
التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

1 

 

 التغٌٌر األكثر داللــــة" "منهجٌة
 

    The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique 
 

 
 

 " دلٌل االستخدام والتطبٌق" 
 

 تألٌف                                                               
 

ٌس دارت       چرٌك دافٌز و  
  

 ترجمة : عونى عامر مرسى

 مصــــــــــر - والتقٌٌم والبحوثاستشاري المتابعة 
 

 
 
 

 
 

Oringinal English Version Funded by 
CARE International, United Kingdom 

Oxfam Community Aid Abroad, Australia | Learning to Learn, Government of South Australia 
Oxfam New Zealand | Christian Aid, United Kingdom | Exchange, United Kingdom 

Ibis, Denmark | Mellemfolkeligt Samvirke (MS), Denmark 
Lutheran World Relief, United States of America 

 
                                                                      Version 1.00 – April 200 
 

Arabic translation funded by UNICEF Egypt Country Office



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

2 

 

  اٌّؾزٛيبد عذٚي
 

 

    5....................................................................................... ثبٌّقطٍؾبد اٌشئيغيخلبئّخ 
 

 

    8.......................................................................................اٌجٕبء األعبعي ٌٍذٌيً مذِخ:ِ
 

 

 21........................................................................................................ ـىش ٚرمذيـشـؽ

 
 

    31.........................................."ِٕٙغيخ اٌزغييش األوضش دالٌخ" ئهالٌخ ِٛعضح ػٓ : ٚياأل ًاٌفق
  ؟النت"هى "انخغُُش األكثش ديا 
 َؼٍُ كإسى؟ارا ي 
 انخغُُش األكثش دالنت"صت ق" 
  ػهً خطىاث انخُفُزإطالنت 
  انخغُُش األكثش دالنت" خىهش" 
 انغشض 

  ٍَدب ويخً ال َدب إسخخذاو "انخغُُش األكثش دالنت"؟يخ 
  ٍأٍَ َخى خًغ انًؼهىياث األخشيي 

 
 

    23..............................................دالٌخ"زٕفيز "اٌزغييش األوضش ٌد اٌؼؾشح ااٌضبٔي: اٌخطٛ ًاٌفق
 (: كُف َخى بذء وححفُض االهخًاو1)خطىة ان 
 ححذَذ يداالث انخغُُش(: 2) انخطىة 
  ححذَذ يداالث انخغُُش(: 3)انخطىة 
  حغُشاث راث دالنت حدًُغ انقصص انخٍ حخضًٍ(: 4)انخطىة 

  ( اخخُاس انقصص األكثش دالنت5)انخطىة 
  ( انخغزَت انًشحذة ػٍ َخائح ػًهُت انخغُُش6)انخطىة 
  انخحقق يٍ انقصص (7)انخطىة 
  ( انخؼبُش انكًٍ ػٍ انُخائح8)انخطىة 
  انًخابؼت اندايؼت( انخحهُم انثاَىٌ و9)انخطىة 
  ( يشاخؼت انؼًهُت11)انخطىة 

 
 

 72 .................................................................. اٌفقً اٌضبٌش: رؾذيذ ِٛاهٓ اٌخًٍ ٚاٌمقٛس 
 طت انًشاسكٍُ.أفكاس واهخًاياث حى انخؼبُش ػُها بىاس 

  .ٌافكاس واهخًاياث حى انخؼبُش ػُها ػٍ طشَق أخشو 
 
 

 84 ............... اٌفقً اٌشاثغ: ثٕبء اٌّٙبساد اٌالصِخ ٌنّبْ ئداسح فؼبٌخ ٌّٕٙغيخ اٌزغييش األوضش دالٌخ 
 .بُاء يهاساث وقذساث انشواد وانشػاة انًهخًٍُ بانخغُُش األكثش دالنت 
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 .حاسَخ انخغُُش األكثش دالنت كؼًهُت 

 .أشكال وأًَاط إسخخذاياث انخغُُش األكثش دالنت 

  .االخخالفاث انخً ححذد إخخالف 
 

 142 .......................................................   ٍزغييش األوضش دالٌخٌ اٌفقً اٌزبعغ:  رٛعٙبد عذيذح
 . انصقـــــــم 

 .ديح انخغُُش األكثش دالنت يغ يُهدُاث أخشي 
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 140 ....................................................................................................... لبئّخ اٌّشاعغ

 اٌّالؽك

 ًَارج ألشكال حدًُغ انقصص. : 1يهحق 
 األكثش دالنت ) يٍ خاسج يصش(.: ًَىرج نهقصص انخً حخضًٍ انخغُُش 2يهحق 

 : ًَىرج ألشكال كخابت حقشَش ػٍ انقصت. 3يهحق 

  : دنُم حُسُش خهست حدًُغ انقصص.4يهحق 
 

ػشض ًَارج حطبُقُت فؼهُت نبؼط انقصص انخً حخضًٍ انخغُُش األكثش دالنت وانخً حى : 5يهحق 

ُظًاث انذونُت وانًحهُت بًصش انً حدًُؼها خالل حقًُُاث نًششوػاث وبشايح يخخهفت يغ انؼذَذ يٍ

 قاو يخشخى انذنُم كاسخشاسي نهًخابؼت وانخقُُى باسخخالصها وإخخُاسها وحدًُؼها هُا بغشض انخؼهى. 

 .إبخكاساث وإبذاػاث 

  .يداالث انبحذ انًسخقبهُت 

  .دػىة انً االبخكاس واالبذاع وانًشاخؼت وانخىاصم 
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 140 ....................................................................................................... لبئّخ اٌّشاعغ

 اٌّالؽك

 شكال حدًُغ انقصص. ًَارج أل: 1يهحق 

 : ًَىرج نهقصص انخً حخضًٍ انخغُُش األكثش دالنت ) يٍ خاسج يصش(.2يهحق 

 : ًَىرج ألشكال كخابت حقشَش ػٍ انقصت. 3يهحق 
  : دنُم حُسُش خهست حدًُغ انقصص.4يهحق 

 
ػشض ًَارج حطبُقُت فؼهُت نبؼط انقصص انخً حخضًٍ انخغُُش األكثش دالنت وانخً حى : 5ملحق 

انًُظًاث انذونُت وانًحهُت بًصش  دًُؼها خالل حقًُُاث نًششوػاث وبشايح يخخهفت يغ انؼذَذ يٍح

 قاو يخشخى انذنُم كاسخشاسي نهًخابؼت وانخقُُى باسخخالصها وإخخُاسها وحدًُؼها هُا بغشض انخؼهى. 

 .ديح انخغُُش األكثش دالنت يغ يُهدُاث أخشي 

 بذاػاث.إبخكاساث وإ 

 ًسخقبهُت. يداالث انبحذ ان 

  .دػىة انً االبخكاس واالبذاع وانًشاخؼت وانخىاصم 
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 قائمة بالمختصرات
 
 
 
 

ADB جُر٘ي جأل٤ْٟٞ ُِط٤ٔ٘س 

ADRA جْطٍج٤ُح -ًٝحُس جُط٤ٔ٘س ٝجُـٞظ ُالوكط٘ٓص 

AKRSP ذٍٗحٓؽ جؿحنحٕ ُِىػْ ج٣ٍُل٠ 

BADSP  ؿحٗح  -ذٍٝٗؽ أٛحكٍٞٓٗٝع جُىػْ ج٣ٍُل٠ ُٔ٘طوس 

 CCDB  ٕجُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤٘س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ 

 CRS نىٓحش جالؿحغس جٌُحغ٤ٌ٤ُٞس 

DFID جٌُِٔٔس جُٔطكىز -ُط٤ٔ٘س جُى٤ُٝسجوجٌز ج 

IDSS  جْطٍج٤ُح -نىٓحش وػْ جُط٤ٔ٘س جُى٤ُٝس 

M&E ْجُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ 

MSC جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس"“ ٜٓ٘ؿ٤س 

NGO ٤ٌٓٞسجُٔ٘ظٔحش جُـ٤ٍ ق 

ONZB  ّ٤َٗٞالٗىج –ٓ٘ظٔس أًٝٓلح 

SC stories هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس 

VSO ٌجُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركح 
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 رّٙيــــذ 
 

ٖٓ أذٍَ جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٜٜح ػ٤ِٔحش ضط٣ٍٞ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ٝجُط٢ ضوق قحتالً 

ٞؼق جُٞػ٢ ج٤ُٓح٢ْ ٝجُط١ٞٔ٘ ذأ٤ٔٛس وٌٝ ًٛج جُؼ٤ِٔحش  وٕٝ ئ٣ؿحو ه٤حوز هط٣ٍس ُِٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٛٞ

ك٢ ضؼظ٤ْ جُ٘طحتؽ ٝض٤ٍٖى جُٔٞجٌو ٝضٞظ٤ق جُىٌِٝ جُٔٓطلحوز ٖٓ أؾَ جُٛحُف جُؼحّ ُِٔؿطٔؼحش. 

٣ٝؼَُ ًٛج جُطكى١ ٞؼق جُطٍجًْ جُٔؼٍك٢ ألوذ٤حش ٍٝٓجؾغ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ذحُِـس جُؼٍذ٤س، ٝضٟحؤٍ 

ٍٝ جُٔؼٍكس ذحإلٞحكس ئ٠ُ ٓٓث٤ُٞس جُط٣َٞغ ٝجٍُ٘ٗ. ٝضِي ٢ٛ جُهطٞجش ٝؾٞو آ٤ُس نحٚس ذؿٔغ ٝضىج

جأل٠ُٝ ك٢ ضو٣ٞس جُكٞجٌ جُط١ٞٔ٘ ٝضؼ٣ُُ ضرحوٍ جُهرٍجش ٝضط٣ٍٞ جُوىٌجش ٓٔح ٣إغٍ ئ٣ؿحذحً ػ٠ِ ضؼ٣ُُ 

 غوحكس جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ػ٠ِ ٓهطِق جُٔٓط٣ٞحش.

 

ٙ جُٔرحوٌز ُطٓحْٛ ك٢ ئٗٗحء آ٤ُس ُطؼ٣ٍد طٍٗف ٖرٌس ج٣ٍُٛٔس ُِركٞظ ٝجُطو٤٤ْ إٔ ضطر٠٘ ًٛضًُج،  

أوذ٤حش ٍٝٓجؾغ ٝأوُس جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٖٓ جُِـحش جألؾ٘ر٤س ئ٠ُ جُِـس جُؼٍذ٤س. ٝجُٗرٌس ج٣ٍُٛٔس 

ُِركٞظ ٝجُطو٤٤ْ ٢ٛ ٓإْٓس ٣ٍٛٓس ٗحٖثس ضٜىف ئ٠ُ جُٔٓحٛٔس ك٢ ٣َحوز كؼح٤ُس جُط٤ٔ٘س ٝأغٍٛح 

ٜح ٝوػْ ؾٞوز جُطو٤٤ْ ٝجُركٞظ جُٔٓط٘ىز ػ٠ِ جألوُس ٝوكغ ٝجْطىجٓطٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ض٤ُٞى جُٔؼٍكس ٝضىجُٝ

 ػ٤ِٔحش جُٗلحك٤س ٝجُٔٓحءُس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ٓٓط٣ٞحش جُٔؿطٔغ.

 

ٝذ٤٘ٔح َجو جالٛطٔحّ ك٠ جألٝٗس جألن٤ٍز ذطر٠٘ ٓىجنَ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ جُوحتٔس ػ٠ِ ٓٗحًٌس جأل٠ٍجف 

٤س ذـٍٜ ضؼظ٤ْ ػ٤ِٔحش جُٔٓحءُس ػ٠ِ جُٔؼ٤٘س ٝأٚكحخ جُِٔٛكس جُكو٤و٤ٖ ٖٓ ًَ جُطىنالش جالٗٔحت

ؾ٤ٔغ ٓٓط٣ٞحش جُٔؿطٔغ ، ٝضؼ٣ُُ ٓرحوب ج٤ٌُِٔس جُٔؿطٔؼ٤س ٍُِٔٗٝػحش ٝجُرٍجٓؽ جُط٠ ضٓطٜىف 

جُى٤َُ جُكح٠ُ جُهح٘ ذٜٔ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ أقى جُٔٓحٛٔحش جُط٠ ضك٤ٖٓ ٗٞػ٤س ق٤حضْٜ كحٕ 

ٝٓغ جُٔؿِّ جُو٢ٓٞ ُِطلُٞس  ٓغ ٤ٓٗٞ٣ق ٍٓٛ ضوىٜٓح ٖرٌس جُركٞظ ٝجُطو٤٤ْ ك٠ ٍٓٛ ذحُطؼحٕٝ

 جُرحقػ٤ٖ ك٢ ٍٓٛ.هىٌجش ٓؼٍكس ضط٣ٍٞ جُٔٓحٛٔس ك٢ ٝجألٓٞٓس ك٢ ئ٠حٌ 
 

ئٕ جألِْٞخ ٝجُط٣ٍوس جُط٠ ٣طْ ذٜح ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضطٟٖٔ جُطك٤َِ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔٗحًٌس 

ًػٍ والُس ك٠ جُٔىٟ جًُٟ ٣ٓطهىّ ك٤ٚ ًٔح إٔ ئنط٤حٌ جُوٛٙ ٣طْٓ ذحُطلٍو . ًٔح ٣هطِق جُطـ٤٤ٍ جأل

٤ٛحًَ جُوٟٞ جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝذىال ٖٓ يُي كحٗٚ ٣كحٍٝ جٍُٞٚٞ ُ٘طحتؽ ػٖ ٣ٍ٠ن ئْطهىجّ جُؼ٤ِٔحش جُط٠ 

 ضىػْ جُٔٓحٝجز ك٠ ٓهٛٛحش ٓؼ٤٘س.

٠ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ، ٗأَٓ إٔ ٣ٓطل٤ى ٓ٘ٚ جُؼح٤ِٖٓ ك٠ ٓؿحٍ جُٔطحذؼس جُطو٤٤ْ ػِ َٝٗكٖ ئي ٗوىّ ٌُْ ًٛج جُى٤ُ

ٓٓطٟٞ ئه٤ِْ ٓ٘طوس جٍُٗم جأل١ْٝ ٖٝٔحٍ ئك٣ٍو٤ح ذٌَٗ ػحّ ٝج٣ًُٖ ٣طرٕ٘ٞ ئْطهىجّ ٓىجنَ جُٔطحذؼس 

 ٝجُطو٤٤ْ ذحُٔٗحًٌس  ذٌَٗ نح٘ . 

المصرية لمبحوث والتقييم"شبكة مؤسسة ال"  
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 اٌّزشعُ 

 

 ػٛٔٝ ػبِش :  

ِْ جُ٘لّ ٝجُٛكس ٝوٌجْحش ػ٤ِح ك٠ ٓؿحٍ ػ 1985قحَٚ ػ٠ِ ذٌح٣ٌُّٞ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س ػحّ 

ْ٘س ك٠ ج٤ُٜثحش جُط٣ٞٔ٘س جُى٤ُٝس ٝجُٔك٤ِس ٝجاله٤ٔ٤ِس  ٤ًِ23س ضٍذ٤س ػ٤ٖ ّٖٔ . ػَٔ ُٔىز  –جُ٘ل٤ٓس 

رص  قحَٚ ػ٠ِ جُؼى٣ى ٖٓ جُىذِٞٓحش جُٔطهٛٛس ك٠ ٓؿحٍ جُركٞظ ݘٜٝٓ٘ح ذالٕ ئٗطٍٗح٤ٖٞٗحٍ ئ٣

ح٤ُح ًحْطٗحٌٟ ٝٓطحذؼس ٝضو٤٤ْ ٝجُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٖٓ ً٘ىج ٝئٗؿِطٍج ٝؾ٘ٞخ أك٣ٍو٤ح ٍٝٓٛ.٣ؼَٔ ق

ٝذ٘حء هىٌجش ق٤ع أض٤كص ُٚ جُلٍٚس الؾٍجء جُؼى٣ى ٖٓ جُطو٤٤ٔحش ٝجُىٌجْحش ٝجُركٞظ ُِؼى٣ى ٖٓ 

ذٍجٓؽ جُط٤ٔ٘س ٝنحٚس ضِي جُط٠ ضٓطٜىف جأل٠لحٍ ٝجُٗرحخ ٝجٍُٔأز ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔؿٔٞػحش جُٜٔٔٗس 

ٝجُطو٤٤ْ ذٌَٗ ػحّ ٝك٠ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ًٔح هحّ ذط٤ٓ٤ٍ جُؼى٣ى ٖٓ ٌٝٔ جُؼَٔ ك٠ ٓؿحٍ جُٔطحذؼس 

جُطٗح٤ًٌس ذٞؾٚ نح٘ ٓغ جُؼى٣ى ٖٓ ٓ٘ظٔحش جُط٤ٔ٘س جُٔك٤ِس ٝجاله٤ٔ٤ِس ٝجُى٤ُٝس . ػٟٞ ك٠ جُؼى٣ى 

 IDEAS, AfrEA, EVAL ٖٓ ٖرٌحش جُركٞظ ٝجُطو٤٤ْ جُى٤ُٝس ٝجاله٤ٔ٤ِس ٝجُٔك٤ِس ٓػَ 

MENA,  جُركٞظ ٝجُطو٤٤ْ ك٠ ٍٓٛ ٝجُٗرٌس  ذحالٞحكس ٌُٞٗٚ أقى جألػٟحء جُٔإ٤ْٖٓ ُٗرٌس

٘ىٌ. ٖحٌى ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔإضٍٔجش جُى٤ُٝس ٝجاله٤ٔ٤ِس ٝجُٔك٤ِس ٝهىّ ݘجألك٣ٍو٤س ُطو٤٤ْ ٍٓٗٝػحش جُ

  جُؼى٣ى ٖٓ أٌٝجم جُؼَٔ ذًٜٙ جُٔإضٍٔجش. 
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 اٌؾىً اٌزٕظيّٝ ٚاٌجٕبئٝ ٌٙزا اٌذٌيً ِمذِخ : 

خ ٝجألًحو٤ٔ٣ٖ ج٣ًُٖ ٔؿٔٞػحش جُٔؿطٔؼ٤س ٝجُطالْطٜىف ًٛج جالٚىجٌ ًَ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ٝجُُوى ئ

ْ جُط٠ ضٓطٜىف ْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س  جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُٔطحذؼس ٝضو٤٤ْ ذٍجٓؿْٜ ٍٝٓٗٝػحض٣ٜإِٔٓٞ ك٠ ئ

ْطهىجّ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س. ٝضؼى ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س أِْٞخ ئ ٝ ُطؼِْ ٝٓؼٍكس ج٣ُُٔى ػٖ ٤ًل٤سجُطـ٤ٍ جالؾطٔحػ٠ أ

ٝنحٚس ك٠ ذٍجٓؽ جُط٤ٔ٘س. ًٔح جُٔهطِلس ذٔحك٤ٜح جٌُُجػس ٝجُطؼ٤ِْ ٝجُٛكس  ُِؼى٣ى ٖٓ جُوطحػحش ٓ٘حْد

ْطهىجّ هحش جُػوحك٤س جُٔهطِلس. ُٝوى ضْ ئْطهىجّ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ٣ؼى ٓ٘حْرح ٝٓالءٓح ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ ج٤ُٓحإٔ ئ

ٍ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ جُىٍٝ ػٖ ٣ٍ٠ن جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ٝذكِٞ

ضْ جْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػٖ ٣ٍ٠ن ًَ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُـ٤ٍ ق٤ٌٓٞس ٝجُك٤ٌٓٞس ك٠  2004ػحّ 

 جك٣ٍو٤ح ٝأ٤ْح ٝأ٣ٌٍٓح جُالض٤٘٤س ٝأٌٝٝذح ٝجْطٍج٤ُح. 

 

 اٌجٕبء اٌزٕظيّٝ ٌٍذٌيً 

ُػح٠ٗ ٣ُٝوٗح جُلَٛ جألٍٝ ك٠ ًٛج جُى٤َُ ذح٠الُس ٣ٍْؼس ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. أٓح ك٠ جُلَٛ ج 

ًػٍ والُس ٣ٝوّٞ ذطو٤ْٓ جُؼ٤ِٔس ك٤ًٍُ جُى٤َُ ػ٠ِ جُؿٞجٗد جُؼ٤ِٔس جُهحٚس ذط٘ل٤ً ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جأل

ٚ جُهَِ ٝجُوٌٛٞ ك٠ نطٞجش. ٝك٠ جُلَٛ جُػحُع ٣وىّ ُ٘ح جُى٤َُ جٌٖحوجش ػ٤ِٔس ػٖ أٝؾ ٠ُ10 ئ

ْطهىجّ كؼحٍ ٌجش ُٟٔحٕ ئ٤ُ ػ٠ِ ٌٕٓٞ ذ٘حء جُوىْطهىجّ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س. ٣ٝوّٞ جُلَٛ جٍُجذغ ذحُطًٍئ

ٝؾٞو جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس نطرحٌ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ٍ والُس ٣ًٍُٝ جُلَٛ جُهحّٓ ػ٠ِ ئُِطـ٤٤ٍ جألًػ

وجٌز ٝض٘ل٤ً ٠ ضك٤ٖٓ ئٕ ٣ٓحْٛ ذٜح ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س كحز جُرٍٗحٓؽ ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ أ٠حٌ وٌٝز ق٤وجنَ ئ

 جُرٍٗحٓؽ. 

٤كحٍٝ جُى٤َُ جُط٘و٤د ػٖ جُؿحٗد جُ٘ظٍٟ ُٜٔ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ ٝذؼى جالٗطٜحء ٖٓ جُلَٛ جُهحّٓ ْ

والُس. ٝٗكٖ ٗؼطوى جٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ ض٘ل٤ًٙ ٝضطر٤وٚ ذ٘ؿحـ ذىٕٝ كْٜ ػ٤ٔن ٝٓطؼٔن 

ُِ٘ظ٣ٍس جُط٠ ضٌٖٔ ٌٝجء ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س. كحٕ أٌوش كو١ ٓؼٍكس جُؿٞجٗد جُؼ٤ِٔس ًُٜٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ضٞهق 

ؼٞج ذحُوٍجءز ٝجُطؼٔن ك٠ جُؿًٌٝ جُ٘ظ٣ٍس ُِطـ٤٤ٍ طٌُٖٝ ذحُ٘ٓرس ُٜإالء ج٣ًُٖ ٣ٓٔط ػ٘ى ًٛج جُكى !!

نطرحٌ ٚىم ٝٚالق٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ جُلَٛ جُٓحوِ ٝجُٓحذغ ٣وّٞ ذا جألًػٍ والُس كحٕ ًَ

ٕ ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ذٜح وٓؿٜح ٓغ جُٔىجنَ ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُٔؼٍك٤س جألنٍٟ. أٓح جُلٛال

ٌ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس: ٖٓ أ٣ٖ أض٠ ٝج٠ُ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٞجألن٤ٍجٕ ٖٓ ًٛج جُى٤َُ ٣ؼٍٞحٕ ُ٘ٗٞء ٝضط

 ًٗٛد ذٚ ك٤ٔح ذؼى. 

ٕ جُر٘حء جُط٘ظ٠ٔ٤ ًُٜج جُى٤َُ ٣كحٍٝ إٔ ٣ؼٌّ ٓكحُٝط٘ح ج٠ُ ض٣ُٝى جُوٍجء ذحألٌٖحٍ جُٔهطِلس ٝئ

جُططر٤و٤س نالٍ ًٛج جُى٤َُ ضوى٣ْ جُٔٓحػىز جُؼ٤ِٔس الْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًُٜٝج أٌوٗح ٖٓ 
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٣ٟح ض٣ُٝى ٛإالء ألًػٍ والُس ٍُِٔز جأل٠ُٝ. ٌُٖٝ أٌوٗح أْطهىجّ ٝض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جُٜإالء ج٣ًُٖ جنطحٌٝج ئ

ج٣ًُٖ ُى٣ْٜ نرٍجش ْحذوس ك٠ جْطهىجّ ٝضطر٤ن ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ذحُٔؼِٞٓحش ٝجُطك٤َِ جُال٤َٖٓ قط٠ 

ػحوز ٤ٚحؿس جُط٣ٍوس جُط٠ ٣ٓطهىٜٓٞٗح ػ٘ى أٝ ٓٓحػىضْٜ ك٠ ئ وس ذًٜٙ جُٜٔ٘ؿ٤سٍِٗضو٠ ذٔؼٍكطْٜ جُٔطؼ

ح٤ٌْٖ كحٗ٘ح ٗأَٓ أ٣ٟح ك٠ ض٘حٍٝ قط٤حؾحش جُٔٔئٝذحالٞحكس ج٠ُ أٗ٘ح ٗكحٍٝ ض٘حٍٝ ضطر٤ن ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س. 

ج٠ُ ٛطٔحٓحش ج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذؼَٔ ذكٞظ ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝجُطٍم جُٔطؼِوس ذٜح ٝجُط٠ ض٘ط٠ٔ ئ

  جُركع جُطٗح٠ًٌ ٝج٤ٌُل٠ جُ٘ٞػ٠.

 مالحظات عن المصطمح 

ٖٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ جالٖحٌز ج٠ُ أٗ٘ح ًحكك٘ح ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جٍُٔجش ػ٘ى ًطحذس ًٛج جُى٤َُ ال٣ؿحو جُِـس 

جُٔ٘حْرس جُط٠ ٣ٌٖٔ جٕ ٣طْ ك٤ٜح ضٞظ٤ق ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ذٌَٗ ٓ٘حْد ٝػحوٍ ك٠ هطحع جُط٤ٔ٘س ٝك٠ 

ٛحو٣حش جُٔطوىٓس. ُٝوى هٔ٘ح ذؼَٔ جُو٤َِ ٖٓ جالنط٤حٌجش جُط٠ ضٟٖٔ جالضٓحم جُوطحع جُؼحّ ُالهط

حٌَُٗ جُٔ٘حْد ذ جػطرحٌى ضٍؾٔس ًٛٙ جُٔٛطِكحش جُٔطِٞخ ًُٜٝج ٗكٖ ٗٗؿؼي ج٠ُ إٔ ضأنً ك٠

 ٤ُِٓحم جُط٠ ضؼَٔ ك٤ٚ. 

 ٕ ٗوٌٍ ٤ًق ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع ج٠ُ جُلثحش ٝجُٔؿٔٞػحش جُٔٓطٜىكس ك٠ ذٍجٓؽ جُطـ٣ٍ٤ؿد أ أٚال

  جُٔؿٔٞػحش ػ٠ِ أْٜٗ "ٓٓطل٤ى٣ٖ٣٘ظٍ ُٜإالء ٓح  حؿحُرالؾطٔحػ٠ كل٠ هطحع جُط٤ٔ٘س ج

Beneficiariesٓح ك٠ جُوطحع جُؼحّ ق٤ع جالهطٛحو٣حش جُٔطوىٓس كحٗٚ ٣٘ظٍ ج٤ُْٜ ػ٠ِ أْٜٗ " ". أ

 ٗ٘ح هٔ٘حك٠ ًٛج جالٚىجٌ ك٘ٞو جالٖحٌز ئ٠ُ أأٝ ٓٓطهى٠ٓ ُِهىٓس أٝ ٓٗح٤ًٌٖ . ٝ  Clients ػٔالء"

ذحػطرحٌٙ ٓٛطِف ٣طْٓ ذحُٞٞٞـ ك٠ ق٤ٖ جْطهىٓ٘ح  Participant" ٓٗحٌى"  ذحْطهىجّ ٓٛطِف

 ٓٛطِف " ٓٓطل٤ى" ًحنط٤حٌ غح٠ٗ. 

ٝجُطىنَ ًُٝج كحٗ٘ح  -جٍُٔٗٝع -كحٗ٘ح ٝؾىٗح أٗٚ ٣ٞؾى ٛ٘حى قحؾس ج٠ُ جالنط٤حٌ ك٤ٔح ذ٤ٖ جُرٍٗحٓؽصبٔيب 

٤ٍ ٤ٗٞجع جُطـٓؽ" ٠ً ٣ـط٠ ٝٚق ؾ٤ٔغ أطِف " ذٍٗحهٔ٘ح ك٠ ًٛج جُى٤َُ ذحنط٤حٌ جْطهىجّ ٓٛ

 جالؾطٔحػ٠ ذرىج٣س ٜٝٗح٣س ٓؼ٤٘س ذـٝ جُ٘ظٍ ػٖ قؿْ جٍُٔٗٝع. 

٠ُ ض٤ٚٞق جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣ُٕٔٞٞ ًٛٙ جُرٍجٓؽ ٣ٝطْ جْطهىجْٜٓ كِوى ٝؾىٗح أ٣ٟح أٗٚ ٛ٘حى ئقط٤حؼ ئ صبٌضب

ك٠   Funders ٤ٖ"نط٤حٌ ٓٛطِف " ُٓٔٞ٘ح كِٟ٘ح ئذٌَٗ ٓط٘ٞع ًٔحٗك٤ٖ أٝٓٓطػ٣ٍٖٔ أٝ ٤ُٖٞٔٓ ٝٛ

 ًٛج جُى٤َُ. 

ػ٠ِ أٗٚ  MSCَٓ ٓغ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس حُطؼحٌُطد ٝجُٔٛحوٌ ٝجٍُٔجؾغ ذُٝوى هحٓص جُؼى٣ى ٖٓ ج

ػطرٍٙ أنٍٕٝ ذٔػحذس نٍٕٝ أٗٚ ذٔػحذس "ػ٤ِٔس" ك٠ ق٤ٖ ئٝ ٜٓ٘ؿ٤س" ك٠ ق٤ٖ أػطرٍٙ جأل"ٓىنَ أ

ُِٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ. ٝٓغ يُي كحٗ٘ح ٗؼطوى جٕ  ٜٔ٘ؿ٤س"ً"  جُهرٍجء ذ٘ٛك٘ح ذحْطهىجٓٚ  "ٗٔٞيؼ" ٝٛ٘ح هحّ
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ٗٚ ٝ أؾُجءٙ ٌٝٓٞٗحضٚ ٓلّٜٞ جُٔىنَ أٝ جُٜٔ٘ؽ جٝ جُط٣ٍوس نحٚس أجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٞؾى ك٠ ذؼ

 ٣ِٔي أْحِ ٗظٍٟ ًٝٛج ٓحْٞف ٗ٘حهٗٚ ك٠ جُلَٛ جُٓحذغ. 

 رٕبصي

 Jess Dart ٤ّ وجٌش ݘٝ Rick Davies ٕ ًٛج جُى٤َُ ٛٞ ٗطحؼ نرٍز ٓٗطًٍس ٌَُ ٖٓ ٣ٌي وجك٤ُ ئ

ٔطِٞذس ُٟٔحٕ وهس ًٛج جُؼَٔ ٗوّٞ ذٌَ جُؿٜٞو جُ ضو٤٤ْ جُرٍجٓؽ جالؾطٔحػ٤س. ٝذ٤٘ٔحك٠ ٓؿحٍ ٓطحذؼس ٝ

جقٌحّ هى ضٛىٌ ػٖ ٓ٘حْرس ٝٓالءٓس ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش ذحُ٘ٓرس ُـٍٜ ٝٛىف جُوحٌب ٠ٛ  كحٕ أ٣س

 ٓٓث٤ُٞس جُوحٌب. 

 

 ؽمٛق إٌؾش ٚاٌزٛصيغ 

٠ٛ ِٓي ٓإُل٠ ًٛج جُى٤َُ ٝٛٔح ٣ٌي  MSCجٍُٔكن ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس  ٕ قوٞم جٍُ٘ٗ ُِى٤َُئ

 . Jess Dart ٤ّ وجٌشݘٝ Rick Davies وجك٤ُ

ٌ٘ح. ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ْٝغ ٗطحهح ًِٔح ًحٕ يُي ٓٔٝٗكٖ ٜٓط٤ٖٔ ؾىج ُؿؼَ ئْطهىجّ ًٛج جُى٤َُ أ

ٔٞهغ جُ٘ص جُطح٠ُ: ٕ ًٛج جُى٤َُ ٛٞ ٓطحـ ٓؿحٗح ػ٠ِ جٍُجذ١ جُهح٘ ذٝجالػالٕ ئ٠ُ أ

www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.htm   ٝ www.clearhorizon.com.au   

٣ٝىًْ ذ٘ٓم ؿ٤ٍ ٣ٌٖٝٔ ضُ .ػىجو ًٛج جُى٤َ٤َُ ٗٓم جٌُط٤ٍٗٝس ٖٓ ٓٞجهغ ٌػحز ئ٣ٌٝٔ٘ي أ٣ٟح ضكٔ

أٌٓ٘٘ح ػَٔ يُي. ٝك٠ قحُس ٝؾٞو ئقط٤حؼ ئ٠ُ ئػحوز ئٗطحؼ  جٌُط٤ٍٗٝس ٓطرٞػس ًٝٛج ذٌَٗ ٓؿح٠ٗ ًِٔح

 ؾُجء ٖٓ جُى٤َُ ٣ٍؾ٠ جالضٛحٍ ذ٘ح ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جاليٕ جُٔطِٞخ ُِٓٔحـ ذؼَٔ يُي. أ٠ٝرحػس أ

٣ٟح ٤ٍ جألًػٍ والُس كحٗٚ ٣ؿد أجُطـ٤ أٓح ذحُ٘ٓرس ُِطٍف جُػحُع جًُٟ هى ٣ٌٕٞ ٜٓطٔح ذر٤غ ٗٓم ٖٓ و٤َُ

٠حٌ ٍٓؾؼ٠ ٓ٘حْد ذ٠ٍٝٗٚ جٌُحِٓس ضٛحٍ ذ٘ح ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جاليٕ ُِو٤حّ ذؼَٔ يُي أ٣ٟح ٝالػىجو ئجال

  جُٔ٘حْرس.

   Jess Dart  (2004 ) دٚݘيظ داسا Rick Davies ؽمٛق اٌطجغ ِىفٌٛخ ٌىً ِٓ سيه دافيض

 أٟ ٜٓ٘ٔح ػ٠ِ ٓح٠ِ٣ ٖٓ ٓؼِٞٓحش:     ْطلٓحٌ ٣ٍؾ٠ جالضٛحٍ ذٜٔح أٝذك٠ قحُس ٝؾٞو أ٣س أ

 Rick Daviesوًطٌٞ ٣ٌي وجك٤ُ 

 ,Bishops Rd, Trumpingto 82 جُؼ٘ٞجٕ: 

Cambridge CB 2NH United Kingdom 

rick@mande.co.uk 

   367 841 1223 (0)0044ض٤ِلٕٞ: 

  354 766 7855 (0)0044ٓٞذح٣َ: 

 239 640 08701 ٤ٔ٣0044َ: ئ/ كحًّ

  Jess Dartوًطٌٞز ݘ٤ّ وجٌش 

 ,Clear Horizon, PO Box 341 جُؼ٘ٞجٕ: 

Hastings VIC 3915 Australia              

jess@clearhorizon.com.au  

   2957 5979 3 (0)0061ض٤ِلٕٞ/ كحًّ: 

  530 735 0425ٓٞذح٣َ: 

 

 

 

http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.htm
http://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.htm
http://www.clearhorizon.com.au/
mailto:rick@mande.co.uk
mailto:rick@mande.co.uk
mailto:jess@clearhorizon.com.au
mailto:jess@clearhorizon.com.au
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ٝجًُٟ ٣طٟٖٔ  ( جًُٟ ضْ ئػىجوٙ ػٖ ٣ٍ٠و٠ ٝئٌكحهٚ ذًٜج جُى5َ٤ٌُهْ ) جُِٔكن٣ٌٕٞ  أٝو إٔٝأن٤ٍج 

ٖٓ جُ٘ٔحيؼ جُلؼ٤ِس ُططر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٍٓٛ ٝذؼٝ جُرالو جُؼٍذ٤س ػ٘ى ضو٠ٔ٤٤ ُرؼٝ  12

ذٔػحذس ئٞحكس ؾ٤ىز  ٤ٔ٤ِسجٍُٔٗٝػحش ٝجُرٍجٓف ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس ٝجُٔك٤ِس ٝجاله

ذـٍٜ جُطؼِْ ٓغ ًحَٓ ئْطؼىجوٟ ُطوى٣ْ أٟ ٗٞع ٖٓ   ُٔٓطهى٠ٓ جُى٤َُ جُكح٠ُ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

أٗٞجع جُىػْ جُٔطِٞخ ٖٓ أٟ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس ٝجُٔك٤ِس ْٞجء ذحُطى٣ٌد ػ٠ِ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ 

جُٔهطِلس ٓغ جألوٝجش ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش جألنٍٟ  جألًػٍ والُس أٝ ئْطهىجٓٚ ك٠ ضو٤٤ْ جٍُٔٗٝػحش ٝجُرٍجٓؽ

 جُٔ٘حْرس ُِرٍٗحٓؽ أٝ جٍُٔٗٝع.    

   awnyamer@live.com  -عونى عامر                                                            
 إستشارى المتابعة والتقٌٌم                                                                        
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 ؽىش ٚرمذيـــــش    

ػىجوٙ ذىٕٝ جُىػْ جٌُحَٓ ٝج٣ٌٍُْ ٖٓ جُٔحٗك٤ٖ ٖٓ ُى٤َُ ُْ ٣طْ ئنٍجؾٚ ٌُِ٘ٞ ٝئٕ ًٛج جئ

 جُٔ٘ظٔحش جُطح٤ُس: 

CARE International, United Kingdom www.careinternational.org.uk 
 

Oxfam Community Aid Abroad, Australia www.oxfam.org.au 
 

Learning to Learn, Government of South Australia www.learningtolearn.sa.edu.au 
 

Oxfam New Zealand www.oxfam.org.nz 
 

Christian Aid, United Kingdom www.christian-aid.org.uk 
 

Exchange, United Kingdom www.healthcomms.org 
 

Ibis, Denmark www.ibis.dk 
 

Mellemfolkeligt Samvirke (MS), Denmark www.ms.dk 
 

Lutheran World Relief, United States of America www.lwr.org 

    

ـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كحٗ٘ح ْطهىجّ جُطًج جُى٤َُ ُى٣ٜٔح نرٍز ًر٤ٍز ك٠ ئٝذ٤٘ٔح ٍٟٗ إٔ ًَ ٖٓ جُٔإُلحٕ ُٜ

ْطهىجّ ٝضطر٤ن ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ػٖ ٣ٍ٠ن وػْ جُٔ٘ظٔحش جُٓحذن جالٖحٌز ج٤ُٜح ٝٗكٖ ٗٓطهىّ قحُٝ٘ح ئ

ُٔ٘ظٔحش جُٓحذن جالٖحٌز ًٛٙ جُلٍٚس ٠ً ٗؼرٍ ػٖ ٌٍٖٗح ٝضوى٣ٍٗح ًإُل٤ٖ ًُٜج جُى٤َُ ٌَُ ج٤ُٜثحش ٝج

 ٤ُٜح ًًُٝي ٓحضْ جٍُؾٞع ج٤ُْٜ ًٔح ٛٞ ٓٞٞف ك٠ هحتٔس جٍُٔجؾغ جٍُٔكوس ٓغ ًٛج جُى٤َُ. ئ

 Jayٝٗكٖ ٗٞو ٌٍٖ جألض٠ أْٔحءْٛ ُطؼ٤ِوحضْٜ جُو٤ٔس ٝجُٔل٤ىز ػ٠ِ ٓٓٞوز ًٛج جُى٤َُ: ؾحٟ ؾُٞى٣ٖ 

Goulden  ((CARE ٕٞو٣رٌٞج ج٣ٌِ٘ؿط ٝ Deborah Elkington- ((Oxfam ٌٍٝذٖ ٤ً ٝ-

(ADRA) Robyn Kerr  ْٕٞ٠ٌِ٤ْ ٓح ٝ (Ibis) Silke Mason   ّٝؾ٤ِ٤ِٖ ٤ُٔٞٛ (Ibis) 

Gillian Holmes  ٝذ٤طٍ ٤ْٓؿحٌو Peter Sisgaard   (MS) . 
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  : اٌفقً األٚي

 MSC ػٍٝ اٌزغييش األوضش دالٌخ هالٌخ ِٛعضحئ

 

 MSCِب٘ٛ اٌزغييش األوضش دالٌخ؟ 

. ٝٛٞ ٣ؼى ذحُٔٗحًٌسٌٖحٍ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٛٞ ٌَٖ ٖٓ أ MSC ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جُطـ ٕ ٜٓ٘ؿ٤سئ

٣ٌٞٗٞج ٓ٘ه٤٠ٍٖ ك٠ ضو٣ٍٍ  Stakeholders ك٠ جٍُٔٗٝعألٕ جُؼى٣ى ٖٓ جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س  رؾبسويب

ٗٞجع جُطـ٤٤ٍ جُط٠ ضْ ٌٚىٛح ك٠ جٍُٔٗٝع ًًُٝي ك٠ ضك٤َِ ًٛٙ جُر٤حٗحش. ٝٛٞ ٣ؼى ٌَٖ ٖٓ ٝضٓؿ٤َ أ

ُٝوٗح ذٔؼِٞٓحش ضٓحػى ألٗٚ ٣ٌٖٔ جْطهىجٓٚ ٝضطر٤وٚ نالٍ وٌٝز ق٤حز جُرٍٗحٓؽ ٣ٝ اٌّزبثؼخ أٌٖحٍ

ألٗٚ ٣ُٝوٗح ذٔؼِٞٓحش ػٖ أغٍ ٍٝٓوٝو ٝٗطحتؽ ض٘ل٤ً اٌزمييُ وجٌز جُرٍٗحٓؽ. ٝٛٞ ٣ٓحْٛ ك٠ جُ٘حِ ػ٠ِ ئ

 َ. ْطهىجٜٓح ػ٘ى ضو٤٤ْ أوجء ػَٔ جُرٍٗحٓؽ ًٌٓؽ ٝجُٔهٍؾحش ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ئجُرٍٗح

ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ضؼ٠٘ ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤ٍجش ٞو جالٖحٌز ج٠ُ إٔ ًػٍ ٝٞٞقح ٗٝذٌَٗ أ

جُؼ٠ِٔ جُٔكىو ُِوٛٙ يجش والُس ٖٓ ٓٓطٟٞ ٓ٘طوس ػَٔ جُرٍجٓؽ ك٠ ج٤ُٔىجٕ ػٖ ٣ٍ٠ن جالنط٤حٌ 

٠ نط٤حٌ ضطٌَٗ ٖٓ ٓٞظل٠ جالوجٌجش جُٔهطِلس كئًػٍ والُس ٝجٞكس ػٖ ٣ٍ٠ن ُؿ٘س جُط٠ ضطٟٖٔ أ

ٚ  جُٔ٘ظٔس ٝنحٚس ٓٞظل٠ جُرٍجٓ ونحٍ جًٍُٗحء ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ ئ٘حع جُوٍجٌ ذحالٞحكس الٌٓحٕ ؽ ٝ

ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ذؼى ضِو٠ جُِؿحٕ جُٔؿطٔؼ٤س جُطى٣ٌد جُالَّ ُؼَٔ يُي. ٝضؼ٠٘ ُؿ٘س جالنط٤حٌ ٛ٘ح ذطكى٣ى 

ءز جُوٛٙ ذٛٞش جُطـ٤ٍجش جُٔٓطٜىف ه٤حْٜح غْ ٣وٞٓٞج ذحالؾطٔحع ٝجُؿِِٞ ٣ْٞح ٣ٝوٞٓٞج ذوٍج

ػح٠ُ ذٔح ٣طٟٔ٘ٚ ًٛج ٖٓ ٓ٘حهٗحش ٓطؼٔوس ٝو٣ٌٝس ػٖ ه٤ٔس ًٛٙ جُطـ٤ٍجش جُط٠ ٌٝوش ك٠ ًٛٙ 

ٔ   ذ٘ؿحـ ضرىأ ٜٔ٘ؿ٤سجُٙ ٛٙ ٝػ٘ىٓح ٣طْ ضطر٤ن ًٛجُو ُوحء جُٟٞء ػٖ ٌِٗس ٛ٘ح ك٠ ذىج٣س ئًَ جُلٍم جُ

 جٍُٔوٝو جُرٍجٓؿ٠ جُط٠ ضْ جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ٖٓ نالٍ ًٛٙ جُوٛٙ.
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 ؼٕٝ وبعُ؟ ِبرا ي

 جٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُٚ ٤ٔٓٓحش ػى٣ىز ًَٝ ٜٓ٘ح ٣إًى ػ٠ِ ؾحٗد ٓهطِق ًٔح٠ِ٣:  

 ِإؽشاد: -ثذْٚ -اٌّزبثؼخ 

 كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ال٣ٓطهىّ ٍٖٓٞجش ٓكىوز ٓٓروح نحٚس ضِي جُٔإٍٖجش جُط٠ ٣ؿد ػىٛح ٝه٤حْٜح. 

  : "ِٕٙغيخ "اٌمقخ 

ػٖ جُطـ٤٤ٍ جًُٟ ضْ ٌٚىٙ ؿحُرح ٓح٣ٌٕٞ ك٠ ٌَٖ  ٙ جُٜٔ٘ؿ٤س٠ًِٛ جُٓإجٍ جٍُت٠ٓ٤ ك٠ كحالؾحذحش ػ

ٝجألْرحخ جُط٠ ضٍٟ ًٛج جُكىظ  -ٖٓ أٌٖحٍ جُوٛٙ ُطكى٣ى ٖٓ هحّ ذحقىجظ جُطـ٤٤ٍ ٝٓط٠ ُٝٔحيج

 . )٣ٌٍٝٞ1999ح ٝٛحٓح ) ؾ٤ّ وجٌش 

  :اٌّزبثؼخ 

قىجغٜح جُط٠ ْحْٛ ك٠ ئ جُطـ٤ٍجش جُط٣ٞٔ٘سكحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضْ ض٤ٔٛٔٚ ًأقى جألوٝجش ُٔطحذؼس  

 ٟح ألؿٍجٜ جُطو٤٤ْ. ٣أ ٜٔ٘ؿ٤سْطهىجّ ًٛج جُٗكٖ ٗؼطوى أٗٚ ٣ٌٖٔ ئٌُٖٝ  ( . 1996ٍٗٝع ) و٣لُ جُٔ

  :ِزبثؼخ األصش ٚاٌّشدٚد 

ًَٝ جُل٤٘حش جُطو٤ِى٣س ُِٔطحذؼس ضًٍُ ذٌَٗ ًر٤ٍ ػ٠ِ ٓطحذؼس جألٗٗطس ٝجُٔهٍؾحش أق٤ع ئٕ ٓؼظْ 

ٍ كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ًٍُ ػ٠ِ ٓطحذؼس جُٔهٍؾحش ٓطْٞطس ٝجُ٘طحتؽ ج٤ٌُٔس ػ٠ِ جُٔىٟ جُو٤ٛ

 جُٔىٟ ًًٝج ٓطحذؼس جألغٍ جًُٟ ٣ٌٖٔ ٌٚىٙ ػ٠ِ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جٍُٔٗٝع. 

  :ّٝاٌّذخً اٌزطٛسٜ ٌٍزؼٍُ اٌزٕظي 

هطٍقٚ و٣لُ ك٠ ئًُٟ ج MSCٕ ًٛج جالْْ ًحٕ ٛٞ جالْْ جأل٠ِٚ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُٞجهغ ئ

)  ٜٔ٘ؿ٤س جُ ٙجٛطٔحٓح ٛحٓح ُرؼى جُطؼِْ ك٠ ًٛ ٤ع ٣ؼٌّ جالْْ جُ٘ظ٣ٍس جُٔؼٍك٤س جُط٠ ضؼط٠جُرىج٣س ق

 جٗظٍ جُلَٛ جُٓحذغ( 

 MSC  اٌزغييش األوضش دالٌخ"ٝٛٞ "  ٙ جُٜٔ٘ؿ٤سحم ػ٠ِ جالْْ جُكح٠ُ ًُٜضْ جالضل 2000ٝك٠ ػحّ 

طؿ٤ٔغ ٝجُطك٤َِ جُؼ٠ِٔ جُٔ٘ظْ قى جٌُٔٞٗحش ٝجُؿٞجٗد جٍُت٤ٓ٤س ًُٜج جُٔىنَ ٝٛٞ جًُٝٛج ٤ٗ٣ٍ ج٠ُ أ

  ُِطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس.
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  MSC  لقخ اٌزغييش األوضش دالٌخ
 

ٚال ػٖ ٣ٍ٠ن ٣ٌي و٣لُ ك٠ ئذطٌحٌٛح ٝجُطَٞٚ ج٤ُٜح أ ضْ(MSC) ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس  ٕئ

جٓؽ قى جُرٍجُطكى٣حش ٝجُٛؼٞذحش جُط٠ ٝجؾٜطٚ ػ٘ى ٓطحذؼس ٝضو٤٤ْ أ ٓكحُٝطٚ ُِطؼحَٓ ٓغ ذؼٝ

ضْٓ ًٛج جٍُٔٗٝع ذحُطرح٣ٖ ٝجُط٘ٞع ْٞجء ك٠ ٓؿحٍ جُط٘ل٤ً ِط٤ٔ٘س ج٣ٍُل٤س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ ٝهى ئجُطٗح٤ًٌس ُ

وجٌز ًٛج جٍُٔٗٝع ػٖ ٣ٍ٠ن جُِؿ٘س ُٔطٞهؼس ٖٓ جٍُٔٗٝع.  ُٝوى ضْ ئأٝ ك٠ ٓؿحٍ ٌٚى جُٔهٍؾحش ج

ػٍ ٠ ًحٗص ضْٟ جًًٔ٘ظٔس ؿ٤ٍ ق٤ٌٓٞس ذر٘ؿالو٣ٕ جُط (CCDB) ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ 

ه٣ٍس. ُٝوى  785ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ  46000 ػ٠ِٓح٣ُ٣ى  ٝػَٔ ك٤ٜح 1996ٓٞظق ك٠ ػحّ  500ٖٓ 

% ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ جُٔرح٣ٍٖٖ ٖٓ ج٤ُٓىجش. ُٝوى كٍٜ جُكؿْ جٌُر٤ٍ ٍُِٔٗٝع 80ًحٕ قٞج٠ُ 

ذؼس جُؼ٤ِٔحش ٝجُطر٤ؼس جُهحٚس ذحألٗٗطس يجش جُِٛس ٌِٓٗس ًر٤ٍز ضٌٖٔ ك٠ ض٤ْٔٛ ٝضط٣ٍٞ ٗظحّ ُٔطح

 (.1996-و٣لُ(  ٝجُٔهٍؾحش يجش جُِٛس ذحٍُٔٗٝع 

ًؿُء أْح٠ْ ٖٓ  MSC  جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذط٤ْٔٛ ٝضط٣ٍٞ ٜٓ٘ؿ٤س  Davies ُٝوى هحّ ٣ٌي و٣لُ

 . جُؼَٔ ج٤ُٔىج٠ٗ ُىٌجْس جُىًطٌٞجز جُهحٚس ذٚ ػٖ جُطؼِْ جُط٘ظ٠ٔ٤ ك٠ ٓ٘ظٔحش جُٔؼٞٗس جُـ٤ٍ ق٤ٌٓٞس

٠ُ إٔ ًَ ٖٓ جُل٤ٍٞحش جُؼ٤ِٔس ًُٜٙ جُىٌجْس ٝ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ ٗٞو جالٖحٌز ئ (. ٝٛ٘ح1996-) و٣لُ

ًٛٙ  ٗ٘ح ُٓ٘ح ك٠ قحؾس ُٔؼٍكس٣ٍس جُٔؼٍك٤س جُطط٣ٌٞس. ٝك٠ ق٤ٖ أوالُس ضْ وػٜٔٔح ػٖ ٣ٍ٠ن جُ٘ظ

ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٤ٌٔ٘ي ٓؼٍكس ج٣ُُٔى ٖٓ جُطلح٤َٚ ػٖ ًٛٙ جُهِل٤س جُ٘ظ٣ٍس ٠ً ٣ٌٔ٘٘ح ئ

ٝأنٍٕٝ هحٓٞج   Jess Dart ٕ ؾ٤ّ وجٌشُهِل٤س ك٠ جُلَٛ جُٓحذغ ٖٝٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ ٓالقظس أج

ٟ جْطهىٜٓح ٣ٌي ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ ٝؾٜحش ٗظٍ ٝٓلح٤ْٛ ٗظ٣ٍس ٓطؼىوز ػٖ جًُذطك٤َِ ئ

 .  ٠ُ ْٔس جٍُٔٝٗس جُط٠ ضطٓن ٓغ جُط٤ْٔٛ جألْح٠ْ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُسو٣لُ. ٝٛ٘ح ٤ٍٗٗ ئ

ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٔح٣طٟٔ٘ٚ وٌٝ ؾ٤ّ وجٌش س ج٣ُُٔى ػٖ جُٔؼِٞٓحش ػٖ ضح٣ٌم ئُٝٔؼٍك

 يُي ك٠ جُلَٛ جُػحٖٓ. ٓٚ ٝضطر٤وٚ ك٠ جْطٍج٤ُح ٣ٌٔ٘ي جٍُؾٞع ئ٠ُك٠ جالٌضوحء ذحْطهىج

 عٕٛاد 5ثؼذ   -ثٕغالديؼ

 ثّٛافٍخ ئعزخذاَ ٔظبَ اٌزغييش األوضش دالٌخ   (CCDB) ديؼ لبِذ اٌٍغٕخ اٌّغيؾيخ ٌٍزّٕيخ فٝ ثٕغال 2000خالي اٌؼبَ اٌّبٌٝ 

(MSC)   اٌزٜ رُ رقّيّٗ ثغشك رؾذيذ ٚسفذ رؾٍيً اٌزغييشاد اٌىيفيخ إٌٛػيخ اٌزٝ رُ ِالؽظزٙب ػٍٝ ؽيبح اٌّغّٛػبد

. ِٚغ رٌه فبٔٗ  1995اٌّغزٙذفخ ِٓ إٌبط فٝ اٌّؾشٚع . ٌٚمذ وبْ ٘زا إٌظبَ عضءا ِٓ ٔظبَ دٚسٜ ٌٍّزبثؼخ ِٕز أغغطظ 

خالي ليبَ اٌٍغٕخ اٌّغيؾيخ ثبعزخذاَ ٘زٖ إٌّٙغيخ فٝ وً ثشاِغٙب رٛفٍذ أٔٗ ِٓ اٌّفيذ عذا فٝ ِزبثؼخ اٌزغيشاد ٚاٌزٛعٙبد 

ٚظٙش رأصيش٘ب فٝ ٔٛػيخ ؽيبح ِٚشدٚد ٚرأصيش ٘زٖ اٌجشاِظ ؽيش أْ ٘زٖ اٌمقـ وبٔذ رؼىظ اٌزغيشاد اٌٍّّٛعخ اٌزٝ رُ سفذ٘ب 



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

16 

 

 زٙذفخ ِٓ اٌّؾشٚع فٝ مٛء ئهبس صِٕٝ ِؾذد " اٌّغّٛػبد اٌّغ

  ثٕغالديؼ ( – 2004-2000) اٌٍغٕخ اٌّغيؾيخ ٌٍزّٕيخ فٝ ثٕغالديؼ ِٓ 

 هالٌخ ػٍٝ خطٛاد اٌزٕفيـــــز  ئ

 
ػ٤ِٜح جُؼى٣ى ش ُٜٔ٘ؿ٤حش جُ٘حٖس جُؿى٣ىز جُط٠ ٠ٍأٖٓ ج ٠ٛ MSCٜٓ٘ؿ٤س " جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس" ٕ ئ

٠الُس ٖحِٓس ئالش كحٗ٘ح ْٞف ٗوّٞ ذطوى٣ْ ٝػٍٜ ُىنٍٞ ك٠ ٓػَ ًٛٙ جُطؼى٣ٖٓ جُطؼى٣الش ٌُٖٝ هرَ ج

ػ٠ِ ٓح٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ " جُط٘ل٤ً جٌُحَٓ" ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٤ًٝق ضرىٝ نطٞجضٚ ذٗة ٖٓ 

   نطٞجش ًٔح٠ِ٣:   10جُطل٤َٛ. ْٝٞف ٗوّٞ ك٤ٔح٠ِ٣ ذط٤ٚٞق ًٛٙ جُهطٞجش ك٠ ػىو 

 ٤ًق ٣طْ ذىء ٝنِن جالٛطٔحّ.  .1

 ضكى٣ى ٓؿحالش جُطـ٤ـ٤ـــــــــــٍ.  .2

 ضكى٣ى كطٍز جُطوـــــــــ٣ٍٍ.  .3

 ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤ٍجش يجش والُس.  .4

 نط٤حٌ جُوٛٙ جألًػٍ والُس.ئ .5

 جُطـ٣ًس جٍُٔضىز ػٖ ٗطحتؽ ػ٤ِٔس ج٥نط٤حٌ. .6

 جُطكون ٖٓ جُوٛٙ. .7

 جُطؼر٤ٍ ج٠ٌُٔ ػٖ جُ٘طحتؽ.  .8

 . ٔطحذؼس جُؿحٓؼسجَُ جُػحٟٗٞ ٝجُطك٤ِ  .9

 ٍٓجؾؼس جُؼ٤ِٔس.  .10

 

ُٔؿٔٞػس ٖٓ  ضطٟٖٔ ػحٓس ضوى٣ْ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س MSC  ٕ جُهطٞز جأل٠ُٝ ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُسئ

ْطهىجّ ٝضطر٤ن ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س. غْ ٝٓكحُٝس ضر٠٘ ئٛطٔحْٜٓ ٝئُطُجْٜٓ ُِٔٗحًٌس ك٠ ئ جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س

ٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ْطهىجّ ًٛطٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ئطـ٤٤ٍ جُٔطِٞخ ٓطحذؼضأض٠ جُهطٞز جُطح٤ُس ذٜىف ضكى٣ى ٓؿحالش جُ

ُطكى٣ى ذؼٝ جُٔؿحالش جُؼ٣ٍٟس جٝ  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سٖطٍجى ٓؿٔٞػس ٓ٘طوحز ٖٓ ٠ٛٝ ضطٟٖٔ ئ

ٓإٍٖجش  ٓغ كحٍجُ جُط٠ ال٣طْ ضكى٣ىٛح ذىهس ٓػِٔحٝ –ٓػال: ضـ٤٤ٍجش ك٠ ق٤حز جُ٘حِ  –جُٞجْؼس جُ٘طحم 

٤حّ جُٔٓطهى٤ٖٓ جُكو٤و٤ٖ ذطكى٣ىٛح ذٌَٗ ضٗح٠ًٌ جألوجء ٌُٜٝ٘ح ك٠ ٗلّ جُٞهص ضطْٓ ذ٤ُٔز ٛحٓس ٠ٛٝ ه

. أٓح جُهطٞز جُػحُػس ك٠ٜ ضؼ٠٘ ذطو٣ٍٍ ٝضكى٣ى جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس جُط٠ ٣ٌٖٔ ك٤ٜح ٓطحذؼس جُطـ٤ٍجش جٍُٔضرطس 

 ذحُٔؿحالش جُٓحذن ضكى٣ىٛح ػ٠ِ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جٍُٔٗٝع. 
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ٖطًٍٞج ذٌَٗ ئٞػس ٖٓ ج٣ًُٖ يجش جُىالُس ٖٓ ٓؿ٠ِ٣ٝٔ يُي ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤ٍجش 

ٓرحٍٖ ك٠ جٍُٔٗٝع ْٞجء ًٔٗح٤ًٌٖ جٝ ٓٞظل٤ٖ ٤ٓىج٤٤ٖٗ. ٣ٝطْ ضؿ٤ٔغ ًٛٙ جُوٛٙ ذطٍـ ْإجٍ 

نالٍ جٍُٜٗ جُٔح٠ٞ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍى ٓحيج ًحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جُط٠ قىظ ك٠ ذ١٤ٓ ٓػَ: " 

٤ٖ ػ٠ِ ضو٣ٍٍ ٝضر٣ٍٍ ُٔحيج ٔركٞغٝٛ٘ح ٣ؿد ضٗؿ٤غ جُق٤حضي ً٘ط٤ؿس الٖطٍجًي ك٠ ًٛج جُرٍٗحٓؽ؟". 

  ًٛج جُطـ٤٤ٍ ذٔػحذس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس.  ؼطر٣ٍ

ك٠ ٓ٘ظٔس جٝ  جُٞظ٤ل٢ ِْٖٓٓ نالٍ ٓٓط٣ٞحش ٓهطِلس ٖٓ جُ غْ ٣طْ ضك٤َِ ًٛٙ جُوٛٙ ٝضٛل٤طٜح

ٍٔجؾؼس ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ذٍٗحٓؽ ٓح. ٝٛ٘ح ٣وّٞ ًَ ٓٓطٟٞ ٖٓ جُٔٓط٣ٞحش جُٞظ٤ل٤س ذ

٣ن جُٔٓطٟٞ جألو٠ٗ غْ ضوّٞ ق٤٘ثً ًَ ٓؿٔٞػس ذحٌْحٍ جُوٛٙ جُٔ٘طوحز جُٔهطحٌز ٌْحُٜح ػٖ ٠ٍئ

ػىو جُوٛٙ ٤ْوَ ضى٣ٌؿ٤ح ػٖ ٣ٍ٠ن ُِٔٓطٟٞ جألػ٠ِ ك٠ جُطَِٓٓ ج٠ٍُٜٓ ُِرٍٗحٓؽ ٝٛ٘ح كحٕ 

نط٤حٌ جُوٛٙ كحٕ جُٔؼح٤٣ٍجُٔٓطهىٓس ضطْٓ ذحُٗلحك٤س ٝك٠ ًَ ٍٓز ٣طْ ئ ْطهىجّ ػ٤ِٔس ػ٤ِٔس ٓ٘ظٔسئ

جُٜٔط٤ٖٔ ق٤ع  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سالٗطوحء ٝجالنط٤حٌ ٣طْ ضٓؿ٤ِٜح ٝأنً ٝؾٜس ٗظٍ ذؼٟح ٖٓ ك٠ ػ٤ِٔس ج

ٕ جُٔ٘ظٔس ضوّٞ ٤حٌ جُوٛٙ ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ أنطئ ٠ُ وٌٝز ٓطٌحِٓس ٖٓ ػ٤ِٔسئك٠ جُٜ٘ح٣س َٗٛ 

ٍ ذحُطٓؿ٤َ جُلؼحٍ ٝػَٔ جُطؼى٣الش جُالَٓس جُط٠ ضطٔح٠ٖ ٓغ ضٞؾٜحضٜح ًًُٝي ذحُ٘ٓرس ُِٔؼح٤٣

 جُٔٓطهىٓس ُطو٤٤ْ جُرٍٗحٓؽ أٝ جُكىظ جُٔوٛٞو ك٠ ٞٞء ًٛٙ جُطٞؾٜحش.  

ػىجو ٓٓط٘ى ى ضٌٕٞ قٞج٠ُ ػحّ ٓػال كحٗٚ ٣طْ ئٝذؼى جالٗطٜحء ٖٓ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس جُط٠ هى ضٓطـٍم ُلطٍز ٓح ه

نط٤حٌٛح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٓطٟٞ جُط٘ظ٠ٔ٤ جُٞظ٤ل٠ جُط٠ ضْ ئٗطوحتٜح ٝئ ُو٣ٙٛطْ ك٤ٚ ضٞغ٤ن ًَ جضو٣ٍٍ 

٣طْ  ًٔحُط٠ ضْ ضكى٣ىٛح ٓٓروح. ػ٠ِ ك٠ نالٍ كطٍز ٤َ٘ٓس ٓؼ٤٘س ٌَُ ٓؿحٍ ٖٓ ٓؿحالش جُطـ٤٤ٍ ججأل

ٗطوحء ًٛٙ جُوٛٙ ٝٛ٘ح كحٕ ٠ُٞٔٓ جٍُٔٗٝع ٤ْطِد ح ئنط٤حٌ ٝئٌكحم جألْرحخ جُط٠ ضْ ػ٠ِ أْحْٜئ

ٍؾحش نط٤حٌ جألكَٟ ٜٓ٘ح ٝجُط٠ ٣طٟٖٔ ٌٚى ُِٔهجُوٛٙ جُٔٞؾٞوز ك٠ ًٛج جُطو٣ٍٍ ٝئْٜٓ٘ ضو٤٤ْ 

ك٠ جُٔٓطورَ ٝذحُطرغ  ٝ ٣ٌْٜٔ٘ ض٣َٞٔ ٍٓٗٝػحش أنٍٟ ذٗأٜٗحٖٓ أؾِٜح هحٓٞج ذط٣َٞٔ جٍُٔٗٝع أ جُط٠

ٌؾحػٜح ٝٓٗحًٌطٜح ٤ن جألْرحخ جُط٠ ًحٗص ٌٝجء ئنط٤حٌجضْٜ قط٠ ٣ٌٖٔ ئ٣ٟح يًٍ ٝضٞغ٣ؿد ػ٤ِْٜ أ

 ك٤ٔح ذؼى ُٔى٣ٍٟ جٍُٔٗٝع.  

ػٖ ٣ٍ٠ن ٣َحٌز جُٔٞجهغ جُط٠ ضْ ك٤ٜح ض٤ٚٞق  ٜٓ٘ح جُوٛٙ جُط٠ ضْ جنط٤حٌٛح ٣ٌٖٔ جُطكون ًٔح إٔ

 ٝجُـٍٜ ٖٓ ػ٤ِٔس جُطكون ًٛٙ ُٚ ٖوحٕ:  ٝقىٝظ أقىجظ ًٛٙ جُوٛس. 

 نطرحٌ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ك٠ ًٛج جُطو٣ٍٍ ٖٓ ق٤ع جُٛىم ٝجُىهس ٝجألٓحٗس.ككٙ ٝئ 

 ؼرٍ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش ضحقس جُلٍٚس ُؿٔغ ج٣ُُٔى ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جُطل٤ِ٤ٛس ػٖ جألقىجظ ٝجُٔٞجهق جُط٠ ضئ

 يجش جُىالُس ك٠ ًٛٙ جُوٛٙ. 

ى كطٍز ٓح ٖٓ قىٝظ ًٛج جُكىظ أٝجُٔٞهق كحٕ ج٣ُُحٌز هى ضٌٕٞ ؼيج ضْ ض٘ل٤ً ػ٤ِٔس جُطكون ًٛٙ ذٝئ

 كٍٚس ٍُؤ٣س ٌٝٚى ٓحيج قىظ ًٓ٘ ضٞغ٤ن أقىجظ ًٛٙ جُوٛس أٝجُٔٞهق ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ. 
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 جُط٠ ضأنً وٌٝٛح ك٠ ٍٓقِطحٕ:   Quantification ٝجُهطٞز جُوحوٓس ٠ٛ نطٞز جُطؼر٤ٍ ج٠ٌُٔ 

  ٝػ٘ىٓح ٣طْ ض٤ٚٞق أٟ ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ٌٚىٛح نالٍ جُوٛس كحٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ ض٤ٟٖٔ ذؼ

 . جُو٤ٛٛس جُٔؼِٞٓحش ج٤ٌُٔس  ذحالٞحكس ج٠ُ جُٔؼِٞٓحش ج٤ٌُل٤س جُ٘ٞػ٤س

 ٞٛح والُس جُط٠ ضْ ٌٚى٠ًٔ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جألًػٍ ذٌَٗ حكس ج٠ُ أٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ جُطؼر٤ٍ ًٛج ذحال

 ًػٍ ٖٓ ٝؾٞوٛح ك٠ ٓٞجهغ أنٍٟ نالٍ كطٍز ٤َ٘ٓس ٓؼ٤٘س. ٝضكى٣ىٛح ك٠ ٓٞهغ/ٓؿطٔغ ٓؼ٤ٖ أ

ٝجُهطٞز جُط٠ ض٠ِ جُطؼر٤ٍ ج٠ٌُٔ ٠ٛ نطٞز جُٔطحذؼس ُ٘ظحّ جُٔطحذؼس يجضٚ ٝجُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ضطٟٖٔ جُ٘ظٍ 

٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ٝضك٤َِ جُٔىٟ ئ٠ُ ٖٓ ٖحٌى ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ٖحٌى ذٜح ذٌَٗ أغٍ ػ٠ِ جُٔكط٣ٞحش جُط

ج٠ُُ٘ٓ جًُٟ ضْ ك٤ٚ ٌٚى ٝضٞغ٤ن جألٗٔح٠ جُٔهطِلس ٖٓ جُطـ٤٤ٍ. غْ ضأض٠ جُهطٞز جألن٤ٍز ٠ٛٝ جُط٠ 

ْطهال٘ ذؼٝ جُىٌِٝ جُط٠ ٣ٌٖٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ً ٣ٌٔ٘٘ح ئضؼ٠٘ ذٍٔجؾؼس ض٤ْٔٛ ػ٤ِٔس 

 . حجُٔهٍؾحش جُ٘حضؿس ػٖ ضطر٤وٜ ٖٝٓ ضك٤َِ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤سح ً٘ط٤ؿس ٓرحٍٖز الْطهىجّ ضؼِٔ٘حٛ

 

 اٌغٛ٘ـــش 
 

٠ٛ ػرحٌز ػٖ ْإجٍ ٣ٌٖٔ جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ك٠ جُٓطٌٞ  MSC ٕ ؾٍٞٛ ػ٤ِٔس "جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس"ئ

 جُوحوٓس: 

 جألًػٍ والُس جشٓحيج ًحٕ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍى جُطـ٤٤ٍ -٠ُ جٍُٜٗ أٝ جُؼحّ جُٔح٠ٞ"ذحٍُؾٞع ئ

"ؿحالش جُطـ٤٤ٍ(؟جُط٠ قىظ ك٠ ق٤حضي )ك٠ ٓؿحٍ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٓ  

نطرحٌ جالؾحذحش جُهحٚس ذحُٓإجٍ ْإجٍ ٓٗحذٚ ٣لٍٜ ٗلٓٚ ػ٘ىٓح ٣طْ ئٝٛ٘ح هى ٣ٌٕٞ ٛ٘حى 

 ٖ ٣ٍ٠ن ٓؿٔٞػس أنٍٟ ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ: ػألٍٝ ج

 أ٣ٜٔح ضؼطوى -"ٖٓ ذ٤ٖ ًَ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس جُط٠ أنرٍض٘ح ػٜ٘ح

 ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍى أٗٚ ٛٞ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس"

جُط٠ ٣طْ  ًْ ٛحتَ ٖٓ جُٔؼِٞٓحشٖٓ جُكٍٛٞ ػ٠ِ  ٤ِٔس ضُٝوٗح ذطٍم ضطْٓ ذحُرٓح٠سًٝٛٙ جُؼ

ؾٔؼٜح ٖٓ ٓٗح٤ًٌٖ ٓطؼىو٣ٖ ػرٍ ٓؿٔٞػس ٓهطِلس ٖٓ جُٔٞجهغ ٝجُٔ٘ح٠ن جُٔٓطٜىكس ك٠ 

 جٍُٔٗٝع/جُرٍٗحٓؽ.

نط٤حٌ جُطـ٤ٍجش يجش جُىالُس كحٕ ًٛج ٣ٔػَ ٌٕٓٞ ٘ىٓح ٣وّٞ ًَ ٓٓطٟٞ ذحنرحٌٗح ػٖ ئٝػ

جُؼ٤ِٔس ًٌَ كًٜج ٣ٓحػىٗح ػ٠ِ ئػحوز ضؼى٣َ ذإٌز جٛطٔحّ جُرحقػ٤ٖ ػٖ جُطـ٤٤ٍ يجش  ٌٍٟٞٝ ك٠

 ؾٍجء جُؼ٤ِٔس. الػحوز ض٘ل٤ً ئ جُطح٤ُس ك٠ ًَ ٍٓز ٖٓ جٍُٔجشجُىالُس 
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  الٚط(  -اخزيبس اٌزغييشاد األوضش دالٌخ ) ِضبي ِٓ ٚوبٌخ اٌزٕيّخ ٚاالغبصخ ٌالدفٕزغذ: ػٍّيخئ1ؽىً سلُ    

 
 

 

 ــــــشك اٌغ

 
ضٞؾى ٛ٘حى ٓؿٔٞػس ٖٓ جألْرحخ ٌٝجء ه٤حّ ٓؿٔٞػس ػى٣ىز ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ذحْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

 ػىو ٜٓ٘ح ًٔح٠ِ٣ : ًٜٔ٘ؿ٤س ٓل٤ىز ؾىج ُِٔطحذؼس ٖٝٓ ذ٤ٖ ًٛٙ جألْرحخ ٍٗٚى  MSC والُس

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ ٣ٍ٠وس ؾ٤ىز ُطكى٣ى جُطـ٤ٍجش جُـ٤ٍ ٓطٞهؼس.  .1

ىز ُِطكى٣ى جُٞجٞف ُِو٤ْ جُٓحتىز ك٠ ٓ٘ظٔس ٓح ٝػوى ٓ٘حهٗس ػ٤ِٔس ػٖ أٟ ٖٓ ًٛٙ جُو٤ْ ٛٞ ٣ٍ٠وس ؾ٤ .2

٠ٛ جألًػٍ أ٤ٔٛس ًٝٛج ٣كىظ ػ٘ىٓح ضطحـ جُلٍٚس ُِ٘حِ ذحُطل٤ٌٍ ذٗأٜٗح ٝٓ٘حهٗس أٟ ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش 

  ٔ٘ظٔس.يجش جُىالُس ٠ٛ جألًػٍ والُس ًٝٛج ٣ٌٖٔ قىٝغٚ ػ٠ِ ًَ جُٔٓط٣ٞحش جُٞظ٤ل٤س جُط٠ ضٞؾى ك٠ جُ

٠ٛ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُٔطحذؼس جُطٗح٤ًٌس جُط٠ الضططِد ٓٓطٟٞ ػح٠ُ ٖٓ جُٜٔحٌجش ج٤ُٜ٘ٔس ٝذٔوحٌٗطٚ  .3

ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ جَُٜٓ جُطٞجَٚ ٝجالضٛحٍ ك٤ٚ  ٚذٜٔ٘ؿ٤حش ٠ٍٝم جُٔطحذؼس جألنٍٟ ٗؿى أٗ

ح جُكحٍ ك٠ جُٜٔ٘ؿ٤حش قط٤حؼ ج٠ُ ضل٤ٍٓ ٓح٣ؼ٤٘ٚ جُٔإٍٖ ٓػِٔػرٍ غوحكحش ٓهطِلس كال٣ٞؾى ٛ٘حى ئ

   جألنٍٟ كٌَ كٍو ٣وّٞ ذٍٓو جُوٛٙ جُهحٚس ذحألقىجظ جُط٠ ٣ؼطوى أٜٗح ًحٗص ٛحٓس ذحُ٘ٓرس ُٚ.

٠ُ ؾٔغ جُر٤حٗحش ألٕ جُ٘حِ ٣ؿد ػ٤ِْٜ ضل٤ٍٓ ُٔحيج ٣ؼطوىٕٝ ٠ جُطك٤َِ ذحالٞحكس ئ٣ٍ٠وس ضٗؿغ ػِ ٠ٛ .4

   ضْٜ ٖٓ جألنٍٟ.إٔ ضـ٤٤ٍ ٓح ذؼ٤٘ٚ ٛٞ جألًػٍ ٌٍٞٝز ٝوالُس ٝضأغ٤ٍج ػ٠ِ ق٤ح
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 . ضك٤َِ جُر٤حٗحش ٌٝٚى جألغٍ ٓؿحٍ ذ٘حء هىٌجش جُٔٞظل٤ٖ ك٠ ٜٔ٘ؿ٤س٣ٌٖٔ ٖٓ نالٍ ًٛج جُ .5

ذٌَٗ ٣طْٓ ذحُرٓح٠س ك٠ جُؼٍٜ ق٤ع ٣طْ ضو٤َِ ػىو ٕ ٣ُٝوٗح ذٌٛٞز ؿ٤٘س ٝغ٣ٍس ػٔح٣كىظ ٣ٌٖٔ أ .6

  جُؼٞجَٓ جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س يجش جُطأغ٤ٍ ألهَ ػىو ٌٖٓٔ.

ْطهىجٓٚ ُٔطحذؼس ٝضو٤٤ْ جُٔرحوٌجش جُٔؿطٔؼ٤س جُط٠ ٣طْ ضٛؼ٤ىٛح ٌٝكؼٜح ٖٓ جُٔٓط٣ٞحش جُى٤ٗح ٌٖٔ ئ٣ .7

 .  ُِٔٓط٣ٞحش جألػ٠ِ ٝجُط٠ الضطٟٖٔ ضكى٣ى ٓٓرن ُِٔهٍؾحش جُط٠ ٣ؿد ضو٤٤ٜٔح

 

 ِٛظفٝ االداسح اٌؼٍيب عّؼٛا ػٓ إٌزبئظ األٌٚيخ –ِيبّٔبس 

وٛٙ جُط٠ ضْ ئْطالْٜٓ ُٜح ٝئنطحٌٝج ٖٓ ذ٤ٜ٘ح جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤ٍجش ُوى ئٗرٍٜ ٓٞظل٠ جالوجٌز جُؼ٤ِح ذحُ" 

 جألًػٍ والُس ُىٌؾس أٗٚ ػرٍٝج ػٖ أْٜٗ ُْ ٣ٓٔؼٞج ػٖ ًٛٙ جأل٤ٖحء ٝجُ٘طحتؽ ٖٓ هرَ أذىج" !

(Gillian Fletcher, 2004, Advisor to CARE HIV / AIDS program) 

 

 

  (MSC) وضش دالٌخ عزخذاَ اٌزغييش األِزٝ يغت ِٚزٝ اليغت ئ
  

٣ؼى ٓ٘حْرح ٓغ ذٍجٓؽ ٓؼ٤٘س وٕٝ ؿ٤ٍٛح. كل٠ جُرٍجٓؽ جُط٠ ضطٟٖٔ  جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُسجْطهىجّ ٕ ئ

ك٠ ًٛٙ جُكحُس ٝهى  ( كحٕ جُٔطحذؼس ج٤ٌُٔس هى ضٌٕٞ ًحك٤سٓهٍؾحش ذ٤ٓطس ) ٓػَ جُطك٤ٛ٘حش ٝجُططؼ٤ٔحش

نٍٟ ٤ٍ جألًػٍ والُس. ٌُٖٝ ك٠ ذٍجٓؽ أىجّ جُطـ٤ْطهٗٓطهىّ ٝهطح أهَ ٖٓ جًُٟ ٣ٌٖٔ ئْط٘لحيٙ ك٠ قحُس ئ

كحٕ أوٝجش جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ جُطو٤ِى٣س هى الضُٝوٗح ذٔؼِٞٓحش ًحك٤س ػٖ جُطأغ٤ٍجش جُط٠ ضًٍٜح جُرٍٗحٓؽ 

ػ٠ِ جُٔؿٔٞػحش جُٔٓطٜىكس ٖٓ جُرٍٗحٓؽ ٝهى الضطر٠٘ أ٣ٟح أ٤ُحش جُطؼِْ. ًٝٛٙ جألٗٔح٠ ٖٓ جُرٍجٓؽ ُٖ 

ًُج كحٕ جْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓغ جُرٍجٓؽ جُط٠ ضطٟٖٔ ٝضطْٓ جُطو٤ِى٣س ٝ ضِٛف ٓؼٜح جُٜٔ٘ؿ٤حش

 :  ذحُهٛحتٙ جُطح٤ُس ٣ؼى أًػٍ ٓ٘حْرس ٝٓالءٓس ًٔح ٠ِ٣

 .جُرٍجٓؽ جُط٠ ضطْٓ ذحُطؼوى ٝجُط٘ٞع ٣ٝ٘طؽ ػٜ٘ح ٓهٍؾحش ٗٞػ٤س ٤ًٝل٤س ٓط٘ٞػس ٝٓطؼىوز 

 ٘ظ٤ٔ٤س ػى٣ىز.جُرٍجٓؽ جُط٠ هى ٣ططِد ض٘ل٤ًٛح ذٌَٗ ؾ٤ى ًٞجوٌ ض 

 ٤ٍجالؾطٔحػ٠ًػٍ ػ٠ِ جُطـ٤جُرٍجٓؽ جُط٠ ضًٍُ ذٌَٗ أ. 

 جأل٠ٍجف ٝجًٍُٗحء جُٔهطِل٤ٖ ك٠ ض٘ل٤ًٛح. جُٔٗحًٌس ذ٤ٖ جُرٍجٓؽ جُط٠ ٣ظٍٜ ك٤ٜح وٌٝ ٝأ٤ٔٛس 

 .ٖجُرٍجٓؽ جُط٠ ٣طْ ض٤ٜٔٛٔح ذٌَٗ ٣ظٍٜ جُطلحػَ ذ٤ٖ ٓٞظل٠ ج٤ُٔىجٕ ٝجُٔٗح٤ًٌٖ جألن٣ٍ 

 ْطهىجّ ٗظْ جُٔطحذؼس جُطو٤ِى٣س ٓؼٜح.ًػ٤ٍز ػ٘ى ئ ٓؽ جُط٠ ٝجؾٜص ٚؼٞذحشجُرٍج 

 .)جُرٍجٓؽ جُط٠ ضطٟٖٔ نىٓحش ػح٤ُس جُؿٞوز ُؼىو أٚـٍ ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ) ٓػَ جالْطٗحٌجش جأل٣ٍْس 

كحُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ك٠ أٟ ٓ٘ظٔس هى ضهىّ ك٠ ضكو٤ن أٛىجف ٓطؼىوز. كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ط٘حٍٝ ذؼٝ 



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

21 

 

 جألٛىجف. ٖٝٓ نالٍ نرٍض٘ح يجش جُِٛس كِوى ٝؾى إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٛٙ جألٛىجف وٕٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ

 MSC  أًػٍ ٖٓ ض٤ًٍُٛح ػ٠ِ جُٔٓحءُس. كحُطـ٤٤ٍ  اٌزؼٍُ ٓ٘حْد ٝٓالءّ ُِٔطحذؼس جُط٠ ضًٍُ ػ٠ِ

جُ٘حِ ٛطٔحّ ٖٓ ؾحٗد جُٔ٘ظٔس ذطأغ٤ٍ جُطىنَ ػ٠ِ ق٤حز ئٛٞ أوجز ٓ٘حْرس ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى جألًػٍ والُس 

ْطهىجّ ٝض٤ٟٖٔ جٌُِٔحش جُر٤ٓطس جُط٠ الضطْٓ ذحُطؼوى ج٠ُٜ٘ٔ. ٣ًٖ ٣ٌٞٗٞج ق٤ٛ٣ٍٖ ػ٠ِ ئٝجُ

ٝذحالٞحكس ج٠ُ يُي كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحػى جُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ضك٤ٖٓ ٜٓحٌجضْٜ ك٠ ٌٚى 

 ٝضك٤َِ ضأغ٤ٍ ػِْٜٔ ك٠ ًٛج جُرٍٗحٓؽ أٝجُٔ٘ظٔس ًٌَ. 

جألٓػِس جألنٍٟ جًُٟ هى ال٣ٌٕٞ ٓ٘حْرح ٓؼٜح ذحْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ ٝك٠ جُٔوحذَ كحٗٚ ضٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ  

ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُط٘حٍٝ جُوٟح٣ح ئكر٤٘ٔح ٣ٌٖٔ جألًػٍ والُس ٓوحٌٗس ذحُطٌِلس جٍُٔضرطس ذٜح 

٠ٍم أنٍٟ أهَ جْطُ٘جكح ٝجْطٜالًح ُِٞهص ئْطهىجّ ٝجُٔٞٞٞػحش جُطح٤ُس كحٗٚ هى ٣ٌٕٞ ٖٓ جألكَٟ 

  جألٛىجف : ُطكو٤ن ٗلّ 

  ٜطْ ذٍٚى جُطـ٤ٍجش جُٔطٞهؼس.ضجُرٍجٓؽ جُط٠ 

  ٙٛؾى٣ىز ذٜىف جُؼالهحش جُؼحٓس.ؾ٤ىز ٝجُرٍجٓؽ جُط٠ ضٜطْ ذحػىجو ه 

 .ػ٘ى ئؾٍجء ضو٤٤ْ ذأغٍ ٌؾؼ٠ ػٖ ٍٓٗٝع ضْ جْطٌٔحُٚ ضٔحٓح 

 .ٖجُرٍجٓؽ جُط٠ ضؼ٠٘ ذطلْٜ ٓؼىٍ نرٍجش جُٔٗح٤ًٌ 

 .ػ٘ى ئؾٍجء ضو٤٤ْ ألؿٍجٜ جُٔٓحءُس 

 ٓؽ جُط٠ ٣ططِد ك٤ٜح ػَٔ ضو٤٤ْ ٣ٍْغ ٌٝن٤ٙ جُػٖٔ ٝجُطٌِلس.جُرٍج 

 

ػٍٝ ٔغبػ رٕفيز ٚرطجيك اٌزغييش األوضش دالٌخ فٝ ثؼل ثؼل اٌؼٛاًِ اٌزٝ رغبػذ ٝكٔح٠ِ٣ 

 : بي ٌٙزٖ إٌّٙغيخاألدٚاد اٌزٝ رّىٓ ِٓ اٌزٕفيز اٌفؼ وجؼل اٌجشاِظ

 

 أٝؾٚ جُلَٗ ذؿحٗد جُ٘ؿحقحش. ٞٔحٕ ٝؾٞو غوحكس وجنَ جُٔ٘ظٔس ٣ٌٖٔ ك٤ٜح إٔ ٗورَ ٓ٘حهٗس 

 ٌ٣ٌْٜٔ٘ جُؼَٔ ػ٠ِ  ) ٛإالء جألكٍجوٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ه٤حو٣س وجنَ جُٔ٘ظٔس ضطر٠٘ ًٛ ٌٍٞٝز ٝؾٞو ًٞجو

 ٜٓحٌجش ض٤ٓ٤ٍ ؾ٤ىز.ٖٓ  ( ذٔحُى٣ْٜ ٜٔ٘ؿ٤سْطهىجّ ًٛج جُجالٌضوحء ٝوػْ ئ

 .ٌٍٞٝز ٝؾٞو جٍُؿرس ك٠ ٓكحُٝس ػَٔ ٤ٖة ٓهطِق 

 ٝؾٚ جُٔطؼىوز ك٠ ػ٤ِٔس ٝنطٞجش ًٛج جُٔىنَ.ٝؾٞو جُٞهص جٌُحك٠ الوجٌز جأل 

 غ ك٠ ضؿ٤ٔؾ٤ٔغ جأل٠ٍجف جُٔٗحًٌس ٌٖ ٖٓ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٝؾٜحش ٗظٍ ٔ  ٝؾٞو أ٤ُس ٤ٌٓٝحُّٗ ٓؼ٤ٖ ٣

 ٗطوحء جُوٛٙ.ٝئنط٤حٌ ٝئ

 ُطُجّ ؾ٤ى ٝٓ٘حْد ٖٓ ؾحٗد جُٔى٣ٍ٣ٖ ٝٚ٘حع جُوٍجٌ. ٌٍٞٝز ٝؾٞو ئ 
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 يش األوضش دالٌخ ِغ اٌّؾشٚػبد اٌقغيشح ٚاٌّزفشدحئعزخذاَ اٌزغي -اٌٛاليبد اٌّزؾذح األِشيىيخ  

ئٕ جُهىٓحش جُٔوىٓس ٖٓ نالٍ ًٛج جُرٍٗحٓؽ ضطْٓ ذحٌَُٗ جُلٍوٟ كحألٍْضأض٠ ج٠ُ جُرٍٗحٓؽ ذحقط٤حؾحش " ... 

ٜٝٓحٌجش ٓهطِلس. ٝٗكٖ ٓٓثُٕٞٞ ػٖ ضٞغ٤ن ػىو جألٍْ جُط٠ ضْ ئقىجظ ضوىّ ك٠ ق٤حضٜح ٌُٖٝ ضؼ٣ٍق ٝٓلّٜٞ جُطوىّ 

أٍْز ألنٍٟ ًٝٛج ؾؼَ ٖٓ جُٛؼد ئْطهىجّ جُٔوح٤٣ّ جُٔؼ٤ح٣ٌس جُٔو٘٘س ُِطـ٤٤ٍ. ًُٜٝٙ جألْرحخ ذىأٗح ك٠  ٣هطِق ٖٓ

 ذكع ئْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس "  

              (Julie Rainey, 2001, Family Literacy Program 

 
 

  مبفيخ ِٓ أيٓ يّىٓ اٌؾقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ئ
 

 

 وحتٔس جٍُٔجؾغ ٓؿٔٞػس ٖٓ جٍُٔجؾغ ٝجُٔوطٍقحش ُرؼٝ جُوٍجءجش جالٞحك٤س. ذجُهح٘ ٣طٟٖٔ جُلَٛ 

٠ٌُٝ ٣ٌٔ٘ي إٔ ضٌٕٞ ػ٠ِ ػِْ وٌٟٝ ذٌَ جُٔؼِٞٓحش يجش جُِٛس ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٔح٣طٟٔ٘ٚ 

جُهحٚس ذحُطـ٤٤ٍ  ٣ٌٌْٔ٘ جالُطكحم ذوحتٔس جال٤ٔ٣َجالْطهىجٓحش ٝجُهرٍجش جُؿى٣ىز ُٔٓطهى٤ٖٓ كؼ٤٤ِٖ 

 جألًػٍ والُس ػ٠ِ جُِ٘ي جُطح٠ُ : 

http://groups.yahoo.com/group/mostsignificantchanges   ُٖٝوى ضْ ض٤ْٔٛ ًٛج جُٔٞهغ ػ

٣ؼط٠ حض٤س ٝٛٞ ػٟٞ ك٠ ًٛٙ جُٗرٌس جُٔؼِٞٓ 200ٝجألٕ ٣ٞؾى ٓح٣ُ٣ى ػٖ  ٣ٍ٠2000ن ٣ٌي و٣لُ ػحّ 

 1993ْطهىجٓحش جُٔ٘ظٔحش ٝجُىٍٝ جُٔهطِلس ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٓ٘ ػحّ ٌُْ كٍٚس ُٔؼٍكس ج٣ُُٔى ػٖ ئ

 ٝقط٠ جألٕ. 

 ِغٍخ ِؾظٛظخ  –اٌزؼٍُ ِٓ اٌّبمٝ اٌمشيت 

ك٠ ًَ ٣ّٞ كحٗٚ ٣ٌٔ٘ي ػَٔ جُؼى٣ى ٖٓ جأل٤ٖحء جًُِٔٛس. ٣ٌٝٔ٘ي يج ػٍكص ٓحْٞف ٣كىظ ٓوىٓح " ئ

ضٛرف يجش غٍٝز ٛحتِس ْٝٞف ٣ٌٔ٘ي جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُؼ٤ِٔحش ج٤ُٓح٤ْس جُٔهطِلس ًَٝ ٓح٣طؼِن ق٤٘ثً إٔ 

ذٜح ٖٓ ػٞجَٓ ٝٓطـ٤ٍجش. قٓ٘ح ْ٘طكٍٞ جألٕ هحت٤ِٖ إٔ ٓؼظْ جُ٘حِ ال٣ؼٍكٕٞ قط٠ ٓحهى قىظ أّٓ 

إالء يج هحّ ٖٛ جألػٔحٍ ٣طْ جٌُٗق ػٖ أٍْجٌٛح ئك٤ٔح ٣طؼِن ذٗثْٜٞٗ يجش جُِٛس. ًُٝج كحٕ جُؼى٣ى ٓ

ٌٓٔ٘ح"  ٓؼٍكس ٓحقىظ أّٓ ًِٔح ًحٕ يُيجُ٘حِ ذحُطٔطغ ذ٤ُٔز ض٘حك٤ٓس ذرٓح٠س ػٖ ٣ٍ٠ن جٌُٗق ٝ

(Steve Jobs, 1994:23) 

http://groups.yahoo.com/group/mostsignificantchanges
http://groups.yahoo.com/group/mostsignificantchanges
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  : ٢جُلَٛ جُػحٗ

 MSC ػؾش خطٛاد ٌزٕفيز اٌزغييش األوضش دالٌخ

 
 
 

 جُطح٤ُس:  ك٠ ًٛج جُلَٛ ْٞف ٗ٘حهٕ ٤ًق ٣طْ ض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ذحْطهىجّ جُهطٞجش
 

 .٘زٖ إٌّٙغيخٌؼًّ ػٍٝ اٌزؼشف أوضش ػٍٝ سٚاد ِٚٙزّيٓ ٚا االعزؼذاد ٌٍجذايخ:رىٛيٓ .1

 رؾذيذ " ِغبالد أٚ لطبػبد اٌزغييش". .2

 رؾذيذ اٌفزشح اٌضِٕيخ ٌٍزمشيــــــــش . .3

 رغّيغ اٌمقـ اٌّؼجشح ػٓ اٌزغييش.  .4

 هبس اٌزغٍغً اٌٙشِٝ ٌٍّٕظّخ. ِشاعؼخ اٌمقـ داخً ئ .5

 ػٍٝ اٌزغزيخ اٌؼىغيخ اٌذٚسيخ ػٓ ػٍّيخ اٌّشاعؼخ. اف اٌّؼٕيخع األهشاهال .6

 را وبْ ٕ٘بن مشٚسح ٌزٌه.بَ ثؼٍّيخ اٌزؾمك ِٓ اٌمقـ ئاٌمي .7

 اٌزؼجيش اٌىّٝ ػٓ اٌزغيشاد اٌزٝ رُ سفذ٘ب ِٓ خالي اٌمقـ إٌّزمبح. .8

 .اٌزمييُ اٌغبِغ -ٌٍمقـاٌميبَ ثبٌزؾٍيً اٌضبٜٔٛ  .9

   وضش دالٌخ". داسح " اٌزغييش األِشاعؼخ ػٍّيخ ئ .10
 

 
 

ٕ ٜٗٓد ك٠ ػٍٞ٘ح ٌَُ ٖٓ ًٛٙ جُهطٞجش ػ٠ِ قىٙ كحٗٚ ٖٓ جُْٜٔ جالٖحٌز ج٠ُ أٟ ٖٓ ًٛٙ أٝهرَ 

ٙ ٍ جُٔٔحٌِ ٝجُٔٓطهىّ ًُٜجُهطٞجش جُؼٍٗز ضؼى ٠ٛ جُهطٞجش جألْح٤ْس ٝأ٣ٜح جُط٠ ٣ٌٖٔ ضًٍٜح ُطوى٣

 5ٝ 4ج٤ُٜح ٍٟٗ إٔ نطٞجش ٌهْ . ٝٗكٖ ٗؼطوى أٗٚ ٖٓ ذ٤ٖ جُهطٞجش جُؼٍٗ جُٓحذن جالٖحٌز  جُٜٔ٘ؿ٤س

 ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٔح٠ِ٣: ش جألْح٤ْس ك٠ ضطر٤ن ٝئ٠ٛ جُط٠ ضؼى ذٔػحذس جُهطٞج 6ٝ

  ْ(. 4ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُط٠ ذٜح ضـ٤٤ٍجش يجش والُس ) نطٞز ٌه 

 نط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش جألًػٍ والُس ػٖ ٣ٍ٠ن ٓؿٔٞػس ٝجقىز ػ٠ِ جألهَ ٖٓ ئ

 (.5ك٠ ض٘ل٤ً جُرٍٗحٓؽ ) نطٞز  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ٓطٜىكس ٖٓٞػحش جُٔجُٔؿٔ

  ذٜح ضـ٤٤ٍجش يجش والُس جُط٠ ضْ  جُط٠وٛٙ جُجُٔؼ٤ٖ٘٘ ػٖ  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سجُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس جٍُٔضىز

 (. 6نط٤حٌٛح ٝأْرحخ جنط٤حٌٛح ) نطٞز ئ

ؼطٔى ك٠ جألْحِ ػ٠ِ ٝذحٍُؿْ ٖٓ أ٤ٔٛس ٝٝؾٞو جُهطٞجش جألنٍٟ كحٕ جْطهىجٜٓح ذٌَٗ ًحَٓ ٣

 ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ٤ٓحم جُط٘ظ٠ٔ٤ ٝجُـٍٜ ٖٓ ض٘ل٤ً ٝئجُ
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  عزخذاَ اٌزغييش األوضش دالٌخ : ويف ٔجذأ ٚويف ٔخٍك اال٘زّبَ ثا(1خطٛح سلُ )
 

ٕ نطٞز جُرىج٣س ٌذٔح ضٌٕٞ أًػٍ جُهطٞجش جُط٠ هى ضػر١ جُْٜٔ الْطهىجٓٚ كحُ٘حِ هى ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ ذؼٝ ئ

قط٤حؼ ضطر٤وٚ ٞف ٖٓ ئقطٔح٤ُس ئٞى ٝجالكطٍجٞحش جُٔطؼِوس ذٛالق٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝجُهجٌُٗ

 ُٞهص ًر٤ٍ.  

ٝ ضكّٔ ٓؿٔٞػس جُـحُد هى ٗكطحؼ ك٠ ًٛٙ جٍُٔقِس ئ٠ُ ذؼٟح ٖٓ جُكٔحِ جُلٍوٟ أًُٝج كحٗٚ ٖٓ 

ُس. ًٝٛج هى ٣طٟٖٔ جُو٤حّ ُهِن جالٛطٔحّ ذحُطـ٤٤ٍ يجش جُىال ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س٤ٍز ٖٓ جُٜٔط٤ٖٔ ذحْطهىجّ ٚـ

ُْٜ  ٝ جُٔؿٔٞػحش جُٜٔطٔس ٍُٗـ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس٣ُحٌز ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حِ جٍُت٤ٓ٤ٖ أذ

ضٌٕٞ ٓل٤ىز ٛ٘ح ضوى٣ْ ٝػٍٜ ذؼٝ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٖٓ ذٍجٓؽ  ؿحُرح ٓح ٖٝٓ جأل٤ٖحء جُط٠

جُِٛس. كحٍُْحُس جُط٠ ٣ؿد ٗوِٜح ك٠  أٝٓ٘ظٔحش أنٍٟ أٝ ػٍٜ ذؼٝ جألٓػِس ٝجُ٘ٔحيؼ ُِطوح٣ٌٍ يجش

طْٓ ذحُرٓح٠س ٝجُٞٞٞـ ك٠ جُط٘ل٤ً ٛٞ أٗٚ ٜٓ٘ؿ٤س ض MSC  ًٛٙ جٍُٔقِس إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

قط٤حؼ ج٠ُ كْٜٜٔ ُِ٘ظ٣ٍس جُط٠ ضٌٖٔ ٌٝجء ٜٓ٘ؿ٤س ٌػ٤ٍ ٖٓ جُٔٔح٤ٌْٖ ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ئٝٛ٘حى جُ

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

٠ قحؾس ال٣ٟحـ جُٜىف جألْح٠ْ ٖٓ ٛطٔحّ ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كأٗص كٝجيج أٌوش نِن ٣ُٓى ٖٓ جال

ٝجُىٌٝ جًُٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِؼرٚ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔ٘ظٔس ) جٗظٍ جُلَٛ ْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئ

كو١  زٝق٤ى ك٤٘سٝ والُس ال٣ٌٖٔ جْطهىجٓٚ ًٜٔ٘ؿ٤س أ جٍُجذغ(. ٝٗكٖ ٗٞو جُطأ٤ًى ػ٠ِ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ

 س ٝجُطو٤٤ْ ) جٗظٍ جُلَٛ جُٓحوِ(. ؿٍجٜ جُٔطحذؼأل

ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٝ جُٔٓطهى٤ٖٓ ج٣ًُٖ ٣ٍ٣ىٕٝ ٓؼٍكس ج٣ُُٔى ئٝذحُ٘ٓرس ُٜإالء ج٣ًُٖ ٣طرٕ٘ٞ 

ػٖ جُؿحٗد جُ٘ظٍٟ جًُٟ ٣ٌٖٔ ٌٝجء جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌْٜٔ٘ جٍُؾٞع ج٠ُ جُلَٛ جُٓحذغ ق٤ع ٣طْ 

هطِق ػٖ ٓجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْطهىجُط٠ ضلٍٓ ٤ًق ُٝٔحيج ٣ؼى ئكٌحٌ ضل٤ٍٓ ٝػٍٜ جأل

 جُٜٔ٘ؿ٤حش ٝجُطٍم جألنٍٟ.  

 

 اٌّغبص أٚ االعزؼبسح ٌزفغيش اٌّذخً 
 

الُس كحٗٚ هى ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٔل٤ى ُي يج ً٘ص يُي جُٗهٙ جًُٟ ٣كحٍٝ ضر٠٘ جْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ وئ

 حٌز ُطل٤ٍٓٙ ٝك٤ٔح٠ِ٣ ذؼٝ جأل٤ٖحء جُٔلِٟس ُى٣٘ح ك٠ ًٛج جُٛىو:ْطهىجّ جألِْٞخ جُٔؿحَٟ أٝ جالْطؼئ

 اٌغشيذح اٌيِٛيخ

الٚىجٌ جُؿ٣ٍىز ػٖ ٣ٍ٠ن ٚلكحش ٕ جُؿ٣ٍىز الضوّٞ ذطِه٤ٙ جألقىجظ جُط٠ قىغص ك٠ ج٤ُّٞ جُٓحذن ئ
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جألقىجظ جُٔػ٤ٍز جُٜحٓس. ؼٍٜ ٍْٝو هٛٙ ؾى٣ىز ػٖ ذ ضوّٞكحش ٖٓ " جُٔإٍٖجش" ٝئٗٔح ٝٚل

) جألنرحٌ جُى٤ُٝس           ُِٔٞٞٞع  حج٠ُ ٓٓحقحش ٓكىوز ٠رو ٝضو٤ٜٓٔح ٣طْ ذ٘حتٜح ٣ىزٛلكحش جُؿٍك

ٍجؽ( ذ٘لّ جُط٣ٍوس جُط٠ ٣طْ ٝهص جُل -ج٣ٍُحٞس -جألنرحٌ جُٔح٤ُس -جألنرحٌ جُىجن٤ِس جُٔك٤ِس –جُهحٌؾ٤س 

ز ضٞؾى ك٠ ْطهىجّ ٓؿحالش ٝهطحػحش جُطـ٤٤ٍ ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝجُوٛٙ جألًػٍ ٌٍٞٝذٜح ئ

جُٛلكس جأل٠ُٝ ٝجألًػٍ ٌٍٞٝز ٝأ٤ٔٛس ْطؿىٛح ػحوز ك٠ هٔس أٝػ٠ِ ٌأِ جُٛلكس جأل٠ُٝ ذٛلكس 

 جُـالف. 

 ِذسعخ اٌغّه 

ٕ ذٍٗحٓؽ جُطـ٤ٍ جالؾطٔحػ٠ ُى٣ٚ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٔح٤ٌْٖ )ْٔي(٣ٓركٕٞ ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جالضؿحٛحش ئ

ٛىف ٝجقى ٓطلن ػ٤ِٚ. كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ  ٝجُطٞؾٜحش ٌَُٝ ْٜٓ٘ ه٤ٔٚ جُهحٚس ذٚ ٌُْٜٝ٘ ؾ٤ٔؼح ُى٣ْٜ

أ٣ٖ ٣ٍٗى ك٠ جُٞجهغ إٔ والُس ٣ٓحػى جٌُٓٔس جُٞجقىز ػ٠ِ جُطٞجَٚ ٓغ جألن٣ٍٖ ذؼْٟٜ جُرؼٝ: 

ًٗٛد؟ َٝٛ ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٗٓرف ذؼ٤ىج ػٖ ٌْٔس جُؤٍ ٝجًُٛحخ ج٠ُ ٌٓحٕ أٖٓ ٠ً ٣طْ ٝٞغ 

ٔٓحػىز ًَ جُٓٔي ػ٠ِ جُٓرحقس ذح٤ٍُٓ كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٓطهىّ جالضٛحٍ ٝجُطٞجَٚ ُ ُر٤ٝ؟ج

ضو٣ٍرح ك٠ ٗلّ جالضؿحٙ ذؼ٤ىج ػٖ ًَ ٓحٛٞ ٞحٌ ٝه٣ٍرح ٖٓ ًَ ٓحٛٞ ٗحكغ. ًٝٛج ٣ٓحػىْٛ ػ٠ِ جُٓرحقس 

 ٓػَ جُٔىٌْس ك٠ جُٓؼ٠ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ٗلّ جُٜىف جُٔٗطٍى.  

أِيجٗ"٣ٝٞؾى ٛ٘حى ضؼر٤ٍ ٓؿحَٟ أٝجْطؼحٌز أنٍٟ ٠ٛٝ جُٔ٘ظٔس ًــ " 
1

ٞؾٜحضٜح أ٣٘ٔح ٝجُط٠ ضٔطى ض 

ضٌٕٞ ه٣ٍرس ٖٓ ًَ ٓح٣ٓحػىٛح ػ٠ِ ضكو٤ن ًٛج جُٜىف أٝجُطٞؾٚ ٝجالٗٓكحخ ٖٓ  حُٔ٘ظٔس جُط٠ض٣ٍى ً

 ٠ِ أْحِ جالٖحٌجش جُط٠ ضطِوحٛح ٖٓ ًَ ؾٞجٗد جُر٤ثس جُٔك٤طس. جُٔ٘ح٠ن جُط٠ الضكرٜح. ًَٝ ًٛج ػ ًَ

 روشيبد األعبصح 

ٝ أ١ جأل٤ٖحء جٍُجتؼس ًًٍ ًَ جأل٤ٖحء أّ ضطًًٍ كوٓحجًُٟ ضطًًٍٙ ٖٓ هٟحتي أؾحَز ػ٠ِ جُركٍ؟ َٛ ضط

٠ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جألقىجظ جُرحٌَز ؟ . جٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٓحػى ٓؿٔٞػحش جُ٘حِ ػُِـ٤ٍ ٓكررسج

ػحوز ضٞؾ٤ٚ جُؿٜٞو جُٔرًُٝس ُطكو٤ن جٌُػ٤ٍ ٖٓ جأل٤ٖحء جٍُجتؼس ئْطهىجّ ًٛٙ جألقىجظ ُِٔٓحػىز ك٠ ئٝ

٠ُ ئك٠ قحؾس  ُٓ٘ح ؼ٘ىٓح ٣ٌٕٞ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جُطؼِْ كحٗ٘حأٝ جُـ٤ٍ ؾ٤ىز كرس ـ٤ٍ ٓكرجأل٤ٖحء جُ ٝضو٤َِ

 جُهرٍجش جألْح٤ْس كو١. ٌٚى 

 لبئّخ اٌّطؼُ

حٚس ذحُرٍٗحٓؽ ٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ال٣وىّ ٗٓهس ٝجقىز ٓٔح٣كىظ ٝجٗٔح ٣وىّ ِِْٓس ٖٓ جُِٔكحش جُهئ

٤٤ٖ ٖٓ جُرٍٗحٓؽ ٣ٌْٜٔ٘ جالنط٤حٌ ٖٓ ذ٤ٖ ًٛٙ جُٔٓطل٤ى٣ٖ جُلؼِ حأل٠ٍجف جُٔؼ٤٤ٖ٘جًُٟ ضْ ض٘ل٤ًٙ. ك
                                                           

 
1
 األمٌبة هى حٌوان وحٌد الخلٌة ٌتغٌر شكله باستمرار.   
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جُِٔكحش ذط٣ٍوس ٓٗحذٜس ػ٘ىٓح ٣وٞٓٞج ذحنط٤حٌ جُطؼحّ ٖٓ ذ٤ٖ هحتٔس ٖٓ جأل٠ؼٔس جُٔٞؾٞوز ك٠ ٓطؼْ. 

كحالنط٤حٌجش ضٌٕٞ ػ٠ِ أْحِ جُطل٤َٟ جُلٍوٟ.ٝك٠ ٓطؼْ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كحٗٚ ٣طِد ٓ٘ي إٔ 

ْطؿحذس ٣ٍْؼس ٖٓ جُطح٠ٛ ئنط٤حٌى ٝألٕ جُٔطؼْ ذٚ ئء ٍ ٤ٚحؿس جألْرحخ جُط٠ ًحٗص ٌٝجضكحٝ

أٌٝت٤ّ جُطٜحز كحٕ جالنط٤حٌجش جُط٠ ٤ْوّٞ ذٜح ٖٓ ْٛ ػ٠ِ جُٔحتىز جُط٠ ضؿِٕٓٞ ػ٤ِٜح ْٞف ٣ؿؼِي 

 ضٗؿغ جُطح٠ٛ ػ٠ِ ضوى٣ْ هحتٔس ٓؼىُس ُِٔؿٔٞػس جُطح٤ُس ٖٓ جُؼٔالء ًُٜج جُٔطؼْ.  

 

 اٌزأٌف ِغ اٌزغييش األوضش دالٌخ 
ٝ ػ٠ِ أذًٜٙ جُهطٞز ٝٛٞ إٔ ضرىج ٚـ٤ٍج  حى وٌِ ٌٍٟٞٝ أنٍ ضؼِٔ٘حٙ ٖٓ جُهرٍز جُٔطؼِوس ٣ٞؾى ٛ٘

ٗطحم ٚـ٤ٍ كٖٔ جُٔهح٠ٍز ذٌٔحٕ إٔ ضوّٞ ذحُطى٣ٌد ػ٠ِ ض٘ل٤ً ٗظحّ ًر٤ٍ ٝٓؼوى ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ألنٍٟ  ٕ ج٤ُٓحم جُط٘ظ٠ٔ٤ ٣هطِق ٖٓ ٓ٘ظٔسطحم ٚـ٤ٍ. ٌُٖٝ ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ أذىٕٝ ضؿ٣ٍرٚ ػ٠ِ ٗ

ٝٛ٘ح كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْٞف ٣ؼى ً٘ٔٞيؼ نح٘ ذٔ٘ظٔطي. ًٝٛج جُطؿ٣ٍد ػ٠ِ ٗطحم ٚـ٤ٍ 

 ٣ٓحػى ك٠ جٌُٗق ػٖ جُهطٞجش جُط٠ ضؼَٔ ؾ٤ىج ٝجألنٍٟ جُط٠ الضؼَٔ ؾ٤ىج. 

ش جُٔؼ٤٘س ك٠ جُٔ٘ظٔس ٝػ٘ىٓح ٗوّٞ ذطؿ٣ٍد جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس كحٗ٘ح ٗكحٍٝ جُرىء ٓغ جُ٘حِ ٝجُوطحػح

 ٛطٔحٜٓح جُٞجٞف ٝقٔحْٜح جُٔطِٞخ هرَ جُرىء ٓغ جألن٣ٍٖ. ئُط٠ ضظٍٜ ج

 

  Champions دٚس إٌّبفشيٓ " اٌّإيذيٓ"

جُرىء ذحُؼَٔ جُكو٤و٠  ٣ؿد ػ٤ِيٛطٔحّ ًحك٠ ٖٓ جُطؿ٣ٍد جُٔرىت٠ ٣ٌٕٝٞ ٛ٘حى ئ ػ٘ىٓح ٣طْ جالٗطٜحء

ًٛٙ جٍُٔجقَ جأل٠ُٝ ٖٓ  ق٤ػٔح ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُطـ٤٤ٍ أًػٍ والُس ٓ٘حْرح ك٠ ٓ٘ظٔطي. ٝقط٠ ك٠

ٛطٔحّ ٖٝـق ٝقٔحِ ٖ ج٣ًُٖ هى ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ ئ٤ِ جٍُت٤ٓ٤طكى٣ى جُ٘حجُو٤حّ ذجُططر٤ن ٖٓ جٌٍُٟٟٝ 

ق٤ع ٣ؼِٔٞج  ٙ جُٜٔ٘ؿ٤سٝجو ٓ٘ح٣ٍٖٚ ػٖ ضطر٤ن ًٛذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌْٜٝٔ٘ إٔ ٣ؼِٔٞج ذٔػحذس ٌ

٣ٗطًٍٞج ك٠ ض٤ْٔٛ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٤ْطْ ذٜح  ًٔكل٣ُٖ ُِططر٤ن ك٠ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ٝٛإالء جُ٘حِ ٣ٌْٜٔ٘ إٔ

ض٘ل٤ً ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ أًػٍ والُس ك٠ جُٔ٘ظٔس. كْٜ ٤ٌْٕٞ ُى٣ْٜ ضلْٜ أكَٟ ٝأًػٍ ذطلْٜ جُطـ٤٤ٍ أًػٍ 

 والُس ذٌَٗ ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ جالْطؿحذس ُألْثِس جُط٠ ٣ٌٖٔ ٠ٍقٜح نالٍ ٍٓقِس جُططر٤ن. 

 

 َ ثبألدٚاس اٌزبٌيخ: ٚيّىٓ ٌٙإالء إٌّبفشيٓ اٌّإيذيٓ اٌشٚاد اٌميب

 ْطػحٌز جُٔؿٔٞػحش جُٔٓطٜىكس يجش جُِٛس.ضكل٤ُ ٝئ 

 جُٜٔ٘ؿ٤سذس ػ٠ِ جألْثِس جُٔطؼِوس ذجالؾح ًٜٙ . 

