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  األرغنوميا وتنمية املوارد البشرية يف ليبيا

 عبد السالم حممد احلشاني .د

 املبحث األول )اإلطار العاو للبحث(

 المقدمة
 ٟ                                                           أغرسؽ اسغرتاجٝة١ٝ ايرش جؿرهٌ  ٓرس٤ ايسٚير١ ٚقٛجٗرس                             ٜعس ايعٓكط ايبؿرط

                                                                              االقتكسز١ٜ ٚايػٝسغ١ٝ ٚاالجتُسع١ٝ، ؾٗٛ َٔ أِٖ َهسَٔ ق٠ٛ ايسٚي١ ٚغرط اغرتُطاضٖس   
                                                                  غري إٔ ٖصا ايعٓكط يف حسج١ زا١ُ٥ يًت١ُٝٓ ٚايتطٜٛط ٚايتخرسٜ  زترسضا٠      ،        ٚ ْٗهتٗس

                          ٚال حتكرل َبرسأ ايتُٓٝر١      ٌ         ال جهتُر                    ؾسيت١ُٝٓ ايؿرس١ًَ    ،                        يًعكط١ْ ٚايعٛمل١ ٚاذتهسض٠
                                                        ٚاعتبسضٙ جع٤ا َٔ شتططست ايت١ُٝٓ ٚأزاجٗرس ايرش جٓؿرصٖس                    إال  ت١ُٝٓ ايؿطز           املػتسا١َ

      .            يف ايٛقت ْؿػ٘

                                                                         َٚٔ َآغٞ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف ايٛطٔ ايعط ٞ حسيٝرس ٖةرط٠ ايعكرٍٛ ايعط ٝر١     
                                           ؾرسيتدًـ ٚادتٗرٌ ال ٜٛيرس إال َعٜرسا َرٔ        ،                                 ألغبسب عسٜس٠ ٚعٛاٌَ نثري٠ َٚعكرس٠ 

  .                     جؿسقِ ايطجع١ٝ ٚايتدًـ

                                               تكسَرر١ ٜعررس ايعًُررس٤ ٚاألز ررس٤ ٚايهتررسب                                      سملكس ررٌ يف أَطٜهررس ٚايررسٍٚ امل 
                                                                                 ٚاملدتعٕٛ ٚاملبسعٕٛ ٚ حت٢ األؾطاز ايرصٜٔ ٜتكٓرٕٛ أنثرط َرٔ يػر١ قرط٠ٚ قَٛٝر١        

                                                         ٌ أغ٢ً َٔ شيو  هرثري، ألْٗرِ َرٛاضز َتةرسز٠ ايتطرٛض        ،                    نسيصٖب األقؿط ٚاألغٛز

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  ادتسَع١ األمسط١ٜ             .  
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             ٚظتًبٕٛ هلرس    ،                                                             ٚايعطس٤ ٜٓكًٕٛ يألجٝسٍ ارترب٠ ٚاملعطؾ١  سيتأٌٖٝ ٚايتسضٜب ٚايتعًِٝ
               ايعُالت ايكعب١.

                                                                         جعسْٞ أضغَٓٛٝس املٛاضز ايبؿط١ٜ يف يٝبٝس ايعسٜس َٔ ايتخسٜست ٚايعطاقٌٝ ايرش  
                                                                     جكـ حس٥ال زٕٚ ٚقٛهلس إىل املػت٣ٛ ايصٟ ٜٛانب ايتهٓٛيٛجٝس ايعكرط١ٜ ٚعتكرل   

                                             ٚميهٓٗس َٔ اغتػالٍ اهلب١ ايسميٛغطاؾ١ٝ َرٔ أجرٌ      ،                              يًبالز ايتخطض َٔ ايؿكط ٚايبطسي١
  .                ػني املػت٣ٛ املعٝؿٞ               ظٜسز٠ اسْتسج ٚحت

                                       ( حتٛيرت زٚير١ يٝبٝرس َرٔ أؾرس زٍٚ        HDI                          حػب َؤؾط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ )
         ً                                                                      ايعسمل ؾكطًا إىل خس١ْ ايسٍٚ ايش جتُتر   تُٓٝر١ َرٔ َتٛغرط١ إىل َطجؿعر١ خسقر١       

    75                                           ّ( عٓسَس نسٕ جطجٝبٗس ٜتاٚح  رني املطنرعٜٔ )      5022-    5007 )             خالٍ ايػٓٛات
-86  ) .  

                                               قتكسز١ٜ ٚايػٝسغ١ٝ  رني أؾرطاز امتُر  ايًرٝ                                  َٚ  اْتؿسض ايٛعٞ ٚايثكسؾ١ اال
                                                    ايعسٜس َٔ املسٕ ايًٝب١ٝ أْؿط١ َهثؿر١ يعرس٠ َطانرع                             ظٗطت يف اآل١ْٚ األخري٠ زاخٌ

                               ٚشيرو  ققسَر١ زٚضات يتطرٜٛط      ،                                 ػ١ٝ جُٓٝر١ املرٛاضز ايبؿرط١ٜ                          ع١ًُٝ جٗتِ  سألضغَٓٛٝس
             ست ٚاملٛاٖرب                                                                       األؾطاز جكٓٝس ٚؾٓٝس ٚأز ٝس ٚأخرط٣ يف نٝؿٝر١ اغرتثُسض ايٛقرت ٚاملًهر     

                                                           ٚغريٖرس سعرساز ايكرسز٠ ٚهٝعٗرس جٗرسف يتطرٜٛط املرٛاضز          ،                       ايؿدك١ٝ يرس٣ األؾرطاز  
                                                                     يتهٕٛ عٓسقط إظتس ١ٝ ؾعسير١ يف امتُر  جهرسف قرسضاجٗس إىل َرس ٜعرطف                ايبؿط١ٜ

                                                           ٚإزخسٍ أنرب عسز َٔ أؾطاز امتُ  نُٔ ايك٣ٛ ايعس١ًَ يف ايسٚير١    ،                سيك٠ٛ ايبؿط١ٜ
      . ٠                           ايًٝب١ٝ  هؿس٤ات جٝس٠ َٚتطٛض

 مشكمة البحث
                                                                          يف ايػس ل ٚيعٗٛز َتٛاي١ٝ نسٕ االٖتُرسّ االقتكرسزٟ يف يٝبٝرس َٓكربس  ؿرهٌ      

     ٕ ٞ     ،                                                              نبري ع٢ً نٝؿ١ٝ اغرتػالٍ ايثرطٚات ايطبٝعٝر١ نرسيٓؿمل ٚاملعرسز    ،                   ٚاسْترسج ايعضاعر
   ،                                     يًدررطٚج َررٔ زا٥ررط٠ ايؿكررط املررسق    ،                                   ٚايثررط٠ٚ اذتٝٛاْٝرر١ َٚررس إىل شيررو   ،         ٚاملطاعررٞ

  .            ٚاذتس َٔ ادتٌٗ   ،                          ٚايكهس٤ ع٢ً األَطاض املتٛط١ٓ   ،                  ٚحتػني املػت٣ٛ املعٝؿٞ

                                                                   جهُٔ َؿه١ً ايبخ  يف ايٛقرٛف عًر٢ أٖرِ ايكرعٛ ست ٚاملؿرهالت ايرش       
                            نرصيو أغربس ٗس ْٚتس٥ةٗرس       ،                                    ج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف يٝبٝس ٚحتسٜسٖس                جٛاج٘ إضغَٓٛٝس
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  :                              حتسز ايتػسؤالت اآلج١ٝ َؿه١ً ايبخ   .                    ٚنٝؿ١ٝ ايتػًب عًٝٗس
  ؟                                                       َس شا عٔ ايتكسضٜط اذتسٜث١ ملؤؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف يٝبٝس   : 1 ؽ
  ؟                                                            ٌٖ جطجبمل ج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ  هطٚض٠ اسحسط١  ثكسؾ١ األضغَٓٛٝس   : 2 ؽ
  ؟                    ج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ                                      َس ايكعٛ ست ايش جعطقٌ جطبٝل أضغَٓٛٝس  :  3 ؽ
  ؟               ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ                                                    َس أغبسب عسّ اغتػالٍ اهلب١ ايسميٛغطاؾ١ٝ يف يٝبٝس يف غٝسم    : 4 ؽ

 منهجية البحث
 ٞ                ٚشيرو  تتبر      ،                                                       جعتُس ٖصٙ ايسضاغ١ أغًٛب املٓٗج ايٛقؿٞ ٚايتخًًٝٞ ايهُر

                  َٚعطؾر١ ااسٖٗرس     ،                 ٚحتًٌٝ  ٝسْسجٗرس   ،                                           َؤؾطات ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يف يٝبٝس قسميس ٚحسٜثس
            ٚايكررعٛ ست   ،                                     يف غررٝسم جُٓٝرر١ املررٛاضز ايب٦ٝٝرر١                              َٚررس٣ جطبٝررل االضغَٓٛٝررس   ،        ايعررسّ

  .                    ايش جكـ حس٥ال زٕٚ شيو          ٚايتخسٜست 

 أهمية البحث
                        َٚرسظاٍ ايرٛعٞ  ٗرصا      ،                                                 يٝبٝس االٖتُسّ  قضغَٓٛٝس املٛاضز ايبؿرط١ٜ حرسٜثس          سأ يف

  ،                                                                         املٛنٛع ستسٚزا َٚكتكطا ع٢ً َػ٦ٛيٞ ايتدطرٝمل ٚايتُٓٝر١ ٚاملرثكؿني ٚايبخرس     
                                                    ٜتؿِٗ  عس ٖصٙ املػأي١ ٚايٛعٞ  ثكسؾ١ املٛنٛع َٚؿرطزات                          أَس ايؿسضع ايًٝ  ؾٗٛ مل

       ألْٗرس     ،                                                َٚٔ ٖٓس جهُٔ أُٖٝر١ ٖرصا ايٓرٛع َرٔ ايبخرٛ        ،                          ٖصا ايتٛج٘ إال ايٓعض ايٝػري
                      ايعسَر١ يرضغَٓٛٝرس              ً     ً                                          جػِٗ إغٗسًَس نبريًا يف إؾٗسّ امتُر  نرطٚض٠ األخرص  سملبرسز     

                                                         ٚإعسازٖس نك٠ٛ  ؿط١ٜ ؾعسي١ يف ايك٣ٛ ايعس١ًَ حتكرل ايتكرسّ     ،                      ٚج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ
  .                   تهٓٛيٛج١ٝ ٚاسْػس١ْٝ                     اذتهسضٟ يف هٝ  زتسالج٘ اي

                            ايت١ُٝٓ ايبؿرط١ٜ يف يٝبٝرس                                             جتُثٌ أ١ُٖٝ ٖصا ايبخ  يف االطالع ع٢ً َؤؾطات
                                        نصيو ْؿط ايٛعٞ  ثكسؾ١ جطبٝل األضغَٓٛٝرس    ،                                    ٚايكعٛ ست ٚايعطاقٌٝ ايش جعٝل جكسَٗس

                                                                            رتًل َٓسر عٌُ َٓسغب يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ َٚعطؾ١ األغبسب ايهسَٓر١ ٚضا٤ عرسّ   
                                                     نُس ٜٛنح ايبخ  نطٚض٠ اغتػالٍ اهلب١ ايسميٛغطاؾٝر١ ايرش     ،       ب أَثٌ             جطبٝكٗس  أغًٛ

                                                                                          جعٝؿٗس ايبالز ايًٝبٝر١ حسيٝرس يف إطرسض ايتُٓٝر١ ايؿرس١ًَ ذرس يف شيرو جُٓٝر١ املرٛاضز          
  .       ايبؿط١ٜ
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 أهداف البحث
  :                           جتُثٌ أٖساف املٛنٛع يف ايتسيٞ

        بؿرط١ٜ                                                                  ايٛقٛف ع٢ً ايتخسٜست ٚايكعٛ ست ايش جٛاج٘ أضغَٓٛٝس ج١ُٝٓ املٛاضز اي  . 2
                                                              حت٢ ميهٔ َعطؾ١ أغبس ٗس ٚ اختسش ايططم املٓسغب١ يًتػًب عًر٢ ٖرصٙ      ،       يف يٝبٝس
  .      األغبسب

                                                                               ْؿط ايٛعٞ ٚايثكسؾ١ ايش ختسّ قهسٜس ايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ يف يٝبٝرس ٚجطبٝرل أقرٍٛ        . 5
           األضغَٓٛٝس.

