





القراء... إخوتنا

رق ٍخؤسَّشء" ؤالآلهالَّألخس رخؤال خ�ال" ألُ خؤسصخمُّ� خؤهحلجلـ ًخًَّ
خلهالَّألخس ٍْرنت سه� ؤرـ ُّجلٍحم خٍأل – إلهالآل – يآلخـ خُّحلُّئآل.. ًٌٍّ
خؤَّهٌّ إلنتخم م خ��ٌخإل ذق ٍس�ه ٍسئََّؤَّصخسٌخ.. ٍخؤسَّشء ٍخ�ضمتخ

خلهالَّألخسٌّ..
ألخم ٍئالـألُ .ً�إل ��خؤسخ ألخمضالـ ٍ�ـسئُ ..ٌ� خلجتخ� ُّئُ �
ٍخ�ض�خخي خلهخإلخط.. ضصآل خجلحمؤ خإلّ رحل ُّجلٍحم أل�رَّه رسصخمرـذمبحلخحم
ألُـإليخجل ٍخؤئش� ٍخؤسضحلّـ.. ٍخؤسضي�.. ٍخؤسَّسخم.. خؤالء.. ألُ مبخخبز ك�ُّص

خؤمت�..
خلخمُّض خ�ض�خخي َّ� _ خلخرال خلنتخهخمـ_ م ٍ خطـًجمِ ألُ فية ٍ
..ّظ م خؤهخحمأل خؤخمور خ�حلة..ٍ  ٍمجَّ� ألُ ٍُخؤس خ�غخجن.. آلر
إلخمُّحلِـنبخغخ� ؤرجلإلخ ألهالَّألخسٌّ مبخم� م َؤر خ�ال ًجمِ سئَّْ خْ ٍخألالَخ
رخؤس�َُّّخم ٍ�َسهٌحلًخ ٍألهئآل.. رئآل �َخمهخًخ رجمحمط ًٌٍّ ألس�َّحمخ�.. حمخ�جتخ�

خهحلخجلًخ.. ىخجلإل ٍنبئ�ـم ألَّمجَّهخ�
أل�رَّه ُّ خ�خ�ق خؤَصخ� هَمتخمّـ خْ خ�جلحمخؤ كخإل إلحلحمؤ ٍغُ
�رخ ـخؤهخألالق ئال ؤحل ٍٍخهحل ىخآل ذجلحمخؤ ـٍخؤس�َُّّخم..ًٍَّ ُّسآلخمخحم�خ ًآلخ
رُ ألمت�ي هالٌّ خؤحلئسَّحم خ�سخخل حمخ�ٌآل ٍهال ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ
ٍسَّصٌخسّـخؤ�حلُّحلط ُّخؤشخم ٍظخمرسّـ غحلٍجل خؤ ٍ�ئَّْـجلهآلّ خنبٌخم..

خلنتَّخحم.. ًجمخ ألهقـم خب�
ألشخؤز ًجمخـخؤهحلجلـئال م ٍىحلـس�جن ..غسنتآل ..ألسَّخمجه ُّرحلخ ؤحلـرحلخإلخ
خ�سرخإلخ� رّ إلخميء خْ ٍضخممبَخـهال ظخمُّرخ�.. هحلجلخ� خحمجلإلخِ ؤجمخـ .ُّخؤرحلخ
دحمخئآل ٍ�سئَّْ ذؤَخ. ٍذحم�خؤّ ّكال سسئخمألَّخ خْ ئش�خ� ٌُّآلَخـ ر��خ�

ؤَخ. �َخ� ٍهَّإلخ خًسآلخألَخ.. غم ٍألضنخسئآل ٍخى�خضخسئآل

ٍذقـخؤالخـمـخؤهحلجلـخٍأل.           

خؤسضخمُّخم خألق أبو ميست عمران محمد
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ٍخؤسَّشء... ؤالآلهالَّألخس رخؤال خ�ال
سمتحلحمـهُ ُّجلٍحم ٍأل هالّـخخبسخحم خ�آلـخؤجمّــٍىه ًَّ ًجمخ

ٍخؤسَّشء... ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ
لخخلخ_

نبسب ذْ خٍـ خؤسهر�ُُّبـ رق خؤس�خرء ًَّ خؤ�رز ًال
خؤهََّخإلق_

إلحلإل ٍخؤ� ًجمِـخ�الب ألُ ُّخمخجل مبضضـص�خ�بـيخؤجمّـ ًجمخ
ًجمِ رخ�آل خؤهالآلٌّ" خْـسئَّْـ"خؤَخ ء خؤَّإلب خؤسصخمُّ� ؤهحلجلًخ
ئآلخ خهآلخ�خب ٍإلسخص إلنتخ خسٌخ هُ سسضحلش ح خؤخمخحلط ��خل
خلهخحمة ألُ ٍأليحلخ� ألسََّهخ� هخمُّمحخ�  يخ� خؤخمخ ذق سَال
خلسََّه خ�ضمتخ ىمحخُّخ ضَّألـ ٍخؤسضالسـ ٍخؤسهالخس

ٍخعَّخ�ز... خلهالَّألخس ٍسئََّؤَّصخس ٍخلسهحلجلطب
خؤنتخْ... رٌجمخ خؤمتخجلحمط ٍخؤخمخحمخس سَّألـخؤَّخإلق ًئجمخ

ىخإلَّْ ألُ خٍق خلخجلط ّهال ألخإلمتس ًَخـخ�نبخحمطـذق ٍسئيَخ
َ�ؤ 4 حمىآل بخؤخإلَّْ ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس خؤَّ � خؤَنخإلـ
ٍ �ؤالآلهالَّألخس إلنخإل خؤهنآل ُّ�ًؤالصآلخ ُّئَّْ رخإلّ 1990إب

ٍخ�ضمتخخس خؤرخإلخس ئخي سَّي� ذق ٌُّحلة ٍخؤسَّشء

خلهالَّألخس �جمِـ جلؤال ٍٍمجه ٍظالالٌخب ٍألهخعسٌخ ٍخؤَّشخءب
خؤحلٍؤب صٌ��ط ألسخض ٍفهالٌخـ خإل�خرٌخ ُّ�ٌال غَّ هال
إلنتخ ٌخ ��ـؤسآلخؤ�ال خؤخمخحمخس مجَّـألنبخمخسٌخ هال ؤسسجتجم
هال ٍخلسخره ؤالسَيجم جنألخؤ خؤ�خألص ٍٍمجه ؤّب ٍخؤسجت�م
خؤهخأل ٍخؤ�خ�خس صسآلخهٍخ َُّّوخمخ�ـخؤسَآلخ فحلإل غَّ
حمىآل خؤهخأل خؤنتهر َخؤالص ىخمخحم مبحلحم شآل خ�سآله. ؤس�َُّّخم
ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ رذإلنتخ 1993 َ�ؤ (149)

.ïّ4 خلنتخحمـذؤ سَيجمـخضئخإلـخؤخإلَّْـحمىآل لسخره
خؤحلحمخ�ب ظس ؤالمح ٍخؤخإلَّإلٌّ ٌّ��خل خعخإلز ًَّـ ًجمخ

خيسسخضٌّ... خلخأل رّـًجمخ إلرحلخ مجخمٍحمطـخْ حمخَُّخ
سسهالءـرخلهالَّألخسب ٍأليخًآل ىمحخُّخ خ�سهخمخ� ذق خ�ْ ٍإلَسال
ذق إلس�خم�ئ ٍ�َّة ًٌّـألٌآلـٍمجخمٍحمُّب خإلَّخهٌخبـٍلخخلخ طآله

ششـألَخ�ح

خلخس سئَّْ  ىحل يجمؤئبـ ّي ٍإلحلإل اللغويحـ املنحى
خخبسيخس ره� ؤسَّمجض غخٍؤ ٍؤئٌَخ ئ�ب خًآل
خلهالَّألخس ألشال ألمت�الضخس رخ�سجتحلخإل خلسهال آلًخليخ

...صَرخ كخرسٌخ خلؤئ ٍألخحمإل ٍخؤسَّشءـٍخ�ضمت�خب

المعلومات   عالم

تحوالت و قضايا و مفاهيم

بن األشهر مصطفى د. على أ.
خؤسضخمُّخم �حم

ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �رخ خؤهحلجلـؤالسهخمُّة ًجمخ ألُ خلجتمتمت ٍُّخؤ�خ ïم
.�خ ضَّألـخخبسمتخمبخس ألُـخؤسيخمبال أل�ُّحل ٍخؤسَّشء
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_ألخ غال� _ٍرذفخجن ّي ٍإلسَخٍأل املنحى االصطالحيح
ٍىمحخُّخ... ألُـأليخًآلـٍسهخمُّيخس خؤ�خض م ُّسحلخٍأل

سئََّؤَّصٌّ س�َُّّخم خ�ْـألُ َُّص� ألخ خْ إلهس� ٍإلنخمخ�ـإلَخ
ؤئآل سخمخئآلٌّـألس�خحمهـ رنتئال ٍألس�خُّحلط الـًخٍئشخي ٍس�بـ
ًئجمخ ُّخس �ـ ٍخؤسئََّؤَّصب خؤهالآل ٍخلهخحمة خلهالَّألخس
خؤ�َق – ظ�زـردة َُّّال  صخـإلسصـل��ط يصخخ�بـرال
ًجمِ هال سخ��خ�ـ خىَّألب ٍخؤهالَّإلب خلهخحمة ئال هخميسٌخ –
خؤهخحميق له رق ألنت�ئ خإلٌخ خهسحل خؤ�ـ  – خؤَخه
يشكل املفيد، وهو من قد يكون أنه رأينا – ٍخلٌسآلق
التاريخية للمسيرة بإيجاز نعرض أن مميزاً، مؤشراً

مباشرة، غير أو مباشرة،  عالقة  ماله لبعض

الذي الثالث املنحى وهو والتوثيق...  باملعلومات

سنتناوله.

ألُ خلهالَّألخس ��رخمب خٍ�ـ ؤَرحلخ : لغوية فذلكة
خصَ� خمب��ـ هُ ِ�ك ٍألخ خؤهخمرب َُّّخؤالو صَّخإلرّ
خؤالين ىخؤه خٍق ؤالًَّال ٍإلضن .(information)

ٍخؤهَّلب ٍخ�هإلب ٍخؤهالَّإلبـ خلهالَّألخسب خؤيخن رق خؤَّش
إ... إل� أل� ه� ًٍَّـخعجمحمـب ح ألمتحلحمـٍخضحل سهَّجلـذق ٍلهٌخ

سسمحآلُ هحلُّحلط دُّخس خؤئخمُّآلب خؤخمدْ م ٍحمجلس ٍىحل
ُّخعجمحم خعخمٍة ًجمِ خ�خ�خ�ـألُ سَرهـ ٍألهخإلٌّ خمب�ضخس
سسهالء خؤ� سالئ ٍخبخمب رهمحٌخب رجمئخم ًَخ ٍإلئسيٌّ .شخؤش

ح ّي مخـغُ ٌّرنت
80إ بخإلهخإل ال�آل�خ ه� � �ٌّ نب� ئ�ال� حم�ر�ٌّ ه� ـٍ��� - عْلًما:

120إ بخؤرخمط خؤ�ه�ال�آل� �ُ أل� خؤ� ص� خؤ�جم�ّـ ـر�ه�حل� : العْلِم -

255إ بخؤرخمط �ّ ال�آل� ه� �ُ أل� � �ٌّ ر�نت� علِمِه:.. -

187إ بخهخمخة ـ حم�ر�ٌّ َحل� ه� ٌ�خ ال�آل� ِعْلُمَها:... ه� -

83إ ــبخؤَ�خ ٌ�آل� �َ أل� َّإل�ّ� س�َر��� ���ُّ �ُ خؤ�جم�ُّ �ّ ؤ�ه�ال�آل� لََعلَِمُه:ـ -

49إ بًَّجل ٌ�خ س�ه�ال�آل� ئ�َس� -تَْعَلُمَها:...أل�خ

43إ بخؤَ�خ �ْ س��َّؤ�َّ أل�خـ س�ه�ال�آل�َّخ� ـ ��س -تَْعَلُموْا:...ض�

77إ ـبخؤرخمط �ْ خم�ٍ ���ُّ أل�خ -يَْعَلُم:ــُّ�ه�ال�آل�

28إ بيخ خم ـخؤ�ه�ال�آل�خ�ِ ر�خجل� ه� �ُ أل� خ���  �نت� ف� �خ ذ�ك� اْلُعَلَماء: -

4إ بخعصخم أل�ه�ال�َّإل� ْعُلوٌم:..ئ�س�خز� مَّ -
81إ بمي خل��ه�ال�َّإل� خؤ�َّ�ى�س� اْملَْعُلوِم: -

31إ بخؤرخمط خ � ���خ دجل�إل� ال�آل� ٍ�ه�  َوَعلََّم:
-

32إ بخؤرخمط س�َ�خ ال�آل� ه� أل�خ ��ذ ؤ�َ�خ ال�آل� ه� � َعلَّْمَتَنا: -

خْ خؤخمدإلب خ�ُّخس ألُ ٍو�ًخ خ�ُّخسب ًجمِ ألُ ؤَخ ُّسمحض
ألسآل�ب رنتئال ألَّيخ� "ـئخْ "ـألهالَّألخس خؤهخمرٌّ خخبسخحمـخلمت�الض
فز خلهالَّألخس طآله ألسهالء إلنتخمـ ئال خْ رَّمجَّ�ـ ٍُّهئ�
رجمؤئ ًٍَّ ٍخؤهالآلخب ٍخؤسهالآلـ خؤهالآل أليخًآلـ رئال ُّخمسرم خْ
ُّخسٌّ خؤجمّــ informationب خصَ� إلن�ِـ هُ ئش�خ� فسالة
�ٍؤ " خخب� ذقـ" ُّ�صآل خْ فز ٍخؤجمّـ inform يهال ألُ
خؤهالآلٌّـ مـخلمتَّجل خعخأل هُّالسٌّـألهّـر�ر ئخْ ٍذْ "ب ال�آل� خ�ه� "
خْ – غ�َّر و� غخ خمط ًٌّ  ٍ– إلضن خْ ٍخؤهآلالٌّبـٍؤَخ
رخلمت�الض ؤينخ� خىال هال ُّخمسرم information ألمت�الض

.science… ًٍَّ خؤهالآلب ؤئالآل خصَ�
ـٍخؤ�خ�خس خليٌَّإل ًٍَّ ر�"خؤهَّل"ب خؤهخمرٌّ خحمسرخمخلمت�الض خألخ
رخحمجنخ� يَخمخِ خؤَّإلب بخإلنخم!إ خؤهخ� خؤ�ـس�َّجل ٍخ��خسصخس
ئال ٍخؤهخ��� 2ـح خؤيخظ " خؤ�ه�خل��ق� ألش�ـ"ـحم�ز� ره�ـخ�ُّخسب م
خّـ خٍـ ؤالَخخيبـ سوالرخ�ـ خؤهـ ه � ل� �ه ٍ�ل� خعالءب ألُ صَ�

خؤي�ض... خؤئَّْ ىحلـس�ئُـًجمخ خخبخم هخىال ئخَخس

خلمت�الض ُّخرالّ خؤجمّـ ،" التوثيق " مصطلح إلى ثانياً نأتي

خليخًآلٌّ خؤمتحل ضش ألُ documentation خصَ�
خؤ� document ؤينـ ألُ ألنتسءـ خلمت�الضـ ًٍجمخ ٍخؤهآلالٌّ.
إـخؤ� ٍش ب ألُـئالآل خئشخم إ بـألالة س�صآلـذق كئُـخْ
ٍخلنتسـئالٌخـألُـصجمحم "ب خؤش " ٍ خؤَّشَّئـ" سَنتخـهُـألرحلخـ"
ىخلخسـخؤه خنبسخىخس ره� رجمئخم ًَخ ٍإلئسيٌّ ـإ. ئ� ش� �ٍ ب

ح كَّمجَّهَخ
خ�� �ُ أل� ـأل�َّ�ش��خ �ْ س��س�َّ �س ـض� ال�ّ�ـأل�ه�ئ�آل� خ�حم��� �ُ ؤ� ى�خأل� َمْوثًِقا: -

بَُّّ�ةـ66إ
ئ� س�آل��� خ�� ي��حل� ر�خ�� ٍ�ُّ��أل�ُ َّس� خو� ر�خؤ�� ُّ�ئ�ي�خم� �ُ :ـي�آل� اْلُوْثَقَى -

256إ ـبخؤرخمط ���ط�ـخؤ�َّ�ش�ٍ ر�خؤ�ه�خم�
26إ بخؤيصخم حل� خ�ض� ّ�ـ ٍ�ش�خى� ُّ�َّش�ء� ـ ��ٍ...:يُوثُِق -
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4إ بغآلحل خؤ�َّ�ش�خئ� حل�ٍخ ...ي�نت� - اْلَوثَاَق:

83إ بخؤرخمط خم�خ�ال�... ـذ��� ر��� أل�ش�خئ� إل�خ جم� خ�خب� ـٍ�ذ�خل� ِميَثاَق: -

63إ ... بخؤرخمط أل�ش�خى�ئ�آل� إل�خ جم� خ�خب� - ميَثاَقُكم:ـٍ�ذ�خل�

ٍ�خش��ئ�آل خؤ�جم�ّـ �ّ ٍ�أل�ش�خى� ال��ئ�آل� ه� خ�� ��إل�ه�آل ئ�خم�ٍخ� ٍ�خخل� َواثََقُكم: -

7إ خلخحلط ب ر�ّ�
خؤَّشخء. ٍخعآله رخؤشب ٍخخبجم ذضئخألّ خألخم م ٍخؤَّش

مجخمٍحمُّـ سئُ � خؤ� – َُّّخؤالو خؤيجمؤئ مـًجمِ ؤَخ ُّر
ُّخرالّ ٍخؤجمّـ ؤ�ضمتخب ذقـخليٌَّإلـخؤالوَّّـ إلنت� خْ – كخألخ�

ح statistics خصَ� ��مبخ
أله هحل�ِ ٌّخؤنت خضمت إح � مي� ب�� خعجمحم خ�ضمتخـألُ
ألَّ ٍحمجل ٍىحل خؤسيمحالب ألَّـخيهال ٍصخ ٍضينّب رّ  خ�ضخ

مـخؤخمدْـخؤئخمُّآلـح
ه�حل�جل�خ � �ٌّ نب� ئ�ال� ـ مت� ٍ�خ�ض� ٌ�آل� ؤ�حل�ُّ� �خ ك� خم� ٍ�خ�ض� أَْحَصى: -

بخع28ُإ
6إ بخ�خجلؤ ٍ�خ���...  �َِّ ٍ�إل��� خ��� خِ� مت� خض� أََْحَصاُه: -

خ �ً خ مت� خ�ض� ��ذ ئ�ر���ط� ��ٍ و���ط� مب� ُّ�و�خجل�حم� � أَْحَصاَها: -

بخؤئٌة49إ
94إ ألخمُّآل ب ه�حل�خ آل� �ً حل� ٍ�ه� آل� �ً خ مت� خ�ض� ـؤ��حل� : أَْحَصاُهْم

-

بذرخمخًآل34إ خ �ً َّ �مت� ظ� � خ�� إل�ه�آل�س� س�ه�حل�ٍخ� ٍ�ذ�ْ ُصوَها: ُحتْ -

يخسٌّـألُ خؤهالآلٌّب أليٌَّألّ م إلهخميّ ًٍَّـألخ خؤسهحلخجلب خألخ
ألَّح يصخ إب جل� جل� ه� ب خعجمحم

84ـإ بألخمُّآل ه�حل�خ ���آل� إل�ه�حل� ا: َعد -

5إ ـبَُّّإل� خز� ��� ٍ�خع� َ�ق� خؤ�� ه�حل�جل� َعَدَد: -

11إ حل�جل�خـبخؤئٌة َ�ق�ـه� �� -َعَدًدا:ـ

94ـإ بألخمُّآل ه�حل�خ آل� �ً حل� ٍ�ه� آل� �ً خ مت� خ�ض� ؤ��حل� ُهْم: -َعدَّ

113إ ـبخلألََّْ �ُ خؤ�ه�خجل�ُّ خ�أل ي�خ�� اْلَعادِّيَن: -

خْ خلر�م خؤالوَّّـ خ�سهخمخ� ًجمخ ألُـ إلئسنتة
الخمب خؤيخن ًٌّ ٍخ�ضمتخب ٍخؤسَّشء خلهالَّألخس ألمت�الضخس
رخلمتَّجلـخؤهالآلٌّب ٍذفخ خإلٌخـخئشخمـجلى ئآلخ خؤهخمرب خؤالو م
رحل ألخ ٍخ�ضئخإلبـًٍَّ ٍخؤش ٍخؤق رخؤهالآل خحمسر�س ضش
م يهالس ئآلخ خُّخألٌخب ىخجلإلـ م رّ سالس�إل خْ خؤخمخحلط ل��سَخ

خُّخإل... ألخمج

وقضايا مفاهيم

ألُ رٌخ ُّخمسرم ٍألخ خلهالَّألخسب ضَّأل أليخًآل ذق خ�ْ إلالسيس
ـخلَض ألخـُّنتئال ًٍَّ ألر��ب ذنبخحمخس ىمحخُّخبـٍإلحلإلـًخًَخ

ًجمخ... خؤهحلجل ضحلُّش ألُ خؤشخإلٌّ
ُّهخمة ألخ خٍ ٍخسمتخسب خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ و��س ؤحل
رّ إلَص� خؤجمّــ خ�الَّز ح ضخسَخ خ�خؤز بictإ ر� خخبسمتخحمخ�
رّبـٍ خمئـسهالآلَخبـٍخ�خؤز ٍخ�الَّزـخؤجمّــإلس�َّ�ئ خهآلخؤَخب
أله خؤهىخس ذق ُّمتال خؤسو� ًجمخـ رحلخ ٍخ�ْ خسمتخسَخ.
ألُ خؤهحلُّحل م ألحلًني رنتئال إلنتخًحلـخلؤئـ ٍؤهالَخ خعئَّألخسبـ

...خؤَخأل خى�خحم
رحلخإلخ دشخحم ًٌٍّ خلحلب رهحلط دشخحمخ� خلهالَّألخس ؤشَّحمط ذْ
ٍخؤهخلب خ�ال خىسمتخجلخس خرهخجلًخـم سيٌآل� م يم خ�ْ
خؤ�يخم خكخم ٍم ٍخؤمحَّخضٌّب ٍخؤمتو�طب خؤئر�ط خلحلْـ م
ُّ�سَّهرَّخ خْ خؤخمخحم ٍمبَخ�ه خلجت��قب هال ٍخْـ ٍخؤَال. 

ٍخل�شخمخس. خؤسخش�خس ًجمِ إلسخص
سسمتالـألرخنبخمط ٍخلش�طب ُّخؤشَّحم خؤسو�خس ًجمِ ئال ره�بـخٍ
ٍخؤسَخي� خىسمتخجل هَّلـ ذْ .خؤمتَخه خؤ�خض ئرحلَُّخأل
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ئر� ضحل� ذق يٌخ س�ررس ٍخؤ�ـ –
م خؤمتَخه خعخمئ م الخضحلشسـسو�خسـًخ ت ٍخسمتخس
ٍإلنتخًحل نبخًحلإلخب ؤحل .خلمتَه خؤحلٍأل ٍخبخمبـ خلهب خؤهخ�
بألشال خؤمتَخهخس ره� م هنآلخ�ـ خإليصخحمخ�ـ إلنتخًحلب ٍ�َّةـ
خلخؤب ٍخعحلألخس ٍخؤ�عخسب ٍخسمتخسب خعَّخ�زب
سهحل � خؤ� خبخمخ خؤمتَخهخس ره� خْ ضق مـ خ�إب

خإلئآلنتس... سَّى�يسـخٍ خؤ�ر�خئ ألَّخئرـًجمخ س�س�ه
ألئخسز ذإلنتخ م ٍخؤنتخمئخس خل��خس ألُ ألس�خُّحل هحلجل رحلخ ؤحل
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/ خؤ�َّخسال ب خؤمتَه خؤسَّخره ��رَّخ رهحل هُ سحلخحم ٍألخمخئ�
ألَّخىه ألُ سـٍخسمتخضخ�َّر ٍسَّيخمـخحمسرخ خس )ب satellites

ألُ خلئشة خإلسخأل هالٌآل ُّهحل يالآل خؤهخألالقب �ئُ ألُ ىخمُّر
خؤره�حلط... خؤهآلال أل�َّخىه ٍذق
هحلُّحلط... سو��خس
...هآل سو��خس

ٍخخب�خىخس خإلرخسـ يه�بـ خلؤئ رحلخ ٍىحل ظحلشب �َّة
رخإلخ ٍُّخمسرم ضخسَخب ٍ خمئ سيئ�إلخب خ�خؤز م هآلـ
ٍهال خ�آلَّإل خؤ�رخئ ًجمخ ألَّخئر هال رحلحمسَخ خعمحخحمّـ
إلَمحآل ٍخْ ٍخؤس�َّحمب خؤسحلإل ى�خحم إلخمئز خْ خ�سهحلخجلإلخ ألحل

ؤ�سَّىة... خؤ�خخمط إ خؤخيال ب ذق
سنتئال� ىَّط خًآل خؤَّإل سئَّْ سئخجل خلهالَّألخس شَّحمط ذْ
خلخس �خؤخم َّخؤ ره�ـًجمِ ٍحموآلـخْ رخؤئخألال. عسآلهخسَخ
�َّة ضحلط هال ئالـعسآله م " يهالٌخ "ـ يذْ هخلب  رهـ
ٍ�خسّ خ�سآلهب ًجمخ رٌخ ُّسآلسه رحلؤـخعمتَّمبـخؤ� ُّئَّْ
ٍمبَخه خلجت��ق ٍهال ٍخؤهالآلب ُّىسمتخجلٍخ صسآلخهخ
خؤهىخس خلخس خؤمحخُّخ خْـُّسهخميَّخـهال خ�سآله ًجمخ م خؤخمخحم
ضخؤمتض خ�الـ ٍُّ�خمضَّخ خعمتَّمبخسب ًجمِ كشال
خؤمتَخهخسب خإلَّخهـ ألخًٌّ ألش�ح ٍخؤمتخمفبـ ٍخلَّمجَّه
ضخؤخ�_ خلَّصَّجلط ٍخؤَنتخ خس ٍخل��خسب ٍخؤ�خهخسب
مـعخس خ�خجلحمط ًجمِـخؤشَّحمط هالٌخـر�رز ٍألخًٌّـخؤسخش�خس
خؤ� خ��خسصخس ألخًٌّ _ خلهالَّألخسـٍخسمتخس سئََّؤَّصخ

_ـٍخلسَّىهخ�سآلال خؤسضحلُّخس ٌلَّخص ٍمجهٌخ فز
خنبخمإلخـذؤّب خؤجمّـ خؤشخؤش خلَض يآلخـُّالٌّبـًٍَّ إل�سهخم�
هُ خؤَّإل إلهخميّ كخ مبالسٌخ إلهسحل ؤمحخُّخ جنألَخ�ـ ��س�ال
�خؤخم خؤ�آل ُّنتئال ٍخؤجمّـ ٍخلهالَّألخسب خلهالَّألخسـ إلنخإل
همتخمإلخ يخ�َخ ُّالّب خؤجمّـ خؤهمتخم ٍحمكخ خؤهمتخمب �جمخـ
ُّّال خؤجمّـ خؤهمتخم إل�آلٌّ �َّة ٍؤهالَخـ خلهالَّألخس" "همتخم ر�

.“ post-information era خلهالَّألخس ر�"همتخمـألخرهحل
ألَنَّأل ئخإلس إحـ إل ئ. ب خل�ض ألجل ىرال 3000 َ�
خؤئسخر خ�الَّز ـس�سجتحلإل Sumeriansخؤ�َّألخمُّقـ ـؤحلخؤئسخر

خؤئالآلخس. هُ ـؤالسهر� pictographs رخؤمتَّحم
يخ��ٍوال خؤئسخر رحلخُّخس بئ.إلإح 2900 َ�
ضخمة ئال ُّئَّْ ضشـ خلمتخمُّقب هَحل Hieroglyphic

ألُ رسخمئ ئال رخؤمتَّحمبـٍؤئُ غ�م هُ ً�ٍواليٌّـهرخحمط
َكه صحلُّحلطـكخألخ ئالآل ألهخ ظالء خؤمتَّحم – خعخمٍة ًجمِ
ًجمِ م مبَّحمط ئالـ رّـ سَّصحل خؤجمّـ َخله هُ كخألخ فسالة
س�َّحمخ خئشخم خ��ٍواليخس �جمِ خؤمتَّس خؤهَخمبخم خؤ�ئر.ذْ
ُّخؤمتَّحم خلَنَّأل ٍىحلـسئَّْ خؤالوخسـخؤ�خرب م ألشسٌخ ألُ
.�ُّخلمتخم يـخ��ٍو�الخل�َنَّأل م خشخمس خلرئخمط ُّخؤ�َّألخم
Rosettaب stone حمٍجنُّسخ ضصخم إلب ز. 1799 َ� ٍخئسنت�ةب
رخعخمٍة ألئسَّرخ� خل�هـ إلي� ألُ إل�جت ف�سَّّـ ئخْ خؤجمّـ
ٍخؤالو خلمتخمُّقب ؤالخمًرخْ خلجتس�ؤـ ٍخؤئسخر خ��ٍوال�يبـ

.يخ��ٍوال خعخمٍة هال رخؤسهخم�ة �ض خ�وخمُّـمخ
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خؤئٌََّسح ٍخؤئسخرـ خؤجمرال خؤئسخر إلإح 1300بئ.  َ�
ًآلخ ؤالئسخرـ رحلخسخْ ألَنَّألسخْ خؤمتق م نٌخمس
بهنآل خؤجمرال ذق إل�ر "Tortois shell خؤجمرال خؤئسخر"
خؤئٌََّس خؤئسخر“ٍ خؤَّخإلّب كشال ألالَّْـ خٍ خؤ�الضيخط نٌخم
ؤالئسخرـ �اليخ خؤئسخرـ ألُ خؤََّهـ ًجمخـ ٍُّهس� "oracle bone

خنبئخأل خلخسـ calligraphicـ writing خؤحل ظمـ َخؤمت
خئشخم خعخؤ خؤخمألَّجنـ ذق ىخمٍْـ رهحلـ س�َّحمسـ ٍخؤ� الخعآل

. ر�خ
نٌَّحم ىرال ـح papyrus roll خؤ�جلّـ ؤي إ بئ. إل 500 َ�
سئسز خؤ�َُّّال خلجت�َّ خسـ ئخإلسـ خجلٍخسبـ أل�ُ خؤََّه ًجمخـ
خلمتخمَُّّْـ�خم خئسنتة ٍىحل .الٍش مججتآل َ  خؤَّخ� هال
َُّآلَّ ئخْ خؤجمّـ خهَّخجلـخؤمتز ألُ papyrusـ" “ خؤ�جلّـ مبَه
ألهخب ٍألخمإل �ىخ خلخجلط ًجمِ ئخإلس خؤَال. إلٌخم مجيخة هال
خؤََّه ذق خألال� خؤََّه ألُ سسحلحمص غسالي خإلَّخه ألٌَخ ٍمبَهس
خؤمتَخهب �خم هال خ�خين خلمتخمَُّّْ ضخٍأل ٍىحل خعنتُ. 
خلسَّ�م. �رخ خؤرضخم رالحلخْ م ألخخإلسنتخمسـ �خمهخْ ٍؤئُ
خبنتر همتخ هال سالة خؤ�جلّـ ٍحمئ هال خؤئسز ٍئخإلسـ
ؤالسهخمُّة  خميٌخ خضحل هَحل ُّصالحل ر�خى ٍسَّمجه مبالرب
خؤ�َُّّال خؤَّحمى ؤة رذهخجلط ُّخمخ خؤئسخز ٍئخْ خؤئسخزب رهََّخْ

.خخبخم مخشال همتخ هال
خهالُخٍألذأل�خ َّحمؤالمتقبئُسنتّـًَّخإلصـسٌّ �220َبئ. إلـإح
ٍخه�ـ خ�الب خؤالٌصخس ىخإلَّإل هحلإل Qinب shih Huang Ti

ٍخضحلط. �ك ؤو خلَّضحلط خعحلُّحلط ؤالمتق
خؤخمٍألخْب ؤحل إلإحـرحلخ بز. خل�ض 100ـرهحلـألجل َ�
ألخهخمة ًٍَّ خلَيمتالب خؤمتيضخس خلّـ خ�الحل خ�سجتحلخإلـخؤئسخز
ٍخؤ��خْ parchmentب codexـ خلجت�َّ خسـخؤ��خإل“ ر�

خؤخم�ىَّئ". ألشال �خؤَي خؤَّحمئ ألُ إلَّه
خؤخمٍألخإلٌّإ رخ�ّ بخلهخمٍة خؤئسز ألُ خؤََّه ًجمخ �رز ٍىحل
خؤخحمّـ هال ُّهحل خلهالَّألخس. يالآل غَّ خمُّهخـٍيهخ� خخب�خىخ
�ـم خؤَّش.ٍىحل م أل��هـغحلجل ـهُ طشخ يخؤالي ئال ُّحلٍحم خْ
ؤسيهال رحلؤال خؤَّش ٍسجمُّال خؤمتيضخس سخمىآل ض ي�خس
ألُ خؤََّه ًجمخ �ض ؤحل رهٌَخ. ألهالَّأل ذق خؤَّمبَّألـ ألٌآل

ٍخجنجلًخحم. رخؤس�َّحم خؤخمٍألخإل  خلجت�َّ خسـؤالر�ٍىخمخ
ألُ ألمتََّهخـ ٍحمىخ خؤمتََّْـ خخب�ه إلإح بز. 105 َ�
ٍخؤمتس ٍو�الٌخب ٍيمتالٌخ �ـ�ضٌخبـ خؤ� خؤ�الالَّجن خؤخةـ
ألُ خحمخبمن ألخجلط سَّيخم ٍئخإلس صييسب شآل خؤال�رحلب ��رَّخ
ٍحمئ ألُـ �ٍخى خؤسصالحلإ خٍ ؤالئسخرـ بصالحل vellum خؤخمئـ
رخ�سجتحلخإل رخؤ�رخه خخب�خه ًجمخ �ض ٍىحل خؤ�جلّـ.
خُّمحخ ََّْخؤمت  َّحمِ خ�الَّز ًٍَّ خ��طب خعنتر خؤَّخؤز
رخؤمتخم حم�خ ٍ�خْـأل ٍُّ�هآل خخب�خهـخؤَّحمئ. أله رخؤس�خألُ

خؤَّحمئ. ألُ خؤََّه ًجمخ خؤجمّــخخب�ه ًَّ خ�أل�خ َّحمّـ
رخضصخإل خعخمٍة مبز ذألئخإل ظء رهحل ح 1455 َ�
م خعخمٍة ًجمِ ألشال سخمسز مئَخ خمبرض جلىب ٍخنبئخأل
“ ألنتحلخسبـًٍئجمخـكئُ ��رَّخ حمر�ٌخ ذ خحمخسـخبنترـُّسآل
خ�الَّز ألُـخخب�خه ـ Johan Gutenberg “ وسَ�يـ ًَُّّخْ
ئسخز خٍأل ٍئخْ .خلسضخمئ خلهحلإل خؤَّخؤز خؤ�رخهـرخ�سجتحلخإل
َ� ـ Bible خلحلخي ؤالئسخز سخمل خ�الَّزـ رٌجمخـ ُّ�ره

.1455

ٍؤئٌَخ خؤئَّإلوخمخي ألئسر خ��سـ إح إل بز. 1802 َ�
خؤئخرسَّألب َألر َّْخؤ�ُّ�خإل خضخمئ هَحلألخ 1814 َ� جلألخمس

ذهخجلطـسخ��ٌخ. �ٍ
خلهالَّألخس ىَّخهحل ٍخئآلال ـخٍ�ه ـألُ ٍخضحلط خؤَّإلب خلئسر ٍسنتئال
له ألُ ـٍعس ٍئسرخ� ألمتخجلحم ٍسمحآل خؤهخ�. م خؤسئَ�َّؤَّص
حمىآل ذه�خ ُّمتهز خإلّ ٍحموآل خؤالوخس. ٍكجتسالة خؤهخ�ب خغخ
لسَخس ٍخلس�خحمه خل�سآلخم خؤسو� ر�رز �سَُّّخسٌخب غحلجل
يذْ خلسهحلجلطب خؤَّ�خم س�سجتحلإل خؤ� سالئ ٍخبخمب خلئسرب
”Microsoft Encarta ذإلئخحمسخ ألئخمٍ�َّيس ح 1995 َ� ره 
ل� ألُ خئشخم م غ�إل ألالَّإلخ ٍهنتخمُُّ س� سه�ٌّـخؤخمىآل

ألهالَّألخس. ىخهحلط ٍششق
سنتئال خؤي�ط ًجمِ ؤهال حت ز.إل ( 1830-1820 ) خؤي�ط
ى�إلخ سئَّْ ٍىحل خلهالَّألخسب رهخ�ـ خؤَّإل إلهخميّـ لخ رحلخُّـ
رخمُّ��خإلٌّ حمُّخمجخس هخ�  َّحم يحل خلسهحلجلط. خؤَّ�خم ؤهخ�
ضخ�َّرخ 1820ب َ� Charles,ب Babbage رخرخص سنتخحمؤ� ح
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ٍهصس سخمٍخيـ رخ�سجتحلخإل حمُّخمج ض�خرخس ذصخمخ كئَّـ
 analyticalخـحالظال غخمئخ 1833ب َ�ٍمبآلآلبـ إ. جلٍخؤز ب
خلؤئ ُّئَّْ خْ كئُ ٍئخْ كَّخلصخـؤّب مبَه ـحبـٍىحل engine

خؤخمْ رحلخُّخسـ سئََّؤَّصخ ٍؤئُ خلخئخمطب خلخ حمىآلخ ضخ�َّرخـ
ًجمخ طهال ُّ�آلض ئخةـ رنتئالـ ألس�َّحمط سئُـ �ـ هنتخم خؤسخ�ه

يهالخ. ٍخىهخ خرسئخحم
Lady Augusta Byron رخُّخمٍْ خٍو�سخ حـ خؤ�حلط ٍئخإلس
ٍىحل ضخ�َّزب ؤسنتوال مبآلآل رخمإلخعخ ئسز ألُ خٍأل ح
هَّب خلََِّ خؤسضالالٌّ خ�خمؤ غ�ه ألهـ خلؤئ م سهخٍإلسـ
��رَّخ ذجلخبخ�خ ُّسآل data رخإلخسـ سمتآلآلّ سمحآلُ ٍخؤجمّـ
خٍ رحلخ (CPU) ُّ�ألخمئ ألهخع ٍٍضحلط ألشرب ئخمٍس
(ALU) حمُّخمج ألَ�ءـ ٍضحلط – جلى خئشخمـ رنتئال حمكخ
�سجتخمخصـ خره ٍ خلخئخمطـألر��ب arithmeticـب logic unit

حمىآلٌّب ضخ�َّز خٍأل خؤسمتآلآل ًجمخ ُّهس� ٍرجمؤئـ خؤرخإلخسب
خعنب َّ�ٍؤ ٍؤئُبـ سئََُّّّ. م ألئخإلئخ ئخْ خإلّ حموآل
خؤهخ� هالـ ٍئخْ خرحلخ. خؤسضالالٌّ خ�خمؤ ًجمخ سمتَه ُّسآل �
ضخ�َّز خٍأل ٍمجه � هَحلألخـ 1946 َ� ضس َُّسنخم خْ

ENIAC 1 / 1إ. ذإلخؤ ـب

حمٍصس ألخحمؤ حر�ـ خغال�ّـب خؤهخ� إلنتخم
عخألـ خئسنتخيخسّـم ّي ُّيمتال طشخ حب Peter Mark Roget

ح. ُّخؤخم حـجلٍخإل
لحلط رمتَّحمط ظسين خؤهق خْ ضـ ىخجلسـ ٍىحل
خخبسيخ رهحل خؤشخإلـ ألُـ هنت�خم �سـ هال ٍخضحلـ ض�َّخؤٌّ
خلسضخمئ خؤخم�َّإل ضَّأل ظخحمز ذصخمخ ذق خؤمتَّحمط سالئ
خؤَّإلـ إلهخميّ كخ سَّصس ٍخؤ� ب "  animated drawings“

م 30 ذ خحمخ -24 رسضخمُّئضَّخؤٌّ ٍخؤ�سَسص ٍخؤيحلَُّّب رخؤ�َآلخ
خل�سآلخمط. رخعخمئ َُّّضٌّ ألسهخىز رنتئال خؤشخإل

جلخو� "ؤَُّّ� خؤهخ�ـ 1820بـ َ� رحلخب ٍىحل
خْ ض ُّهسآلحل خ�الَّز هال خؤهآلال ح Louis J Daguerre

ذق آلجلخ مبَّحمط سئَّْ ُّ�رز ؤاليمح ألخمئز� هال َّخؤمح سخش�
أل�سَّ ��ض هال خلَسنتخمـ خؤيمحٌّـ خلخمئزـ ذْ ضش ألخب ضحل
ُّهخم� هَحلألخ خؤَـ خؤيمحـ ألُ عٌخمُّـ ضررخس ُّئَّْـ
مبيخسٌخ سيحل خؤيمح يذْ خلهخجلْب ألهنآل ًَّ ٍئآلخـ  .َّؤالمح
ص�آلخس ذق ظ�سٌخ هَحل كخألخبـ َّجلخ�� ٍسمترض خؤألهبـ
َخؤ خؤيمح ألحلخحم خْ جلخو� خئسنتة ٍىحل صحلخ. مبو�ط
ٍهَحل .خؤالَّض هال خؤ�خىم َّخؤمح ئآل هال ُّهسآلحل خلسئَّإل
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مبو�بـؤال�آلخ� خٍـشز هحل�ب خ�سجتحلخإل
خؤالَّض هال مبَّحمط سسئَّْ رخلخمٍحمب َّؤالمح
دؤ خٍألـ ذق ًجمخ ىخجل س�صالٌخ. كئُ
ذمجخط خئشخمـ خص�خـ  رهخب سمتَُّّخم.
ذْ طش خ�َّجلخجلخب خئشخم ص�خخ سَسص
�خع�خ خؤ�رـ هال خلسئَّإل خؤمتَّحمط
مبَّحمط سئَّْ " sensitive emulsion "

ألخجلط ألُ خؤالَّض مبَهسـ ذخلخ �خؤرب
طشـكئُـكخمُّخم خؤ�صخصب ألشال نبيخي
ؤ�م خؤ�خؤر خؤمتَّحمط ه� خؤمحَّـ
ألَّصر مبَّحمط ألئَّإل خخبخم ؤَّض هال
ألرحلخ ًَّ ًٍجمخ خؤ�خؤرإ. خؤمتَّحمط بهئ�
إلي�� ًٍَّ – خ�َّجلب �رخؤسمتَُّّخمـخ
خئشخم ره�حل خؤَّإلب إل�س�جتحلألّ خؤجمّـ خلرحلخ

.َ� 150 ألُ
خؤجمّـ خلرحلخ ًجمخ خْ رخؤجمئخمب خعحلُّخم
ؤَّ� رخ�سشَخـ – �خ�خ يئخمسّ إلهخمة
ُّخمصه حـ خلنالآلـ خؤوخمي ح ر� – خؤيمح
رُ “ض�ُـ خل�الآلـ خؤرمتخمُّخس هخ� ذق

.“ خ�شآل

“�خألَُّّال  َّحم 1837بز.إلإح َ�
Samuelح F.B Morse ألَّحمخي
خؤ�� ح ًآلخ رخمُّ�خإلخْ ٍألٌَحل�خْ

,ٍ ح Sir William Cook ئَّؤـ ٍُّالخإل
Sir Charles ٍُّس�سَّْ سنتخحمؤ� خؤ��
هُ ؤرخ�س "ـ Wheatstone

ذؤئ�ٍإل حم�خال ؤرهش ُّخم  رهمحٌآلب
ُّئخجل رنتئال ٍخلؤ�ئ خألخألب هحلط ل��خي
ًخالب ـخؤس�َّحم ًجمخ ـإلسخص ذْ عنخ. ُّئَّْ
ألُ ُّسآلئُـخؤرنتخم خؤس�خحمُّحتب م ألخمط يٍأل
ؤسمتخس خلهخمىال خؤهرخس هال خؤسوالز
رجمؤئ ٍرحلخ .َُّّال  أل�خيخس ه�
“virtual world خي�خمجٌّ "هخ�

خمبوخم هخ� ًٍَّـ خؤرنتخمُّب ؤسمتخسـ
ٍؤئَّ حخعٌّ,ب خؤهخ� ألُ ئش�خ
أليٌَّألٌّ خْ ٍحموآل ٍخس�خهخ. ىحلحمط خئشخم
ؤُـُّمترضخ خي�خمجق خلئخْـٍخؤ�ألخْ
خ�إل�خإلٌّبـذ�ـرهحل خؤيئخم ألهصآل ألُ ص�خ
كئُ ٍؤئُـ خخبخمب َ� 150 ألخمٍحمـ
ًجمخ ��ؤسخ ُّرحلخ خؤسخحمُّحت ًجمخ خهسرخحم
خلش� ألُ ُّئَّْ خي�خمجٌّ. ٍىحل خؤهخ�ـ
خؤس�َّحم ًجمخ خْ إلجمئخم خْ ؤًسآلخإلب
خؤهخ� م ٍ�خمُّه ألَّخجن سحلإل حمخيّـ
جليه م خؤرجتخحم خ�سجتحلخإل ًٍَّ خعٌّب

ٍخؤ�خحمخس. خؤ�يُ
Claude نبخإلَّْ “ئالَّجلـ إلنتخمـ 1848ح َ�
ُّبإلنخم رهََّخْ ألخ حب Shanonـ

خسمت�خس ض�َّأل “ خسحمُّخمج“
Mathematical Theory of

ًجمِ سمتة Communicationsإ.