 نط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش يجش والُس. ٤ِٔس ئض٤ٓ٤ٍ ػ 

  .ٙٛضٗؿ٤غ جُ٘حِ ػ٠ِ ضؿ٤ٔغ ًٛٙ جُو 



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

27 

 

 ٛ ٓهط١ ُٜح. جُطأ٤ًى ٖٓ إٔ ػ٤ِٔس جُطـ٣ًس جٍُٔضىز جُؼ٤ٌٓس ضكىظ ًٔح ٞ 

 ٙٛؾطٔحػحش جٍُٔجؾؼس.ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٝضك٤ِِٜح ٝض٘ظ٤ٜٔح ٝئٌْحُٜح ج٠ُ ئ جُطأًى ٖٓ إٔ جُو 

 ػىجو أ٤ُحش ٝهٞجػى ٓؼ٤٘س ضٟٖٔ جُطأًى ٖٓ ٓرحوب ج٣ٍُٓس ًِٔح ًحٕ يُي ٣ٌٍٝٞح.ض٤ْٔٛ ٝئ 

 

 

 

 اٌؾقٛي ػٍٝ سمب ٚرمجً اٌّبٔؼ –عضس اٌجبعيفيه 

طحذ ٤س ذحْطٍج٤ُح ػ٘ى جالػىجو ال٠حٌ ػَٔ ٝٗظحّ جُٔ ٖرحع ذحضرحع جُٔٔحٌْحش جُؿ٤ىز ٝئ IDSS ؼس ٝجُطو٤٤ْ هحٓص جًُٞحُس جُى٤ُٝس ُهىٓحش وػْ جُطٔ٘

حٗف  حش ضْ ئٝضكو٤ن ٓطط٤ِحش جُٔ ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًؼٍ٘ٛ ٌٕٝٓٞ ئهطٍجـ ٜٓ٘ؿ٤س جُٝٓوحذِس ًَ جالُطُٓج ٞحك٠  ُٔطط٤ِحش  جُٔؼٞٗس جالْطٍج٤ُس. ـط

ؿ٤س جُطو٤ِى٣س جُط٠ ٣طِن ػ٤ِٜح جال٠حٌ ًج جُىػْ ٤ٌْٕٞ ه٣ٍرح ئ٠ إٔ ٓػَ ٛضٞهؼص جًُٞحُس جُ ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ً ٣ٌٕٞ ذى٣ال ُِٜٔ٘ يج ضْ جهطٍجـ جُـط

ٍٗٝع.  ٝذؼى ئٗوٟحءج ٍؾؼ٠ ُِٔ ػحّ ٖٓ جُط٘ل٤ً ًحٗص جُٔؼٞٗس جالْطٍج٤ُس أ٣ٟح ك٠ ٓٞهق ٣ٓٔف ذو٤حِ هىٌجش ٤ٗٝٚ ٝضٞؾٚ جًُٞحُس جُى٤ُٝس  ُٔ

٤ ْ جُطٔ٘ ً جُرٍٗحٓؽ ذ٘حءج ػ٠ِ ئ سُهىٓحش وػ ٍ جألًػٍ والُس" ػ٠ِ ض٘ل٤ ٤٤ ؿ٤س جُـط    ْطهىجّ ٜٓ٘

  (.. (Keren Winterford, 2003, IDSS   

 

  (: رؾذيذ ِغبالد " لطبػبد" اٌزغييــــش  2خطٛح سلُ ) 

 ِب٘ٝ ِغبالد " لطبػبد" اٌزغييش؟  

ح ٓح٣ٌٕٞ ؿ٤ٍ ٝجٞكح ئٕ جُٔؿحالش أٝ " جُوطحػحش" ٠ٛ ػرحٌز ػٖ ض٤٘ٛق ٝجْغ ٝػ٣ٍٝ ٝؿحُر

جُٔٗح٤ًٌٖ جُطحذؼ٤ٖ ُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س  ٖٔ ضـ٤ٍجش يجش والُس. ُٝوى ٠ِدُِوٛٙ جٌُٔٔ٘س جُط٠ ضطٟ

ػ٘ى ض٘ل٤ً ٝضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس جُركع ػٖ ضـ٤٤ٍجش  CCDB  -ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ

 هطحػحش ًٔح٠ِ٣:  4يجش والُس ذٌَٗ ٣ٌٖٔ ض٤٘ٛلٜح ج٠ُ 

  ٗٞػ٤س ٝؾٞوز ق٤حز جُ٘حِ.جُطـ٤٤ٍجش ك٠ 

  .جُطـ٤٤ٍجش ك٠ ٠ر٤ؼس ٓٗحًٌس جُ٘حِ ك٠ أٗٗطس جُط٤ٔ٘س 

 ْطٍٔج٣ٌس جألٗٗطس ٝجُٔ٘ظٔحش جُر٣ٍٗس. جُطـ٤٤ٍجش ك٠ ئ 

  .ٍٟأٟ ضـ٤٤ٍجش أن 

 –س ) ٓكىوز لطٍٜ إٔ ضٌٕٞ ٓإٍٖجش ي٤ًكٔؿحٍ أٝهطحع جُطـ٤٤ٍ ٤ُّ ٓإٍٖج كحُٔإٍٖجش جُؿ٤ىز ٣  

ٝٓكىوز ذح٠حٌ ٠َ٘ٓ(. ٝجُٔإٍٖجش ٣ؿد ضكى٣ىٛح  –ٓطٓوس ٝيجش ِٚس  -ؿحَٛح٣ٌٖٔ ئٗ -٣ٌٖٔ ه٤حْٜح

ذك٤ع ٣وّٞ ًَ كٍو ػ٠ِ قىٙ ذطل٤ٍٓٛح ذ٘لّ جُطل٤ٍٓ. أٓح ٓؿحالش أٝ هطحػحش جُطـ٤٤ٍ ك٠ٜ ػ٠ِ 
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جُؿحٗد جألنٍ ضطْٓ ذأٜٗح ضٓٔف ذحُطأ٠ٗ ك٠ جُٓٔحـ ُِ٘حِ ذإٔ ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ ضل٤ٍٓجش ٓهطِلس ُٔح٣ٌِٗٚ 

 .  ذحُ٘ٓرس ُْٜ ُٝك٤حضْٜ ٍ أٝ جُوطحعجُطـ٤٤ٍ ك٠ ًٛج جُٔؿح

   ويف ٔغزخذَ اٌّغبالد " اٌمطبػبد"

ْطهىجّ ٓؿحالش أٝ هطحػحش جُطـ٤٤ٍ ُٚ ه٤ٔس ػ٤ِٔس ٓرحٍٖز كٜٞ ٣ٓحػى جُٔ٘ظٔحش ػ٠ِ ضؿ٤ٔغ ػىو ٕ ئئ

ًر٤ٍ ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ ض٤٘ٛلحش ٓؼ٤٘س ٣ٌٖٔ ئوجٌضٜح ق٤ع ٣ٌٖٔ ضك٤َِ ًَ ٜٓ٘ح ػ٠ِ 

نط٤حٌ ٤ٜ٘ح ج٠ُ ئضٞؾ ح ضٓحػى ك٠ح ذؼى. ئٕ كحتىز ضكى٣ى جُوطحػحش ٓٓروح ٝٓوىٓح ضٌٖٔ ك٠ أٜٗقىٙ ك٤ٔ

ٗٞع جُطـ٤٤ٍ ج٣ًُٖ ٣ركػٕٞ ػ٘ٚ ذىال ٖٓ إٔ ٣أنً  ط٠ ضؼرٍ ػِٖ ج٣ًُٖ ٤ْوٕٞٓٞ ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُجُ٘ح

 يُي جٌَُٗ جًُجض٠ جُـ٤ٍ ٓٞؾٚ.  

ْطهىجّ ٠ إٔ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ٣ٍ٣ىٕٝ ئْطهىجّ جُوطحػحش جُٔكىوز ٓٓروح ٛٝجُٓرد جُػح٠ٗ ك٠ ئ

ٖٓ  قىجظ ضوىّ ٗكٞ ضكو٤ن أٛىجكْٜ جُٔكىوزُِٔٓحػىز ك٠ ضطرغ ٓحئيج أٌْٜٓ٘ ئ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس

جُلو٤ٍز ك٠ أٌجوش ُِٔؿطٔؼحش CCDB . كٔػال ٗؿى إٔ جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ ػىٓٚ

ضك٤ٖٓ ٗٞػ٤س جُك٤حز( ُٟٔحٕ جُٔٗحًٌس جُ٘ٗطس ك٠ أٗٗطس  كوٍج ) ٓػال: هَذ٘ؿالو٣ٕ إٔ ضٛرف أ

جُط٤ٔ٘س جُط٠ ٣طْ ض٘ل٤ًٛح ك٠ ٓؿطٔؼحضْٜ ًٔح أٌجوش ًُٜٙ جألٗٗطس ًًٝج جُٔ٘ظٔحش جُٔىػٔس ُٜح إٔ ضطْٓ 

ػطوىش إٔ ًَ ٓؿطٔغ ٓك٠ِ ٣ؿد إٔ ٣كىو ذٌَٗ كٍوٟ ًٛٙ ئْطٍٔج٣ٌس. ٌُٖٝ ألٕ ًٛٙ جُِؿ٘س ذحال

كحْٜٗ ُْ ٣ٍؿرٞج ك٠ ٓطحذؼس أٝؾٚ جُط٤ٔ٘س يجش جُِٛس ذحْطهىجّ ٓإٍٖجش جألٛىجف ذ٣ُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ 

جُطـ٤٤ٍ جُط٠ هى الض٘طرن ػ٠ِ ًٛٙ جُٔؿطٔؼحش. ًُٝج هحٓص جُِؿ٘س ذطكى٣ى غالغس ٓؿٔٞػحش ػحٓس ٖٓ 

ْطٍٔج٣ٌس جُٔ٘ظٔحش ٤حز جُ٘حِ ٠ٝر٤ؼس ٓٗحًٌس جُ٘حِ ٝئجُطـ٤٤ٍ ) جُوطحػحش( ضٔػِص ك٠ ٗٞػ٤س ق

 .  ٝجألٗٗطس جُر٣ٍٗس

 

 لطبع " إٌبفزح اٌّفزٛؽخ " 

ق٤٘ٔح ضٓطهىّ جُٔ٘ظٔحش جُٔؿحالش " جُوطحػحش" ُططرغ جألٌٖحٍ جُٔهطِلس ُِطـ٤٤ٍجش كحٕ " جُوطحع جًُٟ 

٣طِن ػ٤ِٚ أ٣ٚ ضـ٤٤ٍجش أنٍٟ ) جُٔؿحٍ جٍُجذغ( ٤ٌْٕٞ ٓل٤ىج ًوطحع أٝ ٓؿحٍ ٓلطٞـ ٣ٓٔف 

ٌٖ ٝٞؼٜح ضكص أٟ ٖٓ جُط٤٘ٛلحش جُػالغس ُِٔٗح٤ًٌٖ ذطو٣ٍٍ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ٝجُط٠ ال٣ٔ

ُوحء ُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ جُط٤ًٍُ ٝئجألنٍٟ. ًٝٛج ٣ؼط٠ جُلٍٚس ٝجُك٣ٍس ُؿحٓؼ٠ هٛٙ ج

 جُٟٞءػ٠ِ جأل٤ٖحء جُط٠ ٣ؼطوىٕٝ أٜٗح يجش ِٚس ك٠ ٞٞء ج٤ُٓحم جُٔك٠ِ ُِرٍٗحٓؽ جُٔٓطٜىف.   
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 اٌزغييشاد اٌغٍجيخ

 
ٓحئيج ًحٕ ُى٣ٜح هطحع ٣ًٍُ  ٝٛٞ نط٤حٌ ٝجقىذط٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئّٞ ضٞجؾٚ جُٔ٘ظٔحش جُط٠ ضو

إٔ ٖٓ  ك٠ ًٛج جُٔؿحٍوُص نرٍض٘ح . ُٝوى ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍجش جُِٓر٤س يجش جُىالُس  ذٌَٗ ٝجٞف ٣ٍٚٝف 

% ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس جُط٠ ٣طْ ض٤٘ٛلٜح ٝٝٞؼٜح ضكص ًٛٙ جُوطحػحش ض٤َٔ ٝضطؿٚ 90-95

وجٌز ٜٓ٘ؿ٤س ٠روح ُٔح ٣وّٞ ذٚ جُٔٓثُٕٞٞ ػٖ ئ ضـ٤٤ٍجش ج٣ؿحذ٤س. ٝٓغ يُي كحٕ يُي ٣هطِق ج٠ُ إٔ ضٌٕٞ

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ج٠ُ جال٣ٟحـ ٝجالٖحٌز ٍُٝجز جُوٛٙ ذٌٍٟٝز ض٘حٍٝ ًَ ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش جال٣ؿحذ٤س 

ح ٖٓ ًٛٙ ٝجُِٓر٤س ًٝٛج ٣ؼطٔى ػ٠ِ ٓىٟ جالْطؿحذس ُِطـ٤٤ٍجش جُِٓر٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ض٘حُٜٝح ك٠ ذؼٟ

 جُوٛٙ.  

ْطهىٓص جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذط٤ْٔٛ هطحع ٣هٛٙ كو١ ُِوٛٙ ُٝوى هحٓص ذؼٝ جُٔ٘ظٔحش جُط٠ ئ

ُٝوى أ٠ِن ػ٠ِ ًٛج جُوطحع ك٠ ذٍٗحٓؽ جُِٓر٤س ٓٔح ٣هِن ٠ِد ٝجٞف ٣ٍٚٝف الْطهىجّ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س 

ًٝٛج ٣ِو٠   Lessons Learned " جُىٌِٝ جُٔٓطلحوزض٤٘ٛغ ٓ٘طؿحش جألُرحٕ ك٠ ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح " 

ْطهال٘ جُو٤ٔس ٖٓ ًٛٙ ئس ج٠ُ ٣ؿحذ٠ ػ٠ِ ٝؾٞو جُطـ٤٤ٍجش جُِٓر٤س ٣ٝإًى ػ٠ِ جُكحؾئجُٟٞء ذٌَٗ 

جألقىجظ. ُٝوى هحٓص ًٝحُس جُط٤ٔ٘س ٝجالؿحغس ُالوك٘طٓص ذالِٝ ذطر٠٘ ٓىنَ ٓٗحذٚ ذحْطهىجّ هطحع 

 جُؿٞجٗد جُِٓر٤س". ُِطك٤ٖٓ" ك٠ قحؾس جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضؼٌّ جُٔؿحالش جُط٠ جٞحك٠ أ٠ِوص ػ٤ِٚ " 

 

 أٔٛاع ٚأؽىبي اٌمطبػبد

 

ٝك٠ ذؼٝ  األفشاد ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍجش ك٠ ق٤حز  ُوى ًٌُ ًػ٤ٍج ٖٓ ٓٓطهى٠ٓ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

ذحٍُؾٞع ألٛىجكٚ جٍُت٤ٓ٤س. ٛطٔحّ ٝض٤ًٍُ جُرٍٗحٓؽ ذٓرد إٔ جألكٍجو ًحٗٞج ْٛ ذإٌز ئ جُكحالش ًحٕ يُي

أنٍ ٝٛٞ أٗٚ ذٓرد جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ق٤حز جُ٘حِ ٣ٌٖٔ جُطـِد ػ٠ِ ٗظحّ جُٔطحذؼس ج٠ٌُٔ  ٝٛ٘حى ْرد

 .   ؽ ه٤ٍٛز جُٔىٟٝجُوحتْ ػ٠ِ ٤ٚحؿس ٝضطرغ جُٔإٍٖجش جُو٤ح٤ْس جُط٠ ضًٍُ كو١ ػ٠ِ جألٗٗطس ٝجُ٘طحت
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 ٘ؿالو٣ٕ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٔحك٤ْٜ جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذرٝٓغ يُي كحٕ ذؼٝ ٓٓطهى٠ٓ 

CCDB  هحٓٞج ذحْطهىجّ جُوطحػحش ٝجُٔؿحالش جُط٠ ضًٍُ ػ٠ِ أًػٍ ٖٓ ٝقىز ٝجقىز ٖٓ ٝقىجش

جُطك٤َِ كٔػال ذىال ٖٓ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جألكٍجو ًأقى ٝقىجش جُطك٤َِ كحٕ جُِؿ٘ٚ هحٓص ذحُٓإجٍ ػٖ 

جو ًٔح هحٓص جُط٠ ٣ؼَٔ ٖٓ نالُٜح جألكٍ "اٌّإعغبد"جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس جُٔطؼِوس ذحْطٍٔج٣ٌس 

ٓػَ  . ك٠ ق٤ٖ هحّ أنٍٕٝ "اٌزٕظيّٝ األداء"ذحُىجٗٔحٌى ذحُٓإجٍ ػٖ  MS ٤ِ٤ٓٔل٤ٌُٞص ْحٓل٤ٍى 

ًٌَ أٝ اٌّغزّؼبد" ذٍٗحٓؽ وػْ ٌػح٣س جألٌج٠ٞ ك٠ جْطٍج٤ُح ذط٤ٟٖٔ جُوطحػحش جُط٠ ضًٍُ ػ٠ِ " 

ٍجش جٍُٔضرطس ذـ " ًٔح هحٓص أًٝٓلحّ ذ٤َ٘ٞالٗى ذحُٓإجٍ ػٖ جُطـ٤٤اٌغيبعبد راد اٌقٍخ" ػ٠ِ " 

ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ ٓػَ ًٛٙ جُوطحػحش أٝ جُٔؿحالش جُط٠ ضطًٍُ ػ٠ِ جُ٘حِ أٝجُرٍٗ ٠ٛ اٌؾشاوبد" 

ػ٠ِ ٓحٗٞو جُطأ٤ًى ػ٠ِ أ٤ٔٛطٜح ُطؼ٣ُُ كٜٜٔح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٗح٤ًٌٖ أًػٍ ٖٓ ضِي جُوطحػحش جُط٠ ضًٍُ 

 جُؼ٤ِٔحش جُٔؿٍوز يجش جُِٛس.

 ثبٌمطبػبد اٌّفب٘يّيخ  اٌقؼٛثخ اٌّزؼٍمخ –ِٛصِجيك 

وٌجًٜح ػٖ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُوطحػحش .. كٔػال ٗؿى أٗٚ ٖٓ جُٛؼد ضل٤ٍٓ ى ذؼٝ جُوطحػحش ٖٓ جَُٜٓ كٜٜٔح ٝئ" ضٞؾى ٛ٘ح

ٗؿحـ ك٠  شُْ ٣ظٍٜ ُٚ أ٣ٚ ٓإٍٖج جُوطحع أٝ جُٔؿحٍ جًُٟ ٣طِن ػ٤ِٚ " جُطؼحٕٝ جُٔطؼِن ذحُطرحوٍ جُػوحك٠". ٝك٠ َٓٞٓر٤ن

ذحوجٌز ذٍٗحٓؽ ضٞظ٤ل٠  MS ٤ِ٤ٓٔل٤ٌُٞص ْحٓل٤ٍى ح ُالٗىٛحٔ ذؼٝ ج٤ُٗة ًٓ٘ إٔ هحٓص جوجٌضٚ ًٝٛج ًحٕ وجػ٤

ْطػحٌز جُطؼحٕٝ ػرٍ جُكىٝو ٖهح٘ إٔ جُٜىف ٛٞ ئألوى أػِٖ أقى جُٗثٕٞ جُؼح٤ِٖٓ ٣كىو ػالهس جُىجٗٔح٤٤ًٌٖ ذح٣ٍُٗي ُٝ

 جُٔهطِلس جُط٠ ضؼ٤ٕ ك٤ٜح جُػوحكحش جُٔهطِلس..." 

  (Peter Sigsgaard, 2002:10) 

 

 اٌزٝ يغت اعزخذاِٙب ِب٘ٛ ػذد اٌّغبالد
 

جُؼحَٓ  .ػىو ٓؼوٍٞ ٢ٛنٔٓس ٓؿحالش ٓح ذ٤ٖ غالغس ٝ ٖٓ نالٍ ضؿحٌذ٘ح ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ ٍٟٗ أٗٚ

٣ٌٖٔ  .ًَ ٓؿحٍ ك٢ ٓ٘حهٗس ْطؼىجو الٗلحم ج٣ُُٔى ٖٓ جُٞهصئػ٠ِ  جُٔٗح٤ًٌٖ ٍٓز ٛٞ ًْٛ٘ح  جُٔكىو

ٍٔجؾؼس ْحػط٤ٖ ُ ًػٍ ٖٓال جْطٍٔشئيج  طـٍم ٝهطح ٣ٞ٠الضٓ ؼ٤ِٔسجُ جالػطوحو إٔ ًٛٙ ُِٔٗح٤ًٌٖ

 .ٝجقى أٝجؾطٔحع أ١ ُوحء ًحكس جُٔؿحالش ك٢ ك٢جُطـ٤٤ٍجش 

 ً٘ اٌّغبالد ؽيء أعبعٝ ٚعٛ٘شٜ؟ 

جُطـ٤٤ٍ  هٛٙ ٣ٌٖٝٔ ؾٔغ .٤ُٓص ٣ٌٍٝٞس ذٔؼ٠٘ أٜٗح هى الضٔػَ ٤ٖثح أْح٤ْح ؾ٣ٍٛٞح جُٔؿحالش

٣ٌٖٝٔ  .جُٔؿحالش ض٤٘ٛلٜح ئ٠ُ ٝيُي وٕٝ أوٗحٙ(  5 ُهطٞز)ٌجؾغ ج ًٔؿٔٞػس ٝضك٤ِِٜح جألًػٍ والُس

 ك٢ ٌَٖ ضٞؾ٤ٚ وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضـ٤٤ٍجش ًر٤ٍز ٝجُركع ػٖ ُِهٍٝؼ طِد ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖٗ إٔ

أهَ ٛ٘حى ػىو  ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضٌٕٞ ق٤ع جُٔ٘ظٔحش جألٚـٍ قؿٔح كل٠ قحُس .ٓكىوز ٓؼ٤٘ٚ ٓؿحالش
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أًػٍ  طَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ض٘ل٤ً ٝضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُسجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ جُٔك هٛٙ ٖٓ

 .جُٔؿحالش جُٔكىوز ٓٓروح ذىٕٝ ٝؾٞو ُْٜٞس

كحٗٚ ٣طِد ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ  VSO ٓ٘ظٔس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ ٌُٖٝ ك٠ ٓ٘ظٔحش ًر٤ٍز ٓػَ 

ح ضَٛ ًٛٙ جُوٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ أٟ ٗٞع ًٝٛج كو١ ػ٘ىٓج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ضكى٣ى ٝضٞغ٤ن هٛٙ 

ج٠ُ ٓٓطٟٞ جٌُٔطد جُوطٍٟ ق٤ع ٣طْ ض٤٘ٛلٜح ج٠ُ ٓؿحالش ٝهطحػحش ضٔػَ جٛطٔحّ جٌُٔطد جُوطٍٟ 

ًًُٝي جٌُٔحضد جٍُت٤ٓ٤س ُِٔ٘ظٔس ذحٗؿِطٍج كو٤حٓي ذحضحقس جُلٍٚس ُٔٞظل٠ ٓٓطٟٞ جالوجٌز جُٔطْٞطس 

هطحػحش ٝٓؿحالش  ٤حٌٛح ج٠ُنطٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جُط٠ ضْ ئٝجُى٤ٗح وجنَ جُٔ٘ظٔس ذط٤٘ٛق هٛ

ًٍُ ػ٠ِ جألٛىجف ْطلحوز ٝكحتىز غح٣ٞٗس ػحٌٞس كحيج ًحٗص جُوطحػحش أٝ جُٔؿحالش ض  ٓؼ٤٘س ٣٘طؽ ػ٘ٚ ئ

جُط٘ظ٤ٔ٤س كحٕ جُوٍجٌجش جُٔطؼِوس ذؼ٤ِٔس ض٤٘ٛق جُوٛٙ ْطهرٍ ذحه٠ جُٔ٘ظٔس ػٖ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣وّٞ 

 ذٜح جُٔٞظل٤ٖ ذطل٤ٍٓ ٓؼ٠٘ ًٛٙ جألٛىجف.

 اٌزقٕيف يخٍك عذاي ٚٔمبػ  –عيٛعبسد   

ك٠ ًٛٙ جالؾطٔحػحش ٗؿى إٔ جُطـ٤٤ٍجش ضْ ض٤٘ٛلٜح ضكص غالغس ٌؤِٝ ٖٓ جُٔؿحالش ٝجٌْحُٜح ج٠ُ ٓٞظل٠ ٓٓطٟٞ " 

جٌُٔطد جٍُت٠ٓ٤ ُِٔ٘ظٔس . ٝػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُط٣ٍٖٔ ًِٚ ٗؿى إٔ هطحع جُٔٞظل٤ٖ ج٣ًُٖ ٖحًٌٞج ك٠ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس أظٍٜٝج 

 " جُكٞجٌ ٝجُ٘وحٖحش ػ٘ى جُو٤حّ ذؼ٤ِٔس ض٤٘ٛق ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش"  ج٣ُُٔى ٖٓ جُكٔحِ ٝجُؿىٍ ٝ

    (Barry Underwood, 1996, AKRSP) 

 

جنط٤حٌ ك٢ ضكى٣ى ٝ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٢ جُرٍٗحٓؽ نحٚس ػ٘ىٓح ٣طؼِن جألٍٓ، أٓح ػ٠ِ جُٛؼ٤ى ج٤ُٔىج٢ٗ

أ١  ضٍٟ ال ٖٓ يُي،ذى .جُٔؿحالش وٕٝ ضكى٣ى إٔ ضرىأ هى ٣ٌٕٞ ٖٓ جُٔل٤ى، جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُسهٛٙ 

٠ُ ٓؿحالش ٓ٘حْرس ٝق٤٘ثً ضوّٞ ذطو٤ٜٓٔح ئ،جُٔٓطل٤ى٣ٖ٣طْ ضو٤٤ٜٔح ٖٓ هرَ هٛٙ ٝ ضطُٞى ٗٞع ٖٓ

جُٔىٟ جُط٠ ضوّٞ ذٜح جُٔ٘ظٔس ٓكىوز أٝ جؾؼَ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٣وٞٓٞج ذؼَٔ يُي ْٝٞف ٣ؼطٔى جالنط٤حٌ ػ٠ِ 

ي ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٗح٤ًٌٖ أًػٍ ٖٓ ٓؿٍو وجٌز يُُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٝضٞو إٔ ٣طْ ئجْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س ئٖٓ 

 جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جألٛىجف جُهحٚس ذٜح. 

 
 ارخبر لشاس ثؼذَ اٌزؾذيذ اٌّغجك ٌٍّغبالد –عٕٛة اعزشاٌيب 

 

ًحٗص ٛ٘حى ٓ٘حهٗحش ٝقٞجٌ ٓرٌٍ ك٠ أقى جٍُٔجش جأل٠ُٝ ُٔكحُٝط٘ح ضل٤ٍٓ جُؼ٤ِٔس قٍٞ َٛ ْٞف ٗوّٞ ذطكى٣ى ٓٓرن "

قط٤حؾحش جٍُٔٗٝع ألٗٞجع ٓؼ٤٘س ٖٓ جألوُس جُط٠ ُس ًحكطٍجٜ جْح٠ْ ٠ً ٗطٞجءّ ٓغ ئُىالُِٔؿحالش ٍُٚى جُطـ٤٤ٍجش يجش ج

ى٣لُ ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ(. ٝألٗ٘ح أٌوٗح إٔ ٗؼط٠ أ٣ُٞٝس ُ جُىٌجْس ج٤ُٔىج٤ٗسُس ) ٓػِٔح هحٓٞج ذؼَٔ يُي ك٠ ضكون أٛىجف جُٔٓحء

يج ضْ إٔ جُٔؿحالش ُٜح ٓؼ٠٘ يجش ه٤ٔس ئ ٤ًٖ هى ٣ؿىٝجُِطؼِْ ػ٠ِ قٓحخ جالٛطٔحّ ذحُٔٓحءُس ك٠ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس هٌٍٗح إٔ جُٔٗحٌ

ـ٤٤ٍ يجش ضكى٣ىٛح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٗح٤ًٌٖ يجضْٜ ك٠ ًَ ٖٓ جٍُٔجقَ جُػالغس ُىجتٍز جُطؼِْ ذ٘حءج ػ٠ِ نرٍجضْٜ جُٔطؼِوس ذحُط

 .." ٗهٍج٠ْٜ ك٠ جٍُٔٗٝع  جُىالُس ٖٓ نالٍ ئ

  (Rosie Le Cornu and others, 2003) 
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  ؟اٌزٝ يغت أْ ٔشوض ػٍيٙب ِب٘ٝ اٌّغبالد

 
جُط٠ ٣ؿد جُط٤ًٍُ ػ٤ِٜح ٣ٞؾى ٛ٘حى ْإجٍ ٝجقى ٣ظٍٜ ك٠ ًٛج جُؿُء ٝٛٞ أٟ ٖٓ ًٛٙ جُٔؿحالش 

ٍُٚى جُطـ٤٤ٍجش ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔ٘ظٔس جُط٠ ضوّٞ ذحْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أّ ٣ٌٖٔ ض٤ٟٖٔ 

٣ٍٖ ك٠ جٍُٔٗٝع ذٌَٗ ػحّ. كٔػال : ضُج٣ى جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ْحْٛ ك٤ٜح أكٍجو أٝٓ٘ظٔحش أنٍٟ أٝ جُٔإغ

ٓٗحًٌس جألكٍجو ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘طؽ ٖٓ ضـ٤٤ٍجش ك٠ جُط٣ٍٗؼحش جُك٤ٌٓٞس جُٔطؼِوس ذحُكن ك٠ ضأ٤ّْ أٝ 

يُي كحٗٚ ك٠ ض٤ٌَٗ ؾٔؼ٤حش أًػٍ ٖٓ أٟ ٤ٖة ٣طؼِن ذٔح٣لؼِٞٗٚ ٓغ جألٗٗطس جُٔطؼِوس ذحُٔ٘ظٔس ٝٓغ 

 ٤ٍجش ًطـ٤٤ٍجش يجش والُس.  ػطرحٌ ٓػَ ًٛٙ جُطـ٤ٓؼظْ جُٔؿطٔؼحش ٣طْ ئ

ٝذططر٤ن يُي ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ ٝك٠ ٓؿحٍ جُٔٔحٌْس كحٕ ٓؼظْ ٓٓطهى٠ٓ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

ُٔحضوّٞ ذؼِٔٚ ًٛٙ ٣ًٍُٕٝ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضؼى ٗط٤ؿس ٓرحٍٖز أٝؿ٤ٍ ٓرحٍٖز  MSC والُس 

قٍٞ أٗٚ ٣ٞؾى جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ك٠ ذٍجٓؽ ٓؼ٤٘س. ٝٓغ يُي كِوى ًحٗص ٛ٘حى ٓ٘حهٗس ضىٌٝ 

جُٔ٘ظٔحش ضٍٟ إٔ جُؼحُْ ٤ٞن ؾىج ٝأٗٚ ًُج ٖٓ جُٛك٠ ٝجُٔل٤ى ضكى٣ى ًَ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس جُط٠ 

 .ٓؼ٤ٖ ضأض٠ ٖٓ أٟ ْرد

هطٛحٌٛح ػ٠ِ ػحَٓ ٓكىو وٕٝ جألنٍ ًُٝج كوى ٣ٌٕٞ ٖٓ جٌُٖٔٔ ٌجش ج٠ُ ئٝالضكطحؼ ٓػَ ًٛٙ جالنط٤ح

ٍ والُس كٔؿحٍ ٝجقى أٝأًػٍ ٍ ٖٓ نالٍ ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػضطرغ ًَ ٖٓ أٌٖحٍ ٝأٗٔح٠ جُطـ٤٤

ٕ ٣طؼِن ذؼَٔ جُٔ٘ظٔس ك٠ ق٤ٖ ٓؿحٍ أنٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓأٍ ذٗة ٖٓ جُطكى٣ى ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ٣ٌٖٔ أ

 ٌَٗ ٓرحٍٖ أٝؿ٤ٍ ٓرحٍٖ ذٔحضوّٞ ذؼِٔٚ جُٔ٘ظٔس. ذُْ ضطأغٍ 

 

 

 دسٚط ِٓ رمييّبد األصش – CAA أٚوغفبَ 

 

ِن ذحُ٘طحتؽ جُٔكىوز ذًٜٙ جُىٌجْس كِوى ضٔػِص ك٠ جُٔالقظس جُٞجْؼس ق٤ع ٝؾى أٗٚ قط٠ ك٠ ٓؼظْ ذٍجٓؽ ض٤ٔ٘س ك٤ٔح ٣طؼ"

ٛطٔحّ ذح٤ُٓحم جًُٟ ٣ىٌٝ ك٤ٚ ًٛج جُرٍٗحٓؽ كٔػال ٗؿى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘ٓحء جُ٘حؾكس ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٝػ٠ ٝئ جُٔؿطٔغ

قىجظ ج ك٠ ٓؿحٍ جُط٤ٌٖٔ جًُٟ ْحْٛ ك٠ ئ٣ًُٖ قووٞج ٗؿحقح ًر٤ٍجُٜٔٔٗحش ج٣ًُٖ ًحٗٞج ٣ؼِٕٔٞ ك٠ ٓؿحٍ ؾٔغ جُؤحٓس ج

ضـ٤٤ٍجش يجش والُس ك٤ٔح ٣طؼِن ذؼِْٜٔ ٝظٍٝف ٓؼ٤ٗطْٜ  ُى٣ْٜ أ٣ٟح ْرَ ٓؼ٤ٗ٤س ضطْٓ ذحُطٜى٣ى ػٖ ٣ٍ٠ن ٍٓٗٝع 

جُٔٓطٟٞ جُٔك٠ِ ٘لح٣حش ػ٠ِ وجٌز جُٕٞ ك٤ٜح. ًٝٛج جُطـ٤٤ٍ ك٠ ٤ْحْس ئوجٌز ًٛٙ جُ٘لح٣حش ك٠ جُٔى٣٘س ج٣ًُٖ ٣ؼ٤ٗٛس ئُهٛه

ٝٛ٘ح كحٕ  ٖحٌز ٝجٌٓح٤ٗس ج٠ُ جُطو٤َِ ٖٓ هىٌ جُ٘طحتؽ جُو٣ٞس يجش جُىالُس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُط٤ٌٖٔ ٝجُط٠ هحٓٞج ذحٗؿحَٛح.٣ؼط٠ ئ

 .."   وجٌز جُ٘لح٣حش ٝؾٔغ جُؤحٓس هى ٣ٌٕٞ ٓطِٞذح ٣ٌٍٝٞٝح ُط٘حٍٝ قوٞم ٛإالء جُ٘ٓحءجُو٤حّ ذكِٔس وػٞز ػٖ ئ

(Linda Kelly, Patrick Kilby, Nalini Kasynathan, 2004) 

 

 

 
 ؟ فٝ رؾذيذ اٌّغبالد اٌزٜ يغت أْ يىْٛ ِؾبسوب ِٓ 
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ْطهىجّ ٛىجف جُٔكىوز ًٝٛج ٣إوٟ ذْٜ ج٠ُ ئك٠ ذؼٝ جُٔ٘ظٔحش ٣ٞؾى ٗٞع ٖٓ جالُطُجّ ذطكو٤ن جأل

جُط٠  جُٔؿحالش ذ٘حءج ػ٠ِ أٛىجف جُرٍٗحٓؽ. ًٝٛج هى ٣إوٟ ج٠ُ هىٌ ػحٍ ٖٓ جالُطُجّ ذٍٚى جُطـ٤٤ٍجش

ٗطوحء ئنط٤حٌ ٝئٗحٓؽ. ٝأ٣٘ٔح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ق٣ٍس ك٠ ٣ىًٌٜح جُٔٞظل٤ٖ ٝجُؼٔالء جُٔٓطٜىك٤ٖ ك٠ ًٛج جُرٍ

أقى  ضٛرف ٓؼٚ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ذٔػحذسكى٣ى أٟ جُٔؿحالش ضؼى ٓ٘حْرس جُٔؿحالش ذحْطهىجّ ػ٤ِٔس ضٗح٤ًٌس ُط

ٖطٍجى ك٠ جُؼ٤ِٔحش يجش جُِٛس حالًر٤ٍذٛطٔحّ ئؿ٤غ ًَ جُٔٗح٤ًٌٖ إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ جأل٤ُحش جُٜحٓس ُطٗ

 ذٜٔ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝجُٔ٘طؿحش جُٔطٞهغ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ ضطر٤وٜح . 

 

 

 

  هشق ِخزٍفخ ٌزؾذيذ ٚرقّيُ اٌّغبالد

 

٣ٌٖٔ ضكى٣ى جُٔؿحالش ػٖ ٣ٍ٠ن ػ٤ِٔس ض٤ٍٓ ٖٓ أػ٠ِ ألْلَ أٝ ٖٓ أْلَ ألػ٠ِ كٔػال ٣ٌٖٔ ضكى٣ىٛح 

ٝ ٣طْ ضكى٣ىٛح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٓطل٤ى٣ٖ أٝ ػٖ ٣ٍ٠ن ػ٤ِٔس ٤ِح ذحُٔ٘ظٔس أٓٞظل٠ جالوجٌز جُؼ ػٖ ٣ٍ٠ن

أ٣ٟح. ٝك٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سطْ ك٤ٜح جُطٞجَٚ ٓغ أْٝغ ٗطحهح ٣

ْطٗحٌجضٚ ٖٓ نالٍ ئ Davies ٌذؼس ػٖ ٣ٍ٠ن ٣ٌي و٣لُضْ ضكى٣ى جُٔؿحالش جأل CCDB ذ٘ؿالو٣ٕ 

 Jess Dartْطهىٓص ؾ٤ّ وجٌش جالوجٌز جُؼ٤ِح ٝك٠ قحالش أنٍٟ ئ ل٠ٖٓ ٓٞظ 5جُٔهطِلس ٓغ 

وُل٠ ٜٓ٘ؿ٤س
2
 ٖٓ 150ْطٗحٌجش ٓغ جُطـ٤٤ٍ ٖٓ نالٍ ػَٔ ئ ٓؿحالش ٓؿحالش ٖٓ ُطكى٣ى أٌذؼس 

ف جُطلحػ٠ِ جًُٟ ٌٖحٍ جُٔٓجٍُٔٗٝع ٣ٍ٠ٝوس وُل٠ ٠ٛ ٌَٖ ٖٓ أ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س

ٜطْ ذحُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس الػطحء جُٔٗح٤ًٌٖ ض ٛٞ أقى جُٔىجنَ جُط٠طر٤ن ٝجالْطر٤حٕ جُٔطٌٌٍ جُط ٣ٓطهىّ

ٔٗح٤ًٌٖ جألن٣ٍٖ قط٠ ٣طْ جُطَٞٚ ْطؿحذحش جُس ٝؾٜحش ٗظٍْٛ جأل٠ُٝ ذ٘حءج ػ٠ِ ئجُلٍٚس ٍُٔجؾؼ

 ٠ُ ٓٓطٟٞ ٓورٍٞ ٖٓ جالؾٔحع ٝجالضلحم. ئ

 

                                                           
2
. See “Prioritization Process Using Delphi Technique” by Alan Cline at http://www.carolla.com/wp-delph.htm.  

http://www.carolla.com/wp-delph.htm
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 ِذخً ِٓ أعفً ألػٍٝ ٌزؾذيذ ٚرقّيُ اٌّغبالد يىزٛسيب: ف

 

ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس  ٣ٌ140ح ذحْطٍج٤ُح ضْ ضؿ٤ٔغ ٓح٣ُ٣ى ػٖ ذحه٤ِْ ٖٔحٍ جُٔط١ْٞ ذٞال٣س ك٤ٌطٞٗى٤ًٍ "ك٠ ٓ٘طوس ال

ذىٕٝ ٝؾٞو ٓؿحالش ٖٓ نالٍ ػ٤ِٔس جُٔوحذِس غْ ضْ ذؼى يُي ػَٔ ٍٓجؾؼس ًُٜٙ جُوٛٙ ٝكٍَٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ُؿ٘ٚ ٓكىوز 

ٝ ضِي جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍ أٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُطـ٤٤ٍ جُط٠ ُْ ضطٟٖٔ أٟ  جُٜٔحّ ٝك٠ جُرىج٣س هحٓص ًٛٙ جُِؿ٘س ذحْطرؼحو ًَ جُوٛٙ

ٓؿٔٞػحش ٖٓ ٤٘ٛق جُوٛٙ جُٔطرو٤س ج٠ُ ًحف ٝؿ٤ٍ ٓىػْ ذٌَٗ ًحف ٖٓ جُطؼ٤ِوحش ٝجألوُس غْ ضال يُي جُو٤حّ ذؼَٔ ضؿ٤ٍ

 .."  حالش جُطـ٤٤ٍ ٖٓ ٓؿ 7ٗطٜحء ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ذٞؾٞو ػىو ٖ ٛ٘ح ضْ ئجُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُٔطٗحذٜس ) جُٔؿحالش( ٝٓ

(Jess Dart, observations made in 2004) 

ضكى٣ى جُٔؿحالش هرَ ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ يجش جُىالُس أٝ ذؼىٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ض٤٘ٛق هٛٙ جُطـ٤٤ٍ ٣ٌٖٔ ٝ

يجش جُىالُس جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ج٠ُ ٓؿٔٞػحش يجش ٓؼ٠٘ ًٝٛج ٣ؼطٔى ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٠ ضٓٔف ذٚ جُٔ٘ظٔس 

وجٌز يُي ػٖ ٣ٍ٠ن نرٍجش ذحالْطٍٔجٌ ك٠ ه٤حوز ٝئُؿى٣ىز أًػٍ ٖٓ جٛطٔحٜٓح ُلطف ٓؿحٍ ٖٓ جُهرٍجش ج

 هى٣ٔس. 

ٌَ ٗذ ضل٤ٍٓٛحجُٔ٘طؿحش جُط٠ ضٛىٌ ػٜ٘ح ٣ؿد ٝأٟ ضٞغ٤ن ٣طْ ػِٔٚ ُؼ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝ

نط٤حٌ جُٔؿحالش ًٝٛج ٣ٓحػى جُ٘حِ جألنٍٕٝ ج٣ًُٖ ٣وٍإٔٝ ًٛٙ جُطوح٣ٌٍ ئٓٞؾُ ِٓهٙ ٤ٌُل٤س 

 ك٠ ج٤ُٓحم يجش جُِٛس ذًٜٙ جُؼ٤ِٔس .  ٝٝٞؼْٜ

 

 

  (: رؾذيذ اٌفزشح اٌضِٕيخ ٌٍزمشيش  3خطٛح سلُ )
 

 

. كحُٔطحذؼس ضطٟٖٔ اٌّزبثؼخ ئٕ ٓؼظْ جُططر٤وحش ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًحٗص ذٔػحذس ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ 

طرح٣ٖ ضؿ٤ٔغ وٌٟٝ ُِٔؼِٞٓحش ٌُٖٝ جُٔىٟ ج٠ُُ٘ٓ جُط٠ ٣طْ ك٤ٚ ؾٔغ ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش ٣هطِق ٣ٝ

ٕ ٓؼىٍ ضٌٍجٌ ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس . ٝئذحنطالف جُرٍجٓؽ ٝجُٔ٘ظٔحش. ًٝٛج ٣٘طرن أ٣ٟح ػ٠ِ ج

ؾٔؼٜح ذٌَٗ  ٠ُجُوٛٙ يجش جُىالُس ٣هطِق ٣ٝط٘ٞع أ٣ٟح ٖٓ ؾٔؼٜح ًَ أْرٞػحٕ ئػ٤ِٔس ضؿ٤ٔغ 

٣طُجٖٓ يُي  ٝهىؾٔحع ػ٠ِ إٔ ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح ذٌَٗ ٌذغ ْٟ٘ٞ ًَ غالظ ٌٖٜٞ ْٟ٘ٞ ٌُٖٝ ٛ٘حى ٖرٚ ئ

 ٛح ٓؼظْ جُٔ٘ظٔحش. وٓغ جُطوح٣ٌٍ جٍُذغ ٣ْٞ٘س جُط٠ ضوّٞ ذحػىج

ضرحػٚ ُو٤حّ ذًٜٙ جُؼ٤ِٔس ٓػِٔح ٓح٣طْ ئؾٍجءٛح ذٌَٗ ْٟ٘ٞ ضْ ئٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ إٔ هِس ٓؼىٍ ضٌٍجٌ ج

 ٣كَٔ هىٌج ٖٓ جُٔهح٠ٍز ٣طٔػَٝؾى أٗٚ هى   VSO ػٖ ٣ٍ٠ن ٓ٘ظٔس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ 

ْطهىجّ ٠ جُرٍجٓؽ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣طْ ذٜح ئٌٓح٤ٗس ٤ٓٗحٕ ًَ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جُٔٗط٤ًٍٖ أٝ ٓٓثُٞك٠ ئ

ػ٤ِٔس جُطؼِْ يجش جُِٛس  ٓحْٛ ك٠ ذ١ءْطهىجٓٚ. ًٝٛج هى ٣ئ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْٝرد ٝضطر٤ن ػ

 ٟ جُٔ٘ظٔس( ك٠ػ٠ِ ٓٓطٞ) ًُٜٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ًٔح أٗٚ هى ٣وَِ ذٌَٗ ٓطٓحٟٝ ػ٤ِٔس جُطؼِْ جُط٘ظ٠ٔ٤

ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝػ٠ِ جُؿحٗد جألنٍ كحٕ جُىٌٝز ج٣ُٞ٘ٓس هى ئْطػحٌضٜح جُٔطِٞذس ُططر٤ن ٝئ
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 ضططِد ٝهطح ٝٓٞجٌو أهَ ًٝٛج هى ٣ٌٕٞ ٓ٘حْرح ك٠ ٤ْحهحش ٓؼ٤٘س. 

 

٤ٍ جألًػٍ أٓح ذحُ٘ٓرس ٣ُُحوز ٓؼىٍ ضٌٍجٌ ض٘ل٤ً ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ك٤رىٝ ٓؼٚ إٔ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ػ٤ِٔس جُطـ٤

والُس ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ جُلٍٚس ُِطؼِْ ج٣ٍُٓغ ٝجُطؼٍف ػ٠ِ جُط٣ٍوس جألكَٟ الوجٌز جُؼ٤ِٔحش يجش جُِٛس. 

ْطُ٘جف جُكحالش جُٔؼٍٝكس ئٍجش ٤َ٘ٓس ذ٤ٓطس ٤ْوٞو أ٣ٟح ج٠ُ كحٕ جُططر٤ن جُٔطٌٌٍ ػ٠ِ كط غ يُيٓٝ

جُٔٓطٟٞ جُو٤ٍٛ ًٔح إٔ ٣َحوز ُِطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ ٝجُط٤ًٍُ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍجش ػ٠ِ 

ٓؼىٍ ضٌٍجٌ ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْٞف ٣ُ٣ى أ٣ٟح ٖٓ جُطٌِلس جُٔطِٞذس ذٔوحٌٗطٜح ذؼىو 

جُٔٗح٤ًٌٖ ٝجُٞهص جُٔٓطـٍم ك٠ جُط٘ل٤ً كٌَ ٓ٘ظٔس ضٓطهىّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ُٜح 

ٌٖٔ ك٤ٜح ضٌٍجٌ ضطر٤ن ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س أن٣ًٖ ك٠ هٍجٌٛح جُهح٘ ذٔح٣طؼِن ذأٗٓد جُلطٍجش ج٤ُُ٘ٓس جُط٠ ٣

جالػطرحٌ ُٔؼح٤٣ٍ جُطٌِلس ٝجُؼحتى جُٔطٞهغ ٖٓ جُط٘ل٤ً ًًُٝي جُلؿٞجش جُط٠ هى ٣طْ ك٤ٜح ضؿحَٛ ٗظحّ 

  جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ك٠ ًطحذس ضوح٣ٌٍ ػٖ جُطوىّ جُكحوظ ك٠ جُرٍٗحٓؽ أٝ جٍُٔٗٝع جُٔٓطٜىف. 

وطٍـ إٔ جُٔ٘ظٔحش ض٤َٔ ُِرىء ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٔؼىٍ ٝذحٍُؾٞع ُهرٍجض٘ح ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ ٗ

وٌٟٝ ػح٠ُ ٖٓ جُطوح٣ٌٍ ٝضو٤َِ ٓؼىٍ ضٌٍجٌ جُططر٤ن ػ٘ىٓح ضرىأ جُؼ٤ِٔس ك٠ جالْطٍٔجٌ. كل٠ قحُس 

ًحٗص جُوٛٙ يجش جُىالُس ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح ًَ أْرٞػحٕ ك٠  CCDBجُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ذر٘ؿالو٣ٕ 

ط٤حٌ ٍٖٜٟ غْ ضـ٤ٍش ُطٌٕٞ ذٌَٗ ٌذغ ْٟ٘ٞ ًَ غالغس ٌٖٜٞ ٤ِس ئن٠ِ٣ٝ يُي ػٔجٍُٜٗجٕ جأل٤ُٝحٕ 

٠ ُالنط٤حٌ جٍُٜٟٗ جٗطٜص ذؼ٤ِٔس ذٜ٘ح٣س جُؼحٓحٕ جأل٤ُٝحٕ. ٝك٠ قحُس ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح كحٕ جُؼ٤ِٔس جألُٝ

  ٌٖٜٞ.  3نط٤حٌ ٌذغ ٣ْٞ٘س ًَ ئ

ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش قط٤ح٠٠ ٤ٍ جألًػٍ والُس كحٗٚ ٣ٌٕٞ ُى٣ي ئٝػ٘ىٓح ضوّٞ ذططر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤

٤ً كحٕ ًٛٙ جُوٛٙ ضرىأ ػ٤ِٔس جُط٘لق٤ٛ٣ٍٖ ؾىج ػ٠ِ ضٞغ٤وٜح. ٝػ٘ىٓح جُىالُس جُط٠ ٣ٌٕٞ جُ٘حِ 

ْطُ٘جكٜح ٖٝٓ ٛ٘ح هى ٣طْ جُرىء ك٠ ضؿ٤ٔغ هٛٙ يجش والُس ٌُٜٝ٘ح ضؼى كٍػ٤س أٝغح٣ٞٗس ئجُطح٣ٌه٤س ٣طْ 

ك٠ ًْ جُوٛٙ جُط٠ ٣ٌٖٔ ٗهلحٜ ٚ ئقىجغس. ًٝٛج جُطـ٤٤ٍ هى ٣ٛحقر ٌُٜٝ٘ح ْطؼرٍ ػٖ أقىجظ أًػٍ

 نط٤حٌٛح. ضؿ٤ٔؼٜح ٝئ

 اٌؾبعخ ٌمقـ ؽبٌيخ  –غبٔب 

.. ًحٕ ٛ٘حى ضأنٍ ٠َ٘ٓ ٓطرح٣ٖ ك٤ٔحذ٤ٖ ًطحذس جُوٛٙ ٍٝٓجؾؼطٜح ًٝٛج ٣ؼ٠٘ ك٠ ذؼٝ " 

جألق٤حٕ ج٠ُ إٔ ك٣ٌٞس ضٞغ٤ن ذؼٝ جُطـ٤٤ٍجش هى ٣طْ كوىٛح ٝػ٘ىٓح ٣طْ ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ ٌٝٚى 

قٓحِ ُى٣ْٜ ذحالؾٜحو ػ٘ىٓح ضْ ٍٓجؾؼس ًٛٙ ح٣ٌٍ ٌذغ ٣ْٞ٘س ًحٕ ٛ٘حى ئٌَٖ ضو جُطـ٤٤ٍجش ك٠

 (Johnston, 2002) جُوٛٙ ك٠ ٞٞء أٛىجف ًٛج جُط٣ٍٖٔ" 
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  (: رغّيغ اٌمقـ راد اٌذالٌخ  4خطٛح سلُ )
 

 عزخالؿ اٌمقـ راد اٌذالٌخئ

  ٔ  ٠ جُٔٗح٤ًٌٖ ٓػَ: ٌٕٞ جألْح٠ْ ك٠ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٛٞ جُو٤حّ ذطٍـ ْإجٍ ٓلطٞـ ػِئٕ جُ

 

 " ذحٍُؾٞع ج٠ُ جٍُٜٗ جُٔح٠ٞ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍى ٓحيج ًحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

 جًُٟ ٌٚىضٚ ك٠ ٗٞػ٤س ق٤حز جُ٘حِ ك٠ ًٛج جُٔؿطٔغ"

ق٤ع ًحٗص ٠ٛ  CCDB ْطؼحٌز ًٛج جُٔػحٍ ٖٓ جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ ُٝوى ضْ ئ

طـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُٔطحذؼس ك٠ ٓ٘طوس ٌجؾٜحٟ ك٠ ػحّ جُٔ٘ظٔس جأل٠ُٝ جُط٠ جْطهىٓص ٠ٝروص جُ

 أؾُجء ًٔح٠ِ٣ :  6. ًٝٔح ٗالقع إٔ ًٛج جُٓإجٍ ٣طٟٖٔ 1994

 ًٝٛج ٣ؼ٠٘ جٍُؾٞع ج٠ُ َٖٓ ٓكىو. " ثبٌشعٛع اٌٝ اٌؾٙش اٌّبمٝ ..."  .1

 و٤حًّٝٛج ٣ؼ٠٘ أٗٚ ٣طِد ٖٓ جُٔركٞغ٤ٖ جُٔٗح٤ًٌٖ جُ" ِبرا رؼزمذ ِٓ ٚعٙخ ٔظشن ِبرا وبْ ..." .2

 ٚىجٌ جألقٌحّ ٝجُطوى٣ٍجش.ئذٔٔحٌْس 

ٗطوحتث٤ٖ ٝال٣وٞٓٞج ئجُٔركٞغ٤ٖ جُٔٗح٤ًٌٖ إٔ ٣ٌٞٗٞج  ًٝٛج ٣ؼ٠٘ أٗٚ ٣طِد ٖٓ"....األوضش دالٌخ..."  .3

 ذحُطؼ٤ِن ػ٠ِ ًَ ٢ٖء ٌُٖٝ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٢ٖء ٝجقى .

ٗطوحت٤س ٝجُو٤حّ ئكٞغ٤ٖ جُٔٗح٤ًٌٖ إٔ ٣ٌٞٗٞج أًػٍ ًٝٛج ٣ؼ٠٘ أٗٚ ٣طِد ٖٓ جُٔر"...اٌزغييش ..."  .4

ذحنرحٌٗح ذحُطـ٤٤ٍ جٍُٔٚٞو أًػٍ ٖٓ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جُؿٞجٗد جُـ٤ٍ و٣٘ح٤ٓس ُٔٞهق ٓح ذحُٔوحٌٗس 

 ٝذحٍُؾٞع ُطو٣ٍٍ جُلطٍز جُٔح٤ٞس.

ٗطوحت٤س ٞغ٤ٖ إٔ ٣ٌٞٗٞج أًػٍ ئًٝٛج ٣ؼ٠٘ أ٣ٟح أٗٚ ٣طِد ٖٓ جُٔرك"... فٝ ٔٛػيخ ؽيبح إٌبط ..."  .5

جُط٠ ٣ٌٖٔ ٌٚىٛح ٌُٖٝ ضِي جُط٠ ُٜح ٍٓوٝو ػ٠ِ ٗٞػ٤س ٝؾٞوز ٝػىّ جُطو٣ٍٍ كو١ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش 

  ًٝٛج جُط٤ٚٞق ُٔؿحٍ جُطـ٤٤ٍ ٣ٌٖٔ ضؼى٣ِٚ ٠ً ٣ٌٕٞ ٓ٘حْرح ٓغ ٓؿحالش جُطـ٤٤ٍ جألنٍٟق٤حز جُ٘حِ. 

 ذر٘ؿالو٣ٕ.CCDB ٓػِٔح جُكحٍ ك٠ ٓؿحٍ جُطـ٤٤ٍ ك٠ ٓٗحًٌس جُ٘حِ ك٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س 

 ٓحْٛ ك٠ ئٗٗحءجُؿِٔس كًٜج جُؿُء ٖٓ جُٓإجٍ ٣ج ٣ٗرٚ جُؿُء جألٍٝ ٖٓ ًٝٛ"... فٝ اٌّغزّغ ..."  .6

ز ٝٗٞػ٤س ق٤حز جُ٘حِ ك٠ ًٛٙ جُكحُس جُٔؼ٤٘س ٗكٖ الٗٓأٍ ػٖ ؾٞو ٓح٣طِن ػ٤ِٚ ذؼٝ جُكىٝو كل٠

 ٣ٞ٤ٌٗٞى أٝأالٌْح ٌُٖٝ ك٠ ٓ٘طوس ٌجؾٜحٟ ذر٘ؿالو٣ٕ . ًٝٛج جُؿُء ٣ٌٖٔ ضؼى٣ِٚ أ٣ٟح.

 

 راد اٌذالٌخاٌمقـ  ويف يزُ سفذ ٚرغّيغ
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٤ٍ يجش جُىالُس ٖٝٓ غْ ضٞغ٤وٜح ضٞؾى ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُطٍم جُط٠ ٣ٌٖٔ ػٖ ٣ٍ٠وٜح ضكى٣ى هٛٙ جُطـ٤

جُركع  ٝضٓطٜىكٚ ٖٓ نالٍ  ضٍؿد ك٤ٚ جُٔ٘ظٔس ٓحنط٤حٌ جُط٣ٍوس جُٔ٘حْرس ًُُي ٣ؼطٔى ذٌَٗ ٓح ػ٠ِ ٝئ

ونحٍ يُي جُٔلّٜٞ ٠ً طِد ئالُس ٝك٠ جُٔوحذَ كحٕ يُي ٣طػٖ هٛٙ ؾى٣ىز ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش يجش و

٣ٌٕٞ ؾُءج ٖٓ جُٔؼٍكس جُٔٞؾٞوز ُِٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ٖٓ ٝجُركع ج١ُٗ٘ ػٖ ًٛٙ جُوٛٙ ٣ُوجو 

ٓهط١ أٚال يج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٝهص ْ جُٞهص جًُٟ ٣ٓطـٍهٚ جُٔٗح٤ًٌٖ ئجُطِد ػ٤ِٚ ك٠ ٞٞء قؿ

ٓح٠ِ٣( كحُركع ج١ُٗ٘ ٖٓ ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ جُؼ٤ِٔحش يجش جُِٛس ) جٗظٍ جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س  ُٔٗحًٌس

ٝٛحٓس ٝيجش  هى ضطٟٖٔ ذؼٝ جُٔهح٠ٍز ك٠ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ضـ٤٤ٍجش ٓطٞهؼس نالٍ جُٔوحذالش جُٜحوكس 

  . ُٔركٞغ٤ٖ ٖٓ ؾحٗد جه٤ٔس 

 

  ِمقٛدح اٌزٝ عّؼٛ٘بليبَ اٌّٛظفيٓ اٌّيذأيٓ ثزذٚيٓ اٌمقـ اٌغيش 

٠ ْٔؼٞٛح ٝجُـ٤ٍ ٓوٛٞو ٌٝج٣طٜح ٖٓ ك٠ ًٛٙ جُكحُس ٣وّٞ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ذطٞغ٤ن جُوٛٙ  جُط

ْطهىجّ ًٛٙ جُط٣ٍوس ك٠ ٓػحٍ جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س غ٤ٖ ك٠ نالٍ ٓؿحٍ ػِْٜٔ ُٝوى ضْ ئؾحٗد جُٔركٞ

كحالكطٍجٜ ج٠ُٟ٘ٔ ٛ٘ح إٔ ٓحهحّ ذؼِٔٚ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ك٠ ًٛٙ جُِؿ٘س  CCDB ذر٘ؿالو٣ٕ 

س أ٤ُس ُِطؼِْ ٝٓؼٍكس ٤ًل٤س ٌٚى هٛٙ ذر٘ؿالو٣ٕ ٣ؿد إٔ ٣إنً ك٠ جالػطرحٌ ػ٠ِ أٗٚ ًحٕ ذٔػحذ

ضٛحٍ ٠ٓٞ٣ ٝٓرحٍٖ ئ٠ ُؼِْٜٔ نحٚس ٝإٔ ُى٣ْٜ ضٞجَٚ ٝجُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ جُٔ٘حل جُطر٤ؼ

ذحُٔٓطل٤ى٣ٖ كحيج ُْ ٣ٓطط٤ؼٞج ئ٣ؿحو جُلٍٚس ُِطؼٍف ػ٠ِ جُوٛٙ يجش جُىالُس كحٕ يُي هى ٤ٗ٣ٍ ج٠ُ 

جُىالُس ٣ؼى ذٔػحذس أوجز ٓطحذؼس ك٣ٌٞس أ٤ٗس ٓرحٍٖز  ٤ٖة ٓح ػٖ ٗٞػ٤ٚ ٝؾٞوز ػِْٜٔ. كٜ٘ح جُطـ٤٤ٍ يجش

ج٠ُ جُهطٞز ألوجء جُٔٞظل٤ٖ ذحالٞحكس ُ٘ٞػ٤س ق٤حز جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ ذٍٗحٓؽ جُٔ٘ظٔس ) ذٍؾحء جٍُؾٞع 

 جُطحْؼس ٖٓ ًٛٙ جُهطٞجش( . 

 

 ػٓ هشيك اٌّمبثٍخ ٚأخز اٌّالؽظبد 

ٝضى٣ٖٝ وى ٓوحذالش ٓغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ كرؼٝ جُٔ٘ظٔحش ضٗؿغ ذؼٝ جألكٍجو ج٣ًُٖ ٣طْ ض٤ٔٓطْٜ ػ٠ِ ػ

ْطهىجّ ًٛٙ جُط٣ٍوس ٣وّٞ جُوحت٤ٖٔ ذحُٔوحذِس . ُٝطو٣ٞس ئ ػٖ ٓكطٟٞ ًٛٙ جُٔوحذالش ٓالقظحش ٖحِٓس

ٛس ذوٍجءز ٓالقظحضْٜ ػ٠ِ ٌجٟٝ جُوٛس قط٠ ٣طأًى أٗٚ هى هحّ ذٍٚى ًٝطحذس ؾٍٞٛ جُوٛس. ٝجُو

٣ٜٝح ٌجٟٝ جُوٛس ًٔح ٣ٌٖٔ ٌُِٔحش جُط٠ ٣ٍيج ضْ ضٓؿ٤ِٜح ذ٘لّ جئْطٌٕٞ ٓل٤ىز ٝٚحُكس ُالنط٤حٌ 

 Semi-structuredْطهىجّ و٤َُ جُٔوحذِس جُٗرٚ ٓو٘٘س ئْطهىجّ ًٛٙ جُط٣ٍوس ػٖ ٣ٍ٠ن ئضك٤ٖٓ 

Interview Guide  ك٠ ًٛج جُى٤َُ. ٝٓػَ ًٛٙ جُٔوحذالش هى ضٌٕٞ ٣ٍ٠وس  2ٍِؾك ًٔح ٛٞ ٓٞؾٞو ك٠

ك٠ ٝهص ه٤ٍٛ ٖٓ نالٍ ؾٜٞو ٓؿٔٞػس ٖٓ ٓل٤ىز ك٠ ؾٔغ جُؼى٣ى ٖٓ هٛٙ جُطـ٤ٍ يجش جُىالُس 
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ٔح جألكٍجو ج٣ًُٖ ٣طٓٔٞج ذحالنال٘ ٝجُطلح٠ٗ ك٠ ػِْٜٔ ٝقرْٜ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝضكْٜٔٓ ُططر٤وٚ ً

ًٝٛٙ جُط٣ٍوس ْطهىجّ ٓٓؿَ جٌُط٠ٍٗٝ غْ ٣طْ ذؼى يُي ضٞغ٤وٜح  ئإٔ جُوٛٙ ٣ٌٖٔ ٌٚىٛح ػٖ ٣ٍ٠ن 

ْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ ئس هى ضٌٕٞ ٓل٤ىز نحٚس ػ٘ىٓح ٣طْ ُجالْطرحه٤س ُطكى٣ى هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىال

ْطهىجٜٓح ألؿٍجٜ جُٔطحذؼس ) ذٍؾحء جٍُؾٞع ُِلَٛ ئحش جُطو٤٤ْ أًػٍ ٖٓ يجش جُىالُس ألؿٍجٜ ػ٤ِٔ

 جُٓحذغ(

 

 خالي إٌّبلؾخ اٌغّبػيخ

ِ ق٤ع ٣ٌْٜٔ٘ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حٓ٘حهٗس ٓغ ٣ٌٖٔ ػوى  ى٤ٗس ػوى جُٔوحذِس ٓغ كٍو ٝجقى كوٌٓحكرؼ٤ىج ػٖ ئ

ٓٗحًٌس ذؼْٟٜ جُرؼٝ ك٠ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس كل٠ قحُس ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح 

ذحْطٍج٤ُح ضْ ٓٗحًٌس جُوٛٙ ك٠ ُؿ٘س جالؾطٔحػحش جُط٠ ؿحُرح ٓحًحٕ ٣٘طؽ ػٜ٘ح جالْطٔحع ُرؼٝ 

جُٔ٘حهٗحش جُؿٔحػ٤س ٖٓ جُلالق٤ٖ ج٣ًُٖ ًحٗٞج ٛ٘حى ك٠ ًٛٙ  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سجُٔل٤ىز ٖٓ جالْطؿحذحش 

٠ُٝ ٖٓ ٌٝج٣طٜح كٖٔ جأل٤ٖحء جُط٠ ضطْٓ ذحُطحذغ جُرٍٟٗ ٠ٛ جالْطؿحذس ُوٛس ضْ ٌٝج٣طٜح ذؼى جُػح٤ٗس جأل

ُطٓؿ٤َ ْطهىجّ جُٔٓؿَ ضْ جْطهىجٓٚ ك٠ ًٛٙ جالؾطٔحػحش ٝجُٔ٘حهٗحش جُؿٔحػ٤س ًُٜٝج جُٓرد كحٕ ئ

ًٝٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓل٤ىج ٝٓٔطؼح ؾىج ك٠ ٗلّ  هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس جُط٠ ضطْٓ ذحُؼل٣ٞس ٝجُطِوحت٤س

جُٞهص ًط٣ٍوس ُطؿ٤ٔغ جُوٛٙ كحُوٛٙ جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ك٠ ٓٞهق ؾٔحػ٠ ٣ٌٖٔ ضٞغ٤وٜح أ٣ٟح 

 ذحْطهىجّ هِْ ٌٝٝهس ذٌَٗ ٣ىٟٝ. 

 

 ليبَ اٌّغزفيذ ثىزبثخ اٌمقخ ِجبؽشح 

ُٝوى ًحٗص ٛ٘حى ك٠ ذؼٝ كٜ٘حى أِْٞخ أ٣ٍ٠ٝوس أنٍٟ ٠ٛٝ ه٤حّ جُٔٓطل٤ى٣ٖ أٗلْٜٓ ذطٞغ٤ن هْٜٛٛ 

ك٠ ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح إٔ هحّ ذؼٝ جُلالق٤ٖ ذحقٟحٌ  حجُٔ٘حْرحش ك٠ جُرٍٗحٓؽ جُط٠ ضْ ض٘ل٤ًٛ

هْٜٛٛ ٌٓطٞذس ٝٓٞغوس ًُٜٙ جالؾطٔحػحش جُؿٔحػ٤س ٝٓغ يُي كحٗٚ ٖٓ جُٗحتغ ذحُ٘ٓرس ُِلالق٤ٖ إٔ ٣أضٞج 

ٗس جُؿٔحػ٤س ٗٞو جالٖحٌز ْطهىجّ جُٔ٘حهع ٝٓغ ئ٤ُطْ ضٞغ٤وٜح نالٍ جالؾطٔحذحُوٛٙ ٠ٛٝ ك٠ يجًٍضْٜ 

جُٔٓطل٤ى٣ٖ  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سٓكىوز ٓٓروح ُط٤ٟٖٔ ْطهىجّ ًٛٙ جُط٣ٍوس ٣ؼطٔى ػ٠ِ ٝؾٞو أ٤ُس ئج٠ُ إٔ 

 ك٠ ػ٤ِٔس جُٔطحذؼس. 

 

 أدٌخ ٚؽٙبداد أوضش ِٕٙب لقـ  –ٔيىبسعٛا 

ذحُِـس   Historia أٝ   Cuento ّ ٓٛطِف جُوٛس ٤ُؼ٠٘ ًِٔس جْطهىضْ ئ" ك٠ جُِـس جالٗؿ٣ُ٤ِس 

طِف ٣ؼ٠٘ ٞٔ٘ح ٣ٝطٟٖٔ ٤ٖة ٓح ضْ جألْرح٤ٗس . ٝك٠ ًَ ٖٓ جألْرح٤ٗس ٝجالٗؿ٣ُ٤ِس كحٕ جُٔٛ

ٌضرح٠ٚ ذحُٞجهغ ًٝٛج هى ذٔلّٜٞ جُوٛس جٍُٝجت٤س أًػٍ ٖٓ ئ ٌضرح٠حئنطٍجػٚ أٝ ئذطٌحٌٙ كٜٞ أًػٍ ئ
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٘حِ ٛ٘ح هحٓٞج ذحنطٍجع هٛس ٣إوٟ ُرؼٝ جُه١ِ ك٠ ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كحُ

جُك٤حز.  ضٌٛٞ ٝض٤ٛؾ جُطـ٤٤ٍ جًُٟ هى ٣ركع ػ٘ٚ جُوحتْ ذحُٔوحذِس ذىال ٖٓ ٌٝج٣س هٛس ٖٓ ٝجهغ

ْطهىجّ ٓٛطِف ٖٜحوز/و٤َُ ٌٝجت٠ ألٗٚ ٣طٟٖٔ أ٣ٟح نرٍز ٓطؼِوس ًُٜٝج جُٓرد كِوى هٌٍش ئ

 ذٔٞهق ٖٓ ٝجهغ جُك٤حز"

(Gill Holmes, Lisbeth Petersen, Karsten  - Kirkegaard, Ibis Denmark, 2003)   

 
 

 ِب٘ٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٝ يغت رٛصيمٙب ؟ 

 

 كحُٔؼِٞٓحش جُط٠ ٣طْ ضٞغ٤وٜح ٣ؿد إٔ ضطٟٖٔ : 

 ػٖ ٓحجًُٟ هحّ ذطؿ٤ٔغ جُوٛس ٝٓط٠ ٝهؼص أقىجغٜح. ِؼٍِٛبد  .1

 ٓحيج قىظ .  –ُِوٛس يجضٜح ٚفف  .2

  ٛس.ٝجُط٠ ٌٝوش ذحُو) ذحُ٘ٓرس ٍُجٟٝ جُوٛس(  جألقىجظ دالٌخ .3

 

 
 

قىغص ٣ٓحػى جُوحٌب ػ٠ِ ضه٤َ  اٌزٜ لبَ ثزغّيغ اٌمقخ ِٚزٝ  ثّٓجُٔؼِٞٓحش جُط٠ ضطؼِن كحٕ ضٞغ٤ن 

قط٤حؼ هى ضطؼِن ذحُوٛس ًِٔح ًحٕ ٛ٘حى ئ أقىجغٜح ك٠ ٤ْحهٜح ًٔح أٜٗح ضٌٖٔ ٖٓ ٓطحذؼس أ٣س جْطلٓحٌجش

 ًُُي. 

جُطـ٤٤ٍ ًٔح ضْ ضكى٣ىٙ ػ٠ِ أٗٚ جُطـ٤٤ٍ  ٚٚففٝجُوٛس يجش جُىالُس يجضٜح ٣ؿد ضٞغ٤وٜح ًٔح ضْ ٌٝج٣طٜح. 

جألًػٍ والُس ٣ؿد إٔ ٣طٟٖٔ ذؼٝ جُكوحتن جُط٠ ضٞٞف ُِوحٌب ٖٓ ًحٕ ٓٗطًٍح ك٠ جُكىظ جًُٟ ضْ 
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جُوٛس ٣ؿد ًطحذطٜح ٕ ىظ يُي ٝأ٣٘ٔح ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح كحٌٝج٣طٚ ك٠ ًٛٙ جُوٛس ٝٓحيج قىظ ٝأ٣ٖ ٝٓط٠ ق

 ضؼحهد جألقىجظ ًٔح قىغص. ذٌَٗ ٣طْٓ ذحُرٓح٠س ك٠ جُٞٚق ذأِْٞخ ٣ٞٞف 

جُوٛس ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍٙ كًٜج ٣ؼى جٌُٕٔٞ ٝجُؿُء دالٌخ ُد ٓ٘ٚ ضل٤ٍٓ ۥ٣٣١ؿد إٔ ًٔح إٔ ٌجٟٝ جُوٛس 

كرؼٝ ٌٝجز جُوٛس ٖٓ جُطر٤ؼ٠ ئٜٗحء هْٜٛٛ ذًٜٙ جُط٣ٍوس جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس.  ٜٓ٘ؿ٤س جألْٛ ك٠

ىٕٝ ًٛج جُؿُء كحٕ جُوحٌت٤ٖ ًُٜٙ جُوٛس ٌُٖٝ أنٍٕٝ هى ٣ٌٞٗٞج ك٠ قحؾس ُىػْٜٔ ك٠ ًٛج جُؿحٗد. كر

ٍٔأز هى ضٍٟٝ هٛس ػٖ هى ال٣لٜٔٞج ُٔحيج ًحٗص ًٛٙ جُوٛس يجش والُس ٍُجٟٝ جُوٛس. كٔػال ٗؿى إٔ جُ

أٗص  !?So Whatؾطٔحع ٓؿطٔؼ٠ ٝؾِٓص ك٠ جُٛق جُهِل٠ ْٝأُص ْإجٍ " ٓحيجذؼى" يٛحذٜح ج٠ُ ئ

وٛس ًحٗص يجش والُس ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ ُى٣ٜح ٗلّ هى ضؼطوى ك٠ يُي. ك٠ٜ ق٤٘ثً ْطٍٟٝ ُي إٔ ًٛٙ جُ

جُٔٓطٟٞ ٖٓ جُػوس ٖٓ هرَ ًُِٛحخ ُٔػَ ًٛٙ جالؾطٔحػحش جُٔؿطٔؼ٤س ٌُٖٝ جُرٍٗحٓؽ ْحػى ػ٠ِ جالٌضوحء 

ذٔٓطٟٞ غوطٜح ْٝحػىٛح ػ٠ِ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٝؾٜس ٗظٍٛح ك٠ ٓٞجؾٜس ًرحٌ جُٖٓ ٖٓ جُو٣ٍس ك٠ جٍُٔز 

 جأل٠ُٝ. 

 

 

 

 سيبخزيبئأؽيبء يّىٓ رٛصيمٙب 

ٞحكس ٓل٤ىز ُِوٛس يجش جُىالُس ٝٛٞ جُؼ٘ٞجٕ أٝجالْْ جُٔوطٍـ ُٜح ٓػِٔح ٣كىظ ك٠ جُٔوحٍ كٜ٘حى ئ

وجٌضٚ ٝجُطؼحَٓ ٓؼٚ ذٌَٗ ٓ٘حْد ُٛكق ج٤ٓٞ٤ُس ًٝٛج جُٔٞٞٞع ٣ٌٖٔ ئجٌُٔ٘ٗٞ ك٠ جُؿٍجتى ٝج

ٙ ُِٔٗح٤ًٌٖ ػ٘ىٓح ٣ٗحٌ ج٤ُْٜ إٔ يُي ْٞف ٣ٓطهىّ ًأوجز ٍٓؾؼ٤س ُِوٛس ػ٘ى ٓوحٌٗطٜح ذوٛ

ك٠ جُط٤ًٍُ ٝجُطٞجَٚ قٍٞ ؾٍٞٛ جألن٣ٍٖ أٝ جُوٛٙ جألنٍٟ ًٔح إٔ يُي ٣ٓحػى جٌُحضد أ٣ٟح 

 ٓحقىظ. 

ُٔحيج ًحٕ يُي يجش والُس ُي؟ ًحٕ جُٓإجٍ "  CCDB كل٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ 

٣كىظ ك٠  ٓحٛٞ يُي جالنطالف جًُٟ قىظ جألٕ أٝ ْٞفٞحك٠ ض٠ِ٤ٌٔ " ئًٝٛج ضْ جضرحػٚ ذٓإجٍ 

 جُٔٓطورَ؟

ٝك٠ ٜٗح٣س ٍْو جُوٛس ٣طْ جُٓإجٍ ػٖ ذؼٝ جُط٤ٚٞحش ٝجُىٌِٝ جُٔٓطلحوز جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ضٓحػى ك٠ 

جُطَٞٚ ُرؼٝ جُط٤ٟ٘ٔحش جألنٍٟ يجش جُِٛس جُهحٚس ذحُوٛس. ٝجالْطؿحذحش جُٔطؼِوس ذًٜج جُٓإجٍ 

 ضكص جُؿُء جُٔهٛٙ ُٞٚق والُس جُوٛس.  حجالٞحك٠ ٣ٌٖٔ ٝٞؼٜ

 

 أْ يىْٛ هٛيال؟ زٛصيك اٌمقخٌيّىٓ  ِذٜألٜ 
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هَ ٓغ ذؼٝ ىٗحٛح ٠ٛ ػرحٌز ػٖ ٚلكس ٝجقىز أٝأكٔؼظْ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جُط٠ ٖحٛ

٣ٌٖٔ هٍجءضٜح ذٌَٗ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ك٠ ٚلكطحٕ كحُوٛٙ جُو٤ٍٛز ُـ "جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس" 

ضل٤َٟ  حٓس ٝٛ٘حى ٓ٘ظٔحش ٓهطِلس ض٤َٔ ج٠ُأَْٜ ٝأٍْع ٌُٜٝ٘ح هى الضطٟٖٔ جُٔؼِٞٓحش جُك٣ٞ٤س جُٜ

ػطٔحوج ػ٠ِ ج٤ُٓحم جُػوحك٠ يجش جُِٛس كٜ٘حى ذؼٝ جُٔ٘ظٔحش ٣لِٟٕٞ ئٝؾٞو أ٠ٞجٍ ٓهطِلس ُِوٛٙ 

جُوٛٙ جُو٤ٍٛز جُط٠ ضطْٓ ذحُطكى٣ى ٝجُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٓؿحالش جُطـ٤٤ٍ ك٠ ق٤ٖ ضلَٟ ٓ٘ظٔحش أنٍٟ 

جُوٛٙ جُط٠ ضطٔح٠ٖ ٓغ ه٤ْ جُٔ٘ظٔس ًٝٛج  جٍُٓو جُِٔك٠ٔ جُط٣َٞ ٝػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ْٞف ضلَٟ

جُٔكطٟٞ  َ ذٌَٗ ًحف ٣ٓٔف ذرؼٝ جُطكون ٣ٖٓؿد ضٗؿ٤ؼٚ ٠حُٔح إٔ ًٛٙ جُوٛٙ ضطْٓ ذحُطل٤ٛ

 . جُٔٞؾٞو وجنَ ًٛٙ جُوٛٙ

 

 أؽىبي اٌزمبسيـــــش 
 

ٌٖحٍ ٓو٘٘س ُطٞغ٤ن جُوٛٙ ٝذؼٝ ًٛٙ جألٓػِس ضْ ؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ذطط٣ٍٞ ٝض٤ْٔٛ أُوى هحٓص جُ

ٍٜٞح ك٠ جُٔالقن جٍُٔكوس ًٝٛج ٣ٓحػى ػ٠ِ جُطأ٤ًى ػ٠ِ ػىّ ئؿلحٍ ذؼٝ جُطلح٤َٚ ج٣ٌٍُٟٝس ػ

ذ١٤ٓ ٝؿ٤ٍ ٓؼوى كٌِٔح ًحٕ ٌَٖ جُٜحٓس ٝٓغ يُي كحٗٚ ٖٓ جٌٍُٟٟٝ جالٖحٌز ج٠ُ إٔ ٌَٖ جُطو٣ٍٍ 

ٜ٘ؿ٤س ْطهىجّ ٝضوى٣ٍ ْٓطػحٌز ٝوكغ جُ٘حِ ػ٠ِ ئئجُٔؿحٍ  جُطو٣ٍٍ ٚؼرح ًِٔح ٚؼد ػ٠ِ جُٜٔط٤ٖٔ ذًٜج

ٕ ٓلطٞقحٕ كأٗص ُٓص ك٠ قحؾس ج٠ُ ٣ٌٖٔ ك٠ ٠ٍـ ْإجال ٙ جُٜٔ٘ؿ٤سجألًػٍ والُس . كؿٍٞٛ ًٛجُطـ٤٤ٍ 

 ْطر٤حٕ ٓوٖ٘ . ئ

 جز هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٌُٖٝ ٖٓ جُْٜٔ ؾٔغ أًػٍ جُطلح٤َٚ ٌٍٞٝز ٖٓ ٌجٟٝ جُوٛس كٍٝ

ل٤س ٓؼٍك٤س ػٖ جُٔٞٞٞع ًُٝج ؿحُرح ٓح٣لطٍٕٞٞ إٔ جُ٘حِ جألن٣ٍٖ ج٣ًُٖ ٣وٍإٔٝ هْٜٛٛ ُى٣ْٜ نِ

ك٤ؿد ٍٓجهرس ًٛٙ جالكطٍجٞحش ٝأنًٛح ذؼ٤ٖ جالٛطٔحّ ٝقحٍٝ وجتٔح ضٗؿ٤غ جٌُحضد ػ٠ِ ؾؼِٜح أًػٍ 

ٓكىوز كحٕ ًٛج هى ٣ٌٕٞ ذٓرد أْٜٗ  ٍؾحذحش ؿحٟٓس أٝؿ٤ئٝٞٞقح كؼ٘ىٓح ٣وّٞ جُ٘حِ ذحػطحء 

ًُٝج كحٗ٘ح هى ٤َٔٗ ج٠ُ جُٔىٌْس  ٣ؼطوىٕٝ إٔ جُوٍجء ٤ْؼٍكٕٞ ًَ جُهِل٤حش يجش جُِٛس ذ٤ٓحم جُوٛس

٠٘ ضل٤َٟ جُوٛٙ جُط٣ِٞس جُط٠ ضكطٟٞ ج٣ُُٔى ٖٓ جُطلح٤َٚ جُٜحٓس ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس طرضجُط٠ 

 كًُي ٤ْؿؼَ ٍٓقِس جُطكون أًػٍ ُْٜٞس ٣ٍٝٓ. 

ضلطوى ذؼٝ جُوٛٙ ذٌَٗ ؿ٤ٍ ًحَٓ أٝ كحٗٚ قط٠ ُٞٝؾى جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذٍٝج٣س ُٝكٖٓ جُكع 

ؼٝ جالضٓحم كحٕ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضطْٓ ذأٜٗح ضٓطط٤غ ضك٤ٖٓ ٗلٜٓح ٖٓ نالٍ ضٌٍجٌ ذ ئ٠ُ

كحيج ٝجؾٜطي هٛس الضطْٓ ذحالًطٔحٍ أٝ  جُٔٔحٌْس ذحالٞحكس ُؼ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ٝجُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس. 

٘ٛف ٍُٝجز نط٤حٌ ًٛٙ جُوٛس ٝضوّٞ ذطٞؾ٤ٚ جُئجُٔطِٞذس كحٗي ذرٓح٠س ٣ٌٔ٘ي ػىّ جُٞٞٞـ ٝجُطلح٤َٚ 

جُوٛس إٔ ًٛٙ جُوٛٙ ك٠ قحؾس ألٕ ضٌٕٞ أًػٍ ضكى٣ىج. ًٝٛج ْٞف ٣ؼط٠ ٌٝجز جُوٛس كٌٍز أكَٟ 
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ًَ  ك٠ض٤ًٍُج ػٔحٛٞ ٓطِٞخ ك٠ ًٛج جُٛىو. ٝك٠ ًٛج جالضؿحٙ ٣ٌٖٔ إٔ ضٛرف جُوٛس أًػٍ ٝٞٞقح ٝ

  وٌٝز ٍٝٓقِس ٖٓ ٍٓجقَ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٝجُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس. 

 

 األفٛاد ٌّٓ؟  –ثبثيٛ غيٕيب اٌغذيذح 

ذـ٤٘٤ح جُؿى٣ىز ٠ٛ غوحكس ٖل٣ٞس ُلظ٤س ٝٓؼظْ جُـ٤٘٤ٖ جًُٟ ٣ٌٕٓ٘ٞ ٛ٘حى  ٞذحذ٤ جٕ جُػوحكس ك٠" 

ٛطٔحّ ٣ٝطْ ئذٌَ ؾى٣س ٝ  حَٓيج ُْ ٣طْ جُطؼُِلظ٠ أًػٍ ٖٓ جُطؼر٤ٍ جٌُٔطٞخ ٝئٍٓضحق٤ٖ ؾىج ُِطؼر٤ٍ ج

جُط٤ٚٞق جألناله٠  ُٟٔحِٕٝطأًى كحٕ أٟ ؾٜى ٣طْ ذًُٚ ُ ػ٘ى ؾٔغ جُوٛٙ جُر٤ثس جُػوحك٤سجقطٍجّ 

. ٝػ٘ىٓح ٣وّٞ ٓطكىظ جٗؿ٤ُِٟ ) أٝجْطٍج٠ُ( ٓحءٍ ٝئٛطٔحّجُٔطكىظ ٤ٌْٕٞ ٓكَ ض ُٛٞش

ٌٕٞ ٖٓ جَُٜٓ كوى جُٞغٞم ذحُٛٞش ذطٓؿ٤َ ٝضى٣ٖٝ هٛس ضْ ٌٝج٣طٜح ٖٓ أقى ٖٓ جُـ٤٘٤ٖ كحٗٚ ٤ْ

أٌٖحٍ  ْطهىجُّط٣ٍوس كحٕ ئىه٤ن ٝجُٛك٤ف ٝذ٘لّ جيج ُْ ٣طْ ذًٍ جُؿٜى جُالَّ ُٟٔحٕ جُطٓؿ٤َ جُئ

 Rowlands 2002; Dart and) ُِطؼٍف ػ٠ِ ذؼٝ جألٓػِس جٗظٍ جُطوح٣ٌٍ يجش جألؾُجء  

Davies 2003  )ٓغ ٝؾٞو   ٔ  ضٞغ٤ن ًَ ٓحهحُٚ ٌجٟٝ جُوٛس .   ٌٖٖٓ أكَٟ ٗٓم ٌٖٓٔ ٣

(Elizabeth Reid, December 2004) 

 

 

 ِٓ ِٓ ٔمَٛ ثزغّيغ اٌمقـ؟  
 

جًُٟ ٗوّٞ ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ يجش جُىالُس ْٜٓ٘ ٣ؼطٔى ػ٠ِ ج٤ُٓحم جُط٘ظ٠ٔ٤ نط٤حٌ جُ٘حِ ئٕ ئ

نط٤حٌٛح أٝجُط٠ ٗوّٞ ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُط٠ ئوجش جُٔطؼِوس ذحُٔؿحالش جُط٠ ضْ ٝجُٔٞٞٞػحش ٝجُٔلٍ

ضٍٚى جُطـ٤٤ٍ ذٗأٜٗح كٔػال ذحُ٘ٓرس ُِٔؿحالش جُٔطؼِوس ذ٘ٞػ٤س ق٤حز جُ٘حِ كحٕ أكَٟ ٓؿٔٞػحش ٓ٘حْرس 

طِد ْٜٓ٘ ٌٝج٣س ًٛٙ جُوٛٙ ُ٘ح ْٛ جُٔٓطل٤ى٣ٖ أٗلْٜٓ أٝ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣طلحػِٕٞ ٓؼْٜ ٓػَ ٣ٌٖٔ إٔ ٣

 جُٔٞظل٤ٖ أٝ جُٔ٘ٓو٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ ٣ؼِٕٔٞ ٓؼْٜ

أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔؿحالش جُٔطؼِوس ذحُطـ٤٤ٍجش جٍُٔضرطس ذو٤حِ جٍُٗجًس ٖٝرٌحش جُؼَٔ ٓغ جُٔ٘ظٔحش جُـ٤ٍ 

ُِوٛٙ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٞٗٞج ٓٞظل٠ جُرٍجٓؽ ٝجُٔٞظل٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ٌٝجز  كحٕ أكَٟق٤ٌٓٞس جألنٍٟ 

 ك٠ جُٔ٘ظٔحش ج٣ٌٍُٗس ج٣ًُٖ ٣ٌٞٗٞج ك٠ ٓٞهغ ٣ٓٔف ُْٜ ذحُطؼ٤ِن. 

ًٔح إٔ ج٤ُٓحم جًُٟ ٣طْ ك٤ٚ ض٘ل٤ً جٍُٔٗٝع أٝجُرٍٗحٓؽ ْٞف ٣إغٍ ػ٠ِ جُٔؿٔٞػحش جُٔٓطٜىف ضؿ٤ٔغ 

ُٔؿطٔؼ٠ ٝػ٠ِ ضكو٤ن جُٔٓحءُس ُِٔحٗك٤ٖ كحٗٚ هى جٌُٛٞ ٜٓ٘ح كحيج ًحٗص جُٔ٘ظٔس هحتٔس ػ٠ِ جُؼَٔ ج

وجٌز ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذأٗلْٜٓ ٣ٝطْ يُي ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٗحًٌس ألػٟحتٜح ئ٣ٌٕٞ ٖٓ جألكَٟ 

جُوٛٙ ٓغ جألن٣ٍٖ ٝجنط٤حٌ ضِي جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش جألًػٍ والُس ٝضٞغ٤وٜح ٓغ يًٍ جألْرحخ جُط٠ 

 نط٤حٌٛح.٤س ئًحٗص ٌٝجء ػِٔ
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٘ح جُهرٍجش جُٔطؼِوس ذًٜج جُٔٞٞٞع إٔ جُوٛٙ جُط٠ ٣طْ ٌٝج٣طٜح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٓطل٤ى٣ٖ ضطْٓ ذأٜٗح ٝضىُ

٤ٔس ؾىج ٌُٖٝ ك٠ ٗلّ جُٞهص ٣ٞؾى ٓؼٜح ٚؼٞذس ك٠ جْطهالٜٚح. ٝذٌَٗ ٓػح٠ُ ٗؿى إٔ جُٔؿٔٞػحش هً 

هْٜٛٛ  ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٓغ ًطحذس ضو٣ٍٍ ػٖك٠ ٔٗحًٌس جُجُٔٓطل٤ىز ٣ٌٖٔ ضى٣ٌرٜح ػ٠ِ 

جُٔهطحٌز ٓغ يًٍ أْرحخ جنط٤حٌ ًٛٙ جُوٛٙ ٝٓغ يُي كحٗ٘ح ٗؿى إٔ يُي هى ٣ٌٕٞ ؿ٤ٍ ػ٤ِٔح ك٠ ذؼٝ 

( ُٔ٘حهٗس 6ز ٌهْ )ج٤ُٓحهحش ٌٝٝجز جُوٛس ٤ٌْٞٗٞج ٓػَ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ) ذٍؾحء جٍُؾٞع ُِهطٞ

 ٍٖجى جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ ػ٤ِٔس جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس(. ئكٞجتى ٝٓهح٠ٍ 

ضأض٠ جُوٛٙ ٓرحٍٖز ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ جُٔؿطٔؼحش جُٔٓطٜىكس كحٕ يُي ٣ٓحػى ك٠ ػ٤ِٔس ٝقط٠ ػ٘ىٓح 

٣ٓحػى ك٠ ٞٔحٕ ضلْٜ جُٔٞظل٤ٖ جُرىج٣س ػٖ ٣ٍ٠ن ؾٔغ جُوٛٙ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ًٝٛج 

 ٤ِس هرَ ضوى٣ٜٔح ٝػٍٜٞح ػ٠ِ جألنٍٕٝ. ُِٔؼ

 

 اٌمقـ اٌفشديخ فٝ ِمبثً لقـ اٌّٛالف

ئيج ًحٗص هٛٙ جُٔٞجهق أٝجُوٛٙ جُؿٔحػ٤س ٓٓٔٞـ ك٤ٜح ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ ٗكٖ وجتٔح ٓحٗٓأٍ ٓح

والُس كوٛٙ جُٔٞجهق ضٛق جُطـ٤٤ٍ ك٠ ٓؿطٔغ أٝٓؿٔٞػس أًػٍ ٖٓ ض٤ًٍُٛح ػ٠ِ كٍو ذؼ٤٘ٚ. ٝٛ٘ح 

ٍٟٗ إٔ أٟ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُوٛٙ يجش جُىالُس ؾحتُ ك٠ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْٝٞف ٣ؼطٔى 

ركع ػ٘ٚ جُٔ٘ظٔس جُط٠ ضٓطهىّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس: َٛ جُطـ٤٤ٍجش جُلٍو٣س جالنط٤حٌ ػ٠ِ ٓحض

( أػالٙ 2أٝ جُطـ٤٤ٍجش جُؿٔحػ٤س أّ جُطـ٤٤ٍجش جُٔإ٤ْٓس ًٝٛٙ جالنط٤حٌجش ضْ ٓ٘حهٗطٜح ك٠ نطٞز ٌهْ )

ش جُط٠ وٌجى ذحُطـ٤٤ٍجُى٣ْٜ ٝػ٠ ٝئ ٓطل٤ى٣ٖ هى ال٣ٌٕٞك٤ٔح ٣طؼِن ذحنط٤حٌ جُٔؿحالش  ٝق٤ع إٔ جُٔ

 ضكىظ ك٠ أًػٍ ٖٓ ٓٞهغ ٝجقى كحٗٚ ٖٓ جُٔل٤ى جُركع ػٖ جُوٛٙ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ أ٣ٟح. 

ٝك٠ ئقىٟ ٓ٘ظٔحش جُٔؼٞٗس ذحٌُِٔٔس جُٔطكىز ضْ جُٓٔحـ ُٔى٣ٍٟ جالوجٌز جُٔطْٞطس ك٠ ضوى٣ْ جُوٛٙ 

جش ػ٠ِ ٓٓطٟٞ يجش جُىالُس جُهحٚس ذْٜ ٝجُط٠ أٌٖٓ ؾٔؼٜح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ًر٤ٍ ٝػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُطـ٤٤ٍ

جُرٍٗحٓؽ. ٝذحٍُؿْ ٖٓ يُي كحٗٚ ذؼى ٍٓجؾس يُي ضْ جُطَٞٚ ج٠ُ إٔ ٛإالء جُٔٞظل٤ٖ ٤ٔ٣ِٕٞ الْطهىجّ 

ػ٤ِٔس ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كو١ ًو٘حز أنٍٟ الػىجو جُطوح٣ٌٍ ٝهحٓٞج ذحٌُطحذس ذ٘لّ جألِْٞخ 

س أقىجظ ٣أٝضل٤ٍٓ أ قو٣س ُْٝ ٣وٞٓٞج ذٞٚجًُٟ ٣طرؼٞٗٚ ػ٘ى جُو٤حّ ذحػىجو ًٝطحذس ٝضٞغ٤ن ضوح٣ٌْٜ جُؼح

يجش والُس ذٗة ٖٓ جُطل٤َٛ ٝكِٟٞج ضوى٣ٜٔح ك٠ ٌَٖ ٗوح٠ ٓكىوز ٝٓ٘حهٗحش ػحٓس ُِطـ٤٤ٍجش 

ٛإالء ج٣ًُٖ ٣ٌٞٗٞج ه٣ٍر٤ٖ ٖٓ ٓٞهغ جُطـ٤٤ٍجش  إٔ ٞجُٔٞؾٞوز. ٝجُىٌِ جُٔٓطلحو ٖٓ ًٛٙ جُٔرحوٌز ٛ

ٓؽ ْٛ جألهىٌ ػ٠ِ ٌٝج٣س جُوٛٙ جُٔل٤ىز جُط٠ ضهرٍٗح جُط٠ قىغص أٝ ُى٣ْٜ أُلس ذٜح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُرٍٗح

 ػٖ أ٤ٖحء ٗكٖ الٗؼٍكٜح ٖٓ هرَ. 
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 األخالليبد اٌّشرجطخ ثزغّيغ اٌمقـ  
 

ٗكٖ ٛ٘ح ٗوطٍـ أٗي ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ ٖٓ جألكٍجو ٝ جُٔطِٞذس ػ٘ى ناله٤حشُأل نح٘ ٛطٔح٣ّؿد ئػطحء ئ

ػ٠ِ ًٛٙ جألناله٤حش ًٓ٘ جُرىج٣س. كؼ٘ىٓح ٣وّٞ  ؼ٠٘ ذططرغ ػ٤ِٔحش جالضلحمػىجو ػ٤ِٔحش ض  ضوّٞ ذط٤ْٔٛ ٝئ

س ٓ٘ٚ ٣كطحؼ ئ٠ُ ضل٤ٍٓ ٤ًق ٤ْطْ ٌجٟٝ جُوٛس ذٍٝج٣س هٛس كحٕ جُٗهٙ جًُٟ ٣وّٞ ذطؿ٤ٔغ ًٛٙ جُوٛ

الْطهىجّ جُوٛس ك٤ؿد ػ٠ِ ْطهىجّ ًٛٙ جُوٛس ٣ٝوّٞ ذلكٙ ٝجُطأًى ٖٓ إٔ ٌجٟٝ جُوٛس ْؼ٤ى ئ

ج ًحٕ كد أ٣ٍٝؿد ك٠ يًٍ جْٔٚ ػ٠ِ جُوٛس أٝ ال ٝئيٌجٟٝ جُوٛس إٔ ٣ٞؾٚ ُٚ ْإجٍ ػٔح ئيج ًحٕ ٣

 ْٔٚ ٖٓ ػ٠ِ جُوٛس. ئ جٍُو ذحُ٘ل٠ ك٤ؿد ئُـحء

ٝك٠ قحُس ه٤حّ ٖهٙ أٝ ٓؿٔٞػس ٓح ذًًٍ ًٛٙ جألْٔحء جُط٠ ُْ ٣طْ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس أٚكحذٜح 

ٞج ْؼىجء إٔ ٣وّٞ ٌجٟٝ جُوٛس ذحْطٗحٌز جُطٍف جُػحُع ُٔؼٍكس ٓحئيج ًحٗ ٣ؿد ًٛٙ جُكحُس ك٠ كحٗٚ

ٝئيج أٌجو ٌجٟٝ جُوٛس إٔ ٣وّٞ ذٍٝج٣س هٛس ػٖ ٠ٍف غحُع ذىٕٝ ٖٓ ػىٓٚ أٌٝج٤ٖٞ ًًٍُ أْٔحءْٛ 

 ٝٞغ ئْْ ٚحقرٜح ػ٤ِٜح كحٕ ٣ٞٛس ًٛج جُٗهٙ ٣ؿد قٔح٣طٜح. 

ٝؾٞوْٛ ك٠  كإ جأل٠لحٍ ك٠ ْٖ ٓؼ٤٘س ال٣ٌٖٔٝؾى٣ٍ ذحًًٍُ جُوٍٞ ذأٗٚ ك٠ ذؼٝ جُىٍٝ ٓػَ جْطٍج٤ُح 

 . ْوس جُٞجُى٣ٖ أٝ أ٤ُٝحء أٍٓٛٓوحذِس ذىٕٝ ٓٞجك

 

ْطهىجٜٓح كو١ ألؿٍجٜ ػ٤ِٔحش جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ كاٗٚ ئوى ٌجٟٝ جُوٛس إٔ هْٜٛٛ ْٞف ٣طْ ػطيج أئٝ

ٖٓ ؿ٤ٍ جألناله٠ ٍٗٗ ًٛٙ جُوٛس ك٠ أٟ ئٚىجٌ ٓك٠ِ ذىٕٝ جْطٗحٌز ٌجٟٝ جُوٛس. ٝقط٠ ػ٘ىٓح 

٠ٛ جُو٤حّ ذحُطأًى ٖٓ يُي ٓغ ٌجٟٝ جُوٛس كٖٔ جُٔٔحٌْحش جُؿ٤ىز ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٓٞجكوس ٖٓ ٌجٟٝ جُوٛس 

 هرَ ٝٞغ أٍٝٗٗ أٟ هٛٙ ك٠ ئػالّ نحٌؾ٠ ٓػَ جُؿٍجتى ٝجُٛكق ج٤ٓٞ٤ُس. 

"   ذٞٞغ  ٝأنًٛح ك٠ جالػطرحٌ ٝٛ٘حى ٣ٍ٠وس ٝجقىز ُطأًى ٖٓ إٔ جالػطرحٌجش جألناله٤س ضْ ٓالقظطٜح

س ُِركع ػٖ ٓٞجكوس ٌجٟٝ ٚ٘ىٝم ػالٓحش" ػ٠ِ ٗٔٞيؼ جُطو٣ٍٍُىكغ جُٗهٙ جًُٟ ٣وّٞ ذطٓؿ٤َ هٛ

 ( . 2ٍِؾك جُوٛس. ) ذٍؾحء جٍُؾٞع ج٠ُ جُٔػحٍ جُٔٞٞف ك٠ 

 

  (: ئخزيبس اٌمقـ راد اٌزغييش األوضشدالٌخ  5خطٛح سلُ )

 

ضٓطهىّ ضَِٓٓ ٠ٍٓٛ ك٠ ػ٤ِٔحش جالنط٤حٌ كحُ٘حِ ٣٘حهٕٗٞ  MSCئٕ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ْ غْ ٣وىٕٓٞ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جُوٛٙ يجش جُىالُس جُٔٞؾٞوز ك٠ ٓ٘طوطٜ

ُِٔٓطٟٞ جُٞظ٤ل٠ جألػ٠ِ ٝجًُٟ ٣وّٞ ذىٌٝٙ ك٠ ئنط٤حٌ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ يجش جُىالُس 

جُٔٞٞف جُط٠ ضْ ضوى٣ٜٔح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٓط٣ٞحش جألو٠ٗ ٝضوّٞ ذط٣ٍٍٔٛح ُِٔٓطٟٞ جُطح٠ُ ٣ٝٞٞف جٌَُٗ 
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 . ًٛٙ جُؼ٤ِٔس (2أوٗحٙ )ٌهْ 
 

ٌُر٤ٍ ُِوٛٙ ٗطوحء جُوٛٙ يجش جُىالُس ٣ٓحػى ك٠ ضو٤َِ جُكؿْ جئٝجُؼ٤ِٔس جُطٌٍج٣ٌس النط٤حٌ ٝ

إٔ ئْطهىجّ جُٔٓط٣ٞحش جُٔطؼىوز ك٠ ػ٤ِٔس  حػىو ٌٖٓٔ ٖٓ جُوٛٙ جُو٤ٔس. ًٔ هَجُٔك٤ِس جُٜحٓس أل

  ٔ ئٞحك٠. ٌٖ يُي ٖٓ جُكىٝظ ذىٕٝ ٝٞغ أػرحء جٞحك٤س ػ٠ِ أٟ كٍو أٝٓؿٔٞػس ذؼَٔ جالنط٤حٌ ٣

ِٓهٙ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ"ًٝٛٙ جُؼ٤ِٔس ٣طِن ػ٤ِٜح " 
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  :  ضىكن جٌُٛٞ ٝجُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ك٠ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس  2ٌَٖ ٌهْ   
 

 

M 
 

  2مستوى اختٌار 

 
 
 
 
 

D F M 
1مستوى اختٌار    1مستوى اختٌار  1مستوى اختٌار  

 
 
 
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O 

 هٛٙ ٖٓ ٌٝجز جُوٛٙ    هٛٙ ٖٓ ٌٝجز جُوٛٙ   

 

 هٛٙ ٖٓ ٌٝجز جُوٛٙ   
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جُر٘حء ػ٠ِ  ٓهطِلس ٝئقىٟ ًٛٙ جُطٍم ٠ٛ "  ٝجُؼ٤ِٔس جُطٌٍج٣ٌس ًٛٙ ٣ٌٖٔ ذ٘حءٛح ٤ٌِٛٝطٜح ذطٍم

٠٘ ذٚ ٛ٘ح جُر٘حء ك٠ ٞٞء ج٤ٌَُٜ جُط٘ظ٠ٔ٤ ٝٛ٘حى ٣ٍ٠وس أنٍٟ ٠ٛٝ ذ٘حء ؼ  ٓحٛٞ ٓٞؾٞو ذحُلؼَ" ٝٗ

 ٝضط٣ٍٞ ٤ٛحًَ ٓؼ٤٘س ٓكىوز النط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس. 

٣ٝٞؾى ُىٟ ٓؼظْ جُٔ٘ظٔحش ٤ٌَٛ ٝظ٤ل٠ ٠ٍٓٛ ٣طٟٖٔ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ٝٓى٣ٍ 

جُٔٞؾٞو ذٌَ ٓ٘ظٔس ُط٘ظ٤ْ  ٤ٌَُٜ جُٞظ٤ل٠ْطهىجّ جٝجقى ًٝٛج ٣ؿؼِ٘ح ٗأنً ذط٤ٚٞس ٝئهطٍجـ ئ ض٘ل٤ًٟ

نطرحٌٛح ك٠ نالٍ ٙ يجش جُىالُس ٣ٌٖٔ ئنط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس. ٝجُوٛك٣ٍن ئوجٌز ػ٤ِٔس ئ

جالؾطٔحػحش جُط٠ ضْ ذحُلؼَ ٝٞؼٜح ك٠ أؾ٘ىز جالؾطٔحػحش ُألؿٍجٜ يجش جُِٛس ) ٓػَ ئؾطٔحػحش 

ٌُٔطد جٍُت٠ٓ٤( أكَٟ ٖٓ ٠ جٌُٔحضد جُٔك٤ِس أٝ ججٍُٔجؾؼس جٍُذغ ٣ْٞ٘س أٝج٣ُٞ٘ٓس ٝجُط٠ ٣طْ ػوىٛح ك

ؾطٔحػحش نحٚس ذطك٤َِ ًٛٙ جُوٛٙ يجش جُىالُس. ًٝٛج ٣ٓحػى ػ٠ِ جُطأًى ٖٓ إٔ ػَٔ نطس ئ

ًٔح إٔ س ضك٤َِ ًٛٙ جُوٛٙ يجش جُىالُس. جُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ًَ ٓٓط٣ٞحش جُٔ٘ظٔس ٓٗح٤ًٌٖ ك٠ ػ٤ِٔ

جُكو٤و٤ٖ ك٠ ًٛٙ  جف جُٔؼ٤٘سجأل٠ٍكىوز ٓٓروح الٍٖجى ٓجْطهىجّ أ٤ُحش  ٚ أ٣ٟحجُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٣ٌٔ٘

جأل٠ٍجف ٍ يجش جُىالُس ُؿحٕ جُؼ٤ِٔس كٔػال ك٠ قحُس ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح جْطهىٓص ػ٤ِٔس جُطـ٤٤

 جُٔٞؾٞوز ٓٓروح ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جاله٠ٔ٤ِ ٝٓٓطٟٞ جُٞال٣حش أ٣ٟح.  جُٔؼ٤٘س

نط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٞوز ٝٛٞ إٔ ػ٤ِٔس ئجُٞظ٤ل٤س جُٔٞؾٝٛ٘حى ْرد أنٍ الْطهىجّ ج٤ُٜحًَ 

٣ٌٖٔ إٔ ضٓحػى ك٠ جٌُٗق ػٖ جُو٤ْ جُٔٞؾٞوز وجنَ ئ٠حٌ ِْطس جُٔ٘ظٔس ٝكطكٜح ُٔؿحٍ جُٔ٘حهٗس 

 ٝجقىجظ جُطـ٤٤ٍ جُٔطِٞخ. 

ٝػ٠ِ جُؿحٗد جألنٍ كحٕ نِن ٝض٤ْٔٛ ٤ٛحًَ ؾى٣ىز النط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ 

أٝ أ٣٘ٔح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ئقط٤حؼ الُوحء جُٟٞء ػ٠ِ ٝؾٜحش  ُٔ٘ظٌٞ أْٝغحى ئقط٤حؼ ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٛ٘ٓل٤ىز ػ

ُٝوى هحٓص ٓ٘ظٔس جُهىٓحش جُططٞػ٤س .  Stakeholdersجأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ظٍ جُهحٚس ذٔؿٔٞػحش جُ٘

وجٌجش ٝأهٓحّ ٓهطِلس ) ًأهٓحّ أػٟحء ٓٞظل٠ جالوجٌز جُؼ٤ِح ٖٓ ئ ذحقٟحٌ VSOػرٍ جُركحٌ 

ٝجُرٍجٓؽ( ٓؼح ك٠ ٓؿٔٞػس ٝجقىز النط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس. ٝك٠ قحُس جُِؿ٘س  جُكٓحذحش ٝجُط٣ٞٓن

ْطهىجّ ز ٓٓطى٣ٍز ٣ْٞ٘س ٓغ جُٔحٗك٤ٖ ػٖ ئؾطٔحع وجتٍضْ ػوى ئ CCDB ٤ٓك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕجُٔ

ٓؿٔٞػحش ٓهطِلس النط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٣ٔػِٕٞ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝٓٞظل٠ جالوجٌز جُى٤ٗح ٝٓٞظل٠  5

   ٖٓ جُٔحٗك٤ٖ.   2وجٌز جُؼ٤ِح ٝ جال

 ٙكٖ ٗ٘ٛكي ذحُو٤حّ ذؼَٔ ضؿ٣ٍد ًُٜنط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٗٝهرَ جُو٤حّ ذحُطهط١٤ ُؼ٤ِٔس ئ

ٝأٚركص ؾحُٛج ُط٤ْٔٛ ج٤ٌَُٜ جُٞظ٤ل٠ جُٞجْغ  ٜحـ٤ٍ ٝذٔؿٍو جُو٤حّ ذطؿ٣ٍرػ٠ِ ٗطحم ٚ ٜٔ٘ؿ٤سجُ

 زٝ يغت أخز٘ب فٝ االػزجبس وّبيٍٝ : يٛعذ ٕ٘بن اٌؼذيذ ِٓ األؽيبء اٌػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔ٘ظٔس 
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 جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ ٤ْوٕٞٓٞ ذطٞغ٤ن جُوٛٙ  أػ٠ِٟٞ ٖٓ ٓٓط٣ٞحش جالنط٤حٌ ٤ٌْٕٞ ًْ ٓٓط

يجش جُىالُس ك٠ جٍُٔز جأل٠ُٝ؟ ًٝٛج ٣ؼطٔى ػحوز ػ٠ِ ػىو ٓٓط٣ٞحش جالوجٌز جُٔٞؾٞوز ذحُلؼَ وجنَ 

 جُٔ٘ظٔس. 

  ػ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ٤ْطْ ض٘ل٤ًٛح؟ ًٝٛج ْٞف ٣ؼطٔى ػ٠ِ ػىو ٝضكص ًَ ٖٓ ًٛٙ جُٔٓط٣ٞحش ًْ ػىو

  جٌُٔحضد جُٔ٘لِٛس جُٔٞؾٞوز ضكص ًَ ٓٓطٟٞ ) ذ٘حءج ػ٠ِ جُٔٞهغ أٝجُطهٛٙ(.

 وجٌضٜح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٞظل٤ٖ جُٔٗط٤ًٍٖ ك٠ ًْ ػىو جُوٛٙ يجش جُىالُس ٣ٌٖٔ ئ ك٠ ًَ ًٛٙ جُٔٓط٣ٞحش

نط٤حٌ ٕ ٣طْ ٓوحذِطْٜ ٝجُؼَٔ ك٠ ػ٤ِٔس ئظل٤ٖ أًٛٙ جُؼ٤ِٔس؟ كٖٔ ؿ٤ٍ جُٞجهؼ٠ إٔ ٗطٞهغ ٖٓ جُٔٞ

ٓؿحالش ٖٓ جُطـ٤٤ٍ ٍُِٔجؾؼس كحٕ  4يج ًحٕ ٛ٘حى جُىالُس أًػٍ ٖٓ ْحػطحٕ ذكى أه٠ٛ ٝئجُوٛٙ يجش 

٠حٌ ًَ ٓؿحٍ ٗٓطٜىكٚ ٗكٖ ك٠ ٌَ ٓؿحٍ ٖٓ جُٔؿحالش جألٌذغ ٝك٠ ئوه٤وس ُ 30ًٛج ٣ؼ٠٘ جالقط٤حؼ ج٠ُ 

  هٛٙ يجش والُس. 10ٖ قحؾس ُوٍجءز ٝٓ٘حهٗس ػىو ال٣ُ٣ى ػ

  ٖٓ جًُٟ ٣ؿد ػ٤ِٚ جُٔٗحًٌس ك٠ ًَ ػ٤ِٔس ٖٓ ػ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ؟ ًٝٛج جُؿحٗد ضْ ضـط٤طٚ ذ٣ُٔى ٖٓ

  جُطل٤َٛ ك٠ أقى جألؾُجء جُطح٤ُس.

  ػىو جٍُٔجش جُط٠ ْطكىظ ك٤ٜح ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ؟ ٖٓ جُطر٤ؼ٠ إٔ ًٛج جالنط٤حٌ ٤ٌْٕٞ ٓؼطٔىج ػ٠ِ ًْ

  ( .٠3 ٤ْطْ ك٤ٜح ؾٔغ جُوٛٙ يجش جُىالُس ) جٗظٍ نطٞز ٌهْ ٍٓجش ضٌٍجٌ جٍُٔجش جُط

  ٝػ٘ىٓح ٣طْ ضكى٣ى جُوٛٙ يجش جُىالُس ك٠ جُرىج٣س ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ جألكٍجو كحٕ ػ٤ِٔس

جالنط٤حٌ ضكص ًَ ٓٓطٟٞ ٖٓ ٓٓط٣ٞحش ج٤ٌَُٜ جُٞظ٤ل٠ جُٔطلن ػ٤ِٚ ضْٟ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جُ٘حِ ٤ُّٝ 

حٌ ٣ؿد إٔ ضطٟٖٔ قٞجٌ ٝٓ٘حهٗس ٓلطٞقس أًػٍ ٖٓ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ػ٤ِٔس ٚ٘غ جألكٍجو. ٝػ٤ِٔس جالنط٤

 جُوٍجٌ ُٞقىٛح كو١. 
 

 

  ِٓ اٌزٜ يغت أْ يؾزشوٛا فٝ ػٍّيخ االخزيبس؟ 

 

٘حِ ج٣ًُٖ ُى٣ْٜ ئٕ جُكى جألو٠ٗ ٖٓ جُ٘حِ جُٞجؾد جٖطٍجًْٜ ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُ

س ُِ٘حِ ج٣ًُٖ هحٓٞج ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ يجش جُىالُس. ٖٝٓ وج٣ٌس ٓكىوز ذحالٞحكٓٓث٤ُٞحش ٝنط٠ٞ ئ

ْطٗح٣ٌس ك٠ ػالهطْٜ ذ٘لّ جُٔٞظل٤ٖ ذحالٞحكس ُألنٍٕٝ ئض٤ٟٖٔ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ُى٣ْٜ ٝظحتق  جُٔلَٟ

ج٣ًُٖ هى ٣وٕٞٓٞ ذحْطهىجّ جُٔؼِٞٓحش جُوحوٓس ٖٓ ج٣ًُٖ هحٓٞجذطؿ٤ٔغ ًٛٙ جُوٛٙ. أٓح جُٔٓطٟٞ جألػ٠ِ 

أل٠ٍجف ٝجُٔٔػ٤ِٖ جألن٣ٍٖ ُطػ٣ٍٖٔ ٓجُ٘حق٤س جُٔػح٤ُس ٣ْٟ جُٔحٗك٤ٖ ٝجُٔ ؾىج ك٠ ًٛج جال٠حٌ كٜٞ ٖٓ

 . Stakeholders جُٔؼ٤٘س
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ٖطٍجى جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ رحخ ٌٍُٟٝز ض٤ٟٖٔ ٝئٝٓغ أٗٚ ٣ٞؾى ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جألْ

كأٝال ٗؿى إٔ ٌ ًًٝج ػ٤ِٔس جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس كحٗٚ ٣ٞؾى أ٣ٟح ذؼٝ جُٔهح٠ٍ جُٞجؾد أنًٛح ك٠ جالػطرح

ٝهص جُٔٓطل٤ى٣ٖ هى ال٣طْ ضٞك٤ٍٙ ذ٘لّ جُوىٌ جُٔطِٞخ ٓػِٔح ٣ٌٖٔ قىٝغٚ ذحُ٘ٓرس ُِٔٞظل٤ٖ ًُٝج كحٗٚ 

ػ٘ىٓح ضطِد ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ؾٔغ ٝجنط٤حٌ جُوٛٙ كحٕ يُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظٍ ج٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ ػدء أٝق٤ِس 

 ؿ٤ٍ أناله٤س. 
 

ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ جُٞجؾد جٖطٍجًْٜ ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ  ٖٝٓ جُٜحّ إٔ ٗأنً ك٠ جالػطرحٌ أٟ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ

نط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ئٖطٍجى جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ك٠ إٔ ضطْٓ ذؼىّ جالٌض٤حـ ػ٘ٔح ٣طْ ئكحأل٤ٖحء ٣ٌٖٔ 

ضْ ًطحذطٜح ذٌَٗ ًر٤ٍ ػٖ ٣ٍ٠وْٜ كؼ٤ِٔس جالنط٤حٌ ضرىٝ ِْٜس ػ٘ىٓح ٣طْ ًطحذس جُوٛٙ ػٖ ٣ٍ٠وْٜ 

ٕٝ ٖي كحٗٚ ٖٓ جألكَٟ ىؼطٔى ػ٠ِ غوحكس جُٔ٘ظٔس ٌُٖٝ ذض ح٠ ٣رىٝ أًٜٗٔح إٔ هحذ٤ِس جالنط٤حٌ جًُجض

نط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ػٖ ٣ٍ٠ن ُٔٗحٌى ك٠ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ذك٤ع ٣طْ ئض٤ْٔٛ ج٤ٌَُٜ جُٞظ٤ل٠ ج

 جُ٘حِ أًػٍ ٖٓ جنط٤حٌٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ٖٓ ًطرٞٛح. 

 

 
 

٤ًٖ ك٠ ٕ ٗؿى إٔ جُ٘حِ جُٔٗطٍٝك٠ ذؼٝ جُكحالش ٓػَ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣

ٖطًٍٞج أ٣ٟح ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ جُالقوس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُك٠ ٓغ ٓى٣ٍ٣ْٜ ضٞغ٤ن جُوٛٙ يجش جُىالُس ئ

 ٌُٖٝ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُؼحٚٔس وًح كحٕ ٓٓطٟٞ جالوجٌز جُؼ٤ِح ْٛ ج٣ًُٖ جٖطًٍٞج ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ. 
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 اٌّؾمخ فٝ ػٍّيخ اخزيبس اٌمقخ –غبٔب 

 

حهٗس جُوٛٙ ك٠ ٓ٘طىٟ ٣طٟٖٔ ٓإُل٠ جُوٛٙ أغرص ذٌَٗ ٓح أٜٗح ػ٤ِٔس ضطْٓ ذؼىّ " جٕ ٓ٘

ًحٕ ؾٜىج ُوى ظٍٜ إٔ ػَٔ ج٣ٍٓ٤ُٖٔ ) أٝكؼح٤ُس وٌْٝٛ ذحُ٘ٓرس ُِك٠ جُطحذؼ٤ٖ ُٚ( جالٌض٤حـ ٝجُٔٗوس. 

