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 ملخص البحث

فٟ ٘يث ثٌذقظ صُ ثٌقو٠ظ ػٓ لطجع ث١ٌْجفز ٚأ١ّ٘ضٗ ، ٚأٔٛثع ث١ٌْجفز ثٌنجًؽ١ز ٚثٌوثم١ٍز ، ٚويٌه أ١ّ٘ز    

ويٌه صقوط ػٓ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ٚصم١ّْٗ ؽغٌثف١ج إٌٝ ِٕجٟك ، عُ ث١ٌْجفز فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ دٖىً مجٗ ، 

    .ىوٌ أُ٘ ِمِٛجس ث١ٌْجفز ثٌؼٌدٟ ٚأُ٘ ثٌّؼجٌُ ث١ٌْجف١ز ثٌضٟ ٠ؤصٟ ث١ٌٙج ث١ٌْجؿ ِٓ وً ِىجْ فٟ ثٌؼجٌُ

صُ دؼو ىٌه صُ ىوٌ ٌِثفً صؤع١ٌ ف١ٌُٚ وًٛٚٔج ػٍٝ ث١ٌْجفز ثٌؼج١ٌّز ٚويٌه ػٍٝ ث١ٌْجفز فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ 

 .ىٌه دجٌٕظٌ فٟ فجي ث١ٌْجفز لذً ثٔضٖجً ف١ٌُٚ وًٛٚٔج ٚدؼو٘جٚ

ويٌه صقوط ثٌذقظ ػٓ ثٌؾٙٛه ثٌو١ٌٚز ثٌّذيٌٚز فٟ ثٌضٚوٞ ٌف١ٌُٚ وًٛٚٔج ٚؽٙٛه ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌوٌٚز ، 

ٚويٌه ؽٙٛه ٕٙوٚق ثٌٕمو ثٌوٌٟٚ ٚو١ف١ز ثٌضٚوٞ ٌؾجةقز ف١ٌُٚ وًٛٚٔج  ، أِج ِٓ ثٌؾجٔخ ثٌؼٌدٟ فمو صُ 

 . ثٌؾجِؼز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌضٚوٞ ٌٙيث ثٌف١ٌُٚىوٌ ؽٙٛه 

 .ٚفٟ ثٌٕٙج٠ز صُ ىوٌ دؼٜ ثٌٕضجةؼ ٚويٌه دؼٜ ثٌض١ٙٛجس ثٌضٟ ثٔضٙٝ ث١ٌٙج ثٌذقظ

ث١ٌْجفز ، ف١ٌُٚ وًٛٚٔج ، ٕٙوٚق ثٌٕمو ثٌوٌٟٚ ، ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌو١ٌٚز ، ؽجِؼز ثٌوٚي  :الكلمات المفتاحية

 ثٌؼٌد١ز.

The Summary 

     the tourism sector and its importance, and the types of tourism, which are 

foreign and domestic tourism, and the importance of tourism in the Arab world in 

particular was talked about, then he talked about the Arab world and divided it 

geographically into regions and mentioned the most important components of Arab 

tourism, and the most important Arab tourist attractions.  Tourists come from every 

place in the world. 

     the stages of the impact of the Corona virus on global tourism as well as on 

tourism in the Arab world, by looking at the state of tourism before the spread of 

the Corona virus and after its consultation. 

     international efforts made to apply for virus corona, the efforts of the 

International Labor Organization, the efforts of the International Monetary Fund, 

and then the efforts of the Arab League to address this virus. 

Keywords : tourism, Corona virus, International Monetary Fund, International 

Labor Organization, Arab League. 

 



 
 

 ِموِز ثٌذقظ

جػجس ػٍٝ ثالٟالق ٚثٌضٟ صؼضّو ػ١ٍز ِؼظُ هٚي ثٌؼجٌُ ، وّج ال ٕه أْ لطجع ث١ٌْجفز ٚثفو ِٓ أُ٘ ثٌمط   

 .ثػضذٌصٗ دؼٜ ثٌوٚي دؤٔٗ ثٌمطجع ثألُ٘ ف١ظ أْ ٌٗ صؤع١ٌ وذ١ٌ ػٍٝ ثٌمطجػجس ثألمٌٜ

فمك ثٌؼو٠و ِٓ هٚي ثٌؼجٌُ ِىجّخ ٟجةٍز ٔض١ؾز صط٠ٌٛ ثٌمطجع ث١ٌْجؿ ، ٚظٌٙ ِج ٠ؼٌف دٕٚجػز ث١ٌْجفز 

ثالٔظجً ، ِٚقًٛ ث٘ضّجَ ِٓ ِؼظُ هٚي ثٌؼجٌُ ، ٚظٌٙ ثٌؼو٠و ِٓ أٔٛثع ثٌؼج١ٌّز ٚأٙذـ ٘يث ثٌؼٍُ ِق٠ 

 .غ١ٌ ثٌضم١ٍو٠ز ث١ٌْجفز ثٌقو٠غز أٚ

ِٓ ث١ٌَّّثس ثٌضٟ ؽؼٍش ِٕٗ ِٕطمز ؽيح ١ّجفٟ ٚدوأس ثٌؼو٠و ِٓ داله ثٌوٚي  ص١َّ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ دجٌؼو٠و   

، ٚدجس لطجع ث١ٌْجفز ٌٍؼو٠و ِٓ ثٌوٚي  ثٌؼٌدٟ صقْٓ ثّضغالي ِج ٌو٠ٙج ِٓ ِمِٛجس ٚعٌٚثس ِٚؼجٌُ ٟذ١ؼ١ز

 .ثٌؼٌد١ز ِٓ أُ٘ لطجػجس ثٌوٌٚز

ٚثؽٗ ثٌؼجٌُ ٚال٠َثي ؽجةقز وًٛٚٔج ٚثٌضٟ صؼو أوذٌ أٍِز ػج١ٌّز مالي ٘يث ٌٚؼور لٌْٚ ّجدمز ، ٚثٌضٟ صْذذش 

ؽ١ّغ هٚي ثٌؼجٌُ إٌٝ ثٌقظٌ ثٌؾَةٟ عُ إٌٝ ثٌقظٌ ثٌىٍٟ؛ ف١ظ صُ  ثٝطٌسفٟ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌنْجةٌ فضٝ 

 . ثغالق ؽ١ّغ ثٌّطجًثس ٚصٛلفش فٌوز ثٌّالفز ثٌؼج١ٌّز

دوأس ثٌؾٙٛه ثٌو١ٌٚز ٌٍضٚوٞ ٌٙيٖ ثٌؾجةقز ، دضمو٠ُ ثٌّْجػوثس ٌٍوٚي ثٌفم١ٌر ، ٚدوأ ثٌؼًّ ػٍٝ أ٠ؾجه ٌمجؿ ٌٙيث 

 . ً ِٚٓ د١ٓ ٘يٖ ثٌمطجػجس لطجع ث١ٌْجفزثٌف١ٌُٚ ، ٚصٛلفش أوغٌ ثٌمطجػجس ػٓ ثٌؼّ

٠موَ ٘يث ثٌذقظ ٠موَ ٚٙف أل١ّ٘ز ث١ٌْجفز ػج١ٌّج ٚػٌد١ج، عُ ٠يوٌ ّٔجىػ ِٓ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ثٌّٙضّز دمطجع 

ث١ٌْجفز ، عُ ٠ٚف صؤع١ٌ ؽجةقز وًٛٚٔج ػٍٝ ثٌؼجٌُ ٚػٍٝ لطجع ث١ٌْجفز دٖىً مجٗ ، ِغ ص١ٝٛـ ثٌؾٙٛه 

 . ٖ ثٌؾجةقزثٌو١ٌٚز ثٌّذيٌٚز ٌٍضٚوٞ ٌٙي

ٚأم١ٌث ٠ؼٌٛ ِٓ مالي ثٌٕضجةؼ صًٚٛث ٌٍنٌٚػ ِٓ فجٌز ثإلغالق ثٌىجًِ ٚثٌيٞ ٌُ ٠ؼو ثٌقً ثألِغً إى 

٠ضؼٌٛ ِٓ مالٌٗ ثٌؼو٠و ِٓ هٚي ثٌؼجٌُ مجٙز ثٌوٚي ثٌفم١ٌر ألٍِجس أمٌٜ ِٚجفذز ألٍِز وًٛٚٔج ًدّج 

 . صىْٛ أوغٌ فضىج ِٓ ؽجةقز وًٛٚٔج

 

 

 

 

 



 
 

 ػٕجٌٙ ثٌذقظ

 

 :ٚأ١ّ٘ضٙجث١ٌْجفز  •

 .ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌؼجٌّٟ ث١ٌْجفزأ١ّ٘ز لطجع  •

 .أ١ّ٘ز لطجع ث١ٌْجفز فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ •

 .ٌِثفً صؤع١ٌ ف١ٌُٚ وًٛٚٔج ػٍٝ ث١ٌْجفز •

 .ثٔؼىجّجس أٍِز ف١ٌُٚ وًٛٚٔج ثٌّْضؾو ػٍٝ ث١ٌْجفز ثٌؼٌد١ز •

 .ؽٙٛه ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌو١ٌٚز •

 .ؽٙٛه ٕٙوٚق ثٌٕمو ثٌوٌٟٚ •

 .ز ثٌؼٌد١زؽٙٛه ثٌؾجِؼ •

 . ٔضجةؼ ثٌذقظ •

 .ص١ٙٛجس •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :ث١ٌْجفز ٚأ١ّ٘ضٙج -1

١ٌٍْجفز أ١ّ٘ز وذ١ٌر دجٌْٕذز إللضٚجه أٞ هٌٚز، ٕٚٙجػز ث١ٌْجفز ِٓ ثُ٘ ثٌّؾجالس ثٌضٟ صٖغً ؽ١ّغ هٚي 