ئآل ح حمُّخمجخسـ ح خورمت خؤَنخمُّـ
ىَخط. هال إلالٌخ كئُ خؤ� خلهالَّألخس

حئَّلخْ �صال 1861ح َ�
خخب�خهّ Colemanح Sellerالالخم�
ئَآلخس�ئَّز ح ر� خلهخمٍة
س�سجتحلإل دؤ ًٌٍّ Kinematoscopeحبـ

خؤشخرس خؤيَّسَّوخمخي خؤمتَّحم ألُ ألسسخؤ
ٍحموآل حب نبخنب هال رخؤسسخره ٍس��ٌخ
ضحلـرهحلب رحلخـذق خ�ؤـئخإلس سالئ خْ
ُّهخمة لخـ سحلنبَخ خهسرخحمًخ كئُ يذإلّ
َآلخ�خؤ خٍـخيإل ب  نبخمرخ خ�ْ

motionإ. picturesـ
ألاليال ح إلنتخم ح 1876 َ�
ُّه ئسرخـ Melvyl Deweyحب جلَُّّّــ
ؤسمتَة غ��خ ألحلألخ مبيض 32 م
ألَنَّأل هال ��أل صحلُّحل ألئس�
خؤَّإل ٍس�سجتحلإل خؤهنتخمّـ. خؤ�ىآل
خؤهنتخمّـ ؤالسمتَةـ جلَُّّّـ ألَنَّألـ
Dewey Decimal Classification ,
ألهنآلـخلئسرخسـخلحلحم�ب م ـح System

عال مبآلآلس ٍىحل .خ�ال ٍخلئسرخس
َّخ�س ٍيء خؤئسز سَنآل ألنتئال
�جلخبخأل ألَخ�ز يخمخي سخمؤ أله خلَّمجَّهٌّ
خْ خؤوخمُّزب صحلُّحلط. ٍؤهالّـألُ ألَنتَّحمخس
خئشخمـألُ خؤ�ـ َّحمسـألَجم خلَنَّأل ًجمِ
س�سصز جنخؤس َ� ٍهنتخمُُّ ألخ

خؤمتو�ط. خلئسرخس عخصخس

ُّهخمةب خضحل ُّئُـ � ح 1877 َ�
�خْ سسضخمؤ ئة خؤسخحمُّحتبـ ًجمخ ىرال
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�خمهسّب رخىمت ُّخمئ�ـ ًٍَّ ضمتخْ
ٍخلؤئ مجرخرب ئخإلس خعخمئ ًجمِ يذْ
ُّخؤخم جلٍخإل ح ر� سهخمة نخًخمط ر�رز
خعحلُّش ـب�رء persistence of vision

ُّخؤرنتخم خؤهق ظسين ضش هٌَخإبـ
مخ ىمت�طب َجنأل ؤي�ط ألخـ رمتَّحمط
سئَّْ هَحلألخ مجرخر ُّحم هَّ َُّسص

.خمُّه� خعخمئ
هآلخ وَخْ خبال ألخؤئخ سخمخًُ ٍهَحلألخ
خحمره رخحمصالّ فسين خعمتخْ ئخْ ذخلخ
َجنأل مـعن خحم�ب هُ رهحلخ ألهخـ
خجلٍخحمخس حـ خألخمُّئٌّ ألمتَّحم خصخمـ ألخب
خخبسرخحمخ� ـ E.Muybridgeح ـ ألخُّ�ُّحلص
دؤ ٍهنتخمُُّـ خحمرهخ� ٍمجه ضش ؤجمؤئـ
شخرسب ألَسنآل أل�خيخس هال سمتَُّّخم
رخ�ؤ. shutters رَّخرخسٌخ ٍحمر�س
خ�ؤ ًجمِ خعمتخْـ ُّه� هَحلألخ
خؤئخأل�خس سنتوالـ م خلؤئ ُّس�رز
مبَّحمط. ٍهنتخمُُّ خحمره هال ؤضمتال
خحمصال خْ َُّخ� خؤمتَّحم ًجمِ رَس ٍىحل
ؤالضن خ�َّخـ م سر خحمره خعمتخْ

.ؤالضخمئ سئخمخحم ئال خبأل ىمت�ط
ذُّحل�َّْ سَّألخخي حـ ئخْـ 1877ح َ�
هال خمبَّخسخ �صال ألُ خٍأل T.Edisonح

��رَّخ �خب خ�سآلخهـ خهحل شآل ٍ�م
ذجلُّ�َّْ ضخئٌّ ح رخ�آلـ هخميس خجلخط
ًجمِ ٍسسئَّْ ح. Edison’s phonograph

رنتآله ألواليـ خي خ��َّخإل ألُ خ�ؤـ
��رَّخ خخبخجلُّحل هالّـ سخم�آل مبالزب
ظسٌخ. َّخإل��خ جلٍحمخْ هَحل سٌس� ذرخمط
ٍٍجلُّخْ ًٍخجل خخبخجلُّحل رٌجمِـ ٍسسنتئالـ
خل�صالب خمبَّخس ًس�خجنخس ٍيخ

 

سسره ذرخمط ظَّأل خؤسحلٍُّخمب ذهخجلطـ هَحل
ٍخؤَّجلُّخْ خؤًَّخجل ًجمِ خخبخجلُّحل أل�خحمخس
كخألخ مخشال خمبَّخس ذق خًس�خجنخسـ
ؤ�س ُّئُ �ٍ .مبالخ ؤمبَّخسـ
ئخإلس رال ذؤئ�ٍإلب ألمحجتآلخس خٍق
خؤ�خمة هَحلـ ٍمجه رونتخ سسمتال خ�رخمطـ
خلَسص خؤ�خى رحلٍحمِ فَّ�أل خمبوخمـؤرَّئ

مبَّس. ذق ٍخؤونتخ خ�رخمط ��رَّخ
"خؤئ���َحلحم ك�ئُ خؤي�ط إلي�� ٍم
Alexander Graham ر�ال صخمخًخإل
س�خهحل خجلخطـ مبَه فخٍأل ًٍَّـ Bellحـ

خجلخط س�َُّّخم ألُ خؤ�آلهب إلخىمت خيخمخجل
ألسَّيخمط ٍخمبرضس ضخب خإلسنتخمس خسمتخأل
غ�َّأل ألٌحل ٍىحلـ خؤهخ�. مـ خؤَخخي ؤئالـ
voice transducer خؤمتَّسٌّ خؤ�خى
رالب  َّحمِ خؤجمّـ ٍأل�سرالإ بألخم�ال ب
خ�ؤئ�ٍإلٌّ خؤس�صال خألخإل خؤ�خمُّء

.�ٍَّخل ؤمبَّخس
حيخؤحلكخحمرَّؤ�َّْ كئُ 1899ح َ�
س�َُّّخم ألُ ,Valdemar Poulson

أل�سجتحلألخ خمبَّخس ؤس�صال ُّخم 
خعخص رجمؤئ ٍجنخؤس موَ�خب ٍ��خ
خّـ خٍـ ألٌس�ط ذرخمطـ هال خهسآلخجلـ ذق
ضالس ضش ؤال�خىب ألئخإلئـ غَّس
ٍُّهس� .�َمو ُّضحلُّحل  غالٌخـخنبخم
خؤس�صال ؤسئََّؤَّصخ ُّرحلخ خؤس�َّحم ًجمخ
الًخ ىحلحمخس خؤجمّــىخجلـذق خلوَ��ٌّب
ٍخنبخم ب خىخمخمي هال خؤرخإلخس ؤسجت�ُُّ

.�َّخل مبَخه خجنجلًخحم ٍئجمؤئ
�الأل "صَّحمص خصخم �1902َح
يخمإل�ٌّب �خضخم ًٍَّ ،"George Melies

،stop-actionـخعخمئ ٍىة هال ظخحمز

transition ٍخإلسخأل fadingب ٍخعرَّ�
خؤنتخمُّمب يرَّىة خؤسمتَُّّخم. م
ٍخخبسيخ نٌَّحم مـ خؤس�رز كئَّ
هخم�ـ خبالء ُّ�س�ه ئآلخ خنبخب
ذق ألَنخم ألُـ نبئال خبرَّ خٍـ أل�جلٍص
خألَّحم ؤئال خرخ مبخضرَخ ٍُّهس� دخبخم.
خ�سجتحلخألٌخ هَحل هحمخ إلهس�ًخ خؤ�
مال سمترض ىحل ألخمسقبٍؤئٌَخ خٍ ألخمطـ

ألسئخمحمط. خ�سجتحلخألٌخـألخمخس هَحل
Lee جلُّيَّحم�س خرسئخم"ؤٌّ �1906َح
ذؤئ�ٍإلخ� ألمحجتآلخ� مبآلخألخ� "Deforest

ٍىحل triodeإب خؤششٌّ بخؤمتآلخإل
خسمتخس هخ�ـ م شَّحمط خلؤئ خضحلش
خ�ألئخْ م خمبرض ضش خ�ؤئ�ٍإلب
ذؤئ�ٍإل ذنبخحمط سمحجتآل خٍق ؤالآلخمط
مبَّسب ىم هُ ئسالئـخؤَخظ مجهيب
خلؤئب ىرال غسخصٌخ.  خؤ� خؤَّط ذقـ
يمجه سمتال خ�خسي خ�نبخحمط ئخإلسـ
ؤ�سهآلخأل ىخرال و�ـ فهالٌخ رنتئال
خألخأل. رمحه خلسضحلشق ُّيمتالـ هَحلألخـ
خؤ�خمُّء خ�ؤئ�ٍإلٌّ خلمحجتآل ألٌ�حل ٍىحل
��رَّخ ُّخؤرنتخم خمبَّخس ذحم�خأل خألخإل
مبَّس ٍس�صس بخؤخمخجلَُّّإب خلجمُّخه

.خؤََّه هخؤ
جنيَّحمئق يجلك� خرسئخم" 1923ح َ�
غ�ه ًٍَّ Vladimir"بـ Zvorkyn

خَُّّإلَّ�ئَّز خلَّؤحلب حمٍ�ٌّـ خألخمُّئٌّ
ئخأل�خ مبآلخإل خٍألـ ًٍَّـ iconoscopeبـ

ٍئخْ TV cameraب tube سالي�َُّّإلٌّ
عخأل م خؤي�ط سالئ م سحلأل�خ خضخمجن ىحل
ٍىحل .خلجمُّخه خؤمتآلخأل�خس سئََّؤَّصخ
سئََّؤَّصخ رالال خلؤئ رهحل  َّحمس
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ذحم�خأل خٍأل �ٍ خؤسالي�َُّّإلٌّب خ�حم�خأل
َ�ٍ رخمُّ�خإلخب 1927ـم َ� سالي�َُّّإلٌّ

.ألخمُّئخ خلسضحلط خؤَُّّخس م 1930

ذجلُّ�َّْ سَّألخخي خْ حموآل ح 1926 َ�
ؤس�صالـخؤمتَّس ��ر ُّخ�سجتحلإلـ خم
خرسئخحمًخ ألَجم َآلخ�خؤ  نبخمخ هال
 خؤَخ خيإل خٍأل يذْ 1889ب َ�
هَحلألخ 1926ب َ� ذ سنٌخم � �يه
Warner ٍخحمإلخم خ�سَّجلًَُّّخس  َّحمس
خؤمتَّسب ؤس�ص�ال سئََّؤَّصخ Brothers

جنخألََّخ شآل خىخمخميب هال ألَيمتالب رنتئال
�ٍ خؤس�صال. هَحل ٍخؤمتَّحمط خؤمتَّس
The خعخجن َألو إلخ ءب يالآل هخم�ـخٍأل
خلؤئ رهحلـ .1927 َ� Jazzب Singer

"ألَّيسَّْ َّحمسـألَنَّأل  �ََّخسب رخحمره
هال خؤمتَّس ؤس�صال "Movie tone

خؤ�َآلخٌّب خؤنتخمُّم هال أل�سال أل�خحم
خؤيالآل ألُ ألَيمتال �ص رخ�سجتحلخإل
ض�ز نبحلسّ سسو� َّؤمح ٍسهخمُّمحّ
ُّ�م شآل خؤمتَّسب ٍسخمجلجل خحمسيخه
ظَُّّالّ ؤسآل خؤمتَّسٌّ خل�خحم ه� َّخؤمح
ٌَّّمج ألمحجتآل ��رَّخ مبَّس ذق
مبَّسٌّ. ٍألمحجتآل photomultiplier

خىخمخمي سئََّؤَّصخـ أله خلؤئ ٍُّسنتخرّـ
خْ رخ�سشَخ خعحلُّشب (C.D) خلحلع
َّخؤمح س�سجتحلإل خلحلع خىخمخمي
حمىآلخ�. خؤال�حمّــخلَهئ�ـٍسئَُّّحلخ�ـمبَّسخ�
خلهالَّألخس هالآل نبٌحل ح 1940 َ�
إلهخميّ ئآلخ Informationب Science

ىخجلس ٍىحلـ خٍق. رحلخُّخسّ خؤَّإل
ٍخ�َحل�ب خؤهالَّإل خلهالَّألخسـم خضسخصخس
خبأل ٍخؤالَّص�س ُّخؤه�ئخم ٍٍْخؤنت
س�َُّّخم ذق خؤشخإلب خؤهخل خعخمز
ؤالرضش automated كسأل  خمئ
ٍخ��صخهٌخ. ٍألهخعسٌخ خلهالَّألخس هُ
ضخ�َّز خٍأل نٌَّحم رهحل ٍخمبرضـمئَخ�ب
 نبخمخ هال خلهالَّألخسـ حمىآلٌّبـظ�ُُّ
ٍألئَس خؤخمىآلبـ خؤَّ�خم ألُ ٍو�ًخـ
رٌَخ ألُـ ؤالرضشب هحلُّ�حلط خ�خؤزـ
Boolean َخؤرَّؤ خؤرضش سَخس
" ئسخر ألُ ب search techniques

"ب engine programs غخمئ رخمخألص
ريهخؤ خؤرضش كئٌَخ غخمئخس ًٌٍّ
هال ؤالضمتَّأل خؤَّشخء ألُ ه�ـعخأله
جلهس سئَّْ ىحل مبو�ـألُـخلهالَّألخس �ص

. غحلجلطـٍهخصال ضخص ّذؤ
ٍََُّّخؤ خؤي�ُّخـ هخ� إلرّ ح 1945 َ�
Vannevar رَّىلـ يخإل�وخحم " خألخمُّئٌّبـ
ت أل�سرالخس هخ� ًٍَّـ حب Bush

ألهالَّألخسٌّب خإليصخحم ضحلٍش Futuristبـذق

ألُ خؤالال ذ هَحلجم رّ ُّه�ة ُّئُ �
م خؤسحلإلـخ�خال س�رز ألهخمبخمُّّ. يحل
خضخمجن خؤجمّـ ٍخؤسئََّؤَّصخ خؤهالآل عخس
ذضحلخش م خؤشخإل خؤهخل خعخمز خبأل
خلهالَّألخس. م خؤ�خبآلـ ألس�خُّحلطـ شَّحمط

ٍمجه ُّسآلـ �ـ ذخلخ خإلّ ألُ رَّىل ٍضجمحم
رق َأله ألهالَّأل هُ ؤالرضش خ�خؤز
ألُـخل�رَّهخسـٍخؤئسز ئر�ط عآلَّهخس
خلهخمي خلجت�ٍإلخس يذْ ٍخؤَّشخءب
ه� خ�إل�خإل ئحل�سٌخ خؤ� خؤمحجتآل
ذؤٌخب خؤَّمبَّأل ُّ�سضال �َّة خؤخمٍْ
لهنآل خؤيخحلطـ هحلك رجمؤئ ٍسمترض
ألُ مبو�ط ي حمكخ رخ�سشَخ خؤرنتخمب
ضَّأل ألُ ضال ئال م خخبسمتخمبقـ
صحلُّحلط أليخًآل ٍؤحلس ًَخ ألُ خلهخميب
hypermedia يخ ٍ�خم ح ألشال
يخء بـٍإلمن hyper cardـ يخء ٍئخمس

.hypertext

ENIACح  Iب "ذَُّخؤ ٍؤحل 1946ح �َـ
خ�ؤئ�ٍإلٌّ خؤخمىآلٌّ ٍخلئخألالـ خعخ�َّز
Electronic Numerical Integrator

خٍأل ًٍَّ &إ Calculator Computer

ـأل�ٍجل هآلال.يٌَّ أل�خُّخ ؤّ ـحمىآلٌّب ضخ�َّز
input/ output خبخمصت جلخبالت ر�بخلخئخمط
ذؤئ�ٍإلٌّت ٍبىخ هـألَ�ٌّ memoryإب

electronicإ logic switching

خبٌّت مبآلخإل 18,000 ألُ ألئَّ�ْ
خؤ�ع ٍئخإلسـ  .vacuum tube

ُّحلخبالَّْ أل�عق يخمئ ��رَّخ سَص�ـ
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ٍمبالت ئخرس ��رَّخ خؤ�خألص
ُّئخمحمٍخ خْ هالٌآل ٍئخْ ب patch cables

ـخؤ�إلخألص. يٌخ ُّسو� ألخمط ئال خؤهآلال إلي�
خؤَّمبال خشَخ ضحلشس – ألنتئال ىخجلس ٍىحل
بخؤسَّمبال hardwiring خؤَّخمبزت
ألرئخم ؤ�إلخألص مبالرإـ خ�ؤـ ��رَّخ
خئشخم ألُ ٍخضحل ذق  – خعخ�َّز م
.ألخمهر ٍؤئٌَخ نبَّهخ�ب خلمت�ال�ضخس
خٍق خلَنَّألخسـ ذضحل سَّىيس هَحلألخ
خؤسهخمة خضحل ُّ�س�ه �ٍ خؤهآلالب هُ
ألئشيخ� سيسنتخ�ـ رحلخٍخ خلنتئالب �رز هال
شت ه� م ُّئآلُـ خؤ�رز خْ يخئسنتيَّخـ
ٍس�ررس خ�ؤ رقـ جلخبالس mothـ

خؤحلخحمطـت سمت� ر�" ُّهخمة ألخ ضحلٍش م
ألمت�الض صخ ٍألُـًَخ short-circuit "ب

خل�عق ُّ�هص خؤجمّـ " bugت "خؤحل�وال
إ. خؤ�إلخألص ئَّجل م خبالال ًٍَّ ب ضخؤخ�

ٍؤخإل "  خؤهالآلخ هآلال ح 1948ـ َ�
"ٍخؤ� و "William Shockley نبَّئالٌّ
و"ٍُّالخإل "Walter Brattain رخمخسق
كجتس�خس "William Bardeen رخحمجلُُّ
صحلُّحل إلَّه هال Bell Telephoneب

حخلخمض�س خصال ألُ خلمحجتآلخس ألُ
ٍ َّحمٍخ خلحلب رهحلط خ�خسي ح relays

خؤسضئآل ألرحلذ ٍيء ُّهآلال سخمخإل�ُّ�سَّحم خٍأل
خعخمألخإلَّإل ألُ ـى�ه ه� خؤسخحم سحليء م
خمجيس خؤجمّـ إلخجلحمإ يال�ّـ هَمتخم بًَّ
هَخمبخم ألُ صحلخ مبو�ط ألخجلُّخم ّذؤ
خمبوخم خعحلُّحلـ خلمحجتآل يئخْـ خخبخمب
خؤمتآلخإل ألمحجتآل ألُ ٍخألق رئش� ضصآلخ
خْ ئآلخ غالّ.  ضالـ خؤجمّــ ٌّخع
خىالب ىحلحمطـئٌخمر ُّس�الز خؤ�خإل�ُّ�سَّحمـ
ؤمتوخم ضحلٍجل ًَخؤ �ٍؤ خمبوخمب �ٍيال

 

خخب�خه ألٌحل ٍىحلـ خعحلُّحلط. خجلخط ًجمِ
صجمخخلط ح ؤس�َُّّخم خؤ�خمُّء خؤ�خإل�ُّ�سَّحم
integratedح خلسئخألال خؤحلخحمط بحمىخىإ
حخ�ؤئ�ٍإلخس ٍ�خأل circuitح chip

هآلَّألخ. ,microelectronics خؤمتيخمُّح
ألخُّهخمة خرسئخحمـ خل�س�خه م ُّئُ �ٍ
personal ح خؤنتجتمت رخعَّخ�ز خؤَّإل
خ�آلَّؤ خعَّخ�ز خٍ ح computers

خرسئخحم رحلٍْ ،portable بخعمحَإ
صجمخخلط ئال ٍظسَّّـ خؤ�خإل�ُّ�سَّحم.
ُّخؤمتوخم ؤالآلهخع بحمىخىخسإ
هالـ microprocessor chips ـ
ىخ ه ألُّق شش ألُ خئشخم
يخمجلُّبـ سخمخإل�ُّ�سَّحم بألرحلؤإ ـ
ٍهحلجل خ�ؤئ�ٍإلٌّ خؤسمتو�ـ ٍجنخأل
ٍمجهٌخ كئُ خؤ� خؤ�خإل�ُّ�سَّحمخسـ
ظ�َّخس خؤس�خُّحل م ٍخضحلطـ حمىخى م

.ألس�خحمه

خل��ض خؤسئََّؤَّصخ ذْ ح 1957 َ�
ظ� َس planar technology

خؤس�خمز هالـ خؤجمحمخس ألُ َأله خإلَّخهخ�ـ
خؤ�الئَّْ. سئخجلـسئَّْـإلـألُ ى�ه ذق
�ة ر�حمه خؤسئََّؤَّصخـ ًجمِـ ٍس�آلض
رالَّحمط هال خؤ�خإل�ُّ�سَّحمخسـ لُّق رالـ
س�َّحم ٍأله خؤ�الئَّْب ألُ حمىخى

ألهحلإل جلخحمخس رَّمجه س�آلض سئََّؤَّصخس
خؤحل�خحمخس خمبرضس خؤرالَّحمطب إلي� هال

.ٍخىه ض خلسئخألال
ألئسر  َّحمس 1960ح َ�
ألخحمؤ ألَنَّأل ألخمُّئخ خؤئَّإلوخمخي
دؤخ خلخمٍط بخؤنتيخمط MARC

ؤَّمجه ب Machine Readaleـ Code

كئُ نبئال م َّوخمخيرالسـخؤرخؤ�ص
�خؤخم خعَّخ�ز ��رَّخ ىخمخسٌخ

.main - frame computer

ألخمُّئخ خؤحليخه ٍجنخحمط  َّحمس ئآلخ
خؤ� ARPANETـح خحمرَس ح ألَنَّأل
ألُ نبرئـ هُ هرخحمط ُّخؤرحلخ م ئخإلس
خعخألهخس ٍضَّخ�ز ضئَّأل ضَّخ�ز
ؤسآلئق ٍألمتآلآل خؤهالآلب ٍخطخش
ًٌٍّ خلهالَّألخسب سخ�آل ألُ خؤرخضشق
خؤَّإل ألخإلهخميّ ذق ضخ ظَّؤس نبرئ
ح. INTERNET خؤهخل خؤنترئـ ح ر�ـ
ؤسئََّؤَّصخ رسحلخخ خؤيئخمط ئخإلس ٍىحل
إل�ٍَّّـب ًصَّإلـ ٌألَّخص ًٌّ خؤنترئخسـ
عال خؤسجت�م ألُ كئُ طش
خؤَسخص هُـ سَصآل ىحلـ خؤ� خلنتئس
ٍََُّّخؤ خضحلخش ًجمِ لشال خلحلألخمط
دإلجمخؤ. ٍغسآلال ألسَّىه ئخإلس خؤ�
خحمرَسب غال خإل�إلس ضالسـ خؤَّإلبـ
خؤرخضشق هال ضئخمخـ سهحل �ٍ
خؤرخحمهق ٍخؤسئََّؤَّصق ٍخؤهالآلخب

.techno-whizzes

حئق خلٌَحل�خْ  َّحم �1969َح
�َُّجل,ٍ Kenح Thompson شَّألر�َّْ
نبخمئ ألُـ حب Dennis Ritchie حمُّسنتٌّـ
بَُّّإلئ� الخؤسنتو ـخلَنَّأل,AT&T ح
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ألٌخإل ذغخجنـ كئٌَخـ خؤ� UNIXإ

خعَّخ�ز أله كخألخ سسَخ�ز ألسهحلجلط
ٍخعَّخ�ز minicomputers خؤمتو�ط
 َّحم ٍىحل microcomputersب خؤحلى
خؤ�ع ؤو أله خحمسرخ خ خؤَّإلئ�
ٍخؤ�ع خؤَّإلئ� خمبرض ٍخؤَّإلب . C

خّـ ألُ خئشخم خعَّخ�زب ألسَخٍأل مـ Cب
.خخبخم السنتو ألَنَّأل خٍ رخمع ؤو
خؤسنتوال ألئخإل� خؤ�آل ًجمِ ٍسهخمة
خع�خ�َّر خ�س ألُـ ٍخ�ه  ة هال
م ح portabilityـ خؤَال ىخرال ح رخ�آلـ

.خعخ�َّر خؤ�عخس
خلجت�هَّْ خ�� 1971ح َ�
Andrewح Grove حخإلحلحمٍصخمٍة
ٍح Robertح Voyce يَُّّ� ححمٍرخمس ٍ
نبخمئ حـ Gordon Moore وَّحمجلٍْـألَّحم
خؤجمخئخمط حمىخىخس �إلسخص Intel ذإلسال
َ� ٍخجلخبالس .1968 َ� خعخ�َّر
4004 ـ خؤمتوخمّـ خلهخ� حمىخىـ 1971ح

يخمُّء مبآلآلٌخ خؤ� ، microprocessor

Federico يخصُ يحلُّخمُّئَّ ح رخجلط
خلهخع ٍضحلخس غال ؤسضال حب  Faggin

خلهخع ًٍئجمخـٍؤحلسـحمىخى�خس .ُّ�خلخمئ
.ُّخؤمتوخم

خىخمخمي خٍأل س�َُّّخمـ � ح 1972 َ�
َُّ�ظ ر�ه  laser discs ُّحم�ؤ
ٍخلؤئ ٍمبَّحمطبـ مبَّسخ جلى 30 جنألَـ
ئخإلس هخئ�. ر�سئٌّ ىخممي هال
خؤَخمخس ألُ مـ�ال�ال س�صال خلهالَّألخس
خلسو�طب خلجتسالي خإلهئخ�خس خلخس pits

ؤ�حمّـ َّمج ذقـ خلهالَّأل سسضَّأل طشـ
ًجمخ ٍفَّأل ٍخعحلطب خؤنتحلط ألسو�

ح ��رَّخ ئٌخمر إلرمحخسـ ذق خؤمحَّب
شآل ح photo diode ٌَّّمج ٌّشَخ مبآلخإل
سالي�َُّّْ رَّخ��ـ مبَّس ذق خخبخم ألخمط
هخجلّـ ـ analog television إلن�ّــ

.مبَّس ٍسئََّؤَّصخ

خل��سق رق خؤسهخٍْ خجل 1974ح َ�
خعحلُّحلط خؤسئََّؤَّصخ ًجمِ  َّحمسخ خؤالسق
ذق ,MCA & Philipsح ًٍآلخ
خؤس�َُّّء ألُ ظهال ألهخُّ� س�َُّّخم
 َّحمس ٍىحل مئَخ. خألخمخ� خؤسصخحمّـ
ألخُّهخمة ضخ خؤنتخمئسخْ ًخسخْ
خؤشخرس ٍُّخؤ�خ خؤ�خمه ألَنَّأل ر�,
 Constant Angular Velocity ـ
ألَخ�رـؤسجت�ُُّ ألَنَّأل ـًٌٍّ CAV“,ب

س�ٌالـألٌآل still frames خؤمتَّحمـخؤشخرس
خؤ� كم ذْ خؤخممي. إلي� هال خؤخمرم
interface خؤخمرم ألٌآل ُّ�ٌال CAV

ُّ�آلض مخ ؤ�حمّـب ٍىخممي ضخ�َّز رق
ذهخجلطـخؤهخم�. هَحل رخؤسضئآلـخؤحلىء

ALTAIR ُّهس�خؤس� حت 1975 َ�
خؤَ�خم خٍ خؤ�� ر�ـ خلؤئـ ُّجمئخمؤ بخ
عال م مبَّحمِ هخممجس ٍخؤجمّـ خؤ�خخمإ
Electronic حـ خلمتَّحمط خ�ؤئ�ٍإلخس
خٍألضخ�َّز� 1975ب َ�.ح Illustrated

ألَخجن�آل. ُّسئَّْ ؤالآلسضآل�قــم س�َُّّّ

 

مبآلخألخس ألُ ألُـ�ال�ال خألخألٌّ خؤالَّ�
ؤالآل�سجتحلإل ٍكئُ مبو�طب َّمج شَخ
خ�ؤ رالو ألئسَّر رخمخألص سنتوال
machineبـ language ـ
بئآلخ خؤَسخص سخمخ طش
خهحلخجل نبئال م خؤالَّ� ًجمخ خؤ�إلخألصإـهال
ُّهسآلحل ٍـ .binany numbers شَخـ
ؤو ىخمخط هال خل�ألص ألٌخحمط هال خألخم
ٍخحمىخإل خلمحخط 1 رخحمىخإل ـخلآلشالخ�ؤ
ُّخمخخؤ�إلخألص خْ ٍّهال خلمحخطب و� 0

ؤهخم� أليسخ� هال خؤمحوم ��رَّخ
byte رس ح كهحلأل ٍخؤسهالآلخس خؤرخإلخس

ألخمط. ئال م ٍخضحلط ح خإل� خٍ
Radio نبخمئ ىحلألس ح 1977 َ�
رالَّض نبجتمتٌّـ ضخ�َّز خٍأل ـ Shack

هخم� ٍؤَّض keyboard أليخسض
cathode ray �ألٌر خنبه رمتآلخإل
ضخ�َّز خٍألـ ًٍَّ ـtubeإب CRTإ

خعآلٌَّحمب ؤهخألـ س�َُّّّ ُّسآلـ نبجتمتٌّ
آلأل ؤَنآل خؤ�خمُّءـ خلؤئـ ألٌحل ٍىحل
wordب processing خؤئالآلخس لهخع
س�خُّحل خؤسيئ� شَّحمطـصحلُّحلطـم ٍُّئخْـرحلخ
ُّهحل � .خؤسخؤ خؤهَّجل خبأل جنضيٌخـ
خؤس�ئالي �هخؤ حمُّخمج خجلخط خعخ�َّز
ٍخؤه�ئخمُّب خؤهالآل خل��خس خص�ال ألُ
خجلخط خمبرض ٍؤئُ خؤئ�ب ٍخؤسصخحمُّـ
ألسَخٍأل مـ خلهالَّألخس ٍذجلخحمط ؤسمتخأل

خعآله.
نبخمئ رحلخس 1977ح َ�
خعخ�َّز س�َُّّء م APPLEـ

ؤَّضـ ُّسمحآلُ ئخْ خؤجمّـ Apple II ـ
ٍألخمىخرخ� بbuilt-inإب ألحلع أليخسض
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سنتوالب رخمعخس ٍألَنَّأل monitor

خعَّخ�ز ًجمِ خٍأل خ�سجتحلإل ٍىحل
خؤ�خألصب ؤسجت�ُُّ س�ئخ  خنب�خم
خىخمخمي رالال خلؤئ رهحل سَّيخمس ٍؤئُ
ٍخؤسنتوال خؤسجت�ُُّـ �ٌالسـهآلالخس ألخمإل
Apple ألُ ًجمخـ صهالـ ؤحلـ خؤ�خعٌّبـ
ؤ�سجتحلخإلـم ألَخ�ز ضخ�َّز خٍأل II

.�خؤحلحمخ خؤيمتَّأل
حألخئَسَّىلMacintoshح �1984َحئخْ
�ر ر�,��ض أل�ٍجل ضخ�َّز خٍأل
graphicalح interface رخإلٌّ
ألنبخمطب ٍيخحمط خل�سجتحلإلب أله
.�خؤَآل خجلٍخسـ ألُ رخهسرخحمًخ
خؤخم��خال �سخْـ ئَّجل ح ٍمجه ٍأله
Message Authentication Code ح
خؤمتو� خعخ�َّز رحلخ ،MAC

ذضحلخش م خؤنتجتمتٌّ microcomputer

ٍسهحل ًحلخيّبـ رخؤَ�ر ُّشَّحم سو�خس
ؤالهالآلخب حمُّخمج خجلخط ئَّإلّ م خلهسخجل جلٍحمِ
هَمتخمخ ؤمترض ٍخلٌَحل�ق ٍخلمتخميقب
خؤسجت��ق ؤاليَخإلق رخؤَ�ر ألٌآلخ
ٍخؤهخألالق ٍخلمتآلآلقـ ٍخلحلحم�ق

رخلئسرخسبـٍخ�هألق.
خعر ًجمِ خبأل رحلخ ح خؤشآلخإلَخس
خمب�َخهٌّ خؤ�جمئخ ح ألرخجلّـ س�َُّّخم
ئآل��خحم artificialح intelligence

ضال ًٍَّ خلهالَّألخسب هالآل هُ أل�س�ال
�خًآل عخسـهحلُّحلط. ٍىحل ُّو�ٌّ ٍخ�ه
خلس�خحمه خؤس�َّحم خؤهالآل ًجمخ س�َّحم م
ألُ ٍو�ًخ خعخ�َّربـ ؤال�عخس
ٍخعَّ�رب خعخ��َّر خؤس�َّحمخس
خخبخم أل�خضخس ذق رخ�مجخيخس ٍخلؤئ

cyberneticsب خؤ��إلخست ضَّأل ي
ـneural networksب خؤهمتر ٍخؤنترئخس
ره� ٍسسآلش�الـ .خ�إل�خإل خؤَي� ٍهالآل
و� ئَّإلٌخ حموآل خؤهآلالب خلنخًخم
expert خع�ط إلنآل ي رهحلب ألئسآلال
خلهالَّألخس ذجلخحمط ٍألَنَّألخس systemsب

خألخم ًٍَّ _ ٍئجمؤئ ذ�] بMISإب
خمبَّخس هال خؤسه�خمةـ  _ ٍألٌآل ألش�
 خإلّ خؤهالآلخ ألهنآل ٍُّهسحل .ُّخؤرنتخم
خإل�خْ هال س�سَ�حتـ دؤ خرسئخحمـ كئُ
خهآلخأل رذغخجن سَّإل دؤ رال ٍهَّخ يّب
رذفخجلـخلهالَّألخس خلسهال خلآلال ٍ خلسهر
خ�خال خؤئآل� ًجمخ م ُّخؤمحخمٍحم خلَخ�ر
خؤهمتَّحم. هالـألخم� خل�خئآل خلهالَّألخس ألُ
خعَّخ�ز نبخمئ خجلخبالس 1987ح َّ�
hyper card خؤيخء خؤئخمس Apple خرال
ئالـضَّخ�ز أله سحلإل ألُـض�أل �ئص
خمبرضس ٍرجمؤئ خعحلُّحلط] ألخئَسَّىل
ضٍخىهبرَّصَّجلخؤهسخجلٍخؤ�خعخسـ
خٍ ُّحم خليٌَّإلـضء ًجمخ ذْ .ُّخؤمحخمٍحم
Vannevar Bush رَّىل يخإليخحم حـ ضالآل
ي خلسآلشال ـ 1945إ بخإلنخم�َـ ح

نبجتمت ألئسر
خل�سجتحلإل سخمرم
ألسَّيخم ألخًَّ رئال
ٍٍشخء ئسز ألُ

ٍجلٍحمُّخس.
ؤالحلحمط ٍئآلشخأل 1991ح َ�
خىخمخمي ؤسئََّؤَّصخسـ خ�خالـ
خؤسجت�ُُّب هال CD-ROM خلحلع
خؤئر�ط صخه��خ ٍخ�ألئخإلخس
نبخمئ كئَس خؤرضش �خمئخس

ألُـ World Library Incorporated ـ
هال َّفس CD-ROMـ ىخمميـ ذإلسخص
ئ�ئخ خجلرخ هآل 953 ألُـ خئشخم
مخ سخحمفب ٍشخء ذق رخ�مجخي
خلحلع خىخمخمي ىحلحمط هال ُّ�ًُـ
حمية خؤَمت َّخ�س ظ�ُُّـ هال
ئس�ر ـى�هخؤئسزـهال ألُ هحلُّحلط
ًآلخ ًجمِ َُّّمجض دخبخم ضحلش مبو�ط.
لَّ�َّه خ�ؤئ�ٍإل وخؤمت ي ُّسآلشالـ
Grolier’s Encyclopedia ّصخمٍؤ
خؤمتَّحم ره� سسمحآلُ ئخإلس ٍخؤس
خؤهآلالق ًجمُُّ م حمخـئش�ٍْ ىحل خُّمحخ.ٍ 
سئََّؤَّصخس ّذؤ سَّمبالس ألخ خىمت
خؤنتجتمت ٍخ��صخهـ خؤسجت�ُُّ
خإلسنخحم هالٌآل ُّئُـ � ٍؤئُ ؤالرخإلخسب
هخ� ي خهنآل خخنب عحلٍش َُّّ 

خلسهحلجلط... خؤَّ�خم
ًجمِ يـ خئشخم إليمتال خْ هالَخ ٍؤ�ـ
س�خحمهس يحل خلجمًالب خؤس�َّحمخس
ي خؤسئََّؤَّص ٍخرسئخحمخس خخب�خىخس
ض خلسهحلجلط ٍخؤَّ�خم خعَّخ�ز عخس
م إلنتخًحلًخ خمبرضَخ ٍخضحلخش خألَّحم ًٍ
خ�إل�خْ ألسَخٍأل ٍخمبرضسـيـ ألئخْب ئال
ظمتال خ�سجتحلخألٌخ ُّئَّْ ٍُّئخجل خؤهخجل
جلًنت هالـ سرهشـ سهحل ٍ�ـ ضخمبالب

خضحل... ٍخ�سوخمخز
خخب�خ...

خؤسخحمفـمجخمٍحمُّخ نبرّ خؤ�خمجل ًجمخ ئخْ
خلهالَّألخس شَّحمط ٍسخش�خس خرهخجل ؤَسيٌآل
ٍؤئُ رهحلـَُّّإلب َُّّألخ جنلٌخ خؤسـُّ�جلخجل
سئُ � خؤشَّحمطـ ًجمِ خْ خُّمحخ ؤَسيٌآلـ
ؤس�َّحمخس إلسخص ً رال خؤَّإل ٍؤحلط

هحلُّحلط همتَّحم ألحل هال سَّخمبالس
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خؤهنآل ُّ�ًخعآلخ نبٌحلس
1969ة هخإل خؤشَّحمط ىخإل ألَجم
له  خؤس ُّصًَّخم ظَّس
�خ�خؤ خعخط ألَخضٌّ
صسآلخهٍخ ٍخىسمتخجلُّـ

ؤالآلَّخ ُ.
خؤسضَّس ًجمِ س�خألَس ٍى�حل
خؤهالَّإل م خلمح�خمجلـ خؤسحلإل أله
ب خؤهخ� أل�سَّـ هال ٍخؤسَـ
ُّخؤسصخحم خؤسرخجلس ض�صآل ٍخجنجلُّخجل

�خلَخي ألُ صحلُّحلط ألخمضال خؤهخ�ـ ٍجلخبَّألـ خؤحلٍألبـ رق
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
ىخمخحم صخ شآل خضئخألّ. ره� رسهحلُّال 1986ة َ�ؤ ب41إ حمىآل
ـخلخمئ� رذإلنتخ 1985ة َ�ؤ ب27إ حمىآل خؤهخأل ـخؤنتهر َخؤالص

ٍخؤسَّشء. ؤالآلهالَّألخس خؤَّ �
ًجمُُّ ذإلنتخ ىخمخحمخ ٍإلمن
خلهالَّألخس ظآله هال خلخمئ�ُُّـ
َخؤس خ�خؤزـ ٍيء ٍخؤَّشخء

.خعحلُّش
ب4إ حمىآل خؤخإلَّْ صخ شآل
خؤَنخإل رنتخْ 1990ة َ�ؤ
ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس خؤَّ �
خؤنتهز ألكخم خمبحلحمِ خؤجمّـ
ىخهحلط ؤرَخـ هخإلـ ئذ خحمـ خؤهخإلبـ
َخؤالص ىخمخحم مبحلحم ًجمخـخؤهآلال �رالـسيهال ٍم .َ ٍخإلخسـر
ئالٌر خعخمي 1989 ؤ�َـ ب772إ حمىآلـ خؤهخأل خؤنتهرـ
ؤهخإل ب1011إ حمىآل ٍخؤخمخحم ؤالآلهالَّألخسبـ خؤَّ � خؤَنخإل

خؤَّ �ـؤالآلهالَّألخس. خؤَنخإل ضر خعخمي 1991ف

على األولى مادته في (1) 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
للمعلومات

والتوثيق
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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 خؤَنخإلـخؤَّ � ًآلـصٍئَس
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
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ٍخؤخمرم ٍخبخحمصٌخب خؤهنآل ُّ�ًرخعآلخ خلجتسالي ٍخؤسَّشء
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
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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
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

البحوث وقطاع  ، املعلومات وقطاع والتعداد، اإلحصاء

.ٍخلخؤ ُّخ�جلخحم ٍْخؤنت ذجلخحمط صخإلز ذق والدراسات،

ًٌٍّ خلٌخإلب ألُ خؤهحلُّحل ذإلنتخٌخ ألَجم �خ خغ�س ٍىحل
ٍألخ ٍجلٍحمّـïبـ �ََّّـ رنتئال خ�مبحلخحمخس ألُ عآلَّهـ سَنتخم
خب�م خبألـ ألُ خيمحال غَّ ألٌخألٌخ ؤس�َُّّخمـ س�هـ س�خأل
خٍ ٌّخ�ضمتخ خعخإلز م َّخ� سَيجمًخ خؤ� ََُّّ�خؤ خؤهآلال

خؤرضشٌّ. خٍ خلهالَّألخسٌّ
كئُ 2004ة. َ�ـ�جمِـخؤ�خ هآلال �ظ ُّسهالء ٍيآلخ

ح ًٌٍّ رٌخ خ�لخإل ىمتحل ؤالخحمّـ ذفخجنًخـ

البيانات: مستودع نظام .1

رهآلالٌخ خعخمب خلس�الرخس ٍظحلُّحل �رحلحمخ خ�ـ ىخألس
ذجلخبخأل ألُـ أل�سجتحلألَِّ �سآلئُـ ضش خؤَنخإلبـ ًجمخ ؤس�رءـ
إلنخإل هال ٍضينٌخ ٍخؤَّشخء خؤرخإلخس ئخي خإلٍمب ٍخ��صخه
رخمخألص سمتآلآل م ئر�خ نبَّ خ �خ ٍى�هس ألس�َّحم. دؤٌّـ
رخ�سجتحلخإل �خ م خؤ�خهخس رخإلخس ٍخ��صخهـ ذجلخبخأل
خؤَنخإل ًجمخ ٍ�ئَّْ oracleب خؤه خؤرخإلخس ىخهحلط

خؤهخإل. ًجمخ خبأل صخً�خ

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
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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
خخت ألَّىه هال خجلرخس ألُ ُّ�سصحل ألخ ٍسسره خؤَّألب ٍخؤمتضة
خضخجلُّش ئخي سَّشء ُّسآل ُّسضحلشإ.ئآلخ بخؤخحل خؤشَّحمط ى�خحل
خجلرخس سَّشء � ضش خؤخحلب ؤخت ٍخؤسمتخمفخس ٍخع�ز

خ�ْ. ٍضس 1969ة. َ� ألُ ٍخؤَّألخس

الوطنية: التشريعات .4

خؤهخإلب خؤنتهز ألكخم ٍىخمخحمخس ىَّخإلق ٍضين �يٌخم كس
ٍ�سآل رخإلخسب ألُ ٌؤال ُّخمجل ألخ ٍيء خؤهخألب خؤنتهر ٍَخؤالص
خؤخمخحمخس ٌؤال سخمجل ضخلخ خلَنَّأل خؤهخإلـخ�سئآلخأل ًجمخ خبأل
ألُ � ألخ ٍيء خؤََّهب خؤهخأل خؤنتهر خؤالصخْ خألخإلخس ألُـ

مـخعمتَّمي. ألهٌخ ألخمخ�س

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 خؤئ�ٍ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 ذُّمحخـهال 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�
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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

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
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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 خلحلخإلٌّ خؤهآلال ألُـ إلسٌخخ �ـ ٍ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



2425

مدخـل .1

ًجمخ رّـ إلحلإلـ ألخـ خيمحالـ ذْـ 1.1تـ

صخ ألخ ره�ـ ذق خ�نبخحمط ًَّ خؤسخمُّخم
ضئآل إلسيخجلـذمبحلخحم طش ألحلألسّب م
خؤمحخُّخـٍخ�سَسخصخسـخؤ� هال أل�رء

صخسـيّح
خؤشخإلٌّ خؤَّ � خؤسخمُّخم ُّمتحلحمـًجمخ •
كخم سخحمف ألخمضال خؤرنتخمُّـم ؤالسَآل
ٍضخجلطب ُّصجمحم رسضَّس خؤهخ� رٌخ
ٍخؤسئسس خؤيمحخخس خب�خ ألُ سسنتئال
�سخمحم خؤ� َّخؤ ٍسَّخجنإلخس آلخ�ىال
ٍسخمئرسّب خؤخجلإلـ خؤحلٍؤٌّـ خؤَنخإلـ نبئال
ٍخؤشخي ُّىسمتخجلخ َّخؤ خْ ئآلخ

الوطني التقرير مالمح
البـشرية للتنــــمية

2002 ليبيا

مصطفى بن األشهر د.على أ. / إعداد
َ َّخؤ ٌؤال خؤنتهر َخؤالص خألق

ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس

ٍذسخض ٍخسمتخأل ؤالهَّل �خ�ٍخؤ
سنتئال رحلخس ىحل ٍخ�هـ رنتئالـ خلهالَّألخس
ذهخجلط رخظخِ الًخ ُّ�ًلخ مجوَّ خ
ٍخكخم ؤالسَآل خؤسجت�م رَآلخخلص خؤَنخم

خعئآل.
هال خعخؤٌّ خؤسخمُّخم ُّسمتخم •
خلَّمجَّهٌّ ٍخؤسآلـ خلهآل خلهخع
خؤنتهرخسب ٍإلنخإل ُّ�ألخمئخؤ لَّمجَّه
خؤ� خلَّمجَّهخس خًآل ألُ ٍخضحلخ� رخهسرخحمِ
�ٍحمخ �خؤال خ�سآله رخًسآلخإل ظنٌّ

خعخمجخم. خؤَّىس م خؤ�خ�خس
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خؤسضَّألـخ�سآلهٌّـ نالـألنتخمٍه ييٌّ •
هال خؤخآل خعئآلـ كَّخلص ؤرخ َسسر
ٍسهس�ِ خؤألخمئ�ُّـ خؤنتهر خ�جلخحمط
خؤسَآل ٍخب�م خ��خسصخس همتز
ٍخؤرهحل خلسَّ�مـخألحل خلَنَّحمُُّ مجآلُ

خألحل.
خؤسخمُّخم ألَّمجَّه خخبسخحم ُّخسٌّ •
إلنخإل ذْ ضشـ خلَخ�زب خؤَّىس م
غَّ ّس�ر هال ألخمـ ىحل خؤنتهرخس
ًجمخـخؤسخمُّخمإب ذهحلخجل �ََّخسـبهَحل خحمره
ٍىي ذق خؤَنخإلإ ًجمخ بخّـ ًٍَّـطخص
سنتجتمن هالـ ٍخؤهآلال جلخخ ؤسآل
خى�خ� شآل ٍألُ ٍألهخعسٌخب خ�حلجلخسـ
خؤحلحمخس ٍرَخ رس�َُّّخم خؤرحلخالـخعحلُّخمط
ب خ�ال ٍخلخؤـ ��ٍخؤسجت ُّخ�جلخحم
ٍخؤسخئحل ب خؤهخأل خعحلألخس خجلخ ٍسه�ُّ�
ٍذهآلخأل ٍخ�سحلخألسٌخب ذإلسخصٌخ ذهخجلط ألُ
كئُ ئٌّ ٍخؤنتيخي ؤخل�خ دؤخس
هال خؤهَّخحل ٍظء خلَّخحمجل سَّنة

.ضمبض خ��
يذْ خلحلأل ًجمِ م صخـ ٍئآلخ •
ٍخهآلخأل عٌَّجل سسَُّّص خؤسخمُّخم ًجمخ
يخمئ رٌخ ىخألس بـ ألَّ�هـ حلخإلأل
رخضشخ 350 غَّ ألُ سنتئالسـ هآلال
هال هآلالس خؤنتهرخسبـ ألُـ ٍرخضش
ٍذصخمخ خلحلخإلب خ�سمتخخسـ س�رءـ
ٍسرَُّّز ٍله خؤنتجتمتب خلخرس
ئآلخ ب خؤئآل ٍخ�ضمتخخس خؤرخإلخس
خع�خ ألُ فر خؤسخمُّخم م نبخحمؤـ
خؤنتهرخس ٍخألَخ خعخألهخسـ ٍخ�خسجمط

.خ�ال خؤسجت�م ٍعخؤ�

إال التقرير يذكره مالم وهو ولكن،

أن من لي البد ، جدا محتشم بشكل

به قامت الذي احليوي الدور عاليا أثمن

والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة

حيز إلى العمل هذا إخراج سبيل في

احلصري، املادي  بالدعم سواء الواقع،

املشروع، لهذا املباشرة بالرعاية أو

أن نهمل يجب ال - وهي قضية وكذلك

واإلحصاءات املعلومات توفير - ذكرها

واملعلوماتية... الّلوجستية واخلدمات

العمل هذا  إن القول:  يجب  أي

الوطنية الهيئة إجنازات من هو

رأسها وعلى والتوثيق للمعلومات

إلطيف ّعمار األستاذ الزميل والصديق

إدارة مثل على املميزة القدرات صاحب

األعمال. هذه

ذقخل�ٍؤق رّ إلسَّصّ ـخؤئر� ٍخؤنتئخم
ُّئُ � خؤجمُُّ خلسضحلط خألآل رخمإلخألص ي
أل�خإلحلسٌآل رحلٍْ خؤسخمُّخم ًجمخ َُّص�
خْ ٍخسَّىه ب ٍَخؤي ٍخؤهالآل خؤالَّص�س

.خخبخم �ئ إلَص�ـألهخ�ـخهآلخ
هخم� سحلُّآل خضخٍأل خْ ٍىرال •
ب غال رنتئال حمكخـ ألَّص�ب �خمُّهـ
صخ ألخ هال خئحل بـ خؤسخمُّخمـ لنتآلَّس
َ َّخؤ خؤسخحمُّخم ذمبحلخحم رخْ ألحلألسّ م
خؤ�خم� ألُ خؤرنتخمُّـرٌجمخـخؤنتئال ؤالسَآل
�خحم ىحل خلهآلـ ٍخلهخع خلَّمجَّهٌّ
خشرسس ٍىحلـ ٍخؤس�َُّّخم. ؤالرضش سالحلخـ
ؤالسَآل خٍأل خؤَّ �ـ خؤسخمُّخم ظخمر
ظن ـألخمصهٍش خإلّـخمبرض ُّخؤرنتخم
ٍخًسآلخإل خؤ�خ�خس �حمخ رخًسآلخإلـ

ٍخؤرخضشق خؤسجت�م ٍعخؤ� خألخإلخسـ
خؤحلحمخ�خس الر ٍ خعخألهخسـ ٍخ�خسجمط

خؤهالخ...
ًجمِ خْ خهالُ خْ خ�س�هـ ٍَؤهال •
سخمُّخم �مبحلخحمـ خ�هحلخجل رمتحلجلـ �خ
خْ إلخألال خؤجمّـ ؤيخ ًَُّّحلخةـخؤسَآلخ
خلسضحلط خألآل رخمإلخألص أله رخؤسهخٍْ ُّمتحلحم
خؤسخمُّخم �مبحلخحم خُّمحخـ ٍإلهحلـ خ�كخٌّب

...ُّخؤرنتخم ؤالسَآل خؤشخؤش خؤَّ �

التقرير: محاور 2.1ت

هحلجل مـ 2002 خؤَّ � خؤسخمُّخم رَّ�ز
�ل هال ٍجنهس �خؤخم ألُـخ�خٍحم
خعحلخٍأل ألُ ئر�ط ٍعآلَّه يمتَّأل

ظحلُّحلخ�ح ًٍ ب ٍخلضء
خؤرنتخمُّح ٍخؤسَآل ُّ�ألخمئ�خؤ ·

خلهخمبخمط. خرهخجلـٍخظخًخس
خ�الٌّ ٍخعئآل ُّ�ألخمئ�خؤ ·

.�خلَنَّحمـخؤال خؤنته�ح
خؤسَآل ٍألنبخمخس ُّ�ألخمئ�خؤ ·

مـؤرخ. ُّخؤرنتخم
م خؤحلحمخس ٍٍخىه ُّ�ألخمئ�خؤ  ·

خؤنتهرخس.
ذ خحم م ُّ�ألخمئ�خؤ أل�سرال ·

خؤنتخألال. خؤسضَّأل
املالحق التقرير تضمن كما

: التالية

خلهالَّألخس إلنخإلـ هال ألضنخسـ ·
خؤنتهرخس. م خؤرخإلخس ٍىَّخهحل

ؤسضحلُّحل �خخؤ خؤَنخإل ·
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ٍسمتآلآل ؤال�خهخس خضسخصخس
خلنتخمٍهخس.

ٍخل�خهحلط خعالي رخٍحمخئـ ىخآلـ ·
خؤسخمُّخمإ. ؤوخم� خ�خ�خ بألهحلط

خعحلخٍأل ألُ ئر� هحلجل رخ�مجخيـذق
رالحلخْ م خ�ال خعئَّألخس ئالً ضَّأل
ٍألهحلس خؤنتهرخس ٍأل�خضخس خخبخمب
خ�الٌّ ٍخؤَخسص خؤ�ئخإلب ئشخيخسٌخ
�ٍُّألخ خؤَي�ٌّبـ و� خ�لخؤٌّ
م خ�خم رق خؤ�ئخإلٌّ خؤسيخٍس ـ ظحلُّحل

خؤنتهرخس...خ�.