                                                                              غطؽ َؿسِٖٝ حهسض١ٜ جسٜرس٠ جتٓرسٍٚ َؿرطزات ايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ حتر٢ جتكبرٌ          . 5
                                                          ط ٚايتخسٜ  ٚؾل ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ املرطاز جٓؿٝرصٖس َػرتكبال                         األجٝسٍ ايكسز١َ ايتطٜٛ

  .       يف يٝبٝس

                                                                         االغتؿسز٠ َٔ اسضب ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ َٚبسز  األضغَٓٛٝس ايرش طبكرت يف  ًرسإ      . 6
                                                                           أخط٣، ٚحككرت صتسحرس  رسٖطا يف ٖرصا املهرُسض، نرسٍٚ ؾرطم نغرٝس َٚٓٗرس          

  .                         َسيٝعٜس  عس أٚض س ٚأَطٜهس

                                          ١ٜ يف يٝبٝس إىل األخطس٤ ٚاألغرال  ايػرس ك١ يف                                    ٜٓب٘ ٖصا ايبخ  ضٚاز ايت١ُٝٓ ايبؿط  . 7
      َٚرٔ    ،                                                           خطمل ايت١ُٝٓ ايش أعست يف املسنٞ ٚمل حتكل األٖساف املطجر٠ٛ َٓٗرس  

  .                                          شيو ارتط١ ايثالق١ٝ ٚارتُسغ١ٝ أٚا٥ٌ ايػبعٝٓٝست

 المفتاحية )المفاهيم والمصطمحات(الكممات 
 Ergonomics           األرغيوميا  . 1

          ( ايعُرٌ  Frgon                         ايعٌُ ٖٚٞ ن١ًُ َطنب١ َٔ )                            جعين  سيْٝٛس١ْٝ ايكسمي١ قٛاعس 
(ٚ  Nomosقٛاعس )       ،         ايعًِ ايرصٟ ٜرسضؽ ايعالقر١  رني اسْػرسٕ ٚايتهٓٛيٛجٝرس ٖٞٚ                                                             ،   

                                               ٖٚٞ  ؿهٌ عسّ َرس غترل عالقر١ اسْػرسٕ ذخٝطر٘        ،         ً                ٚجعين أٜهًس اهلٓسغ١ ايبؿط١ٜ
                                      زترسٍ ايعُرٌ ٚجطرٜٛط أغرسيٝب٘ َرٔ                                           االجتُسعٞ ٚايػٝسغٞ ٚاالقتكسزٟ ؾُٝس غتل

    ْب.        هٝ  ادتٛا

 OSHAاألوشا . 2

                                                  اذتطٚف األٚىل الغرِ إزاض٠ ايػرال١َ ٚايكرخ١ املٗٓٝر١       OSHA         جعين ن١ًُ 
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      ٖٚررٞ   Occupational Safety & Health Administration           األَطٜهٝرر١ 
                                                                               املٓظ١ُ األنررب عًر٢ َػرت٣ٛ ايعرسمل يف زترسٍ األَرٔ ٚايػرال١َ ٚايكرخ١ املٗٓٝر١          

                            ُرٌ نَٓر١ ٚقرخ١ٝ ٚجػرِٗ                                              يًعسًَني يف هٝ  امسالت جٗسف إىل نُسٕ  ٦ٝر١ ع 
                                                                        ؿعسي١ٝ يف اذتؿسظ ع٢ً املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚايطؾ  َٔ َػت٣ٛ ادترٛز٠ يف املؤغػرست   

      .                                     ٚهٝ  جٗست ايعٌُ يف ايكطسعني ارتسم ٚايعسّ

 اهلبة الدميوغرافية .3

    ٌ          غر١ٓ إىل      51 )                                                           ٚجتٛؾط عٓسَس جهٕٛ ْػب١ ايػهسٕ ايرصٜٔ ٖرِ يف غرٔ ايعُر
              غر١ٓ ٚأنثرط       51                                                       ٜتةسٚظ ْػب١ ايػهسٕ يف ايؿ٦ست املعسير١ )ؾ٦ر١ أقرٌ َرٔ           غ١ٓ(    46
                                                                    ٖٚٞ جٓعهؼ إَرس غرًبس أٚ إظتس رس عًر٢ املرٛاضز ايبؿرط١ٜ يف عةًر١          ،     غ١ٓ(    46  َٔ

      . (1 )                                االقتكسز ألٟ زٚي١ ٚيف أٟ ظَٔ ٚحهسض٠

 جمتنع املعرفة. 4

                                                            ٖٛ شيو امتُ  ايصٟ ٜعتُس ع٢ً املعطؾ١ يف ستت٣ٛ ٖٚٝهٌ نٌ أْؿرطت٘  
                                           هٌ َس ٜتطًب٘ شيو َٔ عسًَني يف زتسٍ املعطؾر١                                  االقتكسز١ٜ ٚاالجتُسع١ٝ ٚايثكسؾ١ٝ

                                                              ؾسيطا مل األغسغٞ ايصٟ ٜرط مل  رني األْؿرط١ ٚاملؤغػرست ٚاألؾرطاز         ،           َٚػتدسَني هلس
                                                       ٜٚتُٝع زتتُ  املعطؾ١ عٔ غريٙ َٔ امتُعست ذعسٍ َٚس٣ جٛيٝرس     ،         ٖٛ املعطؾ١

  . (2 )                   املعطؾ١ ٚاغتدساَسجٗس

 التينية. 5

 ٌ   .                                                               ٖٞ اضجكس٤ امتُ  ٚاالْتكسٍ  ٘ َٔ ايٛن  اذتسيٞ إىل ٚن  أع٢ً ٚأؾهر
                                                                                َٚس ٜكٌ إيٝ٘ َٔ حػٔ اغتػالٍ ايطسقرست ايرش جترٛؾط يسٜر٘ ٚاملٛجرٛز٠ ٚايهسَٓر١       

      .              ٚجٛظٝؿٗس يألؾهٌ

                                                          ظٜسز٠ ستػٛغ١ يف اسْتسج ٚارتسَست ؾس١ًَ َتهس١ًَ َٚطجبط١ حبطنر١     :   ٖٚٞ
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

                     األغبٛع ايعًُٞ األضزْٞ                               ٚايؿطق١ ايسميٛغطاؾ١ٝ يف ايتػري،            زٚض ايؿبسب  ،                  عٝػ٢ غًِٝ املكسٚض٠  -1
  .  54 م  . ّ     0252  ،     عُسٕ  ،          ارتسَؼ عؿط

ٔ            أَني زٜسب     َٗطٟ   -2              ٚقهرسٜسٖس يف                             أٖرساف ادتسَعرست يف َكرط      :                       ٚصت٣ٛ ٜٛغـ هرسٍ ايرسٜ
ٞ     ،                        زتًر١ ايعًرّٛ ايت ٜٛر١      ،             زتتُ  املعطؾر١          جسَعر١     ،                           َعٗرس ايسضاغرست ايت ٜٛر١      ،               امًرس ايثرسْ

  .  51 م  . ّ     5994   ،       ايكسٖط٠
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                                              غسيٝب ايع١ًُٝ اذتسٜث١ يف ايتهٓٛيٛجٝس ٚايتٓظرِٝ            ً       ً            امتُ  جأقريًا ٚجأقطًا َػتدس١َ األ
  .       ٚاسزاض٠

 و1956ألمه املتحدة للتينية عاو تعريف ا. 6

                                                                       ٖررٞ ايعًُٝررست ايررش ذكتهررسٖس جٛجرر٘ ادتٗررٛز يهررٌ َررٔ األٖررسيٞ ٚ   
                                                                   اذته١َٛ  تخػني األحٛاٍ االقتكسز١ٜ ٚاالجتُسعٝر١ ٚايثكسؾٝر١ يف امتُعرست    

                                    حٝس٠ األَِ ٚ اسغٗسّ يف جكسَٗس  أؾهرٌ                         ملػسعسجٗس ع٢ً االْسَسج يف        احمل١ًٝ
      .      َس ميهٔ

 التينية لغة . 7

  . (3 )                                           ٖٞ ايُٓٛ ٚاضجؿسع ايؿ٤ٞ َٔ َهسْ٘ إىل َهسٕ نخط

                التينية اصطالحا . 8

                                                                       ٖٞ عبسض٠ عٔ حتكٝل ظٜسز٠ غطٜع١ جطان١ُٝ زا٥ُر١ عررب ؾرت٠ َرٔ ايرعَٔ يف      
           ١ املؿررتن١                                                                          اسْتررسج ٚارتررسَست ْتٝةرر١ اغررتدساّ ادتٗررٛز ايعًُٝرر١ يتٓظررِٝ األْؿررط  

      .                اذته١َٝٛ ٚايؿعب١ٝ

 التينية الشاملة.  

                                ميؼ اهلٝسنٌ االقتكسز١ٜ ٚايػٝسغر١ٝ                                   ٖٞ ع١ًُٝ حتٍٛ جسضغتٞ َتعسز األ عسز
             ٚيررٝؼ زتررطز    ،     ً                   َرسؾٛعًس  كرر٣ٛ زاخًٝرر١    ،                                  نُررس ٜتٓررسٍٚ ايثكسؾرر١ ايٛطٓٝرر١   ،            ٚاالجتُسعٝر١ 

      حتظر٢                                          ٖٚرٛ ظترطٟ يف إطرسض َؤغػرست غٝسغر١ٝ        ،                         اغتةس ١ يطغبست ق٣ٛ خسضج١ٝ
                                        ٜٚط٣ َعظِ أؾطاز امتُ  يف ٖرصٙ ايعًُٝر١      ،                      ٚجػُح  سغتُطاض ايت١ُٝٓ                سيكبٍٛ ايعسّ

  . (4 )                                                    إحٝس٤ ٚاسٜسا ٚجٛاقال َ  ايكِٝ األغسغ١ٝ يًثكسؾ١ ايٛط١ٝٓ

                                                                           ٚجعين أٜهرس ايتُٓٝر١ ايرش جؿرٌُ يف جٓؿٝرصٖس نرٌ شتططرست ايسٚير١ يهرٌ          
  .                                 ايكطسعست ذس ؾٝٗس ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ٛ     ،                           ايرساض ايعط ٝر١ يًهترسب     ،             شتتسض ايكسَٛؽ                   ايطسٖط أمحس ايعاٟٚ،   -3 ٛ   ،                        َطبعر١ َرسجٝٛ نطَٚر   ،         ٝٓتر

  .  01 م  . ّ     5996  ،        اغبسْٝس  ،      َسضٜس
ٕ     ،                                                             َكطؿ٢ ايعبس اهلل ايهؿطٟ )ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ ٚايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ(    -4         ايعرسز    ،                       زتًر١ اذترٛاض املتُرس

 ّ     6226  .     زَؿل  .  ،   059
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 Sustainable Development التينية املستدامة .11

                                                                             ع١ًُٝ جًب١ٝ احتٝسجست األجٝرسٍ اذتسيٝر١ ٚاملػرتكب١ًٝ زٕٚ ايتكًٝرٌ َرٔ ؾرإٔ       
  .                                                          َط١ْٚ ارتكس٥ل ايساع١ُ يًخٝس٠ أٚ جهسٌَ ٚمتسغو ايٓظِ االجتُسع١ٝ

                                                                               ٚجعين أٜهرس إزاض٠ ٚمحسٜر١ قسعرس٠ املرٛاضز ايطبٝعٝر١ ٚجٛجٝر٘ ايرتػري ايرتكين         
   ُ                                         طاض إضنرس٤ اذتسجرست ايبؿرط١ٜ يألجٝرسٍ                                         ٚاملؤغػٞ  ططٜك١ جهرُٔ حتكٝرل ٚاغرت

  . (5 )                 اذتسي١ٝ ٚاملػتكب١ًٝ

                                                                              ٖٚٓسى جعطٜـ نخط يًتُٓٝر١ املػرتسا١َ  أْٗرس ايتُٓٝر١ ايرش جًر  احتٝسجرست        
      . (6 )                                                             اذتسنط زٕٚ إٔ ٜعطض يًدطط قسض٠ األجٝسٍ ايكسز١َ ع٢ً إؾبسع حسجسجٗس

           يعكًٝر١ ال                                                                     َٚٔ ايتعطٜؿست اذتسٜث١ يًت١ُٝٓ املػرتسا١َ أْٗرس ايرش جهر  ْٗسٜر١      
  .                                      أٖٚٞ ايت١ُٝٓ املتةسز٠ ٚايكس ١ً يالغتُطاض   .                      ْٗس١ٝ٥ املٛاضز ايطبٝع١ٝ

 املوارد البشرية. 11

      .                                  ٚيف َعٓسٖس ايسقٝل جعين ايك٣ٛ ايعس١ًَ   ،                         يف َعٓسٖس ايٛاغ  نٌ ايػهسٕ

 القوى العاملة .12

                                                                              جعين هٝ  األؾطاز ايكسزضٜٔ عًر٢ ايعُرٌ َرٔ ايػرهسٕ أٚ ايؿ٦ر١ ايؿعسير١ َرٔ        
                      غر١ٓ  عرس اغرتبعسز        87-  27             ً                                 ايٓؿطني اقتكسزًٜس ايرصٜٔ جرتاٚح أعُرسضِٖ  رني           ايػهسٕ 

  . (7 )                                              ايعسجعٜٔ عٔ ايعٌُ  ػبب ايعسٖست ٚاسقس ست ٚايككط