ف، فٟٙ ثٌؼجٌُ ّٛثء ث١ٌْجف١ز ِٕٙج أٚ غ١ٌ ث١ٌْجف١ز، ف١ظ أْ ث١ٌْجفز ثٌقو٠غز ثصْؼش ٌضًّٖ ثٌؼو٠و ِٓ ثأل٘وث

ٌُ صؼو لجٌٙر ػٍٝ ِؾٌه ٠ٍجًر ثألِجوٓ ثألع٠ٌز أٚ ثٌضّضغ دجٌّٕجظٌ ثٌطذ١ؼ١ز دً ٕ٘جن ثٌؼو٠و ِٓ ثأل٘وثف ثٌضٟ 

 :٠ْؼٝ ثالْٔجْ ثٌٝ صقم١مٙج ِٓ ًٚثء ل١جِٗ دٌفٍضٗ ث١ٌْجف١ز ِٕٙج

ٚثٌضٟ ثٌْجفز ثٌؼالؽ١ز؛ ٟٚ٘ ١ّجفز صىْٛ دغٌٛ ثٌؼالػ ٚف١ٙج ٠ضُ ثّضنوثَ أٔٛثع ِٓ ثٌؼالؽجس  •

 .صىْٛ غ١ٌ ِضٛفٌر فٟ ثٌؼو٠و ِٓ هٚي ثٌؼجٌُ ثألمٌٜ

ث١ٌْجفز ث٠ٌٌج١ٝز؛ ف١ظ صمجَ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌذطٛالس ث٠ٌٌج١ٝز ٚثٌضٟ ٠ٖجًن ف١ٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌوٚي  •

 . دغٌٛ ثٌّٕجفْز

 .ث١ٌْجفز ثٌٖجٟت١ز؛ ٚثٌضٟ صٕضٌٖ فٟ ثٌوٚي ثٌّطٍز ػٍٝ ثٌذقجً أٚ ثٌّق١طجس •

ث١ٌْجفز ثٌضٌف١ٙ١ز؛ ٠ٚىْٛ ثٌٙوف ِٓ ًٚثةٙج ٘ٛ ثٌضٌف١ٗ ٚثٌض٠ٌٚـ ػٓ ثٌٕفِ ٚ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ث١ٌْجفز  •

 . ثألم١ٌلو اللٝ ث٘ضّجِج وذ١ٌث فٟ ث٢ٚٔز 

١ّجفز ثٌّغجٌِثس؛ أ٠ٞج ِٓ ثألًِٛ ثٌقو٠غز، ٚثٌضٟ لو فظش دج٘ضّجَ وذ١ٌ فٟ ِؾجي ٕٙجػز ث١ٌْجفز  •

 . فٟ ثٌؼجٌُ

مو٠ّز ثٌقو٠غز فٟ ٔفِ ثٌٛلش ف١ظ ثٔٙج ػٌفش لو٠ّج ٌغمجف١ز؛ أ٠ٞج ِٓ ثألًِٛ ث١ٌز ٚثث١ٌْجفز ثٌؼٍّ •

ٌىٕٙج فظش دج٘ضّجَ وذ١ٌ ٚصط٠ٌٛ ف١ظ ظٌٙس ثٌؼو٠و ِٓ ثٌؾجِؼجس ثٌضٟ صؾٍخ ث١ٌٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌطالح ِٓ 

 . ؽ١ّغ هٚي ثٌؼجٌُ ّٛثء ػٓ ٠ٌٟك ثٌّٕـ ثٌوًث١ّز أٚػٓ ٠ٌٟك ثالّضغّجً فٟ ثٌضؼ١ٍُ

  .(1و١ٕ٠ز؛ ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ ثٌم١جَ د٠َجًر ثألِجوٓ ثٌّموّز ٚثٌّؼجٌُ ثٌضج٠ًن١ز ثٌو١ٕ٠ز )ث١ٌْجفز ثٌ •

 : أٔٛثع ث١ٌْجفز -2

ٕٚٙجػز ث١ٌْجفز ٟ٘ ثٌؼٍُ ثٌيٞ ٠ٙضُ دضط٠ٌٛ ث١ٌْجفز، ٚصّٛغ ِؾجالصٙج ٚ٘ٛ ثٌّؾجي ثٌيٞ ِٓ مالٌٗ صقْٓ 

 .ٛػ١ٙج ثٌوثم١ٍز ٚثٌنجًؽ١زثٌوٌٚز ِٓ أهثةٙج فٟ ِؾجي ث١ٌْجفز ِٓ مالي ثّضغالي ث١ٌْجفز دٕ

 :ث١ٌْجفز ثٌوثم١ٍز •

ٟٚ٘ ثٌضٟ صىْٛ هثمً ثٌوٌٚز ثٌضٟ ٠ؼ١ٔ ف١ٙج ثٌْجةـ، ف١ظ ٠ضؼٌف ػٍٝ أُ٘ ثٌّؼجٌُ ث١ٌْجف١ز ثٌّٛؽٛه هثمً 

دالهٖ ػٍٝ ٌِ ثٌؼًٚٛ ثٌْجدمز أٚ ٠ٍجًر ثٌّؼجٌُ  لدضج٠ًثٌذٍو ثٌضٟ ٠ؼ١ٔ ف١ٙج ّٛثء ثٌمو٠ّز ِٕٙج ٚثٌضٟ صٙضُ 

 .قو٠غز ّٛثء صٌف١ٙ١ز ثٚ غ١ٌ٘جث١ٌْجف١ز ثٌ



 
 

 :ث١ٌْجفز ثٌنجًؽ١ز •

ٟ٘ ثٌضٟ صىْٛ مجًػ ثٌذٍو، دؤْ ٠ي٘خ ِٛثٟٕٛ دٍو ِؼ١ٓ ٠ٌَجًر هٌٚز أمٌٜ دٙوف ث١ٌْجفز ٌضقم١ك ٘وف أٚ 

 .(2أوغٌ ِٓ أ٘وثف ث١ٌْجفز ّجٌفز ثٌيوٌ )

 :ثٌؼجٌّٟأ١ّ٘ز لطجع ث١ٌْجفز ػٍٝ ثٌّْضٜٛ  -3

ثٌمطجػجس ػٍٝ ِْضٜٛ ثاللضٚجه ثٌؼجٌّٟ، ٚ٘ٛ أوغٌ ثٌمطجػجس ه٠ٕج١ِى١ز؛ فٙٛ لطجع ث١ٌْجفز ٘ٛ أفو أُ٘    

 :٠ؼضذٌ ِٓ أُ٘ ثٌمطجػجس ػٍٝ ثإلٟالق ٚصٌؽغ أ١ّ٘ضٗ ٌؼور أًِٛ ِٕٙج

 .أٔٙج صْجُ٘ فٟ ص١ٌٛو ثٌٕجصؼ ثٌّقٍٟ ثإلؽّجٌٟ •

 .صٛفٌ ثٌٕمو ثألؽٕذٟ •

 .صنٍك فٌٗ ػًّ ؽو٠ور •

 .ٌّْضوثِزثصْجػو ػٍٝ صقم١ك أ٘وثف ثٌض١ّٕز  •

ثٞ فٛثٌٟ صْؼز ص١ٍ٠ٌْٛ  هٚالً ث٠ٌِىٟ   4..1دٍغش ْٔذز ثّٙجِجصٗ فٟ ثٌٕجصؼ ثالؽّجٌٟ ثٌؼجٌّٟ % •

 . 2.19ػجَ 

%  ِٓ ثؽّجٌٟ 45%  ِٓ ٙجهًثس ثٌنوِجس ثٌؼج١ٌّز ِٚج ٠ًٚ إٌٝ فٛثٌٟ .3صّغً فٛثٌٟ  •

 .ثٌٚجهًثس دجٌْٕذز ٌٍنوِجس فٟ ثٌذٍوثْ ثٌٕج١ِز

ث١ٌٚٓ، ٚث١ٌجدجْ، ٚأٌّج١ٔج، ٚثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثال٠ٌِى١ز ٚ ثٌٍّّىز ثٌّضقور فٛثٌٟ  ويٌه فئْ ١ٚٔخ وال ِٓ 

 .%  ِٓ ٔجصؼ لطجع ثٌْفٌ ٚث١ٌْجفز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌؼج47ٌُ

 .(١ٍِ4ْٛ فٌٙز ػًّ ٠ٌٕٙج فٟ ثٌؼجٌُ ) 1.2أِج ِٓ ؽجٔخ ثٌؼّجٌز فمو ٚفٌ ثٌمطجع فٛثٌٟ  

 :ٟأ١ّ٘ز لطجع ث١ٌْجفز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌد -4

هٌٚز صّضو فٟ غٌح أ١ّج ّٕٚجي أف٠ٌم١ج،  22ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ٘ٛ صٍه ثٌوٚي ثٌٕجٟمز دجٌٍغز ثٌؼٌد١ز، ٚثٌضٟ صُٞ 

هٌٚز فٟ آ١ّج، ٚ٘يٖ ثٌوٚي صّضو ِٓ ثٌّق٠١ ثألٍْٟٟ غٌدج ثٌٝ  12هٚي فٟ ثف٠ٌم١ج ٚ .1ٟٚ٘ ٍِٛػز إٌٝ 

 .دقٌ ثٌؼٌح ٌٕلج  

 

 



 
 

صمً أ١ّ٘ز ػٓ ِىجٔضٙج ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌؼجٌُ، وّج أْ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ إْ أ١ّ٘ز ث١ٌْجفز فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ال     

لو أِوٖ هللا صؼجٌٟ دجٌؼو٠و ِٓ ثٌنٚجة٘ ٚث١ٌَّّثس ثٌضٟ ؽؼٍش ِٕٗ ِٚوًث ٌؾيح ثٌْجةق١ٓ ِٓ ِنضٍف دٍوثْ 