التقرير: محاور .2

البشرية والتنمية الّالمركزية 1.2ت

واالجتاهات املعاصرة :األبعاد

ألالة ٍهآلء رسيمتال خؤسخمُّخم َُّخىني
ٍخؤسَآل ؤرخب م خؤنتهرـ خ�جلخحمط
خؤسجت�م خ�خخي هال آلخؤخ ُّخؤرنتخم
ٍُّرحلخ خؤنتهرخس. ٍإلنخإلـ �ألخمئ�خؤ
خلَّمجَّهٌّ خلٌَص ؤمحخمٍحمخس ت خؤسخمُّخمـ
�خؤال خؤَآلَّخلص رَّمجه ألهخعخسّ ت
ًٍَّ خؤهخلٌّب �خىّ مـ خ�ال ؤالسَآل
خ�سهخمخ� تـ ُّرحلٍـ ئآلخ تـ س�الزـ خألخم
خؤ� آلًخليخ ٍخؤسَّصٌخس خؤخم
خلنتخحمئ هال آلخؤخ خؤسَآل إلٌص َسسر
ؤالٌََّ� خؤ�ألخمئ�ُّـ ٍخلخحمر خؤنتهر

.خ�ال رخ�سآلهخس

املوضوعية عن أبتعد ال ولكي

باستعراض هنا أكتفي  فإنى  واحلياد،

ما بعض - تساؤالت شكل وعلى  -

بديهيات أو حقائق من التقرير عرضه

أو استنتاجات :

خ�الٌّ ؤالسجت�م خؤحلهَّط ·
خلنتخحمئ هال خؤخآل خؤألخمئ�ّـ

نبخمخضّ. كجتسالة خؤيخهالـؤالآلصسآله
ٍخ��خسصخس خؤَآلخخلص خخبسخحم ·
خلنتخحمئ هالـ آلخؤخ خؤسَآلَُّّـ

. خ�ال ؤس�ٍخ ُّ�ألخمئ�ٍخؤ
ُّخخبجم خؤمتخ� خعئآل خؤ�ألخمئ�ُّح ·
خؤ�ئخإلـؤالصآلخهخس رخهسرخحمـخؤسَّجنُّهخس
خؤجمخسٌّ خؤسَنآلـ كرحلذ ْ�ٍُّ ب خ�ال
ب َّأل�س ئال هال خلمت� سخمُّخمـ ٍيء
ٍٍمجه ب رجمؤئ مخـُّ�سَّصزـخه�خة
خ�الٌّ خؤخمخحم خظخخل مـألخمئ� خعآلخً�
ٍظء خؤجمخسـ هال خهسآلخجل خصال ألُ
ٍظحلُّحل خؤ�خ�خس حم�آل م ؤس�خ
ُّآل كخ خؤسَآل ٍرخمخألص خً�حلخة

.خ�ال خعآلخه نبخمٍم
سئحلـجلحمخ�ـألحلخإلـألَّ�هـخصخمُّس ·
خجنأل ًَخؤ خْ ب إلخأل جلٍؤ 23 هال
ب خعئآل خنبئخأل أله خؤهىـ م ٍخمجضـ
خ�ىمتخ ألُ خلَّخ َق َّمـنبئ سسصال
ب خلنتخحمئ ٍهحلإل ب ٍخؤ�خ�ٌّ خصسآلخهٌّ
سَّجنُّه ٍهحلإل ب ٍخؤي�خجل خل�خؤب ٍخإلهحلخإل

.رمتَّحمطـهخجلؤ َُّّخلَخيهـخؤسَآل
ليٌَّإل إلن� ًٌّ ُّ�ألخمئ��خؤ ·
خعٌحل سَّنة خؤ� خؤنتهر خ�جلخحمط
خؤجمخس خلَّخحمجل س�َُّّخم خصال خعآلخهٌّـألُ

.خ�ال
خلهَّى  ٍخؤر�ٍىخمخ ُّ�خلخمئ ·
ًحلحم ذق ذ جلس  خؤحلٍؤ صٌ�ط

ٍخ�سَ�خيٌخ. خلَّخحمجل
�خهحل خؤنتآلَّؤ إلنآلخ سحلخه ·

.ُّ�ألخمئ�خؤ غَّ خؤسَّصّ سه�ُّ� هال
�خ�ٍخؤ ُّىسمتخجلخ خؤهَّل َّى ·
مجوَّم يخم� مـ نبخمهس ٍخؤشخي
ؤالحلٍأل صسآلخهخ َخؤر هال صحلُّحلطـ

.ٍخلسحلأل خؤَخأل
صََّز م خؤ�ألخمئ�ُّـ كَّخلص ·
خلٌآل خؤَآلخخلص ألُ ٍخٍوَحلخ خيخمُّخ
خجلس خؤ� خؤ�ألخمئ�ُّـ س�رء مـ
رخؤخموآل خؤَّ َب خؤَّضحلطـ ظء ذق
�خىق م ُّْهآل خؤَآلَّخلصق خْ ألُ
ُّضمحخم ٍوخؤر ألسَّ�م جلخبال غساليقح
ألخرال خعََّر خيخمُّخ ذق رخؤَ�ر
رخؤَ�ر حمُّي ٍخوالر ألَجتي� جلخبال

ٍوَحلخ.
ىحل ٍؤ�أل ئخصٌ�ط خعئَّألخس ذْ ·
ح خؤهمتخ ر�خمم خ�أل�خؤ هُ هص�س
ألُ ئيط رمتَّحمط ـ ��خؤئال خىسمتخجلـ ذجلخحمط
خعآلخً� عخصخس سصخر�ٍخ صخإلز

.ـخخبخمٌص ألُ
خعحلُّحل خؤحلٍؤٌّ خؤس�آل هر  ·
ألهخُّ� هال يخئشخم خئشخمـ ُّهسآلحل ؤالهآلال
هال  خلهخمي ٍس�َُّّخم ٍس�رء ضخجنطـ

.هخؤ�ر خلَّخحمجل
ألُ خؤَخأل خؤرالحلخْـ س�آلـ ٍكئُ
خؤحلٍؤٌّ خؤس�آل م خعخؤٌّ ٍمجهٌخ ضش
خؤحلخألت خؤخمخطَّْ ؤالهآلالح خعحلُّحل
خ�سآلالَّْت خؤخمخطَّْ خعحلجلت خؤخمخطَّْ

خعخ�خمٍْ.
ألُ خئشخم ىخجلحمط ُّ�ألخمئ�خؤ · خ�جلخحمط
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خبحلألخس سَّي� هال ُّ�خلخمئ إلن�سٌخ
خؤ�ئخْ ٍخيمحالخس عخحمخس أل�خرـ

.خ�ال ٍؤٍمجخه
ألُ خؤرنتخمُّـُّخسٌّ خؤٌََّ�ـرخؤسَآل ·

.طـخ�إلسخصجنُّخجلطـخؤئيخ خبأل
ُّ�ألخمئ�خؤ رَآلَّخلص خخبجم ذْ ·
ر�رهسّ ُّيخم� خ�ال ٍخؤيمحخخس
هال مججتآل ٍأل�ٍؤخس ظحلُّخس

.خ�جلخحمطـخ�ال
خّـ هال ُّسَّصزـ عٌَّجلخس ًَخؤئ ·
�حم أل�سَُّّخس شش هال رجم�خ رالحل

.ُّ�ألخمئ�خؤ خبخحم ذغخ� خصال ألُ

احمللى واحلكم الّالمركزية 2.2ت

الليبي املنظور الشعبي :

خؤرحلخال خْ ب خؤ�خرء خ�َّحم ألُ ُّسمحض
م ظآلال هخأل خ خم ًٌّـكشخر خل�خمٍض
ؤالضئآل غساليـ ٍس�رخس حم  خسٌخ
 رخ هآلٌخـٍصحلُّسٌخ م ظسالة �خ�ال
خلسرَخط �خ�خؤ خؤيال�ي هؤ�ر
خلهقب خؤرالحل م خؤ�خ�ٌّ ٍخؤَنخإل
َخؤر م ؤخبسيخس ٍيخ سسرخُُّ ئآلخـ
ٍؤالسيخٍسخس ٍخىسمتخجلُّـ خؤحلكوخمخي
ٍخؤسخؤحل صسآلخهخ خؤسنتئس م
هؤ�ر ظمحه ئآلخ خعوخمخيخب ٍم
ٍعصآل ٍىَّخإلٌَخبـ خلالئ خكخم
��خل خلخأل حمخخي خلسَّيخمـألُـ خلجت�ٍْ
خإلسيخه هر ٍ ٍخؤرنتخمّـ ٍخصسآلخهٌّ
م خعخمبال خؤسحلإل ٍلحل خؤخآلبـ
خ�جلخحمطـٍخؤسئََّؤَّصخس خ�خؤز خ�سجتحلخإل

.خعحلُّش خلهالَّألخس ٍخؤَنآل

ًجمخ م ُّ�خم� بئآلخـ رّ خل�ال�آلـ ٍألُ
َّخؤ سَّخجنْ سرخجلأل هآلال خْ خؤسخمُّخمإ
بخ�الإ خ �خمخة ذق خلخمئ� ألُ
�سهسآلحل خل�سالب ُّ�ألخمئ�خؤ ؤسضء
خؤَّط خ�سهحلخجل هال ُّصًَّخم رمتَّحمط
ٍحمورسٌخ خلخمئ�ُّب ٍخىهـ ألُ خل�سيحلط
ٍخؤَيَّخل �رخؤ�ال ٍخؤسمحض خؤسَخجنأل م

.خ�ال لمتالض
ألَخنخمط ُّحلإل خْ خؤسخمُّخم ٍفخٍأل
خؤي�ال�ي ذ خحم مـ خ خمٍضخس ؤسالئ
ٍم خعآلخً�ّـب ؤالآلصسآله صسآلخهخ
�خ ٌُّحلة خًحلخةـٍخؤوخُّخسـخؤ� ذ خحم
ؤرخب م ضخؤخ خل�رء خؤنتهرخس إلنخإل
خؤسصخمر ضحلخش خهسرخحم م خخب�جم أله
ُّسَّصز خؤ� خلهَّىخس ؤهحلُّحل ٍألَّخصٌسٌخـ

هالٌخ. خؤسوالز
�س خؤ�خئ ًجمخ مـ خؤسخمُّخم ٍُّحل�إل
سهئ� رخهسرخحمًخ �خ�خ خ خمٍضخس
خْ فز خؤ� ؤالنتخمٍم �خؤال خلَنَّحم
ضخ ُّرحل سئَّْ ئٌّ ُّ�ألخمئ�سسَّيخمـؤ
خؤهمتخمـٍذق ظحلُّخس َّأل�س ذق ُّخمى

خعآلخً�.  آلَّضخس َّأل�س
ًٌّح خ خمٍضخس ًٍجمِ

.�ٍخ �خ�خؤ ُّ�ألخمئ�خؤ ·

صحلُّحل خصسآلخهٌّ هحل خؤ�ألخمئ�ُّح ·
.ٍخؤحلٍؤ خلَّخ ُ رق

ألرخنبخمط.  جلكخمخ خؤ�ألخمئ�ُّح ·

ألُ صحلُّحل نبئال خؤ�ألخمئ�ُّح ·
.خؤحلٍؤ خنبئخأل

نبهر �مخحم خؤ�ألخمئ�ُّح ·
.ٍؤ�أل

ٍضخؤ خؤَّشَّى ٍنبخمٍم ُّ�ألخمئ��خؤ ·
خؤق.

إل�خم�ـًَخ خٍألب مـخ�َّحم يهالَخ ٍئآلخ
خؤسخمُّخمب �خ خؤمحخُّخـخؤ�ـهخم� ره�
ٍؤ�س س�خس رخهسرخحمًخ ٍخُّمحخـ
ئآلخ خ�سَسخصخس خٍ ضخء خٍ رحلٌُّخس

خؤسخمُّخمح م
ضخؤخ خل�رءـ خؤنتهرخس إلنخإل ·
خؤسَآل خنبئخألـ ألُ ضخم� نبئال ؤرخـ م

ـخل�سالخ�ال

     ·

.خ�ال خ�جلخحمط كَّخلص ت 1

خ�الٌّ.  خؤسيَُّّ� كَّخلص ت 2

خ�الٌّ. خعئآل ـكَّخلص ت 3

ئَآلَّخلص خؤنتهرخس إلنخإل ·
�ؤال�ال ألسئخألال نبئال ًَّ ُّ�ألخمئ�ؤ
سخمحم خؤ� خ�ال ٍخؤسَآل خل�سال
خؤنتهر خلكخمخس ٍخب��ٌخ خًحلخيٌخ

.�خ�خ
ٍألشخم ضخم� ألحلإلٌّ عسآله ظء ·
خ�سصخر ىحلحمط خلخس جلٍؤ ٍٍصَّجل ب

.هخؤ
ألُ أل خمط �غال نبهر ىَّط ٍصَّجل ·
�خؤ�ال كسالئ نبهرـ ألكخمخسـ خبأل
أل�ٍؤق ٍألَّخ َق رخؤشخمٍط ٍسسضئآلـ

. لمتخعٌآل ٍخهق
سخمي� خلرخنبخمط خؤحلكخمخ ـ ·
ٍخ�سشخحم َآل�خ خنبئخأل ��ألخ

.�رخؤ�ال
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ألٌَخ ٍإلرهس خعآلخً� خ�ال�ـألُ خ�جلخحمط خى�رس ئالآلخ ·
خؤخمخحم. مبَه م خلنتخحمئ مبحلى سه�جنس

 خؤحلكخمخ هال آلخؤخ ُّ�ألخمئ�خؤ ؤالسصخمر كئُ  ·
رذ خحم سخمسرم � ألخ إلخصض ئرحلُّالـ إلي�ٌخـ سحلإل خْـ خلرخنبخمط
نال م ٍخؤهآلال ب خؤق ضخؤ ظء هال ُّ�خهحل يخهال ىخإلَّإلٌّ

خؤسَّصٌخس. ٍخمجض دألُ أل�سرال
رخؤو ألمحخهيخس ذق ُّجلّـ �َّة ضخؤـخؤق ذْـخإلهحلخإل ·
خلَنآل خصسآلخهٌّـو� ضصآلـخؤ�خه جنُّخجلط رٌَخ ب خع�َّحمط
خل��خس َر مجهة م ُّسآلشالـ ٍخؤجمّــ خ�ال�ٌّـ خ�سآله ؤحلـ
ؤالآلصسآله. خؤهخأل خلالئ ٍ خؤهخإل خلخأل خض�خإل ٍهحلإل خؤهخألـ
خىسمتخجلّـ خؤ�خهـ أل�خض خس�خه ذق رحلٍحمِـ خلؤئ ٍُّجلّـ
ٍؤ�خل ٍخإلهحلخإل ٍخرس�خجن خلمحخحمر هال خؤخآل خلَنآل و�
خؤرهحل خ�سشآلخحمّـ خلَخخت م خؤسخش�ـخؤ�ال� ٍذق خصسآلخهب

هآلالـخؤَآلَّ. خ�سحلخأل سهخمُّ� شآل بـٍألُ خألحل

البشرية التنمية ومؤشرات  الّالمركزية  3.2

ليبيا في

ٍخىه حممبحل فخٍأل ضش خؤهآلالٌّ ؤالصخإلز خ�َّحم ًجمخ ُّهخم�
ُّخؤرنتخم خؤسَآل خجلخ هر  ٍسنتجتمن ب ؤرخ م ُّ�ألخمئ�خؤ
خؤسيخٍسخس ىخخي خبأل ألُ ٍخلؤئ ب خ�ال خل�سَُّّخس هال

خؤنتهرخس. رق ألخ م صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلٍخ خؤ�ئخإل
�خى كخخلصـ س�َُّّخم هال خؤرضش ألٌَص ٍخهسآلحلس
ُّخؤرنتخم خؤسَآل م أل�سَّـذغخجنًخ ٍيء ؤسمتَةـخؤنتهرخس

خصسآلخهٌّ. ٍخؤخميخِ
سخخبجم ألسئخألال ألخحمر هالـ خلؤئـ مـ خؤسخمُّخم خهسآلحل ٍىحل
ُّىسمتخجلٍخ خلئخإلـ ت خؤ�ئخإل خرهخجل ىخخي خهسرخحم م

ًٌّح ًٍجمِـخؤَآلخخلص ٍخصسآلخهـب
خؤ�رهٌّ ٍخؤسَّجنُّهـ خؤ�ئخإلٌّ خؤسيخٍس ؤخخي كَّخلصـ (1

ب خلَّصَّجل خؤ�خسز ٍألحل خؤسنتسس ضخؤ ٍسنتجتمن بـ ؤال�ئخْ
خلجتسالي رخضصخألٌخ خؤ�ئخإل ؤالسصآلهخس يخؤَّن ٍخؤهىخس
مـًجمخ صخم ئآلخ ب خؤنتهرخس رق ألخ ٍم ب نبهر جلخخبالـئال

ٍيء ؤالنتهرخس خؤهخألال َّخؤ رسخمئ خؤخخيظالالـخؤسيخٍسـم
.آلخؤسهال ٍخعالي خىسمتخجلّـ خؤَنتخم ى�خهخس

رق خؤئال�ٌّ خىسمتخجلّـ خؤسيخٍس ؤخخي كَّخلص (2

ؤال�خه�خس خ�الٌّ خ�لخؤٌّ خؤَ�خسص ضس�خز خؤنتهرخس
ى�خه رخ�سشَخ ب نبهرـ ئ�الـ أل�سَّـ هال�ـ �ُّىسمتخجلخ
هال خ�ال�ٌّ خ�لخؤٌّ خؤَخسص ذق ألَ�َّرخ� خؤَيمإ خ�سجتخمخصـ
نبهر ئال م خؤيخمجل جلخبال ض�خزـألهحل�أل � ئآلخ خؤَّ �. َّخل�س

خلؤئ. َّمج هال
َّأل�س هال خصسآلخهٌّ خؤسيخٍس ؤخخي كَّخلص (3

خلهنتٌّ َّخل�س رََّه غ�َّرخ� ب نبهر ؤئال خلهنتـ خ�خمـ
خ�خم رق ذؤٌخ خيسخحم خٍ �خ�خ خعخصخس ذنبرخه ٍألحل
ألنبخمخس خ�سجتحلخإل خؤمتحلجل رٌجمخـ �ٍ خؤنتهرخس. م ٍخؤهَّخال
رخلخمخيء خؤسآلسه ٍألحل ب خؤ�ئُ ٍإلَّه ب آلخؤسهال خعخؤ
ـذصخمخهال خؤَآلَّخلص خهسآلحل ٍىحلـ خؤمتضٌّ. ٍخؤمتخمة خؤمتضـ
خلخس َ َّخؤ خل�َّضخس ؤرخإلخس ألهآل ٍس�آلخس ظالس
خؤهخإل خؤسهحلخجل 2000بـ خؤنتخألال خصسآلخهٌّ بخل�ض ىخؤه
ٍسمتَة ب خؤ�ضإ ؤال�ََّخس ٍخؤسحلُّخمخس 1995 ؤال�ئخْـ

ؤجمؤئ. ٍيخ نبهر ئال م نتخمـخله�خ
خؤَّ �ـ بخلهخحم س��َُّّخم هالـ خؤسخمُّخمـ يخمُّء هآلال ٍىحل
خؤ� ٍخؤهألخس خؤنتهرخسـ ألخمسرـ رقـ فآله خؤجمّـ حلإ خلَّض�
ألره خعخمٍص بٍـ شـخؤش ـخؤَآلخخلص ىخخي �الآل م هالٌخ ضمتالس

خؤَ��. ٍٍجنإلٌخ خؤسَآلَّّـ أل�سَّخًخ ظحلجل نبهر ؤئال ٍخضحلط
خؤحلحمخ�ب ظس ـخ�سآله ألألض ظحلُّحل خؤسخمُّخم ٍىحلـصخمـم

ح ًٌٍّـظحلُّحلخ� خؤخخيإإ خ خم ظحلُّحلـبب خٍ

للشعبيات): اإلدارية (اخلريطة املكاني اإلطار أ)
ُّ�ألخمئ�ؤ خلسسرهـ ُّضن ب خؤخمُّز خؤسخحمُّحت ألخمخصه هَحل
ؤسضء رذعخ� خل�خمٍضـ خؤخم�ًخإلخس ألُ نالس خإلٌخ ؤرخ م
هَّخألال خلؤئ م ُّ�خهحل ب خلسَّخجنإل ٍخلئخإل ُّخؤرنتخم خؤسَآلـ
خؤ�ئخْ هحلجل ٍىال خعوخمخيـ خل�خض خس�خه ألٌَخ هحلُّحلطـ

خلنتسس. خيٌّ ٍخإلسنتخحمًآل
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: ليبيا في لّالمركزية التاريخي هنا التطور ونوجز

ٍُّئالـ ئخإلس (1951) خؤَّ � خ�سأل ألخمضال رهحلـ ·
ذق أل�آل ي��خْإ رخمىت ت  خمخرال� ب خؤشش خؤَُّّخس ألُ
.ٍخخبخم ٍُّ رق هحلجلًخ ُّسيخٍس ُّخ�جلخحم خؤَّضحلخس ألُ هحلجل
ذق خؤرجل س�آلس (1963) خلَّضحل�ط خؤحلٍؤ ظء هَحل ·
ألمتخمخست �رٌخت رَوخجنّـت تـ  خمخرال� ب غخينخس هنتخم
سسرهٌخ خعآل�تـخٍرخحمّـإ جلحمإلت خؤ�خٍُّت وخمُّخْت خؤرمحخت

ٍألحلُّخمُّخس. ألسمتخميخس
هنتخم ذق ُّخعآلٌَّحم س�آل خهحلـ خؤشَّحمط ىخإل رهحل ·
خخبسة ره�ـ هالٌخـ  خمخ ألئخإل سَّجنُّهخس ٍيءـ غخينخسـ
ألمتخمخست خعآل�تـ خؤ�خٍُّت وخمُّخْتـ رَوخجنّـت ب خمخرال�ت
ذق أل�آل خعالصإ �رٌخت ت جلحمإل ت خخبمحخم خعرال

ٍألحلُّخمُّخس. ألسمتخميخس
ذق خؤرجل س�آل �ٍ ب هخإل(1975) خ�خينخس خؤوس ·

.خ�ال خؤنتهر خؤالصخْ س��ًخ ٍيخمٍهـٍغ�س رالحلُّخس
�َأل (13) ذق ُّ�ًخعآلخ س�آل هخإل(1993) صخم ·

خ�خ�خ. نبهرخ ألكخمخ 340 صوخمخيـسمحآل
خؤرالحلُّخس ٍذؤوخ خؤنتهرخس رَنخإل خؤهآلال غَّ خؤسضَّأل � ·
ذؤٌخ خمجة ب نبهر 26 خؤرجلـذق س�آلس ضش 1998 هخإل
خحمىخإل سسيخمهـٍيء نبهر 31 ؤسمترض ب خسـخخبخمنبهر ل�

نبهرخـخ�خ�خ. ألكخمخ 415 غَّ ذق 2001

 : ( واملائية املوارد األرضية خريطة ) الطبيعي اإلطار ب -

بـٍئجمؤئ خؤرَحل ًجمخ م ٍحمجلس ألنبخمخس رجمئخم ًَخ ٍإلئسيٌّ
رَس خإلٌخ ُّئحلـخؤسخمُّخم ألنبخمخس ًٌٍّ خ�َّحمـب ًجمخ مـعآلال
خل�َّض�خس هالـ خهسآلحلس ٍخ�سَسخصخس ٍخحمىخإل ضخءـ هال
ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �خ رٌخ ىخألس خؤ� خعالي ٍخؤحلحمخ�خس

ذنبخمخيٌخح ظس ٍكس ٍخؤسَّشءب
ٍخىه ألُ خئشخم خى�خرخ ظء ؤالضئآلـخ�ال�ٌّ مبي ذفخجل ·
م �خ�ال خعآلخً� ؤس�الهخس ٍس�سصز ب �خ�ال خضسخصخس

خلهق. خ�جلخحمّـ خؤس�آل

خلَخ ء مـ س�ئ� ٍُّخلخم خؤ�حمخه خحمخمجٌّ خوالز ·
.ـخؤ�خضال

إلسخص ٍيءـ ؤرخ م حممجخ خعخجنخس أل�خض سرالي ·
ألخحمإل ًئسخحم َّْ2.176ـألال لالسّ ألخ (1995) خخب�ـ خل�ض
خل�خض إل�ر ٍسنتئال ب 1974 هخإل ًئسخحم َّْألال 1.626 رَضَّ
%31 ـرَ�رألخحمإل %23 غَّ خ�لخؤٌّـخعخؤٌّ ألُ ٍُّخلخم

.1974 هخإل
خلَّخنبٌّ هحلجل ّي ُّخمسيه خؤنتهرخس هحلجل إلمتة ألُ خئشخم ·

ألُـخؤ�ئخْ. خؤة ؤئال حمخخي ألُـ1200 ئشخم
سجلّـ َئخأل ألهحلإل كَّخحمجل سسآلسه خؤنتهرخس خوالز ·
خؤَ����ٌَّ� ذق خألشال رخؤنت��������ئال خ�سو�خ ضخؤـ م

.�ـخ�الرخؤسَآل
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بـٍخؤسَّجنُّه خؤ�ئخْ ٍضصآل ب خل�خض خؤسرخُُّـخؤنتخ�هـم ·
هُ ُّه� ب ؤرخ م ٍخلَخ ء خؤنتهرخس رق خؤحلكوخمخم
ألمتَّجلخ� ظ��خ� س�آلخـ ئَّإلّ ألُ خئشخمـ سخحمفٌّ ٍخىه
رَوخجنّـ ب نبهر خمبوخم رقـ خل�خض م خ�خالـ يخؤسيخٍس ح
ئآل2إ 483510 خؤئيخمط ب نبهرـ ٍخئ� إ ئآل2 800

خمجهخة. 604 غَّ ًَّ
خ� خحم م س�هحل ؤرخ م ضحلشس خؤ� خؤسضمحخمـ هآلال ذْ ·

خؤَخألٌّ. خؤهخ� رالحلخْ عآلَّه رقـخ�خمهـم خلخحمْ
ألهحل�أل م خلسحلإل خؤنتهرخس رق خلنت�ؤ خؤخ�آل ذْـ  ·
خؤخمُّي ٍخؤمترو ب خؤخم�هَّّـ خإلسخص كم يٌخـًَّ خؤيخمجل جلخبال
رقـخؤ�ئخْ ألخ إل�ز ٍخحمسيخه ب خؤ�ئخإلٌّ خؤسنتسس ٍضخؤ ب

خؤهآلال. ٍىَّط
خىسمتخجلّـ خؤسيخٍس بب خؤخ�ق رق خعآله ذْ ·
هال خىسمتخجلّـ خ�غخجن رق خؤخمرم ُّسض ٍخصسآلخهٌّإإ

خؤنتهرخس. م نتخضَّخألـخله ٍخىه ٍخشخمِـهال خؤئالٌّ َّخل�س
ٍخؤ�ئخْ نتخله ؤ�خم خ�خ�ٌّـ سمتَةـ سر� � ·
ضخمألخْ خٍ ذنبرخه جلحمصخس ل� ذق ُّ�آلٌخ نبهر ئال م
هال ٍخلؤئ خل�سَّـخصسآلخهٌّـب ؤخخي خلجتسخحمط خلنبخمخس م

خؤسخؤٌّح خؤَضَّ
نتخله خ�خمط سَخأل حهَحلألخ صحلخ� ألَجتيمح ـذنبرخه جلحمص (1

رق ٍسه ٍخضحل ألُ هألـخىال َخله خؤنتهر م خؤ�ئخْ خٍ
.% 0.75 ذق مبيخم

%0.75 رقـ ألخؤه سه ح ألَجتيمح ذنبرخه جلحمص (2

%0.99ٍ
.%1.25ٍ %1 رق ألخؤه ح ��َّذنبرخهـألس جلحمص (3

ـخؤ�ئخْ خٍ خ�خمط حـهَحلألخـسَخأل ألخمسيه جلحمصـذنبرخه (4

.%1.49 ٍضس %1.26 رق هخؤـسه أله
%1.5 رق سه ضش ح صحلخ ألخمسيه ذنبرخه جلحمص (5

خ�نبرخه. ألُ َمئ ضخؤ خىمت 2%ـرخهسرخحمًخ ٍضس
هسر ظس خؤَّخىه خ�خم إل�زـ ظحلُّحلـ خلخخي ٍُّسَخٍأل

ب ؤجمؤئ ٍيخـ ٍسمتَيٌخ ب خلجتسالي خؤنتهرخس م خ�نبرخه
م خؤخمُّي خْـسه�ٌّـؤالسَآل فز خؤ� ٍَُّّؤخ جلحمص ٍئنتة
خلخخي فحلجل ئآلخ ب خعخؤٌّ خؤ�ئخإلٌّ خؤسنتسس خلخس خؤنتهرخس
مـغسالة خ�نبرخه هسر جلٍْ ٍخؤ�ئخْ ؤ�خم خؤيهالٌّ خؤهحلجلـ
خل�سٌحلي ؤاليخس خؤهحلجلّـ خعصآل سحلُّخم ُّسض كخ ب خؤنتهرخس
خؤحلىء خؤسجت�م خصال ألُ ب خؤنتهرخس م سَّخصحلًخـ ٍخألخئُـ

.خل�الَّر خلَّخحمجل ٍظمتمن صسآلخهخ ؤال�خ�خس
نتخمـخله�خ ألُ هخؤ إل�ز ؤحلٌُّخ نبهرخس 5 سَّصحل ·

خلسحلإلٌّ. ضخؤـخؤ�ئُ سهني خؤ�
خؤمتضٌّ ٍخؤمتخمة ض�زـجلؤالـخ�مبضخ� خؤنتهرخس سَّجنُّه ·

خؤ�ئُ. جلؤال ض�ز سَّجنُّهٌخ هُ ئش�خ� فسالة 
خعآلخً�ّــسهر�خ� خؤيئخم م خؤسهالآل ذنبر�خهـضخص ُّهس� ·

.خلهخمي م خؤ�رهٌّ خؤيخمجل ضء هُ
خلٍّـ ألُ خؤ�ئخْ إل�ر يٌخ سال نبهرخس �ره ًَخؤ ·

.%2 خعخألهٌّـهُ خؤسضمتال
ُّشخم خؤنتهرخس رق ؤ��ئخْ خلسئخي و� خؤسَّجنُّه · ذْ

.خ�ال خؤسَآل يخممي م رمتَّحمطـئر�ط
رق آلخؤسهال خعخص ذنبرخه م خؤسيخٍسـ كم ُّ�جن ·
ؤ�إلخش آلخؤسهال خعخؤ رخإلخس ألخمخصه هَحل خئشخم خؤنتهرخس
سسمتخهحل ألخ ٍألهحل�سـ خعخمألخْ جلحمصخس خْ ُّسمحض ضش ب
سهخإلٌّ خؤنتهرخسـخؤ� ي خلخس م ؤإلسرخِ يس هخؤ رَ�ز

ئئال. �ئخإلٌخ رق ألخ إل�ز خحمسيخه ألُ

   



3031

خ�سشآلخحمّـ ألَخخبّ فحل ذخلخـ� خؤرنتخمّــ خلخألـ حمخخي ذْ ·
ٍرخؤسخؤٌّـمجخمٍحمط بـ ألئشة رنتئالـ ؤالٌصخمطـ ألهخم�ـ يٌَّ غالخبـ
خؤهآلال يخممي سَّؤحل ألُ خؤنتهرخس ؤسآلئق ال سحلخب� سمتآلآلـرخمخألص
رخعيخن الخؤئي خؤهخأل خعحلألخس ٍإلنآل ُّىسمتخجلخ ٍخعخمئ

.هخؤ ك�سَُّّخس خؤسهالآل هال خعخمبالق أل�خئٌَخ هال

: الشعبيات القـدرات فـى الّالمركزية وواقع 4.2

ٍسَّي� ض خؤنتهرخس ي خؤحلحمخسـ حممبحلـ خ�َّحم ًجمخ ُّسَّق
ي آلخؤخ خؤسَيجم ٍخكخم �خلآلخحم ؤهآلالخس ألَّمجَّه سآل

.ُّ�ألخمئ�سس�الرٌخـخؤ خؤس خل�ٍؤخس ��ٍس ذجلخحمط
ٍ خم� ٍخلنتئسبـ خلهَّىخس يخمجن ذق خؤسخمُّخم ٍُّخمأل
خؤنتهرخس ؤَنخإل ضخ س�رخ سمحآلُ ٍرحلخال سمتَّحمخس
س�َُّّخم ذ خحم ي ٍخلؤئ بـ ؤرخ ي خؤ�ألخمئ�ـ ٍخؤسجت�م
�خؤال خ�سآله ٍذهحلخجل ُّىسمتخجلٍخ ��خل َؤالر نبخألال
هال خؤس�َُّّخم ُّسمتخمـخلؤئ ٍ ٍخؤهنتخمُُّ. خؤَّخضحل غَّـخؤخمْ
ًالخ خؤ�خه أل�خًآل ٍسَّ�ه ُّىسمتخجلخ ئال�خ ذهخجلط
ٍمجه ذق خلؤئ ُّسهحل رال يض�زب �خ�ال �خؤسَآل هآلال�خس ي
ٍخ�ُّخمخجلخس خ�إليخئ ٍأل�ٍؤخس أل�سَُّّخس ؤسَّجنُّه صحلُّحلط دؤخس
خؤجمخس خؤسَآل ؤسضء كٌحلخ� �ٍألخًَّـغال �ألخمئ َّ ألخًـ رق
خؤَنخم ٍذهخجلط خؤَي�ب ـخلَّحمجل ـهُ خؤسحلحمفٌّ ٍخرسهخجل ؤالنتهرخس
ؤَنتخم �خؤئال َّخل�س ٍذخبمحخه بـ ؤالحلٍؤ ُّحلخؤسال رخجلٍخحم

�خؤسجتي بـٍخؤهآلالـهال ُّصجمحم ـألخمخصهخؤهخإلـؤهآلال خؤ�خه
ألُ َمئ خئ�ـنبخمخض نب�خؤ خؤيخممب سخض� ضصآلّ ألُ
خلخسّ خؤَّىس ي ُّسخ� ٍخْ خعخم�ب خؤهآلالـخؤسنتخحمئ ي خلَّخ َق
ؤسضء ��خل ٍىحلحمخسٌخ ُّخؤرنتخم ىَّخًخ َسر خْ ؤالنتهرخس

.�خ�ال خؤسَآل ٍحمًخْ ُّ�ألخمئ�خؤ ٍوخُّخس خًحلخة
سسضئآل خؤحلحمخس ألُ خمبَخةـ خحمرهـ خؤسخمُّخمـ خخبسخحم ٍىحل
�َخل ٍهىخسّـ �خىّ ٍسنتئال خ�َّحم ًجمخ كهخعخس

ح ؤالآلهخع
خؤنتهرخس. ؤحل ٍخ�إليخئ خؤسآلَُّّال ٍدؤخس خلخؤ خؤحلحمط (1)

خؤهخألـٍخعحل�ـألُ خعحلألخس سحلُّآل ي خؤئيخط ألحلخحم (2)

.�ـهخؤ�رََّه ٍسَّي�ًخ سئخؤيٌخ
خ�ألئخإلخس ٍسنتجتمن خ�ال ��خؤسجت خؤحلحمط (3)

.�خ�ال خؤسَآلَّّـ ؤالآلنتخمٍه ٍخ�حلجلخس
ؤالجتحلأل خصٌ�ط سَّي� ضـٍخؤحلحمطـهال ٍخؤسَنآل خ�جلخحمط (4)

.ـخؤئي�ألخمئ�ـخؤ��خؤس هال ىخجلحمط خلحلإل

املؤشرات بعض أيضا هنا  نعرض , سابقاً  فعلنا وكما

: احملور هذا فى الواردة والقضايا

سهسآلحل نبهر ُّخ ي خ�ال خصٌ�ط خجلخ هر  ذْ ·
يخهالـألئَّإلخسٌخ. هال
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��أل ٍسَنآلخس َّضال سس�الز ألنتئس ًَخؤ ·
خؤئيخط ألُ خؤسشرس خبأل ألُ ذ�ـ ذؤٌخ خؤَّمبَّأل كئُ 
�خ�ال خؤسجت�م رق َّخؤهمح خؤسنتخرئ خبأل ٍألُ خل��ب
ع�خز خألشال خؤمتي ظحلُّحل ئٌّـكئُ �ٍخلخمئ  ٍخلَخ
خبأل ألُ جلخؤ يخهال خكخمـ ٍذفخجل ب ٍخؤهَّخحلـ خؤسئخؤة
رق خعخمط هسرخحمـخؤنتخمخئخ ي دخبجمُُّ ؤالهآلال صحلُّحل س�آل

.ًالٍخ خؤهخإل خؤ�خهق
ألسَّخجنإلخ� س�آلخ� سسمحآلُ خْ فز خلخؤ ُّ�ألخمئ�خؤ ·
ب �ٍخ�ال �خلخمئ رق خ�إليخئ ل�ٍؤخسـٍأل�سَُّّخس ٍألحلحمٍ�خ�

ٍأل�سَُّّخسـخ�ُّخمخجلخس. أل�ٍؤخس ذؤٌّ ألخمـرخؤَ�رخ ٍئجمؤئ

خلَّخحمجل إل�ر خْـ ُّسرق ب خؤحلٍؤ رخلخحمإلخس خ�سهَخ ذخلخـ ·
ؤرخ ي ـؤالحلٍؤخؤهخأل خإل�خل ئَ�رـألُ خلَيجمطـألخمئ�ُّخ
خلخمسيه خؤَ�ر سالئ خْ �ذ [ ـخؤهخل خلهحلس ـخهال رق ألُ سهحل�
ؤس�خ ألُ هخؤ جلحمص ٍصَّجل َسه  �خ�ال ؤ�إليخئـ
هآلال ي خؤجمخس خمبَّ�خ هال خهسآلخجلًخـ خٍ ب ؤحلٌُّخ خلخؤ
خؤس خؤحلٍأل آلحمخخيـىخ هال ؤرخـسه خْ بـذخل �خ�ال خ�إليخئ

.ُّ�خلخمئ خإل�خل خسـهالخ�ال إل�رـخسئخأل سسمتخهحلـيٌخ
جلٍْ سه ب ألٌَخ ل�ـ رخ�سشَخ ب خؤنتهرخس له ·
ذلخؤٌّ ألُ خؤحلخخبال خ�ُّخمخجل ؤَ�ر َ َّخؤ خلهحل�أل َّأل�س

.خ�ال أل�خإلسٌخ

خؤمتو�ط خؤ�ئخإل خؤسصآلهخس خلخس خؤنتهرخس وخؤر ·
ؤَ�ر َ َّخؤ خلهحل�ألـ سيَّئ ُّخ�سشآلخحم كهحل�س ظن
هال خؤسَّجنُّه خؤَآلم ًجمخ ألشال ٍُّحلؤال ب سشآلخحم�خ خ�إليخئ
سهخإل خؤس خؤنتهرخس سشآلخحمـي�ؤ خبخمب خًآل ـخؤحلٍؤ ُّذ

خؤ�ئخ�إلٌّ. خؤسَّجنُّه ي خعالال

ألَخيه ذق جلُّ ىحل خلخؤ ُّ�ألخمئخؤ س�رء ذْ ·
ذخلخ ٍخؤرهحل خلسَّ�م خلحلُّق هال خلَّخحمجل سَّنة يـ هحلُّحلط
ًجمِ خْ �ذ ب ألخؤ ُّـإلحل�خ�سحلهآلٌخـ ألخؤ �خ�ر خى�ْ
ؤ�خ�خس غسآلال ه�حلُّحلط ألنتئس خْـسش� خؤ�ألخمئ�ُّـكئُ
شرخس خي�مجَخ ذخلخ خلخق ��ٍخؤس ىسمتخجلخ خ�سخمخحم
ُّئَّْ خْ فز خلخؤ ُّ�ألخمئ�خؤ س�َُّّخم ذْ · خؤئال �خ�خؤ

جلٍحم م خؤَنخم ذهخجلط سمحآلُ ألسئخألال ألخمضال صخ��خس مجآلُ
صسآلخهخ خؤ�َّئ خىسمتخجل غَّ ـخؤسضَّأل ٍرهآلالخس خؤهخإل خؤ�خه
هال ٍخؤ��خمط ب خعخم� خعآلخً�ّـ ألهـيال�يـخ�سآله خلَ�صآل
جلٍحم ٍسيهال ُّىسمتخجلخ َُّّخع جنُّخجلط خبأل ألُـ خؤهص�
ـخ�الخلخؤ خؤهىخس ��ٍأل ب ٍخؤيخمجل خؤسنتخحمئ خؤ�خه

.ُّ�ٍخلخمئ

َّأل�س هال خؤهص� عخس خؤئآل خؤ�خئآل ذْ ·
خؤس�خألخس ذق ردخبخم خٍ رنتئال ُّسضَّأل خْ كئُ خؤنتهرخس

.ُّ�ألخمئ ُّإلحل

َّأل�س هال ذإليخىٌخ � خإل�خل ذلخق ألُ 64% ·
خ�إليخئ رََّجل ألُ خ�س�خه ض�خز هال ٍئخإلس ض خؤنتهرخس

.ُّ�خلخمئ ٍخؤَنتخ خس خ�إليخئ رََّجل ضـٍرخؤجمخس خبخمخ

ي خؤمتخمة هآلال رسئشة سَّإل خؤنتهرخس وخؤر ذْ ·
جلرخنبئخألـس خ�سَيخجلـخحممبحلط خصال خلخؤـألُ َ�خؤ ُّإلٌخ

خألَّخأل. ًحلحم ذق

خ�خ�ر خؤَنآل ظحلُّشـ م خؤنتخمٍهـ ُّسآل خْ مجخمٍحمط ·
خل�خإلخس ٍمجه يٌخ ُّسآل خؤس يخؤئ ئالً ٍذهخجلط

يـخؤنتهرخس. ٍرخمعسٌخ

هخؤ مجخمُّر ىَّطـ خؤنتهرخسـ ألَضـ ألُـ خؤوخم� ذْ ·
ٍخى�خز خلخمئ�ُّـ خؤسضَُّّس هال خسئخ�خ ألُ خعحل� ًَّ
خسئخأل ضخؤ ٍؤئُ ب �خؤخمخ خلخق ـخؤسَّخجنْ ٍمجه ألُ خؤسحلحمف
ٍحموآلـخْ خؤنتهرخس. وخؤر ؤحل أل�سآلخم خحمسيخه ٍمجه نالسـي
ب ألَخ�ر مجخمخز ألُ يخم�ـألخسخمخِ خؤنتهرخس خبَّ�أل خؤسنتخمُّه
�خ� �رخز خ�ال خؤَّط سالئ سَيجم هُ هخجني نالس يذإلٌخ
ضخؤخ خؤمحخمُّرـخلسره خؤَنخإل خْ ر�رز بـٍئجمؤئ ٍخصسآلخه

خ�مجخيخس. فسآلال  إ خؤسخمُّخم ذهحلخجل جنألُ ب

خؤسَآل ٍرق خؤمحخمُّرـ خؤَنخإل رق ىخؤه ذْ ·
أليَّجلط. سئَّْ سئخجل ُّىسمتخجلخ

خؤهخإل خؤ�خه ُّيخم� خْ يئخمط هُ سوَخ�خ ُّسَّصز ·
ٍخلخمسرخس ُّخـ خلٌخ هال ئخؤمحخمخز ض إلي�ّ هال مجخمخز
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خؤنتخمئخس هالـ خؤحلخبالـ مجخمخز ٍئجمؤئ ب يّـ ؤالهخألالقـ
ذإلنتخٌخ ىخمخحمخس ألخجلخألس ب خؤحلٍؤ ألُ خلآلالَّئ ٍخل��خس

.خؤهخأل ؤالجت�خإل خلخؤ يَّخمحٌخ ئخألال ظَُّّال هال سَمن

خؤسآلَُّّال ي خؤئخي خع�طـ خؤنتهرخس ؤحل ؤ�سـ ·
ؤالسيخٍ� ٍذهحلخجلًخ خلنتخمٍهخس ظمح� ٍي خ�سشآلخحمب

.خعٌخسـخلآلَّؤ أله رنتخإلٌخ
خؤنتهرخس خألخإلخس رق خعة ذقـإلنتَّز خؤسخمُّخم ٍُّنت�ـ
خخبسخحم ي خلهخُّ� ضَّأل رخؤسآلَُّّال آلخؤخ خلمتخحمة ٍرقـ
ُّخؤيخمجل ؤالآلنتخمٍهخس خلسحلألق رق ألُ كَُّّالّ ُّسآل ألُ

.ٍخؤسنتخحمئ
خسرخهخ�ـؤَنآل خئشخم خؤحلٍؤ ؤالَآلخخلص خؤسخمُّخم ُّهخم� ئآلخ ·

ح ًٍ ؤالآلضالخسب خؤخمٍ�
.َخؤسمحخأل خلخحمر (1)

خؤسنتخمُّه. خل�سَحلطـذق خلخحمر (2)

خلرخنبخم. خؤسضئآل ألخحمر (3)

خؤ�َّئ. مجَّخرم ألخحمر (4)

هآلخم ألُ خٍؤق خؤهخألق بـخبأل رخؤال خؤسصخمر رس ·
س�رء ي ٍضحلِ خؤ�ئخإل خؤشال ألهخحم سهسآلحل ب ُّ�ألخمئ�خؤ
خ�الَّز ًٍَّ ب هالـخؤنتهرخس خإل�خل ٍسَّجنُّه خيٌّ خؤسَّخجنْ
خؤ�ئخإل خؤَّصَّجل خلخس خؤنتهرخس لمتالض ٍخمجضخ ظ�خ� فآلال

.خؤَّخ�ه ٍخعحلأل ُّخعمحخم خؤئشةـٍخلخمخئ�
لال خهسرخحم ي ُّخخبجم رحلُّال ألهخحم خؤسَّمبالـذق خصال ٍألُ
هآلال ي صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلٍخ خؤ�ئخإل خلنبخمخس
سمتآلآل ألٌآل خؤسخمُّخمب�إهالـهخسّ خخبجمـيخمُّء يحل ب خؤسَّجنُّه
هحلخؤ ُّمحآلُ بـطش يـخ خلخق ؤالسَّجنُّه ألَّضحل َ ٍ ألهخحم
ذ خحم ي خؤنتهرخس رق آلخؤخ خؤسيخٍسخس ٍُّخمخهـ ب خؤسَّجنُّهـ

خؤسَّجنُّه. ي خؤنتيخيـٍخ�إلمتخة
هذا عرض باحلياد فى االلتزام محاولتى رغم مالحظة:
لهذا احلقيقى املعّد عن التساؤل يلزمنى فإنه التقرير،

.!! املعيار

خبمتخمن خلَّضحل خؤَّ � خله�خحم ألنبخمخس ٍظآلال ·
ح ًٍ خؤنتهرخسـض رق خؤيهال خؤسيخٍس ٍخىه سهئ� ألَّمجَّه

.ٍخلهخع ؤالخخي خؤخرال ت
.ُّجلٍحم رمتَّحمط رخإلخسٌخ كئُـظحلُّش ت

خؤهخإل. خؤَيه هالـ�اله سهئ�ـخضسخصخسـٍخؤ�الز ت
ألخحمإل إلمترٌخ ي جنُّخجلط خؤنتهرخس وخؤر ضس ٍىحل
ألُ خئشخم خ�سيخجلسـ خؤس خؤنتهرخس رخ�سشَخ خؤحلُّآل رخلهخحمـ

.خلخمج يـخؤهَّجل خؤسَآل صٌَّجل
نال ي خؤنتهرخسب خ�س�خهس ًال خؤسخمُّخمح ٍُّس�خأل ·
ئيخط ظء يـ سنتخمه خْ خ�ال�ب ٍخؤسجت�مـ ُّ�ألخمئ�خؤ
خألخم ّهال ئخْ كخ ألخحمإل خلَّخحمجل سَّنة ـيخهال ذإلسخص

_ ُّ�ألخمئ�خؤ نال ي
خؤئيخط َّك�س خحمسيخه ألُ خؤنتهرخس كئَس ًٍال
ئآلخب ذسخضسٌخ سَّ�ه إلخض ألُ خؤهخأل ؤالجتحلألخس يخؤسَّن
ألنتئسٌخ هال خؤسوالز ألُ ٍخؤسآلئُ إلَّهخب ٍخؤٌََّ�ـك�سَّخًخ
هال خ�ال خعحلألخسـ سالئ خإلهئخخي ألحل ٍألخ _ خلَّحمٍش
هُ �ـخ�الخؤخممج ٍألحل خشخم ىخخي كئُ ٍئة _ خلَسيهق

_ خعحلألخس سالئ
خألخمح ُّس�الز ٍىحل

خؤهَّخحل ض�خز هالـ آلىخ صحلُّحلط دؤخسـ سَّنة ت
ٍخىال ئيخط خئشخم ُّ�ألخمئ س�رء ؤمحآلخْ ٍخؤيخهال ٍخؤسئخؤة

.خؤهخأل خعحلألخس سحلُّآل ي ئالي
ـخؤهخأل خعحلألخس ـسحلُّآل ي خ�إلسخص خؤئيخط ألرحلذ ذهآلخأل ت
ذهخجلط حمًخإلخس ألُ �رـحمًخإلخ�ـخ�خ�خ سئخؤيٌخ ألُ ٍخعحل

.ُّىسمتخجلخ ئال�خ
ألسهحلجلط ألهخُّ�ـ فحلجل ألسئخألالـ ىخخيـ إلنخإلـ سمتآلآل ت

.خؤهخأل ؤ�خهخسـخعحلأل
ؤ� خحم خ�إلسخص خؤئيخط ألُ ؤالسضء غخٍؤ يـ ·
خؤنتهرخسب ي خؤهخإل خؤسهالآل ألخمخضال غسالة ي �ُّخؤسحلحم

ح خؤسخق خؤ�خأل خؤسخمُّخم ُّ�خم�
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خؤنتهرخس ي ضخؤخ خلَّصَّجلُُّ خلحلحم�ق هحلجلـ ًال
خإلسيخه َّأل�س جلٍْ خإلّ خإل خؤئخألالب خإلسيخه َّأل�س ُّخرال

_ �خخؤ كهخُّ�ـخؤَنخإل ألخحمإل خلََّميإ بخؤسنتوال
ٍصَّجل – خؤسخمُّخم يـ صخ ألخـ ٍيء  – خؤرخإلخس سَّمجض
جلٍْ خؤنتهرخس لهـ ؤحل خلحلحم�ق غ�ٍْـ ي سنتَِّ ضخؤ
ألهخُّ�ـ رنتخْ خؤ�الر خؤنَّخًخم ألُ خؤهحلُّحل ًٍَخؤ .خ�سشَخ
خؤنتهرخس خألخإلخس رٌخ سَّإل خؤ�خهب ي خؤسَّنة ٍىخمخحمخس
خؤر�خؤ خألسمتخمي خصال ألُ �خ�خ خلكخمخس مجوم ظس

.خلئنتَّي

ألسمتخمي س�ه خؤس صسآلخهخ خؤسَّنة �خ� ذْ ·
خع�َّحمط رخؤوـ هآلال خؤَّخىه ي ً ب خلئنتَّي خؤر�خؤ
ألمحخهي خئشخمـ ألَه ر�خؤ ذقـ خلئنتَّي خؤر�خؤ ظَّأل ذخل

خعال. هال ٍخ�سهمتخ ٍمجخمحمخ�

ي خعخمبال خؤسنتَِّ ؤسرخْ سحلكّ كئُ ألنبخم خًآل ٍؤهال
خعخق خؤيهالـ خلهحلأل ًَّ خؤنتهرخس ي خلحلحم�ق غ�ٍْ
رخلهحلأل ألخحمإل خؤهخإل خؤسهالآل ألخمضالس ي بسالآلجمتألحلحمخيإ
خؤجم خل�� رخؤال �خخؤ خؤَنخإل يـألهخُّ� خلشرش خلشخق

ب_إ. خؤسخمُّخم يخمُّء  َّحمِ

آلـخؤسهال ى�خه ي ضخؤخ خؤخآل  خؤز ت خ�سخخل ذْـألهحل�أل
إلخض ألُ خإل خ�إلسخص خؤئيخط إلخض ألُ كئُـس�ُّخمِـ�َّخ

خؤسَّنة. ئيخط

خؤَّخىه ًجمخ ألشال ذق خؤَّمبَّأل خْ خؤسخمُّخم ��ُّ 
خْ كئُ خ�إلسخص خؤئيخط ذقـألهخُّ� ـُّخمىخؤجم ي�خمجخ
خؤمحجتآلـألُ خهحلخجل ؤسالئ خؤسه�ي خؤس�خمُّض خبأل ألُ ُّسآل
خ�سآله ٍخىه أله ُّسآلنت  خ�سآلهبـيجمؤئ هُ محخؤيخ خؤهآلخؤ
خؤجم خؤنتهر خلنتخحمئ ٍإلنخإل صسآلخهخ ٍيال�يسّ رخؤال
خىه ل�ضٍـ خٍ�ه َ  رخمإلخألصٍـ مجآلُ ـُّسآل خْ فز ٍؤئُ ب ُّسرهّ
بـٍخؤ�خه خبخمب رمتَّحمط خلحلإل خعحلأل ى�خهخس خؤهخألالقـي
َّخؤ خ�ؤخسـخؤجنألـ�هخجلطـإلنتخم ٍظحلُّحل ض خهآل رَّصّ خؤهخإل

خؤ�خهـخؤهخإل. خ�إلسخصـخبخحمص خلَّخىه هال خؤهخألال

ح خ� خحم ًجمخ خؤسخمُّخمـي ٍُّضن

ألُ ًآل خؤشخإلَُّّـ خلخمضال �ألحلحم ألُ يم %40 خْـ
خلًالقـسخمرَُّّخ. خلحلحم�ق

ألُ ًآل خؤسهالآل ر�خه خلحلحم�ق عآلَّه شالش ألُ خئشخم خْ
خ�إلخش.