ك٠ ٌٚٞز ٓك٘س. ٝٓغ يُي كوى قحُٝ٘ح جُطـِد ػ٠ِ ًٛٙ جٌُِٔٗس كِوى أظٍٜش ًٛٙ جُطؿٍذس أٗٚ ٤ُّ 

ظٌٞ ٝجْغ جُ٘طحم جُؼىٍ إٔ ضطِد ٖٓ جُٔإُل٤ٖ ٝؾٜحش ٗظٍْٛ ٝجُ٘ظٍ ج٠ُ ًَ جُوٛٙ ٖٓ ٖٓ٘ٓ 

س ٖٓ ذ٤ٖ ًٛٙ جٌُٛٞ ًِٜح ك٠ جٍُٔٗٝع أًػٍ ٖٓ جالٛطٔحّ ذحُكٍٛٞ ػ٠ِ ٗلّ الُُطكى٣ى جألًػٍ و

جُ٘ط٤ؿس ٌُٖٝ ك٠ ٞٞء ج٤ُٓحم جُٔك٠ِ ج٣ًُٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٤ٚ ٤ُّٝ ك٠ ٞٞء جُرٍٗحٓؽ كو١ ًٝٛج ٣ٛرف 

ذىٌٝ  ٝجُٔإُل٤ٖ أؾرٍٝج ػ٠ِ ئٓح ذحُو٤حّالءٓح نحٚس ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ك٣ٍن جالنط٤حٌ ٚـ٤ٍج ؿ٤ٍ ٓ

ْٛ ٣ٝظٍٜٝج ًٝأْٜٗ ٣ٍ٣ىٕٝ إٔ ؾٔحػس جُٟؼ١ ػ٠ِ هْٜٛٛ أٝ ذإٔ ٣ٌٞٗٞج ًٍٓحء ٓغ َٓالء

 ق٤ْٜ أٝٓؿطٔؼْٜ"   طٓررٞج ك٠ ئْوح٠ ٣

(Johnston, 2002:8) 

 

 

 خزيبس اٌمقـ  ويفيخ ئ
 

جُوٛس ػحوز ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣ؿِٕٓٞ ٣ْٞح ٓؼح ٝك٠ ٚكرطْٜ ٓؿٔٞػس نط٤حٌ ضطٟٖٔ نطٞز ئ

ٖٓ أًٞجّ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ٝجُط٠ هى ضٌٕٞ ٓٛ٘لس أٝؿ٤ٍ ٓٛ٘لس ضرؼح ُٔؿحٍ ٓؼ٤ٖ ٖٓ 

جُٔؿحالش. ٝضطِهٙ جُٜٔٔس ٛ٘ح ك٠ ضو٤َِ ػى و ًٛٙ جألًٞجّ ٖٓ جُوٛٙ ج٠ُ ًٞٓس ٝجقىز ٌَُ ٓؿحٍ 

س ٌَُ ٓؿحٍ ضوّٞ جُٔؿٔٞػس ذحنط٤حٌ جُوٛس ج٣ًُٖ ٣ؼطوىٕٝ أٜٗح ضٔػَ ٝضطٟٖٔ ٖٓ جُٔؿحالش. ٝذحُ٘ٓر

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ جُوٛٙ ًِٜح ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ. ٝجيج ًحٗص جُوٛٙ ؿ٤ٍ ٓٛ٘لس ضرؼح 

 ُٔؿحالش ٓكىوز ٓٓروح كحٕ ًٛج هى ٣ٌٕٞ ٝجقىز ٖٓ جُٞظحتق جأل٠ُٝ جُط٠ ٣ؿد ػ٤ِْٜ أوجتٜح. 

ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ذوٍجءز ذؼٝ أًَٝ جُوٛٙ ئٓح ذٛٞش ػح٠ُ أٝ ذٌَٗ ٓ٘لٍو ْح٠ْ ضرىأ ٝذٌَٗ أ

ٝٗكٖ ٤َٔٗ ُطل٤َٟ هٍجءضٜح ذٛٞش ػح٠ُ كًٜج ٣ؼ٤ى جُك٤حز ًُٜٙ جُوٛٙ ٌُٖٝ كؼح٤ُس ٝػ٤ِٔس ًٛج 

ًحٕ هى ضْ ٝجيج ًحش جُوٛٙ جألِْٞخ ٣ؼطٔى ػ٠ِ ج٤ُٓحم جُٔطؼِن ذحُرٍٗحٓؽ ٝجُٔ٘طوس جُٔٓطٜىكس. 

٠حٌ ٓؿحالش ٓكىوز كك٤٘ثً كحٕ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٖٓ ٓؿحٍ ٝجقى ٣طْ ضكص ئض٤٘ٛلٜح ٝض٤ٌٜٓ٘ح 

حقرٜح ض٤ٓ٤ٍ أٝجُط٠ ال٣ٛحقرٜح ْطهىجّ ًَ جُؼ٤ِٔحش جُط٠ ٣ٜٛح ٣ْٞح ٝٛ٘ح ٤ٍٗٗ ج٠ُ أٗٚ ٣ٌٖٔ ئضؿ٤ٔؼ

نط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ. ئ٤ٍٓ ُٔٓحػىز جُٔؿٔٞػحش ػ٠ِ ٤ض

 د ضٞغ٤ن جألْرحخ جُط٠ ًحٗص ٌٝجء ًٛج جالنط٤حٌ. ٝٗكٖ ٗٗؿؼي ػ٠ِ جُطؿ٣ٍد ُؼ٤ِٔحشٝق٤٘ثً ٣ؿ

 نط٤حٌ ٓهطِلس قط٠ ضؿى جُط٣ٍوس جألٓػَ جُط٠ ض٘حْد ٤ْحهي جُػوحك٠. ئ

٣ٌٖٔ ضِه٤ٜٛح  اٌّىٛٔبد اٌشئيغيخ ٌؼٍّيخ االخزيبسْطهىجّ ػ٤ِٔحش ٓط٘ٞػس ٝٓهطِلس كحٕ ٝذ٤٘ٔح ٣ٌٖٔ ئ

 ك٠ جُ٘وح٠ جُطح٤ُس : 
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 ً .ٙٛكٍو ٣وّٞ ذوٍجءز جُو َ 

  .ه٤حّ جُٔؿٔٞػس ذؼَٔ ٓ٘حهٗس ٓطؼٔوس قٍٞ أٟ ٖٓ جُوٛٙ ٣ؿد جنط٤حٌٛح 

 ٣ح ٖٓ ًٛٙ جُوٛٙ ٣ٗؼٍٕٝ أٜٗح جألًػٍ والُس.ضوٌٍ جُٔؿٔٞػس أ 

 نط٤حٌ جُٔؿٔٞػس ًُٜٙ جُوٛس . ٣ؿد ضٞغ٤ن أْرحخ ئ  

 

 ِؼبييش ئخزيبس اٌمقـ األوضش دالٌخ 

نط٤حٌ جُوٛٙ هرَ أٝ ذؼى ٝٛٞ َٛ ْٞف ٗوّٞ ذطكى٣ى ٓؼح٤٣ٍ ئ ِٔٚنط٤حٌ ٝق٤ى ٣ؿد ػ٣ٞؾى ٛ٘حى ئ

نط٤حٌ جُوٛٙ يجش روح كحٕ ػ٤ِٔس جُطؼِْ ) ػٖ ٣ٍ٠ن ئهٍجءضٜح كحيج ضْ جُٔٞجكوس ػ٠ِ ًٛٙ جُٔؼح٤٣ٍ ٓٓ

جُىالُس( ْٞف ضطأغٍ ذٌَٗ يجش والُس ذٔحضلٌٍ ك٤ٚ جُٔ٘ظٔس ٝٓحضؼطوىٙ. كؼ٘ىٓح الضطْ ٓ٘حهٗس ًٛٙ جُٔؼح٤٣ٍ 

ُٗه٠ٛ هى هٍجءز جُوٛٙ كحٕ جُؼ٤ِٔس ضٛرف أًػٍ جٗلطحقح الًطٓحخ نرٍز ؾى٣ىز كحُطل٤َٟ جقط٠ ذؼى 

 ٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالٌض٤حـ جُٗه٠ٛيجش جُِٛس كحُ٘حِ ٣هطِلٕٞ ذىٌؾس  ٍؾؼ٤س٣ٌٕٞ أقى جُؼٞجَٓ جُٔ

ٗٚ ٓكىوز ٓٓروح أٝ ال كٔغ أٛ٘حى ٓؼح٤٣ٍ  صًحٗأألقٌحّ ٝجُطوى٣ٍجش جُٛحوٌز ذٗإٔ ًٛٙ جُوٛٙ ْٞجء ُ

يج ضْ جْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُِٔٓحػىز ك٠ ئٗؼطوى أٗٚ  نط٤حٌ ٛ٘ح ك٠ ًٛٙ جُكحُس كحٗ٘ح٣ٞؾى ئ

جالٌضوحء ذحُطؼِْ جُط٘ظ٠ٔ٤ كحٕ ٓؼح٤٣ٍ جالنط٤حٌ ال٣ؿد ضو٣ٍٍٛح ٓوىٓح ٌُٖٝ ٣ؿد إٔ ض٘رغ ٖٓ جُٔ٘حهٗس 

 جُؿحوز ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ٝجهٍجٌٛح.  

 

 نط٤حٌٛح ًٔح ٠ِ٣ : ٍٞٚٞ ُوٍجٌ ذٗإٔ جُوٛٙ جُط٠ ٣ؿد ئحى ٠ٍم ػى٣ىز ُِٝضٞؾى ٛ٘
 

 لٛاػذ األغٍجيخ

هى كٜٜٔح ؾ٤ىج غْ  ٠ٛٝ ٣ٍ٠وس ِْٜس الضهحي هٍجٌ ضطِهٙ ك٠ هٍجء ز جُوٛٙ ٓغ جُطأًى إٔ ًَ ٖهٙ 

ز ٣طْ جُط٣ٞٛص ػ٠ِ أ٣ٜح ٣طٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس النط٤حٌٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ٌكغ جأل٣ىٟ. ٝجُٔهح٠ٍ

جألْح٤ْس ٛ٘ح إٔ جالنط٤حٌ ٤ْطْ ذىٕٝ ٝؾٞو ٓ٘حهٗس ؾ٣ٍٛٞس كحُٔ٘حهٗحش قٍٞ جْطكوحم جُوٛٙ 

جُٔهطِلس يجش جُىالُس ٛٞ ٖة ٌٍٟٞٝ ٝٛحّ ؾىج ألٗٚ ْٞف ٣ٓحػى ك٠ جٌُٗق ػٖ جُو٤ْ ٝجالكطٍجٞحش 

 جٌُحٓ٘ٚ ٌٝجء جنط٤حٌجش جُ٘حِ. 

 

 اٌزقٛيذ اٌّزىشس

٣ٞص جألٍٝ ٣وّٞ جُ٘حِ ذٔ٘حهٗس أْرحخ ض٣ٞٛطْٜ ُِوٛٙ أٓح ك٠ قحُس جُط٣ٞٛص جُٔطٌٌٍ كرؼى جُطٛ

جُٔهطحٌز ًٝٛج ٣طرؼٚ ؾُٞس غح٤ٗس ٝغحُػس ٖٓ جُط٣ٞٛص قط٠ ٣طْ جُطَٞٚ ُٔح٣طِن ػ٤ِٚ جالؾٔحع ٝك٠ 

ذؼٝ جُكحالش كحٕ جُٔٗح٤ًٌٖ ج٣ًُٖ ال٣طلوٕٞ ٓغ ٝؾٜس ٗظٍجألؿِر٤س هى ٣وٌٍٕٝ جُٔٞجكوس ك٠ جُؿُٞس 
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ص ٝجيج ُْ ٣وٞٓٞج ذؼَٔ يُي ٝظِص ٝؾٜس ٗظٍْٛ ٓهطِلس ٓغ ٝؾٜس ٗظٍ جُػحُػس أٝ جألن٤ٍز ٖٓ جُط٣ٞٛ

كحٗٚ ٣ؿد ضٞغ٤ن يُي ك٠ جُطو٣ٍٍ جُهح٘ ذحُؼ٤ِٔس  ًٝٛج  قط٠ ٓغ جُؿٞالش جُٜ٘حت٤س ُِط٣ٞٛص جألؿِر٤س

يج ئؼحٌٞٚ ٓغ جُٔكٌٞ جألْح٠ْ ُِوٛس ٝهى ٣كىظ ذٓرد ػىّ ٝٞٞـ ؾحٗد ٖٓ ؾٞجٗد جُوٛس أٝ ض

هٛطحٕ ك٠ ًٛٙ جُكحُس جنط٤حٌ  ط٤حٌ أٟ ٖٓ جُوٛٙ ذٌَٗ ٖرٚ ٓطٓحٝ ٣ٌٖٔنئنطالف قٍٞ ئًحٕ ٛ٘حى 

ٝذحٍُؿْ ٖٓ إٔ جُط٣ٞٛص جُٔطٌٌٍ هى ٣ٌٕٞ ٓٓطٌِٜح ُِٞهص كحٗٚ ٣ٓحْٛ ك٠ ضر٠٘ جألقٌحّ ٝجُطوى٣ٍجش 

 ٝجالنط٤حٌجش جُط٠ ضطْٓ ذحُؿٞوز. 

 

 ئػطبء اٌذسعبد

ؾس ضوى٣ٍ٣س ُِوٛس يجش جُىالُس ًٝٛٙ كرىال ٖٓ جُو٤حّ ذحُط٣ٞٛص كحٕ جُٔٗح٤ًٌٖ ٣وٕٞٓٞ ذحػطحء وٌ

َٛ ػ٠ِ أًرٍ ػىو ٖٓ جُطوى٣ٍجش جٍُه٤ٔس جُهحٚس ذٌَ ًٛٙ جُوٛٙ ٣طْ ض٤٘ٛلٜح ٝجُوٛس جُط٠ ضك

نط٤حٌٛح ػ٠ِ أٜٗح جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٝٛٙ جُط٣ٍوس ضطْٓ ذأٜٗح ٣ٍ٠وس جُىٌؾحش ٣طْ ئ

ؾٍجتٜح ٓؿٍو ٌكغ جأل٣ىٟ ٠ٛٝ ٣ٍ٠وس ٣ٌٖٔ ئ ٤ُٔٓز ُطِه٤ٙ ٝئ٣ؿحَ جُطوى٣ٍجش ٝجألقٌحّ أًػٍ ٖٓ

قط٠ ٖٓ ػ٠ِ ذؼى أٝ ػٖ ٣ٍ٠ن جُِوحء جُٔرحٍٖ ٝجُؼ٤د جُٞق٤ى ك٠ ًٛٙ جُط٣ٍوس أٜٗح ضطٟٖٔ كٍٚس 

جُط٠ ضطٟٖٔ أْرحخ جالنط٤حٌ ٣طْ  ٓكىٝوز ُِكٞجٌ ٝجُٔ٘حهٗس ذ٤ٖ أكٍجو جُٔؿٔٞػس نحٚس إٔ جُطل٤ٍٓجش

طحٌز ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ إٔ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش ٠ٛ ٌكحهٜح ٓغ جُطوى٣ٍجش جٍُه٤ٔس ُِوٛٙ جُٔهئ

٣ٌٍٝٞس ٝٛحٓس ؾىج ػ٘ىٓح ٣وّٞ جُٔٗحٌى ذحػطحء جُوٛس يجش جُىالُس وٌؾس ػح٤ُس ؾىج أٝ ٓ٘هلٟس 

 ؾىج ٓوحٌٗٚ ذحُوٛٙ جألنٍٟ ٝذحُٔٗح٤ًٌٖ جألن٣ٍٖ. 

 

  اٌّغجك ٌٍذسعبد صُ رقٛيذ اٌّغّٛػخ ػطبءاال

جُٔىز كورَ  زه٤ٍٛ شؾطٔحػحئ ؼوى٣وٕٞٓٞ ذُِٔؿٔٞػحش ج٣ًُٖ  ءٓس ؾىجًٝٛٙ جُط٣ٍوس ٠ٛ ٓ٘حْرس ٝٓال

ػطحء وٌؾس ُىالُس ًَ ٜٓ٘ح ًٝٛٙ ئح٤ًٌٖ هٍجءز جُوٛٙ يجش جُىالُس ٝطِد ٖٓ جُٔٗػوى جالؾطٔحع ٣  

طْ ضِه٤ٜٛح ك٠ ؾىٍٝ ٝضوى٣ٜٔح ٝػٍٜٞح ػ٠ِ جُٔٗح٤ًٌٖ ػ٘ىٓح ٣طْ ٓوحذِطْٜ ٝؾٜح ُٞؾٚ ٣جُطوى٣ٍجش 

ٔٗح٤ًٌٖ ذٔ٘حهٗس ًٛٙ جُىٌؾحش ٝض٘ظ٤ْ ض٣ٞٛطحضْٜ كحُطوى٣ٍ جُٔٓرن هرَ ك٠ جالؾطٔحع ٝٛ٘ح ٣وّٞ جُ

وٍجءز جُوٛٙ هرَ جالؾطٔحع ٖٝٓ غْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼود يُي ٓ٘حهٗس ذجالؾطٔحع ٣ٟٖٔ ه٤حّ جُٔٗح٤ًٌٖ 

ٌْحُٜح ئًٛٙ جُط٣ٍوس ٠ٛ إٔ ًَ جُوٛٙ ٣ؿد ؾٔحػ٤س ًٍُٓز ك٠ جالؾطٔحع ٝجُؼ٤د جُٞق٤ى ك٠ 

 ػوى جالؾطٔحع. ُِٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ٝهص ٓح هرَ 
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  لزشاع اٌغشٜاال

نط٤حٌجضٚ ُِوٛس يجش َ ؿ٤ر٠ ٝٛ٘ح ٣وّٞ ًَ ٖهٙ ذٌطحذس ئكٖٔ جٌُٖٔٔ أ٣ٟح ضؿ٤ٔغ جألٚٞجش ذٌٗ

ؾٔح٠ُ جألٚٞجش ًٝٛج ٣ؿد إٔ ٣ؼورٚ ئٖٓ جٌُٞم ٝق٤٘ثً ٣طْ ضوى٣ْ ٝػٍٜ جُىالُس ػ٠ِ هٛحٚس 

ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٓل٤ىز ؾىج نحٚس جيج ًحٕ ٓ٘حهٗس ٓلطٞقس ُٔ٘حهٗس أْرحخ ًٛج جالنط٤حٌ ًٝٛٙ جُؼ٤ِٔس ٣

ٛ٘حى ٗٞع ٓح ٖٓ ػىّ ضٞجَٕ جُوٟٞ وجنَ جُٔؿٔٞػس أٝ ئيج ػحٌٜ جُ٘حِ ك٠ جُرىج٣س جُو٤حّ ذؼٍٜ 

 جُط٣ٞٛص جُهح٘ ذٌَ كٍو ذٌَٗ ػ٠ِ٘. 

 

ٖٝٓ جٌٍُٟٟٝ إٔ ٗطًًٍ إٔ جُٗلحك٤س ك٠ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ٛ أِْٞخ ٌٍٟٞٝ ٝٛحّ 

ُس جًُجض٤س ًُُٝي كٖٔ جٌٍُٟٟٝ ئٞحكس جُهطٞز جُػح٤ٗس ٍُٚى ٝٓ٘حهٗس أْرحخ ًٛج ُالٌضوحء ذحُٔٓحء

 جالنط٤حٌ. 

 

 ٔمَٛ ثبٌزيغيش أَ ال؟  

نط٤حٌ جُوٛٙ ٝضٟٖٔ ٓٗحًٌس ػحوُس ٌَُ ٤ً ػ٤ِٔس ئض٘ل ك٠ ٓحْٛ ك٠ جالٍْجعئٕ جُط٤ٓ٤ٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٣

٣ٌٕٞ ٓل٤ىج ؾىج ٝك٠ قحُس أػٟحء جُٔؿٔٞػس ٝك٠ ذؼٝ جُٔٞجهق ٗؿى إٔ ج٤ٍُٔٓ جُهحٌؾ٠ ٣ٌٖٔ إٔ 

نط٤حٌ ئإٔ ًَ ؾِٓحش ضؿ٤ٔغ ٝٝؾى ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح ػ٘ى ض٘ل٤ً ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

وجٌضٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٣ٍٓ٤ٖٓ ٓىٌذ٤ٖ ُٝوى ضْ ضوى٣ْ ٝػٍٜ ض٤ٚٞق ٖحَٓ ئجُوٛٙ يجش جُىالُس ضْ 

٘حْد وجتٔح جُو٤حّ ذط٤ٓ٤ٍ ػ٤ِٔس جُٔ ( ُٖٝ ٣ٌٕٞ ٖٓ جٌُٖٔٔ أ4ُٝؼ٤ِٔس جُط٤ٓ٤ٍ ًٛٙ ك٠ جُِٔكن ٌهْ )

 نط٤حٌ جُوٛس كل٠ قحُس جُٔؿٔٞػحش جُٛـ٤ٍز جُـ٤ٍ ٤ٌْٔس هى ال٣ٌٕٞ يُي ٣ٌٍٝٞح.  ئ

 

 رٛصيك ٔزبئظ ػٍّيخ االخزيبس  

نط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ذحػطرحٌٛح جُوٛٙ جألًػٍ والُس ٣ؿد ضٞغ٤وٜح ٓغ جُوٛس أْرحخ ئئٕ 

٠ ٤س غْ ٠ِ٣ يُي جُو٤حّ ذحٌْحُٜح ئُُؼِٔط٠ أٌٝوٛح جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ًٛٙ ججُٔهطحٌز ذٔح٣طٟٔ٘ٚ جُطل٤ٍٓجش جُ

ٍٖجى جُ٘حِ ج٣ًُٖ هحٓٞج ذحٌْحٍ جُوٛٙ ك٠ جُ٘طحتؽ طح٠ُ ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ًٔح ٣ؿد ئجُٔٓطٟٞ جُ

ؼطٜح. ٝٛ٘ح ٍٟٗ أٗٚ ك٠ قحُس ػىّ ئٌكحم أْرحخ ٝضل٤ٍٓجش جُهحٚس ذؼ٤ِٔس جالنط٤حٌ ذـٍٜ ٍٓجؾ

 ٛطٔحّ ًحك٠ ٖٓ ؾحٗد جُوحٌب. وحذَ ذؼىّ ئ٣ْٞف كحٕ يُي جُىالُس وٛٙ يجش نط٤حٌ جُئ
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ٝألٕ ػ٤ِٔس ضٞغ٤ن أْرحخ جالنط٤حٌ ػحوز ٓحضٌٕٞ ذٔػحذس جُٜٔٔس جألن٤ٍز ك٠ جالؾطٔحع جُهح٘ ذؼ٤ِٔس 

ضٔحّ ًٛٙ جُٜٔٔس ذٍٓػس ٝضؼؿَ ٝإٔ ٓح٣طْ ًطحذطٚ هى ٤ٌْٕٞ ٛ٘حى ٤ٖة ٖٓ جُٔهح٠ٍز ك٠ ئ جالنط٤حٌ كحٗٚ

ػحوٍ ػٔن جُٔ٘حهٗس أٝ ٗٞػ٤س ٝؾٞوز جألقٌحّ ٝجُطوى٣ٍجش جُٛحوٌز. ٣ٝؿد إٔ ضٌٕٞ  ال٣ؼٌّ ذٌَٗ

ْطٍٔج٣ٌس" أٝ " جُٔٓحٝجز ك٠ جُ٘ٞع ٕ ٓؿٍو ًِٔحش ٌت٤ٓ٤س ٓػَ " جًػٍ ئًٛٙ جُطل٤ٍٓجش ًحك٤س ٝأالضٌٞ

ٙ كحُؿَٔ جٌُحِٓس ٣ؿد إٔ ضؼرٍ ػٔح ضْ جُ٘ظٍ ج٤ُٚ ٝضوى٣ٍٙ ػ٠ِ أٗٚ يجش والُس ك٠ جُوٛجالؾطٔحػ٠" 

ْطهىجّ ٓؼح٤٣ٍ ٓطؼىوز ُطر٣ٍٍ جنط٤حٌ جُوٛس كٜ٘ح ٣ؿد ٝٞؼٜح ك٠ ُىالُس جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٝئيج ضْ ئيجش ج

  هحتٔس ضٟحف ج٠ُ جُطل٤ٍٓجش جُٔطؼِوس ذأ٤ٔٛطٜح جُ٘ٓر٤س.

 

 ٔغيبْ رغغيً أعجبة االخزيبس –ِيبّٔبس 

ش ٚـ٤ٍز قط٠ ٞػحُوى ٠ِرص ٖٓ ٓٞظل٠ جالوجٌز جُؼ٤ِح جُؿِِٞ ٣ْٞح ك٠ ٓؿٔ"            

ٛٙ ٝٓ٘حهٗس والُطٜح ٌُٝ٘ٚ ًحٕ ٛ٘حى جُو٤َِ ؾىج ٖٓ جُٔالقظحش ٝجُطـ٣ًس ٣ٌْٜٔ٘ هٍجءز جُو

جُؼ٤ٌٓس ٖٓ ٛإالء جُٔٞظل٤ٖ ذٗإٔ ًٛٙ جُوٛٙ كْٜ ٣ؿد ػ٤ِْٜ جالْطٔحع ؾ٤ىج ج٠ُ جُوٛٙ 

 قط٠ ٣ٌٞٗٞج هحو٣ٌٖ ػ٠ِ جْطٍؾحع ٓحهحُٞٙ ٝضكى٣ى جُو٤ْ يجش جُِٛس "

(Gillian Fletcher, 2004 (Advisor to CARE HIV/AIDS program) 

 

ضرحػٜح إٔ ٣ٞغن ٣ٝٓؿَ جُؼ٤ِٔس جُط٠ ضْ ئ كحٕ جُطٞغ٤ن جٍُٔضر١ ذوٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ؿد

النط٤حٌ جُوٛس جألًػٍ والُس ًٝٛج ْٞف ٣ُٝو جُٔٓطهى٤ٖٓ جألن٣ٍٖ ُِوٛٙ يجش جُىالُس ذح٠حٌ 

 ٌٝ جُوٛس يجش جُىالُس جُط٠ هٍأٝٛح. ٓؼٍك٠ ٌٍٟٞٝ ٝٛحّ ٣ٝٓحػى ػ٠ِ ضل٤ٍٓ أٍٚٞ ٝؾً

 

 ِبرا يؾذس ٌٍمقـ اٌزٝ يزُ اخزيبس٘ب؟   

ُوحء جُوٛٙ جُط٠ ضْ جُطَٞٚ ج٤ُٜح ك٠ جُٜ٘ح٣س ذؼ٤ىج ق٤ع ٣ؿد جالقطلحظ ذٜح ك٠ ِٓق ذحُطرغ ُٖ ٣طْ ئ

  ٔ ْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جٍُؾٞع ج٤ُٜح ٝهطٔح ٣ٍ٣ىٕٝ ػ٘ى ئ ٌٖ جُٔٓطهى٤ٖٓ وجنَ جُٔ٘ظٔس ٖٓٓكىو ذٌَٗ ٣

ٔ  ْطهىجٜٓح ٣ٍ٣ٝىٕٝ ٓ٘حهٗطٜح ٖٓ إٔ ألنٍ. ًٝٛج ػٍ والُس ٠حُٔح أْٜٗ ٓٓطٍٕٔٝ ك٠ ئطـ٤٤ٍ جألًجُ ٣ٌٖ 

ػىجو ضك٤َِ ٓكطٟٞ ذٌَٗ ػ٠ِٔ ٓطهٛٙ ٝٓ٘ظْ ُِٔؿٔٞػس جٌُحِٓس ٖٓ جُوٛٙ يجش ئأ٣ٟح ٖٓ 

 ك٠ ًٛج جُلَٛ(  9جُىالُس جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح. ) ذٍؾحء جٍُؾٞع ج٠ُ نطٞز ٌهْ 
 

ٍ إٔ جُوٛٙ يجش جُىالُس جُط٠ ُْ ٣طْ جنط٤حٌٛح ٖٓ جُٔٓط٣ٞحش جُٞظ٤ل٤س جألػ٠ِ ك٠ ٖٝٓ جُؿى٣ٍ ذحًًُ

جُٔ٘ظٔس ٤ْرو٠ ُٜح ه٤ٔس ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُٔك٠ِ. ًَٝ هٛس ضٔػَ أ٤ٔٛس نحٚس ُٖٔ هحٓٞج ذطٞغ٤وٜح أٚال 

وٛٙ ٖٓ جُرىج٣س ُٝألن٣ٍٖ أ٣ٟح ػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش ٝظ٤ل٤س أػ٠ِ ًُٝج ٣ؿد ػَٔ ٓطحذؼس ُٔػَ ًٛٙ جُ
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ْطهىجّ ًٛٙ جُوٛٙ ٝجُطؼٍف ػ٠ِ أٟ ضأغ٤ٍ أقىغطٚ ًٛٙ جُوٛٙ ػ٠ِ ئس جُٔىٟ جًُٟ ٣طْ ك٤ٜح ٝوٌجْ

 ك٠ ًٛج جُلَٛ.  6ٓح٣لؼِٚ جُ٘حِ . ًٝٛج ْٞف ٣طْ ٓ٘حهٗطٚ ذ٣ُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٠ جُهطٞز ٌهْ 

 

  خ ٌٕزبئظ ػٍّيخ اخزيبس اٌمقـ  ي(: اٌزغزيخ اٌؼىغ6خطٛح سلُ )
 

 خ اٌزغييش األوضش دالٌخ خ فٝ ِٕٙغييدٚس اٌزغزيخ اٌؼىغ
 

  ٓ ٌٕٞ ٌٍٟٞٝ ٝٛحّ ك٠ ًَ ٗظْ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٝجُ٘ظْ جُوحتٔس ػ٠ِ ئٕ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس جٍُٔضىز ٠ٛ 

ٔح إٔ ٗطحتؽ ػ٤ِٔس ًٓطػ٠٘ ٖٓ ًٛٙ جُ٘ظْ ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش. ٓرىأ جُطؼِْ ًُٝج كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ال٣  

ج٣ًُٖ هحٓٞج ذطك٣َٞ ًٛٙ جُوٛٙ ُي كحٗٚ ػ٠ِ أهَ  ٍٖجًٜح ٓغئٌؾحػٜح ٍٓز أنٍٟ ٝئجالنط٤حٌ ٣ؿد 

ضوى٣ٍ ٗؿى إٔ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ٣ؿد إٔ ضلٍٓ أٟ جُوٛٙ يجش جُىالُس ضْ جنط٤حٌٛح ًأكَٟ جُوٛٙ 

ػطحءٗح ٓؼِٞٓحش ػٖ ج٤ٌُل٤س ئُٝٔحيج ًٝٛج ْٞف ٣ٓحػى أ٣ٟح ك٠  جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

  ٠ ذؼٝ جُكحالش ٓػَ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕجُط٠ ضْ ذٜح ض٘ظ٤ْ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٝك

CCDB   ٖذحػطحء ضـ٣ًس ٍٓضىز ٖحِٓس ك٠ ٌَٖ ؾىجٍٝ ضٞٞف ٖٓ جًُٟ هحّ وٌؾس ٓؼ٤٘س هحّ جُٔٗح٤ًٌ

 ُِوٛس يجش جُىالُس. 

 

ٕ ٝضٞؾى ٛ٘حى أْرحخ ًػ٤ٍز ضإًى كحتىز جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ٌُٖٝ جألًػٍ أ٤ٔٛس ٖٓ ذ٤ٖ ًٛٙ جألْرحخ ٠ٛ أ

جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ضطؼِن ذحُوٛٙ يجش جُىالُس جُط٠ ضْ جنط٤حٌٛح ٣ٌٖٔ إٔ ضٓحػى ٝضؼ٤ٖ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ 

س أٟ ػ٘ىٓح ٣طْ ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٍٓز ٓجُركع ػٖ جُوٛٙ يجش جُىالُس ك٠ كطٍز جُطو٣ٍٍ جُوحو

٠ُ ج٣ُُٔى ٖٓ جألذكحظ أنٍٟ ًٔح إٔ ٓؼٍكس إٔ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ جُطـ٤٤ٍ ُٚ ه٤ٔس ػح٤ُس ٣ٌٖٔ إٔ ٣وٞو ج

جُٔٓطور٤ِس ُِطـ٤٤ٍجش جُٔطٗحذٜس ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ . كحُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس جُط٠ ضطؼِن ذحألْرحخ جُط٠ ًحٗص ٌٝجء 

ٛطٔحّ جُٔٗح٤ًٌٖ ذٞؾٜحش ٗظٍْٛ ػٖ ًَ ٓحٛٞ يجش ئحٌ ٣ٌٖٔ إٔ ضؼَٔ ػ٠ِ ض٤ْٞغ ذإٌز ػ٤ِٔس جالنط٤

ٖ ػ٠ِ ضو٤٤ْ ٗٞػ٤س نط٤حٌ ٣ٌٖٔ إٔ ضٓحػى جُٔٗح٤ًٌؼ٤ِٔس جالذ جُٔطؼِوسوالُس. ًٔح إٔ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس 

ى٣ٍجش جُؿٔحػ٤س جُط٠ ضْ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٝأن٤ٍج كحٕ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ضٞٞف إٔ جألنٍٕٝ جألقٌحّ ٝجُطو

هحٓٞج ذوٍجءز جُوٛٙ ًٝحٗٞج ٓ٘ٗـ٤ِٖ ذٌَٗ ؾ٤ى ذحُوٛٙ يجش جُىالُس أًػٍ ٖٓ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٝٞؼٜح 

  ٤ُٚ ك٠ ػ٤ِٔحش جُٔطحذؼس يجش جُِٛس. ئع ًٍٔؾغ ٛحّ ٣ٌٖٔ جٍُؾٞك٠ ِٓلحش 
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نط٤حٌٙ ٖٓ هٛٙ ُٝٔحيج ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ضٔص ذٜح ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ئ٤ٓس  ػٖ ٓحضْ ًُٝج كحٕ جُطـ٣ًس جُؼٌ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌَٔ ٓ٘ظٞٓس جالضٛحالش جُلؼحُس ك٤ٔح ذ٤ٖ جُٔٓط٣ٞحش جُٔهطِلس ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ٓ٘ظٔس ٓح. 

 ي ٣هِن قٞجٌج ٓٓطٍٔج ػٖ ٓحٗؼ٤٘ٚ ذحُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس. ٝػ٘ى جُو٤حّ ذؼَٔ يُي كحٕ يُ

 

 اٌزغزيخ اٌؼىغخ أٚ اٌّغبءٌخ ٌٍّغزٜٛ األلً؟  –ثيض اٌذأّبسن ئ

هحّ أقى ٓٞظل٠ أذ٤ُ ذحُطؼ٤ِن  2004ك٠ ٌٖٝس ضى٣ٌد ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضْ ػوىٛح ك٠ ػحّ 

جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس كٓطٌٕٞ  ٓٛطِفُٜح  ُٔٓطٟٞ جألهَك٠ ج" ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٠ِ جُٔٓحءُس    هحتال

ذٌَٗ ٓرحٍٖ ضٞؾى ٛ٘حى ٣ٍ٠وس ٝجقىز ُط٘حٍٝ ًٛٙ جٌُِٔٗس  ح. كٍذٔ "ٓكظٞظح ُٞهٔص ذؼَٔ يُي

ػٖ ٣ٍ٠ن ئػحوز ض٤ٔٓس ًٛٙ جٍُٔقِس ٤ُطِن ػ٤ِٜح جُٔٓحءُس جُى٤ٗح ٓٔح ٣هِن ضأ٤ًىج ػ٠ِ جُكن ك٠ 

نط٤حٌ جُوٛٙ يجش ئػ٤ِٔس  ٍجٌجش جُط٠ ضْ جضهحيٛح ك٠جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔؼٍكس جُٔطؼِوس ذحُو

ٓغ ٓٛطِف " جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس " كو١ ًر٘ى جُىالُس جُط٠ ضٔص ػٖ ٣ٍ٠ن أنٍٕٝ أًػٍ ٖٓ جُطؼحَٓ 

 (Rick Davies, 2004)  نط٤حٌٟإٌٔٝٓٞ ئ

  

 ٍفخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ اٌزغزيخ اٌؼىغيخهشق ِخز

أٝ  ٣ى جالٌُط٠ٍٗٝرٍٍٔضىز ٖل٤ٜح ُلظ٤ح أٝ ػٖ ٣ٍ٠ن ج٣ٌُٖٔ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس أٝ جُ

ٗؿى   CCDBجُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ  جُى٣ٌٝحش أٝ جُطوح٣ٌٍ ج٤ٍُْٔس ٝذحٍُؾٞع ج٠ُ قحُس 

ؾطٔحػحش ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٝك٠ قحُس ٝال٣س ؾطٔحع ٖٓ ئئوح٣ٌٍ ج٤ٍُْٔس ذؼى ًَ ْطهىجّ جُطئأٗٚ ضْ 

٠ِ جُٔٓطٟٞ جاله٠ٔ٤ِ ٝػٖ ٖلٟٞ ػك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح ضْ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ذٌَٗ ُلظ٠ 

ٚىجٌ ضو٣ٍٍ ٠ٌْٔ ذؼى ٌٍٓٝ ػحّ ػ٠ِ كِوى ضْ ئ ػٖ ٣ٍ٠ن ك٣ٍن جُرٍجٓؽ ر٣ٍى جالٌُط٣ٍ٠٠ٍٗٝن جُ

جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ٤ُُِٖٞٔٔ ُٝوى هحّ ٓٓطهى٠ٓ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٞٞغ جُوٛٙ جُٔهطحٌز 
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٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔؿطٔغ ًٝحٕ ٣طْ ٓٗحًٌطٜح ٚىجٌٛح ػنط٤حٌ ك٠ جُى٣ٌٝحش جُط٠ ًحٕ ٣طْ ئٝأْرحخ جال

ٝض٣ٍٍٔٛح ػ٠ِ ًَ جُٔٗح٤ًٌٖ. ًٔح ٣ٌٖٔ ٍٗٗ ٗطحتؽ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ػٖ ٣ٍ٠ن هٍ٘ ٓىٓؽ أٝ ػٖ 

 ٣ٍ٠ن جالٗطٍٗص أٝ ذحْطهىجّ ْٝحتَ ٝأوٝجش ك٤٘س أنٍٟ ٓػَ جٌُٛٞ أٝ جُل٤ى٣ٞ أٝ جُىٌجٓح جالؾطٔحػ٤س. 

 

 فٛائذ اٌزغزيخ اٌؼىغيخ ٌٍّغزّغ

جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ك٠ ٓ٘طى٣حش ٝجْؼس ٓػَ جٍُْحتَ جألنرح٣ٌس جُٔؿطٔؼ٤س ٣كون جُؼى٣ى ٖٓ  ئٕ ٝٞغ ٗطحتؽ

ْطػحٌز وجكؼ٤طْٜ ػٖ ٣ٍ٠ن هٍجءز هٛٙ جُ٘ؿحـ ٣ٌٖٝٔ ُِٔٗح٤ًٌٖ إٔ ٣كِٛٞج ئ٣ٌٖٔ جُلٞجتى كحُ٘حِ 

ْ كو٤ن أٛىجف جُرٍٗحٓؽ ٝػ٘ىٓح ٣طْططحػٞج ػٖ ٣ٍ٠وٜح ضئى٣ى ٖٓ جألكٌحٌ ػٖ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ػ٠ِ جُؼ

ًٔح إٔ ٗؿحَٙ كًٜج ٣ٍكغ جُؿحٗد جُٔؼٟ٘ٞ ُِٔٞظل٤ٖ ٝجُٔٗح٤ًٌٖ ئْطهىجّ أِْٞخ جالقطلحالش ذٔح ضْ ئ

ٚحقد جُوٛٙ جٌُٔ٘ٗٞز ك٠ جٍُْحتَ جألنرح٣ٌس  ضْ  يج٣ؿؼَ جُؼ٤ِٔس أًػٍ ٖلحك٤س نحٚس ئ يُي

  نط٤حٌٛح. هٛٙ يجش والُس ٖٝٓ غْ ضْ ئ ذحألْرحخ جُط٠ ؾؼِطٜح

 

 ٍّغزّغِخبهشاٌزغزيخ اٌؼىغيخ ٌ

ٗؿحَٝضكو٤ن أٛىجف جُرٍٗحٓؽ كوى ال٣ٌٕٞ ٛ٘حى ئُطُجّ ٝقٍ٘ ػ٠ِ ئًحٕ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ُى٣ْٜ  يجئ

ٗلّ جُٔٓطٟٞ ٖٓ جُكٍ٘ ٝجالُطُجّ ٖٓ ؾحٗد جُٔٓطل٤ى٣ٖ. كحػطحء جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ُِٔؿطٔغ ػٖ أٟ 

ػ٠ِ ٗلّ جُو٤ٔس ٝجُطوى٣ٍ  ك٣َُْٛ ذٔح ك٤ٜح ٖٓ ٓؽ جُط٠ هىٌٛح ك٣ٍن جُرٍجٓؽ ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش ك٠ جُرٍٗح

ٖٓ ؾحٗرْٜ هى ٣طْ ضل٤ٍٓٙ ػ٠ِ إٔ جُرٍٗحٓؽ ٣كحٍٝ ئنرحٌ جألكٍجو ٝجُٔؿطٔؼحش ذأٗٚ ٣ؿد ػ٤ِْٜ إٔ 

ٍٖجى ذؼٝ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ ئِد ػ٠ِ ًٛٙ جُٔهح٠ٍز ٠ٛٝ ض٤ٟٖٔ ٣ٝططٌٞٝج ٝٛ٘حى ٣ٍ٠وس ٝجقىز ُِطـ

ثً ْٞف ضأض٠ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس جُٔطؼِوس نط٤حٌ جُوٛٙ جُٜ٘حت٤س جُط٠ ضٔػَ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝق٤٘ئ

ذحُوٛٙ جُٔهطحٌز ٖٓ ٓٔػ٤ِٖ ػٖ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ذحالٞحكس ُٔٔػ٤ِٖ ػٖ ٓٞظل٠ جُرٍجٓؽ ٝذحٍُؾٞع ُكحُس 

النط٤حٌ جُوٛٙ ٗؿى أٗٚ ًحٗص ٛ٘حى ُؿ٘ٚ ٤ُُِٖٞٔٔ  CCDB جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ 

نطحٌٝج ئ٤ى٣ٖ هحٓٞج ذحنطرحٌ ٗلّ جُوٛٙ ٝلجُلحتُز ك٠ ق٤ٖ ًحٗص ٛ٘حى ُؿ٘س أنٍٟ ٖٓ جُٔٓط

ٕ ذطرحوٍ ػطوىٝج أٜٗح جُوٛٙ جُط٠ ضٔػَ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس غْ ضال يُي ه٤حّ جُِؿ٘طحئٓحٖؼٍٝج ٝ

قحُس ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح  ضرحػٚ ٓغ ٓؿٔٞػس جُلالق٤ٖ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ئهْٜٛٛ ٝٗلّ جألِْٞخ ضْ 

                                                                                                                 .ذحْطٍج٤ُح
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  (: اٌزؾمك ِٓ اٌمقـ  7خطٛح سلُ )

 

 ٌّبرا ٔزؾمك؟ 

٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٓهح٠ٍز نحٚس ك٠ ٓحكىجتٔح  ٙ جُٜٔ٘ؿ٤سى جٍُٔجقَ جُٔل٤ىز ك٠ ًٛٔػَ ٍٓقِس جُطكون أقض  

ُط٠ ٣طْ ضٞغ٤وٜح هى الضؼٌّ ٓح٣كىظ ػحوز ك٠ جُٞجهغ ٝذىال قحُس جُٔ٘ظٔحش جٌُر٤ٍز ق٤ع إٔ جُطـ٤٤ٍجش ج

 ٖٓ يُي ك٠ٜ هى ضؼٌّ : 

 

  أقىجظ ٤ٔٛٝس ضْ ض٤ٜٔٛٔح ذـٍٜ ضٞك٤ٍ جُٞهص ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جالػطٍجف جُٗه٠ٛ 

  .ٝٚق ألقىجظ قو٤و٤س ؿ٤ٍ ٓلٜٞٓس أٝ ضْ كٜٜٔح ذٌَٗ نح٠ة 

  .ٓرحُـحش ُىالُس جألقىجظ جُٔطٟٔ٘س ك٠ جُوٛس 

ٍ ًػ٤ٍج ٓٔح ضْ ػٌٓٚ ك٠ جُوٛس ذٓرد جُط٣ٍوس أٝجألِْٞخ جًُٟ ضْ ر٣ٌٕٞ جُطـ٤٤ٍ جًُٟ ضْ ضٞغ٤وٚ أً وىك

حٌٛح ك٠ ٜذٚ جُطٞغ٤ن ًٔح أٗٚ هى ضٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جُطلح٤َٚ جُٜحٓس ٝجُط٤ٟٔ٘حش جألًػٍ ػٔوح هى ال٣طْ ئظ

 ذكع جٞحك٠ ُِكىظ جُٔٞؾٞو ك٠ جُوٛس.  ػَٔ جُوٛس قط٠ ٣طْ

ٔٗح٤ًٌٖ أٗٚ ضٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جالؾٍجءجش جُهحٚس ذحُطكون ٖٓ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٝػ٘ىٓح ٣ؼِْ جُ

كًٜج هى ٣ٌٕٞ ُٚ ػٞجهد ػى٣ىز كٖٔ جُٔكطَٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ جُوٛٙ يجش جُىالُس ق٤ٛ٣ٍٖ 

ػ٘ى جُو٤حّ ذطٞغ٤ن هْٜٛٛ ًٝٛج هى ٣ٓحْٛ ك٠ ضك٤ٖٓ ٗٞػ٤س ٝؾٞوز ضٞغ٤ن جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ًٔح 

قٓحْح ذحُػوس ك٠ والُس ٗطحتؽ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ ئن ًٛٙ هى ٣ؼط٠ جأل٠ٍجف جُهحٌؾ٤س ػ٤ِٔس جُطكو ؾٞوإٔ ٝ

 جألًػٍ والُس. 

ٝػ٠ِ جُؿحٗد جألنٍ كحٕ ض٘ل٤ً ػ٤ِٔس جُطكون ٖٓ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس هى ٣ٌٕٞ 

ٕ ذؼىّ غوس جألن٣ٍٖ ك٤ْٜ ًُٝج كٖٔ ُٚ ػٞجهد ِْر٤س جيج ُْ ٣طْ ئوجٌضٜح ذٌَٗ ؾ٤ى. كحُٔٗح٤ًٌٖ هى ٣ٗؼٍٝ

جُٔل٤ى ؾىج ٝٚق أ٣س جْطلٓحٌجش أٝضؼ٤ِوحش ػ٤ِٔس جُٔطحذؼس ًُٜٙ جُوٛٙ جُٔهطحٌز ً٘ٞع ٖٓ أٗٞجع 

كحْطهىجّ جُٔػحٍ جُٔؿحَٟ ُِؿ٣ٍىز ٝجُٛكق ج٤ٓٞ٤ُس جُٓحذن ػٍٞٚ ُطل٤ٍٓ جأل٤ُحش جألهَ ضٜى٣ىج ًُٝج 

ؼ٤ِوحش جُهحٚس ذٜح ٣ٌٖٔ ضل٤ٍٓٙ ػٖ ٣ٍ٠ن ٓوحٍ ٣طٟٖٔ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝػَٔ ٓطحذؼس ُِط

   أٍٖٜ. 3هٛس جألنرحٌ جألًػٍ والُس نالٍ أْرٞع أٝ ٍٖٜ أٝ
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 خزيبس ػذَ اٌزؾمكئ

نط٤حٌ جُوٛٙ كحٗٚ ٣طْ ٣ٌٝس ك٠ ذؼٝ جُكحالش كؼ٘ىٓح ٣طْ ئ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ػ٤ِٔس جُطكون ؿ٤ٍ ٍٞ

٣ًُٖ هحٓٞج ذطؿ٤ٔغ ًٛٙ جُوٛٙ ٝذ٤٘ٔح ٗؿى طأًى ٖٓ وهطٜح ػٖ ٣ٍ٠ن جألٖهح٘ جِككٜٛح ذٌَٗ ٓح ُ

جُوٛٙ ُى٣ْٜ نِل٤س ٓؼٍك٤س ػٖ جألقىجظ جُط٠ ضْ ض٤ٚٞلٜح ك٠ ًٛٙ إٔ ٓؼظْ جُ٘حِ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ذحنط٤حٌ 

جُوٛٙ كحٗٚ هى ٣ٌٕٞ ٓ٘حْرح جالًطلحء ذو٤حْٜٓ ذلكٙ ًٛٙ جُوٛٙ ً٘ٞع ٖٓ أٗٞجع جُطكون جًُجض٠ ٝهى 

ٛـ٤ٍز أٝ جُرٍجٓؽ جألًرٍ ق٤ع ٣طْ ضٔػ٤َ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ ٣ظٍٜ ًٛج جُٔٞهق ك٠ ًَ ٖٓ جٍُٔٗٝػحش جُ

 ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ. 
 

 ِٓ اٌزٜ يمَٛ ثؼٍّيخ اٌزؾمك ِٓ اٌمقـ؟ 

نط٤حٌ جألًػٍ والُس ٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ٝئأ٣ح ًحٕ ٖٓ جًُٟ ْٞف ٣وّٞ ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُط

ذىهس ًَ ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس  ٜٓ٘ح كحٗٚ ٖٓ جُْٜٔ إٔ ٗطأًى أْٜٗ ٣ٗؼٍٕٝ ذحُػوس ك٤ٔح٣طؼِن

أٝ جُطل٤ٍٓجش جُط٠ ضطٟٖٔ أْرحخ جالنط٤حٌ ق٤ع إٔ أقٌحْٜٓ ٝضوى٣ٍجضْٜ ْٞف ٣طْ ض٤ٟٜٔ٘ح ػ٘ى ضٞغ٤ن 

ٝجُٔٓطهى٤ٖٓ  جُٔٗح٤ًٌٖ جألن٣ٍٖ ك٠ ًٛٙ جُؼ٤ِٔسٌَُ ٖٓ  ضحقطٜحجُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ٝئهٛٙ 

 س .ْطهالٜٚح ٖٓ ًٛٙ جُؼ٤ُِِٔ٘طحتؽ جُط٠ ٣طْ ئ

ًٛج ذحالٞحكس ج٠ُ إٔ جُطكون ٤ٌْٕٞ ٖٓ جأل٤ٖحء جُط٠ ٣ٜطْ ذٜح ٓؼظْ ٓٞظل٠ جالوجٌز جُؼ٤ِح ذحُٔ٘ظٔس  

ػٍ والُس ٖٓ ٗطوحء جألًنط٤حٌٛح ٝئئ٤ع إٔ جُوٛٙ جُط٠ ٣طْ جُط٠ ضٓطهىّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ق

ص جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ٛطٔحّ ٖٓ ًَ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ٝج٤ُُٖٞٔٔ. ُٝوى هحٓذ٤ٜ٘ح ْٞف ضٌٕٞ ٓكَ ئ

ذ٘ؿالو٣ٕ ذحػطحء جُٔٓث٤ُٞس  ألقى جُٔٞظل٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ ك٠ ٝقىز جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ُط٘ل٤ً ٣َحٌجش ٤ٓىج٤ٗس 

نط٤حٌٛح ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جٍُت٠ٓ٤ ذحُؼحٚٔس وًح ًٔح هحٓص ًٝحُس ذغ ٣ْٞ٘س ُٔطحذؼس جُوٛٙ جُط٠ ضْ ئٌ

ٓ  ذ ADRA جُط٤ٔ٘س ٝجالؿحغس ُالوك٘طٓص ذالِٝ  و٤ْ نحٌؾ٠ ُِو٤حّ ذطو٤٤ْ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ حُطؼحهى ٓغ 

 .ٌز ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٝجُطٞغ٤ن..جُموجش جُىالُس ٝجُؼ٤ِٔس جُط٠ ضْ ذٜح ئيج
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 ِب٘ٝ أؽىبي لقـ اٌزغييش األوضش دالٌخ اٌزٝ يغت اٌزؾمك ِٕٙب؟ 

ٗكٖ ال٠ٚٞٗ ذؼَٔ ككٙ ػٗٞجت٠ ُرؼٝ ػ٤٘حش ًٛٙ جُوٛٙ أٝ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ٌٚىٛح 

 غ٤وٜح ًط٣ٍوس ُِطكون ٝٗكٖ الٗؼٍف أ٣س ٓ٘ظٔس هحٓص ذؼَٔ يُي. ٝضٞ

نط٤حٌٛح ًطـ٤٤ٍجش أًػٍ والُس ػ٠ِ ًَ ٝأكَٟ ٣ٍ٠وس ُِطكون ٠ٛ ئنطرحٌ ٝككٙ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ئ

جُٔٓط٣ٞحش: ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ ج٤ُٔىج٠ٗ ٝػٖ ٣ٍ٠ن ٓٞظل٠ جالوجٌز جُْٞط٠ ٝذحػطحء ه٤ٔس َٕٝٝ ٗٓر٠ 

ٖٔ جُكٌٔس إٔ ٗطأًى إٔ جألْح٤ْحش وه٤وس ٝإٔ كُِطوح٣ٌٍ يجش جُِٛس ضٞغ٤وٜح ُِطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ٌٚىٛح ٝ

 جُكوحتن جُٔطٟٔ٘ٚ ك٠ ًٛٙ جُوٛٙ ٚك٤كس ٝٝجهؼ٤س. 

ٝضٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جُ٘وح٠ جُٔطؼِوس ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ٛ جُط٠ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٓكٌٞ جالٛطٔحّ 

٠ٛ هرٍٞ جُوٛس ك٠ جُرىج٣س وجنَ جُٔ٘ظٔس  ٝجُط٤ًٍُ ًأ٣ُٞٝس أ٠ُٝ ك٠ ػ٤ِٔس جُطكون ٝأٍٝ ًٛٙ جُ٘وح٠

ذؼى ه٤حّ جُٔٞظق ج٤ُٔىج٠ٗ ذطٞغ٤ن جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس جُٔٞؾٞوز ذٜح. ٝغح٤ٜٗح ػ٘ىٓح ٣طْ ٓٗحًٌس 

ٝٛ٘حى ٗوطس غحُػس جُوٛس نحٌؼ جُٔ٘ظٔس ٓػِٔح ٣طْ ٓٗحًٌطٜح ٓغ جُٔحٗك٤ٖ أٝ جًٍُٗحء أٝ قط٠ ُِؼحٓس. 

حِ ُِط٤ٚٞس ذطـ٤٤ٍجش ٣ٌٍٝٞس ٝٛحٓس وجنَ ٓ٘ظٔس ٓح ْٞجء ْطهىجّ جُوٛس ًأ٠ْٛٝ ػ٘ىٓح ٣طْ ئ

ًحٗص ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش ضطؼِن ذح٤ُٓحْحش أٝ ذحالؾٍجءجش يجش جُِٛس. ًٝٛج ٣ٌٖٔ قىٝغٚ وجنَ أٟ ٓ٘ظٔس 

 ضٓطهىّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٌُٖٝ ك٠ ٓؼظْ جألق٤حٕ ٣كىظ يُي ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جالوجٌز جُؼ٤ِح. 

 

 فٝ لقـ اٌزغييش األوضش دالٌخ اٌزٝ يغت اٌزؾمك ِٕٙب؟  ِب٘ٝ اٌغٛأت اٌّٛعٛدح

 

٣ٌٖٔ ُِطكون إٔ ٣ٓطل٤ى ٖٓ ًَ ٖٓ جُؿٞجٗد جُٔطؼِوس ذحُٞٚق أٝجُطل٤ٍٓ ك٠ جُطٞغ٤ن جُهح٘ ذوٛٙ 

ك٠ جُوٛس كحٗٚ ٖٓ جُٔل٤ى إٔ ٗأنً ك٠ جالػطرحٌ أ٣س  ٌٍغضء اٌٛففٝ. أٓح ذحُ٘ٓرس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

ٝجُٓإجٍ ػٖ وهس جُكوحتن جُٔٞؾٞوز ذحُوٛس ٝأ٣ٟح ٣ٌٖٔ ٠ٍـ أْثِس ٓػَ:  ٓؼِٞٓحش هى ضٌٕٞ ٗحهٛس

ًطٗحف ٓحيج قىظ ٝٓط٠ ئٌٖٔ ٠ٍف غحُع ٓٓطوَ ٖٓ ٓؼٍكس َٝٛ ٛ٘حى ٓؼِٞٓحش ًحك٤س ك٠ جُوٛٙ ض  

 ٝأ٣ٖ قىظ ٖٝٓ ج٣ًُٖ ٖحًٌٞج ك٠ جألقىجظ جُط٠ ضْ ٌٝج٣طٜح ك٠ جُوٛس؟ 
 

نطحء ػٖ ذؼٝ جُكوحتن جُٔطٍٝقس ذٜح ٖٝٓ جُٔكطَٔ إٔ ضكطٟٞ ٓؼظْ جُوٛٙ ػ٠ِ ذؼٝ جأل

هٍجٌٛح ٝضٞغ٤وٜح ذحُ٘ٓرس ُألقىجظ ئًٙ جألنطحء ػ٠ِ جُىالُس جُط٠ ضْ ٝجُٓإجٍ ٛ٘ح ٣ٌٕٞ ألٟ ٓىٟ ضإغٍ ٛ

٣ٌٖٝٔ جُطأًى ٖٓ يُي ػٖ ٣ٍ٠ن ٖٓ ٖحًٌٞج ك٠ ًٛٙ جألقىجظ أٝ ٖٓ ضوح٣ٌٍ جُٔالقظس جُط٠ هى ضٌٕٞ 

 ٛ٘حى. 
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جُٔل٤ى إٔ ٗٓأٍ ػٖ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش َٝٛ ًحٗص ٓ٘طو٤س ػٖ جألقىجظ  كٖٔ  ٌٍغضء اٌزفغيشٜأٓح ذحُ٘ٓرس 

ًٛج جُطل٤ٍٓ أٝ جُطأًى ٓ٘ٚ  ٠ ٓؼظْ جألق٤حٕ أٗٚ ٣ٌٔ٘ي وقٝجُٔٞؾٞوز ذحُوٛس ٖٝٓ ؿ٤ٍ جٌُٖٔٔ ك

نحٚس ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ذؼٝ جُٔؼِٞٓحش ػٖ جُؼٞجهد جُٔٓطور٤ِس جُط٠ هى الضٌٕٞ ٓطحقس ٝٓػِٔح ٣كىظ 

حٗٚ ٣ٌٖٔ جُركع ػٖ جُط٘حهٟحش جُٔٞؾٞوز وجنَ جُوٛس أٝ جالػطرحٌجش جألنٍٟ كك٠ ق٤حض٘ح ج٤ٓٞ٤ُس 

ُ٘لّ جُكىظ ًٔح أٗٚ ٖٓ جُٔٓطكن جُٓإجٍ ػٔح هحّ ذؼِٔٚ ًحضد جُطو٣ٍٍ ذؼى ه٤حٓٚ ذطٞغ٤ن جُوٛس 

  كٔح٣هٙ ككٙ جضٓحم جُوٛس ٓغ ٓكط٣ٞحضٜح.

 

 رفنيً اٌّزبثؼخ  –ِٛصِجيك 

 

 سيُي كحٕ ًػ٤ٍج ٖٓ جُوٛٙ ُى٣ٜح ِْٔس جُطؿ٣ٍر٤س. ٝٓغ " جُطكون ٖٓ جُوٛٙ ُْ ٣كىظ ك٠ جٍُٔق

٠ُ ضٞن٠ ئ MS ٓٗطًٍس ٠ٛٝ جُركع ػٖ ذكع ٓٓطور٠ِ القن. ُٝوى وػح كٍٟٞ ٓٞظل٠ ذٍٗحٓف 

ٝؾىٗح إٔ ًِٔس جُطكون ال٣ؿد ج٤ُوظس ٝضٞهؼٞج ٌٍٞٝز ػَٔ ٓطحذؼس ًُٜٙ جُوٛٙ جُٔهطحٌز. ُٝوى 

٤س كًٜٙ جٌُِٔس ُؼَٔ ذكٞظ ٝػ٤ِٔحش ككٙ ٓٓطورِ ْطهىجٜٓح ك٠ ٓؿحٍ جالضٛحالش جُهحٌؾ٤س ًٍٔؾغئ

 "  ٣ٝلَٟ ئْطهىجّ ٓٛطِف جُٔطحذؼس ذىال ٓ٘ٚ ذٌَٗ ًر٤ٍ ذٔح٣طِن ػ٤ِس جُٟر١ أٝ جُطكٌْ ضٍضر١
(Sigsgaard, 2002:11) 

 

 

 ِضبي
 

جُٜٔٔس جألْح٤ْس ُهطٞز جُطكون ك٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠  ضْ ض٘ل٤ًك٠ أٝجنٍ جُطٓؼ٤٘حش 

ػٖ ٣ٍ٠ن ػٟٞ ٝقىز ضو٤٤ْ جألغٍ ذٔح ٣طٔح٠ٖ ٓغ كٌٍ ُؿ٘س جالنط٤حٌ جُٔٞؾٞوز  CCDB و٣ٕ ذ٘ؿال

ػ٠ِ ػطٔى ذٌَٗ ًر٤ٍ ُؼحٚٔس وًح ُٝوى ضْ ًطحذس ضو٣ٍٍ ئػ٠ِ ٓٓطٟٞ جالوجٌز جُؼ٤ِح ذحٌُٔطد جٍُت٠ٓ٤ ذح

 س جُٔٗح٤ًٌٖ. ؾٍجتٜح ٝضْ ٍٗٗ ًٛج جُطو٣ٍٍ ٝٓٗحًٌطٚ ٓغ ًَ ٓٞظل٠ جُِؿ٘ج٣ُُحٌجش ج٤ُٔىج٤ٗس جُط٠ ضْ ئ

 

  (: اٌزؼجيش اٌىّٝ  8خطٛح سلُ )

 

جُط٠ ضْ ٌٚىٛح  ٛطٔحٓح ه٣ٞح ُِطوح٣ٌٍ ج٤ٌُل٤س ػٖ جُطـ٤٤ٍجشطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضؼط٠ ئٕ ٜٓ٘ؿ٤س جُئ

ػطٔحوٛح ػ٠ِ جألٌهحّ ٝجألػىجو ُِطؼٍف ػ٠ِ ذحْطهىجّ جُوٛٙ أًػٍ ٖٓ ئ ططر٤نجُنالٍ ػ٤ِٔس 

 ٌٓحٕ ٓح ُِطؼر٤ٍ ج٠ٌُٔ ػٖ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش.  ٓح٣كىظ. ٝٓغ يُي كحٗٚ هى ٣ٌٕٞ ٛ٘حى
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هشق فٝ ِٕٙغيخ اٌزغييش األوضش دالٌخ يّىٓ ِٓ خالٌٙب عّغ ثؼل اٌّؼٍِٛبد اٌىّيخ  3ٚيٛعذ ٕ٘بن 

 ٚرؾٍيٍٙب وّب يٍٝ : 
 

  نالٍ جُوٛٙ جُلٍو٣س كٖٔ جٌُٖٔٔ ٓغ أ١ هٛس ٣طْ ٌٝج٣طٜح ض٤ٟٖٔ ػىو جألكٍجو ج٣ًُٖ ٖحًٌٞج ك٠ ٖٓ

ُِطؼر٤ٍ ج٠ٌُٔ ػٖ ضأغ٤ٍجش جألٗٞجع جُٔهطِلس ؾٞوز ذحُوٛس ٝػىو جألٗٗطس جُط٠ ضْ ض٘ل٤ًٛح جألقىجظ جُٔٞ

 ٖٓ جُطـ٤٤ٍ. 

 نط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ وس جُػح٤ٗس ك٤ٌٖٔ جْطهىجٜٓح ذؼى ئأٓح جُط٣ٍ

ُألٌج٠ٞ ذحْٜٔح ) ًٔح  ًَ جُوٛٙ كٔػال جيج ًحٕ جألًػٍ والُس ك٠ ًَ جُوٛٙ ٣طؼِن ذٍٗجء جُ٘ٓحء

ًحٕ ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ( كحٕ ًَ جُٔٗح٤ًٌٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ركػٞج ػٖ جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس ذحألٓػِس جألنٍٟ ٖٓ 

الٍ ٍٓجش ضح٤ُس ٣طْ ك٤ٜح ضطر٤ن ػحوضٚ نًٝٛج ال٣ططِد ئ حضْ ئؿلحُٜهى ـ٤٤ٍ جًُٟ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُط

 ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ٝئ

 نطرحٌ ٝككٙ جُٔؿٔٞػس ٠ٛٝ ضطٟٖٔ ئ 9٘ل٤ًٛح ك٠ نطٞز ٌهْ ُػس كٖٔ جٌُٖٔٔ ضأٓح جُط٣ٍوس جُػح

نط٤حٌٛح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٓط٣ٞحش جألػ٠ِ ٛٙ جُطـ٤٤ٍجش جألًػٍ والُس قط٠ ُٞ ُْ ٣طْ ئجٌُحِٓس ٖٓ ه

 ذحُٔ٘ظٔس ذحُو٤حّ ذؼى ػىو جٍُٔجش جُط٠ ُٞقع ك٤ٜح ضٞغ٤ن ٌٝٚى ضـ٤٤ٍ ٓح ذؼ٤٘ٚ. 

 

 ( ُاٌزؾ9ٍخطٛح سل :)خ اٌغبِؼ ّزبثؼخٜٔٛ ٚاٌيً اٌضب 

Seconday Analysis & Meta-Monitoring   

 

ٞحك٠ ٖٓ جُطك٤َِ ٣ٌَٔ ٛٞ ٝؾٞو ٓٓطٟٞ ئ سجُؿحٓؼ ٔطحذؼسجُٕ ٓحٗؼ٤٘ٚ ذٌَ ٖٓ جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٝئ

ك٠  9ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ جُطٗح٤ًٌس ُوٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ إٔ نطٞز ٌهْ 

ٛىو كحٜٗح هى جُىالُس ٠ٛ ٤ُٓص نطٞز ٛحٓس ؾىج ٌُٖٝ ٖٓ نالٍ نرٍض٘ح ك٠ ًٛج جُ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ يجش

 ٞحكس ٣ُٓى ٖٓ جٍُٗػ٤س ٝجُٛالق٤س ٝجُىهس ُهطٞجش جُؼ٤ِٔس.  ضٌٕٞ ٓل٤ىز ؾىج ك٠ ئ
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ٖٓ اٌّؾزٜٛ) أٚ اٌّٛمٛػبد ٚاٌمنبيب اٌّطشٚؽخ( نطرحٌ ٝض٤٘ٛق ٝضك٤َِ كحُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٣طٟٖٔ ئ

-Metaُٔطحذؼس جُؿحٓؼس ج٤ِٔس نط٤حٌٛح ك٠ ق٤ٖ إٔ ػٍ يجش جُىالُس جُط٠ ضْ ئٛٙ جُطـ٤٤نالٍ ه

Monitoring  ٓػَ أٍٚٞ ٤ٍٛٓٝ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ اٌغّبد اٌّّيضح فٝ اٌمقـ ًٍُ أًػٍ ػ٠ِ ْٞف ض

ذحْطٍٔجٌ أٝ  حك٤ٌٖٔ ػِٜٔ سجُؿحٓؼ ُٔطحذؼسجيجش جُىالُس ٣َٝٗٔ يُي ٖٓ جًُٟ هحّ ذطؿ٤ٔؼٜح.. جُم ًٔح إٔ 

. ٝألٕ جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٣طْٓ ذحُؼٔن ذٌَٗ ًر٤ٍ ك٠ جُ٘ظٍ ج٠ُ ٓكط٣ٞحش ًَ جُوٛٙ كحٗ٘ح ٤َٔٗ  ذٌَٗ وٌٟٝ

 قط٤حؼ ًُُي.  ٍجءٛح ٍٓز ًَ ْ٘س ًِٔح ًحٕ ٛ٘حى ئالؾ

 

ضطٟٖٔ ضك٤َِ ُٔؿٔٞػس ًحِٓس  Meta-Monitoringٔطحذؼس جُؿحٓؼس جُٝئٕ ًَ ٖٓ جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٝ

ُٔٓط٣ٞحش جُٞظ٤ل٤س جُؼ٤ِح ح ٓحضْ ػىّ جنط٤حٌٙ ػٖ ٣ٍ٠ن جٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ذٔحك٤ٜ

ضرحػح ئ٠ٛ جألهَ  9كحٕ نطٞز ٌهْ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ك٠ ٜٓ٘ؿ٤س  ذؼٌّٔس ٝذحُٔ٘ظ

ٗح٠ًٌ كـحُرح ٓحضطْ ػٖ ٣ٍ٠ن جُٗهٙ جُٔٓثٍٞ ػٖ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ أٝ طُِٜٔ٘ؽ ٝجألِْٞخ جُ

 ظٔس. جُٔطهٛٙ ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ ذحُٔ٘

 

 االؽزفبظ ثبٌغغالد

 

 حٗ٘ح ك٠ قحؾس ج٠ُ جالقطلحظ ذٌَ هٛٙ ك ُٔطحذؼس جُؿحٓؼسج جُػحٟٗٞ أٝ ٠ٌُ ٗوّٞ ْٞجء ذحُطك٤َِ 

٣ٍٖ ٖٓ ؼ٤ِٔس الٖطٍجى ًػ٤جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ك٠ ِٓلحش ٓؼ٤٘س ذحٍُؿْ ٖٓ نٟٞع جُ
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كحٕ أكَٟ ٌٓحٕ ٣ٌٖٔ جالقطلحظ ًٛج جُٔؿحٍ  ٓهطِق ج٤ٌَُٜ جُٞظ٤ل٠ ذحُٔ٘ظٔس كٖٔ نالٍ نرٍض٘ح ك٠

س ٗلٜٓح ق٤ع ٣طْ ضٞغ٤وٜح ك٤ٚ ذوٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٝنحٚس ك٠ جٍُٔز جأل٠ُٝ ٛٞ وجنَ جُٔ٘ظٔ

٣ٌٖٔ جالقطلحظ ذٜح ٓػال ك٠ جٌُٔطد ج٤ُٔىج٠ٗ ُِٔ٘ظٔس ق٤ع ٣طلحػَ ٣ٝطٞجَٚ جُٔٞظل٤ٖ ٝٛ٘حى 

جُىجٗٔحٌى هحٓص ذهطٞز ٓطوىٓس   MS ٔ٘ظٔحش ٓػَ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ٓغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٛ٘حى. ٝضٞؾى ذؼٝ جُ

ذؼٝ جُٗة ٝهحٓص ذحونحٍ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ هحػىز ذ٤حٗحش ػ٠ِ جٌُٔر٤ٞضٍ ًٝٛج ذحُطرغ 

أٝ ٣ٍ٣ىٕٝ ؾؼَ ٤ٌْٕٞ ٓل٤ىج ؾىج ذحُ٘ٓرس ُٜإالء ج٣ًُٖ ٣هططٕٞ ُؼَٔ ضك٤َِ غحٟٗٞ ك٠ ٍٓقِس القوس 

نَ ٓ٘ظٔطٜح ٌُٖٝ ًٛج ال٣ؼى ٤ٖثح ٣ٌٍٝٞح ؾىج ًٔح ْرن ًٛٙ جُوٛٙ ٓطحقس ذٌَٗ أْٝغ ٗطحهح وج

 جالٖحٌز. 

 

ػىجو ٝض٤ْٔٛ هٞجتْ كحٗٚ ٖٓ جُٔل٤ى ؾىج ئ ُٔطحذؼس جُؿحٓؼسج جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٝٝػ٘ى جالػىجو ٌَُ ٖٓ 

هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ًَ ٝجقىز ضٔػَ ك٠ ٓىػٔس ُوحػىز ذ٤حٗحش ضكطٟٞ ػ٠ِ ًَ ٓح٣هٙ ًَ 

 ر٤حٗحش ًٛٙ ًَٝ ػٔٞو ٣ؿد إٔ ٣ُٝو ذأٗٞجع جُٔؼِٞٓحش جألض٤س: ٚق ٝجقى ٖٓ هحػىز جُ

 

  .ٌهْ َِٓٓٓ ٌَُ هٛس 

  .ػ٘ٞجٕ ٌَُ هٛس 

  .ضح٣ٌم ضٓؿ٤َ ًَ هٛس 

 جُٗهٙ جًُٟ هحّ ذطٞغ٤ن جُوٛس.ئ ْْ 

  .ذؼٝ جُطلح٤َٚ ػٖ ٌجٟٝ جُوٛس: جُٞظ٤لس ٝجُ٘ٞع ٝجُى٣حٗس.. جُم 

 .ٌضح٣ٌم أٍٝ ػ٤ِٔس ُالنط٤ح 

 .ٌٗطحتؽ ػ٤ِٔس جالنط٤ح 

  .ٌضح٣ٌم غح٠ٗ ػ٤ِٔس ُالنط٤ح 

 .جُط٤ٚٞحش جُط٠ ضْ ػِٜٔح ذـٍٜ جُٔطحذؼس 

 ضهحيٛح ك٤ٔح ٣هٙ جُط٤ٚٞحش جُٓحذوس. ٓح٠ٛ جألكؼحٍ جُط٠ ضْ ئ 

 

 Meta-Monitoringخ اٌغبِؼخ اٌّزبثؼ 

 

نطٞز ضطْٓ ذحُرٓح٠س ك٠ٜ الضططِد ٓؼٍكس ٖٓ نر٤ٍ أٝجْطٗحٌٟ ٌُٝ٘٘ح  ٠ٛ ُٔطحذؼس جُؿحٓؼسجئٕ 

 : أّٔبه أٚ أٔٛاع ِٓ اٌّمبييظ يّىٓ ِزبثؼزٙب ٚسفذ٘ب وّبيٍٝ 4ٚيٛعذ ٕ٘بن  ححؾٍجء٠ٚٞٗٛ ذوٞز ذ
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  ٝاٌزمشيش إٌٙبئٝ ٌفزشح اٌزمشيش ٚويف رغيشد ػجش ػذد لقـ اٌزغييش راد اٌذالٌخ اٌزٝ رُ وزبثزٙب ف

ـ٤٤ٍ كٖٔ جُٔطٞهغ ٝؾٞو ػىو ًر٤ٍ ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ ذىج٣س ضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س جُط اٌٛلذ. 

ًٔٗح٤ًٌٖ ٝجُط٠ ضؼطرٍ ٓ٘ؿْ ٌَُ جُوٛٙ جُط٠ أٌْٜٓ٘ ضًًٍٛح. ٝجُط٘حهٙ  MSC جألًػٍ والُس 

جُٔٓطٍٔ ًُٜج جُؼىو ٖٓ جُوٛٙ ػرٍ جُٞهص هى ٣ؼٌّ ن٤رس جألَٓ ك٠ جْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٝهى 

٤وٜح ) جٗظٍ ج٠ُ ٣ؼٌّ ٝؾٜس ٗظٍ نح٠ثس ضوٍٞ إٔ جُطـ٤٤ٍجش جٌُر٤ٍز جُكو٤و٤س ٠ٛ كو١ جُط٠ ٣ؿد ضٞغ

 ٓٞج٠ٖ جُهَِ ٝجُوٌٛٞ(.  –جُلَٛ جُػحُع 

 

  اٌزٜ يىزت اٌمقـ ِٚٓ اٌزٜ اليىزجٙب ٚاٌىيفيخ اٌزٝ رغيشد ثٙب اٌؼنٛيخ فٝ ٘زٖ اٌّغّٛػبد ِٓ

ُوحء جُٟٞء ػ٠ِ جالنطالكحش ٓػَ جٍُؾحٍ ك٠ ٓوحذَ جُ٘ٓحء كًٜج جُطك٤َِ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣طٟٖٔ ئ ػجش اٌٛلذ. 

ح٤ًٌٖ جُٛـحٌ ٝٛإالء ج٣ًُٖ ٣٘طٕٔٞ ج٠ُ ٓؿٔٞػحش أٝ ٠روحش ػٍه٤س ٓهطِلس ٝجٌُرحٌ ك٠ ٓوحذَ جُٔٗ

ٛ  ٝأٓحًٖ ٝٓٞجهغ ٓهطِلس. ًٝٛج هى ٣   أٝ جُٔؿٔٞػحش جُٔهطِلس جُٔٗحًٌس ك٠ ؼ٘حٍٚذأوجء جُ ٍٗحر

أٝ ك٤ٔح ٣طؼِن   MSC جٍُٔٗٝع أٝ جُرٍٗحٓؽ ْٞجء ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔٗحًٌس ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

. كٔػال ٝؾٞو أػىجو ه٤ِِس وجنَ ٗطحم ٓ٘ح٠ن ٓؼ٤٘س هى ٣ؼٌّ ٗوٙ ضلْٜ ف جُٔطٞهؼس ذحٗؿحَ جألٛىج

ّ أ٣ٟح ْطهىجٓٚ ٌُٝ٘ٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼٌئٝ ٝؾٞو ذؼٝ جُٔوحٝٓس ك٠ أ MSC جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ٝأٟ ٖٓ ًٛٙ ٗؿحَٙ ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ ) جٍُٔوٝو ػ٠ِ أٗٗطس جُٔ٘ظٔحش(. نطالكحش قو٤و٤س ك٠ ٓحضْ ئئ

 ضطر٤وٜح ذٌَٗ ؾ٤ى ٝضٔص ٓ٘حهٗطٜح ذٌَٗ ٓل٤ى ك٠ ٌٝٔ جُؼَٔ جُهحٚس ذحُٔٞظل٤ٖ. ٣ٌٖٔ جُطل٤ٍٓجش 

 

 ِّٓ ٚ ٍٝٓز أنٍٟ كحٕ ًٛج جُطك٤َِ ٣ٌٖٔ ئؾٍجءٙ ك٠ ٞٞء  ِّٓ ٌُ يزُ رغّيؼٙب.  رُ رغّيغ اٌمقـ

ٓإٍٖجش جُ٘ٞع ٝجُٖٓ ٝجُؼٍم ٝجُطروس جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُٔٞهغ ذحٍُؾٞع ُالػطرحٌجش 

 س. جُٔك٤ِ

 

  .ضهحي هٍجٌجش ًْ ػىو ٖٓ جُط٤ٚٞحش ضْ ئٚىجٌٛح ًْٝ ٜٓ٘ح ضْ ئ ِبرا ؽذس ٌمقـ اٌزغييش راد اٌذالٌخ

ٓإٍٖجش جُ٘ٞع ٝجُٖٓ ٝجُؼٍم ٝأكؼحٍ ذٗأٜٗح. ٍٝٓز أنٍٟ كحٕ ًٛج جُطك٤َِ ٣ٌٖٔ جؾٍجءٙ ك٠ ٞٞء 

 ٝجُطروس جالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُٔٞهغ ذحٍُؾٞع ُالػطرحٌجش جُٔك٤ِس.

 

 ٜ عٛف يغزخذَ ٘زا اٌزؾٍيً ِٓ اٌز

أل٠ُٝ ٠ٛ جُٔٞظل٤ٖ جُٔٓث٤ُٖٞ ػٖ ئوجٌز ٓؿٔٞػطحٕ ٖٓ جُٔٓطهى٤ٖٓ : جُٔؿٔٞػس جٞؾى ٛ٘حى ض

وجنَ جُٔ٘ظٔس. ٝٝؾٞو ٖهٙ ٓح ٣طًٍُ وٌٝٙ قٍٞ ًٛج  MSC ْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئ
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ذطؼ٤٤ٖ ٖهٙ  CCDB ذر٘ؿالو٣ٕ  جُط٤ٌ٘ي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓل٤ىج. ُٝوى هحٓص جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س

ًٝحٕ يُي نالٍ كطٍز جُطٓؼ٤٘حش ٣ٝطِهٙ وٌٝ ًٛج MSC جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓح ٤ٌُٕٞ ٓٓثٞال ػٖ 

ٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُٗهٙ ك٠ ض٘ظ٤ْ ٣َحٌجش جُطكون ٌُِٔحضد ج٤ُٔىج٤ٗس الؾٍجء ػ٤ِٔحش جُٔطحذؼس ُوٛ

 ؾحٗد ٓٞظل٠ جُٔٓطٟٞ جألػ٠ِ ٝجُٔط١ْٞ. نط٤حٌٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ػ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ٖٓ ئجُىالُس ٝجُط٠ ضْ 

أػٟحء ٓؿِّ جألٓ٘حء ٝجُٔ٘ظٔحش  ك٠ أٓح ذحُ٘ٓرس ُِٔؿٔٞػس جألنٍٟ ٖٓ ٓٓطهى٠ٓ ًٛج جُطك٤َِ كططٔػَ

جُٔحٗكس ج٣ًُٖ ٣طِوٞج هٛٙ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس نالٍ ُٜٝٚٞح ُِٔٓطٟٞ جألػ٠ِ ك٠ ػ٤ِٔحش 

ج٤ُٓحم جًُٟ وجٌش ٝقىغص ك٤ٚ ًٛٙ جُوٛٙ جالنط٤حٌ ًٝٛٙ جُٔؿٔٞػحش ضكطحؼ ج٠ُ ٓؼِٞٓحش ػٖ 

وجٌز ػ٤ِٔحش ئٓٞؾُ ٣ٞٞف ج٤ٌُل٤س جُط٠ ضْ ك٤ٜح ًٝٛج ٣ٌٖٔ قىٝغٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ٌٖالٕ جألٍٝ ضو٣ٍٍ 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٌَٗ ٣طْٓ ذحُطؿ٣ٍى أٓح جٌَُٗ جألنٍ كٜٞ ك٠ ػٍٜ ذؼٝ جُٔؼِٞٓحش ػٖ 

ًْ ػىو جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٝذأٟ ٗٓرس ٖٓ جُط٣ٍوس جُط٠ ضْ ذٜح ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس : 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ٛٝ ضِي نط٤حٌ هٛٙ ٣ًُٖ ًحٗٞج هى ٖحًٌٞج ك٠ ضكى٣ى ٝئجُٔٗح٤ًٌٖ جُٔطٞهؼ٤ٖ ج

ج٤ُٓٔك٤س . ٝك٠ ًَ ٖٓ قحُط٠ جُِؿ٘س ُٔطحذؼس جُؿحٓؼسجضٌٕٞ ٓل٤ىز ك٠ ػ٤ِٔس جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ 

ْطهىجّ جُِٔهٙ ك٠ ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح ضْ ئجٍُٔٗٝع جُٔطرن ٝقحُس CCDB ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ 

ػٖ أػىجو  ُٔطحذؼس جُؿحٓؼسج٠ ضٟٔ٘ص ذؼٝ ٓؼِٞٓحش جُٟٓ٘ٞ ُوٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٝجُط

 جُوٛٙ ٝأػىجو جُٔٗح٤ًٌٖ. 

 

 اٌزؾٍيً اٌضبٜٔٛ

كحٗٚ ٤ٌْٕٞ ُى٣ي MSC ذٔؿٍو إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣ي ذؼٝ جُهرٍجش ػٖ ض٘ل٤ً ٝجْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

 قط٤حؼ ج٠ُ ػَٔ ضك٤َِ ٓطؼٔن ٌَُ جُوٛٙ ٓؼح ًٝٛٙ ٠ٛ ئقىٟ ٠ٍم جْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئ

MSC ُؿٔؼ٠ ًٌٕٔٞ ٖٓ ٌٓٞٗحش جُطو٤٤ْ ج Summative Evaluation
3
ٝٓغ يُي كحٗ٘ح  جالؾٔح٠ُ 

٠ُ وه٤وس ذىٕٝ جالقط٤حؼ ئ٤ِس ٓل٤ىز ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ذٔػحذس ػٔ MSC ٗؼطوى إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

 جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ. 

 

َ ٖٓ ٣ٌي و٣لُ ٝجُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٣طْٓ ذحُرٓح٠س ئيج ً٘ص ضطٔطغ ذٜٔحٌجش جُركع ٝجُطك٤َِ ُٝوى هحّ ً

ٓؿحٍ نٛد ُطالخ جُركع جُؼ٠ِٔ ًٔح أٗٚ ٌٖحٍ ٓط٘ٞػس ٖٓ جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٝؾ٤ّ ؾحٌش ذطؿ٣ٍد أ

                                                           
3
مال تنفٌذ المشروع ) أو عندما ٌتم تثبٌت البرنامج عند مرحلة معٌنة( وٌفٌد هذا النوع من التقٌٌم هو تقٌٌم ٌتم عادة بعد استك التقٌٌم الجمعى  

بعض المستهدفٌن من خارج المنظمة وبعض صناع القرار. كما أن النتائج المستقاة من هذا النوع من التقٌٌمات ٌمكن استخدامه التخاذ قرار 

اجراءه لتزوٌد  مفٌت Formative Evaluation  نفا  على البرنامج . أما التقٌٌم التكوٌنىمن استمرار المشروع من عدمه أو لتبرٌر اال

هو كتابة تقرٌر عن البرنامج فى حٌن أن  جمعىرنامج والهدف من التقٌٌم الموظفى البرنامج ببعض األحكام المفٌدة التى تستهدف تحسٌن الب

 (Scriven, 1994 ) التقرٌر التكوٌنى ٌقدم تقارٌره الى البرنامج 
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ِٞخ أٝ ٜٓ٘ؿ٤س ؿ٤ٍ ضٗح٤ًٌس ٣وّٞ ذحؾٍجءٙ جُرحقع أٝ أ٣ٟح كحُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ذٌَٗ ػحّ ٛٞ أْ

ٓطهٛٙ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ذحُٔ٘ظٔس ُٝوى ضْ ض٤ٚٞق ٝضوى٣ْ ذؼٝ جالذطٌحٌجش ٝجُٔرحوٌجش ك٠ ًٛج 

 جُٛىو ك٠ جُلَٛ جُطحْغ.  

 

 رؾٍيً ِغّٛػخ ِٓ اٌزغييشاد اٌزٝ رُ ٚففٙب ثمقـ اٌزغييشاد راد اٌذالٌخ

 

٣طْ  ٝض٤ٚٞق ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش أٝ جُوٟح٣ح أٝ جُٔٞٞٞػحش جُط٠ ضٞؾى ٛ٘حى ٠ٍم ػى٣ىز ُطك٤َِ

ك٠ هٛٙ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ٣ٌٝٔ٘ي جٌُٗق ػٖ ٣ُٓى ٖٓ ًٛٙ جالنط٤حٌجش ك٠  ٠ٍقٜح ٝض٘حُٜٝح

جالٚىجٌجش جُط٠ ضلٍٓ ٤ًق ٣طْ ئؾٍجء جُطك٤َِ ج٤ٌُل٠ جُ٘ٞػ٠. ْٝٞف ٗوّٞ ك٠ جألهٓحّ جُطح٤ُس ذؼٍٜ 

 ء جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٓغ ٓؿٔٞػس ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس. ٓٞؾُ ُرؼٝ ٠ٍم ئؾٍج

 

 Thematic Coding ؾٛسٜ  اٌّ ىٛيذاٌز

٠ٛٝ ضركع ك٠ ًَ جُوٛٙ ٖٓ أٗٞجع ٓهطِلس ٖٓ  كٌٟٞجألْح٤ْس ٠ٛ جُط٤ٍُٓ جُٔ أقى جُطٍم

ٜح ٌكحهئٖٓ جُطـ٤٤ٍ ػ٠ِ هٛحٚس ٖٓ جٌُٞم ٝٝٛ٘ح ٣طْ ًطحذس ِٓكٞظس ػٖ ًَ ٗٞع ؾى٣ى جُطـ٤٤ٍجش. 

ػ٠ِ جُوٛس ُط٤ًًٍى ذحألٗٞجع جُٔهطِلس ٖٓ جُطـ٤٤ٍ. ٝذٔؿٍو ه٤حٓي ذحنطرحٌ ًَ جُوٛٙ ٝال٣ٌٕٞ ُى٣ي 

أٗٞجع ؾى٣ىز أًػٍ ٖٓ جُطـ٤٤ٍهْ ذُ٘ع ًٛٙ جُٔالقظحش ٝهْ ذط٤٘ٛلٜح ج٠ُ ٓؿٔٞػحش كٍػ٤س ضٔػَ 

ًٛٙ ى أٟ ٖٓ جُوٛٙ ٝجُؼَٔ ٓؼٜح ُطكى٣جألٗٞجع جُٔطٗحذٜس ٖٓ جُطـ٤٤ٍ. ٖٝٓ غْ ٣ٌٔ٘ي جٍُؾٞع ج٠ُ 

جُوٛٙ ٣ٌٖٔ ٝٞؼٜح ضكص ًَ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُطـ٤٤ٍ ًٝٛج ٣ٗرٚ ُكى ٓح جُٔؿحالش ٌُٖٝ ذٌَٗ أًػٍ 

أٝأًػٍ ٖٓ أٗٞجع جُطـ٤٤ٍجش. ٣ٌٝٔ٘ي ضٞغ٤ن ٗطحتؿي ك٠ ؾىٍٝ  30ضكى٣ىج ق٤ع ٣ٌٔ٘ي ئػىجو هحتٔس ٖٓ 

. سيجش جُىالُ ٚق ٣ٔػَ ًَ هٛس ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ًٍَ ذٞٞغ ض٤٘ٛلحش جُطـ٤٤ٍجش ًٍؤِٝ أػٔىز ٝ

( غْ ٣ٌٖٔ ذؼى يُي ض٤٘ٛلٜح X أٝ √ هْ ذحُطؼ٤ِْ ذؼالٓس  -أٝ ٚلٍ 1ًَٝ ن٤ِس ضكطٟٞ ػ٠ِ ٗؼْ جٝ ال ) 

  ٠ُ ئؾٔح٠ُ ٝٗٓد ٓث٣ٞس. ئ

 

 رؾٍيً اٌمقـ راد اٌذالٌخ ٌزغييشاد ايغبثيخ ٚعٍجيخ 

هى٠ٓ جُطـ٤٤ٍ ُٔٓط ضـ٤٤ٍجش ئ٣ؿحذ٤س ك٠ ٓوحذَ جُطـ٤٤ٍجش جُِٓر٤س ٠ٛ ه٤ٟس ٝجقىز ٣ٌٖٔئٕ قىٝظ 

٣ٌٖٔ جُ٘ظٍ ًُٜج ً٘ٞع  ٠جألُٝ . ٖٝٓ جُ٘ظٍزك٤ٜح جألًػٍ والُس ئٌٓح٤ٗس ػَٔ ضٍض٤د يجش أ٣ُٞٝس ُِطك٤َِ

ألٕ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش ِْر٤س يجش والُس ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ذ٤ٓطس  ُٔطحذؼس جُؿحٓؼسج ٖٓ أٗٞجع

٣ؿحذ٤س هى ضطٟٖٔ ؾٞجٗد ِْر٤س هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس جُط٠ ضظٍٜ أٜٗح ئك٠ ضكى٣ىٛح ٝػىٛح. ٝ
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ٝذحُؼٌّ كحُٔٗح٤ًٌٖ هى ٣وٞٓٞج ذًًٍ ضؼ٤ِوحش ِْر٤س وجنَ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ذطٍم ٓطؼىوز 

ِْر٤س يجش والُس ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٚؼرس نحٚس ك٠ ضطْٓ ذحُىٛحء كطكى٣ى جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش 

جُوٛٙ يجش جُىالُس ج٠ُ ُـحش ٝغوحكحش جُط٠ ضطٟٖٔ ضٍؾٔس   MSC ضطر٤وحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

 ٓهطِلس. 

 

 رؾٍيً اٌزغييشاد اٌّزوٛسح فٝ لقـ اٌزغييش األوضش دالٌخ فٝ ِمبثً إٌّٛرط إٌّطمٝ

ٓػال ذحْطهىجّ كحُوٛٙ ٣ٌٖٔ ضك٤ِِٜح ذحْطهىجّ جُطَِٓٓ ج٠ٍُٜٓ ُِ٘طحتؽ ٝجُٔهٍؾحش جُٔطٞهؼس ) 

ٌَ هٛس ذٔوحٌٗطٜح ذحُٔٓطٟٞ جألػ٠ِ ٖٓ جُطَِٓٓ جُ٘ٔٞيؼ جُٔ٘طو٠ ُِرٍٗحٓؽ ٝئػطحء وٌؾس ضوى٣ٍ٣س ُ

 Bennett ج٠ٍُٜٓ ُِ٘طحتؽ جُٔطٞهؼس ٝك٠ ًٛج ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع ج٠ُ جُطَِٓٓ ج٠ٍُٜٓ ُِوٛس ُىٟ ذ٤٘٤ص 

نطٞجش ًٔػحٍ ُِطَِٓٓ ج٠ٍُٜٓ  ْرغجًُٟ ٣ٛق ٗظ٣ٍس جُطـ٤٤ٍ ج٠ًُِٞٓ جُطٞػ٠ ج٠ُ  1976

جألٍٝ ٛٞ جُٔىنالش جُط٠ ضطٟٖٔ جُٔٞجٌو جُط٠  جُٔٓطُِٟٞٔهٍؾحش ) جُ٘طحتؽ( جُؼحٓس ٠ٛٝ ًٔح٠ِ٣: 

( ج٣ًُٖ 3( جُط٠ ضطٟٖٔ جُ٘حِ )٣2طْ جْطػٔحٌٛح ك٠ جٍُٔٗٝع ٠ٛٝ جُط٠ ٣طْ جْطهىجٜٓح ك٠ جألٗٗطس )

٣طٔطؼٕٞ ذٓٔحش ٝنٛحتٙ ٓؼ٤٘س أٓح جُٔٓطٟٞ جٍُجذغ ك٠ جُط٣ٍوس جُط٠ ٣طلحػَ أٝ ٣ٓطؿ٤رٕٞ ذٜح 

ضوٞو ج٠ُ ضـ٤٤ٍجش ك٠ ؾٞجٗد جُٔؼٍكس ٝجالضؿحٛحش ( ُهرٍجضْٜ جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ 4ٛإالء جُ٘حِ )

ٝجُط٠   KASAS ( ًٝٛج جُٔٓطٟٞ جُهحّٓ ٣طْ ٓؼٍكطٚ ذــ 5ٝجُٜٔحٌجش ٝجُططِؼحش ٝٓٓطٟٞ جُػوس )

ٝقػْٜ  ئْطػحٌضْٜش كحٕ جُ٘حِ ق٤٘ثً هى ٣طْ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجضْٟ جُؿٞجٗد جُهّٔ جُٓحذوس ٝػ٘ىٓح ضكىظ 

( جُط٠ ٣طْ جُطؼر٤ٍ ػٜ٘ح 7ٗؿحَ ٝضكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جُٜ٘حت٤س )حْٛ ك٠ ئ( جًُٟ 6ٓ٣ًٛج جُطـ٤٤ٍ ) ػ٠ِ ٓٔحٌْس

كحُٔٓطٟٞ جُٓحوِ   SEEC  ك٤ٔح٣ؼٍف ذحُطـ٤٤ٍ جالؾطٔحػ٠ جالهطٛحوٟ أٝ جُر٤ث٠ ٝجًُٟ ٣ٍُٓ ُٚ ذــ 

 ٣ٔػَ جألغٍأٝ جُطأغ٤ٍ ه٤ٍٛ جُٔىٟ ٍُِٔٗٝع ك٠ ق٤ٖ ٣ٔػَ جُٔٓطٟٞ جُٓحذغ جُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ.
 

ذٌَٗ ٓٗحذٚ ُِطَِٓٓ ُٔ٘طو٠ ٍُِٔٗٝع ضْ جْطهىجٓٚ ك٠ جُطهط١٤ ُِط٤ٔ٘س ٝك٠ ذٍجٓؽ جُٔؼٞٗس كحال٠حٌ ج

 هطٍقٚ ذ٤٘٤ص ٌُٖٝ ٌذٔح ذٌٛٞز أهٍٛ. ج٠ٍُٜٓ جًُٟ أ

 

أٌٖحٍ أنٍٟ نط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٤ٔ٣ِٕٞ الْطهىجّ ى ٝؾىٗح إٔ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ٓؿٔٞػس ئُٝو

ٗؿى إٔ جُوٛٙ جُط٠ ضؼرٍ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جٍُٔضرطس  ر٠٘ ػ٠ِ أْحِ ٓهط١ كٔػالؿ٤ٍ ٤ٌْٔس ٝالض  

 ذ٘ٞػ٤س ق٤حز جُ٘حِ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ضٞؾٚ الػطحءٛح ضوى٣ٍ أػ٠ِ ٖٓ جُوٛٙ جُط٠ ضط٘حٍٝ أٗٗطس جُرٍٗحٓؽ. 

 

ٛطٔحّ ذًٜج جُٜٔ٘ؽ كحٗي هى ضٌٕٞ ٓكطحؾح ج٠ُ جُركع ذٌَٗ ٓطُج٣ى ػٖ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ئٝئيج ًحٕ ُى٣ي 

٤ّ وجٌش هحٓص ٔطٞهؼس ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ إٔ ݘُِٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُُِرٍٗحٓؽ ٝجُطَِٓٓ ج٠ٍُٜٓ 

 .  (Dart 2000 ) ذحْطهىجّ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطك٤َِ ك٠ جْطٍج٤ُح 



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

69 

 

 

 Analysing the genre  رؾٍيً إٌٛع

 إٔ ٣ًٍُ ػ٠ِ ٗٞع جُ٘حِ جًُٟ ٣وّٞ ذحْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كطك٤َِ جُٔكطٟٞ ٣ٌٖٔ 

MSC  ض٤٘ٛق ٝجْغ جُ٘طحم ُِؼى٣ى ٖٓ جُهرٍجش يجش جُِٛس ٣ٝطٟٖٔ أٌٖحال ك ضك٤َِ جُ٘ٞع أٓح ٜٞ

ػى٣ىز ٓػَ جُىٌجٓح ٝجُطٍجؾ٤ى٣ح ٝج٤ٌُٓٞى٣ح ٝجُٜؿحء ٝجٍُُٜ ٝجُِٔكٔس. ًٝٛٙ جألٌٖحٍ ضؼط٤٘ح كٌٍز ٓح 

٣ؼَٔ  ٝجُٔ٘حل جُٔؼٟ٘ٞ جMSCًُٟ ػٖ جُٔؼطوىجش جُؼحٓس ُِٔ٘ظٔس جُط٠ ضٓطهىّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ذؼَٔ ٗٞع ٖٓ جُطك٤َِ ػٖ جُ٘ٞع ك٠ ٌْحُس جُىًطٌٞجز جُهحٚس  Rick ك٤ٚ جُ٘حِ ٛ٘حى. ُٝوى هحّ ٣ٌي 

 ذٚ ٣ٌٝٔ٘ي إٔ ضؿىٛح ك٠ ًٛج ج٤ُِ٘ي: 

m.htsise/ths.co.uk/docenda.mwwwhttp:// 

 اٌزأصيشاد اٌضمبفيخ –ِٛصِجيك 

ًحٕ جُٔركٞغ٤ٖ ٣ٍٕٝٝ هْٜٛٛ ذٌَٗ ٓ٘ٔن ٠ٌْٔٝ ًٝٛج ضْ ٓالقظطٚ كو١ ك٠ ٠ جُرىج٣س ك" 

َٓٞٓر٤ن ٌٝذٔح ٣ٌٕٞ يُي ذٓرد جُِـس جُرٍضـح٤ُس جُط٠ ضْٟ جُؼى٣ى ٖٓ جُِٜؿحش. ٌٝذٔح ٣ٌٕٞ 

ذٓرد جُطوح٤ُى جُط٠ ضأنً ٌَٖ "٠ٌْٔ" ؾىج ػ٘ىٓح ضوّٞ ذٍكغ ضو٣ٍٍ ُِٔٓث٤ُٖٞ أٝ جألٖهح٘ 

 (Peter Sigsgaard, 2002:11)  جألن٣ٍٖ" 

 

 رؾٍيً االخزالفبد ثيٓ اٌمقـ اٌّخزبسح ٚرٍه اٌزٝ ٌُ يزُ اخزيبس٘ب

ٙ جالنطالكحش ذ٤ٖ جُوٛٙ جُط٠ ضْ نطرحٌ ٝكك٠ُ ذؼٝ جُ٘طحتؽ جُؿ٤ىز ػٖ ٣ٍ٠ن ئئٌٖٔ جُطَٞٚ ٣  

ى٣ىز نطرحٌ جالنطالكحش جُٔٞؾٞوز ك٠ ؾٞجٗد ػئنط٤حٌٛح. ٝٛ٘ح ٣ٌٔ٘ي ئنط٤حٌٛح ٝضِي جُط٠ ُْ ٣طْ ئ

 ضطٟٖٔ : 

 أٗٔح٠ ٝأٗٞجع جُطـ٤٤ٍجش. 

  ٌٝجز جُوٛٙ. 

 جُطر٤ؼس جُط٣ِٞس ٝجُو٤ٍٛز جُٔىٟ ُِطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ٝٚلٜح ك٠ جُوٛس.  

 

)     ك١ٔ٘ ٝٗٞع جُطك٤َِ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٗق ػٖ أ٤ٖحء ػى٣ىز ٓػَ جُ٘ٓرس جُـ٤ٍ ٓٔػِس ُِوٛٙ جُٔهطحٌز 

كًٜج هى ٣ؼٌّ جالنطالكحش ك٠ ٗٞػ٤س ٝؾٞوز  أٝ جُط٠ ُْ ٣طْ جنط٤حٌٛح( ٖٓ ٓ٘طوس أٝ ٓؿطٔغ ٓؼ٤ٖ.

هٛٙ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٖٓ ٓؿٔٞػحش ٝٓٞجهغ ٝٓ٘ح٠ن ٓهطِلس نحٚس ئيج 

جنطالكحش قو٤و٤س ك٤ٔح قىظ ػ٠ِ أٌٜ  ٣سأئ٠ُ ٚ ػرٍ جُٞهص. ًٝٛج هى ٤ٗ٣ٍ أ٣ٟح ًحٗص ًٛٙ جُ٘ٓرس غحذط

 ٣رٍٛٗح ذأ٤ٖحء ٛحٓس ػٖ جُو٤ْ وجنَ جُٔ٘ظٔس. جُٞجهغ ٝأن٤ٍج كحٕ ًٛج جُطك٤َِ جُٔوحٌٕ هى 

http://www.mande.co.uk/docs/thesis.htm
http://www.mande.co.uk/docs/thesis.htm
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 ِبٌزٜ وؾف ػٕٗ اٌزؾٍيً اٌضبٜٔٛ –فيىزٛسيب 

نط٤حٌٛح ٝضِي جُط٠ ُْ الكحش ؾ٣ٍٛٞس ذ٤ٖ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ئنطئُوى ًٗق جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ػٖ " 

نط٤حٌٛح ك٠ ٓؼظْ ئ ٣طْ جنط٤حٌٛح كحُوٛٙ جُط٠ ضْ ٌٝج٣طٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٓطل٤ى٣ٖ كؼ٤٤ِٖ ضْ

ٝٗلّ جُكحٍ ذحُ٘ٓرس ُِوٛٙ جُط٠ ضطؼِن ذحُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ ) ك٠ ٓوحٌٗطٜح  جألق٤حٕ

 (Jess Dart, 2000)"   (ذ٘ٔٞيؼ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠

 

ٓؿٔٞػحش  ٓهطِلس نط٤حٌٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ئ٠ جالنطالكحش ذ٤ٖ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ٝذ٘لّ جُط٣ٍوس ذحُ٘ظٍ ئُ

 نطالكحش ك٠ جُ٘طحتؽ ٝجُو٤ْ جٍُٔؿٞذس. ئ ػٖ هى ضٌٗق ًٛٙ جُٔوحٌٗسكحٕ  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ٖٓ

 ِبٌزٜ وؾف ػٕٗ اٌزؾٍيً اٌضبٜٔٛ –فيىزٛسيب 

جُطـ٤٤ٍجش يجش  ضٟٔ٘ص هٛٙ CCDB ك٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ " 

نط٤حٌٛح ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ جُٜ٘حت٠ ) جالؾطٔحع جُٟٓ٘ٞ ٓغ جُٔحٗك٤ٖ( جُؼى٣ى ٖٓ ئجُىالُس جُط٠ ضْ 

جُط٠ ٣ٌٖٔ ض٤٘ٛلٜح ػ٠ِ أٜٗح ٗطحتؽ أٝضـ٤٤ٍجش ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ. ُٝوى ظٍٜ ٝجٞكح جُطـ٤٤ٍجش 

إٔ يُي ٣ٍضر١ ذٌَٗ ًر٤ٍ ذحٛطٔحٓحش ًَ ٖٓ جُِؿ٘س ٝجُٔحٗك٤ٖ ك٠ جُؼَٔ ػ٠ِ ٝؾٞو أوُس 

ُِطـ٤٤ٍجش ٝجُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ. ًٝٛج ٣ؼط٠ جُٔ٘ظٔس كٍٚس ُِ٘ظٍ ك٠ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ 

ٟ جُو٤ٍٛ قط٠ ٣طْ جالْطؿحذس ج٣ٍُٓؼس ُٜح ٖٝٓ غْ ضـ٤٤ٍ جألقىجظ جٍُٔضرطس ٌٚىٛح ػ٠ِ جُٔى

 (Rick Davies, 1998c) ذٜح" 

 

 رؾٍيً األٔؾطخ أٚ اٌّغّٛػبد اٌّزوٛسح فٝ اٌمقـ

٣ٌٔ٘ي ضك٤َِ هٛٙ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ُِطؼٍف ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٠ ضْ ذٚ ضٔػ٤َ جألٗٔح٠ جُٔهطِلس ٖٓ 

س جٌُحِٓس ٖٓ جُوٛٙ. كحيج ًحٗص ٛ٘حى ضـط٤س ٌَُ أٗٞجع جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٤ٌٖٔ إٔ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ جُٔؿٔٞػ

٣ٌٕٞ ُى٣ي ٓٓطٟٞ ٓ٘حْد ٖٓ جُػوس ك٠ إٔ جُ٘طحتؽ ضٔػَ ًَ جُطؿٔؼحش جٌُٓح٤ٗس جُٔٞؾٞوز ٝذططر٤ن يُي 

ٝؾى إٔ ئؾٔح٠ُ ػىو جُٔؿٔٞػحش جُٔٓطل٤ىز   CCDB جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ ػ٠ِ قحُس 

أٍٖٜ إٔ  10ٞ ٓٞؾٞو ك٠ جُوٛٙ ٣ُوجو ٣ٝؼِٞ ًَ ٍٖٜ قط٠ أٗٚ ٝؾى أٗٚ ذؼى قٞج٠ُ ٌٍٓٝ ًٔح ٛ

      % ٖٓ ًَ جُٔؿٔٞػحش جُٔٞؾٞوز ك٠ جُو٣ٍس ًحٕ ُْٜ ضٞجؾى ُٝٞ ذوٛس ٝجقىز ػ٠ِ جألهَ. 70

 

 ّذح اٌضِٕيخ اٌزٝ لنب٘ب اٌّؾبسويٓ فٝ اٌّؾشٚعرؾٍيً اٌ

ٞحك٤س ٖٓ ضك٤َِ جُٔىز جُط٠ هٟحٛح جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٣ٌٖٔ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ذؼٝ جُٔؼِٞٓحش جُٜحٓس جال

ٖٝحًٌٞج ك٤ٜح ذحُهرٍجش جُط٠ ضْ جُطؼر٤ٍ ػٜ٘ح ك٠ جُؿُء جُٞٚل٠ ٖٓ جُوٛس ٖٓ نالٍ ٓٗحًٌطْٜ ك٠ 

كطٍجٜ إٔ جُٔٗحًٌس ٣ٞ٠ِس ذٍجٓؽ جُط٤ٔ٘س ج٣ٍُل٤س ًحٕ ٛ٘حى ئجُرٍٗحٓؽ ُٝوى ٝؾى أٗٚ ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ 
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ٓٞؾرس ذٌَٗ ٓطُج٣ى ٝػ٠ِ جُؿحٗد جألنٍ كٜ٘حى ذؼٝ جألوُس ك٠  جُٔىٟ ضطؼِن ذحٌٓح٤ٗس ضكو٤ن ضأغ٤ٍجش

ذؼٝ ذٍجٓؽ جالونحٌ ٝجالتطٔحٕ إٔ ٓؼظْ جُطأغ٤ٍجش جٌُر٤ٍز ٝجُٞجٞكس ػ٠ِ ٗٞػ٤س ق٤حز جُ٘حِ ٗطؿص 

 ٖٓ نالٍ ضٞجؾىْٛ ُلطٍز ه٤ٍٛز ك٠ جٍُٔٗٝع. 

 

 رؾٍيً ِؼبييش االخزيبس

ْطهىٓطٜح جُٔؿٔٞػحش جُٔهطِلس ئضك٤َِ جُٔؼح٤٣ٍ جُط٠  ٖٓ جٌُٖٔٔ كرحالٞحكس ج٠ُ ضك٤َِ جُوٛس يجضٜح كحٗٚ

 َٛٝجألْثِس جُط٠ ٣ٌٖٔ ٠ٍقٜح ٛ٘ح هى ضطٟٖٔ : "النط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش يجش والُس. 

 جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سهىّ جُٔؿٔٞػحش جُٔهطِلس ٖٓ َٛ ضٓط ٝ " جنطِق ًٛج جُٔؼ٤حٌ ػرٍ جُٞهص؟ 

ٝق٤ع إٔ جُؼ٤ِٔحش جٍُٔضرطس ذططر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ  وٛس؟ ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ٓؼ٤حٌ ٓهطِق ُِكٌْ ػ٠ِ جُ

والُس ضوّٞ ذطٞغ٤ن جُٔؼ٤حٌ جًُٟ ضٓطهىٓٚ جُٔؿٔٞػحش النط٤حٌ جُوٛس كحٕ ًٛج ٣ؼط٤٘ح كٌٍز ػٖ جُو٤ْ 

جُط٠ ضإٖٓ ذٜح جُٔ٘ظٔس ك٠ ٝهص ٓح ًٝٛج ٣ؼى ٓل٤ىج أ٣ٟح ك٠ ٓوحٌٗس ًٛٙ جُٔؼح٤٣ٍ ذحُٔؼح٤٣ٍ جُط٠ 

نٍٟ كٔػال ٣ٞؾى ٛ٘حى ضٞضٍ ٝضؼحٌٜ ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ذ٤ٖ جالٛطٔحّ ضٓطهىٜٓح جُٔ٘ظٔحش جأل

ْطٍٔج٣ٌس جُهىٓحش جُط٠ ضٛد ك٠ ق٤حز جُ٘حِ ٝذ٤ٖ جالٛطٔحّ ذٟٔحٕ ئذحُطـ٤٤ٍجش جٍُٔضرطس ذ٘ٞػ٤س 

ِٓٛكس ضكو٤ن ضأغ٤ٍجش ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ ٝٗلّ ًٛج جُوىٌ ٖٓ جُطؼحٌٜ هى ٣كىظ ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى 

   ِلس قٍٞ جأل٤ٔٛس جُ٘ٓر٤س ُِطأغ٤ٍجش جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س ألٗٗطس جُرٍٗحٓؽ.ٝؾٜحش ٗظٍ ٓهط

 

 ( 11خطوة رقم :)مراجعة النظام   

 

ئٕ ًَ جُٔ٘ظٔحش ضو٣ٍرح جُط٠ ضٓطهىّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضوّٞ ذحقىجظ ضـ٤٤ٍجش ك٠ ض٘ل٤ًٙ ذٌَٗ ٓح أٝ 

ًج ٓإٍٖ ؾ٤ى ٤ٗ٣ٍ ج٠ُ ئضرحع ٓرىج جُطؼِْ ػ٠ِ ذأنٍ ْٞجء نالٍ أٝ ذؼى جٍُٔقِس جُط٤ٜٔى٣س ُِططر٤ن. ٝٛ

ٓٓطٟٞ جُٔ٘ظٔس ٝال ٣ؿد إٔ ضإوٟ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش ج٠ُ ٝؾٞو أٟ ٗٞع ٖٓ جُوِن ُى٣٘ح كرؼٝ جُ٘حِ هى 

٣وٕٞٓٞ ذحْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٌَٗ ٖؼحتٍٟ أٝ ذط٣ٍوس الضطْٓ ذحالْطؿحذس أٝ جٍُٔٝٗس 

.  1:9ـ٤٤ٍجش ضْ جالٖحٌز ج٤ُٜح ٝػٍٜٞح ػ٘ى ٝٚق جُهطٞجش ٖٓ ك٠ جُططر٤ن ًٔح إٔ ذؼٝ ًٛٙ جُط

 : ٚفيّب يٍٝ ػشك ٌّؼظُ اٌزغييشاد اٌؾبئؼخ
 

  ضـ٤٤ٍجش ك٠ أْٔحء ٓؿحالش جُطـ٤٤ٍ جُٔٓطهىٓس كٔػال ئٞحكس ٓؿحالش ٣ٌٖٔ ٖٓ نالُٜح ٌٚى جُطـ٤٤ٍجش

 جُِٓر٤س أٝ " جُىٌِٝ جُٔٓطلحوز". 
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 ر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كٔػال هى ٣طْ ضطر٤وٚ ذٌَٗ ٍٖٜٟ أٝ ضـ٤٤ٍجش ك٠ ٓؼىٍ ضٌٍجٌ جُطوح٣ٌٍ ٝضط

 ٌذغ ْٟ٘ٞ ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ. 
 

  ٌضـ٤٤ٍجش ك٠ أٗٔح٠ ٝأٗٞجع جُٔٗح٤ًٌٖ كٔػال ٗؿى إٔ ٓ٘ظٔس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركح VSO  

 يجش جُىالُس. ضٓٔف ذٔٞظل٠ جالوجٌز جُْٞط٠ ٖٓ ضوى٣ْ هْٜٛٛ 
 

  ضـ٤٤ٍجش ك٠ ٤ٌَٛ ٌَٖٝ جالؾطٔحػحش جُط٠ ٣طْ جُىػٞز ج٤ُٜح النط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش

 جألًػٍ والُس. 

 

ؾٍجءٛح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔ٘ظٔحش جُط٠ ضٓطهىّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضظٍٜ ٖٓ كٌػ٤ٍ ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ئ

. ٝك٠ ذؼٝ جُكحالش جُو٤ِِس ٜٔ٘ؿ٤سُلؼ٤ِس ُططر٤ن جُجُٔٔحٌْس ج نالٍ ػ٤ِٔحش جالْطٍؾحع ج٤ٓٞ٤ُس ػٖ

ٗؿى إٔ جُٔ٘ظٔحش هحٓص ذط٘ل٤ً أٝ ئؾٍجء ضو٤٤ٔحش كٞه٤س ػٖ جُؼ٤ِٔحش جٍُٔضرطس ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

ْطهىجّ ذالِٝ ػٖ ئ ADRA ٣ٝٞؾى ٛ٘حى ٓػحٍ قى٣ع ألقى ًٛٙ جُطو٤٤ٔحش جُط٠ هحٓص ذٜح ٓ٘ظٔس 

ذأقى جُٔؼحٛى جُطحذؼس ُؿحٓؼس  Juliet Willetts ٤ُٞص ٤ُٝطُ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػٖ ٣ٍ٠ن ؾ

رحٌ ذؿ٘ٞخ ٣ُِٝ جُؿى٣ىز ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ إٔ ضو٤٤ْ ؾ٤٤ُٞص هحّ ذحنط جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ذ٤ٓى٠ٗ ذحْطٍج٤ُح

 ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٔح ٠ِ٣: جُؿٞجٗد جألٌذؼس جُطح٤ُس ػٖ ئ

 

  اٌىفبيخ Efficiency  :ًجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٌَٗ ؾ٤ى ذحْطهىجّ جُٔٞجٌو ٝجُٞهص  ٤ًق أٌٖٓ ض٘ل٤

 جُٔطحـ ٤ًٝق ٗوحٌٕ ذ٤ٖ كٞجتى ٝػحتى ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓوحٌٗس ذحُطٌِلس.
 

