جلٍحمًخ ٍخ�سحلخأل خلَّخحمجل ًجمِـ سَآل خ�خؤز س�َُّّخم
ٍخئشخم صخس��خ خألَّحم ألُ ٍألنتخحمئب ٍسخً�ـ ٍسحلحمُّرخ�

خلهالَّألخسٌّ. خىسمتخجل ألس�الرخس ٌلَّخص ذعخضخ
لتنمية املتنوعة التجارب من  العديد خالل من وتبرز 

اعتبارها في تأخذ مستقبلية توجهات البشرية املوارد

منها: أبعاد عدة

ظء ذق ُّجلّـ  ٍضحلِ خلخجلّـ خلخأل حمخخيـ ذْ 1ـت
خؤئيخخس أل�سَّـ خحمسيخه أله أل�خيخ�ـ ُّئُ � ألخ خؤسحلإل

.ُّخؤرنتخم ٍخؤحلحمخس
خؤمتض م خل�سحلخأل ُّخؤرنتخم خؤسَآل رق ـخؤخمرم ت 2

خلَّخحمجل سَآل ٍرق ٍو�ًخب ٍخؤ�ئُ ٍخىسمتخجل ٍخؤسهالآل
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ٍخضسخصخس خؤسهالآل رقـغخمصخس ألءـخلَّخٍظ خؤرنتخمُّب
خؤهآلال. �َّئ

ؤسَآل ٍألس�َّحمط صحلُّحلط خ�خؤز ذق خعخص س�خُّحل ت 3

ٍسَخألٌّ خؤهَّلـ ظحلُّخس ٌلَّخص خؤهخمر ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل
خؤحلحمخس. ٍس�َُّّخم خ�سضحلخشـٍخ�سحلخأل خ�خؤز ٍ خرسئخحم

خلَّخحمجل سَآل م خلسره ٍخ�خؤز خؤ�خ�خس سآل ت 4

ٍذؤوخ ٍخؤس�َّحمخسـ خؤسهحلُّس رذجلخبخأل ُّ�آلضـ كخ ُّخؤرنتخم
خؤ�الرخس.

من توفر ما مع لألبعاد  السابقة املقاربة وتقود

تنمية لتوجهات مستقبلية مالمح وضع إلى مرجعيات

التالي:- النحو على ، وذلك البشرية املوارد وتطوير

خئشخم ؤسئَّْ ٍخؤسخًال ٍخؤسحلحمُّز خؤسهالآل رخمخألص س�َُّّخم ت 1

ؤ�َّئ ٍخؤسئََّؤَّص خلهالَّألخس ٍخلسو�خس ؤالآلس�الرخس خ�سصخر
.سحلخأل�ٍخ ؤالَال ىخرال خلٌخحمخس سئَّْ ٍطش ب خؤهآلال

ٍخعَّجلط ٍخؤسآل خؤسَيجم خ�خؤز م خل�سآلخم ؤسض�ق ت 2

.ٍخلسخره خؤنتخألال
س�خهحل خؤ� خلٌ� ٍخ�حمنبخجل ّخؤسَّص إلنآل س�َُّّخم ت 3

ألُ ٍسحلُّخمًخ ٌَخل ٍسَّصٌخسٌآل ىحلحمخسٌآل ظحلُّحل هال خيخمخجل
خل�سرال. ٌَأل خخبسخحم خصال

ٍخؤسخًال خؤسحلحمُّزـ خ�خؤز س�َُّّخم ذألئخإل م خؤَنخم ت 4

ًجمخ م خؤحلٍؤـ خؤسصخحمز ألُ خ�سيخجلط أله رهحلـ هُ خلٌ�
خلَّخحمجل ؤسَآلـ ألسََّه خخبخم خ�خؤز خهسآلخجل خ�خألبـٍئجمؤئ
خعخمفقب �ؤيخ خؤسضَُّّالٌّ ٍخؤسخًال خؤسحلحمُّز ألشال خؤرنتخمُّب

ٍو�ًخ. ٍخل�سآلخمـٍخؤسَخٍرٌّـٍخؤسَّخمبالٌّ ٍخلَّخجنّـ
ؤمحآلخْ ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل ؤسَآلـ هخألـ �خ� خهسآلخجل ت 5

.ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل ئالً م ٍخؤََّهٌّ خؤئآلٌّ خؤسَّخجنْ ذفخجل
ؤس�سصز ٌٍَخل َخؤي خؤسجتمتمتخس سََُّّه هال خؤهآلال ت 6

خؤسَخس ألُ ٍؤس�سيحل خل�سصحلط ٌَخل ؤالآلٌخحمخسـٍخع�خس
رخسس خعحلُّحلط خؤهآلال ى�خهخس خْ ٍ خبخمب ؤالسَّخمبالب خلس�َّحمط
خؤهخؤ خؤهالآل ٍخلٌخحمخس خؤحلحمخس هال ألسَخإلـ رنتئال سخمئ�
خلهالَّألخسب ٍخؤ�خألص خؤَّ�خال هال ٍسهسآلحل خؤرنتخمُّب ؤالآلَّخحمجل
مبضخز ٍخلٌ� خؤَّنيٌّ خؤحلٍحم ألالضَّن رنتئال سالوٌّ ٍمبخحمس

.ُّخؤهخجل خؤهآلخؤ ٍئجمؤئ ٍخلسَّ�م خؤهخجلّـ خلٌ� خؤسئَُُّّ

سمحه خْ خؤهخمر ُّخلَّخحمجلـخؤرنتخم سَآل ؤ�خ�خس تـَُّروٌّ 7

هال ألُـألَنَّحمـخؤحلحمط ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل ذق خؤَنخم مـخهسرخحمًخ
ُّخمسرم ألخـ أله أل�سحلخإل غَّ ٍهالـ ريخهالـ خؤَّنيٌّ جلخخ
ٍضينٌخب ٍخ�سضحلخشٌخ ؤالحلحمخس رَخ ألُ ألٌآل خرهخجل ألُ رجمؤئ
خٍ ألٌَخ يحل ألخ ٍخ�سحلخأل ٍسهَُّّ� خ�سجتحلخألٌخب خٍصّ ٍظ�ق
ٍسَخـٍألٌَخـؤ�َّئ يَخ ٍأل�خإلحلط جلخهآل ٍذفخجلـر ظالةب

خؤهآلال.
ٍخلهالَّألخس خع�خس ؤسرخجلأل خلنت�ؤـ خؤهآلال سيهال ت 8

خ�خأل. م خؤخمخحلط خلَّخحمجلـٍخؤسصخحمز رسَآل خلسهال ٍخؤرخإلخس
ٍخعخميب خؤخم�ٌّ ـخؤهآلال يخهالـعٌخس جلٍحم خؤسَّص�ّـغَّ 9ت

ٍإلخرخس ٍحمٍخرم لهخس ألُ خ�سآلهـخلحلإلٌّ أل��خس ٍئجمؤئ
رنتئال خؤرنتخمُّـ خلَّخحمجل ؤسَآل رخمخألص ٍذفخجل ؤسض�ق ٌَأل

خ�خأل مـًجمخ خؤسو�خس خضحلش ألَّخئر هال ألس�َّحمـٍىخجلحم
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الوقفة األولى:
االفتراضي إلى الواقعي العصر من

طياته...؟ بني يخفي ماذا

حمضخزـخؤي ُّحلخبال خؤهخؤ�آل رخْ ؤالنتئ عخأل ًَخؤئ ُّهحل �
رخإله�خيّ سرنتخم �ألهالَّألخس خسمتخؤ ؤشَّحمط صإلس صحلُّحلطب
هال ىرال ألُ خؤرنتخمُّـ سهٌحلًخ � ٍطمح�خحمط سخحمفب ..
ضر كشال إلهنتٌخـ خؤ� يخلخمضال .ُّخؤرنتخم خؤهمتَّحم ألخمـ
يٌخ ٍسالهزـ ىخ رب ُّخؤرنتخم خ�سآلهخس ضخط م صحلُّحلط
INFORMATION AND ٍخلهالَّألخسـ خسمتخس سئََّؤَّصخس
ألسآل�خ�. جلٍحمخ� COMMANICATION TECHNOLOGY ICT

خؤ�خحمخسـرال ٍ ٍـخؤيض�آل خؤيَّخل خ�خ�ٌّ ُّهحلـخلَسص يالآل
ألُ خ�سآله خإل�خئ ظَّأل ذق خجلّــ مخ خلهالَّألخسب ًٌّ
خل�سرال ذؤَخ فآلال يٌال .خي�خمج ألهالَّألخس ذق مبَخه
َُّّإل خؤسئََّؤَّصخ ُّخسٌّـهال .. ًٍالـ خل�سضس.. _ ألخـُّنترّ
يسخمز ٍخؤَّص�حلخْ ٍخؤنتهَّحمـ خ�ض�خخيـ أل�خضخس ّي سسضآلـ

_ ... خ�إل�إلس ه� خؤخمُّزـرخؤرهحل ذض�خخي
سالئـ خؤسئََّؤَّصـ ؤالس�َّحمخس خلسسرهـ هال في ُّهحل � ـ
خؤهخ� ٍجلهخآل خ��ـ ذحم�خ هال سهآلال خؤ�ـ خؤس�َّحمخس
ٍجنُّخجلط خي�خمجٌّب خؤهخ� ذق ٍخإلسخؤّ خؤخمىآلٌّب خلهالَّألخسٌّ
خؤَّخىهب خلخؤ ألهحلخسـ ذإلسخص ٍجنُّخجلط خي�خمجٌّب خؤَّخىه سه�ُّ�
نبخإلٌخ ألُ ألهحلخس خعمتخمب  خلشخأل �رالـ هال ألٌَخ ٍخؤ�
صحلُّحلبـٍؤهال ذض�خخيـألُ ذقـإلرمحخس خلخم�ال خؤرخإلخس ظَُّّال
خطخش يخمُّء ّهال ُّهآلال ألنتخمٍه ذحمًخمبخس ّذؤ سخمإلَّ ألخ ًجمخ
صٌَّجلخ� ُّرجمأل ضشـ ََُّّّحمئَخؤ بBuffaloإ رخيالَّـ طخأله

كالآل� خ�ض�خخي إلال كَّصرٌخـ كئُ سئََّؤَّصخ ؤس�َُّّخم
َُّّألخ� ًجمِـخؤسئََّؤَّصخ رسئخأل�ال خ�إل�إلس �نبرئ ه� خص��خإل
ٍخؤَن�آل Virtualإب Realityب خي�خمجٌّ خؤَّخى�ه أله�حلخس أله ألخ
رخإلخس ذق إلي�ٌ�خـ خؤخمٍخض ظَُّّال ذألئخإل ٍأل�ه خسمتخؤب
�رال هال إلي��ّ ُّسمتَّحم خْ خؤ�خحم رَّ�ه سرخجل��خ. كئُـ
م رس�ّ صخؤ�م ًٍَّ كئَّ أل�سرالخ� صٌ�خجنخ� خألسالئ ٍىحل خلشخألب
ُّخمئ� خؤخرخْـًٍَّ م ؤّــُّآل ألنتخًحلطـمبحلُّء ألُ  خمخرال�
ألغّ ٍظ�� ل�ـمبحلُّّ ىحلحمس�ّـهال أل�ه مـخعحلُّ�ب
رّ ��خ خجنًخحم خحمُّ�ص ٍسَ�آل ُّ�حلِب حمخض هال خعـ
خؤهالآل�خـهالـظَُّّالّ ُّهآلال ألخـ َّ�ً خعآلالـ خعخأل ًجمخ .�يه

المعلوماتى المحتوى تطوير

االفتراضى بالعالم مستقبلنا أجل من

خلٌَحل�ق ظخجل هنتخم خعخأل� خؤحلٍحمّـ خؤي� ؤالآلكخم ألحلأل بٍحمى
سَخس ألُ خ�سيخجلط عخألـ م خؤهخمرٌّ "خؤسئخألال ضَّأل خؤهخمز خؤ�حمخهق

2004ف. تخؤََّخحمت 18 - 15 ت  خمخرال� "خؤهخمر خؤ�حمخه م خلهالَّألخس

بيزان الصادق حنان أ.

ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ

ب
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ً�جمخ ألُ خ�إل�إلس خمص ظ� ى�حل خ�سجتحلخألخس رسَّي� ٍخى�ه ذق
خؤهخ� وخمخحم هال خلسئخألال(1) خي�خمجٌّ هخلٌخ خؤهخ�بـؤس�ئَّْ

. خؤَّخىهٌّ.
هالـ ٍألَجمـخؤرحلخُّب لهخب خؤسحلُّآل ًجمخ ألُ إلسيء ٍؤهالَخ
يه�ب خؤمتهر خلهخجلؤ ظء خلهالَّألخسـم سئََّؤَّصخس غخ�
ٍرق خئيخـٍخهالـىحلحمطب خعآلهـرق م غخضٌخ رجمؤئ ٍَإله
هال خلهالَّألخس إلنآل خحمسس ضش خ�سجتحلخألخ�ب ٍخُّ�خم خحمخبمن
خمبرضس ضس خ�سجتحلخألٌخ �ٌَّؤـ ٍخجنجلخجلسـ هحلطب أل�سَُّّخس
سَخس كئَس خؤسهالآل.. ٍؤحل ٍغحلٍجلّـ خ يخأل ألسَخٍأل م
سَّنة ريمحال خؤمتهر خلهخجلؤـ سالئ ظء ألُ خلهالَّألخسـ
حمخخي هال ٍسخسٌّ ح. خلهخمي خٍ خؤجمًر رخيئخحم ح ألخـُّ�آل
ئئال خلهالَّألخس سئََّؤَّصخس َّأل�س هال خؤجمًر آلخؤخ
ًٍآلخ خ رٌَآلخ يآلخـ �ٍش مبال خلٍخسخ خ�خ�سخْـ يئخمسخْ
. digitilizationـٍَخؤخمىآل miniaturizationخلسَخً�ٌّـ خؤسمتو�
ٍذجلحمخؤـ يٌآلـٍخمجض ؤحلَُّخ �ـُّئُ ذخلخ خؤسمتَّحم ٍؤُـُّئسآلال
ٍخؤسخألال " خي�خمجٌّ خؤَّخىه " خلسجتالء خؤهخ� ًجمخ هؤ�ر ئخة

ٍخلسآلشال خ�سآلهٌّب خؤَ�ء جلخخبال خلهالَّألخس ذيخمخجنخس م
سئََّؤَّصخس خإلمتٌخحم خمه� ٍحمخ ئخْ خؤجمّـ خؤسمتو� م
ىخرال خلخس ريمحالّ رخسس ذخل خ�سآلهٌّب خؤئخْ خلهالَّألخسـجلخخبال
ؤهز ذق.. خؤيمحخ ألخمئرخس ألُ ٍخ�ه  ة إلحلألخص الًخ
ألَنآلخس خؤئٌخمرـذق.. َّخؤ سَّؤحل غ�خس ٍألُ خ يخألب
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخس ألَآلَآلخسـ" سَخشخمسـ" يحل خؤالز. جلىخس
خخب�ىس ضس ٍخضحلب دْ م ٍسخمًة َّس ٍنالس خظخِب ئال م
خبُّخِب صحلخحم ألُـ سَيجم خْ خؤَّإل ٍخٍنبئس خ�إل�خْبـ ص�حل
خلَنَّأل خلهالَّألخسـأله سئََّؤَّصخس ؤخ ٌصر خس�هس ًٍئجمخ

.خ�سآله ُّخؤرنتخم
م ضخ�خ هخأل خؤئالي خفيخ� ئخْ خلؤئ ذق ذمجخي
ئر�ط ؤخهحلط ٍذسخضسٌخ خلهالَّألخس خإلسنتخحمـسئََّؤَّصخس �خمهـ
خل�ط ًجمِ ألُ رّ ُّ�سٌخْ  ىحلحمخ خْ ذ خل�سجتحلألقبـ ألُـ
خؤسخجلإلب خٍ خ�ًؤ جلٍحمط س�خحمه ر�رز ُّمحه خىسمتخجلُّـ
رخعحلُّحلب ـُّمح�خمـ�ض�خ مخ ٍخئيخ خضحلش ذمبحلخحمخس ٍؤنٌَّحم
َّخل�س هال ُّىسمتخجلخ خؤَخض ألُ ضخ� ألخجنىخ� ُّنتئال مخ
ٍضالَّأل رحلخال ذفخجل م ُّس�الزـخؤسيئ� خألخمـخؤجمّـ خ�سآلهٌّب
مبخمخهخسـعسآلهب خبالء خلؤئـألُـنبخإلّ ْ عسآله ُّخرسئخحم
ذق ألمح�خمط إلي�ٌخ خؤ�حلٍأل ره� ظحل خْ ألُـخل�سرهحل �ٍؤ
ً�جمِ �ذىخأل ألٌآلـ �َخع خلسهحلجلط خؤنتخمئخس ذق سَّئ�ال خْـ
�ضس ٍخ�إلنتخ خؤسجت�م ألُ رخمألسٌ�خ َُّّخع خؤسضس �َخؤر
رئ�ال خلنتخمٍه أليسخ� خ�سإل خجلئ َكه (2) ٍخؤسضحلُّش خؤسنتو�ال
سئََّؤَّصٌّ ٍظالةـ سره�ـ ألُـ خعخأل هر�ر ً�جمخ فآلال�ّ ألخ
َخم� ئآلخ خل�سرال�ٌّ خؤَنخم ٍر�ه�حل خؤسيئ� مجخمٍحمط ُّ�سحلهٌّ

ضخ�.
ُّىسمتخجلخ – خ�سآلهٌّ خؤَآلَّ �ضخمئ خمبرضس ؤحل
سي�� ٍؤهال خلهالَّأل�خسب سئََّؤَّصخس كٌَصخس غئَّألـ ت
رٌَخ ألُ يخممجخس هحلط ذق ُّخؤٌَخ ُّمتالـرَخـم خؤهرخحمط ًجمِ
خعخمئ ّي سس�ه خؤجمّـ خؤَّىس ؤالضخمئـم خلخجلّـ خؤحلٍحم سالمن
ًَخ خعخمئ س�َّحمس يئالآلخ خي�خمجٌّب خؤهخ� م خ�ؤئ�ٍإل
ألمتحلخى �خ خؤيخممج ًجمِ ٍألشالـ ًَخؤ. خعخمئ سالمتس
��رَّخ سسآل خلهخألس ألهنآل خمبرضس ذخل ئر�ط ٍخىه
يخ طحلخحمطـ خ�إل�إلس سحلإلـ ذق ذمجخي خؤَخأل خ�خسة
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ٍسئََّؤَّصخس خسمتخس نبخمئخس سالهز ضش خ�خألب ًجمخ م
خؤسصخحمط ضخمئ ألمت� م سسضئآل خؤ�ـ خل��خس ٍ خلهالَّألخسـ

. ًجمخـخلمحآلخحم م رخحمجنخ� جلٍحمخ ٍخهآلخأل ٍخىسمتخجل
ؤهرخحمطـًَخ سي��ـجلىء هال رخؤ�ره ُّرـخعمتَّأل ٍؤئُ
خؤيئخمط خ�سَ�خئ غخٍؤ ألُ ًجمخـخؤسي�� ُّالضء ألخ ًٍَخؤـأله
�خهخس م ّهال خعمتَّأل كئُ ئخْ يآلخ خعخمئب �جمِ َخؤ�أل
خعمتَّألـهالّـم ُّسآل خمجض ٍ�ََّخس نبٌَّحم حمكخ خٍ خُّخإل خٍ
خؤرنتخم غُ صهالَخ ٍخلخؤ ًجمخـ ٍألشال خىمتبـ خعحل مـ شَّخْ
CyberTime ٍخلئ�خْ خي�خمجٌّ خؤ�أل�ُ ىخه�حلط غئ إلحلخبال
ذق رخؤمحخمٍحمط ُّس�خمئ خ�ئ ًٍجمخ ،Cyberplace خي�خمجٌّ
خؤجمّـ خؤَنتخم خٍ خعحلش خإل�ئ �إل مـ خؤ�ألُ ض�خز
خؤَنتخم ًجمخ ٍحمخ ألُ ُّرسوٌخ خؤ� صٍخؤَس خ�إل�خْ كخحم�ّ
م خلهالَّأل ألمتحلحم فهال ٍكخ خلهالَّألخسٌّب خؤ�خره خظجم خؤجمّـ

سحلخٍ�خ(3). ضخمئ هال رخؤ��خمط ُّسهالء يآلخ ئر� غئ
 Virtual Reality خي�خمج�ٌّ خؤَّخىه ألمت�الض سَخٍؤَخ ألخ ٍذخل
َكه خؤ��إلٌّ ؤاليمحخ ألخمخجليخ� خؤحلؤـغحلِ خؤَخض ألُـ
ألخمئ�ز ُّسئَّْـألُـهخم� غسالءب مبَهٌّـخٍ خٍ ألمت�َه هخ�
ذمبحلخحم خبأل ألُ ّي خؤسصَّأل User ؤالآل�سجتحلإل كئُ خرهخجل
ألَ�ب ألسو�خس خؤهخؤ�آل ً�جمخـ ٍُّيخم�ـ ؤالضخ��َّزب خٍخألخمـ
رخمإلخألص م خؤنت�خْ ًَّ هُـخؤَّخى�هـئآلخ خضخْ مـره� ٍُّهَّ�
�سخمل هُ هر�خحمط خؤ��إلٌّ ٍخؤيمح�خ .simulationخ�خئخطـ
ئالآلسق ألُ خلسئَّْ  cyberspace "�ر� "خؤ�خُّ�ـ ليٌ�َّإلـ
ٍخنبس��ّ ئر�َّْ ٍُّالخإل خؤهالآلٌّ ىمتمنخعخأل خرسحلهٌآلخـألؤة
أله ألنتس�خمؤ ص�حلحم ؤحلٌُّ�خ ,��ح ٍئالآل�ـ خؤ��خإلبـ ألُ
خؤجمّـ خ�ؤٌّ خؤسضئآل هالآل ًٍَّ cybernetics خؤ��إلسئ��
ٍُّسصخمجل خلهحلطب ئخؤحلَُّخأل إلنآلؤ خلهالَّألخسٌّ رخعخإلز ٌُّسآل
ًجمخ ٍفخٍأل ب ُّخلخجل ٍخؤ�ئرخس خؤهآلالخس ألُ ئر� ضحل ذق
خؤَنآل أله خ�ؤئ�ٍإلـخلهحلط خ�ؤ خؤَنآل ًجمِ غخئخط خؤهالآل
ً�جمخ هُ إلسئال�آل يهَحلألخ ٍؤجمخـ (4)بـ خعـ ؤالئخَخس خؤهمترـ
ألُ ألمت�َه خإلنآل يمحخخس م إل�رض يَضُ خؤيمح�خ

. خلهالَّألخس سئََّؤَّصخس
خلمتخجلحمـ ألُ خلهالَّألخسـ سئََّؤَّصخ خْ ُّسمحض سحلإل ٍمخ
ٍهال خؤحلٍألب ألُ خؤهحلُّحل هآلالس ٍىحل خؤَّألٌّ. ؤالحلخبال �خؤخم

خعحلُّحلط خؤمتَخه خؤحلٍأل خٍ خؤَخألـ خؤحلٍأل خؤسضحلُّحل ٍصّ
�خ�خ رَسٌخ س�َُّّخم هال رخئخمخ�ب خألخم �جمخ سَرٌس ٍخؤ�
خ�س�خهس غحلًخ ٍرخؤسخؤٌّ ٍخؤيَّىإب بخؤسضس ؤالآلهالَّألخس
رَّخر ألُ خلهالَّألخس همتخم ذقـ ٍخؤحلخبَّأل �ٍخؤسآل �خلَخي
ٍخ�َحل ألخؤ�ُّخ خؤحلٍأل سالئـ رقـ ٍألُ خلهالَّألخسب عسآله
نبخمئخس صجمز هال هآلالس ضش ٍ�َوخيَّحمطـٍئَّحمُّخ.. ٍو�ًخب
ٍخُّحل يئخمّـ حمخ�خأل ألُ سَّيخمِ لخ ذؤٌخـ خصَرـ خ�سشآلخحم
ُّسمتخم  خؤحلٍأل سالئ جلخبال ٍخمجض خلهالَّألخسب عخأل م ألٌخمط
سمتحلُّخم ذق كسحل رال يض�ز ذؤٌخ خ�سشآلخحمخس صجمزـ هالـ
م ؤسَّنيٌخ ٍضالَّأل ٍس�رخسـ رخمخألصـ ألُ خلهالَّألخسٌّـ خؤَخسص

خ�خس. ئخي
خؤسئََّؤَّصخ �إلسخص �ؤ " خإلّ ضنرخل خعحلُّخم ٍؤهال
مـعخأل خلسحلأل خؤنتخمئخس ألُ ئر� يهحلجل  :" ُّضحلٍجلـهآلخم
ألهنآلٌآل ُّسصخٍجنـ � خؤهآلخم ألسرال م نبرخز رٌخـ ىخإل َخؤس
�َّإلٌّ نبخمئ سجمئخم ٍمـًجمخـخؤمتحلجل خهآلخحمًآلب خؤهنتخمَُّخسـألُ
جلٍْ ًآل خ�ؤئ�ٍإل خؤهخز أل�عٌّ ألُ %95 ضَّخؤٌّ خْـ
خؤحلٍأل ألُ سهحل ئخإلس خؤ� خؤحلٍأل ره� رخسس ؤجمخ خؤهنتخمُُّ. ُ�
خؤسئََّؤَّصخـخؤَّإلب ألمتحلحمّـ خئ� ألُ الىال �ََّخس ىرال خؤَخأل
خؤسئََّؤَّص ٍخعالَّأل خلهالَّألخس إلخسص ألُ جلخبالٌخ خمبرض ئآلخ
سئُ ٍ�ـ خؤمتَخهٌّ. خؤحلخبال َُّخي�ـ خ�خ�خ�ـ �جلخب �خ ُّنتئال
له سَّي� ؤَّـ خلهالَّألخسٌّ َّخل�س �جمخ ؤسمتال خؤحلٍأل ًجمِ
ٍظء ؤالآلهالَّألخسب خ�خ�ـ َخؤر ررَخ الخؤئي خؤ�رالـ
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ٍخ�سجتحلخإل ٍسَّنة ُّىسمتخجلخ خؤسَآل
خؤَآلَّ حمٍخيحل ه� خ�إل�خإل ظحلإل ئخجلٍخس ٍخسمتخس
يخم� خصال ألُ ُّئوخ �ٍؤ سيخهالب رذألئخإلخس خىسمتخجلّـ

