اٌفظً األوي
ِمذِخ
أ .خٍفُخ اٌجؾش
لشاءح ذلب دوس ِهُ يف احلُبح االعزّبػُخ  ،ألْ اٌمشاءح ٍ٘ واؽذح ِٓ
أدواد االرظبي اٌالصِخ يف احلُبح  ،وخبطخ يف ػبمل اٌزؼٍُُ .وّب ػرب ػٕهب
٘ىدعغىْ يف وزبة ٕ٘شٌ عىٔزىس ربسجيبْ  ،فئْ اٌمشاءح ٍ٘ ػٍُّخ َزُ
رٕفُز٘ب وَغزخذِهب اٌمبسا ٌٍؾظىي ػًٍ اٌشعبئً وادلؼٍىِبد اٌيت َشَذ
اٌىبرت أْ َٕمٍهب ػرب وعبئؾ اٌىٍّبد  /اٌٍغخ ادلىزىثخ (ٕ٘شٌ عىٔزىس
ربسجيبْ.)1 :2008 ,
اٌمشاءح ٍ٘ ٔىع واؽذ ِٓ ادلهبساد اٌٍغىَخ ِٓ أسثغ ِهبساد ٌغىَخ ،
وٍ٘ ِهبساد االعزّبع واٌزؾذس واٌمشاءح واٌىزبثخ  ،ؽُش ِهبساد اٌمشاءح
ٍ٘ ِهبساد جيت أْ َزمٕهب شخض ِب وخبطخ يف أٔشـخ رؼٍُُ ورؼٍُ اٌٍغبد
األعٕجُخ .عُغذ اٌـالة اٌزَٓ َزمٕىْ ِهبساد اٌمشاءح أٔٗ ِٓ اٌغهً فهُ
ولجىي ادلؼٍىِبد اٌيت َشَذ ادلؤٌف ٔمٍهب ؽىي ِىػىع اٌمشاءح.
إخزٍفٍخ يف أٔشـخ اٌمشاءح ثبٌٍغخ األعٕجُخ ػٓ أٔشـخ اٌمشاءح ثبٌٍغخ األَ.
ختزٍف أٔشـخ اٌمشاءح ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ ػٓ أٔشـخ اٌمشاءح ثٍغبد أعٕجُخ أخشي ،
عىاء ِٓ ؽُش ٔـك احلشوف ووزبثخ اٌشعبئً وادلفشداد اٌيت ميىٓ أْ رزغًن
رجؼًب ٌغُبق اجلٍّخ اٌيت رشَذ ٔمٍهب.
رزّزغ اٌمشاءح ثبٌٍغخ اٌؼشثُخ مبغزىي خمزٍف ِٓ اٌظؼىثخ ِمبسٔخ ثبٌمشاءح
يف اٌٍغبد األخشي .يف ؽٌن أْ جنبػ أو فشً أٌ شخض يف إرمبْ ِهبساد
اٌمشاءح ااٌؼشثُخ  ،ال َٕظش إٌُٗ فمؾ ِٓ ؽُش اٌـاللخ أو ٌُظ فمؾ يف اٌمشاءح ،
وٌىٓ أوضش ِٓ رٌه ٘ى أْ ٕ٘بن ؽبعخ إىل ٔـك وً وٍّخ ثشىً طؾُؼ
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وفهُ ِؼٕب٘بٌ .زٌه  ،فئْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ اٌزٌ َذسعٗ ادلؼٍُ عُجذو غًن
عزاة إرا مل َىٓ ادلؼٍُ ٔشُـًب أو ِجذػًب ٌزؼضَض فؼىي اٌـالة يف أٔشـخ
رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ خبطخ يف رؼٍُ اٌمشاءح.
وّب لبي عالِزى أْ اٌؼىاًِ اٌيت رؤصش ػًٍ اٌزؼٍُ رٕمغُ إىل ػىاًِ
داخٍُخ وػىاًِ خبسعُخ (عالُِزى  . (54–71: 2013,اٌؼىاًِ اخلبسعُخ
ٍ٘ اٌؼىاًِ اخلبسعخ ػٓ اٌـالة ِ ،ضً ادلؼٍُ ووعبئً اإلػالَ واٌجُٕخ اٌزؾزُخ
واألعبٌُت وادلٕب٘ظ اٌذساعُخ  ،إخل .اٌؼىاًِ اٌذاخٍُخ ٍ٘ اٌؼىاًِ اٌيت رٕشأ يف
اٌـالة ِ ،ضً اٌظؾخ اٌجذُٔخ واٌزشوُض واٌزوبءَٕ .مغُ اٌزوبء ٕ٘ب إىل صالصخ
أشُبء  :ٍ٘ ،اٌزوبء اٌفىشٌ ( ، )IQاٌزوبء اٌؼبؿفٍ ( ، )EQواٌزوبء
اٌشوؽٍ ( ، )SQواٌيت يف ٘زٖ احلبٌخ عىف َأخز اٌجبؽضىْ روبء واؽذًا فمؾ
 ،أال و٘ى اٌزوبء اٌؼبؿفٍ.