  :٠ٍٟ ثٌؼجٌُ ِٓ ٘يٖ ثٌنٚجة٘ ِج

 .ِٛلؼٗ ثٌّض١َّ ِٓ د١ٓ دٍوثْ ثٌؼجٌُ   •

 .وجِال ٚويٌه ػٍٝ ِْضٜٛ وً دٍو ِٕفٌهثصٕٛع ثٌّٕجك فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ  •

 .ّجف١ٍز ٚغ١ٌ٘ج ؽذ١ٍز، ٙقٌث٠ٚز، فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ٕٙجػ١ٗ، ًٍثػ١ز، سثٌذ١تجصٕٛع  •

 .ل١جَ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌقٞجًثس ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ   •

 .ل١جَ ثٌقٞجًثس ثٌمو٠ّز ػٍٝ أًٝٗ   •

 .صٕٛع ثٌّؼجٌُ ثٌؾجىدز ٌٍْجةق١ٓ   •

  .فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ثٌّجة١زٚؽٛه ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّْطقجس    •

 .٘ٛ ِٙذ٠ ثاله٠جْ ثٌّْج٠ٚز ؽّؼٙج   •

 .ل١جَ ١ّجفز ثالّضٖفجء فٟ ثٌؼو٠و ِٓ أًٝٗ   •

 .ٟذجع ثٌٖؼٛح ثٌؼٌد١ز ٚػجهثصٙج •

 . ثإلًط ثٌغمجفٟ ٌٍوٚي ثٌؼٌد١ز   •

 .ثٌفٍىًٍٛ ٚثٌٕٚجػجس ث١ٌو٠ٚز   •

 .ثٌطمُٛ ثٌو١ٕ٠ز ثٌّضٕٛػز   •

 .ثألٟؼّز ٚصٕٛػٙج   •

 .ثٌفْٕٛ دضؼوه إٔىجٌٙج   •

 .صٕٛع ثٌؼّجًر ثٌمو٠ّز ٚثٌقو٠غز   •

 . ِْجوٓ ثٌذوٚ ٚث٠ٌٌف •

 .صٕٛع ثٌّالدِ ٚثأل٠ٍجء ٚثمضالفٙج •

 .صٕٛع ّٚجةً ثالّضٖفجء ثٌمو٠ّز  •



 
 

 .ثٌٛٙفجس ثٌطذ١ز ثٌمجةّز ػٍٝ ثألػٖجح  •

 .ٚؽٛه ؽجِؼجس ػ٠ٌمز لو٠ّز  •

 .ثٌّىضذجس ىثس ثٌضج٠ًل ثٌؼ٠ٌكٚؽٛه    •

 .صٕٛع ثٌّؼجٌُ ثٌغمجف١ز ٚثٌقٞج٠ًز   •

 

 :صم١ُْ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ؽغٌثف١ج -5

 : ٠ٕمُْ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ؽغٌثف١ج  إٌٝ مّْز ِٕجٟك ٟٚ٘

 .ثٌّغٌح ثٌؼٌدٟ: صٛؽو فٟ ّٕجي غٌح لجًر ثف٠ٌم١ج -

وّج صًّٖ ِو٠ٕضٟ )١ٍ١ٍِز  ذ١ج.ٟٚ٘ صُٞ مّْز هٚي ٟٚ٘ ٠ًِٛضج١ٔج، ٚصِٛٔ، ٚثٌّغٌح، ٚثٌؾَثةٌ، ١ٌٚ

ّٚذضٗ( ثٌضٟ ص١ْطٌ ػ١ٍٙج ثّذج١ٔج ٟٚ٘ صؼضذٌ ؽَء ِٓ ثٌّغٌح ،ٚويٌه صًّٖ ِٕطمز ثٌّغٌح ثٌؼٌدٟ أًثٟٝ 

   .ثٌٚقٌثء ثٌغٌد١ز ثٌّضٕجٍع ػ١ٍٙج ٚثٌضٟ ص١ْطٌ ثٌّغٌح ػ١ٍٙج صم٠ٌذج

 .ٚثهٞ ث١ًٌٕ: ٠ٌّ دمجًر ثف٠ٌم١ج -

١ً ٟٚ٘ صضذغ  هٚي فٛٛ ث١ًٌٕ ٟٚ٘ : ٌِٚ ٚثٌْٛهثْ ٚؽٕٛح ثٌْٛهثْ ٟٚ٘ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ثٌضٟ ٠ٌّ دٙج ثٌٕ

 .ٚثع١ٛد١ج

 : ٚثٌمٌْ ثإلف٠ٌم١ج: أٚ ٕذٗ ؽ٠ٌَر ثٌِٚٛجي  -

ٟ٘ ٕذٗ ؽ٠ٌَر صمغ فٟ ّٕجي ٌٕق إف٠ٌم١ج فٟ ثٌّٕطمز ثٌٛثلؼز ػٕو ١ِٞك دجح ثٌّٕوح ٟٚ٘ صًّٖ هٚي : 

  .ؽ١ذٛصٟ ٚثٌِٚٛجي ٚثع١ٛد١ج ٚإ٠ًض٠ٌج

 .فٟ ٌٕق ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ ٟٚ٘ صًّٖ داله ٠ًّٛج ٚفٍْط١ٓ ٚثألًهْ ٌٚذٕجْداله ثٌٖجَ :  -

ٕذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١ز: فٟ ؽٕٛح غٌح آ١ّج ٟٚ٘ أوذٌ ٕذٗ ؽ٠ٌَر فٟ ثٌؼجٌُ ٚويٌه صؼضذٌ عجٟٔ أوذٌ  -

ٕذٗ لجًر ػٍٝ ّطـ ثألًٛ ٟٚ٘ صًّٖ داله ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز، ٚثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌؼٌد١ز ث١ٕ١ّ١ٌز، 

ػّجْ، ٚ ثإلِجًثس ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور، ٚ هٌٚز ثٌى٠ٛش، ٚ هٌٚز لطٌ، ٚ ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ وّج ٠ؼضذٌ ٍّٚطٕز 

 .(5ؽٕٛح ثألًهْ ٚأؽَثء ِٓ ثٌؼٌثق ِٓ أؽَثء ٕذٗ ثٌؾ٠ٌَر ثٌؼٌد١ز )

 



 
 

 :أُ٘ ثٌّٕجٟك ث١ٌْجف١ز فٟ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز -6

٠ضْغ ثٌّؾجي ٌيوٌ٘ج ؽ١ّؼج، ٌٚىٓ ٠ّىٓ  ٠ٛؽو فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕجٟك ث١ٌْجف١ز ٚثٌضٟ لو ال   

  : أْ ٔيوٌ ِٕٙج ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقٌٚ ِج ٠ٍٟ

 .صِٛٔ: ِٓ داله ثٌّغٌح ثٌؼٌدٟ

 :ِٓ أُ٘ ِمِٛجس ث١ٌْجفز فٟ صِٛٔ ِج ٠ٍٟ

ِٛلؼٙج ثٌّض١َّ؛ فٟٙ صطً ػٍٝ ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ ٚصؼضذٌ ِٓ أُ٘ ثألِجوٓ ثٌضٟ ٠فو ث١ٌٙج ث١ٌْجؿ ِٓ وً  -1

 .د١ٓ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ٚلجًر إف٠ٌم١ج ِض١َّرجٌُ ٚصقضً صِٛٔ ِىجٔٗ أٔقجء ثٌؼ

 .صض١َّ صِٛٔ دؤْ دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؼجٌُ ث١ٌْجف١ز ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌضج٠ًن١ز -2

  .دٙج ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌمًٚٛ ٚ ثٌّْجؽو ٚثألٌٝفز ٚثٌٕٚخ ثٌضيوج٠ًز -3

 .ح ث١ٌْجفٟ ٌضِٛٔدٙج صٕٛع عمجفٟ وذ١ٌ ٚ٘ٛ ػجًِ ِٓ ػٛثًِ ثٌؾي -4

 .ثوّج أْ ِٕجمٙج ِض١َّ ف١ظ أٔٗ ِؼضوي ١ٙفج ٕٚضجء   -5

 :إٌٔٙ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز فٟ صِٛٔ

ِٕطمز ثٌقّجِجس ثٌضٟ صمغ فٟ ّٕجي صِٛٔ ٚدٙج ِٕطمز ثٌّو٠ٕز ثٌمو٠ّز ثٌّض١َّر دؤّٛثً٘ج ثٌؼج١ٌز ٚثٌضٟ  -

ثٌضم١ٍو٠ز ثٌمو٠ّز ثٌضٟ صؼضذٌ ِٚوً ؽيح ١ٌٍْجؿ ، د١ٕش ِٓ ثٌمٌْ ثٌنجِِ ػٌٖ، وّج أْ دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّذجٟٔ 

 .وّج أْ دٙج ثٌؾجِغ ثٌىذ١ٌ

ِو٠ٕز ١ّوٞ دٛ ّؼ١و ىثس ثٌّذجٟٔ ثٌذ١ٞجء ث١ٌَّّر دٕٛثفي٘ج ٚأدٛثدٙج ثًٌَلجء ٚثٌَمٌفز ثٌْٛهثء ،  -

 .ٚصض١َّ ٘يٖ ثٌّٕطمز أ٠ٞج دضمو٠ُ ثألٟؼّز ٚثٌٌّٖٚدجس ث١ٌٖٙز وطذك ثٌىْىْٟ ٚثٌٖجٞ ثألمٌٞ

٠ٕز ٙفجلِ ٟٚ٘ ِطٍز ػٍٝ م١ٍؼ لجدِ ثٌّضفٌع ِٓ ثٌذقٌ ثالد١ٜ ثٌّض٠ّٛ فٟ ثٌؾٙز ثٌغٌد١ز ِٓ ِو -