خؤَّطـٍخؤ��خمط. ألَ�ء
خؤهخؤ�آل ً�جمخ ُّ�خمض�ّ خؤجمّـ خعخمص خلَه�ة ًجمخ ٍم
ٍسخئحل خؤجمخسب ذشرخسـ ألٌَخ هحلط ذنبئخؤخس س�جنـ خي�خمجٌّ
غُ هالَخ ٍظسآل س�سحلهٌّ خؤَّ َبـٍخؤ� ٍخؤ�خجلط خ�َُّّ�ب
ًٍَُّّسَخب خلخسَخ ذشرخس ىخ ر �أل��ٍخ خؤهخمرـ ألخ خرَخ
سَخألٌّ خب�أل ألُ خ��ألب خؤهخمر ٍضمحخحمسَخ شخيسَخ ٍإلنت�خم
�خؤهخمر خلَّخى�ه ��ًٍَحل ٍخؤسآل�ب خع�َّجلط خص�الـ ألُ �خلهخمي

خلهالَّألخسٌّ. ٍخلمحآلَّْ َّ�خ�س خلخس

  



5657

: الثانية الوقفة

ـالتحديث املؤسسي وجودة احملتوى ـ ـ
للتحديات..! وفقا اإلجناز.. رهانات

خ�سآلهـ�سآلضَّحمـ خعخط م خعخ�آل خؤهخألال خْ م نبئ
ؤخمخخي صسآلخهـخُّىسمتخجلخ خؤَّنخة ذْ رال خلهخميب ضَّأل
خلهخمي ًخمأل خ خم ٍيء خلهالَّألخس عخألـ ذقـ سَسال خلخأل
��ٍخل خصسآلخهٌّب خؤسَنآل إلَّخط يذْ ؤجمخ ٍذإلسخصٌخ.
خعخألهب ضَّأل �سسآلضَّحم خؤوحل �سآله �خؤخم خصسآلخهـ
��خل ضقغحل م خلهخممب خؤ�خئآل �إلسخص ألخمئ�خ� رخهسرخحمًخ
خلهالَّألخس َّأل�س ٍرٌجمخـيذْ جلٍحمًخـخؤخجلّـ. سيحل خؤمتَخه
خصسآلخهب خؤيَّخحمئ م خعخ�آل خؤهخألال ُّنتئالـ خلالئ �ٍؤ
ًٍَخ ألخؤئٌخب ٍو�ـ خلهالَّألخسـ ألخؤئٌّ ذق َُّ�آلَّْ يخؤَخخي
ـخ�خأل ألُ ٍخنبخمإلخ ئآلخـ�رء خ�سآله خؤمتخمخهخس َُّسالـعخأل
خؤسضس َخؤر ُّنتئال ألخ ٍذْ خؤيئخمّـب خؤشخم ذق خىسمتخجلّـ
سئآلُ ٍؤهالّ (5) ُّخؤيئخم خؤسئََّؤَّصخ ًَّ خلهالَّألخسٌّ ؤالآلصسآله

ئَ�ءـخصسآلخهٌّ. ٍخلهخمي خلهالَّألخس عسآله ض ًَخ
خىسمتخجل هخ� م رخؤيهالـ ٍخمجضخ رخس خؤسضَّألـ يذْ ؤجمخ
خؤئش� سو�س ضش خلهالَّألخسب ؤسخش�خس صإلس ٍخؤسصخحمط
خل��خس ًٍخئال خىسمتخجلُّب ٍخؤَنخمُّخس خليخًآل ألُ
هال �ـرَخمـخب��ٌخـخل�سرال خؤَنخم خهخجل خؤ� ُّىسمتخجلخ
خىسمتخجل خىسمتخجلت ًٍجمخ خلهالَّألخسٌّ. خىسمتخجل همتخم ٍخىهـ
خؤسض�َّأل صإلس ًَّ خؤَّإلـذكخ خؤهخ� ُّهنتّ خؤجمّــ خلهالَّألخست
ّي خلخجلّـ خلخأل حمخخي مبَخهٌّـُّنتئال خىسمتخجل خلّـ عسآله ألُ
سنتئال ألهالَّألخسٌّ خىسمتخجل خلّـ عسآله ذق خ�خ�ٌّب خلَّحمجل
ضسآل ألئحلخ� ٍخ��خسصخ�ـ حم�خ� أل�َّحمجلخ� ّي خلهالَّألخس

. ٍخؤسَنآل ئال�خ ٍذه�خجلط ٌّ��خل خؤسضحلُّش
هالٌخ سَيء ذخل خؤمتحلخحمطب ألَّىه خلهالَّألخس مبَخه خضسالس ٍىحل
خبحلألخس ذإلسخص خصالـ ألُـ خؤهخألال َّخؤ صٌحلـ ألُـ الًخ إل�ز
مـخضحل سنت�ـألَنآلـخؤَّإل�ئَّ خؤمتحلجل ٍرٌجمخ .ألهالَّألخس ٍ�اله
س�َّحمخ� �صال ىحل ٍخبحلألخسّ خلهالَّألخس ى�خه خْ ذق سخحمُّخمًخ
خؤهخألال َّخؤ م خخبسيخس حموآل خؤرالحلخْ ألهنآل م ألالضَّنخ�
ى�خه ُّ�سَّهز ذخل رالحلبـ ئال �ئخْ ذلخؤٌّ ذق خلهالَّألخس

ُّخحمز خألخمُّئـألخ خلسضحلط خؤَُّّخس ألشال جلٍؤ م خلهالَّألخس
هٍر�ر خؤهآلال(6) ىَّط ـذلخؤٌّ ألُ ـخؤهخألال َّخؤ % ألُ 68 ألُ
خلَخخت ألَّألخسـ رسَّيخم ذ سسضءـ  خؤَّمجه ًجمِ يذْ خع�خأل
رخؤسحلحمُّز �سسخس ـ ٍخؤ� خلخًخمطب �ًالخل ٍخؤخهحلط خؤهالآلٌّب
خلؤئـًَّ ألُ خًآل رال خؤسئََّؤَّصخسـيض�زب خ�سجتحلخإل هال
ٍخٍحمجلإلخ. �رء ئآلخ خلهالَّألخس رمتَخهخس �ٍخلَخي خلنتخحمئ
سئََّؤَّصخس ألُ خ�سيخجلط ضَخ ذإلَخ خؤَّألح كئََخـ ي
ذ خلهالَّألخسٌّب خؤس�َّحم أل�خحم ٍجلخبالَخ ٍخسمتخس خلهالَّألخس
ٍس�َُّّخم ٍخؤ�عخسب خجلٍخس مبَخه م �خؤيهخؤ رخلنتخحمئ
خؤسضحلُّش ��رَّخ ذ َ�سس ٍخؤ�ـ هخمرٌّب غسَّـألهالَّألخسٌّ
ٍىحل ب ُّخؤهمتخم ؤالس�َّحمخس ألَّخئرخ� ٍصهالّ ٍس�َُّّخمِ ٌّ��خل
خلخسٌخ ًٌّ خؤ�عخس مبَخه رخْ ُّهسحل ضق خؤره� �ف
خؤَن�خإل جلخخب�ال خؤهآلال َئأل رٌحلة ألهالَّألخس إلنآل سمتآلآل

. ٌّ��خل
خؤَّصّ كش�ال ـ خؤهآلال إلنخإل َئل كنتخمٍهـ خؤيَّجنـ خْ ذخلـ
خع خؤمتَخه ٍذكخ خؤ�عخسب ؤمتَخه ٌّخع
خق هخحلخسٌخ سمتال خؤ�ـ خؤ�ع خجلٍخس مبَخهـ ًٌّ
ظ�ُُّ ؤ�س خؤمتَخه يذْ ٍرخؤسخؤٌّ خؤحلٍحمخسب ألُّق
خصال ألُ خلجت�َّ خس...خ� سَّشء خٍ خلهالَّألخس ٍس�صال
ب ؤالسئََّؤَّصخ خألشال سَّني�خ� ُّه�حل يجمؤئ خ��صخهٌخب ٌَّؤ�
ُّهحل خ�إل�إلس ألَّخى�ه ؤسمتيضـ رخمع خجلٍخس س�َُّّخم خْ ئآلخ
ؤالسئََّؤَّصخ صحلُُّـ أل�سجتحلألق ألُ سَالَ�خ ض مبَخه
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ؤجمخ ض�خب َخم� ئآلخ �خ ألمتحلحمُُّ ش�آل ٍألُ ألمتَهقـ ذق
خؤسئََّؤَّصخ �ؤهخمر ألمتَهقـ إلئَّْ خْ ُّ�سَّصز خ�حلة يذْ

. �خقـألٌخمطـ�خـيض�ز(7) إلئَّْ خْ ٍخؤس�حلإلبـ
ظء ألُ و�إلخ كئُ ئة إلس�خأل.. خْ هالَخ �ر�ء ٍمخ
هال �خؤجمئ خعَّخ�زـٍخؤ�عخس مبَخه ع�خأل م خؤسيَّئ
ً�جمِ خؤهآلالـم خلسحلأل خؤحلٍأل ر�حلخس ٍئ�ة _ خؤهخلٌّ َّخل�س
�حلـخلهخميؤسَّؤ خلهالَّألخس سَّنة خ�س�خهس ٍئة _خؤمتَخه
ـخؤيص�َّط �ظ هال خعحلُّحلط خؤمتَخه خؤحلٍأل هآلالس ٍئة _..
ًجمِ ئ�ال هُ خ�صخر ٍخلَخي�.._ـذْ خؤسحلإل ٍذضخمخجن خؤخمىآل
ض�خت ذؤٌخ هَّجلط ؤَخ �ئَّْ ضش ٍرخىسمحخز خؤس�خست
خؤسيئ� خبأل ألُ ذ ّـذؤ�إل�ه ُّس�َـؤَخـظءـألخ ؤُ خإلّ
غالخ خلؤئ ٍذغخجن خ�خبخمُُّب ألُـظ�خحمز ٍخ�سي�خجلط ئَّإل�خب
الظال ��جلحمخ خلؤئ س�ر�ء خْ هال خؤَّ �ب َّخل�س هال

.أل�سرال �ُّؤخم ٍيخ� ؤالَّخى�ه
خؤحلٍألـٍخ�سآلهخسـ أل�خهٌّ خؤخحمـخلسهآلء هال في ٍ
م س�ه خؤ� خؤسهر�تـ مبض ذْ ت خلسَخأل خٍ سحلألخ خىال
نبئ خؤ�جمّـ خ�سَّب صَّجلط ذق خؤَّمبَّألـ خص�ال ألُ ألهنآلٌخ
ًحليخ� ئَّإل�ّ ألُ خئش�خم خؤوخُّخس ألُ لال ؤسضء ال�ٍ ُّه�حل
ألُ ظٌخ خل�سٌحلة خؤوخُّخس سالئ ٍألُـرق .ّؤسض س�هٌّ
ؤالآلهالَّألخسب �خ�خ َر خ�سَّـخلهالَّألخسٌّـخبال�ء صَّجلط خبأل
خعحلألخس �لال �ئالًٍ خل��ب خؤَنآلـ ٍظحلُّش ٍس�َُّّخم
َّك�س حمس�خٍخ ألهالَّألخسخ�ب خ�سآله ٍخلَسصخس ٍخ�صخمخخس

م خ�سآله ؤخجلط ألخًخمط �ُّرنتخم ى�حلحمخس ٍخبال�ء خعحلألخسب ئخي
خؤيئ�خمّـ خؤخمخ�خأل �ألـسَآلأل�ُـخب خلهالَّأل�خسـٍخلهخمي همتخم
ٍخعخمي خؤه�خإل ٌّ��خل خؤَن�خإل هخس�ء هال ٍس�ه خؤَّ َ�ٌّ.
ُّ�ه�حل خلؤئ ئال خْ ٍنب�ئ ٍخؤسَيجمُّ�ب ��خؤسجت خل�َّؤـ

ذغخجنً�خ. َُّرو�ٌّ ؤالحلٍؤ حمًخإلخس
خؤخمخًَ�ـ �خؤهخمر �سسمحضـخؤَّمجه خعخمص خلَه�ة ًجمخ ٍم
خظ�خجل ي�ٌّ خلهالَّألخسـ خلَّخحمجل خ�سوأل مجه�ة سهئ�� خؤ�
ٍخؤشخي خؤهالآل خلهالَّأل�خس خ�سجتحلخإل ٍمجآل�َّحم خؤ�خمخحمب
م ٍخؤسصحلُّ�حل ٍخؤس�َُّّخم خؤرض�ش ��خإلنت �ًآل�خأل ��َأل �صئَس
ألُـخؤس�الآل خؤخموآل يهال .خؤهخمر ����خل خؤَن�آل أل�ُ ئش�
ألخـُّخحمز سمتال رَ�ر خ�إل�إلس هال ُّ�خ�غال خؤالو ر��خمط
ألُ ضمتسٌخ هال ظمتال خُّمحخ خخبخمـ خؤالوخس يذْ % 50

خؤسخخب� س�ُّخم ضص ٍصحل يحلخْ ذق ُّجلّـ مخ خلنتخحمئب
ذخل �شرخسـٍصَّجلًخب خبخمسرجم�خـخؤالوخسـخ خؤ� خعٌَّجل خألخإل
م 4.4% ب ُّخؤئَّحم ٍخؤالو ب %2.5 خؤ�سوخؤ ـخؤالوضمت سرالي

.%3.9 ذق خ�ُّ�خؤ خؤالو ضمت سمتال ضق
ألسضحلشٌّ هُ رئش� ألسضحلشٌخ هحلجل ُّال خؤالوخس ًجمِ رخْ هالآلخ
ذق ذمجخي ألالَّإلخب 280 ُّسص�خٍجنـهحلجلًآل خؤجمُُّ خؤهخمر خؤالو
ب1إ حمىآل ٍخؤنتئال خؤهخ�ـخ��ألٌّب خغخ م خلُّق هنتخمخس
ـخ�إل�إلس �نبرئ ذلخؤ�ٌّـأل�سجتحلأل�ٌّ ألُ ـخؤه�خمز إلمتز خْ ُّرق
م خؤ�ئ�خْ ذلخؤ�ٌّ ذق خؤه�خمز إل�ر سرال�ي ضق %م 0.5 ُّرال�ي
ٍمجهـخؤرال�حلخْ سخمخصه ذق ألخـخجل سخمُّر�خبـًٍجمخ % 5 خؤهخؤ�آل

  

خلسَخألٌّ خؤهخ� ألُ ألَخ ء خؤرالحلخْـخؤهخمرـرق ٍمجه 1 خؤنتئالـحمىآل

ٍخؤئخحمُّ� َسخؤ خألخمُّئخ
خ�خجلّـ ٍخ�م د�خ نبخمئ صََّز

خـصََّزـخؤمتضخمخُّخيخم
صََّزـد�خ
خؤرالحلخْـخؤهخمر

خ�إل�إلسـؤئال ألَّخىه هحلجل
ةـإل�آلد هنتخمط

خ�إل�إلس أل�سجتحلألٌّ هحلجل
إل�آل ؤئالـهنتخمطـدة
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�آلخؤخ خلُّ��ال ي�ٌّ ٍرخٌخ ألَخ �ءـخؤهخؤ�آلـخلسَخأل�ٌّ خؤهخمرـرق
رخلخ خؤَّخضحل خق سمت�ال سئ�خجل خؤس خلَّخى�ه ه�حلجل ف�من يآلخ
يهال خؤهخمرٌّ.  خ�سَّـ إلَّه سخمجلّـ خلؤئ ذق ٍُّمحخة
ٍ�خال َؤخمىآل ٍخلرخجلحمخسـ خ�خٍس ره� ٍصَّجل ألُ خؤخموآل
ألَّخىه ٍهال ُّحم�ؤ خىخمخمي م ٍصهالٌخـألسخض خؤَّحمىب خ�هإل
يذإلٌخـسهحل خ�ؤئ�ٍإلٌّب ؤالَنتخم مبَخه �ٍذىخأل خ�إل�إلسب نبرئ
هر�ر سيسخم يخمجلُّب ُّى�خم ٍخصسٌخجلخس غخٍس خوالرٌخ م
ٍخؤس�َُّّخم رخؤرضش خًسآلخإل ٍُّخ�سآلخمخحم ؤالحلحمخ�خسبـ خعخأل
خلهخمم خؤسضمتال سحلإلٌّ ٍئجمؤئ ٍخؤسصحلُّ�حلب خؤسض�ق رٌ�حلةـ
رَّس خًسآلخإل ٍىالـ ٍخرسئخحمُّب الخؤسضال خؤحلحمخس ٍمجهةـ
جلٍحم ؤمحهة �بـذمجخيخلهالَّألخس رخلنتخمٍهخس خؤهخمر خؤسآلَُّّ�ال
ؤالَّىَّة فآلالَخ ألخ ًجمخـ ٍخ�ىالآل(8).ٍذْ خؤهخمر خلَنآلخس
م ُّ�سهحلـرهحلـؤالحلخبَّأل � خؤهخمرٌّ ًٌٍّـخْـخؤهخ� خ ض هال
ٍظء ُّئَّْ خْ َُّروٌّ ئآلخ ٍخلهخمي ـخلهالَّألخس عسآلهخس جنألخمط

. خي�خمجٌّ خؤهخ�
ضمحخحمّــ حمً�خْ خألخإل خؤهخمر �َخل خْـ ُّئحل ألخ ٍؤهالـ
يالز خؤيخمإل�ٌّ �خؤشخي ٍجنُّخم ألَّؤ رخع�خم َُّ�جمحم ضٌّـ
" ؤحل َُّّخؤالو خؤ�خ�خس هُ ضحلُّش�ّ ألهخم� م رال�ّـ جلٍ�س
ًٌّ خؤسخؤ ٍخلهخمئ خى��خحمـ ألمحس ىخمٍْ رمحه ألَجمـ و�ٍإلخ
�خؤيخمإل إلمح�ه خْ ٍهالَخ Cyberspaceٌّخ�ؤئ�ٍإل خؤيمحخ
�خؤخم رّ مبخم� ألخ خلؤئ ذقـ ذمجخي ح. خ�إل�إلس هال
آل�ُّ ألخ ألَسحلخ� ضحلُّشّ ألهخم� م نب�خؤ صخؤ خؤيخمإل�ٌّ
خؤالو خ�سجتحلخإل ألُ فجمحم ضش " خؤهخل خؤشخي رخؤَّض�حلط "

خإل... خؤالوخس رخإلحلشخحمـ " ىخ ٍخ��ه إل��خئ هال ُّ�خ�غال
هُـألهخ� �يه ًجمخـألخـُّئنتة م ٍؤهال ح. رحلخُّـإلٌخُّـخأل�آل
َآلٌؤال ٍغخٍؤسٌخـ خؤئ�بـ خؤحلٍأل رق خ�سحلأل خؤمتخمخهخس
حم�آل هَحل  ٍخ�ضخ ّخؤسَر ٍصز ؤجمخ ٍخؤشخيب خؤيئخمُّـ
خلهالَّألخس ؤال�خ�خس ٍخؤسجت�م خؤسَآلَُّّب خ��خسصخس

خؤَّ َب9إ.
ذوَخـ هال ؤالهآلال خعٌَّجل سئشة خؤ�خئـُّسَّصز إلي� ٍم
خؤهخمر خؤشخي ألألض رذرخمخجن ٍخًسآلخإل خؤهخمرٌّب َّخ�س
خؤئخْ م إلَّه إلال ذـرذضحلخش ُّسخس خألخمـ ًٍَّ .أل��خ
خؤحلخخبالٌّ خؤرس سخمسز ذهخجلط خجلئ ٍَكه ب خ�سآلهٌّ ٌّ��خل

خإلَّخهٌ�خ كجتسالة ��خل خؤَنآل ئالً ذهخجلط خبألـ ألُ
خب�خ ألُ "خلهخمي "هآلخأل ـألٌخمط خُّخجلّـ� ُّس�الز ٍخلؤئ رخ�سآله.
خئخإلس َّخ� خلَسصخسب خض�ُ خىالآل خصال ألُ ٍهالآلخ ٍرخضشق
خلسحلأل رخؤحلٍأل ..خ�ـ ؤالضَّخ�ز خؤسنتوال إلن�آل رخمعخسـخإل
ئخ�خخي خؤهخمرٌّـ خعخمة رخهسآلخجلـ سَّنيٌخـ هال ٍخؤهآلال
ٍخ�إلنتخ خ�ر�حلخه ألخمضال ذق خإلسخأل شآل ٍألُـ ؤ�سجتحلخإلب
ٍخ�رحلخه ـخؤهالآلٌّ خؤرضش هال ٍألسيسض ـٍألس�َّحمط إل هخمر رالو

.خ�سآله خؤهآلالـٍخعخط ر�خمئ حمسخخ خؤرنتخمّـبـٍرخؤسخؤٌّ

الثالثة: الوقفة

واالستشراف املستقبلي  التنموي اخليار  

محليا... ؟ واإلجناز كونيا التفكير   كيفية

خٍـ  خمئـضخط �فخجل خل�سرالـٍخؤسنتَّة خؤخم نبئـخْ
خؤحلٍأل سالئـخؤوخُّخسـخؤ�ـس�هـذؤٌخ صًَّخم ُّهحل خيمحال هني
ٍألسَخأل أل�سَُّّخسٌخـألسحلأل خخبسة هال ىخ ر ٍخ�سآلهخس
فهال ألهخحمّـ �سآله كَّخلصٌّ رَّمبة هٌَخ أله�ط ٍألسجتاليب
خؤ� خعخط خ�خؤز م خؤرحلُّال ُّخؤ�خم ذغخجن خلآلئُ ألُ
ىَخهسَخ ألُـخبأل خلنتخحمُّه ًجمِ ألشال خًآل ٍسخسٌّ ذؤٌخ. إلس�اله
سالئ �سآلهـخيمحالـٍٍخىه ٍإلسمتَّحمً�خ خؤ�غ�حلً�خ ُّخؤخم رخْ
ًَخ ٍألُ ؤالس�َُّّخمب سهآلالـئيخهال كئُـخْ خل�سرال م ُّخؤخم
خع�َّحمط رخؤو ألنتئال ُّهحل خلخسّ خ�سنتخمخةـطحل وخز يذْ
ىَّط ذق ُّسضَّأل خْ ألُ خٍـكَهّ خ�سآلهٌّـ خؤيهال سنتال إلٌخ
�ـذُّخهـخؤسوٍهال خضحلخش هال هالخؤسخش� ىخجلحمط ألسآلخ�ئ

خل�الَّز. خعجمحمّـ
ًَّـ خؤسرمتخم ًحلة رخْ خؤَّأل ذق خ�سآلهخس ألخـُّحليه ـٍذْ
خْ ُّ�سَّصز يذإلّ ؤ�جمخ ؤالَّخىهب ٍأل��َّحمط ألوخُّخمط كجمص خومب
سخمجلُّحل خلهَّأل و� ألُ ذخلـ جلخآل�خب خهََخـ إلمتزـ خلؤئ ُّئَّْـ
خليحل ألُ ٍذإلّـ .(10) ئخْ خيمحالـمخ رخ�ألئخْ �ؤ ألَّؤ
ٍخؤسصخحمز خؤحلحمٍخيـ ألُـ خ�سيخجلط سحلألخ خى�ال ؤالآلصسآلهخس
كجمص �ضحلخش ٍخ�سنتخمخة يٌخ ٍخؤسرمتخم ٍخ�سالٌخألٌخـ
خبمتَّمبخ ٍ رهسٌخب نخمٍيٌخ أله ٍسسآلنت خؤس�َّحم سَّخئز
ٍسيئخم خؤسضَّألب مبهَّرخس سَّخصّ ألهنآلٌخ م خ�سآلهخسـ ٍخْـ
ٍخؤس�َّحم خؤسضَّأل خلؤئ ضسمحخْ ��أل إلنآل ٍظ�مـ�فخجل
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خ�سآلهخس ُّسَّصزـهال يخإلّ خؤ�الآل. ؤجمخ مـخؤ�خمُّء رّ ٍخؤ��
خبأل خلَنآلـألُ خل�سرالٌّـ خؤسيئ� ألٌَص ظحلُّحل خؤهخمر
خؤهالآلٌّ رخؤرضش خًسآلخإل طخإلز خ�خ�ب خلَ�الخس سَّي�
خمبخمة " ألَّؤ نيـهالخؤه خع�خ يآلُ خؤ�الآل. ٌّ��ٍخؤسجت