ادلؼٍُ ٘ى اٌؼبًِ األوضش أمهُخ يف أٔشـخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُِ .ب إرا وبْ
ٔشبؽ اٌزؼٍُ ٔبعؾًب أَ ال َؼزّذ ػًٍ ادلؼٍَُ .ؼذ اعزخذاَ األعبٌُت
واٌىعبئؾ ادلضًنح ٌال٘زّبَ أؽذ ؿشق دػُ جنبػ ادلؼٍُ يف رٕفُز ٔشبؽ اٌزؼٍُ.
ٌزٌه َ ،زؼٌن ػًٍ ادلؼٍُ أْ َىىٔىا ٔشُـٌن وِجذػٌن دائًّب خلٍك عى ِٓ
اٌفظىي اٌذساعُخ َفؼٍ إىل االثزؼبد ػٓ ادلًٍ.
َؼذ إرمبْ ادلهبساد ٌٍّؼٍُ أؽذ أُ٘ األشُبء اٌيت جيت أْ َزّزغ هبب
ادلؼٍَُٕ ٌٓ .زظ ػٓ ادلؼٍُ غًن ادلهبسح أٌ ارظبي عُذ ثٌن ادلؼٍُ واٌـالة يف
أٔشـخ اٌزؼٍُ  ،وثبٌزبيل ال َىعذ أٌ ٔمً ٌٍّؼشفخ أو ادلؼشفخ( .ػضّبْ,
 )84 :2013رؼذ ِهبسح االؽزفبف ثبٌزغًناد يف اٌزؼٍُُ واؽذح ِٓ ادلهبساد
اٌٍغىَخ اٌيت جيت أْ َزمٕهب ادلؼٍُ  ،وخبطخ ِذسعٍ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  ،ؽُش
َُزىلغ أْ َؤدٌ ٘زا االخزالف إىل رجذَذ شؼىس اٌـالة ثبدلًٍ يف اٌزؼٍُ.
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ميىٓ أْ َؤدٌ اعزخذاَ االخزالفبد ادلهّخ يف أٔشـخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ إىل
صَبدح احلبفض واٌـٍت ِٓ اٌـالة أْ َزؼٍّىا ِ ،ضً لذسح ادلؼٍُ ػًٍ اٌزىػُؼ
 ،أٌ ثبعزخذاَ ػذح ؿشق أو وعبئؾ ميىٓ أْ رغهً اٌـالة يف فهُ
اٌذسط .حبُش وبٔذ ٕ٘بن ػٍُّخ ٌٕمً ادلؼشفخ وادلؼشفخ يف ٘زٖ األٔشـخ .أو
ػٕذِب َجذأ اٌـالة يف اٌشؼىس ثبدلًٍ ِٓ أٔشـخ اٌزؼٍُ اخلبطخ ثبدلؼٍُ واٌيت
رزخٍٍهب سوػ اٌذػبثخ  ،ؽىت ال َزؾًّ عى اٌزؼٍُ.
اعزٕبدًا إىل احلمبئك اٌيت َشا٘ب اٌجبؽضخ يف ٘زا اجملبي ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ
ثبرىِشرب  6أووى ششلُخ ،رشي اٌجبؽضخ أْ ادلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف أٔشـخ اٌزؼٍُُ
واٌزؼٍُ  ،وٌُظ سربثخ ثبعزخذاَ ؿشَمخ واؽذح فمؾ أو وعٍُخ واؽذح  ،وٌىٓ
ادلؼٍُ َغزخذَ اٌؼذَذ ِٓ ؿشق اٌزذسَظ ِضً اٌـشَمخ ادلجششح أو أعبٌُت
اٌؼشع اٌزىػُؾٍ أو اٌـشَمخ اٌمشاءح ،وغًن٘ب  ،واٌيت ثبٌـجغ َظبؽجهب
اٌزّىٓ ِٓ األعبٌُت وادلىاد اٌيت عُزُ رغٍُّهب .حبُش َذػُ لذسح اٌـالة
ػًٍ إرمبْ ِهبساد اٌٍغخ  ،واؽذح ِٕهب ٍ٘ ِهبساد اٌمشاءح.