كهحل�س ؤرخ ي �خؤحلحمخ خؤيمتَّأل غ�ٍْ خحمسيه ؤحل
غَّ ذق سمحخهة ضس خلخمج شخؤش خؤهَّجل خبألـ هخؤ

خمجهخة. 5

ي �خخؤ خؤَنخإل هال خؤنتهرخس خهسآلخجل مجخمٍحمط
سحلُّخم هَحل كهخُّ�ًخ ٍخؤس�خإل آلخؤسهال ألنتخمٍهخسٌخ سمتآلآل

.�خلحلحم خلَنتدس ألُ خضسخصخس

غَّ ذق 1973 هخإل ألُـغَّـ%61 ألخ ألهحلس سخمخصه
2000ـة. 14%ـهخإل

خغأل خؤسهالآلح ى�خهـ سَّخصّـ خؤسـ خلنتخئالـ خًآل ألُ
ُّصحل ٍهحلإل خ�س�ٌخأل نخًخمط سينت ت �خلحلحم خ�جلخحمط
يـسهق َُّّخؤ�ر تـخإلهحلخإلـخلهخُّ� �آلـخلحلحمخؤس ٍ�خال

خلحلحم�ق.

يذْ خؤهخألب ؤالجتحلألخس يخؤسَّن خؤئيخط عخأل ي خأل�خ ·
ح ألٌَخ ٍخلنبخمخسب خؤمحخُّخ ألُ لال ُّ�خم� خؤسخمُّخم

خؤمتض خصسآلخهـب خعحلألخس ى�خه خ�سخشخم ـؤحل (1)

خبأل خؤسَآل خإل�أل ذلخق ألُ %11 رَضَّ إـ ٍخؤسهالآل
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ة. 1976 خؤي�ط 19%ـخبأل ٍـرَضَّ خؤي�ط 1985-1973

�آل سسخ�ـ خلَخ ء نبس ي خؤ�ئخْ ألُ %95ـ (2)

.خؤمتض خعحلألخس

خلخ رنترئخس  َّألخمر َخؤ�ئ خؤَّضحلخس ألُ 76% (3)

خؤمتض خؤمتخمةـ رنترئخسـ ألسمتال %48 و ؤالنتخمزـ خؤمتخ�ـ
رخ�إلخحمط. %99ٍ

خؤسضس َألُـخؤر مججتآل نبرئ خؤنتهرخسـٍحمشس ذْ (4)

خؤَخض ألُ ئجمؤئ ٍحمشس ذ�ـخإلٌخ ب خؤهخأل ؤالجتحلألخس ��ٍخل
هال خعيخن رهز خلسهالـ خلنتئس ألُ سخمئـ خؤََّهـ

خعحلألخس. سالئ أل�سَُّّخس

خؤنتهرخسـذق ي خؤمتض خعحلألخس خجلخ ٍخىه ُّنت� (5)

ي ٍخؤَمن خعحلألخس إلَّه ٍسحلإل خؤمتض خؤسجت�م خإلهحلخإل
ٍخصٌ�ط. خلهحلخس

خلآلخحم�خس خ�سآلخمخحم ظالالّـخْ م خؤسخمُّخم ٍىحلـخشرس (6)

خعحلألخس يـ خؤسحلًَّحم ألُ أل�ُّحل ذق جلُّ �َّة خعخؤ
مخحم�خس ًَخؤ ذْ ضش ح خلَّخحمجل سَّنة َّ� ٍذق ب خؤهخأل
هال َألر و� ب خؤنتهرخس رَنخإل خؤرحل رهحل  خمخس ذإليخى
ض�خرخسـض خٍ �خى ٍإلنآل غالـخٍـألهخُّ� خب�م ُّخ
سئخؤةـخعحلألخس خؤ�ُّخجلطـي ذق جلخآلخ جل� مخ ؤال�الزـب
ي ظ�ق خ فمتال خْ جلٍْ ٍألُ إلمتخإلٌخ ألُ �رحل خؤهخأل

ألخمجلٍجلًخ.

هذا السياق: فى يطرح أن ميكن الذى الطبيعى السؤال ·

احلد وأجهزتها العام وقطاعها الشعبيات تستطع لم إذا

اخلدمات متطلبات لتوفير املصادر وتنويع التكاليف من

كفؤة بطريقة املواطنني إلى وتقدميها احمللية العامة

احلالى والوظيفى املؤسسي الشكل فهل وفاعلة،

أم لالستمرار، مقومات  أية ميتلك العام  اخلدمى للقطاع

؟ التعديل يتطلب انه

خلنتخًحلـخلآلئَـحـ ألُ عآلَّه خؤسخمُّخم ��ٍُّ
رحلٍْ خٍ أله ب خؤ�خهـخؤهخإل هُـ خمُّء خعحلأل سحلُّآل بخإ
أل�خًآلـألُـخؤ�خه نبخمئخس خٍ سنتخحمئ خؤسهخىحلـألهـألَنتدس

إ. خعحلأل �إلسخصـسالئ ًالخ

ٍخؤ�خه خؤهخإل خؤ�خه  خمُّء هُ خعحلأل سحلُّآل بزإ
.رخؤسَّخجن ًالخ

خؤهخإل خؤ�خهق رقـ خؤنتخمخئ  خمُّء هُ ـسحلكٌخ بصإ
. ًالٍخ

ظس ٍؤئُـ ض ًالخ خؤ�خه  خمُّء هُ سحلكٌخ بجلإ
خؤسَخي� ٍمجرم سخمسز خصال ألُ خؤهخإل ؤال�خه ألرخنبخم ذنبخمخة

.رخؤََّه ٍخؤسضئآل

رمتَّحمطـئخألال ًالخؤ�خهـخ هُـ خمُّء سحلكٌخ ـ بً�إ
كخمخسـخؤنتهرخل ي �خ�ال خؤجمخس خ�الَّزـخؤهَّْ ألسمحآلَخ ب

خؤهخإل. جلٍْـسحلخبالـخؤ�خه إ �خ�خ

خلضنخس ألُ خؤنتخْـ�آلَّه يـًجمخ ٍُّسهخم�ـخؤسخمُّخم
ح ًَخ رهمحٌخ إلَّحمجل

.ٍخلخسـصحل ً خل�خمٍض خؤرحلخال له ذْ (1)

خؤ�خهـخؤهخإل ي خؤخمخًُ ��خل خؤمحهة ضخؤ ذْ ب2إ
ألُ خنبسخىٌخ خليخمٍ� خلَخيه �َُّّ خْ كئُ رخؤنتهرخسـ

.ُّـخؤسهخىحل�خ�ٍألُـخؤ خعَّمبمت

ؤحلـخؤنتهرخس رَخـخؤحلحمخس َُّّـخٍؤهال خًآلـخؤسخئحل (3)

خعحلُّحلط. جلٍخحمًخ ٍذهحلخجلًخ خؤنتهر ٍس�َُّّخمـخ�جلخحمط

غحلجلط ٍخًحلخة ٍهخجلؤ جلىـ مجَّخرم ٍمجه (4)

آلخؤسهال خعحلألخس ى�خه ي خؤهخأل ٍخؤسنتخحمئخس ؤالآلَنتدس
.ٍخؤمتض

خجلخـؤَّخىه أل�سَُّّخس سحلإل ي �خ�خ خلنتئال (5)ـذْ

�خ� ٍصَّجلـ هحلإل ًَّ ٍخعخمي خؤسنتخحمئ خؤسهالآلـ �مخحم
خؤسهالآل. ألُ خؤََّه ًجمخ ٍخمجضـظخِ َ ٍ
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خعحلألخس ره� سحلُّآلـ ي ًالخ خؤ�خه َُّصض ىحلـ (6)

ره�حلخ� ألٌَخ خؤره� كسالئ ألسهحلجلط إلنتخ خس هال َّظس خؤس
 ـٍخَس رهحل خلٍ هخؤخـبخسمتخسإـٍخؤره�ـخ�خب�خم سَخ

خؤرإ. بإلنخي

سمتآلآل �ُّكخ خؤحلىء خؤَّخمجض خؤس�خإل مجخمٍحمط (7)

خل�الَّز. جلإلخ خعحل ٍسهخمُّة َخله ـخؤهخألخعحلأل ٍخجلخ

ألخجنخأل خؤجم �ألخمئ�خؤ خؤسجت�م خْ خؤسخمُّخم ٍَُّّمجضـ
�ََّخس �ذ ّس�ر هال ك� �ٍ خؤسنتئالـ ألخمضالـ ي
ب خلٌخإل فحل�جلـ ٍهآلال أليٌَّأل ذ خحم ذق طخص ب ألهحلٍجلط
خْ ألُ ُّسآلئُ ئ خلجتساليـب خل�سَُّّخس ٍيء خل�ٍؤخسب ٍَُّّجنه
ىخرال خ�ال ٍؤالسَآل خع ألهَخًخ ـخؤنتهر ؤ�جلخحمط �ُّه

خؤجمخس. هال خهسآلخجل  خمُّء ي خؤ��

خلهآلَّأل رخؤنتئال خؤ�ـظ�مـإ ب ضخؤ خ�سآلخمخحم ٍُّرحلٍـخْ
خلَّخحمجل �سجتحلخإل إـ خؤسخمُّخم ًجمخـ ذهحلخجل �خهـ ب ضخؤخ رّ
ُّ�خهحل ؤُ خؤهخأل خعحلألخسـ ٍذإلسخصـ ٍسَّي�ـ ٍُّخؤرنتخم خلخؤـ

خلَّخحمجل. ؤسَّنة خيمحال ئرحلُّال ُّ�ألخمئ�خؤ ئ�زـحمًخْ هال
إلَّحمجل بـ ٍخؤمحخُّخ خلضنخس ألُ لال خؤسخمُّخمـ ٍُّحلإل

ح رهمحٌخـًَخ
ي خؤسجت��ـ خؤحلحمخس ؤَّخىه خيمحال أليٌَّإل سَّي� (1)

خؤنتهرخس.
َّـأل�سي بـ�َّخ يـخؤنتهرخس �مـخ�ال�خؤسجت ذْ (2)

خخبسخحم ذق ٍألسخرهسٌخـب ـ �ـخع سمتآلآل م خٍ خؤ�خ�خس حم�آل
خؤمتخهحل. خظخِ ي ُّئَّْ خْ فز ب خلنتخمٍهخس

ٍ �ـؤضسخصخس ًَخؤضمتخم ُّئَّْ خْ خألخم سحله�ُّ (3)

ئخيـخل�سَُّّخس. هال ��خؤسجت ٍخ�ألئخإلخس خؤحلحمخس ألُ
خؤس�خإل ُّسآل ��ظ ٍؤَّخض ألحلٍإلخس خهسآلخجل مجخمٍحمط (4)

ألسيءـهالٌخ. ��ٍظ �خى إلنآل ٍخسرخه ررََّجلًخ
آلىخ ئَّإلٌخ سسهحل  خعخق رنتئالٌخ خ�ال خع�م (5)

سخمخر�خس ُّخ ٍصَّجل ألُـخؤ�خهخسـجلٍْ ظآلهٌخ � ألنتخمٍهخس
سنتخرئخس. خٍ

هال �ـخ�ال خؤسجت�م رق ��َّخؤ ؤالضال خؤسخإل خؤوخز (6)

سسآلشال ٍخؤس ب خؤَّ � َّخل�س هال ٍخؤسجت�م خؤنتهر َّأل�س
ي خلسصخٍحمط خؤنتهرخس ُّخمرم خؤجم  خلَخ خؤسجت�م ي

.ألسئخألال َُّّسَآل �خب
حمُّخجلخس ٍ سنتخحمئٌّـٍخ�هـب ٍإلنتخم ٍصَّجلـى�خهـخًالٌّ ذْ (7)

خب�م ؤسنتئال �خ�خ ََُّّر ألَّألخس ً يخهال ُّخىسمتخجل
ألهَـضخ ؤالآلَّخحمجل خؤنتهر خ�جلخحمط ٍذه�خ �خ�ال خؤسَآل
ٍظحلجل سََُّّهـ هَحلجم �ألخمئ�خؤ خؤسجت�م ُّمحآلُـ ضش ب

.ُّسشآلخحم�خ خؤحلخبالـٍخلَّخحمجل ألمتخجلحم
نبخمخئ ظءـ ًَّ حمئَّرّ خلآلئُـ خؤَّضحل خؤخمًخْـ ذْ (8)

خؤٌََّ�ـريخممي خصال ألُ ٍخؤهخإل ًالخؤ�خهقـخ رق يخهال
خ�ال خؤسَآل

رخؤ�خه ؤالٌََّ� خؤَّخمجض خؤحلهَّطـ ألُ خؤخموآل هال (9)

 �خؤئال ذ خحمًخـ يذْ َ َّخؤ خ�كخ �خع ي خًالٌّـ
ضَّأل هآلال ٍخًحلخة ٍخمجض صـسمتَّحمخسـخ��خسهال َّفس

خؤ�خه. ًجمخ أل�خًآل سيهال يئ
ظء ي ألَيخمجلخ� ُّيالض ؤُ �خ�ال خؤسجت�م ذْ (10)

ألخمئ�ـٌُّسآل ظ�م ُّمتخضرّ � ألخ ؤالآلَّخحمجل خيمحال سَّنة
خلَخخت ٍسَّي�ـ خؤئال ُّىسمتخجلخ خؤ�خ�خس كخمخصه خ�خ�خ�

خلَخ�ز. خ�سشآلخحمّـ

, الشعبيات اإلدارية فى القدرات لواقع التقرير يتعـرض

: منها واملناقشة، باالهتمام جديـرة ويقدم استنتاجات

ٍخمجض سمحجتآل ألُ خلحلإل خعحلأل ى�خه ُّهخإل (1)ـ

�خؤَي و� ُّىسمتخجلخ خلَّخحمجل ىخهحلط أله ُّسَخ�زـ 
ٍمجهة خع خصَّحم َّأل�س سحلإل ذقـ �خجل مخ

.جلخخ ي خؤَّخىه
خلحلإل ؤالجتحلأل يخهال إلنخإل �إلنتخـ خؤسجت�م مجخمٍحمط (2)

هالـخْ خؤ�خ�خس ٍحم�آل ظالال هآلال ي هخؤ ىحلحمط ٍخل
.ؤٍخل�خ خؤنتيخي هَمتخم ؤّ سمحآلُ ر ي ُّهآلال

َّخؤ إلنتخم �هخجلط ألسئخألالـ َ ٍ رخمإلخألصـ سمتآلآلـ (3)
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ٍٍمجه ٍخؤخممبحل خل�َّضخسـ ذصخمخ ُّسمحآلُ طش خؤهخألال
.خلحلإل ؤالجتحلأل �ُّخبخم

خصٌ�ط يـ خ�جلخحمّـ خؤسَنآل رخهخجلط خل�خؤ سسهالء  (4)ـ

ُّخجلى ألٌخحمخس سَّي�ـ رمحخمٍحمطـ رال ض يض�زـ خلحلإل خعحلأل
رَنآل ٍخخبجم ب خؤنتهر خ�جلخحمطـ ٍَأله َّك�س حمسخؤ

ٍخؤهَّخحل. خ�إلسخص ألهخُّ� هال َخلر ٍخ�إلخر خعَّخي�
خ�جلخحمط ً ُّ�ألخمئخؤ ذ خحم ي خلحلإل خعحلأل ذْ (5)

خلَّخ َق ظخِ رخؤس�خألخسٌخ خؤنتهرخس سيٌّ رَّخ��سٌخ خؤس
.�خ�ال رخىسمتخجل ٍخؤٌََّ� خلَّخحمجل ٍظخِـذجلخحمط

صخس�� �خ�خ خؤهَخمبخم خؤسخمُّخم َُّخىني •·
ح ًٍ خؤنتهرخسـض ي خ�جلخحمّـ �خ�مب

.ٌّ��خل خؤس�َُّّخم ت
خؤسَنآلٌّ. خؤس�َُّّخم ت

.ُّخؤرنتخم خلَّخحمجل س�َُّّخم ت
خلهالَّألخسٌّ. خؤس�َُّّخم ت

�خب �سَّخصٌٌخ خؤس ٍخؤَّجل خ�حلجلخس ًآل ٍُّهخم�
ح خ�جلخحم �خ�مب

سوَخ�خ �سآل خؤس يخؤَّن خل�سَُّّخس خوالز ذْ (1)

يـىخه سه خًالـب خؤ�خه ي ٍخؤهآلال ؤ�إلسخص هٌَخـٍظَُّّالٌخ
كخمسرخس ُّسآلسهُ خؤ�س خؤَ�خ ألُ ٍخوالرسٌخ خؤَّنيـب خؤ�الآل

سجمئخم. ذإلسخص جلٍْ
خؤحلحمط كسالئ ٍ ض مجهيخ ألخجنخأل خلخسّ ًالخ خؤ�خه ذْ (2)

خؤهآلال ؤوخم� خؤرحلُّال جلٍحمـ ُّالهز خْ هالـ خعخق ٍمجهّ ي
ٍخ�سهخز ب خلحلإل خعحلأل ى�خه ألُـ �خؤيخ ٍخألسمتخميـ

خؤهآلال. هال خلسصحلجل خؤ�الز

ؤهآلال خؤ�جنألـ ٍخع�ط ��خل خؤحلحمط مجهة (3)ـ

ٍخؤسض�َّأل خؤهخألالـ خؤَّـ إلنتخم ٍذهخجلط خ�مب�ـ �خب سَيجم
خؤوخز ضخؤ ًَّ ��خل خلهَّئ ًجمخ خشخم ـُّمحخهة ٍألخ ؤ�إلس�خص.
خؤهحلُّ�حلـألُ ًَخؤ خْ ذخل ب جلخخ ألهخُّ� �سجتحلخإل خؤسخإل نبرّ
إلَّه سخمخىز  إ رخؤجمخس ٍخؤمتض بخؤسهالآل خؤ�خهخس

ٍإلنتخ خسٌخ. خلحلأل خعحلألخس

الشامل: التحول إطـار فــى الّالمركزية مستقبل 5.2

ًجمِ خْـ ََُِّّ ٍؤئَّ ب رحلُّال سمتَّحمخس خ�َّحم ًجمخ ُّهخم�
سَخٍ�خ � سـخؤسٍخؤسضال خعخء طآلال سسخشخم خؤسمتَّحمخس

.خؤ�خر خ�خٍحم ي

خؤس�خإل خْ ٍُّهسحل خ�خ�ب أل�الآل ذق خؤسخمُّخم ٍُّنت�
ٍإلنخإل ُّ�ألخمئ�خؤ س�رخس ي إلَّه إلال �ضحلش رٌخ
خؤنتهز ألالئ يال�ي هال َُّّإل خؤَنخإل جلخإل يآلخ خؤنتهرخس]
خؤخمخحم ٍخظخخل رخؤسمتخمة خ�ال خعآلخً� ٍظئآل ؤالآلَّخحمجلبـ
ٍخؤ�خألص خلنتخمٍهخس خإلٍمب ٍسَيجم رخخبسخحم ُّسهالء ألخ ي
خلنتخمٍهخس سالئ خلَسيهـألُ خإلٌخ رخهسرخحم ب ـؤالنتهرَُّّخؤسَآل
خعآلخً� سالئ خْ ئجمؤئ ٍخمجضخ� ُّئَّْ خْ يصز ب ٍخؤ�خألص
ٍهحلإل خلَّخحمجل سَّنة َّ� ضخؤ ي خؤسرهخس سسضآلال خؤس ً
.خ�ال خ�سشآلخحمخسٌخ خب�خحمط شآل ٍألُ ب رخ�إليخئ خؤسضئآلـخؤئي

ؤرخ ي ُّ�أل�خمئ�خؤ ل���سرال خع�حلُّحل خؤس�متَّحم ٍيـذ خحم
ُّىسمتخجلخ خؤسَآل غخمئخس خًآل ظحلُّحل خؤسخمُّخم فخٍأل ب

ح هحلُّحلط أل�سَُّّخس سخخبجمـألحلخًخـهال خؤس ٍُّخ�جلخحم

خ�ىالآلـٍخؤحل�ٍق. َّخل�س ت

إ. َ َّخؤ ب �خؤئال َّخل�س ت

بخ�ىالآلإ. ��َّخؤ َّخل�س ت
.�خ�ال َّخل�س ت

ٍخؤَّضحلخس خلَنتدسـ بأل�سَّـ خع�ـ َّخل�س ت
إ. ٍخ�إلسخص خعحلأل

ٍحمجلس خؤس خؤ��������محخُّخ ره� رجمئ����������خم ً�������َخ ٍإلئ���سي
إلَّجل  يَضُـ ب ئس�خسـ إل�خمضٌخ ٍؤئََخ ب خ�َّحم ًجمخ ي
ٍرحلٌُّخسـٍضخء أل�ال�آلخس خإلٌخ هال خؤمحخُّخ سخبجمـًجمِ خْ

ح أل�ال
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جديد, مناخ من أفرزته العوملة ظل ما فى النمو، بؤر إن ·

إنتاج فى  ستندمج  التى واحملّليات املدن فى ستتركز 

البيئة من مستفيدة وعامليا، إقليميا األوسع الفضاءات 

االتصال وسرعة العوملة تفرزها بدأت التى التمكينية

وبهذا اإلنتاج. عوامل تنقل حركة وسهولة والتشبيك،

االقتصاد دفة  بإدارة ليهتم سينحسر الدولة دور  ,فإن

أصبح كّلما أنه التقرير يتوقع اإلطار، هذا وفى واتمع.

الفضاءات فى فأكثر أكثر مندمجاً الّليبى االقتصاد

فى احمللية االقتصاديات أصبحت األوسع، االقتصادية

توفير وأضحى السوق، لقوى عرضة أكثر الشعبيات

لتوفير إحلاحاً أكثر صحيحة أساسات على اقتصاد كّلى

الّالزمة. التنافسية القدرة

خؤ�خئ ي رخؤنتهرخس ؤالٌََّ� خل�سرال خؤسمتَّحم ذْ ·
هال يٍن ٍألٌخإل �خ�خس ��سـ ُّس�الز خؤخجلإل خؤحل�ٍق
خب��ٌخ مجآلُ ٍذجلحمخصٌخ ألهخلٌخ رخم�آل خؤنتخمٍه خؤنتهرخس

ح خلحل ٍخؤرهحلط ��َّخلس خ�ال
ؤهآلال جنأل�ـخؤ�ـخ�الُّىسمتخجلخ خؤر رسضمح� 1/ خؤرحل
خؤشخي  – صسآلخهخ خؤسَنت ألَّألخس ٍسَّي� بـ خ�ىهـ
ٍذحم�خ ب خلسهالآلـ �خ�ال ؤالآلصسآله خؤحلخهآل �خ�ٍخؤ
أل��خس رقـ خؤَّخه خؤخمرم  خمُّءـ هُ خ�رحلخه ألخمسئ�خس
ذ خحم ي ٍخعحلأل خ�إلسخص خل��خس ٍرق خعحلُّش خؤسهالآل

ٍخؤس�َُّّخم. ؤالرضش ٍغ�م ٍخه� رخمإلخألص
ب ٍخع�خسـ خؤئيخخس س�س�ز أليسَّض ر مجآلخْ /2

ب خؤرنتخم خلخأل حمخخي ألُ رخممبحلًخ خؤنتهر خضسيخن ٍسألُ
س�خمرّ. ألُ هالـس�َُّّخمِـٍخعحل� ٍسهآلال

خصال ألُ صَرٍخ �خ�ال حمخخيـخلخأل هالـصجمز خؤهآلال /3

ًَّ ألخ ؤسضحلُّش كَُّّال ألمتخجلحم ٍذفخجل ب خ�سشآلخحمخسـ سَّ�ه
ىخآل.

خبأل ألُ ئ�رّـ هالـ ٍخؤهآلال خؤسمتحلُّخم حمًخْـ جلخبَّألـ /4

ذإلسخصٌخ ُّسَّصّ خؤسـ آلخل و� صَرخ ؤالنتخمئخس خؤ�آلخ�
أله خلنت�ئ خلنتخمٍهخس سنتصهـ ُّسآل ئآلخـ ؤالسمتحلُّخم. خ�خ�خ�
ألرحلذ س�رء ٍئجمؤئ ب �خ�ال ؤ�سشآلخحم خصَرـ خؤنتخمئخسـ
سمتحلحم خؤس �خ�ال ٍخؤنتخمئخس ؤالآلَنتدس خؤمحخمُّر خعَّخي�

.جلٍؤ �ٍُّألخ ألَّخمبيخس ٍيء ألَسصخسٌخ
خؤهخأل خلمتخ�ـ ؤس��ـ ٍإلنآل هخأل ذجلخحمط مجآلخْ /5

ألرحلذ ألُ ُّه�جن خؤجم خؤَضَّ بـهالـ �خ�ال خؤ�خه ٍأل��خس
خل�ط ٍفء ب خؤهَّخحل ٍي خلهخألس ي ٍخؤيخهال خؤسئالي
غال ٍخصسآلخه ُّخىسمتخجل خبحلألخس ٍُّحلإل ب �خؤسَخي

ألس�َّحمط.
ذجلخبخأل ي خ�سشآلخحم ٍسَّ�ه خؤسضس َخؤر س�َُّّخمـ /6

.خعحلُّش خسمتخأل سَخس
ٍصٌَّجل َ َّخؤ خ�مبضخسـجلخخبالـخىسمتخجل ألَنَّأل ذْ ·

   



3839

ألُ ألسئخألال خبحلأل ٍصَّجل رحلٍْ سئسآلال ؤُ ��خل خؤس�َُّّخم
ٍرهحل خلسَّ�م خلَنَّحم خلخس ٍخؤ�خه خؤئال خؤ�خ�خس

.خلحل
خسيخىخس ي ؤالحلخبَّأل رخؤال خىسمتخجل ظمح� خصال ألُ ·
ٍخضسأل بـ آلخ�ىال ٍخؤسئسس خؤيمحخخس جلخخبال خؤنتخمخئـ
خإلمحآلخإل خؤحلٍؤـ سسحلخحمخي ب خؤهخل خىسمتخجل ي ىحلإل ألَّىه
ٍسالال خؤيَّخحلـخلسَّىهـض ٍض�خز ب خؤهخل خؤسصخحمط ألَنآل ذق
لس�الرخس َجنأل رخمإلخألص ٍمجه ٍ ب خ�سآلال ٍخلجتخ خم خلنتخئال
ئالً �هخجلط ��خلجت خؤ�خألصـ أله رخؤ�خرم َُّّخؤهمح

.َ َّىسمتخجلـخؤخ
ُّخؤرنتخم ؤسَآلـخلَّخحمجل َ ٍ هآلال �ـخؤسخمُّخمـخب��ُّ ·
خعخمص خلٌُ بـٍخ�سضحلخش ـخؤر�خؤهال خؤسحلحمف ٍؤالمحخ
خؤخجلألق. خؤهحلُُّ خبأل رخؤال خىسمتخجل �س�الرٌخ خؤس

ح خؤسخؤ ُّخؤس�َُّّخم خؤهَخمبخم �خع ٍسهخ�
خؤ�خ�خس يـ خؤَنخم ٍذهخجلط خؤهآلال خ�َّخئ س�َُّّخمـ (1)

ٍغخمصخسٌخ. آلخؤسهال
. ًالخ خؤ�خه ـيُّىسمتخجلخ خؤخمُّخجلخس س�َُّّخم (2)

ؤ�ُّخجلط ٍسئيٌخ ٍخعحلأل خ�إلسخص خلَنتدس ظحلُّش  (3)

خؤسَّنة. هال هخرس�خ ىحلحمسٌخ
ٍسَره ٍخؤ�الز خؤهخم� هَّخألال ض�خز هال �خع ٍسهسآلحل ·

ح ئالًسو�خسـ شش ألُ
َكئ ر ألُ ٍألخـسَسصّ ـخؤئالُّىسمتخجلخ خؤ�خ�خس ت

.ىسمتخجلخ ؤالَآلَّ
خلخألـٍخ�إلسخص. حمخخي خ�َّخئ ي ئال�خ �خ�مب ت

ي ٍخلشخمط ض ٍخؤسحلحمُّز ؤالسهالآل خؤيخهال خ��خسصخس ت
ؤ�َّئـخؤهآلال. ٍخ�إلسخص ُّخلٌخحم الخؤسنتئ

مجوَّ خ�ـسمحجتآل فالء خىسمتخجل كَّ هالـسَّؤحل خؤهآلال ·
خ�سجتحلخإل أل�سَُّّخسـ ظء ذق إلي�ّ خؤَّىسـ ي ٌٍُّحلة

.هخؤ
�خب خًحلخة ظء ٍسه�جن س�خإلحل آلسهال �خ� َسر ·

   

خؤهآلال. خ�َّخئ ٍس�َُّّخم خؤر�خؤ هال خؤمحخ
خؤسئخألال ؤسضء ألئخإلّ ُّخخبجم خْ هخؤ�ر خلجت�م هال ·

خؤنتهرخس. رق خؤسَآل يمحخخس ٍَُّنت يٍخؤَّن خلئخإل
خؤسَآل يخممي مجآلخْ ذق ��خؤسجت خؤسئخألال جلُّ ·
ألُ ئخي ىخهحلط كسالئ خؤس ؤالنتهرخس ىسمتخجلخ ٍخؤَآلَّـ

خلَّخحمجل.
ألخرق ي يخؤَّن ٍخؤسئخألال خؤسهخُّني هآلال �جلحمخ ·
َّمج هال خلَخ ـ خل�خإلخس ٍرخمع خلسصخٍحمط خؤنتهرخس

خلؤئ.
أليمحال ُّضمحخم هر  ر خبالء خصال ألُ خؤهآلال فز ·

.�َأل ئال ي
حمر�ٌخ جلٍْ غال خب�م ٍمجه ي خ�سآلخمخحم ذْـ ·
جل� خ�خٍحمط رخؤنتهرخس ُّخمر�ٌخ خؤجم �خؤخمخ رخؤسجت�م

خلَّخحمجل. سرحلُّحل ذق
خؤسَآل خْـهآلال خهسرخحمـ يـ سخخبجم خْ خؤنتهرخس هال ·
ي خؤسيئ� ألسئخألالـألُ ألَنَّأل ً نبهر جلخخبالـئال �خ�ال
خلؤئ ٍسخمل ٍخعحلأل ٍخلخؤ ُّخ�جلخحم خؤحلحمخس س�َُّّخم يئ

.َّسَآل رخمإلخألص ي
حمر�ٌخ رحلٍْ ؤالآلَّخحمجل يخ خؤسَّجنُّهـ ي خ�سآلخمخحم ذْـ ·
رخ�خبيخئ ُّ�ألخمئ�خؤ هال �َّةفئآل  ألَخ �ـحمخرسَآل

خلَّخحمجل. سرحلُّحل ي خ�سآلخمخحم ذق جلٍُّ
ؤالٌََّ�ـرهآلال ٍَُّّؤـخخ�ال خع�م �سه خْ فز ·
خؤنتهرخس هال  ٍ.ـخؤسنتخحمئ ـٍخؤهآلال ��ٍَّخلس خؤمتوخم خلَنتدس
خلَنتدس س�َُّّخم ل�خؤ سَنخم خْ �خ�ال هَحلـسمتآلآلـخب��ٌخ

.ُّ�ك و� ذلخؤ إلنخمط ًالخ
خؤهآلال خعَّخإلز هال ؤئحل �خؤحلحمخ خلٌَص س�َُّّخم ·
ذىخأل يئ ٍسحلحمُّ� ب ًالخ خلَنتدس ي خؤهآلال لٌخحمخس

ؤجمؤئ جنأل�رخلٌخحمخسـخؤ خؤ�خؤز ٍس�الض ب ٍرهشـخلنتخحمُّه
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املقدمة 

خؤ� خؤ�خمُّه ؤالس�َّحمخسـ ئخْ
سئََّؤَّصخس مـعخأل خؤهخ� نبٌحلًخ
خؤ�ََّخس خبأل ٍخسمتخس خلهالَّألخس
سخش�خس خلخمجٌّـ خؤخمْ ألُ خخب�ط
خ�إل�خإل خعخط كم هال ألرخنبخمط
ُّىسمتخجلخ خمبهحلط ئال �الس
ٍمبيس ضس ٍخصسآلخهـٍخؤشخيـب
رنخًخمط خلس�خحمه خؤسو�خس ًجمِ
صٍإلس .خؤخمىآل خٍ خؤشَّحمطـخلهالَّألخس
سو�خس ألُ خؤشَّحمط ًجمِ مبخضز لخ
أل�آلخس ظس ُّصًَّخم هخلـ
ـخؤ�ز ذقهخ� رخؤهَّل رحلخ غسالي
ٍو�ًخ خؤئَّإلٌّـ ٍخىسمتخجل خؤَّخضحل
ُّىسمتخجلـٍخ�خ�خسـخؤخل�آل ألُ
أليخمجلخس هال خ�سصحلسـ خؤ�
ًجمِ ٍيـخبمحآل ب خؤحلٍؤ خؤهىخسـ

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

خلهالَّألخس. �سآله خؤهخل خؤآل م

ر�خم� سَّإل� رخجلحمس ب خؤسهخمُّيخس
ألَّمجَّه ضَّأل هخل ىآل هحل يئخمط
ألكخم هالـ خلهالَّألخس عسآله
خؤحلٍؤٌّ ؤظخجل خليَّمجق خلَحلٍرق
خؤ�ََّّـ خشَخـخصسآلخهّ ؤسمتخس
خؤ�خم� ًجمخ ٍٍصحلـ  .1998 ؤهخإل
خؤَخألب خؤحلٍأل له ألُ جلهآلخ
خؤ� خؤهخمرب خؤحلٍأل ألحلألسٌخ ٍي
ىآل ؤهحل رخؤحلهَّط خلكخم  خؤرس
عسآله سنتئال ألَّمجَّهـ ضَّألـ هخل
خألآل ألَنآل ُّحمهخ ظس خلهالَّألخس
ًجمخ هال خلَّخيـ ٍكس خلسضحلطب
حمىآلـب73إ خؤخمخحم خؤ�خم�ـرذمبحلخحم
ّي ُّ�خؤز ٍخؤجمّـ خلجمئَّحم ؤالآلكخم
خلسضحلط لَنآلـخألآل خؤهخإل خألق
خبأل ألُ خلَّمجَّه ًجمخ رحلحمخ�ـ
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َخؤالص بًٌٍّ خ�جلخحمُّـ خؤسَ�ء َع
خلسضحلط ؤألآل خألقـخؤهخإل خؤ�ـُّخمخ�ٌخ
ٍئخس خ�حم ئخي همحَُّّسٌخ م ٍسمحآل
�خم خألَخ خٍ خلسجتمتمت خلسضحلط خألآل
ألشال هحل ذألئخإل ؤرضش ًجمِـخلَنآلخسإ
خألآل خصٌ�ط أله رخؤسهخٍْ خؤآل ًجمِ

.ىخؤه خلخس خلسضحلطـٍٍئخسٌخ
خلسَّخمبال خؤحلٍؤ خعٌَّجلـ صإلس ٍئخْ
ألئشي ٍخصسآلخهخس �ََّخس هحلط خبأل
خؤَّ � َّخل�س هال ٍعخْ ؤيخمئـهآلال
خلخمضال خإلهخجل ٍخؤحلٍؤٌّ آلٍخ�ىال
�سآله خؤهخل خؤآلـ لكخمـ خٍق
خؤي�ط خبأل صَة َُّكحل خلهالَّألخسـ
ًآل ٍإلنخمخ إ. 12ت2003  بت12ت10
ّي  خم� ٍألخ خؤهخلٌّ خعحلش ًجمخ
ألُ ئش�خ سٌآل ٍ آلَّضخس خألخْ ألُـ
خؤَخأل خؤحلٍأل نبهَّز ٍخبخمب خؤنتهَّزب
خ�خخي ضصخم ُّنتئال خمبرض ٍرخهسرخحمِ ب
هال �َ�سهخم� صحلُّحلبـ هخ�ـ رَخ م
حمئُ ٍي ب خؤَّؤحلط خ�ال ًجمِ مبيضخس

املعلومات، مجتمع على أضواء

سحلٍحمـ خؤ� ٍخلَّمجَّهخس خؤمحخُّخ خًآل
ًجمخ م ٍخخب�إلخ ب خلهالَّألخس ضَّألـعسآله
غسمتخمط إلرجمط سحلُّآل خؤسصخمُّ� خؤهحلجلـ
خإلهحلس ٍخؤ� ٍقبـؤالآلـخخلخمضال هُ
سهخمة ٍخمبرضسـ .2003 هخإل طَةـ
ًجمِ إلسخص ٍ�َسَخٍألـ  2003 طَة
م ىخمخحمخس ألُـ هٌَخ مبحلحم ٍألخـ خؤآل
سهخمُّة رٌحلة ؤالآلصال خؤخجلأل خهحلخجل
ضَّأل ضَّخحمخسـجلٍؤ ألُ كخـُّحلٍحم خؤخحمّـ

خلهالَّألخس. سنتئالـعسآله أل�خؤ

للقمة لإلعداد احملطات أهم

 خم� ح 1998 بإلَّيآل�إ خعخمش ت
ألكخم خصسآلخه م ب �خؤسَّإل خلرخجلحمط
خؤحلٍؤٌّ ؤظخجل خليَّمجق خلَحلٍرق
ٍخؤجمّـ �خرَّؤَك خلَهحلـ ؤسمتخس
لَنآل خؤهخإل خألق أل�خؤر ّي سخمحمـ
سَنآل ذألئخإل �رحلحمخ خلسضحلط خألآلـ

خلهالَّألخس. عسآله هخلـضَّأل ىآل
خظخجل عال� ح إلخمبخمبَُّّإلَّإ2001
خؤآل هحلـ ُّخمحم ؤسمتخس خؤحلٍؤٌّ
ح هالـألخمضالسق خلهالَّألخس �سآله خؤهخل
م طَة ـسهحل خٍق ـخلخمضال ىآل ت

.2003 بجلُّ�آل�إ خؤئخإلَّْ نبٌخم
رسَّإل� سهحل خؤشخإل خلخمضال ىآلـ ت

.2005 بإلَّيآل�إ خبألـنبٌخمخعخمش
خهسآلحلس 2001ح بجلُّ�آل�إ خؤئخإلَّْ ت
ىخمخحمخ خلسضحلط ؤألآل خؤهخأل خعآله
خلهالَّألخس �سآله خؤهخل خؤآل رسَنآلـ
خلسضحلطب خألآل ألَنآل ُّحمهخ ظس
ؤسمتخس خؤحلٍؤٌّ خظخجل سئالة �ٍ
خؤَ�خئ ًجمخ ؤالآلبـٍم خ�هحلخجلـ ��رس

ح �
ؤالآلسخره هالخ َع سنتئال � 1

ؤسمتخس خؤحلٍؤٌّ خظخجلـ ُّ�خ�ٌخ
خألآل ألَنآلخس هُ مشالق ألُ ٍسسئَّْ
ب ؤالآل خلمحيق خؤرالحلُُّ ٍهُ خلسضحلط

إ. ٍسَّإل� �َُّّ�خمخ
ظس ؤالآلـ ُّئخمسخحم� سئَُُّّ �ـ 2

ؤسمتخس. خؤحلٍؤٌّ خظخجل ذنبخمخة
2003 صَة ىآل ألخمضال غَّ

هال رجمؤس خؤ� خؤحلٍؤ خعٌَّجل
يخمئ سنتئال خبأل ألُ خل�سَُّّخس ئالـ
غال ٍألَسحلُّخس ألكخمخس ٍهحل هآلال

خؤهخ� جلٍأل له �الس ُّـٍىخحمآلٍذىال
� غ�خسٌخـح خرخمجن ألُ ئخْ

سئَُُّّ ح 2002 بَُّخُّخمإ خؤَخحم خّـ ت
ـخؤهخلؤالآل هخمرٌّـؤ�هحلخجل هآلال يخمُّء
ٍهحل سَّإل�ب �خرخم خلهالَّألخس �سآله
ُّخؤخم رخْ هٌَخ إلسص خصسآلخهخس خحمره
صٍخ��خس خلهالَّألخسب �سآله خؤهخمر
خؤهخمرٌّ. خؤَّ ُ م خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
ألكخم خإلهخجل بألخَُّّإـ2002 ح خلخ ت
ؤالآل خ�هحلخجلـ ضَّأل برخألخئَّإ ذيخمٌُّّ
رخْ ٍخهسآلحل خلهالَّألخس �سآله خؤهخل

.خؤخمىآل ر�حلـخؤيصَّط خعخمي رخألخئَّ
سئَُُّّ ح 2002 خؤسآلَّحمبخئسَّرخمإ ت
ؤالآل ؤ�هحلخجل ذيخمٌُّّ هآلال يخمُّء
سَّإل� �خرخم خلهالَّألخس خؤهخلـ�سآله
خإلهخجل حـ 2002 بإلَّيآل�إ خعخمش ت
ضَّأل برَّخبخحم�سإ خٍحمٍرٌّ ألكخم
خلهالَّألخس �سآله خؤهخل ؤالآلـ خ�هحلخجل

رَّخبخحم�س. رخْ ٍخهسآلحل
خإلهخجل ح 2003 بَُّخُّخمإ خؤَخحم خّـ ت
خ�هحلخجل ضَّأل ب َّئَّإـ د�َّّــ ألكخم
ٍخهسآلحل خلهالَّألخس �سآله خؤهخلـ ؤالآل

.ََّّئ  رخْ
خإلهخجل ح 2003 بَُّخُّخمإ خؤَخحم خّـ ت
ضَّأل ٍخؤئخحمُّر َسخؤ خألخمُّئخ ألكخم
خلهالَّألخس �سآله خؤهخل ؤالآلـ خ�هحلخجل

رخيخحمٍ. رخْ ٍخهسآلحل
خإلهخجل ح 2003 خؤَخحمبَُّخُّخمإ خّـ ت
ضَّأل د�خـبر�ٍسإ رالحلخْـوخمز ألكخم
خلهالَّألخس �سآله خؤهخل ؤالآلـ خ�هحلخجل

ٍخهسآلحلـرخْـر�ٍس.
ٍسَّمبخسض رخإلخس  خم� � ٍىحل
آلخ�ىال خلالسخس ًجمِ خب�م ٍألنتخحمُّه

   



4243

خؤشش ُّ�خؤسضمح خؤالصخْ خصسآلخهخس م
PREتCOM1ضPREتCOM2ض PREبت
رذهحلخجل خؤالصخْ ًجمِ ٍئاليس COM3إب

�ٍخب ألرخجل ْه� ألنتخحمُّه خوٍمب
هُ سه�ـ ُّحم سسمحآلَخْ جلٍؤسق هآلال
ؤوخم� رخئآلالّ خؤحلٍؤٌّ خ�سآله  آلَّضخس

.2003 ىآلـصَة ألكخم م خهسآلخجلًخ
شش هحلس خؤسَنآلٌّ خؤمتهحل ٍهال
بصَة ؤآل ؤ�هحلخجل جلٍؤ خصسآلخهخس

إ. 2003

خظخجل عال� ح بألخَُّّإ2002 خلخـ
ؤمحآلخْ دؤـ ُّهسآلحل ؤسمتخس خؤحلٍؤٌّ
�سآله خؤهخلـ ؤالآلـ خ�هحلخجلـ كَُّّال

ألخمضالسٌخ. خلهالَّألخسـم
هحل ح 2002 بَُّّؤَّإ خؤمتة
خٍأل خؤهخلٌّ خؤسضمح�ّـ خصسآلخه
Adama Samassekouالسيد ٍسهق
ؤالآل خ�هحلخجل ��ؤس ألخؤٌّ ُّلٌَّحم ألُ
14 ألُ سسئَّْ ألحلُّخمط ً ٍخإلسجتخز ب

ٍؤرخإ. رٌَخـسَّإل� بألُ جلٍؤ
خصسآلخه هحل بي�خُّخمإ2003ح خؤََّخحم
ألرحلخ هسآلخجل خؤشخإلٌّ خؤهخلٌّ خؤسضمح�ّـ
� ضش خؤآل ألخمضال� رقـ خؤسئخألال

ح هال خسيخئ
ْذه صَة ألخمضال هُ َُّسص خْ � 1

هآلال �ٍخب ألرخجل
َ� سَّإل� ألخمضال هُ َُّسص خْ � 2

ٍحمجنإلخأل ألشخئ نبئالـ مـ ٍش 2005

هآلال رخمخألص ٍ�غ�خجن خؤخمىآلٌّ ؤالسمحخألُ
.آلذىال

2003 جنيف قمة

خؤآل ألُـ صَة ألخمضال خإلهحلسـ

خلحلط خبأل خلهالَّألخس �سآله خؤهخل
بجلُّ�آل�إ خؤئخإلَّْ 12 ذق 10 ألُ
خؤحلٍؤٌّ خظخجل عال� ؤخمخحم 2003 ٍيخ

خؤهخأل خعآله ٍىخمخحمّـ ؤسمتخس
ًجمِ م ٍنبخحمؤـ 57ت238، ٍ 56ت183 

خؤسآلشال َّأل�س ٍسخمخٍ� جلٍؤب 174 خؤآل
ٍ جلٍؤ 52 ألُ جلٍألـئشخم خ�حم رق يٌخ

.ٍٍجنحمخ ضئَّألخس خ�حم
ظآله خئ� صَة ىآل ألكخم ٍخهس�
خلنتخحمئق هحلجل ىحلحم ضش جلٍؤٌّ هالآلٌّ
إلخنبّ ٍضالخس ٍألَسحلُّخسّ خإلنت�سّ م
جلٍأل له ألُـ خؤيخ�ـ 15 ألُ رخئشخم
خرخمجن إلجمئخم صحلخ ٍرنتئالـغسمتخم خؤهخ�.

.خؤآل خضحلخس
خصسآلخهخسـ هحلط خؤآل هحلس ـ
ٍخصسآلخهخس هخأل ٍخصسآلخهخس آلسَن
ب خُّخإل شش ألحل هال أل�سحلُّخمط ألَّخحل
ب ئالـخؤمحخُّخـٍخلَّمجَّهخس يٌخ  خمضس
عآلَّه ًَخؤ ئخإلس خؤآل ًخألني ٍهال
هال خؤهالآل �إلنتخ ألُ ئر�ط
ٍألهخحم� ٍغخمجخمخس ألَسحلُّخس نبئال
سئََّؤَّصخ عخس م ألسجتمتمت
خلجتسالي خؤحلٍأل ٍظخحمز خلهالَّألخس

.ٍخلَنآلخسـخؤحلٍؤ
ىآل مـ ذغخجنِ �ـ ألخ خرخمجن ٍئخْـ

خؤحلٍؤٌّ خؤسَّخيءـ ًَّـ صَة
خلرخجل عآلَّه ضَّأل
عسآله ؤسنتئال ٍخًحلخة
ُّؤخم ٍيخ خلهالَّألخس
ٍئجمؤئ ب َُّّسَآل ذإل�خإل
ؤسيهال هآلال خب�َّم ٍمجه
ٍخلَنآلخس خل��خس جلٍحم
ئال هال خ خمخة ٍله

ٍخؤحلٍؤ ٍخ�ىالآلـ خ�ال خل�سَُّّخس
خلهالَّألخس. عسآله ؤرَخ خؤسهخٍْ خصال ألُ

ح خؤهخأل خعال�خس
م خؤهخأل ألَخىنتخسٌخ خؤآل خصخمس
�خعخأل ذقـ خٍق خؤهخأل صال�خسٌخ
12 ذق 10 ألُ خؤي�ط مـ خلَهحلط
يٌخ ظحلش 2003 بجلُّ�آل�إ خؤئخإلَّْ
خؤحلٍأل خ�ألُـحم خلنتخحمئ حم�خـخؤَّيَّجل

ٍخؤَّجنحمخ خؤَّجنخحمخس خ�ٍحم

: املستديرة املوائد

عَسٌخ م خؤآل خظجمسّ ؤخمخحم ٍيخ�
شش خؤآل هحلس خؤشخؤشب ُّ�خؤسضمح
خل�سحلُّخمط خلَّخحل ألَخىنتخسـ ألُـ صَّس
،2003 بجلُّ�آل�إ خؤئخإلَّْ و11 10 َُّّألٌّ
خؤهخل خؤآل خهآلخأل ألُ ُّسص�خ  �ئص

خلهالَّألخس. �سآله
ألُ خ�خأل خؤَخمـ ره� ُّالٌّـ ٍيآلخ
خؤششح خل�سحلُّخمط خلَّخحل رخْـخهآلخأل

َُّّإل هحلس (1) املستديرة املائدة

عسآله " هََّخْ ظس 10ت12ت2003

."حمىآل يخممي خبالء ؤالصآلهح ألهالَّألخس
ذق خؤَيخخل خْ هال خلسضحلشَّْ خسيء
ًَّ ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
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خلهالَّألخسب عسآله رَخ م ٍُّخؤ�خ ضصخم
خؤحلٍحم هال خلنتخحمئق ألُ هحلجلـ ٍخئحلـ
خعئَّألخس رّ سَّإل خؤجمّـ خؤخجلّـ
خ�سهآلخأل سنتصه م ٍخًآلسّـئهخألالـيهخأل
ىرال ألُ ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
خ�الب ٍخؤ�ال�خسـ ٍخ�سآلهخس خيخمخجل
خ��خسصخس ٍمجهـ مجخمٍحمطـ هال ٍ
�خ� ٌس هال سهآلال َ ٍ ذؤئ�ٍإل
سنتصه خصال ٍرـسَنآلـألُ َكئ
ٍخ�سشآلخحمخس خ�القـ خهآلخأل حمصخأل
خؤخجلط خْ خلسضحلشَّْ ٍخهس� .خعخمب
أل�ُّحل ؤسضء ُّمجخمٍحم َُّّخؤ �خ�خؤ

خ�خأل مـًجمخ خؤسحلإل ألُ

مـخؤيمحخ ـبخؤسََّه (2)املستديرة املائدة

2003 ت12ت 11 َُّّإل هحلس خؤ��خإلٌّإ
خؤسضحلّـ مـغخٍحمخسٌآل خلنتخحمئَّْ ٍسَخٍأل
خلهالَّألخس سحليء رق خؤسَّيء م خلسآلشالـ
خؤسََّهـخؤشخم خعيخنـهال ذق ٍخعخص
�خعال ٍحمئ�س حمىآلٌّ. هخ� م ٍخؤالوَّّـ
خؤسََّه خؤسخؤح خؤمحخُّخ هال خبخمي رَّصّ
ـٍخألسؤ خؤسهر�ب ٍُّضخم ٍخؤالوَّّـب خؤشخم
هال ٍخخبئ ٍخؤخإلَّْ خ�هإل] ٍ�خم

خ�إل�إلس. نبرئ
خعيخنـهال خْ هال خلسضحلشَّْ ٍخئحل
َُّ�َّّـ خ�الـ ٍخؤالوخس خؤشخم خؤ�خش
خلهالَّألخس. �سآله �خ�خ خًآل هال
ٍذسخض خؤَيخخل سهآلآل خْ ئجمؤئ ٍحمخٍخ
رحلٍْ ئخي ؤالَخخي خؤهخألـ خلهالَّألخس
خؤسهر� ُّضخم ذقـئيخؤ ءبـرخ�مجخيهخ
سَّجنُّه ؤسه�ُّ� َأله �خ�خس ٍٍمجه
أل�خال ئالٌخ ًٌّ ٍخلهخميب خلهالَّألخس
خؤشخمب خؤسََّه ؤسه�ُّ� ًآلخ يخ

م ؤ�خمط خ�خإل خؤحلٍحم ذق خُّمحخ� ٍخنب�
.حمىآل شخي سَيجم

حسئََّؤَّصخ (3) املستديرة املائدة

خجلٍخس ألُ ئخجلخطـ ٍخسمتخس خلهالَّألخس
ؤؤي,ب خ�كخ خًحلخة ظء

ت12تـ2003. 11 خإلهحلسبـَُّّإل

ًجمِ مـ خلَخىنتخس غَّحم ئخإلسـ
ٍجلٍحم خؤحلحمخسب رَخ أل�خال خلخحلط
م ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ
خىسمتخجلّـ خؤَآلَّ ذضخمخجن هال خل�خهحلط
ٍخؤ�خمئ خل�سحلخألب خل�سحلخإلضٍخؤسَآلـ
خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ رٌخ كئ�ُ خؤ�
خعحلألخس سَّمبال ألُـ ٍخسمتخس
كخ ألرسئخمطب ُّر�خم صسآلخهخ
ٍخؤسهالآل. خؤمتض عخس خلؤئ م
يٌخ خؤسهر� � خؤ� خلَخىنتب ٍخشَخ
خ�كخ رخًحلخة ىَُّّـ خؤس�خألخس هُ
سئََّؤَّصخ ألئخإل سخم�حت � ؤؤيب
.ألخمئ�ـخؤسَآل م ٍخسمتخس خلهالَّألخس
سئََّؤَّصخ رخْ هآلَّألخ� خه�خة �ٍ
م س�ٌآل خْ كئُ ٍخسمتخس خلهالَّألخس
خؤحلٍؤ خؤسَآل خًحلخة رذضخمخجن خؤسهصال
ٍذإلسخص خؤسهالآلب سه�ُّ� خبأل ألُ
�ألش ٍخلؤئ خؤهآلالب يخممي ٍخبالء خؤهآلخأل
َّغس ٍذإلنتخ خؤَحلخ ألخمخئ� خبأل ألُ
خلهالَّألخس ؤسئََّؤَّصخ ٍكئُ غالٌّ.
يهخؤ خجلخط سئَّْ خْـ خُّمحخ�ـ ٍخسمتخس
خض�خإلـخؤهخلٌّ ٍسه�ُّ� خلخم� لئخيض
ٍخعخمُّخس  ٍخؤحلكخمخ خ�إل�خْ عَّئ

.�خ�خ

املشترك العربي العمل نتائج أهم

تمع العاملية للقمة اإلعداد إطار في

املعلومات.