خؤوز". م ألخ ُّخسئ خعز م ألخ
خخب�جمـرخع�خحم ضسآل ؤالخحم ُّسمحض خؤ�خم� ًجمخ خبأل ٍألُ
��رَّخ خؤيصَّطـخؤخمىآل سمحء خٍ حمجلإل ٍخؤهآلالـهال خؤسَآلَّّـب
خؤسضحلُّحل ٍصّ ٍهال خؤحلٍؤ ٍخؤسصخحمز خلنتخحمُّه ألُ خ�يخجلطـ
خإلي�َخ إلخحمْ خْ ضَخ م ذصضخة ذخلـذإلّ خعحلُّحلطب خلسحلأل
خؤ� خلسحلأل خؤحلٍأل سالئ أله خل�خْ ئي م خإلي�َخ إلمحه خٍ
هُ ُّ�ُّحل ألخ خٍ ذقـىخمْ ٍ�خ�خسٌخ خب��ٌخ ىحلـسهَّجلـصجمٍحم
رحلخسـسالئ ضش ألُ خؤرحل ألُـخؤه�� خإلّ ذق ذمجخي خلؤئب
التي الدول جتارب من اإلفادة ادي من ولعله خؤحلٍأل.
لرسم أطر املعلوماتي التنموي التطور بخيار أخذت
أساسية بنى  إيجاد أجل من الوطنية، السياسة 
وحتقيق واملعرفة املعلومات مجتمع مستوى لبلوغ
القليلة السنوات غضون  في االفتراضي  العالم
وتركيبها نظمها طبيعة تشابه والتي املاضية

وتراكيب. نظم من لدينا ما اتمعي
ألخؤ�ُّخ ضس�ّـ ألخ ذقـ خ�نبخحمط خؤمتحلجل ًجمخ م ٍظحلحمـ
خؤسئََّؤَّصخ ٍإلال س�َُّّخم ٍصحل ألُ خؤشآلخإلَخس خٍخال ألَجم
خلؤئ صإلس ٍئخإلسـ ذإلسخصب هآلالخس خبال�ء خص�ال ألُـ خعحلُّش
ُّ�خلخؤ خعئَّأل خًسآلس ٍىحل صحلُّحلط. ٍألهخمي ألٌخحمط ذفخجل
سَّمجض ذخل ٍخلئسرخسب خؤهالآلٌّ خؤرضش رمحخُّخ ألخمئ� رنتئالـ
نب�خمخ خص��ال أل�ُ ذضحلـخؤ�ََّخس م خؤحلٍؤ خْـذإليخئ خجلرخس
جلٍحمب َّْألال 114 رال�ي ى�حل ���َ َّخؤ ؤالآلئسرخس خصَر ئس�ز
رخلئسر�خس ٍخًسآلخإل خؤهالآل خؤمتض�َّط ً�جمِ خْ خلضن ٍأل�ُ
�خ�خ ظس َر ذفخجل هال ألخؤ�ُّخ ىحلـ�خهحلـ ٍس�ٍُّحلًخ
ظخمُّخم ذق �هس يحل خخبخم صٌـ ٍألُـ خلهالَّألخس. عحلألخس
م خعئَّأل خسمتخس ظمتجتمتـى�آل مبَخهـخسمتخس
ذشخم ٍهال ،1994 َ� َ ٍسـخسمتخ �خ� ٍنبئالس 1987،

خؤنترئخس ٍس�َّحمسـ خضسئخحمب ألُ رخؤئخألال خؤ�َّئـ ظخمحم خلؤئ
ألالضَّن. رنتئال في1995 سمتخؤخ

أل��خس ئخي ٍسمحخألُ سهخٍْ ؤمحخمٍحمط ألٌَخ ٍذجلحمخئخ�
ألخؤ�ُّخ ىخألس خؤهخ�ـخي�خمجٌّ م ؤالحلخبَّأل خؤحلٍؤ ٍى�خهخس
2020إب ألخؤ�ُّخ ُّبحم خ�سنتخمخي ٍُّحم �خب خورمت
ألُ 1996 خٍخخبخم م ؤالسَيجم خهآلخأل صحلٍأل خومب هال ٍهآلالس
خؤهحلخؤ أله خلهخمي آلى هال خ�خ�خ �سآلهـألر� خؤَّمبَّأل خصال
ٍهآلالس ،2020 طالَّأل ٍخلهخمي ؤالآلهالَّألخسـ خؤَّمبَّأل ذسخض م
رسمتآلآل ٍخلؤئ خ�خسب ئخي مـ خلهالَّألخس سَّنة هال
ألُـس�رء ٍس�سٌحلة هخأل(11)ب املهنينيرمتيّ رَّخرخسـظحلإل
خؤمتضب ٍُّخؤخمهخ خؤوجمخٌّب خألُ ٍظء خؤيخى سالال ICT

.�خ�خ خ�إل�خإل خضسخصخس ٍسالر
خلخمجـ ـخهَّخإل خبأل �َوخي�َّحمط ضسّ ذقخلؤئألخ ذمجخي
ؤحلهآل خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ؤسَّنة ُّخؤرحلخ ألَجم �هس ضش
يٌٌّ خؤشآلخإلَخس. ُّرحلخ م ظحلُّحلخ� خىسمتخجلّـ جلخخ ظ�ق
كصال� �س هآلَّأل ٍئخؤ خ��س خؤرالحلخْـخؤ� ألُـخٍق
خلهالَّألخسٌّب خؤَّهٌّ إلنتخم ألٌخألّ خًآل ألُ خؤجمّـ خؤَّ � خعخ�َّز
خعئَّأل خعحلألخس ٍضَّ�ر خؤسئََّؤَّصخب مبَخه ٍس�َُّّخم
Civil Service خلحلإل خعحلأل ضَّ�ر ر�إلخألص خؤ�ـ�س
لٌآل ذمجخي Computerizationإب Programme إCSCP

�َّئ أله رخؤسَ�ءـ ُّخؤرنتخم خؤَّطـ ٍذهحلخجلـ ٍخؤسحلحمُّزب خؤسهالآلـ
خؤخإل ٍئجمؤئ ٍخؤسحلحمُّزب خؤسهالآل غخمصخس خؤهآلالـ�سهخز
ٍخلؤئ سمتحلُّخمًخ ٍسخمٍُّص خؤ�عخس مبَخهـ س�َُّّخم رسنتصه

.ُّىسمتخجلـخخؤسَآل عال� أله رخؤسَ�ء
ؤسئََّؤَّصخسـ صحمخ �َّئ خبالء خلؤئ ئال ألُ خ�حلة ٍئخْ
ؤسئََّؤَّصخ َ ٍ ؤ�خ�ـ خؤسجت�م خبألـ ألُ خلهالَّألخس
ُّرنتخم ىَّط خبالء سسمحآلُ خؤشآلخإلَخس ألَسمتة م خلهالَّألخسـ
ٍخلهالَّألخسب ؤسمتخس ـظسَـر��ٍسخ ألهالَّألخسب ٍشخي
خؤ�خهق رقـ ٍخؤسهخٍْ خؤسَ�ء أله ألهالَّألخس ٍس�رخس
خعَّخ�ز خ�سجتحلخإل خإلسنتخحم ٍرخؤسخؤٌّـُّضن ٍخؤهخإل. خعخمي
خؤشآلخإلَخسـٍرحلخُّـخؤس�هَخس رقـألَسمتة ألخ ألس�خُّحل رنتئال
ألهٌحل ��صٌَّجلـئسخ رهحلط خؤَّ � خعخ�َّز عال� ىخإل ضش
ٍخؤس�َُّّخمب خؤرضش ألٌخإل ألسخره ؤسَّؤٌّ ITI سئََّؤَّصخـخلهالَّألخس
خؤجمّـ  ICIS خؤ�َوخيَّحمّـ ٍخلهالَّألخسـ خسمتخس لهٌحل ذمجخي
رخؤخإل ألخمُّئخ AT&Tغس�خس أله رخؤسهخٍْ 1989 م رحلخ

  



6061

خؤهحلُّحل ؤَّصَّجل ذمجخي ٍخسمتخسب خؤ�عخس هال رسحلحمُّرخس
س�َُّّخم ل�خإلحلط خ��س خؤ� ٍخ�ال خؤحلٍؤ خل��خس ألُ

ر�َوخيَّحمط. خلهالَّألخس سئََّؤَّصخس مبَخه
كَّخ� �َوخيَّحمط نبٌحلسـ خؤس�هَخس ألَسمتةـ ضالَّأل ٍأله
خلهالَّألخسب سئََّؤَّصخسـ عخأل م مبخجلحمخسٌخـ م ألالضَّنخ�ـ
خؤَّخىه �ٍخؤحلحمخ خل�سرال ُّؤالخم خ�خ�خ� حمخصه خلؤئـ ٍئ�ال
َؤالر خعحلُّحلط حمُّسٌخ ؤ�َوخيَّحمط ص�حلس خؤ� الخؤسضال
ألهحلس ألُ خؤخمي�ه خص�ال أل�ُ ؤالآلهالَّألخسـ َ َّخؤ خؤسضس
خمبرضس خؤشخؤش�ب ؤيخ ضال�َّألـ أل�ه خىسمتخجلُّ(12)بـ خؤسَآل
إلن�خمخ� خعحلُّ�حلط خلسحلأل خؤرالحلخْ ألُ سمتَة �َوخيَّحمط
خلهالَّألخس ٍخهسرخحم ٍخلَخي�ب خؤسضحلُّخس هال ؤ�ئ�ًخـ

خؤَصخ�ـخل�سرالٌّ. ٍخؤسئََّؤَّصخـ خمُّ�ء
ٍضس خؤشآلخإلَخس ألَسمتة ألَجم خ�َ�حل خغ�سّ ألخ ئجمؤئ
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخسـ سَّنة م ألجمًال كَّ ألُ ًجمخ َُّّألَخ
حمُّسٌخ خبألـ ألُ ٍخ�إلسخص خعحلألـ خ�خس ئخي م
ٍؤسئَّْـعسآلهخ� هخلخب خؤهنآلٌّ َّخؤ ألُ سئَّْ ْ خؤ�آلَّض
ألُ ٍخلؤئ ٍخؤهنتخمُُّب خعخجلّـ خؤخمْ م خلهخمي هال ألهسآلحلخ�
ٍظحلُّحل خؤ�خ�خسب ٍٍمجه خ��خسصخسب حم�آل خبألـ
هصال ؤحليهـ خل�سآلخمُُّ ٍخؤسآل ٍخلسخره خؤسَيجمُّب خ خم
خؤنترئخس ٍخإلسنت�خحم ؤالآلهالَّألخس خؤَّ َـ خؤسضس َخؤر س�َّحم
خؤمتَخهإب خؤمحَّبـخىآلخحم بخؤخةـ الئ�ٍخؤ خؤ�الئ
Local Information ؤالآلهالَّألخس خ�الـ خؤسضس َخؤر ٍحمر�م
ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ خؤسضس َرخؤر Infrastructure LII

خؤسضس رخؤرَـ National Information Infrastructure NII

Global Information Infrastructure ؤالآلهالَّألخس خؤهخل
. خؤئَّإل ُّرخؤخم آل�ُّ لخ ٍخؤَّمبَّأل

خ�سجتحلخإل سهآلآل خٍـ إلنتخمب خ�َحلُّـ ُّخؤخم ٍس�سٌحلةـ
،2008 َ� م ؤالئال ICT ٍخلهالَّألخس خسمتخس سئََّؤَّصخسـ
ذفخجل خؤرجلبـأله خغخ �ئخي م خ�سجتحلخألٌخ إلنتخم خلؤئ َُّه
خعئَّأل ٍى�حلـهآلالس .خمه�ٍ ر�ٌَّؤ ؤ�سجتحلخإل َكئ ر
خؤ�خمُّه خؤَيخخلـ ��س خص�ال ألُ خؤس�هَخس ألَجم ُّخ�َحل
خل�خهحلطب خ�الـ ٍخؤنترئخس خ�إل�إلس خبأل ألُـ ؤالآلهالَّألخس
صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ خع�خط إلَّخضٌّ خلؤئمغسالة ٍسهآلآل

س�سٌحلة خؤ� حمُّسٌخ ألُـخص�الـظء ٍخ�إلسخصب ٍخعحلأل
خؤَّ�خم كجتسالة خ�ؤئ�ٍإلٌّ ؤالسهخألال رخ�َ�حل خعآلهـ ظَّأل
ٍذسخض ب خؤسئََّؤَّص ألخ غ�َّ رخمخألص خبأل ألُ خلسه�حلجلطب
ٍخؤهص ره�حلبـ ه�ُ ئخؤسهالآل خ�ؤئ�ٍإل خعحلأل�خس ألُ لالـ
أل�ه �ٍخؤَخ ٍخؤخمُّي�ـ �ُّخعمحخم خلَخ ء كجتسالة ره�حل هُ

. (13 ) 2008 هخإل ضالَّأل
أل�خهـ ألُ خؤنتهر رجمؤسّـخؤمتق ذقـألخ خ�نبخحمط ئآلخـظحلحم
ذق جلخبالس ضش خلهالَّألخسب ع�خأل م ألَسصخسٌ�خ ؤس�َُّّخم
�خ�خ مبَخه�ـ خلهالَّألخس مبَخه ٍمبخحمس خؤحلٍؤ خ�َّخئ
خ�ؤئ�ٍإلخس �مبَخه ذإلسخص ضص�آل �آلى ألُ ئ�ال ظ�خٍجن ضش
خلٌ�ُ خحمرخضٌخـ �ٍضخؤ ألرهخسٌ�خ �آلٍى خسمتخس ٍخصٌ�ط
يحلألس خلٌ�ُب رقـغسالة خٍأل خلخمئ� ٍخضسال�س خؤسالحلُّب

خؤَّ �. مـخؤَآلَّـخىسمتخجلّـ خل�خًآلخس خئ�
ٍخلٌَصخس خ�خؤز ألُ ٍو�ًخ خ�خؤزب ً�جمِ خسره ٍى�حل
خؤ� خؤحلٍألـ ألُـ خؤئش� ؤهخممجٌخب خ�خأل ُّس�ه ـ ىحل خؤ�
خؤ�عخسب ع�خألـمبَخه م مبخجلحمخسٌخ سَآل خ�س�خهسـخْ
�خى ي�خس خبأل هخألب رمتي خلهالَّألخس ٍسئََّؤَّصخس
ألوخُّخم خؤَّمجه خْ ضق م ٍسخَُّّخْ ٍذ�خمخال ئَّحمُّخـ ألٌَخـ
مـخوالرّ ألسمتخم خؤَّمجه خْ غحل ذخل خؤهخمر�ٌّب رخؤهخؤ�آل كخأل�خ
خعخ�رخس ألئَّإلخس خ�س�خجل ره�حل �ُّي�خمجل ظآله هآلالخس هال
خْ ألُ خؤخمو�آل هال خلمتَهب خؤرالحلخْ ألُ أليخمى رمتَّحمطـ
خؤره� مـ رٌخ ر�خخي  خحممجخ ئ�رس ى�حل خلهالَّألخسـ مبَخه�ـ
ىخأل�س خؤ� خلسض�حلط خؤهخمر خ�ألخحمخس ألشال خؤهخمر ـخؤرال�حلخْ أل�ُ
�خ�ؤئ�ٍإل ٍخؤسص�خحمط ؤالسئََّؤَّصخ خع�خمط جلر�ٌّ �َأل رذإلنت�خ
ٍُّخؤ�هَّجل ٍألمت�خمـ ٍؤرَ�خْ ٍخحمجلْ سَّإل��ـ ٍئ�جمؤئ ٍخ�ه�إلب

ٍو�ًخ.
ضشـأل�ُـ خؤرحلخُّ�ب ألخمضال م س�خأل ألخ ه�خإل رنتئال خإلٌخ ذ
خؤرضش إل��ء ذقـ سيسخم س��خأل ألخ خإلٌخ خوالرٌ�خ هال خلضن
سيسخم يآلهنآلٌخ .(14)�َخؤس ��خل �خ�خ ٍخؤس�َُّّخم
ٍخلهالَّألخس ؤسمتخس خؤسضسـ ٍخؤرَـ خؤسنتخمُّهـ ؤالَّخإلقـ
خإلسهخىل ٍظء خلهالَّألخسٌّ خؤس�َّحم لَّخئر ٍخ�سشآلخحمخسـ
ذخل خؤهخمرٌّب ٍخؤسمحخألُ خؤسئخألال إلهحلخإل بـذمجخي خىسمتخجلّـ
ئآلخ صَرخ خع�ط رَّس َُّّئ�الـذق خ�سشآلخحمخس ألهنآل خْ
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خلؤئـ. ع�َّحمط ٍإلرٌَخ �رء
خ�سرخىٌّ خؤسَآلَّّـ رخعخحمـ خخبجم رَخ �ضخم يذإلّ ؤجمخ
خؤهخ� هُ سيمتالَخ خؤ� خ�َّط ٍحمجلإل ؤسالمن خؤ�رالـ �ف�خجلـ
خؤيصَّط ٍسمحء مـحمجلإل خؤَصخ� ذْ خؤَّألح كئََخ ذخل خلسحلإلب
خؤيصَّطـغالخ مـسمحء خؤَصخ� هال �رمتَّحمطـحم ُّسَّىة
خؤيصَّط سالئ سخمسرم ذخل خؤ�خمُّب َُّّخؤسَآل رخؤمحخُّخ ٍخًسآلخإل
ٍخْ خؤرنتخمُّب خؤسَآل رمح ىَُّّخ خحمسرخ خ خؤخمىآلٌّ خؤمتحله خٍ
�جلّــذق ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخس خ�سجتحلخإل هحلإل
ٍغسالةـخؤ�خهخس ٍخؤسهالآل ٍخؤسصخحمط خ�سشآلخحم يخممي سخمخصه
ٍخؤسحلخر� خ�صخمخخس ألُ لال خظخخل خْ  ٍ.ٍخ�إلسخص خعحلأل
"ؤسَّؤحل رئيخط خلهالَّألخس ئذجلخحمط خل��ٌّب َّخل�س هال
خؤ�خمُّه خؤَيخخل خصال ألُ خ�إل�إلس كَّخىه ٍخًسآلخإل خلهخمي"ب
ذق خؤَّمبَّأل خصالـ ألُ خلهخميـ ٍسَّنةـ �ًٍَحل ؤالآلهالَّألخسب
نبخإلٌخ ألُ ٍخلَسصخسب خعحلألخس م ٍخلمحآلَّْ َّخ�س صَّجلط
طحلخحمط. خؤمتَخهٌّ رهحل ألخ خٍ خ�سآلهـخلهالَّألخسٌّ لخمضال خؤَّؤَّص
خلنتخحم خؤخمىآل خؤيصَّط ذجنخؤ طسآل �الآلَخـ ألخ ٍذخلخ
ضحلسٌخ ألُ خؤسالال ضس خٍ خؤَّحمى ألٌَص ذ خحم م ذؤٌخـ
هُ خًسآلخإل رحمط ذجنخضـ ألُـ ؤَخ ر�حلـ خؤهخمر �َرخل
رخهسرخحمًخ س�الآلٌخ خٍ رشٌخ ٍَسَّجنُّهٌخـكه خلهالَّألخس ألهخع
خؤئخألال خؤحلٍحمط ذ خحم م خلهالَّألخس ؤمتَخه �خ�خ هَخمبخم
ٍسَنآلٌخب ؤالآلهالَّألخس خؤَّمبَّأل َخلسمحآل خلهخمي ئس�خز

َّخ�س خلمحآلَّْـخٍ هال َّخؤمح ٍس�الم خًسآلخإل �سخمئ ذق
ٍخؤ� خلهالَّألخس �ؤمتَخه �خ�خ خؤهَخمبخم ئخًآل خلهالَّألخسٌّ
ٍخبالء خئس�خزـ ؤ�حلٍحمط ٍي�خ ٍألهخعسّ َّخ�س هالـ سنتسآلال
رسَنآلـخلهالَّألخس ٍخلؤئ ب2إب حمىآل رخؤنتئال خلَّمجض خلهخمي�ب
جلٍحم سيهال ذ خحم خؤَّخىهـم هال ٍخ�سجتميـخلهخمي�ـٍس�رٌخ
ؤسضحلُّحل خ�خ��خ خلؤئـألحلخب بـٍُّ�ه�حل R&Dٍخؤس�َُّّخمـ خؤرضش
ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل ؤسَآل جنألـخؤ ٍخعٌَّجل ـخل�الَّر ـخؤسضس َخؤر

خؤسو�ـخل�الَّزب15). ذضحلخش هال خؤ�خجلحمط
خلهالَّألخس همتخم ـإلهنيم خإلَخ ُّ�سنتةمخـ�رء خؤخحم ؤهال
ؤو� رخلجتخ خمـٍخؤيخممي. يٌَخؤـيخممي غيَّيخ� هٌحلخ� ٍخلهخمي
إلي� م ٍؤئ�ُ ئٌّـُّمترضَّخـخوَخـٍخىَُّّخب ٍخؤيخمخ ُُّ�خلسآل
َخؤو خؤحلٍأل رق خؤيصَّط خس�خه جنُّخجلط خب�خم ًَخؤ خؤَّىس
��خم ئسخرسٌخ ألُـخبألـ ؤالرخضش سخمخ يحلـ ؤجمخ ٍخؤي�ط.
مبَخهخ ظاليس خؤ� خؤَخأل خؤحلٍأل رذألئخْ خإلّ خؤَّحمى ًجمِ
خؤَآلَّ ٍظء خؤيخم هال سسوالزـ خْـ خؤهنتخمُُّ خؤخمْ خبأل
جلهخآل خؤسَآلَّّــ�حم�خ رخعخحم خب�ألـخخبجم خىسمتخجلّــألُ

.ُّخؤرنتخم ألَّخحمجلًخ ٍس�َُّّخم ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ رَسٌخ
بخؤهالآل خع�رخْ م ُّخخبجم  سَآلَّّـ سَّصّ خ ٍخْ
ألُ خؤهحلُّحل م يهخأل ٍو� ألرسَّحمخ� �ر� ٍخؤسئََّؤَّصخإ
م ٍخلهالَّألخس خؤحلحمخسـخلهخمي ألُـسه�ُّ� ر�حل ٍ�جمخ صَّخإلرّ.
ٍظء خلهالَّألخسب �سآله ٍخؤحلخبَّأل ٍخؤهنتخمُُّب خؤَّخضحل خؤخمْ
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ً�جمخ ٍُّ�ه�حل �الآلب ٍىَّخهحل هالآل خ�� هال خي�خمجٌّ خؤهخؤ�آل
ٍهال سحلألخ خى�ال خ�سآلهخس ؤئخي حم�خ�.. حمً�خإلخ� نبئ ر
خ�سشآلخحم ألُ كَهٌخـ خؤجمّـ ألٌَخ.. يآلخ خؤهخمر خؤسضحلُّحل ٍصّ

خل�سرال.._ ؤمتَه خعخمجخم

: الهوامش

1) www.etesal.com/etesal/section/full 

story.cfm?aid=561&ino=5

حمُّـ ح خلهالَّألخس ٍهمتخم خؤهخمر خؤشخي . هالٌّ إلرال )ـ 2
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خب�خ ألُ ظّ ٍألخ ٍخؤسئََّؤَّصخـ خلهالَّألخسـ شَّحمط
خؤسو�خس خًآل ألُ سهس� رخؤهخ� ٍخإلسنتخحم مـخؤس�َّحم ألس�خحمه
ّي َخؤس خمبرضس ضش ب ٍخؤهنتخمُُّـ خؤَّخضحل خؤخمْ م
سهخألسٌخ م خؤهخ� ألٌَخـجلٍأل خ�خ�ـخؤ�ـسَ�الء خؤخهحلط
�َّظ خخب�ط خؤهَّجل م نبٌحلس ُّخؤرنتخم خْ ذخل .. ٍسحلألٌخ
س�آلسّ هال خمب�الض ألخ ًٍَّ بـ خعمحخحمّــ أل�خحمًخـ م ئر�خ��
ٍخؤَّط خلَّخحمجل خ�خخي يحلـصهالسـخلهخمي رخلهالَّألخسـٍخلهخميب

ٍخؤسحلإل..
خؤجمّـ ٍسَخسّ ٍخلهالَّألخسٌّ خلهخمم ٍخؤس�خحمه خؤسحلإل ألُـخلؤئ
ألُ خؤهحلُّحل ألَّىهـ إلخمّـ بـ خؤهخ� رالحلخْ ألُ هحلجلخ� خؤَّإل ُّ�َّجل
ألُـكسالئ ًَّ�طـرق خٍ يصَّط سَّصحل ضش ب رهحلخـهَّ خؤحلٍأل
ألُ ٍرق بـ ٍسَخسٌخ خلهخميـ خ�سجتحلخإل هالٌّ ٍخؤحلحمط خلهخمي
خؤرخضشَّْ خ الء ٍىحل .. خؤحلحمطـ ٍسالئ خلهخميـ ـ ًجمِ ـ كسالئ
خؤيصَّط ًجمِ هالٌّ ٍسَخسٌخ خلهالَّألخس مـعخس ٍخلجتسمتَّْ

.. خؤخمىآلٌّ خؤيخم خٍ خؤخمىآل ألمت�الضـخؤيصَّط
ً شائعاً  Digital Divide الرقمية الفجوة أصبح تعبير وبذلك

يُستخدم تعبير كما ذكرنا هو املاضية، و القليلة السنوات خالل

والقدرة املعرفة من ميتلكون بني تفصل التي الهوة على للداللة

االتصاالت وشبكة واحلواسيب املعلومات تقنيات استخدام على

أولئك تفصل أنها أي ، ميتلكون وبني من ال ، اإلنترنت ) الدولية (

هذه مصادر عن واملعارف  للمعلومات احلاجة أمّس في  الذين

.. العالم في واملعارف املعلومات

ؤمحـ ص�خُُّ �سئَّْـألُ خؤ� خؤَّحمى مـًجمِ ٍ�خضخٍأل
خؤمح ًجمِـ هالٌّ َّخؤمح خؤٌّـره� خْ خؤخمىآلإب بخؤيصَّطـ
ره� دحمخ هُ ٍألسضحلشخ �خب �ألأل م ٍألحلؤَّسٌخب
ؤهال� ٍسَخسّب خؤهخمرٌّ خلهالَّألخسٌّ رخؤنتخْ ٍخلٌسآلقب خؤرخضشقب
ألُ ذؤٌّ خنب� ٍئجمؤئ إب خؤخمىآل خؤيصَّط ب سَّمجض ألُ خكئُ