 إدارة املوارد البشرية. 13

                                                                     جعين زتُٛعر١ ايررباَج ٚايٛظرس٥ـ )األْؿرط١( املكر١ُُ يتطرٜٛط ٚحتكٝرل        
  .                   أٖساف ايؿطز ٚاملٓظ١ُ

                                       َؤغػر١ َرس  ٗرسف جهرٜٛٔ ٚجؿرػٌٝ                                    ٚجعين زتُٛع١ ايعًُٝست املٓؿرص٠ يف 
                                                                             ٚجطٜٛط ايطسق١ ايبؿط١ٜ )ضأؽ املسٍ ايبؿطٟ( ايكسزض ع٢ً اسْتسج ٚع٢ً ايتهٝرـ َر    

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  .ّ     5999  ،        )ايؿسٚ(                       َٓظ١ُ األغص١ٜ ٚايعضاع١   ،           األَِ املتخس٠  -5
                                ١ٓ  طْٚتالْس ض٥ٝػ١ ٚظضا٤ ايٓطٜٚج                           جكطٜط )َػتكبًٓس املؿتى( يًة                                 ايًة١ٓ ايسٚي١ٝ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ،  -6

  . 4 م   .ّ     5991                              ١ ٚاالقتكسز١ٜ اذتسن١ُ يف ايعسمل،                َٔ ايٓدب ايػٝسغٝ    00       ٚعه١ٜٛ 
  . 6 م  . ّ     0229  ،                      ؾبه١ ايٓبأ املعًَٛسج١ٝ  ،                                  ؿري غهبسٕ )جعطٜـ املٛاضز ايبؿط١ٜ(  -7
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                   َتهسَرٌ ٚ َتا ررمل    System             ٖٚرٞ ْظررسّ     .                                   املرتػريات ايرش ختهرر  هلرس املؤغػرر١   
  .Processes                                                   ٜتهُٔ زتُٛع١ َٔ ايعًُٝست )األْؿط١( املتك١ً ٚاملتساخ١ً

 Technologyالتقيية  .14

      .                                                    ٖٞ أزا٠ جػسعسْس ع٢ً إصتسظ ايعٌُ  ؿهٌ أغطع ٚأنثط نؿس٠٤

        ً                                                                     ٚجعين أٜهرًس اغرتعُسٍ األزٚات ٚايكرسضات املتسحر١ يعٜرسز٠ إْتسجٝر١ اسْػرسٕ        
  .          ٚحتػني أزا٥٘

                           حٝر  جتهرٕٛ َرٔ َكطعرني        ،                 َٔ ايًػ١ ايالج١ٝٓٝ  Technology            ٚجؿتل ن١ًُ
Technoٚ ٚجعين ايؿٔ أٚ اذتطؾ١                    Logiaًِٚجعين ايسضاغ١ أٚ ايع                     .  

                                                                              ٚايتكٓٝرر١  ؿررهٌ عررسّ جعررين ايتطبٝكررست ايعًُٝرر١ يًعًررِ ٚاملعطؾرر١ يف هٝرر  
  .     امسالت

 ينية البشرية يف الوطً العربي (املبحث الثاىي )الت

                 ٚجكرسّ  ؿرطٟ يف     .   ..              ْٗه١ ادتٓرٛب  )          ّ  عٓٛإ    5025                       نسٕ ايتكطٜط يصاى ايعسّ 
            ايعسملٝر١ ٚ                                                      إؾرسض٠ نربري٠ إىل ايتخرٍٛ ايعُٝرل يف ايرسٜٓسَٝسٜت              ٚشيرو    (         عسمل َتٓٛع

                                         َٛنخس إٔ ظسٖط٠ ايت١ُٝٓ ايػطٜع١ مل جكتكرط     ،                                  ايت١ُٝٓ ايػطٜع١ يف زٍٚ ايعسمل ايٓسَٞ
                                                                         ع٢ً زتُٛع١ ايسٍٚ َتٛغط١ ايسخٌ ؾكمل َثٌ ايرباظٌٜ ٚضٚغٝس ٚايكرني ٚاهلٓرس  رٌ    

                                                     ًسا ْسَٝس حككت َهسغب يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ؾسقرت نرٌ       60                     جعسجٗس يتؿٌُ أنثط َٔ 
                                                          إٔ َعظِ ٖرصٙ اسصترسظات قرس حتككرت ْتٝةر١ اغرتثُسضات                      ٚأؾسز ايتكطٜط   ،        ايتٛقعست

         ٚغٝسغرر١    ،                                                                       َػرتسا١َ يف  ررطاَج ايتعًررِٝ ٚايتررسضٜب ٚايكرخ١ ٚارتررسَست االجتُسعٝرر١  
ً                      اْؿتسح ع٢ً ايعسمل ارتسضجٞ ايصٟ ٜعزاز اقتاً س ٚاجكساًل ٚجٛاقاًل َر   عهر٘ ايربع             ً         ً                                       

               ١ ايعط ٝر١ إٔ                                                   حٝر  ٜؤنرس ايتكطٜرط أْر٘  قَهرسٕ زٍٚ املٓطكر        .                  ٚجأقري زتتُ  املعطؾ١
                      ً                                               اين عس٥سا زميٛغطاؾٝس نبريًا يٛ اغتطسعت إٔ حتٍٛ ايتكسّ ايصٟ أحطظج٘ يف زترسٍ  

                      ٚجأخري شيو َرٔ ؾرأْ٘      ،                                                    ايتعًِٝ إىل ؾطم عٌُ يًؿبسب ايصٟ ٜعسْٞ ايؿطاؽ ٚايبطسي١
                         ٚقس نسٕ شيو َرٔ أغربسب      ،                                               إٔ ٜعٜس َٔ حس٠ ايتٛجط ٚايكًل االقتكسزٟ ٚاالجتُسعٞ

  ٞ                              ٚ أؾرسض ايتكطٜرط إىل ٚقرٍٛ      ،                         خرالٍ ايػرٓتني املسنرٝتني                               اْتؿسنست ايط ٝر  ايعط ر
                                                 ً                                   زٚيررتني عررط ٝتني نررُٔ زتُٛعرر١ ايتُٓٝرر١ ايبؿررط١ٜ املطجؿعرر١ جررسًا ُٖٚررس قطررط     
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   ً                          عسملًٝرس ٚاعترربت حسير١ غرري         58                      زٚي١ قطط ع٢ً املطجبر١            حٝ  حكًت   ،        ٚاسَسضات
                         جًتٗرس زٚير١ اسَرسضات       ،                                                      َػبٛق١ يف ايتكسّ ايبؿطٟ َٔ حٝ  غطعتٗس ٚاجػرسع ْطسقٗرس  

                                                           ٚٚقٍٛ مثسْٞ زٍٚ عط ١ٝ أخرط٣ إىل زتُٛعر١ ايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ         62             ٚنسٕ جطجٝبٗس 
    86         ٚيٝبٝررس     79            ٚايػررعٛز١ٜ     76          ٚايهٜٛررت     :6                                     املطجؿعرر١ ٖٚررٞ ايبخررطٜٔ ٚجطجٝبٗررس 

                           ٚجرس٤ت غرت زٍٚ عط ٝر١ يف       ،  6;        ٚجرْٛؼ      5;          ٚادتعا٥رط      6:        ٚعُرسٕ      95       ٚيبٓسٕ 
     225      َٚكرط     20 2         ٚؾًػرطني       200                                          زتُٛع١ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املتٛغط١ ٖٚرٞ األضزٕ  

    ً                        ٚأخررريًا قررال  زٍٚ يف زتُٛعرر١    ،   252           ٚ ايعررطام      250         ٚاملػررطب      228         ٚغررٛضٜس 
   . (8 )   292           ٚايػررٛزإ      286          ٚجٝبرٛجٞ       280                                            ايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ املٓدؿهر١ ٖٚررٞ ايرُٝٔ     

                                                                        َٚٔ جسْب نخط ٜبني ايتكطٜط إٔ ايت١ُٝٓ االقتكسز١ٜ ال جهؿٞ ٚحسٖس زٕٚ اذتس َرٔ  
                           ٚقرس ْبٗرت )مسٝرس حبرٛ (        ،                                               ايبطسي١ ٚ جبين غٝسغ١ جٛؾري ؾطم ايعُرٌ يًُرٛاطٓني  

      إىل إٔ                                                                          َسٜط٠ املهتب اسقًُٝٞ يف  طْسَج األَرِ املتخرس٠ اسئرس٥ٞ يًرسٍٚ ايعط ٝر١     
  ،                                      ٚأزْٞ َعسٍ يًُؿسضن١ يف ايك٣ٛ ايعسًَر١                         جػةٌ أع٢ً َعسٍ يًبطسي١               ايسٍٚ ايعط ١ٝ

                                                    ٚأنرسؾت إٕ املكٝرسؽ اذتكٝكرٞ يرصترسظات اسئس٥ٝر١ يف         .                      ٚالغُٝس َؿسضن١ ايٓػرس٤ 
ٕ          ،                          ْظط ايهثرئٜ َٔ ايعطب ايّٝٛ    ،                                                   ٖرٛ عرسز ؾرطم ايعُرٌ ايال٥رل املترٛؾط٠ يًػرهس

  : س                               نُس ْب٘ ايتكطٜط إىل أَٛض َٔ أُٖٗ   .                                      يٝهْٛٛا َٓتةني ٚيٝؿعطٚا  سألَسٕ االقتكسزٟ

2 .    ٌ             ٚاذترس َرٔ      ،                                                     اسغطاع قسض اسَهسٕ يف إظتسز ؾطم عٌُ يًعسطًني عرٔ ايعُر
                      ٜٚؿررتعٌ  سالنررططا ست    ،                                                       ايبطسيرر١ حترر٢ ال ٜتررأجج ايؿررسضع ايعط ررٞ َررٔ جسٜررس

        ٜٚعرٛز     ،                                                                 ٚاالعتكسَست ٚاسنرطا ست ٚجتٛقرـ َؿرسضٜ  ٚ رطاَج خطرمل ايتُٓٝر١      
  .                               األَط إىل ْكط١ ايبسا١ٜ ٚغس ل عٗسٙ

                                                ش جعٜرس َرٔ ايتهرٝٝل عًر٢ املرٛاطٔ ايبػرٝمل                                      عسّ اْتٗسج غٝسغست ايتكؿرـ اير    . 5
ٌ    ،               احملررسٚز ايررسخٌ                         ٚجػررطؽ  ررسهلس ايٝررأؽ     ،                                   يتكتررٌ ؾٝرر٘ ضٚح ايطُررٛح ٚاألَرر

                                                                      ؾخٝررس٠ املررٛاطٔ ايعط ررٞ نًررٗس جكؿررـ َٚعسْررس٠ زٕٚ قررطاضات َررٔ      ،         ٚاسحبررس 
      .                                             ؾسملٛاطٔ ايعط ٞ ٜعٝـ ايبطسي١ ٚايؿكط ٚؾظـ ايعٝـ   ،      حهَٛت٘

ً                              ت خكًٛقررس ؾررطم ايعُررٌ ٚايتعًررِٝ                                          ايعسايرر١ ٚاملػررسٚا٠ يف اذتكررٛم ٚايٛاجبررس  . 5      
                                                                             )ايبعثست ايسضاغ١ٝ ٚزٚضات ايتطٜٛط ٚايتسضٜب( ؾال خترتل  ٗرس ؾ٦ر١ َعٝٓر١ َرٔ      

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  .ّ     0252                            جكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يًعسّ    ،                          طْسَج األَِ املتخس٠ اسئس٥ٞ   ،           األَِ املتخس٠  -8
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      .                      أَٚٔ األغٓٝس٤ ٚاسقطسعٝني  ،                                عس٥الت اذتهسّ ٚايكسز٠ ٚشٟٚ ايٓؿٛش

                                                                        نعـ املؿسضن١ ايػٝسغ١ٝ َٔ قبرٌ هرسٖري ايؿرعب يف إزاض٠ املرٛاضز ايبؿرط١ٜ        . 6
                                              ّ عًرر٢ ايعٓكررط األجررٓ  أٚ عٓسقررط ال جتُٝررع                        ٚاالعتُررسز ؾررب٘ ايتررس   ،           ٚايطبٝعٝرر١
      َٚررس   ،                                                                     ظتعًررٗس غررري َتؿُٗرر١ يتكٓٝرر١ ايتُٓٝرر١ ايبؿررط١ٜ ٚغطٜبرر١ عٓٗررس     ،           سيهؿررس٠٤

                                         ً                           االنططا ست املتأجة١ يف ايؿسضع ايعط ٞ إال جعبريًا عٔ غهرب ايؿربسب يعرسّ    
                                                                اسْكست إىل أقٛاجِٗ ٚضغبسجِٗ ٚطًبسجِٗ يف اذتكٍٛ ع٢ً عٌُ ال٥رل ضغرِ   

  ،                                                ٚمترتعِٗ  سيًٝسقر١ ايكرخ١ٝ ٚايرطٚح ايٛطٓٝر١                 ايؿرٗسزات                    حكٛهلِ عًر٢ أضقر٢   
          ( جطجٝرب   2               ٜٛنرح جرسٍٚ )     .                                            ٚشيو جع٤ َٔ حتسٜست جُٓٝر١ املرٛاضز ايبؿرط١ٜ   

  ّ .    5025                                        ايسٍٚ ايعط ١ٝ ملؤؾط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعسّ 

 توقعات عامة
  ّ     5050                                                                         َٔ أِٖ ايتٛقعست ايعس١َ ايرش جهرُٓٗس ايتكطٜرط أْر٘ َر   ساٜر١ عرسّ        

                                                      قال   ًسإ ٖٚٞ ايرباظٌٜ ٚ ايكرني ٚاهلٓرس زتُرٛع إْترسج                         غٝتةسٚظ زتُٛع إْتسج
                                                                                     نٌ َرٔ أملسْٝرس ٚاٜطسيٝرس ٚؾطْػرس ٚنٓرسا ٚاملًُهر١ املتخرس٠ ٚ ايٛالٜرست املتخرس٠          

ً     ً                                     ٜٚعرس شيرو إشا َرس حتكرل  سيؿعرٌ حترٛاًل نربرًيا يف االقتكرسز ايعرسملٞ             ،        األَطٜه١ٝ                              
                          ايرسٍٚ ايرثال  غرسيؿ١        ً                               ٚجكسًَس َتُٝعا يًتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ يف    ،  (9 )                     ٚجٛاظٕ ايك٣ٛ اسق١ًُٝٝ

           ايصنط.