يخمُّء هحل ب خؤهخمرٌّ خؤمتهحل هال
ؤالآل رخ�هحلخجل خلئالة خؤهخمرٌّ خؤهآلال
�ل خلهالَّألخس �سآله خؤهخل
ًجمخ خهآلخأل إلسخصـ ٍئخإلسـ بـ خصسآلخهخس

ح ُّالٌّ ئآلخ خؤيخمُّء
ؤالآل ؤالسضمح� ٍخ�الَّز ئالً ٍمجه
َّخل�س هال خلهالَّألخس �سآله خؤهخلـ

ب خؤهخمرٌّ
سنتئال هال خؤهخمر خؤحلٍأل ضش
َخله خعٌخس يٌخ كشال َ ٍ عخْ
ألٌَخب ٍخ�سيخجلط خؤآل �جمِ ؤالسضمح�
ألُ هآلال ٍحمىخس ٍسهآلآل ظآله
خب��ٌخ ضَّأل خؤهخمر خ�جلخحمخس
خؤخمىآلبـٍضَّأل خؤيصَّط ظمتَّميـسجمؤال
ؤالآل خ�هحلخجل م أل�خًآلسٌخ رخمخألص

خلهالَّألخسب �سآله خؤهخل
ى�خه جلٍحم ضَّأل ىخمخحم ألنتخمٍه خهسآلخجل
خؤآل خؤسضمح� م خسمتخسـ سَآل
هخممجّ ىمتحل خلهالَّألخس �سآله خؤهخل
خسمتخس ؤسَآل خؤهخلٌّ خلكخم هال
خؤخمره 28 ذق 17 ألُ بخ��َرَّأل

2002إب بألخحمخيإ
خؤهخمرٌّ خؤهآلال يخمُّء �خإلنت ٍمجه
خلهالَّألخس �سآله ـخؤهخلؤالآل ؤ�هحلخجل
خؤوخم�ـألُ �جمخ خهحل خؤجمّـ خلَّىه هال
ؤسمتخس خؤحلٍؤٌّـ خظخجل ألئسز ىرال
www. i tuarabic.org\ ب رخؤخًخمط.

arabpreb.comإ
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ؤسخألق خؤهخمر خ�جلخحمخس جلهَّط
ٍخلَنآلخس ـخعخمب خؤ�خهخس ألنتخحمئ
خؤالصخْ خبأل ألُ خعئَّأل و�

ؤالآلب رخ�هحلخجل خلئالي َ َّخؤ
سحلإل ألنت�ئ هخمر ٍش خهسآلخجل
خؤشخإلٌّ خؤسضمح�ّـ خؤحلٍؤٌّـ ؤصسآلخه
17-2003/2/28إب بصَة ؤالآل
خؤهخمر خ�آلَّه ألَّىة ٍسَ�ءـ

هخمرٌّـحميه لكخم خ�هحلخجل م بـٍخل�خًآل خصسآلخه ًجمخ خشَخ
خؤَّجنحمخ �ال� خؤخجلأل خؤحلٍحمط خصسآلخه ًخألني هال َّخل�س

2003إب /6/ 18-16 بخؤخًخمط خؤهخمز

ٍألضنخس أل�ضخس سسمحآلُ ألنت�ئ هخمر خهسآلخجلـٍش
خؤحلٍؤٌّ خصسآلخه هُ خلَرشسق خؤَّشسق هال خؤيخمُّء
ْذه كنتخمٍه خلسهالسق Prep-Com2 خؤشخإلٌّ خؤسضمح�ّـ

.خؤهخل ؤالآل خؤهآلال �خب ٍألنتخمٍه خلرخجل

القمة في اجلماهيرية مساهمة

ٍيحل أل�سَّـ هال خؤآل م خعآلخً�ُّـ أل�خًآلـ ئخإلس
�خٍرخم خؤهآلال يخمُّء خهمحخ ره� ألُ خعصآل مبو�
ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ ٌؤال خؤنتهر َخؤالص خألق ت خخت
ؤحل ُّ�ًخعآلخ رهش �حم خؤيخهالـؤخبس خلنتخحمئ ٍئجمؤئ
ألئشي رجمألـصٌَّجل خؤَّيحل ٍضخٍأل طَة. خلسضحلط خألآل ألَنآل
خل�سحلُّخمط خعَّخحم ٍألَّخحل آلخؤسَن خصسآلخهخس ئال عمحَّحم
�حم إلَّخز خعآلخً�ُّـخضحل خخبس�س ٍىحل خؤَخىل. ٍضالخس
�حم ئالآل م صخ ره�ألخ إلسر� خْ خليحل ألُ ؤهالّ خلكخم.ٍ 

ح خنبٌخم رُ ألمت�ي خ.جل. هال �خؤال خؤَّيحل
ُّ�ًخعآلخ حخْ رحلخُّـئالآلسّحـ م �خؤال خؤَّيحل �حم خئحل
خؤهآلال �ٍخب خؤَّش ًجمِ م صخ كخـ ئر�خ خًسآلخألخ سرحل
يٌخ صخ ألخ ذغخجن ألُ خؤحلٍؤ خ�خمط سسآلئُـ خْـ ٍسخألالـ ب
ئال رس�جت� صخًحلط رحلٍحمًخـ ٍ�سهآلال ب ٍسَّمبخسـ دحمخ ألُـ
َُّسٌٌّ ب خيمحال ؤرَخـعسآله خؤهخل خل��ط لَّخئر ذألئخإلخسٌخ
ُّ�َّجلِ هخ� م لهخ ؤَهني ٍخؤيخم ٍخ�سوأل خؤوقـ ّي

ّي إلس�خألض هخ� ب ٍخؤ�إل خؤخمخبخ
خؤيخم هال خؤمحخـ خصال ألُـ ٍإلسهخٍْ
خؤ� ب خؤيسخئ ٍخألخمخ� ٍخؤسجتالة
خ�خمٍأل خؤنتهَّز ألُ ئش� ألٌَخ سهخإل

ٍخؤسئََّؤَّصخ. خؤهالآل ذغخجنخس ألُ
خْ خؤشخرس ألُ خمبرضـ خإلّـ ذق ٍإلَّ�ِ
خؤهالآل إلسخص ًَّ ٍوحل�خ خؤَّإل خؤهخ� نبئال
خْ ؤ�ة غحل ب.ٍؤئُ ٍخؤسئََّؤَّصخ
َُّّى خىسمتخجلُّخسٌخ ب َو جلٍأل س�آلّـذق ُّسآلـ خؤَّإل خؤهخ�
ٍذسخْ ذإلسخص خبأل ألُ ألَّخحمجلًخ م هالـخؤسضئآل ٍكالئـخؤحلحمط
جلٍألـخؤنتآلخأل… خؤوخؤز م ًٍ ٍخؤسئََّؤَّصخ خؤهالآل ٍخ�سجتحلخإل
ألَّخحمجلًخ م ٍسسضئآل يمجه ٍخىسمتخجلُّخسٌخ خخبخمـي�ط ٍجلٍأل
ٍخؤسئََّؤَّص خؤهالآل خؤ�خىخس م ىمتَّحم خبخحمصـر�رز هَّخألال
م ٍخؤسئََّؤَّصخ خؤهالآل ٍخ�سجتحلخإل ٍذسخْ ذإلسخص ألُ كئٌَخ ٍهحلإل
خألخم خوالز م ًٍ ب خلجتسالي ُّىسمتخجلٍخ خ�إلسخص �إلنتخ

خعََّز. جلٍأل
َُّسنخم ٍألخ ٍخؤهنتخمُُّـب خؤَّخضحل خؤخمْ ٍُّألهـرحلخ خإلّ ٍىخأل
خؤسئََّؤَّصخس م خ�ْ ألنخًخمًخ رحلخس شَّحمطـهخحمأل ألُ ّي
ٍألخ خلهالَّألخس ٍ رخسمتخس خلسهال سالئ خبخمبـ خعحلُّش
خسمتخس ذقعسآله �ٍٍَّمب ألهالَّألخس نبيخي ألُ ُّمتخضرٌخ
خسمتخس عسآله ى�خإل ُّرحلخ خمبرضس ـخؤنتخألال ٍخلهالَّألخس
غسَّأل�خ خألخم�خ خ�ْ ٍخؤهخمرٌّ ُّيخمخ ُُّخؤيمحخ م ٍخلهالَّألخس
ّي خمبرضسـخؤ�خجلط جلٍؤٌّ عسآله م خْـس�َّجلخ �آلخ ىحلحم ذخلخ

ؤ�خبخمُُّ. ٍخؤسره خلهالَّألخس سئََّؤَّصخس كسالئ لُ
خعحلُّحلط مبَّحمسٌخ م ُّخؤرنتخم خؤسَآل حم�خؤ بـذْ ٍخمجخة
خلجتسالي ٍأل��خسّ ألَخرخمِ ه� خؤحلٍؤٌّ خ�سآله ٍسَّصٌخس
ٍيال�ي ألُـكَّخلص خئشخم فآلال خْ فز رخْـخؤهخ� ؤَخ سَّمجض
ؤئٌّ خؤَّضحل خؤ�رال بـًٍَّ خ�سآلهخسـٍسَآلسٌخ ؤس�َُّّخم ٍُّحم
ألسهحلجل هخلَخ ٍخْـُّئَّْ ٍخ�سخمخحمـخؤهخلٌّ ٍخؤخمخبخ ُّهآلـخؤ�الآل
 رهسٌخ أله خ�إل�خإل ّي ؤسَ�صآل ٍخؤشخيخس ٍخى�خز خلخمخئ�
خْ خعئآل ألُ �ؤ خإلّ ذق ألنت�خ� ٍخؤسََّه.. خخبسة م
ٍو�ًخب ُّىسمتخجلـخَّـخؤ�زـسيخممجّـخؤخضخجل هخلَخ ُّئَّْ
خىسمتخجلّــخٍ ؤَنتخم ٍخضحل رَآلم خٍ رَآلَّخلص ألخمسر�خ ٍـُّئَّْ
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ـحمُّسَخ سئَّْ ْ طخص ـذإلَخ ٍىخأل ـب ٌّ� خٍ�خ شخم خٍ خصسآلخهٌّ
خهسرخحم م سخخبجم نبخألال ذإل�خإل رخرهخجل خعحلُّحل خ�سآله ؤمتَّحمط
ٍخْ ٍخؤنتهَّزب خيخمخجل رق ٍخخبسة خؤسيخٍس جلحمصخس ئال
خؤخمخحم ٍألسجتجمّـ خؤ�خ�خس حمخ�ٌّ رق خؤَخهخس ّي س�َّجل
فزـخ ٍخىسمتخجلُّخ شخيخ ٍخيخمخجل خ�سآلهخس رق خؤسرخُُّ رخْ
سَّصٌخسٌخ ألُ ٍخ�سيخجلط عسآلهخسـخلهالَّألخسب ذىخأل ألُ كَه
خؤيخم هال ٍخؤمحخ خؤنتهَّزب سَآل م خ�فخر ٍغخمئخسٌخ
خيخمخجل له رق خؤهخجلؤ ٍذسخضـخؤيخممبـ ٍخؤسجتالةب ٍخعٌال
وٌَخـٍي�ًخ رق خؤيصَّط ٍسالمن خؤيَّخحمئ خلخر� ٍخؤنتهَّز

خلهآلَّحمط. خحمصخ له ٍخؤخمخبخ خؤ�الآل ؤهآل
ٍعسآلهـخلهالَّألخسـٍسس�خ سسَّخيخمـم خْ مجخمٍحمط هال ٍنبحلجل
ضء يخمجلـ ؤئال ُّئَّْ ٍخْـ ؤالآلهالَّألخسب ؤالَيخخلـ خؤيخممي يّـ
هالـخلهالَّألخس ضخمُّـخعمتَّأل ؤّ ٍخْـسسَّيخم ألٌَخب خ�سيخجلط
ظحل خٍـىَّجل هَّخء خّـ رحلٍْ فسخحمًخ خؤ� ٍخلهخحمةـخليحلط
خٍ خؤهخمئ خٍ خؤشخي خٍ خؤهآلخم خٍ خعَ� ر�رز ُّخعخم ًجمِ ألُ

ٍخلهنتٌّ. خىسمتخجلّـ َّخل�س

التوصيات أهم

خؤسآلَُّّال سَّي� م َّْخؤحلٍؤ خلس�هَّْ ُّ�خهحل خْـ َُّروٌّ •
.خؤسَآل وخمخ� ٍخسمتخس خلهالَّألخس ؤسئََّؤَّصخ

خؤَخأل ؤالرالحلخْ س�آلض خلمتحلحم أليسَّض ىخهحلط ٍمجه •

ٍخسمتخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ذق خؤَيخخل م رذضخمخجنـسحلإل
خؤيخممي ألُـ خؤئش� سسض خْ خُّمحخ� ٍكئُ ألَجتيمح رسئالي
ألُـخعحلألخس ٍخ�ه عآلَّه ٍسَّمبال رهحل هُ ؤالسهالآل خعحلُّحلط

.ٍخؤَخ خؤخمُّي خلَخ ء ذق
عي� َُّّض خئشخم ألَ�خ� سسض خْ خلسضحلط خألآل هال  •
خلهالَّألخس عسآله سه�ُّ� م خلآلخحم�خس ٍخيمحال خع�خس سخ�آل
ٍكئُ خؤ�َّخ هال خ خمخة ٍخلسهحلجلط آلخ�ىال خل��خس م

.,َس حعآلهخس ذإلنتخ ألُـخبأل خلؤئ ُّئَّْ خْ
خؤهخل خؤآل ألُ ألسخرهـألخمضالـصَة سخمئ� خْ َُّروٌّ •
خؤَّ َب خ�ؤئ�ٍإل خ��خسصخس سَيجم هال 2003 هخإل م

خشخمًخ. حممبحل ألٌَصخس خلؤئ م كخ
م خؤهخل خؤآل ألُ سَّإل�ـ لخمضال خ�سهحلخجل ذ خحم م •
خؤحلحمخس. ٍرَخ ؤالسحلحمُّز ٍَُّّؤجلحمصخسـخ ذه�خ َُّروٌّ 2005

مـ2005 خؤهخل خؤآل ألُ سَّإل� لخمضال خؤسضمح� • هَحل
خل�الَّر ؤسهخمُّةـخلهخُّ� غخٍؤ م محخر ٍحمى كئُـذمبحلخحم

خلهالَّألخس. عسآله �جلخحمط
خلالئ ضَّئـ خشخم خلسضحلط خألآلـ س�سهخم� خْـ َُّروٌّ •

ٍخؤيخم. خ�إل�خْ ضَّئ ـهالُّخؤيئخم
خؤَخأل خؤرالحلخْ ذق خؤسآلَُّّال خلس�هَّْ َُّّصّ خْ َُّروٌّ •
ألَّخىه ىخأل� ٌّخ�كخ خلسضحلط خألآل رخمإلخألص خبأل ألُ

خعآلخً�ّـ ؤالَيخخل
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( 806 ) ضَّخؤٌّ 2001ة َ� رخؤال خؤهآلخؤ ضصآل رالي
ؤسصخٍجن َ�خؤ ًجمِ خؤهحلجل ُّخمسيه خْ خلسَّىه ٍألُ ألنتسوالب خؤة
جلحمص إلمنـ خهسرخحم مـ خخبجمـ أله ب ألنتسوال خؤة ( 849 )

ألئخسز م خؤهآلال ىَّطـ خ�ضمتخ م سنتآلال ضشـ� خؤنتآلَّألب
هآلال ُّرضشَّْـهُ خؤجمُُّ خؤهخألالق ٍئجمؤئ ب خعخحمصٌّ خسمتخأل
خؤهآلال ٍ�رءـ�آل هآلال هُ ُّرضشَّْ خؤجمُُّ ٍخؤهخألالق ٍألـألخمطب
ٍألخ خلسصَّؤق ئخؤرخه خبخمخ خؤنتخمخض ره� ذقـ ذمجخي ب

خلؤئ. نبخرّ
سخمُّرخ� ىحلـسمحخهة خؤهخألال َّخؤ خْـضصآل خلضن ٍألُ
خبأل �ََّّـ كَّ ألهحلأل غخ� ةب 1973ـ ر�َـ ألخحمإل

.( %2.4 ) ُّرالي خلخمج هخألخ� ٍخؤهنتخمُُّ خؤشآلخإل
رخْ �خؤحلحمخ خنٌخمس خخبخم إلخض ٍألُ
خؤنتهرخس هالـ رخؤال خؤهآلال ىَّطـ سَّجنُّه
طصآل ألخحمإلـ إل�� ٍسَّخيء خهسحلخأل ضخؤ ذق ُّنبخم
ئشخي خى�خزـ نٌخمـ خإلّ ذـ ب نبهر ئال م خؤ�ئخْ
ٍخؤرخؤي خؤهخإل خلسَّ�م ألُ إ ألنتخحمئسٌخ ألهحلس ب خؤهآلخؤ
رق يآلخ سيخٍس ٍصَّجل حموآل خؤ�ئخْـ عآلَّه ألُ (%15.2)ـ

ُّس�الز ذخل خؤخمىآل ًجمخ ذقـسَّخمجه خلؤئ ُّنبخم ٍحمكخ ب خؤنتهرخس
خىسمتخجلُّخ�. خؤَنت�ق خؤ�ئخْ َّأل�س أله سَخ�رّ

: الليبية العمل قوة هيكل – ثانياً

خىسمتخجلّـ خؤَنتخم خْ ذقـ �خؤحلحمخ إلسخص خنبخحمس
خعحلألخس إلنتخم ًَّ خؤهآلالب ىَّطـ ضَّؤّـ س�ئ� خؤجمّــ خؤ�خحلـ
ٍخبحلألخس ٍخؤحلٍخخمب بخألخإلخس خّـ صسآلخهٍخ ُّخ�جلخحم
إل�ر سرالي ذخل خ�إب ٍخؤمحآلخْ.. ٍخؤمتض خؤسهالآل
رَ�ر خؤسضَُّّال خؤمتَخهخس سالّـ ي�ّ(55.3%)ب خؤهآلخؤ
رَ�ر رٌخ �خلخمسر ٍخعحلألخس خؤسصخحمط شآل (11.3%)بـ

خؤ�خهخس �ٍر .(%7.5) رَ�ر�ـ يخؤ�حمخه (11.0%)ب

ٍخلمتخحمةبـٍخؤَال خ�سجتخمخصب بخؤمتَخه عسآله خب�خمخ
رَ�ر ٍخؤرَخإ ٍخؤسنتحل ٍخلخب ٍخؤوخجن ٍخؤئٌخمرخ ب ٍخلَّخمبس

يم. (14.9% )

غحل 1973ة َ� رخحمىخإل خله�خس ًجمِـ ٍكخحمإلـ
ذق ُّ�خصه صسآلخهٍخ ُّخ�جلخحم خعحلألخس إلنتخم خْ
إل�ر ذق سخمسيهـ دإلجمخؤ خؤ�حمخه خْ ذ (36.1%)ب

�إلنتخ ُّإلٌخ م يسخسٌّ خؤسضَُّّالـ خؤمتَخهخسـ خألخـ .(26.5%)

ٍم .(%3.2) 1973 َ� ـسسصخٍجن خؤهخألالقـيٌخ إل�ر خْ ذخل
خؤَّىس م خؤمتَخهٌّـ خؤَنتخم سَخألٌّـ هالٌّ ٍخمجض ألنبخمـ خلؤئ

خعخمجخم.
خ�سآله ى�خهخس هال رخؤهآلالـخؤال ىَّط سَّجنُّه ٍُّجنخ ٍألُ
ُّ�سَّهز صسآلخهٍخ ُّخ�جلخحم خعحلألخس ى�خه خْ غحل

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

العاملة القوى خصائص

العظمى الجماهيرية في

خصائص تناولت دراسة والتوثيق للمعلومات الوطنية الهيئة أصدرت
في تأثير  من  تشكله وما  الوافدة العمالة وكذلك الليبية،  العمل  قوة 
الضوء على االستعراض ويلقي هذا العاملة الكلية، حركة القوى مجري

الدراسة هذه محاور أهم

القوى العاملة الليبية
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أله َُّ�صآل ًٍجمخ خؤهآلالـ ىَّط ذلخؤٌّ ألُ (%53) ضَّخؤٌّ
ؤالآلصسآله خلآلالَّئـ خلَنتدس ى�خه ُّّال .ِخه ّذؤ خنبخمإلخ ألخ
خؤ�خه شآلـ ب (%23.1) ذق ّي خؤَ�ر سمتال ضش
خؤ�خهخس ر خألخ  .( %22.9 ) رَ�رـ �خؤال خعخمي
ب خبخمي ألنت�ؤـ بـ ألنت�ؤ ب ؤر�ٌّ و� بخبخميـ خبخمخ

ـسجمئخم. يسئخجلـخؤَ�ر خ�إ سهخٍإلٌّ.. غسالمب

العمل قوة ضخامة واقع إلى املعطيات هذه  وتشير 
وخدمات العامة  اإلدارة مجاالت في  تعمل التي  الليبية

الواقع أمرين هامني:- اتمع، ويكشف هذا

خؤسئالي م خ�خال خحمسيخه مـ ُّسآلشال 
ئخي م خؤحلٍؤ سسضآلالٌخ خؤ�ـ صسآلخهٍخ ُّىسمتخجلخ
هآلالخس يٌخ خؤهخألالبكخ َّرخؤ خلسهال خ�خس
إل�خئ مـ َّخ� ٍخلسهحلجلط خؤئش�ط أل��خسٌخ ذجلخألـ
ُّسشآلخحم�خ خإل�خل إل�خئ مـ خٍ خؤس�ُّ�ـ خإل�خل

إ. خؤسضَّأل ب

ُّىسمتخجلخ �إلنتخ يهخؤخسـ ٍمجدؤـ مجهة 
ب خىسمتخجلّـ خؤَنتخم ضخمئ أل�خًآلسٌخـم ُّغحلٍجل ٍ خبخمخ
ضس رخؤال و� خؤهآلخؤ سحليء �سآلخمخحم ـخؤرخز خؤجمّــيسض خألخم

.ألَخ�ر رئيخخس سسآلسه  خؤ�

خنبخحمس ؤحل ح النسوية العاملة القوة ثالثاً-

رخؤال خؤهآلال ى�َّط �إلَّه م رخحمجن س�َّحم ذق �خؤحلحمخ
ئر�ُُّب ٍجنخبآلـ رَّط خؤهآلال ؤ�َّئ خلخمخط خىسضخإل م كشال
ٍرخلخحمإل .رخؤال خؤهخألال َّخؤ شالش ضَّخؤٌّ نبئالس ذخل
خحمره ألُ ئشخم سمحخهةـ ىحلـ هحلجلًخـ يذْـ 1973ة َ�ر
ُّرالي ألخمئز �ََّّـ كَّ ألهحلألـ غخ�ـ ٍإلمتة خمجهخة
ُّسصخٍجنـ  خؤي�ط إلي� خبأل ؤالجمئَّحم ألهحلألـكَّ (%8.2)ألخرال

.( %1.3 )

ُّئُ �ـ خؤهآلال �َّئـ ذق خ�إلخش سحليء خْ خلضن ألُ ٍ
ٍخضحل إلنتخم هخؤـم ذقـسخمئ�ًُـرحلحمص خنبخم ذإلّ رال ألسَّخجنإلخ�ب
إل�ر ذق ؤمتال صسآلخهٍخ خ�جلخحمُّـ خعحلألخس إلنتخم ًَّ
إلنتخم مـ إل�رسٌُ رَآلخـ خؤهخألالق. عآلَّه ألُ (%85)ـ

�إلنتخ ٍعآلَّه ( %6.3 ) ظخٍجن ـ خؤسضَُّّالـ خؤمتَخهخس
ب ( %9.7 ) إل�ر ذق سمتال رخؤئخجل عسآله خبخمخ ُّىسمتخجلخ
سمحجتآلـصٌخجن م ُّ�ٌآل ٌص ألُ يٌَّ ٍخمجضخ�ب �خبال خلؤئ ٍُّنتئال
خؤسََّه خبخمب خخبخمـألُ �إلنتخ فخمإل ٍ ب خؤَّنيٌّ خؤحلٍؤ
ألُ ئ�زـخع�خس خبخمب ُّيحلـخلخمخط يذإلّ شخإل ٌص ٍألُ ب

.خ�إلسخص هخؤ�ر خلخس خبخمب خبخمخ خؤ�خهخس
صال خْ م ُّسآلشال �الرخـدخبخم خؤحلحمخ�ـصخإلرخ� خٍمجضس ٍؤحل
رَ�ر جلٍْـ يآلخ َُّّخؤشخإل خؤنتٌخجلط فآلال خؤهخألس خ�إلخش
هال صخ خؤهآلال م خفخمخمـخ�إلخش خْ هال (84%)ـبًٍجمخـُّحلأل

وخؤرسٌُ ٍخْ خبخمب خعخألهٌّب خؤحلحمخ�ٌّ ظمتالٌُـ ض�خز
خئشخمـمـعخأل ُّسحلألُ �ْ ـخ كئُ ٍئخْ ب رخؤيسَّط ُّس�آلُ ( 92%)

� خؤهآلال �َّئ �غ م خؤَّىَّة َّخؤهالآلٌّـؤ خؤسضمتال
خؤهالآل خلٌُ م َُّجتخم ُ ٍألُـخلضنـخْـوخؤرـخ�إلخش
صخألهب ٍو� صخأله ألٌَخ رخ�خخي سنتآلالـ ٍخؤ� ٍَخؤي
جلٍْ يآلخـ َُّّخؤشخإل خؤنتٌخجلطـ لال ألُ ألهنآلٌُ خْـ ٍضش
ٍَخؤي خؤهالآل خلٌُ عخأل ُّنتوالُ خؤوخؤر يذْـ خ�اليَخ ئآلخ
َخؤي خلهخًحلـ بخ خم ��َّخؤ رخ خم آل�ُّ ألخ إل�خئ م

خلؤئإ. نبخرّ ٍألخ ٍخؤشخإلَُّّخس

: والتدريب التعليم - رابًعا

خلنتسوس خ�إلخش ضنَخـؤحل ئآلخ – خْـغحل خل�ة ألُ
إ ٍذإلخشخ خلئَّحمخ� ب ألهنآلٌخـ م رخؤال خؤهخألال َّخؤ خْ  –
ُّسصخٍجن  رَآلخ )ـ %88) جلٍْ يآلخ شخإلَّّـ سهالآلٌّـ ألًال خلخس
خؤهالخ )بٍخؤحلحمخ�خس %11.7  ) إل�رـ خعخأله خؤنتٌخجلط لال

يم. ( %0.4 ) إـإل�ر ٍجلئسَّحمخِ ألخص�س� ب
َُّّصحل هنتخمطـألنتسوالقـؤرق ئال رق ألُ يذْ دخبخم ٍرسهر�
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جلٍْب يآلخـ َُّّخؤشخإل خؤنتٌخجلطـ فآلالَّْ ألنتسوالق س�ه ضَّخؤٌّ
ُّنتئالَّْ خؤشخإلَُّّـٍضحلًخ خؤنتٌخجلط لال خْ ذق خ�نبخحمط ٍظحلحم
َُّّخؤشخإل جلٍْ ألخ خؤنتٌخجلخس لالـ ٍسنتئال خؤهآلالب ىَّط شالش

.( %54 إل�رـ(
ئر�ط غخ خم هال خؤَّخىهـ ًجمخ َُّ�َّّـ خْـ خؤرحلٌٌُّّ ٍألُ
خٍـسخمخئآل ٍصَّجلـسحلحمُّز خهسرخحم م خخبجم ضسـأله ٍهحلُّحلطـ–
�َّةـفهال إلّ ٍخلؤئ خؤهآلالب ؤَّطـ خلؤئ نبخرّ ألخ خٍـ خب�ط
خ�خأل م خعحلُّش ؤالسَخسـ خ�سجتحلخإل خٍ س�َُّّخمـ هآلال خّـ
خؤحلحمط ُّحلٍجل� ُّصحل كهَّىخس سمت�حلإل ٍخعحلألٌّ خ�إلسخصٌّ
رخلخرال َُّهئ� خؤجمّـ خألخم خؤسَخسب ًجمِ خ�سهخز هال
ئيخط ؤخميه خيمحالـ سو�ـغَّـ هآلال خّـ  سرخ خٍ ذرخـ م
سهخإل�رخ ؤ�سآل�خمخحم خمج�خمخحم هُ �يمح ب خؤَّنيٌّ جلخخ

خؤَّخيحلط. رخؤهآلخؤ
خنٌخمس يحلـ خؤالرق خؤهخألالقـ سحلحمُّز ٍُّجنخ ألُ خألخ
ُّسصخٍجن ـ ذخل َّخل�س جلٍْ ًَّ خؤسحلحمُّز ضصآل خْ �خؤحلحمخ
إل�ر ًٌٍّ خؤهآلالب ىَّط عآلَّه ألُـ (%21.1) إل�رـ
خؤجمّـ خؤسهالآلٌّ خؤَّخىهـ رخهسرخحم خخبجمإلخـ ألخ ذخلخ ألسَّخمجه
ضمتال خؤسحلحمُّز ألهنآل خْ ئآلخ بـ خؤهخألالق عآلَّه ّهال ًَّـ
عآلَّه ألُ (%87.3) ألُ خئشخم خعآلخً�ُّب جلخخبالـ م
أله خؤَّخ�ه خؤهىخس خ�سشآلخحم خليخمٍ� رَآلخ خلسحلحمرقب
ؤسَّ�ه ٍخؤحلٍؤ آلٍخ�ىال خؤهخمر ٍخلهخًحل خلَنآلخس
ٍخلٌخحمخس رخع�خس خلسحلحمرق ٍحميحل خؤسحلحمُّزـخعخحمصٌّ هآلال

.خعخحمص
خؤهالآل خؤسجتمتمتخس عخألـ م �خؤحلحمخ خنٌخمس ٍىحل

هال ضخمبالَّْ خؤهخألالق شالش ألُ خئشخم خْ خؤالرق ؤالهخألالق
خؤهالآل خؤسجتمتمتخس خألخ خصسآلخهب خؤهالَّإل نبٌخجلخس
يصخس إ جنحمخه ب ر  ب هر  ب �ًَحل ب خؤس�ر

ٍ ( %5.5 ) ، ( %13.7 ) ، ( %14.4 ) سسصخٍجن  ذخل غحلٍجلط
ـهالـخؤسَّخؤٌّ.  ( 4.5% ـ(

اإلدارية اخلدمات  نشاط خصائص - خامًسا

واالجتماعية

ألُ خؤمتحلخحمط ألئخْ فسالـ خؤَنتخم ًجمخ خْ خؤَّخمجض ألُـ
إلالٌّ خْ خلَخ�ز ألُ ٍصحلإلخ ؤجمخ خؤهخألالب َّخؤ ضصآلـ ضش
خإلهئخخي رخ�آلال خإلٌخ حموآل خبمتخمتّ خًآل هال مجَّخخ ره�

.خؤهخألال ؤالَّط خؤهخأل ؤالجتمتخمن
خؤ�ََّّـ خؤَآلَّ ألهحلأل خحمسيخه خْ �خؤحلحمخ خنٌخمس يحل
خؤهآلال ىَّطـ ضخمئ كصآلال ألخحمإل خؤَنتخمب �جمخ خلخمئز
ُّرالي خلخمئز خؤ�ََّّـ خؤَآلَّ ألهحلأل خْ ذق ُّنت� خؤالرب

ة. 2001 – 1973 خؤي�ط ( %4.0 )ـخبأل

خؤَنتخمخىسمتخجلّـ ـخؤهخألالقمًجمخ ـوخؤر خْ خلضن ٍألُ
ٍخألخإلخسـب ب بخ�جلخحمط خ�سآله خبحلألخس ى�خه سئحل�َّخـم ىحل
إل�رسٌآل رالوس ذخل خ�إ. ..آلٍخؤسهال خ�سآلهـخؤمتض ٍخبحلألخس
رَ�ر ذ خعخمي خؤ�خه فن  رَآلخـ ( %94  ) ضَّخؤٌّ
خؤَنتخمبـٍسر ًجمخ م خؤهخألالق ألُـعآلَّه يم ( 5.2% )

إل�ر يٌخ خؤهخألالَّْ ُّسصخٍجن ـ عسآله خبخمخ خؤ�خهخس
0.8 % )ـيم.  ـ(

ًجمخ م خؤهخألالق وخؤرـ خْ خلؤئـ ُّئحل ٍخؤجمّــ
يٍن جلحمصخس هال ألمتَيَّْ ألٌَآل (%88.4) خؤَنتخم
خؤالَّخض كَّصز خؤهخألالق ذق ُّنت� ألمت�الضـ بًٍَّـ
ٍُّنتآلال رهَّجل ُّهآلالَّْ ٍخؤجمُُّ خؤخم�إ. ُّخ�جلخحم
ًجمخ م إل�رسٌآل يذْ ألخمطإ ٍأل خلهَق خٍ بخلسخهحلُُّب
خؤَنتخم ًجمخ م خ�خبخمٍْ خؤهخألالَّْ خألخ سرالي(%5.1). خؤَنتخم
خ�إلسخصبـنبخمُّئ م نبخمُّئ خ�خمطب بـُّهآلالـأله كيخمجلِ بُّهآلال

.(%6.5) سسصخٍجن  إل�رسٌآل يذْ ع�خرّ..إ ُّهآلال ب ضمت
ذق خ�خألـ ًجمخ م خُّمحخ� �خؤحلحمخ خنبخحمس ٍىحل
خؤَنتخم ًجمخـ م خؤهخألال َّخؤ إلمتة ألُـ خئشخم خْ
ألحلط خْ ذخلـ خؤهآلالـ �َّئـ ذق خؤحلخبَّألـ ضحلُّشَّ ًآل (53.7%)

�ََّخس س�هـ ضحلٍجل مـ سه خؤَنتخم ًجمخ جلٍخخم مـ خبحلألسٌآل
خُّمحخ� خؤَنتخم ًجمخ م خؤهخألالق خهآلخحم خْـ ئآلخ جلٍْ. يآلخ
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َ� (44) ُ� م ًآل ألُ خهآلخحم خْ ذخل يسَّسٌآل هال سحلأل
م خؤهخألالق عآلَّه ألُ ( %84 ) ضَّخؤٌّ إل�ر ُّنتئالَّْ جلٍْ يآلخ

خؤَنتخمـخىسمتخجلّـ. ًجمخ
ٍخ�هخ� ى�خهخ�ـ ُّمحآل خ�اليَخـ ئآلخ خؤَنتخمـ ًجمخ ذْـ ٍضش
ألَّ ىالال�ب و� �ص ُّسهالء خؤجمّــ ُّخ�جلخحم خعحلألخس ًَّ
�خؤحلحمخ خ�سَسصسـ ٍخبحلألخس�ٌآل.يحل خلَّخ َق كهخألس
خلؤئ نبخرّـ ٍألخ ٍخؤئسرـ ُّخ�جلخحم خلٌُ م خؤهخألالق رخْ
ـم ُّخ�جلخحم ؤالآلٌُ خؤئالٌّ ألُخ�لخؤٌّ ( %51.0 ) إل�ر نبئالَّخ ىحل

.خبخمخ �إلنتخ ئخي
خؤ�الر خعَّخإلز سالآل�ـ خؤمتهَّر ألُ ؤ�ـ يذإلّ ٍ رهٌّ
ضش خ�جلخحمّـب خعٌخجنـ سمحجتآلـ هالٌخ َُّ�َّّــ خؤ� خؤهحلُّحلط
خلَّخ َق ألهخألس ذغخجن خؤخمٍسقـم نخًخمط خإلسنتخحم هَّ ُّسَّؤحل
َّإلنت ذقـ ذمجخي ب خ�جلخحمّـ خؤخمخحم ألخمخئ� ؤسهحلجل صإلس
ذق رخؤمحخمٍحمط سجلّـ خؤ� خلَهب رخؤر�خؤ آل�ُّ ألخ
خؤَّخىه ًجمخـ فاليّ هآلخ �يمح خؤَّنيٌّب خؤس�ز ألُ ضخؤ
ُّس�َُّّخم خٍ ظحلُّش هآلالخس ُّخ ألُ ظحل مبهَّرخس ألُ

خعٌخجن. ًجمخ م
ى�خه سمحجتآل ألمحخحم ذق خؤحلٍؤـ سَرٌسـ يحل ًَخ ألُـ ٍ
مجحت هآلال ألُ خعحل غَّ سَّصٌسـ ضشـ خ�جلخحمّـبـ خعٌخجنـ
خؤجمّـ خألخمـ �ََّخس.. هحلطـ ألَجم خؤ�خه �جمخـ خؤهخألال َّخؤ
كَّ ألهحلس م ئر� سخمخصه ذق ٍخجل ذفخرٌّ خإلهئ�ـرنتئال

خؤ�خه. ًجمخ
خبأل ًٌّ خؤَنتخم �جمخ خؤهآلال ىَّط سحليء خلحمٍط يرَآلخـئخإلس
ألهحلأل رالي ذخل بـ خلخمجٌّـ خؤخمْـ ألُ 1984)ـ – 1973) خؤي�ط
خنٌخمس ضخؤ خْـخؤي�ط ( 10% )ـذ خلخمئز خؤ�ََّّـ خؤَآلَّ
خؤَآلَّـخؤ�ََّّـ ألهحلأل رالي ذخل ( 1995 – 1984 ) سخمخصهخ�ـٍخمجضخ�
نبٌحلس يحل ( 2001 – 1995 ) خخب�طـ خؤي�ط خألخ 2%).ـ )

ؤمتال خؤ�ََّّــ خؤَآلَّـ ألهحلأل خفي� ذخل �خؤرخ� كَّخ�
خ�صخمخخس غخه ُّئحل ًٍجمخ .( % 1.3 - ) إل�رـ ذق
خؤهخألالق س�خُّحل ألُ خعحل خصال ألُ خ�خأل رٌجمخ خلسجتجمط

خ�جلخحمط. م

الليبية غير العمالة

خهسآلخجل مـ إل�رخ سخمخصهخ �خؤحلحمخ إلسخص رَس ؤحل
سنتئال ئخإلس يرَآلخ إ. خؤالرـ و� ب خؤَّخيحلط خؤهآلخؤ هال
بـخفيمحس 1973 َ� خؤهآلال ىَّط عآلَّه )ـألُ %22 ) إل�ر

ة. 2001 َ� ( %13 ) إل�ر ذق
ٌّ�حم رنتئال خؤَّخيحلط خؤهآلخؤ إلنتخم سخمئ� ٍؤحل
ضَّخؤٌّ ألنتخحمئسٌخ إل�رـ رالوس ذخل ٍخؤرَخب خؤسنتحلـ إلنتخم م
م خؤالرق ٍو� خؤالرقـ خؤهخألالق عآلَّه ألُ (60%)

ٍألخ ٍخلمتخحمة سجتخمخص�خ خؤمتَخهخس سالٌخ خؤَنتخمبـ ًجمخ
رَ�ر خؤسضَُّّال خؤمتَخه�خس شآل (%30) رَ�ر خلؤئ نبخرّ
رَ�ر رٌخ �خلخمسر ٍخعحلألخس بيخؤسصخحمط (19%)

بيَنتخم (%11) رَ�رـ خؤ�حمخهٌّ خؤَنت�خم مـ )بشآل 16% )

ٍخخب�خ� )بـ %8 ) رَ�ر صسآلخهٍخ ُّخ�جلخحم خعحلألخس
خؤَالـٍخلَّخمبسـرَ�رـ( ٍإلنتخم ٍخلخ خؤئٌخمرخ إلنتخ ٌّ م

ألٌَآلخ. ؤئال ( %2.1

خؤرَخ مـ ألنتسوالق هنتخمطـ ئال رق ألُ يذْ دخب�خم ٍرسهر�ـ
خئشخم ئجمؤئ ٍَُّّصحل ٍخيحلُُّب ألنتسوالق س� َُّّصحل ٍخؤسنتحل
م ألنتسوالقـ هنتخمط ئال رق ألُ ٍخيحلُُّـ ألنتسوالقـ شش ألُ
خشَخْ ْألنتسو بٍ خ� ٍخلمتخحمة.. سجتخمخص�خ خؤمتَخهخس
خؤسضَُّّالب خؤمتَخهخس م هنتخمطـألنتسوالق ئال رق ألُ ٍخيحلخْ
م ألنتسوالق هنتخمط ئال رق ألُ ٍخيحلـ ٍخضحل ألنتسوالـ ٍخخب�خ�

.خؤ�حمخه
نبجتمن ألُ يٌخـخىال ُّهآلال خؤ� ُّىسمتخجلخ �إلنتخ خألخ
ؤرق ٍو� ؤرق ألنتسوالق هنتخمط رق ؤر�ٌّـألُ و� ٍخضحل
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خؤئٌخمرخ إلنتخم ٍ ٍخصسآلخهب ُّخ�جلخحم خعحلألخس إلنتخم ح يٌٌّ
ٍـخلَّخمبس. خؤَال إلنتخم ٍ ٍـخؤوخجن. خلخ ٍ

نبٌخجلخس لال ألنتخحمئ إل�ز خْ �خؤحلحمخ خنٌخمس ٍىحل
رخؤال خؤهآلال ىَّط عآلال م خؤَّخيحلُُّ ألُ ٍخؤحلئسَّحمخِ خلخص�س�
ذق خلنتخحمئ إل�ر سمتال ذخل ٍخمجضب رنتئال ألخمسيه رخؤال ٍو�

.( %55 )

يسٌرم خؤَّخيحلُُّ ألُ خعخأله خؤنتٌخجلط لال خألخ
��َّخلس ٍخلهخًحل (%15) ذق ألنتخحمئسٌآل إل�ر

.( %11.4 ) رَ�ر �رسحلخٍخ،( %11.8 ) رَ�ر
.( %7.0 ) رَ�ر َُّّبٍخؤشخإل ( %8.4 ) رَ�ر �ٍُّخ�هحلخجل

مشتغلني (ليبيني عشرة من بني كل فإن آخر وبتعبير

يحملون ليبيني غير مشتغلني  ستة يوجد ليبيني)  وغير 

عدد الواقع في وهذا والدكتوراه. املاجستير شهادة

مسببات ودراسة عنده الوقوف  ويتطلب  به يستهان ال

الوطنية احلاجات تلبية عن العالي التعليم مرحلة تأخر

التعليمية. واملؤهالت الكفاءات من

خلٍّـ رسجتمتمتخس ُّسهالء يآلخ سضن خخبخم إلخض ٍألُـ
رخؤال خؤهآلالـ �َّئ م خؤهخألالقـ خؤَّخيحلُُّ ألُ خؤئيخخس

ح خؤسخؤ خؤس�آلخس

َُّّصحل هنتخمطـألنتسوالق ألُـرقـئال – العام الطب مجال في

ؤرق. و� ألنتسوالق خحمره ضَّخؤٌّ

َُّّصحل ألنتسوالق هنتخمط ئال رق ألُ الهندسـة - مجال في

ؤرق. و� ألنتسوالق شش ألُ خىال

هنتخمطـألنتسوالق ئال رق ألُ العلوم الطبيعية - مجال في

ؤرق. و� شألُـش خىال ضَّخؤٌّ َُّّصحل

هنتخمط ئال رق ألُ - االجتماعية العلوم مجال في

.�ؤ و� ٍخضحل ألنتسوال ضَّخؤٌّ َُّّصحل ألنتسوالق

غحلٍجلط ـخلنتخحمئإل�ر – االقتصادية العلوم مجال في

.الٍمج
هحلجلخ � خْ ضنرخل خعحلُّخم ٍألُ
إ رخؤال و� ب خؤَّخيحلط خؤهآلخؤ ألُ ئر�خ
سرالي ذخل إ ٍَّْخأل رسحلخخ جلٍْ ب خّـ نبٌخجلخسـ فآلالَّْـ 
ى�خه م خؤوخؤز مـ ُّهآلالَّْ خؤجمُُّ ًٍآل (%35.7) إل�رسٌآل 

خلؤئ. خٍـألخـنبخرّ خؤ�خضال
هآلال خظخِ ضَّألـ ًخأل ألنبخمخس �خؤحلحمخ خنٌخمسـ ئآلخـ
يحل .ُّىسمتخجلخ خؤ�خهخسـ م ٍألنتخحمئسٌخ خؤَّخيحلط خؤهآلخؤ
عآلَّه ألُ خؤَّخيحلط خؤهآلخؤ ألنتخحمئ إل�ز رخْ رَسـخله�خس
ُّىسمتخجلخ خؤ�خهخس م ؤرقإـ ٍو� بؤرقـ خؤهخألالق

ح خؤسخؤٌّ خلَض خخبجمس
سخمخضال. ئهآل�خأل ُّهآلالَّْ ( 92.2% )

.�و�ـخؤال خعخمي خؤ�خه م ُّهآلالَّْ ( 85.3% )

خلنتس�خمؤـخؤه�خإل.  خؤ�خه ُّهآلالَّْـم ( 57.3% )

خع�خميـخؤالر�ٌّ.   خؤ�خه م ُّهآلالَّْ ( 24.0% )

خؤسهخٍإلٌّ.  مـخؤ�خه ُّهآلالَّْ ( 22.0% )

. ؤالآلصسآله خلَنتدسـخلآلالَّئ ى�خه م ُّهآلالَّْ ( 6.6% )

خبحلألخسـخ�سآل�ه. م ُّهآلالَّْ ( 5.3% )

يخؤَ�ر خعخمي ٍخلنت�ؤـ خلجتسالم خؤ�خهخسح خألخ
ًجمِ ألهنآل م خؤالرق خؤهخألالق مجدؤ ذق ُّنت� مبيخم.ًٍجمخ
خ�سآلهـٍخلآلالَّئـؤالآلصسآله خبحلألخس ى�خه رخ�سشَخ خؤ�خهخس

إ. �خرخ� خلؤئ خٍمجضَخ بـئآلخ
إ ؤرق و� ب خؤَّخيحلُُّ خؤهخألالق سَّجنُّه جنخٍُّـ ألُـ خألخ

ح ُّالٌّ ألخ �خؤحلحمخ خنٌخمس يحل سمتَيٌآل ط�ز
ألٌَآلـُّهآلالَّْـرهَّجلألو�ررسضَُّّالبهحلجلًآلضَّخؤٌّ (29.8%)

ألٌَآلـر�حلٍْـه�َّجل ٍـ( %39.0 ) ب إ ألنتسوال 37خؤة

ب ظَُّّالـ جلٍْ غال رهَّجل ُّهآلالَّْ ألٌَآل ( %13.8 ) ٍ
ُّهآلالَّْ ألٌَآل ( %3.0 ) ـٍ ب كيخمجلًآل ُّهآلال�َّْ ألٌَآل ( %11.5 )ٍ
إب دةـألنتسوال (4) ضَّخؤٌّـ هحلجلًآل رخؤسضَُّّالـب غالٌّـ رهحل

ع�خرّ.  ُّهآلال ألٌَآل ( %2.9 ٍـ(
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: الدراسة توصيات

خلحلأل خعحلألخس سه�ُّ� خهسرخحم م خخبجمـ أله - 1

خؤهآلال ىَّط سَّجنُّه ذهخجلط يذْ ب هالٌخ ٍخ�خين ؤالآلَّخ َق
ظ�ُُّ ؤيخحلط يم �ؤ رخؤو خًآل سئس�ٌّ رخؤال
�سجتالّ لخ ؤالسض�ز ٍذكخ ب يض�ز ضخؤخ� خؤهخألال خؤَّـ
ًآل خؤجمُُّ خعحلجل خؤهآلالـ  خؤ� ألُ خؤَخل خؤمحوَّمـ
خؤ�ََّخس م خعخألهٌّ خؤسهالآل مـ خؤسَّ�ه أله خبخمب رخجنجلُّخجل
خؤر�خؤ ألهحلس ذق ذمجخي غخمصخسّ س�خُّحل ٍسَّىه خخب�ط
سَنتم هال ًَخـيآلُـخؤمحخمٍحمّــخؤهآلال ضخؤخ�. ٍألُ خلَّصَّجلط
خؤحلٍؤ ذجلخحمط خبخحمصـ خؤَّخىه ُّىسمتخجلخ خؤ�خهخس ئخي
هال �خؤ�ئ أله إ خ� ..ٍخؤسهخٍإل ب بـٍخؤسنتخحمئ بـخعخمب
خؤهز فية كخ ب خؤ�الهٌّ خ�إلسخصٌّ خؤ�خره خلخس �إلنتخ

.هُـئخًالـخؤحلٍؤ خؤئر�
خؤسجت�م رقـ خ�ئآلـ ٍخؤخمرم خؤمتالـ سيهال ألُ رحل - 2

خ�سجتحلخإل ٍرق ب ٍخؤهخؤٌّ ٍخعخألهٌّ خؤي�ـ خؤسهالآل لجتخمصخس
خؤجمّـ َّرخل�س ي�ط خؤهآلال ىَّط رخ خْ ذخل خلجتخمصخسـب ًجمِ
ٍخؤ� يخئشخم خعخأله خؤنتٌخجلط لال فمن يآلخ ضنَخِ
ألنتسوالق هنتخمطـ ئالـ ألخرال ٍخضحل صخألهٌّ خبخمُّصـ ذقـ سمتال
ٍُّشخم هحلُّحلط غخ خم هالـ َُّ�َّّـ ذكخ خؤهخألالب َّخؤ ألُ
ٍخعحلألٌّ. خ�إلسخصٌّـ جلخخ َّأل�س هال ضخ�آل رنتئال
غَّ خؤ�الرـ ٍسنتصهـ سه�ُّ� ألُ رحل خ�خبخمـ خعخإلز ٍألُ
جلخخبال �َّخـم إ خعخأله رهحل ألخ ب خؤهخؤٌّ خؤحلحمخ�ٌّ خؤسضمتال
رخؤئيخخس خؤهآلالـ ىَّط حميحلـ خصال ألُ خبخحمصٌخـ خٍ خعآلخً�ُّـ