خؤَّهٌّ سَآل ألسَّخمجهـم أل�خًآل �خًآل ب ٍصَّجلًخ م ُّنتئئ
مجخمٍحمّـ نبخمم خؤَّهٌّ ـٍئآلخـُّخألـيذْ خ�خألب خؤمح رٌجمِ

.. ٍخؤيهال ؤ�حمخجلط

: الرقمية الفجوة  تعريف

خؤخمىآلب ؤاليصَّط خؤسهخمُّيخس ره� إل�سهخم� ٍهَحلألخ
جلٍأل رق خّـ بـ ٍخعََّز خؤنتآلخألـ جلٍأل رقـ سَّصحل خإلٌخـ إلضنـ
رق خؤَخألبـخٍ رخؤحلٍأل س�آلسّ هالٌّ خمب�الض ٍألخ خلسحلإل خؤهخ�
خإلٌخ ئآلخـ ...GLOBAL DIVIDE خؤي�ط ٍخؤحلٍأل َخؤو خؤحلٍأل
SOCIALخلجتسالي خصسآلخهـ خ�آلَّهخسـ خرَخ رق سَّصحل
خـخ�ؤئ�ٍإلخؤسئََّؤَّص م خؤيخحمئ هال سسمتخم  ذخل DIVIDEب

كسحل ذإلٌخ رال خؤَخألٌّب ٍخعََّز خؤمتَخهٌّ خؤنتآلخأل جلٍأل رقـ
خؤَّخضحل. مـخ�سآله هحلط يخس رق ؤسيمتال

(2-1) الرقمية؟ الفجوة عن ماذا

سالم الوخى : إعداد
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أل�سَُّّق خٍ ألنٌخمُُّ خؤخمىآل ؤاليصَّط خْ غحل ًٍئجمخ
سَّصحل ئآلخ ب ٍخألآل خؤحلٍألـ ـ رقـ خٍ�ـ سيمتال يٌٌّ غساليقبـ
رٌجمِ خسمتخأل كالئَّْـذألئخإلخس ألُ رق سيمتال خخبخمّـ يصَّط
�خؤر برق إلي�ٌخ خ�سآلهخس جلخخبال ٍخؤسَخس خؤَّ�خال
ٍخؤيخمخ خلسهالآلقـ خَوخ رق ألش�إبـخٍ خأل�ئخ م ٍخؤ�َّجل
َّخ�س ضصآلـٍإلَّه خّــخْ خ�سآلهخس.. سالئ م ألسهالآلق و�
هال ألنبخم كشخر ٍنبرئخسٌخ خسمتخأل ٍ�خم هال خلسحلخٍأل
خعحلُّشب خسمتخس ؤو س�سجتحلإل خؤ� خ�سآلهخس خإلسخأل جلحمص

عسآلهـخلهالَّألخسـخعحلُّش.. رَخ غَّ ٍخظخِ
ألَنآل ـ سهخمُّة ض�ز خؤخمىآلإب بخؤيصَّط يآلمت�الضـ
سخمُّخمًخ م صخ ئآلخ بخؤيخٍإ خؤحلٍؤ ٍخؤ�حمخه ُّوجمخ
خؤجمّـ جلإلخ ؤالنتخمئـ ٍخؤهنتخمُُّ خؤ�خره خ�ىالآلٌّ خلكخم ضَّأل
2004 بألخحمخيإ خؤخمره 17 13 ت ألُ ى�خم م رخؤحلٍض هحل
خؤيصَّط ؤ�حل خ��خسصٌّ خلَنآل بذ خحم ضَّأل ذيخمغٌّ
خعمتَّأل م خؤسئخي هحلإل ًَّ خؤخمُّيإب خلَخ ء م خؤخمىآل
َخؤو خؤرالحلخْ رق ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ هالـ
خ�آلَّهخس ٍرقـ خؤرالحلخْبـ ٍمجآلُ خؤ�َّخب هالـ ٍخؤي�ط

.خلٌآلنت ٍسالئ إل�رخ خ�ن صسآلخهخ
هُ خؤمتخجلحم خؤهخمرٌّ خ��خسصٌّ خؤسخمُّخم ُّهخم�يٌخ يآلخ
هخإل رخًخمخإلـ صخس��ٍخ �خ�خؤ خؤحلحمخ�خس ألخمئ�
ي خؤنترئ خ�سجتحلخإلـ خإلسنتخحمـ ضخؤ رق خل�خي رخإلٌخ 2000

خؤسيخهال خكخم �ألُـسو خلؤئ ّهال َّ�َُّكخـ خلسحلأل خؤحلٍأل
ب خؤهآلالـ ٍهىخس خ�إل�خإل ٍخؤهىخس خؤسصخحمط عخس م

هخإل. رَّصّ خؤَخأل يـخؤرالحلخْ خؤنترئ خإلسنتخحم ضخؤ ٍرق
رهََّخْ ٍحمى م جلُّرَّـ خألال خؤالرَخإلـ خعخألهـ خ�سخخلط ٍسَّحمجل
كصال إلنتخمسٌخ سَّنيٌخإ يالَض�ُ خحممجَخ.. هال  بغ��
،2004 ًخإلرخألـبخو���إ 18 م �خؤسَّإل خيئخحمـذؤئ�ٍإل
خؤهخلب خؤسَآل ألنبخمخس ضَّأل سخمُّخمِ م خؤحلٍؤٌّ ؤالرَئ سهخمُّي�خ
رقـألُـكسالئَّْ آلخؤخ خؤخمىآلـًٌّـسالئ خؤيصَّط خْ ّي صخ
ألُ ٍرق خلهالَّألخسـٍخسمتخس سئََّؤَّصخ ذق خؤَّمبَّأل ٍ�خال

كسالئَّإلٌخ. 
ألرخ�ه خلئالة خؤحلٍؤ ئخسزـ ٍخُّالٌّ ألَسمتخم ٍُّخمّـ
خ�خأل م بخؤسهخٍْ رهََّخْـ ٍحمى م سَّإل� م ٍخ�إل�إلس

خيئخحم كصال إلنتخمسـ خؤخمىآلإ خؤيصَّط سالمن خلهالَّألخسٌّحـ
2004 بَُّّؤَّإ إلخمبخم 2 َُّّإل خؤمتخجلحم هحلجلًخ م خ�ؤئ�ٍإل
سئََّؤَّصخس سخش� ظس خؤهخ� م خىسمتخجلُّخس س�َّ�حم خْ
خمبَخة ًجمِ رق ٍيَّخحمئ� سيخٍسخ خضحلش خلهالَّألخسـٍخسمتخألب
إلي� ألُ رالحلخْ رق خؤسرخُُّـضس إلالآل�ـًجمخ ٍىحل خؤرالحلخْ. ألُ
خْ كئُ ئآلخ .ألسخحمر ُّخىسمتخجل سَآل سنتٌحل خؤ� خ�آلَّه
خؤيخس رق خعٌخسبـخٍ رق خؤَّخضحل خؤرالحل جلخخبال خؤسيخٍس ُّسهآلء
رق خٍ خعخمبب خضسخصخس خلخس خؤيخس رق خٍـ خؤهآلخمُّب

ٍخلخمخط. خؤخمصال
ٍٍصَّجل ُّىسمتخجلٍمجخهـخخ هىـرق ُّآل ألُ ًَخؤ ذخلْ
ذؤٌّ ُّجمًز خىسمتخجلُّخب خ�خ�خ ؤالآل�خؤ ٍُّخمّـ خؤيصَّطب ًجمِ
رهََّخْـبخؤيصَّط ٍحمىسّـ م نبخًق غآلحل خؤرخضش خُّمحخ خلؤئ
خل�سرال خؤخم سهء ٍظحلُّخس ىَّجل لهمحال خلهخجلؤ..خؤخمىآل
14 م ُّخؤ�هَّجل خع�ُّخمط يرمتض خلَنتَّحمط ؤالهَئرَّسإ
خ�خخي خْ َُّّمجض ضش ذيخمغٌّب 2004 ًخإلرخألـبخو���إ
خؤخمىآلب وـخخبجمسـخؤمتًَُّّـيصَّطـخىسمتخجل خؤخمىآل خؤيصَّط
ٍألنتحلجلخ خلخـضحلُُّب �ضخ� كشال خؤخمىآل خؤشَّحمط خْ ذؤٌّ ألنت�خ�
كٌحل خؤجمّـ خؤَّىسـ م ٍخلؤئ ع�َّحمسٌخب خإلسرخِ مجخمٍحمط هالٌّ
ذقـأل�سَُّّخس خؤَخألـؤالهرَّحم ؤالحلٍأل خلهالَّألخسـخؤ�خمُّء شَّحمط ّي

.. خخبخمّـ جلٍأل سٌخم م خؤ�رز سئَّْ ىحل يذإلٌخـخُّمحخ خحمىب
ٍألكخمخسـ ألَخرخم هحلط ه� َّْجلٍؤ خب�خ ضجمحم ٍىحل
ٍخؤرَئ خلسضحلط خألآلـ ألنال ظس هحلس طش ٍضالخس
خؤس�خُّحلب م ـدخبجمط خؤحلٍأل رق خؤخمىآل خؤيصَّط خْ و�ًخ خؤحلٍؤٌٍّـ
مججتآلـخألخإل هَّخء خٍصحلس خؤ� ألُـخؤسضحلُّخس خؤهحلُّحل يخحممج
خؤحلٍأل سٌآلني م ضخ� خب�خمخ� سنتئال ٍخإلٌخ خؤسَآلب صٌَّجل
ألَنآل ضجمحمس ٍخْ ـ�رء ئآلخ رهحل... رخؤخمئزـ سالضء � خؤ�
ىحل خلهالَّألخس شَّحمط خْ ألُ "خؤيخٍ" خؤهخل ٍخؤ�حمخهـ ُّوجمخ
خبالءـيصَّط ـخق ـخجل خؤجمّـ خألخم إل�آلب ألالخحم غَّ خًآلالسـكخألخ�

..ـخؤسَآلسهَّئـهآلال حمىآل
خٍؤٌّ خؤآل ـ يذْ خؤخمىآلب خؤيصَّط ىمحـ ًآلٍ
جلُّ�آل�إ خؤئخإلَّْـب نبٌخم م طَة هحلس خؤ� ؤالآلهالَّألخس
ٍألالَّؤ خ�ٍحم ألُ ئر� ٍضمحخمًخـهحلجل خلخمجٌّب خؤهخإل ألُ
رق خؤخمىآل إلخىنتسـخ�َّط جلٍؤـ  175 ٍألَحلٍرَّْـهُ خؤهخ�ب
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�َّألالآل إلسخص هُ س�يخم � ؤئٌَخ ٍخؤي�طب َخؤو خؤحلٍألـ
أل�خؤ دإلجمخؤ خلنتخحمئَّْ ٍخحمصخ خؤي�ط. خؤرالحلخْ ؤمتخ�
م سَّإل� ىآل خؤخمىآلـخق خ�َّط رخمجلإل الئي �رال ذق خؤسَّمبال

2005 ذيخمغٌّـ.. بإلَّيآل�إـهخإل خعخمش نبٌخم
خُّخإل شخ�سآلخمسـش خؤ� خبألـخصسآلخهخس ٍخمجضخ ٍرحلخ
ره� ضَّأل خلهالَّألخس كصسآله َخله خ خمخة حم سَّخيء هحلإل
خ�إل�إلس نبرئ ذجلخحمط ضَّأل كضَّحمس خؤ� خل�خمٍض خؤَخم
عسآله ٍضخصخسـ دؤخس ٍكَُّّالـ ذؤٌخب خؤَّمبَّألـ ٍُّضخم

خ�إل�خْ. ٍضَّئ خلهالَّألخسب
تكنولوجيا املعلومات: من الدول العربية موقع

خؤهخ�ب ُّ�َّجل خؤجمّـ خؤسئََّؤَّصٌّ ٍخؤس�خحمه خؤسحلإل خلؤئ ألُ
همتخم رهحلطـهُ ًٌّ ًال .._ خؤهخمر خؤحلٍأل إلخمّــألَّىه ئة
هالٌّ ٍىخجلحمط َخؤس كالئـسالئ إلخمخًخ خإل .._ خلهالَّألخس َس
خؤ� خحمىخإل ذقـ خ�نبخحمط هَحلـ ـ غحل ألخخلخ _ خ�سجتحلخألٌخ
خؤهخمرٌّ خلَّىه لهخمي ٍخلجتسمتَّْ ٍخلخمخىرَّْ خ�الالَّْ ٍمجهٌخ
خل�خي ذْ سَّألح خحمىخإل .._ خلسَّخمبال خؤسئََّؤَّصٌّ خؤسحلإل ألُ

ٍخ�سجتحلخألخسّ.. خؤس� خؤسحلإل حمئز هُ سسرخهحل
2003 العربية البشرية التنمية تقرير أكده ما ذلك بيان

اإلنتاج، شح من يعاني العربية الدول في العلمي البحث بأن

أيضاً العلمي البحث ويعاني اجلزئية، والبيولوجيا للمعلوماتية

توافر وعدم املؤسسي الدعم وغياب عليه انخفاض اإلنفاق من

وانخفاض وتشجيعه العلم لتنمية املواتية العلمية البيئة

من  %16 أن التقرير ويضيف  مجاله. في للعمل  املؤهلني عدد

مع اإلنترنت باملقارنة استخدام إمكانية لديهم العرب السكان

جهاز 18 هناك وأن املتحدة، الواليات في 69% في بريطانيا و%79

لكل حاسوب جهاز 78 مقابل عربي شخص ألف لكل حاسوب

العالم... في شخص ألف

صخ ؤسئََّؤَّصخـخلهالَّألخسب خؤهخمر ؤظخجل سخمُّخمخ� خْ ئآلخ
ُّئحل خؤخمىآلإب خؤيخم خؤحلٍألـخؤهخمرـألُ بألهخإلخط هََّخْ ظس
كشال  خ�سآلخمخحمًخ خْ ألَّمجضخ خب��طب خؤخمىآل خؤيصَّط رخْ
خؤحلٍأل هال ٍذكخ يمب ٍخؤَخأل خؤهخمر خؤحلٍأل هال خب�خمخ

ئجمؤئ. خلسحلأل

خلهالَّألخس َس هالـى�خه خ�إليخئ ضصآل خْ خؤسخمُّخم ٍرق�
خلسحلأل خؤحلٍأل رق َخؤس هخؤ خلَسصخس س�َُّّخمـ ٍخطخشـ
ذق فسخص ألخجنخألـ خخب�طب م خ�إليخئـ خْ ُّئحل ٍخؤهخمر
خلسحلأل خؤحلٍأل حمخخي هال خؤ�َُّّحلـسخس خْ ألنت�خـذق خل�ُّحلب
ٍخغال�خ.. ٍخلخإلخـٍيخمإل�خ خلسضحلط خؤَُّّخس خؤخرخْـشآل سالٌخ
خؤحلٍأل خْ خلهالَّألخس َؤس خؤهخمر خظخجل سخمُّخم ٍخٍمجض
مبخجلحمخسـألَسصخس مبهحل ـهالـخؤخمخرهخلخمسر ي سخس خؤهخمر
َسخؤ خأل�ئخ جلٍأل رهحل رخلخ 7 رَ�رـ ��َّخلس َخؤس

خٍحمٍرخ. ٍنبخمئ ٍخؤئخحمُّر
خؤهخ� م خل�سجتحلألقـؤ�إل�إلس هحلجل خْ خؤسخمُّخم ىحلحم يحل
ألالَّإلخ 275 خمبال ألُ نبجتمن ألُّق  3‚5 ُّسصخٍجنـ ـ خؤهخمرٌّ
رخؤَُّّخس ألالَّإل�خ 94‚2 خؤهخمرٌّـألخرال رخؤهخ� خؤ�ئخْ هحلجل ألُ
خؤسصخحمط ضصآل ى�حلحم ٍخُّمحخ رخٍحمٍرخب ألالَّإلخ 23ٍ خلسضحلط
ألُ 0‚01 ألالَّإلخـخّـ طَّخؤٌّـ40 خؤهخمرٌّ خؤهخ� م خ�ؤئ�ٍإل
يصَّخسـئر�ط هال خلنبخمخسـسحلأل ًجمِ خؤهخلٌّبـضسآلخ ضصآلٌخ

خؤهخ�.. ؤحلٍأل رخؤَ�ر خؤهخمرٌّ ؤهخلَخ
2004 َ�خؤ ًجمِ مبحلحمس ُّخىسمتخجل �جلحمخ خئحلس ئآلخ
مبَخه خؤهخمرـضَّأل ُّىسمتخجلخ خؤَّضحلط عال� هُ ذيخمغٌّب
خْ خؤهخمرٌّب خؤَّ ُ م ٍخسمتخس سئََّؤَّصخـخلهالَّألخس ٍظخحمط
خسمتخس ٍسئََّؤَّصخ خ�ؤئ�ٍإلخسـ ظخحمط م خؤَآلَّ ألهحلألـ
هخلٌّ ألهحلألـكَّ ألخرال �ََُّّخ %15 إل�ر ُّسصخٍجن  �َرخل
ألهحلأل خْ ذق ألنت�ط ضخؤخ. %30 ذق ُّمتال خ�خأل إلي� م
ألُ ُّ�خألـخىالـرئش�  خؤهخمر �َرخل خؤسصخحمط ًجمِ خؤَآلَّـم
خؤسصخحمط ضصآلـ خْ ذق خؤحلحمخ�ـ ٍخنبخحمس  .خؤهخل خلهحلس
خٍ جلٍحم ألالخحمخس 3 ر� ُّحلحم خؤهخمر �َخل م خ�ؤئ�ٍإل
خؤسصخحمط ًجمِ ضصآل ألالخحمـجلٍحم 360 ألُـذلخؤٌّـ �ىال ُّ�ُّحل
غَّ ٍضحلًخ كسالئ بذ�خمخالإ خْ ذق خنبخحمس ئآلخ هخلخ. 
ٍسئََّؤَّصخ خ�ؤئ�ٍإلخس مبَخه عخأل م سهآلال نبخمئ 150

جلٍحم. ألالخحمخس 6 ُّسصخٍجن �ََُّّخ هخحلخ ٍظء خلهالَّألخس
عخأل مـ خؤهخلٌّ خ�إليخئ �ُّخبخم خإلّ ُّرحلٍـ ألخ ٍضَّألـ
ضخجنس خؤهخمر خؤحلٍأل ره�ـ خْ ُّسرق ب خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
م خ�إليخئ أل�سَّّـ ضش ألُ إل�رخ ألسحلأل سهس� ألخمخسز
خؤخالق خ�خإلحلـ ُّر�ال ىحل خألخم ًٍَّ خلهالَّألخسب سئََّؤَّصخ
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خؤحلئسَّحم خٍمجض يحل ب خؤخمىآل ؤاليصَّط رخ�خخيـخىسمتخجلّـ
خؤهخمر رخلَنآل خؤرضَّش ألخمئ� �حم خؤيَّق خؤيسخ� هرحل
كالئ خؤهخ� َّـأل�سهال جلٍؤ 55 ًَخؤ خ�جلخحمُّـخْ ؤالسَآل
سئََّؤَّصخـخلهالَّألخسب عخأل خؤهخلٌّـم خ�إليخئ ألُ %97 غَّ
سمحآل ألٌَخ خٍق خى�خإلح شش ذقـ خؤحلٍأل ًجمِ ٍسَ�آل
ٍ�َوخيَّحمط ٍخؤخرخْ ئَحلإلخي�خ ٍخؤحلٍأل خلسضحلط خؤَُّّخسـ
ذمجخي خؤوخمرب خٍحمٍرخ ألُـ جلٍأل ذق6  ذمجخي ئَّإلصب ًٍَّإلصـ
َّخل�س ًجمخـ ؤحلخبَّألـ ألخمنبض خمبرضس خخبخم جلٍألـ هحلطـ ذق
ٍبذ�خمخالإب ٍخؤسنتئ ٍإلَّجنُّالَحلخ ٍسخَُّّخْ خعََّر ئَّحمُّخ ًٍ
جلٍأل هنتخم غَّ ُّمحآل خؤشخإل خؤ�آل خْ خؤيَّق خؤحلئسَّحم ٍخمجخة
خلهالَّألخس عسآله ؤحلخبَّأل خل�الَّر خلَّألخس خؤئش�ـألُ ؤحلٌُّخـ
ٍخألخمُّئخ خٍحمٍرخ ٍ�مـٍنبخمئ جلٍأل خؤ�عخسـسنتآلال ٍسئََّؤَّصخ
ٍحمٍ�خ خيخمُّخـٍخلئ�ئ ٍصََّز د�خ ٍصََّزـنبخمئ َسخؤ
ٍسمحآل خؤشخؤش َّخل�س جلٍأل شآل بـ خؤهخمر ٍخ�ألخحمخس ٍسخمئخ

 

ٍخؤ�هَّجلُّـٍخحمجلْـٍألمتخم ٍخإلحلٍإل�خ ٍخ�َحلـٍرخئ�سخْ خؤمتق
..َّخل�س ًجمخ ؤحلخبَّأل خلخمنبض جلٍألـخعالص ٍره�

: الرقمية الفجوة وجود في الشك
ٍسَخسٌخ رخلهالَّألخس ٍخلٌسآلقـ خلخمخىرق إلنخم ؤيس ٍمخ
شش ىرالـضَّخق خلسضحلط رخؤَُّّخس ئسخزـ مبحلٍحم ٍىمحخُّخًخب

ح رهََّخْ ؤالسئََّؤَّصخ ألخ�خنبَّ�س� ألهٌحل هُ �ََّخس
The Digital DivideـFacing a Crisis or Creating 

aـMyth?
خخبسىٌخ_ خإل ـخجنألٌحـألَّخص خؤخمىآل خؤيصَّط

... ئَّألرخُُّ رَصخألق ح خألخمُّئٌّ خؤرخضش ألُـذهحلخجل
خؤخمىآلب خؤيصَّط هُ هخؤنتخ ؤالآليخًآل ظحلُّّ م ُّاليس
ُّ�الآل�  ؤئَّ خؤخمىآلب خؤيصَّط ٍىخه خؤئسخز ُّهخم� ٌص يآلُ
خ�ئ هال خؤخمىآل خؤيصَّطـ خألخمـ ُّمحهـ رال س�الآلخ�بـ رخألَّحم
�خؤئسخزـجلحمخ ئآلخـُّحلإل خمب�ـ.. ٍصَّجلًخ م خؤنتئ ذق �ٍَّمب
ألئحلخ خألخمُّئخب م ـكالئَّْ خؤجمُُّ ـ هُ �نبخأل أل�ضخ� سسمحآلُ
خؤهخ�.... م خئشخمـسحلألخ� خؤرالحل م ضس حمىآلب يصَّط ٍصَّجل
ؤالئسخز ـ ُّه�ٌّ خؤَحلّـ خل�ز رخْ رخؤَّأل خؤئسخز ٍُّوخمُّ�
خؤيصَّط أله  سسهخ خؤ� خؤئسخرخس هُ ك��ِـ خبخمب ٌإلئ

ًرحل أل�خؤ عخمجل خؤخمىآلـرخهسرخحمًخ

: املصادر

.2003 ألخحمخي 7 ٍخ�إل�إلس ؤالئآلرَّسخم خؤهخمر خلَّ�َّه ب
.2004 ألخحمخي 14 ُّخؤ�هَّجل خع�ُّخمط يمبض ب

.2004 ََُّّّؤ 4 خيئخحم عال ب
�خ�خؤحلحمخ�خسـخؤ –ألخمئ� خؤهخمرٌّ خ��خسصٌّ خؤسخمُّخم ب

.2000 هخإل خًخمخإل ٍخ��خسصت
خؤ�خره خ�ىالآلٌّـ خلكخم ضَّألـ بخؤيخٍإـ ألَنآلـ سخمُّخم ب
بألخحمخيإ ت17  13 ألُ رخؤحلٍض جلإلخ ؤالنتخمئـ ٍخؤهنتخمٍْ

.2004

.2003 سخمُّخمـخؤسَآلـخؤرنتخمُّـخؤهخمرـ ب
برخْ مبيض خ�ؤئ�ٍإلٌّـ خ�ألخحمخس خؤرخْ يمبض ألَّىه ب

20 ت6ت2004. خؤئسزإ
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املقدمة . 1 ـ

ٍس�ٌالـ غخجنـ ئخجلخط خعخ�َّز خ�ْ ألهنآلَخ ُّ�سهآلال
خلجتسالي خ�خس ألُ خؤهحلُّحل خؤَّنخةـم خلٌخإلـٍ ألُ خؤهحلُّحل
عسآلهَخ م ئش�ـألَخ ـضن و�ًخ.ٍ  ٍ خؤسصخحمّـ ٍ خؤهالآلٌّ ألٌَخ
ٍس�رخسّب خعخ�َّز خ�سجتحلخإل سهالآل هال خلس�خُّحل خ�ىرخأل
ًجمِ ألُ خ�حلة �ٍخلَ�أل. ؤ خؤهآلال ألئخْ م ّخىسَخ ٍخُّمحخ
رق ألخحمإل ًَّ رال ٍخ�سجتحلخألخسّب رخعخ�َّز خؤسهخمُّة خؤَّحمى
خؤهخ� خ�سهآلخـم خئشخم خعخ�َّز خإلنآلـسنتوال خشَقـألُ

ٍخؤََُّّحلٍجنـبWindowsإ. خؤالَئ�ـبLinuxإ ًٍآلخ
خعئَّأل أل��خسَخ م ضخؤخ خعَّخ�ز ألهنآل سهآلال
ٍىحل خؤََُّّحلٍجن. سنتوال رَنخإل خؤنتجتمت خُّمحخ ٍ خعخمب ٍ
خؤََُّّحلٍجن ؤَنخإل رحلُّال سنتوال إلنخإل َُّّصحل ًال ح خؤره� ُّس�خأل
خؤَّمبَّأل ٍُّ�ٌال بreliableإ هالّـ ُّهَّأل رخْ صحلُّخمخ ُّئَّْ
ٍ رخإلخسَخ ُّعآلخ رّ َُّّشء إلنخألخ ٍُّئَّْ بavailableإ ّذؤ
�َّة بSecureإ_ ٍخؤ�خمى ٍخؤيحلخْ خؤسالة ألُ ألهالَّألخسَخ
إلنخألٌّ رق خؤسخؤ خلخحمإل خبأل ألُ خعَّخزـ هال إلسهخمة