صِٛٔ ، صض١َّ دٙج د١ٕش ػٍٝ ٕىً ٔٚف هثةٌر ٚفٟ ثٌّٕضٚف صمغ ثٌّو٠ٕز ثٌؼض١مز ٚأِج دجلٟ ثٌّوْ فجٔٙج صمغ 

 . ػٍٝ ثألٌٟثف,ٚدٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؼجٌُ ث١ٌْجف١ز ثٌضٟ ص١َّ٘ج ػٓ غ١ٌ٘ج

ز ثٌم١ٌٚثْ ٟٚ٘ ثٌّو٠ٕز ثألّال١ِز ثألٌٚٝ فٟ ِٕطمز ثٌّغٌح ثٌؼٌدٟ ٚصؼضذٌ ِو٠ٕز ٙفجلِ ِٓ ِو٠ٕ -

أُ٘ ٌِثوَ ثٌمٛر فٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌّغٌح ثٌؼٌدٟ دؤوٍّٗ ٚأ٠ٞج دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؼجٌُ ث١ٌْجف١ز 

 . (6ثألمٌٜ)

 



 
 

 "١ٓ داله ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ" دؤَ ثٌو١ٔجٚأِج ػٓ ِٕطمز ٚثهٞ ث١ًٌٕ فْٛف ٔنضجً ِٕٙج ٌِٚ ٟٚ٘ ثٌٍّمذز د   

ٌِٚ:    صؼضذٌ ٌِٚ ٟ٘ ثٌوٌٚز ثٌٛف١ور ثٌضٟ صٌد٠ د١ٓ لجًص١ٓ آ١ّج ٚأف٠ٌم١ج ف١ظ أْ ٠ٛؽو دٙج ٕذٗ ؽ٠ٌَر 

١ّٕجء ثٌضٟ صضٛثؽو فٟ لجًر آ١ّج أِج دم١ضٙج فٙٛ ِضٛثؽو فٟ لجًر إف٠ٌم١ج فٟٙ ثٌوٌٚز ثٌٛف١ور ثٌضٟ صؼضذٌ ػجدٌر 

 .ٌٍمجًثس

 :جفز فٟ ٌِِٚمِٛجس ث١ٌْ

 .ِٛلؼٙج ثٌّض١َّ د١ٓ لجًثس ثٌؼجٌُ؛ ف١ظ صؼضذٌ ٌِٚ فٍمز ثًٌٛٙ د١ٕٙج . أ

 .ِٕجك ٌِٚ ِؼضوي ػٍٝ ِوثً فٚٛي ثٌْٕز ثألًدؼز  . ح

 .دٙج صٕٛع صٞج٠ًْٟ ٟذ١ؼٟ ِض١َّ . س

 .ث١ٌْجف١ز ثٌضٟ صؼضذٌ ِٚوً ؽيح ثٌّٕٖؤردٙج ثٌؼو٠و ِٓ   . ط

 .فْٓ ث١ٌٞجفز ٚدْجٟز ٕؼذٙج . ػ

٠ٛؽو دٙج صٕٛع صج٠ًنٟ ف١ظ أْ دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثألِجوٓ ثٌضٟ صّغً ثٌؼٌٚ ثٌفٌػٟٛٔ ٚ ٚأِجوٓ  . ؿ

 .ٌٍّٕٖآس ث١ٌٛٔج١ٔز ٚ ثٌٌِٚج١ٔز ٚثإلّال١ِز

 .ثٌٖٛثٟبدٙج ثٌؼو٠و ِٓ  . ك

 .دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّذجٟٔ ٚثٌمالع ٚثٌّىضذجس ٚثٌّْجًؿ ثٌمو٠ّز . ه

 . ثسدٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثألِجوٓ ث٠ٌٌف١ز ٚثٌذق١ٌ . ى

 :إٌٔٙ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز فٟ ٌِٚ

أٌ٘ثِجس ثٌؾ١َر: ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ عالعز أٌ٘ثِجس وذ١ٌر دٕج٘ج ٍِٛن ثٌفٌثػٕز ٚأٍٟمٛ ػ١ٍٙج أّّجءُ٘  -

 . ُٚ٘ مٛفٛ ٚ مفٌع ٚ ِٕمجًٚع )ِٕمٌع( ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ ِمجدٌ ٌٙؤالء ثٌٍّٛن ثٌغالعز

ٌٕٙر ػٍٝ ثإلٟالق ٚ٘ٛ ِضٛثؽو فٟ  ثٌّضقف ثٌٌّٚٞ: ِٓ أوذٌ ثٌّضجفف ثٌؼج١ٌّز دً ٚأوغٌ٘ج -

 .ثٌؼجّٙز ث٠ٌٌّٚز ثٌمجٌ٘ر

 فذجإلٝجفزثٌؾجِغ ثألٌٍ٘: ِٓ أُ٘ ثٌّْجؽو فٟ ٌِٚ ٚثٌؼجٌُ ثٌؼٌدٟ ف١ظ أٔٗ ٠ّغً ؽجِؼج ٚؽجِؼز  -

 .ثٌٟ إلجِز ثٌٍٚٛثس ف١ٗ فئٔٗ ٠فو ث١ٌٗ ثٌطالح ِٓ ؽ١ّغ أٔقجء ثٌؼجٌُ ثإلّالِٟ ٌضٍمٟ ثٌؼٍُ فٟ ؽجِؼز ثألٌٍ٘



 
 

ٌن١ٍٍٟ: ٘ٛ أفو أف١جء ثٌمجٌ٘ر ثٌمو٠ّز ٚ٘ٛ ِٚوً ٌؾيح ث١ٌْجؿ ِٓ ؽ١ّغ أٔقجء ثٌؼجٌُ ، ٠ٚؼضذٌ مجْ ث -

 .(7أوذٌ صؾّغ ٌٍّٕٚٛػجس ث١ٌو٠ٚز ٚثٌضقف ٚدٗ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌذجٍثًثس ، ٚويٌه ثٌّمجٟ٘ ثٌٖؼذ١ز ٚثٌّطجػُ )

جس ٌِٚ ف١ظ ال ٠ْغ ٕ٘جن ثٌؼو٠و ِٓ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز ثٌمو٠ّز ٚثٌقو٠غز فٟ ٌِٚ فٟ ِؼظُ ِقجفظ -

 .ثٌّؾجي ٌيوٌ٘ج ؽ١ّؼج

 : أِج فٟ ِٕطمز داله ثٌٖجَ فْٛف ٔيوٌ ِٕٙج ٌذٕجْ ٚثألًهْ       

  ٌذٕجْ : ِٓ أؽًّ داله ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ِٚٛلؼٙج ثٌّض١َّ د١ٓ ثٌمجًثس ثٌغالعز

 : ِمِٛجس ث١ٌْجفز فٟ ٌذٕجْ

 .ف٠ٌم١ج ٚأًٚٚدجصض١َّ دّٛلؼٙج ثٌّض١َّ د١ٓ لجًثس ثٌؼجٌُ ثٌغالعز ث١ّج ٚإ . أ

 دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌضٕٛع ثٌغمجفٟ ٚثٌضج٠ًنٟ . ح

 .دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ِؼجٌُ ثٌقٞجًثس ثٌمو٠ّز وجٌٌِٚج١ٔز ٚثإلغ٠ٌم١ز  . س

 .صض١َّ أ٠ٞج دّٕجمٙج ثٌّؼضوي ٚثٌّٕجّخ ١ٌٍْجفز ٟٛثي ثٌؼجَ . ط

  :إٌٔٙ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز فٟ ٌذٕجْ

ٌٔٙ وٍخ، صٍمخ ٘يٖ ثٌّغجًر دؾٌٛ٘ر ث١ٌْجفز فٟ ٌذٕجْ، ٟٚ٘ ِغجًر ِغجًر ؽؼ١ضج:  صمغ ٘يٖ ثٌّغجًر فٟ ٚثهٞ 

صقضٛٞ ػٍٝ صؾج٠ٚف ٕٚؼجح ١ٝمز ١٘ٚجوً صىٛٔش دفؼً ثٌطذ١ؼز ٚصٌْدش ث١ٌٙج ث١ٌّجٖ ثٌى١ٍْز ِٓ ثٌٌّصفؼجس 

  .كثٌٕف ثٌّق١طز دٙج ٠مجَ دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌقفالس ث١ٌّّٛم١ز ف١ظ ٠ومً ثٌَثةٌ ٘يٖ ثٌّغٌر ١ِٖج ػٍٝ ثأللوثَ ػذٌ

 :ِو٠ٕز دؼٍذه

أفو ثٌّوْ ثألع٠ٌز ثٌؾ١ٍّز ، صقضٛٞ ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز ثٌضج٠ًن١ز ٚدٙج ثٌمٍؼز ثٌضٟ صُٞ أُ٘ 

ثٌّؼجدو ثٌٌِٚج١ٔز ٚثألػّور ثٌٌِٚج١ٔز ث١ٌَّّر ، وّج أْ دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثألعجً ثالّال١ِز ثٌضٟ صؼٛه إٌٝ ثٌؼٌٚ 

 .ؼغّج١ٔز ثٌضٟ د١ٕش فٟ ٔفِ ثٌؼٌٚثألِٛٞ دجإلٝجفز ثٌٝ دؼٜ ثٌّٕجٍي ثٌ

وّج أْ دٙج ٚثفوث ِٓ أُ٘ ثٌٌّٙؽجٔجس ثٌضٟ صمجَ ٚ٘ٛ ٌِٙؽجْ دؼٍذه ثٌيٞ ٠ْض١ٞف أَ ِٖج١ٌ٘ ثٌؼجٌُ إلف١جء 