                                                                    ٚ صيو صتخت  ًرسإ عسٜرس٠ َرٔ ادتٓرٛب يف حتكٝرل ئرٛ نربري اْتؿرًت         
                                                                         ٛاغطت٘ املالٜني َٔ حسالت ايؿكط املسق  ؾتخػرٓت ظرطٚؾِٗ املعٝؿر١ٝ ٚايكرخ١ٝ     

   إٕ  =                                                         ٚقس أنست ًٖٝني نالضى َسٜط٠  طْسَج األَرِ املتخرس٠ اسئرس٥ٞ       ،          ٚاالجتُسع١ٝ
                                                        ٚاالغتثُسض يف ايكسضات ايبؿرط١ٜ  رسيتنٝع عًر٢ ايتعًرِٝ                               ايػٝسغست املٓسقط٠ يًؿكطا٤

                                           هٝعٗرس جٛغر  ؾرطم اذتكرٍٛ عًر٢ ايعُرٌ          ،                              ٚايتػص١ٜ ٚايكخ١ ٚ َٗسضات ايعٌُ
  . +                          ايال٥ل ٚجععظ ايتكسّ املػتساّ

                                                                       ٚحػب ايتكطٜط غتهٕٛ  ًرسإ ادتٓرٛب ذرس ؾٝٗرس َرٔ ؾرطانست جسٜرس٠ يف        
      .                                        ايتةسض٠ ٚايتهٓٛيٛجٝس املكسض ايط٥ٝػٞ يًُٓٛ

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  .         َكسض غس ل   ،                          طْسَج األَِ املتخس٠ اسئس٥ٞ  -9
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 املبحث الثالث )التينية البشرية يف ليبيا(

             َرس٣ جكرسّ                                                                اغتدسّ  طْسَج األَِ املتخرس٠ اسئرس٥ٞ عرس٠ َكرسٜٝؼ ملعطؾر١     
                            َرٔ شيرو َؤؾرط ايتعًرِٝ        ،                                                 ايسٚي١ ٚغريٖس ضتٛ ايُٓٛ َكسض١ْ  ػريٖس َٔ زٍٚ ايعرسمل 

  ١                                                                          َٚؤؾط ايسخٌ ٚأِٖ جًو املؤؾطات ٖٛ َؤؾط ايتطٛض أٚ َس ٜعرطف  رسيٌٝ ايتُٓٝر   
                                 ٚعًر٢ أغسغر٘ ٜكرٓـ جطرٛض زٍٚ       ،  (Human Development Inde )           ايبؿرط١ٜ 

                                                     ؾسيسٍٚ األنثط جطٛضا يف ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ٖٞ األٚىل جًٝٗرس    ،                       ايعسمل  سيتجٝب ايتكسعسٟ
ً                          ؾُثاًل جعس ايٓطٜٚج ايسٚي١ ضقِ )  ،              ايسٍٚ املتأخط٠                         ً          ٚزٚير١ ايهْٛػرٛ األنثرط جرأخطًا       ،  ( 2   

  .     ٖٚهصا  .   ..   (   2:9     ضقِ )

                                                  ّ نسْررت َطانررع َعظررِ ايررسٍٚ ايعط ٝرر١ نررُٔ       5022                       ٚحترر٢ جكطٜررط غرر١ٓ 
  (   8;             ( ٚادتعا٥ررط )  6;                       ؾكررس نسْررت جررْٛؼ )     ،                         ً            امُٛعرر١ ايثسيثرر١ األنثررط ختًؿررسً   
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  (    276            ( ٚايرُٝٔ )    255             ( ٚايعرطام )    250          ( ٚاملػطب )   ;22          ( ٚغٛضٜس )   225     َٚكط)
               نرُٔ امُٛعر١                                               ُٝٓس نسْت زٍٚ مشسٍ أٚض س ٚأَطٜهس ايؿُسي١ٝ   ، (   ;28          ٚايػٛزٕا )

    ً       ً        ً                                            جكسًَس ٚجطٛضًا ٚضؾس١ًٖٝ متثٌ زتتُ  املعطؾر١ حٝر  احتًرت ايٓرطٜٚج                األٚىل األنثط 
  (   25              ( ٚايٝس ررسٕ ) 8           ( ٚنٓررسا ) 6                       ( ٚايٛالٜررست املتخررس٠ ) 5                         املطنررع األٍٚ ٚاغررتايٝس )

  . (  29          ٚإغطا٥ٌٝ )

                                                                          َٚٔ قطا٠٤ جكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايكسزض عٔ  طْسَج األَرِ املتخرس٠ اسئرس٥ٞ    
              ّ حتترٌ ضقرِ       5020                         طٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعسّ                        ّ نسْت َطجب١ يٝبٝس يف جك      5025      يًعسّ 

                                   ٚ ضغِ األحسا  ايش َطت  ٗرس ايربالز      ،  9:                             ٚقس نسْت يف ايػس ل حتتٌ املطجب١    ،  75
            ٚ سغررتثٓس٤    ،  86        َطجبرر١   ّ     5025                                                  خررالٍ ايػررٓٛات املسنرر١ٝ نررسٕ َطنعٖررس يف جكطٜررط 

    55                                ّ جهٕٛ يٝبٝس قس جكرسَت حبرٛايٞ       5022                                  ايظطٚف ايش عسؾتٗس ايبالز خالٍ ايعسّ 
                                               ٜٚعررٛز ايررتػري ايهرربري يف ايتجٝررب إىل جٓكررٝح     ، (  86   إىل     9:  ً                 نررعًا )َررٔ املطنررع  َط

    .ّ     5022                                                              قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ يتكسٜطات ئٛ ايٓسجج احملًٞ اسهسيٞ يف يٝبٝس عسّ 

             إظا٤ جُٓٝر١                                                                  حت٢ اآلٕ الظايت يٝبٝس جٛاج٘ عٛا٥رل ٚحترسٜست إزاضٜر١ ٚجٓظُٝٝر١    
                                ٚانرخ١ املعرسمل حترسز أٚيٜٛرست                                  ٚشيو يعسّ ٚجرٛز اغرتاجٝة١ٝ      ،               َٛاضزٖس ايبؿط١ٜ

  .                    َٚس ٜتطًب٘ غٛم ايعٌُ   ،                                         ايبخ  ايعًُٞ ٚؾل احتٝسجست ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ

                            ّ ؾرُٝهٔ إٔ ْػرتدًل َٓر٘        5022                                                أَس قرطا٠٤ جكطٜرط ايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ يًعرسّ      
  :      ايتسيٞ

                                                                        ع٢ً ايطغِ ايسخٌ ايٓؿطٞ ايهبري يًبالز نسٕ اسْؿسم ع٢ً ايتعًِٝ ٚايكخ١ ُٖٚرس    . 2
                          ً    ً                                              األغسؽ ألٟ ج١ُٝٓ  ؿرط١ٜ َترسًْٝس جرسًا خرالٍ ايػرٓٛات املسنر١ٝ ايرش غربكت         

                                        ُٝٓرس نسْرت ايػرعٛز١ٜ َرثال جٓؿرل        ،                     % َٔ املٝعا١ْٝ ايعس١َ ; . 5                ايتكطٜط حٝ   ًؼ 
                                   ايررطغِ َررٔ ايؿررسضم ايهرربري  ررني       عًرر٢   ،  % 5 . ;            ٚ طٜطسْٝررس   ،  % 8 .  20           ٚايْٝٛررسٕ   ،  % 7

  .                      حةِ َٝعاْٝست ٖصٙ ايسٍٚ

        ْٚػررب١   ،                % َررٔ ايررصنٛض ; .  98                                                 ًػررت ْػررب١ ايبررسحثني عررٔ ايعُررٌ )املػررةًني(   . 5
                                            إٔ ْػرب١ املؿرسضن١ َرٔ اسْرس  يف عًُٝرست                    ٖٚرصا ٜعرين    ،             % َٔ اسْرس   9 .  56

                                                         ٚإٔ ٖٓسى ٦َرست اآلالف قس عرست يف ايبٝرٛت ٚالْٝر١ يرسٜٗٔ        ،                  ايت١ُٝٓ ن١ًٝ٦ جسا
  .                               نك٠ٛ  ؿط١ٜ يكسحل ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ        يف ايعٌُ 
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               ؾٓػب١ اذتسقرًني    ،                                   ً                   إٔ ْٛع١ٝ ايتعًِٝ يف يٝبٝس َتس١ْٝ جسًا ٚنصيو ْػب املتعًُني  . 5
      غر١ٓ      57                                                                      ع٢ً ايؿٗسز٠ ايثس١ْٜٛ ايعس١َ حػب ايتكطٜرط ٚايرصٜٔ جتةرسٚظ أعُرسضِٖ     

                                                              % َٔ اسْس  ٖٚٞ ْػب١ نر١ًٝ٦ َكسضْر١  ػريٖرس َرٔ زٍٚ ايعرسمل       ; .  77  ٚ    ، %  66
      . %  0;               ٚزٍٚ مشسٍ أٚض س   ،         َٔ ادتٓػني   %  99         نسسَسضات 

                ( عًر٢ َػرت٣ٛ     86                           ( ٜهر  يٝبٝرس يف املطنرع )   HDI                         إٔ َؤؾط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ )  . 6
             ( ٚايبخرطٜٔ    59         ( ٚقطرط)   50                                  ( ٚايطا ع١ عط ٝس  عرس اسَرسضات )     2:9           زٍٚ ايعسمل )

                                                   ٚيكررس جطغررذ ٖررصا ايتجٝررب ذتررٛايٞ  ررؼ غررٓٛات    ،  (  85             ( ٚايهٜٛررت )  65 )
ً                                 ٠ ٚمحراًل قكرٝال عًر٢ نسٖرٌ ايًٝبرٝني                                 ٖٚٛ  صيو ٜه  َػرؤٚي١ٝ نربري     ،   َهت     ،   

                                                                      ٚعتًُِٗ عب٤ ايٓٗٛض  سيسٚي١ ٚاغتُطاض ئٖٛس  ٛجري٠ أغرطع ارس ٖرٞ عًٝر٘     
                              ٖٚصا أِٖ َرس ٜكتهرٝ٘  ٓرس٤      ،                                              إٕ اغتكطت أٚنسعٗس األ١َٝٓ ٚايػٝسغ١ٝ ٚاالقتكسز١ٜ

                                                               ؾررال جبٓرر٢ اذتهررسضات ٚايررسٍٚ إال يف ظررٌ االغررتكطاض ايػٝسغررٞ    ،           أٟ حهررسض٠
                   ( يعرس٠ غرٓٛات يف     ;5                          ؾسيهٜٛت َثال نسٕ َطنعٖرس )   ،          ٚاالجتُسعٞ          ٚاالقتكسزٟ 

                         ( َٚر  عرسّ االغرتكطاض      55                        قِ جطاجر  َطنعٖرس إىل )     ،                   ظٌ األَري جس ط ايكبسح
  (   65            إىل املطنررع )        ( قررِ  56                                                   ايػٝسغررٞ يًرربالز اغررتُط جطاجرر  َطنعٖررس عًرر٢ ) 

      . (10 )ّ     5022      ( عسّ   85       ٚأخريا )

                                ٚايٛط١ٝٓ ايكسزق١ ميهرٔ ايتػًرب      ،                                          إال أْ٘ إشا َس جٛؾطت اسضاز٠ ايػٝسغ١ٝ ايك١ٜٛ
                    ً       ً                          ٚحتكٝل خطٛات أنثط صتسحًس ٚجكسًَس يف زتسٍ ايت١ُٝٓ ايؿرس١ًَ     ،               ع٢ً نٌ ايتخسٜست