. خؤََُّّحلٍجن ٍ خؤالَئ�
Operatingإ System) التشغيل نظام تعريف .2

خؤَنخإل ألَّخحمجل سَّجنُّه هال أل�ٍأل بSoftwareإ رخمإلخألص ًَّ
بRAMإب خؤجمخئخمطـ سنتآلال خؤ� Systemإ resourcesب
خؤسجت�ُُّب خىخمخميـ ٍأل�خضخس بProcessorإب خلهخ�ـ ٍ
س�سهآلال ٍو�ًخ. خؤنتخنبخس ٍ خؤ�خرهخس ألشال ��خ ٍخصٌ�ط
Operatingب خؤسنتوال إلنخإل بApplicationsإـ خؤس�رخس

خٍأل خؤسنتوالـًَّ ٍإلنخإل خلَّخحمجل. ألُـًحلِ ؤ�سيخجلط systemإ

ألُ أل�خض ٍُّنتوال خعخ�َّز سنتوال هَحل فآلال خؤ�خألصـخؤجمّـ
هآلالّ.  َّخأل خلخئخمطـخعخ�َّز

ـ (Linux) 3.ـلينكس

صخأله ألُ ألًََّّز  خؤز خإلنتخِ ب عخإلٌّ سنتوال إلنخإل ًَّ
بLinus Torvaldإ. ؤََّخيسَّحميخؤحل خ�ّ يالَحلخ ـي ًال�َئٌّ
هال ؤَئ� ُّهآلال .1991 َ� خؤسنتوالٌّ خؤَنخإل ًجمخ نٌخم ٍىحل
ًٍَّ بIntelإبـ ذإلسالـ رٌَخ ألُـ خؤسنتوال ألَمتخسـ ألُ هحلُّحلـ
Generalب ص.خْ.َُّّ رخ�آل سهخمة هآلَّأل حمخبمت ظس ألسخ�
خؤ�إلخألص إلمن رسَّجنُّه ًجمِـخؤخمخبمت ٍس�آلض Publicإ License

هحلجل خىرال ُّخمُّحلِ. ٍىحل نبجتمن ّـ عخإلخ Sourceإ Codeب
ؤَئ� رخمإلخألصـ إلمتَّمي س�َُّّخم هال خل�عق ألُ ئر�
ٍخؤهحلُّحل خؤهسخجلـبHardwareإ ألُ هحلجلـٍخ�ه ألُ َّألر ؤئَّْ
ؤَئ�ب إلنخإل هال سهآلال خؤ� خؤس�رخسبApplicationsإ ألُ
خؤنتخمئخس ألُ خؤهحلُّحل خهالَسـ ؤَئ�ـ خ�سهآلخألـ جنُّخجلط أله ٍ
ٍألُ خؤَنخإل جلهآلٌخـ�جمخ خلهالَّألخس َخؤس عخأل خؤخمخحلطـم

تشغيل نظامي بين مقارنة

(Windows) والويندوز (Linux) لينكس

األشهر بن علي وليد إعداد:
ـنبخمئـدصزـؤالَيم
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مبُ نبخمئ ٍ رخئخحمجلـبHewlett Packardإ ًَّؤس خنبٌخمًخ
ألُ خؤهحلُّحل سسَّصّ خلؤئ ذق ٍذمجخي Sunإب Microsystemب
خٍحمخئال رٌَخ ٍألُـ ؤَئ� إلنخإل ذق خؤسضَّأل ذق خؤس�رخس

بOrcaleإ.
(Windows) الويندوز  .4

نبخمئ خرسئخمسّ سنتوال إلنخإل ًَّ بخؤََّخيجمإ خؤََُّّحلٍجن
حم�َّأل ٌٍخص خؤَنخإل ًجمخ ٍَُّّيخم ألخُّئخمٍ�َّيسبMicrosoftإب
ُّهآلال . Graphical Userإ Interfaceخّــب.َُّّ صٌّ. ؤالآل�سجتحلإل
ٍىحل بIBMإ. خّـ.رٌّ.خإل أله ـخلسَّخي خعَّخ�ز أله خؤَنخإل ًجمخ
ؤئسخر خل�سجتحلإلـ خضسخص ألُ خؤسجتالمن ي خؤَنخإل ًجمخ غض
Commandب خٍخألخم ��خم م ـ بCommandsإ خٍخألخمـ
ٍخلؤئـرخ�سجتحلخإل بDOSإ خؤحلٍخي خؤ�خرء مـإلنخألّ Lineإ

بButtonsإ ٍخجنحمخحم بMenuإ خؤَّخآل ٍ بMouseإ خؤيخحمط
بIconsإ. خ�َُّّإلخس ٍ Dialogإ Boxesب خعَّخحم مبَخجلُّء ٍ
ألُ سنتوال خإلنآل الـهخهال هخإلـُّ�الء خ�آل ًَّ خؤََُّّحلٍجن ٍ
ٍ 95ت98 ٍَُّحلٍجن هالـ ظسَّّـ خؤ� ٍـ ألخُّئخمٍ�َّيس نبخمئ
Windowsب خْ.سٌّ ٍَُّحلٍجن ٍ بWindowsCEإ �ٌّ.ّـ ٍَُّحلٍجن
.2000 ٍَُّحلٍجن ٍ Windowsإ XPخئ�.رٌّـب ٍَُّحلٍجن ٍ NTإ

الويندوز و (Linux) لينكس تشغيل نظامي بني 5.مقارنة 

(Windows)

خلسجتمتمتق ٍخُّمحخ ألُـأل�سجتحلألٌّـخعخ�َّز خؤهحلُّحل فحل
إلنخألٌّ رقـ خؤيخمئ هال خؤسهخمةـ م مبهَّر خ�خأل ًجمخـ يـ
خؤََُّّحلٍجن ٍ خؤالَئ� ًٍآلخ خؤهخ� م خ�سجتحلخألخ خئشخم خؤسنتوال

ًجمُُّ رق ئش�ط يخمٍىخ� ًَخؤ خْ ٍخؤَّخىه 1إ. بخؤنتئال
.خل�سجتحلأل خؤسَخسـ م ٍخُّمحخ جلخخ ُّخم  ي خؤَنخألق
خؤَنخألق رق خؤيخمئ ألهخمي ذق ُّس�الهـ خؤخحمـ خْ ٍخهسحلـ
خًآل إلَّمجض �َّة ٍ�جمخ بuserتEndإ. خل�سجتحلإل ألُـإلخض

.خؤسخؤ خؤهَخٍُُّ خبأل ألُ خؤَنخألق رق خؤيَّخحمئ
Operating) التشغيل أنظمة استخدام إحصائيات .1.5

( System statistics

عخأل م خلسجتمتمتـ خؤنتخمئخس ٍ خلَّخىه ره� س�سجتحلإل
هحلجل ضمتخ� ٍخجلٍخس ٍ�خال خ�إل�إلس هال خعخ�َّز
خؤهخ� خغخ له م خلجتسالي إلنآلـخؤسنتوال خل�سجتحلألق
خلسجتمتمت خلَّخىه ألُ مـخؤهحلُّحل طشٌّ ألُـخبأل ٍ . نبٌخمُّخ
خئشخمـخإلنآل إلنخإلـخؤََُّّحلٍجنـًَّ ـخْ خ�سَسص خلَّمجَّهـ ًجمخ م
خل�سجتحلألق هحلجل إل�ر سحلحم ضش خؤهخ� خ�سهآلخـم خؤسنتوال
ًجمِ خْ خ�سَسص ٍخُّمحخ (90.3%)ب خؤََُّّحلٍجن سنتوال إلنآل
َ� ُّرحلخ مـ خؤَ�ر ًجمِ ئخإلس ضش نبٌخمُّخ سال خؤَ�ر
2003 َ�ـُّرحلخ ي ضقـسحلحم م ر�ب%91.50) سحلحم 2004

سحلحم خؤالَئ� أل�سجتحلألٌّ خْـهحلجل إلضن رَآلخ بـ(%93.20)

م ئخإلس �ََُّّخـضش خؤَ�ر ًحلِ ٍس�جلخجل رَ�رـب%3) ضخؤخ
ألخحمإل المج إل�ر ًٍ ر�ب%2.10) سحلحم 2003 َ� ُّرحلخ
خعخ�َّز عخأل م خلسجتمتمتَّْ ٍ خع�خ رخؤََُّّحلٍجن.ٍُّي�خم
إلنخإل ُّس�الز ضش خعخ�َّز ل�سجتحلألٌّ خؤس� رخؤهص� خلؤئ
 بـٍ�جمخ خعخ�َّز عخأل م ٍـخب�ط ـٍخ�هُّجلحمخ خؤالَئ�
خلرسحلق. خؤهخجلُّقـخٍ ؤالآلنتوالق سنتوال إلنخإل خؤالَئ� ُّهس�

(أغسطس) هانيبال لشهر التشغيل أنظمة استخدام إحصائيات (1) الشكل

(www.w3schools.com)

(Cost ) التكلفة 2.5
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كخرال ُّرخه ٍخؤالالـألٌَخ عخإلخ سَّجنه خإلَّخهـؤَئ� ألهنآل
ذق 50 ـرق خؤََُّّحلٍجن إل�جت حمخبمت سئالة رَآلخ ر�مـب ألخؤٌّ

يم. خؤَّخضحل ؤالضخ�َّز جلٍحمخ� 150

(Ease) السهولة 3.5

ألُ ألش� غَّ هال س�َّحمس خؤالَئ� خإلَّخه خْ رخؤخموآلـألُ
ألسيَّىخ ألخجنخأل خؤََُّّحلٍجنـ يذْ خ�سهآلخألب ي خؤ�ٌَّؤ إلخض
ٍخبمتَّمبخ خ�سهآلخأل ي ئشخمـ�ٌَّؤخ خؤسنتوالـ إلنخإل رئَّإلّـ
ألُ رخؤئش� ألخُّئخمٍ�َّيسـ نبخمئ ىخألس ضش ؤالآلرسحلقبـ

.خلسسخؤ ذمبحلخحمخسٌخ ألُـخبأل خؤسو�خس ٍ خؤسض�َخس
(Reliability) الوثوق 4.5

رخؤسهَُّّال صحلُّخمط رئَّإلٌخ خؤالَئ� رخمخألص ألهنآل سنتسٌخم
ـذهخجلط خق خعخص خٍ سَّىة رحلٍْ سهآلال خْ س�س�ه ضش هالٌخب
خؤسض�َخس ألُ ٍرخؤخموآل �ََّخسب خٍ خنبٌخم خؤَنخإلـلحلط سنتوال
يذإلٌخ خؤََُّّحلٍجن ذمبحلخحمخس هال  خمخس خؤ� خؤئر�ط ٍخؤسو�خس

خ�خأل. ًجمخ ـم هالـخؤالَئ� سسيَّئ �

(Software) البرامج 5.5

خؤ� خلسََّه ـ خؤ�خألص ألُ خؤهحلُّحل خْـًَخؤ ألُ رخؤخموآل
رئشخمط هالٌخ ُّسيَّئ خؤََُّّحلٍجن يذْ خؤالَئ�ب إلنخإل هال سهآلال
خؤََُّّحلٍجن أل�سجتحلألٌّ هحلجل ؤئشخمط خلؤئ ٍُّهَّجل خؤ�خألصب هحلجل
رخْ خؤالَئ� رخمخألص �سسآل خخبخم ٌص ٍألُ بخؤنتئال1إ.
sourceب خؤ�ع إلمتَّمبٌخ ٍخُّمحخ عخإلٌّ ألهنآلٌخ
ًجمِ خنبٌخم ٍألُ ب عخإلخ عآلهـخل�سجتحلألق ألسخض codesإ

ألهنآل سئالة رَآلخ ب بOpenofficeإ �خٍي خٍرق خؤ�خألص
خؤَّخضحلط ؤالَ�جت جلٍحم  200 ذق  20 ألخرق خؤََُّّحلٍجن رخمخألصـ

ٍخضحل. ضخ�َّز هال ـظآلال خؤ�
(hardware) العتاد 6.5

ؤَنآل جلهآلٌخـ ي سحلألخ خؤهسخجل نبخمئخس ألهنآل خضخمجنسـ
خؤجمّـ خؤهسخجل ألهنآل ذْ ضش خخب�طب خؤ�ََّخسـ مـ خؤالَئ�

ُّحلهآل خ�َّخئ م ُّرخه
رَآلخ خؤالَئ�. إلنخإل
خؤحلهآل خؤََُّّحلٍجن َُّخأل
نبخمئخس له ألُ
ألخجنخأل ٍ�جمخـ خؤهسخجل
ألُ ألسيَّىخ خؤََُّّحلٍجن

خؤالَئ�. هال خؤَخض ًجمِ
(Security) احلماية 7.5

�صآلخس سهخممجخ خؤسنتوالـ خإلنآل خىال خؤالَئ�ـرخإلّ �ُّسآل
خؤئش� ُّنتسئ خخبخمب ٌص ألُـ ٍخخب�خىخس.  خؤي�ٍ�خس
ي خؤشوخمخس ألُ خؤئش� ٍصَّجل ألُ خؤََُّّحلٍجن أل�سجتحلألٌّـ ألُـ
ؤَنخإلـخؤََُّّحلٍجن خؤ�خألص إلمن ئسخر َّ�ٍ ٍس�رخسّ خؤََُّّحلٍجنـ
ألُـخخب�خىخس ُّسهخم�ـؤالئش� فهالـخؤََُّّحلٍجن ٍس�رخسّـمخ
عخأل ي خلسجتمتمتق ألُ خؤئش� رَآلخ .ر�ٌَّؤ خؤي�ٍ�خس ٍ
ُّلخ إلنخإل ؤّ ُّئَّْ خْ ُّ�س�ه خؤََُّّحلٍجن خْ ٍخشَّْ خعخ�َّز
ُّسهخم� خؤََُّّحلٍجن خْ ذ خإلنآلب رخىٌّ ألَّصَّجلطـي ُّئخّــلخ
هحلجل ئشخمط ر�رزـ ٍخلؤئ خ�مبخرخس ٍ خخب�خىخس ألُ ؤالئش�ـ

يـخؤهخ�. أل�سجتحلألٌّـخؤََُّّحلٍجن
ُّلخ عخألـ يـ خلسجتمتمت خؤنتخمئخس ره� ٍسَنتخم
ؤالٌصآلخس ُّسهخم�ـ خؤالَئ� رخْـ سيحلـ ذضمتخخس خعَّخ�زـ
ألخ ًٍجمخ خؤََُّّحلٍجن. سهخم� خئشخمـألُ ٍخخب�خىخس ٍخ�مبخرخس

صحلأل. ألَّمجه خؤَنخألق ًجمُُّ رق ُّخعآلخ ي خؤيخمئ صهال
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( Standards and Support ) القياس ـو الدعم 8.5

إلنخإل �ُّألخ ذؤٌّ فمحه بLinuxإ ـخؤالَئ� إلنخإلـسنتوال
ألهنآل أله ُّسجتخ زـ رخْـ ؤّ س�آلض ٍخؤ� بUnixإ خؤَّإلئ�
غخ ر خؤالَئ�ـُّ�س�ه يذْ �جمخ خلجتساليب خؤسنتوال خإلنآل
ٍ بMacintoshإ ألخئَسَّىل ٍ بNetwareإ ٍُّخم إلس نبرئخس
إلنخإل ألُـخّـ ألخمٍإل خئشخم خؤالَئ� ألخـفهال ًٍجمخ خؤََُّّحلٍجن.

سنتوالـدخبخم.
خعخمب ٍخؤئسز ٍخؤَّشخء خلَّخىه ألُ خؤئش� خ�ْ ًَخؤ
رخؤَ�ر خألخم ٍئجمؤئـ خ�إل�إلسب نبرئ هالـ خؤالَئ� ؤَنخإلـ
ل�خهحلط خبخمبخ ى�آلخ �خ خإلنتخس خؤ�ـ لخُّئخمٍ�َّيس
خإل�إلس نبرئ هالـ ألَّىهٌخ م خؤََُّّحلٍجن ذمبحلخحمخس ٍجلهآل
ألُ خؤئش� ذفخجل ؤالآل�سجتحلإل ٍكئُـ www.microsoft.com

نبرئ هال خؤََُّّحلٍجن ذمبحلخحمخس عآله ٍخؤئسز ٍخؤَّشخء خلَّخىه
خ�إل�إلس.

( Requirements) املتطلبات 9.5

ألُ ب475MBإ أل�خضـ خؤالَئ� إلنخإل ظآلالـ ُّس�الز
ُّهآلال خْـ ٍُّ�س�ه Hardإ Diskب خؤمتالز خؤخممي أل�خضـ
ب64Mإب ذق سمتال بRAMإـ خلخئخمط ألهـ�ه رمتَّحمطـمسخجنط
ُّس�الزـأل�خضـب4GBإ ضش 2000 خؤََُّّحلٍجن ألخحمإلـرَنخإلـ
خل�خض خمجهخة س�ه سهخجلأل خؤمتالز خؤخممي أل�خض ألُ
ذق سمتال خؤجمخئخمط ألُ أل�خض ٍُّس�الز خؤالَئ�ب ُّس�الرٌخ خؤ�
رخْ خؤالَئ� ظآلال ُّس�الز  ٍرخؤسخؤٌّ خىال. هال (128MBب
رخؤََُّّحلٍجن ألخحمإل ٍضحلُّش َُّّى ألَّخمبيخس خلخ خعخ�َّز ُّئَّْ
شخمـهالُّ ًٍجمخ َُّّى ٍ ضحلُّش ألَّخمبيخس ظآلالّ ُّس�الز خؤجمّـ

خؤَنخألق. ظآلال سئالي
6.اخلالصة

ؤالهحلُّحل خلؤئ ٍُّهَّجل ّأل�سجتحلأل هحلجل رئشخمط خؤََُّّحلٍجن �ُّسآل
ؤالآل�سجتحلإل خؤخم�َّأل ٌخؤَّخص خًآلٌخ ٍألُ خ�رخز ألُ
خؤ�خألص ٍ خجلٍخسـ ٍٍيخمط خ�سجتحلخإلب �ٌالـ ًٍ بGUIإـ
خلهالَّألخس. َس عخأل م ؤالآلسجتمتمتق ٍخُّمحخ ؤالآلرسحلق
ٍُّسآل�ـهآلالّ رّ َُّّشء سنتوال إلنخإل رخإلّ خؤالَئ� �َآلخـُّسآلر
َُّّى إلنخإل ألَّخحمجل ُّس�الز ٍ خؤنتيخيب ٍ ُّسخمخحم�رخ خُّمحخ
ضش خؤَنخألق سئالي م ئر�ط يخمٍىخ خْـًَخؤ ئآلخ . ٍـضحلُّش

إلنخإل ألُـ خؤهئ� هال عخإلخ خؤالَئ�ـ خإلَّخه ره� سسَّيخم
ؤحلٌُّخ خؤ� �خؤئ خلجتسالي خؤنتخمئخس ره� ٍسمحه خؤََُّّحلٍجنب
ًجمِ ٍي خع�رخْ. م خؤيخمئ ًجمخـ خل�سجتحلألق ألُ خؤهحلُّحل
عخأل م ٍخؤنتخمئخسـخلسجتمتمت خلسجتمتمتَّْ ُّسصخجلأل خُّخإلب
ُّ�خألـخئشخم ؤَئ� إلنخإل ئخْ ذخلخ ألخ ضَّأل خعَّخ�ز ُّلخ
ألُ ٍخخب�خىخس خؤي�ٍ�خسـ ألُـ ُّلخ خؤسنتوال خإلنآل

.خبخمخ إلنآلخ
خْ ٍخهسحل ٍَّى أل�سآلخم خؤسنتوال خإلنآل رق خؤسَخي�
Open Source Codeب خليسَّض خؤ�خألص إلمن عسآله
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: تنـويـه

خلهََّْ خلخألـ ألهحل خ�آل م ؤر� ضحلش ؤحل
خؤهنآلإ ُّ�ًخعآلخ م خؤهخألال َّخؤ بخبمتخمن
ًَّ خلخأل ألهحل ٍخ�آل خؤسصخمُّ�ب خؤهحلجل م خلَنتَّحمـ
خؤسََُّّّ ٍصزـ ؤجمخـ  . . هرحل ه�ـ هالٌّ خ�سخخل
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تكنولوجيا مجال في شهيرة مصطلحات : أوال
اإلنترنت

ــ ـ سيرفر)ح ) النادل أو ادم ــSERVER احلاسوب
ًٍـ ألهخْح هحلط �خـ ُّ�خ�غال خؤالو م ئالآلـ��يخم
خؤَّ�م ًجمخ خئخْ َّخ� ؤ�خبخمُُّ خبحلأل ُّحلإل ؤَّ�م خ�آل
خلخحلط هال فحلإل ألُ يآلشبخؤَخجلألإـ دخبخم نبخـ خٍـ ذإل�خإلخ
 خىآل ٍئجمؤئـ ��يخمـ ّهال ُّ�الءـ خل�هآلـ م خئال ٍُّحلإل
خؤنتخمخزـس�آلـ��يخمـخُّمحخب خٍ خؤ�هخإل خؤ�ـُّحلإلـيٌخ خ�إل
ئخمط م خؤئخمط ُّ�سٌالـمجخمز هالـألُ خؤخمُّخمجـُّخأل هخ� ٍي
خؤسئََّؤَّصخـيخخبجم عخأل م خألخ ٍخؤ�خٍؤـرخؤ��يخم. خؤسَ�
رنترئ خلخمسرم ؤالضخ�َّز خ�آل خنبٌخمًخ ألهخْ هحلط خلمت�الض
خؤنترئ ��يخم ّالءـهال�ٍُّ خٍ�ه خٍـنبرئ غال نبرئ َّخ�
ُّ�الء ئآلخ ب خؤنترئ غحلإل خّـ NETWORK SERVER

ألٌخإل جلس خؤ� خؤ�عخس ألَنَّأل هال خُّمحخـ خلمت�الضـ
ٍُّخخبجمـخلمت�الض .NT SERVER يخأل خؤنترئ م ؤ�خبخمُُّ
خؤ�خألص ألَنَّأل خٍ خعخ�َّز ُّئَّْ هَحلألخ غحلجلط أليخًآل
خبخمخ إلنآلخ خٍ ؤالضَّخ�ز ُّحلألٌخ غحلجلط خبحلأل سجلـ
WEBيخمب�� ٍُّز ُّخألـ يآلش خؤنترئب رَي� خلخمسر�ـ
خب�ْ م ُّسجتمتمن خؤجمّـ خعخ�َّز خ�آل خّـ serverإ

ٍذجلخحمط ظ�ُُّـ ألٌآلسّ خْ خّـ خؤَُّّز كَّىه خعخمب خلاليخس
ألسَّيخمط ٍصهالٌخ WEB PAGES خؤَُّّز مبيضخس ألاليخس
خلسجتمتمن خعخ�َّز خّـ خؤنترئـ غحلإل ٍُّخأل ُّ�الرٌخب لُ

رخلاليخسـخلجت�إلب ىه ؤّ �ٍؤ خؤنترئ ٍذجلخحمطـ خبحلألخس م
ألهٌخب ٍخسمتخس خؤنترئ ألٌخإل ٍسَنآل رذصخمخخس ٌُّسآل يٌَّ
خعخ�َّزـخٍ خّـ خلاليخس غحلإل غحل خبخمخ خلجتحلألخس ٍألُ
خؤرخإلخس ٍىَّخهحل خلاليخسـ ٍظ�ُُّـ رذجلخحمط ٌُّسآل خؤجمّـ خؤَنخإل
خؤَُّّز. إلَّه ألُ ألاليخس سئَّْ  ىحل خؤ� FILEإ SERVERب
�خ خل�سهآلالق ٍُّخمخىز خؤنترئ ُّحلُّخم ضخ�َّرخ� غحل ئجمؤئ
ًٍَخؤ PROXYإب SERVERب ��يخم �رخمٍئ يخألـ
إ application serverخسبخؤس�ر ألشالغحلإل ئش�ط أل�آلخس
خ�خ إل�خىخس ٍغحلإل Eتmail server خؤ�ُّحلـب ٍغحلإل
ٍخؤَنخإل خعخ�َّز خّـ DOMAINإ NAMES SERVERب
م خلنت�ئق �خـ خؤَ�خىخس سَنآل كٌآل َُّّإل خؤجمّـ

. خؤنترئ

التنمية وقضايا اإلحصاء وعلوم المعلومات تكنولوجيا مجاالت فى

الزروق كرموس لطفي أ. إشراف :

�ـرخخلهالَّألخس أل�سنتخحم

يّـ ٍرحلخإلخ " ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس رخؤال خ�ال " خؤسصخمُّ�ـألُ خؤهحلجل خ� طآلحل خؤخمخبـنٌخم خه�خإلخ
Informationبـخعخ�َّز خلهالَّألخسح " خلمت�الضخسـئخإلس ألُ رهحلجلـغحلٍجل خؤسهخمُّة ٍُّخؤ�خ ًجمِ ظس
ّي إل�سهخم� ألُـعالسئآل خٍأل خؤهحلجل ًجمخ رئآلـم ـٍإلَّخمبالـخؤالخ ح internetـ خ�إل�إلس computerب

ُّالٌّح ألخ ألٌَخ ؤئآل خخب�س صحلُّحلط ألمت�الضخسـٍأليخًآل
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نظام في بالشبكة املشترك رقم Internet protocol