.َ َّخؤ
خؤهخألالق سنتصه ل�خهحلطٍـ آلخل خؤ�رال ذفخجل مجخمٍحمط - 3

رخخبمن – خؤحلٍؤ ٍألَنتدس خصٌ�ط م هخألالَّْ ٍخوالرٌآل –
رٌحلةظ�ق جلحمخ�سٌآلـخعخأله ـألَّخمبالهال ت ألٌَآل خ�إلخش
خ�صخجنخس ألَضٌآل خبأل ٍخلؤئـألُ خؤهالآلـ ئيخسٌآلـ َّأل�س
خٍ ب حمٍخسرٌآل أل�خؤـ ٍألهخع ُّ�ًخعآلخ جلخخبال �خؤحلحمخ
ٍخؤسجتمتمتخس خؤيخمٍه م ٌّأل�خ رحلٍخإل صخألهخس هالـيسض خؤهآلال
سَيجم هخسّ هال ؤخخبجم خعخألهٌّ خؤئخجلحم ٍسنتصه ب خلجتسالي

خلؤئ.
ب خؤهخألالق سحلحمُّز عخأل م ألمحخهيـخعٌحل ألُ رحل - 4

ْخؤوخم�ـ ألسجتمتمن�جمخ ألخمئ�ّـ صٌخجن ذإلنتخ خلَخ�ز ٍألُ
خؤهآلال نخمٍة خبخمبـم رخحمجنط خًآل خؤسحلحمُّزـسئس�ز هآلالـ

ï.ًَخؤخمخ
خعخؤ خؤسَّنة �خ� م خ�سآلخمخحم خؤمحخمٍحمّـ ألُ - 5

�خ�خؤ يذْ ضنَخ ٍئآلخ إب خ�جلخحمّـبخألخإلخسـ خعٌخجنـ م
خؤَآلَّ. مـخعحلـألُـ ئيخس�ٌخ خشرسس ىحل ًجمخـخ�خأل م خلسره
خلجمئَّحم خعٌخجن م خلَّنيق رق ألَخىس ذصخمخ ُّخمخه خْ هال
ره� ألُـ خؤحلٍخخم ره�ـ ضخصـ ؤ�حل خلؤئـ خألخمـ س�الز ئالآلخ

خؤسجتمتمتخسـخل�الَّر
ٍذجلخبخألـخؤسَخس ََخلئ خ�سجتحلخإل م خؤسَّ�ه ألُ رحل  - 6

س�خمُّه رٌحلة خؤهآلالبـ ىَّطـ ٍمججتخأل ُّسإلـ كخ خعحلُّش
خؤَّىس خلخس ٍم خ�إلسخص. س�َُّّخم فحلإل كخ جلخخ أل�سَُّّخس
ؤّ. خيمحالـخعحلألخس ٍسحلُّآل خلَّخ ُ ألهخألس ذغخجن س�ٌال
خلجتسالي صَرخ خؤنتخمئخس ذصرخحم ٍ ؤأل�خ ٍ ألسخره - 7

خؤهآلال ألُـىَّط ألهَّؤ الـإل�رـسنتوهال ُّ�ًخعآلخ خؤهخألالـم
ذئ�خرٌخ خصال ألُـ خلآلـ خؤسجتمتمتخس م خبخمبـ رخؤال
ره�ـخلٌخحمخس خؤسحلحمفٌّـألُ خؤجمخسٌّ ئسيخؤ �ٍَّمب [ خع�ط

�جلخألـخؤهآلال. ُّخؤمحخمٍحم
خلَسنآل خ�ضمتخ خؤرخإلخس سَّي� خؤمحخمٍحمّـ ألُـ - 8

ت ح هُ ٍخلسَّخمبال
خ�سنتخمخةـ رٌحلة – خؤحلٍؤ ٍخصٌ�ط خألخإلخس م خؤهخألالق ت
مبال خلخ ألهنآلٌآل ؤئَّْ خلؤئ ًآل ٍخىهٌآلـٍأل�سَّـئيخسٌآل
خلَّخ َقب ألهخألس ٍذغخجن صسآلخهخ رخعحلألخس ألرخنبخمط
ظحلُّشّ هال ٍخؤهآلال ؤجمؤئب ٌّذضمتخ أل�ض ذصخمخ ٍكئُ

�ََُّّخ�.
ألٌَآل �َّخـ خؤسنتوال  الرخس خّـ – خعحلجل خؤهآلال  خؤ�
�خرخ� ُّهآلالَّْ خؤجمُُّـئخإلَّخ خلسه�الَّْ خإل ألخمط ٍأل  خؤرَّـخؤهآلال
م إ خعخ�َّز خ�سجتحلخإل  خمُّء هُ ب خلَخ�ر خ�ؤخس ٍمجه بٍـ
أل�سآلخمط رمتَّحمط خؤنتهرخس ئخي ألُ خلجمئَّحمط خؤرخإلخسـ له
رخ�سآلخمخحم ظحلُّشٌخ هال ٍخؤهآلال نبٌخمُّخ� ٍسرَُّّرٌخ ٍسمتَيٌخ ب
خؤرخإلخس ًجمِ هالٌخ سَ�َّّـ خؤ�ـ خؤرخؤو ؤًآلـ إلنخمخ

خ�ضمتخ

خؤسنتوال. ٍ ٍـخؤسحلحمُّز خؤهخألال َّـخؤخألخإل ألخبخمخ ïخإلنتس
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التطور ورؤية للتنمية اتلفة املفاهيم خالل من

من ملا يحدث واستقراء ، البشرية للتنمية التاريخي

يتسم عالم في الشأن بهذا  متسارعة تطورات

موضع أين : ، نتساءل الهـائل املعلوماتي  بالتفجر

التنمية اجتاهات  وماهي ؟  املفاهيم  هذه من ليبيا

؟ البشرية في بالدنا

القادمة األعداد في عنه اإلجابة ما سنحاول هذا

الة. هذه من

اإليجاز من  بشيء فتستعرض  املقالة  هذه أما

املتحدة األمم  وتقارير ، البشرية التنمية تعريفات

.1992 منذ الشأن بهذا الصادرة

خؤ� َُّّخؤسَآل خلخحمرخس هحلُّحلـ هُـ خؤسَآل أليٌَّإل فسالة
َّـذقأل�س سخمئ � ٍؤئٌَخ خلخمج حمرهخ خؤهَّجل خبأل نٌخمس
حمخخيـخلخأل أليٌَّإل ألش ًَخؤ .ُّخؤرنتخم ؤالسَآل ألسئخألال أليٌَّإل
ألُ ال�َّئ خ�إل�خْ ذق َُّنخم ٍخؤجمّـ خلَّخحمجل ٍسَآل خؤرنتخمّـ
ٍخؤجمّـ خؤرنتخمّـ خؤخميخِـ أليٌَّإلـ ٍخُّمحخـ خخبخمـ خ�إلسخص ٍ�خال
خؤحلٍؤ سحلألٌخ خؤ� خ�رخس ألُ ئآلَسيه خ�إل�خْ ذق َُّنخم
�خ. ٍخؤسجت�م خؤسَآل هآلال م ئآلنتخحمؤ ؤ�إل�خْ َُّنخم ٍ
م خؤئالٌّ ـخلَنَّحم ُّخخبجم ُّخؤرنتخم خؤسَآل ـأليٌَّإل رخْ خؤَّأل ٍكئُ
ٍذإل�خْ خىسمتخجلّـ ذإل�خْ ذق ّ�ـفٍ ب خ�إل�خْ ذق خؤَنخم

.ـخؤسَآلؤهآلال خًسآلخإل غَّحم ٍخهسرخحمِ خصسآلخهٌّـب
سسمحآلُ ضخمئـ خصسآلخه يهخؤ يخؤسَآل دخبخم ٍكهَـ
َـألهَجنأل ي�ط خبأل ضخطـخؤَخخي م ٍإلَّه ئآل سو�خس

غحلٍجلط.

الرابطي ايد إعداد: عبد
ٍخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّخؤ �رخ خىسمتخجلّـ رخضش

التنــمية اتجاهات
ï

البشرية في ليبيا

مستمرة عملية  البشرية التنمية 

عدمية ستكون لكنها وطويلة

النمو فوائد  توزيع حتقق  لم إذا اجلدوى

أمن دعائم بإنصاف ، وترسى االقتصادي

وكرامتهم، مشاركتهم وتؤكد الناس،

إبداعاتهم طاقات وتفجر

خلسضحلط خألآل رخمإلخألص ،2003 � 1990 ؤال�ََّخسح ُّخؤرنتخم خؤسَآل ïسخحمُّخم
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ٌّخ�كخ خلسضحلط خألآل رخمإلخألص خًسآلخألخس خظٌس ٍىحل
خؤسَآل َّأل�س ٍمبة سَّص� ألخُّ�ـ رالَّحمط غَّ (UNDP)

ؤسَُّّآل خؤخمىآلـ خلخحمإلخسـ صخمخ� ٍسمتالض ب ؤالحلٍألـ ُّخؤرنتخم
خؤسَآل ًحلة ًٍَّـ خإل�خْ هال ٍدشخحمًخ خؤسَآل أل�خحم

ٍوخُّسٌخ.

ؤهخإل ٌّخ�كخ خلسضحلط خألآل رخمإلخألص سخمُّخم هخمة ٍىحل
خبخحمخسـخؤَخخي.  سَّ�ه هآلال رخإلٌخ ُّخؤرنتخم ةـخؤسَآل ـ1990
ُّإلٌخ ر خعخحمخس ًجمِ سئَّْ خْ كئُ خلرحلخ ضش يآلُ
هال شخؤش �خ�خ خعخحمخس ؤئُ ب خؤ�ألُـ كخمٍحم ٍسسو�
َُّّال  ضخط خ�إل�خْ فخ خْ ًٌّ خؤسَآل أل�سَُّّخس لهـ
جنألخلَّخحمجلـخؤ هال فمتال ٍخْ ب ُّئس�زـألهخمي ٍخْ ٍمبضـب

.ـئخمكنتـألهَّل�س

ب خؤهخل ؤ�َّخئ ألٌآلخ جلٍحمخ� 1992 هخإل سخمُّخم �خه ٍىحل
سحلإل رخهسرخحمًخ �خؤسَخي خ�َّخئ ألرحلذ سشرسـ ذق ه�ٍ
ذجنخؤ ذق خؤسخمُّخمـ ًجمخ ٍجلهخ خ�إلسخص. ؤئيخُّـ مجآلخْ خيمحالـ
خؤنتهَّز عآله صهالٌخ ٍخظخِ خ�َّخئ هال خلَّمجَّه خؤَّجل
مججتآل خ�سشآلخحمخس ذق خؤَخألـ�سضسخص خؤحلٍأل خْ ذق ٍخبالمن

.خؤرنتخم خلخأل حمخخي ي

ٍحمئ�هال حمٍص ةـيذإلّ 1993 ؤهخإل ُّـخؤرنتخمخؤسَآل سخمُّخم خألخ
ذهخجلط مجخمٍحمط ٍخئحل ب خؤسَآل ي خؤنتهر خلنتخحمئ أليٌَّإلـ
خٍ خحم� خألُ �ٍؤ خؤَخخيـ خألُ رخإلّ خألُـ أليٌَّإلـ سهخمُّة
رخظخِ خؤحلٍؤٌّـ خ�كخ خؤسهخٍْ �سخمئ �ُ ُّسمحآل ٍخْ ب خؤحلٍؤ

خؤحلٍأل. ألرخنبخمطـألسجت�خ�ـضحلٍجل خؤَخخي

ؤألُ خعحلُّحلط خعحلٍجل ة 1994 ؤهخإل خؤسَآل س�خمُّخم ُّ��س�اله
ذإلجمخحم ذنبخحمخسـ خئسنتخة ـ ٍفخٍأل ب خؤَخخيـ ضخط ي خؤرنتخم
ذق خؤَّمبَّأل ٍظَز هالـذإلخخلـخ�سآله خْـظي� كئُ ألرئخم
ب خؤهخل خؤيخم ٍخجنأل خؤسَآلـب خجنألـإلمن ألٌَخ ٍ جنألخ �إل
ًٍ .ٌّـخؤرخؤسحلإل ٍخجنأل ب خل�خُّحلط خؤ�ئخإل خؤمحوَّم ٍخجنأل
ٌي ب خؤ�َّخحم طخس خعخمب ؤ�وخش س�سصز ؤُ خجنألخس
خل�سحلخأل ُّخؤرنتخم خؤسَآلـ ألُ َُّّال ٍ ضخخلىـ هآلال سس�الز
سَّجنهـخُّمحخـيَّخحلِ يض�زـرال ذقـكَّـخىسمتخجلّـ سيمح ـخؤس

سحلأل�ًخب ألُ رحلأل خؤر سَّؤحلـ سهحل سَآلـ ب ألَمتيخ� سَّجنُّهخ�
ٍسَآل ب سٌآلنتٌآل خْـ رحلألـ خل�خًآل ألُ خؤَخخي سَآلـكئُ
ٍسَآل ب خخبسخحمخسٌآل إل�خئ سَّ�ه م ٍَُّّؤخ خؤيخمخ �سه
ؤالآلخمخط. ٍألَّخؤ خؤهآلال ؤيخممي ٍألَّخؤ هٍخؤ�ر ؤالَخخي ألَّخؤ

ٍمجه غَّ سَّصّ يحل ة 1995 ؤهخإل ُّخؤرنتخم خؤسَآل خألخـسخمُّخم
رخلخمخطب خبخمي ُّرنتخم سَآل جلؤال ي ؤالخمصال رخؤَ�ر خلخمخط
خ�سآله إلمتةـ ُّنتئالُ خؤـ خؤهخ� ي خؤَ�خ خْ ألَّمجضخ�
ألُ إلمتزـألسحلْ هال ُّسضمتالُـذ � ألُـضشـخؤئآل خ�إل�خإلٌّ
هال ُّسمتخم �ـ ٍخْـخلؤئ ب ٍخعحلألخس خؤهآلال ٍيخممي خؤحلخبال
ظء هال ٍحمئ� ب خلسحلأل خؤحلٍأل �ال رال خؤرالحلخْـخؤَخأل
خلخمخط ل�خهحلط خلَخ�ز خلَخخت ٌٍس خؤيخممي ٍسئخي خل�خٍخط

ضَّىٌخ. ؤَال

ضَّأل خًسآلخإل ةـسخمئ� 1996 خؤسَآلـخؤرنتخمُّـؤهخإلـ ٍمـسخمُّخم
ألئحلخ� ب ُّخؤرنتخم رخؤسَآل ٍهىسّ خىسمتخجلّـ خؤَآلَّ أل�خؤـ
صخ��خس ٍخْ ب ُّخؤرنتخم خؤسَآل رخظخِ خؤَآلَّـ ألَّؤـ هال
ًٌّ َخؤئخأل خؤَخخيـٍىحلحمخسٌآل هال خؤ�ـسئحل خىسمتخجلّـ خؤَآلَّ

خؤ�ـسيسضـديخئـخؤيخممي. خؤَّضحلط
ألئحلخ� خؤيخمب صَّخإلز رحلحمخ�ـ ة 1997ـ هخإل سخمُّخم ٍخًسآل
ذكخ خؤحلخبالب ريخم َُّّمبة خْ ألُ خهحل خؤرنتخم خؤيخم خْ
ٍخًسآل ءب نتأله َّل�س خلَخ�ر خؤيخممي ألُ ًَّـخعخمألخْ

خؤسخمُّخمـرحلحمخ�ـألخُّ�ـخؤيخم.

خ�سٌؤ خكخم هال ة 1998 هخإل سخمُّخم خًسآلخإل ٍخإلمتز
ٍحمرمـأل�سَُّّخس خ�إليخئ خكخم ي خؤسضَّس سرخْ ٍ�هـذق

خلهنتـرسالئـخكخم.
خؤهَّلـخًسآلخألخ� خٍقـألَّمجَّهخس يحل ة 1999 هخإل سخمُّخم خألخ
ة 2000 ؤهخإل ُّخؤرنتخم خؤسَآل سخمُّخم حمئ� ضق بـي خبخمبخ
ُّخؤرنتخم خؤسَآل خْ هال ألنتحلجلخ� ب خ�إل�خْ ضَّئ ألَّمجَّه هال
خعَّئ ًجمِ ٍخْ ب خ�إل�خْ ضَّئ � ئ خ�خ�خ سهحلـخألخمخ

.ئخألال ُّرنتخم ءـسَآلـؤسض�خ�خ رخلخرال سهحل

خظخًخس هال ة 2002 هخإلـ ُّخؤرنتخم خؤسَآلـ سخمُّخم ٍحمئ�
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خًحلخة ٍظء  خؤحلكخمخ �خ�خؤ خلنتخحمئ
ٍخعئآل خ�سآلالإب ٍخؤسَّىهخس بخؤس�خألخس ؤيؤ خ�كخ
خل��خس ٍسه�ُّ� ُّخؤرنتخم خؤسَآل خصال ألُ خؤحلكخمخ ٌّ

.�خؤخم  خؤحلكخمخ

   

العربية الدول بعض البشرية لعام 2002 في التنمية دليل

ض�ز خؤ�سز
خؤسَآل جلؤال
ُّخؤرنتخم

جلؤال آلى
ُّـخؤرنتخمخؤسَآل

ألُ خؤيخمجل إلمتز
خ�الٌّ خؤَخسص

رخؤحلٍحم خلخؤٌّ
خؤسهالآل خؤحلـم إل�ر

ٍخؤهخؤٌّ ٍخؤشخإلَّّـ ٌّرسحلخخ
خؤخمخط ألهخمي ألهحلأل
خؤرخؤوق رق ٍخؤئسخر

خلسَّىه خؤهآلخم
خؤَّجلط هَحل
رخؤ�ََّخس خؤحلٍؤ

64 0,773 7,570 92 80,0 70.5 ؤرخ
100 0,697 5,308 72 66,7 69,6 خع�خخم
99 0,717 3,966 55 89,7 70,3 خحمجلْ
97 0,722 6,363 74 71,7 70,2 سَّإل�

108 0,691 3,556 63 74,4 71,2 �َّحمُّخ
75 0,755 4,308 78 86,0 73,1 ؤرَخْ

0,725 5,178 72,3 77,9 70,8 خلسَّ�م

خألآل ْذه ٍرهحل ةـب 2003 ؤهخإل ُّـخؤرنتخمخؤسَآل سخمُّخم خألخ
ظآله خئ� م ٍَخلسر ة �َـ2000 خؤمتخجلحم ؤيؤ خلسضحلط
ٍخؤي�ط َخؤو خؤحلٍأل يال�إل ب خ ئ هال خؤحلٍأل ؤخم�خـ
خؤئخمخأل ألرخجل ٍسه�ُّ� �سمتخألـخؤيخم س�س�هّ ئالـألخ ررجمأل
ظء ذؤ�خإل هال خؤسخمُّخم خئحل ئآلخ ب خ�إل�خإل ٍخل�خٍخط

ح م ٍخلسآلشال ٍوخُّخسٌخ ؤيخ خًحلخة

خؤنتحلُّحلُُّ. ٍخعَّه خؤيخم خ�سمتخأل .1

خرسحلخٌّـخؤنتخألال. خؤسهالآل ظء .2

.خؤَ�خ ٍكئق خعَ�ق رق خل�خٍخط هال خع� .3

ٍيخسـخ يخأل. ـإل�ر�ظي .4

.ألَّألخ خؤمتض ظ�ق .5

خ�ُّحلجن ُّخؤرنتخم خلَخه إلمن ي�ٍخي ألئخيض .6

.خخبخم ٍخألخمخ� ٍخلحمُّخ

.خؤر سحلخأل�خ مجآلخْ .7

.ؤالسَآل نبخألال ـهخلس�َُّّخمـنبخمخئ .8

املراجع:

رخمإلخألص 2002)ب -1990) ؤال�ََّخس ُّخؤرنتخم خؤسَآل سخحمُّخم .1

.ٌّخ�كخ خلسضحلط خألآل

خؤهخمرٌّ "خلهٌحل ٍألس�الرخسٌخ خؤرنتخمُّـ خؤسَآل �ُّألخ .2

ة 2000 ، "خ�ضمتخ ٍخؤرضَّش ؤالسحلحمُّز

خلسضحلطـت2002 خألآل إلََُّّّحمؤت –2002ت ُّخؤرنتخم خؤسَآل سخمُّخم – ٌّخ�كخ خلسضحلط خألآل حـرخمإلخألص خلمتحلحم
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شَّحمط ُّنتٌحل خؤهخ� خْ خلهالَّإل ألُ
ٍخسمتخس خلهالَّألخس هخ� مـ �ئ
َر هال إـسالـرن�خ خلهالَّألخس ب
ئَّؤَّص�ٍخؤ ُّخؤيئخم خ�سآلهٌّ خؤَنخإل
ُّخؤرنتخم خمبخز خ�ـبـمخ ...ٍُّخعمحخحم
ٍيخمم نبحلط ألُ ٍخؤحلٍخحم رخ�حمًخئ
ًجمخ م خلهخمم ٍخؤسيصخم خؤيمحخْ
ألمت�الضـنخًخمط ؤّ مبي ألخ خؤهمتخمبـًٍَّ
رخ�آل ُّهخمة خٍب خلهالَّألخسٌّ خ�حمًخئ
Information Fatigue Syndrome

خًآل ألُ خلهالَّأل ألهّ وحلس رنتئالـ ب

يذْ خعخأل هٍر�ر ؤالحلٍأل. خؤَّط ألَّخحمجل
خإل�خإل ذقـ خجلس خؤَّمجه ًجمِ ألشال
خلهالَّألخس سَسص وَـ ذقـ خؤهخ� جلٍأل
ب إ 1 ب ؤالآلهالَّألخس أل�سٌالئ ي�ط ٍخخبخم
خ�َّخئ ٍخؤسضئآلـم خؤَّط ٍرخؤسخؤٌّـخإلسالس
خ�سآله خل��خسـ ذق خىسمتخجل
سَّي�ـخلهالَّألخس هال خؤحلحمط كالئ خؤ�

مـخإل�خرٌخ. ٍخؤسضئآل

ًجمِ ألشال خْ هال ُّخؤرحلخ ألَجم ٍؤَسيء
ظحلُّق ٌألَّخص م سمحهَخ خؤَّمجه

مجتمعي تخلق أمام نحن

التنمية مفتاحه ، جديد

اخليار هي التي – املعلوماتية

للتخطيط األمثل احليوي

وحتقيق املستقبلي

– الوطنية التنمية أهداف

القدرات الرئيسي ومحكها

األساس ووقودها اإلنسانية،

املعلومات واملعرفة..

للشك مجال ثمة يعد ولم

الدؤوب العمل ضرورة في

باإلدارة مايعرف إلى للتحول

االلكترونية

اإلدارة وحتمية المعلوماتية

اإللكترونية

بيزان الصادق حنان أ.
ٍألهالَّألخس ألئسرخس ألخص�س�
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خٍ�آلخ خ�خبخمبـ ألٌَآلخ ئال فحلإل ئر�ُُّ
بخؤس� ٍخؤس�َّحمـ خؤسحلإل مـ ئخألُ
خعَّخ�ز صٌ�ط خلسمحآلُ إ ٍخسمتخؤٌّ
بألهالَّألخسٌّ ٍخ�خبخم ب خؤمتَخه ٍخىآلخحم
ًجمِ ٍذجنخ يئخمّـ. شخم َكه ألهخممإ
غخٍؤ رجمأل ألُ رحل ٍخٍمجخه خلسو�خس
َخؤئخأل ًجمِـخ�نبئخؤ ألُ غخمص ذفخجل
خؤئالآل ٍؤهال خلهالَّألخسإب بخؤسرهـ م
خلهالَّألخسإ. بخؤسَآل ًٌّ خليسخ�
إلس�خألح خْ هالَخ خلَ�الء ًجمخـ ٍألُ
.._ خؤشخؤش ؤيخ خهسخز إلَّخصّ ئةـ
ألُ ٍخل�سرال ؤالسَآل ف�م ٍئة
خلسو�خس َّمج م خلهالَّألخس ألَنَّحم

ألحل ٍألخ _ ٍخل�سرالًَخؤخمخ
خلهالَّألخس خإل�خز سخش�
ُّخؤرنتخم خ�سآلهخس هال
خؤسضحلُّحل ٍصّـ ٍهال
_..ٍخؤَخأل خؤي�ط
خ�سآله ُّه� ٍألخخلخـ

ٍرخؤسخؤٌّ خلهالَّألخسٌّ.._
ٍخؤيخء خؤ�خمُّه خؤ�خمُّء ألخًَّ

ؤالآلهالَّألخس..._

خلهالَّألخس ذْ خؤَّألحـ كئََخـ ُّرحلخ
خلشخمط خؤهَّخألال خضحل سهحل ٍسَخسٌخ
ٍخؤَّط خ�سآلهب م سو�خس ذضحلخش م
�جلحمخ ٍسهحل خؤسَآلَّّـ. خؤس�َّحم م خؤيخهال
�َأل خجلخط رٌخ خلسهال خؤ�خ�خس
ؤالآلصسآلهخس خؤسضسـ َخؤر س�َّحمـ ؤخخي
رق خلخحمإل هال رخؤحلحمط س�ٍجلإلخ ًٌٍّ ب
ٍألحل ب خؤهخ� خؤس�َّحمُّـؤحلٍأل خل�سَُّّخس
خؤحلٍؤٌّ خ�سآله أله�خس أله سئيٌخ

خعحلُّحل.

َُّّسَآل �خ� هُ خعحلُّش ٍؤهال
نبخئخ� ًٍال ٍأل ُّرحلٍ ألهالَّألخس
خؤ� خؤهَّخء ألُ خؤئش� ٍسه�مجّ ب
ٍذألئخإل خؤسجت�م غخٍس ألُ ظحل
مبهرخ� خألخمخ� ألٌَخ ٍظه�ال ب خؤس�رء
خؤحلحمص رٌجمِـ �ؤ خألخم ؤئُـ .ُّؤالوخ
ُّسص�حلـم خلؤئ هال ٍخؤحلؤال ألُـخؤ�َّب
ألرق ًَّـ ئآلخ خلهالَّألخس خؤسَآل ىخمخحم
ؤالسجت�م ضَّّـ خبخحم يٌَّ ،(1) رخؤنتئال
َ َّخؤ خؤسَآل ٍظءـ خل�سرالٌّ
ٍصّ ٍهال خؤهخ� جلٍأل ألُ خؤهحلُّحل خظجمسّ

ألٌَخ. خؤَخأل خؤسضحلُّحل

خلهالَّألخس ؤالسضحلُّخس خلسخألال ٍؤهال
خؤس� خؤس�َّحم خْ صالخ� ُّضن سالئ
طسخ� سَخ� س�َّحمخ� ُّهحل � ٍخؤسئََّؤَّصٌّـ
يض�ز خلَسص خٍ ال�َّخؤ خٍ رخ�ؤ
خ�سآله ٍرَخْ صجمٍحمـ ذقـ خألسحل رال ب
عسآلهٌّ ظالء خألخإلـ خإلَخـ ذخلـ ب رخ�خمِـ
دخبجمط خلهالَّألخسـ يخؤشَّحمط صحلُّحل.
خؤحلُّآل خؤمتَخهٌّ خ�سآله أل�خحمجلط م
خلهالَّألخسٌّ خ�سآله غالّ ؤضال
ًخألخ� جلٍحمخ�ـ ُّالهز مبخحم خؤجمّـ خعحلُّحلـ
خ�سآله خؤس�َّحمخس ئخي م ٍإلَّهخ�ـ

ٍخؤشخي ٍخؤ�خ�ـ خىسمتخجلُّـ
هال خلؤئـ خشخم إلضن ضش ب …خ�
ألُ سيخم� كخ ٍأل�سرالٌخ ضخمجخمًخ
ضخطـخؤيخمجل ك� صحلُّحلط سهخألال هىخس
ىرال. خؤرنتخمُّـألُ سنتٌحلًخ � ٍخعآلخه

ًٍخأل �خ�خ حم�خؤ هال خؤسخئحل ٍخٍجل
ىحل خ�إل�خإلـ خؤحلحمخس خْ ًٌٍّ خ
ٍ�ئَّْ خؤخم�ٌّب خ�ئ ًٌّ خمبرضسـ
ب ٍخلهخمي خلهالَّألخس خ�خ�ٌّ ٍىَّجلًخ
ٍخؤرضش خؤس�َُّّخم هال خ�إليخئ ٍألهخحمًخ
ب ٍخؤسحلحمُّز هالـخؤسهالآل ٍخ�إليخئ خؤهالآلٌّ
حمٍخي ٍوحلس خليخًآل سو�س ٍرخؤسخؤٌّـ
خلخأل حمخخي غال خؤرنتخمُّـظال خألَّخألـ
خلهالَّألخس ٍخمبرضس ب خلخجلّـ
س�سوال خؤ� ؤالشخمٍط ألمتخجلحمـ
ٍخ�إلسخص آلخؤ عالء
هَخمبخم ألُ هَمتخمـ ٍخًآل
سسضَّأل خؤ� خلحلخبس
ٍس�رء ٍخب�ط ألهخمي ذق
خض�ُ ألخـ ذخلخ إ 2 ب ٍضئآلـ
نٌخم ؤجمؤئ صٍإلس ٍخ�سشآلخحمًخ. ذجلخحمسٌخ
رخلَسصخس �ك صحلُّحل خىسمتخجلّـ إلنخإل
سهسآلحل خؤ� �َّخلالآل و� ٍخعحلألخسـ
ألشال خلهخمي خله�خس هال خ�خ�ٌخ مـ

خؤ�عخس.

سَّ�ه خجل خؤ�خئ إلي� ٍم
نبرئخس ��ٍسخ خلهالَّألخس نبرئخسـ
ألخ نٌَّحم ذق هخل ألهالَّألخس
ؤالآلهالَّألخس خؤئَّإلٌّ رخىسمتخجل ُّهخمة
.Global Information Economy

خ�إل�خإلٌّ خؤهال ألَص�خس خمجضس ٍرٌجمخ
ؤيخمخجل ألسخض ُّخؤرنتخم ٍخع�ط
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خْ ذ .ىخ ر ٍخعآلخهخس ٍخل��خس
خئ� رنتئال خسضس خلهخمي خؤشخمٍط ًجمِـ
جلٍْ َؤالس خلمتَه خلسحلأل ؤالرالحلخْ
ٍؤجمخ بـ خل�سٌالئ خؤرالحلخْـ ألُ �َّخًخ
ألسال وحلس ىحل ًجمِـخخب�ط إلضنـخْ
ألنتخحمئ  ٍأل�سجتحلأل ألسيخهال و�
ٍخإل�خز سحليء ذق خجلـ خؤجمّــ خألخمـ ب
ُّنتئال خضخجلّـ. خْـًجمخ مـنبئال خلهالَّألخس
خؤنتهَّز ؤئخْ ٍسٌحلُّحلخ� ص�آلخ� خب�خمخ�
خؤسهر� خْـمبض سحلألخ� خىال ٍخ�سآلهخس
خؤمحخمٍحمط يذْ خلؤئ رئال �الآلَخ ألخ ٍذخلخ ب
ؤسالئ رحلخال �فخجل خؤرضش س�سحلهٌّ

.خلسَّخجنإل و� خٍمجخه

سسمحآلُ خلحلألخسـكخ ًجمِ ألُ خحمجلإلخ ؤحل
ًخأل �إل ذق خؤَّمبَّأل أله�خسـ ألُ
عخألـؤالنتئ خألخألَخ ُّهحل � مـخإلّ سسآلشال
خ�سآلهٌّ خ�ؤئ�ٍإلٌّ خؤسهخألالـ ضسآل م
رخعئَّأل ألخُّهخمة َّأل�س رالَّي خصال ألُ
E-Government خ�ؤئ�ٍإل ٍخ�جلخحمط
ؤالآلهالَّألخس ٍخؤيخءـ خؤ�خمُّه ٍخؤ�خمُّءـ ب
ألُـ ذخل .Information Super Highwayـ

ٌّ�خؤخم خؤسمتَّحم ٍمجه سخحمُّحت خْ خلهالَّإل
ؤالآلهالَّألخس خؤ�خمه يخء ؤال�خمُّء
1994 خؤخمرهـبألخحمخيإ نبٌخمـ ُّخمصهـذق
ؤسمتخسـم خؤحلٍؤٌّ ألكخمـخظخجل م
م نبخحمؤ ضش رخحمصَسق رَّإل�ـدُّخمخي

.جلٍؤ ؤ�132 خلؤئـخلكخمـمشالَّْ

ـخؤيَّخحل ـذق خلكخم ألحلخٍس خنب�م ٍىحل
ٍخؤسهخألال خسمتخأل هال س�سز خؤ�
ذألئخإل ٍذق خ�ؤئ�ٍإلٌّب خؤرنتخمّـ
ؤالآلهالَّألخس هخل جلٍؤ نبرئ خبالء
ٍخلهالَّألخس خؤخم�خال ظآلال خْـ كئٌَخ

مبوخم ألحلَُّـ خئ�ـ ألُ َّخؤمح ر�خمه
ذخل خؤ�س. خؤهخ� ىخحمخس خّـ م ُّىخم
خؤ�خمه يخء خلهالَّألخس  خمُّء ُّهس�
خؤ� خ�إل�إلس ؤنترئ  رهخ� س�َّحمخ�
ؤالآلهالَّألخس ًخألخ� ذؤئ�ٍإلخ�  خمُّخ� سهس�
Electronic Information Highwayـ ـ
ؤالآلهالَّألخس خ�ؤئ�ٍإل خؤ�خمئ ٍرَآلخـ ب
خؤ�خمُّء يذْ ُّىخحم ضحلٍجل جلخخبال سَآلَّ
ومب �خخبجم ؤالآلهالَّألخسـ خؤ�خمهـ يخء

.ئَّإل

خلخؤ رالَّيـ ذؤٌّ خؤ�رال ٍؤهالـ
كسخ ًَّ خلَنتَّجل َّخل�س
خؤسيخهالٌّ ٍخؤسهخألال ب Automation

ذؤئ�ٍإل ٍىََّخس ألَخيجم ذ خحم م
رق ألهالَّألخس سنتخرئ ؤَنآل ٍيخ ب
ب خ�سآله ؤئخْ خس��خل خؤَنآل
خضسخصخس ألُ س�سحلهٌّـلال ٍخؤ�
ؤئخْ ظس َر خًآلٌخ ألُ ٍخلس�الرخس
ّي �سئَّْ خؤجمّـ خلهالَّألخسـ عسآله
ٍخلهالَّألخس ألسَّيخمط خؤئَّإلـ خسمتخس
ٍسمترض ٍسَّجنه ئر�ـ ألحل هال سَسص
خ�خمئ خؤَّط ًٌّ خلهالَّألخس ّي

ؤىسمتخجل.

خؤهآلال مجخمٍحمط ذؤٌّ ِخه خؤ�خم� ٍَُّّجلإلخ
ألهالَّألخسٌّ عسآلهٌّ ئخْ ـذفخجل خصال ألُ
سسخؤة نبرئ عآلَّهخس ّـسسَّيخمـي ألهخمم
ٍخىآلخحم ٍئَّخرال خ�خسي خؤسَّ�هخس ألُ
ٍخعَّخ�ز َّمج ٍخؤخة مبَخه
ٍخإل�خز خؤرخإلخس ؤ�خ�ال خؤخمىآلـ
َخؤر سسنتئال ٍرجمؤئ رهحل. هُ خلهالَّألخس
سسآل خؤ� ؤالآلهالَّألخسـ خؤسضس خ�خ�ـ
ذخل بـ خسمتخس هآلالخس خ�خ�ٌخ هالـ

ؤسحلخٍأل رَـ ؤالحلٍؤـ ُّمترضـ رسَّيخمًخـ
خؤَمت خنبئخ�خ رئخي خلهالَّألخس ٍسخمخ�ال
خؤ� ٍخؤمتَّحم.....خ� ٍخؤخمىآل ٍخؤمتَّس
ىخجلحمخ – خىسمتخجل �ـخّـ ُّئَّْـخىسمتخجل ؤُ
ُّخؤ�خم ب كشال بـيٌٌّ ـرحلٍإلٌخ خؤهآلال هال
خ��خسصخ رهحلخ إ ؤالآلهالَّألخسـ خؤ�خمُّه
خؤسحلإل ألُـهَّخألال هخأل ٍسهحل ألسآل�خـب
إلَّه ٍس�خإلحلًخ رٌخب خل�الآل خىسمتخجلّـ
خؤيَّى َخؤر ًٌٍّ خؤر� ألُـ خخبخم
ٍىَّخهحل رخمعخس رحلٍحمًخ سسمحآلُ ٍخؤ�
��خل خؤَنآلـ ٍألَنتَّحمخس خؤرخإلخسـ
ألهخع سَخسـ رخ�سجتحلخإل خؤهالآلـ
ًٌّ ئآلخ ب 3ـإ ب ـألهخميُّيئخم ٍىحلحمخس

حمىآل (2). خؤنتئال م َألر

هال خؤسخئحل إلَّجل خلَه�ةـخعخمص ًجمخ ٍم
خؤيخء ؤال�خمُّء خؤيئخمّـ خؤَآلَّخلص خًآل
خؤئَّإل خؤنترئ خٍ ؤالآلهالَّألخس خؤ�خمه
خلهالَّألخس. ٍخإل�خز ��س مـ ٍجلٍحمًخ
ُّئُ � ذخلخ خؤمتَّحمطـ سئسآلال ؤُـ خإلّ ذـ
سحلخٍألـخلهالَّألخس يؤئ يٌآلـٍخمجض ؤحلَُّخ
عآله َمئ خمه� رخىمت ٍخعحلألخس
َّخل�س ألُ ُّرحلخ خلهَـ خؤئخإلخس
ـرخهالٍخإلسٌخ ٌّ��ٍألخمٍحمخـرخل خؤيخمجلّـ
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ُّئَّْ ضشـ ب رخؤحلٍؤ حم�ٌّ َّأل�س
ؤالآلهالَّألخس خؤ�خمُّه خؤ�خمُّء ه� خلؤئ
م خلَجتخم ق ئخي فآله �َّة خؤجمّـ
ٍس�َُّّخم ٍذإلسخصٌخـ خلهالَّألخس خ�سجتحلخإل
خؤرخهَّْ يٌآلـ ٍخعحلألخس. خؤس�رخس
ٍأل�سٌالئًَّخ خلهالَّألخس ٍألَسصَّ ٍخؤهخألالَّْ
خلهالَّألخسٌّـخؤئَّإلٌّ خ� خحم ؤجمؤئ ٍٍيخ ب
خعحلألخس هال خؤ�الز ُّس�خُّحل �َّة

.هخؤ رَ�ز خلهالَّألخس

مجخمٍحمط ُّه� ألخسحلإلـهخممجّ ـخْ نبئ
خ�جلخحمط هال ألَّ�ه رنتئال خًسآلخإل �سخمئ
ألخـ�الآلَخ ٍذخلخ ٍخؤرنتخمّـ. خؤي� رنتٌخ
خلالخط ألُـخلٌخإل لال ًَخؤ يذْ رجمؤئ
سهرحل خًآلٌخ ألُ خ�سآلهٌّ خؤَنخإلـ هال
خصال ألُ ؤالآلهالَّألخس خؤ�خمُّه خؤ�خمُّء
خلهالَّألخس ٍسخمخ�ال خإل�خز ��س
خؤمتضض خؤسحليء سحليٌخ ٍمجآلخْ
خؤ�خمُّه خؤ�خمُّء خْـًجمِـ ذخلخ ب ٍخؤ�الآل
 خمُّء ذ ألخًٌّـ خإل�إلس مـ خلسآلشال
ذؤٌّـ خمُّء ؤسضَّأل ُّهرحل خْ سخمخرٌّـَُّسنخم

غخٍؤ ٍذْ ب ؤالآلهالَّألخس خؤ�خمه يخء
إلَّهق سَّيخمًخ م سنت�م سالئ خؤسهرحل
بخؤسضس �خ�خ ٍخؤرَخس خ�خئال ألُ
هال خ�خ�ٌّ رنتئ�ال ألهسآلحلطـ ٍخؤيَّىإ
خّــسَآل ـٍذرحلخهُّيئخم سَآل�ـ خىخس

4إ. ب خلهخمي خؤ�خىخس

خؤسهخألالـخ�ؤئ�ٍإلٌّ خْ ذؤٌّـخلؤئ ٍُّمحخة
ٍألٌخحمخس ٍٍخصرخس ضَّىخ ُّيخم�
ىرال ألُ ُّخؤرنتخم خ�سآلهخس سهٌحلًخ �ـ
خلهالَّألخس ٍسحلخٍأل خؤَ�حت ضَّئ ُّئضآلخ
بخلالئـٍخعمتَّمبإب خّـ ب خ�ؤئ�ٍإل
خرسئخحم هال ٍخلٌخحمطـ خؤحلحمط ئجمؤئ
ٍخؤسهالآل خؤمتَخه م صحلُّحلط خ�خؤز
ٍخصخمخخس ٍخلئسرخس خؤمتض ٍُّخؤخمهخ
ُّس�ه ٍخألَّحمـهحلط ُّخسـخؤسصخحمٍخؤس�ر

ؤ�خمجلًخ. خ�خأل



هرحلخله�ٌّ َُّّ�ة ُّخ�خم (1

سَ�ء ٍمجخمٍحمط خلهالَّألخس.. خؤي "

جلحمخ�خس خلهالَّألخس".  عخأل م هخمرٌّـ
ب خلهالَّألخس ٍهالآل خلئسرخس م هخمر

بألخ2000َُّّإ. به2 ألص5

"خؤهخمز هرخخيبـ هرحلخ� رُ ًنتخإل (2

،"ٌٍألَّخص ظحلُّخس حـ خلهالَّألخس ٍهمتخم
ٍهالآل خلئسرخس م هخمرـ جلحمخ�خس

بألخ2001َُّّإ. به2 بألص6 خلهالَّألخس

"خإل�خز ر�خْب خؤمتخجلئ ضَخْ (3

ؤالآلهالَّألخس"ب ٍخلنتخمٍهـخؤَّ � خلهالَّألخس
"خلهالَّألخس خٍق خؤهالآل خؤَحلٍط ٍىخه
ى�آل ٍذنبخمخة سَنآل ٍخؤسَآل"ب
خؤهالخ خؤحلحمخ�خس رخئخجلك خلهالَّألخس
خؤهخإلب خؤنتهز ألكخم أله رخؤسهخٍْ
خ�َّىلب خرَّرئخم ٍسحلُّآل له  خمخرال�ب

.2002

"عسآله ر�خْ خؤمتخجلئ ضَخْ 4إ

ُّحم غَّ ؤالآلهالَّألخسح ألحلخبال خلهالَّألخس
ؤالهالَّإل خعحلُّحل عال خ��خسص"بـ

ب2001 ه7 خ�إل�خإلب
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جلٍؤ خّـ ضمحخحمطـ رٌخ سخخي خؤ� خ�خأل خلهخُّ� خضحل ذْـ ـ
خؤهالآل رق ٍشخـ خحمسرخ خ ًَخؤ ْ خؤسئََّؤَّصٌّ س�َّحمًخ ًَّ
خؤهالآل إلنتخم خجلخط ًَّ خؤسهالآل خْ خهسرخحم هال ٍخؤسئََّؤَّصخب
رخؤحلحمص خْـُّسصّ ُّرجمألـفز صٌحل خّـ ٍ�جمخـيذْ ٍخؤسئََّؤَّصخب
��أل ّــ �خ�خ خؤَّخصرخس ٍألُ خؤسهالآلب ذق خٍق
.خؤسَآل خؤسهالآلـكس�الرخس خؤهآلال خؤخإلـرخمرم ًَّ آلسهال
خ�سآله عخصخس خ�سصخرسّ سهالآلٌّـُّئَّْـم خّــإلنخإل ٍذْـغخ�

.خؤسَآل سس�الرٌخ خؤمحخمٍحمُّـخؤ�

خؤسهالآل ىمح يذْ هخإلـألالض خؤسهالآلـرَّصّ ىمح ئخإلس ٍذخلخ
خؤهمتخم س�َّحمخس ْ ٍخلؤئ خؤمتحلخحمط ألئخْ ظسالـ خعخألهٌّ
عخمجل ُّهَـ  خعخألهٌّـ ٍخؤسهالآل .ٍخؤ�خمه رخؤهآلء سسمتة
خجلٍخس خرسحلخه ُّ�سال�إل ٍذكخ خلهالَّألخسب ألُ ىحلحم خئ� ظآله
م خؤسحلإل هآلخجل ًآل خؤنترخز ُّهس� ٍرٌجمخ خلهالَّألخسب ؤالسهخألالـأله

خألَّحمًخ. ئخي م خؤهمتخم َس رالحلـظخٍألـسَّنة خّـ

ٍخْ ٍصّـخحم�ب شخمٍطـهال خوال ُّهس� خ�إل�خْ يذْ ًَخ ألُ
1إ خ�سشآلخحم.ب خّـ ًآلخ ُّ�رءـم خ�سشآلخحمِ

ؤالسحلإل ـخؤيهال خجلخط ًآلخ ـخعخأله �ٍخؤحلحمخ خؤهالآلٌّ خؤرضش ذْ
ذ خحمًخ ألُ خعخألهخسـ إلال خًآلـ سئآلُـ ًٍَخ ب خؤسئََّؤَّصٌّ
ؤئَّْ ٍخل�سرال خعخمجخم أله ُّسهخألال صحلُّحل ذ خحم ذق خؤسالحلّـ

المكتبة تكنولوجيا

الجامعية
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ألخ ريمحال خ�سآله م ؤالضمحخحمط خٍق خؤخمئ�ط سهس� خعخأله
.هالآل ئَّخجلحم ألُ ظخمصّ

خؤسَخس ئشزـ هُ ؤّـ ُّسرق خلهالَّألخس عحلألخس خلسسره ٍ
خؤس�َّحم ألُ خئ� �خع ٍخضس�خ خؤس�َّحم خلس�خحمه
خلهالَّألخس. ٍخإلنآل خعخ�َّز خصٌ�ط �آلخ ٍ خلئسرخس م
ٍخؤيهخأل خعحلـ خؤسَنآل ًَّ خلهالَّألخس ظحلألخس ٍخلمتَّجل
ظآله سنتآلال يَـ هآلالخسـ رذصخمخ خلؤئ ٍُّسآلـ ؤالآلهالَّألخسبـ
خلسجتمتمن. خؤئخجلحم سَّي� سَنآلٌخبٍ ظالالٌخبٍ خلهالَّألخسبٍ
ألئسر خألق خلئس�ـألُ ظَّأل يحل خؤسَخس ًجمِ هال ٍرَخ
عسآله ألس�الرخس سيخممجّ لخ سرهخ ألهالَّألخسـ ٌّخخبمتخ ذق

خلهالَّألخس.