  اٌىفبءح Efficacy  :ٗؿحَ ٝضكو٤ن أٛىجف جْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ألٟ ٓىٟ ضْ ئ 
 

  اٌفؼبٌيخ Effectiveness  : ٌٖٓ ٟئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓ٘ظٔس ألٟ ٓى ADRA  ِٝذال

 ٖٓ ض٤ٓ٤ٍ ضك٤ٖٓ جُرٍٗحٓؽ. 

 

  ئِىبٔيخ ئػبدح رىشاس اٌزطجيك Replicability   : ألٟ ٓىٟ ٣ٌٖٔ ُالنطالكحش جُٔٞؾٞوز ك٠ ج٤ُٓحم

كٍ٘  ٖٓ ضوَِإٔ جُط٠ ٣طْ ك٤ٜح جُط٘ل٤ً ٝجُٔٞجٌو جُر٣ٍٗس جُٔطحقس ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ٝجُرٍجٓؽ ٝجُٔحٗك٤ٖ 

 ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ ئػحوز ضطر٤ن ٝضٌٍجٌ ئهىٌز 
 

طٟٖٔ ضٌح٤ُق ئٞحك٤س ًٝٛج ٣ٌٕٞ ٓرٌٍج ضذحْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس  جُهحٚس ؿحٓؼسكحُطو٤٤ٔحش جُ

ك٠ ٓؼظْ جألق٤حٕ أ٣٘ٔح ضْ ض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٠ِ أْحِ ضؿ٣ٍر٠ ذٜىف ض٤ْٞغ ٓؿحٍ جْطهىجٓٚ 

ذالِٝ ػ٘ى  ADRA ٓ٘ظٔس ٗطحم أْٝغ نحٚس ئيج غرص ٗؿحقٚ ًٝٛج ًحٕ ٛٞ جُكحٍ ك٠  ػ٠ِ

 ئؾٍجءْٛ ُٔػَ ًٛج جُطو٤٤ْ.  
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  :اٌفقً اٌضبٌش

 MSCٌزغييش األوضش دالٌخ ا اٌمقٛس فٝرؾذيذ ِٛاهٓ        

٣طٟٖٔ ًٛج جُلَٛ ػٍٜ ُٔؼظْ جٌُٔٗالش ٝجُٛؼحخ جُط٠ ٣ٞجؾٜٜح جُ٘حِ ػ٘ى ضوى٣ْ ٝئْطهىجّ 

٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُٝوى ضْ ض٘حٍٝ ذؼٟٜح ك٠ كٍٛٞ أنٍٟ ٖٓ ًٛج جُى٤َُ ٓػَ جُلَٛ ٝضطر

 جُٓحوِ جًُٟ ٣ط٘حٍٝ ه٤ٟس ٚىم ٝٚكس جُٔؼِٞٓحش.  

 

 لنبيب ِٚٛمٛػبد ػجش ػٕٙب اٌّؾبسويٓ (1)

 

 ِؾبوً رزؼٍك ثبٌغإاي 

أكَٟ جُوٛٙ يجش ُوى هحّ ٓؼظْ جُ٘حِ ذحُطؼ٤ِن ػ٠ِ جُٛؼٞذس جُط٠ ٣ؿىٜٝٗح ػٖ ئْطهال٘ ٝئنط٤حٌ 

"    س ـــــٝنحٚس ٓح٣طؼِن ذٌِٔجُىالُس ًٝٛج ٣ٍضر١ ذحُط٣ٍوس جُط٠ ضْ ذٜح ضٍؾٔس جُٓإجٍ يجش جُِٛس 

والُس". كحنط٤حٌ ٝئْطهال٘ جُوٛٙ جُؿ٤ىز ٣ططِد ذؼٟح ٖٓ ٜٓحٌجش جُركع ٓػِٔح جُكحٍ ك٠ هٟح٣ح 

ئْطهال٘ نحٚس ػ٘ى حِ ٕ ضٌٕٞ ٓ٘ه٠ٍح ٝٓٗحًٌح ٓغ جُ٘ض٤ٔ٘س جُٔؿطٔغ ذٌَٗ ػحّ. ٝٛ٘ح ٣ؿد أ

٣ؿحو و ئٝؾٜحش ٗظٍْٛ. كحيج ُْ ٣ٌٖ جُٓإجٍ ٓ٘حْرح كحٗي ضٌٕٞ ك٠ قحؾس الػحوز ٤ٚحؿس جُٓإجٍ ٝذٔؿٍ

 ك٠ قحُس ؾ٣ٍُز ذٞؾ٤٘ل٤ال  ٤Jessّ ُٝوى ٝؾىش ݘ حضٗرّ ذ٣ٍ٠ٜوس ؾ٤ىز ٤ُٛحؿس جُٓإجٍ ذِـس ٓك٤ِس 

Bougainville  ضٛحػى٣س ٓطىٌؾس ك٠ ٠ٍـ جألْثِس ًٔح ذـ٤٘٤ح جالْطٞجت٤س أٗٚ ٖٓ جُٔل٤ى ئضرحع ػ٤ِٔس

 ٛٞ ٓٞٞف ك٠ جُٔػحٍ أوٗحٙ. 

 لنبيب رزؼٍك ثىيفيخ فيبغخ اٌغإاي – ثغيٕيب االعزٛائيخ Bougainvilleعضيشح 

ُوى ٝؾىش أٗٚ ٤ُّ ٖٓ جَُٜٓ ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ ذحْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س ْإجٍ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كحُ٘حِ ال٣لٜٕٔٞ " 

 ٤ٚ كوى ٣ٌٕٞ ٖٓ جَُٜٓ أًػٍ ٠ٍقٚ ذِـس جُطٞى ذ٤ٓ٤ٖذٌَٗ كٌٟٞ ٓحأقحٍٝ جُكٍٛٞ ػِ

) ٠ٛٝ ئقىٟ جُِـحش جُٔك٤ِس ذـ٤٘٤ح جالْطٞجت٤س( أكَٟ ٖٓ ٠ٍقٚ ذحالٗؿ٣ُ٤ِس ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ئؾحذس أًػٍ ػٔوح ًُٝج  

 هٔص ك٠ جُٜ٘ح٣س ذحْطهىجّ ٗٓهس ٓؼىُس ٖٓ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ق٤ع أ٠ٌ٘٘ٓ ٠ٍـ جألْثِس جألٌذؼس جُطح٤ُس. 

 ً ٖطٍجًي ٝٓٗحًٌطي ك٠ جٍُٔٗٝع؟ ئحٕ ٌَٖ ٤ًق 

  ٓح٠ٛ جُطـ٤٤ٍجش جُٜحٓس جُط٠ ئٗؼٌٓص ػ٤ِي ً٘ط٤ؿس ُط٘ل٤ً ًٛج جٍُٔٗٝع؟ 

  ٓح٠ٛ جُطـ٤٤ٍجش جُٜحٓس ج٣ٌٍُٟٝس جُط٠ قىغص ك٠ جُٔؿطٔغ ً٘ط٤ؿس ًُٜج جٍُٔٗٝع؟ 

  ٓح٠ٛ جٌُٔٗالش جٍُت٤ٓ٤س جُط٠ ًحٗص ٛ٘حى ك٠ جٍُٔٗٝع؟ 

ٖ إٔ ض٘ٗأ ٖٓ جالؾحذس ػ٠ِ أٟ ٖٓ جألْثِس جألٌذؼس جُٓحذوس ئػطٔحوج ػ٠ِ نرٍز ُٝوى ذىج ٝجٞكح إٔ جُوٛس ٣ٌٔ

 (Jess Dart, working for Oxfam New Zealand, 2004)                                 جُٔٗح٤ًٌٖ.
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 رغيش فّبرا يّىٓ اٌىزبثخ ػٕٗ؟  لذ اليٛعذ ٕ٘بن ؽيئ

 

ؼ٠٘ أْٜٗ ٣ركػٕٞ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ٣ٌٖٔ ضكى٣ىٛح ئٕ ًٛٙ جالؾحذس ٖٓ ؾحٗد ذؼٝ جُٔركٞغ٤ٖ هى ض

ٞغ٤ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحػىٗح ك٠ إٔ ٗطِد ٖٓ جُٔركًج ُس ذ٘ٞع ٖٓ جالقٓحِ جُٔطِن ًٝٛطـ٤٤ٍجش يجش وال

ؾٔح٠ُ ٖٝٓ غْ ٗٓحػىْٛ ك٠ ضكى٣ى أٟ ٜٓ٘ح ٣ؼطوىٕٝ أٜٗح ضٔػَ جُطـ٤٤ٍ ئجُركع ػٖ أ٣س ضـ٤٤ٍجش ذٌَٗ 

ٍجش جُط٠ ٍْوٝٛح ئؾٔحال. أٓح ذحُ٘ٓرس ُٜإالء ج٣ًُٖ ٤ٔ٣ِٕٞ ُِلٌٍ جألًػٍ والُس ك٠ ػالهطٜح ذحُطـ٤٤

ػ٘ىٓح هحٍ " ٖٓ  Heraclitus جُلِٓل٠ ٗٞػح ٓح كحٗٚ ٖٓ جُٔٓطكن ض٤ًًٍْٛ ذٔح هحُٚ ٤ٍٛجهِط٤ّ 

جُٔٓطك٤َ إٔ ٗهطٞ ئ٠ُ جٍُٜ٘ ٍٓض٤ٖ" ًٝٛج ٣ؼ٠٘ إٔ جُطـ٣ٍ٤٤كىظ ك٠ ًَ جألٝهحش ك٤ِّ ٖٓ جُٛٞجخ  

٘حى ٤ٖة ضـ٤ٍ ػ٠ِ جال٠الم كحُلٌٍز ٛ٘ح إٔ جُطـ٤٤ٍ ٣ٌٖٔ ػىّ ٌؤ٣طٚ ًُٝج كحٕ جُوٍٞ ذأٗٚ ال٣ٞؾى ٛ

 جُٗهٙ جُٜٔطْ ذحٌُٗق ػٖ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش ٣ؿد إٔ ٣٘ظٍ ٗظٍز أًػٍ ػٔوح ٝهٍذح. 

 

 

 

 ؟ ِمبسٔخ ثّبرا –ِبرا ٔؼٕٝ ثبٌذالٌخ 

 

ُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كحيج ًحٕ ٛ٘حى ٓؿٔٞػس ك٠ ٓٞهق ٣ؿد ك٤ٚ ئٚىجٌ أٝقٌْ ػ٠ِ ٓحضؼطوىٙ أٗٚ جٗؼْ 

ٝذحُ٘ٓرس ُِؼى٣ى ٖٓ  ٍؾؼ٠ ُٜحئ٠حٌ ٓ ئٛطٔحّ ػحّ ك٠ ٞٞء كحٗٚ ٖٓ جُطر٤ؼ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ُكٌٜٔح ًٛج

كحٕ جالٛطٔحّ جُؼحّ  ْٞف ٣ٌٕٞ أٛىجف جُرٍٗحٓؽ ٜٝٓٔح ًحٗص ًٛٙ  ضطر٤وحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

 ًٙ جٍُٔقِس. جألٛىجف هى ضرىٝ ؿحٟٓس ذحُ٘ٓرس ُْٜ كحٗٚ ٣ؿد ضؼ٣ٍلْٜ ذأْٜٗ ك٠ ٛ
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 ِٓ أٜ ِٕظٛس ؟  –غبٔب 

 
جُػحُػس ضْ ضوى٣ْ  ٍٔقِسطـ٤٤ٍجش جألًػٍ والُس نالٍ جُػ٘ى جُو٤حّ ذٔكحُٝس جُٔٞجكوس ٝجالضلحم ػ٠ِ جُ" 

٤ٔ٣ُ  ٓػحالٕ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جُٔٞؾٞوز ك٠ ق٠ ٝجقى ٝجُط٠ ال٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ يجش والُس ك٠ ق٠ أنٍ ٓٔح

ٖٓ ٓهططحش جُطأ٤ٖٓ جُٛك٠ ك٠ ٝال٣س ؾحٓحٕ  2.  ئٕ ضوى٣ْ  ُك٠جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ٌٚىٛح ك٠ ًٛج ج

) ضْ ئنط٤حٌْٛ ك٠ جُٜ٘ح٣س ػ٠ِ ئػطرحٌ أْٜٗ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ْرَ جُك٤حز ج٣ٍُل٤س ( ال٣ؼ٠٘ إٔ ٗلّ 

ج٤ُٗة ُٚ ٗلّ جُىالُس ك٠ ٓ٘طوس أْٞٗٞكٞ ذحٍُؿْ ٖٓ ٝؾٞو جُٔهطط٤ٖ ك٠ ًَ ٖٓ جُٔ٘طوط٤ٖ. ٝذ٘لّ 

ٓهط١ ذ٘ي " ْْٞٞ" جًُٟ ضْ ضكى٣ىٙ ذحػطرحٌٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٗظحّ ضِو٠  جُط٣ٍوس كحٕ

جُهىٓحش ك٠ أْٞٗٞكٞ ال٣ؼ٠٘ ٝؾٞو ٗلّ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ ٓ٘طوس ؾحٓحٕ ق٤ع ٣طْ ئوجٌز ٝضٗـ٤َ 

 اليغت ٚاليّىٓ أْجُٔهطط٤ٖ ك٠ ًال جُٔ٘طوطحٕ. ُٝوى هحوش ًٛٙ جُٔ٘حهٗس ج٠ُ ئْطهال٘ ٓإوجٙ ذأٗٚ 
ٗكٖ. كال٣ٞؾى ٛ٘حى ِٕظٛسٔب ذحُ٘ٓرس ُِطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ٌٚىٛح ٖٓ  ٔمبسْ اٌذالٌخ إٌغجيخ ٌٍّغزفيذيٓ

هىٌ ٓؼ٤ٖ ٖٓ جُٔ٘حهٗس ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ـ٤ٍ جُؿِٔس ٝجُكو٤وس جُط٠ ضوٍٞ إٔ ٓهط١  ذ٘ي " ْْٞٞ" أٝ 

. كحألْٛ ٛٞ طحٕك٠ ًال جُٔ٘طوطحٕ جُٔٓطٜىكًحٕ ُٜٔح ضأغ٤ٍ ًر٤ٍ يجش والُس ٓهططحش جُطأ٤ٖٓ جُٛك٠ 

   ٓح٠ٛ جُٔؼح٤٣ٍ جُط٠ ضْ جالْط٘حو ئ٤ُٜح النط٤حٌ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس َٝٛ ٠ٛ ؾ٤ىز أّ نح٠ثس؟ " 
(Johnston, 2002:9) 

 

 

 ٘زا وٍٗ رارٝ غيش ِٛمٛػٝ!

 

أٗٚ ٣ؿد ػ٤ِْٜ جُطى٣ٌد ػ٠ِ ئٚىجٌ جألقٌحّ لٌٍز ٛ٘حى ذؼٝ جُٔٗح٤ًٌٖ ؿ٤ٍ ٍٓضحق٤ٖ ُكوى ٣ٌٕٞ 

ٗٚ ضـ٤٤ٍ يجش والُس أًػٍ ٖٓ إٔ ضٌٕٞ ئنط٤حٌجضْٜ ٓر٤٘س ػ٠ِ هٞجػى ٓكىوز ٝٓٞجكن ػ٤ِٜح ك٤ٔح ٣ؼطوىٕٝ أ

 ٓٓروح. 

 هطٍجقحٕ ُِطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُ٘وطس ًٔح٠ِ٣: ئٝٛ٘ح ٗٞو ػٍٜ 

  ٍجُو٤حّ ذحُطل٤ٍٓ ذإٔ ٗطِد ٖٓ جُ٘حِ ضى٣ٖٝ ٝضٓؿ٤َ ضل٤ٍٓجضْٜ النط٤حٌجضْٜ ػٔح ئػطرٍٝٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػ

إٔ ٗؿؼَ يجض٤ْٜ ٓكَ ٓٓحءُس ٝضٛرف ٓؼٚ ًٛٙ جألقٌحّ جُٛحوٌز ْٜٓ٘ ٓؿحال  والُس ٝذًٜج ٗٓطط٤غ

ُِطىه٤ن ٖٓ ؾحٗد جُٔٗح٤ًٌٖ جألن٣ٍٖ. ٝٓؼٍكس ًٛٙ جُكو٤وس هى ٣ٗؿغ أ٣ٟح جُٔٗح٤ًٌٖ ػ٠ِ جُطل٤ٌٍ 

 ذكٍ٘ ٌٝػح٣س ك٠ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣وٕٞٓٞ ذحْطهىجٜٓح ُطل٤ٍٓ ئنط٤حٌجضْٜ. 

 ٘ى ئٚىجٌ جألقٌحّ ذإٔ ٗهرٍْٛ ذأٗٚ الضٞؾى ٛ٘حى ذٌَ ٓٞٞٞػ٤س ٝجالهطٍجـ جُػح٠ٗ ٛٞ إٔ ٗوٍٞ يُي ػ

ئْطؿحذس  ٚك٤كس أٝ ؿ٤ٍ ٚك٤كس ك٘كٖ ٗطِد ضل٤ٍٓجش جُ٘حِ ٝذحُر٘حء ػ٠ِ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش كحٗٚ 

ْطٌٕٞ ٛ٘حى ٓ٘حهٗحش ػٖ جُو٤ْ جُط٠ ضٌٕٞ ٣ٌٍٝٞس ٝٛحٓس ك٠ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ كٗهٙ ٓح هى ٣ؿحوٍ 

جالْطٍٔج٣ٌس ٣ٝؿحوٍ ٣ٝ٘حهٕ أنٍ ذٓرد جُطك٤ٓ٘حش جُط٠ ضْ ذٗإٔ والُس ضـ٤٤ٍ ٓؼ٤ٖ ٣طؼِن ذٔرىأ 

كحالنط٤حٌجش ذ٤ٖ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش ضطٟٖٔ ئنط٤حٌجش ٌٚىٛح ُالٌضوحء ذحُٔٓحٝجز ك٠ جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠. 

ػٖ جأل٣ُٞٝحش جُهحٚس ذو٤ْ ٓهطِلس ًٝٛج ك٠ قى يجضٚ ٣ٔػَ ٓؿحال ٝٓٞٞٞػح ُِطلحٜٝ أًػٍ ٖٓ ًٞٗٚ 

 . ٓٞٞٞػح ُكٍٛ جُكوحتن ٝػىٛح
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 ِب٘ٝ اٌذالٌخ؟  –غبٔب 

ئٕ جُىالُس ٠ٛ ٤ٖة يجض٠ ًٔح إٔ جالنط٤حٌجش جُٔطؼحهرس ُِؼ٤ِٔس ال٣ؼ٠٘ ذحٌٍُٟٝز ػىّ ٚكس " 

أٝ ٚىم جُىالالش جُٓحذوس ٌُٜٝ٘ح ضؼٌّ كو١ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُٔطرح٣٘س جُٔهطِلس جُط٠ ٠ٍقٜح ٖٓ 

 (Johnston, 2002:9)هحٓٞج ذحنط٤حٌٛح ػ٘ى ضل٤ٍْٓٛ ُِوٛٙ" 

 
 

 ا يغت ػٍيٕب ئخزيبس لقخ ٚاؽذح ٌٍزغييش راد اٌذالٌخ؟ٌّبر
 

 

ُِؼى٣ى ٖٓ جألْرحخ هى ٣ؼرٍ جُٔٗح٤ًٌٖ ػٖ ػىّ ٌٞحءْٛ ٝػىّ ٤ِْٜٓ ٌٍُٟٝز ئنط٤حٌ هٛس ٝجقىز 

يجش والُس ٖٓ ذ٤ٖ جُؼى٣ى ٖٓ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍأٝ ضـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس. كحيج ًحٗٞج ال٣لٜٕٔٞ 

س كحٗٚ ٣ؿد ػ٤ِي ضل٤ٍٓ جُؼ٤ِٔس ُْٜ ٍٓز أنٍٟ ٝإٔ ضٞٞف ُْٜ أ٤ٔٛس ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُ

جُطَٞٚ النط٤حٌ ٓؼ٤ٖ نحٚس ػ٘ىٓح ٌٕٗٞ ك٠ ٓٞهق ؾٔحػ٠ ٝإٔ ًٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓطػ٤ٍ ج٣ُُٔى ٖٓ 

جُؿىٍ ٝجُ٘وحٔ ٣ٝٗؿغ جُ٘حِ ػ٠ِ جُطل٤ٌٍ ذٌَٗ أًػٍ ػٔوح ػٔح ٛٞ ٓٞؾٞو ك٠ ًَ هٛس. ًٔح إٔ 

ٌ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أْحِ ئؾطٔحػ٠ ٝغوحك٠. كحُٔٗح٤ًٌٖ هى ٣ٍ٣ىٕٝ ضٌٍجٌ ٝضؼحهد ػ٤ِٔحش جالنط٤ح

ئظٜحٌٙ أٓحّ جألن٣ٍٖ ًُٜٝج ضٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جُْٞحتَ ٝجألْح٤ُد  ّأٝ ػ٠ِ جألهَ ػىضؿ٘د جٍُٛجع 

ك٠ جُلَٛ جُػح٠ٗ ٝهى ٣ٌٕٞ ٖٓ  5ٓػَ جالهطٍجع جٍُٟٓ ًٔح ضْ ػٍٞٚ ٝضل٤ٍٓٙ ك٠ نطٞز ٌهْ 

ٗح٤ًٌٖ ذحنط٤حٌ أًػٍ ٖٓ هٛس ٝجقىز ًٔح ٣ٌٖٔ إٔ ٗطِد ْٜٓ٘ أق٤حٗح جٌٍُٟٟٝ ٝجُٔل٤ى جُٓٔحـ ُِٔ

ئنط٤حٌ أهَ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش يجش والُس ٝضىُ٘ح نرٍجض٘ح ػىّ ئْطكحُس ض٘ل٤ً ٓػَ ًٛٙ 

 جألْح٤ُد ٝجُطٍم ُِطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُٛؼٞذس ذ٘ؿحـ نالٍ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ. 

 

 !اٌزغييش األوضش دالٌخ غيش ِغزٕضفب ٌٍٛلذ 

كحُٞهص ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ذٔػحذس ٌِٓٗس يجش والُس ػ٘ى ٝؾٞو أػىجو ًر٤ٍز ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٝجُٔٞظل٤ٖ 

كؼ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٣ؿد ٤ٌِٛطٜح ٝذ٘حءٛح ذك٤ع ال٣ٓطـٍم ػوى جالؾطٔحع جُٔهٛٙ النط٤حٌ جُوٛٙ 

ح جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش يجش والُس أًػٍ ٖٓ ْحػطحٕ. ٝأ٣ٟح ٣ؿد ٓكحُٝس ض٣َٞغ جُوٛٙ ٝٓٗحًٌطٜ

ٓغ جُٔٓطٜىك٤ٖ ُوٍجءضٜح هرَ قٌٟٞ جالؾطٔحع أٝ جُو٤حّ ذحالػطٔحو ػ٠ِ ٤ٍٓٓ ٣ى٣ٍ ئؾطٔحػحش جالنط٤حٌ 

كحػىجو ٝض٤ْٔٛ ئؾٍجءجش ٝهٞجػى ُوٍجءز جُوٛٙ ٝٓ٘حهٗطٜح ٝئػطحء وٌؾحش ُٜح أٝ جُط٣ٞٛص ػ٤ِٚ غْ 

ٖ ُِٔ٘ظٔحش ضـ٤٤ٍ ضٞغ٤وٜح ذ٘حءج ػ٠ِ ئنط٤حٌجش ٓؼ٤٘س ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓل٤ىج ك٠ ًٛج جُٛىو. ًٔح ٣ٌٔ

كحُو٤َِ جُٔىٟ ج٠ُُ٘ٓ جًُٟ ٣طْ ك٤ٚ ئػحوز ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ألؿٍجٜ ئػىجو جُطوح٣ٌٍ جُالَٓس 

ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ٣وّٞ ذحؾٍجءٛح ٍٓض٤ٖ ٣ٍٜٖح ك٠ ق٤ٖ ٣وّٞ جٌُػ٤ٍ ٜٓ٘ح ذحؾٍجءٛح ٣ٍٜٖح ٝجُرؼٝ ٜٓ٘ح 

 ْٟ٘ٞ جُىٌٟٝ ُِٔ٘ظٔس. ٣وّٞ ذحؾٍجءٛح ذٌَٗ ٌذغ ْٟ٘ٞ ٤ُطُجٖٓ ٓغ جُطو٣ٍٍ جٍُذغ 



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

77 

 

ًٔح إٔ ػ٤ِٔس ضٞغ٤ن جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٗح٤ًٌٖ أكٍجو هى ٣ٌٕٞ 

ٓٓطُ٘كح ٌُِػ٤ٍ ٖٓ جُٞهص ُِؼى٣ى ٖٓ جألْرحخ. كحُؼ٤ِٔس هى ضٌٕٞ ؾى٣ىز أٝ ؿ٤ٍ ٓأُٞكس أٝ هى ٣ٌٕٞ 

ًٙ جُكحُس ك٤ٌٕٓٞ ٛ٘حى ئقط٤حؼ جُٔٗح٤ًٌٖ ٤ُّ ُى٣ْٜ ٓؼٍكس ٝٝػ٠ ًحك٠ ذحُطو٣ٍٍ جُو٠ٛٛ ٝك٠ ٛ

ُرؼٝ جُٞهص ُر٘حء هىٌجش جُ٘حِ جُٔؼ٤ٖ٘٘ ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ كٔػال ٗؿى إٔ ض٣ُٝى جُٔٗح٤ًٌٖ ذحُطـ٣ًس 

جُؼ٤ٌٓس ػٖ جُٔٔحٌْحش جُؿ٤ىز ٝئػطحء أٓػِس ُِٔٔحٌْحش جُؿ٤ىز ٖٓ أٟ ٌٓحٕ ضْ ٌٚىٛح ذحالٞحكس 

 ٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ ُؼوى وٌٝجش ضى٣ٌر٤س ض٤ٗ٘ط٤س هى ٣ٌٕٞ ٓل٤ىج ) ًٔح ضْ ك

CCDB  .) 
 

ٝهطح ًر٤ٍج ذٓرد ئكطوحٌ جُٔٞظل٤ٖ ُِٔؼٍكس جٌُحك٤س  وٛٙٓطـٍم ػ٤ِٔس ضٞغ٤ن جُضٌٖٔٔ إٔ ٖٓ جُ

ُٔح٣كىظ ك٠ ج٤ُٔىجٕ ٝأٗٚ ٣ؿد ػ٤ِْٜ جُو٤حّ ذؼَٔ ػىو ٖٓ ج٣ُُحٌجش جُهحٚس ُِٔؿطٔؼحش الْطهال٘ 

ػحذس ػٍٜ ُِؼى٣ى ٖٓ جُٔٗحًَ جألْٝغ ٗطحهح وجنَ جُٔ٘ظٔس ٓٔح ٝضؿ٤ٔغ جُوٛٙ ًٝٛج هى ٣ٌٕٞ ذٔ

 ٣ططِد ٓؼٚ ئٛطٔحّ جُٔى٣ٍ٣ٖ. 

ًٛج ذحالٞحكس ئ٠ُ إٔ جٌُٟٗٞ ٖٓ ئقط٤حؼ ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئ٠ُ ًػ٤ٍج ٖٓ جُٞهص هى ٣ٍضر١ 

جًُٟ ٣طْ ذحٗهلحٜ ٓٓطٟٞ جُىجكؼ٤س ُىٟ جُٔٗح٤ًٌٖ كحُٔٗح٤ًٌٖ هى ال٣ٍٕٝ كحتىز ًحك٤س ٖٓ جُٞهص 

ئْطـٍجهٚ ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٝ هى ال٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ جُهرٍز جٌُحك٤س ذحُٟـ٠ٞ جألنٍٟ جُٔك٤طس 

ذحُؼ٤ِٔس كحيج ُْ ٣ٍٟ جُٔٗح٤ًٌٖ ًٛٙ جُلٞجتى كحٗٚ ٣ؿد ػ٤ِي ق٤٘ثً جٌُٗق ػٔح ئيج ًحٗص جُطـ٣ًس 

ئنط٤حٌٛح ػٖ ٣ٍ٠ن  جُؼ٤ٌٓس ضْ ئٌْحُٜح ٝئْطالٜٓح أّ ال. َٛ ضْ ض٤ٔٓس أٟ ٖٓ جُوٛٙ جُط٠ ضْ

ٓٓط٣ٞحش ٝظ٤ل٤س ػ٤ِح؟ ئيج ًحٗص جالؾحذس ال كِٔحيج ال؟ َٛ ٣ٌٔ٘ي ئذىجء جُ٘ٛف ُِطؼٍف ػ٠ِ جألْرحخ 

جُط٠ ًحٗص ٌٝجء ػىّ جالنط٤حٌ؟ ٝئيج ًحٗص ٛ٘حى ه٤ٞو أنٍٟ ػ٠ِ جُٔٗح٤ًٌٖ ضطؼِن ذٔٓأُس جُٞهص 

 ك٤ؿد ضكى٣ى ًٛٙ جُو٤ٞو ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٓى٣ٍ٣ْٜ. 

  

 ٗ يّضً ؽيئب رٕبفغيب ٌٍغبيخ!ئٔ 

جُوٛس جألًػٍ والُس هى ٣طؼحٌٜ ٓغ جٍُٝـ جُـ٤ٍ ض٘حك٤ٓس ُرؼٝ جُٔ٘ظٔحش ٝجُػوحكحش. ئٕ ئنط٤حٌ 

كحٌُٟٗٞ جُٔطؼِوس ذحُطر٤ؼس جُط٘حك٤ٓس ُؼ٤ِٔس جالنط٤حٌ هى ضؼٌّ جُوِن جًُٟ ٣طؼِن ذطو٤٤ْ جألوجء جُٗه٠ٛ. 

ـحُد كحٕ أكَٟ أِْٞخ ٣ؿد ئضرحػٚ ك٠ ًٛج جُٛىو كر٤٘ٔح ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٌٝـ جُط٘حكّ ٚك٤س ك٠ جُ

ٛٞ ضك٣َٞ ذإٌز جُط٤ًٍُ ذك٤ع ٣ٌٕٞ أٟ ض٘حكّ ظحٍٛ ٣ٌٕٞ ذ٤ٖ جُوٛٙ أًػٍ ٖٓ ًٞٗٚ هحتٔح ذ٤ٖ 

 جألكٍجو أٝ ذ٤ٖ جُو٤ْ جُط٠ ضٌٖٔ ٌٝجء ئنط٤حٌ جُوٛٙ أًػٍ ٖٓ جُوٛٙ يجضٜح. 

جش جُط٘حك٤ٓس كٔػال ك٠ قحُس ض٘ل٤ً ض٤ٜٔٛٔح ذٌَٗ ٣ٓٔف ذحُطكٌْ ك٠ جُطٞضٍ النط٤حٌ ٣ٌٖٔش جحكؼ٤ِٔ

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝضطر٤وٚ ك٠ ئْطٍج٤ُح ٖؼٍ ذؼٝ جُٔٗح٤ًٌٖ إٔ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ًحٗص ٓر٤٘س ػ٠ِ 
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رٞج جُٟـ١ جُٔطؼِن ذًٜٙ جُؼ٤ِٔس ًُٜٝج ضْ جُط٘حكّ ذ٤ٖ جُٔٞظل٤ٖ ك٠ ق٤ٖ إٔ ذؼٝ جُٔٞظل٤ٖ ُْ ٣ك  

ذحُط٣ٞٛص ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ك٠ ق٤ٖ ضْ يُي ػٖ  ضـ٤٤ٍ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ذك٤ع ال٣ٓٔف ُِٔٞظل٤ٖ

ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ًٝٛج ًٔح ٣رىٝ ٖٓ جُ٘طحتؽ جُط٠  Stakeholders جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ٣ن ُؿ٘ٚ ض٘ل٣ً٤س ٖٓ ٠ٍ

 ضْ ٌٚىٛح ٛ٘حى أٗٚ ْحْٛ ك٠ قَ جٌُِٔٗس. 

 

 !اليٛعذ أٜ ِٓ اٌمقـ راد اٌذالٌخ يؼجش فٝ اٌٛالغ ػّبٔفؼٍٗ 

ؿٞز ذ٤ٖ جُطٞهؼحش ٝذ٤ٖ جُٞجهغ أٝ ذ٤ٖ ٝؾٜحش ٗظٍ جٌُٔطد جٍُت٠ٓ٤ ٝجٌُٔطد ئٕ ًٛج هى ٣ؼٌّ ٝؾٞو ك

ج٤ُٔىج٠ٗ ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ ٝهى ٣ؼٌّ يُي أ٣ٟح ٓكطٟٞ جُطوح٣ٌٍ جُط٠ ٣وّٞ ذحػىجوٛح جُٔٞظل٤ٖ 

ُِٝطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ق٤ع هى ٣وٕٞٓٞ ذحُطل٤ٌٍ ك٤ٔح ٣طٞهؼٞٗٚ أًػٍ ٖٓ إٔ ٣ٌٞٗٞج أًػٍ ٝجهؼ٤س.  

٤ُس ٣ٞؾى ٛ٘حى أقى جألْح٤ُد جُٞهحت٤س ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع ئ٤ُٚ نالٍ جُطى٣ٌد جأل٠ُٝ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍ جالٌٖح

جألًػٍ والُس ٣ٝطِهٙ ًٛج جألِْٞخ ك٠ ئػطحء ٌْحُس ٝجٞكس إٔ جُكٓحذحش جُٞجهؼ٤س ُِطـ٤٤ٍجش يجش 

٣طْ  جُىالُس ٖٓ أٟ ٗٞع ْٞجء ًحٗص ٓطٞهؼس ٝ ؿ٤ٍ ٓطٞهؼس ٓطِٞذس ٝٓكَ ئٛطٔحّ ٝإٔ جألٓػِس جُط٠

ضٌٍجٌٛح ُ٘لّ ٗٞع ١ٔٗٝ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٖٓ جُٔكطَٔ ػىّ ئنط٤حٌٛح ػ٠ِ أٜٗح جألًػٍ والُس ك٠ ًَ 

ٍٓز ٣طْ ك٤ٜح ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ألؿٍجٜ جُطوح٣ٌٍ جُى٣ٌٝس ٣ٝٞؾى ٛ٘حى أِْٞخ أنٍ ُِطؼحَٓ 

حهٜح ٓغ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ٓغ ًٛٙ جالٌٖح٤ُس ٖٓ نالٍ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ذحُٔؼِٞٓحش جُط٠ ٣ؿد ئٌك

ئنط٤حٌٛح ػ٠ِ أٜٗح جألًػٍ والُس ًٝٛج ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓحْٛ ك٠ جٌُٗق ػٖ جُٓٔحش ج٤ُُٔٔز ُِوٛس ٤ٗ٣ٍٝ 

أ٣ٟح ُٔح ضْ ئكطوحوٙ ك٤ٜح ٝئيج ًحٕ ٛ٘حى ٗٞع ٖٓ جالقرح٠ ضْ جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ٖٓ ؾحٗد جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ 

ك٤ؿد إٔ ضطِد ٖٓ جُ٘حِ  ٠ ٝجُؼ٤ِح ذحُٔ٘ظٔس أًػٍ ٖٓ جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ٖٓ ؾحٗد ٓٞظل٠ جالوجٌز جُْٞط

ض٤ٞٞف ٓح٣ؼطوىٕٝ أٗٚ ضْ ٤ٓٗحٕ يًٍٙ أٝ جالٖحٌز ئ٤ُٚ ك٠ جُوٛس ٝئػطحء ٓػحٍ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ ئونحٍ ذؼٝ 

 .س جُط٠ هى ضْ ئؿلحُٜح ك٠ هٛس ٓحًٛٙ جُٔؼِٞٓحش جُٜحٓ

 

 اليٛعذ ٕ٘بن رفبفيً وبفيخ فٝ اٌمقخ رغبػذ فٝ ئفذاس ؽىُ! 

طٍـ ػىّ ئنط٤حٌ ًٛٙ جُوٛس ػ٠ِ أٜٗح جألًػٍ والُس ػ٠ِ جال٠الم أٝ إٔ ٣طْ ئٌؾحػٜح ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس ٗو

ٍٓز أنٍٟ ئ٠ُ ٖٓ هحّ ذحٌْحُٜح ُط٤ٟٖٔ ٣ُٓى ٖٓ جُطلح٤َٚ ًٝٛج ٤ْٓحػى ذحُطرغ ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ 

 ذؼى يُي ٌُٖٝ ذ٣ُٔى ٖٓ ذؼٝ جُوِن ًٔح أٍٖٗح ٖٓ هرَ.  

 

 األوضش دالٌخ ػٍٝ االهالق ِٓ ثيٓ اٌمقـ راد اٌذالٌخ؟  ئخزيبس لقزٕبػٍٝ أٔٙبٌّبرا ٌُ يزُ   

ك٠ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُكحالش ضٌٕٞ ػ٤ِٔس جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ُُٔج٣ح جُوٛٙ جُط٠ ٣طْ ئنٟحػٜح ُؼ٤ِٔس جالنط٤حٌ 

طِد ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ضه٤ٖٔ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ضْ ذٜح جُكٌْ ػ٠ِ ػ٤ِٔس ٣ٞ٠ِس ٝك٠ ذؼٝ ًٛٙ جُٔٞجهق كحٗٚ ٣  



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

79 

 

ـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ُْٜ ذحُ٘ٓرس ُِوٛس يجش جُىالُس جُط٠ ضْ ئنط٤حٌٛح ػ٠ِ أٜٗح ضطٟٖٔ هْٜٛٛ ػ٠ِ أْحِ جُط

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ٝهى ٣وّٞ ذؼٝ جُٔٗح٤ًٌٖ ذحُو٤حّ ذؼَٔ يُي ذٌَٗ ؾ٤ى أكَٟ ٖٓ جألن٣ٍٖ ٝٛ٘ح 

س ؾ٤ىز ٣ٍ٠و ٛ٘حى ضٞؾى ًُجُوٛس جألًػٍ والُس ٝضطأغٍ ٗٞػ٤س ٝؾٞوز جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس جُٔطؼِوس ذحنط٤حٌ ج

ُِطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جالٌٖح٤ُس نحٚس ػ٘ى ئْطهىجّ ضـ٣ًس ػ٤ٌٓس ٍُٔز ٝجقىز ٝيُي ذحُطأًى ٖٓ إٔ جُطؼ٤ِوحش 

جُط٠ ضٔص ػ٠ِ ًٛٙ جُوٛس ضْ جُطؼر٤ٍ ػٜ٘ح ك٠ ٓٛطِكحش ضطْٓ ذحٌَُٗ جُٔوحٌٕ قط٠ ُٞ ضطِد يُي 

ّ جٍُٞح ٠ٛٝ جالٗٛحش ج٠ُ ٓإٍٖجش ٝوالتَ ػىجٍُؾٞع ُِوٛٙ جألنٍٟ ٝٛ٘حى ٣ٍ٠وس أنٍٟ 

 ٝجالْطؿحذس ُٜح ذٌَٗ ٓ٘لٍو ) قحُس ذكحُس( ق٤ع غرص ؾىٝجٙ الػطحء ه٤ٔس أًرٍ ُِطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس. 

ًٔح أٗٚ هى ضٌٕٞ ٛ٘حى ٌٖٟٞ ضطؼِن ذ٘طحتؽ ػ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ضطؼِن ذٔىٟ جُطك٤ُ جًُٟ ٣ٌٖٔ ٌٚىٙ ك٠ 

ٖٔ هحٓٞج ذطؿ٤ٔغ ًٛٙ ىػْ ٓوٛٙ جُط٠ ضْ ئنط٤حٌٛح ضٔص ذًٛٙ جُؼ٤ِٔس. كٔػال هى ٣ٗؼٍ جُٔٗح٤ًٌٖ إٔ جُ

جُوٛٙ أًػٍ ٖٓ ه٤حّ ًٛج جالنط٤حٌ ػ٠ِ أْحِ ٓكط٣ٞحش جُوٛٙ يجضٜح ًٝٛج ٣ٔػَ نطٍج نحٚس ك٠ 

ح٤ُس ٣ؿد ئؾٍجء ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ذٌَٗ ٣طْٓ ذحُٗلحك٤س ًِٔح ٌحش جٌُر٤ٍز ُِٝطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جالٖجُٔ٘ظٔ

ْ ئػطحتٜح ٌَُ هٛس ػ٠ِ جُٔٗح٤ًٌٖ ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح كٔػال ٣ٌٖٔ ػٍٜ جُطوى٣ٍجش ٝجُىٌؾحش جُط٠ ض

ًٔح إٔ ًٛج جُهطٍ ٣ٌٖٔ ض٘حُٝٚ أ٣ٟح ػٖ ٣ٍ٠ن جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٝك٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س 

ٝٓحضؼِن ٜٓ٘ح ذحنط٤حٌجش جُٔٗح٤ًٌٖ جُلٍو٣س ك٠ ضْ ضك٤َِ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُٔهح٠ٍ  CCDB ذر٘ؿالو٣ٕ 

) ػٖ ٣ٍ٠ن ئْطهىجّ ٓطـ٤ٍجش جُٔٞهغ ٝ  جٌُٔطد جٍُت٠ٓ٤ ذحُؼحٚٔس وًح ذٔٛىٌ ًٛٙ جُوٛٙ

ػىّ ٝؾٞو أٟ ٗٞع ٖٓ جالٌضرح٠ ٣إًى ٝؾٞو ٗٞع ٖٓ ػ٠ِ جُٔٞظق جُؼٟٞ ك٠ جُل٣ٍن(. ٝوُط٘ح جُ٘طحتؽ 

 جُطك٤ُ جُٗه٠ٛ ك٠ ٓٛحوٌ ٓكىوز ُِوٛٙ. 

وى ٝٓٔح هى ٣ػ٤ٍ أ٣ٟح جُٔٗحػٍ ٛ٘ح ػ٘ىٓح ٣طْ ضكى٣ى هٛس ُطٔػَ ٗٞػح ٖٓ جُطـ٤٤ٍ ك٠ ٓ٘طوس أٝ ئه٤ِْ ٓح ك

٣ؼطوىٝج أٜٗح ضطؼِن ذٌَٗ ٓؼ٤ٖ ذٔ٘طوطْٜ أٝ جاله٤ِْ جًُٟ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٤ٚ نحٚس ػ٘ىٓح ال ٣طْ ئنط٤حٌٛح ك٠ 

جُٔٓطٟٞ جُػح٠ٗ ُؼ٤ِٔس جالنط٤حٌ ذحُٔ٘ظٔس  ُٝوى قىظ يُي جُٔٞهق ك٠ قحُس ئْطٍج٤ُح ٝأوٟ ُٞؾٞو 

٠ٔ٤ ٝٓػِٜح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘حهٗحش جُٔطؼِوس ذحُؼالهس ذ٤ٖ جأل٣ُٞٝحش ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جالهِ

 جُٞال٣س.  

 

 ِبرا ػٓ اٌزغييشاد اٌغٍجيخ؟ فٙزٖ اٌزغييشاد لذ يزُ رغبٍ٘ٙب أٚ ئغفبٌٙب! 

ًٝٛٙ جُكو٤وس ٓٞؾٞوز ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جُططر٤وحش جُهحٚس ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كل٠ جُلَٛ جُػح٠ٗ نطٞز 

 وطس ػٖ ٣ٍ٠ن ئْطهىجّ جُٔؿحالش. هٔ٘ح ذؼٍٜ ذؼٝ جُطٍم ٝجألْح٤ُد جُٔهطِلس ُِطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُ٘ 2
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 نبيب ِٚٛمٛػبد ػجش ػٕٙب األخشْٚل (2)
 
 

 رغييشاد وجيشح ػجش فزشح صِٕيخ ِؼيٕخ –ٔيىبسعٛا 

 

ضكى٣ى ضـ٤٤ٍجش ؿحٟٓس أٝ ػحٓس ػرٍ كطٍز ٤َ٘ٓس ٓؼ٤٘س ٌُٖٝ  طحع جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ًٛج جُط٣ٍٖٔ ئْط " 

  Grupoًحٕ ك٤ٜح قىظ ٠ٌْٔ ًر٤ٍ) ُْ ٣ٓطط٤ؼٞج ضكى٣ى ُكظس جُطـ٤٤ٍ ك٤ٔح ػىج جُكحُس جُط٠

Consultivo, October 2003, Nicaragua  ( ,   أٗٚ ػ٘ى ضوى٣ْ ٓٞهق ػحّ ُِطـ٤٤ٍ كحٕ ًٛج  ىُٝوى ٝؾ

٣ٓحػى ك٠ ْإجٍ جُٗهٙ ػٖ جٍُٔز جأل٠ُٝ جُط٠ أوًٌٞج ك٤ٜح أٗٚ ٣ٞؾى ٛ٘حى ضـ٤٤ٍ ق٤ع ٣ؼ٤ٕٗٞ ٝٓحيج 

 (Gillian Holmes, Ibis, 2004) "    كؼِٞج ٝٓط٠ قىظ يُي 

 

 

 رفغيش اٌّؾبسويٓ الخزيبسارُٙ ٌٍمقـ اٌزٝ رُ رغبٍ٘ٙب أٚ ئغفبٌٙب  

  

إٔ ًػ٤ٍج ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ٣ًٍُٕٝ ػ٠ِ ضىُ٘ح نرٍجض٘ح ك٠ ػ٤ِٔحش ئنط٤حٌ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس 

جُوٛس يجش جُىالُس ٝػَٔ ئٖحٌجش ػحذٍز ) ٝك٠ ذؼٝ جألق٤حٕ ٣طؿحِٕٛٞ ػَٔ يُي( ج٠ُ  ٚفف 

ٍج يجش والُس ًٝٛج ًٟ ضٟٖٔ أْرحخ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ُوٛس ٓؼ٤٘س ُطٌٕٞ هٛس ضطٟٖٔ ضـ٤٤جُاٌزفغيش 

 ٓغ جُٔٓط٣ٞحش جألنٍٟ جُط٠ ضٍٔ ذٜح ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ.  ٣ٚطْ ضٌٍجٌ ػِٔ

 

 : ًٝٛج ٣ىػٞ ج٠ُ جُوِن ُٓررحٕ ٌت٤ٓ٤حٕ 

 ٤ل٤س ئٗؿحَ ( ٤ُّٝ كٍٚس ضؼِْ 1979ً-ٛٔحٍ كٍٚس ٓؼ٤٘س ُِطؼِْ ٖٓ جُىٌؾس جُػح٤ٗس ) ذحض٤ٕٓٞئ

ٝضكو٤ن جُٜىف ٌُٖٝ جُلٍٚس ُطٍـ جألْثِس ٝضؼى٣َ جألٛىجف  جُط٠ ٣طْ ٓطحذؼطٜح ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ 

جُطٓحؤٍ ٠ٍٝـ جألْثِس ٣أنً ٌٓحٗٚ ٖٓ ؾحٗد جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ نالٍ جُٔ٘حهٗس جُك٤س 

ٞغ٤وٚ ك٠ أؿِد جألق٤حٕ. جُٔطؼِوس ذط٤ٍٖف  جُوٛٙ يجش جُىالُس ٝأْرحخ ئنط٤حٌْٛ ُٜح ٌُٖٝ ًٛج ال٣طْ ض

ْٜ ذحنط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٣لطٍٜ ٓضًٍٜح ٝأٝٞكٜح جُٔٗح٤ًٌٖ ػ٘ى ه٤حكطؿحَٛ جُطل٤ٍٓجش جُط٠ 

 إٔ ٌأ٣ْٜ ٝٝؾٜس ٗظٍْٛ ٤ُٓص يجش والُس. 

 

  أًػٍ  ِبرا ؽذس جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٣ًٍُ ػ٠ِ جٌُٗق ػٖ ػ٠ِ ٝٚق جُػح٠ٗ ٛٞ إٔ جُط٤ًٍُ ٝجُٓرد

ػٔح قىظ كل٠ جُٔ٘ظٔحش جُط٠ ضٜطْ ذال٣ًٍُٓس ٚعٙخ ٔظشُ٘ ٓحقىظ ٝ ٌزٜ ػشف ثّٓ آٖ ئٛطٔحٓٚ 

ٚ٘حػس جُوٍجٌ كحٕ جُٔٔػ٤ِٖ جُٔك٤٤ِٖ ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ جُِٓطس أًػٍ ٝٗط٤ؿس ًُُي كحٕ ٓؼٍكطْٜ ٝئضؿحٛحضْٜ 

ٌٓح٤ٗس ئػحوز ضطر٤ن جُ٘ٔحيؼ ئٍٔج٣ٌس ٝػٔح قىظ ٣ٌٕٞ ُٚ أ٤ٔٛس ًر٤ٍز ًٝٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣إغٍ ػ٠ِ جْط

 س ٝضكِْٜٔ ُؿٞجٗد جُلَٗ يجش جُِٛس.جُ٘حؾك
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كحيج ضْ ضكى٣ى ضـ٤٤ٍ  ئ٘زّبَ خبؿ ط٠ ُٜح ك٠ جُٞجهغ ًُُٝي ك٘كٖ ٗ٘حهٕ إٔ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش ٣ؿد إٔ ٣ؼ  

ٌٍٟٞٝ ٌُٖٝ ضْ ضل٤ٍٓٙ ٝضأ٣ِٝٚ ذٌَٗ نح٠ة ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ كحٕ ًٛج ٤ٌْٕٞ ُٚ 

٤ٍ ػ٠ِ ٗطحم ٝجْغ ٣ططِد وٌؾس ٓؼ٤٘س ٖٓ ػٞجهد ًر٤ٍز ػ٠ِ جُٔ٘ظٔس ًٌَ كط٘ل٤ً ذٍٗحٓؽ ًر

ُٔطحذؼس ٗٞػ٤س ٝؾٞوز جألقٌحّ جًُٟ ٚىٌش ػٖ جُال٣ًٍُٓس ٝضل٣ٞٝ جُِٓطحش ًٝٛج ٣ؼى ػحٓال ٛحٓح 

ٝض٘طرن ٓػَ ًٛٙ جُوٟح٣ح ػ٠ِ جُرٍجٓؽ جُط٠ ٣طْ ض٘ل٤ًٛح ػٖ  ٣ٍ٠ن جُِٓطس جُط٠ ضْ ضل٣ٞٝ ِْطحش ُٜح

جُٔٗح٤ًٌٖ رفغيشاد ظٔحش أنٍٟ ًٝٛٙ ٠ٛ جُط٠ ضٔػَ ٣ٍ٠ن ٍٖجًحش ذحُطٞه٤غ ػ٠ِ ػوٞو كٍػ٤س ٓغ ٓ٘

جُط٠ ضهرٍٗح ػٖ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ضطٞجءّ ٝضطاله٠ ك٤ٜح ٝؾٜحش ٗظٍْٛ ٓغ ٝؾٜحش ٗظٍٗح ٝئيج ُْ ٣كىظ ٓػَ 

ًٛج جُطٞجءّ ٝجُطاله٠ ك٠ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ كحٕ جٍُٗجًس هى ضلَٗ ك٠ ضكو٤ن أٛىجكٜح جُٔٗطًٍس أٝ ٣طْ كِٜٗٔح 

 ٣ْٞح. 

 

 

 

ى قَ َْٜ ًُٜٙ جٌُِٔٗس كحُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذطوى٣ْ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُٔ٘ظٔس ٝال٣ٞؾى ٛ٘ح

س جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ُوحء جُٟٞء ػ٠ِ جٌُٔٗالش جُٔطٞهؼٓح ٣ؿد ػ٤ِْٜ جالْطلحوز ذأٍٝ كٍٚس ٌٓٔ٘س ال

و أٓػِس نالٍ ػ٤ِٔس جُط٘ل٤ً كحُو٤حوز ػٖ ٣ٍ٠ن ٝؾٞضظٍٜ ػ٘ى ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٍٝٓجهرطٜح 

ٌجتىز ٣ؼى ٤ٖثح ٣ٌٍٝٞح ٝٛحٓح ج٣ٟح نحٚس ػ٘ىٓح ٣طْ ئٍٖجى ٓؼظْ ٓٞظل٠ جالوجٌز جُؼ٤ِح ٝجُٔى٣ٍ٣ٖ 

 جٍُٔٗك٤ٖ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 
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 اٌزغزيخ اٌؼىغيخ يزُ ٔغيبٔٙب  

  
جُ٘طحتؽ ٝجُط٤ٚٞحش ٣طْ ػىّ ئػطحء ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ ٗظْ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ُٞقع إٔ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ُطك٤َِ 

جالٛطٔحّ جٌُحك٠ ُٜح أٝ ضؿحِٜٛح ضٔحٓح ٣ٝؼٌّ ًٛج جُٔٞهق ئنطالكحش جُوٟٞ ذ٤ٖ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣ٔىٝٗ٘ح 

ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش. كحُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ  ذحُٔؼِٞٓحش جُهحٚس ذحُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٝجًُٟ ٣ٓطهىٕٓٞ

٣ٖ ػ٠ِ جُطؼٍف أٝ ٞٔحٕ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣وّٞ ذٜح ٍٓٗك٤ْٜ ٣ٔىٝٗ٘ح ذحُٔؼِٞٓحش هى ٣ٌٞٗٞج ؿ٤ٍ هحوٌ

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ قحؾس ذطل٤ٍٓ ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش ٝجالْطؿحذس ُٜح. ًٝٛج جُؿحٗد ٖٓ ؾٞجٗد ئْطهىجّ 

 ٍُٔجهرطٚ ٝٓطحذؼطٚ ػٖ هٍخ. 

( هٔ٘ح ذؼٍٜ نٛحتٙ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس جُؿ٤ىز :جُطل٤ٍٓجش 6ٝك٠ جُلَٛ جُػح٠ٗ نطٞز ٌهْ ) 

 ُٞجٞكس ُالنط٤حٌجش جُط٠ ٣طْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ٖٝلحك٤س ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ. ج

-Meta ؿحٓؼس جُػح٠ٗ ٝجُهحٚس ذحُٔطحذؼس جُ( ك٠ جُلَٛ 9ًٔح إٔ جُهطٞز جالنط٤ح٣ٌس ٌهْ )

Monitoring  ٍ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضطٟٖٔ ذكع ٝككٙ ػىو جٍُٔجش جُط٠ ٣وّٞ ك٤ٜح جُٔٗح٤ًٌٖ ذحْطالّ ضوح٣ٌ

 ٣ًس جُؼ٤ٌٓس. ؾٜس ٗظٍْٛ ػٖ ٗٞػ٤س ٝؾٞوز جُطـجُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ٝٓح٠ٛ ٝ

٣ٝٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جُٔؿحالش جُط٠ هى ضططِد ذكٞظ ٓٓطور٤ِس ك٠ ٓؿحٍ أ٤ُحش جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ضْ 

 ػٍٜٞح ٝٝٚلٜح ك٠ جُلَٛ جُطحْغ. 

 

 ٕذس " إٌٛع االعزّبػٝ" ؟ݘِبرا ػٓ لنبيب اٌ 

 

 ك٠ قحُسجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ُ ػٖ ئْطهىجّ ذحٌُطحذس ٍُِٔز جألٝ Rick Davies ػ٘ىٓح هحّ ٣ٌي و٣ل٤ُ 

ضْ ٠ٍـ جُؼى٣ى ٖٓ جألْثِس ػٖ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣طؼحَٓ ذٜح  CCDB جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ 

٘ىٌ" ٝك٠ جُٞجهغ كحٗٚ ال٣ٞؾى ٛ٘حى ٤ٖة ٓكىو ݘجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓغ هٟح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ " جُ

ًػٍ والُس ػ٘ىٓح ضْ ضطر٤وٚ ٍُِٔز جأل٠ُٝ ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ ٣ؼط٠ أٝ ٣وطٍـ ك٠ ض٤ْٔٛ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جأل

ئٛطٔحّ نح٘ ذوٟح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠. كٔػال ال٣ٞؾى ٛ٘حى أٟ ٖٓ جُٔؿحالش جُهٔٓس ُِطـ٤٤ٍ جُط٠ ضْ 

حػ٠ ٝذحٍُؿْ ٖٓ يُي كحٕ ُٔٔٓحٝجز ك٠ جُ٘ٞع جالؾطئهطٍجقٜح أًٗجى ٣ٌٜٔ٘ح ئُوحء جُٟٞء ػ٠ِ هٟح٣ح ج

جٗد جُط٠ ًحٗص ٓػحٌج ُِؿىٍ ٝجُٔ٘حهٗس قٍٞ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ٝٞؼٜح ػ٠ِ أؾ٘ىز جالؾطٔحع أًػٍ جُؿٞ

ًحٕ  1994جُٟٓ٘ٞ ُِٔحتىز جُٔٓطى٣ٍز ٓغ ٠ُٞٔٓ جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ ك٠ أٝجنٍ ػحّ 

 ػٖ ٠ر٤ؼس جُؼالهحش ذ٤ٖ جٍُؾَ َٝٝؾطٚ ك٠ هٛس ػٖ أقى جٍُٔٗٝػحش جُط٣ٞٔ٘س جُٛـ٤ٍز جُ٘حؾكس

 Sigsgaard ٖٓ ْحْٛ ك٠ ئقىجظ جُطـ٤٤ٍ ٖٝٓ أًػٍ ٖٓ ئْطلحوٝج ٖٓ ًٛج جٍُٔٗٝع..جُم ُٝوى هحّ ٝ

جُىجٗٔح٤ًٌس  MS ذحُطؼ٤ِن جُٔٞٞف أوٗحٙ ػ٠ِ أقى جٍُٔٗٝػحش جُطط٣ٞٔس جُٔٔحغِس الْطهىجّ ٓ٘ظٔس 

 ِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ضُ٘ج٤ٗح.ُ
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 ِٛصِجيك

ٗرغ ٝضٓطؿ٤د ُٔإٍْٖٛ ) جُٔحٍ( ػٖ جُو٤حْحش جُط٠ ض   ُوى هحّ ك٣ٍن جٍُٔجؾؼس ذحُركع جُٞجٞف " ..

ػط٤ص ٣ٝؼٌّ ٛىف ٣َحوز جُىنَ ُٝوى ضَٞٚ جُل٣ٍن ) ٖٓ نالٍ جُوٛس يجش جُطـ٤٤ٍ يج جُىالُس جُط٠ أ  

ُْٜ( إٔ ًٛج جُٜىف ُْ ٣ٌٖ ٣ٌٍٝٞح ٝٛحٓح ؾىج ُٔؿٔٞػس جالٗطحؼ ٌُٖٝ ًحٕ ٓإٍٖ جُٔٓحٝجز ك٠ جُ٘ٞع 

   " الٗٔحت٤ٓ٤٠ٍٙ ػٖ ٣ٍ٠ن جُطىنَ جٌز جُط٤ًٍُ ٝضْ ئوجٌضٚ ٝضجالؾطٔحػ٠ ٛٞ جًُٟ ًحٕ ك٠ ذإ

(Peter Sigsgaard, 2002:9) 

 

 

٤ًق ضْ ضؼ٤ْٔ هٟح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ وجنَ جُ٘ظحّ جُٗحَٓ ُٔطحذؼس ذٍجٓؽ جُط٤ٔ٘س ٝضٞٞف ًٛٙ جألٓػِس 

نالٍ جُٔؿحالش ٖٓ نالٍ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أًػٍ ٖٓ ٓؿٍو جُطؼٍٜ ُٚ ذحٛطٔحّ نح٘ ٖٓ 

أٝ  رٍمبئيب أٝ جُٔإٍٖجش. ٝٓغ يُي كحٗٚ ال٣ٌٖٔ ئكطٍجٜ إٔ هٟح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ ْٞف ٣طْ ضٞغ٤وٜح 

وٜح أٝ ػ٘ى ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كًٜج ٣ؼطٔى ػ٠ِ ه٤ْ جُٔٗح٤ًٌٖ ٝجُطـ٣ًس جُطؼٍف ػ٤ِٜح ػ٘ى ضٞغ٤

 حٌ. جُؼ٤ٌٓس جُط٠ ضْ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ نالٍ ػ٤ِٔحش جالنط٤

ٝٛ٘حى ن٤حٌ أنٍ ُِطىنَ ٝٛٞ جًُٟ ضْ ك٤ٚ ٓكحُٝس ئْطهىجّ ٓؿٔٞػحش ٓ٘لِٛس ٍُِؾحٍ ٝجُ٘ٓحء نالٍ 

ػ٤ِٔس ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ يجش جُىالُس ق٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ئنط٤حٌجش جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ٝجٞكس ٌَُ ٜٓ٘ٔح 

٤ِِٜح. ٖٝٓ جٌُٖٔٔ َٞٚ ئ٤ُٜح ٝضكػ٠ِ قىٙ ًًٝج ئنطالكحضْٜ جُو٤ٔ٤س ) ٝٓ٘ح٠ن جالضلحم( أ٣ٟح ٣ٌٖٔ جُط

٣ٟح إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣٘ح ٓؿحالش ُِطـ٤٤ٍ ضٓأٍ ذٌَٗ ٓكىو ػٖ هٟح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ وجنَ جُٔؿطٔؼحش أ

 جُٔٓطٜىكس أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔؿطٔؼحش. 

٠ جُ٘ٞع جالؾطٔحػ حػ٠ِ هٟح٣ٝٗكٖ ٗؼطوى أٗٚ ٣ٞؾى ٛ٘حى ٌٓحٕ ٓكىو ٣ٌٖٔ ك٤ٚ ض٤ًٍُ جُٟٞء ٓرحٍٖز 

ٝضك٤َِ جُٔكطٟٞ ٝك٠ ًٛٙ جٍُٔقِس كحٕ  أ  Meta-Monitoringحٓؼس جُؿٝيُي ك٠ ٓٓطٟٞ جُٔطحذؼس 

ٌٝؤ٣س ٤ًق ٣طْ ٖٓ جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء  جُٔٗح٤ًٌٖ ٣ؿد ئػطحءٙ ُٔؿٔٞػس ٓهطِطس ًٖٓٛج جالٛطٔحّ 

جُطؼحَٓ ٓغ هْٜٛٛ يجش جُِٛس ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ كطك٤َِ ٓكطٟٞ جُوٛٙ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣طٟٖٔ ض٣ٌٞى 

ٛح ٤ًٝق ضؼحِٓص ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٌٞ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ جُط٠ ٖٓ جٌُٖٔٔ ظٜجألٗٔح٠ جُٔهطِلس ٖٓ هٟح٣ح جُ

َٛ ضْ ضؿحِٜٛح أّ ًحٗص ٓكَ ئٛطٔحّ؟ َٛ ضْ ػَٔ ض٤ٚٞحش ذٗأٜٗح ٝئيج ضْ يُي كَٜ ٓغ ًٛٙ جُوٟح٣ح. 

ًحٗص ًٛٙ جُط٤ٚٞحش ٓ٘حْرس ٝٓالءٓس؟ ًٝٛج جُطك٤َِ ٣ؿد إٔ ٣طْ ضـ٣ًس جُٔٗح٤ًٌٖ ػ٤ٌٓح ذٚ ذـٍٜ 

 حٛٔحش جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وىٓٞٛح ك٠ ًٛج جُٛىو. ئنرحٌٗح ػٖ جُٔٓ
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 لقـ رُ وزبثزٙب ثؾىً عيئ 

 

ٖٓ ؿ٤ٍ جُٗحتغ ذحُ٘ٓرس ُِٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ه٤حْٜٓ ذحُطؼر٤ٍ ػٖ ئٛطٔحٓحضْٜ جُط٠ ضطؼِن 

ذحالنطالكحش جُهحٚس ذ٘ٞػ٤س ٝؾٞوز جُوٛٙ يجش جُىالُس جُط٠ ضْ ئنطرحٌٛح ٝٓوحٌٗطٜح. كرؼٝ ًٛٙ 

ٌٖٔ ًطحذطٜح ذٌَٗ أكَٟ ٖٓ جألنٍٟ ٝجُرؼٝ ٜٓ٘ح أًػٍ ؾحيذ٤س ٖٓ جألن١ٍ ٝئيج ًحٗص جُوٛٙ ٣

ٛ٘حى ٓػَ ًٛٙ جالنطالكحش جُؿى٣ٍز ذحالٛطٔحّ كٖٔ جٌٍُٟٟٝ ٝجُٜحّ جُطؼٍف ػ٤ِٜح ؾ٤ىج ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ 

 وزٗٞػ٤س ٝؾٞ ك٠ ًٛج جُٛىو إُِٔٔؿٔٞػس إٔ ضوٌٍ ٤ًل٤س جُطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جالنطالكحش.  ٝضىُ٘ح نرٍجض٘ح 

جُوٛس ٗحوٌج ٓحضٌٕٞ جُٓرد جٍُت٠ٓ٤ أٝ جألْح٠ْ ٍُكٝ أٝ ئنط٤حٌ هٛس ٓؼ٤٘س ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍج يجش 

والُس ٌُٖٝ ٓح٣وّٞ جُٔٗح٤ًٌٖ ذحػطحءٙ َٕٝ ٗٓر٠ ك٠ أقٌحْٜٓ ذٗإٔ جُوٛٙ جُٔهطحٌز ٛٞ ٗٞػ٤س 

٤وٜح ٌٍٝٞٝز ٝأ٤ٔٛس ٓكطٟٞ جُوٛس يجضٜح كٌػ٤ٍج ٓحٗؿى ٛ٘حى ذؼٝ جُوٛٙ ضْ ًطحذطٜح ٝٗٓهٜح ٝضٞغ

ذٌَٗ كو٤ٍ ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ئنط٤حٌٛح ك٠ ق٤ٖ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٛ٘حى هٛس ضْ ًطحذطٜح ذٌَٗ ًحَٓ ٝهى ٗر٠ٌ 

 ٓؼٜح ٌُٖٝ ال٣طْ ئنط٤حٌٛح. 

٣ٝٞؾى ٛ٘حى ئنط٤حٌ ٝجقى إٔ ٗطِد ٖٓ جُٗهٙ جًُٟ ٣وّٞ ذطٞغ٤ن جُوٛس إٔ ٣وّٞ ذحػحوز ًطحذطٜح 

إٔ ضٌٕٞ ٠ٛ جُٔكَ جٍُت٠ٓ٤ ُالٛطٔحّ ٝٗٓهٜح ٤ٚٝحؿطٜح ذٌَٗ أكَٟ ٣ؼٌّ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ٣ؿد 

ًٝٛج وجتٔح ٓح٣كىظ ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ ٛ٘حى أوُس ػ٠ِ ٢ٖء ٛحّ قىظ ك٠ جُٞجهغ ٌُٖٝ ُْ ٣طْ ض٘حُٝٚ ذحُطل٤َٛ 

جُٔطِٞخ ٝٓغ يُي كحٗٚ ٖٓ جُٞجؾد جالٖحٌز ج٠ُ إٔ ئػحوز ًطحذس هٛس هى ٣إوٟ ذُٜٓٞس ج٠ُ ذؼٝ 

ٓٔح ٣ططِد ٓغ ٣ُٓى ٖٓ جُطى٣ٌد ػ٠ِ جُطؼحَٓ  جُط٘حهٝ ٝجُطٟحٌخ ػٖ جُوٛس ًٔح قىغص ك٠ جُٞجهغ

 ٓغ ًٛٙ جالٌٖح٤ُس. 
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  :اٌفقً اٌشاثغ

 MSCٌزغييش األوضش دالٌخ ٌّٕٙغيخ اؼبي فرٕفيز  ٌنّبْثٕبء اٌمذساد   

 
٣كحٍٝ ًٛج جُلَٛ ئُوحء جُٟٞء ػ٠ِ جُٔٞجٌو جُط٠ هى ضكطحؾٜح أٟ ٓ٘ظٔس ُط٘ل٤ً ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

 ٤حش جُػالغس جُطح٤ُس : ݘ٘كحٍٝ ض٘حٍٝ ًٛج جألٍٓ ٖٓ نالٍ ضر٠٘ ػٍٜ جالْطٍجض٤والُس ْٝ

 

 ٍٟٚض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ذ٘حء هىٌجش ٌٝجو ٝٓ٘ح ( Champions)  

 

 .ذ٘حء هىٌجش جُٔٞظل٤ٖ يجش جُِٛس 

 

  .ئػطرحٌجش جُطٌِلس ٝجُٞهص 

 

 

  Champions  اٌزغييش األوضش دالٌخثٕبء لذساد سٚاد ِٕٚبفشٜ  (1)
 

) ٤ًق ٗرىأ ٝٗهِن جالٛطٔحّ جُٔطِٞخ( هٔ٘ح ذٔ٘حهٗس كٞجتى  2نطٞز ٌهْ  –ذحٍُؾٞع ج٠ُ جُلَٛ جُػح٠ٗ 

ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٌَ جُ٘ٗح٠ ٝجُكٔحِ  ْطهىجّٓؿٔٞػس ٖٓ جٍُٝجو ج٣ًُٖ ٣٘حٍٕٚٝ ئٝؾٞو 

 بألدٚاس اٌزبٌيخ: ٚيّىٓ ٌٙإالء إٌّبفشيٓ اٌّإيذيٓ اٌشٚاد اٌميبَ ثجُٔطِٞخ وجنَ أٟ ٓ٘ظٔس.  

 .ضكل٤ُ ٝئْطػحٌز جُٔؿٔٞػحش جُٔٓطٜىكس يجش جُِٛس 

 جُٜٔ٘ؿ٤سجالؾحذس ػ٠ِ جألْثِس جُٔطؼِوس ذ ًٜٙ . 

  .ض٤ٓ٤ٍ ػ٤ِٔس ئنط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش يجش والُس 

  .ٙٛضٗؿ٤غ جُ٘حِ ػ٠ِ ضؿ٤ٔغ ًٛٙ جُو 

 ًط١ ُٜح. ى ٖٓ إٔ ػ٤ِٔس جُطـ٣ًس جٍُٔضىز جُؼ٤ٌٓس ضكىظ ًٔح ٛٞ ٓهجُطأ 

 .جُطأًى ٖٓ إٔ جُوٛٙ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٝضك٤ِِٜح ٝض٘ظ٤ٜٔح ٝئٌْحُٜح ج٠ُ ئؾطٔحػحش جٍُٔجؾؼس 

 .ض٤ْٔٛ ٝئػىجو أ٤ُحش ٝهٞجػى ٓؼ٤٘س ضٟٖٔ جُطأًى ٖٓ ٓرحوب ج٣ٍُٓس ًِٔح ًحٕ يُي ٣ٌٍٝٞح 

  .ٟٞٗئؾٍجء جُطك٤َِ جُػح 

  

ذؼٝ جُٔؼٍكس جُٔطؼِوس ذحُطٍم ج٤ٌُل٤س ٝذ٤٘ٔح ٍٟٗ أٗٚ ٖٓ جُٔل٤ى إٔ ٣ٌٕٞ ُىٟ ٛإالء جُٔإ٣ى٣ٖ جٍُٝجو  

ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش جُطٗح٤ًٌس كاٗٚ ٖٓ ٝجهغ نرٍض٘ح ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ ٍٟٗ إٔ أْٛ جُهٛحتٙ جُط٠ ض٤ُٔ ٛإالء 
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جٍُٝجو جُٔإ٣ى٣ٖ ٛٞ ضٞجكٍ جُكٔحِ ٝجالٛطٔحّ ذط٘ل٤ً ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ٝذحالٞحكس ج٠ُ ًٛج 

 ٓل٤ىج أ٣ٟح. كحٕ ضٞجكٍ ٜٓحٌجش جُط٤ٓ٤ٍ ٣ؼى ٤ٖثح 

 

٣ٝكطحؼ ٛإالء جٍُٝجو جُٔإ٣ى٣ٖ ج٠ُ إٔ ضٌٕٞ ُى٣ْٜ ٓؼٍكس ؾ٤ىز ًٝحك٤س ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس قط٠ 

٣ٌْٜٔ٘ جالؾحذس ػ٠ِ جألْثِس جُط٠ ٣ٌٖٔ ٠ٍقٜح ك٠ ًٛج جُٛىو. ٣ٌٖٝٔ ئًطٓحخ ًٛٙ جُٔؼٍكس ػٖ ٣ٍ٠ن 

  ٓ هٍجءز ذؼٝ جُٔٓط٘ىجش جُكح٤ُس ٌِلس ٛٞ ٠ٍم ٝأْح٤ُد ٓط٘ٞػس. ٌُٖٝ أكَٟ جُطٍم ٝجألْح٤ُد جُـ٤ٍ 

جُٔطحقس ػٖ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ) ٓػَ ًٛج جُى٤َُ( غْ جُو٤حّ ذطؿ٣ٍد ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جألٕ  والُس ػ٠ِ ٗطحم ٚـ٤ٍ. ُٝوى هحّ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُط٠ ضٓطهىّ ٜٓ٘ؿ٤س

ذطِو٠ ضى٣ٌد أْح٠ْ ػٖ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝٛ٘ح  ًٛج جألِْٞخ ٣ٌٖٝٔ ض٣ٍٓغ ًٛج جُطؼِْ ئضرحع

٣هططٕٞ جألٕ ُرٍٗحٓؽ ضى٣ٌر٠  Jess ٤ّ وجٌش ٝݘ  Rick ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ إٔ ًَ ٖٓ ٣ٌي و٣ل٤ُ 

 ػٖ " ضى٣ٌد جُٔىٌذ٤ٖ" ػ٠ِ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ُِٔٞهغ جالٌُط٠ٍٗٝ جُطح٠ُ  ػٖ جُطٞج٣ٌم ٝجألٓحًٖ جُٔوطٍقس  ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع ) ٣ُُٔى ٖٓ جُطلح٤َٚ

  )ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

    http://groups.yahoo.com/group/MostSignificantChanges/ 

 

٣وّٞ ذ٣ُحٌز ٌٓطد جُرٍجٓؽ ذٔ٘ظٔطي ٝجُو٤حّ  ٣ٝٞؾى ٛ٘حى ئنط٤حٌ أنٍ ٝٛٞ جُو٤حّ ذحُطؼحهى ٓغ ٓٓطٗحٌ

والُس ك٠ جُٔ٘ظٔس جُط٠ ضؼَٔ ذٜح ذحالٞحكس ذطى٣ٌد ٓؿٔٞػس ٖٓ جٍُٝجو جُٔإ٣ى٣ٖ ُط٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

ذحالٞحكس ُرؼٝ  ًٛججُٔؼٍك٠ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس . ُٔٓحػىز ًٛٙ جُٔؿٔٞػس ػ٠ِ ذ٘حء جألْحِ 

جُو٤حّ ذط٤ٌِق ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ يجش جُِٛس ك٠  ٓػَ ٛ٘ح ٣ٌٖٔ ئْطهىجٓٚ ط٠جُ ٍٟجألن جالنط٤حٌجش

ش جألنٍٟ جُط٠ ُى٣ٜح نرٍز ًر٤ٍز ك٠ جْطهىجّ ٝضطر٤ن جُٔ٘ظٔس ًُِٛحخ ك٠ ئػحٌز ج٠ُ ذؼٝ جُٔ٘ظٔح

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

ٝكٌٞ ه٤حٓ٘ح ذحُطأًى ٖٓ ٝؾٞو ه٤حوز ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٓ٘ظٔس ٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٠ٚٞٗ ذوٞز ُِو٤حّ ذر٘حء 

٤س هىٌجش ٖهٙ غح٠ٗ ٝأنٍ غحُع ػ٠ِ ئْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ألٛٔ

ًٛج جالهطٍجـ نحٚس أٗٚ ضٞؾى ُى٣٘ح أٓػِس ػى٣ىز ُلَٗ ٝضٍجؾغ ئْطهىجّ ٝض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

 ػ٘ىٓح ضْ ئٗطوحٍ أقى ٛإالء جٍُٝجو ُٞظ٤لس أنٍٟ.  
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 اٌزغييشاألوضش دالٌخ.   لذساد اٌّٛظفيٓ ػٍٝ اٌّؾبسوخ اٌفؼبٌخ فٝ رطجيكثٕبء  (2)

 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٔػَ وجتٔح قؿٍ ػػٍز ك٠ ٍكس جُالَٓس ػٖ ئٕ ه٤حٓي ذآًحخ ٓٞظل٠ جٍُٔٗٝع جُٔؼ

ئال أٜٗح ضٔػَ ًٛج جُٛىو كرحٍُؿْ ٖٓ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ ٖٓ جُٜٔ٘ؿ٤حش جُِٜٓس ك٠ ٓٔحٌْطٜح 

ػ٘ى ئْطهىجٜٓح ألؿٍجٜ جُٔطحذؼس  ػٔح ضؼٞوٝج جُو٤حّ ذٚ ٌُػ٤ٍ ٖٓ جُ٘حِ ًأقى جُطٍم جُٔهطِلس ؾ٣ًٌح

٠ٌُ ضٓطط٤غ جُطـِد ػ٠ِ ًٛٙ جُؼورس قحٍٝ ئػطحء ذؼٝ جألكٌحٌ ػٖ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ذٜح ٝجُطو٤٤ْ. ٝ

  ٔ ٌٖ جُٔٗح٤ًٌٖ ٖٓ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُرٍٗحٓؽ جُٔٓطٜىف ك٠ ٓ٘ظٔطي ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ض

َ ٌْٜٔ٘ ٖٓ جُٔٗحًٌس. ٝك٠ ًٛج جُٛىو ٣ٍؾ٠ جٍُؾٞع ج٠ُ جُلٛئًطٓحخ ٓؼٍكس ٜٝٓحٌجش ًحك٤س ض  

( ق٤ع ضْ ػٍٜ هحتٔس ٖٓ ذؼٝ جُٔؿحَجش ٝجألْح٤ُد جُط٠ ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضٓحػى ك٠ 1جُػح٠ٗ نطٞز )

 ٝٚق جُىٌٝ جًُٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِؼرٚ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

ئنط٤حٌجٕ ٓطحقحٕ ُر٘حء هىٌجش كٍم ٓٞظل٠ جُرٍجٓؽ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ  ٞؾى ٛ٘حى٤ٍٗٗ ئ٠ُ أٗٚ ٣ٝٛ٘ح 

ص أٗٚ ٣د ٝجألنٍ ٖٓ نالٍ جُطٞؾ٤ٚ ٝجُٔٔحٌْس ٝك٠ ذؼٝ جُكحالش غر  والُس: جألٍٝ ٖٓ نالٍ جُطىٌ

٣ٌٖٔ ُٗهٙ ٝجقى إٔ ٣وّٞ ذىٌٝ كحػَ ١ٗٗٝ ك٠ ٍٗٗ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ك٠ جُٔ٘ظٔس. ٝك٠ ًٛج ٣ٌٖٔ 

 ض٤ٟٖٔ ًٛج جُٗهٙ ػ٘ى جُو٤حّ ذطى٣ٌد ٓٞظل٠ جُرٍجٓؽ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

 

 ضش دالٌخ ويف يزُ رذسيت إٌبط ػٍٝ اٌزغييش األو

 

٣حّ وجنَ جُٔ٘ظٔس ضكص ئوجٌز أ 3-1جُطى٣ٌد ٣ٌٖٔ ئؾٍجءٙ ٖٓ ٖٓ نالٍ نرٍض٘ح ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ ٗؿى إٔ 

ٝذحٍُؿْ ٖٓ ػىّ ٝؾٞو ٓٓطٗحٌ نحٌؾ٠ أٝ أقى جُٔطه٤ٖٛٛ ك٠ ٓؿحٍ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ذحُٔ٘ظٔس. 

٤ٔح٠ِ٣ ضوى٣ْ ٝػٍٜ ٝٚلحش ٟٓٔٞٗس ُطى٣ٌد جُ٘حِ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئال أٗ٘ح ْ٘كحٍٝ ك

 ذؼٝ جُ٘ٛحتف جُٔل٤ىز ك٠ ًٛج جُٛىو. 

ؿحُرح ذىػٞز جُٔؿٔٞػحش جُٔٓطٜىكس  Jess ٤ّ ٖٓ جُطى٣ٌرحش جُؼ٤ِٔس ٝٛ٘ح ضوّٞ ݘقحٍٝ ئْطهىجّ ًػ٤ٍ  .1

ٖٓ جُطى٣ٌد ٓرٌٍج ك٠ جُؿِٓس جُطى٣ٌر٤س ُِٔٗحًٌس ك٠ ض٣ٍٖٔ ُِؼد جألوٝجٌ ٝجًُٟ ٣وٕٞٓٞ ك٤ٚ ذوٍجءز 

طِد ْٜٓ٘ ئنط٤حٌ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٖٓ ضح ٖٓ ذٍجٓؽ ٓهطِلس غْ ط٤حٌٛذؼٝ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ئن

ػ٘ىٓح ٣ٍٕٝ أٗٚ  اٌؼٍّيخٝؾٜس ٗظٍْٛ. ٝٛ٘ح ٗؿى إٔ ًػ٤ٍج ٖٓ جُ٘حِ ٣ؿىٕٝ ُْٜٞس ٣ٍٝٓ ك٠ كْٜ ًٛٙ 

ضْ ضطر٤وٜح ٝئْطهىجٜٓح ٓغ ذٍجٓؽ ٓهطِلس ٤ْٝحهحش ٓطؼىوز ٝئال كحٕ جُ٘حِ ٤ِْٕٔٞ ُِط٤ًٍُ أًػٍ ػ٠ِ 

. كط٤ٌِلْٜ ذحضهحي نطٞز ئنط٤حٌ جُوٛٙ ٣ٓحػى جُ٘حِ ػ٠ِ جُٗؼٌٞ ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ جُوٛٙ ِؾزٜٛ

 والُس. 
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 ٠ٛ س ٛ٘حجُلؼحُ ٤سجُطى٣ٌرى ٜٔ٘ؿ٤سْٜٛ ك٠ جُؿِٓس جُطى٣ٌر٤س كحُج٠ِد ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ جُو٤حّ ذطٞغ٤ن هٛ   .2

ال٘ جُوٛٙ جألًػٍ جُو٤حّ ذطو٤ْٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ئ٠ُ أَٝجؼ ٝضٗؿ٤ؼْٜ ػ٠ِ ٓوحذِس ذؼْٟٜ جُرؼٝ الْطه

" جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس     والُس. ٖٝٓ غْ هْ ذانط٤حٌ جُٔٞٞٞع جًُٟ ٣طؼِن ذٌَ ٖٓ ًٛٙ جُوٛٙ ٓػَ 

 ك٠ ق٤حز جُٔٓطل٤ى٣ٖ". 

 

هْ ذٔوحٌٗس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذحُٜٔ٘ؿ٤حش جألنٍٟ ٓػَ وٌجْحش جُكحُس ٝجُ٘ظْ جُطو٤ِى٣س ُِٔطحذؼس  .3

 نطالكحش ذ٤ٜ٘ٔح. ُٔٓحػىز جُٔٗح٤ًٌٖ ػ٠ِ ضلْٜ جال

 

هْ ذطل٤ٍٓ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ذٜح ٓالءٓس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٍُِٔٗٝع أٝ ُ٘ظْ ٝأ٠ٍ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ  .4

جُٔطرؼس ذحُٔ٘ظٔس. ٝٛ٘ح ٣ؿد إٔ ضٞٞف ُْٜ أٗٚ ال٣ٌٖٔ جالػطٔحو ػ٤ِٚ ًٜٔ٘ؿ٤س ٝق٤ىز ألؿٍجٜ 

 ٓططِرحش جُٔٓحءُس جُهحٚس ذح٤ُُٖٞٔٔ.  جُٔطحذؼس أٝ جُطو٤٤ْ ٝأٗٚ ٖٓ ؿ٤ٍ جٌُٖٔٔ ئٌٞحء ٝئٖرحع ًَ

 

هْ ذحػطحء جُلٍٚس ُطٍـ ٣ُٓى ٖٓ جألْثِس ٝجُٔ٘حهٗس كحُ٘حِ ؿحُرح ٓح٣كطحؾٕٞ جُٞهص الْط٤ؼحخ  .5

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

 

ًِٔح ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح هْ ذحوجٌز جُطى٣ٌد ذحُطؼحٕٝ ٓغ ٤ٍٓٓ ٣ٌٔ٘ٚ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٗؼٍ ذٜح   .6

 جُٔٗحًٌٕٞ. 

ٔؿٍو ض٘ل٤ً ًٛج جُطى٣ٌد كٖٔ جُٔل٤ى ػَٔ ؾِٓس ض٤ٗ٘ط٤س ذؼى جُو٤حّ ذطؿ٤ٔغ جُٔؿٔٞػس جأل٠ُٝ ٖٓ ذ .7

 جُوٛٙ ًٝٛج ٣ٌٖٔ ئؾٍجءٙ ك٠ نالٍ ػىو ه٤َِ ٖٓ جُٓحػحش كو١. 

  

 اٌزذسيت فؼبي –الٚط 

ُْ ٣ٌٖ ض٤ْٔٛ ٝضط٣ٍٞ ٜٓحٌجش جُٔوحذِس ُىٟ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ؾُءج ٖٓ أٛىجف ئْطهىجّ " 

٤ٍ جألًػٍ والُس ٌُٝ٘ٚ ًحٕ ٓططِرح ٌت٤ٓ٤ح ُؼ٤ِٔس ٚك٤كس ًٝٛج جُؿحٗد أٝ جٌُٕٔٞ ٛٞ جًُٟ جُطـ٤

 ٣ططِد ئٛطٔحّ ئٞحك٠"  

(Juliet Willetts, external evaluation of MSC use by ADRA, 2002) 
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 اٌّّبسعخ ٚاٌزؾغيٓ 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػٖ ض٘ل٤ً  ئيج ُْ ٣ٌٖ جُطى٣ٌد ٛٞ جُه٤حٌ جًُٟ ضْ جالضلحم ػ٤ِٚ كحٗٚ ٖٓ جٌُٖٔٔ

طِد ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ضٞغ٤ن جُوٛٙ ٝض٣ُٝىْٛ ذحُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔكحُٝس ٝجُهطأ كٔػال ٣  

ج٤ٌُل٤س جُط٠ ْحٌش ذٜح جُؼ٤ِٔس )ك٤ٔح ٣هٙ جُوٛٙ جُٔهطحٌز( كحٕ يُي ٤ْؼط٤ْٜ كٌٍز ؾ٤ىز ػٖ 

ٌٓحٕ ُِطك٤ٖٓ  جتٔح كٍٚس أ٣ٝٞؾى ذىجنِٚ وُس ج٤ٌُل٤س جُط٠ ضْ ذٜح ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس. كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ وال

ًُٜٝج ك٤ٌٖٔ ئؾٍجءٙ ذىٕٝ ضى٣ٌد ٝٓغ يُي كحٕ جُطى٣ٌد جُٔرىت٠ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓحػىٗح ك٠ ضؿ٘د ًػ٤ٍج ٖٓ 

جُـٜٔٞ ٝجالقرح٠ جًُٟ هى ٣ٗؼٍ ذٚ جُٔٞظل٤ٖ ك٠ ذؼٝ جألق٤حٕ نحٚس ئيج ُْ ٣طْ ضِو٤ْٜ جُطٞػ٤س 

 الُس هرَ ضطر٤وٚ ٝئْطهىجٓٚ. ٝجُطى٣ٌد جٌُحك٠ ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ و

ٝئيج هٔص ذحنط٤حٌ ٣ٍ٠ن جُٔٔحٌْس ٝجُطك٤ٖٓ ذىال ٖٓ جُطى٣ٌد كحٕ ًٛج ٤ْٓحػى ك٠ إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣ي 

ٌٔ٘ٚ ٖٓ جالؾحذس ػ٠ِ جألْثِس جُط٠ ٖهٙ ٓح ذهِل٤س ٓؼٍك٤س ؾ٤ىز ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٌَٗ ٣  

كٟال ػٖ ٓٓحٛٔس يُي ك٠ ذ٘حء هىٌضٚ ٣ٌٖٔ ٠ٍقٜح ػ٤ِٚ ٝجُطؼحَٓ ٓغ أٟ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُـٜٔٞ 

 ػ٠ِ ض٤ْٔٛ ٗظْ ضٓحػى ك٠ ضو٤َِ ٓؼىٍ جالقرح٠.  
 

 لقـ رؾغٕذ رذسيغيب ثّشٚس اٌٛلذ –فيىزٛسيب)اعزشاٌيب(

ُْ ٣طْ ئػطحء أٟ ضى٣ٌد ُِٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ُٝوى ضْ ضوى٣ْ ٝػٍٜ ػىو ٖٓ " 

ًٔح ضْ ئؾٍجء  ٓحيج ًحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُسجُؿِٓحش جُو٤ٍٛز ُِٔٞظل٤ٖ قط٠ أٌٖٓ ُْٜ كْٜ 

ضطر٤وٚ ضؿ٣ٍر٤ح ٌُٖٝ ُْ ٣طْ ضى٣ٌد أقى ػ٠ِ يُي. ٝذحُلؼَ ُْ ضٌٖ جُوٛٙ جأل٠ُٝ ؾ٤ىز ٝجٌُػ٤ٍ 

ٜٓ٘ح ًحٕ ذٔػحذس نٞج٠ٍ ٌُٖٝ ذٌٍٔٝ جُٞهص ْحٛٔص جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ك٠ ٓٓحػىز جُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ 

وٛٙ جُط٠ ضْ ضكٖٓ ضى٣ٌؿ٠ ًر٤ٍ ك٠ جُ جُلْٜ جألكَٟ ٝجألٝٞف ُِلٌٍز ٝٓؼٚ ُٞقع ٝؾٞو

 "    ٗط٠ٜ يُي ذط٤ًٍُْٛ أًػٍ ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍئضؿ٤ٔؼٜح ٝ

(Jess Dart, 2000) 

  
 
 

   االػزجبساد اٌخبفخ ثبٌّٛاسد ٚاٌٛلذ اٌّطٍٛة (3)

 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣كطحؼ ٣ُُٔى ٖٓ جُٞهص ٝذحالٞحكس ج٠ُ جُٞهص ال٣ٞؾى ٛ٘حى أو٠ٗ ٖي ك٠ إٔ 

جُوٛٙ كحٗٚ ٣ؿد ػوى ٓؿٔٞػس و٣ٌٝس ٖٓ جالؾطٔحػحش النط٤حٌ جُوٛٙ جألًػٍ جُٔطِٞخ ُطؿ٤ٔغ 

ٌُٖٝ والُس ًٝٛج ك٠ جُٞجهغ ٣ؼى جُٗحؿَ جألًػٍ هرَ ضو٣ٍٍ ذىء ئْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ذٔؿٍو ذىء ئْطهىجٓٚ كحٕ ضطر٤وٚ ٣ٛرف أٍْع ٝأ٣ٍٓ كـحُرح ٓحضهطحٌ جُٔ٘ظٔحش ضط٣َٞ كطٍز ئْطهىجّ 

َِ ٖٓ جُٞهص جُٔٓطِٜي ك٠ ًٛٙ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذؼى ٌٍٓٝ ػحّ أٝ ٗكٞ يُي ًٝٛج ٣و   ٝضطر٤ن

 جُؼ٤ِٔس.  
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جُٔ٘ظٔس جأل٠ُٝ ك٠  2004ك٠ ػحّ  ADRA ُٝوى أٚركص ٓ٘ظٔس جُط٤ٔ٘س ٝجالؿحغس جالوك٘طٓص ذالِٝ 

جُطح٠ُ ٝجُؿىٝالٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٝؼٍٜ جُٛ٘ىٝم ضك٤َِ جُٞهص جُط٠ ضْ ئْطٜالًٚ الؾٍجء 

ٌٚٞز ػٖ جُٞهص جُٟحتغ ك٠ جٍُٔٗٝع ٝٓغ يُي كطىُ٘ح نرٍض٘ح ك٠ ًٛج جُٛىو إٔ جُطـ٤٤ٍ  ٕ جُطحذؼح

  ٔ ٓطِٜي ٣ؼطٔى ػ٠ِ ٠ر٤ؼس جُرٍٗحٓؽ ٝجُٔٓطهى٤ٖٓ جألًػٍ والُس ال٣ٌٕٞ وجتٔح ٓٓطُ٘كح ُِٞهص كحُٞهص جُ

 جُٔطٞهؼ٤ٖ ٖٓ ػ٤ِٔس ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس.  

 

 مذيش اٌٛلذ اٌّغزٍٙه فٝ اٌزغييش األوضش دالٌخر –الٚط

 "  ٔ ْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٝال ك٠ جُٞهص جُٔٓطـٍم ك٠ ئٖ جُٞهص جُٔٓط٘لً ك٠ ٣ٌ

ضى٣ٌد جُٔٞظل٤ٖ ٝغح٤ٗح ك٠ جالؾطٔحػحش ج٣ٍُٜٗس ٝجُطٍؾٔس. ًٝٛج ألٕ جُٞهص جُٔٓطـٍم ك٠ 

ٖ جُٞهص جُٔٓط٘لً ك٠ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ٣ٍٝٗـ ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ ال٣ٔػَ ك٠ جُٞجهغ جُؿُء جٌُر٤ٍ ٓ

جُؿىٍٝ جُطح٠ُ جُٞهص جُٔٓط٘لً نالٍ جُلطٍز جُطؿ٣ٍر٤س ٍُِٔٗٝع ًٔح أٗٚ ٣ٞغن ئؾٔح٠ُ ػىو جأل٣حّ 

ٝجُٓحػحش جُط٠ هٟحٛح جُٔٞظل٤ٖ ك٠ ج٤ُٔىجٕ ٝذحالٞحكس ًُُي كحٗٚ ٝؾى إٔ ٓؼظْ ٓٞظل٠ ٓ٘ظٔس 

ADRA   ٕٞٓٞهَ ك٠ جالؾطٔحػحش جُٔهٛٛس ُؼ٤ِٔس ذحُكٌٟٞ ُٔىز ْحػس ػ٠ِ جألًحٗٞج ٣و

 "    جالنط٤حٌ ذٔحك٤ٚ جُٞهص جًُٟ ضْ ضه٤ٛٛٚ ُوٍجءز ٓؿٔٞػس جُوٛٙ

(Julia Willets, 2004) 
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ك٠ ٍٓٗٝع ضؿ٣ٍر٠ ٓؼرٍج ػ٘ٚ ذؼىو جأل٣حّ  . ضٌِلس جُٞهص ألٗٗطسجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس1ؾىٍٝ 

 ٞيؼ جأل٠ِٚ (ٝجُٓحػحش ٌَُ ٖهٙ ) ٗٔٞيؼ ٓؼىٍ ٖٓ جُ٘ٔ

اٌّٛظفيٓ 

اٌّيذأييٓ 

 ٌّذيٕخ 

Attape

u  ثالٚط 

اٌّٛظفيٓ 

اٌّيذأييٓ 

 ٌّذيٕخ 

Lungnamt

ha  ثالٚط 

ِٛظفٝ 

ِىزت 

 ِٕظّخ 

ADRA  

ثبٌؼبفّخ 

فيٕزيٕٝ 

 ثالٚط

 

 ِىْٛ اٌزغييش األوضش دالٌخ

أ٣حّ 6  

31 ّٞ٣  

أ٣حّ 9  

ّأ٣ح 6  

45  ّٞ٣  

أ٣حّ 9  

60 ّٞ٣  

46 ّٞ٣  

حّأ٣ 8  

) جأل٣حّ نالٍ ضؿ٣ٍد ئوجٌز جُؼ٤ِٔس 

 أٍٖٜ(  9ُٔىز 

جُطى٣ٌد ) ٖحٓال ضو٤٤ْ ٌٖٝس جُؼَٔ( 

 أٍٖٜ(.  9)جأل٣حّ نالٍ ضؿ٣ٍد ُٔىز 

جُٓلٍ ذـٍٜ جُطى٣ٌد )جأل٣حّ نالٍ 

 أٍٖٜ( 9ضؿ٣ٍد ُٔىز 

يَٛ 46 يَٛ 60  يَٛ 114   ئعّبٌٝ ػذد األيبَ  

 

ْحػس 12  

ْحػس 12  

ْحػس 28  

يَٛ 40  

 

ْحػس 24  

ْحػس 10.5  

ْحػس 24  

يَٛ 57  

 

ٚلـــٍ 

 ْحػس

ْحػحش 3  

ْحػس  22  

يَٛ 19  

 6األٔؾطخ اٌؾٙشيخ ) رُ ئعشائٙب ٌّذح 

 أؽٙش( 

 ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ )ْحػحش/ذحٍُٜٗ(

ضٍؾٔس ٝٗٓم جُوٛٙ 

 ْحػحش/ذحٍُٜٗ()

 ئنط٤حٌ جُوٛٙ ) ْحػحش/ذحٍُٜٗ(

ئعّبٌٝ األٔؾطخ ؽٙشيب ) األيبَ خالي 

 أؽٙش(  6فزشح 

ٌوم 86 ٌوم 117  ٌوم 114  د األٌام خالل فترة المشروع إجمالى عد 

 التجرٌبى
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 :اٌفقً اٌخبِظ

 اٌّزبثؼخ ٚاٌزمييُ داخً ئهبس ٔظبَ اٌزغييش األوضش دالٌخ

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ مّٓ دٚسح ؽيبح اٌجشٔبِظ
 

ك٠ وجنَ ٓؼظْ جُٔ٘ظٔحش ٣ٞؾى ٛ٘حى ػ٤ِٔحش و٣ٌٝس ُِطهط١٤ ٝجُط٘ل٤ً ٝجٍُٔجؾؼس ٝجُطؼى٣َ ًٝٛج 

حُرح وٌٝز ق٤حز جُرٍٗحٓؽ أٝ وٌٝز جُطهط١٤ ٝك٠ وجنَ ًٛٙ جُىجتٍز ٣ٞؾى كَٛ ذ٤ٖ ًَ ٓح٣طِن ػ٤ِٚ ؿ

ٖٓ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ كٟال ػٖ ئٌٓح٤ٗس ٝؾٞو أٌٖحٍ ٝأٗٔح٠ ٓطٔح٣ُز ٌَُ ٖٓ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٝٛ٘ح 

ؿٍجٜ ٤ٍٗٗ ئ٠ُ ئٌٓح٤ٗس ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُِٔطحذؼس ُِٝطو٤٤ْ أ٣ٟح ٣ٝطٟٖٔ ئْطهىجٓٚ أل

 ٍٓجؾؼطٜح ًِٜح ك٠ ًٛج جُلَٛ. جُٔطحذؼس جُؼى٣ى ٖٓ جألٗٔح٠ ٝجألْح٤ُد ٝجُط٠ ٤ْطْ 

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ وأؽذ ِٕٙغيبد اٌّزبثؼخ ٚاٌزمييُ

 

ًأوجز ٓطحذؼس ًٝأوجز ضو٤٤ْ ٝٛ٘ح ٤ٍٗٗ ج٠ُ إٔ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ ًَ ٖٓ  MSC جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس رٍ ػط  جُوى 

ْ ذؼىّ جُٞٞٞـ كٌالٛٔح ٣ٌٖٔ ضؼ٣ٍلٚ ذطٍم ٝٓ٘حق٠ ٓهطِلس. ٝك٠ ًٛج جُى٤َُ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٣طٓ

ألؿٍجٜ ئوجٌز ْٞف ٗ٘ظٍ ئ٠ُ جُٔطحذؼس ػ٠ِ ئػطرحٌٛح ػ٤ِٔس ٓٓطٍٔز ُؿٔغ جُٔؼِٞٓحش ذٌَٗ أْح٠ْ 

) جُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُٔىٟ    جُرٍٗحٓؽ. ٝػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ كحٕ جُٔطحذؼس ضًٍُ ػ٠ِ جألٗٗطس ٝجُٔهٍؾحش ج٤ٌُٔس 

ك٠ ق٤ٖ إٔ جُطو٤٤ْ ٛٞ ذٔػحذس ػ٤ِٔس أهَ ضٌٍجٌج ضًٍُ ػ٠ِ ؾٔغ جُٔؼِٞٓحش ػٖ   ( Outputs  -ٍجُو٤ٛ

. ًٌٝٛج ٗؿى إٔ Impactٝػ٠ِ جألغٍ  Outcomes) -ل٤س ) جُ٘طحتؽ ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞجُٔهٍؾحش ج٤ٌُ

ٗؿحَٙ ًَ ٖٓ ػ٤ِٔط٠ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ضطٟٖٔ ئٚىجٌ ذؼٝ جألقٌحّ ٝجُطوى٣ٍجش جُٔطؼِوس ذٔح ضْ ئ

ٝضكو٤وٚ ك٠ جٍُٔٗٝع أٝ جُرٍٗحٓؽ ٌُٖٝ ٤ٔ٣َ جُطو٤٤ْ ذحُط٤ًٍُ أًػٍ ػ٠ِ ٓ٘ظٌٞ أْٝغ ػٖ جُرٍٗحٓؽ 

 ًٔح أٗٚ ٣ـط٠ ئ٠حٌ ٠َ٘ٓ ٝكطٍز ٤َ٘ٓس أ٠ٍٞ ضرىأ ٖٓ ذىج٣س جُرٍٗحٓؽ ٝقط٠ جألٕ. ًٌَ 

طو٤٤ْ ٝجًُٟ ٖٝٓ ٝؾٜس ٗظٍٗح كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٓط٘ى ػ٠ِ جُه١ جًُٟ ٤ٔ٣ُ ذ٤ٖ جُٔطحذؼس ٝجُ

٣ٌٖٔ ػٖ ٣ٍ٠وٚ ضل٤ٍٓ ٚؼٞذس ٝٚق يُي ٝٓػَ جُٔطحذؼس كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ُٝوٗح ذٔؼِٞٓحش 

ٓٓطٍٔز ػٖ أوجء جُرٍٗحٓؽ ٝجُط٠ ضٌٕٞ ٓل٤ىز ٝضىػْ ئوجٌز جُرٍٗحٓؽ ٌُٖٝ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ًٛد 

٠ جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ ج٤ٌُل٤س ٝه٤حِ ألذؼى ٖٓ جألٌٖحٍ جُطو٤ِى٣س جألنٍٟ ُِٔطحذؼس ك٠ أٗٚ ٣ًٍُ أًػٍ ػِ

ػٖ ئٍٖجى جُ٘حِ ك٠ ئٚىجٌ جألقٌحّ  ٔح ٣طًٟٖٔؽ ػ٠ِ جُٔىٟ جُٔط١ْٞ ٝجُط٣َٞ ( جألغٍ ) جُ٘طحت
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جُُٔج٣ح جُ٘ٓر٤س ُِٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُٔهطِلس ك٠ ٌَٖ هٛٙ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝذًٜٙ 

  ٤ِٔط٠ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ.جُط٣ٍوس كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٓحْٛ ك٠ ًَ ٖٓ ػ

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ وّٕو ِؾذد ٌٍّزبثؼخ  .1
 

ٍُِٔز جأل٠ُٝ ذطٞغ٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس هحّ ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ أٌٖحٍ   Rick Davies و٣ل٤ُ  ي٣ٌػ٘ىٓح هحّ 

غ ٝأٗٔح٠ جُٔهٍؾحش جُط٠ ٣ٌٖٔ ٓطحذؼطٜح ٝالقع  جالقط٤حؼ ج٠ُ أٗٔح٠ ٓهطِلس ٖٓ جُٔطحذؼس ٠ً ٣ٌٖٔ ضطر

 ًٛٙ جألٗٔح٠ جُٔهطِلس ٖٓ جُٔهٍؾحش ًٝٛٙ جُؼٞجَٓ ٣ٌٖٔ ضِه٤ٜٛح ك٠ جُؿىٍٝ جُطح٠ُ: 

 : أٗٞجع جُٔهٍؾحش2ؾىٍٝ ٌهْ    

 ٘ٝ ّخشعبد اٌ

  

 غيش ِزٛلؼخ ِزٛلؼخ 

 جُىالُس جُط٠ ضْ جالضلحم ػ٤ِٜح

 

ٓإٍٖجش ٓكىوز ٓٓروح 

 ضٌٕٞ ٓل٤ىز ؾىج

 ٓل٤ى سجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُ

 جالضلحم ػ٤ِٜح جُىالُس جُط٠ ُْ ٣طْ

 

جُٔإٍٖجش ٓل٤ىز ٝجُطـ٤٤ٍ 

 جألًػٍ والُس ٓل٤ى

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ 

 جألًػٍ ئكحوز

 

ٖٝٓ جُْٜٔ ٓالقظس أٗ٘ح الٗؼطرٍ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذى٣ال ُِٔطحذؼس جُطو٤ِى٣س ُألٗٗطس ٝجُٔهٍؾحش 

ط٠ ضْ ػوىٛح أٝ ػىو ك٠ ٓوحذَ ٓإٍٖجش ٓكىوز ٓٓروح ٓػَ ػىو جالؾطٔحػحش جُ Outputs ج٤ٌُٔس 

جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ذٍٗحٓؽ ٓح ٌُٖٝ ذىال ٖٓ يُي كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ُٝوٗح ذٌَٗ ضٌح٠ِٓ ٖٓ أٌٖحٍ 

جُٔطحذؼس ٣ٝوّٞ ذٓى جُلؿٞجش جُط٠ ضْ ٌٚىٛح ٖٓ جألٗٔح٠ جألنٍٟ ٖٓ جُٔطحذؼس ك٘كٖ الٗإٖٓ إٔ جُطـ٤٤ٍ 

ٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٝٓغ يُي كك٤٘ٔح ال٣ٞؾى ٛ٘حى ُِ زٝق٤ى ك٤٘سُس ٣ؿد ئْطهىجٓٚ ًٜٔ٘ؿ٤س أٝ جألًػٍ وال

ئ٠حٌ ػَٔ ٓكىو كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٕٞ ٛٞ جالنط٤حٌ جألٓػَ جًُٟ ٣ٌٖٔ إٔ ضرىأ ذٚ ق٤ع أٗٚ 

 . ٣Outcomesٓحْٛ ك٠ ذ٘حء هىٌجش جُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ٌٚى جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ ج٤ٌُل٤س 

 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼَٔ ك٤ٚ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٌَٗ ٣ٝوّٞ جُلَٛ جُٓحوِ ذطِه٤ٙ جُطٍم ٝجُْٞحتَ جُط٠ 

  ك٠ جألٌٖحٍ جألنٍٟ ُِٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْٔ. ُِٔطحذؼس ْٝىٙ ُِلؿٞجش جُٔٞؾٞوز١ٔٗٝ ضٌح٠ِٓ 
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 اٌزغييش األوضش دالٌخ يخجشٔب ثبٌّخشعبد اٌغيش ِزٛلؼخ

 

أٗ٘ح ك٠ قحؾس ُٔؼٍكطٚ ًٝٛج ك٠ جُٞجهغ  ئٕ جُٔطحذؼس جُطو٤ِى٣س ُِٔإٍٖجش جُٔكىوز ٓٓروح ضهرٍٗح كو١ ػٔح ٗؼطوىٙ ٗكٖ

طٚ. كحالنطالف ٛ٘ح جنِٜح أٝ جُط٠ ٗكٖ ك٠ قحؾس ُٔؼٍكال٣وٞوٗح ُٔؼٍكس ٓحٛٞ ٓٞؾٞو ك٠ جٌُِٔٔس جُط٠ الٗؼٍف ٓحذى

كحُٔإٍٖجش ضٓطٔى ك٠ جُـحُد ٖٓ ضٌٛٞ ٓٓرن أٝ ٖٓ ئ٠حٌ ٗظٍٟ ٓؼ٤ٖ ذ٤ٖ جُٔىجنَ جالْطوٍجت٤س ٝجالْطر٘ح٤٠س 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٓطهىّ ٓىنَ ئْطوٍجت٠ ٖٓ ) جْط٘رح٠٠( . ٝك٠ جُٔوحذَ كحٕ ُٔح ٛٞ ٓلطٍٜ قىٝغٚ 

نالُٚ ٣وّٞ جُٔٗح٤ًٌٖ ذحػطحء ٝؾٜس ٗظٍْٛ ػٖ أقىجظ ٓؼ٤٘س ذؼى قىٝغٜح ٝذًٜج ٍٟٗ إٔ جُلؿٞز 

جٍُت٤ٓ٤س جُط٠ ٣كحٍٝ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْىٛح ك٠ ٗظحّ ٝئ٠حٌ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٛٞ أٗٚ ٣ٓحػى ك٠ 

حذؼس جألغحٌ جُؼحٌٞس ُؼِٔ٘ح ٝجُـ٤ٍ ٓطٞهغ قىٝغٜح ك٠ ذؼٝ جألق٤حٕ ًًُٝي ٓطحذؼس جُؼٞجهد ٓط

ٝجُطأغ٤ٍجش جُـ٤ٍ ٓرحٍٖز ٝجُـ٤ٍ ِْٓٔٞس أ٣ٟح ُؼِٔ٘ح ك٠ جُرٍٗحٓؽ ٝذحُكٍٛٞ ػ٠ِ ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش 

 جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س  ج ذحٍٖجى ٓؿٔٞػس ٖٓذٌَٗ وٌٟٝ ٝضه٤ٛٙ جُٞهص جٌُحك٠ ُطل٤ٍٓ ٓحٗؼ٤٘ٚ ذًٜ

Stakeholders  ٖكحٕ يُي ٤ْٓٔف ُ٘ح ذطـ٤٤ٍ ضٞؾٜ٘ح ٝئضؿحٛ٘ح ُِؿٜٞو جُط٠ ٗرًُٜح الٗؿحَ ٝجُٔٓطل٤ى٣

 ج٣ُُٔى ٖٓ جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُط٠ ٣ٌٖٔ ضوى٣ٍٛح. 

 غييشاد خبسط االهبس إٌّطمٝ ٌٍجشٔبِظر –غبٔب

ذٚ جُ٘طحتؽ ئٕ جالػطٍجف أٝ جالهٍجٌ ذإٔ جُطـ٤٤ٍجش ضأنً ٌٓحٗس ٤ُٔٓز ػٖ ضِي جُط٠ ضكظ٠ " 

حٍ جُٔطٞهؼس ُِٔإٍٖجش ًٔح ك٠ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ٍُِٔٗٝع ٛٞ ٤ٖة ٌٍٟٞٝ ٝٛحّ كل٠ ٓػ

ػىو ًر٤ٍ ٖٓ جُٔإٍٖجش  ٝجُطؼحَٓ ٓغ ضكو٤نذـحٗح ًحٕ ٖٓ جُٔٓطك٤َ  BADSP ٍٓٗٝع 
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ٝقط٠ جألٕ كحٕ جٍُٔٗٝع ٣طْ ك٤ٚ ٌٚى جُؼى٣ى ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش جُٞجؾد أنًٛح ك٠ جالػطرحٌ ٝجُط٠ 

 (Johnston, 2002:11) "   هطِق ٝٓط٤ُٔ ػٔح ئكطٍٞٚ جٍُٔٗٝع ك٠ جُرىج٣س...قىغص ذٌَٗ ٓ

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ يؾغغ ٚيذػُ االعزخذاَ اٌجٕبء ٌٍزٕٛع فٝ ٚعٙبد إٌظش

 

٣طْ ضكى٣ى ٝضؼ٣ٍق جألقىجظ جُٔػ٤ٍز ُِوِن ٝجالٛطٔحّ ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ ٗظْ جُٔطحذؼس ػٖ ٣ٍ٠ن جُ٘حِ جُرؼ٤ى٣ٖ ػٖ 

قىجظ ٝجُط٠ ٣طْ ٓطحذؼطٜح كحُٔإٍٖجش ٣طْ ضكى٣ىٛح ك٠ أؿِد جألق٤حٕ ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٞظل٠ جٌُٔطد ٓٞهغ ًٛٙ جأل

جُط٘ل٤ًٟ أٝ جُٔٞظل٤ٖ جُٔطه٤ٖٛٛ ك٠ ٓٓطٟٞ جالوجٌز جُؼ٤ِح ُٝوى قحُٝص ذؼٝ جُٔ٘ظٔحش ضك٤ٖٓ جُٔٞهق ػٖ 

 ,ٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ٤ح ٝج٣ٍ٠ُن ػ٤ِٔس ضكى٣ى جُٔإٍٖ ذحٍٖجى جُ٘حِ ٝجُٔؼ٤٤ٖ٘ جُٔٞؾٞو٣ٖ ك٠ ٓٓطٟٞ جالوجٌز جُىٗ

-Participatory Rural Appraisal جُٔٗحًٌس ج٣ٍُل٠ جُوحتْ ػ٠ِ  ٝك٠ ذؼٝ جألق٤حٕ ٣طْ ئْطهىجّ ٠ٍم جُطو٤٤ْ

PRA ٍٞٛػ٠ِ ٝؾٜحش ٗظٍ جُٔٓطل٤ى٣ٖ أٗلْٜٓ ٝجٌُِٔٗس جُٔٞؾٞوز ك٠ ًٛج جُٔىنَ ضٌٖٔ ك٠ جُٛؼٞذس جُط٠  ُِك

ٓحش جُط٠ ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح ػٖ ٓؿٔٞػس ٓط٘ٞػس ٖٓ جُٔإٍٖجش جُٔكىوز ضؿىٛح جُٔ٘ظٔس ك٠ ضِه٤ٙ ٝئ٣ؿحَ جُٔؼِٞ

 ٓك٤ِح. 

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جُلٍٚس ٝجُكن ُٖٔ ْٛ ه٣ٍر٤ٖ ٖٓ ٓٞهغ جألقىجظ جُط٠ ٣طْ ٓطحذؼطٜح ٣ٝٔ٘ف 

يجش ِٚس  ح) ٓػحٍ. جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ(  ك٠ ضكى٣ى ٝضؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُط٠ ٣ؼطوىٕٝ أٜٗ

ذؼطٚ ٖٝٓ غْ ٣طْ ضِه٤ٜٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ئنط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ٝجُط٠ ٣ؼورٜح ئنط٤حٌ ذٔح ٣طْ ٓطح

جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٝٛ٘ح ٣ٛرف جُط٘ٞع كٍٚس ُِٔ٘ظٔس ٠ً ضوٌٍ أٟ 

 جالضؿحٛحش ٣ٍٗى جًُٛحخ ئ٤ُٚ. 