اإلنترنت: عناوين

فمتمنـ ح خ�إل�إلس رخؤنترئـخؤهخلـح ُّخمسرم ئالـضخ�َّز
خؤنترئ هَخٍُُّ إلنخإلـ رخمىآل ُّهخمة ُّسئخمحم ـ يخمُّحل حمىآلـ ؤّ
ـؤئالـجلٍؤ رخؤ�ىآل خبخمب ض�أل ض�ز خحمىخإل ًجمِ �ٍسه
ألحلإل خعخ�َّز رق خسمتخأل ُّسآل خؤخمىآل ًجمخ  خمُّء .ٍهُ
ألُـخؤهخ� ألئخْ خّـ م خؤزـخعحلأل  خؤ�رَّْ ٍضخ�َّز خعحلأل
خؤرالحلـخؤ�ـَُّّصحلـيٌخ ألهخمي كئُ خؤهََّخْ حمىآل خبأل ٍألُ ب
خه�س خحمىخإلـخؤهَخٍُُّ أله ؤالسهخألال ٌ�ٍس خلسمتالب خعخ�َّز
ضخ�َّرّ حمرم هَحل خعحلأل ألحلإل فسخحمًخ إلمت خ�خـ

. رخؤنترئ

خدمات اإلنترنتـ مزود Internet server provider 

نبخمئ خؤهخجلط م ًٍَّ خ�إل�إلس خبحلألخس ل�ٍجل غسمتخم خ�آل
خ�إل�إلس خؤهخل رخؤنترئ خحمسرخم سحلإلـخبحلألخس ��أل خٍ

خلنت�ؤ. ؤال�رَّْ سحلإل خؤ� ؤالجتحلألخس حم�َّإل ألخرال

الشبكة  سير حزم البيانات على وموجه طريق ـمحدد
Router

خؤرخإلخس ض�أل ٍخ�سرخأل ذحم�خأل �إل فحلجل خسمتخأل صٌخجن
�َذقـخؤ خؤرحلخُّـ �إل ألُ خؤنترئ �� خبم هال خلخم�ال
خعٌخجن ٍَُّّإل خؤٌَخ خ�سألٌخ �َؤ ٍَّمب سالٌخـ خؤ�ـ
�إل خىخمز ذق خلخم�الـ خؤرخإلخس ض�أل ٍّسَّص رخؤسهخمة
ألُ رخئشخم خؤهخجلط م خعٌخجن ٍُّخمسرمـ ��ًخـ خبم م خسمتخألـ
آلىخ هال رَخ خع�أل ّسَّص هَحل خيمحالٌخ فسخحم  خمُّءـ��

خؤ�� مـخبم خلسَّيخمط خسمتخأل صحلٍألـرَخم خٍ
خمبرض رال ر�م عخمجلـصٌخجنـظَُّّال خعٌخجن ًجمخ ُّهحل �ٍ
هحلُّحلطـؤمحآلخْ ألٌخإل هال سنتخمة ألسئخألال ـضخ�َّرألَنَّأل
خؤَّىس ٍخخبسخحم ب خؤ�خمئ ٍخيمحال رخ�خمه ٍخ�سرخأل خ�حم�خأل
م ًجمِ خؤسضَُّّال خصٌ�طـ ٍسخمئز خع�ألب �حم�خأل خلَخ�ز

. خؤنترئخس رق خسمتخأل رَّخرخس

 Internet العاملية( للشبكة الولوج خدمات مزود IAP

:(Access Provider

 accessـخؤَّؤَّصـ سحلإلـخبحلأل ��أل ـخٍ ـخؤهخجلطـنبخمئ م ًٍَّ

خؤ�رَّْ ُّ�سجتحلألّ  خمُّءـض�خزـًخسيٌّ هُ ؤالنترئ عحلألخس
م ًٍـخبحلألخسـغحلٍجلطـ .ُّنبٌخم خؤ�الزـألخرالـحم�َّإل هَحل
مبيضخس سمتيض ألشال ؤالنترئبـ عحلألخس خؤَّؤَّص ذألئخإلخس

. رخؤ�ُّحلـخ�ؤئ�ٍإلٌّ خسمتخأل خلَّخىهبخٍ خلهالَّألخسـألُ

ــ

النار: جدار Firewall

سخمئز خعآلخُّـ رخمخألص ألُ عآلَّهـ هال ُّ�الء ألمت�الض
خبخمخ رخؤنترئخس خحمسرخم رَّخرخس ضخ�َّز هال خؤهخجلط ي
خؤو� ٍخخب�خىخس خؤي�ٍ�خس غخ خم ألُ خؤنترئـ ُّعآلخ
خلهالَّألخسـٍإلنآل ٍألمتخجلحم خؤرخإلخس ُّعآلخ ٍخلؤئ يٌخ ألخموَّز
ّسَّص ؤَنآلـ �ألئآل خؤهخجلط م هآلالّ ٍُّئَّْ خؤنترئب ٍرخمخألص
ئال رسيضمنـ خعحلخحم ألَنَّأل سَّإل ضش خؤرخإلخس ض�إل ��
أل� ألُ ٍخؤسخئحل خؤنترئ خبخحمصـألُ خٍ ؤالنترئ جلخخبال ض�أل
َخؤي ٍخؤنتخمٍم خؤمحَّخرم ض�ز ذحم�خ�خ خٍ خ�سرخ�خ

. خلَّمجَّه َألٍخ

ومنفذ طرفية :Video satellite access terminal

ح الصغيرة االتصال محطة
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ؤوخم� ـ�َّخخؤمتَخه رخىآلخحم ؤسمتخألـ مبو�ط �غ
رق خؤخمىآلٌّ ٍخ�سرخأل خ�حم�خأل خٍ خ�خسيٌّ خسمتخأل
مبضَّْ م خعخألـ ًَّ ئآلخ خ�خلخه خ�سرخأل خٍـ خؤنترئخس

. خلَخجنأل م خلخمئر ٌّخلخم خ�سرخأل

املعلومات في علوم مصطلحات شهيرة ثانيا

Forum منتدى حوار

ضَّأل ٍخ�حمخ خيئخحم سرخجلألـ ُّسآل ضشـ ألهق ألَّمجَّهـ ضَّأل
ؤالَخىل. خلهخمٍ� خلَّمجَّه

هخم� هَحل خإلش خٍ خلئخم خؤََّه عمتَّمب Gender خ�نبخحمط

.خصسآلخه نخًخمط  ؤالرخإلخس خٍـذصخمخـظالال ألَّمجَّه
أل�خرم َّخلهالَّألخسـًٌّـغس أليٌَّإل م خؤمتيض Page

خؤَمن رالو ومب م سهخم� ٍخلاليخس ٍخؤمتَّحمـ خؤَمتَّمي ألُ
م ٍخؤسضئآل خؤَُّّز هالـ خؤَنتخم ؤوخم� بـ HTMLب خؤسنتهر

. خؤنترئ ألسمتيض هال هخممجٌخ
ألَنآل رخإلخس عآلَّه ًٌّ خؤرخإلخسح ىخهحلط Database

خؤرخإلخس ذق ٍخؤَّمبَّأل خؤرضش هآلال س�ٌال أل�ر رهىخس
خإلَّخه ًٍَخؤ .�خإلخسـألسصخإلر خؤهخجلطـ مـ سئَّْ خؤس خل�الَّر
حمىآل ىَّخهحلـ ألٌَخح خؤرخإلخس ىَّخهحل ألُ ٍهحلُّحلط غساليـ
غسَُّّخسٌخ إلمتـ ىَّخهحل ٍألٌَخ حمىآلب رخإلخس غسَُّّخسٌخـ

 . إلمتَّميـألئسَّر
ُّسآلـ ئالآلخس ًٌّ خؤحلخؤح خٍ خؤَّخمبيـ خؤئالآلخس Keyword ـ
م خلجت�ْ خلَّمجَّه غسَُّّخس ًآلـ جلىء ؤَّمبة خخبسخحمًخ
خؤحلخؤ خؤئالآلخس ـٍس�سجتحلإل مبيضخسـخؤَُّّزب خٍ خؤرخإلخس ىخهحلط
��رَّخ خلجت�إل خؤمتيض خٍ خؤَمن هال خؤرضش هآلالخس هَحل

. ُّرهَخ خخبسخحمًخ ٍفز خؤرضش غخمئخس
ئالآلخس ًٌّ خؤرَّؤَح خلهخألس Boolean operators

س�سهآلال َخؤرَّؤ خع�ـ م حمُّخمج هىخس سمتة غحلجلط
ًٍ خلهالَّألخسبـ ىَّخهحل م خؤرضش هآلالخس م خبخمي رنتئال
هآلال م خل�سهآلال ٍخعآلال خؤئالآلخس رق ُّ�خع ىخؤه سَنآل
خ�سهآلخألـغخمئخس هَحل خلهخألس ًجمِ ًآل ٍإلنخمخ خؤرضش.

�خ. ٍخيخ نبخمضخ �َه� خلَّخىه م خؤرضش
خؤرخإلخس ىخهحلط م نبصخمط ئالآل هُ ؤَّـخحمجلإلخـخؤرضش يآلش

ٍـخجلخبالَخـئالآل خؤَُّّز مبيضخس هال خلَنتَّحمط خؤَمتَّمي م خٍ
�َّإلـغخمؤ ب َخؤرَّؤ خلهخألس خ�سهآلخأل رحلٍْ نبصخمط
ـئالآلهال َّظس خؤ� ٍخؤَمتَّمي خؤَّشخء له خؤرضشـطالز

. خنبصخحم خٍ نبصخمط
ـANDإ معامل بٍـت

هَحل خلهخألال ًجمخـ ُّ�سهآلال
ئالآلب ألُ خئشخم هُ خؤرضش
خؤئالآلخس ئال سئَّْ طش
خؤَمن مـ ٍصَّجلًخ أل�الَّز
ٍخضحلط ٍصَّجل ُّئي ٍ خل�الَّزب
إلمن خّـ خ�سرهخجل خ يمب ألٌَخ
ألهخب خؤئالآلخس ًجمِ ّي سسَّيخم 

(Tree and soil) ٍسخمر نبصخمط ألش
ORإ بخٍ معامل

خلهخألال ًجمخـ ُّ�سهآلالـ
ئالآل رخ�سهآلخأل خؤرضش هَحل
ظالز طش هٌَخ رحلُّال خٍ

خلجمئَّحمط خؤئالآلخس ألُ ـخ هال َّـخؤ�ظس خؤَمتَّمي خٍ خؤَّشخء
ألهخ. سَّيخمًخ نبخمم رحلٍْ خؤرضش إلمن ال�ال� م

tree) ًجمِ or shrubsـب إلرس نبصخمطـخٍ ئالآل ألشـإل�سهآلال
ذألخ َّظس خؤ� ٍخؤَمتَّمي خؤَّشخء ئال هال غمتال خعخؤ

إلرس ئالآل خٍ نبصخمط ئالآل هال
معامل

االستثناء
NOTإ ب
ُّ�سهآلال

َّظس مبيض خٍ خ�سشَخـإلمن خٍ ؤيمتالـٍخ�سرهخجل خلهخألال ًجمخ
س�سرهحل خؤسخؤ ىخؤه ألش ."" ئالآل رهحل ألخ خؤئالآلخس هال

بjuvenileإ ئالآل هال َّظس خؤ� ٍخؤَمتَّمي خؤَّشخء
:  مالحظة

غسَُّّخس ضَّأل ذرحلخـأل�ضخس خٍ ألمت�الضـ هُ ؤ�سي�خحم
خؤسخؤٌّح هََّخإلّ هال ّهال رخلنتخمة خسمتخأل ُّخمص خؤرخز ًجمخ

Lcarmous@hotmail.com

 



7475

خؤئسخزح هََّخْ ـ

في  فلسفية إشكاليات ـ
Philosophical) الطبيعي العلم

Problemsإ of Natural Science

Dudleyب نبخر� جلجلؤٌّ ظخمُّخمح
Shapereض Mcmillan Companyض

Londonض 1965

غزـخعمتخجلّـ سخملح
غآلحل خؤهخمرح خؤ�لـ ظخمُّخم

.�هآلخمخْـخرَّـأل
ؤالرضش خؤَّ � خلئسز خؤَخنبخمح

.2004  خمخرال�– ٍخؤس�َُّّخمت
جلخحم ،2004 2517ت خ�ُّحلخهح حمىآلـ
حمجلألئ رَوخجنّـبـ  – خؤَّ َـ خؤئسزـ

. 9959ت818ت38ت1

ألخخيـ14 ألُ 264 هحلجلـخؤمتيضخسح
x �آل. 21.5 �آل

ألحلألسق هال هالآلخ خؤئسخز فسَّّـ

�س ألُ ىمت�طـ ذضحلخًآلخ ىآلسق
ٍخخبخم خؤئسخز ل�صآل ٍإلمتة مبيضخس
صحلخ َُّّال  ًٌٍّـ خؤئسخزب غخمحمـ خهحلًخ
رخؤئش� ٍألال آل��ى ؤئُ مبيضإ ب62
خؤئسخز ئخإلٌخ ٍخؤسضخؤال خؤسيخمبال ألُ
ألئَّْ ًٍَّـ خؤئسخزبـ ؤز خلؤئ خلخسّ. ُّالٌّـ
ًٍَّ خٍ�آلخ خ�خ�ق ص�خُُّ ألُـ
مبيضخسإب ب103 ٍئي�خ ئآل�خ خمججتآل
خلخحمرخس خًآلـ �ٍجلحمخ ر�خم�ـ ٌُّسآل
رخلخحمرخس َُّه ٍشخإلٌآلخ �َخل
فسَّّـ خؤسخحمفـًٍَّب84 مبيضإ. ئآلخ
ٍجلٍحمُّخس ؤئسز سجمُّالـ  43 هال خؤئسخز

.ٍألسََّه غسالي

قضاياها: وأهم املنطقية املقاربات

األول  اجلزء

ذق خؤئسخز ألُ �خع ًجمخـ ُّس�خمئ
ُّالٌّح ألخ

ًٍَّ همبلح ج لكارل املنظر، مأزق •
سنتئال ألَ�ء م أل�سيمحـ جلحمخ�ـ
رخإل�خىٌخ سيمت سٌسآل ٍخؤ� خؤَنخمُّب
أل�سٌحلي ٍخ�سخمخب  سَرخ�خ
ُّ��خؤسي خإلسنخألخس سخئحل ٍخخب�خ ٍخ
ًآلرال ئخحمأل أليٌَّإلـ ُّه� ئآلخ .ٍُّخؤسَر
بخؤَنخمُّإب ي�خمجخ رخؤئََّإلخس
خؤسحلإل ٍحمخ خ�خ�ٌّ خؤَ�ء ٍُّهس�ًخ
ذنبئخسٌخ �ـذضخمخجنِـرخموآل خؤجمّـ خ�خال
.ضنخل خؤئََّإلخس �ٍؤ ُّخعحلٍجل
ُّخؤَنخم ررَـ �خؤحلحمخ سٌسآلـ ئآلخ

.خإل�خئـسخٍُّال ٍألالضخسٌخـألُ

آلرثر الطبيعي، القانون ماهية •
خؤخإلَّْ �نبئخؤخس خؤسهخم� باب:

خؤيخممجٌّ خ�سحلأل ألشال خؤ�رهٌّب
ألئه خل�ال رخؤنتآلَّؤ ٍهىسّ
ٍألحل خؤخإلَّإلبـ نبرّ ؤالسهآلآلخس يخحمىـ
ًال خّـ رخؤسخجلإلب خؤ�رهٌّ خؤخإلَّْ شرَّس

فلسفية إشكاليات

الطبيعى العلم فى

الزليطنى محمد د.صالح عرض:
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خؤ�ألُ_ ه� ـشخرسهٌّـجلخؤخؤ�ر خؤخإلَّْ

االستقرائي، واملنطق االحتمال  •
هال خلهخع ًجمِ سخمئ� كارناب: لردولف

ٍخمجض ألهَـ ذفخجل ًٌّح أليخًآل شش
ألشال ٍسيخمهخسّب خؤسحلؤال جلحمص ليٌَّإل
ٍخؤخ�ٌّب ٍخلخحمإلٌّ خؤسمتَيٌّ خليٌَّإل
ؤالآلَ�ء إل�ء سنتئال ذألئخإل ٍئجمؤئ
خضسآلخأل. أليٌَّإل ٍذُّمحخ� خ�سخمخٌّب

ردنر: لرتشارد البساطة، في مقدمة •
 خؤر�خ أليٌَّإل ضَّأل ُّحلٍحم خلرضش ًجمخ
خؤجمخسب ألُ خ�خخي هال ٍسمتَيخسٌخ
 خؤر�خ ٍئجمؤئ خلَّمجَّهب ألخرال

.خؤَّمبي ألخرال ٍإل�َّؤَّصخ

قضاياها: وأهم التاريخية املقاربات

ـ اجلزء الثانيـــــــــــ

ألرخضش خحمره هال �خع فسَّّــًجمخ
ًٌّح

العلم، تأويل إلساءة ومناذج البرادامي  •
ًجمخ م خ�خمحمـ ُّسهخم�ـ كون:ـ لتوماس

خلشخؤ خؤَآلخخلص وخز نخًخمط ذق �خع
خؤهالآل ألَّخمجه ألُ ؤالئش� بخؤ�خجلخُّآلإ
سَّي� ٍخؤ�ـسٌحلةـخ�خ�خـذق خؤ�رهٌّب
ـٍفء ألٌَخ َُّ�الء خؤهالآلٌّب ـؤالرضش ىخهحلط
�نبئخؤخسّ. خؤئخألال خعالَّأل خب�خ ألُ
خجنألخس ؤره� سخحمفٌّ ر�خمجل َُّّإل ئآلخ
الخؤال خؤ�خجلخُّآل ره� �خ سهخممجس خؤ�

خ�َحل�إب خؤرمتخمُّخس رخمخجلخُّآل بألشال
إلحل ألشال رخؤينتال رخس خإلسخجلخس ألُ
كخخلص ٍجلط خٍ خؤََّسَّإلب خؤ�خجلخُّآل

ٍو�ًخ. خىحلإل سحلض� صحلُّحلط
والرياضيات الفيزيائية، النظرية

جلًٍآل ُّهخمة دوهيم: لبيير والتجربة،

ؤ�س ... رخإلٌخ ُّخ�خؤي ُّخؤَنخم
خلؤئـخؤَ�ء رالـًٌّ سي��خـؤنخًخمطـألخب
سٌحلة خؤ� خؤخمُّخمجب خؤمحخُّخ ألُ
خؤسصخمُّرب خؤَّخإلق ألُ ي كشال ذق
ئآلخ ٍخؤئآلخأل. ٍخؤحلى  رخؤر�خ ألس�آل
ًٍَّ خؤَنخمُّب مبض ألهخحم ذق ُّسهخم�

هحلألّ. ألُ خؤسصخمر أله ُّخؤَنخم سَّخيء

العلمية، النظرية في النماذج دور •

رخؤَآلَّخلص خلمتَّجلـ �ؤ هس: ملاري

ًَّ رال ؤال�رهب خعخميـ خٍمبخة
ىخرال ُّخؤَنخم عهال ُّمجخمٍحم خجلٍخسـ
خؤسهخمُّة ًجمخ كشال ٍخخبسرخحم.  ؤاليٌآل
رَخ َُّ�الء ٍخضحلب دْـ مـ خؤخمخه خؤر�م
خؤحلٍحم ألي�خمخـ �ً خؤحلئسَّحمط أله خ�خمحمـ
خؤهالآل ُّخؤَنخم م ؤالَآلخخلص خؤيهخأل
خ�فخر ٍألَخنخمخسٌخ خإلَّخهٌخ ؤَخ ٍُّهحلجل

.ٍخؤ�الر

توملان: لستيفن  الطبيعي  النظام  ُمُثل  •
ذقـألخًـخؤنخًخمطب �خع ًجمخ ُّس�خمئ
س�َُّّخم م خؤ�رهٌّ" خؤَنخإل ش�ال "أل� ٍجلٍحم
أل�سنتٌحلخ خؤهالآلب ُّخؤَنخم ٍس�رء
خؤ� �خعخ ٍخؤسو�خس رخإلرخس
خؤهالآل يخمٍه ألُ خؤهحلُّحل هال س  خمخ

هنتخم. خؤ�خره خؤخمْ خبأل

السياق العام للكتاب: •

رخؤَّمجَّ� سس�آل خؤئسخر ؤو ذلخب

خلَّخمجه �ٍجلحمخ هخم� مبهَّر حموآل
خبخمب ئٌٌَخب ٍذجلحمخؤ ٍيٌآلٌخ خؤيال�ي
ٍسي�� ٍكجمص رسَن� ُّسهالء يآلخـ
أليخًآل خؤسهر�بـ مبض ذْ ٍسَقب
ًجمخ ألشال خ�سهخز خؤ�ره. ذْـ خؤهالَّإل
خلسجتمتمتق ؤره� ذ ُّسخس  خؤئسخزـ
خؤي�ُّخق ألشال خؤ�رهب خؤهالَّإل م
خلنتسوالق ره� ٍئجمؤئ ٍخؤخمُّخمجقب

خ�خٍحمط. رخؤهالَّإل
وخمخر ذق �سه ـ ًجمِ خؤمتهَّر
خؤ�رهٌّ خلسهالـرخؤهالآل ٍسهحلـخليخًآل
مبهَّر ذق ئجمؤئ سَ�ز رال يض�زبـ
ٍخؤالصَّم خلخرالب حلخليخمجلخسخؤهخمرسَّؤ
ئرحلُّالب خؤسهخمُّزـ ذق خضخُّق ئش�ـألُ
ـخلسَّخمبالخؤهالآل خ�حلشخس ر�رز ٍخلؤئ
هال ىحلحمسَخ ٍهحلإل صٌب ألُ ٍخل�سآلخمط

.خخبخم ٌـرالـخؤالضخئـألُـص خلَّخئر
ٍخعَّخص� خؤمتهَّرخس ألُ خؤخموآل هال
خؤ�ل ألـألخحمإلخب ألُ يذإلَخ َُّّخؤالو
خْ غحل مبالخ ؤوسّ خمبالٌّـم رخؤَمن
رنتيخي ُّسآلسه خعمتخجلّـ غز خؤ�حل
ُّخؤيئخم ألخإلرخ ُّسمتة ٍخ�الَّز هخؤب
رخ�الَّز خلَّخمجه َّؤيض إلالّ م ٍخؤحلى
ٍخلؤة. خل�صآل خؤَخىالـخّـ رَّضحلط َُّّضٌّ
رخؤهخمر ئسز ٍئخإلّ خؤئسخز سخمخ خإلئ خّـ
ًجمِ ٍسسمحضـ حمخه. سَّخيء م خمب
خص�خـخؤئسخز مـألهنآل خؤرحلُّه خؤحلحمخس
خألشال سيخٍس. ٍإلَّحمجل خل�سَّـٍجلٍْ رَي�

ؤ�لـخؤئسخزح ذرحلخه
دخبخم خل�صآل ألحلأل م ٍحمجل  •
ًَخؤ سئُ � "ؤَّ خؤ�خره خؤمتيض
خؤ�رهٌّ خؤهالآلـ إلٌص ُّهص� ذنبئخؤخسـ
ضخص ًَخؤ ئخإلس لخـ ض�آلٌخ... هُ
�إلنتخ ألُ رٌجمخـخؤمحخمز ؤيال�يـسه�
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ًَخؤ سئُ ٍؤَّـ� رهص�ِب ىخألٌخـحمًُ خْ ُّه� ألخ خؤرنتخمُّب
خؤ�رهٌّ خؤهالآل إلٌص سه�ـرسَُّّآلـىحلحمخس خؤ�رهٌّ ؤالهالآل يال�ي
خؤ� خؤيال�ي خؤخمـ ألُ ّهال خؤخآلَّْـ خيخجل لخـ خلهخميب
نبخمهسّ خْ ألخـُّه� خمبَّؤّب ٍس�َُّّي ألهخلّ ظحلُّحل م خ�ٌآلس

رخألٌخ". حمًُ
خٍألح "خلرحلخـ ٍخؤهنتخمُُّب خؤشخؤش خؤمتيض م ٍٍحمجل •
خٍ ُّخؤَنخم خليخمجلخس ذق َُّسآلٌّ �ئالـسو ذق إل�ر رخلحلٍحمب
ئ�ز جلٍْ هَّب ُّ�سهخ� خْ خؤهالآلب ُّخؤَنخم ضنألخؤ
ذق يض�ز خلَسآلـ خعحلٍجل ألُ ري خلهَب م خب�خحمط خٍ
َأله هال خؤَنخمّـ خؤسهر� خضسخجن ذْ برال ضنخل خليخمجلخس

."سهخمج�خ ًجمِ كشال خؤخإل ُّخمسٌُـرذألئخْ ذكخ
سخملسّ ألُ ٍخؤهنتخمُُّـ �خعخأل رخؤمتيضـ ٍحمجل ئآلخـ •
هالآلٌّ ضحل ئال هال خإلّـ"ُّسهق خٍأل ؤالآلرحلخ رخمجللخْ خوؤمت
ي ه� ئال ُّهخمة ْ ىخر ُّئَّْ خْ ذألخ َأله فسخجنـهال
إلي�ّ ُّئَّْ خْ خٍ ٍخلسآل�طب خ�حلجلط َخلآلئ خ�صخمخخسـ ألُ

خ�صخمخخس". ًجمِ ألشال ذق ُّنت� ضحلخ
ُّخعخجل خؤمتيض ألُ خؤيخمطـخخب�ط م ٍحمجل ألخ ئجمؤئ •
ألَّمجَّهخ خؤهالآل ألَ�ء ُّهس�ـ ألنتخرّب غَّ شق"ٍهالٍخؤش
خؤهالآلإت َّبغسَخؤه خؤهالآل ىمحخُّخ مبحلئ رآل  ألسهالخ
خؤسهر�خس نبئَّألـ خٍ خؤهخألـ رخكخم رال خؤهخ�ت ألٌآل يٌجمِ
س�سجتالمن خؤ� خؤهخألـ ٍرخؤَّخهحل خؤهالآل ألهٌخ ُّسهخألالـ خؤ�

مبضض..." رنتئال خؤهالآل خؤَسخصـم ٍيٌخ

سَّمبخسح
ٍخ�نبئخؤخس خليخًآل �رحلحمخ مبال ؤّ ألُـ ئال خٍمبٌّ
ٍخْ خؤئسخز ُّس�ـًجمخ خْ خؤ�رهٌّب رخؤهالآل خعخمب خؤيال�ي
�ؤ خٍ ُّ�َّإلّ  خؤجمُُّ ٍهال ىخمخسّ. هَحل ُّسضالـرخؤمت�

خؤسخؤح هالـخلس�يخس ُّ�الهَّخ خؤئخمـخْ خؤَّىس ؤحلٌُّآل

م  خم� ألخ خلال ألُ ضئآلٌآلحـ م ٍألُ •خؤي�ُّخَّْـ
ألُ خخب�ط خؤيخمط م ٍحمجل ألخ ٍٍخمجض صال ورمت خؤئسخز
ٍخؤ�سق خؤ�خره ـٍخؤ�سقـٍئخألالـخؤمتيض�ـخؤ�خجلخؤمتيض
ذىَخه خٍ ؤىسَخه خ�ر يخؤمحه خؤهَّأل ئَّؤَّص� ضَّألـ

خؤنخًخم �َأل سرحلٍ ىحل رسخٍُّس خؤجمخسإـ بخبحلخه خؤجمخس
خعَّجل خكخمـ ٍسي��خسـ ؤالجمحمط خؤئَّخئ� رًَّخم ئَآلَّخلص

.َّؤالمح خلَّصٌّ خؤَآلَّخلصٌّ

139-121 خؤمتيضخس رخمخط ٌُّّخ�ي ئال خٍمبٌّ ئجمؤئ •
و182- 235.