   .ثٌقفالس ث١ٌّّٛم١ز ثٌضٟ صمجَ ػٍٝ ِوًػ دؼٍذه ثألعٌٞ

ث١ٌٙج ِقذٟ ثٌضٌَؼ ػٍٝ ثٌغٍؼ ل٠ٌز فج٠ًج: ٟ٘ ل٠ٌز ىثس ٟجدغ مجٗ صض١َّ دؾّجٌٙج، وّج أٔٙج صض١َّ دؤٔٙج ٠فو 

 . ٟٚذ١ؼضٙج ثٌنالدز ثٌغجٌذز دّٕجظٌ٘جِٓ ؽ١ّغ أٔقجء ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ دً ٚثٌؼجٌُ ، ٚصض١ٌّ 



 
 

غجدجس ثألًٍ: ٘ٝ ِْجفز وذ١ٌر ١ٍِتز دغجدجس ثألًٍ ثٌٍذٕجٟٔ ثٌضٟ صٕضّٟ إٌٝ ثٌف١ٍٚز ثٌٕٚٛد٠ٌز ٚصؼ١ٔ أوغٌ 

٠ن١ز فمو دٕٟ ِٕٙج ١٘ىً ٔذٟ هللا ١ٍّّجْ ٚويٌه ثّضنوِٙج ثالف ّٕٗ ، ٌٚٙيٖ ثألٕؾجً ل١ّز ه١ٕ٠ز ٚصجً 3ِٓ 

  .(8ثٌف١ٕ١م١ْٛ ٌذٕجء ثٌْفٓ ٚثٌّؼجدو)

 . ثألًهْ : أفوٜ داله ثٌٖجَ ثٌؾ١ٍّز

  . ِمِٛجس ث١ٌْجفز فٟ ثألًهْ

 . دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؼجٌُ ث١ٌْجف١ز ثٌضج٠ًن١ز ٚثألع٠ٌز . أ

 .ث١ٌْجفزثٌّؼور الّضمذجي دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌفٕجهق ٚثٌّطجػُ ٚثٌّٛثٙالس  . ح

 .دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕجظٌ ثٌنالدز . س

 . دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ث١ٌٕجد١غ ثٌطذ١ؼ١ز ٚث١ٌّجٖ ثٌىذ٠ٌض١ز ثٌّْضنوِز فٟ ثٌؼالػ . ط

 .صض١َّ دّٛلؼٙج ثٌّض١َّ ٚ ِٕجمٙج ثٌّالةُ . ػ

  :إٌٔٙ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز فٟ ثألًهْ

مجٗ ف١ظ ففٌ٘ج ثٌؼٌح ثألٔذجً فٟ ثٌٚنًٛ ِٕي أوغٌ ِٓ ثٌفٟ ِو٠ٕز ثٌذضٌث: ٟ٘ ِو٠ٕز صج٠ًن١ز ىثس ٟجدغ 

ػجَ ١ٌؾؼٍٛ٘ج ػجّٙز ٌوٌٚضُٙ صؼٌف ٘يٖ ثٌّو٠ٕز دجٌّو٠ٕز ثًٌٛه٠ز ْٔذز إٌٝ ٌْٛ ثٌٚنًٛ ثٌضٟ ففٌس ٘يٖ 

  . ثٌّو٠ٕز ف١ٙج

وغجفز ٠ض١َّ دؤٔٗ دقٌ دال وجةٕجس ف١ٗ صؼ١ٔ ف١ٗ دْذخ  ألٔٗثٌذقٌ ث١ٌّش : ّّٟ ٘يث ثٌذقٌ دجٌذقٌ ث١ٌّش 

 . ثألِالؿ ف١ٗ ، ٚصْضنوَ ١ِج٘ٗ ثٌّجٌقز فٟ ٕفجء ثٌؼو٠و ِٓ ثألٌِثٛ

ِو٠ٕز ؽٌٓ: صّغً ٚثفور ِٓ أُ٘ ث٢عجً ثٌٖج٘ور ػٍٝ ثٌقٞجًر ثٌٌِٚج١ٔز ، وّج أٔٙج صؼضذٌ ٚثفور ِٓ أُ٘ 

 . ثٌّوْ ثٌم١ٍٍز فٟ ثٌؼجٌُ ثٌضٟ ثّضطجػش أْ  صقجفع ػٍٝ ِؼجٌّٙج ث١ٌْجف١ز فضٝ ٠ِٕٛج ٘يث

وُ ِٓ م١ٍؼ ثٌؼمذز، صقضٛٞ ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕجظٌ ثٌنالدز ٚدٙج ِو٠ٕز  .36: صمغ ػٍٝ دؼو فٛثٌٟ ثٌؼمذز

ثٌٌِجي ثٌي٘ذ١ز ٚدٙج ثٌٕن١ً ٚثألٕؾجً ، وّج أْ دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثألٖٔطز ثٌذق٠ٌز ٚثألٌؼجح و١ٚو ثالّّجن، 

  .(9ٚل١جهر ثٌَٚثًق ، ٚثٌضٌَؼ ػٍٝ ثٌّجء ٚغ١ٌ ىٌه ِٓ ثألٖٔطز)

 

 

 



 
 

  : أِج دجٌْٕذز ٌذاله ثٌن١ٍؼ ثٌؼٌدٟ فْٛف ٔنضجً ِٕٙجٚ    

   :هٌٚز لطٌ

 :ِمِٛجس ث١ٌْجفز فٟ لطٌ

 .دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٛثلغ ثألع٠ٌز ٚثٌّق١ّجس ثٌطذ١ؼ١ز . أ

 .دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌفٕجهق ثٌّؾَٙر، ٚثٌّٕضؾؼجس ٚثالّٛثق ثٌٖؼذٟ ٚثٌّؾّؼجس ثٌضؾج٠ًز . ح

 . دضٛفٌ ّٚجةً ٔمً ٌِفٙزصٛفٌ لطٌ ًثفز فٟ ػ١ٍّز ثٌضٕمً  . س

 :أُ٘ ثٌّؼجٌُ ث١ٌْجف١ز فٟ لطٌ

و١ًٔٛٔ ثٌوٚفز: ثٌيٞ ٠ّضو فٛي م١ٍؼ ثٌوٚفز ٚثٌيٞ ٠ضُ ِٓ مالٌٗ ِّجًّز ث٠ٌٌجٝز وجٌّٖٟ  -

ٚثٌضٌَؼ ٚثٌٌوٜ ، وّج ٠ّىٓ ثٌَثةٌ ِٓ ثالّضّضجع دٌفٍز دق٠ٌز ػذٌ ثٌن١ٍؼ ٚثّضنوثَ إفوٜ ثٌمٛثًح 

 . ثٌنٖذ١ز

وٜ ثٌقوثةك ثٌّؾَٙر دٖىً فو٠ظ ٚثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّؤعٌثس ثٌٚٛص١ز فو٠مز ثّذج٠ٌ: ثف -

  .، ٚدٙج دق١ٌر ثٙطٕجػ١ز ٠ؼ١ٔ دٙج دؼٜ ثٔٛثع ثٌط١ًٛ ٚثٌق١ٛثٔجس ٚثالّّجن

ثٌذق٠ٌز، ٚدٙج أوذٌ  ثٌّٛثٔبٍٍّْز ؽًَ ثٌٍؤٌؤر ٟٚ٘ وٍٙج ؽًَ ٕٙجػ١ز ٚصقضٛٞ ػٍٝ ثٌؼو٠و ِٓ  -

 .ثٌّطجػُ ٚثٌّؾّؼجس ثٌضؾج٠ًز صؾّغ ١ٌٍنٛس ٚدٙج ثٌؼو٠و ِٓ

ثٌقٟ ثٌغمجفٟ:  ٠ض١َّ ٘يث ثٌقٟ دٛؽٛه ثٌؼو٠و ِٓ ثألٖٔطز ثٌغمجف١ز ِٓ مالٌٗ وّؼجًٛ ثٌفْٕٛ  -

  .(.1ثٌضٖى١ٍ١ز، ٚثٌؼٌٚٛ ثٌٌّْف١ز ٚثٌٌّٙؽجٔجس ثٌضٌثع١ز ٚغ١ٌ ىٌه ِٓ ثألٖٔطز )

 :أِج ػٓ داله ثٌمٌْ ثإلف٠ٌمٟ فْٛف ٔيوٌ ِٕٙج هٌٚز ؽ١ذٛصٟ     

ٛصٟ : ثفوٜ ثٌوٚي ثإلف٠ٌم١ز ثٌضٟ صضّضغ دؾّجي ٟذ١ؼضٙج ثٌْجفٌر صٍه ثٌطذ١ؼز ثٌضٟ صؾيح ث١ٌٙج ث١ٌْجؿ، ؽ١ذ

  . ًغُ ثٔٙج هٌٚز صذٛ ثٔٙج صفمو ثٌٟ ؽ١ّغ ثٔٛثع ثٌٌفج١٘ز، صؼضذٌ ١ِٕجء صٌث٠َٔش ٌىً ثٌّٕطمز

 :٠ٛؽو دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثألِجوٓ ث١ٌْجف١ز ِٕٙج

جْ صٛؽو ػٍٝ ثٌطٌف ثٌغٌدٟ ِٓ م١ٍؼ صجؽًٛر ، صؼضذٌ عجٟٔ أًٛ دق١ٌر ثٌؼًْ: ٟ٘ دق١ٌر فٛ٘ز دٌو

ِٕنفٞز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌؼجٌُ، ٠ٛؽو دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثفض١جٟٟ ثٌقُّ ٚ٘يث ٠ؤٍ٘ٙج ٌضىْٛ ّٝٓ ِٛلغ ثٌضٌثط 

 .ثٌؼجٌّٟ ٌّٕظّز ث١ٔٛ١ٌْىٛ



 
 

د١ٓ  ثٌّٛثٔبِٓ أُ٘ ، ٚوجٔش لو٠ّج ألف٠ٌم١ج ثٌٌٖلِٟو٠ٕز صجؽًٛر: ٚثفور ِٓ ألوَ ثٌّوْ ثٌّطٍز ػٍٝ ثٌْجفً 