                                                                               ذس يف شيو ج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿرط١ٜ ايرش جعرس ايعٓكرط األغرسؽ يتٓؿٝرص أٟ شتطرمل        
  .     جُٟٓٛ

 التنمية البشرية ومؤشرات الفساد في االقتصاد الميبي
              ٚاعترربت َرٔ       75                    ّ ْسيت يٝبٝس املطجب١     5020      يًعسّ                         يف جكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ 

                                                                        نُٔ امُٛع١ املطجؿع١ ايت١ُٝٓ غري إٔ ايتكطٜط ٜعتُس ع٢ً قرال  َرتػريات جعرس    
ٞ     ،                                              غري نسؾ١ٝ يٛن  يٝبٝس يف املطجب١ املؿسض إيٝٗس أعالٙ         ايعُرط     :                     ٖٚرصٙ املرتػريات ٖر

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  ،     4290        ايعررسز    ،                   قررخٝؿ١ االقتكررسز١ٜ  ،                                      االقتكررسز ايًررٝ  ٚايؿطقرر١ ايهررس٥ع١              جسغررِ حػررني،   -10

  .ّ     0255  ،         ايػعٛز١ٜ
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ٞ                          ْٚكٝب ايؿطز َٔ ايٓسجج احمل   ،             ْٚػب١ املتعًُني  ،                  املتٛق  عٓس ايٛالز٠   ،              ًرٞ اسهرسي
                                           ايش جكسض عٔ املٓتس٣ االقتكسزٟ ايعسملٞ َٚكرطٙ                                  يهٔ جكسضٜط ايتٓسؾػ١ٝ االقتكسز١ٜ

  (    ;25               ( َرٔ زتُرٛع )     200                                             زاؾٛؽ يف غٜٛػطا جه  االقتكسز ايًٝ  يف املطجبر١ ) 
                                                                          زٚي١ َٔ ايعسمل ٖٚٞ  ال ؾو ضجب١ َتأخط٠ جعهؼ حكٝك١ االقتكرسز ايًرٝ  ايٓسهر١    

      ً            ( َرتػري٠ً َٛظعر١     25                                       ٜٚعتُس َؤؾط ايتٓسؾػر١ٝ عًر٢ ْترس٥ج )      ،                     عٔ ج١ُٝٓ  ؿط١ٜ َتس١ْٝ
                                                                                       عًر٢ قالقر١ سترسٚض ٖررٞ سترٛض ايطنرس٥ع األغسغر١ٝ َٚتػرياجٗررس ٖرٞ ايبٓٝر١ ايتختٝرر١         

         ٚجتهرُٔ                           ٚنصيو ستٛض ستؿعات ايهؿس٠٤  ،                                   ٚاالغتكطاض االقتكسزٟ ٚايكخ١ ٚايتعًِٝ
ٌ               ٚنؿس٠٤ غرٛم ا   ،                                         ايتعًِٝ ايعسيٞ ٚايتسضٜب ٚنؿس٠٤ غٛم ايػً          َتػرياج٘         ٚجطرٛض     ،      يعُر

                                  ٚاحملٛض ايثسي  ٖٚرٛ سترٛض ايتطرٛض      ،                                      غٛم املسٍ ٚادتسٖٝع١ٜ ايتك١ٝٓ ٚحةِ ايػٛم
                              ٖٚٓسى َؤؾط زٚيرٞ نخرط ٖٚرٛ      ،                                             ٚاال تهسض َٚتػرياج٘ أُٖٗس جطٛض األعُسٍ ٚاال تهسض

                                                                          َؤؾط َسضنست ايؿػسز ايصٟ ٜكسض عٔ املٓظ١ُ ايسٚي١ٝ يًؿؿسؾ١ٝ حٝ  أؾسض جكطٜرطٙ  
             ٜٚتِ جطجٝرب     ،      ( زٚي١   :29           ( َٔ زتُٛع )   268        سملطجب١ )               ّ إٔ يٝبٝس حتٌ      5020     يعسّ 

        ً                                         ( اغتطالعًس َٚػح  تٓؿٝص عؿط َؤغػست َػرتك١ً َٓٗرس     25                       املطاجب  ٓس٤ ع٢ً ْتس٥ج )
                                                                       ٚحس٠ املعًَٛست يف زتُٛع١ اٜهَْٛٛػت ايربٜطس١ْٝ ٚ َؤغػر١ ايبكرري٠ ايعسملٝر١    

             كٞ إىل جسْرب                                                                 ٚزاض اذتط١ٜ ٚايبٓو ايسٚيٞ ٚ ٓو ايت١ُٝٓ اآلغٟٝٛ ٚ ٓو ايت١ُٝٓ األؾطٜ
                                                                                نضا٤ ارتربا٤ يف زتسالت ايت١ُٝٓ ايبؿرط١ٜ ٚجُٓٝر١ املرٛاضز املتسحر١ ٚضجرسٍ األعُرسٍ       

  .                   ٚايؿطنست االغتثُسض١ٜ

                                                                           َٔ ج١ٗ أخط٣ جعرسْٞ يٝبٝرس َؿره١ً اغرتكطسب االغرتثُسضات األجٓبٝر١ ايرش        
                                                                              جػسِٖ  ؿهٌ ؾعسٍ يف ج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿرط١ٜ عرٔ ططٜرل ْكرٌ ارترربات املعطؾٝر١،       

                                     ؾسيسٚي١ املٓػًك١ عًر٢ ْؿػرٗس جبكر٢      ،                          ططٜك١ َبسؾط٠ ٚغري َبسؾط٠  ،        ايتك١ٝٓٚ   ،        ٚامل١ٝٓٗ
                                                                         َتدًؿ١ جسَس٠ ايؿهط حبٝػ١ خربجٗس احملسٚز٠، يهرٔ االحتهرسى  سيعرسمل ارترسضجٞ     
                                                                            ٚاالْؿتسح ع٢ً امتُعست املتكس١َ ميسٖس  سيعًّٛ ايتطبٝك١ٝ اذتسٜثر١ ٚايتهٓٛيٛجٝرس   

                                       ايسٚير١ ايًٝبٝر١ ٚؾؿرًت يف اغرتكطسب                                   ٚيف ٖصا امسٍ جطاجعرت  ٝسْرست     ،        املتطٛض٠
ٔ    ،                   االغتثُسضات األجٓب١ٝ                                                          ؾع٢ً غبٌٝ املكسض١ْ جطاجعت ق١ُٝ االغتثُسضات األجٓبٝر١ َر

          يف ايٛقررت   ، ّ     ;500                   ًَٝررسض زٚالض عررسّ    5 . 5     ّ إىل     :500                     ًَٝررسض زٚالض يف عررسّ    2 . 6
  ّ     ;500                                                                             ايصٟ  ًػرت ؾٝر٘ قُٝر١ االغرتثُسضات األجٓبٝر١ املبسؾرط٠ يف ايػرعٛز١ٜ عرسّ         
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  . (11 )          ًَٝسض زٚالض   9 . :                    ٚيف قطط َٔ ْؿؼ ايعسّ   ،         ٝسض زٚالض  ًَ   7 .  57

 القوة البشرية والوضع الديموغرافي
                                            ّ ٖٚٛ نخط ايتعرسازات ايرش ْؿرصت  رسيبالز         5008                      حػب جعساز ايػهسٕ يعسّ 
  ،  (       5;78798                     ( ٚإهرسيٞ ايػرهسٕ )         275:;75                                      ايًٝب١ٝ  ًؼ عرسز ايػرهسٕ ايًٝبرٝني )   

                                             اقتكرسزٜس حترت َػر٢ُ )قر٠ٛ ايعُرٌ( ٖٚرِ                                            ٚقس عطف ايػهسٕ ايًٝبٝرٕٛ ايعرسًَٕٛ   
ً                                                         هٝ  ايػهسٕ املؿتػًني ؾعاًل ٚقرت إجرطا٤ ايتعرساز ٚنرصيو ايبرسحثني عرٔ ايعُرٌ                              

            غر١ٓ ؾُرس       27                                                              ٚغبل هلِ ايعٌُ ٚايبسحثني عٔ ايعٌُ ألٍٚ َرط٠ ٚايرصٜٔ أعُرسضِٖ )   
  ٕ     ً                                    ٚٚؾكرًس يرصيو ؾكرس  ًرؼ عرسز ايػرهس         .                                     ؾٛم( حػب جٛظٜعست ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ ٚايٓٛع

     ً                              ( ؾررطزًا ٖٚررِ ٜؿررهًٕٛ حررٛايٞ           0::2897 )    ً                   كررسزًٜس َررس زتُٛعرر٘                ايعررسًَني اقت
                                                  أٟ إٔ َعررسٍ َػررس١ُٖ ايكرر٠ٛ ايبؿررط١ٜ  سيٓؿررس     ،                        %( َررٔ إهررسيٞ ايػررهسٕ  ;: .  67 )

                                %( ٖٚرصٙ ايٓػرب١ جطجؿر   رني       ;: .  67                                       االقتكسزٟ يًػهسٕ ايًٝبٝني نسْت يف حرسٚز ) 
             أَرس عرسز     .  %( 6 .  58                             %( ٚجٓدؿ   ني اسْس  إىل حٛايٞ ) ; .  86                 ايصنٛض إىل حٛايٞ )

ً      ايػهسٕ املؿتػًني ؾعاًل ؾٗٛ)    %(   58 .  ;9     ً                            ( ؾطزًا ٜٚؿرهًٕٛ ْػرب١ قرسضٖس )          255:5:8                 
                                                  ٚ رصيو ؾرقٕ َعرسٍ ايبطسير١  رني أؾرطاز قر٠ٛ           ،                                ً َٔ إهسيٞ ايػهسٕ ايعسًَني اقتكسزًٜس

                                                     %( ٖٚررصٙ ايٓػررب١ جطجؿرر   ررني ايررصنٛض إىل حررٛايٞ    96 .  50                        ايعُررٌ ٜكررسض حبررٛايٞ )
  (  5                ًٜدرل ادترسٍٚ )      %(  92 .  :2                                     %( ٚجرٓدؿ   رني اسْرس  إىل حرٛايٞ )      77 .  52 )

                                                                                           جٛظٜعررست ايكرر٠ٛ ايبؿررط١ٜ ٚايٓررٛع ٚ ٝررسٕ َعررسٍ َػررس١ُٖ ايكرر٠ٛ ايبؿررط١ٜ  سيٓؿررس    
      . (12 )                                االقتكسزٟ َٚعسٍ ايبطسي١ حػب ايٓٛع

 

 

 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
                   جكطٜرط االغرتثُسض                           ٚايتُٓٝر١ )اْٚهترسز(،                                َؤمتط األَِ املتخرس٠ يًتةرسض٠     ،                  َٓظ١ُ األَِ املتخس٠  -11

  . 2 م  . ّ     0252  ،       ايعسملٞ
  ،         طرطا ًؼ   ، ّ       0224                                                       ايٓترس٥ج ايٓٗس٥ٝر١ يًتعرساز ايعرسّ يًػرهسٕ يػر١ٓ          ،                      اهلٝأ٠ ايعس١َ يًُعًَٛست  -12

  .  40-  42 م
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 ( جٛظٜعست ايك٠ٛ ايبؿط2١ٜجسٍٚ ضقِ )

           عسز األؾطاز                      جٛظٜعست ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ
      امُٛع     إْس      شنٛض

         ايعسًَٕٛ 
         ً اقتكسزًٜس

        255:5:8       275::5       60255;     ٜعٌُ

                      ٜبخ  عٔ عٌُ ٚغبل ير٘  
      ايعٌُ

8080     96:    8:0:     

       5609:8      792::       575527                    ٜبخ  عٔ عٌُ ألٍٚ َط٠

       6;5697      ;52;:       57:597                    زتُٛع ايبسحثني عٔ عٌُ

        0::2897       699695        :60:;22                             ً زتُٛع ايػهسٕ ايعسًَني اقتكسزًٜس

           غرررررررري
           ايعررسًَني
         ً اقتكسزًٜس

       7:5:2:       ;65:02       650585     طًب١

       67775:       67775: -          ض ست  ٝٛت

       665;29      27092       286592         َتكسعسٕٚ

      5086;      950;5      75566          غري َس شنط

        ;9865;2        255:585       86:099                                ً زتُٛع ايػهسٕ غري ايعسًَني اقتكسزًٜس

        ;587552        2:07:56        2:686:7                         زتُٛع أؾطاز ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ

                                    َعسٍ َػس١ُٖ ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ  سيٓؿرس   
           االقتكسزٟ %

86  . ;0   58  . 66   67  . :;   

   96 .  50   92 .  :2   77 .  52                                ً   َعسٍ ايبطسي١  ني ايعسًَني اقتكسزًٜس %