خؤمتيضخس خ�خمحمـئخألالب كحلأل يهالٌآل َّْخألخـخؤخمُّخمج •
ٍخلَ�ء رخضسآلخألـ خعخمب خؤمتيضخس ٍئجمؤئ ،76– 14

.166 – خ�سخمخٌّبـخؤمتيضخسـ139

خؤئسخز ًجمخ ىحلإل ألُ خؤخموآل هال رخإلّ خؤسجمئ� ُّر
ًجمِ رَنتخم ىخإل ٍخؤس�َُّّخم ؤالرضش خؤَّ � ب1965إبـيذْـخلئسز
�ررق م ُّسالجتمنـ خعَّخز لخخلخ_ ؤالئسخزب خؤهخمر خؤ�ل

خهسحلح يآلخ خشَق
خؤ�رهٌّ خؤهالآلـ يال�ي ُّسَخٍأل ئسخز َُّّصحل ـ خإلّ •

إلهالآل. يآلخ خؤهنآلب ُّ�ًرخعآلخ خؤهخمر سّـرخؤالوٍذنبئخؤ

خس ألُ ٍ خعال ًجمخ م خؤخمٍخجل ألُ خؤئسخزـ غخمحم  •
� يذْـ خمضٌآل خؤ�رهٌّ خؤهالآل ؤيال�ي خؤئش� ىحلألَّخ ٍذْ رهحلِ
ٍإلحلًخـحم�جتٌخ خبألـإلخنبٌخ ألُ رال خٍقب ��خ هُ فحل
 خمضٌخ م وآلَّ� ألُ خئس�خًخ ىحل ألخ ره� هٌَخ ٍخصالـ

خلسحلّـ" خصخجل ٍؤَّ ؤالآلرسحل "خؤيمحال ىالح ٍئجمؤئ خمبالٌّب
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املسح والثالث من الثاني نتائج اجلزأين *

2002 عامي خالل نفذ الذي واالجتماعي االقتصادي
ف. 2003 –

هُ ذضمتخخسـ خل�ض ألُ خؤشخإل �خع سَخٍأل ٍىحل
خؤي�طب سالئـ خبأل خؤالرق ؤال�ئخْ صسآلخهخ خعمتخمن

ح خًآلٌخ ٍخؤ�
 .آلخؤسهال خؤ�ئخْ خبمتخمن ـخـت
ؤال�ئخْ. خؤمتض خعمتخمن ت ز

خؤَال. ٍخبحلألخس خبمتخمن ت ص
. صسآلخهخ خلَخ�رخس ت جل

.خلَ�ؤ ؤصٌ�ط خ�خم ـخألسؤ ت �ً
يحل ٍخؤحلخبال ٍخلسهالءـرخ�إليخئ خل�ض ألُ خؤشخؤش �خع خألخ

سخمئ�ـضَّألح
ض�ز ٍُّخؤنتٌخم ََُّّ�خمطـخؤ�ٍخ خؤيخمجل ذإليخئ ألسَّ��خس ت

خ�إليخئ. رََّجل

خ�سٌئٌّ. خ�إليخئ خؤَ�رـؤرََّجل ًآلخ ظحلُّحل ت
ض�ز ُّـٍخؤنتٌخمََُّّ�خؤ ٍخ�خمط خؤيخمجل جلخبال ألسَّ��خس ت

خؤحلخبال. ألمتخجلحم
خؤسصآله ٍإلَّهـ خلَخ ءب ض�ز ألَّجنه خعمتخمن ًجمِ ٍئال

خ�خمط.....خ�. �ؤخم خؤهآلال ٍخعخؤ خؤ�ئخإلٌّب
ب ب ب

لعام احليوية لإلحصاءات السنوية النشرة *

م، 2003

ضَّألح ذضمتخخس خؤَنتخمط ًجمِ ٍسَّيخم
خؤنتهرخس. ض�ز خؤالرق خؤ�ئخْ هحلجل سحلُّخم ت

خل�صالقـ. خؤالرق خلَّخؤحل هحلجل ت
ضحلشسـ. خؤ� هحلجلـخؤَّيخس ت

ٍخؤ�ئ.  خؤ�ٍخص ضخس هحلجل ت
خؤ�َب ٍخنبٌخم خؤنتهرخسب ض�ز ألَّجنه خ�ضمتخخس ًٍجمِ

ٍخز. ؤإل َُّّخع ٍخعمتخمن
ب ب ب



خؤسهحلخجلخس إلسخص ذمجخيـذق ٍخؤ�ََُّّب ُّخؤنتٌخم خؤَنتخمخس ألُ هحلجلخ� ٍخؤسَّشء خؤَّ َـؤالآلهالَّألخس �خ سمتحلحم
سمتَة م �سجتحلخألٌخ خؤحلٍؤ ٍخلَنآلخس خل��خس هُ خؤمتخجلحمط جلؤخ رسضحلُّش سَّإل ئآلخ خؤحلٍحمُّب ٍخل�َّ�
كخ خؤسََُّّّ حمخَُّخ ؤاليخحلط . ٍسهآلآلخ� مـإلنتخمخس سرَّزـٍسهخم� شآل ألمتخجلحمًخ ألُ خؤرخإلخس له ُّسآل ضش خؤرخإلخسبـ

. خعخحمّـ خؤهخإل هُـخ�ـخبأل مبحلحم
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اخلارجية  التجارة إلحصاءات السنوية النشرة *

م، 2003 لعام
خؤسخؤح خ�ضمتخخس خؤَنتخمط ٍسسمحآلُـًجمِ

خلمتحل. خؤ�الهـٍرالحل ض�ز ٍئآلـخؤمتخجلحمخس آلى ت
خلَنتخ. خؤ�الهـٍرالحل ض�ز ٍئآلـخؤَّخحمجلخس آلى ت

خؤسصخحمّـ. ٍخل�خْ ٍخؤَّخحمجلخس خؤمتخجلحمخس آلذلخؤٌّـى ت
ض�ز ٍخؤَّخحمجلخس ؤالمتخجلحمخس هخممجخ� خؤَنتخمط سسمحآلُ ئآلخ
ذقـألالجتمن ذمجخي خؤحلٍؤب ٍخؤسئسس خؤ�اله ٍيمتَّأل خى�خإل

.َ�خؤ خبأل خلنبخمخس ًآل
ب ب ب

والرقم القطاعي ألسعار السنوية النشرة *

م، 2003 لعام لنفقة املعيشة القياسي
ذقح خؤَنتخمط ًجمِ ٍسٌحلة

خنبٌخم ض�زـ ٍخعحلألخس خؤ�الهـ خ�هخحمـ ألسَّ�م هخم� ت
خ�إليخئ. ؤرََّجل ٍخؤيخمه �خؤخم خؤ�َبـٍخ�آلَّهخس

ئال ض�ز ٍخعحلألخس مـخ�هخحمـخؤ�اله خؤسو� ألهحلأل ض�خز ت
.َ�خؤ ألُ حمره

خ�إليخئ ض�زـرََّجل نتخله ؤَي خؤخ�ٌّ ض�خزـخؤخمىآل ت
. َ�خؤ ٍخنبٌخم

ب ب ب

املوحد الدولى التصنيف دليل من الثالث التنقيح *

اخلارجية، للتجارة
ذضمتخخس ذهحلخجل م خلسره ٍخؤَنآل خؤسهخحمُّةـ ٍُّسمحآلُـ
خؤسهخمُّي ٍرَحل �الهب ؤئال خؤحلٍؤٌّ ٍخؤحلؤال خعخحمصب خؤسصخحمط

خؤحلؤال ًجمخ  ٍ.خل�سجتحلأل خؤخخي ٍٍضحلط �الهب ؤئال خعآلخمئ
ُّسآلنتـٍأل�آلخس ٍإل�ضـكخ حمٍصه سمتَةـجلٍؤٌّ هُ هرخحمط ًَّ

غالخ�. خؤ�اله
ب ب ب

متعدد العنقودي للمسح األولية النتائج *

. املؤشرات
خألخمخ�ـ خؤَّ �ـلئخيض خلخمئ� ُّرخمهخ خل�ض ًجمخ إليجم
ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �ٍخ ٍألئخيضسٌخب َ ٍَّخلس ُّخؤ�خحم
خلسضحلط خألآل ٍألَنآل ؤال�يَّؤب خؤهالخ ٍَخؤالص ٍخؤسَّشءب

.ؤال�يَّؤ
ةبـ 2003 خلخمج َ�خؤ خبأل خؤرخإلخسـ له � ٍىحلـ
نبخألال رخإلخسـ له م خل�ضـ ًجمخ ذصخمخ خًحلخة ٍسسالجتمن
خيخمخجل ٍضَّأل خؤهآلخمبـ ألُـ �خعخأل ُ� جلٍْ خ يخأل ضَّأل
خؤالربٍألخمخيٌخ رٌخـخ�خم سآل خل�خئُـخؤس ٍخإلَّخه خ�خمطب
خؤنتخمز.ٍ�سآل ألخِ هال خ�خم ضمتَّأل يٍئ خؤمتضب
خؤَسخص ذمبحلخحم هَحل رخؤسيمتال خعمتخمنـٍو�ًخ ًجمِ سَخٍأل

. �جمخـخل�ض خؤٌَخ
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واالقتصاد األعمال مجال في اإلحصاء *
صآل�ـألخئالةـٍصَّحمصـرَ�َّْـٍس�ّــ��َسني سخؤةح

prentice Hall  2004 خؤَخنبخمح
ٍسآل خ�ضمتخٌّب خؤسيئ� س�َُّّخم هالـ خؤئسخز ُّخمئ�
له هُ خؤَخظ خؤحلس آلٍى خلهالَّألخسب ألمتحلخى
ٍُّحلإل ٍألَسصٌخ. خؤرخإلخس ل�سجتحلألٌّ ٍخًآلـخلؤئ خؤرخإلخس
ٍألُ خؤَّخىه ألُ ألخخبَّخلط ٍضخء جلحمخ�خس هحلط خؤئسخز
SPSSو EXCEL رخمخألص هُـ خمُّء ضحلُّش ُّخىسمتخجل خضحلخش

. MINITABو

بـبـب

Doing Business With Libya

ليبيا مع والتجارة القيام باألعمال *

َّْ�ٍَؤئ ٍرال صَّإلخشخْـٍخخي سخؤة
Kogan ب 2004 خؤَخنبخمـح

ؤالخحم َُّّمجض ٍألَّشَّئ ٍألخمنبحلـنبخألال جلؤال ًَّ خؤئسخز ًجمخ
خهآلخأل ُّهخمةـحمصخأل ئآلخ خؤال�ب مـخىسمتخجل خؤس�َّحمخس دخبخم
ٍخًآل رخرخمجن ؤرخ ٍخؤسصخحمطـأله رخ�سشآلخحم ٍخلٌسآلق ٍخلخٍؤق

خؤرجل. ًجمِ م ٍخهآلخأل خؤَنتخ خس

نبجتمن ؤئال خ�خ�خ ٍألخمصهخ� ىآلخ� ذ�ٌخألخ� خؤئسخز ُّهحل
أله ُّخؤسصخحم ٍخإلنت�ـ خهآلخأل ألحلخْ رَّؤَّص ألٌسآل ٌص خٍ

ؤرخ.
ب ب ب

الرقمية: والفجوة املعلومات سياسة تكنولوجيا *

النامية. للدول دروس
INFORMATION TECHNOLOGY POLICY  

AND THE DIGITAL DIVIDE

LESSONS FOR DEVELOPING COUNTRIES.

ٍخكخإلَُّّال س�َّصٌّ ٍألخ�خس�َّوَّ ئخوخألٌّ ألس�ًَّ�ٍ سخؤةح
.�َّيخإلص

EDWARD ELGAR PUBLISHING خؤَخنبخم ـ2004
ؤشَّحمط ٍخؤ�ال� خ�فخرٌّ خعخإلرق خؤئسخز ًجمخ َُّّمجض
خبأل ألُ بITإـب خخبسمتخحمخ� سهخمة ٍخؤ� خلهالَّألخسب سئََّؤَّصخ
ضشـخؤَآلَّ غساليـألُ ٍخىخؤآل جلٍأل هحلط ألُ أليمتالـ جلحمخ�خس
خٍحمٍرٌّب ٍخظخجل ٍخ�سَّإلخب خحمصَسقب ألشالـ ٍخعوخمخيخ
ذيخمُّخب ٍصََّز ٍخلئ�ئب ٍئَّحمُّخب ٍخؤخرخْب ٍخ�َحلب

.ألخمُّئخ خلسضحلط ٍخؤَُّّخس ٍسخُّإلحلب
خلهخُّخمط ألٌَخ ٍظحلُّخس ـأل�خال ذقهحلط ـخؤئسخز ألؤيَّ ٍُّنت�
ر�ـبSTANDARDIZATIONإب خٍـألخـُّهخمةـ خؤخ�ٌّ ٍخؤسَّضحل
�خ�خس حم�آل ٍ ب خ�هإل ٍ�خال م خلهالَّألخسـ ٍسئََّؤَّصخ
إل�ر هال ٍخؤ��خمط خ�خألبـ ًجمخ م ؤالآلسخخبخمُُّ ٍس�رخس

خؤحلٍأل. م خؤَآلَّ
خب�م ؤ�خ�خسٍـ خؤ�الر خٍصّ ضَّأل َّـخؤمح خؤئسخز ٍُّالٌّ
ٍخضسئخحم خؤخمىآلب خؤيصَّط ىمح ألشال خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
ألشال خلهالَّألخس ؤسئََّؤَّصخـ هحلُّحلط أل�خُّخ ٍُّنتخم�ـ .خلالئ
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بINDUSTRIALIZATIONإب هَخؤسمت ألخمضال يَّئ بخؤي�إ
خؤئرخحم. إل�خئـخؤسَخي�ـأله ٍسَّ�ه

رخؤسَآل خلٌسآلق ٍخؤرخضشق ؤئخجلكق ألٌآل خؤئسخز
ٍخع�م خؤ�خ�خس ٍسَق سَنآل ٍعخأل ُّىسمتخجلخ
م ؤَّخمجهٌّـخؤ�خ�خس هالآل خجلخط ُّهحل خإلّ خؤسئََّؤَّصبـئآلخ

خلهالَّألخس. سئََّؤَّصخ رمتَخه ٌُّسآلَّْ مُ خؤَخألٌّ خؤهخ�
ؤحل خؤخرخْ �ي� ئخوخألٌّ سخؤةـألس�ًَّ�ٍ ألُ خؤئسخز
�ألحلحم م خىسمتخجل وَّـس�َّصٌّـخ�سخخل ألخ�خس�َّ إلئخحمخوَّخبٍ
رخضش �َّيخإلص ٍخكخإلَُّّالـ خؤخرخْب م خؤحلٍؤ خٍ�خئخ
خطخش ��أل ٍهمحَّ ئخأل�جلص طخأله ٌّخؤس�ر خىسمتخجل

. رذُّ�خؤخ حمٍألخ طخأله Laإ Sapienzaب

ب ب ب

la gestioh electronique documentaire

اإللكترونية التوثيقية اإلدارة

حمنبآلَّْـ�ٍ رخمخئ� ذُّة صخْ سخؤةـح
ٍخؤسَنآل خ�جلخحمط ��ٍسخ رذإلنتخ ؤالآلٌسآلق ًخإل ألخمصه
خؤَّشخءمعآلَّهخس رسَنآل خؤئسخز ٌُّسآل خ�ؤئ�ٍإلٌّ. ٌّخؤَّشخ
خؤحلٍؤ خؤنترئ ـخٍ نبرئخسـغالبIntranetإ ٍنبرئخسبـ�َّخ
ئال� ٍألمتَي ألَيمتال ـخص�خمـ�س خؤئسخز بInternetإ. ُّه
ٍسَنآل رذإلنتخ �ذرسحلخ خؤهالآلب ًجمخ صَّخإلز رئال سٌسآل ضحلطب هال
خؤَّشخءب ًجمِ خ�سجتحلخإل يٍئ خ�ؤئ�ٍإلٌّ ٌّخؤَّشخ خؤهآلال
خؤسخألق ٍألَضٌخ ًٍَحل�سٌخ ٍرَخٌخ خؤخمىآل خؤَّشخء يٌخ كخ
خؤئسخز ُّرضش ئآلخ فآلٌخ. خؤجمّـ خؤخإلَّإلٌّ ٍخؤنتئال خؤجنإلـ
خؤسَّش خطخش ٍدخبخم خ�خأل ًجمخ سئََّؤَّصخس دخبخم ٍُّحلإل

خؤنتخْ. رٌجمخ سٌسآل خؤ�
خؤحلٍؤٌّب خعر� ُّخمخئ� خُّة صخْ خؤرخضش سخؤة خؤئسخزـألُ
م ٍأل�سنتخحم خبر� خُّمحخ� ًٍَّ ّحمنبآلَّْـ�ةخؤسخؤ م ٍنبخحمئّ

ألؤيخس. هحلط ٍمبخضز خ�خأل ًجمخ

ب ب ب



إفريقيا: وشمال في الشرق األوسط املعرفة اقتصاديات

جديدة. تنموية استراتيجيات نحو

Knowledge Economies in the Middle East

and North Africa :Toward New Development

Strategies

ٍخؤرَئ حمُّيخمجنبـ ؤَُّّ� صخْ خٍر�سب خُّخمخؤ صخْ ح سخؤة
خؤحلٍؤٌّ.

خؤحلٍؤٌّـبـ2004. خؤرَئ خؤَخنبخمـحـألهٌحل
خؤحلٍؤٌّ خؤرَئ سخحمُّخم هال خلر� خؤئسخز ًجمخ فحلجل
ٍ�خأل خٍ�م خؤنتخمئ �َأل جلٍألـ سَّخصّ خؤ� خؤسضحلُّخس
ه� ُّىسمتخجلخ ؤالآلهخميـ خ�سهحلخجلًخ ٍألحلـ خيخمُّخب
ًجمِ س�خهحلـ خْ نبخإلٌخ ألُ خؤ�ـ ٍخؤنتخمٍ� خؤسضالس لال
خؤهخل ُّىسمتخجلخ خؤهالَّإل أليخًآل غَّ ٍسَّصٌٌخ خؤحلٍأل
خؤسصخحمز خؤئسخز ُّحلإل ئآلخ سَسنخمًخب خؤ� ٍخ�سضخىخس
خؤسضحلُّخس. سالئ ٌلَّخص خسرخهٌخ خؤَّخصز ٍخعالَّأل ٍخؤ�خ�خس
ُّخؤخهحل ُّىسمتخجلخ ـخلهخمي صخ��خس هال خؤئسخز ُّخمئ�
خلَخخت ٍخبالء خؤسهالآلٌّب خؤَنخإل ٍظحلُّحل ظحلُّخس سنتآلالّـألُ كخ
عخأل خؤيهخؤـم خؤسضس َخؤر ٍس�َُّّخم ظحلُّحل ذق خ�خجلة

صحلُّحل. ئخ�خخيـؤهمتخم ٍخسمتخس خلهالَّألخس

ب ب ب
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وشمال إفريقيا: األوسط الشرق في التوظيف فرص فتح

جديد اجتماعي عقد نحو
                                                                           

 Unlocking the Employment Potential in the Middle 
East and North Africa: Toward a New Social Contract

2004 خؤحلٍؤٌّب خؤرَئ هُ خؤئسخز مبحلحم
خٍ�م خؤنتخمئ ألَ�ـ �سَّخصّ خلرالق خؤهحلُُّ خبألـ
رالي 2000 هخإل ييٌّـ أل�رَّئ. و� ظحلُّخ ذيخمُّخ ٍ�خأل
ألُّق 104 ضَّخؤٌّ �َخل ًجمِ م خؤهخألال َّخؤ ذلخؤٌّ
أله 185 ألالَّإلخ� خؤخمىآلـذق ًجمخ ُّمتال ٍُّسَّىهـخْ ٍألَّنةب هخألال

.2020 هالآل ضالَّأل
ٍخؤو� خؤهآلال هُـ خؤهخ القـ ألُ خلخ م  15 ـ إل�ر ٍألهـ
خؤهآلالب هُ خؤهخ القـ خ�سهخز يذْ ٍنخة هال ضخمبالقـ
ألخ سَّي� ُّس�الز خؤهآلالب �َّئ خعحلجلـذق خؤخجلألق ذق ذمجخي
،2020 هخإل طالَّأل هآلال ٍيخممب يٍن َّْألال 100 ألُ ُّخمز
هحلُُّ خٍأل م خؤسَّنة إل�ر ألُ خعخؤٌّ َّخل�س ألمحخهي خّـ

ٍخؤهنتخمُُّـ. خؤَّخضحل ألُـخؤخمْ
خؤَّىخ ٍخؤسحلخر� خ�صخمخخس خظخخل خؤئسخزـذق ًجمخ ُّحلهَّ
ٍخعحلُّش خلهخمبخمط خؤهآلال خ�َّخئـ خ�سهخزـ خصال ألُ خؤيهخؤـ
ٍُّنتخم� َُّّمجض ئآلخ خيخمُّخ. ٍ�خأل خٍ�م خؤنتخمئ �َأل م
َُّّض هآلال رسخ��ـخ�َّخئ سسهالء الـًخألٍأل�خ ىمحخُّخ هحلط
خ�سآلهخس. ًجمِ ئالً م خؤَآلَّ مـألهحلس ٍخؤسضئآل ٍيهخؤب
ئجلَُّخأل ضَّأل ٍىمحخُّخـ أليخًآل هحلط خؤئسخزـ ُّ�خم� شآل
خىسمتخجلُّب صسآلخهخ ٍخع�م ٍخؤسَّصٌخس خؤ�ئخْب
خ�جلخحمطب ٍإلَّه ٍخ�الَّز ٍخؤسَّنةب خؤهآلال �َّئ ٍسَنآل
ذق ٍُّحلهَّ خؤهخلٌّب خىسمتخجل م ٍخلسَّيخمطـ خلسخضـ ٍخؤيخممي

ئال�خ ذهخجلط خصال ألُ خلسجتالة ـخصسآلخهٌّ خؤ�خره خؤسجتالٌّـهُ
.�ٍخ�مب ٍخؤرَخ

م ـخىسمتخجلّـ خل�سرال رخْ ـذقخؤَّأل فالمنخؤئسخز ٍخخب�خ
خخبسمتخحمخ ُّهخمة ألخ خٍ ذيخمُّخب ٍ�خأل خٍ�م خؤنتخمئ �َأل
يٌخ خؤهآلالـ خ�َّخئـ خبألـ ألُ ألمت�ِ ُّسضحلجل بMENAإب

ــــــــــــــــــــــذهحلخجلـحًـخؤسضخمُّخم ـ ـ
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االفتراضي الواقع تكنولوجيا جديد
LCDإل�س�هـ �خال ئخمُّ�سخأل ��ض خلخس إلنخحمخس َّحمس ـ � ـ

خرهخجل خلخس خعخ�َّز نبخنب جلخخبال إل مبَّحم ُّخـحم�خب ألُ
سئََّؤَّصخ ٍيءـ ألمتآلآل سالآل�ب خْ سئخجل ض  3D شش
�جمِ ٍكئُ VIRTUALإ. REALITYب خي�خمجٌّ خؤَّخىه
ُّس�الز خؤ� خنبخ أليحلطـ�سئنتخة سئَّْ خْ خؤسئََّؤَّصخ
ضش خؤسنتخمُّضبـ هالآل يـ ئآلخ خرهخجلًخ ٍ جنٍخُّخًخـ له ُّحم
ئخإلٌخ خع�آلـ خهمحخ ُّحم خؤهالآلـ ًجمخـ م خلجتسمتق رذألئخْ
صخإلز ذق ض ئخإلٌخ RAEL HUMAN LABض
cell ٍو�ًخ lab خعُّخ هالآل ألشال خبخمخ خؤهالَّإل ألُ خؤهحلُّحل
سَّيخم ألخمُّئخ خؤيمحخ طخش إلخ�خ ٍئخؤ خْ ُّجمئخم . خؤئش�
ىرال ألُ حمُّسٌخـ ُّ�رء � ألَخنخم هال مبالرـظسَّّــ خىخمخمبخ�
مبَّحم خإلٌخ يٌخ خعحلُّحل ْ solar system خؤنتآل�ٌّ ؤالَنخإل