وّب ال ميىٓ ادلؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ اعزخذاَ اٌفُذَى أو اٌىعبئؾ ادلغغٍخ
يف ششػ ِبدح َهذف إىل رغهًُ فهُ اٌـالة ٌٍّىاد .يف أٔشـخ اٌمشاءح  ،ال
َغزخذَ ادلؼٍُ وعبئؾ اٌىزت ٌذػُ أٔشـخ اٌزؼٍُ فؾغت  ،ثً َغزخذَ
ادلؼٍُ أَؼًب وعبئؾ اٌظىد أو اٌفُذَى  ،أو طىس اٌىعبئؾ أَؼًب.
ػبدحً ِب َغزخذَ ِذسعى اٌٍغخ اٌؼشثُخ اعزخذاَ اٌفُذَى أو اٌظىد يف
أٔشـخ اٌمشاءح ثـشَمخ ِب  ،ؽُش َؼشع ادلؼٍُ أوالً ِمـغ فُذَى ِشرجؾ
ثبدلىاد .ثؼذ أْ َشب٘ذ اٌـالة اٌفُذَى أو َغّؼىْ اٌزغغًُ  ،عىف َغأي
ادلؼٍُ اٌـالة ػٓ ادلفشداد اٌيت اٌزمـى٘ب ِٓ اٌفُذَى أو اٌظىد  ،وثؼذ رٌه
َغأي ادلؼٍُ ِؼىن ادلفشداد ثُّٕب َُـٍت ِٓ اٌـالة فزؼ لبِىط ػشيب .ثؼذ
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رٌه َـٍت ادلؼٍُ ِٓ اٌـالة فزؼ وزبة أو ٔض دتذ ِشبسوزٗ ِٓ لجً
ادلؼٍُ  ،مث َـٍت ِٓ اٌؼذَذ ِٓ اٌـالة لشاءرٗ وَـٍت ِٓ اٌـالة اِخش
اٌزشمجخ .إرا مل رىٓ اٌزشمجخ ِٕبعجخ  ،فغُمىَ ادلؼٍُ ثششػ ادلبدح ادلؼُٕخ  ،وثؼذ
رٌه َغأي ادلؼٍُ ِب ٍ٘ االعزٕزبعبد ادلىعىدح يف إٌض ٌٍـالة اِخشَٓ.
مث َؼـٍ ادلؼٍُ اٌزذسَجبد.
ر ذي محبعخ اٌـالة إىل اٌزغًُن واعزغبثزهُ ػًٍ أْ روبا اٌؼبؿفٍ يف
ادلىاد اٌؼشثُخ ادلخزٍفخ ػٓ اِخشَ .زـٍت ٘زا اٌزوبء اٌؼبؿفٍ ادلزٕىع ِؼٍُ
اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف داس ااٌغالَ ثبرىِبسرب  6إلرمبْ مجُغ وفبئخ اٌزؼٍُُ ،ؽىت
َزّىٓ ِٓ اعزخذاَ ثؼغ اٌزؼٍُُ ادلزؼذد عزاة خلٍك ثُئخ اٌفظىي اٌفشػ.
فُّب َزؼٍك ثبٌزفغًن أػالٖ  ،وبْ اٌجبؽضخ ِهزًّب وٌزٌه شغّغ اٌجبؽضخ
ػًٍ إعشاء حبش ثؼٕىاْ "وفبءح ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ ادلزؼذد واٌزوبء اٌؼبؿفٍ
ٌذي اٌـالة ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ داس اٌغالَ ثزىِشرب  6أووى
ششلُخ ".