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ يغبُ٘ فٝ رّىيٓ اٌّؾبسويٓ أوضش ِٓ رٛعيُٙٙ

 

٣طْ ضكى٣ىٛح ذٌَٗ  جُٔؼِٞٓحش ك٠ ٗظْ جُٔطحذؼس جُط٠ ضٓطهىّ ٓإٍٖجش ٓكىوز ٓٓروحٝٓؼ٠٘ ئٕ ٠ر٤ؼس 

ٓغ جُطـ٤٤ٍ أٓح ط٣ٍوس ٓو٘٘س ًِٔح ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح ذ٣ؿد ضؿ٤ٔؼٜح ق٤٘ثً ًر٤ٍ ٖٓ جُرىج٣س.  كحُر٤حٗحش 

ػ٘ى ضكى٣ى  قٌحّجأل ئٚىجٌ د ػ٣٣٠ِطْ ضٗؿ٤غ جُٔٗح٤ًٌٖ ػ٠ِ جالٗهٍج٠ ذٌَ ٗٗح٠ ُِطىٌ جألًػٍ والُس 

جُوٛٙ ٝئنط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح ػٖ ٣ٍ٠ن أنٍٕٝ ًٝٛج ٣طٟٖٔ ئْطهىجّ أْثِس ٓلطٞقس 

ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍى ٓحيج ًحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جًُٟ قىظ ك٠ ق٤حضي ٣ٝطؼِن ذ٘ٞػ٤س  جُٜ٘ح٣حش ٓػَ " 

نحٚس ٓغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ًٝٛج جُوىٌ ٖٓ جُك٣ٍس ٣ٔػَ ٤ٖثح ٣ٌٍٝٞح ٝٛحٓح  ق٤حز جُ٘حِ ك٠ ًٛج؟ 

ٝجُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ جًُٟ هى الضَٛ ٝؾٜحش ٗظٍْٛ ٝأٌجتْٜ ئ٠ُ جالوجٌز جُؼ٤ِح ً٘ط٤ؿس ٓرحٍٖز 

 الؾٍجءجش جالوجٌز ٣ٞٓح ذ٤ّٞ. 
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 ٚعٛد ِؾبسوخ ٚاعؼخ غبُ٘ فٝاٌزغييش األوضش دالٌخ ي

 

ضك٤ِِٜح ػ٠ِ أْحِ ًٍُٟٓ كحألقىجظ جُط٠ ٣طْ ضٞغ٤وٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٗظحّ جُٔطحذؼس ذحُٔ٘ظٔس ؿحُرح ٓح٣طْ 

ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٓط٣ٞحش جُٞظ٤ل٤س جُؼ٤ِح ذحُٔ٘ظٔس ٝػحوز كحٕ ٓٞظل٠ جُٔٓطٟٞ ج٤ُٔىج٠ٗ ال٣وٕٞٓٞ ذطك٤َِ 

جُر٤حٗحش جُط٠ ٣وٕٞٓٞ ذطؿ٤ٔؼٜح ٌُْٜٝ٘ ٣وٕٞٓٞ ذط٣ٍٍٔ ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش ذٌَ ذٓح٠س ج٠ُ جُٔٓطٟٞ 

ٍ والُس كحٕ جُٔؼِٞٓحش ال٣طْ ض٤٘ٛلٜح أٝ جُٞظ٤ل٠ جألػ٠ِ ذـٍٜ جُطك٤َِ ٌُٖٝ ذحُ٘ٓرس ُِطـ٤٤ٍ جألًػ

ًٔح  ح٤جُطؼحَٓ ٓؼٜح ٣ًٍُٓح ٌُٖٝ ٣طْ ض٣َٞؼٜح ػ٠ِ جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س وجنَ جُٔ٘ظٔس ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح ٓكِ

إٔ جُٔٞظل٤ٖ ال٣وٕٞٓٞ كو١ ذطؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس ذحألقىجظ ٌُْٜٝ٘ أ٣ٟح ٣وٞٓٞج ذطو٤٤ْ ًٛٙ 

 هح٘ ذْٜ.جُٔؼِٞٓحش ك٠ ٞٞء ج٤ُٓحم جُٔك٠ِ جُ

 

 اٌزغييشاألوضش دالٌخ يؼطٝ فٛسح أوضش صشاءا –غبٔب

 

جُػٍٝز جُٔؼِٞٓحض٤س جُط٠ ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح ُٖ ٣ٌٖٔ ؾٔؼٜح ذىٕٝ ٓكحُٝس ٝجٞكس ُٔطحذؼس جُطـ٤٤ٍ  ئٕ" ...

يجش جُىالُس كحُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ قى يجضٚ ٣ؼط٤٘ح ٌٚٞز ٤ُِٓحم جًُٟ ٣طْ ك٤ٚ ئوجٌز جٍُٔٗٝع ٓكَ 

حٗح ذٌَٗ ٣طْٓ ذأٗٚ ٓهطِق ضٔحٓح ػٔح ٣ٌٖٔ جُكٍٛٞ ػ٤ِٚ ػ٘ى ئْطهىجّ جُْٞحتَ جُىٌجْس ك٠ ؿ

 "     ٝجألوٝجش جُطو٤ِى٣س ُطٞغ٤ن جٍُٔٗٝع 

(Johnston, 2002:11) 

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ ينغ األؽذاس فٝ عيبلٙب

 

كحُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ  ػ٘ىٓح ٣طْ ضك٤َِ ذ٤حٗحش جُٔطحذؼس ج٤ٌُٔس ػحوز ٓح٣ٌٕٞ ًٛج جُطك٤َِ ٓؿٍوج ٖٓ ٤ْحهٚ

ٓٓطٟٞ جٌُٔطد جًٍُُٟٔ ج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذطك٤َِ جُؿىجٍٝ جالقٛحت٤س جٍُِْٔس ٖٓ جٌُٔحضد ج٤ُٔىج٤ٗس 

ػحوز ٓحالضطْٓ ذٛرـس جٌُٔطد ج٤ُٔىج٠ٗ ٝػحوز ٓح٣طْ ئٌكحم ػىو ه٤َِ ٖٓ جُطؼ٤ِوحش ٓغ جالقٛحءجش 

ئْطهىجّ ٓح٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ " جٍُِْٔس ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ أٓح جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٣ؼَٔ ػ٠ِ 

: ذ٤حٗحش ضل٤ِ٤ٛس ُألقىجظ جُط٠ ضوغ ك٠ ج٤ُٓحم جُٔك٠ِ ق٤ع  Thick desription جُٞٚق جُؿحٓى"

كل٠ ػحُْ ٛطٔحّ ٝضٞجؾى ٝجٞف ٣القظٚ جُؿ٤ٔغ. ئًٛٙ جألقىجظ ٓكَ  ٣ٌٕٞ جُ٘حِ ٝٝؾٜحش ٗظٍْٛ ػٖ

ٌكحم جُوٛٙ ئ٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣طْ ش ٝكجُ٘حِ جُؼحو٤٣ٖ ٣أنً يُي ؿحُرح ٌَٖ جُوٛٙ أٝ جُكٌح٣ح

     أ٣ٟح ٓغ ضل٤ٍٓجش جٌُحضد جًُٟ ٣رٌٍ ذٜح ٓح٣ؼ٤٘ٚ ذحُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ك٠ جُوٛس. 
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 اٌزغييش األوضش دالٌخ يغبُ٘ فٝ رغييش اٌزشويض ٔؾٛ ِب٘ٛ مشٚسٜ ٚ٘بَ

 

و٣ٍٍ وٌٟٝ: ك٘لّ جألْثِس ك٠ جُ٘ظْ جُطو٤ِى٣س ُِٔطحذؼس ضظَ جُٔإٍٖجش ًٔح ٠ٛ ذٌَٗ أْح٠ْ ٓغ ًَ ض

٣طْ ٠ٍقٜح ٍٓز أنٍٟ ٝأنٍٟ ٣ٝطْ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٗلّ جُٔٞٞٞػحش ٝٓؿحالش جالٛطٔحّ ٣ٝٞؾى ٛ٘حى 

ٗطحم ٓكىٝو ٖٓ جُطؼى٣الش ْٞجء ) جُر٘حءز أٝ جُٜىجٓس ٜٓ٘ح ( ٖٓ ؾحٗد جُٔٞظل٤ٖ ػ٠ِ ٗظحّ جُٔطحذؼس. 

وجتٔح ٓؿحال ُِطؼى٣َ ٝجُطـ٤٤ٍ ً٘ظحّ ٓطحذؼس  ٌُٖٝ ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضٛرف ٓكط٣ٞحش ٗظحّ جُٔطحذؼس

و٣٘ح٠ٓ ٍٕٓ ٓغ إٔ يُي ك٠ جُٔٔحٌْس ٤ْهطِق ٖٓ ٓ٘ظٔس ألنٍٟ. كحُٔٗح٤ًٌٖ ٣هطحٌٕٝ ٓح٣وٕٞٓٞ 

ذَ ٣ٌْٜٔ٘ ضـ٤٤ٍ ٓؿحالش جُطـ٤٤ٍ ذأٗلْٜٓ ًٔح ذحٌُطحذس ػ٘ٚ ك٠ ئ٠حٌ ٓؿحالش ٓكىوز ٓؼ٤٘س ٝأهَ ضٌٍجٌج 

إٔ ضؼٌّ جُطـ٤٤ٍجش جُكو٤و٤س ك٠ جُؼحُْ ذحالٞحكس ج٠ُ ضـ٤٤ٍ  إٔ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٜٔ٘ح

 ٝؾٜحش جُ٘ظٍ وجنَ جُٔ٘ظٔس ٗكٞ ٓحٛٞ ٌٍٟٞٝ ٝٛحّ.

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ ػٕذ رمييُ اٌجشٔبِظ  .2

 

أؿٍجٜ أْح٤ْس: "  3( إٔ ٗطحتؽ ضو٤٤ْ جٍُٔٗٝع ٣ٌٖٔ إٔ ضهىّ ك٠ 1997)  Pattonُوى ئهطٍـ ذحضٕٞ 

جُطك٤ٓ٘حش جُالَٓس ٝ/أٝ ٍٗٗ جُٔؼٍكس". كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ ئْطهال٘ جألقٌحّ ٝ ػَٔ 

 ئْطهىجٓٚ ُألٛىجف جُػالغس جُٓحذوس ٝجُط٠ ْ٘ؼٍٜٞح ذ٣ُٔى ٖٓ جُطل٤َٛ ك٤ٔح ٠ِ٣: 

 

 َئعزخالؿ األؽىب 

 

ذـٍٜ  زأٝ أوجز ك٣ٍىز ٝق٤ى ك٤٘سُْ ٣طْ ئْطهىجٓٚ ًٜٔ٘ؿ٤س أٝ ذوىٌ ٓحٗؼِْ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

٤ٌْٕٞ ٛ٘حى ج٣ُُٔى ٖٓ جُطكلظحش ذوىٌ ٓحز ػٖ جُ٘ؿحقحش جُٗحِٓس ُِرٍٗحٓؽ ألقٌحّ ٓٞؾُ جُطَٞٚ

جُٜحٓس ُٞ قحُٝ٘ح ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذًٜٙ جُط٣ٍوس كٔؼظْ جُطو٤٤ٔحش ضٓطل٤ى ذحْطهىجّ ٓؿٔٞػس 

٤٠س أٝ ئْط٘رح ْٞجء ًحٗص ًٛٙ جُطٍم ٓط٘ٞػس ٖٓ جُطٍم ٝجألْح٤ُد ) ضٗح٤ًٌس أٝ ػٖ ٣ٍ٠ن نر٤ٍ

 ئْطوٍجت٤س (. 

 Summative Evaluation ؾٔؼ٠ ٘ٗح٠ ٣طْ ذ٘حءٙ وجنَ ضو٤٤ْ ٣ٌٖٝٔ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ً

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُٝوٗح ذػٍٝز  أٝ ً٘ٗح٠ ٣ٓرن ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٝك٠ ًِطح جُكحُط٤ٖ كحٕ
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ش جُط٠ ضْ ئؾٍجءٛح نالٍ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ. ًٔح إٔ ض٤ٞٞف جُٔ٘حهٗحٖٓ وٌجْحش جُكحالش جُٛـ٤ٍز ُىػْ ٝ 

ٖ ٓؼح٤٣ٍ جُ٘ؿحـ جُط٠ ػؾ٤ىز ٓؼِٞٓحض٤س ُٝوٗح ذػٍٝز ٣ؿ٤ِ٘ح ُؼ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ٣ٌٖٔ إٔ ضٞغ٤و٘ح ٝضٓ

 Dart and) ْطهىٜٓح جُٔو٤ٔ٤ٖ ٝجُٔٗح٤ًٌٖ جألن٣ٍٖ ك٠ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْئضهرٍٗح ػٖ جُٔؼح٤٣ٍ جُط٠ 

Davies, 2003). 

طـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس وٌٝج ٌت٤ٓ٤ح ٓك٣ٌٞح ك٠ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ نحٚس ك٠ ضكى٣ى ٝضؿ٤ٔغ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ِؼد جُ

ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ػ٠ِ ٗطحم ًر٤ٍ ُٝوى  Stakeholders جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ٝض٤٘ٛق ٝؾٜحش ٗظٍ ٓهطِق 

ذحْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًُٜج جُـٍٜ ك٠ ِِْٓس ٖٓ ضو٤٤ٔحش  Rick Davies هحّ ٣ٌي و٣ل٤ُ  

ُٝوى ضٟٖٔ ضطر٤ن ٝئْطهىجّ ك٠ أك٣ٍو٤ح ٝأ٤ْح.  DFID ُٔ٘ظٔحش جُـ٤ٍ ق٤ٌٓٞس جُُٔٔٞس ٖٓ ذٍجٓؽ ج

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كطٍز ٤َ٘ٓس ٣ٞ٠ِس )ٍُٚى جُطـ٤٤ٍجش نالٍ جُٓ٘ٞجش جُػالغس جألن٤ٍز( ق٤ع ضْ 

ػَ ٣ُٓى ٖٓ جالٗطرحٙ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ػىو ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ ٓؿٔٞػحش ٓهطِلس ضٌٔٚى 

 ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ جُٔؼ٤ٖ٘٘.  Stakeholders جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س 
 

 وحتْ ػ٠ِ جُ٘ظ٣ٍس طىال٠ُ( ج٣ٌُٖٝٔ أ٣ٟح وٓؽ ئْطهىجّ ًَ ٖٓ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓغ جُٔىنَ ) جالْ

Theory-led ( deductive) approach  ٜك٠ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ. كؼظْ جُرٍجٓؽ ٣ٌٕٞ ُى٣ٜح ضٞهغ أٝ ئكطٍج

( ػٖ جُطٞه٤ص جُط٠ ٣ٌٖٔ ُِطأغ٤ٍجش جألًػٍ والُس ألٗٗطس جُرٍٗحٓؽ إٔ ٣ٛحقرٜح  ) ٓػال ٗظ٣ٍس ٓح

٣ٝىػٜٔح جٌُػ٤ٍ ٖٓ جألوُس جألًػٍ والُس. كل٠ ًػ٤ٍ ٖٓ جُرٍجٓؽ ٗؿى إٔ ًػ٤ٍج ٖٓ جُطأغ٤ٍجش ٣ٌٖٔ ضٞهغ 

جٓؽ قىٝغٜح ذٜ٘ح٣س ض٘ل٤ً جُرٍٗحٓؽ أًػٍ ٖٓ ضٞهغ قىٝغٜح ك٠ ذىج٣س جُرٍٗحٓؽ ٝٓغ يُي كل٠ ذؼٝ جُرٍ

جألنٍٟ ٓػَ ذٍجٓؽ جالونحٌ ٝجالتطٔحٕ كحٕ جُطأغ٤ٍجش جألًرٍ ٣ٌٖٔ قىٝغٜح ك٠ أٝهحش ٓهطِلس ٖٓ ض٘ل٤ً 

جُرٍٗحٓؽ كٔػال ٣ٌٖٔ ٌٚى ذؼٟح ٖٓ ًٛٙ جُطأغ٤ٍجش نالٍ جٌُٜٗٞ جُػالغس جأل٠ُٝ ٖٓ ئُطكحم جألػٟحء 

ػٖ ٣ٍ٠ن ضؿ٤ٔغ  ذٔؿٔٞػحش جالونحٌ ٝجالتطٔحٕ ٍُِٔز جأل٠ُٝ. ًٝٛٙ جُطٞهؼحش ٣ٌٖٔ ئنطرحٌٛح

جُٔؼِٞٓحش ذ٘حءج ػ٠ِ ٓإٍٖجش ٓكىوز ٓٓروح ٝئنطرحٌ ٝككٙ جُطٞؾٜحش ك٠ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش 

ِد ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ذٍٗحٓؽ جُِؿ٘س جُىالُس جُط٠ ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح نالٍ وٌٝز ق٤حز ذٍٗحٓؽ ٓح. ُٝوى ٠  

ٌٜٞ جُؼٍٗز ككٙ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ئنط٤حٌٛح نالٍ جُٗ CCDB ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ 

ٝضكى٣ى جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ؾ٤ٔؼح ٣ٌٖٝٔ ئٓطىجو ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ُلطٍز ٤َ٘ٓس أ٠ٍٞ ٝضو٣ٞطٜح ذإٔ جألن٤ٍز 

 ٗطِد ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ػَٔ ضٍض٤د ًُٜٙ جُوٛٙ ذىال ٖٓ ئنط٤حٌ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٜ٘ح. 

ػىو ًر٤ٍ ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ أٝ ٝضط٘ٞع ٝضهطِق جُرٍجٓؽ ك٠ جُٔىٟ جًُٟ ٣طٞهغ ك٤ٜح ضأغ٤ٍ ًٛٙ جُرٍجٓؽ ػ٠ِ 

ػ٠ِ ػىو ٚـ٤ٍ كو١ ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ كؼظْ جُرٍجٓؽ جُط٠ ضٜىف ج٠ُ ضك٤ٖٓ جُهىٓحش جُٔوىٓس كحٗٚ ٣طٞهغ 

جُركع ك٠ وٌؾس ٓح ٖٓ جُطـط٤س جُٗحِٓس ٝجُؼحوُس ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ٝػ٠ِ جُٔوحذَ كل٠ جُرٍجٓؽ جُط٠ ضطٟٖٔ 

كٍٛٞ جألٌَ كحٗ٘ح ٗطٞهغ ًػ٤ٍج ٖٓ جُلَٗ ٓغ ضك٤ٖٓ ئٗطحؾ٤س ٓ ٓػ٤َحش ؾى٣ىز ٓؿحٍ ضطر٤ن ضٌُ٘ٞٞچ
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جُو٤َِ ٖٓ كٍ٘ جُ٘ؿحـ ٝٓغ يُي كحٗٚ ٣ٌٖٔ ٌٚى ٗؿحـ ٓ٘وطغ جُ٘ظ٤ٍ ك٠ ًٛٙ جُكحُس ػ٘ى ضطر٤ن ًٛٙ 

جُطو٤٘س جُؿى٣ىز ػٖ ٣ٍ٠ن جُلالق٤ٖ ػ٠ِ ٗطحم ًر٤ٍ ٓػَ ضطر٤وٚ ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُو٠ٓٞ كؼ٘ىٓح ٗوّٞ 

ٟٞ جُطؿ٣ٍر٠ أٝ ك٠ ذىج٣حش جُططر٤ن كٖٔ جألكَٟ ئْطهىجٓٚ ػ٘ى ذططر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٠ِ جُٔٓط

 ضو٤٤ْ جُرٍجٓؽ جُط٠ ضًٍُ ػ٠ِ جُركع أًػٍ ٖٓ ضِي جُط٠ ضًٍُ ػ٠ِ ضوى٣ْ جُهىٓحش.

  

 ٔؾش اٌّؼشفخ 

 

ٝٛٞ ٍٗٗ  ك٠ جُـٍٜ جُػحُع جًُٟ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس  Patton ٝٛ٘ح ٤ٗ٣ٍ ذحضٕٞ 

ك٤ٔح ٌٝجء ض٘ل٤ً جُرٍٗحٓؽ ضِي جُٔؼٍكس جُط٠ ٣ٌٖٔ ضٛى٣ٍٛح ُألن٣ٍٖ  ئ٠ُُطو٤٤ْ ن ججُٔؼٍكس ػٖ ٣ٍ٠

ئْطهىجّ ًٛٙ جُٔؼٍكس ًٝٛج ٛٞ ذحُٟر١ جُٜىف جًُٟ ٣ٜطْ ذٚ ٓىنَ جُطو٤٤ْ جُوحتْ ػ٠ِ  ٌْٖٜٓٔ٘ ض  ٝجُط٠ 

 جُطو٤٤ْ"   1997 ك٠ ًطحذْٜ ػحّ   kind Pawson and Tilleyجُ٘ظ٣ٍس ٝجًُٟ أٖحٌ ئ٤ُٚ ًَ ًَ ٖٓ 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كال٣رىٝ أٗٚ ٓ٘حْد أٝ ٓطٔح٠ٖ ٓغ ًٛج " أٓح  Realistic Evaluation جُٞجهؼ٠ 

جُٜىف ٝال٣ٌٔ٘٘ح ٌؤ٣طٚ ػ٘ى جُططر٤ن ٝٓغ يُي كحيج ٗظٍٗح ج٠ُ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٠ِ أٜٗح 

ؿ٠٘ ػٖ كٖٔ جٌُٖٔٔ ضٔحٓح إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُوٛٙ ذٔػحذس ٓٛىٌ ذٔػحذس وٌجْحش قحُس ٓٛـٍز 

 ًٜٔ٘ؿ٤س ـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ ئْطهىجٓٚجالكطٍجٞحش جُط٠ ضْ ضكى٣ىٛح ػٖ ٤ًل٤س ض٘ل٤ً جُرٍجٓؽ كحُط

ذٌَٗ ؾُت٠ ُطكى٣ى جُؼالهحش جُٓرر٤س ذ٤ٖ أٗٗطس ٝٓهٍؾحش ٓؼ٤٘س ًٔح ٌٝوش ك٠ جُوٛس ٖٝٓ غْ ٣ٌٖٔ 

ًج ذرؼٝ جُطل٤َٛ ك٠ جُط٤ٚٞس ذحؾٍجء ٓٓٞـ ػٖ ًٛٙ جألٗٗطس ٝػالهطٜح ذحُٔهٍؾحش ُٝوى ضْ ٍٖـ ٛ

 : جُطؼر٤ٍ ج٠ٌُٔ ػٖ جُ٘طحتؽ ) جُلَٛ جُػح٠ٗ(. 8نطٞز ٌهْ 

 

    ريغيش ئعشاء اٌزؾغيٕبد اٌالصِخ 

 

ٝجًُٟ  Patton ُوى ضْ ض٤ْٔٛ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٚال ُطكو٤ن جُٜىف جُػح٠ٗ جًُٟ أٖحٌ ئ٤ُٚ ذحضٕٞ 

٘ٚ إٔ ٣ٓحْٛ ك٠ ض٤ٌٖٔ جُٔ٘ظٔحش ٖٓ ض٤ًٍُ ٗؼ٠٘ ذٚ " ئؾٍجء جُطك٤ٓ٘حش". كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٔ

وجنَ ػِٜٔح ػ٠ِ جُطٞؾٜحش جألًػٍ ضوى٣ٍج ٝه٤ٔس ٝجالذطؼحو ػٖ جُطٞؾٜحش جألهَ ضوى٣ٍج ٝه٤ٔس ككط٠ 

جُوٛٙ جُؼى٣ىز جُط٠ ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍجش ئ٣ؿحذ٤س يجش والُس ك٤ٌٖٔ ئؾٍجء ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ النط٤حٌ ٖٓ 

ٔس ٝئْطرؼحو أنٍٟ ًٝٛٙ جالنط٤حٌجش ٣ٌٖٔ ئضحقطٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٣ٓطؿ٤د أًػٍ ًُٜٙ جُطٞؾٜحش جُؼح٤ُس جُو٤

 ض٘ٞع جُوٛٙ جُط٠ هحّ جُٔٗحًٌٕٞ ذطكى٣ىٛح. 

ٝضٞؾى ٛ٘حى ػٞجَٓ ػى٣ىز ضإغٍ ػ٠ِ جُٔىٟ جًُٟ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس الؾٍجء 
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ذؼٝ جألق٤حٕ ػ٠ِ  ٣طْ ئنط٤حٌٛح ك٠جُط٠ ضك٤ٓ٘حش قو٤و٤س ك٠ جُرٍٗحٓؽ. كوٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس 

أٜٗح جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ ٣ٌٕٞ ذٓرد أٜٗح ضطٞجءّ ٝضطٔح٠ٖ ٓغ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُكح٤ُس 

ُِٔ٘ظٔس ٝضٞؾٜحضٜح جُكح٤ُس ك٠ جُؼَٔ ًٝٛج هى ال٣إوٟ ئ٠ُ أٟ ضك٤ٖٓ قو٤و٠ كؼ٠ِ ئال ئيج ًحٕ يُي 

جٍُؤ٣س جُط٠ ضططِغ ٠ جُطك٤ٖٓ ؾحء ك٠ ٌَٖ ٣ٓحْٛ ك٠ جُطٔحْي جُط٘ظ٠ٔ٤ ذٌَٗ أًرٍ ٝٝٞٞـ ك

٠ُ ضٞظ٤ق كو٤ٍ ك٠ ئجُٔ٘ظٔس ٍُِٞٚٞ ئ٤ُٜح ٖٓ نالٍ ػِٜٔح ًٝٛج ج١ُٔ٘ ٖٓ جُٔهٍؾحش هى ٤ٗ٣ٍ 

ضٞظ٤ق ٝئْطهىجّ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس: كحُؼ٤ِٔس ٛ٘ح كِٗص ك٠ ضكى٣ى ضـ٤٤ٍ يجش والُس ُْٝ ٣٘طؽ ػٜ٘ح 

ػ٘ىٓح ٓٞؾُز ٝه٤ٍٛز ؾىج ٝكىظ ئنطالف. ًٝٛج ٌٖٓٔ قىٝغٚ ؾىج ػ٘ىٓح ضٌٕٞ جُوٛٙ ئنطالف ٣  

٣طْ ضٞغ٤ن ٣ُٓى ٖٓ جُطلح٤َٚ جُٔطِٞذس ٝجُٜحٓس ٝنحٚس جُطل٤ٍٓجش جُط٠ ًحٗص ٌٝجء ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ال

ٝك٠ جُٔوحذَ كحٕ ذؼٝ جُوٛٙ هى الضطٟٖٔ ٓح٣ٓحػى ك٠ ضكى٣ى أٟ ٖٓ ئؾٍجءجش جُٔطحذؼس ٝجألكؼحٍ 

حٍٝ ذؼٝ ٓٓطهى٠ٓ جُطـ٤٤ٍ يجش ٝجُهطٞجش جُط٠ ٗكٖ ك٠ قحؾس الضهحيٛح القىجظ ضـ٤٤ٍ ُٝوى ق

جُىالُس ٌٚى ًٛٙ جُ٘وح٠ ػٖ ٣ٍ٠ن ضه٤ٛٙ ؾُء ٓؼ٤ٖ ك٠ ٜٗح٣س جُطو٣ٍٍ ٣ط٘حٍٝ ذؼٝ جُط٤ٚٞحش 

(e.g. BADSP in Ghana). 

٣ٟح كهالٍ ٤ًٖ ػ٤ِٜح هى ضٌٕٞ ٣ٌٍٝٞس ٝٛحٓس أًٔح إٔ أٌٖحٍ ٝأٗٔح٠ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ًٌُ جُٔٗحٌ

ػ٤ِٔس جالنط٤حٌجش ٝذًٜج كحٕ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ضطٟٖٔ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ  ض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٣طْ ئؾٍجء

ٗٞػ٤س جُطـ٤٤ٍ ٝكطٍز قىٝظ ًٛج جُطـ٤٤ٍ ضٌٕٞ ٠ٛ جألًػٍ ئٛطٔحٓح ٖٓ ؾحٗد جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ جُؼ٤ِٔس ًٔح 

إٔ ٓٞظل٠ جالوجٌز جُؼ٤ِح ٝجالٍٖجك٤س ٣ٌْٜٔ٘ ضؼ٣ُُ ض٤ًٍُ جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ جُطـ٤٤ٍ ٣ٞ٠َ جُٔىٟ ػٖ 

وٛٙ جُٔ٘حْرس ُالْطؿحذس ًُٜج جُطٞؾٚ أٝ ئنط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش ٣ٍ٠ن ئنط٤حٌ جُ

 ػ٠ِ جُٔىٟ جُو٤ٍٛ. 

ػٖ  أًػٍ ٚؼٞذس ك٠ جُطأغ٤ٍ ج٣ٍُٓغ ٣ٝرىٝ ٖٓ جٍُٔؾف إٔ جُطـ٤٤ٍجش ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ ْٞف ضٌٕٞ

ؿحٗد ٣ٍ٠ن جالْطؿحذس ُِط٤ٚٞحش ْٝرد ًٛج ذرٓح٠س ألٜٗح ضـ٤٤ٍجش ػ٠ِ جُٔىٟ جُط٣َٞ ٝػ٠ِ جُ

جألنٍ كحٕ جُطـ٤٤ٍجش ػ٠ِ جُٔىٟ ه٤ٍٛ ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ِْٜس جُطأغ٤ٍ ٝٝؾٜس جُ٘ظٍ ٛ٘ح ٠ٛ أٗٚ ٣ٌٖٔ 

 ئنطرحٌٛح ٖٓ نالٍ ضو٤٤ٔحش ئٞحك٤س ػٖ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس. 

ًٔح إٔ ٓؼىٍ ضٌٍجٌ ٝضٞجٌو جُطوح٣ٌٍ ٛٞ ػحَٓ أنٍ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣إغٍ ػ٠ِ هىٌز ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس 

ٝٗظ٣ٍح ٍٟٗ إٔ جُطـ٤٤ٍجش جُٔطٌٌٍ قىٝغٜح ٣طْ ضطرؼٜح ُٔؼٍكس جُلٍ٘ أغ٤ٍ ػ٠ِ ضك٤ٖٓ جُرٍٗحٓؽ.  ُِط

جُٔطحقس جُط٠ ٣طْ ك٤ٜح ضكى٣ى جُهطٞجش جالؾٍجت٤س ٝأػٔحٍ جُٔطحذؼس جُط٠ ٣ٌٕٞ ُٜح ضأغ٤ٍ كٟال ػٖ جُطكى٣ى 

حٕ ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ ذٌَٗ ٛح. ٝذ٘لّ جُوىٌ ٖٓ جأل٤ٔٛس كءس ُِوٟح٣ح جُؿى٣ىز جُط٠ ٣ٌٖٔ ٗٗٞٝجالْطؿحذ

ٌٖٔ جُٔٗح٤ًٌٖ ٖٓ جُطؼِْ ج٣ٍُٓغ ُِط٣ٍوس جُٔػ٠ِ الْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ُٝوى ٓطٌٌٍ ٝوٌٟٝ ٣  

ْ ٣حش جٌُر٤ٍز ك٠ ًٛج جُٛىو. كِجُؼى٣ى ٖٓ جُطكى VSO ٝجؾٜص ٓ٘ظٔس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ 

ٙ ذٌَٗ ْٟ٘ٞ ئال أٗٚ ٖٓ جُْٜٔ جالٖحٌز كو١ ٓحضوّٞ جُٔ٘ظٔس ذؿٔؼٚ ٝئنط٤حٌٙ ٖٓ هٛ ٣ٌٖ ٖٓ جُْٜٔ
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ج٣ًُٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ  VSO ئ٠ُ إٔ جُٔٛىٌ جألْح٠ْ ًُٜٙ جُوٛٙ ٛٞ ٓططٞػ٠ ٓ٘ظٔس 

 ُلطٍز قٞج٠ُ ػحٓحٕ. جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس 

ٝٛ٘حى ٓٞٞغ أنٍ ٣ظٍٜ ك٤ٚ جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ضك٤ٖٓ جُرٍٗحٓؽ ٝٛٞ ئنط٤حٌ جُٔؿحالش كحُٔؿحالش ٣ٌٖٔ 

ضطر٤وٜح ػ٠ِ ًَ جُٔٓط٣ٞحش ٝضطًٍُ ػ٠ِ جألٛىجف جُط٘ظ٤ٔ٤س ك٤ٌٖٔ ضؼ٣ٍق ًٛٙ ضؼ٣ٍلٜح ٓوىٓح ٣ٝطْ 

جُٔؿحالش ذٌَٗ كٟلحٜ ق٤ع ٣طْ ضطر٤وٚ كو١  ذؼى ضكى٣ى جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس ٝض٤ٟٖٔ ٓؿحالش 

ضًٍُ ػ٠ِ الٗطوحٍ ٖٓ ٍٓقِس جُٔؿحالش جُط٠ ذالِٝ ذح ADRA أنٍٟ ُِطـ٤٤ٍ. ُٝوى هحٓص ٓ٘ظٔس 

ػحش ٝهطحػحش أػٍٜ ٝأْٝغ ضطؼِن ذحُطـ٤٤ٍجش جال٣ؿحذ٤س ٝجُِٓر٤س ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ جألٛىجف ئ٠ُ ٓؿٔٞ

 ضطرغ ٗطحتؽ ٝػٞجهد ٓػَ ًٛج جُطـ٤٤ٍ ذٌَٗ ٣ٓطكن جالٛطٔحّ. 

 

٣ٌٖٝٔ أ٣ٟح إٔ ٣إغٍ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ػ٠ِ أوجء جُرٍٗحٓؽ ذحُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ضؼ٣ٍق ٝضكى٣ى جُرٍٗحٓؽ 

ٝذ٤٘ٔح ٣ٌٖٔ ٌُِػ٤ٍ ِق ػٖ ئٗؿحَ ٝضكو٤ن ًٛٙ جألٛىجف ٝقط٠ ػ٠ِ ئنط٤حٌأٛىجف جُرٍٗحٓؽ ذٌَٗ ٓهط

حش جُرٍجٓؽ إٔ ضٓطل٤ى ٖٓ ئنطرحٌ ٝككٙ جُ٘طحتؽ جُـ٤ٍ ٓطٞهؼس كحٕ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٣ِؼد ٖٔٓ ضو٤٤

وٌٝج ٓك٣ٌٞح ك٠ ضو٤٤ْ جُرٍجٓؽ ذؼىو أهَ ٖٓ جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُـ٤ٍ ٓطٞهؼس كٔػال ٗؿى إٔ ًػ٤ٍج ٖٓ 

ش جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُلٟلحٞس ٝجُط٤ْٔٛ جُطٗح٠ًٌ ؿحُرح ٓحضٓطل٤ى ٖٓ جُرٍجٓؽ جُٔٔطىز يج

جُٔهٍؾحش جُٔط٘ٞػس ٝجُٔؼوىز ٝجُٔطؼىوز كًٜٙ جألٗٔح٠ ٖٓ جُرٍجٓؽ ٣ط٘حْد ٓؼٜح ئْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤حش 

جُطو٤٤ْ جُط٠ ضطٟٖٔ جُركع ػٖ ه٤ٔس جُٔهٍؾحش يجش جُىالُس ٝك٠ ٓػَ ًٛٙ جُرٍجٓؽ كحٕ ضك٤ٖٓ ٓؿحالش 

والُس ػرٍ جُٞهص ٣ٌٖٔ ٌٚىٙ ًٔ٘طؽ ُِؼ٤ِٔس يجضٜح ٤ُّٝ ًؿُء إٌٔٝٓٞ كو١ ٖٓ ٜٓ٘ؿ٤س ػٍجُطـ٤٤ٍجألً

 جُطـ٤٤ٍجألًػٍوالُس. 

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ ٚاٌزؼٍُ اٌزٕظيّٝ  .3

 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ضأغ٤ٍ ضو٠ٔ٣ٞ كؼحٍ ػ٠ِ جُٔ٘ظٔحش ك٤ٔح ٌٝجء ٌِٓٔس  MSCئٕ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس 

ٛ٘ح إٔ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس  هُٞٚ وجء جُرٍجٓؿ٠ كٍذٔح جألًػٍ أ٤ٔٛس ذٌٔحٕجألٗٗطس ٓكىوز جُرٍجٓؽ ٝجأل

ُى٣ٚ جُوىٌز ٝجالٌٓح٤ٗس ػ٠ِ جُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ٓح٣ٌٖٔ إٔ ٗطِن ػ٤ِٚ " جُطأ٤َٛ جُو٠ٔ٤" جُهح٘ ذحُٔٞظل٤ٖ 

. كل٠ Stakeholders جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ظٞٓس جُؼح٤ِٖٓ ك٠ ٓ٘ظٔس ٓح ٌٝذٔح قط٠ وجنَ ٗطحم ٓ٘

 جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س نط٤حٌ ٗؿى إٔ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ٖٓ ج٤ُُٖٞٔٔ ٝٓٞظل٠ جُرٍجٓؽ ٝأػٟحء ُؿ٘س ػ٤ِٔس جال

Stakeholders  ٖ٣ط٘حهٕٗٞ قٍٞ جُكٌْ ػ٠ِ هٛٙ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس. ًٝٛج ٣طٟٖٔ قٞجٌج ٛحٓح ػ

ْثِس ٓػَ " " َٛ ًٛج جُطـ٤٤ٍ ٠ٍـ أجُٔؼح٤٣ٍ جُط٠ ٣ؿد ئْطهىجٜٓح النط٤حٌ جُوٛٙ جُلحتُز. ٝ
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حش " ٝ " َٛ ٣ٓطل٤ى جُ٘ٓحء ٖٓ ًٛج جُكىظ؟ ٝ " َٛ ج٤ُُٖٞٔٔ ٣كرٞج ًٛج جُٔهٍؼ؟"  كحالؾحذٓٓطٍٔج؟

يجش جأل٣ُٞٝس كحنط٤حٌ هٛس ٖٓ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٛٙ جألنٍٟ  ْػ٠ِ ًَ ًٛٙ جألْثِس ضؿٓى جُو٤

  ٓ حػى ٌٕٞ ه٠ٔ٤ ٓؼ٤ٖ ٝػ٠ِ أهَ ضوى٣ٍ كحٕ ػ٤ِٔس جُٔ٘حهٗس جُٔطٟٔ٘س ك٠ ئنط٤حٌ جُوٛس ض٣ٓؼَُ أ٤ٔٛس 

جُٔٗح٤ًٌٖ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞٗٞج أًػٍ ٝػ٤ح ٝئوٌجًح ُلْٜ ه٤ْ جألن٣ٍٖ كطك٤َِ ٓكطٟٞ جُوٛٙ جُٔهطحٌز ًٔح 

٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓحػى ك٠ ضكى٣ى جُٔىٟ جًُٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحْٛ ك٤ٚ  9نطٞز ٌهْ  –ضْ ٓ٘حهٗطٚ ك٠ جُلَٛ جُػح٠ٗ 

 وس ذحُو٤ْ جُٔؼ٤٘س جُٓحتىز. ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ك٠ جُطؼِْ جُط٘ظ٠ٔ٤ ك٠ ٞٞء جُطـ٤٤ٍجش جُٔطؼِ

كؼ٤ِٔس جُكٞجٌ جُط٠ ضٞؾى ك٠ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ض٤ٍٓ ك٠ ئضؿحٛحش أكو٤س ٌٝج٤ْس . كحُكٞجٌ 

جألكو٠ ٣ٞؾى ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس جُٔٗح٤ًٌٖ جُٔ٘ه٤٠ٍٖ ك٠ ػ٤ِٔس ٓ٘حهٗس ٝئنط٤حٌ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ 

ٜحش جُ٘ظٍ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٛٙ أٓح جُكٞجٌجٍُأ٠ْ ك٤طٟٖٔ ضرحوٍ ٝؾ

ٖٓ ٓٓط٣ٞحش ٓهطِلس ٓػَ جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ٝجُٔى٣ٍ٣ٖ ٖٓ ٓٓطٟٞ جالوجٌز جُْٞط٠ ٝجُٔى٣ٍ٣ٖ 

جٍُت٤ٓ٤ٖ ٣ٝؼى جُرؼى جٍُج٠ْ ٛحّ ٌٍٟٝٞٝ ؾىج ك٠ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ك٠ جُٔٓحػىز ك٠ جُطؼِْ 

ٝجألًػٍ ضؼٍٞح ُِلَٗ ًٝٛج ٣ؼطٔى ػ٠ِ جُطٞغ٤ن ٝجالضٛحٍ وجنَ جُٔ٘ظٔس ٌُٝ٘ٚ ٣طْٓ ذحُر١ء ك٠ جُطأغ٤ٍ 

جُؿ٤ى ُ٘طحتؽ ٓ٘حهٗحش جُٔؿٔٞػس ٝض٣ٍٍٔٛح ُِٔٓطٟٞ جُطح٠ُ كحالٌضرح٠ ٓغ جُٔٓطٟٞ جُٞظ٤ل٠ جألهَ ٛٞ 

حٌْس أ٣ح ٖٓ أٗٞجع ٔجألًػٍ ضؼٍٞح ُِٔهح٠ٍز ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔ٘ظٔس ألٗٚ ٗحوٌج ٓحضطحـ ُْٜ جُلٍٚس ُِٔ

 ألػ٠ِ أٝ ٓوحٌٗس ذحُٔٓط٣ٞحش جُٞظ٤ل٤س جألػ٠ِ.   جُِٓطس ٓغ جُٔٓط٣ٞحش ج

 

 

 

 ئعزخذاِبد أخشٜ ٌٍزغييش األوضش دالٌخ داخً ٔطبق اٌجشاِظ 

 كرحالٞحكس ئ٠ُ ٝظحتق جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ كحٕ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحػى ك٠: 

  ٝضؼ٣ُُ أًػٍ ٍُِؤ٣س جُٔٗطًٍسضر٠٘ . 

  ٕجأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ٓٓحػىز ُؿح Stakeholders  .ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ػ٠ِ جُو٤حوز 
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  .ْذ٘حء هىٌجش جُٔٞظل٤ٖ ك٠ ٓؿحٍ جُطو٤٤ 

 .ٍئْطهىجّ جُٔ٘طؿحش جُهحٚس ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٓؿحٍ جُىػح٣س ٝجالضٛح 

 

  .ٓٗحًٌس جُٔٞظل٤ٖ ذحُٔٞجو جُطى٣ٌر٤س جُالَٓس 

  .جالقطلحٍ ذحُ٘ؿحقحش 

 

 ٚرؼضيض أوضش ٌٍشؤيخ اٌّؾزشوخرجٕٝ   .1

 

جُٔ٘حهٗس جُى٣ٌٝس ُٔح ٣طْ ئٗؿحَٙ ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ْحْٛ ذٜح ًٛج جالٗؿحَ ك٠ ئ٣ؿحو ٌؤ٣س  ٝٗؼ٠٘ ذًُي

ٓٗطًٍس ذ٤ٖ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ) ٓػَ ج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذطؿ٤ٔغ جُوٛٙ ٝج٣ًُٖ 

٣هطحٌٜٝٗح ٝج٣ًُٖ ٣طِوٕٞ ٗطحتؽ ٝضوح٣ٌٍ جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس قٍٞ ًٛٙ جُوٛٙ( ٝذًٜٙ جُط٣ٍوس كحٕ 

٤٤ٍجألًػٍ والُس ٣ٓحػى جُٔؿٔٞػحش ػ٠ِ جُٗؼٌٞ ٝجالقٓحِ ذطأغ٤ٍجش ضىنالضْٜ ٝضكى٣ى ٓح٣ٍ٣ىٕٝ جُطـ

ضكو٤وٚ ٝئٗؿحَٙ  ٝػ٠ِ ػٌّ ض٤ٚٞق جٍُؤ٣س كحٕ جٍُؤ٣س جُٔٗطًٍس جُط٠ ضٍضر١ ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

 ضطْٓ ذحُى٣٘ح٤ٌ٤ٓس ٣ٌٜٝٔ٘ح جالْطؿحذس ٤ُِٓحهحش ٝجألَٓ٘س جُٔطـ٤ٍز. 

 ػٍٝ اٌميبدح Stakeholders ألهشاف اٌّؼٕيخ اِغبػذح ٌغبْ   .2

 

جأل٠ٍجف ضطٟٖٔ ُؿحٕ ُو٤حوز  ئٕ ًػ٤ٍج ٖٓ ذٍجٓؽ جُطـ٤ٍ جالؾطٔحػ٠ نحٚس ك٠ جالهطٛحو٣حش جُٔطوىٓس

ٝذحالٞحكس ًُُي كحٕ ٜٓٔس ه٤حوز ذٍٗحٓؽ ذىٕٝ جُهٜٞ ًػ٤ٍج ٝذؼٔن ك٠  Stakeholders جُٔؼ٤٘س 

ٌٖٔ ٚ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُطكى٣حش.  ًُٝج كحٕ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ٣  جُٔٓحتَ جُٔطؼِوس ذحالوجٌز ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٛحقر

ٖٓ جُؼَٔ جُلؼحٍ ًٔؿِّ ئْطٔحع ُل٣ٍن جُرٍجٓؽ ٝضٞؾ٤ٚ Stakeholders جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ُؿحٕ 

ؿ٤ٍ  أ٣ْٜ ٣ٌٕٞٝس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ كؼحال ٝيجش ه٤ٔس جُ٘ٛف ُْٜ نحٚس ك٤ٔح ٣طؼِن ذأٟ ٖٓ أػٟحء جُِؿ٘

 ٔوىٓس ػٖ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس. كؼحال ك٠ ٞٞء جُٔهٍؾحش جُ

 

 ثٕبء لذساد اٌّٛظفيٓ فٝ ِغبي اٌزمييُ .3

 

كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓحػى ػ٠ِ ذ٘حء هىٌجش ٜٝٓحٌجش ٓٞظل٠ جُرٍجٓؽ ُطكى٣ى ضأغ٤ٍجش 

ض٤َٔ ئ٠ُ ذٜٔحّ ًر٤ٍز  أٝ جُٔٗـُٞس  جُرٍٗحٓؽ ٝجُٗؼٌٞ ذٔلٍوجضٜح ؾ٤ىج ًُٝج كحٕ جُٔ٘ظٔحش جٌُر٤ٍز 

ُؼِٔٚ ك٤ٔح ذؼى أًػٍ ٖٓ جُركع ػٖ ضأغ٤ٍجش ٓحضوّٞ أٝ ٓحهحٓص ذؼِٔٚ. ٝضوّٞ ًػ٤ٍ  ضكطحؼُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٓحج
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ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ذحُٟ٘حٍ ٝجٌُلحـ ٖٓ أؾَ جُرٍٛ٘س ػ٠ِ ضأغ٤ٍجش ٓحضوّٞ ذٚ ٖٓ ػَٔ ٣ٝٔػَ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ 

ػِْٜٔ ٝػَٔ  والُس أِْٞخ ٣ٍ٠ٝوس ٓٔطحَز ُطٗؿ٤غ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حِ ػ٠ِ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ضأغ٤ٍ

ٛ٘ح كحٕ قِوحش جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس جُٔٞؾٞوز وجنَ جُطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضٟٖٔ إٔ ٖٓ جُٔ٘ظٔس ٝ

 ٣ٓطٍٔ جُ٘حِ ك٠ ضؼِْٜٔ ٝضك٤ٖٓ ٜٓحٌجضْٜ ك٠ ٤ٚحؿس أٓػِس ٝٗٔحيؼ ؾ٤ىز ُِطأغ٤ٍ يجش جُىالُس.

     

 

 

 

 رقبيئعزخذاَ ٔزبئظ اٌزغييش األوضش دالٌخ فٝ ِغبي اٌذػبيخ ٚاال .4

 

رؼى جُو٤حّ ذكِوحش ػى٣ىز ٖٓ ئنط٤حٌ ٝئٗطوحء جُوٛٙ ٖٓ نالٍ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ كحٕ ًٛٙ جُوٛٙ ضٌٕٞ ك

 ٠ٛ جألهٟٞ ذٌَٗ ػحّ ٝضطٟٖٔ ٓؼِٞٓحش ٛحٓس ػٖ ضأغ٤ٍجش جُرٍٗحٓؽ ًٝٛٙ جُوٛٙ ٠ٛ ٓحوز ٓٔطحَز

جُوٛٙ ٣طْ  ج كحٕ ٣ًٌٖٙٛٔ ئْطهىجٜٓح ك٠ ٓؿحٍ أٗٗطس جُىػح٣س ٝجالضٛحٍ ٝذحالٞحكس ًُٜ ٝغ٣ٍس

 ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حِ.  ػٖ ٣ٍ٠نض٣ٞٓوٜح 

ٝق٤ع إٔ يُي ٣ٔػَ ٣ٍ٠وس ٝأِْٞخ ؾًجخ الْطهىجّ جُوٛٙ كحٕ جالٛطٔحّ ٣ؿد ضٞؾ٤ٜٚ ئ٠ُ إٔ 

جُىػح٣س ال٣ؿد إٔ ضوٞو ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝئال أٚركص ٓؼٚ ذٔػحذس ٓح٤ً٘س وػح٣س. كحيج أٌجوش 

ْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ ئ ل٠ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌُٕٞىػح٣س ٝجٍُ٘ٗ كؿٍٜ ججُٔ٘ظٔس كو١ ٍٗٗ هٛٙ جُ٘ؿحـ أل

 ٝؾٔغ ًٛٙ جُوٛٙ جألًػٍ والُس ؿ٤ٍ ٓ٘حْرح ٝٓؼٚ ك٤ٌٖٔ ُٜح جُطؼحهى ٓغ ٚكل٠ ًُِٛحخ ئ٠ُ ج٤ُٔىجٕ

 ذىال ٖٓ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًُٜج جُـٍٜ كو١.

٣س أٝ جالضٛحٍ كحيج ضْ ٍٗٗ ٖٝٓ جُْٜٔ جألنً ك٠ جالػطرحٌ ألناله٤حش ئْطهىجّ جُوٛٙ ألؿٍجٜ جُىػح

ًٍٝج ك٠ أقىجظ جُوٛس نحٌؼ جُٔ٘ظٔس كحٗٚ ٣ؿد جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس ٌجٟٝ جُوٛس ًًُٝي ٖٓٔ ي  



التغٌٌر األكثر داللة  منهجٌة دلٌل  

105 

 

 . جُوٛس ػ٠ِ ئْطهىجّ ًٛٙ جُوٛس ٍُِ٘ٗ

 

 ِؾبسوخ اٌّٛظفيٓ ثبٌّٛاد اٌزذسيجيخ اٌالصِخ  .5

 

ٝٓح ٠ٛ جأل٤ٖحء جُط٠ ك٤ٌٖٔ ئْطهىجّ جُوٛٙ ٗلٜٓح ُطؼ٣ٍق جُٔٞظل٤ٖ جُؿىو ٤ًق ٣ؼَٔ جُرٍٗحٓؽ 

أْلٍش ػٜ٘ح جُ٘طحتؽ جٍُٔؿٞخ ضكو٤وٜح. كل٠ ذؼٝ ٓىجٌِ ٝٗظ٣ٍحش ئوجٌز جألػٔحٍ ٣طْ ئْطهىجّ 

وٌجْحش جُكحُس ًأوجز ضى٤ٓ٣ٌس أ٤ُٝس ػ٘ى جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٜٓحٌجش قَ جٌُِٔٗس. ك٤ٌٖٔ ْإجٍ جُطالخ ػٖ 

ك٠ وٌجْس جُكحُس. كٌػ٤ٍ ٖٓ ئْطؿحذطْٜ ئيج ًحٗٞج ٣ؼِٕٔٞ ك٠ ٗلّ جُٔٞهق جًُٟ ضْ ض٤ٚٞلٚ ٤ًل٤س 

هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٣ٌٖٔ ئػحوز ٤ٚحؿطٜح ٝٗٓهٜح ك٠ ٌَٖ وٌجْحش قحُس ذ٤ٓطس نحٚس ئيج 

 ٣َحٌجش جُطكون جُط٠ ٣ٌٖٔ ذؼىٛح ًطحذس ج٣ُُٔى ٖٓ جُطلح٤َٚ ػٖ جُوٛس.  ح ٖٓأػود ًٛج ذؼٟ

 

 االؽزفبي ثبٌٕغبؽبد .6

 

  ٌ ملٌة االحتفال ففى بعض البرامج نجد أن كل جزءا من عشفمشاركة قصص النجاح ٌمكن أن 

المجموعات الكبٌرة من المستفٌدٌن ٌجتمعوا معا وٌشاركون بعضهم البعض بالقصص ذات الداللة 

واالحتفال بما أنجزوه وإستطاعوا تحقٌقه فالقصة الجٌدة ٌمكن أن تتحرك من مكان ألخر بشكل قد 

تع القرار واالعتراف باالنجازات التى تم الٌصدقه عقل مما ٌشكل معه طرٌقة وأسلوب إنسانى ومم

 رصدها. 
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 :   اٌفقً اٌغبدط

 فٝ اٌزغييش األوضش دالٌخ  الؽيخاٌقذق ٚ اٌق

 
ك٠ ض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذحُطؼر٤ٍ ػٖ ه٤ٟس جُٛىم ٝجُٛالق٤س ٝٗكٖ  ٣ٕٞوّٞ جُ٘حِ جُٔٗحًٌ

ىجنَ ج٤ٌُل٤س جُ٘ٞػ٤س ال٣ٓط٘ى ػ٠ِ ٗوٍٞ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓػِٚ ٓػَ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ

ه٤حْحش ضو٤ِى٣س ُِٛىم ٓػَ جالنطرحٌجش جالقٛحت٤س ُطكى٣ى والُس جالنطالكحش ٣ٝوّٞ ًٛج جُلَٛ ذطل٤ٍٓ 

ُٔحيج ٗؼطوى إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ ئػطرحٌٙ ٣ٍ٠وس ٚحوهس ُِطَٞٚ ُِهالٚحش ٝجُ٘طحتؽ جُٔطؼِوس 

ؾحٗر٤ٖ ٖٓ أًػٍ جُؿٞجٗد جُٔػ٤ٍز ُِؿىٍ ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس  ذٔػَ ًٛج جُؼَٔ. ٝق٤٘ثً ٗوّٞ ذٔؼحُؿس

 . Biasٝه٤ٟس جُطك٤ُ  Sampling ٝٛٔح: ٜٓ٘ؿ٤س ئنط٤حٌ جُؼ٤٘س 

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ : ِٕٙغيخ فبدلخ 

 

 ئٕ جأل٤ُحش جُط٠ ٣طْ ضٞظ٤لٜح ػ٘ى ئْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُٟٔحٕ جُٛىم ضطٟٖٔ: 

 ل٠ِ٤ٛ جُٞجٞف.جُٞٚق جُط 

 

 .ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ جُٔ٘ظٔس 

 

  .جُٗلحك٤س 

 

  .جُطكون 

 

  .جُٔٗحًٌس 

 

  .ٟجُطىه٤ن ٝجُلكٙ جُلٍو 

 

 اٌٛفف اٌزفقيٍٝ اٌٛامؼ .1

 

ئٕ ه٤ٟس جُٛىم ك٠ جُٔىجنَ ج٤ٌُل٤س جُ٘ٞػ٤س ٣طْ جُطأًى ك٤ٜح ٖٓ جُٛىم ػٖ ٣ٍ٠ن ضوى٣ْ ذ٤حٗحش 

ق٤ع ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ًْ  (Geertz,1973 ) ه٤ن"ٝٚل٤س ًحِٓس أٝ ٓح٣طِن ػ٤ِٚ " جُٞٚق جُطل٠ِ٤ٛ جُى

ٝجك٠ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ضطْٓ ذحُطٔحْي جُىجن٠ِ ك٠ ٓكط٣ٞحضٜح ٝذحُطٍض٤د جُٞجٞف ك٠ أقىجغٜح 
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ٝذط٣ٍوس ضٓٔف ُألن٣ٍٖ ذطوى٣ْ ضل٤ٍٓجضْٜ ػٜ٘ح كحُٞٚق جُطل٠ِ٤ٛ جُىه٤ن جُٞجٞف ٣طٌٕٞ ٖٓ ذ٤حٗحش 

ٛح ٤ْٝحهٜح جُٔك٠ِ ٣ٌٕٝٞ ك٤ٜح وٌٝ جُٔالقع ٓكٌٔس ًٝحِٓس ُألقىجظ ٝجُط٠ ٣طْ ٝٞؼٜح ك٠ ئ٠حٌ

ٝيجض٤طٚ ٝجٞكس ٝذحُ٘ٓرس ُِ٘حِ جُؼحو٤٣ٖ كحٕ ًٛٙ جُر٤حٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش ؿحُرح ٓحضٌٕٞ ك٠ ٌَٖ هٛٙ 

أٝ قٌح٣حش. ًٔح ٣طْ ئٌكحم جُوٛٙ يجش جُىالُس ٓغ جألْرحخ جُط٠ ٣ًًٍٛح ٣ٝىٜٝٗح جٍُٔجؾغ ػٖ ػ٤ِٔس 

ٛح ٌٝجز جُوٛٙ ػٖ أْرحخ ئنط٤حٌ جُوٛس. ًٝٛج جُٔٓطٟٞ ٖٓ جالنط٤حٌ ذحالٞحكس ُألْرحخ جُط٠ يًٍ

جُٞٚق ٣ؼط٠ جُلٍٚس ُِوٍجء ذطى٣ٖٝ ٝضٓؿ٤َ ضل٤ٍٓجضْٜ ٝٓالقظحضْٜ ػٖ جُوٛس ٣ٝلٍٓ جألْرحخ 

 جُط٠ ؾؼِص جألنٍٕٝ ٣هطحٌٕٝ ًٛٙ جُوٛس. 

 

 اٌؼٍّيخ إٌّظّخ ٌالخزيبس   .2

 

والُس ٖٓ نالٍ ٝؾٞو ػ٤ِٔس ٓ٘ظٔس  ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ Validity الق٤سُوى ضْ ضؼ٣ُُ ٓؼىٍ جُٛ

 ك٠ جٍُٔٗٝع جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ُالنط٤حٌ كٌَ جُوٛٙ ٣طْ ضك٤ِِٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ُؿ٘س ٖٓ 

Stakeholders  ٙٛج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذىٌْٝٛ ك٠ ئٌكحم ضل٤ٍٓجضْٜ ػٖ جُوٛس ٝهى ٣طْ ض٣ٍٍٔ ًٛٙ جُو

ضٜح أ٣ٟح ػٖ جُوٛس  ًٝٛٙ ُٔؿٔٞػس أنٍٟ الْطٌٔحٍ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٝجُط٠ ٣ؿد أ٣ٟح ئٌكحم ضل٤ٍٓج

جُؼ٤ِٔس ضطْٓ ذحُط٘ظ٤ْ ٝجُطٍض٤د ٝجُهطٞجش جُٔ٘ظٔس ٓوحٌٗس ذحُطٍم جألنٍٟ جُط٠ ضوّٞ ذٜح جُٔ٘ظٔس ٖٓ 

 ؾٔغ ٌٝٚى جُٔؼِٞٓحش. 

 

 اٌؾفبفيخ .3

 

جُىه٤ن كرحٍُؿْ ٖٓ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ضطْ ذٜح جُطك٤َِ كحٕ ٣ٝؼى ًٛج ذٔػحذس قؿٍ جُُج٣ٝس ك٠ جُطك٤َِ ج٤ٌُل٠ 

ًٟ ٣وّٞ ذحْطهىجّ جُٔىجنَ ج٤ٌُل٤س ُى٣ٚ ئُطُجّ ذٔطحذؼس ٝضٞغ٤ن ًٝطحذس جُطوح٣ٌٍ جُٔلِٛس جُٔكَِ جُ

ٝجٌُحِٓس ػٖ جالؾٍجءجش ٝجُؼ٤ِٔحش جُطك٤ِ٤ِس ذٌَ جُٛىم ًِٔح ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح. كؼ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

ؿ٤ٔؼٜح ٖٓ ًَ والُس ضإًى ػ٠ِ جُٗلحك٤س ػٖ ٣ٍ٠ن جُطٓؿ٤َ جُٔ٘ظْ ٝجُؼ٠ِٔ ٌَُ جُطل٤ٍٓجش جُط٠ ضْ ض

 جُٔٗح٤ًٌٖ ٝٓٗحًٌطٜح ٓغ جُؿ٤ٔغ ذٌَ ٖلحك٤س ٠ً ٣وٞٓٞج ذحال٠الع ػ٤ِٜح. 

ًٝٛٙ جُ٘وطس ٣ٌٖٔ ئُوحء جُٟٞء ػ٤ِٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٓوحٌٗس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓغ ٜٓ٘ؿ٤س وٌجْس جُكحُس 

وٌجْس  كل٠ وٌجْس جُكحُس ػحوز ٓح٣وّٞ جُرحقع جُهر٤ٍ ذطو٣ٍٍ أٟ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش ٣ٌٖٔ ض٤ٟٜٔ٘ح ك٠

ذط٤ٚٞق جُطٍم ٝجألوٝجش جُٔٓطهىٓس ُطؿ٤ٔغ جُر٤حٗحش  ٖٝٓ غْ ٣وّٞجُكحُس ٝأ٣ٜح ال٣ؿد ض٤ٟٜٔ٘ح ذٜح 

ْط٘حو ئ٤ُٚ ٝجُٔؼِٞٓحش ذحالٞحكس ُهطٞز ضل٤ٍٓ ًٛٙ جُر٤حٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش ٌُٖٝ ٓؼ٤حٌ جُ٘ؿحـ جُط٠ ٣طْ جال
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ش جُكحُس ٗؿى أٗٚ ٖٓ جُٛؼد طْٓ ذحُٗلحك٤س ذٌَٗ ػحّ. كل٠ ًػ٤ٍ ٖٓ وٌجْحضك٠ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش ال

ٓؼٍكس ٓحئيج ًحٕ ضْ ئنط٤حٌٛح ذٌَٗ ٛحوف أّ ال ) ٝئيج ًحٗص جالؾحذس ذ٘ؼْ كؼ٠ِ أٟ أْحِ( أٝ ضْ 

ئنط٤حٌٛح ذٌَٗ ػٗٞجت٠. كرىٕٝ ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ جُٛؼد ػ٠ِ جُوحٌب ٓؼٍكس جُو٤ٔس جُط٠ ضْ 

 ئػطحءٛح ُألقىجظ جُٔطٟٔ٘س ك٠ وٌجْس جُكحُس. 

 

 اٌزؾمك   .4

 

) ذٍؾحء جٍُؾٞع ًٛٙ جُهطٞز ٠ٛ نطٞز أْح٤ْس ُِطأًى ٖٓ ٓؼىٍ ٚىم جُوٛٙ يجش جُىالُس  ٝضؼى

 ( ٣ٌٖٝٔ ًُٜٙ جُهطٞز إٔ ضكىظ ػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش ٓطؼىوز. 7نطٞز ٌهْ  –ُِلَٛ جُػح٠ٗ 

 

 ٗؿى إٔ ًػ٤ٍج ٖٓ جُوٛٙ ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٞظل٤ٖ ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذحُٔالقظس  أٚال

ٓح٣كىظ ك٠ ج٤ُٔىجٕ ٖٝٓ غْ هى ٣وٞٓٞج ذؼَٔ ذكع ئٞحك٠ أنٍ ئيج ًحٗص ُى٣ْٜ أ٣س ٌٖٞى جُى٣ٌٝس ٌَُ 

 أٝ ٓهحٝف ٖٓ إٔ جُوٛس ضٌٕٞ ؿ٤ٍ قو٤و٤س أٝ ؿ٤ٍ وه٤وس. 

 ىغص كحٕ ٓؼظْ جُوٛٙ ٣طْ ك٤ٜح يًٍ أْٔحء ٖٓ ْٛ ًحٗٞج ٓٗح٤ًٌٖ ك٠ أقىجغٜح ٝجٌُٔحٕ جًُٟ ق ٚصبٔيب

 ٗلحك٤س. ذحُ أوجتْٜ ٣طْٓك٤ٚ جألقىجظ ًٝٛج ٣ؿؼِْٜ 

  ك٘ؿى إٔ ًَ جُوٛٙ نالٍ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ضْ ككٜٛح ٖٓ هرَ ػٖ ٣ٍ٠ن ُؿحٕ ٖٓ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ٖٓ ٚصبٌضب

جُ٘حِ ج٣ًُٖ ؿحُرح ٓح٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ ٓؼٍكس ػ٤ٔوس ػٖ جٍُٔٗٝع ٖٝٓ غْ ٤ْوٕٞٓٞ ذؼَٔ ئػحوز ضىه٤ن 

حذِس ُِطٛى٣ن أٝ وٛٙ جُط٠ هى ضرىٝ أٜٗح ؿ٤ٍ هٝككٙ وهس ًٛٙ جُوٛٙ أن٣ًٖ ك٠ ئػطرحٌْٛ ذإٔ جُ

 ؿ٤ٍ ٚك٤كس ك٠ جُٞجهغ ال٣طْ ئنط٤حٌٛح. 

 كحٕ ئنط٤حٌ جُوٛٙ ) ػحوز جُوٛٙ جُلحتُز ٣طْ ئنط٤حٌٛح ك٠ جٍُٔقِس جُط٠ ٣ٗحٌى ك٤ٜح  ٚأخيشا

جُٔٓطٟٞ جُٞظ٤ل٠ جألػ٠ِ ك٠ جُٔ٘ظٔس( ٣ٌٖٔ جُطكون ٖٓ ٚكطٜح نحٌؾ٤ح ُطكى٣ى ٓحئيج ًحٗص وه٤وس أّ ال 

 حذؼس جألقىجظ جُط٠ ضْ ٌٚىٛح ًٓ٘ أٍٝ ٍٓز ضٔص ك٤ٜح ٌٝج٣س ًٛٙ جُوٛس. ذحالٞحكس ُِو٤حّ ذؼ٤ِٔس ٓط

 

 اٌّؾبسوخ   .5

 

٣طْٓ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذحُٛىم نحٚس ك٤ٔح ٣طؼِن ذ٤ٓحم جُرٍجٓؽ جُطٗح٤ًٌس كٜٞ ٣ؼَٔ ػ٠ِ جالٌضوحء 

ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ًٔح أٗٚ ٣وّٞ  ك٠ جٍُٔٗٝعجأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س  ذحٍٖجى ٝض٤ٟٖٔ ٓؿٔٞػس ًر٤ٍز ٖٓ

ذطٞظ٤ق جُطٍم جُط٠ ضٗؿغ ػ٠ِ ئضحقس كٍ٘ ٓطٓح٣ٝس ُِطؼر٤ٍ ػٖ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُٔهطِلس ٝٓٗحًٌس 
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 جألن٣ٍٖ ذحُىٌِٝ جُٔٓطلحوز. 

ْ٘س جألن٤ٍز ٛٞ ٤ًل٤س  15ٝأقى ًٛٙ جُطكى٣حش جُط٠ ضٞجؾٚ ٓؿحٍ جُط٤ٔ٘س ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُى٠ُٝ نالٍ جُـ 

لس ًٛٙ جٍُٔٗٝػحش . ُٝوى ضؿحَٝ جالٛطٔحّ أغٍ جٍُٔٗٝػحش جُطٗح٤ًٌس ذأِْٞخ ٣كحكع ػ٠ِ كِٓه٤حِ 

ك٠ ًٛج جُٛىو جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ أًػٍ ٖٓ جالٛطٔحّ ذٔٗحًٌس ٝض٤ٌٖٔ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ 

جُرٍٗحٓؽ. ًٔح إٔ جُطو٤٤ْ جُهحٌؾ٠ جُوحتْ ٝجُٔر٠٘ ػ٠ِ ه٤ْ نحٌؾ٤س ػٔح ٣ٌِٗٚ جُ٘ؿحـ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ 

ذأٗٚ ؿ٤ٍ ٓ٘حْد ك٠ ًٛج ج٤ُٓحم كل٠ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُكحالش ٗؿى إٔ  جُوحت٤ٖٔ ػ٠ِ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٣طْٓ

جٍُٔٗٝػحش جُطٗح٤ًٌس ) جُٔر٤٘س ػ٠ِ جُٔٗحًٌس( ضططِد ضر٠٘ ئْطهىجّ ٓىجنَ ٠ٍٝم ضٗح٤ًٌس ُِٔطحذؼس 

ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جٍُٔٗٝع ٖٓ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٝؾٜحش ٗظٍْٛ ػٔح جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ٝجُطو٤٤ْ ٝجُط٠ ضٓٔف 

 ك٤ٔح قىظ ٖٓ ضـ٤٤ٍجش ٝأٟ ٜٓ٘ح ٣ؿد ه٤حْٚ. ٣ؼى ٛحٓح ٣ٌٍٝٞٝح 

  

 اٌزذليك ٚاٌفؾـ اٌفشدٜ   .6

 

ًٝٛج ٣ؼط٤٘ح ٣ٍ٠وس أنٍٟ ضٟحف ج٠ُ جُٛىم ٝجُىهس ك٠ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٠ٛٝ ٣ٍ٠وس 

ضطٟٖٔ ئػحوز جُلكٙ ٝجٍُٔجؾؼس ُِ٘ٓهس جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ذحُلؼَ ك٠ ٜٗح٣س جُؼ٤ِٔس ُوٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش 

جٟٝ جأل٠ِٚ ُِوٛس ٝجُ٘حِ ج٣ًُٖ ضْ يًٍ أْٔحءْٛ ك٠ جُوٛس كؼ٘ىٓح ٣وّٞ ٖهٙ ٓح جُىالُس ٓغ جٍُ

ّٞ ذطٞغ٤ن جُوٛس ذٌطحذس ذطؿ٤ٔغ هٛس ػٖ ٣ٍ٠ن ٓوحذِس ٖهٙ أنٍكحٗ٘ح ٗوّٞ ذطٗؿ٤غ جُٗهٙ جًُٟ ٣و

ط٠ ٣كّ ٣ٝٗؼٍ قم أٝ ٤ٚحؿس جُوٛس أٝ أؾُجء ٜٓ٘ح ٝجُٓٔحـ ٍُجٟٝ جُوٛس ذحػحوز ٗٓ ٓالقظحضٚ

 ًٛج ٣ٌٖٔ ضو٣ٍٍٙ ذرٓح٠س ػ٘ىٓح ٣طْ هٍجءز جُوٛس ٍٓز أنٍٟ ذؼى جُو٤حّ ذحُلؼَ ذطٞغ٤وٜح.  ذحٍُٞح ػٜ٘ح ٝ

 

 Purposive Sampling االخزيبس اٌٙبدف ٌٍؼيٕخ

 

ئنط٤حٌ جُؼ٤٘س ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ٛ ضو٤٘س ئٗطوحت٤س أًػٍ ٜٓ٘ح ٖحِٓس كرىال ٖٓ ٖٓ ه٤حّ ٜٓ٘ؿ٤س ئٕ 

ػ٠ِ ٌٝٚى جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس ذٔط١ْٞ قحُس جُٔٗح٤ًٌٖ كحٗٚ ٣وّٞ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذحُطؼٍف 

ذطؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جُٔطؼِوس ذحُظٍٝف جالْطػ٘حت٤س نحٚس جُظٍٝف جُ٘حؾكس ٜٓ٘ح ًٝٛج ٓحٗوٛىٙ 

س ٓٝهى ٣ٍٟ جُرؼٝ إٔ جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ض٘طؽ ػٖ ضو٤٘س جُؼ٤٘س جُٔٓطهى" االخزيبس اٌٙبدف ٌٍؼيٕخخ"

 أْحِ قو٤و٠ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحٚىجٌ جألقٌحّ ػ٠ِ أوجء جُرٍٗحٓؽ. ٤ُٓص ٓؼِٞٓحش ٓر٤٘س ػ٠ِ 

ٝٓغ يُي كحٕ ئنط٤حٌ جُؼ٤٘س جُٜحوف ٛٞ ٌَٖ ٓؼطٍف ذٚ ُِطكون ٖٓ جُر٤حٗحش ك٠ جُركٞظ ج٤ٌُل٤س جُ٘ٞػ٤س 

٣ٌٖٔ ٓ٘طن ٝهٞز جُؼ٤٘س : "  Patton ٝضٌَٗ ٌٕٓٞ ٖحتغ ٖٓ ٓ٘طن جُركع ج٤ٌُل٠ ٝٛ٘ح ٣ًًٍ ذحضٕٞ 
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ذٔؼِٞٓحش ؿ٤٘س ٝغ٣ٍس ذـٍٜ جُىٌجْس جُٔطؼٔوس  إٔ ضٔىٗح جُكحالش جُط٠ ٣ٌٖٔئنط٤حٌ جُٜحوكس ك٠ 

كحُكحالش جُـ٤٘س ذحُٔؼِٞٓحش ضأض٠ ٖٓ جُٗهٙ جًُٟ ٣ؼِْ جٌُػ٤ٍ ػٖ جُوٟح٣ح ٝجُٔٞٞٞػحش  ج٣ًٍُُٔس 

 Purposive " ء ٓٛطِف " جُؼ٤٘س جُٜحوكسجُٔك٣ٌٞس يجش جُِٛس ذٜىف جُركع ٖٝٓ ٛ٘ح ؾح

Sampling .(Patton, 1990:169)  

٣ٝٛق ذحضٕٞ جالْطٍجض٤ؿ٤حش جُٔهطِلس جُٔطؼىوز ُِؼ٤٘س جُٜحوكس ذأٜٗح ضٓحْٛ ك٠ ضكو٤ن أٛىجف ٓؼ٤٘س 

ُِطو٤٤ْ . ئٕ ٓىنَ ئنط٤حٌ جُؼ٤٘س ُِكحالش جُٔططٍكس أٝ جالْطػ٘حت٤س أٝ جُط٠ ضٞؾى ك٠ أنٍ جُٔطَٛ ٣ًٍُ 

٤ٍ ٓؼطحوز أٝ قحالش ٌَ ٓح قحالش ؿػ٠ِ جُكحالش جُط٠ ٓطٞهغ إٔ ضٔىٗح ذٔؼِٞٓحش ؿ٤٘س ألٜٗح ضٌٕٞ ذٗ

نط٤حٌ جُؼ٤٘س ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٓطهىّ ًٛج جُٔىنَ ك٠ ضؿ٤ٔغ ٌٝٚى جألٓػِس يجش ئنحٚس. ك٘ظحّ 

جُىالُس ٖٓ جُ٘ؿحـ أٝ جُلَٗ كحُٜىف ٛ٘ح ٛٞ جُطؼِْ ٖٓ ًٛٙ جُوٛٙ جُط٠ هى ضطْٓ ذحُطلٍو ٝك٠ جُٜ٘ح٣س ٣طْ 

٠ٛ ضوطٍخ ٖٓ جُ٘ؿحـ ٝضرطؼى ػٖ جُلَٗ ًُُٝي كحٕ جالْطٍجض٤ؿ٤س  ضىػ٤ْ ٝؾٞو جُٔٔحٌْحش جُؿ٤ىز جُط٠

 ئنط٤حٌ جُوٛٙ جُط٠ ٣ٌٖٔ جُطؼِْ ٜٓ٘ح ذٌَٗ أًػٍ ٖٓ ؿ٤ٍٛح. 

كحيج ًحٕ جُٜىف ٖٓ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٛٞ جُطٞغ٤ن جُىه٤ن ُِطرح٣ٖ ٝجالنطالف جُطر٤ؼ٠ ذ٤ٖ جُٔهٍؾحش 

حش جُٔطؼِوس ذهرٍجش ًَ جُٔٗح٤ًٌٖ كحٗي ك٠ ػ٠ِ ئٚىجٌ ذؼٝ جُطؼ٤ٔٔ زوىٌجُٓرس ُِٔٓطل٤ى٣ٖ ٝذحُ٘

قحؾس ئ٠ُ ػ٤٘س ػٗٞجت٤س ضٌٕٞ ًر٤ٍز ذٌَٗ ًحف ٠ً ضٌٕٞ ٓٔػِس ٌَُ جُلثحش يجش جُِٛس ك٠ جٍُٔٗٝع. 

ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جألٓػِس ٣ٌٖٔ ضؼِْ  ٣وطٍـ هحتال " .. Patton, 1990;170 ٝك٠ ًٛج جُٛىو كحٕ ذحضٕٞ 

ْطػ٘حت٤س جُل٣ٍىز أٝ جُـ٤ٍ ػحو٣س أًػٍ ٓٔح ٣ٌٖٔ ضؼِٔٚ ٖٓ جُٞٚق جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُىٌجْس جُىه٤وس ُِكحالش جال

نط٤حٌ ٖحتغ ٝٛٞ جُىٓؽ ذ٤ٖ جُٔىجنَ جُط٠ ئ. ٣ٝٞؾى ٛ٘حى جالقٛحت٠ ُٔح ضطٟٔ٘ٚ جُكحالش جُٔطْٞطس"

٣ٌٖٔ إٔ ٗؿ٠٘ ٜٓ٘ح جُطلْٜ جٌُحَٓ ُِط٣َٞغ جُطر٤ؼ٠ ُِٔٗح٤ًٌٖ ذحالٞحكس ج٠ُ جُكحالش جالْطػ٘حغ٤س 

ًًُٝي قحُس جٍُٔٗٝع  CCDB ػحو٣س ٝك٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ  جُٔطلٍوز ٝجُـ٤ٍ

ٓغ ٓىجنَ ٜٝٓ٘ؿ٤حش أنٍٟ  جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس وٓؽ ْضجًُٟ ضْ ض٘ل٤ًٙ ك٠ ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح 

 ز ٛ٘حى. أٌٖٓ ٓؼٜح ٌٚى ٝٓؼٍكس جُط٣َٞغ جُطر٤ؼ٠ ُِلالق٤ٖ ج٣ًُٖ ئْطلحوٝج ٖٓ جُرٍجٓؽ جُٔهطِلس جُٔ٘لً

٣ٝٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جألوُس ض٤ٍٗ ئ٠ُ إٔ جالْطهىجّ جُٔٔطى ُِطـ٤٤ٍجألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ إٔ ٣إوٟ ئ٠ُ 

جُكٍٛٞ ػ٠ِ ضوح٣ٌٍ ٝٓؼِٞٓحش ٖٓ ٣ٍٖكس ًر٤ٍز ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ أًػٍ ٖٓ جُٔٓف جُؼٗٞجت٠ ُِؼ٤٘س 

ٖ ج٣ًُٖ ًحٗٞج ضُج٣ى ػىو ٓؿٔٞػحش جُٔٗحCCDB٤ًٌ كل٠ قحُس جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ 

ألنٍ ػ٘ىٓح ٓٓطٜىك٤ٖ ك٠ ػ٤ِٔس ضؿ٤ٔغ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ذٌَٗ ٓطٍو ٝٓٓطٍٔ ٖٓ ٍٖٜ 

ئْطٍٔ جُٔٞظل٤ٖ ك٠ جُركع ػٖ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٌُطحذس ضوح٣ٌٍ ػٜ٘ح ٝضٞغ٤وٜح. ٝذؼى ٌٍٓٝ 

ِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٍر٠ ُ% ٖٓ جُٔؿٔٞػحش جُٔٗحًٌس ك٠ جُططر٤ن جُطؿ70ػحّ ًحٕ قٞج٠ُ أًػٍ ٖٓ 

ك٠ جُوٛٙ ٝك٠ جُٔوحذَ كحٕ ئضرحع أِْٞخ جُؼ٤٘س جُؼٗٞجت٤س ُْ ضَٛ ٓؼٚ ًٛٙ ٓٓطٜىك٤ٖ أٚركٞج 

% ػ٠ِ جألًػٍ. ًُٜٝج ؾحء ئهطٍجـ ٓإوجٙ أٗٚ ك٠ أٟ ضطر٤ن ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 10جُ٘ٓرس ألًػٍ ٖٓ 
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ٖٓ ٗطحم ٓطُج٣ى  جُؼ٤٘س ك٤ٚ ضإنً ٠ٚٞ٣ ذططرغ جُٔىٟ جًُٟ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ ُوٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس إٔ 

ٖٓ جُٔٛحوٌ ك٠ ٓوحذَ جالذوحء ػ٠ِ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٓؿٔٞػس كٍػ٤س ٚـ٤ٍز ٝٓغ يُي ًٝٔح ضْ جالٖحٌز 

ٖٓ هرَ كحٗٚ ضٞؾى ذؼٝ جُرٍجٓؽ ٓػَ ذٍجٓؽ جُركع جٌُُجػ٠ كحٗٚ هى ٣ٌٖٔ ٌٚى ٗط٤ؿس ًِٓٛس ك٠ 

ُ٘ط٤ؿس إٔ ضٌٕٞ جألًػٍ والُس ػ٠ِ جُٔىٟ ٝجقى ٖٓ أٗٗطس جُركع جُط٠ ضْ وػٜٔح ٓح٤ُح ٣ٌٖٝٔ ًُٜٙ ج

جُط٣َٞ أًػٍ ٖٓ ئٌٓح٤ٗس قىٝظ يُي ٖٓ ٌٚى ئٗؿحَجش أٚـٍ ػرٍ ٗطحم أٗٗطس ذكػ٤س ضْ وػٜٔح 

  ٓح٤ُح.

 

 Bias in MSC  االٔؾيبص فٝ اٌزغييش األوضش دالٌخ

 

 االٔؾيبص ٔؾٛ إٌغبػ

" كل٠ قحُس  ج٤ُٓثسألنرحٌ" ج ضل٤َٟ هٛٙ جُ٘ؿحـ أًػٍ ٤ٔ٣َٖٓ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ؿحُرح ئ٠ُ 

% 90جٍُٔٗٝع جًُٟ ضْ ك٤ٚ ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٝال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍج٤ُح ًحٕ ٛ٘حى قٞج٠ُ 

ٖٓ  ADRA ٖٓ جُوٛٙ ضطؼِن ذٔهٍؾحش ٝٗطحتؽ ئ٣ؿحذ٤س ك٠ ق٤ٖ ضٍجٝقص ًٛٙ جُ٘ٓرس ك٠ ٓ٘ظٔس 

أٌٖٓ  ٗد جُلَٗ ألٕ ضكى٣ى ٓح% ٝٓغ يُي كحٗٚ ٤ُّ ٖٓ جٌٍُٟٟٝ إٔ ضطٟٖٔ جُوٛٙ ؾٞج80:90

ٕ ٣ٓحػى ك٠ ضك٣ٍي ٝوكغ جٍُٔٗٝع ٗكٞ ئٗؿحَ ٝضكو٤ن ًٛٙ أٍٗٝع ٖٓ ئٗؿحَٙ ذىٌؾس ٤ُٔٓز ٣ؿد جُٔ

جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جال٣ؿحذ٤س ًٔح إٔ ضه٤ٛٙ ٓؿحٍ أٝ هطحع ٓؼ٤ٖ ُطؿ٤ٔغ ٌٝٚى جُوٛٙ جُِٓر٤س 

 ألٍٓ يُي. ( ٣ٌٖٔ ػِٔٚ ئيج ضطِد ج2نطٞز  -ًْ ضْ ػٍٞٚ ) ك٠ جُلَٛ جُػح٠ٗ

  

 اٌزاريخ فٝ ػٍّيخ االخزيبس

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضطْٓ ذحًُجض٤س ٖٓ ق٤ع ضؼر٤ٍٛح ػٖ ه٤ْ جُ٘حِ جُٔٞؾٞو٣ٖ ك٠ ُؿحٕ ئنط٤حٌ ئٕ ػ٤ِٔس

إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣٘ح ٝػ٠ ٝئوٌجى ٖٓ جًُٟ ٣ؿد ضٔػ٤ِٚ ٖٝٓ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ًُٜٝج كٖٔ جٌٍُٟٟٝ ٝجُٜحّ 

ٌ ٝػ٠ِ ػٌّ جُٔ٘حٛؽ جُركػ٤س جألنٍٟ كحٕ ًٛٙ جًُجض٤س ضؼى ٓٛىٌج جًُٟ ال٣ؿد ضٔػ٤ِٚ ك٠ ُؿحٕ جالنط٤ح

أنٍ ُِر٤حٗحش جُٔطؼِوس ذحُو٤ْ جُط٘ظ٤ٔ٤س ًٔح إٔ أْرحخ ئنط٤حٌ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٣طْ ضٓؿ٤ِٜح 

ٝضٞغ٤وٜح ٓغ جُوٛٙ يجضٜح ًٔح إٔ ض٤ٟٖٔ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش ًٌَٗ أنٍ ُِر٤حٗحش جُطو٤ٔ٣ٞس ٣ط٤ف ٓٓطٟٞ 

 لحك٤س. ػح٠ُ ٖٓ جُٗ

 

 االٔؾيبص ئٌٝ ٚعٙبد إٌظش اٌؾبئؼخ

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ) ًًُٝي ًَ جُطٍم جُط٠ ض٘حَٞ ٍُِٞٚٞ  و أنٍ ُؼ٤ِٔس ئنط٤حٌح٣ٞؾى ٛ٘حى ئٗطو
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ُالؾٔحع( ٝٛٞ إٔ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُـ٤ٍ ٓؼطحوز ذٌَٗ نح٘ هى ٣ٌٕٞ جٍُو ػ٤ِٜح أٝ جالْطؿحذس ُٜح 

غ س ٝجهؼس ٣ؿد أنًٛح ك٠ جالػطرحٌ ٝٓؼى قو٤وض٣ٞٛص ًٝٛٙ جُـحُر٤س ك٠ ػ٤ِٔس جُط٤ٍٛٓٛح جُٛٔص ٖٓ 

يُي كحٕ نرٍض٘ح ك٠ ًٛج جُٛىو ضهرٍٗح إٔ جُؼ٤ِٔس جالْطوٍجت٤س النط٤حٌ جُوٛس ) جُط٣ٞٛص أٝال غْ ضكى٣ى 

 ٜٔ٘ؿ٤حش٘ظٍ جألهَ ٤ٖٞػح أًػٍ ٖٓ جُجُٔؼ٤حٌ ( ٖٓ جُٔكطَٔ ذٌَٗ ًر٤ٍ إٔ ضكىو ٝضٓؿَ ٝؾٜحش جُ

٤٤ْ ٝذ٤٘ٔح جُٔطِٞخ ٛ٘ح ٛٞ ئنط٤حٌ هٛس ٝجقىز ضٌٕٞ ٠ٛ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ جألنٍٟ ُِٔطحذؼس ٝجُطو

 جُوٛٙ جألنٍٟ كحٕ يُي ٣ط٤ف جُلٍٚس ُٔ٘حهٗحش أًػٍ ئٗلطحقح ٍٝٚجقس ذٌَٗ ًر٤ٍ.

جُط٘ٞع ك٠ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ ٝػ٠ِ ٓٓطٟٞ أْٝغ ٗطحهح كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣كطلع ذ٤ُٔز ٛحٓس ٠ٛٝ 

هٛس ٝجقىز ٣هلق ٖٓ  ئنط٤حٌ ٍٞٚٞ ُالؾٔحع. كحُٔهح٠ٍز ك٠ ٝؾٞو ١ٔٗأًػٍ ٖٓ جُٟ٘حٍ ألؾَ جُ

قو٤وس أٗٚ ك٠ ًَ ٓٓطٟٞ ٖٓ ٓٓط٣ٞحش ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٣طْ ضوى٣ْ ٝػٍٜ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ٖٓ ٓٛحوٌ أنٍٟ ٝقط٠ ذؼى إٔ ٣طْ ئنط٤حٌ جُطـ٤٤ٍجش جألًػٍ والُس ك٠ ًَ ٓؿحٍ ٖٓ ٓؿحالش جُطـ٤٤ٍ 

٤ٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٓؼظْ جُٔٞظل٤ٖ جُٔى٣ٍ٣ٖ ) أٝ جُٔحٗف( كحٗٚ ْطرو٠ ٛ٘حى ذؼٝ أهٓحّ جُط٠ ضْ جالضلحم ػِ

ٝئوجٌجش ك٠ جُٔ٘ظٔس ضٍٟ هٛٙ أنٍٟ أًػٍ والُس ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍٛح كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ال٣٘طؽ ػ٘ٚ 

 ئؾٔحع ٓطِن ذ٘حءج ػ٠ِ جُ٘وحٔ ٝجُكٞجٌ جُٔٓطٍٔ قٍٞ جُُٔج٣ح جُٔٞؾٞوز ك٠ ًَ هٛس. 

 

  " ؽىّخ اٌؾؾٛد"

جُط٘ٞع ٝجالْطوال٤ُس أ٤ٖحء ٣ٌٍٝٞس ٝٛحٓس ألٕ أكَٟ جُوٍجٌش جُؿٔحػ٤س جُٔٗطًٍس ٠ٛ ٗطحؼ  ئٕ" 

ُٔؼٍٝكس إٔ جٍُٞٚٞ ُكٍِٞ ْٝط٤س ٖٝٓ جُٔلحٌهحش جٌَُ ٖٓ ػىّ جالضلحم ٝجُورٍٞ ٤ُّٝ جالؾٔحع أٝ 

ذٌَٗ ٤ًًس ٠ٛ إٔ ٣وّٞ ًَ ٖهٙ ك٤ٜح ذحُطل٤ٌٍ ٝجالْطؿحذس جُ س٤ُؿٔحػججكَٟ جُطٍم ٝجُْٞحتَ 

 ٓٓطوَ ًِٔح ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح" 

(The Wisdom of Crowds, Suroweicki, 2004: xix) 

 

 االٔؾيبص ئٌٝ ٚعٙبد ٔظش ِٓ ُ٘ ِب٘شيٓ فٝ سٚايخ اٌمقـ  

جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٣لَٟ ذؼٝ جألٗٔح٠ ٝجألٗٞجع  ٜٓ٘ؿ٤حش ٝك٤٘حشجألًػٍ والُس ٓػِٚ ٓػَ ًَ  ئٕ جُطـ٤٤ٍ

حُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣طٟٖٔ جالٗك٤حَ جُـ٤ٍ ػحوٟ ُطل٤َٟ ٝؾٜحش ٗظٍ ٖٓ جُر٤حٗحش أًػٍ ٖٓ جألنٍٟ ك

ٖٓ ٣ٌْٜٔ٘ ٌٝج٣س هٛس ؾ٤ىز ًٝٛج ٛٞ ْرد أنٍ ُؼىّ جُ٘ظٍ ئ٠ُ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًأوجز ٝق٤ىز 

ُِٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٝٓغ يُي كِوى ٖحٛىٗح ًػ٤ٍ ٖٓ جُكحالش ًحٕ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٤ٜح ُى٣ْٜ ئوٌجى ٝٝػ٠ 

جُوٛس ٌُٖٝ هى ضٌٕٞ هْٜٛٛ ؿ٤ٍ يجش ضأغ٤ٍ ٝٓؼٚ هحٓٞج ذطؼى٣َ هْٜٛٛ ذ٘حءج ػ٠ِ  ذٜٔحٌجش ٌٝج٣س

 ًٛج جُطو٤٤ْ ُوْٜٛٛ جُط٠ هحٓٞج ذٍٝج٣طٜح.
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 لنبيب رزؼٍك ثبٌقٛد ٚاٌمٛح فٝ اٌزغييش األوضش دالٌخ

 

) ذٔحك٤ْٜ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ذؼٝ  ك٠ جٍُٔٗٝعجأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س  ٣ٌٖٔ ٌُِػ٤ٍ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ ٝجُٔحٗك٤ٖ ٝ

جُكحالش( ػ٘ى ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس إٔ ٣ٗحًٌٞج ذٌَٗ أًػٍ ٗٗح٠ح ك٠ ضؿ٤ٔغ ٝضك٤َِ جُر٤حٗحش. 

٠ جُٔٗحًٌس ِٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ جُوحتْ ػُِ ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش جُٔطحقس طو٤٘حشجُكحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ أقى أًػٍ 

ٚ كحٗٚ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ جُطـ٤٤ٍ ٝذحالٞحكس ًُُي كحٗٚ ك٤ٔح ٣طؼِن ذٖٔ ٣كَٛ جُلٍٚس ػ٠ِ جالوالء ذٛٞض

 أًػٍ ٖٓ جألن٣ٍٖ.  Stakeholders  ك٠ جٍُٔٗٝعجأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س جألًػٍ والُس ٣لَٟ ئٍٖجى ذؼٝ 

ٝضطْٓ ػ٤ِٔس ئنط٤حٌ جُوٛس ذأٜٗح ض٘كحَ ُٛحُف ٛإالء جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣كٍٟٕٝ ؾِٓحش ٍٓجؾؼس جُوٛس 

ؾؼس ٓٔػ٤ِٖ ذٌَٗ ًر٤ٍ ألٚٞجش ٝهى ال٣ٌٕٞ جُ٘حِ ج٣ًُٖ ٣كٍٟٕٝ ك٠ ئؾطٔحػحش ُؿحٕ جٍُٔج

٣س َؾطٔحػحش ُِؿحٕ جالنط٤حٌ ضٌٕٞ ٓٞجئٖ ًٝٛج ٣ٌٖٔ ضؼ٣ٟٞٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ػوى ػ٣ٍٟس ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣

 ُِؿحٕ جأل٤ِٚس ذٌَٗ ٣ٌٖٔ ٓؼٚ إٔ ضطٟٖٔ ذؼٝ جُٔؿٔٞػحش جُٔهطِلس يجش جالٛطٔحّ. 

ٓغ ٓٞظل٠ جٍُٔٗٝع ٣ؼى ؾُءج ال٣طؿُأ ٖٓ جُكٞجٌ ٝجُ٘وحٔ ٝٓغ يُي كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ٝأػٟحء ُؿحٕ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ. ًٝٛج ال٣ؼ٠٘ جُو٤حّ ذٔكحُٝس ضؿ٤ٔغ ٌٝٚى أٌجء ٝٝؾٜحش ٗظٍ جُ٘حِ 

ج٣ًُٖ ئنطحٌٝج أال ٣ٗحًٌٞج ًٝٛج ٝجهغ قو٤و٠ نحٚس ػ٘ى ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ألؿٍجٜ جُطو٤٤ْ 

ضِي جُو٤ٟس ذىٓؽ جُطـ٤٤ٍ  ٌُٖٝ ٗكٖ ٗطؼحَٓ ٓغ Summative Evaluation جُطِه٠ٛ٤ جُؿٔؼ٠ 

جألًػٍ والُس ٓغ ذؼٝ جُطو٤٘حش جألنٍٟ ٓػَ جُٔوحذالش ٖرٚ جُٔو٘٘س جُط٠ ضركع ػٖ ٝؾٜحش ٗظٍ ؿ٤ٍ 

جُٔٗح٤ًٌٖ أٝ جُٔ٘طوى٣ٖ ًٔح ٣ٞؾى ٛ٘حى ئٌٓح٤ٗس أنٍٟ ٝٛٞ إٔ جُرحقع ٣ٌٔ٘ٚ جُركع ػٖ جُوٛٙ ٖٓ 

 . جُهّٛٞ ٝض٤ٟٜٔ٘ح وجنَ ػ٤ِٔس ٍٓجؾؼس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

ٝٓغ يُي كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ال٣وّٞ ذحْطهىجّ ٝضٞظ٤ق ذؼٝ جأل٤ُحش ذٜىف ئقىجظ ضٞجَٕ ك٠ 

ٝق٤ع إٔ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػحوز جألٚٞجش جُـ٤ٍ ٓطٓح٣ٝس أٝ جُـ٤ٍ ٓطٌحكثس وجنَ جُٔ٘ظٔحش.  

إٔ ضٌٕٞ ػ٤ِٚ  ٓحضٞؾى ك٠ ٤ٌَٛ ٣طْٓ ذحُوٞز كحٕ ًَ جألقٌحّ ضٌٕٞ ػحٓس ذٌَٗ أًرٍ ٓٔح ٣ٌٖٔ

جُٜٔ٘ؿ٤حش جألنٍٟ. ٝٛإالء ج٣ًُٖ ٣وؼٕٞ ػ٠ِ هٔس جُطَِٓٓ جُٞظ٤ل٠ ٣ؿد ػ٤ِْٜ جالنط٤حٌ ٖٓ هٞجتْ 

ُٔؿحٍ ٖٓ جالنط٤حٌجش ٝجُرىجتَ جُط٠ هحّ ذحػىجوٛح ٖٓ ْٛ ك٠ جُطَِٓٓ جُٞظ٤ل٠ جألو٠ٗ. ٝك٠ جُٜ٘ح٣س كحٕ ج

ْ ك٠ ض٤ْٞغ ٗطحم جُطـ٤٤ٍ جًُٟ ٣ٌٖٔ ٣س ضـ٤٤ٍجش أنٍٟ" ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٓحٛأجالٞحك٠ جًُٟ أ٠ِن ػ٤ِٚ " 

 ظجألقٞجٍ إٔ ضٌٕٞ ؾٞكحء ألٜٗح ضكىٝٞؼٚ ك٠ هحتٔس جالنط٤حٌجش. ٝٓغ إٔ جالنط٤حٌجش ال٣ٌٖٔ ك٠ ًَ 

هٟٞ ُٜإالء جُٔٞؾٞو٣ٖ ك٠ هحع جُطَِٓٓ أجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ؼط٠ ٚٞش  وجنَ ٤ْحم ض٘ظ٠ٔ٤ كحٕ

 ٍٙ جُ٘ظْ جُطو٤ِى٣س جألنٍٟ ُِٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ. جُٞظ٤ل٠ ذحُٔ٘ظٔس أًػٍ ٓٔح ٣ٌٖٔ إٔ ضؼط٤ٚ ٝضٞك
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كحٕ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس جُط٠ ضْ  VSO ٝك٠ قحُس ٓ٘ظٔس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ 

جُطكون ٖٓ ٚىهٜح ػٖ ٣ٍ٠ن جأل٠ٍجف جألنٍٟ ذحالٞحكس ج٠ُ جُٔططٞع جًُٟ هحّ ذٌطحذس جُوٛس ضْ 

طحذطٜح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔططٞع ذىٕٝ جٍُؾٞع ج٠ُ ٝؾٜحش ٗظٍ ئػطحتٜح ضوى٣ٍ أًػٍ والُس ٖٓ ضِي جُط٠ ضْ ً

. ًٝٛج ٣إًى ٝؾٜس ٗظٍٗح ك٠ إٔ ػ٤ِٔس ئنط٤حٌ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش ك٠ جٍُٔٗٝعجأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س 

ٓهح٠ٍ ٓٗحًٌس جُٔٞظل٤ٖ  ٝضو٤َِ جُىالُس ئيج ضْ ئوجٌضٜح ذٌَٗ ؾ٤ى كحٕ يُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحػى ك٠ ض٘حٍٝ

 ْٞجء ضْ يُي ذٌَٗ ٓوٛٞو أٝؿ٤ٍ ٓوٛٞو. ك٠ ًطحذس جُطوح٣ٌٍ ػٖ ًٛٙ جُوٛٙ 
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 اٌفقً اٌغبثغ :

 ويف ٔمبسْ اٌزغييش األوضش دالٌخ ثبٌّٕٙغيبد ٚإٌظشيبد اٌّؼشفيخ األخشٜ   

 

ٗكٖ ٗإٖٓ ذإٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ ض٘ل٤ًٙ ٝضطر٤وٚ ذ٘ؿحـ ذىٕٝ كْٜ هٟٞ ُِ٘ظ٣ٍس جُط٠ ضٌٖٔ 

جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٓؼٍكس جُؿٞجٗد جُٔؼٍك٤س كأٗص ُٓص ك٠ قحؾس ئ٠ُ هٍجءز ًٛج جُلَٛ  ٌٝجءٙ كحيج أٌوش

ٌُٖٝ ٛإالء جُوٍجء ج٣ًُٖ ٣ٓطٔطؼٕٔٞ ذحُطـِـَ وجنَ جُ٘ظ٣ٍس كحٕ ًٛج جُلَٛ ٣وّٞ ذحنطرحٌ جُٛىم  ك٠ 

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣طْ ذٜح ٓٞجءٓطٜح ٓغ جُٜٔ٘ؿ٤حش ٝجأل٠ٍ جُٔؼٍك٤س جألنٍٟ. 

 

  Appreciative Inquiry  العزمقبء االيغبثٝا

 

هحّ ًَ  ُٝوى (Hammond, 1996) الْطوٛحء جال٣ؿحذ٣٠ٞؾى ٛ٘حى ئٌضرح٠ ذ٤ٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝج

ذٞٚق جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٠ِ أٗٚ ٓػحٍ ٤ٌُِل٤س  2000ػحّ  Ashford ٝآٖلٌٞو Ford ٖٓ كٌٞو 

 ك٠ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ.  ؿحذ٠الْطوٛحء جال٣ججُط٠ ٣ٌٖٔ ذٜح ئْطهىجّ 

ٛٞ ك٠ جُٞجهغ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔىجنَ جُٜٔ٘ؿ٤س جُط٠ ئْطهىٓص ُىٌجْس جُطـ٤٤ٍ  الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠حك

جُط٘ظ٠ٔ٤ ٝض٤ٔ٘س جُٔؿطٔغ ٝٛٞ ٣طٟٖٔ كِٓلس ٓؼوىز ضؼَٔ ػ٠ِ ئٍٖجى جُ٘ظحّ جُٔٞؾٞو ك٠ جُٔ٘ظٔس 

ٔ   ٔح٣ؼَٔ ؾ٤ىج ٝٓح ال٣ؼَُٔ  ٝجٍُٚى طكو٤نجًُِٜح ك٠ ػ٤ِٔس  ٌٕٞ جٍُت٠ٓ٤ ك٠ ؾ٤ىج ك٠ جُٔ٘ظٔس. ٝجُ

ٝجًُٟ ٣هطِق ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ أٗٚ ٣٘ظٍ ئ٠ُ ٓح٣ؼَٔ ؾ٤ىج ٣ٝوّٞ  الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠ج

ذطكى٣ى ٤ًل٤س ئْطٍٔجٌ ػِٔٚ ذٌَٗ ؾ٤ى. ٖٝٓ ق٤ع جُٔرىأ كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣٘ظٍ ئ٠ُ جُطـ٤٤ٍجش 

ْس كحٗٚ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٗٞع ٖٓ جالٗك٤حَ ٗكٞ جُطـ٤٤ٍجش جال٣ؿحذ٤س هى جال٣ؿحذ٤س ٝجُِٓر٤س ٌُٖٝ ػ٘ى جُٔٔحٌ

ؿ٤ٍ ٝجٞكس ٌُٖٝ ٗٞو جالٖحٌز  الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠ج٣ؼ٠٘ إٔ جالنطالكحش ذ٤ٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝ

 ٣ٌٖٔ ضطر٤وٜح ٓغ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس.  الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠جئ٠ُ إٔ ًَ جُٔرحوب جُٔطروس ك٠ 

٤ُّ ٖٓ جٌٍُٟٝز إٔ ٣طْ ض٘ل٤ًٙ ٖٓ نالٍ  الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠ججألًػٍ والُس كحٕ ٝػ٠ِ ػٌّ جُطـ٤٤ٍ 

ػ٤ِٔس ض٣ٌٞٛس ُِٔٓطورَ ك٠  الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠جػ٤ِٔس ٓٓطٍٔز ٓغ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ًًُي ٣ٝطٟٖٔ 

ق٤ٖ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٤ُّ ًًُي ٣ٌٖٝٔ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس إٔ ٣ٓطهىّ ػ٤ِٔحش ئنط٤حٌ ٓو٘٘س 

 الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠ج٤ُّ ًًُي. ٝك٠ ٞٞء وٌٝز ئوجٌز جُرٍٗحٓؽ كحٕ  الْطوٛحء جال٣ؿحذ٠جك٠ ق٤ٖ إٔ 

٣طَٛ ذٌَٗ أًرٍ ذؼ٤ِٔس جُطهط١٤ ك٠ ق٤ٖ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣طؼِن ذٌَٗ أًرٍ ذٍٔجقَ جُٔطحذؼس 

 ٝجُطو٤٤ْ. 
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   onmonitoring & Evaluati Participatory اٌّزبثؼخ ٚاٌزمييُ اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌّؾبسوخ  

 

٣ٌٖٔ ئػطرحٌجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٠ِ أٗٚ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ جُطٗح٤ًٌس " جُٔر٠٘ ػ٠ِ 

جًُٟ ٣ٛق جألٌٖحٍ ٝجألٗٔح٠ جُٔط٘ٞػس ُِٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ  Umbrella  ٓظِسجُٔٗحًٌس":  كٔٛطِف 

جألًػٍ والُس ٣هطِق ػٖ جٌُػ٤ٍ ٖٓ أٌٖحٍ ضْ ئؾٍجءٙ ك٠ هطحع جُط٤ٔ٘س ٝٓغ يُي كحٕ جُطـ٤٤ٍ جُطٗح٢ًٌ 

جُطهط١٤ ٝجُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ك٠ إٔ جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ٣طْ ضؿ٤ٔؼٜح ٖٓ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضٌٕٞ ك٠ ٌَٖ 

ٕ جألِْٞخ ٝجُط٣ٍوس جُط٠ ئذ٤حٗحش هحتٔس ػ٠ِ جٌَُٗ ج٠ُٛ٘ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضْ ئهٍجٌٛح ٝضٞغ٤وٜح. 

طْٓ ٕ ئنط٤حٌ جُوٛٙ ٣والُس ضطٟٖٔ جُطك٤َِ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔٗحًٌس ًٔح أ٣طْ ذٜح ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

 ذىال ٖٓٝ. ًٔح ٣هطِق جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُٔىٟ جًُٟ ٣ٓطهىّ ك٤ٚ ٤ٛحًَ جُوٟٞ جُط٘ظ٤ٔ٤س ذحُطلٍو 

جٍُٞٚٞ ُ٘طحتؽ ػٖ ٣ٍ٠ن ئْطهىجّ جُؼ٤ِٔحش جُط٠ ضىػْ جُٔٓحٝجز ك٠ ٓهٛٛحش  يُي كحٗٚ ٣كحٍٝ

 ٓؼ٤٘س.

 

  Case studies & Vignettes اسات الحالة والمقاالت القصٌرةدر 

ك٠ جُطوح٣ٌٍ ٝجُطو٤٤ٔحش ك٠ ق٤ٖ إٔ ٓػَ وٌجْحش جُكحُس  ضْ ئْطهىجّ جُكٌح٣حش ٝجُٔوحالش جُو٤ٍٛز 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣وّٞ ذحٚىجٌ ٝضؼ٤ْٔ جُٔؼِٞٓحش ك٠ ٌَٖ ٗٙ. ًَٝ ًٛٙ جُطٍم ٓطٗحذٜس ك٠ أٜٗح 

 ) جُط٤ٚٞق جُـ٠٘ ٤ُِٓحم( أٝ جُوٛٙ. ضطٟٖٔ ٝٚلح ضل٤ِ٤ٛح 

ك٠ ذؼٝ جُطو٤٤ٔحش ال٣ٓطط٤غ  ئْطهىجّ وٌجْحش جُكحُس ٝجُٔوحالش جُو٤ٍٛز ٓغ ٝذحٍُؿْ ٖٓ يُي كحٕ

 ٓؼٚ جُوحٌب ٓؼٍكس: 

 ِٓ  .ج٠ُ ئنطحٌ جُوٛس ٝٓحيج ًحٕ وٌْٝٛ ك٤ٜح 

 ضْ ئنط٤حٌ جُوٛس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح نالٍ ًٛٙ جُلطٍز.  ويف 

 ٌّ ئنطحٌٝج ًٛٙ جُوٛس ٖٓ ذ٤ٖ جُوٛٙ جألنٍٟ. برا 

 

كحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣وّٞ ذطٞغ٤ن ًٝطحذس جُٞٚق جُطل٠ِ٤ٛ ُِطـ٤٤ٍجش جُط٠ ٣طْ ٌٚىٛح ذٌَٗ ٓ٘ظْ 

 ٝػ٠ِ أْحِ ٖٓ جُٗلحك٤س ٝجُٔٓحءُس. 
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 رطٛس إٌظشيخ اٌّؼشفيخ ٚاٌزغييش األوضش دالٌخ

ُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس وجنَ ٗطحم ٓؿحٍ وٌجْحش جُط٤ٔ٘س ػٖ ج Rick ُوى ئْط٘ىش ًطحذحش ٣ٌي و٣ل٤ُ 

  ,Campbell)ٝجُطؼِْ جُط٘ظ٠ٔ٤ ػ٠ِ ٤ًحٕ ٝئ٠حٌ ٗظٍٟ ًر٤ٍ ٣طِن ػ٤ِٚ ضطٌٞ جُ٘ظ٣ٍس جُٔؼٍك٤س 

ٝك٠ وجنَ ًٛج جال٠حٌ" ضطٌٞ ٝٗٗٞء جُ٘ظ٣ٍس جُٔؼٍك٤س"  ضْ جُ٘ظٍ ج٠ُ جُططٌٞ ػ٠ِ أٗٚ   .(1969

جألكٍجو ٣٘ظٍ ئ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ أقى كٍٝع ًٛٙ جُؼ٤ِٔس كحُطؼِْ ضْ ضؼ٣ٍلٚ ػ٤ِٔس ضؼِْ ًٔح إٔ جُطؼِْ ػٖ ٣ٍ٠ن 

جالنطالف جًُٟ ًٔح ضْ ضؼ٣ٍق جُٔؼِٞٓحش ػ٠ِ أٜٗح " جُطًًٍ جالٗطوحت٢ ُِٔؼِٞٓحش" ٛ٘ح ػ٠ِ أٗٚ " 

ىظ ئنطالف"  .(after Bateson, 1979) ٣ك 

٣ٌٞس جُهٞج٤ٌَٓس جُط٠ ذحُطط٣ٝطًٍُ جُٔكٌٞ جألْح٠ْ ُؼ٤ِٔس جُطؼِْ جُططٌٟٞ ػ٠ِ ٓحٛٞ ٓؼٍٝف 

ضطٟٖٔ ػ٠ِ جُطأ٤ًى ػ٠ِ ٓلح٤ْٛ ٝػ٤ِٔحش جُطرح٣ٖ ٝجالنط٤حٌ ٝجُطًًٍ جالٗطوحت٠ ًٝٛج ٣ٌٖٔ ٓٗحٛىضٚ 

ٌٝٚىٙ ك٠ ًَ ٖٓ جُططٌٞ جُػوحك٠ ٝجُؼٟٟٞ كحُطؿٔؼحش جُط٠ ضؼ٤ٕ ك٤ٜح جُك٤ٞجٗحش ضطٟٖٔ 

ٗحش ٝجًُٟ ٣طْ جالقطلحظ نٛحتٙ ٓطرح٣٘س ٣ٝٔ٘ف جُرؼٝ ٜٓ٘ح نٛحتٙ جُروحء ػ٠ِ ه٤ى جُك٤حز ُِك٤ٞج

ذٜح ذٌَٗ ئٗطوحت٠ ػرٍ جُٞهص ْٝٞف ٣٘ٗأ ٓؼٚ ج٣ُُٔى ٖٓ جُك٤ٞجٗحش ْٝٞف ٣ٌٕٞ ٛ٘حى نٛحتٙ 

لّ جُكحٍ ك٠ قحُس جُططٌٞ ٝجُ٘ٗٞء جُػوحك٠ ق٤ع ٗؿى إٔ ٌٖٗ ٗوِٜح ٝٗٗأضٜح ذ٤ٖ جألقلحو. ٝٓطرح٣٘س ٣ٔ

ٓط٘ٞػس ٖٓ ٝؾٜحش جُ٘ظٍػٖ  ٓؼ٠٘ جُكىظ يجضٚ ) ٓػال جُهطحٕ( هى ٣طْ ضل٤ٍٓٙ ك٠ ٞٞء ٓؿٔٞػس

جُ٘حِ ٝهى ضٌٕٞ ًٛٙ جُطل٤ٍٓجش أًػٍ ٓالءٓس ٓغ جُٔ٘ظٌٞ جُرٍٟٗ جُؼح٠ُٔ ًٌٝٛج ٣ٛرف ٛ٘حى  ٣ٍ٠ن

ٗٞع ٖٓ جالٗطٗحٌ ٝج٤ُٓحوز ُٚ أًػٍ ٖٓ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُط٠ ًحٗص ٓٞؾٞوز ك٠ جُٔح٠ٞ. ٝك٠ ٞٞء ًٛج 

 ل٤ٍٓجش جُٔطرح٣٘س ٝجُؼى٣ىز ًٌٝٛج..جُٔ٘ظٌٞ ٝٝؾٜس جُ٘ظٍ جُٓحتىز كحٗٚ ْٞف ض٘ٗأ جُؼى٣ى ٖٓ جُط

ذٔػحذس  CCDB ُٝوى ًحٕ ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػٖ ٣ٍ٠ن جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ 

ٓكحُٝس ُط٤ْٔٛ ػ٤ِٔحش ئؾطٔحػ٤س ٓو٘٘س ق٤ع ٣طْ ض٤ٟٖٔ جُؼ٘حٍٚ ٝجٌُٔٞٗحش جُػالغس ُِهٞج٤ٌَٓس 

٠. ُٝوى ًحٗص جُؿٜحش جُهحٞؼس ُؼ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٠ٛ جُطط٣ٌٞس: جُطرح٣ٖ ٝجالنط٤حٌ ٝجُطًًٍ جالٗطوحت

جألقىجظ ٝجُطل٤ٍٓجش يجش جُِٛس ذًٜٙ جألقىجظ ُٝوى ًحٗص جُر٤ثس جُط٠ ضْ ك٤ٜح ئؾٍجء ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ٠ٛ 

جُٔ٘ظٔس جُط٠ ضٓطهىّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ُٝوى ضْ ئؾٍجء ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ػ٘ىٓح هحّ جُٔٞظل٤ٖ 

حت٠ ُٔح ٌأٝٙ ٝئػطرٍٝٙ ضـ٤٤ٍجش يجش والُس. ُٝوى ضْ جالقطلحظ ذًٜٙ جُطـ٤٤ٍجش ) ج٤ُٔىج٤٤ٖٗ ذحُطكى٣ى جالٗطو

جُٔٞؾٞو٣ٖ ك٠ جُِْٓ  ًًٝج جُطل٤ٍٓجش جُٔطؼِوس ذٜح( ٖٓ نالٍ ضٞغ٤وٜح ٖٝٓ نالٍ جُطٞجَٚ ٓغ جألن٣ٍٖ

جُٞظ٤ل٠ ذحُٔ٘ظٔس ٝػ٘ىٓح ضْ ضؿ٤ٔغ ًٛٙ جُوٛٙ ك٠ ًٛج جُٔٓطٟٞ جُطح٠ُ كحٕ جُٔؼِٞٓحش ٝجُر٤حٗحش 

جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ) ٝضل٤ٍٓجضٜح( ًحٕ ٛ٘حى ٝؾٞو ؾى٣ى ٣ُُٔى ٖٓ جُط٘ٞع ٝجُطرح٣ٖ ٝجًُٟ ًحٕ ٓٞٞٞػح 

ُؼ٤ِٔس ئٗطوحء ٝئنط٤حٌ ضح٤ُس ٝق٤٘ثً ًحٕ ٛ٘حى ض٤ًٍُ أًػٍ ػ٠ِ جُطًًٍ جالٗطوحت٠ ُِطـ٤٤ٍجش جألًػٍ والُس 

ٖ نالٍ ضٌٍجٌ جش جُىالُس ٖٓٓ ذ٤ٖ ًَ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس. ٝٛ٘ح ٣رو٠ جالقطلحظ ذوٛٙ جُطـ٤٤ٍ ي
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ٓغ جُٔ٘ظٔس ك٤ٔح ٣طؼِن س ٔ٘طوحز ك٠ ٜٗح٣س جُؼ٤ِٔس ٓطٞجءٓٚركص ٓؼٜح ًٛٙ جُوٛٙ جُأًٛٙ جُؼ٤ِٔس ٝجُط٠ 

 ذو٤ٜٔح ٝئٛطٔحٓحضٜح ٝضطِؼحضٜح ك٠ ًٛج جُٞهص. 

ٝضطٟٖٔ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ٓٓط٣ٞحٕ ٖٓ ٓٓط٣ٞحش ػ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ٝجُط٠ ٣طؼِوحٕ ذٔلّٜٞ جُٔٓطٟٞ جألٍٝ 

٣ٝطٟٖٔ  Bateson ػح٠ٗ ك٠ وٌٝز ػ٤ِٔس جُطؼِْ ٝجُط٠ ضْ ضط٣ٍٞٙ ٝض٤ٔٛٔٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ذ٤طٕٓٞ ٝجُ

 س جألػ٠ِجألٍٝ ُِطؼِْ ئنط٤حٌ ٝئٗطوحء جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ضطٞجءّ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٓغ جُو٤ٔأٝ جُٔٓطٟٞ ج١ُٔ٘ 

طهىجّ جُٔؼٞٗس أٝ ٓؿٔٞػس جُو٤ْ جُٔٞؾٞوز ٓػَ أ٤ٔٛس ٣َحوز ٗطحم جُٔٓطل٤ى٣ٖ ػ٘ى ئْجُٔٞؾٞوز ذحُٔ٘ظٔس 

جُط٣ٞٔ٘س أٓح ج١ُٔ٘ أٝ جُٔٓطٟٞ جُػح٠ٗ ُِطؼِْ ٣طٟٖٔ ئنط٤حٌ ذؼٝ جُو٤ْ ٖٓ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػس أنٍٟ ٖٓ 

جُو٤ْ ٝجُط٠ ضطٞجءّ ذٌَٗ أًرٍ ٓغ جُٔ٘ظٔس ٠روح ألٟ ئٛطٔحٓحش ضٌٕٞ ك٠ جُٔٓطٟٞ جألػ٠ِ ُٜح كٔػال 

ُالنط٤حٌ جًُجض٠ ُِط٘ظ٤ْ  جالذوحء أًػٍ ػ٠ِ جُٔ٘ظٔس ًٝٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ذٔػحذس ػٍ٘ٛ أٝ ٌٕٓٞ

ذحالٞحكس ئ٠ُ ذؼٝ جُو٤ْ جُط٠ هى ضٌٕٞ ٓطٓوس ذٌَٗ أًرٍ ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ٓوحٌٗس ذحُو٤ْ جألنٍٟ ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ 

 جالقطلحظ ذٜح ػرٍ جُٞهص. 