ػهسٕ يػ١ٓ  ،اهلٝأ٠ ايعس١َ يًُعًَٛست تعساز ايعسّ ًي ٗس١ٝ٥ ًي تس٥ج آي ؼ، ّ 2116آي  .61م، ططاً 

 الهبة الديموغرافية وأرغنوميا تنمية الموارد البشرية
                                ّ نرسٕ عرسز ايػرهسٕ ايٓؿرطني           5008                                       َٔ  ٝسْست ايتعساز ايعسّ يًػرهسٕ غر١ٓ   

         5659625  (   87-     غر١ٓ   27 )                                            )ايصٜٔ ِٖ يف غٔ ايعٌُ( َٔ ايؿ٦ر١ ايعُطٜر١            اقتكسزٜس
      غر١ٓ      87                 غ١ٓ ٚأنثرط َرٔ       27                                           ُٝٓس نسٕ عسز ايػهسٕ ايصٜٔ جكٌ أعُسضِٖ عٔ   ،     ْػ١ُ

                                       ٚ صيو جهٕٛ يٝبٝس عًر٢ أ رٛاب َطحًر١      ،     ْػ١ُ         ;2:9095                   ِٖٚ َٔ يف غٔ اسعسي١ 
                                                           ايسميٛغطاؾ١ٝ حبٝ  أنخت ايكر٠ٛ ايبؿرط١ٜ املُهرٔ اطتطاطٗرس يف                    اهلب١ أٚ ايؿطق١ 

  .                                               ايك٣ٛ ايعس١ًَ أنرب َٔ عسز ايػهسٕ املعسيني اقتكسزٜس
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                                                                           ٗصا ايٛن  ايرسميٛغطايف ٜتٛجرب عًر٢ ايًٝبرٝني َػرؤٚي١ٝ عظُٝر١ يتطرٜٛط        
                                                                             ٚج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ، ٚقكٌ قسضاجٗس ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛجٝس يف إطسض خطمل جُٜٓٛر١  

               ذررس ٜتٓسغررب    ،                                                   تٛعب نررٌ طُٛحررست األجٝررسٍ اذتسنررط٠ ٚايكسزَرر١       جػرر         ؾررس١ًَ
                                                 يًُةتُ  ايًٝ  ٚجعًرٗس جتبرٛأ َهسْٗرس يف َػرري٠                                 ٚارتكس٥ل االجتُسع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ

            ٚاذترس َرٔ      ،                                ٚجٛانب ايعكط١ْ يف نٌ زتسالت اذتٝرس٠   ،                      اذتهسض٠ اذتسٜث١  ني األَِ
ٕ       ،       ايبطسي١     ً      ً      ج نُرًس ٚنٝؿرًس                   ٚجطرٜٛط اسْترس     ،                                       ٚحتػني املػرت٣ٛ املعٝؿرٞ يهسؾر١ ايػرهس

ً                                                                            ٚقررٛاًل إىل زتتُرر  املعطؾرر١ املٓؿررٛز  عررس جٓؿٝررص ايتُٓٝرر١ املػررتسا١َ يف هٝرر       
      .     امسالت

                                                                            َٚرٔ ايسضاغر١ ايرش أصتعٖرس َطنرع حبرٛ  ايعًرّٛ االقتكرسز١ٜ خرالٍ غر١ٓ           
                                                              ّ حٍٛ حتًٌٝ اهلب١ ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚزٚضٖس يف حتكٝل َعسالت ئٛ اقتكرسز١ٜ      5025

                                                 قتكسز ايكٝسغٞ يتخًٝرٌ املؤؾرطات ارتسقر١  سهلبر١                   ً              يف يٝبٝس اعتُسزًا ع٢ً أغًٛب اال
        ّ( خًكت     5008-    95;2                                                 ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚأقطٖس ع٢ً ايُٓٛ االقتكسزٟ خالٍ ايؿت٠ )

                                   َطحًر١ اهلبر١ ايسميٛغطاؾٝر١ َٓرص                             إٔ يٝبٝرس قرس ٚقرًت      :                          ايسضاغ١ إىل ْتس٥ج ١َُٗ َٓٗس
        جػرتُط               ئٛ اقتكسز١ٜ                                             ٚإٔ يٝبٝس إشا اغتػًت ٖصٙ اهلب١ غٛف حتكل َعسالت  ،      غٓٛات

                                                ، ٖٚرٞ  رصيو حتكرل جُٓٝر١ املرٛاضز ايبؿرط١ٜ        (13 )   ً    عسَرًس(     60-  50               يؿت٠ جتاٚح َٔ )
                                                                  ٚجعٌُ ع٢ً حتػني ايهؿس٤ات ايؿدك١ٝ يألؾطاز املتُٝعٜٔ حت٢ حتٛهلِ إىل قرط٠ٚ  
                                                                           ق١َٝٛ نسملبتهطٜٔ ٚاملبسعني ٚعًُس٤ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ يف ايطب ٚاهلٓسغ١ ٚايهُٝٝرس٤  

                                       ٚيهٔ ٖٓسى ايعسٜس َٔ األغ١ً٦ ايش جتطًرب     .        ٚايبطسي١                 ٚ جكهٞ ع٢ً ايؿكط   ،          ٚايؿٝعٜس٤
  :                                                               قسعس٠  ٝسْست َعًَٛسج١ٝ اٝب عٔ حكٝك١ ايهِ ٚايهٝـ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ

  ؟                                                           ٌٖ ايهٝـ َٔ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايؿس ١ َتال٥ِ َ  ؾطم ايعٌُ املتسح١   : 1 ؽ
  ؟                                                         ٌٖ املٛاضز ايبؿط١ٜ َؤ١ًٖ ذػت٣ٛ ؾطم ايعٌُ شات ايطبٝع١ ارتسق١   : 2 ؽ
  ؟                                                                  ايرباَج املعس٠ يت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ ايعس١ًَ نُٔ خطمل ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ   َس    : 3 ؽ

                                                                           ٚإشا مل جتخػرٔ ايظررطٚف األَٓٝرر١ ٚجػررتكط األٚنررسع ايػٝسغرر١ٝ ٚاالجتُسعٝرر١  
         ٚجتبٓر٢    ،                                                      ٚجطبل قٛاعس األضغَٓٛٝس َ  شتطجست ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ املتسحر١   ،           ٚاالقتكسز١ٜ

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
          ّ، َطنرع      0250                                                                   ؾطق١ اهلب١ ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚزٚضٖس يف حتكٝل َعرسالت ئرٛ اقتكرسز١ٜ يػر١ٓ       -13

  . 6 م                      حبٛ  ايعًّٛ االقتكسز١ٜ، 
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                                 ١ جهٕٛ يٝبٝس قرس أنرسعت ؾطقر١                                             َؤغػست امتُ  املسْٞ َػؤٚي١ٝ ايت١ُٝٓ ايبؿطٜ
           ً      يتٓتظرط عكرٛزًا     .                                                                     االغتؿسز٠ َرٔ ايكر٠ٛ ايبؿرط١ٜ املتجبر١ عرٔ األٚنرسع ايسميٛغطاؾٝر١       

  .                                           أخط٣ حت٢ جتسح ؾطق١ اهلب١ ايسميٛغطاؾ١ٝ َٔ جسٜس

 أهم تحديات تنمية الموارد البشرية
                                                                           حت٢ اآلٕ الظايت يٝبٝس جٛاج٘ عٛا٥ل ٚحترسٜست إزاضٜر١ ٚجٓظُٝٝر١ ٚأَٓٝر١ إظا٤     

  :                       ١ َٛاضزٖس ايبؿط١ٜ أُٖٗس    جُٓٝ

                                                                    عسّ ٚجٛز خطمل اغتاجٝة١ٝ ٚانخ١ املعسمل حترسز أٚيٜٛرست ايبخر  ايعًُرٞ       . 2
                   ؾعسّ ٚجرٛز  ٓٝر١      ،                                                      ٚؾل احتٝسجست ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ ذس يف شيو ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

                                                                       جٓظ١ُٝٝ جتٛىل أَٛض ايتٓػٝل ٚايتا مل  ني َؤغػست ايتعًِٝ ٚايبخ  ايعًُٞ َر   
                                         أز٣ إىل عرسّ اغرتػالٍ املرٛاضز ايبؿرط١ٜ                املدتًؿر١       سز١ٜ                      قطسعست ايت١ُٝٓ االقتكر 

                                                                           االغررتػالٍ األَثررٌ ٚٚنررعٗس يف املهررسٕ املٓسغررب حػررب قررسضاجٗس ٚنؿس٤اجٗررس  
      .                           ً َٚٔ قِ قكًٗس ٚجطٜٛطٖس جكًٓٝس   ،            ٚطبٝع١ عًُٗس

                                                                         غٝسب ايتٓؿٝص األَثٌ يألضغَٓٛٝس نسيتٓػٝل ٚايتعسٕٚ  ني املؤغػست ايعًُٝر١ َرٔ     . 5
                                                                ايبؿررط١ٜ ٚٚظاض٠ ايعُررٌ ٚايكرر٣ٛ ايعسًَرر١ ٚاهل٦ٝرر١ ايكَٛٝرر١                        جٗرر١ ٚإزاض٠ املررٛاضز 

                     األَرط ايرصٟ أز٣ إىل     ،                                                يًبخ  ايعًُٞ ٚاملؤغػست ارتسضج١ٝ َرٔ جٗر١ أخرط٣   
                                                                        ٚجٛز جبسٜٔ نبري  ني شتطجرست ايتعًرِٝ ايعرسيٞ ٚاملتٛغرمل َٚتطًبرست غرٛم       

                                                                َٚٔ قِ عسّ جؿطٜؼ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ ايش اغتهًُت جسٖعٜتٗرس يًعُرٌ يف      ،     ايعٌُ
                                              األَط ايصٟ جطجب عٓ٘ حسي١ َرٔ اسحبرس  ايهربري       ،                 املٓسغب نك٣ٛ عس١ًَ       َهسْٗس 

                                                                        يررس٣ شتتًررـ ايهؿررس٤ات ٚاملٗررسضات َررٔ املٛؾررسٜٔ ٚخطظتررٞ ادتسَعررست     
                                      ٚانررططٚا إىل جػررٝري َػررسضات حٝررسجِٗ    ،                                       ٚاملطانررع ٚاملعسٖررس ايعًُٝرر١ ٚايؿٓٝرر١

  :                                                              ايع١ًُٝ ٚاطتططٛا يف أعُسٍ ال متت يؿٗسزاجِٗ ايع١ًُٝ  ك١ً ألغبسب َٓٗس

                                                                    عسّ متهرِٓٗ َرٔ اذتكرٍٛ عًر٢ عُرٌ ٜٓسغرب ختككرِٗ ايعًُرٞ َٚرس            . أ  
           ٚظتسٕٚ َرٔ     ،                                             حبٝ  عتككٕٛ ؾٝ٘ إ ساعِٗ ٚ جأيكِٗ ايعًُٞ ٚايعًُٞ   ،     زضغٛا

    ً                                                        ٚؾ٦ًٝس َٔ ايطنس ايٓؿػرٞ ايرصٟ ٜبعر  يف أْؿػرِٗ ايطُرٛح ٚ         ،          خالي٘ شاجِٗ
  .                                  َعٜس ادتٗس ٜٚؿةعِٗ ضتٛ ايتكسّ املٓؿٛز
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                                  أٚ ٚظٝؿر١ ٚيرٛ نسْرت ال جٓسغرب                                   عسّ متهِٓٗ َٔ اذتكٍٛ ع٢ً أٟ عٌُ   . ب  
                              ٚاْتكًرت محر٢ ٖرصا ايترصَط        ،                      ظاز َٔ إحبسطِٗ ٚجسَطِٖ   ،         زتسٍ ختككِٗ

    ٔ                                   ؾرٓةِ عٓر٘ عرعٚف عرٔ َٛاقر١ً                                            ٚاسحبس  إىل غريٖرِ َرٔ قرػسض ايػر
ٚا َس حكٌ ملٔ غبكِٗ َٔ ارتطجني ٚايبسحثني ؾرساٗٛا     ،       زضاغتِٗ                                                      ألِْٗ ضأ

          نسيبسعر١                                                             إىل ايبخ  عٔ ايهػرب  طرطم أخرط٣ َؿرطٚع١ ٚغرري َؿرطٚع١      
                                                                        املتةٛيني يًتبرؼ ٚاملٓسزٜرٌ ايٛضقٝر١ أٚ ارترطزٚات أٚ غػرٌ ايػرٝسضات يف       

  ٔ                                        أٚ نُػرسعسٜٔ يف أغرٛام ارتهرط ٚاحملرالت        ،                           ايؿٛاضع ايعسَر١ ٚاملٝرسزٜ
ِ    ،                   ٚأغررٛام اذتٝٛاْررست         يف  ٝرر                                            ٚضذررس انررططٚا إىل ايػررطقست ٚاغررتػالهل