ؽ١ذٛصٟ ٚأع١ٛد١ج ، دٙج ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕجٍي ثٌذ١ٞجء ثٌؾ١ٍّز ٚصض١َّ دجٌٙوٚء ثٌٖو٠و ِمجًٔز دغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّوْ، وّج 

 . أْ دٙج ؽذجي ؽٛهث ثٌنٌٞثء ثٌضٟ صق٠١ دن١ٍؼ صجؽًٖٛ

 

وٓ ث١ٌْجف١ز فٟ فٛٛ ثٌّْه ثالّضٛثةٟ: ِٓ أُ٘ ثٌٛؽٙجس ث١ٌْجف١ز فٟ ؽ١ذٛصٟ ٠ٚؼضذٌ ٚثفوث ِٓ أُ٘ ثالِج

 .ثف٠ٌم١ج وٍٙج، ف١ظ أٔه صٖؼٌ وؤٔه صقش ثٌّجء فٟ ثٌذقٌ ثألفٌّ

فو٠مز ثٌغجدجس ث١ٌٕٟٛز: ٚثفور ِٓ ِٕجٟك ثٌغجدجس ثٌّق١ّز فٟ ثٌذاله ٚويٌه فٟٙ أوذٌ غجدز ِٛؽٛهر ٕ٘جن ، 

 .(11صض١َّ دطذ١ؼضٙج ثٌْجفٌر )

 

 .ٌِثفً صؤع١ٌ ف١ٌُٚ وًٛٚٔج ػٍٝ ث١ٌْجفز •

 .لذً وًٛٚٔج أٚال: ٌِفٍز ِج

َ ِمجدً ِج ٠مٌح ِٓ ١ٍِ2.19جً هٚالً ٌؼجَ  313.6ٕٙو لطجع ث١ٌْجفز فٟ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ثًصفجػج ١ًٌٚ إٌٝ 

% ٟذمج ٌذ١جٔجس ٕٙوٚق ثٌٕمو ثٌؼٌدٟ ٚوجْ 2.2َ دّؼوي ٠ٍجهر فٛثٌٟ ١ٍِ2.18جً هٚالً ػٟ ػجَ  281.5

 :١ٚٔخ وً هٌٚز ِٓ هٚي ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ وّج ٠ٍٟ

١ٍِجً هٚالً ٌؼجَ  79.5ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز: أػٍٝ ِْضٜٛ فٟ ٔجصؼ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ف١ظ دٍغ ثٌٍّّىز  -1

2.19َ . 

  . ١ٍِجً هٚالً 58.2ثإلِجًثس   -2

 .١ٍِجً هٚال 48.3ٌِٚ   -3

  :َ وجْ وجٌضج2.19ٌٟٚويٌه فئْ ِؼوي ث٠ٌَجهر فٟ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ٌْٕز 

  %22ٌِٚ ٙجفذز أػٍٝ ِؼوي ثًصفجع ف١ظ دٍغ  -1

  (12% ) 9% ٚ 8صٌثٚؿ ِؼوي ثإلًصفجع فٟ وً ِٓ ثالًهْ ٚ ثٌؾَثةٌ ٚؽ١ذٛصٟ ِجد١ٓ  -2

 

 

 



 
 

 

 :ثانيا: انعكاسات أزمة فيروس كىرونا المستجذ على السياحة العربية

٠ؼو ثٔضٖجً ف١ٌُٚ وًٛٚٔج أٌِث ِوٌِث ٌاللضٚجه ٚثٌؼّجٌز ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌؼجٌُ، ف١ظ أٔٗ فضه دجاللضٚجه 

ثٌٙجةٍز ػٍٟ وً ثٌمطجػجس  ِّج ثٝطٌ ؽ١ّغ هٚي ثٌؼجٌُ دّج ف١ُٙ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ إٌٝ ثٌؼجٌّٟ ٚأٌقك ثٌنْجةٌ 

 :ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ٌيٌه  ٚوجْ ِٓ أدٌٍ٘ج

 .ٚلف فٌوز ثٌضٕمً ٚثٌّٛثٙالس ثٌؼج١ٌّز -1

١ٍِْٛ فجي ِٓ فجالس فموثْ  3.5أفجهس ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌو١ٌٚز دؤْ ؽجةقز وًٛٚٔج صضْذخ ف١ّج ٠ْجٚٞ  -2

 .ظجةف ٚأْ أغٍذٙج ِٓ ثٌمطجع ث١ٌْجفٟثٌٛ

فٟ دوث٠ز ثألٌِ ٚثؽٗ ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ وذم١ز هٚي ثٌؼجٌُ ِج ّّٟ دجٔىّجٓ ثاللضٚجه ث١ٌْجفٟ ثٌؼجٌّٟ  -3

 .%.7% إٌٝ 45ٚثٌيٞ لوً دْٕخ صضٌثٚؿ ِج د١ش 

 .إِضو صؤع١ٌ ؽجةقز وًٛٚٔج ػٍٝ ثٌٕٚجػجس ث١ٌْجف١ز ثٌّق١ٍز أ٠ٞج -4

 ِٕٚظٌّٛمطجػجس دّج فٟ ىٌه ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ ٚصؼطٍش ثٌفٕجهق ٚثٌّطجػُ صُ صؼ١ٍك ثٌؼًّ دىً ث -5

 . ثٌٌفالس ٌٕٚوجس ثٌط١ٌثْ ٚثٌْفٓ

 .ػىفش ٌٕوجس ثٌط١ٌثْ ٚثٌّٕٖآس ث١ٌْجف١ز ػٍٝ صى١١ف ِْض٠ٛجس ثٌضٛظ١ف ٌو٠ٙج -6

 .ؽّو ثٌؼو٠و ِٓ ثٌٌٖوجس وجفز ثٌضؼ١١ٕجس، ٚأفجٌش ٌٕوجس أمٌٜ ِٛظف١ٙج إٌٝ إػجٔجس ثٌذطجٌز  -7

أهٜ إٌغجء ثٌٌفالس ثٌؾ٠ٛز ، ٚ ثػالق ؽ١ّغ ثٌّطجًثس ٌؾ١ّغ ثٌوٚي ثٌغٌد١ز ٚهٚي ثٌؼجٌُ إٌٝ صؼ١ٍك  -8

 .ِال١٠ٓ ٚظ١فز فٟ ثٌط١ٌثْ ثٌّؤٟ .1أوغٌ ِٓ 

 .وٖفش ؽجةقز وًٛٚٔج ثٌىغ١ٌ ِٓ إٔىجي ثٌٞؼف ثٌّؤّْٟ ٌؾ١ّغ ثٌمطجػجس دّج ف١ٙج ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ -9

 دْذخ صٛلف فٌوز ثٌؼًّ ٚثالٔضجػ ٍ ؽ١ّغ هٚي ثٌؼجٌُ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌنْجةٌصىذوس ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ٚ  -10

ِّج فٍّٙج ثٌؼو٠و  ٌٍّٚجد١ٓثٝطٌس ؽ١ّغ هٚي ثٌؼجٌُ إٌٝ صٛف١ٌ ثٌؼو٠و ِٓ أّج١ٌخ ثٌٌػج٠ز ثٌطذ١ز  -11

 .ِٓ ثألػذجء ثٌّج١ٌز ٚثٌٕفمجس

 . ز ثٔضمجي ثٌف١ٌُٚثصذؼش هٚي ثٌؼجٌُ ثإلؽٌثءثس ثالفضٌث٠ٍز ٚثٌٛلجة١ز ٌضم١ًٍ ثفضّج١ٌ  -12

صُ صىغ١ف ثٌؾٙٛه ثٌو١ٌٚز ٌّٛثؽٙز ٘يٖ ثٌؾجةقز، ٚدوأ ثٌذقظ ػٓ فٍٛي ٌٍّٛلف ثٌٌث٘ٓ فٟ ؽ١ّغ هٚي   -13

  .(13ثٌؼجٌُ )



 
 

 :جهىد منظمة العمل الذولية •

ُٙؼ ثّضٙوفش دٙج لطجع ث١ٌْجفز وجْ ِٓ أدٌٍ٘ج ثألًدؼز ثٌضج١ٌز   :ٔٙؾش ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌو١ٌٚز ػور ُٔ

 :ثإللضٚجه ٚ ثٌؼّجٌز ففَ -1

ٟٚ٘ صّغً ثال٘ضّجَ دضمو٠ُ ص١ْٙالس إلٌثٛ ؽو٠ور، ٘يٖ ثٌض١ْٙالس لو صىْٛ ِٛؽٗ ٌمطجػجس ِؼ١ٕز، ٌٚىٓ 

٠ّىٓ ٌٍّٕٖآس ثٌّضّٛطز، ٚثٌّٕٖآس ثٌٚغ١ٌر ، ٚثٌّٕٖآس ِضٕج١٘ز ثٌٚغٌ أْ صْضف١و ِٕٙج، ٚىٌه دؤْ صُ 

مالي ثٌّٞجٔجس ٚأّؼجً ثٌفجةور ثٌّٕنفٞز أٚ  ص١ًْٙ ٌٕٟٚ ثاللضٌثٛ ٌضٕجّخ ٘يٖ ثٌّٕٖآس ثٌْجدمز ِٓ

 .ثٌغجدضز, وّج صُ ثصنجى ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ٌضؼ٠ََ ث١ٌْجفز ثٌّق١ٍز

وّج لوِش دؼٜ ثٌذٍوثْ ثٌضو٠ًخ ٚموِجس دٕجء ثٌموًثس ٌٍؼج١ٍِٓ فٟ ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ مالي فضٌر ثالغالق،  