. خي�خمجٌّ خؤَّخىه سئََّؤَّصخ يٌخ س�سجتحلإل خرهخجل شش

نظارات متعددة األغراض

خعخ�َّز جلخخبال س�رخس هحلط ي خؤَنخحمط ًجمِ س�سجتحلإل
سئََّؤَّصخ هال سهسآلحل LAPTOP خ�آلَّأل خٍ خؤنتجتمتٌّ
ًجمِ خْ ئآلخ . ٍٍمجَّضخ� إلخ ؤسه�ٌّ VR خي�خمجٌّ خؤَّخىه
خإلنآل ٍإلحلٍجنـٍسحلهآل خإلنآل ئال أله س�سجتحلإل كئُـخْ خؤَنخحمط
صٌخجن ًَّ OpenGL . IتGLASSES PC خٍ DIRECTX

ضَّأل َُّّمجهـ خبيةـ
ُّضخم ٍُّه�ٌّـ خؤخمخخيـ
له م خعخمئ مـ
ؤسصهال خظخًخس
ُّهني أل�سجتحلألٌخ
رخؤَّخىهٌّ خنبرّ هخ� م
أل�ٍجل خإلّـ ذقـ ذمجخي
ٍإلنخإل �س�َُّّ ر�آلخهخس
STEREOSCOPIC

. 3D

ـبـبـب

كاملة مبهارات العالم في أصغر حاسوب

إ FLIPSTARTب �سخحمس يالز ًَّ خعالآل خعحلُّحل خعخ�َّز
ألُ خؤئالآل ظآلالّ ألخ رئال خعَّخأل خعخ�َّزـخلمتوخم ُّهحل خؤجمّـ
ئآل�خهحلـنبجتمتٌّ ُّنٌخم خؤمتو� ضصآلّ م ُّئخجل خإلّ يآله .َأله
ئخألال ضخ�َّز ًَّ أيالر�سخحمسأ خْ ذ ضخ�َّزـئيٌّ حمىآلٌّـخٍ
 ٍجنإلّ خْ ٍأله خعصآل. ئر� ئخّــضخ�َّز كخألخ خلَّخمبيخس
�َسآل� 2.6 م 10.1 م 14.8 ٍخرهخجلِ وخمخألخ  450 ُّسهحلـ
خؤسنتوال إلنخإل ألُ ألمتوخمط ٍؤ�س ُّهخجل رَ�جت أل�ٍجل خإلّ ذ
1 ووخ كهخ�ـ�خمهسّ رخمٍينتَخألأـٍأل�ٍجل رٌّ ٍَُّحلٍجنـأخئ�
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ٍخلخئخمط ً�س�
ٍىخممي ألوخرخُّس 256

�هسّ جلخخبالٌّ مبالز
ٍنبخنب ووخرخُّسب 30

خعَّجلط هخؤ ألالَّإل
600 مـ 1024 ىخخي
أرئ�الأ َّمج �إل
رخىٌّ ذق رخ�مجخيـ

هال ـُّرٍضس خض�خيب خصٌ�ط م خلَّخمبيخسـخلهسخجلط
أل�سجتحلألَّ فز ئآلخ ٍخؤنترئخس خ�إل�إلس ألهـ جلخآل خسمتخألـ
� أٍخّـ ؤسَـ ُّحلهآل أيالر�سخحمسأ جنٍجل خ��يَّْ خعخ�َّز

. خٍـ11. 802 يخّـأ
رَي� أليخسضـ ؤَّض ؤّ مبآلآلسـ يحلـ خعصآل مبو� ٍإلّ
رخمبرهٌّـخ�رٌخإل خ�سجتحلخألٌخ كئُ طش ٍؤئُ خلهسخجل خؤسَّجنُّه
ُّيس ٍصَّخألـ� إلخأل ٍإلّـ خلؤئ. ذق خعخص جلهس يمـذْ
خبخحمص ٍنبخنب ألحلع سمتَُّّخم ردؤ ُّ�ٍجلٍِ خْ ألمتآلآلّـ
خؤ�ُّحل كئُـألُـخب�خـىخمخطـحم�خال خؤالَّْ ُّخضخجل مبو�ط
خشَخ رٌخ ؤ�سآلسخهـ خؤمتَّس خلاليخس ٍسنتوال خ�ؤئ�ٍإلٌّ
ٍمبالّ سسض ىخهحلط ؤّ مبآلآلس يحل إلخأل ئآلرَّسخم ٍإلّ خؤخمخضب

خؤئر�. خعصآل ألُ ٍنبخنب أليخسض رالَّض
ـبـبـب

نقول وداعاً لإلعاقة؟ هل

خلهخىق ُّ�خهحل صحلُّحلخ� صٌخجنخ� خؤنتخمئخس ذضحل خخب�هس
جلٍْ خألَّحمًآل سحلرخمـ مـ ذهخىسٌآلب جلحمص ئخإلس ألٌآلخ ضخمئخب
ٍ Intellec device صٌخجنـ ُّهآلال ضش خضحلـ ل�خهحلط خعخص

خلسَال Lite device

هحلط سَّي� هالـ
سمتال �آل خبحلألخس
يٍن 2500 ذق
ألُ ٍخلؤئ غسالي
خؤحل سنتوال خبأل

ؤال� خؤهق خمي  خ�سجتحلخإل خٍ ؤالصٌخجن خلمتخضر خ�ؤئ�ٍإل
ئخم�ٌّ خْـُّشرسـهال ؤالصٌخجن كئُ  ٍ. ُّ�الرٌخ خبحلأل خّـ ؤالآلهَّئ
ألشال نبخ ألس أل�سجتحلألّ ألسَخٍأل م ؤسئَّْ خشخش ى�ه خّـ خٍ
كئُ ئآلخ . ٍخ�ؤئ�ٍإل خؤحلخخبالـ خؤرسـ خصٌ�ط م خؤسضئآل
خلجتسالي خ�َّخسة ٍخحمىخإل خمبَّخس هال ؤسهخمة رخمعـخعٌخجن
ًخسة ٍنيـصٌخجن 2500 خجلخ Intellec خعٌخجن ًجمخ رذألئخْ

ألسَال
ـبـبـب

األغراض متعدد جهاز

ششٌّ POINTER ألنبخمـ أله خؤخمخخي ضَّألـ ُّخمئز صٌخجن
ٍخؤمتَّحم خلهالَّألخسـ أله رخؤسهخألال ّل�سجتحلأل ُّ�آلض خرهخجل
أل�سجتحلألّ ؤخمرم ٌّ� ألوَخ  DC ر� ٍأل�ٍجل ي�خمجخ
ُّه�ٌّ خعٌخجن . GRAPHIC DATA خؤوخمخيئ كهالَّألخس
�ٌال ًٍَّـ . خ�ؤ خٍ ئَّخرال رحلٍْـ إلّ خعخمئـ مـ ضخمُّـ
خعخألهخس م ٍخ�ه إل�خئ هال ٍُّ�سجتحلإلـ ٍأليحلب خ�سهآلخأل
خؤسمتآلآل ٍخؤوخجنبـٍألمتخإله خؤَيم ٍألخمخئ�ـخطخشبـٍنبخمئخس

. ُّخؤرمتخم ٍخلخمخئ�
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الشبكات في السلكي حتكم

خؤ�الئٌّ خؤسضئآلـ إلنخإل صٌخجن خؤنتخمئخس ذضحلـ • َّحمس
خ الء ٍخؤجمّـ بLANإ خ�ال خؤنترئخس م بwirelessإ
خعحلُّحل خعٌخجن ًجمخ ٍُّسض . iتCOMMAND خ�آل ّهال
رخلَ�ألب ٍخؤيحلَُّّ خؤمتَّس خإلنآل م خؤسضئآلـ ّل�سجتحلأل
رحلٍْ ٍخلؤئ ٍو�ًخب ٍخؤخميَّة ٍخ��ض ٍخؤ�سخخمب ٍخ�مجخطب
ألُ ألٌآل ؤئال رهحل هُ خؤسضئآل ألَّصٌخس خ�سهآلخأل ذق خعخص
ألخمرَّم ضخ�َّز صٌخجن ه�ـ فخمّـ خلؤئ ئال ْ خلٌخإل ًجمِ

. خؤنترئ رٌجمِ

ـبـبـب

محمول فيديو قارئ

iUbiإ PMP2020غآلَّألب يحلَُّّ ىخحم خٍأل ألخبخمخ� خإلسص
WiتFi  خمُّء خإل�إلسـهُ خلهالَّألخس ذقنبرئ خؤَّمبَّأل رذألئخإلّ
ٍهخم� ـس�صال ألُ خعٌخجن �الئـكئُ ًٌٍّـنبرئ adapter

ئخمُّ�سخأل نبخنب هال فسَّّـ . خعٌخجن خ�إل�إلس م ُّهخم� ألخ
خعٌخجن ٍضصآل . 20GB ذق سمتال ظ�ُُّ ٍر�ه LCDالـخ�
ٍُّحلهآل صخمخإل ٍٍجنإلّـ300 128x267ضx29gًٌّـ ٍخرهخجلِ مبو�
MPEG2بMPEG4ب Xvidض خؤهخم�ـألشال خصٌ�ط ألُ خإلَّخه هحلط

Divx 3.xب 5.xب
ASFب SMIب AVIب
ٍرخألئخإلّ . WMV

ؤي�ط ُّهآلال خْ
5 ذق 3 ألُـ كسحل

. �خهخس

مريحة فسحة

خؤحلخبَّأل ألُ خل�سجتحلإلـ كئُ صحلُّحل صٌخجن POMA رَّألخ
ٍخؤهخز خ�إل�إلس ٍألَّخىه ٍألالضخسّ خ�ؤئ�ٍإلٌّ خؤ�ُّحل ذقـ
ألخ ٍألهخمي رخٍألـ ٍخ خخبرخحم هال خ ه ألُ ئآلخـكئُ ض
خعٌخجنـهال فسَّّـ خمبحلىخئب أله خٍ هآلالئ ألئخْ م فحلش
خؤخمخخيـرئال ضَّأل خؤَّخْـسَّمجه ئخألال رَّمبـٍخضحلط خلخس نبخنب
هالـرهحل ضخ�َّز نبخنب ُّرخم خنبرّ ٍخمجض ُّحم حمخضـٍسه�ٌّ

. ألَئ ىحلألق

ـبـبـب

اللوحة حاسوب

هُ هرخحمط ًٍَّ صحلُّحل خخب�خه هُـ NEC نبخمئ خهالَس
ألالآل.  11 �ئّ ُّراليـ خؤجمّـ Tabletإ pcب خؤالَّضـ ضخ�َّز
غَّـ885 verso pro ٍخؤجمّــخ الءـهالّـخ�آل خعٌخجن ًجمخ ْ�ٍُّ
ٍحمخإلـ�خمهسّ mإ 733ghz_1.10إ ررَسَّإل أل�ٍجل صخمخألخ�ـًٍَّ
ردخبخم خعخ�َّز ًجمخ ُّحلهآلـ ئآلخ ئخحمجلب وخمخيئـ ٍ bm 512

. 2005 ٍإلحلٍجنـxp ؤهخإل خمبحلخحمخس
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البريد بطاقة بحجم حاسوب

مبو�خ� صحلُّحلخ� ضخ�َّرخ� خرخإلخؤ خؤنتخمئخس ذضحل خإلسصس
135 ضصآلّـ ُّرالي Hagakiإ pcب خؤ�ُّحل ر�خى طصآل
ٍفسَّّـ يم وخمخألخ� 340 رخؤر�خحمُّخس ْ�ٍُّ ألالآل آ109آ18
98 ٍإلحلٍجنـ ُّحلهآل خْ ٍرذألئخإلّـ MB  128 �خمهسّ RAM هالـ

.BIT 16 ٍخعٌخجنـأل�ٍجلـروخمخيئـئخحمجل XP ٍئجمؤئـٍإلحلٍجن

للبيئة صديق جهاز

ٍيخئ� دؤـإل�حت ذإلسخص هُ خرخإلخؤ ذضحلـخؤنتخمئخس خهالَس
ألخمخسـرهحل ل� خؤَّحمئ رذألئخإلٌخـخ�سجتحلخإل خره ٍ خؤَّخْ ٍيخمجن
ؤالر مبحلُّخ �ئَّْ ذإلّ خلَسصح ًجمخ ألمتَهَّ ٍَُّّأل أل�ضّ.

رنتئالـئر�. خ�سجتحلخإلـخؤَّحمئ ٍفي�ـألُ

القلم ضوئية بحجم ماسحة

خؤالآل طصآل َّمج ألخ�ض خؤنتخمئخس ذضحل  خمضس
خلخئخمط هال خلآل�َّض خلاليخس رسجت�ُُّ ٍسَّإل ُّسهآلالـرخؤر�خحم
ذق ؤسآلئقـخل�سجتحلألقـألُـإلالٌخ يىل إلَّه ألُ ألحلعـرٌخ

ألخ�ضخسٌآل.

األلومنيوم من هاتف

 خمخجن ألُ صحلُّحلخ� غآلَّ�ـ ًخسيخ� بMotorolaإ  خمضس
ي خل�سجتحلأل خلَّإلَّإل ألخجلط ألُ خ ألمتََّه� Razer V3

خ�ؤئ�ٍإل ؤؤهخز Java ؤو ٍُّحلهآل خؤ�خخمخس مبَخه
.MP3ـ�َّؤالآل ٍُّهآلالـئآلنتوال

شرائح ذاكرة جديدة

ٌّخؤهنتَّخ خلخئخمطـؤالَّمبَّأل نبخمخض ألُـرَخ بIntelإ كئَس
ُّ�ُّحل ألخ ظسَّّــهال  MB 70 ىحلحمًخـ ر�هـ SRAM خؤ�خئَـ

Nanome 65 هآلال رخ�سجتحلخإل سخمخإل�ُّ�سَّحم ألالخحم 1ت2 هال
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ؤَّ ُب سَسآلٌّ ٍضحلٍجلبـ ظحلًخ خؤهخجلط م خ�ال خٍح ب,
خؤيخمإل�ب خٍ ررخؤال خ�ال س�آل خْ خلخؤَّة و� ألُ يذإلّ ؤجمخ
خؤحلؤالت ٍخؤسَّشءب خ�التـؤالآلهالَّألخس ألشح س�آلسٌخ إل�س�ه

خؤخمخحلت... خ�. خعخألهت...ب ...ب
سَمن ئش�ط ريخمخوخس سنتهخمـ خ�ال سسمتيض هَحلألخ شخإلخح
ًجمِ ئشخمط ُّخمصه خؤهخجلط م خؤخحم ْ خ�الب آلى ألُ

ظخمُّخمُّـؤالَنتخم.. ألخجلط ٍصَّجل هحلإل ذق خؤيخمخوخس
س�الز ٍ ـألهالَّألخسخ�ال سئَّْ خْ ألُ صحلخ ـخ�سوخمرس شخؤشخح

هال ىخمميـخٍ هال ؤالَنتخم خلحلأل ُّخؤسضخمُّخم خلخجلط
ـ ...�CDإـ,ــــــــــــ

حقيق محمد د.عواشة

�خ�خؤ خؤهالَّإل ى�آل خألق
ـخليسَّضخعخأله

خلسَّخمبال ٍخؤحلهآل خؤسنتصه ُّ�سضء خؤهآلال ًجمخ ح... ب
نبخْ خلؤئ م ُّئَّْـنبخإلّ  ضس ذمبحلخحمِ م خ�سآلخمخحم ؤمحآلخْ
ظسيٌّ ضس خْـسمتحلحم ألخسالرش خؤ� خل�رَّهخسـخ�ال رخىٌّ

�خمُّهخ. ٍس�ٍأل
جلٍحمّـ رنتئال خ�مبحلخحم مـ خ�سآلخمخحم مجخمٍحمط هال خؤسخئحلـ

ٍخ�ضمتخخس خلهالَّألخس سحلُّآل هال �ٍخؤ�ئ خإل�خهب جلٍْ
سنتٌحلًخ خؤ� خؤسحلإل أل��ط س�جن خؤ� َخؤي ٍخؤسخحمُّخم

"..ـخؤهنآلُّ�ًخعآلخ

محمدأحمداحلناشي

خل�خهحل خألق ألئسز ألحلُّخم
خؤهخأل خؤنتهر َرخؤالص

رخ�خأل ألسجتمتمت هالآل نبجتمتخس ظحلُّحل ُّي�� ب,
ىَّط ُّخؤحلٍحم �سه خْـ خصالـ ألُ خ�الـ م رخؤئسخرـ ٍسئاليٌخ

خئشخم. هالآل
هالآل نبخمٍم ٍيء ٍسئَّْ شخرس خرَّخز ًَخؤ سئَّْ خْ خُّمحخ
هالآلخ ألسجتمتمتخ رخؤهخم� َُّّإل خؤجمّـ خؤنتجتمن ُّئَّْ ئخْ

ٍخؤَحل." خؤهخم� رق �خلهخمٍ�بـٍخْـك كَّمجَّهـخؤئسخز

محسن رحيمة د.صباح

خؤهالخ خؤحلحمخ�خس خئخجلك

طش خؤمحخُّخ خٍ خلاليخس يئخمط خ�ال َسسر لخخلخـ ب,
خ��نبخجل كئُ هحلجل. ؤئالـ ألالةـ خٍ ألَّمجَّه فمتمن




إلنتخم هحلإل دشخمإلخ ٍىحل ٍخى�خضخس. ٍسهالخس دحمخ ألُ خؤخمخ ألُ ُّخمجلإلخ ألخ ؤَنتخم فمتمتٌخ ؤالسَّخمبال أل�خض ًجمِ
ًجمخ رحلٍحمإلخ ٍإلنتئخم .خؤه�خ خ�سآلخمخحم هال ؤَخ ضخي��خ �سئَّْ خإلٌخ ٍُّئيَخ ٍخؤسنتصهب خؤنتئخم هرخحمخس ألُ خؤهحلُّحل

.خؤش ًجمِ هخؤ�خ ٍإلشآلُ خؤسنتصهب
خؤسصخمُّ�ـألُ خؤهحلجل ضَّأل آلى ٍخى�خضخس ألضنخس ٍحمجلإلخـألُ ألخ ره� هال �خؤ�ئ خضررَخ خؤهحلجل ًجمخ ٍم
خعخممي ٍ�هَخ ألخ ضخممبَخ ٍىحل يمب َه ًَّ إلَنتخمِ ألخ يذْ ٍرخؤسخؤٌّ ٍمبالَخب ألخ هخم�ئال كئُ  ٍرخؤ�ره خ�الب

دخبخم. هال خٍـخى�خ� هالـحمخّـ سوالر�خـؤخمخّـ ظ��خـخٍ ضخأل رخّـ كشال بـًٌٍّـألسََّه سئَّْ خْ
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ُّخؤرنتخم خؤسَآل سخمُّخم ُّ�خمضٌخ خؤ� ٍخؤمحخُّخ رخلَّمجَّهخس
خ�إل�خإل خؤسَآلـ سخمُّخم خٍ خلسضحلطب خألآل هُ خؤمتخجلحم

.خؤهخمر
أل�سنتخحمُُّ". ًذقـ خ�ال ظسخص

الدويبى السالم عبد د.

خؤيخسض صخأله

ُّسَخٍأل خ�ضمتخٌّإ بخؤَنتخم رخ�آل رخز خ�سضحلخش ب,
�خ هُ خؤمتخجلحم ٍخلهالَّألخسٌّ ٌّخ�ضمتخ خ�إلسخص خ�سهخمخ�
خحمىخإل خًآل ُّسَخٍأل ٍدخبخم خ�ضمتخٌّب خؤَّهٌّ حميه رٌحلة
ألُ خؤمتَخهٌّ خ�إلسخص بألشخألح ٍخؤحلٍؤ خؤهخمر خ�ضمتخ
خصَّحم ألشت خؤوجمخ خؤ�اله ره� خ�هخحم خلٌآلت خؤ�اله ره�
خحمىخإل – خؤهخمر ُّخم�خ خ�إليخئ ألسَّ��خس ٍألسَّ��خسٌخت

ٍخؤسمحجتآل...خ�". �خخؤ

علي عيسى عبيد

ٌّذضمتخ خبر�

هال خؤهآلال ًَّ خى�ضّ خْ خحمُّحل خؤجمّـ خؤَّضحل خى�خ� ب,
خلسجتمتمتق ئال كخمخ�ال ٍخلؤئ بغئآلإ خ�ال سئَّْـ خْ
ألُ ٍخ�سيخجلط ٍخ�ضمتخ ٍخؤسَّشء خلهالَّألخس عخس م
خإلٌخ ٍخبخمب ٍخعخحمصٌّبـ خؤحلخخبالٌّ َّخل�س هال خب�خسٌآل

خؤسجتمتمن". ًجمخ خعآلخً�ُّـلشال خؤَّضحلطـم خ�ال
سبيقة على ميالد

خؤهالخ خؤحلحمخ�خس خئخجلك

خعخصإـؤالسضحلش بض�ز هآلَّجل خٍ رخز ذمجخي خحمصَّ ب,
رهآلال سسهالء ٍخؤ� خعخ�َّز مـ خل�سصحلط خؤ�خألص خضحلـ هُ
ؤالسهخمُّة خ�إل�إلس ألَّخىه ألُ ألَّىه هُ ؤالسضحلش ٍئجمؤئ خ�ب

ُّحلألٌخ. ٍرخعحلألخسـخؤ� رّ

 ."خؤهالآل خؤحلحمص خلئخم جلٍْ خؤئخسز مبي خئسيخـرجمئخم

الدين مصباح  جنم توفيق

ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ

خْ َخك حمخه. يم خؤهحلجلـخؤسصخمُّ� غسَُّّخس ذْ ب,
خؤحلحمخ�خس ًجمِ ظمحه ٍخْ ؤالحلحمخ�خس ٍخ�هخ عخ إلي�ض
م خ�سو�خ ؤرخضشَخ َ�ُّس ضسـ خؤَنتخم ىرال خؤسضئآل ذق
خلمتحلخى ألُ أل�ُّحلخ �سه خلخسّ خؤَّىس ٍم خؤهالآلب خؤحلحمصخس

".خ�ال �جمِ

احلاجي سالم د.عائشة

ـ ٍخؤحلحمخ�خس خؤرضَّش ذجلخحمط ـألحلُّخم
خؤال�ـخعخحمصٌّـ خؤهخمرٌّ خلمتخمة

خعخألهخس س�سٌحلة خْ فز ألسجتمتمت خ�ال ب,
ٌؤال خلآلخشال ٍخل��خس خؤحلخخبال م خؤشخي ٍخل��خس

خؤسرخجلأل" �رال هال خعخحمص خؤَّ َـم

الشويهدي على محمد

مبضي

عخسـح م ٍظمتمت السـظالألخ خمجخي ب,
خلهالَّألخس إلنآل 1إ

"خؤخمىآل خعحلألخس 2إ

الفساطوي أحمد يحي د.

رهحل هُ ؤ�سنتهخحم خؤر�ٍإلٌّ ألخمئ�

ره�خلخسـم يٌَخؤ ألَّضحلخب ُّئَّْ خْ فز خ�خبخمخص ب,
ـخ�ال ـخيسخحم خلؤئ ألُ ٍخًآل خلؤئ. و� خ�خبخم ٍرهمحٌخ خهآلحلط
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رخ�خأل". خب�ط خلخس هالآل �ـظخمُّخمـٍظئآل

محيريق مبروكة د.

ٍخلهالَّألخس ؤالآلئسرخس خؤهخمرٌّ خظخجل �حم

خبأل ألُ ُّسخسٌّ أل�رَّه ُّخ س�َُّّخم خْ خهسحل ب,
 رهـخؤهآلال.." خؤ�ـظئآل خل�سصحلخس

المه بن فرج

خخبمحخم خؤئسخز ٍخطخش ؤحلحمخ�خس خؤهخلٌّ خلخمئ�

هُـخخبجمًخ إلخسص ًٍجمخ ٍخمجضب و� خؤمتَّحم ره� هخم� ب,
ضمتال لخ خؤَنخم رحلٍْ ٍُّ�خحمخ كَخ ٍنبحلًخ َّخؤمح رخلخ�ض

. 13 خؤمتيض ئخؤمتَّحمطـم �خ
ألَّخمجه ألُ خ�ئشخحم إلخألال ألهالَّألخس عال خإلٌخـ كخ

خعخ�َّز".
البريكي أنصوره عيسى اشرف

خعآلخمئ ٍخؤحلحمخ�خس خؤسحلحمُّز ألهٌحل

ُّسهالء ألخ ئال ؤرـم حمخحلط طء خ�ال ًجمِ ب,...ؤسئَّْ
ذشخمخ م كنتخحمئسَخ نبخميخ ٍإل�جلخجل ٍخلهالَّألخسب رخلهالَّألخس
خ�." ألَخـرذخلْ سخألالَّإلّ خؤجمّـ خؤَّصّ هال خل�سرال م جنٍخُّخًخ

بالتمر علي د.أحمد

ؤالآلخؤ خؤهخأل خؤنتهر َخؤالص خل�خهحل خؤهخإل خؤئخسز

ٍيئخمط خ�الب هُ سهخمُّيٌّ ألخأل رسَّخصحل ب,...جلهَّسَخ
مجآلُ إلنتخمِ ُّسآل �خإ ئخألالـ بهخم�ـ ٍخظخًخسٌخـ ذإلنتخٌخ
".خؤنترئ ألَّىه ه� غخمحمًخ خؤ� خؤحلٍحمُّـخؤئ�ٍإلٌّ خهآلخأل
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