خلئسرخس سئَّْ خْـ ٍفز خؤسهالآلب ألخمخئ� خًآل ألُ خلئسر ذْ
خؤهالآل خ�خؤز ّذؤ ٍمبالس ألخ دخبخم ُّهئ� هالـغَّ خعخأله
لمتخجلحم ألخمئ�خ ٍخجلٍخسـؤسمترض ٍخ�خؤز خهآلخأل م خعحلُّش
خٍخل�رَّهخس خؤيحلَُّّ  خنبخم رسَّي� ٍخلهالَّألخسبـ�َّخ خؤهالَّإل
ٍألَّخئر خؤهالآلٌّ خؤرضش يخهال ُّ�ُّحل مخ خ�إل�إلسـ ٍنبرئـ

إ 2 خعحلُّش.ب خؤس�َّحم

ٍسحلٍُُّ رخؤئسخر ٍشخـ خحمسرخ خ ُّخؤرنتخم سخحمُّحتـ خحمسرم ٍؤحل
ؤس�صال خؤَّضحلط ال�َّخؤ ٍُّحلخؤ خؤئسخر نالس ٍىحل خلهالَّألخسب
ٍخلهخحمة خؤهالَّإل سحلإل ألُـخؤ�ألُ. ٍأله ضر ٍإلالٌخ خلهالَّألخس
خ�إل�خْ خخبجم خؤسهالآل ٍخإلسنتخحم خؤرنتخم خؤيئخمّـ ٍس�خُّحلـخ�إلسخص
ألهالَّألخسب ألُ ُّخمُّحل ألخ إلنتخم ألُ صحلُّحلطـكئَّ ٍ�خال هُ ُّرضش

.خؤ�رخه ذقـخخب�خه ٍسَّمبال

رخؤس�َّحمخس ُّس�آلخْ ألهخمبخمخ ٍهخلخ ضحلُّشخ همتخمخ إلهنيـ ذإلَخ
خؤهالآل خئسنتخيخس سس�خُّحل بضش ٍخؤسو�خسـخل�سآلخمط خؤ�خمُّه
خ�إل�خْ ضمتال ٍىحل خؤسجتمتمنب عخسـ ٍسسنتهز رخ�سآلخمخحمبـ
ألخـضمتال هال س�ُّحل ألهالَّألخس هال ٍضحلِ خؤهنتخمُُّ خبألـخؤخمْ

رئخألالّ. خؤ�َُّّال سخحمفّ خبأل ّهال

ألمتخجلحمًخ ٍسََّه خلهالَّألخس ألُ خ�خال �خؤي ًجمخ ٍخألخإل
خؤئآل ًجمخ هال خؤ��خمط مجخمٍحمط إلنتخس ٍخٍهسٌخ ٍألخمخصهٌخ
رخ�سجتحلخإل ٍسمتَيٌخبـ سَنآلٌخـ ٍ خلهالَّألخسـ ألُ خ�خال

خعَّخ�ز حمخ�ٌخ هال ٍخؤ� خلهالَّألخس سئََّؤَّصخس
3إ خ�ؤئ�ٍإل.ب

اجلامعية: املكتبة

خئخجلكب خلئسرخس ألُ ألسآل�خ إلَّهخ خعخأله خلئسر سهحل
سَّإل خؤ�ـ خلئسرخسـ عآلَّه خٍ خلئسر خإلٌخ هال ٍسهخمة
سحلُّآل خصال ألُ ٍذجلخحمسٌخ ٍكَُّّالٌخ رذإلنتخٌخ خعخألهخس
كخ خعخألهٌّ خ�سآله م ؤالآل�سيحلُُّ خلهالَّألخس خعحلألخس

4إ ٍخًحلخةـخعخأله.ب ُّسيء

خعخألهٌّ خؤسهالآل سَّخصّ خؤ� خ�خ�ـ خؤمحخُّخ ره�
ٍخحمسرخ ٌخــرخلئسرخسح

ٍخليئخمٍْ خؤهالآلخ ّي خعخألهخسـألئخإلخـكخحمخي ئخإلس رخأل�
خإلمتز يحلـ خعخمجخم همتخمإلخ مـ خألخ خؤيال�يٌّب خعَّخحم ًَُّّخ
ٌلَّخص ٍخ�سآلهب خعخطـ ألنتخئال هال خعخألهخس خًسآلخإل
جنخجلـخؤمحوم ٍؤحل خؤهالآلـ�خ. خعالَّأل خؤهمتخمـٍذفخجل ظحلُّخس
خ�خإلم ٍخؤهخألال خؤهالآلٌّ خؤس�َّحم ألخمئ� ًٍَّ خعخألهٌّ خؤسهالآل هال
رمحخُّخ خعخألهٌّ خؤسهالآل سَّخصّ خؤس�َّحمخس ًجمِ ٍؤئُ خؤسَآلب

خ�سٌّح ضمتخمًخـم كئُ ألسهحلجلط ٍألنتئس

املعرفة: انفجار - 1

ئخْ هآلخ ألخسـخلخمخس ىحلـسمحخهة ـخؤهالآلذْـضصآلـخلهخمي
ٍخلهخمي خلهالَّألخس ألُ خ�خال خؤئآل� ًجمخ ٍخألخإل خؤ�خرء. م ّهال
سَنتخم ظمتمتخسٌخـٍخؤالوخسـخؤ� س�جلخجل خؤ� خؤهالآل خ�إل�خإل
ألخ رئالـ سالآل خْـ خعخأله خلئسر هالـ خؤمتهز ألُ خمبرض رٌخ
يرَّن سَّإل خْ خعخأله خلئسر هال خمبرض ٍ�جمخ َُّنتخمب
ألخـفحلإل �خؤي ًجمخ ألُ َُّس خؤجمّـ خلس�َّحم خلهالَّألخس صٌخجن
ٍخؤ�الربئآلخ ٍخؤرخضشق خؤسحلحمُّ� ً خهمحخ خضسخصخس
ٍخؤ�لـٍظالال ٍخؤسمتَُّّخم خؤسَّشء خبحلألخس سَّخئز خْ فز
م خعحلُّش خؤسَخس رذجلخبخألـ خؤهمتخم خلهالَّألخسـ ٍخ��صخهـ

.خلئسر خعحلألخس غسالة
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العلمي: البحث - 2

هخألب َّأل�س ألهالَّألخسـهال خبحلألخس خؤهالآلٌّـُّس�الز خؤرضش ذْ
خلهالَّألخس صٌخجن رَّنخة سَّإل خْ رحل خعخأله ألئسر خْ خّـ

خلَنتَّحمخس. خضحلش هال خعمتَّأل ألُـخصال ٍخؤ�ه

أسلوب التعليم: - 3

ذق خؤسالحلّـ ألُ خعخألهخس م خؤسهالآل خ�الَّز ُّسو� خْ َُّروٌّ
ٍخلَخىنت خعَّخحمـ ذق اخؤسالقا عخمجلـ ألُـ خعحلُّش.خّـ
َُّّإل ٍخْ ب إلي�ّ ُّهالآل ئة خؤ�خؤز ٍسهالآل خؤرضش ٍضالخس
ؤخمرم ٍخلؤئ خؤسخحمُّخم ٍذهحلخجل ؤالسصخحمز خؤهآلالٌّ رخؤس�رء
ُّ�ٌآل خْ هالـ خؤ�خؤز خ�سآلهبٍسحلحمُّز كنتخئال خؤَنخمُّخس
هال خؤخجلحمط نبجتمتسّ ٍؤسئَُُّّ خؤسهالآلب خؤهآلال م ذفخرخ

ٍخ�رحلخه. خرسئخحم
خعَّخ�ز خإلسنتخحم خؤسهالآلٌّ خ�الَّز ًجمخ س�رء ُّ�ٌ�ال ٍمخ
خؤَسخص ٍس�سجتالمنـألٌَخ خلهالَّألخس ظس�ْ خؤ� رئخيـخإلَّخهٌخ
ألُ خؤئش� ضين هُ ٍخوَسّ خ�إل�خْ خلًُ ـحمخض ؤسَّي� خل�الَّر
فز ٍ�جمخ خؤ�خىـخؤجمًَـؤ�إل�خْـغحلٍجلط ْ خلهالَّألخسب
ٍخحمىخإل ٍسَّخحمُّحت ألُـخ�خ خلهالَّألخس مـخخبس�خْ إل�جتخمًخ خ
ٍخلَّ�َّهخس خؤئسز م هَخ جلٍْ ذؤٌخ خؤخمصَّه كئُ ٍرخإلخس
ًجمِ س�جتخم خْ فز ٍذكخ ب ٍخعَّخ�ز ـخ�ضمتخ ٍخؤ�صس
هـألهـ رألخـُّسآلنت ًٍجمخ خلهالَّألخسب ًجمِ ظآلال خؤ�خىـم
خألخمـخؤجمّـ خ�خس ئخي م ضخؤس�َّحمخسـخلس ضس خؤهمتخم
خل�الَّز ئخْ ًَخ ٍألُ أل�سآلخمطب رمتي خعحلُّحل سهالآل فسآل
ٍخكخ Educated  persons ألسهالآلقـ خنبجتخمي ذهحلخجل �ؤ

(Educatable persons (5 ىخرالقـؤالسهالآل خنبجتخمي

اجلامعية: املكتبة في املكتبية العمليات ميكنة

ألُ خئشخم خٍ رَّخضحلط ؤالخإل خ�س خ�سجتحلخإل َئرخل ٍُّمتحلـ
خؤنتئال ألُ خإلسخأل خّـ ب خ�إل�خْـ رٌخ َُّّإل خؤ� خؤهآلالخس
كئُ خؤ� خ�س خًآل ألُ ٍؤهال خ�ؤٌّ خؤنتئالـ ذق خؤحلٍّـ

خعخ�َّز. ًٌّ خلئسر خؤهآلالخس خ�سجتحلخألٌخـم

املكتبة: أعمال في استخدام احلاسوب

خألَخ ٍىسـ صال سخخبجم ٍَخؤخمٍس خؤئسخر خؤهآلالخس ذْـ ضش
خلرجمٍأل خؤَّىس ألُ �الال خعخ�َّز خ�سجتحلخإل يذْـ خلئسرخس
خعخ�َّز خ�سجتحلخإلـ خجل ٍخؤ�خمه.يحل خؤحلى هُـ يمح
خؤهآلالخس خجلخ ؤ�خمه ٍخلؤئـ ألالضَّن غخ�ـ ذق خلئسرخس م
ٍخ��صخه ٍخخبس�خْ ٍخؤيٌخحمخي ٍخؤس�صال ئخ�هخحمط َخؤي
خُّمحخ خؤرخضش. �يخجلط رره� رهمحٌخ خلئسرخس ٍحمرم خلهالَّألخس
خؤرضش هآلالخس ذصخمخـ خلئسر م خعخ�َّز خهآلخأل خرخمجن ألُ
ئآلخ هخؤب رئيخط خلَنتَّحم خؤيئخمّـ خ�إلسخص م خؤررالَّصخمخم
سخمجل خؤ�ـ خلخمصه خ�صخرخس سحلُّآل م ُّ�سجتحلإلـ خْ كئُ
�إلسخص  ره ئدؤ خ�سجتحلخألّ خُّمحخـكئُ ًخالب خـر�خمهَُّّأل
خؤَّخآل ٍ خلئسرب يٌخحمخيـألسَخس ٍ ره خؤيٌخحمخيب ر�خىخس
خ�هخحمط ضخمئ مجرم م ٍئجمؤئ يخب ر�خمه َّصخمخيخؤررال

6إ خؤس�ٍُّحل.ب ٍخهآلخأل خعخحمص

اجلامعية: املكتبة في احلاسوب استخدام دوافع

ىرال ألُ �ؤ خلئسر خهآلخأل خعخ�َّزـم خ�سجتحلخإل ذْ
ألشالح �سجتحلخألّ سحليهَخ مجخمٍحمخس ًَخؤ رال خؤ�ةب
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.خلئسر م ُّسآل خؤجمّـ ؤالَنتخم خلس�خُّحل خعصآل ت
خؤس�ٍُّحل. ألشال خؤهآلالخس مجرم خعخصـؤسض�ق ت

آلىخ ألشال ؤالآل�سيحلُُّ خعحلأل ؤسض�ق خعخصـ ت
خ�مجخيخسـخعحلُّحلط.

خعٌحل. خؤسئخمخحمـم لَه خعخص ت
ألشالـخسمتخألـخلرخنبخم. صحلُّحلط ؤسحلُّآلـخبحلألخس خعخص ت
ئآلخ سَّخصّ إلٌخ ـخعخألهخلئسر م خبمتَّمبخ أل�الَّر ٍخؤ�خمه
ذقـخؤ�خمه ظسخص خلَّخجل ٍألهخعـًجمِ خل�رَّهخس ألُ ًخال
يخممي سالال � ٍألُ سخمخئآلٌخ ذق جل� سخخب�ًخـ ْ

ألٌَخ. خ�سيخجلط
ظهال ؤالضخ�َّز ًخألسق أل�سق خْـًَخؤ ألُـًجمخ ٍإل�سجتالمن
ًٍآلخـحت ّخألخمخـألخموَّرخـي خلئسر نبم ألَخ م خ�سجتحلخألّ ألُ
يذإلّ رخؤرخإلخس خلخئخمسّ ٍُّسوجم ؤالضخ�َّز خ�سجتحلخألَخ هَحل بت
َ�ُّس ضس غسالي ر�خمئ ٍيخمجنًخ سخمسرٌخ ذهخجلط خؤ�ٌال ألُ
ألخمط ُّخمسز يذإلّ خلئسر يٌخمخيـ ألشال ألٌَخـ خ�سيخجلط ؤالصآله
آلىخ ؤه�َخ رخمعسّ كئُ ئآلخ رخلَّمجَّهب ٍخضخإلخ رخلؤة
رالحل خٍـم َأله َجنأل ي�ط خٍـإلنتخمسـم  رهس رخؤئسزـخؤ�

.هخؤ ٍئيخط ٍرحلى ٍىس خ�خمه م ٍخلؤئ ألهق
ًٍجمخ سَّىة جلٍْ َُّّال  ؤي�خس خؤهآلال خعخ�َّز رذألئخْ بت
خل�خمجلط خؤ�ُّخجلط ٌألَّخص ذألئخإل ًٍ ئر�ط أل�ط ّ�ُّه

7إ خئشخم.ب ٍرئيخط ر�خمه خؤَّخحمجلط خلهالَّألخس ـسَآلالٍخ�خ
: التكنولوجيا ظل في املكتبة اجلامعية خدمات

خلٌآل خجلٍخس ألُ خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ خمبرضس ؤحل
�خؤ�آلخسـخؤخم ٍوحلسـألُ خبحلألخسب سحلألّـألُ لخ رخلئسرخس
ألمتخجلحم سَّي� خؤس�َّحم.ٍُّهس� ألَّخئر ذق س�ه ألئسرـ ّــ
ؤالضمتَّأل ـخلئسرخس �هس ٍألٌآلخ خؤهالآلٌّب ـخؤرضش حمئ�ط خلهالَّألخس
ُّس�خُّحل خؤجمّـ شَّحمطـخلهالَّألخس جنألُ م خؤيئخمّـ خ�إلسخص ئال هال
خلهالَّألخس نبرئخس ٍؤئُ هخص�ط. �سة يذإلٌخ يخ ر�خمه
خ�ؤئ�ٍإلٌّ خؤهخ� ه� ؤالسَال ؤالرخضشق خ�يخئـ ؤسيسض صخس
ذق خؤَّمبَّأل ؤالرخضش سسض خؤ� خ�ؤئ�ٍإل خلَّخىه خبأل ألُ
خؤرخإلخس ىَّخهحل ه� ٍهحلُّحلط ٍألسََّه ضحلُّش ألهالَّألخس ألمتخجلحم

ٍخؤررالَّصخمخيخس. جلؤٍخ ٍخؤيٌخحمخي ٍخلهالَّألخس
ألُ رخلئسر خلهالَّألخس ؤسئََّؤَّصخ ألس�الرخس هحلط ٍسَّصحل

رٌَخح

ألخ�ض ب  خرهPrinterـ ٍألالضخسٌخح خعخ�َّز خصٌ�ط ت
ُّخ ؤسضآلالـ CD ROM ألال�حمط خىخمخمي Scannerب مجٌَّّـ

رخإلخس.
 LAN جلخخبال تـنبرئ

خؤ�عخس. ت
بخ�إل�إلسإ خلهالَّألخسـخؤحلٍؤ نبرئ ت

س�صالبيٌخم�ب ب ألُ َخؤي ؤهآلخأل ألئسرخسـ إلنخإل ت
س�ٍُّحل…إ صخمجلب ذهخحمطب

خ�إل�إلس. نبرئ هال ؤالآلئسر ألَّىه ت
خؤرخإلخس. ىَّخهحل ت

خؤيحلَُّّت خىخمخمي ٍحمىت و� ألهالَّألخسـ ألمتخجلحم ذسخض ت
.ألحلع خىخمخمي

ؤسضء خؤهخألالقـ سحلحمُّز ألُ رحل خؤهخألالقح سحلحمُّز ت
خعحلألخسـدؤ� ٍس�َُّّخم خ�ألئخإلخس ًجمِ ألُ خ�سيخجلط خىمت

.ألُـخلئسر ُّحلألَّإلٌخـؤالآل�سيحل
8إ خؤهآلال.ب هؤ�ر آلصٌ�طـخلسَّي�ـخ ت

الهوامش

خؤ�هَّجلُّب م خؤسهالآل خعآلهبـ غآلحل هال رُ غآلحل - 1

جل.س. جل.ْب جل.إلب
خؤ�خرء. خلخمصه - 2

ٍخلئسرخسب خلهالَّألخس هالآل ذق خلحلخبال رحلحمب خلحل - 3

1985بمي17. خلخمُّحتب جلخحم خؤخمُّخ�ح
م خلخمصه هالخْب ألمت�ي حمطٌّ ًآلنتخمب خلحل هآلخم - 4

1996بمي45. خؤنتخمٍئب جلخحم ٍخلهالَّألخسبهآلخْح خلئسرخس هالآل
خ�خجلّـتخلئسرخس هرحل يسضٌّـ غآلحلـ رحلحمبـ خلحل - 5

خلئسرخسـخئخجلكـٍخؤنتخألالبـخؤخًخمطب م جلحمخ�خس خعخألهب
.1987 وخمُّزح ألئسر

مي251. خؤ�خرءب خلخمصه - 6

إلي�ّبمي254. خلخمصه - 7

رخلئسرخس خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ خألق"ألس�الرخس خلحل - 8

16 ٍخلهالَّألخسبه خلئسرخس ٌّخخبمتخ خلهالَّألخس"نبرئ ٍألخمخئ�
بَُّخُّخم2004إ
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اإلحصاء: ماهية

يم ٌُّسآل رحلخُّسّ م خ�ضمتخ هالآل ئخْـ ؤحل
صخس ًَخ ٍألُ ب خنبؤ خؤهحلـٍخعمتخم رهآلال
ئالآل ألُ يٌٌّـألنتس "ذضمتخ خؤهخمرـ" س�آلسّ
خعصخحمط خٍ خعمت خ�سجتحلخإل ٍسه� ب خضمت
خؤئش�طب خنبخ ؤهحل رحلخ ال�َّئ خؤمتو�طـ
م رخعمت ُّ�سهق ىحلكخ� خ�إل�خْ ئخْ يحل

خؤهحل. هآلال

سهحلخجلخس هالـ ألمتَّحمخ� خ�ضمتخ هالآل ٍئخْ
ٍخؤَّيخس خلَّخؤحل ٍهحلجل ٍشخمٍخسٌآلب خؤ�ئخْ
خؤحلٍؤب م خلسَّيخمط ُّخؤرنتخم َّخؤ لهخميـ
خؤحلٍؤ خألَّحم سمتخمُّة م رٌخـ ًسحلخؤ ٍخلؤئ
ئخْ خ�ضمتخـ خْ ٍضشـ بـ �خ�سٌخ ٍحم�آل
رخؤحلٍؤ خعخمب خعخء هال ألمتَّحمخ�
صَرخ رخؤالو خؤس�آل صخس ًَخ يآلُ

وعالقته اإلحصاء أهمية

األخرى بالعلوم

عمر الفيتوري جناة أ. إعداد:
ٍخؤسهحلخجل خ�ضمتخ ى�خه

ومتثل  ، األهمية  بالغة للتخطيط  أداة  اإلحصاء يعتبر

الدول سياسة عليها تبني التي القاعدة املتينة اإلحصاءات

يعتبر دولة أية في إحصائي كفؤ ووجود جهاز ، ااالت كل في

واالجتماعي الهامة لتقدمها االقتصادي املؤشرات أحد
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ئالآل ألُ ألنتس يٌٌّ “ Statistics"

.خؤحلٍؤ خّـ ح State “

س�خٍ� ؤ�ضمتخ هحلطـ سهخمُّيخسـ ًٍَخؤـ
خلخمجٌّـذق م ٍنبخهخ� ألخؤَّيخ� ئخْ ألخ رق

ٍصخأله. ضحلُّش ًَّ ألخ

عخمجل خإلّ هال خ�ضمتخ هخمةـ يحلكخ�ـ
خٍ صحلخٍألـ م ٍسخمسرٌخ خلهالَّألخس له
ًجمخ خخبجم ٍىحل .خإلر حم�َّإل ذرخمخجنًخـم
خخلًخْ ألُ نبُّس ؤ�ضمتخ َخله
خؤجمّـ خعحلُّش َؤالآله خ�خأل يخ�ضخ�
خؤجمّـ خؤهالآل رخإلّ خ�ضمتخـ هالآل ُّهخمةـ
ب ٍسَنآلٌخ بـ خؤرخإلخس لهـ م ُّرضش
ب خؤَسخص خ�سخمخ بٍـ ٍظالالٌخ ب ٍهخممجٌخ

هالٌخ. رَخ خؤخمخحمخس ٍخظخخل

اإلحصاء تطورعلم عن تاريخية نبدة

ُّخمصه ٍخؤهحلب خعمتخم َـكهذْـخ�ضمتخ
خلمتخمَُّّْ ىخإلـ يحل هحلُّحلط. ىخمٍْـ ذق
خؤهخألال ؤُّحلّـ سهحلخجلخس رهآلال خؤحلخألـ
ألُ ٍخ�سيخجلٍخ ب خلَّص�َّجلط ٍخؤشخمٍخس
ب خًخمخألخس رَخ م خل�سجتالمت خؤَسخص
ؤهآلال خؤسجت�م م خلؤئـ ُّهٌَآل ضس

ٍسَيجمًخ. خؤرَخ

ًَخؤ خْـ خؤسخحمف خؤرضَّش ٍسرق
َخؤيخمخه رّ ىخإل لخ مخشال جلحمخ�خس
ٍخؤ�خمٍألخْ خؤمتَق ىرال ألُ خصخمُّس
خلهالَّألخس هال ؤالضمتَّأل ٍخ�وخمُّء
خؤمحخمخزب لهـ مـ سيحل خؤ�
خ�نبخحمط ظحلحمـ ئآلخ ٍو�ًخ.  ٍخعخمٍز
هٌحل م أل��خ خؤحلٍؤ ىخإل ذق
سهحلخجل رهآلال خلخألَّْ خؤهرخ�ٌّ يخعال

   

ظحلُّحل رٌحلة ٍخؤشخمٍخس ؤال�ئخْ
ٍظحلحم .ٍُّخؤيئخم ُّخلخجل خ�ألئخإلخس
ألُ َّْ خي رّ ىخإل ألخ ذق خ�نبخحمط
ئسخرّ مـ خؤ�ئخْ ؤمحخُّخ ألهخع
ئسخرّ م َّ�� خحم ٍئجمؤئ ب بخعآلٌَّحمُّإ
خبالحلٍْ خرُ ألحلأل خْ بئآلخ بخؤ�خ�إ

.خ�ضمتخ خ�خؤز ره� ذق سنت�

َألر سئُـ �ـ خ�خٍس ًجمِ خْـ و�
خؤخمْ خهسرخحم ٍكئُ هالآلٌّ. خ�خخي هال
خإلَّخهـغسالي ؤنٌَّحم ُّرحلخ خؤ�خرهـهنتخم
له يحل .خ�ضمتخ خ�خؤز ألُ
1601ة هخإل إلَّألخْ ئخ�� ـ خؤه��خ�
ٍخهآلخحمًآل خؤَّيخسـ ره� هُـ رخإلخس
لسَّ�م جلىء خ�سَرخمـ ذقـ ٍسَّمبال ب
خؤهخ� خألخ بـ خ�آلَّهخس ؤره�ـ خؤهآلخم
ة ( 1674-1624 خؤي�ط( صخمخإلسم صَّْ
ضق مـ ب رخ�ضمتخـ خؤ�ئخْ حمرم يحل
صحلٍأل خٍأل ًال� خجلألَّإلحل خؤهخ� خهحل

ضخط.

خؤخمْ خبأل ضحلش ألخ ٍؤهال
خؤهالَّإل م س�َّحمخس ألُ هنتخم خؤشخألُـ
رخ�خؤز خًسآلخإلـ ذقـ خجل خلجتساليب
خؤهالآلخ ٍألُ ٍس�َّحمًخ. خ�ضمتخ
هالآل س�َّحم م ئر�خ� جلٍحمخـ ؤهرَّخ� خؤجمُُّ
صخٍخي يخمُّحلحمُّئ خلخإلٌّ خ�ضمتخ
رخي ٍخؤيخمإل�ٌّ (1777-1858)ب

ؤالهخ� ٍئخإلس .(1827 – 1749)

1857) ر��َّْ ئخحمأل خ�غال�ّـ
هالآل م ئش�ط ذ�ٌخألخس (1936 –

خحمسرخم ألهخألال سهخمُّة ألٌَخ خ�ضمتخ
ٍسحلُّخمِ ٌّ�خع خحمسرخم ٍألهخألالـ
خبسرخحمخس ئخّـ ألخمره خخبسرخحم ٍخ�سجتحلخإل

ٌّخ�ضمتخ خؤهخ� خؤسَّيء.ٍُّهس� صَّجلط
ألُـخؤجمُُّ (1962 – 1890) حمٍإلخؤحلـينتخم
خؤجمّـ ًٍَّ ب ؤهالآلـخ�ضمتخ خؤئش� خمجخيَّخ
خؤسصخحمز سمتآلآل هالآل خ�خ�خس ٍمجه
خ��ٌخألخسم ـألُ ٍو�ًخ خؤسرخُُّ ٍظالال

.خ�ضمتخ هالآل

خؤئش� م ُّحلحمخيـ خ�ضمتخ هالآل ٍمبخحمـ
خؤهالَّإل ئخضحل ٍحمٍرخ خعخألهخسـ ألُ
خؤخمْ ألَسمتة رهحل ٍخبمتَّمبخ �خؤخم
سٌسآل خعئَّألخس رحلخسـ ٍـ هنتخمب خؤسخ�ه
.خ�ضمتخ خصٌ�ط ٍس�َُّّخم رذإلنتخ
خألَّحم سهحلس خؤهنتخمُُّ خؤخمْ ُّرحلخ ٍم
ٍخلؤئ خلجتسالي خؤحلٍؤ صٌ�ط ُّخ�جلخحم
ٍئخْ  .خؤمتَخه ؤالشَّحمط ضسآل إلسصـ
ٍخؤَنخمُّخس خؤحلحمخ�خس س�َُّّخم ألُ رحل
سالئ ألنتخئال ٌلَّخص خ�ضمتخـ
ألُ خؤهنتخمَُّخس ييٌّ ٍرخؤيهال خ�جلخحمط.
خؤَنخمُّخس س�رء س�َّحم خلخمجٌّ خؤخمْ
ًجمخ م خؤيمحال ٍُّخمصه ب خ�ضمتخ
خخبمتخق ألُ عآلَّه ذق خؤس�َّحم
ٍجلألَص ب ٍحمٍألص بـ نبًَّخحمس خألشخأل

ٍو�ًآل.

اإلحصاء علم أهمية

ضخسَ�خ م خؤسخئحل هحلإل ألُ ضخؤ سَّصحل
ُّ�رء رنتئالـ� خؤهخأل ضخسَخ ٍم َّألخؤ
سَّخحمشَخِ ألخ ئال إلَخىني يَضُ ألشال. ؤّ
ٍسهالآل خيئخحم ألُ ٍخصحلخجلإلخ درخَخ هُ
ألخـإلَّصٌّ هالـئال ـهالآلضٍإل�الزـذصخر
رق ىه سَّصحلـ حًال ألشال خ�الـ ألُـ
يهـُّسَخىمن ًٍال _ ٍخؤ�خم خْ خؤسحلخبق
جنخجل ئالآلخ خؤيخمجل �سٌؤ خعحلّـ خلال
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ًجمِ لشالـ ذصخرخس إلخمخ ذإلَخ _ جلخبالّ
ذصخرخس سئَّْـ خؤوخؤز م ٍؤئٌَخ ال�خ
ٍخهسخجلخسٌآل خمبضخرٌخـ �حمخـ مخشال
.خؤهالآل خؤمتي ُّيحلًخ خؤجمّـ خألخم
ال�خ هُـًجمِ خ�صخر إل�س�ه ٍضس
خْ هالآلـمبضضـفز ذصخرـ ٍو�ًخـ

.ٌّخ�ضمتخ خلٌَص إلسره

مـرخؤو�ـخجلخطـؤالسجتخ�ضمتخ ٍُّهس�
خىسمتخجلـألُـخؤس�َّحم ظالمن خًآلـم
ى�خهخ كَّ م خؤسَّخجنْ ٍهحلإل خؤهنتَّخٌّـ
ٍىحل خؤسحلإل. هصال س�خمُّه سّـخلجتساليـٍم
خلسحلأل خؤرالحلخْ خىسمتخجلُّخس كَّ سخشخم
خؤرخإلخس �ٍجلحمخ له رس�َّحم ٍخؤَخألـ
ٍخمبرضس ب إلسخصٌخـ ٍظالال خ�ضمتخ
سر� خؤ� َخلس خؤخهحلط خ�ضمتخخس
خ�خس. ئخي م خؤحلٍأل �خ�ـ هالٌخ
هخلَخ م خؤحلٍأل خًسآلس يحل ًَخ ٍألُ
هالآل خبالي خلـ ئخجلحم ظالءـ خلهخمبخم
خ�ضمتخ ؤ�خؤز ألسيٌآل َألس
ًُّالّ رنتئال خؤسضالالـ مـ خلجتسالي
ظ�م هآلال م خؤيخهال ؤالآل�خًآل
ـخًآلٍسسصال .خ�كخ خؤ�خألص ٍسَيجم
خ�خس هال خؤسهخمةـ مـ خ�ضمتخ
خ�خؤز هال سهسآلحلـ خؤ�ـ خعَُّّـ
ٍئجمؤئ ٍخؤسضالال. خؤرضش م خ�ضمتخ
خؤرضَّش م ضمتخخ هالآل خًآل س�جن
إلَّه خجلئ سحلُّآل هال ُّ�خهحل ذإلّ ضش
ذخل ض ؤالآله�خس خؤَّمبة ألُ مئُ
خؤهالآل �خسـ ألُ ٍخلَّمجَّه خؤَّمبة

خعحلُّش.

تطوير في الدولية املنظمات دور

اإلحصاء

خبأل ألُ رخ�ضمتخ خًسآلخإل رحلخ
هخل سَنآلخس خؤحلٍؤبـًٌٍّ خلكخمخس
خ�ضمتخ خب�خ ذؤٌخ خإلمحآل �حم نبرّ
خعئَّألب خ�ضمتخ خصٌ�ط ٍمشالَّ
خلكخمخس سالئ هحل ألُ خؤوخم� ٍئخْ
خعئَّأل خ�ضمتخ خ�خؤز سَّضحل
خًسآلخإل ٍُّهَّجل خؤسهحلخجلخس. هآلال م
خؤحلٍؤٌّ خؤَ�خئ هال خؤ�ئخإلٌّ رخ�ضمتخ
هَحلألخ هنتخم خؤسخ�ه خؤخمْ خٍخ�م ذق
هخإل ؤ�ضمتخ جلٍؤٌّ ألكخم خٍأل هحل
ُّهحل ٍمبخحم رخمٍئ�ال م ة 1853ـ

هخإل ضس �ََّخسـ شش خٍ �َسق ئالـ
خلكخمخس سالئ ؤهرس ٍؤحل 1878ة.

ألُ خ�ضمتخ س�َُّّخمـ م ئر�خ جلٍحمخ
ٍ�خًآلس .ٍخؤس�ر ُّخؤَنخم خؤَخضسق
خؤس�َّحم ًجمخ مـ خلسضحلط خألآل ألَنآل
��رسخ خؤحلٍؤٌّ خًسآلخإل ٍخ�سآلخم ب
ًجمخ رالي ٍىحل ب خؤحلٍؤٌّ ٌّخ�ضمتخ خلهٌحل
ضش 1974ة هخإل مـ خلحمٍسّ خًسآلخإل
َ� َ�خؤ خلَنآلـخؤحلٍؤـًجمِ خهس�س
خؤهخلٌّ خًسآلخإل عجمز ؤال�ئخْ جلٍؤـ
هحل ذق جلهس ٍىحل خؤ�ئخإلب رخلنتئال
ألُ غسالي مـألَخ ء آلذىال ألكخمخس

خؤهخ�.

خْ هال خؤسخئحل خؤَّأل إلخيال ألُ ٍؤهالّ
جلٍؤ ُّخ مـ ئي ٌّذضمتخ صٌخجن ٍصَّجلـ
خضحلـألنبخمخسـسحلألٌخـخىسمتخجلّـ ُّهس�
ذلخإل َّأل�س هُ ٍُّه� ب ٍخصسآلخهٌّـ
خؤجمّــُّهنتّ رخؤَّخىه خؤحلٍؤ ٍألهخميـسالئ

.خسخع خؤََّخضٌّ ئخي م عسآلهٌخ

اإلحصاء علم أهداف

كئُ ألسهحلجلطـ خًحلخة خ�ضمتخ ؤهالآل
ح خ�سٌّ ضمتخمًخـم

خ�ضمتخ خؤرخإلخسـ سر�مـ - 1

ب خإلـر حم�َّألخس خٍ مـصحلخٍأل رهخممجٌخ
ٍظالالٌخ. يٌآلٌخ ؤس�ٌال ٍخلؤئ

رمتَّحمط خعخء هُ خؤسهر� - 2

ألُ �رحل ٍجلى ٍخمجض ُّهحلجل
ُّر�خم هٌَخـ ٍخؤسهر� ب هخممجٌخ

.ذإلنتخ

خلجتسالي خ�آلَّهخس ألخحمإل - 3

رٌَخ. آلىخسـخؤخٍذفخجلـخؤه

مخ أل�سرالـ ررخإلخس خؤسَر -ـ 4

خؤسجت�م. هآلال م ُّ�خهحل

ٍخظخجل خؤَسخص خ�سجتمي - 5

ألُ ئر� رحلحم خلَخ�ر خؤخمخحمخس
خؤرخضش ىخإلـ رهحلـ ٍخلؤئـ بـ خؤمتض
خلجتسالي خؤهالَّإل يخمٍه ألُ يخمه خّـ م

خلسَّيخمطـؤحلُّّ. خؤرخإلخس رسضالال

األخرى بالعلوم اإلحصاء عالقة علم

ألُ خًآلسّ ضمتخخ هالآلـ خئس�ز
ٍّألرخجل ب إلنخمُّخسّ س�رء ذألئخإل
خؤسهر� خ�خسبـكئُ ئال م ٍخ�خؤرّ
ظآلهٌخ. كئُ ررخإلخس نَّخًخمِ هُ
خ�سجتحلخإلـخ�خؤز رخ�ألئخْ خمبرض يحل
خؤهالَّإل. غسالة م ٍس�رٌخ خ�ضمتخ
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: العلوم اإلحصاء ببعض عالقة يلي فيما ونعرض

ؤسي�� خ�ضمتخ هالآل خ�سجتحلإل ب خىسمتخجل هالآل ييٌّ ب
ب ٍخؤهخم� خؤ�الز ئَنخمُّخس خلجتسالي ُّىسمتخجلخ خؤنَّخًخمـ
ٍإلَّه ب خ�سٌئٌّ ٍخ�إليخئ خؤحلخبال أل�سَُّّخس رق ىٍخؤه
ٍم خ�. ىخ�ٌخ.. يٍئ خلجتسالي ُّىسمتخجلخ خؤهىخس
ـٍجلحمصئآل ضش ألُ خؤمتَخه خؤنتخمئخس خ�إلسخصـم ألخمخىر
ٍخخلٍخئ خؤ�َّئ ضسخصخس خلؤئ ئال ألأل ٍألحل ٍصَّجلطـ

.ُّىسمتخجلخ ألُـخؤحلحمخ�خس و�ًخ خل�سٌالئق.ٍ 

خ�سجتحلخإل جلٍْ سس�َّحم خْ ُّىسمتخجلخ ؤالحلحمخ�خس ٍكئُـ
ألٌآل خجلخط ُّهس� يخ�ضمتخـ .خ�ضمتخ ٍخؤ�خمئ خؤَنخمُّخس
ًَّ خىسمتخجلّـ خ�خأل رخْ خؤَّأل خؤحلحمخ�خس. ٍكئُ سالئ م

.خ�ضمتخ هالآل ئَيّ م ٍس�َّحم خؤجمّــإلنتخ خ� خحم

ىخخي م خ�ضمتخ خؤ�خمئـ خ�سجتحلألس بـ خؤَي� هالآل بٍم
خلئخ رق ىخؤه �جلحمخ ٍم ب خنبجتخمي خلئخ جلحمص

خ�. ٍألٌخحمسٌآل.. خنبجتخمي

جلحمخ�خس م خ�ضمتخ خؤ�خمئ خ�سجتحلألس خؤيالئ هالآلـ بٍم
خرخمخص ألُ ٍو�ًخ ٍخؤَصَّإل خؤئَّخئز ألحلخحمخس رسضحلُّحل خبخمب

خؤ�آلخٍُّ..خ�.

ـخ�سجتحلألس إ خؤرنتخمّـ ـخؤ�رهٌٍّـ خعوخمخيخـبرنتٌخ هالآل بٍم
ب خحم� ��ض خنبئخأل �جلحمخ م خ�ضمتخ خ�خؤز
هُ يمح ٍخ��خس. خؤرضخحم ٍصوخمخي خلَخخب ٍخعوخمخي
خعخمخم.. ٍهالآل خلحلْ صوخمخي م خؤ�خمئـخ�ضمتخ س�رء

خ�.

خؤحلحمخ�خس خوالر م خ�ضمتخ هالآل ُّ�رء ب خؤ�ر خؤهالَّإل ٍم ب
ٍظحلُّحل هصٌخـ ٍ�رال خلجتسالي خألخمخ� لخحمإل خؤ�ر
ئيخط ٍؤخخي ٍأل�ررخسٌخب خألخمخ� ره� رق ىخؤه

خ�. ..ٍُّجلخ

ألُ ًجمخـ همتخمإلخ مـ خؤهالَّإل ألُـ هالآلـ فالَّ  خؤَّخىهـ ٍم
.خ�ضمتخ هالآل خ�سجتحلخإل

املراجع

بـخؤحلخحم خ�ضمتخ ألرخجلّـ مبخ�ـب مجض ب خرَّـخؤ�خ�آلـهآلخم (1
1988ة. ؤالَنتخمب ُّ�ًخعآلخ

� خلخمُّحتـ جلخحم ب خ�جلخحمط م خ�ضمتخ ب ضخألحل خلخممجٌّ هرحل (2

بـ1990ة. ُّـخؤ�هَّجلخلآلالئ

خهآلخأل ؤ�إلخألص خ�ضمتخ ألرخجلّـ ب خؤخملُـهحلخي هرحل (3

1989ة. ب هآلخْ � خؤيئخم جلخحم ض ـٍخلخؤُّخ�جلخحم

هرحل ب غآلحلـخؤ�ز ب خؤخمصرخإلٌّ �هحل خعآلحلب هرحل 4)ـيخحمٍئ
ب ذُّ�خؤخ � خجلُّسخحمـ أل�خره ب خ�ضمتخ ألرخجل ب َّرهنت خؤ�حمخئ

1993ة.

ب خ�ضمتخـ ألحلألـم ب هَّ� هحلإلخْ ب مبخ� خرَّ غآلحلـ (5

�ـخحمجلْ هآلخْ

بـخ�خ�خس رخمّـ بـهحلإلخْ خؤ� هرحل ض�ق ب غآلَّجلـًَحلّـ (6

خلآلالئ � ٍخل�خره خؤهالآلٌّ خؤَنتخم جلخحم ب ٌّخ�ضمتخ خؤسضالال  خمئ
ة 1998 ب ُّخؤ�هَّجل خؤهخمر
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ئس�����خر���ّح م
العوملة..املعلومات وعصر العرب

اخلامس البعد

هُـخلخمئ� 2002ـخيخمغٌّ هخإل خؤمتخجلحم
_ خلوخمزب محخخؤر خؤحلخحم خؤشخمـخؤهخمرٌّ
غخ� خؤحلئسَّحمـ خؤهخمخىٌّ خؤرخضش ُّ�هٌّـ
�خ�َحل هالَّإل م خئخجلكٌّ ئخنآلب
ًخحميخمجل ب طخأله ٍخ�خمجخم ؤئ�ٍإلخ
خؤَمن ٌألَّخص ذؤٌّ خؤ�ُّ�خإلب نب�إ
سئََّؤَّصخ م خؤهخمرٌّ ُّهخإلّـخؤهخ� خؤجمّـ
خْ ٍُّمحة رالـ ب ٍخلهخمي خلهالَّألخس
يخمجض إلمن ألُ سهخإلٌّ خؤهخمر خلئسر
خلهالَّألخس لَّخمجه ٍخؤحلحمخ�خس خؤئسزـ م
ٍ خلئشي ٍخلهخمي خ�ؤئ�ٍإل ٍخسمتخس
سخحمُّحت م ًآلـخـرخؤوه�ى كشال خؤ�

ألمحس.. ي�ط خّـ ألُ خئشخم ُّخؤرنتخم

خًآل �َ�سهخم� خؤجمّــ خؤئسخزـ ُّسخؤة
م ب ٍألحلأل يمتَّأل خإل� ألُ يمتَّؤّ
سَحلحمص خلسَّ�م خعصآل ألُ مبيض 300

ٍجلٍحم ٍخلهخميب خؤهالآل جلٍحم ب هَخٍُُّ ظس
خ�إل�خْ ضخط م ٍخلهخمي خلهالَّألخس
ٍس�رخس ب ٍخلهخمي خلهالَّألخس بعسآله
خلهالَّألخس هَّلـ خلهالَّألخسب سئََّؤَّصخ
ؤسئََّؤَّصخ �خ�خ ٍخلهخميبخلئَّإلخس
خؤسئََّؤَّصٌّ خؤَّمجه ٍخلهخميب خلهالَّألخس
خلهخمي ٍأل�سرال خؤهخمرٌّب خؤهخ� م

...خلئشي

شَّحمط خْ خؤئسخز ألحلأل م خلؤة ُّئحل
ضخؤ خضحلشس ٍخسمتخس خلهالَّألخسـ
هُ خلخم ُّهص� خؤ�خمُّه خؤسو�خس ألُ

خ�سهخرٌخ..ٍذجلحمخئٌخ هُ �يمح ألسخرهسٌخ
ـخلهالَّألخس خْ ـس�َّحمًخ..ٍُّخمّـ ر�رز�خمه
رخإلّ خلؤة ٍَُّّمجض خبخأل�. رهحل ًٌّ
شخؤش خرهخجل أليٌَّإل ٍس�َُّّخم ٍمجهـ �
مـ ٍهالآلخ� سئََّؤَّصخ� dimensionsـ 3

خؤشَّحمط همتخم م إل�سَّهرّ خؤجمّـ نبئالّ
ألمحيخ� خَُّنتسخُُّ صخ شآل ب خؤمتَخه
إلنخمُّسّ م حمخره ئرهحل خؤ�ألُ هخألال
شَّحمط خبمحآل مـ خؤَّإل ٍغُ ب خؤَ�رـ
خؤرهحل خلهالَّألخس سنتئالـ خؤ� خؤجمًُ

يٌخ... خعخأل�

رق خؤَّش خؤمتالـ خؤئسخزـ ُّنتخم�
ذإلّ ٍَُّّألح ٍخسمتخسب خلهالَّألخسـ
خٍؤٌّ خْـ ذخل رٌَآلخبـ خؤيمتالـ كئُـ
س�َّحم ألخمخضالـ رق ٍمبالـ ضالـ ألشال�س

المعلومات تكنولوجيا

... للحاضر استمرارية

وقطيعة للماضي
الوخي سالم عرض:
خؤ�ل ٍ خهإل ى�آل �حم
ٍـخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّـخؤ�رخ
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هالٌّ خؤ�َُّّال ٍأل��سّ خ�إل�خْ
سخحمفٌخ يئخْـ خؤشخإلـ خأل�خـ بـ خحم�
ٍخ�رحلخه خعالء هالٌّ ألشالخ خرخمجن ألُ
ذؤٌّ خعمتَّمي رٌجمخ ألنت�خـ بـ ٍخؤس�َّحم
خؤمتَخه خؤشَّحمط ذرخْ خسمتخس س�َّحم
ؤرالحلخْ خ�خالـ ُّىسمتخجلخ ٍخؤي�ط
خٍؤٌّ خؤمتَخه خؤشَّحمط خبأل خؤوخمزـ
خعحلُّحل خؤ�ئئ خب�َّم خهس�س ضش
ٍسرهٌخ خؤسضس خؤر� إلنآل ـخٍؤُّرحلخ
خؤسالوخمخة خب�َّم س�َُّّخم يئسَّحمُّخ هٌحل م
خؤيئسَّحمّـإ خؤهٌحل رخإل�إلس ألخُّ�آلٌّـ بخٍ
خإلمتخس ألشال�س ئآلخ ب ٍخ�خسة
ٍألهخمي هآل ٍسخؤحل سخمخشخ ؤئ�ٍإلخ
جنُّخجلط ذؤٌّـ خجلّـ خؤجمّــ خألخمـ ب هخل
..ئآلخ خلحلحمط صخس ٍرخؤسخؤٌّ خلهخمي
خؤخهحلط خسمتخس ه� خلهخمي خمبرضس
ّـ ٍخؤَّخصرخس خهآلخأل جلخ �خ�خ

ألهحل.. عسآله

اخلبراء غالبية أن إلي املؤلف أشار

القرن في العالم قوي أن يعتقدون

االقتصاد هي والعشرين احلادي

والبيولوجيا، املعلومات وتكنولوجيا

بل عسكريا  يكون لن التصادم وأن 

وبيولوجيا. ومعلوماتيا اقتصاديا

ٍخلئخْـ خْـأليخًآلـخؤ�ألخْ خلؤة ُّخمّـ
ٍخإلٌخحم خؤنتخألال خؤسو�خس نال م
سو�س ىحل خؤسالحلُّب خؤ�ألُ أليخًآل
ؤالآلهالَّألخس  أليخم ئشخمط ٍصَّجل أله
�ررس خؤ� informationـ overload

خلهالَّألخس ألهخمي ؤهحلإل نبحلُّحلخ ذصٌخجلخ
ذؤٌّ سجلّـ ىحل خؤ� ٍخل�الَّر خؤمتضضـ
خلهخمي رٌجمِ خليخمم ٍخؤنتئ خحمسرخؤ
خلؤة information...ٍسَّىه paranoia

خلرخنبخمط ىخؤه صإلس خؤئَّخحمش ضحلٍش
ٍخؤ�خ�ب ٍخ�هإل خلهالَّألخس رق
خؤ�الرخس ذؤٌّ رَّمجَّ� ُّنت� خألخم ًٍَّ
ؤالسئََّؤَّصخ خؤئش�ط ٍخ�فخرخسـ

..ُّخؤهمتخم

خؤهالَّإل س�َّحم جلٍحم هُ خؤئسخز ظحلش
ٍخؤس� خلهالَّألخسٌّ خؤسحلإل م ٍخلهخمي
ٍخؤه�الَّإل خلهخحمة خْـ أل�جنخ خؤخمخًُبـ
خؤٌَمح ؤهمتخمـ خؤ�خمُّء ألٌحل�س خؤهخمرـ
خهسرخحم كئُ ذإلّـ ٍىخألح بـ ٍحمٍرخ
خؤشَّحمط �رس خؤ� خؤهالآل خعٌَّجلـ
ٍخلسآلشال هنتخم خؤشخألُ خؤخمْ خؤمتَخهـم
ٍإلَّسُبـٍجلُّئخحمسـب ذغخجنخسـوخؤالَّب م
ذخل ٍخؤسئََّؤَّصخب ؤالهالآل خعحلُّش خلخمضال
ُّخإليصخحم عخمئ ـخلَخ�رحممجخ خهحل�س
خئسنتخيخس م ٍألسهخىر ألس�ال�ال

..خؤهالآل

خلهالَّألخس خًآل هالٌّ َّخؤمح خلؤة خؤٌّ
ألشال�س ضش خ�إل�خْ ضخط م ٍخلهخميـ
ؤيهخؤ خ�خ�ـ ٍضحلط سخحمفخ خلهالَّأل
همحخ ألنت�ئخ� ٍىخ�خ� خ�إل�خْ
خلهالَّأل كشال ٍ ب خ�إل�خإلٌّ خ�سآله
ب يض�ز خ�إل�خْ عخمئـ خبخمب مبي
خعَّخإلخس ضخط ـ خلؤئـذؤٌّ سسهحلّـ ٍذكخ
هخمُّمح ىخهحلط خلهالَّألـيٌخ سنتئال ضش

.ٍخعخمئ ؤالَنتخم

خبالي خ�سهخمخ� مـ خلؤة خ�ٌزـ
..خ�خأل ٍسرهخسّ خؤئ�ٍْـ خئسنتخةـ

ضصخم نبئ�ال خئسنتخي�ّـ رخْـ ألَّمجضخ
خهنآل �خع ّهال ُّر� خؤجمّـ ٍُّخؤ�خ
خئسنتخة َّيال ب خعحلُّش خعمحخحمط ألُ
خؤخمخجلَُّّ ًَخؤ ئخْـ لخـ خؤئ�ٍْ
خؤخمْ م صخ خخب�خه ٍخؤسالي�َُّّْبـٍخًآل

خؤ�خإل�ُّ�سَّحم... ًٍَّ خؤهنتخمُُّ

ؤئسنتخيخس خؤسخحمف ألشالخمجلِـؤ� ٍم
جلٍحم ذؤٌّ خلؤة س�خمئـ ب خؤهالآلـ
نبئال س�َُّّخم م خؤهخمخئـ مـ خؤهرخ�ق
ًخال ذغخجن رخإلّ ٍٍمبيّ ب خؤ�خه
ح ٍىخأل ب خؤَّىس ؤسَنآل ألسحلأل ُّخم ٍ
خؤ�خه ُّ�سشآلخم � خ�إل�خإلٌّ خ�سآله ذْ
ر�ٍي هَحل �ذ خٍ�ه رنتئال ُّ�سجتحلألٌخ خٍ
ضش خٍحمٍرخب م خٍؤٌّ خؤمتَخه خؤشَّحمط
خ�ُّخه ؤئَّْ ألخمئ�ُّخ خعخط سَ�ء �

..رحلى جلى ألَنآلخ� يٌخ خؤ�أل�

خؤ�ألُ خ�سجتحلخإل هُ خلؤة ُّسضحلشـ
خؤئآلـخ�خال ؤسَ�ء خلهالَّألخس همتخم م
ألخ�خهحل بـًٍجمخ ٍخلهخحمة خلهالَّألخس ألُ
ًخال س�َّحم ذضحلخش هالٌّ خهسخجلِ ض�ز
خ�إل�خْ جلٍحم هُ سهخمج�ـٍخكسخ م
خؤهآلال عخس م ألالضَّن ضحلٍجل م
ئخْـخ�إل�خْ خألخم ًٍَّ ٍخعخمئـٍخؤخمخحمب
� ؤئَّ جنألُـ َُّّال ألَجمـ رس�رّـ فالآل

بخ�ؤإ. مـهمتخم ذجلحمخئّ ُّ�س�ه

�خ�خ ألشالخ ره� خلؤة خٍحمجل
خؤ�ألُ إليَّخل يئ هالٌّ ٍهالآلخ ٍذهألخ
ُّخؤهمتخم خعخط م realـ time ٌّخع
خعخط �خإلنت هالٌّ خؤهآل ٍخإلهئخ�خس
خلهخمبخم خ�إل�خْ عسآله م خلجتسالي
خسمتخس ريهال �خ�خ خإلّ ألرَخ ب
ٌّؤال�ألُـخع خؤيهالٌّ خؤيَّحمُّـٍخؤَّصَّجل
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خلحلًني ٍسخمخئآلٌخ خضحلخش سَّخجنّـ خألخإل إلي�ّ خؤ�خ�ٌّ فحل
ىخمخحمخس خظخخل ٍذؤٌّ ب ألسَّخمبال خُّخإل ره� خؤهآلال ذؤٌّ ألمح�خمخ
كَّخلصخ ٍخؤيَّئإلحل يسَخإلـ ئخإلسـضخمرخـ ٍذهألخـ ب خمُّه�
شآل خؤخمخّـ ٍسرالَّحم ٍخ�سَسخص ؤالسضالال خؤ�أل� خ�خألني ؤسَّيخم
ألشخأل خؤشخإل خعالص ضخمزـ خْ ٍغحل ب خعحلش ألهـ خؤسيخهال
خضحلخش ��ـ لسخره خؤئخمـ خؤَّىسـ سَّيخم ؤهحلإل ٍكَّخلص
ٍخؤسضالال خ�سَسخص هُ إلخًئ ب خعخمز يمتَّأل أله ٍخؤسيخهال
كئُ ـخعحلُّشخؤهالآل خليخًآل يذْ ٍهالآلخ ب خؤخمخّـ ٍسرالَّحم

خؤسالحلُّـؤال�ألُ.. خليخًآل نال م ظ�الٌخ

، كامالً فصالً له يفرد الذي واملعرفة املعلومات مجتمع وعن

اجلديد التقسيم الطبقي إلي كاظم جناح يتطرق الدكتور

بكمية يتميز تقسيم وهو  ، اتمع  هذا يحدثه  الذي 

ُّنت� خلؤئ ٍم ب إليها الوصول وطرق واملعارف املعلومات

ألٌخحمخس خلٍّـ خإلخخي ألُ خلهالَّألخس عسآله أل�خؤـألخُّس�الرّ ذؤٌّ
رر�خى ألسآلشال َُّّهمح أله ب ألسجتمتمن هخأل ٍسهالآل َأله
خؤَخأل ٍخ�خسة ٍخعخ�َّزـخؤنتجتمتٌّ  credit card خهسآلخجل
خؤيخمخ خ�َّخحم خبخحمص خؤحلخخمط ًجمِ ٍو�ًخ..ٍسه ٍخ�إل�إلس
ذجلحمخئٌآل ؤهحلإلـ إلنخمخ� بـ خؤ�ُ مـ خؤئرخحم خٍ خؤسهالآل ٍخؤالالٌّ
خلؤة ٍُّضن �خ.. خ�سهخرٌآل ٍهحلإل خعحلُّش ؤالسئََّؤَّصخ
ب ٍخؤهآلالـ خل�خأل حمخخي رق �ؤ خعحلُّحل خؤ�رٌّـ خؤس�آل خْ
ٍرق خلهالَّألخس ؤسئََّؤَّصخ �خلآلخحم خؤهخؤ خلٌخحمخس رق ٍذكخ

ألهق.. ى�خهـذإلسخصٌّ م خلخًخمُُّ و� خ�سآله خيخمخجل

خلهالَّألخس نالـ مـ خىسمتخجل ى�خه ض خْ خلؤة ٍُّخمّـ
خىسمتخجلّـ خؤَنتخم ٍُّ�ئ� ب ٍألسو� �خمُّه ًَّ ب ٍخلهخمي
�اله هالٌّ خلس�خُّحل ٍخؤ�الزـ ٍسَّجنُّهٌخ خلهالَّألخسـ خبالءـ مـ
َخؤس رخْ أل�س�خمجلخ خؤَّجنْب يٍخبي مبو�طـخعصآل صحلُّحلط
ئر�خ �خ ُّنتئالـض� حمىآلخ�ب خىسمتخجلخ� خيخمجنس ـخؤخمىآلخ�ؤئ�ٍإل
ـخّـ خؤهخل خؤ�َّئ ـم ُّىسمتخجلخ ٍخعخمئ خؤَنتخمٍخؤيهخؤ ألُ

خىسمتخجلإ.. هَّل ب

سش�ِ ٍألخ ؤئ�ٍإلخ ـخؤََّجل خؤٌّـىمح ئسخرّ م ٍسهخم��خلؤة

ٍخؤ�خ�ق خؤسئََّؤَّصق أل�سآلخمـرق ٍصحلأل ئر� خًسآلخإل ألُ
ًَّ خ�ؤئ�ٍإل رخؤََّجل إله� ئَخ ذخلخ ح ٍىخأل بـ ٍخعَخق
خألخم ًجمخ يذْ ذؤئ�ٍإلخب دخبخم ذؤٌّ ألئخْ ألُ خألَّخأل خإلسخأل
صحلُّحل إلَّه ٍىرَّأل خبالء ًَّ خؤ�خألـ ئخْـ ذخلخ خألخ ب خ�ْ ُّسآل
ٍخمجض.. و� خؤ�خأل ًجمخ هُ خعَّخز يذْ خؤََّجل ٍألس�َّحمـألُ

أل�خًآلسٌخ ٍألحلّـ خلهالَّألخس عخمز خًآل خؤئسخز خه�ٌّ
ٍخإلنآل س�خؤرخؤ ؤالمتَّخحمُّحت ُّخؤه�ئخم خؤس�َّحمخس رالَّحمط م
ألمت�الض ٍذيخمخجن خؤسص�� ٍخىآلخحم ٍخؤوَّخمبخس خؤخمخجلخحمخس
خؤسئََّؤَّصخ خلهالَّألخس َخؤس س و�� ضش ب خلهالَّألخس ضخمز
خ��خسصخس عخأل م صجمحمُّخ� سو�خ�ـ خلهخمبخمطـ خؤه�ئخمُّـ
خل�ط خْ خلؤة ـٍضن خلهخحمؤـب م خل�سجتحلأل ٍخؤسئسئخس
خؤسآلَُّّّ ًَّ خل�سرال ُّخؤه�ئخم خلهالَّألخس عال خعحلُّحلط

...ٍخعي

خؤ�ـخبمتمن خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ س�رخس هُ ضحلُّشّ ٍهَحل
خؤئآلرَّسخم َس ًٌٍّـ خًآلٌخب خ�سهخم� خؤخمخرهـ خؤيمتال �خ
ّأل�سجتحلأل خهحلخجلـ خجنجلُّخجل أله ألسمتخهحلط رَّسخخم خلس�خحمهـ
خؤجمئخ خ�سجتحلخإل ذؤٌّ ٍس�خمئ ب ذإل�خإلٌّ إلنتخم ئال ٍإليَّخلِـم
يخأل ب خؤهَّل هالٌّ ٍهخمص ب �خؤخم ٍس�رخسّ خمب�َخهٌّ
ٍخضحلط سهئ� ًٌٍّ ب ُّخؤهمتخم خعخط ضخء ٍخضحلطـألُ ذإلٌخ
ألسهحلجل ٍسئََّؤَّصٌّ خؤسهحلبـ نبحلُّحل عسآلهـ ألَّخمبيخس ألُ
ٍخإلسنتخحمب خؤهآلال م خمُّه� ٍضخمئ ب خؤشآلُ ٍرخًن خرهخجلب
...خؤهخل خ�َّخئ م خلسخض خؤيخممي هالٌّ ئر�ط ٍألَخي�ـ
خؤهَّل سهخمُّةـ م مبهَّر فحلـ خلؤة خْ ألُـ ٍرخؤخموآل
هرخحمط حمخُّّ ض�ز يٌٌّ �خ هخألخ سهخمُّيخ ُّمحهـ يذإلّـ رحلىبـ
ٍخؤشخي �خ�ٍخؤ خىسمتخجل خألَّحم يٌخ سسحلخخبال نخًخمطـ هُ
خعحلٍجل ؤالهخ�ـه� يٌخ إلسآلخخ ٍُّئَّْ ٍخؤ�الَّؤب ٍخصسآلخه
خعحلُّش خؤسئََّؤَّصخـ خ�سجتحلخإل خبمتَّمبخ� ٍسه� ب َ َّخؤ
ُّىسمتخجلخ �خلَخي م خلئشي ٍخلهخمي رخلهالَّألخس خلسآلشال
خلؤة خؤيمتالـُّ�خمجل ًجمخ ٍم ٍخضحلط.. �َّئـهخل� ٍخلخؤـم
خؤ� �َخع ألسهحلجلط ٍخؤئخإلخس ٍألَّألخسٌخب ب خؤهَّل م�خس
�خ�خؤ م أل�خًآلخسٌخـ ٍسمح�خمجل ُّخىسمتخجل ىَّط خؤَّإلـ كشال
خؤحلٍؤٌّ خؤَحل مبَحلٍئ ألُ ئال رحلٍحم خؤئسخز خؤهخل...ٍخًسآل
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ََُّّخؤر خؤ�ئرخس �سو ًَّ خٍأل يحلٍحم ب خؤحلٍؤٌّ ٍخؤرَئـ
مـخؤرالحلخْـخؤَخأل� خبمتَّمبخ ب ُّىسمتخجلٍخ خلخؤ ؤالآل��خس
خلخؤ ؤالهآلس آلـشخرسى هالٌّ خعيخن يٌَّ خؤشخإلٌّ خألخـجلٍحم ب
خؤ�ـسَّخصّ خؤرالحلخْ خصالـؤحلهآل ىمت�ط ألخؤ ىخمٍ� ٍسحلُّآل

أل�خْـألحليَّهخسٌخ.. م ىسأل مبهَّرخس

العرب : إن يقول العربي للعالم الوضع التكنولوجي وعن

مع ، التكنولوجي الوضع عن حقيقياً تخلفاً يعيشون

ردمها.. يصعب املتقدم العالم مع فاصلة تقنية فجوة

املعلومات تكنولوجيا في املتأزمة العرب حالة ويشخص

التخلف أولهما أساسيني  عائقني  إلي تعود بأنها 

وطرق اإللكترونية ، لالتصاالت البني التحتية في امللحوظ

السياسية العوائق  هو والثاني   ، العمالقة املعلومات

هذه تطور أمام احلكومات معظم تضعها التي  واألمنية 

التقنية..