ة .أعئٍخ اٌجؾش
.1
.2
.3

وُف رأصًن وفبءح ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ ادلزؼذد ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح
ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ داساٌغالَ ثبرىِشرب  6أووى ششلُخ ؟
وُف رأصًن اٌزوبء اٌؼبؿفٍ ٌٍـالة ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح ثبدلذسعخ
اٌؼبٌُخ داساٌغالَ ثبرىِشرب  6أووى ششلُخ ؟
وُف رأصًنوفبءح ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ ادلزؼذد واٌزوبء اٌؼبؿفٍ
ٌذي اٌـالة ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ داس اٌغالَ
ثزىِشرب  6أووى ششلُخ ؟
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ط .أ٘ذاف اٌجؾش
 .1دلؼشفخ رأصًن وفبءح ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ ادلزؼذد ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح
ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ داساٌغالَ ثبرىِشرب  6أووى ششلُخ
 .2دلؼشفخ رأصًن اٌزوبء اٌؼبؿفٍ ٌٍـالة ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح ثبدلذسعخ
اٌؼبٌُخ داساٌغالَ ثبرىِشرب  6أووى ششلُخ
 .3دلؼشفخ رأصًنوفبءح ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ ادلزؼذد واٌزوبء اٌؼبؿفٍ ٌذي
اٌـالة ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ داس اٌغالَ ثزىِشرب 6
د.

أووى ششلُخ
أمهُخ اٌجؾش
ٔبؽُخ إٌظشَخِ :فُذح ثبإلػبفخ إىل ادلؼشفخ واٌجظًنح اٌزوبء اٌؼبؿفٍ

ٌٍـالة ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ داساٌغالَ ثبرىِشرب  6أووى
ششلُخ.
ٔبؽُخ اٌزـجُمُخ ِ :فُذح وّذخً وِغبمهخ ٌٍـالة اٌىٍُخ اٌزشثُخ
ولغُ رؼٍُُ ااٌؼشثُخ خبطخ ,ويف االخش إصشاء ادلؼشفخ ٌٍـالة إىل اٌزوبء
اٌؼبؿفٍ اٌؼبؿفٍ ٌٍـالة ػًٍ ِهبسح اٌمشاءح ثبدلذسعخ اٌؼبٌُخ داساٌغالَ
ثبرىِشرب  6أووى ششلُخ.
ٖ .اٌذساعبد اٌغبثمخ

 .1وَذسَُين ٔىس إٔغبين اجلفشٌ  ،لغُ رؼٍُُ االلزظبد يف وٍُخ االلزظبد
جببِؼخ عُّبسأظ احلىىُِخ ثؼٕىاْ "رأصًن رظىساد اٌـالة دلهبساد
اٌزذسَظ ٌٍّؼٍُ  ،واٌزوبء اٌؼبؿفٍ وصمخ اٌـالة يف ٔزبئظ رؼٍُ
اٌذساعبد االعزّبػُخ ادلزىبٍِخ ؽىي وفبءاد رؼٍُ اٌذساعبد
االعزّبػُخ األعبعُخ يف وفبءاد االلزظبد األعبعُخ ٌـالة اٌظف
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اٌغبثغ ِٓ إَ يت إط ُٔغًنٌ عُّبسأظ" هتذف ٘زٖ اٌشعبٌخ إىل حتذَذ
رأصًن رظىساد اٌـالة دلهبساد اٌزذسَظ ٌٍّؼٌٍّن يف اٌفظً  ،ووزٌه
اٌزوبء اٌؼبؿفٍ واٌضمخ ثبٌٕفظ ٌذي اٌـالة يف أٔشـخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ.
يف ٘زٖ اٌذساعخ ٕ٘بن أوعٗ رشبثٗ يف ادلزغًن األوي واٌضبين ِغ اٌجبؽخ
وٌىٓ ختزٍف يف دلزغًن اٌضبٌش وٍ٘ رأصًن وفبءح ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ ادلزؼذد
واٌزوبء اٌؼبؿفٍ ٌذٌ اٌـالة ػًٍ لذسهتُ ىف فهُ لشاءح ِهبسح اٌؼشثُخ
مبذسعخ ػٍُخ داساٌغالَ .إىل عبٔت رٌه يف ٘زٖ اٌذساعخ ثبعزخذاَ 4
ِزغًناد  ،يف ؽٌن َغزخذَ ادلؤٌف  3اٌجؾىس ادلزغًناد.