ٝٓغ جُططٌٞ جُؼٟٟٞ ال٣ٞؾى ٛ٘حى أٟ ٞٔحٕ ُٔهٍؾحش " ٗطحتؽ" ؾ٤ىز ٖٓ ًٛج ج١ُٔ٘ ُؼ٤ِٔس جُطؼِْ 

ىظ ئنط"كحالنطالف جًُٟ  الف" ٤ُّ ٓػَ جُؼى٣ى ٖٓ جُؼ٤ِٔحش جُطط٣ٌٞس جُٓحذن جالٖحٌز ئ٤ُٜح كؼ٤ِٔس ٣ك 

ٝػٖ ٣ٍ٠ن ٣َحوز ٌؤ٣س ٝككٙ جُؼ٤ِٔحش جُٔٞؾٞوز ُِٔالقظس  ذحُٗلحك٤س.جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضطْٓ 

ٝجُكٌْ جُط٘ظ٢ٔ٤ ك٤ٌٕٓٞ ٛ٘حى وجتٔح كٍٚس ُِٔٗح٤ًٌٖ ُِطَٞٚ النط٤حٌجش ضطْٓ ذحُٞػ٠ ػٖ جُطـ٤٤ٍ 

ٚىٙ ٝٓؼٚ ضٛرف ًٛٙ جالنط٤حٌجش ٓطحقس ُوطحع ػ٣ٍٝ ٖٓ جُٔ٘ظٔس أًػٍ ٓٔح ٛٞ ٓؼطحو ك٠ جًُٟ ضْ ٌ

 ٓػَ ًٛٙ جُكحالش. 

   

 اٌزغييش األوضش دالٌخ فٝ ئهبسٚعٙبد إٌظش اٌجٕبءح

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذ٘حءج ػ٠ِ نرٍجضٜح ك٠ ٓؿحٍ ضو٤٤ْ جٍُٔٗٝػحش ئ٠ُ ٝٞغ  Jess ٤ّ وجٌش ض٤َٔ ݘ

جأل٠ٍجف ٠ ػ٤ِٔس ٣َحوز ضلْٜ جُٔؼٍك٤س جًُجض٤س جُط٠ ضطْٓ ذحُر٘حت٤س ٝجُط٠ ضًٍُ ػِوجنَ ٗطحم جُ٘ظ٣ٍس 

ؿى أٗٚ ك٠ ٝػ٠ِ جُط٣ٍوس جُط٠ ٣٘ظٍ ذٜح جألن٣ٍٖ ئ٤ُْٜ كٔػال ٗ Stakeholders  ك٠ جُرٍٗحٓؽ جُٔؼ٤٘س

ّ ذطٓؿ٤َ طل٤ٍٓ نرٍجضْٜ ػٖ جُرٍٗحٓؽ ٝجُو٤حذ ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س وّٞضجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

٣ٟح ُٔحيج أجألًػٍ والُس. ًٔح أْٜٗ ٣ٓؿِٕٞ  جُوٛٙ ػٖ ذؼٝ جألٓػِس جُط٠ ٣ؼطوىٝج أٜٗح ضٔػَ جُطـ٤٤ٍ

٣ؼطوىٝج إٔ ًٛج جُطـ٤٤ٍ يجش والُس. ًُٜٝج كؼ٘ىٓح ٣وّٞ ٓٓطل٤ى ذٍٝج٣س هٛس ضؼرٍ ػٖ ضـ٤٤ٍ يجش والُس 

ٜٓ٘ح ٝٓح٣طْ ٌٝج٣طٚ ك٠ جُوٛس ٖٓ ضطلحػَ ٓغ جُؼحُْ جُٔك١٤ ٝضٓطهِٙ جُٔؼ٠٘ جُٔوٛٞو كحٗٚ أٝ ئٜٗح 

ٓكط٣ٞحش ٝٓؼ٠٘ ٣طْٓ ذأٗٚ ٣أنً جٌَُٗ جُر٘حء ٝػ٘ىٓح ٣وٞٓٞج جٍُٔجؾؼ٤ٖ ذوٍجءز ٝضو٤٤ْ جُوٛس كحْٜٗ 

٣ٌٞٗٞج ٓ٘ه٤٠ٍٖ ٓؼْٜ أ٣ٟح ٣ٝٓحْٛ يُي ك٠ ذ٘حء ٓؼ٠٘ ؾى٣ى ئٞحك٠ ٝػ٘ىٓح ٣طْ ػَٔ يُي وجنَ 
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طهىّ ك٠ جُطـ٤٤ٍ ًُُٓٔي كحٕ جُٔؼ٤حٌ جُالٞحكس ٓؿٔٞػس كحٕ ًٛج جُر٘حء ٣طْ ٓٗحًٌطٚ ٓغ جألن٣ٍٖ. ٝذح

جألًػٍ والُس ُطل٤ٍٓ هٛس ٣طْ ضٞغ٤وٚ ذٌَٗ ٝجٞف ٝذأِْٞخ ٣طْٓ ذحُٗلحك٤س ٣ٝطْ جالقطلحظ ذٚ ٓغ جُوٛس 

ًٝٛٙ جُٗلحك٤س ضؿؼَ جُؼ٤ِٔس ًِٜح أًػٍ ئٗلطحقح ٣ُُٔى ٖٓ جُٔ٘حهٗحش جُر٘حءز ػٖ جُٔؼ٠٘ جُٔوٛٞو ٝجًُٟ 

ٛٙ ألٗ٘ح ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٗؼٍف ٖٓ جًُٟ ئنطحٌ جُوٛس ٝك٠ أٟ ضْ ئْطهالٚٚ ٖٓ ًٛٙ جُو

 ٤ْحم ضْ ٌٝج٣طٜح ٝقىٝغٜح ٝألٟ ْرد. 

ٝذحالٞحكس ًُُي كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣طٟٖٔ أ٣ٟح ٍٓقِس ٣طِن ػ٤ِٜح ٍٓقِس جُطكون ٝجُط٠ ٣ٌٖٔ 

ط٠ ضْ ٌٝج٣طٜح ك٠ جُوٛس إٔ ضطٟٖٔ ٣َحوز ٝضٟه٤ْ أقىجظ جُوٛس ٝككٜٛح ُِطأًى ٖٓ إٔ جألقىجظ جُ

ال٣ٌٖٔ ضٌٛٞٙ ك٠ ٞٞء جُٞؾٞو٣س جُر٘حءز قىغص ك٠ جُٞجهغ ٝٓؼٚ ٗؿى إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ٓػَ جُو٤ْ. ًُٜٝٙ جألْرحخ أٖحٌش ق٤ع ٣طْ ئػطرحٌ " جُكوحتن" ذٔػحذس ٝظ٤لس ُٞهحتغ ٓطؼىوز  جٍُجو٣ٌح٤ُس

والُس ٛٞ وجنَ ئ٠حٌ جُ٘ظ٣ٍس جُٔؼٍك٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ إٔ أكَٟ ٣ٍ٠وس ٣ٌٖٔ ذٜح ٝٚق  Jess ٤ّ ݘ

ػ٠ِ ًٛج جُٞٚق ٝأٞحف ػ٤ِٚ ضك٣ٍق ْحنٍ ٣ٍٟ  Rick جُر٘حءز ٝجُٞؾٞو٣س جُٞجهؼ٤س ُٝوى أًى ٣ٌي 

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُٔؼحٍٚز جُؼ٤ِٔس. ك٤ٚ إٔ 

 

ػ٠ِ أوذ٤حش ضو٤٤ْ جُرٍجٓؽ ػ٠ِ  ُٝوى ئٌضر١ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذرؼٝ ٓ٘حٛؽ جُطو٤٤ْ جُر٘حءز ٝجُط٠ ضٓط٘ى

 Fourth Generation. ٝأقى جكَٟ ًٛٙ جُٔ٘حٛؽ جُر٘حءز ٛٞ " ضو٤٤ْ جُؿ٤َ جٍُجذغ". جُٔٓطٟٞ جُى٠ُٝ

Evaluation (Guba & Lincoln 1989) والُس ٣لطٍٞحٕ إٔ ًَٝ ٖٓ ًٛج جُٜٔ٘ؽ ٝجُطـ٤٤ٍ جألًػ ٍ

طِلس ك٠ قحؾس ٌُِٗق ػٜ٘ح نالٍ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ جُرٍٗحٓؽ ُى٣ْٜ ه٤ْ ٓه جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س

ٌُٖٝ ذحْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤حش ٓهطِلس ٝألٕ ًَ ٜٓ٘ٔح ٣طْٓ ذحُطٗح٤ًٌس ٝذحُكٞجٌ ٓغ جُٔٓطل٤ى٣ٖ كحٕ ٜٓ٘ؽ 

طٟٖٔ ذٌَٗ ٣ٍٚف ضؿ٤ٔغ جُوٛٙ ٣جءٙ ك٠ جُؼحوز ًؼ٤ِٔس ٓٓطٍٔز ٝالضو٤٤ْ جُؿ٤َ جٍُجذغ ال٣طْ ئؾٍ

ُٔ٘حهٗحش جُط٠ ضٍٟ إٔ ضو٤٤ْ جُؿ٤َ جٍُجذغ ٛٞ أًػٍ ٤ٓال ُِٜٔ٘ؽ ٝك٠ ًٛج جُٛىو ًحٗص ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ ج

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًحٕ ًٔح إٔ  (Fishman,  1992) جُ٘ظٍٟ أًػٍ ٖٓ هٍذٚ ٖٓ جُٜٔ٘ؿ٤س جُؼ٤ِٔس 

ق٤ع ضْ ضطر٤وٚ ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جألٝهحش ٝٓغ ٝٓحَجٍ ٣هٟغ ٌُِػ٤ٍ ٖٓ جُطط٣ٍٞ ٖٓ نالٍ جُٔٔحٌْس 

   ٞ ذحُلؼَ ػ٠ِٔ جُطٞؾٚ. جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُرٍجٓؽ كٜ
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 اٌفقً اٌضبِٓ : 

 ربسيخ اٌزغييش األوضش دالٌخ   

 

 ربسيخ اٌزغييش األوضش دالٌخ وؼٍّيخ

ذط٤ْٔٛ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٍُِٔز جأل٠ُٝ  Rick ْ٘ٞجش ًٓ٘ إٔ هحّ ٣ٌي و٣ل٤ُ  10ُوى ٍٓ أًػٍ ٖٓ 

حش ذطؿ٣ٍد ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ ٓؿٔٞػس ًر٤ٍز ٖٓ جُٔ٘ظٔ صك٠ ذ٘ؿالو٣ٕ. ًٝٓ٘ يُي جُك٤ٖ هحٓ

والُس ك٠ ق٤ٖ ئْطٍٔ جُرؼٝ ٜٓ٘ح ك٠ ئْطهىجٓٚ ٝك٠ ػ٤ِٔس ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٤ْحهحش 

ض٘ظ٤ٔ٤س ٓهطِلس ًحٕ ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُطؼى٣الش ك٠ جُط٤ْٔٛ ُططٞجءّ ٓغ ج٤ُٓحم جُهح٘ ذحُٔ٘ظٔس 

 ك٤ٜح ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ٠ٝر٤ؼس جُرٍٗحٓؽ ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ ًَ ٍٓز ًحٕ ٣طْ 

ُٝوى ئٗطٍٗ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذٌَٗ الًٍُٟٓ ًر٤ٍ كٔػال ٗؿى أٗٚ ال٣ٞؾى ٛ٘حى ٓحٗف ٝجقى هحٍ إٔ 

 ٤Jessّ ًٝٓ٘ إٔ قِٛص ݘجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ؿد ئْطهىجٓٚ ػ٘ى ض٤ْٔٛ أٟ ٍٓٗٝع ٤ْطْ ض٣ِٞٔٚ. 

ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ ضْ جالٌضوحء ذحْطهىجّ  2000ُس ك٠ ػحّ ػ٠ِ ٌْحُس جُىًطٌٞجٙ ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ وال

ْطٍج٤ُح ػٖ ٣ٍ٠ن ٝؾٞوٛح ك٠ جُؿٔؼ٤س جالْطٍج٤ُس ُِطو٤٤ْ ٝجٍُ٘ٗ ك٠ ٓوحالش ٚكل٤س ئجألًػٍ والُس ك٠ 

ًًُٝي ػٖ ٣ٍ٠ن جُطى٣ٌد. ٝػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جُى٠ُٝ ضْ جالٌضوحء ذحْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝض٤ٓ٤ٍ 

حء ٝض٤ْٔٛ هحتٔس جُر٣ٍى جالٌُط٠ٍٗٝ جُط٠ ضْٟ جُٜٔط٤ٖٔ ذحُطـ٤٤ٍ  جألًػٍ والُس ئْطهىجٓٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ئٗٗ

ِٓق  18ٝجًُٟ ٣طٟٖٔ ِٓق نح٘ ػٖ ضطر٤وحش جالْطهىجّ ٝأٚرف ٣ْٟ أًػٍ ٖٓ  2001ك٠ ػحّ 

ٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جألوُس جُط٠  صوٍٝ. ُٝوى ًحٗ 10ضؼٍٜ ذحُطل٤َٛ ئْطهىجٓحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ 

 ADRAىز ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُى٤َُ جًُٟ هحٓص ٓ٘ظٔس أٖحٌش ُلحت
4
ذحػىجوٙ ػٖ ٣ٍ٠ن  

 ذ٘حءج ػ٠ِ جُطٞغ٤ن جُط٠ هحٓص ذحؾٍجءٙ ك٠ ٓ٘ظٔس Robyn Kerr  ( Kerr,2004)ٌٝذ٤ٖ ٤ًٍ 

ADRA .ِٝذال 

ُِطـ٤٤ٍ  غٍٟق٤ٟٞ ٝٓل٤ى ٝض٤ٓ٤ٍ  ُٝوى ًحٕ جُى٤َُ جًُٟ ٣ٞؾى ذ٤ٖ أ٣ى٣ٌْ ٛٞ ٓكحُٝس ٝنطٞز ُألٓحّ ٗكٞ 

جألًػٍ والُس ٝجًُٟ ٣ٌٖٔ ػٖ ٣ٍ٠وٚ ػٍٜ ذؼٝ جُىٌِٝ جُٔٓطلحوز نالٍ جُٓ٘ٞجش جُؼٍٗ جألن٤ٍز ُٝوى 

جتَ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جُرى قحُٝ٘ح ضطر٤ن يُي ذحْطهىجّ ُٔٓس نل٤لس ٣طْ ك٤ٜح ضؿ٘د ػدء ذؼٝ جُٔٔحٌْحش ٝ

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ضطر٤ن  ٝجالنط٤حٌجش جُٔطحقس ػ٘ى 

 

                                                           
4
 الى " منظمة التنمٌة واالغاثة لالدفنتست   ADRA ترمز   
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 عزخذاِبد اٌزغييش األوضش دالٌخ أّٔبه ئ

ٌٓ٘٘ح أجٓحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جًُٟ جُطح٣ٌم ج٠ُُ٘ٓ ُطَِٓٓ ئْطهى ٣3ٞٞف جُؿىٍٝ جُطح٠ُ ٌهْ 

قٍٛٙ قط٠ ضح٣ٌم ئػىجو ًٛج جُى٤َُ ذحالٞحكس ئ٠ُ أٗٚ ٣ٌٔ٘ي ئ٣ؿحو جُٔٓط٘ىجش جُط٠ ضٛق جُؼى٣ى ٖٓ 

  ك٠ جُٔٞهغ جالٌُط٠ٍٗٝ جُطح٠ُ ًٛٙ جُططر٤وحش 

http://groups.yahoo.com/group/MostSignificantChanges/ 

٣ٝكىو جُؿُء جُطح٠ُ ذؼٝ جالنطالكحش ٖى٣ىز جُىالُس جُٔٞؾٞوز ذ٤ٖ ًٛٙ جُططر٤وحش نحٚس ك٤ٔح ٣طؼِن 

جألًػٍ والُس ُٝوى قحُٝ٘ح ضكى٣ى ػٞجهد ٝضأغ٤ٍ ًٛٙ جالنطالكحش ذأٗٔح٠ جُٔٞجهغ جُط٠ ضْ ك٤ٜح ض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ 

٣ٍٝؾ٠ جالٖحٌز ئ٠ُ إٔ ًٛج جُط٤٘ٛق ٓحَجٍ ك٠ ٍٓقِس جُؼَٔ نحٚس ٓغ ٝؾٞو ضطر٤وحش ؿ٤ٍ ٌٓطِٔس 

 ذؼى ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

 : ضطر٤وحش ٓؼٍٝكس ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 3ؾىٍٝ ٌهْ 

 خص المعنىالش البرنامج  المنظمة  البلد  العام

" مشروع الحوكمة والدٌموقراطٌة المحلٌة  المعونة األمرٌكٌة الفلٌبٌن  
" 

Terry Bergdall 

 Rick Davies  حكومة ماالوى  ماالوى  1993

اللجنة المسٌحٌة للتنمٌة  بنجالدٌش 1994
 ببنجالدٌش

 Rick Davies " برنامج التنمٌة الرٌفٌة التشاركٌة "

 Terry Bergdall " برنامج تمكٌن المجتمع " SIDA سٌدا  أثٌوبٌا 1994

 Helen Wedgewood " برنامج عالمى شامل "  المملكة المتحدة  ITDG دول متعددة  1991

 Barry Underwood " برنامج الدعم الرٌفى ألغاخان " مؤسسة أغاخان الهند 1991

إدارة الصناعات  استرالٌا  1991
 فٌكتورٌا. -األولٌة

 Jess Dart " 10" تارجت 

   أوكسفام موزمبٌ  1991

 Leslie Dove " برنامج األمومة األمنة "  الفلٌبٌن  1991

منظمة الخدمات التطوعٌة  دول متعددة  2000
 VSO عبر البحار 

  " برنامج عالمى شامل "

 Francis Johnston " برنامج دعم حى برونج اشوفو "  DFID غانا  2001

المعونة  – IDSS كجزر الباسٌفٌ 2001
 االسترالٌة

 Kerin Winterford " برنامج أطفال الباسٌفٌك "

 Peter Sigsgaard " برنامج قطرى "  الدانمارك MS  موزمبٌ  2001

 Peter Sigsgaard " برنامج قطرى "  الدانمارك MS  زامبٌا  2001

إدارة المجتمعات بوالٌة  استرالٌا  2001
 فٌكتورٌا ٌاسترالٌا

 "Bestwool " Jess Dart 

 Peter Sigsgaard " برنامج قطرى "  الدانمارك MS  دول متعددة  2002

 ADRA   Robyn Keriger الوس 2002

 Peter Sigsgaard " برنامج قطرى "   تنزانٌا  2002

 Stream " Pat Norish"   تاٌالند  2002

 Jess Dart " ٌللى ألوكسفام نٌوزالندبرنامج بوجٌنف"  أوكسفام نٌوزالند غٌنٌا الجدٌدة  2003

 Fiona Percy " برنامج قطرى " كٌـــر   غانا  2003

http://groups.yahoo.com/group/MostSignificantChanges/
http://groups.yahoo.com/group/MostSignificantChanges/
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أمرٌكا  2003
 الوسطى 

IBIS برامج قطرىة " الدانمارك " Silke Mason 
Westphal 

 Margort Foster " تعلم التعلم  "  S.A إدارة التعلٌم  استرالٌا  2003

 Landcare statewide " Jess Dart"  الندكٌر  استرالٌا  2003

 Deb Elkington  أوكسفام إسترالٌا دول متعددة  2003

 Jess Dart " الكٌان القومى"  CRC استرالٌا  2004

 SIDA  Terry Bergdall سٌدا  صربٌا 2004

 North Central Landcare " Jess Dart"  الندكٌر  استرالٌا  2004

 Creatively Connecting"   استرالٌا  2004
Communities " 

Jess Dart 

 

 
 

 ئخزالف" ػٕذ رٕفيز اٌزغييش األوضش دالٌخ  رٌضّش أٚ يٕزظ ػٕٙب" االخزالفبد اٌزٝ 

 

. جالنطالكحش جٍُت٤ٓ٤س ك٠ ٤ْحم جُرٍٗحٓؽ جُط٠ ٗؼطوى أٜٗح ضأغٍش ذط٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 3ٌَٖ ٌهْ 

  قط٠ ضح٣ٌهٚ
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 االخزالفبد األعبعيخ : " 

 عزخذاَ اٌزغييش األوضش دالٌخ فٝ اٌذٚي اٌّزمذِخ ِمبثً اٌذٚي إٌبِيخئ (1)

 
ضكىظ ٓؼظْ جالنطالكحش جُٞجٞكس ذ٤ٖ ض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٝض٘ل٤ًٛح ك٠ ذؼٝ 

ًُٝج قحُٝ٘ح ئُوحء جُٟٞء ػ٠ِ غالغس ٜٓ٘ح كو١ : جالضٛحٍ جُىٍٝ جُٔطوىٓس ٝذؼٝ ًٛٙ جالنطالكحش ًر٤ٍز 

 ٍ غوحكحش ٓهطِلس ٝجُطهٛٙ ك٠ ٤ْحم جُرٍٗحٓؽ ٝٓٓط٣ٞحش جُوٞز ٌٝأِ جُٔحٍ جالؾطٔحػ٠. ػر

 

 الرقبي ػجش صمبفبد ِخزٍفخج .1

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ هطحع ػ٣ٍٝ ٖٓ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٜٓ٘ح ذ٘ؿالو٣ٕ ٝجُرٍج٣ََ كِوى ضْ ئْطهىجّ 

ت٠ٓ٤ ك٠ ًٛٙ ج٤ُٓحهحش ٛٞ جالضٛحٍ َٝٓٞٓر٤ن ٝضُ٘ج٤ٗح ٝؿحٗح ٝجُلِر٤ٖ ٝالِٝ. ُٝوى ًحٕ جُطكىٟ جٍُ

ٝجُطٞجَٚ ػرٍ جُػوحكحش جُٔهطِلس ٌَُ ٓحٗؼ٤٘ٚ ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس : كٌٍز جُٔطحذؼس ذىٕٝ ٓإٍٖجش 

ٝك٠ ًػ٤ٍ ٖٓ ٝٓؼ٠٘ " جُىالُس" ٝجُكحؾس ُِطى٣ٌد ػ٠ِ ٝٓٔحٌْس ئٚىجٌ جألقٌحّ ذٌَٗ كٍوٟ. 

الٌٖحو٣س ئ٠ُ ُـس ه٤ٓٞس أٝٓك٤ِس ُوٛٙ جُكحالش ٣ٞؾى ضكىٟ أن٤ٍ ٣طٔػَ ك٠ ضٍؾٔس جُٔالقظحش ج

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئ٠ُ جالٗؿ٣ُ٤ِس أٝ جُِـس جُىجٗٔح٤ًٌس أٝ أٟ ُـس أنٍٟ ذحْطهىجّ ًٝحُس جُٔؼٞٗس 

جألؾ٘ر٤س ٝػ٠ِ جُ٘و٤ٝ ػ٘ىٓح ضْ ضوى٣ٔٚ ٝضطر٤وٚ وجنَ ذؼٝ جُٔ٘ظٔحش ك٠ جْطٍج٤ُح ٝجٌُِٔٔس جُٔطكىز 

 ٝؾٞو ػىو ه٤َِ ؾىج ٖٓ جُٔٗحًَ جُػوحك٤س يجش جُِٛس.  ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ٓٗحًَ ضطؼِن ذحُِـس ٓغ

 

 ٌزخقـ فٝ ٔٛػيخ اٌجشٔبِظج .2

ئٕ جالنطالف جُٗحتغ ذ٤ٖ ج٤ُٓحم جُطٟ٘ٔٞ ٝذ٤ٖ ج٤ُٓحم جالهطٛحوٟ جُٔطوىّ هى ٣ٌٕٞ ٛٞ جُط٘ٞع أٝ جُطرح٣ٖ 

ُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس . كط٤ًٍُ ض٘ل٤ً جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جأٝ جُطهٛٙ جُهح٘ ذرإٌز ئٛطٔحّ جُرٍجٓؽ ٗلٜٓح

أٓح ك٠ قحُس جُىٍٝ جُٔطوىٓس كحٕ جُرٍجٓؽ جُط٠ ضوّٞ ذط٘ل٤ً ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جُط٤ٔ٘س ٣٘ٛد أْحْح ػ٠ِ 

جألًػٍ والُس ًٌُش ػ٠ِ ٓػَ ًٛٙ جأل٤ٖحء جُط٠ ضطْٓ ذحُطرح٣ٖ ٓػَ جُط٣ٍوس جُط٠ ٣طؼِْ ذٜح جُطالخ 

ٝئوجٌز جُٔٞجٌو جُطر٤ؼ٤س  س جُر٤ثسٚى٣وع جألُرحٕ ٝجُٔؿطٔؼحش جُٛكٍج٣ٝس ٝٓٔحٌْس جُطـ٤٤ٍ ك٠ ُٓجٌ

 ٣َٝحوز ئٗطحؼ جُٛٞف ٝضو٣ٞس جُٔؿطٔؼحش ٝضك٤ٖٓ ٓٓطٟٞ جُطٞظ٤ق ٝكٍ٘ جُؼَٔ. 

 

 ِغزٛيبد اٌمٛح ٚساط اٌّبي االعزّبػٝ ٌٍّؾبسويٓ فٝ اٌجشٔبِظ .3

ئٕ جالنطالف جٍُت٠ٓ٤ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ًَ ٖٓ جُىٍٝ جُٔطوىٓس ٝجُ٘ح٤ٓس ٣طؼِن ذٔٓط٣ٞحش ٌأِ 

ٔحٍ جُرٍٟٗ ٝجالؾطٔحػ٠ ُِٔٗح٤ًٌٖ ك٠ جُرٍٗحٓؽ ٝك٠ قحُس جُىٍٝ جُٔطوىٓس ٌذٔح ٣ٌٕٞ ٖٓ جألَْٜ جُ
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جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ جُرٍٗحٓؽ ك٠ ًَ ٓٓط٣ٞحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أًػٍ ٓ٘ٚ ك٠ قحُس جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس. ئٍٖجى 

٤ح ٗؿى أٗٚ ضْ ضٔػ٤َ ك٠ ك٤ٌط٣ٌٞح ذحْطٍجُ Target 10 كٔػال ٗؿى أٗٚ ك٠ قحُس ٍٓٗٝع ٓ٘طؿحش جألُرحٕ 

جُٔٗح٤ًٌٖ ٖٓ جُٔؿطٔغ ك٠ ًَ ٓٓطٟٞ ٖٓ ٓٓط٣ٞحش ئنط٤حٌ جُوٛس ٣ٝطٟٖٔ يُي ئؾطٔحػحش جُٔحتىز 

ٖٓ جُٔؿطٔغ ٤ٔ٣ِٕٞ ٤ٌُٞٗٞج أًػٍ  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س جٍُت٤ٓ٤ٖ. ًٝٛج ألٕجُٔٓطى٣ٍز ٤ُُِٖٞٔٔ ٝجُٔإغ٣ٍٖ 

 هٞز ٝيجش ٚٞش ٝجٞف ك٠ جُىٍٝ جُٔطوىٓس ئهطٛحو٣ح. 

 

 ٜ اٌزٜ يّىٓ فيٗ ئؽشان اٌّؾبسويٓ فٝ اٌذٚي اٌّزمذِخ ئلزقبديب فٝ رؾٍيً اٌمقـاٌّذ (2)

 

ئهطٛحو٣ح ًحٕ ٛٞ جُٔىٟ ئٕ جُٔطـ٤ٍ جٍُت٠ٓ٤ ك٠ ضطر٤وحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ قحُس جُىٍٝ جُٔطوىٓس 

ؼ أكَٟ جًُٟ ضْ ك٤ٚ ٓٗحًٌس أػٟحء جُٔؿطٔغ كل٠ جُكحُط٤ٖ جًُٟ ضْ ض٘ل٤ًٛٔح ك٠ جْطٍج٤ُح ٍٓٗٝع ئٗطح

ُِٛٞف ٍٝٓٗٝع ٌػح٣س جألٌج٠ٞ ك٠ ذؼٝ جُٔ٘ح٠ن ذٞال٣س ك٤ٌط٣ٌٞح ضٔص ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ جألٍٝ ٖٓ 

ذ٤ٖ ًَ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ػٖ ٣ٍ٠ن ٓالى جألٌج٠ٞ ٖٓ جُٔؿطٔغ ك٠ ٓ٘طى٣حش جُٔؿٔٞػحش 

٣ٍ٠ن جٌُرٍٟ. ُٝوى ئضٓٔص ًَ ٖٓ جُٔرحوٌض٤ٖ ذحُطٗح٤ًٌس جُؼح٤ُس ق٤ع ضْ ئوجٌز جٍُٔٗٝع ػٖ 

  ٓ الى جألٌج٠ٞ كٔػال ٗؿى ك٠ قحُس الٗى٤ًٍ جُط٠ ُْ ٣طْ ك٤ٜح ئوجٌز جُرٍٗحٓؽ ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٗح٤ًٌٖ ٖٓ 

جًُٞحُس ٌُٖٝ ضٔص ػٖ ٣ٍ٠ن جُكًٍس جُٔؿطٔؼ٤س ُِوحػىز جُٗؼر٤س ج٣ًُٖ ًحٕ ٣طْ ٓوحذِطْٜ و٣ٌٝح غْ هحٓٞج 

ٍُِٔٗٝػحش ًٔح هحٓٞج  س ٖٝٓ ٓهٛٛحش جُٔ٘فذحُطوىّ ذحُطِد ُِكٍٛٞ ػ٠ِ وػْ ٓح٠ُ ٖٓ جُكٌٞٓ

 ك٠ ذؼٝ جألق٤حٕ ذطٞظ٤ق ٝضؼ٤٤ٖ ذؼٝ ج٣ٍٓ٤ُٖٔ. 

ًٝٛج ٣ٞٞف جُٔىٟ جًُٟ ًحٕ ك٤ٚ جُٔٗح٤ًٌٖ ٓ٘ه٤٠ٍٖ ك٠ ضك٤َِ جُوٛٙ ٝئٌضرح٠ يُي ذحُٔىٟ جًُٟ 

ضر٠٘ ج٤ُٜحًَ جُٞظ٤ل٤س جُط٠ ضؼَٔ ػ٠ِ جالٌضوحء ذحُطٗح٤ًٌس ٝجُ٘ٔحيؼ جالوج٣ٌس ٝ ذًُي ضٓٔف ك٤ٚ جُٔ٘ظٔس

 غ ذىء جُطكٍى ٖٓ هحع جُِْٓ ُؤطٚ. جُط٠ ضٗؿ

 

 اٌزطجيمبد فٝ دٚي ِزؼذدح فٝ ِمبثً اٌزطجيمبد فٝ دٌٚخ ٚاؽذح( 3)

 

ُوى ئْطهىٓص ذؼٝ ٓ٘ظٔحش جُٔؼٞٗس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُٔطحذؼس جُطـ٤٤ٍجش جُٔٞؾٞوز ك٠ هطحع ٓطؼىو 

 جُىجٗٔحٌى ٝ  VSO  ٝ ITDG  ٝ MSٖٓ جُرٍجٓؽ ) ٣َٝٗٔ يُي جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ

IBIS  جُىجٗٔحٌى( ك٠ ق٤ٖ ًٌُ أنٍٕٝ ػ٠ِ ٓطحذؼس جُطـ٤٤ٍجش جُٔٞؾٞوز وجنَ ذِى ٝجقىز أٝ ذٍٗحٓؽ

 الِٝ ٝجُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ذر٘ؿالو٣ٕ  ADRA ٝجقى وجنَ ذِى ٝجقىز ) ٓػَ: ٤ًٍ ؿحٗح ٝ 

CCDB    .)   
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َ ئْطهىجٓحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُٝوى ًحٗص جُططر٤وحش ك٠ وٍٝ ٓطؼىوز ٠ٛ جُطكىٟ جألًرٍ ك٠ ً

وُٝس ُٝوى ٠ِرص  35جُط٠ ًحٗص ضؼَٔ ك٠  VSOنحٚس ك٠ قحُس ًٝحُس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ 

ك٤ٜٔح  ُس ك٠ ٜٗح٣س جُؼحٓحٕ جًُِجٕ ػًَٔٛٙ جُٔ٘ظٔس ٖٓ ًَ ٓططٞع ئْطٌٔحٍ ضو٣ٍٍ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ وال

حٌٛح ٣ْٞ٘ح ػ٠ِ ًَ ٖٓ جُٔٓطٟٞ جُوطٍٟ ٝجاله٠ٔ٤ِ ًٔططٞػ٤ٖ. ُٝوى ضْ ٍٓجؾؼس ًٛٙ جُطوح٣ٌٍ ٝئنط٤

ٝجُؼح٠ُٔ ٝألٕ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ٣ْٞ٘س كِوى ًحٕ ٛ٘حى كٍ٘ أهَ ُٔٞظل٠ ًٝحُس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ 

جُركحٌ ُطؼِْ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ نالٍ ضٌٍجٌ جُٔٔحٌْس ٓوحٌٗس ذحُططر٤وحش جألنٍٟ جُط٠ ًحٕ ٣طْ 

ٟ٘ٞ ٝضٌٕٞ ٓؼٚ قِوحش ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ضطْ ذٌَٗ وٌٟٝ ًٔح ٣ٞؾى ٛ٘حى ضٌٍجٌ جُؼ٤ِٔس ذٌَٗ ٌذغ ْ

ٌٖٟٞ أنٍٟ ٠ٛٝ أٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ ًَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔططٞػ٤ٖ ك٠ ًَ ػحّ ئنرحٌٗح ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

 والُس ًٔح ٠ِد ْٜٓ٘ ئْطٌٔحٍ ضو٣ٍٍ ذٜ٘ح٣س ض٤ٌِلْٜ ذحُؼَٔ ًٔططٞػ٤ٖ ُٔىز ػحٓحٕ. 

ًَ جُٔ٘ظٔحش جُط٠ ضٓطهىّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٠ِ ٓو٤حِ  حػٜ٘ شٝجُٛؼٞذس جُػحُػس جُط٠ ػرٍ 

ٝٛٞ ئوٌجؼ ًَ جُرٍجٓؽ جُوط٣ٍس ػ٠ِ أٜٗح ذٍجٓؽ ضطٞػ٤س ٝٞٔحٕ ئْطؼىجو جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ػح٠ُٔ ًر٤ٍ 

جُؼ٤ِٔس ًٝٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٚؼرح ذٌَٗ ًر٤ٍ ٓغ جُٔٞظل٤ٖ ًأكٍجو ك٠ جُرٍجٓؽ جُلٍو٣س كؼ٠ِ جُٔٓطٟٞ 

ػ٠ِ جُكٌْ جًُجض٠ ك٠ ق٤ٖ إٔ جُكٍٛٞ ػ٠ِ  هىٌز ُى٣ْٜ ٤ٖجُوطٍى ٌجء جُرٍجٓؽٕٞ ٓىؼح٠ُٔ ؿحُرح ٓح٣ٌجُ

ئٛطٔحْٜٓ ٝٓٗحًٌطْٜ ك٠ جُؼ٤ِٔس ذٌَٗ كؼحٍ ًحٕ ذٔػحذس ضكىٟ نح٘ ٝال٣ٞؾى ٛ٘حى ٤ٖة ٣ىػٞ ئ٠ُ 

جُىٛٗس إٔ ٓٓطٟٞ جالٓطػحٍ ٝجُٔٗحًٌس جُ٘ٗطس ك٠ ػ٤ِٔحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضهطِق ٝضطرح٣ٖ ػرٍ 

 . VSOٍ جُط٠ ضٞؾى ك٠ ٗطحم ػَٔ ًٝحُس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ جُىٝ
 

ٝٓغ يُي كحٕ جُرٍجٓؽ جُٔ٘لًٙ ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جُىٍٝ ضٞجؾٚ ٗلّ جُٔٗحًَ ػ٘ى ض٘ل٤ً أٟ ٖٓ ػ٤ِٔحش 

ذٍٗحٓؽ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٖٝٓ جٌُٖٔٔ جُوٍٞ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓل٤ى ؾىج ك٠ ًٛٙ ج٤ُٓحهحش ق٤ع أٗٚ 

ذحقطٍجّ ه٤ٔس جُطؼىو٣س ٣ٝؼط٠ جُلٍٚس ُٞؾٞو ئنطالكحش ٝجُٗؼٌٞ ذٜح. ٝك٠ جُٞجهغ ٝذحٍُؿْ ٖٓ  ٣ٓٔف

ْ٘ٞجش  4ًحٕ ُى٣ٜح نرٍز ُٔىز  VSOكحٕ ًٝحُس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ  ًَ ًٛٙ جُٛؼٞذحش 

    ك٠ ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝجالْطٍٔجٌ ك٠ ئْطهىجٓٚ. 

 

 

 ِمبثً أٚلبد اٌقشاع ِٚبثؼذ اٌقشاعأٚلبد اٌغالَ إٌغجٝ فٝ  (4)
 

ك٠ جُىٍٝ جُ٘ح٤ٓس ٗؿى إٔ ٓؼظْ جُططر٤وحش جُلٍو٣س ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ذؼٝ جُىٍٝ ًحٗص ك٠ ٤ْحم 

ؿحُرح  يُي لٍوٟ ًٝحٕجُططر٤ن جُذٍجٓؽ جُٔؼٞٗس جُط٣ٞٔ٘س. ٣ٝٞؾى ُى٣٘ح جُؼى٣ى ٖٓ جُكحالش جُط٠ ضْ ك٤ٜح 

ٓػِس يُي ضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػٖ ٣ٍ٠ن ٤ًٍ أكـحٗٓطحٕ ك٠ ٤ْحم أقى قحالش جُطٞجٌب ٖٝٓ أ

جًُٟ ًحٕ ٓٞٞٞع ٌْحُس جُٔحؾٓط٤ٍ جُهحٚس ذٚ  Jon Kurtz ٝجًُٟ ضْ ضطر٤وٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ؾٕٞ ًٍضُ 
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ضطٟٖٔ كٍٛٞ ػٖ ضؿٍذطٚ ٓغ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ أكـحٗٓطحٕ. ٝك٤ٜح هحّ ذحْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

 جالٗٓح٠ٗ وطحعج٤ٍُ ًَ ٖٓ ػٞجَٓ جُر٤ثس جُىجن٤ِس ُِٔ٘ظٔس ٝجُطؼِْ جُط٘ظ٠ٔ٤ وجنَ والُس ًأْحِ ُلْٜ ضأغ

أغرطص ضؿٍذس ئْطهىجّ جُط٣ٍوس جُط٠ ضٜطْ  Kurtz 2003:73 . ٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ ًٍضُ ُطٞجٌب ُرٍٗحٓؿٍج

حٍ ذطؿ٤ٔغ ٝؾٜحش ٗظٍ جُٔٞظل٤ٖ ػٖ جألٛىجف جٍُت٤ٓ٤س ُِٔ٘ظٔس ٝه٤ٔس جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ أٜٗح ػحَٓ كؼ

ٝٓإغٍ ػ٠ِ هىٌز جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٍُ٘ٗ ؾٞجٗد جُطؼِْ. ٣ٝٓطهِٙ ًٍضُ ٖٓ يُي إٔ ٣ٍ٠وس جُطـ٤٤ٍ 

جألًػٍ والُس ضْ ذ٘حءٛح ٝض٤ٜٔٛٔح ػ٠ِ أْحِ هٟٞ ًٔح أٜٗح ضؼط٤٘ح جُلٍٚس ُطك٤ٖٓ ٗظحّ جُٔطحذؼس 

٤ٍ جألًػٍ والُس ٝجُطو٤٤ْ ذحُٔ٘ظٔس ٣ٌٝٔ٘ي إٔ ضؿى ج٣ُُٔى ػٖ ًٛج جُٔٞٞٞع ك٠ جُِٔق جُهح٘ ذحُطـ٤

 : ك٠ جُٔٞهغ جالٌُط٠ٍٗٝ جُطح٠ُ

http://groups.yahoo.com/group/MostSignificantChanges/files/ 

ألٗٚ ٓح٣ٌٖٔ جُكٍٛٞ ٝٗكٖ ٍٟٗ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓل٤ىج ك٠ قحالش جُطٞجٌب 

ُألقىجظ جٍُٔضرطس ذًٜٙ جُكحالش ) ػ٤ِٚ ٖٓ نالٍ ضطر٤وٚ ٣ٌٕٞ ه٣ٍرح ٖٓ ضو٤٤ْ جألغٍ ك٠ جُٞهص جُكو٤و٠ 

ٓػحٍ: ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُطأغ٤ٍجش ػ٠ِ ق٤حز جُ٘حِ ( ًٔح أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُٝوٗح ذلٍ٘ ٓطٌٌٍز ذٌَٗ ًر٤ٍ 

الوجٌز جُطىنَ أٝ جُ٘ٗح٠ ك٠ ئضؿحٛٚ جُٛك٤ف ٖٓ نالٍ ضـ٣ًس ػ٤ٌٓس و٣ٌٝس ػٖ جُوٛٙ جُط٠ ضْ 

قحُس جُطٞجٌب ٗؿى إٔ جُلطٍجش جُو٤ٍٛز  ضكى٣ىٛح ذحػطرحٌٛح جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ ٝك٠

ُِطوح٣ٌٍ جُٔطؼِوس ذًٜٙ جُؼ٤ِٔس ْٞجء أًحٗص أْرٞػ٤س أ٣ٍٜٖٝس ٣لَٟ وٓؿٜح ك٠ وٌٝز ٌذغ ٣ْٞ٘س ػ٘ى 

 ئْطهىجٜٓح ك٠ ٍٓٗٝػحش جُط٤ٔ٘س. 

ٝأقى جُ٘ٔحيؼ جُط٠ ضْ ك٤ٜح ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٓ٘ح٠ن ٓحذؼى ٍٓقِس جٍُٛجػحش ًحٗص ك٠ 

ق٤ع ًحٕ ًٛج جُٔؿطٔغ  Jess Dart ذ٤َ٘ٞالٗىج جُؿى٣ىز ػٖ ٣ٍ٠ن چ٤ّ وجٌش  Bougainvilleس ٓى٣٘

ٓٓطٜىكح ك٠ قٍخ ٓى٤ٗس ٓطُٞس ك٠ أٝجنٍ جُطٓؼ٤٘حش ٝك٠ ًٛٙ جُٔػحٍ ُْ ٣ٌٖ ػىو ٝقؿْ جُهٓحتٍ 

ٓؼٍٝكح ٌُٖٝ ضْ ضوى٣ٍ ػىو جألٓٞجش ٝجُٔٛحذ٤ٖ ػ٠ِ أٜٗح جألػ٠ِ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُؼحُْ ًِٚ. ُٝوى 

هىٓص چ٤ّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٌٕٔٞ ٖٓ ٌٓٞٗحش ضو٤٤ْ جألغٍ ُِطىنالش جُرٍجٓؿ٤س جُط٠ هحٓص ئْط

ذط٘ل٤ًٛح ٓ٘ظٔس أًٝٓلحّ ذ٤َ٘ٞالٗىج جُؿى٣ىز أغ٘حء ٝذؼى جُكٍخ. ٣ٝٔػَ ًَ ٓٞهق ٖٓ ٓٞجهق جٍُٛجع 

ًُُي كحٕ ًٛٙ ك٠ ًٛٙ جُكحُس ٗٔٞيؼ ك٣ٍى ٝٓؼظٜٔح ئضْٓ ذحُى٣٘ح٤ٌ٤ٓس ك٠ جُكورس جأل٠ُٝ ٖٓ جُٓالّ ٝ

٣طـ٤ٍ ٓؼٚ جُٔٞهق.٠ٌُٝ ٣طْ جُطؼحَٓ جُطىنالش ًحٗص ك٠ قحؾس ُِطط٣ٍٞ ذك٤ع ٣ٛرف ٛ٘حى ضلْٜ أكَٟ 

ٓغ ض٤ْٔٛ جُرٍٗحٓؽ جُط٠ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣طٞجءّ ٓغ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش كحٕ يُي ٣ططِد ضـ٣ًس ػ٤ٌٓس ٝئْطٍؾحع 

ٓ٘ظٔس أًٝٓلحّ ذططر٤وٚ وٌٟٝ ذـٍٜ ئؾٍجء جالٚالقحش جُالَٓس. ٝك٠ قحُس جُرٍٗحٓؽ جًُٟ هحٓص 

ْ٘ٞجش. ٝٛ٘ح ٤ٍٗٗ ئ٠ُ إٔ  5ٍٓجش ػرٍ كطٍز ٤َ٘ٓس ئْطـٍهص  5ذ٤َ٘ٞالٗىج جُؿى٣ىز ضـ٤ٍش جألٛىجف 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًحٕ ٓ٘حْرح ٝٓالءٓح ذىٌؾس ًر٤ٍز ألٗٚ ٣ٔػَ ٗٔٞيؼ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ جًُٟ ال٣ٜطْ 

و١. كحٚىجٌ جألقٌحّ ٝجُطوى٣ٍجش جُط٠ ٣ٞؾى ك٠ كو١ ٝٓ٘لٍوج ذحُطأًى ٖٓ ضكو٤ن جألٛىجف جُٔٞٞٞػس ك
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ٍ ٤ح٣جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٜطْ ذأًػٍ ٖٓ يُي ق٤ع ٣ٜطْ ذحُٔىٟ جًُٟ أٌٖٓ ك٤ٚ ئقىجظ جُطـ٤٤ٍجش كحُٔؼ

 ُطكى٣ى والُس جُطـ٤٤ٍجش ٣ٌٜٔ٘ح إٔ ضطـ٤ٍ أ٣ٟح ذٌٍٔٝ جُٞهص.  حجُط٠ ٣طْ ئْطهىجٜٓ

 

 شويضدسعخ ؽغبعيخ اٌجشٔبِظ أٚ اٌمنيخ ِٛمٛع اٌز (5)
 

ٝٛ٘ح ٤ٍٗٗ ئ٠ُ أٗٚ ذحالٞحكس ئ٠ُ جُط٘ل٤ً جُ٘ٔٞيؾ٠ ك٠ ذٍجٓؽ جُط٤ٔ٘س ج٣ٍُل٤س كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ضْ 

ضطر٤وٚ ُِطؼحَٓ ٓغ هٟح٣ح أًػٍ قٓح٤ْس ٖٓ جُ٘حق٤س جالؾطٔحػ٤س كٔػال ضْ ئْطهىجٓٚ ك٠ ٍٓٗٝع ػٖ 

لَ ك٠ ؾٌُ جُرح٤ْل٤ي ٍٝٓٗٝع جألٓٞٓس جألٓ٘س ك٠ جُلِر٤ٖ ًٔح ضْ ضطر٤وٚ ٓغ ٍٓٗٝع ػٖ ٌػح٣س جُط

جألنٍجٕ  ُٕطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُٔٞٞٞػحذٍٗحٓؽ جال٣ىَ ك٠ ؾ٘ٞخ ٍٖم أ٤ْح. كحْطهىجّ ج

ذٍٔٗٝػ٠ ٌػح٣س جُطلَ ٝجال٣ىَ ْحْٛ ك٠ ٠ٍـ ج٣ُُٔى ٖٓ جألْثِس جُٜحٓس ػٖ هٟح٣ح جُه٤ٚٞٛس 

ُٔٞٞٞػحش يجش جُكٓح٤ْس. ٝج٣ٍُٓس ٝأٗٓد جُطٍم ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش النط٤حٌ ٝضؿ٤ٔغ جُوٛٙ جُٔطؼِوس ذح

ًٔح أٗٚ ضٞؾى ٛ٘حى ضٓحؤالش ضطؼِن ذأٗٓد جُطٍم ٝجُْٞحتَ ُِطكون ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ك٠ 

 ٤ْحم جُٔٞٞٞػحش جُٓحذوس جُط٠ هى ضطْٓ ذحُكٓح٤ْس. 
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 اٌفقً اٌزبعغ : 

 رٛعٙبد عذيذح ٌٍزغييش األوضش دالٌخ  

ٝػ٘ىٓح ٗوّٞ ذحهطٍجقحش ذـٍٜ ضك٤ٖٓ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س  ٓحَجٍ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٍٓقِس جُططٌٞ

كحٗي ْطؿى ٠ٍم ْٝٝحتَ ٓل٤ىز أنٍٟ ُطك٤ٖٓ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٝ ضؼى٣ِٚ ٠ً ٣طٞجءّ ٓغ ٤ْحهحش 

ٓهطِلس ًُٝج ك٘كٖ ٗىػٞى ُالٟٗٔحّ ئ٤ُ٘ح ٌُِٗق ػٖ جُط٣ٍوس جُط٠ ٣ٌٖٔ ذٜح ضط٣ٍٞ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ 

 ش أنٍٟ ك٠ ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ. والُس ٝوٓؿٚ ٓغ ضو٤٘حش ٜٝٓ٘ؿ٤ح

٣ٝوّٞ ًٛج جُلَٛ ذطكى٣ى ذؼٝ جُطٞؾٜحش جُٔٓطور٤ِس الْطهىجّ ٝضطر٤ن جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْٝٞف 

ٗرىأ ذؼٍٜ ذؼٝ جُطٍم جُط٠ ضٓحْٛ ك٠ ٚوَ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝٓ٘حهٗس ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ذٜح 

نٍٟ ذٌَٗ ٣طْٓ ذحالذطٌحٌ ذحالٞحكس الُوحء أ ٜٝٓ٘ؿ٤حش وٓؽ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓغ ٓىجنَ ٝضو٤٘حش

  جُٟٞء ػ٠ِ ذؼٝ جالذىجػحش ٝجُٔرحوٌجش جُ٘حؾكس ُؼ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس.

 ٌقمً ج

ضىُ٘ح نرٍجض٘ح ػ٠ِ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ ٚوِٚ ٝئْطهىجٓٚ ذٌَٗ أكَٟ ػٖ ٣ٍ٠ن ض٤ْٔٛ 

 ٝضط٣ٍٞ ٠ٍم ضٜىف ئ٠ُ: 

 ١٤ جُرٍٗحٓؽ.ئوٓحؼ جٍُؤٟ جُٔهطِلس ػ٘ى ضهط 

 .ئْطهال٘ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُ٘حهىز ُِرٍٗحٓؽ 

  .جُطك٤َِ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔٗحًٌس ُِوٛٙ ذٌَٗ ؾٔحػ٠ 

 .ضك٤ٖٓ ػ٤ِٔس جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس  

 

 ئدِبط اٌشؤٜ اٌّخزٍفخ ػٕذ اٌزخطيو ٌٍجشٔبِظ .1
 

٘ىٓح ٣ٌٖٔ إٔ ٣إوٟ ضطر٤ن ٝئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ئ٠ُ ئؾٍجء ضك٤ٓ٘حش أًرٍ ك٠ جُرٍجٓؽ ػ

ػ٘ى جُطهط١٤ ُِرٍٗحٓؽ ػ٠ِ الوٓحؼ جُىٌِٝ جُٔٓطلحوز ٖٓ جُوٛٙ  ٓ٘ظٔس ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ػ٤ِٔس ٤ٌْٔس

ضٗؿ٤غ يُي ك٠ جُطهط١٤ ػ٠ِ جُٔىٟ جُو٤ٍٛ ػٖ ٣ٍ٠ن  جُط٣َٞ ٝجُٔىٟ جُو٤ٍٛ. ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔجُٔىٟ 

ط٤ؿس ه٤حّ ٖٓ ٣وٕٞٓٞ ذحنط٤حٌ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذطوى٣ْ ذؼٝ جُط٤ٚٞحش ٝجُٔوطٍقحش ً٘

) ٓػَ      ُِوٛس جُط٠ ضْ ئنط٤حٌٛح. ٝئيج ضٟٔ٘ص هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش ٛحٓس 

ىظ ئنطالف( كحٕ أكَٟ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ْٞف  جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ضٛق جالنطالكحش جُط٠ ضك 

هٛطحٕ كو١  ٣ٞؾى هٛس أٝ ٚضوّٞ ذحقىجظ ئنطالكحش ٣ٌٖٔ ئْطٍٔجٌٛح ك٠ جُٔٓطورَ.  ٝقط٠ ضح٣ٌهٚ كحٗ
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ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس جُط٠ ضٟٔ٘ص ؾُءج نح٘ ذحُط٤ٚٞحش ٝجألٕ ٗكٖ ٗإٖٓ ذأٗٚ ٣ؿد ئْطهىجٜٓح 

 ذٌَٗ ٝجْغ ك٠ ٓؼظْ أٝ ًَ ضطر٤وحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

ٝٛ٘حى ٣ٍ٠وس أنٍٟ ضٓحْٛ ك٠ ضؼ٣ُُ ضأغ٤ٍ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػ٠ِ ضك٤ٖٓ جُرٍٗحٓؽ ػٖ ٣ٍ٠ن 

طٍؾحع" و٣ٌٝس ذٌَٗ ٣إوٟ ئ٠ُ ٍٓجؾؼحش ٤ٌْٔس ُِرٍٗحٓؽ ُٝوى هحٓص ٓ٘ظٔس جُو٤حّ ذؼ٤ِٔحش " ئْ

ذؼوى ِِْٓس ٖٓ ؾِٓحش جالْطٍؾحع ج٣ُٞ٘ٓس ٌَُ جُرٍجٓؽ ق٤ع هحٓص  2004أًٝٓلحّ ذحْطٍج٤ُح ك٠ ػحّ 

 جُط٠ قىغص نالٍ جُؼحّ جُٔ٘و٠ٟ. ك٤ٜح ذحُط٤ًٍُ ػ٠ِ ككٙ ٝئْطهال٘ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس

 

 ظش إٌبلذحئعزخالؿ ٚعٙبد إٌ .2
 

ئٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ال٣طؼٔى ٌٚى ٝؾٜحش ٗظٍ أكٍجو جُٔؿطٔغ ج٣ًُٖ ئنطحٌٝج ػىّ جُٔٗحًٌس ك٠ 

ٝػىّ ئػطحء ٚٞش ٗحهى ُِرٍٗحٓؽ. ًٔح إٔ وٓؽ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ئ٠حٌ ػ٤ِٔس ضٜطْ جُرٍٗحٓؽ 

٣ؼط٤٘ح ٗطحتؽ ضو٤٤ْ ضطْٓ  ٗحٓؽ  ُطؼ٣ٞٝ ئقطٔح٤ُس جالٗك٤حَذحُركع ػٖ ٝؾٜحش جُ٘ظٍ جُ٘حهىز ُِرٍ

ذحٍُٗٔٞ ٣ٌٖٝٔ إٔ ضطٟٖٔ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ هٛٙ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٖٓ جُ٘حهى٣ٖ ُِرٍٗحٓؽ أٝ ئٍٖجى جُ٘حهى٣ٖ 

 ُِرٍٗحٓؽ ك٠ ُؿحٕ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ. 

ٝٛ٘حى ئنط٤حٌ أنٍ ٝٛٞ ض٤ْٞغ ٗطحم جُٔؿٔٞػحش جُط٠ ضٓطٜىف ئنط٤حٌ جُوٛٙ جُلحتُز ٝال٣ٞؾى 

ئنط٤حٌ جُوٛس ُٜإالء ج٣ًُٖ ُى٣ْٜ ٓٓث٤ُٞحش ٓؼ٤٘س ك٠ جُرٍٗحٓؽ ) ٓػَ  ٛ٘حى ْرد الهطٛحٌ ػ٤ِٔس

ٓؿٔٞػحش جُٔٞظل٤ٖ ُٝؿحٕ جالوجٌز ٝٓؿٔٞػحش جُٔٓطػ٣ٍٖٔ جُٔحٗك٤ٖ(. ٖٝٓ جٌُٖٔٔ ٓػال ئٍٖجى 

ًٔح إٔ ئؾٍجء ٝػوى أكٍجو ٖٓ جُؼحٓس ك٠ جُٔ٘حهٗحش جُىجتٍز قٍٞ جُوٛٙ جُط٠ الضطٟٖٔ أٟ ه٤ٔس. 

ٔ  ؾُء ٖٓ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ ٖٓ ئٍٖجى أًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓ جُط٣ٞٛص  ٌٍٖ جألًػٍ والُس ػ٠ِ جالٗطٍٗص هى ٣

ٝضل٤ٍٓ جالنطالكحش جُط٠ ضٌٖٔ ٌٝجء ٝؾٜحش ٗظٍْٛ ًٔح إٔ ذؼٝ ػ٠ِ جُوٛٙ يجش جُىالُس 

 VSO جُٔ٘ظٔحش جُط٠ ضٓطهىّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ) ذٔحك٤ٜح ًٝحُس جُهىٓحش جُططٞػ٤س ػرٍ جُركحٌ 

ى٤ٓ٤ٗٝح ذىأٝج ك٠ ٝٞغ هْٜٛٛ يجش جُىالُس ػ٠ِ جالٗطٍٗص ٣ٌٖٝٔ ض٘ل٤ً ًٛٙ ذأٗ CWS )ٝٓ٘ظٔس 

٤ِٚس أٝ ذؼى ئْطٌٔحٍ جُؼ٤ِٔس وجنَ ٗطحم جُٔ٘ظٔس جُوحتٔس أل٤ِس ئٓح ذٌَٗ ٓٞجَٟ ٓغ جُؼ٤ِٔس ججُؼٔ

 ذؼ٤ِٔس جُط٘ل٤ً. 

 

 اٌزؾٍيً اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾبسوخ ثؾىً عّبػٝ  .3
 

ج٣ًُٖ ٣طْ ض٤ٔٓطْٜ إٔ ٣وٞٓٞج ذحُطك٤َِ جُىٌٟٝ ُِوٛٙ ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ  أل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ ُ

ذٌَٗ ؾٔحػ٠ ذحالٞحكس الٚىجٌ أقٌحّ ضطؼِن ذٔحٛٞ ٓٓطكن ٖٓ جُٔؿٔٞػحش جُٔهطحٌز ٖٓ جُوٛٙ 
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 جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سٝذأِْٞخ أنٍ ٍٟٗ إٔ جُطك٤َِ جُػحٟٗٞ ٣ٌٖٔ ئؾٍجءٙ ذأِْٞخ ضٗح٠ًٌ. كٔػال 

ضكى٣ى جُٔٞٞٞػحش ٝجُوٟح٣ح جٍُت٤ٓ٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ  إٔ ٣وٞٓٞج ذحُٔٓحػىز ك٠ ٣ٌٖٔ  ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ

ئْطهالٜٚح ٖٓ ٓؿٔٞػس جُوٛٙ ذٔح ك٤ٜح ٖٓ ُْ ٣طْ ئنط٤حٌٙ ٖٓ هٛٙ ًٝٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌَٗ 

جألْحِ ُؼ٤ِٔس جالْطٍؾحع جُٗحِٓس ُِرٍٗحٓؽ ذحالٞحكس ُِط٤ٚٞحش جُط٠ ضْ ضٞغ٤وٜح ٓٔح ٣٘ؼٌّ ذؼى يُي 

 ػ٠ِ جُطهط١٤ ُِرٍٗحٓؽ. 

 

 غزيخ اٌؼىغيخ رؾغيٓ ػٍّيخ اٌز  .4
 

٣وّٞ ذحٌكحم ٗطحتؽ جُطـ٣ًس ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ ئؾٍجء ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ذٌَٗ ؾ٤ى ػٖ ٣ٍ٠ن جُطأًى ٖٓ إٔ ًَ ٖهٙ 

جُؼ٤ٌٓٚ ٓؼٚ ٝئػحوز ئٌْحُٜح ئ٠ُ ٖٓ هحٓٞج ذحػىجو جُوٛٙ ٝضؿ٤ٔؼٜح ػ٠ِ جُٔٓطٟٞ جألو٠ٗ أكَٟ ٖٓ 

د ٖٓ ؾحٓؼ٠ جُوٛس ضه٤ٖٔ  ه٤حٓٚ ذحهٛحٌ وٌْٝٛ ػ٠ِ جُطٞغ٤ن كو١ ٣ٌٖٝٔ ك٠ ًٛٙ جالؾطٔحػحش إٔ ٣طِ 

أٟ ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ًحٗص ٠ٛ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ ًٝٛج ْٞف ٣ٓحْٛ ك٠ 

ٍكن ٓغ يُي ٓح٠ٛ جُوٛٙ جُٔهطحٌز ٝأْرحخ جالنط٤حٌ ٣َحوز ٓؼىٍ أٛطٔحْٜٓ ذٌَٗ كٌٟٞ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣

نط٤حٌٙ كحٗٚ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ْ ضه٤ٔ٘ٚ ٝضٞهؼٚ ٝذ٤ٖ ٓحضْ ئضٝئيج ٝؾى ٛ٘حى ئنطالف ذ٤ٖ ٓح

ٓ٘حهٗحش و٣٘ح٤ٓس ًُٜٙ جالنطالكحش ذ٤ٖ ًَ ٖٓ ؾحٓؼ٠ جُوٛٙ ٝجُ٘حِ ج٣ًُٖ هحٓٞج ذحنط٤حٌ جُوٛٙ 

ػٖ جُهرٍز  Rick ٓلّٜٞ ٣ٌي ك٠ جُٔٓطٟٞ جألػ٠ِ. ًٝٛٙ جُٔ٘حهٗحش ْٞف ٣طْ ذ٘حءٛح ػ٠ِ أْحِ 

ٍ ٝك٠ ٞٞء ٗلّ جألْحِ ٣ٌٖٔ إٔ ضط٘رح جال٣ؿحذ٤س ُِطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ُِٔٓف جُهح٘ ذطو٤٤ْ جألغ

 ذحالْطؿحذحش جُٔطٞهؼس ٝجٌُٗق ػٖ جالْطؿحذحش جُكو٤و٤س غْ ٓ٘حهٗس جالنطالكحش جُط٠ ضْ ٌٚىٛح. 

 

 دِظ اٌزغييش األوضش دالٌخ ِغ اٌّذاخً األخشٜ

 

ئٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣طٟٖٔ ؾٞجٗد هٞز ٝٞؼق ضهطِق ػٖ جُطٍم جُطو٤ِى٣س جألنٍٟ ُِٔطحذؼس 

ُطو٤٤ْ ًُٜٝج كحٗٚ ٣ؼى أوجز ٓٔطحَز ػ٘ى وٓؿٜح ٓغ ٠ٍم أنٍٟ ٣ٌٖٝٔ ئْطهىجٜٓح ذٌَٗ أًػٍ كؼح٤ُس ٝج

ُطُجّ ذـٍٜ ضؼ٣ٞٝ أٟ ٗٞع ٖٓ جالٗك٤حَ ٣كطَٔ ٝؾٞوٙ ٓغ أٟ ٖٓ جُطٍم جألنٍٟ ٝٞٔحٕ جال

ٓىنال  ذٔططِرحش جُطو٤٤ْ ٣ٌٖٝٔ ُٔ٘حٛؽ جُطو٤٤ْ جُط٠ ٣ٌٖٔ ضٌحِٜٓح ٓغ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس إٔ ضطٟٖٔ

 ٣ُٝوٗح ذٔح٠ِ٣ : 

  .جألوُس ج٤ٌُل٤س جُ٘ٞػ٤س الٗطٗحٌ جُ٘طحتؽ جُرحٌَز يجش جُىالُس 

  .)أوُس ئٗؿحَ ٝضكو٤ن جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُٔكىوز ٓٓروح ) ئيج ًحٕ هى ضْ ٤ٚحؿطٜح 
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 أوُس ئًطٓحخ جُٔٗح٤ًٌٖ )ًًٝج جُٔؿٔٞػحش جُلٍػ٤س ( ُِهرٍجش جُٔطِٞذس ذحالٞحكس ُِ٘طحتؽ جُـ٤ٍ ٓطٞهؼس . 

 

  ٝجألن٣ٍٖ ك٠ جُرٍٗحٓؽ.  ”جُٟكح٣ح“ٓؼِٞٓحش ػٖ ٝؾٜحش ٗظٍ ؿ٤ٍ جُٔٗح٤ًٌٖ أ 

  .جُطكٖٓ جُٔؼٍك٠ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٔ٘طن جًُٟ ٣ٌٖٔ ٌٝجء ضىنالش ٝأٗٗطس جُرٍٗحٓؽ 

  .أوُس ضػرص جُٔىٟ جًُٟ أٌٖٓ ك٤ٚ ئٗؿحَ ٝضكو٤ن جألٛىجف جٍُٔؾٞز ٝك٠ أ٣س ٓٞجهق قىغص ُٝٔحيج 

 

  ضش دالٌخ يّىٓ أْ يؼًّ ِغ اٌّإؽشاداٌزغييش األو –غبٔب  

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝذ٤ٖ جالْطهىجّ ج٠ًًُ ُِٔإٍٖجش  كحُطـ٤٤ٍ ال٣ٞؾى ضؼحٌٜ ذ٤ٖ ٗظحّ "  

جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِو٠ جُٟٞء ٣ٝٓلٍ ػٖ ٓإٍٖجش ٓ٘حْرس ُو٤حِ أغٍ جُرٍجٓؽ أٝ جٍُٔٗٝػحش 

أٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحْٛ ك٠ ئػحوز ذ٘حء جُ٘ظحّ ك٠ جُط٠ ٣ٌٖٔ ضٞظ٤لٜح ك٠ ضو٤٤ْ جألغٍ ذٌَٗ أًػٍ ًلحءز 

 ئ٠حٌ ٓؿحالش ضـ٤٤ٍ ؾى٣ىز"  

(Wedgwood and Bush, 1996:5, ITDG) 

 

ئعزخذاَ اٌزغييش األوضش دالٌخ عٕجب ئٌٝ عٕت ِغ االهبس إٌّطمٝ ٌٍجشٔبِظ ٌزقّيُ ٔظبَ 

 ؽبًِ ٌٍّزبثؼخ ٚاٌزمييُ ٚاٌزؼٍُ. 

ٓحٕ جألنٍجٕ  ذطٞؾ٤ٚ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ئ٠ُ ضٌحَٓ نالٍ جُؼح Jess Dart ُوى هحٓص چ٤ّ وجٌش 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ؾ٘رح ئ٠ُ ؾ٘د ٓغ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ُِرٍٗحٓؽ ٝػ٤ِٔحش جالْطٍؾحع جُى٣ٌٝس كل٠ 

ذط٤ٓ٤ٍ ؾِٓحش ضى٣ٌر٤س ُِٔٞظل٤ٖ ُٔٓحػىضْٜ ػ٠ِ ض٤ْٔٛ ٗٔٞيؼ ُال٠حٌ  Jess جُرىج٣س هحٓص چ٤ّ 

ُٖٔ ضٞؾٚ ًٛٙ جُرٍجٓؽ ) جُلثحش جُٔٓطٜىكس( ٝٓح٠ٛ جُهِل٤س جُط٠  جُٔ٘طو٠ ُِرٍٗحٓؽ ٝٚٞال ُطلْٜ ؾ٤ى

٣ٓط٘ى ئ٤ُٜح ًٛج جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ذحالٞحكس ُالضلحم ػ٠ِ ضٞهؼحضْٜ ػٖ ضأغ٤ٍ جُرٍٗحٓؽ ك٠ ػِٔٚ ٓغ ًٛٙ 

جُلثحش.  ٖٝٓ ٛ٘ح ذىأ ئْطهىجّ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ُِرٍٗحٓؽ ك٠ ئٌٖحوْٛ ػٖ جألوُس جُط٠ ٣ؿد إٔ ٣ركػٞج 

ٜح نالٍ ض٘ل٤ً جُرٍٗحٓؽ أٝ جٍُٔٗٝع ٠ً ٟٖٗٔ ئنرحٌٗح ذحُوٛٙ جُط٠ ضؼرٍ ػٖ ٓىٟ ػٖ ضؿ٤ٔؼ

ضوىْٜٓ ٗكٞ ضكو٤ن جُطأغ٤ٍجش ج٤ُْٞطس ًٝٛج ْٞف ٣ؼط٤٘ح ٌٚٞز ػٖ ج٤ٌُل٤س ٝجُٔىٟ جًُٟ ْحْٛ ك٤ٜح 

 جُرٍٗحٓؽ ك٠ ضكو٤ن جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جُٜ٘حت٤س. ٝٓغ يُي ٗٞو جالٖحٌز ئ٠ُ إٔ يُي ٣ؼط٤٘ح ؾحٗد ٝجقى

ٖٓ ؾٞجٗد جُوٛس ك٠ٜ ضهرٍٗح كو١ ػٖ جُٔىٟ جًُٟ أٌٖٓ ك٤ٚ ضكو٤ن جُرٍٗحٓؽ ُٔهٍؾحضٚ ٝٗطحتؿٚ 

جُٔطٞهؼس ٝٛ٘ح كحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣وّٞ ذحْطٌٔحٍ ْى ًٛٙ جُلؿٞز ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٓحػىز ٓٞظل٠ 

ٗح٤ًٌٖ جُرٍٗحٓؽ ػ٠ِ جُركع ػٖ جألٓػِس جُط٠ ض٤ٍٗ ئ٠ُ ٝؾٞو ضـ٤٤ٍجش يجش والُس ) ًٔح ٣ٍجٛح جُٔ

جُٔٓطل٤ى٣ٖ( ٝجُطَٞٚ الضلحم قٍٞ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش. أٓح جٌُٕٔٞ جُػحُع ًُٜج جُ٘ٔٞيؼ كحٗٚ ٣ٌٕٞ ذىٓؽ 
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 ًٛجٕ جُٔىنالٕ ك٠ قِوس ٖٓ جالْطٍؾحع جُىٌٟٝ قٍٞ جُرٍٗحٓؽ.   

جُطح٠ُ جُؼالهحش جُٔٞؾٞوز ذ٤ٖ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ُِرٍٗحٓؽ ٝجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس  ٣ٝ4ٞٞف ُ٘ح ٌَٖ 

ؾحع " جٍُٔجؾؼس" ج٣ُٞ٘ٓس جُطٗح٤ًٌس. كؼ٤ِٔس جالْطٍؾحع ج٣ُٞ٘ٓس ضوّٞ ذلكٙ ٝئنطرحٌ ٓحئيج ٝجالْطٍ

ًحٕ ٛ٘حى ٗٞع ٖٓ جُطٞجكن ذ٤ٖ ٗٔٞيؼ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ جًٍُُٟٔ ٍُِٔٗٝع ٝذ٤ٖ ٓح٣ٌٗق ػ٘ٚ جُطـ٤٤ٍ 

 ِٔٚ؟ َٛ ًٛج ٛٞ أكَٟ ٤ٖة ٣ٌٖٔ ػ ٝ "  ٓحٛٞ ضأغ٤ٍ ػِٔ٘ح ذٌَٗ ػحّ؟  جألًػٍ والُس كٜٞ ٣ٓأٍ : 

كؼ٤ِٔس جالْطٍؾحع جُٟٓ٘ٞ ٣طْ  َٛ ٗكٖ ٗوّٞ ذؼَٔ ٓحهِ٘ح أٗ٘ح ْٞف ٗؼِٔٚ؟.  ذحالٞحكس ُِٓإجٍ ػٖ " 

ئْطهىجٜٓح ٍُٔجؾؼس ٗٔٞيؼ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ُِرٍٗحٓؽ ٝئٚىجٌ جُط٤ٚٞحش جُٔطؼِوس ذحُطـ٤٤ٍجش جُٔطِٞخ 

  ػِٜٔح ٠ً ٣طْ ئوٓحؾٜح وجنَ ئ٠حٌ ػ٤ِٔس جُطهط١٤ جُٟٓ٘ٞ.

 

 كٌف ٌمكن عمل كل من االطار المنطقى للبرنامج والتغٌٌر األكثر داللة وعملٌة االسترجاع السنوٌة معا :4شكل رقم 

 

 ئثذاػبد ٚأفىبس عذيذح 

 

 ؽجىخ اٌجذائً

ئٕ ئْطهىجّ ضَِٓٓ ٠ٌِ٤ٛ ٓؼ٤ٖ ك٠ ػ٤ِٔحش ئنط٤حٌ جُوٛٙ يجش جُىالُس ذـٍٜ ضِه٤ٙ ٝئ٣ؿحَ ػىو 

ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ػٖ ٓٗحًٌطْٜ ك٠  Stakeholders ؼ٤٘س جأل٠ٍجف جُُٔهرٍجش جُط٠ ٣ٍٝ٣ٜح ًر٤ٍ ٖٓ ج

جُرٍٗحٓؽ ٣ط٘حْد ٣ٝطٞجءّ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٓغ جُطَِٓٓ ج٠ٍُٜٓ جُٞظ٤ل٠ ُٔؼظْ جُٔ٘ظٔحش. ٝٓغ يُي كِوى 

 جأل٠ٍجف جُٔؼ٤ٖٖ٘٘ ٖٝرٌحش ٓهطِلس ٖٓ أٚرف ٖحتؼح ٝؾٞو ذٍجٓؽ جُط٤ٔ٘س جُط٠ ضطٟٖٔ ًٍٖحء ٓطؼىو٣

ػ٣ٟٞس  حجذ١ ػَٔ ٓهطِلس. كحٌُػ٤ٍ ٖٓ ًٛٙ جُٔ٘ظٔحش ُى٣ٜج٣ًُٖ ٣ٍضرطٕٞ ذرؼْٟٜ جُرؼٝ ك٠ ٌٝ
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ُِٔططٞػ٤ٖ ٝجٌُػ٤ٍ ٜٓ٘ح ال٣ٞؾى ذٜح ضَِٓٓ ٠ٍٓٛ ذ١٤ٓ ُِِٓطس ٝك٠ ًٛٙ جُكحالش كحٕ ػ٤ِٔس 

جُطِه٤ٙ جُط٠ ض٘طؽ ٖٓ ػ٤ِٔس جالنط٤حٌ ضططِد ضل٤ٌٍ ٝجػ٠ ؾىج كؼ٘ىٓح ضوّٞ ٓؿٔٞػس ذحنط٤حٌ جُوٛس 

ٓس ُٜح ٖٓ جًُٟ ٣ؿد ػ٤ِٚ ق٤٘ثً ضكى٣ى ٖٓ ىُس ٖٓ ذ٤ٖ جُوٛٙ جُٔوجُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍجش جألًػٍ وال

جًُٟ ٣ٓطل٤ى ٖٓ جُوٛس؟ . ك٠ ذؼٝ جُكحالش هى ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٤ٛحًَ ئوج٣ٌس ٓ٘طهرس ٣ٌٖٔ ئْطهىجٜٓح ك٠ 

 ًٛج جُٗإٔ ٌُٖٝ ك٠ ٓؼظْ جُكحالش ال٣ؼى يُي ٓطحقح. 

                         ًػٍ والُس ك٠ ؿ٤٘٤ح جُؿى٣ىزٍ جألٝجُرى٣َ جًُٟ ضْ ئْطهىجٓٚ ك٠ أقى ضطر٤وحش جُطـ٤٤      

( Reid,2004)   ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ًحٕ ٣طْ ضـ٣ًس  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سإٔ ٗطحتؽ ٓهطِق ئنط٤حٌجش ٓؿٔٞػحش

ذؼٟٜح جُرؼٝ ٖٓ نالٍ قِوس غح٤ٗس ٖٓ قِوحش جالْطٍؾحع ٖٝٓ ٛ٘ح ًحٗص كٍٚس ئؾٍجء جُطؼى٣الش 

٣ٌٖٔ ئػحوضٜح هحتٔس ٝ ضْ ئٚىجٌٛح ػٖ ًٛٙ جُوٛٙ ًٝٛٙ جُؼ٤ِٔسجٌُٔٔ٘س قٍٞ جألقٌحّ جأل٤ِٚس جُط٠ 

٣ٝطٓن ًٛج  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘سقط٠ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ئْطوٍجٌ ٝئؾٔحع قٍٞ أقٌحّ ٝضوى٣ٍجش ٓؿٔٞػحش 

 ) جُٔىنَ ٓغ ذؼٝ جأل٠ٍ جُ٘ظ٣ٍس ُِؼَٔ جًُٟ ٣طؼِن ذؼ٤ِٔحش جالنط٤حٌ ك٠ جُ٘ظْ يجض٤س جُط٘ظ٤ْ 

Kauffman, 1995) ٠ جُٔكطَٔ ًُٜج جُٔىنَ ٛٞ أٗٚ هى ٣ٌٕٞ ٓٓطُ٘كح ًر٤ٍج ُِٞهص ٝك٠ ٝجُؿحٗد جُِٓر

ًٛج جُٛىو ٖٓ جُؿى٣ٍ ذحُٔالقظس أٗٚ ضْ ئؾٍجء ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ذٌَٗ ؿ٤ٍ ٓٓطٍٔ نالٍ كطٍز ض٘ل٤ً 

 جُرٍٗحٓؽ. 

٣ٝٞؾى ٛ٘حى ئْطهىجّ ؾًٌٟ أًػٍ ٖٓ ْحذوٚ ُِوٛٙ جُط٠ ضْ ئهطٍجقٜح ك٠ ٍٓٗٝع " ئؾؼَ أْٞجهي 

ُٛحُف جُلوٍجء" ٝجًُٟ ضْ ض٘ل٤ًٙ ك٠ ك٤ط٘حّ. كِوى ضْ ض٤ْٔٛ ئْطٍجض٤ؿ٤س ئضٛحٍ ضٟٖٔ  ضؼَٔ ذٌَٗ أكَٟ

ٍٗٗ ٝض٣ٞٓن ٗطحتؽ جُركع ٝئْطهىجٜٓح ػٖ ٣ٍ٠ن ٚ٘حع جُوٍجٌ. ٝٛ٘ح ْٞف ٣وّٞ ٓٞظل٠ جٍُٔٗٝع 

ٔ ٤ُٖٞٔ ج٣ًُٖ ًحٗٞج ػ٠ِ ئضٛحٍ وجتْ ذْٜ ًًٝج ٖٓ  ذطؿ٤ٔغ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ جُرحقػ٤ٖ جُ

 ُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ ٍٗٗ ٌٝٔ جُؼَٔ. ُٝوى ضْ ئْطهىجّ ًٛٙ جُوٛٙ ك٠ ؿٍٞحٕ: ج

 " يجش جُِٛس ) ٝك٠ ًٛٙ جُكحُس جُوٍجٌ ٣طؼِن  ػ٤ِٔحش ٚ٘حػس جُوٍجٌ" جألٍٝ ٛٞ ئ٣ؿحو ضلْٜ أكَٟ ُـ

 ذٔؿحٍ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس(. 

  ء ػ٠ِ ٖرٌحش ٛٞ إٔ ٓكط٣ٞحش ٝٓٛحوٌ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ إٔ ض١ِٓ جُٟٞٝجُػح٠ٗ

 جُؼَٔ جُٔٞؾٞوز ذ٤ٖ ٚ٘حع جُوٍجٌ ٝذ٤ٖ جٍُٔٗٝع. 

 

ٝك٠ قحُس جالْطهىجّ جألٍٝ ُٜٔ٘ؿ٤س ٝضو٤٘س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ػٖ ٣ٍ٠ن جُِؿ٘س ج٤ُٓٔك٤س ُِط٤ٔ٘س ك٠  

ضْ ض٤ْٔٛ ٤ٌَٛ ٝظ٤ل٠ ٓؼ٤ٖ هرَ ذىء جُؼ٤ِٔس ٠ً ٣ٗحٌى ك٠ ػ٤ِٔس جالٗطوحء  CCDB ذ٘ؿالو٣ٕ 

٤٤ٍ يجش جُىالُس أٓح ك٠ قحُس ٍٓٗٝع ذ٘ي جُط٤ٔ٘س جأل٤ْٟٞ كِوى ضْ ئْطهىجّ هٛٙ جُٜ٘حت٠ ُوٛٙ جُطـ

جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس جُط٠ ًحٗص ٓطحقس ك٠ جٌُٗق ػٖ جُٞٞغ جُكح٠ُ ٤ُِٜحًَ جالوج٣ٌس جُٔٞؾٞوز ٝأقى 
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هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس جُط٠ ضْ جالضلحم ػ٠ِ ضٞغ٤وٜح ٗوّٞ ذؼٍٜٞح ك٠ جٍُٔذغ جُطح٠ُ ٠ٛٝ ضٔػَ 

 ؾُءج ٖٓ ٓ٘ظٞٓس أْٝغ ٗطحهح ٓغ جُؼى٣ى ٖٓ جألؾُجء ٝجٌُٔٞٗحش جألنٍٟ جُٔك٤طس يجش جُِٛس.  

    

 لقـ اٌزغييش راد دالٌخ وأعضاء ِزٕبصشح: ويف يّىٓ سثطٙب ثبٌّؾشٚع؟ –فيزٕبَ 

ذحْطالّ ٗٓهس ٖٓ جُلحًّ جٍَُْٔ ٖٓ ٛحٗىْحٌو ٖٓ  MMWB4P ُوى هحّ ٌٓطد ٍٓٗٝع "  

ٗٞكٔرٍ ُٝوى ًحٕ  29جألْثِس ٝجألؾٞذس جُرٍُٔح٤ٗس جُٔإٌنس ذطح٣ٌم ٚلكس ٝجقىز ضـط٠ ذؼٝ 

ٝجُط٠ ضْ  (FCO) ٛ٘حى ؾُء ػٖ ك٤ط٘حّ ٓغ ٓٓطٍ ئٌُٓ٘ىٌ ٓٔػَ ٌٓطد جُهحٌؾ٤س ٝجٌُُٞٓٞٗٞع 

ك٤ٚ ػَٔ ئْطؿٞجخ ػٔح ضوّٞ ذٚ جٌُِٔٔس جُٔطكىز ُٔٓحػىز ك٤ط٘حّ إٔ ضٛرف وُٝس يجش ئهطٛحو هحتْ 

ئٌُٓ٘ىٌ ذحالؾحذس ػ٠ِ يُي ك٠ ؾُء ٖحَٓ ػٖ ًٛج جٍُٔٗٝع ٤ٜ٘ٓح  ػ٠ِ جُٓٞم. ُٝوى هحّ ٓٓطٍ

ٚى٣و٠ ٖٓ ئؾحذطٚ ذحُطؼ٤ِن هحتال " ػ٘ى جالقط٤حؼ أل٣س ٓؼِٞٓحش ئٞحك٤س ٣ٍؾ٠ جٍُؾٞع ئ٠ُ 

نالٍ جُٔٞهغ جالٌُط٠ٍٗٝ جُطح٠ُ جُهح٘ ذٍٔٗٝع " ئؾؼِٞج أْٞجهٌْ ضؼَٔ ذٌَٗ أكَٟ ُٛحُف 
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 اٌزغييش األوضش دالٌخ ٌّزبثؼخ اٌؼٍّيخ

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُوى ًحٗص أقىظ جالذىجػحش ٝجألكٌحٌ جُؿى٣ىز جُط٠ ظٍٜش ٓإنٍج ٛٞ ئْطهىجّ 

ٔؼٞٗس كل٠ ذ٘ؿالو٣ٕ ضْ جُطؼحهى ٓغ ذٍٗحٓؽ ُٔطحذؼس جُطـ٤٤ٍجش ك٠ ػ٤ِٔحش جالوجٌز وجنَ أقى ذٍجٓؽ جُ

جالْطػٔحٌ جالؾطٔحػ٠ ًطٍف غحُع ذـٍٜ ٓطحذؼس جُؼ٤ِٔس جُط٠ ئْطهىٓص ك٠ جُٔٓحػىز ػ٠ِ ضهط١٤ 

ٝض٣َٞٔ ذؼٝ جُٔرحوٌجش جُط٣ٞٔ٘س ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔؿطٔغ ُٝوى ًحٕ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ أقى جُطٍم 

جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس جُط٠ ٣طْ ٌٚىٛح ػ٠ِ ق٤حز جُط٠ ئْطهىٜٓح ًٛج جُٔطؼحهى كرىال ٖٓ ٌٚى 

جُوٛٙ جُط٠ ضٍٚى جُٔٓطل٤ى٣ٖ ْٞف ٣وّٞ جُٔٗح٤ًٌٖ ) ذٔح ك٤ْٜ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جُرٍٗحٓؽ( ذطكى٣ى 

جُطـ٤٤ٍجش ك٠ جُط٣ٍوس ٝجألِْٞخ جُط٠ ضْ ذٚ ض٘ل٤ً جُرٍٗحٓؽ: كٔػال جُط٣ٍوس جُط٠ ٣ؼَٔ ذٜح ٓٞظل٠ 

  ٣ٞ٘ٓس ُِط٤ٔ٘س ٤ًٝق ٣طْ جٍُٛف ُط٣َٞٔ ض٘ل٤ً ًٛٙ جُهط١. جُرٍٗحٓؽ الػىجو ٝض٤ْٔٛ جُهط١ جُ

     

 اٌزغييش األوضش دالٌخ ٚاٌّغّٛػبد اٌىجيشح

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓغ جُٔؿٔٞػحش جٌُر٤ٍز ك٠ ئ٠حٌ ٠َ٘ٓ ذطؿ٣ٍد ئْطهىجّ Jess چ٤ّ ُوى هحٓص 

ُ٘حِ كٍٝج٣س ه٤ٍٛ ًرى٣َ ػٖ ئْطهىجٓٚ النط٤حٌ ٍٝٗٗ جُوٛٙ ػٖ ٣ٍ٠ن ٓؿٔٞػحش ٚـ٤ٍز ٖٓ ج

جُوٛس ٓغ جُٔؿٔٞػحش جٌُر٤ٍز ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ جُطـ٣ًس جٍُٔضىز ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ أٖحٌش ئ٠ُ أٗٚ ضْ ئوجٌز 

. ًٝٛج ٣ٔػَ أِْٞخ ٣ٍ٠ٝوس ؾ٤ىز ُطٗؿ٤غ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ذٌَٗ ٗحؾفى٣حش ٓغ ًٛٙ جُٔؿٔٞػحش ًٛٙ جُٔ٘ط

ٛٙ ٝٓغ يُي كحٗٚ هى ٣ٌٕٞ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٞٗٞج أًػٍ ض٤ًٍُج ك٠ جُٔٗحًٌس ك٠ ػ٤ِٔحش ئنط٤حٌ ٝضؿ٤ٔغ جُو

http://www.markets4poor.org/
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 ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔ٘حْد ضطر٤ن يُي ٓغ ًَ ٗٞػ٤حش جُرٍجٓؽ أٝ ٓغ ًَ ج٤ُٓحهحش ٝجُهِل٤حش جُػوحك٤س.   

ٖٓ ٓ٘طؿ٠  90هحٓص ذط٤ٓ٤ٍ ٝئوجٌز جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ٓ٘طىٟ ًر٤ٍ ْٞ Jess چ٤ّ كٔػال ٗؿى إٔ 

أكٍجو ٝٛ٘ح هحٓص ًَ ٓؿٔٞػس  7جُٛٞف ق٤ع ًحٗٞج ٣ؿِٕٓٞ ك٠ ٓؿٔٞػحش ٚـ٤ٍز ضْٟ ًَ ٜٓ٘ح 

أقٓص ك٤ٜح ذطأغ٤ٍ جُرٍٗحٓؽ ك٠ ئقىجغٜح ٖٝٓ غْ ٣وٞٓٞج ذحنط٤حٌ جألًػٍ والُس ٖٓ ذٔ٘حهٗس أٟ ضـ٤٤ٍجش 

ذ٤ٖ ًَ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش ٝئػحوز ٌٝج٣س ًٛٙ جُوٛس ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ًر٤ٍز ٓغ ئٌكحم أْرحخ ئنط٤حٌ ًٛٙ 

ٌٍٝكٕٞ ُٟٔحٕ إٔ ًَ كٍو ْٞف ٣ٓٔغ جُوٛس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ جألنٍٟ ُٝوى ضْ ئْطهىجّ ج٤ُٔ

جُوٛس ؾ٤ىج ًٔح ضْ ضٓؿ٤َ يُي أ٣ٟح. ُٝوى ًحٕ جُؿٞ جُؼحّ جًُٟ ضٔص ك٤ٚ ًٛٙ جُٔرحوٌز ٓػ٤ٍج ؾىج ٝهحّ 

جُ٘حِ ذحْطػٔحٌ ٝئؿط٘حّ جُلٍٚس ٍُٝج٣س هْٜٛٛ أٓحّ ًَ جُٔؿٔٞػس ٝك٠ ٓٓحء ٗلّ ًٛج ج٤ُّٞ ضْ ًطحذس 

ٝجُٔٓطل٤ى٣ٖ ك٠ جٍُٔٗٝع ذحػحوز  جأل٠ٍجف جُٔؼ٤٘س ئوجٌز ُي ه٤حّ ُؿ٘سًٛٙ جُوٛٙ ٝضٞغ٤وٜح ٝضال ي

هٍجءز جُوٛٙ ك٠ ج٤ُّٞ جُطح٠ُ ق٤ع هحٓٞج ذحنط٤حٌ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٝئٌْحٍ جُ٘طحتؽ ٍٓز أنٍٟ 

ُِٔٗح٤ًٌٖ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ضـ٣ًطْٜ جُؼ٤ٌٓس ٝضْ ضٞغ٤ن ٝضٓؿ٤َ يُي ك٠ ٓكحٍٞ ٌٝٔ جُؼَٔ ُٝوى ضْ 

  غس أهح٤ُْ ٝٓ٘ح٠ن أنٍٟ ٝضْ ئػحوز ئؾٍجءٛح ك٠ جُٓ٘ٞجش جُطح٤ُس.ئؾٍجء ًٛٙ جُٔ٘طى٣حش ك٠ غال

 

 اٌزغييش األوضش دالٌخ فٝ اٌزخطيو االعزشاريغٝ

 Appreciative  جالْطوٛحء جال٣ؿحذ٠ئْطهىجّ ًَ ٖٓ ذطؿ٣ٍد  2004ك٠ ػحّ Jess چ٤ّ ُوى هحٓص 

Inquiry  ِٔ٤حش ؾٔحػ٤س ًر٤ٍز ُٝوى ًحٕ ٝجُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ جُطهط١٤ جالْطٍجض٤ؿ٠ ذحْطهىجّ ػ

ٖٓ جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ جال٣ؿحذ٤س جألٍٝ ٛٞ إٔ جُهطس جالْطٍجض٤ؿرس جُط٠ ضْ ض٤ٜٔٛٔح  ئغ٤ًُٖٜ٘ٙ جُؼ٤ِٔس 

ك٠ جُىٌؾس  جُػح٠ٗ ًحٗص ٝجهؼ٤س ٝه٣ٍرس ٖٓ جُٔٓطٜىك٤ٖ ٖٓ ًٛٙ جُهطس ك٠ ق٤ٖ ضٔػَ جُٔهٍؼ جال٣ؿحذ٢

 ٤ؿ٤س. جُؼح٤ُس ٖٓ جالقٓحِ ذح٤ٌُِٔس ُِهطس جالْطٍجض

كٔػال ضْ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُِٔٓحػىز ك٠ ئػىجو ٝض٤ْٔٛ نطس ئْطٍجض٤ؿ٤س ُرٍٗحٓؽ وػْ 

ٞج ٖٓ جُٔططٞػ٤ٖ ) ٗٛلْٜ ًحٗ 70جألٌج٠ٞ ك٠ جاله٤ِْ جُٗٔح٠ُ جًٍُُٟٔ ُل٤ٌط٣ٌٞح ٝٛ٘ح هحّ قٞج٠ُ 

حِ ج٣ًُٖ ٖؼٍٝج ذٞؾٞو ذؼوى ٓوحذالش ٓغ ػىو ًر٤ٍ ٖٓ جُ٘ٔغ ٝجُو٤حّ ئ٠ُ جُٔؿطذحٍُُ٘ٝ ٓٓطل٤ى٣ٖ( 

ػٖ جٍُٔٗٝع ٝأٌجوٝج ٓٗحًٌطٜح ٓؼ٘ح ًٝحٕ ٖٓ ذ٤ٖ ضِي  ُى٣ْٜ ٝؾٜحش ٗظٍ ٣ٌٍٝٞس ٛحٓس

جُٔؿٔٞػحش جُط٠ ضْ ٓوحذِطٜح جٍُٔجٛو٤ٖ ٖٓ ٚـحٌ جُٖٓ ٝجُٗرحخ ٌٝؤْٝحء جُرِى٣حش ٝٓٞظل٠ جًُٞحُس 

ٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ُؿ٘س هٛس ضْ  كٍَٛح ٍٝٓجؾؼط 140ٝٓالى جألٌج٠ٞ ُٝوى ًحٗص ٗط٤ؿس ًٛٙ جُٔرحوٌز 

ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ  80ٓهٛٛس ًُٜج جُـٍٜ هرَ جُو٤حّ ذطك٤ِِٜح نالٍ ٣ٞٓحٕ ك٠ ٓ٘طىٟ ٓؿطٔؼ٠ ْٞ 

أكٍجو  8ٓؼظْٜٔ ًحٗٞج ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ُٝوى ضْ ضو٤ْٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ئ٠ُ ٓؿٔٞػحش ضْٟ ًَ ٜٓ٘ح قٞج٠ُ 

٠ ًَ ٓؿحٍ ٖٓ ًٞٓس ك٣ٍىز ٖٓ جُوٛٙ ذٔؼىٍ هٛس ٝجقىز ػ٠ِ جألهَ كِد ْٜٓ٘ هٍجءز ٠  ق٤ع  
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ٓؿحالش جُطـ٤٤ٍ جُط٠ ضْ جالضلحم ػ٤ِٜح ٓوىٓح غْ ئْطكال٘ ٓحأكٍَضٚ ًَ هٛس " ٓط٠ ًحٕ جٍُٔٗٝع 

قون ضـ٤٤ٍج ذٌَٗ ٝجٞف ُىٟ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ؟". غْ هحٓٞج ذؼى يُي ذحٌكحم جُٔالقظحش جُوحذِس ُِطٓؿ٤َ 

حنط٤حٌ جُوٛس جألًػٍ والُس ٝجُطٞغ٤ن ػٖ ًَ هٛس ًحؾحذس ػ٠ِ ًٛج جُٓإجٍ. ٝق٤٘ثً هحٓص ًَ ٓؿٔٞػس ذ

ك٠ ًٛٙ جٌُٞٓس ٖٓ جُوٛٙ ٝهٍجءضٜح ذٛٞش ػحٍ أٓحّ ذحه٠ أكٍجو جُٔؿٔٞػس ٍٓكوح ذٜح أْرحخ 

 جالنط٤حٌ ًُٜٙ جُوٛس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ جألنٍٟ. 

ٝذؼى يُي هحّ ج٤ٍُٕٔٓٝ ذطؿ٤ٔغ جُٔالقظحش جُوحذِس ُِطٓؿ٤َ ٝجُطٞغ٤ن ٝجُط٠ ضْ ئْطهالٜٚح ٖٓ 

ٍ جُٓحذن جالٖحٌز ئ٤ُٚ " ٓط٠ ًحٕ جٍُٔٗٝع قون ضـ٤٤ٍج ذٌَٗ ٝجٞف ُىٟ جالؾحذحش ػٖ جُٓإج

ضْ ك٤ٜح  ٖٓ ػٞجَٓ جُ٘ؿحـ ٝهحٓٞج ذٍْْ ٌٚٞز  11جُٔٓطل٤ى٣ٖ ؟" ٝضْ ض٤٘ٛق ًٛٙ جالؾحذحش ئ٠ُ 

ٍ ػٖ ًَ ػحَٓ ٖٓ ًٛٙ جُؼٞجَٓ ٝٛ٘ح ضْ ئْطهىجّ ًٛٙ جُؼٞجَٓ ًح٠حٌ ٍٓؾؼ٠ ػ٘ى ئنط٤حٌ جُوٛس ٤طؼرجُ

ْ ئنط٤حٌٛح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ًَ ٓؿٔٞػس ٝيُي ْحػى ك٠ ٖ ذ٤ٖ جُػٔح٤ٗس هٛٙ جُط٠ ضجألًػٍ والُس ٓ

ٞٔحٕ ض٤ٟٖٔ ًَ ػٞجَٓ جُ٘ؿحـ ك٠ جُهطس جالْطٍجض٤ؿ٤س. ُٝوى ضٟٖٔ ًٛج ض٤ْٔٛ ٝئػىجو جٍُؤ٣س 

جُؼحٓس ُِهطس جالْطٍجض٤ؿ٤س ٝضكى٣ى جُهطٞجش جُط٘ل٣ً٤س ذحْطهىجّ جُهط٠ٞ جالٌٖحو٣س ُٔىنَ جُطكو٤ن 

ْحػحش ًٝحٕ  3ق٤ٖ ًحٕ ٌٕٓٞ ضك٤َِ جُوٛس ػ٠ِ هٔس ًٛٙ جُهطٞجش ٝجُط٠ ئْطـٍهص جُطوى٣ٍٟ ك٠ 

 ُٜح ٚىٟ كؼحٍ ُىٟ جُٔٗح٤ًٌٖ. 

 

   Evaluation  Summativeاٌغّؼٝ زمييُاٌزغييش األوضش دالٌخ وّىْٛ رؾبسوٝ ٌٍ

 

 غّؼٝ  اٌزغييش األوضش دالٌخ يّىٓ ئعزخذاِٗ ٌٍزأويذ ػٍٝ ٚعٛد اٌميُ اٌزؾبسويخ فٝ اٌزمييُ اٌ

ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٓطٗحٌنحٌؾ٠ ُِطو٤٤ْ ق٤ع ٣وّٞ ذؼوى ٝئؾٍجء ػىو  ء جُطو٤٤ٔحش جُؿٔؼ٤سػحوز ٓح٣طْ ئؾٍج

ٖٓ جُٔوحذالش ٓغ جُٔؿٔٞػحش جُٔٓطٜىكس ٝؾٔغ جألوُس جُػح٣ٞٗس ٝئْطهال٘ جُٔالقظحش. ٝٛ٘ح ٣أنً 

ؿحالش جُط٠ ًحٕ جالْطٗحٌٟ جُهحٌؾ٠ ك٠ ئػطرحٌٙ جألوُس ٝئٚىجٌ جألقٌحّ جُط٠ ضٞٞف ٝض٤ٍٗ ئ٠ُ جُٔ

ك٤ٜح ضكٖٓ ًر٤ٍ ٝٝجٞف ُألوجء ك٠ ض٘ل٤ً جُرٍٗحٓؽ ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ضْ ذٜح ئقىجظ ًٛج جُطكٖٓ أٝ جُطوىّ ك٠ 

جُرٍٗحٓؽ ٝك٠ جُٜ٘ح٣س كحٕ جُؼ٤ِٔس ضؼطٔى ػ٠ِ جُوحتْ ذؼ٤ِٔس جُطو٤٤ْ جًُٟ ٣ٓطهىّ أكَٟ جألقٌحّ 

ه٤ٔٚ جالٗٓح٤ٗس( ٌُٖٝ ك٠ جُرٍجٓؽ جُط٠ ضوّٞ  ٝجُطوى٣ٍجش ُطو٤٤ْ ٓىٟ ئْطكوحم ٝه٤ٔس جُرٍٗحٓؽ ) ك٠ ئ٠حٌ

ذٌَٗ ًر٤ٍ ػ٠ِ جُٔٗحًٌس كحٗٚ ٖٓ جُٔالءّ ٝجُٔ٘حْد ُِٔو٤ْ جُهحٌؾ٠ ٖٓ جُكٌْ ػ٠ِ ٓح٣ٌَٗ ًٛج 

جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٓحػى ك٠ ئْطهال٘ ٓؼح٤٣ٍ جُ٘ؿحـ جُٔك٤ِس جُط٠ هى جُ٘ؿحـ ؟ ٝٛ٘ح كحٕ 

 ٤ٍ جُ٘ؿحـ جُط٠ هحّ جُٔو٤ْ جُهحٌؾ٠ ذحْطهىجٜٓح. ضٌٕٞ أًػٍ ٓ٘حْرس ٝٓالءٓس ٖٓ ٓؼح٣

ذحؾٍجء ضو٤٤ْ ٜٗحت٠ ًٔٓطٗحٌز ٖٓ نحٌؼ جُرٍٗحٓؽ ُرٍٗحٓؽ  2004ك٠ ػحّ Jess كٔػال هحٓص چ٤ّ 
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Bougainville ّٝجُط٠ أٌٖٝص ك٤ٚ أ٠ْٝ ضحٗطح ذ٤َ٘ٞالٗىج جُؿى٣ىز  جُط٠ ضْ ض٘ل٤ًٙ ٓغ ٓ٘ظٔس أًٝٓلح 

Osi Tanataٝ ألٕ چ٤ّ إٔ ضٛرف ؾٔؼ٤س ٓٓطوِس Jess ْٖؼٍش ذأٗٚ ٤ُّ ٖٓ جُٔ٘حْد ئؾٍجء ضو٤٤

ٖحَٓ ٓٓطوَ جألٕ ػٖ ٓإْٓس ٓك٤ِس ٓٓطوِس هحٓص ذحهطٍجـ إٔ ٣طٟٖٔ جُطو٤٤ْ ذؼٝ ػ٘حٍٚ ٌٝٓٞٗحش 

ٖٓ  17جُطو٤٤ْ جُوحتْ ػ٠ِ جُٔٗحًٌس ذ٘حءج ػ٠ِ ه٤ْ جُل٣ٍن جُٔك٠ِ. ُٝوى هحّ ٓٞظل٠ جُرٍجٓؽ ذطؿ٤ٔغ 

ٖٓ ًٛٙ  8ذٍٔجؾؼس ئػحوز ضىه٤ن ٍٝٓجؾؼس Jess ق٤ٖ هحٓص چ٤ّ  هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠

 جُوٛٙ. 

ٝٛ٘ح ٗٞو جالٖحٌز ئ٠ُ إٔ ًَ ًٛٙ جُوٛٙ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ذحالْطؼحٗس ذى٤َُ جُٔوحذِس ٓغ ًطحذس ذؼٝ 

جُٔالقظحش ٝئػحوضٜح ٍُجٟٝ جُوٛس ذـٍٜ جُطكون ٖٓ ذؼٝ جُٔؼِٞٓحش ُٝوى هحّ جُٔٞظل٤ٖ ٓغ ػىو 

هٛس ُٝوى هحّ جُٔٓطٗحٌ جُهحٌؾ٠ جُوحتْ  25حنط٤حٌ جألًػٍ والُس ٖٓ ذ٤ٖ ػىو ٚـ٤ٍ ٖٓ جُٔٓطل٤ى٣ٖ ذ

ذؼ٤ِٔس جُطو٤٤ْ ذحْطهىجّ ٓؼح٤٣ٍ جُ٘ؿحـ جُط٠ هحّ جُٔٞظل٤ٖ ذطكى٣ىٛح ذحػطرحٌٛح ًٔٞٞٞػحش ٝهٟح٣ح 

٠ ٌت٤ٓ٤س ضْ ض٤ٟٜٔ٘ح ك٠ ضو٣ٍٍ جُطو٤٤ْ. ٝذحالٞحكس ج٠ُ ػ٤ِٔس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس كحٕ جُٔو٤ْ جُهحٌؾ

 Bougainvilleٖٓ أكٍجو جُٔؿطٔغ ك٠ ٓ٘طوس  12ٖٓ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ك٠ جُرٍٗحٓؽ ٝ 23هحّ ذؼوى ٓوحذالش ٓغ 

ذٔح ك٤ْٜ جُٔؿٔٞػحش جُط٠ ٝؾٜص أٌجءج ٗحهىز ُِرٍٗحٓؽ. ُٝوى ئْطهىّ جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٠ ُِطو٤٤ْ جٌُػ٤ٍ ٓٔح 

ُٓحٕ ذؼٝ ٖٓ ضْ  ضْ ئْطهالٚٚ ٖٓ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُس ٖٝٓ جُطؼ٤ِوحش جُط٠ ٌٝوش ػ٠ِ

 ٓوحذِطْٜ ذـٍٜ ٤ٚحؿس جُ٘طحتؽ جٍُت٤ٓ٤س ُِطو٤٤ْ. 

 

ئعشاء رؼذيالد ػٍٝ ػٍّيخ ئخزيبس اٌؼيٕخ فٝ اٌزغييش األوضش دالٌخ ثغشك ئعزخذاِٙب فٝ اٌزمييُ 

   اٌغّؼٝ اٌزٍخيقٝ

ضؿ٤ٔغ ُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ٛٞ أٗٚ ٣ٓحْٛ ك٠ يًٍٙ ػٖ ج ئٕ أكَٟ ٓح ٣ٌٖٔ 

ٌٝٚى هٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝٓح ضطٟٔ٘ٚ ٖٓ أًػٍ جُكحالش ٗؿحقح. ٣ٝططِد ًٛج 

جُ٘ٞع ٖٓ جُطو٤٤ْ ذ٤حٗحش ٝٓؼِٞٓحش ػٖ ٓىٟ ئٓطىجو ضأغ٤ٍ جٍُٔٗٝع أٝ جُرٍٗحٓؽ ػ٠ِ ٓؿٔٞػحش 

الٗىج ذطو٤٤ٔٚ ك٠ ٤َٗٞ Jess ٓهطِلس ٖٓ جُٔٗح٤ًٌٖ ٝذططر٤ن يُي ػ٠ِ جٍُٔٗٝع جًُٟ هحٓص چ٤ّ 

ُكى  زجُؿى٣ىز ضْ جُطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُو٤ٟس ػٖ ٣ٍ٠ن ض٤٘ٛق جٍُٔٗٝػحش ئ٠ُ : ؾ٤ىز ؾىج ٝؾ٤ىز ٝؾ٤ى

ٓح.. جُم ٝق٤٘ثً ضْ ئنط٤حٌ جٍُٔٗٝػحش ذٌَٗ ػٗٞجت٠ ضكص ًَ ض٤٘ٛق ٖٓ ًٛٙ جُط٤٘ٛلحش غْ هحّ 

٤ً ًٛج جٍُٔٗٝع جُٔٞظل٤ٖ ذطؿ٤ٔغ هٛٙ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٖٓ جُٔٞجهغ ٝجُٔ٘ح٠ن جُط٠ ضْ ك٤ٜح ض٘ل

ٝذٌَٗ أنٍ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ذإٔ جُطو٤٤ْ ئْطهىّ ٣ٍ٠وس " جُؼ٤٘س جُطرو٤س جُٜحوكس" ٤ُّٝ ٣ٍ٠وس "جُؼ٤٘س 

 جُؼٗٞجت٤س". 
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 ِغبالد اٌجؾش اٌّغزمجٍيخ 
 

٣ٌٝي  Jess ٗكٖ ٗؼِْ أٗٚ ًحٗص ٛ٘حى ٌْحُطحٕ ٖٓ ٌْحتَ جُىًطٌٞجز ضْ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٌَُ ٖٓ چ٤ّ 

 ,Jon Kurtzوٌجْطحٕ أن٣ٍطحٕ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ وٌؾس جُٔحؾٓط٤ٍ ٌَُ ٖٓ  ذحالٞحكس ئ٠ُ Rickو٣ل٤ُ 

2003 and Bettina Ringsing,2003   ُٝوى ض٘حُٝص ًَ ًٛٙ جُىٌجْحش جُٔطوىٓس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس

٣وىّ ُ٘ح كٍ٘ ٝوٌجْحش ذكػ٤س ك٠ جُٔٓطورَ ك٠ جُٔؿحالش   MSCٝٗكٖ ٗإٖٓ إٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

 : جألض٤س

 طر٤وحش جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٗٓرس ض MSC  جُط٠ ضٟٔ٘ص ك٠ جُٞجهغ ضـ٤٤ٍجش ؿ٤ٍ ٓطٞهؼس ٝضكى٣ى

جُؼٞجَٓ جُط٠ ًحٕ ُٜح ضأغ٤ٍ ًر٤ٍ ػ٠ِ ًٛٙ جُ٘ٓرس ٓػَ جُؼٞجَٓ جُػوحك٤س ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س ذحالٞحكس ُِؼٞجَٓ 

 جٍُٔضرطس ذط٤ْٔٛ جُرٍٗحٓؽ ٝض٤ْٔٛ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

 

  َٓ٤ٍ ًر٤ٍ ػ٠ِ ٗٓرس جُوٛٙ جُِٓر٤س جُط٠ ضٟٔ٘ص أٌجءج ٗحهىز ُِرٍٗحٓؽ ٝج٤ٌُل٤س جُط٠ ًحٕ ُٜح ضأغجُؼٞج

 جُط٠ ٣ٌٖٔ ػٖ ٣ٍ٠وٜح جُطكٌْ ك٠ ًٛٙ جُؼٞجَٓ. 

 

   ٍكص ذٟؼق ئٌضرح٠ٜح جُؿ٤ى ذؼ٤ِٔس ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ػٖ ٣ٍ٠وٜح ضو٣ٞس قِوس جُطـ٣ًس جُؼ٤ٌٓس ٝجُط٠ ػ

 جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

 

  ٖ٣ٍ٠وٜح ضو٣ٞس جُؼالهس ٝجٍُجذطس جُٔٞؾٞوز ذ٤ٖ جُكٞجٌ ك٠ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ػ

 ٝذ٤ٖ ػ٤ِٔس جُطهط١٤ ُِرٍٗحٓؽ. 

 

 جّ ك٠ جُطو٤٤ْ جُؿٔؼ٠ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ ػٖ ٣ٍ٠وٜح ضو٣ٞس جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ذـٍٜ جالْطهى . 

 

 نٍٟ ُط٤ْٔٛ جال٠حٌ جُٔ٘طو٠ ُِرٍٗحٓؽ.  وٓؽ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓغ جُٔىجنَ ٝجُٔ٘حٛؽ جالْط٘رح٤٠س جأل 

 

 دػٛح ٌالثذاع ٚاٌّشاعؼخ ٚاٌزٛافً

 

ضوىّ ذؼٝ جالذىجػحش ٝجألكٌحٌ جُؿى٣ىز جُط٠ ضطْٓ ئٕ ًَ ٓ٘ظٔس ضوّٞ ذحْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

 ذحالذطٌحٌ ًَٝ ضطر٤ن ٖٓ ًٛٙ جُططر٤وحش ٣ططِد ذالٖي ٗٞع ٖٓ جُٛوَ ُٟٔحٕ جالْطهىجّ جُلؼحٍ ُٚ ٓغ

ٞٔحٕ ٓٞجءٓس جُططر٤ن ٓغ ج٤ُٓحم جُٔك٠ِ ٝجألٛىجف جُٔكىوز ُِرٍٗحٓؽ ٝئٕ ذؼٝ ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش 
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 ؼظ٤ْٖٝٓ جٌُٖٔٔ ضٝجُرؼٝ ال٣٘طرن ػ٤ِٚ يُي؟.  ٓؼٚ ْٞف ٣ٌٕٞ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٓل٤ىج

طٜح ٓغ ًٛٙ جُطؿحٌخ ئيج أٌٖٓ ضٞغ٤ن جُطٍم جُٔٓطهىٓس ٝجُ٘طحتؽ جُط٠ ضْ جُطَٞٚ ئ٤ُٜح ٝٓٗحًٌ

 جُٔٓطهى٤ٖٓ جألن٣ٍٖ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. 

  

 ٚفٝ ٘زا اٌقذد ٔؾٓ ٔؾغؼه ػٍٝ: 

  ٖجالُطكحم ذوحتٔس جُر٣ٍى جالٌُط٠ٍٗٝ جُهحٚس ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ُطؼِْ ج٣ُُٔى ػٖ نرٍجش جألن٣ٍ

٠ جُكح٠ُ ٝك٠ ج٣ًُٖ هحٓٞج ذططر٤وٚ. ٝك٠ ًٛج جال٠حٌ هْ ذطوى٣ْ ٗلٓي ٓغ ه٤حٓي ذحُطل٤ٍٓ ُٔٞهؼي جُٞظ٤ل

 أٟ ٤ٖة أٗص ٓٗـٍٞ ذؼِٔٚ جألٕ ٝأٟ جُٔؿحالش ضٜطْ ذٜح. 

 

  ًُٟهْ ذطٞغ٤ن نططي الْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ًٝٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٟٖٔ ٓالقظحش ػٖ جُٔ٘طن ج

 ًحٕ ٣ٌٖٔ ٌٝجء ئْطهىجٓي ُٚ ٝضٓؿ٤َ جُهط٠ٞ جالٌٖحو٣س جُط٠ ضٍٗـ ٤ًل٤س ئْطهىجٓي ُٚ.

 

 و٤و٠ جُلؼ٠ِ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٝهْ ذطٞغ٤ن جُ٘طحتؽ جُط٠ ضِٞٚص ئ٤ُٜح هْ ذٍٔجؾؼس ئْطهىجٓي جُك

 نحٚس ذؼى ه٤حٓي ذط٘ل٤ً ضطر٤ن ضؿ٣ٍر٠ ٣ٝلَٟ ػَٔ يُي ػ٠ِ كطٍجش و٣ٌٝس. 

 

  هْ ذحضحقس ًٛج جُطٞغ٤ن جًُٟ هٔص ذؼِٔٚ ػٖ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ْٞجء ك٠ هحتٔس جُر٣ٍى جالٌُط٠ٍٗٝ

ُهحٚس ذحُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٝ ٖٓ نالٍ ْٝحتَ ٠ٍٝم أنٍٟ ٓػَ جُٔهٛٙ ٍُ٘ٗ ًَ جُططر٤وحش ج

    ٍٗٗٛح ػ٠ِ ٓٞهؼي جالٌُط٠ٍٗٝ. 

 

ٝك٠ جُٔوحذَ كحٗ٘ح ْٞف ٗكحٍٝ ئْطهال٘ جُىٌِٝ جُٔٓطلحوز جُط٠ ضْ ؾ٤ٜ٘ح ٖٓ نالٍ جُهرٍجش 

ىغس ًُٜج جُى٤َُ جُٔطؼىوز نالٍ جُططر٤وحش جُٔهطِلس ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٠ً ٣طْ ئػىجو ٝئٚىجٌ ٗٓهس ٓك

 ك٠ نالٍ جُٓ٘ٞجش جُػالغس جُوحوٓس. 

 

 ٓكحٝالش ْؼ٤ىز 

 ٣ٌي ٝچ٤ّ  

Rick and Jess  

 2005كرٍج٣ٍ   
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 (1ٍِؾك سلُ )
        

 ػيٕخ ِٓ ّٔبرط رغّيغ اٌمقخ

 

 سػبيخ األسك ) اعزشاريغيخ دػُ سػبيخ األسامٝ(   1.1 
 

 ِمذِخ 

ضـ٤٤ٍجش يجش والُس ُوى أٌجو ٓ٘ٓو٠ ٤ٍٟٓٝٓ ٍٓٗٝع ٌػح٣س جألٌج٠ٞ ؾٔغ هٛٙ ضطٟٖٔ  

ًٛج ْٞف ٣ٓحػىٗح ك٠ هى ًحٗص ٓكِٛس ػِْٜٔ ك٠ ٍٓٗٝع ٌػح٣س جألٌج٠ٞ ك٠ ًٛج جاله٤ِْ. ٝ ٝجُط٠

ذؼِٔٚ ٣ٌٝٔ٘٘ح أ٣ٟح ٖٓ جالقطلحٍ ذحُ٘ؿحقحش ٣ْٞح ذحالٞحكس جُٔٓحٛٔس ك٠ ًٞٗ٘ح  ك٤ٖٓ ٓحٗوّٞض

 ٓٓحء٤ُٖ أٓحّ ٤ُٞٔٓ٘ح. 