  .                            املدسضات ٚارتُٛض ٚادتطمي١ املٓظ١ُ

ٞ                            نآي١ املطجبست قٝسغس  سيع  . ج             ؾسيطبٝرب     ،                                         ٓرس٤ ايرصٟ  رصيٛٙ يف ايتخكرٌٝ ايعًُر
     8:0                                                                  ايصٟ زضؽ ايطب أنثط َرٔ غرب  غرٓٛات ال ٜتةرسٚظ َطجبر٘ ايؿرٗطٟ       

                                                        األَط ايصٟ جعٌ ايهثري َِٓٗ ٜٗسجطٕٚ إىل خرسضج ايبًرس ضترٛ       ،            زٜٓسض جكطٜبس
                                                                             نٓررسا ٚايررسٍٚ االغررهٓسٜٓسؾ١ٝ ٚأملسْٝررس ٚايٛالٜررست املتخررس٠ حٝرر  ايطٚاجررب 

                                              ٣ٛ املعٝؿٞ ادتٝرس ٚايترأَني ايكرخٞ ٚايتؿرةٝ                          آالف ايسٚالضات ٚاملػت
      .                                          املػتُط َ  ايتكسٜط ٚاالحتاّ سْػسْٝتِٗ ٚعًُِٗ

                                                                            غررال٤ املعٝؿرر١ ٚعررسّ ٚجررٛز اذتررٛاؾع جعررٌ ايكرر٣ٛ ايبؿررط١ٜ ايعسًَرر١ يف     . ز  
                                                                    ايكطسعست اذته١َٝٛ ٚخسق١ ايهؿس٤ات َِٓٗ ٜعًُرٕٛ  ططٜكر١ غرري َطنر١ٝ     

                           ْؿػرِٗ  رأقطاِْٗ ايرصٜٔ                              خسقر١ عٓرسَس ٜكرسضْٕٛ أ      ،                       ٜػٛزٖس ادتُٛز ٚايطجس ر١ 
ٛا ايتةسض٠ ٚايهػب ايػطٜ   ططم ًَت١ٜٛ ميًهٕٛ ايعكسضات ٚايػرٝسضات                                                                       َسضغ

ٟ      ،      ايؿد١ُ                       األَرط ايرصٟ جعًرِٗ       ،                                         ٚاملهس١ْ االجتُسع١ٝ ْتٝةر١ ٚنرعِٗ املرسز
        ٚغريٖرِ    ،                                                          ع١ًٝ ايكّٛ ٚأعٝسٕ ايبالز عتكًٕٛ ع٢ً َس ٜطٜسٕٚ  أغٌٗ ايطرطم 

  .                    غسضم يف اسحبس  ٚايٓسّ

      نرُٔ                                                          ٠ َعًَٛست ٚ ٝسْست ٚاقع١ٝ َٛقك١ حرٍٛ ايكر٣ٛ ايعسًَر١                عسّ ٚجٛز قسعس  . 5
                          األَط ايصٟ صتِ عٓ٘ ؾٛنر٢ يف    ،                                       َٓظ١َٛ ايهت١ْٝٚ حتت ضقس ١ َػتُط٠ َتؿسز٠

                                        ؾكس اس َٔ يسٜ٘ أض   أٚ  ؼ َعسؾست ٚيرٝؼ     ،                       عساي١ َٚػسٚا٠ ؾطم ايعٌُ
                                                   ُٝٓس اس أطبس٤ َٚٗٓسغني ٚأغسجص٠ جسَعٝني ٜبخثٕٛ عرٔ     ،                 َع٘ أز٢ْ ايؿٗسزات
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      يهرٔ    ،                                              ٚيعٌ  عس إصتسظ ايطقِ ايٛطين حتسزت اظزٚاج١ٝ ايعٌُ   ،          ؾطم عٌُ هلِ
      .                                                          احتٝسجست غٛم ايعٌُ ٚحكط ايبطسي١ ال جعاٍ َؿه١ً قس١ُ٥ حت٢ اآلٕ

                                                                         جسْٞ َػت٣ٛ ايتأٌٖٝ ايعًُٞ ٚايتكين دتٌ ايك٣ٛ ايبؿرط١ٜ ايرش جػرري عًُٝرست       . 6
                            هلس إٔ جػسِٖ يف جؿعٝرٌ خطرمل     ٔ     ال ميه                            سج ٚايتسضٜب ٖٚٞ  ٗصا املػت٣ٛ     اسْت

       ِ         ٜٚطؾر     ،                                                                   ايت١ُٝٓ ٚحتكٝرل أٖرساؾٗس ٚحتًٜٛرٗس إىل ٚاقر  ًَُرٛؽ عتؿرع اهلُر
  .                                           َعٜٓٛست اسضاز٠ ايؿعب١ٝ احملطى األغسغٞ ألٟ ج١ُٝٓ

                                                                          أز٣ عسّ االغتكطاض اسزاضٟ يف ايربالز ٚايبعثرط٠ اسزاضٜر١ إىل ؾؿرٌ املدططرست        . 7
                                                                 ٚإض سى ايػٝسغست احمل١ًٝ يعسّ قبست ايتبع١ٝ اسزاض١ٜ يًُٓسطل ٚجُٗرٝـ     ١       ايتُٜٓٛ

      .                                                           جطٜٛط ٚقكٌ ايكسضات ٚايهؿس٤ات املتُٝع٠ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ املتسح١

                                                                         غٝسب ضٚح اس ساع ٚايتأيل يس٣ ايك٣ٛ ايبؿط١ٜ ايعس١ًَ يف ايكطسعست االقتكرسز١ٜ    . 8
                         عٌ جًو ايكر٣ٛ ايبؿرط١ٜ              األَط ايصٟ ظت  ،                                  املدتًؿ١ يعسّ ٚجٛز اذتٛاؾع ٚايسٚاؾ 

  ٌ        ٖٚرصا     ،                                                                 جعٌُ  ٛقري٠ ٚاحس٠ ٚضجس ١ زا١ُ٥ زٚئس اسٜس أٚ جطٜٛط يطبٝعر١ ايعُر
                                                                         َس أؾسضت إيٝ٘ نرٌ االغرتطالعست املٓةرع٠ عرٔ غرري ايعُرٌ يف جرٌ ايرٛطٔ         
                                                                     ايعط ٞ حٝ  ال جطؾٝ٘ ٚال حٛاؾع َسز١ٜ ٚال جهرطِٜ ٚال جرأَني قرخٞ يًكر٣ٛ     

                                    نست ٚايكطسعرست ايرش يرسٜٗس  عر                                               ايعس١ًَ يف أٟ قطسع  سغرتثٓس٤  عر  ايؿرط   
      .            املٝعات ارتسق١

                                       ٚاْتؿررسض ايطؾرر٠ٛ ٚاحملػررٛ ١ٝ، ٚغٝررسب    ،                   ٚايتػررٝب ايررٛظٝؿٞ  ،                   ايؿٛنرر٢ اسزاضٜرر١  . 9
                                           ٚن  ايطجٌ املٓسغب يف املهسٕ املٓسغب نرٌ ٖرصٙ       عسّ ٚ    ،                 ايعساي١ االجتُسع١ٝ

                                                                 ايعٛاٌَ غسُٖت  ؿهٌ نبري يف جطزٟ املػت٣ٛ املٗين ٚايٛظٝؿٞ يهرٌ ايكر٣ٛ   
                                                سسحبررس  ٚايٝررأؽ ٚعرسّ ايتررأيل ٚاس ررساع يف                          ٚ عرر  ؾٝٗررس اسحػرسؽ   ،          ايعسًَر١ 
  .     ايعٌُ

                                                                          عسّ اسٜس ٚحتسٜ  ٚجطرٜٛط َٗرسضات ايعُرٌ  سيرسٚضات ٚايتكٓٝرست اذتسٜثر١        . :
      .                                                 زاخٌ ٚخسضج ايٛطٔ يف هٝ  قطسعست ايعٌُ يًك٣ٛ ايعس١ًَ

                                                                         يف زتسٍ ايطقٞ  سملػت٣ٛ املٗين ٚادترٛز٠ ايعسيٝر١ يًُرٛاضز ايبؿرط١ٜ مل جطبرل        . ;
                                                        املعٓٝر١  رسألَٔ ٚايػرال١َ ٚايكرخ١ ايعسَر١ ٚايترسضٜب         OSHA            ز  األٚؾرس    َبس



 عبد السالم حممد احلشانيد. 

 4 السنة  42العدد 

044 

                                                                ١٦ٝ ن١َٓ ٚقخ١ٝ يف نٌ زتسالت ايعٌُ ايكٓسع١ٝ ٚايعضاع١ٝ ٚايتةسضٜر١          يتخكٝل
ً                                                                 ٚايتع١ًُٝٝ ٚقٛاًل ير رساع ٚايترأيل ٚايتُٓٝر١ املػرتسا١َ ايٓسجخر١ حتر٢ ميهرٔ                       

  .          زتسالت اذتٝس٠                                                 يأل١َ اَتٗسٕ ايتهٓٛيٛجٝس اذتسٜث١ ٚحتكٝل ايتكسّ يف نٌ 

 مستوى تطبيق األرغنوميا
                                                                     ال جعاٍ قٛاعس ايعٌُ ٚايتهٓٛيٛجٝس يف يٝبٝس جكًٝس١ٜ ٚستسٚز٠ ال جطبل أ ػرمل  

     َرس              ٚخسق١ أٖرِ     ،                                                            األغؼ ٚايكٛاعس امل١ٝٓٗ املتعًك١  سألضغَٓٛٝس إال ايٓعض ايكًٌٝ َٓٗس
     خرص     ٚاأل  ،                           َٚطاعرس٠ ايكرخ١ ايعسَر١      ،                                    عًٝ٘ أغؼ األٚؾس نػبٌ األَرٔ ٚايػرال١َ     ت  ْك

                                                                                   أحس  ايتكٓٝست ايؿ١ٝٓ ٚاملٛانب١ املعًَٛسجٝر١ يٓرٛع ايعُرٌ َٚطاعرس٠ حةرِ ادتٗرس       
                                                                                 ٚايٛقررت ٚادتررس٣ٚ االقتكررسز١ٜ، ٚاذتررٛاؾع ٚخًررل اسْػررسٕ ايعكررطٟ املررتؿِٗ       

  .                      يتهٓٛيٛجٝس ايعكط اذتسٜ 

 التوصيات(-اليتائج -املبحث الرابع )اخلامتة 

 نتائج عامة
  :                           اس غبل جتهح عس٠ ْتس٥ج أُٖٗس

                                                                اهل٠ٛ نبري٠  ني غٛم ايعٌُ ٚشتطجست ايتعًِٝ ٚايترسضٜب، األَرط ايرصٟ           َسظايت   . 2
                                      ً                                            جعررٌ اغررتثُسض اهلبرر١ ايسميٛغطاؾٝرر١ حسيٝررس أَررطًا  عٝررس املٓررسٍ خسقرر١ يف ظررٌ  

      .                                   األٚنسع األ١َٝٓ ايطا١ٖٓ ٚغٝسب ايتدطٝمل

                                                                       مل جعط ٚغس٥ٌ اسعالّ املدتًؿ١ ٚال َطاحٌ ايتعًِٝ اٖتُسَس نبريا  ثكسؾ١ َعرسٜري    . 5
  .                                         غَٓٛٝس يف أغًب خطمل ايت١ُٝٓ يًُٛاضز ايبؿط١ٜ          َٚبسز  األض

                                                                          مل جطبررل األضغَٓٛٝررس يف أغًررب زتررسالت ايعُررٌ ٚخسقرر١ ايررش جػررتدسّ         . 5
                                                                     ايتهٓٛيٛجٝس اذتسٜث١ إال ايٓعض ايكًٌٝ َٓٗس يف  ع  املكسْ  ايهد١ُ نسذتسٜرس  
                                                                    ٚايكررًب يف طررطا ًؼ َٚكررطاج١ َٚكررسْ  االمسٓررت يف ظيررٝ  ٚارتُررؼ     

  .                     أ ٛ نُسف ٚاهلالٍ ايٓؿطٞ                         ٚزتُعست ايبت ٚنُٝسٜٚست يف

                                                          ً               الٜعاٍ االٖتُسّ  سيعٓكط ايبؿطٟ نُٛضز غتسّ ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ أَطًا قسْٜٛس ٚجرٌ    . 6



 األرغهوميا وتهمية املوارد البشرية يف ليبيا

                  جملة اجلامعة األمسرية
044 

                      نسملؿررسضٜ  ايعضاعٝرر١                                                              ارتطررمل ايتُٜٓٛرر١ ايػررس ك١ اٖتُررت  ررسيرباَج االقتكررسز١ٜ  
  .                                                                    ٚايكٓسع١ٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚمل جه  يف اعتبسضٖس جطٜٛط ايعٓكط ايبؿطٟ جكٓٝس ٚؾٓٝس

                                                                          جص صب ٚجطاج  َػتٜٛست ايسٚي١ ايًٝب١ٝ َٔ حٝ  َؤؾرط ايتطرٛض أٚ َرس ٜعرطف       . 7
  . (Human Development Inde )                        سيٌٝ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ

                                                                                حتتسج ايسٚي١ إىل ْٗه١ جُٜٓٛر١ ؾرس١ًَ، ٚجكٝرِٝ جٝرس ٚحرسٜ  يًبٓٝر١ ايتختٝر١          . 8
                                                        ٚإصتسظٖس  أقك٢ غطع١ اه١ٓ حت٢ حتكل شتططست ايت١ُٝٓ ايبؿرط١ٜ     ،       املٓٗسض٠

 ٔ                                           ٜٛنرح ادترسٍٚ ) ( عًر٢ غربٌٝ املثرسٍ ال        ،                              جطٛضٖس ٚأٖساؾٗس يف ضقٞ ايرٛط
  Report                                                                   اذتكط َػت٣ٛ ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ يف يٝبٝس حػب جكطٜط ايتٓسؾػر١ٝ ايسٚيٝر١  

Competitiveness  500:    -500;      ٟايكرررسزض عرررٔ املٓترررس٣ االقتكرررسز ّ                                         
World Economic Forum .     حٝ  ٜكٝؼ املؤؾط ايب١ٝٓ ايتختٝر١ ايعسَر١ يف                                           

                        = نثٝؿر١ ٚنؿرؤ٠ حػرب       9        ٚزضجر١    ،                إْٗرس َتدًؿر١     2                     ايبًسٕا حبٝ  جعين زضج١ 
              زٚير١ مشًرٗس        256     َرٔ       227                                ٚقرس قرٓؿت يٝبٝرس يف املطجبر١       ،               املعسٜري ايسٚي١ٝ

                                                                 ٚاجررت يٝبٝررس  عررس زٍٚ َثررٌ َررسيٞ ٚ ررٓني َٚكررط ٚ تػررٛاْس ٚ    ، 6 . 5 / 9           ايتكطٜررط، 
  .                                          ٓسا ٚادتعا٥ط ٚيهٓٗس أجت قبٌ َٛضٜتسْٝس ٚجؿسز   أٚغ

 ّ     2119-    2118                                    ( جكٓٝـ يٝبٝس َٔ حٝ  ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ  3     سٍٚ ) ج
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 التوصيات
                                                      ٚعررٛز٠ األَررٔ ٚاألَررسٕ ٚحتكٝررل االغررتكطاض ايػٝسغررٞ                        نررطٚض٠ ٚقررـ ايعٓررـ   . 2

                                     ٚال ميهرٔ ألٟ خطر١ جُٜٓٛر١ يًُرٛاضز        ،                                  ٚاالجتُسعٞ ٚاالقتكسزٟ يًسٚي١ ايًٝب١ٝ
  .                                                     ايبؿط١ٜ إٔ جٓؿص ٚجتخٍٛ إىل ٚاق  حٞ إال  سالغتكطاض ٚايػالّ

                                                                          إٔ ج١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ يف يٝبٝس حتتسج إىل أغرسؽ جعًُٝرٞ ٚجط رٟٛ ٜتؿرط ٘       . 5
                                                                ايكػط يف ضٜسض األطؿسٍ ٚايتعًِٝ اال تسا٥ٞ ٚاسعرسازٟ قرِ ايثرسْٟٛ              ايٓـ٤ َٓص 
                                                                       ؾسيت ٝرر١ ايب٦ٝٝرر١ ٚايتعًررِٝ ايررتكين ٚاذتسغررٛب ٚايًػررست األجٓبٝرر١     .          ٚادتررسَعٞ
                                                              ٚايؿطْػ١ٝ ٚغريٖس أقبخت ايّٝٛ نرطٚض٠ حتُٝر١ يتطرٜٛط ٚجُٓٝر١                نسسصتًٝع١ٜ

      .                                                املٛاضز ايبؿط١ٜ إىل جسْب األضغَٓٛٝس ايػ١ًُٝ املٓسغب١

       عةًر١    ـ         ال جتٛقر                                                   ظٌ ايظطٚف األ١َٝٓ ايطا١ٖٓ ٚاألٚنسع اذتسيٝر١ ظترب إٔ     يف   . 5
                                                                        ٚعًرر٢ ايتُٓٝرر١ ايصاجٝرر١ إٔ جػررتُط ٚشيررو  تهررسجـ ٚجعسنررس َؤغػررست          اذتٝررس٠

                                                                      امتُ  املسْٞ نُٔ خط١ عُرٌ جعررب عرٔ ضؤٜر١ َػرتكب١ًٝ جتجرِ أٖرساف        
  .                                  ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ املػتسا١َ يهٌ َٓطك١

                                         قتكسز١ٜ ال س َٔ ايعٌُ نرُٔ خطر١ قَٛٝر١                                  إشا اغتكطت األٚنسع ايػٝسغ١ٝ ٚاال  . 6
                                                                             جػتٛعب ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ ايش متثٌ اهلبر١ ايسميٛغطاؾٝر١ ٚجطرٛض املرٛاضز ايبؿرط١ٜ      

  .                                              ذس ٜتٛانب ٚغٛم ايعٌُ ذدتًـ املٗٔ ٚاذتطف ٚايٛظس٥ـ

                                                                  ٚن  إغتاجٝة١ٝ ٚانخ١ املعسمل يًتٓبؤ  سملتطًبست ٚاذتسجست املػتكب١ًٝ َرٔ    . 7
                                             ايككررري ٚاملتٛغررمل ٚايطٜٛررٌ يتػطٝرر١ جًررو                                      املررٛاضز ايبؿررط١ٜ عًرر٢ املررس٣  

  .                                                    االحتٝسجست َٔ ايك٣ٛ ايعس١ًَ  هؿس٠٤ عسي١ٝ ٚٚط١ٝٓ قسزق١

ً                                                      إعساز خطر١ عًُٝر١ جًر  َػرتكباًل ايٛظرس٥ـ ايؿرسغط٠ يف ايربالز جتهرُٔ ْكرٌ            . 8                          
       ٚقرركٌ    ،                                                                          ارترررب٠ ايعًُٝرر١ ٚايعًُٝرر١ َررٔ ايعٓسقررط األجٓبٝرر١ يًعٓسقررط ايٛطٓٝرر١  

                                        ِ َسزٜس َٚعٜٓٛس حت٢ ميهرٔ هلرِ ايترأيل                                املٗسضات ٚارتربات احمل١ًٝ ٚجؿةٝعٗ
      .                                            ٚاس ساع يف زتسالت أعُسهلِ َٚعسًَتِٗ َعس١ًَ غس١َٝ

                     نسرتكرس٥ل ايػررهس١ْٝ                                                           َطاعرس٠ ايعٛاَرٌ املرؤقط٠ يف ختطرٝمل املرٛاضز ايبؿرط١ٜ        . 9
   ،                                                                         ٚايكٛاْني ٚايتؿطٜعست ٚايعسزات ٚايتكسيٝس ٚاألعطاف ٚايكِٝ االجتُسع١ٝ ايػرس٥س٠ 
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                          ٚؾًػؿ١ املؤغػست ٚأٖساؾٗس  

                                ً       ً                                  ض مل شتططست ايت١ُٝٓ ايؿس١ًَ اضجبسطًس َبسؾطًا ذدططست ج١ُٝٓ املرٛاضز ايبؿرط١ٜ     . :
                        هؿرس٤ات عسيٝر١ َرٔ                                                           َٚتس عتٗس ٚ اسؾطاف عًٝٗرس َرٔ قبرٌ خرربا٤ ٚ شتتكرني     
  .                                                 ايبسا١ٜ حت٢ اغتثُسض املٛاضز ايبؿط١ٜ يف َٛاق  أعُسهلس

; .      ٚ     ي١ٝ                                                                   االغتكطاض اسزاضٟ ٚاملسيٞ ٚحؿس اهلُِ ْٚؿط ايرٛعٞ خسقر١ حرٍٛ املػرؤ
                                                                         ايٛط١ٝٓ ٚايتؿهري االظتس ٞ ْٚبص األْس١ْٝ املؿططر١ ٚحرب ايرصات ٚاالارسٙ ضترٛ      
                                                                 جطٜٛط ايصات ٚاغتثُسض املًهست ٚاملٛاٖب ايؿدك١ٝ يتكب هٝعٗرس يف ضؾر    

  .                                              َػت٣ٛ األزا٤ يف ايعٌُ ٚايٛظٝؿ١ ايش ٜؤشٜٗس نٌ ؾطز

         يرٛظٝؿٞ                                                               إجطا٤ ايسٚضات املتعسز٠ دتُٝ  قطسعست ايك٣ٛ ايعس١ًَ يتخػني األزا٤ ا  .  20
  .                                          ٚاملٗين ٚقٛال إىل زتتُ  املعطؾ١  ٛقري٠ أغطع ٚأحس 
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 قائنة املصادر واملراجع

                َطبعر١ َرسجٝٛ     ،                           ايرساض ايعط ٝر١ يًهترسب                     شتترسض ايكرسَٛؽ                     ايطسٖط أمحس ايعاٟٚ،   . 2
  .ّ     6:;2  ،        اغبسْٝس  ،      َسضٜس  ،       ٝٓتٛ  ،      نطَٚٛ

        اذترٛاض        زتًر١    ،                                                                 َكطؿ٢ ايعبس اهلل ايهؿطٟ )ايتُٓٝر١ ايؿرس١ًَ ٚايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ(      . 5
  .ّ     6006  .     زَؿل  .  ،   :52      ايعسز   ،       املتُسٕ

    .ّ     ;:;2  ،        )ايؿسٚ(                       َٓظ١ُ األغص١ٜ ٚايعضاع١   ،           األَِ املتخس٠  . 5

                                                جكطٜرط )َػرتكبًٓس املؿرتى( يًةٓر١  طْٚتالْرس         ،                                    ايًة١ٓ ايسٚيٝر١ يًب٦ٝر١ ٚايتُٓٝر١     . 6
                                          َٔ ايٓدب ايػٝسغر١ٝ ٚاالقتكرسز١ٜ اذتسنُر١        55                           ض٥ٝػ١ ٚظضا٤ ايٓطٜٚج ٚعه١ٜٛ 

  .ّ     9:;2   ،       يف ايعسمل

  .ّ     ;500  ،                      ؾبه١ ايٓبأ املعًَٛسج١ٝ  ،                                ؿري غهبسٕ )جعطٜـ املٛاضز ايبؿط١ٜ(    . 7
ٔ                َٗطٟ أَني زٜسب  . 8                            أٖرساف ادتسَعرست يف َكرط      :                     ٚصت٣ٛ ٜٛغـ هسٍ ايرسٜ

ٞ     ،                        زتًر١ ايعًرّٛ ايت ٜٛر١      ،                        ٚقهسٜسٖس يف زتتُ  املعطؾر١         َعٗرس     ،               امًرس ايثرسْ
  .  29 م  . ّ     8;;2   ،             جسَع١ ايكسٖط٠   ،                ايسضاغست ايت ١ٜٛ

         األغربٛع     ،                                      زٚض ايؿبسب ٚايؿطق١ ايسميٛغطاؾ١ٝ يف ايتػري  ،        املكسٚض٠          عٝػ٢ غًِٝ   . 9
   .ّ     5020   ،    عُسٕ  ،                        ايعًُٞ األضزْٞ ارتسَؼ عؿط

ٞ     ،           األَِ املتخس٠  . :                                     جكطٜرط ايتُٓٝر١ ايبؿرط١ٜ يًعرسّ        ،                              طْسَج األَِ املتخرس٠ اسئرس٥
5025     ّ.    

        ايعرسز     ،                   قرخٝؿ١ االقتكرسز١ٜ    ،                                االقتكسز ايًٝ  ٚايؿطق١ ايهرس٥ع١   ،         جسغِ حػني  . ;
  .ّ     5022  ،         ايػعٛز١ٜ  ،     85:5

        جكطٜرط     ،                                             َؤمتط األَِ املتخس٠ يًتةسض٠ ٚايت١ُٝٓ )اْٚهترسز(   ،                  َٓظ١ُ األَِ املتخس٠  .  20
  .ّ     5020  ،                االغتثُسض ايعسملٞ

  ، ّ       5008                                                 ايٓتس٥ج ايٓٗس١ٝ٥ يًتعساز ايعرسّ يًػرهسٕ يػر١ٓ       ،                      اهلٝأ٠ ايعس١َ يًُعًَٛست  .  22
  .  85-  80 م  ،       ططا ًؼ

                                                                         ؾطق١ اهلب١ ايسميٛغطاؾٝر١ ٚزٚضٖرس يف حتكٝرل َعرسالت ئرٛ اقتكرسز١ٜ يػر١ٓ          .  25
  .                         َطنع حبٛ  ايعًّٛ االقتكسز١ٜ   ،ّ     5025

  ّ     ;Report  Competitiveness  500:    -500                                   جكطٜرررط ايتٓسؾػررر١ٝ ايسٚيٝررر١   .  25
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