ٚثٌيٞ ٠نوَ ثهثًر ثالػّجي   SIGO وذٌٔجِؼٚىٌه دؤْ لوِش هًٚثس هًث١ّز ث١ٌىض١ٌٔٚز ِؾج١ٔز أٚ ِوػِٛز 

 .ٚثالهثًر ثٌٌل١ّز ألٙقجح ثٌّٖج٠ًغ ث١ٌْجف١ز

  . ثصنيس دؼٜ هٚي ثٌؼجٌُ ثٌضوثد١ٌ ثٌالٍِز ٌضؼ٠ََ ث١ٌْجفز ثٌّق١ٍز )ثٌوثم١ٍز( ٚثػجهر ؽوٌٚز ثٌٌفالس 

 . ِٕقش دؼٜ ثٌوٚي ثػفجء ٠ٌٝذٟ ػٍٝ ثٌومً ٌضغط١ز ثٌضىج١ٌف ث١ٌْجف١ز

١ٍِجً ؽ١ٕٗ  .5جي أػٍٕش ثٌقىِٛز ث٠ٌٌّٚز ػٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌقٛثفَ، ٚىٌه دضن١ٚ٘ ِذٍغ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغ

  .(14ٌمطجع ث١ٌْجفز. فٌٙج ػٍٝ ثدمجء ثٌفٕجهق ِفضٛفز مالي ثألٍِز )

أِج فٟ ثإلِجًثس ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور: ٚٝؼش ١٘تز ًأُ ثٌن١ّز ٌض١ّٕز ث١ٌْجفز ِؾّٛػز ِٓ ثٌقٛثفَ صُ 

  صن١ٚٚٙج

 :ث١ٌْجف١ز ٚثٌٛظجةف ٚثٌّوثم١ًهػُ ثٌّٕٖآس  -2

  : ٠ٚضّغً ٘يث ثٌوػُ ف١ّج ٠ٍٟ

 .صؼ١ٍك أٚ هػُ ثٌٌٞثةخ ٚثٌٌَّٛ ٚثٕضٌثوجس ثٌّٞجْ ثالؽضّجػٟ -1

لوِش دؼٜ ثٌوٚي فٛثفَ ثٝجف١ز ٌٍّٕٖآس الّضذمجء ِْضنو١ِٙج ِٓ مالي ًد٠ ثٌّْجػوثس ثٌّج١ٌز  -2

 .دجّضذمجء ثٌّٛظف١ٓ

 .ثٌّؤلضز ٚويٌه ص١ْٙالس فٟ صق١ًٚ ثٌٌٞثةخ ٚثٌو٠ْٛلوِش دؼٜ ثٌوٚي ثػجٔز ثألؽًٛ  -3

 

 



 
 

 :ِٓ أِغٍز هػُ ثٌّٕٖآس ٚثٌٛظجةف ٚثٌّوثم١ً فٟ هٚي ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ ِج٠ٍٟ

فٟ ٌِٚ، صُ صؼ١ٍك ِوفٛػجس ثإل٠ؾجً ٌٍّٕٖآس ثٌؼجِز فٟ ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ ٚموِجس ثٌطؼجَ فٟ ثٌّؼجٌُ ثٌضٟ    

  .صٌٖف ػ١ٍٙج ثٌوٌٚز

ثٌّضقور، صُ صنف١ٜ ثٌّوفٛػجس دجٌْٕذز ٌٌٍّثفك ِؤلضج. ٚصْضف١و وً ِٓ ثٌفٕجهق ٚثٌٖمك فٟ ثإلِجًثس ثٌؼٌد١ز 

ثٌفٕول١ز ِٓ صؤؽ١ً ّوثه فٛثص١ٌ ثٌىٌٙدجء ٚثٌّجء ٌّور ّضز إٌٔٙ، ٚويٌه صُ ثٌغجء ؽ١ّغ ثٌضٌثم١٘ ٚثٌٌَّٛ 

  .(15ث١ٌْجف١ز ٌّور ّضز إٌٔٙ)

 :فّج٠ز ػّجي ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ فٟ ِىجْ ثٌؼًّ -3

ث١ٌٌّٝز ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ثٌّوفٛػز ثألؽٌ دق١ظ  ثإلؽجٍثسث١ٌْج١ّز ثٌضٟ صضّٞٓ  ًّٖ ثٌضوثد١ٌٚ٘ٛ ٠

الصىْٛ ِٛؽٙز فْخ ثٌمطجػجس ِٓ أؽً صغط١ز أوذٌ ػوه ِّىٓ ِٓ ثٌؼّجي، ٌيث ٠ْضف١و ِٕٙج ػّجي ثٌمطجع 

 .ث١ٌْجفٟ ٚغ١ٌٖ

صٕظ١ف ٚصؼم١ُ أِجوٓ ثٌؼًّ لذً إػجهر وّج ٠ًّٖ ٘يث ثٌمُْ دؾجٔخ ِٕـ ثٌؼّجي ثالؽجٍثس ِوفٛػز ثألؽٌ هػُ ٚ

  .(16فضقٙج)

ٌِٚ: ّٚؼش ثٌقىِٛز ث٠ٌٌّٚز ٔطجق ثٌذٌٔجِؼ ثٌقجٌٟ ٌٍضق٠ٛالس ثٌٕمو٠ز ١ًٌّٖ ِجةز  أٌف أٌّر ثٝجف١ز ، 

ف١ظ أْ ٘يث ثٌذٌٔجِؼ ٠ؼٛه دجٌٕفغ ػٍٝ ثٌؼّجي غ١ٌ ثٌّٕضظ١ّٓ، دّج ف١ُٙ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ وّج ثٔٗ 

  .ٕىجٜٚ ٌّٓ صُ فٍُٚٙ ِٓ أػّجٌُٙ فًٚ صؼْفٟ ٌضْؾ١ًِذجٌٕ ٌٍؼج١ٍِٓ فٟ ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ صُ ثٖٔجء م٠ 

 :ثالػضّجه ػٍٝ ثٌقٛثً ثالؽضّجػٟ ِٓ أؽً إ٠ؾجه ثٌقٍٛي -4

٠ًّٖٚ ٘يث ثٌؾَء ٚٝغ ث١ٌْج١ّجس ثالدضىج٠ًز ٌٍضنف١ف ِٓ آعجً أٍِز وًٛٚٔج ٚىٌه ِٓ مالي ثٌقٛثً 

 . ٠ُٞ ِّغ١ٍٓ ِٓ وً ثٌمطجػجس ١ٌِٚ ِٓ ثٌمطجع ث١ٌْجفٟ فم٠ثالؽضّجػٟ ثٌغالعٟ ، ٘يث ثٌقٛثً 

  :ؽٙٛه ٕٙوٚق ثٌٕمو ثٌوٌٟٚ •

لوَ ثٌٕٚوٚق ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّْجػوثس ثٌّج١ٌز ِٓ أؽً ِْجػور ثٌذٍوثْ، ًوَس ؽٙٛه ٕٙوٚق ثٌٕمو ثٌوٌٟٚ ػٍٝ 

 :(17ث١ٌٌْ فٟ مّْز ِْجًثس )

 :ثٌض٠ًّٛ ثٌطجًا -1

ه٠ْٛ  ٍٟذجس ثٌض٠ًّٛ ثٌطجًا ِٓ ثٌؼو٠و ثٌذٍوثْ، ف١ظ لجَ ثٌٕٚوٚقثّضؾجح ثٌٕٚوٚق ثٌٝ ثٌؼو٠و ِٓ   

٠ّْـ ٌٗ دضٍذ١ز ثٌطٍخ ػٍٝ  جدّٞجػفز ثٌض١ْٙالس ثٌضٟ صض١ـ ثٌض٠ًّٛ ثٌطجًا ) ثٌض١ًْٙ ثإلةضّجٟٔ ث٠ٌٌْغ( ِّ

   .ثٌض٠ًّٛ دقٛثٌٟ ِجةز ١ٍِجً هٚالً



 
 

 : صمو٠ُ ِٕـ ٌضنف١ف أػذجء ثٌو٠ْٛ -2

ِٓ مالي ثٌٕٚوٚق ثالّضتّجٟٔ  دٍوث 25فًٛٞ ألػذجء موِز ه٠ْٛ  صنف١فػٍٝ  ٚثفك ثٌّؾٍِ ثٌضٕف١يٞ ٠ٌّؼج

 . الفضٛثء ثٌىٛثًط ٚصنف١ف أػذجء ثٌو٠ْٛ

 :هػٛثس صنف١ف أػذجء ثٌو٠ْٛ ثٌغٕجة١ز -3

ٚؽٗ ثٌٕٚوٚق هػٛثس ٌٍوثة١ٕٓ ٌضؼ١ٍك ِوفٛػجس موِز ثٌو٠ْٛ ثٌّْضقمز ػٍٝ أفمٌ ثٌذٍوثْ . ٚ٘يٖ دال ٕه 

ّوثه ثٌو٠ْٛ   إلػجهرٚلو ثّضؾجدش ِؾّٛػز ثٌؼ٠ٌٖٓ ٌٙيٖ ثٌوػٛر ٚصُ صؼ١ٍك ثٌّوفٛػجس  ِذجهًر ل٠ٛز ٠ٌّٚؼز

  .ثٌغٕجة١ز ث١ٌٌّّز ػٍٝ ثٌوٚي ثٌفم١ٌر

 .(18ويٌه ثّضؾجح ٌٙيٖ ثٌوػٛر ِؤّْز ثٌض٠ًّٛ ثٌو١ٌٚز ٚصُ صؼ١ٍك ثٌضق١ًٚ فضٝ ٔٙج٠ز ثٌؼجَ )

 :صؼ٠ََ ث١ٌٌْٛز -4

 .ٌضم٠ٛز ثألِجْ ثٌّجٌٟ ثٌؼجٌّٟ (SLL) ل١ٌٚر ثألؽً ثٖٔؤ ثٌٕٚوٚق أ٠ٞج مطج ؽو٠وث ١ٌٌٍْٛز