ْطهىجّ جُوٛٙ ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٠ ضْ ضؿ٤ٔؼٜح ٖٓ ًٛٙ جُٔوحذالش ُٝوى هٌٍ ٓٓث٠ُٞ جٍُٔٗٝع ئ 

 ُؼىو ٖٓ  جألٛىجف ضطٟٖٔ ٓح٠ِ٣ : 

 ُٔ٘ٓو٤ٖ ٝج٣ٍٓ٤ُٖٔ ٓؼح ٓغ ٓؿٔٞػحش ٌػح٣س جألٌج٠ٞ. جُطؼٍف ػ٠ِ ٓحهحّ ذحٗؿحَٙ ًَ ٖٓ ج 

  ْٓٓحػىز ج٣ٍٓ٤ُٖٔ ٝجُٔ٘ٓو٤ٖ ػ٠ِ ضلْٜ جُو٤ْ جُهحٚس ذحُ٘حِ جُٔٗح٤ًٌٖ ك٠ جٍُٔٗٝع ٝضوى٣

 أًرٍ ًُٜٙ جألٗٞجع ٖٓ جُٔهٍؾحش ٝجُ٘طحتؽ.  جُىػْ ذٌَٗ

 ٗؿحَٙ ذحُلؼَ. الهٍجٌ ٝجػالٕ ٍٝٗٗ ٓحضْ ئ 

 

 رفبفيً اٌزؼبلذ األعبعيخ    
 

 
 ٌغشيخا

  .ٌْحٍ جُطوح٣ٌٍ ج٠ُ ٤ُٞٔٓ٘ح أٝ ٓٗحًٌطٜح ٓغ جُ٘حِ جألن٣ٍٖ ك٠ جُٔ٘طوس أٝ جُٔؿطٔغهى ٗوّٞ ذحْطهىجّ هٌْٛٛ ػ٘ى ئ

 

 َٛ أٗص ) ٌجٟٝ جُوٛس( :      

 

 ال  ٗؼْ     ْٔي ػ٠ِ جُوٛس ) هْ ذحنط٤حٌ ػالٓس(                           ض٣ٍى إٔ ضٟغ ئ 

 

 ال  ٗؼْ    ّ جُوٛس ألؿٍجٜ جٍُ٘ٗ ) هْ ذحنط٤حٌ ػالٓس (     َٛ أٗص ٓٞجكن ػ٠ِ جْطهىج 
 
 

ْْ ٌجٟٝ جُوٛسئ
5

                       ------------------------------------------------------------ 

 

 ----------------------------------------------------------ْْ جُٗهٙ جُوحتْ ذطٓؿ٤َ جُوٛس:     ئ

 

 -----------------------------------------------------------جٌُٔحٕ/ جُٔٞهغ                            

 

 ----------------------------------------------------------ضح٣ٌم جُطٓؿ٤َ                             

 

                                                           
 –سمهم فأنت لست فى حاجة الى تسجٌل أسمائهم أو التفاصٌل الخاصة بهم إ) إذا أراد رواة القصص عدم ذكر    5

 فقط ٌمكنك كتابة " مالك أرض" أو بعض األوصاف المماثلة(. 
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ِظ سػبيخ األسامٝ ٚويف وبْ ؽىً بؽىٝ ٌٝ ويف ) ساٜٚ اٌمقخ( ثذأد فٝ االؽزشان فٝ ثشٔئ .1

 ؽزشاوه؟ئ
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ؽزشاوه فٝ ٌزغييشاألوضش دالٌخ اٌزٝ ٔزظ ِٓ ئِٓ ٚعٙخ ٔظشن لُ ثشٚايخ لقخ ٌٕب رٍخـ ا .2

 اٌّؾشٚع اٌخبؿ ثشػبيخ األسامٝ. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 . ٌّبرا وبٔذ ٘زٖ اٌمقخ ٘ٝ األوضش دالٌخ ثبٌٕغجخ ٌه؟ 3
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
دالٌخ  ويف عبُ٘ ػًّ وً ِٓ إٌّغميٓ ٚاٌّيغشيٓ فٝ اٌّؾشٚع فٝ رؾميك رٌه اٌزغييش األوضش .4

 )فٝ ؽبٌخ ٚعٛدٖ ِٓ ٚعٙخ ٔظشن( 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ) ّٔٛرط رمشيش ِزطٛع(     VSO–ذِبد اٌزطٛػيخ ػجش اٌجؾبس ِٕظّخ اٌخ 2.1
 
 

 اٌغضء اٌضبٔٝ ) رمشيش ِزطٛع (  –اٌزمشيش إٌٙبئٝ ٌٍّٕظّخ 
 

 ْطٌٔحٍ ٝئػىجو ًٛج جُطو٣ٍٍ ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔططٞع ذؼى ج٣ُُحٌز جُٜ٘حت٤س ٌُٔطد جُرٍجٓؽ ُِٔٞهغ ٣طْ ئ
 

 ئْْ جُؿٜس ٝجُرِى جُط٠ هحٓص ذطؼ٤٤٘ٚ جْْ جُٔططٞع : 
 جٌُٞو جُٞظ٤ل٠:  ئْْ جُٞظ٤لس: 

 جُرِى :  ٚحقد جُؼَٔ: 
 ضح٣ٌم ذىج٣س جُٔططٞع ُؼِٔٚ:  ئْْ جُٔى٣ٍ جُٔرحٍٖ ُِٔططٞع: 

 ْطهىّ ٌٝم جٞحك٠ ًِٔح ًحٕ ٛ٘حى قرٍ ؿحٓن ) ٣لَٟ جُِٕٞ جألْٞو( ٝئْطهىجّ ذٍؾحء ئ
 ٌٍٞٝز ًُُي. 

  ئٕ جُٜىف جألْح٠ْ ًُٜج جُ٘ٔٞيؼ ٛٞ ض٤ٌٖٔ ٓ٘ظٔس VSO ُلْٜ ٝجُطؼِْ ٖٓ نرٍجش ٖٓ ج
 جُٔططٞػ٤ٖ ك٠ ٓٞجهؼْٜ. 

  ْٞف ٣طْ جْطهىجّ ًٛج جُطو٣ٍٍ أ٣ٟح ُؼَٔ ِٓهٙ ذًٜٙ جُهرٍجش ُِٔططٞػ٤ٖ جُؿىو ك٠
جُٔٓطورَ ٌٝذٔح ٣طْ أنً أؾُجء ٓ٘ٚ ُٔٗحًٌطٜح ٤ُُِٖٞٔٔ أٝ ضٓطهىّ ٖٓ ؾحٗد جُٔ٘ظٔس ٍُ٘ٗ 

 ذؼٝ جالٚىجٌجش. 
 ٌٔ٘ي جُو٤حّ ذؼَٔ يُي ػ٠ِ ٌٝهس ٓ٘لِٛس ضكىو ػ٤ِٜح ئيج أٌوش جُو٤حّ ذؼَٔ ضؼ٤ِوحش ٣ٍْس ك٤

ٖٓ جًُٟ ض٣ٍى ٓٗحًٌطٚ كو١ ًٛٙ جُطؼ٤ِوحش. ٝجُٔ٘ظٔس ْٞف ضٟٖٔ جُطؼحَٓ ذٌَ ٣ٍْس ك٠ 
 جوجٌز يُي. 

  ٣ٌٔ٘ي يًٍ ج٣س هٟح٣ح أنٍٟ ٖٓ جُٔٞهغ ٝجُط٠ ٣ؿد ٓ٘حهٗطٜح ٓغ ٚحقد جُؼَٔ أٌٝٓطد
جُطؼحَٓ ذٌَ جٛطٔحّ ػٖ ٣ٍ٠ن ٌٓطد  جُرٍجٓؽ ٝئيج ٖؼٍش ذٞؾٞو ه٤ٟس ٓح ٠ٍقطٜح ُْ ٣طْ

 جُرٍجٓؽ ٣ٌٔ٘ي جٌُطحذس ج٠ُ جُٔى٣ٍ جاله٠ٔ٤ِ ُِرٍجٓف ك٠ جٌُِٔٔس جُٔطكىز. 
  

1.A   لُ ثٛفف ِبرؼزمذ أٔٗ اٌزغييش األوضش دالٌخ ٚأٔه لذ عبّ٘ذ فٝ ئؽذاصٗ ثؾىً ِب أٚ ثأخش خالي

 ٚعٛدن فٝ ِٛلؼه. 
 

  ٍجألًػٍ والُس ذؼى ئؾٍجء ٓ٘حهٗحضي ٓغ ٚحقد جُؼَٔ أ٣٘ٔح ٣ٌٕٞ يُي ٌٓٔ٘ح هْ ذحنط٤حٌ جُطـ٤٤

 ٝجُُٓالء ٝٓٓثٍٞ جُرٍجٓؽ. 

  .هى ٣ٌٕٞ ٛ٘حى جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش ذؼٟٜح ًر٤ٍ ٝجألنٍ ٚـ٤ٍ ذؼٟٜح ئ٣ؿحذ٠ ٝجألنٍ ِْر٠

 هْ ذحنط٤حٌ جُطـ٤٤ٍ جًُٟ ضؼطوى أٗٚ جألًػٍ والُس. 

 ٖٓ قىظ ٝأ٣ٖ ٝٓط٠ قىظ يُي.  ج٣ًُٖ ًحٗٞج ٓٗح٤ًٌٖ ك٠ يُي ٝٓحيج ٛإالء هْ ذحنرحٌٗح 

  ٚهْ ذًًٍ ضلح٤َٚ ًحك٤س ُؿؼَ جُوٛس أًػٍ كٜٔح ٝجوٌجًح ٖٓ ؾحٗد جُوحٌب جًُٟ هى ال٣ٌٕٞ ُى٣

ٌٓح٤ٗس ٓطحذؼس ًٛج جُطـ٤٤ٍ ذؼى يُي ٔٞهغ جألقىجظ ٝقحٍٝ جُٔٓحٛٔس ك٠ ئكٌٍز ؾ٤ىز أٝ ٓؼٍكس ذ

 ًِٔح ًحٕ يُي ٌٓٔ٘ح. 

 ٌٕٞٚؼرح ؾىج ًُٝج قحٍٝ ٝٚق أًػٍ ٖٓ ضـ٤٤ٍ )  ئيج هٔص ذحنط٤حٌ ضـ٤٤ٍ ٝجقى كًُي هى ٣

 ذحْطهىجّ أٌٖحٍ ئٞحك٤س(. 

  : ٝيّىٓ ٌٍزغييش األوضش دالٌخ اٌزٜ رخزبسٖ أْ يىْٛ ف 

   .ق٤حز جُٔٓطل٤ى٣ٖ ٖٓ جُٔ٘ظٔس جًُٟ ػِٔص ك٤ٜح 

  .ٚق٤حز جألكٍجو ك٠ جُٔؿطٔغ جًُٟ ضؼ٤ٕ ك٤ 

  .ْٜجُُٓالء ج٣ًُٖ ػِٔص ٓؼ 

 هى ػِٔص ك٤ٚ. ؾحٗد ٖٓ ؾٞجٗد جُٔ٘ظٔس جًُٟ ض ٌٕٞ 

  .جُر٤ثس جألْٝغ ٤ُِٓحْحش جُٔٞؾٞوز 
 

 
 B.  خزشد ٘زا اٌزغييش ثؼيٕٗ.لُ ثزفغيش ٌّبرا ئ 

  ِباالخزالف اٌزٜ أؽذصٗ أٚ عيؾذصٗ ٘زا اٌزغييش؟ 

  ٌّبرا رؼزمذ أْ ٘زا االخزالف مشٚسٜ ٚ٘بَ؟ 
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C. ِٓ ٚويف رُ رٌه؟  ئرا لبَ ؽخـ أخش غيشن ثبالؽزشان فٝ ئخزيبس ٘زٖ اٌمقخ لُ ثبخجبسٔب 

D. ْطهالٜٚح ٖٓ جُطـ٤٤ٍ جًُٟ ًطرص ػ٘ٚ ٣ٌٖٔ ُِٔ٘ظٔس َٛ ضٞؾى ٛ٘حى وٌِٝ ٓٓطلحوز ٣ٌٖٔ ئ

 جالْطلحوز ٜٓ٘ح؟

 

E.     هْ ذحػطحء ئْْ أٝػ٘ٞجٕ ُِوٛس ٣ِهٜٛح ك٠ ًِٔحش ه٤ِِس 

 
 

 ػٕٛاْ اٌمقخ
 
 
 

 جُٞٚق  (1)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 جُطل٤ٓـــٍ  (2)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  نطحٌ جُوٛس؟ٖٓ جًُٟ ئ (3)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 :  VSO وٌِٝ ٓٓطلحوز أٝ ض٤ٚٞحش ُِٔ٘ظٔس  (4)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ْطٌٔحٍ جُطو٣ٍٍ :      ضح٣ٌم ئ
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 (2ٍِؾك سلُ )

        
 ّٔٛرط ِٓ لقـ اٌزغييش األوضش دالٌخ

 

 ) ِٕظّخ غيش ؽىِٛيخ(    Osi Tanataثٛعيٕفيٍٍٝ: أٚعٝ ربٔبرب  1.2 

 هٛس ُطـ٤٤ٍ أًػٍ والُس

 َٛ أٗص ًٍجٟٝ ُِوٛس : 

 ال  ٗؼْ                 ْٔي ػ٠ِ جُوٛس ) هْ ذحنط٤حٌ ػالٓس(               ض٣ٍى إٔ ضٟغ ئ 

      ) ال  ٗؼْ    َٛ أٗص ٓٞجكن ػ٠ِ جْطهىجّ جُوٛس ألؿٍجٜ جٍُ٘ٗ ) هْ ذحنط٤حٌ ػالٓس 

 ِؼٍِٛبد أعبعيخ

 ْْ جُٗهٙ جُوحتْ ذطٓؿ٤َ جُوٛس:   ٣ِٕٝٓٞ نالٍ ضى٣ٌد جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس. ئ

 ئْْ ٌجٟٝ جُوٛس:                     ٤ْحْط٤حٕ ًح٤ًٞ  

 جُكِوس جُػحُػس ٖٓ جٍُٔٗٝع. -جٍُٔٗٝع ٝجُٔٞهغ:               جٍُٔٗٝع جُؼٟٟٞ أ٤ًٍٟٝئْْ 

 ٓحٌِ.  23ضح٣ٌم ضٓؿ٤َ جُوٛس  :                

 ٓط٠ قىغص جُوٛس     :                ًٓ٘ قٞج٠ُ ػحّ. 

 ػ٘ٞجٕ جُوٛس:                         " ضُج٣ى ًر٤ــٍ " 

 

ؽزشاوه فٝ ان ِغ أٚعٝ ربٔبرب ٚويف وبْ ؽىً ئمقخ( ثذأد فٝ االؽزشؽىٝ ٌٝ ويف ) ساٜٚ اٌئ

 اٌّؾشٚع؟

ُوى ً٘ص ػٟٞج ٖٓ أػٟحء جٍُٔٗٝع جُٔؿطٔؼ٠ ٠ٌُ٘ٝ ضًٍطٚ ُطٞهؼ٠ ُكىٝظ نالف ٌٝٓٗالش 

وجنَ ًٛج جٍُٔٗٝع ٠ٌُ٘ٝ ػ٘ىٓح ػِٔص إٔ أ٠ْٝ ضحٗحضح ًٔ٘ظٔس ؿ٤ٍ ق٤ٌٓٞس ضوىّ ضى٣ٌرح ٣ٓطٜىف 

ًُٟ أٌْٖ ك٤ٚ قٍٟش ؾُءج ٖٓ ًٛج جُطى٣ٌد ػٖ ئوجٌز جٍُٔٗٝػحش ػحٓس جُٗؼد ك٠ جُٔؿطٔغ ج

 ٝقلع جُٓؿالش ٝضى٣ٌد جُٔىٌذ٤ٖ. 

  

        ِٓ ٚعٙخ ٔظشن فف ٌٕب اٌزغييش األوضش دالٌخ اٌزٝ ٔزظ ِٓ خالي اؽزشاوه ِغ أٚعٝ ربٔبرب 

 ) عٛاء أوبْ رٌه ِٓ خالي اٌزذسيت أٚ اٌذػُ أٚ اٌزّٛيً( 

ٍٓز أنٍٟ ج٠ُ ه٣ٍط٠ ٝهٔص ذطكل٤ُ أكٍجو أٍْض٠ ػ٠ِ جالٖطٍجى ذؼى قٌٟٟٞ جُطى٣ٌد ػىش  

ٝجالٗهٍج٠ وجنَ ٓؿحٍ جٌُُجػس جُؼ٣ٟٞس ٝق٤٘ثً هٌٍش جُو٤حّ ذحوجٌز ٍٓٗٝع ألٍْض٠ ػٖ 

جٌُُجػس جُؼ٣ٟٞس ٝذحٍُؿْ ٖٓ ػىّ ق٠ُٞٛ ػ٠ِ وػْ ض٠ِ٣ٞٔ ٖٓ أٟ ٓ٘ظٔس أٝؾٔؼ٤س ذىأش ًٛج 

قِٛص ػ٤ِٜح ٖٓ جُطى٣ٌد جًُٟ قِٛص ػ٤ِٚ ٖٓ جٍُٔٗٝع جُٛـ٤ٍ كو١ ذحْطـالٍ جُٔؼٍكس جُط٠ 

جُطى٣ٌد جُطحذغ أل٠ْٝ ضحٗحضح ٝهٔص ذحُرىء ذحٌُُجػس جُؼ٣ٟٞس ُٔكح٤َٚ جٌٍُٗد ٝجُلِلَ جألنٍٟ 
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 ٝجُهٍٟٝجش ٝجُطٔح٠ْ ٝجُلِلَ جُكحٌ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔكح٤َٚ. 

 

ّ ذٌَٗ ؾ٤ى ٝك٠ جُٞهص جُكح٠ُ أٝو ٌٍٖ ًَ ٓحضؼِٔطٚ ٖٓ أ٠ْٝ ضحٗحضح ٝج٤ُّٞ ٗٔح ٍٓٗٝػ٠ ٝضوى

ُٝوى هٔ٘ح ذر٤غ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔ٘طؿحش جُط٠ ضْ ٌَجػطٜح ٝجُط٠ ضٗرٚ ٓحضْ ٌَجػطٚ ك٠ جٌُُٔػس جُؼ٣ٟٞس 

٤ًِٞ ٖٓ جٌٍُٗد جُِٔلٞف ٝجألٕ هٔص ذحٗلحم ًٛج جُٔحٍ  100جُطحذؼس ُْٜ. كٔػال هٔ٘ح ذر٤غ قٞجٟ 

جُىنَ كحٕ جألٍْ ٝجُوٍٟ ٍُٗجء جُٔالذّ ٝجُؼى٣ى ٖٓ جأل٤ٖحء جألْح٤ْس جألنٍٟ ٝذؼ٤ىج ػٖ ٣َحوز 

جُٔؿحٌٝز أٚرف ُى٣ْٜ كحتٝ ًحك٠ ال٠ؼحّ جٍْْٛ ٝأٍْ جألن٣ٍٖ ًٔح ضْ جْطهىجّ جُٔحٍ ُرىء 

 ٍٓٗٝػحش أنٍٟ ٓػَ كطف ذؼٝ جُٔكالش جُطؿح٣ٌس.

 

 ٘زٖ اٌمقخ راد دالٌخ ثبٌٕغجخ ٌه؟ٌّبرا وبٔذ 

ُىٟ أٟ ٓؼٍكس ذ٤ٌل٤س ئوجٌز ُوى ًحٗص ًٛٙ جُوٛس يجش والُس ذحُ٘ٓرس ٠ُ ألٜٗح ك٠ جُرىج٣س ُْ ٣ٌٖ 

ٍٓٗٝع ٝج٤ُّٞ أٚرف ُىٟ ٍٓٗٝع ؾ٤ى جهّٞ ذحوجٌضٚ كٟال ػٖ ئْطهىجّ جُىنَ جًُٟ ضْ قُٛٞٚ ٖٓ 

 جٍُٔٗٝع ُِٔٓحٛٔس ك٠ ضٞك٤ٍ ْرَ جُٔؼ٤ٗس ألٍْض٠. 

 

 جُطـ٤٤ٍ ك٠ ٗٞػ٤س ق٤حز جُ٘حِ. □  اٌّغبي :    
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b.  ِٕظّخVSO
6

  eAngie Bamgbosاٌفٍجيٓ : أغٝ ثبِغجٛعٝ  - 

 

 لقخ ِزطٛع: 

ٌو٣ٌح ٝجُٔططٞػ٤ٖ جألن٣ٍٖ( ك٠ ذىج٣س جٍُٔٗٝع ًحٕ جُل٣ٍن ) جُٔططٞع ٝٓٞظل٠ ٓ٘ظٔس ٓح

ٗظٍج ُرؼٝ جالػطوحوجش جُٔٞؾٞوز ك٠  ) جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠(٘ىٌٓطهٞك٤ٖ ٖٓ ٓ٘حهٗس هٟح٣ح جُݘ

 جُٔؿطٔؼحش جُٔٓطٜىكس . 

٘ىٌ ك٠ ًَ جُٔؿطٔؼحش ُݘق جُٔؿطٔؼ٠ ك٤ٔح ٣طؼِن ذوٟح٣ح جٌُٖٝ نالٍ ػَٔ وٌجْس ػٖ جُِٔ

جُٔٓطٜىكس ٝؾى جُل٣ٍن جُؼى٣ى ٖٓ جالٗوٓحٓحش جُط٠ ضطْٓ ذحُؿٔٞو ك٠ جُطؼحَٓ ٓغ هٟحذح جُؿ٘ىٌ ) 

٘ظٍ ج٠ُ جٍُؾحٍ ذٌَ كؿحؾس ػ٠ِ أْٜٗ جُٔؼ٤ِ٤ٖ جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠( ك٤ٔح ٣طؼِن ذٔإٍٖ جُؼٔحُس: كٌحٕ ٣  

٤ٚٝى ٝذ٤غ جُٓٔي  ك٠ ق٤ٖ إٔ  جٍُت٤ٓ٤ٖ ق٤ع ٣ؼِٕٔٞ ك٠ جُٜٖٔ ٝجألػٔحٍ ك٠ ُٓجٌع جألٌَ

جُ٘ٓحء ٣وٕٞٓٞ ك٠ ٓؼظْ جألق٤حٕ ذأػٔحٍ ضطؼِن ذحوجٌز ٖثٕٞ جٍُُٔ٘ ًٔح إٔ جُ٘ٓحء ال٣ٗحًٌٕٞ 

ضٔحٓح ك٠ ػ٤ِٔحش ٚ٘غ جُوٍجٌ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔؿطٔغ ٝوْٝٛ ًحٕ ؿحترح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحالٗلحم وجنَ 

ـ٤د وٌْٝٛ أ٣ٟح ك٠ أػٔحٍ ٍٗٗ ٗطحم جألٍْز أٝ جُو٤حّ ذىٌٝ ق٤ٟٞ ٣طؼِن ذٗثٕٞ جألٍْز ًٔح ٣

 غوحكس جُٓالّ ذ٤ٖ ٌْحٕ جُٔ٘ح٠ن ج٣ًُٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٤ٜح.

ًحٕ ٓهطِلح ذؼٝ جُٗة ق٤ع إٔ جٍُؾحٍ ًحٗٞج ُكى ٓح ٣ٗحًٌٕٞ  Danslanٌُٖٝ ٓؿطٔغ وجٗٓالٕ 

ك٠ ٌػح٣س جأل٠لحٍ ًٝحٕ ُِ٘ٓحء ٚٞضح أػ٠ِ ك٠ جُوٟح٣ح جُٔؿطٔؼ٤س. ًٝٛج ًحٕ ٓٛىٌ ُٗة ٓح ٖٓ 

ج٣ًُٖ ذٌٞج ػ٘ىٓح ًحٗٞج ٣وٕٞٓٞ ذٞٚق ج٤ٌُل٤س جُط٠ هحٓٞج ك٤ٜح ذحضهحي هٍجٌش ًحٕ  جُؼحٌ ُِ٘ٓحء

ٖؼٍْٛ ذرؼٝ جالقٍجؼ ػ٘ى ٓٓحٛٔس يُي ك٠ ضو٤َِ ه٤ٔس د ئضهحيٛح ػٖ ٣ٍ٠ن جٍُؾحٍ. ًٝٛج أ٣ؿ

ٜح. ُٝوى ٍٓش ذِىز أوٝجٌ جٍُؾحٍ جُط٠ أػ٠ِ جالْالّ ًًُٝي ػحوجش ٝضوح٤ُى ٓ٘طوس ٓحٌجٗٞ ٖٓ ٖأٗ

حُؼى٣ى ٖٓ جُهرٍجش جُٔطؼِوس ذؼ٤ِٔحش جُُ٘ٝـ جُؼى٣ىز جُط٠ قىغص نالٍ جُػالغ٤ٖ جألن٤ٍز ذ وجٗٓالٕ

ً٘ط٤ؿس ُكىٝظ جُل٤ٟحٗحش  ٝجُهالكحش جُؼحت٤ِس ٝجُوٞج٤ٖٗ جُٔطؼِوس ذحُُٝجؼ ٝجٍُٛجػحش جُط٠ ًحٗص 

 . 2000هحتٔس ك٤ٔح ذ٤ٖ جُؿ٤ٕ ٝجُٔطٍو٣ٖ ك٠ ػحّ 

أٍٖٜ  ٠5 جالْطٍٔجٌ ك٠ ػِْٜٔ ك٠ جُٔؿطٔغ ٝذؼى ُٝوى ظِص ًَ ٖٓ ٓ٘ظٔط٠ ٓحٌو٣ٌح ٝأٝذ٤ٍج ك

ٌجْس ػحو جُل٣ٍن ج٠ُ وجٗٓالٕ الؾٍجء ضو٤٤ْ ٠ٌْٔ ػٖ أٟ ضـ٤٤ٍجش هى ضٌٕٞ قىغص ًٓ٘ ض٘ل٤ً جُى

 11ٌؾحٍ ٝ 6٘ىٌ ) جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠( ٝك٠ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس هحّ ًَ ٖٓ جُٔؿطٔؼ٤س جُهحٚس ذأٗٗطس جُݘ

جُٔؿطٔغ ً٘ط٤ؿس ٓرحٍٖز ٠ أػطوىٝج أٜٗح قىغص ك٠ ٤ْىز ذحػطحء ٝؾٜس ٗظٍْٛ ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جُط

٘ىٌ هى ضٌٕٞ ٓؿٍو إٔ جُىٌجْس ُِٔؿطٔؼ٤س ُوٟح٣ح جُݘ ٘ىٌ. ًٝٛج ٣ٞٞف إٔ جُطهٞف ُٖٓىٌجْس جُݘ

ػ٤ِٔحش ضِو٤ٖ ٝضو٤ِى ٝٗوَ هٍٟٓ ُو٤ْ أؾ٘ر٤س ذـٍٜ ضو٤ْٓ جُٔؿطٔغ ٓٔح هى ال٣ٓحْٛ ك٠ ضكو٤ن 

 جألٛىجف جُٔٞٞٞػس. 

ى ذىأٝج جُؼَٔ ٓغ جٍُؾحٍ ك٠ ئٚالـ أهلح٘ ٤ٚى جُٓٔي ٓغ جألنً ك٠ ٝؾى إٔ جُ٘ٓحء هُٝوى  

٣ٍن ضىجٌ ٖٓ هرَ ذٌَٗ ًحَٓ ػٖ ٠ صجالػطرحٌ إٔ ًَ ًٛٙ جألٗٗطس جُهحٚس ذ٤ٛى جُٓٔي ًحٗ

إٔ  ٗهٍج٠ْٜ ك٠ ذؼٝ جألػٔحٍ جالٗطحؾ٤س ٝجُ٘ٓحء أهٍٝج ٛ٘حجٍُؾحٍ. كحٍُؾحٍ ٣ٓطٍٕٔٝ ك٠ ئ

جأل٠لحٍ ٝأػٔحٍ ٠ٜ٠ جُطؼحّ ٠ًٝ جُٔالذّ. ًُٝج كوى أهٍٝج  ك٠ ٓؿحٍ ٌػح٣سجٍُؾحٍ أًػٍ جٗهٍج٠ح 

                                                           
6
    VSO  طوعٌة عبر البحاء ) كما تم الذكر فى قائمة المصطلحات األساسٌة فى بداٌة هذا الدلٌل( ترمز لمنظمة الخدمات الت 
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أٗٚ ُْ ٣ٛرف ٛ٘حى ٓػَ ًٛٙ جُ٘ٔحيؼ جُؿحٓىز يجش جُىالُس ك٤ٔح ٣هٙ ذٔٞٞٞػحش جُؼٔحُس ٝجًُٟ ًحٕ 

 هى ضْ ٓالقظطٚ ًٓ٘ ػىز ٌٖٜٞ ه٤ِِس. 

" غو٤ال" الٍٓأز ٖحٌ جٍُؾحٍ ك٠ ضؼ٤ِوحضْٜ ج٠ُ أْٜٗ أوًٌٞج إٔ ػَٔ جٍُٔأز ٣ؼى ٝػ٠ِ جُؿحٗد جألنٍ أ

ضٌٕٞ ٓٗـُٞس ذٌَ ٖٓ جألػٔحٍ ج٤ُُُ٘ٔس ٝذؼٝ جألػٔحٍ جالٗطحؾ٤س ٝجُؼَٔ ك٠ ذؼٝ جُٔكالش 

ٝٗٓؽ جُٔالذّ.. جُم كحٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ٣ؼِٕٔٞ ٓؼح جألٕ ك٠ جُٔؿطٔغ ك٠ جُط٣ٞٓن ُرؼٝ جُٔكح٤َٚ 

و ذٌَٗ يجش والُس ػىو جُُٔجٌع كى َجٍز ًٝٛج ٣ٌٖٔ جُ٘ظٍ ج٤ُٚ ػ٠ِ إٔ جٌُُجػ٤س ٣َٝحوز ونَ جألْ

 جألٕ ٝإٔ جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ٣ؼِٕٔٞ ٓؼح جألٕ ٤ُّٝ جُ٘ٓحء كو١ ْٛ ج٣ًُٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٠ ًٛٙ جألػٔحٍ.

 

ػ٠ِ ٓؼٍكس ذٌَٗ أًرٍ ػٖ ُٝوى ػِن جٍُؾحٍ هحت٤ِٖ أٗٚ ضٞؾى جُؼى٣ى ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش ألْٜٗ قِٛٞج 

جُؼَٔ ٓؼح. ًٔح إٔ  ٘ىٌ نحٚس ك٤ٔح ٣هٙ جُكحؾس ُو٤حّ ًَ ٖٓ جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ك٠هٟح٣ح جُݘ

جُٔؿطٔغ ُى٣ٚ أكٌحٌ ؾى٣ىز كٜ٘حى ج٣ُُٔى ٖٓ جُىجكغ ُِؼَٔ ٓغ جُ٘ٓحء ك٠ ٍٓٗٝػحش أٗٗطس ٣َحوز 

جُىنَ ق٤ع أْٜٗ وجتٔح ُى٣ْٜ ئػطوحو  ذٌٍٟٝز جالقٓحِ ذأْٜٗ ٓحَجُٞج هحوٌٕٝ ػ٠ِ جُؼَٔ ٝضٌٓد 

 طِٞخ.أٝ ٣كىظ ُْٜ جُط٤ٌٖٔ جُٔ ْٜ ذىٕٝ يُي ُٖ ٣٘ٔٞ أٝ ٣ططٌٞٝججُىنَ ٝأٗ

 

كٌَ ٖٓ جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء أهٍٝج إٔ جُ٘ٓحء هى ذىأٝج جالٗهٍج٠  ٝجُٔٗحًٌس كؼ٤ِح ك٠ ػ٤ِٔحش ٚ٘غ 

جُوٍجٌ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٔؿطٔغ ٝأٗٚ ضٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جُوٍجٌجش جُط٠ ٣طهًٜٝٗح ضلٞم جٍُؾحٍ أق٤حٗح. 

ًٛج ك٤ٔح ٝك٠ ٓؿحٍ جُطهط١٤ ٤ٚٝحؿس جألكٌحٌ جُؿى٣ىز ٗؿى إٔ جُ٘ٓحء ضوٞم ٝضٓرن جٍُؾحٍ ك٠ 

٣هٙ هٟح٣ح ض٤ٔ٘س جُٔؿطٔغ. ٖٝٓ جُٞجؾد ضًًٍ أٗٚ ك٠ ٍٖٜ ٓحٌِ ًحٗص جُ٘ٓحء ضر٠ٌ ػ٘ىٓح ًحٗٞج 

٣ٛلٕٞ وٌْٝٛ جُو٤حوٟ ك٠ ػ٤ِٔحش ٚ٘غ جُوٍجٌ ٝجألٕ أٚركٞج كه٣ٌٖٞ ذًُي ٝك٠ جُٞجهغ كحٕ 

ٍ يًحءج جُ٘ٓحء ػِوص هحتِس أْٜٗ هحٓٞج ذحالٗهٍج٠ ٝجالٖطٍجى ك٠ جُوٍجٌجش جُٔؿطٔؼ٤س ألْٜٗ أًػ

 ٝقٌٔس. 

ٝٛ٘حى ٓػحٍ ٝجهؼ٠ ِِٓٔٞ ٣ٞٞف ٤ًق ٣ٌٖٔ جُ٘ظٍ ج٠ُ جُطلحػَ ذ٤ٖ ًٛٙ جُوٟح٣ح ٖٓ نالٍ ج٤ٌُِٔس 

ٛٞ ٗٞع ٖٓ  Carabao جُؿى٣ىز ٍُِٔأز ك٠ ًٛج جٍُٔٗٝع جًُٟ ٣طِن ػ٤ِٚ  "ًحٌجذٞ". ًٝحٌجذٞ 

ٖٓ جٍُٜٔ جًُٟ ٣وىّ  أٗٞجع جُؿحِٓٞ جُٔحت٠. كحيج ُْ ٣طْ ٓ٘ف ج٤ُٓىز ٝجقىز ٖٓ ًٛج جُؿحِٓٞ ًؿُء

ُٜح كحٗٚ ُٖ ٣ٌٕٞ ُٜح أٟ وٌٝ ك٠ ئوجٌز ٓػَ ًٛج جٍُٔٗٝع. ٝقط٠ ئيج قِٛص ػ٤ِٚ ًؿُء ٖٓ جٍُٜٔ 

ز ْٛ ج٣ًُٖ ٣ٓطهىٓٞٗٚ ك٠ ػِْٜٔ ك٠ وَ ػ٠ِ نىٓس ٓرحٍٖز ألٕ جٍُؾحٍ ػحكحٜٗح ك٠ جُٞجهغ ُٖ ضكٛ

 جُكوَ أٝ جٌُُٔػس. 

ٖؼٍٝج ذ٣ُٔى ٖٓ جُػوس ػ٘ىٓح هحٓٞج ذط٘ظ٤ْ أٗلْٜٓ ٝك٠ وجٗٓالٕ ٗؿى إٔ جُ٘ٓحء ػِوص هحتِس أْٜٗ  

٘ىٌ ) جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠( ٝضال ؼ٤س جُط٠ ضْ ئؾٍجءٛح ػٖ هٟح٣ح جُݘٝضط٣ٍٞ أوجتْٜ ذؼى جُىٌجْس جُٔؿطٔ

ػطرحٌْٛ ٤ًل٤س رٍ ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ ٓٞجٌوْٛ ٝجألنً ك٠ ئيُي ٖؼٌٞ جُ٘ٓحء ذأْٜٗ أٚرف ُى٣ْٜ هىٌز أً

ْٜ ذحٌُُٔػس ج٠ُ جُو٤حّ ذرىء ٍٓٗٝػحش ضؿح٣ٌس ٚـ٤ٍز ك٠ ْطػٔحٌ جألٌذحـ جُٔطٞهؼس ٖٓ ػِٔئ

جُٔٓطورَ. ًٔح إٔ جُطؼح٤ٗٝحش جُط٠ ذىأش ػِٜٔح ك٠ أٝذ٤ٍج ًحٗص ٗحؾكس ؾىج ق٤ع أٌجوٝج جْطػٔحٌ 

ٌأِ ٓحُْٜ ك٠ ٍٓٗٝػحش ضؿح٣ٌس ٚـ٤ٍز ذٌَٗ ٣ىٌ ػ٤ِْٜ ونَ ئٞحك٠. ُٝوى هٌٍ جُ٘ٓحء ٍٖجء 

ك٤ٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ج٤ُٜثس جُطؼح٤ٗٝس ًٔح إٔ جُ٘ٓحء ٣ٓطهىٕٓٞ  ؾحِٓٞ ق٤ع ٣طْ ض٤ٌِٔٚ ًٔح ٣طْ جُطكٌْ

جٌُحٌذٞ " جُؿحِٓٞ جُٔحت٠" ك٠ جُٔٓحػىز ك٠ قَٔ جُرٟحتغ جُط٠ ٣ٗطٍٜٝٗح ٖٓ جُط٣ٍن ٝجُط٠ ضرؼى 
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وه٤وس ػٖ ٣ٍ٠ن ج٠ُٗٔ ػرٍ قوٍٞ جألٌَ ق٤ع ال٣ٞؾى ٛ٘حى ٣ٍ٠ن نحٚس أٗٚ ٣ٍ٠ن  30قٞج٠ُ 

٤ًِٞ ذحالٞحكس ج٠ُ جُٔ٘طؿحش جألنٍٟ جُهحٚس  ٣ٞ٠50َ ٣ٛؼد ػ٤ِْٜ قَٔ ٤ًّ أٌَ َٝٗٚ 

 ذحألٍْز أٝ ذحُٔكَ جُطؿحٌٟ. 

ٔؿطٔغ جُلو٤ٍ ؾىج ًحٕ ٣ؿد ٣ٝكطحؼ جٍُؾحٍ الْطهىجّ جُؿحِٓٞ ك٠ أػٔحٍ جٌُُجػس ٝك٠ ٓػَ ًٛج جُ

ْطثؿحٌ ٝجقى ٜٓ٘ح ذطٌِلس ػح٤ُس ؾىج ٖٓ نحٌؼ جُٔؿطٔغ جًُٟ ٣ؼ٤ٕٗٞ ك٤ٚ ٝجألٕ ال٣ؿد ػ٠ِ ػ٤ِْٜ ئ

َٝؾحضْٜ أٝ ٖو٤وحضْٜ أٝ ذ٘حضْٜ  حخ نحٌؼ ٓؿطٔؼْٜ ق٤ع ٣ٌْٜٔ٘ ذرٓح٠س إٔ ٣طِرٞج ٖٓجٍُؾحٍ جًُٛ

جُطهِٙ ٖٓ جألوٝجٌ جُطو٤ِى٣س  ضؿحٙأٝذ٤ٍج. ًٝٛج ٣ٔػَ ضكٍٞ ًر٤ٍ ك٠ ئْطثؿحٌ ٝجقىز ٖٓ ؾحِٓٞ ئ

٘ىٌ ) جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠( جُهحٚس ذحُ٘ٓحء ك٠ ٓؿحٍ جُطكٌْ ك٠ ذؼٝ جألٍٚٞ جُػحذطس جُٜحٓس ك٠ ُِݘ

ْطهىجٓٚ. ٝذحالٞحكس ًُُي كحٗٚ د ٛ٘ح جٍُؾحٍ ٖٓ جُ٘ٓحء ئَٔ جٌُُجػ٠ ًًٜج جُؿحِٓٞ ق٤ع ٣طِجُؼ

 ٣ؿد ػ٤ِْٜ إٔ ٣ىكؼٞج جال٣ؿحٌ ُِ٘ٓحء.  

كحُ٘ٓحء ٣ٓطهىٕٓٞ جُىنَ ُطط٣ٍٞ ٗٗح٠ْٜ جُطؼح٠ٗٝ جًُٟ ْٞف ٣ٓحػى ك٠ ئٖرحع جقط٤حؾحضْٜ 

ٔؿطٔغ أًػٍ ٖٓ نٍٝؾٚ نحٌؼ قىٝو ٝئقط٤حؾحش جألٍْز ًًٝج جُٔؿطٔغ. كحُٔحٍ ٣رو٠ ٣ٝظَ ك٠ جُ

 جُطأ٤ًى ػ٠ِ جًُجش جًُٟ أظٍٜضٚ جُ٘ٓحء !!!ٝجُٔؿطٔغ ُؿ٤د ٖهٙ أنٍ. كٔحًٛج جالذىجع ٝجالذطٌحٌ 

 

ٝجٍُٔقِس جُوحوٓس ك٠ ًٛج جٍُٔٗٝع جُطؿحٌٟ ٠ٛ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ْالالش ؾى٣ىز ٖٓ جُؿحِٓٞ 

جّ جُٓالالش جُط٠ ٣ٌٖٔ ض٤ُٞىٛح ْطهىحِٓٞ جُٔحت٠ أٗػ٠ ْٝٛ ٣لٌٍٕٝ ك٠ ئجُٔحت٠ " جٌُحٌذٞ" كحُؿ

ٜٓ٘ح الػطحتٜح ألكٍجو أن٣ٍٖ ك٠ جُٔؿطٔغ أٝ ئْطهىجٜٓح ألؿٍجٜ جُر٤غ ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ ونَ 

وٝالٌ ك٠ ق٤ٖ إٔ غٖٔ جُٞقىز جُٞجقىز ٖٓ ًٛج  100ئٞحك٠. ًٝٛج ٣ىٌ ٌذف ٍٖٜٟ ٣ؼحوٍ قٞج٠ُ 

٠ُ ٍٖجء ئكحْٜٗ ٤ٔ٣ِٕٞ  ئٗوٟحء غالظ جٍٖٜ ذ٤ٓٞ كِر٠٘٤ ٝذًٜج كحٗٚ ذؼى 15000جُؿحِٓٞ قٞج٠ُ 

ٝقىز أنٍٟ ُالْطٍٔجٌ ك٠ جُٔٓحػىز ك٠ ػ٤ِٔس جُط٣ٞٓن ٝئ٣ؿحٌٛح ٍُِؾحٍ ُِٔٓحػىز ك٠ أٗٗطس 

 ٌَجػحضْٜ.  

٘ىٌ " جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠" ك٠ ئ٠حٌ جُٜىف جالْطٍجض٤ؿ٠ ج ٣طؼِن ذحُو٤ٟس جُٔك٣ٌٞس ٠ٛٝ جُݘًٝٛ

 ُِٔٗحًٌس ٝجُكًٞٔس. 

 

 خزبس اٌّزطٛع ٘زٖ اٌمقخ: ٌّبرا ئ

٘ىٌ جُط٠ ضْ ٗطس جُݘنطحٌ جُٔططٞع ًٛٙ جُوٛس ػ٠ِ ٓح أػطوى ألٜٗح ضٞٞف ٝضط٘حٍٝ هٟح٣ح ٝأٗوى ئُ

٘ىٌ ال٣ٔػَ ك٠ يجضٚ ٓلٜٞٓح ئْطحض٤ٌ٤ح َ أقىظ جُؼى٣ى ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش. ٝجُݘٛطٔحّ ذٌٗض٘ل٤ًٛح ذٌَ ئ

. كحٍُؾحٍ ؿ٤ٍ و٣٘ح٤ٌ٤ٓح ُِطكٍٞ جُٔٓطٍٔ ٝجُٔططح٠ُ ك٠ ٓػَ ًٛٙ جُو٤ٟس ٝجألٗٗطس يجش جُِٛس ذٜح

ٓؿطٔغ أهٟٞ ٣ٌٔ٘ٚ  ٞذٚ ٓٓحٝجز ك٠ جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ ٛ ٝجُ٘ٓحء جُوحو٣ٌٖ ػ٠ِ ٌؤ٣س إٔ ٓؿطٔغ

٘ىٌ ٟح٣ح جُݘقطٟحٕ جُوٟح٣ح يجش جُِٛس ٌٝػح٣طٜح. ٝٗكٖ ٍٟٗ إٔ ًػ٤ٍج ٖٓ جُ٘حِ جُهحتل٤ٖ ٖٓ هئ

غ ٣طْٓ ذحقطٍجّ ٣٘رغ نٞكْٜ ٖٓ ضىجنَ ضِي جُو٤ٟس ٓغ جُػوحكحش ٝجُؼحوجش ٝجُطوح٤ُى جُٓحتىز كٔؿطٔ

جُطٞجَٕ ٝجُٔٓحٝجز ك٠ جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ ال٣كطحؼ ١٤ُْٞ ُط٘حٍٝ هٟح٣ح جُػوحكس ٝجُؼحوجش ٝجُطوح٤ُى ًٔح 

 ٌأ٣٘ح ٛ٘ح.    
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٤ْىز( ٖٓ ذِىز  11ٌؾحٍ ٝ 6ٖٓ أكٍجو جُٔؿطٔغ )  18ُٝوى ضْ ٓٗحًٌس ًٛٙ جُطـ٤٤ٍجش ػٖ ٣ٍ٠ن 

ىٌجْس جُٔؿطٔؼ٤س ُط٘حٍٝ وٝو ٝأغٍ ض٘حٍٝ جُوجٗٓالٕ ج٣ًُٖ ٖحًٌٞج ك٠ ػ٤ِٔس ضو٤٤ْ ضٗح٠ًٌ ٍُٔ

٘ىٌ. ًٔح ضْ ضٓؿ٤َ ٝضٞغ٤ن ٓهٍؾحش ًٛج جُؼ٤ِٔس ذحالٞحكس ُِؿٞجٗد جألنٍٟ يجش جُِٛس هٟح٣ح جُݘ

٣ٍ٠ن  ػ٘ى ضٞغ٤ن ضو٤٤ْ جألغٍ ُِركع ج٣ٍُٓغ ذحُٔٗحًٌس ًًٝج ك٠ جُطو٣ٍٍ جًُٟ ضْ ًطحذطٚ ػٖ

" جُ٘ٓحء ك٠ ٍٚجػحش: و٣٘ح٤ٓس جُ٘ٞع ٘ىٌ جًُٟ ضْ ض٤ٔٓطٚ جُٔططٞع ػٖ وٌجْس هٟح٣ح جُݘ

 جالؾطٔحػ٠ ك٠ ٓؿطٔؼحش ٓحٌجٗٞ ذؿ٘ٞخ جُلِر٤ٖ. 

ًٔح جْطٍٔ جُٔٞظل٤ٖ ك٠ ٓحٌو٣ٌح ك٠ جالػطوحو ذإٔ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ٛٞ غوس جألؾ٘ر٠ جًُٟ ال٣ؼ٤ٕ 

ى ًٛٙ كحيج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘ح 1:3ك٠ ًٛٙ جُٔؿطٔؼحش ًٔح ضْ ض٤ٚٞق يُي ك٠ جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٠ جُؿُء جألٍٝ 

جُػوس كحٕ جُٔؿطٔؼحش ُٖ ضوّٞ ذٔٗحًٌس نرٍجضٜح ٓغ جألن٣ٍٖ ٝذحالٗلطحـ جًُٟ أظٍٜٝٙ ٛ٘ح ُٝوى ٖؼٍ 

َٓالت٠ ك٠ ٓحٌو٣ٌح ذحٌَُٗ جُؼحّ ُٓٔحش ٖه٤ٛط٠ ٝذحٍُؿرس ك٠ جُؿِِٞ ٓغ جُٔؿطٔغ جًُٟ ٖحٌى 

٘ىٌ ٍٝ هٟح٣ح جُݘضل٤ٍٓ جُؼَٔ ٝك٠ ض٘ح ْٝحْٛ ك٠ ذ٘حء ًٛٙ جُػوس ذحالٞحكس ُِٗلحك٤س ك٠ جُطكىظ ٝك٠

ك٠ ًٛٙ جُىٌجْس جُٔؿطٔؼ٤س. ٝأٗح أػطوى إٔ ٓؼظْ جُ٘حِ ْٞف ٣طورِٕٞ ًٛج ذٌَ ٖلحك٤س ٝجقطٍجّ ٝغوس 

نطٍش جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٓٞؾٞوج ٛ٘حى. كرىال ٖٓ يُي كِوى ئذحٍُؿْ ٖٓ جُط٘ٞع جُػوحك٠ جًُٟ هى ٣ٌٕٞ 

٠ جالػطوحو ذإٔ ض٘حٍٝ ٘ىٌ ق٤ع أػطوى أٗٚ ٣ٞؾى ٛ٘حى ٗوٙ ٓٓطٍٔ ٝهِس ٝػ٠ كٍٓوٝو ٝأغٍ جُݘ

هٟح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ ٌٍٟٞٝ ؾىج ٝأٗٚ ٣ٌٖٔ أٗٚ ٣٘طؽ ػ٘ٚ ضـ٤٤ٍجش قو٤و٤س ك٠ جُٔؿطٔؼحش 

 جُٔٓطٜىكس ك٠ ٝهص ه٤ٍٛ ًٔح ٌأ٣٘ح ٛ٘ح. 

 

ِطو٤َِ ٖٓ ه٤ٔس ٓٓحٛٔحش ُط٤ًٍُ ػ٠ِ ٓؿطٔغ ٝجقى ٣إوٟ ٍُٝٓز أنٍٟ ٗٞو جالٖحٌز ج٠ُ أٗٚ ذح

َ جُؿحو جًُٟ ضْ ض٘ل٤ًٙ ٝذحٌضلحع ٓ٘ك٠٘ جُطؼِْ جًُٟ أوجٌٙ ٝٓٗحًٌحش ٓؿطٔؼحش أنٍٟ أٝ ذحُؼٔ

جُٔٞظل٤ٖ ٝجُٔططٞػ٤ٖ ك٠ ٓحٌو٣ٌح ٓٔح ٗطؽ ػ٘ٚ ٓؼٍكس ضٓطكن جالٗطرحٙ ٝجالٛطٔحّ ذحالٞحكس 

 ُِٜٔحٌجش جُط٠ ضْ جًطٓحذٜح ٝجُػوس جُط٠ ضْ ذ٘حتٜح نالٍ ػحّ ٖٓ جُؼَٔ ٣ْٞح.  

 

 رؼٍيمبد ٚرفغيشاد ِىزت اٌجشاِظ

٣ؿحذ٤س ألٗؿ٠ ذحٓؿر٠ْٞ ك٠ جُط٘حٍٝ ٝجُؼَٔ ك٠ هٟح٣ح جُ٘ٞع جالؾطٔحػ٠ ٝجُؼَٔ ئٕ جُهرٍز جال

وٓحؾٜح ُٔرحوٌجش ذ٘حء جُٓالّ ٝجُط٠ ٣طْ ئجُطٟ٘ٔٞ ك٠ ٓػَ ًٛٙ جُٔؿطٔؼحش جُِٔٓٔس ضٔػَ ٗٔٞيؼ ٌجتغ 

 .   BBC ذٌَٗ ؾ٤ى ٓغ ٓ٘ظٌٞ هٟٞ ُِ٘ٞع جالؾطٔحػ٠. ُٝوى ضْ ض٘ل٤ً ًٛٙ جُوٛس ػٖ ٣ٍ٠ن 
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 (Le Cornu et all -2003)وٛسٔٛ ٚأخشْٚ  عزشاٌيب : ِؾشٚع اٌزؼٍُ ٌٍزؼٍُ ا  2.3
 

 ِب٘ٛ ِخزٍف؟" : " جُؼ٘ٞجٕ
 

 ٠ً أًطد ٌُْ ًٛٙ جُوٛس ُوى ونِص ك٠ ٓكحوغس ٓغ أٗؿ٤ٌِح ػٖ جُطـ٤٤ٍجش جُط٠ ٍٓٝج ذٜح

 . ُٝوى ًحٗص ٝجٞكس ؾىج ػ٘ى قى٣ػٜح ػٖ جُهرٍجش جُط٠ جًطٓرطٜح ػ2001ًٖٓ٘ػحّ 

 ٣س ٓحهحٓص ذطؼِٔٚ ٤ًٝق ضٗؼٍ ذًُي. ٝػ٘ى ًطحذس ًٛٙ جُوٛس ُْ أهْ ذطـ٤٤ٍئوجٌز ٝذىج

 ٓحهحٓص أٗؿ٤ٌِح ذٔٗحًٌطٚ ٓؼ٠ ق٤ع أػطوى أٜٗح هحٓص ذؼٍٜ ًَ جُطـ٤٤ٍجش يجش جُىالُس

 

 أٗح ئ٠ْٔ أٗؿ٤ٌِح. 

 2011ج٤ُّٞ أٗح ك٠ جُٓ٘ٚ جُهحٓٓس ُٝوى أٚرف ٠ٓٞ٣ جُىٌج٠ْ ٓهطِلح ؾىج ػٔح ًحٕ ػ٤ِٚ ك٠ ػحّ 

ًٙ ك٠ ٓىٟ ضْ ئػطحت٠ ذٍٗحٓؽ ٚؼد ؾىج ٣ٝؿد ض٘ل٤ 2001ح ً٘ص ك٠ جُٓ٘ٚ جُػحُػس. ٝك٠ ػحّ ػ٘ىٓ

ْطهىجّ جُٔؿحالش جألنٍٟ ك٠ جُٔىٌْس ك٤ٔح ٣هٙ ضؼ٠ِٔ. ُْٝ ٣طْ ٠َ٘ٓ ه٤ٍٛ ُْٝ ٠ٌ٘٘ٔ٣ ئ

جْطٌٔحٍ ًٛج جُرٍٗحٓؽ ذٓرد أ٠ٗ ٝؾىضٚ ٚؼد ؾىج ُٝوى ٖؼٍش ذؼىّ جٍُجقس ٝػىّ جُٓؼحوز ًُٝج كوى 

ػ٤ٍج ٝقىغص ٠ُ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٗحًَ ُٝوى ذ٤ٌص ًػ٤ٍج ٖٝؼٍش ذحُوِن جُٗى٣ى ك٠ جُلَٛ ػح٤ٗص ً

 جُٔى٠ٌْ ُىٌؾس أ٠ٗ أل٣ٌى ك٠ جُٞجهغ جُؼٞوز ج٠ُ جُٔىٌْس. 

قّ ذحُٓؼحوز ٝأٚرف جُؼَٔ جًُٟ ٣طْ ض٘ل٤ًٙ ٓؼ٘ح ؾ٤ىج أل٠ٗ جألٕ أٖؼٍ ذأ٠ٗ أٖٓ ذٌَٗ أًرٍ ٝأ  

ْطٌٔحٍ ػ٠ِٔ ك٠ ٖؼٍش أٗٚ ٠ٌ٘٘ٔ٣ ئنطس ضؼِْ ق٤ع ونِص ك٠ ٍٓقِس جُطهط١٤ ُطؼ٠ِٔ ٖٓ نالٍ 

جُٞهص جُٔهٛٙ ًُُي ٝذحٍُؿْ أٗٚ ٓحَجٍ ٛ٘حى جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُطكى٣حش ئال أ٠ٗ ضؼِٔص جٌُػ٤ٍ 

ٝؾىش أٗٚ ٤ٖة ي ػ٘ىٓح أٌوش ػَٔ ك٤ِْ ئٌُط٠ٍٗٝ ٝجُٔىٌِ أًى يُي ٖٝٓ جألٓػِس جُط٠ ضىٍ ػ٠ِ يُ

ل٤س ػِٔٚ ق٤ع ًحٕ ٝٓحَجٍ ٓٔطؼح ؾىج ذحُ٘ٓرس ٓػ٤ٍ ٝٓٔطغ ؾىج ِٝٓة ذحُطكىٟ ٠ٌُ٘ٝ ئًطٗلص ٤ً

 .٠ُ 

  ٓ ى٠ٌْ ُٝوى ٖؼٍش ذحٍُجقس ٝجُػوس ذحُط٣ٍوس جُط٠ ٣طْ ذٜح ض٘ل٤ً أِْٞخ جُطؼ٤ِْ ٓؼ٠ جألٕ ٝأٚرف 

٣ػن ك٠ ٝك٠ ئْطهىجّ أٟ ٓؿحٍ ٖٓ ٓؿحالش جُٔىٌْس ُطؼ٠ِٔ ٝئْطهىجّ ٗظحّ جُطؼِْ جًُٟ ٣ٓٔف 

 ْ ػ٘ىٓح أقطحؼ ًُُي.٣ٝٗؿغ جُؼَٔ ك٠ جُٔؿحالش جألنٍٟ ُِطؼ٤ِ

ُٝوى هٔص ذط٣ٌٖٞ جُؼى٣ى ٖٓ جُٛىجهحش ٝأػطوى إٔ ًٛج ذٓرد جألِْٞخ جًُٟ أضؼِْ ذٚ ٝأٗح ك٠ قحؾس 

ُِؼَٔ ٓغ أٗحِ ٓهطِل٤ٖ ٝأٗح أضؿٚ ُٔؼٍكس جألن٣ٍٖ ٓؼ٠ ك٠ جُلَٛ ذٌَٗ أكَٟ ٝئيج ئقطؿص ٌٓحٕ 

 ٛحوب ُطؼ٠ِٔ كٓأيٛد ج٠ُ ًٍُٓ جُٔؼِٞٓحش ٝجُٔٞجٌو.

نط٤حٌ ٓحٗوّٞ ذؼِٔٚ ئح ُ٘ح ق٤ع ٣ؿؼِ٘ح ٗطؼِْ ػٖ ٣ٍ٠ن ىٌِ ذ٠ٜ ٝجُط٣ٍوس جُط٠ ٣  أٗح أهىٌ ٓىٌْ

ًِٝص ئ٤ُ٘ح. ُٝوى ٖؼٍش أ٠ٗ ٖى٣ى جُطكٌْ ُٔح أهّٞ ذطؼِٔٚ ٠حُٔح ٗكٖ ٗؼَٔ ػ٠ِ ٗلّ جُٜٔٔس جُط٠ أ  

 ٖٝؼٍش ذحُٟ٘ؽ 

ح٤ٍٓج ٝٓح٤ً٘س كأٗح أقد جُط٣ٍوس ٝجألِْٞخ جًُٟ ٣ىػْ غوط٠ ك٠ جْطهىجّ جُط٤ِلٕٞ ٝجٌُٔر٤ٞضٍ ٝجٌُ

ْطهىجّ جٌُٔر٤ٞضٍ ٝجٌُح٤ٍٓجش ئجُهحٚس ذ٠ كِوى أٚركص نر٤ٍج ك٠  جُط٣ٍٞٛ أل٣ح ٖٓ نط١ جُطؼِْ

ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤حش جألنٍٟ ٝك٠ جُؼحّ جُػحُع أٗح ُْ أػٍف ٤ًل٤س ئْطهىجٜٓح ُْٝ ٣ٌٖ ٓٓٔٞقح ٠ُ 

 ذحْطهىجٜٓح.  
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جًُٛحخ ج٠ُ جُٔىٌْس ٝأل٣ٌى جُروحء ُٝوى ٖؼٍش ذحالغحٌز ٝجُٔطؼس ك٠ جًُٛحخ ج٠ُ جُٔىٌْس كأٗح أقد 

ك٠ جٍُُٔ٘ قط٠ ُٞ ً٘ص ٣ٍٟٓح كأٗح أٖؼٍ ذٞؾٞوٟ ك٠ جُٔىٌْس ٝذٍؿرط٠ ك٠ ذطكَٔ أ٣س 

 ٓٓث٤ُٞحش ضل٤ى ضؼ٠ِٔ. 

 

 رؼٍيمبد

  ّأْح٤ُد جُطى٣ٌّ نالٍ جُػالظ ْ٘ٞجش جألن٤ٍز.  2أٗؿ٤ِ٤ٌح ٍٓش ذهرٍز ؾ٤ىز ذحْطهىج ٖٓ 

 ق٤ع ًحٕ جُؼَٔ ٣ٛحقرٚ جُطكٌْ جٌُحَٓ ػٖ ٣ٍ٠ن جألٍٝ ًحٕ أِْٞذح ضو٤ِى٣ح ًِٝ٘ح ٗؼٍك ٚ

 جُٔىٌِ. 

 أٗؿ٤ِ٤ٌح ضهط١ ٝضى٣ٍ جألٕ أٗٗطس جُطؼ٤ِْ جُهحٚس ذٜح ذ٘لٜٓح . 

  .ئقٓحْٜح ذحُط٤ٌٖٔ ًحٕ ٝجٞف ؾىج 
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 ( 2003أغغطظ  14اعزغبثبد ٌمقخ أٔغيٍيىب )  –دائشح اٌزؼٍُ اٌغٕٛثيخ اٌغشثيخ 

 
 :ج٠ُ جُطـ٤٤ٍ يجش جُىالُسُالٖحٌز ْطهىجٜٓح جُٔؼح٤٣ٍ جُط٠ ضْ ئ

 

 اٌزؾٛي فٝ اٌزفىيش
 

  .َضكٍٞ ٗكٞ كٌٍز إٔ ًَ ذحُؾ ك٠ جُٔىٌْس ٣ؿد إٔ ٣طكَٔ ٓٓث٤ُٞس ٌػح٣س ًَ ٠ل 

  .ضكٍٞ ك٠ جُوٞز/ جُٟر١ ذؼ٤ىج ػٖ جُٔىٌِ ٝضكٍٞ ك٠ جُ٘ظٍز جُٗحِٓس 

 ُٔىٌِ ٗٗٞء جُطؼِْ ٖٓ نرٍجش جُطِرس ) ذٌَٗ ٓهطِق ػٖ جُٔٞٞٞػحش ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش جُط٠ ًحٕ ج

 ٣لٍٜٞح(

 ٠ُ ضكَٔ جُٔٓث٤ُٞس ذحُ٘ٓرس ٌَُ جُطالخ ) ٤ُّٝ كِْٜٛ ْٛ كو١( جُٔى٤ٌْٖ ٣كطحؾٕٞ ئ 

 

 ِغزٜٛ اٌّذسعخ وىً
 

 .ِْضلْٜ ٝجٞف ٝػحّ ٌَُ ٖٓ جُٔىٌِ ٝجُٔطؼ 

 )ٖجُكحؾس ُٞؾٞو كِٓلس ٝجٞكس ٝأْحِ ٗظٍٟ ) ٌَُ ٖٓ جُٔطؼ٤ِٖٔ ٝجُٔى٤ٌْ 

 غوحكس جُٔىٌْس ٤ٛٝحًِٜح ًٌَ. قط٤حؼ ُِطـ٤٤ٍ ك٠ُطكو٤ن جالْطٍٔج٣ٌس ٛ٘حى ئ 

  .ذ٤ثس جُطؼِْ جُط٠ ضٌٕٞ ٓ٘حْرس ُِٗؼٌٞ ذحالٌض٤حـ ٝجالقٓحِ ذحألٖٓ ٌُٖٝ ٓغ ٌٝـ جُطكىٟ أ٣ٟح 

  .جُطحُد جًُٟ ٣رىأ جُطؼِْ ك٠ قحؾس ُلِٓلس ضٗح٤ًٌس 

 .ئوجٌز جُٔٞجٌو ج٣ٌٍُٟٝس ٓػَ جُطـ٤٤ٍ جُػوحك٠ ٝج٠ٌِ٤ُٜ ُط٤ٓ٤ٍ جُٔٔحٌْس جُٔطـ٤ٍز 

 ٓػال أ٤ٖٓ جٌُٔطرس جُٔىٌِ.  -ػ٠ِ ضل٤ٍٓ جألوٝجٌ جُٔهطِلس جألغٍ جُٞجٞف 

 ٠ ٣طكٍى ًَ كٍو ٣ٝطلحػَ ٓغ جألنٍ.أ٤ٔٛس ذ٘حء جُلٍم ك٠ جُٔىٌْس قط  

  .جُطكىظ ٝجُٔ٘حهٗس ٝجُط١ْٞ ٝجُطلحػَ ذ٤ٖ جُٔى٤ٌْٖ ُؿؼَ جُطـ٤٤ٍ ٣كىظ ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ 

 ُٔح ضْ ئوجٌضٜح ؾ٤ىج. ٓرحوٌجش جُطؼِْ جًُجض٠ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٓطحقس ٌَُ جُطِرس ٠ح 

  ًحٕ ٛ٘حى غوس ك٠ جُطٞؾٚ  ٠حُٔحجُرؼى جالٗلؼح٠ُ جُ٘ل٠ٓ ٓإغٍ ؾىج كٔػال جُؼالهحش ٣طْ ذ٘حتٜح

 جال٣ؿحذ٠ ٗكٞ جألن٣ٍٖ ٝجُٗؼٌٞ ذحألٓحٕ ٝجُٓؼحوز ٖٝؼٌٞ جُطحُد ذػوس جُٔىٌِ ك٤ٚ. 

 

 لذساد ٚوفبءاد اٌّذسط 

 ٓ ٌَٖ ٔحٌْس ) ق٤ع إٔ جُ٘حِ ك٠ قحؾس ج٠ُ ٌٍٓٝ جُطحُد ذهرٍز ضـ٤٤ٍ ػ٠ِ أٌٜ جُٞجهغ ك٠

 كىظ ئنطالف ُِطالخ(. نرٍز جُطـ٤٤ٍ ًٝٛج ٣ؿد إٔ ٣  

  ٍِٟ٘ر١ ٝجُطكٌْ ك٠ جُطؼِْ ٝئنط٤حٌجضٚ. ٣ٌُٕٞ ُِطحُد ك 

  .ِٚٔهىٌز جُٔىٌِ ػ٠ِ جُطكى٣ى ٝجُطٞجَٚ قٍٞ ٓح٣ٌٖٔ ُِطالخ ػ 

 حذس القط٤حؾحش جُطحُد ) جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ٓرحوٌجش جُطؼِْ جًُجض٠ ُِطحُد ٝجُطى٣ٌّ ج٣ٍُٛف ذحالْطؿ

 ٤ُّٝ ػىّ جُطىنَ(.

  .جُٞػ٠ جًُجض٠ ٝجالْطٍؾحع جُ٘حهى ُِٔى٤ٌْٖ ك٠ قحؾطْٜ ُِط٤ٔ٘س 
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 .جُٜٔ٘ؿ٤حش جُٔطـ٤ٍز 

  ّ5-3جُطـ٤٤ٍ ك٠ ٓٓط٣ٞحش ٓٗحًٌس جُطالخ ٖٓ ػح . 

 

 لذساد ٚوفبءاد اٌّذسط  

 

  .ٚ٘ٝػ٠ جُطحُد ٝئوٌجًٚ ُٔٗحػٍٙ ٓػَ جُٗؼٌٞ ذط٤ٌٔ 

  ٤ٚحؿس ) ٝضكى٣ى( ٓح٣ٍجٙ ٓهطِلح. هىٌز جُطحُد ػ٠ِ 

 ْطهىجّ ٝٞغ جألّْ ٤ٌٍ ٝأْح٤ُد جُطؼِْ ) ٓػَ ٤ًل٤س ئٓؼٍكس جُطحُد ذطط٣ٍٞ ٜٓحٌجش جُطل

 ٝجُطٍض٤رحش جُالَٓس ُطط٣ٍٞ ضؼِٔٚ(.   
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 (3ٍِؾك سلُ )

        
 ّٔٛرط ػٓ رمشيش ٌمقخ لقيشح

 
   DFIDأ٘بفٛس اٌّّٛي ِٓ  –ثشٔبِظ دػُ ؽٝ ثشٚٔظ  1.3 

 
 د أعبعيخِؼٍِٛب

 

 جُؼ٘ٞجٕ:      أػٟحء جُٔؿِّ جُؿى٣ى أقىغٞج ٞؿٚ

 ٖٓ      :     ٓى٣ٍ جُط٤ٓ٘ن ذحُك٠

 ٤ٗٞ٣2001ٞ  22ٓط٠    :     

 ٓؿِّ ئوجٌز ق٠ ؾحٓحٕ –جُٔٞهغ :     ٌٓطد ٓى٣ٍ جُط٤ٓ٘ن ذحُك٠ 

 جُوطحع :     ضٗـ٤َ ئوجٌز جُك٠ ُٝؿحٗٚ ٤ٛٝحًِٚ جُٞظ٤ل٤س جُلٍػ٤س 

 

 اٌمقخ -اٌٛفف 
 

ٍ ئؾطٔحع ٠حٌب ُٔٞظل٠ جالوجٌز جُؼ٤ِح أٌجو ٓى٣ٍ ض٤ٓ٘ن جُك٠ إٔ ٣كَٛ ػ٠ِ ٝؾٜس ٗظٍ ٌٝوٝو نال

أكؼحٍ جألػٟحء جُكح٣ٍٖٞ ُالؾطٔحع ػٖ ئضؿحٛحش ذؼٝ جألػٟحء جُٔؼ٤٘٤ٖ جُؿىو ذٔؿِّ ئوجٌز جُك٠ 

ٛ٘ح ج٣ًُٖ ٠ِرٞج إٔ ضطحـ ُْٜ كٍٚس جال٠الع ػ٠ِ ذؼٝ جُٔٓط٘ىجش جُٔؼ٤٘س جُٔٞؾٞوز ضكص ٌػح٣طٚ. ٝ

٤ٍٗٗ ج٠ُ إٔ ًٛج ٣كىظ ٍُِٔز جأل٠ُٝ إٔ ٣وّٞ أقى ذطِد ٓػَ ًٛٙ جُٔٓط٘ىجش ُٝوى ًحٕ ك٠ ق٤ٍز ػٖ 

 ٓحيج ٣لؼَ ق٤حٍ يُي. 
 

ء ٓؿِّ ئوجٌز جُك٠ ٝذحُ٘ٓرس ُٔى٣ٍ جُط٤ٓ٘ن ذحُك٠  كحٕ ًٛج ًحٕ ٣رىٝ ذحُ٘ٓرس ُٚ ؾ٤َ ؾى٣ى ٖٓ أػٟح

رٌٍ ُٚ ػ٠ِ ٓٞظل٠ جُؿٔؼ٤س ك٠ أوجء ْٜ ٓإنٍج ٝجًُٟ أٌجو إٔ ٣ٟغ ٞـطح الٓ٘ج٣ًُٖ ضْ ضؼ٤٤

 ٝجؾرحضْٜ. 
 

ٖط٠ٌ جُٔى٣ٍ ْٜٓ٘ ٝجٚلح ُْٜ ذأْٜٗ ٓػَ " جٍُٖٔى٣ٖ" جُٔؼ٤ِٖٔ ج٣ًُٖ ٣ٔػِٞج ؾٔحػس ٞـ١ ئٝٛ٘ح 

ُال٠الع ػ٠ِ ذؼٝ جُٔٓط٘ىجش جُٔٞؾٞوز ذحُك٠ ٝضطٟٖٔ جُٔٓط٘ىجش جُط٠ ٠ِرٞٛح ٤ُٓجٕ جٍُٔجؾؼس 

قظحش ضو٣ٍٍ ضِْٓ ئوجٌز جُك٠ ٖٓ جُٔى٣ٍ جُط٘ل٤ًٟ جُٓحذن ُٔؿِّ ئوجٌز جُك٠ ٖٓ ٣٘ح٣ٍ ج٠ُ ٓح٣ٞ ٝٓال

 الوجٌز جُك٠ ٝٗٓهس ٖٓ ٓٓٞوز أنٍ ضو٣ٍٍ ٖٓ ضوح٣ٌٍ جٍُٔجؾغ ) جُٔلطٕ جُٔح٠ُ(. 

 

ٝذؼى جُؼى٣ى ٖٓ جُٔىجٝالش ٝجُٔ٘حهٗحش ٝجكن جألػٟحء ػ٠ِ يُي جػطٔحوج إٔ ًٛج ٤ِْْ ٖٓ جُ٘حق٤س 

ٟ ٓط٘ىجش جُط٠ ضٞغن ػَٔ جُٔؿِّ ك٠ أ٠الع ػ٠ِ جُٔجُوح٤ٗٞٗس إٔ ٣وّٞ أػٟحء ٓؿِّ جالوجٌز ذحال

ٝهص ٣طِرٕٞ ك٤ٚ يُي ٠حُٔح أٜٗح ٤ُٓص ٓٓط٘ىجش ٖه٤ٛس ًُٜٝج كال٣ٞؾى ٛ٘حى ئؾٍجء نح٠ة ك٠ ٠ِرْٜ 

ق٤ع إٔ أٟ ضـ٤٤ٍجش ٣ٌٖٔ إٔ ٣وٞٓٞج  ٣ٌٖٔ ئضحقطٜح ٌَُ ًٛٙ جُٔٓط٘ىجش ٓحػىج جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٠ ٍُِٔجؾغ

 جُطو٣ٍٍ جُٜ٘حت٠.  ذٜح ػ٠ِ جُٔٓٞوز هى ضإغٍ ػ٠ِ

 

٣ٚ ُٝوى جػطوى أٗٚ ًحٕ ٣ؿد ػ٤ِٚ ُٝوى ٝجكن ٓى٣ٍ جُط٤ٓ٘ن ذحُك٠ ػ٠ِ يُي ٓغ ٝؾٞو ذؼٝ جُٜٞجؾّ ُى

ؼى ؾى٣ى ٣طْ ٓ٘حهٗطٚ ك٠ ْط٤ٟحـ يُي جألٍٓ ٖٓ جُٔى٣ٍ جاله٠ٔ٤ِ ُِط٤ٓ٘ن نحٚس إٔ يُي ًحٕ ذٔػحذس ذ  ئ

كى٣ع ًَ أػٔحُْٜ ٝئٚالـ ًَ جُٔؿِّ ٝٓغ يُي كحٕ يُي وكؼٚ ُ٘ٛف ًَ جُٔٞظل٤ٖ ذٌٍٟٝز ض

جألنطحء أٝ جألٌٓٞ جُط٠ هى ضرىٝ ٖحيز قط٠ ال٣٘طؽ ػْ ٍٓجؾؼطٜح ذؼٝ جالٗىٛحٔ أٝ جالْطـٍجخ ٝٝجكن 

٤ٖ ٠ً ٣طْ ئنرحٌْٛ ذًٜج هرَ ػوى جُؿ٤ٔغ إٔ ٣طْ يُي ذٌَٗ وٌٟٝ ك٠ ئؾطٔحػحضْٜ ج٣ٍُٜٗس ٓغ جُٔٞظل

 ؾطٔحػحش جُٔؿِّ.ئ
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 اٌزفغيشاد / االينبؽبد 

 

 ٤ُٚ ػ٠ِ أٗٚ ضكى " جألػٟحء جُؿىو ُِٔؿِّ ضْ جُ٘ظٍ ئ ِرحش جُٔؼ٤٘س ٖٓ ؾحٗد ذؼٝئٕ جُط

ُِٓطس" ٓٞظل٠ جُٔؿِّ. ٝقط٠ ج٤ُّٞ كحٕ أػٟحء جُٔؿِّ ًحٗٞج ٣وٕٞٓٞ ذحال٠الع ػ٠ِ 

 جُٔٓط٘ىجش ٝجُهىٓحش جُط٠ ؿحُرح ٓحًحٕ ٣طْ ضؿحِٜٛح ذطر٣ٍٍجش ٓؼ٤٘س. 

 

 ضْٓ أوجتْٜ ذهرٍجش ٤ٜ٘ٓس ؾ٤ىز ك٠ جُٔؿِّ ج٠ُ ئَ جُؿى٣ى ٖٓ أػٟحء ٝذحالٞحكس ًُُي كحٕ جُؿ٤

ٓؿحالضْٜ جُٔطؼىوز أٌْٜٓ٘ ؾؼَ ٓٞظل٠ جُٔؿِّ أًػٍ قٍٚح ػ٠ِ ٝٞغ جأل٤ٖحء ك٠ ضٍض٤رٜح 

 ج٤ُِْٓ. 

 

 قطٍجٜٓح ٖٝٓ غْ كحٕ قوٞم أػٟحء جُٔؿِّ ْٞف ٣طْ ئ ْطٍٔش جأل٤ٖحء ذًٜج جٌَُٗئيج ئ

ح إٔ جُٔ٘حهٗحش جُط٠ ضىٌٝ قٍٞ جُؿٞوز ٣ٌْٜٔ٘ جُطوىّ ذطِرحش ٓؼوُٞس ُطط٣ٍٞ ٓؿطٔؼحضْٜ ًٔ

ؾطٔحػحش جُٔؿِّ الضهحي جُوٍجٌجش جُٔ٘حْرس. ئً ٌٓحٜٗح ٝٓٞهؼٜح جُٔ٘حْد ك٠ ًَ ْٞف ضأن

 كىظ جُطـ٤٤ٍ جُٔطِٞخ ك٠ ق٠ ؾحٓحٕ.  ًٝٛج ٣ٌٖٔ إٔ ٣  

 
 

 اٌزٛفيبد 
 

ػِْٜٔ  ٣ؿد ػ٠ِ ًَ أػٟحء جُٔؿِّ إٔ ٣طِوٞج ضى٣ٌرحش ك٠ ؾٞجٗد ٓط٘ٞػس ضهٙ أوٝجٌ ٝٓٓث٤ُٞحش

ك٠ جُطهط١٤ ٝئٍٖجى جُٔؿطٔغ ك٠ ٚ٘غ جُوٍجٌ ٝجالوجٌز جُٔح٤ُس ُٔؿِّ جُك٠..جُم ٠ً ضُوجو غوطْٜ 

 ذأٗلْٜٓ ك٠ ٠ِد جُهىٓحش ٝجُٔٓحٛٔس ك٠ جُط٤ٔ٘س جُٗحِٓس ُِك٠ ًٌَ.   
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 ( 4ٍِؾك )
 

 دٌيً ٌزييغيش رغّيغ اٌمقخ 
 

جُٓرٌٞز جُر٤ٟحء ٓٛ٘لس ذحُٔؿحٍ غْ ٣وّٞ ذطٍى ٓٓحقس أٓحّ ًَ ٣وّٞ ج٤ٍُٔٓ ذٌطحذس ًَ جُؼ٘ح٣ٖٝ ػ٠ِ 
 ػ٘ٞجٕ ُوٛس ُِطؼ٤ِن ػ٤ِٜح . جُٔػحٍ جُطح٠ُ ٣ٞٞف يُي : 

 
 اٌّغبي

 

 اٌزؼٍيمبد  اٌؼٕٛاْ 

ٌُٖٝ ؿ٤ٍ ًحِٓس  –ضْ ًطحذطٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٓٓطل٤ى  –ه٣ٞس  ق٤حض٠ ضكٓ٘ص ُألكَٟ 4

 ٗطٜحتٜح. جُوٛس ُْ ٣طْ ئ –

ِٚس جُوٛس  –ُٜح ذىج٣س ١ْٝٝ ٜٝٗح٣س  –هٛس و٣٘ح٤ٓس  جُٗؼٌٞ ذحُط٤ٌٖٔ 4

ُٓص  –هٛس ػظ٤ٔس  –ذحٍُٔٗٝع ك٠ قحؾس ُالْط٤ٟحـ 

 ٓطأًىج إٔ جُوٛس ػٖ جٍُٔٗٝع. 

ضٞؾى  -ُوى ْٔؼطٜح ٍٓجٌج ٖٓ هرَ –هٛس ٝجٞكس ٝؾ٤ىز  هٍجٌجش أكَٟ ُألٍْز 4

ُٓص ٓطأًىج ٖٓ جُطٞج٣ٌم  –جُو٤َِ ٖٓ جُطـ٤٤ٍجش جُٜحٓس 

 جًًٌُٔٞز

ٌُٖٝ الضطٟٖٔ ٓؼِٞٓحش ًحك٤س ضٞٞف ذٌَٗ  –أ٤ًٝٚ  جألٕ أٗح أكْٜ 4

 ٓلّٜٞ ٓحًُٟ ٣كىظ. 

 

٣ىػٞ ج٤ٍُٔٓ جُٔططٞػ٤ٖ ُوٍجءز ًَ جُوٛٙ جُط٠ ض٘ط٠ٔ ُِٔؿحٍ جألٍٝ ٖٓ جُطـ٤٤ٍ ٝذؼى ًَ  .1
 هٛس ٗٓأٍ: 

  ٓحيج ضك٠ٌ جُوٛس ػٖ ؟ 

  ٓحٌأ٣ي ك٠ جُوٛس؟ 

 

 ٕ ػ٠ِ جُٓرٌٞز جُر٤ٟحء ًٔح ٛٞ ٓٞٞف أػالٙ. ٣وّٞ ج٤ٍُٔٓ ذٌطحذس أ٣س ضؼ٤ِوحش ذؿٞجٌ جُؼ٘ٞج .2
 

ػ٘ىٓح ٣طْ هٍجءز جُوٛٙ جُهحٚس ذحُٔؿحٍ جألٍٝ ج٠ِد ٖٓ جُ٘حِ جُط٣ٞٛص ُِوٛس جُط٠  .3
 ٣ٍٕٝ أٜٗح ضطٟٖٔ ضـ٤٤ٍ أًػٍ والُس. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ جُط٣ٞٛص ػٖ ٣ٍ٠ن ٌكغ جأل٣حوٟ. 

 

ؾحش هْ ذطٗؿ٤غ جُٔٗح٤ًٌٖ الٗطٜحء ٖٓ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ًٝحٕ ٛ٘حى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُىٌػ٘ىٓح ٣طْ ج .4
 نطحٌٝج جُوٛس جُٔهطحٌز ٝٛ٘ح ٣ٌٔ٘ي ٠ٍـ أْثِس ٓػَ : ئػ٠ِ ٓ٘حهٗس ُٔحيج 

 

 نطٍش ًٛٙ جُوٛس ٖٓ ذ٤ٖ ًَ جُوٛٙ جألنٍٟ؟ ُٔحيج ئ 

 نطحٌ هٛس ٓهطِلس َٛ ٣ٌٔ٘ي ضل٤ٍٓ ُٔحيج ُْ ٣هطحٌٕٝ ًٛٙ جُوٛس؟ ٌُٖٝ جُرؼٝ ئ 

  ٓحٌأ٣ي ك٠ جُوٛٙ ذٌَٗ ػحّ؟ 
 

 نط٤حٌٙ. َٔ ٓالقظحش ػٖ جألْرحخ ُٔح ضْ ئنط٤حٌٙ ٝٓحُْ ٣طْ ئذؼذؼى ًَ هٛس هْ  .5
 

ذٔؿٍو إٔ ٣وّٞ ًَ كٍو ذٓٔحع ُٔحيج ضْ جُط٣ٞٛص ػ٠ِ هٛٙ ذؼ٤ٜ٘ح ٖٓ ذ٤ٖ جُوٛٙ  .6
 جألنٍٟ هى ٣وّٞ ج٤ٍُٔٓ ذطِد ض٣ٞٛص أنٍ ًٝٛٙ جٍُٔز هى ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ئؾٔحع أًػٍ. 
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هْ ذط٤ٓ٤ٍ ٓ٘حهٗس ػٖ جالنط٤حٌجش جُط٠ ٗطؿص نط٤حٌٛح ٤طْ ئكحيج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ئؾٔحع ػٖ جُوٛس جُط٠ ْ
 ػٖ جٍُٔقِس جُٓحذوس ٍُِٞٚٞ الضلحم ٓح كٔػال : 

 

  .ٍهْ ذحنط٤حٌ هٛطحٕ ضؼٌٓحٕ ٓؿٔٞػس ٖٓ ٝؾٜحش جُ٘ظ 

  .هْ ذحضهحي هٍجٌ ػٖ أٟ ٖٓ جُوٛٙ جُط٠ ُْ ضٔػَ ذٌَٗ ًحك٠ جُطـ٤٤ٍ جُٔطِٞخ 

 ٘حِ ُْ ٣وٞٓٞج ذحُط٣ٞٛص... نطحٌ هٛس ٝجقىز ٌُٖٝ هْ ذحٞحكس ضك٣ًٍ ٣لٍٓ إٔ ًَ جُئ 

 

 جٗطوَ ذؼى يُي ج٠ُ جُٔؿحٍ جُػح٠ٗ.   .7
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 (5)ٍِؾك 
 

     ػشك ّٔبرط رطجيميخ فؼٍيخ ٌجؼل اٌمقـ اٌزٝ رزنّٓ اٌزغييش األوضش دالٌخ  
 

  " ضْ ئػىجوٛح ٝضٍؾٔطٜح ػٖ ٣ٍ٠ن ٓطٍؾْ جُى٤َُ جُكح٠ُ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس" 
 

 
ؼ جُططر٤و٤س جُلؼ٤ِس الْطهىجّ ٝضطر٤ن ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ ٣طٟٖٔ ًٛج جُِٔكن ػٍٜ ُرؼٝ جُ٘ٔحي

والُس ػٖ ضو٤٤ْ ذؼٝ جٍُٔٗٝػحش جُط٠ هحّ ئْطٗحٌٟ جُٔطحذؼس ٝجُطو٤٤ْ ٝجُوحتْ ذطٍؾٔس جُى٤َُ جُكح٠ُ ئ٠ُ 

 جُِـس جُؼٍذ٤س ذحػىجوٛح ػ٘ى ضو٤٤ٔٚ ُرؼٝ جٍُٔٗٝػحش ٝجُرٍجٓؽ ذحْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطو٤٤ْ جُطٗح٤ًٌس. 

 

ئٌكحم ًٛج جُِٔكن ٓغ ضٍؾٔس ًٛج جُى٤َُ قط٠ ٣طْ ئٍٖجى ٓٔحٌْٞ ٝئنٛحت٤ٞ جُٔطحذؼس ٌوش ُٝوى أ

ٝجُطو٤٤ْ ك٠ ٍٓٛ ٝجُىٍٝ جُؼٍذ٤س ذ٘ٔحيؼ قو٤وس ضكَٔ ج٤ُٓحم جٍُٟٔٛ ٝجُؼٍذ٠ ػِٔح ذإٔ ًٛج جُِٔكن 

 ٖٓ جُوٛٙ جُط٠ ضْ ئنط٤حٌٛح ٖٓ ضو٤٤ٔحش كؼ٤ِس هٔص ذطو٤٤ٜٔح ٍُٔٗٝػحش ٝذٍجٓؽ ٓهطِلس ٣12ْٟ 

ئٗط٤ٍَٗٞ  -٤ًٍ ٍٓٛ -ذالٕ ٍٓٛ -٤ٓٗٞ٣ق ُر٘حٕ -ك٠ ٓ٘ظٔحش و٤ُٝس ػى٣ىز ٜٓ٘ح : ٤ٓٗٞ٣ق ٍٓٛ

 .ٍٛٓ 

ٝضهطِق جُوٛٙ جُط٠ ضْ ئٌكحهٜح ك٠ ٓٓطٞجٛح ٝٗٞػ٤طٜح ٝؾٞوضٜح النطالف ٓ٘ظٌٞ جُٔ٘ظٔس جُط٠ ٣طْ  

ه٤ص ئْطهىجّ ضو٤٤ْ جٍُٔٗٝع ك٤ٜح ٝئنطالف ٠ر٤ؼس جُرٍجٓؽ ٝجٍُٔٗٝػحش يجضٜح ذحالٞحكس النطالف ضٞ

ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس ك٠ ًَ ٖٓ ًٛٙ جُٔ٘ظٔحش ٝٓىٟ ضورَ جُوحت٤ٖٔ ذحُؼَٔ ك٤ٜح ٝه٘حػطْٜ 

ذحْطهىجّ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ك٠ ضو٤٤ْ جٍُٔٗٝػحش ٝجُرٍجٓؽ جُٔهطِلس ُى٣ْٜ. ًُٝج قحُٝص جالُطُجّ ذأناله٤حش 

 ٣ٍوس جُط٠ ضٔص ذٜح ػ٤ِٔس جُطٞغ٤ن. جُركع جُؼ٠ِٔ ٝئٌكحم جُوٛٙ جُط٠ ضْ ٝٞؼٜح ك٠ ًٛج جُِٔكن ذحُط

 

 ٝأن٤ٍج أٝو جالٖحٌز ئ٠ُ ه٤ح٠ٓ ذحُكٍٛٞ ػ٠ِ ٓٞجكوس جُٔإُل٤ٖ جأل٤٤ِٖٚ ُِى٤َُ ٗلٓٚ ٝٛٔح ًَ ٖٓ 

Rick Davies   ٝ   Jess Dart ق٤ع أ٠ٚٝ ًَ ٤ّ وجٌش ٖه٤ٛح ك٠ ٍٓٛ ݘًٔح هٔص ذٔوحذِس

ًػٍ والُس ك٠ ِٓكن ٓ٘لَٛ ٣كَٔ ئ٠ْٔ ٜٓ٘ٔح ذحٌكحم ًٛٙ جُ٘ٔحيؼ ٝجُوٛٙ جُط٠ ضطٟٖٔ جُطـ٤٤ٍ جأل

ئػىجو جُى٤َُ جأل٠ِٚ ذٚ ًٔح ضْ ئٍٖجًْٜ ٤ُطْ جالقطلحظ ذحُى٤َُ يجضٚ ك٠ ٝقىز ٝجقىز ذحُط٣ٍوس جُط٠ ضْ 

ذحُ٘ٓهس جالٗؿ٣ُ٤ِس ًُٜٙ جُوٛٙ جألغ٠٘ ػٍٗ جٍُٔكوس ك٠ ًٛج جُِٔكن هرَ جُرىء ك٠ ضٍؾٔطٜح ق٤ع 

جُوٛٙ ًطٍؾٔس ؾ٤ىز ُططر٤ن ٝئْطهىجّ ٜٓ٘ؿ٤س جُطـ٤٤ٍ  أذى٣ح ئػؿحذٜٔح ذٔٓطٟٞ ٝٗٞػ٤س ٝؾٞوز ًٛٙ

 جألًػٍ والُس. 

 

  ٝأن٤ٍج أٝو إٔ ٣ٌٕٞ ًٛج جُِٔكن ذٔػحذس ئٞحكس ؾ٤ىز ُٔٓطهى٠ٓ جُى٤َُ جُكح٠ُ ُِطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس 

ذـٍٜ جُطؼِْ ٓغ ًحَٓ ئْطؼىجوٟ ُطوى٣ْ أٟ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُىػْ جُٔطِٞخ ٖٓ أٟ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش 

ك٤ِس ْٞجء ذحُطى٣ٌد ػ٠ِ ئْطهىجّ جُطـ٤٤ٍ جألًػٍ والُس أٝ ئْطهىجٓٚ ك٠ ضو٤٤ْ جٍُٔٗٝػحش جُى٤ُٝس ٝجُٔ

    ٝجُرٍجٓؽ جُٔهطِلس ٓغ جألوٝجش ٝجُٜٔ٘ؿ٤حش جألنٍٟ جُٔ٘حْرس ُِرٍٗحٓؽ أٝ جٍُٔٗٝع. 

 
   awnyamer@live.com  -عونى عامر                                                            

 إستشارى المتابعة والتقٌٌم                                                                        

mailto:awnyamer@live.com
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 قصٌرة ناجحة رحلة (1)

 

 إخصائى إجتماعى  –: م. أ راوى القصةقصٌرة ناجحة                               رحلة  عنوان القصة:

 سنة 77: السن                                                    : آٌه صاحبة القصة

 مركز شباب منفلوطمكان رواٌة القصة: سٌوط                           محافظة أ –: قرٌة منفلوط  المكان

 متى تم رواٌتها

 3122ٌولٌو -ٌونسٌف مصر -ممول من سٌداخالل إجراء التقٌٌم النهائى لمشروع مشاركة الشباب والمراهقٌن ال 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

أنا إسمى م. أ وأعمل كاخصائى إجتماعى فى مركز شباب منفلوط وأود مشاركتك برواٌة قصة لكم حٌث أنها 

فى برنامج " خطوة للمستقٌل" والمبادرات المختلفة التابعة لهذا البرنامج.  أثرت فٍى كثٌرا من خالل إشتراكى

" والتى إشتركت فى البرنامج كأحد المستفٌدٌن من األنشطة التى تم تنفٌذها فى آٌه والقصة هى لفتاة تدعى " 

ة فضال مركز الشباب من خالل هذا البرنامج وإستمر إشتراكها فى البرنامج حتى أصبحت مندوبة إجتماعٌ

 عن قٌامها باالشتراك فى أنشطة تقٌٌم البرنامج/المشروع كباحثة صغٌرة بعد تلقٌها التدرٌب الالزم. 

" بالبرنامج بعد أن سمعت عنه من أحد أقاربها والتى كانت تعمل كمٌسرة فى برنامج " آٌه  ولقد إلتحقت "

راكى فى المشروع ولكن بعد محاوالت رؤى وأفا  جدٌدة" فى هذا المشروع وفى البداٌة لم ٌرحب أبى باشت

 عدٌدة من جانب قرٌبتى القناعه واف  خاصة عندما علم أن المشروع سوف ٌضم فتٌات فقط. 

" رحلة إشتراكها فى المشروع من خالل أنشطة مركز الشباب والتى أصبحت معه آٌه ومن هنا بدأت " 

من خالل وجودها فى هذا الفرٌ  أصبحت عضوة فى فرٌ  نادى الكشافة التى ع رف بـ " فرٌ  الزهور" و

قادرة على الكشف عن كثٌرا عن إمكانٌاتها وقدراتها الكامنة باالضافة الكتسابها العدٌد من المهارات. 

كأفضل مشاركة فى هذا البرنامج  " رؤى وأفا  جدٌدة" " فى برنامج آٌه  وباالضافة لذلك فلقد تم إختٌار "

ذا فضال عن إختٌارها للسفر إلى القاهرة للمشاركة فى البرنامج على مستوى مركز شباب منفلوط  ه

 التدرٌبى لتقٌٌم المشروع وفى االحتفال الخاص بتنفٌذ هذا التقٌٌم بعد ذلك. 

 

"ذكٌة ومرموقة كما كانت نشٌطة ومتحمسة جدا فى كل ماكانت تقوم بعمله أو االشتراك  آٌه " لقد كانت "

 فٌه فى هذا المشروع" 

قامت جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلى باجراء عدد من المقابالت مع المشاركٌن من المستفٌدٌن من وبعد ذلك 

وإستهدفت هذه المقابالت التوصٌة باختٌار بعضا ممن سٌتم مقابلتهم لحضور  " رؤى وأفا  جدٌدة" برنامج 

رنامج " خطوة التدرٌب الذى سوف ٌتم تنظٌمه فى القاهرة ولقد كان هذا التدرٌب هو أحد مكونات ب

لمستقبلنا" الذى ٌركز على م كون المعرفة والمهارات الحٌاتٌة بهدف بناء قدرات الشباب المشارك كى ٌبدأ 

 عملهم كمندوبٌن إجتماعٌٌن فى المشروع.  

" المقابلة بنجاح ولكن فشلت فى إقناع أبٌها بالسماح لها بالسفر ولكن بعد أن علم آٌه " لقد إجتازت "

 ا النشاط التدرٌبى الجدٌد ٌضم أوالد أٌضا باالضافة للبنات رفض تماما فكرة سفرها"والدها أن هذ
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الٌجب " التدخل لمحاولة إقناع أبى وقد قمت بعمل ذلك قائال له "  آٌه وألنى صدٌ  قدٌم ألبٌها طلبت منى "

ذبة ووجود علٌك منع بنتك من السفر فهى فرصة جٌدة ٌجب علٌها إستثمارها خاصة أنها بنت ذكٌة ومه

األوالد معها الٌجعلك تشعر بالقلق خاصة أنه سٌكون هناك العدٌد من المشرفٌن على كل من األوالد 

" قادرة على المشاركة فى البرنامج  آٌه وبعد محادثة طوٌلة معه إقتنع األب ومعه أصبحت "والبنات" 

 التدرٌبى بالقاهرة. 

ى الكشف على الكثٌر من قدراتها الكامنه كما ساعدها على ولقد كان التدرٌب مفٌدا جدا لها حٌث ساعدها عل

إكتساب العدٌد من المهارات التى مكنتها من أن تعمل كمٌسرة ناجحة وكمندوبة إجتماعٌة جٌدة وعندما عادت 

" لمركز الشباب كانت قادرة على تنفٌذ العدٌد من أنشطة البرنامج بنفسها مع بعض أعضاء فرٌ  نادى  آٌه "

كشافة وهنا أذكر أن كال من مشرف النشاط وقائد فرٌ  النشاط قاما بتقدٌم الدعم لها ألنهم الحظوا الزهور لل

بداٌة مٌالد قائدة ناشئة وباستخدام المهارات التى قامت باكتسابها كانت المجموعة التى كانت تعمل معا من 

باب ومنس  جمعٌة تنمٌة أنجح المجموعات فى البرنامج كما شهد بذلك مشرف النشاط ومشرف مركز الش

 المجتمع المحلى التى ٌوجد بها مركز الشباب. 

ولقد كان هذا النجاح والتمٌز فى أدائها وراء إختٌارها كى تشارك أٌضا فى المرحلة الثانٌة للمشروع كما 

ها شاركت فى المرحلة الثانٌة من هذا التدرٌب حٌث أضافت لنفسها مهارات أكثر من التى تم إكتسابها وتعلم

من قبل. ومن بعض هذه المهارات الجدٌدة التى إكتسبتها مهارات التٌسٌر واالتصال والقٌادة والعمل فى 

فرٌ  باالضافة لمهارات التخطٌط وكتابة مقترحات المشروعات وإتخاذ القرارات وإدارة المشروعات 

 الصغٌرة.  

  برنامج وأنجزت مزٌد من النجاح" "فى المراحل األخرى من الآٌه " " بعد إنتهاء هذه المرحلة شاركت

 

وألنها أصبحت فتاة ُعرفت بكفاءتها شجع ذلك منسقى المشروع على إشراكها فى م كون أخر لبرنامج " 

" فى  آٌه خطوة لمستقبلنا" وكان هذا المكون ٌركز على المبادرات الشبابٌة ومن خالل هذا الم كون شاركت "

ى المجتمع الذى كانت تعٌش فٌه والذى تم إجراءه من خالل فرٌ  أحد أكبر الدراسات المسحٌة الشاملة ف

 المبادرات التابع لمركز الشباب فى هذا المشروع. 

" ببدء زٌارتها المنزلٌة لبعض األسر لجمع المعلومات الالزمة لهذه الدراسة كما قامت بعقد  آٌه وهنا قامت "

لشباب باالضافة إلى بعض أقرانها من نفس عدد من المقابالت مع بعض المسئولٌن وقادة المجتمع وا

الشرٌحة العمرٌة وبعد ذلك قامت باالشتراك فى االعداد والتخطٌط ألحد المبادرات الصحٌة الخاصة بالتعامل 

رفت باسم " حافظ على صحتك أمنه" كما  كر فى إطار مبادرة ع  مع األشخاص الذٌن ٌعانون من مرض الس 

 تنفٌذ هذه المبادرة أٌضا.  كانت محظوظة الشتراكها أٌضا فى 

ولقد كان هناك إحتفال ألحد التقٌٌمات األخرى للعاملٌن والمشاركٌن فى البرنامج على مستوى المحافظات 

" فى هذا االحتفال كأحد أفضل المٌسرات لمكون "المعرفة  آٌه المشاركة فى البرنامج ولقد تم تكرٌم "

رٌمها أٌضا عن طرٌ  مركز شباب منفلوط فى الحفل الختامى  والمهارات الحٌاتٌة" فى البرنامج كما تم تك

 كأحد افضل المشاركات فى المبادرات التى تم تنفٌذها.  

" مشاركة فٌها أٌضا ولقد تضمنت هذه المرحلة الكثٌر  آٌهوعندما بدأت المرحلة الثانٌة فى المشروع كانت " 

 ا بالحٌوٌة. من األفكار االبتكارٌة التى جعلت البرنامج أكثر أتسام

لمنتدى أطل  علٌه " المنتدى االستشارى"  دكما شاركت فى دراسة أخرى لقاعدة البٌانات والتى سبقت االعدا

حضره عدد من قادة المجتمع والمسئولٌن الحكومٌٌن والشباب واألطفال واألسر الذٌن ٌعٌشون فى  والذى

. وهو رئٌس االدارة التعلٌمٌة بمنفلوط ولقد عبر منفلوط ولقد كان أحد الحاضرٌن لهذا االجتماع األستاذ س.ج
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آٌه " بتقدٌمه وبمهارات العرض لدٌها والطرٌقة والكٌفٌة التى إستطاعت  عن إنبهاره بالعرض الذى قامت "

بها إدارة المحادثة والحوار بشكل أتسم بالذكاء ومما أبهره أٌضا علمه بأنها كانت من األوائل على مستوى 

سنة وفى الصف الثالث االعدادى وفى  74ظة فى دراستها ولقد كان عمرها فى ذلك الوقت المدٌرٌة والمحاف

آٌه " والمدرسة التى تدرس بها حٌث  نهاٌة هذا المنتدى كان األستاذ س.ج حرٌصا على التعرف على إسم "

 قام بالتوصٌة باشراكها فى إدارة الكثٌر من األنشطة االدارٌة المختلفة بالمدرسة. 

آٌه "  ن من بٌن الحاضرٌن لهذا المنتدى مدٌر برلمان الطالئع بمركز شباب منفلوط والذى طلب من "كما كا

االشتراك فى هذا البرلمان والذى إنتهى دورها فٌه بأن أصبحت " رئٌسة برلمان الطالئع" وباالضافة لذلك 

قامت بحضور العدٌد من  فلقد أصبحت عضوة فى برلمان الطالئع على مستوى المحافظة وكنتٌجة لذلك فلقد

التدرٌبات البرلمانٌة وقابلت العدٌد من المسئولٌن والوزراء وباالضافة لذلك فلقد قام مدٌر النشاط االجتماعى 

آٌه " منصب رئٌسة جماعة المرشدات  وقائد المرشدات الصغٌرات للكشافة بمركز الشباب بمنح "

 الصغٌرات بالمركز. 

برنامج خطوة لمستقبلنا مستمرة ومن خالا هذا البرنامج شاركت فى العدٌد  آٌه " فى ولقد كانت مشاركة " 

من المبادرات مثل " إٌد باٌد لبلدنا" و" استثمر وقتك جٌدا" و" غٌر حٌاتك" باالضافة إلى شباب منفلوك 

 سٌقوموا بتحوٌلها لمدٌنة أفضل. 

ٌة عن المتابعة والتقٌٌم وإستهدف آٌه " بنجاح حٌث تم إختٌارها لحضور ورشة تدرٌب ولقد سارت رحلة "

التدرٌب إعداد مجموعة من الشباب وتأهٌلهم للقٌام باستخدام األدوات التشاركٌة للمتابعة والتقٌٌم وبعد ذلك 

 . 2172من الشباب الذٌن تم إختٌارهم للمشاركة فى تقٌٌم البرنامج فى ٌولٌو  3آٌه " من بٌن  كانت "

كأحد المشاركٌن فى بداٌة المشروع وفى نهاٌة البرنامج أصبحت أحد  " بالبرنامج آٌه " لقد إلتحقت "

 المقٌمٌن الشباب الذٌن شاركوا فى تقٌٌم البرنامج نفسه"

آٌه " كانت مهتمة بمشاركتها فى البرنامج للتأكد من عدم تأثٌر ذلك على  وعلى الجانب األخر فان عائلة "  

% فى الصف الثانى 98كانت نتائجها مبهرة حٌث حصلت على دراستها أو أدائها فى المدرسة ومع ذلك فلقد 

 الثانوى " المرحلة األولى للشهادة الثانوٌة" . 

" إلى أن تحظى بإحترام أسرتها وإحترام المسئولٌن الذٌن تعاملوا معها  آٌه " لقد قاد النجاح المبهر لـ "

حٌث كانت أمكنها تغٌٌر وجهة نظر أبٌها  فى مركز الشباب فهى قدمت نموذج ممتاز للفتٌات فى مثل سنها

" للتطوع  آٌه فٌما ٌخص مشاركة البنات فى أندٌة الشباب ولقد كانت مهارات وقدرات وحماس "

والمشاركة فى كل ماقامت بعمله فى المشروع ذات تأثٌر كبٌر على مجتمعها خاصة فى تغٌٌر وجهة نظر 

قادرا على أن ٌكون بمثابة مورد ثرى إذا تم االستعانة به المجتمع نحو الشباب وأثبتت بأدائها أن الشباب 

 بالشكل المناسب بشكل ٌساهم فى تنمٌة وأحداث التقدم المرغوب فى مجتمعهم".

 

 التى تم رصدها كنتٌجة الشتراكها فى البرنامج: التغٌٌرات األكثر داللة 

 ور بالتعب أو االجهاد. حماسها ورغبتها فى العمل التطوعى واالجتماعى بدون التعبٌر عن الشع 

   ٌتعلمها الكثٌر من المعارف الجدٌدة وإكتسابها العدٌد من المهارات مثل العمل فى فر

 والتخطٌط المجتمعى ومهارات التٌسٌر والتفاوض والتقٌٌم. 

  التمتع بروح المثابرة وعدم االستسالم لمقاومة المجتمع للتغٌٌر أو لمشاركة البنات فى العمل

 االجتماعى.

 العتقاد والٌقٌن بأن جهود الشباب الصغٌر ٌمكنه إحداث التغٌٌر المطلوب داخل مجتمعاتهم. ا 
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 معاٌٌر إختٌار القصة كأفضل القصص التى تتضمن تغٌٌرات ذات داللة: 

  تمثل القصة نموذج ناجح الدارة مركز للشباب من خالل االشراك الفعال للشباب فى األنشطة

 المختلفة.

 أمكنها إنجاز العدٌد من األنشطة الممٌزة من خالل  آٌه تاة صغٌرة فان "بالرغم من أنها ف "

 إشتراكها فى أنشطة التخطٌط والتنفٌذ لألنشطة المختلفة فى البرنامج. 

 " من مجرد كونها مشاركة إلى أن أصبحت مٌسرة وكمندوبة جتماعٌة وفى النهاٌة  آٌه تحول "

 الشباب عند المشاركة فى بعض أنشطة تقٌٌم البرنامج. أصبحت بمثابة أحد أفراد فرٌ  التقٌٌم من 
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 صغٌرة ولكنها مؤهلة   (2)

 

  : الشخص نفسهراوى القصة                                 صغٌرة ولكنها مؤهلةعنوان القصة: 

 سنة 75: السن                                                   : سارة  صاحبة القصة

نادى االعالم مكان رواٌة القصة:                                                      فظة قنا: محا المكان

 بالقاهرة

 متى تم رواٌتها

 3122ٌولٌو -ٌونسٌف مصر -خالل إجراء التقٌٌم النهائى لمشروع مشاركة الشباب والمراهقٌن الممول من سٌدا 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سنه وفى نهاٌة الصف الثانى االعدادى وأعٌش فى محافظة قنا مع أبى وأمى  75أنا إسمى ساره وعمرى 

 وأختان وأخ واحد وأنا األصغر بٌن كل أفراد األسرة. 

ٌش فٌها وفى أحد األٌام أخبرتنى أن منظمة تعمل عمتى فى جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلى فى المنطقة التى نع

ٌونسٌف تقوم بتنفٌذ العدٌد من المشروعات بالتعاون مع هذه الجمعٌة وأنه سٌكون من المفٌد لى لو أمكننى 

ولكنى مازلت صغٌرة ومن المحتمل أالٌقبلوا إنضمامى اآلشتراك فى أحد هذه المشروعات ولكنى أخبرتها " 

 نها شجعتنى على الذهاب ورؤٌة ذلك على أرض الواقع بنفسها. ولكألى من هذه المشروعات" 

لقد ذهبت إلى هناك بدون وجود أى أمل وإعتقدت أنى ألننى مازلت صغٌرة جدا وأنه من المؤكد أنهم “ 

  المعجزة وقبلونى عضوة بالجمعٌة "قد الٌقبلوننى ولكن حدثت 

شروعات التى ٌطل  علٌه " مصراوى ) وبعد أن قبلونى كعضوة بالجمعٌة قمت بااللتحا  بأحد الم

مستقبلى( ". ولقد تضمن هذا المشروع إثنان من الفئات العمرٌة ولقد كنت األصغر من بٌن كل 

 المشاركات. 

ولقد شاركت فى العدٌد من الورش والدورات التدرٌبٌة التى أمكننى من خاللها إكتساب وتعلم العدٌد من 

داد دراسة جدوى وكذا إعداد موازنة مشروع كما بدأت أن أحب المهارات فاألن لقد تعلمت كٌفٌة إع

التصوٌر الفوتوغرافى ولكن ألننى لم أكن أجٌد مهارة التصوٌر بالشكل السلٌم فان التدرٌب التى تلقٌته 

 هناك جعلنى مؤهلة وقادرة على أخذ العدٌد من الصور الجٌدة والتى أتسمت بجودتها العالٌة. 

ٌة بأنه لن ٌتم أخذى فى االعتبار بسبب سنى الصغٌر وألنه كان ٌوجد هناك من " لقد إعتقدت فى البدا

هم أكبر منى ولدٌهم خبرة تفوق خبرتى بكثٌر ومع ذلك فلقد نجحت وحصلت على المركز األول على 

مستوى المحافظة وهذا أشعرنى بالسعادة وزاد من ثقتى بذاتى وعلمنى درسا هاما وهو أنه الٌجب على 

 ن إمكانٌاتى وقدراتى"   التقلٌل م

وباالضافة لذلك فانه من خالل مشاركتى فى المشروع تعلمت كٌفٌة التعامل عند مواجهة مواقف مختلفة 

أٌا كانت صعوبة هذه المواقف كما تعلمت أٌضا التحدث وفتح حوار مع من هم أكبر منى سنا وكٌفٌة 

مهارة المالحظة الجٌدة لكل شًء ٌحٌط  غقناعهم بأفكارى ووجهة نظرى وباالضافة لذلك فلقد إكتسبت

 بى" 

" لقد كان لمشاركتى فى المشروع تأثٌر إٌجابى سواء على المستوى الشخصى أو على مستوى الحٌاة 

 العملٌة" 
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فعلى المستوى الشخصى أصبحت أكثر أتساما بأنى إجتماعٌة وأصبح لدى الشجاعة الكافٌة عند التعبٌر 

بى وأصدقائى وأى فرد أخر بدون وجود أى إحساس بالخوف أو التردد. عن أفكارى ألفراد أسرتى وأقار

كما أصبحت قادرة ومؤهلة الدارة محادثة ومناقشة وفتح حوار مع األخرٌن وسؤالهم عن وجهات نظرهم 

 بشأن قضٌة أو موضوع ما. 

فى أما على الجانب العملى فلقد تعلمت العدٌد من األشٌاء التى سوف تساعدنى فى مجرى حٌاتى 

المستقبل وباالضافة لذلك فاننى متأكدة أننى سوف أصبح شخصا أفضل وأكثر فعالٌة عندما أكبر بسبب 

طرٌقة التفكٌر التى أصبحت أكثر نضجا كما أننى تعلمت كٌفٌة تنفٌذ أفكار جٌدة باستخدام القلٌل من 

 ة ألى فكرة .الموارد والمواد واألدوات الالزمة وكٌفٌة تحدٌد الجوانب االٌجابٌة والسلبٌ

وبالرغم من أنى مشاركتى فى هذا المشروع كانت مثٌرة ومفٌدة ولكننى عند العودة لكل من أبى أو أمى 

 اشعر بالكثٌر من التحدٌات فى االستمرار فى هذا المشروع. 

فلقد كان والدى خائفٌن من تأثٌر إشتراكى ومشاركتى فى أنشطة المشروع على أدائى فى المدرسة كما 

انوا أٌضا ضد سفرى إلى بعض المناط  األخرى بدون وجودهم معى فلقد تعود أبى أن ٌقولوا لى أنهم ك

كما دراستك تأتى فى المقام األول ألن الدراسة هى التى سوف تقرر وتحدد خطوات مستقبلى " " 

أنكى الٌمكننى السماح لكى بالسفر حٌث ال أستطٌع النوم وأنتى بعٌدة عنى وتعودت أمى أن تقول لى " 

 لستى فى سرٌرك فى الغرفة المجاورة لى" 

وحٌنئذ قمت بالدراسة بكل جد وحصلت على درجات عالٌة بشكل أو ضح لهم أن إشتراكى فى المشروع 

لم ٌكن له تأثٌر سلبى على دراستى وهنا قلت لهم أنه ٌوجد هناك الكثٌر من المشرفٌن من كبار السن 

طة وٌكونوا معما دائما فى كل خطوات السفر وهذا أخذ بعض الذٌن ٌصاحبوننا عند ممارسة هذه األنش

الوقت القناعهم بذلك ولكن فى النهاٌة حصلت هلى موافقتهم الكاملة على إشتراكى ومشاركتى فى 

 المشروع وفى كل الورش والدورات التدرٌبٌة وحتى تلك التى كانت تتطلب السفر. 

غٌرنى المشروع تماما كى أصبح شخصا أفضل وأنا  " أنا سعٌدة جدا الشتراكى فى هذا المشروع فلقد

متأكدة أن غدا سوف ٌصبح افضل بالنسبة لى وساكون قادرة ومؤهلة على تحقٌق حلمى أن أصبح 

طبٌبة وفى النهاٌة أود االشارة إلى أننى تعلمت أٌضا الكثٌر عن االعالم وسوف أستمر فى تعلم المزٌد 

    عنه" 
 

 ى تم رصدها كنتٌجة الشتراكها فى البرنامج ) مشروع أندٌة االعالم( : التغٌٌرات األكثر داللة الت

  .لقد بدأت فى إستخدام الكثٌر من إمكانٌاتها وقدراتها ومهاراتها فى طرٌ  تحقٌقها ألهدافها وأحالمها 

  .إمكانٌة قٌامها بأكثر من مهمة واحدة فى نفس الوقت بعد تعلمها كٌفٌة إدارة وتنظٌم الوقت بشكل جٌد 

 معاٌٌر إختٌار القصة كأفضل القصص التى تتضمن تغٌٌرات ذات داللة: 

 سارة" نموذج رائد لبقٌة أقرانها من الشباب الصغٌر".  
  .الشجاعة التى أظهرتها فى رواٌة قصتها بدون خوف أو تردد 
  " ٌكونوا أكثر الٌجب علٌنا أن نقلل أو نهمش وجهة نظر األطفال فقد مقولتها الهامة خالل رواٌتها لقصتها

  نضجا من كثٌر من كبار السن"
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 االتجاهات السلبٌة الٌمكن قبولها أوالعمل بها (3)

 

 .B.SH: القصة صاحباالتجاهات السلبٌة الٌمكن قبولها أو العمل بها                  : عنوان القصة

                                      سنة 77: السن: االخصائى االجتماعى بمركز الحركة االجتماعٌة            راوى القصة  

 : لبنان المكانمركز الحركة االجتماعٌة                                   مكان رواٌة القصة: 

 سنة 17.5السن عند تنفٌذ العقوبة: سنة                                       77 السن عند إرتكاب المخالفة: 

 : منتدى األشخاص ذوى االعاقة عقوبة المخالفة المكان الذى نفذ فٌه

 تكسٌر وتحطٌم أبواب المدرسة التى كان ٌدرس بها. المخالفة التى إرتكبها الشاب: 

 ساعة  31: مدة الخدمة العامة التى قضاها كعقوبة تأدٌبٌة تربوٌة

 متى تم رواٌتها

  3122ٌولٌو -ٌونسٌف لبنان -لممول من سٌداخالل إجراء التقٌٌم النهائى لمشروع مشاركة الشباب والمراهقٌن ا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ولقد تم إرتكابه لمخالفة تتسم بالعنف  7992سنة حٌث ولد عام  78هو شاب عمره ٌقترب من  .B.SH إن 

لمدرسة التى كان ٌدرس بها ولذا تم الحكم علٌه بعقوبة تربوٌة تأدٌبٌة نظرا ألنه تمثلت فى تحطٌمه ألبواب ا

ساعة خدمة عامة فى أحد الجمعٌات  31سنة وتمثلت العقوبة قضاء عدد  78حدث عمره أقل من 

والمؤسسات االجتماعٌة وهى " منتدى األشخاص ذوى االعاقة". وتمثل تللك المؤسسة أحد الشركاء فى 

كة الشباب والمراهقٌن اللمول من سٌدا والتى تقوم ٌونسٌف لبنان بتنفٌذه ولقد إقتضت العقوبة مشروع مشار

 قضاءه لمدة ٌوم أسبوعٌا فى هذه المؤسسة فى حٌن ٌبقى باقى أٌام األسبوع فى محل البقالة الخاص بأبٌه. 

قل  والخجل من إرتكابه وفى خالل عامه األول من الخدمة العامة كان أداءه وسلوكه ٌتسمان بالغموض وال

لم أكن أعرف من أٌن ابدا ومالذى ٌجب أن أقوم به قائال "  B.SHلهذا الفعل المخالف. وهنا عبر وعل  

 وعمله حٌث شعرت بأنى فى حاجة للدعم تماما مثل األشخاص ذوى االعاقة الموجودٌن بالمؤسسة". 