 .2دَىٌ سَب ثىعجُزب ؽىي لغُ رؼٍُُ ِذسعٍ ادلذسعخ يف وٍُخ اٌزشثُخ
ورذسَت ادلؼٌٍّن جببِؼخ سادَٓ فزبػ اإلعالُِخ احلىىُِخ يف ثبٌُّجبٔظ
ثؼٕىاْ "اٌؼاللخ ثٌن ِهبساد ادلؼٍُ يف إداسح اٌظف ودوافغ اٌـالة يف
ِذسعخ اثزذائُخ اذلغشَخ اٌضبُٔخ ثبٌُّجبٔظ" .هتذف ٘زٖ اٌشعبٌخ إىل حتذَذ
اٌؼاللخ ثٌن ِهبساد ادلؼٍُ يف إداسح اٌفظىي اٌذساعُخ ودوافغ اٌـالة يف
اٌزؼٍُ.
دوٌ سَب ثىعجُزب رىزت يف حبضهب أْ َىىْ ٕ٘بن ػاللخ ثٌن ِهبساد
ادلؼٍُ يف إداسح اٌظف واٌزؾفُض اٌـاليب يف ِذسعخ ثبٌُّجبٔظ يف إثزذائُخ
اذلغشَخ اٌضبُٔخٕ٘ .بن أوعٗ رشبثٗ ِٓ إٌبؽُخ إٌظشَخ ِغ اٌجبؽضخ  ،وٌىٓ
ٕ٘ب َٕبلش اٌجبؽضخ ِزغًناد خمزٍفخ ،وٍ٘ رأصًن وفبءح ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ
ادلزؼذد ػًٍ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخٕ٘ .ب اٌجبؽضخ ٌذَهُ ٔظشَبد ممبصٍخ ِغ
ثبؽضخ عبثمخ.
 .3أدأظ عُىيت ٌُربَبٔزى  ،لغُ رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف وٍُخ رشثُٗ اٌزبثؼخ
جلبِؼخ عٕبْ وبٌُغبغب َىعُبوبسرب اإلعالُِخ احلىىُِخ ثؼٕىاْ "ِمبسثخ
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اٌزوبء اٌؼبؿفٍ يف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف اٌظف اٌؼبشش .ػٍُخ األٔىاس
ثبوىي عىوأظ عىِجبٔظ اٌششلُخ عبفب".
اٌجؾش ٘ى حبش ٔىػٍ  ،يف ٘زٖ اٌذساعخ رزٕبوي ِمبسثخ اٌزوبء
اٌؼبؿفٍ يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ واٌؼىاًِ اٌيت رذػُ ورضجؾ اٌزٕفُز .رىعذ
يف ٘زٖ اٌذساعخ أوعٗ رشبثٗ يف إٌظشَبد ِغ اٌجبؽضخ يف رلبي اٌزوبء
اٌؼبؿفٍ ٌ ،ىٓ اٌفشق ٘ى أْ اٌجبؽضخ أوض أوضش ػًٍ ِؼشفخ رأصًن وفبءح
ادلؼٍُ ألداء اٌزؼٍُُ ادلزؼذد واٌزوبء اٌؼبؿفٍ ٌذٌ اٌـالة ػًٍ ِهبسح
لشاءح إٌظىص اٌؼشثُخ ثبدلذسعخ اٌؼٍُخ داساٌغالَ ثبرىِشرب  6أووى ششلُخ.
فُّب َزؼٍك ثبٌجؾش اٌزٌ عُغشَٗ اٌجبؽضخ  ،رىعذ أوعٗ رشبثٗ يف
اٌجؾش األوي ؽىي ادلزغًنَٓ األوي واٌضبين  ،ثُّٕب َىعذ يف اٌذساعخ اٌضبُٔخ
رشبثٗ يف ٔظشَخ وفبئخ ادلؼٍُ  ،ثُّٕب يف اٌذساعخ اٌضبُٔخ رىعذ أوعٗ رشبثٗ يف
ٔظشَخ وفبئخ ادلؼٍُ  ،ثُّٕب يف اٌذساعخ اٌضبٌضخ رىعذ أوعٗ رشبثٗ يف ٔظشَخ
اٌزوبء اٌؼبؿفٍ ٌ ،ىٓ اٌفشق ٘ى اٌفشق يف اٌزشوُض ػًٍ اٌجؾش اٌزٌ رمىَ
هبب اٌجبؽضخ أال وٍ٘ وفبئخ ادلؼٍُ يف اٌزؼٍُُ واٌزوبء اٌؼبؿفٍ ِهبسح
لشاءح إٌظىص اٌؼشثُخ  ،يف ٘زٖ احلبٌخ  ،فئْ األحببس اٌغبثمخ ذلب دوس يف إػـب
ء ادلذخالد يف اٌجؾش اٌيت عألىَ هبب اٌجبؽضخ .