  :صؼو٠ً صٌص١ذجس ثإللٌثٛ ثٌمجةّز -5

ػًّ ثٌٕٚوٚق ػٍٝ صؼ٠ََ ثٌّٛثًه ثٌّضجفز ِٓ ٔظُ ثإللٌثٛ ثٌمجةّز الّض١ؼجح ثالفض١جؽجس ثٌٍّقز فٟ 

 . غْٞٛ ف١ٌُٚ وًٛٚٔج، ٚصٛؽ١ٗ ثالٔفجق إٌٝ ثٌّْضٍَِجس ٚثٌّؼوثس ثٌطذ١ز

 .ثٌؼٌد١ز ؽٙٛه ثٌؾجِؼز •

ٌضقم١ك عالعز أ٘وثف فٟ ظً أٍِز ؽجةقز وًٛٚٔج  ثالصؾجٖأِج ػٓ ؽٙٛه ؽجِؼز ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز فمو صٌوَس فٟ 

  : (19ٚوجٔش ٘يٖ ثالصؾج٘جس وّج ٠ٍٟ)

 

 :ِٛفور ٌضٛف١ٌ ثٌٍمجؿ ثّضٌثص١ؾ١زث٠ؾجه  -

ِٛفور ٌضٛف١ٌ ٌمجؿ  زثّضٌثص١ؾ١هػز ثٌؾجِؼز ثٌؼٌد١ز أػٞجء٘ج إٌٝ ًٌٝٚر صىغ١ف ثٌؾٙٛه ف١ّج ٠ن٘ إ٠ؾجه 

ٌف١ٌُٚ وٌٚٔج إى أْ ٘يث ثٌٙوف ٘ٛ ثٌّطٍخ ثألّجّٟ ٚثٌقً ثٌٕٙجةٟ ثٌيٞ دٗ صْضط١غ وً ثٌمطجػجس ثٌؼٛهر 

 . ث٠ٌٌْؼز ١ٌّجه٠ٓ ثٌؼًّ ٌِر أمٌٜ، ٚفضـ ثٌقوٚه ِٓ ؽو٠و

    .صذجهي ثٌنذٌثس ِغ ثٌمٜٛ ثٌىذٌٜ -

 . نضٍفزٚىٌه دجٌض١ْٕك ِغ ثٌّق٠١ ثٌوٌٟٚ ِٚغ لجًثس ثٌؼجٌُ ثٌّ



 
 

 

 :هػٛر إٌٝ صىغ١ف ثالّضغّجً فٟ ثٌمطجع ثٌٚقٟ فٟ ثٌٌّفٍز ثٌقج١ٌز -

فمو دوث ٌٍؼجٌُ وٍٗ أ١ّ٘ز صط٠ٌٛ ثٌمطجع ثٌٚقٟ ، ٚ٘ٛ ثٌمطجع ثٌيٞ ٠ٛثؽٗ فج١ٌج ِٕٚي دوث٠ز ؽجةقز وًٛٚٔج أوذٌ 

 .(.2ثألٍِجس فٟ ثٌؼٌٚ ثٌقو٠ظ ، ٚدجس ثالّضغّجً ِٓ مالي ثٌمطجع ثٌٚقٟ ِطٍذج أّج١ّج ٍِٚقج )

 

 

 أهم النتائج •

 .ةقز وًٛٚٔج ثٌٝس دجاللضٚجه ثٌؼجٌّٟ فٟ وً ثٌمطجػجس دّج فٟ ىٌه لطجع ث١ٌْجفزؽجال ٕه أْ  -1

 .صىذوس ث١ٌْجفز مْجةٌ وذ١ٌر ِٓ دوث٠ز ظًٙٛ ف١ٌُٚ وًٛٚٔج ثٌّْضؾو -2

 . صْذذش ؽجةقز وًٛٚٔج فٟ أْ أػوثهث وذ١ٌر ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ لو مٌْٚث أػّجٌُٙ -3

فًٚ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌمطجػجس فٚال صؼْف١ج ٔض١ؾز ٌٍمٍك ثٌيٞ أٙجح وّج صُ  -4

 .أٙقجح ثألػّجي ٔض١ؾز ٌنٛفُٙ ِٓ صقًّ ثٌؼو٠و ِٓ ثألؽًٛ فٟ ظً ثٌؾجةقز ِؾٌٙٛز ثألِو

فٟ ظً ثٌذطجٌز ثٌؼج١ٌّز ثٌضٟ ٠ؼجٟٔ ِٕٙج ثٌىغ١ٌ ِٓ هٚي ثٌؼجٌُ وجٔش ث١ٌْجفز ٟ٘ ثٌمطجع ثٌيٞ ٠ٍؾؤ  -5

١ٌٗ ثٌٖذجح، فٟٙ ٚثفور ِٓ أُ٘ ثٌمطجػجس ثٌضٟ ثّضطجػش ثّض١ؼجح ػوه وذ١ٌ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ ٔض١ؾز ٌضؼوه إ

ثٌٕٖجٟجس ث١ٌْجف١ز، فمو ثّضٛػذش ث١ٌْجفز ثالػّجي ث١ٌو٠ٚز ٚ ثٌٌٖوجس ثٌٚغ١ٌر أٚ ثٌّقوٚهر ٚثٌٌٖوجس 

وذ١ٌ لو ٠ٚؼخ فٌٖٚ  ثٌّضّٛطز ٚثٌٌٖوجس ثٌىذ١ٌر ٚغ١ٌ ىٌه، ٘ؤالء ٚغ١ٌُ٘ مٌْٚث أػّجٌُٙ ُٚ٘ ػوه

 .دجٌولز ثٌىجف١ز

ثّضطجع ف١ٌُٚ وًٛٚٔج أْ ٠ٕضٌٖ دٌْػز وذ١ٌر ٚػٍٝ أّٚغ ٔطجق فٟ ثٌؼجٌُ وٍٗ ٌٚؾؤ ثٌؼجٌُ وٍٗ إٌٝ  -6

 .١ّجّز ثإلغالق ثٌضٟ ِٓ مالٌٙج صٛلفش ث١ٌْجفز ثٌنجًؽ١ز صّجِج

أٚٙٛث ؽ١ّؼج دًٌٞٚر وّج أْ ِٕظّز ثٌٚقز ثٌؼج١ٌّز ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ث١ٌٙتجس ثٌّْؤٌٚز ػٓ ثٌٚقز  -7

ثٌضذجػو ثالؽضّجػٟ ٚأمي ثالؽٌثءثس ثالفضٌث٠ٍز دؼ١ٓ ثالػضذجً ٕٚ٘ج صٛلفش ث١ٌْجفز ثٌوثم١ٍز أ٠ٞج ، دً 

 .ٚصٛلف ثٌٕٖجٟ ث١ٌْجفٟ صّجِج

 

 



 
 

 

صّش ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّقجٚالس ِٓ وذٌٜ ٌٕوجس ثأله٠ٚز ٚأؽ٠ٌش ثٌؼو٠و ِٓ ثألدقجط ٌٍضًٛٙ ٌمجؿ ٌٙيث  -8

وً ٘يٖ ثٌّقجٚالس دجٌفًٖ، ٌُٚ ٠ؼو أِجَ ثٌؾ١ّغ إال ثٌضّْه دجإلؽٌثءثس ثالفضٌث٠ٍز  ثٌف١ٌُٚ ٌٚىٓ دجءس

 .ثٌٛلجة١ز ّٝجٔج ٌْالِز ثٌؾ١ّغ

ثٌضٟ ٍثهس دٖىً  ثفض١جؽجصٙجٌُ ٠ؼو ثِجَ ثٌوٚي مجٙز ثٌوٚي ثٌفم١ٌر إال ثٌمٌٚٛ دؤٕىجٌٙج فضٝ صغطٟ  -9

 .وذ١ٌ فٟ ظً صٛلف وً ثألػّجي دْذخ ٘يٖ ثٌؾجةقز

فش ؽجةقز وًٛٚٔج ػٓ ٚؽٛه ثٌؼو٠و ِٓ ثٌفؾٛثس ثإلهث٠ًز فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌمطجػجس ػٍٝ ِْضٜٛ وٖ  -10

 . ثٌؼجٌُ ٚمٚٛٙج فٟ دؼٜ دال ثٌٟٛٓ ثٌؼٌدٟ

٠ذقظ ثٌؾ١ّغ ػٓ فٍٛي ٌٙيٖ ثألٍِز فضٟ ٠ؼ١و ؽ١ّغ ثٌمطجػجس ٌٍؼًّ ٌِر أمٌٜ ثٌٝ ف١ٓ ثوضٖجف  -11

 .ثٌٍمجؿ ٚٔٙج٠ز ٘يٖ ثٌؾجةقز

 

 التىصيات •

 .ًٌٝٚر ثٌضمجًح ثٌفىٌٞ د١ٓ ؽ١ّغ هٚي ثٌؼجٌُ ٚصىغ١ف ثٌؾٙٛه إلٔٙجء ٘يٖ ثٌؾجةقز -1

ًٌٝٚر ثٌضؼج٠ٔ ِغ ٘يث ثٌٛدجء فٟ ظً ثٌقٌٗ ثٌٖو٠و ػٍٝ ثإلؽٌثءثس ثٌٛلجة١ز ٚثالفضٌث٠ٍز  -2

 .ثٌّٛٙٝ دٙج

جًؽ١ز دؼو٘ج ًٌٝٚر ثال٘ضّجَ دج١ٌْجفز ثٌوثم١ٍز ٚثػجهصٙج صو٠ًؾ١ج وؤٌِ ِذوةٟ عُ ثػجهر ث١ٌْجفز ثٌن -3

 .ديٌه ِضٝ ّّـ ثألٌِ
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