ئ  بٌنه وبٌن المستفٌدٌن من هذه المؤسسة ففى البداٌة ساهمت مشاعر كل من الخوف والتردد فى إٌجاد عا

وهم األشخاص ذوى االعاقة باالضافة الفتقادى للعمل فى فرٌ  وهنا بدأ كل من المشرف المسئول فى 

المؤسسة واالخصائى االجتماعى الذى ٌتبع مبادرة الحركة االجتماعٌة فى التفكٌر فى توحٌد جهودهم 

الى بالمؤسسة وتحدٌد الدور الذى ٌجب أن ٌقوم به بالضبط فى التعرف على الموقف الح  B.SHلمساعدة 

 وكٌفٌة التكٌف والتواءم مع هذا الموقف داخل المؤسسة. 

ثم تال ذلك حضوره لبعض جلسات المتابعة السكولوجٌة والتى ساهمت فى إحداث تأثٌر كبٌر على سلوك 

ماذا ٌفكر وماهى المشاكل التى ٌعانى وهنا بدأ فى التحدث واالفصاح عن مشاعره الداخلٌة وفى  B.SHوأداء 

منها ولقد كان قادرا على التحدث عن مشاكله السرٌة بكل حرٌة والعالقة السٌئة التى توجد بٌنه وبٌن أبٌه. 

  من الصعب بل من المستحٌل التواصل مع أبى " قائال "  B.SHوهنا عل  

ى المحل فى نفس الوقت وضع مع أبٌه فضال عن ضرورة العمل معه ف B.SHونظرا لصعوبة تواصل 

B.SH  فى موقف صعب تطلب منه التفكٌر فهو ٌعانى من القمع والذى بدأ فى التحول والتغٌر إلى ما ٌمكن

تسمٌته بنوع من الغضب الشدٌد وكانت لحظة إنفجار هذا الغضب وتصاعد حدته كانت عندما قام بتحطٌم 

 أبواب مدرسته. 
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نتقام من أبى ولذا قررت تحطٌم المدرسة حٌث كل فرد فٌها ٌعرف لقد أردت االقائال "  B.SHولقد عل  

 سوء العالقة بٌنى وبٌن أبى وبهذا ٌمكننى إحراجه" 

عن الدعم الذى تلقاه من مشرف المؤسسة ومن االخصائى االجتماعى لمبادرة الحركة  B.SHولقد عبر 

فٌذ عقوبة الخدمة العامة داخل المؤسسة بكل االجتماعٌة بأنه دعم إتسم بالفعالٌة وبالثبات ومن هنا بدا فى تن

حماس وشغف ورغبة صادقة فى تقدٌم المساعدة للمترددٌن على المؤسسة والمقٌمٌن بها كلما تطلب األمر 

ذلك كما أن عالقته بفرٌ  العمل وبالمستفٌدٌن صاحبها الكثٌر من التحسن والتطوٌر واصبحت تتسم بالقوة 

 وبالكثٌر من االلتزام. 

جعله ٌدرك جٌدا أن السلوك الجانح الذى إرتكبه  B.SHبالذكر االشارة إلى أن التغٌٌر الذى طرأ على  وجدٌر

لم ٌكن صحٌحا أو مقبوال وأنه لٌس هو الطرٌقة والحل األمثل للتخلص من حالة الغضب الذى انتابته تجاه 

ن ٌجب أن تنبع من رغبة أبٌه كما أدرك بمساعدة مشرفى ومنسقى المشروع والمؤسسة أن مساعدة األخرٌ

 الشخص نفسه وإستعداده الشخصى. 

أن األشخاص ذوى االعاقة لدٌهم مزٌد من الطاقة والحب واالستعداد  B.SHوباالضافة لذلك فلقد إكتشف 

 والرغبة فى التفاعل والتواصل مع من ٌظهرون االحترام والقبول لهم. 

فى المؤسسة باالضافة لمنسقى المشروع عند الحظه كل فرد  B.SH" إن التغٌٌر الذى حدث فى سلوك 

 B.SHزٌارتهم للمؤسسة كما أصبح ٌتمتع بالكثٌر من الحماس وااللتزام واالحساس بالمسئولٌة لدرجة أن 

 كان ٌقوم بزٌارة المؤسسة مرات عدٌدة فى أوقات فراغه"  

قادرا على  B.SHلتدرٌبات وجلسات إدارة الغضب وكٌفٌة إجراء حوار اصبح   B.SHوعن طرٌ  حضور 

بعمله وٌقوم بتشجٌعه ألخذ خطوات  B.SHاالرتقاء بمستوى عالقته بأبٌه واألن علمنا ان أبٌه ٌقدر ماٌقوم 

 جٌدة صحٌحة لألمام فى حٌاته. 

أنا سعٌد جدا األن ألن عالقتى مع أبى تحسنت كثٌرا فنحن نتحدث سوٌا قائال "  B.SHوفى النهاٌة عل  

األمور والموضوعات بشكل بناء وإٌجابى ولم أشعر بالغضب الذى كنت أشعر به  كثٌرا ونناقش العدٌد من

من قبل وأنا بالفعل نادم على تحطٌم مدرستى وأنه إذا أدركت من قبل أن االتجاهات السلبٌة الٌمكن قبولها 

 ابدا فلم أكن أفعل ذلك مطلقا"  
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 ِٛاهٓ أفنً فٝ ِغزّؼٝ (4)

 

 : جُٗهٙ ٗلٓٚ ساٜٚ اٌمقخ                ٠ٖ أكَٟ ك٠ ٓؿطٔؼ٠ٓٞجػٕٛاْ اٌمقخ: 

 ْ٘س 22: اٌغٓ                                         ئ٣٘حِ: فبؽجخ اٌمقخ

 ٔٞج٠٘س ذؿحٓؼس جالٌْ٘ى٣ٌسٗحوٟ جُِىبْ سٚايخ اٌمقخ:                                جالٌْ٘ى٣ٌس: ٓكحكظس  اٌّىبْ

 ِزٝ رُ سٚايزٙب

 اٌّّٛي ِٓ " االػالَ ٚاٌؾجبة ٚاٌّؾبسوخ اٌّغزّؼيخ" -3ؽشوبء  ئعشاء اٌزمييُ إٌٙبئٝ ٌّؾشٚعخالي 

 3122 ديغّجش -ِقش ئٔزشٔيٛط  -اٌّؼٛٔخ األِشيىيخ

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْ٘ٚ ٝقح٤ُح أٗح ك٠ جُٛق جٍُجذغ ذ٤ٌِس جألوجخ هْٓ جالؾطٔحع ذؿحٓؼس 22ػٍٟٔ ئ٠ْٔ " ئ٣٘حِ" ٝأٗح 

 جالٌْ٘ى٣ٌس ُٝىٟ أنص أًرٍ ضىٌِ ك٠ جُٓ٘س جُٜ٘حت٤س ذ٤ٌِس جُطد ٝأل أٚـٍ ك٠ جُٛق جُػحُع جُػحٟٗٞ. 

أٗح جألٕ أٗح ػٟٞز ك٠ ٓؿِّ ئوجٌز ٗحوٟ جُٔٞج٠٘س ذؿحٓؼس جالٌْ٘ى٣ٌس ًٔح أ٠٘ٗ ػٟٞز ك٠ جُؿٔؼ٤س  

 ؾطٔحػ٤س ُالػال٤٤ٖٓ ق٤ع أ٠٘ٗ ٜٓطٔس ذًٜج جُٔؿحٍ ًٓ٘ ػىز ْ٘ٞجش. جال

ُوى ذىأش ٌقِس ئٖطٍج٠ً ك٠ أقى جٍُٔٗٝػحش جُط٠ ضٍػحٙ ٝض٘لًٙ " ٓ٘ظٔس ئٗط٤ٍَٗٞ جُى٤ُٝس" ك٠ ٍٓٛ ٖٓ 

نالٍ ئٖطٍج٠ً ك٠ أقى جٌُٞٔ جُطى٣ٌر٤س جُط٠ ضْ ض٘ظ٤ٜٔح ك٠ ؾحٓؼس جالٌْ٘ى٣ٌس ذحُطؼحٕٝ ٓغ ٗحوٟ جُٔٞج٠٘س 

ُؿحٓؼس جُط٠ أٗط٠ٔ ئ٤ُٚ ًؼٟٞز ٓؿِّ ئوجٌز ذٚ ٝك٠ ًٛج جُطى٣ٌد ضْ ئُطكحه٠ ذٔؿٔٞػس جاليجػس ُٝوى أْلٍ ذح

جُطى٣ٌد ػٖ ئًٓحذ٠ جُؼى٣ى ٖٓ جُٜٔحٌجش ك٠ ًٛج جُوطحع جالػال٠ٓ ًٝ٘ط٤ؿس الغرحش ضلٞه٠ ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ ٖٓ 

ٖطحٕ جُطىٌذ٤طحٕ جُط٠ ضْ ض٘ظ٤ٜٔح ػود نالٍ كؼح٤ُحش ًٛج جُطى٣ٌد ضْ ئنط٤حٌٟ ًٔ٘ٓن هطحع جاليجػس ك٠ جٌُٞ

ذط٘ظ٤ٜٔح  2ًٛج جُطى٣ٌد ذؼى يُي ًٔح أ٠٘ٗ ٖحًٌص ك٠ ٌٖٝس جُؼَٔ جألن٤ٍز جُط٠ هحّ ٍٓٗٝع " ًٍٖحء 

ًٔطىٌذس ك٠ ٓؿحٍ هطحع جاليجػس ذحُطى٣ٌد ق٤ع أٚركص ٓٓثُٞس ػٖ ه٤حوز ٝئوجٌز أٗٗطس جُٔؿٔٞػس ًِٜح 

ٝع جألن٤ٍ جًُٟ هحّ هطحع جاليجػس جًُٟ جٍٖكص ػ٠ِ ٓؿٔٞػطٚ نالٍ ٝذؼى جُطى٣ٌد ًٔح هٔص ذحنٍجؼ جٍُٔٗ

ذط٘ل٤ًٙ ٝئْطهىجّ جاليجػس ١٤ًْٞ ئػال٠ٓ ُالٌضوحء ذٔٗحًٌس جُٗرحخ ك٠ جألٗٗطس ٝجُٔرحوٌجش جُٔؿطٔؼ٤س 

 جُٔهطِلس. 

" االػالَ ٚاٌؾجبة ٚاٌّؾبسوخ اٌّغزّؼيخ" ثأسميخ عيذح رؼٍّذ ٚئوزغجذ   3" ٌمذ صٚدٔٝ ِؾشٚع ؽشوبء 

اٌّؾبسن فٝ ٘زا اٌّؾشٚع لّذ يبالٌزؾبق ثجشٔبِظ ٚوٛاؽذح ِٓ اٌؾجبة  اٌؼذيذ ِٓ اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد فيٙب

ٚاٌزٝ رؼٍّذ ِٓ خالٌٗ ويفيخ ئػذاد ٚرطٛيش ٚرقّيُ  ”Word Press “رذسيجٝ ػٓ اٌقؾبفخ يطٍك ػٍيٗ 

يجيخ أخشٜ لبِذ ِٛالغ ئٌىزشٚٔيخ ٚاٌزؼبًِ ِغ ٚعبئو االػالَ اٌغذيذ وّب إٔٔٝ ؽبسوذ فٝ ٚسؽخ رذس

اٌغّؼيخ االعزّبػيخ ٌالػالَ ثزٕظيّٙب ثبالمبفخ ٌذٚسح رذسيجيخ أخشٜ لبَ ٔبدٜ اٌّٛاهٕخ ثبٌغبِؼخ ثزٕظيّٙب 

 ػٓ االػالَ االٌىزشٚٔٝ" 

ُٝوى ْحٛٔص جُٜٔحٌجش جُط٠ ئًطٓرطٜح ٝجُٔؼٍكس جُط٠ قِٛص ػ٤ِٜح أٗح َٝٓالت٠ ٖٓ نالٍ ًٛٙ جٌُٞٔ  

حؼ جُؼى٣ى ٖٓ جُرٍجٓؽ ٝجُٔ٘طؿحش جالػال٤ٓس جاليجػ٤س نالٍ كطٍز ض٘ل٤ً جٍُٔٗٝع جُطى٣ٌر٤س ك٠ هىٌض٘ح ػ٠ِ ئٗط

ٖٝٓ ًٛٙ جُرٍجٓؽ جُط٠ ًحٗص ٓػ٤ٍز ٝٓل٤ىز ذحُ٘ٓرس ُ٘ح ذٍجٓؽ ٝٓٞجو ئػال٤ٓس ئيجػ٤س ػٖ جُٞػ٠ ج٤ُٓح٠ْ ُىٟ 

٤٤ٖ ٝقحُٝ٘ح ج٤٣ٍُٖٛٔ ) ُٝوى هٔ٘ح ذٔ٘حهٗس يُي ٖٓ نالٍ ًٛج جُرٍٗحٓؽ ٓغ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جُٗرحخ ٝجالػالٓ

ئ٣ؿحو جٍُجذطس جُٔلوٞوز ك٤ٔح ذ٤ٖ ج٤ُٓحْس ٝجُٔؿطٔغ ( ٖٝٓ جُرٍجٓؽ جاليجػ٤س جألنٍٟ ًحٕ ذٍٗحٓؽ ئيجػ٠ ػٖ 
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جُرطحُس ٤ًٝل٤س ض٘حٍٝ ٝجُطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُو٤ٟس ٝذٍٗحٓؽ أنٍ ٤ٗ٣ٍ ٣ِٝو٠ جُٟٞء ػٖ جُٔؼىالش جُؼح٤ُس جُـ٤ٍ 

 س ض٘حٍٝ ًٛج جُٔٞٞٞع ٝجُطؼحَٓ ٓؼٚ.  ٓرٌٍز ُالْطٜالى ك٠ ًَ ٢ٖء نالٍ ٍٖٜ ٌٟٓحٕ ٤ًٝل٤

ٝذحالٞحكس ُٔح ْرن ػٍٞٚ هٔ٘ح ذحٗطحؼ ِِْٓس قِوحش ئيجػ٤س أ٠ِن ػ٤ِٜح " ْ٘ىذحو" ٝجُط٠ ئْططؼ٘ح ٖٓ نالُٜح  

ئُوحء جُٟٞء ٝػٍٜ جُٜٔ٘ؿ٤س ٝجألِْٞخ جُط٠ ضطرؼٚ ًَ وُٝس ك٠ قٌْ ٖؼرٜح ذحالٞحكس الُوحء جُٟٞء ػ٠ِ 

ٔص أٗح َٝٓالت٠ ذحُٔٗحًٌس ك٠ جُطـط٤س جالػال٤ٓس جُهحٚس ذحُطؼى٣الش جُىْط٣ٌٞس ذؼٝ جُٔلح٤ْٛ ج٤ُٓح٤ْس ًٔح ه

ذٍٔٛ ٝئٗطهحذحش ئضكحو جُطِرس ذ٤ٌِس جألوجخ ذحُؿحٓؼس ٝئٗطهحذحش ٓؿِّ  ٣2177٘ح٣ٍ  25جُط٠ أػورص غٌٞز 

جُٗؼد ذٔكحكظس جالٌْ٘ى٣ٌس ػٖ ٣ٍ٠ن ضوى٣ْ ٝػٍٜ ٓهطِق ٝؾٜحش جُ٘ظٍ ٝذحالٞحكس ًُُي كِوى هٔص 

حُٔٗحًٌس ك٠ ئػىجو ٝضط٣ٍٞ ك٤ِْ ٝغحتو٠ ٣وىّ ٣ٝٞغن ًَ جألٗٗطس ٝجألػٔحٍ جُط٠ ضٖ ض٘ل٤ًٛح ٖٓ نالٍ ٗحوٟ ذ

 . 2جُٔٞج٠٘س نالٍ كطٍز ض٘ل٤ً ٍٓٗٝع ًٍٖحء 

ًٛج كرحالٞحكس ئ٠ُ جٌُٞٔ ٝجُرٍجٓؽ جُطى٣ٌر٤س هٔ٘ح ذحالٖطٍجى ك٠ جُؼى٣ى ٖٓ جُٔؼٌٍٓجش جُٗرحذ٤س جُط٠ ضْ٘ 

ٍٗٝع ٝجُط٠ ًحٗص كٍٚس غ٣ٍس ُ٘ح ْٞجء ٖٓ جُؿحٗد جُطؼ٠ٔ٤ِ أٝ جُطٍك٠ٜ٤ جُط٣ٍٝك٠ ض٘ل٤ًٛح ٖٓ نالٍ جُٔ

ٝذحُ٘ٓرس ٠ُ كِوى ئٖطًٍص ك٠ ٓؼٌٍٓ جالْٔحػ٤ِ٤س ٝهٔص ذؼَٔ ٓؼٍٜ ٍُّْٞ جٌُح٣ٌٌحض٤ٍ ػٖ ٓٞٞٞع " 

ٔؼس جُؿَٜ ج٤ُٓح٠ْ" ٝٛ٘ح أٝو جالٖحٌز ئ٠ُ أ٠٘ٗ ضؼِٔص جٌُػ٤ٍ ػٖ كٖ جٌُح٣ٌٌحض٤ٍ ٖٓ جُل٘حٕ جُٜٔٗؼٌٞ ؾ

كٍقحش ًٔح ئْططؼص ٖٓ نالٍ ًٛج جُٔؼٌٍٓ جُٔٗحًٌس ك٠ ذٍٗحٓؽ ئيجػ٠ ٣٘حهٕ هٟح٣ح جُٗرحخ ٝنحٚس 

 جُلط٤حش ْٜٓ٘. 

ويف ألَٛ ثبٌشثو فيّب ثيٓ االػالَ ٚاٌّغزّغ اٌّذٔٝ  3" ٌمذ رؼٍّذ ِٓ خالي ئؽزشاوٝ فٝ ِؾشٚع ؽشوبء 

ِب ٚرؼضيض دٚس االػالَ فٝ ئٌمبء اٌنٛء ؽيش رؼٍّذ ويفيخ اٌزفبػً ِغ اٌّغزّغ ٚرؾذيذ لنيخ أٚ ِٛمٛع 

 ػٍيٙب ٚػشمٙب ػٍٝ اٌشأٜ اٌؼبَ" 

ُٝوى ٝجؾٜ٘ح جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُطكى٣حش ٖٓ نالٍ ئٖطٍجً٘ح ك٠ جٍُٔٗٝع ً٘وٙ ذؼٝ جُٔؼىجش ٝجألوٝجش جُطى٣ٌرس 

ُٔٞٞٞع جُالَٓس الٗطحؼ جُرٍجٓؽ جاليجػ٤س ًٔح إٔ كطٍز جُطى٣ٌد ًحٗص ه٤ٍٛز ؾىج ٓوحٌٗس ذحُٔحوز جُطى٣ٌر٤س ٝج

جُط٠ ٣ىٌٝ قُٞٚ جُطى٣ٌد ًٔح أٗٚ ًحٕ ٣ٞؾى ٛ٘حى ذؼٝ جُٔىٌذ٤ٖ ج٣ًُٖ ئضْٓ أِْٞذْٜ ذحٍُٛجٓس جُٗى٣ىز ٝػىّ 

جالْ٘ٔحع ك٠ ذؼٝ جألق٤حٕ ُٔوطٍقحض٘ح ٝٝؾٜحش ٗظٍٗح ٝأٌجءٗح ٝأٗح ك٠ ًٛج جُٛىو أض٠٘ٔ إٔ ضإنً ًٛٙ جُ٘وح٠ 

ـ ًٛج جٍُٔٗٝع ك٠ جُٔٓطورَ ٝذؼ٤ىج ػٖ ًٛٙ جُ٘وح٠ كحٕ ك٠ جالػطرحٌ نحٚس أٗٚ ضُٞى ُى٣٘ح قٔحْح ٖى٣ىج ك٠ ئٗؿح

 ًحٕ ٓل٤ىج ؾىج ُ٘ح. 2ٍٓٗٝع ًٍٖحء 

ٝٛ٘ح أٝو جالٖحٌز ئ٠ُ إٔ ٍٓٗٝع ًٍٖحء جًُٟ ضْ ض٘ل٤ًٙ ػٖ ٣ٍ٠ن " ٓ٘ظٔس ئٗط٤ٍَٗٞ جُى٤ُٝس" ك٠ ٍٓٛ  

٠ ٌذ١ جُٗرحخ ْحػىٗح ك٠ ئٗٗحء ٗحوٟ جُٔٞج٠٘س ذحُؿحٓؼس جًُٟ ًحٕ ذٔػحذس ٓ٘طىٟ ٌجتغ ٝكؼحٍ ٣ٗؿغ ػِ

ذٔؿطٔؼحضْٜ ٝٓكحُٝس جٌُٗق ػٖ جٌُٔٗالش جُٓحتىز ٝجُٔٗحًٌس ك٠ ض٘حُٜٝح ٝجُطؼحَٓ ٓؼٜح ٝقِٜح ًٝٛج ًحٕ ٣طْ 

ػٖ ٣ٍ٠ن ضؼرثس جُٗرحخ ٝئًٓحذْٜ جُٜٔحٌجش ٝجُهرٍجش ج٣ٌٍُٟٝس ٝجُالَٓس ٖٓ نالٍ جٌُٞٔ ٝجُرٍجٓؽ 

 ذلؼح٤ُطٜح جٌُر٤ٍز.  جُطى٣ٌر٤س ٝجُٔؼٌٍٓجش ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ أٗٗطس جٍُٔٗٝع جُط٠ جضٓٔص

 

" أٔب فٝ اٌٛالغ عؼيذح ِّٚزٕخ عذا الربؽخ اٌفشفخ ٌٝ ٌٍّؾبسوخ ٚاالٌزؾبق ثٙزا اٌّؾشٚع اٌزٜ غيشٔٝ 

وضيشا . ٌمذ عبُ٘ اٌّؾشٚع فٝ صيبدح ئؽغبعٝ ثٛعٛدٜ ٚدٚسٜ فٝ اٌّغزّغ وّب عبػذٔٝ فٝ ئوزغبة اٌؼذيذ 

  ِغزّؼٝ"   ِٓ اٌّٙبساد اٌزٝ عبػذرٕٝ أْ أوْٛ ِٛاهٕب فؼبال فٝ
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 أنا موجود .. إذا ٌرانى الناس ... إذا أنا مهم (5)

 

  : الشخص نفسهراوى القصة إذا أنا مهم               -أنا موجود وٌرانى الناسعنوان القصة: 

 سنة 21: السن                                             : أمانى منصورصاحبة القصة

 جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلىمكان رواٌة القصة:                           : محافظة الجٌزة المكان

 متى تم رواٌتها

  3112مصر بالن -ء التقٌٌم النهائى لمشروع " إعالم الطفل" الممول من المعونة السوٌدٌةخالل إجرا 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

سنة وأسكن فى إحدى القرى بمحافظة الجٌزة وأود أن أشارككم برحلة إشتراكى  21أنا إسمى أمانى وعمرى 

فى مشروع إعالم الطفل الذى تقوم منظمة بالن مصر بتنفٌذه بتموٌل من المعونة السوٌدٌة باالضافة 

أنا أحُلم المنطقة منذ عدة سنوات.  "  الشتراكى فى العدٌد من األنشطة االجتماعٌة التنموٌة األخرى فى

بمجتمع ٌتمتع فٌه كل األطفال بحقوقهم المشروعة وٌتم فٌه التعامل مع الطفلة األنثى بشكل ٌتسم 

بالمساواة مثلما ٌتم التعامل مع الطفل الذكر وحٌث ٌقتنع األباء واألمهات بأنه ٌمكننى عمل الكثٌر 

مجتمع ٌقتنع فٌه المدرسٌن أن إستخدام العنف مع  -لالنصات إلٌناوماعلٌهم إال أن ٌعطوا الفرصة ألنفسهم 

مجتمع ٌقتنع فٌه كل األطفال وخاصة البنات أنه ٌمكنهم المساهمة فى  -الطلبة من األطفال سلوك خاطئ

  تغٌٌر مجتمعاتهم لو تلقوا الدعم الكافى وتوافر لهم المناخ والبٌئة المناسبة للقٌام بذلك"  

طفال األخرٌن فانى أعٌش فى قرٌة صغٌرة حٌث تسود فٌها العادات والتقالٌد بشكل ٌحكم ومثل كثٌر من األ

وٌنظم حٌاة الناس بما فٌها حٌاة األطفال وهنا أود االشارة إلى أن معظم هذه العادات والتقالٌد خاطئة ونظرا 

سنوات بشكل ٌمكنه أن  71لرغبتى القوٌة لتغٌٌر هذه العادات  قررت القٌام بعمل شًء ما عندما كان عمرى 

ٌكون بمثابة خطوة لألمام فى هذا الشأن لبداٌة تحقٌ  حلمى فى هذا الشأن حتى لو كان هذا الشٌئ صغٌرا 

 فأنا لدى ٌقٌن أنه ٌمكننى مع األخرٌن فى المساهمة فى إحداث تغٌٌر أكبر فى المجتمعات التى نعٌش فٌها. 

" ولكن ما هى قٌمة أن تكون لدى هذه تماع للموسٌقى. ومن أكثر هواٌاتى المفضلة هى القراءة واالس

سنة تعودت على الذهاب إلى جمعٌة  79وعندما بلغ عمرى الهواٌات مادمت غٌر قادرا على ممارستها". 

تنمٌة المجتمع المحلى بالقرٌة التى أعٌش فٌها والحظت كٌف أن المواد التدرٌبٌة المتاحة لألطفال بسٌطة 

لى هناك بشكل دورى بدأت فى التعرف على منظمة بالن وأهدافها والمنهجٌة التى وغٌر كافٌة وبذهابى إ

تتبعها لالرتقاء بحقو  األطفال فى العدٌد من القرى من خالل بعض المشروعات ومنها مشروع ٌطل  علٌه 

ء " إعالم الطفل" حٌث ٌتم إستخدام االعالم عن طرٌ  مجموعة من أطفال المنطقة والجمعٌة اللقاء الضو

 على حقو  األطفال وكٌفٌة ممارستها وهنا أدركت أنه بدأت نافذة جدٌدة من األمل فى الظهور.

وهنا قررت االلتحا  بمجموعة من األطفال الذٌن إعتادوا الذهاب للجمعٌة للتعرف على حقوقهم وممارسة  

الطفل بشكل بسٌط بعض هواٌاتهم مثل الرسم والغناء وعمل بعض المسرحٌات الخفٌفة التى تتناول حقو  

وبعد ذلك وبسبب تمتعى ببعض مهارات القٌادة واالتصال قررت االلتحا  بمجموعة فرٌ  التخطٌط 

المجتمعى حٌث ٌقوم األطفال والشباب والبالغٌن فى العمل سوٌا كفرٌ  لتحدٌد القضاٌا المجتمعٌة واالشتراك 

" لقد كانت فرصة جٌدة الكتساب والقضاٌا. فى مناقشة نشٌطة ومفتوحة ومحاولة إٌجاد حلول لهذه المشاكل 

ومن خالل عملى فى هذه المجموعة أدركت أن مهارات جدٌدة مثل العمل فى فرٌق والتخطٌط والتفاوض". 

القضاٌا التى تخص األطفال والشباب ٌجب أن ٌكون على قمة األولوٌات حٌث أنهم ٌمثلون نسبة كبٌرة من 
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ٌش فٌه كما أن قضاٌاهم دائما ماٌتم نسٌانها وتجاهلها وتنحٌها جانبا التعداد السكانى فى المجتمع الذى نع

وطبقا لذلك قررنا دعوة كثٌر من مجموعات األقران من الشباب لاللتحا  بمجموعاتهم وتعبئتهم للعمل مع 

 هذه القضاٌا وإقتراح بعض الحلول المناسبة لها. 

االشتراك فى مراجعة المراسالت التى كان ٌتم إرسالها وبٌنما كنا نقوم بهذه األنشطة داخل الجمعٌة بدأنا فى 

لشركاء التنمٌة فى بالن فى البالد المانحة للتأكد من جودتها وهذا مثل لنا كنقطة بداٌة نحو زٌادرة إشراك 

مجموعات أكبر من األطفال فى هذا النشاط مما أتاح لنا الفرصة لتوعٌتهم عن حقوقهم وإكتساب مهارات 

ات التقدٌم وصنع القرار والعمل الفرٌقى واألكثر أهمٌة من ذلك أن الكبار بدأوا فى إدراك أن جدٌدة مثل مهار

" ومثل هذه إمكانٌات الشباب واألطفال وقدراتهم ٌجب االهتمام بها وإنعكاس ذلك إٌجابٌا على مجتمعاتهم . 

أصبحنا معه قادرٌن على الخبرة الفرٌدة ساعدتنى وساعدت الكثٌر من أقرانى على تعزٌز مهاراتنا بشكل 

إلقاء الضوء بصوت عال على قضاٌا األطفال والشباب والتواصل مع الكبار من خالل عرض أرائهم 

ووجهات نظرهم ومقترحاتهم وباالضافة لذلك فقد أدركنا أن المثابرة واالصرار ٌؤدٌان إلى النجاح الذى 

ا. كما أن أقراننا من الذكور أصبحوا أكثر ٌتطلب بذل مزٌد من الجهد خاصة فى المجتمعات التى نعٌش فٌه

إقتناعا وحساسٌة بااللتزام باالهتمام بقضاٌا المساواة والنوع االجتماعى وبدأوا فى إعطاءنا فرص 

متساوٌة البداء الرأى وهذا ساهم بشكل كبٌر فى األسلوب والطرٌقة التى كان ٌتم بها التعامل فٌها معنا 

  سواء فى المنزل أو المدرسة".  

وجدٌر بالذكر أن إشتراكنا فى مثل هذه األنشطة وإكتسابى لهذه الخبرات ساعدنى كى أكون أكثر وعٌا 

وإدراكا للقضاٌا التى تخص األطفال والشباب ومنها قضٌة عدم وجود أمنه وكافٌة ٌمكن لألوالد والبنات أن 

تراح فكرة وجود نادى للطفل ٌتفاعلوا فٌها من خالل العمل سوٌا وممارسة حقوقهم ومن هنا بدأت فى إق

داخل الجمعٌة والذى أطل  علٌه فٌما بعد " نادى األطفال" وتال ذلك االتفا  على إنتخاب مجلس إدارة لهذا 

النادى من األطفال المشاركٌن حٌث إستطاعوا تشكٌل هذا المجلس وإنتخابه بأنفسهم وبالدعم الكافى من 

مجتمعنا الصغٌر حٌث شعرنا فٌه بالمساواة بٌن األوالد والبنات " لقد أصبح نادى األطفال بمثابة الكبار. 

وحٌث كنا نعمل ونلعب ونقرر سوٌا كما شعرنا بوجودنا فٌه بالكثٌر من التفاؤل عن مستقبلنا وأصبحنا 

أكثر نشاطا فى تغٌٌر األشٌاء الموجودة فى مجتمعنا األكبر وحٌث أصبح لدٌنا مكان ٌمكن فٌه التعبٌر عن 

ه والشعور باالحترام وأن مقترحاتنا ووجهات نظرنا تؤخذ فى االعتبار وكان ذلك من أهم أراءنا فٌ

االنجازات التى ساهم فٌها مشروع " أعالم الطفل" لبالن ومعه قمنا باعداد معاٌٌر معٌنة تنظم عملٌة 

د ٌمكن من العضوٌة بهذا النادى وممارسة األنشطة المختلفة به مما اصبح معه النادى بمثابة نموذج جٌ

خالله توعٌة وتعبئة واستثارة األطفال األخرٌن فى مجاالت وموضوعات أخرى حتى أصبح لدٌنا المبادرات 

الخاصة بنا فقط وباالضافة لذلك فكانت هذه المعاٌٌر هامة وضرورٌة كى نثبت للكبار أننا قادرٌن على 

 -ة للمساهمة بفعالٌة فى تنمٌة مجتمعاتناتنظٌم أنفسنا وخاصة فٌما ٌتعلق بعملٌة إتخاذ القرارات ذات الصل

 فقد نكون صغارا فى السن ولكن أصبحنا أكثر نضجا فٌما نفكر فٌه وفٌما نفعله". 

واألن وبعد مرور بعض السنوات من العمل الشا  والمثابرة واالصرار أصبح نادى األطفال الذى بدأت 

ه وممارسة األنشطة الجماعٌة والمجتمعٌة من فكرته بدعم من بالن مشهورا جدا خاصة فى جذب األطفال إلٌ

خالله فلقد تطور أدائى خالل السنوات العشر األخٌرة منذ أن بدأت المشاركة فى بعض األنشطة االجتماعٌة 

ولكن أدائى تم صقله من خالل التدرٌبات المختلفة التى تلقٌتها فى مشروع إعالم الطفل ببالن حتى أصبحت 

ى مما زاد مستوى إلتزامى على كل من الجانب الشخصى والجانب المهنى وأشار رئٌسة لمجلس إدارة الناد

المحٌطٌن بى أنى أصبحت نموذجا جٌدا للقٌادة فى تشجٌع أقرانى وتحمٌس األخرٌن لاللتحا  بالنادى 

وممارسة دور أكبر فى إحداث تغٌٌرات فعالة فى المجتمعات الذٌن ٌعٌشون فٌها وهنا بدأت فى التفكٌر فى 
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فٌة إحداث توازن بٌن تحقٌ  حلمى بالنسبة للقرٌة التى أعٌش فٌها واالهتمام بقضاٌا األطفال والشباب وبٌن كٌ

 حلمى أن أصبح مهندسة وبالفعل إستطعت االلتحا  بكلٌة الهندسة وأصبح أدائى بها ممٌزا. 

ٌة التى أعٌش فٌها وع رف وهنا بدأت نافذة ثالثة لألمل فى الظهور وهى تنفٌذ برنامج إعالم الشباب فى القر

البرنامج باسم " اسمعونا" ولقد إلتحقت بهذا البرنامج الذى تم بثه فى التلٌفزٌون المصرى لٌس كطفلة حٌث 

سنه وإنما كمتطوعة وهذا الدور جعلنى أكثر إلتزاما وإخالصا لقضاٌا األطفال والشباب  21أن عمرى 

إن برنامج إعالم المتراكمة السابقة التى إكتسبتها. " وقضاٌا المجتمع عن طرٌ  االستفادة من الخبرات 

الشباب هو برنامج شٌف ومفٌد وٌتسم باالبداع وهو بالفعل ٌعد بمثابة وسٌط مناسب ٌمكن من خاللى أن 

ٌعبر فٌه األطفال والشباب الصغٌر عن أراءهم وقضاٌاهم وحقوقهم فهو ترجمة حقٌقٌة ألحالم كثٌر من 

ا حلمنا أن ٌتم االستماع ألصواتنا واالنصات ألراءنا وإحترامها حتى ٌمكن بداٌة األطفال والشباب ولطالم

 إحترام هذه الخطواتعلى المستوى القومى فهذا البرنامج شٌئ مختلف.. مختلف.. مختلف". 

وكعضوة فى برنامج إعالم الشباب فى هذا المشروع كان لدى الفرصة لحضور العدٌد من الورش والبرامج 

ومنها تدرٌبات عن حقو  الطفل ومهارات القٌادة ومهارات تدرٌب المدربٌن وفنٌات المتابعة التدرٌبٌة 

والتقٌٌم التشاركٌة .. الخ من هذه التدرٌبات وباكتسابى الخبرات الالزمة مع وجود قدر مناسب من االلتزام تم 

شروع حٌث كنت مسئولة عن تشجٌعى للعمل كمٌسرة لمشاركة األطفال فى القرٌة التى أعٌش فٌها فى هذا الم

تٌسٌر مشاركة األطفال والشباب فى األنشطة المرتبطة بنادى األطفال بالجمعٌة باالضافة لبرنامج االعالم " 

إسمعونا". ولقد شهد مشرفى المشروع بالدور الذى كنت أقوم فٌه بدعم وإدارة هذه األنشطة مما ٌساهم فى 

لقد أحدث هذا المشروع كثٌرا من التغٌرات فى طفال. " تنمٌة المجتمعات التى ٌعٌش فٌها هؤالء األ

المجتمعات التى نعٌش فٌها فاألطفال والشباب أصبحوا أكثر حبا لألنشطة التى ٌمارسونها داخل النادى 

وأصبحوا ٌعملون سوٌا بروح الفرٌق بصورة توضح كٌف أنهم ٌرٌدون عمل شًء حقٌقى ٌخدم قرٌتهم. 

تمكٌن األطفال والشباب على قٌادته وإدارته بأنفسهم باالضافة لتعلٌمهم  ولقد تم تصمٌم كل نشاط بهدف

الكثٌر من األشٌاء الجدٌدة وإكسابهم المهارات الالزمة لهم فى مجاالت عدٌدة وباالضافة لذلك فان السمعة 

والشباب التى حصل علٌها هذا البرنامح االعالمى التلٌفزٌونى " إسمعونا" زاد مصداقٌة ماٌقوم به األطفال 

على مستوى مجتمعاتهم خاصة فٌما ٌتعلق بالحدٌث عن القضاٌا الخاصة بهم وتشجٌع كبار السن أن 

ٌقوموا وضع أٌدٌهم فى أٌدى األطفال والشباب للتعامل مع هذه القضاٌا وإٌجاد حلول لها فلقد أثبت برنامج 

من جانب صناع القرار وجعلهم إسمعونا نجاحه فى ربط المشاكل المجتمعٌة معا وتوفٌر الدعم المناسب 

 أكثر إلتزاما ومساءلٌن عن كل هذه القضاٌا أمام األطفال والشباب والمجموعات المستهدفة األخرى"

فلقد كنت حرٌصة على االستمرار فٌما بدأت فى عمله من سنوات عدٌدة مضت خاصة أنى أصبحت أكثر 

ضاٌا التى تخص المرأة التى شجعنى على دعم وعٌا وإدراكا لٌس فقط بقضاٌا األطفال والشباب ولكن بالق

الفتٌات والنساء فى المجتمع الذى تعٌش فٌه كى ٌمكنهم الحصول على فرص متساوٌة لما ٌحصل علٌه 

األوالد والرجال. وهذا بالرغم من صعوبة العمل فٌه ولكنى من خالل عملى كمٌسرة مجتمعٌة أمكننى بذل 

 خطوات ملموسة فى هذا المجال .  مزٌد من الجهود االٌجابٌة فٌه وإحراز

 

الٌوجد شٌئ صعب أو مستحٌل فكل حلم ٌمكن تحقٌقه إذا أمنا به وإذا عملنا من وفى النهاٌة أود أن أقول " 

أجله بمزٌد من الجهد والوقت واالخالص وااللتزام. وطالما نحن موجودٌن فٌجب أن ٌرانا األخرٌن 

ضاٌا التى تهمنا حتى ٌدرك األخرٌن بقٌمتنا وبأهمٌة وجودنا وٌنصتوا إلٌنا كما ٌجب التعبٌر عن كل الق

 وفعالٌته واالٌمان بقدراتنا وإمكانٌاتنا" 
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 مـــــــوح ط   (6)

 

  : الشخص نفسهراوى القصة                                        طموحعنوان القصة: 

 سنة 77: السن                                   : بالل سالم صاحبة القصة

 جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلىمكان رواٌة القصة:                      محافظة القلٌوبٌة -: قرٌة قلٌوب المكان

 متى تم رواٌتها

 3122ٌولٌو -ٌونسٌف مصر -خالل إجراء التقٌٌم النهائى لمشروع مشاركة الشباب والمراهقٌن الممول من سٌدا 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

سنة. أنا األكبر من بٌن ثالثة أبناء ووالدى ٌعمل سروجى سٌارات ولكن  77بالل سالم وعمرى أنا إسمى 

ألنه لٌس لدٌه محل ثابت فأحٌانا ٌكون لدٌه عمل وفى أحٌان أخرى الٌعمل أما أمى فهى كانت تعمل كمدرسة 

 ى فصول لمحو األمٌة ولكنها األن فهى ربة منزل بناءا على رغبة أبى فى تركها لهذا العمل. ف

" إن والدى أكبر من والدتى بعشر سنوات وأنا أعتقد أن هذا هو السبب فى شجارهم المستمر فهما 

لعٌش الٌستطٌعان الوصول إلى مساحة جٌدة من التفاهم المشترك ولكنهما فى نفس الوقت الٌستطٌعا ا

 بعٌدٌن عن بعض" 

ولقد إنعكس شجار أبى وأمى على حٌاتى وعلى الكٌفٌة التى ٌجب أن أنظر بها إلى مستقبلى فلقد إكتشفت أنه 

ٌوجد لدى معتقداتى الخاصة وطرٌقة التفكٌر الخاصة بى التى جعلتنى أمٌز فٌما بٌن ماهو صواب وماهو 

اج وأنه من بٌن العناصر األساسٌة الهامة للزواج خطأ وقد إكتشفت أنى الأعتقد فى وجود حب قبل الزو

الناجح هو السمعة الجٌدة لكال الزوجٌن فضال عن السلوكٌات واالتجاهات ذات الصلة والبحث عن فتٌات 

تتسم باألدب وممن ٌنتٌمن إلى أسر ذات سمعة جٌدة فالحب سوف ٌأتى فٌما بعد عندما ٌقوم كل طرف 

  بالتعرف الجٌد على الطرف األخر.

" لقد إكتشفت أن حٌاتى وقد إكتشفت أٌضا أنى أحب الضحك والمرح وتجنب كل ماٌجعلنى حزٌنا أو مكتئبا. 

وخالا العام الدراسى كنت كانت عادٌة وتقلٌدٌة جدا وبعٌدة كل البعد عن أن تكون حٌاة مختلفة بشكل ما". 

ن أنكر أن ذلك ساعدنى على أ ركز فقط على دراستى ومذاكرتى وال أقوم بعمل أى شًء أخر والٌمكن 

التفو  والحصول على المركز األول دائما فى المدرسة سواء فى المرحلة االبتدائٌة او االعدادٌة أو سنوات 

" لقد كان والدى شدٌد المعاملة وحاد وقاسى جدا خاصة فٌما ٌتعلق األمر بالدراسة المرحلة الثانوٌة. 

ن األول أو الثانى فى الترتٌب العام بٌن أقرانى فى المدرسة والمذاكرة فهو كان ٌرٌد منى دائما أن أكو

 والشٌئ سوى ذلك" 

 

" أنا لم أكن إجتماعٌا أما بالنسبة ألجازة الصٌف فلقد تعودت أن ألتقى مع أصدقائى والذي كان عددهم قلٌل. 

لكثٌر من ولم ٌكن لدى الكثٌر من األصدقاء وربما أكون قد ورثت ذلك من أبى ألنه لٌس لدٌه أٌضا ا

 األصدقاء كما لم ٌتعود االختالط كثٌرا باقاربنا فهو ٌقوم بزٌارة أقاربه فقط فى المناسبات الخاصة". 

ولقد تعودت الذهاب مع أصدقائى إلى مكان ٌطل  علٌه " الشرفا" حٌث ٌمكننى ممارسة بعض هواٌاتنا هناك 

عٌش فٌها وبالنسبة لى فلقد إعتدت أن أقوم حٌث لم ٌكن لدٌنا مكان مناسب لممارسة ذلك فى المنطقة التى ن

بالتمثٌل وكتابة بعض القصص القصٌرة كما أننى كنت رئٌسا للجنة الفنٌة لبرلمان الطالئع بالمدرسة 

وإعتادت أمى على تشجٌعى للكشف عن المزٌد من إمكانٌاتى وقدراتى ومهاراتى الكامنة ولقد دعمنى هذا 
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روع " المراهقٌن الشباب كمندوبٌن إجتماعٌٌن" الم مول من سٌدا والمنفذ التشجٌع فٌما بعد عندما إلتحقت بمش

 عن طرٌ  ٌونسٌف مصر. 

لماذا التأتى ٌابالل معنا ولقد إلتحقت بالمشروع منذ عامٌن فقط عندما شجعنى صدٌقى عبد العلٌم قائال لى " 

األشخاص ٌأتون من  لجمعٌة تنمٌة المجتمع المحلى المعروفة باسم سٌدى هٌب حٌث ٌوجد هناك بعض

جامعة القاهرة التفٌذ بعض المشروعات لنا وإعطاءنا بعض الحوافز المالٌة لذلك وسوف أطلب منهم فتح 

محطة لتنقٌة مٌاه الشرب لنا كما ٌمكن أن نطلب منهم مساعدتنا فى فتح وإنشاء نادى للكمبٌوتر واالنترنت 

أنى متاكد أن ذلك غٌر حقٌقى ولقد أقنعنى بالذهاب معه  أنا لم أكن مقتنعا بماقاله وأخبرتهأو أى شًء أخر". 

 فى صحبة صدٌ  ثالث لنا ٌسمى م.ى. للتعرف على الطرٌقة والكٌفٌة التى تسٌر بها األمور هناك. 

صدٌقى م. بالذهاب معى وعندما ذهبنا إلى هناك وجدنا أخرٌن من نفس عمرنا  ولقد نجحت فى إقناع 

ٌشعر بالملل بعد فترة إنتظار لبدء ومشاهدة األنشطة المتوقعة ولكنى أقنعته ٌنتظرون هناك ولكن بدأ صدٌقى 

دقائ  أخرى وإذا لم نحب ماسوف نشاهده سوف نقوم باالنصراف. ولقد كان الدافع وراء  5بالبقاء لمدة 

ا إنتظارى هو حب الفضول ولقد كان لدٌنا فى البداٌة بعض الشكوك ألنه تم إخبارنا بأنه سوف ٌتم إعطاءن

ولقد كنت متأكدا من أنه ٌوجد وبالطبع لن ٌتم إعطاء أحد مال ثم الٌقوم بالعودة مرة أخرى" بعض المال " 

 هناك شًء ما ٌدعو للغموض فى الموضوع كله على األقل بالنسبة لى. 

لٌوم لقد حضرنا اوهنا قام األستاذ " أ" الذى حضر كأحد القادمٌن من جامعة القاهرة بالحدٌث إلٌنا قائال " 

لتقدٌم الدعم والمساعدة لكم كى تصبحوا مندوبٌن إجتماعٌٌن وعن طرٌق ذلك سٌمكنكم المساعدة فى 

وهنا أدركت أن ماقاله لنا عن الهدف تحدٌد وحل المشكالت التى قد تواجه المجتمعات التى تعٌشون فٌها". 

ى المناقشات وبدانا بمناقشة من زٌارتهم كان مختلفا تماما عن مافهمته قبل حضورى ثم بدأت المشاركة ف

مشكلة التربٌة ولقد كانت تستمع وتنصت إلى وعبرت جٌدا عن إحترامها لألراء التى كنت اقوم بعرضها فى 

حوارى معها أما الشخص األخر والذى ٌدعى األستاذ " ب.س. فلقد قام بتشجٌعى على االلتحا  فى 

 هذا ٌجب أن تشارك فى هذا المشروع". ٌابالل ٌبدو علٌك أنك ذكى وماهر ولالمشروع قائال " 

ومن هنا بدأ إشتراكى فى المشروع بحضورى بعض الدورات التدرٌبٌة التى تم تنظٌمها لنا وكان التدرٌب 

األول عن هوٌتنا كمصرٌٌن. وفٌه تعلمت بعض القٌم الهامة كقٌمة التسامح وتعلمت أٌضا أنه بالرغم من 

أٌام فى جامعة  3نحن كلنا مصرٌٌن وحٌنئذ حضرنا تدرٌب أخر لمدة إختالفنا بشكل كبٌر ولكن فى النهاٌة 

 القاهرة بعنوان " إعرف نفسك" حٌث ساعدنا التدرٌب فى الكشف عن الكثٌر من قدراتنا وكٌفٌة إستخدامها. 

" من خالل هذا التدرٌب أمكننى الكشف عن الكثٌر من قدراتى وإمكانٌاتى الكامنة التى لم أكن حتى أعرف  

 ًء عنها كما علمت أنه ٌوجد لدى قدر مناسب من مهارات التفاوض واالتصال" أى ش

وبعد ذلك بدأت فى التخطٌط ألحد المبادرات التى وافقنا على تنفٌذها ولقد كان لدى رغبة فى تنفٌذ مبادرة 

تستهدف مساعدة الفقراء من الناس ولكن مدربى أخبرنى أنى جٌد فى التمثٌل ونصحنى بعمل مسرحٌة 

تهدف زٌادة وعى الناس بالمشاكل التى ٌعانى منها مجتمعهم وكٌفٌة المساهمة والعمل على حلها. كما تس

حضرت تدرٌبات أخرى عن الدعوة وكسب التأٌٌد باالضافة  إلى مهارات إدارة الوقت والتفاوض والعمل 

الشخصٌة والعملٌة أٌضا الفرٌقى ولقد ساعدتنى المهارات التى إكتسبتها من خالل هذه التدرٌبات فى حٌاتى 

كما تلقٌنا تدرٌب أخر على المتابعة والتقٌٌم باالضافة آلختٌارى للمشاركة فى تقٌٌم المشروع نفسه وإعداد 

المٌزانٌات الضرورٌة الالزمة لذلك. وبعد ذلك تلقٌنا الدعم الكافى والموارد الالزمة من جمعٌة تنمٌة المجتمع 

 المحلى وبدأنا تنفٌذ مبادرتنا.

من الشباب الذٌن تم تدرٌبهم ولقد  211من إجمالى  71عد االنتهاء من كل هذه التدرٌبات لم ٌبقى سوى وب

كنت أنا وصدٌقى "س" من أفضل الشباب الذٌن شاركوا فى المشروع كما حصلنا على فرصة ممتازة عندما 
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نا قبل االحتفال بتسلم شهادات إشتركنا فى المتابعة والتقٌٌم أٌضا وهنا أود االشارة إلى أننا بدأنا مسرحٌات

لب منا الذهاب إلى  3التخرج كما إستمرت جهودنا بعمل  مسرحٌات رائعة بعد إستالمنا الشهادات ولذا ط 

 جنوب سٌناء وتقدٌم وعرض هذه المسرحٌات هناك. 

 ولم تتوقف عالقتى مع المدربٌن ومدٌرى ومنسقى المشروع بعد االنتهاء من المشروع فلقد حافظنا على

التواصل واالتصال معهم حٌث كنا نحصل على كل الدعم المطلوب منهم عند مواجهة أٌة مشكالت. وفى ٌوم 

ما تلقٌت رسالة من األستاذة " أ" تخبرنى بأنه تم إختٌارى لحضور تدرٌب لمدة ٌومان عن المتابعة والتقٌٌم 

مٌلى "ب" ومن هنا بدأنا فى تحت إشراف منظمة الٌونسٌف ولقد تم توجٌه الدعوة لى ولزمٌلتى "س" وز

 التعرف على مزٌد من التفاصٌل ذات الصلة بهذا التدرٌب. 

ولقد شاركت أنا وزمٌلتى "س" فى هذا التدرٌب الذى إستهدف إشراك الشباب الذٌن شاركوا فى المشروع فى 

داث التغٌٌر عملٌة متابعة وتقٌٌم المشروع داخل المجتمع نفسه وهذا للتأكٌد على حقنا فى المشاركة وإح

المطلوب ولقد قام المدرب الذى ع رف باسم عونى عامر بتعلٌمنا الكثٌر من مهارات المتابعة والتقٌٌم حٌث 

تعلمنا كٌفٌة عقد مناقشة بؤرٌة جماعٌة وجمع القصص التى تتضمن التغٌٌر األكثر داللة من خالل االشتراك 

ر مرة وتارة أخرى لعبت دور المالحظ وتارة فى مجموعات عمل ولعب األدوار حٌث قمت بلعب دور المٌس

 ثالثة لعبت دور المسجل. 

ومن هنا تمنٌت أن استمر فى العمل مع ٌونسٌف حٌث تعلمت الكثٌر من خالل الدعم المقدم لنا ولقد إعتاد 

مشرفى الذى ٌسمى باوال أن ٌقول لى بأنه فى حالة حصولى على درجات عالٌة فى الصف الثالث الثانوى 

% 97فضل إلتحاقى بأحد الكلٌات التى تهتم بالتعامل مع العلوم االجتماعٌة ومع ذلك فلقد حصلت على فانه ٌ

إن ذلك كان حلمى منذ وسوف ألتح  بكلٌة الطب حتى أكون مثل الطبٌب العالمى دكتور مجدى ٌعقوب. " 

لسعادة البالغة لقدرتى أن كنت طفال صغٌرا ومازلت منبهرا بكل إبداعات هذا الطبٌب العالمى ولقد شعرت با

 على البدء فى تحقٌق حلمى وااللتحاق بكلٌة الطب".
 

"وهنا أود إرسال كلمة أخٌرة لكل الشباب وهى أنه لدى كل منكم الحق فى المشاركة وإستخدام هذا الحق 

را بالشكل المناسب وأالندع أى فرد أن ٌنكر علٌنا هذا الحق. أٌضا ٌجب أن تكون إٌجابٌا وأن ٌكون لك دو

  فى تعزٌز واالرتقاء بمجتمعك"   
 

 التى تم رصدها كنتٌجة الشتراكها فى البرنامج: التغٌٌرات األكثر داللة 

 .إكتساب مهارات الدعوة وكسب التأٌٌد 

  . ٌإكتساب مهارات أخرى مثل إدارة الوقت واالتصال والتفاوض والعمل فى فر 

 فة من خالل تنفٌذ المبادرات المجتمعٌة تعلم كٌفٌة تطبٌ  ماتم تعلمه فى التدرٌبات المختل

 المتنوعة. 

  .المشاركة فى تغٌٌر مجتمعى من خالل المبادرات االٌجابٌة 

  أصبح "بالل" أكثر وعٌا وإدراكا لحقه ) وح  كل فرد فى المجتمع ( فى المشاركة وممارسة

التنموٌة التى  ذلك على أرض الواقع بالمشاركة فى تخطٌط وتنفٌذ ومتابعة وتقٌٌم كل المبادرات

 تستهدف مجتمعهم. 

   ٌالتحول من دور المشارك فى المشروع إلى دور المنس  فضال عن مشاركته كأحد أعضاء فر

 التقٌٌم للمشروع نفسه. 
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 معاٌٌر إختٌار القصة كأفضل القصص التى تتضمن تغٌٌرات ذات داللة: 

  ٌجد من ٌوجهه للكشف عنها من قبل."بالل" لدٌه مهارات عدٌدة وقدرات وامكانٌات مختلفة ولكن لم 

  .تربى فى بٌئة ومناخ جعله ٌفكر فى مستقبله كأولوٌة أساسٌة 

  .عندما وجد "بالل" الفرصة المناسبة قام باستغاللها وممارسة ذلك عن طرٌ  القدرات التى ٌتمتع بها 

  .بالل" شخص عملى ولدٌه أسلوب منطقى فى التفكٌر" 

 ه فضال عن رغبته فى التعلم. "بالل" لدٌه فلسفته الخاصة ب 

  بالل" لدٌه العدٌد من المواهب كان ٌعلم بعضها فى حٌن كان البعض األخر مختفٌا قبل إشتراكه فى"

 المشروع. 

 

 التوصٌات التى ذكرها راوى القصة: 

  .تشجٌع وتوعٌة الشباب على ضرورة االٌمان بقدراته والعمل المستمر على تعزٌز هذه المفهوم لدٌهم 

 ستمرار فى التعلم وإكتساب الخبرات الالزمة ألنه مازال هناك الكثٌر الذى النعرفه فى هذه الحٌاة. اال 

  .توخى المرونة واالصرار للوصول للهدف المراد 

  .توعٌة الشباب بضرورة إستغالل الفرص المتاحة التى ٌمكن أن تتاح لهم 

 عن العواطف عند إصدار القرارات الهامة.  أٌضا ٌجب توعٌة الشباب باتباع المنط  فى التفكٌر والبعد 

  االستتتمرار فتتى التتتدرٌبات التتتى تقتتوى فهتتم الشتتباب أللٌتتات التخطتتٌط وتحدٌتتد االحتٌاجتتات وترتٌتتب األولوٌتتات

 للمشاكل التى ٌمكن أن تواجه أى مجتمع.  
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 ِٓ اٌظالَ ئٌٝ إٌٛس (7)

 ه: الشخص نفسالقصة راوى      من الظالم إلى النور             عنوان القصة:

 سنة  31: السن                               سمـــر : صاحبة القصة

 جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلى بالقرٌةمكان رواٌة القصة:        قرٌة نزلة األشطر -الجٌزة: محافظة  المكان

 متى تم رواٌتها

  3112 -ن مصر منظمة بال –تقٌٌم مشروع ختان االناث الممول من هولندا  اللخ

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سنوات وولد  8سنوات وأنا أم لطفلٌن بنت فى حوالى  71سنة ولقد تزوجت منذ  31أنا إسمى سمر وعمرى 

التى مررت بها فى حٌاتى من خالل إشتراكى فى سنوات وأود مشاركتكم بأحد الخبرات السٌئة المرٌرة  3

مشروع لمحاربة أحد الممارسات التقلٌدٌة الضارة وهى " ختان االناث" وهى خبرة ال أستطٌع نسٌانها حتى 

 األن. 

سنوات عندما كنا نحتفل بزواج أحد األقارب وطبقا للعادات والتقالٌد  71فالقصة بدأت عنما كان عمرى 

أنه عنما ٌقوم أحد األقارب بالزواج فان كل األطفال الفتٌات الذٌن ٌعٌشون فى نفس الموجودة فى القرٌة 

 المنزل وبلغوا سن مناسبة ٌجب أن ٌتم تنفٌذ عملٌة ختان االناث معهم  فى صباح الٌوم التالى. 

ملٌة ختان وهنا قامت جدتنا التى كانت تقوم بقٌادة هذا الحدث فى األسرة باالتصال بالطبٌب للحضور للقٌام بع

االناث لى وألخى ولثالثة من أوالد خالتى وعمتى ) بنت وولدان (. وبالفعل جاء الطبٌب وبدأ عملٌة الختان 

مع األوالد الذكور حٌث أن عملٌة الختان كانت تتم فى إحدى الغرف فى الدور األول والتى توجد به نافذة 

تم عملٌة الختان وهنا جاء دور إبنة عمتى عندما تطل على الشارع وكانت هذه النافذة مفتوحة عندما كانت ت

كنت أقوم باللعب فى الشارع وفجأة بدأت سماع صراخ إبنة عمتى فقمت بالجرى ناحٌة النافذة المفتوحة 

 لمشاهدة ماٌحدث وهنا صدمت بشدة لما شاهدته. 

وراءى وقامت لقد بدأت فى محاولتى للجرى والهروب من إجراء هذه العملٌة ولكن قامت أمى بالجرى 

بامساكى وشدى من شعرى وأخذتنى إلى الحجرة التى مررت فٌها بخبرة مؤلمة ومهٌنة بالنسبة لى حٌث تم 

ختانى ولكن هذا لم ٌكن كل شًء فلقد كانت أمى تقوم بفحص مكان إجراء عملٌة القطع والختان فى جسدى 

تانى لم تتم بالشكل الكامل والمطلوب وأنه خالل الٌومان التالٌان لعملٌة الختان وهنا قررت أمى أن عملٌة خ

ٌوجد هناك إحتٌاج لقطع إضافى وهنا قامت باصطحابى فى الٌوم الثالث إلى الطبٌب للقٌام بختانى مرة أخرى 

بدون إبداء أي إهتمام بخوفى أو برفضى لذلك. وفى البداٌة رفض الطبٌب ولكن تحت ضغط أمى علٌه 

 . وإصرارها واف  على ختانى مرة أخرى

وفى هذه المرة كانت عملٌة الختان أسوأ ألننى كنت مازلت أشعر باأللم من جراء عملٌة الختان األولى 

باالضافة لقٌام الطبٌب باستخدام صبغة الٌود بكثرة وجعل الموضوع أكثر إٌالما لى ومعه بدأت التعرض 

ذلك لمدة شهران حتى أمكننى  لمزٌد من األثار الجانبٌة وااللتهابات واالحساس بالضعف والهزال وإستمر

إستعادة بعض قواى وبالفعل لم أستطع ماحدث فى هذه التجربة المؤلمة لى حتى األن. وبعد مرور عدة 

سنوات تزوجت وأصبح لدى ولد وبنت وبالرغم من كل األالم التى عانٌت منها عند ختانى فقد كنت مازلت 

 منى سنا عندما تم ختانى وأنا طفلة .  مقتنعة بالختان وذهبت لختان إبنتى التى كانت أكبر
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لقد حاولت إقناع نفسى أن هذا األلم هو ألم طبٌعى وٌشعر به كل البنات الالتى ٌتم ختانهن وأننى لست  

إستثناء من هذه القاعدة. وهذا كان ٌتماشى مع بعض األقوال المأثورة والعادات والتقالٌد فى الرٌف المصرى 

من األالم تبدا بالختان فالزواج ثم االنجاب. وفى ٌوم من األٌام كنت أشاهد  أن البنت تمر بثالثة أنواع

التلٌفزٌون وكان هناك برنامج تلٌفزٌونى ٌناقش قضٌة ختان االناث وأضرارها وكذا المفاهٌم الخاطئة 

 المرتبطة بها وإندهشث فى البداٌة لهذه المعلومات ولكنها لم تقنعنى بشكل كبٌر وكامل . 

ما بعد سمعت من بعض جٌرانى عن بعض ندوات التوعٌة التى قامت منظمة بالن بتنظٌمها كأحد ولكننى فٌ

أنشطة مشروع محاربة ختان االناث فى بعض القرى ومن بٌنها قرٌتنا فقررت حضورها بدوت تردد. ولقد 

ة ختان تم دعوة بعض األفراد لهذه الندوات منهم طبٌب وأحد الشٌوخ حٌث كان ٌتم مناقشة أضرار عملٌ

االناث من المنظور الطبى وكذا رأى الدٌن فٌه ولقد تولد لدى بعد حضورى هذه الندوة أقتناع كبٌر بما قاله 

الطبٌب من معلومات عن أضرار عملٌة ختان االناث فمثال عرفت منه أن الختان من الممكن أن ٌؤدى إلى 

ناك إرتباط بٌن الختان وبٌن عملٌة نمو البنت وفاة البنت عند إجراء الختان ولم أكن أعلم من قبل أنه ٌوجد ه

 وأنه الٌوجد أى عالقة بٌن الختان وبٌن عفة البنت. 

من هنا قررت العمل وبعد حضورى لهذه الندوات أصبحت مقتنعة تماما بأن الختان ممارسة ضارة و"

التدرٌبات  وبعد حضورى لبعض  كمتطوعة فى مشروع مناهضة ختان االناث التى تنفذه بالن بمنطقتنا"

قمت باعداد وتنظٌم بعض الندوات التى إستهدفت زٌادة وعى األمهات والفتٌات بأخطار وأضرار هذه 

 الممارسة وبدأت فى ممارسة ذلك الدور مع زوجى القناعه بحضور 

هذه الندوات التى كانت بالن تقوم بتنظٌمها وبالفعل قام بحضور عددا من هذه الندوات والتى تعلم منها 

ر وأضرار ممارسة ختان االناث وأدركت أنها كانت السبب فى وراء كثٌر من المشكالت الشخصٌة أخطا

" ومعه بدأ زوجى ٌقف بجانبى لمحاربة إنتشار هذه الظاهرة ووافق على عدم التى كنا نعانى منها أٌضا 

 . إبنتنا التى لم ٌتم ختانها بعد" 

لفعل أقتنعت إحداها بعدم ختان بناتها ولهذا وجدت نفسى وبعد ذلك بدأت فى إقناع أخوة زوجى وزوجاتهم وبا

قادرة على التعامل مع كافة الصراعات المرتبطة بالدعوة الٌقاف إنتشار هذه الظاهرة والممارسة الضارة 

حٌث إستطعت إقناع العدٌد من جٌرانى ومن بٌن من إستطعت إقناعم كانت " هدى" و" كنت سعٌدة جدا 

طار وأضرار ختان االناث نظرا لقوة شخصٌتها وأن كلمتها كانت مسموعة بٌن باقتناع جارتى هدى بأخ

    أفراد أسرتها وأقاربها"

وهذا ٌعنى أنها ٌمكن أن تلعب دورا حٌوٌا وهاما وإٌجابٌا فى إقناع الكثٌر من المحٌطٌن بها بضرورة إٌقاف 

تى كنت سعٌدة جدا بتوعٌتها كانت ممارسة هذه العادة الضارة ولكن من أهم األفراد ) من وجهة نظرى( ال

إبنتى ففى ٌوم ما جاءت لتسألنى ماهو الختان؟ وهنا أجبتها ) بشكل بسٌط وسهل ٌمكنها فهمه( أنها ممارسة 

 ضارة فى العضو االنثوى للفتاة ولهذا فلم أقم بتختنٌها وهنا بدت علٌها مظاهر السعادة واالرتٌاح لهذا القرار. 

دما أخبرتنى أمى ) الذى ماكانت مازالت مقتنعة بأهمٌة ختان البنت( بأنها سوف وهنا جاء تحدى أخر لى عن

تقوم باصطحاب حفٌدتها للقٌام بختانها وبدأت بالفعل بعمل ذلك عندما كنت فى عملى كمتطوعة ولكنى علمت 

بما ولقد سعدت جدا بذلك وأحسست لن أذهب معكى ولن أدعك تقومى بعمل ذلك معى" أن إبنتى قالت لها " 

وبالرغم من ذلك فلن أتوقف عن إستطعت إنجازه مع إبنتى والجٌل الجدٌد من الفتٌات فى مثل سنها. " 

توعٌة الناس بضرورة أٌقاف عملٌة ختان االناث وضرورة أن أتحدى نفسى القناع أمى بأضرار ختان 

          االناث كى تقف فى صفى لمواجهة هذه الظاهرة" 
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 ٌمذسارٝ ٚئِىبٔيبرٝ أهٍك اٌؼٕبْ 2ؽشوبء  (8)
 

 : جُٗهٙ ٗلٓٚ ساٜٚ اٌمقخ                     أ٠ِن جُؼ٘حٕ ُوىٌجض٠ 2ًٍٖحء ػٕٛاْ اٌمقخ: 

 ْ٘س 22: اٌغٓ                                               ذٓ٘ص: فبؽجخ اٌمقخ

 ٔٞج٠٘س ذؿحٓؼس جالٌْ٘ى٣ٌسٗحوٟ جُاٌمقخ:  ِىبْ سٚايخ                                     جالٌْ٘ى٣ٌس: ٓكحكظس  اٌّىبْ

 ِزٝ رُ سٚايزٙب

 اٌّّٛي ِٓ " االػالَ ٚاٌؾجبة ٚاٌّؾبسوخ اٌّغزّؼيخ" -3ؽشوبء  خالي ئعشاء اٌزمييُ إٌٙبئٝ ٌّؾشٚع

 3122 ديغّجش -ِقش ئٔزشٔيٛط  -اٌّؼٛٔخ األِشيىيخ

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ْ٘ٚ ٝقح٤ُح أٗح ك٠ جُٛق جٍُجذغ ذ٤ٌِس جألوجخ هْٓ جالؾطٔحع ذؿحٓؼس  22ئ٠ْٔ " ذٓ٘ص" ٝػٍٟٔ أٗح 

 جالٌْ٘ى٣ٌس. 

" ٓ٘ظٔس ئٗط٤ٍَٗٞ جُى٤ُٝس" ذط٘ل٤ًٙ. كل٠ جُرىج٣س جُط٠ هحٓص  2ٝأٝو إٔ أٖحًٌٌْ ٌقِط٠ ٓغ ٍٓٗٝع ًٍٖحء 

ً٘ص ٜٓطٔس ؾىج ُالُطكحم ذٚ ٝجُٔٗحًٌس ك٠ ًَ  2ٔس ئٗط٤ٍَٗٞ ٍٝٓٗٝػٜح ًٍٖحء ٓ٘ظ ػ٘ىٓح ْٔؼص ػٖ

" ٌمذ جألٗٗطس جُهحٚس ذحٍُٔٗٝع ق٤ع أٗرٍٜش ذلٌٍز جٍُذ١ ذ٤ٖ جالػالّ ٝجُٔٗحًٌس جُٔؿطٔؼ٤س ُىٟ جُٗرحخ. 

عبُ٘  ٚوّب رشْٚ اليّىٕٕٝ ٔغيبْ ٘زا إٌبسيخ ألْ اٌّؾشٚع 3122ئثشيً  32ثذا ئؽزشاوٝ فٝ اٌّؾشٚع فٝ 

 فٝ رغييش ؽيبرٝ فٝ ِغبالد ػذيذح"

ٝك٠ ج٤ُّٞ جألٍٝ الٖطٍج٠ً ك٠ جٍُٔٗٝع هٔص ذكٌٟٞ وٌٝز ضى٣ٌر٤س ئٛطٔص ذحُوحء جُٟٞء ػ٠ِ ضل٤ٍٓ ذؼٝ 

جُٔلح٤ْٛ ج٤ُٓح٤ْس ٝنحٚس " جُٔٞج٠٘س ٝجُٔٗحًٌس جُٔؿطٔؼ٤س". ُٝوى ضؼِٔص ٖٓ نالٍ قٌٟٟٞ ًٛٙ جُؿِٓس 

" ًٓ٘ ذىج٣طٚ ٝجألٛىجف جُٔٓطٜىف ضكو٤وٜح ٖٓ نالٍ جٍُٔٗٝع 2" ًٍٖحء جُطى٣ٌر٤س نِل٤س ضح٣ٌه٤س ػٖ ٍٓٗٝع 

 ٝٓحضْ ض٘ل٤ًٙ قط٠ ضح٣ٌهٚ ٝٓح٠ٛ جألٗٗطس جُط٠ ٣هط١ ُط٘ل٤ًٛح ك٠ جُلطٍز جُٔطرو٤س ٖٓ ض٘ل٤ً جٍُٔٗٝع. 

ٖٝٓ نالٍ ئٖطٍج٠ً ك٠ أٗٗطس جٍُٔٗٝع ئُطكوص ذٔؿٔٞػس هطحع جُٛكحكس ضكص ئٍٖجف جألْطحي ٌأكص 

ز جألٍٛجّ ٖٝٓ نالٍ ئٖطٍج٠ً ك٠ جُؼَٔ وجنَ ًٛٙ جُٔؿٔٞػس ٓؼ٠٘ جُؼَٔ ك٠ ك٣ٍن ػ٘ىٓح جُٛكل٠ ذؿ٣ٍى

ًحٕ ٣طْ ض٤ٌِل٘ح ذطو٤ْٓ جُؼَٔ ػ٠ِ أػٟحء جُل٣ٍن ٠روح ُالٌٓح٤ٗحش ٝجُوىٌجش ٝجُٜٔحٌجش جُهحٚس ذٌَ ػٟٞ 

حٍ ٝجُطٞجَٚ ٝجُؼَٔ ٣ْٞح الٗؿحَ ٛىف ٓٗطٍى ًٔح ضؼِٔ٘ح إٔ أػٟحء جُل٣ٍن ٣ؿد إٔ ٣طْٓ أوجتْٜ ذحالضٛ

جُىجتْ ذرؼْٟٜ جُرؼٝ ٠ٍٞ جُٞهص ذـٍٜ ض٤ٓ٘ن أوجء جُٜٔحّ جًُِٔٞس ُْٜ ٝضؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش جُٔهطِلس ٖٓ ًَ 

 ْٜٓ٘ ذٜىف أػىجو ٓ٘طؽ ٜٗحت٠ ٗحؾف ٝيجش ؾٞوز ػح٤ُس. 

ٝٛ٘ح أٝو جالٖحٌز ئ٠ُ أ٠٘ٗ ُْ أٗىّ ٣ٞٓح ُِٔٗحًٌس ك٠ ًٛج جٍُٔٗٝع نحٚس أ٠٘ٗ ئْطلىش جٌُػ٤ٍ ٖٓ نالٍ 

طٍج٠ً ذٚ كحألٕ ُىٟ كْٜ أًػٍ ػٔوح ُرؼٝ جُٔلح٤ْٛ جُٜحٓس ٓػَ جُٔٞج٠٘س ٝجُٞػ٠ ج٤ُٓح٠ْ ) ٝٛٔح ئٖ

جُٔٞٞٞػحٕ جًُٟ ػِٔص ك٤ٜٔح نالٍ ٝؾٞوٟ ك٠ ٓؿٔٞػس جُٛكحكس ذحٍُٔٗٝع ذؼى قُٛٞ٘ح ػ٠ِ جُطى٣ٌرحش 

جُٔٓطٜىكس ٓػَ )  جُالَٓس ًُُي( ًٔح إٔ ئٖطٍج٠ً ْحػى٠ٗ ك٠ جُطٞجَٚ ٝجُطلحػَ ٓغ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔؿٔٞػحش

جُٔطىٌذ٤ٖ ٝجُٔىٌذ٤ٖ ٝٓ٘ٓو٠ جٍُٔٗٝع ٝجٍُٔٗك٤ٖ( ٝضؼِٔص جٌُػ٤ٍ ٖٓ نرٍجضْٜ جُٗه٤ٛس ٝج٤ُٜ٘ٔس جُل٤٘س 

 ٝذحالٞحكس ًُُي كِوى ئًطٓرص جُؼى٣ى ٖٓ جُهرٍجش ك٠ ٓؿحالش ٝٓٞٞٞػحش ػى٣ىز. 

ٝ اٌزٝ وبٔذ وبِٕخ ثذاخٍٝ " ٌمذ ِىٕٕٝ اٌّؾبسوخ فٝ ٘زا اٌّؾشٚع ِٓ ئوزؾبف اٌؼذيذ ِٓ لذسارٝ ٚئِىبٔيبر

 ٌُٚ أوٓ أػٍُ اٌىضيش ػٕٙب" 
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ٖٝٓ نالٍ ػ٠ِٔ ك٠ ك٣ٍن ٓؿٔٞػس هطحع جُٛكحكس ئًطٗلص أٗٚ ٣ٞؾى ُىٟ ٜٓحٌجش ؾ٤ىز ك٠ جٌُطحذس ٝجُ٘ٓم 

ٝضك٣ٍٍ جُٔٞٞٞػحش جُٛكل٤س ًٝٛج ٠ٌ٘٘ٓ ك٠ جُؼَٔ ك٠ ؾ٣ٍىز جُكو٤وس جُط٠ ضٛىٌ ذٍٔٛ ٝذحالٞحكس ًُُي 

س جالؾطٔحػ٤س ُالػالّ جُط٠ أ٠ٌ٘٘ٓ ٖٓ نالُٜح ٓٔحٌْس جُؼى٣ى ٖٓ جألٗٗطس ٝٓوحذِس كِوى ٖحًٌص ك٠ جُؿٔؼ٤

 ". 2جُؼى٣ى ٖٓ جألكٍجو ٖٓ نالٍ ئٖطٍج٠ً ك٠ ٍٓٗٝع "ًٍٖحء 

ٝذحالٞحكس ًُُي كِوى هٔص ذحػىجو ٝضوى٣ْ ذٍٗحٓؽ ئيجػ٠ أ٠ِن ػ٤ِٚ " ٖرحخ ػ٠ِ ٤ًلي" ًٔح ٖحًٌص ك٠ 

 ِْ ه٤ٍٛ. جٍُٜٔؾحٕ جُى٠ُٝ ألكالّ جأل٠لحٍ ذل٤

ٖٝٓ نالٍ جُطلحػَ ٝجُطٞجَٚ جُٔٓطٍٔ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػحش جُؼَٔ/جُلٍم جُٔهطِلس ضؼِٔص جٌُػ٤ٍ ػٖ جألوٝجش 

ٝجُطو٤٘حش ٝجُٜٔحٌجش جُالَٓس ُِؼَٔ ك٠ ٓؿحٍ جالػالّ ْٞجء ٖٓ نالٍ هطحع جٍُجو٣ٞ أٝ جُط٤ِل٣ُٕٞ ًٝٛج 

ٍجؾٚ ػٖ ٣ٍ٠ن ذؼٝ جٍُٔجًُ ٖؿؼ٠٘ ػ٠ِ ئُطكحه٠ ذٌٖٞس ضى٣ٌر٤س ػٖ ض٣ٍٞٛ جُل٤ى٣ٞ ٝضك٣ٍٍٙ ٝئن

 " ٌمذ ئٔجٙشد ثّالؽظزٝ ٌفشيك اٌؼًّ فٝ لطبع اٌزٍيفضيْٛ فٝ اٌٛسؽخ اٌزذسيجيخ".جُٔطهٛٛس. 

 Word “ٝذؼى يُي ْٔؼص ػٖ جُرٍٗحٓؽ جُطى٣ٌر٠ ػٖ أقى ذٍجٓؽ جُطى٣ٌد ػ٠ِ جُٛكحكس جًُٟ ػٍف ذـ 

press” ٍُٔٗٝع ق٤ع أ٠ٌ٘٘ٓ جالُطكحم ذٚ ٝك٤ٚ جًُٟ هحٓص ٓ٘ظٔس ئٗط٤ٍَٗٞ ذط٘ظ٤ٔٚ ٖٓ نالٍ كؼح٤ُحش ج

ضؼِٔص جٌُػ٤ٍ ػٖ جُٗرٌحش جُهحٚس ذحُطٞجَٚ جالؾطٔحػ٠ ٝضْ ض٣ُٝىٟ ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جُط٠ ئضٓٔص 

ذحُػٍجء ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ. ًٔح ضؼِٔص ٤ًل٤س ئػىجو ٝض٤ْٔٛ ٓٞهغ أٌُط٠ٍٗٝ ػ٠ِ ٚلكحش جالٗطٍٗص ٝضؼِٔص 

جُط٤ْٔٛ جُٔطِٞخ ٓػَ جُلٞضٖٞٞخ ًٝٛج ٖؿؼ٠٘ ُكٌٟٞ ٌٝٔ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُرٍجٓؽ جُط٠ ْحػىض٘ح ك٠ يُي 

 ضى٣ٌر٤س أنٍٟ ػٖ ًٛٙ جُرٍجٓؽ. 

ٝذحالٞحكس ًُُي كِوى ٖحًٌص ك٠ جألقىجظ ٝجألٗٗطس جالؾطٔحػ٤س جُط٠ هحّ ٗحوٟ جُٔٞج٠٘س جُط٠ ْحْٛ ٍٓٗٝع " 

  ك٠ ئٗٗحءٛح ٝضط٣ٍٞٛح ٝضلؼ٤ِٜح.  2ًٍٖحء 

بد اٌٙبِخ ٚوبْ ئفطبس سِنبْ اٌزٜ رنّٓ اٌىضيش ِٓ اٌّزؼخ " أرزوش األْ أؽذ ٘زٖ األؽذاس ٚإٌّبعج

ٚاٌزفبػً ٚاٌزٛافً ٚاٌزؼٍُ فٍمذ رُ رٕظيُ عٍغخ رذسيجيخ ػٍٝ ٘بِؼ ٘زا االفطبس ػٓ اٌزغٛيك ٚوبٔذ ِفيذح 

عذا ٚفيٙب رؼٍّذ اٌؼٍّيبد راد اٌقٍخ ثبٌزغٛيك االػالِٝ ٚويفيخ رطٛيش االػالْ ٚوبٔذ اٌغٍغخ ِفيذح عذا 

 ٝ أرزوش وً وٍّخ رُ هشؽٙب فٝ ٘زا اٌيَٛ" ٌذسعخ أٔ

ٝك٤ٔح ذؼى أٚركص أػَٔ ًٔ٘ٓوس ُوطحع جُٛكحكس وجنَ ٓؿٔٞػحش جُؼَٔ ك٠ جٌُٞٔ جُطى٣ٌر٤س ذؼى أغرص ضلٞه٠ 

ك٠ ًٛج جُٔؿحٍ ٖٝٓ ٛ٘ح ذىأش ك٠ ضٞؾ٤ٚ أػٟحء جُل٣ٍن ٝئٌٖحوْٛ ػٖ ج٤ٌُل٤س جُط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼِٔٞج ك٤ٜح ٣ْٞح 

حٗحش جُٔطِٞذس وجنَ ٓ٘ظٔس جألنرحٌ جُط٠ ٣ٌٖٔ ػٍٜٞح ك٠ ج١٤ُْٞ جالػال٠ٓ جُٔ٘حْد ُطؿ٤ٔغ جُٔؼِٞٓحش ٝجُر٤

 ٝجُط٠ ٣ٌٖٔ ٍٗٗٛح ك٤ٔح ذؼى ك٠ ؾ٣ٍىز أٝٚك٤لس ٤ٓٞ٣س. 

"ٖٝٓ نالٍ ًٛج جُطى٣ٌد أ٠ٌ٘٘ٓ جٌُٗق ػٖ جُؼى٣ى ٖٓ جُٜٔحٌجش جٌُحٓ٘س وجن٠ِ ق٤ع أٚركص هحوٌز ػ٠ِ ٗوَ 

ألن٣ٍٖ ذٌَٗ ٝأِْٞخ ٓلّٜٞ ذحالٞحكس ُِؼَٔ ٓغ جُٔطىٌذ٤ٖ ذٜىف جُٔؼٍكس جُط٠ ئْططؼص جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ُ

 ضكى٣ى جٌُٔٗالش ٓكَ جُىٌجْس ٝضك٤ِِٜح ُؼ٘حٍٚ ٓكىوز" . 

ٖٝٓ أكَٟ جأل٤ٖحء جُط٠ أقررطٜح ك٠ ًٛج جُطى٣ٌد ٛٞ ٤ًل٤س جٍُذ١ ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُططر٤ن كحُؿحٗد جُ٘ظٍٟ  

٘طىٌذ٤ٖ ضؼِٜٔح ٣ٝطرغ يُي ضه٤ٛٙ ٣ٞٓحٕ ُِؿحٗد ٣ِو٠ جُٟٞء ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُ٘ظ٣ٍس جُط٠ ٣ؿد ػ٠ِ جُ

 جُؼ٠ِٔ ق٤ع ٣رىأ جُٔطىٌذ٤ٖ ك٠ ضطر٤ن ٓحضؼِٔٞٙ ك٠ ج٤ُّٞ جألٍٝ. 

ج٣حّ ؿ٤ٍ ًحك٤س ٝنحٚس  3ٝج٢ُٗء جُٞق٤ى جًُٟ آَٓ ٝأض٠٘ٔ إٔ ٣ٌٕٞ أكَٟ ٛٞ ٣َحوز أ٣حّ جُطى٣ٌد ق٤ع إٔ 

٘حْرس ٌَُ جُٔطىٌذ٤ٖ ق٤ع أٗٚ ًحٗص ضٞؾى ذحُ٘ٓرس ُٔٞٞٞػحش ضى٣ٌر٤س ػ٤٘س ٝجالضلحم ػ٠ِ ٓٞجػ٤ى ضٌٕٞ ٓ

ٛ٘حى ذؼٝ جُطى٣ٌرحش جُط٠ ًحٕ ٣طْ ض٘ظ٤ٜٔح ذؼى جالكطحٌ ك٠ ٍٖٜ ٌٟٓحٕ ًٝٛج ٣ٌٕٞ ؿ٤ٍ ٓ٘حْرح ُِـحُر٤س ٖٓ 

 جُٔطىٌذ٤ٖ. ٝنالف يُي كحٕ جُرٍجٓؽ ٝجُىٌٝجش جُطىٌذ٤رس جُط٠ ٖحًٌ٘ح ك٤ٜح ًحٗص ٌجتؼس ٝغ٣ٍس ٝٓل٤ىز ؾىج ُ٘ح. 
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ػٍٝ اٌىؾف ػٓ ِضيذ ِٓ ِٙبسارٝ ٚلذسارٝ ٚأِىبٔيبرٝ  3ؾبسوخ فٝ ِؾشٚع " ؽشوبء " ٌمذ عبػذٔٝ اٌّ

اٌىبِٕخ وّب أِىٕٕٝ ِٓ خالي ئؽزشاوٝ فٝ اٌّؾشٚع اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼذيذ ِٓ األؽخبؿ ٚاٌزفبػً ٚاٌزٛافً 

ىٓ ِؼُٙ ٚاألُ٘ ِٓ رٌه أْ رٌه عؼٍٕٝ أدسن عيذا ِب٘ٛ اٌّمقٛد ثبٌّٛاهٓ إٌؾيو داخً ِغزّؼٝ ٚويف يّ

 رٛظيف االػالَ وٝ يىْٛ ِفيذا ٚوٝ يىْٛ الػجب فؼبال ٌزؼضيض اٌّؾبسوخ اٌّغزّؼيخ ٌذٜ اٌؾجبة".  
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 أَ أفنً ِٚٛاهٕخ أوضش ٔؾبهب( 9)

 

 ه: الشخص نفسراوى القصةأم أفضل ومواطنة أكثر نشاطا       عنوان القصة:

 سنة  45: السن                       نصرة عبد هللا: صاحبة القصة

 جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلى بالقرٌةمكان رواٌة القصة:              قرٌة البالٌزا -أسٌوط: محافظة  المكان

 متى تم رواٌتها

ز فى كل من تدرٌب مجموعة من قادة المجتمع والشباب العاملٌن فى برنامج لالدخار ممول من بنك باركلٌ خالل

  3121-فبراٌر  -بما فٌها " التغٌٌر األكثر داللة" منظمتى كٌر وبالن على أدوات المتابعة والتقٌٌم التشاركٌة

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٌن وولد ولم أفكر من قبل فى المشاركة فى أٌة أنشطة تتعل  أنا أسمى نصرة عبد هللا ، متزوجة وعندى بنت

ت التى تخص بمجتمعى أو بكونى جزءا من أى عمل أجتماعى وعلى الرغم من مشاركتى فى كل القرارا

 لى التفكٌر فى المشاركة فى تلك القرارات التى تخص المجتمع .  أسرتى أأل انه لم ٌسب

بندوات التوعٌة التى تتم بواسطة جمعٌة التنمٌة المحلٌة ، فقد أردت وعندما أخبرنى متطوع المجتمع المحلى 

تلك الفائدة الكبٌرة حٌث  حضورها لمعرفة ما ٌحدث بها بدافع الفضول فقط ولم أكن أعرف اننى سأستفٌد

 ت التى حدثت فى المجتمع الوأشتركت فى كل المناسبات والحم ندوات التوعٌةل ىحضور أستمر

ت ألحدى مجموعات األدخار والتى تشكلت من عددا من السٌدات من خألل البرنامج وأٌضا ، فقد أنضمم

المعروف بأسم جمعٌات األدخار والقروض بالقرٌة حٌث تمكنا من زٌادة دخولنا وقمنا بمناقشة المشاكل 

وعا المتعلقة بمجتمعنا وأسرنا .وأكثر من ذلك ، فقد أستفدت جدا من مبادرة جعل صوت المرأة العربٌة مسم

وبصفة خاصة تلك الندوة المتعلقة بأتخاذ القرار وتطبٌ  ذلك فى األحداث العامة حٌث كان لهذه الندوة تأثٌرا 

محلٌة المسماة لى الجمعٌة العامة ألحدى جمعٌات التنمٌة الإأننى أنضممت بعد حضورها  سحرٌا على لدرجة

ة قد ساعدنى ذلك فٌما بعد عندما عبرت جمعٌولعرت باأللتزام الشدٌد لعملى هناك ، " شكفالة الٌتٌم حٌث 

لرغبتى لتقدٌم المزٌد من الفائدة مما و  ختٌار ممثلة لها فى مجلس األدارة"إالتنمٌة المحلٌة عن رغبتها فى 

ختٌارى بالفعل و أبذل قصارى جهدى األن عن طرٌ  إى فى انتخابات مجلس األدارة وتم جعلنى أرشح نفس

 محلٌة .عملى فى جمعٌة التنمٌة ال

 

باألضافة الى ذلك ،  فقد أصبحت عضوا فى اللجنة األشرافٌة وأتبع كل القرارات والخطوات التى تم األتفا  

نضمام الى مجلس الحى المحلى والمستوى الحكومى العاتنا . وخطتى فى المستقبل هى اجتماإعلٌها فى 

ار .وعلى المستوى الشخصى ، فقد للمساعدة فى وصول صوت السٌدات الى أعلى المستوٌات ألتخاذ القر

أستفدت جدا كذلك حٌث حضرت ندوة عن المساواة فى النوع األجتماعى والتى جعلتنى أدرك خطأى فى 

لى طرٌقة تربٌة أوألدى حٌث كنت أعطى عناٌة خاصة ألبنى نظرا ألنه ولد وكنت أجبر أخواته البنات ع

ولقد غٌرت طرٌقتى األن تماما  أعمال المنزل "ٌتعل  ب ءعمل أى شى هخدمته حٌث أنه رجل وألٌجب علٌ

 وبدأت معاملة كل أوألدى بطرٌقة عادلة بدون التفرقة بٌن الولد والبنت" 
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ألحظت األثر األٌجابى  وأٌضا ، أشجع أبنى على المشاركة فى أعمال المنزل مثل أخواته البنات تماما ولقد

فسه .وكانت الجلسة األخرى التى أستفدت منها خاصة بنى حٌث أصبح أكثر تعاونا ومعتمدا على نإلذلك على 

بختان الفتٌات حٌث كنت مقتنعة تماما بذلك ولكن بعد حضور تلك الجلسة ، فقد أدركت بمخاطر مثل هذه 

 الممارسات .

وأكثر من ذلك ، فقد علمت عدم أرتباط تلك الممارسة بالدٌن حٌث ثبت ما لهذه الممارسات من أثار نفسٌة 

ٌة على حٌاة الفتٌات مما جعلنى أشعر بالعرفان لحضور مثل هذه الندوات قبل قٌامى بختان  وجسدٌة سلب

بناتى حٌث أقتنعت تماما بالمشاركة فى حملة مناهضة ختان األناث فى احدى المناسبات الخاصة بالسٌدات 

 والتى تم عقدها فى مجتمعنا .

 بترك تلك الممارسات الضارة .من المجتمع  دات أخرٌاتوأٌضا ، فقد تمكنت من أقناع زوجى وثمانى سٌ

 

أفضل ومواطنة نشطة لخدمة المجتمع  أما علتنى"أشعر بالسعادة الغامرة لحضور مثل هذه الندوات حٌث ج

 بأكمله"  

 

 معاٌٌر أختٌار هذه القصة :

 رغبة نصرة فى خدمة بألدها . -7

 مرت بنفس تجارب ظروف الحٌاة التى مرت بها األخرٌات . -2.

 تحدثت عن الموضوعات المختلفة واألستفادات التى حصلت علٌها . -3

 لدٌها أمل ونظرة مستقبلٌة . -4

 تتحلى بقدر كبٌر من الصبر . -5

 شخص محل ثقة كبٌرة . -6

 : على لسان راوٌة القصة توصٌات للمستقبل

 نشاء مركز تدرٌب برامج فى المجتمع .إ -7

 فتح فصول لمحو األمٌة . -2

 ش لتدرٌب الخٌاطة .عمل ور -3

 صدار كروت أنتخابٌة للمواطنٌن .إ -4

 تشجٌع عمل المزٌد من مجموعات األدخار واألقراض فى القرٌة . -5
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 سؽٍزٝ ِغ ئٔزشٔيٛص ٌُ رىٓ هٛيٍخ ٌٚىٓ وبٔذ غٕيخ (10)

 

 : الشخص نفسه راوى القصة      مع إنترنٌوز لم تكن طوٌلة ولكن كانت غنٌة. رحلتى  عنوان القصة:

 سنة 27: السن                                                لؤى: بة القصةصاح

 لمواطنة بالجامعةنادى امكان رواٌة القصة:                                       االسكندرٌة: محافظة  المكان

 متى تم رواٌتها

 الممول من المشاركة المجتمعٌة"" االعالم والشباب و -3شركاء  خالل إجراء التقٌٌم النهائى لمشروع

 3122 دٌسمبر -مصر إنترنٌوس  -المعونة األمرٌكٌة

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لحال وٌعمل وأنا من أسرة متوسطة ا 7988سنه ولقد ولدت فى أكتوبر  27إسمى " لؤى محمد" وعمرى أنا 

أبى كمهندس زراعى فى حٌن تعمل أمى كربة منزل وأنا االبن األكبر من بٌن أفراد اسرتى ولدى أخ اصغر 

 سنه وأختان فى المرحلة االبتدائٌة.  79عمره 

أنا أحب الرسم والتصوٌر والموسٌقى ومنذ أن كنت طفال صغٌرا وأنا أحل م باستكمال حٌاتى فى هذا الطرٌ  

لمجاالت الثالثة التى أهواها. ولقد إلتحقت بكلٌة الزراعة بعد إنتهائى من المرحلة الثانوٌة أو فى أى من ا

 وهى نفس الكلٌة التى تخرج منها ورغب أبى أن ألتح  بها أٌضا. 

" لم ٌمكننى تفعٌل إستخدام مواهبى وقدراتى وإمكانٌاتى ومن هنا بدات أشعر باالحباط وشعرت أن 

 بدأ بالفعل" مستقبلى إنتهى قبل أن ٌ

قسم إجتماع بكلٌة األداب تركت كلٌة الزراعة وإلتحقت  -وعندما علمت بوجود شعبة لالعالم فى كلٌة األداب

" فى خالل سنواتى األولى فى الكلٌة تعلمت كٌفٌة إستخدام برامج تصمٌم الجرافٌك وبدأت فى إنتاج من به. 

 ناس المحٌطٌن بعالمى"منتجات الجرافٌك والتى أنبهر وأ عجب بها كثٌر من ال

" وبعد إلتحاقى باالستودٌو بدأ عدد العمالء ولقد عملت فى ستودٌو للتصوٌر الفوتوجرافى كمصمم جرافٌك. 

كما أن المترددٌن على االستودٌو فى الزٌادة حٌث بدأوا فى االعجاب الشدٌد بالعمل الذى كنت أقوم به". 

شجٌعى بوسائل عدٌدة حتى ٌمكننى االحتفاظ بمسنوى أدائى صاحب االستودٌو كان سعٌدا جدا بذلك وبدأ فى ت

 بل فى تحسٌنه. 

وبعد ذلك جاء لى عرض كى أعمل فى أحد االستودٌوهات المشهورة فى محافظة االسكندرٌة ولكن بسبب  

 بعض األسباب الشخصٌة لم ٌمكننى قبول هذا العرض. 

للمارسة واحدة من أهم المجاالت المفضلة ولقد بدأت فى إدخار بعض المال وقمت بشراء كامٌرا تصوٌر 

لدى. ولقد إستمررت فى العمل كمصمم جرافٌك كما حصلت على دبلومة متخصصة لتصمٌم الجرافٌك من 

) كأحد معاهد التدرٌب المعتمدة( كى أصبح أكثر  YAT أحد المراكز الدولٌة المشهورة المعروف باسم 

 عملت بجد لتحسٌن مهاراتى فى مجال مهارات الكمبٌوتر. وباالضافة لذلك فلقد  تخصصا فى هذا المجال 

وفى خالل العام الثانى فى كلٌة األداب كان من المفترض التقدم لاللتحا  بشعبة االعالم ولكنى فقدت هذه 

" لقد أصبت باالحباط لمعرفة أنى فقدت حلمى ولكن شًء الفرصة لوجودى فى رحلة عمل خارج المدٌنة. 

 هذه لٌست النهاٌة" ما جعلنى أعتقد أن 
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وبعد ذلك علمت بوجود ورشة تدرٌبٌة عن االعالم كأحد األنشطة التى تقوم منظمة دولٌة تسمى    

"إنترنٌوز" فى أحد المشروعات الممولة من المعونة األمرٌكٌة عن إستخدام االعالم لتعزٌز المشاركة 

لتحا  بهذه الورشة التدرٌبٌة حتى قام أحد االجتماعٌة لدى الشباب ولكنى كنت غٌر مهتما فى البداٌة فى اال

" لقد كان المشرف هو األستاذ محمود فراج الذى نظرت إلٌه ولم المشرفٌن بتشجٌعى على االلتحا  بهاز 

 أستطع قول أى شًء باقتراحه لى بااللتحاق بهذه الدورة التدرٌبٌة". 

كان المهندس هانى عبٌد ماهرا جدا فى  ولقد إلتحقت بورشة التدرٌب كعضو فى فرٌ  االعالم الجدٌد وهنا

هذا المجال وقد القى العمل الذى قمنا بعمله الكثٌر من االعجاب لدرجة أنى كنت أرٌد عمل المزٌد والمزٌد 

حتى مالم ٌتم تكلٌفنا بعمله ولقد إستمر عملى مع فرٌ  االعالم الجدٌد ولكنى فى نفس الوقت كنت منجذبا إلى 

 طاع التلٌفزٌون حٌث كنت مغرما بتصوٌر الفٌدٌو وباالخراج أٌضا.العمل فى فرٌ  مجموعة ق

ومن هنا بدأت دخول عالم االعالم وبدأت فى العمل كمصمم فى إحدى المجالت الصحفٌة وكصحفى فى 

مجلة " جرٌدتى" حٌث كنت مسئوال عن تحرٌر صفحة عن التكنولوجٌا الجدٌدة كما عملت فى جرٌدة " 

 الشباب والذى كان ٌتم إصدارها تحت مظلة حزب العدالة االجتماعٌة. صوت األمة فى قسم كلمات 

وبعد ذلك تركت الصحافة وإلتحقت بمجال االذاعة وقمت باخراج العدٌد من البرامج االذاعٌة مثل برامج " 

فى ذاكرة التارٌخ. ثم بعد ذلك قمت بااللتحا  بمجال التلٌفزٌون وقمت  –بٌنى وبٌنك" و" فى سجل التارٌخ" 

بالعمل فى العدٌد من البرامج التلٌفزٌونٌة مقمت بتصوٌر بعض األفالم من خالل إشتراكى فى نادى المواطنة 

الذى إلتحقت به بانشاءه وإستغرقت البرامج الذى قمت باخراجها من خالل نادى  2التى قام مشروع شركاء 

رة التى قمت باخراجها فٌلم " لماذا ال دقائ  ومنها برنامج " علم نفسك" ومن بٌن األفالم القصٌ 71المواطنة 

" و " شجرة األحالم" والذى شارك فى المسابقة العامة التى قامت منظمة الٌونسٌف بتنظٌمها وحصلت على 

 المركز الرابع فى هذه المسابقة بهذا العمل. 

د من الخبرات وباالضافة إلى نادى المواطنة عملت فى العدٌد من األماكن والتى إكتسبت من خاللها العدٌ

ولقد كنت مسئوال عن إعداد تقرٌر خارجى لشركة تسمى " إبتكار" كما قمت بتحرٌر وكتابة فٌلم بعنوان " 

ٌزوٌت وتحت إشراف دكتورة منى الصبان مدٌرة ورئٌسة قطاع السٌنما ݘالطر  المتقاطعة" بالتعاون مع ال

تلٌفزٌونى أطل  علٌه " حقو  الناس" والتلٌفزٌون المدرسى كما عملت كمحرر ومصمم جرافٌك لبرنامج 

 والذى تم عرضه وبثه فى أحد القنوات الفضائٌة الخلٌجٌة. 

كما شاركت فى األنشطة التى كان ٌتم إدارتها فى المركز الثقافى األمرٌكى حتى أصبحت رئٌسا لقطاع  

فى نشاط العمل االعالم هناك وباالضافة لذلك فقد أصبحت مسئوال عن فرٌ  مجموعة قطاع التلٌفزٌون 

 الصحفى الذى كان جزءا من أحد مبادرات جامعة الدول العربٌة التى قامت مكتبة االسكندرٌة بتنظٌمها. 

وباالضافة لذلك فلقد عملت فى الجمعٌة االجتماعٌة لالعالمٌٌن وتدرجت فٌها حتى أصبحت رئٌس المكتب 

ء مجلس الشعب عن محافظة التنفٌذى كما عملت كمنس  حمالت إعالمٌة لبعض من مرشحى أعضا

 االسكندرٌة فى االنتخابات البرلمانٌة المصرٌة األخٌرة . 

ومع أن عملى فى نادى المواطنة بالجامعة ساهم بشكل كبٌر فى تقدٌم الدعم لى لدرجة أنه تم ترشٌحى 

نظمة بم  2للذهاب فى رحلة إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تم تنظٌمها كأحد فعالٌات مشروع شركاء 

 إنترنٌوز إال أن الظروف فى ذلك الوقت حالت دون دعمى للذهاب واالشتراك فى هذه الرحلة. 

 لم تكن طوٌلة ولكنها كانت غنٌة"  3" فى الواقع رغم أن رحلتى مع إنترنٌوز فى مشروع شركاء 

ستطعت من ولقد بدأت أولى خطوات إشتراكى فى هذا المشروع بحضورى الورشة التدرٌبٌة األولى والذى إ

خاللها التعرف على كل الخطوات الساب  تنفٌذها فى هذا المشروع ولقد سعدت جدا الختٌارى كأول مدٌر 
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لنادى المواطنة بجامعة االسكندرٌة وهو النادى الذى أنشئ وتم تطوٌره عن طرٌ  الجهود المشتركة لكل منا 

كان هذا النادى بمثابة نقطة البداٌة بالنسبة وعن طرٌ  العمل الجاد الذى قمنا به من خالل هذا النادى ولقد 

 لى ولكثٌر من زمالئى األخرٌن الذى إستطاعوا بناء وتعزٌز قدراتهم من خالل هذا النادى. 

وأنا أود التعبٌر عن إمتنانى وشكرى النترنٌوز للموافقة على إشراكى فى هذا المشروع والذى زودنى وزود  

ٌة الجٌدة وباتاحة الفرصة للتعامل والتفاعل مع كثٌر من العاملٌن زمالئى بمجموعة من الخبرات االعالم

والمتخصصٌن فى مجال االعالم من خالل تنظٌم العدٌد من الورش والبرامج والجلسات التدرٌبٌة 

والمعسكرات والندوات واللقاءات واالجتماعات الذى إستطعنا من خاللها تعزٌز واالرتقاء بمهارتنا فضال 

ٌد من الخبرات وهنا أود إرسال شكرى إلى كل من قاموا بتدرٌبى والذٌن شجعونى على عن إكتساب المز

العمل والتقدم بشكل أفضل باالضافة إلى مشرفى المشروع ومدٌر المشروع الذى لم ٌدخر أى جهد لمساعدتنا 

 فى االستفادة القصوى من خالل إشتراكنا فى هذا المشروع.

 

ع كعضو فى نادى المواطنة بالجامعة ثم عملت كمنسق ثم كمدٌر " لقد بدأت رحلتى فى هذا المشرو 

وكمدرب لقطاع فرٌق مجموعة االعالم التلٌفزٌونى. لقد أصبحت قادرا على تحقٌق حلمى من خالل مبادرة 

مشروع إنترنٌوز وأتمنى أن ٌساعد ذلك المشروع فى االرتقاء بمهارات وقدرات شباب أخرٌن لمساعدتهم 

 أٌضا". فى تحقٌق أحالمهم 
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 اٌزؾذٜ  (11)

 

 ه: الشخص نفسراوى القصة                      التحدى           عنوان القصة:

 سنة  45: السن              إخالص ) أم محمود( : صاحبة القصة

 رٌةجمعٌة تنمٌة المجتمع المحلى بالقمكان رواٌة القصة:              قرٌة طموة – الجٌزة: محافظة  المكان

 متى تم رواٌتها

تدرٌب مجموعة من قادة المجتمع والشباب العاملٌن فى برنامج لالدخار ممول من بنك باركلٌز فى  اللخ

 3112ماٌو -بما فٌها " التغٌٌر األكثر داللة"  كل من منظمة بالن على أدوات المتابعة والتقٌٌم التشاركٌة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

عاما و أرٌد أن أتحدث معكم عن الصعوبات التى قابلتنى فى هذه الدنٌا و  45أنا سٌدة أبلغ من العمر 

أنا سٌدة على قدر كافى من التعلٌم أى أنا عندى مقدرة على القراءة و الكتابةمن خالل فصول محو  المجتمع.

سنة و أنا ال ادرى أى  75سنة و أنجبت أول طفل و أنا عندى  74ألمٌة بالقرٌة و أنا تزوجت و أنا عندى ا

محمود و بعد ما  –أحمد –وائل -منى–شٌىء عن تربٌة األطفال و بعد ذلك أنجبت باقى األطفال و هم مروة 

و عندما سمعت من خالل  عرف أى شٌئ عن تنظٌم األسرةأكل هؤالء األطفال و أنا ال  ) أنجبت( خلفت

 ؟ ) الوقت تأخر( بعد أٌهكن قلت لنفسى تضر الست و ل) االنجاب(  التلفزٌون أن كثرة الخلفة 

 

لكن  لٌس بالضرورة ) االنجاب( أن كثرة الخلفة ) نصحتها( حدى بناتى عرفتها إو لكن عندما تزوجت 

تعرفى تعلمٌهم و تربٌهم ٌا بنتى و  عندما ٌكون عدد األطفال أقل أحسن علشان صحتك ٌا بنتى و كمان

 تراعٌهم الرعاٌة الصحٌة الكوٌسة.

و حدثت عندى أكبر صدمة فى حٌاتى كلها غٌرت مجرى حٌاتى و هى وفاة زوجى و هى كانت أكبر 

آلن أنا و أوالدى إستطعنا إجتٌاز هذه المرحلة  صدمى لٌا و ألوالدى و لكن مع التحدى و الصبر من عند هللا

بواجباته  ٌقوم كان هأى لٌس له دخل ثابت و لكنماد األكبر على األب و كان عامل بسٌط بالٌومٌة كان األعت

على أكمل وجه تجاه بٌته و لكن بعد وفاته أصبح ال ٌوجد لدٌنا دخل غٌر معاش السادات و كان ال ٌكفٌنا أنا 

نا حاولت أن أعمل أى شٌئ و أوالدى منهم فى األعدادى و الثانوى و كانت الدنٌا ال تضحك للحزٌن و أ

عدنى كى أربى أوالدى و جة و تعٌش فى الخارج و كانت تساوعلشان أوالدى تعٌش و كانت لى أخت متز

لى عباٌات الخلٌج  المستعملة و كنت أبٌعها و كانت مصدر دخل ألسرتى و لكن غٌر كافى و ال  ترسلكانت 

 . ٌتوافر أى شٌئ أدخره لبكره

  

من أم على جارتنا و هى مسئولة عن لجنة األدخار فى الجمعٌة و أنها بتجمع بعض  و لكن فى ٌوم ما سمعت

من خالل مشروع  دخار خاص بالمجموعةإدوات عن كٌفٌة األدخار فى صندو  االسٌدات و بتعطى لهم ن

و هذه المجموعة تختار بعضها البعض و كنت أول واحدة  ترعاه منظمة بالن مصر وٌموله بنك باركلٌز

شراك العدٌد من السٌدات فى تلك المجموعة األدخارٌة و هذا إفى هذه المجموعة و ساعدت فى  ركةمشت
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و كان هذا أول تحدى فى حٌاتى  و ٌصراحة صندو  المجموعة األدخارى ده غٌر  ىالصندو  األدخار

ٌع العباٌات حٌاتى و حولنا من أسرة حزٌنة الى أسرة متفائلة و أبتسمت لٌنا الحٌاه فقد كنت فى الماضى أب

ة ل على قرض من المجموعصنى من الممكن أن أحأفت من خالل الندوات فى المجموعة فقط و لكن عر

ستثمار األموال البسٌطة امتوافرة معى من القرض من إٌر عن ثفت الكرته و عرٌعادل ثالث أضعاف ما أدخ

 المجموعة و كنت أرٌد أن اقوم بمشروع ذٌادة دخل ٌعنى على تربٌة أوالدى

ا علمت مخر أكبر من كده و عنددجنٌه فى األسبوع و بعد ذلك بدءت أ 3و كنت فى البداٌة أدخر مبلغ بسٌط  

تشجعت أنى اقوم خر و ال حتى جنٌه فرحت أوى و دعارفه أش جنٌه بعد ما كنت م 711أنى أدخرت 

دوات المنزلٌة و جنٌه و فكرت أنى اذهب الى محل لبٌع األ 311قرض  حصلت علىبمشروع ذٌادة الدخل و 

ى فكرة تجدٌد العباٌات ءتنلٌس لكى أخٌط علٌها فقط و لكن جاطلبت منه شراء ماكٌنة خٌاطة بالتقسٌط و لكن 

اٌة الى شبه المستعملة التى كانت ترسلها لى أختى من الخلٌج و التطرٌز علٌها و أبٌعها ٌعنى أعٌد العب

اسهم كل  أسٌوع  و عالوة على كده  5أنى أشترى  عتإستطدخلى و  داقمت بعمل ذلك وزالجدٌدة و بالفعل 

علم السٌدات فى المجموعة التطرٌز أد ثمن الماكٌنة و ماشٌة كوٌس و دلوقتى بجهز نفسى أن قدرت أنى اسد

على العبٌاٌات و النهارده حتى راٌحة أبٌع عباٌة بعد تجدٌدها و تطرٌزها و ده كان أجمل شٌئ فى حٌاتى 

ض المال و األن أسرتى البسٌطة مبسوطة و أصبح عندى دخل ثابت و أٌضا ٌومى و قدرت أعمله و أخر بع

أحب أقول كلمة لكل آمرآه أرملة أو مطلقة أحنا الى و  أنا النهارده مٌسوطة أنى بتكلم معاكم عن حكاٌتى" 

 بنجٌب القرش مش القرش الى بٌجبنا سواء كنا ستات و ال رجاله" 

 

  معاٌٌر أختٌار القصة:

 القصة أرملة صاحبة 

السٌدة تعانى من وفاه الزوج و عدم المقدرة على كسب قوت ٌومها ألطفالها الذٌن ما زالوا فى  

 التعلٌم.

 عتماد السٌدة على نفسها كى تزود دخلها من خالل المشاركة فى المجموعة األدخارٌة.إ 

 التحدى الذى صاحب تصمٌم األم على النجاح و تحدى الظروف . 

 لواضح على تغٌٌر مجرى حٌاتها. تأثٌر المشروع ا 

  

 : كما جاءت على لسان راوٌة القصة التوصٌات

شار لفكرة مجموعات األدخار خاصة للسٌدات األرامل و المطلقات و األكثار فى نشر تلك تاألن 

 الفكرة من خالل ندوات الوعى عن هذا الموضوع.

 هة لتعلٌم الحرف الٌدوٌة للسٌدات.بقامة مجموعة مشاإ 

 . العمل على ذلك من األن بدأاألدخارٌة لتشمل األطفال و قد فى فكرة المجموعات التوسع  
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 إدمان المخدرات لٌس هو الحل مطلقا (12)

 

 W.SH: القصة صاحبإدمان المخدرات لٌس هو الحل مطلقا                          : عنوان القصة

                                      سنة  27: السن          : االخصائى االجتماعى بمركز الحركة االجتماعٌة  راوى القصة 

 : لبنان المكانمركز الحركة االجتماعٌة                                 مكان رواٌة القصة: 

 سنة 27السن عند تنفٌذ العقوبة: سنة                                         18 السن عند إرتكاب المخالفة: 

 : جمعٌة الشبٌبة لمواجهة تعاطى المخدرات كان الذى نفذ فٌه عقوبة المخالفةالم

 تعاطى المخدراتالمخالفة التى إرتكبها الشاب: 

 ساعة  31: مدة الخدمة العامة التى قضاها كعقوبة تأدٌبٌة تربوٌة

 متى تم رواٌتها

  3122ٌولٌو -ٌونسٌف لبنان -من سٌدا خالل إجراء التقٌٌم النهائى لمشروع مشاركة الشباب والمراهقٌن الممول

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لد عام  27هو شاب عمره ٌقترب من  .W.SHإن  وهو ٌنتمى ألسرة بسٌطة تعانى من  7988سنة حٌث و 

هو االبن الوحٌد الذى  .W.SHالدخل وٌعما أبٌه كفالح مزارع و العدٌد من المشاكل االقتصادٌة ونقص 

 ٌعٌش مع والدٌه منذ أن تزوج كل أخوته وتركوا منزل األسرة. 

هو طالب جامعى وباالضافة لذلك فهو ٌعمل فى أحد المحالت الكبٌرة التى توجد فى الحى الذى  .W.SHإن 

ٌمه. وهو ٌشعر بالوحدة والعزلة مع نفسه طٌلة ٌعٌش فٌه خالل أجازة الصٌف للمساعدة فى تكالٌف تعل

الوقت حٌث الٌوجد أحد ٌتحدث إلٌه فى المنزل فكل أخوته تزوجوا وتركوا المنزل كما أن والدٌه كبار السن 

من المسنٌن والٌوجد لغة مشتركة للحوار معهم. وهذا جعله ٌبحث عن الصحبة خارج المنزل وهنا بدا فى 

 أصدقاء السوء الذى جعلوه ٌدمن المخدرات. الوقوع فى شرك مجموعة من 

لقد بدأ الموضوع بتدخٌن السجائر وكنت أدخن بشئ من الضحك فى البداٌة أى قائال "  .W.SHوهنا عل  

 بدون إهتمام ولكن مع الوقت وجدت نفسى أدخن أكثر وأكثر ولم أستطع االقالع عن التدخٌن". 

ٌر االدمان للمخدرات التى بدأ طرٌقه فٌها بعد مرحلة تدخٌن وهو تحت تأث .W.SHولقد تم إلقاء القبض على 

سنة( بالعمل فى  78السجائر وتم الحكم علٌه بعقوبة تأدٌبٌة تربوٌة ) نظرا ألن عمره وقتذاك كان أقل من 

ساعة وتركزدوره وعمله فى القٌام ببعض  31مجال الخدمة العامة فى أحد مؤسسات محاربة االدمان لمدة 

دارٌة الالزمة لالعداد والتحضٌر للمادة العلمٌة والكتٌبات التى تقوم المؤسسة باستخدامها بغرض األعمال اال

 توعٌة الناس بالتأثٌرات الضارة الدمان المخدرات. 

لحضور جلسات متابعة سٌكولوجٌة فى مركز الحركة االجتماعٌة حتى ٌبدأ فى  .W.SHكما تم تحوٌل 

انى منها وللكشف سوٌا مع المعالج النفسى عن أسباب أقباله على االدمان مواجهة مشكلة االدمان الذى كان ٌع

 للمخدرات ووضع بعض الحلول الممكنة كى ٌمكن عودته مرة أخرى للحٌاة كشخص طبٌعى مرة أخرى. 

إحتٌاج شدٌد لمن ٌتحدث إلٌه عن المشاكل الذى ٌعانى منها بعد إحساسه بالوحدة  فى .W.SH" لقد كان 

ترة كبٌرة مما جعله ٌقدم علة مرافقة أصدقاء السوء التى قادته وأدت به الدمان المخدرات واالنعزال لف

ولذا كانت جلسات المتابعة السٌكولوجٌة) النفسٌة ( هى الطرٌق الصحٌح لعمل ذلك ولقد تم تشجٌعه على 
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اعات الخدمة وبدا فى تنفٌذ عقوبة س بالشعور باالستشفاء .W.SHالتحدث عن مشاكله ومشاعره وهنا بدأ 

 العامة باسلوب إتسم باالحساس بالمسئولٌة وبااللتزام" 

كان سعٌدا جدا لمشاركته فى جلسات المتابعة النفسٌة حٌث أنها ساعدته على إدراك الموقف  .W.SHإن  

الخطٌر التى مرت به خبرته فى مجال إدمان المخدرات وهو األن ٌنظر إلى ساعات الخدمة العامة كمهمة 

 كثر من كونها عقوبة تأدٌبٌة ٌقضٌها طبقا للقانون. تطوعٌة أ

أنا مسرور وممتن جدا للوقت الذى قضٌته فى جلسات المتابعة النفسٌة وكذا قائال "  .W.SHوهنا عل  

ساعات الخدمة العامة فهذا ساعدنى على التعرف على أناس مختلفٌن ومشاركتهم المشاكل التى كانوا 

كٌف كانت خطورة موقفى وقررت العمل على حله واالقالع عن إدمان ٌعانوا منها كما أننى أدركت 

 المخدرات". 

سعٌد جدا ألن سجله مازال نظٌفا بدون تسجٌل أٌة جرائم حٌث أن هذا مكنه أن ٌعٌش حٌاة  .W.SHلقد كان 

تتسم بالثبات بعد قضاءه ساعات الخدمة العامة عندما كان قاصرا وهو ٌخطط للعمل كمتطوع فى نفس 

ؤسسة بعد إنتهاء فترة ساعات الخدمة العامة بها لمساعدة وتقدٌم الدعم للشباب الذٌن لدٌهم خبرات مرٌرة الم

    فى مجال إدمان المخدرات وتوعٌتهم بأضرارها وخطورتها.  
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