خؤهخ� م خ�إل�إلس خ�سجتحلخألخس هُ خلؤة ضحلُّش ٍهَحل
ـخئخجلكنبجتمت ألُ ٍنخلخ� رال �الرخ� ُّمتحلحمـسآلخ� ب خؤهخمرٌّ
ذمبحلخحمًخ م خؤمتخحمإلـ خؤهالآلٌّـ خلٌَصـ سهسآلحل خإلٌخ ُّي��
م خلنتخحمئ ىخ ه ظ�خمإلـرنتئال ؤرخ خْ ُّ�هآل بـذخل ؤضئخإل

�� �خ� ئآلخؤخس خإلٌخ خهسرخحم هالٌّ خ�إل�إلس
خلئشي خلهخمي أل�سرال هُ ٍخخب�ـ خؤشخألُ خؤيمتال ٍم
ىحل ٍرٌحل سسآل َس ٍظخحمز هالآل خطخشخ� ذْ خلؤةـ َُّّأل
خ�ؤئ�ٍْ سئََّؤَّصخ م نبخألال رخإل ؤشَّحمطـ ��خ كٌحل
خؤخمُّخمج خلهخجلؤ خطخشـهالٌّ ًجمِ خؤئآلرَّسخمبـٍسَّإل ٍهالآل
ألُ ٍخضحلط ئخإلس خؤ� جلُّخمخؤ خ�غال�ّــخؤنتٌ� ؤالهخ� خلٌآل
�ُّك�خ خلخجلط ُّخ�ي ب ُّخ�خؤي خؤئآل ُّإلنخم جنٍخص إلسخصخس
...هالآلـخعخمئ م خؤَ�ر خَُّنتسخُُّ ُّإلنخم أله ب صحلخ مبو�ط
خْ خؤهَّل...إ همتخمـ خؤهخمزـم ب ألؤيّـ م خؤرخضش ُّئحل
خ�إل�خْ أل�سرال خومب م �س�سآلخم خلهالَّألخسـ سئََّؤَّصخ

 

ألَّ. خٍأل مـخؤَمتة ٍخؤهنتخمُُّـخبمتَّمبخ� خؤ�ضخجلّـ خؤخمْ م
خمُّه� رَّسخخم ٍخ�رحلخه خؤسصحلُّحل م ًجمِـخؤسئََّؤَّصخ ٍ�س�سآلخم
ئآلخـَُّّمجض ؤالآلخمجٌّ.. ه�ٍى ب ؤالضخمجخم ُّسآلخمخحم�خ ألَسص

خعحلٍألح ًجمخ

عحلُّحل
ألهحلط ٍألهخعخس ءـجلىحمىخ

ُّؤالوخ

خؤحلُّآل
ٍمبآلخألخس سخمخإل��سَّحم

خؤنترئخس هال آلىخ يهخؤ خلئخْ خٍ خلَّىه هال آلىخ يهخؤ
عسآله ألهالَّألخس ألَيمتال ألهالَّألخس
خلسهحلجل خ�هإل خٍ رهحلـٍخضحلبمبَّس خلٍ ذهإل

إلمنإ خٍ مبَّحمط
سئخألالٌّـٍإلنخألٌّ ألَيخمجلط ٍضحلط

مبَّس خلسََّهـ خلهالَّألخس ئشخمط
خٍ خبخأل خٍ ضحمخ خٍ مبَّحمط خٍ

ٌإلئ خٍ ل�

مبَّسـخٍ خلسََّه خلهالَّألخس ىال
ٍإلمن مبَّحمط خٍ مبَّحمط

خؤسئََّؤَّصخ م ُّسآلخمخحم�خ�رحلخهـٍخ صحلٍأل
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الشعبيات: في التنمية ïخريطة

حـ ذؤٌّ ٌُّحلة 2001ـًٍَّ َ� خؤسخمُّخمـخؤ�ََّّـ ًجمخ ـمبحلحم
ذألئخإلخسٌخب ٍصخمجل نبهر ئال خصخسـؤحلضسخ خٍؤَُّّخس ٍظحلُّحل خؤنتهرخسب م خ�ال خؤسَآل ألنتئس سنتجتمن ت

سسرَخًخ. خؤ� مـخ��خسصخس ٍخؤمحهة خؤَّط ألَّخ ُ ٍظحلُّحل
خؤنتهرخس. رق ٍخؤسهخٍْ خؤسَّخجنْ هحلإل خٍصّ ظحلُّحل ت

خؤنتهرخس. م خلسره خ�ال ٍخع�م خ�كخ ؤال�خ�خس ألهآلء ظالال ذصخمخ ت
رخؤنتهرخس. جلخآلـخٍس خؤسخحمُّخم ٍذهحلخجل خلنبخمخس ع�خز خؤنتهرخس َّأل�س هال َي ئَّخجلحم ��سخ ت

القوى العاملة: حصر لعملية ïالنتائج النهائية

َّخؤ ألُـظحلُّحلـضصآل خ�حلة ئخْ رخؤال ٍو� رخؤال خؤهخألال َّؤال ةـضمتخمخ� 2001 هخإل خبأل �خ صخمس
َّخؤ سَّجنُّهخس ٍئجمؤئ خؤهخألالب َّخؤ خؤ�ـُّ�خٍ�خـخيخمخجل ٍخلٌُ ُّىسمتخجلخ �إلنتخ ض�ز ٍسَّجنُّهخسٌخ خؤهخألال
سَّجنُّه ذق خعمتخم هآلال ئآلخـسٌحلة خؤيَب ٍخؤسجتمتمتخس خؤهالآل خلًس عآلال خؤهالآلٌّ ض�زـخؤسجتمتمن خؤهخألال

ة. 2002 َ� ًجمخـخعمتخم خ�ـإلسخص خمبحلحمس ٍىحل خؤنتهرخس. ض�ز خؤهخألال َّخؤ

املنشورات من طيفاً عريضاَ – إنشائها لقانون وفقاً والتوثيق الوطنية للمعلومات الهيئة تصدر

اإلحصائية البيانات وحتليل بجمع تهتم ، ودورية سنوية ودراسات وتقارير ونشرات هيئة كتيبات على

هذه التقارير من صدر مبا العدد هذا في رأينا التنويه للفائدة وتعميماً اجلماهيرية، مستوى على

املاضية السنوات في والنشرات
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ةح 2002 هخإل خبأل خُّمحخ� �خ ٍـخمبحلحمس
الصناعي: النهائية لعملية التعداد النتائج

خلَنتدس رَسخص خبخمي ٍخ�خبخم ب خؤسضَُّّال رخؤمتَخهخس خبخمي خضحلًآلخ ص�خُُّ خؤَسخص ًجمِـ سمحآلَس ٍىحل
ذقح خؤمتَخهٌّ خؤسهحلخجل ٌٍُّحلة .ٍخؤرَخ خؤسنتحل ى�خه ىٌّ خؤهخألال

.ٍخؤرَخ ر�خهـخؤسنتحل خؤهخألال ٍَّخؤ خؤسضَُّّال رخؤمتَخهخس ـخؤهخألالَّخؤ ضصآل ألهخمي ت
خؤ�خهق. رٌجمُُّ خؤهخألالَّْ خيخمخجل هالٌخ ُّسضمتال خؤ� خلخمسرخسـٍخصَّحم آلى ألهخمي ت

خؤمتَخهـٍخبحلألخس رخعحلألخس ٍخؤخإل خؤ�اله ذإلسخص م خل�سجتحلأل خ�إلسخص أل�سال�ألخس ـٍئآلآلى ألهخمي ت
ٍخؤسنتحل. خؤرَخ

خؤ�خهق. ًجمُُّ م خؤهخألال ؤالآلَنتدس ٌّ�خؤخم خؤَنت�خم ألُ خ�إلسخص آلٍى ألهخميـضصآل ت
.َُّّشخإل �خإلنت أل�خٍؤ ألُ خؤ�خهخْ فٌخـًجمخْ خؤ� خ�ُّخمخجلخس آلٍى ضصآل ألهخمي ت

ؤ�خبخمُُّ.  خؤ�خهخْ ًجمخْ ُّحلألٌخ خؤ� ٍىآلـخعحلألخس ضصآل ألهخمي ت
.ٍخؤرَخ خؤسنتحل ٍى�خه خؤمتَخهخسـخؤسضَُّّال فٌخـى�خه خلمحخيـخؤ� آلض�خزـخؤ ت

رنتئالـ خًحلخة ًجمِ ٍس�َُّّخم ؤسضحلُّش خإل�ئ �إل ُّهس� خؤمتَخهٌّ خؤسهحلخجل يذْ خًحلخة ًجمِ ذق ـذمجخي
.َ� ئال خؤَنتخم رٌجمخ خلسهال ٍخؤرضَّش خؤحلحمخ�خس ذصخمخ خبأل ألُ �ََّّـ

ïïï
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ٍخؤجمّـ خؤ�حمخهٌّـ ؤالسهحلخجل صـخؤٌَخخؤَسخ 2003 َ� خبأل خؤسَّشء ٍ خ�ـخؤَّ َـؤالآلهالَّألخس ïخمبحلحمس
ح ر��� خلسهال خؤرخإلخس خًآل هخم� ذق خؤسهحلخجل ٌٍُّحلة 2001ة هخإل خُّمحخ� إليجم

ٍخؤنتهرخس. ُّ�ًخعآلخ َّأل�س هال خؤ�حمخه ٍهحلجلـخعخجنخس خؤ�حمخهق ُُّ�خعخ هحلجل ت
ٍخؤنتهرخس. ُّ�ًخعآلخ َّأل�س هال خؤ�حمخه خعخجنخس أل�خض ت

ٍرحلٍْـخحم�. رخحم� خؤ�حمخه خعخجنخس هحلجل ت
خؤنتهرخس. ض�ز ٍأل�خضسٌخ رٌخ خؤ�ه ٍهحلجل خؤ�حمخه خعخجنخس سَّجنُّه ت

خإلَّخهٌخ. خؤنتهرخسـض�ز خلشآلخمطـم خنبصخحم هحلجل ت
خؤنتهرخس. ض�ز خؤَضال خبُّخ ٍخهحلخجل خعَّخإلخس خهحلخجل ت

خؤسهحلخجل. َ� خبأل الـخؤ�حمخهخ�خمب ألُ خ�إلسخص ئآل سحلُّخم ذق رخ�مجخي ًجمخ



إليجمسّ خؤجمّـ واالجتماعي االقتصادي ألُـاملسح خٍأل �خع خعخحمّـ خؤهخإل أل�اله م �خ ïخمبحلحمس
ح ذق ٌُّحلة ةـٍخؤجمّـ 2003 – 2002 هخأل خبأل

ؤرََّجلـخ�إليخئ خؤَ�ر خٍجنخْ رَخ خب�خ كئُـألُ ٍخعحلألخس خؤ�اله هال رخ�إليخئـخؤهخالٌّ سسهالء سَّي�ـرخإلخس ت
خ�سٌئٌّ.

ٍخصسآلخهٌّ. خىسمتخجلّـ خؤخميخِ َّأل�س سهئ� رخإلخس سَّي� ت
.ٍخعمتَّر خؤمتضٌّ َّخل�س ىخخي م خ�سجتحلخألٌخ كئُ يخمخجلـخ�خم ٍخصسآلخه جلكَّوخمخي رخإلخس سَّي� ت

هخإل خبأل رخؤال ٍخ�خم ؤيخمخجل خؤحلكَّوخمخي خلنبخمخس خًآل ُّهخم� إلنتخم خؤجمّـ خل�ض ألُ خٍأل �ٍخع
ة. 2003

ïïï

ٌٍُّحلة خؤهخإل ًجمخ أل�اله م خ�ـ مبحلحمهُ البشريةح للتنمية الثاني ïالتقرير
خ�جلخحمط ىحلحمط ٍألحل خؤألخمئ�ُّب خ�جلخحمط م ُّ�ًخعآلخ ظخمر خ�سهخمخ�ـ ذق خؤسخمُّخم ًجمخ
خؤهخأل خعحلألخسـ ٍسحلُّآل خ�الب ٍخلخؤ ��ٍخؤسجت ُّخ�جلخحم خؤحلحمخس رَخ هال خ�ال
خؤسَآل هُ سخحمُّخم ذهحلخجل رنتخْ خلسضحلط خألآل سَّمبخس مجآلُ ُّحلخبال خؤسخمُّخم ًجمخ خْـ ئآلخ خلَّخحمجلب ٍسَّنة

.ُّخؤرنتخم

ïïï

االقتصادية األنشطة مزاولي تراخيص حصر عملية نتائج خؤهخإل ًجمخ أل�اله خبأل �خ ïخمبحلحمس
واحلرفية. واملهنية

ٍخهحلخجلًخـض�زـ ُّىسمتخجلخ �إلنتخ ل�خٍؤ خؤمتخجلحمط خؤ�خخبمن خ�سهخمخ� خعمتخم ًجمخ خ�سٌحلة ٍىحل
�خ. خؤخإلَّإلٌّ ٍخؤئخْ ب ذمبحلخحمًخ ٍسَّخحمُّحت خإلنت�ـخىسمتخجلُّـب هال ٍسَّجنُّهٌخ ب خؤنتهرخس

ïïï

ïïï

ألُ ئخْ ٍخؤ� خلجمئَّحمط خ�ضمتخخس ٍخؤرضَّشـخلسهالـرَسخص خؤحلحمخ�خس ألُ ـعآلَّه�خ خمبحلحمس ïئآلخ
ح خًآلٌخ

اخلارجية. للتجارة القياسية األرقام نشرة -
اجتاهات التجارة اخلارجيـة. عن نشرة -

اجتاهات األسعار. حول دراسة -
اجلماهيرية.  في القوى العاملة خصائص حول دراسة -

: أهمها من السنوية النشرات من عدد الهيئة عن ويصدر

ألسعار السنوية والنشرة احليوية، واإلحصاءات اخلارجية، التجارة وإحصائيات  اإلحصائي، الكتاب -
القطاعي.
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�سجتحلخألّ ضخ�َّز صٌخجن سمتآلآل رخضشـ�َّحمّـبـم غض
َّـأل�سهال خٍأل ًَّ خخب�خه ًجمخ ٍُّهحل خلئيَّيقب ىرال ألُ
بهخ� ال� خؤ�ضب خلحل هرحلـخل�الز خٍمجضـخؤحلئسَّحم خؤهخ�.ٍ 
خخب�خه هالـرخمخط كَّصرّ ضمتال خؤجمّـ سمتآلآلّ خْ خ�هخىإب
خؤئية خلهَّئ �آلئ�ُ �َّحمُّخ خخب�خهـم جلخحمـرخمخط ىرال ألُ
ئآلخ م�خسّب ٍخ�سيخجلطـألُ خعخ�َّز خ�سجتحلخإلـصٌخجن ألُ

.خؤهخل خلهالَّألخس نبرئ لَّخىه خؤحلخبَّأل ألُ كئَّ
صحلُّحلـ سمتآلآل ألُ سسخؤة خلرسئخمط َخؤس خنبخحمـذقـخْ ٍىحل
ـؤَّضهال رخمخُّال ُّخم  ٍألُـذجلخبخأل بـخلخٍخيإب خؤيخحمط عٌخجن
خؤ�خألص مبَّسٌّ.خألخ س�صال طٌخجن ألالض خره  ـٍألُ ب خليخسض
خلهالَّألخس إل�ء طشـُّسآل ٍخضحلب ٍىس م  ٍإلخ ألئسَّر يٌٌّ
ًجمخ ٍُّهس� خؤئية. ىرال ألُ ٍ�خهٌخ خعٌخجن ىرال ألُ
ٍخ�سجتحلخألخسٌخ خؤيخحمط إلَّه ضش ألُ خؤهخ� م خٍأل خرسئخحم
ُّسآلئََّْـكَّصرٌخ طش خؤرمتخم ٍمجهخة ؤالآلئيَّيق خعحلُّحلط
ٍخؤحلخبَّأل خٍخألخم ٍذمبحلخحم خخبسخحمخس خلاليخسـٍظحلُّحل طش ألُ
خؤرمتخم يحل ئخْ خؤ� ألُـخؤهآلالخس خ�إل�إلسـٍو�ًخ هخ� ذق
ألُ كئُ خؤحلئسَّحمـخؤ�ضـخإلّ ٍخمجخة ٍرقـذصخمخٌخ. َّـر�ضخ
خعخمٍة ألُـخؤسهخمةـهال خؤئية كئُ أليخسض آلـؤَّضسمتآل
أله ُّ�ٍخ�غال خؤهخمر خعخمٍةـ صخإلز ذق رخمخُّال ُّر�خم
.رخؤنتخنب ُّئسز ٍألخ رخؤ�خره ٍحمر�ّ خؤمتَّس َس خ�سجتحلخإل
خؤنتخمئخس ذضحل كئَس ألئ�طـ هحل�خس ًَخؤ خْ ٍخلئخم
خْ كئُ خعخ�َّزب صٌخجن هال ٍذجلخبخ�خ مبَهٌخ ألُ �خؤيخمإل
ألُ خؤرمتخم كئقـمجهخة م خعحلُّش خرسئخحمِ أله س�ٌآلـئش�خ�

خ�إل�إلس. هخ� ٍٍؤَّص خعخ�َّز خ�سجتحلخإل

ïïï

العالم في حاسوب أسرع

خ�خمه ؤرَخـ خب�مـ هُ خأل�ئـ خؤ�خى ٍجنخحمط خهالَس
ٌّ�َس َُّّر خطخش غس� م خؤهخ�ـ مـ ألحلإلٌّ ضخ�َّز
سمتَّحمخس ٍط�زـ  .خبخمب ضخ�َّزـ نبخمئخسـ ششـ ك�خهحلط
�ئَّْ خعحلُّحل خعخ�َّز يذْ حمُّحلصــب خٍؤ غس� م خؤهالآلخ
رنتئال رخؤشخإل ض�خر َّْـهآلالسخمُّال 50 ذصخمخ هال ىخجلحمخ�
�آلَّؤ�أ أخُّخمس خؤخرخإلٌّ خعخ�َّز هال ألسيَّىخ� أل�سحلخإل
أل�سحلخإل. رنتئال رخؤشخإل هآلال َّْسخمُّال 36 ر� َُّّإل خؤجمّـ
هنتخمط خ�خمه ألُـ س�ه كالئ خلسضحلط خؤَُّّخس خْـ ضقـ ٍم
سحله أل�سال عآلَّه سمتَيخس ط�ز مـخؤهخ� ضَّخ�ز
جلٍحم خْـ ألُ فنتَّْ خألخمُّئق خل�َّؤق يذْ 500أ أسَّز
م ي�ط ألَجم ألالضَّن رنتئال رخؤ�خصه دخبجم خأل�ئق خؤهالآلخ

.خؤ�خمه يخ خعَّ�ر ألحلخْ

ïïï

للصم نقال

�َّغآل صٌخجنخ�ـ ُّ�خ�غال خؤنتخمئخس ذضحلـ خخب�هس
ألُ ؤسآلئََّخ رخ�نبخحمخس ُّسهخألالَّْ خؤجمُُّ ؤالمتآلـ غمتمتخ�
ؤحلحمص ساليَِّ خهآلخأل حمصخألـ رٌَآل. يآلخـ خ�خسيٌّ خسمتخأل
خعٌخجن ًجمخ �ٍُّسآل خلخمخس. ألخس ذإلسخصّ خؤنتخمئـمجخهيس خْ
�ٍ ب ٌّخلخم خ�خلخهٌّ مبَّحمطـؤالآلسضحلشـطَّجلطـسَّخجنّــخؤرش رَال
ه� خلئسر ؤالآلكخمخس لخه ٌّالـألخمس�ص رخإلنآل س�َُّّخمِ
خ�خأل ُّي�ض مخ خؤهخ�ب م خلَّصَّجلط ٌّخلخم خؤس�صال خبحلأل
سَّمبالّ كئُ ئآلخ خؤحلٍؤب ٍخصسآلخهخس خلكخمخسـ ؤهحل
خيخمخجل ألُ �آلَّهـئر�ط كئُـ رٌجمخ ب خؤنتجتمتٌّ رخعخ�َّز
إلي�ٌخ ـخؤَّشهال خؤهآلال خؤهخ�ـألُ خغخ ئال م ٍخؤنتخمئخس

خؤَّىس.. إلي�ـ م خؤهحلب خٍ خلالة خٍ خعحلٍأل خٍ


 




للمكفوفني حاسوب جهاز
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املعلوماتية الرقاقات تطوير

خؤسَخس ألئسنتيٌّ خضحل يَّحمرخمب �سيُ خؤهخ� كئُ
م ًٍَّرخمٍي�َّحم بـ خلهالَّألخس خؤخمى�خىخس ؤسمتآلآل خعحلُّحلط
حلخؤرخل خؤيَّجن ـألُ صخألهـألخإلنت��ب م ـخلهالَّألخس�خ�َحل
ألئخيخط �ؤالٌَحل خؤ�ُّ�خإل خلالئ ئخجلكخ ألُ خؤيمح
و� ألهالَّألخس حمىخىخس م خؤألس�خألُ خلَ�ء هال ؤهآلالّ
يسحل�خبخمـخؤ�خى ذؤٌخب ظقـخعخص ـضسَخئ� سر ُّحلسال
خؤ� خؤَسخص نبخْ خلخمٍإل. ٍألُ ألُ أل�ُّحلخ� ؤالسمتآلآل ٍسألُ
خ�خسة م ُخؤالحلخ خؤ�ٍي�َّحمـيَّحمرخمـذ خؤـضخط ذؤٌخ ال سَّمب�
ٍسر�م خألخإلخ�ب خئشخمـ خلئ ر�خىخس مبَه ٍذسخضـ خ�آلَّألب
يَّحمرخم خؤ�ٍي�َّحم ٍ�خهالُ خؤسهحل... رخؤو حمىخىخس سمتآلآلـ
م خهمتخز ٍهالآل خلهالَّألخسـ خؤهالَّإل خإلحلألخص ذق ُّس�ال�ه خإلّ
َّْخلهالَّألخس خلٌَحل�َّْ ُّ�سَّضٌّ طش خلرالب خألـ20 خؤ�ََّخس
خلؤئ خْ خهسحل ٍىخألح خ�إل�خْ. هآلالـجلألخي ُّخم  خل�ُّحلـألُ
خ�ٌال دس شـرَخض ئر�طـهالَخـألُ ريخحلط خإلحلألخصـ�هَّجل
�ئخأل يٌآلخ� يٌآلـخ�إل�خْ ًَّ ّذؤ غسخص ألخ خ�سهآلخ�بـٍخئشخم
س�َُّّخم هال يَّحمرخم هآلال ٍىحل خؤ�خمُّء. ألَسمتة إلالسٌّـم ضس
.RISC خلجتسمتخمط خؤسهالآلخس حمجنأل خلخس خلهالَّألخس خؤخمىخى
مـخؤَُّّخسـخلسضحلط خعخأله ر�ئالٌّ مـئال إلنتخس ٍيئخمسٌخ
خئشخم ألمتو�خمط ألهالَّألخس ألهخعخس ؤمتَه ُّئ�خم 1980 هخإل
هال خئ� أل�خض خخبخم ٍؤَّنخة ؤالجمخئخمط ظخم�حم ر�خ ب

..خؤخمىخى

النقال مرئي حي على تسجيل

ألخبخمخ خؤهخل خإلمتخس نبرئ هال نٌخمس صحلُّحلط خبحلأل
خ�َّخسة هال خعٌّ ٌّخلخم خؤس�صال رذخلخه ؤالصآلٌَّحم س�آلض
ؤالآل�سجتحلألق خعحلأل سالئ ٍسَّيخم رخؤنترئب خلسمتال خؤَخؤ
هال رخؤحلخبَّأل ٍخلؤئ ٍسخألٌَخب ألَخجن�آل ألخمخىر ذألئخإل
خلَّىه ذقـ خؤَّمبَّألـ ٍرهحل خؤَخؤ خ�َّخسة خبأل ألُ خؤنترئ

خبي ُّر�خم خؤحلخبَّأل ؤالآل�سجتحلإل كئُ
ألخ هالـ ؤ آلَخْ ألئسرّ خٍ ألَ�ؤّ ذق
ذألئخإل خعحلأل ٍسَّيخمـسالئ يٌآلخ.. ُّحلٍحم
ٌّخلخم خؤس�صالـ ألخ ه ٍُّحم خ�سآلخهـ
خلَّخمبس ٍحمئَّز خؤسصَّأل خشَخ خعٌّ

.خؤهخأل

امللونة الطابعات من جديد جيل

Stylus Photo200 خؤ�خرهخس عآلَّه ذإلسخصـ ألخبخمخ� �
خعمتَّأل ُّسضـ خؤَّخْ ر�س خع� ؤَيشـ إلنخإلـ هال ٍسنتسآلال
..هخؤ خؤَّخْ �سخمئ ٍجلحمص خؤسيخمبال جلى ألهمبَّحمـ هال
ألخُّ�ُّحل ًٍَّ ألَيمتالب ض�ـ هالز 6 هالـ خؤ�خره ٍسنتسآلالـ
خّـ �سو ُّسآل خْ ٍكئُـ خضرخحم. ًجمِـ ذإلسخص ألهحلأل ألُ
سنتسآلال خلؤئبـ ذؤٌّ ٍذمجخي ألَيخمجلط. رمتَّحمط خؤهالز ًجمِـ ألُ
رخه  و� خبخمخ خؤَّنخة ألُـ هحلجل هال خؤ�خرهخس ًجمِ
هال خلرخنبخمط خؤ�رخه رٌَخـ ألُ بـ خؤيَّسَّوخمخي خؤمتَّحم
خؤخمىآل خؤيحلَُّّ خىخمخمي خٍ بCDإ خلحلع خىخمخمي ��ض
رخه  هال خل�سجتحلألق يخؤَّن ًجمِ ٍس�خهحل DVDإ. ب
ئآلخـسحلهآل رٌآل. ـخعخمبـخؤنتجتمتخلحلع خواليـخىخمخمي

ألُ خلرخنبخمط خؤ�رخه َس خُّمحخ
ذق رحلٍْـخعخص خؤئخأل�خسـخؤخمىآل
ٍكصخمجل خعخ�َّز. صٌخجن خ�سجتحلخإل
رَّضحلط خؤخمىآل خؤئخأل�خـ سَّمبالـ
خلَّصَّجلط بUSBإ خؤس�ال�الٌّ خلَيجم

خؤ�خرهـ مـألحلأل

ïïï

الوخي سالم إعداد:

خؤ�ل ٍ خهإل ى�آل �حم
ٍـخؤسَّشء ؤالآلهالَّألخس َ َّـخؤ�رخ
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ئالآلخسـ ألَخ خؤره� خ�خه ذق ُّسرخجلحم خعخس ألُ ئش� م ـ
ٍغحلجل. جلىء رنتئالـ أليٌَّألٌخـ خٍ ألهَخًخ إلحلحمؤـ ـ ٍألمت�الضخس
يحل هالآل خإل َُّّؤو ٍخلمت�الضخس خؤئالآلخس ًجمِ خئخإلس َّخ�ٍ
خؤالوَّّـ عخ�خ م ىرالـخلسجتمتمتق ذـألُ أليٌَّألٌخ ظحلُّحل ُّمتهز
خيخمجنس خؤ� ٍخؤسئََّؤَّصخس خؤهالَّإل عخس م ٍخبخمب ب خٍـخؤهالآلٌّ
بـٍخ�خـصحلُّحلط ضخمٍة ألُ ألخمئرـٍغسمتخمخس ئالآلخس هالَّألٌخ
خؤسهخمُّيخس رخًآلـ خؤئخمُّآل خؤخحم  ضخ�ٍ .خؤالو �ىَّخأل هال
خ�ال ًجمِ خخبسمتخمبخس عخس خؤنتخهـم ؤالآلمتالضخس ٍخليخًآل
خؤخحم أله ّي إل�سهخم� خ�الـب ألُ خؤرخز فمتمنًجمخ خْ حمخَُّخ
م هٍسهخمُّيخسؤالآلمت�الضخسخؤنتخ أليخًآل رنتخم�ألَّ�َّهٌّغسمتخم
خ�سَخجلخ ب ٍخؤسَآل خلهالَّألخسـٍهالَّإلـخ�ضمتخ عخسـسئََّؤَّصخ
خؤخحم شخي جنُّخجلط ؤوخم� ٍخلؤئ رٌخ ألَّشَّئ هالآل ألمتخجلحم هال
ًجمخ م ٍُّخخب�سـئرحلخ ب خلجمئَّحمط خ�خس م ألسجتمتمن خؤو�

ح خؤسصخمُّ� خؤهحلجل
بـ computerخعخ�َّزـ ب Information ح ـخلهالَّألخسـ

internet خإل�إلس

Information: املعلومات
ض�ز ئش�ط ألهخْـ فآلال ألمت�الض خلهالَّألخس
خلهخمي ألشال أليخًآل ٍَسه خلَّمجَّهٌّب ألَّىهٌخـ
ال�ٍٍ (communication)ب خسمتخأل )ب knowledge)
ٍسَّ�ه ٍألَنتم (representation)بـ خنبؤ رخْ خٍ سَّمجض
خحمسرم ًجمِ خُّخألَخـ ٍي .(mental stimulus) هالٌّـ ذجلحمخؤ
ب خلهالَّألخس سئََّؤَّصخ ألشالـ ٍخ�ه أليخًآلـ رهحلط ب خلمت�الض
ُّخمسرم خلمت�الضـ �جمخ خؤنتخهـ ٍخ�سهآلخأل خلهالَّألخس. ٍعسآله
ب خلسالٌّ هَحل خؤوآلَّ� جنخؤ� خيخمخجل رق سَّخمبال كيٌَّإلـحم�خؤ
ألُـضخء فٌالّ ٍكخ ـرّ ��خ ؤالنَّخًخم ٍذجلحمخئّ ألهخميسّ ٍجنُّخجلط
هالٌّ ئآلَنتم خعحلُّش خؤهمتخم م خًآلسٌخ ٍجنخجلس ب ٍخؤئَّْ خعخط

خؤ�الآل. خؤخمخحم خظخخل هال خؤهال ىحلحمخسَخ َُّّصّ
 Information as ألذه ئخم�خؤ خلهالَّألخس سئَّْ ٍىحل
ذق ألخـألُـخلخم�ال ٌّهُـنب ؤالسرالي ـؤالسَّخمبالـٍ a ب message

ذجنهخص َّ� ٌّنب هُ سه�  خؤ� خؤمحَّمجخ رهئ� ًٍ خلسالٌّـب
خلهالَّأل خْـسئَّْ ـُّئَّْـألُـخؤمحخمٍحمّـ خعخؤ ًجمِ ٍي ب خلسالٌّ
سئَّْ ىحل خٍ ب ئخخلر ـألهالَّألسئَّْـخؤخم�خؤ يحل ب ضخء هُ سهر�خ

ىحل خٍ بـ يٌآلٌخ ضالـىرال ظسخصـذق رنتيخمط ـألواليـألرٌآل حم�خؤ
..خؤرئخ خٍ رس�خألٍخ ئخؤَنخمط أل�آلَّه خٍ ألَنَّحمط ذنبخحمط سئَّْ
ُّخمسرم ٍألخ هٍخؤ�ر خ�إل�خإل خؤهالَّإل عخأل ٍي
ضخء هُ سهر�خ خلهالَّأل سئَّْ ذإل�خإل خإلنت�ـ ألُ رٌآلخ
خعخؤ ًجمِ ٍم ب  Information as a presentation of facts

ألَّصَّجلطـهال خخنب ٍسمتة ضخء هُ سه� حم�خؤ خلهالَّأل سئَّْ
ألنتخًحلسٌخ خٍ ىخ�ٌخ خؤجمّــضَّؤَخـٍكئُـ خ�م م خؤَّخىه خحم�

خلسالٌّ. ىرال ألُ سمتَّحمًخ خٍ
ٍخًسآلخإل ـخًآلسٌخ ٍخجنجلخجلس ب خلهالَّألخس ذق خعخص خجنجلخجلس ٍىحل
ٍْنب ٍخمبرضس خعخط خ�خؤز س�َّحمس خْ رهحل ٍإلالٌخ رذإلسخصٌخ
ىخمخحمخسـهالآل ٍخظخخل ـظ�م ظسخصـذق رحلحمص ألهحلط خعخط
�َّألالآل ضخء هال ُّ�سَحل ألَ�ٌّ ٍظالال جلحمخ�خس هال رَخ
صإلس ٍخؤرخإلخسـ خلهالَّألخس ألُ ًخال ئآل سخمخئآل خلؤئ هُ ٍإلسص ب
خ�إل�خْ هص� ضس ب ٍُّخؤَنخم خؤسصخمُّرـ ٍخؤرضَّش خؤحلحمخ�خس
ٍسَخس ٍ�خال س�الزـذفخجل خؤجمّـ خألخم ب ألخـَُّخ�رّ خخبسخحم هُ
ألَخ�ر صخمهخس مـ ٍسحلكّ خ�خالـ خؤئآل ًجمخ يخمجنـ هال س�خهحل

.خؤهال يٌآلّ ٍىحلحمخس ض�زـ الرّ

Computer احلاسوب
ألئَّإلخس ألُ ألخمئز صٌخجن ًَّ ئآلرَّسخمب خٍ ضخ�زب خٍ ضخ�َّز
informationب خلهالَّألخس كهخع َُّّإل خخبخمب ٍألَّخجل خؤئ�ٍإل
رالو سئسز غحلجلط هآلال ٍخب�َّخس ذصخمخخس ٍيء (processing

رخؤالو خؤس�آل ٍسهَّجلـ ـ ب أل�رخ عٌ�طـ نبيخمط ظآلال غمتمتـ
ذق ئجمؤئإ ُّ�خ�غال بٍخؤالو زإ خي ب� خعجمحم ذق خؤهخمر
يم ُّ�سهآلالـ ئخْ رحلخُّسّ مـ ٍخعخ�َّز Computeبـ ئالآل
صخس ًَخ ٍألُ خحمىخإل. هال خع�خر خؤهآلالخس ذصخمخ م
ٍأليٌَّإل خعجمحم. ًجمخ ألُ خ�ؤ خ�آلـ وًٌٍّـمب حضخ�َّز,ـ ئالآل
ألهخ سَّإل ٍرخمعخس ألهحلخس ألُ ُّسئَّْ ذؤئ�ٍإلٌّ صٌخجن ًَّ خؤَّإل
ٍر�خمه ب خ�سجتحلخألّ هر  ض�ز غحلجلط ٍنخة هحلط رسخجلُّـ
ٍيخ خؤشخإلـ مـ خؤهآلالخس رُّق ذق رهمحٌخ م سمتال صحلخ يخ
ف�ْ خؤ�إلخألص رخ�آل سهخمة �َأل ٍسهالآلخس خب�َّخس ؤ�خئ
storedإ executable program) خؤ�الز هَحل ؤَيجم رجمخئخمسّ
خؤرنتخم خؤهال ىحلحمط �َّـ �خ ضحلٍجل ـ خمبرضس خؤ�خألص ًٍجمِـ

. ٍخ�رحلخه خؤسجتال ٍذألئخإلخسّـم
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احلواسيب أنواع
خلخمجٌّ خؤخمْ خؤششَخسـألُ م نٌَّحمِ ألَجم نبٌحلـخعخ�َّز
خؤَّإل ٍألخًَّـألهخمٍة خعصآلـٍخؤحلحمخسب م خؤس�َّحم ألُ ألخمخضال هحلط
رنتئال خعَّخ�زـ س�آل خؤنتجتمتٌّ. ٍكئُ خعخ�َّز ًَّ ٍنبخه

إلَّهقح ذق هخإل
ألُـخصٌ�ط و�ًخ م زـألحلع�ضَّخ

خ�ؤئ�ٍإل خصٌ�ط ألُ خؤهحلُّحل م خلَّصَّجلط خعَّخ�ز ًٌٍّ
خؤسئََّؤَّصخ ألَسصخس يخوالزـ خُّخإل. ًجمِ م خلَسص ٍخؤئٌخمرخ
رحلخخبالٌخ ضَّخ�ز هال ظسَّّــ خمبرضس ٍخلهحلخس خصٌ�ط ألُ
خ�آلَّؤ خ�َّخسة خعَّخ�زـم سَّصحل يآلش .خبخمب ألٌخإل ُّؤسخجل
ٍخؤ�خخمخس ٌّخلخم خ�سرخأل ٍخصٌ�ط ٍخؤ�خحمخسـٍخصٌ�طـخؤيحلَُّّ

ٍو�ًخ.
شخصية حواسيب

ٍُّ�سهآلال ٍخلئخسز. خلَخجنألـ م إلخمخًخـ خؤ� خعَّخ�ز ًٌٍّـ
ؤالضَّخ�ز ؤ�نبخحمط هخإلـ رنتئال ئآلرَّسخم خٍـ خعخ�َّز ألمت�الض
ذق خلئسز ضخ�َّز ألُ خلجتسالي ٍخضصخألٌخ رخنبئخ�خ خؤنتجتمتـ

خ�آلَّأل. خعخ�َّز
مكونات احلاسوب

ـٍخّـ ب يم ُّخلخجل خصٌ�ط خؤهخجلط م خعخ�َّز كئَّإلخس ُّمتحل
� خلجتساليح رخنبئخؤّ خؤسخؤ ص�خخ فسَّّــهال ضخ�َّرٌّ إلنخإل

خؤَال هنتَّخـ خلخئخمط ألشال خؤرخإلخس ؤسجت�ُُّ خلخئخمطـ
ألُـٍ�خمـ ٍو�ًخ RAM-  Random Access Memory

خ�. خلحلألص خؤخممي ب خؤمت�الز خؤخممي ألشال ب خؤسجت�ُُّ
خؤهآلالخس ٍألهخع ؤ�صخمخ CPU ُّ�خلخمئ خلهخع ٍضحلطـ

ٍـسَيجمًخ. خع�خر
سخمئز Motherboard خإل رخؤالَّضـ ٍسهخمةـ �خؤخم خؤالَّض

خؤسضئآل. ٍجلٍخخم خؤجمخئخمط هالٌخ
ٍنبخنب Keyboard خليخسض ؤَّض ألشال ٍذخبخمخص ٍضحلخسـذجلخبخأل

.Monitor خؤهخم�
ح �خ�خ ألئآلسّ ٍألُ

. خؤََّخيجم ألَنَّأل ألشال Operating system خؤسنتوال إلنخإل
ألهخ� ألشالـ Applications Software خؤس�رخس رخمخألصـ

. Microsoft Wordخؤَمتَّميحـ
. خؤَّحمئ هال خلجتخمصخس ؤ�رخه Printerـخؤ�خره

.Scanner ٍخؤَّشخء خؤمتَّحم ألخ�ض
.خلخم ٍ خؤمتَّس خصٌ�ط

.Mouseخؤيخحمط
internet اإلنترنت

خؤ� ألُـخعحلألخس خؤهحلُّحل ذق ؤ�نبخحمط ئالآلـخإل�إلس س�سهآلال
ًٌّ خ�إل�إلس ذْ خؤَّألح خلآلئُ ـألُ ؤئُ خؤهخلب ـخؤنترئ مجآلُ سحلإل

خؤ�خرم نبرئخس.ًٍجمخ ـهحلط سخمرمرق ـئر�ط ضخ�َّز نبرئ  رر�خ
خعحلأل ٍأل�ٍجلخس ب خصٌ�طـخعخ�َّز ألُـ خؤئر� خؤهحلجل ًجمخ رق
خلهالَّألخس ٍسرخجلأل ؤال�خ�ال خعحلألخسـٍخ�ألئخإلخس ألُ خؤهحلُّحل ُّه�ٌّ
خؤَُّّز ٌّـخبحلأل ؤ�سجتحلخإلًـ نبَّهخ خعحلألخس خئشخم ألُ رٌَخ. يآلخ
مبيضخس خ�سهخمخ�ـ سسض ًٌٍّ world wide web (WWW)
خخبخم ؤمتيضخسـ ٍٍمبس ٍيحلَُّّب ٍمبَّحمب إلمتَّميب هال ظسَّّـ

خ�إل�إلس. كسمتيض آل�ُّ رخمإلخألص ��رَّخ خلؤئب ٍو�
خعخمز صٍإلس َخأل ؤحلٍخيهـ ُّخؤرحلخ مـ خؤنترئ ًجمِ إلنتخسـ
�خؤ�َّي خظخجل ًٍآلخ خؤَّىسـ خلؤئ م خؤ�رق رق خؤرخحمجلط
حمرم م ُّ�ألخمئخؤ يئخمط بـٍخهسآلحلس ألخمُّئخ خلسضحلط ٍخؤَُّّخس
خلنتخحمُّه ��أل" خؤهآلال رٌجمخ ىخإل رره�. رهمحٌخ خعخ�َّز نبرئخس
خسمتخس ال�َّئ ؤسجتحلإل ألخمُّئخ خؤحليخه ؤَّجنخحمط خؤسخره خلس�َّحمط"
هآلال ألخمُّئخ خؤحليخه ٍجنخحمط خهسآلحلس .ٍَُّّإل ئخحمش ضحلٍش ضخأل م
ٍم  .1969 خؤهخإل م NCP ر�ٍسَّئَّألـ سهآلال ٍخؤ�ـ خؤنترئ ًجمِ
NCP خؤحليخهـخؤ�ٍسَّئَّأل خ�سرحلؤسـٍجنخحمط َُّخُّخمـ1983 ألُ خٍأل
ر�ٍسَّئَّأل هَّ ٍخ�سهخمجسـ رحلخُّخسٌخ م خؤنترئ م رّ خلهآلَّألـ
حمرم ًَّ خؤنترئـ كَّ م خ�ٌآلس خؤ� خألَّحمـ ٍألُ .TCP/IP
رهمحٌخ خلسضحلط خؤَُّّخس ٍصخألهخس ؤالهالَّإل, َ َّخؤ ��حخل
ٍسرخجلأل خعخألهخس الر  رق خسمتخأل هآلال �ٌ�الـ مخ رره�
خؤنترئب ذق ٍرحلخبَّألـخعخألهخس ٍخلهالَّألخس. الـخ�ؤئ�ٍإلخؤخم�خ
ُّ�ٌآلَّْ خعخألهخس الر  ٍخخبجم ٍخؤس�حلإل خؤسَّ�ه م خؤنترئ خخبجمس
حألَّجنخُّئ,ب خلسمتيض خؤََّحم ٍحمخ ب ٍذرحلخهخسٌآل كهالَّألخسٌآلـ
حإلس�ئز, ىخؤهآل خؤنتخمئ ذْ رال حدحمنبٌّ, ٍ حصَّيخم, ٍخؤرخضش
خؤسصخحمّـ خؤهال ُّسرَ�خًخ خْ ىرال خعخأله الر  صٌَّجل خمبال م ًٌّ

خ�ْ. ّهال ألخًٌّ ذق ٍَُّّمبالٌخ
رحلخُّـهٌحلًخ م ؤالنترئ خب��َّخ خؤجمُُّ خلٌَحل�ق ؤحل ُّئُ �
ىخحمخس �سو خؤَّإل يٌٌّـ خؤَّإل. خؤنترئ ّذؤ دؤسـ لخ سمتَّحم خجلإل
ٍخؤنترئخسـكجتسالة خعَّخ�ز ألُ خلُّق ألخس رق ٍسخمرم خؤهخ�
يخمٍهـخلهخمي خؤَُّّزـنبس مبيضخس هال ألخـَُّنتخم �خؤالوخسبـٍُّو
خؤهآلئ غخضٌخ �ٍُّه خؤشخيخسب خ�إل�خإلـكجتسالة �إلنتٍخ
ٍخضحلط ٌص سَّصحل دخبخمـ َكه خؤألخمئ�ُّبـخٍ ًئالسٌخ ذق خؤَّإل
خلخمئ�ّـ خؤَّضحل ٌٍّخؤنت خألَّحمًخ. عخمُّخس ٍظسئخم س��خمـهالٌخ
ًآل ٍُّ�َّحمًخب أل�خحمخسٌخ ٍَُّنآل خؤنترئ رسَخس ٌُّسآل خؤجمّـ
أل�سال�ـسسحلخحمخي ٌئص ُّهآلالَّْ ٍخؤهالآلخ خلٌَحل�ق ألُ عآلَّهخس
خلَخ�ر خؤ�ٍسَّئَّس ٍخإلَّخه خؤس�َُّّخم ٍ�خال خصسآلخهخسٌخ م ٍسخمحم
يٌٌّ خ�..ب (HTTP, FTP, IRC) ألشالـ خؤنترئ ؤنتسـخبحلألخس
م رحلؤَِّ ؤحلق ٍخؤخمور ؤحلُّّـخؤحلحمط ألُ ؤئال أليسَّض هخأل ً

ٍسَخسٌخ. نبٍإلٌخ
ٍخئشخمًخ خؤهنتخمُُّ خؤخمْ ألَسصخس خنبٌخم ألُ ٍخمبرضسـخإل�إلس
ُّنتٌحلًخ خؤ� خؤئر�ط خؤسضَّس غَّحم نبئ رحلٍْ ًٍ خإلسنتخحمخبـ
ب خؤحلٍؤ �خ�ٍخؤ ٍخعحلألخس ٍخؤسصخحمط خىسمتخجل م خؤَّإل هخلَخ

عسآلهخسـخل�سرال. رَخ م �خ�خ خؤخمئُ ًٍ
ح ضنأل

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

(Lcarmous@hotmail.com)

 








